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 הבא לעולם חרק להם יש ישראל כל
 לעולם צדיקים כלם ועטך שנאמר

 להתפאר: ירי מעשה מטעי נצר ארץ יירשו

משה

פרק י ירים 5
 האי על שמיני בפלשת ז״ל הגאו; ני רנ פירש

 אלה הן .וז״ל כו׳ ישראל ל כ משנה
 האדם בני רוח חיי בהם אשר ה׳ למודי שבעה
 כ״א לכולם יזכה אשר בלבד ולא למעלה היא העולה

 גם בא׳ שיאחז אשרי גם
בעוה״ב חלקו שמן בו בא׳

 ית׳ לנו הרבה ע״כ הלא כי י
 הקב״ה רוצה כי ומצות חור׳

 יאחוז יש ישראל את לזכות
מהנה א׳ וכל בזה ויש בזה
 מן השמימה מגיע וראשו ארצי מוצב סולם הוא הלא

 אמר אשר התנא מאמר והוא העוה״ב ועד העוה״ז
 ועמך ,שנא הבא לעולם חלק להם ים ישראל כל

 לעולם או׳ אל א( לב. בשום והוא . צדיקים כולם
 הזה החלק ענין מה ב( הבא. בעולם אמר ולא הבא

 הראיה ג( .לפוה״ב זוכים יאמר צודק היה ויושר
 שאדרבא ונו׳ צדיקים כולם ועמך באומרו שמביא
 יירשו צדיקים כולם כשהם יראה הכתוב מענין

 כן שאם צדיקים כולם יהיו שיחויב לא אך אין
 כל אמר לאשר בין יקשה ד( . הבחירה בעלה

 עצמו הפסוק על בין לעוה״ב חלק להם יש ישראל
 יש רשעים כמה שהרי צדיקים כולם ועמך שאומר

 הנצר הוא מה ממעי נצר אומרו ה( . דור בכל
 מקושר בלתי יראה שאפי׳ ו( .ית' ממעיו הם ומה

 אם כי להתפאר ידי מעשה אומרו ז( .האומר אל
 הבלתי נצר קראו תחלה למה הנזכר הנצר על הוא

 דבר הוא ואס ידיו מעשה קראו ואח״כ בידים נעשה
 הזה התפארת הוא מה ח( .פה עניינו מה אחר

 שיפיל הראשון הדבר אך :יתפאר שבו הוא ואימת
 מלזכות איש יתייאש אל לומר הוא עליו אדם לב

 להם יש ישראל כל כי דע הלא כי הבא לעולם
 הנפש היא הבא לעולם בו לזכות חלק בעצמם

 תחקנהו שהיא ממעל אלוה חלק היא כי הרוחניות
 ישראל כל הענין ושיעור . הבא לעולם יזכה עד
 לבא ממעל אלוה חלק הוא חלק בעצמם להם יש.

 מתייחסת מהיותה נפשו המשחית זולת לפוה״ב
 יהיה או .כו׳ הפיקורסיס כעין ית׳ חלקו היות אל

 ישראל לאישי מחולשות בחינות הרואה שיראה במה
 בגמילות ויש בצדקה ויש בתורה נפשו חשקה יש

 התורה בתיפשי וגס .מצות ביתר וההיקש חסד
וזה במשנה וזה בחורה חושק זה חילוף יהיה

 ומה מרכבה במעשה וזה באגדה וזה בתלמוד ,
 כל כי מרז״ל ידענו הנה אך : מזה זה נשתנו י

 כל סוף עד בעולם לבא התעתדו אשר 'הנפשות

 וכל נמצאו ושם היו סיני הר במעמד שם הדורות
 בבחינת זה בחורה אחיזה לה יש מישראל ונפש נפש
 . השאר בכל וההיקש בזולת וזה זו סצוה מלק
 תקונה הוא בו שאוחזה בחלק מהנה אחת וכל

על וכמארז״ל .העוהיב מיי נו לקנות ואושרה

1

3 משה יאשח
 הנקראת התורה כי שלל תחלק בית וגות פשוק

 אצלנו כמבואר הנפשות לכל חלק חילקה בית נית
 לאיש יקשה אל לומר התנא וכוונת . במקומו

שסיינותיה לעיר ידמה הנה כי הבא העילס השגת
 מספר אין רבים דרכים

 פדיה איש ילך אחד וככל
 צדיק שיאחז דבר בכל כן

 לעולם ללכת דרכו הוא
 בבחינת אחד כל הבא
 חושק ומאליו נפשו חלק

 הוא כי אליה המתייחס אל בצריך הזה בעולם
 יש ישראל כל אומרו וזה הבא עולם אל לבא חלקו
 לפוה״ב ההוא בחלק לבא שהוא לעוה״ב חלק להם
 שנאמר ראיה והביא .הבא בעולם אמר לא וע״כ
 שהיא ארן יירשו לעולם צדיקיה כולם ועמך

 איך תאמר ושמא עולמית שירושתו העליונה ארן
 וכמה כמה והלא צדיקים ישראל כל יהיו יתכן

 לומר כו׳ מסעי נצר אמר לזה בעולם רשעים
 לא הלא כעת צדיקים בלתי יש אס כי חתמה אל

 אס כי מישראל ואיש איש כל צדיק מהיות יבצר
 הנפש הנה עתה פון חלאת וסמאיס עכורים הם

 האציל אשר העליונית יתברך מסעיו מנצר להיותה
 עצי ישבעו פסוק על האמת מחכמי כנודע ונסע

 לתקן מוכן אומרו וגס ק״ד( )תהלים וכי׳ ה׳
 אדם אח וברא עפרו כשצבר שמראשיתו אחר

 להתפאר מעותד ג״כ ידיו מקשה להיותן כלנו שמש'
 בחיים עודנה יש מחלאחם הנזכר והחומר הנפש

 . צדיק ויהיה ימהר אשר פד גלגולים ע״י ו״ס
 כי צדיקים כלס באומרו דבר אשר שהסוב נמצא

 וממהרים מתקדשים שכולם הזמן בהמשך הוא כן
 ויובסחו נדח ממנו ידח לבלתי צדיקים יהיו עד

להם יש ישראל שלכל מה ע״י ולהתפאר ליתקן
: כמדובר הבא לעולם חלק

 למה ז״ל כמאמרם .כו׳ ממעי נצר יאמר אן
 נסוע שהוא לאילן בעוה״ז דומים צדיקים

 נקצץ סומאה במקום נוסה ונופו מהרה במקום
 הנפש כי שהוא . סהרה במקום כולו נמצא נופו

 הגדולה בקדושה נסועה בחיים שורשה שבאדם
 הוא סוסאה במקום נוסה שהוא הנוף הוא והנוף

 במקום הנפש כל נמצא הגוף ומש נקצץ העוה״ז
 הגוף חיך אל נתפשס אשר החלק כי . סהרה

 אמר הענין אל ונבא :הכל אחר וחוזר נתפשס
 כמדובר שהוא צדיקים כולם עמך כי אמרתי הלא
 יהיו ישראל אישי שכל עד יתברך הוא ישקוט שלא

 ידח לבלתי מחשבות ית׳ הוא חושב כי צדיקים
 גס אם כי החומר את יתקן בלבד ולא נדח ממנו

 של הנוף שהוא מסעי נצר הנה כי הנפש אח
 שלש שהן ונשמה ורוח נפש של הם המסעות

נשא כאשר למעלה שורשם ה׳ נסע אשר מסעות

הפשל



משה ראשון פרק ירלט
 נושה ונופו שהלה במקום שנטוע אילן אל המשל

 הנפש חלקי שלשת הן המסעות כי טומאה למקום
 היות עם הגיף שהוא הנוף הוא שלהן והנצר
 למה זה כל עם טומאה במקום ונקצץ נשאר שהוא
 ,)בראשי אדם נעשה כד״א יתברך ידיו מעשה שהוא

 נקצץ שהוא שיראת גס ע״כ ית׳ בידיו שגבלו א(
 הוא מוכן אס כי יאבד אל בכפר וכלה ומת

 כור תוך כזהב בארץ יוהך המות ע״י כי להתפאר
 זך אח״כ ויצא נחש זוהמת חלאת חתום עד

 מן שברא מה שגס ית׳ הוא בו להתפאר ובהיר
מטעי נצר וזהו ממש כרוחני היותו עד נזדכך העשר

: להתפאר ידי מעשה
 )בישעי׳ משנה על זצלה״ה הגאון רבינו פילש
 צדיקים כולם ועמך חייל כא( פסוק ס׳ סימן

 דומה צדיק למה בגמלא מארז״ל ידוע הנה וכו׳
 טהרה במקום נטוע שהוא לאילן הזה בעולס

 כולו נמצא נופו נקצץ טומאה למקום נוטה ונופו
 ישראל איש כל נפש כי והוא .וכו׳ מהרה במקום
 הגוף הוא ונופו העליון בשורשה נטועה למעלה

 נופו נקצץ הזה בעולם הוא טומאה למקום נוטה
 גס כי טהרה במקום כולו נמצא הגוף שנסתלק

 השורש אחר נמשך בגיף הוא אשר נפש חלק

 אל ונבא :סהרה מקור שהיא נסיעתה למקום
 שמקשים קושיא על להשיב בא כי והוא הענין

 העליון בעולם הס שהצדיקים אחר כי אדם בני
 להושיבם בצע מה אלהיהס ה׳ את החיים באור

 הן אמנם :לבא לעתיד הזה עולם על פה ית׳ הוא
 למעלה הצדיק נפש תשכון וקדוש מרוס כי אמת
 ע״כ בריה כל שכר מקפח אינו יש׳ שהוא למה

 לא הנפש עם בעוה״ז סרח אשר הניף את גם
 ויטעהו יביאהו ישוב ע״כ יש׳ הוא ריקם יניחנו

 כאשר האיכות זך ומפואר משובח בעוה״ז ית׳ הוא
 מגזע חוטר בו ויבא והותר יחטא טרם אדם היה

 והנשמה הרוח הנפש שורשי שהם משורשיו אחד כל
 בו להשתעשע בגוף ויתנהו לאחדיס אותם ויעשה

 לעולם מהס בחינה כל שורש אך בעוה״ז ה׳ עם
 הכתיב ענין וזה .העליון בשורשו למעלה יעמוד

 עולם לאור לך יהיה ה׳ כי אומרו אחרי כי והוא
 בעיניך יחשב זר כמו הלא אמר הזה בעולם שהוא
 למעלה נטועה מהיות׳ טובה עוד לצדיק מה לומר

 מבית שינרשוה לעצבים עוד לה ומה במקורה
 בחומר להלבישה עולם של מלכו מהיכל תענוגיה

 כלס ועמך הנה כי איפא דע , האדמה מן עפר
 נפשותם עיקר כי העליונה ארץ ירשו לעולם צדיקים
 וזהו תענוגיהם בבית ישארו שמה ונשמתם ורוחם
 מחובר ענף שהוא מטעי נצר אך ארץ יירשו לעולם

 ית׳ מסעותיו שהם ונשמה ורוח נפש הם ממטעי
וענת נצר העליון הקודש מהרת במקום קנסועים

 שהוא הגיף הוא ידי מעשה ונס ההם מהמסעות
 את ועשה האדמה מן עפר צבר מאז ידיו מעפה
 אדם חטא ע״י נתעכר אשר כביכול בידיו האדם

 יחטא סרס היה כאשר להתפאר עתיד עשה אפר
 וחייו זיוו ממנוכ״א חסדו שלא שארז״ל וכמו אדם

 אל שובו ע״י יתפאר ואז חומרו ויחעכר וקומתו
 יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך וזהו הזה העולם

 קבועים ישארו שם כי העליונה ארץ היא ארץ
 להתפאר ידי מעשה מסעי שנצר אלא אותה יורשים

 ורב גדול אושר יזכה הגיף גס למען לעתיד פה

כמדובר:
 כי אומרו אחרי כו׳ יהיה הקטן עוד

 ידי מעפה כאומרו באיכות ה׳ יפארס
 הקטן כי בכמות יבורכו גם כי אמר להתפאר

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

 ממנו יבצר שלא ודאי הוא בעתה כי לומר ואפשר
 כן על יזכו אס שהוא ספק הוא אחישנה אך

 היות כי זה מעין או . תחלה הוודאי הקדים
 אך שמו למען עושה שאז זכו כשלא הוא בעתה

 למת כלו' ה׳ אני אמר וע׳׳כ למעננו הוא אחישנה
 שלא וגס בעתה הוא שמי למען עושה ה׳ שאני
 לפי ויתכן אחישנה למענכם שהוא שמי למען

 ועמך אמר הקיצין שני הזכיר מתחילה כי דבריהם
 שהוא ארץ כלם יירשו לעולם צדיקים כולס יהיו נס
 שהם ממטעי נצר רק כולם יזכו לא ואס יזכו אס

 א׳ שיהיו זכו שלא בזמן שהוא וכו׳ בציון הנפאר
 באיכית להתפאר ידיו מעשה זה כל עס כו' מעיר

 כי אוחס ארבה יהיו מעט אם כי בכמות וגם
 ה׳ אני אומר שאני וזה וכו׳ לאלף יהיה הקטן

 וכו* ־צדיקים כולם ועמך אמרתי ואשר בעתה הוא
 אל קודם אחישנה כי הוא מעצמם זכו אם שהוא
 מיניה דסליק מאי על כי והוא הקץ שהוא עתה
 : אחישנה אמר ביה דפתח מאי ועל בעתה אמר
 שהוא צדיקים כולם ועמך הכתובים שיעור אי

 בין ארץ יירשו לעולם זכאי שכולו דור
 נפשו מצד בין אחד כל כי באיכות בין בכמות

 ידי מעשה ובין העליון שבעולם מסעי נצר שהוא
 כד״א הראשון באדם ידי מעשה שהוא הגוף שהוא
 ליקרא ממנו נמשכים הגופים שכל אדם נעשה

 וגס להתפאר עתיד הוא גס יתברך ידיו מעשה
 יפלא אל כו׳ לאלף יהיה הקטן כי באיכות

 לא שבייעדי קץ בעת שהיא בעתה ה׳ כי בעיניכם
אש$ כי העת אל קודם אחישנה נס בעתה יהיה

ן להחיקה. יכול בעתה לעפות כח



ג משה ראשון פרק ירים

 ומסרה מסיני תורה קבל משה א
 וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע

 כנסת לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים
מתונים הוו דברים שלשה אמרו הם הגדולה

 על זלה״ה לבינו פי׳ .כו׳ תורה קבל משה
 יתכן עוד . וז״ל שמיני בם' זו משנה

 כי לישראל להורות אליכם נראה ה׳ כי באומרו
 אהרן עם הס הערך שווי כי רוחם על יעלה לא

 צריכים כהם כמוהו כי
 ה׳ לשיראה הנז׳ הקרבנות

 כי הוא כן לא כי אליכם
 ראוי אהרן זה בלעדי

 כי אליו ה׳ ליראות
ית׳ לפניו וחשוב הוא נביא
 וכו׳ שעיר קחו אליהם לאמר לאהרן צוה ע״כ
 היום כי למה צריכים אתם זה וכו'וכל ואיל ושור

 אין אהרן אל ליראות כי כלומר אליכם נראה ה'
 הס אהרן קרבנות כי כלומר קרבנות הכנת צריך

 כהונה בקדושת לחנך מזו יתירה במפלה לעלות
 עס הכנתו לפי שפע מקבל אחד כל כי גדולה

 בתוך הניתך כזהב .בכל שוה ההשגה פעולת היות
 . ערכו הכנת לפי ומזדכך עולה הזהב שכל הכור

 משה והוא אבות שבמסכת ראשונה משנה ענין וזה
 לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל
 סדר כל ע״ד כי ראשונה בהפיר והוא . וכו׳

 ליהושע באומרו המלמד שמזכיר שבמשנה הקבלה
 יאמר בהתחלה נם ראוי היה וכו' לזקנים ויהושע
 . ליהושע ומשה למשה תורה נתן הקב״ה

 מההר לא כי מהקב״ה אמר ולא מסיני אומרו ב(
 ומוזר במסירה ומסיים בקבלה שמתחיל נ( . קבל

 לא למה ד( . קבלה לפון אל שאחריה במשנה
 על סמך כי הוא וחם לזקנים מסרה ויהושע אמר

 נזכרה לא וע*כ ליהושע ממפה הנזכר המסירה
 מסרוה ונביאים אומרו על יקש׳ א״כ והלאה מיהושע

לקצר לו היה פה שגס הגדולה כנסת לאנשי

א
 הטוב ממשה כל מיקר והיא בה אלא קיא אהדייה לא רבינו דמשה ואשכחן הענוה היא הטיבות המדות מיקר

 שבדור זקנים לבנה כפני יהושע כו׳ משה פני מארז״ל ונקדים .העטה מרת התנא רמו איש מקדמי מראש לזאת אי
 למשה משמש היה דיהושע שאז׳ל מה כלפי שהבונה ושמעתי כלימה לאימה לה אוי בושה לאותה לה אוי אומרים

 יאכל סאנה נוצר רבינו משה כתר לירש וכה ומשו׳ה וכיוצא המדרש בית ומכבד הספסלים מתקן יום ובכל רבינו
 כשני משה פני וז׳ש אחור נסוגו ולכך ממנו כמעשהו אולפנא בית לשמש בושים היו הזקנים ומסתמא כמשז״ל פריה
 שבאותו זקנים ההוא ביום אז . הלבנה צורת שלו אקונין וזיו כתרו לירש יהושע שזכה לבנה כפני יהושע פני ממה
 נושה נאות: לה אוי ואומרים מצטערים היו יפה כיונו שלא וראו כיהושע למש׳ר לשמש מתביישים שהיו הדור

מתאוננים והיו כתרו יורשים אנו גם הלא כיהושע שמשנוהו שאלמלא למשה לשמש מתביישים שהיינו וכלימה

חסרי ■י
 כתבו כבר .וכו׳ ומסרה מסיני תורה קבל משה

 ומאבות בעולם אשר המוסרים לכל אבות הס

 לדקדק ה( .הגדולה כנסת לאנשי ונביאים ולומר
 . דברים ג׳ ואמרו יאמר די שהי׳ אמרו הס מלת

 אלי דברים שמביא מה כי ז( .לי למה מניינא ו(
 זולתם אמרו לא כי יאומן לא ובייחוד בקצור

 להיות רק נאמרו לא וא״כ
 מם יחס איזה להס

 :הנראה לפי ואינו האמור
 קושיא על הנה אמנם

אמרו יש השנית
 משה שזכה שמה לומ׳ שכיון בדין

 שחנחן סיני שזכה מהבחינה היה התורה לקבל
 פסוק על ז״ל שזכמ ושפל נמוך היותו על שהוא בו

 לקבלה משה זכה הבחינה מאותה כו׳ חרצדו למה
 במה לומר לנו ואפשר מאד עניו להיותו שהוא

 )שמות ההר נגד ישראל שם ויחן פסוק על שכתבנו
 סיני הר לפני קרבנו אלו המגיד מאמר ועל יש(
 זר כמו הלא כי דיינו התורה את לנו נתן ולא

 הר לפני בהתקרב בצע מה כי הלז המאמר נחשב
 כי הוא אך : התורה אח לנו לתת לא אס סיני
 שם אשר ההר נגד ימים ששח ישראל שבת עיי

 מתמרקת שהיתה זוהמתן פסקה שעי״כ האלהים
 משה קבל הששי ביום תומו עד יום יום חלאתס

 מקבל' היה לא כן לא שאם לישראל התורה אח
 הנתינה היפה מישראל אחד לכל גס הלא כי

 אלו וזהו משה לשיקבלה הכנתם הוצרכה וע״כ
 התורה את לש נתן ולא סיני הר לפני קרבנו

 שהוא שם קנו גדול דבר התורה בלעדי כי דיינו
 שעמדו ישראל כאומרם מארז״ל וזה הזוהמא פיסוק

 סיני הר כי יראה כי זוהמתן פסקה סיני הר על
 בהר פניהם נגד ה׳ היה כי הפיסוק סיבת היה

: ההר נגד ישראל שם ויחן וזהו
או אבות

 * אשר המוסרים כי אבית נקראת זו דמסכת המשרכים
 כי ולהיות . נכבדות בם מדובר ידוש משר תולדות יצאו

: שמעתי ע*כ לשעבר
 קבל לוה האמת חכמי כמ׳ש משה באותיות הרמוזה שבו העליונה הנשמה כפי משה התנא רמז שזה אפשר ועפ״ז

 ליהושע מסרה העטה מסבת וגס כמש׳ל העטה מסיבת תורה בי שניתנה סיני מעי! העטה מסבת והיתה תורה
 עם שהיו לזקנים מסרה ויהושע מתביישים היו כי שמשז ולא ענוה הי׳ל שלא לזקנים ולא לשמשו וטרח עניו שהיה
 משה חזקה הוי׳א ובתלתא הכל יסוד היא העניה כי חחילת׳דינור התנא רמז ולזה יהושע של הענוה לזה גרם ומי משה

: האמור כדבר מזולתם יותר הכבוד לכל הענוה מדת ע׳י דזכו וסיני יהושע
 לקבל שיוכל הבנה מעצעו הי׳ל לא יהושע דאף כלומר ליהושע ומסדה דאומרו פי׳ זצ״ל לאברהם חסד הרב וקיני ומר

:עכ״ל בידו ומסרה בו שהשתדל רנינו משה השתדלות לולי כולה כתורה מושכלי כל
 לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים מסרוה וזקנים לזקנים מסיה ויהושע קתני לא אמאי לדקדק זה דרך כפי ואפשר

 רבינו משה של אבלו בימי נשחכתו תורה ודקדוקי הלכות שכמה דתמירה ס״ב מ״ש ונקדים . כנה׳ג
 הנביאים דגם ואפשר מהתרה מה חלק להחזיר זכו בפלפולם בעצמם הס שהזקנס וכיון בפלפולו עחניאל והחזירן

זאת 1



ראשון פרק >רים 6
 ישראל היו לא כי מרז״ל שידענו כמה יאמר אן

 הוא עליהם שכפה עד ההורה את מקבלים
 .וכי' תקבלו אס להס ואמר כגיגית ההר את ,יש

 עשייה הקדימו אשר כי נחשב זר כמו והלא
 יתברך שומו עד התורה אח לקבל מאגו לשמיעה

 בתנחומא ז״ל פירשו אך .כגיגית ההר אח עליהם
 שבע״ם חורה אלא ישראל לקבל מיאנו לא כי נח ם׳

 דקדוקיה רבים להיות אס כי הדשה בשנאה ולא
 המה רבים כי כולם את לקיים יוכלו לא אולי

 לקברם ההר עליהם וכפה קולם על אלהים ויקצוף
 היא שבע״פ חורה כי הנה .ישמעו לא אס בו

 את יח׳ הוא עליה' שכפה סיני הר יד על קבלו אשר
 על ידבר זו במשנה אשר הזאת הקבלה והנה ההר

 אמרתי באיזו תור׳ קיבל משה פה יאמר וזה שבע״ם
 ;מסיני וז״א תושבע״ם הוא כי סיני מפאת היא הלא

 ובו הפרשה ענין אל הנרצה והוא יתכן ד1ע
 בהעיר והוא שהזכרנו הספיקות כל יותרו

 היה מקומה זו משנה הלא כי אתית קושיא עוד
 חורה והיא קבל אומרו כי זרעים סדר בתחלח

 ארז״ל הנה אמנם .ידבר מפנה סדרי שיתא כל על
 מילי לקייס חסידא למהוי דבעי מאן האי כגמרא
 מי ישראל נא יאמר מקים ה״ה והנה דאבות
 ע״כ המה רבים כי אלה כל את לקיים כת יעצור
 כלס את שם הנני כי תחושו אל ואמר היחל

 ואם מעס אם הכנתו לפי יקבל אחד וכל לפניכם
 ותלמדו תראו תושבע׳ס של מהקבלה כי הרבה

 לומר וכו' חורה קבל 'משה הלא כי כן לעשות
 היה הלא כי למשה תורה נחן הקב״ה אומר אינו

 אחד לכל רק הוא כן ולא נתנה לבדו לו כי נראה
 כל בסיני שטעו שכולם שעס אלא מישראל ואחד
 בכל התלויה פה שבעל חורה וכל ודבור דבר

 נעשרס כלולה כלה ני התורה שאר כל עס דבור
 אשר לבדו היה משה זה כל עם כנודע הדברות

 כח עצרו לא כי ישראל שאר כל משא״כ קבל
 שתלמיד מה כל כי שאמרו מארז״ל והוא .לקבל
 נאמרה דור בכל בחורה לחדש עתיד הי׳ ותיק

 משה כ״א לקבל כח עצרו לא שישראל אלא בסיני
 כמ״ש סיד ושוכחים שומעים היו ישראל אך לבדו

 בידם נשאר לא נשמתם שפרחה לאומרים או .ז״ל
 את ית' שהוא גס כי והוא חורה קבל וזהו דבר
 אחד כל זה כל עם רשראל משה לפני שם הכל

 למשה אומר אינו במשה וגם הכנתו לש מקבל
 לומר א״צ הלא כי הקב״ה מאת התורה נמסרה

 למה משה אל ית׳ מאתו מסירה לשון תצדק שלא
 כאשר הוא מסירה כי נבאר כאשר ודם בשר שהוא

 יקבל אפשר בלחי דבר הוא כי המוסר ביד היא
 יתברך בחכמתו היא כאשר לגמרי השרה משה

 שהוא כמות מקבל בבלתי גס תצדק קבלה אך
 גס כי אומר אני עוד אס כי # אותה המוסר ביד

משה
 מהקב״ה הורה קבל לומר בעצס יצדק לא במשה
 חורה קבל אס כי רבו מסי השומע כתלמיד שהוא
 מומש בס' ז״ל רש״י כמאמר הוא והענין .מסיני

 לו שהוקשה אליו מדבר הקול אח וישמע פסוק על
 כלפי כבוד אינו כי ואומר המ״ם בחירק מדבר ז״ל

 כאפר ב״ו עס ית' הוא מדבר שהי' לומר מעלה
 מפיו יוצא הקול שהיה אם כי תלמידו עס רב ידבר

 הקול כן ואחרי משה מס מדבר אינו כאלו ית׳
 מאמרנו והוא משה מס מאליו כמתדבר היה במצמו

 בגן מתהלך אלהים ה׳ קול את וישמעו פסוק מל
 ובאשתו באדם נחש זוהמת ששלמה אחר כי והוא

 כי■ אליהם ית׳ ממנו ה׳ קול לשמוע כח עצרו לא
 בגן וכמחהלך יתברך מאתו יוצא הקול שהיה אס

 ה' קול וזהו אליהם כמאליו מחספס היה ואח״כ
 ומה חורה קבל משה סה יאמר ומד״ז בגן מתהלך

 כבוז גדול כי הוא הלא מסירה לשון אומר שאינו
 כ״א׳־ ית׳ ממנו הקבלה מייחם אינו אסי' כי ה'

 ומתדבר בסיני כמתהלך יוצא הקול היה כי מסיני
 אליו- מדבר הקול את וישמע דרך על משה עם

 ששיעח אפי׳ אם וא״כ . כמדובר ז״ל כסירש״י
 עתה גס ומה ביו שהוא למה יד כלאחר היה הקול

 גהיא כאפר לגמרי אליו יח׳ ממנו התורה לימסר
 הדרגוש ג' כי הנה . מסירה תואר שהוא ית׳ אצלו
 קבלתי תתייחס שלא שאס משה מדרגת א' היה

 השגתו גדלה לפחות מסיני אס כי מהקב״ה בעצם
 יתר כל משא״כ כולה התורה שקבל הכנתו לפי

 המון כל על משה גדולת היא רבה כי ישראל
 לא נער היה כי הכנתו לגודל יהושע אך .ישראל

 תורה לו לשתימסר כח עצר האהל מחוך ימיש
 וע״ד ליהושע ומסדה נאמר וע״כ ממשה לגמרי

 הדור עד כי אכנה״ג עד והלאה ממנו היה זה
 מהם אך מזה זה ללמוד לגמרי כח עצרו ההוא

 לדור מדור ביריד׳ הרבה הדורות הפרש היה והלאה
 כנה״ג מאנשי שהיו ומלאכי זכרי׳ חגי כשמתו כי

 נאמר לא והלאה מהס ע״כ לבנה זכוכית פסקה
 לגמר• מזה זה לקבל כח עצרו לא כי מסירה לפון
 קבלה־ לשון כי מהם קבלו נאמר והלאה מאז ע״כ

 .כמדובר מגרעת בלי לגמרי מקבל בבלתי גס יצדק
 לנביאים מסרוה וזקנים נאמר לא כי גס וע״כ

 המכירה אל סמך כי המסירה הזכירו לא כי
 מנביאים מסירה לשון לומר חזרו זה כל עם הג/׳

 לומר כנה״ג לאנשי מסרוה ואמרו כנה״ג לאנשי
 מדרגת רבה לא כי מסירה מדרגת הגיעה כאן עד

 שלא כ״כ לשאחריו אחד דור ירידת ידיעת
 הנה והלאה מהם משא״כ מסירה בהם תצדק

 ודור דור בכל והלאה ומאז חורה מחן בשעת כי
 אחד כל כי המקבלים בין הפרש היה חמיד
 הזה הדבר בגלל ע״כ השגתו הכנת לפי מקבל
מסכת בתחילת הקבלה סדר הקדוש מבינו סידר

ע



משה ראשון מרק ירים ד

סיג ועשו הרבה תלמידים והעמידו בדין

 כאשר כי דאבות מילי כל אל נקח ממנו למען זו
 הכנתו לפי קיבל אחד כל שבע״ש התורה בקבלת

 כמילי כן לקנל כח עצר שלא מה על יאשה ולא
 כלם את לקיים יוכל מי איש יאמר אל דאכות

 הלא כי המה רבים כי

 ואמר
 הרבה
 הזהרו

אל פה

 לקבל איש כל יחריב לא
 איש אם כי כילם את

 והנה .הכנתו לסי ואיש
 כי כנה״ג אנשי בראות

 לבבות היו והלחה מהם

 משירי היה הצריק שטעון ב 5 לתורה
 שלשה על איטר היה הוא הגדולה כנסת

העבודה ועל התורה על עוטר העולם דברים

 . וכו׳ הצדיק שמקון יעל
ויבא .וז״ל יהנ״ל בפרש* זלה״ה רבינו ואזיל מפרש

 זכו יהושע משירת כלי דהזקנים להורות לנביאים מסרוה וזקנים לזקנים מסיה ויהושע קחני לא להכי עפו זאת
 יהושע כי לזקנים יהושע ועכ״ז ליכופע ומשרה הפתדל והוא תורה קינל משה הלשון הנופך וזכו מפלסילם הה נחלק

כנסת לאנשי כילה משרוה הנביאים אן לנביאים וזקנים אנידתס החזירו בפלפולם הם כי לזקנים כולה מסרה לא
: בהוא כמו כולה כגדולה ,
 חלקי כל יתקיימו ומעשה ודיבור מחשבה כיע׳י !׳ל<הל׳א בעל מז׳ה פי׳ . ג״מ ועל העבודה ועל השורה על

 בעבירה קדושה המחשבה שהיא פנלב העבידה וט״י היצירה עילם מתקיים בתורה הדיבור ידי מל כי כעולם
 :עכ׳ד קיים העולם דברים ג׳ על "ש וו ־העשייה עולם מתקיים חשדיס גמילות דהיינו המעשה וע״י הבריאה עולם מתקיים

 הוא הרע היצר מקיר כי אמור פ׳ זוד ראש קראתי אותו הקטן בספרי נמניוחין דכתיבכא מאי כלפי ואפשר
 וגס תרי׳א גי' תור״ה כי ליצה׳ר תבלין והיא בתורה לעסוק נצטוינו ולכן תרי׳א גי׳ ולילי״ת ס׳מ

 לבטל שהעיקר נאיפן תרי׳א גימטריא חסדים גמילות נצטוינו וגם תלי׳א גימ׳ יראת כי שמים יראת הכל עיקר
 תורה עיסק בדיבור וגס ירא׳ת גי׳ הנזכר לבטל ומחשבתו בלבו הש׳ם יראת במחשבה ומעשה ודיבור במחשבה הנזכר

 תולדות כמה במניוכני חידשנו ומזה במעשה להשביתם הנז׳ גי׳ שהוא חסדי׳ם גמילו׳ת ולעשות להכניעם הנזכר גי׳
 התירס על עומד כעולם דברים ג' על הצדיק פמעון רמז שזה ואפשר נש׳ד ע׳ש יז׳ל ומאמרי כתובים כמה ופירשנו
לבטל?( הנזכר גי׳ שהוא חסדי״ם גמילו׳ת ועל הנז׳ גי׳ ד׳ יראה שהוא בלב העבודה ומל הנזכר גי׳ מורח נדינזר

: המולם קיום וזהו

 בעלה ומלאכי זכריה מחני כי מתמעשיס הדורות
 שתמשך כח שיעצור מי עוד היה ולא לבנה זכוכית
 לפלוני ומסרוה לומר בידו הקבלה כל ותמסר

 עיכובים שני יש הנה אמרו ע״כ .קבל לשון רק
 אל ואחד ללימודים שנים והמשפס התורה לקיים

 תעדר הלבבות למיעוש כי לומדים אשר העס כל
 מחמת או סיבות משתי לאחד ההוראה אמיתית

 לקבל כח יעצרו שלא או תלמודם שישכחו שכחה
 כללית בהל ההמון אל שלישית .הוא רב כי הכל

 שישנו ישראל מעדת יבצר שלא שיוכרח התורה
 לגדודם מספר אין כי הדת פרשי כל מהם להעדר

 הוו אמר הא' על כן על . המצות במעשה ויושגו
 תלמידים והעמידו אמר השני ועל בדין מתונים

 חבירו יקבל אחד לקבל כח יעצור שלא שמה הרבה
 ועשו אמר השלישית ועל הכל ימצא רבים ובין
 לא שלפניהם בדורות כי ולהיות לחורה סייג

 מקבלים בשאחריהס גם כי ראה כי נצמערו
 כי כנה״ג אנשי אך מסירה בהם שתצדק גדולים

 העדר על חורה תפוג והלאה מהם כי ראו המה
 אל נגע כן על כראוי בידם תורה למסור ראויים

 בייחוד ה□ אמרו הם ח״א .לתקן ובקשו לבם
 הס כי כו׳ אמרו הם כן על שעה צורך שראו
 מה יתורץ שכתבו ובמה . הצער הרגישו אשר

 לא אס נראה שהיה שהוא ל״ל מניינא שהערנו
 לז״א זה או זה או הכוונה שהיחה מנין אומר היה

לריך כא׳ שלשתן כי לומר דברים שלשה שאומר

עלאבותחסדי

 .כמדובר א׳ ענין צורך על משמש כ״א
 תלמידים למדו ול״א תלמידים והעמידו

 מדליו מיס יזל פסוק על מארז״ל לרמוז
יאמר וזהו תורה מצא מהם כי עניים בבני

 התלמידים עיקר תעשו
 והעמידו כ״א ממון מבעלי

 העמדה משוללי את
 בתורה יק לעס להקימם
 : עיקר הם ני

 שבירך שעם משה כבוד על הקב״ה חס .וכו׳ משה
 משה לו שנתחבר עד האש ירדה לא העם את אהרן

 וכו׳ ה׳ כבוד וירא מיד העם חת שניהם ויברכו
 על ויפלו האש ירידת מל וירונו ואז וכו׳ אש ותצא

 מה על המנין יהיה אל :ה׳ כבוד מראה על סניהש
 על שאמר הצדיק שמעון במשנת אצלנו שכתיב

 והוא וכו׳ התורה על עומד העולם דברים שלשה
 ידי מל אם כי איננו השפל הלזה העולם קיום כי

 מלאכי ידי על והשתלשל העליון מעולם שפע בוא
 עולם דרך ואחריו המלאכים שבעולם אלהים

 וכי־ ויחי פרשת וכמאמרנו השפל עד הגלגלים
 חלוקי בארבע הארץ על אדם אלהים ברא כן על

 שבו החיונית הנפש השפל מעולם החומר כשרה
 הגלגלים עולם הוא התנועה עילם מעין יתנועע
 מלאכיו עושה כד״א המלאכים פולס מעין והרוח
 כי סשק ואין העליון עולם מעין והנשמה רוחות
 למת העולמות דוגמת האדם חש עשה אלהיס

 השמימה מגיע וראשו ארצה מצב סלם שהוא
 העליון שפע מדרגותיו בארבע ידו על לשלשל

 עולם אל וממנה משם אדם נשמת אשר העולם מן
 עולם אל ומשם אליו מתייחסת שרוחו המלאכים
 אל ומשם אליו תתייחס הנפש אשר הגלגלים

 אין אך חומרו אדמת קורץ מחומרה אשר הארץ
 הן והנה .המעשה כשרון עיי לא אס לו אלה כל

עיניו פקח הצדיק שמעון כן על כי חשבתי זאת
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פרק ירים 9
 והוא תבל עליהם וישת כו' תורה אלת שלש על
 ועל העליון מעולם היא התירה כי ידוע הנה כי
 השירה זנות צריך מלמעלה שפע להוריד כן

 ידי על גס ומה המלאכים עולם ע״י ולשלשלו
 בעולם הוא אשר כנודע מעלה של ב״ה עבודת

 בעולם ולשלשלו העבודה זכות צריך המלאכים
 שאין ההוא עולם מעין ג״ח זכות צריך הגלגלים

 הלא כי בו עבור ע״י ליהנות שכלי רוחניות בו
 הבאה הנאת כי נמצא יהנה ולא הוא גשמיי

 צריך ע״כ תתייחס חסד לגמילות ידו על לעולם
 ביום הנה כי הכתוב ענין יהיה וזה . ג״ח זכות

 שפע ע״י כי העולם קיום היה ההוא השמיני
 לארץ שכינת בהתפשטות בעצם היה אז העליון
 בעצם העולם קיום שהוא השמים מן אש וירידת

 אהרן עשה תחלה והנה . שלשתם הוכרחו ע״כ
 המזבחה החלבים והקשר דם זריקת העטדה אח

 כהנים ברכת ויברכם העם אל ידיו את אהרן רישא
 כי והוא האש ירד ולא עבודה נקראת היא שגס
 וגם העליון מעולם הוא ההוא שהשפע למה

 התורה זכות הוצרך ע״כ לארץ עד להורידה
 היה שהוא להיות וגס למשה כעצם המתייחסת

 וילון הוא הראשון מרקיע השכינה הוריד אשר
 מהשביעי אברהם הורידו שבעה כי כנודע לארץ
 -נושה עמרם קהת לוי ויעקב יצחק זה וע״ד לששי
 שנצטרף עד העולם המקיימת פנינה ירד' לא ע*כ

 מעולם ההוא השפע להיות כי אהרן עם משה
 ולשלשלו התורה זנות שהוא משה הוצרך העליון

 עבודה הוצרכה לארץ עד הגלגלים עולם דרך
 שלשה מעמד נמצאו משה עם בהתחבר מ״כ וג״ח

 ג״ח היה לאהרן כי וג״ח ועבודה תורה העמודים
 חורה זכות למשה עבודה חכות שלום משים שהיה

 היתה אהרן עם משה שבירך הברכה כי ז״ל וז״א
 שבא העליון שפע נועם שהוא וכו׳ ה׳ נועם ויהי
 המתבונן הזה בדרך והנה .כמדובר אלה שלש ע״י

 ההערות כל הותרו בו כי וירא ישקיף בינה בן
: להעיר הראויות

 ויותרו זו במשנה קצרה אחרת דרך יתכן ועוד
 אחר כי א( .המה הלא הראויות ההערות

 אס כי הזכיר ולא כאחת כנה״ג אנשי כל שכלל
 הם באומרו כולם אח כללי מאמר שהיה מה

 מאמר רק להביא לו היה לא א״כ דברים ג׳ אמרו
 הוא שאס מהם אהד מאמר ולא מהם שקבל מי
 ראוי היה מהם אחד כל פרשות להשמיענו בא

 יאומן לא כי מכלם ואחד אחד כל מאמר יביא
 שיהי׳ אחד דבר אפילו אמר לא מהם אחד ששום
 אחר נשאר לבדו זה כי הוא ואם .ליאמר ראוי
 גנום אנס אחריו הבאים סדר בו לשלשל והביאו כלס
 אלא משיירי הל״ל לא א״כ הצדיק משמעון קבל

 אומרו ב( . הגדולה לכנסת שיור היה הצדיק שמעון

משה ראשה
 דברים גי אמר הוא אמר ולא אומר היה הוא

 .דברים ג׳ אמרו הם שנאמר הקודמת המשנה מעין
 בין על במלת הפסיקו ד( .לי למה מניינא ג(
 . וג״ח ועבודה תורה אמר ולא ואחד אחד כל
 רז״ל למאמר גס ומה הזה בסידרן סידר למה ה(

 בס״ד: נזכיר כאשר לשלשתן קדמה חסדים גמילות

 נבאר המשנה כוונת בענין נדבר שרם להגה
 משיירי היה שאמר אלו תיבות ארבע

 אמר ולא אומר היה הוא ואומרו הגדולה כנסת
 מסדר יע״ה הקדוש רבינו הנה אך . אמר הוא

 כי יראה כנה״ג אנשי מדברי והנה ראה המפנה
 לתקין לב פתו לא כי לבדו גדול למוד כי דעתם
 על אם כי כלל המעשה אל הנוגע על עולם

 עליה היתה אזהרתם כל כן פעל לבדה התורה
 תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו כאומרו

 תלמד אל אמר כן על . לתורם סייג ועפו הרבה
 משיירי היה הצדיק שמעון הלא כי הזה בדבר מהם

 שיוריהס בכלל אלא שבכולם האחרון ולא כנה״ג
 היה הוא אם כי אחת פעם זה דבר אמר לא וגם

 הנשארים כל לעיני בפימיה מרגלא שהיחה אומר
 כי הוראת הוא ואדרבא עמו חלקו ולא עמו מהם

 העילס דברים ג׳ על כי בדבר מסכימים כלם גם
 כי הנה לח ועל העבידה ועל ההורה על עומד
 עמודים פני יש אחד עמוד שהיא התורה מלבד

 כי לומר אין וא״כ במעשה החלוים עמה עוד
 היא לבדה שהתורה היתה כנה״ג אנשי הסכמת
 והוא המעשה גם אם כי הוא כן לא כי העיקר

 לידי שמביא גדול למוד באומרם ז״ל מאמרם
 מעשה לידי מביא היה לא אס כי הנה מעשה

 התורה וכמאמר שלמות אינו מעשת בלי הוא
: יצטרכו שניהם כי ולעשות לשמור

 בהזכיר והוא המשנה כזונת ענין אל לנבא
 הי׳ מ״ת קודם וז״ל רבה בשמות מארז״ל

 דברים שני הי' חורה כס*יתנה בג״ח עומר העולם
 ג׳ והיה המשכן שהוקם עד רותת העולם והיה
 העולם שלפת על אם לב לשיח וראוי . ע״כ

 .בשנים ואח׳כ באחד שעמד זמן היה איך עימד
 שנים שיהיו עד רותת היה לא א' על איך ועוד

 א׳ עמוד מ״ת קודם כי הוא אט:ם : הוא ונהפוך
 כי נצטוו לא עדיין כי עינוח היו לא כי מספיק

 רותת העולם היה לא ע*כ מצות אין תורה אין אס
 עוברי על רותת היה התורה בהנחן אך באחד

 ע״כ לעוברים מקיימת התורה־ אין כי מצותיה
: בה החוטאים על לכפר עבודה באה

 כנשמה התורה הנה כי והוא הענין אל לניא
 חך מתקיים עליה וע״כ לקיימו העולם חל

 העולם יתקיים ואיך מזיד ויש שוגג עוברים יש
 על כן על מצותיה עוברי יחדלו לא כי אפס כי

 ולתקן השוגג על באה שהיא מבודה צריך השוגג

המזיד



ת 1 טשה ראשון פרק דם5* 0
כעבדים הומרו ג( . הן נשמע היה לאו כי הג״ח היה העולם עליו יתבטל בג המזיל

שהיה העובדים כעבדים אמר ולא המשמשים עוברים בהיות העולם לשיתקיים טעם אין הלא
כעבדים תהיו אל רבי< ל׳ אומרו ד( . יותר צודק מדה לח צריך ע״כ חסד בתורת לא אס במזיד

אומרו ה( .המשמש כעבד אמר ולא המשמשין ולא יח׳ הוא מכד יעשה שבזכותם מדה גד כ
אמר ולא פרס לשון וז״א המזידין אל יביט

הוו אלא אומרו 0 .פכר סובו איש אנטיגנוס ג • חסדים גמירות ועל לומר וכו' דברים ג׳ על
ולומר לקצר והו״ל וכי' אל איטר היה הוא הצדיק משמעון קבל אחד עמוד זמן תראה הלא

הרב את כמשמשין אלא מנת על הרב את הטשמשין כעברים תהיו בשתים וזמן בו שעמד

מעבודתו אבות חסדי
 . סרס לקבל מנת על שלא עובד וב׳ פרס לקבל ע״מ עיבד מדינות כ' דיש לפרש אפשר .וכו׳ כעבדים ההיו אל 2}

 המובחרת במדרגה אבל הוא טוב כבן יעמוד אס אבל סרס לקבל מנת על עבד דווקא שלל אנטיגנוס והנה
 סיס לקבל ע׳מ שלא הרב את המשמשים כעבדים הוו אלא אמרו וכינת . סרס לקבל ע'מ שלא בעצמו עדן להיות
 לשמוע תרו עושי כח גבורי ע׳ס כמ׳ש אחר ציוי לעשות ע׳מ דעובדים כמלאכים יהיו אלח סרס לקבל יהיה שלא היינו

: מצוה מצוה שכר וכאמרם דברו בקול
סרס לקבל ע״מ שלא המשמשים כעבדים הוו וז׳ש זלחימי בדחילו שתהיה צריו שהעבודה שיווע נמו אששר א״ג .

.אלא ־• ~ 2 ב '

 הוו אלא פרם לקבל צריך הזה בזמן כי לך דע
וזהו כאחד שלשתן מעמד

 ההוה על עומד וז״א עומד העולם דברים ג' על
 ההתחלה אין ונס .כמדובר שלשתן צריך עתה כי

 ירא בור אין כי עיקר שהיא מההורה כ״א מג״ח
 . מניינא מ״א עליה העוברים תיקוני והשנים חטא

 כאו״א בין על מלת הטיל בפ״ע ענין שלכ״א ולהיות
 אמד כל הם השאר כל אך העיקר היא התורה כי

 שוגג על זה התורה מעוברי אמד דבר על תיקון
 אחשוב וזה .יחד נשמברו לא כן על מזיד על וזה

 שקודם זו משנה על לומר בש״ר רז״ל כוונת היתה
 מה למו הוקשה כי וכו' באחד היה תורה מתן

היה מ״ת קודם כי דע ואמרו במשנה שהקשינו
 על רותת העולם היה אח״כ אך אחד מספיק
 כלומר השלישית והוצרך כמדובר מצותיה עוברי

 מהתורה עיקר ועשותו מניינא אומרו נבין בזה כי
 וזמן בא׳ בזמן שעמד גס כי לומר בה להתחיל

 לתיקון צריך הב׳ כי עומד ג' על עתה בשנים
: מקודם משא״כ רותת יהיה בל

 במלת מפרידם ואמ״כ שכללם במה אספר
 דברים ג' צריך העולם כללות בערך כי על

 בכל שלשתן ימצאו יחוייב לא אך בו ימצאו אלו
: אחד בכל על וזהו ואיש איש

 שבירך משה בראות כי הכתוב ענין יהיה אן
 אמר שכינה ירדה ולא ישראל את אהרן

 דומה אינו כי רבים לזכות יחיד זכות דומה אינו
 העושים למרובים המצוה את העושים מועטים

 ישראל את לברך עמו נתחבר ע׳׳כ המצוה את
 העם את ויברכו וזהו יחד שניהם זכות שיהיה

 . וכו׳ ה׳ כבוד וירא מיד שניהם בזכות ואז
 איש אנטיגנוס באומרו התנא למדנו זה ולימוד
 לשית ראוי והנה וכו׳ הצדיק משמעון קבל סובו

 כעבדים תהיו אל שלילה בלשון החילו אל א( .לב
 שלא המשמשים כעבדים הוו יאמר ומהראוי וכו׳
מכלל כי חלוקות שני אומרו ב( . פרס לקבל ע״מ

 לקבל אומרו ז( .כו׳ שלא את המשמשין עבדים
 בנותן הדבר תלה ולא הרב

 ויהי סמיכות ח( . פרס לו שיתנו מנת על לומר
 אומרו ט( . הקורם אצל עליכם שמים מורא
 כי י( . עליכם ה' מורא אמר ולא שמיס מורא

 עשה ולמה מאהבה לעבוד הוא טוב טוב הלא
: מהיראה עיקר

 השרישנו רבים בלשון כלל דרך בדברו הנה1
 והוא ה׳ את העבודה משורשי בשורש

 לגבר טוב כי הוא הלא הכתוב בענין האמור
 אשר ומצוה מצוה בכל הרבים עס עצמו ישתתף

 פסוק על כמאמרנו הרבים זכות גדול כי יעשה
 בו לנו שהוקשה וכו' אלקיכם ה׳ את ועבדתם

 באומרו יחיד בלשון וצאתו רבים בלשון החילו
 דעת ילמדנו כי הוא אך וכו' לחמך את וברך

 דומה אינו כי ברבים יהיה ה' את בעבזד כי
 למרובים המצוה אח העושים מועטים או יחיד

 אנכי כן לא בשכר אך המצוה את העושים
 אם כי הכלל דרך השכר אתן לא כי עמדי

 וכו' לחמך אח וברך וזהו בפיע ואחד אחד לכל
 כאחד המצוה אח העושים יחד אלף כי והוא

 פלס כי חבירו כשיעור שכר יקבל מהם אחד אין
 אשר אחד כל עבודת בחינת לשקול משפט ומאזני
 בלבו בה שמח אשר או מחבירו בה נזדרז

 כן על וכיוצא מהשאר פנוי היה אשר או מזולתו
 אל אומר לבלתי עיניו פקח זאת על התנא גם

 לגבר טוב כי וכי' הרב את המשמש כעבד תהיה
 אל ונבא : ביחיד ולא בחברה ה׳ את יעבוד

 את קרא ית׳ הוא הנה כי והוא המשנה ענין
 אתם בניס ישראל בכורי בני כד״א בניס ישראל

 ית׳ כמאמרו לשכירים אותנו ייחס וגם לה׳
 עבדים קראנו וגס מאד הרבה שכרך לאברהם

 אין והנה . עבדים ישראל בני לי כי כר״א
 אינו הבן שירות הלא כי בוים אלה ג׳ שירות

לישמט באב יבטח בן כל הלא כי מתמיד
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 פרם לו שיש שידע אע״ם מורא ויהי פרס לקבל ע״ט שלא הרב מה במלאכות איגע לא
על בעלות משמשו מרבו שמים לי יותז שלא לא אס אפסיד

 אביו יעציבנו ולא יותר או מיומיס יום מעבודתו
 שבשמים לאביו כן איש לעשות הדרך זו ולא

 הלא כי טוב לא כשכיר יעבוד אשר וכן חלילה
 אי יאמר אמור ואס בשכרו בא הוא שכיר אס

 כ״א עצמי להשכיר אפשי

לי יוחן שלא לא אס אפסיד

ווה אבות חסדי , , _
 ומיראה מאהכה שלימה העבודה שהיה נזה כי עליכם שמים מורא ויהי עונדיה רנינו ש כמ מאהבה אלא

 השסע חורה ועליכם לה כסא ותהיו שמיס מירא הנקרא לשכינה מרכבה שתהיו עליכם שמים מורא ויהי סי׳ ומז׳ה
 שהכל לרמי אדני הוי׳ שם כמניו צ׳א גי׳ עליכם שמיס מורא ויהי ס״ת כי לרמוז ואסשר .טכ׳ד לעולם כצנור ותהיו

י לקנים יסיה " -
יופי $

 מקנת איש עבד הוא אשר אך שכרן ולא הן לא שכר
 בלא רבו את מלעבוד ליבסל כחו יעצור לא כסף
 יבחר אשר והנה .הוא כספו כי מחיר ובלא כסף

 והנה הזאת. השלישית הבחינה היא איש ותקרב
 הרב את יעבדו עבדים יש מתחלפות בחינות בה

 ולקצור זריעתו ולזרוע אדמתו ולשדד לפתח
 ויש • וחמורו פודו צאנו את לרעוח ויש קצירו

 משא כל לשוס ויש מימיו ולשאוב עציו לחשוב
 ולברור לרקד ומזון ולחם בר לספוק עליהם כיח

 עבודה עבודת בכל וכיוצא בתבואה ולסחין
 אשר והס אלה מכל למעלה ויש מפא ועבודת

 הנזל עבודות מיני כל את פיס לבלתי בהס בחי
 ערוך כענין לבדו הרב את לשרת אס כי עליהם

 וליצוק מבושל ובשל ויין לחם ושים לפניו שלחן
 ולהושיעו הכוס את לו ולמזוג ידיו על מיס

 בבואו עמו אתו ולהיות וסכו להלבישו או לפניו
 פתים והנה .באלה וכיוצא ולשמשו ללוחו ובצאתו

 ובין האחרון הזה השירות שבין ההפרשים המה
 יתוארו כולס הראשונים כי האחד . הראשונים

 יקרא לא הלז האחרון הסוג אך עבודה בתואר
 יותר שימושה גדולה כענין שימוש רק עבודה

 ע״י מים יצק אשר מפסיק הדבר ולמדו מלימודה
 מהסוגים אדוניו את העונד כי ב( .אליהו

 לחת האדון מדרך אין עבודה הנקראים הראשונים
 כי שכר לא . מתת ולא שכר לא מהם לאחד
 חן המוצאים מהסיג לא כי מתת ולא הוא כספו
 מזונו אם כי חנס מתנות להם לתת המה ביותר

 מצאו כי האחרון מסוג המה אשר אך .וכסותו
 לפניו משמשים ולהיותם אליו לקרבס בעיניו חן

 יראה כי יהיה החן מציאת בכלל שלחנו ומאוכלי
 לבב ובטוב בשמחה ושמיש זריזות יתרון בעיניו

 ושתיתו אכלו בעת עמו אחו יהיה כי גם ומה
 חנם מתנת הוא פרס לתת לבו ינשאנו לבו וטוב

 הוא ערך תרגום כי זהו אותו שמושו ערך לפי
 זו בחלוקה גם והגה יקרא. פרם ע״כ פורסן

 שתי אדם בבני יש בעצמו הרב אח במשמשין והוא
 זה סוג לבעלי גס נותן כלתי רב יש . חלוקות

ומה כספו קנין המה עבדיו כי באומרו סרס שוס

שמים
וגומר לו חייב הוא ואשררבו אח אהבתו לבו

 ללבוש ובנד לאכול מלחם להס מתח עוד לו
 . לפניו המתהלכין זה לסיג פרם ניחן רב ויש

 בהם יש פרס הנותן הרב אח המשמשין ובעבדים
 לחמדת רק יעבוד לא הוא שגס אחד חלוקות ב׳

כי אשר יש ב׳ . הפרח

 תמיד משמש פרס לו ינחן שלא יונח לו כי בלבו
:לבו מאהבת החייב כעבד

 איש שרת בחינות חלוקות המה שבעה כי *הנה
 האב אח הבן בחינת א( .הזולת את

 באביו לבו יבטח כ׳ מלשרחו רביס ימים שימנע
 שלא גס כי השכיר שירוש ב( .עמו יקפיד לא כי

 כי העבד ג( .השכר את יאהב כי כבן כ״נ ישמט
 קנוי וגופו הוא כספו מקנת כיי לישמט יוכל לא

 פכדות יש עצמו בעבד ד( .מחיר ובלא כסף בלא
 עבד ויש מפא ועבודת עבודה עבודת לעבוד

 . וכיוצא שלחן לפניו כערוך עצמו הרב את שישמש
 האדון 06 לשמש שהוא זאת בבחינה נס כי ה(

 בלתי יש וכיוצא וסכו והלבישו שולחנו במאכל
 עבד יש כי ו( . פרס נותן אדון ויש פרש נותן

 . הפרס לאהבת ישמש פרם לו יחן רבו כי שבי.דעו
 ידע כי פגם העבד של והיא •שביעית חלוקה ויש
 אם כי לכך בשרותו יכוין לא פרס לו יותן כי

 כוונת והנה . כלום לו נותנים היו לא כאילו
 ובחר ה׳ את נעבוד איכה דעת ללמדנו התנא

 בלשונו הדבר והמתיק הזאת השביעית בבחינה
 מסוג תהיו אל לומר כו׳ כעבדים הוו באומרו

 דחה הרי כעבדים הוו אם כי השכיר או הבן
 עדיין והנה .בשלישי ובחר הראשונים סוגים השני
 אדמת העובדים העבדים מסיג נהיה אפשר היה
 קניינו מקנה לרעות או ולזרוע לחרוש רבס עפר
 הרב את המשמשים כעבדיס נהיה או רכש אשר

 המשמשים לז״א וכיוצא והשקותו בהאכילו בעצמו
 המשמשים כעבדים לא כלומר ,וכו׳ הרב את

 עבודה מהנה אחת כל כי הקשות במלאכות
 ההוא כי עצמו הרב אח כמשמשין אם כי הקרא
 עיקר וזה . כמדובר עבודה ולא שמוש יקרא
 שישראל ומצוה מצוה כל כי שהוא באמונה גדול

 ככה עצמו הרב את כמשמשים הס עושים
 ואנכי הנביא וכמאמר היל נעשה באלקים כביכיל
 כאשר בקדושה ומפליגים ה' רוח את כח מלאחי

כל על מזה מלאים האמת חכמת ספרי כל
: כנודע גדותס
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 הרב המשמשין כעבדים באומרו כיון לזה

 שלא ובאומרו הד׳ הסיג דחה בזה כי כנה
 לו שיתנו ע״מ שלא אמר ולא סרס לקבל ע״מ
 אדס בבני הנמצאות ממציאות א׳ דחה בזה פרס

את בעבודתו עבד בחינת
 מנת על יהיה שלא ה׳ צרידה איש ייעזר בן יוסי ד :עליכם שפים

 סוב סוב אך סרס לקבל טהם קבלו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
 בן בבחינת לעבוד הוא ביתך יהי אומר צרירה איש יועזר בן יוסי
 תהיה כי אביו אח בעפר מתאבק והוי לחכמים ועד בית

 חזר ע״כ יתירה מאהבה רגליהם
בכלל כי לומר וכו׳ כעבדים הוו אלא ואמר

 במשמשים גם כי שהוא
 בלתי יש עצמו הרב את

 ע״מ שלא לז״א פרש נותן
 ספק אין כלומר לקבל
 בקבלה אך פרס לך שיותן

 חכוין אם הספק הוא
 החמישי הסיג ענין והוא .אין אם לקבלו ע״מ
 נפשך תגעל הששי בסיג גם כי אודיעך וגם

 אשר והוא לקבל ע׳׳מ שלא אלא לקבל ע״ם שהוא
 תהיו אל באומרו הראשונה בחלוקה היחל

 הששי הסוג שהוא סרס לקבל ע״מ וכו׳ כעבדים
 כי בייתור הכאב יגדל עתה והנה בשביעי רק
 כל כי כלל צריכה בלתי הראשונה החלוקה כל

הכל השאר ודחה השביעית בחלוקה בחר אשר
: בשנית היה

 אומר היה הוא אומרו נדקדק לזה אמנם
 אומר היה מאי אמר הוא יאמר ומהראוי

 ג׳ על כי אומר היה רבו הצדיק שמעון הנה אך
 דברים הג׳ העושים כי שהוא עומד העולם דברים

 אסור כי מרז״ל ידענו והנה העולם את מקיימים
 בלבד שכר או סובה לקבל כדי מצוה לעשות לאדם

 שיחיה כדי לומר שמותר אמרו בלבד בצדקה כי
 ועבודה בתורה העוסק כי באופן וכיוצא בני

 בעסק יכוין אם עומד העולם שעליהם וג״ח
 או לו שייסב כדי בג״ח או בעבודה או התורה
 יספיקו לא ידו על העולם שיתקיים כדי אפילו
 ענין היה וזה מאהבה שיעשו רק עולם לקיים

 מרגלא אומר היה רבו כאשר כי אנסיגנוס
 תלמידו בא כו׳ עומד העולם דברים ג׳ על בפומיה

 אל אומר היה שהוא הוא גם בפומיה מרגלא והי׳
 אך העולם יתקיים באלה הן לומר כו׳ תהיו
 פרס לקבל מנת על כו׳ כעבדים תהיו שאל בזאת
 כעבדים הוו אלא שכתבנו הששית החלוקה שהיא

 אומר היה לא ואס . השביעית החלוקה שהיא כו׳
 היה כו' כעבדים הוו רק הראשונה החלוקה

 לא אך בחסידות להתנהג להם כמצווה נראה
 המקיים יקיים בזאת אך כי דבריו היו שתנאי

 ואמר היחל כן על דברים בשלשה העולם את
 שמעון אח שמעתם אשר לומר וכו׳ תהיו אל

 ג' על בפומיה מרגלא אומר שהיה הצדיק
אלא וכו׳ תהיו שאל בתנאי הוא וכו׳ דברים

 לו שני ואין לראש אחד היה דלשניהם שוי״נז הרב וכתב אב׳י והשני נשיא אחד הרב כתב .וכו׳ יועזר בן יוסי
 שכ׳כ ראיתי ושוב אב׳ד יונתן ועל נשיא זה שאול על אמרו ש׳ג שילהי דבמו׳ק ק׳ כששען הר׳ב דברי ואם
:ע׳ש דמז״לן לאיה והגיא ראשיה היו דלא אלא אנ״ר היו דלעולם ,י דה יוחסין ס׳ הרג
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 בזה היה לא כי לומר אפשר היה ועדיין .וכו׳ הוו
 חסדי

 וכו' תהיו אל אומרו ומכלל כפול תנאי צורך
 מהחלוקה שותק היה אס הנה אך השנית היתה

 באומרו סיעס לא כי לומר אפשר היה השנית
לאדם יהיה שאם אלא וכו׳ כעבדים תהיו אל

 ולא עבדים בבחינת ה׳ משרתי יהיו הוא הציווי
 יהיה שלא לומר כיון ועוד . שכיר או בן בבחינת

 המשמשין כעבדים היו אלא לזה המקבל כוונת
 וכו׳ היו אם כי וכו׳ לקבל שלא ע״מ הרב את

 ויש יש כי יבצר לא כי כלומר לקבל מנת על שלא
 על השימוש יהיה שלא אלא לקבלו ודעתו פרס

 שיראה לקבל שלא ע״מ באומרו משא״כ הפרס בחינת
 בו לדבקה יחפוץ לא הוא אשר מי כי חלילה בו כגועל

: האמתי שכר שהוא בעוה״ב ית׳
 בא כי לומר אסשר היה הדבר בכלל והנה

 הבלתי על הנופל הקושי על להשיב
 ובתמים באמת דבריו משמעות אל לב משים

 האומרת התורה דברי סותר יראה כי כאומרו
 בעתם גשמיכם ונתתי וכו׳ תלכו בחוקותי אס
 צדוק רשעת היתה זאת הן כי אמת והן .וכו׳

 להשכיל לבס שתו ולא הרשיעו המה כי ובייסות
 לא כי מללו ברור שסתיו דעת הלא כי להסיב
 היה וזה לכך יכוונו שלא אלא לקבל מנת על ישמשו
 כלומר השניה הבבא אמר באשר כיוון אפשר

 כי איננו כי שיורה לקבל שלא ע״מ אומר איני
 כך ע״מ היה שלא כלומר לקבל מנת על שלא אס
 מפתח גס כי צריכים אנו אין אך .שישנו אם כי

 שיתנו מנת על יאמר לא כי כמדובר יובן דבריו
 לא הנתינה כי כלומר לקבל מנת על רק פרס לו

 על הוא בו דברי רק היא אמיתות כי בה אדבר
 מנח על שלא או לקבל מנת על אס הקבלה כוונת
 עשה מצות שימוש גדר על דברי ואחרי .לקבל

 ואמר ל״ת מצות מעבור השמר גדר וילמדו בא
 . החסידות תכלית והוא עליכם שמיס מורא ויהי

 על משלי ביאור בספר ביארנו אשר הוא והענין
 שיברכם אליו באומרם לתלמידיו ריב״ז מאמר
 עליכם שמיס מורא שיהא רצון יהי ואמר וענה

 ואמר רבינו כאן עד לו ואמרו ודם בשר כמורא
 יראני שמא ואומר בסתר עבירה עובר אדם להם
 : ע״כ המקום יראני שמא אוסר ואינו אדס שוס

והנה אבות
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 חשיבתו אחר עתה גס ט הערנו שס ^נה
 חשידי מי וכי עומדת במקומה קושייתם

 יאמרו כלס עולס גדולי תלמידים שחמשה בעיניו
 .המקום יראני שמא ולא אדם שוס יראני שמא

 עמרם לרב שקרה במז״ל יובן כי כתבנו אך
 אותן והעלה יפיפיות רביות שתי שפדה הסידא
 ויחס היום ויהי ממקומה הסולם את ויסר נעליה

 לעלות ויהל העליה אל הסולם אח רעה לט
 עליו רע כי אותו לבו ויך הסולם באמצע ופידנו

 לשוב ויואל לעשות זמם אפר ההוא המעשה
 להעלותו בו ויאחז יצרו הקפתו כי יכול ולא אמור

 ויקרא ליצרו יכול לא כי וירא לירד הניחו ולא
 עמרם בי נורא עמרם בי נורא גדול נקיל

 איה אליו ויאמרו העיר בני כל אליו ויאספו
 דהוה דחסא נורא אליהם ויאמר והעצים האש
 שאתנייש מושב להם אמר שתינן כס א״ל בקרבי דלוק

: הבא בעולם ולא הזה בעולם
 זה כל עם חסיד עמרם רב היות עם כי רואה הני

 אחור לשוב ה׳ יראת מפני כח פצר לא
 ממעלות ירד וממוראם אנשים באו עד מחפאו

 עמרם כרב גבר כי לב על והועלה אחורנית אחז
 אך ב״ו; למורא שוה שמיס מורא עליו היה לא

 ללכת ימנע יותר לידו החסא בא שקודם זה היה
 מורא מאפר אלקיס מיראת הרע את לעשות

 ויאחז ונהייתה באה העיירה בפכבר אך ב״ו
 ממורא לימנע קל יותר אז לעשותה דרט •צדיק
 אחר כי חס־דא עמרם דרב מעשה והוא ודם בשר

 יצרו בעצת לעלות והיחל הרעה במעשה היותו
 מן גס כי בו לחזור וקפה בו יצרו החזיק כבר

 אחרי הלך הואיל כי מלסייפו ממנו ירפו השטים
 אך ישוב לא לבד כמים ממורא וע״כ יצרו צוואת
 שב כי לו היה כאשר אנשים יראוהו אם יפוב
 וזה באש יבא אפר לראות ישראל כל בבוא

 כלומר כסהר עבירה עובר אדם ריב״ז מאמר
 יצר אס כי לידכם העבירה בא מרס אמרתי לא

 כי פלוני עבירה עפה ולומר להדיח ייען סמוך
 אמרתי אפר אך אלקיס מיראת הצדיק ימנע

 אדם אומרו וזהו האדם ביד העבירה כבר בהיות
 עובר הוא שכבר כלומר בסחר עבירה עובר

 ט שמיס ממורא יזוז לא מינה אז כי יהוי ובה
 כי ואמר עמרם דרב כעובדא ב״ו ממורא אס
 כי במשא שהיחל עד שטות רוח בו נכנם כ״כ

 המקום יראני שמא ולא האדם יראני שמא אמר
 אל באומרו בחכמתו שלמה שכיון פס כתבנו זזה

 אל לומר ,וכו ה׳ את ירא בעיניך חכם תהי
 היצה״ר מן להזהר תדע מעצמך כי לומר חכם תהי

 את ירא והוא אורך אנסה בזה הנה כי מועצוחי מבלי
 וסור ב״ו בלי ה׳ יראת מהמת כלומר מרע ופיר ה׳

 :אתה מכס אס יוכר ואז בו שאתה מהרע ופרוש

משה
 שנידו מרע האדס סור ט הדברים כלל

 וממוראם אנשים יראוהו סרס שמיס ממורא
 וזאת .ממנה למפלה שאין מדרגה היא וישוב יחת

 עליכם שמים מורא ויהי באומרו התנא כוונת תהיה
 רואים במקום בין תמיד ב״ו פל ולא לבדו זו כלומר

 לפעמים שתהיה ולא אנשים שאין במקום בסתר בין
 שיש מההפרש שכתבנו כמו רחוקה ולפעמים קרובה

 שכבר לאחר לידו העבירה מציאות בא סרס בין
 ויצטרך שמיס מיראת תחרפה בואה אחרי כי באה

 נעלה בלתי ממש עליכם שתהא כ״א ב״ו מורא
: כלל מעליכם

 כעבדים הוו אליכם אמרתי הלא יאמר או
 והלא פרס לקבל מנח על שלא המשמשים

 לקבל מנת על שלא שתעבדוהו כן בעשוחכס תאסרו
 רעה גם אס כי פרם העדר צ״ל שאין ותיראו טיב

 גס אך יברכנו לא ברך גם הלא עליכם תבוא
 וזו חורה זו האס לנו ירע ולמה יקבנו לא קוב

 כי והוא עליכם שמיס מורא יהי הלא ט שכרה
 לא זה כל עס חטא בהס ואין ,לה השמים כאשר
 הוא ויחזיר ימלחו כעשן סן מורא מהם יעדר

 או אדם בני רחסאח ובהו לחהו העולם ית׳
 מת לאם מעליהם עליון שפע ימנע פן לפחות

 מתגלגל שהיה סובה שפע במקום ויתהפך העם
 בזמן כאשר להם ויותר רוגז יתגלגל שמים פ״י

 מיצה צעקו אראלס הן על ז״ל כמאמרם החורבן
 מורא מהם יבצר לא כי נמצא וכו' שלום מלאכי
 אותה כי ישראל לאשמת אליהם הבא שרעה

 עליון חפידי היותכם עם כי עליכם יהי המורא
 דנך כן כי הזולת בערן צרה אליכם מבא יראו

 תרגזו נזה עליהם הדור עון לסטל הצדיקים
: חחסאו ואל

 מפנת על אנטיגנום גם כי הזה בדרך והנה
 שלשת שבעלי מה כי דבר הצדיק שמעון

 בהיותם היינו העולם מקיימים ההם המדות
 לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים כעבדים

 נתן לא אשר לאיש מקום יש זה על והנה .פרס
 ואהיה אעשה מה ולומר נדבר חכמה ה' לו

 השמים ומן אוכל ואיככה העולם ממקיימי
 לי נחנו לא עליה תהא מה זו ספה באומרם

 איעצך בקולי שמע יועזר בן יוסי לז״א . חכמה
 מדרש לקבוע לחכמים ועד ביח ביתך ויהיה

 שילמדו חורה זכות לך תהיה בזה כי בביתך ולזונס
 האוכל שכל שלפניהם שולחנך בנחת ועבודה
 של משלחנו כאוכל בה מיסב שח״ח בשולרן

 הרי אורחים הכנסת הוא כי ג״ח ובזה מקום
 התערב ידי על אדרבא הלא תאמר ושמא .שלשתן
 בלמוד וגס בכבודם לזלזל אבוא עמהם דעתי
 סובה בעצה אתקנך הנה לז״א נפט הגעל מהם

 רגליהם בעפר מתאבק הוי כי והוא לזה מלפני
שתערוך
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 ונזה רגליהם שחמת מעפר למטה ממך מהמלון■

 שותה שתהיה גם אם י5 נאם הזלזל שלא צ״ל אין
 במסר המתאבק כמבע והוא דבריהם את בצמא
 רגליהם בעשר התאבקו ע״י כן צמא צחה שהוא
לשמוע צמא לך שהיה

 מרוב לך ויערכו מפיהם
 : לבך שבקרב השיבותם
 יוחנן בן יוסי והנד,

 הלא ואומר חולק
 איש שיפתח הוא דבריך לשי

 אותה וינעול צח״ח ביתו
כן לא אך ההמון שאר בשני
 לחכמים ב׳־ן לרומה פתוח ביתך יהי כ״א דעתי הוא
 כוללת הצדקה מצות כי ישראל שארית לכל בין

 שלימה תהיה למען אך עולם לקיום הספיק כזה
 האורחים המכניסים ביתך בני עניים יהיו איעצך

 ממון אנשי יהיו אם כי אותם ומשקים ומאכילים
 אך בעליות נסו לא כי העני הנפש צרת יכירו לא

עד ויודעים זו למדה הגיעו אשר עניים ס בהי.ת

 : דבריהם את בצבא שותה והוי רגליהם
 יהי אומר ירושלים איש יוהנן בן יוסי ה

 בידיך בני עניים ויהיו לרוהה פתוח ביתך
 אמרו באשתו האשה עם שיחה תרבה ואל
 כל חכמים אמרו מכאן חבירו באשת ק״ו

 לעצמו רעה גורם האשה עם שיחה המרבה
ובוטל

ז י משח'
 סם דעח קירוב ויקרו הגונים בלשי יהיו בתוכם

 הוא השקץ הנה לז״א עין ויקראם הבית בעלת
 האשה עם שיחה תיבה אל הבית הבעל אתה כי

 שהיא זה אס ומה ק״ו וישאו ילמדו ממך ובזה
 עמה שיחה ממעס אשתו

 אשת שהיא אנח׳ו ק״ו
 מלדבר וישמרו חברנו
 וזהו עמה דעתם ולערב
 אשר כי אמרו באשתו

 מנזעט ויראוך לביתך יבאו
 קל ישאו אשתך בשיחת
 באשתו אם ויאמרו וחומר

 עליהם מרחמים מנעת העני נפש מרירות היכן
 כתקנה זו מצוה ותצא ביותר דברים ופיוס ן במז

 בן יוסי עצת היחה סובה הלא תאמר ושמא
 לא כי לחכמים רק פתח שחוח לבלחי יועזר
 לדעתך אך עבירה מהמצוה המשך שחד יהיה
אס יודע מי הלא פתחו יפתח ישראל המון שלכל

 ק על כי שיחה הרבות לבלתי חכמים אמרו
 כמונו חבירו באשת ק״ו 4כ ואם נשמר הזה האיש
 כי לו הוקשה ועשה .היא חברנו אשת כי אצלה
 האורח יכשל לבל כי היתכן איש יאמר הלא

 סוב והלא נעורי אשת עם שיחה אמעט באשתי
 שאמעס ממה האורח הכניס לבלתי הוא טוב

עמה השיח לבלתי אפילו אשתי עס דעת בעירוב
 בין ואהבה השלום מצות גדולה ואדרבא הרבה

 רבינו לז״א החברים אהבת מכל לאשתו איש
 ט׳ חכמים אמרו מכאן המשנה מסדר הקדוש

 מסה חכמים אמרו מכאן הנה כי לך דע לומר
 הזאת הקושיא אל חש לא יוחנן בן יוסי כי שראו
לאדם שיחה מהרמת אין כי ספק אין כי למדו

עם אבות חסדי
 נשעס שגורים יהיו שלא ביתך בדלסי הזהר שר״ל גמה אפשר . ניתך גני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי ך?

 פתוח ניסך יהי השד״ל וז׳ש עניות לידי אותך מניאין ניתך שדלתי מפני ושתיה באכילה מיסב שאמה
 ונכנסים יוצאים שיהיו ניב עניים כשיהיו יהיה וזה ושמחה ששון הרומה והיסס כביתו ועושי הון שיהיה כלומר לרוחה

:לרוחה פתוח ניתך יהי נזה אז זנהנין
 וכתנ יכנסו אל וע״ה וכו' מקרא נעלי יכנסו ואמר כצורת ככני אוצרות פתח רני דנ׳ב ס״ק כמ׳ש אפשר א״נ

 יחסר ע״ה אוכל שהיה ומה כצורת שני שהיו גונא נכהאו מסחנרא רנ׳א ס׳ס יו׳ד הנ״י מרן הניאו הריענ׳א
 שתי נס׳ לונזאנו די מהר׳מ הניאו מאז׳ל לפרש אפשר ונזה . ע*פ וכו׳ להחיות׳ חייג נלא׳ה ודאי אנל לת״ח
 ני׳ אשכחנא ילא וכו׳ נמקיא ליה נדיקנא לגני נסקנא אתי דהוה נ׳ג הד חמינא אמר נרכיה ר׳ ע״נ נ׳ז דף ידות

 ייתי לא עד פסורא חיקן דאיהו אסרחקת דמרך מאורמוי וודאי לי אמר . וכו׳ כחדא ייכלון וכלנא הוא אמינא
 שנתחי לי אוי רני מצטער שהיה כמו ליה כנירא הוי כרכיה דר׳ וכו׳ ליה ינדוק לא ועד ליה יפקד לא ועד אדם
 . ככלנ פרנסני לרכי עמרס כן יונתן שאל שם מ׳ש ע״ד כהדא ייכלון יכלנא כוא ולכן דנ״נ פ׳ק כמ״ם גע״ה פתי

 דמרא מאויחוי שונע כשיש כן עושה שאם נעולם פונע כשיש לא כצורת כשני אלא זה כאין השיבו האורח אמנם
 . הכל לוין צרי* וככה״ג רצון חי לכל ולהשביע לזון יכיל שהקנ״ה וה׳ט אדם ייתי לא עד פתורא דאתקן אתרחק
 במשמע עניים כל ב׳ב עניים יהיו אז בצורת יש ולא בעולם ייוח כשיש פי׳ הה לרו פתוה ביתך יהי שז׳ש ואפשר

 דרבי דהא כתב רק בב׳י מרן מ׳ש שכתב ראיתי לא כ׳י לנ״ב הריטכ״א בהדושי כי אגיד אמס ועסה . ע״ה אשי׳
אחיך ומי דכתיב להחיותו מצוה הכי לאו הא ברעב ימות ולא אחרת בעיר ואפילו אחרים במקומוח כשימצא היינו

: עכ׳ד עמך
 לרבנן להו ותמיהא לו לכלה חייב סתס להכירו דהמאכיל אפרים רנינו כשם שי׳ח הה״ד הרב כמ׳ש אפשר א״נ

 לשלם מהיסוס טעון לטעון יצא הבעה׳ב וכשהגדיל ביתו ך בח יהיה שפרנס במי בחשובה כסב שהרי׳ף במראי
 דכאשר לרבנן נהו וניחא ליה יהיב הליאה דלכס פי׳ כלא כיון כלום חייב היתום דאין הרי׳ף והשיב פרנסתו דמי לו

 דלג׳ח סימגא ההוא בי חזינא לא אי אך הרי׳ף דפטר הוא ובהכי לשים אינו אז ניג״ח כעושה שניכר האופ׳ן יהיה
: במה׳ד הרב איירי זה ובענין במיטבא משלם עביד

 זה כי שלחנו על היתום במאכיל איירי דהרי״ף יתיב סרין קכ׳ח סי׳ ח׳מ בפה׳ג הובא בחשובה גאליקי ומהר״א
 חייב או חבירו לבית הפרנסה שילח אי חבל יהיב מהנה דלשס בא מורה סמיך דנעה׳ב דאסכא השלחן

: סרנהה׳ד אמרה הא ונכי
 לג״ח נהוא ניכר שיהא לרומה פתוח ניתך יהי ירושלים איש יוחנן כן יוסי דינר אפר נדנר הוא מעסה אמור

 פתוס שניסך מרי כהני כי לשלמנך כניב פתאכילס נ׳ב עניים יהיו מצוך אנכי ועוד למהנה לרוחה וזהו
 מחשנס שוס נלי לשובע אוכלים ידעי כ׳א נזה בביחך שתאכילם כניס וזאת ממנה דלשם מילתא וסימנא לרומה

 בעשותך כי נס דמיס׳ם לפאול ומסית מפתה להיות מדג סמיך יצר וגם מזונות דמי מהם מתנע ומן אחר מא5
אחת ס
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 ירמוז ואפשר . לעצמו
 שהם זקנה עליו שקיפצה
ובזמן הרעה ימי נקראים

 אדרבא כי ושלום אהבה לו נמשך אשתו עם
 רעה גורם המה שלשה כי מזה נמשך רבות רעות

 מי עם בתשמיש להרבות בא כי שהוא לעצמו
 רעה גורס וזהו כחו ומתיש בהיתר שיהיה

 הביא ע״כ חורה בלי ימצא עדיין וסנה' .גדול

 שגדול מר1 ש ה פיח בן יהושע רבי משנת הפנא
 תהיה אל "ם ח תלמיד אינך ואם התורה זכות

פתוחאו לחכמים ועד בית ביתך היות חקנחך

מתבטל השיחהריבוי
 הרגיל אחר וסופו מד״ת
 יבא עמה ביותר עצמו

מפושעי ויהיה סהירהכשאיננה אפי׳ ממה לשמש
 מהיורדים ויהיו בכך עצמו בהרגיל בגופן ישראל
 לו שיהיה גיהנס יורש וזהו עולים ואינם

: לירושה גיהנס

 האלו התנאים כל כי כתבנו מאשר והנה
 הצדיק שמעון מאמר אחר נמשכים

 וראש עומד העולס דברים שלשה שעל האומר
 יוצאת שמזה אלא כמדובר התורה הוא השלשה

 ואיך חכם תלמיד איננו אשר יעשה מה פי קושיא
 יוסי דעת הביא לזה התורה עמוד ויעמוד יקיים

 כו׳ לחכמים וועד בית ביתך יהי שאומר יועזר בן
 בתורה ועסקת לך חכמת כאלו עליך יעלו כי

 איש אס כי זה לקיים יכול אדם כל לא כי ולהיות
 לכל מספיק לחכמים ועד בית ביפו יהיה אחד

 לאחד עצה נמצאת החון מן ולבאים העיר חכמי
 יהי שאדרבא יוחנן בן יוסי אמר כן על מעיר
 הכנסת הי העולם ולכל לת״ח לרוחה פתוח ביתך

עולם יסוד יהיה בזאת בשלימוח כוללת אורחים

: גיהנם יורש וסופותורה כדברי ובוטל
 קבלו הארבלי ונתאי פרחיה בן יהושע ן

 רב לך עשה אומר פרחיה בן יהושע מהם
לכף האדם כל את ק והוי חבר לך וקנה

זכות
עד תמתין ולא לבדך

 לך עשה אס כי לכל
 בהיותך אס כלומר רב

 המדרש בית למקים הילך
 תלמידים שם אשר

 עפה מצליח אינך רבים
 שילסדך רב לבדך לך

ללמדך יבקפך שהרב
 בקשהו אתה אם כי וללמד ללמוד מצות לקיים

 תלך כי אותו עשה ירצה לא ואס אליו ולך
 והתנפל תחינות וכסה פיוסים כמה לו ותעשה

 כי לו לתת יכול אינך מעות כי שירצה עד לפניו
 כלומר עשה אך בחנם אתה אף בחנם אני מה
 לרב לך יהיה בהשתדלוחך שתעשה מעשה ע״י
 ילמדך אפר תלמודך ולזכור לקבל אתה קשה ואס
 החבר כי יקרים בדמים וזה חבר לך קנה הרב
 תאמר ושמא בדמים לקנותו שאסור כרב אינו
 תלמודי ואחזור הרב עם בתורה אעסוק צי טוב

 לא יחידי בהיותי הלא כי חבר לי מלבקש יחידי
 מרב אס איש מל לדבר זולתי לשני זכרון יבא
 מלדבר יבצר לא חבר לי בהיות אך רע ואס
 צדיק משש אי מכם שלוני של טיבו מה שנינו בין
 ותצא עשה טוב לא אשר דבר יזכיר וזה רשע או

 אתקנך הנה לז״א מבינינו הרע לפון תקלת

ס7א כל את דן והוי והוא מלפני טיבה בעצה
לכף אבות הםדי

 : ,ששי מה מ״ב סי' הראשון כטור ח׳ד בתשנ׳ן ועיין סטורים והס עשית מהנה דלשם שמענו זו משחים אחת
 עם שיחה הערכה ם הכמ אמרו דכול׳ל להעיר יש וכו׳ האשה עס שיחה מרכה שאדם זמן כל חכמים אמרן

 כאיש עם שיחה מרכה דגם ותו פשיטא מד׳ם דכטל והו כיתר דנראה זמן כל ומה וכו׳ גורס האשה
 מכירו כאשת ואס קלה ודעתה דינין כלה ט כסט׳א מדכק הוא האשה עס שיחס דמרכה ואפשר תורה מדכיי נטל

 חלא ועוכר ככל שהיא בודאי אמי האשה ואל מדכי כשהוא מכעיא לא כסט״א שמדכק וע״י כידו היא עכירה
 אינו שכנר אף מהתורה וכטל ללמוד יטל אינו כס׳א שנדכק מ׳י שיחה שהרכה שיעור אותו דכנגד רנותא היינו
 אף לעצמו נוקכת הסש׳א שהיא רמה גורס זמן אוהו כנגד ר״ל האשה מס שיחה מרכה שהאדם כ׳ז וו״ש מדכי
 ומ״ש . הרמה סדכקתו כי מד״ש נטל שהוא ככה וזה הרעה דכקתו זמן אוחו כל מימ עמה משיח אינו שככר
 מה כאשה עם שיחה והרטשי דכרתי אם סוכר הוא ט עטרה כעיניו נחשנ דלא דכיון אפשר גיהנם יורש וסופו

 לא והוא כירושה גיהנס יורש סיסו ולכן חטא אשי עין כו שאין סוכר הוא כי כתשוכה חוזר אינו לזה עשיתי
 : ואשם ידע

 כמ׳ש המשנה המשך וזהו ספרים אומרים יש כתכ דרשיי מזו׳ה ,פי . ,וכו חכר לך וקנה רכ לך עשה ן
 עליו להקשות ימהי ולא הספר דכרי להעמיד הרכה שיצדד צריך כספר והקורא ספרים ומה• סופרים משי

 להעמיד שישתדל זכות לכף האדה כל את דן והוי ספר מפי הבר לן וקנה סופרים משי דהיינו רכ לך עשה שאמי וזה
 אומר גידל ר׳ דשקליס כ׳ פרק כירושלמי כמ״ש לומר אפשר דרכו ולשי . עכ׳ד האמת אל מסכים שיהא הספר דכיי

 מוטב כן עשה אס איש יתהלך כצלם אך שנאמר כנגדו שמועה כעל רואה יהא אומרה כפס שמועה האומר כל
 יהא הראכ״ד משם סירילי״ע מהי״ש הרכ ,ושי תלמידיה משכה אוספם מי ידע ולא יצכור דקיא כסיפיה לאו ואם

 . אומיה כשם כשאומר ראש כקלות יזכירנה שלא פי׳ ז׳ל והוא שאמרה כסדר כנגדו עימד כאלו שמועה כעל רואה
 לפיש אפשר וכזה .עכ׳ל ממנו ומסלקן כירחן אוספן הקכ׳ה . אמרם מי השומע ידע ולא שמועות ציכר וכו׳ יצנזר

 דיתינ כחמר הטוב כיין יהיה כתורה ומכך הכונה . ישנים שפתי דככ למשריס לדודי סולו הטוב טין וחכך ,ס
 שמועה. כעל קטא מרא פי׳ לדודי כשתלך כלומר לדודילמשריס הונך והיינו לזה תנאי צריך אכל השכח ולא אדורדייה

 שפתותיו להיות ישנים שפתי דובב כונתך שתהיה וגס הראכ׳ד כפי׳ והיינו למישרים וז״ש שאמרה כסדר . למשרים
 אפשר ויה מקלה לך יארע לא מחמן שאינו הטוב כיין וחכך אז סירילי׳ע הר׳ש ,כשי ראש כקלות תאמר ולא דיכמס

 כט״ש עדך הספר כעל כאלו כעצמך תראה רב לך עשה נז׳א ספרים חכר לך וקנס שפירשו ,פי לשי התנא כונס שהוא
: מוו״ם שפירש כמו זכוה לכף ותדיו ללמוד הספר חכרשסקח לו קנס ואז כירושלמי

הרחק - 2
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 ביניכם לדון תבואו אשר כי באופן זכות לכף
 לא מעשיו מחוך ואיש לאיש רע ואס סוב אס

 . זכות לכף חדינהו הלא כי לסוב אס כי יהיה
 הקפדה תהיה אולי חבר בלי לי סוב יאמר או

לכף

 קבלו
 פירש
 שמיני
שסיר

 לי שידבר במה בינינו
 שאחשוד דבר יעשה או

 ותצא כבודי נגד שהוא
 דן והוי לז״א איבה לנו
 האיס כל את

 : זכות
 ושמאי הלל

 כו׳ מהם
 ׳בפ זצלה״ה רבינו

 ואח . וז״ל

 ללמדנו
 ראויים
 ניתרים
 שהועיל
נרמז

 לשית ראוי .כו׳ החנואת
 פה לומר מזר למה לב

 שלום
 כפול

 יחוס
 שהיה
אוהב

 שאם הנותרים
 היו הם שגס

 שהיו אלא למות
 משה חפלח ע״י

 זה הרי לחצאין
 הנותרים למעלה באומרו

 מזר ולמה אחת סעס
 אומרו ועוד . לאומרו

 משכן הרחק אומר הארבלי נתאי ז : זנות
 סן תתייאש ואל לרשע תתחבר ואל רע

 ן ב ושמעון טבאי בן יהודה ח הפורענות:
 אל אומר טבאי בן יהודה מהם קבלו שטח
 בעלי וכשיהיו הדיינין כעורכי עצמך העש
 כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדין הדין

 כזכאין בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים
 בן שמעון ט : הדין את עריחם כשקבלו

 הערים את לחקור מרבה הוי אומר שטח
 ילמדו מתוכם שמא בדבריך זהיר והוי

 מהם קבלו ואבטליון שמעיה י : לשקר
 את ושנא המלאכה את אהב אומר שמעיה

 אבטליון יא :לרשות תתודע ואל הרבנות

 תחובוחובת שמא בדבריכם אומרהזהרו
 וישתו הרעים מים למקים ותגלו גלות

 ונמצא וימותו אחריכם הבאים התלמידים
 קבלו ושמאי הלל יב :מתהלל שמים שם

 אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מהם

אוהב

אבות חסדי

 קצף לא למה ועוד לזולתם לאמר אינו כי לאמר
 השיבו לא בניו ואח״כ בניו על אם כי אהרן על
 שאין מלבד הנה אמנם :אהרן אס כי דבר לו

 ומגער עליו מקציף אהרן כבוד על חש כי ספק
 כאודים להיותם כי בניו על בקצוף כיון עוד בו

 היו גס אך נשארו שיור דיך כי מאש מוצלים
 בל ליזהר להם ראוי היה ע״כ הגזירה בכלל

 משה ויקצוף וז״א כאחיהם עבודה בענין יכשלו
 לאמר הנותרים אהרן בני איתמר ועל אלעזר על

 ע״כ מאש מוצל כאוד נותרים להיותם כי כלומר
 אשר כי כו׳ אכלתם לא מדוע לאמר יאות להם
לא המה אך ביותר להזהר ימוייב מהאש נכוה

שהוא
 ממי לכשרחק לאדם דהזהיר זלה״ה חסל״א הרב של בנו מהרר׳י זקני מר סי׳ . לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק |

 בק״ו לננד שחתה ומינה רע של משכנו להתרחק נדר לעשות צריך לשמו אוי לרשע שאוי לפי לרע שכן שהוא
:עצמו לרשע תתחבר ואל

 משם ב׳ ס״ק עו׳ב נסי׳ חו״מ ש״ך הרב כתב . וכו׳ כרשעים בעיניו יהיו לפניך עומדים דינץ בעלי וכשיהיו ח
 ם וכשעומרי רשע אדם בפני להסתכל דאסור שטוענים בעת הבע׳ד בפני להסתכל דאין החסידים ספר

 דידוע ששמעון כגדול כקטן במשפט פנים הכירו לא ס׳ לפרש אפשר ובזה . כרשפים בעיניו שיהיו צריך הדין לפני
 מה זמן להחמיד אך רוצה שאינו ומה צריך שאינו מה לעינים יראה האדם ולפעמים מראיה יותר הוא דהסתכלית

 לא כלומר דייקא פנים תכירו לא שז״ש ואפשר וכו׳ נסני להסתכל אסור יז׳ל שדקדקו וזה הסתכלות הוא בראיה
 הם בדין כשהם במשפט וז׳ש רשע בפני להסתכל אסיר כי פניכם מכירים אתם ידה שעל ראיה בהם ססתכלו
יהיו עתה ובמצות בתורה גדול ואחד ומצות תורה בחשיבות לפניך קטן שאחד סי׳ כגדול כקטן וזהו כרשעים

: בעיניך שוים
 דקשיתי׳ ומאי דבריו הסך וראב״ע הרמבים ודברי ליווא מו׳ה בשם יו׳ט תוססות הרב עני׳ש .כו׳ ואבטליון שמעיה י

 ח׳מ כה״ג הרב שהעריך ובמה דגם ערך בערוך מ״ש ועיין מחדש הנדפס אמת מגן הישנ׳ןבס׳ ישי׳ מרין
; דשמיא יעתא בס ו׳ סימן בח״מ שם יוסף ברכי הקטן בהשרי בזה בעניותינו הארכנו ונבר ו׳ סי׳ הנב׳י
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 והא במקומם אהלן והשיב מענווחנוחס השיבו
 היה לזרים אפילו כי מאביהם למדו המה כי

 למשה גס ומה וכו׳ שלום ורודף שלום אוהב
: האלהיס איש

 אומר הלל משנת וחרא
 מתלמידיו הוי

 וראוי . כו׳ אהרן של
 יימס למה לב לשום

 ולא תלמידיו אל הדבר
 כי ועוד עצמו אהרן אל

 ורודף שלום אוהב
 אחד ענין יראה

 אל לב נשים וגס
 וסוד בשלום רדיפה

 ולומר לקצר לו
 איך ועוד שלום ורודף

 אוהב אומרו לזה מתקשר
 ומקרבן הבריות את

 מקושר אינו כי לחורה
 אמר אך , הקודם עם
 אהרן של מתלמידיו הוי
 שתהיה לך לומר כר׳

 תלמידיו בסוג נכנס
תעשה ואשר מהן להיות

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

 עשית ואם לקיימו תמיד תשתדל כי ממך יאבד
 מה תאמר אל הפלוס המקלקל הוא ורעך כן

 חכירי וחם בשלום החזקתי אני הלא אעשה
 עליו האשם הלא עשות אוכל מה ממני מאבדו

 ממך בורח השלום תראה שאם שלום ורודף לז״א
 השלום תחזיר עד אחריו מלרדיף תתייאש אל

 צודק רודף לשון אין כי שלום ורודף וזהו למקומו
 אחריו רודף וזה בורח זה כי בורח בהיות רק

 אחריו תרדוף ואתה ממך בורח השלום כי והוא
שלום תרדוף ואשר תשיגנו עד וכיוצא בפיוסיס
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 השלום תהיה אל שלומך חפן בלשי לאשר גס שהוא

וזהו הלב מאהבת רק ולחון השפה מן שתרדוף
. וכו׳ אומר בנושמעון

וז״ל שמיני בס׳
:הבריות חת אומרו

 תשיגנו ולא השלום תרדוף אס העמי שיעור אן
שמע לך יועיל לא כי

שתהיה ואיעצך בקילי

משוב דבר ולא אהרן שיידוס

זצלת״ה רצינו שירש
מדממה והנה .

לנו הורה רע עד

 שע״י הבריות את אוהב
 בלחי שהוא שעם כן

 תרדוף אתה שלימך חפן
 תועיל הנה מאהבה שלומו

לאהבה יקרב לבו גם כי
 הצליח ואז אותך

 ושמא עמו השלום בהשגת
 אם יהיה זה תאמר

 לא אם אך הוא צדיק
 ארדוף כי גם יהיה כשר

 שלום דרכי מפני שלומו
רשע כי אהבנו לא אך

 וראוי .וכו׳ אומר בנו שמעון וז״ל התנא מוט:
ללמד כי א( . לב לשום

את אוהב שלום ורודף שלום אוהב
 אישר היה הוא ע :לתורה ומקרבן הבריות

 ףייס מוסיף ודלא שמיה אבד שמא נגד
 הגא ב ודאשתטש חייב קטלא יליף ודלא
 טי לי אני אין אס אוטר היה היא יל :חלף

עכשיו לא י ואם אני כה לעצטי וכשאני לי

 מה עובה השתיקה כי
 שפל ולומר להקדים צורך
 . החכמים בין גדל ימיו

 עסק כל אדרבא כי ב(
 הוא החכמים בין הגדל

ולא באומרו ג( .הדבור

 קרבהו הוא רשע אם כי לתורה ומקרבן לז״א הוא
 היותך בו נם הקייס ובזה עמו שתשלים ע״י לתורה

:הבריות את אוהב

 תורתך עשה אומר שמאי טל ג אימתי
 מקבל והוי הרבה ועשה מעט אסור קבע

 רבן ט* ג יפות פנים בסבר הארם כל את
 כן והסתלק רב לך עשה אומר גמליאל

 שמעון יץ :אומרות לעשר תרבה ואל הספק
 ולא החכמים בין גדלתי ימי כל אומר בנו

מצאתי

 בין כי שיורה מצאתי
 זו מציאה מצא החכמים

 מציאה שייכות בזה ואין
 בייחוד להיות גס ומה
 לנוף מלת כי ד( . שם

 אומרו ה( .מיותרת תראה
הוא המדרש לא כי

 הלימוד כי וגמרו נמנו אדרבא כי כו׳ עיקר
 . עיקר למוד כי הנה מעשה לידי שמביא גדול

וכל אומרו ז( . מיותרת שהיא הוא מלת ו(
המרבה אבות חסדי

 ההוא אפשר וזה דוגמתה המלאכה את תאהב אהה ונס מכירות המעשה ימי כששת כמה כי סי׳ . המלאכה את אהוב
 שתכוון מלאכה כל תעשה לא אלהיך לה׳ הכת השניעי ויום מלאכתך כל ועשית הענוד ימים שהת הפסוק כונת

 אהוב זה ומצד ה׳ אס תענוד מלאכתך דנעשיית ונמצא להם תאכל אשיר כזעת גזרת ולקיים השם לענוד מלאכה כעשיית
: המלאכה אש

 השניעי ויום מלאכתך כל עשית אתה גס ולכן הקדושה ניצוצות לגרר כביכול השכינה תעבוד ימים ,ו שהכונה אפשר א״נ
 שמעי' זה עומת וכל . מלאכה כל תעשה לא אתה גס ולכן בשבת מבררת אינה שהשכינה זי״ן אלקיך לה' שבת

 הרשב׳ן כמ׳ש המלאכה את אהוב יאמר או : כביכול השכינה של דוגמא מעין עושה שאתה מצד המלאכה את אהוב אומי
 בוררים והיו מיגיעם ומתפרנסים עצים וחושבי שדות תופרי היו הגדולים ישראל חכמי כי זו במשנה אבות מגן בס׳

 כלימוד מס׳ת יתבשלו שלא כדי ד לימי צריכים שאינן וגם הדהיר לידי יביאו ונא יצרם להכניע כדי הכבדות המלאכות
 ומשים הרהור לידי יבא ולא היצר יוכנע בזה הי המלאכה את אהוב בדבריו שמעי׳ שרמז אפשר וזה . עכ״ל האומנות

 הציור וחכמת רוקם מעשה כגין ומלאכה מכמה שהיא הערך יקרת מלאכה זה בכלל ויש המלאכה את אהוב ואמר שסתם
 רבן דע״ג ס׳ג כמ״ם כמלאכה אפי׳ רבנות כל הרבנות את ושנא לז׳א ובתבונה בחכמה גדול אומנות בכללן שיה וכיוצא

 וכזה . להתלמד כדי מתית התבשל שלא וכיוצא עצים כחיטב רבנות בה שאין מלאכה לעצמך שתבחר כלומר טרשיים של
 להזדע מיכרח לסוף ונקי קב נעים אף יפה למעשהו כלי א ותיצ מחשבת במלאכת אומן אחה שאם לרשות תתודע אל

 תרויח כבדה מלאכה תבקש אם אבל והנאה הנקיה באומנותו לגדול לשרת תתיצב העשירים לפני שמך יצא כי לגדולים
:מלאכתך מצד לרשות התודע כאל ג׳כ

 את אהוב באמרו רמז וזה אבותיו באומנות אדם יעסוק שלעולם משז׳ל לרמז הידיעה בה׳א המלאכה את אהוב אפשר א״נ
: אמרה במלאכה לעהיק השנה ואל מאבותיך לך הידועה המלאכה

 לעוצם תשובה לו שאין אמרו שכמעט גדול משא האדם משא דאה האמת חכמי כמ״ש אפשר .לי מי לי אני אין אס ףי
 גס :בתשובה מתקבל אז בינה מבחינת תשיבה לעפות יפליא אם אך בינונית תשובה יעשה אם זהו חטאתו

 נחי׳ לרוח זוכה יתיר זכה אי ואמ*כ מ' בחי׳ לנפש זוכה שבהחלה במעלות ולעלות מעשיו להגדיל צריך שהאדם אמרו
 אני כי במונית בתשובה אותי מקבלת אינה שמא באופן חשאתי אס כלומר לי אני אין אם רמז שזה יאפשר עזה׳ד יכן ז׳א

 מתגבר אני אס מי גי׳ שערים נ׳ שבה לבינה הרומז מי לי מי הקוה יש עכ״ז החטא גבר כי מ׳ בחי׳ אין אם וז״ש רומזנמ׳
 אם ז׳א בחי' הרוה לקנות והשתדל צריך לעצמי מ׳ בחי' וכשאני וז׳ש אני שהיא מ׳ בחי׳ נזש לגמי׳ שיכה מי כנגד בתשובה

 מעשה אין כי אימתי . ולעלות לתקן אשתדל עכשיו לא ואס אני מ׳ה לבחי׳ שאזכה חני מ׳ה ז׳א שהוא . מ״ה שם בחי׳ אני
: בשאול וחשבון

יום בכל פרקים כך קבע תורתך עשה ס׳ח דף הרדים ספר הרב פי׳ . קבע הורתך עשה אומר שמאי טל
מועלת מהסבה כי אפשר הרבה יעשה מעט אמור :עכ״ד וכו׳ העבד כחק יום בכל הלכות כך

ממני רחיקה והיא אהכמה אמרתי בחכמה יחי נס זה כל הפסיק נינת לי כיתה וזאת אמירה וכ׳ש הורה לדברי
מועלת מחשבה דבר מתוך דבר ולהבין להתחכם רוצה שאני המרתי כלומר אמכמה אמרתי החכמה בעמן נסיתי זו כל הכונה

 ולהסמכס ללמוד שרוצה אמרתי שאני מסיבתי ממני וזהו לעצמי גרמתי ואני רחוקה והיא לזה שאמרתי אמירה וק׳ו
 ועשה מעט אמור וז׳ש ומהשנה המירה הקדמת נלי ולהבין להתחכם הוא הטוב אלא בעיכרי היתה זו ואמירה

והמפרשים . אמירה שכן וכל מועלת דמחשבה עשוהו נוכל לא כי בנזיקין גרמא אמירתן הרבה תאמר שאם רנה3 הירשו 2
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 לומר ראוי היה לכדו זה הנה כו׳ דברים המרבה

 כי הוא חטא מניא דברים המרבה היות שבכלל
 ימשך אפשר מהדיבור כי השתיקה הוא סובה

 מקרא כי ח( . חטא לידי ויבא דברים הרבות
 הפסוק כי בס . פשע יחדל לא דברים ברוב כתוב

: בלבד חטא אמר והוא פשע אמר
 אל בנוגע ויש הגיף אל בנוגע דבר יש אטים

 ורצינו לה וכדומה חורה כדברי הנפש
 הקצר כי תאמר אל הגיף אל בהנוגע כי לומר

 הגוף אל להנוגע שהוא לגוף אין אס כי סיב
אך בלבד ר קיצ ולא לגמרי משתיקה סוב

 ידבר טרם והנה .יבא כאשר במדרש טוב הקיצור
 שעצת מת כי לדבר איש יוכל והנה ראה זה דבר

 לא אשר העם להמון הוא סובה לגוף השתיקה
 בקצרה ולדבר ומוסר חכמה בלשון לשונם למדו

 לו שיש ספק שאין החכמים בין שגדל למי משא״כ
 מסוקל ובחכמה כקוצר לדבר למודים לשון

 החכמים בין גדלתי ימי כל אמר ע״כ . הטעות
 כלומר משחיקה סוב לגוף מצאתי לא זה כל ועם

 כלומר משתיקה טוב הגיף ענייני מל הנוגע על
 איש יאמר ולבל הנפש אל הנוגע בלמוד לא אך
 יהיה ללמוד אך משחיקה טוב אין שלגוף גס כי

שהרי סוב יהיה הדיבור שריבוי האחר הקצה
הסדי ,

 אמר לזה גדול הלמוד כי וגמרו שנמנו לן קיימא
 היה גדול הוא הלמוד שהוא שהמדרש מה אס

 המדרש לא אך זה היה כן בלבד עצמו משאת
 אם כי עצמו מצד הוא אינו כלומר העיקר הוא

הוא העיקר כי הנה מעשה לידי שמביא על
 וא״כ וכו' העיקר הוא המדרש ולא וזהו המעשה

 אפי' שמרבה דברים המרבה שכל מעתה אמור
 מארז״ל והוא ושגגה חטא לידי מביא בל־חוד
 ואמר .קצרה דרך תלמידיו אח אדם ילמד לעולם

 אבל כאן ידבר שבלימוד מפני שגגה שהוא חטא
 . ידבר דחול מילי על פשע יחדל לא שכתוב מקרא

 האי על זצור״ל הגאון רבינו פירש תצוה פ'5 )גם
 מרוב אך היא אחת ודא דא שכמעט אע״ס משנה

 בשביל אלא נשנית שלא וגס לשונו וצחות מתיקות
 ולא לפונו אציג מוסר תוכחת רוב בו שנתחדש דבר

: שם וז״ל באריכות( אמאס
 הדברים שכם אחלקה למשטט חשבתי והנה

 שבע אל רמיה לפון פבתרמיח הרעים
 זו ומתאחזים מסתבכים יתברך נפשו תועבות

 שקר במתח מתהלל מונף ודברי גניבה א( .מזו
 שוא שמע הביא מזו נמשכת ב( . באלה וכיוצא
 והוללת והתול הליצנות הוא ג( . דיבה והוציא
אנשים יריבון אשר ד( . למו ודומה ראש בקלות

והכה אבות
 כמו הרבה ועושים מעט אומרים צדיקים וכמשז״ל אורחים לענין ככל וכו׳ מקבל והוי הרבה ועפה מעט אמור שירשו

: ע׳ש וכו' ע׳ה אבינו אברכם שעשה
 טעם לסה ואפשר .שירצו מס ויעשו דבר שים יאמרו לח הרבה ולעשות מעט לומר צדיקי צריכי מ׳ט לחקיר ויש

 המרי אריסיה אייתי א׳סק בר דמרי לבושתנא אקלעו זוטרא ומר אמימר כ״ב דף בב׳מ דאמרינן מאי עפ״י
 א׳ל מר אכיל לא השתא א׳ל יפות מהנן יהבת לא אמאי א׳ל איסק בר מרי אתי אכל לא אסא רב ורימוני

 ליכא והוסיף בעה״ב הוא דאס התם ומשמע בלבד. תרומה לענין אלא ישות אצל כלך אמרו לא הכי אמר כיסושא מחמת
 . כיסופא משום ביה לית להדיוט אף שהוסיף וכל תרומה תרומתו והוסיף בעה׳ב בא ואס וכדתנן כיסיפא משום תו
 איזה ואפשר מלבם ולא עבדי כיסופא משום דילמא לעיחש איכא ושרחי אורחי אליהם בבא צדיקים מרת זו דנא קבל כל

 בתחלס מעט אומרים לכן עביד כיסופא משום הבעה׳ב דילמא טעם בנותן שבהנאתו כל בנפש צער וכמו לזה חייש אורח
 אמול וז׳ש כסוסא משום ולא ונפש מלב עושים הם באמונה כי דעתייהו גלי על.האמירה וכפמוסיפים הרבה ועושים

 חיבה' לו להראות בסבפ״י האורח לקבל תוסיף עוד .כיסופא משום ולאו רצונך כך כי בתוספת להורות הרבה ועשה מעט
: כאורח דעת יתיישב בזה כי יתייא

 דאחא בדיינא כלכה לדבר עצמו תוקע ק׳ט דף ביבמות במ׳ש אפשר . כספק מן והסתלק רב לך עשה ט?
 והטור הרמב׳ס וכתבו משאיל אזיל ולא רבה ליה ואיש למילתא מילתא ומדמה הלכה וגמר לקמיה דינא

 ל״ה סי׳ ובתשובה קדושין ש׳ש בים מהרש״ל וכ׳כ רבי׳ דוקא ולאו לו לשאול צריך בעיר ח׳ח יש אם אלא רני׳ דל״ד
 שישאלנו קודם בעיר ת״ח יש אם מסיפק דבר לדון רשאי אינו דיין וז״ל ח׳ב א׳ נתיב משרים בס׳ ירומם רבינו וכתב

 רב לך עשה שז״ש ואפשר נשאלה ליתא לו ברור דאם והשמע עכ׳ל כבקר לי ברור אא'כ לדבר דבר לדמות שלא כדי
 שאמר זזה מסופק כשאתה היינו זה אך ממנו לשאול רב תעשהו רב לך עשה בעיר חכם שיש כל רבו שאינו אף כלומר

 אתה ואין בדעתן לדון אתה יכול הדבר לו ברור אם אבל רב לך עשה אז ספק לו כשיש זהו כלומר הספק מן והסתלק
:הנזכר ר״י וכדעת לחכם לשאול צריך

 אכיל שמואל השמן התירו וב״ד רבי ודיש יתיב שמלאי רבי דע׳ג ובפ׳ב דשבת פ׳ק בירושלמי כמ״ש אפשר א״נ
. ואכל עלוי אטרח ממיא זקן עלך כתב אנא כן אלא כן דלא אכול שמואל א״ל מיכול עליה קבל לא רב
 וי״ל הוראתם פי על לעשות יכול איני טעי דינא דבי ידע דכי מוכח דהוריות דמפ׳ק בזה להעיר יש ולכאורה

 ליה דהוס רק לאיסירא ליה פשיטא לא ורב השמן התירו הדין וב׳ד דרבי שמואל דידע איירי הנזכר דבירושלמי
 וז״ש שטעו ודאי דידע איירי דהוייות בההיא אמנם וכו׳ כתבינא לא ואי אכיל שמואל א״ל הא ובכי נדנר פקפוק

 כהוראתו ועשה הספק מן הסתלק בהיראתו פקפוק לן יש דאס הספק מן והסתלק הוראותיו אחר רב לן עשה
 ולא רב תעשהו לא ודאי אז שטעה לו ביוי אם לאפוקי ספק אם כי לך יש כשלא דייקא זהו אן לו לשמוע אתה שמחויב

: כמדובר כהוראתו תעשה
 לתקן; יתכן ואין סיציר״ה לתקן בסורה ודינור העשיה לתקן המעשה כי אפשר המעשה. אלא העיקר הוא המדרש ולא ין
־ : היצירה לתקן התלמוד ציה אהניא העשי״ה שמתקן עיקל המעשה לכן העשיה תיקן )א אה היצירה ׳
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ראשון
 ה( . וגידופים לשון בשוט רמהו אר איש והכה

 אמו ובבן חנירו בגניח וססר הרע לשון והוא
 . אחים בין מדנים לשלח רכילות ו( . דוסי יחן

 אשר אלו של אמן כי אמת והן .הס? נבלוה ז(
 ממנה כי בסלה שיחה היא השבעה יונדת היא
 כי כלנה היו וממנה אליהם לבא יתד ממנה פנה
 על לנוע יחדיו יועדו קרנות יושבי נראה הלא

 חצר שער בפתח או רענן עץ כל תחת העצים
 בית מושבם ויהי לשבת מקומות שמה יהיו אשר

 יעבור לא אשר נעדר לא איש חי לכל סועד
 מלכים בהלכות יחלו ובנדולים לשונם שבס סחת

 מלכי יהיצבו אשר את יבואו שמה ומלחמותיהם
 משכיתס בחדרי יחד נוסדו רוזנים ואשר ארן

 איש וכל קם וזה נופל זה ך וא וקימתם שבתם
 ולשבח שדוד נפל איך פל הנ לפגם סעס נותן

 טוב היה .הדרך זה אי ומועצות וגבורתו הקם
 יודיע עצתו ואיש הצפון למלך או הדרוס למלך

 ודברי מלחמות ספורי אתו ואשר לפניו לעימדים
 פיו במענה האיש ובשמחת למו ישמיע הימים

 שקר דבר לשונו למוד זבות כ המצאות מלבו יבדה
 באמרי חונף לדבר ילמד ומשם אליו לבבם למשוך

 עם שרי מל לדבר וככלותס . דעת וגניבת שקר
 ועל המחיה על המזון ועל הארץ על ידברו ועם

 איש כל יאכל הרבה ואס מעס אם הכלכלה
 שוא משמע יש עושק ברע ויספרו אכלו לפי
 יאמר וזה מזוני וקפח לי הרע פלוני יאמר זה
 ואס . אלמוני מפלוני וגזול עשוק כמוך אני גס

 יקום מהיושבים אמד אל סרה בו הנדבר הנוגע
 זה ויגדפו ויחרפו דברו בזדון אשר מם לריב

 ישמחו לויה ובני זה על זה דבה ויוציאו זה את
 מושב ויעשו עליהם ויתלוצצו רעים בקלון לראות

 יקצוף פן לבו אל יחן מהיושבים א׳ ואם לצים
 ויחניפנו דעתו לגנוב יקום רעהו חרף אשר האיש

 יאונה דרכם פי ועל לאידו שמח לבו ובקרב
 לבזותו נבלות דברי עמיתו את איש בחרף לאדם

 רע כל מועדם מבית ובנוסעם . ידו ישיב לא
 דברו ועליו אתם נמצא לא אשר אל יהלוך רכיל

 הנאמרות תועבות שבע כל כי באופן רעות שם
 או כסדרן במילה משימה מסתעפות כלן יחד
 רז״ל דברו אשר היטיבו כן ועל . כסדרן שלא

 לצים מושב זה הרי ד״ת ביניהם ואין שיושבים ב'
 הזכירו ולא לליצנות יתעתדו בטילה מהשיחה כי

 כמדובר יחוייבו לא בלבד משנים כי על האמרות
 משיחת ירחק נפשו שומר כן על .הזה המוח רק

 . היא שבשמים אדונינו בעיני רעה כי חולין
 בחורה אס כי דבריו כל דבר לבלתי איש יוכל ולו

 נעים ומה חלקו טוב מה שמיס ובקדשי ובמצות
 במילין עצור אך מחייתו בצרכי מעט ועוד גורלו

 לשמור איש יכול מצאתי זה ראה אך יוכל מי

 הוא סן לזולתו הנוגע על דבי לבלתי עצמי
 לו טיב אז כי מילין בקוצר זאת גס ואף והלאה

 בהניח המתרגשים עונות דברי מכסה נפשו מלס
 הענין אל ונחזור . אנשים על וישיר עצמו דברי

 פשס דברי ירמזון האלה הרעות שבע באר כי
 המעמידים ז״ל רבותינו הלא כי המעיל מנין

 על מכפר הוא כי למדונו האמת על אותנו
 שבקול דבר על יכפר שבקול דבר כי הרע לפון

 הוא לנו רמז הזה הדבר בגלל כי יתכן כן על
 ללמד הקונו ואיסן הקול רעת במעשהו יתברך

 להשמר יעשו וכן יראו ממנו כי העם אח דעת
 גס ומה הוא רב כי הלשון עון פחת אל מליפול

 כאפר האדם פי אל ידמה כי ומעשהו המעיל בפי
 רעות שבע כל כי חשבתי כן על כי . בס״ד יבא

 ולהיות . בו נרמזו בטילה משיחה המתרגשות
 כל מניעת אל ורסן מחג הוא ממנה הנזהר כי

 זה לימוד לנו הורה דבריו בפתח ע״כ שבעתם
 סי ועל וגו׳ האפוד מעיל אח ועשית אומרו חהו

 תכלת רק במעיל היות בלתי אל טעם ינחן הרמז
 כל את ולשונו פיו השומר הנה כי והוא לבדו
 ועשית וז״א .עדיו בעדי ומיפה מקדש הוא גושו

 הגוף כללות המכסה המעיל כי האפוד מעיל את
 שהוא מציאותו שיהיה במה ועדי אפוד יהיה

 דבורך כל יהיה כי תכלת כליל הדיבור אל מיוחס
 דברים שהם אליהם רמז שהתכלת דברים כלול

 לכסא ורקיע לרקיע דומה שהתכלת אלקייס
 שמעון התנא מאמר והוא חול בדברי ולא הכבוד

 מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי כל אומר בנו
 אלא העיקר הוא המדרש ולא משתיקה טוב לניף

 והוא . חטא מביא דברים המרבה וכל המעשה
 . כו׳ גדלתי ימי כל זו הקדמה אל א( .לב בשום

 דברים שיש שיורה משתיקה טוב אומרו ב(
 ועיד מזו טוב מצא לא והוא לגוף טובים הרבה

 השתיקה אס כי יאמר ולא לגוף ממלת לשחוק
 שהוא וכו׳ המדרש ולא' אומרו ג( . לאדם טובה
 . מיותרת הוא מלת וגם הקודם אל מתייחס בלתי

 היה זה כי וכו׳ דברים המרבה וכל אומר ד(
 קודם כו׳ מצאתי ולא אומר אל לסמוך ראוי

:המדרש ולא לאומר
 א׳ מתחלקלשנים. הדיבור מציאות הנה אמנם

 .ומתנו ומשאו כחיוחו הגוף אל הנוגע
 . צא וכי ומוסר כחורה הנפש אל הנוגע ב׳

 ב׳ יש הגוף לענייני כי לומר מקום היה והנה
 ליזהר ידעו לא אשר ,העם להמון א׳ . חילוקים

 אך מדבורס יפה שהיקוחס ולהם בדבריהם
 יפה דבורם החכמים בין גדלו אשר לב לחכמי

 ולהם קצרה ודרך בחכמה לשונם למדו הלא כי
 צריכה ת״ח של קלה שיחה אפי׳ כי יפה הדבור
כי מעות בסילוק כלבד לא ששיחתס חלמיד

גס



י משה ראשון פרק ירים י
 לא הרבות בה וגס ממנה שוב ללמוד יש גס

 בה דבור המרבה כל בהורה אך ב ס
 רשכ״ג בא כן על משובח זה הרי לשון ואריכות

 החלוקה כי אור ישכון הדרך זו לא כי ויורנו
 העם להמון שובה היתה אשר רוחנו על המולה

 לומר כו׳ ימי כל וזהו לחכמיו גס הראויה היא
 רק שובה השתיקה אין כי רוחכם על כעולה לא

 ישה הדבור ילין חכמים בקרב לאשר אך לההמון
 בין גדלתי ימי כל הלא כי ידבר בדעת כי על

 שוב מצאתי לא הנוף בחינת על ועכ״ז החכמים
 אך . מהקיצור סוב מצאתי אותה כי משתיקה

 האריכות בו סוב כי חשבתם אשר הנפש בחינת
 חשבתם אשר הקיצור יצדק בו כי הוא כן לא

 ראיה קצת להביא אפשר היה והנה . בניף
 הלא כי סוב הוא בה לשון אריכות שבתורה

 הוא ואם ממעשה גדול תלמוד כי וגמרו נסנו
 כמו סוב בו הדבור שריבוי מכ״ש ממעשה גדול

 זה לדחות כן על . סוב המעשה ריבוי שבמעשה
 המדרש לא כלומר העיקר היא המדרש ולא אמר
 לידי שמביא על רק העיקר עצמו מפאת הוא

 שהוא שהתלמוד ראיה משם אין וא'כ מעשה
 השוה הצד הלא כי ועור הוא וז״א יתארך דבור

 כי הנפש אל לנוגע בין הניף אל לנוגע כין
 גס הכל שכולל חשא מביא דברים המרבה כל

 את אדם ילמד לעילם ז״ל מאמרם והוא בד״ת
 חשא יביא דברים ריבוי כי קצרה דרך תלמידיו

 פן דהשמר לאו על ויעביר לישכח קרוב שהיא
 הזהיר התנא וגם בדין יסעה ובשכחה תשכח

 התלמידים ישחו פן כו׳ בדבריכם הזהרו חכמים
 הנה ליאחז. מקום יש דברים באריכות כי וידע

 שיחה כי משחיקה סוב אין ומצות הורה בזולת
 לא בה דורך כל רעה ודרך עמוקה שוחה בשילה

 את ועשית באומר הרומז רמז והוא : שלום ידע
 אחר כי ולהיות כמדובר תכלת כליל האפוד מעיל

 ע״כ דעת וגניבת החנופה הבא במילה הפיחה
 סוב הנה לומר בתוכו ראשו פי והיה ואמר סמך
 שיחת ולא הכלת כליל דבורך כל יהיה היה סוב

 מחנופה הזהר לפחות כן תעשה לא ואם חולין
 בלב ואחד נפה אחד לך יהיה בל הנמשכת

 המעיל פי הוא צוואר בית כי בתוכו ראשו פי וזהו
 מה כך בתוכו ראשו פי יהיה האדם פי אל הדומה

:כברו תוכו יהיה כי בתוכו יהיה האדם שבפי
 באומר המורשתי מיכה תלונת היתה זאת והן
 וגו׳ אין באדם ויפר האין מן חסיד אבד י

 יצודו באומר וכן מיותרת באדם מלת הלא כי
 הרשת אין כי בחרס יצידו יאמר שהראוי חרס

 אנשי כי למשפחותיו בוכה בהיותו אמנס . נצודת
 שהוא ולא חסיד אבד אמר בימיו אבדו אמונה

 הס הארץ יושבי כי הארץ מן רק חלילה אבד

 אמת אנשי מהשאר יבצר שלא ונם האובדים
 באדם היושר שיהיה באדם ישר הלא מה בצד

 מושרשים כך כל והנה .אין כברו תוכו וביה סניה
 מביר אחד כל כי בחבירו בוסח איש שאין בזיוף

 שלום בפיו מרמה כי כברו הונו שאין בחבירו
 הלא כי ארבו ישים ובקרבו ידבר רעהו אח

 ושמעון שמעון את ראובן יארובו לדמים כלם
 חבירו את ולצוד לרמות חפן אחד כל ראובן את

 באופן מבירו לב ידע מלבבו אחד וכל שקר בדברי
 ממונו או חבירו אח יצודו לא אחיהו את שאיש

 את יצודו אך וישמר רעהו אח יבין אחד כל כי
 הרשת יצוד וחבירו חבירו לו שסומן הרשת

 ערמת ומבין צד אחד כל לב כי לו זה שפורש
 חרס יצודו אחיהו אח שאיש נמצא וישמר חבירו

 וזה הועיל לבלתי חנופה נמצא בלבד הרשת הוא
 ידברו שוא באו׳ במקראיו המשורר כי אחשוב

 אחרי כי והוא כו׳ אומרו אשר כו׳ יכריח וכו׳
 פסו כ״כ הנה אדם מבני אמונים פסו כי או׳

 ידברו ובחנם ששוא גדר עד אדם מבני אמונים
 כי זה אח זה לרמות חלקות ששת רעהו אח איש

 של לבו כי ידברו ולב בלב הלא כי לו יועיל לא
 חבירו לב וכן זה של לבו פס כמדובר הוא זה

 זה ידברו ומה זה את זה שיבינו זה של כלבו
 ששכננדו מדאגה חלוקתם שפת כלומר זה את
 שפתי כל ה׳ יכרית לו אומר בו יאמין לא

 אנו כי אומרו שהוא גדולות מדברת לשון חלקות
 שאוהב לומר זה אל זה לומר נגביר ללשוננו

 שאין כלומר סובה לו לעשות ושיפליא רעהו את
 והוא בלבד נגביר שלשוננו אס כי כברנו חוכנו

 פינו נדבות וכל אנחנו אוהבים רעים כי שקר
 אחנו שפתינו הלא כי שלם בלב זה אל זה

 אלא להחניף מכריחנו לנו אדון ומי בבחירתנו
 ועכ״ז זה את זה נניף נדבות גשם שלם שבלב ודאי

 כל כי יבין איש כל כי זה את זה לרמות יוכלו לא
: אלהפסומימילי

 באומר שנרמזה באה הנה הא׳ האזהרה והנה
 ועל .כאמור בתוכו ראשו פי והיה

 אחרי כי דבה מלהוציא פיו לבלום והיא השנית
 לפיו יהיה שפה אמר לרפא יכזל ולא לתקן ירצה

 ישמור חסיד כל יתפלל זאת על והוא יקרע לא
 כעסו ברוב פן איש יקניסהו כי מחסום לפיו

 רמזה כן על אמתית או שקרית דבה עליו יוציא
 יעשה כי סכיכ לפיו יהיה שפה ואמרה תורה

 מלהוציא ולעככ לסתמו פיו לתוך שפתו כמכניס
 מפי יצא אס לומר כשכלו יבסח ולא מילין מפיו
 שכלי רב כי ואעשיר ה׳ כרוך מתוקן כלתי דכר

 שוחתי לתקן אענה מילין ואדעה נכונותי כי
 ואסיר דכור סיגי ככור אצרף לשוני וכמתק

לא כי לומר וכו׳ אורג מעשה אמר ע״כ בדיליו ?ל

יעשו



פרק ?{'8ין §'10

 היתוך ידי על שהוא כפול בלתי המעיל פי יעשו
 לחזקו פנימו הבגד שפת לכפול כן ואחרי בגד
 יארג שהמאריגה אורג מעשה רק יקרע שלא
 אחרי ויתוקן ליקרע מוכן חתיך ששת ולא כפול

 בל לאיש לרמוז חיפר מעפה אותו בכפול כן
 על וכיוצא דבה להוציא לשונו רכן לשלוח יפתח
 מתוקן דיבורו שיצא אס כי כן אחרי שיתקן סמך

 מאמר והוא . לתקן מנת על יקלקל בל מהחלתו
 ודבתך שומע יחסדך פן באו׳ בחכמתו שלמה

 חת ריב ריבך אומר אחרי כי והוא חשוב לא
 מכעס דיבה להוציא שהוא הגל אל אחר וסוד רעך

 הגל אל אחר לך שסיפר ד ס אס כי משמך שלא גם
 ריבו מכעס כי ויאמר ישמע שומע יחסדך סן

 חמתך ובשוך רע דבר מלבך עליו בודה אחה
 לא ודבחך וזהו תוכל לא ולתקן בך לחזור ותרצה

 כי השלום אל מקום מניח בלתי ונמצאת תשוב
 ולא ישכח לא לעולם תמיד מצהו על תחוה

 בתחלה כאשר אהובים רעים להיות עוד תוסיפו
 ירצה אחרי פן דבורו לעכב לגבר שוב כי באופן
 פיו היות ידי שעל יקרע לא וזהו ,יכול ולא לתקן
 . ופירוד קרע לידי יבא לא מעיקרו מתוקן כפול

 ארץ תולה יתברך הוא כי ז״ל מאמרם רמז גס
 מריבה בשעת פיו הבולם על הוא בלימה על

 אורג מעפה סביב באומר ירמוז וזה סרה מלענות
 תהיה פיו שבולם שהוא לפיו שפה היות ידי שעל

 על בינה א.יר אין כאלו סביב הכדוריית הארץ
 ממנה אורג מעשה אורג ,הוא כאלו רק סביבותיה

 כל ועל לעולם תמוש שלא באיפן השמים עד
 המדה אל יבא לבל האדם יעשה מה האמור
 בהכרח וגס בשתיקה עצמו בלמד הוא הלא הרעה
 רמזה יזה דבורו על כפלים שחיקותו תהיה

 רמוני שוליו על ועשית באומר הקדושה תורתנו
 יקשה הלא כי בתיכם זהב ופעמוני וכו׳ תכלת

 הרימונים בתוך פעמו! היה כאשר הלא כי בכתוב
 ורימון פעמון כי הפעמונים בתיך רימון היה כך
 אבינו מוסר הוא אך זה אצל זה דרים מס היו

 והוא משתיקה שוב איי כי דעת למדנו שבשמים
 בתוכו מקשקש בענבל זוג כעין היה הפעמון כי

 ההוא והזוג הפה תוך המקשקשת הלשון כצורת
 הקודש אל בבואו קול המשמיע הוא המקשקש

 הפה דיבור על הרומז ורמז משל הוא כן ועל
 הס פני ותילעת וארגמן תכלת כל והרימונים

 הם קילס ישמע לא אשר כתומות חלולות כפיות
 ולמדנו , הדיבור והעדר השתיקית אל רמז

 בתוך הרמוניס כאלו בלבבנו נחשיב שלא יתברך
 דבורים ב׳ בין אחת שחיקה שתהיה הפעמונים

 ללמד ם הרמוני בתוך הוא הפעמון כאלו אם כי
 תהיה כי אחד דיבור נדבר שחיקית ב׳ בין כי

דבריה ב׳ בין כי מהדיגוד נפלייס השחיקה

:משה ראשי!
 למיונים ב׳ בין כפעמון אחד דבור ידבר שישתוק

 ושתי נקדם אחד פה ית׳ א ה נתן חנם על לא כי
 בעיניו שיראה מה שחצי ללמוד לא אס עיניס

 מלפחיתו עועים הרוח את לכלוא סייג לו יהי׳ וזה יגיד
: רעות להביע

 אשר מלכד כי היא הלא לזה נם כ' מיסר *לוך
 נמוך ובקול בנתח יהיו מעשים דבריו יהיו

 ג הז יהיה ה׳ ציה אשר וזהו קולוח בקילי ולא
 שיהיה הפה בתוך כלשין בתוכו המקשקש בענבל
 ממט שיעשה מה המתכות בכל חין כי מזהב

קול כך כל הקשקוש שיהיה וענבל זוג
: כזהב נמוך

 והיא מהקודמת היא נם הנמשכת השלישית
 ראש וקלות והחול וליצניח ולעג ריק דברי

 הלשון אל הרומז הענבל יהיה ה׳ דבר היה ע״כ
 הענבל וראש הזוג פי ושיהיה זהב של שיהיה

 ב׳ לרמוז הקרקע נוכח הארץ פני על המקשקשת
 חשובים דברים לשין מעלה כל יהיה אחד . דברים
 שנא אשר וליצנות ריקות דברי ולא כזהב ויקרים

 כענבל ראש כובד דברי כפוף לו בראש שנית .ה'
 אל לרמוז יביעו הארץ אל והלשון שהפה שבזוג

 צדק וענוה צדיקים דברי דיבר שיהיה האדם פי
 נהלו ולא משחקים בסוד ראש וקלות התול ולא
 פיהם שחוק וממלאים רב כי אשמוחס שבר מל

 כההול מתהולל משתגע איש יראו כי גס ומה
 העיסדיס לכל שחוק המרגילים ודברים וליצנות

 וימלא וישמחו ישישו כלס יחד סכלותו לשמוע לפניו
 המשיגע אח לשבח ועליהם די בלי עד פיהם שחוק
 בההולי אנוש לבב לשמח צחות לדבר ידע כי ההוא

 יבוזו הי ומשתה שמחה בבית נס ומה ליצנותו
 פי על משחקים לצים פוחזים אנשים להביא ככף
ואהבים מגבים בשירי פיהם ומנבלים הנבל

 הרהורים אל סמוך יצר לוית מורר המתידיס
 מקול וככלותס רעתם חרדיף וחפא־ס רמים

 והוללות ראש וקלות בשחוק ממש יחלו השירים
 לשמוע אוספו יחד אשר והנשים האנשים וכל רעה

 מרים הדברים בשמעם התפלות ואל הרנה אל
 ויתלהב לבבם ישמח עישיהס מפי יוצאים ומארריס

 בר מעם נותן יבצר ולא לערוה וירגילס יצרם
 כסילים שיר לשמע טיב כי לפגם מעם ניחן

 טושים הס המצוה לשמחת כי לאמר ההוא בעת
 ושחוק לחוד שמחה כי לאמר תבונה ולא דעח ולא

 ראשיהם ע״ה .הגמרא וחכמי . לחוד ראש וקלת
 יפיפיה הכלה היתה אשר מליון חסידי לשבטיהם

 להם אשר המה הן אכתפייהו לכשורא דמיא
 .מלכותם יצרם יד אזלת כי יכלה חתן לשמח יאתה

 המהפכים ופיחזיס ריקים טקלקלוהס המטים לא
 קדמונינו הזהירו וכמה וכלה חתן שמחת ללענה

תת כל רעדה תהא פס גילה נמקיס ני ט׳ה
סקיס

4



א גה ט ראטיזפרק21 יחם :
 שממה כל לערבב כדרכו לקטרג לשמן מקים

 ובשמחתו נפשו מרח יודע לב ספוק על וכמאמרנו
 חוכר יודע הלב שכאשר שהוא זר יתערב לא

 עיניו נגד תמיד עונותיו הוא נסכו מרירות
 לא בשמחתו אז ויירא ירעד עת שבכל באוסן

 לא כי שמחתו לערבב השטן הוא זר יתערב
 נס נפשו מרת תמיד יודעו ע״י כי להאחז ימצא

 . יחטא ולא רעדה ממנו תעדר לא גילה במקום
 אמרו מהחולי ויעלוזו משחקים סוד דבר ועל

וקלות והחולים שיר בשיחת משתגע איש פה
 כי הוא גם שלמה אמר שעליהם אחשבה ראש
 . הכסיל שחוק כן הסיר תחת הסירים כקיל
 תחת בס בוערה שהאש הסירים כקול כי והוא

 נשמע קולס בהבערם אשר האש שעל הכיר
 על בהיותם ובפרס יבשים הקוצים לכל כמשפט

 שבחיך עליהס מכסה והסיר המוקד חיך האש
 הברות בקול בהדלקה הברה קול ישמע החלל

 הכסיל שחוק הוא כן נשרפים והמה שמחה
 מתאכלי׳ והמה ראש וקלות שחוק קולות הברות שמעל׳

 : להם מעתה ובוער נדלק גיהנס ואור ונאבדים
 כמאמר מהקודמת נמשכת והיא הרביעית ןי^ל

 צאת היא הלא מדון ויצא לן גרש הכתוב
 זאת על ע״כ זולתו אח ולגדף לחרף מהר לריב
 פי את בשומו בתורתו יתברך הוא פינינו סקח

 הציואר בבית למעלה האדם פי אל משל המעיל
 לפיו לשמור סביב לפיו שפה אח ישית כי ויורנו

 המעיל בשולי רמז מדברת הלשון ואת מחסום
 איש ימהר בל דעת ללמדנו הקצה אל הקצה מן

 ישתוק אס כי למחרט מדון בראשית דבר להשיב
 ילאה עד לפיו שפה וישים סיף עד מתחלה

 המעיל בשולי כנרמז דבריו כל בסיף רוגזו וינוח
 כזוג לארץ למשה מביט כפוף בראש בשולים ואז

 יביטו הארץ אל הזוג וראש הענבל שפי וענבל
 ג ז בתוך זהב כענבל נמוך ובקול בנחת ידבר
 ונחמדים יקרים ודברים הרבה נמוך שקולם זהב

 אז כי שכנגדו של דעתו להפיס מתקבלים כזהב
 ויהפך עמו רב אשר על ויתחרט וישוב יראה

 מיד אס כן שאין מה למו שלום וישפות לסייכו
 בו לענות ימהר ופיו נגדו הדובר על מתלהב היה
 סיכל כי דבר אשמת שכנגדו על אין ואולי סרה
 האמת על יעמידנו המיתון ידי ועל דעובדא גופא

 כי מהר לריב בצאתו כן שאין מה מדון וישקוט
 ידע כי ויבוש מכבה ואין וינחם האש את יבעיר

 תצא אל באו' שלמה מאמר והוא לו חטא לא עי
 לך השמר שהוא וכו׳ ריב רעך וכו' מהר לריב

 על חחקור טרם מהר לריב ממחיצתך תצא אל
 אשמת רעך על אין אולי היה איך שהיה מעשה

 באחריתה תעשה מה תדע ולא נבוך תהיה פ; דבר
ידעת לא כי יודיעך כאשר רעך .אותך בהכלים

 דבר השבת כי לך באומר ויכלימוך הדבל אמתת
 בעיניך נם שאז תחקור טרס רע ודברת תשמע טרם

: תחשב סכל
 ויוצא זכר בלשון הכגפו אל לב בשום יאמר אן

 מאמרנו ע״ד והוא באחריתה באו׳ נקבה בלשון
 ריב כי וביניך ביני מריבה תהי נא חל פסוק על

 תקרא נטישותיו וירבו המשכה ואחרי בהתחלה יקרא
 רבת ונעשית היולדת כנקבה נעשית כי מריבה

 כיון דמיא לבידקא דמיא תינרא האי כי בנים
 כה עד הנה ללוט אברס מאמר וזה רווח דרווח
 ריב ויהי באומרו זכר ריב הוא עדיין התחלה שהיה

 ותעשה תתפשט סן אני ירא אך וכו׳ מקנה רועי בין
 ג״כ ותהיה שתלד מריבה תהי נא אל וזהו נקבה

 אל סה יאמר וזה במקומו כמפורש וביניך ביני
 אף כי בחמלה לזכר המתייחם לריב ממחיצתך תנא

 מעס וגס לזכר ריב עדיין מתייחס מזער יהיה
 עד תמשך יו״ד מסרת ריב מלת נס ע״כ כי מזער

 באחריתה תעשה מה סן וזהו נקבה מריבה היותה
 מה חסדך יקר ומה טובך רב מה כמו מה וסי׳
 וכמה כמה לומר ריבוי הפלגת לשון אהליך כובו

 נקבה והעשה תרבה כי באחריתה בהפלגית תעשה
 אמר ולא באחריתה ואו׳ . בריב החילוק וזהו יולדת

 כן כי רעך אותך בהכלים יהיה והרבוי באחריתו
 מה בצד מים יפטור ראובן אס כי האנשים דרך
 לחון יצא אם אך הריב ישקוט ישתוק שכננדו אס

 הראשון כאיל ידלג אז באחיו הוא גס ידבר
 היות הדמות נבזה העצב זה מי לו לאמר בריבו
 הכלימו אשר אח שכנגדי וכשמוע כמוך אהיה

 לא כי עדותו כפי לו להשיב בעיניו יבזה אז
 על מרובה תוספתו שתהיה רק תפארתו תהיה
 לענות בעיניו ומעט כפילה רעה וכמה כמה אחת
 ודנה כיו בהבל לשרשו ויבקש לבבו יחם כי עזות
 באחריתה ותפליג תעשה מה סן וזהו לו יבקש רעה

ומהרת לריב צאתך אחר רעך אותך בהכלים
מכלים ראות אמרי שיטתו לפי אותו לענות
 טוב לכן די בלי עד בריב להפליג תמרן אותך

הריב ישקוט אולי מהר לריב תצא אל לך
לריב ויצמח זאת מציתי עברת ואס מאליו.
 חגל אל אחר ושוד רעך את ריב ריבך לפחות

 ידעת אס מאד עליו וקצפת הריב בהתגלע כי
 ריבך בעל על אחר מפי לך הוגד אשר דבה

 תאמר שלא אצ״ל עשה טוב לא שאשר זה
 אפי׳ אס כי עליך דבר וכה שכה מכירך שפלוני
 שלא עם עשית וכך כך לומר הסוד לגלות
 כי שומע ימסדך פן תבל אל אומרו שם תזכיר
 יחן ומי מלבך בודה אתה הריב מחמת כי יאמר

 כי הריב מפני דברת שקר כי השומעים יסכימו
 ולא רעיך את יחשדו ונס שומע שיחשדך אם

שקל הריב מכעס לומר מדבקך לשוב תוכל
עניתי



פרק ירים 22
 רעך כבוד על האחרון לקול יאמינו לא כי עניתי

 לא מפיך שהוצאה דבה הוא תשוב לא ודבחך וזהו
: אמור הושיבה תוכל

 הזהירנו הוא נס הרע הלשון והוא החמישית יעל
 בית אל הפה רמז בשומו נ*כ יתבי־ך

 מספרי דעת לרמוז בשוליו והלשון המעיל הצוואר
 בארץ תהלך ולשונם פיהם כשמים שחו כי הרע לשין

 ישיתו שמיא כלפי אפילו כי רז״ל הפליגו כאשר
 : בס״ד במקומו אצלנו כמפירש פיהם

 אמר סוד ומגלה רכיל הולך והוא הששית
 ליזהר הרוצה כי והוא ורמון זהב פעמון

 אחר סוד בלבד לא הזה הרע העון בשחת יפול בל
 לבן עצמו של סוד יגלה לא גס אם כי יגלה אל

 לו ויהיה לגלותו לפניו מכשול יחן כי בריחו
 הוא גס יבא שמזה מה מ.בד חבירו בעון חלק

 יהיה אט לומר כו׳ פעמון וזהו אחר סוד לגלות
 ממך אליך נוגע והוא פיך בתוך מקשקש דבר
 שניהס והזוג שהענבל הזוג בתוך כענבל ובך

 לצאת בקרבך המקשקש הסיד כך אחד מתכת
 תגלהו אל ובך ממך אליך נוגע משלך הוא חוצה

 בתוכו כמוסים שגרעיניו כרימון עמך יהיה אס הי
 חותך בהסכין או ביד יכקעוהו לא אס יצאו בל

 רכיל הולך באו׳ בחכמתו שלמה כיון אחשוב וזה
 היה כי החכם מאמר מנין והוא וכו׳ סיד מגלה

 ויספר רעהו ובא עמיתו לגבר סוד שגלה איש
 לבינו שבינו שמה האיש וכפמוע בחון לאחיו
 עליו ויכעוס לו חרה היסב החיים בין נשמע
 לו ויאמר ויען סודי חננה כי לך הטוב ויאמר

 ממך אני כי עליך אס כי תלונתך עלי לא
 אליו שנוגע פלוני אס ומה ק״ו ונשאתי למדתי
 נאמן היה ולא במלין לעצור כח עצר לח הדבר
 נוגע הדבר שאין עתה גס מה אלי ויגד נעצמו

 מה בצד כי נמצא . זולתי אל אהיה אין כי אלי
 היסב הוא כי יקרא רכיל הולך סודו המגלה
 הולך שלמה אמר יתכן וזה רעהו יד על להגלות

 רכיל הולך כי לך דע אחה לומר סוד מגלה רכיל
 אל נאמן שאינו לזולתו סודו שמגלה מי יקרא
 עצור כי שומעו ינלנו היסב הוא כי עצמו

 כלומר רוח נאמן שהוא מי כי יוכל מי במלין
 הבלתי כן לא בקרבו דבר מכסה ועצמו רוחו אל

אחרים יהיו ואיך נאמן אינו רוחו אל גם כי מכסה
: לו נאמנים

 יקרא כעצם רוח ונאמן הפסיק סיף שיעור אן
 אם כי סוד שהוא מה לומר צריך שאין מי

 לגלות יורגל בל יכסה בעלמא דבר שהוא מה גס
 עובדא והוא דבר יכסה רוח ונאמן זהו סודו נם

 שנים כ״ב לסוף סוד שגלה תלמיד על דנמרא
 השנים כל שאחר היות עס מהישיבה הוציאוהו

להיות יורגל מזה כי על בהגלותו נזק היה לא

3

משה יאשין
 פיהם בשמים היות ברמז יתכן גם .רכיל הולך

 רכיל הולך דרך הנה כי בארן תהלך ולשונם
 ,ה חורת עוברי על כמצסער בחסידות ,להתחיל
 ידע לא רעה עליו בחמלתו כי לחבירו ומראה
 מגלה בו ביטח הוא אשר עמיתו נבר מאת שחרה

 פיו בשמים ישיח כי הנה דמו טל עמוד לבל לו
 מתפשטת בארץ תהלך לשונו אס כי לבו כן לא אך

 נרגן דברי פסוק על מאמרנו והוא ריב לחרחר
 ברית כן על כי על לומר והוא וכו׳ כמתלהמים

 של דרכו זה הלא כי להתקבל לרכילות כרוחה
 יבא כאח כרע אהבתך כנאמן שפתים טמא איש

 מתנים בשברון נאנח ידים ורפה כיגע לך
 תאמר כי והיה מלבו וגונח בקרבו כמתסרמר

 אומר סה ויאמר יענה אז נאנח אתה מה על אליו
 אם אומר לא אס לי ואוי אומר אם לי אוי

 וחטאתי אתהלך רכיל הולך שברת על אמרתי
 כי אחי עליך לי צר אומר לא ואס לאלהיס׳

 להיות כח עצרתי ולא אהבתיך עולם אהבת
 אגיד ולא נפשך על רע ודוברים חרפתך שומע

 חמצאך אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי לך
 יצאתי כן על כאוהביך הנראים משטמת מרוב

 אלה נא תהי ועתה להצילך פניך לשחר לקראתך
 כי יודע בל דבר להסתיר ובינך ביני בינותינו

 על כתובים באזניך דברי יכנסו רק לך דברתי
 נפלאתה מאשר כי תגל ואל פן והשמר לבך לוח

 אליך באתי בוערת כאש לבי היה לי אהבתך
 שלומך איש אלמוני פלוני כי לך דע אתה עתה
 למראה לך הוא ונס ותאהבהו בו בטחת אפר

 תועבות שבע כי לבו כן לא כי בו תאמן אל
 שלומו תדרוש לא שנאך שנאה ותכלית בקרבו
 וכזב פקר ולפעמים לך הוא אויב כי וטובתו

 זה מי דבר יסתיר עליו יצו רעתו הגלה ולבל
 !לפעמים . ויאחז ויחבדה נסיון לידי יבא שן אמר

 עליו שאמר מי אל גם ילך הלוך הזה מהטעם
 ידבר ג״כ לזה דבר אשר הרעים הדברים ולכל

 יצא מי מבטן יאמר בל הוא גס ויפביענו לאחר
 אחד וכל באיש איש יסגעון כי והיה ההוא העגל

 אש בם הבעיר אשר המסית מחמת כריסו מלא
 מלדבר אחיו על איש להתאפק יוכל לא וגפרית

 זה מכבה ואין המריבה אש בס ותבער סרה
 תדבר שלום בפיך טובה תחת רעה משיב אמר

 איש כי שבך מום יאמר וזה ארבך חשיס ובקרבך
 יעקב קול ומקול מעולם הוא אתה ואויב צר

 ויכו עשו ידי הידיס בריב יבאו מאד וחזק ההולך
 ואז חמתו באש כמשפטם ויתגידדו רעהו את איש

 הראית מהם אחד לכל לאמר הבליעל האיש יחרץ
 הוא הנרגן חפץ כל ולפעמים . דברי נמצאו כי

 בחרמו ויגירהו מהם החלש את שנא מאשר
שתקיף מי ידי בין האלה המכות עליו להביא

סמנו
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 המדרש ולא . משתיקת טוב לגיף מצאתי
 המרבה וכל המעשה אלא העיקר היא

 בן שמעק רבן ירן : חטא מביא דברים
 העולם דברים שדשה על אומר גמליאל

 השלום ועל הדין ועל האטת על קיים
: בשעריכם שפטו שלום ומשפט אמת שנא׳

 שבא
 ק
 בטן
ג.ור

כאשר אבות חסדי
 יכנש שם׳מ גורס וכיוצא לה״ר המרבה כי מרז׳ל חכמה ראשית הרב במ׳ש אפשר . חטא מביא דברים כמרבה וכל

 מקום אל להכנס רשות לו יש שבשיבתו בנזיקין גרמא שהוא פצילי עון והוא וכו׳ למעלה עליונים צדיקים של בינ׳ן
 לש״מ רמז חטא מביא אשר מרס וזה כאשירים דברים לידי נא עכ'פ דברים המרבה כל כרמז וזה באורן פ״ש הקודש

: בזיון וכדי הקודש מקים אל ומדיחו כחטא עצמו שהוא
 עליהם וישת ארץ מצוקי תלתא דהני הפשיט טעם מלבד . וכו׳ עומד העולם דברים שלשה על אומר רשב״ג ירן

 כמש״ה השכינה השראת גורם הדין וע׳י בישראל השכינה השראת הוא הכל עיקר כי לזמר אפשר תבל.
 בהורת וכישרים עוזנו לשכינת ממרים הם שמוע ומאני דינא ותצא ב׳ד לפני רעהו את יבא יאשר אל כעדת נצב אלכים

 כיאבשרו׳ע יכילם דינם גזר יצא צפניה אשר שהשכינה ידעו וצא ההוא כממון שמלויחין נדמו כבהמות שעה ולפי משה
 עומד זה הנה כאפר וזיע ברתת ב׳ד לפני נכנס אשר ואולם דל׳ה דל׳ה וגס נקוב צרור אל מפתה־ כיוס ומן פרעו׳ת

 שכינה להשראת מוסב יסוד כדין כי ונמצא כפכינה לכשרות גורס השופט לדברי קשובית אוניו ותהיינה כאלהיס צפני
 אומרת הלשון מה שכינה האמונה אבדה דבריהם לכל כזבי׳ם בדאים הם ישראל אישי ח״ו אי אמרו באמת שנית וזאת
 טיב הלא דבריהם יאמנו וכאשר ח׳ו שכינה סילוק גרמא ודין פיני לנגד יכון לא שקרים דובר כי וכו׳ מראשי קלני

 והיו הס שלמים האלה האנשים כאשר ברכס ושלישי׳ עמדי לשבת ארן בנאמני עיני אומרת ואת רובצת כאם אמנ״כ
 כאחד והוא ס׳ כמ׳ש אחד באחדות כפהס אלא תשרה דלא ביניהם שורה שלום אימ׳ה .בעולם שלום מרבים לאחדים
 דברים שלשה על רשב׳ג בקדשו דכר אשר הוא אחד בלב כשישראל אלא אינו יתברך שכוא ר׳ל אנא אחד וכוא דדל^ל

: העולם קיום והוא שכינה השראת יש אלה ג׳ באמצעות כי עומד כעולם
 תורה שרמזה מה זהו וז׳ל ח״מ בריש הלבוש כרב דברי ונקדים וכו׳ אחסר לא רועי ה׳ נס׳ לרמוז אפשר ובזה

 שדשא ה' אמר והאדם הב״ח לישוב ראייה שכיתה כארן כגלות אחיי סחחתון כעולם בריאת בתחילת
 עוד . עש׳ב וכו' כשלום זיע מזריע עשב כוא אמת שלום דין ר׳ת דשא רמז אלא מייתר דשא וכו׳ דש״א כארץ
 שרואה כיין אלא עונות מלא והאדם ממעל אלוה חלק שהוא לכיף לחזור רוצה אינה עולה כשהנשמה שבלילה ארז״ל

 האדם מתירא למטה דכשהשכינה מונסון מהר״א מ׳ש וידוע וחוזית וחומר קל נושאת בתחתונים דירה לו ים שהקי״ה
 דין דש׳א בנאות אשאלה לזאת אי אחסר לא ומשגיח רועי כשסוא רועי ה׳ שאמר וזה חזי דנשמתי׳ לחטוא

 אלה ג׳ ידי על הי מגדלתו אמו אשר כאיש ינהלני מניחות מי על זה ידי ועל נאות באופן לקיימם ירביצני אמת שלום
 דעל ועוד ישובב נפשי וז׳ש כנזכר לגוף חוזר כנפש שכינס השראת דכשיש ישובב נפתי זה ידי ועל השכינה השראת יש

ס׳ עבודת לעבוד סיוע דיש שמו למען צדק במעגלי ינחני וו״ש לחטוא יראה ויש רואה כנשמה שכינה השראת ידי

 הנרגן יפעל זה כל והן בקלונו להתכבד או סמנו
 שרואה שאמר אלא עינו על כזצטער בהחילו
 נכנסו שע״כ עלץ ומס רעה צרות לעומתו

 נרגן דברי .^וז״א נחש כארס לבו בקרב הדברים
 מחדכאיס כמתלהמים

 העון על זאגה ומלאים
 אוהבו צרח ועל

על תרעתו להצילו
חדרי יורדים המה

כחיצי מקבלם
:כמדובר פנונים

אמר השביעית ועל
 כי והוא .וכו' ונשמע לשרת אהרן על והיה

שקץ הפה נבלות פומאת במלאת פיו המנבל
עשאם כי יתעבם ותעב ולשינו פיו ישקץ
לדבר יוכל ואיככה האסור לדבר בסיס
נבלה דובר בפה המלכים מלכי סלך לפני
 אל ערב נבזה זה מי לאמר קולו על יקציף ולא
 בניבו עונותיו על רצון לבקש לפני לעמוד לבי

 חלאת מיאוס מחמת מוקצה מכוער בכלי נבזה
 היית לו והן הנבלות אחת כדבר נבלותו טומאת

 על לשרתו לפניו עמדת האס הארץ מלך עבד
 הוא וגס תכלם הלא צואים מכלים בכלים שלחנו
 .בחרב להמיתך לך יצוה רשע מלאך גדול ברעש
 את חרש הכושי מלך אם ומה ק״ו נא שא ועתה
 בפרת ראשך את לו תחייב דמה להבל אדמה חרשי
 יתוש אתה עתה גס ומה טהור בלתי בכלי אוחו

 רבי
תבא כי בושה לאותה

 שאסר מי לפני להתהדר לבך אל תערב כי נטוש
 עליונים מקדושים מי לגדולתו אשר העילס והיה

 יהיה קדושה ובנעימה ברורה בשפה ותחתונים
 של בנו בן ק״ו אליו ולדבר לפניו לעמוד כדאי

 והוא איש יקרב כי ק״ו
 אליו מדבר בליעל בן

 פיך כי שפתים בטומאת
 נבלות ברעות שלחת
 לאין ומאין והמאוס הפה
 אליו לדבר לבך שמת

 בפה הללויה לפניו ולומר
 לו ואוי נבלה דובר

 מהביא נמנעת ולא ה׳ בית
 שם השוק כבוד מפני במקדש רגלים מי עביט

 העומד שרת כלי חהפך כי חרפתך את תוליך אנה
 על והלא הביבין מן לאחד קינך את בו לשרת
 מאוד בושנו חולין שיחת בו שח שאדם הפה
 לי והיו יתן מי האוסר כמאמר ה׳ את בו להלל

 בו לדבר ואחד ביתי צרכי בו לדבר אחד פיות ב׳
 יערוך טמא בפה אפר עתה גס ומה קוני עם

 אמרי לרצון יהיו איך כי רצון לבקש יתברך לפניו
 יהיה בו ובדבר׳ הקטיגור הוא הסניגור אס פי
 עת עד פסוק על ארז׳ל והלא עין למזכיר לך
 ה׳ הביא למען כי צרפחהו ה' אמרת דברו בא

 אשר יוסף דברי כל להביא צוה יוסף על הטוב
 וימצא יתברך וצרפתהו רע אס טוב אס בפיו דבר

כי ז״ל הזרו הנה למלוכה ויצליח היה טוב כי

׳3י3
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 בצע אל ואל הש״י את הקנ״ה רצה אומר עקשיא בן חנניא רבי
 אין כי ואמר פיס וחמדת להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות

 כי אלו סיגיס שני צ״ל צדקו למק חפץ ה׳ שנאמר ומצות תורה
עילה פעלו לא אף אם : ויאדיר תורה יגדיל

שענינו הג׳ הסוג שהוא

 חטא ולא לטוב לו משרת האיש לשון ניב באשר
 אל יבא אשר עת בכל פיו אמרי לרצון יהיו אז

 תורתנו תרמוז זאת והן מלפניו לבקש הקדוש מלך
 כאשר כי לומר וכו׳ אהרן על והיה באומר
 אל נמשל שהא הדבור

שגי פרק

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

 קלה בטצוה זהיר והוי האדם מן לו ותפארת

כבחמורה

 יהיו בו שנדברנו המעיל
 שהוא לשרת אהרן על

 למה ולא ה׳ את בו לשרת
 ונשמע אז הופכו שהוא
 תל בבואו בתפלתו קולו

 יתברך אתו לדבר הקודש
 : חלילה תהפך אם משא״כ
 עקשיא בן חנניא ר□

 פירש , וכו׳ אומר
 זצוקיל מאזן רבינו

 הנהו על קי״ע בתהלים
 ה' בתורת ההולכים דרך תמימי )אשרי פסוקים

 לא אף ידרשוהו לב בכל עדותיו נוצרי אשרי
 פקודיך צויתה אתה הלכו בדרכיו עולה פעלו

 סיגים ג׳ בעובדם יש הנה וז״ל מאד( לשמור
 אינם מך בתורה הוא תמיד עסקם שעיקר יש

 בתום הולכים אם כי המצות אחר רודפים
 שני סוג ויש . אותה יעשו מצוה לידם ובהזדונן

 משמרתם על ויושבים מצית אחר רודפים והוא
 . מהלימוד עיקר יעשו ולא ה׳ במצות לעסוק תמיד

 תירה מעסק לא עיקר יעשו שלא שלישי סוג ויש
 יזדמן כאשר אס כי למקום אדס שבין ממצות ולא
 לבדות והשיב מעון השמר הוא ענינס עיקר אך

 הוא מה יתברך מדותיו שחופסיס יכולתם בכל
 רחום יתברך הוא מה חנון הוא אף חנין יתברך

 מלביש עון ונישא פשע על ומעביר אפים וארך
 באלו וכיוצא מהים וקובר חולים ומבקר. ערומים

 בדרכיו והלכת ז״ל כמאמרם ה׳ דרכי הם שהן
 דבר הסיגים שלשת על והנה .כו׳ רחום הוא מה
 תמימי אשרי ואומר היהל ובראשון לאחד אחד דד
 בו כי לעה״ב הדרך הוא הזה העולם כי הוא דרך

 המתנהגים אשרי כי ואמר עולמו לבית הו׳ךהאדם
 מעסק עיקר ועישים חועאיס בלתי בדרך בתמימות

 אשרי בגמרא שאמרו מאותם היותם עד התורה
 כו׳ אשרי וזהו בידו ותלמודו לכאן שבא מי

 .למודם היא בידם ה׳ בתורת העולים . ההולכים
 שומרי אמר ולא עדותיו נוצרי אשרי השני והסוג

ומשמר שיושב תאנה נוצר כד״א נוצרי אם כי
בביש אבות הכדי

 מזמור טוג בשוחר שדרשו מה פי על לומר אפשר . וכו׳ אדה לו שיבור ישרה דרך איזו אומר רבי א
 דל שאמרו מה ידוע וכבר . לענוה דרך תיבת דרשו דרז׳ל למוט ענוה נדרך הולכים ואנשיו ודוד ג׳

 גס ואיפיים ליה דאפייסו היינו פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו ע' המעביר רבא דאמר דהא כ׳ג דף ביומא
 ישרה דרך איזהו שאמר וזה . נ' סי׳ בא׳ח כמ״ם להעביר ולא למהות צריך משפחה בפסול אותו מזלזלין דאס ידוע

 מדיתיו צל להעביר דודאי לעושיה תפארת שהיא כל אמר לזה האדם לו שיעביר הישרה העניה דרך איזהו .־ כל■
 תהיה לא אפס למחות צריך בפיסול צר יחרף שאס סיסיל לאפיקי בזה ורמז כשע על עיור ותפארתו כח*ש תפארתו הוא

הלא לעילם מטחיו על דיעביר תימא ונח נפישול כשמחרפץ למעט לעושיה תפארת שהיא כל וזהו לפסוק תפארתו
דוקא 3

 עיניו מהיות ימיש לא ומתמדת עצמית שמירה
 שכל יתברך עדותיו נוצרי הס אלו כך פקוחות

 מנח על שלא וזה ה׳ במצית חפצם וכל ישעם
 התאב ביצה״ר אפי׳ לב שבכל אס כי פרס לקבל

ידרשו נו גס הפרס אל

 שנשמרים עולה פעלו שלא
 נוצרים ואינם מעון

 אדם שבין מנות בעצם
 עסקם עיקר רק למקום

 כי אדסלחבירו שבץ במה
 מה ה׳ דרכי תופסים

 אס תאמר ושמא הלכו בדרכיו וזהו כו׳ דחוס הוא
 למה כן אם יקרא מאושר זה סוג נס שלף כן

 שוב בהיות הלא מצות תרי״ג לנו יתברך הרבה
 והנהמה לז״ח די היה עולה העדר עם לבריות
 והוא מאוד לשמור הוא פקודיך צוית שתתה
 לזכות הקב״ה רצה עקשיא בן חנניה רבי מאמר

 שהוא ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את
 ונשמר אחת מצוה שהעושה אחר כי לו הוקשה כי

 כן אם כר׳ הארץ את ונוחל לו משיבין מעון
 לז״א ומצות תורה יתברך הוא לנו הרבה למה

 לזכות הוא ך בר הקדוש רצה כי הוא השעם כי דע
 שהוא ומצות חורה להס הרבה לפיכך ישרא? את

 שלדברים וגס הרבה מצוה בשמור זכותם להרבות
 מעשים היו אם משא״כ סמיד מצוה מהזדמן יבצר לא

 עולה פעלו לא שאף הגה יאמר זה דרך ועל
 צויתה אתה עכ״ז מאושרים הם גס הלכו בדרכיו
 למען מועשים ולא מאד לשמור שיהיה כדי פקודיך

: כמדובר ישראל אח זכות
 פי׳רבינו וכו׳. דברים בשלשה הסתכל פ״ב

 פסיק ב׳ בדניאל זצוק״ל הגאון
 בחשוכא מה ידע ומסחרחא עמיקתא גלי )הוא כ״ב

 פירש ועליו . הפסיק עכ״ל שרא( עמיה ונהורא
 הורה לכאורה וכו׳ גלי הוא וזיל ז״ל הגאון רבינו

 בל למו בשר עיני כי אדס בני נגד יתברך גדולתו
 בעמדם ואפילה חשך במקום אשר ידעו וב} יראו

 כי הוא ונהפוך עליהם נגה אור במקום יעמדו
חסו אשר מראות עיניו תכהי; באהלו משך אשר
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 בשר עיני אשר חסרון
מחכמי כנודע והוא למו

בשלשה והסתכל הפסדה כנגר עבירה ושבר

 אמר החשך מהון באור אשר כל יחזו ועיניו בביש
 היות עם בסשוכא מה ידע אם כי ית׳ הוא כן לא כי

: אדם בני הפך שרא עמיה נהורא כי
 ניחן הכתוב שיהיה זה דרך להמתיק יתכן ^ךך

והוא הזה לשבח שעם
 אתה שאין כבחמורה יתברך אחו נמצא לא כי

הס מחשב והוי מצות יחזו עיניו כאשר חלילה

 ע>יה ^גהורא וזהו לראות כדי מהחוץ נהורא
 באומרו התנא במאמר לני נלאה הדבר וזהו שרא

 ישיאך אל לומר וכו׳ עין ממך למעלה מה דע
 רק הארץ על ואחה בשמים האלהיס לומר לבך

 הוא כי לבך על תעלה
 מעצמך כנו' ממך למעלה של שברן מתן יודע

יתברך הוא אלץ קרוב כי עברה כנגד פצוה :ד

עין ראיית אין כי השבע
 מלוששת כמראה הוא אך עצמו מצד האדם

 הכאת בתהפוכות נר אור רו היום מאור השואבות
 בהבישו אם כי יראה לא כן ועל אליו בהיקיתו

 כן שאין מה לראות יקח ממנו כי איר מקום אל
 מאומה כל את ראה לא כי החושך אל בהביעו

 לו אמנם אך הימנו לקבל אור ולא חשך הוא כי
 חשך גס אליו סגוליית העין ראיית היתה

 הכהינה לא בחשך ישב כי וגס ממנו יחשיך לא
 ית' הוא אמנם .בו ימצא אשר כל מראות עיניו
 אנוש כראות ולא חלילה למו בשר עיני לא אפר

 בחשוכא מה ידע מהחוץ אור קבלת ידי פל ידאה
 כלומר . שרא עמיה ונהורא ואמר הדבר וביאר

 נהורא כי יען אדם בני הפך בחשוכא מה ידע
לשאוב לקבל יצטרך ולא יתברך בעצמו שרא פמיה

 מה דע עבירה לירי בא אתה ואי דברים
למעלה

 הארץ כל מלא כי מאוד
 ׳עילם גשמות ואין כבודו
 חלילה לפניו מעכב השפל

 לבך ומצפיני משכבך מדרי בחשוכא מה ידע וגס
 איננה אשר האדם כעין לא רואה עין הוא כי

 יראה לא שע״כ מהחוץ תקבל רק בעצם רואה
 רואת מין לבדה היא העליונה עין אך בחשוכא מה

 בעצם שומעת חוזן היא נה העלי אוזן וגם בעצם
 מלחשים קול שסועת ממנת יבצר לא כן שעל

 בדבור ,המשא אשר כי לבך שית כן על .בחשאי
 מה .ישמע הוא מדבר עודך יהיה בחשאי כי גם

 עצמות שמיעתה אין משר האדם אוזן כן כאין
 נכנם הנשמע הברת אס כי תשמע ולא האוזן אל

 אך השמע חוש אל המיוחד האוזן קבול בבית
 באפן בלחש מהדוברים או ממרחק תשמע לא

 הבחין הזה הדרך ועל ה אל• הברה הגעת שתבצר
העליונה יד על כי משה לשל העליונה כותבת יד בין

אין אבות חסדי
 אשר הידוע האדם מן וז׳ש דמפייסו מהמר,רפו תפארת לו כשיהיה האדם מן לו ותפארת וזהו ליה כדאפייסו דוקא
 לצאת רפית לו ונתנו הכיש שהיה כמי י׳ג סי׳ כראשין הרדב׳יז כמ׳ש אפשר א'נ . ישרה ענוה דיך הוא אז הרפו

 שתנא ראשונה המצוה המצות על מעכירין אין דקי׳ל כיון אלא ממורה או קלה למצוה ן חושש אין כשנה אחד יום
 דמנחוש נעיא מההיא ק׳ו סי׳ בתכונה צכי מהר׳ל הרב עלה ותהי . יעשנה האסורין כבית לעשות אפשר ואי ליד
 הרב כשכרת ואי דלמהי וסמידין האידנא נמוספי לה ומוקי . קודם הי ומיספין לתמידין להם שאין צכוי מ׳ט דף
 ידי על לעשותה אפשר דאי ה ;מצו פ׳ק כמ׳ק שאמרו מאותה ואסיק כזה והאריך קדמי מוספין עדיף תדיר אי אף

 לכרך דימתין ל׳ה סי׳ תה״ד כרכ שפסק ומה . קטנה בין גדולה כין עשה הנאה מצוה אלא תפלס אל כחיכ אמרים
 טוב היותי צד על לקיימה להמתין יש לכו משיבת יומר כאופן נעשית ההיא המצוה דהחם ל׳ק מ״ש עד הלבנה כינת

 מעכייין אין פונות מצות הס אם אכל משיבו מצוה כהד הו'מ וא״כ היא חדא ככללה הקרכנות מצות דתו*מ ההיא וכן
 שיש אלא להמתין טיב בחר המ מן ולמחר המובחר מן שלא התם לעשותה שאפשר אחת מצוה אבל חמורה מפני קלה

 ובספר . טכ׳ד כו׳ עליהם שומטין הין האסויין מבית להוציאו שהבטיחוהו מי וכן האשה פ׳ שאמרו מאותה לפקפק
 לה מייתי גופי׳ דמהר״ן ממנו ונעלם . ד&״ק מההיא עליו והקשה מגמות מסוגית הנזכר הרג קושית הכיא יעקכ שארית
 לא דבצכור ליחיד מצבור וחולק הנזכר קיפיא הביא י׳א דף א׳ה הקמח לקט והרב וכמפ׳ל כהרדב׳ז פונות במצות ומסיק

: מעבירין אין אמרינן ולא למיתה חיישינן
 וזה חמורה מציה יעשה מהר או היום קלה מצוה יעשה אם דייקא לו שיבור ישרה דרך איזהו רבי שרמז אפשר וזה

 להסתפק יש ביחיד אבל המובחרת יעבו ודחי או יקדימו שירצו מה ברבים כי כקמח לקט הרב כחילוק ביחיד דוקא
 אס עצמה במצה וכן החמורה מחר או הקנה הייס יעשה אם באחד והוא דייקא לו שיבור ישרה דרך איזהי שאלת וזה

 ואיכא היא מכמה ושאלה רבה׳ צריכה דא כגון כי המובחר מן ויעשנה למחר ימתין או המובחר מן שלא היום יעשנה
 למחר עד וימתין היפה אמר הלך אחת במצוה כלומר לעופיה תפארת פהיא כל התשובה והיתה .ונכאן לכאן צדדים
 בשלם המצוה כמקיים לעישיה תפארת וזהו מ׳ש עד הלבנה לברך דימתין הה״ד הרב כהיראת המובחר מן המצוה לעשות

 וז״ש כאפה דפרק מההיא מהרין וכמ״ש טב׳ב שוא דיבר פיכם אפר באמצע עכו״ס יד יהיה פלח בהנאי אך . פבפניס
 דאין כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי פונות במצות אך אמת במצוה דוקא וכ׳ז פיעכבוהו שייך ולא האדם מן לו ותפארת

: וכו׳ יודע אתה שאין המצות על מעבירין
 שמו זה והמחמיר ובמראי קדמאי רבוותא דאממור חומרות כמה משכחת דזימנין כתראי רבנן בה דהוו במאי אפשר
: הדיוט נקרא ועופהו הפטור כל בירושלמי דאמדו האי ופרנס צא א׳כאיפה הסיד לו יקראו אשר

 דברי הרואה בכל ואילם . הדיוט אתר דין ולית מותר בצנעא אבל בפרהסיא דה״מ מ׳ד סי' ח׳ב יעקב שבות והרב
 בכל הדיוט דנקרא ומישהו מדבר הפטור דכל זה דין שרשי עיקר ובטירותס בחצייהס בספרחס הלא הראשונים

 ואתר אתר דככל הנזכר הר? שחילק כמו לפרכסיא צנעא בין חילוק דאין זה וקר״א חז״י גכרא וה דין ;הזכירו מקום
: גה׳ד ?מקומו בעציוסן ?תבינן וכאשר באחד והוא הדיוט הוי

ומרן ־' 4 ל
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 בספר מעשיך כל אם כי יד הנפה צורך אין

 החחשינס כיד שלא מאליהם כנכחבין שהן משבץ
 . ויגיעה לאיה ויקרנה ורן ושהות תנועה הצריכה

:ובמהימו בעתו יפה זה כל ביארנו כאשר
 ר״י בל כנו גמליאל רבי

 יפה אומר הנשיא
. וכו' ארן דרך עם ק״ש

ובי שומעת ואוזן רואה עין ממך למעלה

 ראישי ונם האדם לו שיבור ימרה דרך היא אהו
 אל צודקת בנו ר״ג משנת גם כי רואי אחרי

 כי אותנו אלהיט הודיע אחרי כי והוא הענין
 יודעי לכל וגלוי כמדובר הרע לשין על בא הצרעת

הגדולה היא אחת כי דעת

רביניפירש
תזריעבפרשש וצולל

 הרע ר״י של בנו ר״ג ג נכתביםי* בספר מעשיך
אשר דרך עם תורה תלמוד יפה אובר הנשיא

למון הגיררש:דולות
 כי הבשלה היא הלא

איננו אנוש בעמל

זה מנין על והנה וז״ל
ארץ

עלנכוןיחס בשערים כשבנו

 בדרך ולא בשורה לא
אשר חבר לו יקנה אין

יכחידום עירם שכר יוצאי כל על יתלחשו יחדיו אומר תי משרת

 ל׳ב סי׳ או׳ח בב״י ומרן
: הדיוט מקרי

תחתאבותחסרי
לא מיושרת הכתיבה שתהא ביושר לכתוב משרטט ראם כשב התפילין !רטוסכי?

 הרא׳ש כתב ך 6ד שבע באר הרב והקשה הוא יפה ומנהג הפתילה להבהב הנשים דנהגו דשבת ס׳ק כחב והרא״ש
 לחולק דגם דהיכא ולק׳מ ונסתכן כנ״ש והטה שקיא ר״ט והיי כזהיה דקי׳ל י׳ע נגד הוא יפה ומנהג

 כי בכל להבהב צריך דאין ר׳ע דסבר אלא האור שיאחז כדי הפתילה להבהב הדבר טוב לי״ע דגם הכא כי דסי ספי׳
 מאן גבי דברים אלו פרק הראשונים דברי הן והן עביד ושפיר מיקרי הדיוט לאו החולק כסברת דעביד מאן הא

 זאת נמשנתינו לרמוז אפשר ועפ׳ז ע׳ש בראשונה פם עמד אפר המקום אל הד׳ר הוא דין באתרי׳ בייך ולא דאשתלי
 דאשכחן היא גדולה ושאלה יעקב שבות סברת לאזוקי ובצנעא ביחיד אף דייקא לו כיבוי ישרה דיך איזהו אומרת

 חדי כי וכני הדיוט נקרא ועושהו הדבר מן הפטור דכל דמשכתת !מנין דנא קבל וכל ומחמיר לדזכי דטוביה וימני כמה
 פשר דעת למטן האדם לו שיבור ישרה דיך איזהו שאלה מקום יש לזאת אי דבי פשר יודע אתנו ולא נינהו סתיאי

 א;ז להחמיר יכול אז תפילין כשרטיט לתפארת רק הדין מצד עישה אינו דאס לעושיה תפארת שהיא כל ואמר .דבר
 מן לו תפארת אס להחמיר יכול וגס מרן כמ׳ש הדיוט ואינו לתפארת לו ותהי יפה הכתב שיהא כדי כדין מן שאינו
 מס כיוצא דנכל הפתילה ומהבהב וכריך לאתריה דהד׳ כההיא טוב כי כי נאמר זה דבכגון מודה החולק שגס האדם

: תיה ל והדיוט ד׳חמי׳ איהו עביד שפי׳ ציוך בהון לית דמדינא הגם
 מיהזי בלילה ומתפלל ק״ש לקרות שמחמיר המרדכי משם רציה סימן א׳ח בב׳י מ״ש ונקדים לאמר קרוב אפשר א״ג

 ראיה קצת יש ומזה דברים שאר בפרישות הורגל אא״כ הדיוט נקיא לעשות צריך שאינו דבר העושה שכל כיוהרא
 להתזלזל ליס שרי שמי׳ ופקיע ופרישות בחסידות הורגל דאס ר׳ה סימן בתשובה יאיר מות הרב דכתב דנסירנא למאי
 לחילק שגי בדבר דהיינו לעושיה תפארת שהיא כל וז׳ש .הנז' הבהיר ספ׳ גבאי ליתי״ כעת כי ע״ש מציה נדבר קצת
דזה קי שהדין ומניין שעושה 'ולא ולתפארת ליוסי הדבר עושה כהוא והיינו וכיוצא הפתילה כהבהוב יסה מנהג הוא

היח׳ש כתב ן דא שבע באר הרב והקשה הוא יפה ומנהג הפתילה להבהב הנשים

 תפארת שהיא כל וז״ש שרי גוונא האי בפי עצמי על מחמיר טיב מהיות אכל הדין מן שא'צ שיודע אלא הדיוט ודאי
 ועומד מושבה כבר כשזה האדם מן לו ותפארת אמר חילוק יש וגס . כדין מן ולא ולתפארת לכבוד עושה שהוא לעושיה

 לז ותפארה נאמרו רמז לזה להחמיר ליה שרי אז קדושה ושדר בפרישות דברים בשאר נוהג הוא כי לו נותנים שבח וכ*ע
ד הדיוט אינו מילי בשאר דפריש כל זה דבאופן המריכי כמ״ש האדם מן

 התישפום ומקשי גמור צדיק זה הרי וכו׳ בני שיהיו בשביל לצדקה זו סלע דהאומר דר׳ה קמא דפרק כההיא יסכן א״ג
 ברייתא הך אבל חסידים משנת דההיא מירן והר״ן סרס לקבל ע׳מ הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל דהתנן
: חסיד ואינו גמור צדיק ה׳ז קחני שיחי׳ בשביל לצדקה זו דסלע

 גבי דאמנם פרס לקבל ע׳מ שלא למעבד בעי שבחובה ובדבר בהן חייב שהוא במצות דמשנתנו תיכן פרימו וטהר״ש
 לשי הצדקה ממצות י״ח ויצא צדקתו גלה שכבר איירי גמור צדיק ה״ו דברייתא תנא דתני לצדקה זו סלע

 :פרס לקבל ע׳ט עביד אי נכון לסלע קמיסיף דאוספי בהא אז חיובו על לחוס׳ זה סלע סול׳ע והוא שיעורו
 לקבל לעשותע׳מ יכול אנס לבני הנוגע בחלק ולבריות לשמים טוב שהוא לחבירו אדם שבין דבמצוה חירן ומהריט״ט

 פילה הוא אשר המצות כל וכן אלו שבמצות גבוה בחלק ברם אדה חלק זה כברייתא איירי הא ובכי פרס
ישרה דרך איזהו וז׳ש פיס לקבל ע׳מ שלא פעלן לשם המצות לקיים לאינש ליה דאיבעיא אמרו בזה סלקא לגבוה לה'

הר׳ן כחירון דלא והיינו דעבד הוא לגרמי׳ לו שיבור וזהו פרס לקבל ע״מ לעשית דשיי כלומר האדם לעצמו לו שיבור
שיבור ישרה דרך איזהו שאל ולזה כחסיד כצדיק בכל שיה פרס לקבל ע״מ שלא דהא אלא לחסיד צדיק בין לחלק דיש

ע׳מ בשלא דהא פרימו מהי״ש חילוק כזה רמז לעושיה תפארת שהיא כל דכרו כא ע׳כ מיליק כזה הנמצא לעצמו לו
 כל וז״ש פיס לקכל ע׳מ למעכד לאינש שרי ההוא כתוס׳ חיובו על הוסיף אס אך בהן חייב שהוא במצות ה״ד סרס לקבל

 את ישאף כעבד עבודתו לעבוד חובתו ידי יצא לפנים זאת כבר כי לחיוב אינו עושה שהוא שהדבר לעושים תפארת שהיא
בר ולאו קמיסיף דאיססי לעושיה תפארת והוא מצוה לסוש׳ יוסיף כה הפעם זאת א־ אותו באהבתו לשרתו האדון סני

לז״א לפחות פיס לקבל ע*מ פלא לעשותה כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי פרס לקכיי ע'מ למעבד מצי אז הזא מיובא
שלא למעבד לאינש ליס דכעי מחנם הוא כי שכרן מתן ליה וקרי מצות של שכרן מהן יודע אהה שאין וכו׳ זהיר והוי

אשר ה׳ חסדי רוב לפי לעשות הדין מן חייב והוא שיעשה המצות בכל לאדם יתרון מה האמת דלפי ותו פיס לקבל ׳מ0
 מתן נקיא הכי ומשום מצוה לעושי שכר לתת דיהיב הוא מתנה ברחמיו שהוא אלא ואשלם הקדימני מי וכמ״ש קדמנו

:חובתך כך כי פיס לקבל מנת על פלא לעשות קאי קיששא שכן ומאמר מהנה היא כי שכר
 בדרך השלוני אחי׳ אותו וימצא ע״ש י״א סי׳ מלכים יקר כלי הרב שכתב ע״ד איירי בתורה דמשנתנו אפשר א״י

אום נפש אשר הלימוד ייתלה זצ״ל האר״י מבינו ס״ש ונפדים נה ילט אשר הדרך כמו ממורה היא •יךירי ""
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משח שני פרק ירם ד?
 של טיבו מה אמל זה ברעתה ידברו לשונם תחת
 ווה רע אס סיב אס עיניך מראה לבל סלוני
 נם ישיב חה מעיני לכל הוא רע רק יאמר
 אישואשה כל על יגידון יעידון זה דרך ופל בעיני
 בסיהס פון ינפו

 אלה כל והן נמשחומיהס
 במלאכה מואסם למו יפעל

 הלכה של אמות ובארבע
 היחה אלה וני יניפת כי

 על מלדבר להרחיקם
ולהביא אדם מי נגעי

 מאמר כוונת זאת והן ובבתיהם בלבושיהם כשיגיעו
 יפה אומר הנשיא ר״י של בנו ר״ג ח״ל התנא

:וכו׳ ת״ת
 כי ויורה ת״ש יפה אומר א( . לב לשית וראלי

 שיוכרח לא אך בעלמא יופי אלא אינו
 .כנודע כלל שלמות אינו זה בלא זה כי הוא כן ולא

 שישה ואמר ארץ מהדרך עיקר עשה למה ב(
 דרך יפה יאמר והראוי הוא ונהפוך עמו ת״ת
הוא אס שאמר ארץ הדרך מהו ג( .ת״ת עס ארן

 תורה יכל עון משכחת שניהם שיגיעת ארץ
 .עון וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין

 עמהם עוסקים יהיו הצבור עם העוסקים וכל
שזכות שמיס לשם

גדולים נגעים עליהם

 מסייעתם אבותם
וצדקתם

אס בשכחה בצע מה

בותא חסדי

 משנה מעש עוד למה ז״ל הרמצ״ם השי" מלאכה
 תורה וכל באומרו מלאכה אותה וקורא שמה את

 הוא ארן דרך אומרו ואס מלאכה עמה שאין
 כי כו׳ שניהם שיגיעת יאמר איך המדות ב ס

 ולא עמל לא בו אין
 משכחת אומרו ד( .יגיעה

 השוכח הוא מי כי עון
 של ב״ד הוא אם העון

 שכחה אין הלא מעלה
 כי גם ומה יתברך לפניו

 ואם נמחק אינו עצמו עון
 סיב טוב העוה אשר עינו ישכח שהאדם הוא
 . תמיד נגדי וחטאתי דוד כמאמר שיזכרהו היה

 וכו׳ מלאכת עמה שאין תורה וכל אומרו ה(
 מה חורה עמה שאין מלאכה וכל יאמר שהראוי
 יאמר כן ואחרי הקודם אל מקביל שהוא עניינה
 מה ו( . וכו׳ מלאכה עמה שאין חורה על גיזרה

 . מלאכה עמה שאין התורה שגוררת העון הוא
 . העוסקים וכל אומרו עם לזה יש יחם איזה ז(

 שמיס לשם עמהס עוסקים שיהיו אזהרה זו מה ח(
 האס

 כדינים ילמוד שבתחילה כסב חוה׳ב והרב להשנאה דלא לסקן בא עתה אשר חלקו וזה ידבק גה ומחמדסו בו רוצה
 תפארת שהיא כל לז׳א לו ינור חלק כאיזה דרך הנקראת בחורה הלימוד כלו' ישרה דרך איזה וז״ש למעשה הצריכים
 ההוא הלימיד חלק עמה לתקן שבא היא אות יי להשנאה דלא בו ימדק שינון האי ההוא מהלימוד נ׳ר נו שיש לעישיס

 לו הפארח וכזה ובמאכלות כיוס בשדר למעשה להורות צריכים שככל בדינים למודו שיה׳ כאדם מן לו תפארת ונם
 הרנה ללמוד ויכול דשמעסא צירתא פשוטה כהכג' הרנה ללמוד האחד לימוד מיני שני שיש לפי אפשר א״נ : האדם סן
 ונמוקן נטעמן לחקור ועוביין הקיפן כיב בוריין על כדנרים להבין מתון להיות הוא והשני בסורה גדול חלק יום נ>

 הדרך איזה אינש ידע וצא בשעורא וזוטר בטרחא נפיש ונקי קב משנחו זה לימוד ובאופן למיניהם וחלקיהם וסולדוהן
 ואמר בו לקבוע ההגון הלימוד ישרה דרך איזהו ששאל היא ווו ישר כי להגיד מאושר ותימכיה יכשר ואיזה ישכין

 ערוכה תהיה בזה כי בה והפוך בה הפוך וההלכה הדין טעה לסכין והישר דהטוב לומר לעושיה חפאית שהיא כל
 לידע שמדקדקים פי׳ לחד וטירש׳י נידן תורתן נתקיימה מסכפא דגלו נ׳ה דף נערונין כמ׳ש שוכמה ואינו ושמורה נכל

 האדם מן לו ותפארת פי״ו במענה לאיש דשמחה יתפאר וכו שוכח אינו לעישיהו תפארת הוא ה1 לימוד וא״כ הדבר טעם
:תפארתו והוא כהלכה משיב ממנו דהשואלדין

 כריתוש חייבי בהם דיש ל״מ מצות על להזהיר שבא זלה״ה מס׳ל מז׳ה פי׳ . וכו׳ כבחמורה קצה בסציה זהיר והוי
 חייכי כן ואם ממנה הפורש ככר נר,ח ממנו העכירה שמפונש האדם שידין ולשי מלקות מכם ויש נ״ד ומיתות

 שהם כאזהרות זהיר הוי לז׳א מלקות שענשם מעכירוס הפורש שכר ויקל מהם הפורש שכר יגדל כ״ד ומיתות כריתות
 וזהו מעטרה שכטל אלא מצוה עשה שלא מל׳ת ששכר מצות של שכין מתן יודע אתה שאין ככחמויה קלה במצוה מל״ת
 עונש חיוב גודל לפי השכר יהיה שזה דאפשר משכירות הכטל כלו׳ מצות של שכין מחן יודע אתה שאין ואמר שכרן

 ג״כ שפורש לפי מעט ממנה הפורש שכר גדול דעונש שהעכירה דאדרכא ואפשר ממנה הפורש שכר יגדל כן העכירה
 יש כן ואם ה׳ מאהכס אם כי פירש ולא קל שענשה ממנה הפורש פכר יגדל קל שענשה ועכירה העונש גודל מיראת

: וכו' ככחמורה קלה כמצוה זהיר והוי לוה והכי הכי לדון
 מקום דכל עיקר ארן דדרך י״ת כשם כתבו יומא כפוף ישנים וחוס׳ דת׳ת פ״ג הגמי״י . וכו' ד״א עם ת״ס יפה 3

 והתורה עיקר לד״א דקרי זר דבר הוא דכריו לפי ולכאורה ע״ש לדבריו ראיה ומייחי העיקר הוא אם שבונה
 זאצולי מגנא דאגוני כתורה יהרהר כמלאכתו עסיק כשאדם יאף המוהר חכמי כמ׳ש דרש דרך לומר ואפשר . טפילה

 הוא הד׳א שעה שכאוחה להתפרנס שקכעת המלאכה כשעת אף כצו׳ ד׳א עה ת׳ח יפה וז׳ש כה דעסק כעידנא מצלא
 לעסוק ההוא כעת חיוב שאינו אף לד׳א לך דקטע שעה וכאותה כו׳ מלאכה עמה שאין סויה וכל מיגיעו שנכנה עיקר

 כשדרך אף לך ויפה ח׳ת יפה מ'מ למלאכה קכיע עת עמה והן בסורה שבע ואהה ההוא כיוס י״ח יצאס שככר בסורה
 בסורה שמהרהר הוא יפה נפש לחיוס עסקח^כד׳א אם ואף התורה תעזוב לא כי נעים אף יפה ההיא כשעה עיקר ארץ
עון משכחת שניהם שיגיעת והטעם לכד הוא יפה אלא כי כתורה ההיא כעת גה לעסוק חייב שאתה משוס ולא

 כעשוהך שמא א׳כ נוטל היה פ׳ רכא כדאסיק מיצה״ר מצלא לא כה עסיק דלא בעידנא דתורה חר4מ ירא אני כלו'
 כתורה מהרהר מלאכה כשעת ואף תתחכם לכן ולעתיד לשעתה יעוס הכנות כדעתך ויעשה עציך יעלה רוח מלאכה
 לגמרי המלאכה אניח ליצה״ר מקום יש כ״כ אם וכ׳ס עין משכחת כתורה והמחשבה כמלאכה הגוף כנ׳א שניהם שיגיעת

 אל ת׳ס מזה וגס המלאכה מזה אחוז רק וכו׳ בטלה סיפה מלאכה עמה שאין תורה וכל לז׳א כתורה אעסוק ותדיר
: לך יפה והוא כתורה מהרהר רק לגמרי ידך מנח

 צדקה לסת הצכזר עם עוסקים שסי' עוכדיה רכינו סי׳ לסי .וכו' לש׳ש עמהס עמלים יהיו הצבור עם העמלים וכל
 ויש העושה מן יזמר המעשה גדול אמרו דב״נ דכז׳ק ומקשים כעושה המעשה ושכר העור נמ׳ש לשרש אסגר
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משה שני פ*ק ירים - 2$

במה העוסקים אך !מיס

 עילוים שיהיו לב על טזלס היא האס
 . כן על להזהיר שהוצרך שמים לשם שלא

 עם העוסקים דווקא כי יורה זה מלשון
 ; לשם עופקיס יהיו צריך

 צריך אין צבור של שאינו
. שמים לשם יפסקו

 עמהס
 כי ט(

הצינור

 אני מעלה ואתם לעד עוטרת וצדקתם
 הוו . עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם
 אלא לאדם לו סקרבק שאין ברשות זהירין
הנאתן בשעת כאוהבין נראין עצטן לצורך

וכו׳ מסייעחן אבותם

 הצבור עם אומרו י(
 מהראוי כי עמהס ואמרו

 העוסקים וכל יאמר היה
 לשם •היה ציור בצרכי

 בזכות אומרו יא( שמים,
 יהיו וכו׳ מסייעחן אבוהס זכות שעל שיורה

 צריך היה לא כן לא שאס שמים לשם מסקיס
 לעד עומדת וצדקתם אומרו יב( . לש״ש לעסוק

. לעד העמוד לא שצדקתם לב על עולה הנ<ם

והעיקרהבחירה נגד

 מדבר כה שעד היה מה וכו' ואשם אוסרו יג(
 זה מלשון כי יד( .לנוכח מדבר ועתה לנוכח שלא
 מדבר ועתה אחרים על דבר כה עד כאלו יורה

 הכל והלא כאחרים אינכם ואתם ואומר פמהם
 כו׳ שכר עליכם אני מעלה אומרו סו( . אחד

עוד אבות חסדי
 אייר* הטור אבל העישה סן יומר גדול שכרו אז אחרים ומעשה משלו מעט עושה הוא כשהמעשה דהסיא מהרצים

 הס גם כלומר עמכם עסניס יהיו צדקה סימנו לעפות הצנוי עם העמליה וכל וז״ש נתן לא וכספו לבד מעשה כשהוא
 לתת אני גס צריך ולמה העיפה מו גדול יותר שהוא המעשה שכר כידינו יש הרי וכ׳ת עמהס עמנים וזהו חלקם יהט

 אתכם מנוה אנכי לכן כטור ש'כמ כעושה המעשה ככר דהיינו עשיתס כאילו אני מעלה העשוי סל ואתס תדעו
 מצוה איזה מעשיות נתבטלו דאס הרמב׳ס מירש מה ולשי העושה מן יותר שכרכם כח נא יגדל ועתה משלכם שתתנו

 לא תפלה זמן ועבר תעלה בשעת צבור בצרט דהעוסק שמ׳א סי׳ ני׳ד פרישה הרב במ׳ש הסנין להרחיב אפשר וט׳
 דתטלה סש״ג יהודה לחה כס׳ עטייאס ומהר׳י השלם עליה סבר ק׳ח סי׳ ובאיה שס ע׳ז שהרב והגם חשלומין יתפלל

 וכו׳ הסמנים וכל וז׳ש הכסף מקודות הש׳ך וכ״כ עיקר פרישה הרב שדברי יראה הרואה ע״ז הרב עם וסולן מסכים
 מעלה ואתם חהוסו אל לז׳א . הש״ך והרב פרישה הרב כסברת בתשלומין וליתיה חפלה מאבד אהה כי תשקשק ושמא

:הרמנ״ם כמ׳ש שעבדתם ותפלה מצוה אותה עשיתם כאילו עליכם אני
 ברשות זהירין טי לומר הוצרך לזה וכו׳ אבוהס שזכות הצבור עם כעמלים שהפליג משום . וכו׳ ברפות זהיריי הוו ר
 מפני תלכדו לבל סיעב זהירין והוו המפירים הם הרפות מם הנס על סימכין אין עמכם אבות שזכות אף כלו׳ *

 וצא להזהר אתם צריכים שכן ומאחי הזיקא לשכיח היא וקרוב הטבע זהו וא'כ וכו׳ מקרבין שאץ היא העעילים כזזית
;צפ ולמות דינים אזכיחא ממנז

״״ 6

 יאמר ואיך ידבר העושים על והלא עשיהס כאלו
 אומרו טז( . עשו כאלו שכר עליהם שמעלה

 גמליאל רק הוא אם המדבר הוא מי ט׳ אט מעלה
 הלא שכר המעלה הוא האס אני מעלה •אמר איך
 מעלה יאמר ראוי היה וא״כ יה' הוא רק זם אץ

 איך המדבר יח׳ הוא ואס וכו׳ פכר הקב״ה עליכם
 וגס המדבר הוא ר״ג כה עד כי הדבקים נין נכנס

 ר״ג דברי וכו׳ ברשות זהירין הוו באו' שאמר מס
 . המדבר ה׳ סי באמצע אלו תיבות שם ואיך המה

 ענין הוא שאס וכו׳ ברשות זהירין הוו אומרו יז(
 זהירין הוו אומר היה הוא יאמר ראוי היה אחר
 עדיין ואס הקודם ענין עדיין מדבר כאלו ולא ופו׳

 למה וגס ענין מאותו נראה איט עניינו משלים
 ברפות זהירין שיהיו הזהירות היא מה יפרש לא

 פנראין רמאותן לתקן שיוכל התיקון הוא ומה וכו׳
הוא אומר יח( .כו׳ עומדין ואין והו' כאוהבין

 פם לזה יש ייחם איזה כו' רצונו עשה אומר היה
 פשיסא כרצונך רצונו עשה אומי כי יס( . הקודם

 כמל רצונך שאינו פס יתברך רצונו שהעשה הוא
 ספני רצינך בטל היינו זה ולפי רצונך זה שהיה

 כפל נמה וח״ב רצינו
 ש הכנ מי 15 . לשון ושינה

 שאוסר הפנין בזה אחריס
 אחרים רצין שיבסל כרי
ירחה זה הלא כי כא( .כו׳

ואין
 חו להרע אדם כל ביד הפפית הבחירה כי אצלנו

 : זולתו רצון מפני אחרים רצון יבטל ואיך להטיב
 החמור יגיעה לשון כי ספק אין הנה אמנם

 ארן דרך כי יורה ארן דרך עס בתורה
 עדיין אך ז״ל הרמב״ס כדעת הוא פה האמור
 טעמו חת שנותר אל טפס טוב לתת אנו צריכין
 נזכירה הענין נבאר וטרם למלאכה. ארץ מדרך

 למז״ל טעם טוב בתת משלי בביאור מאמרנו
 חושיה שמה נקרא למה התורה על האומרים

 בעיני נחשב זר כמו הלא כי אדם של כחך שמחשת
 תתיש בשר יגיעת ובלא עמל בלא למה ההמון

 המה נגדיי׳ אדם של וגויחו רוחו כי הוא אך .כחו
 מצד זה כי ועשו יעקב כמקרה קם זה טפל כשזה

 בתענוגי איש בעסוק וע״כ מהפכה וזה קדושה
 ונשפו ישמן גושו אז התורה מן וירחק אדם בני

 נספו משוש הוא הן בחורה נעסוק אך תאבל עליו
 כי ירזה בשרו משמן ואז .היא משורשה חלק כי

 שכתוב מקרא על מאמרנו והוא . על הוקס שכנגדו
 חיים ויהיו ומזימה חופיה נצור מעיניך יליזו אל

 מעיניך חורה דברי יליזו אל כהוא לכספך
 במזמה תמיד והיוחך כחך פמשישין על תקוץ ואל

 ואהוב נצור אם כי הוא עמג כי בעיונה ובמחשבה
 אמרי׳ כחך פסתישין מה הלא כי ומזמה חושיה

 החוסר כי לנפשך חיים יהיו אדרבה כי לנפש אינו
 לנפשו. חיים התורה דברי היות ע״י שניחש הוא
:בהתשתו וניתש החומר מצד הוא היצה״ר כי הנה
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שאדם מצרה בכל כי האמת מחכמי *דענו ?וד

 מלאך ובורא עליון שפע אור מרבה עושה
 ובורא בטומאה שמפליג פון בעושה וההפך סניגור
 פזאי בן ממת על מאמרנו והוא קטיגור משחית
 המלאך כי עבירה גוררת ועבירה מציה גוררת שסצוה
שנעשה הטמא והכת אחרת מצוה גורר במצוה מברא

: עבירה גורר בעבירה
 יש סיגים ב׳ הנה כי והוא הענין אל נבא1

 ותורתו עיקר מלאכתו עושה יש בארם
 ה' אשר שרידים ויש ישראל המון כל והוא עראי
 ידבר אלה ב' ועל ולילה יום קבע שתורתם קורא

 וכל אמר הב׳ ועל וכו׳ ת״ח יפה אמר האחד על
 המלאכה עיקר ששה אשר כי והוא וכו׳ חורה
 דרך ולא ארן דרך דרט כי יקרא ארן דרך עסקו
 סדא עיקר אשר אך האדמה איש כענין סמים

 קצת יטפל אשר בתורה לעסוק שמים מלאכת
 בעלמא מלאכה כי תקרא מלאכה מזונו להרוויח

 וענין בעצם העכורה ארן דרך ספם ולא היא
 לעשות שהוא הארן כל דרך דרכו אשר לומר התנא

 יחוייב כי אצ״ל הלא מהארן עסקו עיקר כל
 הוא יפה דבר גס אס כי לתורה עתים לקבוע
 שלא כבר לו שיש ארן הדרך עם ח״ת שיצרף
 עם גם אס כי ילמוד מהמלאכה בהתבטל בלבד
 שיהיה בעמלו תורה ילוה עוסק שהוא ארן דרך

 ארן בדרך עוסק עידנו תלמודו וחוזר מהרהר
 יגיעת כי הוא והטעם ארן דרך עם ח״ת יפה תהו

 לא כי והוא פון משכחת כאמת כלומר שניהם
 אחר עון לו לגרור עונו ודרך לו יש שן איזה יבצר

 התורה יגיעת ידי ופל עבירה גוררת עבירה כי
 עשה אשר עין משכחת ארן דרך יגיעת עם ביחד

 ע״י כי והוא אמר שן לו לגרור דרכיו מעשוח
 שהוא השן יותש ארן בזןרך החומר התשת

 אך עבירה המביאה מלהחטיא סס בצד מאיכחו
 נס לחומר עמו בהצטרף אך בעצם ישכירנו לא

 מקנה וגם כח התשת שגומר יחד השרה תשות
 שהוא השן איכות נגדיות שהוא קדושה גופא בכל
 באופן התורה ע״י ומתמוגג ניחש אז הטמא כח

 וכמקר׳ אחר ערן עוד מלגרור שכיח פד שמתערבב
 שופר קול שומעו שע״י יקרנו, הוא גס בר״ה השטן
 שכוח עד ויתערבב יחסוגג שופר שע״י מה זוכר

 שיגיעת וזהו ישראל על קטרוג מלבקש בערבובו
 אומנותו שתורתו על הוא והב׳ .פון משכחת שניהם

 לומר וכו' מלאכה עמה שאין שרה וכל אמר
 תמיד ה׳ בתורה אעסוק לומר לבך על יעלה אל

 לא כי יכלכלני והוא יהבי אשליך יסבלך ועליו
 ליזון מה מלאכה עמה שאין חורה כל כי הדרך זו

 יכול מאז״ל והוא בטילה סופה בצמצום לפחת
 כי והוא חעשה אפר ידך מעשה ת״ל ובטל יושב

השמים שמן לומר עלה נס על לסמוך לחדס אק
4

משד! של
 מ^ את לברך אם כי מטמון לו יחנו או יריקו

 שאץ חורה יעשה כה ואם יהיה מעט כי גס ידיו
 וגוררת לחמו יחסר כי בסלה סופה מלאכה ממם

 התורה הלא שיאמל מי יבצר לא כי ה׳ חילול עון
 פירותיהם אוכל שאדם שלגדולות הגדולה היא

 מהתורה שבת לא ולילה יומם פלוני והלא בעה״ז
 הוא גם והוא חורחי >ירות ואיה ללחם וירטב

 במן ק עשה יתברך הוא אם כי ידע ולא יהרהר
 יעשה לא בתורה שיעסקו המדבר לדור השמים מן
 עסכן במעט ברכתו את לצוות רק יחיד לכל כן

 וכו׳ חורה וכל וזהו ובסל יושב בהיותו לא אך
 לומר הנס על לסמוך שאין שאמרתי וזה וכו׳ שפו
 יכלכלני והוא שמיס לשם בשרה עוסק הנני
 אל הציבור פס העוסקים וכל אך ליסיד היינו
 עוסקים יהיו אם ט נמנע דבר שום להם יראה

 יעשה והוא יח׳ עליו ויבטחו שמיס לשם עמהס
 זכות שוס להס ינוכה לא גס אס כי בלבד זו ולא

 הלח כ* נס על סומך כל כדרך נס להס בהעשות
 ובהצטרף נס להם לעשות מסייעתס אנותם זכות
 יעשה ה1נג גס גס אבוחם זכות עם רבים זכות
 אלהיכם הצדיק יוסף מאמר והוא יתברך הוא להם

 באמתשתיכס מטמון לכם נתן אביכם ואלהי
 לכם שיתן כזה נגלה נס על חתמהו אל לומר

 הלא כי אמתחותיכס חוך אוחו וישים מטמון
 וזהו מסייע אבותיכם זכות גס זכותכם זולת

 מטמון לכס נתן אביכם ואלהי הוא וגס אלהיכס
 שזכות וזהו נגלה נס שהוא אמתחותיכס תוך

 כי מנכין זכיותיהם אין וגם מסייעחס אבותס
 משז״ל מעין אינם כי לעד שמדת וצדקתם אם
 ואם גס לו ששין אין שמא הנס על הסומך יחיד סל

 צבור שהם פה כי מזכיותיו לו מנכין לו עושים
 מזכיותיהם להם מנכין אן וגם נם להם ששין

 עם השסקיס יגעו לריק שא״כ תאסרו נא ואל
 סליהם שלא אחר שכר סליכס ואין הציבור

 אני מסלה ואתם לז״א והזכות המעשה מתייחם
 ואומרו בזכותכס הכל עשיתם כאלו פכר עליכם
 שלא עוסקים יהיו אמר דבריו ובפתח לנוכח ואתם
 רבים במקומות הכתובים דרך שתפס יהיה לנוכח

 על ובדברו לנוכח שלא הגון הבלתי עם שמדבר
 ולצים כענין לנוכח מדבר תשובתו שאמר מה
 הנה וכו׳ לתוכחתי השובו וכו׳ להם חמדו לצון

 שלא הנזכר הלצים אל שחוזר וכו׳ לכם אביעה
 רחוקים שאז תשובתם ענין שבטרם הוא אך לנוכח

 שאחרי מה על ובדברו לנוכח שלא ידברו המה מה׳
 התנא עשה כן לנוכח מדבר שנתקרב ה׳ אל כובס

 אזהרה שהוא שמיס לשם עוסקים יהיו באומרו
 ומזהירן שמים לשם עמהס עוסק שאינו מי על
 דבר שמיס לשם אם כי להתגדל עסקם יהיה אל

אפר כך פשוחם שאחר מה על ובדברו לנוכח שלא
)אתם
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 הוא ד :דוחקו בשעת לאדם לו עומדק ואין

 שיעשה כרי כרצונך רצונו עשה אומר היה
 כרי רצונו מפני רצונך בטל .כרצונו רצונך

 הלל .רצונך טסני אחרים רצון שיבטל
 תאמין ואל הצבור סן תפרוש אל אומר

 חבירך את תרץ ואל מותך יום עד בעצמך
עד

 פוסקים שיהיו שאמרתי וזה לגונח ונו׳ ואשם
 בבעלי בעצם כן זהירין הוו שמיס לשם עמהס

 שבכוחו אסשר כי מפני שמים לשם לעשות זרוע
 לעשות אז ונודרים לפניכם ההולכת המנחה על
 ידכם וחרפו בקשתכם כל

 ,בה בכסוח מלהחזיק
 אליכם לבבם יכוה הוא )כי

 בעצם העסק בעשוש
 דעו הלא כי שמיס( לשס

 שאם בהם לבפוח אץ כי
 היותכם על חבשחו
 ומשרתים אליהם קרובים

 רוחכם על ויעלה אליהם תצשרכו מפרס אותם
 כן לא למענכם יעשו אליהם שתצטרכו בעת כי

 מל תבשחו ואם .כו׳ מקרבין אין הנה כי הוא
 אחרי שיעשו ואומרים לפניכם ההולכת המנחה

 הלא פנים אור שמראים מה על לבבכם ויישב כן
 כאוהבים נראין רק אוהבים אינם הלא כי דעו
 שיצשרך ביום להשיב שנדרו הדוחק בשעת אך

 לכן וכו׳ שמדין ואין וכו׳ נראין וזהו . ישכחו
 ואז שמיס לשם הציבור ענייני לעשות זהייין הוו

 את ישה תחפצו אשר לכל כי יעשה והוא בה׳ בשחו
 העוסקים הדור מנהיגי הנה כי הענין ושעור .לבס

 עם א׳ להם המה עסקים הוגי שני עסקיהם
 הצבור עניני על לפקח שני . לבינס בינם הציבור
 אמר לבינס בינם שהוא הא׳ הסוג ועל .ברשות

מפני אבות חסדי
 אל מהנה אמס בעשותו שגם לז״א מחייכם שהשכל מצות כיש לסי זלה״ה מוז״ה סי' . מ׳ כרצונך רצונו עשה ל

 שהשכל כרצונך הוא אם ואף רצונו שהם לסי המצות עשה כלו׳ רצונו עשה יש׳וז״ש גזרתו לקיים אם כי יעשנה
 והשכל רצונך שהם המצות ך על שיעלה רצונך שיעשה כיי אומרו והוא כחקים שכר בשכליות לך יהיה ובזה מחייבם
 ולגנוב מלרצוח תמנע אם כלו׳ וכו׳ רצונך נטל נמל׳ס וגס . במ׳ע וזה דוקא רצונו שהם חקיס הס כאילו כרצונו מחייבם

 רצון שיבטל כדי גזרתו לקיים רצונו מפני סבטלם רק מחייבם שהשכל לבטצם רצונך שהוא מצל מהם ותבטל תמנע נא אל
: רצונך לעשות לו להרע שרצונ׳ אחרים

 ולא אדם של שנותיו רוב שעברו כיון ל׳ח דף ביומא שאו׳ל כלסי דהכונה אפשר . מוחך יום עד בעצמך תאמן ואל
 תאמין אל אכתי חטאת ולא לזקנה והגעת שנים רוב עברו אס אף בעצמך תאמן אל לז״א חוטא אינו שוב חטא

 תהיה אתה ודילמא למיעוטא חיישינן וא'כ מיירי ב*א ברוב שעברו כיון דאמרינן דהא חדא בדבר תשובות כמה כי
 ותכשל בפוכייך הנה הן חובי והנהו . דבר ונעלם וימני כמה לסנים זאת חטאת שלא אמר זה מי ותו המיעיט מן

 מסיבת חטא שלא מה *6 אך עצמו מצד חטא לא כי דאיירי יתכן שנותיו רוב שעברו דכיון דהא ותו .ימיך בסיף
 שלא תאמן אל סי׳ בעצמך תאמן ואל באמיו רמוזים אלם ושלשה . נכלל ליתיה וכיוצא מכירו או רבו או אביו

דדילמא בעצמו ועוד מאסרים אן עצמך מסאס היה הטאם שלא זה אם יודע מי בעצמן ועוד חטאת דילמא כי חטאת
:הרוב סן אשה אין

 סמהם עוסקים יהיו ואמר הצבור עם פוסקים
 צריך אינו ובזה ממש שמהם שהוא שמים לשם

 יהיו לומר בפלמא צווי כ״א בזהירות להכביד
 עמס לפקח שהוא השני בכוג אך וכו׳ עוסקים

 שמיס לשם לעשות זהירין הוו בזה צבור עסקי טל
 במנחה ולא שתקדימו בשירות לא תבשחו כל

 וכו׳ מקרבין אין כי לבדו בה׳ לא אס מוקדמת
 אס ברשות כי אמרת הלא תאמר ושמא כמדובר

 לשם לעסוק הצבור בענייני העיסקיס זהירין יהיו
 היות עם רצונם לפשות לבם ימה הוא כי שמים

אותם שמהנה לאדם לעמוד אינו הרצון רשות כי

פרגם

 כי על ויסמכו שמים לשם יעשו רק דחקי בשפת
 עסק היות עם יעשן מס הצבור אבות זכות

 היחיד יעשם מה איפס ה״כ שמים לשם המשסלים
 לשם יעשה כי גס כי ברשות פסק לו יהיה אם

 ויבשת ההוא העסק שמים
 זכות לו אין ה' בשם

 להפך אבוחם וזכות רבים
 אמר לזה הרשות לבב
 דבר אומר היה הוא הנה
 זה דבר תיקון שהוא אחד
 כרצונך רצונו עשה והוא
 כפי לומר והוא וכו׳

 . כחפצך לך יעשה יתב׳ עמו אתה שתתנהג מה
 שאו׳ מי א׳ .הן הדרגות שלפה הנה כי והוא
 פלוני למקום הולך הייתי אס השכם בבקר הנה

 הוא ית׳ ורצונו אעשה מה אך מנה מרויח הייתי
 ברצון לא אך כמוכרח הולך הוא וע״כ לבה״כ שאלך

 פנית מדרגה ויש .עצמו רצין עושה היה כאלו שוב
 עצמו רצון בעשותו כאלו לשקול הדבר שעושה

 בלבד שלא והוא שלישית מדרגה ויש . לב בשוב
 אם כי רצונו עושה היה אס כאשר ה׳ רצון עושה

 עשות וחפן יתברך בו דבקה ונפשו לבו כך שכל
 אחר רצון בעולם היה לא כאלו אם כי רצונו
 עצמו רצון היה אשר קונו רצון שהוא מה זולת
 הוא בעיניו עצמו רצון שהיה מה כי לגמרי בשל

יכניס שלא דארעא כעפרא וחשוב בשל כדבר
 אעשה קוני רצון וזה רצוני זו לומר חלוקה בעבע
 מה כי רצוני עושה הייתי כאשר יתברך רצונו

 ובזה .קונו רצון עם בסוג רצונו שיכניס האדם
 בהדרגה הגעל לך ראוי הנה התנא טונת תהיה

 כרצונך רצונו עשה והוא בפגיה ותבחר הראשונה
 רצונך יתברך הוא שיעשה גדר פד תגיע ובזה

 לנדר הגפת לא עדיין השני׳ בזאת אך כרצוט
 הרשות רצון יתברך הוא יבשל יחיד שאתה שבשביל

 יחיד אחה הלא רשות שהוא שנם רצונך מפני
 מדרגה על איעצך לכה אך בשבילך נחירתם לבשל

רצונך בשל והוא שהזכרנו השלישית והיא אחרת
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 שאי דבר תאמר ו-זל למקומו שתגיע עד
תאמר ואל להשמע שס־פו לשמוע אפשר

 אחרים רצון יתברך הוא יבשל ובזה רצונו מפני
 זה פירוש והנה . רצונך מפני הנזכר הרשות הס
 לקתה כן לא שאם בעיני ומוכרח ומקושר ישר

 רשות יתברך הוא יבשל אם הבחירה חפשיית מדת
 איש כל בשביל אחרים

 הוא בזה אך רצונו פושה
 ידבר שבו ברשות יוקא
 ידי על כשהוא כי ואמר
 כיונחם בהיות הרבים זכות
 בחירתם יבשל שמים לשם

 ליחיד או ה' ביד מלך לב כי
 השלישית המדה אל אשר

 לכל לא אך כמדובר הגיע
:אחרים שאר

 מרבה אומר היה הוא
פירש .,וכי בשר

 הוא ה ♦ תשנה לא שמא אשנה לכשאפנה
 הארץ עם ולא חטא ירא בור אין אומר היה

 מלמד הקפדן ולא למד הביישן ולא חשיד
 ובמקום מחכים בסתירה המרבה כל ולא

 אף ן : איש להיות השתדל אנשים שאין
 המים פני על שצפה אתת גלגורת ראה הוא

 מטיפיך וסיף אטפוך דאטפת על לה אמר
 בשר מרבה אומר היה הוא ץ :יט־פון
דאגה מרבה נבס־ם מרבה רימהמרבה

 לבו השם כי אמת והן
 הנה זהב אוצרות למלאות

 באוצר כי כאין עושרו
 מאומה כל לו אין העליון
 אך שמה ישוב וערום

 כיפזר ע״י פה המתרושש
ולאביונים לעניים הונו כל

כי באמת עשירהוא

 אוצר מתעשר יש קצוות שפתות מ־בה כשפיב טייבה נשים מרבה במפלי זצוק״ל הגאון רבינו
לפי כל ואין בצר כעפר . גזל מרבה עכרים מרבה זמה מרבה ואילך ז׳ מפסוק י״ג

כן ׳ אבות חסרי
 ימים אורן בה למיימיניס ז״ל שאמרי נמה ם׳ג דף בשבת דרש׳י לישנא לחד אפשר כי' חיים מרבה חורה מרבה 1

 היגעים ולפ׳ז בלימודם יגעים שאין ואף לשמה בתורה עוסקים בה דלמיימיניס וכבוד עושי וכ׳ש איכא
 להם ייש שכרם מקפח הקב׳ה דאין פשיט? וכיוצא מעלייא ותירוצי והויות קושיות להוליד בעיונם וטורחים בלימודם

 ואס לשמה לעוסק בימינה ימים דאורך חיים מרבה לתאבה נפשו גרסה בעלמא בלימוד תורה מרבה זז״ש הכשר יתרון
 נגייס׳ לוה ישיבה דמרבה אחרת למעלה זוכה אכבה אשר מאהבה רבה ביגיעה הלימוד רוב על שמוסיף חכמה מרבה

: עובדי׳ רבינו

 מרבה תירה מרבה כל ואין מתעשר )יש
כפר :רב והון מתרושש

 צדיקים אור : גערה שמע לא ורש עשרו איש נפש
 מצה יתן בזדון רק : ידעך רשעים ונר ישמח

 על וקבץ ימעש מהבל הין :חכמה ניעציס ואת
 תאות חיים ועץ לב מחלה ממשכה תוחלת :ירבה יד

 : ישלם הוא מציה וירא לו יחבל לדבר בז באה;
 : מות( ממוקשי לסור חיים מקור מכם חורת
 הנהו על ז״ל הגאון רבינו ופירש . הפסוק עכ״ל

: וז״ל פסוקים
 יש כי מהממון מתהווה העושר אין כי אמר

 הדלות אין וגם כל לו שחין עם מתעשר
 לו היות עם מתרושש יש כי ממון ממיעוש נמשך

 לו יועיל איש עופר כי יאמר וכו׳ כפר : רב הון
 לא כשהרש בזאת אך דלים יחונן כי נפשו לכופר

 :בהפסדו פכרו יצא כן לא שאם גערה מהעשיר שמע
ב׳ יש כי והוא כלס הכתיבים להמשיך והנכון
 הון ה׳ חנן אשר אדם בני בדעות מדות 1

 ואוצר מקבץ הא׳ . זה לעומת זה בביתם ועופר
 נותן ומפזר האחד בקצה תופס והב׳ .בצר כעפר

 צרור גם אף לעצמו השאיר בלתי פד לאביונים
 מונבז בענין נמצאו הלא הסוגים וב׳ .הכסף
 ויתקבצו כאחת אבותיו אוצרות כל שבזבז המלך

 כל ותבזבז כה תעשה למה לו לאמר קריביו עליו
 אביתי והשיב אבותיך ואבות אבותיך אצרו אשר

אמנם

 אצרו אבותי למעלה אצרתי ואני למשה אצרו
 שאין במקום אצרתי ואני בו שולשח שהיד במקום

 היו ההוא המלך קרובי והנה וכו׳ בו שולטת היד
שכננדה מדת כעל ומונבז הראשונה המדה כבעלי

 ימצא מהעולם בצאתו
 כל על מלא השיב אוצרו

 אלה הב׳ ועל גדותיו.
ב׳ ראיתי הלא שלמה אמר

 למפה אוצר כי האמת ישיבה מרבה חיים
מאומה כל אין ובמותו מרבה

 מתרושש והוא אחר קצה יש זה ולעומת בידו
 והנה למעלה. שאצר באמת לו רב והון כמונבז

 האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו תדע למען .
 ועל יסד יעמדו אלה פני כאלו לפניך אערכה

 לשבח שעם ישן ואיש איש כל יתיכחו מדוהיהם
 ושיעור .ביניהם ואכריע אחריהם ואני מדתו
 ישנם כמונבז ומשרושש וכו׳ משעשר יש הנס הענין

 ומרבה המתעשר אחד במעמד כלומר וזה זה
 אני שבח לאמר כו׳ נפש כפר יאמר בישו בקרב הינו

 איש נפש כפר הלא כי ממדשך הרמתה מדתי
 וצריך המלך באימת וסכנות צרות כמה כי עשרו
 תציל וצדקה נפשי כופר ישן כי העושר יסלק
 יש׳ הוא וגם כסף ברצי יפייס לנוגשיו או ממות

 כל ואין למתרושש כה יקרה ואם צדקה לו יחשבנה
 עליו חבא כי רעה בעת מקומו וחין ברעה יפול
 את שגס זאת במדתך בצע מה איפה כן ואס
 לפשות בידך מאומה כל ואין כאחד חתן הכל

 גערה שמע לא ורש ואומר המתרושש משיב בצרה.
 איזו לבבכם שימו הנה כי הוא נהפוך הלא לומר
 פד והגיע השעה לו דחקה אשר אדס לבני טוב

 בממונו ונפדה להורגים נפשו ועיפה מות בערי
 אומר הוי נוגש קול שמע לא שמריו על השוקט או
החושך מן תאור כיתרון הראשון מן השני יתרון כי
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משהשל פיקחם1
 עושרו לו יהיה העשיר אם הלא כי הזח הדני כן

הבונה מרבה עצה
 טוב שם קנה . יבלום ־בה מ צדקה מרבה כי אמת הן לומר גערה

עשרו איש נפש כפר
אפילו שמע לא כי הרם ממנו סוב אך כדבריך

כי הוני בבזבזי עוניתי כי לי סוב ולכן גערה

 יקזש בשח נושלו אחר הוא הלא נפשו כיפר
 סוב והנה בעשרו יפדה שרם מיתה שעם ונועם
 גערה ישמע לא עמו אלהיו יהי כי הרש סמנו

יצטרך בפח ילכד ולא
מרבה הבמה מרבה שמע לא ורש וזהו ליהדות

 קנה
 ועל ממוני כל לבזבז

כי עתה אתה סשא*כ

דעה אבות הפרי
 הללו הגירפאית כעלי פליגי במאי להכין וצריך מכמה מרכה ישעה מרכה נמי ר״ע והכיאה אחרת גירסא יש אמנם

 דגלו יהודה כני ל״ד דף כעיוכין רש׳י פירושי כשני דפליגי לומר ומפשר . הכי גרים ומר הכי גייס דמר
 וגירפס לאחרים. שמלמדים א״ג טעמם ואומרם כשמועחם שמדקדקים משכתא דגלו ופרש״י כידם תורתן נתקיימה מסכתא

 הורתן מתקיימת ועי״ו טעם כטוג שמועה הכין ויגעים שמדקדקים מפכתא דגלו כפי' אסיח ישיבה מינה חכמה מיכה
 והיו כנפות מארבע תלמידים אליו שבאים ישיבה מרבה בידו מתקיימת וע״ז כדבריו טעם שנותן מכמה מרבה וז׳ש

 כאידך מפרש הכמה מרבה ישיבה דגייסמרבה ומאן . כהלכה רית מהב יפית פנים ספות למען הסופות בעיי לטוטפות
 ונשארת כידו ה שמשקי חכמה מרכה ועי׳ז אחרים ללמד ישיבה וז׳שמרבה לאחרים שלמדו ע׳י מזרחן דנתקיימה שייושא
 שמתקיימת די נא ישיבה ומרבה ,שלמד ע׳י הכמסו ונשכחת מתמעטת לאחרם למד לא כאס ובייקיס שמון אצלו השכמה

: כמותו הלכה ומשו'ה גני׳ רבנן דשכישי רני גבי וכמ׳ש חכמה מרבה מלא
חס ./

 עלילות רוב כי גס ומה ברע אראה לא בזכותו
 שנית מציב . כנודע • בעשרו לעושר ותגרות

 אור ואומר לו זהב אוצרות ונוצר הרחעפר
 מתקדש אחזתי אפר במדתי הלא לומר כו׳ צדיקים

 ידעוך מפר הלא כי במדהך הוא ונהפוך פייס שם
 עד והסד צדקה לעשות והפליא זהבך באוצרות

 יראו יביעו ותמה מאוסה כל לך השאיר בלתי
 ילעיגו הלא איה ללחס נודד ונקלה רש הנך כי בך
 חפלה ויתנו צדקת עושת נגד בשפת יפסירו לך

 בשביל עשר אומר יתן ,ה באומרם חלילה צחנהיס
 פעם יניף נדבות גשם הזה כאיש ומי שתתעשר

 כאישן כנ בחסר וצמח עיף עזבו ומנהיס אחד
 כי יעצבו וצדיקים עתק וידברו יעלוזו רשעים

 פמור עיפר כי אנכי כן לא אך מענה ימצאו לא
 שם יתקדם ובזה כמדובר ממנה לפדות לרעתי לי

 המאיר הסוב יצרם הוא צדיקים אור כי שמיס
 צרה בעת צדקת חתי ידי שעל בראות ישמח להם

 ועושים פשיס ויהיו בפמחה וישישו ממות מצילני
 ידעך המסומאה נשמתם היא רשעים ונר צדק

 ויכירו רשעים מיד תפדני צדקתי כי בראותם
 מפיב .הצדיקים אל וקרוב מרשעים ה׳ רחיק כי

 הן לומר מצת ישן בזדון רק ואומר המתרושש
 ובעת בקרבו נכנע היה העשיר לב אס היה זה

 רכה בלפון לאביונים מתונו ימן יפזר רעתו
 מעשת יהיה אז כי ליס על בדבר ותחנינים

 והעיפר נעשה מת אך ובטח והשקט שלום הצדקת
 כעסי יתוסף רעתו ובעת נאוה חוסר בו יקנה

 מעשה היות ובמקום הצדקה יחן ובזדון גאותו על
 בה תנצל ולא ומריבה מצת יהיה שלים הצדקה

משת*כ מצת הנזכר המתעשר יחן בזדון רק וזהו

 המחעשל משיג .לני ייכנע ברגע פרוששהי הנני
 נגדי דברת הלא לומר חכמה נועצים ואח וחימר

 הצדקה מעשה לעשות צרתי בעת אחכם כלא
 אם הלא כי ידעת ולא בזדון רק יאתה כאשר

 בלתי ומתוניס נועצים
 תמצא כמעשיהם נחפזים

 שלא היום כמוני חכמה
 כמוך שתאום נחפזתי

 באחרישי אמכים כן ידי
כתוא נפלת ההפיך על

 על לך זה והן יקימך ומי העניות ברשת מכמר
 סרס והמתנת נועצת שלא הנולד את ראותך בלתי

 מהבל הון ואומר המתרושש משיב .דברך עשות
 יד על וקובץ אומר אל לב בשים והוא כו' ימעט
 ירבה מקמץ רק מפזר שהבלתי כנראה הוא שאס
 אומרו אך ירבה ביד וקובץ או ירבה וקובץ הליל

 ולא קבצו כמת כי ועוד מתיישב בלתי יד על
 .ביד הוא שהקיבוץ להודיע צריך האם ועוד הועילו

 נתיוכחנו נה עד הנה למתעשר המתרושש יאמר אך
 השומר שאתת שהנח׳ הנחת׳ פי על לך והושבתי

 בחישר אפאר שבזבזתי ואני סמך יחסר לא הונך
 הנני אמנם מענה מצאת כן ועל ונקלה רש כל
 אשר הון כי היא הלא וסברתי דעתי לחוות בא

 כי היום כמוך ימעט מהבל הזה בעולם לאיש
 ימעט ומתבל כנסים לו יעשה עשי שבסבות בקלה

 פולטת היד שאין במקוס שאצר כמונבז עשית לא כי
 למעלה ואוצר וקובץ אך בארץ למסת רק בו שולטת
 היד שאין במקום שהוא היום וכמוני כמוהו

 למעלה כלומר יד על וקובץ וזהו ירבה הוא בו
 צריך אין שולטת היד שאין מקום הוא מהיד
 פה גס אם כי הזכות שרב העליון בעולם לומר
 הונך תאבד שאתה באופן הצדקת מפירות ירבה
 עלה כאשר פה גם רש אהיה ונא לי ארבה ואני

:חך ר! על
 שאני כדבריך יהי לו והן למשפט חשבתי זאת והן
 דע תורש לא ואתה יעשיריני לא המתרושש י

 ממך הזה בעולם גם לי סוב זה כל עם כי לך
 רוח נחת ואפילו שלמות עושרך אין הלא כי והוא

 מרבה נכפים מרבה התנא כמאמר דאגת רק
להעשיר האץ כי וכו׳ ממשכת תוחלת הלא כי דאגה



פרק
בתוחלת

משהשני
 חסר דעה

 יגע ממושכה
אין כי ואין

ירים
 צער חיי תמיד ימיו וכל

 להעשיר רודף רוח ושואב
תאותו וחצי מעולמו יוצא

 תורש כי ואומר אכריע אני ותאמר הקודש רוח
 על חכם קראו או אוהלים יושב יעקב הוא חכם

 מאז הצלה דרך ויורם לזרעו הנולד אש ראותו
החומש לתת חיים מקור הוא הורה אשר התורה

כי ביה

מות ממוקשי לסור היה
 יהיה מונבז את רז״ל שישרתו מה ולס״ז הכל לבזבז

 :שולחנו ללחם כן אחרי לו יחסר ולא מלך היותו על
 יח במשלי זצ״ל הגאון רכינו שירש ח׳ מכנה ;זל

 ירדו והס כמתלהמים נרגן )דברי ח׳ בפסוק
 לבעל הוא אח במלאכתו מתרפה גס :בשן חדרי

 הגאון רבינו פי׳ הפסוק לשון כאן עד משחית(
 הלא לראובן לאמר ריב לחרחר הבא וז״ל זצ״ל

 עליך סרה ודובר רעתך שמבקש שמעון את שמעתי
 דברים כאלו אמריו אומר דבריו יתקבלו למען

 אם לי אוי יאמר כי ומתלהמים מתדכאיס עצמם
 ואוי עליך יצר בל אחי עליך לי צר כי אומר לא
 כונתי אך אני ודואג רכיל אלך כי אומר אם לי

 כמתדכאיס הס עצמן שהדברים באופן להצילך
 בשמעו לו ערב הלא כי לבו כן ולא דאגה מלאים

 והס כמשדכאיס הם או בשן חדרי עד רדתם מד
 הגוף חלל מכת מכיס בסן חדרי עד מגיעים

 היות נמשך וממה ג׳ שהורג בסן בחדרי בחרבות
 העוסק האדם כי מהבסלה הוא הלא ורכיל נרגן

 בשוקים ואנה אנה ילך ולא תמיד במלאכתו
 אם כי זולתו עסקי אל לבו יפנה לא וברחובות

 נמצא רכיל הולכי הס ממלאכתם הס נרפים אשר
 הוא לנרגן הוא אח במלאכתו מתרפה גס כי לפ״ז
 כד״א ג׳ ההורג הרכילות מעון הנברא המשחית בעל

: עוננו ביד וחמוגגנו
 המיוחדת המלאכה כי שידענו במה יאמר אן

 כמאמר התורה עסק הוא הישראלי לאיש
 שובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אם התנא

 דברי אמר הענין אל ונבא נוצרת לכך כי לעצמך
 אינו לקונו איש בין ריב מחרחר היצה״ר הוא נרגן

כמתלהמים דבריו רק לאדם להצר כבא מורה

 ואומר ביניהם להכריע הקודש רוח השיב כן על
 אמרו בגמרא רז״ל כי והוא וכו׳ חכם תורת

 וכל קרא מאי מחומש יותר יבזבז אל המבזבז
 רז״ל אמרו והנה לך אעשרנו עשר לי תחן אשר

 שידרו לדורות ללמד כן עשה יעקב אבינו כי .
 לאמר נדר שז״א במקומו שכתבנו כמו צרתם בעת

באה כי יאמר וזה לזרעו ולהורות לאמר שהוא
חסרי

 בהגיעו כסף א*ף תאית התאוה אשר נאמר לא
חאוחו נשלמה ההוא לסך

 לו קנה תורה דברי לו קנה ו לעצם קנה חומלת מיחל כן ירי וא
 קבל זבאי בן יוחנן רבן ח :הבא העורם היי רק משנה לכסף אחר
 למדת אם אומר היה הוא ומשמאי מהלל ממושל אחת תוחלת ככל

 כי לעצמך טובה תהדק אל הרבה תירה גמר לא בראשון גס כי
לבך הסך בחלק לשמוח בלבו

 נמצא ב׳ לתוחלת הכפל תאוח שנייחס ההוא
 לב מחלת והיא נגמרה בלתי אחת תוחלת הכל

 הבלתי אם תאמר ושמא תהפך. לדאגה כי באמת
 יעשו מה שלמות להעדר תייחס לגמרי מושג

 וחהד מהעולם יוצא אדם שאין התורה תופשי
 תדמה אל אמר לזה .השיג לא בה מאשר מאלף
 ההורה שהיא חיים ען הלא כי חלילה לעושר אותם

 בלבד לא השיג סרס מת שלא באה חאוה היא
 נם הלא כי בודאי באה תאוה אס כי תאומו מצי

 יבצר לא הראשונים כחכמים או כלה משיג הבלחי
 ען כי חיים ען לו היות שהיא חאותו לו מלבוא

 יבאו מבלי והמצות התורה חופשי לכל היא חיים
 לדבר בז ואומר המחעשר משיב . כלה תכונת עד

 שאמרתי לדבר בז כאחד הכל המבזבז לומר וכו׳
 יחבל הנה יורש פן ושימוש חכמה הנועצים שאת

 הלא כי לו תעמוד צדקתו כי לו יבטח ואל לו
 חין ה׳ ביראת העומד השלם הוא המצוה וירא
 אס כי שבידו עבירות מעונש הירא לומר צריך

 נשמטה פן ירא צדיק היותו שפס מצוה הירא גם
 הוא שלס שהוא הזה האיש עשאה ולא מצוה מידו

 לו לשלם יתברך הוא ייסר בו כיוצא שאת ישולם
 אולי כן ועל קלים חסאור, או הרהור חלאת איזה

 השמים מן לך יתנו לא אפשר הכל תחן שתפזר גס
. הכל תבזבז ולמה חבעוט ואולי כל בחוסר ותהיה

 כמקור מתמיד הוא כי
 יחד הכל )בנותן יכזב שלא
 שיעשיר יזכה לא אולי
 ח־ים והוא מה( בעון

 חונן להיות תמיד שיוכל
 לנו שהורה והתורה ונותן
ולא הנכון וזה ומלבן מעשו

ומתדכאיסאבות
 דהחנן לצדקה זה סלע האומר גכי הסום׳ לקושייס סרימו מהי״ש שחילק במה אפשר .וכו׳ הרבה תורה למדת אס דן
 שלא למיעבד ליה בעי הוא חיובא דבר דכיון גברא חובת מצות בעושה דמשנתנו וכו׳ כעבדים תהיו אל “* 11

 נדיבה רוח השתא איכו . י׳ח יצא וככר שיעורו על להוסיף דרכו אשר לגבר לצדקה זו דסלע ברייתא אך סרס לקבל ע׳פ
 זיסנין במצות דוקא והיינו וכמש׳ל. פיס ע״מלקבל בתוספת ליה שרי ל:כי כמחליקו״סאמטו סל״ע הדמי׳ם מסלקה

 לא הרבה ילמוד אם ואף ולילה יומם בה והגית דכסיב החיוב בכלל הוא שילמוד מה כל בתורה אכל תיס׳ דמשכחת
 כשלמדת וכן פרם לקבל ע״מ שרי דבתוס׳ כמצית שהיא תימא לא כריה תורה למדת אס וז״ש פיס לקבל ע״מ שיי

 סויה למדס אס אלא הדני כן לח . פרס לקבל ע'מ סלמוד חוססס לן כנראה שיעור ובאיזה חוס' שיש ססיור הרבה
לכן כי זשנה שג/ דס״ח תדע מצוה כסיס׳ שרש לקבל ע׳ס מלק איזה שסלמוד דייקא לעצמך עובה ההויק אל הרבה
:לעצמך עובה תחזיק ואל שיס לקבל ע״מ שרי ולא הרנה ללמוד הוא וחיובן נוצרת .. -

-־ וראיתי 5 ה
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 לפרוש לעצמו יצר למה ההדס על ומתדכאים

 בי בנון מדרי ירדו הם ולכן העולם מתענוגי
 מתרפה גם אס כי לו השומע ואציל לי יערבו

 הוא אח התירה עסק היא נו המיוחדת במלאכתו
 הוא המשחית לבעל

 המשחית בעל היצה״ר
 אם כי המון ידי על הנברא

 היה בחורה עוסק היה
 אס מרז״ל כנודע מסלקו

: לכה״מ משכהו וכו׳ פגע
פירש עי משנה ןל

 זצ״ל הגאון רבינו
 ס״ז פסוק י״ד כמשלי
מרע וסר ירא )מכס

 לרבן לו תלטדיסהיו חמשת גוצית. לכך
 בן אליעזר רבי הן ואלו זכ^י בן יוחנן

 יוסי ור׳ חנניה בן יהושע ור׳ הירקנים
 אלעזר ורבי נתנאל בן שטעון ור' הכהן

 רבי . שבחם כונה היה רוא . ערך בן
 מאבד שאינו סיד בור הורקנים בן אליעזר

 ר' יולדתו אשרי חנכה בן יהושע ר׳ טפה
 ירא נתנאל בן שטעון ר׳ חסיד הכהן יוסי

 . המתגבר כמעין ערך בן אלעזי ור׳ חטא
ישראל חכמי כל יהיו אם אומר היה הוא

 ואיש אולת יעשה אפיס קצר :וכיפת מתעבר וכסיל
 רנינו פירש . הפסוק לשון פ״כ ישנא( מזימות

 את הרואה חכם איזהו התנא מאמר .וז״ל הגאון
 ע״י לבא שאפשר דבר בעושה הדבר ופתח הנולד

 ואפר עבירה לידי ק
 יראסנולד מכס שהוא מי

 מן ן ס וסח מרע סר1
 שהוא וכסיל אך הכיעור

 מכס בן כד״א המכס הפך
 כה יקרא כשיל ובן וכו׳

 וביטת סתעבר כשהוא
 ואס סמנה לישמע שיוכל

 שיורה וסר אומרו נדקדק
 ממנו וסר ברע הוא שכבר

 יאמר
. כולם את מכריע שניה בכף הורקנום בן אליעזר ורבי מאזנים בכף
 הורקנום בן אליעזר זר׳ מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאול אבא

 היא איזו וראו צאו להם אמר ט ג כולם את מכריע שניה בכף ערך בן ואלעזר עסהם אף
 יוסי ר׳ טוב חבר אומר יהושע ר׳ טוב עין אומר אליעזר ר׳ האדם בה שידבק טובה דרך

טיב לב אומר אלעזר רבי הנולד את הרואה אומר שמעון רבי טוב שכן אומר

אמר אבות חסדי
 כעל סרנוסי ף5יו מהר״ר הקדוש מאזן של כניו מכני סרטני חיי׳ לכמה׳ר במכתב מצאתי אשר כאן לכתוב וראיתי

 אל שר׳ל וכו' הרכה תורה למדת אם דמ׳ש הראשינים פירשו וז״ל סרדכ״ז של רכו סיסיליא מגרוש מס
 כי כן תאמר אל נכריאתך האלסיס סיצירה שכיתת כמה י"ח יצאת וכנר נוצרת שלכך כאזמרך לעצמך מיכה תחזיק

 סכנדיי אברכם טהר׳ר מין כגדול כרב מפי ושמעתי .תכלית לה ואין פיכה אנוש ידע לא הש״י שעמדת לך דע
 שלא כעצמו יודע כי יזה׳כ וידוי לקרות רוצה היה לא גדול שארה הרמב״ם מפי איש מסי איש סופיים ספי ששמע

 כמס הנלבב אסם ידעת אלו הרסנ׳ם וכשיכו אשת חותמו והוא יחכרך לפניי שקרים ידבר ולמה עבירה דכי משה
 הזס לאדון והמוכרחה סיאויס כעבודה מקיף זכיית כוס האליה את לעכור צייו וכמה יתעלה השם עבודת חזמר
 למי נידון אדם וכל וכהנה כהנס נושף ועוד כוידוי האמור כל פושה אתה שאין יום כל שאין כודאי יודפ היית
 אף הריגתו ופון מאורי׳ מגורשת כיתה והיא א״א פון עליז נכתב ע״ה כמלך שדוד מצינו שהרי חכמתו גודל

 כזה כיוצא כל וכן מחתרת מדין חייב והיס רודפו היה כי אף שאול המלך של ציצית ופון מיתה חייב כיה ט
 האיש יחרד ושאוד סכ׳ל הדין את ליהן אמה פתיר שדברת וה דכר פל ואף ושאתו משפטו >ן ארס שהוא מה לס•

 אדם נפש סחשכו״ן יצאה אש כי הללו כרמכ׳ס המכורה אבי קדוש אמרי נגלות בהגלות נפשו תבכה ובמסתרים זילשס
 גורי מ׳ש. נודע הוידויס ובענין הוא רחום אל כי והסליחות הרחמים שמיס רחמי לבקש יאנח ובמרירות לבבו יכנע אז

 עוקר אי פדיף סיני אי בפלוגתא דפליגי אפשר .כו׳ שאול אבא כו׳ מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם :כאר״י
 ד׳ פרק וכמ׳ש סיני דהוי הורקניס בן דר׳א אמר ולכך חיסיא למארי צריכים והכל פדיף סיני סבר ית״ק עדיף מ־ים

 הוא טיפה מאבד שאינו סיד נוי והוא מעולם רבו משי שמע שלא דני אמי ולא מרבותיו למד תורה שהינה מיתות
 מפלפל שהוא המתגנר מעין הוא ערך נן ור׳א משיני עדיף דפו״ה סנר שאול ואנא . עדיף יהיני רכלן לכלהו סכריע
 ולא אמת ששניכם כתג עונדיכ ורנינו . פ׳ב קל׳ס דף יפקב ישרש כפפי פי' שכן ראיתי שזג מכריע הוא ולכך זעז׳ה
 אששר ולש׳ז מכריע ערן נן ר׳א ושלשול החרישות ולענין מכריע ר׳א והזכרון הנקיאות דלפנין מ׳ק על שאול אנא נחלק
 שנע נאי כרנ והקשה רישא ליהוי מפריך ולא מילתא דאמר מאן כל ואמרי אמוראי דימני הוריות נטף כמ״ש לומר

 כדי נלכד שפה לאותה יאש למנות צריכים דהיו זהרא״ש הרמ׳ס כתבו דכנר ולק׳מ עדיף סיני קי׳ל דהא בטספותיו
 לעולם ארן פל ראש למנותו פדיף דסיני לעולם וא׳כ יתרן והוא לו יקשו והם ונרייחות משניות להם ויסדר להם שישנה
 העתים מן נמת מפלתו יגדל פי׳ה דלספמים דוגמא מצינו ומ״מ קאמרי שמתא ולככיא רבנן קנדחי אמוראי מי זאולם

 אמוראי דהנהו דוגמא מעין מכל לעילא למעלה וגנה עו״ה מעלת שגדלה שטס יש כי הרוזייהו קאמר רינ״ז זלזה
 מכמה גדולה מערכה מסדר הוה סיני שהוא מי לפעמים רישא ליהוי מפריך ולא מילתא דאמר מרן דאמרי מו׳

 יכיוצא סיני שמא סי ר.שנ אשר נגד דיכא ותצא אוקיסתוח ומוקי ומתרן ומקשה פו׳ה רעהו ונא ושמועות הלכות
 אלא נקט לא ש׳ק לכן פראי ודרך אקראי הוא זה שדבר להיות אבל .פרך בן אלעזר לר׳ ריב׳ז השבח נהן זה וכלפי

לדר״א אמרה גופים דרינ״ז והגם בקביעות ראש למנותו מדיף סיני מתמיד שבח דזה שיני שהיה י׳א פל רינ״ז פ״ש
: כמבואר נקביעית אינו נמי ערך בן

 מדנפשייהו נסי ואסרי השמופה מפי אמרי רבנן דכנכו מבוס היינו לר׳א דשיבח רינ׳ו בשה ת׳ק דכוונח ואפשר
 דבריו כי סכרימ כוא ולכן גדול זכרון לו ויש טיפה מאבד ואינו השמועה מפי הם דבריי כל ר״א אבל

 גדול דאם בורר זה פ׳ הרמב׳ן דהביא הגאון כסברת אפשר א״ג :ישראל חכמי כל על גדל פ׳כ רבו דברי הס
 הב׳ לדעות תכריע גדולה חכמתו כי כדעתו לפשית יכול הגדול מליו ונחלקו אחד כדין שנים מסז צירף הדור

 זר׳א מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אס ריב׳ו וז׳ש נינהו הדדי דכי היכא אלא רבים אחרי אמרינן ולא אחרים
, גנים נסילי וסם רבים ליה א ׳ משו דידיעתו כמותו והלכה מכריע הוא פניכם חולק והוא שניה נכף סורקנוס גן
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 אלעזר ר׳ דברי את אני רואה להם אטר
 .דבריכם דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן

 רעה דרך היא איזו וראו צאו להם אמר

 אומר אריעזר רבי . האדם מפנה שיתרחק
 יוסי ר׳ רע הבר אומר יהושע ר׳ רע עין

 ואינו הלוה אומר שטעון ר׳ רע שבן אומר
 המקים מן כלוה הארם מן הרוה אחד משרם

 הונן וצדיק ישלם ולא רשע לוה שנאמר
 להם אמר .רע לב אומר אלעזר ר׳ . ונותן
 ערך בן אלעזר ר׳ דברי את אני רואה

 הם י :דבריכם דבריו שבכלל מדבריכם
 יהי אומר אליעזר רכי דברים שלשה אמרו
 תהי ואל כשלך עליך חביב חבירך כבוד

 והוי מיתתך לפני אחר יום ושוב לכעוס נוח
 זהיר והוי חכמים של אורן כנגד מתחמם
 שיעל נשיכת שנשיכתן תכוה שלא בגחלתן
 לחישת ולחישתן עקרב עקיצת ועקיצתן

 רבי יא : אש כגחלי דבריהם וכל שרף
ושנאת הרע ויצר הרע עין אומר יהושע

 כן על הנולד אח רואה חכם היישר פע״י יאמר
 בידו הרע כנר בא אם שאפי׳ זוכה ירא מא
 שמסעבל הפכו כן שאין מה ממנו לסור ן#ל

:שיכשל ושועה ובושת
 אחרי כו׳ אפים ב[צר

שוב כי אומרו ׳
 אמר הנולד את לראות
 יקרה כי בדבר כיוצא
 האולת ואשמת אילת יעשה
 המזימות איש על תהיה
 יתברך מאתו כך על וישנא
 אנשים שני אם והוא

 האחד אמד בעסק נפגשו
 נוח אפיס קצר איש

 מזמות בעל והב׳ לכעוס
 מרס במחשבות ומאריך

 או פעילה איזו יפעל
 מזמוח לבעל יש כעם

 את לראות ומחשבות
 אפים שקצר לחשוב הנולד

 יכלכל לא ואם לכעוס נוח
 עמו דבריו מזמות האיש

 לעשות אפים קצר יבא
 לכלל ויבא שיכעוס אולת
 כלים זריקת או שעות

 יחשוב אם גס ומה בחמתו
 מאריך יראנו אס לו להרע יחשוב מזימות שאיש

 יעשה אפיס הקצר שאס אמר ההוא בעסק במזמוח
הנולד אח ראה שלא מזימות שאיש שראוי אולת

הבריות

 כי ראוי היה
בשש המתברכים

אך ׳ אבות חסרי
 ארב מה דגם טכנאי של בתנורו רבים עם נחלק ר׳א דמשו׳ה ואפשר . ערך בן ר׳א לגבי פאול אבא אזמר מיוצא

 כלומר דייקא בכ״מ כר״א דהלכה שאמר הת׳ק עונת שזה ואפשר .גבי׳ תשיבי ולא מכריע פהוא אמר הוא כ• שמיך
 : מכריע והוא חכמתו רנה ני נמוסו הלכה נאחד והוא עליו חולקים פכולם כין יחיד ואינו רבנן בהדיה איכא בין
 ילך ואס יחד החומר ועל הפנל על נאמר מהאדם לפי זלה׳ה לאברהם ההד מז׳ה סי׳ .האדם בה שידבק ט

 המובס הדרך לברר צריך אלא הפנל יחרב גופניות תאוות אחר ילך ואם החומר יחרב העיון אחר הא'
: אדם נקראו שניהם שע״ש והחומר השכל האדם חלקי שידבקו פי׳ החדה ידבק ובזה לשניהם

 ישלם לא כשכזנמו ישע לוה ככתוב וז׳ש ישלם שלא טנתו כלוה שמשעה הנו׳ מז׳ה פי׳ כו׳. משלם ואינו הלוה
 יסן הלואה משעת ונותן חונן וצדין לז׳א עור ולפני משום לפ׳ז לחברו ללות אפור וא״ת רשע הוא ולזה

: מהנה בתורת לו

 מזימותיו שבשוב הימנו נוחה חכמים רוח ואין ישנא
 ך א מחשבות ולחשוב הנולד את לראות לו היה

 לכלל יבא לא באופן אפיס הקצר עם דבריו יכלכל
 לחשוב מזמה ממנו יבצר ולא ה׳ שחננו אחר כעס

תקלה תצא נבל מחשבות
:ידו מתחת

 רבינו פירש משנה בהאי
 זצ״ל הגאון

 כ״א פסוק ל״ז בחהליס
 ישלם ולא רשע )לוה

 כי : ונותן חונן וצדיק
 ומקלליו ארן יירשו מברכיו

 גבר מצעדי מה׳ : יכרתו
 עד יחפץ( ודרכו כוננו

 ופירש . הפסוק לשון כאן
 וז״ל זצ״ל הגאון רבינו

 תחוש שלא אמרתי הלא
 ועושר הצדיקים עוני על

 תאמר והלא הרשעים
 ית' השגחתו יראה לפחות

 ולא רשע לוה כי בזת
 לדל ומלוה חונן וצדיק ישלם

 כמחנה ללוה נותן ואח״כ
 יבוש לבל לו שהלוה מה
 מעת במתנה לו נותן אס

 ק ועל מידו הקבלה
 צדקה נותני הס יש׳ מבורכיו

כמאמר ארן יירשו ברכות זבי״א
עולם חרבות ממך ובנו נאמר שם כי הנביא ישעיה

 דבריהם ממתיקים אשר הענינים והרחבת ומשליהם חכמים שיחה דאפי׳ לומר אפשר . אש כגחלי דבריהם וכל י
 מס לאשויי ככל אש כגחלי דבריהם וכל זז׳ש עצמה כתורה חשוב ככל הישראלי ההמון בלב להכניסם

 כגחלי דבריהם כל כי לך דע ואתה שמענה העולם בחכמות שמדברים או שיחה דרך דעלמא כמילי שהם לכאורה שגראם
: כתורה כגופי דבריכם שכל ז״ש כאש עיקר כם אש וגחלי לאש שנמשלכ כשירה עיקר שכס הלכות כגופי כלו׳ אש

מינים אמרו ולא כרע עין כזכב לשון בלשונם נקמי הרע בעין שדברו בכ'מ רז׳ל מ״ט להב^ יש . וכו׳ הרע עין
ימק לא הרע עין דהנוחן שכתב ע״ג מ״ז דף לברכות בשיטתו כ״ן נפתלי מהר״ר להגאון ומצאתי יפות י*
 כשהוגד אך שולט ואינו אלהיס צלם הוא פינים בב׳ בהיותו כי באחד הרט עין להטיל ויכוין אחד עין שיפטר א״ל
הרע עין יחול לא כי הרע עין דנקסי רו״ל לשון ניחא ובהכי . ס״ד זה הרע עין ושולט נסט׳א מתלבש אחת מין

משום עין עלי פורש בן כתיב הכי וקרא . נישא עינא הרע עין לומר רז״ל קפדי ולכן נסט״א שמתלבש א׳ נעין >״א
 וגס יבורך הוא עין וטוב נמי דקרא זלישנא סובה עין טובה לענין גס ונקמי א׳ בעין שיהיה מוכרח כרע דעין
 עין השנא רמז דזה אפשר . הנז׳ הקדמה וכפי . עד׳ה בדבר טעם ויש .נותן הוא יפה בעין הנותן כל אז״נ
 בעצמו שהוא הסט״א שהוא יצה׳ר בו דמתלבש נמשך מזה . הרע עין פעולת שיפעול כדי בס׳א דמתלבש וכיון פרע

 דקדושס וסטיא אלהיס בצלם שהם הביייש שנאש נמשך ומזה בסט׳א ולהשלבש אלהיס בצלם להיוש פלא בזה הששדל
וגם העולם מן יצא אלה שלש ושחת . אלהים נצלם שהס לבריות השנאה נמשך כן ועל אלהיס צלם לו אין אהו ?
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 ועושקים משלמים הבלתי הס ומקולליו אך

 הקודש רוח משיבה לזה . יכרתו הנזכרים כרשעים
או נדיב נבר מצעדי הגה לומר וכו׳ מצעדי מה׳
 מה׳ במדות וכדומה כילי

יחנן השנה או ה׳ בדרך
ילך חם דרכו חך כוננו

 היה ארוך היה אס אך קצר היום בהיות בערך
 מרובה המלאכה אין כן אם המלאכה לכל בו די

ואם מרובה יעשנה היום קוצר כי עצמה מצד
ה׳ אס שגס הוא

 הנזכר הגבר
 ואם בבחירתו

 שהלוה יראה
 יירש והצדיק
בבחירה יעמר

 הנוי כי
גבר כל

יכרתרשע
 לא ארן

מהכרח רק
: עיניו ראות
 פירש ע״ו משנה
 •:ש׳ זצ״ל הגאון רייט

 כל פל הנה :וזיל מצורע
 זנוח כל ועל כשוד
 כי החולה זכות הוא

 למוכה להועיל היומדס
 נס ומה סהרתו אחרי

 להציל הוא מגן כי מתחלה
מכה ומכל חולי מכל
כמאמרם תנהשלא

: העולם מן האדםאת סוציאין הבריות

 מרונה היא ארוך היום
על אין כן אס מעצמה

 חביב חבירך ממון יהי איטר יוסי ר' יב
 תורה ללטור עצמך והתקן כשלך עליך

לשם יהיו מעשיך וכל לך ירושה שאינה
 זהיר הוי אופר שמעון רבי יג : שמים

 מתפלל וכשאתה ובתפלה שמע בקריאת
 ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך תעש אל

 הוא ורחום חנון כי שנאמר המקום לפני
 ואל י הרעה על ונחם חסד ורב אפים ארך
 אלעזר רבי יד : עצטך בפני רשע תהי

מה ודע תורה ללמוד שקור הוי אומר

 אשמת האדם
 הס יעשה מה

מחדת ארוכה

 כי דבר
 המלאכה

גם ימיו
קצר יומו היה לא אס

 ג(
עצלים
 יתברך
יאמרו

 והפועלים אומרו
 לו להיותמו כי

 מהראוי עבדים
. עצלים העבדים

 הרבה והשכר אומרו ד(
הש:נ היות הנה כי

 ושבח יתרון הוא הרבה :
 אן המלאכה לבעל עמל אתה פי לפני ודע לאפיקורוס שתשיב

 שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא וטי
 קצר היום אומר רביטרפון ן* ט ג פעולתך

והשכר עצלים והפועלים טרובה והמלאכה

השוע; על חלונה
אם

 לא
כי

לעצמם הפסידו

בתורה העושק כל ז״ל
 יגביהו רשף ובני שנאסר ממנו בדילין יסורין

 תורה כיעיל על הן הייסורין עיקר ואדרבה עוף
 שלא אותו ועוקצין שדוהקין רז״ל מאמר כנודע
 במשנה סרשון ר׳ כלל אלה וכל מההורה ידו ילפה

:וכו׳ אומר שרפון ר׳ באומרו
 כי וכו׳ קצר היום אומרו א( .לב לשוס לראוי

 חיי כמה אינש ידע דלא לומר דעתו אם
 לומר לו היה לא ימיו יחקצרו אם יודע ומי

 אומרו ב( הפק: אלא אינו כי קצר שהיום כמוכרח
היא מרובה שהיא מה שאם מרובה והמלאכה

הרבה
 ובעל אומרו ה( .הפסידו

 כי הוא שאם דוחק הבית*
ומצה דוחק יתברך הוא

 לומר לו היה לא ומצות תורה לקיים תמיד עלינו
 קשה הדבר שאין שיראה גס ומה הוה לפון דוחק

 והלא רבות שעמים שהוא דוחק היותו על רק
 היה לא אפילו יתברך הוא בית הבעל להיות
 עלינו חובה היה אחת פעם אומר רק דותק

 לבון אומרו וגם אנחנו יתברך עבדיו כי לעשותו
 שיורה לשון אמר לא למה לב לשית ראוי דוחק
 אומרו ו( .דוחק לשון ולא וצווייס אזהרות ריבוי

 לא מי הלא כי כו׳ עליך לא אומר היה הוא
יוכל מי כי לגמור המלאכה האדס על לא כי ידע

וגםאבות חסדי
 אלה ושהים הטומאה אב הרע דעין התנא כדר נכין הנה מ׳מ העולה מן אותו מוציא משמע דאשיק אהה שכל

 והסוגם הלשון וברית המעור וברית בעיניה ביים דנאמר המוהר תכמי במ׳ש אפשר א״נ : כהדרן והס תולדותיו
 נמשך ומזה העיניס ברית ומפר רמות בעיניה יפונה היע עין וז׳ש . מע׳ל ר,מעול כי נפש יכימנך סלילי עין בהה

לפגום נמשך ומזה . רואות שעיניו במה אלא שולט ינה״ר אין גמירי ח׳ דף בנוטה כמ׳ש כמעור ביית לפגום יצה׳ר
מיציאין ועית .זב׳ז ותולים מכוונים המעור וברית הלשין דביית . וכיוצא נה׳ר על הברייה ובנחת כלשון נרים

: העולם מן אוהו
ערום חרא נקלות ילמוד כלא ישראל אלהיך לקראת הכין ע׳ד דהכונה אפשר . וכ!' חורה ללמוד עצמך התקן יי
גופך ההקן סי' עצמך התקן לז׳א לקינו נ׳ר לעשות ולימד קודש היא ההורה כי כבוד בדיך שלא רחף “

 הכינה לך ירושה שאינה הורה ללמה עצמך התקן אפשר א״נ : בגנזיו ועוהק המלך לפני כעומד הורה ללמוד ובגדיך
 החכמים אותם בהם שזכו דברים שיש אחרים מחכמים שילמוד צריך גדול הכה אף ולין משיני מלקו קיבל חכם כל ני
 אחד כל כי לבדך לך יחשה שאינה גדול מכם שאתה אף מאמריה ללמוד וכו׳ התקן וז׳ש מסיני שקיבלו חלקם הם כי

: ממנו ללמוד אתה וצרי־ הלקו קיבל
 בהפלה קבוע נוסח יעשה ולא בתפלה חדש נוסח יעשה שתמיד שהזהיר מ.״ה סי׳ . וכו׳ קבע תפלהך העש אל יך

 חדש נוסח יעשה יום שבכל המקים לסנ• והחנונים רחמים אלא כיונה בלא ואומרה בפיו שגויה תהיה שבזה
 לשאול חפלה בשומע יוסיף יים שבכל ע׳ז שהזהירו המוסר בספרי ראיתי וכזה . עכ׳ד בתפלה כונה יעורר ונזה מתתנוניס

: זלה׳ה מז׳ה וכדברי הכינה לעורר מחודש בנוסח נכ׳י צרכיו
 על מהשלל כשאתה סי׳ דייקא מהשלל וכשאתה חונה של ותפלה נק׳ש זהיר כוי זה באופן משנתנו לפרש אסבר לתיז

 הל לבדך לך הניגעס סשלהך והי־יט לצייכך מהשלל שחתה הפרטית חפלהך כלו׳ דייקא הסלחך תע: אל עגינין
; זלה״ה מו׳ש ששי׳ נמו ונו׳ כ״י קבוע ןגו;ח ק?ע העשה
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יט משה שני שרה ירים 3ז
 טנדו כי ממנה להבטל חורין ק האדם שאין וגס

 חורה למד אס כי להודיע בא מה וגס הוא יחברך
 בכל ידע לא מי הרבה שכר לו שנותנים הרבה

 וכו׳ מלאכתך בעל הוא ונאמן אומרו וכן אלה
שחידשנו הוא חידוש האם

 הבית ובעל הרבה נודע הלא יתב׳ הוא שנאמן
קדמו כבר כי גס ומה היא

 שמחן ודע אומרו וכן וכו׳ הנאמן האל בחורה משה
 עוד ולא זה ידע לא מי לבא לעתיד צדיקים של שכרן
 כתוב וגס נעלם דבר כאומר ודע שאומר אלא

 היוס ז״ל כמאמרם שמשמעו לעשותם היום בחורה
 להודיענו בא ומה שכרם לקבל היום ולא לעשותם

 יראה אומר היה הוא באומרו הלא כי ז( .סרסין ל'
 על המתלונן היחל הוא כי למעלה ס״ש כל כסותר
 והמלאכה קצר היום כי וירא ישקיף שלא האדם
 נקלה על השבר את מרפא העצל ולמה מרובה

 גם כן ואם לגמור המלאכה עליו לא כי לומר
 שאינו ומה לגומרה יחוייב לא כי יאשם לא שיתעצל

 מעס אך הרבה שהוא ממנה ליבשל הוא חורין בן
 עצלים הפועלים שיהיו גם וא״כ לו די יעשה אם
 וגס לגמרי הרבה מקבלים אינם הרי בנך מה

 שכר לך נותנים הרבה תורה למדת אס באומרו
 המלאכה עושי ידי להרפות שענה היא הרבה

 לעצמנו בכך מה הרבה נלמד לא אס באומרם
 שהתחיל ח( .הרבה שכר לנו יתנו לא הפסדנו

 בלשון ויוצא עצלים והפ-עליס באומרו רבים בלשון
 ראשונה שהחלוקה ס( .וכו׳ עליך לא באומרו יחיד

: לנוכח ובשניה לנוכח שלא בה ידבר
 יומס בתורה לעשוק עתנו אמונת הנה אמנם

 אך ישראל אישי כל על חובה ולילה
 בה חובתו ידי יוצא איש אין כי היא ר״ש חלונת
 כת . יש כתות ממשה והן שענה מחמת ובאין

 בתורה איגע לפה והשחרות הילדות בימי אומרת
 של לביתי אעשה מחי חורשי מימי העה״ב לרפת

 עליה נכין הבית אפר חפציה רבים כי העה״ז
 ביתי את להכין בחרותי זמן כל אוציא לי ושוב

 ואיגע כבודי לפי ומדור בית כלי בכל ולסעדו
 זקנה לעת קיימת קרן לי יהיה למען להעשיר

 אשר ממוני קרן מפירות ואוכל בחורה לעסוק
 סוב אומרת הפנית והכת .בבחרותי לי אצרתי
 אך ושיבה זקנה עד וגס מהילדות בחורה לעסוק

 והיא בלילה ׳ ואחד ביום אחד עתים שני לנו די
 ומה לתורה עתים קבעת מעלה של ב״ד שאלת

 וכת . אשבות לא ולילה שיום לעצבים עוד לי
 תורתי להיות דרכי אבחר הנה אומרת שלישית
 אעסוק שלא לי די אך פעלו יקוה כשכיר אומנתי

 . עמל אהיה בתורה אס כי זולתה מלאכה בכל
 כי אאשם לא מעמלי מהיום קצת אניח אס אמנם

וזאת המנוחה וזאת אדם של כחו מחשת היא הלא
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 כת אעצור בה כי לצדקה לי תחשב הסרגעה
 . דכא עד כח חשות תביאני ולא בתורה לעסוק

 לעסוק יכולת♦ יתן מי אומרת רביעית וכת
 להתפרנס עלי קשה אך שרוחי כל ולילה יוס בתורה

ק על רב בצמצום
ליזון לי ירווח למען היה הוא טז : דוח?

 פס כעשירי ולהתפרנס אוסר
עסק♦ כל עושה איני ע״כ בחורה ועוסק

אהיה למען לי סוב זה גס כי בתורה
 צר בלחם לי ורע מצסמק מלהיות לב בסוב
 לי ויטח יחן מי אומרת חמישית וכס לחן. ומים

 אך אזוז לא ומינה ולילה יומס בה עוסק והייתי
 אותי המטרידים והן הייסורין ובעל אני מולה

וכח צלותא בעיא ושמעתא רוחי השב יתנוני ולא
ן כראוי בה לעסוק אמין

 כמחלונן ר״ס בא אלו כתות חמשה על והנה
 קצר היום אמר הא׳ ועל .מהן כת כל על

 ושיבה זקנה עד יגיעוך לא אולי לך אומר איני לומר
 שנה שבעים שנותיך ימי כי אודך אני גס חס כי
 שבעים כל בתורה להשתלם זה כל עם סמך יחסרו לא

 והוא קצר היום וזהו התורה להשיג דומים לאין פנה
 אריכתא ליומא האדם שנות ימי קצבת ממשל כי

 בעוד שמשך יבא כי היום תשלים אם אצ״ל ואוסר
 כשלימות היום כל תחיה אם גס אס כי יומס
 איפה וא״כ הזה זמן בכל להשתלם קצר הוא

 העולם טובות כל ההביל הבל והשחרות מהילדות
 . זקנתך אחרי עד בתורה עמלך כל ושים הזה
 וא׳ ביום אחת בעת המסתפקים השנית הכת ועל

 אלו עתות ובידך מרובה והמלאכה אמר בלילה
 השלישית כת ועל :הגדול ביס חרדל כגרגיר יהיו

 שתורתם נס כי לומר עצלים והפועלים אמר
 ישמח ביח בעל ומי עצלים הס כפועלים אומנתם

 מלאכתו העושה שכר פעולת סוב שכר לפלס לבו
 ומה לו לינתן הראוי כסף בנרעון יצא וגס בטצלוח

 כי השי״ח למלאכת פועל שהוא מי עתה גם
 חביבה בלחי מלאכתו יראה כי האלהיס יקצוף הלא

ערכה כמבזיס בעצלות אותה ועושים פועלים בעיני
: חלילה .
 הוי לומר הרבה והשכר אמר הרביעית כת ן^ל

 לעולם לך שמור שהיה שכר גודל מחשב
 מיגיעת עיקר ועושה בצמצום נזון היית אם הבא

 חצי בהתבטל מזונתן שירויחו מה כנגד התורה
 אומרו וזהו מרויחיס שיהיו ביתך טרף להרויח הזמן

 ההרבה ותאבד בני תשגה ולמה כלומר הרבה והשכר
ן המיעוט בשביל

 לומר דוחק הבית ובעל אמר החמישית כת ן^ל
 מעכבין היסורין כי לומר לבך ישיאך אל

 מביא התורה ביטול כי הוא נהפיך כי לימודך
 פועליו אח שרואה הבית בעל כמקרה כי היסוריו

בסלים



משה שני פרק

 גם הלא אחת עת רק אלמוד לח חס יאפיפני
 יותר שכר שואל איני אני

 ואי אמר לזה מלימודי אתה ולא לגמור המלאבה עליך לא אומר
 להיטל חורין נן אחת תורה למדת אם ממנה להבטל חורין בן

 והאם אחת ענד כלומר הוא ונאמן הרבה שכר לך נותנין הרבה
 לא לדנו העבד יאמר פעולתך שכר לך שישלם מלאכתך בעל
 כיום אחת עת רק אעבדך :לבא לעתיד צדיקים של שכרן שמתן ורע

יתכן לא בלילה חר.ת ועת : וכו' עקשיא בן הנניא רבי
הלילה: וכל היום כל כ״א עקביא

ולומר להשיב יכילה היתה הכליפים גס והגה

איך אבות
 שאמרו ע״ד לפרש אפשר . יכו״ צדיקים של שכרן מחן ודע וכו׳ הרנה שכר לך נוהנין כרנה תורה למדת אס

 מהרש״א יפי" ושמח לישראל הורה נומן הקב״ה חבל שמה ולוקח עצב פוכר ודם בפר מדת ה׳ דף בברכות
ואפשר ע״ש נותן יפה דנעין נומ״ן נפשיה שויא דידיה ולגבי שמה דלוקה לוקח לישראל לכו משוי הקב״ה אגדות נמדושי
כוא יפכ דבעין נוהן דידיה ולגבי מיגיעו דנכנה כמה דפיעל כפועל אנפשייהו שוי דלצדיקי כשכר לענין נזה דכיוצא

 דהקב״ה הרבה שכר לך ניהנין מחה לוקח דייך דלנבי שמה שהוא כלוקח נ־יין במשק הרבה חורה למדם אה וז״ש נותן
כמו במחנה כמה אינו המקבל אנל נטחן טינותא איכא וכ״ת כרבה ככר לך נוהנין וזכו יפה בעין ניחן נפשיה שויא

כשועל לך מכלם אמונה אל הוא כי פעולחך ככר לך שישלם מלאכתך בעל ונאמן לז״א פפולחו נשכר כפועל ששמח
 מתן נקיא דכככר צדיקיה של שכרן ממן ודע וזים יפה בעין כנותן הוא שהשכר רק שכרו כמקבל כשועל שמה שתהיה

 מתן וזכו ככרו בקבלם השמח כפועל שכר כויא שמח שיהיה וכדי מהן וזהו יפה בעין כנותן שויא דידיה דלגבי פכר
 הדבר כן מהרשיא כפ׳ש לדידיה ונתינה לדידן לקיהה שסהיה אלהים אמר כי הסורה דוגמת מידן לפיכיחא תרתי שכין

הנד; לעשות דרכו כן כי דידיה לגבי ומתנה דידן לגני שכר הזה
הסתכל ' - - — §

 מלאכה שיעשו אותה ודוחק ממלאכחם נשלים
 עם יקרך אחה גם כסלים אוחם שרואה עוד כל

 הוא יתברך מפלאכחו מחרסל היותך שמל קרנך
 דוחק בית הבעל כאשר וא״כ כיסורין אוחך דוחק

 בקבלו במל ;הפועל אח
 ושובו מוסר השועל
 ירפה המלאכה לעשות

 הוא כן ממנו בית בעל
 הוא שדוחק מה יתברך

 בשובך ע״כ רסיונך לספן
 יסלקה כתורה להחזיק
 בראותך וא״כ פעליך

 בכל בתורה לידבק לשוב עליך חובה היסורין
 העוסק כל ז״ל כמ״ש סמך בדלין יסורין ואז סח

 רשף ובני שנאסר סמנו בדלין יסורין בחורה
 כל על חלונה אומרו ואחרי . וגו' עוף יגביהו

 כל הלא כי החנא ראה הכתות סחפשח אחד
 והוא תוכחתו מל להשיב מה לו יש מהן אחד

 יניח ולמה קצר היום אמר עליו אשר האחד כ•
 ממקום ויאמר יענה הלא זקנה פד התורה עםק

 הם שנה השבעים שכל אחר כי משיב אני שבאת
 הייתי גס כי איפה א״כ התורה להשגת קצר כיום

 הייתי לא בתורה שלמים שנה שבעים כל עוסק
 כף שבין ואחר השיג לבלתי איגע למה א״כ גומר
 אסתפק הפועל אל בא המבוקש אין כך ובין

:באחרונה במועס
 •רובה והמלאכה לו אמרת אפר השנית 7ןר

 כי עוסק אני כלום ולומר להשיב לו יש
 גם אמרח אפר יהיה מעס ואס שכר לקבל אס

 אמר ע״כ . בכך מתפייס והנני לי יתנו אשר סעס
 אחד כל להשיב יוכלו אשר לתקן כי דע התנא

 כל על תשובה אומר היה הוא כתות מחמשת
 גס כי שאחר שהיא האחד תשובת פל מהן אחד־

 כך א״כ קצר יום שנה שבעים כל עוסק בהיותו
 אמר זקנה לעת התורה ואניח כמרובה מעס הוא
 לגמור המלאכה עליך לא הלא כי תשונה זו אין

 שכר לך יתנו שלא לך אומרים היו אס כלומר
 בין שכיון לומר טענה היתה תגמור לא אס
לעת בסופם אסתפק גס גומר אינו כך ובין כך

הפרי

 להגות רק לגמור המלאכה עליך לא אמר זקנה
 בה מלעסוק שתמעס מה כל ולכן ולילה יומם
למה לומר השני תשובת ועל . חסא בך יהיה

 ולפה אומנתי תורתי מלהיות עוד לי מה
 הורס למדת אם אמר זה על בעצלות יוכיחני

 חלינת אין אומנהך שתורתך עליך הלא וכו׳ הרבה
 הרבה שכר הפסיד ולפה סועלחך על רק התנא

 שכר לך יחנו הרבה הורה למדח התעצלת ^א אם כי
 שהר בהתרשלוהך הרבה שכר תאבד ולמה הרבה

: חומנתך תורתך כך ובין כך שבין
 והשכר עציה סדר שאמר הרביעית כת והגה

 מהתורה יעבטל לא כן שעל הרבה
 הרבה יאבד פן מרווחים מזונותיו יהיו למען

 יכולה היתה הגה הזה העולם של מועט בשביל
 שכר כנגד העה״ב שכר אחשב איך ולומר להשיב

 במועט המרובה ואפסיד פזינוהי מרהיב שאני מה
 ע״מ פלא הרב את המשמשים מהעבדים אני והלח
 הזאת האפשרית תשובת על ע״כ .הפרש לנבל
 לא אחה כי גם לומר וכו׳ הוא זנאסן אמר

 ממנו יבצר לא הוא הלא פרס לקבל ע׳״ס תעבוד
 בעל הוא ונאמן וזהו פעולתך פכר לך שישלם

 כי האמת פי על וחשוב צא וא״כ וכו׳ מלאכתך
 או פה שתרויס מה גדול איזה לך ניחן שכר

 התבטל לבלתי מזונך צמצמת אס לך שינתן מה
: כלל מלימודך

 הפיח ובעל אמר פעליה החמישית הכת גם1
 הלא ולומר להשיב יכולה היתה הנה דוחק

 הייסורין על מהלימוד אמנע לא כי לי אמרת
 הייסורין באין שתורה ביטיל על כי הוא נהפוך כי
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 העדר שזולת פני נגד הלא כי זה יתכן איך

 ולא לה׳ וחטאים רעיה הס גם בחורה מוסקיס
 ראה הגיר ואני עליהם אלוה שבס ולא ייסורין

 מהלימוד מעיי התבטלי על עברתו בשבט עיני
נו א זה גס אמר זה מל

ועיפוש

לא למה

 שהיל״ל ועד
 ז( עפר. כך

 כלה במסכת
למקים לך ה

 דבר עמו במשפט ה׳ בשלשה הסתכל איטר טהללאל עקביאבן מזן לומר לבא לעתיד
 . כמוהו ופחית ס מא עבירה לירי בא אתה ואץ דברים * כמוך צדיקים של שכרן
הוא השלימוח שהרי ס( דע של לא אך לעתיד הוא

 ודע הלא כי השיבה
צדיקים של שכרן מחן

שלישי פרק

 אמייש דנריס ג' על התנא שכיון מפרש וכדר דשני מאי לישב פירשו המפרשים . וכו׳ דברים בג׳ הסתכל א
חלב״פ אלהים נשמתך באת מאין עצמן טילי מי הם והס בהם להסתכל וצריו לנשמה הנוגעים

מכסא 5

 חתמה אל ובזה ככומר הזה בעולם אס כי רשפים
 על ולא הייסירין עליך באו למה החפץ מל

 בעולם ואתה פה שכרן מת; הס הלא כי הרשעים
 כי גם חטאת אשר פה תנכה צריך וע״כ הכא

: יהיה מעט
 רבינו פירש . וכו׳ אומר מהללאל בן עקביא

 והנה . וז״ל אחרי בפ׳ זצ״ל הגאון
 הכפורת טל אראה בענן כי יתברך מאמרו
 ומכופלת כסילה מורא וכמה כמה דעת ילמדנו

 קדושתו בכל ה׳ קדוש אהרן כי עלינו המקום מן
 יען ימות ולא הקודש אל עת בכל יבא בל הוזהר

 יירא לא ומי הענן בעב ישראל אלהי כבוד פס כי
 בחיר אהרן אם באמור באמת ית' לפניו לעמוד

 ואיך שכינתו לפני לעמוד יתברך נתנו לא ה׳
 גדולתו לפני נדף הבל אנו מה כי אנחנו נעמוד
 אש מפני כדונג חמוגגנו מוראו הלא כי יתברך

 מלא הארץ וכל נברח מפניו וחנה מרוחו נלך ואנה

 ואיך ומרינו פשענו נחנו כי עתה נס ומה כבודו
 שופט אלהים כי נבהל ומפניו רעד תאחזנו לא

 לפנינו שם אשר הדבר זה והנה יוס בכל זועם ואל
 אתה מי ולפני וכו׳ באח מאין ודע באומר התנא

: וכו׳ וחשבון דין ליהן עתיד
 . לשונה וזה משנתו נזכיר מאמרו מנין אל ולבא

 הסתבל אומר מהללאל בן עקביא
 נעיר המשנה כונח ולהבין וכו׳ דברים בשלשה

 . לאשמועי׳ אתי מניינא וכי בשלשה אומרו כונת א(
 בו יפול נעלה דבר שאינו הל״ל שלא דע אומרו ב(

 בחח מאין לפרש חזר למה ג( . הודעה לשין
 פירושם מציאותם שהזכיר אחר וכו׳ סרוחה ממפה

 מאין דע ולומר לקצר יכול שהיה ד( . ידוע
 .וכו׳ למקים הולך אחה ולאן סרוחה מטפה באת

 כאת ממה יאמר הראוי כי באת מאין אומרו ה(
 אומרו ו( . מקום על ולא ידבר מהות על כ♦

 לא מעם' הוא שהקבר כיון שאס עפר למקום
 .אס מהם הקבר אין כי ותולעה רמה אומרו יצדק
 ותולעת רמה עפר שס יעשה האדם כי הוא

הפסד שמורה וחולמה רמה שהוא המומר יזכיר
חסרי

 לשלשה יתחלקו
, התומר תאוח

מלהשיבאבות

משה
 מפר ולא גחותו להשפיל

 ואחר רמה געשה תחלה
 עזאי כבן .ה ארב מנה

אתה ולמן אלה פלש על שמוסיף
 שאדרבה ח( .ואפילה חשך

 י.סיף ערכו מהקטין
יבא שלא באומרו לחטא

 הוא עיקר עשה ואיך טוב ועשה מרע בהור
 . בו תלוי כלו השלמות כל כאלו לבד מרע מפיר
 : לבד חשבון פהול״ל וחשבון דן אומרו י(

 מסלול לתת בדבריו כיון אחשבה כלל דרך והנה
 מכל באחת יכשל בל האדם לשני ודרך

העבירות מיני והנה תעשנה לא אשר האדם חטאת
 אחר המשך מסיי הס אשר א׳
על יתגאה אשר וגאון גאה ב׳

 ואין ה׳ בדרכי ידריש בל אפו ובגובה זולתו
 שרירות אחרי המשכו נ׳ .מזימותיו כל אלהים

 . לבו מחשבות אחר שפינה זרות באמונות לבו
 סרוחה מטפה בואו הסתכל אמר הא' כנגד

 כי החומר אחר ימשך לא כן ידי ועל ומאוסה
 אחר מהמשך יצא אשר הפרי טוב יהיה לא

 השנית וטל . נעשה סמנו אשר מהעיקר חומרו
 גס יאמר כי אליו יועיל לא זה הסתכלות אשר

 על אתגאה לא למה באתי סרוחה מטפה כי
 שהולך שיסתכל .עליו מה יתרון לי יש אם חברי

 דעו בי! יתגאה ואיך והולעה רמה עפר להיות
 נצדיקיס פולטים ותולעה רמה אין כי וידוע זה
 יאשיה בר אחאי דר׳ כמעשה עפר נעשים אך

 הגיף הוא שבתוכו שמה נמקים הולך אתה ואמר
 צדיק יהיה אם עפר הוא הקבר את הממלא
 הוא או עפר רק נעשה הצדיק אין כי כנידע
 פלא באופן צדיק אינך אס ותולעה רמה מקום
 לך אין וא״כ עפר מלהיות כפר מהיותר יבצר

 יתרון בך היות בעיניך שתראה אפילו להתגאות
 צוה השלישית וכנגד . בצדקות אפילו חבירך על

 שהחטא אף כי וכו׳ עתיד אתה מי לפני להסתכל
 אס קפה היה שלא מה בפועל ולא במחשבה הוא
 מלכי בערך מאוד קפה הוא לרעהו איש בין היה

 היה לחבירו אדם בין היה אס ונס המלכים
 ממנו משא״כ לבו מזמות ממנו להעלים אפפר
 באימרו רמז וזה כליות חומר לב נוח! יתברך

 זהו ממנו דבר יעלם לא קדוש מהיוהו כי הקב״ה
 בכל לבאר ונשוב . המשנה בענץ כלל דרך

הנשא* על להשיב סוף ועד מראש לקו קו מלותיה



משח היק ירים 40
ן שה^דמצו בהערוח מלהשיב

 למלוק המנין בהזכרת כיון דברים בשלשה
 חמר לזה ארבעה ומנה שחלק טזאי בן על

 חבא שלא מובטח תהיה לבד ובהן בשלשה הסתכל
 היה שלשה באימרו מיעטו לא ואילו עבירה לידי

 שהוסיף הרביעית גס הוא דבריו שבכלל לחשוב אששר
 ודחה ז״ל אבות נחלת בעל חשב כאשר עזאי בן

 פחיתת תורה לא הרביעית שאותה להיות התנא אוחו
 שהוא בו שימצא המקום גרעין רק האדם וגרעון

 לא כאשר האדם פחיתת על תורה ולא ואפילה חשך
 אפל או גרוע במקום בהיותה המרגלות גדר יגרע
 : האדם בעצמות שהוא מה אם כי הזכיר לא ע״כ

 או החטא ולא אמר ולא . עבירה לידי ואמר
 הנה כ• הוא אך עבירה תעבור ולא

 עבירה גוררת עבירה באומרו התנא מאמר ידוע
 נעשה מהעבירה כי במקומו אצלנו כמפורש והוא

 עבירה לגרור לו שיג וכי כח וכי קטיגור רע מלאך
ויגיעת היצה״ר אל ומתחבר חיוני כי כראשונה כיוצא

:עון גוררת שניה'
 בשלשה הסתכל התנא אמר הענין אל ן}רא

 צ״ל אין לומר וכו׳ בא אתה ואין דברים
עפות טרם שהוא עליך העבירה השתרר סרס

חסדי

 ידה חחח לענותך כח בה בהיות גס אם כי אותה
 באופן וזהו ממנה הרחק כי לידיה תבא לא אתה
 להחסיאך בך להחזיק תוכל ולא לידה חבא שלא
 לידי בא אתה אי באומרו דבר אשר שהטיב מה וזהו

 לך לגרור לידה תבא לא שעשית שהעבירה עבירה
 אתה או תלך ואנה ולא הולך אתה ולאן ואמר אחרת
 אחד ברגע בא המיתה שאין להורות לילך עתיד

 וזה הלידה מיום מתהוית רק יומים או יום או
 למוח הולך אתה כבר כלומר הולך אתה אומרו
 ומה אמר ולא ולאן שאומרו ואפשר יום יום מעתה

 הביאה אך שאמרנו מה זה בלשון רמז נעשה אתה
 ע״כ כן אחרי ולא הלידה ברגע לנד היא לעולם

 נולדת מאז כנר באת כלומר באת ומאין בה אמר
 ומה נודע בלחי דבר כמודיע שהוא דע ואומרו

 מאין לומר השלשה שהזכיר אחר לפרש שהוצרך
 אוסר היה שאם הוא וכו' סרוחה מטפה באת

 אתה סי ולפני הולך אחה ולאן באת מאין הסתכל
 לא כן אחרי מפרש היה ולא וחשבון דין ליתן עתיד
 יאמר כי בהם למסתכל הכנעה שוס מזה נמשך היה

 ממוח הבאה האדם דס ממבחר שהוא מטפה באתי
 אינה מהאדם בצאתה ואף איבריו כל וכוללת

 כי החיים באור לאור הולך אני ולאן מסרחת
כל אבות

שנים 3

 ונטה נרו נהלו אהל׳ו שם היה אשר כמקום אל הולך אתה ולאן ואשם יחטא כי אלוה לחלק ראוי ואין הככוד מכסא
 אתה מי ולפני חטא בלכלוך פנימה הקודש אל אביה נית אל הנשמה חזרת להניע ואין החיים נאור לאור שפרירו אח

 הקנ׳ה כי כקלות על אפילו זוטא ודינא רבא דינא הנותנת היא ונשגנה רמה מעלה הנשמה כי וחשבון דין ליהן עתיד
: דנריכס אלו וכו׳ סרוחה מטפה כאת מאין לגריעותא כגוף לצד ג׳ ועוד חסידיו עם מדקדק

 יחיש לו אומרים דעתו תזוח שאם בראשיס למעשה אחרון נברא שאדם רז׳ל שאמרו נמה הענין להרחיב ואפשר
 ורוח שנאמד א׳ ביום ננראת שנשמתו בראשית למעשה קדמת אתה לו אומרים דעתו מזיח אינו ואם קדמך

 נקודש מומ״ר זה צורה החומר לעשות יכול ובמצות כתורה נעופקו האדם הן כי המפרשים ופירשו מרחפת אלהים
 את מקלקלת הומרו ומתוך קצ׳ף שכלה צורה לעשות יכול עולם להבלי נטה יאם להכל וקדם הוא נפשו טהור נופו ואז

 עיקר זהו הבהמות נפש איכא השרן בכל גם כי קדמו יתוש א׳ל להומר״ו אותו מטילין חובל הוא נפש כי הצורה
 שנתגאה לאחי נאיך אלא גויך תקרי אל נויך אחרי השלכח ואותי ז׳ל אומרם כונת לי היתה וזאת . דבריהם כונס

 קורין רב בי קרי זיל לאומרו א׳א כתיב מקיא אטו הקרי אל לומר אולמיה מאי ויל׳ד שמיס מלכות פול עליו מקבל זה
 איש איש המפרשים רבותינו וכבר . שאז׳ל א׳ת בכל כוללת חקירה וזו גוי־ אחרי שם קראו ככתבי דברים ומקיאין
 יתרם והניחו ומבאר׳ו עליו עומד ״ס עמד אשר המקום אל דרשו לקוטב בידו הבא מן 'נוחם חכמים רוח ממקומו

 גופא הא ועקרבא זיבורא הרי בי הני גביה שכימי האדם הנה כי דקמן במאי מילהא אימא בעניותין אנן אף
 בצחצחוס והשביע נפשו את נושא הוא מעייניו וכל עליו הביבא נפשו בעי אי לפניו דרכים ושתי היה לנפש קשיא

 וצורם הנש״ם אמרי הלן הואיל תבהל עליו נפשו כעי ואי לו הלך חלף והגש׳ס צורה התומר עשוהו עד שבו חומ״ר
 גאה נאה כי .בו נס לבו גופניות בתאית מחשבות יצר וכל לחומר׳א דאזיל גברא והא לחומר להם היה לבלות

 עיקרו היה לא רמה אנוש ותקות גבר כימות זכר לו אדם ואזיל שפיל דאלו הננוף הגוף מניני לאוהבי כמשפט
 שהוא א׳ל כגוף אחרי ללכת יתכן איך כנוף אחרי הוא כי היינו גויך אחרי דכתיב קרא והשתא . גופניות גתאות
 אשר עד הגוף אחר שהולך נויך לקרות יכול אתה אין כלומר נאיך אלא גויך א׳ת וז״ש אדם סיף חושב ואינו מתגאה

 ודא גופניות תאות כתאוה נאוה מלא הגוף אחר הולך מבחן זה כי גויך קרי זיל ואח׳ז וגאון גאה שהוא נאיר תקרא
אחר הולך אדם לפעולת שהוא שמים מנכות מקבל הגוף אחר והלך ושמיה באכילה זה שנתגאה אחר הברתיה הוא

: שטות ורוח דסתין תרתי והוי הנשמה
 לידי בא אהה ואין דברים בשלשס הסתכל מוסר תוכחת בפיו והן מהללאל בן עקביא התנא כיון דנא קבל וכל

 אני נפש בעל ליוצר״ו חימ״ר היאמר צורה המומר עשית זכית אם כלומר וכו׳ הולך אתה ולאן באת מאין עבירה
 הולך אמה ולאן באת מאין מפניך והנסתרים הנזהרים נפשן עייני בכל נסתר דרך עליך אני וקורא צורה בתוך }ירה
 דייקא מי וחשבון דין ליסן עתיד אמה מי ולפני המייס בצרור הולך אתה ולאן מכפה״כ באת מאין והכינה בהעלם וכו׳

 חומר הצורה ועשית זכית א׳ל האמנם . שבטן כנפשך גופן וגס זכית כי הדיר דאהי טלמא הפוה״ב בני גוביין כהלכת
 בקברות שם ויקבר עיניו מראה אחר ללכת מדותיו עס׳י כיורד וכו׳ פרומה מטיפה נאת מאין בפרהפיא לו אומרים
 השתיק שכן וכיון צורה והחומר מומר הצורה לעשות ולהטיב להרע ובידך הכנ ממך כי היעוצה העצה חאס סתאוה

 לידי בא אתה ואי יפה יפה ובריס בשלשה הסתכל מתרונן נט׳ר קונ״ן כאשר יסאונן מה והסבונן ממוד והתכונן
:בחיים ובחרס עבירה
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 קושיא נסתלקה ובזה חומרו מהות אל לרמוז החומרי האיש מל ויחמול הוא ורחום חנון
ועוד . שהזכרנו שמינית לז״א מחטיאו בטבעו

להשיב בדבריו כיון אפשר מי ולפני הולך אתה וראן באת מאין דע ולאן באח מאין נ9 7
עתיד אתה באמרו עליו באת מאין והשבון דין לירון עתיד אתה כלומר ׳ וכ הולך אתה
אחה כלומר וכו׳ דין ליחן למקים הולך אתה ולאן סרוחה מטפה לך להודיע צריך

החיגר כמפל ונפשך בגופך עתיד אתה טי ולפני ותולעה רמה עפר הדברים שלבה איכות
תאנה שומרי והסומא לירון תשכיל למען האלה
לא וא״כ וכו׳ מלך לפני החשבון ליתן עתיד בא שהזכירן אחר וע״כ ידן על תחטא לבלתי
יהיה שלא כ״כ להתבזות בעיניך ערכך תקטין הנראה על שמוסיף הידיעה היא מה לפרש

מלך לפני באומרו כיון וגם הרעים במעשיך ממש מטפה באת מאין וז״א לכאורה לאדם בהן
חוקר מעבדיו המשלח ודם בשר כמלך שאינו וכו׳ הטפה היות אל לב תשית אל כלומר סרוחה

 החומר ואף העה״ב חלק להם יש ישראל כל
 ולפני הנפש אושר ע״י ותועלת עריבות לו ימשך

כי ה׳ לפני וחשבון דין ליחן עתיד אני מי

 מגופו צאתה על ולא האדם שבדם מהיפה
 כאשר שהוא ממנה בא שאתה עת על רק

 הזרע קליטת ימ• בשלשה האשה במעי חסרח
 ויקלוט המפה חסרח אז כי רז״ל נבלו אשר

 כמ״ש בביצה הנוצר כאפרוח הולד ויתסוה
 ובזה וכו׳ מסרח לכי נביל קא אימת בגמרא

 ולא באת מאין באומרו דבר אשר הסיב
 כי יאמר בל לרמוז שהוא באת ממה אמר

 הוא אך הוא הזרע מספת כי אמת ק
 אס כי בהאדס האדם דם וממבחר מהמוח

 אז אשר אמו ברחם עצורה היותה פח על
 סעד ויש . כמדובר השלישי ביוס סרוחה היא
 שאמר כלה במסכת עזאי בן מדברי לזה

 העין שאין מקים סרוחה מטפה באת מאין
 במעי היותו עת על שיאמר לראות יכולה

 לבך חתן אל השנית וגם , כמדובר אשה
 חומרך מהות אל רק לעתיד המושג האושר אל

 שהיא הנפש שמצד האושר אל ולא המחטיאך
 השלישית ועל . האדם את תחטיא לא

 וכו׳ דין לימן עתיד אתה מי ולפני אמר
 הוא ורחום חנון כי לבך אל תשיב אל לומר

 דינו להסתכל לך אין כי עמך ידקדק ולא
 שעל דין מורה שהוא מלך היותו בערך רק
 חשובה ימי בעשרת מלך בשם נזכירהו כן

 מלחטוא נחיירא זה בערך נסתכל וכאשר
 האומר כל ז״ל שאמרו כמו דבר לנו יוותר לא כי

 כל על מלך היותו וגס וכו׳ וותרן קב״ה
 בארנו כאשר קדוש והוא המלכים מלכי
 אמר וע״כ בזה למעלה התואריס שתי ייחם

 בזה תפיל הידיעה כי וכו׳ באח מאין דע
 בערך האלה הדברים שלשה אל בהסתכל
 דין ואומרו . לכאורה כנראה ולא שפירשם

 התורה כל אוחו שמלמדין משז״ל הוא וחשבון
 לו מזכירין ואח״כ ועונשן העבירות דין לו ושואלין

שתחלה הרי אותו ומענישים עליהה עבל איך

6 ו

 הקמין אשר כל והנה חשבון נותן ואח״ה הדין אמר
 הנפש מצד אך המחטיאו החומר על הוא ערכו

אתה מלת פעמים כמה הזהירו וזהו ערך לו אין

 הוא אך רע ואס סוב אס עירו בני במעשה ודורש
 ולא .ישפוט שליח או מלאך ע״י ולא הדיין בעצמו

 הברחה כי לומר מהללאל בן עקביא דעת היה
 לשלמות התחלה שהוא רק השלמות הוא מהחטא

 הכהנים סגן חנינא ר׳ ובא מרע סור שהוא האדם
 כי מספיק זה כל אין עדיין הנה כי ולומר לחלוק

 איננו זה כל אך למקום אדם שבין לעבירות אס
 יבצר לא כי חבירו כנגד האדם את להכניע שוה

 אף ינקה שלא ותחרות ושנאה חמדה קנאות
 ר״ח משנת סמך ע״כ בזה מלחטא עצמו המקטין

 מלכות של בשלומה מתפלל הוי שאמר הכהנים סגן
 שחולק .בלעו חיים רעהו את איש מוראו שאלמלא

 שיסתכל הנזכר הדברים שבשלשת דעתך הלא ואומר
 איש שבין ממה וגס עבירה מכל ינצל בהם אדס

 לא מנכות של מוראה אלמלא כי הוא כן לא לרעהו
: הקודם יספיק

 סימן בתהליס ז״ל הגאון רבינו פירוש מצאתי גם
 אומרו אחר בעיניו נבזה וז״ל ד׳ פסוק ט״ו

 במצות ישתלם עמל בלי קל דבר לב בטוהר איך
 ישתלם תעשה לא במצות גס כי עתה אמר עשה
 התנא מאמר והוא בלבד מהותו אל בהביס בנקל

 מאין דע עבירה לידי בא אתה ואין וכו׳ הסתכל
 לבטל כי המשנה בביאור מאמרנו והוא וכו׳ באת

 רמה עפר הוא כי סופו אל הסתכל הוא הגאוה
 בעיניו נבזה פה יאמר וע״ז יתגאה ובמה וחולעה

 טובים יהיו לא כי הנוף תאוות ויחר זמה ענין ועל
 ממנה הגיף נתהווה מאשר הגוף בתאוות מעשיך

 מדבר בואו עיניו נגד שיהיה נמאס אמר וע״ז
 חבירו שגס בעיניו נבזה מהיותו ימשך ולבל מאוס
 הולך הוא גס כי בעיניו נבזה הוא גס יהיה

 יראי ואח לז״א כמוהו ותולעה רמה עפר למקום
 א׳ שבכל ן בעני מכובדים בעיייו שיהיו יכבד ה׳

 כר״אברבי פלמים שהם מאותם הוא שמא יחשוב
 ולמה ודומיהם יאשים ברבי אחאי וכר׳ שמעון
סרוחה מטפה בא כי נמאס בעיניו שיהיה

ימשך
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 יוסף כמקרה או בועז כמקרה יקרנו שאס ימשך

 לא כי באומרו הדבר לעשות יקפיד שלא באדונחו
שיקפיד סרוחה ספה נחשב במה כי עון לו ה׳ יחשוב

 הוא נא ויהי עליו יס׳ הוא
 חשבון בפעולתם שאין
 כ״א כן יעשה שלא לז״א

 כבועז יעשה אדרבה
 נשבע זהו ליצרו שנשבע
ממנו תאומו להסיר להרע

ורמשים השקצים כאחד

 ואי! אומרו אל א( .לב לשית וראוי :וכו׳ חורה
 ב( .בתורה עיסקין אין אמרו ולא ד״ח ביניהם

 ליצנות הד״ת העדר יקיא איך לצים מושב זה הרי
אל הדבר ■יחס למה נ( . בשועל יתלוצץ מכלי

והכניעשהוא
 זה ואין ימיר ולא נוסו

אחת בנחינה שאס רק
 חשוב הנפש מצל אחרת בבחינה כעיניו נבזה
 כי סרוחה שמספה כריות כיתר אינו כי ויודע

 המלכים מנכי מלך לפני וחשכון דין ליחן עתיד הוא
 לכך ה׳ יחשיכם שלא חיים כבעלי ואיני הקב״ה

 מי לפני ודע התנא שאמר השלישי הדכר והוא
:כו׳ עתיד אתה

 כפרשת זצ״ל הגאון רכינו פירש ב׳ משנה ןל
 :וכו׳ הקודש אל אהרן יבא בזאת וז״ל אחרי

 והנה זאת שנקראת התורה בזכות ארז״ל הנה
 לכל להועיל התורה זכות לכת כי ספק אין

 יחסה למה לדעת ראוי אך הנה כח אמין דבר
 במה אך הוא פרטי דבר אל התורה זכות התורה

 בישרנו הוי ת״י בגימשרי׳ בזאת ז״ל ששירש״י
 אל כהן שיבא ראשון בית יעמוד שנה ח״י כי

 שהיו התורה עסק לולא כי ידענו והנה הקודש
 שעבדו עד כ״כ להם מאריכין היו לא עוסקים

 נחרב התורה כשבסלו אך ע״א דינין בתי שבעה
 על ויתר ולא וכו׳ ע״א על הקב״ה וויתר כי וגלו

 התורה בזכות כי כיונו יתכן ובזה תורה ביטול
 בהתבטלס כי הקודש אל אהרן ובא בה שיתעסקו

 הטעם ויהיה עליה ה' יותר לא כי עוד יבא לא
 אמות ארבע אלא בעה״ז להקב״ה לו אין הלא כי
 בחורה ועוסקים שיושבין במקום לכן הלכה של

 אל מסתלקת בהתבטלם אך ניניהם שרויה שכינה
 כי המקדש בבית ולא בזה חפן לו אין כי העליון

 חנניא ר׳ וז״ל התנא מאמר והוא המה ה' היכל
דברי ביניהם ואין שיושבין שנים אומר חרדיון בן

 המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן
 הבחנים סגן חגינא ר׳ ב • הוא ברוך הקדוש

 מלכות של בשלומה מתפלל הוי א־מר
 בלעו. חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא

 שיושבין שנים אומר תרדיון בן חנניא רבי
 לצים מושב זה הרי תורה דברי ביניהם ואין

שנאמר

 הרי אמר ולא המושב
 אין כי ד( . לצים אלו

 שלא הכתוב משמעות
 שלא רק תורה בלי ישב
לא כי ה( .לוצציס עם ישב

מדבר שיושביםכשנים
 ולפי בא׳ כ״א הכתוב

א׳ כי משם ילמוד דרכו
 אומרו ו( . לן הוא בתורה עוסק ואינו שיושב

 לו היה כי ד״ח ביניהם ויש שיושבין שנים אבל
 אומרו ז( .וכו׳ ד״ת ביניהם יש אם אבל ולומר לקצר

 אמר ולא הלזה שרויה לשון מה כי שרויה שכינה
 אין כי ח( . ביניהם שכינה או עמהם שכינה

 שנאסר בס כי שרויה ששכינה ראיה מהפסוק
 ואהיה כד״א השמים מן שהוא אפשר ה׳ ויקשב
 . הפסוק סוף מביא למה ט( . השמים תשמע

 וכו׳ שיושבין שנים אבל לומר יכול היה שיוהר י(

 ונכתב ושומעת מקשבת ביניהם שרויה שכינה
 מס ואם בכתוב הוא זה כל כי לפניו זכרון בספר

 התנא שאסר ומה ה׳ יראי הוא מדבר שהכתוב
 א״כ ה׳ יראי בבלתי אפילו הוא וכו׳ שיושבין שנים

 ה' יראי על שם כי כלל הכתוב מן ראיה. לו אין
 שאפי׳ מנין שנים אלא לי אין אומרו יא( .ידבר
 הוא בחורה ועוסק שיושב האחד הלא כי וכו׳ אחד
 ובא׳ שרויה שכינה בשנים כי היושבין השנים הפך

 צודק היה יותר וא״כ שכר לו שקובעין רק בו אין
 שכר לו קובע הקב״ה כו׳ שיושב אחד אבל יאמר

 הוא שגס להביא בא כאלו לי אין נאמר ולא
 ולא חיוב דרך לדבר בבואו ואפי׳ בשנים כיוצא

 היה חיוב דרך כ״א וכו' שיושב א׳ אבל לומר רצה
 ולשתוק וכו' א׳ שאפילו ומנין ולומר לקצר יכול

 קובע יב( . מיותר שהוא שנים אלא לי אין מאומרו
 ינתן שלא היחכן לזה ראיה צורך מה שכר לו

 קובע אומרו מנין מה וגס שעוסק לאחד שכר
אין כי יג( . שכר לו קוצב או לו נותן אמר ולא

מן אבות חסדי
 ד״ש ניניהם ואין נקט תרי דנני השנא לשון שנוי על להעיר יש .וכו׳ תורה דכרי ניניהם ואין שיושנין שנים 3

 שוי למה יחדיו שתקו או אסור דנר מדנריס ואינם ד׳ת ניניהם אין אם ותו נהורה ועוסק יושג נקט ונאחד
: וישמע או ויקשב נחיא ותיהני וישמע ה׳ ויקשה הכתונ כפל ותו .לצים מושג אנסשייהז

 נזיף נקרא נחירה עוסק שאינו מי שכל תורה קנין סרק נמ׳ש שרף יהודא סהר׳ר הרג שפירש מה נהקדיס ואפשר
 התורה עולנין הכריות ואין נזוף נקרא נתורה עוסק שאינו מי הכל לכ׳א עולנ׳ שהתורה נראה דח״ו להעיר דיש

 נקרא נתירה עוסק שאינו מי שכל המדה הוא שכך לסי לתורה נדול עלנון סי׳ כנזכר הרג וסי׳ תורה של מעלנונה דקתני
 גדול מלבין לה •ש נאמת כי מורה של מעלכונה לכריות להם אוי וז״ש כתורה לעסוק ושלא נזוף להיות לו נוח וזה נזוף
 דכרי חלו מזה יוסר עלכון היש כה לעסוק ולא נזוף להיות ליה ניחא וזה נזוף נקרא כתורה עוסק שאיני מי שכל מדע
 מילייהו מכתנן ומרי ניניהם שרויה שכינה ד״ת כיניהס ויש שיושכין דכי דכיון כמשנמינו לפרש אפשר ועד״ז .ז׳ל היכ
 נכתבים כססר ודכריהם שכינה דהשראת גדול נשכר מתלוצצים הס ודאי הא לד׳ס לנ מל שם איש ואין ימנין כי א'כ

;מזה גדול לצים מושב ואין כן שאמרו כחכמים ?ל להתלוצץ נהם נזרקה מינות אן בעיניהם ?״ז חשיב ולא
ואילם § — ■ (
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 אומרו אס גס ומה כלל לזה ראיה הפסיק סן

 : ודומם ויושב כפשוטו הוא וידום
 במושב אומרו בכתוב לו הוקשה הנה אמנם

 עם ישב שלא הוא שאס ישב לא לצים
 היושבים

 לומר לו
 ואם ישב
שבס בפי

 היה ומתלוצצים
 לא לצים ועם
 ישב שלא הוא

 כשאינם אפילו
 הוי בכך מה שס יושבים

 שם שיושבים שהוא אומר

 שנים אבל ישב לא לצים ובמושב שנאמר

 שכינה תורה דברי ביניהם ויש שיושבק
 יי יראי נדברו אז שנאמר ביניהם שרויה

בסשר ויכתב וישמע יי ויקשב רעהו אל איש

 בעניני מרחשין רמושי טובא ואפילו תלם או סרי דמשכחת וזימנין כח שגיא מצאנוהו לא שדי נאשר ואולם
 בשצריהם וקימתם שכתם חייתם היא כי שיכחס אחר לכלכל ומדינתם ביתם וישוב וסחורחם פרנסתם

 . ארעיהו אגב דעשייהו יתובי ומשוס צערייהו לפכוחי אלא בטלים דברים ואינם נצרכים דבריהם וכל ובטירותס
 לעוסק זה וקרוב לצים מושב זה אין וכיוצא בישא לישנא משום בהו ולית שיעורן לפי הס אס מיצי הני כי בכל הנני

 את ומבקשים האפורים דברים מכל נזכרים שהם זה במושב שדקדק אם אמנם נפש חיי בהם שיש ובדברים במלאכתו
 דקדק לזאת אי שורה גופי הן והן לש״ש ומעשיהם ומוסר ויראם ד׳ש ככלו שרובו תמצא ומדינתם לבישס גוסס
 שאין דב׳ למימר מצי דלא בתורה עוסקים ואין שיושבין ב׳ ולא ד״ש ביניהם ואין שיישבין ב׳ ואמר בלשונו התנא

 אשר ככל נפש חיי כן והן בשורה עוסקים שאין רחמנא דכשב מושבות דהאיכא לצים מושב זה הרי בסירה עוסקים
 נצרכים שאינם בעלים דברים החושב שכל כלומר ד׳ת כיניהס שאין ואמר בלישניה דק לכן במם וכיוצא דברנו

 לצים מושב ה״ז בינייהו חורה או דמנוה לתא ושום תועלת שוס דאין ואביזיייהו אינהו ומלחמושיכם מלכים ככלכות
 הנהגוש ולהנהיג הדורים לישר מקומם ושער ביתם והנהגה ומתנם ומשאם חיותם העולם בדברי שיושבין ב׳ אבל

 וג״ח מצוש לקיים הדברים כל כי מיקרי ד׳ת ביניהם יש מקוס מכל כסיטוס בחורה עוסקים שאינס אף הדח להעמיד
 דדינא קמ׳ל הוא בעלמא שלמא דינא מ״ד דף דברכות קמא פיק למ״ש ודמי .האמת על ולהעמידם עיים וביי ב״ב עם
 ביניהם ויש ואמר דקדק ולכן תורה היינו אמת דבר על ביתם וצרכי כעיר בהנהגת דבריהם כל וה״נ תורם היינו נמי

 וישמע ומתוכם הדברים כל ויקשב יצ״ל וישמע ה' ויקשב רעהו אל א־ש ה׳ יראי נדברו אז מהכתוב ראיה ומייח׳ .ד׳ס
; וכו׳ ויכתב האמת ועל סדין על הנוגע

לש “ 6

 יחד יושבים כ״א מתנוצצים ואין יותר או שנים
 עדיין הליצנות ולא יש וההכנה שהמושב באופן

 מדסמיך ד״ח מביניהם העדר על אנא זה ואין
 נשמע הן מכלל כי חפצו ס' בתורת אם כי ליה
 ב׳ עם אשר את הכתוב ושבח אליו המקביל לאו

 הנה ישב לא ד״ת ביניהם ואין אחד במושב שיופבין
 יקרא לצים ד״ת ביניהם ואין שיושבין שנים כי

 להתלוצץ יתאחדו כי אתם יושב הבלתי את ומשבח
 ממנו יצא לא לד״ת איננו אשר ישיבה קביעת כי

 אדם היה הזה הדבר ממוצא הגה . הזה העגל רק
 הס תורה בלי שיושבים השנים אס כי מעצמו דן

 שהקב״ה פג׳ להם די ד״ת ביניהם כשיש לצים מושב
 עד ביניהם שכינה שתהיה לא אך שכר להס קובע

 ב׳ אבל לז״א אל בעדת נצב שאלהים עשרה יהיו
 ביניהם שרויה שכינה ד״ת ביניהם ויש שיושבים

 כ״א עוסקים יקראו לנדר יבואו אם בלבד ולא
 :אתם ה׳ ד״ת ביניהם יש מה שבצד בהיותם אפילו

 ומביני דעת יודעי שניהם אם אצ״ל יאמר אן
 עוסקי משמעות שהוא זע״ז ומתווכחים מדע

 את ומשמיע היודע הוא בלבד שהא' אפי׳ כ״א
 אומרו וזהו ביניהם שרויה שכינה יודע הבלתי

 לא עוסקים פניהם שאין שגס ד״ת ביניהם ויש
 שומע וזה מדבר זה ד״ת ביניהם מהיות יבצר

 ביניהם שיש שבשעה לומר ביניהם שרויה ואמר
היתה שכבר כ״א ביניהם שכינה באה לא הד״ת

אבותחסדי

ויצא ה׳ ביראי שנכנס ועוד

להקשיב

 כוומס אח אלהים יודע כי ללמוד ישבו מאז שרויה
 כאשר ידבר ד״ת על אשר הכתוב מן ראיה ומביא
 הביא וע״כ וכו' ספר ויכחב באומרו סופו הוכיח

 שרויה שכינה היות הוכיח וגס הכתוב סוף ג*כ
 א( .בו לו שהוקשה והוא

 שהוא רעהו אל איש אומרו
 ויקשב אומרו ועוד מיותר
כי כפיל מנין הוא וישמע

זכרון
 נדברו אז הוא הכתיב פי׳ אך שמו ובחישבי ה׳ ביראי

 ט' בדבריכם ה׳ הוגעתם נאמר למעלה כי והוא וכו׳
 ואוסר קצף עליכם ה׳ שקצף באופן וכו׳ באמרכס

 וט׳ ה׳ יראי נדברו הנזכר על הקצף בעת אז כי
 וישסע ה׳ ויקשב כי סוב רצון שבע אלה על והיה
 מרחם באפו ברגע כי א׳ דברים שני להורות וכו'

 הראשונים על אלו הגינו כי שנית לס־ביס וססיב
 ה׳ שמע רעהו אל איש בד״ח בדברם בלבד ולא

 ובדברם לשמוע כדי הקשיב ידברו מסרם אס כי
 האזנה או הקשבה כי ידענו הנה כי והוא וישמע
 הפסוק על ז״ל כמ״ש מרחוק והשמיעה מקרוב
 והאזיני שמים שמעו ובפסוק וכו' השמים האזינו

 וההפך סלארן לשמים קרוב יותר היה מפה כי ארן
 אחר איך כי בכתוב פה לו הוקשה ובזה בישעיה

 וישמע אומר בקרוב שהוא גס ומה ויקשב אומרו
 ויקשב שבאומרו רק זה אין אך ששמע הוא ודאי כי

 שחי קרוב יתברך שהוא א׳ דברים שני כיון
 ידברו שטרם שנית . מקרוב הקשבה כי ביניהם
 שמיעה ל׳ אמר ע״כ בדברם לשמוע כדי הקשיב

 שמיעה לשון ט שצודק עת על להורות שהוא
 ע״ד והוא רחוק על שכיון לא ידברו טרם משא״כ

 הקריאה שטרם גס כי אשמע ואני מדברים הם עוד
 אין זה כל עס חפצס לעשות וגוזר פונה הוא

 שענין באופן מדברים עודם רק צודקת שמיעה
שבא ויקשב וזהו ביניהם שרויה ששכינה הכתוב
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שכרי אין ש בפגי כאשר כי
 מלאך שולח ית׳ שהוא אלא לי אץ שטו לחשבי יי ליראי לפניו זכרון
ששכינה כ״א עסהס להיות ועוסק שיושב אחד שאפילו פנק שנים

 לישתיק שאל״כ כשידברי לשמוע כדי להקשיב
 שכינה איסרו ממש והוא ה׳ וישמע ויאמר שיקשב

 ליראי הוא בלבד זה גדר כי ואמר ביניהם שרויה
 שכינה כי בלבד ה׳ יראי הם לאשר שהוא ה׳

 :כמדובר ביניהם שרויה
 . אחרת מדרגה אטנם
ייכתב כי והוא מזו גדולה

 כך עמהס עצמה שבר לו קיבע הוא ברוך שהקדוש בתורה כאשר לפניו זכרון בם׳
 שיושב אחד שאפילו ומנין ר׳ ג :עליו נמל כי וידם ברר ישב שנאסר ה׳ יראי היותם על נוסיף

נעצמו שהקב״ה וכו׳ אחד שלחן על שאכלו שלשה אופר שטעון :עסו מושבי הם
 ידי על ולא שכל לו קובע אבלו כאלו תורה דברי עליו אמרו ולא נדברו אז הכתוב *שעור

שנאמר שליח או מלאך כזבחי ועל ה׳ יראי
 כי הוא אושרם רעהו אל איש ד״ת שידברו ?11א

 ביניהם כרויה שכינה כי שהוא וישמע ה׳ זיקשב
 ה׳ יראי הס לאשר וכו׳ ויכתב נם אך כמדובר

 שלא מורה רעהו אל איש ומאומרו שמו חושבי וגס
 להס יש ומתווכחים עושקים שניהם בהיות בלבד

 פלא נס כלו׳ רעהו אל איש בהיות גס נ״א זה
 בלבד שומע וזה ידבר זה כ״א אליו רעהו גס ידבר

 עוסקים אמד ולא ביניהם יש אומרו על כמדובר
 הנה כ׳ הוא דברו אמר ולא נדברו ואפר בנית

 כאשר כי אמרו לי שיחה עדותיך כי פסוק על
 לא כי לבו על הפלה מלמדיו סכל שומע היה

 כי עצמה העדות נע כ״א בו דובר היה המלמד
 המלמד שי רוח ע״י המדברת היא עצמה התורה

 עצמה התורה בדברי עצמו שהמלמד מכ״ש וא״כ
 שניהם נמצאו קדושה מרוח בו כסשספת היתה

 אל איש וכו׳ נדברו אז וזהו ומלמד הלומד נדברים
 לא שם כי העשירית קושיא ועל . כאמור רעהו
 כנים סתם אמר התנא אך ה׳ יראי על רק ידבר

 מדבר התנא אין כי ידוע כי אומר וכו' שיזשבין
 ה׳ יראת מכמה שחלת כי האמתי הסדר על רק
 חפאו שיראת כל באוסרו כך על הזהיר התנה וגס

 שנים פה באוסרו וע״כ וכו׳ לחכמתו קידמת
 יראת שקדמה מי מל ד״ה ביניהם ויש שיושבין

 ה' יראת במוכרי לא כי הוא גס ידבר הסאו
 זה מפסוק גם כי לומר מקום היה והנה ידבר
 עמו ששכינה בתירה ועוסק שיושב א׳ אפי׳ כי נלמד

 כמשמעות שנים הס ה׳ כשיראי הן הדרגות שתי כי
 ה׳ היות מלבד אז רביס לשון נדברו אומרו

 הוא אהד כאם ומינה ושומע מקשיב נס ביניהם
 מלהיות יבצר לא אך ולשמוע להקשיב יחשבנו לא

 אל כלומר שנים אלא לי אין לז״א עמו שכינה

 שיעקב לרז״ל דמצינו קמאי בה דהרו אחה בחקירה נפרש אפשר .הו׳ אחד שלחן על שאכלו שלשה אומר ך״ש ך
 מהעוה? עצמו ופינק העה״ז לפסי גס! שיעקב וכיון העהיב ויעקב העה׳ז נטל עשו הפילמים הלקו ופשו

יקר סין כל וממליוה זהב ודי בגדים ומרובי למעדנים אוכלים בעה״ז צימנס אבינו יעקב 5ןל לבו כקיר י8 אימא א";
ונעים $ ־ •

 עמו שכינה אחד שאפילו ללמוד הדיוק אותו העש
 הדיוק אוחו כי כלו׳ שנים אלא לי אין כי לך דע כי

עם שרוי בהיותו יתברך הוא יעדר לא כי איננו
א הפרי

 חלוקות שאי שנעשה כדי ולפשע מלהקשיב האדם
 ואינה ששרויה ואחד ומקפבת שרויה ששכינה אחד

 לי שיש וכו׳ שיושב אחד האפילו מנין אך מקשבת
והוא ד*ת ביניהן ויש פיופבין השנים עם שוה צד

 ה׳ גם קבע הוראת שהוא יושב היותו וכנגד וכו׳
 רמז נס . לעה״ב ומתמיד קבוע שכר לו קובע

 חביבה כך כל אס איש יאמר בל קובע באומרו
 בה ועוסק יושב אהד בהיות למה התורה היא

 כי לומר שכר לו קובע לז״א בעה״ז לחמו יחסר
 בעולם שכרו תת לבלתי יתברך חסדו זה אדרבא

 בעולם שהוא קבע של שכר כ״א ארעי שהוא
 ראיה שמביא וזהו הקבע עולם שכר שהיא העליון

 פוב אמר למעלה כי והוא וכו׳ . בדד ישב הפסוק מן
 וש״ת תורה עול שהוא בנעוריו עול ישא כי לגבר
 ימצא לא אם חברים לו שאין במקום יעשה ומה

 ישב כ״א יחוש אל לז׳א בידו שיקיימוה במקום
 כי שיראה וגס בדד שיהיה גס הנזכר הורה בעול
 כד״א לה׳ ידום כ״א .יחוש אל בעה״ז ידו הזלת

 נשל הלא פה סונה לו חין אם הלא כי לה׳ דים
 בעולם ולא עליו הוא אשר העליון בעולם עליו

 הנה כי זה פ״ד הכתוב כוונת תהיה גס .בו שהוא
 א׳ בעיר הדרים חכמים תלמידי פני רז״ל אמרו

 הבדים אל חרב נאמר עליהם יחד מחחברין ואין
 בעיר יושב שהוא כלומר ישב פת יאמר ע״כ וכו׳
 אין כי יאשם לא כי מליו נמל אז פסו אחר ואין

:מבר לו
 התורה מעלת תרדיון בן ר׳ח אומרו אחר “והג

 בא בה העוסקים על שורה ששכינה
 התורה בעסק שאצ״ל ואמר שמעון ר׳ אחריו

 אוכלים בהיותם אפי׳ אלא אחרת פעולה בה שאין
 חתן בלבד ולא עמהם שרויה פכינה ד״ח שם ויש

 כאילו עצמם במאכלים נס כ״א באוכלים שלמות
 אוכליהס נידות גם ומקדשיס הס גבוה משלחן
 המשנה וז״ל מקום של משלחנו האוכלים ה' ככהני

 ולא א׳ שלהן כל שאכלו ג׳ אומר שמעון ר
 מזבחי אכלו כאלו ד״ת עליו אמרו

 צואה קיא מלאו שולחנות כל כי שנאמר מתים
ואמרו אחד שלחן על שאכלו ג' אבל מקוס בלי
מליו בות
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 שנאמר מקום של משלחנו אכלי כאלו דיה עליו

: ה׳ לשני אשר השלחן זה אלי ויאמר
 אמר למה א( .לב נשים המשנה ענין אל 'לבא

 במנין כך יהיה לא למה כי שלשה מנין
 מבר לשון אומרו אל לב נשיח דרכנו וע״ש זולחו

 אשד שלחן על שאוכלים אמר ולא שאכלו באומרו
 כאלו אומרו ב( . וט׳ ד״ת מליו אומרים ואין

 ד״ת העדר שעל היחכן כי מתים מזבחי אכלו
 אין כי נ( . ע״א תקרובת האכילה תחשב

 כ״א כלל מחים זבחי שנקרא ראיה מהפסוק
 נזכר אין כי ד( . וצואה מקיא השלחן שנמאס
 שלשה אבל אומרו ה( . כלל ד״ח העדר בפשוק
 ידיעת כי הוא האמור מכלל ט וכו׳ שאכלו

 אין השלחן זה מהפסוק כי ו( אמד. ההפכים
:כלל לזה ראיה נראה

 המאמר דברי תכונת אל בא סרס הנה א£נם
 מל הנאמרים הד״ת זמן אל לב נשית

 אחריה או אכילה קודם אם יהיו מתי השלחן
 האוכל אחר להיות סוב כי הוא הנראה והנה

 הלא בראשונה עליו האדם לב יפול אשר והסעם
 הוא סוב סוב וע״כ צלותא בעיא שסעתא כי הוא

 לזה לבו שייסב ולשתות לאכול כלותו עד להניחה
 ד״ת אמרו ולא שאכלו שלשה באומרו רשב״י כיון
 ד״ת עליו אומרים ואין שאוכלין שלשה אמר ולא

 ניסף .הד״ת האמר זמן היא שאכלו אחר כי לרמוז
 אחר להיות סוב כי והוא שני סעס יש זה מל

: לושס קנה יקדים שמא האוכל
 נברא מאז כי והוא המשנה ענין אל לבא ליתכן
 בעשר נתקדש מאמרות בעשרה העולם 1

 והיה הידועות עליונות כחוח משר הן קדושות
 הכל ונתעכר אדם חסא עת עד האיכות זך הכל

 היה העגל עון ולולי דעה ה' חננו לאשר כנודע
 זוהמתם פיסוק אחר הדברות פשרת ע״י ונתקן חוזר
 לתקן יח׳ וראה הראשון אדם חסא עיי קנו אשר

 אמר לאדם עיכ לאיתנו להחזירו כלו העולם אח
 מצות חרי״ג יקיים עצמו את ולתקן לסהר

 מצות רמיה שהם האדם כללות את הכוללים
 איברים רמ״ח לעומת ל״ת מצות ושס״ה עפה

 איכות חלוקיו כל יקנה בהן כי גידים .ושס״ה
ברכת נוסחאות בכל כמאמרנו וקדושה סהרה

כג משה
 ע״-י כיון שהוא במצותיו קדשנו אשר המצות
 חומרני זוהמת חלאת מתקן יתברך מצותיו

 אצלנו כמבואר איכותו מכירות חלף ומקדשו
 כל זה כי וכו׳ נשמע הכל דבר סוף פסוק על

 הדרושים ענין כל היות אחר כי לומר האדם
 אה האדם להשלים כי הוא הכל סיף נשמע
 ואת ל״ת מצות מעבור ירא האלהיס אח עצמו

 כל כללום שתיהן כי מ״ע שהם שמור מצותיו
 כמספרם תרי״ג הם וגידיו איבריו כי לאדם
 ית׳ חשב ועוד .האמור והוא בס ליקדש שהוא

 לכל ותיקון מילוי איכוח ג״כ להקנות מחשבות
 חי בעל וצומח דומם המה הלא הלז עולמו חלקי
 חסאו ע״י כי והוא מדבר מי ובעל מדבר בלתי

 והוא בעולם וחיצונוח עכירות שלט אדס של
 שלחן נחס ע״י מהם חלק כל איכות מעלה יתברך

 ושחוח האדם אכול ע״י כי והוא ישראל אישי
 חלאת יפשיט שלחנו מאכל יתר וכל ומימיו לחמו

 הגדול חלק העשוח אל ויעלס טומאתה כל
 והצומח החים הוא הדומם האדם הוא מארבעתם

 האדמה תוציא אשר הען פרי וכל וירק ולמס בר
 הוא מדבר בלתי וב״ח יאכל אשר מאכל מכל
 האדם אותם אכול פע״י ועיף חיה בהמה כל בשר

 וע״כ ממנו כחלק לחשוב יעלו בס והתקיימו
 האדם תיקון האדם שולחן נחת ידי פעל להיום

 יחברך צוה ע״כ מאמרות כעשרה שנברא והעולם
 יעשו אוכל הוא אשר הלחם הוא המזון בעיקר

 החרישה מעת רז״ל מנאס כאשר מצות עשר ׳3
 עשר האדם לפרוש וגס האוכל פד והזריעה

 לבל הנטילה טהרת אמר הפת על אצבעותיו
 וגם הקדושים רק סיצוניס כחות פשר כח ישרה
 וטל חיבות בעשר המוציא ברכת ולברך לומר סדרו

 כאשר-בסזבס כי המזבח אל השלחן הושוה פני^זה
 הפולם מבחינת בפינה כל חלאת מתמרקת

 מהדומם המיס וניסוך פרת כלי קדושה וקונים
 מבעלי והזבחים הצומח מן היין וניסיך מנחות

 כנודע במעלה עולים המזבח עבודת ופ״י חיים
 איכותו אל יעלה כי האדם מאכל פ״י השלחן כך

 השמים מן אש הוצרך במזבח כאשר והנה כמדובר
 נס ומה חיצוני כח יאחוז לבל שכינה שם והיות

החטאת כח שם כי חטאים על הבאים בזבחים
רובן אבות חסרי

 כל בעכו׳ס יאמרו אז . מלכים וסגולת מקרקעי אגב מטלטלי פומבי עתיר נכסין עתיר כישראל ויש יש כי . ונעים
 המציל דקי׳ל סרימו מהר״ש הרכ לה ופריק לא והו היותכם כדי עני אלא לכס אין ואהס עשו חלק הוא לנו כעושר
 אם ועומדים תליין היו הפולמוה כל הזה הדבר וכן ההפקר מן דזכה שלו אנו הרי נהר כל ומשלילתו יס של סזוטו

 העולם וקיימו קבלוה וישראל החורה לקנל רצו לא והעכו׳ם ונהו לתהו חוזרים לאו ואם מוטב המורה ישראל #קבלים
 ובזה עכ״ד להם הוא כדי כלו העולם כל ישר׳ וכן שלו הוא דהרי וכו׳ ים של מזוטו כמציל ישראל וכו׳ל מלמא ורווח
 אנר כל אחיו עשו עם אבינו יעקב הלוקה הלוקה דין בנו יש דאס שלחן על ד׳ת לדבר טעם לתת דרש דרך אפשר
 זכינו התורה ע״י כי הרומז רמז השלחן על חודה דברי לדבר צרי־ ולזה בידינו גזל חיותינו כדי על יתר ונשתה נאכל

 מכדי יותר יאכלו ודאי בהלהא דמסתמא שאכלו שלשה וז״ש כאמור בה אשר וכל הארן ההפקר מן דקנינו סלטס לשלחן
 של משלחנו אכלו כאלו ד׳ת כשאמרו אבל בידם וגזל עכו׳ם שהם מתים -מזבחי אכלו כאילו ד׳ת אמרו לא .אה היותן

; קזכו גבוה ומשלחן התורה באמצעות העולם שקנו מקום
מעור 6
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שנאמר מתים מזבחי
 שאכלו שלשה אבל מקום בלי צואה קיא
 תורה דברי עליו ואמרו אחד שלחן על

 וידבר שנא׳ מקום של בשלחנו אכלו כאלו
אלי

מלאו שלחנות כל כי

 בחינות מארבע חלק שכל למה הפלחן כך רוק
 וגס העולם נתעבה מאז חלאה ממנו יבצר לא

 נחש זוהמת עכירות ממנו יבצר לא האוכל האדם
 ע״כ בעצמותיו •פקוקים אפמותיו סומאח זולת
 שכהאכל לומר מקום היה

 התמרק תחש השלמן על
 אל והדבקס חלאתס

 תאחז אדרבא הקדושה
 במציאות אשר הטומאה

 בהוההיה אדם חטא מאז
 אש צריך במזבח כאשר ע״כ מתים זבחי האכילה

 לשני המזבח על נאמר ע״כ כי ושכינה השמים סן
 אל בו הנעשה כל ידבקו כך ידי על למען ה׳

 להשרות השמים מן חורה צריך בשלחן כן הקדושה
 הקדושה אל בו הנאכל כל המשיך למען שכינה ס0
 ובזה .מקום של משלחנו אכלו כאלו יחשב כי

 חורה בהעדר אוכלם התייחס טעם לנפש יערב
 אוכלס אל בד״ת והאכילה מסים זבחי אל

 בס״ד הביאור נמשוך כאשר מקום של משולחנו
 חלקי ד׳ את להעלות הוא האכילה שענין ולמה

 מלמטה רק העליה דרך וחין השלמות אל העולם
 איש יאכל טרם כי מרז״ל נצטוינו ע״כ למעלה

 לבהמתך בשדך משב ונתתי כד״א לבהמתו יאכיל
 הצומח תחלה להעלות שהוא ושבעת ואכלת כיואח

 הצומח אח יעלה ואח״כ מדבר בלתי הב״ח אל
 גוף הזנת ואחר המדבר אל מדבר בלתי והב״ח

 שהה הד״ת יבאו הימנו למסה אשר •כל אדם
 : כמדובר איכותם אל הכל וימשכו הנפש הזנת

 הודיע אחרי כי והוא המשנה ענין אל בא3ו
 דוגמת הוא השלחן ענין כי אותנו אלקים

 לא ע״כ לאישים הנאכל מעין בו והנאכל המזבח
 האוכל מספר בהיות לא אס כקרבן ליחשב יתכן

 המה הלא המזבח לעבודת הצריכין כמספר בו
 בעבודה כהן שלשה בלי קרבן אין כי והוא שלשה

 צבור קרבנות שאפילו להתכפר ישראל בשיר ולוי
 על שלשה בהיות ובכן במקומם המעמד היה

 השלחן על אמרו שאס אלא לכך מוכנים השלחן
 מזבח ונעשה השלחן ומקדשים שכינה משרים ד״ת
 קא גבוה משלחן שהכהניס וכמו קדש שעליו ומה
 . מקום של משלחנו אכלי כאלו הוא כן זכו

 הקב״ה את מכנין מה מפני בב״ר משז״ל וידענו
 בכל וע״כ עולם של מקומו שהוא מפני מקום
 מכנה מקום באיזה שכינה השראת שיזכיר מקום

 סובלו המקום שאין להורות מקום יתברך שמו
 המקום של מקומו יתברך הוא אדרבא אלא

 למה פה מקום הקב״ה את קרא ולכן ההוא
 ההוא השלחן על שכינתו שמשרה לומר שדש!
 ביניהם שאין שנים כי תורה דברי בהעדר וההפך

שכינה פני רואים הבלחי לצים מושג זה הרי ד״ת

6

 הזבחים אל מיוחד מספר שהוא ,בג >ם ומה
 ונעשה הפלחן על הסומאה כח שמורידין כמדובר

 וכו׳ ויצמדו כי״א מחים זבחי שלחנן מאכל
 ראיה והביא הע״א זבח הוא מתים זבחי ויאכלו

 הרגיש ונו' שולחנות מכל
 קיאי ענין כפל אומרו

 בלי אומרו וגס צואה
 ישאר שלא הוא שאס מקום
 אפס עד הול״ל פנוי מקום
 נתן דמי ועוד מקום

 למעלה הנזכר מהשכרות מקיאים שהם צואה שם
 שולחנות כל כי היא אך שמיה דכר מאן צואה
 היין סן כנו השכר מן הקיאו מאשר קיא מלאו

 צואה כי לו תאמר צא כד״א הע״א צואה שם וגס
 שולחנם מאכל זבחי וע״כ היא שם ע״א שהיא

 ומי עתים זבחי והוא יתייחס ע״א לתקרובת
 שם שאין מפני שהוא מקום בלי היותם זה גורס

 כשיש שרויה היא אפר מקום הנקראת שכינה
 בלי אומרו וזהו בשלשה כ״ם בשנים אפילו ד״ת

 ע״ד מקום בלי וזהו השכינה מהעדר שהוא מקום
 יתברך בו שהוא בב״ר שארז״ל בסקים ויפגע

 כבמשנה הד״ת בהעדר הוא השכינה והעדר
 בסמוןק באומרו התנא דברי מחקן ומה הקודמת

 של אמר ולא מקום של *נשלחנו אכלו כאלו
 שהזכיר הפסוק לשון אחר נמשך כי לרמוז הקב״ה
 מקום הנביא שקרא מה שאח מקום בלי באומרו

 ככתוב נלמד ובזה שכינה הוא מקום התנא קרא
 שלשה אבל ואמר . הד״ת להעדר מתים .מזבחי
 עליו אמרו ואם אמר ולא וט׳ שלחן על מאכלו

 הד״ת בהעדר אס כי תאמר נא אל לומר וכו'
 אך הזה הרע ישולל במציאותה מתים זבחי הוא

 אין כלומר אבל לז״א שלמות בו יהיה לא
 שלימות חיוב כ״א מתים הזבחי העדר המקביל

 ראיה והביא מקום של מפלחנו אכלו כאלו גדול
 פחח הרואה פרק מ׳ש הוא וכו' השלחן מזה

 מזבח מזבח שיש בזמן אלא בפלחן וסיים במזבח
 מכפר אדם של שלחנו מזבח שאין ובזמן מכתר
 המזבח אומרו בכתוב לו הוקפה זה זולת כי והוא

 כ״א המזבח אין הלא כי וכו' עץ וקירותיו כו' עץ
 ממתכת הקטורת ומזבח אדמה במקום מאבנים

 שהוא יאמר ואיך הדין לפי כנודע פסול ומעץ
 אורך אי; כי אמות שני ארכו אומרו וגם עץ פל

 הזמן על ירמוז אך אמות מעשר פחוס המזבח
 התורה היא חיים עץ של הוא שהמזבח הזה

 האומרים מסובין בשלשה תלוי ורוממותו וגובהו
 הוא אמות שתי הדטר המשך ואורך עליו ד״ת

 שבע״פ מתורה ומקצת פבכחב מהתורה מעט
 ובדרך עץ מזבח בראות יחזקאל שיתמה ולהיות
ויאמר המלאך אליו וידבר ע״כ הדין הסך הנזכר

זה



פרק ירים
 החרבן בימי המכפר ה׳ לפני אשר השלחן זה

: כגמרא כס״ש
 על זצ״ל רבעו פירש ז' פסוק ך״ג 'י במש גם

 ואל עין רע לחם אח תלחם )אל זו משנה
 הוא כן בנפשו פער כמו כי .למטעמותיו חהאו
 כאן עד . עמו בל ולבו לך יאמר ופתה אכול

:וז״ל זצ״ל רבעו יפי׳ הפסוק(
 וכו׳ חכמים דברי ושמע אז:ך הס אומרו אחרי

 שפתיו על יחד ויכונו בבסנו ושישמרס
 אמר ישכח ובל אומנתו תורתו אפר תנאי שהיא

 אורחותיו תאלף פן וכו' אף בעל את חתרע אל
 מהטעם הנמשכת השכחה עיי לנפשך מוקש ולקחת

 תהי אל אמר התורה מן בע״כ יטרד ולבל
ומטרד משכבך יקח לכה וכו׳ כף בתוקעי
 אבואה לי דחוקה השעה אס תאמר ולבל מלמודך
 הגבילו מאפר יותר העולם קניני בענייני ואפלשה

 ואל וכו׳ עולם גבול תסיג אל אמרתי בו לו
 בענייני חריצותם שע״י תראה אשר אחר תתפתה
 וכו' איש חזית כי מלכים לפני יחיצבו העה״ז

 תיגע אל וגס בקודם כמפורש כו׳ סכין ושמת
 השעה תהיה אס איפה א״כ וש״ת כו׳ להעשיר
 תמיד בתורה לעסוק דרכך ואבחרה לי דחוקה

 לי למה שפתי על יחדו ולכונס בבטני לשומרם
 מפתו העשירים אהד אל לי ואלכה צער מיי לחיות

 זכותו וזולת בתורה ואעסוק אשתה ויינו אוכל
 שלחנו על ד״ת ישמעו כי ויגיל ישמח לפרנסני

 עין רע לחם אח תלחם אל תעשה כה אס אמר
 תאמר ואל עין סוב יהיה אשר לך תבחר כ״א
 לבדו לחם רק מטעמים ממנו אוכל לא הלא

 כי לבדו הלחם על לבבו ירע לא כי לבי לסעד
 עין רע לחם את תלחם אל אפילו כי עצתי זאת

 תנע לבדו הלחם על גס עין רע הוא אשר כי
 אפילו כ״א לאכול אצ״ל מסעמותיו ואל עינו

 יקראני והוא יקרבני אס הלא וש״ת .תהאו אל
 לבדו לחם כ״א לאכול ארצה שלא ועם אליו

 פחה יין נס כלומר ושחה אכול ויאמר יוסיף
 הלא כי תאבה לא לבדו לאס הלחם ולמה אדוני

 כתאנים ביאורו שער כי והוא וכו׳ בנפשו שער כמו
 סערה פלפון דשא פלי כשעירים או הפוערות

 הוא כן נפשו את שיסוער הסער כמו כי והענין
 כי שיסערנה בנפשו סער הוא בעצמו הוא כי

 תחפוץ ישראל בני מנפשות שהוא למה נפשו הלא
 ינגדנה מדתו ברוע שעצמותו אלא מציה לעפות

 ונפשו לבו בין בקרבו מתהולל סער לו ויש
 גס ע״כ כי דנירושי; פ״ב ז״ל הרמב״ס כמאמר
 כן בנפשו סער כמו וזהו כשר בישראל מעושה

 שיסערנה בנפשו פער כמו הוא עצמו הוא כי הוא
 חרצה שלא שעם לך יאמר ושחת אכול ולכן הוא
 כי מסך מיין ופתה ויאמר יוסיף לחמו ללחום רק

בד משה שלישי
 רע כי עמך גל החומרי לבו אך גך חפצה נפשו

 אוכל היותך תחשוב כי אודיעך ועוד הוא פין
 עין הרע יאכילך אשר כי אכלת ופתך מפתו
 באופן השמים מן לך קצבו מאשר ה׳ ינכהו
 יתברך הוא לו נתן שלא או אוכל אחה שפתך

 של פחך כי הנה שכמותך לדל מלחמו לתת רק
 וש״ת עין בצרות נוחנו והוא אוכל אתה עצמך

 הלא מאוד רבה מצוה בערך עצמי על אקפיד לא
 הנאכל כל ד״ת עליו נאמר פלא שלחן כי הוא
 שלחנות כל כי התנא כמאמר לקיא נמשל שם
 מה אפי׳ אהפוך אז שלחנו על באגלי ועתה כי׳

 דע שלחנו על ד״ת אומר כי לקרבן הוא שאוכל
 הוא שאכל מה אצ״ל כי הוא נהפוך כי איפה

 אינו שהפח עם בעצמך אכלת פחך אפילו כ״א
 אכלת כאלו לקיא ההפכנה תקיאנה קיא גורם

 קיא מלאו שולחנות כל כי כד״א מחים מזבחי
 אך ד״ת עליו נאמר כשלא רק זה אין הלא ופ״ח

 ושחת הלא כי לך יסכון לא ד״ת אומר אני
 כי השלחן טל שתדבר ד״ת הס הנעימים דבריך
 יהפכו לפומעס ד״ת בהמאם ואיך בעיניו ימאסו

 השחתת עון תשא ואדרבא גבוה לשלחן מחים זבחי
 ע״ה לפני דומה ת״ח למה ארז״ל כי והטעם ד'ת

 לשל דומה עמו סיפר זהב של לקיחון דומה תחלה
 תקנה לו שאין הנשבר לחרם דומה עמו אכל כסף
 משא״כ לפניו מאוסים רק דבריך יהיו לא ושוב

 דברים באזניו אדבר הלא וש״ת עמו תאכל לא אם
 המאכל ענין בלבו ואסעיס באזניס הנכנסים

 תרע לא ואז הכסף בצל החכמה בצל כי ומצותו
 ובאזני לך השמר אדרבה כ״א נזה תבטח אל עינו

 עמו ושתה אכל כי וכו׳ יבוז כי חדבר אל כסיל
 אגב . למעלה כמדובר הנשבר לחרס דומה

 תוכחת אכתוב זצ״ל הגאון רבינו דדברי חביבותא
 נשא בפ׳ רבינו שכתב מה ונעימה ומעולה מגולה

הרכינס בן דוסא ר׳ שאמר המשנה על שייכה והיא
: שם לשונו וזה וכו׳ צהרים של יין

 מגולה תוכחת הזאת התורה דברי מכל והנה
 בית׳ בקרב גס בפר ולזוללי יין לסובאי

 כי הגנות אל ומהוועדיס למחקדשים גס ומה
 החח ואל גפן תחת אל רעהו אל איש יקראו
 באמור מיס עין על נצב רענן עץ כל ותחת תאנה

 הרקח מיין הבקר עד דודים ונרוה לכה אליו
 יודע במה כי ענבים באשישי באהבים נחעלסה

 מסותרת באהבה אנחנו אחים אנשים כי איפה
 אנוש לבב ישמח ביין יחד ונשמחה כגילה לא אם
 למען אפתה שמריה אף מסך מלא בידך כיס כי

 ולקחת רויה כוסי חעבור עליך וגס בריחך
 ובינך ביני אמיץ קשר ויהיה למעני מידי מנחתי
 אני נזכיר כי עולם וסד מעתה עולם אהבת
יין במזרקי שותים צעדים יושבים את ואתה

כוס
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 על אלי אהה וגה הין מלא ל בלכת מלא >וס
 אכנה ולא אחה פעם ואשאפה פערתי ופי הין קין
 קובעת את איזה וגס בך חפצי יקרא לזאת כי

אהובים רעים כמונו ומי מצית שתית חמתי כוש
 השכח לא עולם אכבש

 המה ק ויעשו ויקומו
 בהם כיוצא ורעיהם

 פתו לשתות בבואם ויחמו
 כל ויהיו לבם וירם ולעו
 כפרעה כמוהו מהם איש

 כי כמלך בעיניו חשוב
ממר וביין ינובב תירוש

משת ,שלישי
 הבי אהבתם וגס נהפכה לתוגה ששמחה עד עמו

 עוברת בצואה חזיר בפי כבודם את וימירו אבדה
 והן מקום אפם עד מקום בלי צואה שלחנם ונחת
פברפוחיהס והענוגה הרכה מר כי רעתה זאת

 הדמיוני מי אל
 לבו ובגובה יאמר

על השתרר גס
 כדת

. י?
גבירים

 ישתרר
 השתיה
לפתות

יראה אשר והנה
 בראשיתם אותם הרואה

 יראה כי יברך ברך צידה
 תלים תלי כוס כל טל
 יאמר זה ברכות של

 גביע אל ידו את בנסותו
חי תעמוד לחי כה הקצ״ף

 חנינא דר׳ * יי לפני אשר השלחן זה אלי
 והמהלך בלילה הנעיר אומר חכינאי בן

 זה הרי לבטלה לבו ומפנה יחידי בדרך
 הקנה בן נהוניא רבי ה :בנפשו מתחייב

 מעבירין תורה עול עליו המקבל בל אומר
 וכל . ארץ דרך ועול מלכות עול מכנו

 עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק
 חלפתא רבי ך : ארץ דרך ועול מלכות

 עשרה אומר חנניא כפר איש רופא בן
שרויה שכינה בתורה ועוסקין שיושבין

 ומנין אל בערת נצב אדהים שנאמר ביניהם
 ארץ על ואגדתו שנאמר חמשה שאפילו

 בקרב שנאמר שלשח שאפילו ומנין יסדה
 שנאמר שנים שאפילו ומנין פט יש אלהים

 ויקשב רעהו אל איש יי יראי נדברו אז
בבל ש:אטר אתר ---------- "־ ־־ אפילו יטנין וישפע יי

חתונתך ביום בשמחתך
 וכהנה בריתך בדם את גס ויאמר ישוב וזה

 ובפפתותיהם בפיהם הערוכות ברכות מאה וכהנה
 לפתות ויחלו לכס 65' וישבעו כמרעיתם אך

 מהראשונים ונכבדים רבים שונים מכלים בכלים
 יגר עד פאת כלון י כאפר כליהם את וימלאו

 כמוני מי באמור בחמש המתהלל ישהלל ואז מזה
 חמדה מרובה סובה במדה יין לששות גביר

 מהמסובין אחד לכל מודדי! בה לו מודד שאדם
 שלחנות מפיהם היוצא ומכל מאפס יצא אשר עד

 נופל זה אבוי למי אוי למי ואז צואה קיא מלאו
 או באבן רעהו את והכה קס וזה ים בלב כשוכב

 וישכרו שתו אשר ומקלל יצוא יצא וזה באגרוף

חכרי

 פ נחי זולת במנעמיהס
שגו ביין אלה אשר רעות
 בגזל
 איש
 עד
 את
 צרה

בן

 ממשיך כי ועליות
 יבא בפרו את ביין

 וילהסם לחם ככר
 כן על כי. הבריות

 להמית יתברך לני
כי ומורה סירר

 וט׳ זכאי שימות מוסב
 זמה הומה היין לץ וגס

 גשרו את ביין מפנק כי
 בקרבו אשר האספסוף

 בשר לגלות סאוה ישאוה
 נפשו בהשליך כי ערוה
 כבהמה נמשל גיוו אחרי
 ואף . זמה רודפי נדמה

 בפירי יבחרו לבס בשוב גס
והיה זמרא זני זמרה המקום

 שפחות שובע משתיהם ויין וחליל תוף ונבל כנור
ישאו מגבים שירי ערבים ועל בסוחות ישיתו
 היוצא בכל מעיהם בני ישישו כי ירננו יחדיו קילס

 עיניהס ירמז־ן ומה הנבלות אחת כדבר מפיהם
 ויפעלו לבוחס יחמדו כי אחריהם זוניס הס אשר

 דבר שמץ זמה דרכיהם קצות אלה והן גויוחס
 נא שאל ט ונקה ביין ידו שלח מי כי מרעותיהם

 כמאמרם הפא הראשון אבינו כי ראשונים נימים
 וימת לו ונתנה ענבים סחטה וכי היחה גפן ז״ל

 ויאשם ה׳ בעיני חן מצא ונח .זרעו וכל הוא
 נכנסו יין פתויי ישראל בני ואצילי .ונפגע ביין

 נחדול עד בהם כיוצא מהם ומורה .ונענשו ויגברו
: מספר אין כי לספור

מלאבות
 גופי בעסקי אף הדיר שצריך מדעתכם אל מכנו אל כמשז״ל הכשר . וכו׳ ומפנה יחידי בדרך והמהלך בלילה דלעור

 הוא וכאשר מון כידו לבטלה לבו המפנה וכפ׳ז .לעבודתו כגולם דבר הוא עושה שהוא שזה לש׳ש מעשיו שיהיו
 לבז מפנה כי מסתכן סכנה בחזקת הדרכים כל כי כדרך בהיותו וכן בו הדין שולט בעילם הגוברת מה׳ו מן בלילה

: כנפשו ויתחייב זה״ז סכנה כמקום או הדין שליטה כזמן לכטלה
 לן פרשת שמואל דרוש כמ״ש דרש דרך לומר אפשר . וכו' מלכות עול ממנו מעבירין חורה עול עליו המקבל כל ה

 כשעוסקים כן שאין מה הגדול אחיך לרכות אמך ואת לקיים לכבדו עשו תחת משועבדים דישראל לך
 ואין ת׳ח לרכות תירא אלהין ה* את אמרינא את דרשינן ואז תשובץ ישראל התירה מחמת אז התורם ומקיימים

 פרזלא והוא ככל ידו דישמעאל נודע כי ישמעאל תחש ישראל לפעכוד אף טעם טוב וזה עכ״ל לכבדו חייכין אנו
 ונדהו ת׳ת והוא כקטן אתיו וכיזה שחירף גדול דאה ז׳ סי׳ ט״ו כנל כהכוכה הראיש כחכ והנה . כחכף מערכ
 לכבדו חייב אינו הדין ומן עמך מעשם עושה אייו כתודה פנים נושא שאינו דכיין שנידהו משה דיפה בקטן

ככעכור דטעם דכיון מלכות עול ממנו ממכיריו הורה טול עליו המקבל כל למשנתנו דרש דרך הטעם שזה ואפשר
לישא שוע גייו א״כ תורם עיל עניו ומקבל ת׳ת זה אם הגדול אחיך ליבית אמך ואת לקיים עשו לכבד הוא

 מחויבים דככל ארן דרך ופול מלכות עול ממנו מעבירין ולכך ה״ח לרבות אלהיך ה' אה ואיכא ש״ח זה כי לתורה הנים
לך אשר לך יהי אמי רב לי יש עשו ויאמר וכו׳ לך מי אמנו ליעקב באומרו עסי כונת שזה ואפשר הת״ח לכבד

אמת משו שאמר הכינה והרצני אלהים פני כראיה פניך ראיתי כן על כי מידי מנחתי ולקחת וכו׳ יעקב זיאמר
 ה׳ את מיוהר ואני רב אתה אנעם הגדול אהיך לרבות יהירה וי׳ו מוזהר ואחה גדול פתני לכבדני סייס מאסה

אלהין 6 י• -
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 אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום

 לו תן או׳ ברתותא איש אלעזר ר׳ :.ץ וברכתיך
 כי אומר הוא דוד וכן שלו ושלך שאתה משלו
 המהלך או׳ יעקב ר׳ לך נתנו ומידך הכל ממך

 נאה מה ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך
 הכתוב עליו מעלה זה ניר נאה מה זה אילן

 השוכח בל אומר ר׳׳מ בנפשקק מתחייב כאלו

 כאלו הכתוב עליו מעדה ממשנתו אחד דבר
 ושמור לך השטר רק שנאמר בנפשו מתחייב

 ראו אשר הרבדים את תשכח פן מאד נפשך
 תלמוד משנתו עליו תקפה אפילו יכול עיניך
 אינו הא חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן לומר

 ר׳ ט מלבה ויסירם שישב עד בנפשו מתחייב
 קודמת חטאו שיראת כל אומר דוסא בן חנינא

 שחכמתו וכל מתקימת חכמתו לחכמתו
 : מתקיטת חכמתו אין חטאו ליראת קודמת

מחכמתו מרובין שמעשיו כד אומר היה הוא י

 ממעשיו מרובה שחכמתו וכל מתקיט׳ חכמתו
 שרוח כל אומר היה הוא מתקיפת חכמתו אין

 הימנו נוהה המקום רוח הימנו נוהה הבריות
 רוח אין הימנו נוחה הבריות רוח שאין וכד

 אומר הדכינם בן דוסא ר׳ הימנו נוהה המקום
 ושיחת צהרים של ויין שחרית שר שינה

 הארץ עמי של כנסיות בתי וישיבת הירדים
 אליעזר ר׳ יא :העולם מן האדם את מוציאין
 את והמבזה הקדשי׳ את המחלל איטר הכודעי

 והמפר ברבים חבירו פני והמלבין המועדות
 בתורה פנים והמגלה אבינו אבי־הס של בריתו

 תורה בידו שיש פי על אף כה־כה שלא
 : הבא לעולם חלק לו אין ים טיב ומעשים

 ונוח לראש קל הוי איטר ישמעאל ר׳ יב
 :בשמחה האדם כל את מקבל והוי לתשחורת

 מרגילין ראש וקלות שחוק אומר עקיבא ר׳ יג
מעשרות לתורה סיג לערוה,מסורת האדם את

7

סיג אבות חסדי
 שכן וכיון הזח אחי כלומר אחי רב לי יש יז״ש מושלג רב כשהוא דהיינו מהפוסקים ומשמע ת״ח לרביס סירא אלסיו

 כיאות בעיני גדול ואחה מריבוי בא ת׳ח דבריך לשי אף יעקב ויאמר .לך אשר לך יהי ולכן לכבדו מחויב אני נם
: אלהים פני

 משל הוא והנפש החיית וכל הוא כרוך והקדוש ואמו אביו באדם שוחפין שלשה במשז׳ל לומר אפשר . משלו לו תן ן
 ה' חלק והוא אלכי כח הוא והחיות דהמהשכה דכיון ולבו רעיוניו מטהר בזה והמסתכל הוא ברוך הקדוש

 צדקה לתת ושלא עבירה הרהורי פנול מחשבות וחשב רעיוניו לטמא ה׳ בחלק לפגיה שלא ראוי האדם :שותפות
 נתן אשר במתנתו להכעיסו ה׳ בחלק משתמש ה׳ו כי מרחם ואין חונן אין רמים כל בעד ה׳ עצר עצר :י

 חיות מוח לך נתן אשר מהנח משלו הוא כריך להקדוש לו תן וז׳ש בזה. להעמיק לו שכל עיני אשר ויכיש יחרד .יבמה
 דמילתא לקישטא שלך שהם נראה ראשונה שבהשקפה ואמך אביך ק1ח גם . שלו ושלך אתה האמת שלפי לעבודתו תיחדס ולב

:דייקא הליל ממך כי אומי הוא בדוד וכן הס ממנו ואם אב חלק שהם והעצמות כנוף גס כי הם שלו
 פייוגתא ליכא דבהא מרן ומ״ש אשתו קימות להביא חייב דהכעל דשגגות י' סרק הימנים שפסק במה אפשר א״ג

 משמע בנדרים הי״ן שמדברי והגם פלוגתא דאיכא וספרי וירושלמי בבלי ממנו ונעלם להולמם קשים דבריו
 מכת עמו ונימוקו טעמו יהודא כרבי שפכק והרננב׳ם נכונים הי׳ן דדברי יראה יפה המתישב מרן כדברי לכאורה
 אשרי והגהית והמרדכי מהתוס' יהודא כרבי דלא פסק במקבלת הביאו דהרא׳ש והגס הפסיקתא ודברי דנדריס שמעתא

 שם הרמב׳ם על בהגהתגו ידא פס בקונטרס בעניותין כתיבנא וכאשר הרמב׳ם וכדעת כי״י דפסקו משמע וסה״ד
 להצילנו היא והצדקה ובעלה אשה דיו לנו יש יחבר־ ה׳ עם ישראל דכביכול מחיל שמענוה כנה וכבר . בסיד

 ברוך כקדוש כביכול כי ממנו צדקה לתח יכול ומלואה כארץ דלה׳ אף שכן ומאחר בחרא דבבא קמא פרק כמ׳ש מגיהנס
 המצוה בעשיית לו תן ח״ש אשתו כפרות להביא חייב שכבעל כמו ישראל ובשרת לתיקון שכוח דבר כל לתת צריך הוא

 כגופו ואשתו בעלה קנה אשה שקנתה דמה שלו ושלך שאתה לפי ומלואה הארץ ולה׳ היא גבוה ממון כי ואף משלו ובצדקה
 בדוד וכן בסירושו כמ״שהרמב׳ס אשתו בשביל עשיר קרבן להביא צריך הבעל וכן פלו ושלך אתה וכנמשל בעלמא כדאמרינן

 הבעל כדין כביכול בעדנו לכפר יאתה לך כי וג׳ח וצדקה מצית נעשות לך נשנו גנוה מממון ומידך הכל ממך כי אומר הוא
:נס׳ד דוד ראש כקטן כספרי רז׳ל ומאמרי כתובים כמה נעניושנו פירשנו זו כהקדמה וכנר כמדונר

 שמיס ירא הוא ואם כסיני כתורה חנקי קיכל אמד כל כי שידוע כזה לומר אפשר .וכו׳ ממשנתו אחד דכר השובת כל ך|
החידוש וחידש זכה ואם חלקי הוא כי לחדשו יכול אמר אין כהוא והחידוש נשמתו קבלה אשר לאור כמוציא הוא

 לחדשו יכול אחר חכם אין ההוא שהחידוש מולה רעה זו מעיקרו שכוח זה ואמר לאור והוציאו נשמתו קבלה אשר הוא5
: בנפשו מתחייב ושכחו נשמתו לשורש מהשייך דייקא ממשנהו אחד דבר השוכח כל וז״ש

 קידמת שיראה כל נקט לא אמאי זלה׳ה זאבי מהר׳י הגדול הרב דקדק . וכו׳ למכמתו קודמת מטאו שיראת כל ט
 שאינז אף מורפא לפום לה דמשכהק ליה ונימא ס׳ יראת חכמה ראשיה דקרא כלישנא מתקיימת הכמה למכמה

 אלא אפשר לא מסיני שקיבל חלקו לאור להוציא אבל ואחיתופל כדואג אחרים שחידשו החכמה מהאויר לקלוט ה׳ ירא
 שלו חכמתו מטאו יראת שקדמה כיון אז נשמתז לפירש דשייכא דייקא לחכמתו קודמת יז״ש כ׳ יראת ליה קדס כן אם

 כידו ותלמודו לכאן שבא מי אשיי אומרם כונה שהוא לומר אפשר ובזה ת״ד זה מתקיימת נשמתו נשמתו לשורש שנוגעת
 אשריו ולכן חטא יראת לו שקדמה ומוכרח בתורה חלקו לאור להוציא סרי כל זה כי נשמתו לשרש השייך דייקא תלמודו

: בידו ותלמודו לכאן שבא מי באשרי ופתחו
 מלק לו משלם הקב״ה שלו והמע׳ט שההורה כלומר לעה״ב הלק לו אין טובים ומעשים תורה בידו שיש אעפ״י

 ששמש כ״ג ביוחנן כדאשכחן דעות אל בשקול לאחר נתינה •)6 פניו אל לשונאיו ומשלם כדכתיב בע-״ז *י
 האר״י גורי שכתבו כמו דורדיא ן׳ לר׳א גיסן שנס ס׳ של ההוא הטוב והיה צדוקי נעפס ולבסוף גדולה נכהונה שנים ם׳

: דעים תמים ממפלאזס מה זצ״ל
חני?
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 לחכמת סיג לפרישות. כיג נדרים לעושר סיג

 שנברא אדם חביב אומר היה הוא שתיקהגיד
 בצלם שיברא לו נודעת יתירה הבה בצלם

 , האדם את עשה אלהים בצלם כי שנאבד
 הבה למקום בנים שנקראו ישראל חביבין

הסדי

 למקים בנים שנקראו להם נודעת יתירה
 ישראל חביבין אלהיכם. ליי אתם בנים שנא׳

 להם נידעת יתיר׳ חבה חמדה בלי להם שניתן
 טיב לקה כי שנאמר המיה כלי להם שניתן
צפוי הבל טו :תעזובי אל תורתי לכם נתתי

והרשית אבית
 דהנזהר קצ׳א דף ח״א נזהר ואמרי . שם ובמום' וט׳ י״ס נפי ל״ד דף נדה פיין . נו׳ נצלם שנכרא אדם חביב "יד

 אשם בנים ע׳ב קנ״ם דף ח׳ג נזה׳ אמרו יעוד הצלם מסלק והאוכלם אלהים צלם לו יש אהודות נמאכלוס
 אשורוס נטאכלזס לננתינתגהל הנשמר והיינו נצלם שנניח אדם הנע זז׳ש . ע״ש אלסיסוכי׳ בצלם ואיני! אלהיכם גס"

 מטל לא א׳כ וכ׳ס . בניה הס צלם להם שיש דמי בניס שנקראו ישראל חטטן נמשך ומזה . נזהר כמ״ש הצלם לו נשאר
 מכיטן לז״א נופייהו חביל ע׳ג דבשלמא טהו־ה ג׳ אמר הפולטת ימ׳ט ורמשים שקצים אכלו דלא טון דישראל גוסייהו

 נתירה דדייגי מסייהז הכיל . ורמשים שקצים מצד גופייהו הביל דלא ם אט דאף א'כ וכו' חמדה כלי להם שניתן ישראל
 מצרא דבר דינא בטענת שנאו המפרשים יכתבו כשמים על הודן תנה אמרו שמה״ש ז׳ל באטרס אפשר א״נ : ובמצות

 גרפ לא ובהוד בפשט שייכי דישראל דכיון בדינם זכי ולא נהו יך ש לא הפשט חלק כי ההוד מלק רוצים היו והמלאכים
 בתורה למיקם מצו לא כמלאכים והכא ומוכר פהידא דהו כל אפי׳ דאיכא כל דדכ׳מ טענת דליכא והקולי טנא מזוזי
 דכיין לומר אפשר ועוד דנ״מ דינא ליכא דנמתנה נמתנה ההורה הקב״ה נתן דלנך ז׳ל כתבו ופיר . כסיד נחלק אלא
 נניס שנקראו וכיון בנים שנקראו ישראל הכינין וז״ש . דנ׳מ דינא טגנה ליכא כנים לגבי חי אל נני הם ישראל דכני

 לומר ם לרלאכ מקים יש ואכתי התורה כקבלת יק כנים למפלס זכו לא הס וכ׳ת .מדדכ״ט המלאכים טענת לה אזדא
 באורייתא דעסיק דמאי מהזהר שנראה וכמו התורה כקכלת תלוי כניס שם דקריאת מאהר כניס אנחנו ונהיה הודך סנה

 דוקא לכה ניהן ומש׳ה דדכ׳מ אין זה ומצד כמתנה שניתן חמדה כלי להם שניחן ישראל הכיכין לדא להקכ׳ה כן איקדי
 הכרובים והיי דדב״מ שייך לא דכמתנה חדא לן אנחת במתנה ניתנה שהתורה דאמרח דהשתא נהי וכ׳ת .למלאכים ולא

 הקכ׳ה ראה דמה איכא תרעומת דח׳ו חדא לן אקשת אך דדכ״מ בטענת עלה אתו מצי לא רוס מלאכי מפיס פורשי
 נברא שכו ממדה כלי להם שניהן להם נודפת יהירה מינה לז׳א . נישראל ובחר המלאכים טפנית לנטל המצאות לעשות
 רמז אשר כפשט חלק שמלנד יתירה חיבה וזהו הפולם נברא שבכם הק׳ שמיתיו צירוף שכם הסיד חלק דהיינו העולם
 ככוד מלק דהיינו כעולם נברא שבו חמדה כלי לכם שניתן יתירה זאת עוד ממדה כלי לכס שניסן נאורו טקידם
 דדב׳ט מצד המלאכים טענס ונטלה ישראל שיזכו הוא דינא והפשט הנייד חלק יההסני נשסיס דישראל וכיון . נאסור

 . נהו שייך לא כולו הפשט דהנק הכא וכ׳ש וסקילי טכי זוזי אפי׳ דמוכר פכידא איכא כי דדכ׳ס טענס יליכא מון
 מהר׳י דורנו גדול שהיה שמעסי רב זמן יאחר מזה קצם שכתב נמדנר פ׳ יעקב שאריח להרב ראיתי כותבי ואחרי
 זקנים אסיפת מדברי הביא הנזכר והרב דרב*מ שייך בן לגבי אי ונסתפק סלה שהש״ך הבית ח׳ב כהונה נסי נסיף הכהן
 דאית נצלם שנברא נודעת יתירה חיכה כצלם ש.כרא אדם הכיב נו משנת פירש וכזה דדכ׳ט ליכא כן דגכי כפירוש נכ״ס

 ליכא כנים שהם ומצד המלאכים לה שחמדו ממדה נל׳ להם ניתן ועי׳ז כניה שנקראו ישראל חכיכין דככואה נכואה ליה
 שם כמדכר פ׳ יעקב שאריס הרב מ׳ש ונקדים לומר אפשי א״נ : כעס כידי מצוי הגז׳ הס׳ ואין שמעתי פ׳כ דדכ״ט
 כן עשה ולא הר כפה לישראל דדוקא יסכרך טעמו והיה . כגיגית הר עלינו כפית כלום היעכו דטענו דע׳ז פ״ק נמ״ש

 מיקרי לא אני רוצה ישראל נא יאמר כי עד אותו יכפו ישראל איש דאם דגירושין פ׳ב הרמכ׳ם שכתב ע״ד נוי לכל
 ואמר יצרו שתשש עד שהודה וכיון שתקפו הוא יצרו א׳כ מישראל להיות ריצה שהוא שמאמר כדין אותו זי כ אס אנוס
 קדוש שרשם דישראל דטון ישראל על ההר שכפה למה טעם לסת יש כזה וכיוצא . טכ׳ד לרצונו גירש ודאי אני רוצה
 יצרם כה להתיש כגיגית הר עליהה כפה לכן מעכב שהיצר אלא הקדושה הל ניטים והם וישראל יצהק אכרהס ורע

 שנאמר למקום כניה שנקראו להם נודעת יתירה חיכה . אונס טענת וליכא גמור רצין הוא אנו רוצים אמור וט הרע
 האורות למחצב סמוך הנשמות מסצב כי כניס שאינם רום מלאכי למעוטי אתם דכחיב יסירה היכה וזהו אסם כנים

 . האמור על סוכה סוספס יתירה חיכה וזכו מלאכים למעוטי אתם כניס וזהו זצ׳ל מכיח׳ו כמ׳ש המלאכים סהצב ואח׳כ
 שניתן להם נודעת יהירה היכה חמדה כלי מצרים יציאת כימי לאומות וצא להם שניהן ישראל חטטן תכין כין וה ואחר

 כנים שנקראו דכיון והטסם מצרים יציאת כימי לאימות ולא דוקא להם ההר עליהם שכפה כיהן על כלומר וכו׳ להם
 לכס ירצו שכפיכס אף ההר סליהם כפה דאס סו״ג משא׳כ אונס לטענת תי מיישינן לא אנו רוצים וכשאמרו קדיש שרשס

 התורה צפוי ככל יז׳ש .לקבלה יכולים וכיו לשון כפ׳ נכסכה כרי כתורם רוצים היו כי*ג ואם . הוו ואנוסים נטן לא
 . לאורייתא רכא מודעא טענת לה אזדא דכרים ומכלל כתזרכ כל לכעסיק נחונה וכישות כדרך אם על כליטח צ!סיה

 וכטוב וו׳ש הכית וחרב נענשו לכן גמור רצון והוא אונם משיב לא הו אנו רוציה כפי׳ מתוך אמרו אם ישראל לגני כי
:כמדוכר אניסיס היו לא כי ישראל שלקו מה אמת דין שככל ישכיל ומזה נדון העולם

 פנים מ׳ט טהור פנים מ׳ט למרע׳ה הראה שהקכ״ה צרפה רכני משם וכהנו קול כנת משגימין אין כמ׳ש אפשר א״ג
 כלי להם שניסן אל ישי חכיכין וז״ש . כעיניהם כטוב ההלכה לפסוק רשאין שהם הדור לחכמי כר הד ומסר טמא

 להם שניסן משגיהין אין יוכיחו כשמים מן ואס מהדעיס כאהד הלכה לפסוק שכדור ישראל חכמי כיד שכרשות חמדה
 המופלא הרב קיוש מפה שמעתי ואני . היא בשמים לא ואמרו בידם מכור שהדבר יתירה חיכה וזו .גדול כה

 וז׳ש כפניו שלא וכלו כפניו אדם כל שכחו מקצת אומרים שז״ל כמו כנים הלוקה מפרש שהיה זלה׳ה נוטר ן׳ כמהר׳ח
 להם נודעת יתירה חיכה זו אף זו לח חי אל כני כשמוהם קראו רמה מעלה וזו למקים כנים שנקראו ישראל מכיכין

 שכהיהם מקצס וזה אתם כנים להם דיכר וכה כפניהם שנאמר כמה יסירה היכה וזה כניס שהם ה׳ אמר שאליהם
 יסירה חיכה וז״ש כפניו אדם של שכחו מקצס -אומרים המדה היא דכך מזה יוסר מעלהס יגדלה כפניהם הנאמר
 וסקטן טעלחם מאוד גדלה כי ולהורוסנסן כניס שהם אמר שבפניהם הרי אסם כנים שנאמר כנים היותה על להם נזדסס

: ודפח״ח שכחם מקנח שהוא כנים מעלת זאת
 והו־ך רצה אם אכידה להחציר ככודו לפי ואינו הקן דגזילה י׳א סרק סוף הררכ׳ס כע׳ש אפשר .כו׳ צפוי הכל טל
התירס נכנוד לזלזל לו דאין עליו סליג דמציעא נ׳ סרק והרא״ש גכ׳ט חנידה מחזיר והיפר הטוב גדרן “

והסה ן
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 כותבת והיד פתוח והפנקס מקיף והחנוגי רוב לפי והכל נדון העולם ובטיב נהוג' והרשו'

 טחזירין והגבאין וילוה יבא ללוות הרוצה וכל בערבון נתון הכל אומר היה היא טז המעשה:
מדעתו האדם מן ונפרעין יום בכל תדיר פתוחה החנות החיים כל על פרוסה ומצודה

ושלא אבות חסדי
 לשניים לעשות שמים כבוד הוא דאדרבה התורה נככיד מזנזל זה דאין להרמכ׳ם דס״ל רס׳ג סי׳ ח״מ ננ״י מרן כתג

 והתהיל הואיל כבודו לפי שאינה אף להחזיר נתחייב והכישה בהמה מצא דאם הרסב׳ם שס כסב עוד .הדין משורת
 ז׳ל וכתבו כמצות מקיים שהקב׳ה ואז״ל . במצוה והתחיל הואיל סעמא סדיהיב לכלים דה״ה שם בב׳י מרן יכחב נמנום
 והוא הסט׳א שהו מקום לרה׳ר הלכו נדדו והשורה הקדישה נצוצי הפונוש דע׳י יתברך ה׳ מקיים אבידה השבת דמצות

 אין כביכול א״כ פעור ואל״כ דיקן ד-נא לשום אמנם .קדושה מקום אל שאבדו כקדושה ניצוצי וישיבו בתשובה מביננו
 חדאשכרי בדבר תשובות שתי אבל .ישימון יליל ובשהו הקברות בבית שהיא מאחר להחזירה זו באנידה ליטפל כבודו זה

 ואף מעשיו ככל חסיד שבשמים ואבינו בכ׳מ ומחזיר הדין משורת לפנים עושה והישר הטוב נדרך שההולך כרמב׳ס כתב
 במקל כהכישה הו״ל אותנו שמיסר דהיסורין לומר ים דפליג היא׳ש ולדעת הדין משירת לפנים עושה כבודו זה כאין

 וז?ו כב!דו. שאינו אף בתשובה מחזירנו ולכך נמצוה שהתחיל נמצא וא״כ במעשיו לפשפש לאדם פר״ו ער״ו שהיסורין
 נתונה והרשות רע האדם לב שיצר וכ׳תמאחר לעשית. האדם ביד שהבחירה הרמב׳ם שפי׳ כמו נתינה והרשות צפוי ככל
 אבידה מחזיר ואל׳כ זקן שאף הר״מ וכדברי הדין משורת לפנים כלומר נדון כעולם ובטוב לז׳א תקומה תהיה לא א*כ

 תבין מזה בזקן כך שהדין וכיון כדין משורת לפנים שיעשה שמיס כבוד וזה המעסה רוב לפי והכל מרן כמ׳ש והטעם
 שסובר היא׳ש אבל הרמב׳ם לדנגש הניחא וכ׳ס .הדין משורש לפנים ועושה היא חסיד כי בתשובה מחזירנו שכביכול

 ניסורין מתיסרין שכולם 'החייםיע״כ פרוסה ומצודה בערכון נתון הכל לז׳א למימר איכא מאי התורה בכבוד שמזלזל
: לטובה גומי במצוה דההחיל דכיון במקל כהכישה והו״ל

 אמר יוחנן רבי קונה הוא כנגדו אמר רב ערבון מ׳ח דף ׳כזהב פרק במ״ם אפשר . וכו׳ נערנון נתון הבל ט*
 בחלוקה דליתנהו וטלית בפרה מורה כנגדו דמ׳ד הזהב פרק שם כירושלמי ואמרו קונה הוא כלו כנגד

 אלגאזי מהרש׳י הרב ופירש לכם נתתי טוכ לקח ט דכתיכ התורה לנו מכר יהכרך ה׳ והנה . קינה הוא כלוי דכנגד
 המעות הם דהמצות נמצא הרכ דברי הורף זהו תעזובו אל תורתי אפ״ה המצות שהם אווזי ונפיק דעייל גב מל דחף

 ערבו! דלמ״ד למחלוקת באנו ולכאורה כערנון והם מצות כמה וקיימו יתברך חלהוחו קבלו שם תורה מתן ובשעת
 בחלוקה דליתיה דמידי סודה קונה הוא כנגדו דאמר לרב אף האמת לפי אמנם ח״ו לחזור יכולים הס קינה היא כנגדי
 בה ולית כילם יפלו שיפיל האחד שאילו מרגליות חרו׳ז משפט קשורה כשלהבת כלה התורה וככא קינה הוא כלי כנגד

 קונה הוא כלו כנגד דכ״ע דאליבא נמצא ונזה הבא לעולם מלק לו אין אהד בדקדוק מאמין שאיט דהאזמר מלוקה
 כל על פרוסה ומצודה ולזה בתורה וליתנהו קונה הוא כלו דכננד נעינון נתין דייקא הכל דבשורה כערבון נתון ככל זז׳ש

: לחזור יכולים דאינם להענישם החיים
 עליונין קדישי וס״ט תחלה הערב מן יפרע דלא דקי׳ל לחקור ויש הדור על ערכים הם דהצדיקיס כמשז׳ל אפשר א״נ

 תשוכת עפ׳י לסתור ויש הלויס והם עולם שלוי רשעים אלה והנה רוכא ידי על כדין כריתתן מידי נפטרים
 תוכע דאינו דאף ערב לו ונסן אסמכתא שהוא תנאי עסו והתנה לשמעון מפץ שהשאיל בראיכן ן׳ חל׳ף סי׳ סרשב״א
 הרב למד ומזה חייב. הוא פטור דהלוה ידע דכשהערכ גדול של מדבריו למדנו מהערב חיבע אסמכתא מטעם מהשואל

 דודאי ערב ביקש ואפ׳ה מהלוה להתפרע יכול לעולם דהמלוה כערב כשידע דה׳ה נ׳ דין דמלוה פכ׳ג למלן משנה
 דמודעת דכיון אמינא בעניוסין אנן אף . עש׳ב עלינו ערבים בנינו רז׳ל מאמר פירש ובזה החילה מהערב ליפרט כונתו

 ומאי לערבים הצדיקים לקח ועכ׳ז מותו אמרי כי ואף חי בעודנו הן בריה מכל להתפרע ויכול חי כל נפש בידו כי זי
 על ישראל לגדולי הגיע מה וכ״ח מתא אכולא מער׳ב הדור שגדולי בערבון נתין הכל וז״ש .תחלה מדם ליפרע כינהו

 החיים כל על פרוסה ומצודה לז׳א מחילה הערב מן נפיע וכיצד הלוה מן תמיד להפרע יכול הקב׳ה הרי בתוכם ערבי׳ם
 יצאו ועכ״ז מהלוים להתפרע יכול שתדיר צדיקי וידעי החיים כל על פרוסה ומצודתו משלה בכל מלכותו הקב׳ה כלומר

: תחילה מהם ליפרע שהכונס ודאי ערבים
 למחות כשבידם עליהם נענשים מ׳מ ישראל על נרים ערבות דאין דאף קל״ב סי' ח׳א הלק״ט כיב במ׳ש אפשר א״נ

 רבינו כדכסבו ונשים אגריס מערבי דלא סימא ולא זל׳ז ערבים ישראל כמצית כל דעל בערבון נסין ככל וז׳ש
 כל ערבים דאין אף להענישם החיים כל על פרוסה ומצודה לז׳א ערנות נכלל ליתנהו דנשים דנרכוח פ׳ג והרא׳ש יונה

:הנז׳ הרג כמ׳ש למחות שנידס
 במידי אף דערבוס י׳ג סי׳ א׳ כלל א׳ח וידים ■נס ג נספר הניאה כ׳י נחשיבה חביב ן׳ מהר׳ס כרב במ׳ש אפשר א״נ

 א׳ח אנרהם זרע הרב מורנו צידד וגם .נס״ד קכ׳ד סי׳ א׳ח יוסף ברכי כקטן בספרי בעניותי העליסי וכן דרבנן
 בין החיים כל על פרוסה ומצודה בעיבון נתין דרבנן מידי אף הכל וז״ש . בערבות איתנכו וגרים נשים דכני י״ב פי׳

:לערבות איסיס גרים בין נשים
 מל׳ס על הוכחת מדין החיים כל סל פרוסה מצידה מערבות ומון ומל׳ח מ׳ע נערנון נתין הכל הכונה א'נ

 זעמ״ש לרב תלמיד אפילו החיים כל על פרושה מצודה א״ג : ט׳ו סי׳ ג' כלל א׳ח ורדים גינת כרב כמ״ש
: ס׳ה סי* אפרים שער הרב
 כמשל וכו׳ אפקוד ע״כ וכו* ידעתי אתכם רק אקרא ע׳ו בריש במ׳ש לפרש אפשר . וכו׳ הדיר ממזירין והגבאין

 אל כי דמצינו ומקשים מעוהי יוסרו ותרן הוא ברוך הקדוש האומר כל אז״ל גם . מעט מעט מהאוהב דנפרע
 הוא הרחמנות רק מיותר דאינו לזה וכסורון .הגון שאינו פי על אף ואז׳ל אחין אשר $6 ומנוסי וכסיב הוא רחום

 וז׳ש - בדין הוא והכל מעליא זרעא מניה ונפיק מצוה לעשוס עתיד אס או אפילו דמאריך וכיוצא מעט מעט דנפרע
 הכי כי שיסמוכו מה על להם ויש מעט מעט ליפרע גדולים רחמים זזה ונפרעין יום בכל סדיר מחזירק זהגכאין
 מקמי כלומר יום בכל סדיר ואמר . פרעון דהוי ד׳ סעיף ע״ד סי׳ בש״ע ופסקה ע״ו דף במציעא כמ׳ש הלכתא

 שלא וכדי מעט מעט לקבל למאן המלוה דיכול שם מור׳ם הביאו המרדכי כסב הזמן דבהגיע כפרעון זמן דמטי
ומשוס . שרוערוט לקבל צריך דאז נפרעין יום נכל זמנו מקמי להט אמטו כסרומרוט למאן למה׳ד מקים יהא
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 שיסמוכו מה על להם ויש מדעתי ושלא

 ר׳ יץ :לסעודה מתוקן ודכל אמת דין והדיין
 אין תורה אין אם אומי עזריה בן אלעזר

 אם תורה אין ארץ דרך אין אם ארץ דרך
אין יראה אין אס יראה אין הבמה אין

בינה אין אם בינה אין דעת אין אם חכמה
תירה אין אם תורה אין קסת אין אם דעת אין
 שחכמתו בל אוברהיה הוא קמח אין

מרובה

המן אבות חסדי
 אכל קיבל ידיפבד אס דה׳ד כניח נבדק דפהי יביאר יבא מימרה השמיט דהרי״ף שס בניי מרן וכמ״ש הולקין דיש

 ויש לז׳א . יהסמ״ג הר״מ דעה היא דנן יהעלה י׳ז ס׳ק ש׳ן הרב יכ״כ בבס'אהה כ׳א הקבל לא נאמר יכול לכתחילה
 .לקטרג יכילה מינה ומדה׳ד סייטרוט לקבל -צריך ובעה׳ה והרמג״י העיטור כמ״ג הוא כרין כי פיסמיכו מה על להם

 יכו דהרו גבר לראש -המהי׳ם רח״ם מרחם דהקב׳ה וחצינו וט׳ ותרן כקב׳ה האימר רכל הרי בי כני ידענו וממילא
: חמת דין הדין וז״ש כדין כט׳י טצדקי למעבד כוא רמוס כי איהנהו

 גדילה טובה זה ביסירין לההשרע תדיר מנדרין שהנבאין דע׳י הם כ־ התנא דברי דסיעור זה באופן לפרש אפשר א״נ
 ויצאו שכננו היסורין כנגדו מעיין ברחמיו וכ׳ ט׳. פשע דבר כל על לטעון יוצא והמקט׳ לרין כעומדם לכלוין

 ן הד כייס לכנצל גדיל כמן מס שיכמיט ע׳מ כלוץ הדס לבני להס ויש מז׳ש .ל׳ב מזמור בילקיט כמשז״ל באלו אלו
 שהיא ויאמרו דינו שיצדיקו מהן ::שנפרט ע״ז לכמון לבריות להם ויש וז׳ל ע׳ג מ׳ו דף ר׳ד כלס ראכין רש פ ועדיו

 נפיוטרוע פורע ני אמת דין והדין לזיא שיעין זה שאין תאמר שלח וכדי דיננו ע״פ לפרשו נקה וממנו ,עכ׳ל אמה דין
; ופמש״ל הוא גמור פרעוי

 אם יכו׳ אומר עזריה חלעזרבן ר' י״ז משגת
 ז״ל הנאין מבינו פירש קמח אין חורה אין

: וז״ל בשלח בפרשת
 לפקוח ית׳ הוא רמז המן בענין רמז ייו והנה

עורות עימם
 בחזקנו הלא האומרים

 ולהם ובר הון לנו לקחנו
 איש יאמר עי הוא ומזן
 נבוניחי כי וחכמתי כחי
 בהמה כי הרהיבוני הם

 בריאה ומאכלי חלקי שמן
 הסברא להם ותהי

 ולציר נגף לאבן הזאת
 ידיהם עקוד אל מכשול

 כי בתורה לעסוק יהלכון ולא רגליהם ימישון ולא
 אס בישיבה להרבות נוכל לא כי נאכל מה יאמרו

 נעסוק כי לנו וסיב בצר כעפר נצבור לא
 ונחיה נזכה ואם בסחורה ונרבה בפרקמשיא

 ימעס ואם ומצות תורה במעלות ועלינו ונצליח
 ידינו נמשיך לרוב ומזין ולחם בר מהיות הבית

 יבערו והנה חורה אין קמח אין אם כי מהתורה
 הבא כי ה׳ מחשבות ידעו לא המה כי ויכסלו
 חידתו לעשות לבו והשם אותו מסייעין ליפהר

 באסמיו הברכה את יצו שלו את יעשה ה׳ נם קבע
 אין כי בעסק ימעש באשר חקו לחם ויסריפנו

 בתורה חשקו לאשר יברך ברך צידה לה׳ מעצור
 ישא כי לנכר סוב כי חשבו ואשר בה מחזיקים

 יום בתורה לעשוק לו יניח ואז הונו ירבה סד ויחן
 כמאמר הוא נהפוך כי ידע לא ישבות לא ולילה
 אין חורה אין אס תורה אין קמח אין אס התנא
 יתן מי ולומר לדבר אנשים דרך כי והוא קמח

 ה' בתורת ואשתעשע וזהב כסף ביתי מלא לי
 הבונה ולא דעת ולא אדמה לא ויומם לילה חפצי

 ר אמ וא״כ באדם מבטוח בה׳ לבטוח טיב לאמור
 אתה יותר בו לבטוח ראוי הוא מי לאיש ינתמר
 מלילה ויאמר יענה הלא ה' מולם אלתי או האיש

 נשיב והלא ממנו יותר לבטוח ראוי בי כי להאמין
 יתברך הוא בך יבטח חרצה איכה איפה חייב לו

הקדים ולא בתורה תעשוק והיין בית לך בבהקדיס

יחסר ולא המרבה -

איזנז5

 יכלכלך והיא עליו ובטח תחלה בה לעסוק אהה
 נפשו השם ופתי שונה לאיש יפעל אלה כל והן

 רוחו על העולה בסחורה להרבות חייתו בחיים
 וחריצותו חכמתו או מזלו פי על ניחן לחמו כי

 ולא ל- היתה מה׳ ולא
 ומפרנס זן ית׳ הוא כי יבין
 אדס של ומזונותיו לכל

 ואין לר״ה סר״ה לו קציבין
 אשר כמלקט רק האדם

 יתברך הוא לו הכין
 ייגע למה איפה וא״כ

 יגבר בנח לא כי להעשיר
 ק בעש למעש לו וטיב איש

 יעדיף לא הנה כי
 ה׳ לו קצב מאשר הממעיט

 נקח סמני כי המן בפרשת '0' הוא לנו רמז וזה
 כו׳ לכם ממטיר הנני וז״א האדם בני מזון לכל

 ולחס בר שתרוימו מה כל כי איפה דעו לומר
 הנני כ״א איחס הקונים אינכם בעה״ז ומזון

 היוצאים לכל השמים מן לחם מאחי לכם ממטיר
 כ״א אינם ממון ולקניח ליזון ונותנים ונושאים

 זאת ולכן לו הוכן מאפר ולקטו העם שייצא
 דבר רק להעשיר יגע אל הישראלי האיש יעשה

 ילך אם עיני בכור אנסנו למען ביומו יום
 אצליחהו בעוני קיימה ידי על כי לא אס בתורתי

 בעסק ממעט יהא שאמרתי וזה בעישר יקיימנה
 שביע של הששי יום עד בהוא בתורה ועסוק
 כאשר אך שנה ששים לו המלאות אל משל שהוא
 מלאת עד מששים שהוא הששי ביום והיה

 במותם עמהם יביאו אשר אח והכינו אז השבעים
 טובים ומעשים מצות חבילות ואסף תלמודם לסדר
 פניות קלקילי וכל למישור המעקבים כל ותקן
 בטובות רעות ימירס והמר אליהם פנה אשר
 יום יום ומצות הורה ילקטו אבר על משנה והיה

 אל בבואו רמז בעצמו והענין הקודמים בעשורים
 פני על והנה הטל שכבת ותעל באומר הפועל

 אל ידמה העה״ז הנה כי והוא וכו׳ המדבר
 הבא זילתי הנאה אין עצמו מצד בעמנו המדבר

אל ידמה העולם וטובות והצלחות השמים מן
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 אהל כל איש ולקטו העם ששטו ע^ו השטוח *הסן

 כמו הוא דק המדבר שי סל והנה ידו השיג
 תחש אחרת ויריעה המן פי על שמוחה ■היריעה

 הארץ על ככפור דק שהוא המן עליו לקבל המן
 אנא השמים מן מוכן מזונו כי לאים דעת ללמד

 עד מזונו ובין ביט מבדיל כמסך הס יועוניתיו
 מזונותיו קשה כן שעל עותתו ויתקן מקוני יבקש

 מעולם ז״ל וכמאמרם סיף ים כקריעת אדס של
 חנוני שועל ׳ולא קיק צבי ולא סבל ארי ראיתי לא

 אלא בצער מתפרנס ואני בצער שלא ומתפרנסים
 אחרת יריעה יש וכן מזונותי שקפחתי הוא אני

 לבטוח אין כי לרמוז עליה שהמן למסה דקה
 דקה ביריעה מונחים כאלו כ״א בנכסים

: ליאבד שקל
 הצלחת שרואים ישראל בני ויראו כאשר !הנה

 הוא סן אחיו' אל איש אימריס העולם
 אדם מבני ומתן מפא ע״י והזמנה הכנה כלומר

 להרבית ואיברים חושים ונחלץ נשתדל כלומר הוא
 הוא מה ידעו לא כי כ״א זה ואין ונעשיר בס־ורה

 ויאמר הבל החריצות כי ידעו ולא האמת יסכלו כי
 ומושך שממשה הטוב יצרם הוא אליהם משה

 אש הסירו לומר וכו' הלחם הוא ה' אחר אותם
 שמים בידי הכל הלא כי מלבבכס הלזה הסכלות

 רק למותרות ולא ומזון לאם לכס הנותן והוא
 צוה אשר הרבר זה לכן בכס רוחכם לקיים לאכלה

 לפי איש ממנו לקטו רק להעשיר תיגעו אל ה׳
 להון נבהל ולא ומתנו משאו יהיה ספוקו די אכלו

 מ־בת המהבילים ועל המה הבל העה״ז טובת כי
 ז״ל כמ״ש שהוא יש אוהבי להנחיל נאמר העה״ז

 מליהנות לנפשו עולמות י״ש לגבר וטוב עולמות י״ש
 לכל במספרו י״ש שהוא עמר וז״א גופו בעה״ז
 ואל לנפשותיכם עמ״ר הל המספר הוא גלגלת
 כי ליהנות הוא גס ראוי הגוף גם כי איש יא׳!ר
 הגיף אין כי והוא חקחו באהלו לאפר איש הלא
 בתוכו אפר אל ואהל כמלבוש כ״א הנפש אצל

 האהל אל עיקר ולעשות לחוש ראוי מי אל וא״כ
 הוא באהלו לאפר איש וז״א בתוכו אשר אל או

 בו אשר כי לאהלו ולא תקיזו הגיף שבאהל הנפש
: העיקר הוא

 אך ישראל בני כן ויעשו הזאת העצה אחר והנה
 ראותם אחרי אם כי כשמעם מיד לא

 והרבה שלקט מי שיש והממעיט המרבה שוילקסו
 בעומר וימדו כי ראו כן ואחרי ממעיט ויש רב הון

 לא והממעיט המרבה העדיף לא כי וראו במדה
 בסחורה למרבה יתירה הצלחה אין כי החסיר

 היש רק הרבות לבלתי למדו מכם ע״כ מלממעיס
 היצ״ט הוא אליהם משה ויאמר לקטו אכלו לסי

 יזהרו פנית להקב״ה אותו הממשה להם אפר
 כי וי על יותר ללקיט איש ישפע לבלתי

כז משר* שלישי
 העולם לאותו עמו ומוליך מותיר איש אין הנה
 מה על ולא שיפאר מה על איש יעמול ולמה דבר

 ממנו אנשים ויותירו אליו שמעו ולא עמו שיוליך
 למי כ״א ה׳ את שיעבוד למי נשאר והיה ישן ומי

 עליהם ויקציף ויבאש תולעים וירם ודשן ופבע שאכל
 אוחו וילקטו חדלו אז ומן הטוב יצרם הוא משה

 בלבד אכלו כפי איש ביומו יום דבר בבקר בבקר
 1ש השמש וחם וזהו ויסבול יסורין עליו מקבל וגס

 מהעה״ב עיקר עשותו למען יבעוט ולא ונמס צרות
: מוסר תוכחש חיים אורחת כי

 בתהלים זו משנה על זצ״ל הגאון רבינו פירש נם
 הנה כו'( צדק זבחי )זבחו וז״ל וי״ו פסוק ד׳
 קמח אין אם באומרו ההוא מאמר על מאמרנו

 הפוכי פיראו קמח אין תורה אין אס חורה אין
: מנין כלי דברים

 אס לומר תורה עוזבי אנשים דרך כי יאמר אך
 בחת ה׳ ינסני יחן ומי תורה אין קמח אין 1

 בהורה אעסוק אשר את ויראה ונכסים עופר לי
 מי ה׳ לו ישיב זאת הלא כי אשבות לא ולילה יומס
 מסך יבצר לא הלא אתה או אני נאמן יותר הוא

 שאקדים תרצה למה וא״כ מסך אני נאמן כי לומר
 הפיך בתורה שתעסוק אותך ואאמין ממון לך
 כאשן בי והאמין דוחק מתוך בתורה ועסיק בה
 אין אס אמרתי אשר כי התורה מפירות ממון לך

 אס אדרבה כי ואומר מהפך אני תורה אין קמח
 זיחו יאמר זה דרך ועל קמח אין תחילה תורה אין

 וכו׳ איש בני לנו אמרו הלא יאמר יכו' צדק זבחי
 תאמרו ושמא בחשובה שנחזור וכו' בלבבכם אמרו

 שירצנו לה' מיד 'ונשוב כן נעשה שאם לנו יגיד מי
 ייטיב היה טוב וטוב בעה״ב או בעה״ז וייטיב

 ובטחג צדק זבחי זבחו לז״א אליו ונשובה תחילה לנו
 שייטיב תבטחו ראוי יותר כי לכם ייטיב ה׳ אל

ויבטח מעתה לכם מפייטיב כפרונכס אחר לכם
: מבכם בה׳ לבטוח טייב כי פתשובו בהם

 במשלי זו משנה על זצ״ל הגאון רביט פירש נם
 ומצותי תשכח אל תורתי )בני א׳ פסוק ג׳

 : וז״ל זצ״ל הגאון ופירש הפסוק עכ״ל לבך( יצר
 ומפתויי התועים מן הבדילנו כה עד חנה

 אזננו לחכמה להקשיב וילמדני החטאים
 ולחפשה ככסף ולבקשה בה עסקינו ולהתמיד

 והנה כסף ישבע לא כסף אוהב אשר כמטמונים
 ולומר ידבר איש בלב ישן הלא סמוך יצר אלה על

 לביתי אעשה ומהי פנוי הבליעה בית אין הלא
 האומרים דורו עם לירמיה קרה כאשר חוקי ללחם

 שעל עד בתורה תמיד נעסיק אס נאכל מה אליו
 לומר ראו אתם הדור ואמר המן צנצנת הראם ה׳ פי
 לפרנסם לה׳ מעצור אין בתורה כולם יעסקו אם כי

:המדבר לדור עשה כאשר
שלמם הלא כי פה תצדק לא ההיא תשובה והנה

ייסר ־•
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ויבטח קבע ותורתו

 יחיד לשון ביכרו ואיש איש כל אח ייסר
 יחיד בשביל השמים מן לחם הקב״ה יוריד לא כי

 או דרך לו יכין הוא הלא הצודקת התשונה אך
 עראי ויעשה מה מלאכה

 וזה דרכו יצליח ה׳ בשם
 ולהיות בידו יתקיים וזה
 איש מלב יבצר לא כי

 אשר אולי ולומר לקרהר
 במלאכת יצליחני ית׳ הוא

 מזכיותי ה׳ ינכה הלא עראי
 לא ינכה לא אס או

 חנם חסד לעשות יתמיד
 טוב לכן יחיד בשביל

 בעסקי אשחקעה טוב
 כס׳ להעשיר ואיגע העה״ז

 אמיש לא ואח״כ שנים
 בתורה עוסק האהל מחוך

 יחסר לא אז כי ובמצות
 הדרך זה לא אך כל לי

 כה אשר כי יה לו בחר
 כי בימיו יצליח לא יעשה
 כה הלא כי הוא נהפיך

 לאילןשענפיו דוטה הוא למה ממעשיו מרובה

 ועוקרתו בא והרוח טועטין ושרשיו מרובין
 כערער והיה שנאמר פניו על והופכתו

 חררים ושכן טוב יבא כי יראה ולא בערבה
 כל אבל חשב ולא מלחה ארץ במדבר

 דומה הוא למה מחכמתו מרובין שמעשיו
 שאפי׳ מרובין ושרשיו מועטין שענפיו לאילן

 אין בו ונושבות באות שבעולם רוחות כל

 כעץ והיה שנאמר ממקומו אותו טזיזין
 ולא שרשיו ישלח יובל ועל מים על שתול
 ובשנת רענן עלהו והיה חם יבא כי יראה

 : פרי מעשות יטיש ולא ידאג לא בצורת

 ופתחי קינק אוטר חסטא בן אליעזר ר׳ יח
וגטטריאות תקופות הלכות נופי הן הן נדה

מנסחו כל עקורעד
באדם אוחו וישים מה'

למהבכיחוף ולא לגמרי
אל הדכרייחם

 יסור
 והי׳
איזה

 פרפראות
בן חנניא רבי

 כל האס
 ילך יחוייב

אמנם

 תעסוק בך ואנסח אעשירך תרצה למה ה׳ יאמר
 עסוק ואדרנה תנגוד ואולי כן אחרי בחורה
 כי כן אחרי שאעשירך ני ונטח מעוני בחורה

 בה׳ אתה לבטוח טוב כי וכבוד עושר בשמאלה
 התנא רמז אחשוב וכאשר באדם ה׳ מבטוח

 חורה אין אס חורה אין קמח אין אס באומרו
 אין אס לאמר אנשיס דרך הלא לומר. קמח אין

 ואח״כ קמח חחלה ה׳ לי ויחן תורה אין קמח
 חורה אין אם כי הוא נהפוך אך בחורה אעסיק
 פתח ואחה יתברך מאחו קמח אין תחילה
 שלמה דברי אלה והן יתן והוא קמח בלי לעסוק

 יצליסך חרצה חם והוא וכו' תורתי בני בחכמתו
 וזה וזה תצליח ואז קבע ומצוחך תורתך עפה ה׳

 בלי כלומר וכו' תורתי בני וזהו בירך יתקיים
 שהיא ולמה בני שאתה למה רק פרס תקות

 אל באופן בה עמלך שתתמיד תשכח אל הורתי
 יצור מצותי שהן שעל במצות בזה וההקש חשכחנה

 בידים נעשית מלומדה אנשים מצות ולא אוחס לבך
: עמם בל ולבך

 בירמיה זצ״ל הגאון רבינו פירש משנה האי סלס
 ה' אמר )כה ח׳ ס״ס עד ה׳ מפסוק י״ז 1

 זרועו בשר ושם באדם יבטח אשר הגבר ארור
 יראה ולא בערבה כערער והיה לבו יסור ה׳ ומן
 ולא מלחה ארץ במדבר חררים ושכן טוב יבא כי

 ה׳ והיה בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך : חשב
 ישלח יובל ועל מים על שתול כעץ והיה :מבטחו
רענן עלהו והיה חס יבא כי יראה ולא שרשיו

ד

זולתו

 באדם ביטח
:במדבר ישכון

 כי יאמר
 באדם בוטח יש

בוסח ויש
לב חכם כי בחכמתו או

 חיי( טעשות ימיש ולא ידאג לא בצורס ובשנת
 הנה ה׳ אמר כה .וז״ל שם הגאון רבינו שירש

 זרועו בשר ושם ואומרו באדם ינסח אשר אימרו
 קושיות ב׳ והנה שונות נמלות ענין כסל יראה

 יסיר ה׳ ומן אומרו ועוד
■בא לקו שקו שאס לכו

 ה׳ ומן אמר ולא
 אומרו ועוד מבטחו
 בערבה כערער

 הראוי אל לזה יש דמיון
 ולא אוסרו ועוד ענשו אל

 ועוד סוב יבא כי יראה
 כו׳ חררים ושכן אומרו

: לחבטה
 : וכו׳ עקשיא

ח
 בגבורתו וזה בעצמו
 בממון ומצליח עושה לבו בחכמת כי אומר

 כ״א לט אל ישית ולא מלחמה עושה ובתחבולות
 ואס שעזרו יצא מה׳ בזרועו זולתו על התגבר
 אל הדבר נתן יתברך הוא הצליח לבו בחכמת

 ועל דעתו מסכל היה לנגדו היא חסן לו כי לבו
 באדם יכסח אשר הגבר ארור אמר אלה שלש

 גבור כי לו עמדה זרועו בשר שם אשר וגס זולחו
 ה׳ אל הדכר ייחס לא זרועו לו ותושע הוא

 בשר כי שאמר זרועו בשר שם אס כי שעוזרו
 זרועו הוא ה׳ כי אמר ולא לו שעמדה היא זרועו

 הצליח לבו בחכמת אשר ועל . בשרו זרוע ולא
 אמר עשה לבו ולא לט עם היה ה' כי אמר ולא
 ה׳ עם מהיותו לבו מסיר כי לבו יסיר ה' וסן

 אס כי להצליחו יתברך שמאחו מחשבות לחשוב
 כי ידע ולא השי״ח והצלחת מה׳ נסרד שלבו אומר

 הצירך לפת ית׳ הוא יגלגל באדם יבטח אס
 איש כערער אס כי מכיר לו ואין צדדיו לכל יתהפך

 או ואיננו בו בטח אשר האדם כי בערבה יחידי
 אחרי וישליכהו או לעוזרו אנה ולא דעתו שנשתנה

 או בזרועו עצמו הנוטח ועל מושיע לו ואין גוו
 אין כי ית׳ ה׳־א יגלגל הלא כה׳ ולא לנו חכמח

 בסיב אפילו אם כי עצמו ע״י יצליח שלא צ״ל
 כד״א בכללם הוא יהנה נא העם כללות אל הבא

 ית׳ הוא שיעשה אם כי יושבת אנכי עמי בתוך
 לא והוא הטוב יבא כי לו יהיה לא זה נם כי

 חרריס ושק וזהי נולה או הסוב יבא כי יראנו
במדבר
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 ולא מליחה ארץ שהיא כפול והיובש כו׳ במדבר

 : רבים לשון הררים אומרו אל פירוש והוא חשב
 ידע לא מי כי לב לשוס ראוי כו׳ הגבר ברוך

 אומרו ועוד מבסחו הי יהיה בה׳ שהנוסח י
אחר כי כו׳ יובל ועל מיס על שתול כעץ והיה

יובל על היות צורך מה מיס על שתול שהוא
 לעץ יהיה לא כי עוד ולא שחילתי במימי שרשיו
על היותו הוא טוב טיב ממש מים על שתול
על היותו וגם ממש מים על מהיותו לח מקום

 זה ואין לארץ מתחת שיתגלו שיראה שרשיו יובל
 חם יבא כי יראה ולא אומרו ועוד דרכם משוש
 בו תצדק לא העץ שהוא המשל על מדבר עודנו
 החום שיראה הוא סוב האדם על הוא ואס ראיה

 והיה אומרו ועוד אותו יראה משלא בו חוק ולא
 מהו יזכיר ולא הפרי מענין יאמר רענן עלהו
 ידאג לא בצורת ובשנת אומרו ועוד עיקר שאיט

 ועיד ישראל צרח על לדאג מחוייב אדרבה הלא כי
 ויעשה יאמר והראוי פרי מעפות ימיש ולא אומרו

 יש קשר איזה ועוד מעשות ימיש ולא מאי פרי
 :אחריו עם לא וגם הקודם עס הלב עקוב לפסוק

 ומלבד בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך יאמר אמנם
 לו יתוסף עוד מברכו שאני הברכה

 מבטח לו יהיה ממלאכיו א׳ את ית׳ יצוה שלא
 להצילו מבסחו בעצמו ה׳ יהיה אס כי עוז

 כו׳ כעץ והיה כי לו ועוד בעצמו לו ולהיסיב
 החיים ועץ פשוק על רז״ל אמרו הנה כי והוא
 בראשית מימי וכל הגן באמצע החיים עץ הגן בתוך

 צלו תחת התורה חופשי וכל מתחתיו מתפלגין
 הוא הגן את להשקות מעדן היוצא הנהר והנה

 מעדן יוצא הוא כי ההוא העץ ממקום למעלה
 וידוע החיים עץ בו אשר הגן את להשקות ונפשך

 אך בגן כשתול הוא שבגן החיים עץ אותו כי
 למעלה הוא ההוא האילן עיקר ששורש יבצר לא

מציאותו והתפשטות יוצא ההוא שהנהר 3סהפ^
: מפה של בג״ע כשתול הוא

 ,בה יבטח אשר האיש כי אמר הענין אל לגלא
 השתול לאילן דומה מבטחו ה' והיה

 הגן שבחיך החיים כעץ שהוא מיס על
 מימי שכל רז״ל כמאמר מיס על שתול שהוא

 נפשו תהיה ככה מתחתיו מתפלנין בראשית
 ה׳ בהיות שיושפע השפע מימי שמרוב החיים בעץ

 עץ בצל כאשר רבים צדקיס יחסו בצלו מבטחו
 שעל במה הנזכר לעץ ידמה ועוד ההוא החיים

 מקבל שהוא גס כי שהוא שרשיו ישלח יובל
 יבצר לא מעדן היוצא יובל הוא מנהר השקאה
 מהנהר למעלה כי שהוא ההוא יובל על פשרשיו

 העיקרו שורשו החיים עץ כי קרשיו יקלח ההיא

כח משח שלישי
 למסה ששתיהן עם האדם ורוח נפש כך למעלה
 בעליון ולמעלה הארץ בג״ע למעלה שורשן באדם
 יש ישראל כל השנא וכמאמר עליונה בארן
 צדיקים כולם ועמך שנאמר לעה״ב חלק להם

 אצלנו כמפורש מפעי נצר ארץ יירשו לעולם
 שהוא לאילן דומה צדיק למה ז״ל מאמרם שהוא
 הנפש שורשי כי שהוא ט׳ סהרה במקום נסוע
 ונקראת העליונה בארץ נסועיס הנס שבאדם ורוח

 נשארו ששרשיו כנצר שהיא מפעי נצר שבאדם הנפש
 שלא למסה ובא משתלשל רוחני דבר אין כי למעלה

ן שורשו והוא למעלה מציאותו ישאר
 הצדיק נפש ;יה שת אמר הענין אל ונהזלר

 נג״ע שמציאותו החיים כעץ ההוא
 כך מעדן היוצא הנהר מעל למפלה ושרשיו הארץ
 למעלה יהיו הלז הצדיק ורוח נפש של פרשיו

 ולא העליון במילוי שהוא ההוא הנהר על למעלה
 בבא כי והוא מם יבא כי יראה פלא אם כי עוד
 לא במקומו כי אותו יראה לא לעולם רוגז כח

 הגיף ונס זכותו תנין כי ההוא הדין חוס יהיה
 כוללות שהמה דברים בשלשה בארץ יאושר בפה״ז

 ועל מזוני בני מיי שהם העה״ז טוב כל יופי
 האילן עיקר שהוא מה בלבד שלא אמר החיים

 העולם באותו החיים כעץ שיהיה הנפש הוא
שבאילן כעלה שהוא הגוף גס אם כי מעתה

 ולטש מכפה בהוא הגוף כך הפרי את המכסה
 ויבלה יכמש שלא רעק יהיה הוא גס הנפש אל

 בשנים צ״ל אין מזונו ונם יאריך כ״א האילן כעלה
 היא ט ידאג לא בצורת בשנת גס כ״א הטובות

בני ופל שנים בשאר נס ומה מזונו לו יזמין ית'
:פרי מפשוח ימיש ולא אמר

 בשנת כי ז״ל במ״ש ט׳ בצורת ובשנת יאמר אן
 לא אם מפתו לשמש לאדם לו אפור בצורת

 שמתיחסת בצורת בשנת כי אסר בנים חשוך יהיה
 הוא כי שהוא המקום אל ולא השנה אל הבצורת

 יבא ט יראה פלא שאמרתי במה כולל בצורת
 הוא אשר במקום כי הנזכר החים שהוא רוגז

 פלא היות שעם ימפיך רעה תהיה לא שם נר
 ממפות ימיש לא פכ״ז בניס חוכך שאינו ידאג
 בעקומו כי פרי לעפות ויוסיף מפתו שישמש פרי

 מפשות עצמו יעצור ולא רעב חרפת תהיה לא
 נראה הלא תאמר ושמא מקומות שאר על כרי

 דע הזאת בדרך יצלח ולא בה' בוטח ביראה מי
 מי באומרו הוא ואנוש הכל הלב עקוב יש כי

 לב חוקר ה' ואני ללבב יראה לא האדם ט ידענו
 זה לי א לבך שית ולכן ט׳ כדרכיו לאיש לחת ט׳

כן ולא בה׳ בוטח היותו לכל שמראה הסוג מאותו
נדרטו לו נותן ואני לבו

נן
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. וז״ל אמיר בם׳ זציק״ל *
 לכל וקדשחו ארז״ל והנה

 ליטול ראשון לפתוח ראשון
 יתכן זה דרכם פי ועל

 אני באמרו הערנו אשר
 אמר ולא מקדשכם ה׳

 ענין מעין שהוא מקדשו
 על בתנהומא ז״ל מאמרם

 אכבד מכבדי כי פבוק
 לה׳ כי ת״ח המכבד זה

 יקראו ומשרתיו המה
 ובזה בענידתס ככהניס

 ישראל אתה וקדשתו יאמר
דבר לכל הכהן את

 לבדך שבקדושה דבר
וכו׳ ראשון יפה מנה

 * סליגי ולא חדא אמר ומל הדא אמר מר אם הו
 השכלתי מלמדי מכל מפסוק שמביא הראיה ד(
 אדם מכל לומדו שעל שם איתר אינו הלא כי

את הכובש גבור איזהו אומרו ה( . חכם נקרא

רביעי פרק
 אדם טבל הלוכד חכם איזהו איטר זוטא דן

נבור איזהו השכלתי מלמדי מכל שנא׳
 אפים ארך טוב שנאסר יצרו את הכובש
 עשיר איזהו עיר מלוכד ברוחו 1ומושי מגביר
 תאכל כי כפיך יגיע שנא׳ בחלקו השמח
 וטיב הזה בעולם אשריך לך וטיב אשריך

את המכבד מכיבד איזהו הבא לעולם לך

כי שנאמר הבריות
וכו׳ ראשון לברך שבקדושה

 שתתכפר ידו על נותנו היותך על כן תעשה ולא
 לחם את כי כבודי בחינת על אס כי בעבדחו

 לאלהיו הוא קדש כן על כי מקריב הוא אלהיך
 בזה וחרויח אותו בכבדך מכבד אתה שהותי באופן

 אני וזהו אכבד מכבדי כי כמו אכבדך אני גס כי
 שווי׳ תהיו כמוך כמוהו כי כאחד מקדשכם ה׳

 ענין הוא מקדשכם אומרו כי ממני כבוד לקבל
 ראשון לברך ז״ל שפירשו וקדשתו כאומרו כבוד
 אם כי לגמרי מפשוטו המשמעות מוציאין ואין וכו'

 אני זה ועיר לכבוד להיות כקדוש בעיניך יהיה
 לכבדכס וחשובים בעיני קדושים שתהיו מקדשכם

 במדרש לרז״ל הגיד מי לב לשוס ראוי עדיין הנה
אמנם בח״ח מדבר אכבד מכבדי שאמרו חנחומא

ובוזי מביד ככבדי
יקלו

כפיו יגיע האוכל כי לו אמר

 חפים ארך טוב שנא׳ יצרו
 תראה הלא כי לגבור
 מאומרו כי הפכית ראיה

 מנבור אפיס ארך סוב
 אינו אפיה שהארך יורה
 שהוא יאמר ואיך גביר
 . הגביר וגדר תואר

 עשיר איזהו איתרו ו(
 יגיע שנתמר בחלקו השמה
 לו אמר מי וכו׳ כפיך

 כפיך יגיע בו שנאמר שמי
מי ז( . עשיר נקרא וכו׳

יאכלנו שבעצבון ונא בחלקו שמח
 הוא שם :אמור

מביא למה ח(
 בעה׳ז אשריך נך וטוב אשריך בכתוב אומרו פי׳

 טעם לתת רק זה אין הלא כי בעה״ב לך ומיי
 הוא ידוע מאופר שהוא מי כי התיבות כפל אל

 יצריך לעה״ב לך וטוב בעה״ז פירש ע״כ לו שטוב
 פה אליו הגיע ומה ככה על ראה מה טעם סוב לתת

 . כענין שלא ויראה הכתוב חבות בהתכת להטפל
 כי הבריות את המכבד מכובד איזהו אומר מ(

 י( . מכובד תואר ולא מכבד אר ת הוא אדרבה
 כי יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי שנאמר אומרו

 ואיך יכבד מכבדיו כי האומר ה׳ דברי המה הלא
ה׳ כבוד כי הבריות את למכבד משם ילמוד

 האומר זומא בן במשנת דרכנו לפי זה יתבאר
 מכבדי כי שנאמר הבריות את המכבד מכובד איזהו

: וכו׳ אכבד
 ונבאר המשנה כל נעתיק ביארו אל ולבא

 גמר עד וכו' זומא בן וז״ל בס״ד אותה
 כינש היא מה א( .לב לשוס וראוי . המשנה

 מזילחן גדין לגדור בא אשר דברים בד׳ התנא
 נבואה להשגת הצריכיס התנאים על הוא באם

 לומר ראוי היה מכובד איזהו במקום כן אם
 מכל הלומד אומרו ב( • גדרו ויגדור עניו איזהו
 תלמיד תיאר בו יצדק יותר זה הלא הי אדם

התנא במאמר ראה מה כי ג( . חכם מתואר

 ילמד לא הלא כי יקלו ובוזי אומרו יא( .שאני
 יקלו ובוזי יביא ולמה אכבד מכבדי מאומרו רק

 לגמור האם הענין הפיך דברי והוא צירך לבלי
 דברים ירבה התנא יחשד לא לבד בלבבו הפשוק

 יתכן אמנם כאלה: במלות גם ומה צורך לבני
 אל הראויים חוארים לתאר בא הענק בכללות

 וירא׳ האדם בני בהם לטעות האפשריים הדברים
 האדם יהארם אשר החואליס המה ארבעה והנה
 הלא כי והיא מלבם להסיר ובא אמיהתס הפך

 נא אמיר בעיניו חכם הוא אשר כל יאמרו אם
 אדם לכל המלמד יענה הלא החכם גדר הוא מה

יאמר הלא הגיבור תואר ומה אליו יאמרו ואם
 ארצה ויפילהו עליו ויגבר כמו איש יאבק אשר אותו שדחה הנולד את הרואה חכם איזהו האומר

ובחמור אבות חפדי
 מכמה בשנרא אך עדיף בגירהא רבא מחד דלמגמר דע׳ז פ*ק במ'כ שמעתי . הדס מכל הלומד הכם איזהו

 סברא הוא דסכרי׳ דמאי כ״מ אדם מכל למד א נשה בגייסא כנה שכבר מכס איזהו וז״ש עדיף יטואתא
נרסהנששי: כנר לי שימה עדותן כי הניא הככלת׳ מלמדי מכל וז׳ש . ינו?אתא מכלהו ונמיר

 שטבעו מי אי פרקיו בשמנה הרמב׳ם בחקירת אשש־ .יכו׳ מגבור אפים ארך טוב שנאמר יצרו את הכובש נטר איזהו
 טיב דטבעו והסכים משתח זה הרי יצר אס וגובש רע כטבעו מי או משובח הוא כמצות מקיים ובנקל טוב

 ואינו אפו להאריך שטבעו אפיס ארך טיב וז׳ש . ב עש לככליות שמעיות בין וחילק רע אותה רכע דנפש טפי משיב
 והיינו יצרו את הכובש הוא דנטר מיהא ולמדנו אפו ולהאריך יצרו לכבוש כטורח מנטר יותר ענעו מצד יעס5

: דמייתי הראיה
ששכרן
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 הלא וגדלו העשיר תואר נא אמור אליו ובאמור

 מכובד איזהו לו יאמרו ואס חילו רב אשר יאמר
 ד׳ כנגד ע״כ אנשים יכבדוהו אשר יאמר הנה

 כל מעיני עפר ויגלה זומא בן דבר אלו דברים
 ואמר האמת אל מהביט עיניו מראות טח אשר
 זז אין לזולת המלמד יקרא הכס כי יאמר אשר

 אדס מכל הלמד אדרבה אס כי האמחי תוארו
 הוא גבור כי יאמר אפר וכן בסיד נבאר כאשר
 את הכובש אס כי הוא כן לא באיבריו הכח גבור
 בלב אפר וכן יהיה כבחלשיס חלש אס אף יצרו

 נהפוך ידו מצאה כביר אשר הוא עשיר כי איש כל
 דאגה מרבה נכסיה מרבה כי הוא רש אדרבה כי הוא
 המועט בחלקו השמח אס כי עשיר יקרא לא אך
 כ״א יכבדוהו אפר לא מכובד איזהו אמר וכן

 : בס״ד נבאר כאשר הבריות אש המכבד אדרבה
 אחרונים מחלוקת והוא שני דרך יתכן עוד

 חוארים בגדרי מרז״ל הידוע במהמר
 ועשיר גבור חכם המה הלא לנבואה המיוחדים

 כפשוטו דברים אומריה מאחרונים יש כי ועניו
 עליו נופלת גדולה קושיא הפירוש זה על הלא אך

 ונאמן ישר חסיד צדיק איש יהיה היחכן כי והיא
 שפע ממנו למנוע ה׳ היאבה רש איש או חלש והוא

 מלש יהיה לו גרמו מזלו או שטבעו על נבואתו
 נמצאת מלהעשירו נשפו כוכבי שחשכו על או

 המזל החח או הטבע תחת ונתונה תלויה הנבואה
 המחקר מחכמי יש ע״כ נחשב זר כמו והלא

 מאמרם גס כי לומר דעתו הסכימה האחרונים
 על שלפהן מעמד ועשיר גבור מכס באומרו ז״ל

 הענוה היא ברביעית הוא בבחירה התלוי כשרון
 הגבורה אל ראיה בגמרא הביאו אשר זה ולפי

 כובש משה היות לולא כי יהיה הלוחות משיבור
 ע״כ רוחני וכמעט זך הומרו היות עד יצרו את

 כח נבור באיש שאין מה הלומות לשבר כח עצר
 עישר אל ראיה שהניאו מה וכן לעפות יכול גופני

 לב בשום יהיה לך יהיה הפסילח לך פסל מפסוק
 אשר עד התנבא אשר כל כן שאס יקשה הלא כי

 מבני הגדולה הנבואה השיג איך שניות לוחות פסל
: שניות לוחות עד טפיר היות

 פנס עשה וה׳ בחלקו שמח היה כי הוא אך
 היה יתכן זאת והן לו יהיה בפיעל עושר י

 על יעלה איך זה על התעורר כי זומא בן בלב
 ולא במזל תלויה יתברך דבקתו השנת תהיה לב

 מעמד כי אומר גזר ע*כ המעשה וכשרון בחסידות
 שהיא כרביעית הכשרון בשלמות תלויים שלשתן

 וכו׳ נבור איזהו וכו׳ מכס איזהו וזהו מניו היות
 עשיר איזהו אומרו ואחרי וכו׳ עשיר איזהו

 פנינו שלימה משנה והנה ראה בחלקו השמח
 שאני מנת על ואמר האשה את המקדש

משני אוחו חכבדין עירו בני שכל אלא וכו׳ עשיר

י 8 ח

כט
 ואס מכובד היותו הוא העשיר גדר כי הרי עומרו

 שהוא מי מכובד שאיזהו יתהפך כן גם איפה כי
 העשיר גדר אומרו אשרי עשה מה כן על עשיר
 ולא כלומר הבריות את המכבד מכובד איזהו אמר

 הניעו אשר זומא בן כונח כלל דרך זהו עשיר היותו
: אלה דבריו לדבר

 הנה כי והוא לקו קו מאמריו התכת אל לגיא
 אל כיון ולא חכם איזהו ואמר הימל

 על ידבר שם כי הנולד את הרואה האומר ענין
 האיש הוא איזה אס כי והמדוח ההנהגה חכמת

 גדר ימוט ולא באמת הכם היותו גדר ישיג אפר
 כלל והוא אדם מכל הלמד הוא הלא ממנו זה

 להשיג ונפשו לבו שס אדם אין כי והענין נפלא
 ועצום רב כי ערכם חין הכירו עד ההורה חכמת

 תמציא היא גס והיא עליה עצמו ימית אז כי הוא
 כחכמות לא כי לה ואל כח כי להחכימו עצמה

 ובמה הנה ורוחניות ח־ות כי העבריות הנכריות
 הלא ערכה המכיר הוא ואיזה זה מי איפה יודע
 יאמרו אס כי והוא אין אס אדם מכל ילמוד אס היא

 אשר בתורה אחד חדוש לשמוע התחפוץ לאיש
 מרט שקבל הקטן נער מפי הוא אך ידעתו לא
 בשנים ורב גדול אנכי איש הלא יאמר אמור אם
 וימנע כבודי איה קטן מנער אשמע אקשיב אם

 תפני כי יחכם לא כזה איש הנה מפיו מלשמוע
 שימי לה דלית מרגלית ישליך בעלמא כבודו
 הוט ויאבד היפים כל יעשה ככה כי גוו אחרי

 שמזני ערך בן אלעזר רבי וכמקרה תורה של
 אליהם הוא ולא אליו חבריו יבאו שרצה הכבוד

 במקום לבס היה החרש מקרא קרוא עד הגיע
 הנער איה יאמר אמר אס אך לכס הזה החודש

 ואשמע ואקשיב אשיג ארדוף או לו קראן הלז
 זאת אל אס כי אביט זה אל לא כי תורה מפיו

 המדבר הוא הנער לא כי מפיו תצא אפר התורה
 היא כי לבי על אעלה עצמה ההורה אס כי

 לאפר נודע כאשר היא רוחנית כי אתי המדברת
 יהיה בטוח לבו נכון הלז האיש הנה בה מלק לו

 ערכה הכיר עד בא כי התורה חכמת ישיג שהפג
 ומה ספק בלי יהיה חכם עד האיש ישקוט ולא

 מאמרם משלי במדרש נעמו כי רז״ל אמרי מתקו
 הגדול אין מים מה למים תירה נמשלה למה

 אין התורה קי מים השקיני לקטן מלומר מתבייש
 : הלכה או פרק למדני לקמן מלומר מתבייש הגדול
 אדם סכל הלומד חכם איזהו התנא מאמר ן*ךן

 הוקפה כי והוא השכלתי מלמד* מכל שנאמר
 וגס למדתי מלמדי מכל יאתר היה מהראוי כי לו

 מלמדי מכל אמר אך וכו׳ עדותיך כי ענין מה
 יהיה גדול או קטן אם מלמד בשים געלחי שלא

 לא כי הוא והטעם שהתחכם שהוא משכיל נעשיתי
קיה ולא בי הדובר היה הוא שהמלמד בלבי חשבתי

כבודי
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 העולה אה כי אני הסנהדרין וגדול מלך כי כבודי

 הה לי שיחה עצמן עדותיך כי היה רוחי על
 הן כי לי שיח׳ היו עצמן ק המלמד פסי היוצאים

 קטן מסי יצאו אה לי מה כ! ואה עמי משיחין היו
 הגטרה תכלית כלומר גכור הוא איזה . גדול או

 הכובש הוא הימנו למעלה שאין גנור הנקרא
 ברוחו ומושל מאוסר ראית והביא יצרו אס

 יצרו את הכובש הוא ברוחו מושל כי עיר סלו>
 וביאור בכתוב האמור אסיה סארך הביא ולא

 סשע על ועובר אשים ארך סוב הוא לדעתו הכתוב
 הגיע לא חך רעהו לו עשה מאשר המתנקס סגנור

 בשאר ורוחו ביצרו מושל שאינו עיר לוכד לגדר
 יצרו את שכובש ברוחו המושל אמנה . דברים

 בצד הדמות יש כי והוא פיר מלוכד סוב הוא תמיד
 כי עיר לוכד פס ברוחו ומושל יצרו אח לכובש מה

 היות מצד עיכוב לו יהיה עיר ללכוד הבא כאשר
 הם כי שנית עוד .אחד והוא רבים פיר בני

 ובקיאים תולדותם מקום והוא העיר חושבי
 מחון שבח הלוכד מזה יותר ובמובאיה במוצאיה

 ללכוד רק להורגם רוצה שאינו שלישית עוד .לעיר
 ויעבדוהו בהם למשול היא כאשר העיר את

 שהוא עליו יחוסו לא עליהם יחוס שהוא באוסן
 קל ויהיה במיתתו חסציס והם בקיומם חסן

 הכובש באדם ימצאו אלה שלש כן בידם להסתכן
 נמשכים חומריים הס האברים כל כי יצרו אס

 לעומת המה ורבים אוחו ועוזרים היצה״ר אתר
 הנמצא השנית וגס בערכם יחיד שהוא היצ״ס
 בה מושרשים העיר בני היות שהוא עיר בלוכד

 האברים וכלל ביצה״ר מושל הוא ברוחו במושל בן
 ביצ״ט כן שאין מה האדם הולד מיום בהם

 בד ימצא השלישית וגס שנה י״ג מד בא שאינו
 אליהם צריך הוא כי בביפולס חפץ היצ״ס שאין

 ויקרא בביטולו חסציס והמה יתברך לעבודתו
 שלוכד מצד עיר מליכד גבור יצרו את הכובש

 בעצמו בו מנגדיו וזה מעצמותיו חון מנגדיו עיר
 השמח עשיר הוא איזה . באמת גבור נקרא והוא

 אע״ס וכו' כפיך יגיע מפסוק ראיה הביא בחלקו
 ולא ידבר בחלקו שמח שעל בכתוב משורש שאינו

 הכתוב כונת כסל סירש ע״כ הנה עשיר הנקרא פל
 שיראה בעה״ז אשריך ואמר ופוב אשריך באומרו

 לו מאין להודיענו כיון ספק אין אך צריך לבלי
 צ״ל הכפל מהכרח כי והוא ידבר בחלקו שמח שפל

 לאכול יגע הוא אס וא״כ וכו׳ בהעהיז אשריך
 זה הנה יגיעו על קן אם כי בחלקו שמח ואינו

 שהוא הוא מוכרח וא״כ בעהיז מאושר יקרא לא
 עשיר שיקרא לו ויצא דאגה לו ואין בחלקו שמח
 שכר מתן הוא וכו׳ כסיך יגיע אומרו כי מסני
 סשס יורה כן כי למעלה הנזכר ה׳ את לירא

שלשת אל שכיון במקומו ביארנו כאשר הכתובים
§

משה
 באומרו ומזוני חיי כני שהם שבעה״ז אושר מיני
 כו׳ כגסן אשתך באומרו ובבני וכו' כפיך יגיע

 כמסורש כו׳ לבניך בניס וראה באומרו ובחיי
 אל כלומר ט' מכובד איזהו ואמר : במקימו
 באוסן הבריות׳ יכבדוהו אשר למכובד תחשוב

 איזהו אך יכבדוהו ,שהכל מכובד יקרא שהעשיר
 שהוא סובה מדה שהוא הבריות את המכבד מכובד

 וכן בזולתו י תלוי אושר ולא האדם בעצמות קנין
 ולא בעצמו קנין שהוא בחלקו השמח אמר בעשיר

 ודבר ממנו חוץ דבר שהוא ממון בריבוי חלה
 דאגה מרבה ננסים שמרבה מפני וגס האבד

 מכובר יקרא שלא דעתו וגם עשיר יקרא ואיך
 הכבוד ממלך אם כי אדס מבני כבוד המקבל
 אפ״ס אכבד מכבדי כי מפסוק ראיה והביא יתברך

 מק״ו הוא אך המקום את במכבד רק ידבר שלא
 ובוזי פסוק סוף הביאו אל לב נשים כאשר והוא
 הזוהר בספר ז״ל מאמרם הוא אך צורך לבלי יקלו

 כבוד מעל יותר הצדיק כבוד על הקב״ה חש
 המזבח על מקסיר היה ירבעם הנה כי עצמו
בנביא לחפיש ידו ובשלוח ה׳ נגפו ולא לפ״ז
 הקב״ה החמיר בב״ר ארז״ל וכן ידו ותיבש סיד

 ומקללך אמר הצדיק כבוד שעל מכבודו הצדיק בכבוד
 ובוזי אסר עצמו ובכבוד עשה בקום שהוא אאור

:ע*כ מעצמם יקלו
 ובוזי שמפסוק אחר כי הענין אל נבא וב*ה

 לפניו הצדיק כבוד גדול כי נלמוד יקלו
 האמור אל ראיה מזה הנה עצמו מכבוד יתברך

 ודאי הצדיקים את שהוא הבריות את המכבד כי
 כן אס עצמו את מהמכבד יותר יתברך יכבדהו
 המכבד את שיכבד שכן כל יכבד שמכבדיו באומר

 הבריות את המכבד אסר פלא שידוע הצדיקים
 נאה לא אשר את ולא הצדיק את המכבד על לק

 סוף התנא שהביא מה יתיישב ולפ״ז כבוד לו
 כיון אך :מותר דברי שיראה יקלו וביזי הפסוק

 הכריחני מי כלומר שכתבנו כמו בביר הנדרש אל
 הקב״ה יכבד הצדיק את המכבד שאת לומר
 הק״ו הוא משם כי יקלו ובוזי אומרו הוא הלא

 וזיל בראשית פרשת אמרו ובתנחומא . כמדובר
 מפין והוא חורה בני המכבד אכבר מכבדי

 את מכבדים כמה כי למו שהוקשה והוא מאמרנו
 ורע צדיק קושייח היא זו כי בעה״ז להם ויצר ה׳
 כרותה ברית כי תורה גני המכבד אמר לזה לו

 וזהו יתברך מאתו בודאי ויכונד לו שייטב היא
המכבד מכובד בודאי שהוא מכובד איזהו

: הבריות את
 ג׳ בקהלת זצוק״ל רבינו פי׳ כו' עשיר איזהו

 נקדים הענין אל לבא .וז״ל כ״ב ססוק
 קדמונינו מכל נעדרו לא המשניות כל כי ראשונה

 יקין בשם בם הנאמר ׳אפילו ודומיהם ושלמה ?דוד
ומה
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את אותם ועשיתם כי לכס יגרור וזה ל״ת מצות משה שמצא ארז״ל והנה חולק כשאין גס ומה

תחללו לא וכן נזה אתכם המבטיח ,ה אני מ״ע אומר בני אלעזר אומר הקב״ה את ע״ה רבינו
נו שיש דנר מלעשות שתשמרו קדשי שם את קבל משה האמור על וכן וכו' שנתה נש שרה

חילול דמי היכי דאמר יוחנן רבי כענין ה׳ חילול בתחלת לאומרו ראוי שהיה כו׳ משיני חורה
ראשית שהוא זרעים סדר

עזאי בן ב " יקלו שנעל תורה סדרי כל
העביו טן ובורח קרה להורות שהוא ואמרו שה
המוסרים כל גם כי

מוסריו תוכחת ואיש איש כל שאמר שבאבות
 והנה דור לדור ונמסר משיני משה קבל הכל

 עשיר איזהו וכו׳ אומר זומא בן הוא מכללם
 אשריך תאכל כי כשיך יגיע שנאמר בחלקו השמח

 בחלקו שמח ילמד איך לב לשית ראוי ועוד כו׳
 אין באשר הלא כי תאכל כי כפיך יגיע ק משם

 לומר חלק לו אין ממלאכתו אס כי יאכל מה לו
 טובות על מצטער שאינו מי כי הוא אך בחלקו שמח

 כי בחלקי שמח הוא כי מיניעו ואוכל הזה העולם
 העה״ב של ובחלקו לעה״ב חלק להם יש ישראל כל

: שמח הוא
 אומר אחרי כי והוא הכתוב ענין אל נבא1

 קלקול על בעיר הנעשה מעוקל ממשפט
 הדבר בראותו איש יתעצב דבר והוא אדם בני

 בשמחה ה׳ את עבוד יוכל ואיככה ההוא הרע
 ע״ה יתברך שסו לאוהבי כמששט לבב ובטוב

 ישמח מאשר הזה לדבר טוב אין כי וראיתי אמר
 הטובים מעשיו הס לו המיוחדים במעשיו האדם

 בו שנאמר חלקו הוא כי בעה״ב לו ייסב בהם כי
 בעה״ב שלו חלק הוא בחלקי השמח עשיר איזהו

 שנמצא חלקו הוא כי במעשיו ישמח אמר חהו
 לו וטוב בעה״ז ואשריו עשיר והוא בחלקו שמח

 קלקול על האדם אח אנחם למה וש״ת לעה״ב
 במה וכו׳ הרשע שמה המשפט שמקום הדין

 מחקן טוב שאין ואמרתי עצמו במעשיו שישמח
 נקמות לראות שיתעתד מה על אנחמהו ולא זה
 הנביא כמאמר צדיק ומרשיע רשע כמצדיק ה׳

 שרפם וכו' קש נאכל והיה וכו׳ רשע מצדיקי
 הוא הלא וכו׳ יעלה כאבק ופרחם יהיה כמק

 עת עד יחיה לא הדבר על המתעצב אולי כי
 יביאנו ומי צדיק ומרשיע רשע מצדיקי פקודתם

 יביאנו מי כי אומרו וזהו במפלתם לראות אח״כ
 שאמרתי מה כלומר אחריו שיהיה במה לראות

בראות בחרתי ולא וכו׳ ישמח מאשר טוב אין כי
: וכו׳ יביאנו מי כי הוא ברעתם

 למצוה רן הוי אומר פזאי בן ב׳ במשנה
 זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו׳ קלה

: וז״ל אמור בפרשת
 יאמר האמור זולה וכו׳ מצותי ושמרתם

 גוררת מצוה ענין והוא אחרת דרך
שהם מצותי ושמרתם יתברך הוא שאומר מצוה

6

 בישרא דשקילנא ה׳
 דמי יהבינא ולא מסבחא למצוה רץ הוי אופר

 דאמר כרב או לאלתר מצור. גוררת שטצוה ז
 כגון ה' חילול דמי היכי ועבירה

 ובלא ציצית בלא אמות ארבע מסגינא אי אנא
 כי ספק אין והנה .אלו בדברים וההיקש תפילין
 יבא שאם בה' יבטח ה׳ את חלל לבלתי הזהיר

 יעבור ואל שיהרג ברביס שיקדשנו ה׳ את לקדש לידו
 שמו לקדש ה׳ יביאנו חלל לבלתי נזהר אשר כי

 תחללו לא וזהו ה מצו גוררת מצרה כי כן גם יתברך
 את תחללו שלא ממה כי לומר יכו׳ קדשי שם את
 כי ישראל בני בתוך נקדשתי כן ידי על קדשי שם

 נסק שהוא ברבים שמיס שס לקדש לכס יגרור
 בגדר מקדשכם ה׳ אני כי הימנו למעלה שאין ומצוה

: אבות במסכת התנא מאמר והוא המצוה
 להעיר ראוי והנה וכו׳ אומר עזאי בן
הלשון דקדוק ראשונה י

 למצרים רון אמר ולא וכו׳ ובורח וכו׳ רן הוי באומרו
 מאומרו כי המשנה בענין ונס העבירה מן וברח קלה
 לא שאס יראה מצוה גוררת שמצוה וכו׳ רן הוי

 לעשותה רן להיות ראוי היה לא מצוה גוררת היתה
 לרון ראוי ג״כ עצמה מצד אס כי הוא כן ולא

 לברות ראוי עבירה עבירה תגרור מבלי וגם למצוה

 קלה העבירה מן אמר לא בעבירה למה (3 .ממנה
 ראוי קלה מעבירה גס הלא כי במצוה שאמר כמו

 הידיעה בה״א העבירה מן אומרו ג( . לברוח
 צריך למה ד( . מעבירה ובורח יאמר היה והראוי

 ה( . מעבירה והשמר יאמר די והיה בריחה גדר
 אשר סעס הוא אם וכו׳ סצוה מצוה ושכר אומרו

 ענין הוא ואם בוי״ו מצוה וששכר יאמר ראוי היה
 יראה כי י( .לו דומה איננו הנה הקודם עם אחד

 האם מצוה סצוה שכר תהיה איך כי הבנה •משולל
 אלא אינו הוא פעולתו השכיר פעולת שכר נאמר

ופכר באומרו זה בקושיא וההיקש שכירוחו דמי
: עבירה עבירה

 לעבוד דעת ללמד בא דבריו פתח הנה אמנם
יאחז אס כי הוא הלא ה׳ את

 לא חסידות דרך גס ומה ה' את לעבוד דרך
 יעשנו עד בו יורגל אס כי לפרקים אותו יעשה
 ומה ממנו טובה המדה חמוש כן לא שאם בטבע

 החסידות במדח יאחז הרואים ישחקו עליו אס נס
 ע״כ יעזוב הכל אח וגם ויבוש יעזבנו זאח״כ

 לו תהי עד מאוד וחזק הולך תמיד יהיה צריך
 קלה למצוה רן הוה או׳ וזה טבעי בדבר הרגל

 רן הף כלוחי הוה לשון הכל העבירה מן ובורח
תמיד



יחם משהרביעי€0

מדרך יתרחק לימר וכו׳ רן
 ח׳ לפחות ממנו שחבצר סצוה מצוה ששכר עבירה גוררת ועבירה דרך כי לסוחר עובר

העביר ית' הוא אפר זולת ושכר

 בורח וכן לסצוה בריצה רגיל תהיה כי תמיד
 קלה למצות רון אמר ולא העבירה סן הווה לשון

 הראשון הדרך הנה המשנה ולענין כו׳ וברח
הוי באומרו הוא הלא עליו אדם לב יפול שאחשוב

אבות חסדי

סחורה שבהזדמן התגרים
 כעת זה הנה ואומרים מתעצלים מועט שהריוח

 גדול שהריוח סחורה תזדמן אם ונראה נמתין לפנינו
 אח״כ ונעשה לפנינו הקלה הנה חבא לא ואס

 נייחל לומר קלה במצוה כן תעשה אל אמר לאסט
 מעתה נתבטל ולא חמורה הזדמן אם נראה עד

 נטפל אז בקרוב החמירה תבא לא ואם בקלה להספל
 כי קלה למצוה במרוצת מיד רן הוי אס כי בקלה
 הוא כן לא אמרת לך הבא ממנו שבהמנעך לומר

 מצוה כי אחרת תזדמן זאת תעשה אס אדרבה
 יעלה ואל ממנה בהתבטלך כן שאין מה מצוה גוררת

 אתה אחת שלמצוה אחת למצוה הרון כי רוחך על
 וחמורות קלות הנגררות כל הן לרבות אם כי רן

 איש יאמר אפשר כי והוא בזה כיוצא בעבינה ונס
 מעפוחה בהמנע לנו די קלה עבירה תזדמן אם

 לברוח אך במקחו הפסד בראות התגר כדרך
 אליה תבוא או לכעור הדומה מכל מאוד והתרחק

 כן העשה לא אמר לזה קלה עבירה בשביל צורך אין
 העבירה כלו׳ הידיעה בה״א העבירה מן ובורח רק

 קלה מצוה לעומת הקלה היא האמור אל הדומה
 אם העבירה באיכות להסתכל לך אין כי שהזכיר

 כי מאמת כירח אינך כי בורח לבלתי היא קלה
 בורח ונמצאת עבירה גוררת עבירה כי מרבות אס

 והעבירה מצוה גוררת המצוה למה תאמר ושמא מכולן
 ששכר ענינו וכו׳ מצוה ששכר לז״א עבירה גוררת

 כמלך הקב״ה שעושה זולתי ליכא עלמא בהאי מצוה
 לי עשה לו שאומר האומר אוהבו את שר או

 לך אתן מיד תעשנה ואס רב בשכר פלוני אומנות
 סוב שכר תמיד שתרויח במה לך יחסר ולא אחרס

 בה שירויח אחרת לו מזמין מצוה לעושה הקב״ה כן
 והשטן בהן המורגל בעבירה וכן בעה״ז ספרן א־ן כי

 : עפה שכבר מה בשכר בה שיאבד עבירה לו מזמ־ן
 ענין בהקדם והוא התנא בכונת יתכן עוד

 כבגד לו יהי לגבר סוב אשר נאת מוסר
 ימעסו כי הוא הלא מעיניו ילוז ולא יעטה

 בהם לו היה אולי א' סבות לשני זכיותיו בעיניו
 אשר מעט אולי שנית לשמה היו ולא פניה צד

 קטונתי יעקב כמאמר ממנו אותם נסו לפניו היו
נשאר לא אולי העס לשאר ק״ו החסדים סכל

בהארה
 נפמתו ולפרש בעדו ילין רחמים מלאן ממנה שנעשה עצמה המצוה היא מצוה שכר מז״ה סירש .מצוה סצוה ששכר 3
 עבירה ושכר שכתב ווה להענישו חבלה מלאך ממנה נעשה בעבירה וכן פלה השכר בעצמה היא ,

: עצמה העבירה
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 אשר והצלות טובים חסדים כמה ע״י א' גם לו
 בנסו הכיר 'ולא נס לו נעשה אשר זולח ה' הצילו
 עיניו נגד וישים מצוה משולל היא סן יחוש באופן

 שאין יתפאר אפר האיש מי כי העבירות כן לא כי
אין אדם כי עבירות לו

 הקדמת , אותן לעשות היחל כאשר ראשון ראשון
 היא עושה שאדם הסצוה כי ומפורסמת גלויה שנית

 אצלנו ככתוב ומענגחו ומעסרתו לו המאירה עצמה
 עצמו הטוב כי סוב ישלם צדיקים ואח פסוק על

 שהפליג האור כי פעולתו תשלומי הוא שעושה
 כי בעבירה וההיקש מלאך ממנו נעשה בעשותה

 שעשת עונות כמתפר כי ובגיהנס פה חייסרנו היא
 הן הן כי בגיהנם אותו הממרקים חבלה מלאכי הס
 מאמר והוא בידו ומשחתו משחית נעשה אמד כל כי

 רעתך תיסרך ואומר עינינו ביד ותמונגנו הכתוב
:רעה תרדף חטאים ואומר

 יהיה לומר וכו׳ רן הוי אמר הענין אל ונבא
 עשית אשר סציחיך מיעוטי כי בעיניך

 מן ובורח קלה שתהיה גם למצוה תמיד רן והוי
 תדע כי ממך יבצר לא אשר לך הידועה העבירה

 הלא וש״ת אחד אחד לפחות לך ידועה עבירה לך יש
 למצוה שארון במה כי קושיא עליה יש חלוקה בכל
 לעשותה שארון מצוה לי תוסיף ומה חתן מה קלה

 בורח אמרח למה העבירה מן ובורח אמרת ואשר
 ומן אחריו שרודפים מי על כ״א יצדק לא אפר

 על ע״כ עבירה מן והזהר אלי תאמר היה הראוי
 אמר קלה למצוה רן הוי אומרו שעל הא׳ הקושיא

 הלא כי אחת מצוה לעשותך בעיניך ימעט חל
 מצוה גוררת מצוה הלא כי מצות חמלאך זאת

 זאת האחרת גם אחרת לך תביא זאת כאפר וא״כ
 מן וברח אמרתי ואשר קן אין עד כן לך תעשה

 רודף כי בריחה ל׳ או׳ בעיניך יקשה אל העבירה
 וא״כ עבירה גוררת עבירה כי לך דע אתה כי אין

 אמרת לך תגרור היא שעשית סמך יבצר לא אשר
 שעשית עבירה איזו כי אותך יש רודף כי נמצא

 אתה צריך וע״כ אחרת לך לגרור אותך רודפת
 מתחלה אמר והוא אויב מפני כבורח ממש לברוח

 ממך תעדר שלא לך הידועה כלומר העבירה מן
 יש חיים רוא או כח האס וכי וש״ת אחת לפחות

 מצוה חגרור זו כי העבירה או המצוה בפעולה
 הלא כי החסן על תחמה אל אמר לזה עבירה וזו
 השניה ההקדמה ענין והוא מצוה מציה שבכר דע

ומאשרתו מלאך נעשה עצמה המצוה כי פכחבנו



פרק י ירים $1
 ששכר וזהו שכרו והוא נמרץ ותענוג בהארה

 צדיקים ז״ל מאמרם על וכמאמרנו מצוה מצוה
 עצמן מצותיהס בראשיהם ועטרותיהם יושבים

 היא עבירה שכר וכן רוחניות עסרות שנעשים
 שהוא השומאה כח היא שנעשית עצמה העבירה

 הוא גס נקרא והמשחית להשחיתו משחית
 העביר ,ה גם על הזוהר ספר כמאמר חסא

 למצוה שיש אחי כי מעתה אמור כן אם חסאחך
 קדוש מלאך תעשה כי המצוה שכר להיות כח
 לא איך משחית מלאך להעשות בעבירה כח ויש

 לגרור ולעבירה מצוה לגרור למצוה כח יהיה
 כוונת זאת והן למינה ואחת אחת כל עבירה

: כמדובר הכתוב
 באומרו כתבנו' אשר והוא בכתוב יתכן עוד

עצמה המצוה כי שהוא מצוה מצוה ששכר
 וכעובדא מלאך עשותה עד קדושה הוויית •עשית

 וזה חגיגה במסכת דאעסק ההוא על דנמרא
 יהיה בלבד ולא מצותי ושמרתם שה יאמר

 רצוני ונעשה שאמרתי על טובה לכם שאחזיק
 והויה עשיה ממש כי אותם ועשיתם שגס כ״א

 עושים אתם ממש אותם כאלו בהם תעשה חדשה
 ה' שחני למה וזה מלאך נמשה אחד הל כי והוא
 רק במקיימם שאין ודם בשר כמצות מצותי ואין

 מחכמי וכנודע ה׳ אני וזהו מלך רצון משוח
 ממו שייכות יש ומצותה לתורה נס כי האמת
 הוא אחד ומעשיו חכמתו תורתו הוא כי יתברך
אותם שעשיתם שמה נמצאת אותם ועשיתם יאמר

:ה׳ אני הוא
 מסנה האי על זצוק״ל הגאון רבינו שירש גם

 יבין סי שגיאות . י״ג שסוק י״ט בחהליס
 הדין שיודע ,א שגיאות מיני שני יש הנה ,וכו

 החלב על חשב כענין במציאות ששוגה אלא
 ועשה שבת שהיה שכח או ואכלו שומן שהיה

 על ידע ולא הדין ממנו שנעלם שנית . מלאכת
 אמר תלמוד שגגת והיא ומשאו אטור שהיה דבר

 כלומר יבין מי שגיאות הראשונה הבחינה על
 שמת לא למה נאמר לא כי השוגה יאשס לא

 לשוגג שקדם דבר מחוך הבנת שלא להשמר לבך
 לו שיארע יבין מי הלא כי לידך זה כיבא הזה

 נמשך דבר אינו כי שומן שהוא החלב מל שיחשוב
 מנסתרות שהוא השני הסוג אך אחר מדבר

 אצטרך בזה תלמוד שגגת שהיא ממני הדין שנסתר
 שנגח לי שיש במה אכשל בל שחנקני שניך לחלות
 אחלה בלבד ולא זדון מלי הטלות לבלתי תלמוד

 הם מזדים גס כ״א השוגג מן שחנקני פניך
 אשמתי כי מזיד אחטא שלא אומר ואיני הזדונות

 כבר שמשיחי הזדונות כי הוא אך עצמי מל
 לי לגרור בי ימשלו אל מהם עבדך חשוך

 ואחר עבירה גוררת עבירה כענין אחרים זדונות

רא ל ימשה רביעי'

 ונם מנסתרות שינקהו אחד דמים הב" אומרו
 דסליק מאי על יאמר בי ימשלו אל מזדים

 שאלתי ,ה בעיניך תקשה אל לומר איחס אז מינה
 י שחסנעוי שואל איני כי מזדים שתחשכני זאת

 כי איתם שאז כ״א בחירתי וחהפך מזיד מלחטא
 אחרת לי שתגרור העבירה את תניח לא

 תמימות בעל כחם שאהיה כ״א אוחי עזכרחח
 כה דפחח הראשונה ועל להרס מכריח לי שאץ

 אסר תלמוד ששנום היא נקני מנסתרות שהוא
 שחנקני מה שע״י רב מפשע ונקיתי זה מל

 שעולה ממה נקי אהיה לבד לא תלמוד משננת
 אהיה גס כ״א למדת לא למה לי שיאמרו זדון
 ממש אחטא פן שהוא רב מפשע דרכי •ני על נקי

 תלמוד בשגגת משל דרך שאם והוא בדול מזיד
 מזה ימשך כן אחרי כדת נא אפר דין אשפוט

 ספיחי כי ק אחרי אדע שאס והוא רב פשע
 אם כי הדין להפך אשוב לא הכבוד מפני בדין

 דנתי יפה כי ואומר דנתי באשר אחזיק אדרבה
 ובמתק רב פשע שהוא משפט מעות נמצאחי

 התנא מאמר מל מאמרנו לנו הורה לשונו
ששכר וכו׳ ועבירה מצוה גוררת סצוה
 מס מצוה ששכר אומרו הלא כי וכו׳ ושכר וכו׳

 ונם ואיננו. האמור אל טעם כנותן הוא הלשון
 גוררת מצוה מרו א אחר אך מצוה סצוה שכר איך

 מי חתמה אל אמר עבירה גוררת ועבירה מצוה
 כי לגרור בעבירה או מצוה בפעולת כח נחן
 היא מצוה שכר כי דע לז״א חיים רוח בה אין

 נעשית שהמצוה רק ז• אין אשר עצמה המצוה
 כענין וסענגו ומעסרו לו מאיר והוא מלאך

 אמר שלא בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים
 שהם שלהם כלומר עטרותיהם לומר ועטרות
 בעבירה וההיקש במצותיהס שעשו מלאכים
 פה וגס בגיהנס אותו הדן והוא שטן שנעשית
 מצוה שכר וזהו עונינו ביד ותמוגגנו כאומרו

 גוררת ועבירה עבירה עבירה ושכר מצוה
 בהן כח אשר הן וקיימים חיים כי עבירה
 מזדיס נס באומרו המשורר כיון וזה לגרור

 קטיגורים נעשים כי לומר מזדונות אסר ולא
בי ימשלו שאל תפלה צריך כן על חיים

:כמדובר
 משנה האי על זצוק״ל הגאון רבינו פירש גם

 הקודם מעין יאמר או : וזיל י״א במשלי
 גוררת מצוה התנא מאמר ידוע הנה כי והוא
 בחכמתו שלמה והקשה וכו׳ ועבירה מצוה
 שצדקת הדבר טוב כי אמת הן ואמר
 דרכו תישר מצוה בעשות בה החל אשר חמים

 עבירה תגרור למה עבירה אך יותר לעשות
 רשע יפול הראשונה וברשעתו רק דרכו ויתקלקל

שמתרבה קשה הוא בלבד לו לא כי לו יאריכו ולא
טומאתו



 אומר היה הוא ג ג עבירה עבירה ושכר
 לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל

 ואין שעה לו שאין אדם לך שאין דבר
 לויטם רבי ד : מקים לו שאין דבר לך

 רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה איש
 ברוקה בן יוחנן רבי רמה אנוש שתקות

 ממנו נפרעין בסתר שמים המחלל כל אוסר
: השם בחילול טזיד ואחד שוגג אחד בגלוי

רבי
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 שנתפסים לצדיקים גם אס כי גו טומאתו
 רעה זו הלא כי עבירות הרשעים בהרבות

 והגן רעה מכל תצילס ישרים שצדקת חולה
 וכהות וזהו זולתם כמד וימותו עצמם בעד

 ואלו ילכדו בוגדים
 לא רשע נושל היה ברשעתו

 מעשה לצדיק מניע היה
 השיב כן מל הרשעים

 וכו׳ האדם במות ואמר
 יתברך הוא הלא כי לומר
 ימות לבל מחשבות חושב
 ימות רק חייב אדם
 לו יאריך ק על זכאי

נמות וזהו החשובה נתקוח
 לכן תיקין של חקוה תאבד רשע עודנו אדם

 תקוה יש כי ישוב אולי רשע ימות לשלא יאריך
 כופר בהיות יתברך הוא לזה יחוש לא למה וש״ח

 כי כלומר אבדה אונים ותוחלת לז״א רשע לצדיק
 אונים שתוחלת בהיות העתידות יודע יתברך הוא

 טוב מזרעו יצא ולא לשוב תוחלת בו שאין אבדה
 מרע״ה מנין מעין וכו׳ נחלץ מצרה צדיק או

 הבאים הדורות בכל וכה כה שפנה המצרי עם
 ויתר וכו' ויך אז טוב דבר ממנו צאת ראה ולא ממנו

:הקודם דרך על הכתובים
 הוי מאד מאד אומר יבנה איש לויטס רבי

 הגאון רבינו פירש וכו׳. רוח ששל
: וז״ל סיני בהר בש׳ זצוק״ל

 תחשוב דברים באונאת הלא הכתוב שיעור אל
 הוא כן ולא נוגע אתה חברך בכביד כי

 נוגע אתה אלהיך בכבוד כי מאלהיך ויראת הלא
 גס כי שניכם אלהי אלהיכס ה׳ אני הוא כי

 במה נוגע ונמצאת כמוך ממעל אלוה חלק נסשו
 אלהותי מכנה שאני מי ומבזה מאתי חלק שהוא

אבות חסדי

משה רביעי
 וזה ושלו שלך כאחת אני אלהיכס כי עמך עליו

לחו מז ב לט עצמו אח אדם יחשב שאל נאה מוסר
 הצלנו כמפורש והוא וכו׳ היא שס וגדול קטן כי

 ראיתי הפיך עלם מאמר ענין שהוא במקומו
 ותחתונים למסה עליונים

 לכל אין הי למעלה
 רק חשיב והבלתי המשוב
 דעוה אל כי העולם באותו

 מקימס את יכיר ה׳
 ואיש איש לכל ויעמיד
 קטן וזהו לו הראוי במקום

 וכ׳ הוא שם גדיל או
 קטן שהוא מי לומר

 הוא שם גדול או הערך
 עבד שם ימצא וכן יוכר שלא בעה״ז משא״ג

 זה כי מעשיו לפי מאדניו יותר חפשי יהיה
 סמנה הטובה לרעותה כד׳א המ״ס משמעות

 מהשלמיס לאחד ורוממו אהובים שבחו ובכן
 בעיניו ויהי כיבדו שלא מימיו איש ראה שלא

 ממני בשנים קטן אש או׳ היה הוא כי ממנו לסיב
 נשניס גדול ואס עונות כ״כ לו יהיו לא הוא
 זכותו ממני חכם ואס זכות יותר לו יהיה הוא

 על גדלו אשמותי יוחר אני חכמתי ואס מריבה
 יחטא כאשר יכשל במה ידע לא הוא כי אשמותיו

 בחינות יהר בכל בזה וההיקש אנכי כן שלא מה
 באומרו יבנה איש לויסס רבי הזהיר כן ועל

 שהיא אדם כל בפני רוח שפל הוי מאוד מאוד
 התיש כמדת ממנו טוב בעיניו אדם כל יהיה כי

 בדברים חברו את המענה הפך שהזכרנו ההוא
 התנא מאמר אל לב נשית דרכנו וע״ם :כמדיכר

 באומרו וגס מאוד מאוד ואמר שכשל במה הנזכר
 רק הצדק לא חקוה הלא כי רמה אנוש שהקות

זה מי כן ואס לו ומתאיה מקוה שאדם בדבר
 האיש

 ורפלגת מז״ם יתר גדולות לטשות מפליג תהי אל לפרש אפשר וכו׳. דגר לכל מפליג תהיי ואל אדם לכל גז מהי אל
 עיניו וכר,כה אדם לכל בז תהי אל מציך אנכי אשר אמנם כאף כי מכפמד נפשו ותקצר האדם לב יצר כי הפחד

 הרנה הפרד צא תלא 1 עדין הגיע דואג בבוא הנה .עליך ושמירתו להזיק כאדם לזה אששר ט יריח מרחוק בראשו
 כי עבודה והדר בלימוד ולמעט נפש זייהאייד עין לכלה בחב׳ל מד״ה זו כי מופלג קטן דבר כל בעיניך ויראה רע לחשוב

 היכועס ולה׳ והצגה ריוח מקום לו שאץ קשה דבר לך אין דנא קבל כל אלחבזהי. ולכן שעה * שאין אדם לך שאין הגס
:ותלול גבוה הר הוא כאלו דבר לכל ודמיונך במחשבתך מפליג תהי אל לכן

 באיח כמ״ש כמשהו בפהח דר,מן דקי׳ל לימר אפשר .וכי׳ רוח שפל הוי מאוד מאוד אומר יבנה איש לויטס רבי ד
 ונם .מיניה אינשי בדילי דלא משום היינו איסורין מכשאר טפי במשהו דהוי היא׳שטעמא ■ולדעת תמ״ז סימן

 רבל משהו בתרי מיקל צ׳ב סי׳ בי׳ד ט"; והרב משהו בתרי בתראי רבנן ופליגי .איסורין משאר טפי חודה בו שהחמירה
 טעמי דתיי כדץממן להחמיר יש הגאוה נענין ולפ״ז משהו. בתיי לאסור הוראה דפשטה כתב הכשף בנקודות סרבש׳ך

 תוטבה וקראו ביותר בו החמירה שהתורה בנאות ישנס רעית שתים מיניה אינשי בדילי לא וגם תורה בו שהחמירה דחמן
 ישנם דחמן דטעמי חמן כדין במשהו בנאוה להחמיר דצריך ונדון נבין והשתא . מינה אינשי בדילי לא וגם . כע׳ז

מכגאיה לישמר נלמוד ומשם בתריגשהז בהמן מר,מריע וסיעתו הש׳ך לדעת שני בתערובות אפי׳ אלא עוד ולא . בגאוה
מאוד זימני תיי מאד מאד וז״ש בחמץ משכו בחרי דמהמרינן דרך טל רחוק ורחוק מועט בדבר אפי׳ ביותר בה ולהחמיר

 מינה לא ר'נ אמר ה׳ דף בכיטה שדש ואפשר משהו בהרי כחמץ מחד להחמיר דצריך רוח שפל הוי משהו להרי לרמוז
 רשפים שחות דכוי בשמינית משמונה אחד שרי לא לח׳ח גס כלומר לב גבה כל ד׳ תועבת בה דכתיב זוטר מי מקצתה זלא

חומרתו דמטעס כחמן הוי תורה בה דההמירה וכיון תועבה וקרייה תורה בו החמירה דהא מקצתה ולא מיגס אלא
,, :כחמץ במשהו אפילי לחוש ויש מקצתה ולא מינה לא וה״נ כמשהו הוי

יאל 8
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 אנוש שסוף יאמר מהראוי רמה להיות יתאוה האיש
 : איש ולא אדם ולא אנו: אמר זה למה וגס רמה
 לאדם טובה המדוח בכל אין כי ידענו הנה אך

 דעת למוצאי נבחר המיצוע כי מהבינונית י
 יעשה בשפלות גס כי איש יאמר מקום היה ובכן

 משה והאיש באומרו יתברך דברו הפך והוא כן
 למה לב לשיח ראוי ע״כ האדם מכל מאוד עניו
 משה אח בו ושבח האחרון בקצה יתברך הוא בחר
 מאוד לומר לויטס ר׳ כיון זה כי אחשיב ע״כ

 חקשני ואל רוח שפל הוי הקצה שהוא מאוד
 כלומר רמה אנוש שחקות ראה הלח כי מהמיצוע

 מאד מאד גדר נס רמה להיות שיקוה מי כן וחם
 ידענו כי והוא פחיתותו בערך יחייחם למיצוע

 אנוש גבר איש אדם לאדם יש שפות כמה כי
 יקרא לא כן על כי אנוש הוא מכלם והגרוע

 מגונה מדה ואין כנודע כשר הבלחי רק פה
 הוא אמר גדר עד כגאוה האדם את בה להרשיע

 כביכול אוכל לא אותו וכו׳ עיניס גבה יתברך
 כן ואס בעולם יחד להיות יכולים אין והוא אני
 שאם רוח שפל הוי יאמר ובכן אנוש תוארו זה
 ולא אנוש תקרא גדר עד חבא כן תעשה לא

 היותך גדר עד תגרע אנוש ובהיותך אחר תואר
 כי שידענו מה והוא רמה להיות ומקוה תאב

 מנוחה ימצא לא אניס מגדר שהוא כשר הבלחי
 כן ועל בקברו בפרו אח האכל עד מותו אחר
תבא מתי ויקוה יתאוה בו לבא רמה תתחיל טרס

: מנוחה למצוא בשרו את לכלות רמה בו
 זצוק״ל הגאון רבינו פירש מפנה האי על גם

 אמור יאמר או . לשונו וזה נצביס בפי
 וכו׳ אדם יקרא הפח כי הפשלות מעלות אליהם

 הלזה ה׳ דבר מפא להס תשא אל ובזה כמדובר
 לך טוב תתגאה אם לומר וכו׳ בצור בא שהוא
 שחמות אס כי חחמיניה ולא משיחא ייחי

 מפני בקבר בעפר והסמן בצור בא וזהו תחילה
 גאים ולהשפיל לערון שבא ההם בימים ה׳ פחד
 תראה הפוך פולס אז כי המה בארן אשר

 לו אפר כי למעלה ותחתונים למטה עליונים
 ואשר שפל יהיה עיניס גבה אדס גבהות עיני
 המלך יתברך הוא אין הלא כי יגבה ושפל פח הוא
 גס לבדו ה׳ ונפגב הלא כי רב עס שצריך ב״ו

 אינו המתגאה כי והוא ההיא ביוס לבדו שיהיה
 מכל הגרוע אנוש מגדר כ״א איש או אדס מסיג
 לויטס ר׳ התנא מאמר והוא כנידע אדם בן תואר
 אנוש פתקוח רוח שפל הוי מאוד מאוד אומר
 וגם מאוד מלת כפל אל לב לשיח ראוי כי רמה

 בזה וכיוצא רמה אנוש שסוף שהל״ל חקוח אומר
 מקוה שאדם מה על יורה הקזה הלשון אך הלשון
ולא אנוש אומרו ועוד רמה היוח יקוה ומי לן ותאב

: איש ולא אדס
£

לב משה רביעי
 במיצוע לבחור הוא חכמים מוסר הנה אך

 שסל הוי מאוד מאוד השפלות במדות אמר י
 ותראה רמה אנוש שתקיח סופך אל הבס ני רוח

 והוא המיצוע אל תגיע לא אלה מאוד שחי שבכל
 ולא אדם או איש ולא יקרא אנוש הגאה כי

 מוצא הסח אין כי וידוע וחולעה רמה ממנו יבצר
 להיות עתיד הוא אשר ואנוש בפרו יתעכל עד מנוח
 לסהר כדי רמה יעשה מתי ומקוה ומחאוה רמה

 העשות שזולת מזה גדול פחיתות לך ואין כולו ע
:כו׳ שתקות וזהו לה יתאוה רמה

 י״ז באיוב משנה החי על זצוק״ל רבינו פי׳ גם
ן וז״ל י״ב פסוק

 חיים שבאו ימי הנה אמר הענין אל ונבא
 והנה בקיומם ועודם וישובו עברו וקיימים

 עברו לא כי לומר הן ומחפבוחי זמוחי זה לעומת
 דברי שהסחתי מל משורשם נתקו שממש אס כי

 הזה הספק ועל לגמרי ובטלו וברחו מפלה כלפי
 בדבר לעיין שקועים כ״כ לבבי וסעיפי מורשי

 בכל מעיני שינה שמנדדים ישימו ליום לילה כי
 ימי עברו אם הזה הספק מחמת אדע ולא לילה

 לבא הקרוב המות אחרי לי יהיה מה נתקו או
 אור הנה לומר המה הלא משכבי על לבי רעיוני כי

 קרוב הבא עולס אור הנה לומר חשך מפני קרוב
 עתה סובל שאני מהצרה החפך מפני בסילוקי לי

 בעמוד יחשיך עד יבוא שלא היום אור כענין
 מפניהם קרוב הולד שאיר יולדה וכחבלי השחר

 היסורין החשך שבשביל בפביל כמו מפני יהיה או
 הבאים סהדבריס אחד שהוא פה״ב איר לו קרוב

 ולעומת נתקו ולא עברו שימי באופן יסורין ע״י
 וכו׳ שאול אקוה אס ואומר ומהרהר שב אני זה

 ואדרבה לאור שאקוה חושב אני אס יודע מי לומר
 אינו למות חשקי בי בשאול להשתקע מקוה

 יודע מי כלומר כמסתפק אקוה אס וזהו לטובתי
 בקבע ביתי שאול שיהיה הוא מקוה שאני מה אס
 ממרקין והייסורין הצרות בחשך שאני גס כי

 שהבטחתי ייסורי בחשך הנה הלא עה״ב ומנחילים
 שבשאול ביתי של יצוע רפדתי בשאול שס דברים

 שם לי יש כאלו בקבר בית לי הכינותי בצרותי כי
 בהפך הטחתי כי קבע פל מוצעות מטות בגיהנס

 והוא לאלהיס וחטאתי מעלה כלפי דברים צרותי
 שמיד א( . ימות כי אדם בחינות המה ג' כי

 פה הסהר אפר נס ומה החיים באור לאור הולך
 לא אשר ב( . ואשמה עון איזה מחלאת בייסורין

 כרה אשר בקברו ישב בחשך כ״א נהנה ולא נדון
 עניינו יתקן יתברך שהוא התמיה זמן עד לו

 לא שאמרו אחר אלישע כענין והוא חסדיו כרוב
 העולם מן בצאתו אשר ג( . וכו׳ נדייניה מידן

 טומאה מלאת להחס בגיהנס בשחת יורדת הנפש
יאכ> בקבר וגס הנפש על מסא אשר אשמתו

אח
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שכרומחן העולם סן

 לו ינוח ואז כלותו עד ותולעה ברמה בשיו את
 עשה אשר ומנוח תורה אור ינחילוה כי אפשר
 והאיש חלקו אשרי ראשון מהסיג הוא אשר והנה
 צאתו טרם לו מראין בעה׳ז פה עודנו גס הכוא

הפנימהסוג הוא וא:ר

מן אני אולי או המוח

 פסיק על ז״ל כמאמרם
כנודע אחרון ליום ותשחק

העדר על מה בצד יתנחם
ורמה גיהנספורענות

 לא כי תלויות עיניו אך
 אחריתו תהיה פה ידע

 עליו אשר הוא הג׳ והסוג
 שחקוח לויפס ר׳ אמר
 הלא כי והוא רמה אנוש

 לשון של משמעות אין

 טנת על הלומד אומר ישמעאל רבי ה
 והלומד וללמד ללמוד בידו כספיקין ללמד

 ללמוד בידו טספיקין לעשות מנת על
 אומר צדוק רבי ולעשות לשמור וללמר

 עצמך תעש ואל הצבור מן תשרוש אל
 להתגדל עטרה תעשה ואל הדיינין בעורכי

 הלל היה ובך בה להפר קרדום ולא בה
 כל למדת הא חלף בתגא ודאשתמש אומר

: העולם מן חייו גומל תורה פרברי הנהנה
רבי

 איפה וא״כ ומחאוה מקיה שאדם מה אלא חקוה
 איש יקוה היתכן רמה אנוש שתקוח יאמר איך

 הוי מא.ד מאוד אמר כי הוא אך רמה היות
 ולא האחרון הקצה לך בחר לומר רוח שפל

 והטעם פעמים זה מאוד מאוד וזהו המיצוע

להועילהבן את לייסר האב

 לא לעולם הגה במדות נבחר שהמיצוע גם כי
 שהוא אנוש הנקרא מדרגת כי המיצוע אל תגיע
 פיש והוא גבר או איש או מאדם הגרוע תואר

 רמה מתי הוא ותאוחו תקותו זכיות או עונות לו
 אחרי תנוח למען ובשרן גיסו כליון למהר תאכלנו

 :הבשר כלוח עד מנוחה אין כי כנודע ונפשו גופו כן
 בחינתו גדר איזה בקרבו נדרן היה איוב
 מחלאת נטהר שכבר על הראשונה אם

 המר ועליה צדקתו זולת כולם אשכוחיו
 משלפה כלומר הפך מפני קרוב אור בהרהרו
 אלא אלי לבא קרוב הוא אחשוב עה״ב אור בחיניח

שיעיר או חלאתי כל שטיהרו הייסורין חשך גפני
אבות חסדי

 ע״כ באחריתו לו
 שם אוחי ייסר

 אמהר שם כי
 עפן ואעלה אלך

עדן בגן ליהנות

 נברא :לא לו טח נשמה שלא בתירס כעוסק דאמרו המיס׳ שהקשו נעה לפרש ואפשר .מ׳ עטרה תעשה ואל דין
 יעסיק אומים דכונה פרימו מהי״ש וחירן . וכו׳ גשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם ואמרו

 לשמה יבא לשמה שלא שמתוך כיי לשמה פלא עוסק דעתה זו כינה לו יכיה דסעיסק היינו ט׳ ו שמחיך לשמה קלא
 לשמה הלא כ׳א כינהו ואין לחוד לשמה שלא שפיסק מי חבל . הותר וזה לשמה לסוף לבא בהחלה כונתו יהיה זה

 הכוא והנס פנימית ליראה זיכה ארס המצית מעשה דע׳י הנזכר הרב תירן ועוד נברא שנא לו נוח מתוך ליה וליה
 וז׳ש נלל טוב מעשה ליכא של׳ל היא שאס ההורה בלימוד משא״ה פושה ומצוה טיב עצמו מצד כמעשה לשמה שלא

 ומ׳ש . הל׳ל הוא והלימוד מעשה חין כי כלל טיב דליכא לבד בהורה כשעוסק היינו וכו׳ נח של״ל בתורה והעוסק
 . תד׳ה זכו לשמה בא של״ל מהוך אז החימר ומזכך תורה בהדי מצות דאיכא היינו של׳ל אפי' ובמצית בתורה כעיסק

 עצמו הוא מכוין ואינו לשמה שלח שמישה אחר פרושים פט סובל זה ולשין וכו׳ עטרה חפשה אל צדק ר׳ קאמר 'והנא
 כונת אם אלא כותר דלא וכו׳ העפה אל אימר כוא ולכך כנזכר ראשון כתירוץ גמור פל׳ל אלא לשמה יבא של׳ל 'דמחיך

 נוח דאו מצום דליכא פל״ל לקוד הורה כלימר קחי והנא ב׳ רוץ כת להתפרש יפיל וכשני . כמדובר לשמה שיבא עצמו
 חטשדהפירוש יפכיל הלל דמדברי כלומר חלף ודאפשמשנהגא אומר הלל היה וכך אזמר להכיגמר ואמטו נברא שלא לו

 ואמר וסתם הפתח סגר והלל לשמה יבא דחש״ה כינהו שיהא יק בהירה להשתמש יכיל א׳ דלפי׳ אמת איט ׳ראשון
 אלא הותר דלא עיקר הפני והתירוץ דהפי' להכריע ים ומזה כתגא להשתמש מציאות אין כי ומוכח קלף כחגא ודאפתמש

 לחוד וכו׳דבשורה מד״ח כנהנה כל נידה כא וז׳ש .וכי׳ לו ניח גוונא בכל לקוד תורה אבל תורה בהדי מצות חיכא כי
 יש כמצוה דנשלמא לרמוז עטרה העשה אל לומר צדק ר׳ דקדק ולכך . נמי צדוק י׳ דברי הס וכך כלל שריותא ליכא

 כמצוס ק לא שליל שהוא רע והיא כמעשה וכוא לימוד חלא ליכא בהורה אבל הוסר ולכך הסוג והמעשה ומחשבה מע;ה
:עוג מעשה ליכא התורה אבל רעה המחשבה רק חוב המציה דמעשה

כל 6

 מחן אור הוא לצדיקים המתראה אור התיבות
 המוח חשך מפני הוא קרוב מיתתן קודם שכרן

 משך מפני להתראות ההוא האור דרך כך כי
 אקוה אם כי השני הסוג
 שמה כמרובר ביתי שאול

 שאול היות הוא שאקוה
 קבור ביתי הקבר הוא

 רב שזכותי גס כ׳ והטעם
 רפדתי הייסורין בחשך הנה

 שם להתמיד יצועי
 מתריס. היותי ע״י בקבע

 נדון ולא יתברך נגדו
 אולי או שקדם זכותי על

 לשחת כי הג׳ מהסוג אני
 אני קראתי גיהנם הוא

 דרך כי והוא וכו׳ אתה

 שע״י אתה אני קראתי לגיהנס
 ותורתי ממציחי ליהנות אזכה

 מתי שאמר מאיר רבי וכענין
זכה כן שע״י שהטעם מקברו

 חמי וכן אתה אבי קראתי לשחת וזהו כן אחרי
 לי היה כן הילד את לשדל שדרכן לרמה ואחותי
 כנודע לי ינוח ואז הגוף יכלה ידה שעל הרמה

 אחד כל ועל בשרו כל כלוח עד למת נחת אין כי
 ואיה היא הראשונה אס אמר הבחינות משלשת

 הנה לי הוא הראשונה אם כי חקוחי איפה
 פה עודני סילוקי קודם לי שמראין יראה מעתה

 כלומר איפה איה אמר וכליו שכרי מתן אור
 יחן מי כלומר תקותי איפה עודני שאראה

 אבטח לא אותה רואה שאיני עוד כל כי וראיתיה
 וחקוחי ת השנ הבחינה היא ואם אליה לזכות
 נדון לא בשאול החחיה עד קבוע שאהיה שאחר

ולא
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 כי ישורנו מי כן אחרי שיהיה חקואי נהנה ולא

מהבחינה אני ואס כלל שה נראית אין מעתה
 המעוחדיס אברי הס

מעתה שמיד ישובו עפר

 שאול ובדי יתן וסי הג׳
 ואל המה פשר כי לשאול

 שוחד יהיה אס תרדנה
 יהיה פשר פל ונשש ווף

 בשר כליון כי נחת להם
 הנפש חלאת והתם

 באושן תמים יהיה בגיהנם
 : נחת יחד לשניהם יהי

 זה דרך פל אפשר ^וד
 בטבפ שם שלא

 שנים רק סוגים נ׳ החלוקה
 על ואמר הראשונים

 שהיה חושב שהיה האחד
אור אמר לחשוב קרוב

 כי תקותי איפה איה כיכל אוטר יוסי רבי ן
 עולמם רואים הצדיקים
 מתחלפים בדרכים בחייהם

בעה״ז איפה איה אנכי אך

התורה את המכבד

 תאמרו אס לומר הקושי אישה איה ואמר כסמוך
 עם הראשון מהסוג היותי מלבי אסיר למה לי

 כמשירש דברתי שמיס לשם סה וגם בעיני זך היותי
 חלוקות שהטיל לפניהם המראה היה שכך למעלה

 הלא כמסתפק אחרות

 את המחלל וכל הבריות על מכובד גופו
 רבי ץ : הבריות על מחולל גיפי התורה

 הרין מן עצמו החושך אופר בנו ישמעאל
 מעין שהוא והגם שוא ושבועת וגזל איבה טמנו פורק

שמאסתי ומה
 תקותי

המקווה
ומקושי כי הוא השניה

הוא ח י דוה וגס רשע שוטה בהוראה לבו
, יחידי דן שאין יחידי דן תהי אל אוטר היה
 חיות שאחרי אלוה יתן רשאין שהן דעתי קבלו תאטר ואל אחר אלא
 כי ישורנה מי ביתי שאול ךם מ ו כל אומר יונתן רבי מ ג אתה ולא
כן אחרי הזיכה ומי. מי וכל מעושר לקיטה סופו מעוני התורה את

 ספני קרוב
 שהוא הפני

 אס הנזכר
 בגופי ורמה

אבי קראתי

 הסוג רק זכות אין ואס כמדובר חשך
 דרך על וכו' ביתי שאול אקוה אם
 לגיהנם נשפי תלך לי סוב הוא כן
 לנפש גיהנם הוא לשחת הלא כי

כי לרמה ואחותי אמי וגס אחה
כמפורש לי ינוח בס כי מהשניה יותר חפצתי באלה

בפ׳ אבות חסדי
 מוכשא ההיא כמעשה זלה׳ה כהונה בתי הרב ממורינו שמעתי . הבריות על מכובד גושו התורה את המכבד כל

 שהאדם זה וכי־ בבזיון גדול ולאדם גדול בכבוד קברוהו ולמוכס מטתן למו תלישות כן אשר גדול ואדם
 כמ׳ש לעניים ישית כהלקו׳ת אך אתא ולא שר לסני ארסטוון ענד והמוכש מיתה ולא ת׳ת גנות שמע א׳ מם גדול
 והים לסעוד השר בא שלא מטעם רק מלבו לא כי המוכס כמעשה לאתויי הכל המכבד כל וזהו . מ׳ד דף סנהדרין יש״י

: בכבוד נקבר שגופו הבריות על מכונד דייקא גושו שכרו
 דייקא גושו שנצטער אף מיתה ולא ת׳ת זלזול שמע רק להלל כונתו שאין חסיד אדם לאתויי הכל וכו׳. המהלל וסל

 אל והחסיד עליו יושת אשר ככל יענש ענש המוכס בעצם אך כגופן זה וכל .ככיזוי שקכרוהו הכריות על מחולל
: עכ״ד הנחלה ואל המנוחה

 שהחנדה אחר מוג תקות המבטל
 את שישורנה יזכה הוא ומי הרע ומן ההוב מן

 אמרתי כן ועל כן אחרי שובה אושרו שהוא חקותי
 ומי כמדובר וכו' קראתי נשחת הג׳ ממנה סוב כ*

:בקודם כנזכר כו׳ תרדנה שאול ובדי יחן
 התורה את המקיים כל אלמד ?גת? לבי

זציק״ל רבינו פי׳ . וכו׳

 אליהו לה ונטפל ומדרשות כנסיות ככתי ושאלה ימיו כחצי שמת תלמיד דההוא דשכת פ*ק כמ׳ש לפרש ואפשר
 נשא שלא מהרש׳א ופירש לכונה כימי עמה ישן שהיה כתורה פנים נשא שלא שהרגו המקום כרוך יכו׳ ז״ל

 התורה את המחלל כל וז׳ש עכ׳ד לכונה כימי לאיסור כנדחה דתהיה מרכויא לדרוש המורה החשיב שלא כתורה ©נים
 גושו תהי• לדרוש התורה המשיב שלא תלמידא כההוא התורה ותיבות תבאנה אשר האותיות דק ולא מחשיב קאיט

 לאוס והיה כשיכה ושימש בתורה פנ-ם הנושא הטובה לענין וכן ענשו מלבד שהרגו המקים ברוך מליו שאומרים מחולל
 בא אשי מלכד יהללוהו זקנים ובמושב מכוכד גופו התורה מככד הוא הטכעו אדניה מה על דבר מקור ככס ומדקדק

:טוב ורב כשכרו
 איט דיין ח׳ב נתיב א׳ כמישריס ז״ל ירומם רכינו כמ׳ש לפרש וכו׳אפשר לכו והגס וכו׳. כדין מן עצמו החושך ?

 ככקר לו ברור אא׳כ ■לדבר דכר נדמות שלא כדי שישאלנו קידם כעיר ת׳ח יש חס מסופק דכר לדון רשאי
 ברור שהדין אף כלומר הדין מן עצמו המושך וז׳ש לדונו ויכול לחנם כשאלה ליתיה הדכר לו כרור דאם ומשמע טכ״ל

 איכה ממנו וסורק משובח זה הרי כעיניו כרור שכדין אף כלומר הדין מן עצמו חושך עכ׳ז לחכם שישאל וא״צ בעיניו
 וגס רשע שיטה לרכים שאיל לא לכו וגס כמשא רכה ליה ואים הדנר לו כרור שאינו דאף כהוראה לכו והנס וכו׳ וגזל
 לי• ואיש וכו׳ לקמיה דאשי דינא ליה דאית הלכה כדכר עצמו לתוקע סכא רעה אמר רעה כ׳ט דף ביבמות וכמ׳ש ׳רוח

: משאיל אזיל ולא רכה
 שככ״ד מופלא דאם כתב גאון כאי דרב כורר זה פרק בחידושיו הרמכ׳י כמ׳ש אפשר .וכו׳ יחידי דן שהי אל דן
 דעשו דיכמות ס׳ק דאמרו דההיא עליו מלק והרמכ׳ן כחכמה הוא רב כי כמוהו הלכה אחרים עס נחלק * 11

 מועטים אלא רכים נגד כיחיד ז־ נאמר לא טפי מחדדי דאינכו משוס דכ׳ה לרובא חיישי ולא למ״ד לדבריהם כ״ש
 קבלו תאמי אל דורך חכמי את נחלקת ואה ככודך שס את דפקיע אף יחידי דן תהי אל וז״ש כאורך ע׳ש מרוכיס נגד

 ורכים כיחיד לא מריכיס נגד כמופטיס אלא אתמר דלא כהרמון דהעיקר גאון האי רב וכדעת חכמתי גדלה כי דעתי
 הן רפאין שהן נינהו דעות ההם כלומר רשאין שהן ה׳ט רכים נגד שקולים טפי דמחדדי אף כלומר רשאין שהן וז״ש

אתה יחיד כי כן לא אתה אכל תכריע חכמתם מ'מ ממלקותס כעלי נגד הם דמועטיס אף ספריא סיעת הם ויען דייסא
, :מחלוקתך כבעלי הנכה הא וככי ץ
 כדי ככיתו כעני להשנהג מוכרח הכי ומשום התורה לתופסי דמחזיק ואפשר . וכו׳ ממוני השורה המקיים כל ט

מעוט ללומדי• להספיק דסקיימס התורה אק המקיים ?ל וז׳ש לו ולמעע להחזיק ביון אקר שיססיה
מסיבת ׳ 9
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 ג וז״ל סיני הר בפ׳

 וז״ל התנא משנת על מאמרנו ענין והלא
 פשט והנה . וכו׳ אומר יונתן

 מעוני התורה את יקייס אשר כי נראה

 מהתורה מאמר ענין וזה העושר מנד נפשך היטמא׳
עושר ידי על כי ראה

 טטעט הוי אוטר טאיר רבי י :מעוני דוסא בן חנינא ר' ממהר
בפני רוח שפל והוי

 לה המבט וכל להעשיר
 הטבטל עד והנה יעני מעושר

 דבריו
עוד כאשר נלכד ולאיזכה

לבטלה סופו מעושרהתורה את

 בתורה ועסוק בעסק מעוני התורה ארי שקיים
 בטלת ואם אדם כל מותו יום עד העשיר ולא
בן אליעזר ברבי וכן

 כיוצא קן אין עד ורבים נחמני בר ורבה שדת

אבות חסדי

 מעופר התורה את בטלו עשירים כמה וכן בהם
 המקיים משפט מה אחר כאשר כי ועוד הענו ולא

 המקיים משפט מה אמר לא למה מעיני התורה
 למה מעושר המבטל משפט אמר וכאשר מעושר

: מעוני המבטל על דבר לא
 מנפה פנים מב׳ בא׳ כי נקדים הענין אל לבא אך

והנה בעוני או בעושר או האדם את ית׳ הוא
 בעושר ה׳ וינסני יתן מי עני כל יתלונן זאת על

 כי והוא ליאבד יתעתד מאוד בפש כי ידע ולא
 והוא העוני נסיין מסכנת העופר נסיין סכנת גדול'

 כו׳ לי תחן אל ועושר ריש בחכמתו שלמה מאמר
 הוא משניהם דקשה כורח שאני נסיונוח ומשני

 כפני עליו לעבור רק אסתכן לא בעוני כי העושר
 שביעה כל לאו וגם וגנבתי אורש פן שהוא לאוין

 זו לא אך לשקר לישבע אלהי שם נתפשתי כי
 וכחשתי אשבע פן כ״א העושר נסיין סכנת בלבד

 כי הנה חלילה בעיקר לכפור שהוא ה׳ מי ואמרתי
 עוני כי והוא העושר מנסיון טוב הוא העוני נסיון

 יותר הכשרון יבא ומההכנעה האדם את מכניע
 ממנו כי העושר כן שאין מה מהפוכו בטוח

 ופשע עון כל הוללות ושכלות הרשע המות תוצאות
 במנתיך אני ישראל אל יתברך מאמרו היה וזה
 שאין מה עמדת כן על כלומר וכו׳ בכסף ולא
 יונתן ר׳ מאמר וזה לבעוט חתעתד כי בעושר כן

 בתוכחת תקין אל לומר העוני לב על כמדבר
 דע הנה כי מהעושר לך טוב הוא הלא כי העוני

 את לקיים תזכה אס כי העני טובת כמה לך
 הכשרון הכנת והיא יכניעך כי על מעוני התורה

 יספיק לא כך אחר שתתעשר יהיה שאפ סיסך
 הכנעת בך דבקה מאפר כי להחסיאך רוח רוח גסות
 עשיר היית אס כן שאין מה בך הופרשה העוני

 כל כי כדרכו התורה את העושר יבטלך אפר כי
תהיה כי גס כי עד לחטא הרוח בגסות חושרס כך

 לך יש התורה טן
בטלים

 מאמר שנזכיר במה
התורה אח המקיים

_ על

אשר אחיי להכניעך העיני יסמיק לא עני חח״כ

 ומרבית נשך ליקח הבא
 להלוחי שהבא מעיח לך
 ־ך סו גס אס כי ך בנע

 כינס מעיני ההורה לבטל
 אס כי לך יהיה כשלא
 : כנשך לחתו חבא אכלך
 זו משנה על רכינו פי׳ גם

וגענין .וז״ל עקב בם׳
 כל יונתן ח״ר התנא

:ל ש בשים והוא . וכו׳
 הלא כי מעוני לקיימה סיפו באומרו א( והבין.

 ההורה את קיימו רבים וכן לש'מים מספר אין
 פדח דן אלעזר ורבי דוסא בן חנינא כרבי מעיני

 מתיך רק מעושר לקיימם סיפס היה ולא ודומיהן
 חח המקיים על דבר כאשר ב( . מתו עניים

 מעוני המבשל על דבר לא למה מעוני התורה
 התורה את המבשל וכל אומרו על וההיקש
 התורה את המקיים על דבר לא למה וכו׳ העושר
 המכפלה כי הוא ואס סופו •היה מה מעושר
 מעושר במקייס וכן ממנו עניו יסור לא מעוני

 מעוני בשלוה וכמה כסה הלא עושרו חמות עמו
 פניו אל לשונאיו משלם כי לרעתם והעשירו

 ג( . לטובתם ונתרוששו מעושר קיימוה וכמה
 כי וכו׳ מעישר ההורה את המבשל וכל באומרו

 בעושר תמיד ארוחת חס וארח מעושי בשלו כמה
:חייו ימי כל וכבוד

 הקדמה נקדים הביאור אל לבא אמנם
 הוא מנסה דרכים מב׳ באחד כי הלא

 חרפת יסבול אם בעוני א( . האדם אח יתברך
 ישמן אס בעושר ב( .יקוץ ולא לחם וחופר רעב

 אם כי אמת והן במשפש דבריו יכלכל או ויבעט
 בכף העושר ונסיון מאזנים בכף העוני נסיין יהיה
 הלא זה או הזה מחבירו קפה הדרך איזה שניה
 הנה כי העושר נסיון הוא מחברו גדול כי ימצא
 יקנה אשר נאוה חושר בעל לחשוא יתעתד יותר

 בעניו עני יחטא מאשר דעתו ויאבד בעשרו עשיר
 שלמה מאמר והוא הערל לבבו יכנע א׳ הלא כי

 ינסנו בל שהוא לי תחן אל ועושר ריש בחכמתו
 הרעות ופירש הנזכרים הנפיונוח מב' באחד

 יהיו לא יחדיו כי ואמר מהנה אחד בכל המתרגשות
 כך כל רעתו אין הריש והוא הראשונה כי המיס

מתעתד הייתי אשר הנה כי העושר כרעות רבה

 ויכול התורה לחופם• להספיק שיכול באופן אוצרו אם ה׳ יפתח מעושר לקיימה סוף בביתו בו מתנהג אשר עוני מסיבת
 ממין ליה איתר לא הכי ומשים בעושר ביתו להנהיג שרוצה עושר מסיבת התירה את המבטל וכל כעושר ביתו להנהיג

: מעוני לבטלה היפו הכס לתלמיד להספיק
 בספרי כמ׳ש מוכרח דעסק פי׳ , וכף אדם כל בפני רוח שפל והוי כתורה ועסוק בעסק ממעט הוי אימר ף"□ ן

שורה הנינה שאין דנר באיזה להתעסק מוכיח וא'כ ידיו מעשה בכל תיל ובטל יושב יהא יכול וביכו
במקום ... 0 ־<■״־׳...;
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העושר ורעת העושר ואני התירה משבועת
כי נם הלא כי עד רבה יש בתורה עטלת ואם כנגדך הרבה בטלים שביעת כי בגניבה אכפור

התורה את תקיים לא תעני בן אליעזר ר׳ יא :לך ליתן הרבה שכר לו בימי היתה לא עדיין הישות
הפושר הוללות רב כי לו קונה אחת טצוה העושה אוטר יעקב שאתעתד מה אך שלמה
בעיני גס תשור לא אשר קונה אחת עבירה והעובר אחר פרקליט הוא השבועה על לעבור

המבפל כל הלא כי לו נחשב היותי מכעס פן

 על ואעבור וגנבתי אירש פן היא הריש ידי על
 הנגנב יתבענו כי פקר שבועת אל ומזה תגנוב לא

 לי יתרגש לא ונם אלהי שם ותפשתי וזהו בב״ד
סמור בכל כוסר הלא כי הגניבה ע״י בהכרח

 שם ותפשתי וזהו ואשבע מעצמי אקריץ בגניבות
 שכל הנה אלהי בשם ונשבעתי אמר ולא אלהי
 אך שבועה וספק גניבה זולת איננה הדלית רעות
: אלהי שם אמר וזה יקרא אלהי יתברך הוא עדיין

 כיס גדול כי הוא כן לא העושר נסיון אמ״ם
 ואמרתי וכחשתי אשבע פן הלא כי שברו

 הקרא בלחי עד חלילה באלהות אגע כי ה׳ מי
 מנסיון העושר נסיון גדול כי הנה אלהי אלהיס
 בכסף ולא בחנתיך אני אומר הוא וכן העוני

 בנסיון עמדת ע״כ כי כלומר עוני בכור צרפחיך
 הוא הדבר וטעם בעושר בחנתיך אס משא*כ

 והנה כהכנעה הארס אח מכשיר דבר לך חין כי
 מזה ימשך אליה המביאו הוא העוני כי ססק אין
 בראשיתו וייסורין עוני עול ישא כי לגבר סוב כי

 ישא כי לגבר טוב הכתוב כמאמר לבבו יכנע למען
 המלך יעשרנו כי גם כן ידי על כי וכו! עול

 כי בעושרו מלבעוט יירא לא כן אחרי הקדוש
 מעליו תסיר לא לבבו הכניע שעוני אחר הלא

 כי ונכסים בעושר חחלחו אשר משח״כ הכנעתו
 לא כן אחרי יעני כי גס כי עד ויבעט ישמן הלא

 קנה אשר וגאותו וגאונו אולחו מעליו תסור
כל באומרו התנא דבר אשר הדבר וזה .בעושרו
 העוני תחשוק כי לך טוב לומר וכו׳ המקיים

 טבע כי מעוני התורה בקיימך הלא כי בראשיתך
 עד לבבך יכנע אז התורה את בו לקיים העוני

ולא מעושר לקיימה סוסך תעשיר אס גס כי גדר
אבות חסדי

 שתכלית נפסק למעט מאיר רבי ציוה כן ופל נו פורה הברכה ה׳ במסד עסק איזה מתעסק שכבר כיון אבל ריק במקום
 שהוא בעסק שאפילו יכיון בתורה לעסוק ויפנה יספיק מעט כן רב והן ברכה בו לשרות דבר שיהא הוא כעסק
 אלא בעסק למעט אין כי אומרו והוא העה״ו והבלי בטילה בשיחה יעסוק שלא ממילא בעסק למעט ציוה מהיתו לצורן

 משנאס העולם טרדת יהיה לא בזה כי אדם כל בפני רוח שסל והוי ואמר . בעסק ימעט לא ונלעדה בתורה לעסוק
 דכא אם אני כמ״ש לשכינה מרכבה יהיה הענוה ידי שעל עוד מלימודו יטרידוהו זה שכל קנאתם גס הבריות
 אלהים מח ועניו שסל להיות עליו המקבל כי גיקיטיליא מהי״י משה מכמה ראשיה הרב כמ׳ש ואמיתית רצויה ותורתו
 שהיו דסאחר והינונה ענותנין שהיו כמותם הל>ה לקבוע ב״ה שזכו דעירובין פ׳ק ז״ל אומרם טעם וזה תלמדנו
 דכאשר כמותו שהלכה עמו וה׳ וז״ש מאמת לכוין תזכה שהענוה הגמרא בכללי מרן זכמ׳ש מלמדם אלהיס רוח ענותניז

 התורה לעסק כי ולמדנו . האמת אל ומכוין תלמדנו אלהים רוח וא'כ ענו שכוא מוכרח לשכינה מרכבה והוא עמו ה׳
: הענוה מאד נצרכת

 יש בתורה עמלת אס הנכונה שהגיר׳ נ׳ל ז׳ל אשכנזי יוסף מהר״ר בשם זלה״ה מז׳ה כתב . וכו׳ בחייה עמלת ואח
 אר״ש סנהדרין במס׳ יש וכן הקנ״ה מסי נאמרו כאלו הדבריס לדבר החכמים דרך כן כי לן ליתן הרבה ככר לי

 אמר הסם גרסינן דקמן ובנוסחא עכ׳ל לשני כליל עולה מעייה כאלו עליך אני מעלה נדחת בעיר דין עושה אתה אס
: וכו׳ הנדחת בעיר דין עשית אם הקב״ה

נלבן תשונה הרהר דאס ומציגו פשזנה שבת נדרוש נה דהזינן גמאי לומר אפשר .ונו׳ מצוה העושה יא

 הכניעך אשר כי מעושר הנמשכת מנעימה תירא
: ממך ימיש לא העוני

 בתחילתך תתעשר כי יהיה נהפך אם אמנם
כמבע התורה ולבטל לכעוס תתעחד הלא

 לא וע״כ מעוני לבסלה סוסו מעושר התורה אח
 לומר רק הכונה אין כי אלה זולת בחלוקות תסס

 יעשיר כי גס מועיל לעפות העוני שמבע מה כי
שלא כבעליו יתחזק כ*כ מקלקל העושר שטבע ומה

 : כן אחרי יעני כי גם יתוקן
 משנה האי על זצוק״ל הגאון רבינו סירש גם

 ,וכו באלהים :וז״ל י״א פסוק נ״ו בתהליס
 את המקיים כל משנת על שכתבנו מה יאמר

 שכתבנו וכו׳ מעושר לקיימה סופו מעוני התורה
 ידס על כי יסורין מדת לגבר טוב כי הענין כונת

 נכנע נשאר כי ויבעט ישמן לא יעשיר כי גס
 סופו מעוני החורה אח המקיים כל וזהו מהעוני
 שאין מה יבעט לא יעשיר כי שגס מעושר לקיימה

 יעני כי גס מעושר התורה מבטל שאם העושר כן
 הוללות רב כי לקיימה לדכאו העוני יססיק לא

 מעליו תסור לא יענה כי שגס העושר שהקנהו
 שיבאו לשררה המעוחד לגבר טוב כי באופן אולתו

 התורה אח יקייס למען תחלה ועוני יסורין עליו
 ה׳ חסן שבי היות עס דוד יאמר וזה מעושר

 שאקיים כדי תחלה יסורין עלי הביא להמליכני
 מדת הוא שבאלהיס בהיות כי מעושר גס התורה

 אחרי גס כי ודאי יהיה דבר אהלל ביסורין הדין
אהלל לי שיהיה וטובה רחמים מדת הוא ,בה כן

: ואבעס אשמן ולא דבר

 העושה אומר יעקב בן אליעזר רבי
מצוה "

אחת



משה רביעי פרק ירים 08
 י״ס פסוק מ״ז איוב זצוק״נ רבינו ,פי . ,וכו >חח
 ההצלחה כבזמן אמת הן תאמרו אם יאמר או .ח״ל

 כוחך לס יתברך עדותו בין עתה אך היית נשר
 כי לקית ומיד הראשונות על תהית או מסאח

ואחיה צדקך על העיד פ*נ

 הוו ואח״כ תחלה היסב למדו אמרו

 וחקירה בדרישה סשפס ודרשו
מצאתם דרישה ידי על ואם לאמתו

אפר רעהו את איש

 כן לא אותך הלקה
 כמאז עתה הנה כי הוא
 כו׳ עדי בשמים הגה
 מבלעדי הלא תאמרו שמא

 עדים לך היו יתברך
 הקידש שרפי הה רבים
 במעשיך בראת אשר

 מליצים הס שהן הסוביס
 העושה התנא כמאמר בעדך
 פרקליט לו קנה א׳ מיוה
 פלא עדיך הס והן אחד

 רעי מליצי הנה מזאת
בעדי המליצים כלומר

 טובים ומעשים תשובה אחי קטיגור לו
 הסנדלר יוחגן רבי הפורענות בפני כתריס

 סופה שמים לסם שהיא כנסיה כל אומר
 סיפה אין שטים לשם ושאינה להתקיים
 איטר שמוע בן אלעזר רבי יר 5 להתקיים

 וכבוד בשלך עליך חביב תלמידך ככור יהי

 כמורא רבך ומורא רבך כמורא חבי־ך
 זהיר הוי אומר יהודה רבי יג : שמים

 רבי זדון עולה תלמוד ששגנת בתלמוד
 תורה כתר הם כתרים שלשה אומר שמעון
 טוב שם וכתר מרבות וכתר כהונה וכתר

עורה

 )נס :חמו!
על זציק״ל

 בדין מתונים
 הדין להוציא
וחומץ מעול
 פירש
האי

 רבינו
משנה

 :כ״גוז״ל( פסיק ה׳ במפלי
 הפסיק אל מקושר

 יאמר הקודם
סוף עד שמראש אחרי

זו פרשה
מן להרחיקנו

עצה הפליא

באורולדבקנו
 העבירה
קדושת

 ונוגעים עשיתים אני כי רעי שהם לומר סתהין יש
 הוא לי יהיה עיני דלפה אלוה אל לכן בעדות

: לעד יתברך
 ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר יהודה לבי

 רבינו פירש .וכו׳ זדון עולה תלמוד
 וכו׳ היטב למדו .וז״ל י״ז( פסוק )א בישעיה ז״ל
 למקים אדם שבין מעללים רוע על אמר כה עד

 אדם שבין במה משפש לעשות צריך גס והגה
מאמר ידוע והנה העולם עמוד שהוא לחבירו

 היסב באר כמדובר התורה
 הנאמרים הדרכים בשני

 בחכמתו שלמה חש באמת
 הועלת מה לו יאמר פן

 עצתך יבתיכתהך בחכמתך
היה טוב סב הלא כי זו

 זדון עולה למוד ששגגת בלחוד זהיר הוי התנא
 העולם חיקץ תחת צלכי כל נתבשל שלא הדיין כי

כן על משפנו וימות ומשגה שוגג שיהיה יקלקל

 כי אחד טעמים משני מלהוכיח פיך מניעות לך
 כי נס כי שנית מזיד ולא שוגג שהייתי לי מוטב
 הכל א ה כי עון לי ה׳ יחשב לא מזיד אהיה

 יעשה אפר איש מעפה כל יתברך לפניו גלוי
 לא יתברך ידיעתו כי במעשי אני מוכרח ולכן

 במזיד נכריה חיק ואחבק אדבק ואשר תשתנה
 שלמה בא כן על שאעשנו יתברך לפניו היה גלוי

 בזרה בני תשגה ולמה האחד על ואמר בחכמתו
מה ע״י מזיד ולא שיגג להיות תבחר ולמה לומר

 נכריה חיק ותחבק וגס לפניך ואערכה שאוכיחך
 והכל איש דרכי ה׳ עיני נכח כי מל בסענח במזיד

זאת על הנה מאז היא ונכחו יתברך לפניו גלוי
השנית אבות חסדי

 הפק שהיא הפוסקים דכתכי ואף מקודשת צדיק שאני מנת על דקידושין נ׳ פיק כמ״ש נמיר צדיק הוא ערי מיד
 זה הרי ודאי לכור בלגו לגמר למיקס אפשר היה אי אגל חשוכה הרהר אם נעו׳ג קי׳ל דלא משוס היינו מקודשת

 וזעקתם ס הצימ דכרי וסיגופים מיכמוס מננולח׳י אתי ובתראי קמאי מופר הפרי דיכא קבל ונל ודאי ומקודשת גמור צדיק
 הקטיגור למהות אכל סהר כמ׳ש מלקטרג הקטיגור להעכיר מועיל וידוי וחרטה חשיכס דהיכור ואפשר פשע דכי נל על

 כמ׳ש חטאת־ העכיר ה׳ גס דכחיכ הקטיגור נדחס חטאתי כאומרו ני דכ״ש בענין כדחככהן וסיגופים העניות צריך
 מ׳ו וישטו במרדו האדם שמישה טוכים מעשים דכל ידוע נס וכו׳ מצום כשלו ניני העידה הקדש רוח זה ואחר נוהר

 קנאו כא^ו כ׳י סניגור תינה וז׳ש לסניגור מוכן והוא ח' מלאך נברא כמצוה דיעשייס וכו' מצוה העושה להט״א משפיע
 קטיגיר כעצמו שקונה אמד קטיגור לו קונה אחת רה עני והמוכר קניני שהוא לו קינה וזה נשמו ולכרך לשרתו ממנו
 כפני כתריס כס החשיכה אחר ימשה אשר טובים ומעשים חרטה וידוי דהיינו ששינה . עליו לקטרג ויכוננהו עשהו הוא

 נגד מגן סריס וזהו קמאסך העכיר ה' גם פסיק על נזהר שאמרו דרך על לקטרג יוכל שלא קטיגור אוטו ספזרסנוס
: ותעניות סיגופים צריך למחותו אכי כקטיגור

 אכהיא ואסמכוה אחד כמזיד הס שגגות דשני אשכנז רכינז כמ׳ש לפרש הפשר . וכו׳ זדון עולה תלמוד ששגגת
 לומר אפשר דכריהם ולפי . את פושע שמואל ליה ואמר זימני שרי עירב דלא סמיא כההוש דכיצה דפ׳כ

 מה ואחת ההוא הדין למד ולא שנתרשל אחת .אחת ככת שגגוס שתי הם כו כנכשל דין איתי למד כלא כשכיל דההוסא
 מיפת כידו שגגוש שכסי מיד דהוי זדון עולה למד ולא כנינמל מכח שחטא פירוש הלמוד ששגגת וז׳ש כפועל שנסככל

: זדון עולה ו:הו כמזיד הם כגנות ושמי רע מעכה לידי כמכיא תלמוד
 ע״י כי אפשר א״ג :ליה אית מעלנ׳א ס״מ היא זדון טילה תלמוד ששגגת וז׳ש לסט״א כח ניתן העונות ידי על כי א״נ

 מכניע שאיני די לא התלמוד מעסק נטל וכאשר תלמו׳ד כמנין ת׳פ גימ׳ לילי׳ח מכניע כקדוש הלמוד לימוד *
 לעלות מתגנר כשחוטאים א״ג ח׳ו ס׳מ זדון עולה וזהו ס״מ כעל כל בעלייתו עמו כחפולה כמוסיף אצא מהנכר ינעזה״ר

 ידי דים סי אז יעקב קול הקול כשאין כמ״ש לקטרג לשמים ס'מ זדין עולה תלמוד ששגגת זי״ש יוסר רומני כי מא ^הסרג
: ושלים חם ומקום יד לי שנותן משו

 פינס היא סויה שכסר לפי אהד כהר אלא שאינם סימא דלא אחי מנינא זלה״ם מז׳ה פירש .יכו׳ כתריס
• ימליכו ״לרים יי יהי ינהלטס מ^זטין *יו כיה קתיג ט״ין? נתר לקלן י *
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 לא ג׳ אודיעך מון לכל היא הגילאה השניא

 ייטיב אס ויודע איש דרכו ה' עיני נכח כי יבצר
 מעגלותיו וכל הלא עדיין כי יכריע לא אך ירע או

 בידו כי בחירתו חטה אנה המכר האיש ספלס
 ועל יתברך בידיעתו יוכרח ולא ולהכריע לפלס

 למוד בלי כי מורים מניעת היה סוב כי הא׳
 מזיד ולא שיגב ואחשא אכשל במה אדע לא

 ידעת לא הי אתה טועה כי דע לז״א אלכד ולא
 את ילכדנו ועונוהיו זדון עולה לסוד שגגת כי

 והוא חסאחיו כל על זדון עולה למוד שעת הרשע
 שלא הייתי שוגג באומרו יחמך חטאתו בחבלי
 אני אס הלא כי פנית וזאת ,למדתי לא כי ידעתי

 אני תמותה בני שנינו להזהירך אלמדך לא המורה
 שנחבביס למוד בשגגת ואתת רשע הזהרתי שלא

 שנינו ולא לבדך אתה חמות סוב סיב לכן עונות
 לא כי ואחה יאזקאל הנביא וכמאמר כאחד

 דמו ואת ימות בעונו רשע הוא רשע הזהרח
 עתה בחכמתו שלמה אמר כן על אבקש מידך
 בלחו על ימות הוא אוחו ויעצתי הזהרתי אשר
 הזהרתיו אני כי אני ולא הוא כלומר מוסר קהת
 שהוא מוסר באין ימות הוא וזהו הצלתי נפשי ואת

 יש זה לעומת הלא חאמר ושמא קבלו לא חכר
 מזידין ולא שונגין שיהיו מוטב והוא בידינו כלל

 אח אעשה אני לומר ישגה אולחו וברוב לז״א
 ומושר חכמה כי לב שיח לבלתי אולתי רב ואס פלי

 אז ממנו המוסר ידיעת פנים ויעדר בזו אויליס
 וזו שישגה אניחהו אז יקבל שלא לפני גלוי שיהיה

 ידע לא פאם בגמרא דל התוספות תשובת היא
 שרב ידע אם אך מוחה הבלתי נענש יקבלו אס

 שוגגין יהיו להם הנח אז יקבל שלא ואולחו רשפו
 :פוגה להיות שאניחהו ישגה אז אולתו וברוב ז״א
כ׳ במשלי משנה בהאי זצוק״ל רבינו פירש גם

 התנא מאמר ענין יאמר או וז״ל: א׳ פסוק
 והנה .זדון עולה גמרא ששגגת בגמרא זהיר הוי

 כמאמר התורה מן הפורש נקרא לן כי כתבנו
 הלימוד מעזיבת והנה כו׳ שיושבין שנים התנא
 מהם יפלא כי הגמרא בשגגת תמיד שישגו ימשך

 נוטה דעת היה והנה לרין דין וכין לדם דם בין
 הבלחי כשונגיס שיחשבו כסלוחס על ילקנו שלא

 על רק יבואו אשר ומהלומו׳ ליסורין מעיתדין
 ממרקין יסורין שאין כפרה מחלקי כנודע המזיד

 על כו׳ בשבט ופקדתי כד״א ופשע עון על רק
 פנכונו ספק אין הנה לומר כו' נכונו אמר כן

 הם מזידין כי שפטים הורה למוד מכפלי ללצים
 הביטול מחמת עולה פעלו לא שעדין מם בביטולה
 יעברו אשר כן אחרי כסילים לגיו יאותו ומהלומו'

 מהתורה התבטל מזדון כי הגמרא בשגגת ויכסלו
 עולה כן ועל הכסילות להם נא ליצנות שהוא

כ• היין ללן למה״ד משל לר אמשול הלא כי זדון

יד! מעה׳ ר׳-י׳״י
 הסתלוצן כי והוא ׳1וכ שכר הומה יין לן הנה

 עליו שאין לומר אין ששתה יין מחמת הבריות על
 הדין אל הלא כי בוגד היין כי הוא וכוגג אשם
 לן שהוא שתותו אחרי שמתלוצן מה בבחינת אוחו
 עצמו המביא אל אם כי הוא שוגג אז כי היין
 שכר הומה הנה בזדון הלא כי במזיד שכרות לידי

 עד אחריו הומה שהוא המשכר ישן יין שהו^

 יעשה היין כן אמרי כי ממנו יבצר ולא שנשתכר
 במה זדה כאילו הוא שתותו שזדון נמצא שלו את

 הזידו שאחרי הגמרא פגגת ענין ככה כן שאחרי
התורה לסכל ימשך כן שע״י אחר למוד לבלתי

:זדון עולה לה' ולחטא
 רבינו פירש הס כתרים ג׳ ענין משנה בהאי

: וז״ל תרומה בפרשת זצוק״ל הגאון
 ועשו אומר הנה וכו׳ שטים עצי ארון לעשן

 כ״א אמר שלא דברים ביתר מש״כ בארון
 אינו תורה כתר כי הוא ענינו שיראה מה ועשית
 כי ומזבח בשלחן הרמוזים ומלכות כהונה ככשר

 לבית לא אם למלכות זוכה אדם כל לא שם
 ידה התורה חך אהרן וזרע דוד לזרע אשר אבותם

: רבים לשון ועשו וזהו לכל היא פשוטה
 כתר הס כתריס ג׳ ארשב״י בש״ר הגה אמנם

 כתר חורה וכתר כהונה וכתר מלכות
 כתר סביב זהב זר בו דכתיב השלחן זה מלכות
 כתר סביב זהב וזר דכתיב המזבח זה כהונה
 נכתבים למה זהב זר ביה דכתיב הארון זה תורה

 זוכה אדם אם לך לומר אלא זר ונקראים זר
 כתיב בכלן מה ומפני זר לאו ואס זר לו נעשים
 תורה שכתר ללמדך ופשו כתיב ובארון ופפית
 זכה כאלו לתורה אדם זכה מכולן יותר מעולה

: ע״כ לכולן
 והלא הס כתרים ג׳ אמר איך לב לשיח *5יראן

 עולה טוב שם כתר התנא כמאמר הס ל׳
 אמר לא מהחלה למה ג״כ זה וקשה גביהן על
 שהתחיל בשדר הפך למה וגס הס כתריס ד׳

 :כפרשה ראשון שהוא בארון וסיים וכהונה במלכות
 להל״ל והלא וכו' זר נכחבין למה ששאל ועוד

 למה באומרו ועוד נזר נכתב לא למה אלת
 סין כי וכו׳ ללמדך אצא וכו׳ ועשית כתיב בכולן

 בקניניס רק היבוי לרמוז לו היה שלא חשובה זו
 '^תורה בזוכים הוא ועשו אומרו כי בקונים ולא

 מ״ש יצדק ויותר בהן זוכה בה שהזוכה בדברים ולא
: ליטול היוצה לכל מונחת שהתורה

 בארון ועשו אומר בכחוב לו הוקפה הנה אך
 ענין מה וגס ועשית דברים שסר ובכל 1

 ושולחן ארון בייחוד אלו דברים בג׳ הזה הזר
 כי לומר מקום היה בארון והנה הקטורת ומזבח

 הכפורת שפת לסבב לבד שפה כמו הזר היה
 יפה שמור כארגז למעלה מעט עודף ויהיה הביב

אך



משה רביעי פרק יחם י סד

 להיות הוא ואש ד׳ מנה שלא גביהן על עולה
 : ומנאה מהב׳ גדולה התורה גס הלא מהן גדולה

עולה טוב פס וכתר אמר שלא לב נשים ועוד
 כי הוא אך גביהן על עולה אלא כלן על

 כי כלום אינה תורה משולל לבדו סיב פס כתר
 מרבי גדול לנו ומי חסיד הארץ מס לא אדרבה
 והיה הארץ עם בהיותו טוב פס בעל והיה עקיבא

 כי הנה כחמור ואנשכנו חכם גי יחן מי אומר
 כתריס מג׳ אחד כל וגם שלימות אינו לבדו הוא
תורה כתר בעל כי כתריס אינן טוב פס בלי

חסדי

 ע״כ זה •צדק לא ובמזבח בשילחן האמור בזר אך
 ר האח שהזר אחר כן ואס הס כתריס נ׳ אמר

 גס כן אס כתרים השני בהן יצדק ומזבח בשלחן
 עליו יגידו כי תורה כתר על הוא בארון האמור

התחיל כן ועל רעיו
 יד :גביהן על עולה המאוחרים ומזבח משלחן
 תורה למקום גולה הס כי הארון ואח״ג
האמור הזר על ראיה
 לומר לו היה ארפה כן אס תאמר ושמא בארון

 זר שנכתבים שמה ואמר לשאול התחכם כן על נזר
 זו שאלה תשובת ידי שעל לומר זר ונקראים

 אס אלא לומר היא התשובה הלא כי והוא יתורץ
 נדע כן ידי על כי זר לא ואס זר לו נעשית זכה
 עונש ממנו נשמע היה לא כי נזר אמר לא למה

: זוכה הבלתי
 לבו שח שלא היה מה והבין שכל בשום כיון ^ד

 זר פעמים ג׳ אומרו יצדק ואיך הס ד׳ כי
 יקשה זה גס כי כתבנו הנה אך איננו הרביעי כי

סוב שם וכתר וכו׳ הס כתרים ג׳ התנא למאמר

 מסן כס והפונות הקליפית מעיז הם כהלכה אפר שהקושיות שידוע אפשר .כו' תורה למקום גולה הוי יף
 מאחר התירה סכין פאז תורה למקום מון מכפרת שגלות גילה הוי ציוה לכן חורה לאור פכלו נין מבדיל

 אפשר א'נ . כעטרה היסורין כי גס ומה הורה פל לאמיתה לכוין תיכל עונותיך ומתכפריה יסירין סוכל פאתה
 כיון המא וכי .הורה למקים גולה הוי וז״ש וכו׳ אככין מליא ואפילו לערסא למיזל ארעא ארח נזהר למ״ש רנח

 הדין א'כ חורה כעל נקרא זהת׳ח מאורפה אלא מורשה תקרי אל יעקכ קהלת מורשה וכמיש לאשה נמשלת שהתורה
 ומניח אכה אמרי הלך אני ואמאי סיא אשה תורה וו זא'כ תכא שנא סיכה יש כפלא נעלה לעיר חכא פהאפה נותן
 עופי יפצאונני ומסחרי אהב אהבי אני צחות דרך אפרש אני ונזה . אחריך הנא שהייא האמר אל לז׳א היה ע״ה

 דעתו וליפב אותי ולשרת כמלך נעלה לכנד היינה דהאשה לחקור יפ דלכאורה והוא וצדקה עתק הון אתי וכנוד
 נשים מעין עושה אינה ומדוע מלך נח כנודה החכם אפה היא וכתורה . מאיפות פט״ו הרמנ׳ם כמ׳ש לכו ולהרחיב

 כמ׳ש אעזנך יומיס יום תפזבני חם כמגלה וכשוב לה מפופבד ימיו כל ויהיה עליה עצמו ימיה כחכם שנעלה וצריך
 היא ואס כככידו המחוייכת הגפמית אפה כדין החכם לבטלה העשה לא התורה היל אשש ומדוע דכרכות ט׳ פרק

 הסוטה זפתי .צדקניות נשים סדר דיני ככל וכיוצא לפייסו ומחייבת קמיה ארצה ארצויי זאת אכתו מנינה פניו הסתיר
 האשה דזאה היא אחת החומרית החסידה האשה מדרכי שלימה הורה ראשונה קדושה הרוחנית אסה דרכי גבהו כי כדכר

 דעתו וליבב כמלך להנהיגו פלה רמיא חיובח חלקה וזה חויא לא חרי לבי דאהתא נאחד והוא נמלה זה החומרים
 לשרתו הדין פויה ולכן היס למדינה נמלה כהלך כאפה דא גמולה גלמודה האשה תפאר נה אין מלכה אם שהרי

 כעליה יט כמו רבו כקדושה הרומנית האשה משא׳כ , גואלה בלמדו אין כי אהבתו פבקש והיא לפניו רוח נחת למפות
 ופיידת היא הימיה סוררת כהף יהן מכמניה אחד אם לכן יפכותו לא ולילה יום אהככה ומבקשים פניה המבקשים

 רבים בסלים רבנן מלכי רבבות ריבי לה כהיות מלך בת סל לההגדל לבו מלאו אפר הוא ואיזה זה הוא ומי חפיב וכלא
 פייסך ומאן דאמריה אמריך מאן אומרת וזאת אהבתה ולעורר לחזור עליה רמיא חיוכא לזאת ואי ממנו וסוביס

 כי שנית וזמם פשעיי על ומעברה אתו באמנה היתה כאפר הבא אליו מעט מעט קדוסתה מרוב וענ׳ז דאיפייסה
 כרוחניות חיל אשת כן שאין מה . בכל לו משועבדת היא כלש ותחת ועונה כסות שאר החומרית לאשתו חייב הנעל הנה
 היא להפך ותהי אלא לה עושה כאינו מלבד וכסות פאר אך . לתורה עסיס לקבוע בעונתה אס כי חייב אינו

פושש היא כי חייה זי הרוחנית לאגתו משופבד המכס הוא ולכן לחמה הניא וממרחק לכפל וכסות שאר כנותנת
9 *

 שלייחי שנהפכה מושב טובים מעשים בעל ואינו
 שם בעל ואינו כהן או מלך הוא ואשר פניו על

 כי באופן ואדם אלהיס בעיני גרוע הוא טוב
 אם האחרים ונס כלום אינו לבדו סוב שם כתר

 שס בכתר יתקשסו לא
 וזה כתרים אינם סוב הוי אומר נהוראי רבי
 סיב שם וכתר אומרו תבא שהיא תאפר ואל

 אם לומר גביהן על עילה אחריך
 שם כתר כי הוא הלא ד׳ מניתי לא למה הקשני

 הנזכרים הג׳ של גביהן על כשהיא עולה היא סוב
 יעלו המה ונם גביהן על כשהיא העולה היא כי

 זה כתר בהיות שהוא בעצם כתרים להיות עמו
 מושך וכתר של וי״ו כי והוא מהן א' כל גבי על
 עולה מהכפרים א׳ כל לומר עמו ואחר עצמו את

 טוב השם באשר עולה הוא גס כיב שם וכתר
 ניקראם בהס עליה אין שבלעדיו גביהן על הוא

 אחד כל אל קפוט זה כתר להיות כן ועל כתריס
 אשרי התנא מאמר ענין וזה עצמו בפני נמנה אינו

אמר ועליו וכו' סוב בשם וגדל בתורה שעמלו מי
 כי והוא וכו׳ טוב משמן שס טוב בחכמתו שלמה
 וכתר וכו׳ הס כתרים ג׳ שאומר עצמו רשב״י

 שלמה אמר הלא כי הרגיש וכו׳ עולה סוב שם
 וכהן מלך הס סוב ושמן סוב משמן שם סוב

 שם כתר כי הנה שאז״ל כמו סוב בשמן המשוחים
 הנמשחיס ומלכות כהונה מכתר טיב לבדו סוב

 ולא השנים אותם תמנה למה כן ואס טוב בשמן
 רק שלמה שנח לא כי איפה דע אמר לזה זה

 מי אשרי כי התורה גבי על הוא סוב כשהשם
על שהוא ועליו וכו׳ סוב בשם גדל בתורה שטמלו

מי אבות



ו י
משהוד דכיעי פרק ירים

 בינתך ואל בידך יקימוה שהבריך אחריך
 בידינו אין אומר ינאי רבי מך השען: אל
 כיסירי לא ואף הרשעים משלות לא

 הוי אומר חרש בן כתיא רבי הצדיקים
 לאריות זנב והוי אדם כל בשלום מקדים

 יעקב רבי מז ג לשועלים ראש תהי ואל
 בפני לפרוזדור דומה הוה העולם אומר

 כרי בפרוזדור עצמך התקן הבא העולם

שתכנס

 בחורה עמלו היוח על הוא שלו טוב ששם מי
 כי טוב משמן שם סוב שלמה שאמר מה הוא
 לבדו אך ומלכות כהונה ועם התורה עס הוא טוב
 לא כי ויהיה חסיד הארך עם לא כי כלוס אינו

 תורה להזכיר שלמה הוצרך
 מי שעל היות עם

 על ידבר תורה שבידו
 שם יהיה אנשר אי כי

 אין כי תורה מבלי סוב
 וזה וכו' חסא ירא ביר

 אחרי ע״ה רשב״י שה יכוון
 כתריס שלשה אומרו

 ד׳ הלא כי לו הוקשה
השלשה יצדקו ואיך הס

 אדם אלא וכו׳ זר נכתבין למה אמר כן על זרים
 סוב שם דהיינו טובים מעשים לו שיש שהוא זוכה

 שם בלי כלן ט הנה זר לא ואם זר לו נעשים
 ונכריות זרות לו נעשים ואדרבה כתרים אינם טוב
 שלהם והתיקון הקישוט הוא טוב השם כי הנה
 נ' אס עוד והקשה עצמו בפני כתר תהיה ואיך

 ועשו ובאדון ועשית ואמר שינה למה הס כתרים
 מה הקושי אין הנה כי והוא וכו' ללמדך ואמר

 העושה משה היה לא הלא כי ועשו בארון שנאמר
את ויעשו שיבאו לב חכם וכל בצלאל אם כי דבר

 אהבת מבקשת שהיא החומרים לאשוקי אני כלומר אהב אהבי אני וז׳ש . נאחס והוא וכפות שאר כהלכהן שמיס לו
 עצמם שמשחילים ומשפרי אהב ואו אומי לאהוב י־ יקדימו שהם צריך אהב אהבי אלא כן לא אני נעלה

 החומלית ובין שבינה ההפרש רמזה דבריה ובתיך .בעלה פני משחים כה-א החסידה החומרית הפך ימצאונני אז #לי
 . ישראל אלפי יבבות כעלי למספר :ן אין התורה האח שני ואין היא אמד איש נעל אם כי לה אין החומרית דהאשה

 מראים שהם אוהבי אלא כחומריח איני כי לי הימה זאת תורה בעצי אוהבים הרבה לי יש כי אהב אהבי אני וז״ש
 להפך ואני וכסותה בשארה מייב שנעלה כחומרית דאיני עושה אני כדין זה ומלבד .וכו׳ אהב אז וחיבה אהבה לי

 שהוא ועוד לבעלי נותנת אני והכבוד העושר אדרבה אתי מכבדותי׳ 'מאניה קארי כמ׳ש מכפות וכבוד לזון פושר
 פניו. הכתיר הוא הם ולאהבו לפייסו חייבת ואיני עיסה אני ן בד שכן ואמר בפה׳ז שימוש וצדקה הנא לעילם עמק הון

גבהו הי הן תאמי אל היא אשתך כי דהגס לבעלה אשה כדין אחריך סבא שהיא תאמר ואל נמשנסינו וזיש

 אך הצידק הוא ועשו אומרו כן ואס ה׳ צוה אשר
 ומזבח בשלחן ועשית אומרו הוא הקשה הדבר

 אומר כן על העושה משה היה לא כי בהן וכיוצא
כן על כי לכולן זכה כאלו לתורה שיזכה מי כי

חסרי

: כמדובר דרכיה
 משלוח בידיט שאין על מתאונן כאלו ינאי ר׳ התנא דברי דנראה להרגיש יש . וכו' הרשעים מפלות לא בידינו אין

 כנלי והנאות גופניות בתאוות ולא יתברך בעבודתו מעיי״ם וכל קדושים כלס ואמוראי תנאי וכלהי כרשעים
:בעיניהם היו כקוצים עולם ושלוי רשעים אלה והנה העה׳ז

 כשלי״ו ותעל ננחת כשאדם מריבה טיבה ומדה וכו' קלני אומרת הלשון מה שכינה מצטער דכשאדם דמצינז ואפשר
 וישב בדרוש בעניותינו וכתבנו . השמחה מגדלת כביכול והשכינה הוא רצון ז כ יבא מדינה ובמשמני בשליה

 שבר לקרנית כהס הצדיקים ביסירי אכל פון על בהוכחות מצטער כשאדם ה'מ וכו׳ שכינה מצטער כשאדם דאמרינן דכא
 לשכינה נ׳ר היה יבמצית בתורה עוסקים ואני שליה הי״ל שאם הרשעים משלות בידינו אין וז׳ש ח׳ו צער למעלה אין

 ן א בדידן אנו אבל לשכינה צער היה לא שכר לסיבות שהם הצדיקים יפויי ה׳ל אלו וגם שמחה הבנים ואס בשלותיגו
 שהיה וזהו לשכינה צער יש וכזה לחטאתם בישראל פרעו׳ת בפיו׳ע שלט פיכורין רק כצדיקים מיסורי ולא משלוה לא לנו

: השמים צער יוה השכינה צער על ינאי ר׳ מתאונן
 נזהר׳ מ׳ש והוא בעה׳ז הנעשות המצות שכר מהות להודיענו כבא זלה׳ה מז׳ה פירש . ונו׳ בפרוזדור עצמך חתרן

המלך לשער ליכנס שא׳א כמו יתברך לפניו וליכנס לעלות שתוכל כדי מלביש לנר׳ן נטשה המצית שממטשה “
 כדי גיפי ולתקן עצמו ליפות כדי מעשהו כל בעה׳ז האדם כן המלך כבוד כשי .וניס כ מלבושים לתקן וצריך שק בלבוש
נמו מלניש לה נהתקין אלא עילס של מלכו לפני ולראות לעלות לה א״א הנשמה כי המלך לפני להראות לטרקלין שימש

לסנרהס: הסד בספר שהראנו ...
יפס- - *-9 ,ץ י־

 ועשית בשאר יח׳ הוא לו אמר לתורה שזנה משה
:בכולן וזוכה עישה הוא כאלו

 לפרוזדור דומה הזה העולם * יעקב ר׳
זצק׳ל רבינו פירש . וכו׳ ׳

 יויד פסוק פ״ד בתהליס
: וז״ל

 מחלה וכו׳ ראה מגנט
 הוא אלהים פני

 בבואך ואומר הדין מדת
 שם הוא מגננו לדון

 ראה הרחמים בעל ה׳
 מה מלבד כי והוא אלהים
 מנן ה׳ וחתה דוד שאמר
 מפרש זה על גם בעדי

 בס׳ד נבאר כאשר אלהים ה׳ ומגן שמש כי אח״כ
 משיחך שני הבט אה״ה וגם מנן קרא ה׳ את כי

 רחום גנו תהיה כן שע״י באופן זכותו לנו שתסייע
 זה סמך על מתשובה ידי תרפה כן שע״י ולא בדין

:וכו׳ יום טוב כי הלא כי
 העה״ז יעקב ר׳ משנת נזכירה ענין אל ללכא

 שאם לב לשית ראגי וכו׳ לפרוזדור דומה
 ושם המעשה עילם הוא הזה שהעולם היא הבינה
 והוא לשון כי הקודם אל מקושר איך השכר עולם
בפרוזדור משל ימשל ולא בפירוש יאמר אומר היה

 מוין היה וכו׳ התקן שמפרש מה וכן וטרקלין
 לפרש דרכנו אומר היה הוא א.מרו ועוד מעצמו

 הוא כי התמה אל ואומר בקודם קושיא לו שהוקשה
 יתורן אומר שהיה מה שע*י ורך כך אומר היה

האומר אבות



משה רביעי פ״ק ירים 12

 יפה אומר היה הוא ין :לטרקלין שתכנס
 טובים ומעשים בתשובה אחת שעה

 ויפה הבא העולם חיי טבל הזה בעולם
 הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה
 בן שטעון רבי חי : הזה העורם חיי מכל

 בשעת הכירך את תרצה אד אוסר אלעזר
 טוטל שטתו בשעה תנחמהו ואל כעסו
 ואל נדרו בשעת לו תשאל ואל לפניו

 : קלקלתו בשעת לראותו תשתדל

שמואל

אבות חסדי

 שעה יפה יאמר אין ועוד אזיל לטעמיה כי האומר
 מעט שיפה לומר השכר מסוג המעשה שאין כי׳ א׳

 נחשב זר כמו הלא בעצמו והענין השכר מכל מעשה
 יפה ואמר שמוסיף במה דבריו סותר איך ועוד
 :וכו׳ רוח קורת של א׳ שעה
דרך אין הנה אמנם אך

 לא אס לאדס חשובה
 להיות המות יום זכור עיי

 על וכמאמרט תמיד נגדו
 יודעים החיים פסוק

 פשוק ופל וכו׳ שימוחו
 מות יראה ולא יחי׳ גבר מי

 יחיה גבר מי שהוא ורו׳
 תמיד יהיה ולא בעה״ז
 שיוכל מוח לפניו רואה
 מיד נפשו ממלט להיות
 בחשובה ישוב אפשר זה שבלעדי נס כי סלה שאול

 נפשו למלט שהספיק כ״כ מעילה תשובה תהיה לא
 עשור או ימים שם מהיות יבצר לא כי סלה סגיהנס

 אומר יש לזה והנה אשמתו שיירי חלאת להחם
 ידע וכי בגמרא ומקשה מיחחך לפני א׳ יום שוב

 למהר ימות שמא היום ישוב ותירצו חיי כמה אינש
 יום הס שחייו לנו אל יחן שהחי שהבונה באופן

 לא ואמר יעקב ר׳ בא זה על יום בכל וישוב א׳
 יום שיעור שחייב רוחך על שתעלה האומר כדברי

 כשיעור רק מהחיים לך שאין שתצייר אס כי
 דומה העה״ז וזהו לטרקלין הפרוזדור מן כניסה

 תשובתך לגמור עת בכל תחיש חמהר כן מל וכו׳
 בכל ותיקון וחרשה חשובה להרהר אחח בשעה

 שיעור רק תשער לא אם כי האפשר ככל פרסים
 התקן באומר כי נמצא במלאכתך תחרפה אולי יוס

 שאמרתי מה לומר האומר אל פיר׳ הוא וכו' עצמך
 עצמך שתתקן פירושו לפרוזדור דומה העה״ז

 כי לתנא הוקשה וכו׳ שתכנס כדי שיש בשיעור
 א׳ יום שיעור האומר סברת היתה טוב סוב הלא

 יתיישב כ״ב קצר בלתי שיעור חישבו שע״י יותר או
 בשיעורו כ8מש מחופש בחפש מעשיו לחקן כדעתו

 לעשות יפנה לא הזה הנמלץ שבחפזון קלה שעה
 זה מאמרו על חתמה אל אמר ע״כ ראויה חשובה

 א׳ שעה יפה אוסר הוא כי לטעמיה אזיל הלא כי
 חיי מכל לטרקלין מפרוזדור הכנס כשיעור שהוא

 אריכת א׳ דברים ב׳ יש בעה״ב כי והענין העה״ב
: רוח וקירח התענוג ב׳ הימים

אס
 משיגי כלא תשונה בלי המעט כי ומפש״ט בתשובה נומר דקדק . וכו׳ טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה י|

 מצוה שאותה כדי בתשובה להרהר צריך מצוה לעפות ישראלי האיש בנא ולכן לסט׳א כח מוסיף ואדיבה
: ה׳ צפני לרצון העלה

 ע״ש ונו' שבת קדוש מקדש דהיע כרבי מצות מקייטין כעה״ב עליונין דקדישי חסידים בספר שכתב ע׳מ אפשר א׳ו
 דכיון ששובה פם יצדק לא מ'מ מותו אחרי כי אף לקיים בריבוי לאחד אפשר דמע׳ט דהגס ומעי׳ט בתשובה לז״א
" נטה׳ז: נ״א כלל יצדקו לא ומע׳ט השובה וא*כ סבה ליה מהניא לא תו שמת

שמואל ס

 אורך שס היוח יצוייר לו אמר הענין אל נבא1
 א' שפה יפה זו בבחינה תענוג בלי ימים

 משא״כ ותיקון זכות מרויח בשעה כי פה בחשובה
 חיי מכל וזהו בשבת יאכל בע״ש שטרח שמי שם

 מציאות בבחינות שהוא
 אל אך ארוכים החיים
 בחינות שעל תחשוב

 הס שבחיים התענוג
 לומר לי חלילה כי אמרתי

 יפה ההיא בבחיג׳ כן כי
 רוח קורת של אחת שעה
 חיי מכל העה״ב ועונג

 כי הדברים כלל .העה״ז
 לגבר טוב היות אס

 חיים יום לו שיש לחשוב
 הוא טוב יותר בו לשוב

 אחשוב וזה טרקלין שלפני בפרוזדור שהוא לחשוב
 בחצריך יוס טוב כי היות עס לומר המשורר כיון
 הטרקלין שלפני כחצרות שהוא העה״ז הוא

 בית העליון ולעולם חצרות העה״ז שקורא העה״ב
 יפריחו אלהינו בחצרות ה׳ בבית שתולים כענין

 שהוא לאילן דומה צדיק למה כי שהוא שכתבנו
 הוא וניסו העליון בעולם שהוא סהרה במקום נטוע
 : יפריחו אלהינו בחצרות בעה״ז ומפריח נוסה גופו

 בחצריך יום סוב כי עם אמר הענין אל ונחזור
 לאדם שיש שישער א׳ שביום שהוא

 מציאות בבחינת בעה״ב מאלף סוב הוא בעה״ז
 טובים ומעשים בתשובה מרויח הוא כאן כי החיים

 אמד יום שוב האומר סברת שהוא ריוח אין ושם
 בחרתי אם כי זו בהשערה בחרתי לא אני אך וכו׳

 כאלו עצמו החשיב שהוא אלהי בבית בהסתופף
 לשפר יעקב רבי סברת שהוא ה׳ בית בסף אני

 בשיעור ובחרתי הטרקלין שלפני בפרוזדור שאני
 הייתי שאס שהוא רשע באהלי מדור הזה הקצר
 יותר שהות יש המות ובין שביני רוחי מל טונה
 הרע היצר וימצא מהתשובה אתרפה הלא מזה

 יעשה שאעשה ואשמה עץ ומכל להמטיאני מקום
 היו עונותיכם כדיא אלהי ובין ביני מבדיל משך

 נעשה עין טל עון ובהעשות וכו׳ ביניכם מבדילים
 אשר נמצא עושיהס טל כאהלים שהם מסך על מסך
 רשע באהלי דר שהוא מעונות טהור בלחי היא

 הסתופף בחרתי וזהו מהרשע שנעשו אהלים שהם
רשע באהלי מדור עון מסך כל מסלק אני כן שע״י
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 : כמדובר מליחקן מחסהסה הייתי אס
 פ׳ כ״ד במשלי ז״ל רבינו פי׳ א'יבך בנפל

 רשעים דרך הנה .וז״ל י״ז י
 וביתו נחלתו ויקנה הצדיק יורש מחי וליחל לארוב

 לשמוח אח״ש הצדיק ודרך
 אויבו הרשע בנעילת

 לו ארב חשל
 להוכיח בא

 והיחל מהם
 אליו כמדבר

 הרשע אתה
 מתי לאמל

 לכן ביתו
 אחד כל את

ואמר ברשע
 חארב אל
 הצדיק לנוה

כי ימכרנו
 גם ואף אתה ויקחנו ימוך

 אם כץ נוה לו אין אם
 ששם הפקר במקום מקום
 ותשדד חחמדכו אל ירבץ
 המקום אותו ותחרוש רבצו
 לזרוע הקרקע שאר יכלל
 יפול שבע הלא כי זרעך
 לך חדל ולכן וקס צדיק

 אל אייבך בנפל אומר הקטן שמואל יט
 יי יראה פן לבך יגל אל ובכשלו תשמח

 אלישע כ ז אפו מעליו והשיב בעיניו ורע
 דומה הוא למה ילד הלומד אומר אברה בן

 זקן והלומד חדש נייר על כתובה רדיו
 מחוק גייר על כתובה לדיו דומה הוא למה
הבבלי כפר איש יהודה בר יוסי רבי

 דומה הוא למה הקטנים מן הלומד אומר
 והלומד מנתו יין ושוהה קה־ת ענבים לאוכל

 ענבים לאוכל רומה הוא למה הזקנים מן
 אומר מאיר רבי ישן יין ושותה בשולות

 יש בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל
 אין הדש שאפילו וישן ישן מלא חדש קנקן

 הקנאה אומר הקפר אלעזר רבי כא ג בו
והתאוה

 כלומר
 בעיני
 בלבד

 והשיב
מקומו

 אציל כי קרובה נפילתך הרשע ואתה יקום כי
 רשעים ואפילו יכשלו אחת ברעה כ״א רעות בז'

 יפלו אמר ולא ברעה יכשלו ורשעים וזהו רבים

כשהיצר עליך שהיה האף

 הצדיק הפך יקומו לא לבד בכשלון שאפילו כלומר
 רשעים נם כי הזהיר ולכן יקום ממש יפול שבשבע

 גס ומה ברעה ויכשלו להשמר ידס לאל אין רבים
 א׳ ברעה תכשל כי אתה יחיד כי אתה עתה
 הצדיק הפך והפול תפשל לצדיק תעשה אשר ובזה

 ממש נפלו אחרי וקס יפול שבע יחיד שהוא נס כי
 לומר בפת״ח אס כי הוי״ו בשב״א וקס אמר ולא

 מלפניו מוכנת קימתו כי קס כבר יפול סרס כי
 את להוכיח וכהתימו .יוטל לא יפיל וכי יתברך
 יארוב הרשע אשר הצדיק אל פניו שס הרשע

 שהרשע תראה אס ואמר רבצו ישדד אז ביתו

וגסות אבות חסדי
 כרב זו גירסא הביא וכן כיי בשי' כרמיה גרס הבי אפו אלא נאמר לא אפו חרון וכו׳. אומר הקנון שסואל 2

 ק׳ש דף כתוכוח ובתוספות . ע׳ש דקרא דיוקא השתא לן מדדש בעיני נראית זו וגירהא וכתב חייט
; מקובצת וסשיקה שס ?מבואר בל?ד אהד קגק5 אלא ב? שאין מייפא ״ם?5ר לדעת מצינו מי?

הילידים, - 10/

 בחון הנגלית שמחה תשמח אל יפול אויבך
 לבך אפילו יגל אל מנפילה פחות שהוא ובכשלו
 עם ה׳ יראה פן ואומר וכו׳ יראה פן בפנים
 ירע פן יאמר ומהראוי יתברך לפניו גלוי שהכל
 ולא רנה רשעים באבוד הלא כי הענין ה' בעיני
 על הצדיק כששמחת לא אם באבודם השמח יאשם
 במה ולא לו הרע אשר סל הוא הרשע אבדן
 ית׳ קונו רצון עוברו על חמותה ובן רשע שהוא
 ישמח אס הצדיק כוונת יבחין האיש זה מי והנה
 רע היותו על או אותו שנאתו על מסנאי בפיך
 וכליות לבות בוחן יתברך זולתו אין כי ה׳ בעיני

מה ה׳ יראה באופן שמחתך תהיה סן אמר ע״כ

 לעס 6*0 כי בכוונתך וישגיח ללבב בעיניו שירע
 רע יראה שלא עם ללבב יחזו שעיניו בעיניו
 לשם הצדיק שממת בהיות מש״כ הבריות בעיני
 שסחת אל פניו שם ית׳ הוא אין אז כי שמים

רשעים באבוד כי הצדיק
:רנה

 ויראה ישגיח פן יהיה אן
 ורע הרחמים מדת

 לא אולי כלומר בעיניו
 ירע הדין מדת בראיית

 מדת בראיית גס אס כי
 יראה סן וז״א הרחמים

 יראה כי אמר ולא ,וכו
שהוא וכו׳ ירע פן או

 הראייה תהיה פן
 ולא רע גס ה׳

 ואזי הדין בבחינת
 אל אפו מעליו

כלומר הראשון

 ואחרי לך יכול היה לא כן שאלמלא הרשע לך
 למקומו מעליו אותו והשיב עתה רשע על הוסב כן

: עליך ממנו האף ותצא חשוב כי שהוא הראשון

 והתאוה הקנאוה אומר המפר ארעזר ר׳
רבינו פי׳ וכו׳.

: ח״ל סיני כהר בפרשת
 שומו בשיחו העולם חיי גיר יבורך כן כי הנה

 רמז דברי כל אל מעייניו וכל ועיניו לבו
 תלוי והכל האלו קודש במקראי אמרנו אשר הלז

 ומטעמיו העה״ז הענייני כל האדם החשיב בבלתי
 יזכור הרבה אם כי ותוהו לאפס מודותיו וכל
 וינעל שמה הולך הוא אשר העולם ומשפט דין

 ויתקן ה׳ עד משוב ימוש ולא וכבוד וחאוה בקנאה
מאמר והוא יבוש ולא מלכים נגד עושו אשר כל

 רבי באומרו אבות ממסכת רביעי פרק התנא
:וכו׳ אומר הקפר אליעזר

 מדות משאר אלו נשתנו מה לב לשים ראןי1
 :אלה נ׳ רק ייחד ולא הנה רבות כי רעות

 והאדם העולם איבוד כי אמת הן אמנה
 שבין במה תעשה לא מצות על בעבור תלוי

 למקום אדם שכין תעשה לא ועל לבריות אדם
 מנגד כבודו יפים אם בידו תקנתו איבודו ואחרי

 עדי ויהיה עוד ישיב לא כבוד לתמוך ימוש אם אך
 הנה כי והוא וכו׳ והתאום הקנאה וז״א אובד

 תלוי לחבירו אדם בין חטא אשר עון כל ראשית
ותחרות שנאה שהיא ריעותיה אחריה מיד כי בה
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 וכל נזילות אשם מעילות
 . ה׳ שנא אשר רע דבר

 כוללו המה אלה שתי והנה
 עולתו את האדם אבדן

 לא מרחם אלהינו ועדיין
 להנליח היקין לנו השביח
 יעזוב כי ומרפא ארוכה

וישוב וכו׳ דרכו רשע

 מובאות ונטירה ונקימה הרע ולפון ורכילות וגהות
 שבין העכירות כל ראשית היא החאוה וכן לה

 ילך הלוך כי מוח תיצאות ממנה כי למקום אדם
ואנס אסורות ומאכלות ביאה איסירי בהלכות

 בעה״ו חבוש כי לך טוב כי עון לכפרת לך סוב
 דבר על יחוש אם הנה כי בעה״ב תבוש תאשר
 אומר אחה הלהרגני יענה הלא מדומה כבוד

ראש ארים לא עוד צזרא לי ותהיה כבודי אחלל פ

 . לכלוח ירבה כי אלהינו ואל וירחמהו ה׳ אל
 כי חקותו אבדה כביד יחתוך האיש זה אס אך
 התרפס לך לו יאמרו אם כי למחלשו ארוכה אין

 לא ואס לו חטאת אשר מהאיש מחילה ושאל
 תאמר ולפניהם אנשים על חשור האיש יאבה

 האיש מי ת עז יענה הלא העויחי וישר חטאתי
 שיש במקום גם ומה כבודי אחלל כי נבזה הלזה

 חטא אשר וכן בזה ובכיוצא כזה וההיקש אנשים
 הדברים ככל למקום אדם בין שיש במה הנפש על

 ישראל ושמע הסכת לו ויאמר שהזכרנו הרעים
 ובצים תאכל כלחם ואסר ארצה ושכב ולין וצום
ואז בב״ד ללקות ובכה הלך הלך ומספד ובכי

 מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה
 הילודים ־מר א היה הוא 20 • העולם
 לידע לרון והחיים להחיות והמתים למות

 הוא היוצר הוא אל שהוא ולהורע להודיע

 הוא העד הוא הדיין הוא המבין הוא הבי*א
 שאין הוא ברוך לדון עתיד הוא דין בעל

לפניו

 הרואים כל בעיני אקל כי
 שבילון כבודי את

 לך ברח קום לכן הומר
 עצתך באולת השנה ואל
 כי אלהיס יעשה כה זאת

 אם פניך נשאתי לולא
 אראך ואם אליך אביט

גבו על עונו במשא וימצא
 על עונותיו רגלי ומי אשמות? צואת ירחץ ולא

: כבוד מפני פניו
 הן האלה הדברים שלשת מעמד כי הדברים כלל

 ושמא העולם מן להוציאו אדם של בעוכריו הס
 כל לך ויש האדם יעשה מה איפה כן אם תאמר
 היה הוא לז״א יאבד ולא אחריו שלשתם מעמד
 אל יתן החי כי כלומר וכו׳ למות הילודים אומר

 בינה ויקנה יכנע ואז פה הנאמרים הדברים כל לבו
 באורו אל ולבא . יאבד ולא להיטיב להשכיל
 והמתים למוח הילודים הוא הלא לפונו נעתיק

 ולהודע ולהודיע לידע דון ל והחיים להחיות
הוא המנץ הוא הנורא היא היוצר הוא אל שהוא

העד אבות חסדי
 מון כלא יסורין ואין השא בלא מימה אין סכר אמי דר׳ נ׳ה ד; בשבח במ״ש אשכר .וכו׳ למוח הילודים 20

 מחליקם אסותב ילא דסברי הראשונים מן ויש שלנחש בעטיו מתי ד׳ שאמרו מאותה אמי ר׳ זאתושב
 דפבר אמי ר' לאפיקי למוש הילודים וז״ש . ע״ש עניים ששח הקטן כששרי בעניישין וכדכתיבנא פון כלא יפירין אין
 מישתן שע׳י להחיות והמתים והנעם למות הילידים נל למות הילידים אנא הדרי כן לא ונז׳א חטא בלא מיתה אין

 מתמרקת חטא שלא למי נחש של כעטיו המיתה אחר כי המתים כתחיית שיעמדו כפשטיה אי . החיים כאור לאור חיים
 שהחיים דע מטא כלא מיתה דיש אמי ר׳ הפך למוח הילודים לך דאמרי יעכ*ז . אח'כ להחיות ויכול ונתקן הזוהמא

: ן ע כלא יהורין דאין דווקא לידין הדין עפ׳י כיסירים לידון
 וז׳ש .השי״ת לעבוד כחיוחם מחו שככר אותם המתים את אני ושבה כזהר ואמרו ימות שיחיה הרוצה במשז׳ל אפשר א״נ

 . ושטנוגיו כעה״ז הבלי מחי לכת לבלתי ימות שיחיה הריצה אומים ע׳ד בעה״ו למות היא לידתם צמית הילודים
 לירון נעה׳ב והחיים למרעה ממדרגה להעלותם עכ׳ז אך בעוה׳ב טובים חיים להחיות נעה׳ז מהו שכבר הללו והמתים

 עמהם מדקדקים עליונה מעלה לעלותם בג׳ע הניס כמה שאמי זצ׳ל האר״י יבינו כמ׳ש חסידיו עם מדקדק יתברך שהשם
 כלומר וחוטא רשע כי אף ישולם באין צדיק כן הכתוב כינש לי היתה וזאת דמעל מעל לעלות ולזכותם השערה כחוט

.ומשלם השערה כחוש עמו ומדקדקים ישולם אפ׳ה במה׳ב בארן שכוא צדיק שהוא אף עיה׳ב החיים חין בארן צדיק הן
: וחוטא רשע כי אף וז״ש ומרים קשים עינשין לרשעים מתוקן מה נשכיל ומזה

 מיתתן אחר שחיו אלו לידון והחיים וה״ט בגלגול לבא להחיות וכמהים למות הילודים יז׳ש כנלגול סיד ההנא רמז א״נ
 וחשאי לך ממס ביח שהשאול יצרך יבטיחך ואל . כלום מיותר ואינו חשבון לפי וככל וכו׳ אל שהוא לידע לידזן

 וע'כ חי נקיא שכוא בכמה בגלגול הבא לפעמים זו סיפא שפירשו כמו בגלגול לבא אמרח פעם נוצר אהה שע'כ בקבר
־. וחשבון דין ליתן עתיד אתה יע'כ אחרת פעם מת התה

 מהגה בתורת היא הוא ברוך הקדוש לנו שנתן הנשמה אס ליקי ג מכר׳א שנסתפק מ׳ז דף מישים הכם כמ״ש אפשר א״נ
 אפשר וגם כזמן נכשלים לכחזיר מנת על לזמן משנה שהיא למימי מצינו דשפיי לה ופשיט פקדון בתורת או

 ואנן . עש׳ב בפקדון יד שילח כדין נחמייב ו מציתי על עבר ואס לפבידתו צ דוק כה שישתמש כתנאי פקדון דהוא
 ופירית גוף לזמן קרקע להכירו דמקנה ס׳ל וסיעתם והייטב״א דהיא׳ה כשבנו רי״ב סימן לח'מ כהגהתינו כעניותין

 למאריה הקרקע חוזר זמן דאחר וסכרי פליגי וסיעתו והרמכ׳ם לעולם המקכל קנה הנעלים רשות שנתרוקן כיין
 שנים ע' לזמן לאדם הוא ברוך הקדוש שנתן ונשמה דגוף לומר מקום יש לכאורה וסיעתו הרא׳ה לדעת והנם .קמא

 זוולאפוקי כטענה והמצות השורה עול יסרקו והרשעים רשותם שנתרוקן לזמן ופירוש גוף קרקע הנותן כדין לעולם קנאם
 והטעם מ׳ו ישותו שנתרוקן טענה ואין שלו והגוף הנשמה פי' שלו שהכל וכו׳ עד הוא הדיין היא התנא אמר זה

 יכטיחך ואל . בהמשכון נחהייכו שינה ואם לעבודתו להשתמש פקדין היא הנשמה מעיקרא חשבון לפי שהכל ודע
 כיא׳ה כדעת ושליש מס ישותו שנתרוקן חשבון כאן ואץ לזמן סו כני אלא פקדון ואינה לך מנוס ביה שהשאול יצרך

 אהרן בני הרב כתב וכבר להחזיר מנת על מתנה כוו כן ואס מת אתה וע״כ מי אחה וע״כ נוצר אחה שע*כ וסיעתו
מנס על היא מת אתה שע׳כ כיין וא'כ קנינו פהק דלא להחזיר מנח על מחנה שהוא היכא דמודי רמ*א לסי׳ }?יאזרו
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לח משח רביעי פרק ירים

 משוא ולא שבחה ולא עולה לא לפניו
 לפי שהכל ורע שוחד מקח ולא פנים

 בית שהשאול יצרך יבטיחך ואל החשבון
 כרחך ועל ניצר אתה כרהך שעל לך טניס
 פרחך ועל חי כרחךאתה ועל נולד אתה

 ליתן עתיד אתה פרחך ועל מת אתה
 המלכים מלכי מלך לפני ין וחשב דין

: הוא ברוך הקדוש
: וכו׳ עקשיא בן חנניא רבי

בעשרה

 לדון עתיד והוא הדיין הוא דין נעל הוא העד
 ,וכו שכהה א ו עולה לא לפניי שאין הוא כרוך

 . לב נשית העדן אל ולבא : המשנה גמד •ד
 א,מרו ב( . למות הילודים כי ידע לא מי ה(

 אמר ולא למוז הילידים
 אומרו ג( . למוז החיים

 ולא להחיות והמתים
 אומרו ד( . לחיות אמר

 שאין שיורה ן ליד והחיים
 אחד אם כי נידונים
 גם והלא המתים החיית

 כ ה( .ניוונים מות אחר
 הוא לירון החיים •ואומרו

 יצדק ואיך אדם בני על
 שכולל הילודים אומרו על

. חיים שבעלי אפילו
 אח להפחיד הוא אס התנא כוונת הוא מה ו(

 ידע לא בער מי למות הילודים כי המות מן האדם
 כי הדין יום לו להזכיר הוא ואם הוא כן כי

 המתיש כ״א לומר ראוי היה לא לידון החיים
 אחר עד לו מרחיק שאדרבה ועיד ולידון להחיות

.הדין את מליראה האדם את וממעט הדין התחייה
 וכו' להודיע אומרו אחר כי וכי' לידע אומרו

 יש שאם ידע לא מי כי ולהודע לומד צריך מה
 הוא הענין פנס שיראה מה כי ח( ,שיודע מודיע

 היוצר והוא אל שהוא הוא ויודע וידע שיודיע שמה
 למות שהילודים הקודם עם לזה יש קשר ומה וכו׳

 מה כי הוא ואם לידון והחיים להחיות והמתים
 הלא וכו׳ לידע הוא החחיה אחר לידוי שהחיים

 זה דבר נידע ג״כ היה התחיה מקודם סדין הוא
 לידע הוא התחיה אחר הדין היות כי יאמר ואיך

 אשר הוא חי שירש לא למה ט( . וכו' ולהודע
 . לו יודע אשר הוא ומי המודיע הוא ומי יודע

 והוא אל שהוא יודע שלא הדבר נכון לא כי י(
 כי יא( . התחיה שאחר הדין אחר עד וכו׳ •ויוצר

 לישרע רק ,וכו לידע עיקרו אין הדין אוחו הלא
 אומרו יב( . לצדיקים טוב שכר וניתן הרשעים מן

 נמלות ענין כפל שהוא הנורא הוא היוצר היא
 ענין הכפל הוא למה קישיות שתי שהן שונות
 ששה הדו נתי למה יג( . שינוח במלות ולמה

 . דין בעל דיין עד מבין בורא יוצר שה אלו דברים
 פורש לא כי דברים הששה יודעו הדרך איזה יד(
 ואמר התנא בירך אשר הברכה זאת פי( . כלל

 יתברך לברכו ככה על ראה ומה וכו׳ הוא ברוך
מי סז( .שידבר הדברים יתר מבכל זה במוסר

אבות חסדי
 וא״כ ח״ו רשותו נתרוקן דלא 6ונמצ כרת עליו נגזר מס מת ע״נ ימיו בהצי אפי׳ דהכא מת אתה ע״כ רמז ועוד להחזיר

 כנס״ג כמ״ש נכון על ינא העד הוא הדיין הוא ואומרו .לזמן נושן דין כזה שייך ולא ומשכין דין לימן עתיד אתה ע'כ
 ראן עצמן הדיינים דאה שם הטור מ״ש ע״ש א״נ עד. נעשה דיין מ״מ דיין נעשה עד דאין דאף הריכ׳ש כפס ז׳ פי׳

;והאריך ודוק הדיין הוא העד הוא המבין הוא וז״ש לדון ינולץ ־ •
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 הוא אם זו והודאה הברכה ענין פה האומר הוא
 עוסר לארם ללמוד רק פה מקים אין התנא
 כי יתברך אליו הודאה סדר לסדר לא השכל

 ודע אומרו יז( .מקומו כאן אין לה׳ להודות סוב
 מי אל משכין לפי בא הכל כי

 ואיך זה דבר התנא מודיע
 האמור כל♦ אל יתקשר

 מיותרת בא מלת ונם
 חשבון לפי בא מי אל וגס
 הלז חשבון הוא ומה

 העתיד לחשבון הוא שאם
 לידי יאמר ראוי היה

 ,חשבון לפי ולא חשבון
 יבטיחך ואל אומרו יח(

 מניס בית בשאול שיש יצרך
 יבטיחנו שכל יעל מי כי

 כרמך שעל אומרו יט( ־ . משה משאול לנוס יצרו
 לו יש קשר מה וגס זו הודעה ענין מה וכו' אתה

 .נולד אתה נוצר אתה אומרו כפל כ( ,הקידם עם
 והו׳ דין ליתן עתיד אתה כרמך ועל אומרו כא(

מרצונן ולא אדם של כרחו על זה יהיה למה כי
ז והאמת הדין וימאס ינעל פתי מי כי
 חז״ל מאמר נזכירה הענין אל לבא אמנם

 כאשר והנפש הגוף כי האומרים בגמרא
 אני לאמר מתנצל א׳ כל ביניהם יפריד המות
 להתאוות מטבעי לא תאמר הנפש הדין מן פטור

 השמים מן ה׳ מאת רוחניות כי גיפניות תאוות
 והגוף הנפש על חטא אשר הוא הגוף אך אני

 עשר אנכי כי חמות היא החוטאת הנפש תאמר
 ואומר יח׳ הוא משיב . ישחית לא אשר האדמה מן
 הצד זה כראי זה ראי ולא זה כראי זה ראי לא

 התועבה נעשתה שניכם בין כי שבכם השוה
 בגוף הנפש אביא אני אף שניכם יחד בהיותכם

 ה׳ מצות כל בעשותם אתו באמנה היתה כאשר
 חטאו כאשר יחד ויפנשו וידונו תעשינה לא תשר
 חת נוטרים אותם ששמו וסותא לחיגר משל

 התאנה בנורה וירא החיגר . עיניו וישא התאנה
 אעשה מה לו ואמר לסומא ויגד ויחמדה בראשיתה

 מקום איה אדע ולא בארובות הרואות וחשכו
 להיות אוכל ולא עבדך פסח אומר וחיגר כבודה
 הסומא על החיגר יחדו נועצו אז ועולה מטפס

 והוקח ק נעשו מקומה טד ישאנו שכמו ועל
 יבלפוה בכפם ועודם שניהם ביגיעת הבכורה

 חל המלך יצא כן ואחרי אחיו מעל איש ייפרדו
 איננה והנה הבכורה אל עיניו וישא הביתן נינת

ויאמר
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 זה ויאמר הזה המר את עשה סי להם ויאפר

 אוכל חיככה אומר הסומא בכי אימר ווה נכה
 מאין אוסר והחיגר לראות אין ופיניס וראיתי

 ויעלהו הסומא את המלך נמל אז לפלות סרגלים
 וגם עפיחס ככה להם ויאמר הרגלים נעל נמות

 גב על איש אחכם לייסרה לכס זאת אעשה אני
 הוא הזה כמשל היפה בעשותם היו כאשר מהו

: כמדובר והנפש הגיף מנין
 אומרו אחרי הנה כי והוא הניאיר אל ונבא

 אח סוציאין והכביד והתאוה הקנאה כי
 לדבי איש יוכל והנה ראה הפילם 19 האדם
 קנאתי אס והלא התאוה ועל הקנאה על ולומר

 אתאו ונס אראה רשפיה שלום כי נסולליס
 סוגד כקוץ ונליפל רע לאדם אשר לממעמוהיו

 לרשע פה לסת עינינו יאיר לא יתברך הוא ולמס
 הלהים יש כי וידעו כצדקתו ולצדיק כרשעתו רע

 ואגיד החשו ידעתי אני גס לז/א נארץ שופעים
 אגיד פקושייתכס גדולה זו קישיא על הדבר לפס
 ולא למוח הילודים סנה כי והיא •שינתה לכם

 מאז ני כלומר הילודים אלא למוח ס החיי אומד
 המוח יום כי למזח וסתקרבין הילכיס ילודים הם

 עולמו בית אל האדם הולך כי כפנין הולדו סיום
 כאפר ונפש בגיף עודם בעה״ז ,ה ידומ ולא
 החרפתי נפרדים אותם דן היה ואס חשאו י>ד
 שממיתס להחיות והמתים אס כי ק יעשה לא אך

 ולחת נגיף הנפש אח*כ לשום שהוא להחיותם
 אחד בחיבור פניהם אח לדון באחדותם מיוח

 כדי להחיות והמתים וזהו והסומא החיגר כמשל
 הוא כי לאפר מתנצל אחד כל כי לידון שהחיים

 כאשר למנרה ישוב או ק ופל יחעא לא לנדו
 אחר כי יחשב זר כסו והלא מחובלים משאו
 אותם ידין היה סוב סיב לחברם שב אותם שלדון
 בייסודן בעה״ז לייסרם ממירים בחיים סידם

 אותם ידין לא הושם אתרי בנם שיק רשעתם לפי
 ני יוצרו את הרב ריב ס שק וי ימיים יעוג עד

 אישה דע אך לו ושוב רשע לו ורע צדיק יראה
 הזה הדבר את עשה סאלהיס הנם על לא מ
 כי ולסוד! ולידע להדיע הוא כן פשה אשד כי

 נפש פל יתברך היא חש כי והוא וכו׳ אל היא
 פן בעהיז חסאיו פל יוסר אפר ואיש איש כל

 על להוסיף למוקש לו יסוריו יהיו כי תאמי
 רעה והיא העולם מן נפשו ולאבד פשע הפילתו

 אן הנה כי ולרשע לצדיק אדם לכל מסתדנשת
 היה כלם ועל ואפס יחסא לא אשר בארץ צדיק
 יזכור בארץ איש ואץ הייסורין כוס יעבור צריך

 לפניו י גל הכל כאפר היותו מיום חסא אפר כל
 יתברך היא עליו בהביא כן ועל ה׳ עולם אלהי

 איפת •חיפה עשירית ידע לא ועוא כרשעתו דע
רפים ויבעוס יקיץ הלא אשמחיו רזון

משה רבי^י
 אלהי• חרא וישר חם כאיוב גבי ומי דברים

 פכער ז״ל אסדו עד ויתלונן ויכעס מרע וסר
: הסתים בתחיית

 אשר הרפים איש דרכי קצות אלה ק
 ני עיניו ראות לפי בלאיח נהם יתהלך

 רעה וכמה נמה אחז על חסאיו על ייסוריו רבו
 בלבו יאמר בי הוא רשע אס גס ומה נפולה

 גירם מזלי לאדם ירע או יוסב ואס אלהים אין
 יאמר האלהיס כאמונת לנגוע בעיניו רע ואם לו

 הפסים ועל ה׳ רם כי חזקה ביד אחר דבר
 רוח יצר ואס חומריים בדברים ישגיח ולא כבידו
 כפזל ולא עפה לא הוא רומני כי בקרבו אדם

 כן ופל החוסר אח עכו ואמו אביו אס ט בבשרו
 יתייסר אשר סכה או החולי זה היא השם סן לא
 ט נגיף פסק יתברך לו אין פי האיש גוף בו

 בו לבא מבוא יתברך לו ואין הוא עטר חוסר
 ק ועל הטלה חללים רבים אשר סברת והיא

 פיהשטהז או לו היה הוא מקרה האלה המכות
 ראייתו וחמק זאת כל פעל ה׳ ולא נשפו כוכבי

 :אשמוטו ׳זחלי על מכותיו מפי רבו הלא כי
 הן כי לומר שליפי דרך ברעה יקל זה מעין אן

 הוא יתברך לו האדם בפר נס ט אמת
 יכפור אך לו היה יתברך מא• הוכה ואפר

 יטן לא רוחניותו לעינם הגא אומרו ט כמקצת
 תוכיות הוא ני עמוק ולב אים קרב סזמות

 הסיסאה כתות אס כי החוסר עכירות סינוף
 היו הם הן ומקסרניס ופולים ומימינים היורדים

 יעלו והמס וכרטיו מקרבו כאדם מתערבים
 כי נגע וכל ריב כל יהיה פיהם ופל למפלה ויעידו

 האיש חסא מאשר יותר גבוה גבוה ידברו ירט
לא אפר כבד מפא עליו יעמיסו ובפדותו ההוא

: לסבול יסל
 על יותר ייסוריו בגודל רביעי בדרך יחזיק אן

 זה אץ ראפר יהרהר כי לדעתו ריסאיו
 בעצמו יתברך היא האדם דן ידן פלא אם ט
 ישערו לא אשר מלאכים למעלה ב״ד יעמיד אם כי

 ויגזרו מגיע ועדן הסא עונש כל גיל היכן עד
 בגזירת היה כי הראוי השיעור על עודפיח גזרות
 ה׳ לניב נצב ולא קדישין ובמסר עידן

: הדינים בעדת
 ט אלו סברות פארבע באהל יחזיק לא אם אן

 לא הניא הדיין יתברך הוא כי שיודה אם
 רשעתי אם לומר בלבו סינא מהיות ממני יבצר

 אס הלא לו הצרתי ומה יהברך נו אפעל מה
 ומס מסובה נפשי אחסר כי מזיק אני לי מפאתי

 היא לא ט באופן מצרהי מסוכה יתברך לו
 כסיצל נא ויהי דיני בעל !ולחו ולא יתברך
 ט באופן ממנו חוץ צרתו סל ימוש מי כי לעצמו

 ל7 ע> בנהינס לאדם ושמור ממון חשך כל א$



רביעי פר? ירים דד
 לו משלם הים היותו מיום והחטא הפא אגר

 עד הייסרין רעת הלבה הלא בהעה״ז הייסדן
 מלהרהר ממנו עצר לא אשר עד נסם ויקוץ מאוד
 שנא הנה מחמש אסח ז מס וליפול ל אחיי

 שבידו העבירות מכל הקשים הזכרנו אשר ה׳
 למחלתו ארוכה למפלתו תקומה עוד תהיה ולא

 ישוב ק ואתר יומת כאשר אך אובד עדי ויהיה
 אז בגהינם וידונם סלקיו שני אח יחבר •חברך

 אח עליך והצדיק האלה הרעוח שש מכל תנצל
 אס כי אתה והצדק האמת תדע בלבד ולא הדין

 אתה לידע שהוא לידע וזהו לזולח פודיעהו גם
 כי ז״ל כמאמרם חייבוך יפה כי לפרסם ולהודיע

 אל בגרון יקראו כי סגהינם העולה שבח גדול
 ואז להודיע וזהו חייבת יפה דנת יפת כי יחשט

 ה.דאי! ישמעו אשר עמים רבים לכל יפרסם
 פשה סכל דבר אין כי לכל ולהודיע תהו פתה

 עונש כל אס מתרגשים היו אשר הרעים דברים
 מקבצים תיו אדם לכל סראויות ג-הינס ייסורי

 נשפע יתברך הוא וצדק אמס שעשפע אם כי פס
 הרפת כי והוא מל שהוא ואסר בהם והיחל אותו

 היה אס עליה רשע אדם לב יפיל אפר הגדולה
 פן היה הלא יתו ח בחיים עונשו כל •ה מקבל
 שמקבל עתה אך אלהים אין בלט נבל יאמר

 כי ידע עתה מגופו תחלה נפשו צאת אחר העונש
 השכיל תראה אשר פד יוצאת הנפש אין כי אל הוא
 אז כי השני הרהור רשח בשחת יפיל לא ונם

 ומייסרם מחברם יחד והגוף הנפש אס כי בראות
 ק גם ידע אז הגוף חומריות גשם יעצרנו וצא

 הוא הנפש הוא רוח היוצר הוא כי ויודע ויודיע
 את צר שהוא היוצר הוא וזהו הגוף הבורא נעצמו
 פרעות בפרוע אז וגס הבורא הוא הצורה

 הוא אשר תראה בעין ועין המוח אחר אשמותך
 ומה הרהרת אפר כל נס לעירך יוכיחך יתברך

 למעשה שמצרט; כוכבים עבודת על היה אם גש
 מנצל גס בסתר גם עשית אשר רע דבר כל וכן

 א ה; כי תראה בעיניך אז כי השלישי הדבר מלכד
 וראה הבין מזימוחיך כל כי העד הוא המבין
 אז וגס הדבר נעשה השטן פדות עיש ולס והעיד

 ה' לפני מוחך אחרי שמה עונשך היות ע״י
 היית אפר רביעית סברא מרוע תנצל אלסיך

 והוא פה עונשך כל מקבל היית אס בה נלכד
 רק כי מלאכיו ולא הדיין הוא כי תכיר אז ט

 אמור וזה אותך הדיין הוא כי חבים בעיניך
 לומר דברים מהפיח תנקה אז ונס הדיין הוא

 מה חטאת אם כי דינך בעל יסנרך איננו כי
 שהיה שאמרנו החמישי הדבר הוא כי נו תפעל

 נהעה״ז מקבל היה עונשו כל אס האדם נו נופל
 הלא כי והוא תנצל שם שתדון במה פתה כי אמר

 חלק איך תכיר ניף משולל נמוחך בהיותך אז
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לם משה
 דבק הוא ואיך שילשך ותראה אתה ממפל אלוה

 והפגום נפשך אח מסמא כאשר כי נמצא ית׳ בו
 פסאש ני יתברך הוא דינך בעל ובשורשה בה

 הוא אוסרו וזהו חלקו הוא הוא ואשר פהרותיו
 מכיר היית שלא סת זה תכיר אז הי דין בעל

 בסצודס נופל והיית כמדובר פה נידון בהיותך
 פועה סייח כי לכל ותודיע אז חודם ונס רעס

 שלה היית כי בעוה״ז לוקה היית אם בחשבונך
 אותך מעניפץ היו מאזמוחיך יותר כי רוחך על
 כם עצר לא כי אותך בהעניש שניר אז אך

 אם ט אחת פעם עונשך ומקבל נשפט להיות
 או הדין ליום התהיס אחר לדן עתיד הוא עדיין

:זה שאחר בגלגול
 כל שיך על ויודע ותדע שתודיע מה בכלל ל^וד

 הודאס אסר הוא גס הנאסרים סדבריס
 לפניו שאין הוא ברוך ולומר חייב נישה לה׳

 כי הנה כמעשי אותי דן כי חייב שישה וכו' עולת
 לסס קושייא דבר על להשיב אסרתי אשר עיי

 ולא ק אחרי לדונה האדם אח ויחיה יסית
 בא אני סזה יסוח מרם שה בחיים עודם יעניפת
 הרשעים בשלוח תקנא אשר קנאתך על לך להשיב

 תדע לא עצמך על בטגע כאשר ט והוא בהעהיז
 עד משפטו צדק אם ה׳ מעשה פה עודך
 אץ ט לדעח עיניך גזקמו אז כי שסס תלך אשר
 הודעתיך כאפר לכן השגחה משולל נימא כמלא דבר

 בא שהכל מעתה ודע כן וכו׳ לסות שהילודים
 פ־בס שעע רשע לאיש יש אם כי החשבון לפי

 אל למעלה כמדובר הקנאה לך באס סזס אפר
 הכל אם כי לו ניתן מפשט בלא לא פי חחוש

 טרם אותו דנו מאשר ט החשבון לט לעולם בא
 היה חשבונו לפי ט יתברך ראה עולה אל יבוא
 יותר ולא פחות לא ההוא סשיעור ס לחת ראוי

 שסקבל סס ושיעור וגלגליו עניינו בחינת לשי
 אשר הדבר טוב הנה וש״ח פט לו הוכן סז

 מותו אחרי נדון האדה בהיוח ט לאפר דברת
 ידי ושעל והרעיח הריקות מהסברות ינצל

 קנאתי אשר קנאתי למחלת ארוכה אמצא כן
 כי אבין סזה כי אראה רשעים שלום ט בטללים

 את פוקר אני מעתה אך החשבון לפי בא הכל
 בשאול אודה כי פירכא דדינא אעיקרא כי הכל

 ויסרקגי שסה יפפטוני אשר על חייב יפה כי
 רבס טענה לי יש והלא הולך אני אשר בשאול
 לומר טעניתיך הגה ומה הדין מן עצסי לפטור

 מלקבל בשאול עונשו עול ישא כי לגבר טוב כי
 לפטור ומענה מנוס בית לי ית שם גס והלא פה

 ומעחס כה להתייסר מחה גס ומה הדין סן עצמי
 כפי לקנא והכבוד והחאוה סקנאס אל אחזור

 משגת ידי אץ אפר ואתאוה סמני יותר שיצליח
וי סמני הטוב מנעו■ ,עונות כי אוסר לא כי לו
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חמישי

ומ העולם נברא מאמרות ב^שלה
 במאמר והלא לומר תלמוד

 סן להפרע אלא להבראות יכול אחד
 שנברא העולם את שטאברק הישעים
 לצד־קים טוב שבר וליתן מאמרות בעשרה

בעשרה שנברא העולם את שטקיימק

מאמרות אבות חסדי
 שיהמיינ כ׳ח התנה שאס כיז דין רנ׳א סי׳ נמ״ה דקי׳ל במאי אפשר . וכו' הכינם נברא מאמרות בעשרה א

 ונאבד זהב של יתפרע יאנד שאם עמו וכהנה כסף דינר נידו הפקיד אס דכ׳ה מראה חייג נאונסין
 שאבדו נטנשיס שיהיו מהרשעים ליפרע היינו העולם מאמרות בעשרה דנרא הא אם ת׳ל ומה וז״ש זהב כל דסייג

 נמאמר לנראוה שיכול דברים עינש אלא חייבין אינן והם ננראוהו יכול במאמר והנא מאמרות נע^רס שנברא עולם
 אלא נפה״נ הייב דאינו ימיס בי׳ עשאה וכפועל אהד ניום שנעשית מלאכה לעשיס פיעל לשני דומה זה למה הא אחד
 בי׳ כנברא בנע דמה להבראות יכול אחד במאמר והלא דקשיר״יה והיינו הפועלים רוב אותה שעושים כפי פעולה פכר

 העולם את שמאבדים כרשעים מן ליפרע אלא ותירץ להבראות יכול במאמרו אהד במאמר כאמת דלפי כיון מאמריה
 מאמרות בי׳ כנברא דבר אבדו כאילו יההייבו יאבדו כ^ס )מעיקרא( בהתנה הוי הכא כלומר מאמרות בעשרה כנברא
 בכל והתחייב ככף דינר הרי כאומר וכו׳ל נע׳מ כנברא העולם בשמירת שיתחייבו לב׳א להודיע נע׳ט נכיא ולהני

: דמייג וקבל זהב
 לאדם מכל יכמכמל רשי דבי תנא יכו׳. משתמרת נשמתו הורהו המשמר כל ע׳נ צ׳ט נמנחיחדף כהאדאמרינן ואתיא

 ניטל אני נכמסך בדמיה איסר ממך נוטל שאני מאבדה אתה שאם אתה כמדומה אמר לעבדו דרור צפור שמסר
: ע״ב כיג דף נדרכוהיו דוד בר מכר״י זעמ״ש כדאמרן תנאו לפי היכל נתחילה שהחנה דכל ע׳כ ממך

כמלכים מלכי למלך חטא כאלו כחוטא מעניש אינו יהברך רחמיי דמצד העיקרים הרג נמ׳ש אפשר אע
להעניש חסדו גבר ואולם מריץ כליון עונשי היה השערה כחוט חטא אפי׳ נכו נדון אס כי הוא נרוך הקדוש

ולישן יכו׳ כרשעים מן ליפרע אלא אומיי לדקדק יש כי נמשנתינד ההנא מאמר יונן ועפיז .לכדו חטא כחלי סחיטא
טע ככר לתת ככינס ותכלית כרעות תצא לא העניין דמפי וכו׳ ושיפרע וכו' טוב ככר ליתן כול״ל דאיפכא נו׳ טע שכר

 בריותיו לצדק הפן והיה ככר להת אלא להעניש יתברך כונה אין כי כרשעתו לרשע להת נמשך דממילא אלא לצדיקים
 כי פינש יש דממילא אלא לצדיקים טיב ככר לחת הכינה ותכלית וכו׳ אומרה הלשין מס ככינה מצטער שאדם נזמן

 בחכמה כתנא אמנם שידעכומא לתקדימי ולא כתכלית דזכו טע שכר ליחן להקדים הו׳ל וא״כ הוא להלכים המשפט
 וליפרע וכי' טוב ככר לתת אומר כיה ואם פשוטים רחמים כוא זם גם כי סודו גלה וכו׳ לישרע והקדים אי׳ש יסד
 לגבייהו היא דטיניתא להורות וכי׳ ליפרע והקדים שינס ולכן כרשעים נפרעון גם עליון בחסד מרגישים כיינו לא וכו׳

 למלך כחיטאים נידונים כיו כאם יחיל רשעים ראש על גם גדולים רחמים לסוריה וכו׳ מאמרות ני׳ העולם כנרא
 ■•הנרד רחמיו מצד אמנם תומם עד העונשים רעיי הוקף נכל ניעור העת עליהם חל הנקלים קל נדבר אפילו הכנוד

אלא הקנ״ה לממ׳ה כחוטאים יענשו לא כי להורות מאמרות ני׳ העולם ברא ונזם לחניה חוטא נטרן כ׳א יענשו לא
לפי !0

 בעה״ז אעשה שוב לא אשר על אענש למה הלא
 כי נצחת תשונה לי יש יתברך לפניו שם נס כי

 על יוכיחני ואשר יתברך גדולתו אראה אשר אחד
 כי ממנו דבר נפלס לא כי וכליות קרבי הרהורי

ידיעתך אס לו אומר הלא
פרה הל" הארץ פד נדלה

 נעלם דבר ואין העכורה
איפה כן אס מסך

מי על כי ה' אח סשששי
אשר כל על חריבני
היה כרחי ופל מסאתי

אמרי כי הכל ממך כי
אשר כל אליך בנלית

 ערם לעשות התפתדתי
 יכולתי האס בחירתי איפה אי' כן אס אעשנו

 ע׳׳כ ידעת מאשר דבר בבחירתי נסית או עבור
 לך ואומר לבך טרעיוני מועה להסיר בא הנני
 לך מנוס בית שהשאול לומר יצרך יבטיחך ואל

 על כי לומר כהוא הדין מן וליפסר לנוס וסענה
 מאשר הלא כי תענש ולמת חוסא אתה כרמך
 מאז כי זה על התשובה גש לך הגלה שמה תראה

 שאתה מה הוא כרמך על שהוא מה כי תבין
 נולד שאתה מת וגס הנפש יצירת הוא נוצר

 לא אך מת ואתה סי פאתה ומה הניף שאתה
 וידינוך חייב שאינך שיורה נדון אתה כרחך על
 עתיר אתה כרהך על כי שתראה אס כי כרמך על

 ואס בהנאתך ת הוכרח לא כי וחשבון דין ליחן
וחשבון דין ליחן ועתיד חייב אתת כרמך על כן

 מאמרות
מנוס בית בשאול אין

 המלכים מלכי מלך הלא כי בך פוגמה בחירתך כי
 כמחפנוחיך מחשבותיו ואין יתברך הוא הקב״ה

 הדבר על ז״ל הרמב״ם תשובת לסי והוא
: חבובה בהלכות

 אחרת דרך לנו ן^״ד
 וטונה ישרת

 הבאים עיני אותה תחזינה
 בס״ד שערינו במאה
 אומר כי הענין אל ונחזור
 ישקיף אז כי התנא
 העולם סן בלכתו וירא
 אמיתת בכלל העילס ועד

 הנאמרים הדברים חמשת
 כי הששיח זאת גם

 שם כי שהוא ואחשבה
 נית־ו בע ועשת פעל אשר משחיתים יחזו עיניו

 בסלה בחירתו היתה אילו כי יבחנו ועפעפיו
 טמא כח פועל עינו היה לא יתברך ידיעתו על

 :לנו אל יחן חי בהיותו כי לגבר סוב כי בהעוותו
 פירש .וכו׳ העולם נברא מאמרות בעשרה

 הן . וז״ל עקב בפרשת ז״ל רבינו
 בלתי שיראת הערנו הנה . כוי אלהיך לה'

 כי ז״ל מאמרם יאמר איך הקודם עם מתקשר
 מאמרות בעשרה כנברא העולם מאבדין הרשעים

 בעפרה שנברא העולם את מקיימים והצדיק
 הזז העולם מקיימים בלבד פלא לומר מאמרות

 ועולם השפל יחד כלשהן מעמד אס כי השפל
העשרת הוצרכו לא כי המלאכים ועולם הגלגלים



טחכי׳&י פרגןירים
 מלאכי גס כי כנודע לשלבחן כ״א מאמיות

 למ״ד ז״ל כמ*ש בראשית מעשה בכלל הס השרת
 ספק אין והנה . בחמישי ולמ״ד כשני נבראו

 הלא ידוע ומצות חורה של השכר שאין נס כי
 שהצדיק אחר הלא כי מאד רב מלהיות יבצר לא

 גדל שכרו יהיה יוכרח העולמות ,ג מקיים
 שפאבדין ברשעים וההיקש הפעולה אל צערך
 ליראה לך אמרתי הלא יתברך מאמרו וזה חיתם

 לך לטוב והכל וכו׳ לשמור וכו׳ ולשדד ה׳ את
 הן כי ראה הלא שכרי שיעיר ואיזה תאמר ושמא

 שהוא אלהיך שהוא במה ל/׳ הנה לומר וכו׳ לה׳
 לן יהיו עליך אלהרתו שמתייחס צדיק בהיותך

 הגלגלים עולם שהם שמים שהם העילמות שלשת
 וכו׳ האיץ המלאכים עילם בהם שמיס ושמי

 מחזירם היה כן לא כאם השפל עולם שהוא
 אתה כאלו מקיימם אתה נמצאת ובוהו לתוהו
 שכרם תדע ומזה עולם של בבריחתו עמו שותף
 ולא העולמות מקיימים היו אבוהי גם הלא וש״ח

 הכתוב ככל ומצות תורה עול עליהם העמסת

ה הקב אבות חסרי
 רחמיו לאדם להגיד ונו• נינים התנא דה-,דים והיינו יתברך לו כחזטא־ס ולא ט״מ5 שנברא עולם שאבדו מה פרך לשי

 אלא הרשעים מן ישרע ולא מכד מושך לו יהי היבטים על אף מיהם אלהינו כי דאמיח השתא וכ״ת עליהם יתברך
 הא לא דאי ,יכו לישיע הדבר מוכרח וכו׳ לצדיקים טוב בכר ולישן לז׳א אחד במאמר הנברא עולם כמאבדים

: הא קיימא לא
 ואריס היזקא בריא דאי ר״י נשם ,התיש יכתבו משלם פטור הכירו מנכסי ארי דמנרים הכונס פיק במ׳ש אפשר א״נ

 צדיק תימא דלא הצדיקים שכר להגדיל הרשעים מן ליפרע במפנתינו הקדים דלהכי ואפשר לשלם חייב דרביע הוא
 מן לישרע לז׳א הוא מפלס בר ולאו ארי מבריח כ׳א אינו נדכא אכולא מצלא ואצולי וכותים דאהני דהגס פעל מס

 ובדין דרביע ארי מבריח ובמצותו בתורתו כצדיק ונמצא הפילם נאבד הרשעים דבמכשה היוקא בריא דהכא הרשעים
 נוטל בעין השבח דאם דגזילס ש׳ב וכרמב׳ם סכתיכוש כאחרון כסוכפות כמ׳ש בסין השבה דהכא ותו שכרו שימול הוא

 הצדיקים זה״נ לעין וניכר השביח השב״ח דכחש כארי לי דשמין הכירו לשיה יורד דשאני מעותיו דאבד ההוא גבי שכרו
 ,וכו בני חנינא בשביל ניזון הסולם כל שאמרו ע״ד נזכיהם ניזון העולם וכל צמהי צמחי וקיימי גשמים יורדים □כיחס

 כעזלס אש שמקיימין לצדיקים טוב פכר וז׳שליתן טיב פכר חלקם יקהו הס ולוה ובטח והשקט בעולם רונטוכס בעין ושכח
:שכין יויו^ין נפנעין ובוה כעין על עוני־ זה הנה בעין וסשבש ,ונו

שכל 1 . 00

 מקיימים היו אשר אם כי הקידמים בפסוקים
 לש־חקיימו כלינו זה כל העמים ולמה מעצמם

 לגידל וכו׳ משק באבותיך רק לז״א העולמות בנו
 עצמם מצד אותם לאהבה ה׳ שחשק הוא כשרונם

 העולמות לברוא חשק העולם ברא מאז כי
 בכם שרצה מה אך אותם לאהבה האבות לשיכראו

 שויבחר רק כהס כדאים אתם עצמכם שמצד לא
 בערך אתכם שהעריך רק היה לא כי כו׳ בזרעם

 וזהו מהם טובים החס שבערכס וראה העמיס
 הזה כיוס רק זה ואין העמים מכל וכו׳ ויבחר

 שבערך אמרתי ואשר כלן ומצות חורה שקבלתם
 רק ח עביר בכם שיש לא בכם בחר העמיס

 כענין הזאת כערלה מותרות מבקש ערל שלבבכס
 מדה שהיא עורף קושי וגם וכיוצא בשר שאלת
 לתקנו שצריך הדברים הן אלה כי בלבד כעונה

: וכו׳ ערלת את ומלתם וזהו
 בתהלים מימרא האי על זיל רבינו פי׳ £4

 כו' קרח לבני למ:צח :וז״ל ב׳ פסוק מ״ד

 >ני על הופד הלזה המזמור הנה . כו׳ אלהיס
 וממצוקותיה׳ ירחמם ישוב לקונם המתחננים הגלות

 מממרנו נזכירה הענין אל ולבא , יושיעם
 שהביא מכות בעשר כי בשערים התורה בביאיר
 העולם בריאת הוכרה במצרים המצריים על הקב״ה
 כי שם שכתבנו למה גס ומה מאמרות בעשרה

 אחד כל מעשה דוגמת היה ומכה מכה כל מעשה
 הוא הוצרך לא כן ועל מאמרות מעשרה ואחד

 אשר ה׳ אנכי אם כי תורה במתן להודיע יתברך
 ה׳ מעשה אח ראו המה הן כי וכו' הוצאתיך

 כל והנה . העילם בבריאת כמעשהו מצרים כארץ
 ך אלה ה' אנכי יתברך מפיו שמעו עולם דורות

 הגליות בני אנחנו גם וכו' הוצאתיך אשר
 עדיין אך נוף משוללי נפש רוח כל ישבנו פס כי

 ראו לא אשר כי האמונה היחה עילם בריאת
 נפלאותיו השכילו לא מצרים כארץ ה׳ מעשה את
 אך עולם כבריאת ה׳ מעשה היו המה הן כי

 ה׳ עשה אשר את ראו אשר אבותינו הנם הנה
ה' ועשה פעל אשר כי לנו סיפרו כמצרים
 ה' צוה כן על כי בראשית מעשה מעין הוא במצרים

:וכו׳ בנך באזני תספר ולמען ויאמר
 הגלות צרות על יתחננו פרם הענין אל בא

 והנה ראה לארצו יתברך שיעלגו הלז
 אתם לספים לומר הגוים מאמר עינינו נגד

 לדרוש שבים ועדכס גייס ארצות שכבשתם
 יצחק רבי כמאמר עתה גם כן לעשות אלהיס

הזה מהחדש התורה השתילה לא כן פעל
 מספקת ההיא ההתחלה אין עדיין אך כו'
 נברא שבפבילכם יאמר מי יאמרו עדיין כי

 אדם בני כלס כי זילתכס בשביל ולא העולם
 נ' לנו נא הנה המשירר אמר כן על המה וחוה

 קול שמע גוי מי כי ח׳ .ה׳ בחר בישראל כי ראיות
 שמענו באזננו עצמו אלהים וזהו כמונו אלהים
 פעל ז״ל כמ״ש וברקים הקולית רק זולחנו משא״כ
 בלעם אל והלכו מבול בא שהיה חשבי החרדה

 . לישראל תורה נותן שהקב״ה אלא אינו להס ואמר
שעשה מכות יו״ד כי היא הלא ש״ית ועוד



שי חסי פרגן

 ועד מאדם דורות עשרה ב : כאמרות
 שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע נח

 שהביא ער ובאין סכעיסין היו הדורות
 מנח דורות עשרה .הטבול מי את עליהם

 לפניו אפים ארך כמה להודיע אברהם ועד

שבא עד ובאין מכעיסה היו הדורות שכל

ירים 80
 עשרה לעומס הס נמצליס גשבילט הקב״ס

 יתברך הורה הרי העולם נכרא שבהם מאמרות
 הארצות כשגחן כן ואם העולם ננרא שבשבילט

 אלהים אומר הא׳ ועל .בידם היה סקדון לזולתנו
 הב׳ ועל שמענו ניזנינו

 וכו' סערו אביתינו אשר
 כאומר הנה כי והוא
 הוצאתיך אשר ה׳ אגני
 אלהוחך סתליח וכו׳

 ממצרים שהוצאתנו במה
 בראתי אשר אמרת ולא

 מאין יש שהוא העולם
 סיפרו אבותינו אך מצרים מציאת גדול דבר

 עצמו א ה במצרים בימיהם פעלת שעל הי לט
 ובזה הבריאה ימי הם קדם בימי היה אשר

 אשר וכו׳ ה׳ אנכי באזנינו שמענו מאשר כי ידעט
 ובשפתיו העולם מדוש הוא וכו׳ הוצאתיך

 שנאת אתה כלומר ידך אתה כי נתאמת הנה
 ידך עצמך אתה מצרים תוך כביכול בעצמך
 אח שבראת אתה בהפך או התרן שיסדה
שראו במצרים נפלאות שעשית ידך העולם

 כי נמצא במצרים ה' משה אשר הגדולה היד
בהם במצרים הנפלאות שעשית מי בשביל

 דברים ב׳ על ואס העילס בראח הק׳ כטתינו
 האומרים אומות ז' תלונת מעלינו סרה האלו

 שאתה אלא אינו כי ובו׳ שכבשתם אסם לסמים
 אלא הק׳ אבותינו כשביל כלו העולם בראת

 בה וחסעס ארץ שירשו הורשת גויס שכשרצית
 מלכים ואחד שלשים הם לאומים תרע ואס״כ

: ממנה ותשלחם

 בס׳ רכינו פי׳ .וכו׳ נח פד מאדם דורות עשרה
 הוא מומס יאמר או : וז״ל האזיט

 מפאת אשמותס אין כי לומר כו׳ עקש דור הייתם
 סעקשיס שבבחירתם עצמם מפאת רק אלהיהם

 נעשה עקש ומהיוחו קונס עיקשס לא כי עצמם
 איפה א*כ וש״ת עבירה גוררת סבירה כי פתנהול

 ן כי עליהם יככיד ולמה עצמם את שיזיקו ה׳ יניחם
 יש' שהוא הנס הלא לז״א ית' עצמו אל נוגע שאין
 עבודתכם מהעדר היזק לו ואין לכס צריך אינו
 כפויי היותכם על א( . בחינות מכמה יקפיד הלא

 לעם תחשבו הלא זאת תגמלו הלה׳ כי סובה
 .הי בא לנעול מזה גדול ורשע נבלות אין כי נבל

 מהיות יבצר ולא טובה כסויי לו ולהיות ה' שלם
 מכס ולא והוא ב( . הדבר על ורב גדול כעס

 באומרו הזה הדבר בעשותו יתייחס מכס ללא כי
היה מכם היה צו כי עמים כיתר מסו כאנ

תועבת " אבות חסרי
 זז״ש פי׳ כדור נגלול באו דורות ט' פל הנשמות דכל כמ#ישים נמ״ש חפשר . וכי' ובאין סין מנע היו הדירות שבל
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משה
 ופיר! החיים מן פורש הוא כי הטלד אס רואה
 הוא שב כשוי נבל עם שהוא שאמרתי מה ואמר

 שראו איה הוא ואדון כבודו ואיה א ם אב כי
 שקנאך וקנך כנודע הנפש מצד אביך הלא כי

 אב ואס יבא כאשר בדמים
 ואס כבודו איה הוא

 שראו איה הוא אדוניס
 גס אס כי עוד ולא

 מצד נם הקניה בלעדי
 הוא כי אתה שלו הניף
נפשה נאמר מאז פשך

 וגס יצאת ומחימרו אדם אברהם
 האם סחהוים אתם וסהס ואשה איש שברא אחר

 כוננך יתברך הוא הלא איבריך כוננו ואס אב
 נא ועתה אחד ברחם ויכוננו כד״א ויכוננך וזהו
 לא לו שחס שאמרתי מה ראשון ראשון על וסי׳
 לפצש רק מזיק החוטא אין כי ראיה נך הנה

 מבריאת הם כמה מולם ימות זכור הלא כי
 שטס וכך כאלפים אז שהיה עתה ועד העולם

 לבך שיח העולם ימות ומשתזכור יותר מעט
 נח ועד שמאדם תמצא כי ודור דור שנות להבין
 הרבס מהס דור כל שנות היו דורות עשרה שהיו
 המדבר דור ועד שמנח בדורות מאשר מאד

 המבול היה שנה ותרנ״ו אלף בשנת כי כנודע
 דורות עשרה לשש שנה מאות בחמש נשארו

 יויד שנוח היו והאיך המדבר דור עד שמאברהם
 לא אס דורות ס״ז משנות כפלים כפלי דורות

 נתמעטו דרכו את בשר כל שהשחית פעל
 הבריות השחיש נא כי הנה והלאה מאז חייהם

 מה יתברך הנורא כי לעצמם רק נהטוותס
 שנותיו יחש לא כך ובין כך בין הלא הפסיד

 הב׳ ועל לא לו שחת כי בפירוש כנה וא״כ
 קנך מ״ש אך פי׳ צורך אין אביך הוא הלא שאמר

 גויס עליון בהנחל ואמר קנאס היכן לפרש בא
 דור דבר על ארז״ל אליעזר רבי בפרקי כי ויהיה

 פ׳ להוריד לפלגס הקב״ה בקש כאשר כי הפלגה
 אחד לכל ויתן לפון לע׳ העולם ויחלק מלאכים

 הקדושים אבותינו לחלקו והניח א׳ עס מהמלאכים
 הקדושים אבותינו לחלקו ונפל גורלות והטיל
פחות לא לשין לע׳ חילקם זה מה על לדעת וראוי

: יותר ולא
 ולשה הס ישראל בני שרשי עיקרי אמנם

 והם שבטים לי״ב מסתעפים ומהם
 הס והן עניינם סוד כסי נפש ע׳ כד מתפשטים

 טומאת חיצונית בתוך מצרימה לרדת המעותדים
אמר ימשכו פן רגל למועדי נכונים והיו המצרים
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 והללו ע״ז עובדי הללו היה כאשר מצרים חיסבח
 ישראל מהמון יבצי לא זה חולת פ״ז סיבדי

 ואובדים מחדבקיס כן ידי ופל לחסא שיחעתדו
מצרים שר גס ומה כנודע אובד טדי 5

בס שיאחז

 בעשותו כבודו שם יתקדש כי הוא אם וכו׳ כבוד
 שנראה הארץ כל את יהיה איך וגם י־בן מאליו דין

 יראו אס אני חי והל״ל כלו בעילם שיתפרסם
הס ק הלא כי וכו' מנאצי וכל אמר ועוד וכו׳

הקודם בפסוק הנאמרים —,״
להזכירם חוזר ולמה עשרה ג ** כלם שכר וקבל אבינו אברהם פשה מה פ״כ בסומאתו

וישקעס

 חילקם האומות כשחינק
 יהיה למען אומות לע'
אומה מהחיצונים שר לכל

יראוה לא לומר ולחזור בכלם ועטר אבינו אברהם נתנסה נסיונוח

שבעים כמספר שלמה
 עזאזל בשעיר כמשחידם זה ועשה יפקב בני נפש

 מישראל נפש כל בעד לתת ישראל את וכקינה
 בעשיתס בישראל להחזיק יחשקו לבל שלימה אומה

 יתייחס איך לומר כו׳ בהנחל וז״א סיב לא אשר
 הוא הלא קנך באומר אותך לקינה יתברך הוא

 הפרידו בזמן לפרים נחלה גויס עליון בהנחל כי
 לשרים הנחילם שאז הפלגה בדור שהיא אדם בני
 שהם ישראל בני למספר עמים גבולות יצב אז
 הגוים כין הכניס אשר נפש ע׳ כמספר עמים פ׳

 בדמי מהשרים אוחך כקינה הוא הרי כן ואס
 שהוא קנך אימר מפורש הרי להם שנתתי אומות פ׳

 כועס הוא זה כל וש״ח נבל פם מאוס' פירש
 כפיות פל יתברך רצינו פובר האדם את לחייב
 לתת צריך עדיין אך דעתו והעדר שנו סובה

 עוברי את ימאס לא אשר יתברך אליו כועס סיב
 צרתם בכל כי ולצרתס יתברך לו מה כי רצונו

 כלומר עמו ה׳ חלק כי לז״א בהם יגעל ולא נר לו
 להס היה שהם היות שעם חסדו וזה הוא מה׳ חלק

 אחריהם יתברך הוא ולא ה׳ אחרי רודפיו להיות
 יתהפך ולא הכל את חושק החלק כי ולהזניחם

 פדי מאיכותו חלק יעזוב לא כי חסדו גדול עכ״ז
 הוא כך אם וש״ת פסו ה׳ חלק כי וזהו אובד

 להפיל הוצרך למה הוא ממפל אלוה הלק שישראל
 גורלו יהיה מקום באיזה לראות יתברך הוא גורל

 ממעל אלוה חלק כי היתכן לשדים אס לה' אס
 והוא נחלתו חבל יעקב לז״א חןצונים בגורל יפיל

 וזה כנודע כשרים הבלתי רק יעקב יקראו לא כי
 שהוא יעקב נקרא כשהוא לומר וכו׳ יפקב אסרו
 בשם נקראים שא׳ כשרים בלתי היותם בזמן

 אז כי נחלתו בגורל חבל שהוצרך הוא אז יעקב
 מבדילים היו עונותיכם כד״א יח' ממנו נבדלים

 גורל הוצרך ע״כ השרים בס לחפים מקוס והיה
 מישראל נפש כל על בחת כמדובר רעתם ולהפיס

: למעלה כמדובר שלימה אומה
 על וגס כו׳ אבינו אביהם נתנסה נסיונות עשרה

 הקב״ה את אבותינו נסו נסיונות עשרה
 :וזי׳ל לך שלח בפרשת זצוק״ל הגאון רניגו סי׳ .נו'

 אומרו אל לב לשוס ראוי .וכו׳ ה׳ !יאמר
 האמור זולת מיותר שהוא כדבריך

וימצא אומרו כי ונו' ואולם א\מלו ועוד למעלת

11 יא

 אימרו אל סמך ולא להודיע
 הזכיר ולא וכו׳ כלב ועבדי או׳ ועוד יראוה אס
 משה הנה אך : אחרת רוח ענין ומה יהושע את

 שיסלח א' דברים. שני שהן כו׳ נא סלח אמר
 הנה ועד ממצרים נשא שכאשר ב׳ .כטת מלפקוד

 מעון יעשה ק שקידה בכל מענן העגל עון שחולק
 כדבריך סלחתי הא׳ על ואמר השיב לזה . זה

 הפוץ חומר שחלק עתה מלפקוד נא שאסלח שהוא
 לא הב׳ על אך סלחתי פתה לפקוד המחייב

 זמן שאביא יבצר ולא אני חי ואולם כי כן אעשה
 העתיד הסוב שהוא הארץ כל את ה׳ כבוד שוימלא

 יעשה וכו׳ יחדיו בשר כל וראו ה׳ כבוד שיגלה
 אני מי כי יבצר לא וזה שכינתו כבוד בעבור

 אפקיד לא אס כן ואס יעדר לא יתמהמה וחם
 הפנל כעון סופו עד נמשך עון להניח א״א עתה
 שעתיד מה הפיעל אל יבא ולא יכבד כן שאס

 עבירות שתי יהיו כי הארץ כל אח ה׳ כבוד שימלא
 אינו זה עון כי רוחך על יעלה ואל יחד ממורות

 זה היה ט והוא מאוד חמור הוא הלא כי חמור
 ובמדבר במצרים ואותות• כבודי חח שרתו אחר
 שלוח לבלתי בקולי שמעו ולא וכו׳ וינסו וגס

 אפקוד לא ע״כ הסאה נתמלאה בזה כי מרגלים
 יהיה פן הזה בזמן רק לדורות מעם מעס זה

 אך תקומה תהיה ולא הפנל ערן על הוא נס נוסף
 שנה ששים אחד כל השלים פד מעתה אפקוד לא

 מאצו האנשים היו אשר הארץ את יראו אם והוא
 לבנו שאמר למלך משל כמשז״ל והוא משרים בני

 תראה ואמר שובים ובת נאה אשה שתקח בקשתי
 חייך א״ל האמין ולא צריך אינך וח״ל לי אותה

 וכו' אתננה לבנך בביתך אותה תראה שלא
 שלחם מאז כי נראה ההוא המשל לפי והנה
 ומהנראה יראוה שלא נתחייבו הארץ את צחור

 אך רעה דבתס אח הביאו אמר אס כי זה אין
 נקראים שהם האנשים כל כי הכחוב מאמר זה

וכו׳ הרואים שהם למה שנה עשרים בני אנשי^
את רגל לבלתי בקולי שמעו ולא וכו׳ וינסו
את יראו אס נתחייבו מאז כן על הארץ
שמעו ולא וזהו בקולי שמעו שלא מאז הארץ
שבראש בכתובוכמפורש וכו׳ יראו אם בקולי

 כדברך הסליחה הוא תה כן ואם הפרשה
 העדר שיספק אם כי מיד אמיתם שלא הוא

 א׳ שוס מת שלא יפיס שיאריכו עד הארץ לאיית
•חוח
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 כי אעשה חשר חסדי וזה שנה ששים מנן מסות

 יראוה כלא עונשם יהיה יראוה לא מנאצי וכל
: להם אאריך אך בלבד

 את יכלה שלא החסד בכלל לומר כיון ןןך
אשר אס כי הכל

 : בקולי שמפו ולא בהה שגא׳ מי טל רנן בקולי
הנא־ן רבינו פי׳ .וכו׳ הקב״ה הניא מכות

 : וז״ל כ״ו פסיק ק״ה בתהלים זציק״ל
כל כי למעלה כתביו הנה .כו׳ משה שלח

 בני יצאו
 שמתייחסים

 וז״א נעצם
לומר וכו'

 עשרים
 למנאצים

 מנאצי וכל
בלבד מנאצי

אבינו: אברהם שלחבתו כמה להודיע

 : בניהם כ״א יראוה לא

 העיקר בעשותו והנה
מה על העונש

 במציים לאבותינו נעשו □,נם עשרה ד
 הקדוש הביא מבות עשר הים על ועשרה

 ועשרה במצרים המצרים על היא ברוך

את אבותינו נסו נסיונות עשרה הים על
הוא בדיך הקדוש

 הארן את רגל לבלתי יתברך בקולו שמעו שלא
כמו הלא בוראם אס שנסו גסיונות מעשרה ולא

 וינסו שנאסר .ר
אותי

נסים המשך
שאמרו מה

בגויש שישפרו

 הוא אלו
 למעלה
עלילותיו

 לה־כלם צריך פ״כ יח׳
 נעשה כיכיף מפאת לא כי

 כאשר ואהרן משה ע״י
 רק תחלה מצריים חשבו

ה׳ היה צדקתם על

 נפעם אפילו ה׳ את נסות ומר רע כי נחשב זר
: עשרה וכ״ש אחת

 נתנסה נסיוכות עשרה התנא כמאמר יתכן אך
 לאבותינו נפשו נסים י׳ וכו׳ אבינו אברהם

 להקב״ה אבותינו נסו נשיונות וי׳ כו׳ במצרים
 שמעו ולא פעמים משר זה אותי וינסו שנאמר

 שכלם אלו בעשרות להשכיל ראוי )הנה בקולי
 ולא הפסיק פוף מביא למה נם ברורים'בכתובים

 שבא הוא אך . הענין אל צורך שאין בקולי שמעו
 בעברה אברהם את הקב״ה ניסה למה טפס לחת

 יתברך הוא כי צריך היה לא אחד שאפילו פעמים
 שהכריחו לומר אפשר והיה תעלומות יודע

 לבניו נסים לעשרה יזכו כנגדם למען יתברך
הוא פעמים עשרה שנסהו מה אמר פ'כ ניצ״מ

 המופתים כל לעשות מספיק היה לבדו ומשה עמהס
אהרן אתו נמצא ואם בלבד עבדו משה שלח כי
 כאומרו משה בו בחר אשר אם כי צריך שהיה לא

 כאמרו ידו על משלח שהיית מי ביד נא פלה
 כי נמצא אהרן ביד שהוא השלח ביד נא שלח

 משה כן לא שאס מענותנוחו בו בחר משה אהרן
 כי והראיה ישראל את להושיע מספיק היה לבדו

 אותותיו דברי בס שמו כי רק מעשה עשו לא
 על כי ז״ל כמאמרם יהיה דברי ואומר יתברך
 ענייני לשלש׳ באח״ב עד״ש דצ״ך חקוק היה המטה
 לא כי וראיה במקומו אצננו כמבואר הכינה
 להביא לבו אל יערב מי הלא כי עשו מכשוף

 ז״ל כמ״ש עיקרו הוא שם כי חס ארץ אל כשוף
 כו׳ לעפריים מכניסים אתם תבן להם שאמרו

 מה׳ כי הוראה חס בארן מופתים עשות וא׳כ
דברי בם שם ע״י אם כי בכח ולא בחיל ולא היה

 גם הלא כי א״א .במצרים נעשו נסים י׳ כי על
 י׳ ב״ס אברהם נס צריך היה וא״כ הים על עשרה

 פשרה כי אלא הכעס אין אלא י׳ רק נתנסה ולמה
 הקב״ה הקדים ע״כ להקב״ה אבותינו נסו נפיונות

 לוה וסמך להקב״ה בניו שנסו נסיונות עשר ונסהו
 שהוא בקולי שמעו ולא הפסוק בסוף אומרו הוא

 אברהם שמע אשר עקב ט שנא׳ מי יבא לרמוז

ז! חסדי

 עינים אחיזת לא כי בעיניהם ראו וכן אותותיו
 אחר הלא כי מצרים ארן כמעשה עניינם היה

 ונשארו מכותס אח בלע ממש מטה היות
 בכישוף כח כן שאין מה עוד נראו ולא בקרבו
 היות מבלתי לא כי כיון הדבר ובכלל לעשות
 עשרה היו מכות מעשר בפחות להוציאם יכולת

 :אותותיו דברי כל בס לשום ה׳ שרצת אם כי
או :ות

שירש . וכו׳ המצרים על הוא ברוך הקדוש הביא מטת עשר היכ על ועשרה במצרים לאבותינו נעשו נסים עשרה ך
המא מטת עשי כיישא הל׳ל דא׳ה לדקדק ויש המניה מן שניצולו כמצרים לאבותינו געשי רע״ב

 רגע ישראל על מבא היה בתהילה המכות במשז״לשכל ואפשר לאבותינו שנעשו נסים עשר לימא והדר וט׳ המצריים על
 הקודמץ כת שירשו ובזה למצרים ישראל מעל הולכים היו 9ותכ בהם מצרים וצרח ונימוק׳ן טערן להודיעם כדי אחד

דפתח לדקדק דיק שונאיך בכל ונחנס בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל מולי כל ממך ה׳ והסיר פ׳
הקידם סותר והיא ישים שאר הא דמשמע מצרים מדוי אומרו ועוד ישימם לא אמר ואח״ז ישים שתחילה משסע והסיר
 ישלחם ס נוראי מטת ומגוג גוג על הקנ״ה שיביא ולע׳ל הנזכר עש״י ז׳ל פי׳ ידעת אשר להבין ועוד חולי כל שאמר

 שאינם מטה חולי כל ממך ה׳ והסיר וז׳ש כל ישראל מל לשלוח א'צ שידעת מצרים מכות אבל ישראל על מס
 דשאר וכטעם ידועים שהם מעיקרא ישימם לא כבר ידעת אשר מצרים מדוי וכל ויסירם רגע כמו דישימם ידועים

 משנתינו "ש א ובזה . זת׳ד נהם ומ:וג גיג של מחנהו צער שחדע וכדי שונאיך בכל ונתנם ה״ט ויסירם ישימם סכות
 ישראל מל באו שכבר ואחר כרגע סליהם באו ככבי ואחר מהסכום שניצולו במצרים לאבותינו נטשו נסים משרה דקתני
 ונעשה ישראל מל באו דנרישא מכוח עשר וכדר נס-ס עשרה כהדר נקט דהנא וא׳ש במצרים צרכן כל עשו מכם וניצולו

: מצרים בכן ט ה ואח׳כ וניצילו נס לכס
 כטדואיכלי וענני שטנה וכיליי עליהם ה׳ חסד במדבר שהיי הימים אותה כי סי' . כמדבר המקים אם אבותינו נסו

 יכם במדבר להיותם היה גסותם טעם קי ישראל לכבח לומר אפשר א״ג נס-ונית עשר ישראל נ׳ס העין הן עכ׳ז הסן
זו; מדס לידי וגאו יצר© ר5ג לזס נוהר כס״ש הסמ״א שליטת חוי%

11 #
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 מאמטת נ;:רה מאמרנו !, ע וכו׳ שמו יאמר אן

 המה עצמו המאמר שדמי העולם שננרא
 מאמרו אזר יהי אלהים באמור כי היוצרים

 ע״ד נשאר סהוין היו אלו תיבות ב׳ שהן יתברך
 לומר לכס היה הסלע אל ודברתם על ז״ל אומרם

 אותיות כי מימיו ונתן א׳ הלכה או א׳ שרק
 הכונה לידע הוא ברוך הקדוש של שמותיו שהן

 אותותיו דברן בם שמו אמר זה ע״ר שיעלים
 מושזים היו ומיד יתברך הוא מכה בכל להם שאמר

: חם בארן נעשים
 בחצי ה׳ חסן לו כי וכו׳ בם שמו יאמר אן

 שרצה אלא יכול היה בא׳ אשילו או המכות
 למען כאומרו אותותיו דברי כל לשום הקב״ה

 בשערים למאמרנו גם ומה אלה אוחותי שיתי
 מאמרות עשרה דוגמת עלימו לשוס ית' שרצה

 אותותיו דברי בם שמו חסו העולם נברא שבהם
 עד״ש דצ״ך במשה כתוב שהיה ז״נ מ״ש ויהיה

 אותותיו של הדברים בם שמו יאמר וזה באח״ב
 המוסתים כלן העשר שהם שימשה דברים ג׳ שהם
 רוצים שהיו בארן הוא אמתייס אותות שהיו

 עצמיית וראיה שהודו עד יכלו ולא בהם לעשות
 הוא העשרה סוף פד הנציאס לבלתי יתברך שרצה

 שמינית היותה עם בה היחל מיד ע״כ מהחשך
: בס״ד ביאורם יבא כאשר

 דבר מזכיר שאינו למת הנה וכו׳ חשך שלח
 כמדברים הוא זה שכל כתבנו הנה ושחין

 הגידו כאומר יתברך עלילותיו הגוים עם ישראל
 ובל מגידים ועודם יתברך עלילותיו בעמים
 כן על . גדולתו קצת וידעו בשבע שהוא יחשבו
 יגיד ומי היה העולם דרך כי לומר שיוכלו בדבר

 השחין וגם אהד מת לא ישראל ממקנה כי למו
 . השמים לכן .אחרות כשמונה מפורסם היה לא
 ואומרה . סדרן היסוך אל לב לשית יש עדיין אך

 יתברך כונסו כי נא ראו יאמר כי הזכרנו כאשר
 עד מיד להוציאם חלילה יכול היה שלא היה לא

 חשך שלח ראינו הלא כי באמת ולא מכות משר
 ליליא קביל דיעדי בתר המתרגם כמאמר שהוא

 לו והנך הלילה חשך ששלח אחר השחר בבעלות
 מגהינם שהביאו זיל מ״ש וזהו זה חשך הביא

 הלילה חשך נתרעם לא דברו את מרו ולא
 תסקידיו שהביאו האחר ולא ידו על שיעשה

 וזהו לבא וזה להסתלק זה הודו החשך מיני ששני
 להוציאם ה׳ חפן לו איפה וא״כ דברו אח מרו ולא
 ומוציאם הדם למכת קידם חשך מביא היה סיד

 וכן לעכב יכלו לא ירגישו ואס ירגישו פלא בו
 לא כן גס ימים שלשת דברו את מרו שלא כסו

 להם אשר וכל ישראל יצאו עד רבים ימי© יסרו
 דברי בם לשים רצה אך מרגיש ואין לאשם

 שמה וש״ח כמדובר באח׳ב עד״ס דצ״ך אותותיו

 בהשגחה היה לא מכות העשר חום עד שלחום שלא
 שהיה יחשבו שלא אם כי אותותיו דברי נם לשוס

 שהאמינו עד ועשה כישוף דרך אי עיניס אחיזת
 ספק שהיה לא כי לומר כו' הסך לז״א בסיף

 ראשון ראשון על הלא כי השגחה שהיתה למצרים
 שהיחה לומר יוכלו לא כי לדם מימיהם את הסך

 למה שא״כ ממש דם ולא דם מראת עיניס אחיזת
 לדס המים שנהסכו באמת חך דנתם את וימת
 בביאור כמאמרנו הדנים כל מתו כן ועל ממש

 תמות ביאיר אשר והדנה יחכרך כאומר התורה
 רק היה לא כי רוחכם על יעלה אל לומר היה

 דם אס כי בלהעיהם המכשפים כמעשה מראה
 הלא שמתת יאמר ומי תמות הדגה לא כי ממש
 ארצם שרן וכן וכו׳ היאור ובאש כי הוא

 היא והראיה כדרכי בלבד היאור ולא צפרדעים
 ואין נהר שם אין אשר מלכיהם בחדרי שהיו
 בחדריהם מהחון יכנסו בל סוברים שהיו ספק
 היחה השסח ורצפת עולים היו התהום שמן אלא

 כי להזכיר הוצרך לא הכנים ועל ועולים נבקעת
 על אך היא אלהים אצבע כי בושו ולא הודו הם

 משתלחת שעת שהיחה לומר יכולים שהיי הערוב
 כרגע ביראס א׳ סבות לשני ישכן לא אמר חיות

 הכניס היו עדיין כי שגית ערוב ויבא אמר כי
 ודרך ממחע גדולה עקיצתם שהיתה גבולם בכל

 נראה בתורה ומהכתוביס . מהם לברוח חיות
 כ״ז ועם הערוב בא מהגבול הכנים הכרת ששרס

 וכן בארן הכניס בעוד מלבא הערוב נמנעו לא
 בארן המים שנקפאו בהשגחת ברד גשמיהס נתן

 כי בארצם להבות אש היו כי והראיה כטבע
 חימם לא ואיך השמיט מן ארצה אש תהלך סמלה
 המיס יקפאו ולא עברו מדי האויר את האש יסוד
 האויר יסוד לחמם חזקה אש היחה לא כי וש״ח

 אין וכו׳ ותאנתם גפנם ויך הלא כי יתכן לא
 ואם כופפו או מקפלו רק רטוב מן משבר הברד

 ענפיו קצת רק ישבר לא בו גס הוא ועב חזק ען
 והקשה העצים ליהטה האש כי רק זה אין אך

 שרפם בעבים וכן ושברם הברד והכם הרטובים
 חימם לא איך כזה גדולה ואש שברם והברד
 ושעורה מטת הניח איך כזה אש א״כ ושית האויל

 כו' ארבה ויבא אמר לז״א ואיבדה ייבשה ולא
 אשר כל אומר על מאמרנו והוא ׳ כ ויאכל

 נעשת פלאוח שפלאי אומרם ועל הברד השאיר
 הוא שעשה אצלי שהוא ושעורה ת במט בהם

 וזהו יאכל מה הארבה ימצא למען זה יתברך
 הארבה מכת כס שתחול כדי שהוא כו׳ ויאכל אמר
 תכף כבואה המכה השגחת סיפר דרכו פי ועל

 כארצם מצרים כגבול והיותה ויכא אמר
 מה אכלו אחר גם אכל ושלא בצמצום ואדמתם
 ארצם רק הקרובה קוש אדמת עשב את שבארצס

וסלי
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 סעמיס אס^לו כלומר בכור כל ויך מרמתה ופרי
 לכל ראשית רק רחש פשר היו לא השר וגס זולת

 מעשרה בנים עשרה לו היו שאשר כמשז״ל אונם

אשרוזהב כסף על

 מתים היו רווקים
 בהיותם נס כי אחרת

 אשר בית אין כי כואבים
 יאמין מי מת שם אין

 וזהבם כספס כל יתנו
 ביום והנה אותם 'לממיתים

 כספם השאילוס ההוא
 ויך וזהו ושמלוחס וזהבם

 לא כו' ויוציאם וכו'
 כי באומרה מדבר חדאגה

 ייחם ממצרים ־ עמהס .
 אחריהם לרדוף לבבם !
 ימים מג' יותר בהחסהמה׳ י

 כי מעתה כחס !,יוחש
 כושל: בשבטיו ואין הלא

 ,עשרהדבריפנבראו
בע״ש ■■ ?

 סי' וכו׳. השמשות נין
 כי בפי זצוק״ל הגאון רבינו
 שנית הקדמה וז״ל חשא

 :בקולי שמעו ולא פעמים עשר זה אותי

 בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה ה
 הקדש בשר מריח אשה הפילה לא המקדש

 נראה ולא מעולם הקדש בשר הפריח ולא
 קרי אירע ולא המטבחים בבית זבוב
 כבו ולא הכפורים ביום גדול לכהן

 ולא המערכה עצי של אש הגשמים
 נמצא ולא העשן עמוד את הרוה נצחה
 הפנים ובלחם הלחם ובשתי בעומר פסול

 הזיק ולא רוהים ומשתחוים צפופים עומרים
 אדם אמר ולא בירושלים ועקרב נחש

 : בירושלים שאלין המקום לי צר לחבירו
 בין שבת בערב נבראו דברים עשרה *

 פי הבאר פי הארץ פי הן ואלו השמשות

 הכתב והשמיד והמטה והמן הקשת האתון
 המזיקין אף אומרים ויש והלחות והמכתב
אברהם של ואילו רבינו משה של וקבורתו

אומרים ויש אבינו

אין אבות חסדי
 מתעפש שהאויר הטבעים אומרים הזבובים מתהוים שאין דבזמן זלה״ה מז׳ה פירש . המטבחים בבית זבוב נראה לא ךן

 אף בבהמ׳ק וכאן דבר יהיה ולא כזבובים מהילדים האויר פוש שמעי אלוה השד וזה באופל מדבר נדבר״ו אי
: נס מסי־ נס והיה האויר מתעפש היה לא זבוב נראה שלא

 רש״י מ׳ש הפן והיא וכו׳ אחר פסול מחמת היינו אחר ככן שמתקני! ומה רש׳י פי׳ .ביה״ה לכה׳ג קרי אירע ןלא
 אליו הקטן ובקונטרס ק׳ו דף יוסף שער הקטן בספרי בעניותין כתיבנא וכבר קרי משום דהיינו דיומא פ׳ק עצמו /

: בס׳ד תרעא אחורי קראתי פי
 ומאי ע׳ש קייס ה׳מ5 שאין בזמן אף לאתויי מד׳ש בשם תי״ט הרב כסב .מעולה בירושלים ועקרב נחש הזיק

 מיץ סי׳ י״ד פר׳ח והרב לירושלים חין היינו דבארן אפשר וכה״ל בארן נוהג גילוי דת־ומוס פ׳ח בירושלמי דשנינו
:נס׳ד דףכ׳א ביומא ם עיני שתח הקטן בסשרי בעניותי! כסיגנא וכבר אחרינא באנשי על$ הריך *1

י־ ׳ ?ע?5 11 , ־ ~

 בעשרה כי והיא מקומות בקצת אצלנו כתובה והיא
 ממש דברים אינן השמשות בין שנבראו לדברים

 קרובים בינוניס רק לגמרי רוחניים ,וצא
 בהם שיש עם בסנימיוחן רוחניות אל יותר

 כמאמרנו השפל בעולם להיותן גשמי התלבשות
 בארן נשמי בקוע לא הארץ סי כי קרח דבר על

 בכל להתפשט כח לו היה איך כן שאס היה
 מושאל להס אשר כלי כל לבלוע ישראל המחנה

 במחנה אשר ישראל אישי מכל ואיש איש כל ביד ,
 רק נאמר לא ונס זולתם לשל כליהם בין ולהבחין

 ונפלו הארץ שנבקעה היה לא כי בליעה לשון 1
 פי כך ובולע שואב האדם פי שבטבע רק בבקוע
 ממש חי בעל כפי חם1א ובלעה שואב היה הארץ

 ערב יתברך בוראו מל כי חיוני כח כ״א זה ואין
 השבח רוחניות שהתחיל זמן השמשות בין שבח

ימי ששת שאר כזמן לא אשר בעולם להופיע

 בצבת צבת אף
 עשויה

 בין שנבראו כדברים
שהלוחות ז״ל אומרים

ט^ןן ,חמישי
 וכן ואיכות עצם נשפוחס בהם שהגברא בראשית

 כח בו היה לולא אז הוא גס שנברא האתון פי
 לא וחיה בהמה כי מכל למעלה רוחני חיונית
 פבתוכחוח ארז״ל עד מוכיחתו בלעם אתון היתה

 לעמוד יכול היה לא אתונו
 שאר בכל בזה וההיקש

 שנבראו הדברים עשרת
 כי וידוע השמשות בין

 אין אשר הלוחית מכללם
 על לא כי אצלי ספק

 כי ידבר ראשונות הלוחות
 אלהים מעשה אותם

 שלא בתכלית רוחניות היו
 אל ריצוי עד נתגשמו

 ז״ל כמ״ש סיני הר
 בסיני ה׳ שדבר שהדברוח

 ונחקקים הולכים היו
 קול שנח׳ בלוחות למעלה

 הרי אש להבות מוצב ה׳
 להבות הלוחות את שקראו

 בתכלית שלוחניות יורה אש
 לספר נם ומה היה

 במעלות שהפליגו הזוהר
 ואינן העליון רוחניותם
 אין ודאי לכן השמשות

 אלא השמשות בין נבראו
גשמיות מלובשים רוחניות בעלי שהיו שניות בלוחות

: כמדובר השפל העולס מעין
 : וז״ל קרח בם׳ ז״ל רבינו פי׳ . הארץ פי על

 איך לב לשים ראוי . כו' ואם וכו׳ כמות אם
 מה ונס זאת נפקותא אל העונש מתייחס

 ,עליהם יפקד האדם כל שפקידת יוסיף ומה ישן
 או נברא או ימנע לא יברא בריאה אומרו ועוד

 לא ואם יברא יאמר איך נברא אם נברא לא
 וכו׳ ה׳ יברא ויאמר בריאה מואס לישתוק נברא
 לאו אס נברא אס ז״ל כמ״ש מסתפק היה ואם

 היא שלימז משנה הלא כי קפה עתה יברא
 מק ואחד השמשות בין נבראו דברים עשרה

 צא אס המשנה קבלנו מי ומפי הארץ פי הוא
 מבלי האס כו' ופצחה אומר ועוד משה. מסי
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 ן בזו בחר זו זולת משונות מיתות אין
 דברים שלשה כי מרז״ל מהנראה הנה אמנם

 בנבואת שכפרו א' .זו אשמתם כללו המה
 . השמים מן בתורה ג׳ אהרן בכהונת ב׳ מרע״ה

 אדם כל כמות אם משה נבואת על יאמר כן על
 בשליחות שכשרו על ה׳ שליח ע״י אלה ימותין

 בקרבנותיו שהוא אהרן כהונת ולעומת .משה
 ומרפאו החולה את המבקר פא כר. נגעים וסהרת
 לא חולים בקור פקודת גם כן על נפשו ממולאי

 ה׳ לא אמר הדברים שני ועל עליהם יפקד
 ועל . אהרן את לכהן ולא לנבואותיו לא שלחני

 הארץ מן אלא השפים מן חורה שאין אומרם
 לארץ דבר יצא להם נחשב זר כמו כי בהמצאת

 מן הן נפשותם כי לב ישיתו ולא השמים מן
 מדה כנגד מדה כן על בקרבם בארן והן השמים

 כ״א לשמים יעלו לא השמים מן שהן נששיתס
 חיים וירדו וכו׳ ובלעה פיה את האדמה ופצתה
 השמים מן נברא שהוא שרוחם ונפש בגיף שאולה

 היה הארץ שי כי אמת הן והנה הארץ תבלענה
 לבלוע מספיק בכח נברא לא כי אפשר ה ה אך

 כבודם השמים שעל רוחניות נפשות עתה גם ומה
 שמעל נפשית לבלוע הארץ תוכל ולאין מאין כי

 אפשר והיה נפש בלי חומריים גופים כ׳א השמים
 ונפשם חיים ירדו ולא גויוחס ויבלעו נפשם תצא

 עוד בריאה ואס אמר ע״כ שרפם אל תעלה
 וכו' ובלעה וכו׳ האדמה פצתה ו ם במה ה׳ יברא

הנשש את שגס וכו׳ חיים ירדו ונפש שהגוף באופן
: בגופם עודנה תבלע

 בין הארץ פי הברא אל לב בשום יאמר ^ך
 בפי׳ אצלנו שמבואר במה והוא השמשות

 כח הוא השמשות בין שנברא מה כל כי המשנה
 האתון פי העוהיז מאיכות למעלה בארץ רוחני

 רומני כח הוא מדבר הבלתי ב״ח מאיכית למעלה
 נעשה חיר אינו הארץ פי וכן ההוא האתון בשי

 ומה ולבלוע לשאוף כח בו היה לא שא״כ חלול בארץ
 שהיתה וכברה נשה אפי׳ בולע שהיה ז״ל כצ״ש גם

 שה הוא אך ישראל ממנה בקצה אשר ביד שאילה
 השואב האדם כשי ולבלוע לשאוף בו כה אשר חלול

 רוחני כח ית' הוא ברא כן פנימית כפיו ובולע
 הוא כאשר שאול עד הרשע את לבלוע כחבי אשר

 ההוא הכח אח אלהים ברא נברא מאז והנה חי
 לבלוע רפות לו ניחן שלא אלא הרשע את לבלוע

: כה עד ולהשחית
 היא בריאה אס מרע״ה חמר הענין אל לנבא

 הכח מהמשחיתים א׳ בכל יהיה בל כבר
 גס ויבלע לרפע צדיק בין מבחין שאינו ההוא
 הרחמים בעל ה׳ יברא כ״א אלו שאצל ס.צדר

 הס וזהו בלבד רשעים ובלעה שפצרה באופן
נאצו כי וידעחס ובזה בייחוד להם לוכ

 צדיקים גם אם כן שאין מה ה׳ את האלה האנשים
: ההשגחה חוכר לא כי הס גס לוקים היו

 חקת בפי זצוק״ל הגאון רבינו פירש הבאר פי
 זו בשרשה הנה וכו׳ וידבר וז״ל

 ופל ע״ה רבינו משה נאשם מה על הדעות רבו
 יותר להתקבל הקרוב הדרך והנה המקראות כוונת

 ועל הכה והוא ודברתם אמר יתברך הוא כי הוא
: בכתובים קצת נעיר הזה הדבר פי

 דטחינו לפי ומתקבל נאה קצרה דרך אל לנבא
 מר לא אומרו אל לב נשים ראשונה והוא

 לאמר ואינו הוא שיעשה פועל צווי הוא כי
אחר המסה לקחת יתברך צוה למה ב( .לזולת

 כנותן חלילה יראה והלא בדבור היא שהפעולה
 הצריכו למה ג( .בו להכות שהכונה לטעות מקום

 תהיה ה׳ בחר למה ד( . העדה את להקהיל
 יהיו הצריך למה ה( .דיבור ע״י הבאר פקיחת
 שהול״ל ו( .לבדו משה יסשיק ולא מדברים שניהם

 מימיו יאמר לא וגס נתינה לשון ולא מים ויצאו
 נאמר הרי מיס להם ־והוצאת אומר ז( .מיס כ״א
 הדבל ייחס שתחלה אס כי עוד ולא מימיו ונתן

 והשקית אומרו ח( לבדו. משה אל ועתה שניהם אל
 והשקית ולא וישתו הול״ל כי בעירם ואת העדה את

 לבלי שהוא בעירם הזכירו ס( בידו. משקה כאלו
 מיס ויזונו צור בהשתח כי מיותר הכל ונם צורך
 וכו׳ ויקח אומרו י( . ובעירם העדה שישתו ודאי

 יא( .צוהו כאשר שהיה ידע לא מי צוהו כאשר
 מאמרם הלא כי המורים נא שמעו אומרו ענין מה
 שוסיס שקראם שטות לשון או הלכה מורים ז״ל

 הסלע המן אומרו יב( .ובלשון בענין מתיישב בלתי
 דבר מה' היפלא תמיהה זו מה וכו׳ נוציא הזה

 נוציא אומרו יג( . יעשה • ולא אמר ההוא או
 אומרו יד( . מיס יצאו אמר ולא במוציאים שחלה

 הבין האיש ממשה היפלא סו( .מיותר שהוא לכם
 על פלה ומה ודברתם אליו האומר יתברך מאמרו

: להכות לבו
 מאמרם נזכירה הביאור אל לבא הנה אמנם

 מהמקומות אחד כי האומרים ז״ל
 כמי הסלע פני היה המרובה את החזיק שמועס
 משה ויקהילו שנאמר אמוח ארבע תוך קדש מריבת

: הסלע פני אל הקהל את ואהנן
 ככה ה' עשה מה על לב לשית ראוי והנה

 אמות ארבע יחזיק בדבר היה צורך ומה
 הנה כי והיא הענין אל נבא ובזה כלס אח או

 משה בכבוד ישראל נגעו והנה יתברך הוא ראה
 לבדו משה בכבוד הוסיפו ועוד כאחת ואהרן
 רצה הכל את לתקן . משה עם העס וירב כמ״ש

 ועל משה על שויקהילו מה לעומת כי הקב״ה
 יקהילס עתה צמאונס הסבו שהם להס לאמר אהרן

 דבורס ע״י וכו׳ העדה את והקהל וזהו להשקותם
שיראו



משה חמישי פרק ירים
 חרוה אדרבא בדבורם זכותם כי ויבושו שיראו

 הזה המדבר אל בואם שע״י אומרם הפך צמאונס
 מה וכנגד בצמא מחים היו דבורם סי על

 כי אמר משה עם בפרשות לריב שהוסיפו
 השעור שהוא מימיו ונתן שניהם ע״י מתחלה

 תוסיף אח״כ אך לתת ההוא הבאר מנהג שהיה
 כדי מופלג רבוי להם והוצאת. לבדך אתה לדבר
 למות כאומרו ובעירם העדה ישתו אחת שבבת

 ידו על אדרבה כי יראו עתה ובעירנו אנחנו שם
 לזה והנה ובעירם הם ישתו יחד כ׳ עד ירבו
 ישראל כל יראו לא והנה יתברך הוא ראה

 אשר איש שלשים או עשרים רק הזה השם הקדוש
 שבמחניהם ישראל רבבות אלפי כל ולא הסלע צפני

 שארבע לעשות הפליא עשה מה ע״כ מיל י״ב
 למען ישראל כל את יחזיק הסלע שלפני אמות
 ההוא הגדול הנס את ישראל כל עיני יראו

 יהן דבור שע״י יראה שלא אחד גס ישאר ולא
 דבורם שע״י הקב״ה שרצת היות עם לכן מימיו

 את משה יקח צוה מפה ע״י ולא המיס יצאו
 האלהים משה לפני היותם שע״י כדי בידו המסה

 המרובה את מועט להחזיק במקום קדושה תחול
 הכתובים שיעור וזה אמות ארבע תוך כולם ויהיו

 ולדבר לאמר כדי כלומר לאמר משה אל ה׳ וידבר
 המסה את קח אמר ואשר להכות ולא הסלע אל

 להקהיל נדי רק בו להכות לא העדה את והקהל
 העדה את והקהל המסה את קח וזהו העדה את

 באופן ההקהלה שתהיה לעיניהם וכו׳ ודברתם
 כל של לעיניהם יהיה הסלע אל שכשודברחס

 עיניהם יהיו באופן הסלע בשני כולם שיהיו העדה
 לא אם כלס את יחזיק אמות ארבע ואין רואות

 לרוחניות ההוא מקום שמהפך האלהים מטה ע״י
 ומשתחויס צפופים עומדים מעין כלס את שיחזיק
 כמפורש כרוחני המקום היות על שהוא רווחים

 וכו׳ יחדיו לה שחוברה כעיר פסוק על אצלנו
 את משה ויקח וזהו לעשות משה בלב היה וכן

 צוהו כאשר רק בו להכות בכונה לקחו ולא המסה
 אמותיו בארבע הסלע פני אל להקהילס שהוא

 הקהל את ואהרן משה ויקהילו כן שע״י ידו מל
 ארבע תוך ממש בפניו שהוא הסלע פני אל

 אך להכות ולא לדבר ה־תה כוונתו כי אמות
 ז״ל מאמרם בהזכיר והוא וכו׳ ויאמר כן אחרי

 אומרים הדור ליצני היו כי והוא זה בפסוק
 שנים כמה חותנו יתרו צאן את רועה היה משה

 אשר מים מבועי במקומות בקי והוא במדבר
 כן על בנם אוחו ויתלה אותנו ויוליך במדבר
 כתות וסלע סלע כל על ונעשו מעליו נתפזרו

 מבוע יודע שאתה לא אס אומרת היתה כת וכל
 הוציא לו לדבר ידוע סלע אל תוליכנו למה ידוע

הוצא באצבע מורה סח סל וכן שלפנינו לן^מזו

 שני אל הקהילם כרחם שבעל עד מזה או מזה
 ספק אין והנה אחר סלע אל ולא ההוא הסלע

 מחומר כנודע פלילי עון היה ההוא הליצנות כי
: יתברך לפניו הליצנות

 אל שהקהילם אחר כי והוא הפני} אל ונבא
 ממקומו איש איש ההוא הסלע פני

 בלבו אמר לו מראה היה אחד כל אשר מהסלע
 יצאו שנינו בזכות כי ה׳ אמר כי אמת הן הנה
 בעון יחטאו כרם היה זה אך הסלע מן מיס

 שפע הלא כי כך אחר משא״כ הגז הליצנות
 הדור אין כאשר מתמעט צדיק ידי על הראוי

 אם אמר וע'כ רבים ממקומות כנודע לכך ראוי
 לו בוחר כת כל היות מבלי היה שהקהלחס מה

 סיפק שהיה האמנתי מזו המציא והוא סלע
 היות אחר אך בדבורנו מים להם לתת בידינו
 המקבלים זכות להעדר הלא הלז הליצנות אחרי

 המורים נא שמעו וז״א ידינו על מים להם יהן לא
 סלע מורה זה באצבע מורים שהייתם עתה כלומר

 הסלע המן מזה אומר וזה מזה היצא ואומר זה
 להיות שנוציא עתה בזכותינו כח יהיה האס הזה
 רק צריך אין ע״כ מים זכות שמסרתם לכם
 אמר כי אדם בן זכות ע״י ולא האלהים מסה ע״י
 חסאם על ר הדב יועיל ולא לדבר אנסה אם

 וכו׳ ויך ע״כ נבואתי ביתר מלתי לאל ישימו
 לא ית׳ רצונו כן לא כי להורות כי פעמים והיה

 והנה טיפין. טיפין רק ראשונה בהכאה הוציא
 למשקה משה מתייחס היה דבור ע״י עושה היה אם
 אך וכו׳ והשקית כאמרו בעירם ואח העדה את

 העדה וחשת אומר הוא המשה ע״י שעשה עתה
 מימיו שותים הס כ״א המשקה הוא לא כי וכו׳

: מטהו שע״י ית'
 הפיסה עליו היתה שלא נראה היה לפיז והנה

 אמנם יתברך הוא כ״כ האשימו ואיך
 בני לעיני להקדישני באומרו יח׳ מאמרו הוא

 נס לעשות רצוני היה לא אם אמר ני והוא ישראל
 ההוא בדבור שחטאו עתה גם אף דבור ע״י זה
 אמות ד׳ שיחזיקוס נש להם עושה הייתי לא

 יחד שיראו כדי רק זה אין אך הסלע שלפני
 לשיקרא נישא הקב״ה פביד דלא ההוא הנש כולם
 בי האמנתם לא וז״א זה על לב לשוס לכם והיה

 לעיני סוכן בהיות כלומר ורו׳ לעיני להקדישני
 הסלע לפני עיניהם כל היו כי ישראל בגי כל

 ולא הכל שיראו אמות ד׳ תוך היותם על שהוא
 הסלע בפני ישראל בני כל עיני היו חנם על
 לעיני אמר ולא .זה נס להם להראות לא אם

 טענה עוד לרמוז ישראל בני רק העדה או העם
 עם בשם הנקראים הלצניס כ״א והיא שנית

 ואגבן ישראל בשס הנקראים הצדיקים לא חטאו
 אשמח קלת סורהא מכל והנה . השאר יו]ו

משה
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 עם מדקדק ית' הוא כי ולולי . ואלין משה

 ולהורות עליהם הקפיד לא השערה כחוש חסידיו
 כי והוא וכו׳ מריבה מי המה ואמר סמך זה טל

 בי האמנתם לא באומר אליהם ה׳ דבר הרואה
 ישראל בני שרבו מפורש יראה שלא נם ומס

 יגזור ואהרן משה על חלונה רק ל אא בתלונתם
 את יתברך שקרא בתורה שמצינו מה כי אומר

 על שיהיה רואו טל יעלה מריבה מי המקים
 ואמר מיד סמך ע״כ ואהרן משה על ית׳ ריבי

 הנזכר מריבה ממי כלומר מריבה מי מז5
 כעצמם המים שהוא היו המה אחר במקום
 אך כלומר להם להנחן עליהם המריבה שהיתה

 יקדישוהו שלא על יח' הוא אתם כרב מה לא
 המיס מציאות על כמריבה אין ני נתינתם נדרך
 כי ואהרן משה סיבת על כך נקראו לא וצנן

 ה׳ את ישראל בני רבו אשר על אדרבא חם
. ה׳ רבו כאלו ואהרן משה על בהתקוממם

 ויקדש כי הוא הלא ונענשו לקו למה א״נ וש״ת
 בחסידיו כשמדקדק מתקדש יתברך שמו כי בם

 : אקדש בקרובי כענין פנים להם נושא ואינו
שנקראים שמה רוחך על יעלה אל אחרת בדרך אי

 מי על תריבהו שכתוב במקרא מריבה מ׳
 כן שאס עמהם יתברך ריבו על שהוא מרינה

 נקראו הקב״ה עליהם שרב על שאס לך יקשה
 שיורה מריבה מי על תריבהו יאמר איך מריבה מי

 מי שנקראו מה זולת ריב הוא שיריבהו שמה
 מריבה מי עצמם מצד המה אמר כן על מריבה

 חריבהו הכתוב ואמר ישראל בני רבו אשר על
 ויקדש וסכל עון עליו ואין ישראל בני שרבו מה על

: כבקודס בס
 רצונו היה למה הרביעית קושיא כי אמת והן
 ארוכתו עלתה הנה דבור ע׳י יהיה יתברך י

 שבעה לא עדיין אך ההערות פאר עס מה בצד
 יותר הקישיא הרחיבו רז״ל והנה בזה נו נפש לה

 ברוך הקדוש שצוה רפידיס נשתנה מה באומרם
 ואמרו דבור ע״י ושה במשה הצור את לתנות הוא

 גדול כשהוא אבל אותו מכה רבו קטן כשהנער
 ברפידיס כי לכאורה הענין ויהיה וכו׳ בדבור

 המים להם חסרו כן ועל התורה מן ידיהם רפו
 כי הכאת צריכין כי להם להורות הקב״ה ורצה
 לבלתי יוסרו ולא בחורה וחרש ישראל נער עדין

 להם זה ורמז במכות לא אם מהתורה הרפות
 ידי על המה גם כן מים נתן מכוח ידי שעל בצור

 נער כמקרה למיס המשולה בתורה יחזיקו מכות
 לא אם יקוצו בל הקדמה זה והיה רבו עס

 כל בס ויזנב בס וילחם עמלק יבא בראות יתקנו
 בהרפוחו ישראל את המנה פוש כי הנחשלים

 ויבא ואמר שסמך וזהו עמלק הוא התורה מן
עול וסבלו גדלו כבר בקדש כן אחרי אך לקעמ

 מד משה _ חפיעי
 באומני להם הורה וזה יוסרו לבד וברברים חורה

 מרים סילוק זולת ולרז״ל מימיו ונתן וכו' ודברתם
 מה רפיון היה גס שבזכותה הבאר נסתלק כן שע״י

1 מים להם החסיר לא שאל״ב מהתורה
 ששם מה אל גם מה טעם יש זה בדרך להגה

 והוא סלע קראו ופה צור הבאר קרא
 אל משל שם ני הנמשל שהוא מה לפי הוא כי

 ופה כצור קשה שעודנו ללמוד המתחיל הנער
 גדול תלמיד אל משל מצור דק הסלע אל

:יוסר שבדברים
 ראוי ספיקות ג״כ יש אלו זולת הנה אמנם

 אם ני היה מה א( . אליהם לב לשוס
 בקנון הצור את להכות יתברך בשלחצוה פרשת

 בני כל בקבוץ לדבר צוה ופה בלבד ישראל זקני
 ארבע תוך הקיבוץ היות היה מה ועוד ישראל.

 שפי אחר כי ועוד .בדיוק רז״ל בקבלת אמות
 בשי למה הארץ כפי השמשות בין נברא הבאר
 האדמה ופצתה רק משה לומר הוצרך לא הארץ

 יתברך צוה אחת פעם למה בבאר נס פיה את
 שצריך בדעתו עלה למה השנית והפעם להכות
 ארז״ל כי ועוד פתוח שפתחו מה לפתוח הכאה

 הלכה או א׳ סרק עליו שיאמר הסלע אל ודברתם
 ידי שעל יתכן ואיך הסלע מן מים מוציא והוא אחת

: הסלע מן מים יצאו הלכה או פרק
 איכות ענין מה לב נשית הענין אל לבא והנה

 ילך הלך כזאת שמע מי כי הלז הבאר
 נסעו מסעות ל״ח כי הנה הממלא כרגלי הבאר
 של בארה היה מהס אחד ובכל במדבר ישראל
 ממקום למסעיהס הולך היה נמצא עממס מריס

 נהם נשיא שכל שארז״ל אלא עוד ולא למקום
 על במשענחו רושם היה חניה בכל שבטים מי״ב

 המיס והיו שבטו מקום עד הבאר מפי הארץ
 השבט מקום עד מיס כנחל ההוא בדרך נמשכים

 מתפשטים הנחלים שהיו ארז׳ל וכן הי״ב לכל וכן
 לדגל מדגל חברתה את לדבר אשה לכת עד

 והיו נהר בציות הלכו שנאמר דוגה בסירות
 כמדיא לרוב בו צומחים ופירות ואילנות דשאים
 . באר מי דרך זה ואין ירביצני דשא בנאות

 של איברים מעלה הבאר היה כי ארז״ל כי ועוד
 לפני ושוסחן למעלה ארנון מנחל אמוריים

 במלאכות ה׳ מלאך כח רק זה אין כי ישראל מחנה
 שנאמרו הפסוקים על מאז׳ל אל לב נשית ועוד ה׳
 סן אומרו וכו׳ מתנה וממדבר והס הבאר על

 בארץ לא ולמה לישראל תורה ניתנה המדבר
 בחלקו שניתנה השבט יאמר שלא כדי ישראל

 התורה במתנת העוסק ממחנה אמרו וכן וכו׳
 התורה על זה כל דרשו זה דרך ועל אל ניחלו
 פי על ועוד בחורה ומדבר נבאר דקאי וקשה
 בספל יאמר כן על ז״ל במאמרם לב נשיח דרכנו

מלחמות
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 בדבר הלוחמים חכמים תלמידי שגי ,ה מלחמות

 בספר הה״ד בכוף אוהבים נעשים כאויבים הלכה
 אהבה בסופה והב את ה׳ מלחמות תורה שהיא

 ויחנו נסעו משס מאומרו זה נוציא ואיך בסיפה
 כן על זו נפקוחא מזה שהוציא ארנון מעבר
 עוד והנה הלכה דבר שס הוזכר והיכן וכו׳ יאמר
 כי ידוע הנה כי והוא הענין אל לבא לב נשית

 נהנים שרת שמלאכי רוחני לחם אכלו המן את
 נבלע רק במעיה נרגש היה לא כן ועל ממנו

 לנפש מיזן רוחני לחם אוכלי יתכן ך וא באיברים
:גשמי באר מי ישתו

 ישראל את לזכית הקב״ה רצה מאז הנה
 שבכתב תורה לנו ויחן ובעוה״ב בעוה״ז

 ולומר לדבר מקום היה והנה ראה שבע״ס ותורה
 עיקרה השמים מן היא התורה או ימנע לא

 איך הארץ מן היא אס הארץ מן או נפשיית
 יאשר איך השמים מן היא ואס הנפש בו תאושר

 פרשת בתנחומא פארז״ל מה שנית עוד הגיף בה
 חפצים היו שלא תורה במתן ישראל אמרו כי נח
 לא כי פבע״פ חורה ולא שבכתב חורה רק

 היה זה ופעל הרבים דקדוקים לקיים יספיקו
 אמרתי כן על כו׳ כגיגית ההר עליהם שכפה מה
 משה בזכות המן את להם נתן ה׳ עשה מה כי

 לחם שהוא המן רוחניות כי שבכתב תורה לעומת
 לחורה אשר העליון רוחניות מבחינות אבירים
 רוחניות שורש מבחינת הבאר ורוחניות שנכתב

 לחם נקראת ההורה כי והוא שכע״ס חורה
 ותורה הלחם הוא שבכתב תורה מיס ונקראת
 עם כי בו והורה יבא כאשר המיס הוא שבע״ס

 זה כל פס בנפש מתדבק מאכלו רוחני היות
 רוחניות היותה עם התורה כן הגיף מקיים

 וזה הגוף גם תקיים זה כל עם בנפש ומתדבקת
 הודיעך למען וירעיבך ויענך הכתוב מאמר

 יזון רוחני דבר איך תאמרו בל הנה לומר וכו׳
 הגשמיים מזון ולחם בר כי ונהפיך החומר ויקיים

 אך הנפש בו מתקיימת ואגבו החומר אח זנין
 יעלה בחופן וירעיבך ויענך כן על יתהפך לא
 ליישב בעצם חומרי דבר צריך היה רוחך על

 יכנע ועוד בנפש המתדבק רוחני דבר ולא המומר
 המן את ויאכילך ואדרבא ורעב הנכנע החומר

 נראה פלא מאד רוחני להיות ידעת לא אשר
 את להסעיד מעה לחם נתן ולא כן למה כמוהו

 הלא ומרעבתנותו מלאותו הגוף ולהחזיק הלב
 כלומר לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען הוא
 הנקרא ופעורה חסה לחם שהוא לווי שם בלי

 על כי האדם יחיה כנודע לווי בלי סתם לחס
 פראית כתורה רוחני דבר שהוא ה׳ פי מוצא כל
 רחדם ימיה ה׳ מפי יוצאים בסיני הקולות את
השמים לחם שהיא מהמן תלמוד כי ונפש נוף

משה חסישי
 ומקיימם באיברים נצלע ידה ועל בנפש הדבק
 האכיל כאשר והנה בהם היא גש איכותם כאשר

 מאיכות משתלשלות קידש ואיכיח רוחני המן את
 השקם כן למען שבכתב תורה שורש רוחניות

 משתלשל מאיכות רוחני מים באר מי יתברך
 לחכמי גס ומה למעלה שבעיה תורה •מרימניות

 כי והידיעה הבאר הוא מה היודעים האמת
 לחות ובעל חני ר היותו עם המן אין כאשר

 חיים היו לא זה כל פס נס דרך ומקיימת מה
 אפשר אי לנדה שבכתב בתורה כן מים בלי

 ושבע״פ לחם נקראת שבכתב כן פל כי להתקיים
 המאכל ומתקנים מבשלים המים כאשר כי מים

 חסכון לא שבע״פ תורה בלי שבכתב חורה כן
 חורה ומבסמת המפרשת היא שבע״ס כי לנו

 הבאר מהם נמנע זאת ישכילו ולמען שבכתב
 למיס יצמאו בלעד׳ כי יראו למען מריס בסילוק

 ובזה מיס במקום גם המן הזנת נס הספיק ולא
 והמשיך למסי! ממסע הבאר אתם לכת יפלח לא

 עד הבאר מפי במשענותס ישראל נשיאי אותם
 רבים נחלים ונעשה ושבע שבס כל מקים

 מימיו למשוך יכול איש שכל כלומר ומתרחבים
 מה וגס בו לעוסק ומחרחב ופורץ ורבה לעצמו

 מעין רביס וסירות דשאים מפלה שהיה פאמרו
 מספר אין חדושיס שמלאים שבע״ס בתורה היגע

 ארנין מנחל איברים ומפלה הולך שהיה מה וגס
 כן ופל הוא וקייס חי רוחני כח כי יפלא לא

 הלכה או א׳ פרק שע״י חז״ל דברו אשר העיבו
 כי הסלע אל ודברתם או׳ ושזהו מימיו יחן אחת
 כמדובר המסה פ״י כן ועל בעצמו הדבר הוא

 והוא ישראל כל את אמות ארבפ החזיקו למעלה
 ארבע תוך שבע״ת תורה שמכח הבאר במקום כי

 בעולמו להקב״ה לו אין כי ית׳ הוא שם אמות
 פרק ישנו אמות ד׳ ובאותן הלכה של ד״א אלא

 הכתוב מאמר יתקיים כן וע״י אחת הלכה או א׳
 שכינה תורה דברי ביניהם ויש שיושבין שנים

 וזהו וכו׳ נדברו אז פנאמר ביניהם פרויה
 בין שידברו הלכה או פרק הסלע אל ודברתם

 ממשיך למסה תורה עסק פ״י כאשר אז שניהם
 הבאר כן למעלה בה פעיסקיס תורה שורש שפע

 וימשיך יוציא פבע״ס הורה קדושת מרוחניוח שהיא
 ביניהם מלמעלה השרויה שכינה ע״י מימיו

 בחינת היא היא כי המים באר ונפתח ומחעירר
 בזה יתברך חפצו והיה כנודע שבע״פ חורה

 יראי בעין עין כי בישראל האמונה פירש להפריש
 האדם יחיה ידה ופעל פבע״פ תורה מעלת
 העליון שפע בה העסק ופע׳י בלתה ושא״א

 הוא כ״כ הקפיד וע״כ האדם אל ונמפך מתרבה
 לא לכן וכו׳ בי האמנתם לא יען ואמר יח׳

 ואיכות ישראל ארץ איכות כי הארץ אל כו׳ הגיאו
הבאר
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 זה ונדרך יל שכינתו אל רמז הנה אחד הכאר
 מתנה וממדבר באומרם רז״ל דברו אשר השיבו

 מת וכן הבאר היא כי התורה על שדרשו וכו׳
 יבא כאשר וכו׳ ה׳ מלחמות בסשר ע״פ שדרשו
 מרים בסילוק דרז״ל בפימייהו מרגלא וזהי בס״ד

 הוא אך הבאר נתייבש אמרו ולא הבאר נסתלק
 .העליון בעולם למעלה למקומו רוחניותו נסתלק כי

 שאילו האמת חכמי מאמר ענין למבין יובן וכזה
 ומלחמות מחלוקות ו ה לא הבאר את משה הכה לא

: הלכה ע״ד
 כשהנער וז״ל הנ״ל מאמר כוונת אל נבא לבזה

 שהגדיל כיון ומלמדו אותו מכה רבו קפן
 למשה ביה הקדוש אמר כך מפייסו הוא בדבור

 בצור והכיח אותו הכיח קשן זה סלע כשהיה
 ס״א עליו שנה הסלע אל ודברתם עכשיו אכל
 למעלה בו שכתבנו הדרך על והנה . ע״כ וכו׳

 הזה הדרך על יתיישבו אשר הערות כמה הערנו
 לא בשלח ובפרשת זו שבפרשה מה אל לב בש־ס
 כ״א הבאר אל ודברתם או בבאר והכית נאמר

 ופה צור נקרא שם כי השינוי וגש וסלע צור
 כי באומרו התנא מאמר נבין דרכנו וע״ם . סלע

 הבאר אמרו ולא השמשות בין נברא הבאר פי
 שכינה כח הוא בעצמו הבאר הנה כי הוא אך

 וע״כ כמדובר שבע״ס תורה רוחניות מאיכות
 השפע בעה״ז ומוציא מריק פה לו להיות לו מבוא אין

 אך המלאכים מעילם למעלה כ״א שלו הרוחני
 שנברא הפה הוא בעה״ז להריק נאות כח התלבשות

: השמשות בין
 כל כי נודעת בהקדמה והוא הענין אל לגבא

 אנשים או איש יחטא אשר ופשע עון
 הוא החזק החמא חומר לשי מומאה כח נעשה
 מבדיל מסך נעשה הוא ההוא הממא והכח הרשה

 כדלת ונעשית מקבלו ובין השפע המריק כח בין
 שרפו ברפידים והנה לו ודומה הבאר פי סיגרת
 לא שעדיין למה מאליהם התורה מן ידיהם
 על כי כנודע גדול עון והוא חורה בעול הורגלו

 עבודת על הקב״ה ויתר ז״ל כמ״ש ב״ה נחרב כן
 ביטול על ויתר ולא ש״ד ועל ג״ע ועל גלולים

 כצור קשה כח נעשה עון אותו כן ועל הורה
 היא כי הבאר פי סותם עיניס למראה החלמיש
 התורה מימי בין ספק בלי המבדלת קליפה

 כמה תורה פול סובלם אחרי בקדש אך למבטליה
 בכוונה ידיהם שרפו ידים מרפיון בסלו ולא שנים

 להם הבאר היה שבזכותה מריס סילוק שעל רק
 בראותם כי יתברך רצונו היה והנה הוא גס נסתלק

 המים ישובו אז כי בעצם בתורה שיחזיקו כן
 ונתבטלו להתלונן לבס שמו ואדרבא לאיחנס

 קשה היה לא ההוא חורה הנימול והנה מהתורה
על נתפס אדם אין כי כאנוסים היו כי כראשון
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מה משת
 בעון שנעשתה והקליפה הטומאה כן על צערו

 שם אם ולכן רפידיס משל קשה בלשי הימה ההוא
 כן ועל ממנו רפה לסלע נמשל שה לצור נמשל

 כח להכניע האלהים ממה הכאת הוצרך שם אם
 לא פה הבאר שי החוסמת צור הנקראת הקלישה

 ,וכו אחד סרק לשנות שהוא דבור רק צריך היה
 הוא כי הבאר ונפתח התורה מפני נמחה מיד

 ולא הבאר בסילוק לעשות להם היה אשר הדבר
 נמצאו לא שם כן ועל כתבנו כאשר נסתם היה

 הדור חכמי הס ישראל זקני רק הצור בהכאת
 וזכותם העם כהמון התורה מן הם במלו לא אשר
 כת ישברו האלהים במטה משה זכות עם

 השורה מן ידיהם שרפו ההמון ואל ההיא הקליפה
 כלס את קבן פה הסלע אל לדבר אך קרא לא
 ני לעכב כמאז גרוע עון נההמון היה לא כי

 היא גם שבע״פ מתורה ידם רפו הם כאשר
 וגס מעלתם ויכירו כלס יבואו טוב טוב עזבתם

 בהכאת נזכר לא כן ידי על עדיף דרבים זכותא כי
 הכאה אין כי צור רק באר בקדש פה ולא המטה
 הצור אל רק לאלהיו הוא קדוש כי חלילה בבאר
 להתיש הסלע אל הדבור פה וגס הסותם הכח
 מעכב הבאר אין כי הבאר אל ולא מלסתוס כחו

 משלם המתקת וזהו מבדיל היה הען אם כי
 מכה רבו קטן כשהנער למשה הקב״ה שאמר

 מן ידיהם פרפו מה עון כי והוא וכו' אותו
 יצה״ל שכלו קטן כנער היה כרפידיס התורה

 וצריך בה כגועל ההורה מן בעצם לדעת ומתרפה
 יצה״ר כלו כי אותו להתיש בעצם ליצרו להכות

 בה יצרו והומתק והוקדש בתורה כשהגדיל אך
 צער מחמת רק נפשו מגועל אינו ממנו כשמרפה

 שכתב למה גס ומה מתייחס בדבור כן ועל מה
 אח בהכות כי גירושין בהלכות זי׳ל הרמב״ס

 מכים הם יצרו אח הורה דבר מקיים הבלתי
 שנמשל הטומאה כח כי לישראל קרה הזה וכדבר

 התורה מן ידיהם שרפו מה עון ע״י נעשה לצור
 ישראל נער כי מרצינו בה הגועל הנער מענין

 הזה באופן כנער בעמלה קצים והיו ההם בימים
 קשה הבאר פי הסותם ממש העון הוא הצור

 כנר בקדש אך בהכאה אם כי יוסר לא ובדברים
 מצער אם כי מהתורה רפו ולא תורה בעיל גדלו
 בדבור הרפה עצמו העין שהוא הסלע לדחות ע״כ

 לא העון הוא הסלע כן שאס הרגיש ועתה מספיק
 אל ודברתם אמר איך א״כ סלע נקרא הבאר
 לו ואומרים הסלע אל שמדברים שנראה הסלע

 על מימיו שיחן נאמר העין על והאס מימיו שיחן
 לו אמור שאינו לומר אחד פרק עליו שנה אמר כן
מימיו ונתן להתישו עליו שנה רק מימיך תן

: הידוע הבאר
 ל המן והוא א׳ מסרה נבאר דרכנו ןט״פ

 < במקרא



חמישי פרק ירים 00
 המן וכו׳ הס.'ע המן וכו׳ העץ המן נסקרא

 התורה כחכמת אין כי הודיע כי ויהיה וכו׳ הגורן
 ומצלי קולו השמע כענין פלא עושה בה שהעוסק

 .החציניות בחכמה העוסק כן שאין מה מיסרא ואתי
 חכמי בכל כי פסוק על הזוהר ספר מאמר והוא

 צויחיך אשר הפן המן וזהו כמוך מאין וכו׳ הגוים
 הדעת ען חצונית חכמת היא ממנו אכל לבלתי

 הסוב הוא מה אנושי שכל לפי לדון ורע סוב
 אדם ז״ל כמ״ש והוא וכיוצא בחקירות והרע

 בחכמה לא אכלת מזה האס היה מין הראשון
 המן אז כי הארץ מל להמסיר פון תכניע ההיא
 יהיה לא נם דרך מיס לכס נוציא הזה הסלע

 אל ההיא הכמה ע״י אז כי למו ישועתה אין כי
 הגורן המן אושיע מאין תדע אבל ה׳ יושיעך

 רז״ל כמאמר כגורן העשויס מהסנהדרין שהוא
 הס היקב מן וכן ביבנה כגורן שהיו סליהם

 קולות בקולי חורה של יינו לעצור בישיבה -המרבים
 מחיר ובלא כסף בלא שברו כענין ישראל חכמי שהם

: וחלב יין
 הכאה שע״י אחר כי והוא הענין אל !נחזור

 תלין ישראל עם עדיין הבאר נפתח
 שהוא ההוא הבאר דרכי הכירו לא כי משוגחס

 תורה רוחניות מאיכות ושהוא סרים של בארה
 ולא בעלמא מים יצאו המסה שע״י רק שבע״ס
 והעלה בא עת עד דרכיו ויכירו עיניהם נפקחו

 באומרו שוררו אז כן ועל ארנון מנחל איברים
 שנים מכמה כה עד ולא וכו׳ ישראל ישיר אז

 אז כי כה עד עניינו הכירו לא כי אתם שהיה
 בס״ד ביאורו יבא כאשר למפרע עניניו כל הכירו

 האמורייס היו ארנון כנמל כי ארז״ל הנה כי והוא
 הלז בעבר ולעומתו הנחל שבצד צורים במערות

 שני ונכנסו ההרים יתברך הוא ודיבק סלעים שני
 בגת כדורך ודורכים המערות פתחי תוך הסלעים

 בארה שמשם עד מרגישים ישראל היו ולא
 ושושחת ואיברים גלגולת והעלה הבאר שירד
 וכו׳ ישראל ישיר אז שררו ואז ישראל כל לעיני

 ימצא אס לב לשית וראוי מרז״ל המנץ כה עד
 אומרו אל לב בשים ואפשר במקרא הענין כתיב
 מגבול היוצא במדבר אשר ארנון מעבר ויחנו

 אס לנו מה וכו׳ מואב גבול ארנון כי האמורי
 בין שהוא מואב מגבול או האמורי מגבול יוצא

 רחב הנחל שהיה מרז״ל הנה אך האמורי ובין אב ס
 האמורי שמעבר ההר מלמעלה ונדבקו מילין ז׳

 המפרות היו שם כי מואב שבעבר עם מא״י שהוא
 שהיה שהגי ספק אין הנה מלמעלה שוה ונעשה

 כי שניהם מגבול עתה נפשה מואב מגבול כלו
 להכניס האמורי הר נחקר׳ לו קרוב או חציו מד

 עתה מואב גבול כולו שהיה הנחל כי נמצא שיניו

 מסבר ייחיו וזהי היה עליו זה ושל זז של קרקע

משר, .
 רק מגבולו שאינו האמורי מגבול היוצא ארנין

 נבול שהיה ארנון כי נתחדש ועתה להלאה יוצא
 האמורי וכין מואב בין עתה נעשה כלו מואב

 מעלת הוכר אז והנה נדבקו שאז רק זה ואין
 ואמרה ישראל אש לסמח האיברים שהעלה הבאר
 תצא בזה שקרה מה על בהוא ע״כ הנה חודה

 ה׳ מלחמות בספר יאמר כי הוא הלא נפקותא
 ואיך כפיפה אהבה בהלכה לוחמים ת״ח כשני
 נחלי הס הנחלים ואת כי הוא הלא זה נלמד

 ישראל ולא עמוק שהיה בארנון היו העמוקים דס
 טסה היה הנחלים ושפך ואשד והלא כי רואים
 ישראל היו שלא מה מואב לגבול ונשען ער לשבח

 מגבול היוצא ארנון בעבר האחר בעבר לק
 נמה נארה שמשם אלא ישראל ידעו ואיך האמורי

 מהאשד האברים הבאר שיקח בארה הנז׳ האשד
 ישראל לפני ולשוסחן האברים להעלות הנזכר

 למשה ס' אסר אשר הבאר היא והנה לשמחם
 עליה ישראל רבו אשר הוא וכו' הפס את אסיף

 ישראל עם בסוף אהבה לבאר ה ה זה כל ועס
 אויביהם ראשי שסוח להם שמח לשמחם כי

 על כי דברתי אשר הוא איפה וא״כ ואבותיהם
 מלחמות שלהם בספר ח״ח כששנה יאמר כן

 שבע״ס הורה הוא הבאר הנה כי פה בס אהבה
 מלחמה לו היות ועם ה׳ מלחמות ספר שהוא

 על כן ועל כאמור עמהם בסופי אהבה מישראל
 ישראל ישיר אז כי עיניהם נפקחו זה מעשה ידי
 וידעו עיניהם אז נפקחו כי לו ניתן מאז ולא וכו׳
 לא כלומר לה ענו באר עלי הנה ואומרו הוא מה

 לה ענו בדבור באר פלי רק ראוי במשה להכות
 כי חלילה הכאה ולא יאתה לה כי אליה ודבר

 אשר היא כי הבארות כיתר אינה הזאת הבאר
 בכ״ר ז״ל מ״ש והוא ויצחק אברהם שריס חפרוה

 היחה והחפירה חורה חומשי היו ההם בארות כי
 פד ידעו כי שבהם הלמוד עומק אל הכניסה

 העם נדיבי כרוה אשר היא וזאת תבשילין ערובי
 במחוקק וזהו משה עם ישראל זקני הס ברסידיס

 שכתבנו כמו זכיותיהם הוא במשעניתס והיה
 הצור אח להטת שקנן ההם הזקנים כי למעלה

 מתן קודם כי והראיה התורה מן ידיהם רפו לא
 כי ע״כ מרובים כך כל מימיה היו לא חורה
 אך כמדובר היא שהיא תורה ניתנה לא עדין

 אז תורה היא לישראל מתנה וממדבר אח״כ
 נחלים ונעשה הבאר ונתרבה הושפע כן ידי על

 סמתנה וזהו נחלים י״ב נעשה היה כי ז״ל כמ״ש
 לעדה מיס היה לא מרים שבמות ומה נחליאל

 ונסתלקה שעלתה במות אס כי המיס שיבשו אינו
 למעלה שכתבנו מה והוא מרים נפש עם השמימה

 לא אבל היו מים כי לעדה סיס היה ולא על
הכירו ואיך הבאר ועלה שנסתלק אס י5 לעדה

!ה



חטישי פרק ירים
 אח״כ ירד כי הגיא ומבמות הנה כי הו? הלא זה
 וברוח מואב בשדה שהוא ארנון נחלי עומק "אל

 מראש מרע״ה שנסתלק אחר כי סופה נבאו הקדש
 הנשקף ז״ל כמ״ש הישימון פני על ונשקפה אז פסגה
 שבריה ביס כברה כמין יראה שימון מהי ומביס

 אלו פסוקים אל נשוב ועוד .מרים של בארה והיא
: בס״ד במקומם

 בפרשת זצוק״ל הגאון רבינו פירש האתון פי
 אשר וכל המלאך מראות וענין וז״ל בלק

 כי יהיה ודבוריה פיה ופתיחת האתון עם קרהו
 ידבר פן בלעם מלב תועה להסיר הקב״ה רצה

 שלשה הנה כי והוא יתברך משפסו נגד סרה
 ברעמו להחזיק בלעם ביד יהיו אפשר היה דברים

 כי גם בחירתו לו ישנה לא יתברך הוא כי א׳
 יאמר הלא יתברך ציויו עבר סעמים כמה בזה

 או׳ האחת שתים אס כי פעמים שלש היו לא כי
 ואפס וכו׳ לקרא אם אומר והב׳ טמהס תלך לא

 היה אדרבא כי לומר יוכל השנית בזו וגם וכו׳
 לנצח לו שענות הלא כי יאמר שנית .רשות צד בו
 הכנת כי ג׳ . ישראל שונאי אש לקלל סוב כי

 בעל במוח ויעלהו כי בלק כעצת תכריע המקום
 וכן וילכדו ויוקשו חטא אשר עון חלקת שם כי

 רושם ועשת משה שס תעדר כי הפסגה בראש
 ויוכח אלהיס ראה אלה שלש על בזה וההיקש
 המלאך בערך האתון הנה כי והוא זה במראה
 בערך מהאחון הרבה וגרוע יתברך לפניו כבלעם
 האתון כמקרה כי יתברך הוא לו והראה המלאך

 כי והוא הקב״ה לפני לבלעם קרה מלאך עס
 במקום האתון לפני המלאך נתראה א׳ פעם הנה
 ויכה האתון וחס ושמאל ימין לנטות פנוי רחב

 ותלחץ מזה וגדר מזה שגדר במקום שנית .אותה
 ותרבץ צר במקום נ׳ . להכותה ו\םף הקיר אל
 עמו לבלעם קרה האלה כדברים והנה .וכו׳ ויך

 חרבו יתברך הוא כי ראה ראשונה כי יתברך
 ככל עמו ישראל על הקמים כל נגד בידו שלופה

 ישראל אודות על ולמצרים לפרעה עשה אשר
 שלף בלעס על שלא וגס ועוג וסיחון ולעמלק

 דומה וזה זולתו על שראה יבצר לא הלא חרבו
 שעם שלופה בחרבו המלאך את האתון לראיית

 הדרך נטתה להכותה בא שהיה הורה עליה שלא
 יטה ראוי היה בלעם גם כן להכותה הוצרך עד

 נגד בידו שלושה שחרבו יתברך מלפניו הדרך
 כי באופן ההוא בדרך ילך ולא לישראל המיצר

 מאשר המלאך מלפני לאתון היה ודעת מעם סוב
 תחשב א׳ להתראה זה ענין וא״כ ה׳ לפני לבלעם
 באתון וכאשר הדבר היה מפורסם כי לבלעם

 וגדר מזה גדר במקום המלאך לפניה בהראות
 בהראות כן בלעם ויאשימ׳ הקיר אל נלחצה מזה
באומר מזה גדר לפניו וישם בלעם אל יתברך הוא

;מו ־משה
 קביה נדר אין כי לקוב שהוא 'עמהס ח'ך לא

 וש״ת בס ומביט לפניו בהיותם אם כי מרחוק
 מזה גדר ג״כ שם ממקומי אאור אס כי אלך לא

 האתון נרתעת וכאשר העס אח תאור לא שאומר
 התראה זו והרי לאחוריך נרתע להיות לך היה

 הכית הקיר אל כשנלחצה האתון וכאשר שנית
 מזה ונדר מזה גדר לך היה כאשר כן אותה

 כי עמהם הלך לא שהוא האחד צד אל נלחצת
 כי אנך לא עמהס לפרש וצדדה ונלחצת נדחקת

 להכות ראוי היה כן מאלה נכבדים עם אס
 שאין צר במקום שנתראה בשלישית וכאשר אותך
 גלה כי השנית בפטם כאשר ולפרש לנטות דרך
 לרבוץ לך והיה בבחירתך יניחך שלא יתברך הוא

 ,עלבונם תבע הנמשל על ולהעירו . לכת ולבלתי
 בכל כי לרמוז רגלים ג׳ וכו׳ הכית למה המלאך

 בראשונה גם זו מדרכך לנסות לך היה שלשתן ב׳
 עומד יתברך הוא כי שידעת מה הוא כך כי

 מספיק ישראל על הקמים על שלופה בחרב
 המלאך את האתון בראות כאשר הדרך מן לשחטה

 מעתה וא״כ וכו׳ וחס בידו שלופה בחרבו לפניך
 רגלים שלש זה הרגשת שלא מדבר כחי אינך
 לדבר שיה את פותת אני וכאשר הזה כאתון כ״א
 שאינו מה בפיך אשים כן טבעה שאינה מה

 ג׳ כי וכו׳ ה׳ ויפתח כן ועל ורצונך עטבעך
 לברכה הקללה להפך אכריחך כן ועל לך התראות

 החזירו לא אך תעשה אותו וכו׳ הדבר את שאך
 כמדובר ידו על ישראל את לברך יתברך רצה כי

 שינצח בדעתו עולה שהיה השני הדבר ועל
 את להכות בבואם בריתך עברו כאומר בסענות

 בזה וכיוצא למעלה לרמוז התחיל כאשר מואב
 יכול לא אתונו בתוכחת אפילו כי לו הורה

 היו הג׳ ועל ז״ל כמ״ש ,וכו יעמוד ואיך לעמוד
 לומר וכו׳ אולי לפני וחס אליו מלאך דברי

 זכות נגד שהוא מקוס שהבנת בדעתך היעלה
 להם מלהטיב יתברך רצונו למנוע יספיק ישראל

 מן האתון נסחה כאשר הנה כי אינו ג״כ זה
 היה כן לא מלפני הוסרה בהסותה האם הדרך

 לפני עדיין בהטוחה גם כי לפני וחס אם כי
 אולי עולם של כשלישו המלאך כי גס ומה היתה
 אומר וזהו אפשר אי לגמרי מפני שנסתה תאמר

 תמיד רק היה כן לא מפני נסתה אולי בתמיהה
 לשכינה וחומר קל איפה כן ואס לפני היחה
 לפניו יהיה שלא מקום אל להסות תוכל האס

 מרוחו תלך אנה כי אליו כרצויים להשגיח יתברך
 הוא עתה אומר וכו׳ אוחכה גם פתה כי ואמר

 כי בידי חרב יש לו לאתון אמר בלעם הנה כי
 להכותה האתון דרך כי והוא הרגתיך עתה

 וזה שונאו אח איש כ״א בחרב ולא במקל
והכיחיך חשבחיך לנ״ח כה עו הנה תאמרו
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 בהכעיסך מדבר ב״ח שנעשית עתה אך במקל
 כי וז׳א לאיש איש כדרך הרגתיך בחרב אותי
 אותכה גם עתה כי המלאך השיב זה ועל עתה
 כי שהודעתיך עתה כי הוא נהסיך הנה לומר
 ככתוב לה׳ ממך למלאך האתון היחה סובה

 הרגתי אותך שגס היה הראוי מתה למפלה
 שהרג מלמד אותך גם ארז״ל והנה החייתי ואותה

 עתה כי יאמר ובזה בלעם כבוד מפני האתון אח
 אחרי החייתי ואותה כמוה הרגתי אותכה גם
 ולא היא להיות ראויה יותר כי אותך ולא ק

 מפני היא ולא אחה משתחויס כבודה מפני פתה
 הרגי אחרי כן ועל ממך היא עובה כי כבודך

 כמו כן עשה ולא אותה מחיה הייתי אותך
 על ישראל את לברך הקב״ה רצה כי שכתבנו

 בלעם על האף חרה כאשר ע״כ כי כאמור ידו
 רחמים המלאך נתיצב לחבלו משחית שהוא

 הנה יאמר וזה האף ימיתנו לבל לשטן במקומו
 מלחך בהיותי אנכי הנה לומר לשטן יצאתי אנכי

 אותו כי יען כמדתי שלא לשטן יצאתי רחמים
 האף הוא תלך שלא לבטלה הדרך והחריד שירד
 ,כלו כנגדי היה דרכך לבטל אותך לסרוג שרצה

 ה׳ לך יצוה מאשר מלשנות לך השמר כן ועל
 לבי שמתי שלא לה' כלומר חסאתי השיב ק ועל
 במקום שבאת שאמרת ומה ה׳ לי שרמז מה אל
 לך אחזיק למה דרכי לבטל חפץ שהיה סי

 אז לי אשובה בעיניך רע אם זאת על סובה
 כי הוא הלא תשוב לא ולמה וכו׳ לך לו אמר

 למען שתלך יתברך שכונתו וכו׳ הדבר אח ואפס
 שרצה שכתבנו מה הוא אליך ידבר אשר תדבר

: כמדובר בלעם משי הברכות לומר הקב״ה
 נח נס׳ זצוק״ל הגאון רבינו פירש הקשח

 אל לב לשיח ראוי וכו׳ אלהים ויאמר וז״ל
 ועוד לזולת לאמר בעצם אינו 'כי לאמר אומר

 ועוד הדבור בתחלת הוי״ו .כנין מה ואני אוסרו
 ואסר חזר למה וכו' מקים הנני אומרו אחרי

 ויאמר אומרו ועוד וכו' בריתי את והקימותי
 למה יתברך הוא מדבר שעודנו אחר כי אלהים

 אוח זאת אומר ועוד שנית פעם ויאמר אוסר
 פה אוסר וגס מתחלה נזכר לא למה וכו' הברית

 הקודם בפסוק האמור גס והנה מולם לדורות (
 עוד בשר כל יכרת ולא באומרו עולם לדורות הוא י

 שאחר ועוד נזה כ״א עולם דורות נזכרו לא ולמה
 ואמר חזר למה וכו׳ בענן נתתי קשתי את אומרו

 כי וכו׳ וזכרתי אומר ועוד וכו׳ ענן בענני והיה 1
 אומרו ועוד למעלה מהאמור יובן כבר זה ^פנין

 אומרו ועוד למעלה נאמר הרי בענן הקשת .והימה
 יצטרך יתברך הוא האס ט׳ לזכור וראיתיה

 אל אלהיס ויאמר אומר ועוד לזכור כדי לראות
אמר ולמה מדבר יחברו עודנו הלא בי ט׳ נח

------- ” 12

משה חמישי פרק
 ויאמי למעלה אומר ועוד שלישית פעם ויאמר
ועוד כניו הוכיר לא ופה מיו ואל נח אל אלהים

 ועוד שעסיס כמה למעלה נאמר זה פסוק כי
 שבע בענין נזכר זה מה על לדעת ראוי כלל דיך

 הבריח נזכר הזה הקשת ידי מל איך וגס פעמים
:הסוד דרך אל נכנס מבלתי

 על יתכן שעסיס שבע האמור ענין אל להגה
 שנברא מה כל מקיים הברית אות זאת כי

 הנה כי פשוטו לפי ענין זה בראשית ימי בששת
 ירוק הזוהר בספר כמפורש גוונים כמה בקשת
 חשך אל רמז הענן כי ויהיה וספיר וחיוור וסומק
 מה״ד באודם הדור בעון לבא הסעתדת הצרה

 אך פורענות של חצים לירות משפסו קשת הדורך
 ורחמים חסד מדוח לעומתו שס יתברך הוא עשה

 עליה הדרים ועל הארן על ומגין האודם וממזג
 לזו זו סמוכות קשתות ארבעה כמין היות וזהו

 הוא לולא דרוכה כקשת היה האודם כי לירוש
 חסד מדת של לין בקשת קשתו הקיש יתברך
 כנודע מד״ר מעין שהוא ככרתי ירוק וגס לו סמוך
 וכללוח הרפה מדיה אל רמז שהוא ספיר אבן וגוון

 והרפה החזקה הדין מדות ב׳ כנגד הנה כי הענין
 יתברך הוא מצרף מזו או מזו הרוגז יהיה בין

 של ככרתי וסירוק החזקה נגד חסד של הלבן
 מדוח ב׳ יתקרבו לא ובזה הרפה נגד רחמים

 לפעול דא מן דא ומקבלין מהקרבין להיות הדין
 ענין וזה וברחמים בחסד יתמזגו בקשת כי הרוגז
 של הדין מדת הוא אלהיס בין וזיל בב״ר מאמר
 של מטה של מה״ד זו חיה נפש כל ובין מעלה
 ע״כ הרסה מה״ד מסה של הקשה מהיד מעלה

 הכתובים ביאור אל ונבא :למבין שכתבנו מה והוא
 כמו רבה במדבר מרז״ל ידענו הנה כי והנה

דינו ובית והוא אני כי הפרשה בתחלת שנחבנו
: וה׳ כמו

 פעמים שלש יש כי הערנו כי הענין אל לנבא
 בדורות סוגים ב׳ יש כי הוא אך ויאמר

 והוא הברית לזכור אות להם צריך שאין אחד
 באומרו רשנ״י עם לוי בן יהושע דרבי כעובדא

 ממש בהם הצדיקים כי בימיך הקשח נראתה
 אני כלו׳ ואני קשחוזהו במקום הבריח מתקיים
 את מקים הנני ואומר דיני בית עם מצטרף
 ברית אוח במקום אתם שתהיו אתכם וזה בריתי

 . לכם דומים אחריכם יהיו אשר זרעכם ועם
 יצטרך שלא לבא לעתיד שהוא ,שני זמן יש ועוד
 אלהים אני והקמוהי אס כי מד׳ר עמו לצרף
 אומר כי רחמים צירוף בלי אחכם בריתי לבדי

 תאמרו ואם המדבר אלהים אל חוזר והקימותי
 אמירה לז״א בעולם ברית אות משמש מה כן אס

 ט׳ ניחן אני אשר בריח אוח זאח לאמר אמרח
 לדוטס רק אוח צריכין אינכם ט בשבילכם לא

סולם * י•־



פרגן ירים 03
 שהוא לבא לעתיד שלכם דור שכין כיני שכיני עולם
 וישוכו הס אשמים כי ישכילו האות שע״י הסוג

 מרחמם כי יכירו למען וגס וירחמהו ה׳ אל
 דברי זה לשי סובו ומה נתקיימו במקרה ולא אנכי
 דורו כי אוח הוצרך הדורות לכל לא כי שרמזו רז״ל

 שע״כ הקשח בימיהם נראה לא וריב״ל רשב״י של
הדורות אותם בשביל שהוא חסר לדרת נכתב

:חכרון שבהם
 אומרו נעיר הכתובים תואר שעור אל לבא1

 אמר ולא חיה נפש כל וכין אלהים בין
 ועוד . חיה נפש כל ובין ביני או וביניכם ביני

 דבר יראה בשר כל ואומר חיה נפש כל שאומר
 כב״ר יז*ל לב העירו אלו קישיות והנה כשל א׳

 נפש כל ובין הקשה מד״ה אלהים בין כי לומר
 לשונם שהעתקנו כמו הרפה הדין מדת זו חיה
 תחלה כי הכתובים שנוי אל לב לשום ראוי עוד

 וביניכם ניני אמר ואח״כ האין וכין ניני אמר
 כל ובין אלהיס בין אמר ואח״כ חיה נפש כל ובין
 מציאוח א׳ הס סיגים שלשה אשנם :חיה נפש

 לבלתי עליה לרחם וראוי מסאח הבלחי הארץ
 בקצתם היזק שנמצא חיים מהבעלי יותר השחיתה

 סבני יותר עליהם לרחם שראוי הב״ח הס שני וסוג
 יושיע בהמה בזכות אדם לפעמים שע״כ האדם

 לענין יתברך הוא אמר הענין אל נבא וכזה ה׳
 רק כעולם הקשת שתראה צריך אינו הארץ
 בענן נתתי קשתי את וזהו בענן נתונה היות

 על אבל הארץ ונין ביני ברית לאות והיתה
 הברית ואזכור האדם בני יזכו אפשר הבריות
 בזכוח שאדם בהפך או הב״ח יחיו ואגבן בשבילם

 לבהמה האדם יצסרך בל הוא וחפצו יחיו בהמה
 לב ויתנו פיראוס הקשת להם אראה אעשה מה וע״כ

 הברית להם אזכור ואז חשובה וצריכים חייבים כי
 הקפת ונראתה הארץ על ענן בענני והיה וזהו

 בני שיראוה שע״י שאז האדם לבני התראה שהיא
 יזכו מהם נראית שתהיה לשוב לב שיתנו האדם

 וביניכם ביני וזהו הב״ח את ואגב אתכם שוזכלתי
 שלא התראה לא אס אך חיה נפש כל ובין ואח״כ
 שעם לשוב ולהביס לראות אדם בני לב ישימו
 אני וראיתיה רק יראוה לא בענן הקשת היות

 אדם יהיה שאז אלא מלהזכיר אמיש לא הם ולא
 בין וזהו עיקר אעשה הבהמות שמן בתמה בזכות

 שהוא בשר בכל ב״ח שהה חיה נפש כל ובין אלהים
 אומר ואחרי הב״ח זכירת תועיל בשר כל בשביל

 מדיר עם הצסרסות שע״י נח אל מה״ד אלהיס
 הזכירה תהיה עצמם בהס כ״א קשת מהם צריך אין

 יצסרף בלי אולי תירא הלא אמר רשב״י כדור
 אם כי הוא כן לא בהמה לזכות חצסרך רחמים
 שהוא אלהים ויאמר הוא ובהמה אדם שוין שתהיו
כל ובי] ביני יהיה הכרית אות ואס לבדו סה״ד

תו משה חמישי
:כאחד ובהמה אדם הארץ על אשר בשר

 !,זצוק״ל הגאון רבינו פירש מרע״ה של קברו
 נותן! יהיה או : וז״ל הברכה וזאת בפרשת

 י לעיל כי שהערנו במה והוא זה דרך אל גדול סעס
 יהיה אך ל עבד ושה אלהים איש הכתוב קראו
 ,דידיה ולגבי השכינה היא האלהים כי הפגין
 ׳ שפע מוריד הסוביס במעשיו כי יתייחס לאיש

 יקרא עבד הגדול השם לגבי אך אליה מלמעלה
 י אלהים אל שפע מוריד היא ה׳ את עבוד ע״י כי

 הלא כי יתייחס בא״י לעת איך נא ראה יאמר ובזה
 י; ל ענד הוא הלא כי יתברך שמותיו שני בין הוא
 1 ל סי על והוא כעבד הוא שתחתיו השם הוא

 עבוד ידי על השכינה הוא ל סי הנקרא על משפיע
 וא״כ יתברך שמותיו שני בין שהוא נמצא ל את

 כ״ם כי בח״ל במותו יגרע ומה יחסור מה אישה
 מסובב והוא ושכינתו ל שס ימצא בו ימות אשר
 שתהי׳ מקוס ובכל החיים ארץ היא והשכינה מהם

 אמרתי אשר הסבתי ולכן באמת ח״י איכות שס
 זה כל הלא וש׳ת עליו יאמר בא״י שם מת כי

 והעלה יאספה ל כבוד כי בצאתה לנפש יהיה
 הלא האיץ על הנשאר גופו אך עמה עלה גס

 שכינה פירשה כי בח״ל ימות אשר ככל יקרנו
 הזה כדבר תאמר אל חיצונים בו וידבקו מהנוף

 ל פי הלא כי מגופו פירש לא ל גס הלא כי
 אוחו ויקבור וזה אותו קבר שכינה הוא הנזכר

 יל הוא יקבר מת איש של גיף האס וש״ת בגיא
 על יעלה לא לז״א גשמי בעפר פעולה עפה וגם

 לקדוש מלילה מואב ארץ עפר חוך שהושם דעתך
 משה לא אך מואב בארץ הוא שהגי כ״א כמהו
 נקנר למה אמד דברים שני תאמר עחה ושמא

 בגי שנקבר שאחר שנית מואב תחוס במקום
 ולא בגי נקבר איך מואב ארץ עפר הוא והגי

 הוא בגי שהיה מה הלא אחד על הנה כי בעפר
 כעור עון על להכין שהוא שעור בית מול להיות

 אל אמר השנית ועל קדושתו סמוראת להכניע
 הנה כי הגי ארץ עפר תוך שנסמן רוחך על יעלה

 כי והוא הזה היום מד קבורחו את איש ידע לא
 בזמן השמשות בין שנברא היה רוחני ספר קברו
 משולל דבר שנברא מה שהיה שבת קדושת שפע

 כן על כי יצחק של אילו מעין ונקי דק עכירות
 חחח רועה והיה שנה מאלפים יותר חי הועמד

 ויש ז״ל אומרם כי ואחשוב נג״ע החיים עץ
 קמא תנא לדעת כי משה של קברו אף אומרים

 למעלה שהוא משה של קברו יותר היה גדול
 כהוא השמשות בין כנבראים הדברים כל מאיכות

 הדברים כלל .כביד כסא תחת עפר שנקרא למה
 עין בו שלסה שלא דבר היה קבורתו עפר כי

 קבורתו אח איש ידע ולא וזהו היה רוחני כי איש
עיני תראינה שאז הגאולה יום הוא הע היום עד

ידראל



ייתם 04
 אומר הוי כן ואש מקודם השיגו שלא גמה ישראל

 ואותו נגנז רוחני בשפר ני נקבר הגי כעפר לא כי
 קליפה להכניע פעיר בית מול הגי על הוא משר

 ז נג למה נשמה בלי גוף שנשאר אחר וש״ח ההיא
 של גשמי כעפר היה שוב ושוב רוחנית קדושה תוך

 במוחו שנה ועשרים מאה בן ומשה לז״א ישראל ארץ .
 ימיו חלשו במוחו אדם כל כשאר אינו כי והוא וכו׳
 מאה בן שהוא שנה מאה שחי מי על יאמרו ולא
 פלוני לומר מותו אחרי לא אך בחיים עודנו לא אס
 כשדר לא וגס מאה כן היה יאמרו אך שנה ק׳ בן

 עשוהו על כי סיליק בזמן מהקרבין שימיו צדיקים
 ספר כמאמר קיימים ימיהם ומע״ט מצות בהס

 גם כי דוד ימי ויקרבו ישראל בני ויקרבו על הזוהר
 אך בלבד בנפש ההם הרוחנים הימים יתדבק בהם

 מאה בן עליו יאמר מוחו אחר גס משה אך בגוף לא
 לא ימיו שגס אם כי עוד ולא פנה ועשרים

 גס אם כי צדיקים כשאר בנפשו דבקו בלבד
 נס היה קדוש כי בגופו גס דבקיס היו שהימים

 כי במותו גם בנה ק״ך בן ומשה אומרו וזהו גופו
 שבמותם כב״א ולא ההוא הסך בן היה המח הגיף
 הוא שנים וכך כך מת על יאמרו שלא ימיו חלפו
 חי בעודנו אס כי ימיו לו יספרו לא כי עתה

 ק״ך בן הוא במוחו גם כי יאמר עליו נמשה אך
 נפשו עס הימים קדושת תהיה בלבד ולא שנה

 נקרא שהוא במותו וז״א גופו עס גס אס כי
 שגדל שאחר הימים בלבד ולא הגוף הוא מת

 לידתו שמעת ימיו כל אס כי ומע״ס מצות ופשה
 היה גופו הלא כי תחמה ואל פנה ק״ך כל שהוא
 ליחה נס ולא עינו כהתה לא הלא כי זולתו בנפש

 וזולת .בעפר יסמן ואיך יחשב רוחני לחי כן ואס
 עוד לומר אפשר ה׳ עבד באומרו שכתבנו מה

 ממש מיתה ולא וכו' משה שם וימת לומר שכיון
 כי ה' עבד היותו בערך כ״א ג״כ חיוני נופו כ״א

: ויעמוד וינוח כי עוד יעבוד לא מאז
 עבד הוא כן אחרי ונס משה שס וימת יאמר או

 בית מיל שהוא כך אחר שנגלה מה והוא ה׳
 בעל אחר המתואר ורוגז הטומאה כח להתיש פעור

;ישראל על מלקסרג פעור
 ׳בפ זצוק״ל הגאון רביט פירש יצחק של אילו על

: וז״ל וירא
 ראה מה לב לשים ראוי וכו' עיניו וישא

 יצחק אח להמיר ה׳ שחפן לדעת אברהם
 בנו חחח לעולה ויקחהו ויראהו עיניו שנשא באיל
 והנה יאמר והראוי אחר אומר הענין מה ונס
 נדע כי יוסיף ומה יחן מה ועוד וגו׳ נאחז איל
 למה ועיד בקרניו שהיה וגס בסבך נאחז היה אם

 אל צריך מה יצחק תחת תמור׳ להביא ככה ה׳ עשה
 של ע״ש של השמשות מבין בראו למה ועוד תמורתו
: לעקידה קודם שנתיים או שנה בראו ולא בריאה
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משח חמישי
 והוא ז״ל מאמרם נזכירה הענין אל לבא והנח

 היה לא השמשות בין שנברא איל אוחו
 דוד של נבלו מיתרי עשר הן מדיו לבטלה דבר בו

 של קרניו אליהו של במתניו אזר עור עורו
 יתקע ההוא ביום והיה ימין של חורה במתן שמאל

 מי תמוהים דברים יראו והלא ע״כ גדול בשופר
 לאליהו והעור יצחק של אילו של גידי לדוד נתן

 הוא בו עצמו אזר ולמה בסתניו אותו פס ולומר
 גידיו לו נתייחסו למה דוד וגס מזולתו יותר

 חורה מחן קרן כי היהכן קרניו שני וכן מזולתו
 קול ויהי ארז״ל והלא איל של יהיו גדיל ושופר

 של כקולו אינו הקב׳יה של קולו וחזק הולך השופר
 כי הנה וחזק הולך אם כי ונחלש שהולך ב״ו
 ואיך תקב״ה של קילו הוא מ״ת של שופר קול

 של שופר תוך הקב״ה של קולו יוחן לב על יעלה
 השיסר גס למו דח אש :מימינו אחר כי ועוד איל

 בלשונו נדקדק וגם שמאל של ולא ימין של קרן יהיה
 לבטלה דבר בו היה לא יצחק של אילו אמר שלא

: השמשות בין כנברא איל אלא
 מה על להשיב הוא רז״ל כוונת כל אמנם

 השמשית בין יתברך ביאו למה שהקשינו
 על יצוה או לעקידה קודם שנתיס או שנה ולא

 ממקום יקנה או שלו מהעדר שה יקח אברהם
 כסף בלח לידו הבא מן שיקריב ולא מזולתו קרוב
 בין שנברא איל ואמר הימל ע״כ מחיר ובלא

 הי׳ אס תפא״כ לו היה יתרון מה ותדע השמשות
 בו היה לא כי ה״ה אחר בזמן אחר ממקיס נברא
 איכות לו היה ההוא בזמן בהברא כי לבטלה דבר

 קלקיל שע״י למה כי והוא ההוא הכבוד כל אל
 בעילם לשלוט היצה״ר מקום מצא ואשתו אדם
 שמאדם דור עשרים בכל כן ועל הנה אמיץ בכח

 על כי ובאין מכעיסין הדורות כל היו אברהם עד
 ועדיין והלאה מאז אם כי ישראל זרע יצא לא כן
 מאז כחו תשש שלא היצה״ר נגד שוה איננו זה כל

 קלקול תקין והנה דור דור בטומאתו מחזיק ועודנו
 לידי התיקון יצא ואיך לבא לעתיד עד איננו אדם
 ימות עד שמאדם הרב הזמן עבור סד אס גמר

 וישוב הברית יעברו וכאדם לפשוע ירבה משיחנו
 כן על יתוקן ואיך הראשון קלקולו אל הרע

 תהיה למען יצחק את אברהם יעקוד הוצרך
 כי סליחה ביום ישראל לבני זכרון עקידתו

 העולם ימשיך כן וע״י ז״ל כמ״ש עקידתו היתה אז
 אברהם שאמר מאז״ל הוא הסוף עד ונתקן הולך

 בעבירות ישראל שמסתבכים מה שכל רצון יהי
 אם והנה וכו׳ יצחק עקידה להם תזכיר השנה כל

 טל נחקניס היו הפועל אל יוצאה עקידתו היתה
 כאשר אך מחטאו המסתעפים הדברים יתר כל ידה
 להשאיר הוצרך לאביו להשאירו במחשבה עלה

ססויים דבר יפאר למען לעולה איל תמורתו
להיות /
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 כאלו ישראל על המנגדיס נגד חמיד להיות
 יהי לומר אסשר עדיין והנה יצחק של אפרו רואים

 שהיה חמר ע״כ לעקידה סמוך נולד אחר איל נא
 א׳ דברים ג׳ ידו על לתקן יוכל למען השמשות בין

 בזמן אחד כל קרניו בב׳ וא׳ בעירו ואחד בנידיו
: לו המיוחד

 כי אחת הקדמה נקדים הביאור אל לבא ה0ה1
 יוכללו העולם נפגם אשר פגימות הנה

 נחקללו המות מלבד כי א׳ עבירות גושי ג׳ תחת בג׳
 הזוהר בספר כמ״ש קללות יו״ד ואשתו האדם
 מין כי ברכות יו״ר יעקב נתברך לעומתן שע״כ

 יתברך ובחינותיו היה בעיקר כופר למ״ד או היה
 משוך להיותו שנית חן ליודעי כנודע יו״ד הס

 ירכו ליוצאי זמה שעוף נמשך מזה כי בערלמו
 הברית מלאך בא עד המשפחות קלקיל יצאו ומזה
 ולהעהר ונו׳ בניס על אבות לב להשיב אליהו הוא

 הזה המוח שלישית הכסף את כצרוף אותם
 העץ מן שאכל על זה שהיה לדורוחם ולזרעו לו

 גס שהיתה יבצר לא הסברות לכל גס כי ההוא
 ומתים אכלו הב״ח כל כי המשז״ל ממש אכילה

 ימים ארבה וכחול שנאמר לעולם וחי החול זולת
 השכינה זיו הוא ,זיוו נוטל הא׳ שעל יתכן וע״כ

 דברים בג' לקה בעצמו כי כמאז״ל בה׳ שכפר
 ניטלה השנית ועל סייו קומתו זיוו ממנו שניטלו
 בריחו השומר כי השמימה מגיע שהיה קומתו
 עולם יסוד והוא האמת חכמי כדעת צדיק תוארו

 הב׳ ומחבר מקיים השמימה מגיע יסוד היה כך
 מהגיע קומתו נגדעה ערלתו ונמשיך עולמות
 וניטלו חומרו נעכר הג׳ ועל השמימה איכותה

 עד האדם על שכינה השראח תקנח נטלה כי חייו
 סל ע״י זך בתחיה וישוב הנחם זוהמת מפאת ימות

* לעולם וחי אורות
 שבח בא לולא כי מארז״ל והוא ב׳ הקדמה

 אלא ביומו מת היה אדם של לחטאו סמוך
 שיר מזמור וזמר ועמד עליו הכין ששבח

: השבח ליום
 השמשות בין שנברא מה כל והיא ג׳ הקדמה עוד

 והוא עולם יצורי מכל ונשא רם איכוחו *

 כי וגו' השמים ויכולו ,פ למפלה שכתבנו מה
 צבאם וכל וארץ שמיס העולם כל היה שבת עד

 קדושה רוח באה שכת וכבא נשמה בלי כגוף
 על שכתבנו וכמו נשמה בו כנופח ויהיה לעולם

 לעולם נפש נותן כי וינפש שבת השביעי וביום ס׳
 כעת שנכרא מה כל כי ספק אין איפה וא״כ

 עודנו בעולם הנברא כל מאיכות אינו ההיא
 הנשמה שפע בעת לנברא נשמה בלי לנוף מתייחם

 בין שבת בערב שנבראו דברים היו״ד כל וע״כ
 תחלה מהנברא למו הדומים באיכות אינו השמשות

בור איש יכרה כי כאשר אינו הארץ סי והוא
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 יעגור כי הנופל יפיל כי בור איש יפחח כי או

 סי ימשיכנו לא מסיו יהיה רחוק אס אך פיו על
 אך חיים רוח בו אין כי ויבלענו עדיו הבור

 פי כבלע ובלעם מרחוק מושכם היה הארץ סי
 לרז״ל גס ומה בראשיתה בתחלה בכורה איש

 כברה השאילה מהם אחד אשת אם אפילו שאמרו
 אליו ממשיכו הארץ פי היה המחנה שבקצה לחשה

 ישראל עם הולך רוחני היה הבאר פי וכן ובולעו
 במשענות נהרות ממנו וממשיכים מסעיהם בכל

 ישראל מחנה לפני האמוריים לעכו״ם ושוטח
 אתונות כיתר אינו האתון פי וכן איברים איברים

 וכן השמשות בין הבראה על רוחני כח בו כ״א
 כי ז״ל וכ״א באמת רוחניות שהיו לוחות השתי
 הולך הדברות מעשרת אחד כל היו תורה במחן

 אש להבות חוצב ה׳ קול שנאמר הלוח על ונחקק
 אס משה ביד אותם בתת ית׳ בידו היו איך וגס

 בידי ליחפש ,ה הלבישם כן שאחרי אלא היו גשם
 כאשר הדברים עשרת שאר בכל וההיקש אדם בני

: בס״ד במקומו יתבאר
 יצחק של אילו ענין יהיה הזה דרך על והנה

 יתברך לפניו אפרו יחשב חנם על שלא
 על ולא עדיין קייס והוא עצמו יצחק של כעפרו

 העקידה זמן עד מאז שנה ומאת אלפים חיה חנם
 החיים עץ תחת הזמן אותו כל בג״ע היה וגס

 בס״ד בסמוך ז״ל מאמרם נזכיר כאשר הגן שבתוך
 והצדיקים לנשמות מקום הוא החיים עץ תחת והנה

 ארץ מבהמות איל ירעה שם ואיך ז״ל כמאמרם
 האדם למין אפילו כזה נמצא האס ונפש בגוף

 בהמה ואיך לגיע חיים שנכנסו נמנו אשר בלעדי
 כל כיתר לא כי ספק אין אך תחיה בצלו הבקעה

 אשר היה הארץ כל פני על אשר ועוף חיה בהמה
 היה הגשמיים המיס שרצו ואשר האדמה הוציאה

 ומרוח מאיכוחן גבוה על גבוה אם כי ההוא האיל
 לעולם לתת הארץ על יתברך הוא נשב אפר
 היה שבת קדושת מהתפשטות שהיה וקיום חיות

: וחיה בהמה נפש בכל לא אשר איל של רוח
 כי יתברך דרכו זה כי והוא הענין אל לנבא

 ישועת תצמיח מאז המכה בא בעת
 ופרח הציץ האדם קלקול מאז כי והענין רפואה
 עצמו ובמקום עותו אשר את לתקן שבת קדושת

 כי חרוסתו ישועת הצמיח בג״ס שם קלקל אשר
 היה החיים עץ מתחת ושם אחד איל ברא מאז

 שותה היה החיים עץ שתחת המים מן רועה
 זך בו שנברא המקום מעין והיה ז״ל כמאמרם

 למען בה נברא אשר שבח קדושת למען האיכות
 הדברים כל גם יצחק חמורת יבא אשר גופו זולת

 כל זכות יהיה הקרבתו שע״י יועילו בו הנמצאים
 נתקלקל אשר הדברים כל ארוכות מעלה דבר

 כי והוא מאז נברא אשי השמשות לבין סמוך
לעומת
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 כנודע אדם שהוא דוד זכה וח2ק הפשל לעומת

 לתקן יה ויברך ישבח יהלל כי עשר נבל ע״י לתקן
 ולבטל היה בה׳ כושר או שמין מה לעתיד ידו על

שאמר אצלנו שורש כי  אדם שנחקלל קללות העשר
 עלי וכו׳ להודות טיב אדם

 תקונו יבא כי כו' עשור
 ועל יכו׳ עשור עלי בהודוח

 לא כי שינה בשלילת היה כן
 לבל יחד נשמי שיחיו ישן

 וכמאמר מות בכלל יכנס
 נאמר כן על כי הזוהר ספר
 לפי ויהיה וקייס חי עליו

 בעד משקן להיותו דרכנו
 למען המות אח הביא אשר

 לתקן לה' הודאתו יועילו
 שלא מי ע״י להיות הוצרך
 זכות ובאיזה טעמה יטעים

 ההוא התקון להעשות זכה
 האיל גידי בזכות ידו על

 כן ועל יצחק סחת שהוקרב
 שהוא צפוני הרוח היה

 במיתרי מנשב יצחק מבחינת
 את להלל לעוררו הנבל

 ע״י היה זה כל כי ה׳
 האמת חכמי כמאמר יצחק

 יצחק עקידת כי האומרים
 אדם בעד לכפר היתה

 גלגול צד היה בו גס כי
 יצחק של באילו ע״כ אדם
 ובזכות לאדם חקון היה

 שהוקרב ההוא מהאיל העול
 גם כי עורו כנגד גס

 ושבעה בגולם דברים שבעה ז • עשויה
 שגדול טי לפני טרבר אינו חכם בחכם

 לתוך נכנס ואינו ובמנין בחבטה טמנו
שואל להשיב נבהל ואינו חבירו דברי
 ראשון על ואיטר כהלכה ומשיב כענין

 שרא מה ועל אחרון אחרון ועל ראשון
 האטת על ומודה שמעתי לא אומר שמע

 פורעניות מיני שבעה ח ג בגולם וחלופיהן

 מקצתן עבירה גופי שבעה על לעולם באין
 מקצתן מעשרין אינן ומקצתן טעשרין
 לעשר שלא גמרו שבעים ומקצתן רעבים

 ושלא באה בצורת ושל מהומה של רעב
 דבר בא בליה של רעב החלה את ליטול

 בתורה האמורות טיתות על לעולם בא
 שביעית פיחת ועל דין לבית נמסרו שלא
 עוות ועל הדין ענוי על לעולם בא חרב
 : כהלכה שלא בתורה המורים ועל הרין

 שוא שבועת על לעולם באה רעה חיה ט
 על לעולם באה גלות השם חלול ועל

 שפיכית ועל עריות גלוי ועל אלילים עבודת
 פרקים כארבעה .הארץ שמיטת ועל דמים

 ובשביעית ברביעית . מתרבה הרבר
 שנה שבכל החג ובמוצאי שביעית ובמוצאי

 עני מעשר טפני ברביעית . ושנה
 עני מעשר ספני בשביעית . שבשלישית

פירות מפני שביעית במוצאי .שבששית

אבות חסדי

 למלאך מחנים וזירוז כח ניחן כנודע איכות היה בו
 ערלתו עור משכו אשר לתקן אליהו הוא הבריח

 עור בעד עור זכות לו שיהיה מילתם בטומאת
 הברית מטומאת הבא פיסול כל ויתקן יטהר שע״י

 שפסקה אחת פעם נתקן הנה השלישית ועל
 במתן המות ממלאך חירות להם והיה זוהמתן

 המות ממלאך חירות להיות השופר היה כי חורה
 שמאל של היה כי בעגל וקלקלו חזרו כי הועיל ולא
 ימין של קרן זכות בא עד תקנתו נמשכה ילא

וענין לנצח המות יבולע אז כי בימינו :הרה כ׳

 שביעית
זה מה לבקש אברהם

לנצח
 ואמאי לא ותו כגולם וחלושיהן וכו׳ מדכר אינו בחכם דברים שבעה דהול׳ל ק״ק .וכו׳ בגולם דברים שבעה |

 וחלוסיהן בחכם הז׳ דאלו דמאחר וכו׳ מדבר אינו חכם בחכם יז׳ בגולם דברים ז׳ ברישא לומר איצטיך
 לא הגולם דברי נקט דלא ומאחר וחלופיהן אמר ובסין־ דחכם ז׳ משרש והדר כגולם שחח ואמאי כמ׳ש בקצרה בגולם
 אלא דגולם מילי לאשמועינן אלא אתא דלא לאשמעינן הכי לומר השנא דדייק ואפשר . כגולם דכרים ז׳ כרישא לימא

 התנא יסורו כנה לא ולהכי החכמים נהגו אשר ומדות מעלות עיד אמנם בחכה נקטינהו ערומים לשון ומכתר דמשמס
 לא בהעדרן חכמים מרות שאר אבל גולם יקרא ז׳ הני ביה דלית ומאן דגולם מילי לאשמועינן דעיקרו לסורוש בחכם

: לחכמים מעלות יש עוד אבל חכם בכלל ויכנס גולם יהיה לשלא סגי ז׳ והני גולם יקרא
יי 12 " ־

 כי ארז״ל חזית במדרש הנה כי הוא לימין השמאל
 אמול למשה אמרו יתברך דכרוחיו ישראל כששמעו

 אין להס אמר הרע יצר ממנו ויסיר הקב״ה לפני
 החירות קרן כי אמר וזה לבא לעתיד אלא עתה זה

שמאל של היה תורה מחן של
 היה יצה״ר הוא שמאל צד כי

 העגל את עשו כן ועל עדיין
 אך למקומו הקלקול וחזר

 משולל ימין של יהיה לעתיד
 שיזסרלב דשמאלא סיסרא

 לנצח המות יבולע ואז האבן
 הקרבת בזכות כי באופן
 בין שנברא למה איל אותו

 כל זכות הועיל השמשות
 לגופו הטפלים אפי׳ פרסי
 והיות איכות מצד והוא
 שהגין השבת שפע מצד רוחו

: כמדובר אדם על

 כי יראה זה לפי והנה
 היה גדול צורך

 העיר כן על כמדובר האיל
 לב ישית אברהם את

 ויקריבנו האיל את לבקש
 אלהים אמר כי והוא

 ואל כו׳ ידך תשלח אל
 מלת הנה כי כו׳ תעש

 אך מיותר לו ומלח הנער
 אל הנער אל באומר
 לזולתו אס כי יד תשלח

 ט׳ לו תפש ואל וכן
 כי תעש אל לו כלומר

 נתעורר אז לזולתו אס
לראות עיניו וישא האחר

 ראהו מסיבך בלתי שראהו ואחר איל והנה וירא
 נאחז סמוך שהוא אחר וזהו בקרניו נאחז מיד
 מאתו אם שנאחז זה מה אמר אז מתחלה ולא

 אך אח״כ מתאחז איך שאקריננו זה הוא יתברך
 אמר אז בקרניו היה בסבך שנאחז מה כי בהסתכלו

 הנזכר לדברים יועיל זה שאיל אם כי זה אין
 השסן הוא המוח ממלאך להיות הקרנות שבכללם

 על כי בקרניו אותו מאחז השטן כן ועל כנודע
המות שיבולע לבא רשלעחיד תורה מתן שופר
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 שמתערבב מה דרך על ומיצר מקפיד הוא לנצח

 מאתו ויהי וכו׳ וילך נחרן אז כן מ. נר״ה צשושר
:הנשארים מהפעמים והוא ממש בנו תחת יתברך

 רבינו פירש . כו׳ בדעות מדות ארבע
פסוק כ״ב במשלי

 לנפשך מוקש ולקהת אורחותיו תאלף פן וזהו
 אלילים לעיבד וחשוה בחמתך כגיס תזרוק סן והוא

בא כעס לכלל בא כי יהיה או לזה יבא מזה כי

הכתנב שינויי וז״ל כ״ד
 ניכרים

 .המה
 ארבע
 לכעוס

 שכרו
 לכעוס
 הפסדו
 לכעוס
 מסיד
לרצות

 ולא
 אמנם
 מדות
ונוח

 חנם על
 אחז״ל הנה

 נוח בדעות
יצא לרצות

 קשה בהפסדו
יצא לרציה וקשה

 קשה בשכרו
 לרצוח ונוח

 וקשה לכעוס טח
והנה . רשע

 נוח מדת מבעל להתרחק
 לרצות וקשה לכעוס

 מדת היא אשר הרביעית
 להזהיר צורך אין הרשע

 וגם היא ומר רע כי
 בשלישית לדבק להורות

 קשה החסיד מדי והיא
א״צ לרצות ונוח לכעוס

 ושנה שנה שבכל החג במוצאי . שביעית

 מדות ארבע י : עניים מתנות גזל מפני
 עם שלי ושלך שלך שלי האומר .בארם
 בינונית מרה זו שלך ושלך שלי שלי הארץ

 ושלך שלך שלי .סדום מרת זו אומרים ויש
 : רשע שלי ושלי שלי שלך . חסיד שלך

 ונוח לכעוס נוח . ברעות מרות ארבע יא
 לכעוס קשה בשכרו. הפסת יצא לרצות
 קשה . בהפסדו שכרו יצא לרצות וקשה

 וקשה לכעוס נוח .חסיד לרצות ונוח לכעוס
 בתלמידים מדות ארבע יב : רשע לרצות

שכרו יצא לאבד ומהיר לשמוע מהיר

 לנפש מוקש לך ואין התורה ולשכחת סעות לכלל
יבקש כן שע״י מזה גדול

 יצא לאבד וקשה לשמוע קשה .בהפסדו
 לאבד וקשה לשמוע מהיר .בשברו הפסדו

 לאבד ומהיר לשמוע קשה .טוב חלק זו
 צדקה בנותני מדות ארבע יג : רע חלק זו

 רעה עינו אחרים יתנו ולא שיתן הרוצה
יתן לא והוא אחרים יתנו . אחרים בשל

 מהשתים אך הוא נודע כי טוב כי 'להודיע
 לכעוס ונוח לרצות וקשה לכעוס קשה הראשונות (

 וזהו מהם לרתק להזהיר בא עליהם לרצות ונוח
 יחיד ל׳ אף בעל באומר כי והוא וכו׳ תחרע אל

 שעל יורה חימות איש באומרו רבים לשון ולא
 שהוא ידבר רבים לימים פעם רק כועס הבלחי

 מאומרו לכעוס קשה להיותו רק זה ואין אף נעל
 באף שיתמיד יורה אף איש את אמר ולא בעל

 קשה להיותו והוא האף לבעל יתייחס כן על כי
 מדה בעל אח להתחבר חתרע אל ואמר לרצות

 שהוא רבות פעמים שכועס חימות איש את ונס זו
 רבות חימות יצדק שבו לרצות נוח וגס לכעוס נוח

 פעמים וכן ומתרצה וכועס וחוזר ומתרצה שכועס
 לחימות מאף התואר משינוי יורה וכן רבות

 כי מהחימס קשה אף כי למעלה הוכחנו כאשר
 האף יתברך הוא יסלק להקב״ה משה אמר כן מל

 יסלק ושהוא באשך ה׳ קומה לו שאמר ז״ל כמ״ש
 חמתו להשיב וכו׳ בחירו משה לולי כמדיא החימה

 ידבר לרצות בנוח כי להורות כן על מהשחיח
 שכעסו לומר הקודם מתואר הכעס בתואר 'היקל

 שיתרחק אמר אלה שתי ועל הוא לרצות טח כי ,קל
 למה הבא אל לומר הכביד ובאחרון 'האדם

 מאימת מאלה תרחק שלא נאסר רנות שחיטומיו
 הרכה כי לפניו תכנע פן עליך הכועס חגרת

נפשך תאבד לבל אס קי הוא מקדמות והטמנה ׳
-14 •־־ מ - ״..........." " -

עינו

 :מספר אין דינים במכשולו׳
 בנרתני מדוח ארבע

,,ם .כו׳ צדקה
 ז״ל רבינו
וז״ל סיני

 בהר בפרשת
ומעה ואמר

 לומר וכו׳ בו והחזקת ידו
 יחזיר עד תמתין לא כי
לו להעיב הפתחים על

 והוא
 בדרך
 והנה
 ההוא
 הרפש
ויאמר

 משל
 בזמן
 איש

 יחוג
 ושיס
לאי!

להעריצו בו

 ההולך אל
 וירא עבעיס

 בדרך בא
 בקרב וינוע

כח בתשות
 כח אשר
ידך שלח

 ההוא החלש יד ותמוך
 כי ההוא בטיע יפול בל

 ויען בו להתמוסס היחל
עודנו הלא ההוא האיש

 אשתדל יפול וכי אניחהו יפול ולא רגליו על עומד
 ויפול בא וזה מדבר זה ועוד כן ויעש להקימו

 ועיניו פיו רגליו עד מראשו וימלא וסיס ברפש
 ניכר לא בלבושיו ליגע יוכלו בלא ובגדיו נופו

 יד ויתן בגבורתו הגביר יחרץ אז גס כי בחוצות
 לא בגדיו יכבס והרב במים בשרו רחץ ויקימנו

 ולא שליש לא חלאחו סינוף ולטהר לנקותו יכול
 צער מלבד יפול סרס בס היה אפר הנקיון רביע

 זכות מה כי באופן החבטה רצוץ וכאב נפילה
 ידו לאל והיה נופלו אחרי הקימו לאשר תערכו
 כי יפול שנא לתמכו בו להחזיק יכול מהרה

 ככל .רעתו כל היסב כי לו תחשבו קללה אדרבה
 אשר איש לכל הוא גם יקרה הלא הזה החזיון
 מנכסיו לירד המתחיל ביד להחזיק בידו סיפק

 יהיה בסחורתו להסחחר לו ילוה כסף אס כי
 קרן לו וישאר בריוח להתקיים ומרויח הולך

 . בכבוד תרום קרנו וגם .בשכר חי יישאר קיימת
 מה מלומר לו טוב אז כי מזונו מכדי יותר ירויח כי
 משלו אוכל עודנו אשר ליפול המתחיל ביד לסמוך לי

 ט הצדקה מן ונפרנסנו ממונו כלות עד אניחהו
 כמחזיק הוא הלא כי חלילה הטובה הדרך זו לא

 ברעה ישול כל שיסעדנו הסיס תוך הנופל ביד
 נפשו כמקיים הוא כי ממנו ויותר כמדובר גדולה
 כי בדלות נושלו אחרי משא״כ חי ויקרא בגופו

אץ קי חי יקרא לעשות לן ימוש קמח חשו? אז

חי ־ "״ י ־י"
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 בא הזה בדבר עינינו לפקוח וע״ב יודוך חי מי

 ,וכו בו והחזקת עמך יזו ומשה ויאמר האלהיס
 עד לו מלהשיב תתאחר למה כלומר עמך זחי

 והיא החי אחה תהיה באיפן כמת חשוב הפני יהיה
 בידו שתחזיק ידי על עמך חי יהיה הוא ושוב מת

 ויהיה ראש ירים לא עוד נפלו אחר כי יפול שלא
 ועל עמך וחי וכו׳ בו והחזקת וזהו תמיד עמך מת
 תאמר אל לומר בו והחזקת באומר כיון דרכו פי

 בכל לו אחים כמה אחיך יסוך אם כי בלבבך
 ידי על יתקיים ליפול ידו משה ואם ישראל
 שתהיה ולא אתה כלומר בו והחזקת וז״א אחרים

 וכמאמר יתן לא והוא אחרים יתנו מהאומרים
 וכו׳ צדקה בכוהני מדות ארבע באומרו התנא

 מדוח ארבע יאמר למה א( .הוא להעיר והראוי
 אומר ב( . כלום נותנים אינם והשנים צדקה בנותני

 בשל רעה עינו אחרים יחנו ולא שישן רוצה
 אחרים ויחנו שישן שרוצה אחר הלא כי אחרים

 הדין משורש לשנים הוא זה כי שיראה חסיד הוא
 הוי צדיק יקרא מי אח וע״כ צדיק הל״ל שאל״כ
 כן ואם אחרים יחנו ולא שיתן הרוצה את אומר

 צדיק אחרים יתנו ולא יחן יאמר ראוי היה
 רוצה שאינו מה על מצדיק גרוע הוא זה ואם

 יהא אחרים ויתנו שיתן הרוצה א״כ אחרים שיתנו
 אחרים ישנו אומרו ג( , חסיד אמר ולמה צדיק
 יהיה הישכן כי בשלו רעה פינו יהן לא והוא
 אדרבה רק זה אין אך בשלו תרע באנשים איש

 רוחו על ועולה צדקה חת ע״י מתעשר היות מסכל
 בזה כי לו ויראה משלו מחסר הוא שנותן שמה

 דרך על כי ד( .בשלו יפה עינו יתן לא שהוא
 אחרים ויתנו יתן יאמר ראוי הראשונות הבבית

 יתנו ולא יחן לא אחרים ובשל בשלו יפה עינו
 חסיד ואלו אחרים ובשל בשלו רעה עינו אחרים

 צדיק הנקרא מדת הלא כי ה( . יאמר לא ורשע
 שאין ה׳ מצות בכל דבר אין והלא במשנה איננה

 . רשע ומדרגת חסיד ומדרגת צדיק מדרגת בה
 ההורה מן גדולה מצוה היא שהצדקה אחד כי ו(

: יחן לא והוא אחרים יתנו רשע יקרא גם
 למבין מסולקת הוא הראשונה קו׳ הנה אמנם

 צדדים לצדד אפשר שהיה גס כי והוא
 השתי הס כלום ניחן שאינו מי על שלא בדוחק

 יתן לא ובבא יחן לא והוא אחרים יתנו של בבות
 כי ההוא הדרך ידמה לשקר אכן אחרים יתנו ולא

 לבית בהולכים מדות ארבע אל נשיב מה הלא
 האמת אך הולך ואינו העושה מהם ואחת המדרש

 בערלי אסור המהולים מן הנודר דחנן כהא הוא
 היות הוא איש כל ששורש למה והוא וכו׳ ישראל
 אין כי יקרא מהול ימול ולא יחסא אם גס מהול

 עליה דרניע כאריה אם כי מבעית בו הערלה
 ושרשו מגעו ישיאל איש כל מס וההיקש געלפא

1 גי ־ *

 כל כ; על חורה אין ישראל אין אם כי חורה הוא
 לך ה הבלתי גם המדרש לבית הולכי יקראו ישראל

 צדקה עשית הוא ושרשם מבעם ישראל כל ושן
 מנו וכן וכו׳ צדקה לעשות וכו׳ ידעתיו ני כד״א

 המה והשתים מושרשות מדות שלשה בישראל
 מדות ארבע אמר ע״כ חסדים וגומלי רחמנים

 ומעין נותנין שאינן חיוקית שיש גס צדקה בניתני
 אומרם על גרושין בהלכות ז״ל הרמב״ס כתב זה
 מעם לחת אני רוצה שיאמר עד אותו כופין ז׳ל

: מודה כפי׳ שמתוך כיון אונס יקרא לא למה
 התנא ראה הנה כי והוא המפנה ענין אל נבא1

 הלא צדקה בנותני מדות לתת הבא כי
 שגדרום בגדר ולא ד׳ ולא המה שלשה כי יאמר
 אחרים שיחנו הרוצה כי יאמר אס כי התנא
 יתן לא והוא אחרים יתנו לא ואשי יתן לא והוא

 אחרים ויתנו יחן ה׳ מצות עיברי רשעים שניהם
 שהנותן בסתר מחן לא אם מסיד יקרא ולא צדיק

 בזה וכיוצא מקבל ומי נותן מי ידעו לא והמקבל
 יקרא צדיק גס אחרים יתנו ולא שיתן והרוצה

 אלא אחרים בשל רעה עינו להיות כן עושה ואין
 כן על בשלו יפה שעינו המצות כל לעשית שרוצה

 בנותני מדות ד׳ כ״א הדבר כן לא ויאמר בא
 ופירש לב על עולה היה כאשר בפלש ולא צדקה
 ייתור אל לב בשום והוא וכו׳ שיתן רוצה ואמר

 כי והוא יתנו ולא יתן יאמר די שהיה רוצה מלת
 יחנו ולא יחן כי רוחך על העולה הלא אמר

 היה ולא יחן אס רק זה היה לא צדיק אחרים
 זה אך יחדלו אם יתנו אס האחרים אל לבו שת
 כי אחרים יחנו ונא שיחן רוצה רק הוא כן לא

 שלא רוצה וגס שיחן רוצה הכל אל חוזר רוצה מלח
 יתנו שלא כהחלש הוא רצונו כי אחרים יתנו

 בשל רעה פינו הלא כי צדיק אינו זה אחרים
עצמו מצד בצדקה דעתו אין כלומר אחרים
 הנאת בשביל רק ירחם וענייו קונו רצון לעשות
 יההנה בל חפן ע״כ נותנים אל הבא ושפע השובה

 על עובר כ״א צדיק יקרא לא שעי״כ באופן זולתו
 אחרים שיתנו הרוצה וכן כמוך לרעך ואהבת

 שטובה אלא אינו כי רשע יקרא לא יחן לא והוא
 כי והוא בשלו רעה שעינו אלא בעיניו הצדקה

 אחרים יחנו חפן היה לא במצוה מואס היה אס
 הנותן כי יסכל כי לבך על יעייה אל וגס צדקה
 ישראל לכל ראשון מושכל זה כי מחברך צדקה

 מתחת ממון להוציא בעיניו קשה כך שכל הוא אך
 מוציא אינו הרבה לו שיתוסף שיודע גם כי ידו

 שיודע עם כי יקרא בשלו רעה עינו כזה ואים
 היה .יאשר מלתת נמנע הוא לו שיתוסף בודאי
 היה זה אחרים ויתנו כשיתן צדיק שהוא לך נראה

 נדיבות על כשהוא חבל הנותנים בכלל יהן אם
 הנק המאיס ממנו ילמדו למעו לכל ויקדים יקום

גזז.
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 ויחנו יחן חהו יקרא חסיד מקדים שהוא כיון

 שילמדו אחרים יחנו ואה״כ חחלה נוח! שהוא אחרים
 שלמה מאמר והוא קדימחו על יקרא חסיד זה ממנו

: יכורך הוא פין טוב באו׳ בחכמתו
 קודם כבר נתן כי א( . תנאים חמשה על הוא אך

 נותן כי או יתן כי אמר שלא וזהו לזולתו
 שיקנה שלי מלחמו שהוא ב( .עבר לשון שהוא

 סולת קמח פת אוכל אני אמר שלא נ( ,בהיתר
 * אוכל הוא אשר מלחמו כ״א קיבר פת לדל ואתן

 . נתן ממנו אחד ככר אלא לו אין שאפילו ד(
 לו יוחן שרצה הצרפית עם אליהו כמעשה ה(

 מלחמו כבר נתן כך ובנה היא תאכל ואח״כ תחלה
 יתנו לא רוצה אחר ועל הוא יאכל פרם לדל

 כאשר ולא רשע יקרא לבדו זה יתן לא והוא אחרים
 שיתנו לרוצה יתואר זה תואר גס כי שט למר חשבת

:יחן לא והוא אחרים
 על כ״ב במשלי זצוק״ל הגאון רבינו פירש גם

 והוא אחרים שיחנו רוצה הבבא על ס׳ פסוק
: וז״ל וכו׳ יחן לא

 אחרים שיחנו הרוצה התנא מאמר יאמר אן
 כי והוא בשלו רעה עינו יחן לא והוא

 כן לא עצמו ושל יטרך הנותנים אחרים ממון
 וזה משלו ברכה שמונע בשלו רעה עינו וזהו

 עצמו הוא יפה בעין לעני להטיב עין טוב יאמר
 מנכסי לעני עינו טוב יהיה שלא בזאת אך יבורך

 האחרים יבורכו אז כי יתן לא והוא שיחנו אחרים
 נתן כי שאמר וזהו בשלו רעה עינו כי הוא ולא

: זולתו מלחם ולא לדל מלחמו

 זצוק״ל הגאון רבינו פירש משנה האי סל גם
 יקרא לא . וז״ל ה׳ פסוק ל״ב בישעיה

 גם הלא כי לב לשוס ראוי וכו׳ נדיב לנבל עוד
 נדיב יקראוהו לא נבל שהוא שנראה למי עתה
 נבל כי מפרש שהוא גם ומה שוע לכלי לא וגס

 למה בפה ידבר שנבלה אמר כי ועוד .ידבר נבלה
 באומרו בלבד מחשבה שהוא הלב אל האון מייחס

 יצדק לא יעשה אומרו כי עוד און יעשה ולבו
 לעשות אומרו ועוד . בלבד מחשבה רק בלב

 הוא מה בפועל ידבר שנבלה אחר כי חונף
 תועה ה׳ על ולדבר אומרו ועוד .שיעשה המונף

 עינו שרעה רק הצדקה העדר בנבלות אין הלא כי
 .חלילה תועה ה׳ על לדבר לא אך האביון באחיו

 שלא עושה אס כי רעב נפש להריק אומרו ועוד
 ועוד .הרקה לא אך יקרא נפשו מילוי העדר ישנו
 רעים הס אס מכליו לנו מה רעים כליו וכלי

 נמנע או נותן אס רק לומר לו היה ולא וחטאים
 ענויס מחבל ואיך הזמות עצות ענין מה ועוד

 שהוא משפט אביון ובדבר אומרו ועוד .שקר באמרי
:וגזרה הבנה משולל

יהיה אשר בסתר המתן שבחו אחר אמנם

נ 'משח■
 אז כי אמר המעולה הצדקה שהיא לעתיד
 בדורות כאשר נדיב לנבל עוד יאמר לא יאמרו

 לפי נבל והוא נדיב עצמו את איש שמראה הללו
 ואומר ומם־ש שוע עוד יאמר לכילי וכן האמת

 אדם במעי ישראל ימצאו כי והוא וכו׳ נבל כי
 ואביון דל על נדבה לפשות שופטיהם ראשיהם

 ממון ומראה נדיב עצמו מראה ממון בעל והנבל
 אחרים יחנו ולא יתן ולא כנדיב לחת בחפץ בידו

 להתנדב העס על נכביד למה שאומר והוא בסיבתו
 הנה ואומר ובחומותיו בביתו צערו איש לכל ודי
 לתת מזומן הנני כי אומי אני עלי לא זה

 דבריו יאמנו למען רק לבי כן ולא זהב עשרה
 על וצא התנדב לבלתי אומר הוא לבו בכל כי

 הוא גס תת לבלתי הוא לבו אך עצמו אל הנוגע
 שאין לומר דבריו פתה ידבר נבלה נבל כי וזהו

 לט עצמו על אך העם על ולהכביד להתנדב
 נדיבות ימלא פיו אך און שיעשה הוא בלבד
 ואתנה מאד עלי הרבו כי מכוין אני עלי לא לומר
 מאמרם הוא בלב עשיה ואמר און יעשה בלבו וזהו
 דובר שאינו עם הצדקה מן עיניו המעלי׳ כי ז״ל

 ע״א כעובד הוא לדל חת לבלתי שלבו רק נבלה
 יצאו שם ונאסר בליעל לבבך עם כאן נאמר

 המחשבה בס״א כי והיא בליעל בני אנשים
 הצדקה מן עיניו במעלים כך כנודע כמעשה

 דאיפחות פפא דרב וכעובדא כמעשה מחשבתו
 ע״א כעובד משיבנא סי ואמר מתותיה דרגא
 ממנו ונתפלמת לפניך עני בא שמא לו ואמרו

 אם תאמר ושמא און יעשה ולבו יאמר וזה וכו׳
 לעשות הוא הלא הזאת ההמצאה יעשה למה כן

 יתנו שלא ידבר נבלה חחלה כי שהוא חונף
 שלא אותם מחניף כי שיראו חונף לעשוח הקהל

 אתה גס לומר יחלפוסו הס נס כן ע״י כי יתנו
 נכסיך תבזבז ולמה כ'כ עושרך אין כי חתן לא

 טענה עוד הוא מכבר זאת המצאתו ע״י ועוד
 רצוח היוחו מבלתי שלא הראוחו אחר אחרת

 טורנוסרופום טענת ואומר מוסיף אומר הוא ליחן
 עניים אוהב הקלה אם באומר ר״ע את הרשע

 עבדיו על שכעס למלך משל מפרנסן אינו למה
 מצות עובר אינו המפרנס יאכילום שלא וצוה

 ישפיע שלא המזל אח צוה ה׳ כי שהכוונה המלך
 הנותן וש״כ לו חטא כי חפן הוא להרעיבו כי לו

 האיש זה כי ואסר קונו רצון עובר הוא צדקה
 ה' על ולדבר וזהו זו טענה רעפ בפיו ימתיק
 הוראת הוא לדל אמון תת כי שמדבר לומר תועה
 שאלו פרנסו לא חלילה תעוח שדרך ה' על תועה

 אם לה׳ נחטא כן אס לו חטא אשר על בכוונה
 כמדובר טורנוסרופוס סברת והוא נפרנסנו

 שאין רעב נפש להריק סיבה הוא כן ידי ועל
שעד מה אפילו כ״א לו יתנו שלא לומר צניין

כה
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 ועוד ממנו ופוחתין מריקין לו נושנים היו כה

 הנם שהם מים החסיר עד הנבלות יתפשט מעט
 כי הנה יחסיר צמא ומשקה וזהו מהצמא לעולם

המי באומרו נדיבות טלפי מראה הזה הנבל
 לי שצר אם כי הרבה אתן

 דלים אך כי הקהל על
 נדיב אוחו וקוראים המה
 ההוא בזמן כי אמר

 נדיב לנבל עוד יאמר לא
 ענין לספר וכהחימו

 ואמר הכילי ענין פי׳ הנבל
 והוא רעים כליו וכלי

 ומראה עשיר יש ׳ כי
 בלואי שלובש עני עצמו

 רפים כליו וזהו סחביס
 ורוצים פס בקהל ובהיותו
 ודורשין ושואלין להתנדב

 כמה ונמלך הדבר על
 זמוש הוא וזהו בדבר ימים

 ומחשבות זמות כי יעץ
 מראה ובזה עצתו הוא

 .חסיד אחרים ויתנו יתן .בשלו רעה עינו
 ארבע יד : רשע אחרים יתנו ולא יתן לא

 ואינו הולך . הטררש בית בהולכי מרות
 הולך ואינו עושה בידו הליכה שכר עושה
 יא .חסיד ועושה הולך .בידו טעשה שכר
 פדות ארבע טו : רשע עזשה ולא הולך

 וטשפך ספוג . חכמים לפני ביושבים
 .הכל את סופג שהוא ספוג . ונפה משטרת

 משמרת .בזו ומוציא בזו שטכנים ומשפך
 .השמרים את וקולטת היין את שמוציאה

 את וקולטת הקמח את שטוציאה ונפה
 תלויה שהיא אהבה כל טץ 5 הסולת
 ושאינה אהבה בטלה רבר בטל בדבר
 היא איזו לעולם בטלה אינה בדבר תלויה
 אמנון אהבת זו כדבר תלויה שהיא אהבה

דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמר

 ימונסן כי ודוד יהונתן אהית זו הכירסא שעיקר אשכנזי יוסף מהר״ר כשס זלה״ה מז׳ה כ׳ ויהונתן דוד אהנס זו טץ
 ההדיונן ילי עכ״ד והלל שמאי מחלוקת כני למטה וכן תמר ואס׳כ אמ;ון למעלה הזכיר וכן האהנה עיקר היה

 עשה יהונתן שנפער שניס כמה שאחר הע״ה מדוד למדנו זה לעולם נטילה שאינה מ*ש דכלפי עיקר דכירכתנו נראה
 אק שאהכ היא לחיי דאמנין נרסינן נתמר אמנון אהנח זו כהנ עדני למהריש כ״י שלמה מלאכת ונש׳ .ורעו עס חשד

; עכ׳ל אזולאי משעוד מהר׳ר החשיד החכם מפי שמעתי כן אהנתו לא תמר אנל ממל־ ־
* *

.יאמרו שהעם שוע מדת י
 ואינו צואים בגדים לבוש הזה העני הראיתם

 לא והמה יעץ זמות כשוע רק הנדבה דוחה
 ומראה עשיר הוא כי כוזבת הוראה היא כי ידעו
 ענויס לחבל כדי שוא יעץ שזמות ואם עני עצמו

 ודורשין ששזאלין זמן בהמשך כי והוא שקר בדברי
 שיאמר מי יבצר לא רמאי או הוא עני אס עליו

 לו יש כי כמוהו ישראל עני כל יתן מי פלוני
 ♦חסרון שלא אם כי שקר והוא עני עצמו ומראה
 יען בזמות המיהון יד• שעל באופן רע דוברי
 זה נמצא שקר דברי שידבר מי ימשך נמצא

 עמבל או שקר בדברי ענויס מחבל זמות היועץ
 משפט אביון בדבר יעץ שזמות מה ע״י האביון

 כי דבר לכל התואב האביון בראות כי והוא
 משפט צועק הוא ירעב והוא זמן לו יאריכו
 הצדקה כמעכבי יעשה אלקיס משפט כי ואומר

 שאז ימשך בחופן כמוהו אביונים הם יהיו ושך
 כספינו את ניחן שמקללין לזה האס יאמרו

 הוא הלא זה לו גרם ומי ברעב מת ויניחוהו
 ידו שעל מכוונותיו א׳ זו כי יעץ זמות אשר

 מנהמות צועק וצמא רעב והוא הימים לו האריך
 אביון ובדבר וזהו אוחו יחבלו כן ידי ועל לבו

 מחבל נמצא יען הזמות מה ידי על כי משפט
חסדי

ףי2ש * 7 חפישי
 והשני שקל באמרי אחד דרכים בשני ענויס
 אמר האחד ועל כמדובר משפט אביון בדבר
 אינו עני להיותו כי שקר דברי יצדק שט ענוים
איננו כי לומר פתח צאים ומ הפממיס על מחזיר

 אומר הב׳ ועל מעות חסר
 להיותו כי אניון ובדבר

 ציעק דבר לכל תאב
 ובהחימו כאמור משפט
 והכלי הנבל רעת לספר

 יקרא אשר הוא מי הודיע
 הירצה והוא באמת נדיב

 יתן והוא אחרים שיתנו
 ונדיב וזהו מהם יותר

 הקהל אל יעץ נדיבות
 אחריהס ושהוא שיתנדבו

 הם יתנדבו נדיבות על
 שיתנדבו נדיבות כל על
 מנה כהס לתת יקים הם

 כזה איש כי כלנה על אחת
 לתת לבס אח שוחח

ושהוא שיתנדבו באוסרו
 ואז יקום נדיבותם על ויהונתן _....

: עליו תלוי עצמו וזכות הרבים זכות
 ויחמו יתן התנא מאמר על מאמרנו כיון אך

 יקראנו למה יקשה הלא כי חסיד אחרים
 הדין משורת לפנים אינו הלא כי צדיק ולא חסיד

 ימן ואח״כ אחרים יתנו מפץ שאינו הוא אך
 הוא שיחן אס כי והם הוא יחד יחנו או הוא

 לבם אה פותח זה כי אחרים יחנו ואח״כ החלה
 כי דבר הנביא אשר והוא חסידות והיא לעשות
 ישיבו או הזמן יאריכו ולבל לאחרים יעץ נדיבות

 ויחן יקום מיד ליען כהתימו כן ע׳ל עצחו נגד דבר
:והותר כמוהו ויעשו בושים כן וע״י

 נדיבות פתי שהן יעץ נדיבות ונדיב יאמר אך
 ששי איכות על הוא ואז אחרים ויתנו שיחן

 מתעשר צדקה הנותן כי ויעשיר יקום הנדיבות
 הוא היקום כל את וימח זיל כמ׳ש קימה שהיא

 היה שאם גם כי ואמר האדם את המקים הממון
 שתתעשר בשביל עשר כי יעשור לבדו הוא נותן

 : יקים הנדיבות שתי על כי קימתו תכפל זה
 זצוק״ל הגאון רבינו פירש וחמר אמנון אהבת

 אל לו ותאמר וז״ל י״ג קפיטל ב׳ בשמואל
 המכוון והפך מיותרת אל מלח הנה כו׳ אחי

 כי הכפל מה ב( תענני. אל אחי יאמר והראוי
לא :ות
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 .הזאת הנבלה אש שעשה אל כישראל כן יעשה לא
 כאחד שהיה ואחה האוסר האמור נכלל כי ג(

 הוא אס ממך ימנעני לא כי אומרו ד( הנבלים
 הרעה אודות אל אומרו ה( . אמש או סילי פטומי

 יוהראוי סובן בלשי הוא אודוח אל אומרו כי כו*
 אדרבה הלא כי ו( . מהאחרת זו רעה גדולה יאמר

וזו עבירה היחה כי מהזאש האחרת היתה גדולה
: עבירה אינה

 אין אחי הייש לא אם אף הנה יאמר אך
או שענני אל אחי אל וזהו שענני ראוי 1

 והנה אחותי עמי שכבי לי אמרת הלא יאמר
 אינו חגלה לא אחוחך בערות תעבור כי לך לאמר

 לך אין זה כל על אך אחה אחי אל הנה כי כן
 אותי תפגום לבל כ״א הזאת הרעה לעשות

 אל וזהו ראוי אין כדרכי שלא תענני מכחולי
 אל כדרכי ואם בישראל כן יעשה לא כי תענני
 לי נס היא חרפה כי הזאת הנבלה את תעשה

 תהיה וגס חרפתי את אוליך אנה ואני כי לך גס
 וגס בישראל נבל אמר ולא בישראל הנבלים כא׳

 המיוחד כאומרו שהוא בפת״ח האל״ף בנקדה
 הנבלה שעשה הראשון הנה כי יאמר שבנבלים

 בישראל כזו נבלה שעשה חמור בן שכס היה הזאת
 כמיוחד שתהיה זו בנבלה לו הדמה ואחה

 ולא היה מישראל לא והנה שכם הוא שבנבלים
 שבנבלים למיוחד תדמה אתה אך כ״כ יאשם

 היתרא שביק תהיה למה כי ועוד מישראל בהיותך
 מביאת שלהיותי כ״א לך שאנשא איסורא ואכיל

 שתקחני אביך ימאן אמי תתגייר שרם המלחמה
 אל דבר עתה בוא הנה כבודך לפי אינו כי

 אהבתך אש בך שבערה עתה להיות כי המלך
 כמדובר ממך ימנעני בל תסתכן לבל עמי

 מביאת כי לו היתה מוהרת כי ז״ל מרבותינו
 ויענה וכו׳ אבה ולא היחה במלחמה גיורת

 כי באומרו מבתוליה חחפנס לבל שדרכה שלא
 וישכב נס אס כי לו שוה ולא בזה יצרו ינוח

 רז״ל והנה וכו' אמנון וישנאה אז כדרכה אותה
 נימא לו שקשרה על השנאה גדולה כי אמרו

 נרמז לדבריהם ואפשר שפכה כרוח ועשאחו
 בהיות ונס השנאה גדלה כי ואמר שחזר נמה

 עולה במ״ק כי זה לרמוז וי״ו בחסרון נדלה
 הפשט ולפי .נימא לו שקשרה כמו השנאה גדלה
 אל ותאמר אהבה בשלה דבר בשל כי יהיה

 אל כ״א מאחרת רעה זו אמרה לא . וכו׳ אודות
 הלא כי משפט ללענה הפכת הנה לומר אודות
 לשלחה יכול שלא הוא הבתולה את האונס משפט

 נמשכת סירה השילוח אין כי נמצא ימיו כל
 וסיבת כו׳ אודת אל וזהו הפכה אם כי מהאונס

 ופירש מהאחרת נמשכת הזאת הגדולה רעה
עמי עשית אשר לומר לשלחני עמי עשית אשר

 יוכל לא אדרבה כי כלומר לשלחני יגרום שאנסתני
: תורה אמרה ימיו כל לשלחה

 בטל בדבר תלויה שהיא אהבה הנה יאמר אך
 האהבה ביטול כי נמצא אהבה בטילה דבר

 היות יספיק לא אך בדבר תלוי מהיות נמשך
 אך הדבר בביטול האהבה לבשל אלא בדבר תלוי

 ובזה האהבה על יתרה נס ומה שנאה להגדיל לא
 החרשתי האהבה העדר רק היה לא אלו תאמר

 מחמת היא האהבה העדר סיבת כי באומרי
 אך אהבה בטילה כן על דבר בטל שבה הביאה
 זו סיבת אין ויתרה גדולה שנאה גס להיות

 הגדולה הרעה וסבת אודת אל וזהו הביאה
 שהיא מהאחרת נמשכת גדולה שנאה שהיא הזאת

 לשלחני להמשיך הביאה שהוא עמי עשית אשר
 לאוזן היו טעם דברי והנה גדולה השנאה שהיא

: לה לשמוע אבה שלא אלא שומטת
 א׳ בשמואל ז״ל רבינו פי׳ ויונתן דוד אהבת על

וז״ל י״ז
 בלבו אמר וכו׳ יוצא דוד את שאול וכראות

 צלחה אשר למלך אלא זה אבירות אין
 על לפניו האדם כל את החשיב לבלתי ה׳ רוח בו
 זה ואין העלם זה מי בן אבנר אל שאל כן

 מלאכים שלח אשר הוא הלא כי בודאי כפשישו
 דוד את אלי שלחה לו לאמר לחם לבית ישי אל

 הוא פן חש כי רז״ל דברי הס מוכרחים אך בנך
 להמיתו קנאה רוח ולבשתו תחתיו ימלוך אשר

 ואם . ימלוך והוא בא מפרץ אס שאלתו והיתה
 ידע שלא לו והשיב יהיה בלבד ומושל שר מזרח
 עודנו פעולתו כשגמר מיד עצמו לו שישאל וכדי
 בן אליו ויאמר אצלו הביאו בידו הפלשתי ראש

 בך היה נער שבהיותך כלומר הנער אתה מי
 מזרח או פרץ משורש אחה אם והצלחה האבירות

 בן אני כי ח״ו המלכות על חושש אתה אס והשיב
 ההצלחה על תמהת ואס עבד העבד ובן עבדך

 כנודע הוא כי סייעתני אבי שזכות ישי בן אני
 אני אס השאלה ולענין נחש של בעטיו שמתו מד'

 זרח זרע ולא הלחמי בית אני מזרח או מפרץ
 צעיר אפרתה לחם בית ואחה שנאמר כדבר
 בישראל מושל יצא לי ממך יהודה באלפי להיות
 לחם מבית ואבצון אלימלך היה שם כי מפרץ שהוא

 כי ואמר אתי קא דמפרץ זקני אבי בועז הוא
 וכו׳ נקשרה יהונתן ונפש שאול אל לדבר ככלוחו

 הורה הלחמי בית באומרו דבריו בסוף כי והוא
 אליו כי ליהונתן נתאמת ואז אתי קא מפרץ כי

 קחתו קנאת ממנו סרה אז ה' מאת המלכות נוגע
 ויאהבהו ע״כ לו היתה מה׳ כ• ממנו המלכות

 לבעל המלכות יהיה טוב טוב וכי שלמותו על
 לו אין כך ובין כך בין כי אחר מלזולתו אחותו
שאול מלכות ית׳ מאתו בטלה כי ה׳ מאת מלכות

וזהו
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 נמשכה דבריו מסף כו׳ לדבר ככלושו וזהו

 ידענו הנה כי הענין כנפשו ואמר אותו אהבתו

 שטים לשם שהיא מחלוקת כל יץ :ויהונתן
 אין שטים לשם ושאינה להתקיים סופה
 שהיא מחלוקת היא איזו להתקיים סופה
 ושאינה ושמאי הרל מחלוקת זו שמים לשם
 כל יה :ועדתו קרח מחלוקת זו שמים לשם

 ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה

 בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל
 הרבים את וזיכה זכה משה השובה. לעשות

 עשה ה׳ צדקת שנאמר בו תלוי הרבים זכות
 חטא נבט בן .ירבעם ישראל עם ומשפטיו
 בו תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא
ואשר חטא אשר ירבעם חטאת על שואמר

החטיא

 והנה השווים בין אלא מחהוית האהבה אין כי
 כא׳ נשאר ויהינתן מלך הוא דוד כי נתגלה עתה
 כי לומר כנפשו לז״א העס

 אפשר
מיחה

 עם
 הנפש
 ומלך

 אח
 אליו

העדר

 מיתר זו אהבה נפרדה
 איש כאהבת אס כי אהבות

 כי היות פס נפשו את
שווים הנפש עם הגוף אין

 הנה כי והוא כתיב שויאבו
 בן להן יש האותיות כל
 הה״א אך הוי״ו טס זוג
•דימה והג׳ זוג בן לה אין

 את אוהב זה כל
 גדול שדוד אם כך

 כאוהב אוחו אהב
 שוה הבלתי נפשו

 כינת תהיה וזאת
מאהבתו ה״א

 מלבוחס
אוהב

 לבו
באהבתו

 מה
 אותו
 נעים
 עם

לב גס
 עם יהונתן הנה לה

 כאלו אהבו כן ועל כאמור זוג בן היה לא כי דוד

כי יורה חברו

 כלומר ה״א העדר וזהו אליו ופוה *וגו בן כיה
 כאלו שהן אש כי בהס אין הה״א ענין כאלו שהיה

 ואמר ביניהם אהבה היתה כן ועל אחד זוג הם
 ויקחהו כן על ימלוך דוד פן ירא שאול להיות כי

 ממנו בהחרחק פן אביו בית לשוב נתנו ולא שאול
 עמו בהיותו משא״כ ידע לא והוא מלוכה יעשה

 ויכרת כי ואמר כן לעפוח לבו אל יערב לא כי
 •יהונתן כי ויכרתו אמר ולא בריח ודוד יהונתן

 לכרות הוצרך למה כועס ולתת בדבר והתחיל בקש
 אמר יותר הדבר דורש יהונתן להיות ונס ברית

 אהבתו היות בשביל כלומר כנפשו איתו באהבתו
 אינן כי סבעית בלתי אהבה שהיא כנפשו אוחו
 גשמי שזה עם לנפשו הגיף כאהבת אס כי כווי׳
וגס ברית לכרות הוצרך כן על רוחנית וזאת

 שמעתי עדתו וכל קרח מחלוקת זו . כנזכר אשכנזי יוסף מהר׳ר נרים הכי . כי׳ והלל שמאי מחלוקת ןן רץ
 מתקיים אינו כמים לכם אינו ואשר מהקיים שמים לשם שהוא שמה >;מש אחד במחלוקת נקט דהתגא

 ינים כהס כל שנדי דב׳ה נהטות ם רב אחיי יכתיב מאי בפירוש היה וב״ה דב׳ש דפלוגתא דיבמות פ״ק דאמרי
 עצמי מיה כרבים הלכה כזה נאמר ונא טפי מהדדי ב׳ש אכל ביניהן הדדי דכי היכא ה׳מ שברי ונ׳ש כמותם הלכה

 ריבוי שי׳ לכה רב וז״ש ואהרן משה טם השי ישראל ככל שקיליה שהם וסבר סנהדיאות ראשי ר׳ן שקנן קרח מחלוקת
 ונמצא יכריעו והס חכמים כלם קרח עדה אבי. יחכמו רבים לא חבל קדושים כלס כעדה כל כי לכס שיש היא הכמוס

 לש׳ש זו היא הדא ודא דדא ואף באיכות או בכמות הוא אם רבים דאחרי קרח מחלוקת הוא והלל שמאי דמחצוהס
: ,וכו לש׳ש שלא וזו להתקיים וסופה

עין 13

 מערך גרוע הוא כי מל הברית דורש יהונתן היה
: יותר אהבתו אל וצריך דוד

 הגאון רבינו פירש ויהונתן דוד אהבת מל □3
 גבויים נפלו איך .א׳ ב׳ בשמואל זצוק״ל

 שלמים כי ויהונתן שאול טל דברנו הנה אמר כו׳
 היה איך שנפלו גבוריס שאר גס כי אמר הם

 שעתידים כלומר המלחמה בתוך הוא אך שנפלו
בתוך היות שאירע אלא הזה בזמן ניפול היו

חסדי

 על יהונתן הלא כי מיהונתן והראיה המלחמה
 וענ״ז חסאת לא כלומר בהמיה חלל במותיך

 היה והנס גבויים שאר אל ראיה משם נפלת
 ולא בהודה נוב בענין חפא אולי כי לומר

 ואמר סמך לזה באביו
 כו׳ אחי עליך לי צר

 ודאי שא״כ כי' נפלאתה
 דוד את אהבתו שמרוב

 את להציל יכיל היה אס
 דוד בגרמח שהיה נוב

:מציל היה .
 הנה כו' עליך ל• צר

האוהבים כי ידוע
יבחנו

פחבירו
אם כי

׳ ושלם

 לבי מאפר לומר עליך לי צר וזהו עמו סוב חברו
 אתה כן כי יורה העדרך על לי צ: כי עליך מיצר
 ה אח גדר יהונתן אחי שאומר באופן עמי היית

 מאיד לי נעמת כי בעיני ראיתי וכן בינינו היתה
 נפלאתה כי באופן מאור לי ונאוה נעיס שהיית

 שהנשים גס כי והוא ■נשים מאהבת לי אהבתך
 תשוקתך חיכך ואל כד״א בעליהן אח ויאהבו ינעמו
 והיצר יולדה חבלי עליהן בבא כי יבצר לא עכ״ז

 כן שעל ז״ל כמ״ש להזדקק שלא שנשבעת לה
 מזה אהבתך נפלאתה אחה ואך לידה הקרבן הוא

 אהבתי מצד לך חבל בבא גס לי באהבתך כי
 להטיל שרצה עת בא עד אביך מחדפך שהיה

 נפשך והשם אוהבני היית יותר ואז החנית כך
 מדרגה שזו ולהבריחני אזני לגלות וחבקשני בכפך

: נשים מאהבת גדולה
 אחד איש של נשיס שתי דרך הנה כי יאמר אן

 אהבה תהיה יצוייר ואס זו את זו לשנוא
 לביתה הכניסה עצמה שרחל ולאה כרחל ביניהם

 לאיש נשואות ששתיהן בהיות רק האהבה אין
 הראשונה והתגרש השניה תכנם אס אך ההוא

 מני כי כן לא אתה אך כלל לאהבה מקום אין
 עצר ויורש מלך בן אתה צרות נשיס כשתי ואחה
 נשים שתי מעין שהוא למלוך בתחורך באתי ואני

יהודית מהמלכות אותך לגרש נכנסתי ואני צרות
לי (צבות
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אל האשה ני לנעליהן נשים מאהשת יאמר א*

 למשנה לך אהיה ואני תמלוך אתה ואמרח לי
 שלא נשים מהאהנת גדולה זו הרי אהנחני כ״ז1ו

: הראשונה ותצא הצרה בהכניס אהגה תצויר

 עם חפוקחה אישה
 כך בה ימשול שהוא היות

 כך פאמשול עס אהבתני
 ואתה מלך הייתי שאני

 הנשיס על יותר והוא מכנה
 על כי הוא בנכיס כי

 כגופו אוהבה שבעלה
 מניפו יותר ומכבדה
 מלך בהיותי כ בנו משא״כ

 היה לא לי משנה ואזה
 מגיפי יותר לכבדו אפשר
מאהבת ארז״ל והנה
 ואביגיל מיכל י זו נשים
ואביגיל בעה״ז מיכל

כי הענין ויהיה בעה״ב
ממיתת הצילתו מיכל

 את שמרו כאשר העה״ז
ואביגיל להמיתו הבית

העה״ב ממות הצילתו
בדמים מבא שמנעתו

של מדינה נפשו את

פלוני לאין מאין בשפה

 בו שיש כי כל ט י ג ישראל את החטיא
 של מתלטידיו הוא הללו דברים שלשה

 היא אחרים דברים ושלשה אבינו. אברהם
 של תלמידיו .הרשע בלעם של מתלמידיו

 ונפש נמוכה ורוח טובה עין אבינו אברהם
 רעה עין הרשע בלעם של תלמידיו .שפלה

 תרט־ריו בין כה רחבה ונפש גבוהה ורוח
 בלעם שיל לתלכיריו אבינו אברהם של

 אוכלין אבינו אברהם של תלמידיו . הרשע
 שנאמר הבא העולם •ינוחלין היה בעולם

 . אכלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל
 יורשין הרשע בלעם של תלמידיו אבל

 ואתה שנאמר שחת לבאר ויוררין גיהנס
 דמים אנשי שחת לבאר תורידם אלהיט

 :בך אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרכה
 כנמר עז הוי אומר תיטא בן יהודה כ

 לעשות כארי ובבור כצבי רץ כנשר וקל

 עז איטר היה הוא שבשטים אביך רצון
 יהי ערן לגן פנים ובושת לגיהנם פנים
אבותינו ואלהי אלהינו יי מלפניך רצון

שיבנה ן גיהנס
,פי .וכו׳ כנמר עז הוי אומר תימא בן יהודה

 סיני הר בפרשת זצור״ל הגאון רבינו
 מעשיו מלתקן אדם יתעצב בל הדברים כלל וזיל

 יחשך בטרם ומלג״ט מצית ולסגל טובים לא אשר
 כגבור יאזיר צריך לכן עתו את האדם ידע לא כי

 יהודה כדסק עלינו התנא כמצות יוס יום חלציו
 כצבי ורן כנשר וקל כנמר עז הוי אומר תימא בן

 ע״כ וכו׳ שבשמים אביך רצון לעשות כארי וגבור
 לד׳ יתברך עבודתו המשיל חנם על לא הנה כי

 לפעולות חואריס וכינה הללו חיים בעלי מיני
 אשר מדוח בד׳ ואחשבה דא מן דא שניין א׳ כל

 חלקים לב׳ לחלקן הללו חיים בעלי לד׳ ייחס
 השניים והב׳ עשה מצית על הראשונים השנים

 וכלכוד והגאיה הקנאה נגד הס תלש דהני אבינו.אפשר אברהם של מתלמידיו שפלה ונפש נמוכה ורוח טובה עץ ירז
 מבקש אינו נמוכה ורוח קנאה לו ואין כחלקי שמת טובה טין לו שיש דמי העולם מן האדם אח מוציאין אשר

 כנגל שפלה ונפש רוח כנגד נמוכה ורוח הנשמה כנגד טיבה עץ א׳כ . גופניות שאות מתאוה שאינו שפלה וכשש כבוד
: ניץ שנמות והוא ?נפש

 המפילות התואנות הנה פתים כי והוא מל״ת על
 כראוי ומצות בחולה מלעסוק ב״א על עלילה

 אחת בעפיתו המתאנה יתאנה רעות ובשתים
 כי המה הלא תעשנה לא אשר ה' סצוח סכל
 מצית או בתורה לעשוק הורגל לא אשר יש הנה

חסדי

ק13

 אחזתני זלטסה יאמר כי בחסידות להתנהג או
 אשר מצית מכל א' נעשות הלא כי הדור מליצני

 יפטירו לי ילעיגו רואי כל הנה נס הורגלתי לא
 נסה לא כי במצית #היל
 יאמר אחל ויש באלה

 ומע״ס מצות לי גס הלא
 מהחסידים אינני ואם
 פי מהרשעים אינני גם

 טיב ואני ף., אנכי בינוני
 טיב כי לי ודי מרבים

 לא אפר ביא מכמה אנכי
 והאיך למדרגתי השיגו

 טוב אני אהיה אתחייב
 להסיר ע״כ אדם מכל
 הארץ עם ראשי מלב

 התנא בא האלה התואנות
 עז הוי האחת על ואמר
 מפני תביש לא כי כנמר

 שלמה מאמר והוא כל
 אצלנו כמבואר בחכמתו
 לב חכם באומר במקומו

 והוא כי׳ מצות יקח
 מן הנמנע את שמזהיר

 על צבופה מפני המצוה
 ואומר עליו ילעיגו אשר

יקח לב חנם שהוא מי
 לאמר עליו ידברו אשר אל לבו ישית ולא מצות
 המפטיר שפתים אויל כי דע כי בחסידים פלוני הגס

 בתומר ודקדק ויתחרט ילבט עליך להלעיג בשפה
 תעשה אל לימר מצית יעשה אמר ולא מצית יקח

 פתח ימצא בזה כי לפרקים או עראי דרך המצות
 עצמית קיחה מצות יקח רק עליך להתלוצץ הלץ

 בעצס החזקת כי שפתים האויל בראות ואז בקנין
 בהלעיגי דופי דברתי כי לי אוי ויאמר ילבט הז
 חך בלבד לפנים היה כי חשבתי כי סלוני על

 כמו ובכל נפשו בכל כי יורה בהן מחזיק הוא הנה
 זו החלוקה על ע״כ נגדו חטאתי ואני החזיק
 שאמר מענה ועל כנמר עז הוי ואמר התנא הזהיר

 ממדרגתו למטה מאשר צדיק היותו לו פדי הפני
 בעיף אין כי ידענו הנה כי זהוא כנשר וקל אמר

 את ע״כ כי כנשר גבוה מעל גבוה כ״כ יפרח
 עופות כשאר רגליו בין ולא אברתו על ישא ילדיו

 יובל ממנו למעלה פירח אין כי י״מר אמור כי
 יעוף מחץ רק יירא לא כי באופן מעליו ליקחס

מלמטה אבות
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 שאם אברתו על יפאס ע״כ אדם מבני מלמטה

 כי לחן כמטרה הוא יהיה בקשת המורים יורו
 הכריח מי והנה עליו אשר בילדיו ולא בו יורו
 יהיה שרצה לא אם כלס על לדאות הנשר את

יתר מכל גבוה הוא
 המקדש בית שיבנה ק חתה נם וא״כ עושות

תאמר ואל דרכיו ראה
כשרוני יהיה יחוייב האם
 לא אשר מהנשר ולמד צא הנה כי ;האדם מכל גבוה

 כנף עוף מכל למעלה יגביה עד מלדאות ישקוט
 עד תנוח לא כי כנשר קל והוי אתה גם כן ועשה

 :האדמה פני על אשר האדם ע״כ בכשרון עלוהך
מהמתאנים התואנות סתירות אומרו לאחרי

 וידבר בא עשה במצות עסוק לבלתי
 העובר יעבור רעות משתים לא׳ והוא מל״ת על

 יאמר כי א' . עברו מדי לחואנות לו ויהיו עבירה
 ולא בקשתיו לא אשר פתאום לידי בא חטא הלא
 בדרך יתאנה ויש עשות יכולתי ומה לבי על עלה

 ואחזתי לבי והלהיב השיאני יצרי הנה לומר אחרת
 עלי רע כי והראה ושבתי לה׳ לחטא החטא דרך

 ולא יצרי בי החזיק כבר כי יכולתי ולא המעשה
 שתי עם חשידא עמרם רב כמעשה והוא הרפני

 התחיל עד פחהו יצרו כי בעלייתו שפם הנערות
 מעשוח ולשוב לירד ורצה ונתחרט בסולם לעלות

 עי׳רם ביה נורא שצעק עד ליצרו יכול ונא רע
 וירד ויבוש עלמא כולי ואתו עמרם ביה נורא

 ויאחז בו להחזיק היצה״ר שהיחל אחר כי הוא כי
 אפר והוא לו יוכל לא הרע לעשות דרכו צדיק

 לומר כמים פחז לומר לראובן יעקב שאמר כתבנו
 כמיס יהיה סיבב הדבר לעפות להתחיל פחיזתך
 גם שבת לא אתה כן אחור ישובו שלא הנגרים

 על ע״כ הדבר טוב לא כי ראת החילך ההר כי
 תתייאש אל לומר כצבי ורן ויאמר התנא בא הא׳

 כי כצבי והוא פתאום לך יבא ולח החטא מן
 יראה אס יביט מרחיק כי א׳ קוראותיו הנה שתים

 רחוק כי יאמין לא ובברחו לברוח וירון אדם בן
 רחוק אס אך להביט פניו יהפוך ותמיד ממנו
 להנצל תעופף בשתים אתה כן ובינו בינו יהיה
 החטא בא אפשריות תביט מרחוק כי מיד כצבי

 ראש והפך שרחקח בעצמך תאמין ולא ורון והרחק
 ותנצל החטא אל להביס תהיה תמיד והבטתך

 חגרר כן כארי וגבור אמר השני ועל מפתאומית
הארי לפני מהב״ח כאחד בעיניך יהיה כי יצרך על

: ממנו תשוב בחטא החילות כי וגם
 משנה האי על זציק״ל הגאון רבינו פירש דה

: וז״ל א׳( ב׳ )בשמואל
 יהודה ר׳ משנת על אצלנו שכתוב אה יאמר

 ב' שכלל וכו׳ כנמר עז הוי אומר תימא כן
כנשל וקל כנמר עז באומרו עפה מצות גדרי

13

משה חפישי
 כי והוא כארי וגבול כצבי ברן גדרימל״ת וב׳

 ויחשבוהו עליו ילעיגו פן מהם נמנע יש במ״ע
 מעשיו הכשיר לא מתחלה אס גס ומה למתייהר

שמח אך אותן עושה שני ויש ישחקו עליו פעתה
 לו ירבה ולא בחלקו

 כל על אעלה האס באומרו ותן ביטינו במהרה
לי ודי בארן אשר קדושים חלקנו

 מהבינוניס כאחד אהיה
 נגד כנמר עז הוי הא׳ על אמר שניהם ועל

 כנשר וקל שאמר השנית ועל עליך הלועגים
 כ״א העופות כשאר לדאות לי די אומר שאינו

 שאר כל על במצות עלה אחה כך מכולן למעלה
 תן בורח חסיד יהיה צריך יש מל״ת ועל . העס

 אם לאחוריו תמיד ומביט מיצרו נשמר העבירה
 ורן וזהו אחריו והוא ליפמר ידע לא אפר דבר ים

 ובמרוצתו יברח ברוח מרחוק איש יראה אס כצבי
 יש אס לאחוריו ראשו מלהפך חמיד ימיש לא

 לא אם אך בברחו במרוצתו יבטח לא כי רודף
 מי לידו בא שכבר אחר עבירה לידי ובא נשמר

 וכעובדא אריה גבורת צריך לזה להנצל היכול ומי
 שצווח עד לימלט יכול שלא חסידא עמרם דרב
 שאחר ארז״ל ביוםף נס ואף עמרם בי נורא

 היה אביו של דיוקנו אלמלא בבית יחידי שהיה
בביאור ריב״ז מאסר על ממאמרנו והוא נכשל
 כמורא עליכם שמים מורא שיהא רצון יה׳ משלי

 כי הדברים כלל כארי וגבור יאמר זה ועל ב״ו
 ותכלית כנשר קל היות הוא עשה מצות גדר סוף

: כארי נבור הוא מל״ת שלמות
 ויהונתן שאול אמר כי והוא הענין אל נבא ןל|ךן

 רוח ואשר לכל והנעימים הנאהבים
 אשר הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות

 כי נפרדו לא ובמותם בחייהם כי הוא יחד מתו
 העליונה במחיצה להיות מהשני אחד יתאחד לבלתי

 כאחד ימותו לא אם או פנים משני בא׳ וזה
 מיתת יחד מתים היו אס או לזה מזה זמן ויעבור
 למחיצתו מיד ועולה טהור האחד אם עצמם
 אס זה וע״ד חלאתו ינקה עד זמן יצטרך והפני

 זמן יהיו מזה יותר וזה ליסהר יצטרכו שניהם
 המטהרת קשה וכמיהה יחד במותם אך נפרדים
 בלי מיד יחד יעלו המה סיג מכל יחדו שניהם
 נפרדו לא ובמותם בחייהם אמר זה ועל עיכוב
 ומה משונית ובמיתה כאחת מוחם ידי על שהוא

 במצות שלמים היו כי הוא הלא צדקתם גדל היה
 מנשרים כי עשה במצות תעשה לא ובמצות עפה

 ושלמים כנשר וקל באומרו התנא גדר שהוא קלו
 תכלית שהוא גברו מאריות כי תעשה לא במצות
 באומרו התנא גדרו אשר תעפה לא במצות שלמות
 אם כי עליהם לבכות שאין באופן כארי וגבור

בכינה שאול על ישראל בנות ובכן לאובדים
שאבדתס
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 וכו׳ עדנים עם שני המלבישכם אותו שאבדחם

 עליך 4 צל יאמר כאשר יהונתן את אבכה ואני
: בס״ד יבא כאשר כו׳ יהונתן אחי

 שמס חמש בן אומר היה הוא משנה האי
פירש וכו׳ למקרא

 אלא נשתלם לא שעדיין מי עושת מאשר שלמותו
 הולך שזה כיון ע:״ז השלמות לקנות שהולך
 ההולך את נחשיב יותר ומאבד הולך והאחר וקונה
מאשר מקצת אפי׳ קנה לא שעדיין עם וקונה

 זצוק״ל הגאון רנינו
: וז״נ בחקותי בפרשת

 הכתוב ענין יהיה אן
תל לב כשום

 שאחריו
 הזכר

 חמשים
 חיטת
ערכך

והיה
 והיה וכו׳

כי כו׳
 שהם
השניים

 ששיק
 ערכך
ערכך

 וס״ה
מיותרות

 התחיל לא למה ועוד
מרן למעלה מלמטה לא

ה׳ בן עד הדש
 ה' ומבן

ואח״כ שנים
שניס

 שני־ם
לל

צם׳ מב׳

 בן אומר היה הוא א כ • בתורתך חלקנו
 למשגה שנים עשר בן למקרא שנים חמש

 עשרה חמש בן למצות עשרה שלש בן
 עשרים בן לחופה עשרה שמונה בן לגמרא
 לבינה ארבעים בן לכח שלשים כן לרדוף

 בן לזקנה ששים בן לעצה חמשים בן
 בן לגבורה שמונים בן לשיבה שבעים
 ובטל ועבר מת כאלו מאה בן לשוח תשעים

 בה הפך אומר בג בג בן כב ♦ העולם מן
 ובלה וסיב תחזי ובה בה דכולא בה והפך

 טובה מרה לך שאין תזוע לא ומנה בה
 צערא לפום אומר הא הא בן כג • הימנה

: אגרא

או למעצב מם׳ ואח״כ
: וכו׳ עקשיאבן חנניא רבי "

 מס׳ ואח״כ ולמשה מס׳ שיתחיל למשה מלמעלה
 ה' עד חדש מבן ראח״כ לה' מל ואח״כ לל

הא׳ כי המעות שעור סדר תפס לא וגם שנים

 עם ומאבד והולך קנה
 וע״כ צדק פועל שעודנו

 ולהחשיבו להקדימו ראוי
 שוב כי נאה לימוד והוא

 ולהחזיק לכבד ה׳ בעיני
 או הכנה לו אשר ביד

 החכמה להשיג התחלה
 יחרץ למען הכשרון או

 ולא ירון למען כח לאמן
 וזהו ישיגנה עד ייגע

 יתברך הזכירו אחרי כי
 בן עד ך׳ מבן אשר ערך

 זמן עיקר שהוא ם׳
 והכשרון השלמות השגת

 ו>צות ובמשנה במקרא
שנה הכי קודם קדם אשר

:ט״ו ורד' ה׳ והב׳ נ' הוא
 עד ך׳ מבן הוא האדם זמן עיקר הנה אמנם

 ומצות משנה מקרא בו יש כבר כי ם׳ בן
 לעפוק כחו בעיקר והוא עונשים בר והוא וחופה
 כי נמצא לרדוף ך׳ בן הוא כבר כי ומצות בתורה

 התחיל בו כן על ההוא בזמן הוא האדם מיקר כל
 לימדנו ועוד השאר מכל גדול ונדרו העיקר הוא כי

 נשתלם אשר על להשתלם העומדת חשיבות במיטת
 שיותר גם כי שלמותו בפעולת וממעט ומלך
בימי עושה היה מאשר מעט העושה שסה

 י״ג ק למשנה עשר בן למקרא חמש בן כי
 בשלשחן עוסק הוא והלאה שנה מל כי למצות

הרהור ומשולל החישה אחר שנחים שהוא גס ומה
 שלם ודאי אז כי עליו שמים עונשי אימת וגס
 מאז כי לרדוף כ׳ בן כי כחו בעיקר הוא וגם
 והשגת יגיעת שנות כללות הוא לזקנה ם׳ עד

 ב' יש ולאחריו הזה הזמן לפני והנה השלמות
 שהוא שלפניו השנים בכל כי הפכיות בחינות

 ומתקרב והולך השלמות להשיג מוכן הוא מהילדות
 בעבודת וממעט הולך הוא ס׳ שלאחר מה אך אליו

 לחשות הרעה ימי הס כי המצות וביגיעת שמיס
 ערך להקדים טוב כי יתברך הורנו ע״כ הכח

מה ערך •מלהקדים שנה לש׳ שנים ה׳ שמבן מה
שמבן אבות חסדי

 בחסובס והרא״ש וכו׳ שנה י׳ג ן5 ולוי מרגו איש מדכתיג דילפי׳ עובדיה ירכינו רש״י פירשו .למצות י״ג בן כא
: כה׳ר כ״ה סימן א״ה יוסף כרכי הקטן כספרי שכתנתי מה ועיין מסיני למשה הלכה דהוא כתג י׳ו כלל

 פירש תחזי ובה : כס״ד כראשית פרשת כדרשות שונים כפנים זו משנה בעניותי פירשתי . ונו׳ בה הפוך כב
המראה כמו היא שהתורה כתורה רומו ההל ימצא ומעיין משכיל האדם מושכלות שכל ולה׳ה ה מז

 פירוש כה מראה ואחד אחד כל התורה כן צורתו כפי אחד כל כה יראו כנגדם שיענמץ הצורות שכל וכרה זכה המאירה
 בתורה אמד פירוש קבל נשמות מס״ר אחד כל כי פירושים רנוא ששים כתורם •ש ס ההוא הצורה כה ויראה שכלו כסי
 ההוא הפי׳ כתורה ויראה שקכלה הפי׳ השורה הפרש נשמה וכל הסוד וכסו הדיש וכפי הרמז וכפי הפשט כפי
נסייעשא כמקומו הזה הדרוש שנהכאר וכמו מתחלפות צורות היותם ועם כה אדם כני צורת כל שמראם כמלאס נטו

1 : עכ׳ל דשמיא
' ר״ח וסכל לעצמם הדחק ע׳י דהעדפה ל׳ה דסכל ס׳ו דף ככשוכזת כמ״ש לומד אפשל . אכלא צעלא לפום רע

' זיו מלאים המפרשים וגס כמשז״ל וכעלה אשה כדין השי׳ש עם דאנו ידוע וככר כר׳ע דהלכה יעתו וס
, כדין מזזנותנו תחש השי׳ש כביכול לבעל הכל ומצושינו ידינו מעשה כן כי והנה ואביזריהו זו בהקדמה נגה ומסיקים

ראוי ואינו עליון בחסד היא לצדיקים טוב שכר משלם הוא ברוך שהקדוש מה ונמצא מזונותיה שחת ידיה דמעשה האשה
 מתנה האמת דלפי צדיקים של שכרן מחן וז׳ש מזונותינו תחת לו וכן ישיב לפיהן דהמצות מאחר שכר נשם ליק־א

 זם לעצמה דהוי כר׳ע דהלכה ל׳ח לדעת הדחק ידי על העדשה עישים אנו אם אך .שנר זאינו דיהיב הוא בעלמא
 דוקא בהא הדחק ידי על העדפה דהוי חורה ותלמוד מצוה כעשיית שסיכל צערא לפיס וז״ש שכר כשם ליקרא אפשר
נדן ול׳ לבעל הוי העדפה צער אין אי אכל כי׳ע דהלכה אשם כדין לעצנמו דהוי סכר נשה לר״רוחו ימ;ו אגרא

י : אגרא נשם ליקיא
סט 14 ץ*
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 הגאון רצינו פירש . ויראה ענוה ומלבשת* ומוסיף ועולה הולך זה כי ולמעלה ס׳ שמבן

ולא קנה מאפר ופוחת הולך וזה השלמות להשיג
הלימוד זמן שהוא ך׳ לבן ה׳ שמבן מה בלבד

 לבן רודש שמבן מה אפילו כ״א המצות והתחלת
למוד לא אז שאין שנים ה׳

 וגה א׳ פשוק ך״ב במשלי זצוק״ל
 המקיים כל אומר יונתן ר׳ משנת על פירש היא
: ונו׳ מעיכר לקיימה היפו מעוני התורה את

מעשה ולא
 הם זה

עדיהם
 ימי

ע״כ
 הקדים ההוא
 עם גשיבה

 מהיות יבצר
קצת ומצות

 הסוב
הכנה
גם

 כל
 לבא
בזמן

ששי פרה

 הזקנה לימי
 לא היות
 חורה בהם

מבן משא״כ
 שנים ה׳ ן5 עד מדש
 זה ולא זה לא בהם שאין

 הוסיף זו בחינה על כי
מהזמן ההוא הזמן ערך

 שבחר ברוך המשנה בלשון חכמים שט
 כל אומר איר כ רבי .ובמשנתם בהם

 הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק
 כדאי כולו העולם שכל אלא עוד ולא
 המקום את אוהב אהוב ריע נקרא לו הוא

 המקים את משטה הבריות את אוהב
 ויראה ענוה וטלבשתו הבריות את משטח

ונאמן ישר חסיד צדיק להיות וטכשרתו

וטרחקתו

 וכו׳ נבחר יאמר אך
 העושר אין כי להורות

 הארה לו שיבור שלמות
 פניית הפך עליו להשתדל

 וכו׳ נבחר וז״א ההמון
 שה לההמון נבחר לומר

 שהעושר עם רב מעושר
 בעל ואולי בעיניהם סוב

 אך לבו כן לא השם
 בהעושר טוב שהוא מה

 חן המשיג הוא באמת
יובחן בזה כי אלהיס בסיני

 דוסא בן חנינא ר' מעלת יקרה ומה כשרותו כן אע״פ ט״ו וזה שקלים ה' זה כי היאשץ
עשירים מכמה יתברך אליו קוראיו בכל חן מצא׳ ־ > : כמדובר חדש שמבן זמן הקדים הקדימה לענין

בעליאבותחסדי
 ומשני ת׳ק היינו חכמים המשלת ס' נמ״ש צחות דרך אסשר . ובמשנתם בהם שבחר גייר המשנה בלשון חכמים שנו

 לומר חכמים משם לה חני לזה כת״ק הלכה דאין ומ״ה וחונק טעמיה מסתבר דהוה משום כה׳ק למסחם דאתא
 השנויה המשנה בלשון וזהו אומרים וחכמים דתנן חכמים שנו שז׳ש ואפשר .ומנחות סש׳ק הסוס' וכ״כ עת״ק דהלכה

 החולק אס ,אשי כווהייהו והלכתא יוע כס״ק סניי וחכמים הרואה יראה וכאשר כתיק למסתם והיינו ת׳ק בשם כבר
לפסוק חכמים בלשון השנויה במשנתם נהר וגם רבים הם באמת כאשר כחכמים והלכה בכם שבהר נרו־ : טעמיה מסתנר
 דב־וך מכמע דברים של פשטן אמנם ע׳ש ובמשנסם בהם שבחר האיש ברוך פירש מד׳ש הרב והנה . כמדובר כמוהם

וז׳ש . חורה של מיינה יותר סופרים דברי חביבין כמשזיל פשוטו לסי ויראה .ימלל עילאה לצד בהם שבהר
: הורה של כיינה לו וחביכין סופרים דברי שהס דייקא ובמשנתם בחכמים בהם שבחר י
 טניס מ׳ט למרע׳ה הראה פהקב׳ה חיים חלהים דברי ואלו אלו ז׳ל במאמרם צרפת רבינו משם כמ׳ש אפשר א״נ '

מסר דכביכול וגדולה תפארת שבחא שופרא וזו הדור לחכמי מסור ההלכה דפסק וא׳ל טמא פנים ומ״ט טהור >
 שבחר ברוך שאמד וזה . התורה וזאת והולך משכים יתברך הוא זה הוא כי יאמרו ואשר הלכה לפסוק לחכמים הדבר

כלו׳ ובמשנתם רמז וזה להם נודעת יהירה וחיבה בעיניהם יראה כאשר משפט לעשות בידם מסור דהדבר ובמשנתם נהם

כרון

: יה לו בחר אימר יגזרו אשר שינון דהאי י
 שנתה נח טגנה אומר נני אליעזר ,או להקנ׳ה מצאו למרום משה כשעלה כמאז׳ל אלשיך מהר״ס נמ״ש אפשר א״נ י

 ועי•! נשמתו על ורוחני קדוש שפע יושפע שמו מזכיר כביכול דהקב״ש דע׳י דהכונה וכו׳ אחד צדיק עתיד וכו׳
 שפע גדול אור יקכלו דעי׳ז שמס להזכיר נהם כנמר ברוך ורש .עש'נ ההוא והדין החידוש לומר לעולס כשינוא יזכה

 לומר יזכו עי״ז ונמשנתם נהם דנמר דעי׳ז דנשמתס אותיות הוא וגם ונמשנתם וזהו לעת׳ל מיין ,לו ויוכו בנשממס רנ
: כמדובר ההיא ההלכה

 נמשלת שהתורה פשוטו לפי לומר אפשר . זכו׳ הרנה לדנריס זוכה לשמה נחורה העוסק כל אומר מאיר רבי
 אצל מצוי כשהוא מצאנו וזאת . התורה מל חיל אשת כמדרש רז׳ל שדרשו וכמו ס״ב דף נינמות כמ׳ש צאשה

 .ורניה פ־יה מצות ולקיים נעונהה חייג שהוא חינו שפורע כאדם אלא להנאתו יכוין שלא ר'מ סי׳ נא׳ח כתיב אשתו
 פרעי׳ת נסרו׳ע היא אחת תורה זו ראשונה קדושה הרוחנית אשתו אצל מצוי כשהוא לכוין צריך הפשט לפי זו ושתים
 כמ׳ש חדושיס בה לחדש בתורה ה ורנ פריה לקיים שנית וזאת נחורה מתים ע לקנו נעונתה חייג הוא כי גברא חובת
 כמה דכל בסחר ד׳ת אף בסתר ירן דמה בשוק לתלמידים ישנו שלא דגזר י׳ז דף במ׳ק דרבי דה׳ט ואפשר . נזהר

 אסור מיהא ונשוק הנמידים ובפמוש חנרים נדנוק דצייך אלא מדמינן להאיך התורה מונח לדמות דמציט
 כח נהם שאין נחים לנעלי הה'נ אשתו נעונת חייג הכי אפילו להוליד יכול ואינו וקן שהוא שמי וכשם . צרכי

 ד ע* אחו שכרו הנה נתורה מוליד שאינו וחף לתורה עתים לקבוע נעונתה דחייניס נחורה חידושים ולחדש להוליד
 עשרים זה אחיו אשת שינס ינם על שנשאל ,י סימן זלה״ה ארחא ן׳ אליעזר מהר׳ר הגדול להרג כ״י נתשונות שראיתי

 כאן אין יוליד שלא ואף לפוקדה דחייג הנזכר הרג והשיב תפקידה מנקשת וינמה הימנה ופירש זרע ממנה לו ואין
 מי בלבבו ואמרת כ״י מהזהר המוסמך הרג הניא ונכלל הזקן גלאנטי מהרם המוסמך הרג עמו והסכים סקשוק

 אינם וזקינה עקרה שהיא אף וכו׳ אותם שכל שמים לשם בזוגתו עונה מצות אדם יקיים לעולם אי׳ש אלה את לי ילד
 שהיה כל ינים נניס לו ויהיו נוף אחד לכל ויהיה לבא לעתיד שישמר׳ הממונה למלאך מצוה ה' אלא לאיבוד הולכים

 תאמרי ואז הביו אהד כל ויכיר ובנות בניס לו יהיה כלם מתעברת אשתו היתה שלא לאיבוד הולכים שהיו האדם מושב
 שמתנדלים מדור יש שמו ית׳ גדל מי ואלה לאיבוד שהולכים מושב שהייתי וגלמודה שכולה ואני אלה את לי ילד מי בלבבך
 גלאנטי מהר׳ם המוסמך הרב שהביא כיי הזהר ע״כ דמלכא חד בהיכל נגנזות הם כלם באיסור נעשו שלא קדושות טיפות

: הנזכר כ״י בתשובה
ת׳ח לעינת בעחו ישן פריז אגא׳ דישז רו״ל ננס כי יגול לא ועלהו בעתו וסן פריו אשר ׳5 לפרש אפשר ומה

י6צי ׳ ־" ' ...... ־־ 14 ־־ י— .
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 כמוהו קולם במרום יש־זע לא אשר כווכ שס כעלי

 למה בעצס ה׳ בו זחס ומרל ־ו5*־
 כי המה דליס אך חן בעלי רוב והלא יעשירנו נח

 ני וחרא שחבקיף מעמים שני עיניך יץ הנח
 נפגשו ורש עשיר הנה כי ח׳ אושר העושר חין

 בשווי נפגשים כלומר המוח היא הארץ כל כילו
יחרון מה א'כ1 אמס מבסן כצאתס ־.ערומים-0■

 הלא כי שנית טענה ועוד מזה לזה
 יש׳ מאתו ה׳ כלס עשה כי ישיגנו

יתיירס לא העופר וא״כ לזה גשיר ומ

 בחירה ע״י
 לזה מיריש
אל שלמות

 העושר הוא טוב הלא כלבבך תאמר וכי האדם
 יחן אשר צדקה כי מרעה איש ימלט נו כי

 מאורעות ומכמה ממות חציל הוא מעושרו
כן ועל ממנו יחשר אשר משא״> האדם שבידי

לשלמות אבות חסדי ■׳ £,
 מינים שלמראה אף יבול לא ועלהו עכ״ז מכאן וזקנה וזקן עיבור יהיה שלא הנס והכוונה יבול לא ועלהו לפרש מפשר ז ונש

: כנזכר ובלות בניס יהיה וככל לעתיד יצניח יעשה אשר וכל אלא לריק יגע יבול לא סיי כאן אין
 שאינו ואף חורה של עונתה לקיים חייב ענ״ס בתורה להוליד כה בו אין לאשר הדבר כן עתה דרושכו קוטב ולשי

 קדושים מלאכים מוליד קריאתו ע״י מיהא הא־ לטין הנראים בפועל חידושים לחדש בהורה קריאתו על מו.יד
 הנה וכו׳ שתיל כען והיה יכו׳ ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו ס׳ בחידת כ״א בתורה הנזכר ס׳ לפרש אפשר ולפ׳ז
 חסלו ה׳ תורת וז״ש היא דיליה חורה רבא נברא להיות שיכה ואחר ה׳ תורת היא אדם של למודו דבחחלת אז׳ל
 לחלק ולילה יומם יכנה ובתורתו בתורה להוליד כת להם דאין בחירה לחדש יכולים שאינם ישראל אישי לחלק

 המולידים חכמים לחלק בעתו ייזן פריו אשר בכלל בחירה העוסק על שתול כען והיה בכחס המולידים היודעים חכמים
 לא לתאבה נפשו גרסה רק בתורה ומחדש מוליד שאיני מי כנגד יבול לא ועלהו ע׳ב מ״ה דף חכמה קנה נש' ומיין
שאינו אף יצליח בתורה דעסקו ונ^ו מוליד ואינו אשתו עונת המקיים כזקן יצליח יעשה אשר וכל אתו שכרו הנה יבול

: מבין באין מוליד ■ "
 עשרה פ' דאז׳ל וכשם להנאתו לכוין אין התורה בעסקי נם להנאתו לכוין אין דבנשמי דכשם ראשון לענין חוזרני

 לקנית כדי בתורה העוסק כן אבד והממון מהוגנים שאי.ם בניס ליה הויין ממון לשם אשה הנישא כל יוחסין
 חורה בכבוד ונהנה התורה ע׳י שמרויח והממון דהלכתא אליבא כמעתתא סליק ולא מהוננים אינם בתורה חידושיו ממון
 זוכה אשה שהנושא וכשם רבי ניקרא ע'מ ללמוד אסיר כ־ יופי לשם אשה לישא דאסור תעניות כשילהי שאו״ל וכמו אבד

 בתורה העיכק כך ס׳נ דף שם כמ׳ש רגליו על ומעמידתו עיניו ומאיר׳ ס׳ב דף ביבמות כמ׳ש ושלום וכרכה לשמחה
: מעלות בכמה זיכה תורה בעל. נקרא שאו לשמה

 שבאשתו דכשם הרכה לדברים זוכה בתורה ולרבות ולפרוח חיי.א לפרוע לשמה בחורה העוסק כל ר״מ דיבר אשר הוא
 מאשר ויותר יותר כלומר כרבה לדברים לומר ודייק הרבה לדברים נזכהו רוחנית אשתו ההורה כן זוכה הגשמית

 בכם בחון והתורה עח׳ח בין שייכי מיש* ובעלה אשה כין שאז׳ל ודיניה דברים וכמה הרבה וזהו הגשמיות באשת וזכה
: להאריך ואין רז׳ל ומאמרי קדש מקרא• כמה תבין אז בכם וחקור

 אלא מורשה תקרי אל ואז״ל חיל אשת נקראת שכתורה כיון שכתב ע׳א ס׳א דף חרדים נס׳ מצאתי רב זמן ואחר
: באורך ע׳ש וכו׳ חסד ומלאכי מ>טה יוליד בה דבקותו ע׳י ח׳כ זה לזיווג רמז השירים שיר וכל מאורשה

 בעל ונעשה לשמה העוסק אבל דברים באיזה זוכה לימודו בתהילת כלו׳ לו הוא כדאי כלי העולם שכל אלא עוד ולא
 דרך על התורה מעלית בכל זוכה בנשמית רז״ל אזהרות ככל ובטהרה בקדושה אצלה מצוי כשהוא ומתנהג חורה

 מלך בת התורה היא זה דרך ועל הכל מוסר בנשואין אבל הלבנה לנו ומסר ארוסה דין לנו יש דעתה פט״ו בש׳ר שאמרו
: לנמלה נכסיה וכל סתריה מגלה לשמה בה ועוסק כדהזי עמה מתנהג החכם שבעלה כשיודעת

 לעשות שכונתו אף זצ׳ל מהרת״ו הרב צדכמ׳ש בשום פרס לקבל שלאע׳מ כיינו דוקא לשמכ בתורה דהעוסק אפשר א״נ
 הוא כדאי העולם סכל אלא עוד ולא פרס לקבל הלומד שזוכה ממה יותר הרבה לדברים זוכה מ׳מ דוקא ליוצרו נ״ר

 שכן ומאחר לרעך ואהבת וכתיב כביכול המצות מקייס הקב׳ה שכן וכיין כביכול להקב׳ה ריע שנקרא היא והראיה לו
: בודאי לו הוא כדאי כולו העולם כל

 דכשיאמרו לאוהב אהוב בין הפרש דיש לומר אפשר . כו׳ הבריות את אוהב כמקום את אוהב אהוב ריע נהרא
 שהגדול אדם לאותו הוא שבח אהובי זה אומר וכשכגדזל אוהבו שהגדול השבה הוא לפלוני אהוב פלוני '

 לשמה בתירה העיסק ובתחילה אותו אוהב אדם שאותו הגדול שמתכבד אוהבי זה יאמר כגדול אס שבח ויותר אהובו
 יתכרך מענותנותו שכביכול זוכה ולבסוף לבריות ואהוב ורעי אחי למען כמ׳ש להשי׳ח ריע כביכול אהוב ריע נקרא

 קרא מדקדק שהיה זלה״ה פטר ן' מהי׳ח ח״ק המופלא מהרב שמעתי בזה וכיוצא המקום את אוהב שהוא משתבח
 אוהב שאנרהה משתבח דכביכול אוהבי קאמר היא רבה כי יתברך שמענוחנזתו אומר היה הוא אוהבי אברהם דכתיב

 שזה שיאמרו יתברך ענוחנותו רוב לשי ניחא דכביכול המקום את אוהב שנקרא זוכה לשמה בתורה העוסק וכן עכ״ד אוחו
.־ הביס שא משתבחים היריות וכן אוהבו

 בסוד ורחל לאה הם ויראה דענוה ונודע מלכות אסתר וחלבש דרך על דהיא אפשר ויראה ענוה ומלבשתו
 לבנות שהוא הרב כתב לשמה תורה כינת גם זצ׳ל מהרח״ו הרב כמ׳ש ,וכו ענוה שעשתה מה משז׳ל

 ותלבש ע״ר ורחל לאה שהם ויראה ענוה מלבשהו ולז׳א זו״ן זיווג גורס החורס עסק ע׳י גס עש׳ב לאה הרציף
: מלכות אסתר

 ויראה ענוה ומלבשתו דהול״ל צדיק להיות ומכשרחו להבין יש . וכו׳ ונאמן ישר חסיד צדיק להיות ומכשרתו
 הרג במ*ש ואפשר . ה׳ וירא עניו שיהיה היינו ויראה ענוה דמלבשתו הפשט לפי וחסידות וצדקות

 שיסיר עד חסיד וכ״ש צדיק להיות וא׳א רעות מדז׳ת של עונשן קשה אומר היה הוא קדושה נשערי זצ״ל מהרח״ו
 מעלות דבשני ויראה ענוה ומלבשתו וז׳ש עש׳ב ותולדותיהן ועצבות וחאוה אסור ודבור גאוה שכם רעית מדות ממנו
 כס אשר ויראה לענוה שיזכה ואחר זו בבתים תלויות דכלן הנזכר רעות המדות כל יסיר אז ויראה עניה הללו

 ואח״ס צדיק שיהיה יתכן או שערודיהו וכל זאביוריהו אינהו הרעות המדוח מעליו ולגרש לדחות יפיס וסמנים תבלין
שכיאם תוצאותיו )יהי מדותיו עפ״י שיור׳ כ׳פ הורגל אשר פד החסידות בעצמו הטביע דכ׳ס כמשו׳ל ישר ואח׳כ מסיד

נעיניו י — ׳!ן "-
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ממונו על פינו תחוס

 אולי עליו ישתדל לגבר ושוב יתיימם לשלמות
 זה אין הלא כי שועה אלא אינך הנה הועיל יכול
 מעושרם חפור לבלתי עשירים כמה כי בעוש׳ חלו׳

 כי להמלש יד בו יגעו לא
 אך בעתו יחן יפזר ולא

 לכדו ערוס הוא אשר
 רביס ולא בדעת יעשה

 זבות רירי ומקרבתו החטא מן ומרהקתו
 החמא מן תל ומרחק וגבורה בינה ותושיה

כיד: שנאמר
עצה טטנו ונהנין

א' כ״א כן לעשות יחכמו
 ואחד ונסתר רעה ראה ערום וזהו אלף מני

פירש

 הנמשכת ענוה עקב
 וגס בו מושרשת ה׳

 אס ויראה הענוה
 ע״י כי ונענש עובר

את יקיים בדלותו

 אם כי נשמרו שלא אצ״ל ם1וסתא אך קראתיו
 נמצא ונענשו בגאותם עכירות עברו בעושרם גם

 חתמה אל וגס לשובתס ולא לרעתם עושרם
 יהיו חולה רעה שהיא הוא דל אס חן הבעל על
 כי הוא למובתי הלא כי ענוי מכאובי ימיו כל

 כי וכו׳ ענוה עקב וזהו מופלג אושר יקנה בזה

נ׳ פסיק פ״ו בתהליסזצוק״ל הגאון לבינו

 יראת יקנה עניותו באיכותו
 ע״י כי וחיים ובניד עושר

 מהיות יירא לא ה' יעשרנו
 כשנכנע קנה אשר ענוה מדת

 יבעוש ולא מעושר התורה

אבות חסדי

 כמבואר התנא מאמר והוא וכו׳ עושר וזהו
 לקיימה סוסו מעוני התורה את המקיים כל אצלנו

 אחרי יעשיר כי גס בעוני שנכנע למה כי מעושר
 מבשל אם אך יקיימנה רק לבעוש יתגאה לא כן

 חגרום העושר שגאות סופה מעושר התורה את
 לקיימה להכניעו העוני יספיק לא יעני אם שגס

 בעושרו גאוה רוע בו נדבק מאשר יבשלנה רק
 מהדלות הנמשכת ענוה שע״י אומר אל מעם ונתן

 ענותנותו שע״י ואמר ומתמיד אמתי עושר יקנה
גאוות עקשיות אל עושרו ימנו לא קנה אשר

מפני
 הכונה תשמור צדיקים ואיתות טוניס גדרן תלן למען הכתוב שזהוכונת אפשר ובזה עכ׳ד. יושר הוא שהחסידות בעיניו

 לשנים החסידות אין כי בעיניך נראה יהא עד תלך זו ובדרך הדין משורת לפנים דהיינו טובים בדרך תלך למען
 מרוב צדקות זה כי בעיניך שנראה קדוש בקרבך החסידות טבע נעשה כ״כ כי תשמור צדיקים ואורחות רק הדין משורת
 מעתה רעות המדות כל תקן נזה כי וידמה לענוה כזכה דמאחר וכו׳ צייק להיות ומכשרתו וז׳ם . הטוב בדרך ההרגל

: חזי לא גברא הרעות המדות שיסיר קודם אבל וחסיד צדיק ליקרא הוכשר
 דהלכתא אליבא שמפתא דמשיק והיינו מכלם ניצול דרכים לפרכת הניע .כמ״ש זכות לידי ומקרבתו החטא מן ומרחקתו

לשמה בהורה דעוסק דכיון וכו׳ ומרחקתו וז״ש .התום׳ כמ׳ש בד׳ת מהרהר כתמיד לפי הועא כאינו בידוע
לפרשת ויגיע אמיהתה על בה נקי והוא כתריס מגלה מיל ואכת תורה נעל דהוא חורה כל לאמיתה לכוון זוכה ודאי

 כמותו והלכה עמו ה׳ זו למדריגה דכיין וכי׳ וסושיה עצה ממנו ונהנין וז״ש וכו׳ החטא מן מרחקתו וא׳כ דרכים
: ישראל עם ומשפטיו כעולם מחנו ונהנין נישיאל הוראה יורה הוא גס

לפרשת מיע שלא אף זכות לידי ומקרנתו החטא מן ומרחקתי דקתני דהא לומר ניקום דיש :ה לדרך כלך או
המדים כל אל ככגיע קודם וזה מונית ומדות מעלות מרויח הוא יום יום לכמה כתורה כעיכק כי איירי דרכים

 נוטל היס דנפרק והעגין זכות לידי ומקרבתו כחטא מן מרחקתו תני תנא ועכ׳ז הכי כתר דתנן רמות והמעלות
 אלא עליה ופריך מצלא ואצולי מגנא אגוני כה עסיק דלא כעדנא כין כה דעסיק כעדנא כין תורה יוסף רכ אמר

 דעסיק כמידנא דתורה רבת אסיק אתקפתא מאי ומכח מגינה לא אמאי כתורה עסקי לא מי ואחיתיפל דואג מעתה
 ף מכר״ח ח׳ק המופלא והרג מצלי לא אצולי מגנא אגינא נה עשיק דלא ונעידנא מצלא ואצולי מגנא אגינא נה

 אגוני דשירה אמרינן לא דמ.ולם יוסף לרג דפריך הא יתינ תירן נהקיתי פ' החיים אור הנהיר נספרו זלה״ה עטר
 זה עלייהו אניגא לא להכי ואמטו לשמם בה עסקו לא ואהיתופל דואג אך לכמה בה כעיסק אלא מצלא ואצולי מגנא
 בתחילה דאף זכות לידי ומקרבתו מחט( מן מרחקתו דקתני מאי א׳ש זו דעת ולפי בחקותי פ׳ ריש ע״ש תד״ס
 החטא מן מרחקתו עיקריות למעלות הטא לא דאכתי אף לשמה היא כתורה עס׳ק אשר העוס׳ק אם כתורה עסקו

ר״י כדעת מצלא ואצולי מגנא אגוני עשיק דלא כטדנא כין כה דעסיק בעדנא כין לשמה דחורה זכות לידי בקרבתו
מנוכרי־ הרב וכשמת

ונעשה14

 צנים וז״א בלבותם ישרים לבלתי הנמשכת רעות
 הלא כי וכו׳ עושר כו׳ ענוה עקב למה לומר וכו׳
 רעות הפיות הס עקש שבדרך סחיס צנים

ירחק נפשו שימר הזה האיש מהעושר המתרגשות
 בעישר שלא באופן מהם

: וחיים כבוד ד ישם

 נזכירה הענין אל לבא .וכו׳ נפשי שמרה .וז״ל
 והי׳ יחן מ־ פסיק על שאמרו בגמרא ז״ל מאמרם

 שיבה כסייי הקב״ה שאמר וכו׳ להם זה לבנם
 יתן מי לכם שאמרתי בשעה שובה כפויי בני

 כמו והלא כו׳ אתה חן לומר לכס היה וכו׳ והיה
 הבחירה כי שבידינו גדול כלל נגד נחשב זר

 והכל להשיב או להרע אדם של בידו חפשית
לומר להם היה ואיך שמיס מיראת תוץ שמיס בידי

בין הפרש יש כי ספק אין אמנם :אתה חן
לא שעדיין חסידות גדר אל האדם הגיע קודם

כי ה׳ את לענוד היצ״ש עם להיות יצרו הכניע
 לקיים כ״א הבחירה להטות אינו והלאה מאז

 לבנם כי זה לבבם וז״א הוא שכבר מה והתמיד
 והוא ה׳ את לירא כאחד היצרים שחי כולל

 • שהקב״ה ישמור חסידיו רגלי על ז״ל מאמרם
 העיסק כל מאיר א״ר וכן החשא מן שומרם
 ומקרבתו החמא מן מרחקחו כו׳ לשמה בחירה

 אמרו יאיר בן פנחס ר' של חמורו על וכן זכות לידי
 תקלת מביא הקב״ה אין צדיקים של בהמתן ומה

 אל ונכא : שכן כל לא עצמם צדיקים ידם על
בכרמו בהחייאשוח א״ע דוד ביאות כי הענין
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 לי בינה אני ותושיה עצה לי שנאמר
 וחקור וממשלה מלכות לו ונותנת גבורה

 כמעין ונעשה תורה רזי לו ומגלין דין

 צנוע והוה פוסק שאינו וכנהר המתגבר
 ומגדלתו עלבונו על ומוחל רוח וארך

ומרוממתו

 אהרוג אס מנפשי לי אוי כלבו אומר שאול משני
 על רחמים בקש כן על אהרג אס מגופי לי אוי

 ויאמר הנפש היא היחל ועיקרי וכחשוכ שניהם
 ולאשר אני מסיד כבר כי המשא מן נפשי שמרה

 לשמור הוא דרכך חסיד הוא
 ישמור חסידיו רגלי כי

 סן הגוף ועל כסדונר
 חלוי וז• שאול יהרגני

 בשמרך כי שאול נבחילוח
 יהרגני פן גושי את

 והוא בחירתו לנמל צריך
 היחל אותי ברדפו
 ט שהיחל מי אח החטא מן שומר ואינו •יוסא

 עבדך הושע והוא אחר סעס אומר אני זה על
 הבוטח יאמר היה הראוי כי לב בשוס והוא כו׳
 גופי תושיע אל יאמר אך אליך טטח ולא בך

 עבדך אני הלא כי למנאך אם כי למעני מליהרג
 ביד עבדך את וראית תוכל וא־ככה אלהי ואתה
 על שיה הצר אין כי מידו מצילנו ולא הורג

 כ ע" כי עבדו באבדן המלך בנזק בחירתו סמיות
 ה׳ עבדי עכבס על במצרים יתברך ידו שלח

 אותי שבהציל וגס בבחירתם הניחם ולא לעבדים
אס היה זה אלי היא שההנאה נמצא נהנה אני

 אליך הבוטח אני אך לי הניגע על בחיים אחפוץ
 אינך כי נמצא תמיד אותך עובד אליך להיות
 אלהי אתה וזהו מלך ענד מציל רק אותי בהציל

 גס להיות הניסח אלה׳ אתה כי אליך הנוסח
: אלהי כאשראחה אליך אני

 זצ״ל הגאון רנינו פירש .כו׳ עצה לי שנאמר
 וחושיה עצה לי י״ד פסוק ח' משלי

 אומרת התורה כי יאמר למעלה הכתוב לח ז. וכו׳
 חצוניות בתורת להולכים היקרה בחוש נא ראו

 מלחמתם שאנצח ה׳ בתורת כהולכים נמוסיות או

ילדך אבות חסדי
 ועוקר כיני להיות ונוראות גדולות לפתי שיזכה שהכונה אפשר . והולך פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעין תעשה

 מהגבר מכמה חדלי חדלים ובוטח וכייי קושיי ומפרק ומחודד חריף שהוא היינו המתגבר ומעין .כריס
 פנמה ואין פיהק פאינו כנהר יהיה בה וטלי אהבה אשר מאהבה זלהטידה להורה הפקידה ומרוב . כמעין והולך
 בידן תורתן נתקיימה מככתא דגלו יהודה בני נ׳ד דף בעייונין דאמרינן הא כי ואתיא סיני מעלת והוא לפניו

 לא כי זוכה תירה וטעמי חירופים ומוליד המתגבר מעין שהוא וכיון שמעתא טעמי לדעת יגיעיס שהיו ופירש״י
 גדול בקיאות לו ים כיני שהיא שמי היינו הריס ועוקר חיני געלמא דאמרינן ומאי .סיגי פעלת מכלל והוא מסיו תשכח

 תלמודו שיכה שאינו סיני מעלת לו שיש השתא דאמר מאי אכל הלבה קרא ולא בפלפולים טרד הרים עוקר שהוא זמי
: סופק שאינו כנה׳ר וקולו

הלכה שיקבעו יזכה עלבונו על מוחל ולהיות אסו להאריך העניה ע׳י כי פירוש .עלכונו על ומוחל רוח וארך •נוע והוי

 התורה כחינת הגה שתיס כי והוא בי בהחדקס
 יבינו כאשר ב׳ .מהרב הנלמדת החכמה עסק א׳

 אל תדבר מנתיבותיה א׳ וכל דבר מתוך דבר בה
 וט' עצה לי וחומרת החכמה מתחלת ישראל בני

 שאתם בשבילי לומר
 נותן ית׳ הוא בי עוסקים

 למלחמה תצא כי עצה לכם
 תצאו אתכם שמיען וכו׳

 באמרו שהוא באחדות
 וע״י יחיד בלשון תצא

 התורה פסק עם זאת עצתו
 תחפזו ואל תיראו חל

 זה ואין וכו׳ לפניכם ההולך חלהיכם ה' כי וכו׳
 גס כי וחושיה אמנם בי עסקיכם זכות עם רק

 האנשים אך השר את שיכניע הוא בידך יחננו שה׳
 כח ותשוח לאות מכם יבצר ולא בידכם תהרגו

 אני וחומרת אחריה הנינה עונה וחושיה וזהו
 אתכם מצויה בינה כשאני לומר גבורה לי בינה

 כי ת־שיה לכס תהיה לח התורה בבינת שתעסקו
 כי אנשיו עם גס השר עם גס הכל אעשה אני

 עם יששכר שרי ממהר ועד כלה הגבורה לי
 לא ומגן לעתים בינה יודעי היו המה כי דבירה
המנחמה כל עושה היתה ותורתם ורמח יראה

 : ה׳ בתורת משיחים שיחו דרך על יושבי והם
 היא בשבילי יתברך הוא שאומר עצה לי יאמר אל

 אמתח איזו לדעת בעיון מחיעץ שאתה עצה
 כחך שנקש חושיה בשבילי לך ונמשך ההלכה

 כמשיג בעיון הבינה בהשיגך אינך כי תחום אל
 אהה עצמי את כי בינה אני הלא כי גשמי ענין

 היא לי כחך וחשות א׳ וחכמתי אני כי משיג
 כד״א כביכיל כח בי נוסף ידה על כי הגבורה

 ליודעים כנודע ה׳ רוח את כח מלאתי ואנכי
צור נאמר התורה עסק ביטול שע*י מה הפך חן

: ביה גבי דעירובין סיק כמ׳ם כמותו
 לתיח יאסור דאו־ ר״ה סי׳ בחשו׳ יאיר חוות הרב במ׳ש אסשר .זכו׳ המעשים כל על ומרוממחו עלבונו על וטוחל

 לפני מרקד דהיה יצחק בר שמיאל בלב דכתובות פ׳ב כמ״ש שיי בחסידות מפולהם הוא אח בזיונו על למחול
 הומזק אם ח׳ו תילתו יבזה פלא בחסידות מסורסם שאינו לת׳ח דאכילא דמילתא ונמצא דנורא עמודא ואפסיק הכלה

 וממשלה מלכיה לשמה בהילה העיכק כזוכה המעלות כל שהיס׳ ואחר . שלי בחסידות ומתנהג גבלא ואחמחי לקדוש
 . עלבונו על מוחל להיות יכיל ואז לו יאמר וקדוש מסורכס רבא גברא הא א'כ וכו׳ תורה רזי לו ומגלין דין וחיקור

 כמה תפארתו היא במצות עצמו שמבזה אף כלומר כמעשים כל המעשים כל טל ומגדלתו כמרוממתו אלא עוד ןלא
 במנות עצמו לזלזל שרי כמעלות בכל שזוכה למי דדוקא הכבחים כל אחר שנויה היא וכן .רשב״י דנויא לעמודא שזכה

: אסור ילאחי אף זה על וטשיבח ומלומם
אריב״ל 14
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שלהיותו ליוסף קרה כאשר בספר אמז״ל הנה כו׳
 בנדמה נמלט 'יעקב זרע רבי באטר 5 הטעשים כל על ומרומטתו כי ואתחנן פרשה הזוהר

 וישב אטו בבואת לו קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע תהיה העתידה החשובה
: אחור אוי ואוטרת ומכרזת חירב טהר יוצאת ברעיא וכן התירה ע״י

 לפי הנה יאמר יתכן ^וד שכר תורה של מעלבונה לבריות להם עני פסוק שירשו מהימנא
 אדם בני של דרכן שנאטר נזוף נקרא בתורה עוסק שאיוו מי שהוא חמור על ורוכב

 ליד מיד ונותן הנושא טעם וסרת יפה אשה חזיר באף זהב נזם יבא התורה זכות עיי כי
לקו קו רע ינקה לא ואומר יששכר כד״א המשיח

אם אמנם בפיעל העבירה רעת עשותו עד חבא במפנה יתעסקו כאשר כי ארז״ל וכן חמור
אבטח אני צדיקים הם ליד מיד וניתנים הנושאים : אקבלם עתה בגויס יתנו כי גס דכתיב הגאולה

זרעם הנה הרהור עון מהם יבצר שלא גם כי בס מלאה כי אומרו אחר כי והוא הענין אל
שלא פלההגאל נמלט יהיה זרעס טיפת הוא הקן בעת הגאולה כי שהוא צבאה

 : אתה גס תעלה אשר תבין ומזה חלילה תשי ילדך

 קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע י' אמר
 ן הגא רטנו פירש וכו׳ חורב מהר יוצאת

במדבר קורא קול . וז״ל ג׳ פשוק מ״ס בישעיה

 תופס אני למה תאמרו הלא יתברך הוא ואומר
 קודם שאחישנה שתזכו אפשר והלא זו בחינה

 שתשובו אחכם מעורר אני למה תאמרו או עתה
 מה לז״א שאחישנה קידם שתזכו הזמן קידם

 שהוא במדבר קורא קיל הנה כי עשיתי ולא לעשות
 שהוא חורב מהר חמיד יום בכל היוצאת קול בת

 של מעלבונה לבריות להם אוי שאומר במדבר
 אתם התורה שע׳י חירות לכס יהיה שעי״כ חורה
 ה׳ דרך פנו וזהו עון מכשול כל ומפנים שנים

 מכשילות כי אחכם לגאול לבא דרך לו שחפנו
 עונית לו אין ואפר המעכבים הם אשמותיכם

 מסלה ישרו התירה ע״י עכ״ז לערבה שידמה

וישאלו אבות חסדי
 רוסה שהוא מי קנ״ר סי׳ ריש א״ה מוי״ס כמ״ש אפשר יכו׳. הורה של מעלבונה לבריות לסם אוי וכו׳ אריב״ל

 נמשלה שההורה וכיון . להוציא איתי דכיפין אומרים יש וכו׳ ערים יש אם עליו קינלת ואשתו זונות
 נא׳ה קי׳ל גס . ממנו מתגרשת והתורה מינים וכפרי נטלה כדכרי עוכק היא אס א'כ וכמש״ל נעונחס וחייג לאשה

 אוי מ׳ש כינת שזה ואפשר .מידו אותה להוציא כיפין רוצה היא אם טליה לבא רוצה שאינו תו5רו על דהמורר ע׳ז סי׳
 למסוק שבמקום לתורה גדול עלבון שהוא מינים כספרי ועוסק התורה מן הפורש כלפי חורה של מעלכינה ליריות להם

 רועה שהיא תורה של מעלנונה לבריות להם אוי וז׳ש עונתה ומבטל זונות רועה לה כדאי שאינו מלך בת הקרושה בתורה
 והוא רה בת עוסק שאיני ממי בק׳ו אתי׳ כלו' וכו׳ עוסק שאינו מי ככל תדע לו ואכוי אוי מיניה בכפרי ועוסק זונות
 שהוא ואף הגישהו שכתורה נזיף נקרא ז: וכן להוציא אותו דכיפין היא דדינא עונתה לקיים רוצה שאינו מורד כדין
 ועיין בנפלים לוקה לו אויה עונתה ונתבטל מנוס ורועה לתורה עלבון עושה אם ק׳ו והדברים זונות רועה ואינו בעל

: פ״א רף חרדים כספ׳
הלא 14

 לדרך תדמה עון העדר על ההורה שע״י נאלהינו
 מסלה בה יש גס מכשילות בה שאין שמלבד

 למהר הקדוש ך1המ .לב לעורר יקר אבני מרוצפת
 מסלה בערבה ישרו וזהו ההיא במסלה לבא

ז לאלהינו
 פירש ,וכו׳ חזיר באף זהב נזם שנאמר

 פסוק י״א במשלי ז״ל הגאון רבינו
 מיד לאשה מעות המרצה כל ארז״ל וז״ל כ״ב
 לא ליד מיד תירה שקבל כמשה צדיק אפילו ליד

 לפי נחשב זר כמו והנה גיהנס של מדינה ינקה
 צדיקים מזרע משה גס הלא כי הפסוק סיף זה

 שזרע יאמר ישוב ואיך יע ינקה שלא ואמר היה
 כמשה צדיק אומרם כי אפשר אך נמלט צדיקים

 אם אך מולידיו אל השקפה בלי עצמו מפאת הוא
פהרע נמלט בזה גם לו שידמה צדיקים זרע יהיה

 זרעם טיפת כי זרע שככת אותה שכוב עד ימשכו
 שהלך לאו׳ שגס ליוסף קרה כאשר נמלט יהיה

 ותשב זרעו טיפח נטמא לא עמה מלאכתו לעשות
 יראו נשר שעיני גם הלא כי והטעם קשתו באיתן

 הלא כי איבריו יגמרו לא יחמוד והלב יפה אשה
 וכו׳ אהב נזם כי יחטאו לבלתי לבס אל יתנו זה

 מהביט ידיחנו האדם לב שיצר גס הלא כי והוא
 הלא מרה ושאחריתה אסרה אשר אלהים אל

 וירחק יראה פקומיח שכלו עיני אשר אלה מלבד
 יפה אשה בחינות המה שלשה הנה כי ממנה
 מראיתה וטוב יופיה בחינת ב׳ עצמות׳ בחינת

 והנה ביאתה טעם הנאת ג׳ לבנה או אדמדמת
 ותמאס בה יקוץ הלא עצמותה אל לבו השם

 חמת היא כן רז״ל אוח׳ דמו כאפר הלא כי בעיניו
 נדח יזכור כי גם ומה דס מלא ופיה צואה מלאה
 לחזיר שלמה המשילה רז״ל במשל וכיוצא דוחה
 חזיר שי כי שווים וקרבו שפיו צואה מלא פי שהוא

 מראה לכל בה הדבק והיופי דנד עוברת כציאה
 כי חזיר באף זהב לנזם ידמה רואיה כל עיני

 פי משחת מקור אל וקרב למראה נחמד הנזם
 כי יפה באשה דבקה איננה הג׳ והבחינה החזיר

 בחינת שבהסיר באופן זולתה יחסר לא הלא
בכעורה היא גם כי על יפה מאשה טעמה טוב



 והמכתב חמה אלהים מעשה והלוחות ואומר
 אל הלוחות על חרות הוא אלהים מכתב
 חורין בן לך שאין חירות אלא חרות תקרי
 מי וכל . חורה בתלמיד שעוסק מי אלא

 מתעלה זח הרי תורה בתלמוד שעוסק
: במות וטנהליאל נחליאל וממתנה שנאמר

פרק ירים דך ■ •■
 רופיה עצמותה מציאות תלחא מגו תלי יישארו

 היחפן לאמר לנו אל ישן ולא אליה יסור פתי מי
 כצואה חזיר פי ישק ושפתים ובשרו עצמו איש ידבק

 עצמו יגע דרכו פי על למען אפו במין או עוברת
 ר א זהב בנזס וכשרו
 תהיה אולת והלא באפו

 יצוייר לו הן כי וכלימה לו
 ומושך עיקר היה

 ומביאו ממקימו הנזם
 סיב לקח לוקח היה אליו

 לא ממקומו הנזם אך
 גזם למשש ואיך ימיש

 הלא כי הזה הדבר כן בצואה יתלכלך ולהניחו
 שלהתחבר נמצא יופיה לאהבת יפה אשה אל הקרב
 בחמת עצמו ילכלך בה הנשאר מראיתה בגוון
 אשה היא חזיר באף זהב נזס וזהו צואה מלא
 ופרת וזהו הטעם בחינותיה מכלל בהס־ר וזה יפה

 הנאות פעם ויוסר ישולל כאשר כלומר סעס
 אל ויושקף יפה בבלתי הוא גס כי על ביאותיה

: לכדנה הבחינות ב׳
 יקח לא איפה א״כ כלומר טעם וסרת יאמר אך

 הנזכרים הבחינות וירא ישקיף כי אשה איש
 כלומר טעם וסרת לז״א מאד עד רבה מצוה ותבטל

 וטענת טעם תמצא שלא באשה אלא אמרתי לא
 טעם בה יש אשר אך לתאוה, רק בה הדבקך אל

 מציאיח על תעשה יתברך"שלא סצותו לקיים שהיא
 הדבר וישר טוב אז לשבח הטעם על רק המעשה

 כי ימלטו לא הצדיקים גס הלא תאמר ושמא
 חאוה כי יפה אפה בתאות ויכשילו יבערו הס גס

 עונג גבול למשיגי להס וידמה לעינים היא
 תאות אמר כן על לאפה יפה אשה בקחתם נפשיי

 הזולת אשת חמוד לבלתי שהוא טוב אך צדיקים
 הרשעים כן ולא להם יקחו יפה אשה כן על

 חבא מתי שיקוו יפה אפה יחמדו כ״כ שאדרבא
: אשתו את לישא וימות בעלה על עברה
 פירש וכו׳ המה אלקיס מעשה והלחות ואומר

. וז״נ תשא כי נס׳ זצוק״ל הגאון רבינו
 מלת כי א( להקשות יש וכו׳ ההר מן משה וירד ויפן
 בידו העדות לוחות שני אומרו ב( מיותר. ויפן

 וארכו טפחים ששה מביו אחד שכל לוחות שני כי
 בידו שחיהס יחזיק שפה ורחבו טפחיס ששה
 לחות באומרו להזכירם מזר למה נ( . אחת

 העדות לחות ושני יאמר ומהראוי פו׳ כתובים
 עבריהם ספני אומרו אחר וגס וכו׳ כתובים נידו
 והלחות מלת ד( . ומזה מזה ואמר חזר למה

 ידע לא מי וגס ידבר שעליהם ודאי כי מיותרת
 לחית נתן מי כן לא שאם המה אלהיס מעשה כי

 מהראוי כי הלוחות על מרית אומרו ה( ברקיע.
אויר הוא הלוחות על כי בלחות חרות יאמר
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 הליטר
מלפניו כשנפטר פה

׳נר משה ששי
 אחשוב זה הנה כי באויר חריתה נתן ומי העילס

 חירות אלא חרות חקרי אל לומר לרז״ל הכריח'
 הלוחות על שהוא גלות ומשעבוד המות ממלאך
 הלוחות חורת שבזכות הלוחות דבר על כלומר

מכשלת בלי היו אם
 ו( . כו׳ חירות היה העגל

 היו פלא היה מה
 מעצס בולטות האותיות

חרותות ולא הלוחות
: בו

 לשמוע קרוב הנה אמנם
 משה עשה כי

 מאמר׳ דרך על יתברך
 ויפן שם שנאמר פרעה מלפני כשנפטר שעשה ז״ל

 כלפי פניו שהפך ר׳״ל אמרו כי פרעה מעם ויצא
 וזה המלך כבוד מפני לאחוריו פוסע והיה פרעה

 פוטר והיה בהר השכינה כלפי ויפן כי פה עפה יתכן
: ויורד לאתוריו

 לא כי הלוחות מעלת לנו הורה כי יתכן וד^1
 אם כי ויורד מהלך בירידה לטרוח הוצרך

 ההר מן למטה וירד מיד לרדת שפנה בפנייה
 כ״ש נושאיו את נישא שהיה החרון ע״ד כלו׳

 כאחת הלחות שני כי שנית עוד . עצמם הליחות
 שלא תמוהין הדברים שני והנה אחת בידו היו

 כי החפץ על תתמה אל אמר ע״כ הטבע כדרך
 משה בידי שהיו גם כי נושאן אח נשאו הלא

 אחר לומר וכו׳ כתובים לחות זה כל עס גשמיים
 שלא רוחניות בהם ניכר היה ממש לחות היותן
 עבריהם משני כחוביס היו הלא כי הטבע בדרך

 בטבע יתכן ואיך צדיהס בארבעה שהוא ומזה מזה
 מפלשת חקוק הכתוב יהיה ממשיי גשמי בלוח

 האותיות יהיו ולא עבר אל מעבר החקיקה
 השני מהעבר מהופכות אחד מצד ביושר הנקראים

 עבריהם משני ביושר ונקראים כתובים רק היו ולא
 הצדדים מן שהוא ומזה מזה כי נם בתוך נס ועוד

 מעבר חקוקים היות עם עבריהם משני נקראים
 בהיותם גס כי אומר היה כן ואס עבר אל

 גדול רוחניות בהס היה משה ביד מוגשמים לוחות
 הוא וק״ו נושאם את נושאים להיותם מספיק
 נושא היה בתוכו הלוחות היות על כי מהארון

 מאמרם והוא שכן כל לא עצמם לוחות נושא• אח
 פורחות אותיות ראה מה מידו וישלך משה וירא ז״ל

 ו שמות כת בם אשר התורה רוחניות הוא באויר
 היחה קדושה כך כל אם תאמר ושמא הקב״ה של

 אס גשמיי׳ שהם עס שבלוחות התורה בכתיבת
 ונסלל בתיכם שוכן הרוחניות איך איפה כן

 נכתב חורה שהספר גם הלא כי מהנשמית
 בגדר לא אך קדושה רוחניות בו ויש בקדושה

בילו נכתב אשר כתב כי נושאו את נושא שיהיה
אדם



 הלבה או אחד פרק

 או אחד דביר או אהד פסוק או אקח
 כבור בו לנהוג צריך אחת איה א£ילו

 למד שלא ישראל מייך בדוד מציגו שכן
 קראו בלבד דברים שגי אלא מאחיחיפל

אנוש ואחה ש.אסר וביודעו א־ופו רבו
כערכי

פרק יחם 1!2
 בלוחות כי על הוא ואס הוא נשמי בעור אדס
 היה חיך יסלא זה נס הלא אלהים מכתב היה

 לז״א גשמי כלוח יתברך מכתבו להיות מבוא
 מכתב נכתב לו כי לומר ,וכו מעשה והלוחות

הלומות היות אחר אלהיס
 כחבירו הלומד ן*. התימה מן היה גשם

 הנה כי לך דע אזה אך
 כדיין והלוחות כאשר

שהות המה אלהים ממשה
 0 רוחני־ עדיין חס בהי

 יתגשמו ערס למעלה
 והמכתב אז משה לפיקבל׳

 כי חזית במדרש מאז״ל והא היא אלהים מכתב
 הלוחית כי חיצב ה׳ קול נאמר הלוחית חקיקת על
 הדביר היא והקול רוחניים חש להבות אי היו

 אתר הלא חאמד ולשמח בהם ונחקק חוצב היה
 רוחניות נתעבה גס משה לשיקבלס התגשמות
 כי חכי החגשמית על ות הרוחנ יפרח ה״תיבה

 הלירית על הרית לז״א הרוחניות יכילו לא
 הוא נורא כי ה' מעשת את והביסה ראה לומר

 סעלס בילשית אותיות לעשות יכול היה הלא כי
 היו הלוח בהתגשס כן עושה היה אס אך הלוחות

 הריחניות בהה הל היה ולא האותיות מתלבשים
 מתתו נשיד בלתי ממעל אלוה בחלק העצום
 איר שהיא בתרית׳ כתב עשה מה כן על יתברך

 הת־ית שהיה ב־׳ופן ריחניות סובל ממשיי בלתי
 ת ח ה על הריח וזהו הלוחות מאיכות למעלה.

 ה־ו־ית '•מימות למעלה היה החרות כי לומר
 ולא ע: אמר והוא הנוח עצס בולע היה לא וע״כ

 המכתב חיכית כי 'ירר־ז גס בלוחות נאמר
 למענה ודבק ינ-שך מולה הליחת על היה החרות
כמבע הליח עצס חיך נשאר דבר ולא התירה בשירשי

: גשמי יעצם תוך החקוק דבר כל ־־
 היה לא כי נימר וכי־ חרות באומרו יתכן

 שבשעיר לוח חיך אותיות החוקקיה כדרך
 שהחרוח ב־ופן הנוח מעצם יחסרי האותיות עבוי
 בזה כי חמר כלי על ונא מהלוח הנשאר על הוא
 שהוא קצתה על ולא כלם הליחות על חרות היה

 ההס נחסר לא כי החריתה אחר מהס הנשאר
 נחקק הקול שהיה באומרם מאז״ל ענין והוא כלוה

 היה כי אש להבות חוצב ,ה קול שנאמר הלוח על
 ולא בנם היו. וסמ״ך מ״ס כן ועל מחסר ולא חוצב
 כי מאלו אוח כל כבתוך הלוח חלק נופל היה
 שבסביבות מה הלוח מעצס חסר היה לא הלא

: בכח בקרבו ניחן רק החיך
 החורת דרך הנה כי הלוחות על חרות יאמר אך

 היחה לא האותיות אוחס כי בלוח כחי
 אך בליח שנחקקו אחר עד בעולס תם מציא

 מציאות בלוחות אך נמצא מציאותם אין מקודם
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 חרך המצאס סרם בלוחות נחקקו אשר אותיות

 שבחקיקה אלא למעלת בעולם מציאותם היה הלוח
 על מרות יאמר וזה הכל לעיני נם מצפייר
 הוות היה מציאותו חרות שהוא פה כי הלוחות

 הלוחית על בהיותם וקיים
 בלוח הנחן טרם שהוא
 ליתר כמשפט לא אשר

 מדרש מאמר והוא חוקקים
 כי למעלה שהזכרנו חז־ת

 הקכ״ה מפי שיצאו הדברות
 מציאותם היה בסיני

 עם ומדברת וקייס חי
 עליך את מקבלני לו ואומר מישראל אחד כל

 נמצא הלוח מל נחקק היה ואח״כ הו לו ואומר
 הלוחות על היה חרות שהיה מת ח א מל היייה כי

 רק מציאותן היה שלא ולא מתחלה מהן למעלה
 והליחות יאמר יתכן ז ז דרך וע״ס חקיקתן אחר

 יש יתברך מעשיו אל מתייחס המה ס .ה א מעשה
 אליו מתייחס הוא אלהים מכתב והמנתב ן מא

 היו כן לוח או נייר או עור הבלי ככיתב יתברך
 שהיו כמאז״ל יתברך דברוחיו ימים יק חיים בחייר

 רואים אדם וכל באויר רשומות נ"אית הדברות
 ואחר באויר ונרשמים ריחניים התם הקינות חת

 על חרות הכתב אותו היה ח-היס מכתב הייתי
 עודנו חרות יהיה ;נחקק עס כי לומר הנו־ות

 לא באויר בעצמו נרשם אפר הריחניות תוה מצ
 דבור כל שאמר יוחנן לר' גס ימת מציאותו נעדר
 לא כי מלאך נברא הקב״ה ספי צא שי ודביר

 שמציאותו בעוד אלא בלוח חקק בה המלאך נתבטל
 הלוחת על חרות וזהו מהלוחות למענה נשאר
 הלוחית על ההוא המכתב הוא גס ח־־ות היותו כעס

 חרות אלא חרות תקרי אל אמרו ויז״ל כשהיה
 תקרי אל לומר שהזקיקס המות ממלאך או ית רג

 שיהיה אמרו כן על בלוחית חרות היל״ל פחנ״ר
 על פרי דבר על ע״ד הלוחית בשביל חרות להם

: דבריו ועל חני-ותיו
 פירש וכו׳. ומידעי חלופי כערכי אנוש ואתה

 פסיק כ״ה בתהליס זצוק״ל ן הגא רביני
 וה־שע האייב הנה . וכו׳ ה׳ בלע :וז״נ י״ד

 חיתם שתבלע יאות חהרנס שלא עם הנ׳כר
 ירחו העם שכל לשונם ג1פ לפחות או כקרח
 כדור חמם ראיתי כי הוא והיעעס כר מ ויקחו

 האלה מהאנשים רשע ועיי קרח כעדת וריב המבול
 על יסובבוה ולילה יומס הלא כי תקנה אין

 להחריבה מהתון מהבאים לשומרים חומותיה
נירמיס דברים ב׳ שהם בקרבו והעמל ואון

 לא אלה מאנשים בקרבה שהווח אתר כי חרבנה
 אלו כי והוא ונורמה חיך בפרהסיא מרחובה ימיש

ומתפקרים רשומים אנשים והם רשעה עושים
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 רעה עושה שהמלך אומרים הי גם ומה השאר כל

 יעיזו אדרבא כי להוכיחם המלך יוכל ואיך
 עשית כן שעל כלומר בחמימי ראשם כי באוסרם

 עדת שאר כל תועלת היא כאלו רושם דבר
כמפו' בקרח כאשר ישראל

 פירש .,וכו לכם נתחי סוב לקח כי שנאמר
 וזיל ב׳ פסוק ד׳ במשלי זציק״ל רבינו

 הוא יקפיד למה לומר לבך על יעלת אל יאמר או
ומונשמת המלובשח לנו נתן אשר תורתו על יתברך

 ויקחו שיראו כמקימו
 היה זאת טל והנה מוס׳

 להשיב יכול . אחישיפל
 כ4כ עלי כעסת זה מה
 של זקנו קרוב היותי עם
ואחה אהיב ורע שבע בת

 שחרפך שמעי על חסת
יד בולנגוע הנחת ולא
 מבקש היה שאול וגס

 לידך ובא נפשך
עס כמדבר בא כן על

וחננחו

 קל דברים והלא ומיודעי אלופי כערכי
 למד שלא ישראל מלך דור ומה וחוטר

 קראו בלבד דברים שני אלא טאהיהופל
 פרק מחבירו הלומד ומיודעו אלופו רבו

 או אהד פסוק או אחת הרכה או אחד
 עאכו״כ אחת אות אפילו או אחר דבור

 אלא כבוד ואין כבור בו לנהוג שצריך

 ותמימים ינחרו חכמים כבור שנאמר תורה
 שנאמר תורה אלא טוב ואין טיב ינחלו

:אלתעזובו תורתי לכם נתתי טוב לקח כי

 אצלנו
 הסודיית

היא

 הלא
 אשר

העיקר

 הבחינה
 לה
אצלו

 הזה בדרך אך יתברך
תכונותינו כל אס לו מה

או ממנה יהיה
 מבינותינו

הבחינה
 עס
הזאת

 עקיצת אדם מרגיש יוחר הנה ואומר אחיחופל
 לא כי וזהו האויב רומח מהכאת מהאוהב מחט
 אשית ולא שאשב כדי לי היית כשמעי יחרפני אויב

 לי היית הגדיל שעלי כשאול משנאי לא וגס לב
 אך ראיתיו לא כאלו ואעשה ממנו נסתר שהייתי

 איש מגדר גרוע היותך שעס כערכי אנוש ואתה
 עוד ולא כערכי חפבחיך אנוש בגדר רק אדם או

 אשר ומיודעי אלופי גדר עד שהעליחיך אלא
 מסודות ד ם על נדברנו כאשר סוד נמתיק יחדז

כמוך כמוני הסוד אל טעם טוב ונבקש התורה
ועכ״ז עלי העדפת ולא הסוד ממתקים היינו

 הלא כי ברגש נהלך אלהים בבית כי הגדלתיך
 לא אחריו והעם בדרך לבדו ללכת המלך דרך

 ראש היה מלכותו זולת כי דוד גס ומה מצדיו
 מלוין היו וחכמיו מם שזקני הקבלה וראש הסנהדרין

 מהם יהיה אחיתופל שגס והראוי מאחוריו אותו
 והקבון הרגש כאשר רק כן עשיתי לא אני אסר
 הולכים היינו כי אחריך היה כן המלך אחר הולך

 שנינו אחל ישראל מגדולי וקבון והרגש צמודים
 כנודע אלופו לרבו לא אס המלך יעשה לא וזה

: טובה כפוי היית ועלז

 אלו מתייחסת
 בלבד כמלבוש

 על סודה
לקח כי

וגם

 מרוח
 היות
 לבלתי
היא

 תוכיות אל
 אמר כן

כו׳ טוב כך
לכם נתחי אשר ביד ונתפס הנלקח גס כלומר

שגשמוחיה
הלא הגשם

יעצרכס ולא לשחלמדוהככס
כי רוחכם על יעלה ולא הוא סיב

 הימנה ידי סלקחי והלבשתיה שנתתיה אחרי
 נותן ככל ואהיה אני קדוש כי מלובשת להיותכם

 שנחתי גם כי הימנה ידו הנותן שמסלק מחנה
 וזהו חעזבוה אל לכן היא תורתי עדיין לכס

 הסוד דבק בזה נס כי והוא חעזיבו אל חירחי
 :בגחלת הדבקה ממשייח הבלתי כשלהבת והרוחני

 לקחת על ארז״ל רבה בשמות הנה כי יאמר או
 וזהו בחנם ולא מקח היא שהתורה באדם מתנות
 מתנות ח״ל דמים ליחן צריך שאתה יכול לקחת

 התורה בדמי מזניוחיך ה׳ ינכה שלא פס וביארנו
 וזה כמתנה אס כי לך לתת השי״ה זיכך אשר

 להדבק תורתי מעלת בעיניך תקיל אל פה יאמר
 נס ושוב הנלקח דבר כלומר טוב לקח הלא כי בה
 שנתתי ותראו טוב הוא בעצם נלקח היה אם

בה תזלזל אל נכוי בלי חנס מתנת כלומר לכס

אבות חסדי

 הלא כי ערכה להקטין חנם אותה חתי על
 לבלתי תעזובו אל לכן אלי מתייחסת היא

; אמריה מתוך שלא

 תורתי
הבין

כך
 על שממל דמ;ך דקי•) במאי אפשר . וכו' מאחיחופל למד שלא ישראל מלן דוד ומה מ״ו דגרים והלא ד

טל שמחל ורב לו הוא דנזיון לאשהו חולצין ולא חולן דלא דמלכים ס׳נ הר׳ס ופסק מחל כסדו איו
 שאיו ישראל מלן דוד מה וז״ש לחכם שרי הא כי מלוה כדנר דבויון לאשתו וחולצין וחילן מחול דכנודו סי״ל

 כ׳ש הרמב׳ס כמ׳ש כשמו אדם לכל קורא שהמלך אן רני לאמימושל קרא אפ׳ה לו הוא דבזיון משוס ממצוה ונמנע מחול
 מהר׳ר החסיד להגאין רוקח מעשה כספ׳ עיין דברים שני שלמד המלך מרוד אמד אות לימוד ועניו מחכרו הלמד לחכם

: שפיר דפריק זלה׳ה מקראקא אלעזר
 ככור לז׳א אשתי בירושת זוכה שהעל לפי אפשר . כו׳ תורה אלא טוב ואץ טוב ינחלו ותמימים ינחלו חכמים כדוד

 ימורישה מנחלת אני כדתנילעיל אוהב שנקרא לשמה בתורה לטסיק שיכה למי אוהיייש להנחיל יוש׳ה ינחלו חכמים
 אחי כשמטין לת׳ח המחזיק כלפי טוב ינחלו וחמימס החומרית אשתו בירושת זוכה אשר כלפי וזהו עולמות ש״י אומו

 בתורה שזוכים טוב ינהלו וזהו הת׳ח טם ושינה וקורא הורה למחזיק מלמדן דבטוה׳ב ככהתהלקט נספר •סוב ו רים מ
 חתם ותלמדו ונו הט אל תורתי ומיהו מטות ט׳י בה שזוכה במקח כתורה דגם לכם נתתי טוב לקח כי שזש׳ה ואפשר ממש

 ומייתי כראמרן המחזיקים טל טוב ינחלו ותמימים דדריש וכו׳ טוב לקח כי שנאי תירה אלא טוב ואץ ו*״ש מצמכם
: בממונו שקונהו במקח בתורה שזוכה טוב דלקח מקרא ראיה

 כבודו
 כבודו
כבודו
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משה ששי פרק יחם 114י

 נמה בל להזהיר
לנו זרה אשה היא

 בא
כי

 הגאון כינו ; הירש . כו׳ חורה של דרכה כך
. וז״ל ואילך ח' מפסוק ז׳ משלי זצוק״ל

 כי שלישי דרך יתכן עור
 טעות חכמות מחר אשורינו

 אל הקרובה נפשנו מפאת
 ויאמר התורה קדושת

 חסר נער בבנים יקרה כי
 יבא מעט מעט לב

 גרש כלה עד בהיכלה
 האמת מדת עצמו יגרש

 הומיה וזהו דרכים
 לא בביתה הלא כי

 מחכמת בחון פעם
דע. אמונה משוללי

 לך באמור באמת תביאך בפלח פת תורה של ;
 כי חסרת מה קנית דעה הארץ. ועל תשתה בטשורה ומים תאכל
 בהגיע אך רעה ראית לא עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן

 מפינותיה פנה כל אצל אשריך לך וטיב אשריך כן עושה אתה אם
חארב אז אמונותיה וסע •בעולם

דרכה היא כך ה

 העברה דרך כעובר בה יבא מתחלה כי ועיקריה
 פינת אל נפשו לנגוע ומאנה ומתנת משאה בשוק

 עצמה בסנה ולא פנה אצל רק הרעית דעותיה
 דרך זה וגם פנתה אל נגוע בבלתי סובב רק

 פסיעה יצעד ביתה דרך לקו קו ואח״כ העברה
 פנימיות בית בדרך ומחזיק הולך יהיה פסיעה אחר

 רק לבד העברה ולא השארריס המרים סברותיה
 מפני יבוש ועדיין אשדנו באהלי כמהלך יצעד

 בנשף רק בפרהסיא דרכה צדיק לאחוז הרואים
 דרך ללכת האדם היחל כי ויהי וכו׳ יום בערב
 לפעמו פניו להקביל זרה אשת רוח חמרן אז ביתה

 עבירה לך אין הלא כי והענין אמונותיה במחנה
 העובר כל כן על כי טומאה בכח תדבק שלא

 והנה מקורה אל מתייחס קטיגור יוליד עבירה
 בבא ובכן הטעות היא העבירות שבגדולת גדולה

 ההיא הטומאה כח יצא יצוא אז ביתה דרך איש
 רוחו אח חעיר רק כרומזת בו הדבר לא1

 והיא לו ותאמר פניה העיזה כאומר בו כמדברת
 כי זונה והיא טענותיה בייפוי מקושטת זונה שית

 אצלה זרים את חקח הארץ גויי אישית תחת
 טומאתה בתוך לטמאה המה בארן אשר קדושים

 טענות בפחיות אליו חבא כי לב נצורת והיא

 חדשים ו׳ ימתין חולה הוא אה וגם כעונה אסור רעבון דבשני דקי״ל מאי לסי אפשר .כו' תירה של דרכה היא כך
 מי וגם שיתישא עד להמתין צריכה לרשואה הראוי חולה אם הגבורים שלטי הרב וכתב ע״ז סי' בא׳ה כמ׳ש

 בעלמא גבר דדרך דהגם לנו ושירש שנה דנא קבל הל שם. כמבואר אותו שאומדין מה לפי אלא חייב אינו בריא כאינו
 מאשתו ושנא שנא מל־ בת כבודה חשובה אשה ודרך התורה עונת מ״מ האמורים צודין בכמה פטור מקום בו ים

 כאשתו אינה גבר דרך כמ׳ש חורה של דרכה באומרו הרמוז התורה דעונת תורה של דרכה היא כך וזים .החומרית
 וכו׳ במלח שת לבדו להם בה תאכל במסכנות אשר רענון בשנת ואף הורה כל ועונתה דרכה היא כך אלא הגשמית

 המחזיר עני אפי' רמ״ו סי׳ בי״ר כמ״ש עמל אתה ובתורה מעונתה נגרע אין עכ״ז ותשכח חולה שאתה וכו׳ צער והיי
: לתורה עתים לקבוע חייב יסורין ובעל הפתחים על

 אמרו בה מתקשט וחציה ומתפרנס מוכר חציה קשים של חבילה מביא היה דריע דר״נ באבות במ׳ש אפשר א״ג
 שאינו ואחת כנגדן מתחמם שאני ואחת בהם שונה שאני •חת בהם מסתפק אני סיפוקים הרבה וכו׳ שכניו עליו

 הארן ועל וז׳ש בתורה לעסוק כדי לישן יוכל שלא כנגדו עשן מעלה להיות מכוין ר״ע שהיה נמצא . לישן יכול
 שלא המצאות עושה שהיה כר״ע תחי׳ צער וחיי ללמוד שתקום כדי וכסתות בכרים מנוחה תמצא שלא כדי תישן
 תחיה צער וחיי זז״ש ושפלה תורה ומאבד הוטפתו ושינה הפיכי דמיפן נרחב כ׳ר על שינ׳ה ומאי לישן יכול יהיה

:ממל אתה ובתורה

 אך מבחוץ כזונה מקושטת היא או לב חוסר
 היא כי היא הבל הלב אל המתייחס חוכייתיה

 תתחיל לא כי דרכה וזה נצורה כעיר לב נצורח
 תקדים רק אמונותיה ברוע דבריה בפתח לך

 ומעקשת הולכת לך ולאס תחלה והכנות הקדמות
 חסדי

אל

 וסוללת הולכת ואח״כ היא
 רק והתחלותיה רגליה ישכנו

 בהקדמותיה תשתמש זולתה
מן שתבא ברחובות ופעם ;ה

זה ובכל המפורסמות

 בל כח מאמצי כל וחשים ברשתה למשכך לך
 הדבר בא עד שתחזיק בו והחזיקה וזהו ממנה חרף
 בו תדבק כי לו ונשקה כן ואחרי בלבו מה בצד

 נשקה כאלו ודמה בה נפשו הוטמאה אשר אחרי
 משל שהוא פה אל פה נפשיי דבקות שהוא לו

 ויהי כד״א הפת אחר מתייחם הנפש כי הנפש
 התדבקות ואחרי ממללא לרוח חיה לנפש האדם

 כל וישם ה׳ מתורת להדיחו סניה העיזה אז בו
 וכו' עלי שלמים זבחי לו ותאמר בזרה מעייניו

 וישראל משה מבדח בי תעסוק כי לך טוב לומר
 שאיננה לחם בה תאכל במסכנות בחורה הלא כי

 במלח פת תורה 'של דרכה זה כי יסורין בלעדי
 יהיה שגם אצ״ל בי אך תישן הארץ ועל וכו' תאכל

 לזול׳ להאכיל גס אס כי לאכל בשר אך לך
 זבחיך יהיו ק ולבעלים לכהניס בהם שיש כשלמים

 יהיה וזהו להאכיל כשלמים ואכלת תזבח אשר
שהיום ה׳ חורת ע״י משא״כ ובשבילי עלי לך

היום אנכי אך שכרה ■ ליטול ומחר לעשוחה
 יצאתי לחם לשבוע לך לסיב וע״כ נדרי שלמתי

אתה קדמחני כי ואמצאך פניך לשחר לקראתך
תישן הארז על התורה עסק שע״י ובמקום
ויועצי מלכים כל כי וכו׳ ערשי רבדתי מרבדים

 חכמתך יפה לשמוע תחתיך יצעו כבוד מצעות ארץ
 יהנה ובך לנפשי תהנה תורתי הלא תאמר ולבל
 וקנמון אהלים מור משכבי נסתי לז״א לבדו גוסי

 כך ואחר . מהם נהנית הנסש טובים ריחנים כי
 קנין בך ותקנה שמיס יראת מקרבך ידיח לקו קו

אמונות אבות
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פריז ירים ז 15
 בלבבך תאמר פן והוא ה׳ שנא אשר רעות אמונות1

 ולא קללה עלי ויבא שבשמים אבי ימושני אולי
 לילה מפחד חירא לא לאמר תקדמך ע״כ ברכה

 עד דודים נרוה לך ושוב ללילה הדומה העה״ז של
 הרחוקים כי באהבים ונתעלסה העה״ב של הבקר
 לשון לכה וז״א פה המתעלסים הס ית׳ מאיתו
 בה אתה אשר חך מחול לך לך כלומר הליכה
 זו סברה בך שקוע ואחרי וכו׳ דודים ונרוה

 מאמונוחיה אמונה יון בשינו ותיטעך תביאך
 להולכים יישב לא זה למה לך חאמר כי והוא

 בביתו האיש אין כי רק זה אין אך ה׳ כתורת
 שהוא חלילה כבודו הארץ כל מלא אין כי כלומר

 סהר ועבים ה׳ רם כי ההיא החכמה מדעות א׳
 מלילה משגיח אין כי רעה לעשות תוכל באופן לו

 הלא כי הזאת האמונה מל בעיניך יארע ואס
 כדורות אדם לבני ונפלאותיו מעשיו רבו מה

 מרחוק בדרך הלך לפחות לך תאמר ראשונים
 תאמר ושמא ביתו החריב מאז השגחתו וסילק

למושב אוה פה כי ביתו אל יכסוף יבצר לא הלא ־
 היא גס הראשון כמשפש אליו ישוב מהרה וקל לו

 מלהיות צר אשר הכסף צרור לך אמריה חשיב
 והוא בידו לקח בתחתיניס דירה לו היות אל כוסף
 להיות אליה תשמע לא ואם יפתח לא וסגור צרור
 תאמר לפחות ישוב עוד כי ותאמין בכל כופר
 מסולקת ידיו מהיות יבצר לא עתה כי אליך

 שיבא יהיה ואס כבודך השמים מעל כי מהעולם
 יבא אדם מבני המכוסה יום הוא הכסא ליום
 ללכת לבך תשית שלא באופן פה ישגיח ואז ביתו

 ואין כעת הארן את עזב כי יתברך בדרכיו
 הלא האלה הדברים כל על והנה חלילה משגיח

 תמימה ה׳ חורת ראו מאשר שתי מי לאמר נפלא
 השתו לז״א האלה הרעים לדברים אליה ישמע

 שלקחחו לקחה שברוב אחרי כי וכו׳ לקסה ברב
 את לשמוע השחו לו לאש בו והחזיקו בתחילה

 תדיחנו שפתיה בחלק הכנסו שאחרי נמשך דבריה
 אל רק יביס לא ממש עניניה בתוכיו׳ שאין גס

 והנה תדיחנו וז״א האמת מדת וידע שפתיה חלקת
 אך הזרות סברות וקניני המעשה עליו רע תחלה
 אחריה וילך מעש ועוד כרחו בעל כנדח יהיה

 לא כי פתאום וזה אחריה הולך וזהו מדעתו
 ואס יעשה אם לאשו מחשבות לחשוב חחגנה
 וזה בה הדבקו אחרי עליו תשתרר הלא כי יחדול

 ידמה יחדול לא עושה הוא בנפשו יכיר כי גס
 לבו יאשם יותר ובהשתקעו יבא סנח אל לשור

 האויל את שיקשקשו כעכס רק כ״כ מהרגיש
 ירגיש כן לעומתו עימד מוסר כי להזכירו

 כשור לו ידמה לא אך דין יש כי מה התעוררת
 ומזה הוא מות בן כי יעריך לא כי יבא שבח אל
יפלח פד אלוה יוכיחנו בעה״ז שנס גדר עד

נח ; משה ששי
 השמים מן כי לו ולהורות כבדו את הייסורין חץ

 פח אל צפור כמהר כרגע יסוריו יהיו יוכיחוהו
 רק מכה המזל אין כי יצאו מה׳ כי יכיר למען

 שוה איננו זה כל כי לבו ערל וכ״כ בהדרגה
 הוא בנפשו כי ידע ולא שכור כאיש יהיה כי לו

 עד ישוב לא רעתו נמשכה וממנה שימא אשר
 כיון שבע כי ידרוש לא צבאות ה׳ ואת המכהו
 כי באופן ההשגחה אל יפנה ולא השבע מכמש

 בצרתה ולדבק ה׳ חורת את עזבו ומר רע
 ן די מלומר שפחותיו יבלו מד רבה רעתו כי

זצוק״ל הגאון רבינו פי׳ .וכו׳ תאכל במלח פת
 על פירושו שייך וגם . י׳ג פסוק ך' במשלי
: וז״ל שינה מיעוש

 איש יבשח אל השכל מוסר ילמדנו פשושו ירך
 יחסר ולא תמיד יהיה כן כי לחשוב בעשרו י

 תנתק הלא כי ערשו על סרוח עודנו גם לו
 נתלמד כי רעתו וחכפל ויורש התקוע היחד וחמוש
 לביתו יעשה ולא שינה תרדמת תפיל בעצלה
 אל להזהירך אוסיף עוד ביתו רעבין שבר ויגדיל
 לראות עיניך פקח וזהו במותרות עצמך תרגיל

 וכיוצא ויין בשר תשבע ולא לחם ושבע הנולד אח
 הדלות צער הרגיש לבלתי לבדו למס רק בהס

 בשר באומרו ההורה מוסר והוא עדיך יבא כי
 על אם כי שנועה הזכיר שלא לשבוע ולחם לאכול

לבדוי: הלחם
 ומצות חורה סיגל אשר יאמר פן יאמר רמז ודרך

 ומצות חכמה ומצאתי העשרתי אשר לרוב י
 קנייני שסף בתרדמות ואשינה לי אנוח עתה

 תאהב אל וזהו המעשה ומר רע הלא כי בעה״ז
 ממון של שסופו תרדמה שינת חאהב אל לומר וכו'

 אהבת בלבד ולא סיגלת אשר מכל תורש סן
 עסקי אל נוטה היותך גס אם כי תשנא השינה
 זולתו העה״ב מעסקי תישן שלא באופן העה״ז
 ומצות חורה דרכי על פקוחות בלתי עיניך שיהיו

 סיגלת ואס עיניך פקח וזהו תשמור מזה גם כי
 חורה: כל מלחמה אלהיך לחם ושבע תוסיף עוד כבר
 אל ההורה מתופשי ואיש איש כל אל יאמר אך

 כי לבך ישכב לא בלילה גם כי שינה תאהב
 וחשכח תורש פן בלילה אלא תורה של רנה עיקר אין

 מותרות תאהב אל תעשה שנית וזאת חלמודך
 רק דבר על מהשכל שכלך עיני המסמיס ומעדנים

 ולא לחס ושבע שכלך עיני הס עיניך פקח
 האכל במלח פת התנא כמאמר וממתקים משמנים

 יאמר פן שאחריו פ׳ גס בזה להמשיך ואפשר
 עניתי אני יאכל במלח ופת בחורה הבוחר איש

 יבא לא ויין בשר וגס כחי מתשת חושיה כי מאד
 הלחם על ולא אוכל אני אשר הלחם אס כי פי אל

 תמים צדיק איש כל האס וכי האדם יחיה לבדו

וכמטהל כמצרף לצרפו תמיד שיצטרך בעיניו רע
כסף
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 אל ל :הבא לעולם לך וטוב הזה בעולם
 כבור תחמוד ואל לעצמך גדולה תבקש

 לשלחנם תתאוה ואל .עשה מלמודך יותר
 וכתרך משלחנם גדול ששלחנך מלכים של

 מלאכתך בעל הוא ונאמן מכתרם גדול
 תורה גדולה ז :.פעולתך שכר לך שישלם

 שהמלכות המלכות ומן הכהונה מן יותר
 בעשרים והכהונה מעלות בשלשים נקנית

 ושמנה בארבעים נקנית והתורה וארבעה
 האיון בשמיעת בלמוד הן ואלו דברים

בשכלותהלב הלב בבינת שפתים בעריכת

 רע רע הנה כי החסן על תחמה אל לז״א כסף
 עדיין אומר תמיד כאלו יתברך הקונה יאמר
 במדרש כמאו״ל לו ואחל אך וטהר ורחץ רע אתה
 אל בא יתברך שהשם וכו׳ לגנו ירד דודי על חזית

 ונסלו כצדיק ומריח העה״ז
 למעלה עמו ומוליכו

 שהקונה לו ואוזל "הו
 יתהלל אז מפה לו אוזל

 כי הצדיק איכות נמהלל
 מבקש זאת ולמען טוב

שיאמר ולא ביותר להשביחו
:חלילה רע לטוב

 פירש סחורה מ^עוט
ראה בל הגאון רבינו

 ממך ירבה וכי וז״ל
 אל א( לב לשית ראוי וכו׳

 בשמוש בשמחה ביראה בענוה באימה
 התלמידים בפלפול חברים בדבוק חבטים

 במיעוט בטהרה במשנה במקרא בישוב
 סחורה במיעוט שיחה במיעוט שינה

במיעוט תענוג במיעוט שחוק במיעוט

 ויענו
 לדבר

 חבל
אוכל

מפי אבות חסדי
 אץ ונגדים ומשחה מאכל הגוף דנטניני המוכר חכמי מ׳ש בכקדיס אפשר . וכו' לעצמך גדולה חנקש אל ן

 כסאוה ותדיר ישנע ולא עולמו יאנד זה ידי דעל שאגנו עשירים הדור לגדולי עליונה כמדרגה להסתכל לאדה
 ישגיח לו נשר והעיני זכו' והכביד וההאוה הקנאה וכמ׳ש לו כדאי שאינן כמעלות לעלות דוה היום כל יתאוה

 שש יהיה ועי׳ז ליה לית הכנא דאפילו גכרא חזי ליביהה* ר׳ע דאמר ן׳ דף כנדרים וכמ׳ש ממנו למטה כהוא במה
 ישא בהן וכיוצא הענוה ורוב חטא ויראת ההורה עסק הרוחניות המעלות לענין ואולם וכוטה שוקט ושוכח רואה ושמח

 הב' כינת הקודמין כת פי׳ ובזה אח׳ז במעלו׳ת יום יום עולה להיות ממנו לגדולים ורעיוניו מעי־יו וכל עיניו אח
 שהתורה ומדו״ת ומצות לתורה רמז שהוא חיים אורח לענין ככונה מטה משאול סור למטן למשכיל למטלה חיים אירח

 טובה תוספת יום יום מהם לקנות ישראל בגחלי הימנו למעלה יסתכל המשכ-ל וכיוצא טובה ועין כעניה כהן נדרשת
 אני ונס .בחלקו שמח ויהי׳ ממנו למטה תמיד יסתכל מטה העה׳ז בעניני משאיל סור למטן אמנם נפשו שלימות על

 הארן ועל יום יום לעלות ישתדל ממעל לשמים הנוגע דבר דכל מתחת כארן ועל ממעל כשמים לדכר סימן במעתי
 מתחת שלמטה במה ויסתכל הנאותיו למעט יראה מתחת ואביזייהו אינהו למלכם וכסו דמיון מידי לארן כנוגע דבר
 בקש נפשיות במעלות לעלות לנפשך גדולה אמנם אינשי מן שרדין בזה כי לגופך פי' לעצמך גדולה תכקש אל וז׳ש

 בלבד זו לא לעצמך גדולה תבקש אל דאמר! בא מפרש והדר טובות ומדות ומצות כתורה להתגדל מחופש חשש וחפש
 ולענה ראש פויה שיש זו תאוה ט ככוד תחמוד לא המדומה לכבוד בלבד להחאוות אפי׳ אלא יטירחא כפיעל תכקש שלא
 שיש מה טל להוסיף בלבד להתאוות די לא כי הוא להפך טונות ומדות מצית נתירה הנפש גדולת נענין אך כוסם מנת

 נראית טונה הוספת ולהיסיף מעשה לעשות להודיז צריך אלא הספיק לא התאוה כי בפעלך עשה מלימודך יותר אלא נך
: עשה מלמודך יותר אומרו והוא לעין

 דאי דקי״ל מאי כלפי ואפשר גבר דרך ד״א במיעוט דמפרשי אית ד׳א במיעוט תענוג כמיעוט שחזק בסיעוט 1
 ישחק שלא דע״י תענוג במיעוט שחוק במיעוט לז״א ח׳ח היא אם אף לפיקד׳ חייב קמי׳ מרצה איצויי

;ד״א סמימוע ישי? ואו נמחו; למחוי סבא לא ומשסה במאכל יסענגו ולא ממש
מ?י?8? *י־ ------- -

 המקום ממך ירחק כי אומר
 כי אומרו בכלל כי

 הוא. הדרך ממך ירבה
 איש בהיות הוא כי ב(

 לא אחת מעיר רחוק
 המקום ירחק כי נאמר
 המקים הלא כי מהמקיס הוא שירחק אם כי סמנו

 האדם אך הוא קבוע כי ירחק ולא יקרב לא
 או מהמקום שירחק לומר יצדק עליו המתנועע

 תרחק כי לומר היה מהראוי איפה כן ואס יקרב
 זה למה ג( . המקום ממך ירחק כי ולא מהמקום

 שמו את לשוס אלהיך ה׳ יבחר אשר ואמר האריך
 הסמוך בפסוק כי יובן המקום באומר כי שם

 אלהיך ה׳ לפני ואכלת ואמר מיניה דסליק
 פה חזר ולמה שם שמו לשכן יבחר אפר במקום
כי ידע לא מי ,ה יברכך כי אומר ד( .לאומרו

: העשירתו היא ה׳ ברכת
 החזיק לבלשי אדם בן במדש דופי ישן אמנם

 מקום של בשבחו וספר לקינו טובה
 לאטו האדם אש ומנהל יתברך מדותיו על שמעביר

 ענושנוחו מרוב שטחו לפי
 והוא גדולשו עוצם עם
 בכל האדם בני כמקרה כי

 חורתיגו תספר תורותינו
 עשירי לקצש נקרה שהיה

 והוא ההם בימים עם
 נעל לאיש יאמרו אם כי

 דינרי אלפים עשרת
 בהם ונותן ונשא זהב
 עתים תקבע לא למה

 נכסיו ככל כראובן לתורה
מאה עד יגיעו לא

 בכל הלכות ושונה דינרים
 העשיר יחרץ אז כי יום

 שבא לעימת עזות
 אליו ויאמר אחו

אתה אשר הלחש מל
 ולא כור ואתה

 הלא כי תדבר בדעס לא כי איש ולאי חמור אדם
 בשעה לפניו אשר מעט הן אלו הזכרת אשר ראובן

 כי אנכי אך בעסקו ליטפל לו יספוק ביום אחת
 וכל היום כל הלואי ידי מצאה כביר וכי חילי רב

 לפעמים כי במעוני ולחת לשאח לי יספיק הלילה
 בתורה לעשוק עתה גם ומה פנאי לי אין לאכול

 מעט יתברך השם השיב אשר כי יאמר כי הנה
 הרבה אשר היא אך בתורה לעסוק יאתה אליו

 אשר ה׳ בתורת לעסוק נו ראוי אין לו להטיב ה׳
שומעות שכך לאזנים ואוי ההוא החיל את לו משה



פרק ירים
 וכסיות וסכלות הוללות אין כי ההוא האיש משי

 דברה אחשבה הזה כדבר והלא מזו גדולה סובה
 וירבה ועושר הון ה׳ לו נתן אשר איש על חורה

 בהמה ומעשר ויצהר תירוש דגן מעושר מאד לו
 אם וינה ה׳ לו חנן אשר
 שקוע היה ה׳ בית חשק
 הנה יאמר לו הראוי בלבי

 אשל היה מעס אס
 הולך הייתי ,ה חנני
 לבלתי אגרע ולמה שסה
 יתברך לו להחזיק לכת

 אשר הטוב כל על סובה
 מקל לי להיטיב הרנה
 אשר רם מאיש וחומר

 היות לבלתי ילך ה׳ בית
 טיבה כפוי יתברך לו

 נתן אשר המעט על
 לחי יאמר אמור ואדרבא

 ה׳ עיר אל ללכת יאתה
 שאתו שיוכל למי לא אם
 אני אך הוא מעט כי

 ויהיו משאתו פלי ירבו

 באמונת טיב בלב אפים בארך ארץ דרך
 מקומו את המכיר היסורין בקבלת חכמים
 ואינו לדבריו סיג העושה בחלקו השמח

 את אוהב אהוב יעצמו טובה מחזיק
 את אוהב הבריות את אוהב המקום

 מתרחק המישרים את אוהב התוכחות
 ואינו בתלמודו לבו כגיס ולא הכבוד מן

 חבירו עם בעול נושא בהוראה שמח
 האמת על ומעמידו זכות לכף ומכריעו
 לבו ומתיישב השלום על ומעמידו

 ומוסיף שומע ומשיב שואל בתלמודו
 לעשות ע״ט והלוטר ללמד מנת על הלומד

 שמועתו את והמכוין רבו את והמחכים
 שכל למרת הא אומרו בשם דבר והאומר

 גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר
 בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר לעולם

כדרכי

 בהקדמתו בח׳א מאירות פנים הרב במ׳ש אפשר אומרו. בשס דבר והאומר שמועתו את והמכוין רבו אח רמתיים
 שהוא מי אמנם מרבו תורהו שכל ידעי דכ׳ע רבו משם הלכה שיאמר א׳צ גמור תלמיד שהוא דמי

 ולא המוליד הוא הדין שאותו יסנרו בסתם יאמר אם אז בתורה לחדש לי שיג וכי שיח כי זכה דכבר חבר תלמיד
 את המחכים וז״ש עש״ב דברכות ׳ב5 הירושלמי מאמר פירש ובזה רבו ע׳ש יאמר מרבו ששמע דמה צריך לזה רבו
 מרבו ששמע מה שמועתו את שיכוין זה רבו את מחכים והוא רניה בהדי וטרי ושקיל חבר תלמיד הוא שבנר רבו

 על להיסיף לו נראה ואס חבר תלמיד שהוא כיון שלו שהוא סיבריס סתם אומר דאם אומרו נשם דבר ויאמר נדרדוה
 מוסיף שהוא ומה אומרו בשם דבי ולומר שמועתו אח לכוין צריך רק רבו נשם יאמינו לא התום׳ שאותו יזהר רבו דברי

:מטריים יהיו רבו יביי אבל כתס יאמר
גדולה !5

 את יתברך הטיבו רוב לשי כי נמצא לטורח עלי
 זה ואין סובה יתברך לו מהחזיק ימעס האדם

 שיוסר הסיבה היה ה׳ לו נתן אשר שהונו אס כי
 ה' בחר אשר המקום וקדושת ה׳ בית חשק מ!בו
 זזה יתברך מיראתו ונשמט והולך בו שמו לשכן

 תוכל לא כי הדרך סמך ירבה וכי הכתוב מאמר
 לו הרב השיעור כל אשר איש כי לך ויראה שאתו
 לטורח עליו יהיה כי ללכת יתחייב לא כמוך

 שהמקום אם כי זה אין כי לך דע אתה נשוא וילאה
 כי המקום ממך ירחק כי וזהו ירחק ההוא הקדוש

 ירחק וקדושתו הוא הלא בחשקו תמעט אתה אס
 זש״ת המקום ממך ירחק כי חהו יותר או ממך
 בית והוא ממנו רחוק שהמקום לומר ■צדק ואיך
 שמו לשכן ה׳ יבחר אשר לז״א בחירה לו שאין

 שם השוכן ,ה שם הוא המקום באומרו וא״כ שם
 לאמר ליך שמת שלא על ממך המתרחק הוא כי

 וחמורים סיסים כמה אשכיר אס הוני יאבד האם
 הדרך ממך רב כי לומר לך גרם ומה אתי ונשאו

 אשר סובה רוב הוא הלא שאתו תוכל לא כי
 אשר הגמול הוא זה כי נמצא אלהיך ה׳ יברכך

 חסדי

נם משה ששי
 לך להיטיב מרבה היה לא כ*א יחנרך לו תשלם
 ועתה יתברך מנוחתו בית אל ללכת זהיר היית

 אומרו וזהו לשמוט תבקש סובה רוב לך שהרבה
בך אבעט לא זה כל ועם אלהיך ה׳ יברכך כי

 כי שיטתך לפי ואנהלך
 שבלי באופן לך אתקן
 שמה חבא ועמל לאית
בכסף ונתת כי והוא

: וכו׳
 למלך אסתר ותאמר

 פי׳ וכו׳ מרדכי בשם
 זצוק״ל הגאון רבינו

פסוק ,ג אסתר במגלת
:וז״ל כ״ב

 נאה מוסר לנו הורה
 יאמר בל ונחמד

ידרוש אח־ כל אדם
עצמו וטוב שלום אחר
 כי הכל שלום ידרוש וה׳

עיד שכל בהפך הוא
 אל להטיב פניו שם האדם
 רעהו את ולא עצמו

 אז מטיב הקב״ה אין אז בו כיוצא רעהו וגם
 צריך והוא חברו על המתפלל אדרבא כי מהם אחד

 ה׳ וישב כד״א תחלה נפנה הוא דבר לאותו
 איפה ואיה רעהו בטד בהתפללו איוב שבות את

 התורה כל הכוללות כמוך לרעך ואהבת מצות
 החזיקו שניהם יחד ואסתר מרדכי כי אמר כלה

 לחברו להטיב מסתכל היה אחד שכל זו מדה בטוב
 ואם למרדכי הדבר ויודע וזהו לשניהם הטיב וה׳

 רצה ולא לו שיסב למלך מגיד היה זולתו היה
 להטיב המלכה לאסתר ויגד אסתר אס להטיב רק
 מעצמה שתאמר המלך בעיני חן שתמצא לה

 יותר חפץ שהיה מרדכי חסד אסתר וכראות
 חסד היא גס עשתה לעצמו סלהסיב בטובתה

 לו שיטיב כדי מרדכי בשם למלך אסתר ותאמר
 מרדכי את גידל עי׳ז כי באחרונה היה כאשר
 אחשורוש למלך היה זה מה לב לשים ראוי והנה

 לו למטיבים ולהטיב טובה להחזיק דרכו שהיה
 זה ולמה בו שנמצאו מטובות ,א זו כי ז״ל כמ״ש
 לו עשה לא מרדכי בשם אסתר לו אמרה כאשר

 ואמר מעיניו שנחו שתידד עד זה על וגדולה יקר
להביא :ות



ששי פרק ילים 11$

 חיים נותנת שהיא תורה גדולה מרדכי
 שנאמר הבא ובעולם הזה בעולם לעושיה

 מרפא בשרו ולכל למוצאיהם הם חיים כי

ואומר

 כי כחוב וימצא וגו׳ הזכרונות ספר את להביא
 וגדולה יקר נעשה מה כמתמיה ושאל וגו' מרדכי

 הגדולה יחישנה בעתה טוב טוב והלא למרדכי
 ותאמר שאומר לש׳ נדחק המתרגם והנה והכבוד

 מרדכי בשם למלך אסתר
 בשם אומר אין כי

 אמירת אל חוזר מרדכי
 הכתיבה אל ל׳א תר אש

 ואמרת המתרגם וז״ל
 ואיכתוב למלכא אסתר
 אומר אם לי אוי אמרה כי ואפשר מרדכי בשים

 ימצא לא כשיבוקש אולי כי למלך שיגיד למרדכי
 ראשו את ואחייב דבה למוציא מרדכי את ויחזיקו

 והטיל גבריאל בא שאלמלא לרז״ל גס ומה למלך
 בדאי וימצא הדבר מסתירים היו במים נמש
 אהיה כדבריו ימצא שאם אומר לא אס לי ואי

 ילך שלא כליותיה יעצוה ע״כ מנעליו טוב מונע
 כי מרדכי בשם אסתר לא למלך ויגיד מרדכי
 לכתוב מלך סופרי בבוא כדבריו ימצא אם אמרה
 איי נודע איך להם אספר יבאו אלי אז בספר
 אשר להם ואגיד דברים של אמתתן לכתוב הדבר
 עמו וייטיב למלך יודע כך ומתוך מרדכי הגיד
 שמע אוזן לשמוע כי אימר כן ימצא לא ואם

 אל הלך ולא לי הגיד ושע״ה יאשם ולא מרדכי
 בא שלא א׳ דברים שני ראה המלך והנה המלך

 עשה להנאתי לא בלבו אמר למלך להגיד מרדכי
 שאינה יורה לאסתר אם כי אלי בא לא מאשר
 לאסתר אמר רק אזני את גול׳ אינו וע״כ עלי חולה

 היא כי מת הייתי עלי מסה אסתר ואלמלא
 כי שנית לי להיטיב אותה רוחה נדבה מעצמה

 הוזכרה לא כן על כי בעצם הדבר עליו נודע לא
 ע״כ מרדכי נשם בעלמא לבדה אמידה רק הגדה

 אם כי דבר עמו געשה לא וימצא הדבר כשביקש
 דבר לכתוב המלך סופרי כי אמרנו כאשר ויכתב

 ספק בלי ואז היה איך שהיה ודורשיןמעשה ושואלין
 על מרדכי הגיד אשר כתוב שנמצא מה הכתיבה

 בפלך יד לשלוח בקשו אשר וכו׳ וחרש בגחנא
 הזכירה לא שמה שאת א׳ הכל תיקנה כי והוא

 איך להורות הב׳ ועל בלבד מרדכי הגיד אשר רק
למלך הגיד לא מלך להנאת עושה בלתי להיות לא

ע״י אבות חסדי
 אשה ינמסו טל הנא פ׳ דאמרינן במאי אפשר הנא ובעולם הזס בעלם לסישיה חיים נותנת שהיא הורה גדולה ד!

 חומרית האשה מן גדולה כלומר הורה גדילה אמר דנא קבל וכל כפלים ימיו מספר נעלה אפיי יפה
 ניהנה שהיא עליה להורה מעלות וכמה כפלים ימיו מספר כאלו ונראה בהם מתעדן הקצובים ימיו בגפמית דאילו
 נגשמית לשלים שזיכה מה כנגד מרפא בשרו ולכל כפליה כמה והרי הכא ולעולם הוה בעולה הייס הוספת ממש חיים

 דחתעחרז היפי כי לנפייכו אוקירי הזהב פ' מ״ש וכנגד יטצמיו ופלוס מרפא בפרו לסל התורה ידי על בגמרא פס כמ״ש
 והשלום החיים מעמדת שהיא החומרית כמי לא לך פי יוס ופלוס חיים ופנית ימים אורך ואומר וכבוד עושר בשמאלה

 על דתו ומעמ עיניו את ומאירה שעיזרהו הבע׳י פ׳ מ״ש וכלפי . והשלום החיים ואזלא מוספא התיה״ק הרוחנית אבל
 היות טוב לא כנגד כקבר עליך כשכב־ השמור רגליו על ומגמירתו הזה בעולם אותך תנחם בהתהלכך לקמן חנן רגליו

 מספד׳ אפה האחרונה משהורה משז״ל כנגד לעה׳ב השיהך היא והקיצות בקבר משמרתו הקדישה הרוחניות לבדו האדם
: תשיחך היא לעה׳ב הרוחנית גס בטלה טס

ומן

 בגחן הכתיבה ולא הסדר היפכה עשתה מה
 מרדכי והגיד אחשורוש במלך יד לפלות בקשו וחרש

 הגיד אשר הקודם אל המאוחר מן היפך רק
 מכתבת היתה שאס והוא בקשו אשר וכו׳ מרדני

 נראה היה כסדרן הדברים
 המעשה סדר כמספר

 הציל ע״ד מרדכי שהגיד לו
 אך המלך נפש ממות
 ישעו כל כי יורה עתה

 היה בהגידו חפצו וכל
 וכו' מרדכי הגיד כי וזהו המלך על הם להיופו
 בקשו אשר על היה מרדכי שהגיד מה כי כלומר
 הרשעים ישלחו לא למען אחשורוש במלך יד לשלוח
 נחין אז כחוב וימצא כאשר וע״כ ידיהם במלך
 אמנם וכו׳ וגדולה יקר נעשה מה לאמר המלך

 ההטבה שאין בלבו היה כ״כ הדבר כהכתב
 לראות לבו שת שלא כתבנו כאשר למרדכי ראויה

 ד״ה בספר שויכחב היות עם כתובים היו אשר
שכנגדו המן את הגדיל ואדרבא ממש המלך לפני

: בס״ד מבואר כאשר הדבר על
 ז״ל רבינו פירש . וכו׳ למוצאיהס הם חיים כי

: וז״ל כ"ב פ׳ ד׳ במשלי
 תשמע להכביד שאצטרך מה הכתוב שיעור אן

 הקשים לדברי הוא אזניס ב׳ כוללת הקשבה
 מעצמך כי תספיק הרחת אזנך בהטיית לאמרי אך

 אפר האוזן בהטיית והנה שתיהן גס להסית חבא
 כל ארוכת תעלה הורתי לדברי ההקשבה היא
 נפשך ותמי תשמע כי ועון חטא מכת וכל מולי
 ופירש הקדמנו כאשר מבשרך רעה תעביר וגס

 ההקשבה שע״י לומר זכו׳ מעיניך יליזו אל ואמר
 והוא ידך על בא חטא שאין באופן אמריה תמשך

 ואחריהם ולבא לעינא ימשך האוזן הקשבה ע״י כי
 דעבירה סרסורי שניהם הלא כי משכו איברים כל

 אשר ולכן גומרים ואיברים חומד ולב רואה עין
 בתוך ישמרם וגם התורה דברי מעיניו יליזו לא

 דברי אל מעינם כל הסרסורים ב׳ הרי לבו
 לי אוי׳ך להמעיא שקר בדברי ישעו ואיך התירה

 לסכם,ירי ויהפכו תך א תשלים אויביך הלא כי
 ימשוך הקשנה ע״י לומר וכו׳ יליזו אל וזה דסצו:

אתה וגס האחד הסרסור ותקנה מעיניך יליזו שאל
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פ משה שעי פרק ירם 119
:כמדובר הטבעיים הב׳ גם והקנה לבבך בתוך שמרם וו הכנה ע״י

הגאון רבעו סירש .וט׳ לשרך תהי רפאות לככך בלומר אמריו טובו ומה הוא קל כי
: ח״ל ח' ססוק ג' במשלי זצוק״ל מאמר לרמוז לבך אמר ולא יצרים ב׳ על המורה

 חקרי אל בתורה יעסוק בראשו חש ארץ״ל שהיא לפניך נאמן לבבו את ומצאת על ירושלמי
והוא לראשך אלא לשרך כי שהוא היצרים ב'

 רישיין ח״מ חסרון טל לעצמותיך ושיקוי לשרך תהי רפאות ואומר המתייחסים בעסקים גם
העיקר יניח למה וגם ואימר יצרסהו ויצה״ר לחומר

התורה תרופת שהל ויאמר ומצותיו ה׳ הודח במחשבות
 החומריות פעילותיו בכל ה׳ עבודת כונת סוב בכל
 הרמב״ס כמאמר החומרית חאוהו למלאות ולא
 גשמית פעולה בכל כי דעהו דרכיך בכל על ז״ל

 באכול לבו אל יתן כי ה׳ את לעבוד איש יכול
 ובמצות בתורה לעסוק בגופו נפשו לקיים ושחו

 בשאר וההיקש ורביה ופריה עונה לקיים ובמשגל
 יליזו שאל ימשך חורת אל ההקשבה שע״י נמצא

 למס להם עבירה 7 סרסורי ויהיו יכו׳ מעיניך
 מהפרש רז״ל משל בלשונו והמתיק ועבדוהו

 וע״י א׳ ברטיה רבים איברים ירפא שלא הרופא
 ימצא האוזן רטיות אל משל שהיא התורה שמיעת

 על וז״א כא׳ בשרו איברי לכל ורפואה לנפש חייס
 ימצא שלא כלומר למוצאיהם הס חיים כי הנפש
 אס כי שישמע מה בפועל בשימו ימים אחר חיים
 וזהו חיים ימצא השמיעה מעת שהוא ימצאם מאז

 ברטיות כא׳ מרפא כפרו לכל וגס למוצאיהם
 אדס בשר כל מכות ירפא שלי הרופא הפך האוזן

 איש כל מאברי אבר כל הלא כי א׳ ברטייה
 שלא עם בי הנעשה עין או חטא ע״י ויטמא יחלה

: כאמור לו ירפא וזה כשר לעיני יראה
 והוא אבידה מצא או כדיא מוצאיהם יאמר אן

 רוח נפש לעולם יכאו לא אפר עד הלא כי
 ידיעת הגדולים מהב' או מהן יבצר לא ונשמה
 שנפכחת רז״ל כמאמר בבואן וישכחהו התורה
 או למעלה שהיו בעולם שמעום כי ויהיה בלידה

 נמצאו שס סיני בהר יחד כי מאוד יודעת שנפשנו
 כתבנו כאשר מאז חלקו אחד כל וקבל היו ושם

 כל ורוח נפש הנה בבא כי הדברים כלל צמעלה
 ואס התורה היא אובדים הס גדולה אבידה אדם

 הנפש חלקי כל תורה משמוע אזנו יאטם האיש
 העולם חיי אבדו כי ויכאבו שאבדו לאבידה יבכו
 מות רעת בס תדבק שבהעדרה וגס בס היה אשר

 במוצאו איידה מצא לא בשרה אך ואבדון ■שאול
 מאיכותה לא כי מעולם היתה לו לא כי התורה

 לאשר הוא ההסבה שעיקר גס כן אעפ״י היא
 תהיה לבשר נם הנפש חלקי הס האבדה אבדה
 הנפש הס למוצאיהם חיים כי וזהו רבה הנאה

 בשרו לכל וגס מהם אבודה היתה אשר והרוח
 ע״ר מרפא תהיה לו תחשב אה למצ לא אפר
 ויהיה ההקשבה ידה 1ע חבא החומרית האוזן שע״י

החלאים העבירות סומאח ממכת יחלה מאשר המרסא
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 הנה דרכנו ולפי שבשלך קל מיחוש אל תהיה
 העוה׳יז סוב כל כלל חיים ושנות באו׳ כי כתבנו

 והיה וטובה חיים של זולתי צער חיי יחיה שלא
 ומטרידים מחלאיסרעיס שינצל כי-גס לומר אפשר

 התורה מעסק מחילדים ממנו יעורו לא שתים אך
 התשוש בכלל היו המה כי לומר מקים והיה בטבע

 בלחו שא״א אדם של כחו מתשח שהתורה כח
 ולתבונה לחכמה להקשיב צוונו הנה כי והוא

 ב׳ עיונית בחקירה שהוא וכמטמונים ככסף )לבקשה
 אל תורתי בני באומר נשכח בל תמיד בה שנעסוק

 תעכב העיון התמדת הטבע כפי והנה תשכח
 אשר הבטן ובשרירי במעיס מיחושים ותוליד העכול

 יבא בתורה עמלו מהתמדת כלס יסהעפו מכם
 את יעקב ברך כן על כי גרס ותיבש דכא עד

 המשפחיס בן לרבוץ ברזל כמטיל גרמיו יהיו יששכר
 תחוש לא מאלה גס עכ״א זו בחינה על כחמור

 הב' ועל לשרך תהי רפאות אדרבה הא׳ על כי
 אשר כי ישוקה עצמותיך מח כי לעצמותיך ושיקוי

: יחבש למכאיב חשבת
 יחשב זר כמו אם הלא הכתוב שיעור יהיה אך

 בתורה מהעוסק בדילים יסורין היות לך
 הנה כי אמת דברים הלא כי תחזה הנה מבשרך
 כדרך שלא ושתיהן וכו׳ לשרך תהי רפאות התורה
 ומופת לאות לך אלה תהיינה וא״כ כמדובר הטבע

 שע״י בטבע לא הנה השגחה כי הדברים יתר על
: חיים שנות לך יהיו בתורה עסקך

 תרופה אין כי חולין בשחיטת כמאז״ל יאמר אן
 מעין תכונת נתקלקלו או שיצאו למי בטבע

 יכיננו ואז שיפחדוהי בעיתה ע״י רק בטנו ושרירי
 תרופתו כי גרמו שנתייבש מי לתרופת א ה והפכו

 תדשן טיבה ושמועה כענין והמנוחה השמחה
 באופן ריב״ז פ״י דאספסיונוס וכמעשה עצם

 המעיס כונניות עיקר הוא השרר שתרופת
 וזה בבעיתה זה הפכיים עם עצם יבושת וחרושת
 על התורה השגחת לא ראה אמר ובטוחה בשמחה

 שיקוי וגס לשרך חהי רפאות כי בה המחזיקים
:כאחת לעצמותיך

 ממשיי דבר צריך השרר ש למיח כי יאמר אן
 עצמותיו שמוח צריך משקה ולעצם כתחבושת

 תעשה כאחת שתיהן כי אמר הפכיים והם ישוקם
:בה לעוסק מאליה

עז ־
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 ותומכיה בה המחזיקים היא חיים עץ ואומר
 לראשך הם חן ת לו כי ואומר מאישר
 לראשך תתן ואומר לגרגרותיך וענקים

 ואומר תמגנך הפאית עטי־ת ח: לוית
 וכביר עושר בשמאלה בימינה ׳-ים אירך

 ושלום חיים ושנות ימים אורך כי ואומר

יוסיפו

 זציק״ל הגאון רבינו פירש . ,וכו הוא חיים
 היא הייה כן . וז״ל י״ח פסוק ,ג במשלי ״

לומדיה בידי מחזיקים על שידבר ארז״ל
לומדיה לומר צריך אין יאחר ולדעתם

 למחזיקים נס אס כי
 כסכין חיים ען היא

ושמעון וזבולון יששכר
וימשיל עזריה אחי

 ולא חיים עץ אל הדבר
 למה ימיס אורך אמר

בעצמו בחורה שהעוסק
 בתיכו נטועים עולם מיי

 נאמר ועליה עולם חיי בחמת היא כי ובאיכותו
 ממנה ירפה שלא בידו והמחזיק בחיים ובחרת

 הלז המחזיק שידמה ממר חיים ימצא הוא גם
 שאם מפריו לאכול ומקיימו ומשקיהו אילן לנוטע
 ממש חיים יהיו כפירותיו אכל איש יטע יצוייר
 זה וכן מעשיו גדלו מאד מה לעולם וחי ואכל

 ויאכילנו יעמידנו אשר הלומד ביד מחזיק הדבר
 נת חב פירוח ולהיציא להפריח יתמיד למען וישקנו
 שדרותיו אילן ומשקה כמעמיד הוא יוס יום התורה

 התורה כי לעולם וחי מעמידו מהן ויאכל חיים
 ההוא חכם בתלמיד שירות ועושה מפרחח עצמה

 כי בעצם ולמעוז למחזיק יהיה לא אשר וגס
 לפי יאושר הוא גס מה בדבר ומסעד תומך אם

משח״כ לומר בה ויאמיר מאושר ותומכיה וזהו ערכו

 שחחעדן ימין ירבו •:חומרית לאפיקי בי כי הנוגה חיים שנוח נך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי שזש״ה אפשר האמור ומן
 ממש תיספס מיים שנוח לך יוסיפו בי א־ הגשמית כמו וזה כפלים נילאיס שיהיו ירכו הקצובים וימיך כתורה

 כלא נספה גני דחגיגה דפ׳ה ההיא כגון כעולם הקצובים השנות הוספה איכא לו משלימין הכה ר׳ע ולדעת חיים שנות
 שנוח נן ויוסיפו וז״ש כעונס היו שכר שני דהנהו לר׳ע גם ואתי׳ אמילי דאטכיר מרבנן צורבא והכי שני דהנהו ^פפט

: חיים פגות וזהו נעולס היו ככל חיים

 : זולתה בחכמה עוסק ביד לתומך
 זצוק״ל הגאון רבינו פירש . וכו׳ חן לוית

 וכו׳ לוית כי . וז״ל ס׳ פסוק א' במשלי
 נחעירר והענקים הלוית מנין מה והבין שכל גשום

 בראשיך וכן הריבוי ביו״ר גרגרותי אומר על גס
 כי ידענו הן כי בהקדיס והוא' ספרים לקצת
 והן הקב״ה של שמותיו כולה התורה שכל מלבד

 יתלוו זולת בה ועוסקים במחזיקיס הדבקים הם
 הנעשים קדושים מלחכים וכמה כמה האדם אל

 אמנו וחורת אבינו ממוסר והדרכה מצוה מכל
 את צרה מכל האדם את המצילים הס והן שהזכיר

 : המות אחר המתגרש מכל הנפש ואת בעה״ז הגיף
 יעשה אשר הקדושה כחות כי כ' הקדמה י^ןך

 המהדרין הס וקיומם ומצות חורה בעסק
 יושבים צדיקים כמאז״ל בעה״ב אותו ומעטרין

 אשר שלהם עטרות הן בראשיהם ועטרותיהם
זולת ויחעטרו יתהדרו בהם כי במצותיהס קנו

חסדי

 על שיקצה להתעגוג עיל המ הנאה אושר עושר
: כנודע ידן

 בני נא ראה לומר פה שלמה דברי אלה והן
 הלא כי אמך וחורת אביך מוסר ערך חין

 לג׳ וטובו האדם מנוחות
 היזק סילוק א׳ יתחלק
 כבוד ב׳ נחלץ מצרה להיות
 קניינו עושר ג׳ והדר
 בעה״ו לך אלה ג׳ והנה

 לוית הנה כי ובעה״ב
 לויה בג כי לראשיך הס חן

 יהיו לראשיך שומרים
 אביך שממושרי קודש ומלאכי יתברך שמותיו לך

 לכל א• כי החומרי לראש בלבד ולא אייך ותורת
 •ריבוי ביו״ד ראשיך וזהו ולנפש לגוף ראשיך ב׳
 בבא הנפש צרות ועל בעה״ז החימר צרות על

 לא כי משכרך ינכו פן מדבר מדאגה חצר ואל
 חן בתורת חן לוית וזהו חנם מתנת רק היא כן

 הוא זה מנס מאנת שהוא ואתחנן כד״א וחסד
 טיב ועושר והדר כולד ועל הצרות העדר על

 כאשר כי והוא לגרגרותיך וענקים אמר הקנייני
 כבוד ,א טובותיו הנה שתים צוארו על ענקיס לו

 עושרו רוב הנא• שנית בס יאהדר אשר והדר
 לעושם ומצית תורה יהיו ככה רב הון שוים בהס

 הקדמה כענין אותי ומעסרים המהדרים הם כי
 תתענג אשר אופר עושר הנעשים עצמם והס ,הב

 כי •זה כדבר יקרנו בעה״ו וגס נפשו צחצחותיהם
 תורה בהרבות קודש שרשי לעפות הרבה אפר

 אשר מלאכיו כי רואיו כל לעיני יתהדר ומצות
 וגס בעיניהם חנו יתנו אליו ונלוים ועשה פעל
 וענקים וזהו פש גם לו להטיב שמור עופר לו יהיו

 כמדובר והנפש הגיף על רבים לפון ואמר לגרגרותיך
: ראפיך באומרו

 יפזר צרה בקרב ילך אשר הנה כי זה ע״ד אן
 לראשו שימ;יס להשכיר ומרגליוחיו ממונו

 מצוחיך שינוכו כה שיקרך תירא .אל אתה אמר
 לצרפם תזכה ולא צרותיך בהצלות תעשה אשר

 הנה וא׳ הנה א׳ ינוכו כי יהד ענקים מהס לעפות
 שומרים יהיו צרה בקרב תלך כי גס אם כי

 לגרגרותיך ענקים לעשות כלנה לך ויפארו לראשיך
 מוסר תשמע חס יחסרו ולא בס ולהתענג להתפאר

:אמך תורת חטוש ואל אביך
 בגרגרוחיו ענקים המוליך כי לזה קרוב או

בלכתו אבות
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משום יהודה בן שמעון דכי .לך יוסיפו

 והבה הנוי איטר יוחאי בן שטעון רבי
 והשיבה והזקנה והחבטה והכבוד והעושר
 שנאמד לעולם ונאה לצדיקים נאה והבנים

 המצא צדקה בררך שיבה תפארת עטרת
ואוטר

קדושה כי עצמה מצד בה להחזיק רק

 ך5 בחפארזם ויחהדל בעשרו ישמח בדרך בלכתו
 יסימ או יגנכום סן לראשו שומרים להשכיר יצשרך

 שני שהם ומוסר חורה כי אמר בשבילם ראשו אח
 והן הענקים הס הן כי הוא נהפך באמת מרגליות

 וזהו לראשך השומרים הס
 : וכו׳ וענקים וכו׳ חן לויח

פי׳ כו׳ בימינה אורךימיס
ג׳ משלי ז״ל מכינו־ "

 לשים ראוי :וז״ל ס״ז פסוק
 ומה סחרה היא מה לב

 יעריכנ׳ ואיך תבואתה היא
 שאמר אלא סוד ולא אליה מפלים והס וחרון ככסף

 ועוד חלילה מחרון לא אך שיורה מכסף טוב שסתרה
 והלא מפנינים •יא יקרה באו׳ זה מאמרו הורס שהוא

 מך שיורה מחרון היא שטובה רק אמר לא מתחלה
; מסניניס לא

 לימוד הוא חכמה הנקרא כי ידענו הלא אמנם
 אסור חושב״כ ידיעת אחר שבע״ס תורה

 בחנם אני מה וכו' צוני כאשר שג׳ כדבר בשכר ללמד
 כמאמרנו ילמוד לא אשר השמח תגדל כן וטל וכוי

 כסף בלא וכו׳ למיס לכו צמא כל הוי הכתוב במאמר
 הנקנה כי הוא עולם של דרכו והנה מחיר ובלא

 ע״כ כי בחנם מהניחן יותר חשוב יקרים נדמים
 ראו אמר מיעטו כי פנינים ורב חרון יקר נחשבו

 מצא אדם אשרי כי חורה של דרכה זה לא כי עחה
 יפיק מעצמו ואדם כדינה בחינם שמצאה כלו׳ חכמה
 הליל׳ ערכה לקוטן לא כי סחיר ובלא כסף בלא חבוג׳
 קונה היית אס סחרה טוב כי אמת הן כי חנס הנהן

 לקנות׳ הוא טוב טוב כסף מסחר בסחורה בכסף אותה
 תבואת שהיא התבואה וקנוח כסף מסחר מקנות

 היא סמנה יוליד בלב החכמה שמזריעת החכמה
 הוראת לך ירבה בחנם מהנחן לא כי מחרון טובה

 ואשר מפנינים היא יקרה הלא כי יקרה בלחי היותה
 כל הלא כי פכרה לשלס יכול מי כי הוא בחנם נתנה

 פנינים ורב וכסף זהב הכולל בה ישוו לא חפציך
 כי לה תערכו דמים ומה לפניו שוים בלתי שכולם

 התירה תדמה הלא לומר כו׳ בימינה ימיס אורך הלא
 שהגדול תלמידים ובי לרב והעה״ז העה״ב סוב אצל

 כן באמצע והוא לשמאלו והקטן לימינו עומד
 ובשמאלה ימים אורך נצב בימינה אלהיח התורה
 ורב וכסף וזהב חפציך כל והנא והכבוד העושר
 יערכו ולא וכבוד מעושר למעלה יעלו לא פנינים

 המשמאילים אל משמאל אשר אליה הטפל אל רק
 כלם יחד אס בעצמה בה ישוו מפצים כל ך זא בה

 בימינה ה;צב מערך ולא עצמותה מערך אינם
 כי הזה המשל וענין בשמאלה אשר מערך רק

 א׳ ו מהימין א׳ תלמידיו ב׳ בין רב בהיוה כאשר
 טחנת הרב אל להתקרב ן יחפ אשר מהשמאל

 אך שלו נסח ישלה ;דרך אלין ילך הלוך עצמי

;0/ 19 ־ '־

משה
 הגדול בתלמיד לידבק רק עצמו משאת לא אליו הקרוב

 רק סניו מנוכח יבא לא שבשמאלו הקמן או כבימינו
 התלמיד בו אשר ימנית צדו אל הסינה הנתיב אל ימה

 הקטן אל מגמתו אס (ל כהשמ אשר אל או הגדול
 התורה כי הזה הדבר כן

 הומיות בראש הנצבת היא
 לכו דרך י לעונג לקרא
 ובימינה בלחמי לחמו
 עוכר בשמאלה ימים ארך

 נוכח הבא כי וכבוד
 מגמתו כל ואין פויה

 לאין היא
 נשש ומשיבת חמימה ה׳ תורת היות׳ מצד או תכלית

 צדה ואל פניה נגד הפוניס הרחבים הדרכים הן הלא
 אורך להשיג אליה להוליך הוא נתיב יחלק הימיני

 בעה״ב ימים אורך פרס ולקבל האושר לאהבת ימים
 השגת על משמאלה אליה ההילך הוא שני צד ונתיב

 אמר לזה זה בין ומה בנמה״ו והכבוד העושר
 ה אל הפינים דרכיה כלומר וכו׳ דרכי דרכיה

 או קדושתה מצד בה הדבק בחינת ה״ה פניה נגד
 דרכיה כל הלא תמימה ה׳ חירח להיותה שני דרך
 שאנעל ולא מהם למעלה ואין נועם דרכי הה אלה

 כי לגמרי ובשמאלה בנימינה נתינות הס בנתיבותיה
 בה למשמאילים אשר אפילו נתיבותיה כל גם הלא

 בה גס כי מכשול יחוייב לא וכבוד עושר על שהוא
 עם אמנם לשמה בא לשמה שלא שמתוך שלום יש
 עצמה מבחינת בה והחזק איפה זאת עשה זה כל
 בעצמה בה למחזיקים היא בעצם חיים ען הלא כי

 על הוא אס לומדיה ביד המחזיקים תומכיה וגס
 לעיני בנדיבות להתכבד ולא אליה הנוגע הבחינה

ע״ד מאושרים ול״א מאושר הוא תומכיה וזהו רואיו
 מכל משוללים יבצר לא עצמה מפאת בחומכיה שגס

 לא הרבי׳ ותומכיה עכ״א מעיר לאחד רק מה פניה
: מרובים מכלל א׳ רק בעצם יאושרו כולס
 הגאון יבינו פירש . וכו' שיבה תפארת עטרת

 יש וז״ל ל״א פסוק ט״ז במשלי זצוק״ל
 לשיבה מגיע ואינו בניס לבני גס ויש לבנים יזכה

 מהודרת בלחי שיבה אך לשיבה גם זוכה ויש
 שלם איש להמצא אמנם המדכאו עוני מחמח

 ימים ואירך ועוכר בנים ובני בניס יחד אלה בכל
 מתת דרך זולתי זוכה אין ומזוני חיי בני שכולל

 בני שהוא עטרת וז״א ית׳ מאתו צדקה בתורה ה׳
 שיבה תפארת וגס ב״ב זקנים עטרת כד״א בניס

 העושר כי בתפארת לו היא גם בשיבה שמלבד
 צדקה בדרך יחד זה כל הנה בביזוי ולא פאר יכק

 זכות ידי על ולא תמצא ה׳ במתח יתברך מאתו
 יוס־ו לא במזל תלויים שיהיו גם כי מערכה או

מלות בדרך שמחזיק למי יאמר או .א׳ יחד
:היא רבה ני צדקה -

הקלק 'י
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 בנים ותפארת בנים בני זקנים עטרת ואומר כי תהי׳ הלא לאבות עטרה
 והדר כוחם בחורים תפארת ואומר אבות□ שאס מנה מאתים בכלל
 ובושה הלבנה ותפרה ואומר שיבה זקנים לזקנים עטרה בנים הבני

 ציון בהר צבאות יי מלך כי החמה האבות אך הבנים מכ״ש
ובירושלים הכתוב חין לבנים עטרה

 הגאון לבינו פירש .וכו׳ בניס בני זקנים עטרת
 ארז״ל וז״ל ו׳ ק שס י״ז במשלי זצוק״ל

 אבותם בניס ותפארת דכתיב לבנים עטרה האבות
 בניס בני זקנים עטרת דכחיב לאבות עטרה והכניס

בבנים היות ראיית והנה

 אל שמקביל להם הוקשה אמנם תפארת רק מזכיר
 בני ותפארת לומר ראוי היה הנה ראשונה החלוקה

 ע״כ בתפארת וצאתו בעטרת החילו וגם זקנה בנים
 עד לאבות עטרה שהבנים שעניינו הכתוב פירשו

 אין ואס לאב עטרה צדיק הבן שאס השלישי דור
 בני כי לזקן עטרה הוא נס הבן בן רק צדיק הבן

 בניס בני זקנים עטרת וזהו כבנים הם הרי בנים
 עטרה האבות יהיו ג' דר עד שגס יתהפך לא אך

 אין אם אך לבן עטרה יהיה צדיק האב שאם לבנים
 והטעם בנו לבן עטרה אינו הזקן אם כי צדיק האב

 היה אביו שאבי מה איש של תפארתו תהיה לא כי
 ילדו היא סיף סוף כי לזקן עטרה הבן בן כאשר שלס

 בניס ותפארת וזהי צדיק אבי יגיל וגיל יצא וממנו
 זקנם בנים בני שעטרת יתהפך לא לומר אבותס

 לא אך בלבד אטתס הוא בניס ותפארת הלא כי
 רק בניס של תפארתם תהיה שלא למה ולכן זקנם

 הזקן ולא עטרת תהיה לבדו הוא בלבד הארות
 ותפארת אומרו כי לדעתם לומר אפשר היה גס לכבדו

ז נכון והראשין הנזכר עטרת על מוסיף
 תשקר אם על מאז״ל כענין יאמר הפשט דרך

 הבן על האב רחמי כאן עד ולנכדי ולניני לי
 על היא ורבה תולה רעת זו והנה שלישי דור עד

 כ״א חשוב בן יהיה אש שיתפאר אצ״ל החב כי האדם
 ולרוממו להועילו בנו בן ואת לראשו עטרות יענדנו גס
 אך הוא חשוב אם באב שיתפאר אמת הן הבן אך
 ומה אליו אביו כאשר להועילו לו עטרות יענדנו לא
 עד זקנים עטרת וז״א גוו אחרי ישליכנו כי לזקנו גס
 אבותס בניס ותפארת כיא יתהפך לא אך בניס בני

 כעטרה ולרוממם להועילס לא אך בלבד בס להתפאר
 עד שלישי דור עד יגיע לא התפארת גס ואף לראש
 גם להטיב שמרבה מתהלל איש שתראה וגס זקנו

 אב תראה וגס בנו אח איש יטיב כאשר זקנו אח
 אל האמור כל הפך והוא מהנאתו בנו את מדיר
 האב לגבי הבן שהוא לנבל נאות לא כי לבך תשית
 לא כי אליו וצודק נאות אינו שיתהלל יתר שפת

 לגבי האב הוא לנדיב ג״כ נאוה שלא וכ״ש כן יעשה
 יהנהו שלא בשפתיו שמורה מה כי שקר שפת הבן

 אותו ליסרה רק כן יעשה לא כי הוא שקר שפת
 צדדי© ויבקש היבשה יחתר הלא כי ברצונן וחיים

16׳ ' ־ ..........""

 ♦ מליו ושיקר לפטם כן שאומר או להועילו לו רבים

 הגאון רבינו שי׳ . החמה וביפה הלבנה להפרה
 וחפרה וז״ל כ״ג פסוק כ״ד בישעיה זצוק״ל

 הלבנה וחפרה כתיב רמי חסדא ר' בגמרא וכו׳ הלבנה
הלבנה אור והיה וכתי׳ וכו׳
 לעה״ב כאן קשיא לא וכר
 ולשמואל המשיח לימות כאן

 לימית העה״ז בין אין דאמר
 גלות שיעבוד אלא המשיח

כאן לעזיב ואידי אידי
 כי ואפשר ע״כ שכינת במחנה כאן צדיקים במחנה
 וחסרה אומרו באחר במקרא כתוב הוא הזה הפירון

 .צדיקים במחנה שהוא כבוד זקניו ונגד אמר וכו׳
 ראש שיהיה הקב״ה שעתיד ארז״ל הנה כי יאמר או

 והס הורה לפניהם דורש והקב״ה לצדיקים מולה
:וכו׳ אלי זה ואומרים באצבען מראים

 איך נחשב זר כמו הלא כי והוא הענין אל לנבא
 הגדול האור מראות עיניהם תחשכנה לא

 והנורא הגדול העולמות אלהי לפני לעמוד יוכלו ואיך
 כ״כ תהיה הארתן כי מרז״ל כנודע כ״א אינו זה אך

 חלק כי קדוש מ״ה לפניהם שיאמרו עד גדולה
 שיזהירו הארתם חגלה ההוא ובזמן המה ממעל אלוה

 עס כי יאמר וזה השכינה הארת מן יתבוששו ולא
 ואור החווה כאור הלבנה אור תהיה שאז היות

 השירה השכינה אור נגד עכ״ז שבעתים יהיה החמה
 חומת לה ה אה אנכי כד״א ובירושלים ציון בתר

 הוספת כל שנס כן על זרח עליך ,ה וכבוד ואומר אש
 כשרגא שיהיו ית׳ לפניו אורן יכהה ולבנה ממה אור

 אורו נגד החמה ובושה הלבנה וחסרה וע״כ בטיהרא
 צבאות ה' שמלך ממת העולם בכל כולל וזה ית׳

 השראת תתייחס שלא עם כי ובירושלים ציון בהר
 כולל אורו התפשטות יהיה העולם בשאר מלכותו

 והוא וכו׳ •לך כי כו׳ וחפרה וזהו העולם ככל
 וכל הוא הצבאות כל יוצר כי הצבאות אלהי להיותו
 יבושו ולא יי.' לפניו יהיו צדיקים אך שלו העולם

 הארתן תהיה כך כל כי כבוד להס יהיה כ״א
 ה׳ נגד היותר לכבוד להס שיהיה השכינה מעין
 נגד הנז׳ השם היות כי כבוד זקניו ונגד וזהו

 כבוד להם יהיה להם מולה ראש זקניו ונגד יראיו
 יבושו כאשר הארתו מהפלגת ית׳ לסניו יבושו ולא

 יהיו כי מאד צדיקים אור גדול כי ולבנה חמה
 מלאכים שאפי׳ ז״ל וכמ״ש הכל אל המחדבק כחלק

: קדוש לפניהם יאמרו
 ועל הלבנה עובדי על פירש ז״ל המתרגם *^1

 זה מעין לומר לנו ואסשר חמה עובדי
 החמה ובושה ללבנה המונים הם הלבנה וחפרת

 הלא וח״ת כו׳ ה׳ מלך כי לחמה מונים שהיו אותם
 ישראל זקני ע׳י ללבנה ומקדשים מונים ישראל גש

 אס כי מציית מהלננס עיקר ערשין ישראל אין לז״א
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 דוגמתה שהירח ,ה כבוד הנקראת השכינה אל

 אלא ישראל זכו לא אלמלא ישמעאל ר׳ וכמאמר
דים בחדש אחת שעם שבשמים אביהם פני להקביל
 ליבה ר״׳יל הפליגו וכאשר

 הם זקניו ונגד וזהו וכו׳
 את המקישים ישראל חכמי
 היא פניהם מגמת החדש
 אל ולא שכינה הוא •כבוד

: עצמה הלבנה
 דרכו ראשית קנני ה׳

 פירש . וכו׳
 במשלי זצוק״ל הגאון רביגו

 אחרי וז״ל כ״ב פסוק ח׳
 הקדושה חורתנו ■מאמר

 סובותינו ירבו בה כי
 אל אמרה ימלא ואיצרוהינו

 מאד הלא כי בעיניך יסלא
 היה הנה ית׳ הוא האצילנו

 פשוטים הרחמים מדת ע״ם
 ידענו הלא כי והוא

 נברא סרס כי מרז״ל
 במחשבה עלה העולם

לכם הזה החדש פרשת

 שמעון רבי כבוד זקניו ונגד ובירושלים
 שמנו מדות שבע אלו אומר טנסיא בן

 ברבי נתקיימו כלם לצדיקים חכמים
 הקרוש לו קנה קניינים חמשה . ובבניו
 אחר קנין תורה הן ואלו בעולמו היא ברוך

 אחר קנין אברהם אחד קנין וארץ שטים
 אחר קנין הטקדש בית אחר קנין ישראל

 ראשית קנני יי דכתיב מנין אחד קנין תורה
 קנין וארץ שטים מאז מפעליו קדם דרכו

 כסאי השטים יי אטד כה שנאמר טנין אחר
 חבנו אשר בית איזה רגלי הדום והארץ

 רבו מה ואומר מנוחתי טקום ואיזה לי
 מלאה עשית בחכמה כלם יי מעשיך

 מנין אחר קנין אברהם קניגיך הארץ
 אברם ברוך ויאמר ויברכהו דכתיב

קנין ישראל וארץ שטיס קונה עליון לאל

אחר
 יתקיים לא כי ית׳ הוא וראה הדין במדת להבראות

 בראשית בהחלה נאמר וע״כ רחמים מדת בו 'ושיתף
 כי נמצא אלהיס ה׳ עשות ביום ואח״כ אלהיס •ברא
 אומרת דין רק רצונו על עלה לא יתברך מפעליו .קדם

 בי הדבקים אל נאותים הרחמים כמה ראה •התורה
 דין שיתוף בלי לבדה הרחמים נידח שהוא ה׳ הילא כי

 בזמן לומר וא״צ וארץ שמיס כשקנה משא״כ קנני
 ראשית אם כי עולם לפעול דין שיתף שכבר מפעליו

 המחשבה היתה בעת מפעליו קדם היה אשר דרכו
 שס קנני מאז לבד אלהים מפעלוס הבריאה להיות

 לעולם קדמה שנה אלפים כי כנודע לבדו הרחמים
 הכבוד לכסא שהתורהקדמה האומרי׳ לרז״ל גס ומה

: מאז כסחך נכון כד״א מאז וזהו
 ימלוכו מלכים בי אליכם אמרתי הלא יאמר אן

 וישדדו בעולם ימלוכו חכמים שתלמידי
 ה׳ הלא כי בעיניכם יסלא אל כמפורש המערכת

 קדמו דברים ז׳ כי אז״ל הנה כי והוא כו׳ קנני
 של ושמו ותשובה וב״ה וישראל וכסה״כ חורה לעולם
 שם אמרו גם בב״ר יפה אצלנו כמפורש וכו׳ משיח

 מפעליו קדם שנאמר הכבוד לכסא קדמה התורה כי
 שמר כל יודע והנה מאז כסאך נכין לב״ה קדם מאז

 אל מבוא היה לא כסה״כ מבלי כי ודין דת יודעי
 נשתלשלה אך הרוחניות מתכלית גשמי עולם הברא

 רוחניות האציל כי ידענו גס כנודע כ״ה ע״י ההויה
 פעולה לפעול משא״כ אליו מתייחס ית׳ דרכו הוא

 סרס יח׳ והוא כמדובר השתלשלות ע״י רק גשמית
 את הוא ית׳ מאתו רוחניות האציל גשמי עולם יברא

 לברא ואח״כ ית׳ דרכו אל מתייחס תה כבודו כסא1

סב ־ משה ששי
 השתלשלות הוצרך מדרכו חוץ גשמי שהוא מה

 תאמר אמריה הנה כי הענין אל ונבא כנודע
 אצלכם אוני ר פת נם וראו הביסו הקדושה ההורה

 בעיניכם אקל אל מה התגשמות מלובשת שחרחורת
 מעל גבוה ערכי חין הנה כי

 כי חקר אין עד הוא גבוה
 החציל ית׳ שהוא נס הלא

 ידה על להיות כסה״כ
 הבריאה השתלשלות הכנת
 כסא ע״י נבראתי שלא אצ״ל
 קדמתי אני שאדרבה כ״א

 ראשית קנני ה׳ וז״א אליה
 פעולת בריאת בראשית לא

 הבלחי הגשמי עולם
 לברא ית׳ דרכו אל מתייחם
 דרכו ראשית רק גשמיות

 שהוא מה ראשית כלומר
 היה אשר רוחני אצילות

 הלא כי קנני בייחוד דרכו
 היו אשר מפעליו קדס היה
 שפעל דברים הז׳ הס מאז

 שבכללם לעולם קידם
 ראשית והיה מאז כסאך נכון נאמר שעליה כסה״כ

 הגדול השם החל בי כי רוחניות להאציל דרכי שהוא
 אצילות כי דרכו הוא שגס כלה בכסה״כ להאציל הזה

 נסיכה ית׳ היא שמני ואח*כ כנודע הוא נמרץ רוחני
 הנשמות עילם .ד׳ המה הלא כלם בעולמות ומשחרר׳

 ועולם ממנו שלמסה המלאכים ועולם כסה״כ שתחת
 לבד מהשלישי ולא נסכתי מעילם וזהו השפל הגלגלים

 אשר ואותן ראש מאותו שהוא ארן מקדמי מראש רק
 מעון כראש שהוא הנשמות עולם הוא ארן קדמי המה

 הוא אין קדמי שהם הגלגלים ומעולם המלאכים
 אין כי למטה מלמעלה לו קדמו ששניהם השפל
 שלמטה השנים בערך הוא הנשמות עולם כי ספק
 לא איפה וא״כ האדם גוף אצל הראש כערך ממנו
 ימלוכו מלכים בי כי דברתי אחר בעיניך יפלא
 : כמדובר כולם על נסכתי הלא כי מערכות לשדד

 איל לך בפ׳ ז״ל רבינו פי׳ .וכו׳ ויאמר ויברכהו
 ז' עיי כי בב״ר ארז״ל הנה כו׳ ויברכהו

 בפ׳ מנאום כאשר ז׳ רקיע עד שכינה נסתלק שחטאו
 והשני ראשון לרקיע מהארן סילק׳ הא' כי בראשית

 עיי אברהם וכשנולד לז׳ סילקה שהשביעי עד לפני
 ונבא כו׳ לד׳ יעקב לה׳ יצחק לששי הורידה זכותו

 צד על העולם כי ידענו הנה כי והוא הביאור אל
 לאל אברם ברוך ואמר מתקיים והיה נברא החסד

 והיה העולם ברא אל החסד שבמדח החסד בעל הוא
 עד להסתלק העונות וגרמו הארן כל מלא כבודו

 מעט ועוד חסד שהוא חל בתדח שנברא טס השביעי
 אתה ברוך ובכן העולם ונאבד משם נס מסתלק היה

הספיק עליון שהוא השביעי עד מסולק היותו שעס

ונוסך



משה ששי פרק ירים 124
 אכרם שזכה והשעה מלברך נמנע לא שעלז זכותך
 מתחלה כי וארן שמים בזכותו קונה הוא ברוך להיות

 מסתלק היה מענן ועוד חנם חסד בתורת עולם היה
קנאם ואברם וארן שמים אבד העולם והיה משם גס

 כאלו השובים מעשיו בדמי
 הוא כי שלו וארץ שמים

 בחסד תורה בלא מקיימם
 עשה מדה כנגד ומדה חנם
 עליון אל ברוך כי עמך
 ז׳ ברקיע עליון היותו שעם

 כ״א עליך משפיע משם לא
 לארץ למשה עדיך בא גס

 מנן אשר וזהו להושיעך
דרכו כי והוא בידיך צריך

עד יי עמך יעבורעד דכתיב מנין אחד
 אשר לקדושים ואומר קנית זו עם יעבור
 בית כם חפצי כל ואדירי המה בארץ

 מקרש שנאמר מנין אחר קנין המקדש
 גבול אל ויביאם ואומר ידיך כוננו אדני

 'יופי רבי אמר :ימינו קנתה זה הר קרשו
 בדרך מהלך הייתי אחת פעם קסמא בן

והחזרתי שלום לי ונתן אחר ארם בי ופגע

 חת מכניע שבתו שממכון המרום צבא על שישקוד יח׳
 האדמה מל האדמה מלכי ואח ואח״כ תחלה השר

 במרום המלכים שרי אח להכניע כן עשה לא אך
 האדמה מלכי את גס כ״א השמר לך לומר ואח״כ

 עוררת רחוק בהיותו כ״א נמצא בידך למסה ומסר מגן
 עמךגסבארץמחחת: הי׳ ית׳ העליוןוגס רקיע רחמי׳עד

 בתהליס רבעו פי׳ . כו׳ קדשו הר אל ויביאם
 אמר לא כו' ויביאם .וז״ל נ״ד פ׳ ע״ח

 בא״י שכינה מושב כי להורות ויביאם כ״א ויוליכם
 א״י תחוס הוא קדשו נבול אל אצלו ויביאם הוא

 רוחך על יעלה ואל חצוניס גבול היא עמים שארץ
 האלהיס שס אשר המוריה רק קדשו גבול יקרא לא כי
 הר כי שהוא לו יש מזה גדול תואר זה הר הנה כי
 יבצר לא א״י שאר כל אך יח׳ ימינו אותו קנה זה

 ראשית אם חתמה אל יאמר או .קדשו נבול מהקרא
 כי איפה דע כי קדשו גבול קורא אני א״י גיול
 קנתה א״י שנגבול זה הר גס כ״א המוריה הר אצ״ל
 אין עשה לא עד ע״ס מאז״ל ענין והוא ימינו

 א״י כ״א היה לא עולם של ברייתו תחלח כי וחוצות
 עשה לא עד וזהו לארן חוצה נתפשסה ואח״כ

 וידוע חוצות ואח׳׳כ ארן עשה תחלה כי וחוצות מרן
 שבהברא נמצא ימין שהוא יבנה חסד עילם כי

 כי באופן ימינו קנתה זה הר חסדו בימין העולם
 יקרא קדשו גבול הארן תחום שבתחלת זה הר נס

 עצמו ע״י גויס מפניהם ויגרש ית׳ הוא היחל ומשס
 ויאמר קדשו נבול שם כי להיות מלאך ע״י ולא
 למרחקי והלך ישראל מלפני שפנה הגרגשי על

 בחבל חללים ויפילס גויס מז׳ והנשארים ארן
 אלו של באהליהם וישכן עצמה נא״י שהוא נחלה
 אל ויביאם יאמר או .ישראל שבסי אש ואלו
 א׳ קנין ביה״מ כי במשז״ל כו' קדשו גבול
 זכות כי יאמר ובזה ימינו קנתה זה הר שנא׳

 ויביאם וזהו הארץ לפניהם וכבש הביאם ביה״ס
 וש״ת ב״ה זכות הוא כו׳ זה הר הכיאס מי וכו׳

 ביה״ס שנבנה אחר רק ההיא הקדושה כל אין כי
הר כ״א שמו היה לא עדין אשר מקודם לא חך

10

 לו
הבאה רק היחה שנא

 עודנו זה הר כי הוא כן לא כי לך דע המורי׳ הר הוא
 יאמר או אוחו. קנתהימינו בייחוד זה הר להיותו הר

 האם וש׳ת ממוריה הר הוא קדשו נבול אל ויביאם
 כבודו הארץ כל מלא הלא חלילה גבול יש לקדושתו

 מה אך הוא אמת לז״א
 על קדשו גבול לזה שקראתי

 כי השאר על לו שיש יתרון
 וש״ת ימינו קנחה זה הר

 שיורה ויביאם תאמר למה
 ובמוח כבוש המקים שהיה

 אל הבאה כ״א הוצרך ולא
 כבשו הס והלא המוריה הר

 בחרב שנים שבע הארץ
 האמת לז״א ומלחמה וקשת

 ירשו בחרבם לא הנה כי
 :וכו׳ גויס מפניהם ויגרש הלא כי ארץ

 וז״ל שמות בפ׳ ז״ל רבעו פי׳ .כו׳ קסמא כן אדי
 לא ית׳ הוא הנה ונו׳ אהרן אל ה׳ ויאמר

 לקראתו ילך רק ימצאהו מהמדבר מקום באיזה א״ל
 כבודו מקום דרך לידו אנה שה׳ אלא המדברה
 ל׳ באומרו והנה וגו׳ ויפגשהו הלך וזהו להקבילו

 ע״ד בי ספה ולא במשה פגש אהרן כי יורה זה
 ולמה במשה פגש יח׳ כי למעלה האמור ה׳ ויפגשהו

 וישקו אמר ולא לו וישק אומרו׳ ועוד יתהפך לא
 כן י״י על אצלנו שכ׳ מה יאמר ויתכן אחיו איש

 שהוא שלום לי ונתן א׳ הדס מצאני באמרו קיסמא
 אש למוצא יתייחס לא בנירסא סרוד ר״י להיות כי

 וע״כ אוחו מצא האחר אמנם לבו שח לא כי שכנגדו
 היה משה הנה כי פה יאמר וזה שלום לו הקדים

 אליו נגנה שם כי האלהיס בהר גס ומה מתבודד
 מעייניו היו לא אהרן אך קדוש מקוס והיה ית׳ הוא
 בגירסא עצמי ממריד היה ולא משה את לבקש רק
 יאמר וזה לז וישק ויפנשהו היחל הוא כן על

 ב׳ה זה נפיגשיס יחייחסו ולא משה .אח ויפגשהו
 מן כי התנבאו מקוס האלהים בהר שהיה למה

 לפגוש יתייחס אהרן ועל שס מתבודד היה הסתם
 משה הסתלק סרס ראשונה לו וישק ולכן בו

 בן ר*י על ז״ל רבי' פי' גש : מהתבודדותו
 ענין יאמר או . וז"ל ו׳ פשוק ח׳ במשלי קיסמא

 אתכם הוריתי אשר קחו והוא קיסמא בן ר״י עצת
 אמרי כל נצדק וכו׳ אדבר נגידים כי שמעו באומר

 התורה לימוד ע״י כסף לכה יחסר אס גס כו׳ פי
 חכמה למדתי הנה תאמרו לא ואח״כ צויהי אשר
 להם ואלמדה העדרה מקום אל לי אלכה עתה

 כי נבחר הוא מחרוץ •ודעת הלא כי ויעשרוני
 וכסף והב מאלפי לעצמך יותר ולימוד בדעת תבחר

 וקונה לומד שתהיה תורה למקום רק חגלה ולא
 יותר יחשיבוה העדרה במקום הלא וש״ת חסיד דעת

 כי רבייה במקום משא״כ התורה תתכבד שע״י ואזכה
היא כסכינים לא כי מפנינים חכמה סובה אדרבה

שחשיבותן
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 רבויה כמקים כי אדרבה כי מיעוטן מחמת שחשיבותן

 מפנינים נסוכה אותה שייחסתי ומה חשיביתה הגדל
 כי שיווי בערך לא לך כאמור זו בחינה בערך היא
 פי׳ גם :בה ישוו לא חפצים כל התורה זאת הלא

 מאמר
 והקדים

 כגעת
 חירא

מלקבל

 קסמא בן ר״י על ז״ל רבינו
 .וז״ל י״ח פסוק י״ג במשלי

 ענין וכו׳ ריש יאמר או
 שמאס קיסמא בן ר״י לימוד
 והניח לע״ה ראש להיות

 וזה חכמים פס לדור ממון
 בחכמתו שלמה

 לא אם בני ואמר
 לא רב לדלות

 תשרישך שהדלות
 אם איעצך אשר

 אתה מקים מאיזה רבי לי אמר שלום. לו
 ושל חכמים של גדולה מעיר לו אמרתי
 עמנו שתדור רצונך לי אמר אני סופרים

 דנרי אלפים אלף רך אתן ואני במקומנו
 כסף כי לי נותן אתה אם לו אמרתי זהב
 במקים אלא דר אני אין שבעילם זהב וכל

 אין אדם של פטירתו שבשעת לפי תורה
 אדא זהב ולא כסף רא לארם לו מלוין
שנאמר בלבד טובים ומעשים תורה

 כבוד דרך מתפרנס עודך
 דלותך כאב גדול אם ׳אך

 בקלון מתפרנס שאתה מאד

 בהתהלכך תשיחך היא והקיצות עריך
תשמור בשכבך הזה בעולם אותך תנחה

 כיוצא על כי מוסר פורע וקלון שהריש ודאי הנה
 אך לישראל סובה מדה הניח לא עניות נאמר כזה

 תחת יכי׳בד תוכחת ושומר פי ודע איעצך בקילי שמע
 תוכחתי נא וקבל כלומר לבא הכביד סיף כי קלונו

 הנה כי והוא זו סיבה ממדה וקלון ריש יעצרך ולא
 שבעולם בנוהג תמיד ההוה תאוה היא נהיה תאוה

כנודע רבה הכנה שהוא

 תערב גם הלא החומר אל שעיקרה נם הממון הוא
 ליתש ותערב לאביונים יחן יפזר ממון שע״י לנפש

 ארוכה תראה והנה נפשך חאות ולזכור ולנשמה
 לעומתך מדת ע מצוה בראות לך אשר ולקלון לריש
 הוא כסילים תועבת הלא כי והוא דלותך יתוקן שבה
 ולכן כלו׳ חכמה משוללי שהם מעצמם מרע סור

 נהיה התאוה לקנות לראש אליהם ללכת יצרך ישיאך
 ותכובד תעשיר כי ולקלונך לדלוחך ארוכה וחהוי

 נא שמע אך כא' תועלות שתי שהם מרע ותסור
 לך אשר והקלון הריש יהיה ואל ומוסרי תוכחתי

 יחכם חכמים אל הולך ׳ כי והוא זה מוסרי פורע
 להיות תחפוץ אם כי חורה למקום תלך אל ולכן

 מרע ולהסירם וקלון ריש לתקן לכסילים וראש רועה
 גם ולימדוך ירעוך שתצסרך גדר אל תבע כי דע

: ירוע כסילים ורוע כ׳ אתה
 זצוק״ל הגאון רבינו פי׳ • פיך חורת לי טוב

 יאמר או :וז״ל ע״ב פסוק קי״ט בתהליס
 למען טוני ביסורי בראשיתי עוניתי כי לי סוב
 לאיש הלא תאמר ושמא חקיך אלמד יסורין ע״י

 שבזמן לך היה טוב לצדקה נותן מפזר שאתה כמוך
 היית כי עשיר היית לחורה הכנה שהיא עני שהיית
 לז״א תורה כ״כ לומד היית שלא גס צדקה מרבה

 זכות הרבה צדקה נותן שאני לי כלומר לי סוב
 נותן שהייתי וכסף זהב מאלפי חורה
 והוא פיך להיות הוא והטעם מרובה צדקה

מדעתו מחדש ותיק שתלמיד מה כל אפילו ני
18

 מה שכל נמצא בסיני יתברך מפיו נאמר הכל
 פיך ח!רת הוא הכל בהורה ומחדש עוסק שאני

בפעולת עכ״ז ה׳ פי מצות שמקיים גס הצדקה אך
 : יתברך פיו כדברי עוסק אני הצדקה

על ארז״ל הנה כי יאמר אך
 בעניי ואני פסוק

 וכו׳ אלהי לבית הכינותי
 כעני התפרנסי ע״י שפירשו

 גנזתי וכיוצא וחרדין בפת
 זהב אלפי בידי הבא כל

 רב ענוי התענה והנה וכסף
 עליו קצף כי לו שוה ולא

 עמו מעני שמנעו על ,ה
 ההוא בממון שיבנה רצה ולא
 חנם עניו הלך נמצא ב״ה

 מניתי כי לי טוב אמר
 לג״ה לי הועיל לא שאם
 תקיך אלמד למען לי יועיל

 לי שנתחלף על מיצר ואיני :
 סוב אדרבה לבנין בצר כעפר מאצור העינוי תועלת

 וכסף זהב מאלפי בעינוי שאקנה פיך תורת לי
 : זמותי אשר בהם לעשיח שהכינותי
 ז״ל רבינו פי׳ . וכו׳ אותך תנחה בהתהלכך

 הלא יאמר או ן וז״ל פלב ו׳ במשלי י
 ובקבר תנחני שבעה״ז בחורה תמיד לעסוק צויחני

 או איש האס באומרי לבבי יתחמץ הלא השמרני
 ואדרבה בקבר ושחשמרני בעה״ז שחנחני היא מלאך

 לו ודומה דוסא בן כר״ח יסורין לי יהיו בה בעסקי
 לא בה •;התמידי למה ה.יא כמלאך רוחני כח ואס

 הלא לז״א דלותי על לבי מנהמת ואשקוט חשיחני
 בך שתדבר כדאי בעה״זאינך עכור בגוף בהיותך

 חכמתו היא כי קן אין עד ממלאך למעלה שהיא
 נתחיה והקיצות כחשר אך ממנו נשדדת בלתי יחברך

 עושה שהקב״ה אליהו כמאמל זך יהיה גופך שאז
 בעלי כמלאכים זכים שיהיו אצלי שהוא כנפיס להס

 נר כי לך ותאמר חשיחך שהיא חכון אז כנסים
 כי נר הוא מצוה בעשותך כי לך דע לומר וכו׳

 וקיום כנודע מהמצות מצוה היא בתורה עסק
 מאיר מלאך שהוא נר הוא מקיים שאתה המצוה

 חתמה אל וע״כ מלאך נעשית מציה כל כי לך
 היא עצמה התורה ומציאות בעהיז אותך שתנחה

 ממלאך למעלה נר שהיא מהמצוה גדול אור
 מהיות חתמה אל וע׳׳כ קן אין עד במצוה הנעסה

 שהיה ועוני הייסירי; ועל בקבר עליך לשמור כח לה
 לעה׳י־ב חיים ודרך כו׳ תתמה אל ג״כ בה לך

 בני נטר צויתיך הלא יאמר או מוסר. תוכחות
 חטוש אל אך המצות במעשה שתדבק אביך מצית

 כו׳ קשרם רק אמך תורת שהוא בגמרא מלעסוק
 ידיעת צירך בלעדי הלא כי למעלה כמפורש

הלא למעלה כאמור המצות מעשה ל6 הגמרא
עסק
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 לעולם תשיחך היא והקיצות בקבר עליך
 מלך דוד ידי על תהלים בספר כתיב וכן הבא

 וכסף זהב מא^פי פיך תורת לי טוב ישראל
 : צבאות יי נאום הזהב ולי הכסף לי ואומר

 בעולמו ־ הוא כריך צ הקת שברא מה כל
 הנקרא כל שנאמר לכבוד? אלא בראו לא

 עשיתיו אף כלאתיויצרתיו ולכבודי בשמי
: ועד לעולם ימלוך יי ואומר
: וכו׳ עקשיא בן חנניא ל?י

 כמעט תראנו והנה די בלי עד רב זכותו התורה עסק
 בשעת רק עליך מגינה אינה המצוה הלא כי בחוש

 מעפוח בבואך או לעשותה בלכתך או אותה עשוחך
 אמנם כו׳ נזיקין אינן מצוה דרך הולכי כי אותה

 על קשרם שאמרת התורה

מלוהואץ בהתהלכך

 לומר
 חורת
עושה

 לבך שיהרהר חמיד לבך
 אפילו בהתהלכך בה ד,מיד

 הולך שאינך מתהלך בהיותה
 מחהלך רק מציה בדרך

 אותך חנתה שם גם ומטייל
 אמר ולא בהתהלכך וז״א

 הספלת לא שאלו בלכתך
 תעשה מה במצות יק

 מצות
 תורת
 הלא

 טורה
הלא

 ע״י אך פס לך מזומנת
 למדת מאשר תזכור התורה

 שאינך בלילה שנם עוד אלו 'וחנצ תהרהרי

 מו בסל ישן בהיותך בשכני כי חשמרך בה עוסק
 שקרית הקיש המזיקין ?!ן עליי חשמיל ההורה

 שתקרא מה לך תועיל '.די׳ב ולא תישן קודם
 כי לכשחקין נס כ״א בשכבך לשמרי תישן טרס
 אס ע״ה דוד מאמר ויהיה חשיחך היא יצותווהי

 אס שהוא בך אהגה באשמורת יצועי לע ירזכרת
 מגופי נפשי השרד הלא יצועי על ?ק״ש זכרתיך

 של מוט שעי״כ גופי בשפתי שאדבר ד״ת דמתו

יטורין ע״י אלא ניחנו

 אפקיד בידך כי אלי בשובה מאתך נמשך ?דס
 תופלג אלי מאתך בבקר בשובה ועי״ש רוחי

 ומדבר כהוגה באשמורת שאני עד והדבקות השפע
 כך ומשיח כמתנבא שאני נבואיי רוח כאלו בך
 על שתקרא ק״ש שע״י חשיחך היא יאמר וזה

 נפשך אליך חבא שבהקיצך עד לך תועיל מטתך
 בתורה תעסוק שכאשר ית׳ מאתו דבקות בשפע

 משיח אתה כאלו נבואיים דברים תשיג באשמורת
 זולתך עם אותך שחשיח תשיחך וז״א ית׳ אתו
 ע״י לך אלה כל והנה .אתך תפיח אמר ולא

 להאיר ג״כ אותה צריך שאתה מה בלעדי התורה
 תורה בלא המצות הלא כי המצות במעשה לך

 ונעשנה ה׳ אח נעבוד איכה דעת המלמדנו וגמר׳
 ידע ולא מצוה העושה וידמה המעשה יקולקל

 הגמרא הוא שבע״ס בחורה אשר ודקדוקיה פירושה
 בלחי נר שבידו כמי מלומד׳ אנשים מצות ועשה

 הגיד מי למעלה הנז׳ וכמשל ילך בחושך כי דלוק
 ובמקום הזרוע קבורת על תפילין נניח לנו

 ובלעדי ,גמ אלמלא הראש שיער צמיחת התחלת
 דקדוקים כו״כ אלה בכל ידע לאשר גם זה

 ,בגמ התעסקו בבלתו ממנו יעדרו מצוה ריפויי
 נר כי וז״א כנודע בחדר חדר משכיחו אל ובא

 הכלי המקרא בכל יקרא נר כי והוא רו׳ מצוה
הבזיכין שהן נרותיה אח ועשית כד״א הפתילה שבו

משה
 משוללת בהיותה המצוס היא אור בלי נר כי

 עיני המאירה נר אור היא והתורה ה׳
 עיסק הבלתי מעיני נעלמו אשר המצוה

 תבחר זה מכל וא״כ לבדן במלות רק בחורה
 התורה עסק גס ותקרב

 המצות עשיית עס
בני נצור מאמרי כראשית

 חטוש ואל אביך
 תאמר ושמא אמך

 עול ממני יקשה
כי מצות עול טל

במצות התעסקו
 חיי לקנות בם חפצי הלא

 איננו והנה העה״ב
 כי יסורין ע״י זולתי נקנה

 שלא דברים מהג׳ הוא
 והנה ועה״ב וא״י חורה

 לי ויהיו עה״ב היא הא׳ לי יש המצות בעסק
אלי יוכפלו הלא בחורה אעסוק גם ואם ייסורין

 ומי התורה מסאח שנית העה״ב משאת א׳
 מוהר תוכחות חיים ודרך הלא כי תחוש אל .יעמוד

 הנצחיים בחיים בעצם בשוח תהיה בשניהם כי
 ב׳ הס וד״ח וזהו בהם מעתה הולך אתה כאלו

 שע״י העה״ב שמצד תוכחת מוסר של תוכחות
רבים ל׳ תוכחות וז״א התורה שע״י ותוכחת מצות

: בס תקוץ אל ולכן
 בישעיה ז״ל רבינו פי׳ .כו׳ בשמי הנקרא כל

רשב״נ הנה כו׳ הנקרא כל . חייל פ״ו מ״ג
 הקב״ה של בשמו נקראו ג׳ אמר יונתן רבי בשם

 הנקרא כל דכתיב צדיקים וירושלים משיח צדיקים
 בשמו יקראו צדיקים סוג כל שלא ואפשר כו׳ בשמי
 האס כה שיקרא משיח של יתרינו מה שא״כ
 הנה כי אחשוב ע״כ שבישראל צדיק מכל נרע

 נפשו יש המה א׳ מגדר כלן לא הצדיקים נהמות
 ואפשר עעשיה יש מיציר׳ יש מבריאה יש מאצילות

 הטוב כל כי רוחנו על יעלה בל ללמד בא כי
 רק יהיה צדיקים סוג לכל לא למעלה האמיר

 אשר הרוב על או האצילות מעולם נשמתו לאשר
 כל בין כ״א הוא כן לא לז״א הבריאה מעונם
 שע״כ האצילות מעולם אשר הוא בשמי הנקרא

 שהוא בראחיו לכבודי אשר בין רבו כשם שמו
 מעולם שהוא יצרתיו אשר בין הבריאה מעולם
 אף וזהו העשיה מעולם אפר אפי׳ היצירה
 באת ומה האדם כל זה איפה א״כ וש״ת עשיחיו
 שאפילו לומר כו׳ עור עם הוציא לז״א להוציא

 שרואה למעלה הנז׳ עור והוא צריך שהוא מי
 שהוא מי וכן תקן לבלתי עיניו ומעצים רבות
 זה כי ולתקן משמוע אזנו שאוטם לו ואזניס חרש

:למעלה האמור הטוב לכל הימנו נוחה ה׳ רוח אין


