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@ רב פנינים ©
ביאור מ^לי שלמת
^׳^'111

שחבר האשל הגדול מרנא ויבנא הגאון המוסמך
כמוהר״ר משה אלשיך זצוק״ל :

והנה

מרוב השנים שעברו משנת שס״א לפ״ק שנדפסו ספריו בק״ק
^יכיציאה נתמעטו ובלתי נמצאים לזה העיר ה אתי לב אחד

מקציני ק״ק ברלין הוא השר והטפסר יועץ ונשוא פנים *

לערוד בפרץ בהיכלי המלך נכנס לפנים *

אשר כח בו

ה״ה הקצין פ״ו כהר״ר

כהקצין המפורסם והתורני המופלג

כמוהר ר יהזדא ליב

•
קציזוח נרו אשר החזיק ידי המדפיס בהלייאת חן זהב זאדרכמוניס
לצורך הדפסת ספר הזה הנקרא רב פנינים * וגדול זה הע שה והמעשה

שממנו ראו וכן עשו שאר נדיבי עס הקצינים * ש3ק”קהנ*ל זכרה להם
אלהיס לטובה יאריכו ימים ויראו ורע בניס ובר בניס •

ואלה

מוסיף על הראשונים • בפירוש הרג ז״ל ניתן רמת יהפסקטן משמשת
בציונים• נין ענין לענין השייו לכל פסוק כפני עצמו • נימוקו וטעמו •

6

וגם .הונה היקב בעיון רג נעשה כל להע״י התורני חהר"ר צני

□איר

יאנו□

נדפס פה ק״<ן
חמת

6

הירש

נהר״ר

בגליל ק״ק ז משטש •

יעסניץ • ■

ססעלת אדונינו הדוכם המפואר והמהולל החסיר והמיוחם מאד
י'

לעפאלדוס יר״ה יונם מאנהלם דעסויא
בשנת הא לו רב פנינם לפ״ק
הי״ר ישראל בר אברהם ״*<
מפום
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הקדמת הרב המחבר
הילדות והשחרית הבלהבליסאמרה נפשיכלימי חיינוהעהי׳זומיזהנבזהומהזה בן מהזה יזה טיף ט^*-
ומי
העהז*להדי טיב טיב העהב ומי זה אשר לו מרז בקדקדו ירום הודו כסוס הודו להראורת את הרואים את
כבודוכצואר רעמה במתג האמה והוא מה יתלהבאילן גדול המהומה כי מי זה האיש מצא או מוצא בו אחרי
זקנתו את כל מאומה בידו ומי האיש אשד שלח ידו ביהודים לאכול מפריה ולשבוע מטובה בלי פגות עד חוברה

ולא יהיה חרבה ולא משתבש מאן דתני ליבה על כץ האיש משה מימי קדם קדמתו והוא נער בוכה בכו להולך
כדרך כל האיץ הלזו הנשמרת לו והגוף פעלו בימי הבלו אנשי חיל מתולעים מבטנו ירשוהו ואש פלדות לנפש
תדרשנה על כץ מן אז הדל טרם יגדל פשפש ומצאתה ספר תלדת אדם ותשובתו הרמתה כי שם בית מושב עיר
הומה ליסתר שם כני האדם מפגי חמת המציק ומאז נפשו אותה ויעש לו ביאור והן לו מצא מנוח לעת זקנה חיה
שבעל כל דבר ודבר ממאי דבזקנותיה סבר כי מותב תלתא כחדא לא יתנוהו השב רוחו * אחרת את עמלינר
אלו הכנים אשד חקה׳ לגר ב׳ ישיבות תלמידים כי יותר שהמה חכמים מחוכמים לא ימיש מתוך האהללישא
אתם כעמל עיונם כאשר עלידו ה׳ השכיל * שניתכי יבא אליו העסלדרושאלקים בין דם •לדם □ין ד<ןלדיןריה*

למס עובד מכיתומחוץ •־ שלישית צרכי ציבור בעיר אלקינוהרקדשוכי רבועל כן אסר די על הנמצא כתוב
בספר ובה׳ חסיה נפשו יתן חנו בעיני כל הרואים את כבודו ולבעכור יהיה נכון מצו א דכרי חפץ לכל מבקש כל
אשר נפשו תדרשנו בניתי לו כרתים וחדריהם ויהי מספרם שגים׳ומאתיכשע^כןזהשמואשדיקראר
פנינים ואומר אגי טרם החילי יהיו לרצון אמרי פי והגיון לכי לפניך ה׳ צורי וגואלי:
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המדפיס הסכמת הרבנים הגאונים; המפורסמים אשד הסכימו וגזרו בגזירת נתש שלא לדתדפיסספרי־
הרב המחבר דלשעלגנכיאי□ אחרונים וכתובים הן כולם אוי מקצתם תוך משך עשר שנים מיוסכלורת

הדפזסשל כל אחד מהן הלא המהכתובים ברישנספר מראורת הצובאות ובריש ספר רוממות אל שנדפסו פת
ק״ה יעסגיץ והשומע יוגעסותבא עליו ברכת טוב:
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רביה ומשכילים
מצדיקי
הימש4ס
בכל חכמת מהלך שבילי מוהר השכל כי נפש

אדם קונה את עצמה ע דרס להנתן לה מהלכים בין העומדים על דרכי

תוכחות מושר כי הלא כדים כעס להדריכם כדרך
ומשלי

ישרהבחכוריהס

הח נביאים כיכל נביא שנז׳ שמו ושם אבא הזא נביא בן נביא כן כדבר הזה
יאמר כן דוד לדמותם על דברם נרות הקדם שלמה כדוד שנא' נו רוח ה

דכרכיכו' וילמד סתום

מן המפורש שלתה מדוד כאשר

ילמודאמוץ

מישעיה שמפורש נבואתו וכענין זה חתרו רז״ל על אשר יסרחו אמו ותאמר
לו מה כרי

כתביהם למיניהם ג׳ המה

כי ייחסו

שהוא אוי לי

אותך כהעזוהך ^י לאמר שאתה כרי

מטיכילכת נדרך טובים סס מפרס
הא' אשר

כלומר דומה לאמך ולא ידמוך לאביך

יחבר איש חכם לבב להץח כמישור
לפי שכלו האנושי כי ר^וא למשוך

לן' בן דוד כי טוב היה ממך הכה כי

שונים זה למעלה מזה:

באו׳ בן פלוני ענינו

ולהנהיג לבות כני אדם גנהג' ישרה
שתכור לו האדם תפאת לעושהו

על ספרו יורה עשוק שלמה ספרו

ברוחה׳ דבר בו

ותפארת לו מן האדם :כ' אשר יחבר
איש בדכר ה־זלהיס .שר האלהיס

ישר עס היות שעל כל העולימלך הך

על פיה יחנו לדגליוס :וח /אמת
חכמים יגידו כי איכה מעמד שלשתן

שלמות בן־ץוך מלך:

כ

יחדו לא יהיו המין כי הראשון היקל

דברי התורה

הספר מיוסדים על

בלתי

האלקיק

ומוסר

מתייחסים

לעמי

הארצות :עוד יתכן על פי שלשת קני

ויתנהג תמים יאור לן לא יפלש נתיב הישרתו

עד נפשו פנימה להקמת

מוטבע כו ללכ

כדרכי יושר אך עודנו

מעיחד שאס יצרו יתאוה האזה אשר ל  1כתורת מוסרו ישליכנו אחרי גוו
לעשות זר מעשהו ומה גס אס לעומת טוב המוסר יעמוד בצע כסף כי

אז בחירתו תדיחנו מאהבת

אין זה רק רמז העשות הספר הזה
לישראל עס חכם ונבון כי כל מוסרי

לדעת ח^מדת

כי גס שלא יכצר לי אשר על פיו ישק

הטוב

על שלמה

רוח הקדש בג' ספריו והג' ב ־וי'מלך

התור אשר שס מחלליה "ופרטה ס

בת קדושה יתירה

כדוד אביו כדער>

רו״ל במד' חזית ששרתה

הופיע עליו למשל משיי כרוח קדשו:
ג תוכחות מוסד מיסדיס על פי

זולתי קנין

הודחת הדתות

הכן לסב כן כתו' נן דוד בכנות שמן

אל אהבת המועיל

אמ<סאשרלז

מנורת הקדמתנו אםר הקדמט מעין הקודם והוא

לומר כי

כמשלים ותוכחות

הנכריות

לכל יעלה על לב חים

העבריות

כי

גס

בהמה

ידרך האדם בדרך יסרה על כן כא כפתח דבריו להשיר תועה מלב העולה

עצ!ס מאד תחת שלש ח

על רוחן כדבר הזה ולהודיע כי יתרונם עליהס
כי הן לו היה שלתה

כאחד החכמים אשר אור רוח הקדם לא נגה עליה'

ההישרה מה סיג השני יש לאל יד קדושת ר! ח קדשו ית

להמשיך במקבלה

ויחברז ספרי מוסרים לפי שכלם האנושי כחכמי מה הלא היה יתר שאת

ויראת ה להחזיק כמוסר

אל ירף על אלפי

במוסריו על של חכם זולתו כי מי יערוך אליו בחכמתו

עד רוחו ונשמתו רוח דעת

והב וכסף כי למה שנפשו ממקום

הקדשים תאכל כי

הקדשים ממוסרי

לחמה הוא כי זה כלל גדול ככל דבר שאל מקורו שואף הולך נכותו על כן

חשר שורשו מלבב אנוש כסוג הא' מלב חומרי יוצא

ועד לב המקבל יגיע

ומי דותה לו וזהו

משלי שלמה כלומר שלתה הנודע כי בכל חכמי הגויס ובכל מלס חס מאין
כמוהו ואין כמוסלי ילדי נכרים כמוסריו אף לו היו

עוד לו כי לא נעשו רק ע״י רוח ה'

לפי שכלו ומה נס כי

דבר כו כדוד אביו

כספר תהלותיו

ולא יעכור עד רוח ונפש הרוחניים אך אמנה המוכיח כשער על פי רוח ה

וכעדותו ואת רוח ה דבר כי ומלתו על לשוני

דבר כו השם לבו לשמוע כלמודים יערה עליו רוח ממרום ההישרה ההיא

שלמה רוח הקדש עשה ג ספריו ואיזה הדרך הלך רוח ה' לדבר כחכמי

וכמז"לכיע"ישצזרתהעל

בהיות המוסרים בלתי

נכר כמוהו ומעלה זז השנית רמזה באו' כן דוד לדמות עצמו כספרו אל דוד

כתורת ה' אמנם הנאצלים מתוכה כמשלי ספד

אביו כמדובר כדרך הקודם עוד ג היות מוסרים אלה מיוסדים על אדני
קורת ה תמימה היא חכמתו ית למעלה מרוח הקדש ונבואה מיוחדים

מיוסד על פי תורת ה תמימה כמ "ל מסכת תעניות כי כל מה שבנביאים

ללמד אוקס לעמו ישראל מקיימי זמקכלי הורתו יק׳ בייחוד וזהו או' מלך

ועד רוחו ונשמתו שמאיכותו הן יגיע והן זאת גם
מיוסדי' ונמצאי' ורמוט
שלמה אשר זולת היותם

כי לח א' כתם כלתי

מרוח ה דבר בו ע ד לו

ובכתובים רמוז כתורה כי אין ספק שנפלאתה גיולת הלת איכות מעלתם
והמעט מהם הוא הקמת שלמות המושר קנין
מוסרכ״א גסשכהעשוהס

גמור בנפש לכל יהי פורע

התלבשו׳ קדושה נפשם

כעדי הלבש מעין

קדושת המקיים דבר התור אשר מוסר הספר הלזה תמכה חוצב כי למה
שכל התורה כלה שמותיו של הבה יתגדל ויתקדם מקיימה עד גדר יאציל

ישראל עם שרם על כל גויס היה

המשלים האלה אליהם בייחוד

ומלכותו על כל משלה

ולא לזרים אתס וכאשר

אך הוא לייחס
כל התורה כלה

סודות ורמזים רוחניים לאין תכלית גס משליה יעלו עתה ולח תדמינה
מוסרי יתר עמים ולאומים יהגו ריק כמשלי אפר הנהגזתס באין סוד

(כ) ראוי

אל שנותו את טעמו

לשים לב

:

לומר כפסוק זה חכמה

מקיומה כחות קדושי׳ע״י רמז הרומז כל דבר בשמי׳ממעל וכל העוש מצוה

ומוסר ובשני מוסר השכל נוסף על הכפל ואו' בזה לדעת

כיאו הכהו' :והו^בהעיר

ובשני לקחם ♦ אמנם בא ויאמר ההועליו הנמשכות מהספר הלז והס ב

א' קנה לו פרקליט חיובדכרהזה נקרב ונכות )1

ראשונה כי זה תהרו כפתח דבריו כן דוד מלך יש הלא כמו זר נחשב כי מי

לא ידע כי הגא בן דוד

ומלך ישראל ולבד

הפירים אשר לשלמה כי אס

בו יזכיר שמו כמעשהו בשיר

להתפאר בייחוסו ותשר גדלו ה היה עם

לבבו הלא לא נכון לעשות כן בתיולת

ספר תוכחות מוסר ומה גס כי אס

בהז כירו שם ומלכות להראו׳ גדולתו הלך לכו על מה הס שלא להזכיר אשר
היה מלך על כל הארץ כי מלכותו ככל משלה כי לא מנעוהו מבא כמשפר

סוגים ח'עיון וידיעה

ב חלקהמעשיי הא׳בפשוקזה

והענק כל יאמר איש מת בצע כי נעסוק בספר שלמה

זהב׳ בשאחריו
ואכה נעזוב כביד

ישפר התור' אשר שם משת וכל תורה שבע"פ אשר המה כוללו תרי״ג מצו'

כלליהן ופרטיהן ודקדוקיהן סייגיהס וגזירותיה

ומי לנו גדול מהעוסק

ומתנהג על פיהם כי מכשיתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן ותת יסכון
עליחו ספר תשלים הלוה על כן אתר לדעת כז' לומר הסכת ושמע ישר^

מולכים ככיפה אס לא על כי גס כעליוניםהשליטז הלהיס כמז״ל ־ ,וחנה

משלי ספר אשר אני נותן לפניך היום כי הלא טוכיס אלה לך משלש טעמי׳

כמדרש חזית כי

ח כי הלא גס כי התורה הציך לאמר חפר תעש ואשר תחדל לא קאלפך

ראשונה יתכן להשיב כי כא להורות מאמרר חייחרבה

כפר זה עשה שלתה ראשון לשלשתם בבחרותי כי כן יעשו הבחורים למשל

משלי' ולחוד חידות

והוא כי הנה בחרותו

על יש טרם המשך מלכותו על כל
סמע שלמה כמז״ל במדרש ג'

יכלול טרם ימלוך ואחרמזלכי

הבזים ועל הממלכות השומעים את

מעלות עלה שלמה וכו'

וזהו משלי שלמה

חכמת איכת תעשה

לעמוד נגד יצי! בל יטעך

ולא תגד לך תעלומות

הרעה אשר תכוחך במעשה הרעה כי התורה תקצר ותודיע גזרת תלך
חך משלי שלמה הם יורונו יאמרו לנו ענות חכתה ככלל התוסר ויזות׳ כל

חשר עשה כהיות תוארז כן דוד בלכד הלח הוא עד לא היה בישורון מלך

עקעדהיכן יד עינשו מגעת כענין גזרת התורה באו׳ לא תנאף לא
תרחיב לשון ללמד דעת איך נמלט ממכה ולא הפליג בהודעה רעתה

וגס בהיותו הלך יש' כלבד הוא כראשית ממלכתו טרסתמשך על כל גויס

אך שלמה הוסיף כשאת משלו ויאמר הרחק מעליה דרכךונו׳ אל ישט אל

נוים השומעים את

דרכיה לבד וכו׳ אל תחמוד יפית בלככך שהוא משמרת למשמרת התורה

סתע חכמתו ואליו יבואו מאפסי ארץ לסיר אל משמעתו :עוד אפשר כי

האומרת לח תחמוד אשת רעך והוא כמבוא' לפנים כי לא נאמר תחמוד
אותה אך הוא לו' לכל הבא לחמוד אשת רעך עשה סייג ו^ תחמוד יפיה

כי ארכו הימים ויהי שמעו ותכון מלכותו על כל מלכי
הנה חין ערך חיבור מוסרים
בעדך גדר בחינה

יערך ראשונה לפי

החכמה שנעשית כה חס

ערך חכמה עושהו ב'

על פי שכל אנושי או על פז

רות הקדש אשר ג)הים הופיע על אשר חיכרו ג כהשקיף אל אשר נעשה
בשבילו כי לח הדמה פעולה הנעשית לצורך עס קדוש ורב ורם אל הנעשה

כלו׳ אפי׳ היופי שלה לבדו

בל תאמר כלבבך מי יתן לי אשת

פלונית כי מזה תקרב ותבואה עד שתחמדנה גס היא
מדורת עכשה

כיופי אשה

וגס יעמיק ירחיב

כאו'כי שחה אל מות כיתה כו׳ דרכי שאול וכו*

הכה כי

בהחילו הא' כאוימשלי

התורה לרום מעלת* תקצר ושלמה מאריך ללמד אכמת עס המושר  :ב

סלמה כלו' הנודע כי אין נכון וחכם כמוהו כד״א ויחכם שלמה מכל האדם

כמה דברים רמוזים בתורה אשר לא יד כל אדם תשיגם ועדים

לצורך עם ממושך ומורט והנה שלם אלה רמז פה

כי הלא

ט' והב' באו׳ בן דוד כי או' כן פלו׳ עניינו יצדק על הוראת הדמוהסכמזיל

נאמנים כל מה שבנביחי׳וכתוביס שהכל רמוז בתורה כמלל פ״ק דתענין׳

3א' 1ישעיהו בן אמוץ וירמיהו כן חלקיהו שתוק לדמות בן לאב כי שניתם

נמי לק גדול יבין מעצמו הדברים מתוך התורה

א 3

ג

לולא הנביאים ומחברי
הכתובים

רב פנינים ביאור מעלי א
קכחוביס שדלו דלו לנו מתיך כארה כל מאמריהם כרוח ה דבר כס אמנם

שניהם קדושים ואין המשל הכנה

אחרי ראותנו מאתרי משלי שלמה ודומ׳לו אשר בחכמתו הכינם וגס חקרם

חכמה ותוסר כעצם ואחרי כן עוד תיס*ף ונין לך מורס מהם דכרים
פנימיים ועליונים ואס כן איפה למה אמנע זהשמיעך את דברי המשל

שרשי מקורי הדכריס חיה מקום כבוד כל דבר ודבר כאשר קרה לר' יוחנן

כי אשר אני מגיד וס לפניך וילת מה שתכין
נמשל מידהמשל הוא חכמת מועצות

באתרי התירה

חתוך התורה יהיה מבא לאיש חכם לבב להבין למפרע

.

גס הוא וזהו לדעת וכו'

זכנו של ריש לקיש על פסו'חולת חדס

כשם י׳

ומוסר ליהבין אמרי בינו

קושעיא שרמוז כפסוק ויאמרו מה
ואח עשה 11הי' לנו וחמר לו שאס הי׳
מגיע הוא לשם לא הי' צריך לו ולרכו

צדק ומשפט ומישריכן

תסלף דרכו וכו׳ שאמר

לו

לומר כי היה מכין למפרע איה מקו'
רמז מאמר שלמה

וההיקש

ניתר

ג לקחת מוסר דמופיי*

הוא הנמש המוכן מתוך משלי אלה
ולכן טוב אור לך המשלים כי גס כס

לנער דעת ומזמה :ח ישמע חבם ויוסף יקח ונכון

תחבלותיהנדה

הגסים

לז לא יבין איש מתיך התורה מה שהוא הבין לא יבצר עתה למפרע להכין

מוצא דבר אשר דבר מתיך התורה

ודעת ויסר נאה וזולת וההוא
דברימשןממנו להכין אמרי נינה

ד לתת רפתאים ערמה

הדברי׳כי גס שמנלי ספר שלמ והדומ׳

ועל כ הדברים האלה

אשר הטב

יחס שינויי בחינות הלמוד לכל

לפתחים ולנער דעת ומזמה

כלבד אלינמשל רק

המשל עצמו הוא

תועלת

רו ואחה תכין לאשורךגס

הנמשל

וגג לקחת זכו'

כמפורש

לשיס לג אל
כקודם ־• ( 0ראוי
אחד מהסוגים הנזכרים האלה ערמה

ועוד כי מי פחי יטר חל משלי ספר הלו

הטיב שלתה בחכתתו עתנו בתשלי ספרו חמי־ לדעת חכמה וכו' לומר חל

שיקנה ערמה על ידו ועוד אומרו ישמע חכם וכו' נ לא תצדק שמיעה רק

הלא

נמה שנעל פת ומהראוי יאמר ירחה חכם אזיקראחכסזכז׳ וגס אותרו

תגור אותר

להכין משל חיך ימשל משלים להכין משליגסמה המז אלהדנריחכמיס

תאמר כלבבך

ותה בצע בתשליר

הלא די לי תורה צוה לנו תשה

בספרתך כי הלא יסכן לך ח׳ לדעת חכמה ומוסר כי התור'

גזרת מלך ז ל ז תאלפך חכמה עם המוסר ובזה תדע חכמה ומוסר יאד ועל

וחידותס :

אכעס

אחרי אומרו הנלמד מהסנרכא ויאמר מי הס

הכי זמו• להבין חמרי בינה לומר חל יעלה על רוחך היו תהיה כמוני מכין

המוכנים ללמוד ממנו

והוא כל יחמר איש כי יראה מין איש יקכל טובת

רמזי האור

תתוך דבריה כי הלא אנכי ט!כ לך

להשכילך כינה כי ע״י

הנאה ממטעי הלא הפתי לפתיותו מה יתן ומה יוסיףלו שלמה כחכמת1
וגס הנער חסר לכ להשתלם על ידו כי קטון הוא וחישהחכס לח יצטרך

אחרי ראותך תחתיי תכין למפרע מתוך התורה אמרי כינה אשר הכנתי

אליו ומה גס אשר נכון יהיה כי יכין לאשורו על כן אמר דגו איפה כי לא

אני מתיכה וזהו להכין אמרי כינה שהס חתרותי חשר הכנתי תתנה כענין

דבר ריק הוא ובלתי מועיל כי אס טוב ומטיב לכריות כלס יודע ובלתי

אמור לך חמרי בינתי אשר הבכתי כרוח קדשי

מתוך התורה חתה עתה

כי הן זאת

יגדע לתת לאיש די מחסורו אשר יחסר לו לפתאים הנפתים אחרי יצרם

מצאנוה כמאמר התור ויאמרו מה זאת כו' וכענין מאמרנו לפני'על פסו׳
קנה כני לכך לי ועיניך דרכי וכו' שארז״ל כי משס למדנו שעינא ולבא תרי

וחאותיהס הגופניות ולא ישעו אל הטוב האמתי שהיא הפאישידכרכו

אולת חדס

וכו' ש .חרי מאמר שלמה אראה חנכי אשית לכי

שלמה כאשר יבח לפניס יסכון למו לתת ערמה להתנכל לעומת יצרס

ואומרה כי מקרא

לבלתי המשך אחריו תמיד על ידי תוכחות מושר המתקבלים חשד עיניהם

מלח דברה תורה וראית כשביה הרי עין רוחה וחשקת בה הרי לב חומד
ולקחת לך הרי אברי׳גותרי׳שהיא ביאת המלחת'שדבר תור' כנגד יצה״ר ג

יחזו נו ולנער כי שתים רעות לו אחד כי הנער נער חסר לב עד הוא

יגדל כ כי זה דרכי לבלתי ראות את הנולד רק אל אשר הוא שם אכול

שתי תלה הן על בחינת חלק העיון ועוד לך תועלת ג׳ על

ושתו ולבלתי חשיב מחשבות אשר ינהוס באחריתו הנה על ידי הספר הלז

חלק המעשי והוא לקחת מוהר וכו' והוא כי למת שהתורה

אליו יבאו שתיהן כאחד וזהו לנער דעת ומזמה כי בו יקנה דעת כאשר

סרסורי דעכירה עין רואה ולב חומי ואברים גומרים

(ג) והנה

לרום מעלתה קגזר אומר כלכד ולא תסביר כל דבר ודבר בטענו' שכליות

יזהירנו ונס מזמה

מאשר יקרה לו כאחרית הימים כאשר תראינה עיניו

לא ילהחו תדברי ויתפסו בלב המקבל בעצם לעשותם כאשר בתשלי שלמה

כמשלי ספר אלה מהקורות לנער חסר לב ופחד ורגז ואין נחת ומורא

וילקחו כעצם

מחשבות לבלתי ידח או פן יכייש נערותו את

והשכלה עד כלי די שימתקו

שישכיל פיהו כמוסרי הסכר

יעלה על ראשו ויחשוב

לשמור ולעשות וזהו לקחת מיסר השכל כל .מר כדי לקחת ולתפוס צריך

זקנותו

מוסר השכל ולא תספיק גזרה לבדה ולכן אל תרף מספריות כי הוא

מאשר יגדיל בו שלמה שכח התורה וגדולתה עד בלי די ומה גס עד רובע

טוב לך גס לדבר הזה ותל יקל בעיניך הצטרך המתקת השכל אל הלקח

ספרו ימשך לו מקרית ספר זה שלא ישכע מהתורה רק תמיד הלוך ילך

והתפשט רב מאד המעשה תשר צריך יעשה האדם מתחלק לג'מעלות

וישמע ממוריו ומלמדיו

(ח)

ואשר הוא חכם על ידי ספרות יחשוק בתורק חשק נמרץ

ויוסף לקח על ידיעתו

כי לא ימיש מכין רגלי

טובות והן צדק ומשפט ומסרים שתות לעלות ולראות ממדרגה אל מדרגה

החכמים לשתות כצמא את דבריהם וזהו ישמע וכו׳שעיי קרא מקרא קדש

עד מרום קץ טוב המרות אחד היות פעולותיו כצדק וממנה אל התיכונה

ספרי זה יחשוק לשמוע ממוריו גס אחר היותו חכם ויוסף לקחת לקח

אל הג'והיא לעשו׳

ולמוד ממלמדיו להבין מתוכו ולא יסמוך על חכמתו אשר למד עד כה

צדק כמוהו ומן התיכונה

להישיר את הזולת יעשו

לפנים מן השורה ועל הא׳ תמר צדק ועל הב׳לעשות יעשה גם זולתו צדק

כמותו אמר ומשפט שהוא לשפוט צדק ולהנהיג את העם
האמת כל יעשוק איש

את עמיתו

וכיוצא ועל

על הדין ועל

הג׳ אמר ומשרים כד״א

ועשית הטוב והישר ואז״ל וו לפני' משורת הדין ואין ספק כי למען יעלה
איש עד מרום קצת הג' צריך להישירו בהסכרת מוסר

השכלה נתפשת

ואשר הוא נבון להבין מדעתו או מתוך התורה

והמצאות

(ו)

הנה עתה תחבולות יקנה

להבין משל ומליצה היא התורה

כמז״ל במדרש להבין

משל אלו משלים שכתורה ומליצת זו התורה עצמה והוא כי הלא כתורת
יש דכריס שהם גופי הלכות

זייניס ולהס יקרא תורה עצמה וייחס אותה

למליצה למה שגופי הלכות כמליצה סתומה וחתימה ולולא תורה שכעל

ונלקח למקיל׳(:ב)או יאמר לדעת כן' כאשר ידענו כי לא כלבד הכתוכיס

פה אין מכין כי היא

אשר אין כפשיטותס חכמת מוסר כי אס גס אשר כדרך פשטס מוסר חכמה
והישרה עיבה יש ויש בתוכם למבין מתוך דבריהם נמשל למעלת מהם

ומסורת תלי תלים סל דקדוקים ודינים ויש חלק ממנה אשר אינו גופי
הלכות וזולת סודו

בדרך קצרה עד מאד
יש כו משלי שפר למבין

עלכלתיכה ואיתזמקרא

כי על כן קראה דוד משל

מורס מתם כיוצא בהם כענין לך אל נמלה עצל וכו'

עד מתי עצל וכו׳ כי

הקדמוני ומתוכה יכין הנבון משלי שפר כאשר דוד הוציא מוהאלהיס אנה

הנה פשטו מוס השכל על הסרוחיס על ערשותס

ובא כמהלך רישס יש

לידו משל מרשעים יצא רשע וגס שלמת כל משלי ספרו כמפורש למעלת

למעלה מזה על עבודת הבורא ולמעלה המנו על משכב תרדימת משובתו

ולא יעור משנת אולתו לפשפש

במעשיו ולשוב עד ה׳ אלהיו כאשר יבא

אמר כי עתה על ירי ספרו הלוה תחבולות יקנה להכין נס הוא כשני חלקי

וההקש ביתר הכתובים

התורה כ וצא כשלמה כמשל ומליצה כראותו דברי שלחה וישקיף במקור

ביאורו בס״ד זולת פנימיות עליון אשר לא יבצר

ובזה נבא אל הביאור והוא כי הלא ממשל משלים זה דרכו כי להמתיק דבר

גאזני המקבל ממנו ימשל משל מדבר קל האיכות למען

נו דבר רב האיט מתוך

ולהיות כי לא כל נכון יכין מתוכה כאשר הכין שלמה

ברוחב לכו על כן

אשר ממנו

חצכס יוכן

להכין גס הוא

מתיך ההורה תולדות סחימיס

יהיה הכנה להבין

וחתומים מעין אשר הבין כס שלמה בחכמתו וגס יקנה החבולות להבין

המשל וכאשר המשכיל יבין תוכיות הדבר תוכו

ומשליהם כדברים

יאכל וקליפתו הוא המשל יזרוק כי אין בו מועיל רק למען תוכיותו ובגלל
הדבר הוה היה מקום לדבר ולזמ מת וה היה לשלמה למשל משלי׳ אשר כל
טובם נבלע בתוכם בנמשל ויהיו

שדברו דרך חידת

שלא כפשטן על ידי משלי שפר אלה בהכינו במשל׳יהס

הטפל לפריו הוא

וחירותם
ובמדרש
יחודד גס בנמשלי חירותם כי כיוצא כהס המה *•
אמר רני מאיר אפילו שיחת חולין שלהם שקול כנגד כל התורה כלה ע״כ

לכל העם ויאריך ירחיב

להשוות שיחת חולץ לתורה

כל אמרות שפרו מן

המשל הבלתי עיקריו ולא ידב ענין הנמשל גלוי

דברי חכמים כעלי קבלת תורה

שבעל פה וחירותם

והנה כמו זר נאשב ומי ישמע לן לדכר הזה

עד המשכיל יבין כל אשר בלבבו ולח יחטיא ולא יהיה כל שפרו מאשר הוא

עצמה אשר חין ערוך אליה ומה ראה ככתוב שהכריאו לכך :

הכנה חל הכונה בלבד וטפל אליה ומה גס כי כאשר בסתר ידבר ישוטטו

למעלה מזה

רבים לבקש טוב נוצתו ולא

ימצאז ני

כדברי הספר החתום על נן אמר
יעלה על רוחך כי אץ

לא רבים יחכמו

אל נא תגרע אליך

במשל איכות וקדושה

ויהיו למו דבריו

שבתורה ומליצה זו התורה עצמה כאשר ביארנו ועתה איפה הוקשה לו כי

חנמת ספרי ואל

הלא אומרו וחירותם אינו רק חידות למו כשיחת חולץ שאס מד״ת ככלל

רק הכנה לבד אל הנמשל

כדרך ממשלי משלים כי אץ במשל אלא מה שבנמשל רק

אך הנה

נמאמר ההוא נאמר להכין משל ומליצה משל אלו משלים

שהמשל והנמשל

משלים שכתורה ותורה

עצמה ודברי חכמים שצריך נכון תחבולות יקנה

להבינם הוא ואס כן אחרי אומרו להבין השורה עצמה וגס דברי חכמים

הס

נ

רב פנינים ביאור מ׳מלי א

והן אלה דברי שלמה פה לומר ראה נא בני חין ערך מוסר

ירן כנודע •

הס דברי קבלת חורה וכעל פה שעל פיה כרת ה כרית עס ישראל איך

אביך וקורת אמך כי הלח מנוחת האדם וטובו לג יתחלק ח'סילק החק

כחותם על זה יאמר ועדותם שהס שיחת חולץ והלא דבר רק הוא בערך
הקודם וזה דומה לנקודה ועוד לקרא שאחר אומרו שתחנוליתיקנה

להיות מצרת נחלץ ב' כבוד והדבר ג עושר קנייני והכה נ' אלה לך נעה״ז

ובעה״ב כי הכה לוית חן הס לראשיךכיבני לו יה שומרים לראשיך יהיו לך

להכין משל וגס חליצב החמורה יותר כמפורש ענינש למעלה וגס דכרי

שמותיו יתב ומלאכי קידש שממ שרי
אביך ותורת אמך ולא כלבד לראש

חכמים החכיכץ יות־ כמאמרם ז״ל
שאומר הקדוש כרוז הוא חכיניס עלי

חכמיסוחידתם  :י יראתיהוחתרא^יחתנחת

שיחת חולין הקלן מהכל יכין ומה

חכמה ומוסר אוהלים □!ו :ח שמע בני מוסר אכיף
ןאל־תטש תורת אמף :־! כי 1לוית חן הס לראשף

גס כי טוב טוב של 1להכינם ומי יתן
ולא יהיה עוסק הס על כן אמי רני

וענקים לגרגרתיף :י כני אס“יפתוף חטאים אל-

דכרי דודים מיינה יל תורה יחמי שגס

החומריכ״א

גס ככא לידי העשה

כל מצוה והנהגה כעסקי גופו על פי התורה יהיה

נכוך לדעת אותת

ועומק כל דכר על כוריו חך כהיותו שוקד ומשמש

הקנייני חמר וענקים לגרגרותיך

צרות החומ כעה״ז ועל צרות הנפש

תצר מדאגה מדבר פן יבכו
בבא
משכרךכי לא כן הוא .רק מתנת חנם
וזהו לו ית חן בתורתי חן וחשד כד״א

המהדרים ומעטריסאזתו כענין הקדמה הב' ותם עצמם הנעשים עישר
אושר אשר תתענג צחצחותיהס נפשו ׳ .וגם בעה׳ו יקרנו כדבר הזה כי
אשר הרבה לעשות שרפי קדש בהרבות תורה ועצות יתהדר לעיני כל

כלטד התורה כי כזה חונה במתקה ויורד לעומקה ג
(ז) הנה חץ שפק שעכין חויליס אינן חש-י דעת המשתגעים כי לא
יכחינו להחשיב אן לנוות מוסר אך יקרא חויל אשר יחסר
דעתו מלחור בטוב ומאוס כרע ויקרא כה כי חץ אדס חוטא אלא אס כן
נככשה ב רוח שטות אף חס כן דעת יהיה כענין אזיל עמי אותי לא ידעו

ונכא  11כביאור והוא כי בהזכירו התועליות הנלמדות מהספר אמר לדעת
חכמה ומוסר כו׳והס שלא להזכיר יראת ה גפ כי היח גס היא מהתיעליוח
הנלמדות וגדולה מהגדולות שבהן ובהזכירו מי ו מי הלומדים ממנו הזכיר
פתאים ונער כו׳וחילו חוילי' והס המטיס עקלקלות מדרך הטובה שילמדו

בו להטיב לא הזכיר על כן בא לתת טוב טעם לשני הדברים על הא' אמר

יראת ה ראשית דעת כלז׳ולכן למה שהיא התחלת הדעת לא תחשב למידה
בפני עצמה ובכלל אז׳ לדעת חכמה כו׳תוכלל גס היראה כי היא ראשי' לה

ועל הב'אמר חכמה ומזסי■ אויליס בזו כלומר אחר שהחכמה ומוסר אויליס

בזו לא יוכלו לימנית ככלל הלומדים מספר חכמה ומוסר כנודע כי בוזה
או יאמר טרם החילו ללמד
החכמה לא יצליח נה נימיו עד יכיר ערכה *

כלל גדול על כל הלומדים הנזכרים שראוי יקדיס להם יראת ה כי הוא
ראשית דעת ללמוד אך אויליס מחוסרי יראת הי הלא יבצר מהם הלמוד
למה שחכמה ומוסר אויליס בזז ובמס יקלו מהם ♦

החילו

להישיר וללמד דעת את עס ה' אלה ונשימה לב מי אלה אב ואס אשר יצונז
נשמע אליהם ואבשר ידבר על תורה שבכתב ושבע׳פ וקרא מוסר אב אל
התורה הכתובה אצלנו מאז ניתנת לנו מאתו ית׳ ותקרא מוסראב כענין
החב שאחרי הולידו את הבן לא יטפל בו כן לא הוסיף לנו בה אפילו אות

אחת חך תורה שבע״פ היא הקבלה הנמשכת אלינו איש מפי איש כי הן

אמת נס שהכל קבל משה מסיני הלא לנו תתייחס למידת כל דור מהקודם
.אליו חל סינזקהיונק משרי אמי וזהו (אל תטזש תורת חמך *

או קרוב

*לוה יאמר על ב מיני מוסרים א׳ מוסרי התורה הסמוסריויתבר'אבי
ישראל ב׳ מוסר חכמי הדורות כשלמה וזולתו אשר מימיהם אנו שותים

ודדיהם אנו יונקים בכל דור ודור בתינוק היונק משדי חמו והוא כי טרם
החילו שלמה להשמיע מוסרי השכלתו בח ויחמר כמתנצל בענותנזתז בל
יראה חפץ יעשו עיקר ממשלי מוסריו ונגד פניו

מוסרי אלהינו הכתובים

בשפר הקורה ומה נס אחר אוילמעלה כי נעמו משליו כי ימתיק חכמי עם
המוסר באופן באות להתקבל יותר מגזרות מלכו של עולם .בתורתו

הרמתה ועכק׳זאמר כעניה ס־ערה המיסרת את בבה

ותאמר לו גס

שאתה בני ולך׳יחתה לשמוע כל אשר אני מצוה חותך  11תעש עיקר קאמרי
פי נגד דברי חביך אך ראשונה עשה עיקר ואחוז במוסרי אביך ואחרי כן

גם ממוסרי אמך אל תנח ידך והן*חלה דברי שלמה לאמר דע חיפה בני כי
לא הלכתי בגדולות לאמר לך קשים פניך אל משלי מוסרי ונגד פני מוסרי
תורת אלהיבו אך שמע בני בעצם וראשונה מוסר אביך קנך יתב שמו כי
הוא העיקר אך גס מקורת אמך כמוני אל תטוש כי אס תבחר ותקרבנז
אגב מוסר אביך כי טובים השנים גס כי מוסרי אביך נכרו ־

(ט)

כי

לזית כוי כשום שכל והכין מה ענקהלזי' והענקיס נתעורר גס על אזמ
גרגרותיך ביו״ר הרכזי זכן כראשיך לקצת ספרי' והוח בהקדי׳ כי הן ידענו

כי מלכד שכל התורה כלה שמותיו של הקכ״ה והן הם הדכקיס במחזיקיס
זעזשקיס כה זולת זה יתלוו

** *

אל הרדם

והוא כי כאשר אשר לו ענקי מרגליות

על צוארו שתים הנה טובותיו א' כבוד והדר חשר יתהדר בס שנית הנאת
רוב עושרו נהם ששזיס הון רב ככה יהיו תורה ומצות לעושס כי הן הס

התורה יגלה .כל דכר כיאור כוונת התורה ככל פרטיה נמצא כי זה שקול

(ח)

ביו"דהרכויעל

ואתחנ|שהוא מתנ חנס זה הוא על העדר הצרויועל ככוד והדר ועישר טוב

ושומע יום יוכשיחת רכז בהנהגתו גס כעניני חול עכיניו שעושה על פי

זה

לכלב׳

ולכפש וזהו ראשיך

מאיר אפילו שיחו חולין כו' י והוא

ענין גדולה מושה וכו׳ והוא כי
הלומד מרכז דכיי התורה והולך לו לא ינצר מלהיות לו כמה ספקות ומה

ראשיך'גוף

כמה וכמה מלאכים קדושים

הנעשים מכל מציה והדרכה ממוסר אכינו ותורת אמנו שהזכיר והן הס
המצילים את האדם מכל צרה את הגוף בעה״ז ואח הנפש מכל המתרגש

אחר המות * עור הקדמה ב׳ כי כחות הקדושה אשר יעשו כעסק תורה
ומצית זקיזמס הס המהדרין ומעטרין אותו בע״ה כמזיל צדיקים יושבים

ועטרותיהם בראשיהם הן עטרות שלהם אשר קנו כמצותיהס כי כהס
יתהדרן ויקעערז זולת עושר אושר הנאת המועיל והתענוג שיקנה על

רואיו כי מלאכיו אשר פעל ועשה ונלזיס חליו יתנו חנו בעיניהם וגס יהיו
לו עושר שמור להטיב לו גס פה וזהו וענקים לגרגרותיך ואמר לשון רבים
על הגו ף והנפש כמדובר באומרו רחשיך•

או ע״ד זה כי הנה אשר ילך

בקרב צרת יפזר ממונו ומרגליותין להשכיר שומרים לראשו

אל תירא שיקרך

כה שינוכו מצותיך

אמר אתה

אשר תעשה בהצלות צרותיו ולא

תזכה לצרפם לעשות מהם ענקים יחד כי ינוכו א' הנה וא' הנה כי אס נס
ני תלך בקרב צרה יהיו שו מריס לרחשיך וישארו לך כלנה לעשות ענקים

לגרגרותיך להתפאר ולהתענג בס לח יחסרו חס תשמע מוסר סביך ואל
תטוש תורת אמך •

בלכתו

או

קרוב לזה כי המוליך ענקים

בדרך ישמח בעשרו ויתהדר בתפארתם

כגרגי־יתיו

אך יצטרך להשכיר

שזמרי׳ לראשו פן יגנבוסאו יסירו את רחשו בשבילם אמר כי תורה ומוסר
שהם שני מרגליות באמת נהפוך הוא כי הן הענקים והן הס השומרים
או יחמר כי דרך המוליך אתו
לרחשך וזהו לזית חן זכו' וענקים וכו' *

שומרים לראשו
תהיהחתת

מפחד אויב ומפני עקת רשע להנצל מאויביו

המלויס

אותו עליהם וממוראם

זצריו כי

לאתגעבו יד צר וחויב

אך לא ממוצאו חן בעיני צריו ואויביו חך חפר ילווהו תורה ומצית ויצילוהו

מכל נרה אין הצלתו על ידס בנפול על צריו אימתה ופחד כי אס מחיבות
שפעהנשפע

כענץ

בו על ידי תורה ומצית יתן ה'חנו בעיניהם

בל יצרו אותו

אריות דניחל שנתן ה׳ חנו בעיניהם והיו מלחכים אותו ועושים

עצמם סולם לעלות מהבו' וכענין יוסף בבור מלח נחשים ועקרבים שעפר
רגליו ליחכו

וכדבר ה על ישרחל הגולים זיתן אותם לרחמים

שוביהם וזהו כי לזית חן וכו׳ כלומר כי לוית תורה ומוסר
הצדיק תהיה לוית חן שלא ישמרוהג על ידי הטלת

לפני כל

הנזכר לראש

מגור רק שה' יתן חן

בעיני הצרים אותו כדבר שנאמר ברצות ה דרכי איש

גס אויביו ישלים

אחו כי זולת ההצלה יהין לחן ואל יעלה על רוחך דבר בליעל לזמר הן

אמת כי רב מאד תועלתי מתור'ומוסר אך לעומת זה יכבד עלי טיל תורה

ומוסר ודקדוקיהם כעול ברזל על צואריכי כבדו מאד כי הלא אתה דע

לך כי אס שמוע תשמע מושר אביך ואל תטוש תורת אמך

יושרם חשקך

בהס עד גדר לא תעריכס לעול על צואר כי אס אדרב׳לענקים בגרגיתיך

כי כאשר אשר על צוארו ענקיס של אבנים טונות ומרגליות גס כי יכבדו
ממנו יהיו בעיניו כקליס משמחת לבבו בחין ערכם והדרם

ול ז ישית לב

אל כבדותס כן בשום לבך לשמוע מוסר חניך ותורת אמך כלומר מאהבה

בבחינת היותן בן לה והוא אביך והתורה אמך אין צריך לומר שלא יהיו
כעול עלצוחרך

כי חס אדרבה כענקים שתחשוק בס

לסבילכבדותס

על צוארך כי תשית לבך אל אושר וכבוד אשר יושג בהס  1ו (י) הנח
כתבתי לך כי תורה שבכתב ושבע״פ שלמות וכתר יתנו לב' ראשיך של

גוף ונפש וענקים וכו' אך בזאת שתשמר פן יאל תתחבר לרשעים ולפתזיס

אל תאבה פן יסירו את לבך מחחריתורתה' וזה החילו בני וכו'

והנה

בביאור פשוק זה שמעתי חומרים כי עצה טובה קא משמע ליה אל ידחה

חת המפתים בטענות פן ידחוס בחלקות ויתפתה
בכלי טענה וז״א אל תחבה *

רק יאמר שחינו רוצה

עוד יתכן על פי המשך הכתובים במת

שנעיר בס כי מי לבו חכס כשלמה ומי כמוהו מורת חטאים בדרך לא ידעו

להשמר ונעלם

מעיני אשד בינת

חדס לו אך כדבר הזה

לדברי החטאים האלה בנפשוחס לשוס את נפשו

לנרדף

ולגואלי

העולה על כולם

נכלעס וכו'

הדס ולמלך בשר ודם

מנגד לחייב את ראשו

זולת אשר

עד יורוהו המורים לא ישמע

מי פתי יאמין

למלכו של עילם

ולא יאבה

וגס אומרן

יראה ככיפל הקודס לכלי צורך וכן מה עכין הדמותו לשאול

וגס אומרו חיים כי מי לח ידע כי לא נמזתס יבלעוס ויהרגיס

ונס תיל״ל

מלעס

רב פנינים ביאור משלי א
אותה בלבבכם כי בא ליטהר מסייעין אותו :

(כד)

אחרי אומרו

העצה היעזצה מאתו יתברך לכל אחד משלש כתות להשיבם עדיו בא
ויאמר חת אשר יקרה להם במשוכתס לכל כת וכת לפי רשעתם על כת

ותפרעו וכו׳ גס אני בחדכס וכו׳ ועל

הפתיס אמר יען קראתי וכו'

ישמעו ומורא לא יעלה על ראשס מאימת התוכל יטה ידו בייסורין קלי©

מאתו ובידו יתברך

כמתרה בנו נתעירר לשוב ולשמוע את כל דברי ה

ואס בחלה לח יוסרו יסתיר פניסח״ז

זתוכיזוחיו

ימצאום צרות רבות ויהעתדז לגלים המתרגשים לבא נעולס כנמצא כל זה

הלצים חמר בבא כשואה פחדכם וכו׳
אז כן׳

ועל הכסילים

בתורה חי לח' מבלי נזכיר איה מקום

שישנאו דעת

הנפתה אחר

הזה

יקרם לפתיותס ויין שכרותם כי אחר

וקעוררנו
תקראנו
©התורה
והוכיחנו ימאן לשוב ואז הוא יתברך
מטה ידו ומכהו בקל תחל הוא הממון
אשר נפתה אחריו כי זה דרכו,יתברך

טרם יגע בבשר האדם וזהו יען
זכו'נטיתי ידי ולא חמר בנס שהוא
בנפרד מעצמם ועדין ואין מקשיב
(כה) ואדרבה ותפרעו כל עצתי

בראותכם ממונכם מתמוטט קתאורו
ותשתקען ביותר בשטזפו של ממון

למלא חסרוןנטיית היד ולא דעת ולא

עצמכם מכה ולא כבתחלה בנפרד מכס כי אס גס

שלא יהיה בצרתכס לי

צר כי חס שגס אני באדכס אשחק איד של עצמכם בתחלואיכ׳ ובבא פחדכם

מיתלחאמנענה

רק אלעג

לכס ותמותו ולא

בחכמה (כז) ועל כת לצים שדרכו ית לחזק מוסרם מיד בלי הדרגה כד״א

מהנה

והן כל אלה על

הסדר סידרק' פה התורה המדברת
עם ישראל בשמו ית א' אמר כמייעץ

עד מתי פתים וכו׳ ולצים וכי ,כלומר
עד מתי תבחרו ברע ולא בחיים
למהר לשוב כי היא העצה האמתית

יארחה בבא עליכם צרה וצוקה□ :ח אזיקראנני
ולא אענה ישחתני ולא ימצאנני :כט תחת ניי-
שנאו• דעת ויראךז יהוה לא בחרו :ל לא־אבו
לעצתי לאצו כל־תוכחתי :לא ויאכלו מפרי דרכם
וממועצתירהט .ישבעו :לב כי משוברת פתיס
תהרגם ושלות בסיסם תאבדם *:ושמעליישכך
בטח

תבונה לחמר כי תה' יצא תדבר ומי יתן ותשתקעו בממון בשתוף הכרת
תוכחתי ותחילו לשוב רק ותוכחתי לא אביתם (כו) לכן חצ״ל שתביא על

נהכייד החילי מאימת

כבוד כל א׳

דבריאתכם כי יען קראתי ותמאנונטיתי ידי ואין
מקשיב :כה ותפרעו כל־עצרתיורתוכחתי^יא
אביתם :יי גם־אני באידכם אשחק אר־יעג בבא
פחדכם :מ בבא כ^אוה 1פחדכם ואידכם כסופה

אמר תחח כי שנאו דעת וכו׳והואכי

טובות העולם

וישאירם למקרי הזמן

העצה תשובו

וחס לא תעשו בשביל

לתוכחתי בשביל התוכח׳אשר הוכחתי

אתכם

במוסרי התורה

הצרות הנועדות

מלשוב

ולא תאחרו

והודעת

אס לא תשמעו לי
עד בא עליכם

הייסורין ממש ולא יעלה על רוחכם
שלא תהיו עוד לרצון לפניבשובכ׳על
אשר מריתס פי ועל כן חמחנו לשוב

כי הלא לא כן אנכי עמכם חך אדרב'

אביעה לכס רוחי כי יש לאל ידכם להתקרב אלי בשוככס עד אביעה לכס
רוחי קדשי כחשר כתבנו ומזה תעלן למעלה גדולה הימנה

והיא אודיעה

דברי אתכס היא הדרגת הנבואה שאינה כרוח הקדש הנשפע באדם ופיו
המדבר כד״א רוח ה׳ דבר בי ומלתו על לשוני רק שהוא ית' מודיע דבריו

אליו כדבר איש אל רעהו והוא ישמע ויגיד כי לח יעצרכ'
מלהשיג המעלות

אשר חטאתם

כאשר לא היו נמנעות

הגדולות האלה אס אלי תשובו

ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכס אמר בבא כשואה פחדכם וכו׳ לוע

טרם תחטאז

סתיס הנה חזוקי יסוריכס ח׳ שלא יתאחרוכי אס בבא כשוחה פחדכם כן
יאחר ב שלח יהא בקל

והתוכחות אשר הזכרתי והכתבתי לכס בתורה הוא בראותי כי אינכם
שמיס על לב לשמוע אל העצה ולא אל התוכחת לכן נטיתי ידי להכזתכ'

תחלה רק יחל מכס ובכס וזהו אדכס וכו' כלות׳ של עצמכם ועל כל זה לא

והס ייסורין

תבא החד עליכם מיד וחדכס

תשובו עד

כסופה יאתה ולא

המכהעדהשתלש

הרעה וזהו בבא

עליכם גס צרה וצוקה

אתם רק

כמדבר על רחוקים

בייסורין

כי על כן נאמר שלא

ימצא להם לא ידבר כמדבר לנוכח

נוסף על מה שמקודם זה זתפיעו כל עצתי

וזהו ולא ימצאנני

(כט) ועל כת הג׳ הבלתי בוחרים

וזהו יען קרחתי ותמאנו ע״כ נטיתי ידי עליכם

קליס כי מידי היו לכס נטייה בעלמא כאשר ייסר איש חח בנו בידו בשצף
קצף וזהו נטיתיידי ולא היו רק לשתתעוררו לשוב ולשמוע חל דברי ואף

(כח) אז יקראנני וכו׳ וגס אז לא יצעקו אלי בלבם
לנוכח ומשנאתו יק אותם מלבד שלא

(כר)

וחס תראו שהבאתי עליכס ייסורין אחר המועצות

באופן שיחפרו ויאבדו

בלמוד ועל כן יתרחקו מיראת ה׳ כי

ע״פ כן ואין מקשיב

(כה)

אשר יעצתי עד מתי פתים ואחרי כן ותוכחתי לא אביתם

(כו)

על כן

אין בזר ירא חטא והס כסילים שישנאו דעת אמר עתה הנה לאלה תחלק

מעתה אחר שלש אלה זעודכס מחזיקים במשובתכס דעו איפה כי גם
באדכס אשחק וכו׳ ולבא אל הביאור נשית לב אל אומרו באדכס שייחס

סוגים

האד אליהם (לא אליו יח' המביאו אליהם אך הוא כי דרכו ית׳ הוא כי אחר

הקודמים והוא כי תחת כי שנחו דעת התורה ועל כ ן ויראת ה׳ לא בתרו כי

החילו לייסר את ישראל בייסורין קליס בידו הרחמני' ולא יתעוררו לשוב

וגס לא אבו לעצתי באומרי אודיעה

אז יסתיר פניו מהם זיתעתדו לכל צרות המתרגשות לבא בעולם ומצאוהו

קלה טוב מהקודמים כי

למו מדת ייסורין

תסכון

אין בור וכו׳ ונמשכו לחטא לה׳ (ל)
דברי אתכם זנחצז כל תוכחתי

תזרת ר;

(לא)

הכתובה בתורה על

יותר מהב'

הבלתי שומע בקול

על כן ויאכלו מפרי דרכם הס כתות טומאתם אשר

הולידו אשמותס בהעזתם אשר המה המיסריס אותם כד״א ותמוגנו ביד
עונינו ולהיות בי כל רעתם הוא נמשך מהעדר למוד בלבד לא ימותו ביד
ייסורין רק ויאכלו מפרי ולא כל פרי דרכם כי בראותם
זנהיתה

כי רעה באה

והיחלי ללקות יתנו לב כי על כי אין אלהיהס בקרבם מצאום

רעות רבות
זכו'

וזהו גס אני אחר שנטיתי ידי בעצמי

ולא שמעתם ותפרעו

עתה גס אני כאדכס מהקורות אתכם כי אסתלק מכס חשחקוכז'

זהוא כי דרך האב המכה את בנד למען השיבו למוטב

כי זולת חשר יכנו

ברחמים עוד לו כי גס הוא ידאג כי יכמרו רחמיו על מכות בנו אך בשנותו

באולתו

פעמים שלש אחרי הכותו אוהו כי יקשת ערפו

בלבד יחזק לבו ולא ידאג על מכותיו כי אס גס

מחז והלאה לא

אס ימצאוהו צרות רבות

באומרו כי נכונו לו שפטים כן הדבר הזה כי אחרי

הרעית ההם ואז וממועצותיהם הרעים טרם יאכלו כל פרי דרכם ישבעו

זרעות ישחק וישמח

ויקוצו מהס כנפש שבעה כי תבזס נפשם מועצות רשעתם וישובו מהם
עד ה כשבעים וקצים מהם ( לב) באופן שהעולה מזה הוא כי משובת

הטות הוא ית' את ידו ומכה את עמו להשיבו אל אביו שבשמים ביד רחמיו

פתים הס הכת האחד המתפתיס

אחר טובות העה׳ז שתאותיז היא

משובתם המושכתס לבלתי שוב היא תהרגם שתגרום להם

לבא אידס

וילעג הוא ית׳ בבא פחדם שהיא הריגתם כאמור כי לרוע תכונתם קשים
לפרוש גס עי ייסורין ומה גס הלצים הקשים מהם אך לא כן הכסילים
רק שהשלוה תאבדם אך היסורין יועילו למן כמדובר וזהו ושלות וכו' ג

כאשר ייסר איש את בנו ולא שוה לו כי עודנו מחזיקבמשובת! אז נס באידם

הבא עליהם מהרעות המתרגשות ישחק ובפחדס ילעג
ונשובה אליו ית׳ בכל זאת חך זה דרכנו בקושי ערפנו
צרה וצוקה כי ליחס אותי למקרה

(כז)

ומייתן

כי לא נשוב על ידי

כי חזקה יד משובתנו עד יבאו מיס עד

כפש בבוא ח״ן רעת רבה מאד ומה נס חס היא פתאומית כי אז נחרץ
לקרוא כלנז בשם ה' בקול בכי וקול צעקת הצרה ואז על דבר אשר לא
קדמנו לשוב על כל ההתראות הקודמות עד בא כנהר

צרה וצוקה נחלה

הך ,שתלמדז ל הדרגות א׳שלא יועילו לפתיים וללציס ייסורין בהשתקעם
נתבונזתיהס ב׳ שיועילו לכסילים (לג) אמר עכ״ז אל יתייחשו ב הכתות

מאד אזי גס ה׳ יסתיר פניו ולא יענה חלילה וז״א כבח כשואה וכו' וחדכס

הראשונות לומר שאבדה תקותםי שלח ישובו כי אין לך דבר שעומד בפני

אז מכובד הרעה יקראנני ולא

הקשיבה והבחיר׳חפשית כי ושומע לי מכל כת שיהיה ישכון וכו׳ •
יאמר גס שאמרתי שהיסורין מתקנים את הכסילים

כסופה פתאומית וגדולה יאתה

(כח)

אענה וכו׳ ולבל נאמר והלא אין לך דבר שעומד כפני החשובה ולמה הימי"

א(

מי שהוא שומע לי

הראשונים

אשר לא שבנו בס לא יפלו בשובנו כעת אל ה' חלהינו

על כן

ואת עצתי הלא היח שישכון בטח ושאנן מעתה טרס בא הרעה והיסורין

הטיב אשר דבר יקראזנני ולא אמר תקראנני תמצחנני לנכח כאומ׳ פחדכם

ב

זאדכס לומר אל נא תחשבו על ה' תועה שאוסף ידו מלקבל שביס חלילה כי

שישוב מפחד רעה שלא תבא ולא אחר היותה עליו וזהו מפחד רעה *
עור יתכן דרך שני יציב ונכון בהמשך הכתובים מפסוק (כג) תשובו

לתוכחת? והלאה וכו׳

והוא כי התורה הנו׳ שאמריה תאמר מווכחת דרך

הלואי ישובו

בכל לב לדבקה בו בחמת ולא יצעקו בפיהס חטאנו

יכזבו לז וזהו אז יקראנני כלומר לא יהיה לבבכם נכח פניה'

ובלבם

ודבקיסבן

התנהגה עס עם בני ישראל דרך כלל אשר לא יעדרו בס כל הסוגים הנ״ל

רק תהיה קריאתכס אותי כאחרים וזרים אצלי שיקראנני ועל כן לא אענה

והנה כך היא דרכה של תורה תיעץ את האדם כי תשים לפניו את החיים

כי קרוב אני בפיכם ורחוק מכליותיכ' ודופי זה אחשיב היה שולל דוד המלך
ע״ה מעצמו באומרן קולי אל ה אקרא לזמר כשקולי אל ה אין הקול לבדו

זאת הטוב את המות ואת הרע ותייעצנו יבחר בחיים
ושאם חטאנו

"בדברים קשים

נשוב עד ה וירחמכו ואחר העצה

כאו׳ ובחרת בחיים

תוכיחנו תוכחת מגולה

כענין פרשת בחוקותי וכי תבא ודומיהן ואס באלה לא

אל ה'ולכי בל עמו

רק אקרא כלומר אני הקירא בכל עצמי

ולאקילי

לבדן ועל כן כשאקרא כבר ויענני כי טרם אקרא הוא יענה זזה סלה בכל

הפלה

רב פנינים כיאור משלי א
נבלעהו אס חוזר אל הנקי הנז' וכן אומרו ותמימים וכי* יקשה פי שנים

קר החסאיס נמצא עד בלי די ומה בצע כי נקח מיץ מאומה (יד) ועד
נוסיפה לך הטבה גדולה כי גירלך תפיל בתוכנו כי אתה לנדך תפיל

היותו כפל ענין ונס במלות שונות ובאז' גורלך וכוי וכי זו היא שומת
עין ויתרון עליהם שיחלקו בגורל ולמה יגרע מהס ולא עוד אלא שכיס

גורלך בחלקינו

אחד יהיה לכולם זמה יתנו ומה יוסיפו לו כדבר הזה זבחו' בני אל תלך וכו'

הנשאר לנו כיס אחדיהיה לכולנו כי כמונו כמין כיממנז האכל גס אחת

(יהי לך חשד לך מהעולה חתך בגרלך

מנע וכו" יכפול לכלי צורך וכאומרו

כי רגליהם זכו' מה יחדש לו ככוונתם
חנם וכו'

ובאומרו כי

*

והנה על הקושי הרחשקכתב הרב

יכוונו ואומרים

יח

(1ז) כי רעות
זו יש נתיב צר ומר
במגורס בקרבם וכמוכיות לבס כי

ארוזות

ונמשיך יתר הפסיקים בדרך סלולה

אשר חננו ה' לב לדעת טוב ורע לח יפתה לבו

והוא כי חין ספק כי

אחר

חס יפתוך חטאם

כתחילו

אשר ידעת כי חטחיס המה

החטאים שלבם למרע עד יוחזקו בפשרו׳ כנודע

תשית לב לדברי חלת כמקרה בעל הכנף

וחזקת

וינה אס לא

(יו)

גס אתה יקרך כי ה־ש'פרוש

באומרס אליו לכה חתנו

ללוכדו וגרעיני חטה ושעורהגבולתה למושכו על ידם ברשתם והבעל כנף

שהוא לקבל שכר

לא ישית לבו חל הרשת פרושה כי יתן עיניו באוכל להשיב נפש וידמה
עס היית שהס כלו' הפורשי
(יח)
בעיניו כאלו חכם מזורה הרש

ללסטם הבריות כי רע עליו המעשה אך יש חרשי משחית להסית ולהדיח

כפנחס

כי מנע רגלך מנתיבא כי אחרי דרך

שיכלעוהו

וימתיקו

ז אתם יהטעס

רגליהם לרע יחצו ואקחוכס כברם

ויסתירוהו מרודפיו כי אמצו ממני והנה לא נמלט בפסוק הלז הב'מאשר
הערנו עליו ע״כ הנני בא אחריו ומלאתי את דבריו כיממנואקחבפסוק:

לעשות מעשה ומרי

לך אל תלך בדרך

ס :יט כן

מאזמ׳כי חס נצילהו חנס ופי נבלעם

חס יאמרו כו'

שהוא צר שמראיס צנכון לבס השמר

דם :י! כי־חנס מזורה הרשת כעיני כל־בעל כנף:

ונצפמ> 1נשמו׳ לנקי בליפילברשתז
זיהית אנס שלא נקז מיד הנקי
זכו'

בעיניך דרך שהיא רזבה ולא בנתיב

כיתליהסלרעי^תצורימהרו לשפך־

מנתיבתם:

בארבה חחר שופכי דסמו לעד נגדם

על הנקי

שיבור לו האד' רחח יריס אך בני אל

תלך בדרך אתס לומר גס שתראה

לנאו ":כני אר^-־תיך כדרך אתם מנע רגלך

באו' נחרבה לדם הוח שיעצו להדיח

הנזכר

גס הס רק הוא גוילו (טו) והנה
זה דרכם הלא יראה דרך ישרה

כיורדי בור  :יג כל־הון יקר נמצא נמלא בתינו
<עלל :י יי גורלך תפיד* בתוכנו כיס אחדיהץה

כעל העקידה כי עצת החטאים ההם

ולהורות כי לטובה

ממנו ווה יורת אז׳־-תוכנו שלא יחלקו

נצפנה לנק; חנם :י□ נבלעם כשאול הי;ם ותמימים

איזה הדרך

ידמה פתויס חל משל הרשת

כחחד ממנו יקרן שלך קייס כי
תנוח ותעמוד לגורלך ולא תאכל

תבא :יא אםקיאסרורכהאתנו נארבה לדם

כי לח בסתר דברו לזמר מ,רכה לדם

ואחר כך מכל

בפיהם רעה להורות

ולהציל חת איש מנייצא כחלה בא-האלהיס

על ידי שלמה והוא

בשום שכל והבין כייתור אוי' חל תאבה אחי שעתיד להזהיר

ולומר באר

תכמור לדמם .של בעלי ככף יארובו

חטה ושיגורה

חף שיתנו לפניהם

אל תלך בדרך אתם * ועוד כי מלה אה יאמרו לא תצדק היותה

כמפקיך
זכוסמות גכולת הרשת (יט) כן הנה אורחות כל בוצע
אלה שמראי' לפניך ריוח זנות והון יקר שתמצא כגרעיני החטה לפני בעל

לפרש אך כאשר ייסר איש את בכו אמר שלמה נכי כלוע הכשר אשר חומר

וכל חפץ למושכך ברשת

הטיב בני

אליו בני אתה * ידעתי גס ידעתי שאס יפתיך חטאים שחל תחבה התה
מעצמך לעשות כמעשיהם

(יא) אך אס יאמרו בחלקת לשון לכה הקנו

הכנף ותחת תעמוד הרש׳ פרוש' כי כל ישעם

ולאבד את נפשך וזהו את נפש בעליו יקח כי אשר הוא בעל נפש מבקשים

את נפשו לקחתה ממט כי את הנפשות יצודו חיים ־ (יא) עוד אפשר י

זכו׳ שיורו לך טלפיס במתק לשוכס ולבס לא נכין אשכילך בינה בל תלכד

אס יאמרו

ברשתם והוא חם יאמרו וימתיקו בפיהם רעה לאמר הנה יש מאושרים
בעה״ז ויש כעה״ב ומי לך גדול מהמאושר בשניהם לכן שמע בקולנו לעשז'

בקתימי

חסד חנס להכיל נפשות נקייס ולשפוך דם הרוצחים כי בני תמותה המה
זאין לך קניית עה״ב גדול הזה ועל פי דרכנו נאוש בארץ כי כל הון יקר

נמצא מ אשר שללו וחמסו הפופכי דמים אשר נארוב ונהרגס וביאור
הכתובים לכה אתנו בארבה לדם לציד אנשי דס ונצפנה לנקי בל ישפכו
דמו ולא בכסף רק חבס כי נפליא לעשות חסד הנס (יב) ולבל יקשה

כעיני הנפתה לאמר הן אמה כי טוב בעיני ה'להציל איש נקי
דס המרצחים

אולי לא יבשר בעיני

אך לשפוך

חל קשת ידך עמנו לשלול שלל ולביז בז

ואל תעש עמנו כלה

דרך לשפ ך דס נקיים אך זה חסדך■ עמנו לכה

אקנו בחברקכו

בלבד ואנחנו נחרב לדסזכז' ואתה תעמוד מנגד כי לא נסיה באלה

(יב)

ולח תאמר בלבבך נירא נא חולי יגבר הנקי ההוא ויהפך אל הרודף או פן

יהיו רבים מורא לא יעלה על ראשך לחמי־ פן ידבק בידך מאומ מן החרס
השר בידם בהתחברך אתנו כי הלא גס חס רביס יהיו נבלעם כשאול חיים
כי יש לחל ידעו וגס אל הירא פן יודע הדבר אל המלך

כי הלח לח נשחיר פרסה

כי כבלעס תמימים כיורדי בור

לרואי השמש ולא ימלט הגיד דבר (יג)

או אל שר הצבא
הבלתי נראים

והיה כי תלך עמנו והטבנו לך

האלהים ומי יודע חס איזה זכות

כי גס שאת הרע לא תקבל וידיך לא ישפכו דס כי אתה תעמוד מנגד את

לשון ויאמרו

הטוב תקבל חלק כחלק שכל הון יקר נמצא נמלא בתינו דרך כלל חנו ואת'

עומדת להס ואיך בהרגם שלא כרצונו יתברך על כן יחליקו

גורלך כו'בשוה ועאומרו גורלך ולא אמר גורל תפיל

לו דע בא חיפה כי קוצים אנו מכלים מן הכרס וזהו רצון קוננו כי הלא גס

(יד)

ה׳ חפץ דצחס רק שמאריך להס עד ימותו ויורידם לשאול ומעתה לשאול

נוסיפה לך כי גורלך הוא הפור או הפתקא שעל שמך אתה בידך תפילנה ׳

יצפינס ומה לנו עשוק רצון קוננו גדול מזה

כי מה שהוא יתברך

עתיד

לעשות להם בחוקס בעשה אנחנו מעודם חייס והלח ישמח ויגל כי הטבט
לרחוק לעשות מעשהו מעקה וז :ו נבלעם כשאול חיים

כלומר בבלעם

כמו שעתיד לעשות בהם שאול מעתה שעודם חייס ולא יארך להס עד יום
מותס ולבל תאמר

הס הולכים שמה

להס נניח בעל הכרס שיכלה את קוציו

ונאסוף ידינו מתגר זה

על כן יוסיפו

טרס יקח חיש חלקו

ואח״כ כיס חחד יהיה לכולנו (טו) והנה ידעתי בני ידעתי כי מעצמך
חל תלך אפי' בדרך רחבה אתם כלומר יחד אתס כי תירח לנפשך אך מה
שאצטרך לצוותך

הוא מנע רגלך מנתיבתם

והוא בל תאמר בלבבך לא

בשאול חשד

אתחבר אתס חך רחוק יהיה ביני וכינס ואחיצב בנתיב צר בלתי מפורסם

לדבר ולומר

וכאשר תרחנה עיני יתייעצו להדיח חמלטה רק אני וחצח מתוך ההפכה

ותמימים כיורדי בור והוא כי הנה ערס רדת האנשים החטאים לגהינס
ארז״ל כי הגוף מתנצל לומ כי לח לן אשמת דבר כי לא ינוע בלעדי הנפש
זגס הנפש לא תמלא מהתנצל לאמר מה פשעי כי קדושה

בתוכנו בחלק

שתבחר ותקרב מכולם וזהו בתוכנו

יאמר עוד

אני מלכסוף

זאהיה רחוק מן ההפסד וקרוב לשכר שירבו עלי מאד מהר

היותי בנתיבה

ומתן תחת

(טו) כי לח יעלה על רוחך תוכל להמלט על נפשך כי

הלא רגליהם כשהוא לרע לא ילכו לחט רק ירוצו וימהרו כ״כ שלא תספיק

עין אשר חטא אך הגוף הנגוף התאוה תאוה ויעש הרע בעיני ה' ואז הוא

להמלט טרם יעשו תועבה

יתברך יעשה כמעשה בעל הפרדס אל ב' שומריו החגר והסומא ויחבר

בעל הכיף יקרך שירחה לו כי חנס מזורה הרשת כי יחשוב שיקל לקאת

(יז)

ותלכד במצורה רעה כי הלא כמקרה

סניהס גוף ונפש וידונייחד באמור להס הצד השוה שבכס שביגיעת שניכם

גרגירי החטה ויעוף טרם תספיק הרשת ללוכדו ויה בעיני כל בעל ככף

נעשתה התועבה גס אני אביא הנפש בגוף ותהיו לאחדי' כאשר בהעותכס

כלומר שבכנפיו יחסה ויבטח לעופף קל מהרת להמלט על נפשו (יח)

כאיש אחד

חברים ואורידכס הבורה

והן זאת שענת החטאים האלה

ננפשותס אל הנפתה הלז ראה אשר נפליא לעשות בכלותנו מעתה קוצים

מן הכרס באופן כי לצדקה תחשב לנו לפניו יתברך

כי הלא כאשר המות

ולא ידע

כי השורשי מכמורת

הןלדמש

של בעלי כנף יאריבו

לכפשותס ולח יפרשו רשת באופן שבעל ככף ימלט נפשן (יט)
לך כי תשען בקלותך להכצל כצבי מיד

ויצפנו
כן יקרה

ולח תלכד בשחיתותם כ״א תלכד

ויצודו חת נפשך וזהו כן ארחוח וכו' חת נפש וכו':

יפריד בין הנפשות האטאיס המרצחים וגופס במותס יצטרך הקבה לשוב

בני אס יפתוך חטאים ארשב״י ממי למד שלמ' מחכמתו של דוד

לחברם יחד יהיו תמימים בלי חסרון רק כל נפש בגופה להורידם הבורה

זבמררש

וא״כ טוב טיב הוא לדונם עתה עודם תמימים בגוף ונפש כמו יורדי בור
שיתעתדו להעשות תמימים לרדת לידון וזהו ותמימים וכוי (יג) ועל

חטאי' אל תאבה חס יאמר לך פלוני הוא עשיר נלך ונהרגהו אל תשמע לו

פי דרכנו כל הון יקר נמצא  ,מאשר חמסו המרצחים ונמלא בתינו מאשר

ולא תאבה לו מפני שמחשבותיו לרעה ע"כ • והנה מאמרם זה יראה משולל

אביו שאת חטאי' קרדף רעה לפי ,אמר בחכמתו אס יפתוך

שללו כל ימיהם או שאחר או' נצפנה לנקי חנם יראו פן יתחמץ לב הנפתה

■ההבנה איך יביא ראיה שלמד מדוד מפסוק חטאים וכו׳שאמרז שלמה ועוד

כופר נפשו או שכר טרחנו לז״א

למת הוצרך לייאש למודה  11אביו ולא אל עצמו ועוד אז ׳ לפיכך אמר שלמה
בחכמתו אס יפתוך חטאים אס יאמר לך פלוני משיר הוא וכו' למה יחזור

למה נפטר הנקי חנם חין כפף ונקה נא

כל הון וכן׳ לומר אל יקשה געיניך בשלחך את הנקי חפשי כי הלא כל הון

לומר

׳

רב פנינים כיאור מ׳עלי א
כי מי לא ידע שלא

לומר בחכמתו על דגל שלא תבצר גס מהבלתי חכם

טוב להרוג עשיר בעשרו • ועוד או' לא תשמע כו' מפני שמחשבותיו לרעה
כ .לו המעשה יראה-טוב ומייעצו חל יביט חל מראהו כי

המחשבה רעה

והלא המעשה רע ומר עד בלי די ומה לו אצל המחשבה *

הוקשי לו

אשר תערכו למעלה היתכן יבח שלמ

בחכמתו להזהירנו בל
נפשות ומילא ידע

נטפל להרוג

בכל חלה על כן

חמר ממי למד שלמ התרחק מהחטאי'
מחכמתו

של

לד׳ חלקים והוא כי יש לח יטפל רק בחציניות ופשטו׳ התורה לכד

קד* :
ד חכמות כחוץ תתדה ברחכותז
נא כראש המיות תקרא כפרתחי שעך״כמ כעיר
אמתהתאמר  :י* עד־סתי י פתיטתאהבו־פתי
ולצים לצון חמדו להם וכסילים \שנאו־ךעת
תשבו לתונחתי הגה אביעה לכבש רוחי אודיןדה
דברי

ומהראוי יאמר לא

והעניין כידשב׳י

חד

חבט

כלומר

באומרו ובדרך חטהיס לא עמד ששלל כל מציאן׳ עמידה ושמא תאמר'אולי'
אין דעת שלמה כדוד רק שאין

להתרחק מהם כי אס' בעשותם העבירה

כאי'חל תלך בדרך חתם לרצח

שלא בשעתה סוב להלוות׳

בדרכים אך

אליהם אילי ישונו המה אליך ואתה לא חשוב אליהם

דע כי אין זה דעת

שלמה רק כדעת אביו האוסר כל עמידה בדרכם כי ממנו למד-שהרי אמר; ׳

סנואיס תרדף רעה והוא שאומר ראשונה הולך אל חכמים
נפילים ירוע והס-מסכלי החכמה ואשר נכנס בהם רוח

לחטא סן־ירוע שילמד

ממעשיהם ולא תאמר החס

אחזיקס לבלתי תריס מלחטא שאתיירא

יחכם ורועה
שטות וכסילות

המלאך

כי חס גס שהטיב

של אביו ואחר ראיה

את הרשעים בתשובה׳ לז״א אס יאמר לן'

פניו להחטיחך תשפוך דס עמו וכיוצא

לכן לח תשמע לז בזה וגס

לה תחכה לו להיות אתו כמוסר דוד אביו פן תשוב אלט ואל

נטלי פיתוייו ואהיה

עמו בדבריח זולת

לשוב חל ה׳וברחובוס

קולה כלו'שיום האדם ירחיב בחכמות

ן1ה שיעסוק וימצא ברחובות׳ הנה איכות התרחבו בס יעיר בו התעוררות
גדול מהקודס כערך הפרש שבין השומע קול הברת רכון לשומע עצמות

קול ודבור

וברחש הזמין' התורה

(כא)

שהוא כשהאדם משים■ עצמו

להיות הומה והוגה בה שימשל לנצי ברחש הומיות השמעתה אז בקמצאו
בראש הומיות התורה ירגיש "התעוררות יותר גדול כאלו בשעה ברורה
היא תקראנו בפי׳

וזהו תקרא

בפתחי שערים בעיר

שהוא גדר גדול

ואם יהיה

מהקודמים

שהוא שיכנס בשערי עירה

שהוא משל אל הכנסו

זהוח עד מתי פתים וכו׳

ולצים וכו'

וביאר הכתוב

ה

כי עוברי דרך ה'

יתחלקו לשלש יש יתפתו אתר ענייני הע?'ז ותאותיו כי חמדה הס לעיני׳
ואין יד שכלם משגת כי לא זאת המנוחה והשלמות י

לח יחושר חיש כי אס על התורה ועל העבודה

ב' ים יביףישכיל כי

ולא על כל טובות העה״ו

אך •חמד לו הבטלה התלוצץ בחומרםאלין יטפל בחיי עולם " ג'שאינו לא

בעדר ההבנה וההבחג' ולח מגדר היודע ומתלוצץ

מגדר הפתי

אה היה לומד כראוי לו

רק מוכן

אך בלתי חפץ בלמוד ומסכל

שלא היה מבין איש י

משוללת חכמה כקושיא הראשונה

ולא יבוש שוב לא יבוש לקבל ממד לשוב מרעתו

התורה תתן

התורה ולו עסק בה היה מבין ופורש מכל עון אשר חטא ועל שלש אל6
תדבר בשמו על הסוג הא' אמר עד מתיי
דבר הכתוב כאלו תורתו ית

תחשב הישרה זז רק מלבד שלא תשמע לו גס לא תאבה לו כלומ־' אל תאבה
לו עוד להיותחתז כי תמאס■ חברתו תמיד כלמוד דוד אביו ושמא תאמר
א״כ בטלה ממני מצותהשבת

החוטא שעוסק בחציינו׳החכמו' הג)ת
יפעלו בזכמרגיש בלבו מעין רצון
ותנועת שהתורה מניעתו ותעירי

הגדולה אס יפתוך

ינדעתו וביאר עניי-פירושו וחמר חס יאמללךוכו' אל תשמע לו וחל תאבה
לו כלומר לא תפרש אל תחבה לשמועאליו לחטא עמו כי לא לחכמה

עלוגי עשיר נלך ונהרגהו שהעיז

כי חכמות שהם בכתב וע"פבחוץ
כלומר בחצוניו׳שלהס תרנהכלויל

להבין ולהשכיל

נמשך מאשר אמרתי לך יצדק יחמר שלמה בחכמתו
כי חס חדריה לחכמתו

שעושה שהוא

בחכמתו ונו׳ כלומ׳ לפי'

הרמה תתייחס שמלמד מה

מהם הנכנס בפנימיות ועומקה ואמר

מהסלז״א חטאיס י;

הנעש'מהטוב

•ו שלמד שלמה מדוד אביו אמר לפי' חמר שלמה

והומה והוגה בה לילה

ויום למעלה

זכחזמרת אל כל סוגי החוטחיסאיש ואיש כפי רשעתו שישוב ממנה (כב)

צדיקים ישלם טיב שחצ״ל שהטוב שעשו ימשכם להטיב

חטאים אל תאבה ולא תחשב לו לעצה

וישימתמיך

על שהורגלו בחאא

פן אלמוד

המענותומעטרו בעה״ב הנה שלמד שלמה לימוד זה

ובלתי

בפנימיותה (עומקה אז-ירגיש כ"כ כלו אמריה תחמר ותדבר להשיבו

חרדף רעה כי הרעה שהחילו לחסאהחטאי' תרדף אותם להתמיד ככסל
למו כי עבירה גוררת עבירה הפך ההולך את צדיקים כסיפיה דקרא וחת י•

עצמו ישלם להם שכרם הוא

"

מעמיק ומרחיב כעקרת ופנימיות ויש מרחיב יותר כפשטו' עצמו גס שלא

ארחוירת כל־־בצע ?צעארת־~נפ#בןרךיו .קח :

מיותר על לשון הכתוב וכןאו׳מלת

לו

ההתעוררות אשר• תעוררנז לשוב אליו ית

או' לא תשמע לו

אל הביאור נ־ק־ק

תאבה

למיטב כי אס איש איש לפי׳ערנרוכחלק אשר לו

יתמיד להגו'כת כעצם

ולא תחבה לו כי יזו לח תשמע לן הוא

פעם שנית

אמנס ליא

בעסק החורת תהיה
והנה שיער .׳יחלק התך

זה ומה גסבמילי

תאהבו פתי באהוב טובות העה״ז וטעמו

פתיים

וראו מה מתוק מדבש'

אומרו פתי ולא אמר פתיות כי הלא אין איש אוהב הפחיו' כי אס הנמשך

אחר הנאות העולם כל ישעו■ וכל חפץ להנאת חומרז

ולא ישית לב אל

הנפש וזהו עד מתי פתיים תאהבו את הגוף שהוא פתי משולל השכלה וצא

את הנפש המשכלת באמת הדבקה בו ית• ועל הב אמר ולצי׳ לצון חמדו
להס ועל הג חמר וכסילים וכו' והוא כי משמעות כסילים הוא המשכלים

החכמה והמדע שלא למדום אף אס יהיו מוכנים להבין בהתלמד׳ כי

תאמר אחרי י

החסר דעת בהחלט לא יתייחס לשונא הדעת כי גס אהבה גס שכח' בדעת

דשמיאלמת

לא יצדק בו• וזהו אשר הושם מקביל אל החכם בפסוק בן ■חנם ישמח אב ובן

אתרחק ממנולו״ח מפני שמחשבותין לרעה ובקרבו ישים אורבו למשכך

כסיל וכו' והוא הסוג הג׳ ועליהם אמר וכסילים ישנאו דעת

•גרשתז כאשר היחל ועל פי דרכו כיוון לומר שאומרו בני אל תלך בדרך

בלימוד והנה שמעתי אומרים בדברו חל הלצים שלח לנוכח שלא אמר לצון

<1ת 0חינו במעשה העבירה רק אף להיות עמו בדרךגס על פי דרכו נתן
כעם חל צורך־פי' אס יאמרו וכו' תחר אומרו אלתחבה:
הנדתי לך<י מוסר אביך־ותורח .אמףתורהשבכתב
( 1כ) הלא

חמדתם לכס

ןעיפ לזית חן הס -לב רחשיך
גופך אך מאת

שמנגעי מיאדס

גקודס עתה באתי להשכילך

לשמור חת נפשך ואת

הס פתויי החטאים

פן תאמ'בלבבך מס

שלא יחפצו

שהוא על פי הם כת הבלתי רואים פני שכינה

והוא דבר

ואני אבא אחריו ומלאתי את .דבריו ואמשיך ענין פ שאחריו

מתקבל י

צודק לזה וגס שאף בכסילי דבר שלח לנוכח יהיה על כי אין חפץ בכסילים
כי גס ה׳ יעחס שונחי דעת כד״א כי חתה הדעת.מאסתי ואמאסך;

תשמר כמדובר

יסכון לי כי חנוסה,

(נג)

הנה

המין׳ האחד שהוניר היה איפשר להשיב'בעדם ולהקל
מאשמתס באמור כי פתיים המה ולבס לא נכון להבין

מפלט לי מרוח פי הקטאיס האלה בנפשות׳ ואבא אל הכית ונשכני הנחש ־
וכלה סעיפי

ולהבחין וגס הלצים ימאנו לשוב באומרם■ כי הלא מאסם ה לאיוסיף

הטובים וסעיפי' שנאתי יביאם ויטעם במורשי לבבי גס ארן העולם הזה

להביטםכי מהבלתי רזחים• פני שפעה המה עד גדר שאפילו לא ידבר בם

הואשטןהוחיצה״ר

כי בחקי ישכב שם

ירעה זשס-ירבץ

יתן בלבי לבלתי אוכל למצא את המעשה אשר עשה החלהיס פעל לחוסי'

לנוכח וגס הכסילים שונאי הלמוד והדעת יתנצלו לומר מי יעצר כח ללמוד

גז לעה״ב עשה -זאת איפה אחוז בכסא כבוד תורותי שבכתב ועל פה ואך

את כל דברי התורה כי רמות לאויל חכמות על כן להשיב על דבר

השמר לך מפתויי החטאי זאל תירא ואל תחת מדרכי יצרך אשר ידריכך

המתייחס לכל סוג מהס אמד כנגד הפתייס תשובו לתוכחתי כלומר אף

נהם כי הלא חכמות שהם תורה שבכתב

ישבע׳פ יומס ולילה לא ישכותז

כי פתיים אתם ולא תעצרו כח לשוב מעצמכם לפחות כשאני מעיר

ויצא בלשון יחיד

וכנגד הלצים המרוחקים מאד

להרים קול ולדבר ולומר עד מתי פתים זכו' תשו בו וכו'

אזניכס-ומוכיח

אתכםתשובז לתוכחתי

לזמכי נ התורות א׳ הנה ומתאחדות להישיר האדס-זלבחר הכתוב נשים

מאתו יתברך עד בלתי

לב אלאן' בחץ וברחובות וראשי הומיות ופתחי שערים בעיר כי לח יתכן
סהוא כפסוטדוכמ״ש ז*ל ההוא דאמר בשוק למדני פרק ח' ח'ל תא לבית

קקותכס כי נמאסתם אפילו לדבר בכם לנוכח

המדרש ח״ל והכתיב •חכמו'בחוץ תרנה ח'ל ההיא

בחוצ'של תורה וכן

דברו עמהס

לנכחאמרבל

תחשבו כי אבדה

כי הנה אביעה לכם רוחי

שחייחד דבורי עמכם לנוכח אס אלי חשזבן כראוי ובאומרו
רוח* ולא אמר אביעה עמכם

אביעה לכם

וגס אומרן אביעה בה״א ולא אביע יראה

ברחיבו' במקום שמרחיבין ד״ת ואין ספה •כי כל דברי הספל הלז הסמשל

שהבטיחם אם ישובו כאשר יאות יגיעו עד מעלת ריח הקדש וזהו אביעה

פסוקים שפשטן מושר נאה גס-בס יש ויש דברים

שאעשה שידבר אליכם רוחי הוא רוח קדשי מעין אומרם ז״ל

ועליהם נמשל אף גס

עמוקים על כן חחשזב קרוב ■ חל דבמרז״ל

והוא כי הנה למדונו רז״ל כי

לכס רוחי

גדולה תשובה שמגעת

עד כסא הכבוד י כי אין .השגת אפשרית לאשר לא

צזה לנו משה ואמרו אס

חטא כל ימיו נמנעת מהשיגה-השב עד ה כראוי וכנגד הכסילים מרחיקי

פגע בך מנוול זה משנהזלכית המדרש והנה לח יבצר מבלתי השתוות כל

עליהסאמר אודיעה

חין לך סס חיים לבטל סס מות היצה״ר כהורה

שקי תודה בתועלת הנמשך להם ממנת להתיש כח היצה״ר ולהחוירן

הלמוד ואומרים כי תקצר ידם מהשיגדעת התורה

דברי אתכס כלימר אני חהיההמסייע

1מן7יע לכס דברי תויתי זש©
אותה

רב פנינים כיאור משלי א
אותה בלבבכם כי בא ליטהר מסייעין אותו :

אחרי אומרו

(כד)

ישמעו ומורא לא יעלה על ראשם מאימת התוכל יטה ידו בייסורין קלים

העצה היעוצה מאתו יתברך לכל אחד משלש כתות להשיבם עדיו בא

מאתו ובידו יתברך

ויאמר חת אשר יקרה להם במשובתס לכל כת וכת לפי רשעתם על כת

ותוכחוחיו

ותפרעו וכו׳ גסאני בחדכסוכו'ועל

הפתיס אמר יען קראתי וכו

כמתרה בנו נתעירר לשוב ולשמוע

ואס בחלה לח יוסרו יסתיר פנים מ״ו

ימצאום צרות רנות ויהעתדן לגלים המתרגשים לבא בעולס כנמצא כל זה

בתורה חי לח' מבלי נזכיר איה מקום

הלצים אמר נבא כשואה פחדכם וכו׳

אז כן׳ ועל הכסילים

דברי אתכם :,כי יען ^ראתי ותמאנו נטיתי ידי ואץ
מקשיב :כי* ותפרעוכלשצרתיורתוכחתילא
אביתם• ני נם־אני באידכם אשחק אלעג כבא
פחדכם :מ כבא כשאוה 1פחדכם ואידכם כסופה
יארחהכבאעלכםצרהוצוקה :כח אזיקראנני
ולא אענה ישיחרנני ולא ימצאנני :כט תחת
שנאו דעת ויראל יהוה לא בחרו :ל לא־אבו
העיצתיגאצונל-תוכחתי :לא ויאכלו מפרי דרכם

שישנאו דעת

אמר תחח כי שנאו דעת וכו׳והואכי

הנפתה אחר

טובות העולם

הזה

יקרם לפתיזתס זיין שכרותם כי אחר

ותעוררנו
תקראנו
שהתורה
ותוכיחנו ימאן לשוב ואז הוא יתברך
מטה ידו ומכהו בקל החל הוא הממון
אשר נפתה אחריו כי זה דרכו יתברך

טרם יגע בבשר האדם וזהו יען
זכו'נטיתי ידי ולא אמר בכס שהזח
בנפרד מעצמם ועדין ואין מקשיב
(כה) ואדרבה ותפרעו כל עצתי

בראותכם ממונכם מתמוטט תתאורו
והשתקעו ביותר בשטזפו של ממון
למלא חסרקנטיית היד ולא דעת ולא

וסמו^צתירהבש ישבעו :לב בי □שובחת פתיכם
תהרגס ושלות כסילים תאבדם: *:ושמעליישכך
בטח

הבינה לחמר כי מה' יצא הדבר ומי יתן ותשתקעו כממון בשתוף הכרת
תוכחתי ותחילו לשוב רק ותוכחתי לא אביתם (כי) לכן חצ״ל שחביאעל
עצמכם מכה ולא כבתחלה כנפרד מכס כי אס גס

שלא יהיה בצרתכס לי

צר כי חס שגס אני כאדכס אשחק איד של עצמכם בתחלוחיכ ובבא פחדכם

נהכייד החילי מאימת

את כל דברי ה'

וישאירם למקרי הזמן

מותלחאמנענה

רק אלעג

לכס ותמותו ולא

בחכמה (כז) ועל כת לצים שדרכו יה' לחזק מוסרם מיד כלי הדרגה כד״א

כבוד כל א'

והן כל אלה על

מהנה

הסדר סידרק' פה התורה המדברת
עם ישראל בשמו ית א' אמר כמייעץ
עד מתי פתים וכו׳ ולצים וכו׳ כלומר
עד מתי תבחרו ברע ולא בחיים
למהר לשוב כי היא העצה האמתית
העצה תשובו

וחס לא תעשו בשביל

לתוכחתי בשביל התוכח׳אשר הוכחתי
אתכם

במוסרי התורה

הצרות הנועדות

ולא תאחרו

והודעת

אס לא תשמעו לי

עד בא עליכם

מלשוב

הייסורין ממש ולא יעלה על רוחכם
שלא תהיו עוד לרצון לפניבשובכ׳על

אשר מריחם פי ועל כן חמהנו לשוב
כי הלא לא כן אנכי עמכם חך חדרב'

אביעה לכס רוחי כי יש לאל ידכם להתקרב חלי כשוככס עד אביעה לכס
רוחי קדשי כחשר כתבנו ומזה קעלן למעלה גדולה הימנה

והיא אודיעה

דברי אתכס היא הדרגת הנבואה שאינה כרוח הקדש הנשפע באדם ופיו
המדבר כד״א רוח ת' דבר בי ומלתו על לשוני רק שהוא ית' מודיע דבריו
אליו כדבר איש אל רעהו והוא ישמע ויגיד כי לח יעצרכ'

מלהשיג המעלות

אשר חטאתם

כאשר לא היו נמנעות

הגדולות האלה חס חלי תשובו

וחס תראו שהבאתי עליכם ייסורין אחר המועצות

זעתה חל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכס אמר בבא כשואה פחדכם וכו׳ לוע'

טרם תחטאן

שתיס הנה חזוקי יסוריכס ח' שלא יתאחרוכי אס ככא כשואה פחדכם כן

והתוכחות אשר הזכרתי זהכתבתי לכס בתורה הוא בראותי כי אינכם
שמיס על לב לשמוע אל העצה ולא אל התוכחת לכן נטיתי ידי להכיתכ

תבא האד עליכס מיד וחדכס

יאחר ב שלח יהא בקל

כסופה יאתה ולא

תחלה רק יחל מכס ונכס וזהו אדכס וכו׳ כלומ׳ של עצמכם ועל כל זה לח
הרעה וזהו בבא

המכה עד השתלם

תשובו עד

אתם רק

כמדבר על רחוקים

בייסורין

עליכם נס צרה וצוקה

קליס כי מידי היו לכס נטייה בעלמא כאשר ייסר איש חח כנו בידו בשצף

כי על כן נאמר שלא

ימצא להם לא ידבר כמדבר לנוכח

באופן שיחפרו ויאבדו

וזהו ולא ימצאנני

(כט) ועל כת הג' הכלתי כוחריס

וזהו יען קרחתי ותמאנו ע׳כ נטיתי ידי עליכם

והס ייסורין

קצף וזהינטיתיידי ולא היו רק לשתתעוררו לשוב ולשמוע חל דברי ואף

(כח) אז יקראנט וכו׳ וגס אז לא יצעקו אלי בלבם

לנוכח ומשנאתו ית אותם מלבד שלא

(כר)

ע״פ כן ואין מקשיב

(כה)

נוסף על מה שמקודם זה ותפרעו כל עצתי

אשר יעצתי עד מתי פתים ואחרי כן ותוכחתי לא אביתם

(כו)

על כן

כלמוד ועל כן יתרחקו מיראת ה' כי

מעתה אחר שלש אלה ועודכס מחזיקים במשובתכס דעו איפה כי נם
באדכס אשחק וכו' ולבא אל הביאור נשית לב אל אומרו באדכס שייחס

סוגים

החד אליהם ולא אליו יח' המביאו אליהם אך הוא כי דרכו ית' הוא כי חחר

הקודמים והוא כי תחת כי שכחו דעת התורה ועל כ ן ויראת ה' לא בחרו כי

החילו לייסר חת ישראל בייסורין קלים בידו הרחמני' ולא יתעוררו לשוב

וגס לא חבו לעצתי באומרי אודיעה

אז יסתיר הטו מהם זיתעתדו לכל צרות המתרגשות לבא בעולם ומצאוהו

אין כור ירא חטא והס כסילים שישנאו דעת אמר עתה הנה לאלה תחלק

חלק טוב מהקודמים כי

תסכין

אין בור וכו' ונמשכו לחטא לה

למו מדת ייסורין

(ל)

יותר מהב'

דכרי אקכס ונאצו כל תוכחתי הכתובה בתורה על הבלתי שומע בקול
תורת ה

(לא)

על כן ויאכלו מפרי דרכם הס כחות טומאתם אשר

הולידו אשמותס בהעזתם אשר המה המיסריס אותם כד״א ותמוגנו ביד
עונינו ולהיות כי כל רעתם הוא נמשך מהעדר למוד בלבד לא ימותו ביד
ייסורין רק ויאכלו מפרי ולא כל פרי דרכם כי בראותם

זנהיתה והיחלן ללקות יתנו לב

כי רעה באה

כי על כי אין אלהיהס בקרבם מצאום

רעות רבות

זכו'

וזהו גס אט אחר שנטיתי ידי בעצמי

ולא שמעתם ותפרעו

עתה גס אט באדכס מהקורות אתכם כי אסתלק מכס חשחקוכז'

זהוא כי דרך האב המכה את בנו

כי זולת חשר יכנו

למען השיבו למוטב

ברחמים עוד לו כי גס הוא ידאג כי יכמרו רחמיו על מכות בנו אך בשנותו
גאולתו

פעמים שלש אחרי הכותו אוהו כי יקשה ערפו

בלבד יחזק לבו ולא ידאג על מכותיו כי אס גס

מאז והלאה לא

אס ימצאוהו צרות רבות

באומרו כי נכונו לו שפטים כן הדבר הזה כי אחרי

הרעית ההס ואז וממועצותיהם הרעים טרם יאכלו כל פרי דרכם ישבעו

זרעות ישחק וישמח

ויקוצו מהם כנפש שבעה פיתבוס נפשם מועצות רשעתם וישובו מהם
עדה כשבעים וקצים מהם (לב) באופו שהעולה מזה הוא כי משעבת

הטות הוא ית' את ידו ומכה את עמו להשיבו אל אביו שבשמים ביד רחמיו
כאשר ייסר איש את בנו ולא שזה לו כי עודנו מחזיקבמשובתו אז נס באידם

פתים הס הכת האחד המתפתים אחר טובות העה״ז שתחותיוהיא

הבא עליהם מהרעות המתרגשות ישחק ובפחדס ילעג

משובתם המושכתס לבלתי שוב היא תהרגם שתנחם להם

לבא אידס

וילעג הוא ית׳ בבא פחדם שהיא הריגתם כאמור כי לרוע תכונתם קשים
לפרוש גס ע י ייסורין ומה גס הלצים הקשים מהם

אך לא כן הכסילים

רק שהשלוה תאבדם אך היסורין יועילו למו כמדובר וזהו ושלות וכו׳:
הרי שתלמדו ב׳ הדרגות א שלא יועילו לפתיים וללציס ייסורין בהשתתעס
בתבוניתיהם ב׳ שיועילו לכסילים (לג) אמר עכ״ז אל יתייחסו ב הכתות

הראשונות לומר שאבדה תקותס :שלח ישובו כי אין לך דבר שעומד בפני
התשובה והבחיר חפשית כי ושומע לי מכל כת שיהיה ישכון וכו׳ •

יאמר גס שאמרתי שהיסורין מתקנים את הכסילים

או

מי שהוא שומע לי

1את עצתי הלא היח שישכון בטח ושאנן מעתה טרם בא הרעה זהיסורץ
שישוב מפחד רעה שלא תבא ולא אחר היותה עליו וזהו מפחד רעה • ב
עור

יתכן דרך שמיציב ונכון בהמשך הכתובים מפסוק

לתוכחת?וה.לאה וכו

(כג)

תשובו

והוא כי התורה הכז׳ שאמריה תאמר מווכחת דרך

זנשובה אליו ית בכל זאת חך זה דרכנו בקושי ערפנו
צרה וצוקה כי נייחס אות למקרה

(כז)

ומייהן

כי לא נשוב על ידי

כי חזקה יד משזבתנו עד יבאו מיס עד

נפש בבוא ח״ז רעה רכה מאד ומה נס חס היא פתאומית כי אז נחרץ
לקרוא כלנובשסה' בקול בכי וקול צעקת הצרה ואז על דבר אשר לא

קדמנו לשוב על כל ההתראות הקודמות עד בא כנהר

צרה וצוקה נחלה

מאד אזי גס ה יסתיר פניו ולח יענה חלילה וז״א בבח כשואה זכו׳ וחדכס

כסופה פתאזמית וגדולה יאתה (כח) אז מכובד הרעה יקראנט ולא
אענה זכו׳ ולכל נאמר והלא אין לך דבר שעומד כפני החשובה ולמה הימי׳

הראשונים

אשר לא שכנו כס לא יפלו כשזכנו כעת אל ה' הלהינו

על כן

הטיב אשר דכר יקראונט ולא אמר תקראנני תמצחנני לנכח כהזמ' פחדכם

ואדכס לומר אל נא תחשכו על ה תועה שאוסף ידו מלקכל שכיס חלילה ט
הלואי ישזכז

ככל לכ לדכקה כו כחמת ולא יצעקו כפיהם חטאם

יכזבו לו וזהו אז יקראנט כלומר לא יהיה לבככס נכח פני ה׳

וכלכס

ודבקים בו

התנהגה עם עס בני ישראל דרך כלל אשר לא יעדרו בס כל הסוגים הנ״ל

רק תהיה קריאתכס אותי כאחרים וזרים הצלי שיקראנני ועל כן לא אענה

 .והנה כך היא דרכה של תורה חיעץ את האדם כי תשים לפניו את החיים

כי קרוב אני בפיכם ורחוק מכליותיכ' ודופי זה אחשיב היה שזלל דוד המלך
ע״ה מעצמו באומרו קולי אל ה' אקרא לומר כשקולי אל ה אין הקול לבדן

וחת הטוב את המות ואת הרע ותייעצנו יבחר בחיים

 ,ושאם חטאנו
בדברים קשים

נשוב עד ה וירחמנו ואחר העצה

כאז׳ ובחרת בחיים

תוכיחנו תוכחת מגולה

כענין פרשת בחוקותיי וכי תבא ודומיהן ואס באל? לא

חל ה' ולבי בל עמו

רק אקרא כלומר אט הקירא בכל עצמי

ולא קולי

לבדו ועל כן כשאקרא כבר ויענני כי טרם אקרא הוא יענה וזה סלה גכל

חפלה

ה

רב פנינים כיאור משלי א כ
שיצעקן אל ה חטאנו

וילין תבצענה מעשה מצוקיה היא התכלית ני הלמוד גדול ■׳ .מביא ליד^

נכתלתול ומקש לכס ולבן לח ימצק להס (כט) ושמח תאמרו הלא מרובה

מעשה וכמדבר הוא יתברך עסכל אחד "ישראל אומר בני דע צך שאס

ני!הלח גס בחרץ מצריס לא צעקו אליי ,
הראשונים ט
רחמיו הראשונים
מרהטוכה ו־.׳ב זמין
נר שנאמר ויצעקו' כני ישראל מן העבודה .שהיה מן

מקח אמרי אשר אומרתהיה כטוח שמניתי תצפן קחךבני׳הטו מצות

קפלה

ולא כ־עהז חלק התטקיס

כה שלימה

שפה ידבר בה

גחשר

העכורה וצת מ
כחנה שם בס׳־
וחת צעקת שמעתי מפנינזגשין כלו'

נקשיב? שלימה

גס שלח היה

•ופני עקת נוגשיו

ב * בני

רק

צעקה של

חתמכחוביז

כירובמכהיבי׳יע־־רו הכוונה הראוי'

ככתוב אצלנו בס׳ד שם אמר חל יקשה

להוכיחאקשגי

הבלתי כשרי׳כלשון רבי ט• הס הרבים

בטח ושאנן ■מפחד רעה :

קשובה ודאגת עון וחרטתו לח חשתי

וקבלתי יען כי ידעתי

כהתימה

עדנה

ה ־כיו יק חל משה

ולא

קורתי מידן י או יאמר ני הקורה אשר החילה לדבר ולומר עד מקי פתיס

שמה פגיה ללמד דעת קת הנשר א*כ "

אם־תקחאמחומצ1תיתץפןאתך:
ב להקשיב לחכמה זאזמף תטה לגף

יעבוד אח

יחיד

ה כלשין

ני הס•

המעט והוא ני הנה המסכל חנמת

לתכונה :ג בי אם לבינה תקרא לתבונה תתן

התורה צק ידע קינה יעבוד חת ה׳
עד ישאל את פו חכם נמצאו מצות ה*

קוקיף :י אם~תכקשנךז ככסף רכמוצמגיכש

צפונות לו הצל המכס

תחפשנה; יל אז תבין יראת יחלה ורעת אלהים

כני אס הקיז אתה חמרי והדעס גס

עליכם למה לח מעשה כן גס עתה כי

אתה הכה חז גס

תמצא

דחו עמה כי חין הנדון דומה לראיה תחה שלש א' תחת כי שנאו דעת ומי

ומציתי יהיו צפונות

.

,

ולא עמו אמר

חתך ולא עס זולתך( ב) ותה המה אמרי להקשיב לחכמה־ חונך כי חף אס
לח נסו חזנך בחלה ולח תערב להן לשמוע בלמודים אתה תעשה בטוב

ב שיראת ה' כלומר תשובה
סאין בז דעת אין לרחם עליו כנודע *
^פילו מירח? לח בחרו " (ל) ג כי הלא התרתי בס זה שלש י־גליס

בחירתך שתקשיבלחכמה אונך ובל תאמר מה אועיל ני אדע אשר ילמדונו

ולא אבו לעצתי ואח"כבב'

אס לא חבין מעצמי זמי יעצר כח ללמוד נל המצטרך וארוכה מארץ מדה

קוכחות ח' הוכחת דברים קשים באומרו תשובו לתוכחתי ׳ כ בנטיק היד
כאומרו נטיתי ידי ולח שמעו ולא הטו חת חזנס וזהו נאצו כל תוכחתי

כי הנה תטה לבך לתכונה כי החכמה הנו׳ אשר קקשיבהיא עצמה תטה
לכך ותגינהו לתבונה וזה יהיה אס לא העשה רק להקשיב לחכמה אשד

באות עד מתי פתיים וכו׳

מ כעצה טונה

סריבה

הב' הוכחות של דברים ונטיית היד

ולכןלא כמו זר יחשב מס

ילמדוך

(ג)

כי אס זולת זה גס לבינה הקרא

שתהא רודף נס אחר

סישתררני ולח ימצאנני על כל ההתראות ואשר הכתי אותם ולא חלו זמאנז

הבינה וזה! כי אס לבינה תקרא אז לח החשב כקורא חת הבינה לבדה רק

גם אפשר כי מה ששנאז דעת הוא מה שמפרש אחרי כן לא חבו
לשוב •
לעצתי ויראת ה לח בחרו הוא מה שמפרש ואו׳ נחצו כל תוכחתי:

כאלו בכלל קוראך את הבינה גס לתבונה התן קולך באופןני גס התבונה
תענך ופתחה לך זתמצאנה ככינה כמעט וגדרם יהיה

כי כינה היא אשר

(לא) הנה

כתבתי כי מהתחזק המשובה ולח שוה לנו העצה והתוכחה

הוציח מתוך דברי?חכמה שיורוך ותבונה היא אשר תוציא ותחדש כנועם

כמקרי הזמן

ונטית היד התר פנים ישים ונתעתד לגלי צרות המתרגשו׳
והפרי היוצא לנוממשובקנו הלא הוא לייחסו אל עקרה

שכלך מתוך הכינה שהכנת מהחכמה כי מהבינה תבין מתוכה מורס
ממנה כיוצא כה ־ (ד) אס תכקשנהזט הנה לא ישיג החדס גדר

ולא שעונותינו כתבוני בידי המקרים ולא נשית לב לצעוק חליו יה עד בא

עשק התורה וכל יתר עבודת ויראת ה' עד יעריכנה אל נדר ענייני העה״ז

כשואה פחד פת זחנצעק מפני לו חצי' וגס אז בעקשו' לב חמר עתה ויאכלו

ככרכת ריכ"ז אל תלמידיו

יהי רצון שיהא מורא שמיס עליכם כמורא כ״ן

אך עתה שהלכקס קרי

שאדם עובר עבירה ואומר שמא יראני הארס ואינו אומר שמא יראנו
המקום באופן יהיה איש מחזיק עצמו לירא שמיס ואילו יצייר כדעתו

לאער עקרה הוה ולח שעונותיכס הטו אלה מעתה כל אשר אייסר אתכם

ירתה בני אדס שיראוהו קנשיס או אימת מלך או שר שיותר יהא ירא מהם

וכו׳ יהוא נעיין עה שכתב הרמב״ס בהלכות תעניות על נס חני חלך עמס

בחמת הרי

שחוח עד כה יסרתי על עונותיכם

וע״ד זה יאער ויאכלו עפרי דרכם

אז יכיר כי לא ירא אלהיס הוא באמת ועל דרך זה בעסק ההורה ארז״ל

צרה וצוקה יועיל לנכות עונות

במדרש שהיה רבי עקיבא משנים לעסוק בתורה נחצות לילה ופעם אחד

ראשונים אשר עליהם התרתי בכס שתשובו תלי כי לא כן הדבר רק ויאכלו

ראה התבניס בעת ההיא נושאים תבן אמר מה יתרון לבו שאנו משכימים

יהיה בחמת עה שאמרתם שהוא קרי

ןמ לומר אל תדמו כי

אשר בא עליכם

יופי־י דרכם כי מה שויאכלו ויצר להם הוא מהפרי הנמשך מדרכם
המשובה שפריה לייחס הרעה אל מקרה כי זה כל פרי משובתם

יעלה על רוחכם שקצת הצרה תהיה

היא

וגס לא

על עיכות ראשונים ושאריקה על

כרי ירכם כי לא כן הדבר רק וממועצותיהם ישבעו כי כל שובע הצרה
בעין מועצות ההפצר (לב) והמשוב? הזאת יהיה והוא כי יתייעצו

דבר גדול ובראותו

התבני׳אמר

לאיש היערכו ד״ת

כי הלא מזער הוא זע״ד וה אה יאמרו

לכסף אז זהב

אמור יאמר

כי בן מות

לאחדים כי הלא תורת ה אין ערוך אליה כי היא חכמתו ית

המעריכם

ובהדבק בה

כדבק נשכיל גס בעה״ז ומה גס לע״ה אך זהב וכסף דברים גשמיים הוזים

כאומרם כי מקרה הוא וצרה עוברת ולמה זה יכניעו

ונפסדים ולא ישמיע לאזנו מה שפיו מדבר ני יזלח תם יאמרו לו איה מקום

לשוב כי הלא מקרה הוא היה להם נמצא כי משובת פתים תהרגם

כבוד אוצרות נסף ומטמוני מסתרים ל 1ינוס ולח יישן ירוץ ולא ייעס
אס ישקיף וירח אס השג ישיג מה שלא יעשה כן להשיג תורת ה תמימה

לדחות הקשובה
לבס

לעבוד את ה׳ הרי ההבניס משכימי' יותר הנה שמתחלה חשב היותו עושת

לנדה מלנד עונות הקודמים

כיעונשהמשוכה

הוא חמת קרי תספיק

להורגם וקרן עינית ראשונים קיימת זזה נעצם לפקים אך הכסילים שלח

עס שכל הון יקר

כאין נגדה ולא ימיש מהחויק

עצמו לירא ה

חך תם

חך הייסורין

ישיס על לנו לו' הנה נא הואלתי להשוות החכמה ובינה לכהן>זעעחמ^

בצר עה יסכון למו להשיבה אך לצים לא הזכיר כי נשסרין אבזייס ׳ ג או

והב ויעשט בכל מאמצי כח כנל אשר יעשה לזהב ולכסף חז יחרץ ויסירם

למדו חך מוכנים לקבל כי דעה לא חסרו השלוה תאבים

יאמר כי מחובת פתים מקושר אל שאחריו וילמדנו ענין נחה בל יאמר איש

אס מחמת ראותי הרעה אשר יקדה לרשעים החלה הבז'

חשיב מרשעתי

ויאמר כרפאי את עצמי נגדל עוני כי לא יראתי את ה מעידי
מרי שיחי כי אתי תלין משוגתי כי יאמר ער כה

ובס החם

שלא הערכתי חשיבות

כי לא כן הוא רק כי משובת

קורת ה' אל הכשף וחל המטמונים לא היה בי החשק הלז בתורתו יתברך

ויהיה מלת כי כמו כי תקנה עבד עבדי כי יקרא קן כפור לו׳ כאשר

משובת פתים תהרגם וגס שלות כסילים תאבדם (לג) יהיה חיש שומע

ובכן היה חשיבות תורת ה תמימה נגרע מערך הכסף׳ והזהב ובדבר הזק
הנני נתפהנגנב במחתרת כי הלא על המלך ה צבאות הייתי מורד

חלו כנזולס יזיר חיש עצמו מיין העבירות ישכון

בבלתי החשיבי כתר תורתו יק׳ שנתג' מפי הגבור אף ככסף וכמטמונ ם

קולי לא יקבלוני כי לא מאהבה סבתי מעצמי
וכו'

כי מחמת ראותו שוטים

תשר בעפר יסודם ואין זה כי חס רוע לב כי לא יראתי חת ה

וחף גס

בטח ולא ירא באן' כי לא שב רק מפני הרעה שרחה בחטאים כי הלח ימינן
בשוטה לקבל שביס ית' שמו * (לב) או יאמר גס שדברתי דרך כלל

עתה כאשר דמיתי התורה ותבונה לכסף ומטמינים אין יראת ה'בקרבי

המרובים

כאשר יאתה כי מה המה אלה בערכה (ה) ובזה יבין וישכיל ממיצא דבריו

?מחזיקים בטומאבס ותחשבו שגס הוא ילקה ככל המק ?•בלתי שביס על

אלה ויתעורר

כאשר החשיבה

?מצאו אתם כי לח כן הוא כי אס גם כי הראה משובת פתיס שתהרג וגס
שלות כסילים תאבדם (לג) אשר הזח שומע לי ישכין בטח מלשלוט ט

ויבקש׳ ככסף ויחפש

אל הרבים

שישובו לא מבלתי החשיב

תשובת היחיד בתיך

לבבו להכקגדר יראה ה מתוך זריזותו
כמטמונים תבונתה

להחשיבה יותר מכסף זמטמוניס להגדיל

צרוקס ונס יהיה שחנן אף מפחד רעה שעוד יעשה הוא יתברך לזה השב

תבקשנה ככסף

שלח יתקיי' בו כי מפני הרעה נאסף תצדיק שהזה שתפני הרעה שעתיד'
לבא נאסף הצדיק מקודם לזה אער כי השב מזה יהיה שחנן מפחד הרעה

חבריו יבושו והוא ששב יהיה לפליטה :

כ

ח (א)

אחרי

הודיע אותך כי חכמות שבכתב ושבע'פ
הן הס לזית חן לרחש• נו וענקים באושר

חשקו עד בלי די וזה אמר אס

להקשיב החכמה וכמטמונים תחפש

כחדרי משכית אז בהשיזהך

שלא תבא פן יספה בשבילה לכפר על הכלל אשר הוא בתונס ני אס שכל

יבין מהות

יראתה'שהוא
מתוכה התבונה

חותה לאלה תתעורר ותבין דבר יראת ה

מתוך דבר אשר העשה גהדמוק כמחבר וע״י כן בזכות יראת ה׳ הלזה
הוא יה׳ יעיר עליך ודעת חלהיס תמצא .כי למת ששורש• קורת ה דבק
בז יק" לא ימהרנה רק לדבק בו *

ב

או יהיה עניו הכתובים דרום

נחמד והוא בשום שפל והבין כי הלא יראה הרואה  7חלוקי הכנות להשגת
התורה שביין דא מן דא א׳ היגיעה בה כד׳א זחה ההורה אדס כיימן.ק

קנייני ומלליתאוקכומדיצה של נהינם־בקדושתה ומועצותיה כי תשיבנו

באהל אין ההורה מתקיימת חלא במי שממית עצמו עליה וכך היא דרכת

וגד ה אלהינו העי בא להודיעך איוו הדרך תמצא חכמה ותמצא ביפת

של תורק פק במלח ה ■,כל יגעת ומצאת וכו' וכאלה רבים ב ביראת ה כד

3

א

!

<1

ראשית.

רב פנינים כיאור משלי ב
ראשיה חכמה יראת ה

כל שיראת חטאו כו׳ כי ה ימציא

לירחיו כו' * ג שתלויבמקובל כהר סיני

מחישים בעה״ז הכל קכלו נפשזתם

חכמה וסוד ה

כמז״ל כש״ר כי כל מה שת ח

כסיני והוא שנשכח

חכסאזפפפאינו

ע׳י גזרת הלידה

החכמתעצמהרק

ותבונה הוא לב חכם מוכן להשכיל ועוד יד חיש

מציאותדעת

נטויה להטות תכונתו

וכל נפש חיזרת

על הקורה ועל העבודה או לעשות בכל מלאכה מכל מלאכית חשר יעשה

וזוכרת מת שקבלה וזה הדבר הוא אשר ברחה כמה מדות כדעות ים מחזיק

אותס האדם .ח׳ בהס בעה״ז כחרש וחושב ורוקם ומירס מהם כיוצא ב?ס

במקרא דש בעשנה ויש בגמרא ויש
כאגדה ויש ימצא בו שכל מוליד ומחדש

ן.יש לח יחדש כי הכל תלוי

המצא :י פ;יה1היתןחימהמפיוךעת־ותכתה:

כפי יחס

ארחור־ז משפט וררף חסידיו ישמר  :־י

ים קצרי יד ל ז ישיגו רק עד מקר' ויש

ויש ניחן לו

למשנה

המתייחס אל כחינת

כח לחדש כפי

נפשו והמגיע לחלקו

תושיהיעל שמתשת כחו של אדס ופת

סגן להלכי תם :י! לנצר

י

נפשו לתעלה :כחלקי פנימיות החורת
זההקש כשאר

וזהו מפיו דעת ותבונה * (ז) חנת
קבלנו מרז״ל כי התור' קקרא
שמדבר

יצדק לפי דרכנו

אז תבין

הבז בקשות כח אחר שיבקשנ' ככסף

צדק ומשפט ומישרים כל־מעגל-טוב :י כי־תבוא

וכמטמוני' והענק כי בא לתת טעם

יתחדש כעולם זולתי על ידן וכעוכדא

כעולם ע״י זולתו ונס הוא יק׳ שמר יחש זה לכלתי חתוך הדין

זולתי על

הלא אחר

סחלק הוא ית׳ בבינ׳לכל ח׳חלקו בסיני

עליך

דרכת ב״ב שיצח נשמתו כטהור ותת
צורך היה לו ית יכריע.רבת כ״נ אך ודאי׳ היה מחלקו שלא יאות יתחדשז

החמור כי

בל נקשת על

חכמה בלבף ודעת לנפשף :יא מזמה תשמר

רצונו ית שלא

על חלק

למה <ה יחחרעד יתחזק כ" כ בצדקות

עד יבין

יראת

ה'כאשר

כתבנו

שהוא גדר אחרון מהכשרון וידוע כי אשר תשיג ידו אל הגדר ההוא לבקש'
ככסף וכו' והבין יראק ה על דרך המבול כי הלא מנת

ישי־יס יחשב הס

ידו כמבואר אצלנו יפה וגם בזכירתו כשילהי הספר ׳• ד חשר ידענו כי חכ©

הגדולי' משבעה כתות שבג״ע ולמה מתחילו ללכת בחום ונפשו לא מטומאת

או טפש א' מהדברים שגוזר הוא יק קודם יצירת הולד וראוי לדעת חיך

לא ימציא לו כל חלקו וטוב טוב

יצדקו

ד אלת שאם הוא מקובל מסיני

מת צורך אל היגיעה

שארז״ל וגס אל קדימת יראת ה' ונם כי היגיעה ויראת ה'
כלתי מתאחדים

העצומה

ועוד שאסהיא גזרהבהולדה

הס ב׳ דכריס

איך יתלה במה שקבלת

נפשו מסיני ולמת יצטרך נגזור שנית מה שכבר ניתן לו מאז * אך יהיה

הנץ התורה עליו

היה לעשוק כן למען

מכל אורח רע כי היא המרחיקקו מן החטח על כן אמר יצפין יכו' לומר
מת שיצפץ וישמור הוא ית' לישריס הקשית הוא חלק זה שהוא דעת י! כים

הניתן אחר קשות רב שממתין עד יהיו ישרי' ולח

מתחילם בצדקות עם

היותו מגן להולכי קם (ח) הוא כי ה׳ חפן לנצור ארחוק משפט ושורק
דין ומשפט הוא כי שכירות חינה משתלמת

וכל איש

אלחבסוף

כי ארבעתם יצטרכו כי אין ספק שמאז עומדת תיו נפשותינו במעמד הר
סיני הלח נתייחס לכל נפש ונפש חלק כבחינת התורה לפי כחינת יחכו

בעולם הזה ומתנת חלקו הוא גס הוא שכר כי שכר

שכיר

מצוה מצות לכן ארחו"

שורש נפשו שעל ידו יחדש הוא יתבחדושיס בתורתו המתייחסים אליו כי

משפט הוא יכהן בסוף זוהו לבצור ארחות משפט ושמא

תאמר הלא יבצר

חלקו המה והנה אס האיש הלוה אשר חלק לו בכינה סכל יהיה איכה ידע

מזה שאס היה נ! הן לו חלקו מתחלה היה לו מגן להיות

נשמר מהחטא כי

תורתו משמרתו מה שחין כן עתה שיעדר ממנת לזה

אמר ודרך חסידיו

את הדבר אשר ניתן לו ואיככה יוכל להבינו על כן הוא יתברך בעת יצירת

הולד ההוא יגזור על הטפת ההיא הטפש-יהיה חז■ חכס

ההיא לפי ערך הצריך להשגת חלק

לאדם דעת ושכל טוב בחומר הטעה
נפשו הנתונה לו מסיני בל יעצרנו

קבלה נפשו

והוא כי אז חונן

טפשזת לבו החומרי מהשיג אשר מאז

והכל הדעת אמנם גס שהיא

בתורה עוד ידכאזרתונטזיה לנטות

נתנה לו להשגת חלק נפשן

עשק התורתולהתבונן בת בינת

יכשלו כי צדיקים אין

ישמור כי הוא ית' יתקן זת כי ישמור דרך חסידיו בל

הקב"ה מביא תקלה על ידם *

(ט)

ג

אז

ראשית דברו הוא שע״י קחת אמריו שהוא להקשיב

תבין צדק וכו'הנה
לחכמה מצותיו יצפין

אתו כי התורה תדריכנז במצות והקדים ללמדנו דרך

ללמוד התורה עד

כת עתה בא ויאמר אשר נתקדם במצותיוית ע״י למוד התורה הנז' כאשר

כתבוכתו או לעשות בכל מלאכה ותשכון .לו מתת תבונתו לחשוב מחשבות

יאתת וזהו אז תבין וכו' לומר אז בהסכילך בינת התורה שתבקשנ ככסף

גס אחרי השיג

וכו׳ שע״י זה דעת אלהיס תמצא וכו' כמבואר תבין צדק וכו' והוח כי הלא

לעשות בכל מלאכין מחשבת חשר יבחר לן * אמכם

•המת חידוד שכלו לא במהרה ימהר למצא כל חלק אשר חלקו לו בבינת

כמה פעמים ימצא חיש

בהר סיני כיי הלא היא באמת כנבואה קטנת כי הנהי כדברהזת האמור
בחכמה נאמר שםבש׳רעל הנבואה כי כל מה שנבאר הנביאים׳ קבלו

יחפוץ לעשות כי לח ידע איזה יכשר בעיני האלהיס הדרישה או הפרישה

בפשותס בסיני ואע״פ כן צריך הכנה ומירוק החומר וטוהר הנפש להנבא
ותהקש בקורת לפי ערכו גס שלא יצטרך אל כל הכנות הנבואה לא יבצר

מהצטרך

מירוק החומר כי כשקבל הכח ההוא בסיני

היה משולל חומר

ועתה הוא מעכב כאשר יעכב בנבואה שעל כן בחלו׳ ידבר בנביא הוא יק

בעת הפרד

בצד מה הנפש ממנו וגס צריך הכנת

וטוהר הנפש כי הלא

חלק התורה הנשפע בו משורש נשמתו הדבקה בו ית הוא לכן לפי דבקות
הנפש  11מקורה תשאב משם מנת כוס ישועות המתייחס אליה ולפי מירוק
החומר בל יעצרנו הגשם מלערות עליו רוח ממרום על כן בגלל הדבר

חכס לבב במבוכת על מהות

צדק בדבר מה אשר

העשות באופן אחד או בזולתו וכן על המשפט על הנוגע  11זולתו איכה
ישפוט את עמיתו ויהיה דין אמת לאמתו ולא יטעה בין דם לרם כין דין

לדין כי שגיאות מי יבין :שלישית כי הלא כעת

דרכי עבודת

יתן אל לבו לעשות ולח יתיישרו לפניו כי יזדמנו כעת

שמיס החי

מעיקים ומעקשי©

זמכשולו' חמר הנה הגדתי לך דרך מצוא דעתאלהיס ע״י ההכנו׳ הנז ואו

נמציא'ימציא לך הוא

ית׳ חכמה ודעת

דע נא איפה

בני כי לא בלבד

חתכשר במצות מעשיות כי אס גס אז תבין מה הוא צדק אשר יבחר ת' בו י

ולא• תהיה בסך כי

הוא ית' יישרך בדרך אמת

באמיתתז ונסהג'שלא

יתעקשו לפניך מעגלי

וכן במשפט שלח תחטיא

עבודת שמי׳ כי אס יהיו

כמאע פתבמלאוכו'

לפניך מישרים כל מעגל טוב (י) כי גס כי חומרי אתה מעותד לפעית

ובתורה חתה עמל ככל אשר יעשה איש למצא כסף ומטמוני׳ ובעשותו כך

הלח ען תשעים יורוך כי הלא תבא

בלבבך אשר קבלה

ימצא את אשר ניתן לו ובזה הטיבו אשר דברו יגעת ומצח האמן ,ולא אחרי

נפשך ע ־!ז בסיני שלא טעם אז עענת רק הנפש ועתתקבא

יגעת וידעת או למדת רק ומצאת לוח'כי נס חלקך האבזדממך כעת צריך

שתעדיף הנפש הוא שדעת לנפשך ינעס שנקודת אעתו׳ הדעת לח יהיה

הזהצריךב׳ דכריס

א'יגיעת רבה למרק החומ

יגיעת למצא אותן ־ שנית לטהר הנפש לשלשל על ידה שפע .חלקי מאתו

כעו זר לה רק ינעס

יק מדבק בז הוא כי עד כה אין חלק בת רקבכח וצריך יערה עליו רוח

שליעיתת בעעעד

ממדוס להביאו חל הפועל כנבואה אשר בנפש הנביא בכח וע״י הכנות שב

ה' ומדברבו להביאה חל הפועל כן בתורה והוא בתקנות בה יראת ה ולפי
גדר המירוה והיגיעה בת ויראת ה' תהיה השנקו כה אס מעט ואס הרבת
ובדברתזת צדקו יחדיו כל הד דברים היש עלאיקומו ובזה נבא אל

ביאור הכתובים ז
כמבקש הכסף להשיג החכמה

וחעיתתן *

מאתו ית' חכמה

שיעתיקנז בה הוא
שלשת הדברים אל

יק׳בלי כשלון

עדלבךועה

ועבוכה להשגרן

השערת ולא תחטיא־ ׳־.ישרתן

או שעור הענק ידעת המתייחס לנפשך שהוא לדעק עבוד

אלהיס לח יתעקש לפניך רק ינעם ויערב לך מאתו ית' ••

ד (יא) יאמר
את טעמו משעיר'

נעשך גס תכתיבי' שאחריו בשן' סכל והבין  11שנותו
כי הנה אחרי קנית
לנציר ועעזיע לתכונה והוא

המחזיק בתור׳ קנין גמו' על ידה במצות מעשיות ונעל וגדר כפני אשר לא

וכמטמונים׳

תעשינה הנה עדין לא יקרא שלס עד ישתלם במדות הגונות ויברח מהפכן

תחפשנה להכין:חי "כ מתוכי ביבה שהוא תכלית היגיע והמירוק כמסור׳

כי עס שגס כהס לא יחטא לה' רק שמחזיק כדרך עקש שוחר נפשי ירחק
מהן וחף נס כדברים שאדם דש כעקכיו מדברים משוללי עוןאפד /זא

(ד) אמר

אם תיגע

לעיל (ה) אז זולת מירוק החוח ע״י כן גם אז תבין יראת ה!כי אז תבין

איכות׳ ותשכיל ותראה כי עד כה לא יראת את ה כמפורש למעלה ואז כי

כעניןכני אדס המתנהגים כתתנכליות ותהפוכות לכא עד תכונות כוונות

והיראה

עסקס כמתתלות עם שהן אמת אין לגכר תואנות וטענות לכל אשר יעשה

אשר חלק לך והשמיע

ויצליח כתגדת תאמת יכו ימצא חן כעיני אלהיס יאדס אף לפני חשר יימר

תבהנת לך שתי אלפא'היגיעה הרבה הזאת הממרקת החומר
הכאה דבקה בת המזככת הנפש אז ודעת אלהיס

לנפשך בסיני שעד כה היה כחבודממךחתת עתה ברוך ה תמצאנה וזהו
ודעת חלהיס תמצא כי היגיעה ויראת ה הן הס כליס והכנה אל מציאתה
כמדובר (ו) וכי תאמר בלבבך הלח תלית הדבר בבחירתי בשקי

והלא

ידעכו כי גזרה היא מפיו ית׳ טפתזו מה תהא עליה חכס וכו׳ ע׳ב אודיעך
רושע תמרי והוא מ פ׳ יק חכמת מתת ת׳ לראוי אליה ומת

שהוא מפיו

לו על היות הדכר נוגע אליו יהיה האעת לחן כעיניו
למוצאי דעת ויעיד לנו עד נאמן רב

וינוצח כה כנזדנג

ע״ה שעל היות חייא

כריה מהפך

החמת כין אכיי לחמו וכשאול אביו תכשיל של פול יאמר לת של עדשים על
שמדתה לשנות דעתו ותעשה פול כאשר

אהכ אכיו ואמר לו לא תעכיר

הכי משוס למדו לשננם דכר שקר והוא כי גס שמותר לשנות מפני השלום

רב פנינים ביאור מ׳טלי כ
הוא לפרקים אך לא יוס חס כענין חייא בר רב כי לא היתה המלאכה ליום

כי שחה וכוי אל העין אך אמנה הדבר נמסך אל פסוק שאחריו למען תלך

סיפיה דקרח העזה נלאו והן כל אלה דברי

בדרך טוביס וכו' שפי י ז״ל על לפנים משורת הדין והענק במה שנודע כי

שלמה בחכמתו כי אחרי שתבא חכמה בלבך כו' שהוא אחד החשק הנאות

אין לך עבירה שקשת המתחיל נ? לפרוש ממנת כעריות כי יצרו של דדם

כמדובר הנה תכינך כהיישרזת הראויות ותרחיקך מהפכן וזה לפי העסק

ולו יצוייר ישוב חיש

יבא

חו ליומיס ובהתלמדו

ממנה לח נדון

אשר תעסיק ותחחז בה וזהו מזימה
וכו ,לומר אס לא החזיק בה אחרי בא

חתכתדה ת^ר?ה :יב )להצלףמךךךךע

חכמה בלבך רק כמדמה להרהרבה

ללכי־תבדךבי־השף :יי השמחים

לא

בלבד גדר שמירה כי חס כציר הגדול'

כי אס נסי להצילך מדרך

מגפתה אמחה החלקה :ח

רע הוא• שאין בו עון אשר חשארק
תכונת דרך רע בל תאחוז בו מעצמך

רע

ומתק שפתיה

ותטעך כמדת חסידות

וכו' עם

חמורה כי שחה אל

וזהו למען תלך בדרך

טיביס ומלת

וכו'

וכמו למען תדע למען אנסנו

להכין עסקיו על כונתו למצא
תואנות התנכלות על עניניו ועל דבריו לפניבניאדס אנשי עסקו (יג)י^

אמר להצילך מאשת

תאמר בלבבך הלא לא ברכילות ולא בלשון תדע יהפכנו רק לתקן עסקיו

הארמית כי כל אחד מהן אמריה כלומר אמרים המיוחדים

זרה

מן השורה

למען משמעה כדי שע״י כןתלךבדרך

טוכים

להיות מדבר תהפוכות מהפך האמת

מות וכו'ועכ״ז

עשותך לפנים

עד גדר

^וכוןולאישיגו ארחותחץם :ד למק תלך כדרך

ממנו ימת גס שלא

שחמריה

החליקה

התורה תשיכך ותעלך גס עלה ממנה

בל־כאיהרא

החזיק בה מעצמךוהוא האיש המורגל

היות

וזהו להצילך

למושכך ברשת וגס עם היות עבירה

כישחהאל־מות

כיתה ואל-יפאים מעגלותיה  :יט

אשר

טעמת

עד

תפרוש הימנה כי אס גסעדחנילך

העזבת אלוף נעוריה

ואת־כחתאלהיה שכחה :יח

ונס מחיש מדבר תהפוכות כי בדרך
הזה גסמתחיש הדובר אותם תצילך

פן תקל ללמוד

לומר שתפישצך מחשה זרה ונכריה

יכילו כתהפכות רע :טי אשראיחתיהם עקשים
ונלוזים כמעגרותם :טי להציך־^ך מאשך זרדה

ממנה בעצס חנצרכה ליב^לא בלבד

מעבירה

יתנהג בחסידות אחר שלמה בחכמתו
ראה נא נחה של תורה שאין צריך

מאיש מדכי תך9י1ת :יי העזבים איחות ישר

תמיד כל תשכחנה תשמור עלין יאס
גס בתבונה ישתקע לבך ושכלך

חומרתן

ומה גס כי חלק מחמאות פיה עד בלי ד

תמשך כשרוחו

עד

ורבים חין מספר וביאור הכתובים
הבעולת בעל וגס מנכריה היא

לך

וצודקים לה

לפי שכלו ולמה יאשם כי הלח אדרבה הבה עושי חלת טועים כחצטגנינות

החליקה (יו) ומה הוא חלק שפת כל א׳ מהכת הא' היא הנזכרת ראשונה

חדרך רחכה חשוכת כי כאומרם

אשת עמיתך אמריה המיוחדים לה תאמר והס העוזבת אלוף

שלהם כי הלא טיב לתם אורח צר ישר

הורה לך

האמה נס כהייח לפניהם דוחק מה הוא אורח ישר ויורה דרכו חך כדרך

נעוריה כו' כלו׳ הנה אנכי העוזבת אלוף נעוריי

הרחבה בעיניו אשר ע׳י התהפכות האמת יפיל בחשוכו' רכים כי כתגלית
נגלות כי שקר כיזב כי השקר אין לו לגליס יצטרך לכדות מלכו שקר שני

הוראה כי נפלאתת אהבתי לך

ליישב הרחשין וגס יתבדה ויאחו ותהיה לו דרנו הרחבת

מחשכים רבים

כלתי רחבים בעיניהם

זזהו העוזבים חרחוח יושר על היותם

כדרכים

הרחכיס מאורחות והוא ללכת כדרכי חושך כי כדרכים הרחבים אשר בחרי

הוא חשך ולא אור כמדובר כי אין לך טוב וישר מדרך האמת בכל מכל כל
(יר)

ושמא תאמר למה אשנא המדבר

תהפוכות דרך כלל והלא אם

החזיקו בתהפוכות הוא להפךהרע ולשים שלוט כדעת חייא בר רב שהיה

כלומר לאהבתך כי זו

כלומר עשה כן גס אתה

וחלקת הלשון

בפריה היא חמור לו ואת ברית אלתית שכחת למעכו -כי דתות חלתי ככד

מובעות לתזקק לאים הישר :לי וכל שתה תחת רגלית למענו

אתת ישראל לא תבשני ולהפסיק בין חלקות לשון הזרה

כלומר גס

לחלקת הנכריה

הטיל בנתיס מלת את ע״ר אומדס בגמ חת לאפסוקי אתא ובזה לא יחסר
מהכתוב מה שאמדיה החליקה

(יח) ואחר אומרו מה שקש'לפרוש על

ל־ פרישך

חלקת אמריה אמר ראיה כי זולת מה שהתורה הפליא לעשות
גס דע וראה גודל הרעה

אשר ממנה הצילך התורה אשר תעמול בת כי

ואכיל בחברתו ולמה

שחת כו׳והוא על ראשון ראשון על הזרה כי שחה כו׳והוא אומרם ז״ל כש״ר

כלל עכ״א השמחים

כי הנואף עובר כל הי' דברות ובכללם לח תרצח שחס ירגיש הבעל יקום

לעשות רע תן הס אשר יגילו בתהפוכות רע והוא כיתהפיכות הוח לשון

עליו ויהרגנו כמצאת שוחת הנואפ למות ביתה הוא בעלה שימיתנו הכוח ף

מהפך תרע לשיס שלוס ביךאביוץלאמו
נחשוב לאושר התנצל מאיש

הלא חשמח

מדבר תהפוכות דרך

הרע כהתמדה שיכא

בקימו עליו וחס דרך זה ימשך יותר כמעגלים המסתעפים מהדרך ימשך

לעשות רע בפועל כמאמ רב לבריה כאשר כתבנו שאמר לח תעביד הכי

ועל דרך זת ער יפלו

רבים יאמר על המרגיל

עצמו תמיד בכך להפך

דקדא העוה נלאו

משוס למדו לשונם כלוח כי כהתמדה תבא אל סיפיה

בפועל וזהו השמיזיסלעשות רע ולהעוות בפועל תם אשר יגילו בתהפוכות

רכות אפילו של רע שמהפך רע לטוב כברית דרב כי מזה הגיעו עד היותם
שמחים לעשות דע אך הכלתי שמחים לעשות רע כרב ע ה חו כבנו אחרי
• שתסבירו אכיו לא ישמח אפי' כתהפךהרע כחשר הותיר את כנו ומנעו פן

יוכרז בשקר עד עשוהו אשר לא טוב כאשד כתבנו

מפני תשלום בהתמדת כאיש מדבר
תואר בו ל^קל ח־ש יודבר תהפוכות

כי לא הותר לשכות

כי גואלי הבעל

שימותו רבים

ימיתו אה הרוצח

חללים רבים וזהו ואל רפאים מעגלותיה

(יט) ועל הנכריה חמר כל

באיה לא יפוכין כלומר כתשובת להיותם כרוכים אחריה

עד אתר המות

במאמר רז״ל על לשכב אצלה בעת״ו להיות עמת בעה׳ב ני יכרך אחריה

כי טומאת'והמשחית

הנעשה בשכב אצלה ידבק בו ולא ירפהו

עדיוס

מוחו ומת גס שאין מספיקין כידו לשוב כתשובה חחרי אשר הוטמא וזהו כל

באיה לא ישובון

וגס לא ישיגו ארחות איים

לעולם והוא

מאמרם ז״ל

תהפוכות שהוא מתמיד עד נעשה

בב״ר שלעתיילבא אברהם יושב כפתח גהינס וחינו מניח אדם מהול ליכנס

ופי' הטעם ואמר אשר

ומי שחטא יותר מדאי נוטל עי־לח תינוק שלא הגיעה למילת ומדבק אותה

(סו)

צר ודחוק ממנו

בו ומוריד אותו לגהינסוארלל כמסכת ערובין שהוא ישר שבא על ?■רימית

ואמר הס ישיאך לבך לומר גם שארגיל עצמי בהפך הרע לאזדכר רע הוא־

דמשכת ערלתו ולא מכשקר ליה ותנה כמו זר יחשב הסיר ערלת הקטנים

הס עקשים

ואס לח יבואו אלו כמכין אלו איכה

ארחזתיהס עקשיס ונו'

לומר הנה יש אורח וישי מעגל

עכ״א דע איפת כי אשר ארחזתיהס הבלתי צרים כמעבל

אשר לא חטאו ולדבקו כבועלי ארמית

רחב מת הלא ימשך מזה

יעשה ומה צורך להביא לתם ערלות מן החוץאמב הוא כי הילד תהו ז בלי

שיתעתדו להיות נלוזים ומשוזריס שהוא יותר מעקשות גס כמענלותס

כי את בת

בחופן פלא יכפלו מחמת העקרות על היזתו

הדחוקים יותר והוא משל כי אשר יתנהג בתהפוכות באורח

רחב מסולק

מכפול הנה יתעתד להתנהג גטכמעגלוה הצרים עד גדר יהיה נכשל ונלוז
במכשולות חץ מספר והעזה ילאה

השה נלאו ועל פי הדרך הזה

דן

ערלים שכב

אפשר ג כ יהיה שיעיר הכתיב

להצילך

לשית לב ר ■!שונה כי במה ניחשב הדבר הזה בערך
הקודם ההוא אמר כי התודה תבינהו להבין צדק

וטימא בריתו ויורד לגהינס לעתיד לבא שלא יזכה לחיים

המקווים רק ידון עולמית וז״ח פת ולח ישיגו ארחות חיים

ואמר כי מכל

הרעת הזאת תוכל התורה להביאך עד הלך כדרך טובים :

כמאמר מביא למח לשונם דבר שקר

התורה מדרך רע ותכונה רעת הוא הפרד מחיש מדבר תהפוכות כי
הנצל מדרך רע הוא בהפרדך המט והכל הולך אל הקים אחד :

(בא) ראוי

ספק הוא נפש החוטאת וקנסוהו לבא למות ולהכרת ערל

ו

(ך) מהנראה

מר״ל דרך טובים הוא לפנים מן השורה וזה לשון

רז״ל הנהו שקזלאי דאגר רכה בר בר חנה לאתויי

ליה חכיתא דחמרא

תכרות שקלית

לגלימייהו אחו לקמי' דרב ח״ל זיל

הב להו גלימייתו א״ל דינח הכי ח׳ל אין למען תלך בדרך טוכי' הוו קח ככן

אמרי עניי אץ וטרחנא כולי יומא ובפינן וליה לן מידי למיכל א*ל זיל הב

רק דרך רע בלבד וק״ו

לתואנ״ייהוח"לדינאהכיא"לחיןוארחות צדיקים תפמו׳ ע״כ * וראוי

הדברים שתצילתו מעבידו'חמורות כאלה מאשת זדה ונכריה וגס נשית לב

לשית לב כי הלא יראה מזה כי אומרו למען תלך כו׳ הוא לפנים מן תשורה

ימשפע ומישרים ותצילנו אפילו ממה שאינו עון

אל כפל זרה ונכדיה ואס הס שתים למה יצא בח ונם או' אלהיה לייחס

ואיך כנוסף על זה יאמר וארחות צדיקים תשמור שהם העושים קו הצדק

אלהזהז ית׳אל אשת זונה ולא אמר כרית ה׳ונס נתבונן אס חלקית אמריה

נלכד ואיך אחר החסידית יסיגו חקור אל צדקות ועוד כי הלא יותר
חסידות היה תת להס שכרם אח /מחורת נלימייהו ואיך ייחס החסידות

ועוד למה יתלה הדופי להיותה כפוית טובה

יתירה אל פסיק זאדחות צדיקים שהם העושים צדק בלבד ולא יציק לומר

להכביד כחזמר

כי אומרו בדרך טוביה הוא פחית מקו הצדק כי זה אין לז שחר למי שעיניו

עוןהחיש החוטא ולא כחומר ,ענפה באו כי שחה וכו' וכן• מה יחש שנש

לבא אל הביאוי נדקדק אומרו בארחות צדיקים לשון

הוא ככתוב או על פה

וכן אומרו ואת כרית ולא אמר וברית וגס מת כא

ללמדנו שעוזבת אלוף וכו'

לבעלה כי דבר רק הוא כעי־ך חומר העון ועוד שהיה לו

בראשו י

אך

י□

2

שמירה

רב פנינים ביאור משלי ב ג
שמירה אמנם יאמר הנה צדיק יקרא העושה שורת הדין אך למה שחין
צדיק בארץ אשר לא יחטא חיפשר ימוס מחרחות צדיקים חך המתנהג

אעשירך ואבטח כך תעסוק כחזרה אחרי פן ואולי תבגוד ואדרבה עסיק

בחסידות לפנים משורת הצדק לעולם יהיה שמור לו דרך צדיקים שנס חס

בתורה מעוני ובטח בישחעשירךא חדי כן כי כשח!!? עישר וכבוד כי טוב
לבטוח חתה כה' מבטוח ה באדם וכאש' אחשוב רמו התנא כאימרו אס אין

נתצ ז כי החסידות

ישגה לא ימוט רק מחס־דזת חך הצדקות ישאר קייס
כמשמית לדרך צדיקים מה

הזח לו

סאין כן המתנהג בצדקות לבח

וזה

אפשר יחמר למען תלך בדרך טוניס

הזח דרך חסידים וע״י כןזקרחות
צדיקים תשמור בלימוט ממן שגס

חס הין תורה חין קמח לומר הלא דרך הנשים לחמראס

קמחאיןתורה

טובים וארחות צדיקים תשמר :נא כי־ישחם

חין קמח הין תורה ויתן לי ה' תחלה
קמחואח״ג אעסוקבח רה אך נהפוך

ישבנרארץ ותמימים יותרו כה :ע ורשעים מארץ

הי־אכי אס אין תורה תחלה הין קמח

מאיז ית ואת פתח לעסוק בלי קמח

^תווכיגדיסיפחו םמ:ה :

והואיתן והן

ני תשגה יהיה בחסידות ?עודף על
הצדקות ותמציא בארחו׳צדיק־מעדיין
היה אפשר לחשזב כי ־וסירות

ב כי ארךימ׳ם ושניות דדים ושלום
< חסר ואשת אל־יעזבף קשרם על-

שאדם עושה פעם ח'יספיק לו לשמור
דרך הצדקות על כן בא

רב ולמדנו

בהורת גלימייהו כי כהחזרת נלימייהו היה דבר ח של חסידזת והוא דרך
טובים אך להיות חסידות בלחי כפיל עדיין הין בו בדאי

המוט מקו הצדק

גדר פלא

לתחזיקך כו עד
אך כאשי תכפול

חף בעיב־ךרצץקונ

בחסידות כפזל לתת שכרם גס גן אויש ספוק להתחזק החסידות בך עד

גדר שארחוה צדיקים ישמרו לך שנס בעכרך לא תמיט רק בעודף על הו
הצדק בלד־ ותג דקות שמיר וקייס לך :

(נא)

כי

חמימים למטת מגדר ישרים כי ע כ נאמר תם וישר

ישרים זכו׳ תנת

והוא כי תם יקרא

העושה לפנים מן השורה בשב ואל תעשה בלתי מקפיד על הכירו ועיבר
על פשע כענין חשכילה בדרך תמים כו׳ כלו' אשכילת מתי תכה אלי הדרך

תמים והוא כאשר אתהלך כתסלככי כקרב ביתי שהוא כשב ואל תעשה
אך ישר הוא נוסף על זה להיטיב נקום

עשה לפגים מן השורה כמה ד׳א .

ועשית הטוב והישר וו לפנים מן משירת הדין זהענין כי אתר אומרו שראוי

תלך בדרך טובים היא להטיב לפגים משורת הדין וכעוכדא דרכהבכח
לבכי כקרב ביתי מכלי

שכתבנו על זה ושמא תחמר הלה די לי אלכה בתם
אשה־ל להטיב לזולת לפנים מן השורה

לז״א ראה מה כין מדרגה זו לוו

ני הלא ישרים והס העושים לפנים מן השורה ישכנו ארץ כלומר ישכנו
את הארץ בעילם בל תמוט וזהו שלא אמר ישכבו בארץ

כי לעשותם חסד

גס הוא ית' יקיים העולם למענם בתורת חשד וכ״ש שייקיימו חת עצמם

גה ולכלול את עצמם לא חמר ישכינו ארץ אך תמימים לא תספיק תומתם
רק לשיותרו בה לח שישכנות על המים בהיות דבר מעכב הנה זאת תעשה
לך החזיקך

בתורה שתצילך חב מעי רעות ועבירות

א' להצילך מדרך

דע הן עבירות זולת עריות ונס מהעריות שיצר אדם חזמדתן כאומר
להצילך מאשה זדה ונכריה ותכיחך חל גדר לכת בדרך טובים ולהיות

מכלל ישרים שישכנו קרץ (כב) וחילו נשארת ברשעתך כדרך רע או
נסוג השני בעדיות היתה רעתך רכה כי הלא רשעים

בעלי הסוג הא'

מקרץ יכרתו ובוגדים המת הבאים אל אשה זרה ונכריה שזולת העץ

□גדים בבעל הזרה ובועל כפואל נכר כוגד כאלהיו ית' הנה חלה יסחו

ממכה

שגס זרעם ילקה

כי ערירים ימותו שהיא ההריסה בהמת מהו

ורשעים וכו' כלימר הכר נא מה שגדלה מאד תועלת עסק התורה וממה
תצילך *

או יאמר גס שלא תראה הצלחת הולכי

בדרך טובים בעה״ז

הנה ימים באיסשישריס ישכנו ארץ כלי טלטול רק שוכנים בטח ותמימים
יותרו בה כמה ד׳ח והיה הנשאר בציון והנותר כו' ואז הרשעים המוצלחים
כעת מארץ יכרתו וגס מהארץ הלזו וגס בוה הורה

ט

(א)

!*103

כי מכל זה תצילס

התורה:
עד כה הבדילנו מן התועים ומפתויי החטאים
וילמדנו להקשיב לחכמה חוננו ולהתמיד

עסקינו בת ולבקשת ככסף ולחפשה כמטמונים אשר אוהב כסף לא ישבע

כסף והנה על אלה יצר סמוך הלא יתן בלב איש ידבר ולומר הלא אי :בית

הבליעה פנוי

ואז תצליח

וזהו בכי

;בםעל“לוהלבף :י רמצא“חןושכל

במתק לשונו  11רנה כד בר הנא למת
שלא באת רק בדרך ח׳ של חסידות

ומתי אעשה לביתי ללחם חוקי

כאשד קרה לירמיהו עם

דברי שלמה בחכמתו

כני תירתי כו' והוא הס תרצה
יצליחן ה עשה תורתך ומצותיך קכע

ווה וויה ל 'יתקיים בידך

תורתי וכו'

כלומר

בלי

תקזת פיס רק למת שאתה בני ולמה

שהיא הזיתי אל השכח שתתמיד
טוב
עמלך בת :אופן אל תשכחנה וההקש
בזה כמצות שעל שהן מציתי יצור לכך אותם ולא מצות אנשים מלומדה
(ב)  .וחז על ידי גן תהיה בטוח שתורתי

נעשות בידים ולבך בל עמס

טובה כתורת קפד חנה של אמת וזהו

ומצותי הן תן ייטיבי לך לתת לך

כי אורך וכו' חסד וכו' ולבא אל הענין מכירה מז״ל שכשבא הכ״ה לכרא
אדם נעשו מלאכי השרת כתיןכתין וכו׳ חסד אומרו יברח קמת אומר אל
יברא וכו' צדק חומרז יברא וכו' שלום אזמר חל יברא וכו' מה עשה הקדוש
ברוך הוא נטל אמת והשליכה לארץ כמפירש אצלנו בשעריס :

נמצא

כי חשד וחמת השלימו עמנו ושלום לא השלים ובזה נבא רל הענין אמר
הלא יראת פ; ינכה ה מזכותך כמה שייטיב לך בעולם הזה אל תירא כי
ק״והדבי־יס ומתאם

על ידי

התודה

לא בלבד אורך

׳מיס ושנות

חייסיהיזלךכעובדאדאבייורבהכיאס נס ושלום יוסיפו לך עם היות
שלים מכה המנגדת אותך כי כל נתיבותיה שלום וכל בניך וכו' ורב שלום
בניך

( ג)

ואס כן אמור מעתה כי כ״ש הוא שחסד וחמת שהשלימו עם

האדם שאל יעזבוך ואס כן למה תירח פן ינכה ה' שכרך בהטיבו עמך והלא

מדת חשד ואמת כתורת חסד חכם ושל אמת ידבקו בך ושמא תאמר אס
כן מה גמול אשלמה לו יתברך על כל החהדיס ועל כל החמת דע איפה כי

איןה׳אלהיך

שואל מעמך

רקתקשרס

חת החשד

ואת האמת על

גרגרותיך וכתבס על לוח לבך והענין כי דרכו יתברך הוא להרבות
להטיב ולא יכקש מיד חיש מאומה רק שלא יהיה כפוי טובת ויודה לה
חשדו

כד׳ח לה' הישועה והה גמול כשלמה לך הוא שעל עמך ברכתך'

כלומר ומה שמוטל על עמך שתושעתס הוא שיברכוך ויודו לך עליה וזהו

קשרם כז׳ לומר מה ה'חלתיך שואל מעמך

והוא כי הגרגרת הוא מקום שמשם

רקשתקשרס על גרגרותיך

הדבור יוצא וכיוון כריבוי לומר בכל

גרגרותיך הס דכרזתיך ותפלות של גרגרותיך שתשכח לה הקשור כהן
החסד והאמת יחד להודו׳ לשם ה' כל תודה על חסד לכדו כלי צירוף אמת
כל תורה שהיה לך צד זכות מה ואינו חשד של חמת החלטי כלי צד גמול רק

קשרם יחד להורות כי חשד

ואמת עשה לך ה'

וגס לא יהיה מן השפה "

ולחוץ ולבך יהרה' שמאלך נתב לך רק נס כתבם על לוח לבך * (ד) וכזה
ומצח חן וכו׳

והוא ע״ד מאמר הנתיב

ראה למדתי אתכם

חוקים וכו׳

ושמרתם ועשיתם זט ואמר רק עם חכם וכו' כי מי גוי גדול וכו׳ שהרצון
אצלנו שאומר הוא ית' הלא דרך העמיס להטות החוקים בעיניהם באזח׳

כי לא מחכמה תעשו מה שאין השכל מקרבי אך דעו איפה כי חין זה רק

בהיותכם בלתי עושי׳ רצוני שלא יראו פרי החוקים אך ושמרתם ועשיתם
וכו׳ ואז יאמרו רק עם חכם ונבון כו׳ כלומר אינו כעולה על רוחנו כי לא

מחכמה היה עשות החוקי׳ רק עם חכם וכו' והוא בראותם כי מי גוי גדול
אשר לו אלהיס קרובים אליו וכו׳ כי אז ישפטו כשכלם ויאמרו כי החוקים

הזרים אל השכל אשר תעשו אתם ולא הס עשו לכס הטונה הזאת להיות
אלהיס קרובים אליכם ולכן יאמרו כי מה שהיו מייחסים לדבר משולל שכל

אדרבה הוא שכל טוב ומהיותכס עם חכם ונכון הכנתם טוב החקיס והנה

דורו האומרים !1יז מה נאכל אס נעסוק תמיד כתור׳ עד שעל פי ה הראם

ע*ר זה יהיה הבלתי מערב דעתו עם הבריות כמשא ומתן כי יעסוק לילה

צנצנת המן ואמר הדור התם ראו לומר כי אס יעסקו כלס כתורת אין
מעצור לה׳ לפרנסם כאשר עשה לדור המדבר והנה התשובה ההיא לא

ויום כתורת ה׳ ויעשה מלאכתו עראי ויקרה לפעמים יחסר לחמו ויבזוהו

תצדק פת כי הלא שלמת ייסר את כל איש ואים

בדברו לשון יחיד כי לא

יוריד הקלה לחם מן השמים בשביל יחיד אך התשובה הצודקת הלא היא

יכין לן דרך או מלאכה מה ויעשה עראי ותורתו קבע ויבטח כשס ת יצליח

דרכו ווה וזה יתקיים בידו ולהיות כי לא יבצר מלב איש להרהר ולומר אולי
אשר הוא ית׳יצליחני במלאכת עראי הלא ינכה ה מזכיותי או אס לא ינכה
לא יתמיד לעשות חסד חנם בשביל יחיד

לכן טוב טוב אשתקעה בעסקי

העת׳! זאיגע להעשיר כמה שכיס ואחר כך לא אמיש מתוך האהל עוסק
בתורה ובמצות כי אז לא יחסר לי כל אך לח זה הדרך בחר לו יה כי אשר
כה יעשה

לא יצלח נימיו כי נהפוך הוא כי הלא כה יאמר ה׳

למה תרצה

בני אדם ויהיה סכל כעיניהס כאמור אליו טוב לך כ• תעסוק בח המלאכות
ותקבע לך עת כיוס ובלילה ולא תמית עצמך בחוק יהיה משולל חן ושכל

טוב כעיני החדס אך אין זה רק ככלתי שימר התנאי האלה אשר ה וטרפה
שלמה בחכמתו כי ע״כ יקפח מזונותיו חך עישה אלה שחזרתו ית ג! ישכח
למה שהיא תורתו יהיה חוזר חוזר תמיד לכל ישכח ומצותיו יצור לכו למה

שהן מצותיו כי זה תכלית השלימות הנה זה ודאי חסד ואמת

אל יעזכזהו

מלהטיב לי ונס על זה יודה לה' על כל הטובה הנה עושה אלה עס היותו
בלתי מעורב דעתו עס הבריות במשא ומתן ועושה מלחכתו עראי ותורתן

קבע גמור לח יהיה כזוי וכלתי שכלי כעיני
ולבעל שנל טוב כי יראן כי בדרכו אשר היה

כני הדס חך אדרבה יהיה לחן
נראה משוללת שכל טוכ בה

הצליחו

רב פנינים ביאור משלי ג
הצליחו ית יתהפכו לזמר כי אדרכה זה הוא החן והשכל טוב וזהו ומצח חן
זאת חיפה כני אשר

וכו׳ לומר עשה

סדרתי לפניך וכה

יתברך כי גם שאחר שהטוב נקבל מאת האלהיס תספיק הודאה לא יספיק

ומצח חן וכו׳

להיות לבי בטוח שאזכה לשפע גדול כזה האמור לתעלה אל תשית לבך כי

כאמור* או יהיה מקישר אל מה שאחר והזין הלא צייהיךתדכקכתורתי

והוא יישר ארחותיך

טוב ושלום אמר

ומציתי לשמן ותחושר נס בארץ הלזו בשנות חייס של רב

הבה אין ה שואל מחתך כי הס תדעהו בכל דרכיך

וימנעךמלהכשל למען תהיה בטוח ההצלחה זהענין כי

דרך המלך בשר

זדס יעבדהו חחד האדם ככל

הלחישיחך לכך לזמר אולי לא אזכה

טוב בעיניאלהים ואדם * :בטח ארץהוהבכר־־

להצליח כע:״ו כי לא תהיה לחן כעיני

עכ!דה

דרך לפניו וישים

בכית וגש דה ופנה

הדין המיזפש' אחר

אלהיס הוא מדת

* 1׳
אידתהי חכם כעינ;ף יי*
את

אחה חטא וגס חהיה לבוז כעיני כני
אדם הרואי' כי

בעשותי

אזלתיד

תזרתי ומציתי קבע

* י^׳"

ומלאכתי עראי

והלחם אזל מכלי ויהיה צד תלול חלילה לז״א עשה זאת איפה ומצא חן ושכל
טוב בעיני חלהיסואדס

אלהיס אשר יגורת שאדרבה

כלות'התן בעיני

לנחיתו הדרךילך כהלמעןימצאח
בעיני המלך לדעה אותו ידיעה מה

ושיאר פניו ג!יו להטי' מה זבהזדמן
דרך רחבה ונקלה להטיב לו כולי האי ואולי לדע' חותו ולהטיכו עס היות

שהות יישר לפניו תאורתו' הצרים והרי' המנשולות אך לח

כן .חתה עמו

אלהיס יחנך ויברכך ושכל טוב בעיני הדס כי יראו הצלחתך ויאת רב וטוב

יתברך כ״א על אשר תדעהו לבד בכל דרכיך הוא יישר לך אורחותיך לבל

שכלו של פלו' שבהיותו ממעט בעסק ועוסק בחורה ומצית בעצם ידע
להרוית ולהצליח (ה) ושמא תאמר אולי אעשה כן ילא הצליח למצא חן כו'

תנשל מלהצליח הפך בן החדס המיישר חורתות המלך למען ידעהו המלך

לז״א תדע במה תמצא החןושכל טוב וכו' בתשר חני מציך בטח אל ה בכל

לבך וכו' הוא כי הנה

בדרך הרחבה אן הוח יתברך במה שתדעהו בדרכים הרחביס הזח יישר
לך גס הארחות עקלקלו' וצרות חשר אץ לרוח מבינתך מבוא להשמר נס

ולהצלייוךנקן ־

בת' מג עת ים או טרס

תתעחד לקלקל הצלחתך

פןתשיתבטתונך בעצמך או את״כ
עשוחךחיזה עשק אשר תעשה
בהזדמן לך דרך רחבה להצלחתך שלא תייחס אותה אל דבר הנעשה מחלין

ב

יתכן דרך שני בהמשך הכתובים בני תורתי וכו

(א) עזר

אורך ימים וכו'

כי

והוא כנודע מרז״ל כי שנים של צער

ג אחר צאת

אינם של חיים כמאמינו בתשובת יעקב אל פרעה האומר חליו כמה ימי

לאורהצלתת מעשיך פן תתגאה ותהיה תפארתך לומר כי חכמתך עשה

חל שנוק חייס לא

או אל מרחה עיניך ולא אל היות הוא ית אתך ומדריכך *

לך את החיל ההוא ועל שלש אלה שלשת הכתובים באים
על הא׳ אמר בטח וכו'

והוא כי'הלא דרך

כת׳ אחד לחחד

ישרה שיבור לו האדם במשאו

ומתנו הוא להכין לו דרך ומעשה אשר יעשה לפי שכלו ללתס ביתו ואח'כ

שני חייך ענה וחמר ימי שבי מגורי כלו׳ הלא ייחסת ימי

כן היו רק של מנולי' וצער והעכין פן תאמר כלבבך הלח צויתני להקשיב

לחכמה חזני וכו׳

עדדפתחלהי'

תמצא ואין זה רק ע״י חזור חזור יום

לא אשבו׳ ושמצזתיך יצור לבי

ולילה

ומי זה האיש יעצור כח לדכר הזה

הוא הנותן כח לעשות

והלא התור ארוכי' מחרץ מדה וחרס ילוד חשה קצר ימיס שנית היותו שבע

בכל מעשה ירך אשר

רוגז ואין לך אדס שחין לו ייסורין ומה נס תופשי הקור אשר היא מג דברי'

תעשה ואמר שגס בשתים חלה תתחתן ח להכין הכנות על פי רוח מבינתך

שהן ע"י ייסורין וזה מב בחינות א' ע״י בני אדם ותחלואי' וטרחות וכיוצא

ואח״כ לשים בה' מבטחך מעשו׳ עיקר מבינתך חדל וגס לא להשוית'רק כל

כד״א השס גבולך שלום

יבטח בשם ה וישען בחלהיו יצו לו את הברכה כי
חיל ולא תושיע לו ימינו כמז״ל יכול יושב ובטל ת״ל

שנית חסרון כיס הקש־ מהכל וממעט השלום

האחרת היא הכנת

חלב חטיס ישביעך כי זרע השלום הגפן קתן פריה וכו' וע״י כן מתגרש

רוח מבנתך חל תשע• שאפילו למשענת מה אל תחשיככה הי לא תהיה לך

מהסקפח מעל ספר ה ומציתיו וא״כ מי יעצור כח להתמיד בתורה ומצות

מגמת פניך לשיס בה' מבטחך בכל לבך וחל הבחינה

והנה על חלה יוכל חיש לדבר טוב לי

רק להכנה לחול בה ברכת ה והיא תעשיר וזהו בטח בה׳ בכל לבך אך אל

ולפניו שלשת המעיקים החלה

בינתך אל אשר תבין אין צריך לומר שלא תבטח כי אס אף לסמך מה אל

אעסיק בקורה על מנת לקבל את הטוב מאת האלהיםבאורך ימים כחביי

תשען וזהו על מה שקידם הפועל רק בהכינך דרך הכנ' (ו) ועל הב והיא

ותתעתד להתנכר כי

ורבת

ושנוקחיינז ו שלום כי כשמחלה עושר וכבוד

במעמד שלש חלת

למשמאילים בה

חוכל לשקוד על דלתי הלמוד קמיד

כי

כי

ואין מכלים וטוב

כי ירחיב־ לו ה דרך רחב' להרויחאכול ושבוע והות
באשר הוא שס נרחב דרכך אמר בכל דרכיך זכו' והוא בשוס שכל והבין כי

לי חז מעסוק בלי פצית וללמדה מעיני אולי לא אעצור כח זאבטלנה על כן

מלת דעהו מקביל אל ההתנכרות והוא לומר הלא אמרתי לך תבטח בז ית'

למה שחתה בני

יצליחך השמד פן תתנכר בו בל יקרך כמקרה

הכסיל הרואה את המלך

ואומר לא הזיז וחתה לא כן כי בכל חשר תעשה

ותצליח שס הוא יתברך

ובכן דעהו ואל תתנכר אליו והוא כי דרך אנשיס אשר לח חלק .להס בבינה

בהזדמן להס דרכיס ישרים זרחביס שהריוח מצוי
יענו ויאמרו

כדרכים האלה לא

ועניינים בלתיבטוחיס

וניכר בהם לעיני הכל

נירא מחוסר ריוח אך מחורחות צרים

תפזל עלינו אימת העדר הצלחה ועליהם נבטת

* כת' כי ברחבי© כחלה הלא אנכי אחזה לי ואס יצליח בהם לא ישלס תודות

אמר תשמר פן ואל תעשה כדבר הרע הזה רק התורה

והיא תורתי והמצו' למה שהן מציתי יצרם לבך וז״א תורתי ומצוקי (כ)

כי חורך ימים וכו׳

מעצמן יוסיפו לך התורה והמצות

ותהיה שכרך הרבה מאד שעסקת לשמה

(ג)

מבלי תכוין לכך

וניחר על רחשזן רחשון

אשר אמרקילך שקורת ומצוק יחריכו ימיך בעת״ז חל קתמה על החפץ

כי אין צריך לומר התורה והמצוק כלן רק חסד ואמק
בלבד אל יעזבוך

והזח כענין מז״ל על חכיי

הוא ג״ת

וקורה

ורבה דמבית עלי קח חתו

הלא נגד עיני דרך ישרה וידי עשתה ולח ידע כי מה'

ומרבית ביקו ימותו חנשיס ומדק ימיהם עד כ שנת ורבה איעאק בתורת
והוסיפו לו כ' זחביי חיעסק בתולה וגמילות הסריס והוסיפו לו מ וז״א

הוא אשר פנה דרך לפניו והן זאת לא צדק ויקצוף האלהיס על קולו וחבל

הלח חמרתי לך כי תעסוק בתורה וככל המצוק תאריך ימים אל יתחמץ

חת מעשה ידיו כי'הלא נס הדרכים הרחבים בעיניו לולאת' צבאות; היה

לבבך לומר הלח שכר מצית כהאיעלמא ליכא

לו יתברך כי יהמר

עמו לח פתחו

עיניו ולא הצליח כי כמה פעמים יש דרך ישר לפני איש

ואחרית^ מרה כלענה
כמשמעות דרכים דעהו

ובזה והוא

בכל דרכים

על כן אמר

אשר קראם רחבים

ואל תתנכר כיהוא הנותן לך כחלעשותחיל

יישר חרחותיך הס הצרים שלא ידעת להשמר בס'בזכות מה

שלאחתנכראליו ברחביה ובזה תהיה כפוח

ולא כעולה על רוחך לייחס

ההצלחה בכל השר תעשה

הצלחת רחבים אליך

והצרים חליויתברך

(ז) והנה כחש־ יקים ה את דבר הישרה אורחגקיך כאשד תדעהו
בדרכיך והעשה ותצליח לא יבצר׳ מהיותך חכם בעיני כל רואיך שהוא אשר

אמדתי

ושכל

סיב בעיני אדס כי יאמרו מצאת חכמה

בטיבמשחומתן

זבתכמתך עשית חת כל הכב ד הוה ישפתס ישבחונך לחמר כי איש אתה

ומי כמוך באניות סוחר יעשה כמעשיך וממרחק

הביא לחמך ולח דעת

לעולם שכילו אמך ויעזבוניגעת״ז

וכל החריכוק ימיס יהיה
כי חין צריך לומר

כי הלח דע חיפה

תורקיוכללוק מציתי אשר חמרקי כי חסי חפי׳ חסד וחמת

הס גמילות

חסדים ועסק הקורה הנקראת חמת כנודע בלבד אל יעזבוך נם מעתה
בעה ׳ז וכפנין

חבייורבת

ומה גס עקה כל המצות יחד

חפרצויקיך

פלא יעזבוך נס בעת"! וזהו חסד ואמת כי' ־• עוד שניק קעשה למען ירבו

ימיך והוא קשרם

ע ׳ ג-גרוקיך ללאדס לז ל ק

ולדורשם ברכים כי בגלל

הי־בר הזיה יאריכו ימיך בעה״ז וכמעשה דר' פרידא

על ששנה

ק פעמים לתלמידו ההלכה

שהוסיפו לי ק' שנת

וכאשר הפליגו רז״ל על הלומד

ודורש תורה לרבים שהקב״ה מחריך ימיו ולהיוק יקרה ידרוש הדורש ואץ
איש שס על לב מהמקשיביס לקולו ויש שדבריו
הוא כי טבע

כל דבר לרוץ

עד לב שומעס יכנסו חך

אל מה שיתייחס חל מקורו כן כצאת דברי

ולא תכונה לאמר כי ה פעל כל זאת חך אתה בני שמע בקולי חיעצךואף

הדורש מן השפה ולחוץ לח יעצרו כח לתאנש עד לב שומעיהם אך בצחק

שאתה חכם בעיני זילתך אל תהי חכם בעיניך כי נס שתדעהו בכל דרכיך

מקימת לכ הדורש מהלב יצאו

איפשר החמר גס שיד ה' עשתה זאת חף חכמתי עמיה לי בצד מה להיות

מעיר לעזור לכן השמד מהיות חכס

בעיניך רק שה' אלהיך הוא ההולך

לפטך מלמדך להועיל ומצליח דרכך ואין זולתו ועשה זאת

חת ה מזה וסור מרע פן יראה ה'

חיפה בני ירא

ורע בעיניו ויעביר מעליך

ותרח' ברע אשר ימצאך פן תורש ותדול בעיני ונייתר

מרע כלומ כור עצמך מרע כל תביאך *

(ו)

על פסיק והין הדכריס וכו'

וז״א קשרם על

גרגרותיך לקרח כגמן ולהשמיע כרכיס אך שמהלב יצאו וזהו כתבם על

לוח לבך

שיהיו עיני שכלך

אל לכך לקרוא ולדרוש

מתוכו כקורא מת

השגחתו

שכתוב בלוח כן יוחקקו בלב ומתייחס כקורא בו (ר) וכזה ומצא חן ושכל

יסזרין וזהו סור

ואדם כי יהיו לחן ולשכל טוב בעיני

או יאמר בכל דרכיך

וכו' על פי הדרך הוה והוא אס תאמר בלכבך תחת מה

זכמאמרנו כביאור התירה

ואלהלבכות ילכו וינעמו

ויערכו למו

יתעשת האלהים

לי להצליתניומה העכודה היהירה שאענדנו לזכות להצלחה בטוחה מאתו

טוב כי חז יישר ויכפר בעיני אלתים
הכל כצאת הדביריס מלבך י

(ג)

או ע״ד זה כהפמיעך לרביס קשי־ס

קורתי ומציתי ולח תדרוש קירה לחוד ומצוק לחוד כי אס המצוק עס דברי
תירה וטעמים

לשבח עליהם

וכן יתד שקיהם כתבסזכו׳

כי המצות

כהמתקת

רב פנינים ביאור משלי נ
עללוחלנך

והוא בסתר מק ם שזין ר נשים כי או יצרו הלבישו לאטם לכו ממורא שילם

ובזה ומצח קן ונו " שיהיו לחןכמצות שתשמיעס ושכל טיב הקורה

עד גדר שחין צי־יך לז' שלא יאתר הלא רוחני המקז' לא הפילו שתא יראני

נהמתקת טעמם ושרשם

(ר)

ע׳ס ההורה תכתגס ותשקעס

ונזה דבר

הנדרש למתק טעמם מש״כ ב ;עדר השמע טוב טעמם * (ה) בטח וכו׳

המקום בלשין ספק

יאמר הלח ,הבטחתני לעשוק בקורה ומצות לשמן ו אמצה חן ושכל טוב וכו׳

שממודא כ״ו יפרוש ודחי חס ירגיש יכא שמה איש כעיבדא דת עמרם

אינו חותר

יהיה נבו בטוח ולא

יירק שמח יגרום

קחבד

חן; ושכל טוב בעיני

מתנו

אלהיס ואדם ני היא

גדר קל ליאכד

את־יהוה וסור מרע :ח חיפאית תהי לשרך ו^קוי

סלא הקמר הלא לי שכל טוב

וחתם העדיפו שתפרשו ודאי כמורא
לו ונבח אל כיאור הכתוב אמר

לעצכותיף :״ ככךאת־יהוהמהוגךומראשית:
כל

מאדם ילוד אפה עכ״א בטח  !2ה' בכל
לבך ישמור נך הגדר הנו'אך בזאת שתלך בתמימות ואל בינתך אל תשעו

ומי ירשיעני וכמה דברים שראוי לאדם

גדול דבר

שצווח עד באו אנשי׳ואז פירש זממזרא
המקום אפי' כלשון ספק לא יאמר

והלת במה חדע כי חירש כי מי האיש

החטא חו ירפה מעכוד׳ קונו בחוק

כידרךכלאדם

שלמה בחכמתו הנה ב' בחינית הס א׳
להשת מן החטא ב׳ אתר החת האדם

בדעת העין בידו אתר על הא׳ בכל דרכיך דעהו ליתד  1ה כלל גדול יהיה
כידך יהיה נגד עיניך תמיד שמלא כל הארץ כבודו וככל דרכיך החתייחסי'

להתרחק פן יטעה הבכי לח חירא כ• שכל טוב לי וכענין שלמה עצמו באו׳

אליך הגופניים דעהו כי שס היא כי בזה לא המנע מעשוח במקס שאין

ירפך ויעובך "הו בטח חל ה' וכו' חך שחל בינתך חל תשען רק תמיד עם

איש מת שלח תעשה כמקוס רואים ימשך מזה שבהיוק נגד עיניך שתזח
יה' עומד לפניך ורוחך ממזרחו תמנעמלעזת אורחותיך ולא ממורא לו

אשר יעלה על ראש האדם פן מצותיו ית בל יצור ותאבד ממנו הקן בעיני

נמצת שהוא יה' יישר חודתוחיך הס אורחות הצרים שהם עבירות הנאות
גופך המסתעפים מהדרכים הרחבים שהם המותרים לך מעסקי נופך

אני חרבה ולא אסור

כ ח כה החמר לח ישכון לך

כטחונך כת׳כיהוא

ה׳ תהיה ונח תסור ימין ושמאל במשענת קנה בינתך (י) והנה המורא

אלהים !אדם הוא

על ב בחינות חו על העדר ממנו

עסק תורה ומצות

עשה ומה גס על הדרך הנזכר שיקשרם תמיד על גרגרותיו שנית על סור
על כן על הא׳ אמר בכל דרכך

מרע ומקיעצר נח כי אולי יגרן□ החטא

דעהו וכו' ועל הב אל תהי קנס בעיניך ונו' והוק כי כמה פעמים שהחי
יתן חל נבו ללכת בישרים דרכי ה' ולקבוע עתים לתורתו ועתים לטרף

ולח יהיו המיישרים בני אדם וזהו והוא יישר אדחזתיך

זהנחחך

חס תדעהו כי שם הוא * יהיה הוא המיישר ולא לו

כלומר

שמנלי בא בני חדס

הפרוש ושמח תאתר כתלמידי ריב ' 1ע״כ רבעו והלא דבריך אלה על איש
אשר ת .דת הלח ישכח ומצותיו יצור לבז המה ומיכהחכ' ומיידע

להזתר יוקד ממנו ולהיות ה'נגד עיניו וליד' ממנו ית יזהר מע׳י לו ע״כ

ביתי לכדי סיפוקו ובימים ההם ובזמן הזה קשר נשקו לנו לעשות כן עיניו

השיב כתשזבה ריב״ז וחמר הל תהי תכס בעיניך ליזהר מעצמך בעצם כי

יסיתנו

אך ניחת הבחן חס

יחזו דרך רחב

לפניו שעשו יעשה ויכיל יוכל

אך שחור שבעים

לבלעו שלמרחוק עיניו יביט וחתו' יהמר הנה עתה ירקב ויתכן דרכי אך
יסתעף אורח צר כי הנה יניעו ימים אשר׳חומ' אין לי בהם חפץ הזה

גס שאודה שתדע ליזהר יהיה מעבירות טרם ינואו

נזדמנה לך עבירה וככר באת הס ההגבר כחרי ותסיר ותפרוש ממנה
ממודח ה' חשד הוא שס ולא ממורא ב״ו פןיכואו לראות וזהו ירא חת ה׳

כי מי יספק צורכו במלאכת

וסיד מרע לנמר מחתת יראתך את ה' סור תהרע אשר כבר אתה כו ולא

עתות אז חצאי ימים כי המלאכה לא תהיה דיה לנל ההוצאה ואיננה או על

וזהו לשין סור שהוא לסור

כימי מועד

והימים חשר נחו בהם היהודי'

ממורח לז כל יהיה כרב עמרם שהוצרך ללו

וראיתי חת כל חיש יש יאכלו וישבעו וישמחו בחגם ואני ארעב לכן מאשר

מהרע אשד חתה בו כבר :
חש כרחשו יעסוק כהורית אל תקרי לשרך אלא לראשך

חשבתי דרכי חשיב רגלי מעתה כי לא זו הדרך שיבור לו האדם והנה זחת

(ח) אדז׳ל

עשה לו כי לא שת לבו כי גס בימי החול הרחוקים מתוצח' רבה אשר דרך
רחב לפניו לחון בקביעות עתים לתורה ומצות גס אז מה" המה לו המחיה

ויאמר שכל תרופת ההורה תהיה

והזח על

חסרון א' מהרישי״ן וגס למה

יניח העיקר

חל מיחוש קל שבשדך ולפי ירכנו הנה

כי גם בדרך

כתבנו כי באומרו ושנית חיים כלל כל טוב העולם היה שלא יהיה חיי צער

הרחב ה יכלכלהו גס באורח הצר ודחוק יהי חלתיז עמו ליישרו לפניו כי

מחלאיס רעים

זהכלכל׳ רק יקרבהו חל הטבע חך נו שם פניו לדעת את ה'

זולתי של חיים ;,וטובה והיה היפשר לומר

כי גס שינצל

הבא ליטהר מהייעין אותו אין ספק כי בשצף עסק אלהיס יתנהו ויברכהו

ומטרידים אך שתים לא יעדרו ממנו מהילדים מעסק התורה בטבע יהיה

עד בלי די לתכול לשבעה זלפמחז בחגו ככל העוסקים במלאכה נל ימיהם

מתשת כחו של חדס

והותר כי אין מעצור לה'

להושיע ברב חו נמעט

ו התקש בכל הדרכים

ואורחות הדומים לזה ולח בכל דרכיך הרחני' דעהו כי הוח יתב המרחיבו
לפניך זאז והזח יישר ארחזתיך המסתעפים אחרי כן (ז) ועל הבחינה

הב' והיא מסור מרע

חמר תל תהי חכם בעיניך

ולבא חל ביאורו נזכיר

מקום לומד כי התה היו בכלל התשות כח שהתורה

שח׳ח בלתו והוא כי הנה צינן

להקשיב לחכמת

ולתבונה ולבקשת ככסף

וכמטמונים ם;וא בחקירה עיונית ב שנעסוק כה תמיד בל נשכח באו' בני

הורתי אל תשכח ותנה כפי הטבע התמדת העיון תעכב
מחישים כמעיס ובשרירי תכטן השר משם יסתעפו

העכזל ותוליד

כלס ומהתמד׳עמלן

ברכנו ואמר יהי

כתורה יכא עד דכא והיכש נדם כי ע״כ כרך יעקב את יששכר יהיו גרמיו

רצון שתהא מורא שמיס עליכם כמורת כ? ח״ל עד כאן רבנו אמר להם

כחמור על בחינת זו עכ״א גס מאלה

מאמר ריב״ז עם תלמידיו

שאת לו בשעת פטירתו ר'

הלואיסהרי אדם עובר עבירת
אומד

שמא יראני

כתלמידי ריכ׳ז

בסתר ואומר שמא יראני האדם

המקום ע״כ *

ואינו

והנה לתלמידי חכמים צדיקים

עדיין נראה שהדין עמהס שמורא שמיס לא יבצר מהם

כמטיל ברול לרבוץ כין המשפתיס

לא תחום כי על הח' חדרכה רפאות תהי לשרך ועל הב' ושיקוי לעצמותיך
כי מת עצמותיך ישוקת כי אשר חשכת למ:אי׳ יחכש "

הכתו׳ הלא חס

כמו ור יחשב לך היות

או יהיה שיעור

ייסורין כדלים מהעוסק כתורה

אך נחשוב שבחינת טרם בא העבירה לידו של חדס עס

מבשרך הנה תחוה כי הלא דברי אמת כי תנת התירה רפאות תהי לשרך

בחינת אשר כבר היא בידו נמקים שחין אנשים לא יהיו תמים כי מירא
סמים לבלתי בא לעשות׳ אין ספק ששלימי׳ כתם גדול עליהם ממורח לו

וכז׳ ושתיהן שלא כדרך טכע כתדזכר ואס כן תהיינה אלה לך אות ומופת

ממורא כ״ן *

אך חם העין אנה לידו דבר עביר קשה לפרוש הימנה מפאת מורא שמיס
אס לא יחוש שיראוהו אנשים זהענין כי המה רחו כן תמהו באות אליהם
שתהא מורא שמיס עליכם כמורת ב ׳ו כ ,עלה על רוחם הבחינה הא׳

ואמרו ע״כ רכינו ואס היה לומר שלפחו׳ לא נבצר מזה
געצס אס כוונת לכך מהראוי היה תאמר

גרועה ממורא בשר ודם אך

גס שאינו שלמות

על יתר הדברים כי השגחה הנת ולא כטכע

שעל ידי עסקך בחיר' יהיו

לך שנות חיים :או יאמר כמז״ל כשחיטת חולין כי אין תרופת כטכעלמי

שיצחו או נתקלקלו תכונת מעיו ושרידי בטנו רק על ידי כעתה שיפחידוהו

ואו יכוננו והפכו הוא לתרופת

מי שנתייבש גרמו

והמנוחה כענין ושמיעה .טובה תדשן

כי תרופתו השמחה

עצם וכמעשה דאספפייטס על ידי

אל תהי מורא שמים עליכם

ריכ״ז באז פן שתרופות השדר הוא עיקר כונניות המעיס ותרופות יכישת

על

עצם הס הפכיים וה בבעתה וזה כשמחה וכטחה אמר ראה נא השגחת
התורה עלהמחויקיסכה כי רפאו'תהי לשרך ונס שיקוי לעצמותיך

אמרת בלשון חיוב

שיורה שתו לא

כן נדלה תמיהתם לכן השיב ותמר אדם עובר עבירה בסחר
וכו׳ לומר הן ידעתי שתתקשו מלבא לעבור עבירה מיראתו ית' יותר מני*!
מורא כ״ן אך אין זה רק טרם תנא העביר׳ לידכם אמנם אס תתרגש
לסבה מה ותנא במקום שאין איש אתר הייתה בידכם כבר חו קשה לפרוש
מפאת מורא שמיס וקל מפאת מורא ב״ו פן יראוהו ויחזלל כבודו וזה עניו

עובדא דרג עמרם חסידא בעלותו בסולם אל הנערות וירא כי לא יכול

כאיזק 4

צריך

קן יאמר כי למיתוש השרד צריך דבר ממשיי כתחבושת ולעצם

משקה שמוח עצמותיו ישוקה והס הפכיים אמר כי שתיהן כאחת

תעשה התורה מהליה לעוסק בת ׳ אז יאמר והוא הנכון פן יאמר חים
הלא ח מהדברים אשד הבטחתנו ע״י התורה הלא היא אורך ימים בעה״ן

ותנה היה מקום לזמר הלא יצדק

במי שהיה בחור מעם

ולאחת הסבות

לכבוש את יצרו מפאת מורא שמיס וצעק נורא כי עמרם עד נתקבצו אליו

נקנסה עלי! מיתת כי זכות תורת תקיימנו אך אסר תמו ימיו וכלה לחותו

רבים ואין ספק שלא יחסר מורא שמים מרב עמרס חשידא אלא שלהיות

השדשי ותם כח כני מעין ללכת בהן המאכל ויתרזקן מוח עצמותיו הלא
פלאי פלאית צריך יעשו לו לחיית א׳ עכב נפשו כל תעלה למקומה

העיירה

לפניו אין מספיק עד •בואו אנשים ויהיה גם מורא לו

ועל כן

לתלמידי רילו יהיה שכת גדול לשיב ממזרח שמיס לבד

שהוא יותר מרב

שאתר שתקפו יצרו בשתר ואין רואה

שלא ייחל אל*כני

עמרס חסידא
אדם

לשוב אחזר כרב עמרם חשידא שהוצרך יבואו בני אדם

וזהו אדם

עובר כן׳ שהוא כאשר כבר נאת לידן זז״א עוכר לשון הווה שכנר היא בידו

שנית חדש ברייתו

והשיב לחותו בו וכ״נ לא יעשה הוא ית וליחיד מעם

כתורת חסד חנם מנכזי מצות

אל תתמה על החפץ

כאו׳ חסד ויזמת

ימי ?3ט׳ על כן אמר

כי הלא רפאות תהי לשרך היא

ושיקוי לעצמותיך כי תחויר הלקות שרשי אליך

כללות כני מעיך

(ט) ואל תאמר בלבבך

רב פנינים כיאור משלי ג
לא יתכן יעשה כן כלא נטי שכרכי במה הקד' ה על זה* כי דע איפה כי

חץ המלך הקדוש

כבשר ודם שאלו יצוייררופח ירפא

ויחיינו לח יהיה יק־ בעיניו לקחת מידו

עולם וק״ו לשטנה

הס בעל הין

חת אשר כלו ימיו

את כל הון ביתו והיות לו לעבד

ני הלא מה ה שואל ממך כי אסהחזיק לו טוכה ואף

האדמת רק מיד וימלאו אסמיך כי באוצרות

כו' ומיד וימלאו טאו זולת שכרך השמור לך לע׳ה וימלאו מכירו' המצות
זהו אס ברך יברכך ה' (יא)

חך אס תראה כי אדרבה תרעב ללחה אל

ירע לבבךלאמר היכן השלוה שנתוסף לי כי הלא אל יצא עתק מפיך לומר

כי אל

אתה לא יציךכלהץ

כל־תבואך־זף :י וימלאואסמיף שבע ותיראן
יקביף יפרוצו :יא מוסר יהוהבמ אל־תמאס ואל־

ניתך תתןלצדקרק ככד חת ה מהונך
וכו' ולב :ר הכתוב נעיר כי הנה כמו

~ 1

*......

זר נחשב שלח יצוה יכבד חת ה רק
לבעל ההון וגם אשר לא יצוה כי אס

לנעל תבואות כאומ

ותיט עושה

אמונה מבטיח

חלילה לא תראה את עצמך בחיסר

כל

ה׳ כו'כי חני*

ד מוסר

יסרתי חזקתי זרועותיך וכן שמעתי
אומרים שקדמני החסיד הרברכינו

1תקץ בתוכחתו :יב כיאחאשר^אחב ירוה יוכיח
וכאב

כל תבואתך

עצמה שס חברכםוזהו ככד

יוכה ז״ל בסמיכות הלז עם פסיק
זכיתי לראות ספרו ועל פי דרכנו ינעם שמקושר

הקודם עס שלח

 ....יעוד כי לא תהיה
_____ ..
יהיה בתבואות
למה יגרע אשר לא
למלא חסמי נעל הון ורב תבואות רק להריק כרכה עדכלידיאלעני'

מלמעלה 4

ונכה רוח וחשד כביר לא מצאה ידו וגס ירחה כלתי מקושר אל הקודם •

ותוכחות תמאס •ותקוץ ונכנס כשתיס מוסר ותוכחות ויצא כח׳ כי את וכו'

תפארתו יתכרך

ועדין ראוי לשית לב

יוכיח ולא אמלייסד *
ג מד

אחרי אומרו שע יי עסק התורה הוא יתברך ייטיב לני גס כעה״ז

לא יבצר או תקראנה אותו

אמר אס אמור יאמר העכד ישראל

והשיגה ידי הון

כאלה

עמלה של תורה

רב ורב הביאות ע״י התמדת

ורפאות תהי לשררי וכו׳או יחסיי לחמי חס אמצ׳און לי ואעשיר הלא אירא
באומרי שאודה

לה חסדו ובמופי אהללנו הלא מזער הוא "ובמה אקדם

ה' וחין קצה לרוב חסדיו ואס יחסר לחמי מה תשיכ על תוכחתי ומה אשיב
אל לבי כאמור חלי איה איפת ברכת טוב אשר נידר לי שתורה ומצות שלום
ורב תבואות ע״ע על הא' השיב

יעשו לי כעושר

כאות׳ כבד את ה' וכו'

ועל הב □הוערו מוסר ה' בני ט׳ וביאור הענין אם ירכה הונך אל תחוש

אל נכוי השכר כי הלא מה ה' אלהיך שואל מעמך

כי אס כל תהיה כפוי

עובה לכד כי הלא אף בהיותך בעל הון רב לא יקיז ממך לא מחצה ולא

אך

ומלות שונות מוסר

אלכפלענין

הן אמת כי שני מיני ייסורין הן המוצאות

את הצדיקים׳ יש תייסרהז רעתו ויתמוגג בעינו כייאין צדיק השר לא יחטא

ויש ייסורין כלי עוף יריצון ויכוננו לא פשעו ולא חטאתו

כי־חס ה' חפץ

דכאו לאשמת העם לכפר בעדם כאשר מצאנו ראינו בשלמים וכן רכים

כר׳ אלעור בר שמעון ורכינו הקדוש ודומיהם
עללחיהס

כי עב בכת ר חיי א

מרימי עול עץ עדת ה'

בשומעו קול מבשר רפואות רבו

על

התוי4

שהתעתדז לצרות על דברי הנצרות ועל המעוברות והס ג הזה הב
יקראו ייסורין של אהבה ואר וילכי בזאת יבחן אשרה מת• מאהבה ואשר

מחמת מוסר כי חש המה לסליחת עון יש בהם ביטול.תורה ואש מאהבה"
אין בהם ביטול תורה כי קלים היו ייסורין של אהבה מייסורי עונש

ולכן'

אחשוב כי כנגד שניהם דבר הכתוב הזה ואת הדבר הקשה קרא מופר1
כמד״א תייסרך רעתך יסר בנך כי יש תיקיה ולייסורי אהבה:קרא תוכח*

סליש^או רביע עם שהכל שלו כי אין לה חפז ככסף רב כסף ורב תכואות

כד״א תוכחת מגולה מאהבה מסותרת שהוא אצלייכסתוא מאהב מוסתרת

כי ח׳"המרבה זח'הממעיט כלבד שיכזין לבו וכו'והכני מלמדך להועיל

וביאר הכתוב הזה חס זך וישר אתה ועקת יעיר עליך חלי ומכת או חוסר

בכד את ה וכו׳ והוא כעכין המוציא הוצאות רכות על נכסי אשתו דקיימא

לחם אס מששת את כל כלי מעשיך

לן שאס

אכל גרוגרת א'דרך כבוד מה שתוציא הוציא

הגה כי אשד הוא דרך ככוד אין לו שיעור

ומה שאכל אכל

ועולה כעד הוצאה רכה והן

במה דבריו אלה לומר גס שהרבה והפליא חסדו לך הוא יתברך לא יבקש

ומצאת עון אשר חטא מזסי־ ה׳ בני

אל תמאס ואף אס חף אתה ולא עין לך וקלו ייסוריך

שאין בהס ביטול

קורה אל תקוץ ולא תגעל בתוכחתו לומר לא הן ולא שכלך (יב) ולא
אומר לך טעס לפנס

המואס במוסר כיהלאפורעחובךאקה

ולמה

כי אס לכבוד

תקפיד אך אתן לך טעס לשבח קבלת התוכחות אף אס לא עין לך והוא

בעלמא כי מעט הוא כי חין חפץ לה׳ כמתנ' מרובה כי אס כככוד והודאה

כי הנה נתחבטו ראשונים על מת זה יתייסר אשר לא חטא על הנפש וים

מידך אפי' כתריס רק שאפי' לא תהיה די התייחס למתנה
כי לא ידמה הנותן מתנת יפה לעניבחרפה ובוז לפרוטה

א׳ דרך כבוד

ה וכו׳כלומר כבוד אני חפץאף כי מזער הוא ולא רוב ממין

והו כבד את

ואפי' יהיה מהונך שיש לך הון רב וכמז׳ל

על פסוק עשר תעשר אריס

לא ייסדנו יה

אומר כי לולא איזה חטא גס שיהיה קל

אהבה והנכון אצלנו

גס ייסורין של

שעם היותו זך בלי שמרי חטא או עץ ירצה הקב״ה

לזכותו שיסבול עזן דורו שתהיה זכות הרבים עליו ותגדל מעלת מחיצתו

הנשם ולא מצמיח התבואה ולא משיב הרוח ונוטל מחצה או

ע״י כן גדר נמרץ כי בגלל אשרה' חפץ דכאו החלי עוד יוסיף על אהבתו

<ןליש וכן׳ אך ה' עושה כל ואינו נוטל רק א' מעשרה וכן ומראשיה־כלומר

על פסוקה'אמר אלי בני אתת שפי"

אינו מוריד

זלא כל

ראשית תכואתך גס אס רכה היא ומה גס לבעל המעט ובלבד

שיהא הונך ותבואתך כלו' משלד ולא מזרים אתך רק כלי צירוף גזל וחמס

ני הוא יתברך

שונא נזל כעולה וזהו מהינך כל תהיה כגייפא כחיזורין

ומפלגא לבישייא

וזה הורנו יתברך כמצות ביכורי׳ שצונו

* ואשכול ענבים א׳ על שכמם עד המקוס אשר כחר ה,

הכבוד הכתוב במשנה תורת על שוה פרוטה

גדלה חסדו ית כי חשר

(י)

להוליך תאנת

אשרי אהבו אהבה עזה מאד וכמז״ל

על מלך שמקבל ייסורין בעד ישראל וזה לשונם כעבר שעשת לרבו קורת

רוח ואמר לו מחבבנא לך כברי ע"כ *
בעד ישראל שהם

הנה יראה מרז״ל שסובל ייסורים

ייסורי אהבה מחבבו הוא ית' על מה שאהבו ומעלהו

מגדר עבד לגדר בן כאומ כעבד וכו' ואמר לו כו'

ומתורתך תלמדנו

ק״ו משן ועין ומת אם בהן עבד יוצא לחירות

ולחרודכלחרדת

מו״ל

והביטה וראה מה

ייסורין שממרקין כל נופו של אדם לכי'ש

תכבדהו מהונך כוי לא יחשבהו תחת כל הטובה

כנדון

וזה אפשר תהיה כונת

והוא אצלי ממש שהבא מהדיך

שע״י ייסורין יוצא העבד מגדר עבד אישאל גדר בן

שהוא בכלל

אשר כבר הטיב לך כי אס עוד יקבע לך שכר על הכבוד אשרתכבדהו

ישראל הנקרא בן לה כפשוטו ועל כן נקרא בן חורין

מהונך והוא וימלאו אסמיך סבע כו׳ניסף על הקוד' כי אין חפצו יתברך
שמזויק לן טובה על הנוגע אליו יחב' כי •:ס צדקנו מה נתן לו רק להכין

זע״ד זה איש הישראלי על ידי ייסורין של אהבה יעלה מעלל עבד ה' לבן

לכן הכנה לשוב להרבות להטיב כי הן הוא משיש דרכו יתברך :

אסר

הנה ימלאו מעצמם בתוצר תשר

חתה לח מלאת ולא חומר לך

שיפרוצו האוצרות החוצה כאשר ביקבים פן ישלוט העין רק בכל

תוכסוזהו בחסמי'מקום הסמוי

כי בא אל גדר ק"

ואין לומר שעניינו סאצא לחירות׳מעוניתיויכי הלא כמסכת'ב״כי נדרשת
בפי' דרשת זו על ייסורין של אהבה שתן בלי עון העולה מזה כי ע״י יסזרין
של יאהבה יעלה מקבלם חל חבה יתירה לפניו ית כתב את בן וזה יאמר פה

לתת טעם אל ייסורי אהבה בל יקוץ מקבלם

ואמר כי את אשר יחהב ה

מן העין אך יין ביקבי'למה שהן יקביך

יוכיח לומר הן אמת כי יאהבנו טרם התזכחת כי אס אשר כבר יאהב
יוכיח ושמא תאמר א״ע מה יתרון לו עתה תחר ההועחת לו״א וכתב את בן

שלמים ומלאים

ירצה לזמר הנה באהבה יש נדרים יש גדר אהבת הרב את עבדו או משרתו

יפריצו יותר מאשר ימצת תירוש באשכול כי לח יורגש כי מה' יצא הרכוי כי
עלה על רוח הרואים כי הענבים השר ידרוך הדורך

עסיס המה במזגס ולא ימעיטס עי; רואה גס כיון באת

שבע כי לא

אך לא תהיה רצונו שלמה

עמו באהבתו אותו כאהבת אב את בנו

והנה

יתייחס לשבע ;דיכוי בהצטרף שיעור הטבעי אל הנוסף רק שאסר ימלאו

מתחלה יאהב אותו אהבה סתמית ויוכיחנו

שהותי??*• יי הנוסף יהיה שבע בלי הצטרפות מה ששמה כחסמיך כברכת

בן ירצה אותו וזה אמר וכאב מ א״ז כי היא הוראת מת שיתוסף בו ושינה

יצחק השד כרכו ה מאה שערים

על הראוי שנמצא היתה הברכה יתירה

אך יתוסף עתה שכאב את

מאהבה אל רצון לזמר נס שישראל דרך כלל יקראו בניסילמקוס

ויאהבם

גסאסכברמלאתם

כאומרו בניס אתס לה חלהיכס וזהו דרך כלל מפאת נפשותס אך לח שכל

קהה חטה ושעורה חני אמלאם שבע שהוא הואי• אל הברכה והשביעה

א׳ יעלה על רצונו יה' באהבה עזה מאד כאב את בן שנפשו קשורה בנפשן

על העיקר צ"ט פעמים •

שיהיה הכל שבע

אי יאמר שבע לומר

כעניןהאמור

אמנם אשר יוכיח ה' ייסורין של אהבה יעלה על רצונו ית כבן וזהו ירצה .

היה בן די לשנה יהיה לשנים

או יאמר וכאב את בן וכו'שלא נשוה תוכחתו ית אל הצדיק כהוכיחהאב

כי הן מעט אשד התחיל לאכיל השבע

ברות כי ישתלח איכות שבע באסמיך ואשד

מות וזה באוצרות המלאים אשד להם הקדה ותימה כביב ואין מקיס גס

לריבוי העמית תך

ביקביך הפרוצים

מלמעלה יפרוצו

וירבה היין גס

ןא2ד וימלאו בוא״ו לומרהכה העבד ה מהונך ומראשית•
ככמות :
תבואתך אשד הוצאת מהשדה אל החשיב איחל לברכך עד תזרע השדה
<נהש ;חריהותצוה

אה הברכה בשדך כדרך

הבדכה להשת6ז בזרע■

כי אף שאתכת עולם יאהבנו כעת יוכיחנו ובשבט

יכנו לא יבצר■

מלהראות לו בפנים זועפות וגס שלבו לא כן עמו בעצם

בהוכיחאותז

אל הבן

כאשר בעת ירצהו אז יפיק רצונו אמר כי לא כן הוא ית' עם הצדיק כי אם
שאף בעת שיוכיח הוא עהב את בן ירצה כלומר כאב את בן

אותו ויפיק רצונו ולא כעת שיוכיחנן

בעת שירצה

או יאמר טאף כעת שיוכיח ירצה!

רב פנינים כיאור משלי ג
כאכ חת כן
<יג) ראד

כאמת מצר עצחה

ל׳שים לב עה היא סחרה ומה היא תכוקתה ואיך יעריכנת

יקרההיח מפנינים

וכאב את־קירצה

בהלשס

הוא לימוד

ומחרוץ תבואקוה

אשור ללמד בשכר כדבר

אשרי אדם מצא חבמה

יג

ו אדם יפיק תבונה:

קור סבע*פ אחר ידיעת תור שבכקב
ציני וכו'מה חני

הורס מאמרו זה באו'

עושר וכבוד שקיא

להס לקניק סחורה לבד טובה היא

והלח מקזלת

להם

טו

יקרההיא מפנ״םוכל־־

לשמה ונס

;תיבותיה שלום "

במשמר הכתוב הוי כל צמח לנו למיס

תנוחה

עץ־חץם היא למחזיקים כה

כז׳ בלח כסף ובלח מחיר והנה דרכו

שלעולם הוא כי הנקנה בדמים יקרים חשוב יותר מתניתן

נחשבו יקד חרוץ ורב פנינים כי מיעטו אמר ראו עתה כי לא זה דרכה של

מעין

כי לא כחריץ

טובה מחרוץ

יבטח ברפאו׳ לשררו ושקוי לעצמותיו

ואורך

רתמכיח

בחנם כי ע׳ כ

הבחעת

ותקרן קיים לעה״ב

נעה״ז

כשמ^ה עשר וכבוד :יי ד

סנדל אשמת אשר לא ילמד כמאמרנו

השנית והיא

קביאת הוא פירו הקור' שלוקט זקזכל

ארךימים בימינה

טז

כן

נששריז עידו עסהעשר

וכבידמה

שקין כן ככסף שיחסר מתקינה וימצק
למזכר ונם שמתוך שלח לשמה בא

כי טוב סחרה מסתר־כסף

שנכחשר

בחנם כ':ועל

הבינה

מסקר הנקנה ע" י כסף שגס החכמה

לת אמר רק שטובה היא מחרוץ שיורה
הלא
אמנם
חן לא מפנינים ׳־
ידענו כי הנקרא חכמה

(יד)

הקורה ככסף שק;ני'כי סחורה כן יעשה חוקה כלי ודמים לקנות כה
.טובוק העה״ז כי גס שטוב סחרה וכו׳ שמשתקריס בה המשמאיליס לעסוק

ככסף וחרוץ .והס טפלים חלית ולא עוד אלא שחמר שסחר

טוב מכסף שיור' חך לח מחרוץ חלילה ועוד שהוא

ואדם יפיק מהחכמה

ולא תהיה לו

וכיוצא

וכו׳

ימים

וזהו

(טי) אך אתה חל תשית לכך קלח משקי חלה כי

ומחרוץ תכוחק?

כלומר מצד

הלח גס שהבחינה הא' טובה מכסף והב מחרוץ יקרה היא

הורה כי אשרי חרס מצא חכמת כלומר שמצחה בחינם כדינה ואדם מעצמן

עצמה מפנינים

יפיק תכינה בלח כסף ובלא מחיר (יד) כי לא לקוטן ערכה חלילה קנק

בה ולמה תפנה דרך השגת חפציך הס טובות הע  1":כשום ח מיי •בדרכים
כי אס מצד עצמה (טז) ולח שיחסר מבוקשך בכל א'מהדרכים הנז׳

קנס כי הן חמת כי טוב סחרה אס היית קונה חותה ככסף כסחורה מסחר
פסףטוכטוכ הוא לקנותה מקנות משחר כסף וקנות התבואה שהיא
קכוחת החכמה שמזריעת החכמת כלב יוליד תכונה היא טוכה מחרוץ

(טו) כי לח מהנהן בחנם יראה לך הוראת היותה בלתי יקרה כי הלא
יקרה היא מפנינים ותשר נתנה בחנם הוא כי מי יוכל לשלס שכרה כי הלא

כל חפציך לא ישוו בה

הכולל זהב וכסף ורב פנינים שכולם בלתי שויס

לפניו ומה דמים תערכו לה

(טז)

כי הלא חרך ימים בימינה כו' לומר

הלח קדמה התורה אצל טוב העולם הכא והעולם הוה לרב וכ תלמידים
לימינו והקטן לשמאלו והוא

שהגדול עומד

בימינה נצי חורך

•ימים ובשמאלה העושר

באמצע כן

התורה אלהית

והכבוד והלא כל חפציך זהב

וכל חפציך אשר תתאוה מחפצי טיסת העת״ז

כי הלח אור[ ימים בימינה כמ״ש !"ל לעיסקיס לשמה וניישמחיליה נשם

טובות העת  1עושר וכביר אך מי פחי יסור מהשיג ;אורך ימים בעד עושי
(יג) או יחמר השרי אדם מצא חכמה
וכבוד העה״זההוה ונפסד *
מה שחין כן מוצא מטמון והב וכסף שחינו מאושר כי זולת אימת מלכות גס

מרבה דאגה וחדס מלבו עוד מענתו יפיק תענה זולת זן

(יד) והיא כי

טוב להסתה בה מבעמון והזה מזיל על פסיק כי טוב וכו' אדס קינה חפץ
חבל חס תלמד הלכה לחברך

בדמים נמצא החפץ בידן ולא הכסף
שילמד לך אחרת נמצא זו וזו ביד כל א'

לומר כי טוב סחרה שזה וזה בידו מסחר

כשף שקין בידו

כי אס החפץ

וכסף ורב פנינים לא יעלו למעלת מעושר וכבוד ולא יערכו רק אל הטפל

ואס אלמד תבונה שהבינותי מחוך החכמה בשכר

אליה אשר משמאלה חל המשמתילים בה וחיך פל חפצים ישוו בה בעצמת

אשר בשמאלה:

כדי

וזה יהמר והדס מלבו יפיק תבונה

הבין הוא זולת שזה וזה ניד כל א' הוא חשוב מחרוץ (טו)

אס יחד כלס אינם מערך עצמותה ולא

לא ישוו

שילמד לי הוא מהשר
והן אמת כי

מערך הנצב בימינה רק מערך

מרוח מבינתך לא תשוער החכמת רק לטובה מכסף ומחרוץ אך דע לך

זענין המשל הוה כי כאשר בהיות רב בין ב תלמידיו א׳

בי יקרה היא מפנינים וכו' (ע*) ושמא תהמר הלח אס אעשה כל עסקי

מהימין וא׳ מהשמאל אשר יחפוץ להתקרב אל הרב מחמת עצמו הלוך ילך

חלין בדרך ישרה נכח פניו חך הקרב אליו

לח הפחת

עצמו רק נדבק

זסחורתי בתורה מתי אעשה לביתי ומהכל שולחני

כי הין בית הבליעה

פנוי אל תחוש כי אהה דע לך כי גם שעיקר שכרה לעה׳ב

בתלמיד הגדול שבימינו אן הקטן שבשמאלו לא יבא מככח פניו רק יטה אל

בימינה שהזה בע״ה

הנתיב הפונה אל צדו ימנית קשר בו התלמיד הגדול או חל אשר מהשמאל

כי להיות התורה מלמעלה ימינה תתייחס אל הע״ה

אס מגמתו ־אל הקטן כן הדבר הזה כי הקורה הנצכתכראש הומיות
לקרא לעוכרי דרך לכו לחמו בלחמי ובימינה אורך ימים ובשמחלה עושר

העת"

שאורך ימים

הנא גס בשמאלה שהוא בעה׳ז לח יבצר עושר וכבוד
כנודע ושמאלה

(יז) יגס שלעוסקי׳בה שלא ע"מ לקכל פרס בעת״ז ים ויש פנות

ודרכים רבים לבה אליה חו הפאת אשר לה משפטים ישרים ותורות אזת

וכבוד והוא כיהבש נכח פניה ואין כל מגמתו ו ק להחזיק בה מצד עצמה

או להתענג בה בעה״ב אז על קדושתה או למת

כי קדושה היא לאין תכלית או מצד היותה הורת ה׳וקמימ ומשיבת נפש
הלח הן הדרכים הרחבים הפונים נגד פניה ואל צדה הימני יחלק נתיב

שדרכיה הרחבים החלה להשיגה כולם דרכי נועם

רהבים ונאותי׳ הרבה כלומד אותה על יפי חכמתה אז לחדד שכלו וכיוצא

הוא להולך אליה להשיג אורך ימי' לחתכה האושר ולקבל פרס אורך ימים

שחיק כשאר הבחינות הנז׳גס בחלה יש שלום שאינו כלומד כדי שיקראוהו

שהיא הורת ה עס היות
וכל נתיבותיה הבלתי׳

בע״תב ונתיב צר שני הוא ההולך אליה משמאלה על השגת העושר והכבוד

רבי או להשתרר

בעה״ו (יו) ומת בין זה לזה אמר דרכיה דרכי וכו׳ כלומר דרכיה הפונים

שלייתו על פניו כי היא לו לרעהו

אף ע״פ כן שדרכיה אלה ונתיבותיה

אליה נגד פניה הלא הוא בחינת הדכק כה מצד קדושתה או דרך שני
להיותה תורת ה׳ תמימה הלא כל דרכיה הלה הס דרכי נועם ואין למעלה

לא בלתי טובות (יח) הכת איעצך

חפן !1

מהם ולח שאגעל בנתיבותיה הס בחינות שכימינת ובשמחה לגמרי כי הלא

בס כל נתיבותיה אפי׳אשר למשמאילים בה שהוא על עושר וכבוד לא יחוייב

מכשול כי גס בה יש שלו© שמתוך שלח לשמה בא לשמה *

(יח)

אמנם

שאין שלוס אמר ת לרשעים

שנהפכה י

כמו״ל שמוטב

•שום בחינת רק להדכק כה כלו'

מצד בחינת עצמה וקדושתה כי היא חכמתו יתברך כי עץ חיים היס
למחויקיס בה כלות' בה מבחינת עצמה וקדושתה שהוא יותר מאומ חורך

ימים בימינה וע״כ עשה זאת איפה בני והחזקת בה

ואס הראה הצטרך

לתומכים לפרנסה ומזוני אל תאמר הלא התומך בידי

ועושה פרקמטיא

מבחינת עצמה כי הלא עץ חיים

לי או מטיל מלאי בכיסי יגרע זכיתי כי משלי יתנו לו לא הירח מזה כי הנת

בעצם היא למחזיקים בה בעצמה וגס תומכיה המחזיקים ביד לומדיה אס
הוא על בחינת הנוגע אליה ולא להתנכר בכריכות לעיני רואיו וזה

עץ חיים לגמרי היח למחזיקים בה הס האוחזין ועוסקין בה כמוך כמד״א

עם כל זה עשת זאת איפוא והחזק בה

הומכיה הוא מאושר ולא אמר מאושרים על דבר
עצמה לא יבצר משוללים מכל פניה מת

שנם כתומכיה מפאת

רק לאחד העיר עכ׳א ותומכיה

הרבים לח כולם יאושרו בעצם רק אחד הכלל מרובים :

או יאמר עץ

והחזקת בו וכלעדי זה ותומכיה מאושר מאתו ית

החכמת

כצל הכסף נאמר

הסתופף שניהם תחת צל א'

על תשואת

כי גס שארז״ל כי כצל

התומך לעוסק כת

או דומה לו אך לא כל

הוא על

העומדים תחת צל

יהנו כשות כמאמר המדרש על ועץ החיים כתוך הגן שתחת צל עץ החיים

חיים וכוי ענין מאמרנו על פסוק כי נצל החכמת וכו׳ שאחר שהשוה חופת

יסתופפו כל כעלי תירה ואין ספק כי אין שכר כולם שוה עם היותם תחת

אמי אל תתמה באמור למה לא יהיה

צל החד וכל יאמר איש תחת מה יעשה הוא ית'כרכר הזה והלא לולא תמך

יתרון ליודע החכמה על המחזיק בכסף כי אס השייתיו כחופת הנה יתרון

חצי עסק תורתו או כלה זלמת

הזן את הת ח כאומרו כי בצל וכו'

ראובן כידי שמעון

היה שמעון מתכטל

דעת החכמה על הזן אוחו הוא כי תחיה כעליה בקבר ששפתותיו דובכות

לא יאכילוהו מחלק שמעין עצמו על כן הטיב אשר דבר ותומכיה וכא חמד

לשני המחזיקים

ותומכיה ן לומר לא יעלת הוא יתברך על התומך כתומך בידי המחזיקים
:
ואזחויס בה רק כתומך את התורה עצמה ועל כן היא תחן לו ממלה

מת שאין כן לזן אותו

ועל דרך זה

יאמר עץ חיים היא

זאוחזיןכה שהם נפשו וגופו נקבר ששפתותיו דובבות אך ותומכיה בממון
:
מאושר בחיים הנז׳ א׳ מתם הוא נפשו אך לא גופו נקנר כחכם עצמו
(יג) אי

יאמר הנה כתכקי לך כי זולת אושר העת"ב

3רוחך לוי איגע כחכמת ובתכונה להעשיר ולהסיג שנ ת חיים ופלוס
יוסיפו לי בזת העולם או לומ' אלמזד לשמה כדי שאהנה לאכול פירותיה
געה״ז על פי דרכי כי הנה אשרי

לשון עבר ויפיק לשון עתיד ולא אמר הפיק והוא פן יאתר אישו

המושג על ידי

התורה ים וים גס נעה 'ז עושרוכבוד ורפאות וכו' אל תנהל

מצא חכמת כלזמ

(יג) או

שהיא תכמק

יאמר אשרי אדם

וכו'

במת

שנתעורר על

אומרו מצא

הלא די לי לקכל מרביתי כל חכמתם ומה לי עוד

לחקור ולעמול להפיק

קבונת מלבי דבר מתיך דבר לז״א הן אמת כי אשדיזר?עמצא חכמה אשר
למדוהו אך עם כל זה זאת עצתי שזאדס מעצמו

הנלמד

(יד)

כי הלא אס החכמת

יפיק ג /קנזניי מתוך

אסר ילמדוך עזבת מכסף • המכונה
שתבע

ט

רב פנינים ביאור משלי ג
שתכין טובה מזהב וזהו כי סוב סחרה

הוא ית להצליחם

של הורה היא החכמה שתקנה

מזה הוא מעלת הת״ח בהצלחתו כי למה שר ס בכי חורה יאכילם הקב ה

מרכך כקינה סחורה מאת הסוחר בדחי שמוש סופרים ויהר הדברים
שמנן ז״ל שהחזרה נקנית בחס הוא נהב מכסף הלח ומחרוץטובה תבואתה

שהוא מפירות

(סו) ולא תאמר הלא טוב לי אחר
:י

שםיס כתכונה

שחין כה די לכל יעי חיי לז"חיקדה
היח וכו׳ לומר הלא מאליך יהיו לך

ג

ו

ושחקים

י״ש העולמית חזרה ואמרה גס שלא יהיה מבחינת היותם בני כי אם כחנו

לא למדו תורה

(טז)

והוא כי הלא הארון

כדבריך לז"א טעם אחר כדי שלח יתעסקו יכו* :
עושר וכבוד מורא לא יעלה על ראשך

לאור העה״ב כמ״ל במדרש אמר הקב'ה האירו לפני במק־ש כדי שחאיר

הארציים

כי הלח ה׳ בחכמה היא

יהיו י אל ירך לבבך כי הנה מאליך תנצל מכלם

שהוא עושר

ההיס קודח לקול צינזריך שהוא מ? שלמעלה

במקדש ויתבאר על

מהכל שלח נמסר לחלחו

סדרו הוא יתברך על ירי דעה התורה וכן ושחקים ירעפו טל וחס כן איפה
אחר שמהות כל זה נעשה

התורה הוא ענין אורך ימיס * ומתייחס חל שמחלה הוא העושר והכבוד

ונסדר על ידי התורה

יחוייב שבהתעסקך

בחכמה ובתבונה ובדעת התורה שחין צריך לומר שלא תירא מסס כי חם

אמר הנה החכמה והתבונה אשר
(ין)
והכל הולך אל מקוס א׳:
אמרתי רבו דרכי' יש דרך ששט ויש דרשה ויש רמז ויש סיד חל יעלה על

(הנה

רוחך כי לא יושג אושר רק לדבק בסודה בלבד כי הוא הקרוב אל ה' כי

שעל ידך יכוננו באמת :
כאשר ייחס הטל אל שחקי׳יתכן להמתיק האמור על נכין והוא על

פי מאמר רז״ל פ חין דזרשץ כאומר' כי ז' רקיעים הן

הנה כל דרכיך לבא אליה הס דרכי נועס להשיג כועס ה' הוא שפע עליון

וילין *

רקיע י שחקים" וכול* מעון' מכון" ערכית" זאמרו שברקיע הב׳

שבכל אחת מהן יש שלוס והתקשרות זה

בז חתה ולבנה כוכניס ומזלות וכו׳ והנה קצת מגדולי האחרונים כתבו שז׳

באו פן שדרך כלל עץ חיים

היא למחזיקי בה באיזה דרך שיחזיקו והטעס שכל נתיבות ופנימיות שבכל

גלגלים שמנו חכמי התכונה שהס שצ"ס חנכ״ל הס ז׳ רקיעים שמנו ר״ל

דרךמ?ןשלוס והתקשרות כי יפלש נתיב הפשט עד הסוד והיו לאחדים

והלא כמו זר נחשב יהיה זה דעתס שהרי המרו שבשני חמה ולבנה כוכבי"
ומזלות והלא בגלגל הב׳ אין בו רק כוכב לבד וגס החמה הוא בד ולא בשני

או יאמר
נאחזים זה .בוה כנודע כי ענין שלוס הוא התקשרות באמת •
על דרך זה שבכל ח' מנתיבותיה ובחינותיה שיעסוק בה ימשך ממנו שלום

ולבנה כא׳ וככבי© ומזלות כשמיני ועוד איך יהיה חמה ולבנה בגלגל אחד

סהזח החת על ידו מרביס שלוס כעולם הוא התקשרות העולמות לשלשל

וזה מקיף בשנ״ד יום י״ב פעמים זזה כשס ה

השפע העליון והוא אצלי מז"לת״ח מרבים שלום וכו' אל תקרי בכיך חלא

שחזרו והודו שמזל

בוניך שהוא שבונים העולמות מקושרים זה על זה כבונה אכן על אבן והוא

מתקבלים וכן המעמיקים כנתיכות היקשי

קבוע וגלגל חוזר

ימים פעם אחר עס היות

ועוד שבשלישי

לרז״ל שוחקים מן

לצדיקים כמ׳ש סס שעל כן כקרח שחקים וזין בו שוס ככב ולא עוד שמחו'

ששוחקיס מן שהוא דבר רוחני לעת־ד לבא ירחה שיש ברקיע ההוא רזחניו'

או יאמר כי דרך סוני החכמות
על ידי רוחניותה העליון לקשרס "
להיות להן הקדמות ודרכים כוללים לבא אליה כהן ולפעמים הס בלתי

.

עושר וכבוד ל?מלט מאלה ומה גה הם כוללות

חכמת הקורה יסד חרץ הוא עולם השפל ובתבונה כינן שמיס אשר בס
המזלות (ך) ובדעתו תהומית נבקע ,להמטיר על הארץ כד״א ההיס אל

מציתות העליון כי מקבילות המה העניינים של מעלה אליהם ואל ימין סוד

מלפניו ית' וגס בכל נתיבותיה

או מלמעלה משניהם

או מגזרת המזל על פי עולם הגלגלים

יסכון לי מה שכשמאלה

וכבוד ומזה תראו יתרון העוסק בתורה כי היא העקר ובימינה האורך
יתיס ובשמאלה עושר וכבוד חשל־ כל חפציך הס תחת אשר בשמאל בלי

עם זה עד דרך סודה שבמלוא העליון

לומר חולי גס כעושר וכבוד אתי

כענין בצורת שהוח מפתח שלא נמסר לעולמות הלו רק כידו יתברך ומה

השפע כמבואר חצלנו במקומו והנה העומד במערב יהיה מה שבדרום
לימינו ומה שבצפין לשמאלן וז״א אורך ימיס היא המנורה לפי הרמז

׳

(יט) יאמר

?מ

אהיה מעותד לצרות המתרגשות בין תאשר יתילדו מקורית הכל !טבעיו

לכס לעה״ב והשולחן הוא העושר והמלכות כנודע ושניהם רמז חל ב' סוני

ספק ואל יראה כמו זר ידבר שלמה על מ? שלמט?

מ? שהוא פיחת תורתם

כתבתי לך כי ע״י התורה חחושר בעת* ובבא אורך ימיס בימינה ונשמחה

היה בקדש

שבחרון במערב ובשמאלה השולחן כצפון

היחסי■ מהן הצלחה מפאת

ל יו תהו

היותם בעה״ז כי

בראתו אותה הצלח תן להם ותשמור להס נס

ועמדו נח ורחו רמז גודלה כי
היא התירה

על כן אני מצרף להם חפירות לשכר
שיהיה הכל קר ן קייס ׳,בל יח:ד מהן

הקדשים במערב ומנורה בדחס ושולחן בצפון והנה רז״ל ייחסו המנורה

בימינה של תירה

י ■-

,

העקינשפ^ל הספלאל ה-מץ הס
הפיר;ת הספלים אל הקרן והשיב הוא
עילמות
למות
יתברך להנחיל אוהבי י״ש עי

□רעתל תדתומלחז •;יו;*

כביד ועושר עד חיןקץ על דבר הככו'
ההיא מפנינים 'שהוא היקרוהכבוד " ועל העושר אמר וכל חפציך
יקר? היח התנינים שהרז י
כדרך אנשיס לומר מי יהנני בעל
כלומר כל חפצים האפשריים
חלה לא ישוו בה ולמה העשה עקר
הון רב או מלך או שי־ אן קיסר הנה

קורדימיס

ההורה זא״כ למה בני למה שהן בני תופשי התורה גס
ענייסולא יהנו מעושר הטפל;ל

ווומביהמאשר :יט יהוהבחימה׳סדארץמנן

ל7זד החכמה אעשה לביתי ולא
סזעמול להבין תעצמי שהיא מלאכת

מהדברים הטפלים לה

ח' על בחינה זאת הב' כתיב בשמאלה וכו'

מפירות תורתס והנה שחל?

היח התבונה אשר תוציא מדברי החכמה כתבואה היוצאת מגרעיני החטה

בימינה וכן"

זלקיימ בעולם הזה כי לא תוהו בראו

אמנס למעלה

מה והלא ידענו כי הז׳ הגלגלים גשמיים הס ועוד שאס וגול הוא הד הוא
גלגל חמה חיך אמרו רבותינו ז״ל

ודקדוקי החכמה לפעמים

שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי

ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב וכו׳ שנאמר כנה בניתי בית זבול לך ומי

תולדות מתנגדות זו לזו כנגד כ' אלה אמר כי בחכמת התורה לא כן הוא

יעלה על רוחו

שב״ה שלמעלה

הוא בע־לס הגלגלים

למעה מעילם

רק דרכיה הרחבים וכוללים נעימים ומתקבלים המה ונתיבותיה הצרים
או יאמרטוב לעסוקבה
בחקירות דקים שלום כי כלס צדקו יחדיו "

המלאכים ושיהיו למעלה מב״ת של מעלה האדים צדק שבתאי ף״ב מזלות

מבחיצוניות כי נזרה חין דרכיה הרחבים של נועס ה' וגס בנתיבו הסתעפו'

בגלגל החוזר ויהיה

העס למטה מהארץ ופעם למעלה

חקירותיה רובם מלחמה לה מש ׳כ בתורה״כי דרכיה נועס ובכל נתיבותיה
הלום עם ה על כן אות? תבחר ותקרב "

(יח)

בנגד כ״ה של מטה

חיים היא זכו׳

עץ

ועוד שאין זה כבודב״ה

יהיה סובב סובב בעולם

ולא עוד אלא שארז״ל

ואיך יהיה הכוון והוא סובב

שהוא מכוון

תמיד ומי יתן ולח היה

בתנועתי הטבעית חן המערב

יאמרו רז״ל שידבר על מחזיקים בידי לומדה ולדעת׳ יאמר אין צריך לומר

אלא סבוב אחד בשנה

-לימדיה כי אס גם למחזיקים היא עץ חיים כענין יששכר וזבולון ושמעון

בכל יוס על ידי הגלגל יומי שיסובבנו מן המזרח למערב וחלילה לב ה של

תחי נמרית וימשול הדבר אל עץ חיים ולא אמד אורך ימיס למה שהעומק

מעלה מטלטול זה ועוד שהלא בחמשי

אמרו רבותינו ז״ל שבו כתות של

מלאכי השרת שאומרות שירה וכו' ואס כן נמצא עולם המלאכים כגלגל

בתורת בעצמו חיי עולם נטועים בתוכו ובאיכותו כיסיא בחמת חיי עילם

מאדים ולמעלה מהם צדק ושכתאי

ועליה נאמר ובחרת בחיים והמחזיק בידו שלח ירפה מתנה נס הוא ימצא
•חיים אמר שידמה המחזיק הלז לנוטע אילן ומשקהו ומקיימו לחכול מפריו
שאס יצוייר יטע חיש אשל שפירותיו יהיו חייס ממש ואכל

למ׳רחזלאפעס

ומזלות שהם מעולם הגלגלים ועוד

שבשישי אמרו שבי טלליס רעיס וחדרים של סופה

וחי לעולם מה

ואיך יהיה בגלגל צדק

כל הרעה ההיא

ומערה של קיטור מ׳

והוא הפכה ועוד

כי כז'שהוא

אשר יעמידנו ויאכילנו

ערבית אמרו שס אופנים זשרפיס וחיות הקדש וכסא הכבוד ומלך אל חי

וישקנו למען יתמיד להפריח ולהוציא פירית תבונת התורה יוס יום הוא
כמעמיד ומשקה אילן ספירותיו חייס ויאכל מהן מעמידו זחי לעולם כי

וקייס רם ונשא שוכן עליהס בערבות שנחמד וכו' ואיך יתכן תהיה כסא

מחד גדלו מעשיו וכן זה הדבר המחזיק ביד הלומד

הכבוד בגלגל שבתחי זעיד שיהיה גלגל המזלות וגלגל יומי למעלה חלילה

וגס אשר לא

ועוד שמעולם לא נמצא בדברי רבותינו ז״ל גלגל ערבות או גלגל זביל או

יהיה למחזיק ולמעוז בעצם כי אס תומך ומסעד כדבר מה נס הוא יאושר

גלגל שחקים וכיוצא כי אס בשס רקיעים יקראום תמיד חך גלגל חמה

לפי ערכו וזהו ותומכיה מאושר ויאמיר בה לומד מש״כ לתומך מד עוסק

זכו׳ שלא ייחסוס רק אל ז' כוכבי לכת ועוד שהס אמרו כי מכל רקיע

התורה עצמה מפרחת

בחכמה זולתה *

פישר וכבוד

ועושה פירות בתלמיד חכם ההוא

במדרש

אמרה חורה לפני הקב״ה כתיב בשמאלה

לשלמעלה ממנו מהלך ת״ק שנה ועל פי חכמי התכונה אין דבר פנוי בין

ומפני מת הס

גלגל לגלגל שע״כ יעצור כח גלגל היומי לסבבס מן המזרח למערב יזס חס

נ

הפך סביבם הטבעי וחילו יצוייר היה פנוי מהלך שעה בין גלגל לגלגל לא
היה היומי יכול להפכם ומה גם עתה בין כל א׳ מהס לחברו מהלך ח^ק

למת בני עניים אמר לה להנחיל אוהבי יש

ענייס בע?״ז כדי שלא יתעסקו בדברים אחרים וישכחו התורה ע״כ

אך לזה
והנה ב'השאלות נראות ח׳ זן אחר זו ונתשיבית מתחלפות "
וחו' בב בעת*
נשיה לב אל שכוחו את טעמו לומד בא' בני ולא בב "

.וצא בא׳ והוא כי אשי לא חופשי התורה המה אין ספק כי גס להם יפפיע

שנה והס ז' הפסקי׳ מהשיעור הרב הזה ועוד למה לא מנו רז״ל גי' לכלול
גלגל המזלות

(היומי אז י' לדעת האומר סהס עשרה

ג א

נ>

ועוד שהרי רז״ל

עצמם ■

רב פנינים :כיאור מעלי ג
ואיך יאמר שכולם ברקיע הב׳ שהוא

מחריבנא ליה לעלמא דלמא אתית במזלא דמזוני־ '.זע! ד שא ס הכל תלוי

אין ספק כי רק עים לחוד וגלגלים לחוד והוא כי לא
אך
גלגל ח׳*
׳כחישו רו״ל שלכל כיכב מוי כוכבי נכת יש לפחות גלגל א' ולמזלות אחד

בזכות והשגחה והכתירה חפשית בהחלט וחילו יכחרו כמה דורות כרע ח״ו

עצמם מחלקים כשצ״ס חנט ל בנמר

אלא שלכל הטי הגלגלים

זולת היומי

צפן לצדיקים לע ל זחלו כדור המבול

ושחקים ירעפר טל  ::כא .כני אל“ילזו מעיניך נצר־

ודעתם ז״ל שהראשון תינו משמש רק
נכנס שחרית וכו׳כמו״ל פ אין דורשין
ולמעלה המט ט'

יתבטל העולם ונמצא פועל ה' בכל העילמות שברא לר ק חלילה

יקיע״ח

כוללו בכלל

בתוכםהכל

הגחלים עס הקטנים

הנמצאים

יתעתד העולם ליאבד כענין דור המכול הלא כמו זר נחשב שחס יקלקלו

וחשר־
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לא היה מעבי׳ רוח רחמים על הארץ
היה העילס אכדכח"ש ז״ל ויעבר ת׳

הגלגלים הכוללים

רוח על הארץ וכו' על כן אחר שלמת

ממה ולבנה ויתר 1׳ כוכבי לכת בנלגליהס וגלגל המזלות זהיומי כסדרן
והלכתן :שר סדרום הבקיאים בהם ובשמותיהם ואל כללות כולם יקראן

היא חכמת

הנני תוקע לך יתד כמקוס נאמן והוא ה׳ כחכחה

כחכח׳

התורה יסד חרץ כלומר שיתחייב מזה שכל הנהגתה על פי הקורה וכשרון

רקיע שני וכוללן אותם לאחדים להיותם כלס גשמיים בהחלט ומתנועעים

המעשה

מם״כ חשר למעלה מהם כי לכל ח' מהן יש צד רוחביות כל א' לפי מדרגתו

שהמזל מחייב לאיש אשר לא כמעשהו ובחירתו לז״א כונןשמיס כתכונת

כימהג שהוח שחקים מתחיל רוחניות מה עם שאינו דק בעצם ושוחקים בו

והוא שהוא יתברך גס שידיעתו לח תכריח לח יבצר מלידע כל אשר יאות

מן שיש בן תפיסה מה ברדתו עם היותו מאכל רוחני

ולמעלה המט ובול

שהוא דקברזחניזתיותר וע״ד זה עולים עדערבו׳ומאמרס ז״ל שבין רקיע.

ת ק שנה אינו בין גלגל לגלגל

יתקיים כי הוא יסודה אשר כו הוסרה ושמא תאמר הלח בראה

לכל איש ואיש על פי כל אשר יכחר ויעשה על כן על פי אשר היה חעותד

על פי כוננות

לכל איש ראה ויטק השמים ויסדרס בחופן שיגזור המול

כי לא יכחישו שאין ביניהם פנוי

השמיימה שראוילהס ע פ מעשה כל חיש והיש והאיש שעל פי מעשיו יאות

שע׳כ קראוה ו ח כמדובר נמצא לדעתם כי מהרקיע הגי הנקרא שחקים

להעשיר מאז הכינו יכא כמזל עושר וההקש בהפכו כי לפי מעעהו עתה

לרקיע

מתחיל עולם המלאכים

והטל היורד משחקים

הוא טל החני־

כמעט

אן לפי הגלגול הראשון כחשר קרה לאיוב כי כזה ניחמו

הליהוח כנודע

מעין המן,הנשחק בו והוא טל ברכה באמת והנה המיס אשר מעל לרקיע

זזה ׳־היה עניי לחו נזכוקא תליח מילתא אלח במילא לומר כל יאער חיש

בראשית שמהס ימטיר ה על הארץ כד״א תהום אל תהוס כו' הס תהום

אני ארכה זכות ואעשיר שלא בזכות סליא מילתא אלאבמזלאאשר
סדרו לו חן השמיס על פי דעת עליון על ידי בחינותיו כי חל דעותה',

עליוןותהוס תחתון כמ״ל שס ובב״ר וכן בפר״א פירשו ז״ל שעל זה נאמר

או על הגלגול הקודם או כי ידע הוא ית

ארז״ל שהם מים על הרקיע הב ונקראים תהומות עליונים

יפתח ה

את אוצרו הטוב כשעישיס רצונו של מקום

בס' מעשה

ועם כל זה בהנחל

עליון טללי ברכה על הארץ שיולו שחקים חשר מעל השמים שעל הרקיע

ובדרך טבע היה

להתערב במיס ברדתם משחקים

ההומות ההם לעבור בס טללי שחקים

אך הוא ית בוקע

כי משם צוה ה את הברכה וירדו

לארץ אגלי טל לבדס זזה יתכן יאמר בדעתו תהומות נבקעו כדי שושיזקיס

ירעפוטל (וט) זלפיזהיחמר ראה נא כי שלשת העולמות׳ הס החת

ממשלת תופשי התורה עילם השפל כי הלא בחכמה

כי העושר יהולל תחכם ההוא

וזה יהיה ענין ר תלעזר כן

ויבטל מההורה ולטובתו הביאו נמול ההוא

פרת שאח לו הקלת אחריב ליה לעלמח לגלגלן שנית שהוא חרבן עילם
כיי האדם לעולם קטן

תהיה בחינה לאחר

יחשבדילמח

שיולד במזל

מזונות וכן יש נפי הכנת נפשו יצטרך לשלמותו להפך טבעו יביאנו במאדי'

לצרפו חס

יהא אשיר דמא או על הקצה החח'

בינוני להיות טבתא

אואומבא

להיות מוהל או דיין או

וההקש כאשר במזל צדק

שבחינת נפשו

שהצדיק עוסק בה

צריכם עזר מעט כלל הדברים שעל פי העתיד לכל אדס יולד כונן שמיס

התורה

מאז וזהו אומרו כונן שמיס בתבונז שהוא דבר מתוך דבר שמתוך המעותד
לכל חיש הוציא תכונת השמים מאז (ך) ועל הקושי השני חמר בדעתו

ה יסד חרץ וגס עולם הגלגלים כי הוא יל כונן שמיס בתבונת

(ך) וגס עולם המלאכים כי בדעתו בוקע תהומות ומוריד משחקים טל

והוא אל יקשה בעיניך איך ברא העולם המתעתד ליאבד ותהיה

הוא מעולם המלאכים ואס כן אשר מצא חכמה ותבונה ודעת אלהיס ימצא

וט

כמאמרו למעלה ודעת אלהים תמצא על העוסק כתורה כראוי נס שלשתן

הבריאה לריק ח״ו ולולא בחירת נח או רחמי שמיס בלי היות נח כדאי היה

תחת ממשלתו כי צדיק מושל ביראתאלהיס כי בשלש ג1הבראס הוא ית :
פי דרכו כאומרו כונן שמיס ולא אמר נוטה שמיס
ב (יט) ועל

העולס אבד לזה אמר מאז שבחכמה יסד ארץ וכו׳ בדעתו יתב' היה מת

גס הקדימו הארץ
בראשית ברא'

לשמים ולא תפש לשון

אלהיס את השמים ואת

שתהומות נבקעו בימי נח וסיף תיקון העלם עד שושחקיס ירעפו להחיות

התורה

המתים כי מאז ידע היה צד לרחם בכת ושיבא הדבר חל התכלית על ידי

הארץ יתכן מורנו הפך דעת

לגבל הוא ית'את האדם

חכמי התכונה האומרים צי מושב הארץ כעולם במקומה הוא לח' מב

הטל ההוא והוא מאחר רז״ל שבסל ההוא ישוב

שעניינו אצלי

שגס החומר יהיה זך בלי שחרי עכירות מה

כי גס מת

סיבות או שכח כל חלק מהשמים הכדוריי׳ דוחה חותה למטה ועל כן היא

שיתגבל יהיה כטל רוחני כאופן שלח יהיה מבוא ליצר הרע לחול בו כחשר

באמצע כי אין למטה מנקודת האמצע כי ירידתה מהאמצע לעלייה תחשב

כאדם שעם היותו מעשה אלהיס גכלו כחד עלה מן הארץ ולא כטל שחקיי

כי תתקרב

השמים אשר מהעבר התחתון או שכל חלק מה&מי׳ מקרבה

אליו ולמה סהס כדוריים תשאר

לפי

כאמצעזהנה

משאז״ל שלחים

הרוחני זעכ חטא על הנפש שהיה בו מביא ליצר הרע

במדרש חזית שלעתיד לבא יתבטל היצר הרע והוא מחמר והסירותי את
לב האבן מבשרכם וכו':

היו השמים כראשון ויזיזקס הוא ית בשני כאומ ויעש אלהיס את הרקיע

שאס לא כן הרינעשו בראשון זח״כ כיוס הראשון טרס יחזקו בשני לא היה

יב

(כא) אמר

להס כת לא לקרב את הארץ ולא לדחותה והיאך היתה מתקיימת באמצע

כי הלא בשלישי לא נתחדשה תנועה בארץ רק שנקוו המיס שתראה היבשה

אך אין ספק כי הוא יתברך תלאה

אך היא במקומי עימד

ובחכמתו יסדה

במקומה ולא כטבע וז״א ה בחכמה

על כלימת

יסד ארץ והראיה

כי אחר כך כינן שמיס בתבונה שהוא אשר כונכס בשני כלו' ואס לא כן חיך
יסדה טרס יכונן אות' שעדין לא היה להם כח לא לקרב ולא לרחק

על כוכביו' אשר החזיקם זיכוננ׳

כונן ולא אמר נטה שהוא
הארץ לשמים*
התבונה

עוד יתכן בשן' שכל והבין למה

ולא אמר שבחכמה כרא שמיס וארץ

וגם התייחסו הטל לשחקים

זה יחס השמים אל

וגס אומ לשין התכוננות

ומה זז סמיכת אל בקיעת ההומות

כעת הבריאה וזה בהוהבעולס ♦
טל מה גס במה שכתבנו למעלה

ג

וזח

עס הקדימו

אמנם

אס זה

אומי ושחקים ירעפו

כי שחקים הס למעלה מעולס הגלגלים

במקום רוחניות ששוחקיס שס מן לצדיקים

לעתיד לבא יהיה טל שעתיד

הקלה להחיות בו המתים כמאמר׳ ז״ל כמכילתא פ יתרו על ארץ רעשה
אף שמיס נטפו וכו'

ונבא אל הביאור והענין בל יקשה עלינו

לומר לא

יבצר או העולם יתנהג על פי הוכרישמיס וכסיליהם או בהשגחה אס הוא
על פי המזל ולא בדרך שכר ועונש הלא תפול חלילה

א׳ מעקרי דתנו

ואס הוא על פי ההשגחה לכל איש כפי מעשיו אס טוב ואס רע הלא עדין

וכן אמרו רז״ל

בחכה

הבה כתבתי לך כי ע״י התורה תשתרר גס הש/רר
על שלשת העולמות כיבה נעשו כי הלאה'

התורה הן כלי אומנות העולמן'

יסד ארץ וכו' .ששלשת חלקי

ולהריק השפע על הארץ מתחת בחכמה ובתבונת

אתה עמל בהן אך בזאת שאל ילוזו מעיניך

ובדעת התורה אשר

רק כל מעיניך

הי> ה בת

בג חלקיה חלה והוא לבל יגרום החטא והוא ענין למוד נאה למדונו רז״ל
כי עינח וליבח סרסורי דעבירה העין רואה והלב חומד ואיברים גומרים
כאשר רמזנו
וכו׳ולקחת

למעלה בפוני

פסוק

וראית

בשביה

הוא אבריס גומרים שהיא ביאת המלחמה

ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מחום נמצא

הרי הלב חומד
והוא מאמר איוב

הכל תלוי כעין כי לו נמנע

העין מראות ברע לא היה הלב חומד ולא אבריס גומרים ומתג ורסן לעין

להעבירו מראות שוא הלא הוא אשר

תמיד כי אס העין שהוא הסרסור
חל ילוזו מעיניך ג הדברים

עיניו לנכח התורה ומצותיה יבינין

הראשון לא יראה הלב לא יחמוד ווהן

חכמה ותבונה ודעת

השגת כל האושר שאמרתי לך כי ע״י כן לא ינרוס

התורה ותהיה בטויז

החטא כשומרך ע/ך

כל ילוזז ממנה והל יתחמץ לבבך לומר מי יעצר כח לעשות כדבר הזה שלא

ילוזז מעיני רק בתורה אהיה עמל

תמיד והלא היא מתשת כחו של אדם

שנית כיהמתמיד בעמלה צריך לא יסיח מחשבתו ועיונו מחשוב מחשבות

תמיד בענייניה ורוב

מזימוק יחלישו כח

האדם כנודע עכ*א על שקיהן

כי הלא הנולד כמזל צדק יחייב יהיה צדיק ולמה

נצור חושיה זמזמה וכו' ולבא אל הביאור נשית לב לחח טיב טעס חל מז"1

יבחן לו שכר וכן אשר יחייב מולו יענה אולי על פי מעשיו היה רחוי יעשיר

למה נקרח שמה חושיה שמתשת כחת של חדס למה תחישנן מכל מלאכת

ויצא ח״ו משפט מעוקל וכן בהפכו וההקש בזה תילי תניס של דברי׳ קשים

עבודה כי חס המרנו

*בטל חלילה סכר ועינש

על לחות השכל הקשה מלאות עבודת החומר לא

כגידים ומת גס במחמרס ז״ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלחא אלא

יתכן כי ח״כ חיפה למה ייחדו הדבר אל התורה חלהית מלכל יתר חכמות כ

שאמר לן הוא יתברך אי בעית

טעס הדבר אחשוב על דבר כי הגוף והנפש הנה הנס ב' הפכים

במזלא וכן בעוכדא דר אלעזר בן פדח

אמנם

 ,נגדיים

י

רב פנינים ביאור משלי ג
נגדיים זה מיה

עד חין קץ

וכל אחד

מהן כל ישעו

חת שכנגח החת ממשלתו וכשזה נופל זה קס והנה

וכל חפץ לשעבד

וישר אני אולי אכשל

כי גס אס טוב

מכאיבים אמר

באופן יהיו כל ימיו

כהמשך החדס אחר

כי האיש אשר יעשה כדבר הזה שאל ילווו מעיניו ענייני התורה אז לא
יירא מאחת מאלה וזהו אז תלך לבטח דרכך כי בעה״ז שהוא דרכך לבא

כתה אמנם העוסק תמיד כתורת ה' אשר הנפש קרובה אליה הלא נפשו

אל הבא תלך לבטח שהוא להיות בטוח כי מעתה הליך תלך ובוטח ברב

עליו תאכל זתתעצב כי יחלש

תאית חזמרו הלא יגבר כת חומרו חך נפשו
תשמח ותעלו! ומחד נעלה אך כשרו

עליו

יכאב ויחלשו

חושיו ואבריו

בהתקוממות אויבו ע״כ בארוב איש

תוש״הומןמה :כב ויהץחץםלנפ^ףוחזיגתרתיף
* אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף :כי אם־

לדבר ולומר איכה אשא

עול התורה

שלא ילוזז מעיני והלא

מתשת כחי

תשכב לא־תפחד ושכבת וערכה שנתך :כה אל־

היא כ כי לעומק דקדוקיה וחידודיה

תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי דתבא :
כי כקהיה יהיה בכסלך ושמריגלך מ^כד :כ׳

ולבלתי שכוח חצטי־ך לחשוב מחשבות

יומס ולילה לת

הזה אשר אתה

הולך

אשקוט ורוב מזימות

תמנע

מן החטא כמחבר הכת ביאר הדבר
הא׳ שבג (כר) ועל תדבר הב' הוא
נצור תושית

וכו' למה לא יחוש גס על החומר אשר

נאמ'לו אי לך פתי האס לא טוב לך כי

הוא הסובל התשות

תעסוק בתורת ה ותמאס יגיעך ותשות תומרך אחר שכל תשות החומר
הלא הוח חוזק וחיים לנפש ומה יעשה אדס ויחיה ימות והן אלה דברי

כי רגלך לא

תגוף כי הראשון שבהרסורי עבירה
יהיה מקודש לתורה המרתקת תאדם

אשר יקשה על חומרו

ומחריבו' את הגיף הלא

מטרידות

טוב הצפין לך וזהו שחוש הלמ״ר וגס
לא תירא יקרך עון או מכשול בדרך

כח וסבל העמל

אמר אס תשכב כו׳ והוא כי הנה אס זה אינו מסופק לדעת הכל

רק הוא

כמו אס תקריב מנחת ביכורים אס כסף תלות אס מזבח אדמת ודומיהם
והביאור לפי דרכנו הוא לומר חל יעלה על רוחך שחומר

העוסק בתורה

שלמה נצור תושיה שמתשת כחך ומומה שתהי׳לך מזמה ומחשבה מתמדת
(כב) כי חס יחלישו הוא החומר אך ויהיו חיים לנפשך כמדובר ובחרת

לשמה ומקדש עצמו בה תמיד יצטער לו בעת מניח זו מיתה

ולא בקבר כי

בחיים לנפשך ולא תקוץ בלאות הגוף ומה גס עתה שגס התומר לא יהיה

גם שבעת יציאת נשמה מתחיל האדם לידון ואפי׳ צדיקיס גמורים ל; ינקו

כי זולת אושר

לפחות מבעתותא דמלאךהמזת <וכעובדאדר יוחנן זדרבא חך אמרו
שאחד הרגיש כמשחל ביניתא מחלכא והב כי ריבדא דכוסילתא אמר הס

בעיניו ית להיות אזניו קשובות לקול גרגרותיך בכל קוראך חליי להצילך

תשכב שהוא שכיבתך ־.מן העולם כי שכיבה היא מציאות המית' כפרש״י ז״ל

חמר לשון רביס כי

על ושכבתי עם אביתי כד״א הנך שוכב וכו וישכב דוד וכו הנה תדבק
בתור אשר עמלת בת ככל הדרךאשרצויהיך בצאת נפשך (לא תפחד מפחד

משולל סכל,טוב

כי גס הוא ינצל

מכל צרות המתרגשות

הנפש גס ה' יתן תן לגרגרותיך הוא הגרגרת שמשס הדבור יוצא יהיה לחן

מכל צרה כי שלשת חלקי התורה חכמה ותבונה

ודעת חשר תעמול בס

יהיו לך ממציאי חן לגרגרותיך ולכלול כל הקריאות

הלא חין ספק

כי אין המלך שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים

ישמע בקול בנו יתידו ילד שעשועיו כן הוא יתברך עיניו

לו חשר ישתעשע הוא ית יומס ולילה לשמוע בקולו משמוע
(כג) הנר׳

כאשר

ולין אל בן יקיר

התוה אז הוא

בעתותא דמלחך המות וכההוא שלא הרגיש

ביניסא מחלבא

רק כמשחל

ועוד לך כ׳ גס בעודך בקבר יהיה לגופך עריבות בעצם

בקול איש

מפאת התורה אשר עסק פה ולכן לבבך אל ירע על היות כל טובו לאחר

מעס הארץ :
אין ספק כי לא על דרך מדרך רגל אדס ידבר כי הלח אין

ולא יערב לו מקודם כאשר יערב לנפש מיד אחר המות עס היות

העוסק בתורה בטוח מהכשל באבן בגף או צור מכשול
בלכתו בדרך בשוקיס וברחובות וגס הוא בלתי כדאי להמבות מכלל מתן

התחיה

התשותכחעצמי אל החומר כי דע לך כי לטובתו גס בקבר תששכחו
בעת" כי £מלא מה שהמית עצמו עלית הי׳מת מית עצמית ועתה לא כן
רק שמיתתו שינה הקר׳ ולא מיתת וגס שתהיה לו

עריבות ותענוג נס

שכר התורה או פירותיה אך אין ספק ידבר על הליכות עולם הבא כי
מאז יולד האדם הוא הולך למו' כד״א כי הולך האדס אל בית עולמו ובכל

המיתה פועלת בהן יותר מהשינה כי כאשר אין השינה גורמת

יוס ויוס יאספו כחותיו וחיוניותו עד תומו והענין כי הבה הוא אמר ג'
דברים ח' אל ילוזו מעיניך שנית נצור תושיה ומזמה ויהיו חייס לנפשך ג

לגוף גס כי תפרד הנפש ממנת כן גוף הצדיק נס אחר מותו עודנו באבו
וכעובדא דאחי ב״ר יאשיה ודר אלעזר ב״ר שמעון עוד שנית כי המתקדש

ולא יירא מן החטא

תמיד בעסק התורה גס כקבר'ישיג עריכות מפחת רוב שפע קדושת
הנפש אשר עליו בקבר ואשר הרבה לקדש חומרו רמח איבריו ברמח

שגס יהיו חן לגרגרותיך להנצל מכל צרה שעודך מדבר בגרגרת שהדיבור

מצית עשה ושס׳ה מצות לא תעשה ועל הכל בעמלי של תורה וזה אומרם

ועתה חל עליו חובת
יוצא בו והוא ישמע כי יהיו חן לגרגרותיך *•
ביאור ענין חומ חל ילוזו מעיניך כי לא פירש תועלתו ועל הב האתרים

ז״ל שכל צדיק שאימריס דבר שמיעה מפיו בעת״ז שפתותיו דובביה בקבר

ותן לגרגרותיך וביארנו שע׳י מת שלח ילוזו יתכשר

והב שענינה אל תחום

להשיב

אל תשית חומרך כי הלא יהיו חיים לנפש

והג'

על מה שיתעורר איש להקשות ולומר כי על אזמ נצור וכו' ויהיו

חיים לנפשך יתחמץ לב אדם לומר הלא גם החומר יעזור בעסק התורה

והמצות ונחש כחו ולמה זה לא אחוש רק על הנפש לבדה ולמת יצר לחומר
בעה״׳ז

וגס בהפרדו מהנפש כנודע וגס אחר מות

תה תועיל תפלת

הלא אשר יבא באם ובמים הוא יתברך ישבה טבעס כאשד עשה באברהם
וחנניה וחביריו ובמיס מירזיי היאור ולאשר בקרב חיות רעית ילין

כי הלא טרם יתפלל

בידן דבק

על ידי אדס בעל בחירה

כי הלא הוא ית לא יעכב ביד עושת הרעת על דבר

שבכל הצרות על הטעם הבז' ובא שלמה בחכמתו על שלש אלה על ראשון
וחמר אשר אמרתי אל ילוזו מעיניך הוא כי אז תלך

לבטח דרכך

פ״י כן הוא מהלך שבילי העה״ב בלכתך בדרך זו כל ימיך בעת'׳ז כי כאשר
אל ילוזו

מעיניך תהיה

כאשר עיניו

בלתיטזביס

מלפני הצדיק אשר לא שיחת צלס חלהיה מפניו כמבואר יפה אצלנו בס

חבצלת השרון אמכס מש את רשעים כעלי בחירה קשה מכולם
ימנעם הוא יתב'מלהרע לו כי לא יסיר בחירת'

ני איך

כי הלא אין מעצר לה'

להצילך ולתקן שתי תלה עלהח׳חמרכיה יהיהבכשלך

ועל הב'אמר

ושמר רגלך מלכד והוא בשו׳שכל) הפר שבין בסחין לכסלה והוא כי בוטח
יקרא אשר ידע בודאי

שינצל מצרה מה מפאת בוטח בדעתו

הצלוה ומגינים בטוחים וכיוצא

על מיני

חך כסלה תקרא אשר יהיה שקט

ובוטח

מכל מכשלת

אשר לא נסת ללכת שמה

וחמר כי על פחד פתאום לא תירא יען כי ה יהיה בכסלך כמה שאתה

תחת ב יצטער או כי לא ידע אס שס ינוח לו אס אין ב ממכשולות ומקרים
שיתנגפו רגליו

גס את תארי גס את הדוב יכניע הוא ית כי תהיה אתת אלהיס עליהם

מפאת סכלו הרעה המתרגשת לבא ולא ידע שחרת עד הבא אליו פתחוס

על דרכיו לישמר

ולתתכת הכתוב נאמר כי הלא ההולך אל עיר

תפלתי אס הרעה קבא פתאוס או ע״י בני אדם בעלי
בחירת אמר חל תירא מפחד כמאוס לומר כי לא תספיק להתפלל בטרם

הוא ירקב ולא יראה

חפשיוה הבחירה כאשר כתבנו בס חבצלת השרון כי זו גדולת שבגדולות

ראשון

שהוא עריבות הדברים שבהן נאמרה השמזע ההיא וההיקש בזה :
הג שיקשה לך מת יסכון לי היוה חן לגרגרותי שתשמע
(כה) ועל

ועל תג'

מן8ת לחים ל :מר כי הלא יקרה תבא רעת פתאומית לא ידע שחרה ומה
יסכזן לו חן תפלתו לפניו ית' אחר אשר באה ונהייתה כי גס שאיפשר
להשיבה הזח קשה אחרי בואה ומת גס

הפסד

תבא ונס לא משואה רשעים כי תבא להיותם בעלי בחירה (כו)זכי תאמר

בטוב עד אחר התחית וכמו זר יחשב אחר שגס הוא טרח בעי ש

מאוס ממב' ולח עוד כי אס שאילו תהיה הצרה

סס וזהו ושכבת וערבה שנתך

והזח כי הצדיקים יקראו ישיני עכר כי אין

על הרי נשף בלכתו בדרך

באופן כי נס

גלכתז אל מקום בטוח לא יבצר שבשרו עליו יכאב אחר הגיעו שמת מאשר

כסיל מדעת

להשמר ממנת יהיה ה' עמך לשמרך

כאופן לא תזיקך

סכלותך בפתאומיות רעת וגס הב' היא שואת רשעים גס כן לא תירא כי
נס שאין הקב״ה מונע את הרשע מלדרוש רשעו ויניחהו בבחירתו יפרוש

ניגף והכה שתי אלה לא יעדרו מבני אדס ההולכים כדרך עולם כמדובר

רשת ליד מעגלך זאת יעשה

בי הארץ הלזו איש ואיש יולד בה מצאתו מרחם אמו הלוך ילך ומארצו יצא

לא ימנעהו הוא ית׳ מאשר זמס לעשות אך אותך ישמור כי יסבכ סכוביס

אל עיר מתים וכל הימים אשר הוא חי ידמה אל הולך בדרך
כעולה על רוח סכל ואין לב

ובכן אשרלזמוחבקדקדויירא

ולא כקובע
לחמר מי

ישמור רגלך מתלכד אשד יפרוש לך נמצא

לכל תלכד ברשת זו טמן ז
יג (כז) הנה

יודע אס יביאוני אל המנוחה או אל האנחה וגס אשר היא צדיק בעיניו

פסוק זה ושאחריו יראו

כלתי מתייחסים אל הקודם

נס רוכס יראו דברים יניבס איש לאשורו כלי צורך אל

וידע כי א! ינוח לו לאימישמהצטע מדאגה מדבר פן גס בלכתו בתומו

חכמת שלמה ועיד

גרס החטא במכשולות שאדם דש בעקביו והוא לא ידע וטרם יטעם מצוף

אתו מותר לחרוש עליו רעה וכן באומ אל תריב עם אדס חנס מורה שעל

דבש העה״ב ייעד לו על אלה או לפחות תהיה חרדת אלהיס בקרבו לאמר

שמחומ׳ אל תחרוש

וכו׳ יורה כי אס אינו יושב לכטיז

סבת מה מוהר לריב ואין לך רוע מוס גדול
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המט ועוד ש ־)ס יאסו' עלי ■
מלחשוב

רב פנינים כיאור משלי ג
מלחשוב על רעי רעה איך אריב עמו חנם בפועל שיצטרך לכוח י על הדבר

פקח עיניו שלמה אחרי אומרו לעשיר שהל ימנע

זק הימרו חל תקנח כי מי לח ידע כי לח טוב לקנח באיש חמס  :אך חקרי

ישמ ט לומר למה חלוה

אזמ שעסק התו; ^חשר יחות יצילך מכל רע גס מהצרות הבחות ע״י 3כר
אדם בעלי בחירה כמדוב על ושמר רגלך מלכד חמר אך כזאת שגס אתה
תזהר מלהצר לבני חדס גס בני חים

עלי רעה לאמרחוכל

ואשתה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק
זאס יחסר הה להשיב

טוב? מדונה התועלת והוא הנודע

מרז"לשכל

רעית

במצית

לתלוה עשיר

הוא והקרב לו על על כן שס פניו אל

כ־י אל־תחרש על-רעך רעה והיא יושב ך*בטח

ואהבת לרעך כמוך ומשם תסרד כל

מהלוה ממה

נפשך אם יש חתו ידחני מיום הל יום כי רע עליו הוציא חת בלעי מפיו
ואם לח יהיה לו הוא כי הלח לח נעלם ממנו שהיה צריך להכין לפרוע אך

תמנע־טוב מבעליו כהיות 1ל^ ידיף לעשות :כח

אדם וע״כ הכני מלמדך להועיל מדה

התזרת כלולה

לח תבצר

מתחלה חרם

לא יצילך מכל נגעי בני

כיחזנסה

יחחק ניבי

מלהלוות ראה והנה

הלזה ואמר על הח' חל תהמר לרעך

אתף :ל אל“תךובעם־אדםחגםאסקלאנםלך

זכו׳(כט)

כל פרי אהבת האדם קת עצמו כי כל

רעה :לא אל־תקגא באיש חמס ואל־תבחרבכל“

וכי/היח יושב לבטח חתך שהלויחזתך

להטיב לעצמו

דרכיו :לב כי תועבת יהוה נלוז ואת-ישריס □ורו:

מדה טובה בין חיש לרעהו והנה ♦ה

חש" חיפש' להשכיל

בלב טוב ובוטח כך בפרעון

והנה איפשר יענה העני

זלקלחועלתו יקרב© ובכן בחהבו את

רעהו כמוהו גס שלא יהי׳מחז לחפש
אנה ימצא לו

.

ימנע ממנו כל הטוב אשר יהיה לחל
ידו לעשות

תמנע טוב

מבעליו וכו׳בנל מאמצי כחך שיש ;אל
ידך לעשות כלומר עשה זאת קיפא בני הלא הוא

(כח)

לאהבה את רעך כמוך

טובה תמשיך כי הלז כזה

ואחריה כל מדה

מעצמך אל תאמר

לרעך לך ושוב וכו' כי תאמר הלח חח אשר אינני חייב לו חינני מ־כע ממנו

מלשלם לו חובו בהיות כי

מלהטיבלי יא ך חשיב ידי

כספו הוא ויש אתי

(כט) יכ״ש שחל תחרו^על רעך רעה כי הלח גס את הטוב יקבל מאתך
בפועל והיד תתחר אף להרע

 :י ■11

חכמים ינהלו וכסילים מרים קללץ:
י ד שמעו

לו כי כמוך נאמר בכף

הדמיון! זהו אומה אל

׳

ומה גס בהמתו יושב

לבטח חתך האופן

וכ״ש בדבור שודאי אל הריב

ש ופי' כמחשב לא תחרוש עליו רעה (י)1

עס תדס חנס אף שלח יהיה רעך אס לח גמלך רעה (לא) ואס גס לקרום
רעה או לריב קנס על רעך יקשה בעיניך מה גם עתה שלא תקנא באים

כמעשה ומזה ימשך לך שאל

חמס לעש ת כמעשהו להיות מעיל וחומץ

תבחר בכל דרכיו המסתעפים מהחמס הכוללי' כל מרה רעה ואז תנקה
מכל רוע מוסר (?1ב) וחל תאמר בלבבך אחרי היותי בלחי מעיל וחומץ

(ל)

ויחמר מה

בצע כי אתוס דרכי ולא אומר לך ושוב
אס יש אתי ולח הוציא יתר מספוקי
לבלתי הפסיד ממון המלות אס לא

לי אם־ללצים הוא יאץ ולעניים יתךחן  :יי" בכור

לח יבצר שלא

טובה

 0'•■:־ ■

•ז □

ועל הב'אמר אל תחרוש

ישכון לי כי יחוס

הכסף ולח ישחר

אלי בלתי אס גויחי והגוש בח לקחת

ויראה כי אין כי אס חס! ך שמן וכיוצא
ולא יאמין כי לח במרד ולח כמעל
הכסף אזל מכלי וירבה עלי דברי ריבות לחמר הלא שמנת עבית ואכלת

גס חכו ל את כשפי וחיתי השלכת חחרי גווך על כן שם

פניו אל המלות

זאמר לו חל תריב עס חדס חנה לבלתי הועיל כיח אנס שחין לו מה יהןלך

אס הוא שלח נמלך רעת ולא פיזר והפסיד ממונך שהוא תגמול רע תחת
הטיבו עמך (לא) והנה

כמתאוננים ומתלוננים

אחרי כן הצד השוה שבהם כי שניהם יהיו

זזה מתנחם

על הרעה

אשר לח עשת ווה על

הטוב אשר עשה הלוה אומר אוי לי כי עוניתי ולא מלאתי בטני לאכול
לשבעת כי הלא גס עתה אין לי לשלם הכל ויריב עמי חנס לחמר כי
חליתי היא זמייתן והייתי עושה כן והיה מדבר אלי נכונה

יריב חנם ותעשיר אומר מי יתן והייתי קופץ ידי

בתלונתו ולא

מלהלוותו כי יצח שכרי

בהפסדי ני שמתי ממוני בקרן הצבי והלח כמה עשירים רעה עיכס
באחיהם האביון ועושר שמור להם ואני שפתוח פתחתי את ידי חכלוני

כמעשה הרשעים גס כי ימצא בי איזו עקשית מרה אשר לא טובה כהמנעי
בשב ואל תעשה מלהטיב לזולת או ל :מר לו לך ושוב או לחרוש רעה ולא

תקנא כאיש חמש
הולך ודל לכן אל העני יאמר אל
הממוני והנני
לומר מי יחן והייתי חומס ואוכל גס אכזל ומפסיד ממונו כמעשה אנשי

אעשנו אץ רע כי דע איפה כי אס העקשות קל בעיניך מתועב הוח בעיני

חמס ואל החמר הלא לא עשיתי

המקים כי תועבת ה'

בליז אף שלח יפעל

ההפכיית כי הלא את ישרים סודו כי

מכל ז' כתות הצדיקים כי הס

העבירות וצא ולמדמהמדה

הלא בעלי מדות היושר הס למעלה

הרואים את הפנים כד״ח ישר יחזו פנימו

ישבו ישרים את פניך ובכן חל ישיאך לבך לזלול במאום בהפכו ונכנס בלשון

יחיד ויצא בלשון רבים לומר כי לא התייחס מדת עקשות למגונה הוא לפי
רוב המושרשים בה כי אף גס ח אשר הוא נלוז תועבת ה׳ יקרא ונס אין
סור ה לח מישרים רביס למיוחד שבהם כי אס לכילס ימתיק ס־דו כי
כלס חביבים לפניו

•

ב (נז) עוד חפשי אל תמנע טוב וכו'לפי

הנרתה מרו״ל על הפסוק השני שעל הלואה

ידבר והוא כי בא להיישיר

את האדם לומר הלא כתבתי לך שעל ידי התורה אצליחך גס בעולם הזה

(אצילך מפחד ומלכד אל יעלה על רוחך כי המדרש

זה דרכו יתברך מי שמרחם

הוא העיקר כי הלא

על הבריות מרחמים לו

וכחן לך רחמים ורחמך שהוא יתברך

מן השמים כמז״ל

יהן לך מדת רתמים שתרחם על

חבירך ובשכר זה ורחמך על כן אמר היה

אהה לעס מתנהג ברחמים

וירחמוך והיחל בגדולה מח מיני צדקות שבין אדם לחבירו

היא ההלואה

כנודע מהרמב״ס ז״ל בהלכו׳ מתנות עניים והוא כמז״ל בשוחר טוב שאמר
דוד ישב עולס לפני חלהים

בשיווי א' ולא יהיו עניים

בעולס והשיב לו

הקבה אס כן חסד ואמת מן ינצרוהו על כן הוצרך להיות עניים ועשירי,
שיזכו אלו על ידי אלו נמצא שהוא יתברך השפיע על העשיר כדי שייטיב

לעני ואס כן הטוב ההוא אשר יעשה לו העשיר כאלו משל העני הוח ועל
הכלבהלוחה העולה על כלן וכמו שביארנו אצל אם כסף תלוה עני עמי
את העני עמך כלומר אס הוא עני הוא להיותו

על ידו וכמבואר אצלינו יפה על פסוק

עמך כדי שת זכה אתה

וחי אחיך עמך וזהו עמך

אם כן

נמצא ם1ו העני הוא נעל הטוב שמטיבים עמו חלא שהוא ית׳ נוחנו אליו
על ידך וזהו אל המנע טוב מבעליו הוא העניוידבר על ההלזאה כנראה

מדלל בפירוש בפסוק שאחריו וקראה טוב כי היא הטבה ולא נתינת ממון
החלטית וזה בהיות

לאל ידך לעשות

כלומר גלגל הוא

ובהיות לאל ירך עשה טרם יתגלגל ותצטרך

שאחר בעולם

לזולת כמז״ל על כי בגלל

הדבר הוה וצו'האמור על ההלואה הקרובה לשמטה

(כח)

והנה

הרמב׳ס״ל פ״א מהלכות מלוה ולזה אחר הזהירו את העשיר

להלוות

הזהיר את הלוה בב דברים ח בל יאמר

יוציא כל הממון באופן שלא ימצא

למלזה לך ושוב אס יש לו ב׳ שלא

המלות מה לגבות והן על אלה איעשר

רק טוב והקנאה במחשבתי אין רע כי

הלא אס לא תקנא גס אל תבחר ככל דרכיו מה שאין כן אם תקנא שתבחר

ותקרב כל דרכיו הרעים לעשותם

(לב) ולח עוד כי אס גס היותך נלוז

ומתעקש בלבד תועבת הגלו! וצא ולמד מהפכן כי חת יש״י׳ סודו כמפורש
למעלה (לג) ועל העשיר האומר כי אשר רעה עינו באחיו ושמר ממונו
שמור הוא אתו ואני שרחמתי הולך ודל אמר מארת ת בבית רשע וכו'
לומר אשר תראה את הרשע אשר בלבו דבר כליעל ורעה עינו באחיו כי

רשע הוא ודומה לעובד ע״א כמו״ל מג״ש נאמר כאן פן יהיה דבר עס
לבכךבליעל ונאמר להלן יצאו אנשיס בניבליעלזכז' ותראהו מבונה .
בעשרו אשר לא פור נתן לאביונים דע כי מאית ה

בבית רשע כי טובתו

היא מארתו כי היא לרעתי להשמדו עדי ער ואשר לא תראה את הצדיקי'
כבעלי בית קבוע כרשע רק כיעלצזה הקל כד׳א נוה רועים כמוך שע״י

עשוהך הטוב הכסףאזל מכליך  11תחום כי טה צדיקי׳יברך ואע רשע לשון
יחיד וצדיקיס לשון רבים לומר גס שתראה רשע יחיד בהצלחה רבה כבית
נאמן !צדיקי׳ שלימים וכן רבים בנוה אחד בין כלס אל תשית לבך כאמור
(לר) וש״ת הלא על בית רשע סתם החרשתי אך אראה לשנואיו ית ייתר

מהכל נס הס מוצלחים הס הלצים הבלחי רוחיס פני שכיבה ובמקום אמרך

(נזה צדיקים יברך הלא יתברכו הלצים לן״א אס ללצים כלומר אס ללצים
תראה הברכה שאמרתי ונוה צדיקיייתברך אל תחוש כי הוא יליץ שמתלוצץ
עליהם לבל יספיקו לשיב משגיא להם ויאבדם ואמר הוא יליץ לומר הנה
לרשע אמרתי מארת ה׳ אך בלציס הוא יתברך בעצמו יליץ ולא ע״י מארת

בלבד ושמא תאמר הלא זה היה אס היה צד שזה שכל הרשעים יתברכו וכל
העמיס יתייסרו אך הנני רואה שנס לעטים יברך לקצתם ומה בין
המתברכים לעטים הבלתי מתברכים לז״אולענויסיתן חן כלימר שאינו

שכר שא״כ נס לכולם יתן אך הוא מתנת חן וחים

ולח כולם ראמים לחן

(ניה)

ושמא תאמר ומי זה

רק קצתם לפי בחינת פירות מעשיהם

לקוי

לחן ומתנת פירות כחכמים שבשמאלה עושר וכבוד

(ימנעו מכבוד על חופר לחמס לו״א כבוד וכו'

ולמהישוללן

לומר כבוד העה״זאינו

מתמיד כשל העה״ב לכן כבוד חכמים ינחלו הוא במקיס המתייחס לנחלה
בעה״ב והמקביל אליהס הס הכסילים ותרי־ס ברוממות וכבוד הוא שמרים
אותם הקלון כי רעתם שהוא קלונם ירים

אותם פה

לרעתם להשמידם כמדובר וזהו ופסילים
ונו: ,

י אחר

רב פנינים ביאור מ׳שלי ד

ד יי

(א)

אחר

שהזהירנו בלמוד התורה ואשר על ידה נהיה
מודרכים כדרכי מישרים כאשד היתל בא׳

מהנה אל המנע סוב וכו ,הוא ואהבת לרעך כמוך והמשיך המורם ממנה
כיוצא בה כמה מוסרי׳ מסתעפי׳ ממנה והן חמת כי לא יבצר מחכמי לב
מניני מדע להמציא

יא

שלמה כחכמקו אל תחזיק נסנרהך אס חכס לכך ותראה סכרה הקבלה

מקדמי אליו בחכמה ויורני הוראות חכמה

דחוק' כי הלח בן הייתי לחני

ויחמר לי כלל גדול והיא יתמוך דברי לבך כלומר קם נדנרי הקנלה חשד

הורתיר תמצא דוחק הל תרחס רק אדרבה עיין בה ברוחב לבך ותמיך חת
דברי וחזקם 'וזהו שלא

מרוח מבינתם

המצחו׳מוסר השכל והיה מקום יאמר

ד א שמען במם מוסר אב והקשיבו לדעת

הדת וחקותיה
חיש גס כי נימוסי
לתעלה משכל חדס הס חכן במוסרים

כינה :ב מלקח טוב גתתי יבם

והדרכות גס חנכי

אחזה

לי אס

על כן חמר שמעו כניס וכו' אומרת

רוח הקים הלא

אמת ונתן טעם ואמר 6מ!ר מציתי
וחיה כלומ׳ שע״י שימרך מצותי

המיוקדי׳החיה ולא עלמציתוהדרכו׳

מצותי וחיה :ה קנה חכמה קנה בינה אל־תשכח
ואל־תט מאמרי“פי י י אל*“*תעזבה ותש; רך

ראיתם אשר עשה

אהנהורתצרך;

שלמה ני מח' ממוסרי אכינו שכשמיס
והוא ואהבת לרעך כמוך הביןמתוכה

אשר הריס שלמה כרוח קדשו ובינתו לדע' בינה

זולתם מלכך כי החיים

שהוח לדעה איזה דרך

תתכוננו כה בינת כי כן תרימו גס אתס מורס ממוסרי התורה כיוצח כה
ולח תמושז ממוסר חכזלא תמציאו מדעתכם דבר כלעדה (ב) וחל יעלה

האמתיים

דבקים במצות התורה אן מוסף על
פי דרכה ולא כמשולל ממנה(ה)ישמא

ראשית הבמה קנה חבמךג
ובכל י

וחדש כמה מסתעפים ממנו כיוצא
בו לכן ממנו תראו וכן תעשו שמעו מוסר אב בתורה והקשיבו מורס ממת

פנים הקבלה

זיחוקס לכך כי על כל

תורתי אל־תעזבו  :ג כי־בןה;יתילאב;ךך.ויהיד
^דבר/לכף שמר
לפני אמי; י וירט ויאמר

חכס לכי בדוח מיינתי תוכחות מוסר
להוכיח כמישו' מכלעדי מוסרי התור׳

חמר יתמוכו

אס היה חוזר אל הדברים שיתמכו חת
הלב י ך אדרבה אמר כי יתמוך דברי

תאמ׳איה חיפה רוחב לב לבלתי הטו,

מכונת

התירה האלהיח

שעל פיה ישק וילמוד ומי לנו גדול משלמה עצמו שחשב

נס בחשבו

להבין דבר מתיך

אשר לא יסור כמוני

דברה׳ בחומיולא יסור לכנו והוציא מהוךזההא

מותר לו וטעה עכח עוד הורני קבי ויאמר לי קנה חכמה וכחהענין עשה
זאת חיפה ופליאה שגיאה מטך ן?וא

קנה חכמה כלימ' כלומדך החכמה

על רוחך שעל פי התורה ימעטו מוסרי השכל אשר ממנה נקח ונלמוד מה

מרכך אל תהיה כמצות חנפים מלומדה רק בקנין שקוע כעצם לכל ימוט

הוציח מתוך חמרית כי הלא

דכדמתוך דכר ככללים

שאין כן כאשר גס מלבי חרבה להוסיף מכלי

שנית קנה מרכך ג כ כינה שילמדך חיך הכין

אקנה חכמה

לקח סוב כלומר ליקות ולימוד ליקח ממנו לימודי' כתתי לכס לכן תודתי חל

אמתייס ושרשים מושרשים בשורשי ועיקרי הדת שלא תאמי

תעוובו להוציא מלכככס לבדו זוהו קזרחו את התורה לקח נ או יאמר אל

זאח״כ מה בצע כי איגע לקנות ממנו בעצם דרכי בינה הלא אנכי אחזה לי

יעלה על לבך לומר למה

יתברך על תורתו

יקפיד הוא

הסלוכשת ומזגשמת אצלנו הלא הבחיני

הסודיית אשר

אשר נתן לנו

לה היא העיקר

ואבין לחשורי רק קנה בינה בעצם ומה שאמרתי

קצה חכמה בקנין הוא

כדי שחל השכח ומה שחמי קבה בינה הוא שע״י כן חל קט

מאמרי פי בל

אצלו יתברך חך בדרך הזה מה לו אם כל תבוטתינו יהיו ממנת או מרוח
מכינתנו עס היות הבחינה הזאת בלתי מתייחסת אליו וגס היא כמלבוש

יקרך כחושב שמבין דבר מקוך דבר ואדרבה הוא מטה מהאמירהמפירשת
בקורה וזהו ואל תט מאמרי פי והוא כאשר הרה לשלמה כמדובר( :ו) אל

בלבד אל תוכיו' סודה על ק אמר כי לקח טוב וכו'כלו׳ גס הנלקח ונתפס

תעונה זכו' יחמר ראה בא מה בין תורה להון ועושר והב ורב

פנינים כי

ביד אשר נתתי לכס שהגשמתיה ככס לשתלמדו' ולח יעצרכס הנשם הלא

הלח העושר אס לא תעזננו

עמך אין צריך

לומר שלא

טוב הוא ולא יעלה על רוחב כי אחר שנתתי והלבשתיה כלקתי ידי הימני

ישמרך רק אתה נצנעליו

להיות'מלובשת כי קדוש חני ואהיה

שמסלקהנותןידו

ככלנוחןמהנה

הימנה כי גס שנתתי לכס עדין תורתי היא לכן אל תעזכזה וזהו תורקי
תעזוכווהוא כי גם כזה דבק הסוד והרוחני כשלהבת הבלתי ממשיית
הדבקה כגחלת ־•

או יאמ כי הנה בשמות רכה

באדס שהתורה היא מקח ולא בחנם וזהו לקחת

ארז״ל על לקחת מתנות

יכול שחתה צריך ליתן

דמים ת״ל מתנות וביארנו שם שלא יבכה ה' מזכיותיך בדחי התורה השר
זיכך השי״ת לתת לך כי אס כמתנה ווה יאמר פה !:ל תקל בעיניך מעלת
תורתי להדבק בה כי הלא לקח טוב כלוח

בלקח בעצם הוא טוב

תזלזל כה על תתי אותה חנם להקטיןערכה כי הלא תורתי היא מתייחסת
(ג) מי לא ידע

חל י לכן חל קעזוכז לבלתי הבין שלח מתוך אמריה נ

לשמרו כי אס אדרנה

למענו יתקפיךסביב

בלהות פן ינא השודד עליך נסיכת היותו עמך ולא עונתו אך עדין חיפש
שחס תמאסהו ננא השודד ותשליכט מאתך תהיה לך נפשך לשלל
השודד נניס עינו

אך אס תאהננו נעצם ולח תרפנו

אם לח תעשה רק

ולשמור עצמך

העדר עזיכה חין

היא הפכו כי

תצטרך לשמרה

צריך לומר שלא

למעבה כי הס אדרבה היא תשמרך

ני יק ן

הלא אהנתך אותז

תהרגך כי תסתכן למעט אך התירה היק העישר האמתי

ואס תאהננה חשר

בזהב היה גורס לך סכנה התורה אדרב' תנצרכה שהוא נדר גדול משמירה

שהיא כיושנת תמיר בעיניס פקוחות כדיא׳לילה ויום אצרבה :

דבר הנלקח וטוב גס חס היה

ותראו שנתתי לכס כלוע מתנת חנם בלי נכוי אל

רק יהיה תמיד

(ז) הנה

צויהיך ב דברים ח קנה חכמה קנה בינה וכו' שלח תלמדם

ברפיון כי חס תחזיק עד יושקעי בך בקניןעצמיב'שגס
אחרי כן אל תעונה וכו' והנה על הח הלא אפשר תהמר כלבבך הלא
התורה חרוכה מארץ

מדהומייכילנה

בקנין עצמיי ולא

לקחת כולה

* כי בן היה להביו ומה בצע כי נדע שיהיה רך ויחיד לבני המו ויתכן במת
שידענו כי התלמיד יקרח כן מצד הנפש שיאמר בן הייתי לאבי שזולת

תתמוטט ממנו בסבת רבויה כי רבה היא מחד ועל הב׳ יקשה לחישהיתכו

תלמיד אליו או

כל הייעוד לא יהיה רק שמירה ונצירה מה זק ולא הטבה קנייניה על כן על

יחמר בן לקבי כלוח' מתדמה אליו כחכמה כעניי מה ברי שכתבנו למעלת

הא' אמר רחשית חכמה וכו ,לומד שית ב עצות חלה בנפשך והקנה חכמה

היותי חכי מצר החימר גס הייתי

לו כן שנית מצד הנפש

ברחש הספד שחרז״ל שהמרה בת שכע הזי לי שיאמרו שחתה כרי כלומר

דומה לי ולא להביך ושמא תהמר הלא נער בן י״ב
חיך היית איש כערכו ומה גס

שכה היית במות הביך

שהיית יחיד לחמך

והגעג עין ממעטין

כחכמת לז״א הס הייתי רך כשנים ויחיד לגעגועין היה לפני אמי שלח היה

נקנין עצמיי בל חמוט א' רחשית

מענרין על פסוק וקובץ על יד

חכמה קנה חכמה

והוא מו*ל פ׳ כיצד

ירבה שלח יעשה האדם

חבילות אלא שלא ילמד הלכה שניה עד יחזור

הלנית חבילות

ראשונה פעמי׳ רבות וזהו

רחשיה חכמה קנה חכמה בל תאמר חרבה לשמיע שיעיר רב ואז על הכל
יחדי•

בפי

כי

לה זולתי אך לפני הבי לח הייתי כדך ולא כיחיד כי רבים חשד חתו רק ככן

אשיב

כין הכניס וזה ג*כ איפשר ירמוז כאומרו כי כן גדול הנקרא בן הייתי לאבי

כי לא יוכל לההקיייהכל ביחד כי רב הוא אך עשה זאת איפה כתבנית אסר

ונהייתי

הראה משה מפי הגבור' פסקי פסקי לישן ריוח ולחזו' עד יוקבע כל הלכה

עם היותי רך כשנים ואם הייתי רך ויחיד היה לפני חמי (ר)

עם הייהך חכס

תלמידו או חיש כערכו ויורני ויאמר לי יתמוך וכו' לומר
ונכוןחלישיהך לכך לדבר ולומר

הלא הורתני לח אסור

מןהדכרחשר

ידי עד

יכונו

כעי' בשכלו וזהו רחשי׳ חנט

זבלככי

הלח נבול

הבול

אשר תתחיל לקבל ממורך קצה חכמה כלו'

קנה אותו הראשית בקצין עצמיי ואל תייחל עד תפליג הרבה
לקו וזאת שנית העשה כי נקבלך דברי החכמה

וע״ד זה קו

מרכך אל תאמר למה לי

יגידו לי ואקשיב לדעת בינה זאבינת מחיך התורה עד אשר יורוני כה
רכותי ולא אמעך אחד רוח מבינתי והלא כמה פעמים אני שומע ממורי

כעת לחקור דבר לעמוד על תכונת וטעם כל דבר ודבר חך אקבל קבלתי

סברות מקוכלו׳ מרבם ובלתי מתקבלות לפי שכלי והלא

טוב טוב אגעל

כאשר היא ואחרי כן אתבונן בה ביבה לעמוד על טעמי הדברים חו אשחלה

בהס ואבחר דרכי וכעכין סברת מוחבי ולא מואבית עמוני ולא עמונית

ממורי מה כפיהם חל העשה כן רק ככל קניינך אף בקנותך החכמה בכל

שהיתה קבלה ביד אבנר והיה דוחה אותה דואג בסברות מתקבלות לפי
שכלו חך לא זה הדרך ישכון אזר האמת רק נעשה כמעשה יתרא הישמעאלי

4פסקי למודך קנה עס הסכמי בינה שתשאל ממוריך טעם כל דבר חכמה
*ואס^ הבינו בדבר ההוא דבר מתוך דכר לפי טוב טעמו של דבר באופן כי

שחגר חרבו כישמעאל ואמר כך מקובלני מנית דינו

של שמוחל ומי שלא

כיוס קנוחך חכמה ממלמדך תהנה בינתו אשר

יכין נו לפי טעמו ונדבר.

יקבל ידקר בחרב הזה כי הקבלה לא תמוט ועלינו מוטל חובת בקש טעם

הזה יושקע כל דכר חכמה וכינה כלכך ע״י המתקה טעמו כאופן שלא
חמיש ותשכח מקלה ממך לח החכמה׳ ולא הנינה נהיות סמוכה אל

ואח׳כ הלכו חל שמוחל הרמתה והודיעם טעס הדבר כי ואשר שכר עליך

למידה החכמה מה פקין כן כלמדן תחלה החכמה פילה אשר למיז מיריך

נאמר אנשיס דדרק לשכור ולא נשים כדאיתא במדרש חזית והן זאת עצת

מרכס ואח׳כ כל מה שהכין מתוך כל דכר מהחכמה שלא תזכל לקיימה ♦

אליה ולא ליחיתה חלילה כי לא יבצר טעס כאשר אז עמדו לא 'עט עוד

הנה

רב פנינים כיאור משלי ד
הפסוק הקיד' נאמר לעומת אמרו קנה חכמה וכו' ווה נגד

(ח) הנה

וכו' לומר הלא

אוחרז חל תעזבה

כתבתי לך

שחס לא

עד אין תכלית

שרב איכותם
עליה

אך על הבחינה הג אל תכוין מלאכתך

כי ע״י שתי אלה מחליק ירבו לך שנוח חיים וזהו ןירבן לך

וכן'

קעובה חשמרך כו ולא יעדתי הטבה גבוליית והוא כי הכל לפי הערכים

שמהקודסימשךשוירנו כו'

גי ע״י העדר עזיבה קשמרך ועל אהבה לחזור בה תמיד באהבה תעדיף

מרז׳ל כי מחשבה טובה הקדוש נלוך הוא מצרפה למעשה ומאז קיבע לו

מבלי עשותך בגללו ׳

לנצורך שהוא גדול משמיר'אך סלסלת
הגדול מכלם

זאזתרוממך

או יאמר הנודע

שכר כד״א למן היום אשר נתח לכך

ובבד״י-׳קנינך קנה בינו

במעלה

להבין ולהתענות כו' וזהו שמע בני

" סיסליה ותרוממך

רמה וכן תכבדך כי תחבקנה והוי! כי
אח״ל לח הוו ידעי רבנן מחי סלסלה

חגביך ל תחבקנה  :ט תתן לראשך לויחז־־חץ

עדדשמעו לאמתיה דר׳דהות קחמר'
לההוא גברא עד מתי חתה מסלסל

עטךתת2אךתתמגנך :י שמעכניוקחאמרי
וירכו להשגות תייבש  :יא כדרר חכמה דהריתיה

ואחרי שומעך קח אמרי שהוא קבלת
וקיחת לעשות ומאז אמרי ירבו לך
שנות חיים

טרם עשותך

בפועל י

(יא) בירר וכו׳עתה היחל להגיד

יפוי וסלסול

אמריו חשד עליהם יצות והיאעצ•

כמיל ומסדר שערותיו בל יהיו קצת

כוללת על כל חשר דבר עד כת והוא

כשערך

ולמדו שהוא

ארוכים

ןאם׳תרוץ לא תכשל :ע החזק כמוסר אל־תךף

וקצתם קצרים רק כעדר

לזכור תמיד

כל התורה

בל המוט

לחוור הכל א׳לשלשיס יוס א,־ פעמים

וסדרים נחותים וסימנים מתקבלים
באופן התיה תורת ה' ככלה נחה וחשוד'

להסדיר

נגד עיניו כאשר הזהירו רז״ל

בס כיצד מעברין על פשוק הציבי לך ציונים

אמר סלסלה כענין הנו' ואז היא תרוממך שלח בלבד תנצרכה מהיזק כי

אס גס תרומתך

אחרי אשר תחשיבנה לנאותה

הכללים והסלסולים הנו׳

חךאסחחר

זזת יהיה לך

הסלסול תחבקנה

בסדרך

והוא כדרך

המחבק לבנו חשר יכניסנו מס;ככ מזרועותיו כן אחר הכללי' אפר סידרת

באים וקצרים תתמיד חזרה עד גדר הסבב חת כל התורה

זתקיפנה נגד

ומת גס על הדרך אשר

ביחרנוס כס״ר הלא הוא ירחה דרך
המלך שלמה ברוח קדשו

ישרזנעיס

לדעת

מורה דרך

חכמת התורה

ומתוך תדרך ההוא יכניסהו ידריכהו
במעגלים ונתיבות מזסר השכל

ונגזלה

נאים וקצרים

סימנים לתורת

הקודמות

׳'^?ענו אם־לאי'^
ירעו
פו שטה מעליו ועבר :ט! (כי לא

מזכירתו אחר למוד כל קבלתו ושיוכל
יסלסל אותה בכללים

כי הנה הפס פניו

נצרה בי־היא חייך :יי פאךחךשעיס אל־תבא
ואל־תאשר כדרך ריעים  :טי 9ךעהו אל־־תעבר־

הקצובות מעשה מקשת ע-וכות
תלתלים ונמשל בתורה הוא כי החפץ

אל ענין פרשיות

מסתעפים מדרך החכמה כמבואר
מהמשך פסוקים שמבני אס הקח אמרי וסלח׳ וו״ח בדרך חכמה הזרתיך
וגס על ידה הדרכהיך במעגלי יושר המוסר אשר תתנהג בס

וחתה עתה ברוך ה ,שמע בקולי ואעכילך בינה

כי אחדי הודיעי

אוקךאתכלזאת

(יכ)

והיא אל יעלה על רוחך

אין נבון וחכם כמוך לכלתיהכשל

גס כי תרף ידיך מעט מהחכמה ומוסר או נס בהחזיק בהם חס תתחבר
לרשע תבטח בך לבלתי למוד ממנו כי דע איפה כי לא כן הוא כי הן
אמת

שעל ידי דרך חכמת

מוסדי שהדרכתיך

שהורתיך ומעגלי יושר

בלכתך לא יצר צעדך וכו' לומר שבלכתך בדרך החכמה

ומעגלי המוסר

פניך ועיניך כמחבק הוה המסבב את אשר יחבק בין זרועיו ונגד עיניו
אין צריך לומר שתרוממך כי אס גס תכבדך יותר על הרוממות (ט)

לאט כגדר הליכה מסתכל

ומה יהיה הכבוד הוא שתתן לרחשך לוית חן וכו' והוא שלא תהיה לזיית

צריך לומד שלא תכשל בחטא כי אס גם לח יצר צעדך כלומד א פי' צעדך

המלאכי השרת אשר ילווך לצורך הגנת מצרה רק לוית של חן וכבוד בלבד

המתייחסים אליך

ומה גס חס יכוין אל מת שמלחכי השרת מכריזין

אז

לפניו פנו מקום אל

דיוקנו של מלך מפני שאין האדר פנוי כי הלח להגן לא תצטרך

כי זולת

דוחקת

קו לקו לחטך

שלא יקרך חטא או עון

מצעדי משאך ומתנך אשר

אין

דרכו של עולם שהתורה

ותדחוק

בצד מה הצלחות הממון שעל ידי התורה ימעט בעסק

עטרת תפחרת התורה עצמה הבלתי נפרדת מאתו ית' העגנך

צעדי הצלחת כענין מניעת נשך ומרבית רב הריו ח וכיוצא במציאיות אלה
אס אתת ההולך לאט בדרכים הנו' להשמר לא יצר צעדך שהוא יתברך

אין לו צורך שמירת מלאכים כי

ירחיב לך דרכי ההצלחות מרווחות בל יציק לצעדך שוס מעיק וחס בלכתך

שהיו עם

בדרך הנו' ובמעגלי יושר המוסר לא תלך לאטך להזהר ותשמר בעצס

יעקב שלח נאמר רק להודיע שהיתה שכינה עמו כי במקום שהמרכבה
:
מצויה שם הוא יתב' והוא המציל כמאמרנו על פסוק חונה מלחך וכו׳

רק תרוץ ולא לאט עמת נס שיצר צעדך לפחות לח ת כשל בחטא או עון

הלויה

וכמאמרם בס הזוהר כי הפלס בתכלית

עטרת מלכן של עולם משמרו והוצרכו לתת טעם אל מלחכים

(מ) או

יאמר סלסלה כן׳ לומר הנה התורה לח דרך נשים לה כי נל

כמת אשר ישית עליו בעל האשת

כל ישעו וכל חפץ ליפותה

•לסלסלה תמעט בחשיבותו וכעוכדא דתתייפיחנה אך התורה סלסלה

ותרוממך

ושמא תאמר הלא כמה עשו כן

תכבדך וכו׳לומרהןאחתשהרותמות

ולא נתרוממו בעולם

ישנו בו מכח איכות העליון

לז״א
ומה

סלח תראה יכובד פה הנה עקר הכבוד הוא בעה״ב וזהו תכבדךכי
תחבקנה הוא בהיותך חז משולל גשמות כמוה זתתתבר לה כמחבקיס כי אז

עיקר וסיף הכבוד לבא כד״א כבוד חכמים ינחלו שהואאו בחלה כמשמע

חך בזאת שהחזק במוסד שבמעגלי

(יג)

אשר יצילך היותך דבק בהן

היושר חל תרף וגס בדרך החכמת הבז׳ נצרה כי היא חייך (יי) ועוד
שנית שאל תבטח בעצמך גס בהחזיקך בחכמת זמיסר ללכת בארח רשעים

כי דע איפה שלא יסכון לך כל זה אס לא תמנע רגלך

מארח רשעים כי

הלח יכשילוך ויוכלו לך ולח בלבד לכתך בעצתם אז שכת אתם כי אס אף

מליכנס בדרך אשר המה בו תשמר

וזהו בקרח רשעים אל תבא

שתם י

הרשעיס במה שבינם למקוס ובדרכם אסרתי לך חפי׳ ביאה מה אך בדרך
רעים

הס הרעים לבריות אל תאשר

כי גס שבביאה קלה

להכשילך לפחות לא תטייל אפילו אתה לבדך שם

לא יספיקו

ווה! ואל תאשר בדרך

כי תחבקנה פה שתקדש עצמך כל כך על ידה

רעים (טו) אמנם הצד השוה שבשני הדרכים הוא פרעהז אל תעבר כי

עד שכמעט תהיה משולל עכירות כענין אשר קדשבו במצותיו כי התורה

לעשות קפנדריא לפלש רוחב הדרך מעבר

בלתי בפסקת אז תכבדך

והמצות מקדשים

אותה ומדבקת בך

החומר למפליג בס

ואו תכבדך גס מת

בקדושת נמרצת ואז תקר

מחבק

(ט) ואז תתן לראשך לחת חן

בלי נכוי שכר רק בתורת חן וגס תהי לך עטרתתפחרת קמגכך הפך דרך

תמלךאשר

ילווהו שומרים לראשן

כי אס תהיה על ראשן

עטרת זהב

אף בדרך רעיס אס תצטרך

אל עבר לקצר הלוכך אל מחוז חפצך כי ירחק ממך אס תלך על צד אורך
הדרך חוצה לה

עד תומה ותסבב מעל ראש תדרך אל צדה •אחר

אל

אל השית לב אל יגיעך ופרעהו ובטלה ו

מקום החפץ דרך סנוב והלחה

נחילו לא היה שם הדרך ההוא מעולס ולא תעבור בו אל מחוז חפצך

כי

אס תטה אשורך מני הדרך מחוצה לו לאורכו עד סופו ותסבב מעל רוחב

גדולת אשר 3ו יתפאר תגדל צורך השמירה יותר על צורך שמירת ראש
המלך כי יחמדוה ביותר חך התורה אלהית תהיה לך לעטרת תפארת

סופה אל מחוז חפצך זוהו שטה מעליו שתוח מעל ראש הדרך ועבור משם

זאצ״ל שלא תצטרך לשמרה כ״א אדרבה היא תמגנך ותשמרך :טו (י)

ולא בדרך הרע עצמו והטעם כי לא ישנו כז׳ כאשר יבא •

!זנה שמוע ישמע איש בקול אבין או קול רבו תחת א'משלש או למה שהוא
אביו או רבו וחייב לשמוע בקולו או על איכות מאמריו

סוב טעם ודעת מבלי השקפת היותו אבין אן

הלא ראית כי רבת היא האזהרה אשר הזהרתיך מלעבור

(טז) אמר

בדרך רעי' חל תתמה

אשר המה אמרי

רבו ג׳ על הטוב

והאושר

על החפץ כי

הלא שתים הנה

תשזקותס א' להרע לזולה למען יהי למלא בטנם י שנית להחטיא את כל

המושג לו בהן והנה השומע בקול אביו שכשמי׳מפאת ב׳ בחינות הרחשונו'

הקרב הקרב אליהס ורבה היא אליהס הב' מתח'

יישר ויכשר בעיני ה^תייחך לא על השלישי׳כי יהיה עובד ן1קי׳ע״מ לקבל,
פרס אך דרך ישרה שיבור לו האדם היא לשרתו ולשמוע בקולו מב׳בחינו

התעתד תו להרע אה נופך שישללו שללך ויבוזו ביזך או שיכשילוך ויחטיאן

הראשונות ועל האושר הנמשך ישען באלתיו כי שכרו אתו ותהי משכורתו

את נפשך וזו קשת מן הא' כי עד נפש תניע והיא העצומה שבתשוקותיהן
זזהו כי לא ישנו אס לא ירעו את הזולת כגופו או ממונו ולזה התעתד יעשו
רק דרך בחיר׳

שלמת אך לא ישרתהו על מנת כך כי אס יבטח בשם ה׳ ירבה לו שכר טוב

גס לך אך אין זה

בעמלו והן אלה דברי שלמה פה שמע בני כלו' שמעמהבחינה הא׳להיוקך

זלהחטיאך להזיק נפשך גדולת

בני כי ה אלתינו

הוא אבינו וגס על הבחינה הב׳

וזהו וקח אמרי שהוא

מפאת עצמן כי רבי האיכות המה וזהו אומ׳ לשון קיחה לומר שהם אמרי
קיחה זתפיסה עצמית לחכמי לב

וזהו ג״כ או' אמרי כלזמ' מתייחסים לי

באופן כי לא' מב רעות

שלא ישנו אך על

הב והיא להכשילך

תשוקת וו אצלס כי ׳ אצ״ל שלא ישנו דרך

כחיריי כי אס גס תהיה שנתס נעקרת כגזולה מהם אס לא יכשילו ויחטיאן

למתקרבים אליהם והוא כי דרך איש הישראלי

להתרועע

אז המה

מתי

המרשיע ואין אתו רעים

מספר ידאג ויצר לן

מאד

ויהיה לו

לב

רב פנינים ביאור מעלי ד
לב רגז כי גס כעיניו־ימאס על׳כן לא ינוס ולא יישן עד יכשיל ויחטיא רכים

התורה אמריה תאחר

ואז ינוח לו וע־כה שנתו כי יראה שרבים כמוהו בעלי מלאכתו׳ ואו יוסיף
כי רכיס אשד אתו על

על חטאיו פשע־ס וזדונות ולא יבוש למען שורדיו

כן נגזלה שנהם אס לא יכשילו'את הזולת  •:או יאמרחלתעבורבדרך

רעיס פן יכשילזך כי לא ישנו אס לא

־>

(ולהסית־.ברו נס הס עמהס.לחען

הרבות' תמס יעיד

ששה הלא יגנבו מחתים כי כרביס כן ־

)

כילחמולחס

לו לשמוע דברי חבה כי נעמו בעיניו

מתוכחות^מוסרוכן לא ייעשה כאשר
יוכיחנו

(יז) ושמא תאחר

חלא הוא כי לחמו לחס וכו' והוא כי

אביו

מסותרת לטוב לו ובן חכם יערבו לו

מדברי דודים בי התוכחה הוא צרי
לנפש ומרפא לעצם כי אז יכנעזישוב•

מרפא:כג מכל־משמרנצךלכף,כיממנותוצאות

הכשילם את הזולת

עדה' ובדברי דודי׳

חיים

לא יספיק כי אס על הלחס לבדו ולא

כי לא יבצר מהיות

תוכחת החב מגולה מפאת אהבה.

^^אאיהםולכ<ד~בשךל

לבבף :״

ירצה ועליהם וחמר

אמ עלהא' לדברי הקשיבה ועל הב
לחמרי וכו ,והוא כי דרך גבי־ שיערבו

לאמרי הט אזנף :כ* אל־ילקו מעיניה שמים כתוף

למה אייחס לגזל שינה כשלא יכשילו

אס עי כה סרס

}

וישדכנ^רודיס

ל התל1יןות\
וחכה ועל
לשון אחידה
ע
״-ץ ׳׳׳׳׳ ׳•י ו׳ועי1

הולףואורעד־נכוןהיום :יט דרךךשעים כאפלה
לא ידעו כמה יבשיל :י ד כני־־לךברי הקשיבדה

דומה מועטים העושים את העיירה
למרובים שאס ה יגנבו ויבוזו מכה

ירבו לשלות יד

הנאמרי כאמת כאהבה רבה כאשי• ידבר אב את ק

רשע ויין המסים ישתו :יח וארחצךקים כאור נגה

שחינו

עד מאד

החתייסיס אל■ דבור כד״א דבר האיש וכו' אתנו קשית

ונגזלה שכתם אם״ל^ יבשו לו :יי

ירעו ונגולה שנתם חס לא יכשילו את

מי במה שאתה בני

והוא כי התורה תתחלק לב' חלקי ח' תוכחו׳ חיסר ודבר׳־ס קשי ,סדים

ס

.

אהובי לדברי ־הקשירה וכז־"'

אולי

יגבה לבו

ואשר לא■ טוב יעשה וז״א בבי כלומר

לחמו רק לחם רשע כי מעט אשד יגזלו׳עדישיעור־לחסאוניס להם עתה

מה שאתה בני לדכרי של קושי הקשיבה ונס תבחר ותקרב ־ כמשמעות
הקשבה שהיא מקרוב ונס כוללת הב׳ חזנים כי מזח תעשה עקר כי אז

במתי מעט כמו

חבת הט ■אונך הח כלומר י כי

עחהס נס יין חמסיס

על ידי שיבשילו את זולהס יגולו
הלחם לבדו יחחסו כי אס גס

ישתו כי לא על

יוציאו לחס ויין משא' כ

יכנע לבבך והיית קרוב אלי אך לאחרי של

כפליםלחושיה

שתוכחת תשית לב מלאמרישל

המפיל שיני ותערב שכהסוכהעדר חברה ירא' להס־כאלו נגזלה שכתס הוא

טובים לך:

אר• שעור הכתוב מה שח צטדך להכביד תשמע הקשבה

הייךהמפיל שיכה בעיניהם אס לאי יכשילו את הזולת המספקים צורך יינס

כוללת ב' אונים הוא לדכרי הקשים אך לאמרי בהטיית אזנךה־ז' תספיק

שנאמר אך ברוב עס לאיישאירו עוללו" ולכן עתה ירוו מיין חמסיס לשובע.

יאתר כי לחמו

בחברתם וזהו לחמו לשון עבר וישתו לשון עתיד :זב או

וכו' אולי תאמר האס בער אנכי מאיש כי
ירא אני פן תתפתה כי הלא

אתפתה לעשות כמעשיהם־אך

חבה עם ששניהם כא

כי מעצמך תבא להטות גס שתיהן (כא) והכה ברטייה האוזן אשר הית
ההקשב'לדברי תורתי׳ תעלה ארוכת כל חולי וכל מכת חטא ועין ני תשמע

לחמו וכו׳ והוא כי דרכו

ותחי נפשך ונס העביר רעה מבשרךכחשר הקדמנו ופירש וחמר ג) יליוו

יה עס משרתיו עושי רצונו לשמור להס הבטחתו אל עולם שכלו טוב כי
היום לעשותםוכן' אמנס השטן המחטיא השט בארץ ומתהלך בה להדריך

מעניך וכו' לומר שע״י ההקשב'תמשך אחריה באופן שאין חטא בא על ידך
והוא כי עיי הקשב האוזן ימשך לעינא וליעא ואחריה כל איברים ימשוכו

את כני אדם כדרך חטאים הלא הוא יודה לפניהם שכד עבירה נגד פניהם ׳

כי הלא שניהם סרסורי דעבירה עין רואה ולב חומד־ואבריס גומרי׳ ולכן

באחור אליהם

תראה בעיניך כי

הלח בגזל ועולה

תמלאו

כתיכסטוכ

וכאיסוריכיאה

אשרלא ילחו מעיניו דברי התורה וגס ישמרם בתוך לבו הרי ב' הסרסזדי

תתענגו דאהכיס בעת ובעונה וההיקש בזה וגס המה יראו נגד פניהם
דרך רשעים צלחה וצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים ואזי למראה

כל מעיינם אל דברי התורה ואיך ישעו בדברי שקר להחטיא אוחךלי כי.
הלא אויביך תשליסאתך ויהפכו לסרסודידמצוה וזהו אל יליוו וכו' כומר

עיניהם ישפיטו ויפתה לבם וזה חמד כי לחמו וכו לומר ירא אכיפן תבשל ׳

ע״י הקשבה ימשך שאליליזו מעיניך והקנה הסרסור האחד וגס אתה על

כי הלא עיניך הרואית כי על ידי רשעהס קרובה הנאתם כי אכלו מיד

ידי הכנה זושמרסבתוךלב3ךוהקנה גס הב' כי קל הוא ומה טובו אמריו ־
באומרו לבבך המורה על ב יצרים ולא אמר לבך לרמוז מאמר ירושלמי על

מרעותה לחס רשעתם ויין חמסיס אשר חמסו מיד ישתו ואין מכלים
אמרת כי
וע״כ אירא ישיאך לבך להתפתות אחריהם ( :יח) הלא
הרשעים לחמי לחם רשע כי דרכסצלחהוהלא

תאמדיעל זאת יתחמץ

לכבי תחע דרך רשעי צלחה והצדיקים אשר אמרת עליהס שלא יצר צעדן

אראנו בארח צר כי דחיקא להן

שעתא על כן בא לתת

טובטעס ואמר

ומצאת אח לכבוי נאמןלפניך

שהוא□'היצרים

שהוא כי גס בעסקים

•מתייחסים לחומר ויצר הרע יצרפהו במחשבת תורת ה' זמצוהיו בכל טוב
כזנת עבודת ה

בכל פעולותיו החומריות

ולא למלא תחותו החומרית

כמאמר הרמב׳ ס ז״ל על ככלידרכיך דעהו כי בכל פעולה גשמית יוכל איש ־

ואריח צדיקים והיא ענין מז"ל באלה * הדברים רכהשדרך צדיקים נמשל

לעבוד את ה כי יקן אל לכו כאכול ושתו לקיים נפשו בגופנלעסוק בתורה

לדרך צר ואפל כראשיתו ואחריתו רחב וטוב ודרך רשעים רחב בראשיתו
ורע כסופו וזה יאמר וארח צדיקים כלומד שהות דרך צר הנקרא ארח

עונה ופריה ורכיה וההיקש כשאר נמצא שעל ידי

מזא להם לאור עולם כאור

נוגה שהתחלתו

מארח הצר חשד לצדיקים מטיכ להם

מעוטה והולל וגדל/כן

שעל ידי כן הוא הולך ואור עד נכון

המס הכא כאומרם ז נ כי דדך מדת ייסורין היש המכישה את האדם לחיי
העולסהבא

כאשר כיארכו יפה כב״ר כס״ד

(יט) אמנם דרך הרחב י.

אשר לרשעיס כהצליזתס לא לסוכתס היש כי ודרך רשעים כאפלה עצמה
אשר לא תלך ואור כי אין האור כא עד שהיא תסתלין .כי יאור ולא ממנה
וכאשר העומד כאפלה תהיה לו האפלה סיכה

לכל ידע כמה יכשל כדרך

אשר ילך כו כן היא הצלחת הרשעים היא תאטס עיניהס מרשות כמה
יכשלו והרעה אשר תמצאנו כדרך הרע ההוא כי יין הצלחתו ישכירהו

ויאטס עיני שכלו מלהתבונן כאחריתו ולא ישוכוככן

יו

(כ) הנח

יקנא לכךכחסשי׳ -

ארז״ל על פ שמעו ותחינפשכם כי כבא לפני רופא
איש נגיע מוכה מכף רגל ועד ראש יניח רטיה על כל

מכה ומכה שהכיא הכה על כל ח'

מאבריו אך לא

ירפאנו כולו כשומו

רטיי׳ א׳ כאי מהם אמנם אלהי עולם ה רופא כל תחלואינו

עונותינו ככל ש' מאכרים אשר חטאנו לו כהס כצוותו

אשר החלונו

עלינו נשיח׳ רטיה

ובמצות וכמשגל לקיים

ההקשכה חל תורת ה יחשך שאל יליזו מעיניך וכו ויהיו סי־סורי דעבירה

להם למס ועבדוהו

(כב)

והמתיק בלשונו משל רבותינו ז״ל מהפרש

החזרה שהי|5

הרופא שלא ירפאאבריס רביס ברטיהאחד ועל ידי שמיעת
משל אל רטיית האוזן ימצא חיים לנפש ורפואה לכל אברי בשרו כאחד וזה

אמר על הנפש כי חיים הס למוצאיהם׳ כלומר שלא ימצא חיים אחר ׳־חיכך
שהוא מעה השמיע :ימצא

כשזמו בפועל מה שישמע כי הס מאדימצאס

חייסיזזהו למוצאיהם• וגם לכל בשרו

מרפא כאחד כרטייה ־ ההיזךהפך

הרופ שלא ירפא מכות כל בשר־אדסברטייה א כי הלא כל אבר מאברי כל
□שר איש יחלה ויטמא על ידי חטא או עין הנעשה בו עם שלא ירחה לעיני
או יאמר מוצאיהם כד״א או מצא אכידה
בשד וזה ירפא לוכאמור :
והוא כי הלא עדאשר לא יבואו לעולם נפשורוח ונשמה לא יבצרמהן או

מהב'הגדולים ידיעת התורה
שנשכחת בלידהזיהיה

וישכחזה

כבוחן־ כמאמר רבותיט רל■

כי שמעיה בעולם שהיו

בו למעלה

חו שנפ שנו

יודעת מאדכייחרבהד סיני שס נמצאו ושם היו וקבל כל אחד חלקו מאז
כאשד כתבנו למעלה כלל הדברים כי בבא הנה נפשורוח כל אדם אכידה

גדולה הס אובדיההיא התורה* וחס האיש יאטס אזנזמשמזע תודה כל

באזננו הלא היא לשמוע את דכרי התורה ומוסד כי שמוע מוכח טוב כי י

חלקי־הנפש־יבכו־ לאבירה שאבדו

כה נשמור ונעשה כדבר שנאמר והיה עקב תשמעון ושתיתם ועשיתם
מיארם במקומו לתת טוב טעם אל ואי״ו של ושחר ה שהוא כהוספת־ על

וגס שבהעדרה תדבק בס רעת מות שאול וחביון אך בשרו לא מצא אבידה

וינחבו כיאבדו חייעולסאשר היה בם

במוצאן ההורה כי לא לו היתה מעולם כי לא מאיכותה הוא אף על פי כן

הבטחה או הטבה והיא־הראשונה אך הוא כי עקב־השמיעה ימשך לנו מאתו

גס שעיקר ההטבה היא לאשם אכדוהאבדה

יתברך שבשמוד ונעשה ע״ד שכימצוה מצוה נוסף -על זה ושמר ה אלהיך

תהית הנאה רבה וזהו כי חיים הס למוצאיהם הס הנפש ורדת־אשר היקה

זכו׳ נמצאת שמיעת האזן מעלה אחכה ומרפא לכל כללות האדס וארז' ל

הה*ד שתעו וקחי נפשכס שע״י השמיעה ישמר

מהחטא ויקייס המצות'

וידנה חיי הנפש ואושר גס לגוף כענין סיף הפסוקיההוק כי
חיינר־חרפא לכל תחלואינו

ןא ; ה רק בחיית

מצלת אותנו מן החטא

איננו קשובות לשמוע תורה

החור היא

ותקרבנו לידי זכוין

ועל קוטב

ה יסוככן־

כתובים אמין ה? החילם בני לדבריהקשיבה וכו' כאילו הוש יקנרך חן זאת

הס חלקי■ הנפש גס לכשר

אבודה מהס וגס לכל בשרו אשר לא למציאה החשב

לו תהיה מרפא על

דבר שעל ידי האוזןהחמרית הבא על ידה ההקשבה ויהיה המרפא מאשר•
יחלה ממכות טזמחת העבירות זולת החלאיס הטבעיים כמדובר :

(כג) אמר־ גס שהזרתיך שחור חשמזר־ע ניך ולבבך סרסורי דעבידח,
פן .יחטיאו אותך לי בחמור

לך חל ילאו

מעיניך שקרם

גתזך לבבך לא להאדים יהיו בידך עינא וליבא להשוות שמירתך בכג .זיזד

משניהם

רב פנינים ביאור מישלי ד
משניהם במדרג׳ ח לבלתי תחטא כי ^ס מכל משמר כצור לכך מכל הרהור

חלק האדמת

בלתי טהור כי הכל תלוי בז וחיתו תשמור שמיר מעולה מכל סיג ותלאה

שחין כן באזע לנכח פלח יצדק

ני הלח מעט אשר יהיה בו יפרוץ לרוב כי הוא כלי יקר מכל כלי חמד' וקל

ובשח המשל

ליפסדבהסח הדעת כמעט רגע ועל כן אנכי מציך לאמי כצור לבך ול א

כיזם

שמור כי תואר

הקרובה אליו לפני פניו נאסר עליו שהוא נגד פניו
חל הולך

נצירה

ני כל טזבך קלוי גו ונע □,כי תשמרנו

הייס כי

היטב כי הלא ממט תוצאות

אזכך

ח*□  :כי ךהסרממףע^תפד 7לזית שפתים

דהרחקסמך :

כה

עעיףלנבח יכ;טו ועפעפיך

שסביבותיו קוים מתפשטים לאורך
רב כן סביבות המגדל

דרכיס מהם

ראשונה שאורך תשמענה דברי

הקורה ןאת״כ היו אוניך

יראה

הרוח אותו כי ישח עיניו נכחו לאורך

אל

מהשמיעה ומשלא יליזו מעיניך יבראו החיים

הלא עיקר התחלת תוצאות ומקורי החיים מהלב יצאו כי הבה מבלעדי
מזימת לבך להקשיב לחכמה אזכך לא הקשבת למצותיכי אס כך עלה
במחשבת לבך

כי ידמה המגדל

אל נקודת מרכז

והלאה• ומכל רחש דרך מהם

לאמרי תשמע ותחירפשך כי

קשיבזת הנה נא כי

יש ויש כמת

דרכים שהוצחיתס חל פתחי שעריו

גס שאמרתי לך כי מתקשיבך והטית

חיים הס למוצאיהם גס כי

אשר רחוק יהיה ביט ובינו

אשר הוא עומד בו עד המגדל

היא גחלת

זמתמד׳בלי הסח הדעת גלל וראה נא

רק על מקים גבות מן הארץ נצב לעומתו

חל עיר ומנדל גבוה

או ממים וסן המקום

מת

מריב סבכי היער ומכפילות רמים ונשאיס וגנות ונדריהן וגס בדרך אשר
ילך חיש לא יעדרו מכסולית אך קטנים שלא יעכבו מראות המגדל נכחו
וגס יוכל איש

להיות הולך ומשקל זמרים מכשול והולך

ורגלו לא יגוף

ממנו היו לך הוצאות חייס גס שייתייחסו אל האוזן

והנה טרם יחזיק איש בל הדרכים ללכת אל עיר ומגדל ההוא הלא יהיה

אי יאמר כי ממנו תוצאו' חיים כאשר ידענו
להיותה החלת המעשה ז
מחכמי הטבע ני הלב הוא המלך המחלק הדס והחיות לכל החברי' והנה

נדון לחמר איזו היא דרך ישרת שיבור לו הארס ללכת אליו להיות בטוח

נס הוא כאמת המחלק

חיות לאדם ומביאו לחיי

ההגעה ומסולק המכשולית וגס איכה אעשה באיזה דרך מהם אלך שלא

העה בטוב התחשבה

אטה אשורי מני הדרך החוצה ואסתבכה כמכשולות הרמים או אפול

בהירת ה ועבודתו המביאה כידי מעטה ויאמר ראה גודל וחין ערך מעלת

באחת הפחתים ואי לו הא' שיפזל בהס כי לא יגיע אל מקום החפץ ע״כ

ממנו לנצור חותו

בהזדמן איש יועץ וחכם חרשים יאמר אליו על דבר ההטייה מן הדרך

במאד מחד כי הלא ממנו ב' היצחות של חיים כי מיעוט רביס שנים כאשר

איעצך שעיניך לנכת יביטו לומר תמיד תגביה עיניך והסתכל נכח המגדל

מתנו תוצא לחלק חיות לכל האיברים חיי העת׳ז כן גס תמכו מקור ומוצא

ועל ידי כן לא תטה מן הדרך כי בהסותך הלא תרגיש במה שלא קראה

חייס לחלק לנפש ולכל האיברים חיי העה כי הוא יחשוב מחשבות לעשות

המגדל וגס שתרוס עיניך להביע נכח המגדל לא תמיש מהשפיל עפעפיך

הלב ייקר תפארת גדולתו כי על כן חכי חצוך חל תי־ף

אח כל דברי התורה והמצות ויחלק מרצונו חל כל ח' מכל רתח אבריו עשה

להביט בארץ בחלק הדרך שנגד עיניך למען תראה המכשילות הקטנים

כתז״ל על כל עצתזתי

אשר בדרך המה ותסקלס בל יקרה כאצטגנין שהיה מהלך בלילה בעינים

תאמרנה שאין לך חכר שחין לו מצות מיוחדת להקדש בה ולחיות חיי עילם

רמות לחזות בכוכבים יבהתבידדו ולח שת עיניו על דרכיו בלכתו בדרך

והיו תוצאותיו תקדם ממחשבה הלב ומשם יפרד  51כל אבר לעשות תעשהו
מעשה ה׳ אשר צוה חלתיס לעשוח והלח זה הוראת גודל חשיבותו כי ממט

כפל כאחת הפחתים ועל דבר איזה דרך טוב להגעה יותר נקלות ובבטחה

יעשה כל מצוה ומצות המתייחסת אליו להחיותו

תוצחזת חיי העה״ז והע״ה לק יאות לך כי תכל תשמר
הן אתה שומע

לאו וחיככה

חכצרט כי מכלל

גס שניהם חיי העה״ז

הטכפהו ויפסידך

אל תשית לב כי לך לך באמצעית כל דדך בלי הטיה ועל ידי כן כל דרך

מהן טוב ונכון הוח והנה דברי המשל הזה הס דברי שלמה על הדבר האחד
חמר עיניך לנכח יביעו הוח

לעומת מקים הגבוה שלעומח פניך ועל פי

דרכך ועפעפיך יישירו נגדך למעה בארץ סן תנשל

וחיי העת״ב בשרירות רעה וישדי תיכלא בכולך :

ועל דבר

(כו)

חות כי מכל תשמר ינצור הלב כי מסכו הוצאות חיים

חיוה דרך עוב מכלן פלס אתה מעגל רגליך וחז כל דרכיך יכינו אחה דרך

והנה נס מנצירת הלשון והשפתי׳ יצאו חיים כמחס

סיהיה כי ע״י כל אחד תבטח בהגעה באמת (כה) והנה הנמשל מבואר

דוד אביו מי האיש החפץ חיים יכו'נצור לשונך וכו׳ על כן סמך גס ז? ואמר

ני הלא סביבות השגת חיי העת״ב והדבק בשכינה ים ויש דרכיס רביס ים

ב (כד) אחרי

סחחר משמר הלב ינצור פיו

ולשוט ונשי' לב אל כפל

השינות והענין ללמדנו דעת כי צריך האדם

הכתוב ומלותיו

דרך פסק התורה ויש דרך צדקה ויש כהנה רבות חין מספר וכל אחת

לקשט אה עצמו בשני דברי'

מהנה היא נכח פני ה וה זישר אך בתטות חים מאחד הדרכים חוצה אל

א׳להשעד מלדבר חשר לח טוב כפיו ובשפתיו על הזולת שנית מלתת פתחון

פניה אשר איננה נכח התכלית הטוב הנזכר .הלא יפזל נמכשזלות ופחתי'

פת לזולתו בל ידברו עליו והנה בזה יאמר איש הלא אשתמר מרכילו׳ ולשין

דעיס ומרים זמארריסחשר יעכבוהו מהשגת התכלית וכן גס בהולכים

לא ידכר לזות שפתים

נכח התכלית לא יעדרו מכשילות קעניס כעוסק בתורה לשמה נכח

מעליו ומי לכו

התכלית ומערב בה התפארות מה או שיטעו חביריו וישמח וכן בנותני

הרע כי חפי אשלוט על

עצמי אך לעשות שזולתי

עלי אי אפשר כי סי זה החיש יוכל

גדול ממשה ולא יכול להשמר
חלקת צוחריו שהיה שמן

להסיר לזות שפתים

אחרי משה שדברו על

כת!"ל על והביטו

משל צבור וכן בפקודי

צדקה שגס יתמה לשמה ישמח לתתה במקוס רואיס שיתזיקוהו

לנדיב

המשק שנתן חשבון על

וכיוצא וההקש ביתר הדרכים וע״כ בנפול איש במבוכה פן יטה אשורו מני

אשר יחזיק החוצה לגמרי בפניות רעית ויאבד או גס בלכתו בדרך.

הדרך

שומעו מליצני הדור מנדבת המשכן העשיר משה ע״כ אמר אמנם ידעתי
כי כן כי אין תדברי' שויס על כן אנכי מצוך כי לשמור עצמך מדבר על

ישרה יירא מבחינות מכשילות מה םלח,יעדרו גס בלכתו בדרך הטובה

עקשות פה אפי׳ מה

שנית יהיה נדון באיזה דרך יבחר ללכת בז חל התכלית הנזכר שיהיה טוב

סתוא עקפית בעלמא אך שאחדים כל ידכרו כך איני חומר הסר לגמרי כי

ונכון לפני החלהיס ע״כ אמר עשה זאת איפה יתמיד עיניך לנכח יביטו

הטיב אשר דבר בהחילו

הוא נכח התכלית הנזכר שיהיה הוא יתברך תמיד נכח עיניך ובזה לא

תוכל להשתרר

חבא לפנות החוצה מהדרך אל פניה חיצונית כי הלא לא נכחו תהיה ואל

וולתך יכיל תוכל כעצם

ועל כן הסר לגמרי ממך

לא תיכל כי אס שלוות שפתים הרחק סמך ובזה

בלשון הסרת וצאתו בלשין הרחקה לומר על עצמך הלא

בעצס ולהסיר ממך עקשיח פה הסרה גמורה אך בלזות שפתים מהזולת
גס שלא תוכל להסירו בעצס

לפחות הרחק ממך

שתעשה באופן יהיה

רחוק מאד שוס פתחון פת לזולתך לדבר בך

נ

(כה) אחדי

עפעפיו להביט בדרך אשר אתה הולך בחלק הקרוב להסתכל ולפשפש
תמיד בלכתך בדרך (כו) ועל דבר אחה דרך טוב וישר להגעה התכלית

:

הודיעו אותנו ראשי חברים אשר נעשה

המכשולים הקטנים שגס בדרך הטוב ועפעפיך יישירו נגדך

כי תשפיל

סהס פנה

מטס יחד לעבוד את ה' כאוזן ולב ועין ואשר נתרחק

ורחוק

מהטות

אל צדיו החוצה אל תחוש כי הלא פלס מעגל

באמצעות כל דרך שלא ההלך

רגליך

אפילו בצדיו פן תטה החוצה רק באמצעי

מהעקשית למצוא דרך עץ החיי' עדין איפשר יאמר איש כמה אדע אייה

ובזה כל דרכיך יכונו זה או זה כי כלס כאחד טוביס להגיע עדיו יתברך :

דרך ישכון אור לעבוד חת ה'אשר אהיה בו בטוח ההגעה אל המכוון ולא

יתכן בהבין אומרו דרכיך נפסוק פלס וכו' ולא נאמד

ד (כה) עיר

כן בפסוק הקודם

תעכל איוו מכשלה כי כמה תיחלץ בעבודה ה' ולא נסתייעו ונוקשו ונלכדו
וגס כי הלא ים כמה מיני מהלכים לעבוד את ה'

*

יש חופש בתורה

והוא

שבזליעץ חיו יתכשר

להשתלם בעבודה שמיס ובמדיה בני האדם כענין בנדיבות וכליות ורוגז

זיש תופש בצדקה וים בג״ח ויהיה אדס נדון לאמר מי יודע איזה טוב לפני

וסבלנות וההיקש

כהן ומסר לנו כלל מיוחד לכל סוג על דרכיה שבהן

אסר עיניך לנכח יביטו והוא ענין בעל העקידה ז״ל

האלהיס להיות יותר בטוח ממכשלות מעיקיס עד הגיע אל האושר המכוון

תדבר

עס שצלם כא' טובים • כי הלא בעסק התורה יקרה יכשל בשלא לשמה אז

במבוא שעריו כי זה כל שלמות פעולה להתיישר ולבא עד תכונתה בשלמו'

גם לבו בהורת וכיוצא בכל מדת ומדה ע״כ אמר ראה אנכי נותן לך כלל

שיפיס מתחלה התכלית נגד עיניו ובזה יתיישר נגדו זזה יאמר עיניך לנכיז

והוא עיניך לנכח

יביטו הוא נכח המכוון והתכלית לידנק נו יחב' קו לקו מצדקות לחסידות

ומכשול ויבטח

בהגעת אל מחוז חפצו והוא בשום לב אל הפרש שבין לשון או׳ לנבח לאומרו

וממנה לקדושה ודבקות ואל תנחר גמצוע מיראתך פן השומם כי הלא
ועפעפיך יישירו נגדך עדהניעך אל הקצה האחרון ולא תמוט שהוא

מנגד והוא כי לנכח הוא לעמת פניו כעניולנכח אשתו שארז״ל זה בזוית

כי האחוז כמדת ענוה שעפעפיו לא ינשאו מהניט על הארץ שנגד פניך

וה וזה בזוית זה זכו׳ זה נכח זה וכן נכח פתח הבית אך באומרו מנגד זולת

כי על ידה תוכן להשיג הכל כמאמי -ר׳ פנחס נן יאיר ענוה מניאה וט'

הבנה זו יש בה משמעית שני והוא כי בלכת איש לדרכו על הארז כי הנה

(כי) אך על עדות בני אדס לא כן רון

גדול אשר בו תצליח בכל עבודת שמיס אשר תחזיק בה
יביטו וכן׳ ונשא המשל אל ההולך בדרך איכה ימלט ספוקה

כל הפרשה

והנה זה הוא על עבודת שמיס

חכחר

רב פנינים ביאור מעלי ד ה
תבחר נמצוע וזהו פלש מעגל רגלך שהזאהמצוע
דרכים ומדות המתייחסים חליך יכונן

ובזה כל דרכיך פס

ובכן חל תש ימין ושמחל

(בז)

וכיוצח השר וט ׳

וט׳ חכי׳ חל קצה הנראה שהוא ימין כחרבות בנדיבות

אך נדרכיהילא כןכיהלח הנוסח חל קצה הימין הוא הננאר * אי יאמר

<*ג0סוהדדךי^

היא נני לתכמקי ונו' הלא ציויתיך מכל משמר נצר לבך
ידימחלאכ'תתשבק תירה זמצו׳וגס בדבור ובמעשה ככל

ה5מוד למעל? דע נ^ 6יפהגניבי

תספון לך תוכחת מגולה אשר הוכחקין אס שתו קשתי•

למלא

מן החים הרעים המאררי' מיתי חכמת טעית
אשר קקרא פלוסופיא כי הלא תגורך בחרמה
תאספך במכמרקה ולבא אל ביאור הנקובים
אחשבה כי הלאה' מדות בדעות משלחי רגל

אל תגי ימין ושמקל מהמצוע הר זה

כ׳ אל־תט^קושמאור דסר רגלך מרע

הוא אס לא נפלת נרע חך אס ככר
רגל ר כרע הסר חוקו מרע ככל חופן

ך □גי

זויננד עיננו ג׳

יךט
אזנך  :כ י ך־ שגויר סזמות ודעות

ויד שכלם ימי

שטן הוא יצר

משמן חנה; י ואחריתה מרה כלענה חדה כהרב

ההולך

מוקדי עולם השמים עיקרי קוריזירו דןלזיים
בעפופי שכליהם ואזקוקי כזביהם תצוף דגש

פיות

השר נח יכא

נרבה להבטחכו באחרונה בנעתרות
נשיקות משנאה מסוקרת כופת תגיוכג׳ שפחותיו

כמבקש אהבה ולא

משקכש מ־ן דחני ליבה ע״כ המשילה שלמה בחכמתו לאש' זרה ש־־מריה

החליקה וילמדנו דעת

נפחה אחריה כי אחריתה מרה

ישמר פן ואל

ג
כלעכהזנסכי חבאברכה בעבור הרכה מרה תחיה בחחרזנה
ס והדרך הבהוח הסיבב על דבר למוד חכמת טעו'אשר שכח ה׳כי לא

כדעו העברץ* הנכריות כי רעות המה והן הכה יהיו למסור
^על בה' וכיחש באמתי יתברך חלילה וגס כי חיתו ראיתי צודק במקראות
ויצדקו בו מאמרי רז״ל האומ זחל תקרב חל פתח

ביתה זו טע!ת

גס

מהדרך הא' לא אנח ידי ובו אחל מקצר ועולה וחומרה בכי וט' והוא באשר

ידעכו כי פשט

הדברים אשר יקבל

אשר לא תגני יעראל י,חה

עולם אויבי ה'

קדמת חיסור מועצו' י; עץ בליפל הוא
הרע

הולס לרעוק

חיש מרבי יקרא

חכמה ואשד יבין

מתוכן דבר מחיך דבר יקרא תבונה וב!ה יאמר בכי לחכמתי הוא פשט
למזדי אשר אנכי שס לפניך שהוא להתרחק מהזרה לשכב הצלה והיות

בשדה הקוצים

והכרקגי׳חנחק טועים יש יניזד דרכה וכיימש
חת! על כלה ישיש עליה כי מתקו לו דגני
נחליה טקישי׳זקולזוקיה אשר נדו חלבהחד י

שפתיך ינצרו :ג כי נפת תטפנה שפתי זרח וחלק

חשל פרש*
דרכים ח

:

אמרי נועם קורק ה' הקדושה והקסימה יאוסה
נ ים יאמר חלילה לו
ישליך אחדי גוו ;
מעשוק כדבר הרע הזה להמיר אוקה בצדקה

ושפתה כי תירש ננירקה והיא לא תהיה כאחת שכתוקיה אד אמרקי אחכמה מחכמיו
הקורה עד אמלא כריסי מקבלק רנוקי ו^חר כך אלכה לי אל חכמת הטועים ואשקעשע
בחידודיהס וחריפותם בי גס להבין נקודה דבר מקוךדגר תעיר לי אוזן החי .יה הכיח וקקן
ג' יש ימעט בטפילה לומר הלא נוסף על כי לא

יד ומנא לבא בנקלה עד תבונת התורה ־

אגואה אליה רק בבטן המליאה לה חן הלמוד זאת שנית אעשה כ• אהיה ממעט בעסקה מעט
ד׳ יש יאחר אחר מליחת כריסי מן
מזער ואקמלטה בערס קשפיק למשכני במצודקה :
הלמוד לא אירא מרבבזק דעית נפסדות כי אני אדנה ולא אסור ואדרבה הנני בא אליה
להלל לרותם קורק אלהינז וקריאתה היא הלילה זהעמדק קורקנו על קלה כי לא 6למד ח1קי
הזרה וחכחקה רק למען למזג ערכה כי אראה ואבחין ואשקלה כפלם מאזני סכלי ואכירה
ה׳ יש יאמר
גדולק אור קורקנו מקוך חשך ענן וערפל חקולתהונקוך רבים אהללנה ;
קנה אנכי לא אבטח ני להעמיק הרחיב נעניניה ודרנסי? הנוגעים אל האמונה אך הנה
טרם גא אל עיקריה הלא יקדימו הקדמית □כליות כהכנוק וכלים אל דרושים רביס בלקי
נוגעים אל אמונה זרה והלא נהם אדבק כי הלא יועילו יסכינו לאנשי החכמה להעמיד
דרושים לכל חפציהם ומהם אקח להכין לי מהלכים חריטים לדרישי קנרקנו ולקה ימנעונ ■

מהם כי הלא אני באמונתי אחיה ילח

בידי מאומה מן היורם כי לא אנא עד קבינת

דבק

כנגד ה׳ בנים אלה ד<ד שלחה בתכמקו כנגד הראשון המניח
אמונתה  :והנד.
קורק ה׳ בקרן זוית ומכניס רתה לביתה אחור יאמר ברוח הקדש כאלו פי ה׳ המדבר

עמה הקשיבה ואל תעמוד בדבר זה בלבד כי חס גס לתבונתי הוא הנמשל

ואומר בני לחכמתי הקשיבה

המוכן דבר מתוך דבר הוא עכין היצר הרע הנדמה לחשה זרה הט אזנך כי
שניהם כא' למודים טוביה :אי יאמר למה שהלב הוה הגדול שגס-סורי

לחכחקי היא הקורה חכמתו •יקברך הבלתי נפדדק מאיכותו הקשיבה כי אנה תעזוב שיש
וכנגד השני אמר לתבונתי
קדושת צפשך מאביך קנך ללכת אחד טומאק גלילי נכריה ;
הטאזנךלומר אל תענה וקאמר אנכי אעשה כדבריך ולהנמתך אקשיב אך אתרי מלאת כי־ישי
מהחכמה אשר אקבל מרבוקיאלכה לי אחרי חדו יי הזרה יתנונקה למלא בה יד מרום שכלי

העבירה כשאין אלהיס כל מזמותיו לכן הה פוץ יאפוץ לשמו' מזמות לבו בל

ישעו חל דברי שק?־ כה יעשה

כל הימים חשר הוא

חי יחן חל לבו להבין

אמרי בינת התורה וישקע רעיוניו להיות חופש כל חדרי משכיות כל דבר

ודכר להכין דכרמתוךדבר וכדבר הוה ישכר מבא לבא בו הרהורים חשר
לא כתורתו יהכרך והן זאת אומרת רוח הקדש כאילו השכיכה או התורה
תדבר אל החיש הישרחלי ואומרת בני לחכמתי

שינמדוך רבוהך הקשיבה

ונס לתבונתי הוח עומק עיון להבין דכר חתוך דבר אל תכח ידך (ב> כי
זה טוב לך

לשמור מזמזת

כיבהשקיעלבכך בתבונת

הקורה ישמרו

מזמותיך מכל רע ולא תהרהר אחר שוס דבר רק טוב ואל התאו' להרפות
ממנה מחמת השכחה ומה בצע

בעמלךחס אחרי עת

מצואזותורה

ומה גם כי גם להעמיק

כלומר הלא אתה בני מקייתש אלי מפאת קדושת נפשך לכן

בקבוצת הקורה תהיה לי מעיר לעזור כי הלא אינך אלא טועה כי

הלא קראה בטיב שכלך איזה חדוד הוא הגדיל

הנמשך מלב בני אדם גס בני איש החומריים

או הנמשך מיוצר הכל מקור החכמה והתבונה וווי פתי יסוד מתבונת הקורה והדודים
הרחיס והנשאים על ידי כמדות שהקורה נדרשת מקובלות מפי ?גבורה אשד לחידודם אין
קצה למבין ומשתקע בפלפול הלמוד הוא תבונת התורה ללכת יחדי הבלי פלפולי שבלי בני
אדם וזהו לתבונתי הט אזנך כלומר לקבונקי כי אלהי ע!לט אני מקור התבינוק הטאזנך
לשמוע דרכי תבונתי על פי המדו־ שהתירה נדרשת ואופן פלפולי הרס ונשא יאנהקעונהז
ותחליפה נבוקי סריקי ( :ב) שנית כי על ידי תבונקי הלא תשתלם עם העיון גס במעשה

כי הלמוד תבונתי הקדושה תביאך לידי מעשה נאמת וזה בג' בתינוק הלא הם במיישבה
דבור ומעשה ועל המחשבה אמר לשמור חזימוק כי על ידי קנונקי ישר יעסקו רעיוני
מזמיתיך תשמר מחזימה חטיועון אשר לא כדת וזזו לשיזור חזימוזחה שאין כן על ידי
החצונים כי תפסיד מזתוקיך להביאך אל סברות אשר לא כקורת ש' ועל הדבור ומעשה אמר

תשכחנה לז*ח שמע עצה והוציא בשפתיך חת אשר תחכם ותבין ויתקיימו

ודעת שפתיך ינצור! והוא כי המשתלם במחשנקו וגס שפתיו בדבור יפעל בפועל מעשה
הדבור אחרי כן והוא כי החטא למה שאין אדם חוטא אלאאסכןנכנש בו רוח שטוק
יתייחס לשכלית ועוב המעשה לדעת וזהו ודעת שהוא מעשה הטוב שפתיך הדוברים בפועל

אשר קנית שפתיך ינצורו אותו אתך כי כלי יקר לבל תחבד דעת התורה

נעשק התורה אתר טוב המחשבה ינצור! הדעת בל תאבדהו פן יכנס הפכו הוא רוח מטות :
הב' לבל תאמר לא תהיה כולי תנויי בנזקי חנחק הזרה רק בתורה אך אחר
ועל
(נ)

בידך כמאמר רז״ל פ כיצד מעכרין כנודע

וזה יאמר ודעת כלוח' הדעה

י הס שפתיך המוצאים אמרי התורה מן הכח חל הפועל וזהו ודעת ט (ג)
ואל תהי חכם בעיניך לאמר החס בער אנכי מאיש לבחור ברוע עצת היצר
הרע כי אחרד נגדו חת כל הארדה הזאת להשמר
כפת תטופנה וכו' ואירא

ממנו כי דע איפה בי

פן יעלה על רוחך שתוכה ככרה כי הלח עזה

כמות אהיה אשר תראה אליך כאמור לך צר לי עלין קלני

מרחשך קלני

מזרועך וגופך כי תסנפס ואני אהבתיך ע'כ אחוז מזה העולם ותענוגי
כיי ארס ושמח כחור בילדותך ולה תתט' על הנפש לסגף עצמך פן יזפול

כך מעט מזער אבינה בספריה ואחר כך אשמטנה ונטשקיה דעאיפה כולא
בנקלה קתלט ממנה כי הלא הנא אליה קש לפרוש ולא מעובה דק מחלקית לשונה כי נפת
תעופנה שפתי זרה נמקק נועם חוליה ולא שקובה כברה כי כל נעימיקיה הוח מן השפ♦
ולחון וזה אמד שפתי הם החצוניס ולא אמר פה או לשון ושמא תאמר הלא לא אביט אל נזעם
מליה כי אטעם מאיכות הענין אם טיג ואם רע לזה אמר והלק משמן חכה לומר לא תעצור
כח לעמוד על עומק הענין בבואך לטעום כי חלק משחן חכה המיוחד לטעימה שתחלרן

ער) כי מי יתןזקרגיש מרירית;
ותשחט וינלע מרירות עומק ענייניה בנעימות אמריה
בהתחלתה כי הדרך אשר באת בה קשוב וכשעיר עזאזל ק7חפ ה בשתי ידיך לאחוריך וקמלט
את נפשך אך את? כי לא תרגיש רעתה עד אחריתה וזהו ואחייקה חרה כלענה אך לא
בראשיתה באופן שלא תפרוש מקתלה עד תלכד במנודה רעה ומרירותה היא קנ<ת בה

למ1ככ ויהי קרוב אצל עצמך כי מי לך גדול ממך ואכול למעדנים ושתה
ממתקים וקרב אל אשה יפה בהתר או באיסור להנאתך זלטוכיך כי ילד א^ה ועליהם
מתח שפתיה חולי תאמר

בלבבך הלא אין זה כי אס

מתיל חדרי השעוה המתרבקת בגבעה כן תראה

מאהכה מסותרת יפיסו

טלפי אמריה

כדבש הנוטף חוצה מתוך חדרי השעוה בעלת הדבקות אך לא כן
חטיף לך הדבש

כי אס אדרבה חלק

משמן חיכה ופנימיותה

םנר1ק

תיסיף דברים מורס מהם

שפתיה צוף דכש אמריה

לך כאלו שפתיה נוטפות

הוא רק וחלק משמן חיכה כי אץ צריך לומר

כי מועצתיה להרבות מאכל ומשגל יביאוניעדדכח כנודע כי הן הנה יהיו

פנימיותה

הדבקים

ג ך נעצם

שאין בתוכה ופנימיותה דבקות שממנו

כי להשמידך בלבבה (ד)

אל הקצה כי אין הזכה כברה

זאל תאמר בלבבך הלא לא תפתה וגס תוכל רק בראשית׳ אך אחרי החילי לשמוע אליה לחאתמיד

העשה אשר שנא ה ,וחטחקי לאלהיס ואס לח אעשה בגינו יחב ואשתקעה לעשית רע הלא

כיוצא

והלא תדמה אותך חל הנופת הניטףדכש

דכש יזה ך נופת חדרי

הוא הפך הדבקות מן הקצה

כהס

והנהבשימעךאל

ואשיבה רגלי כי חראה כי

רע עלי המעשה וחיך

זולת זה ארחה ברע אשר ימצאני גס

חל עצמי ואל בפרי

באופן

כי זאת רעתו תמשל

לאדם להרסו ממצבו ותעמדו ככשיל וכלפות

ותדמה לי כחרב פיות התותב׳ מב צדיה החי קדמת הגוף והב׳קדמת הנפש להכריחני הלח דע חיפה בני כ׳ח המצא תמצא במצוד רעה ותתחיל למושבך
ברשתה זחאספךבמכמרתה כי לא במהרה הנתק ממנה כי הנה זה דרכה כי בראשית נופתחטופנה שפתיה וחשיס מר למתוק עד במתק שפתיה
תדיחו חך אחרי כן תראה לך המרירות כי רע ומר המעשה ותאחוז היא בזקנך עד חעשנו על כרחך שלא בטובתך כי ההלך כעשה בעל הבית

ותשתרר עליך

זיתן עול ברזל עלצואירילא עוד

כי אס שיעשה לך

כהיתר

ואחריתה מרה שלח תצטרך להמחיק אמריה לך רק מרה תראה באחרונה ולא המיש

זכמעצמך הפליג ותרבה

לעשות

מהפליג לעשות רע על היותה

מעשים אשר לח יעשו

מרה

מרירותה כלענה הנדלה על מיס ועל יובל תשלח שרשיה וסרוח חפרח כן תפרה ותרבה במרירות הרעה יוס יוס ולא
הרעה

וחף לא מהטעם השני כי הלא תראה שהיא לך

וזהו

ני עם היותה מרה תהיה
תחדל

על פחגס

מעשה

כחרב ב' פיות לאחיו והכרית את הגוף ואת הנפש ולא חמוש מעשותז כי דע לך שהיא חדה

עס היותה כחרב פיות שכ"כחיתוכה שנץ וחד שהפלפת וכורתת ב עבריך

אלה כי לא תספיק לשוב עדינרחין

שחידודה

ד א

שלזה הודם תמיד לליבונן

!

של

רב פנינים כיאור משלי ה

דרך שגי

#נדות זרות ואשכלית ארורות ומה מתקו אמריו במשל הלענה כי הלא חכמי הטנס יאמרו

שמרירותה כיללת איסיית כן מרירית הזרה הזיית היא

מיייית פניית ארשיוק ממיתות

נא״ת זה יהיה לך תחת מתק שפתיה שבראשונה ותחת חלקית משמן תהפך לך לחקוך וחדה
נחרב פיות חזקכת מב צדדין לרמוז שיחתך ייסחך את  '3צדריך הגוף והנפש יתשכל גם שניהם ו

הד 5ו יזלומי יוחר'

ו/ל•

”אי אליה בבטן המלאה לה הלמוד ומעשה פד בלי די

ארבה בזרה ילא אסור

אז אני

מקדושת התורה ואדרבה אזכה •אבחין ואגלה
את נבלותה לעיני מאהביה ואחשוף מצופי
אעחז' לעוחת׳לנקוש והאביד ילהרוש מגדליה
עד היסוד בם דת איפה בניני יעתהינה

עליך

כי תאמר

ולהבחין וקפו ל

מעשה הרעה והנני

* ועתה בנים יעמעו־לי ואל—תמרר סאמרי־פיי :

משיב על ראשון ראשון רגליה יורדו׳

״ הרחק מעליה דרכך ראל־תקרב ^פתח ביתה:

מות כו' לומר הביטה וראה תכלית

יקחוכו כי הן העמונית ל5ל יקנטל כי העוסקים 3ה יתיייודי לשאול ויתקיים בהס נמצאו
צעדיה תומכים את שאול (ו) ואס כן אשר חשגץ למשפט תראה ותנחין ארח תיי התור?

חתוך רעת הזרה לא תוכל וזהו אדת חיים פן תפלס כלומר אדרבה ירא אני פן ישכרךיק
סנריתה עד גדר תבא לפלס עסה אורח חיים האהתייסהיא התורה ותדמה היותה בשקול
סלש ושיווי  -חד או ירא אני פן תגא עד ;יזקך שוקל כפלם שכלך אחו משתיה! עודפת על
האחרת עם שזו דרך החיים וזו דרך המית וזהו ארח חיים פן תנא לפלם עם הזרה וטוב ממך
הנפל אחרי זאת י-י תשים חית וחיים בכף מאזנים לדעת איזה יכשר •חייתו תהיה אחריתך
להכריע כף דק האמת אך הרע וחר הוא כי תשאר במבול כתא מכמר והטעם כי הלא נעו
מעגלותיה לא תדע ותאבד כי בהשתקעך בזרה אשר רגליה יורדות חותכו' הלא תשתה מיין
אשכלוק מרוריתיה יתשכר עד שינועו ממך מעגלות ארח חיים של תורתנו הקדושה יתבהל
ולא קדע לפלס ערכה ותשאר במצודה יעה וא׳׳ר מעגלותיה לשק נקנה על ארח חיים כי

{ 0לכן זאתעצקי אל
אורח הוא נקבה כמה דית אמר אורחות עקלקלות ורבים כאלה
<ל ד'חלקים הנזכרים אשר יחפצו לבא אל חכמת הזרה שמעתה תחדלו ולא תתפתי להתחיל
בה כי אחדי כן תחפצו להמלט מחצו תה ולא תוכלו וזהו ועקה בנים שמעו לי וכו' כלומר

מעתה טרם תחילו בה יאל תסירו כלל מאמרי פי אפילו אחריהרניתכס בתורתי יזהו ואל
קסורו מאמרי פי (ח) ופמא קאמרו כי לא אגעל רק 5ד' חלוקו  1הסכרים אך לא
נתסשית הלא היא אשר יאמר ני לא יבא עד התחלות רגליה •מצעדיה הס ההקשי' יהקולדות
הבלתי

קשנאך

וכל

פן
ישעה וכל חפץ להאבידך כי הלא כה
יורדת ומשטבת עזלהומקסרגת וזהו רגליה יורדות

חיים וכז' לימי לוין ,תיכל להמלט י הלז! רגליה

הוא ית5רן מנטלי נמצא כי הנדונים נו הס המקיימים איתו ואם כן הרעות אשר יעשו
הנדונים נו יהיו כסחוכות קיומו ואחר ני צעדיה הן הקולדית ופרי גזרותיה את שאול

הזרה

אשר

שנאה

הס רגלי הקישיה גדול? יתענה לושר עליהם יםיוכולה51י^ גזירותתזלדיתי׳הןיורדית מוין
ני יושרי ל 6כדת המה וצעדיה הס פסיגוקיה הנחשנים חשתי רגליה הן התולדות 6יז ש6ול
יתמוכו וזהו שאול צעדיה יתחוכו והוא ני לו ילוייר יעדרו רלוויים לידון גשיוול •ליו הים

תכאבו

תחסבני

אביט וארא׳טוב אוכל ארח חיי*

שלא

בנופלים כי הלא רגליה יורדות מית וכו׳ארח

תחשוב להבחין בפלס

הלא כעיר פרא

מתיך פסולה

וירא אני פן קדנקך הרע' כי פחד ופחת ופת
ייבהלו

דנר ס א זד כי לא מאהבת הזרה אליך תמתיק אמריה

כי רעו׳ כמנורה

הראשונה
החויקך כדרכה לא תוכל לשוב ואולי
שנית כיחחרי
בקרבת *
\!חוגיהרחשוכה
!יקן
שנח
תאמר
כי
לך
תערב
לא
טזמחת היצר הרע מאהבתו אותך יחפוץ
להדבק בך ועל השנית נוראית תפלח

צעדיה יתמכו :
פיות:
י ארח היי□ פן־תפלס נעו ^גלת״דה לא רחדע :

פת ערו׳כזביה ובכלי זין עיקרו אמינית האחת

מלהשכיל

של יצר הביוב אשד יכא ללק ולא יוכל י

(ה)

הלא

כתבתי לך נ'

משפטה כל הימים

וכו' שרגליה וכחותיה יורדות ופועלות מות כי את הצדיק הנקרא חי
יעמדו על ימינו לשטנו עד יעשוהו רשע קרוי מת ואק׳כ עילה וצועדת

ולשלח אותו שאולה ושינה הלשון למה כי יוקר העלה בעלותה

לקטרג

לקטרג מהשר ירדה ברדתה להסטין כי הלא להיותה ממקור הבלתי קדוש

חין תושבו הטכעי גבוה עד מקום הקדש חמנס בעלותה לקטרג תעלה
למעלה ממקום מושבה כד״א ויבא נס השטן בתוכם להתיצב על ה' הכן
לח תצטרך להרבות לפסוע רק ירידה

ברדתה לקטרג

ופסיעה אחת

וזהו רגליה יורדות ומה גס כי העולס העכור הלזה מהקרב חליה וכחיצז

זה טבעה ודרכה לרדת בו כדבר הוזה וזהו יורדות לשון הווה חך העליה
שנית מגבולה ולמעלה

לקטרג צריכה לעשות ב צעדיס אחד עד גבולה

להוריד את החוטא שחולה

וזהו שאול צעדיה יתמוכו כי בעלות לקטרג

תצעד ב צעדים וצעדיה ההם את שאול יהמוכו

ויחויקזהו כל קמוט כי

הלא לו ייזמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם הלא שאול יבילע ויבטל

וכל ישעה

ואיננו

את שאול כל קמוט

וכל חפץ לתמוך

כי חלקה הוא

יצעדו למעלה לתמוך את שחול בהטרגה להכניס בה

לכן צעדיה

את

יתמוכו הנה מזה תדע כי לא

אשר דקרה בשטנה אותן וזהו שאול צעדיה

מאהבתו אותך תפתך (ו) ועל הדבר הב שנס ממצודת רפתה אשר
ובחור בטוב זלהמלט מענה אל יעלה על רוחך טובה הדבר הוה כי הלא ארח חיים

ומאזני שכלך למאוס ברע

פן תפלס וכ'1והוא כי הנה רז׳ל המשילו דרך החיים ודרך המות פ ראה אל ב׳ דרכים האחד קחלתה דרך ישרה ורחבה זכה כל עץ פרי נחמד
למראה ואחריתה עענליס נפתלים ופלזויס צרים צרורים כל חשך טעון ואפלה מנזדח ידח עמנו נדח אל פחתיס ומכשזלוק ופקע ישבר ואין מרפא

והשנית ראשית
ערובה

ולא הדר כקוץ ודרדר יצמיח בז ואגני

מעגל צר כלתי ישר לא תואר לו

בכל ט!ב ושמורת

ויפית מסוס חיני ועדנה

ועונות וחטאים

כי הבא ליטהר ולהיות מתהלך כדרך חמת

היצר הטוב מלכת תל ביק משתה היצר הרע

אני פן קבא לפלס בפלש

שכלך לעומת זה

ומאזני

לדרכה היא דרך המות תאר רוחב קחלקה

רק

וישרים לכל מראה

להסיג ארחות

חיים הלא

מעט אי זה מהן דרך חיים שלא תניחך

כאילו נעו ונסעו משכלך מעגלותיה הצרים לא קדע

בניס טרם תחטאו שמען לי והשתרו פן ז^ תצאו ממשבר בניס וילדי נכרים תחשבו
וקחו עצקי ואל תסורו מאמרי פי

(ח) ולמען תדעי ותשכילו

ביתה והוא הרחק מעליה דרכך כי הלא תאמר מה אעשה

אשת

ראשית דרכו

והנה יקרני

כלומר עתה בעודכם לי בגדר

תחשב תשובתכם

ובזרתדבקז

אליה בל תביאך לאט לאט אל קרב

ביתו ובדרך ההיא באחד

מצידיז שס פתח שער

הלוך ילך ומדי עברו לפני

ביתו ואס עד כמת פעמים

ויריח נופת

מרבדיס ערסה

השנית דרך ביתה יצעד ארוכות וקצרות לזון עיניו מראות ברע ובשלישית רגליו

קבצענה תביאמו ותטעמו

יעשה אותו האדם וחי בו גס חיי העולם

הבח הלא הוא דרך אנשים

יטה אל צד הדרך השמאלי

אשר שס בית היצר הרע

אכול ושקו וקחת אשת ומיעל לוקה וכיוצא בתנה ואוי מי יחיה

כי אס פעם א' יתן אל לבו לאכול ושתו די ספוקו

היצר הרע

אשרכקחלקה כימאדקדיחך "

מי יודע אס ככה יעשה כל הימים אולי בא' הפעמים יפקחו עיניו וישקיף וירא

זמיר ואהלות משכבה ועוד מעט בפעם

הנה לא יבצר

רק את הרחב

תעשו לבלתי התקרב

כהילך כדרך המיוחד אל

גקרב ביתה כן הדבר הזה כי יאמר נא מת אעשה כי הלא דרכי המיוחד לי אשר

באחד הפעמים מדי

זבשרי אכול ולא לסבעה אנסה

נסכה עד נדר שתרח חיים ירא
להביט אל העענלזת הצרים אשר

לי בהעוקכס כי אז הלא כמו זר

איכה

ומיס במשורה ישתה

קבין לאשורך כי טוב ללכת

לכן ועתה בביס כו׳

(ז)

זונה ומי יעצזרכח בלכתו נדרך לתומו לבלתי יקרב אל הצד אשר שם ביקה ללכת חל

פקח ביתה יעציס עיניו מראות ברע

פח במלח

יאכל

אלהעניןאמראלתבטחבך

מעל אלהיך ואם כן איפה כנתה אליך הרעה לא תוכל לשוב כי לא תראה ברע אשר ימצאך

ותחפרו ותאבדו

עיני בשר אך אחרי

מיד כי הלח כ״כ ישכרך מיין

וגס שהחזיק בך תנצל כצבי

דרכה תשר תפשק

דרך מביא שמשה

צר ומצוקה כי

וחל רפאים מעגלותיה ונהפוך

אשר הדורך בס עד שאול ירד בנתיבותיה

עין לח ראתה יעשה למחכה לו ונבא

זנקורה הוא עמל וכיוצא בחלה קך אחרית דרכו
אל כית אכל

תשבע עין לראות טובה

כירכההיח ואין קצה לתבונה והנה כדברים האלה וכחזיון הזה האדם יראה לעיניסשקי דרכים לפניו דרך המות הוא

מרוחב דרכה יתפלשו נתיבים ומעגלות צרים ודחופים

הוא

ואחריתה

מכל נזק עברה משכיות החמדה מור ואהלות עם כל עצי לבוצה כל צפור כל ככף פצחו רנה לא

היטפל בעסקי העולם הזה ותחוותו אשר ענייניו נחמדים למראה רחבים
כדרך החיים

ננף מתנוססות על אדמתו

דרך רחבה מני ים

בשומו אל לנגד עיניו תמיד ולא

לקיים נפשו בגופו וכה יעשה במשגל לקיים מצות
אכלו בסולו

נא אנסכה כשמחה

ואוכלה

ומדי שתו שבמלאת ספקו

למעיניס ואשתה

בכיס עינו ואין ידו משגת הלא בנשך יחן זרכיק יקח ואת אחיו יונה נזילה לא יסיב

הלא למה שכדרך

הזה בת מצדיו

פתח שער

יצר לז ידיחנו לאמרבלבו טה

בצע כי אמנע

טזב מעצמי

ממתקים

ועוד מעט מזער .כי יערבו לו מטעמים אשר אהבויתן

אק רעהו יעשוק ,יד עבי ואביון לח יחזיק

וההיקש בעמן המקנה

בביאה כי אס פעם אחד יכוין לקיים מצות פעס אחרת יקח לו פניית הנאת גופו ועל הדרך הזה יצא יצא עד עשה יעשה חשר שנא ה והן כל
אלה יפעל לו להיות דרכו המיוחד לו לנפשו וג־פו דרך אסר בצדו סס ביתו של יצר הרע ומדי עכרו על פי דרכו לחט לאט יטה אל הצד הרע ויקרב
אל פתח ביתו וביום הכסא יבא ביתו פנימה על כן בא שלמה נחכמקו ואמר

לומר לח בלבד תרחק מפתח הבית

ותלך באמצע תדרך

שמע בקולי איעצך ומורא לח יעלה על

רק ממת שהוא עליה בלתי סמוך אצלה תרחק

רחשך והוא הרחק

מעליה דרכך

והעני; בל תאמר לא אוכל למעדנים

*

להקעכג בדשן ולא אדבר באשתי להק עב ג כאהביס כי הן ות פתח בית אשת זרת הוא היצר הרע אך אוכל ואשתה לקיים אה עצמי וית בשיי ואת רוחי
נגויקי ואקרב את אשתי להבריא אק גופי פן יחלה מרבוי זרע אס אתמיד

מות אפשר תקרב ותבואה אל פתח ביתה אמנם

לפרוש אך מאשת כי הלא בות תתייחס

אשר איעצך הוא הרחץאף ממת

סתוא עליה ולא קרוב

כי תתכל ותשהה

והוא

נפשך כי עדין זה קרוב אל מת פעליה יהיה אך יהיה למען התחזק לעבוד את ה׳ ולמען

ברכו על הארץ ועל המיון

ה כי זה הסלחן אשר לפניך מזבח ה'הוא והלחס אשר אתת אוכל לחס קדש ולרוחני

ולמזון

נמשגל לקיים מצות עונה ומצות פריה ורבי'ולהוריד

הנפש תהפכנז

ותשפיע נפש קדושת מלמעלה בבן אשר תלד

לעומד כ ק מצע הדרך

אך עדין

לאבלבדלקייכו

אשר בהן לך ולמען תקריב קרבן

ומתנם

על ידי טזגהכומ

בחמור עליו ד״ת

וההיקש

לפיערךרמזאסרתשיגין•

רב פנינים ביאור מעלי ה

הכלקי נוגסוק נאמונה רקלמה מליה ובצליה הס הקדמוין אשר הל<? הכ5ה והזמנה־ לנלד

שכלך כה כי נזה ימ^את מתרחק ממה שהוח עליה של זדה דרכך החומרי

וטבעי אליך הוח מ ;כל ומשגל !על ידי כן

אליהן ומהן אקח גש אנכי הכנה אל אחונק

ואל הקרב הל פתח כיתה מת

*-------פתח כיתה ----
תל תוכחתה
ומשם תיכנס
יחכמו לצאת מתוכה אחריהכנסס

(ט) ורז ת הרעת אשר תבואךכי לא

כי לח רבים

!עלי
שעליה ואצלה לתכ ה-אל דרכך האחיד וזהו הרחק מעליה דרכך ש<
והאליה קיסך ליקרנאל עקיז ניקה וקו לקו*
קרמק 57כן האתקר1הוצ 1כי ירא אנביפן
קנא אליה כדרך כל המחזיקים גה וזהו ואל■

ם 5ףתתץ לאח? ם י׳ירךדשא} ף • ־ • •ר ;,י עץ
^נעקרים לחף ועצביך כטרתנכף :יא תחמת

נלכד תתעקד נידון נמהל על מעשה

תרעה אשר תעשה כי •עלזה נלכד
הלח תתכח לחמר אחרי קבלת עונשי

* :5

ולא־^מעתי
^נאתי מוסר ותוכחת נאןל
בקול מורי ולמלמד ,לא^הטירתי אזל :יי כמעט
הייתי ככל־רע בתוף קהל חדה :טו שתה־מיס

אעלה ואראה פני אלהיס כנן ערן

ותתענג על דו כ הקיים והשלום עד
אין קץ על כל התורה

והמצות אשר

הקדמתי כי כפלח הרמון ריקני'

הליחק לחדר שעלי ניזזרקי לזה אמר הרהלן*

מעליה דרכך לומר גס■ כי קנרר דרכן •אחונחך ילא ד<־ינאמונותיה אל קכחר יחקרנ חם-

שחין כן אס עליה שהוא קדוב תתיצב בלכדי ולח תרחק שיזבח ותקרב עד

ותהיה עדי אובד

דרך שני

יד

תיזןכו־
(ט) שן
יזקרג א י רתת 3יקה :
הנה ידענויחרנוקינוז"לנ• כל איש ישר 1י1
לו חלק נגן עדן וחלץ גגהינס וכה כו׳ פולי
שנית הודיעונו כי •טועים הס ההיורדיזז׳
וא נם עולים זנדזני׳קמיד כמאמר הרחלים
נסלכויז תשונה ונזל ננא אל הניאיראתרפן
קקי זכ>'

לומר יהלא נהקקרנן 1אל פקח מקסי

הנה תפרד מקדמוני של עול׳יתתהתך למעיין•
וקה׳־ה קוהא מל הראשימק שהעכתלעשויז

י ה תזכרנה כל צ קיתיך אשד פעלת ונל ?ול

והדר

מלאכי קדש אשר פעלק נפל הקורס

הודךכו׳פן

והחצי* טי הל העיפה מציה אחד קפה לו■
_____
סרקלי׳^חר אשר המה לך נחלק גן עד .ך יהלא
מקננו לאחדים גי אשר זכה יטיל חלקו זיזלקך נגי׳עדן וזהו כן י תן לאחרים יזודך כמדונל*

ממשןאחר הזרה עד גדר תהה חזהא על הראשונות חלילה ואז כל זכיוחך

בדרך הראיון :מה שתים חנה עינית •עתידית לראחי שונע שמחות ותפנוקי עדן ב?
שגית חיים יהל' התענוגים אמר הודן שתתן לאחרים ועל השנות חייה אחר ושנותיך לאכזי•♦

שכי^ כי אתה דע לך כי הלא רעה

תולה גדולה עזמדת

פן התן לאחרי'

לעומתך כי ירא אני

יועתקו מסך וינתנו להחרים כמז״ל זכה

נוטל חלקו והלק תכירו בגן עדן

מהו פן הכן לאחרים הודך ולח עוד אלא שתהא נדון לעולם שתהיה מכת

הרשעים כיורדים ואינם עולים וזהו ושנותיך

והוא הנודע כ*

לאכזרי

השטן הנעפה על ידי העון הוא כעצמו המכה כעושהו נגתינס והוא אכזרי

להכותך נפש וזהו

באמת והנה אס תדון לעולם יהיה האכזרי חי לעולם

ושנותיך אשר היו רחויתחיה אתה חיי' משוללי צער הנקראים שנות חיים

על מציהיך עתה יהיו לאכזרי שיחיה שנות חייס

ליסרה אותך כגהנס

ואתה לה כןרק סוכל הייסוריןש^ין לך מות גדול מהם (י) ושמא תאמר

0ולי יועילו ־הכונו להצילני מדינה של גהינס אחד משתים או הבנים השר
אוליד אס יונה א׳מהסוצדיק יהיה או בממוני אשראיגע להעשיר וחטאי
נצדקהאפרקועוייתי כמיקן עמן כי הלא אפשר בהרשיעך שנהפוך יהיה

בהתמנרך לעשות הרע שכמקוס שעל ידי זרעך הוא

כחך תוסיף אומץ

בקדושק שרש נפשך כביאות של מצוה ובנים כשרים אדרב ירה אני פן
ישבעו ריס הס כהות הטומח' מכתך כין-מקרי לילה אשר על ידי הרהוריך

הרעיסיהנו מזרעך הזרים כמאמר ספר הזוהר ומה גס עתה כביאות
אפרו' ועל הכל אס תוליד באיסור ביאה ואפי'באשת חיקך אס■ בנים
זדים סליד כרוע כוונתך גס כהישבעוזריס כחות הטומחהתחקאשר
היה לך להשביע מכתך כחות הקדוש׳ הקריבי׳ אליך באמת מכתך כביאות

מצות ומים צדיקים ועצביך אשר תיגע להעשיר אולי תתעהד בהרשיעך

•במקוסעש׳ת אוצרות כמעלה בכית־ שרש נפשך

כמונבן המלך אדרבה

יהיו עצביך כבית נכרי הוא מקום כח הטומאה שיהיו כצכידנדלות וחמסיס
ותוציא מזונך לעשות הרע

(יא) #פ

ותמלא מהם

ישבעווכו׳ עז־ שנית קקעקד כי תעסיק נקצחקטעוק והוצ פן ישגעו וכו׳'והואו ׳
( 0פן
כיהן אתת שעמלי קורה ומצוק כראוי יתייחסולמוצזיפין כת צכיכוללחעלם
טפךנפש החוטאת כי טליה נאמרצזרילדך קשי וגס יילאכי עליון החקייתשים אל מקור נפשו '
גילת המקהויס" ממעשה המציק נהנים מזיו קורק חכם שלם בנפשו וכחאארש׳זי׳ל על ירבעם
בן נבט שכמה רבנזקוזלצכיס סח נהנים־ מ׳ח קדדקו זהן הם 5שר סלילו נפדו■ בליחיתהר
•׳ טרסיחסח ו6שס לשימוק זנ6י וההפך-בייצ^לקרבנק רעה והזבה בספרי טועים ,נתסך^הד

אחונקס כי יוסק* א1חץ וכק נכיזוק הטומאה שיהני וישבעו י׳יזלצק טוחאקעון התעסקו נם ■
וזה פן ישבעו זרים כחך כי במקום השביעך אל גיזות הקדש הקרונים אל נפשך ישבעו זרים
הם כחית שלא בלבד ייהנו כי אס נס קשקקע כל כך עד-סיפבעו זדים כיזך ונידקום שב 6על
ידי עסקך בקורה ובמצוק תתייחס לחסגל אורות ומלאכי קדש המקהויס מהם יסגולק מלכב
שלעולם במקום הקדש ועתה יתהפך יהיה כל יגיעךייעצביך אשרקיצע עצמך לעשוק ולהווע
נחזק טימאה נכית נכרי כי על ידי -חאתק טעית זולקרוע הםגר 6קתאקר לפשוק הרצג
נקהזוה כתיק רעים הנקנים בניין נכרי י.צלך׳הוא נכייזקוכיוקכח ושרשהטוחאוק אשר ה*1
נגרי אצל נשמקך ( :יא) ונרמת יכי׳עדכה הגדקי היום6ק כלהרעההבאהעליי י
גהטיקאזנך אל ספרי חכמת טועים אשר נעלילה יועיייך ולא ידעת מעצמך וצונזר לך נ*

יקרך על דברי התראיתי והיא כי 6-
נפיל תפיל לפניה יטתה הננינא לאפגילך את
שכעת אפשר לא יחם לננך לקנל נצמא את דברי הלא תכוה באחריקך ,אמרת 6יך ,נ6
תרעפ
מוסר וכי׳ כלומר ולאה לא קניט אחריק דבר מראשיתו כי הלא כאשר י״,6
באחריתך תנחום נהם ככפיר בכליק בשרך לעי׳ז זקנה ושארך הוא חזונך כד״אשארה ככו?ע
וכי׳ כי כהיותו שלם■ בגופך שלם בחמונך יייא אולם ועשיר הלא קקהולל ,ל 6יזשית ל.
אז הוא כי ה׳ אלהיך ירצך גייסדץ מלית שארך לענוחל י

אני ומעות'לשוב עד
עדי אובד ח״ו לז״א

הן אמת בלא יבצר ממך שוב עד ה חך נס אס תש׳ ב ירח לני פן לא תכהזס

ונהמת נזחריהך כאשר יבואו ימי הרעה חשר

הו לא החזיק לך טולה על

סר כחך לעשוי הרע כי הוא

הרעה וגס

על הביאי עצמי לידי שכרוקיכהקדנר ניע־קך איך שנאקי חוצזר לומר׳הלא לאכנדה^נחתיי
טל אשמקי לו קעאקי לקוחי להעדר מוכיח וחודה צדק ומרים מכחיל באו ריחםץנ ,יר;ע
יצריהקעני כי טעמתי תנפק קטופנה שפקי זרה־ ולא ידעתי גי חרה תהיה באחיינה אך
עקה גדול עוני חנשוא כי יסור יסרוני ויורוני את כל אאר יקרני יאנישנאקי ייוםר'וכו׳

זלנאר הקעק הענין נשית לב איל־ כפל לשינו ונחלות טוניק זה ל׳ פעמים שנאתי חוסי■

מלות בשרך

נקוכחתנאזלבי ולא שמעתי ונו׳ ולמלמדי יכו׳ יי וייחסו הזבד בשתים היישיהת אל החז-ד
והקוכחק סצד עצמן זבאחיונוקאל התורים ומלמדים אך הנה יש הננס ה'דעה והשיל
שייסרוס כליותיהם נפצה טונה כי כליות יועצוק לקחא־ מוסר השכל לבלתוי>טך^,וד,ץן

ישנא שבע

יתנרך וזה יקרא מיושר והדרכה ויש לא יששיקלהס זה עד יהרהרו בלב כי רעה יי .־א אל 1
בסכעיסםאיתי יתברך כי לק ינקה ה־ וזה יקרא תוכחת שיוגיחנו לדוברעיינייי היוכ"-,

כ (יב) ואשרת וכו'הנס זהדדךלדי העברים ומה נס בצי
ה׳ ועסק קורתו־ רתיזונק מהילדות

מוסר לאפר לא לשוה לזולתי לסבול הכאות

סציאוק שנוק תיאה רעת גהינם שלא יחיוך כי6םל.־עקך שהיא עה מחוק באחק :

תכה מיז לבי אעיקרא דדינא שהכנסתי עצתי בה כי יקרני כמכק החכה אק השכור על עשותו
רעה אחר שעברי יין כי לא יכה בי טל פתגם תעשה הרעה כי לבי בל עתו והיין ב-נדאד

<ל רעסן ותשוב עד ת׳ אלהיך בילדות והשחרות כי אז התשוב׳ שלמה אך

ושארך

וסלוקיך לאכזרי ז5היוק כיגס־צוקה הנדון קחי כמוסולידוןיעכ"א וםנקין*חנזר וי״ו לומדי
סניזינה יוחד של שניםהיו! 6םר קהיהלאכזרי הז 6בחינקשנים משוללי צ -רחהפ6זן?ן

בית נכרי אצל נפשך הוא כת

ה' ולמת תנבא עלי רעה לאמי שאהיה

סעשיריסצצזזר מאחרי

קחיד •

נציפן כי ?שנוק חיים שסיה לו לקיזק הם זכה

עקה יהיו לאכזרי האכה נו וזהו

חסרונך עז נא יחי
להשיבך עדיז באשי׳ אקה יהודי (יב) זקזעק עלי שנרך ואמרת איך שנאתי מיסד כי נץ
אצהוס איך פתתרי החכמה הורה-ואפת־לצאקמדת תשה וישראל כיהלאזה טבנ1ה אך שאיתי

הטומאה הפכרי־באמת :
תענה ותאמר נא יש׳ הלא מכני יש׳

בלתי עשתן הרע כי הלא

והיא כי ידענומרניתינונ״ל כי המלאך

המשתית אשר יעשה האדם במגייזו ההוא נעצמו

המכה די זדמבגהינם כמאמר הכתוב וקמומי ביד עזנינו ולכן אשר השפטזבגהינסי ל
יזדם יהיה המ6י!יק החכה נו שנס ו6שר 1׳ חדשים יהיה חצי והסיקה נזה -6
לטטוקיזשר הוי׳ נדון לעולם יחיה המליזך 6כזריסמכלבו חיי עולם לדוןי׳וקו נלהכוקז

ודי לי הוכחת דבריס קשיס

ומת גס כיירחה כשער הרב המלמדו עזרתו מאמרו מה גס חס ־היא מנשיס־

לילקי עשית אק אשר זתס לפחית עד יוי נו
הרעה אפר תמצאנו (*ג) ויש לא יספיק ני
זולתי כהוריו או חוריו שיורוהו ויאמרו לו השמרחלקפך אלא^כי אס יעאב יד עניינם

קרח מניוד המכשלו׳ילדיתן האומרות לריס תחת נע־ה כבני ולא יזנע בו

בראשונה אפי יחדה לך באצבע טטנותאמקחה כי רעה כחיה כאחרינההשלאיתפיקלו
כי יפותה בערינוקסולא ידע איכה יעשה להחלטתמנה עד ילמדוהו הקנכלית לשחור דגליו

לקוץ גס נחוכחת דכריס קשים וכת ידכר למלמדיו הורוני הבלות והבלתי

מלכד ויש שכל זה איננו שיה עד יפיל אל הפחית וילכד נפידיהנה הנצשל ניוכשלק החי חם
י<6נית אחר כל האזהסת האמנרזק הלא יכשל בארנפתם כי היה-ראו־ שמעצמו כליו/א
ייסרוהו 3״יי׳ •015ייעז  '^3ה *'0יי מיי“ *'31י שגשמים כ' אידלר ריע ייוסד תלכי*
בדרך אשר מאם*ס׳ נוסך על זה יוכיחנו לנו לאחר אלקבחרנאסר מאסה׳ פן ימאסך גס הוא

יד כי אחיס ורכיס מועטים המת ללי׳ועוד מעט ימשך מזה

שעוד יוסיף

נחות והדליכוני בדרך שאכיר בת ומאשר ארחק ולא תגערו ביומה ימשך

עוד רביעית לדבר ולומ גס לא ארצה מידכס הורוני ותאמר לי עשה זה

ויזכיחך ולא שוהלו שלישית כילאשחעלקול מוריו האומרים אליו הזהיר תזקפקוקאחדים

ואנכי החזה לי

מתוכה לשר

כי נפת קטופנס שפתי זרה ואחריתה מרה כלענה רביעית למדוהו אחרי כן איריגצל מתנ-
נאמיר אליי הרתק תעליה דרכך כמפורש למעלה יעל ד׳ אלה אנשיו כי תנהוס מנהמת לכר

ליוחח״כגסכזהיגעל

ויפרוס מחיי

(יתמכר לעשות הרע הנה שהן כל

חלה יפעל לן

וקזעק טל שנרך וסל האחד תאחד איך שנאקי מוסר ועל הב׳ וקוכתת נא! לכי יעל הג׳ וצא
כמעתי בקול מוריועל הד׳ ולמלמדי לא הטיתי אזני (יד) יחי יקי והיקה הרעה התקרגשח

וכרוש מזה לך למדוני תורה דרך הלוכה

אעשה והשר אחדל כי כינת לדס
קמרה וידנק בזרה

מעולו מראשיתו בשבט

מוסר ח״א ואמרת ליך שנלקי

אלי מתהויק מעט מעט כי אולי הייתי שב בהחיל־ טרם אכלה להרשיע אך לא כן היס
הייתי בבל רע מיי מיזגלע 3כל "י! י5כל אטאת כי כן דרך כמה חצוניוז
כי אם כמעט

מוסריהוא־הא׳,

פתע תשבר ותקצץ למחזיק בה מאר׳ן חיים כי כרגע קזדיק בי טעית ומשם יפרדחקדחונו של

וזחיכ ותוכחת נאץ לבי הוא הב( :י 0ואח״כ ולא שמעתי לאול מורי
קיאהגוהחיכ ולמלמדי וכו' היא הד לכן עשה זאת איפה בני והדכה
בחור כעצם ולא תירא מהמשך

אחר הזרה ווהו שקה

*מלם ויתפקד לעשית הרע בעיני ־ה׳ יכל עין יפשע רלאעיד אלא נקיך קהל ועדה שיתמכר
לטעות הרט נימיי ס׳ להנטישו בפרהסיא כי זה כל פדי ריע מעללי איש וטלי; חין למסים

סיס מבורך וכו ׳

ויהי נתיך קהל וטדה :

^׳0

מעין המתבאר בדרךהי׳ ■:־
(6י) הנ־

^^יסויונעיםונ־ףהיהפייזסמממסנפים

מנלאליוישיזנסם^

<נש ולמי מיייחוו ואס איורי קלטה אזמלקסמנעינעיוצן וסקי 1ויט ומלא עצמי כללים
■ _
ומחת שההורה כדרשת באוכן הוכן בעצם להבץ־מהץ החכמת אשר למד אמרי בינת דבר מחוך דבר יקרא באר כי הלא הכין ופתח כחכמת מקורות

ומיוע* בינת להבין ולהורדת כבאר מיס חיים נוזלים ונבא אל הענץ אמיו אס תענה בני ותאמר הלא מנעתלי מגא אל חכמת הזרה הן חדבקכי
הי׳יעה !שתרתגי לתמר לחכמתי הקשיבה אכזבתי נע אונךולח לחכמתה וחבזכחה והנה אנכי אעשה כדבריך לחכמתך אקזיבאךאס
ך

□

ג

אנכי

רב פנינים כיאור מעלי ה
אנכי אחזה לי כי רב שכלי ואף גס אחרי מלאת כריסי מן הגמר עודני עיף

הדבר דומה

וצמא לשתות מי חדורים ופלפולים עד גלי די ואתאזה תאוה לצמאי ישקוני

מילתא למילתא

חומץ חכמה נכריה למלא בה יד מרוס שכלי כי ר 3הוא להחזיק ולקבל
ולמה תמנענה ממני אחרי כי לא מאהנתה אשתנה למה אירא מהמשך

כשיאנמיבורו אמנם אשר השיגה ירו לבאר מיס

לוה או לזה

כי כמה דברים תלויים כשיקול הדעת

ויצטרך עמל ויגיעה לשאוב

אחריה עכ׳א  .פתה מיס מבורך וכו'

יבצר או מלאת את החכמה

לומר לא

סכויף תוזליכש מתוף בארה :

או באת גס עד

אשר קבלת מתוריך

תכונת תבונת ועל כל א׳מהכה אומר

לך הס

לרוות צמאונך

;פצר מעינתיף

מעמקי הדברים בטיב עיונו אשר
יעמול בו להוציא לאור משפט (טז)

שתה מי׳מנורך אס לא ידעת בינ׳רק

אמנם הבלתי שומר תבונתו

חכמה לנדה הוסף ללמוד עיד ממוריך הוא בורך אשר ממנו תשתה מאשר
כבוש בו או מחכמתך עצמה אשר למדת

הפוךבהדכולא

בה עד תרות

צמחון שכלך כי לח יחסר כל בה עד תלמי שכלך תרות והלוחי יכילנה ואס
באת עד גדר ביבה שהכינות חכמתך עד שתוליד ממנה כינה אשר תתייחס

בחכמתך לך לבאר נובע למה זה אס צמית והלכת אל הכלים רקיס או נידות
נפוחים לצבות בטן ולנפיל
והלוך "ילך אל מקור

בחרך הנוזלים ונובעים

ירך ולא תשתה מי

תמיד ומי לך צמא במדבר יפצה

פיו אל מיס וכיס נוזלים תמיר

משחת אשר יכובו מימיו ויחליף

ויניחם

טובברע וישחר

מעיינותיך לנבוע

אף במה שהוא

והוראותיו תמיד כמעין מתגבר חוצה ולא ישמור אותה בלבו

תבונותיו

האיש ההוא

מעמד שלשת הדברים ימצחו אתו שזיס לטובה כי לח יצטרך לזולתו *

שאין דבר נעלם ממין •

ג׳ שלא יצטרך לדלות ולשאוב

הכל כשולח; ערוך לפניו רחב לא מוצק תחתיו

אז ברחובות

יהיו לו פלג* מיס ממעינותיו

ב

כי קמיד יהיה

וזהו יפוצו מעינותיך חוצה

כלומר כמי שברחובות ימצא

פלגי מיס כן תהיה כל התורה לפניו כר נרחב בלי טורח עץן לשאוב מימי
התורה כי יתפשט בה כאשר יפרש השוחה לשחות

והנה גס יולא תמשך

אין קצה לנביעקה בלי

מעמקי התורה כי .אס גס יפוצו

ושלש אלה אעשה לי כי לא אשקייט עד יפוצו מעינותי

התורה אשר

הפסק (טז) ולא זה בלבד בפנימיות

כנוזלים

תוך בארו

רק יפוצו מעיינו' נוזליו חוצה

שיסיק

בתוכו

אחר רעת נכריה הלא תעדר ממך כל הטובה הזאת כי הסנע מעלות
בשלש׳ המעלות הגדולות האלה (יז) ושמא תאמר אס כן איפה אס רב

אחריו מקור מיס חיים נוזלים הבלתי מפסיקים וח״כ איה איפא די סיפוק
שכל רחב לא מוצק תאתיוכבינת

חיי התבונה לא יחסר
נמצא כי שתים

הנה טובותיו אחד שישתה מי בורו
ב כי ימצא די מחסורו נס אשר לא
קבל אך עדיין יצטרך לדלות ולשאוב

חרצהברחטתפלגי“מים :־י יהיו־להלבדף ואין
"לזרים

אתה מבקש

ולדלות האמת בטיב שכלו

כי גס אשר לא למדוהו לבבו יבין מתוך הנלמד

כלבה

ודמויי

חוצה אפילו בפשטה היותר חיצוני

שכלי זיוח מבינתי

חוצה ולא אצטרך לעמול בתורה כמעט שהיה הכל לפני

כןולחן ערוך

ובטל הרשני נא ואלכה לי אל זכמת הזרה

מכחינזתיה וזהו חוצה ולא כלכד כדברי עומק וחדוד כי אס אפילו ברחובות

מה בצע

יהיו פלגי מים והוא כי דרך נחלי מיס שבמקום צר יהיה עמוק וכהתפשטו

ותהיינה לי שתי נשים החאת אהובה והאחת שנואה עכ׳א יניו לך לבדך
ואין לזרים אתך כלומר אתה דע לך כי לא יהיו לך המעיינות ופלגי מיס

והנמשל כי גס בדברים רחבים פשוטי׳תעמיק ותפליג כפלגימיסכיאף

ברחובות רק בהיותך לבדך ואין לזרים הס כאות הטומאה הדבקים בורה

במקיס רחב לא יהיה כן אמר כי גס ברחובות

עמוקים

יהיו פלגי מים

אהיה אחרי כן יושב

פלפולים גס שם

וכעוסקים בה שייכות חתך אך אס תקרב ותנא אל הזרה תאבל טובה

ברחובות פלגי מיס

הרבה וירחקו ממפה מעיינות התורה ורוב שיפועה כי אינה דלה עם
נחש בכפיפה וזהו יהיו לך בהיותך לבדך כו ,אך אס לזרים שייכות אתך

תעזוב מקור מיס חיים וקדושים לחצוב בורות בורות נשברים ופלגי מיס

לא יהיו ולמה תחליף רב טוב ברע ומר ־־ או יהיו לך לבדך כל זכותהדברי'

רבים ממעיני הישועה לשתות מיס ממרה ( :טו) אי יאמר על דרך זה

הנחאין לזרים אתך להרים מכשול מדרכיך אס היית מתרפה מן התורה *

נדברים הרחכיסכארץ

מישור אשר

אץ בהם עמקי

תמצא ידך מיס רביס למלחת צמאונך עד בלי די וזהו
הצמא למי באר

נאז&ן תהיה כנן רוה ולא

זה למה תמנעני מרוות צמאוני במימי באר

נכריה לרוות

צמאונך ואנה

צרה נכריה או לקחת ממנה

ה

בינה שתכין לך הדרך

יאמר במה שנשית לב  )1אומרו ונוזלים ולא אמר צובעים
(טו) או
והוא כי נביעה היא מלמטה ונזילה היא מלמעלה כד״ 1
יזלו שחקים נוזלי' מסלע זהוא לומר אל יפתה לבבך לחמר הלא אחר מלאת

לך מתוך באר הזרה ולא

כריסי מחשר כנסתי לי מחכמת התורה ואראה והנה עדין שכלי צזה צמא

מתוך בחרן שתוציא דבר מתוך דברי התורה ולא דבר מתון דברי בארות

לשתות מימי חדורים לרוות צמחוני כי רב הוא וישיאך לבך לשתוא ממימי

מהלכים וחידודים להבין נס אמרי בינת תורתנו על כן עלהא׳ אמר שתה
מיס מבורך כי בו תרות צמאונך ועל דברי חכמת

להבין בתורה למה זה תשהה

חדושיס נוזלים

חמר הזרה כי דברי תורה מדברי מלאכי חכלה לא ילפי'

וז' א בורך בארך

כלומר המיוחדי׳ לך לנפשך שהם מיס קדושים בכלי טהור ולח מיס הזדוני׳
(טו)

ומה נס עתה שע״י הקדושה

מהשמים יהיו בעזרתך

מעינותיך וכן' מרוב תבונה שתושפע בך מה שאין כן

איזה דרך תלך רוח ה'על ידי הזרה לדבר אותך :ד (טו) אי
הלא כתבתי

לך כי לח טוב

נאחרזנה כי רגליה יורדות

ויפוצו

על ידי הנכריה כי
יאמר

לך כי תעסוק

בני בזרת כימרה תהית

מות כו׳ ונהמת

באחריתך ט ואולי יתחמץ

מדודי

באר צרה נכריה אל בני רק שתה מיס מבורך

אשר ברכוה׳ ויש

בז די רוות צמאונך והותר והנני מודיעך כי הלא בחכמה התורה יתרונות
רבות

וחסרונן במים הזדונים

והוא כי הנה לו יצוייר

לא הין גזרה כל

הרעה הכתובה נספר הזה הלא היא משוללת שלימות כי יחסר כל בה
ומשקה אשר ישתה ממנה לא מכורה יהיה כי הכור

רק ומיס אן לשתות

ממנה כי גס הקדמותיה להוציא תולדותיה והיקישיה לח ממנה יהיו עינה
וכה

כנודע

רק מזולתה כאופן שלא ישחה השותה

מימיה מכורה

לבבך לאמר הלא אחזזקי אינשיברשיעי לא מחוקיכן ומי יודע אם טוב וישר

עצמה מה שאין כן כקדושת חורתינו שכל הקדמותיה והנאותיה ללמוד

אני ויגעתי ומצחתי חלק רב וטוב בחכמת התורה ועתה איפה מת זאת
החכמה הזרת כי תפתה וגס תוכל והי תורה והי מצות דמגנו עלן עכ״א

והן זאת נס לז יצוייר יחדיו

שתה מיס וכו' לומר לן הזנח שלא יגורך רע כי תבא אליה הלא לא יבצר

למוריה ממנה יהיו * וזהו שתה מיס מכורך

יהיו תמים באיכותם ומה גס כי איכותם רחוק רחוק

זו מזו אמתהומא

הלא תסכל דיני התורה

דארעא עד רוס רקיעא והוא כי היאמן הס יסופר כי העסק גם
כדברים עליונים לרגל הקדמזתיה ועקבותיה גס כי יתמיד לילה ויום

היתירה ואיסורה ומה גס מאשר יאונה לידך להרים מכשול להפריש בין

כדרושי אלהיותיה שיערה עליו רוח ממרום שאלהים יופיע שליו מסוד

דס לדם ובין דין לדין ולא טוב הדבר תצטרך תמיד ללכת אחר מורה צדק

תנחומיו דברים עליונים אשר

ממך תעדר הטוב כי הלא בהפרדך מן התורה

רק שתה מים מבורך וגס

לגדר שתו מבורך ולא

לא תאמר די כי תגיע

למדרגה שעליה היא נוזלים מתוך בארך עד

הגיעך לשלישית והיא יפוצו

מעיינותיך וכו׳ מת שכל זה יחסר ממך כי תתחר כורה

וענין המשל הוא

ני אשר לן בור מיס מכיכסץ בשתותו מיס לצמאו הלא תועלתו א׳ כי ישתת
מי בורו ולא יצטרך לזולתו אך לעומת זה אס למלאת ספקו יצטרך יותר
מהמכונס בו יחסר לו שנית שיצטרך לדלות ולשאוב מתוך הבור והוא טורח
מת חמנס אשר לו באר מיס חיים

וטזליס הלא ישתה

מי בורו וגס ימלא

למעלה משכל המה ומה גס שיא יושפע

עליו מרוח קדשו אך אמנה אשר כתורת ה יהגה יומם

כפשטה אשר למטה מבאינותיה היא

ולילהלשמה גס

הלא מן השמים יריקו וישפיעו כו

להתכונן בת בינת דברים דקים וזכים אשר יאמר כי הוא זה הופעת רות
קדשו ית׳ למעלת מהשגה אנושית כנודע וכמאמר שלמה בחכמתו כאומרו
על מבקש התורה ככסף וכו' ולעת אלתים תמצא והוא כי החכמה החצונת

למת שהיא טבעית ידמה העוסק

כה לדולה מי כהר כי לא ישאב מתוכו

ספקן ולא יאסר לו ועדין לא יבצר ממנו עמל השאיבה אךאשר לו מעקמים

מטל השמים מעל או מן המיס אשר מעל לרקיע רק מן המי' אשר מתחת
לארץ כן הדולה מבאר צרה לא ישיג מה שלמעלה מהשכלה טכעית על פי

שיפוץ חוצה כלס שוי׳לטובה שמימיו ישתה ולא יחסר לו וישתה וישבע מבלי

ילוד אפה כי מי יתן טהור מטמא

דלי ובלי עמל שאיבה והנה כדברים האלה יקרה

למי הוראה מה בין
כראות

כמאמר חז״ל יעל הלא כה דברי

אל תופשי התורה זהוא

ני אשר הוא בור סיד חכמה מכונסת אשר כנס ולמד מרבותיו

חלק לו בנינה הלא

דם לדם

תועלתו רבה כי הלא אס יצמא

הקדמות חרציות מיוסדות מהשכלת

להריק דעת אלהיס באמצעות דברים תחתיים וכוזבים אך אמנה המחזיק
כתורת ה למה שהיא משתלשלת מאתו ית מתכלית רוחניותה עד דרך
פשטת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה הלא על פי ההשתלשלו'

בין דין לדין ומה גס מהקורות אותו בביתו וכחומותיו

ועדין לא

ההוא ואשר יתקדש העוסק כת כמוה

צורפה לעצמו וכיוצא בו ישתה מי בורו ואז טוב לו מהצטרך לזולתו אך עדין

 ,כאש מה אש כל הניתן ומתקרב לו נעשה אש כמותו וכו' ע*כ דרך סולמה

אשר קנל מרבותיו

ישתלשל וירד מהשפע העליון מסודה הקרב הקרב אליו ית' כללו של דבר

יבצר ממנו

שאס הדין ההוא

איננו מפורש בחכמה

ויצטרך להבינו דבר מתוך דבר והוא לא ידע ויחסר לו י שנית כי גם בהיות

כי על ידי פשט התורה

ההוראה נכללת באשר למדוהו לא במהרה יחזיק בה עד ישקיף וירא למה

ועמוק עמוק מאיכות רוחניות העליונות ידלה הדולה ממנה מה שמעל

השפל מכל בחינותיה

הדומה לבאר שפל גשמי

רב פנינים ביאור משלי ה

טו

לך כי תעסוק בזרה אשד

שני' מפאת גופת כי היא חנדחך עזר כנגדך וזהו אילת אהבי' שהוא של כ

נעליוני כחינוהי* לא השיג מה שלמעלה ואנה תעזוב כבוד ההורה שאפילו

ב׳ חיכו׳ רק חן אז שהוא מפאת ייחס

לרקיע וזהו ונוזלים מתיך בארך לומר הטוב
מתוך בחירך המתייחס לך

אהבי' ועל׳ז לא תהא נושחת לפניך

נפשה עם נפשך להכשר התולדה ולא מפאת החומר והנחתו וזהו ויעלת

הוא הדרך הפשטיי ושפל הלא השתה נוזלים

מלמעלה חתוך בארך אשר למטה וו״א נוזלים ולא נובעים ז

ח' וחל החמר

חן שעם שהאהביס ב׳ החן יהיה

המצא אצלת כתרנגולים על כן אנכי

(טו) עור שלישית כי הלא אס ידרוש

הדורש

לזרים אתך :י"

לרבים

וישמיע

כי רוב האהבה תגרום

^ברוףו׳שמחמאשתן

מצוך שלא תשקיף רק כערך ׳!הבת

מימי מעייני חכמת הורה הלא יקרנו

יחש הכפש כי בזה דדיה כלכד שיגעו
ידירירוירבכל עת בליהזקקרק
לעתו ירועו חךבאהנת הב׳המתחייס׳

כמי מעייני מ־ס שיפוצו על פני חרץ

עת כאהבתה תשגה תמיד :ד ולמה תשגה בג;

חוצה ויאבדו כמיס הנגרים ואין נס
מועיל ומה נס בהזחיל' על עפר ארץ

כי יגרשו רפש ונזיס כן אשר יפוצו מעיינותיו חכמה זרה יהיו אבודים
דבריו ואין בס מועיל לשומעיהם ומי יתן ולא יזחלו על עכורי הדעת

עצמותם השגז תמיד לבלתי
בזרה
פעול למען בחינתה לח שתבטלנה מלבך כי אס גס תאהבנה מצד גופה
כי אס שתשמט ידך כשונה בחותה הבחינה

וות תמיד שלא תעש :כעד

הנפסדות אמנם אס יפוצו

אהבתה הוא מפאת גופה שהוא כגופך אפי' פעס אחת בחופן שכל מעשיו

מעיינותיך ללמד ולדרוש ברבים ממעייני ישועת התורה לא תאבד טיפה

עמה יהיו לשס שמיס בקדושה ובטהרה ובדבר הזה יתקיים יך ברכת טוב

עד ירמסו טיט דעיתיה

זיעפפו שכלם

וגס שלא יהיה נראה ונרגש

להיות מקורך ברוך וכו' כמדובר או יאמר דדיה ירווך וכו׳ מאמר ר חייח

כעולם הוה הצר וזעף הלא ברחובות העולם העליון ?הנה הנס פלגי מיס

בגת׳ דיינו שמגדלות את בנינו ומרחיקות חותנו מן החטא וזה יאמר הלא

כי אשר הקהיל קהילות שיפוצו בס מעינותיך לרכיס

אמרתי לך שאשתך ת־\ה לך אילת ב׳חהבי׳ויעלת חן כמדובר ושמ׳ח איך

לא יעשו טיט או חומר חוצות כמימי מעיינות מיס הזדונים רק פלגי מיס
עכירות כי זה דרכה של תורה להמס זהתקבץ בלבות

תהיה לי אילת אהבי'וכו' אחר שלא יבצר מתאשה עשות נגד ר5יןבעלת
לפעמי' ללח דייך שמגדלת בניך כי דדיה שמניקה את בניך ירוי ך גס אותך

ונפשותס ידבקו

כי הלא ג!יך תשוקתה והיא

רק כל טיפח דבר ודבר אשר תטיף יתקבץ
וזהו ברחובות וכו'

בלי תערובת

שומעיהם לקדשם לכהן לפניו יתברך כי קדש ישרחל

יתכן יורה לנו דרך התנהג האדם בתורה תחלה ילמד

תאהבך יותר מחה שאתה תאהבנה נמצא כי באהבתה אותך תשגה
אתה תמיד מלקיים בה ואהבת לרעך כת ך וזה תמיד (ך) וגס הביטה

ואחרי כן לבבו

בני בזרה אס לאהיתה

ויצמדו לקדושת התורה כי המה גזע משורש התורה כנודע ־

ר (טו) עור

שע׳י כן תהי׳ רוה ושבע רצון • זאת ועיי

הרבו כל האפשר וזה שתה מיס מבורך
יבין דבר מתיך דבר מבינתו

(טז) ואחר כך

וזהו ונחלים מתוך בארך

יפוצו מעיינותיך בהוראותיך חוצה בגלילות וברחובות מושבך

שתעמיד תלמידים הרבה ומה נס למז״ל

פלגי מיס

על ברחובות תתן קולה

שהס

בתי מדרשות מקומות שמרחיבין ד״ת * (ת) יהיו לך לבדך וכו' יאמר

גם שיפוצו מעיינותיך וכו׳

שתעמיד תלמידים הרכה אינך כמטיכ לזולת

אשר הטוב ההוא אשר ייטיב יפרד מבעליו וישאר למקבל לכדי רק הכל יהי

וראה כי מצילה אותך מן החטא כי למה תשגה
לךזוכיתהרהר

בזרה לך ולח יקל בע־ניר

כי הל ז על י* ן

ההרהור

תדבק ותחבק חיק נכריה היא כח הטומאה הדבקה בך בחמת קרי לילה

על ידי הרהור :

ח (יח) והנכון שלא על האשת הטבעית ידבר כי

לא כל אדם זוכה לאשת נעורים רק

על זאת החורת

ליאת תקרא אשת מאורסת כאות ז" ל אל תיךי

אשד שס משה כי

מורשת אלא מאורתה

בת מלכו של עולם כאז״ל בש׳ר על כי ימכור חיש את בתו וכו׳ והשיאה לנו

על שילמדו ממך כי

במתן תודה כמו״ל שלא פגע הב׳ה באצילי בני ישראל נדב ואביהוח במתן

הלא רב זכותם ני אם שאין לוריס אתך כלומר בחלקך על למדך אותס

באהל מועד והיא אשת

לך לבדך כאילו לעצמך הטבת ולא שאין להם זכות

אין מי יטול חלק אתך על דבר שאילו לא נדבה רוחם ללמוד

לא למדתם

כי אס לך לבדך הכל והס יקחו חלק בפני עצמו על למודם נ

ן (יח) הנה

פשטו של מקרח אפשר לפרש על האשה הטבעית זעם

יזכה לכנים וזהו

שעד כה על התורה דגריאמ׳שע״י עסק התור כראוי
יהי מקורך ברוך ומפני שיקרה ירבה הגוי לא יגדיל

משמחה כי הנה לא רכים יזכו לחיות זרע מבני

הנעורים גס כי ילדון כי

חטאת נעורים יעבירון ויחיו זרע מבניוקונים כאופן ששמחת ו מאשת
נעורים יהפך לאבל כראותו ילדיו מעשת ידיו כי אינם עד ישזכ ישמחנו

תורה שלא לערבב שמחת

בתו עד שמחת עצמו

נעורינו מאז נקרא עלינו שם נערות כד״א כי כעד ישראל וכן'

הלא הוא

מיציאת מצרים וכן אמרו רביתינז ז״ל שקודם מתן תורת היתה התודה
כארוסה והיה משה עולת אצלההשמימה כחתן ההולך לבקר ארוסתו

בבית חמיו ואחר מתן תורת אמר הקב ה ועשו לי מקדש שאלך לבקר את
בתי בבית חתכי כדרך המשיא את בתו ומוציאה מביתו שמבקרת אחר כך
בבית חתנו זענין האישות הלא הוא כי כאשד כי יקח איש אשת ובא אליה

יוליד ממנה

בנים כן

בהצטרף נשמת

אשר יעסוק בה

אדם נתירה

שיתחברו יאד בטיב הזרעת הכינה יוליד מלאכים קדושים

וכן בכל מצות

הוא ית בבני זקונים על כן אמר אתרעשותך כלאשרצניתיךלהדכק

ממציתיה יתחבר כח קדושת נשמתו

בתורה ככל הכתוב תכפל טובתך ח שיהיה מקורך ברוך כרוב כניס שנית

פרקליט אחד הן הס בניו

ושמח בקיומם מאשת נעוריך ולח תקוה לשמוח עד בני זקוניך :או יאמר

התורה לחכמת הזרה העילה על ריחך ללמוד כי הלא אס האחרת תקיז

בשום שכל והבין או ,נעוריך ביו״ד וכן בפסוק ואשת נעורי׳ כי תמאס מה

' ענין יו״ד הרבוי ואחשו׳ ידבר על הנושא בת זוגו מבחרותו והוא כי הלא מ
יום קודם יצירת הולד מכריזים בת פלוני

לפלוני והיא הבת זוג היאמתי

והיא מיועדת לו עד אשר יגדל ואס בגדלו יעשה און

לנושאת לפי מעשיו יעבירוהממנו

באופן שאינו זונה

זהיתה לאיש אחר

עד יתקן מעשיו

ולפעמים יזכה לקחתה בזקנותו כי ימות האיש הח אשר לקחה כי זה עכין

לך הלא תיבש

:

אל מקיר המציה

ההיא ויקנה לו

ונבא אל הביאור אמר ראה נא מה בין זאת

מקורך הוא שורש

נשמתך הקדוש

קדושת המילוא העליון את ה׳ אלהיך

כי תפרידנו ממקור

בהפרדך מתורתו זתחליפנה □דה

הטמאה ואיזה הדרך יבורך מקורך מהשפע

העליון להוליד מלאכי קדש

זאתה תשכב עס טמאת וחיית! טהור מטמא ־ שנית כי גס אשד תוליד
ממנה ילדי נכרים יהיו ושמחתך לתוגה תהפך כי תלד לבהלה מלאכי

חבלה יחבלוך וישרישוך מארץ חיים אמנם כי תדבק

באשתך האמיתית

זיווג ראשי ן ושני כמבואר בשלהי הספר כי הזיווג הראשון הזח מח יום קודם

היא התורה אשד שס משה הלא יהי מקורך ברוך הוא מקור נשמתך מושפע

יצירת הולד והיא אשתו מיועדת לו מאתו יתברך עד היותו בר עונשים אך

ממה שלמעלה שפע קדושה להוליד מהתורה ביגיעתך בה ומצ׳־היה מלאכי

אחרי כן לא ימהרוה לו רק לפי מעשיו והוא הזווגהשני האמור נגח אמנם

קדש עד אין משפד כחרס שמקור זרעי מבורך להוליד תמיד וזולת ריבוי
ההולדה שתרבה להולידעיד לך שתשמח במה שהוא מאשת נעירידהיא

אשת ב נעורים כי מח יום קודם
שיעזרהנערוה הראשון היתה לו

למה שהם נמשכים

אשר יזכה לקחתה

בבחרותו על שלא השחית

עונשין בכ״ד של מטה ההיא תקרא
יצירתה ער היותו בר עונשין הוא

את דרכו עם

היותו בר

מיוחדת ואחרי כן כחלק הנערות הב הוא ומן נישואין כהיותו בר עונשין

עתורימהרנה כו הוא יתברך

נמצאת אשת ב'

נעורים אשר לא כחוטא

שבנערות הראשון היתה לז וכשני איכרה עד חכה אחר כך לעת זקנה כי

ימות אשר לקחה ובזה נבא אל הביאור אמר כשהזתך מיס מכורך ונוזלים
מתוך בארך ויפוצו מעיינותיך וכו׳ שהוא תכלית עסק התורה כראוי הנני
נותן לך ברכה משולשת א' יהי מקורך ברוך ברוב נניס ב׳ ושמח כי תוליד

התור שתשמח בילידיך השרפי קדש שמחת עולם כי

מהתורה הן המת יהיוהמשביעיס אותךבצחצחות תענוגי גיע ועטרות
לראשך כמדובר הצל תתן לראשך לזית חן מה שאין כן בזרה כי אס תשכב

אצלה להיות עמת לא יבורך מקורך ואשר תוליד לחרס תתן

ולא תשמח

כהס כי אדרבה יהיו לרעתך כמאמרו פן ישבעו זרים כחך וכו'

למעלה וזהו ושמח מאשת נעוריך
אור הנהגת למוד האיש החכם

כמבואר

ועוד חפשר יאמר כי הלא דרך ישכון

הלא הוא כי אחר מלאת כריסו מן הגמרא

זיתן וו כחי להבין ולהזרו' בין דם לדם בין

דין לדין אז בא יבא אל פרדס

ישמח אנ ג שיהי לך

סודותיה להשתעשע ברוחניות דודיה אהבת כלולותיה בבטן המלאה לה

זוגך כי לא תאבדנה לפי

הלמוד והנה ימצאו ב מדות בדעות יש יאמר די לי בתלמיד הפשטיי ותה לי

מעשיך כי אין לך הכשר מעשים טובים ייתר מזה שהפלגת בעכוק התורה

עיד לעלות במעלות נפלאו' ממני דבר גדול מעשה מרכב' ויש יאחז בקצה

בן חכם כי היא שמחת הנן לאב נאמת כד״א נן חכם

כל זה מאשת

נעוריך הס ב

נעוריך היא בת

שמיס למען

סכנגדו לאמר הלא הדרך הרוחני הוא אשד ידבק בו איש כי בז יבורך מקור

תזכה להתברך בריבוי וכבן חכס ולא להנאת עצמך והנני מלמדך להועיל

נפשו הרוחני כנודע כי מקוד נשח אדם ורוחני! התור' יהיו לאחדי' ולכן בן

בת זוגך שהי׳ הנה אהמהיך לה א' מצד בחינת נפשך ונפש כי חג אחד הנה ג

ישתקע ומן הגמ ודיניוישמט ידו אך הדרך הנכון לא כדברי זה ולא כיכרי
ןה כי א׳ ימנע טוב מנפשו הרמת׳מלהטעימה מדגשת קדושת מקור והשני

ככל הכתוב (יט) אך בזאת שתתנהג עמת

בקדושה ולשם

את הדרך אשר תתנהג עמה והוא אילת אהבי׳ כי' והענין כי למה שהיא

יקרנו

רב פנינים כיאור טשלי ה
יקרנו כאצטגנין ההולך במרחבי חרץ זכאישין לילה י הלוך ילך ומביט
השמימה אל כונני קל ולא ישעה קל הארץ מתחת בצעדי רגליו ונמל יכול

בח הבורות וח הפחתים בלי ראות כדבר הזה יקרה קל

השסכלעסקו

עזלס שלא עלו סברותיהם להלכה ולא-ימיש הל יתברך מחבבה ולא• יקפח

אליעזר הגדול וחין הלכה כמותו כשום

שכרם ומה סיבו דודיו יל עס ר

חלק אל למוד גדול.

מקום וזהו באהבתה השנה תמיד כי בהיות באהבתה שהאהבה השגה גס
שיהיה תמיד לא תחוש (כ) והעולה על רזקך כי טוב לך כי תעסוק כזרה

המניח לירי מעשה ולהבחין בין,קישור להתר כי הלא כשול יכשל כי כסכלו

כי שנגתך בה לא תזיק הנה טעית בחשבונך כי למה השנת בני בזרה וכו*

איסורי תורה יהיה דרכו כהפלה לח ידע במה יכשל וכמעשה דר עקיב
נתחלת שמושו לפני חכמים שנשא על כתפו מת מצוה כמה פרשאות עד

ולזה נשיידלב מה בין זרה

מדת ימיו על מה למעלה

בית

במעשה מרכבה בלי תת

הקברות בחשבו עמת

מצדה אמרו לו

בכל פסיעה

ופסיעה

לנכרית ותות כי זרה היא החכמה

ונכריה היא כח הסומא' הדבקת בה זבסועי'הנמסכי'

קנרע מכל עובר עבירה שקנה לו קטיגור א' הפך תדבק בתורת ה 1אמ

הפכת דמיס כי מת מצוה קינה מקומו על ק טוב מזה ומזה לאחוז בזה ובסי

הלא אס כאשר תשגה בתכמת׳הזרה תהיה מהדבק כקדושה

מזה אלינח ידו "המאמר שלמה בחכמתו באו׳ יהי וכו' לומר הלא כתבתי

חך בס כשהשנה

לך כי בפשטיות התירה ים ויש

כחשר כתבתי על

כמה וכמה פלגי מיס

הזרה לכו

באמונתה כי לא

בהלאחמיש

החרשתי חך

חיק נכריה כי שעת

מהתדבק ומחבק

אמיתת כונתה■ וכונתה האמיתית שתיס רעות הנה ואמרי שקר ומהתלות

יפוצו מעיינותיך חוצה וכו' שהוא גס בדרך החצנני ופשטיי וחף ברחובות

ולפעמי'השובה

בת ילך במחשכי'וטעיות

גדולות מאשר יכונו בתכונת*

מקזס בלתי עמוק גס שס פלגי מיס נס איעצך יהי מקורך ברוך שתתן חלק

ולכן מה בצע כי השגת בורה אס נס בשגגהך תחבק חיק נכריה *

קל מקורך הוא מקור נפשך להשפיע בה ברכה עצמית כי תעסוק כדבק

יא (יט) או יאמר אילת כו' ולמה וכו׳ והוא כתקדים כ' דברים ת׳ מת

אל מקורן ה4א רוחניות סודו' התורה אחרי מלאת כריסך מהגמרא*
ויפוצו מעיינותיך כמפור ולא שתבעל חח״כ בדרך הפשטיי כי אס גס ושמח

בי; החורת הקדושה לטמאה הזרה מכלעדיהטומתה
התור' בהתקרבו אליה טפח תדבק

והסתרה והוא כי

דך טפחיי' וכהחילך

להתבונן בה

מאשתנעורך היא בחינת התורה אשר עסקת בה בנעוריך (יט) כי גס
שהתורה היא חילת אהבים שעיקר עדיבותה הוא בבא אל פנימיותה כאילה

והכסתיך כי יוהד ממה שתרצ' אתת ליינק היא תרצה להניק כי חמך היא

בינה תשכילו

והוסיפי לך בתורת ביכה יקירה על גדר* השתדלותך

שעריבותה על בעלה הוא בבואו אל פנימיותה והרגישו צרות רחמה הלא

וממנ לוקחה נשמתך והיא הבא אחריך כאס הילד איורי ולדה וכל ישעה

הרואי' את הנגלה

וכל חפץ לרווחי יותר מעה שרוצ׳הוח ליינק מה שחין כןבזרה ־ .שנית מ

כן התורה גס הנגלה טוב מאד נושא חן וטוב בעיני אלהיס אך אשר תעשה

תורת ה' והסגיגור הנעשה ע״י עסקך בה כל

מגמתם להטיב לך ולעי

באהבתה העצמית הוא הפנימיות בלבד תשנה תמיד באיסורי תירה כאשר

אשר תבחר והקרב חליתם הגדל אהבקס 11יף עד בלי די זק הס המסיבי*
לך ודבקים בך כעת״ז ובע״ס או הזרה והקטיגור אשרתהויהכהגס

כתבנו שקרה לר עקיב' על כן סזכלך שתי׳וחוז מזה וגה מזה אל הנח ידיך

שהטומאיתהיא תדבק לך לא מאהבת חותך רק להאנידך וכל מה שתחהבי'

בס התורה יעלת חן כיעלת המעלה חן בעיני רואיה

כי אס תעסוק

הוא שדדיה ירווך בכל עת הס ב הדדי' של נגלה ונסתר

כאשרציזיתיך ל• (יה) אר יאמר בדרך אחרת מעין הקן־מיס וימשכו

הגדלהתנכרזתה

כאשר יעצתי כי

כל

בו הכתובים שאחריו והוא טוב לך כי חע&וק בתורתיה'

נזה יהי מקורך הקדוש הוא שרש נשמתך ברוך להוליד קדושה ולא תעשהו
מקור משחת כיחיעסוק בורה ותהפוך השפעאלמקור דמיהטמאה
להוליד ילדי נכרי' כמדובר אצל ועצביך בבית נכרי שנית כי הלא אס שמוח

היא ההורה הקרובה

השמח למה שאתה קדושאימז רק בחשת נעוריך

ודבקה בנשמתך או תקרא קשת נעורינו כי לקחנזה

בזמן שנאמר עלינן

וכרתי לך חסד נעוריך וכו' מה שאין כן בזרת כי ערבת כל שמחה כי לא

כיכח

רע .ומתדכקבוכי הוא

עושת

פועלו

הרעה אשר פשה וקנה לו הקטיגור סתוא הלא הוא

על

יח

ולא אחר המכניע!

זמדכאו זעסגפד בייסורי העולם הזה וגס בגיתנס הוא הוא הקאות!
בפורענות שאול ואבין כד״א ותתיבנו ביד עונינו ונבא הל הביתור אילת

חושק ראשונה

אהבים־ נכו' והוא כי הלא זה דרכו של
חשוקהו והוא משתאה לה רודף

לראותה ותסתכל

הבא בלט אהבת

בה לזון עיניו סמנה

כי מייתן טהור

שנית כי תשבע עין מראיתה ועודנו מתחיה ומשתוקק קריכתה וחיבוקת
שלישית כי יחבקנה ועודנו האב חל התכלית הוא ההזדווגות בה ד׳ כי

מחפה ולא באשת לומר אס

יבא אליה כדרך כל׳הארץ כאשתו לכל דבר והנה בדכריס החלת ארבעתם

הימה רק אל שוכב עס בהמה כי איןזיוזגכס עולה יפה

מטמא ו "א ושמח-בטעס מפסיק קצת ואומר

צהובות

אל

אליך והלא ידעט

הטומחה

המראה פנים

ים לך שמחה והנחה עצמית קיצנה רק מקשת נעוריך

(יט) וכי תאמר

לא ימצא בא' מהנה קירת רוח באמה בראשונה

לח בלבד ישולל עריבות

בלכנך הלא החת תמש יתחמץ לבכי משיתי שומי כל עמלי מדת ימי בתול

כי אס גס ידאג ויצר לו מאד עדיקרת יחלה וכפל למשכב כד״ח מיזע אתה

ה ולבלתי תת חלק גס ג! הזרה א' כי הלא׳התורהישכה היא לי ופרוזטוגמא

ככה דל בןהמלך וגס בשנית לא ישמח כי לפעמים מרוב היותי נס בה כי

חדשה :ב׳ כי נפת הטופנה וכו' והיא מוצאת חן לטעם מילית :ג' והוא א'

יראנה יוס יוס יתמעט חנו בה ויקיץ כמעט או 2ס כי על הכל המצא חן
בעיניו לא ימיש מתצטער כסו שער בנפשו כי ידאג על העדר השלישי' ונם

ישנת לא העת כחדשה ולכןאתאוה אל הזרה כי חדשת היאוהערב ככלה

מהדברים אשר דבר בי למעלה לומר אס הרחב שכלי ויש

ויש

נו לקכל זה וזה ארוה נא צמא וני בזרת כי אולי לא תרתניההורה יוסיוס

 '7כי מי לנו מגיע עד היסוד בסוד ה ופנימיות התורה כי אפס קצהו
נראה הוא דרך פשטה וכלו לח נראה כי לא נוכל לרדת עד סודה וע״כ

מלישית יצטער יו הר כי יתלהב על הרביע״ת

לרעב וידחב דאגה רבת

מאד מאשר כהחלה כי אין לו הכאה בחיבוק חיקה ובהגיעו קל
לאיעצרכח לתקנה :לאט לו

ודבש מצא ישבע':

הרביעית

ויקי :נה ויקיץ בה עד

יגיע באהבתה בחופן שהצד הסוה שבדיתדרנור^שכלס מכאובים ולח ימצא.

סוב לי אלכה לי אל חכמה

נחת הזה לזה אמר כי לא כן חשק מחזיק בהורה כי הלח כל ארבעת זמניו

אשר אשיב כל חפצי בה ואבא עד תכונתה ז ה׳ כי הלא סוב לי כי אעסוק

אל לבו

יאמר קיש לבלתי ההנזת מהניע אל תוכחתה

בזרת כי כל שוגה בה לא יפגום מה שאין כן בתורת ה' תמימת כי כל שוגה

בת פזנס ומהפך ללענה משפט ומורה שלא כהלכה

ביךדס לדס כין דץ

לדין משחית נפשו כי הוא עון פלילי להשיב על כל תלה אמר חילת אהבים
ןכו׳ לומר לא תדמה בעיניך

התורה לחשה זקנה בערך

החיצונה כי לא

כנשיס החיצונות היא כי היא אילת אהבים למאהביה כי תשתעשעכה גס
בזקנותה כנעוריה כאילה על בעלה כי לח ימיש

מאהבתה לאורך ימים

לו וימצא

אלת יערבו

חשק ואהבת התורת

אילת אהבים לומד כי
שיערב

לאישהתשק

כההתכלן

מנוחה על

סרס

יסתכל

מחינה ולא יקוץ

קמיד לחן בעיניו

בענינית

כן !את

בההעשקי

ומתוקה כאילה

ההוא הפך אהבת

בה תהית

בה ולא ימעט

הראשונה

התיה עריבה

יעלה הן

והיא

נשים

אשר היא

בבא

כהחמר־

סעת־האהביס

ועל השניה

לחן עצמיי

והיא

למסתכל

בדובההסהכל ת יוסיוס רק היא

התורה בהסהכלך ביתית עיניך חל דבריה

אחר החלי לחתכה בתקלה כן התירה לדבק בה כי יחבבוה

תמיד על פי

זמאמריההמצא קושכל והערב לך ועל תג אמר דדיה ירווך לומר כי

אמר ויעלת חן ועל הב'

והותאם רב

תבחר זתקדב לחבקה אל חיקה ודדיה הוא לעשות ולמעך דדיה

איכותה ועל הב הוא חן שנהיה

אל השית לב כי

סכלך ולא יהיה למלא ספקך עד התפשט גס בתצורות

הס י״ג

מדוהיה ואופני כלליה אשר ימוץ מהם המיצץבס מדו כבוד עיקרי התורה

אשר חתם הינק עד גדר

הלא אהה הגיש אליה והיא מוצקת עד ירווך דדיה

נעיין הקדמה הא'

שבכל עת ועת ירווך ומת בצע בחלב טמקה אה• תרווה מי הטהורה ועל

שהזכרנו שאתה התחיל לינש אליה והיא הריק לך

עד הרייך זתשביעך

הלא דדיה ירווך הס תורת שבכתב ושבעל פה
הד ייחס הדבר אל מיץ הדדים• לומר

חל יעלת על רוחך סוכה שעל ידי

הפשט קשר תשיג יד שכלך לא התייחסלמגיע

מאליה יוהד על מה שתמרן תמנה ועל תדיאמר כאהבתה

תשנה תמיד

ועושה רושם בפנימיות

באהבתה העצמיית היא פנימיית
והכנס
לימד אס הבא
סודותיה אין צריך לומר שלא הקיץ כי אס סתשגה העיד שלא

היפנו יוצר הכל למען יתקבל ליונק כן הדבר הדה כי התורה חחניתהיא

שהיה הוגה
יקרך כדביאלעזר ברבי שמעון שמשכרותיין ההורה
בה ק״ה לו פעם אחה שהיה טליתו מושלך בשוק של צפרי ולא היה שת

כי הלא ידמה אל

חלב דדי האשת

כי יראה היונק חלב

בעצם רק שהלבישה הוא יה כסשטיותיה

והוא דם באמת

למען נוכל לקבלה בתתלבשות

חומריותיט וכאשר לא יבצר מיונק חלב יינק דס כן לא יבצר מבא ג) פשטה

מהדכק אל סודה כענין כל מצות הנעשית באיברים

וכתנועות גשמיות

ויעשו רושס ברוחניז' העליון באמת ועל תה לומר טוב לי כי אשגה בזרה
זלא בתמיהו' כי אהיה פוגם חלילה אמר באהבה' השגה

לבו אך לא היה כן תמיד יזם יוס רק פעם אחד אך הס תדבק באהבד׳ה
והכנה בפנימיותה בעצם השגה תמיד חס יוס כי כל כך הדבק בך היא
פיחשכדך מיינה ותאחז

בחמשת חושיך

ע־ שלח תרגיש

אלענייר

תמיד לומר אל

העילס הזה ותהיה שונה הסיד כי אס מעט תדבק אהה כה היא הדבר בך
הרבהעדאיןקץ (ך) ושמא תאמר אזלי ד'חלה יהיו לי בחכמת הזרה

שגגת למוד עולה זדון רק התק באמתה ואזאס בשטף רוב עסקך בה
משגה אל תקוש כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת והלא כמה וכמה גדו לי

משיג

הטה אשורה מני הדרך במזיד ונס לא מ־פיון אהבתך והתעסקך בה כי אז

לי לזה חמר

ולחה השנה כני כורת לימר אינך

תצא טועה כלתי

ה-בותה חתו למה התיה אתה שוגה כני הקדוש כזה

שלא תבחין ההפרש

רב פנינים כיאור משלי ה ו
שנין זאת התורה הקדושה אל הזרת והוא כי הלא גס כי בשחיס הרחשונו׳

אפשר לח יעדרו ממנת לפי דעתך כי תהיה לך כחיילת אהבים וגס יעלת
חן על דרך שפירשנו הלא השקים האחרונות העיקריי' אינם חתה כי
הלח ותחבק חיק נכריה והוא כי התורה תמימה כי תחבקנה ותקרב אל

ן יי׳  00הנה

מקיאו׳ אלת יראו בלתי מקושרים אל הקודם
עוד למה כפל ערבת תקעת ופעם יקראנו
יקראנו זד ואס האחד הוא הלוה והשני המלות למה ייחס את
רע ופעם ,
ועוד שחומי נוקשת סותר
*
---------11
הלוה י
׳
לרע ואת המלות לזר ויקרה שיקתפך *

הקודם כי הוא אמר לזקעס לזר כפיך
ואיך יאמר שהיה כשלון דבריה לבד:

דדיה הלא חתה תמוץ מעט ודדיה
ירווך בעצס כי אתה תגש אליה והיא

בןךהורתךז:קחק נכריה  :כ*

מיצקת מעצמה כי שריס נכונו בי״ג

מדותיה וכללית להריק

לך עד בלי

שדים אין לה

די • אך הזרת

זכי

כי נכח י עינ״הרה

ועוד שאו'

דךכי־איש וכל־מעגלתיו מפלס :ככ עונותיו :לכדנו

את־ה^ע ובחבלי חטאתו :תמך;□י הואיסות

ועוד אומי ניבאת

כאין מוסר וביב ארלתו :שנה :

חיק נכריה כי מה שדים לה כי תינק

ב נוקשת באמרתך נלכדת כאמרך

י,

או כי ירווך כי לח

יבקעו בה מעיינו'שפע חכמת יתירה

פיף

על הכנחךכחשר בתורת אמת כענין
ההקדמה הראשונה ובכלל הדבר

והנציסבאת ככף-ךעך לך התרפס ורהב ח1יף:
י ^־תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך :ה הנצל

ירמוז ני כללי התורה ז״גמדותיה

:

ממנת יהיו כי שדים לה צינקמחיכית

היקישיהוכלני לימודיה והקדמותיה
מזולתה המת זלא מינה זבה כנודע ליודעים בה באופן כי שדים אין לה

ועל הד אשר בתורת כי כל מה שתאהבג מעט היא חאהכך הרבה אהבה
תכליתית וכל ישעה וכל חפץ להטיב לך ולדנקך בת אשר הדבק בה הוא
הדבק כחיים החמתייס תפך הזרה כי כל מת שתדבק בה

ובאמונותיה

יותר ויוקר תתנכר לך כענין הקדמה השנית שהזכרנו וזה אמר נכריה
לומר כי מתחלה היתה זרה ועוד תעלת כי תחבקנה שתתהפך לך לנכרי׳

שינה הלשון ואמר

נאק בכף !לא

לטרוח לסלק המלות ולקיים תקיעת

וגס מה ענק או' ורהב ולא

כפיו

חמר וסלס

רעך

י

בכתובים

הקודמים כאשר כתבנו והוא אשר
הנביא דבר ואתה כי לח הזהרת

רשע וכו' הוא רשע בעופו ימות ודמו מידך אבקש

או נתמנה

או הזר

אמנם יגמור אשרהיחל

כצבי

בהמת אך הורת לח נן היא כי הלא

תחלה רק לזר וסת

לרע י גט למה

אמר תקעת* ועוד כי מי ל . 1ידע
שחייב הע;'לפרוע בעד הלוה ושלחיי

קשהזאתאיפ1א'כני

ג

בכף רעך אס

הכף הלא לא ייחסו

הוא תקיעת

רק למחנק חיק בלי דדי׳ וזהו ותחבק
מזיו כבוד עליזן

נוקשה באמרי פיך הוא

ענין נלכד באמרי פיך ולמה יכפול *

למחנק שדים

תחבקנה לא תתייחס

טז

כי אשר בידן למאות

פרנס אן מוכיא שאס נמנע מלהזהיר את הרשע הוא נתפס

ומת תאת ידו ועל זה ידברו הכתובים האלה כמז״ל כמדרש משלי על מי
שנתמנה פרנס ויצדק בזת חימרו אס לומר אם נתמנית לגדול

ורב שהוא

כאלו ערבת לרעך גס יתכן ידבר דרך כלל אל כל היכול למאות כי כלנו

מתנכרת לך להאבידך כי כל חפץ כח הטומאה להדבק באדם לא מאהבתו

ערבים מסיני זה לזה ויהיה או' אס כמו אס תקריב מנחת ביכורים אס
מזבא אכניס כו' ורביס כאלה שהם ודאי והענין כי ככלות שלמת מתוכיח

כי

את כל איש ישראל יברא וימלט נפשו מני שאס הזרה הוא היצר הרע כי

אוהו רק

להשמידו

בחבקך חיקה

ואבדון

וזהו ותחבק חיק נכריה

עדיעדולמוגגו בידו

זידה תהיה בך בראשונה

תהיה נכריה

כי זה דרךכחות הטומאה כמדובר

להמיתך בשאול

בכי שמע בקולי

לקחתה

אחריתה מרה כלענה וכו' ובאחרית פיהו
לשמוע

אמר על אשר לא ישית

אל דבריו וילך אחרית וילכד בשחיקותיה

לבז

הוא ימות באין מושר

באשר ביארנו כלומ הוא לבדו בעינו ימות כי הלא הזהרתיו ואני את נפשי

והרחק מעלי׳דרכך• עוד היה אפשר לפרש בכתובי' 4ת יהי מקורן ברוך
ושמח וכו' שמונה דברים החסרים משרויבלא אשת כמאמרם ז ל בלא

הצלתי עתה בא ויאמר להוכיח במישור את כל איש ישראל יעשה כמעשיו

ברכה בלא שמחה וכו׳ שיהין בשרוי באשה הכבודה היא התורה ובקל יובנו

ישים פניו להרים מכשול הל עזן וכל חטאה מלפני עור הוא הרשע אשר

יב (נא) מקושר

כולם למבין במקראות :

לא טוב יעשה ואמר בני כלומר אשר הוא כשר מתייחס לבני היודע למחות

אל הפסוק הקודם יאמר אחרי שמראש ועד סוף

ניד פועלי און אס ערבת לרעד בסיני שנתערבתס זה לזה אל יעלת על

העכירה

וברוב חסדיו

פרשה זן הפליא עצת

להרחיקנו מן

זלדבקנו באור קדושת התורה כמדובר באר היטב בשני הדרכים הנקמריס

באמת חש שלמה

בחכמתו פן

יאמ לו מה הועלת בחכמתך וכתוכחחך

זעצתך ץ כי הלא טוב טוב היה לי מניעת פיך מלהוכיח משני טעמים א׳ כי
מוטב לי שהייתי שוגג ולא מזיד שנית כי גם

כי אהיה מזיד לא יחשב ה לי

עזן כי הלא הכל גלוי לפניו ית כל מעשה איש תשר יעשה ולכן מוכרח אני

רוחך לזמר הלא המלות אשר אני חייב הוא אלהינז מרחם

ירא וישפוט כי איני בן מות על אשר לא מחיתי ביד עושה רשעה כי הוא

היודע ועד כי רע עלי המעשה אשר נעשה

על ידי רשעיס אשר בארץ

המה אך משכתי את ידי מלמחות כי מי יודע

אס ישמעו דברי וכיוצא

ממיני התנצלות כזה ובכן לא יעמיס עלי הוא יתברך
רשע אל ישיאך לבך

לזמר כדבר הזה

את עול סבלו של

ני הלא אס ערבת לרעו תתא

חיק נכריה במזיד

העלה על דעתך כתלו תקעת לזר כפך הוא כי הרשע אשר יהיה בימיך

גלוי היה לפרז ית׳ שתעשנו על כן בא שלמת בחכמתו וחמר על הא' ולמה

הוא רשע בעונו פעל ועשה קטיגור אחד הוא כח טומאה אשר בידו ימסרנו

במעשי כי ידיעתו ית לא תשתנה ותשר אדבק זאחבק

להיות

מדד על ידי

הוא יתברך לדונו בגהנס כענין ותמוגנו ביד עונינו ובכן העלה על דעתך

במזיד

כאלו לאותו זר תקעת כפך כי בידו תנתן במקומו כי לא הזהרתו לבלתי

יתברך

עשוה התועבה אשרעשה ואת דמו מידך אבקש כמאמר הנביא על פי ה
(ב) וש״ת כי לא בשבעת רק שבדבר שפתים הודת בלבד בערבות בסיני

יבצר כי״נזכס עיני ת' דרכי איש ויודע חס ייטיב אן ירע אך לא יכריע כי

ותחת כי נוקשת באמרי פיך בלבד והנך חיזר ממכשול דבריך

כי דברים

עדין הלא וכל מעגלותיו מפלס האיש הנז' אבת תטה בחירתו כי בידו לפלס

לבד היו " חין זה בית מנוה כי מה שנוקשת באמרי פיך

כי בלי למוד לא אדע במת אכשל ואחטא שזגג ולא מזיד ולא אלכד לז״א דע

ונזצדת באמרי פיך כי היה בשעת מתן תורה וידמה לערב בשעת מתן
מעות שנלכד בדברים בלבד כי קן לו ואבי נותן לך הוא קבלן ורבה גובה

תשגה בני

מת

בזרה לומר

שאזכיתך

בטענת

ולמה תבחר

ואערכה

על כי

נכח

לפניך

עיני

שונג ולא

וגס ותחבק

והכל גלוי לפניו

ה׳ דרכי איש

ונכחו הוא מאז הכת על זאת תשני' הכוללת

חיק נכריה

היא לכל עין אודיעך כי לא

ולהכריע ולח יוכרח בידיעקן יק (כב)ועל הא׳ כי טוב היה מניעת מזרים
כ* טועה חקה כי לח ידעת כי שגגת למוד עולה זדון ועזנותיו ילכדונו את

זהות בחבל׳• תטחתו יתמך

הרשע ששגגת למוד עולה זדון על כל חטאתיו

ממנו בלא קנין ושבועה

באומרו שזגג הייתי שלא ידעתי כי לא למדתי (כג) וזאת שנית כי הלא אס
אני המורה לא אלמדך להזהירך שנינו בני תמותה אני שלא הזהרתי רשע

נמסר בידו

ואתה בשגגת למוד שנחשבים עונות

לכן טוב טוב המות

שכינו כאחד וכמאמר הנביא יחזקאל ואתה כי לא

איעצך עשה זאת

איפה כלומר אי פה בעול' הזה טרם תצא ממנו והמסר ביד הזר והכר נא

כי באת

אתה לבדך ולא

(ג) על כן בני שמע בקולי

הוא שנלכדת

ונמסרת ככף רעך אשר אתה ערב לו הוא איש הבליעל
כי עונותיו ילנדוך ואס יתוקן תפטר

התעני תחת ידן

ולך התרפס

והנך

נמצאת תחת ידו לכן

ועשה כל מאמצי כח

ורהב רעך גדלהו

הזהרת רשע הוא רשע

ואמצהו תאת היותו עני ודך כי הכניעוהו עונותיו ואחה תרהיבהו כי
השיבהו בתשוב' ויתקן אה אשר עותו או ורהב אוהו עליך כי תפייסהו עד

הותרתי ויעצתי אותו הוא ימות על בלתי קחת מוסר כלו ,הוא ולא אני כי

חשיבתו למוטב כאשר יפייס איש את הגדול ממנו כן רהב אותו עס היותו

בעוכו ימות יאק דמו מידך אבקש

על כן אמר שלמה בחכמתו עתה אשר

אני הזהרתיו זאת נפשי הצלתי וזהו הוא ימות באין מוסר
קבלו ושמא תאמר הלא לעומת זת יש כלל בידינו

שהוא אשר לא

והוא מוטב שיהיו סוגגין

וצא מזידין לז״א וברוב אולתו ישגה לומר אני אעשה את שלי ואס רב אזלתו

לבלתי שית לב כי חכמה ומוס/אוילי׳ בזו ויעדר שנית ידיעת המוסר ממנו
אז שיהיה גלזי לפני

יקבל אז אניחהו שישגה זזו היא תשובת התום' ז״ל

בגמ שאם לא ידע אס יקבלו נענש הבלתי מוחה אך אס
זאולתז שלא יקבל או

הנח להס יהיו שוגגין

ידע שרב רשעו

זז״א וברוב חולהו

שאניחהו להיות שוגה:.

אז ישגה

רעך כערכך

(ר) וחל תדחה השעה

החן שינה לעיניך כו׳

(ה)

לומר כשאפנה אעשה

כי אין לך לשער

רק אל

בדעתך תדמה אל הצבי

הירא מליצוד ברשת זו טמן לו החפץ יגזרהו בחרמו כן תעלה על רוחך פן

תתעתד ליצזד במצודה

אשר לא

מחית בידו

רק כאילו כבר נוצדח

זהנך ביד הצייד ואחה צריך להנצל מידו ואל תחוש אל כל

מאמצי כח וזהו

הנצל כצבי מיד כי אל הפן תל חון אשר יתעתד לעשות על שלא מחית רק
אל אשר כבר עשוהו מכל מעשה הרעה

אשר פעל ועשה כי אהה פעלחז

על אשר לא מחית ותדמה כתלו כבר נזצדת על הקודם ואס מדמנת טרם
יתטא

רב פנינים כיאור משלי ו
יחטאהרשע באופן שלא נצודת עדיןאל תתעצל זהנצל

פןתנקשוחצוד

ובזה שלא חטא עדין חמשילך לצפור כי תוכל להמלט בנקל לבלתי התיפס
כקודם ני היין־ כצבי השר ככר ביד שהם חרתי לייעותח שהינו קל נצפור
ונס הוא ביד רק כאם'ביד המוקש שלא נצוד ונס חקל לברוח כצפור לעוף:

יט

(ו) אחרי

יחן

שכבר חגרה

לעיניו כא

לאורך ימים

,

מידיו

שלא יאות תשבע עיט

נזוידין קלילין לאורחה רחיק'ומהראוי

לו ידוןק ו ויאמ החס על ימי שנותינו

ראה דרכיה וחנכם  :י י אשר אק־־כה קצין שטר

כלל

דרך

בקציר עם היות שלחם חוקה כל הימים

אשר היא חיה על

החרמה חטה והצי ומה נס בן ההדס כי חין קצה לאוצרותיו השר יצטרך
לסגל לחיי העולם שכלו חרוך ני שם כיחו ומערכת שולחנו הקמתי והקייס

הזהירו את חשר

בידו למחות או
להשיב אח החוטא מדרכו הרעה אל
שינה

שבחדותז בקציר וזקנתה בקיץ

׳

בצבי מיד ויצפור

ולא תתעצל מהנין כקיץ נוקנזחה עס

שבעי׳שנה כי הבל המה כערך עולה

להזהיר את החוטא עצמו כל יתעצל

ומשל:״ תכין בקיץ רחמה אגרה בקציר מאכלה:

שכלו הרוך יומה ולילה לח ישבותו בני

אל ה ולתקן תת חשד עותו

י* עד״מתי ץצל 1תשכב מתי תקוים משנר-זף :

ארס גס בני איש לעשן ת בכל מלאכה

מלש!ב

כאשר יבא הביאור בסיד

וראשונה

ולחשוב מחשכי' לעשוק בזהב ובכסף

י מעטשנוחז מעטרתנומוד־זמעט  1חבק ידים

נשית לב כי הכה מאו׳עצל יורה כי נא

לשבב :יא

וזריזות וחאימרו
לל^י זהירות
זחכס יורה כי בא להוריה להדס דעת

לכלכל חת

ובנחושת

ובא*כמהלף ראשך ומחסרף כ^יש

החומר הלז

בהבל ימיו חף נס אשר נגיר מצאה

וחכמה נס נשית לב חל תו׳חשד חיי לה קצין וכו' כי מה עגין הקצין שוטר

ידו למלאת ספקן כימי הבלי זה
מגן
עשר פעמים יצר לו מהשיב ידו מלעמזל תחת השמש לצבור כעפר כצר

דק הכתוב השלישי תכין

ומה גס עתה לכלכל הנפש בשנות העולם

ומושל חל הכינה לחס שיחכה

ולא יצדק כזה

בקיץ לחמה זכי׳ וגס כפסוק ההוא ראוי לדעת מה זה שנותו

מנעוריו וגס עד זקנה ושיבה

אה טעמו

הנח תשר תחיל לספור כי אין מכפר ומה נעשה ליום פקודה מה כדכר

דברים המה

ומה נצטדק כי השלכנו אחרי גוונו כל עמלנו מנעורינו ומהי נעשה
לביתינו בחי הכפש לעילם שכלו חרוך ולח למדנו חכמה מהנמליס עס

סללו יפית א' זהירותה הנמרץ שעם שכל ימי חייה ששה חדשים ומאכלת

לח עז ולא

אוצר לאחרי מותן כי

תטה ; חצי לא חמיש מהעמים ו הביא מכל מאכל אשר יאכל יו׳יו© עי יאצור

יהמרז כמהמר רכי שמעון כן יוחאי עליו השלום נס שחטה וחצי יספיקנן
אולי יגזור ת' להאריך ימינו לא יחסר לחמנו ימה גס עש כני ישראל שכלם

ב בנאמניתת וחוהבה את רעה כמוה וחטה שהחזיקה אחד מהנה ועזבה
שלישית חכמה בענין שלשה חדריה
לא אחת כהן תגע בה יד לנעלם *

צדיקים ויש להם חלק לעולם הבק כאמת ולא כספק

מהכנה להגירה ומקיץ כקציר ומלחה למאכל ואו' תכין לפון עתיר וחגרה
לשק עכר

:

והנה

רניתינוז"לדב־ו כשבח הנמלה ובג׳

אוצר ברוב תכיאות עד אומרם ז״ל שבדקו ומצאו במחתיתה כמה כורין י

תחתיים שניים

ושלישי□

ותשס בשניה

חטה

ושעורה

וכוסמת ולא

בראשונה מפני הדלף ולא בתחתונה מפני הלחות וכיוצא בדברים אלה
בשלשת הסוגים

ועל חלה בת ללמד לחדם דעת לאיש ואיש די מחסורו

אשר יחסר לו :

והנה הנקל ללמוד ממנה הוח הזהירות בלי הסתכלית

לב כי בלכתך בדרך ויקרה קן נמלים

לפניך דרך העברה עיניך תרחנה

מרוצתם לצבור בר כחול הים אך אל הב' צריך הסתכלות יתר חל דרכיה

בינת אדם למו ויכלו

ימיהם לחציר

כנמלה ולמה יתעצל

מלעמול אל חיי העה"ב ומהילדות והשחרו הבליהכילו הבלי העה״ז לעכור

עבודה הקדש ולשיס כל מגמת נייחס ומשהם מקטנותם עד בא עת
פקודתם להכין אח אשר יביאו לערוך לפניהם שלחן מלא דשן לע הב
ואזצרותס למלח כי הה המה אלה ימי מגזרי החדה להכין צידה לחורך ימי

עולם ולח ילמדו מהנמלה האיגרת
ואה״כ בזקניתה

לח תשיב ידה

חגירה רכה בקציר הוא זמן נחרזתה.

מהכין כקיץ ונעשה

כן נס חנו לאגור

נכחדות ולסגל תורה ומצות לרוב וגס כי נזקין נכין את חפר נייח^ הע״ה

אמנס כהסתכלות בינוני תכין ותשכיל על יד האחד אשר תחזינה עיניך

לאורך ימיה ושניה חייה(ט)עד מהי וכי נמשך לבאר עצלזי האד ולהוכיחו

תעזוב לארץ גרעינה וכיוצח מדרכי טוכתה ממין זה אך הג צריך טורח
לב לחפיר בדקר ולפשפש כחדריה ולראות איה מקוס תבואתה לכן אמר

עליו ולכח עד תכונת ביאורו נשימה לב החילו בשכיבה וצאתו בשינה 1לא
אמר עד מהי עצל תישן מתי חקוימשנהך או עד מתי עצל תשכב מתי תקום

שלמה לא אטריחך רק חל השתים הראשונות הצריכות אליך עד בלי די כי

ממשכבך ולא עוד ^'שאין הקימ התייחסי השע כ״א  11המשכב והתעוררו'
אל השינה כד״א כאיש חשד יעור משנתו והי"לל העיר משנתך או תקוס

תלויה בה כל החזרה כלה כנודע כי מאהבת לרעך כמוך תלויה כלה חך

ממשכנך אכן יש אנשי׳כי אחרי חשד יעירו משנתם על משכב בלילו'אף כי

בנמשל בס״ד והשנית

הזהירות תלויים כז חיי העולם הבא כאשר יבא

השלישית אומר לך שעל פי דרכך קשית לב אליה חך לא אעשה עיקר רק

עברה שינה מעיניהם ותנומה מעפעפיהם לא ימושו מהתהפך לארבעת

משתיס הראשונות היותר קלות ללמוד ויותר צריכות הנוגעים חל הכשרון

רבעיהסומה

זזת חמר לך חל במלה עצל כלומר חס מוס שבך הוא כי עצל אתה לא

לחיהס ינוחו על משמותם סרוחים על ערסוחס עד איר בקר יזרח שמש

תצטרך לטרוח רק לך

כי בהליכה בלבד

תראה והירוקה

ועל השנית

הצריכה הסתכלות יותר אמר ראה דרכיה כלומר ראה והביט אל דרכיה

שהוא למען תלך בדרכיה מה היא אוהבת רעותה כמוה חף התה כן ועל
פיי־נך

ועל כן לא החמיר בה

וחכם היא השלישית

ולא אמר ולמוד

גס בקור וחורף כי

ואליהם יאמר עד מתי עצל השכב

שס ייחס להם

ופירשו

כי מלבד השינה

השמלה על

ומדי עוברה עודך

שוכב בפאת מטה ובדמשק ערש עד השמש יצא על הארץ וע״כ לא

נחמד

תישן כי ידבר על השכיבה שאחד השעה לומר כי אחר אשר העור משנחך
אבד מנוס ממך ולא תוכל להתאנות כי השינה תקפחך כי הלא מדי עוברה ,

חכמת הו ראה חכמתה כחש בקודס שחמר לך ואמיראה רק וחכם כי יותר

עד מתי עצל תשכב

יצטרך האיש .ל למוד כשרון מחכמה ומה גס שבה טורח מללמוד הראשונות

קימחך מהשינה חכיפה וסמוכה אליה כאשר תעו' מהשינה ולח שתתייחס

ועל כל ח'משתיהן המתיק מהמרו (ז) ואמר על השנית דסליק מינה אשרי

אתה קובע עתים

אין לה קצין שקירא ממנו זמיראתו תגעל בגרעיני זולתה

יחקור על מעשיה ויכנה הס תשלח ידה במלהכת רעת
מושל

ימשול עליה להשיב את הגזלה אשר הגזול

וגס לא שוטר

וגס לא מציאות

אף לא שלא ילקה על

רעתה כקצין כי על כן ידון האדם ק״ו מעצמו כי הן שלש אלה עליו וכל זה

איננו שזה לו להתרחק מהגול

(ח) ואחר דברו

על השנית דבר על

הראשונה אשר הוכיח חח העצל ילמוד מזהירות הנמלה ופי' ואמר תכין

על המשכב מחי יבא

קימתך חל המשכב אשר

שינה מעיניך

(י)

זמן שתקים משנתך שתהיה
להשתעשע

אחר עבור

ואסחענההעצלכימה יסכוןלךקימךמשנחך

כאשר העור ומי יודע אס עצלה תפיל תרדמה

ושינה לעיניך מערב עד

בקר באופן שגס בקומך בהעירך מהשינה יהיה שחר פרוש על ההרים
לכך אמר מעט שנות וכו' לומר אמור אמרתי על פי דרכך כמתלונן עליך

כי למצער
לעצתי

לא יבצר מזה אף שלח תמעט בשכחך

הלא היא מעט שכיח וכו'

אכן אס שמוע תשמע

כי ב' שנוח שלב' לילות יוגבל

בזמן

בקיץ כוי והנה ידוע מרז' ל המחלקים ששת חלקי השנה כי קיץ יקרא חמוו

מועט באופן שקצור תקצר שנח כל לילה ולילי ולא זו בלבד כי אס שקו לקו

(אב וקציר הוא חצי ניסן ואייר וחצי סיון וידוע כי רוב תבואות ימצאו בשדות
בימי הקציר מבימי הקיץ ואמר ראה גס ראה גודל זהירותה כי חשוב ותכין

שאף השעית הקצרות לא

בקיץ לחמה חחרי שכבר חגרה

כריבוי כקציר שקדם

מהכלה שאז היה

עיקר האסיפה ועל כן אמר לשון חגירה בקציר והכנה בקיץ כי מעט הוא
ולהיות כי בחדשי הקציר ימצאו כל מיני מאכלים

ותבואות אמר לשון מאכל הכולל הכל אך

בגרנות ושדוח זרעינים

בקיץ אשר אין בס רק תבואות

תמשך ותנתק ממעט שנית חל מעט תנומות

יהיו של שנות קבע כי אס קי־וב אל שנת עראי כמתנמנס ושמא תאמר ומי

יעצר כח לשנות טבעו

לז א מעט חילק ידים לשכב

כי תמעט בהכנות

המרגילות השעה בחיבוק ידים לשכב וקו לקו תבא  )1מעט שינית
מעט תנוחו' וזה הוכחת מגולה לפי פשוטו אף על דרכי בני איש להצלחת

ואח"כ 11

בתיהם כי השינה ועצלה תוריד* לשערי'

תועיל חריצוחי אס עוני

(יא)

ופן יאמר איש מה

או רוע חולי ינגדוני לזה חמר ובא כמהלך רשיך

אמר לחמה ועל פי דרכו רמז מאמרם ז״ל אשר לא תשלח ידה באשר
וכתה זולתה באומרו מאכלה לחמה כלומר אשר הוא שלה ואין לזרים

כי בהעדר העצלה לא יהיה דלוחך אשר יבא לך קביע ועיקורי רק כמי־לך

דבריו

וחס נם כי חחרץ לא יבצר ממך מחסור מה הנה יהיה לך מחסורך שלא

וממשל משל על בני

בטבע רק השגתיי לטוב לך להצילך ולהגן לך מצרה זולתה וזהו ומחסורך

אדם גס בני איש המתעצלים בבחרותס מלשוב אל ה באומרו כי עוד חזון

כאיש מגן כי כן יגן מחסורך עליך מה שהין כן בהחזיקך בעצלה כי תהיה

למועד בבא עליהם זקנה ושיבה בהתקרב עת פקודתם ויש אשר טרחו
לעבוד את ה בימי נעוריהם ויתעצלו כאשר יבאו ימי הדעה בזקנתם

לך מחסורך כצני' פחיס ולח למגן על צרה שלא חבא •

אחה ועל כן לא אמר מאכל חו לחם רה לחמה מאכלה :
אלה תוכחת מגולה למתעצל

מלאכול מיגיע כפיו

והנה

באומר' כי די להם אשר הכינו בבחרותס ואל שניהם כאי בא ללמד מהנמלה

(ט)

והנה

הדברים האלה נוסף על פשוטן משל ומליצה

כמדבר

אל האדם מה לך נרדם עורה למה תישן הקיצה משכרות

יין

י

רב פנינים ביאור משלי ו
אל אלהיך מולי

יין ענכי אסכלות מחרות הגלי העולם האבד קוס קרא

יתעשתהאלהיס לך ולא תאבד עד אשר לא תחשך השמש
לכך

וה׳ חלהיך ירצך והנה אין ספק

שובאליובכל

כי איש לח בעדר מכל החי

מכני

ישראל מתת חל לבו כימי הנלו לא אחת ולא שתיס לדרוש חלהיס כי נגע
עד לכו

זיעירהו כאיש חשר יעור משכתו והקיץ וריקה נפשו

מכל טוב

הע ה כי טבע כיין מצולות הכלי הזמן ויתעצב אל לכו ואמור יחמי־ העבד

ישראל אהבתי

את אדוני לא אצא חפשי אלכה

ואשובה אל אישי

ופתח

יו

שהוא צדיק בעיניו עשיר ושמח בחלקו וזה עני קרה
חנוני לקחק דבר יוס ביומו ל זס

לו כמקר הרגיל יצל

שולחנו ויין משקיו והפנקס

הקפוהח בספר נכתבין והוא נס הוא לאימישמהת

עכרו מן הביו בידו אישר או פונדיון או סלע ככל

אליו והוא כותב

על הספר לעומק

פתיח וכל

לו ר!ב הימים מדי

הנמצא אקו ומידויתן
יעשה כל הימים

הקפותיווככה

מראשית השבה ועד אחרית שנה שיביאו חשכין והנה אס יאמרו לאיש הזה
בטרם מלאת לו שבת שילומי׳ הרבי הקפותיך הצל ?חנוני מקיף הל ז יענה

ואין סיגר שערי תשוכית וחרחות יושר ליישר ארחותיו ולתת לפניו מהלכי׳

בכל לבו מעט מזער לח כביר

ללכת כהן עד ה אלהין כאריה ישאג כי הוא ישאג מנהמת לבו כי יראה כי

מאשר לקחתי מידו והוא כי איבנו רואה חובה לעצמו ולא ־עת ולא תכונה

עזבו ארדוף מהר אחריו והשיגנו אחזיק

לאמי הלא לחס ביתי רב מחד ואיה איפה יציאות השכת ושמחק י״ט
העצומים והרכים ומה המה אלה חיסרין ופובריונין חשר לקח מידי לע מק

ויתחנן אל ה' כעת ההיא

אזלת יד ה' הטובה מעליו

נדריו כי יחס לבבו לאמר חלהיס

וירב אמריו ויפליא

ויחבל על עצמו לפרוש עצמו מהיום ההוא ומעלה מהבלי

בו ולא ארפנו

בחסידות ויעמס עליו עיל הורה והצית לילה

העולם ותאוותיו ולהתנאג
ויום והנה עודנו

נחמימות לכו לעשות כן במעט רגע והבה לק״אתו יצר

שמוך כלשון רכה כמעלה ארוכה ישיבהו

כאמיר אליו הטבת

עד דכא

לראות ועשה זאת איפה כני כאשר עם לבבך אך מה זה מיהרת להפליא
לעשות אל תכהל על רוחך קל מהרה על כל מוצא שפתיך לנדריך מעתה

כי תפשת מועט תפשת כי חס לאט לך פן נטל תבול וגס חת הכל חבול
תחבול רק העט מעט גרש

תגרש רוע מעלליך אשר עוללת לך זעיר

שס זעיר שס שקמי מעשיך הראשונים תגדע וארזי מעשיס טוביס תחליף
או יאמר חליו לא זו הדרך ישכון אור לעב;ד חת ה עודך מחזיק בעשקיך
מסאיך ומתכך אך שמע בקולי

והן זאת עצת זקן
יתרפה

כל סיפוק צרכי אשר סיפק לי והחיש הלז אתו תלין

חנוני על פנקסו אס עוד

נא ואראה את אשר כתב

דברו לחמר אסורה

הוא ויקח בידו ב לוחות

הפרעזנות אונהפיך

רבות הקפז'עזדפו'על

משוגתו עי־ עת בא

וקרח ושנה ושלש אז

הפנקס אשר כהן אשי־ נתן ואש־ לקח

ראה והנה

הקפזתיו עכרו ראשו כמשא ככד יככדו ממנו ויהי כראותו כי רב מאד חובו
ויתעצב אל לכו לחמר אויה לי כי הייתי כאיש שיכור אוכל ושכע

ודשן מהחנות
לראות

פתוחה כיונה

כי כמרעיתי

אין לב

פותה

ואשבע

פי שנים

לדעת

על ספוק

ועיניס

צרכי חס יום

יעמס לי עול חובי הכשיל כחי עד אשר לח אוכל להרפא ועתה איפה מה

אעשה כי הן מעט אשר היה לפני ונגד עיני

שהיה נושה בי ואחשבה היה

איעצך טוב לך כי תעס!ק ימים קו עשור

במתנת ידי די בער כל חובותי וטעיתי בחשבוני כי במה נחשב הוא כמר

לנדריך עד הסיר מעליך נגעי

מדלי ואוי לי כי עונתי כי מכלי משים אני עניתי מאד הנה כמקרה הכשיל

כפלים בעסקך והרף מכל מוצא שפתיך

עסקיך ואז כשתפנה תשנה

ומי יודע חס עוד רבות

מעותיאשראתו

ותשמור כל מיצא שפתיך כאשר עס לבבך

וכסיל היא שטן

הוא יצה״ר כי יצודנו למדחפותעד

במל ־וכת! למושכו ברשתי כי כל ישעו

וכל חפץ כל יאחז צדיק

דרכו עד יעבור שעת חימוה ותתקרר דעתו ויפתה וגס יוכל כי פתי יאמין

הזה יקרת לאיש הישראלי אשר הוא עשיר בעיניו

ממצות ומעשים מכיס

כי יאמר הלא איש אנכי מדבר ומקיים כל הבא בידי ממצות ה אשר יעשה

אוקס ההדס
סרח עודף

וגס אס מכשלק

עונות וחטאות תחת ידי הלא לעומקם

ועלהעינוק

במעשה המצוק על החטאים

ועל הפשעים

ואשב ואעבוד

שחטאתי ושעויתי ושפשעקי וככה יחשוב כל הימים אשר הואקלוי
כמשוכתו עד יערה עליו רוח ממרום רוח דעת ויראת ה׳ לפשפש כמעשיו

זמס ואשר נדר לא יוקם מוצא שפתיו לנדריו כי תתקרר דעתו מחמימותו
בעצלותו עד יסורו מלבבו והיו כלא היו וכה משפטו כל הימים בכל עת

על כל דבר פשע על קל על חמור אשר חטא על־הנפש מכל אשר יעלה

ויאמר טוב

הדברליטפלכעסקי

עדחקל מעלי וחפנה

את ה לבדו וכה יעשה וכקשר יום או יומיס

בבלתי עשוק אשר

יעמוד

אשר יעור העבד ישראל משנת אולתו לשוב עד ה כי שאור שבעשה ישיאנו
עצה יאחז בעצלה תפיל תרדמה עד ימות ולא בחכמה אך החרד על דבר

ויראת על זכרון לכו אז יראה וכעס כמת לו עונות וחטאים קלי תיליס
חומרי חומרי׳וכל עוד ידו נטויה לחפש עוד יוסיפו להגלויאליו כהנה וכתב'
עד חסר לא שק לכו לדרוש ולתור

אשר כמעט נעלמו מעיניו

אחריהם

אולת רשעתו כי נגע

וכמה דבריס קשיס כגידים שקדם דש בעקכיו מכלי משים ועתה איפה כי

אלהיס בלבבו יחזיק ולא ירפה וירחץ יטהר מכל עון וכל חט חת אשר בטמא

נעור משנת האולת וישם עיניו על דרכיו יכיר מעכדיו כי רכות ורעות

כארי לעשית רצון אבינו שבשמים

היו והוא לא ידע ואשם כי תקפתו שינת מסוכתו ואשר קלים היו בעיניו
קטניס מביצי כיניס הלא יראס הריס נכטניס מבלעדי איסורי קלים

ומיד בהקיצו מתרדמת

ה לא ישמע לקול מלחשי'

בו ויקום ויתהלך בחוץ קל כנשר וגבור

ויעשה ויצליח והן זאת עצת שלמה בחכמתו

כמתלונן על המתעצל אחר

התעוררו לשוב כמדוב'והוא אומרו עי מתי עצל תשכב לומר אתה האיש

כדקדוקיס וסייגים אשר גבלו

השוכב על מטת הכלי העולם וישן מלשוב עד ה אלהיךלא אומר אליך עד

את ראשו למלכו

מתי תישן כי ידעתי לא יבצר ממך מזהה מהתעורר וחשוב מחשכי על שיצאת

תעשה חלף יעבר

מרצון קנך ותתן לב

לשוב אך

תלונתי היא כי אחר

אשר תעיר משבת

אזלתך עודך מסתולל ושוכב במטה עצלוהיך ולא תקום מיד קל כנשר
• טרם יפי־׳ך מחטיאך ויקרר דעתך עד תשוב תישן כאשר בתחלה זז״א עד

מתי עצל תשכב על מטת עצלוחך אחר אשר

נוערה משנתך מתי יהיה

של עולם כי כל העובד

על דברי חכמים וכו'ובשב ואל

על כמת וכמה איסורי עשת

ישים פניו חל כל צדקותיו אשר
להבדיל בין הטמא

ראשונים שישליך האדם חקרי גוו ומחייב

עשת אחר אשר

ובין הטהור ולשקול

שבכתב ובעל פת ואס
תפקחנה עיניו עורות

בפלס ציקותיו אשר עשה ואשר

אשוס אשס בכל עון ובכל חטאת וישקיף וירא כי זה י'
העודף במעשה הרעה על כל

פעמים יהיה סרח

כייתןאל

הטוב'מלבד

לבו להביט אל

סמוכה אל השינה מיד בההעזררך ולא

האלתיס הגומל לחייביס טובות שגמלהו כל טובות לא א' ולח שתים עד כי

שחקר אשר תעיר תשאר סרוח על המטה אשר ישבת בה (י) ואולי תאמר

יחדל לספור כי אין מספר מאשר הודע אליו מבלעדי אשר לח ידע כי הוא

על התור'

יה' עושת גדולו׳ לכדו ואין כעל הנס מכיר בנסו ויאמר בלבו תיתכן לא ינכה

שתק.ס משנתך שתהיה הקימה

איככה אוכל וראיתי באבדן ,עסקי העה״ז אשר לי אס אעזבם
ועל העבידה ומתי אעשה לביתי

לז״א מעט שינוח לקמר

אחוז מזהקגס

ה מכל צדקותי ימי יודע אס ספו תמו מן כלהו'אשר הצילני

ה'ומי לנו

גדול מיעקב ועל כל תיקף הבטחותיו ית אמ קטנתי מכל החסדי׳ ירא פן

מעהקיך  11הנח ידך וזהו מעט שינית כי עתות עסקי העה״ז אשר העוסק
כס ברדס מהע״הב מעט יהיו כי תעשה עיקר מעתות התירה והעבודה

נתמעטו זכיותיו ובלעד׳י זה איה איפת כשרי ן מעשת המצוק יוכלו לימנוק

כס כישן חח כ תכא חל

במספר מצות ה אשר יעשה האדם בהן נחת רוח ליוצרו כי מי האיש יעסה

והמצוהרק

מצות שלא תדמה לאליה יקיץ בה שלא ידכק בידו מאימת מאשר שנא ה מי

כמתנמכס זוכר תמיד בתי הנפש ני העשה מלאכתך עראי ותורה ומצו'

עסק כתור שלא נשתמש בכתר׳ ונהנה מתקרא רבי או נתייהר ובא לכלל

ובראשונה יהיו עתות

היוקסמעט

עסקיך שינית שהשקע

תנומו׳שלא

תשתקע בהם

כישן מהתור

קבע וזאת שנית ק עשה כהיוקך ממעט בעסק אשר

הורגלו ידיך לעשוק

בל הנח ידי־ בטלות רוב הזמן כי הלא למה סעד כה היו עסקניוק לא יוכלו
סאת יישובו לסורס רק למד ידיך יהיו תמיד עסקניות במעשה המצוק ולא

תלמדם להתחבק זו ע״ג זו וזהי מעט חיבוק ידי׳
היית שוכב<ה מאחריה

(יא)

לשכב על המשכב השר

יבזה ובא כמהלך רישיךכז׳והוא כי אס

כעס ולכלל טעות ומי נתן צדקה שלא נתייהר כצד מת או
או בעציין או כעין רעה או בייש את מקבלה וההיקש

סוף דבר כי אחרי שיג
אס בעל נפש הוא נפשו

בכל יתר מצות ה׳

הרעת וישים פניו

האיש מדרכו

כהתימן לחשב חשבונות של מצות ועבירות אשר פעל
עלי! תחבל

לא עשת לשמה

על כל דרכיו

ועשה ככל הכתיב

ולבו חלל בקרבו

ועיניו יעלעו דם

יענה ויאמר אללי

לי כי הייתי כאיש

אמור נאמר לכל א' מאישי ישראל מה טיבך בענידת קוק־ זאת ישיב חנני

ויתמרמר פי מר לו מרובלב נשבר

ה זיש לי יד ישם טוב כישראל כי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא את

נדהס וכגבר עברו יין וכבהמה כבקעה תרד ירדתי וטכעתי כיון מצולת
העונות כאיש כער לא ידע ואחשבה בלבי כי חסיד אני עשיר ומלא מצוק

יום חס פעס בבית ה׳ פעם בחוץ פעם בביתי ובחומותי בחמה מפני
החמה כי מתי אקום ומדת לילה זרת ארכו ובגשמים מפני הגשמי' ביתי

כרמון וקהי לי שינה אולהי כאשר יחלום החולם

מי עשקתי ואת מי רציתי וחמור מי לקחתי ואני תפלת* לה׳ פעמים שלש

בית הפלה יקרא הפלת הערער וכאשר ה אנה לידי ימין

אביון פשוטה

לקבל ויש אתי לא ישוב ריקם ומה ה אלהי שואל מעמי עוד ומי יתן כל עם
ה כמיני היום ואס כמה לי עונוק וחטאים על כל ח׳ כמה

וכמה מצות ה

אשר יעשה אותם האדם יום יום וכמה זנחת וצדקות המתרגשו׳קנצי למלין

והנה אוכל והקיץ וריקה

נפשו וברוך ה'כי הפליא חסדו לי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו ואיקץ
והנה חלים היה כל חפר מוחי והחת היוקי כשבע ילין ממצו' ה׳ הקיצותי

זריקה נפשי כי עוניתי רבי למעלה ראש
הייתי בלבי ואשמח

בחלקי ואני רש

(יתהפך לקבל

כנוריניעשיר

ונקלה עני אני ונויע

אניון משוע

מנהמת לבי כי דלותי מאד ובכי ילדזק לעלות אל ה'בבכי ובתחנונים וצום

0

1

6

ושק

רב פנינים ביאור משלי ו
ושק ואפר וה יגמור כעדו

עדה׳אלהיו

יהי אלהיו עמו

הכתיב ובא

מאמר

והן זה

רישך

ודלוח ך

הרמתה

הנמלה

לומ׳חל

כנרמז למגלה כי תירוש שלום ותרדפהז והאדם

רישיך

כמהלך

כי

המצות

מגן :יל אךםךל^לאי^אוןה^לךעקשותפה :

ורשע

יריעת היותך רש ודל מעושר תורה
ומצ ת רקיק ממך היה זעתהקל
מהרה כמהלך מעט מעט עודך
מחפש יבק לך רישך ודלוהךמן המצו'

יי תהפכות 1בידנו הרש רעבכל-ע-ית □דלם
ישלה' :טי על־מ פתאם יכא אידו פתע ישכר ואין

אשר היה רח!ק ממך עתה יכא נגד
עיניך כי תהיה יוס יום מהלך ומכיר
רישך כי ריקה נפשך מן המצית וגם

נפשו י י* עי נים רמות לשון שקר וירים שיכורת
ים־נ?־ יח לב חרש מח^בותאקתל □:מטהרות

לזה מה יסכןלו יקרא קדס אס יתואר
אחר

דכר

בליעל להקרא

אדס

כליעל וכןהעיל' לתואר איש אס הוא

כשם לווי של און כי בזה יגרע מן
הבהמה והראיה שהלא הולך עקשות

פה והוא כי מותר החדס מן הנהמה
הלא הוא חי מדבר כי הוא יתברך
שם פס לאדם והאיש הזה יעקשנה ועזה עוה ישימנה וזהו הולך עקשות

עינך המחסרים ופוגמי נפשך והיית
מסכל חסרונך עתה תנא אליך
הכרה זו קל מהרה כאיש מגן הממהר לבא כמלחמה מיתר אנשים ככטחו
כמגנו והן כל זה צענין פסיק כי אחרי שובי נחמתי וכו' י

ימצא היותו איש

או ן בעל

הזולת או קריב

אונאות להונות את

שש־ךנהש;איהו~\ושכעתועס־ת

או

איש בעל תואר

ועם היותו

חשיבות

מרפא:

מחסורך קשר היית חסר ופגום מרוב

הגדול כאיכות

אצ״ל

כמהשבודררחדממונא כעני! יהגרגיר כי חם נס על לא דבר כל יזם יגור
מלחמוהוישלח ריב נין אנשים על ידי תכונות רעית וזהו אדם בליעל
כי עם היותו אדם גבוה מעל גבוה
מגדר הנמלה ימצא בו דבר בליעל

במצותה ומה בצע תפשפש במעשיך
מלשוב כאשר ציויחיך ותפנה לבבך

יקחך לבך לקמר כי עשיר אהה
כי הלק רחה כי חס לח תתעצל
מן

ויעל כתשובתו

מבלי שוטר ומושל לא החמוד

גס גרגיר אשר עזכה

רעותה

פה לבלתי דבר מישרים

יאמר

(יג)

או סמעקש הפה האמתי

והולך לקרוץ

ותוה נכון ומחסורך וכו' מז״ל ג־ולה תשובה שזדונות נעשים כזכיות והוא

בעיניו וכו' שהוא פה סל עקשות

נהיות' מחהבה כמבואר אצלנו בס'ד בס' חבצלת השרון וזהו ומחסורך כו׳

על הבהמה ומה לו עיד תלונחשאשוהן אל הנמלה ומה גס שהרע מעשיו

לומר אחדי הכירך דלותך מהמצות

שמה שהוק מחסור לך

תזכה עד

בעקשותו לרמות ולשלח מדנים הפך הנמלה האוהבת רעיתה כמותה

כי החת אשר כראח

ומבקשת שלום ורודפתו כי זה האיש מעקש פיו לרמות ללא תועלת רק
להורות אהבו את רעהו ושרומז לו להועיל! ולבו בל עמו ובמקום שלום

ושוכך מהעבירות כרפוי

הוא העין יהי לך לאיש מגן

משחית לחבלך בהעותךולחשר אותך תהפךלזטת ויברא לך

אפר יהיה לך למחזיק ולמעוז כאיש מנן כמבואר שס

אש־ היק ע״ע השב מכל עין מקיים בי מצות עשה

לופרקלטח

סניגור

מאת עמיתו במקום היותו

ישלח מדנים דרך משל כי ימכור איש או קנה

כי מצות החשיכה

ועושה בו זכות וקיבה

מתווך שלום והנאה ביניהם מתנהג כעקשות פה ועשה עצמן כאוהב אח

עמו לשמרו

או אס ממאן כעסק ביש

כקשר בעשיהו ק מכל מצות ה׳ והיח תהיה

כקישמגן * (יב) ארם

ולא הישרה הנה שמפסיד מותר האדם

ח׳ מהם וקורץ לו בעיניו בל יעשה הדבר ההוא

כי יראת האונאה יקרוץ לו בעיניו יעשנו כי טוב לו ולבבו למרע למען

בליעל וכו'חקרי או׳ כי מהנמלה ילמוד העצל
כי יראו דרכיה שלא

יתאנה ואס לא תספיק קריצ העין מולל כרגליו דורס ברגלו על רגל חבירו

תשלח יד בגרגיר שנגעה רעותה עם שאין לה קצין וכו' ויחלוק על הבלתי

כד״א מוללין מלילות כרומו לו שיעשנו או הפכו ואס לא יספיק מורה

זהירות ואיש אזן נאמנות ואהבת הת רעהו כמוהו

כאומ׳ עד מתי עצל תשכב וכו' מעט שינות וכו'בא עתה

באצבעותיו (יד) והנרמז חושב כלבו שתוכו כברו להנאת והוא להונאה כי

להתלונן על איש אזן הבלתי למד נאמנות והכה זה דרכן של פועלי אין שלא

תהפיכי׳ בלבו כי הפך רמיזותיו הוא מה שבלבו וש״ת א״כ מה הנאה יש לו

למד זריזות

לז״א חורש רע

די שלא ישובו מדרכ על פי מורה צדק כי אס גס ילעיגו לו ומה גה באמור
להס ילמדו

מהנמלה הקלה האוהבת את רעותה כמותה

מזה כי מדינים ישלח כי להיותו גורס בל יחזור

כי הלא יענו

הלק לחפש ולאין דמינו בעיניו נכו ים ושפלים מהנמליס והלא אשר בראנו
אדם קראנו ולמה

זה המוכיח

ואחר יום או יומיס תיכר ההונאה ולא יוכל

הלזה נבזה בעיניי נמאס האדם הגדול

באיכות ויבז בעיניו ללמדנו דעת מאנשי מדות

בכל עת כי לקח לו האון בקנין לחרוש רע תמיד

והקונה ואס יכין כי

והמבלי אין אנשים שלחנו

רעה בלבב הבליעל

וימשך

המתאנה יתקיים המקח

לחזור והמה למלחמה המוכר
אשר נראה לו כאוהנו יריב גס

אתו כאמור אליו למה רמיהני ורק שנאתני ולח אהבתני וז״א מדניס ישלח

לדרזש דרכי הנמלים האמלליס וקין זו רק חרפת אדם כי חרפה היא לנו

כי כל ישעו וכל חפץ לשלח מדני' על כלי מה כעכין המשל הזה אז ההקש

איזה הדרך הלן טוב המדות מבן האדם אל שרץ טמא משרצי אדמה ואמר

בו הפך הנמלה העוזבת הנחתה לבקש שלום ולרודפו (טי) על כן פתקו,

שלמה

מי יחן והיה אזמר כן

מי שלא יצטרך ללמוד ממנה

יכא אידן ולא קו לקו בל תהי לו שהו'

רק המעול

להיות חורש וחושב חיכה ינצל תחת

וחומץ אשר היא עזבה הימנו דורשת שלוס עס רעותה ואוהבה כגופה וזה

אשר היה חורש רע בכל עת וגס כשאידו עליו לח יתמהמ' מלהשכר עד אין

אמר אדס בליעל וכו׳ הוא ההילך עקשות פה והוא כי יבזה בעיניו להלעיג

מרפא תחת היותו חודש רע ככל עת לשלח מדניס על כן כל היום יחרוש

והוא בעיניו

על רעהו כי מכאובו נגדו תמיד הילך ומתמיד אולי ימציא ארוכה ומרפא

בפה הטבעית רק

כפה מושאלת

זשל עקשות

(יג)

וברגליו ובאצבעותיו והוא כי ילעג על דברי פי חכס המייעץ אותו וירמוז
בגאותו אל רעהו בקריצת עין כלומר ראו נא זאת העצה

לקלים מהנמליס ועושה כן לבזות

לעתו

בתנועה הקלה

דברי חכמיס

ולא יחרוש על זולתו לשלח

שמשוה אותנו

קלקלתו וחל יקל בעיניך רשעת משלח מדנים אשר החמרתי עליו כי הלא

וחידותס ואס לא יבין

שש הנה שנא ה' וזו עלתה על כולנה כאשר יבח בס״ד ־־ ג (טז) שש כו'

בקריצת עין אז ירמוז לו רמז

יותר נרגש והוא

מולל ברגליו ואס לק יספיק מזרה באצבעותיו נגד המורה

ראוי לשים לב האס אלה לבדשנא

או נגד אמרי

אין לן חלק לע״ת

הלא כל שס״ה

מצות לא העשה שנא אך ל1מ הלא כתבתי לך כי גדלה מאד רשעת משלח
מדנים אל תחמה על החפץ כי הלא דע לדכי שש הנה מדות רעות

ומי יחן והיה למלעיג הלו קצת ממדת הנמלה

הקלה כי הלא היא תבקש שלום עם רעותה לבלתי נגוע

ה'ומה גס שמונה שפיכות דמים ולא

ע״א זג״ע אמנס לא להזכיר כל אשר שבא ה' בא שלמה כי

עצתו נאומ את איש עצתו הביטה וראה הני רבנן כי במה נחשב האדם
הגדול באיכות בעיניהם והוא גדר אפיקורוס מלעיג על דברי חכמים אשר

(יד)

מדנים וישכבו

בכבוד איש בביתו כי תקנתם *

המשתלשלות מב סרסורי

בגרגיר אשר

דעכירה עינא וליכא והקשה

מכולן הלא היא

מפלק מדנים (ה) והענין כי הלק רוע מדת העין הנה היא לראות ברעה

צנעה זולתה וזה איש און עם היותו איש כי תהפוכות בלבו אחד בפה ואחד

והוא עיניס רמות מסתכל כאסור לו כההוא בן כהן דאמר אבא גבה עיני'

בלב אז שמתהפך תמיד ממחשבת רעה אחת אל רעה זולתה להצר את

הוה נתן עיניו כגרושה וחילל זרעו

רעהו וזהו תהפוכות בלבו ומי יחן והי׳ בתיך הפזכיו מחשבה אחת לטובה

עיניס ורוע מדה המתייחסת חל הלב הלא היק היותו חורש רע ככל עת

גס שיתהפך ממנה רק הצד השוה שבהן שכלן לרעה וזהו חורש רע בכל

ואמר הבה קשה הנמשך מן הלב

עת ואצ״ל במה שבינו לרעהו כ״א גס במה שקינו נוגע !1יז רק בין ראובן
לשמעון מדנים ישלח כאופן כי הנמלה הגעל בהנאתה לבקש שלום ואיש
על כן להיותו משלח
אזן מחשבותיו אך להרע ולשלח מדנים ( :טו)

מהלב שהן שם והנס שקיליס לכוללם ולומר שש הבה

נפשו ופי׳ ואמר

מדנים שונא שלום גס כשמיס ממעל לא ימצא לו מלאך מליץ דורש שלומו

תמשך שנית והוא לשון שקר שקס יאמר לו בעל החשה

להאריך לו רק פתאוס יבא אידו

כי פה א' ישמאילו עליו מיד ולהיותו

בליעל אפיקורוס ישבר ואין מרפא לעולם כי אין לו חלק לעולס הבא

ב (יב) או

•

כרע קרא רום

הנה כי להסתכלות

מהכמשך מהעין כי ג' ימשכו מהעין וג׳

שבאה'אך מהלב

המשך עוד רביעית שימלאו בה מנין שבע והיא קשה מכולן כי היא תועבת
עיניס רמות שהוא בהביטו באשת רעהו

למה תביט כרע הלא ישקר ויתאנה

לומר כי שקר ענה

וכיוצא ומזה

או אשר יוכיחנו
בו וממנה אל

השלישית כי מקנאת חמת גבר כי יחס לככו יכנו נפש או אס יתפש כגנב

יאמר אדם בליעל וכובל יאמר איש על מה זה תבזה את

כי יבא הכיתה לעשות רע ויראנו בעלה יקים עליו וימיתהו כמאמרם ?"ל

איש ישראל ותגרע אליך חכמת אדס ותבונתו מהנמלה

כי נוקף אשה יתעתד על פי דרכו לעבור לא תרצח ועל השלישית הזאת

מהנמלה

הנמשכת מהשנים אמר וידים שופכות דם נקי אך סהמדה המתייחסת
ללב תמשך עוד רעה חולה מזו כי זולת שהם ד׳ ומהעין ג יש עור אחרת

:

כי שם יהיו שופכות דק נקי א* וממנה ישפכו דם ג'נקיים (יח) והוא כי

כי הלא

לא יבא אל הפועל לא יבצר מהמשך רעה

הקלה כי תמיתהו לפניה כתלמיד לפני רבו על כן אמר ומי יתן והיה לומד

ממנה כמז״ל רשלא אומר עלוב הוא האדס הזה שצריך ללמוד

אלו למד ועשה עלוב היה אלא שצריך ללמוד מדרכיה זלאלמדע״כ
והן הס דברי שלמת בחכמתו בתוכחת מגולה וראיה מוחשת

מלב חורש מחשבות א!ן גס כי

שבית

'

רב פנינים כיאור מ^לי ו

יח

סרת והוא שיהיו רגלים ממהרות לרוץ לרעה אשר זמם לעשיק (יט) ומזה

באופןיתקשר בלב זה עם זה וכאשר 'אלסטישסורת

תמשך שלישית והיא כי יפיק מגיס כי אשר ירשנו במרזצקו תל מקו ם ומה

בגמרא ענ׳־ס על גרגרותיך המעשה והגמרא שעש ישהגמרק הוק הוקת
ופירוקים וכיוצא תזכירסלק העולש הלכה למעשה למען תדע מה

להפיק כזבים כי לק יספיק לשון שקר כקשר ברמות העץ כי שם אץ צורך

תעשה

יבירו כי רעה כלבבו ויוכיחנו

על רוע דרכו אוזר

להרבות כזבי כי ל ־ 1היה פועל נרגש
בעצם כמרוצת! לרעה ודי לו להשמט

זל!מר כי לח שם היה מסתכל רק אל
מקוש קרוב תליה חך בתנוע מרוצתו

כי רכה היא יצטרך

לישמט

יהץ לרעה קו יצטי־ך

במעשה המצוה

באופן
עלוזיס
שהוציאם כגרגרותיך
הלמזד זה מעשה (כב) וראה נא מה

ר^רוץלרעה  :י• יפיח כזבים עד ?}קר ומ^לח

טוב לך כי תעסוק כקורה יל? כמנות

מדגים כין אחים :ו נצר ^גי מצות אכיף ו^־תט^

לנדנה כי הלא הזי! סוכה לך בעה״ו

לנקוחך הדרך לעה ולשמר ך בקבר

תודת אסף כ נא ק^רס על־לכף 4תמיד ענדם על־

הפיח

ושלשל כוני׳רביסוהמצאן'כחכוח ומה

ולהיטיב לך נע״ה

בהתהלכך כן*

נעה״ז בשכבך השמור עליך

ת^?ר ?ליף והקיצות היא תעויחף :כי כי נר מצוה
ותורה י

ימציח כוכים רכים וזהו יפיק כוביס
אקחות ומשתלשלות וו בון כד"אאשית

וזהו נסתהלכך

כוי והוא מקמרט ז״ל

תגח^ אתף גשכבף

נרגדתיף :נכ

גס כדרך אדם כזוב שיתפם כי אין
לשקר רגלים ולתקן והעמיד כזבא'

אמך ותעסוק

כקבר

והקיצו היא תשיקך ל ע ה וראוי לפיס
לב במה הנחנו בעה״ז יממה תשמרנו

בקבר ומה

תשי?ט לעה המיס הן

כישע יפיק לו שהוא מלשון פס ואחיות ולא אמר שקרים כאומרו לשון שקר

אמת כי כל הימים אשר האדם חי על האדמה עד יזם המות יתייחס לה" ך

רק כוכים כנודע ההפרש שכין  1ה לוה כי שקר יקרא החיפשרי יהי כדבריו
דק שלא אירע כן וכוב הבלתי אפשרי כן הקיש הזה יצטרך להמציא כוכים

נדרך כמאמר הכתוב כי הולך הא־ס חל בית עי למי כי הלא י1ס י.ס הולך
!מקמעט לקוקו השרשי והמהלך הל; הלא כל קדם ילכו כדרך קי כי הלא

אשר חין למי רגלים לסקןעותתוומהפיחת כוכים הרבה יושקע כרכר עד

הוא יקנרך בקן לפניו את דרך הקייס ואת דרך התוה וכל איש ילך בדרך

יבא להיות עד שקר ומהעידו שקר יסלק מדנים כין תוכע ונתבע כי אשר

יבקר יש בוחר בקיים

עס כעל דינו השוכרו וגס יתלמד מזה

הקייס ולא יכשלו ויטו

הועד עליו שקר לא ישקוט ויריב

להיות תמיד משלח מדגים

ויש בוקר ברע ומי ומי

קמימי דרך ההולכים דרך

אל הרעת ומה גס

מני דרך הטונה

אס יפוקה

בין אחים ברכילות ולשון הרע נמצא הורג ג

למראה עיניו כי יראה דרך רשעי' צלקת והרעה השר קמצי) קת הצדיקים,

ומי שנאמר עליו  $נמצא שע״י זה נמשך שפיכות דמים

ההולכים כקורת ה כמז״ל נחלת הדברים רבה כי נ הדרכים ה ;לה ידמה

משולש מה שאין כן במשתלשל מהעין שלא יגיע רק עד דם נקיא' הנה כי

הא'חל דרך מלא מכשולוק וקוצים כקחלקו וסופו רקב יפה אף נעים והב׳

ראוי להחמיר על משלק מדני׳וג© שמה שחמר למעלה שאד' בליעל מהיותו

דרך שתחלקו רחב ויפה ואחריתו מר ממוק כן דרך החיי' קשה כקקלתו

.האומרז והמקבלו

חורם רע בכל עת שמדניס יסלח כן הוא כאשר ביקר פה ההשתלשלות :
כ (כ) הנה

כתבנו על

פסוק

שמע בני וכן' כי תורה

שקבלנו מאז פעם א' מייקס אותה לאב
אס בנו מסלק ידו חך קורה שבע״פ אשר בכל דור
ונבא חל הביאור אמר הלא צויקיך על

היקה קורת

שאחר הולידו

ידמה לדרך רחבה וישרה בראשיתה כי נראה רשעי׳ יחיו שמנו ע שתו
וכיוצא כזה אך אחריתו כנחש ישוך ובכן יצטרך רחמי שמי' מרוכי' על כני

תתייחס לחם

אדם לנקותם הדרך כל יטו מן הדרך הטונה חמר ראה נח כני כי התורה
הלק טובה לך כי כהקהלכך בעולם הוה שלאקהיה הולך כדרך

מעני כי הן לו

הטובה בעצם רק מתהלך כלקיקכוע כא'הדרכים היא הנחה אותך

העדר העצלה על הקורה והמצוה

והלא סהמ הנני העי לשמור לעשות אך מה אעשה ויכבד
שככקב לבדה הלא

שככתב

עד חין קקר * ודרך המות הלא הוא המשך אחר טובות העה*ז והנאותיו

ודור אט יונקים איש

מפי איש דור מדור הקודם אלין כתינוק היונק משדי אמו

יקל עשוהו אך אין ,לנו

כי יראה האד׳ מכשולו׳ וצרות רעות להילכי׳ בקורק ה'אך שזב חקרי׳ דבר

מצוה הכתובה

בקורה שככתב שאין כקורה שבע״פ קלי תילים של דקדוקים ופרטי' אשר

בדרך הטובה

כל תטה ובלתכשל

וזה אמר

בלכתך * וגס בשכבך כקבר תשמור עליך

בהתהלכך ולא אמר־

ממשול כך

רמת ותזלעה־

בהן כעדי קקלכש והלא די לי אחזיק וקצור מצוק ה׳ הכקובוק בקורה גס

כענין ר׳ קלעור ב״ר שמעין ואחאי בר יאשיה ודומיהם והקציק בתחייה

שארפה מקצק דקדוקי מצות שבתורה סבע״פ כי מי יוכל לעמוד על כלן
על כן אמר נצור כני מצוק אביך שבכתב ואל קטוש תורת אמך שלא הטוש

ליום הדין היא תשיחך ויהיה העכין במה שארז״ל על פסוק למה הרגזתני

דבר מכל קורה שכע״פ שעל המצוק (כא)

ושמא תאמר ומי יעצור כח

לזכור סמיד כל דקדוקי קורה שכע״פ שככל מצות כי רכים המה עד מאד

וכמאמרם ו״ל כקנחומא ט הלא זה דכרי ישראל אליו יק׳ כהר סיני יסיר

להעלות אותי זכו'שחשב שמואל בהעלו׳ אותו הבעלק אוב שהיה יו© הדין
ורגז ופקד והלך אל מרע״ה שיעיד עליו שלח כקב כקורה דבר פלא קייס

אקשוכ יאמר שלתה והקצות ליום

יבטיחך כי הקורה

הדין לא תצטרך להשיח

עצמת אשר תעסוק היא

עם זילקך

מעצת'קשיהך טרם קכקש׳

מעליהם ע!ל דקדוקי קורה שכע״פ כי לא יעצרו כח לקיימם עכח עשה

מליץ טוב ותכטיקך תליץ כעדך ובמקקלשונו קיקן בל יתחמץ לבכנרלומ

ואת איפת ולא ישמטו ממך דקדוקי קורה שבע ׳פ שעל כל מצו׳ והוא קשרם

ועי לנו גדול כשמואל ולח השיחתו התורה והוצרך לבקש חת משת כי הלא

על לבך תמיד

שלא יהרהר לרך שמצות משוללת דקדוקיה שבע״פרת

מקושרים יחד

ולא יתפרדו

אין זה רק בעק רצון ההקצה והתחייה וזהו והקצות אז היא תקדים יתשיקך
למה שהיא עת הצורך יום הדין■ הגדול אך קודם הזמן כאשר היה כשמיאל

ולבלתי שכוח זאת שנית

קעשה ענדם על

גרגרותיך כי הגרגרת הוא הקנה שמשם תדמי יוצא שתדבר נס והוציאם
מפיך מעשת כל מצות עם כל התירה המתייחסת אליה ענודיס זה בזה כי

למה תשיחנו ועדין לא עת הדין הגיע וחס תענה

ותאמר למה אמית

תייחרס בפיך ובלבבך

שאדבק בלמוד התורה כי בהתהלכי קנחה אותי כז' והקיצותי כו׳:
(כג) כי נר מצות וכו׳ אחר אות׳ בהתהלכך קנחה אותך שהוא לי בחייו

במדובר ולהיות כי הגרגרת א' היא נאמר חסר וי״ו ולרמוז שככל אמרותיו

שהולך אל בית עולמו תנזט מהכשל בעין קל עליו יזזנת־

הדבור הנה הוא צרי ומרפא

לזכירה ומה גס כי

יהיו כלולות יחד המצות עם דקדוקיה שבע״פ הטיל יו״ד הרבוי ועל הדרך

האמור היה אפשר גס

כן יאמר אס תקפיץ

לנצור מציק אביך חל תטוש

ביאור ב דברים אקד למת תלה הדבר בקור ולא במצות שגם היא תנחני
בדרך אמת

שנית לבאר מה הן המכשילות

כי מצוה גוררת מצוה י

תורק אמך סבע״פ סאל״כ לא תדע לעשותה כנודע( :כ) או יאמר בשום

שבדרך צריך שהתורה חנקני לסלקן על כןעל האחד

סכל אל אומרו אל קט1ט כי אין נטישה צודקת רק במה שהיה בידו ומזהירו
בל יטשנן אמנם הלא ידענו הסכמת רז״ל כי למוד גדול שמביא לידי מעשת

וכו' לזמר הלא הע־\וכמדוכר בסמוך דומה לדרך אשר ההילך

כת נבון

למועדי רגל כי בה חוסך ולא אור וכשל יכשל אס לק בכר לרגלו

או כאזר־

והנה לעומת זה לא המדרש הוא העיקר אלא תמעשה והכת התירוץ אשר

חס ותן אמת שאור נר לא יגיה אורו כחום צק כי לא ימלט מהכשל אס לא

אנקנו לא נדע מה

<פול לב הדס עליו הלא

הוא כי הנה

במעשה שום מצות לולא

הגמרא שמלמדנו

כאשר קרה לר׳ע

אמנם ההולך בדרך תבוא

אופן עשייתה על אמיתתה

בשקר ברוש על ההרים לא יירא מרככות צנים פחים ותכשולוק חין מספר

במת מצות שקשב עשות מצות ושפך דמים על העדר

כי לחור יוס יראה בעיניו ונשמר מכל דבר רע גס כי ילך להומו כן •הדבר

גמרא שמת מצוה קונה מקומו ומי יגיד

לנו נניח קפלין על הקיבורת ולא

ניד אלמלא הגמרא וההיקש בכל מצוה על כן

הלמוד גדול למת

נעכוד את ה

בהיות עיניו על דרכיו תמיר ולא יסיח דעתו

אמר כי נר מצוה

עם שהמעשה הוא העיקר

שבלעדוהיה מתבטל המעשה כי

לא נדע מה נעשה

הזה כי הלא דרך תקיים אשר ציה ה נלך כי גם כי מחיז חפצי

עין לא

ראתה רב טוב הצפין לכני ישרחלהלא כדרך כראשיתו תנת נו מכשילות
אשר פושעים יכשלו בס כמדובר לתעלה

מרויל כי דרך הקייס ראשיתו

אז לא המדרש הוא

מחשכים זמכשולו' שכהן קל לטעו' ומה גם כראות צדיקים שמניע חליתם

מן הגמרא הלא למדתי חכמה ובאתי עד תכונת מעשה כל מצוה ועתה מה

פמעש'הרשעים וכיוצא ברבר הזה ואשר אין אתו מציה תגן עליו הלא ידמה
להולך בחושך ולא נגה לו להאיר לו לינצל ממכשיל כהטות מהדרך הטונה

לבדו כי הוא

אך אשר אקו מצות היאקאירלן

ואחרי למוד הגמרא

וידע פירושי

כל מצות ומצוה

העיקר אלא המעשה והנה מהדבר הזה הלא יאמר איש אשר מילא כרסו
לי עוד לפנית

הלכות בכל יום וטוב לי כי אעסיק במעשה

העיקר ע״כ אמר נצר בני מצות אביך הוא המעש׳ חך

תטוש הורת אמך

מראיתו כי אזלת יד הצדיקים בעה״ז

בצד מה לבלתי יכשל כי ופיקת תגן יעדו כהולך כאורח מכשיל ונרו כידו

הוא הגמרא אשר ינקת מדדי מוריך כתינוק היונק משדי המן (כא) ולא

אמנם עדין חין לבו בטוח כי בלעיי שאיפשר עביר תכבה הארתה גס לא

עוד אלא קגרס וכו' לזמר בנצורך המצוה בפיעל שאז אינך עיסק כגמרא

לכל' עין ולכל חמאת תסכן לו שלא יאונה לוכלאין

קשרהו עס המעשה בלבך שתזכור

כל הלמוד הנוגע אל המעשה ההוא

וגס פלא ינצל זולתי

בהיות עיניו תמיד על דרכו כלי הסק הדעת אמנם אשר אתו זכות קירה

ה

3

2

€

הלז

רב פנינים כיאור משלי ו
הלא ידמה לאור בקר יורה שמש ובלעדי שחץ עבירה מנכה אזר תורה גס

עילעישה המצית

יבטח כאורה ?גדול להשמר מכל דב־ רע נס כי ילך לתומו כמסמר ר״ת

לנדן וח״כ

כל העוסק כתורה זכי׳
בהיותו קרוב

ומרחקתי חן החטא שיורה

ח׳אכי נר מצות וכו'

סקרחיקנוממנזגס

לומר אשרי מי שעמלו כתורה כי

השי• נעלמו מעיני הבלתי עיסקבתירה

הכל זה תבחר ותקרב גם עסק התורה

להשמר מכל דבר

בהתהלכו בירך

נעהיז כהמצא התו מצו׳כאשר בתמצא

אתו תירה והדבר השני מה הס
המכשילות שתורה תנחה אותך בל
הנשל הלח הוה

כי ודרך חייס הוא

הלח יקשת ממני עיל התירה על עול מצית כי הלא התעסקי כמצו' הלא

חפצי בס לקנו' חיי העולם הבא והנה

וחורה אירודרף חיים תוכחות מוסר :כי
מאשתך  1מחלקת לשון גיריף :כה

על ידי

איננו נקנה זולתי

ייסורין

כי הוא מהג' דברים שלא ניתנו אלא

אל־תחמד

על ידי ייסורין הורה

וארץ ישראל

יפיה כלר־כה ראד־י־תקחף כעפעפה □ :י כי בעד־

וע״ה והנה בעסק 'המצות יש לי הח

אשה זונה עז—ככו—להש ואשת איש נפע יקרה

וחס נס

היאעיה ויהיו לי ייסורין

דרך תחייס הרמוז בהורה ובחרת
בחיים היה הוכחות מוסר כי ע״ת ע״י
ומכשזלות כי

לאתיויגה :כט כןהכאאל־אשתרעהולאינקה

יתחמץ לבבך כי תדחה בראש דרך
עבוד את ה׳ יכו־יןעליךהלא ת־ עוט

מפאת העה שנית מפאת התור' ומי
יעמוד * חל תחוש כי הלח ודרך חייס
הוכחות מוסר כי בשניה׳ תהיה בטוח

נעצם בחיים

כל

והוא מה שכתבנו מרז״ל כי דרך החיים ראשיתו חושך ומכשילית והו אלו

יוכפלו אלי א'

אעסוק יהודה הלא

תצוד :כי היחתה איש ׳ אש בחיקו ובגדיו ד־יא

תשרפנהז נח אם־יהלףאישעל־הגךןךים1ררגלץ

ישורץ והן הס החושך

ושמא תאמר

כר ושי' מחמר־ נצר כני מצות קביך ואל תטוש תורת חמך

בהתהלכו הנחהו בדרך חמת !־כ ׳ כי
גס שהמצות גס היח טובה לו לה יבטח

רקכמצות

עם עשיית המצית

הנצחיים

כאילו אתה

הילך מעתה בה וזהו ודרך חיי׳ הס ב'

תיכחן' של מוסר הוכחת שמצד העה״ב שעי'י מצות ותוכחת שע״י התורה

אשורנו בזכותה

וז״ח תוכחות לשון רבים ולכן אל הקוץ כס *

וכמז״לאשדי הגבר אשד ת״סדנו יה והס בא להקפיד ומתורתך תלמדנו
קומפןועין׳ (כ ב) או יחמ הלח צזיהנילעש־ק תמיד כתורה שבעה״ז

כר כד אמר

הנח אמרתי לך כי התירה בהתהלכך

הנחני ובקבר השמרני הלא יתחמץ לנכי בחמר החס חיש חו מלחך היא

עריות דע איפה בני כי לשמרך מחפה רע ומחלקת נשקפהוי נכרי'(כה)

על כן צריך אור הורה שבלכהנו הנחה חותנו בל נטה

תנחה

חותך

בעילם הזה

חשד ק מהס היא

ממכשול!' עונות

ואירבה בעסקי בה יהיו לי ייסורין כרי

למה שעריז׳יצרו של אדם חומדחן הבה צריך ג״כ שחל החמוד יפיה בלבבך

חנינה בן דוכזא וחמה לו וחס כח החני כמלאך היא ולמה בהתמידי בה לא
תשיחני ואשקיט מנהמת לבי על דליתי לז״חהלא בהיותך בגוף מכיר

כלומר לא בלבד המנע מלחמוד את עצמה כי ים גס חת יפית לא החמוד

שחנחני בעה׳ז ושתשמרני בקבר

בעה״ז אינך כדחי שתדבר בך שהיא למעלה ממלאך עד אין קץ

כל החמר כלבבך מי יהן והיה לי אשית כחשת פלוני

שנמצאת כלתי חומד

כי היא

אותה רק חת יפית כלבד ובעשותך כן לא הקחך בקריצות עפעפיה כי לא
יכנסו רמיזוהיה כלבבך אחרי סגס יפיה לח חמדת וזהי ואל תקחך כלומר

חכמתו יק בלתי נפרדת ממנו חך כאשר והקמת נתחיה שקז גופך יהיה
זך כמאמר אליהו שהב״ה עושה להם כנפי׳שהואחצלי שיהיו זכים כמלאכי׳

כי חס תחמוד יפית הצ״ל חלקת לשונה

בעלי כנפי׳חז תוכה שהיא תשיחך (כ?) ותאמר לך כינרוכו׳לומרדע לד

יספיקו לה כלבד לחמוד אה עצמה בלבבך כיחס לקחתך כעצס במצזדתה

כי בעשותך מצוה היא נר כי עשק בתורה היח מצוה מן המצות כנודע
וקיום המצוה שאתה מקייס הוח נר שהוא מלחך מאיר לך כי כל מצוה

(כו) ואל יקשה בעיניך לומר החס בער

עפעפיה הלה אין זה רה לא' הרקיס מהזרה

נעשית מלאך ועל כן  1חתמה שתנחה אותך בעה״ז ומציאיה החור׳ עצמה
היא,אור גדול מהמצוה שהיא נר למעל׳ ממלחך הנעשה במצוה עד אין קץ

כמוני נוצר מצות אבי ובלתי נוטש תורת אמי כאשר
הקודמים למה החמר שעל כל זה להשמר מאשת היש

ועל כן אל תתמה מהיות לה כח לשמיר עליך בקבר ועל הייסורין ועוני

בלבבי אהעתד להלקח בעפעפי'

שהיה לך בה ג״כ אל התמה כי ודרך חיים לעה״ב תוכחת מוסר • (כב)

כי אס רמיזות

אנכי מאיש שתקחני

צייתני בפסוקים
אסאחמודיפיה

והלהגסלויצויירזונה :פנויה משוללת

מחומר השת איש הנה הייתי מתרחק פן יכלה ממוני ומה גס כחשת היש כי

הה נפשי אשר לא

או יאמר הלא צויחיך נצר בני מצית חכיך שתדבק במעשה המצות אך אל

תעש מלעסוק בגמר׳ שהוא תורת המך רק קשרם וכי כמפורש למעלה כי

אטנפנה כי הנני מודיעך בני כי אינך הלא טועה כי

עסק התורה זכותו

בקריצות

ומצות וחסר דעת דך איש

מורא יעלה על

הלא בלעדי צורך ידיעת הגמרא

עפעפיה בלכד

ראשי פן אשחית

מטומאה זאיככה

הנה בעד אשת זונת

תל מעשה המצית כאמור למעלה הלא

כלי השקפה חל היותה אשק איש ומשחית נפשו ג״כ יבא איש עד ככר לחם

כי הלא

וכסף וגס שהוא עון פלילי של אשת איש ונפשך

ת עד בלי די והנה תראנו כמעט בחוש

המצית אינה מנינה עליך רק בשעת עשותךאותה או בלכתך לעשותה או

בבואך מעשית אותה כי הולכי בדרך מצוה אינן ניזוקין וכו' אמנם התורה
שאמרתי קשרם על לבך תמיד שיהרהר לכך

תמיד בה בהתהלכך אפילו

ולא יענרנו כליון חרוץ

מטוהרה היא לח העצור כח מלמונעה מתלכד כהרמה כי ואשת חיש נפש
יקרה וצדקת ג'כ תצוד כי תלהטך מסביב וכסף לא תחשוב ונפשך תשלח
אחרי גווך( :כז) היחתה

וכו'הנה חיקוי

יעזוב סריפת עצמו וכשרו

הלוה הנה הוא

בין בגד

ודאג לבגד ומהענץ כפל .

בהיותך מתהלך שאינך הולך בדרך מצות רק מתהלך ומטייל נס שם תנחה

לעוד הבשר והנה

אותך וז״א בהתהלכך ולא אמר בלכתך שאילו לא היטסלת רק במצות מה

המשלי'היחתה וכו׳ אס יהלך וכו׳ ועוד איך אחדי הומרו כן הבא אל חשת

לח ינקה כל הנוגע

תעשה בהתהלכך וחין מצוה מזומנת לך שם אך ע׳י התורה תזכור מאשר

רעהו שהיא כיאה ממש יאמר

למדת ותהרהר ותנצל ולא עוד אלא שגס כלילה שאינך עוסק בה תשמי־ך

משוללת אשורי ביאת ■ אך יאמר הל ז אמרתי לך כי כעד אשה זונת עד
ככר לחם זשנפש יקדה תנוד הל יקחך לבך לומר לא יכצר או נפשי כלתי

כי בשכבך בהיותך ישן בטל מן התורה
שקרית קורס תישן

תשמר עליך מן המזיקקהק״ש

ולא בלב" תועיל לך מה שתקרא טרם תישן לשמרך

בשכבך כי אס גם לכשתקיץ כיוהקצות היא השיחך ויהיה מאמרידוד ע ה
אס זכרתיך על יצועי באשמורות חהגה כך שהוא אס זכרתיך כק״ש על
יצועי הלא תפרד

נפשי ממעי מתוך ד״ת שאדבר כשפתי מפי

שע״יכן

חוט של חסד נמשך מאתך בשובה אלי כי כידך אפקיד רוחי וע״י כן כשוכה

נכקר מחתך אלי

תופלג השפע והדבקות עד שחני

כאשמורות כהוגה

יקרת או יקדה היא וטהורה *׳אס היא

בלתי יקרת

בה שהיא נגיע לכדה

ואשת

אישהצודנה

למדחפות עד אכואה אליה הלא כי ההן בניס עיפיאשוכה לי כי אחוס על
ממוני וחשו' ולא ארכה לכא עד ככר לחס והס נפשי יקדה היא וצדקת אני

אבטח כת כי גס אס

יכול תוכל לצודד

נפשי הלא יהיה

עד אגע כה יד

והחישה מפלט לי כי הלא קדושת נפשי המנער ממעשה הרעה ולא אערב
אל לכי לדבר ולומר הבת נא אבוא אליך כי דע

עלי המעשה וכפוגעי כת

ארתע לאחורי והמנע מכא כדמי כי הלא על החליקה הראשוג אמשול לך

ומדבר כך כאילו כי רוח נכוחיי שאני כמתככא ומשיח כך וזה יאמר היא
תשיחך שע י ק ש שתקרא על מטתך תועיל לך עד פכהקיצך תנא אליד

משל למה הדבר

נפשך בשפעדבקות מאתוית׳שכאשר תעשוק כתור כאשמור׳ תשיג דכרי׳

ישרף הבגד הלא הין ספק שישדף גם בגדו

דומה לחות אש

כחיקו החס תאמר

שיכוה הכשר ולא

כה כן הדכר הזה האס ישית

(כג)י והנה כל אלס לו עיי ההורה בלעדי מה שאתה

איש אשת דעהו בחיקו והטפל אל בשרו ונפשו הוא הממון אשד הוא הצל
נפש האדם כבגד חל טף האיש החס לא ישרף ויכלה ניהבלתיחשעל

צריך אותה ג כ להאיר לך במעשה המצו׳ כי הלא המצות כלא תורה ונע׳

אכדן נפשו האס יחזם על ממונו הטפל לו אל תאמן כי אס שגס הוא יכלת

המלמדנו דעת איכה נעבוד את ה ונמשל יקולקל המעשה וידמה העישה

ככלו׳ בשרך ורוחך (כח) ועל אשד השבת למשפט כי אס נפשך יקדה היא

נכואייס כ&ו אתה משיח איזו יח וז״א תשיחך שתשיח אותך עס זולתך ולא

אמר תשיח אתך

מצוה ולא ידע פירושה ודקדוקיה אסר כתורה שנע*פ הוא הגמרא ועושה

לא תעזזיב אותך לעשות מעשה גם כי היית נוגע כה נס על זה אמשול לך

מצות אנשים מלומדה כמי שכידו נר בלתי דלוק כי כחשך ילך וכמשל הנז׳

משל והוא אס יהלך איש על הגחלים ורגליו לא

למעלה מי הגיד לנו נניח תפילין על קבור הזרוע וכמקום התחלת צמיחת

האש בחיקו רק יהלך עליהם לא יכצר מהכוות רגליו

חכוינה כי גם שלה יחתה

כי יחמו כתנור כן

סיער הראש אלמלא גמר וכלעדי זה גס לאשר ידע ככל אלה כמה וכמה

בנוגע בת לא יבצר יחס לבבך

דקדוקי ויפויי מצוה יעדרו ממנו כבלתי התעסקו כגמרא וכא אל משכיתו

בבשרה עד מצוא חפצה (כט) ופי' שני משליו על אומרו היחתה וכו׳ אמר

חדר כחדר כנודע וז א כי נר מצוה וכו׳

והוא כי נר יקרא ככל המהדא

הכלי שבו הפתילה כד״א ועשית את נרותיה שהן הבזיכין לומ׳ כי נר כלי
אור היא המצוה בהיותה משוללת תורק ה׳ והתורה היא אור נר המאירה

ואבריך כי תבער בך אש היצה״ר בנגוע

כן הבא אל השת רעהו הוא ביאה ממש ולעומת אז׳ אס יהלך איש אמר לא

ינקת כל הנוגע בה והיא אשר כתבנו ( :בז) או

נדרך אהדה אס יאמר צדיק בעל נפש יקרה

יחמרמעיןהקודס

אשד אמדתי שיש ספק בידה
לצודו

רב פנינים ביאור משלי ר 1
לצודו הלא גס כי אחמוד יפית כלבבי ותחליק לשון לדכי־ כי ל ז אירא כי גס

שזהיה עמה לדבר

בעיני לנגיע בה ואף

דבר לח יקל

וימת לי חך לא .חעדג חל

הזה על הל אמד

פסוק נ וקס ה ובעל חימה שעניינו שהוא יתברך בעל

וגורר אותה עד מקים שי ד הטס ז מגעת מה שאין כן האדס סקחימת
גוררת עליו להפריז על מדות ו ול־ו יוכל לעכבה וימצא קיש יגבר על

הרעה חל תאמר כדבר

חמתו אס חסיד הוח ויש בו מרעת ק ט הפך טבע,בני האדם ׳אך בקנאת
חין גס אחר ימשול על חמתו כעדע

היחתה איש אש

בחיקו כלומשתהיה אש אהבתך בלבך

כל״ךתגנ^כה :ל לא־יכוזוד־*גגכ כי ענוב למלא

הוא החיק והבגדים הס האברים
חיצוני'לח חשדפנה ויחמנה לנגיע בה

נפשו כי ירעב :לא ונמצא ישים

(כח) ולעומת חזמדךשאף אס תגע

הוןכיתחתץ :לב נאף אשת חמר־לב משחית נפשו

גמר לא יתכן ני

הראיןשנה:א ננע־וקלוךמצא וחרפתו יא תמהה:

בה לח יזבח לידי

חס יהלך חיש על הגחלים ורגליו לא

תכוינת כן בהתהלכךעל גחלי אבריה

תכזינהכי

אדרבה בהלוך

שחד

ידך על

ז א גני

אבריה אז חח*ךלא תשקוט עד תכל'
הדבר

(כט)

את־כל*

נלי כי־קנאהחמת/גברולאיחמו^םוםנקס :
לח לא־ישא פגי כר^־-כהרולא^אבדה כי רתרכה־

יתכן שרגליך הס חבריך אשר אתה
תהלך ודורךלעשות' ררזסת חיש לא

ומושל על תחימה

אם יצוייר יצרי

יפתני הלח יהיה עד ננוע בה ביחס עסקניות ובזה חשקיה חמימות לני

לבי לעשות זר מעשה

יט

:
:

כ שמר מצותי וחיה ורזורתי כאישון

היחת'וכו כן הבא וכו׳שהוא הבא אצל'

גבר בלומר חימת המתייחס לגבר
שלא ימשול בת לעכב !לח לחמת ה'

השבת אחור ברצות ה'
המקנא

ועל קיש זה

לאשתו לא ישוב ולא יחמול

מק גה ביו' נקס בהמצאו הניאף כגנב
במחתרת סלח ישוב לרחם ולחפות כי

ימציההו

(ל׳ז)

ולא יאבה כי

תרבהשויזד כלומר אין

צ״יך לומר

שוחד הנואף

כי ירבה

שלח יש  1פניו כי המר לו כי אהגס כי

הרבה אתה בני הכשר קשר חני דובר
אליך בספר הלז לכפר בעדו לא יחב'

שמך

לבד גם שלא :יהיה עמה ולא יגע בה

כשחוצ קנחה וז״א כיקנקה היא חמת

קס נגע זקלק

שמר אמך♦ ומצודתי חתצפן אתך

ופי'ואמר על אומי

כי קלף מיתות ולח קנאה ח׳ כי־ קכת

ידוז"חן1חםת ולח חמר על וכמאמר
יעקב חביבו ע׳ה ותבואה אליה לבת אצלה לבד ולא על התשמיש כי מי לנו

המה הפרשים שבין זת לזה קי שהגיב חושב בלבו הורח׳התר שקו׳ לכי ירעב

צבוע מיעקב שכן פ״ד שנה חף קרי לח ראה ועל חזמלגיאם יהלך שהוא

אך טאף חשה חסר לבשלח לבו ילך במחשב'התר כי איננה חך יחסר

על הנגיעה אמר לח ינקה כל הנוגע בה  :־ . .
יבזו כז' הנה מאמ למלח נפשו כו' יורה כי דל הוא ואיך יאמר

לרו כ' כי זה ישלס שבעתים זכו׳ ומשחית ממונו וזה משחית נפשו ג' ור' כי
זה נגע וגס קלון ימצא והגנב גם לא יבוזו ל; ת' כי הגנב תמחה חרפתו

והתורה לא

(ל) אי יאמר לא

(ל) לא

חת כל הון ביתו יתן וגס איך

ישלס שנעתי׳

חייבתו רק ישלם שנים ולמה יצוה שלא יבוזו וחדרב יהיה לבוז כי עשה עין

מירך להציל לו באופן כי ה

לקחת

בתשובתו וישלס שבעתים וזה חרפתו לא תמחה :

יבוזו לגנב כן' לזמר כי דרך הגונב אשר לח לסטים הוא רק למלח נפשו כי

של מטה כחלו חינה רואה כמו שאת ז״ל בב"ק שע״כ

ישלס יו תר מהגזלן

הלח לבל יבזוהו בהמצאן ישלס שבעתים

ועוד למה יכניס ענין הגנב בתוך ענין אשה רעה

אך הנה ידענו כי

שלא יבוזו לניב כחשר יגנוב בתיו' למלח נפשו כי ירעב כי אז על שלא יבוון

מגזלהכימיס

אותו ונמצ ז כלוע מיד בהמצאו גס שנמצא ונתגלה ויבוש כי לא תבצר ממנו

גזל ועריות יצרן של אדם

חומרתן וגדולה

חמדת גניבה

גנובים ימתקו כי אין רואת מה שאין כן הגזל כי תתפי־סס רעתו בעיני כל
רואיו ויהי כרשע בעיניהם אמר גס שדברתי דופי

על נואף חשת רעהו

בחשאי אשר היא החמדה הא' שגופו של חדס חומדז ולח גניתי נ*כ רעת
ההולך בחשאי לגנוב ממון זולתו שגס
חמור מהטעם האמור בב״ק כאשר

הוא יצרן של

בושת גנב כי ימצא אעפ״י כן על פלא

וז״א לא יבחן וכו

יבזוהו בדברים

שנעתי׳ תחת פי שנים וזהו ונמצא לומר

כלומר יקרה

ובפרסום ישלם

גס שנמצא ונקלה בעיניהם לא

יבוזו אותו זיתן שבעתים זכו׳ זע י כן קפי׳ קלון לא ימצה מה שאין כן נואף

אדם חזמדז וגס הוא

אשת שה׳ דברי׳ המפסידים את שחטא ימצא כמדובר למעלה( :ב) והנה

בגניבה גס אס

רבותינו ז״ל הוקשה להם למה לא יבוזו קת הגנב וגס למת ייחס הרעב חל

הזכרנו הלא הוא כי

עשיר יהיה הגנב ואינו רעב ללחם איפשר ימצחו בחינות בלתי ורות וקשות

הנפש כאומ למלא

נפשו לכן פירשו לח

יבוזו לגנב הוא

הרשע מורגל

היתר ויאמ שהוא

ברשע ולפעמים חוטף איזו מצות שהזאכחוטף וגונב מה שקיט שלו ואינן

מותרות להנאות הגוף

רק למלא נפשן כדי

סיפוקו לקיימת בנופו כד״א צדיק אוכל לשובע נפשו

נס אס עשיר ובעל

ממיתו שלא יבזותן לןמ הראית' רשע זת חיך יגנוב ויחטוף מצות מאין
ולאין יעשה ק כי הלא חין זה רק למלא נפשו כי ירעב והענין כי הלא

אשר יעלת על רוח הגינב שחין
למלא נפשו כלו' שלא לאכול

רעתו רבה כי יורה

הון הוא יאמר אילי יכלה ממונו ויצטרך אחרי כן ומוסיף על אשר לו מעתה
לכי ירעב חתר זמן וז״א כי ירעב לשין עתיד זוהו
בכוונה למלא נפשו ולא למלא

׳לאחר זמן בכלות
בחינתו

לבזותו גס כי עישת

בלתו רעה גס שיחריב ממון

מפני הבושה בל

את אשר עותו

יפרסמוהו

כי ימצא הנתכיבחומד

רע הוא כי הלא

ומניעתו לדלג ולקפוץ

בראות' מציה לפניה תתעורר

וקיפצה לקוטפה

.אחריה בעל כרחי וזהו למלא נפשו כי

ירעב והנה כזה כיוונו ליישב קושי

כי ונמצא ישלס שבעתים מעצמו

הציווי הלז שלא יבזוהו עס היותו כדאי לבזק וקצף על גניבתו חם הדבר

את כל הון ביתויתןני

(רא) קמנס יקשה

ואס לא יספיק

אין ספק כי יבושזפניז

בעל הבחיל ההיא

רק לכי ירעב

עוד שנית כי הבה

(לא)

יתברך למעלת חשר שרשי

תהאוה לאכול המזון ההוא לקיים תירה והצית והרשע מרעיב ולפעמים

בטנו גס שאינו רעב כעת

ממונו ובכן אין

איש כזה בידו לתקן

לא יבוזו לגנב כי יגטב

נפש כל בר ישראל בת מלכו

של עילם היא

ומלומדת ליהנות מזיו כבידן

רוחניות כל מצות מפס המה ולכן בבואה פה

וגזנב ממון דעתו

יתורו כד״א

כבושת גנב

המצא תמצא בחיבת

אשר

נאמר תאותו הטעתו ובחינתו טובה בעיניו גס כי חוטא הוא
תתקן את אשר עותו כי ניתן לתשלומין ולא עוד כי אס שישלס יותר על

כפשוטו וגס אומר נפשן שמורה שעל הנפש ידבר

לפי זה אומרן אחרי כן ונמצא ישלם שבעתים כו'ויתכן יפרשו רז״ל לפי זה
סתוא נתינת טעם לשלא ימותו

פן ע״י זה יתרפה מעשית טוב

נמצא מעונותיו ומקטרגיו שירא בתם שימצאוהו

ויהיה

ולא יהיה לו מעשת טוב

להאריך לו יבזה ילקה ויפלס שבעתים כמד״א שבע על חטאתיכס וחת כל

חובו שבעתיס(לב) חך נואף אשה הוא חסר לב באמת כי אין בחיל טובת

הון ביתו העליון יהן לזולתו כמאמרם ז״ל כי אשר זכה

נוטל חלקו וחלק

נוכל לייחס לו כי לעומת בחינת הגונב לוער שהוא למלח נפשו זה אדרבה

חבירן בגן עדן לכן טוב להניחו שיזכה ויהי לו חשד לו

ולא יהן לאחרים

הוא משחית נפשו

וכנגד התקין אשר הגונב חושב לתקן

שבעתי' ויתקן גס נפשו אות בלבו בקנין כספי

חילו ז

באו מ שישלם

אשר קניתי לי הוא ממוני

אתקן כי ממון הפסדתי וממון אני מחזיר חך זת הנושף משחית נפשו
בכיאופו ובמת ינוחס האס הוא יעשנה שישחית אותת והיא חלק חלות

ממעל וזה אמר כמתמיה הוא יעשנה (לג) זאת ועוד חחרת

כי גס

את גיפו ישחית וינגע ובכבודו בקלון ימיר כי הלא נגע וקלון ימצא נגע

ן כב

!1^11

צונו למעלת לנצי'מעשה המצית וגס מעסק
הגמרא לא נשמט ידינו בא1מ נצר בני מצות
אביך וכו' כי התירה טוכת לנו לנחזתנו כדרך אמת לדעת איכה נעביד את

ה כאומרו

כהתתלתך תנחת אותך וכי׳ ש קיא בל תטה אשןרך כדרך ה

ונעתק ממט לומד כי לתשמר מעריות שיצרן של אדס חזמדתן והוא חחד

שיקלו

ממכשולות דרך תעילס הזה שהתורה תסלקס צריך נלזה קל התורה שאל

בז כל קיש ישראל הפך הגונב אשר בן בחינת פלא יבוזו לי !גם חרפתו היא

נחמוד יפית כ! חזר חל הענין ואמר כני שמר אמרי וכו' לומר חל נא תהיה

סיכהז בעל האשת נגעים גדולים אס ה' אנה אותו לידו וגס קלון

פגס משפחתו לא תמחה ומת גס אס הוליד ממנת שעליו נאמרמעזו' לא

עסקך בתורה עראי בחופן לא־תסמרס לבלתי שכזח או פן תאמר מה לי

אשר ברא בעון

ע ד רק לעסוק במצות ואעשה עסק התורה עראי ואס חשכח אי אסכל

שאז

דבר אן דקדוק חלכה לי גדול רב אשאל זיזדיעני כי לא טובה העצה הזחת

יוכל לתקין וזהו לא תמחה או יקרא חרפתו אל הקטיגור

זה שלא תמחה כעון גניבה על ידי השבה ומה נס שישלם שבעתים
לא יבמה! !אדרבה יחפה עליו אף הנגנב
יעשה כן נעל החשת

(לד)

אך כנואף אשה לא

להסתיר זלכלתי עשות נגע וקלון בנואף כי יחס

לבבו כי הלא קנאת חמת גבר ולא יחמזל וכו׳

ואפילו את כל הון ביתו יתן

רק בני שמור אמרי הס אמרי

תודתי שמרם חתך בל תשכחם בל תשתט

ממך חחי מצות ומת גס מדברי סיפרי' שלא תדענה עד יורך הרב כי הלא
בזת ימצאו מציתי צפונות לך אצל הרב ולא אתך

כי יעדרו ממך רק שמו'

לא ישא פני כל כופר כאשר ישא הגנב וזהו כי קנאה חמת נבר וכו׳ והעכא

אמרי וכזה ומציתי תצפין אתך ולא אצל זולתך (ב) כי לפעמיס לא יודמן

כי בזה תפרד חמת ה מחמת גבר והוא כאומרם ן״ל .בבראשית רנה על

מורה צדק ותשגה או תמנע מעסות מצות ותקפח חייך

הנצחיים ולמה

תעזוב

רב פנינים ביאור מעלי ז
דרך שני

תעזוב חייך תלואיס לך כזולתך מהו שמור מציתי וחיה כלומר מעצמך ולא

תמנע חייך ממך ותניחם ביד הזולת ואל ח חתר בלבבך אחרי לומדי כעצס
(-ה) והנמשל

הנה ידיזה 6ק היצה״ר 6ל *שה זרה ני הל6ידמ?ן6יםהימד6לילחישהיה

מעשה המצות עד תדע מה בצע כי לקבע עסק למוד

ג5וי שתי נשים ?*חין  6ונ? עזר כנגדו ? 61היצר הטו3ו?6חקשנז ?6הי6
סוחאת היצר הרע זרה אצלו חכיז<ת רעתי ואין מציל חידה זילתי עסק מ כתות התירה וזהו
לשמרך חאשה זרה ואל יעלה על רוחך לומר
כי גר ני זרה היא לי כאיכות אילי הפעם
•יה ולבהשוין שלתיעלתי היא מעיינת כי

דבר ודי לי כעס אתת בשנה אחזור תלמודי כי הלא תורתי טובת לך כאישון
עיניך והוא כי כחם' החי חשר בעיניו

עיניך :ג קשרםעל'אצבעתיףכתבמעי“לוח
לבך :י אכרלחכמה אחרתי את וכורע לבינדת
תקרא  :י• לשמרףמא<טה :רה □נכחה אמריך!
החליקה :י בי כחלון ביתי .בעד אשנבי נשרפתי :

אתה דע לך כי גס נהראז׳לך הזרה פני הראית
אהנתה אותך ומבקשת אהנתך יטינתך אז
היא נכריה לך כי הוא שטן היא יצר הרע וכל
ישעו וכל יופץ להורסן■ מחצבך וחמעתדך יורד

ומשטין עולה ומקטרג וזהו מנכריה אמריה
החליקה שהיא נכריה באחת כאשר אחריה
החליקה תראינה כמבקשת אהבתך והנאיןך
{ 0ואל
לבבה למרע להשמדך עדי עד
תאמר בלבבך מי בער יפיתה ולא ידע כי

בנפשי היא מדברת □י הלא בחלין בית שכלי
(ז) ראיתי בפתיים ינער חסר לב
וסי׳
תפתה וגס תיכל כי תעשה בערמה כי לא תפיזד לאייר כפתיז דבריה לך ענד אלהים אתרים

קהיא תורתי כי המשולל עשק גמרא

תמיד הלא

המצות כעור כקהילה כי כמה וכתה
דקדוקים ותיקונים יצטרך לכל מצזה
זפעאיס יחשוב לעשות מצוה ועושה
ענירה כאשי• קרה לר׳ע שהוליך מת

שעל כל פשיעה שפך דמים

ובזה כבא אל הביקור קמר בני שמר למרי שמהם תעשה עיקר ובזה תהיה
אתך בלבבך לעשותם גס שלא תעשה חותם כפועל (ב) וקין זה מהכצר חיי הע״ה ע״י

•טור מכל המצית כית*ת כנגד כולם וזהו ומציתי תצפון

עודפת על מה שתחיה

שהיח

גדולה על מציאות החיים

עין מהחור כי זו דכק־ת ומעלה

פשטיותהאשר ייחסוהו רז ללשחרירזת

•חרחורת כי הלח היא כחישין עיניך שגס היותו שחזר לא יבצר ממנו שחוב ממקור

עיניך סהשאב לך

לך כאישון

הנקנים ע* המעשה :או יאמר
לבנה חל תראינה שהיא

כ׳אזמ שהוא חש שחזרה ע״ג אש

האור ע־ הקמת בכללות הקד

אשר היא בו

ראיה וידיעה לדעת

עד הקמת כך זכוך

מהחור הרוחני שפע ואזלה מאיכיתה הפנימי

וקדושת שפע עליון

והרוחני דבקיה נמרץ בו יתברך ז
ואושר העה״ב הרוחני בתכלית כנודע כי דבקים המה דרךהפשטיי
זכו'הבה מלחכות בכי אדם חשריעשי אצבעותיו יתייחסו לאצבעות כמה ד*ח מעשה אצבעותיך נס רז״ל דמו י'מלאכות הכבשות

(ג) קישרם

זע״כ אמרו

כלחם חשר הוא אוכל טרם יאכלנו לי' אצבעות וי מצות שמקיים בהם
כי אחרי הזהירו על התורה

ברכת המוציא בי'תיבות והענק

מהחעשה ועסקי ומלחכוקייטרידוני ויפנו דעתי מעסק המצות
אשי תעשה תקשור בה מצות

ועל העבודה של מצית ישיגיעת
לא תחרוש בשור ובחמור

על הפת

שניהם חיים לעושיהס

חש פן יאמר איש

על אצבעותיך כי בכל מלאכה ומלאכה

על כן אמר עשה זאת איפה בני קשרם

לחרוש תן דעתך אל קיום מצות

חס באת

לשים עשר חצבעית

בברכת המוציא

ולא שתחרוש בבקריך וכלא מתכוין תמצא בלתי

עוכר הלאו רק תכוין לקיימו וכאשר תזרע ככוונת קייס מל״ת של כלאים • זנקצרך בכונה קייס לקט שכחה ופיקה שיחכלו עניי עמך
תכזין לקיים קרומות ומעשרות ובלתי עשות עיקר מלחם

ומתנך לתת לאביונים מאשר יברכך ה'
מחשבות במעשה ידי חס לא אחרי גוי

ביתך ועל דרך זה בעסה על

ולאלחכול לשבעה במצת'קושר

הלחם זעל החלה ולתת

וחיככה אוכל לשמור מזימות לבי להניאו אל החלהיס וקל
כחזון הכתוב על הלוחות כי כהיות הקדם

וידמה השכל חצל מחשבות הלב

איוו מצדי רעיוניו הוא האמתי רק כראותו אח צודק כעצי

מחסבוק וימלך כסכלו אשר הוא
מזמוקיז וכונוקיו

(ד) והנה עד כה דכר

וקורקי כאישון עיניך אמר חמור לחכמה אחוקי אק וכו׳ והוא הנה חמרקי לך כי
כאישון

עיניך השואבת לך אזרה

נדון ומתהפך כה וכה כרעיוניו להכין

הקורה שקרחנה מוגשמק ושחורה

מאד כי הלא אמור לחכמה אחותי אק והוא שמכשרך תחזה
מתנועע האס לא יאמר כודאי כי בכללות גופי תשרת נשמה

מחנית גס שלא ירחה הרואה רק

עצם גשמי כן הדבר

כג

נס שהנמשל הוא העיקר

(ח) חנה

צויתיך יועילך

חלקי מחמאות סיה

למדתיו וחדשתיו חייחסהו

והוא כי

מודע יקרא כן האת

אלימלך מודע לו

והענין אל נא

רק לעודע הוא בן אחוקך לכד היא החכמה עצמה שאמרת אחותי חת כמךוכר נ

כאשר יכא נס״ד לאנמישמלכאר המשל
היא

אשת הזולת

כי גס בו הוכחת מגולה אמר הנה הקדכקך כתורה כאשר
הלא מעצמי

ואל תאמר

וזהו מנכריה אמריה החליקה

ומעצמך לח תעצר כח להנצל

כי קשר יראני גיף חומרי

הזה כי כן יקרך נס חח חכתה

וגס שמתוך התורה

או כן אחות כמד״א ולנעמי מודע לאשה וארז״ל כי אלימלך וטוב ושלמון אביו של בועז אחי הוו וקרא לבועז כן אחי

לשמרך

כי היא

אצלך אל קבוו ערכה

שלא יבצר מהתייחס הנער היולד אחר אביו גס אס נבזה הוא על כן אמר ומודע לכינהתקרא

מחשה זרה

ועקהעלחומ.

סנימיותך כאמת ושמא תאמר הנה זה יהיה כחכמה שקבלתי הך

מובלע בך הוא רוחניות

קייחס את בינתך אשי תוליד מהחכמה לכן אן בת לך

לשים אל אלהיס כל

עלהמצזה

ענין זה כאילו אחותי את והוא

מה שהוצאתי דבר מתוך דכר על פי עיוני הלא אלי יתייחס כי אני כשכלי הולדאיו והכה חומרי אנכי
למוליד מכת מלך

ככזאלב

האדם לחשוב

ואומר כי כה אור הרוחניוק דבק

אוקה אל המחניק

ותאמר לה כמוני כמוך כהקש

היא קורק ה׳

הוא צודק עם שכלו נמצא

ככתובים כו חזי

למעלה שמור מצוקי וחיה שהוא

אוכל מתדך

החזון לא יתאמ אצלו

לוחו זולתי עבודת שמיס ומשם יקח

ושמא תאמר הלא חראנה מלובשת ומזנשמק וחיך אשוה

כי גס שלא ארחה כך רק פשטיוק מוגשם

זאת גס כן והיא כתבם על

כבמנאכהוכ כלות כן לא יחזיק הלב כמזימותיה אס לא כאשר

עלענקאומ

בזהכמשאך '

לחשוב מחשבות ולברור

השכל ובו יביט הלב

לוחהכטקואשרכקוכי׳כו מצוקה לח ימצא לכו כתוב על

וזהו כקכס על לוח לבך

מלחמך לדל וההיקש

אל בצע כשף עשה

ני השכל הוא לוח הלב ובכן כאשר סכל אדם שקוע בטיב מצות ה'ופירושן ואיכותן לפי שכלו עד גדר יהיו

וכהעמדת כרי

אס לא לכי יכך לחשוב

המצו׳ כמעשה אצבעותיך וקולי ק אמר ומה אעשה

לוח לכך והענין כי כל אשר יעלה על לב ויחשוב מחשבות לא יעשה דכר אס לא כמצרף
הסולות

לך הוא

כמרחה מלוטשת שבהיות לעומת הקור ישאב מחזרו ויחהפך ויביט לראות

מעשה המצית כי הלא גס בהם חיי רוחך למה שהם מצותי ושורש׳ דבק בי אך ותורתי

כל אשר באור כן קורתי בס כי חש שחורה היא תשאב לך

יהיה

במה שידענו מטבע ראיית איסון בת עין כי קיננו רוחה בחיכוחו

^ס

אין צריך לומד דרך רוחניות התורה כי קם נס

ממשש

כמעשה

והיה לו זה מהעד'למיד שמת מצוהקינה מקומו וההיקש בזהנמצקת
תורתי מועלת לך כאישון בת עין שבלעדי האדם בחשך ילךי (א^ואי יחמ

ה' חלילה רק צא ממתיצקך ועבור דרך העברה נהוק ענייני העולם הזה לאכול חפירותיו
וליהנות מקענוגיי יתשלסל בשעריו ומלבושך יהתנאה בעיני כל רואך כי אין בזה פשע
וקטאהכיהלא לא רצחק ולא גננתלסגףעצמך י?תנ 6ברא אלהים עינית העולם יתענוגיו

ולכן תקנו

מה שהין כן לאשר אישון עינו יהיר לו

מצוה כמה מילין עד בית הקבלות ואמרו לו

רק לאט לאט ראשונה אכיל ישתה תאמר לך אל תהי פורש לגמרי חדרך כל הארץ להכבד
ושבת בביתך פת נמלת תי.כל וכו' וגס לא אל הקלה האחר להשתקע נעגייית אשר שנא

ממקור חורו ית העליון נורא

איננו רואה חייו אינן חיים כאמת כי
כשול יכשל ככל יום כהולך במחשכים

* וארא בפתאים 1אבינה בבגיט נער הסר־לב :
עבר י

כאשר תשאב אישון כת

ושימרו בל חשכת

ועל פי דרכו

אפרוש כי לא ינקה

רמז לו היות חלקת

כל הנוגע כה כי הלא

כי הלא נכריה

אמריה כזב

היא לך כאמת כאשר חמריה החליקה כי תאמר לך כאשר יכא כי רק כך חשק לבבה ולא בזולתך ושקרמליה כי כה דכריה לכל עוכר ולא
וגס שלא כלחדס יקלן
(ו)
יאהבם כי כל ישעה למלאת תאותה וזהו אומרו מנכריה וכו' לומר מאשר היא נכריה תראה כי אמריה החליקה

להתפתות ממנה הנה לא יכצר מאחד משכי סוגים או הפתי
הרואה בעין שכלו כרואה כחוש שיתפתה מב' הסוגים

נתבסס דעתו כי לנערותו

לאנשערשיסותה

לומר רואה אני שני ראיות כעין שכלי

(ז)

עהשייאסתי

אל החלון הוא

האלה

לפתיותואו

הנער לנערותו

הוא הפתי משולל

כאילו נראהו כחוש רק נחוש

אחד כרואה

בחלון

הדעת

ב

והשנית כמשקיף השקפה

ואשר ייחסתי אל

דרך שליש*
( 0ץןף

כטבעו אך הנער למה שהוא

בן דעת באיכותו

כהכנה שכלית שאפשר יפותה כי קטן הוא

רחב ראייה מוחשת

וחרא בפתאים כרוחה ממש

כי הנער נער חסר לב עד אשר יגדל

מה בעד

והנה אשר ירחה

וזה חמר

רק שלא

כי כחלוןכו*

האשנב הבלתי דאב כחלץ

השקפת אשנב הוא אבינה כמבין ולא כרואה כחוש הוא כבטס
נער

מנן דרך שלישי ני בא להזהיר בלגמה אשורנו אמר חכמת ט׳גות ני היא אשה זרה לנו מ6את נ^>גר ה?חכה אד *!רועת התורה ויאמר
בבני•

י

רב פנינים כיאור מעלי ן
גס הוא כמקרה הפתי

רק כי לכי אומר לי יקרנו

נער חסר לב

והוא כי אצייר

כשכלי

היותו

עוכר בשוק

ורה אינה מעקה
יצעד והענין כי אשת
בהחילו לנטות מעצתו חליה כצד תה

אצל פנה

פניה להח:יק

(ח)

ודרך כיתת

בו אס

לא

והוא כי יעבור החיש ההזת בשוק

חצל פנתה

בה"אוזה דדך העברה

חצלכיתהשס

אך בהגיעו

יצעד (יטייל להטו כי

ישתעשע בצעדו שם חות בלבו יהי
לבי תתיס עס ה לבלתי אתנהל בה
ואשתעשע בצעדי הצל

ביתה

גס

כי תראני זאדאנה ומה בכך ומה
נס במקום רואים כי לא יחס לנכי

לא תשמת בחור בילדותיך

ויןאבי בחייקר תהי וארא וכו׳

כאשר בנשף כי

אין רואה

(ט)

ע?ר

בשוק הוא דרך העברה בשוק סנאוק העולם ויזענוגת ןמד ,ענר ,יח-ז יצרן
נאשר יעצקי מה חשרת

^ •7ורדף?י־ש^׳^יגך :

ח(מרך-חט 6נהנה חלילה ונדבר הזה
חרן^ -אצל פנק היצר הרע כי ז6ק אחד

לילה ואפלה :י והניח

וסה־ת בביתח לאלפנו רגליה :יב פערש 1בחוץ
פעם ברחבות ואצל בל*פגהתארב *•:ןההזקה בו

מעשים השר לח

ינושהלה לעי ודבש! ק ויצער

ואפילה אוי והנה אשה לקראתו כי בדחותה אותו כהולך חציה תתייחשת
ליוצאת לקראתו כנודע כי חיץ לשון לקרא ת צידק רק כבאים וה לע־מת זה
כי לא יעמוד עד יכלה היבר נס שעד כה לח גמר בלבי לעם!חי 1עס היותה
פיח זונה לכל עובר לו יהי היא כצורת לב ושכל כעיר כציר ה מתנת חל

לנה להכחיש המוחש במהתלות ויו ן לב לרעת כימי פתי^מץ
למההלותיה ולח יכויבנה על פניה (יא) והוא כי הנה הומיה היא הומה
דרכיה בייתה לא

׳ (יב) רק פעס כחוץ וכו׳ למושכס ברשתה ועס היות

כל רואיה פעס כחוץ זכו׳

(יג)

״!נזקיו כי עוד מעט יקרב ■ 1ב קו זז"א ■1
סנה מועי' ק נה״א כלומר פנקה של האשה
זרה ומשס דרךניק'יצעד יפסע פסיעוק כמה
דאת איור ויהי כי צעדו צעדי קספור לומר
כי יאחז דרך ביק האש׳.הזרה והלוך ילך ולא
באחת רק מפשיטה אל פסיע׳עד נא אל צייז*
והוא כי יאחר הלא אנלקי וסקיקי ׳'.מעדנים
וברוך ה׳ כי הפליא חשדו לי ולא חגאקי לו

תשקה לו הןזה פניה ותאסרץך! יי זבחי שלמים

אצל ביתה למען הסתכל בה ואח״כ בנק; בערב יוס וישלש ביזיש ן לילה

בקילה להמשיך חת בני הדס ושירית

-ז הצא

האם אטאק לחלהיס זסנה $ר ל ,על,ך ב ,עד בר -זז שמחק בחור
שוק ׳.יגו,ז הע 0<,הןר •ן עקה ודרך הטנרס
ושמע <5ז ,זכ,. "1מךלהתעין נעצם להנאת

ט

ואין רואה כי או יחס כתנור והיא עת לעשות

יעשו (י) ואו ברחותה היח כי שלש אלה

נער תשר לב

(ח)

עז־

בילדותך יל 6טעמת חקצם מט 5יערת

ומוה ימשך יעשה כן גה בנשף כערב
יוס שעיין לק כלתה רגל מן השק ואיזרכךימשך עד יהיה באיש■ ן לילה

ואפילה

אם לא ליהגו׳ נהם בני האדם ומה נם ירד העברה ולא נקבע ומה גם כי עודך נער ולחה

מהו הותרו פנה בתפי״ק
ח

דיו שני

ישכנו רגליה

כל זה מוחש לעיני

ויותר הוראה לוה כי והחזיקה בו ומיד

ונשקה לו וחף על פי כן העזה פניה מהיותה נציית

לכ להכחיש המוחש

ולומר אל תחן אה חמתך לפני בת בליעל לייחשני ליצרנית רק לכבודה
פנימה הו לחוהבת את וילחך או לבקש ממך תשכב הצלי להיות עמי (יד)

כ״ח הלא ובחי שלמיס עלי שהיה עלי כנדר והחס נדבה רוחי ושלמתי נדרי
ושים

גס אל עיני גשר לי זיהנו גס המה משוטטות
במותי להס כי צתיונן על נתולה וליי 6תטא
•בצעדו הפסיעה הזאק עוד ישזב ויאמר טוב לי כי אצלתי עיני חהתנונן על אשת איש כי
היא בעולת בעל אך אס אעבור לפניה גם כי אלך משלשל בשערי ומקנאה בבגדי <חקפאר

עלי

נהקהלכי וגבוה קומתי ועיניה בי מה פשעי ומה חטאתי הלח אצלתי עיני מהביט אליה
האם תחייבני תורה אעביר עיניה מראות שוא ויהי כיצעדו רגליו הפשיעה הזאת בדרך
איש ומה בצע כי
בית היצר הרע עוד ירכה לפשוע עוד אחרק כי יאחד הלא נער אנכי
את עיניאשע מראית גס חת אשק רעי הלא לא אגע בה ולא אעשה את כל מאווז' ממעשה
הרעה וישקיף וירא ככל אשר שאלו עיניו ואחד כך יאמר לו יצרו הנה הטית ליאית כ• עינין
בה ואינך עושה הרעה אך למה זה תאשיף ידיך כי הלא ידיך לא אשורית מקחק מיד אשת
איש מאומה ולחה זה קיזכיז את ידך והיה נא פיתח את ידיך לקת לה ולקחת מידה כי אין
נזה עזן אשר חטא כי הלא לא תנע בה יד כי אשב .שן הנימןחיד ליד ואחי כך עוד יוסיף
ויאמר הנה עד כה היית מתנהג נחשידוק ולמה זה תהיה צדיק הרבה ומי יתן כל עם ה'
פידשיס ממעשה הרעה גם כי יגעו באסה כי לא מוק ימוקון והנה תנעק עצמך מנגוע אל
ידה רק אל חפצה הניקח וניתן ומה בצע בתשידית הזה ואולם ׳!ולח נא ידך וגע אל עצמה ואל
בשרה רק את נפשך שחורבלתבא עליה כדרך כלהארן וחטאת לאלהיס והנער חשר לב יטה
אוז ,וידיו תבצענה לנגוע אליה בעצת יצרו והן עד כה אשר עדן לח עשה מעשה הרעה הלא

יתייחשאל הולך דרך בית תוכיות היצר ה־ע כצועד יהושע כזיעה אתת וממנה אל השניק
ומהפנית אל השלישית וההיקש בשחר עד הגיעו אל ביתה אך עדן לא נא חל קוך ביתה

נעצם רק

דרך ביתה קו לקו

כענין הדרגוק העבירה שנשאנו בה המשל הזה וההיקש

בשאר וזהו ודרך ביתה יצעד והנה עד כה היה היצר הרע כהלך וחורח מדבר כיועץ ולא

כאיש שורר בביתו אך אחרי מושכה אוקו ב •קג וישן חיעצוקיה דרך ביקה ולא יחשד עשוק
העבירה הוא ה נם אל תוך ביתה א! תדלג כחיל וקצא לקראתי להביאו אל תיך ביתה
ולהחזיק בו ולא ירפנז אומרק נגנבה הלא צדיק זה בא עד בית מלוגי ואני לא אצא לקראקו
אביאהו ואטעהו נקרב ביקי ואז קחרץ וקקגנר עליו נאוקה כי עד כה היקה כאורח ועתה
כבעל הבית כענק תאמר נתן הנביא כי תתלה קראי הלך ואחר כך איש כי מאורה יעשה
בעל הבית והוא ענק מאתרם ז״ל כי לעתיד לבא הקב"? מראה יצר הרט לצדיקים
ולרשעים אלו נראה להם כהר גבוה יתלול ואלו נחוט השערה ונו' כמבואר אצלנו (ט) ומה

אזי ירגיש ניפצמו
(י)
תעשה להניאו אל תיך ביתה לא קקחנו רק בנשף נערב יום באישון לילה ואפלה עקות הקגודדוק המחשבות והקגברוק כחוק הטומאה להחטיא בנודע
וטרם הגיד אמרי פיתויה יודיע שלח ה
כח פיתוי נמרץ חהקודס כאלו נל כח הטומאה בשליחות נא לקראתו וזהו והנה אשה ני לזאת תקרא אשה ולא כת מכחותיה נאשר נקחלה ׳
עניינו מקושטק ליחיאל תביט
בחכמתי קזאריה הרעים אילי יכנסו ד בריי באזני האיש לבלתי שחזע אליה ואמר סנה האשה הבאה לקראקו הלא שית זונה היא והוא כי שיק
חשך לאור למטן תגיש אק איש הישראלי שנית היא זונה כי
אל מראה ייפויי הראית טעניקיה ני הלא היא כנעירה המקושטת ותחקיה קעחוד הנסרק ני אין שם רק קשזט חיצוני שמה
קחי! אישה תקת אק זרים כי היא מתקום הטומאה וקחק ילדי נכרים אשר חסוגז תקח את זרים אצלה קדושים אשר בארץ המה ומראה להם כי אהבם ולהנאיקם היא עושה ולבנה
הזוהר על פסיק לעס נכרי לא ימשול לחנרה יזה כל
למרע לרעתם למען הכניע כח הקדושה תחת ?טומאה כי הלא כל חוטא משועבד אל כחוק הטומאה כחנכר להם יכמאמר ספר
קאותה כאשה הזונה שרידפה אק מאהביה באחור להם כי חאהבתהאוקס עדנק נם ושקר מליה כי כל ישעה

וכל חפץ להנאתה ולא לטובתי עוד ג'כי היא

נציית לב כי כל מאחריה

מהתלות והעדר דעק כי כל טובותיה אשר קנטיחהו הבל המה •כל אשר תעשה לההביל שכר טוב הצדיקים מעשה תעתועים פתיות ואין לב זזה אומרו ונצורת לב שנלאדטת קדנר אחרי
טיח תפל ועם כל אלה תפתה וגם תוכל (יא) עוד אודיעך תואריה כי לא בלבד אחרי דברה בך כי אם גס בהיותה הומיה בקולה אליך ומראה פקאהבך אז היא סיררק ומורדת בך
יפודשק רשת לרגלך ועוד ;את לה כי חדד וקשטי! תעלה וקקטרג לחעל? וגם היא נכלל המפיסמים רעקך נעולם להראות חרפתך נקהל וזהו בביקה לא ישננו רגליה הוא מקום
רק פעם בחוץ שהיא
(יב)
שמחטיאך ני שם ביתה כנודע מההוא ששנא דאמרווי דאפקי? רני פלוני חניתה דההוא גברא ואתר שלא ישכנו שם רגליה כי לא יסקר שם מעשה הרעה
שעולה למעלה מנפק הרקיע כי שם תעלה לקטרג כמה דאק אמר ויוצא אוזו ?חוצה שהוא כמז״ל למעלה מכיפת הרקיע ופעם בדחובוק כי חכדזקאיקו בגלוי עד יודע ניחונוק קריה
למען יביש ולבלתי יתחרט וישוב מעונו עודנה מחזקת נטוחאקה ואצל כל פנה אשר תוכל לצמר לו מי תדעך ומי רואך תשוב קארוב לשוב למשכו נישקה ( יג ) והנה ככל!ת שלחה
ככר רגליו דרך ביקה כיהנה והחזיקה בו קנאקו
►הגיד תאריה אלה אמר הנה עם כי הן אלה קצות דרכיה לא ימים פקי ונער חשר לב מהקפקוק אחריה יש? גם אחר שצעדו
נחזקה אשר החזיקה בו כי תקפתי יהמשינתוטד פקח ניקה ועל ידי כן ונשקה לו כי דבקה בו איכוק טומאתה דבקות לא נמהיה ינתק כי הנשיקה עניינה דנקוק כנודע ועל ידי כן
כאימרהאליו זבחי שלמים עלי והוא כי שקים הנה טענזק היצר הרע אחד תה בצע כיתתם דרכיך
נעזה פניה ותאמר לו כאילי בפירוש תדבר עמו ונרעיוני לבו ישחע (יד)
מתנהג בחשידוקשקרתק לבלתי לכת אחרי הבחירים ותמשקאוק מרעית והלאקתאס בעיני החון עם הארץ ולאויבים יהיו לך באתרם הלפתוקיס בערכך תחתנו יהלא טוב לך כי
קיגסוק לביש שלים כל אדם ולדבקה נם לאכול ולשקוין ולשמוח עם כלאדסואףגסעל נשיבב׳ עמך תטוף תלתך בנועם שיח אמרי נועם למען יכליי אנשים ונשיה עי!ך יזהו זבחי
שלחיבי עלי כיזבתי הנהני לזבוח ולאכול עם רעים אהוניס שהיא של שלחים כרוב שלום לא יהיה לך כי קדבק נקיית ה׳ רק בהיותך עלי ואצלי נשחתות מרעית וכיוצא בהם עוד
שנית כי אני היום שלמתי נדרי והוא כי הלא סמאל ביומו נותן שפרו במעות מדודים ולא בהקפה כאל הנאמן יתברך כי היום לעשותם ומחר ליטול שכיס כי הלא ההילך נטלת יצרו
שכרו אתי ני לא בעל אשה חשודה שלא נהנה מיד ולא גזל שלא נהנה בחטית גזלתו וההקש בשאר וזהו היום שלמתי נדרי ולא למחר ליטול שכרך ילמע! זאת הקדים שלמה ביובוזיזי ואמר
קינו יתברךוגם החייעית יתירהגירם שנאה ויקרו!
שית לומרנ• אמריה חקישטית זתתתם תעמוד כיעורןכיקתק אומרה זבחי שלחים עלי הלא זבחי מלחמה המה לומחנואל
מרעות מרם קרב וחלהסה ומה גם בחייעית אשר חבירו יגרה מדון מקנאה חמק גבר ואדרבה הפורש חזה יקרא אוהב ורע כמאמר התנא נקרא רע אהוב אוהב את המקום אוהן
את הבריות וכו' וקהק אומרו היום שלמתי נדרי נהפוך הוא כי הלא הוא יתברך מקדים טדס עשית סזיצזה כ ן״ל על מי הקדימני ואשלם מי מל חק בנו שלא נתתי לי בן תחלה וכו' וחם
גם כי תשלומי נדריה קללה תחשב לי כי אדרבה יפלח חן כבדי ואשר יגזול מארה היא מטיל בממוני יאשר היא יתברך הוא פורע לעולם הנא הלח הוא כי שם האושר האמיתי ריחני

ובלתי

כי מתחי '1יבא בה כעוכר הרך העברה כשוק משאה ומתנה
(ח)
בבנים נער הכר ל*ב מעט מעט יבא ניהיכלייח ער כרה גדיש יגרם עצמו מדת האמת ועיקריה
ומאנה לנגיע נפשו אל פית דעותיה הרעות רק אצל פנה ולא ב:6ה עצמה רק סובב ביישתי נגוע אי 1פיותה וגם זדה דרך העברה ו>יזחר כך קו לקו דרך ביתח יצעד
פשיעה אחר פקיעה יהיה הולך ומחזיק בדרך בית פנימיות כברורתיה המרים היזאדר־ס ולא העירה לבירה יצעד כנירתהלך כאהלי א&דנו (ם) ועיין יבוש מנאי
הרואים ל> חוז צדיק דרכה בפרהכיא רק לנשח בערב יוה ובו׳ (י) ויהי כי היחל מאים ללכדה דרך ביתה אז ההרץ דוח ז<שה זרה להקביל פניו לפעמו כמחיז־ה
אמונותיה והענין כי הלא אין לך עבירה שלא תדבק כב טומאה כי על כן כל העובר עבירה יוליד קטיגור מתייחם אל מהורה והנה גדילה שבגדולות העכירות דהיא
השעות ובכן בבא אי׳? דרך ביתה אז יצוא יצא בת הטומאה חהוא ולא תדבינו כרומזת רק תעיר את רוחו כמדברת בו כאומרו העזה פניה •תאמר ;—ו והיא שית זונדה
מקושטת בייפוי טעגוהיה והיא זונה כי תחת אישית גויי האר •.תקח אתזרים אצלה קדושים אשר בארץ המה לטמאם בתוך טומאתה והיא נצורה לב כיתכא אליובפתיות
טענות הוכר לב או היא מקושטת כזונה מבחוץ אך הוביוהה המתייחם אל הלב הבל הוא כי היא וצורת לב כעיר נצורה (יא) וזח דרכה בי לא תתחיל לך בפתח דבריה
נרד* אמונותיה רק תקדים הקדמות והבנות החלח ולאט לך הולכה ומעקשה דרכיה וזהו הומיה היא ואחר כך חולבת והורדה בי הלא בביתה לא ישבנו רנליה והתחלותיה
(יב) רק פעם כחוץ מחכמה זולתה תשמש בהקדמותיה משוללי אמונה רעה ופעם ברחובות שתביא מן ,המפורסמות ובבל זח הביאך באמת במזמור לד דעה קנית מי־ב
חסרה בי לא ראיה רעה (יג) אךבהגיעאצל כלפנח מפיותיה ורוע אמונותיה אז תארב לך למושבך ברשתה והשית כל מאמצי בח בל תרח ממנה וזהו והחזיקה !5
שהחזיק עד בא הדבר בצד מה בלבו ואחרי כן ונשקה לו כי תיבה בו אחרי אשר דוטמאח נפשו בה ותדמה כאילי נשקה לו שהוא דבקות נפשיי פה אל פה שהוא משל הנפש
כי הנפש מתייחסת אהר ה .ה במה דאת אמר ויהי האדם לנפש היה לרוח ממללא ואחרי ההדברה בואז העזה פניה להדיחו מהודה ה׳ וישים כל מעייניו בזרה ותאמר לו
(יד) זבחישלמים לי ו^ו׳ לומר טוב לך כי תעסוק :י מנדה משה וישראל כי הלא בתורה במכבנות האבל בה לחם שאיננה בלעדי ייסורין בי זה דרכה של רתירה פר-ן
כמלח האכל כו' ועל הארץ היש! אך ני אין צריך לומר שגם יהיר ,לך אף בשד לאכול כי א £5גם להאכיל לזולה כשלמים שיש נדם לבהני׳ ולבעלים כן יהיו זבחיד אשר תזבח

ואכלת

רב פנינים ביאור משלי ן

דרך שגי

ושיש לי בשר שמח כי נאכלים לבעלים חלקם (טו) ועל כן יצאתי בל יותר

יכלתי נפשד וקי ם למד ובדבקיק 6קו יקירן מה *5וק כ! בשכר ,העולם הזה המה ונפסד
זה הו 5לעומק יפזי טענותיה יזלה שהקדים ו6חר שיק

{טו) ולעומק או״רו למעלה

מהם שאנכ חינני ינאנילי וגס לא לזולתך כי קינני מקלן ההולכות אחר כל

פהי(' זי* שקור? כי להנאתו קדר1ש ולא נן הו5 6מר כי קאחרעוד על כן יצאתי לקראתך

עובר כי ר ן חותך ידעתי למה שגס קתה אלי קיש כלבבי וזהו לקראתך כי

<כ!׳ כלוחי* י/1־־י< ששתים הנה טובותיך שינתי שלחים ע י ושהיום יכו' להטינך לך הוא תה
שיצאתי לקראתו ינ >,למעני ולהנאתי ואמצאך איש כלנני ^טז^) וראה גם ראה נא
תועלתך אשר אנ*י 1^'7־"^י הלא ההולכים
בקורת ה' אך דליס המהום *■,5,ייסורין אך

?משתזפפיס נצלי יקנו עושר ונכס,׳ ,--גז

עלי היום שלמתי נדרי

ערשס רכתו'בכגד חושש ורקמה כי מיג? ־־י
רנדת ערשייזטננזתכו' ונזה גס שי?,׳! עצמם

?שחר

זבחקוס ייסזרי
6מונים עלי תזלע (יז)
כצדיקים ואלייטעל ערש דיי כי כל משכנם
הפוך נתגייס אני נעתי משכני ופו' ?נ? כגל

/ה היא כאשת ז>נ? להור '1כי תיעלת ?מאף
תגקש יעקר תלי? (יח) ולעומת איתר!
ונצורת לב שזאמד י1יז דנרים חסרי לב ודעי!
נועל׳ם חנלי תלין ואף על פי כן תמרהי
בתרח? אחר כי ע1ד תאמר אלי! לכה כרוה
<7דים !כי׳לות אם תאמר נאישראל שתידא פן
*עב ך רצונו יפגעך נדנר או כיזרנ ייסורין
רעים אל תירא כי בע1לס הזה הלומת ללילה

לא ישחיתן כי בטוח תהיה כל יחי יזייר
בעיל׳זז ; ולכן לכה כרן? דודים עד הנקר של
עי׳ה נתעלס? באהניס 1טןב לך ייטב לך

ואמצאך

כלומר מצאתיך

גס חתה בת היית אלי ואמצאך

כקשר עם לבבי וגס לא

יעלה על רוחך

תאיתישחרתי פניך כי

טו

יצאתי לקראתך
• טז

כי זונה אנכי ולמלא

הלא על כן

על זבחי

כלומר

מרבדים איבדתי ערשי

שלמי׳תסייעני לאכול חלקי ולא לדבר

?•?;ותאטון מצך:ם :י׳ נפתי מ^ככי מר אהלים
ומנמלז* י" לרה נרו

אחר (טז) והן אמת שאס תחפוץ
לישן קימעא הנה ערשי לפניך כ•

מרבדים רבדתי ערשי ולא אומר לך

באהבים :יטט אין האיש בביתו הלך כדרף מרחוק:

לשכב עמי

ב*ךו קיום הכסא יבוא ביתו :
י צרור
נא הטתי ברב ד־יקחך׳עחלקשפרתיההךחנו :

כי חס חת ערש ,כלומר אס יש את
נפשך ליישן קימעא

שמרבדיס רבדתי ערפי חטובות וכו'

(יז) הנה יש יתרון בחלק ממנת אשר

כסהר'

כל ימיך על האדמה 1אל■ מה שאחר המית אל

ולעמי ז חזתר! ?!מיה היא !ם1ררת שמתוך
המיית׳ אליו בטענותיה היא סורית וסזרשת לן רפת ופח המוקש אמר כי אין ה^יש בביתו
זכו׳ לומר אם תטנה ותאמר היאכן שגם כי ארשע ייטב לי או כי יצדק שלא ייטב לי כי
קאמדאצי כי טוב לי כי ארחיק ניוד מחיית ה׳ למען ייטב לי כל ימי חיי בעולם הזה *
הלא ת'מר ותשים ברעיוני לבו סילוק השגתה חלילה לאחר ל :כי אין האיש בביתו סלא
ישגיח חלילה בעביוק חומר העולש הזה ואסיקפה בעיניך לסלק ההשגחה כי איה כל
נפל זיתיו אשר העלי׳ לעשות טל פרעה יעל מצרים ועל אלהיה הלא אומר לך הלך בדרך
מרחוק כי אחר שהכעיסוהו בני האדם סילק שכינתו והלך בדרך ולא עת? מקרוב רק
תרסזוק כדעת קצת ?אותות כי עזב ה' את הארץ לפקוק מאז נחרב ביתו כמבואר אצלנו בספר
חגצלת השרון ויתכן לפי זה פעל זמן בית המקדש אמר כי אין כאיש בניתי ועל אתר התרבן
אחר הלך בדרך מרחוק (ך) ואם יקשה בעיניך אחונה זו וקאחר שהן אמת שסילק שכינתי
אך לא השגקתי ־ לעקות צרור הכסף לקח בידי כי כל העושר והטוב אשר היה משפיע בעולם
•כזה נעת! לקחו אקו ילא יקננו גס להולכים בדרכי!

עד יום

הכסא יבא ניקו לקץ הימין

בחופן כי טוב לך תתענג בדש! פה כל ימיך ולא תמנע טוב חתך פה כי תתס דרכיך (כא)
ואולי תאמר וחי פתי יאמין נשוה נתעה והבל חליה ולא יראה בעיניו כי בבלי דעת חלין
קכביר ימייפמע לדברים האלה על כן אתר הטקו ברוב לקחה וכו׳ לומר כי מאשר ?חילה
להחזיק ני ולקחת! בצעדו דרך כי תה הטתו אליה ואחר כך בחלק שפתיה תדיחנו כי גס שאין

בחאמריה איכית רקיחלקית שפתיה החיצוני תספיק להדיח איתי חמצני 3כב) עד ילך
אחריה פתאום לכלות מעשה הרעה אשר הכין הכנותיה בצעדו דרך ביתה ופתאום יבא אל
היכלה ואל תוכיות ביתה כשור חל טבח יכו' כמדובר במשל (כג) ולעומת אותרו פנניתה
לא ישכנו רגליה רק פעם בהיץ יורדת ומשטנק עול? ימקטרגרצאמר ולא ידע כי בנפשי

אט שוכבת בו בייחוד כי נפתי משכבי
מר ^יס ונו' ואין זה רק במשכבי
הוא מקוס שבערש קשר אשכב בו וזה לרמוז לו ס^ס בעיניו ריחא מילתא
הוא יבק גס הזח לשכב אצלה להקת עמה במקוס קצר הה;א (יח) וגס
בבזקך אל מקומי לא לבי הלך הלינות איסורי ביאה כי מי כקש ואת מידך
רק לכה כרוה דודיס לבד יזהו אומרו לכה ולא אתר בא

לומר ירזז יודיס

בלי חבור ודיבוק עצתיי ונתעלס? באהבים לבד והוא כי נפשה יודעת מקד

כי בהגיעו עד שערי מות חלה לא ישקוט האיש עד קס קלה הדבר (יט)
ולא תשית לב אל קנאה חמק נבר כי אין האיש בביתו ויאחר כי הלך בדרך
מרחוק (כ) וקל תחוש יבא פתאוס כי הלא צרור הכסף וכו' ולחיבה עד
קכות חפצי הבית זליוס הכסא יבא ביתו( :יט) אי

חמרה כי אין החיש

וכו' אל תאמר נא אס הין כוונתי לרעה למה חקראך ואל אישי לה קראתי

לזבח כי מי יתן יהיה פה אך הוא כי חין האיש בביתו ורמזה לו כי ביתו הוא
ואין לזרים אתו כי תחת אישה לא תקח חת זרים (כ)

ואל תאמר חולי

נפשו בי והלך ועזבני

ואיר אומד שלא

להיותי הולכת

אצל זרים נעלה

אחפוץ רק חברה לבד כי לה כן הוא

צרור הזהב כי אצלי הניהו

הוא ;

תישן לך בפאת

מטתי ואני מקצה מוה נס אודיעך כי
עס שהצד השוה שבכל ערשי הוא

הולך אהריחה פר־האוכש כשור אל־־טגזז יבוא
וכקגכטא^־מוסראויל :מ עך יפלח חץ כבדך

תשית לכך ותן ׳!ה דברי נצ1רת לב נאמת קיט)

כי לא הכינותי את עצמי

לקה בידו ולא

כי הלא צרור הכסף

בבית וז״א הכסף בה״א

הידיע' ואדרבה עס

לבבו לכבדני בתכשיגיין ונזמי הקף להביא אלי הלך לו וליו' הכסא יבא
גיתו לשמח את אשתו בכל טוב והנה אשר חלק לו בבינה הלא יראה כי הוא כצורת לב כדברה אליו מהתלות ולהכחיש המוחש" כי הלא היא שית זונה
הומיה וסוררת פעם בחוץ וכו'

ותפשק את רגליה לכל

ופמח תאמר הלח גס הפתי ונער חסר לב קל יבצר
בשקר מיליה לז״א הטתו כו'

עובר ותמתיק בפיה

מהס להבין כי חין תוכה

והוא כי היא עשתה בערמה

למעןהטותו

רעת שקריה לומר

כי רק הותו חשקה לאהבה ולא

כברה וגס המה מתחלה

קליה לשמוע את דבריה טרס

נא
תדבר

היה עס לבבם

למעשה (כא)

למרע ואיכה ילכדו

החזיקה בו ונשקה לן

להחסלבבו

.ב??ת
ד???ש“
מעט ברב
למען יבוש לעזבה וקח'כ החליקה לשונה עד הדיחו בעצס ממצב כשרותו אשר לא היה בלבבו לעשות רע ועתה ילך אחר־' וזה הטתו
לקחה אשר לקחתו שהחזיקה בו ונשקה לן ואחר כך שהטתו בצד מה נחלק שפתיה שאחרי כן כלתה הרעה מהטייה אל דחייה לגמרי וזהו אומרו

תחלה לקחה שהוא לשון לקיחה

(אח"כ אמר בחלק שפתיה

זמם מתחלה והנה דרך הרשע ומה גס אס צדיק היה

לשון חלקות

שבהחילו להרשיע

(כב)

ואח״כ ילך אחריה פתאום כי כרגע מפתנה דעתו לעשות אשר לאי

מכיר הרעה

קשר

תמצאנו זאע״פי כן

לא ימנע

כי יצרו

הלבישו וזה

בהדרגה שעושה כשור אל טבח יבא שמרגיש בראות דס חביריו השפוך ונמשך אחר מנהיגו כן המתחיל להרשיע מרגיש כי בנפשו הוא עושה ורע
עליו המעשה ונמשך חחר יצרו שמושכו וחחכ בשנותו באולתו לא ידאג כ״כ ולא יראה לו כשור קל גיבח יבא רק יקשקש בו לבו ונוקפו בצד מה כעכס

אל מיסר חויל קשר יקשקשו לו בעשותו חולת למען

(כג) זענ״ז לא יהיה כמשיב ידו עד יפלח

חץ שטף

ירגיש

שייסרו אותו אס לא ימנע מאזלתו

זרעו את כבדו מרוב

על היקש זה ירגיש

תשמיש ואז כששנה בעבירה ובא

פח ולא ירגיש אל הלכדו כן האיש הזה נעשה לן כהיתר ולא תבונה להרגיש כי בנפשו

הוא או עד יפלח

השינה ברשעתו שמקשקש לבו

לשלש לא ירגיש

חץ כבדו בקרוב

כלל רק נמהר צפור אל

נמהר צפור

חלפחוכ״כ

ישתכר

ואכלת כשלמי׳ להאכיל וזהו יהי לך עלי ובשבילי מה שאין בן על ידי תורת ה׳ שהיום לעשותה ומחר ליטול שכרה אי אגבי היום שלמתי נדרי (טו) וע״ב לטיב דיך
לשבוע לחם יצאתי לקראתך לשהר פניך ואמצאך כי קדמתני אתה(טז)ובמקו׳ שעל ידי ע כק התור׳ על הארץ תישן מרירים רבדתיערשי ובו׳ בי כל מלכים ויועצי *$ןרץ
מצעות כבוד יציעו תחתך לשמוע יפי חכמתך קיז) ולבל תאמר הלא תורתי תהנה לנפשי ובך יהגה נופי לבדו לזה ••-מר יפתי משכבי מד אלהיסוקנטון בי ריהניט
טובים הנפש נהנית מהם (\ח) ואחד כך קו לקו ידיח מקרבך יראת שמים ותקנה בך קנין אמונות דעות אשר שנא ה׳ והוא פן תאמר כלבבך אולי ימחזני אבי שבשמים
יביא עלי קללה ולא ברבה על כן תקדמך לאמר לא תירא מפחד לילה של העולם הזה הדומה ל^לדה וטוב לך גרוה דודיט עד הבקר שלע״ה ונתעלמה ראהביט כי
והרחוקיס מאתו יתברך הם המתעלסים פה וזה אמר לכה לשון הליכה כלומר לד לן מתורתך גיתשר אתה בה ונרוד־נ דודים כו׳ (יט) ואחיי שקוע בך סברא זו תבי>ן
ותיטעך בטיט יון אמונה מאמוגותיה והיא כי תאמר לך למה זה לא ייטב להולכים בתורת ה׳ אך אין זה רק כי אין האיש בביתו כלימר כי אין מלא כל הארץ כבודו חלילה
שהיא אחד מדעות החכמה ההיא כי רכש ה׳ ועבים סתר לו באופן תוכל לעשות רעה כי אין משגיח חלילה ואכם ירע בעיניך על האמונה הזאת כי ד־זלא מה רבו מעשיו
.ונפלאותיו לבני ארם כדורות ראשוני׳ תאמר לך לפחית הלך בדרך מרחוק וסילק השגחתו מאז החריב ביתו (ך) ושמא תאמר הלא לא יבצר יכפוה אל ביתו ביפה איה
למושב לו וקל מהרה ישוב אליו כמשפט הראשון גם היא חשיב אמריה לך צרור הבכה אשר צרר מלהיות בוכה אל היות לו דירה בתחתונים לקח בידו והוא צרור וסגור
לא יפתח ואם לא תשמע אליה להיו׳ כופר בכל ותאמין בי עוד ישוב לפחות תאמר אליך כי עתה לא יבצר מהיות ידיו מסולקות מהעולם כי מעל השמים כבודו ואם יהיה
שיבא ליום הכסא הוא יים המבוכה מבני אדם יבא ביתו ואז ישגיח פה באופן שלא השית לבך ללכת בדרכיו יתברך כי עזב את האוץ כעת ואי! משגיח חלילה (כא) והנה
על גל הדברים האלה הלא נפלא לאמר מי פתי מאשר ראה תורת ה׳ תמימה ישמע אליה לדברים הרעים האלה לזה אמר הטתו ברב לקחה יכו׳ כי אחרי שברוב לקחה
שלקחתו בהחלה והחזיקה בו לאט לו הטתו לשמוע את דבריה נמשך שאחרי הכג סו בחלק שפתיהתדיחנו גם שאין בתוכיות עניינח ממש לאיביט רה אל חלקות שפתיה
וידע מדת האמת הה אמר תדיחני (כב) והנה רתחלה רע עליו המעשה וקנעי סברורת הזרות אך יהיה כנדה בעל כרחו ועוד מעט וילך אחריה מדעתו וזהו הולך
אהריה וזה פתאום כי לא תחננו לחשוב מחשבות לאטו אם יעשה ואם יחדל כי הלא תשתרר עליו אחרי הדבקו בה וזה גם כי יכיר בי בנפשו הוא עושה לא יחדל ידמה לשור
^טבח יבאובהשתקעו יותי יאטם לבו מהרגישכל פך יק כעכס שיקשקשו אתהאויל להזכירו כי מוסר עומד לעומתו כן ירגיש התעוררות מה כי יש דין אך לא ידמה לן
בשור אל טבח יבא כי לא יעריך כי בן מות הוא (כג) ומזה עי גדר שגס בעולם הזה יוכיחנו אלוה עד יפלח חץ הייסורין 4את כבדו ולהורות לו כי מן השמיט
יוכיחוהו יהיו ייסורי! ברגע כמהר צפור אל פח למען יכיר כי מה׳ יצאו כי אין המזל מכה רק בהדרגה וכל כך ערל לבו כי כל זה איננו שוה לו כי יהיה כאיש שכור ולא ידע כי
כנפשו הוא אשר טימא וממנה גמשכה רעתו ולא ישוב עדהמכהו ואתה׳ צבאות לא ידרוש כי טבע ביו! הכמת הטבע ולא יפנה אל ההשגחה באופן כי חג ומר עזכו >תרז

חורת ה׳ ולידבק כצרתה כי רעתו רבה עד יבלו שפתותיו מלומר די

;

רב פנינים ביאור משלי ז ח
ישתכר בשכרות העין כי יראה שהפסיד

גופו באבדן

כבדו ולא ידע ולא

מלמעלה"למטה

בא
במורד מלמעלה למטה

אל עמק חדרי מות והיורדים

ירגיש כי לה בלבד נופו אבד כי גס נפשו וזהו לא ידע כי בנפשו הוא זה הוא

כיורד חל שאול נס אס ירחב הדרך לא יוכל איש לשוב אחור ולעל ח במעל'

פשט המשל( :ודרך הב והב תמצאם לעילמתחלת פסוק ה׳ ואילך) :

המורד כי חס אדרבה ימעדו יום מס וירד פלחים עד שאול מטה כן הדבר

מהג דרכים אשר

אל חקירת

כד

(כד)

כתובים אלה יצדקו לכל אחד

הנה

הזה כי דרכיה יורדות ולא ישרות במישור

דרכנו בפסוקים

כאשר יראה הרואה
הקודמים
בטיב שכלו אך נחזיק לבאר על פי
הדרך השלישי למה שהוא מקביל אל

נמהר צפור א^־פדן ולא ידע כי־בנפשוי דהוא
והקשיבו לאמך פי :
ני

כיי

:

וירד הדורך נס

חדריה חדר בחדר וחן החדר תבא
סופו וימות בלא עתו כי לא חכל לשוב

מהן כי ידמו ליורדות אל המות וזהו
יורדו' ג! חדרי חית על כן אנכי חציך

בנתיבותיה :

פעמים שלש בספר הזה העבר עיניך

הכתובי הבחי׳מקצת דרכיה זיתרוניה
לעומת חסרונו׳ חכמת הזרה והוא כי

גי כי־רבים חללים הפילדה ועצמים כל־תרוגיה :
כי דרכיע1אולביתה יורדותאל־חדרי־מורת י:

ולבך ומכל משמר השמי הל חפן חל

אחר צוותו אותנו בל נצא מקדושה
חמורה של תורה לטומאה רצוצה של

ח א הלא־דזכמה תקרא ותבונהתתץ קולה:

נגדיות

תדבר

התורה חשר

ידה

חכמת טעות כי על

בכל

רשתה כי אק הנפשית תצידחדס :

הלא כמו

ב כראשקמרומיםעלי“ךךךכיי״ת

זר נחשבו לועדיה לפניו יתברך תחת

לי.ד~שעך*ם לפי^ררת מבוא

;נתיבורת נצבה:

היותם בניס לה זכי מעט מעט
חנרשס הורה עד יפילס במהמורות

פתחים

נל יקומו והנה היה מקום יאמרו נא
יראי ה הנה אינו דומה ההולך לתומו לאיש נזהר כי עתה הנה הזהרתנו

זהזדעתנו דרכי

פיתוייה

אין ושמור נפשך מאד מליפול בשחת

וגס כי ננסה לעבור בה

לא נירא מרננות

פיתויה כי על משמרתינז נעמוד כי מוזהרים ועומדים אנו מאתך ואס
חלילה תטה אשורנו אס כעבור בה הלא לא יבצר ממנו מאומה חאוהרותיך

דז כה

הנה

בכתיב
הלו
ראה הסקרנות

(א)

היה אפשר לומר
התירה

הליך כי הלא חת החכמה

תקרא

חמורך

ללומדה

להבין דבר

ותבונה

מתיך החכמה ההיא גס

היא תתן לך קולה כי תענך ופתחה לך כי ח תבקש ושתיס וו תמצא אך

לפי המשך הכתובים הקודמים והמאוחרים יאחר הנה הזהרתיך מהאשה
זרה תשחי היא חכמה תצונית פן קפתך כי חלק משמן חכה ולבל ישיאך

לבך לדבר ולומר הלא מכל אשר חמרת על האשת הזרה

תשחר נפשי כי

לנו אשר

רעה בעיני אדוניה שבשמיס היא חך מדתות הנמושיית חשר לח יבצר מהן

היחלה לטמאנו ולהוציאנז ממשבר בניס לה חלהינו על כן בא שלמה ברוח

הישרות טובות תפארת לעושן מה בצע כי גס מהן ארחק אחרי לומדי תור'

אלא לדעת לשוב עד ה אלהינו

ואל תעצרנז

יד אשה עצורה

קדשו כאלו התורה היא המדברת ואמר ועתה נניס כלות עתה בהיותכם
,חצלי נגדר בניס כי לא באתס עד עתה חל האנחה של חכמת טעות שמעו

ומצית ובמה אדע ומי יגיד לי כי רעות הבה בעיני ה׳

אחרי היותן כלתי

לי להתרחק מעליה נכל אשר צויתי והקשיבו לאמרי פי ולא אל חלק שפתי

נוגעות אל אמונת אשר לא כדה כי הלא החכמת האמתית היא תקרא אל
אשר חכמה אתו וגס התבונה אל הנמצאת תבונת אתו תת ן קולה להעירו

הנה חלוקי דברותי

!חסרונן של דתות הנמוסיו' (ב)

זרה אשד אמרתי כי בחלק שפתיה תדיחו כי שתים

מדברותיה אחד כי שלי הן אמרים ולא חלקת לשון בלי איכות שנית כי

ולעוררו עד

יכיר יתיונ'וזין כבודה

והנה אשכילך ואורך איה איפת מצנק לקרוא

ולחת קולה למחזיקים בה

של הזרה מתייחסת אל השפתיס בלבד ולבה בל עחך ומאמרי אל הפה

ומתי תתייחס הקריאה אל החכמה ומאימתי גס התבונה חתן קולת והוא

לאמרי פי מקביל חל אומרו

בראש מרומים וכו' והנה המשיל הדבר אל דרן רחב אשר ברחם מרומים

המגיע חללו עד חלל הלב וזה אמר והקשיבו

לתעלה בחלק שפתיה על הזרה (כה) וש״ת הלא כמו זר נחשב כי יראי

ומשם יפרדו נתיבות דקים ותיו ת ו צא ז תם

אל עייח ת גדולות ובקרב כל

ה החרדים אל דברו ונקראים בביס למקום ומוזהרים מלהתפתות מאפני

עיר ועיר יש הרבה פחחים אל הבתים והחדרים

פתוי' תחשדם שאס יעסקו בה יתפתו עדי אובד ואדרבה יבינו ויבחינו
ולאפס ותוהו תחשב למו וכמה חכמי לב מבני עמנו התעסקו בדין עסק

המה מדרגות לומדי תורה זו חחר זו ומה גס בימים ההם שתיחת הקבלה

ביש ונכסו בשלום

ויצאו בשלום ומה גס הבאים אליה

בבטן המלאה לה

גמרא כי אז יהיה כיאי|מוצקלא ימוט לעילם עכ׳א אל ישט כו' לומר הן

אמת שלא יבצר המצא תמצא מי שירבה ולא יסור לבו מאחרי ה אך לא כל

אדס יעצור כח לעמוד נגדה ולא יצודנו בחרמה

לכן טוב טוב יזהרו רבים

מעבור תחת קיר נטוי מפני פחי ח חשר יתעתד

תורתינו הקדושה בתחילה לשון רבים

להסתכן זזה מאמר

באומרו ועתה בניס וסיימת לשון

יחיד אל ישט חל דרכיה לבך לומר נס כי אהיה רבת בניס מתייחסים אלי

חשר בת והנמשל כי ד ׳

פה אל פה כי ראשונה היו עוסקים בתורה שבכתב

היא ראש מרוח ס

סהכל חלוי בה ואחר כן טרם יכנסו במשנה או גמרא היו לומדים נתיבות

ומדות שהתורה נדרשת בהן כי הן הס מהלכים ונתיבות

לבא אל סדר

משנה כי חיככה ילמוד איש ראשית סדר ישועות לא הרי תשור כהרי הבור

אס לא ידע משפט

קלי'וחמורים

וההיקש ביתר משניות ובשחר מדות

וביודעו הנתיבות יבא בס אל ששת עיירות גדולות

ואחרי כן יכנסו בפתחי שערי' בתי
מסכת'ומסכחא פרק

הס ששת סדרי משנת

שככל עיר ועיר

החצריס והחדרים

ופרק משנה ומשנת תוספתא

ובריתא להעמיק

^וחילה לכס תשמעו לי כלכס ואל אל שפתי זרה מפני פחד אחד מכס אשד

הרחיב בחידודיהס בקושיי ופירוקי ודמויי אהדדי ועיוני ליישובי מתניתא

אפשר יתפתה אחריה ויפול בשחת רשתה וזהו ועתה בניס שמעו ליוכו׳

ולברורי תי ניהז אליבא דתלכתא והי ניתן דלא כהלכתא עד היזציא משפטי

למען אל ישט אל דרכיה לכך של ח מכס כי מכלל מרובים לא יבצר מהכשל

ה ישרים לאמחן וזהו הנקרא גמרא כי ממנו תצח תורת

חחד וכל אחד יאות מזרח יעלת על ראשו

פן יהיה הוא הנלכד בחרס כי
שאל ישט אל דרכיה

המפורסמות כי רעות הנה ידעתי

גס שבדעותית

הרחבים לבן ירא אני אל תתע בנתיבותיה הצריס ודחוקים הס סעיפים

הדינין על תלם

ולא מהמשנה כי על כן אמרו רז״ל התנאים מכלי עולם ונס זה היה בימי
החנאיס והקודמים להם כמאמרם ז״ל על רבי

יוחנן בן זכאי שתית יודע

דבר גחל מעשת מרכבה דבר קטון הזיות דאביי ורבא ואל החלק תא' הוא

רעה אל תדע שחרה

חורת שבכתב קרא ראש מרומים כי היא ראש זמרומיס לכל ואל הב קרא

על כן מעתה שמעה לי ואך רתוק יהיה בינך ובינה כי לא תקרב אליה *

נתיבות ללכת בהן אל המשניות ואל שיתא סדרי משכה קרא עיירות וזהו

או יהמר אל ישט אל דרכיה הס רחבי ויכוחה מקום רחב לא מוצק אמונה

אזמ ליד שערים כד״א שופטים ושוטרים וכוי בשעריך

דקים חשד לא תרע

כי מריס הס ותלכד במצודה

רעת תחתית פן חתע ע פ דרכך בנתיבותיה הצרים ומארריס (כי)
והנה עד כה דברתי לפי דרכך אשר תמצי לומר

רק אחד מכלל מרובים

כי כל אחד יחוש על עצמו
הפילה כי גס

כי לא יוקשו בה רבים

סל העיר כי כן הוא כמדובר והנה ידוע כי הבא אל כל אחד משלשת חלקים

מפני פחד אחד

חך ברביעית ימלח את

על כן אמרתי שיזהרו מרובים
כ״ש כי אינך

ורבים כמוהו ואת

הד הוא הגמרא שהוא חדרי חוכיות המשניות ייחס חל הבא בפתחי שערי'
הראשונים חין חלק לו בבינת רק בחכמה לבדה

אלא טועה כי הלא רבים חללים

החכמת ואה התבונה ונבא אל התכת הכתובים ועניינם והוא כי אין ספק

רבים לוחמים בלחמת יתעתדו ליפול חללים חללים

מחיי

כי אין התורה מעיררחאת העיסקי' בת לקרא להם ולחת קולה להעירם

לומר אולי משוללי

יבחינו איכותה לתבחינת בהדרגה אחת רק לאיש ואיש לפי אשר תשיג ידן

בישראל אני

בה ועוד שכיח כי הבה עד הגי בחינות לא תעוררנו רק חלק החכמה לבד

היו כל הרוגיה ברוב

אך הבא אל הרביעית גס התבונה חתן לו קילה נתעוררנו לאמר לו ישית

אין לך משתקעים בחכמת טעות כי אס רבי השכל

לנו אל כל גדזלוחיה אשר יזכיר בכתובים הבאים וז״א בראש מרומי ס עלי

המשתוקקים חדודיה ובוטחים בצל חכמתם בל ימוטו לכן תשמר פן תמו׳

היא ראש מרומים לא תקראנו

עולם כי רבים הפילה

ובחטאת מתו ואל ישיאך לבך

חכמה היו ועל כן נצחת© אך איש נבון וחכם אני ומי כמוני
ארבה לעסוק כה ולא תסור לבבי כי הלא ועצומים

חכמה
גס אחה

כי הלא

כא׳מהס

(כז) ולא תאמר הלא למה מנעתני מבא

בדרכיה

הרחבים הבלתי נוגעיס בנחלת האמונה והלא לא בער אנכי מאיש כי הלא
בראות עצמי

קרוב לבא כמתעתע בנתיבותיה אולימשךביצה"רלפי

דרך

לומר כי הלזמד תירה שבכתב לבד

ותעיררנו בעצם רק כמן הצד כעומדת עלי דרך התעוררות בדרך
העברה וז״א בראש מרומים תהיה עלי דרך אך לא תתיצב אצלך בקבע

אך בית כתיבות כי תמשך

אל יריעת כתיבות ודרכים שהתורה

הדרך הקודם אשיבה רגלי כי הלא דע נא איפה כי לא תוכל כי הלא דרכי

סתבא יל בית הכוכחס מאז תתיצב אחך לעוררך

שאול ביתה כלומר הדרכים של שאול שהוא ביתה אינם כדרך מישור אשר

דרך בלבד וזהו בית נתיבות נצבה

המתהלך בת יוכל לשוב אחור אחרי החויק איש בה אך הס דרכים יורדות

הס הסדרים

(ג)

אוי מהיותך ליד שערים

ו א

כדרשת

ולא דרך העברה עלי

וכבואך

אחריכן אל הערים

טרם תבא אל בית תוכיותס לא
גלבד

רב פנינים כיאור משלי ח
בלבדההיהנצכת אצלך כי אס גס שלא הדמה אל נצבת בדרך רק תהיה

צדיקים אין בהס נפתל ועקשבהתייחד'הפך הנמזסיתשכהתחברס תמצא

החיצבזת יזהר עיקרי כאלו הוא לפי קרת שהוא הוראת קבע יותר ולא
כודחק קבע יוקר ונח
החיניית יזה׳• *ץ-׳׳•-׳-׳ ׳*״•
כייס עמרך בנתיבות שלא נצבה עד בוחך תל בית וחוכיות הנתיבות כי

נס נפתל ועקש כעכין החמור על משפטיה

א' בהיות כל משפט מקביל חל כנדון מדה כנגד מדה זנס שבהוסדס יחד

עתה מהיותך ליד יקרוב במבא שערים תהיה היא כצבת לך והנה עד שלש

יראו ישרים כלס כמדובר

<ט)

ומפני-------------
.
ו
שלפעמים לא תשיג שכל אדם

חל? כשר חין בס רק חלק חכמה לא

המצח רק את החכמה לגדה זזה אמר
לשק יחיד יצבה ועל אלה

כי

מישרים !:כי־אמתיהגדהחביותומבתשפ^י
רשע " :כצדקכ^״אמח־פיאיןכהסנפתל

אס נס שתיהן הדונה חכמה ותבונה
להעירך ועל זחת חמר למעני ותבונה

ועקש :״ כלם נכחים למבין וישרים למ/אי דעת:

במכת פתחיו

התן קולה ווו

היא וין של

ותבונה

שגס החכמה הקן הילה (ר)

כנגדמדה חו לא יבקיךישכילישדותם

כני אדם  :ה הבינו פתא;ם ערמה וכסילים והבינו
לב :י שסעוכי־נמדיס אד^רומפותחשפלזי

חכמה הקרח קךבטאךבפתתי שערי'
של חדריה בעיר בכל ערטי חדרי
בלבד החכמה

אחה משפט ממשפטי
גכחיוח
להיות מדת
התורה אל הנושא

פתהיס תרנה :י אליכם אישים אקרא וקויל אל־

חמר כלא

ואשר תקרא והחן קולה הוא לאמראליכם

אישים וכו' לומר אליכם הנקראים אישים חשובים העוסקים בחלקי התורה

המכריס אקיא לנגח ובעצה כי לי חתם

וכמאמרם

ז״ל שאישים

בהתחברם

יחד

וס לימד

לא מפני

לזה חמר

כלס

זה תקן דופי

הנמוסית בתורה כי אקזה לה מפאת

עצמה רק באין מבק כי הלא כלם

כי המבין לבדו יבין

נטחיס למבין

נכחיות כל משפט אל

עניינו להיות

מדהכנגדמדה וגס ישרותןבהוסדם
קחו
לא יפלא רק מאשר דעה לא קנה כי בחמת ישרים המה למוצאי דעת
ב (ו) אי

כס

ה ח יעל פי דרכי בקרתי אליכם וקולי הבא חל בני אדם הבלתי מיוחסים

אמת וכו׳ ווה בשני דירים

יאמר במה שידענו כי צירוף אותיות התורה

כן שמותיו

יתברך והנה חס היו אותיות בלי קיבוץ תיבות

יהיו קבוץ תיבות בלי התקשרו' תיבה עס תיבה

או גס כי

או גס שיתקשרו ויהיה

לאישים רק בשיתוף שם ביי אדם כפתיס וכסילים משוללי חכמת (ה)
ועל בכי חדס חלה דסליק מנייהו חמר הביכו פתחים ערמה לפחות תקנו
נח ערמומית מה לטיב

והפשיטו אח כתונת פתיוחכס אס תחזיקו בי

והכסילים הס מסכלי החכמה והתורה

כמבואר למעלה הבינו לב כלומר

בפשט

ומצוק ישריס

מאמריה משפטים

איכות

בעלי

ואושר רב

עם היוה שצירזף האותיות וסמיכותם הס שמותיו יתברך הנה זה יורה
כי אין קצה לגדולת חכמת מחברה מעלה מעלה מהשערה אנושית חה

החכמה לא הטעימו מאומה ממהות ואיפוק הלב

מאמר התורה פקח עיניך וראה גדולת קדושת חכמתי הרמת' ושמעו אלי

(ו) שטעו
ועריבותו וטובו חך החזיקו בו והבינו ל 3ואיכותו הטוב :
ופו' אחר דברו הניגע אל המון בני אדם שעליהם אמר וקולי אל בכי אדם

זלא אל ?נימוסית כי הלא נגידים אדבר בדברי הורתי הן שמותיו יתברך

הלי לכס לב וגסכלכס

בא ויאמר הנוגע חל שלומי בני ישראל העוסקים בד חלקי התורה שעליהם
אמר אליכם אישים אקרא ואמר שמעו כי נגידים וכו" והוא בשום שכל אל

אומרו נגידים ומהראוי יאמר נגידות

שהוא תואר אל השררה ולא נגידים

9הוא הואר אל השרים וגדולים אמנם ידענו כי לא כדתות הנמוסיות
המסודרות על פי תכמת אדם דת משה וישראל כי הלא הדת הנמוסיתאין

בתוכיות אלא מה שבפשט הוא היישרה מה משוללת קדושה

בשפהיס אינם קבוץ אותיות

סמיכות אותיות על פי

שפתי

בלי איכות וענין

צירוף שמותיו

יתברך לנד כי הלא נס מפתק

שפתי זולת מציאות הבנה הס מישרים והיישרות טובות ואין צורך סמיכות

האותיות על פי הסוד מעכב אל הבנת ההיישרה

הפשסית (ז) וזה לך

האות כי אמת יהגה חכי וכו׳כי עם שאמיתת ועיקר הענין הזח מה שיהג'
חכי הוא הסוד הפנימי הנמשל לחיך הפנימי נפה אף על פי כן לא ימצא

מנפש ועד בשד

בכל אשר תעבתי לך דבר בלתי ראוי לתעבו שיעלה על רוחך לומר חולי

כי הלא כל התורה כלה

הפשט הרחקת

המלאה כריסו מתלמודה כאשר יקדש המלא תורת ה

נעה״זובעהב כי הדבק בה כדבק בו יתברך

ולכן לא יקדש

בצרוף אוהיותי ועל כל זה ומפתח

הסהתימת

שאני פותחת

בפשטיותס בלתיאס

שמותיו של הקב״ה ואין לך פסוק שלא יצא ממנו שם קדוש והוא כח מכחותיז

צזרך סמיכות כאותיות לפי סודן הזקיקז להיות הבנת

דבר בלתי מתועב כי הלא ותועבת שפתי הוא לפי הפשט החצזני הנמשל

ומפתח שפחי

יתברךזהס כננידיס ושרים שולטים בעולם להפליא לפשות על ידם ונבא

לשפתיס הוא רשע באמת (ח) ואולי תאמר למה חמרת

אל הביאור אמר הנה אל תופשי ההורה הנקראים אישים תקרא ותאמר

מישרים והלא על פי תורה שבעל פה

בס כי רבו כמו רבן יתרונות תורת ה על דתות נימוסיות עד בלי די כי לא

שבכתב נראה כמה חיבוק ואותיות ההורה בלתי

מסודרות בעצם אלא

מסוגה הנה הלא אס העמיקו בו לא יפלא מכס ממצוא חפץ ג׳דבריס מעצמך

שלא נביט אל סדורם להכרח רמז הקבלה כי אתה

דע לך כי בצדק וכו'

כאילו התורה עצמה תקדאך למששם בידך הלא הס א' כי הלא התורה יש

אין בהס בכל אמרי פי שבכתב ושבעל פה

בה תוכיות וקדושה רבה עד שמדנרותיה ופסוקיה יצאו שמות קדושי׳ עד
אין קצה זולת ההישרה אשר בפשטיוההכימזה ירא וישפוט איש ואיש כי

הלא גס אליבא דהלכתא ימצא ייתור או העדר סדר כענין גס לב״ה וחמור

אשר היא פירש

האמתי לתורה

נפתל ועקש (ט)ושמא תחמר

דבור לרבי יהודה ושה דאבידה לד״האלתאמר

כדבר הזה כי אין זה

תקנה שלמות זהשארות בנפש וגס בבשר האדם מה שאין כן בורה רק

מפאת התורה רק באין מבין כי גס כי

מציאות הישרה מה ב ני הלא גם ההישר׳הנמוסית למה שהיא על שפיטת

קצה מעלת התורה גדולה מהס ולא אלהיס המה סלח יבצר מהם דבר כי

לפי שכלו

אשר כלם נכוחים היא למבין וישרים למוצאי דעת עליון דרך מציאה ולא

כמאמר בעל

דרך טבע חטשי :ג (ו) או יאע׳ על דרך זה שמעו כו׳פן תאמר בלבבך

שכל אנושי לא תצדק שפיטתו בכל הדברים ויקרה

ירחיק דבר

וכשר הדבר ההוא או יקרב דבר והוא רע ומד לפי האמת

להעלות חוקי

האנשים ההס שלמיס הס עד הק

ולסלקני מהדקות

הנימוסיות והלא פל

העקרים בהפרש השני שהניח כין דת האמת לנמוסית אך תורת ה אשד לה

למה הרגזתני

החיך האמתי לטעום הטוב נהפכו לא תשים פר למתוק ולא מתוק למר נ'

דבריהם מתקבלים חצל השכל אך בתורת ה תמימה יתחמץ לבבי בראותי

ני גס כדברים אשד יצדק שכל אנושי לא ידע להשוו' המדות יהיו מדה כנגד

אשר תתעב לבישת שעטנז ואכילת בפר בחלב ואכילת חזיר וחמיהס בלי

מדת כל דבר ודבר כענין אשר שמעתי

אזמרי' על פסוק משפטי ה אמת

צדקו יחדיו והוא כי משפטי דת נמוסית כל א׳ לכדו
כתבנו בפרשת משפטים ע"ש :
האמת וחסרונן בזולתם

והנה

הזכירן שלמה

התורה שמעו נגידים וכו'

לא יוכר חסרונו כאשר

שלשה יתרונות אלה אשר לדת
בשם התורה

האומרת לתופסי

א' לאחד על הא' אמד שמעו כלומר התכוננו

נד״א שמענו אדוני כי כרוב התכוננות אל פנימיותה תכירו ותדעו כי נגידי׳

אדבר כי כל דברותי נגידים ושרים רבים כי כל התודה
שרים וכחות רמים השולטים בעילם

שמותיו יהב והס

להפליא לעשות כנודע לאשר עמד

בסוד ה זולת על פשטיותי שהוא מפתח שפתי

היוצא מפי כפשטו שהוא

טעס על כן אמד שמעו וכו' לומר שמעו

וחל תחדלו כי הלא אין עיקר

תורה הנגלה כי הנה נגידים הוא מה שאדבר

בעצם וראשי־נה הוא הסוד

שהוא פתיחת השפתיס

שמותיו שלהקב׳ה ומפתח שפתי שהוא הפשע

בלבד ולא עיקר דבורי היא מישרים כלימרנכוחיס

הפנימי ומקביל חליו ולכן אל

ףשריסנכחהסזד

תתמה על החפץ

וגס שאינו מחוק לחכך

אשד תעבתי לך הוא מתוק לחכו יתברך היידע

אמתת כל דבר וזהו כי

סמת יהגה חכי ולכן סמוך חדידי ודע

כי תועבת ספחי אשר חעבתי לך

הוא רשע באמת ולח על חנס העבידו (ח)

וחל ישיאך לבך למר אוני

סמיכות החוחיות זו לזן

אין האזהרות האלה מצד עצמן רק שלשי צורך

מישרים הס היישרות והנהנו' טובות מאד מה שאין כן בנימוסיו שכל ישעם

על פי הסוד ושמותיו יתברך הובן מסעיכוהן ענין אזהרה זו לא שהבכסס

שנית

הוא עיקר ויש בו ייחס שזדו רק שנזדמנו לפי צורך הסוד חיטת שמשמען

וכל חפץ תוכיותס איננו מאיכות נוסף על מפתח שפתיס *

(ז)

כי אמת יהגה חכי לא כנימוסיס המסודרים ע'י שכל אדס שלא יצדק תמיד

כך לא שהמעשה מקביל אל הסוד באיכותו

ויקרה שיגנה הטוב וישבח המגונ' לפי האמת אך הקורה אמת תהגה ולא

הזה שהלא חס היה הדבר כן בטלן חלילה וחס י׳ג מדות שההורה נדרשת

כי חלילה

ודקדוקים יקים

על כל

לך להאמין כדבר
קת יקיז

השר

תשנה בזה כי גס שלשכל אנושי כמו זר נחשב איזה דבר מעניניה הלא לה

ודרשת חסירות ויתירות

החיך האמתי לטעום ולהבחין המתוק והמר וזהו כי אמת יהגה חכי באופן

כל גופי הורה שבעל

שתועב שפתי אשר אתעב ואאסור הוא רשע באמ׳ולא אשגה לתעב הבלתי
מגונה כאשדיקרה למחברידהות נמי סיו׳ווהו ותועב׳וט׳ (ח)ועל השלישית

והדקדוקים והכלל ופרט והבנק חב ומ״ש והנדרש כאס אינו עכין הכל

המר נצדק כל חמרי פי לומר אין צריך לומר נהביט אל כל משפט ומשפט
בפני עצמן כי אס גס

בהוהדס יחד

כלס הנה נצדק

הס כל אמרו פי

פההלויין

בהן באומרך

שהיהירות

והסירות

היה ענק למען לא יחטיא דרך הסוד וזה אין לו שחר כי הלא הציגו שצודק
בעצם כל קורה שבעל פה עם כל דקדוקי תורה שבכתב אל השערה

ולח יחעיא על כן תוכרח להודות ולאמת שהין

לומר חין בפשט אלא מה

שבסוד

רב פנינים כיאור משלי
הלא לי עצה וכנ׳לומר

ח

כב

הן חמת כי לי עצה שכהתיעץהאדס בהסבוד דו כי

שבסוד ובהזדחן נמצאת הכנה וז בהס שאסכן חיך יצדקו
בדקדוקיה כל תילי תיליס של הלכות תירה שנעל פ :וזה חמר בצדק

בעיונו לדעת איזה הדרך יפנה ויבחר מחלקי הבחינו'הנה או לו ני תושית

כלחמריפישבכתב ושנעל פה אין בהם נפתל ועקש

שיותש כח המעיין אך חין זה לו רק טרם יבין שמועה אמנם כשאני משפיע

וחין חות חסירה או יתירה או עיקוש רק כלס נכוחים למבין נסה

בו יכא עד תכונת הבין שמיעה לאמיתה אן היא לי גבורה כי חו ישיש כגבור

אשר יצדקו יחדו
(ט)

תשפוט שגס וישרים הס למוצאי דעת

עליין

ה

ותושיה נדחה ממני־•

י קחו־מוסרי ו^־כסף ודעת מחרוץ נבחר :יא כך

כמד״א ודעת אלהיסתמצא

הוא הסוד שמקניליס וישרים ונכח

או יאמר קחו מוסרי וכו' קחו מוסדי
זהדרכותי קיחת נתפס הוח חלק

טובה חכמה מפנינים וכל^חפצים לא ^וו־בה :

הסיד המה ולא שחין בהם רק סמיכו'

(י)

המעשי ואל

כסף כלות

ובוזוכסף

חיתיות שמשמען כך וישולל יחש עס

ע אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא:

בערכן ודע שהות חלק העיוני מחרוץ

קהו מוסרי
(י)
ד
פודה ־•
זכו' ראוי לשים לב מי לא ידע כי

י* יראת יהוה ש נאת רע נארה וגאון ׳_ודרך רע ופי

ללמדנו כי למוד גדול

ואס המעשה טוב מכסף הלמוד נבחר

תהפכות שנאתי :יי לי־עצהורך1וש;האני בעדה
י לי"
י /

התורה טונה מחרוץ ומפנינים ועוד
שאחר כך חומר שכל חפציס לא ישוו
בה

נבחר והכוונה
מחרוץ באופן

ואיך בראשו שם לה שמי שלא

העלה יתרונה רק על חרוץ ופנינים אך יאמר הלא צייתני אדבק בתורת

וזהב ועושר וגסבהס

תדבק יותר בלמוד ־

(יא)ונתן טעם ואמר כי טובת חכמת
מפניני׳כי כאשד בכלל פנינים יש כסף

ספיריות

הארה כאור

כמעט

נר

כן בכלל

בה ולא בתורו' הנמופיו' הנה תחת שלש איפשר יתרחק המתרחק מעסוק

הגמרא יש מעש׳ וגס נו האר ה

בתורת ה' א' כי הדבק בדרכיה וענייני מצותיה המניחות א תו לחיי עה״ב
הלא לא ימושו ממנו ייסורין כי דרך חיים תוכחות מוסר ומה נס העושק

זלא נלנד להולך בחשןקההעדר בל יקרנו כר׳עקינא נמת מצו׳כמדוב' למעל'

כי אס גס ליושר נאור הידיעה האיר לו יותר בתיקון המעשה וז״א מפ&ינים

בתורתה כי פי שנים יבאו לו כי הלא עה״ב ותורה קב דברים הבלתי

כי הלא אין נפניניס די האיר באור רק לאשר בחשך כמז״ל

להאיר לאדם

להביאו לידי טוב המעשה

נתינת נח עד

למה שהיא אלהית תפקח לב

אשר לא פתח חלון התיבה שמרגלית היתה מאירת להס חך התורה טונה

הבלתי העמקת

מפנינים כינס להולך באור ידיעת המעשה ולא יסכלנה גס שם ת איר לו

מעגלותיה עד גדר אומ ז״ל על פסוק חני חכמה שכנתי ערמה מכאן

עצמה גדולה * מכל

באים זולתי על ידי ייסורין שנית כי התורה

בני האדם להשכיל ככל דקית

יותר מכל דה נמוסיות

שחין ללמד אה הבת הודה שנכנס בה ערמומית

יודעת מאד מומות

ומה נס למה שההורה

בני האדם ותחבולותיו הלא הפרש חותס לנו למען

ביפזיי ודקדוקי מצוק בעצם עוד שנית כימצותת״ת

עשק מצוה זולתה וזהו וכל חפצי' וכו' וארז״ל ואפי' חפצי שמיס כי על כן לא
נאמר חפציך:

ו

(י) אן יאמר מת שאצטרך לייעץ אתכם הוא תקחו

נחדל מהם ומזה ימשך כי תשר לא ידעם יפקחו עיניו ויעשה אותם מחטא

מוסרי הוא חלק המעשי והדרכותיו ואל כסף

׳ואשם כענק מאמר ר יוחנן ב״ז על קנה מ .וניס החלול וטומן משקלותיו

כסף ע״י מוסרי כענין ובכל מאדך שהוא בכל ממונך שיבוז כפף לעשות

על כן היה מקום יאמר חיש

רצון קינו מה שאין כן במוסרי דתות הנמוסיות אך בענין עסק בחלק עיון

במלח אוי לי חס אומר אוי לי חס לא אומר

כי טוב לגבר כי יעסוק בטוב מדות נמוסיות ללכת בהם הבנתי יורדים הל

כלומר גס שיחסר לכס גס

התורה שלא המירנה בחכמ' זולתה איני צריך לגלו׳חזנך חס בעל שכל אתת

מעמקי התנכלו' בני האדם ודקות תחבולותיו רק ילמדונו הנהגה אנושית

כי הלא ודעת מחרוץ נבחר והוא כי כאשר החרוץ הנבחר מז' מינעזהביס

ישרה מעסוק בדת האמת המחפשת עד קצה פנימיות כליות ולב פן רוע

סארז״ל שהוא זהב סגור כי כל הזהבי׳ נסגרי' מפניו כן כל החכמות יסגרו

אשר תוהירנו נרחק מהם ולא נחחוז במוסר ההרחק

ויבושו בפני חכמת התורה ולכן מהליך תדע נך יתרונה הבב׳ח ולא בלבד

ממנה שלישית כי הלא זאת התורה החלהית מתשת כחו של אדס כנודע

נחרוץ נבחר רק טוב מחרוץ הנבחר כי במיני הזהביס חין יתרון רק כפחו ת
ויתר חך כלס זהביס המה אך יתרון דעת התור' על יתר חכמות משולל

לכן על שלש אלה אמד קחו

ואל תאמר הלא אס אפס כסף כמשפט לתופסי

יצרנו יאחוו במרות

כיעכ נקראת תושיה מה שאין כן בדתות זולתה כחשר כתבנו טעס
לשבח הדבר

על פשוק כצור חושיה ומומה

(יא)

ההדרגה *

מוסרי וכו׳ כי ההורה המריה תאמר אל נא בני תמנע תחת שלש חלה

התורה הלא יצר לי מאד בעה׳ז זבע״הב שכמת מציית יעשה האדס לולא

בהחזיקך בי מאלפי

חסרון כיס מעכבו כי הנה אל הנוגע בעזלס הוה טובת חכמת מפנינים

זהב ,כסף בדתו' זולתי כי אני יסרתי חזקתי זרועותיך כי בס יזכה איש
לחיי הע לס הבא וזהו קחו מוסרי והחזיקו בו ואל כסף בהתהלכך בדרכי

כי הלא בעלי הפנינים עשירים מבעל כסף וחרוץ אך אס לא יוציאם כדרך

פנינים שאין קובה אס לא בהזדמן שר וגדול ולא עתנו על ככר לחס וכסף

דתות הנתוסיות חו וחל כסף כלומ' גס שיהיו הייסורין חסרון כסף הקשיס

אין לו ימות ברעב אך החכמת טובת מהם כי בעליה עשיר מבעל כסף

.מהדבק בי כי הלא על דבר המוסר

מכל מיני יסורין כנודע

טוב לך ייסורין

במאמרי רז״ל שהיא מיתה תמידית

וכן חמרן

וזהב ופנינים שמבלי יוציאנת ונכות זכותו יאכל פירותיה והקרן קייס לו

בשברי לכס מטה לחם זו קשה מכולם וזה טוב לך כי תלך בדרכי חך אס

ועל העדרו ממצות אשר יעשה

גס תעש ק לקנות דעת התורה כי בתורה תהיה עמל כי חז יכפלו יסזריך

הבא דע כי כל חפצים ואפילו חפצי שמיס הס מצות לא ישוו בה כי ת״ת

כאשר' כתבנו הלא טוב לך מחרוץ נבחר אילו יצזייר שהיית מוצאו כי תרחק

(י) או יאמרעניןעצת רבייוסיבןקשמא והוא קחו

ממנה זוהו ודעת מחרוץ נבחר (יא)

והטעם כי טובה חכמה וכו׳ זהוח

כנגד כולם :ן

האדם על ידי ממון והיה טוב לו לעולם

מוסרי אשר הורתי אתכם בחומרי שמעו כי ננידיס אדבר ונו' בצדק כל
אמרי פי וכו' גס אס יחסר לכס כסף על ידי למוד התורה אשר צייתי ואתר

כי התורה שתים הנה בחינותיה א' מציאות חכמת שנית איכות קדושתה
ואמר כי הלא במה שהיא חכמה בלבד טובה חכמת מפנינים כי אין למעלת

כך לא תאמרו הנה למדתי חכמתה עתה אלכה לי אל מקים העדרה

הימנה ומת גס ימה שהיא תורת ת קדושת עד אין קצה כי הלא כל
בני אדם רבים מספור יש
חפציך לא ישוו בית והוא כי הלא חפצי

זאלמדת להס ויעשירזבי כי הלא ודעת מחרוץ הוא נבחר כי תבחר בדעת
ולימוד יותר לעצמך מאלפי זהב וכסף ולא תגלה רק למקום תורה שתהיה

כפף וזהב ויש $ררה ויש מלוכה וההיקש באלה חמר כי

לומד וקונה דעת תמיד (יא) ושמח תאמר הלא במקום העדרה יחשיבוה

וזהו וכל חפציס חשר יהיו חפצי

יותר וחזכה שעל ידי תתכבד התורה מה שאין כן במקיס רבויה כי אדרבה

בני אדם לא ישוו כת שלא יהיה להם עדך שווי נגרה וזהו וכל חפציס

טובה חכמה מפנינים כי לא כפנינים היא שחשיבותן מחמת מיעוטן כי

איכותה המיוחד לה

אדרבה במקום רבויה הגדל חשיבותה ומה שייחסתי אותה לטובה מפנינים

כנודע וא״כ מי זה

הוא בערך בחינה זו כאמור אך לא בערך ש זיכי הלא זאת התורה כל

החיש יקץ בתוכח' העה״ז ולא יביט אל הטוב הצפון לו ע"י התורה לעה "

יאמר קחו מוסרי של הדרכות

יהי חפצו
כלס

הפס ותוהו

לא ישוו

בעדך התורה

בת וזה אומרו בת

כלומר

מפאת

לבדה כי קדושת רמה גבות מעל גבוה עד ה אלהינו

(יב) ולעומת הדבר הב'אמד אכי חכמת שכנתי ערמת

לומד הן אמת

חפצים ל ז ישוו בה :

ח

(י)

או

מעשה מצותי ואל כסף ודעת התורה קתו מחרוץ נבחר

(יא)

ולא

ני אני מפאת היותי חכמת ביותר שכנתי ערמת במקו' שתשכון פס ערמה

שאעריכם למת שהוא טוב מחרוץ הס הפנינים כי הלא טובת

כי חכמת התורה הפקת ותקנת ערמומית וגס דעת מזימות כלומר כל
מדמות אשר תהיינה במציאז' באדם הלא ידיעתם מצויה אצלי ועל כן

מפנינים והוא כי הלא נודע כי הפנינים לא אחד בהם בלתי בעלת סגילת

אצטרך להזהיר על כל א׳^נת *

(יג)

על כל זה לא אירא פן־יקרני

יש טובה להעמיד העובר ויש להחזיק האדם וההיקש בזה

מעלת התורה

חכמת

אמר ראה נא

כי הלא טובה היא מהן כי הלא כל סגולות הפנינים כלס

כמורחת ריב״ן אוי לי אס אומר אוי לי אס לא אומר כי הלא ידאה ה' שנחה

ימצאו בה כי על ידה ישיג היודע סתריה תועלת כל סגולה וסגולה של

רע כו׳ולא אירא כי כי ירבו מתנכלים להרע כי אגלה את נבלותם לעיניהם

כל אתד מהנה וזהו מפנינים הכולל כלס ואף על פי כן אין עיקר התורה

כי הלא יראת האשד היא התחלת החכמה כמאמרו למעלת ראשית חכמה

כענין הפנינים כי הלא כל חפצי לא ישוו בערך עצמות'

יראת ה' היא שנאת רע וכאיש כזה אבי דובר כספר הלז ולא כלכד מציאות
הרע כי חס גס כל עדה מגונה כי הלא גאה וגאון

ומציאות דרך רע וכ״ש

למצא חפצים

ואיכותה שידבק בה העוסק בה באמת;

זתושיה וכו'

ט

(יד)

לי

עצה

זולת הכתוב למעלת יאמר כי ההורה אומי־ת ראו נא בחוש

ערמומית להרע כ ,אותו

היקרה להולכים בתורות חצוניות אי נמזקיות בהולכים בתורת ה שאנצח

שנאת ,זלא אחוש אס יכשל כי פושעי׳יכשלו בס אך איני דובר כי אס בצדיקי'

מלחמתם בהחזיקס בי והוא כי שתים הנה בחינות התורה א' עסק החכמה

(יר) ועל הג׳ והיא כי אני מקשת נח השסק כי אין פחד ני

מהרב ב׳ כאשר יבינו בה יבר מתיך דבר זכל אחד מבתינותיה

מי שיש לו פי תהפוכות שמהפך המוסר ללמ!ד

ילט נס ♦

הנלמדת

□ 1

)2

תדבר

רב פנינים ביאור משלי ח
קדכר .חל בני ישראל מתחלק החכמה ואומרת לי עצה וכו' ל■ מר בשבילי
שאתם עוסקים בי הוא יתברך ניתן לכה עצה

כי תצא למלחמת וכו׳

סמיעץי־תכס תצחי בקחדוחשתוח בחמרי תנא לש׳ין יחיד ועל ידיעצתי
זאת עם עסק התורה אל תראו'אל תחפזו וכו'כי ה'אלהיכס ההולך

לפניכם ונו' ואין

כימראשונה היה אדם עושה מצוהנביא מכתיבה עכשיו מי כותב אליהו
ומלך משיחנו והקי״ה חותם על ידם ויתכן יקרא לחליהו

עמדס המלכים הניכרים בפרץ עד שנות הטבעיס ושדד
רוזנים
שיחוקקו _____
______1..ז
המזלות לצדק חכות (טז) ואשר לח תגיע גדולתם לגדר מלכות כדורות

לחות ותשית כח וזהו וקושיה עיכת
הבינה אחריה ותומר חני ביכה לי
גביר' לזמר כשאני בינה מצויה חתכס
בבינת התורה לא תהית
ס

לכס נ1 .י; .י חני העשה הכל גס עם
השר גס עם אנשין כילי הניירת

מהיותם בגדר

הנמשכים לא יעדרו

זה רק עם זכית

עס !יכם בי המכס וקושיה כי גס שה
יתכנו כ דך הוא שיכניע אק השר חך
ה ונשים ת ;רגו בידכם ולח יבצר מעם

ולמלך משיחנו

לי גבורה :טי

כי מלכים ימלכו וחני□ יחוקקי ?:?3

סריס בפולס הזה זעיד ישורו בעולם
הבא וזהו בי סריס

ט? בי שחם ישרו וברבים כל־יטפטי ארץ  :י* אני־
אהבי אהב ומשחךעמעאעי :יחי עשר־וכבודאתי

להיות הפקר

דח1ןץךתקוצךקךז  :י“ טוב פחי מחרוץ וספן
וחבואחזי בכסף נבחר  :ך בארה צדקה אהלך

בתוף נתיבות משפט :כא

ב״ד הפקר ולח יחשבו

לעישקיס רק לנדיבים כי הוא לגדור

נדרה סל תורה וזה אמר בישרים
יב (טו) או
כו'ונדיבים כו' :

להבחין אדתבי 1יש

יאמר על מלכי בית דוד והשתלשלות

ואצרתיהט□ :נ יהוהר״נני ראשית דרכו

כלת וע־ ממהר ביששכר עם דבירה
כי המת תיו יודעי בינת לפחים זמנן
לאירחהורמח ותורתם היקה עושת כל המלחמה

יסורו על הדרך

ואזכר ואסר אינם ראשי הדורות נס
מהס לא יבצר להיות'נדיני׳שופטי ארץ

והוא כי זולת מה

שדרך כלל מלך

והס יוכבי על ד*ך

קד□
ישראל המתנהג על פי התורה עוד
ימליך ויאריך ימיס על ממלכתו ולא תקפחנו שררתו הלח בייחוד נאמר

או יחמר לי עצה שאומר הוח יהב -ך

לדוד מפרי בטנך חשיתלנסא לך אס ישמרו בניך בריתי וכן' שהיא זאת

בשבילי היא ענה שחתה עקיעץ בעיון לדפק איזו קמתת ההלכה ו<מ ך

התורה גס בניהם עדי עד ישבו לכהא לך וזהו בי מלכים ימלוט גס

לך בשבילי מזה הי שיה שבקש כחך חל תחוש כי חינך בהשיגן היינה בעיון

בניהם עדי עד שתם מלכי׳רביס ואס יגרום העין ותפסק המלוכה לא יבצר

כמשיג עכין נשמי כי הלא אכי בינה כי חת עצתי חתה משיג כי אני וחכמתי
אחד ותשות כקן לי היא גבורה כי על ידה נוסף בי כח כביכול כד״ח ואככי

מחוקק בח״י הס הנשיאים וראשי גליות בבבל ועל הנשיאים אמר ורוזנים
יחוקקו צדק

מלחחי כח חת רוח ה׳ כנודע ליודעים חן הפך מה שעל ידי ביטול עסק

שרים יסורו שהוא שררת שכט<על ידם בנטילת רשית מריש גלותח נעשים

סיחי משיחים בקורת ת

:

י

יא

(טו)

(טז)

נדיבים כל שופטי ארץ בנכסי הזולת להפקיע ולהפקיר לפי ראות עיניהם

הה -נאתר צור ילדך השי הלילה ומזה קבין חשד תפלת גס חתה :
בי

ועל ראשי גליות שבבבל הס שבט מיהודה אמר בי

מלכים וכו' עוד חשוב החמר התורה האמיתית הביטו
ורחז מעלת הדבקים בי אשר ,.יכנה ככצמדיס בילדי

זטעיתס חינז ח זר וכל כח זה לבית דוד על ידי התורה כחמור :
(ין)

ע

וכו' כהסס התורה לומר כי בה מלכים ימלוכו וכו׳'

אני

בכרים כי הלא כי מלכים ימלוכו וכו י מה שחין כן לחכמי ילדי נכרים ולבל

ראתה והנה פתחון פה לבעל הדין לחלוק ולומר איה

יאמר איש איה מלכות ר׳ חנינא בן דוסח שלא השינה ידו כי חס קב חרובין

איפה מלכותם ושררתס ורובם מזי רעב נודדיס ללחם איה ומי לכו ממלכי

אך הוא ענין מאתר ס׳ הזוהר על פסזימי ל ן יירחך מלך המיס וכו׳ כי בכל
חכתי ונו' מחין כתיך שהקשו וכי בחנתי ישראל יש כתוהו ותירצו כי הן זחת

רבנן כהלל ורבי חנינא בן דוסא ודומיהם כי הלחם אזל מכליהם ויצא עתק

מפי חיש לומר אקזת כי אס שהתורה לא תאהב את מאהביה הפך הזרה

מעלת חכמי תורת ה שיעשו כמעשיו יה' ושולטים ומולכיס תלכות שלתת

כי הלא שמנו עשתו ויעשירו אשר בילדי נכריס יספיקו ובחכמת טעות ונס

בעילם מי מחכמי המיס יעמיד שתש כיהושע או ישתיק תנועת שמיס
וארץ כמשה או ימטיר נבקר לא עבות לולא צדק מושל ביראת אלתיס

נבנו עושי רשעה הדבקים בכח טומאת הזרה עע א חלילה לך להאמין

כי כל העולם ומערכותיו

נתונים נתיבים המת לו

כמדע ואיה איפה

בשוא נתעה כי נהפוך הוא ואדרבה אבי אהבי אהב כי זאת היא מדתי לבדי
כי הלא כח טימאת חכמת

הזרה עם שקראך חיכה ותשים כנד עיניך

הודאת הכאות וטובות עד תאהבכה בקרבה חשיס ארבה כי כל ישעה וכל

מלך גחל הימנו ישתרר בעולם גס תשחרר כמוהו החס היה בהבלי
וזהו כי בכל חכמי הגזים מאין כמוך אך
המיס יעשה כמעשים האלה

חפץ לנודר כפשך כמדובר למעלה באופן כי תחת אהבת ך תשכחך אך לא

ביש׳ ישנס וזה אחשוב חמר שלמה ברות קדשו כי ההורה אומרת בי מלכים

כן אככי עמך כי אכי אהבי אהב אס דל וחס עשיר והראיה כי הלא ומשחרי

מאן מלכי רבנן ימלונו

וישתררו מלכות שלמה בעולס מת שאין כן חכמי

ילדי נכריס כמדובר ושמח תחמר הלח חין זת רק לרשומים כמשה ויהושע
ודומיהם המתייחסים

למלכים גדולים בהורה חך לא יהיה

הנני מודיעך כי הלא לא כן הדבר כי גס לבאים

בחינת מלוכה ושליטה בעולם

כן בכל דור

אחרי כן לא תבצר מהם

כי הלא ורוזנים הבלתי באים בגדר מלכיס

כנזכר הלא יחוקקו צדק והוא מז״ל לג 1ממר עלי שקטנה שהגיעה לשלש
סניס ותם אחד שעוד חין בתוליה חוזרים וביאתה ביאה והבא עליה בהרג
על ידה אס ערוה היא שחס אחר כך עיברו בית דין את השנה תשתנה
ברייתה ויחזרו בתולית ואין ביאתה ביחה והבא עלית פטור עד חדש יתיס

ימצאוניאף חסר דחיקח להם שעתא כעניז רבת ורב חסדח כ״ש מצלי ואתי

מיטרח וא' עשיר מופלג וח' רש אין כל ונא אחת ולח שתים

ימצא להס

כי חס בכל קראס חליו וז״א ימצאנני בב כונין כי קרוב ה' למשחרי תורה
לשמוע בקולס מה שאין כן למשחרי זרת

כי בעת צרתם

בעולס הזה כי בשמי .לת עישר

(יח) והלא תאמר וחיה חכילת פירות
זכבודאל תתמה על החפץ כי דע
בעולם הזה הוא
הזה

אתי

בעולם

כי בהמירי אותו לעושר

איפת כי עושר
הבא

לא יועילו למו

וחיכו

וכבוד הראוי לקבל

העולם

דומה לעושר

העולס הבא הוא

הין עתק

עמו גס כן מתכת חכם בתורת צדקה וזהו הון פתק וצדקה

וגס נוסף
(יט)

זזת

לעבר חת השנה ומסכי©

בין מפירו׳וצדק שאתן להס הזן פה מתורתם בין פירות מה שזרעו ולימדו

עמהס והנה ידענו כי כאשר היו מעכריס חת השנה היו כותביו ומשמיעים
בכל המקומות נמ״ש בנמרא שתית רשב״ג עושה ואם אחר מלאת ג' שביס

תורת לזילת שגס יאכלו פרי תבוחת זריעתם בחופן כי טוב פריי שאוכלים

כי הוא יתברך גומר על ידי תז׳

המתועדים

1יוס אחד לקטנה יוס או יזמים היו מעברין וכותבים וקטנה תחשב והלא
כבר נפשית ביאתה ביאת וחס כן ימצאו מכתבי עמל חלילה הפך הדין

סס המחזיקים בי מחרוץ ומפז אשר היו אוכלים כעולם הזה וגס תבואתי

הוא מה שיזרע תירה המלמד בלמד גס תזה

הכה יש למלמד פרי תבואת

התורה אשר זרע בעה״ז וזהו ותבואתי שהתן להס שם טוב מכסף נבחר
(ך) ושמח תאמר ח״כ איפה למה יש צדיקים שטוב להם

בעה׳ז לז״א

לחן אותה לבלתי בת ביאת חך מק יעשה הוא יתברך עושהשהרוזניס
ההס גס שאינן מגדר המלכים בעצם שיחוקקו צדק כי יסכים עמהס במת

בארח צדקת אהלך כלומר ק אמת כי כשאני מוצאת ארח רחב בלי מקום

סכתבו וישמיעו ויחזרו בתוליה בחופן שיחוקקו צדק ולא הפך הצדק ומאין

צר ועיכוב לעשות

עמו צדקה ולהטיב לו

גס פת אהלך

בתורח ההוא

וגס

ואעשירכו אך אס יש כתיבות צרים ובחינות המצרי' להם מלקבל טוב מפאת

אחרי חלת בי שרי© ישזרו שררת מת כענק רבי חנינא בן דוסא וכיוצא בו
רניס תנאים ואמוראים ישתנו הטבעיס לעשות רצונם כמפורסם בספר

איזה עזן אשר אתי אז אכי עושה משפט עמי ואייסרהו זחמנע טוב ממכן
פה בתורת צדקה וזהו בתוך נתיבות משפט (כא) ואל ישיאך יצרך שתקצר

הזוהר ובגמרא ובמדרשי רבותינו ז״ל וגס שבדורות אחרי כן לא יהיה לתם

ידי מלתת טובה בשני העולמות כי חלילה

כן הנה גס לא יבצר מעין אלת כי הלח גס אחרי כן ונדיבים כל שופטי חרץ

להכחיל אוהבי יש כלומר יש לי מה להכחיל חך מה שלח אאכילס פירותיה©

וכו חלה לשנות הוא יתברך טבע הדבר חס לח בהדבקס ני

(טז)

לאל כי יד ה' לא תקצר וזהו

שעל ידי התורה ישכח לשופטי חרץ הס דייני א״י הנקרא במקרא ארץ

פת הוא כדי שואוצרוקיהס של הע״ה אמלא בעצם בהצטרפיה קרן וסירות

כד״א הנותן מטר על פני חרץ חו למוסמכים על ידם מפקירין

סס יחד :או שיעור הכתו׳להנחיל אוהבי יש כלומר מה שנק' יש ולא יוציאן

זמענישין ולא יחשבו לגוזלים רק לנדיבים כי יש לאל ידם בסמיכתס שהפקר

צירות תורותס בטובות העת" הנקר הבל ולא יש וטוב להס אמיר הבל ביש

שיעור

וגס ואוצרותיה אמל׳בהצטרפו הפירו׳עסתקרן וזהו להכחיל אוהבי יש כן':

כלומר בי הס מלכיס בעולס הזה בשדר מזלות ושנות

מאמר קזרקינו הקדושה כי כה ירכו טובותינו
זאוצרותינו ימלא אמרה אל יפלא כעיכיך כי הלא מאן

סתס

בית דין הפקר וזו כחס מהקורה המגדילתס :
העניו בי מלכיס

(טי)

או

שבעים כי צדיק מושל יראת אלתיס ועוד ימלוכו בעולס הבא שלא ינוכה
וכותסבשדדס המערכות ושכותס הטבעיס ולא עוד אלא שיכתבלתם

לזכות וזהו ורוזנים יחוקקו צדק והוא כענין מו״ל על פסוק ויצבע לה קלי

כו (כב) אחרי

האצילני הוא יתכרך הכה היה על פי מדת הרחמיס פשוטים והוא כי הלא
ידעט מרן״ל כי טרם יברא העולם עלה במחשב' להבראות כמדת הדין

ורחם

רב פנינים כיאור מ׳&לי ח
יר^ה הוא ית כי לא תיה מתקיים ושיתף

כג

נו מדת רחמים ועל כן נאמר

רוחני כלתי מ ?בשת ומי־גשמת או כאשר היא כעת אצלני אס היתה מחנית

נתחלה נרחשיק ברא אלה■ ס ואח ׳כ כיוס עשותת' הלהיס למצה כי קדש

איך בדבר רוחני יתהוה דב־ גשמי ועטר ואש מליבשת חיך העציר כח
להמציא מצואים מאין :אמנם לתה שהות יה רחוק רחוק מכל התגשמות

נאותים אל הדבקים בי ט הלא ה שהוא פ״ת לבדה בלי שיתוף דין קנני מת

ליא היית פולס

מפעליו ית לא עלה על רצונו רק דין אומרת

התורה ראה כמה הרחמים

עד יבלו שפקיס מלומר די וח ׳כ חיפה

גשמי חל הפועל מאתו יתברך והוא
תכלית הנגדיות על כן מה עשת הוא

שאין ק כשקנה שמיס וארץ וחין צריך
שכבר שיתף דין

לזמר בזמן מפעליו

לפעול עולס כי חס ר^ית ייכו

 :כג
קדם מפעדך?
מע1לכש נסכתי מר^
מקדמי־ארץ :כי באיךתה'ס1רז חללרתי באין

מע^לת

היתה המחשב' להיות הבריח מפעולת

" נח

!9

אלהיסלכד

לבדו כנודע כי אלפים שנה קדמה לעילם ומה גס לרז״ל האות שהתורה
קדמ לכסא הככוד וזהו מאז כד*ת נכין כסאך מחו:
אמרתי אליכם בי מלניס ימלוכו

ב או יחמרהלא

שתלמידי חכמים ימלוכז כעולם וישדדו

המערכות כמפורש אל יפלח בעיניכם כי הלא ה קנני וכו' והוא ני הנה

ארז״ל כי '1דברים קדמו לעולם תירה וכסא הכבוד זישרחל ולה תשנה
ושמו של משיח כמפורש אצלנו יפת בב״ר גם אמרו סס כי התור קדמה
לכסא הכבוד שנאמר קדם מפעליו מאז קדם לנ״ה שנאמר נו נכון כשחך

מכוח 11

<או והנה יודע כל שער יודעי דת ודין כי מבלי כשח הכב ד לא היה
הברא עולה גשמי מתכלי׳ הרוחניות חך נשתלשלה ההרה ע׳י כה כנודע

י?3רך האציל והמשיך ושלשל פנימיות
רוחניות התורה עד גדר התלבשות
ואות ומוכן להמציא דבר גשמי יש

בטךם הרים הטבעולפנ

מאז קנני שס הרחמים

איך יהיה מבא

מחין ולח

גנעית

 0שמיס נעשו כי התורה דבר ה תקרא כמאמר תכתוב כי דבר ה׳ בזת
ובאו פן זה היתה כלי חותמתו יתברך ובגלל הדבר הזה הוא היו׳ קיום
התורה הקייס העולם כי בה נתהוה !בקיימנו חותה יתחזק

חרץ ישמיט

ברח הוח יתברך

יתפרש בראשית ברא כחלו יחמר ברהשית הכל ברח כי הלא השמים נעשו

מחש ומיה הרי שהמיס קדמו ולדעת רז 'ל

גס ידענו כי החציל רוחניות הזח דרכו יק מתייחס חליו מה שחין כן לפעיל

פעילה גשמית אינו רק ע״י השתלשלות כמדובר והוא יתב טרם יברא עולם

ע זין והטיפה האמצעית

הגלידה הקב״ה

ית ואח״כ לברא

מה שהוא גשמי חוץ מדרכו

ונבא אל הענין כי הנה

העריה תשער התורה

שתראוני אצלכם שחרחורת מל בשת התנשמות מה
הנה חין ערכי גבוה מעל גביה הוא עד •חין חקר

הל אקל בעיניכם כי

כי הלא נם שהוח יתברך

האציל כסא הכבוד להיות על ידה הכנת השתלשלות הבריח' חין צריך לומר

שלא נבראתי ע׳י כסא הכבוד נ• חס שאדרבה חני קדמתי אליה וז״א ה קנני
ראשית לא ברחשי' בריח פעילת עילם הגשמי הבלתי מתייחס חל דרכי ית

לברא גשמיות רק רחשית ירכו כלומר

אשר

רוחני

הוא

ראשית

מה

שהוא

אצילות

דרכו בייחוד קנני כי הלא היה קדם מפעליו חשר

היו מאז הס הז'דברים שפעל קודם לעולם שבכללם כסא הכב;ד שעליה
נאת נכין כשאך מאז והיה ר שית מה

שהוא דרכו להאציל רוחניות כי בי

החל השס הגדול הזה להאציל ונכסא הכבוד כלה שגס היא דרכו כי אצילות
רוחני נמרץ היא כנודע ־

(כג)

ואת״ג שמתני הוא יתברך כסיכה

ומשתררת בעולמות כלס הלא המה ד עולם הנשמות שתחת כסא הכבוד
ןע; לס המלאכים שלמטה ממנו ועילם הגלגלים והשפל וזהו מעולס נסכתי

ולא מהשלישי לבד רק מראש

מקדמי ארץ שהוא מאזתו ראש לאותן אשר

היו אכניס עפולמות שנבראו

קודם לגרץ !שמיס פרק חין דורשין ־• ד כי לח לכל דבר מהנבראי' הוצרך
גדר חיטת רוהניית

הקדושה הביטו זרחו גס

ז״ל כי יעל כן לא

תהומות מיס כפרש 'י

שקדמו לסמים יש מאין

גשמי האציל רוחניות מאתו יתב'הוא את כסא כבודו וזה מתייחס חל דרנו

מה שנעשה

בהובהקשפך יתבטל כי יתרפה קשר התגשמותה אשי הוא הצלנו
מח חניות ה העליון וימנע השפע המשתלשל כנודע " נ' כי טרס עשות

שהיה בהם

הוצרך השתלשלות כנודע

ינגד זה 1

מחת הכתוב בדבר

התורה להתעבות נשוה

כי הלא

דאית מת שתיו החלת

ההזיה

(עשאה רקיע הנה שהגשימה

הגשמות ולא עוד אלא

מחיכותה לבדח הרקיע זך

להמציא המיס

שחצי המיס העלה

מעל לרקיע והנס למעלה כמאמר הכתוב נמז״ל בב״ר ואין הפק כי אינם
למעלה

כתינוק המיס התחת;נ־סרק

מעץ רוחניות

ולכן לא יתכן

שהבחינה אשרהיתה הקורה בהמציאהמיס הרחשוניס ההסחותה
הבחינה עצמה היתת בהמציא הארץ הלזו העכורה רק שנתעבה מאיכותה
השתלשלות מה עד היותה נאיתה להמציא בה דבר גשמי
לב אל שנוקו

לה ובזה נבא חל הביאור בש״ד ונשית

ועכור מהקודם

את טעמו כי היתל

ומהטעם אל לשון זה מלשון בריאת

בקנין באומרו ה קנני ויצא בחוללתי

ואומר כי זאת הקורה תמתיק אמריה לנו בהודיענו

קצת מערכה ובדבק בה למען נחיה באמור אלינו

חיכותה למען נכיר

ה' קנני וכו' לומר רא!

נח חין ערכי כי הלא כאש־ גזרת חכמתו יתברך להמציא
למען חחוז דרכו חפר הוא להשפיע אנכי הייתי

השפע להאציל ולהשפיע

מצזאיס מאין

ראשית דרכו כי בי החל

זאז לא הייתי קנין נתפס רק

אליו יתברך כי

רוחניות עד חין קץ הייתי כי אס כדבר הנקנה מבעליו כך האצילני חוטר
מגזע הקדושה הרמה ונעשתי קנין שניימהעליון

אך מעט כי עדין הית תחלת התאצלי וזהו ת'

מליבש בערך העליון

וץנני ראשית דרכו בהחילו

המה קדמי ארץ הוא עילם הנשמות שהוא כראש מעו׳ המלחכי' ומעולם

להמשיך השפע ודעו חיפה גודל רותניזתי כי קנני קדם מפעליו אשר היו

קדמו לו מלמעלה

מאז הס י׳ דברים שקדמו לעילם חני קדמתי לכולן עם היות מכללן כסא

עולם הנשמות הוא בערך השביס שלמטה ממנו

לא היה העולם כדאי להתהוות

הגלגלים שהס קדמי חרץ הוא עולם השפל ששניהם

למטה כי חין ספק כי

כערן הרחם אצל גוף האדם ואס כן איפה לא יפלח בעיניך אשר דברתי כי

הכבוד (כג) וגס אחרי כן שקכני עדיין

ע״י כי רזחניותי היה כמרץ וחין צריך

עפר ארץ העכור

לומר לתזות

עוד

כי אס אפילו מיס ותהומות שקדמו לשמים והיו זכי האיכו' כמפור בהקדמ'

יתכן מעונם וכו' לומר אל יקשה בעיניך לומר הם חת היית ראשית דרכו

גי זד וזהו עעז׳נסכתי כלי׳מפאת ע':מהיות לי שייט בו נסכתי ונעלתיבאיכו'

״ בי מלכי'

ימלוכו לשדד מעי־כות כי הלא נסכתי על כולם כמדובר:

והשפעתו ובלע־ך אין קייס לעולמות איך נתקיי' העול' כמה דורות קודם

כהפר שבץ הנסיך לעס ולא בלבד מחהוו׳ע״י ההרץ העכור הוא חלק

מ׳ת כי הלח דע כי מעילם נשכתי מחת! ית כנשוך ושרלהנהינעולס

השפל מהעו׳כ״ת גס מרא שחן השמי׳שהן רחש לה ילח לבד להיות מציאות

זלקיימו ולא בלבד מאז נתנני בעלם רק מרחש מקדמי ארץ הס כל חרות

השמי׳מחט־ חש ומיס שקדמו לבריאות ארץ ושמי׳כ״א גם מקדמי א־ץ הס

הייתי נסיב ומקיימת
שמבראשית עד מתן תירה שהן קדמי ארץ כי
חוקו בזכות היותי עתידה להנתן דת לישראל  :ג (כב) וחנה בשום

שנברא אתרי כן

תהומית חשר קדמו לארץ והיתה הוייתס זנה מכל מה

גס מהם הייתי נסיכה למעלה הגד" הזיתה להתהוו׳ הן על ידי (כד)

שכל והכין חל הפסוקים שאח" אלה והערות אשר יפול לב אדס עליהס בא

על קמת עשת הוא יתבי־ך שלשלני והמשיכני בהחלבשית חול בצד מה
בחופן היו כדאי התהומות שקדמו להתהוות בי וז״ח באין תהומות חוללתי

נבא חל דרך ישרה ש׳־בור לו המעיין כיללת מראש ן עד הוף זהוש כי הלח
בכלל אומרו קדס מפעליי מאז הלא הוא שבאין קהומות חוללה ולא עיד^לז

שעשאני כברית חרשת תחת הייתי קנין מתייחס חליי יתברך לבדו חוללתי

שחוזר ואזמ־ בטרם הרים טוישלשויאת עד לא עשה ארץיקוצית זכהכינו

זהשתלשלתי בהתפשטות מעין חול זזה בשביל שחץ תהומות חיללתי כדי

שמיס וט'ועוד כי מאן באין תהועז' חיללתי ולפני גבעז׳חזללתי יורת כי לא

להתוותס בי וזהו הוציאו הבריאה בלשון חיללתי ושכותו לומר בריאת שנית

בריחתה זה שלש רגלים ועוד מה נשקנו תהומית וגבעית שנזכר

אחר חוה קנני 1א ז״י התפשטות והתלבשי' זה עדין היה בי דקות עצמיי
כי לא פעלתי יש מיעט מחין ולח יש מרובה היש מועט כעניןהיות מעין

ב?ן חוללתי מיתר הדברים שהזכיר ועוד מה המה סלה נכבדי מיס חס

נובע מעט מיש והרביתי! רק באין מעיינות כלל ועיקר שהוא אין המוחלט

קדמה רק לתהומות זנבעוק ורז״ל אמרו שקי־מת נס לכ״ה ועוד למה
מ :ר

עשיתי נכבדי מיס

שהזא רבוי מופלג הס התהומות

כאופן שגס אחר

הס תהומות הרי נאמרו ועוד באומרו הריס הטבע! היכן הטבעו הריס
זעיד כמה יזכיר הרים קידם לארץ ו חי צזת ולא עוד חלא שמפסיק ביניהם

התלבשי היה בי הדרגת רוחניות עצמי להמציח

ועוד מה עמן ראש עפרות תבל שלא הוכלל בארץ וחוצות ועוד באומרו

ומחפש המוחלט והנה זה היה להוות מיס שקדמו לשמים שהיו זכי האיכות

בהכינן שמיס למה איחרס אחר כל הנזכר ומה היה חוג חק על פני תהום

שנתזו יש מחין (כה)

חך אחר כך בבואו יתברך לברא הארץהממשיית

נאומ אחר כך בחוקו מוסדי ארץ וכאלה עוד דקדוקים רביס יתיישבו בדרך

ועכורה אז הוצרכקי התפשטות מעובה מהראשון זחזללתי שנית ברית
חדשה מלובשת חזל בערך הק-דמת וזה אמר בטרם הריס וכו' ולפני

התורה אלהעת היא היתה כלי אומנותו ית אשר בה ברא את העולה .׳גס

נבעית שבתי וחוללתי שנית לבוראם והוא מאמרם

אשר נדחך בה בס"ד :

והוא

בתקדים ראשיכה אשר למדונו רז״ל כי

אח״ל יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו שמיס וארץ :ב בשום

איות דרך היתה כלי

הב״ה חת הארץ נטל עפ־ מתחת

מצזחיס י־ביס מחד מאין

ז׳ל כסר״א היאך ברא

כסא הכביד והשליכו למיס והצרורות

לפעיל בה כי איננה

גדולים נעשו הי־יס וקטנים נעשי גבעות הת׳ד בצקת עפר למוצק ורגבים

כמקבות והגרזן אשר בהס חרש עצים יעשה מעשהו ומה גס כי הלא בדבר

אל כוונת המאמר כי אס דרך כלל שעל ידי

שכל והבין

אומנית! יתברך

ה שמיס נעשו ומה צורך אל התורה ועוד לא יבצר אן התורה היתה באופן

ידובקו עם שלא נבא נעצם

התפשטות

רב פנינים כיאור משלי ח
התפשטות כא מתחת כסי) הכבוד ונתעבה בהתפשטו עד גדר תתהוה

עפר יש מאין ולדנקו הטביעו ביהוד המיס והו ורגבים יחבקו ונעשו הריס
שם ויכסו מיס עליהם

וגבעות הצרורות שטבעו

עד יוס גי וזהו בטרם

הריס הס הצרורות הוטבעו כיסוד המיס ולפני גבעות הס הקטנים מהם
חוללתי חני להמציאם בהתפשטות
הנז׳מתחת כסא הכבוד ני גס הוא על

ידי התורה כנודע ליודעים ענין כסא

בה

(כו)

הוא יתברך

התפשטה רב רוחניותה לפעול בשמים ממעל ועל הארץ מתחת :

גכמותהולך*תי :כי עדץאע^האךץוחוצורת

כי זה פעמים

על רוחך

יעלה

שהלבישה והנשימה

או

יהיה עווו עינית תהיס מאמרם ז״ל

באמצו שחקיס

רוחני! לשיהי' העולם כדחי להתהוות
לומר חולי מה

ובכל זה תור; נ־זלת החורת שזולת העשות הכל על ידה גס אחר

הוריות

הוצרכה להתפשט ולהשתלשל מדקית
ואל

לעינית תהום

וראש עפךור־ז תבל  :״ בךזכע1שמ;םשםא;י

הכבוד והתפשטותו וכל זה
גדולת איכות התורה

באומרו יתב־ך יקוו תמים וכו'

ותראה היבשה וכו׳

בשלישי שנתן עוז

תרקע החרץ על המיס ולא יפרוצו ויפוצו המים למעלת

כהקרהיג עד־^־פני תקוים □ :ח
ממעל בעזוז עיגו*רת תהוים :נט

בשימו* ליש 1חקן•

ומיט לא,יעברחפיו כחוקו מוסדי ארץ :ל ואה^ךז
אצלו י

לא היה רק למען נוכל

על יקוו

המיס וכו' כל העולם כלו

מיס במים ואת אמרת יקוו אל מקים
אלא הה'ד ודורך על כמתי יס

אחד

מלמד שדרך הב״ה וכו' והוא כמפורש

אצלנו

שעצר אותם

בביתור ב׳ר

תלככוע וחיזקם מלצאת כטבע המיס
לרפיונס ולא

עוד חלא

שאדרבה

שמימי אוקיינוס

אמדו רבותינו ו״ל

בולעים כל מימית שבעילם וכמעשה

חומריים כי הלא כל זה שחוללתי והתלבשתי היה ער

דרבי יהושע בן חנינא עסחכמיאטינס שנתנס שואבי מיס על מעט מיס

לח עשה ארץ וחוצות ביום הג שרקע החיץ על המים ורחש עפרות תבל

מכדו של מימי הוקיילוס עד כתפם משכמם תכול ואין זה רק בעזוז הוא

הוח מק ס המזבח כי משם נברא ־ ; 07הרחשין שהי׳שס מבחר וראש עפרות
תבל כי עפר שלוקח משם היה חלתו של עולם קדש בערך השחר כי שם

יתברך עימת תהום מלפלוט זמלנכוע ואדרבה יאספו אליהם הביתה וגס

לקבלה עס היותנו

טבור הארז ליינק ולהתפרנס העולם משוד שפע העולם העליון הנשפע

לפי זה שיעור הכתיב כמפורש בקודם ■
ליס זכו׳אמרת כאשר בהכינו שמיס שם אני וכו׳ גס שם
בשוטי

(כט)

הייתי בשימו ליס חוקו והוח כמז״ל על יקוו המיס וכו׳ יקוו לי המיס

משער השמים הוא נקודת מרכז הארץ כי ממנו יסתעש ויתפשטו כל
מיני עפרות הבל כמבואר אצלנו בס' ויצא זזהווראש עפרות חבל כי

מה שחני עתיר לעשות בהם שהוא להציף המיס על הארץ כדור אנוש עד

הוא ראש לכלה וחם מה שחוללתי היה כעבור האדם יהיה לו מבא לקבלני

שלישו של עולם ולצא' מגבולו חשר הגבילו וכמבול על כלו ובק־יעת ים סוף

איך חוללתי עד לא עשה הרץ וחוצות להעמיד חדס על הארץ וטרם עשות

לעשות מהים יבשה ונגרע הים מסוקו וגבולו שהיו אלת הפנים דביסשלא

רחש עפרות תבל לבראתו
והורית הארץ כמדובר

אך חין זה שחוללתי מאז רק לברא תהומות
ד (כז)

:

בהכינו

שמיס וכו' ראוי לשים

כדרך טבע הכל נעשה על ידי התורה וזהו בשזמזליסחקו המוגבל חוק
עולם ולא יעכרנהו ונס מת שהמיס לא יעברו פיו לעתיד

לשנות עצמם

מחוק ששס ליס אותו מאמר פין אשר בעת חזקו מוסדי איץ הוא יקוו המיס

לב אל שנותן לשון הקודם וחמר שס אני אך הוא בתזכיר מחמר רבותינו
ז*ל כי הנל מורים שלא נבראו מלאכים כיוס הראשון שלא יאמרו שסייעוהו

וכו' כי אז גזר פיו יקוו המיס מה שהיה עתיד לעשית בהם הוא הפך החוק

והקב׳ה ממדד

בקריעת יס סוף

לעשות שמיס מיכאל

תופש בדרום וגבריאל נצפין

באמצעיתן הה ר אני ה נוטה שמיס לבדי רוקע הארץ מאתי מי חתי כתיב

ויהיה כי למה שיריעת

הרקיע היא דבר גשמי והוא יתברך לא יאחוז

בגשם ייחסו איתז חל המלאכים אך שיווי אויר שבאמצע הבלתי ממשי ייחסו

שחק להם שישפכועל פני הארץ ושיככסו תוך תחומן

בכל אלה שם נמצאתי זשס הייתי ובי נעשה הכל כמאמר מדרש תנחומא

פתח דבריו הנה לפניכם כי גדול כחי *

יאמר בשומן וכו׳ כי הנה

או

אין ספק כי פי תהיס שבקרקע הים מפלש עד תהום רבת אשר מתחת

אליו יתברך למדד באמצעיתו ונבא הל הענין אומרת התירה הביטו וראן

לארץ כי הוא יתברך רקע תתרץ על יסוד המיס וכזה הוכפלו נפלאות אל

תפארת גדולתי פן יעלה על רוחכם כי גס כי רוחנית חני אהיה כאחד

א' ששם חול גבול ליס בל ישפנו על פני הארץ וזהו מאמרו יתברך אל איוב

המלאכים המשרתים תת פני מלכו של עילם נפרדת ממהותו יתברך ומה

ואומר עד פת תבא ולא תוסיף 1כו' שנית שפי תהום שבקרקע היס איננו
עולה למעלה להוסיף על מימי הים אפילו טיפה מחיקו חשר מדד בשעלו

כי הלא בהכינו שמיס על מכון כדוריות! שחש הוא יתברך מלהמציא

הוא יתברך זיחן מדת הנאותה לכל המימות כי מיס תכן כמדה וזהו ויסך

מלאכיס פן יאמרו שהיו בעיזריו כאומרו מי חתי שם הייתי חני והוא חמר
נוטה שמיס לכדי וחילו הייתי כאחד ממלאכי השרת נפרדת מאיכותו חיך

ויסך בדלתי מאמרו פן

גס אחר שחוללתי כי הלא אנכי תנכי חכמתו יתב־ן בנקי נפרדת ממהותו

היה לכדו ולא אש על המצאי כאשד על המלאכים חך זה יורה כי אני והוא

בדלתי'ים בגיחו מרחם יצא שתגין הוא יתברך

יצוף כניחו מרחם יצא הוא מפי תהום שבקרקע הים הוא רחם יצא משם
סיס למעלה ובזה אינו כפול מת שחזר ואמר עד פת הבא כי הפסוק הב

לאחדים נתחשב כי גס שחוללתי מקורי הראשון דכק בו כאמת וזהו בהכינו

ידבר על הגבול שבשפת הים כמז״ל עד פה עד יפו תבא כו' וחכפל הפלא

שמיס שם אני בחוקו חוג על פני תהום כי הוא יתברך חשפןיאמרו

בהיות מה שייסד הוא יתברך מוסדי הארץ על המיס שלא הכבידה הארץ
על המיס כדי שעל ידי כן יצוף התהום דרך הים

רק תלאה על בלי מה

שהמלאכים היו אוחזים בקצוות והוא יתברך ממדד באמצעיתו כמרכז החוג
אך חני הייתי בהכינו קצותיו וחוקו החוג למדד ואמר על פני תהום למה

באופן לח תכביד כלל וזהו כשומו ליס חוקו הראוי לו מהמים

כפי מדתו

המשוער

שהיה חושך על פני תהום והיה מקוס לומר כי להיות הוא יתברך רחוק

ואחר כך ומיס לא יעברו פיו יתברך לעלות להוסיף על חוקו

מהחשך כי נהזרא עמיה שרא היתה התורה בהתפשטותה פועלת שס

על פי חכמתו יתברך כחוקו מוסדי ארץ שחק מוסדי ארץ על המיס בחופן

שהיתה בלתי מתייחסת הפעולה אליו יתברך רק אל דבר נפרד ממנה לא

לא יעברו המיס פיו יתברך על ידי כברות הארץ כי אין זה רק שתלאה על

כן היה רק הוא היה המכין שמים ומחקה חוג כעצמו עם היותי שם אני
אי יאמר
כי לא אתייחס לנפרדת ממנו חלילה וזהו בהכינו כחוקו ג

כאופן בל תמוט עולם זעד וכל זה על ידי התורה כלל הדברים

כי כל הדכריס הקודמים שהן הנה הזיית העולם וזה שהוא העמדת קיומו

מחמרס ז״ל על ויכדל אלהיס כין המיס

כאופן שהמשכיל יבין כי בקיומה יתחשב

על פי דרך זה בחוקו חוג וכו'

אשר מתחת לרקיע שהקלה גילה טיפה האמצעית של מיס וממנה עשה
הרקיע נשארו חצי המיס מעל לרקיע

בלימה

על ידי התורה

הכל נעשה

למקיים העולס ויחזיק בה ולא ירפנה •

ה

(ל)

ואהיה

אצלו

וחצים למטה ופני המיס הנשארים

אמון וכו׳ אחרי אומרת כי רב איכותה וכל מת שברא יתברך היה על ידה

למטה הס לפי זה נקראים פני תהוס ואמרה בהכינו שמיס כמדובר שס
אני וגס כחוקו חוג לחצות המיס חצים למעלת ולגלות שטח פני תהוס הוא

ותאמר ראו נא חין ערך חביבותו יתברך אלי למען תבינו

ותשכילו מי אנכי להחשיבני כככת עיניכם כי הלא דרך תרגיל אצל חכירו

שטח החצי הנשארים למטה ולכוין מרכז הטיפה האמצעית אשר פעולה

הרבה לבלתי השתעשע בו כאשר כראותו אוהו לפרקים

הוסיפה עוד

ואני הנה הייתי

זו תתייחס לפועל בדבר גשמי ויסודיי ובעשותו על ידי תאשבוהו לבלתי

אצלו אמון

פושה הדבר הוא יתברך בעצמו לא כן הוא כי הוא היה מחקה החוג עם

היסב לגרע השעשוע כי הלא הייתי שעשועים

היות ששם אני כי לא אתפרד ממנו וכל אשר עשיתי הוא העושה כאמור

יום שני מהקודם אליו כי אס יוס יוס כי כל יום שות לתכירזולא מבלי היותי

וזהו שם אני בחוקו חוג וכו׳ (כת) וגס באמצו שחקים וכו'והוא מאמרם

בעצם נוכח פני ה רק עתים ידועים מהיום כי הלא הייתי משחקת לפניו

ז״ל על יהי רקיע וכו'

יתחזק הרקיע כי לחים ורפיס הין השמים כראשון

והחזיקם הב״ה בשני

כי להיות מה שהחזיקס פעולת

והיה מקום לומר

ואף על פי כן ואהיה שעשועים יום יום שהרגילות תמידי לא

ולא שיגרע ערך שעשוע

בכל עת מיוס יוס תמיד ואף על פי כן הייתי שעשועים יוסיוס •
יאמר כשוס שכל

אל ענין השחוק הלז

אשר היהת משחקת מההוא

או
•

נעשית מלמעלה לא תדמה אל פעילת עשות ארץ וחוצות בהראות היבשה

ואחשבה כי אין זה רק כדרך המשחק משמחת לבו שהוא מגלה כחיצוניות •

וגם שגס זה נעשה על ירי התורה לא יהיה בקצת ההתפשטות אשר

השחוק פנימיות הלב וערבותו כן היות התורה ממשכת ומגלת חיצת משפע

השתלשלה לעשות האיץ רק בבחינה עליונה אשר למעלה מסוף

אורה המתייחס אל פנימיותה יקרא שחוק על דרך מז״ל על אזר שנכרא

ההתפשטות ההוא כי הלא נתייאש מה שהחזיק השמים אלרותאלתיס

בימי בראשית וגנו ו לגדיקיס לעתיד לבא ששמח אורות תיוכמניןשמח

כמאמרם בב׳ר כי זהו שאמר הכתוב כרוחו שמיס שפרה על כן אמר כי גס

ולמדו מאור צדיקים ישמח ועדין צריך טוב טעם אל לשין שמחת

סס הייתי

באמצו שחקים שתחזיקס כשני שהוא

ממעל פעולה נעשית

למעלה וכן שם אני בעזוז עינות תהום שהיא פעולה למטה לארץ והוא

וכדברינו

אלה יתכן כי גלותו יתכרך שפע האור ההוא ממקורה תקרא שמחת כאדם

השמח

ובשמחתו

מגל?

פנימיות לבו כי יצהבו כו פניו

והכה הגלות

והתפשטות

כר

רב פנינים ביאור משלי ח
זהתפשייית השפע יהיה או להוות למעלה דברים רוחניים כעכין אורות

מיחידי סגולה שבכל דור ודוד והנה מתושלח ושם ועבר אברהם יצחק

עה״בלהשתעשעבס צדיקי' או להשפיע טובות גשמיות בעולם הזה והכה

ויעקב ובניו ועמרם שתיקת לו ישיבה במצרים כלס היו יודעים את ההורה

כי גס אורות ע הב

ואברהם קייס אפילו עירובי חבשילין וזהו ושעשיעי את בני חדם הם

וככה אל הביאור

יחידים אשר בארץ המה כי לא מנעני מהראויים עד עת בא דוד ישרים

סהי חלה לא־ יעדרו מהתהוות על ידי התורה כנודע

לצדי ץס ממנה יהיו נס כל שפע טובות העולם הזה ■
אומרת התורה הנה הנדתי לך כי ה'

קנניזהאצילני עד היותי דגי־ במשך

מאתו יתברך מתייחס 1:

קבין שבית כי

אחר כך להיותי עדיין

זכת האיכות

ויקת הרוחביות ולא היה עדיןמנא
אל הגשמיות

ראויים ליק^א בנים

י יוסי משחקת
אצלו אמוץ ואהיה שקשורים
לפניו בכל־עת :לא משחקת בתבל ארצו וש^^ני
י * את

הוא יקביך להם כמאמרם ז״ל שלכן

מלביש והתפשטות המתייחס

הדור ההוא

המתק הוא יתברך עד

וזהו ועתה בביס כלוע ועתה שבאתם
לגדר בניס שנג*כ בתכני הוא יתברך
׳ י.
___ .-4.

להתהוות בי הלבישני

לחול בעדך הקודם זזה אומרו ב פעמים

1

למקום אז נתנה

יאמר ואהיה כוי בשום שכל !ויהבין למה זה מנע הוא יקב
תורה ממלאכי השרת אשר חיבבו אותה עד בלי די כי ג©

(ל) אי

חוללתי באין ההומות חוללתי ולפני גבעות חוללתי כמפורש למעלה ועתה

גני אדס גס כני חיש הרב גדולתי בעיניכם כי גדלתי מאד לפניו יתברך

ספשטי התורה לא צדקו בס הלא טוב לה היו תהיה בדרך רוחניותה אש דת

הביכו והשכילו כי יקרה מאד נפשכס לפכח יתברך בתקו

■ למו ואו טוב לה כי הן הוא משוש דרכה מדרך הפשטיי ותהיה קרובה אליו

איתי ל :ס בהו חשזקהו חשר בה ישתעשע מהורימתרנה לאשר בעפר

יתברך אז מעתה אשר נתנה אל שוכבי ארץ והן אמת שקרוב לשמוע

זממזצ׳דבד

לומד אל יעלה על רוחכם כי לא

דברי האומרים כיהאלהיס עשה שייראו מלפניו בעלי בחירה ואשר יצר

גתייחההי לדבקה חצלו רק טרם האצילו אותי וקככי ראשית די־כז חך אחר

הרע בהמה למען יצדק שכר ועובש אך אמנה עדין זה איננו שוה אל

כך הייתי כילד חמין המתפרד ואימן דבק באמו כאשר כחמכה אתה ובין

המבעה בהחלט ממ ה כי הלא חין פפקכי לא פשעיית שאלוה מלאכי

יסודס

כי הלא ואהיה אצלו אמו ן וכו'

ונאצלת מאתו

השרת רק על פי דרכה הרוחני וזה וזה היה אפשר להתקיים וקנקן פשטע

הייתי אצל :ודבקה בו וגס כשחיללקי ונקלבשתיזה פעמיסאחד טרם יום

אל בני אדם עם כל האפשרי להם להשיג בה ורוחניותה לא תמנע ממלאכי

ראשון שהוא בחין קהומזת שניבקס ראשון עצמו לברא הארץ גס שהלבישני

השרת ועוד כי אס כל כך יחבבוה למה לא יעסקו בה היקק ימנעה הוא

שדיה ילין אך יעו איפה כי ואהיה אצלו גם בהיותי אמין

ואהיה

ית'מהם ואס ככה הס עישי' בטלה תלינתס נסשהס בלתי מצווי׳ועושיס:

שעשועים יום יום כלומר ביוס שחוללתי באין תהומות זיוס שחוללתי כטרס-

והנה

להשיב על זה נעירה על מאמי־י רבותינו ז״ל כי הלא יתחמץ ל□

הריס וכו׳ ולא עוד חלא שהייתי משחקת לפניו יתברך בכל עת מהווה

השומע ישמע מאמרם ז״ל כי טרם יחטא ירבעם היו כמה רכבות

שפע אזר מפנימחתי כמו שכתבנו שתואר שחזק הון! הוציא הוראת אזר
מימי לחוץ על כן הוצאת שפע פנימי חוצה מייחס אותו לשחוק זזה לפניו

מלאכים נהנים מזיו תורתו ובבקשו יתברך לאספו אליו עד אשר לא יבאו

נגד* חדל כצד מה

לא נגדע

ערכי מלפניו

יתברך

כי הלא

נמתייחס לפניו הוא אזר העולם הבא ומה גס לרז״ל האוע בב׳ר כי תמיד
הואיל פועל שכר טוגלעולסהבא וזהו משחקת לפניו בנל עת ( 4לא)

ימי הרעה אשר העוה בהם עלתה צעקתם אל האלהיס בל׳יגרע טובן

מהסוהלא כפלא האס מלאכי קרש הקי-וביס אל ה'יצטרכו אל בני אדם

חסדו יתברך אתכס כי עס

אשי־ מחומר קורץ וגס חיוה דרך יתהנו המה מתורת האדם ואף גס זאת
נפלאת בעינינו אומרם ז״ל שרביאלעזר ק ערך בלכתו בדרך רוכב על

החקי משחקת לפניו בקנני אהי' משחקת בתבל ארצו שע״י שהייתי משפעת

החמור שאל רשות מרבו לעסוק במעשה מרכבה וירד מן החמור ונתמלאה

ומשחקה לפני! יהיה נס השפע שאשהיע בארץ טובו' הגשמיות יהיו מחקו
ובידו וזה בקבל ארצו המיוחדת היא א״י כנודע כי כל השפע משתלשל

לשמוע מפיו האסיפלאמשרפו

ועל כל הגדולה הזחת הביטו וראו מה יקר

געו לס משער השמים שבארצו יתברך ומה שהיה שעשועיו יתברך

תהיה

אל

בני

שאתן

אדם

את

דודי

בניס שמעו לי כו'

י

ויבואו בתשוקה הגדולה ההיא כנהניס מכל מוצא פי האדם

:

וגם

וזהו

קריפוני וזהו ועתה

בראוי כענין אומרה ז״ל שכל עוף שהיה פורח על גבי יונתן בן עוזיאל

כלשון נקבה אמנם

כשהיה עוסק בתורה היה נשרף מה עניינו ואס לא היה זה רק בעסק.
מעשה מרכבה הלא לאיפלאמפאק איכות הנושא אמנסגסעל פשטי

להם

ן (ל) אי יאמר ואהיה כו'בשום לב אל החילו

בלשון זכר אמוןולא אמר אמונה ואח״כ אמרמשחקת

קדש הקרובים

עלפי דרככן נשיקה לב אלענין האש המלהטת על ידי עסק התןרה

שעשועי

ושעשועי אל בני אדם לכן יאתה לכס תחזיקו בי ולא

נתנה

הבקעה אש וירדו כמה

מלאכי השרת

אל ה' ענייני מרכבה עד יצטרכו לשמוע מפי ילוד אשה

נהיות שאין חלד זכר ע״כ יקכן כי בדברה על זמן שלא הושפע ונעשה על

התורה נאמר כענק יונתן בן עוזיאל וכענק מאמר מדרש חזית על צוארך

ידה דבר אמר בלשון זכר ובדברו על אשר הושפע על ידה תאמר לשון נקבה

בחרוזים בשעה שהם חורזים מד״ק לנביאים ומנביאים לכתובים והאש

והוא כי הנה פה על ג ומנים דברה תורה א' בהברא׳ מאתו יתברך ותהי

מלהטת סביבותיהם והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיכי בן עזאי היה

אצלו אלפיס שנה ב' על כ״ו דור שלא ניתנה בהם ג על הזמן הזה אשר היא

יושב וחרש והאש מלהטת סביבותיו אמרו לו לר עקיבא הלך אצלו ואמר

אס ה'קננך ראשית דרכו קודם לכסא הכבוד

אתנו והוא פן יאמר איש

לו שמא בחדרי מרכבה

היית עוסק אמר לו לאו אלא הייתי

יושב וחורן

כאמור למעלה וכל העולס ומלואו בך נעשו כי היית כלי אומנותו אס כן

בד״ת והן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים

איפה אחרי שנאצלת שהית כלי הבריאה במציאות מה זה איחר הוא יתנר׳

כנתינתן מסיני והין ערבים כשעת נתינתן וכן אומרם הדברים שמחים
איך תצדק שמחה בדברים ומה היא השמחה ובחי זו דרך ידמה לנתינתן
נביאה אל תכונת הדבר בהקדמה מפורסמת בספר
מסיני  •:אמנם

גדול ורם

מלברא העולם עד אלפים שבה

זאולייצאעתק מפי איש לדבר ולומר פי

לא הוכנה בת מלך עד אמנה אתו יתברך אלפיס שכה וגס אחרי הברא

רזיל הלא היא

זתח הדברים שמחים

כי נשמות ישראל איכותן

העולסכךלמתזת מנענו ה ממך זה כ״ו דורות על כן על הזמן האחד

הזוהר ובמדרשי

אמר ואהיה אצלו אמק שלא הוצרך זמן י כילד שצריך שנתיסלהיזת-אמון

ממלאכי השרת כי חלק אלוה ממעל המה כמאמר הכתוב חלקי ה' אמרה

מיד בצאתי מן הכח אל הפועל להיות הצלו שהוא בהאצילו

נפשי ועל כן גס בהיותנו בחבר החזמר נתנט ה גבוהים עליהם כמאמרם

אך כזכר הבלתי יולד ומשגר מבטנו כי לא

ז״ל מי גדול השומר או הנשמר ונאמר כי מלאכיו וכו' ומי גדול הנושא או

נשפע על ידי דבר ומה ששהיתי אלפים שנה הוא כי ואהיה שעשועים יום

לא אשלחך

לגמרי כי אס

יתברך אותי מיד הייתי אמון

הניש ונאמר על כפיס ישאונך

יזם כי רצת אני שבשמים תשב היערה בתו אצלו ימים שנים תם אלפים

כיאסברכקני:

שבה שהם כשבי ימים בעיניו יתברך וזהו ואתיה שעשזעיס חס חס שאהיה
משחקת לפניו יתבי־ך בכל עת מהאלפים האמזרים מתפשטים גדי אורות

הן

ומי גדול השולח או המשלח

כי נשמות ישראל והתורה

לא יתפרדו כי

הנה שזרש מגזע התורה ה עליון הדבק בו יתברך

כי חכמתו היא

שנית

הבלתי מתפרדת מאיכותו כנודע ליודעים חן

ועל כן כאשי היא ניתנה

מנימיותי המתייחס לשחוק כמדובר בדרך הקודם להכין אורות עת״ב■

לנו במעמד הר סיני מאהבתנו וחשקנז בה נקשרה ותדבק בנפשותנו קשר

לישראל ובבחינת זו נתייחסתי אל הנקבה החלדת וזה אמר משחקת לפניו
ולא אמר משחק (?1א) ועל הזמן הב' אמד משחקת בתבל ארצו כלו'

אמיץ כמאמרם ז״ל במדרש׳חזיח שהיה הדבור היוצא

עסכל אחד ואח מישראל ואזמר לו מקבלני את עליך כו' ואומר לן הן מיד

אחד כי כל השפע הנשפע

הדבור היה נושקו על פיו והוא כמבואר חצלנו בביאור שיר השירים כי הין

לא היה העולם משולל ממני וזה בשתיבחינזת

געזלס מזמן הומת הבריאה תעיד היה נשפע על ידי וזהו משחקת כן'כי

אמרזת

מפיו יתברך מדבר

טהורות התורה מתדבקות בכל נפש מישראל

כי הנשיקה הוא

השחוק הוא תואר אל השפע כשחוק העגלה פנימחת הלב כאמור בדרך

הדבקות והיות על פח הוא עס הכפש המתייחסת אל הפה כמה ד״א ויהי

והוא כי משער השמים שבארץ ישראל בא כל

האדם לנפש חיה זמתרגמינן לרות ממללא ומכל שכן שנדבקה בנפשותינו

הקודם והיה בתבל ארצו

שפע לעילם כי על כן נקראת א״י טבור הארץ כי משס נזון כל גוף העובר

חת אמד ארצו היא תמיוחדת היא א״י כי גס שלא כתנכי הקב״ה מאז בארץ

אנחנו בני דורות• שאחריהם שהיו שם משוללי גופי' ויסכון לכו הדבקית י
ההוא לקבל כל נפש מה שהיה עתיד לחדש בתורה כמאמרם ז"ל בש״ר

למטה מאז נבדא העולם הלא לא מנע מהעולם פרי שפע כל טוב העולם

כי כל מה שהיו עתידים כל חכמיהדורוק לחדש בכל דור ודור הכל קבלן

מאתי כי הנה הייתי משחקת בהבל ארצו כי כל שפע-המתגלת בתבל ארצו

בסיני כנבואת הנביאים לבל יעצרנו הגשם אשר נקגשתנו אח"כ מהשיגס:

<אקי היה ועוד בחינה

שנית כי גס מציאותי לא נעדר מן תעולס כי אס

גם שלא ■:תעי הוא יתברך אלתכלל כאשר כמתן תןרה הלא לא נעדרתי

שלישית■

כי כאשר בהעשות מצות

לולב

מכל מצות ה המעשיות

וכיוצא יתעורר על ידי המעשה

כנטילת

כח קדושה העליון

רב פנינים ביאור משלי ח
אשר הלולב רמז אל הרוחניות ההוא ויקנה הארה יתירה ויהחכר עס נפש
עסה המצית

זמהתחברותה יולד מלחך כי העתה מצוה ח

קנה לן

פרקליט החד וכו על ידי עסקנו פה

בכל אחד מחלקי התירה ההשגייס

יתעורר פנימיותו העליון המתייחם

הליו והוא לעומתו ויחיד החרה על

החרתה בשמחה יתירה ותדבק עס נשמח העוסק בה ויתהוז שרפי קדש
גדולי האיכיה מעסק תצוה זולתה כי הלח ת ׳ת כנגד כולם ועד נחמן אל

לשנים א' כולל
לשתה

יק פרטי והוא כי דרך כנל כל העוסק בתורה

והבין יחדש בה

ויהיר אורה

הלא יחע־רר מקורה

ומה גם

ותתלהב

כמשחקת ופתחה החלק המתייחס חל הדבר הך לח יהיה הוראת שמחתת
ושתוק עדינותה

חזור ותתפשט עד לתטה לחרץ

אמנם יש פרטיים ככן

עזאי זתביריז ששמחת התורה ועריכותה יתפשט ויתגלה עד למטה לחרץ
וזהו ענין הקש שהיתה מלהטת סביבותיו ששחוק שמחת התורה

הזח גלוי

הדבר תזה מאמר רו״ל חשר הזכרנו כסמוך כי באומרו ית הנכי הוכו' וכן

הקע דרות קש או ־ה והתפשטות היה מגיע לארץ

כל דיור ודי ר עט היות הנשמע דיר כשעיי היה נא תוכיות ורוחניות
הדבור ומדבר עס כל ת ומדבק עס נפשו כאומרו נושקו על פין:

הנזכר נמחמר ה?וא שהזכרנו ממדרש חזית וכן יונתן בן עוזיאל שכל עיף

והנה

זכן ד׳ אנא וחבירין

שעליו היה נשית וזולתו שנאמר נהס שהיה חש יוצא מפיהם כר אליעזר

על פי הדברים האלה מצחנו רחינו טוב טעם ודעת חל כל אשר

בן הורקנוס זכשזלחן שחמרז עליו ד׳ת בהולדחלישע דן חבויה ולבל יקשה

הערנו כי הלח למה שנפשות בני ישרחל למעלה מחיצות מלחכי

יושג כל השפע

השרת המה

ושורש מגזע התורה

מלמלחכי השרת

מעלה החשב לה הנתנה לבני חדס

והאש הגדולה הזאת ולא במעשה מרכבה בלבד על כן הטיב פשר דבר ק

לחדש בתורה ובמעשה

עזקי להשיב על ש •לה זו לר״עבאומרו שמא במעשה מרכבה היית' עוסק

ועל כן ישיגו חכמי הדירות

מרכבה הה שלא ישיג

בעיננו י כי הלא כמו זר בחשב נעסוק

בפשט המיגשס

מלחך כי נפש אדם יודעת הקד כי יערה עליו רוח

ממקורה הוא עיקר התורה העליון,כי חלק ת היח מה שחין כן למלאכי

שהשיב וחמר הייתי חורז מד״ת לנביאים ומנביאים לכתובים והין הדברים
שמחים

כנתינתן מסיני לומר לי ב טעמים

ח שאל יתמה על החפץ כי

השרת שחין להם כח לחדש בחורה דבר ולח ידעו רק מה שישמעו מישיבות

הלח היה מחבר בחינות רבות תורה נביאים וכתובים

של מעלה חו מאשר יחדשו למטה כענין רבי אלעזר בן ערך ורשב״י

ורוחניות' חלוק מזולתה וידוע כי החחכריחס יולידו אורות יותר להתפשט

לשמוע מרבי אלעזר כן ערך כי

מבהיות בחינה אחת לבדה כי כן יתחברו ג׳ בחינותיהם העליונים ליעשזת

חידוש הוא להם וזהו מה ששאלו נשחלס תורה תאחז נפשם בה ויחדשו בה

העסק בפשט הקורס

ודומיהם מהטעם המי וע״כ המה בחו

ייחוד עליון

כנודע שנית

שאל יתמה על היות

אשר כל ח' גדרה

ועל ירה יעלו מעלה ממדרגתן שאל״כ הגת לפניהם ספרי התורה יקחו

והמשיך חש רוחניותה

וילמדו ואין די בער הקושיא הזחת באמור כי גדול המצווה זכו' למוצאי

כנתינתן מסיני כלומר האס בסיני לח הין דברותיו יתברך לישרחל אנכי

דעת ובגלל הדבר הזה לא יפלח מה שהוא יתברך אומר דבר הלכה מפי

ה' וכו' לא יהיה לך וכו'

פשטייס כמשמען נכנסים לחזניהם וחף על פי

חכמי הדורות כאומרו אליעזר בבי חומר וכו׳ עד שחמד מרע״ה יצא
מחלציו וכן ההיא ישחיל לאליהו מאי קעכיד קבה חמר קחמר הלכה מסמא

כן הין הדברים ההם אש דת היוצאים מפי הקב״ה שמחיס שהיה פנימיות
רוחניות כל דבור מאיר ומתגלה עד דברו עם כל החד ואחד והתדבקו

דכולהן חוץ מר*מ מפני שלמד מאחר ק״ל

רמזן מצח תזכו אכל וכו׳ אמר

ליה השתק קאמר וכו' כי הלח כמו זר נחשב יצטרך הוא יתברך לתלות אמרי
תורתי בבני

עד למטה

לחרץכי הלא

היו הדברים שמחים

בנפשו כמדובר למעלה אס כן גס עתה לא יקשה בעיניך *

רמז לז כאומרו כנתינתן

עוד יתכן

מסיני לומר כי כאשר בהנתן לו לנפש בן עואי

האדם ולח עוד הלא שהוצרך יסתלק רבה בר נחמני לומר

במעמד הר סיני מה שהיה עתה מחדש כאמור למעלה מב״ר שמאז קבלז

שנשמות

כל הנשמות מה שהיו עתידיס לחדש וכאשר קו בנתינתן אליו היו שמחים

כל נפש חדושתורה המתייחסים אליה ועל כן

:
דברי התורה ההם ומהדבקים עס נפשו כן היו גס עקהבהחחדשס
כלל הדברים כי הנק; דת לבני אדס לא לגרעין יחשב לה חלילה כי טוב

טהור להכריע בינו יתברך

החכמים הס משורש

לישיבה של מעלה

אך אמנה למה

התורה כל נפש ונפש יש לה

התורה ובחן הנה לחדש

חלק באחד מבחינות

חלק המתייחס אל נפש רבי אליעזר ועתיד להתחדש על ידו ייחס אותה

אליו הוא יתברך כי חלקן היא וההיקש בשאר וברבה בר נחמני כמפורש
אצלנו באורך לפנים זהנה הכח הזה הוא סשר שאלו מלאכי השרת מחתו

לה מהנתנה למלקכי השרת כי הן זאת

משוש דרכה

גס כי בארץ היא

לא תמנע מהיות קרובה אליו יתברך כי נס על פי

מלובשת זמוגשמת

וחס גדר העוסק בה

פשטה תשמח זקגיל ויתעורר פנימיותה למעלה

יתברך ישפיע בהן כח מגיולת איכות התורה אשר למעלה מאיכותן בחופן

גדול נס עד למטה לארץ הגלה ותראה שמחתה והתפשטות חש אורה וזה

במעמד הר סיני שהשפיע

הדבר יתכן יהיה ענין הכתוב ואהיה אצלו וכו׳ כי התורה חומרת הלא

והדביק רומניות התירה אל נפשויזנו יתר על התייחסותה עמה לחדש בה

הגדתי לך קין ערך מעלתי כי ה׳ קנני ראשית דרכו וכו׳ כי איכותי רב מאד

יחדשו המה בה כאשר עשה

לנו הוא יתברך

אחר כך ככל דור כאשר הזכרנו מאמר רו״ל

שכל מה שהיו עתידין לחדש

זכן חמרן שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לימי בפני רבו

ניחן מסיני

הכל היה מסיני ובזה הטיבו

.

ובי ברא העולם ומלואו כי חכמתו חכי בלחי נפרדת מאיכותו אל יעלה על

רוחך לומר כי אס כן איפה

למה הלבישני

בנדי התגשמות ופשטיזס

אשר דברו מלאכי השרת אשר תנה הודך על

זיקנצי למטה לתרץ ולק החשיבני שלא שס חלקי בגורל מלאכי הסרת חסו־

השמים ולא אמרו תנה הורתך לרמוז חל ההוד והשפע לחדש בה כד״אזנתת

על הסמים נכודס ולא בארץ לאשר בעפר יסודם כי הלא חתה דע לך כי

מהודך עליו ולהרחיב יותר הדבר נאמר כי הן אמת שבחדש חכס מחכמי
הדורות מלבו דבר בתורת כמו שמתרחב מת שלמטה בחורה ומתפשט

גס שואהיה אצלו אמין כבודה בת מלך אמונה אצלו לא בהשתנות הזייתי

נתרחקתי ממנו

חידוש ההוא על מה שהבין החידוש מתוכו כן למעלה נוסף על התעוררות

אל שנוחו לומר ואהיה פעם שנית ולא אמר ואהיה אכלו אמון שעשועים .

חלק רוחניותה העליון המתייחס לו ועל הארתו גס יתוסף ויתפשט ממנו

יוס יוס וכו׳ אך הוא לומר עס סזאהיה ההוייה הראשונה הרוחנית אצלו

קלילה כי חדרבה ואהיהסעשיעיס כו'

והוא בסוס לב

אור גדול מחודש מעין אשר נתחדש למטה על מה שהיה כבר ויברא מלאך

אמון אף על פי כן כאסר ואהיה ההזייה השנית שנתלבשהי להנהן קל בני

כנודע וכזה ימשך למחדש יתרון בנפשו מהרוחניות ההוא העליון כי תשוב

אדסלא חסרתי מהיות שעשועים יוסיוס כהיותס שונים הלכות בכל

בסיני ומהאורות המתפשטים

של תירה בהרבות בישיבה למטה

לידבק נפשו במקורה העליון כאשר היה

יזס ויום שמתעוררים כחית עליונים

יגיע ):יו שפע רב וכל זה איננו רק לבני ישר!) אשר נפשותס מאיכות התורה

בארץ בעלי הנשמות

המתייחסות אליה וזולת השעשוע

שהוא יתברך

מה שאין כן למלאכי השרת כמדובר ולא עוד !)א שנהנים מזיו תורת האדם

משתעשע בי גס אנכי שמחה

אשר יעסוק בה פת וזה כי כאשר כל העולם ומלואו נברא ונתהווה על ידי

למעלה כי שמחת התורה הוא התלהבות והתפשטות הארת חש פנימיותה

התורה ואף גס נשמותיהן של צדיקים כמדובר כי על ידה ומאיכותה נתהוו

על ידי כל המחזיקים בהדך אין זה רק למעלה

ונברא כל נפש ונפש

לפי ייחס בחינת התורה מבחינותי'

הנה הוא כולל ומתמיד

ומשחקת לפניו בכל עת והוא מה שכתבנו

הרבים כן גס

לפניו יתברך ולא שיתפשט עוד למטה לארץ אך למשתעשעיס בה בעצם

מלחכי השרת אשר למטה ממדרגתן המה גס הס ממנה היו ע״י השתלשלו'

שמחתה עד למטה לארץ

כבן עזאי ודומיהם מתפשטת שחוק התפשטות

לפי ייחס בחינת התורה

ומלהטת האם סביבותיו כמאמרו בקימרו שהיו הדבריס שמחים כנתינתן
מסיני וזלאמר משחקת חני לפניו בכל עת שהוא למעלה אני שמחה ומגלה

מתעוררות אורות פנימיות התורה המתייחסים אל בחינת חלק העסק

הארת פנימיותי וזה בכל עת דרך כלל על ידי כל תופשי ההורה ומחזיקים

אשר יעסקו בת ויתפשטו עד נפש האדם העוסק בה אז יתהנו גם שרפי
קדש אשר נתהוו ממנה המתייחסים אל התפשטות בחינת חלק התורה

בה כארץ אך לפניו יתברך לנד ולא שיראה השחוק וההתלהבות עד למטה

שנתפשט

למטת מאיכות הנשמות כל כת וכת

מכחינותיה כנודע זע״כ כעסוק בה

והבין וחדש

חדושיס

ההואכיבהמלאשפע מקור העליון יתנו המשתלשלים משם

שעל ידם

וזהו אומרם

בארץ

(לא)

חמנס משחקת אני נס בתבל ארצו ומלהטת בס בארץ

כאשר ושעשועי את בני אדס

שמשתעשעיס בי בחשק עצום כבן עואי

ו״ל שהין נהניס מזיז תורתו של ירבעס שהוא זיו המאיר ומתפשט כאמור :

ודומיהם ששמחתי מאירה ומתפשטת אש הארתי הפנימית עי למטה
לארץ ומלהטת סביבזתס וזהו משחקת וכו׳ ושעשועי אח בכי אדם או שיעור

התורה בטהרה וחיבה יתירה ושלוחת פארות אורות פנימיות

ור״א בן ערך

וחנה

אין ספק כי התלהבות אש התורה

רוחניותה הנה יתייחס לשמחה ושחוק

המתעוררת על ידי עסק

כי כאשר בשמות לבב אנוש ישחק

ויגלה מה שבפנימין׳ לבו חוצה כן הדבר הזה ועיקר הדבר הלא הוא בעסק

מעשה מרכבה כמאמר ר' עקיבא אל בן עזאי שמא במעשה מרכבה היית
עוסק

ואף גס כשאינן מעשה מרכבה יקרה כה כתשובת בן עזאי אליו

כנזכר למעלה

והלא זה דברו באז' שהיו רית שמחים אמנם זה יתחלק

הכתוכ מאשר תראוני משחקת כחבל ארצו כענין כן עזאי
שהיו כאין לשמוע

מלאכי השרת תדעו כי ושעשיעי הס עס כני אדס ולא

עס מלאכי השרת והוא ככל הכתוכ :

ולא כשורק

בתתלת ב״ר

וענין אומרו אמון כנקו דת חולם

וגס אומרו לשון זכר אחשוכ נתעוררו

רכיתינו זיל על זה

במאמר רכי הושעיא רכה ככתוב אצלנו שס בס״ד ובביאור

התורה ג
לב כהתימה

*

כה

רב פנינים ביאור מ^לי ח
(?1ב) נהילפה

?זיהנו הקדושה להניד גדולת איטחה לפניו יתברך
וחיך שעשועיה הס עס כני אדס ט שר כתבנו למה

שנפשית עם בני ישראל

הס ככנים או בנית אליה על כן תנא כאס הילד

להדריך אה ילד שעשועיה זהאמי יפתה □ניס כו' כלומדועתה אחרי דברי

ן1ה ימשך כי בגיס אתם לי וזהו ועתה
נניס לכן שמעו לי חל חכמת תלמודי

והוא בהיותך אחרון לכלס מה שחין כן אס תהיה מהפ״כקיםויוצאים
י־אשונה טלח תתייחס לשומר מזוזות הפחח כי רבים אסר אתך שומרי'
זולתך וגם כל עיקר היושבים שם ה א על מצית ת״ת אך המתאחר אחרי

מהגמרא כי

ייי אשרי אדם שמע לי לשקד עלץדלתתי יום " לם

מכמה שביית ימנע כיש משחוע כקול

מזרה או על היות לו פנאי רב נימים
ההם ואין הדבר נחוץ ויוכל לימים

קלי התועלת ולכן ירחק מהם על כל אלה דבלה תורה ותאמר אין גם אתד
מהנה אתי תמהנו זמריהס לשמוע .אלי על האחד אמרה ועתה כלומר אל

חא#ר לכשאפנה אשנה כי אס לא עכשיו אימתי לכן עתה ברוך ה עשה
ואל תאחר פן קמות• ולח בחכמה ।על הב' אמרה בניס כי בניס־אתס לי

וחייבים בכבודי ושמוע כק לי ועל הגי אמרה שמעו כלומר אינני מיזרחת
לפניכם רק שמעו ותחי נפשכם כנודע מרבזתיט ז"ל כי הכל תלוי בשמיעת
והיא מביאה לירי היעשה ועל הד אמרה לי כי אנכי אנכי רבת האיכות עד

אין קץ כחמור בכתובים הקודמים ועל הה' אמרה ואשרי וט' כי דרכי מצד
המדברת :

מפאת עצמם

גס שלא הייתי חנט

יתכן ■נשיעזר הכתוב נמשך אל כל הכתובים הבאים

לומר אל יעלה על רוחכם לומר הלח די לנו נלכה באורחותיך זמוהריך
התלויים במעשה ומה בצע כי נעמול יום ולילה בהשגת חכמתך כי הלא
ועתה בניס שהגדתי לכס שמציאן׳ חכמתי דבקה בז יתברך שקנני ראשית
וכו' ושברא כי כל העולמית ותהיה אצלו אמון וכו' לכן שמעו כי הלא ימשך
לכס כיעל ירי אתם הדבקים בהי כבנים

וזהו ועתה בניס תתיז על ידי

שתשמעי לי ער היות שאשרי דרכי ישמזרו הס מצות מעשיות
למוד גדול

(לג)

עס כל זה'

ועוד טעסשני ט הלא בלעדי החכמה יקרה לכס׳

תחשבו היותכם מקיימי מושר ואדרבה תפרעו הוסר וזהו שמעז מוסר וגס
וחכעו עס העשה המוסר ובזה אל תפרעו והוא כי הלא יקרה יחזיק במוסר
ולא בחכתה ועולה על חחי שמחזיק במוסר ותהי להפך

כי אדרבה הוא-

פ1רע מוסר דרך משל יחזיק במוסר דבר צדק סלה ושקר לא ישמע על פיו

ויאונה לידו ישמע קול ראובן יצא יצוא ומקלל את שמעון וימצאהו שמעון*
זישחלהו לחמר השמעת את ראובן דובר סרה עלי ויענה ויאמר שמעתי
כדבריך לבלתי דבר שקר נמצא חושב שומר מוסר על דבר אמת ואדרבה•
הוא פורע מוסר ומשלח מדני' בין אחים ומי גרס לו זה החזק במוסר ולא

• בחכמת

על לבנו הביטו

כי אס היה הולך אל חכמים• יחכס וידע

כי מותר לשנות מפני

וראו יזין

ערך טוב

יוס למען ימצא חיי׳ויחי מחלין בשתות
ממשקה הס

אשר אתו האס

חיים

יחזיק לו ט! 3הרופא ההוא על רצותו
להרפא מסימניו הלא אין ספק כי

פ חכמות

על צזחרז עול כבד ד' כי גס אס יהיה
ח״נככניח זשמוע בקולו ישמש עלי
היותו קל האיכות להקשיב לקול מליו ה' כי ידע כ ,אש" יצונו הס דברים

התורה האלהית לדבר

הדבק בי כאשר יאתה כי הלא הם
ישקוד חיש על דלתי הפא אומן יוס

אהבו׳ מות •:

דכים שנית לבלתי היותו חייב לאיש

עיי

סשיף

לשמר מזוזות פתחי :לה ס מצאי מצאי חי;ם ויפק
רצוןמיהוה :לי וחטאי חמס געשו בד^י־משמאי

ההוא לשמ ע בקולו ג'להיותו מעמיק

• עצמם גדולי האיכות כי אשרי שומרם

פתחיו יתברך עד שעה או עד שתים
עד לכתו אחרי ק :
עוד
מוצאי וכזי
ב (לוז) כי

את־כפאדם :לי ועתה כניט .שמעוץי ואשרי

עוד יתכן
ואשרי דרכיישמו־ן :
להתכת התיבות יותר שיאמר כי הלא

וגסאלהיועשת הבא

תתייחס עגבת למודו

נאת הכל ואחרי הקביעזתהידוע

דרכי ישמרו * :שמעו מוסר ךחכמוואר־תפרעו:

שם חל שומר

אדרב׳דמי ממנו יבקש כי יהמר החנם
השכים לפתחי הלא אני שפתי בעדן ונשמני חיה מחליו לא יצא חפשי כי

אגר אסיח

ישלם והנה כדבר הזה יקרה למשחר אל בתי כנסיות ובתי

מדרשות עד עתמצוא זאת התורה כי הלא מצא חיים ולעצמו הוא הטיב
ולמה זה יתויק לן טיבה הוק יתברך על בקרו בקיים

על ידי תורתו אמר

ט לק כן הוא יתברך עמנו רק שעם היות־ כי מוצקי מצא חיים לעצמו אף

:
על פי כן ויפק רצין מה' שתחזיק לו טובה והאיש ההוא שבע רצון מחתז
יהיה פעור הכתיטס בדרך נכון יותר לומר הנא אשרי אדם
(לר) או
שומע לי לשקוד על דלתותי כו' שיהיה האושר על המחזיקה

בתורה (לה) עס היות כי סתם מצאי מצא קיים לעצתו לא אהיש מלהיטיב
ביותר כחמרי אשרי חדשיוט' ושמאתאמר מה יתן המחזיק בתורה הליו ית׳

שייטיב לז

כל ין הלא הוא

רצונו וחפצו

כילפק רצ!ן,מת

הנה הוא להטיב ולהשפיע

והוא כי הוא יתברך כל

חךהוחבכח בו יתברך והעוסק

בתורה כראוי הוא מפיק ומוציא אל הפועל אותו הרצון מה
עצמו מפיק .אשר הוא בו יתברך בכח זוהו זיפק רצון מה

כי מהשם ית'
(לו) ושמא

תאמר אס כן איכה כי כל רצונו הת להשפיע-והבלתי מחזיק בתורה מונע.
השפע נמצא הבלתי לומד כמיצד כלפי מעלה חלילה

במנוע רצונו ועש

לק יפלא מה שיאשר למחזיק בתורה כי הלא כביכול הנאה
רצונן

ט הלא דע גא ט לא כן הוא

ומושך .ידו מהתורה
וכיוצא הלא את נפשו

תחשב לו עשות

ט הנה אשר הוא חטאי שלעד ממני

אס הוא בשוע שלא ירפה

רק על בלתי הכיר גדרה
אשר לנפש בת

הוא חומס ומונע חלק (יחס התורה

ממנה כמדובר למעלה ט כל נפש יש לה חלק בתורה ואס במזיד הוא עושה

אצ״ל שימנע טוב ממנו כי אס נס שיאהב מות וזהו כל משנאי אהבו מות

(לה) עור

יתכן באומרו ט מוצאי וט׳ קס נאמר שמוצאי

;

חיזר אליך

ית הבלתי נפרד מהתורה המדברת עד כה והוא כמאמרה
ז" ל בשפר הזוהר׳ על מדוע באתי וכו' כי יקרנו עמו יתברך

בבתי כנסיות

ובבתי מדרשות כקשר יועד מלך להמצא יחד עם בגי חילו

נמקו ס פלוני

בבקר

והכה הבקר אור והמלך משכים הולך שמה וירא כי קין איש ייצר לו

השלום וההיקשבזה המחזיק לעציסעיניז מרא׳תכרע והנה אשה לקראתו־

3אומ' איה כבודי שלא השכימו להמצא אתי אך אס ימצא לפחות חיש אחד
או יבא מיד אחרי המלך־לא בלבד תופל כעסו עלהניתרי׳ כי אס גס שמות

ולא משולל חכמה רק וחכמז

עד יבאו יתר אחיו כדבר

סונעת בנהר וידע לשחות ולא יצילנה לבלתי הסתכל בה
כענין ר' עקיבא במת מצות וזהו שמעו מוסר

וההיקש נזה

ובזה אל תפרעו המוסר שאס לא כן תחשבו היותכם מקיימי מוסרואדרב

תהין פורעי מוסר :
אדם וכו׳ אומרת הקורה הנה הזהרתיך כי גס שמעשה
(לד)' אשו*
גד1ל החוק גס בלמוד ועתה הנני באה ללמדך תנאי
הלמוד להשיג אושר החכמה על תלת ולבל תמיט מתך והס נ' תנאים א'

תהיה ראשון לכולם

נל תהית מהמאחריס לבא לבית המדרש אך השתדל

 3ההתמדה ט אם יום תעזבני יזמים אעזבך ג תהיה ממאחרי שבת
מרבת בישיבה יוצא אחרון והן אלה דבריה בשום לב חל שנוחה את טעמת
מדלתות לפתחים והוא ט הלא ' פתח יקרא אויר פתח הפתוח ודלת היא
הסובבת על צירה ובבא איש ויתיצב על פתח הפתוח

יתואר לעומד מל

תפתח אך בעמדו על פתח הסגור בדלתה יתייחס

לעומד על הדלת

מבא אל הביאור יאמרה אשרי־אדם שומע• לי לקחת עצתי

זאת ראשונה

לשקוד על דלתותי לא יאחר לבא אחרי הפתח פתח שערביידהמדרש
רק בעודן יסגור שיתייחס אל באזעזמד על הדלת ולא על הפתח ט זה
הוא גדיי הבא ראשון שמוצא הפתח הגור שנית שיהיה יום יוס זה אחר זת

הפסק יום אז ממיס בגתיס ג׳ לשאור מזיזות פתחי שתצא אחרון או

או יהיה במה
לדעת רז ל מת מזוזה קבועהוכו' כן תהיה קבוע שם :
שידענז ט דרך כתות המומחה לידבק במקזסיהקדש ובעת עשק התורה
נב"ה׳אין לכחית ההם רשות לבא שמת אך בהפגזה לה מללמוד שס׳יוכלו
ליכסש יבזה יאמר היה אתה שומר מזוזות מתחי

מהכנס כס כח חצונים'

ישמח על האיש ההוא ובו ישתעשע• לאט לאט

הזה יקרה לגו בבתי כנסיות ובתי מדרשות שהוא יתצרך לבקרים יבא ביתו

ואס לא ימצא אישי קו לא יבא מיד אז יענה

לאמר מדוע בקתי

ואין איש

קראתי אס יבא אחרי מיד איות איש וקין עונה ואס ימצא איש אחד לא בלבד
ישוב אפו ממט ט אם ידבק בז וירצהו וישתעשע בו עד בק המתריס וזין
יאמר כי מוצאי וט לומר הלא צויתיך לשקוד על דלתותי שהוא לבא ראשון
ראשון בעוד הדלת סגור טרס יפתח דע לך כי זולת הלמוד

עוד לך כי

הלק מוצאי לבדי שלא ימצא קדמוהו אנש*ש ימצא חיים באמת וגס ויצק
רצון מת כי אין צריך לומר שלא יכעיס על אשר לח באו כי אס גס ויפק

אד יהיה שעור הענין ויצדק
רצון וחפץ אהבת מהישישתעשעבו ־•
אומרו מוצאי על התורה עצמה לומר שהתירה אומרת אשרי ארס וט'
לפקוד עלדלתותישהואלבאטרספתיאתב״ה׳ כמפורש למעלה שהוא

טרס היזת עסק תורת בלה
שכבר קדמוהו רבנן

ט גס שמוצאי הוא הבא ומוצא

ועוסקים בי לא יבצר

איתי בלה

שימצא חיים׳ אך הלא יעדיף

השוקר על דלהותי טרם יפתח שלא ימצאני עדין שמת כי ויפק רצון מת
שהוח יתברך ישמח בו כמדובר

(לו) וכל ההטבה הזאת הוא עס היות

שהפורש ממני וחוטאי חומס נפשו ועישקה מהאושר הרהר לת
וכל משנאי אהבו מות עס כל זה לא יהיה שכר מוצאי
תעדר המות הזאת רק הקצה האחר והוא

שימצה חייס ויפת רצץ
כמדובר •

ן

א

1

$

ם הנה

רב פנינים ביאור משלי ט
רז״ל פירשו

ט (א) הנה

אות ביתה

על זה העולס

חצבה

השתלשלות ההדרגה מכסא הכבוד עד למפה שעל ידי כן מתקשר העולם

עמודיה שבעה אלו ז׳ ימי בראשית וכו' זאיפשר

הזה השפל עד כס ז הכבוד שמשם כל השפע נשפע בהשתלשלות כמדובר

ייחסו העולם הזה אל בית התורה כי בו ייחד הוא יתברך כל עשקה ולכך
נוצר לעשוק

בו בתורת ה כנודע והנה על פי הנחתה זו

כ׳ בית ז הוא

העולם יתכן לבאר הכתובים בדרך

ט* חכמות

ישרה יוקכו כל הכתזבי' שאחריו והוא

כי ככל.ת התורה לצוות

נשמע חלית

בהקדמה רחשונה שהקדמנו

כעמודי עולם לקיימו

נמצאו הז'רקיעים

בנק דת תוכיות אמצעיקן הוא כדור הארץ זוהו חצבה עמודיה שבעה
(ב) ועל השלישית אשר בה מצאן

מלחכיהשרת

בנתה ביותה חצבת מטוריה

לקטרג

פה

פתחון

על בריאת החדס מה עשתה התורה

שבעיה:

טבח 1־ה טכחדה

זשנתית מאושרים על ידיכךבארוח

מקנה יעה איש ערבה שיחנה

קלחה נערותיה

שחי כתות של מלאכי השרת כמאמר

דברי

תקרא עד“י־גפי מרסי לית:
ךזסר־יבאמרהלו •־ הי לכול

מי־פתי יסר הגה

שהזצרנו ששלח

לשקוד על

יוסיזסיכז׳

דלתותיה

12

הקדש לדבר ולומר הטו אזנג

התורה כי הלח זולת גדולתה והחוסר

הצפין למחזיקים בה

הקבה הציעו והוא אחד

כי הלא הפליאה מסדה לכס כי הלא
החזיקה יתידות תקועים להחזיק מצוקי ארץ בעבור האדס וסככה סכות

והכנות לבריאת :חדס וסילק' כל מעיק ותיקני מסלול ודרך להיישיר׳ בל

ימזטו לק ה עולם במלכת שדי וזהו חומי חכמות בנתה וכו':
וילון רקיע שחקים ■׳נוי
עד כסא הכבוד כי בשנים

המה כוללו כל העולמות שממעל הארץ
המשרתים הל הארץ

כל־ליסנל ט'גלגלים

משמותיו

יתברך שבקור' כמפורש ושרפן 1םמ)
תאמר ומה יתוקן לטענתם כי יצרס

רע ויחבד העזלס לזה אמר עוד שנית

בינה

עשתה לתקן זה וה ח כי משכה יינה הוא מאמר פר״א שהזכרנו שסיבנה
למזג חדת הרין

ולא עוד כי אס

על דבר רוע יצר לב האדם

להשקיט

על כל זה מלהכי השרת עוד עשתה כי תחלה בראה כל בהמה חיה ועוף

כי ז' רקיעיס שמנו רבותינו ו״ל

בכשר נזכירה מאמרנו למעלה

סנהדרין

מסכת

גס בלעדי זה

־ אתם חייבים בכבודה ושמזע בקילה

והוא

טבחה טבחה הס ב'

^וו^רובדרף

;3ין מסגרתי :י

טכיחוק שהרגה

טרס ימלך במ״ה למען אמר להס אס כן צפור שמיס וכו׳

כאשר הזכרנו

מב״ר וזהו ־ף ערכה שולחנה הוא כל מיני בהמה חיה ועוף

(ג) ואח כך שלחה

שהס כשולח; ערוך לפני ה ודס

ודגי הים

נערותיה תקרא

בכוכבים ומזנ׳ת וחי .הס רוחניות דק גשש זך כמדובר למעלה בית י״א

הס מלחכי השרת נאמר נעשה אדס והיכן קראם על גפי מרומי קרת והוא

והשלישי הזח שחקיס הזק למעל ז מגשם זך רוחני בצד מה ועל כן שוחקים

כי קרת יקרא העולם השפל ומרומי הקרת הס עילם הגלגלים וגפי מרומי

ב! מן רוחני לצדיקים לעתיד לבא ולמעלה הימנו זבול רוחני יותר ועל

הס עולס המלאכים ועל גפי הוא למעלה בעולם העליון

כן בו בה של מעל?

ועל דרך זה עיליס באיכות עד ערבות שבו כסא

הס ס!לס מוצב חרצה וראשי מגיע עד כסא

הכבוד בחופן שהז' רקיעים
הכבוד ממדרגה קל מדרגה :

נזכירה

עוד

ההכנות שעשה הוא יתברך לברא תאדס

דיני ממונות אמרו שברא
אדס וכ;לשנית

מאמרי רבותינו ז״ל על

ולסלק המננדיס והוח כי באחד

נקראו למעלה המלאכים לימלך בס

ואמר כי שם

ושמא תאמר מה הועילה

(י)

בתקנתם כי הלא נראה כמה וכמה מתפתים חתר תאוותיהם וטובות
העולם הזה ומניחים חיי עולס זנוח להס שלא נבראו על כן אמר שעוד •
הוסיפה

התורה להיישיר

למטה לארץ

אתכננפש אדסבטרסתבא

הוא יתברך נ' כתות מה ושאמר לאחת נעשה

ולהוכיח במישור להכין דרך לפנית כמאמרם בספר הזוהר על נפש כי

אצבעו

קול קלה וכן במדרש הנעלם מהמועצות ודעת שמייעצין

וייעצו להדיח הבריחה

מהעשההקב"השלת

תחטא ושמעה

קטנה בהן ושרפס ועל כן השלישית לא קטרנה ועכין שילוח אצבעו אחשבה

אותה ומלמדים חותה כל התורה כי אין ספק כי לולי רוע בחירת הבוחר

כיהואכח משמותיו יתברך מאמר עשירי מעשרה מאמרות הכתובים
בתורה הנמשליס לעשר אצבעות כמאמר ר״מ בב״ר שאצבעו של הב״ה

להיטיב פה בעצם וזה אמר מי

פתי וכו׳ שאומרת רוח הקדש רעו איפה חיבת התורה אל בני האדס כי

היוחס תלויים במאמר הרי שמאמר נקרא

הנהאלהעילסהשפל ההולך בפתויילבווכן

מעמדת מיס העליונים והוא

אצבע והוא ענין בריתא שבבראשית רבה פי״ז כי נעשה אדם הוא מאמר
עשירי לדעת רבנין ועל כי הכתות האלו דברו נגדו על כן בו לקו כמבואר

אצלנו במקומו בארוכה ועל היותו החחרון שהם בהדרגה הראשון למעלה

ברע אחר כך היה כל איש מוכן להשכיל

הלא מי פתי שתראו יסור

וחסר לב מהביט אל האלהיס
(ה)

מזהיר היה להס כן

ותורתו לא מבלעדי

כי הלח אמרת לו הקורה הבז' טרס יסורו הבה עודם למעלת

לכו אל העולם השפל

בעולס העליון

לחמו בלחמי ראשונה

הוא דרך

ועל דרך זה עד האחרון שהוא קטון שבכולן על

פשטיות^ הנתפס כלחס ואחר כך תחזיקו ושתו ביין מסכתי הוא הדרשות

כן קרח! אצבע קטנה כי כן היא כנידע  :עוד הכנה שנית והיא מאמרם
ו״צ בפרקי ר׳ח ובספר הזוהר שאמרה תורה לפניו יתברך למה תברא

ורמזים סודיים המושגים אחר כךממוזגיס מפשט וסוד כיין הממוזג וזהו
ושתו ביין מסכתי (ו) ואס יקרה שיתפתה וגס יוכלרועיצרכס אליכם

מכולן והב למטה הימנו

אדם כי חס אינך מתנהג באריכות

אפיס לא יתקיים ואמר לה הב ׳ה

הסנס נקראתי ארך אפיס עוד אמרו רבותינו ז״ל בב״רכיהוא יתברך

הכנה אחרת והיא טרס ישאל למלאכי השרת נעשה אדם

עשה בחכמה

שברא כל בהמה חיה ועוף ועל כן באמור להם נעשה אדס ענו וחמדו מה

אניש כי תזכרנו זכו׳

והשיב להם הקב׳ת אס כן

אל הקזדס בדרך הזה ושעל ידי פתחון

סמיכות פסוק צפור שמיס וכז'

וקחו אותו לב״ת וזהו ואשרו בדרך בינת הוא דרך מקוס בית ועד הגמרא

שהוא הבינה כי אז אס אכן הוא נימוח
בתשתקע בבינת התורה לעקור

צפור שמיס וכו' צאנה

ואלפים וכן׳ מה תהא עליהם אס אין האדם ובזה שתקו ואיפשר שאפילו
לדעת הגמרא ששרף ב' כתות מלאכים איפשר שגס דעתס לבאר כך

:

אל תתייחשו מהתרופה כי הלח עזבו

ונבואה אל הביאור

פתאים ז חיו ואס קשת הוא משכו

מזמזת חצוניזת

.־
;
ית3יר
יאמר חכמות בבתה וכו במה שנקדים מאמרם ז ל
שבנשמות הצדיקים נמלך וברח חת העולס וכן אמרו

כ (א) אז

ראההקב׳ה

אס ברול הוא מקפזצץ ומה גס

אשר לא כתורתו•

שהצדיקים מועטים

מהעשה שקלן מעט

בכל דור ודור

והוא כי הנה

הצדיקים הס ז' כמאמרם '1

מפני כע דברים היתה בריאת העולס וקיוס האדס עליה בלתי מתקיים:

באופן שהם כעמודי עולס עוד אמרו שכתות
כתות לג׳ע וכו׳ וכן על פשוק ישר יחזו פנימו ופסיק ישבו ישריס את פניך

א' כי הלא זה טבע כל דבר חומרי להיות הווה ונפסד ולולא נשמת אדם

כי ז' כתות הס והגדולה שבהן הס כת ישרים שהם רואים את הפנים כד״א

בזה אל כללות העולס

פניך זזה עכין מאמרם ז״ל אצלנו באות

פת זה הסכימה הכת השלישית

הרוחנית בתוכו היה מיד שב אל העפר וההיקש

כי חומרי הוא זאיככה יוכל ויתקיים במהותו זאת :
התקשרות אל הסבה

הראשונה אין דבר

העולס הזה השפל ועכור אתו יתברך :

הלא מאשר יצר לב האדס

ב כי הלא מבלי

מתקיים ובאיזה

חבל יקושר

ג' כי גס שיתוקן מהות הארץ

רק רע וגורמים איבוד העולם הנה טוב מאד

ונוח לו שלא נברא כמאמר מלאכי השרת לפני הקלה בהשיאס עצה שלא
יעשה אדם ומה גס אס לא היה הוא יתברך מצרף מדת רחמיס בבריאה

כמאמרם ז״ל ושיהיה

ארך אפיס

על כן לתקן הכל ראה והתקין הוא

יתברך ארוכת כל עכוביסאלו על ידי התורה אחד תיקן במה שהווית

ישר יחוו פנימו ישבו ישרים את

ככוכבים זכו׳ שהם '1

שלעתיד לבא יהיו הצדיקים כחמה ולבנה כרקיע
מיני ספיריו' של זוהר ז' כתות הצדיקים לפי הדרגתם ובבא אל הביאור

אמר חכעות וכוי לומר ראה נא כמה הכנות ־טובות
קיום העולם וצאצאיו כי הלא

נתאחדו ובבתה ביתה

חכמות הס כחזה תורת

הואהעה״ז

למעןע״י

חצבה עמודיה ז׳ הס ז'

מאיכותם לקיים העולם בהס כנזכר

שבכתב ושבע״פ

עסק בני האדם בתורה

יתקיים כי בה נעשה ועל דבר כי לא יעדרו רשעים

על כן מה עשתה

הכינה התורה מפני

המאבדין את העולם

כתות נשמות הצדיקים אשר

שחציס מתחת כסא הכבוד לחלקם

העולם השפל המציא על ידי התורה היא תכלית הרוחניות בלתי נפרדת

בכל דור זדזר והס כעמודים אשר העולם נכון עליהם (ב) זטרסתמלך

מאתו יתברך כי חכמתן היא ואין ספק כי איךלקיום חומר העולס נשמה

בנשמות פן ימאנו לבא מיראתן פן יקלקלו בהתגשמס ונתון בהס יצר הרע

לקיימו גדולה מוז וזהו חכמות וכו' לומר בני בכורי ישראל ראה גס ראה

כל אשר הכינותי לתקן עולם למען תזכה בו אל האזשרהאמתי כי הלא ב
חכמות תורה

שבכתב ותורה שבעל פה

בנתה ביתה

ולא אמר בנו כי

על כן טרם יעשה אדס הרחס שאס יזכו ייטב
^ר זלשמא יחטאו כי

אין צדיק בארץ אשר

הדין וזהו על הא׳ טבחה והוא מאמרם זיל כי

להס עד מאד

והכין להם

לא יחטא לכן הפשירה להם

מאז הכין לוייתן סירס את

נתאחדו לכך כי אחדיס המה באמת ועל השנית מה עשה הוא יתברך על

הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא שהוא התחלת הכנת

על ידי

יינה למה שיצר ל3

ידי התורה

בראו׳ רקיעים

שעל יד© מתקשר

העולם הזה

סכר כנודע עניינו ליודעים

ועל דבר העונש מסכה

האדם

רב

פנינים מאור מעלי ט

כו

האדם ־עוהא ־ייאמר :הזכרנו למעלה שאמרה תורה לפני הקכ״ה אס

בזה אחד שמסכת יינה

אעך תאריך חפים לזית קייס האדם עד שאמר לה הב״ה שעל כן נקרא

שמיתה מכפרת ומוזגת ?דין מה שאין כן אס ?יה חי״לעזלם ש :ית ל ־עתו

נ־ךאפיסשיזריךלהס י נוסף עלזה ארז״ל שתחלה עלה במחשבה לברא

מלאכול גס מעץ הקייס פן וחי לעילם וירבו

מתקיים

העולםבמדתהדין־רזה שלא היה

ושיתף עמו

מדת רחמים

יעל י־י המיתה מכתםאת-האיס מתוקף הדין

כי על כן מנע־ את האדם

נוסף על זה אף ערכה שולחנה לגוף

ויחזקו מוסריו וזהו מסכת יינה

ולנפש

וזהו מסכה יינה ולא עוד אלא שאף

<רכה־שולחנה הוא ג״ע שלמטה

נעה די יסר ׳ לץ רקח ^ץסוכיח לי^ע מומי
י׳ אל-תוכח לץ פףשנאף הוכח להכס ויאהבה

לפני שולחן

שעליו נאמר תערוך

וכו'ונברא כשלישי סרס יברא אדם
נמאמיס ז״ל ככ׳ר (ג) ואחר כל

כי הלא אחר ששלחה נערותיה הס׳

תחלת י
הס הנשמות ליתלך בס ולאמר להס

נעשה אדם על גפי מרומי קרת הוא

כעתיי* כי

כטף ;נפש אחר התחייה כמדובר
(נ) ויין זת לזה אין תנעש מפסדת

• תז לחכם ויחכם ערד דתודע ל^דיה ויוסה להח

נשמות הצדיקים אל העולם הזה עוד

קשוב תקרא על גפי מתמי קרת הוא
חחר מזת

לולא המיתה לז

להסתופף תחת כנפי השכינה

זחל תאמר בלבבך הלא זה יהיה לקדושים

עזלס הנשמות כמביארלמעלה (ד) עז ד שנית עשתה כי חצ״ל כל חכמי

בשזבן

פתי חסר חכמה וכן חסר לב דע שמילאסו את החכמה ערס בואו הנה כי

אשר כארץ המת אך פתיים העתפתיס אחרי יצרם וחסרי הי־עק להבין
דרך ה' ללכת בדרכיו נוח להם שלח נבראו כי לק יאכלו בטיבה הנז' על כן

ג״ע של מטה ולחמו בלחמי הוא לחמה של תורה הפשטייושתו מיין־מסכהי

גס על אלה פקחת עיניה תורתנו הקדושה ומי פתי אשר תרחינת
עזניך יסור תנה לעגלס הזה וחסר לב כבר מאז אמרה לז לכו לחמו בלחמי

הס דברים תחןזניס מפשט וסוד כמאמרם ז״ל שטרם בא הקטן אל העה״ז

כז׳ כמפורש למעלה לבלתי יחטא ועל כן אס חטא על הנפש׳הוא הפסיד

ל :הבאים חל העה״ז כי אס מי פתי שתראה יסזרהנה אל העה״זותראהו

הלא מאז אמרה לו (ה)

לכו מעל מפי מרומי קרת הוא עולם העליון אל

מלמדין את נפשו בג״ע כל התירה ולכל הפירושים לא

חמי־ לחמו מלחמי

לעצמו :

ןץ

(ד)

(א)

עוד

יתכן יאמר תכה חכמות התורה היו

ומיין וכו׳ רק בלחמי וביין על דבי־ כי אין הלחם והיין הוא נחסר ממנו מה

לאחדים ובנתה ביתה של ע'ה וחצב* עמודיה שבעה הס תורה שבכתב

שלוחמי' ושיתי' ממיו כיין הטבעי שבאכול איש חצי כנר לחס יהיה הניתר

ושבעל פה היא המשנה נביאים כתזביס אגדה דבר קטון הוייות דאביי

חסר (ו) עוד ייעצוהו שחס יתפתה בעה״ז ישוב ויתקרב חל התורה וזהו
באופן שעי כן

עזבו פתאים וכו'כמפורש למעלה

הוא מוכן להשכיל

להיטיב כעש״ז לילי הטייתו הרעה ל בחור ברע מעצמו וכל ההכנה הטובה
ההיא הכין לכו התורה כיהיח טובה לבז מאב לבנים 4

ג

(א) או

חסדה לנו

העולסהבאסמוך

(ב>

עליהם להתקיים

למחזיק יס ולענות בבס אלח

ולא עוד אלח שלמחזקיס בסלא ישליט את השטן יהרגנו רק כס

יאמר בנתק ביתה ג״ע של מעלה כי שס ביתה המתייחס
מעשיה להפליא

ליודעי חן ולא זר ואת הנפש ניסכה יינה כי נס שלא תעלה מעלה מעלם

ראו כח מה גדלו

להעלותנו אל החושי־ העליון כי הלא

בהמציאה המצאות

היולאח־י' וסדסקנתץ לנו הקדימה ובנתה

ושכע״פ

והכינה ביתה המיוחד לעוסקים בה הוא ג״ע של מעלה יחוייב ע״יכן שס

ימצאו ושם יהיו

הלמוד דבר גחל מעפה מרכבת

קדושה הוא ימיתנו כמפורש בשפר הזזתי וזהו טבחת טבחה כלומר כאילז
היא טבחה טבחה הוא כח קדושת המשתלשל ממנת מלאך קדיש כנודע

אליה בחמת ואמר
חכמות שבכתב

ודבק הוא

הסז׳עמןדי© אשר דיין

המחזיקים בה ולהיות

כי מי יעלה

באורה תחת כסא

הכבול בעצם כפעם ח על כן חצבה עמודיה שבעה הם ז׳ היכל; ,הידועים'

כעמודי׳ אשד בית ג״ע העליון נכון עליה

ואשי* לא יזכה מיד לעלו' בהר

למת שדבקה כמעט בחומר לא יבצר ממנה שאחת ממוזגת לפי ערכה
כנודע לחכמי האמת אף

ערכת שולחנה בו״ע אל הרוח עד כת דברתו

(ג)

חך אס שלקה נעיותיה הס נשמות מן העולם

לבעלי נפש ורוק

העליון שהוא לבכי עלייה כי לא כל חדס זוכה כנשמת כנודע מספר תוותר

הנה לאנשים ההם הלא חחיי כןגמותם תקיז על געי מרומי ק־ת היא

מעלה מעלת כי קרת הוא העולם הוה

ומחמי קידת הוא עולם הגלגלת

העליון יהיה בתחתוני' איש ואים לפי מעלתו ומדרגתו ומשם יעלו כמאמרם

ועולם המלאכים שתם שקי מחמים שעל הקרת ועל גפי יהיה למעלת

ו״ל בס הזוהר כאשר חילקן בהס מדרגות לאוהבי שמו יק (ב) ושמא

מהדרגות היכלז ת של מעלת ממר! מי

תאמר הלא לעומת

זה הכינה מאתמול

תפתה הוא מיום שני של בריח׳

הנו'עד הראש• לכולם הוא ב ע

העליוןגדולמאד(ב)ע!ד כיוון ני לאשר לא שלחת לה נשמה טבחה טיקה

ואיה איפה יתרון אהבתה אותנו והיא הקדימה

פורענו׳ טרם אדם חלד■

כי המיתה לטבח תתייחס (ג)

על כן אמר גס שטבחה טבחה הוא גהינס בשני

ראה-זהביפה לעומת זה

תקרא כאלו אין שס טבח
מיתה :

אך לאשי׳ שלחת נערותיה הם הנשמות

רק קריאתכמומן קרואים לסעודת בלי הרגע

טי עתי וכו'עזבו זכז׳כמעירעבקודס

כי טרם תביאנו מסכה יינה בחס הקודם והעשירה מדת הדין ברחמים־
כד״א ביום עשית ה אלהיס ארץ ושמים כי בחס הראשון שיתפה מדת

ך (ז) יוסר

תיקונו וימזגנו בטיס בא ולף ערכה שולחנה הוא ג"עהארץ קודם ליום

שהתורה תייעץ אה עוברי רצונה לחמר מי פתי וכו׳ שילחום

רחמים

למדת הדין באופן כי גס שברא

ראשון כי הוא מל דברים שקדמו לעולס (ג) ולא עוד אלא שהשתדל בכל
* מאמצי כח להצילנו מדינה של גהינס במועצות ודעת כי הלא מטרס יבאו

לץ וכו' הנה ראוי לשים לב אל תכנסו כלשון מושר וצאתו
בלשון תוכחת אמנס

אחריכךגהינס הלא הקייהה
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חורה עזבי פהאיס כז׳ ולא

הנה למעלה אמר שלמה בחכמתן

בלחמת ■של

הוכיחה את כלץ הוא המתרחץ מלחמה של

נערותיה הס הנשמות אל העולם הזה שלחה ותקיא אותן למעלה על גפי

תורה כמאמר התנא שנים שיושבי; ואין ביניהם דברי תורה הדי זה מזשב
לציס על כן אמר ני בזת גימדה לנו התורה כי שנים הס הלוקחים להם

ואין

קלון א' היוסר את הלץ שניתמזכיח את זולתי מום שיש בעצמו וזהו יושר לץ

כי אס אפילו מי פתי שתראה יסור הנה אל

ונו׳ לומר ני המונית חת הלץ <מה גה בדברים קשים כמשמעות יוסר לוקח

לכו לחמו כלחמי

יקיצה לו קלון .בדמי טורח ניב שפתיו כי הלא הלץ יתלוצץ על מייסרן ויקל

מרומי קרת שהוא למעלה מעולם הנשמות כמפורש למעלה

צריך לומר הגדולות באיכות

העולם הזה וחסר לב כבר אמרה לו מטרם יבא

(ה)

(ד)

וכו׳ לכו אל העולם השפל ולחמו בלחמי הוא לחמה של תורה וסעויוכז׳

בכבודן ופן לוקח לז קלון המוכיח לרשע

כמפורש למעלה ואס ישיאכם יצרכם לחטא עזבו פתאים כו׳ באופןשכל

שיזהר המוכיח לבלתי

ישעה וכל חפץ להנחילנו עולם הבא !להצילנו מדינה של נהינס כי

ר

מומו והוא ענין התקוששו וקושו
פ^אמרו לו טול קורה

הוכיח לזולת מוס שישבו

מר' פלוני שבאן

מכין עיניך באומרו טולקישס מבין שניך וכעובד דגמי

יתכן יאמר דרוש כתוב

לפיין לדק על אילן שתיו ענפיו מזיקים את הרבים והיה לדיין ההוא אילן

אצלנו באורך בביאור ב״ר מה ראה הוא יתברך לקנוס מיתה על כל באי

כיוצא בז וכשמעו את דכח כעל הדין קש פן יאמרו לו למה קצות לקוץ ולא

עולס כצדיק כרשע ולא פדאנו מעבור בשלח המלאך המות וייסרהו
בייסורין כעת׳זיונסוב כדבק בן ולא עוד ^אשאמרר׳מ והנה טוב מאד

תקשט עצמן■ החלת על כן שתק ועיכב הבעלי דינים ופלח מיד לקוץ חילגו

נפלאתה אהבתה לנו :

(א) עוד

ובבא השליח ורמז לו שנקצץ אז חמי• לבעל הדין שיקוץ אילנו אז העיז פניו

זהנהטוב מות אחנס ^הי יש'אבינו בירר לנו מיתייפת מייסורין כי אין כמוה

ואמי־ לן למת לח היה קזצץ גס הוא אז חמר חס שלי לא קראהו קצוץ לא

כי למה שכקעכר חומרנו בזוהמת נחש תעכב

תקוץ גס אתה הנה שעם היות איש צדיק וחכם לא יבצר מהיות לו מוס מת
וצריך ליזהר מתזניח את הטלת מוס שבו כי הלא־יק׳ז לו קלון כאשד קרת

להנאתנו ולתועלתנו

זזהמתנז מלקבל בגזף ונפש מערכת שולחנו יתברך מלא דשן אשר הכין

לנו לעתיד לבא שנהיה מרכבה אל שכינתו ולא יענרנז הנשם אשר נפשנו

לדייי ההוא ני לולא היה מצות לקיץ -אילנו טרם יקיץ הוא הלא היהלוקח לו

הגוף מהנפש למען יתמרק החומר בכור

קלון נמרץ באמזראלירטולקןדה זזת מאמר הכתוב יוסר לץ וכו לימד את

הארץ וחתך עכירות זוהמתו ומה גס בארץ הצבי וישוב יבנה זך וקי מכל
נרג לעתיד לבא כחברת הנפש וגס הכפש ביני וביני תעלה ברעלות

הלץ ראוי לתוכיח בגחת ולא בזעףכי יזהר לץ בקושי כמשמע יוסר לוקח

מלובשת בו על כן ראה ויחלק

.ותתענג בדשן

עס אלהיה וצבא חל הביאור

העליון חצבה וכו׳ כמפורש בקודם

(ב)

אמר חכמות בנתה ביתה

ושמא תאמר הלא לו אהבתני

לו קלון וכן מזניח ל־שע מזמז שלמזפיחגסהוא

בנחת כמשמעות תוכחת

את הלץ■ בתוכחת

(ה)

לזקק לו קלון אפי'יהיה

וגס שממו צא דברי גמרא שטוב להזניח

של נחתקס יזדמנו

לפניך לץ המואס

בהודה וחכם

תורתי נהה לא מנעה מכללותיכו רק את המות הזה כי־למה נמות לעיניה

להוכיח הלא יותר תיק' זתק־כ להוכיח חת החנס מאת הלץ וזהי אל תוכח

על כן השיבה רוק הקדש ותאמר גס שטבחה

התנהג בהייש־ת הבלתי לץ

ולא יסרתס ונחיה נפנית

טבחה ותגזור מיתה על עברס ציוויה אשר ציתה על חכינו הראשון ואין
קי מכל חצאי חלציו לא משנאה חלילה כי הלח

שתים טובות עשתה לנו

לץ זכז' הוכח לחכם זרו' וכיני מודיעך איכה

והזח בשום לב חל אומרו לשקנתיצה בחכס ולשון הודעת בצדיק חך הנה יש
קנס בתורה ובלתי צדיק

במעשה דש צדיק !בלתי
?

3

3

חכסאמר

תן לחכם

התוכקס

רב פנינים ביאור משלי ט
החוכחת המכר אשר יחסר לו מעשה הטוב הודע

לצדיק ההודע נתורה

להשתלם כצדקו והנה החכם חין צריך לומר שייטב לו פל

בחינת ככשר ן

כי חס נם יחכם עוד כתורה אך יעדיף עליו הצדיק כהודיעך הותו תירה
שיוסיף לקח על מה שיחכם החכם (י) ושמא תחמר הלח כמו זר נחשב
דנר זה שהחכם ע״י למוד כשרוףחכס

וגס שיעדיף עליו

הצדיק

בלומדו

אחריכן עם שבתחלתו לא היה חנם

על כן באתי להשכילך כלל גדול והוא

כי תחלת ח :תה הזח יראת

ה שעל

תתמה על החפץ

כי הלא זה דרך

י חהלת הכמה יראת *הוה ודעת קדשים כינדת

הנותן אמרי שפד

כי למה שבדעת

יא וכי □י ;רכד ;סיף ויוסיפו ל ך שנות חיים :יב אם־

ידבר דבריס טובים ונכוחים לא יפציר

כסילות הסיה .פתיות יבל~י;יךןה־מה :יי

חכמתו שיוכן בכשרון ועל כן חתרתי

מתחל חכמתו כי מה שהיה לו עד כה

ועס כל זה

ויאריך בדברים

שהם

כילתה

דברים צדיקים אמיתתן תכנס באזני
שומען ויחמנו דבריו חתנס היונק
בליעל בלי דעת האיש ההוא מלין
בהפצר כי יתנכל
לא יעשו על פתיות

ךדךהמישרים ארחותס  :פז מי־פתץסררהנה

יכביר ויבחר
לאתר כי אשר

וחסר־לכ ואמרה ל :1יי מיכדגממם ימתקו ולחם

אמריו יעשי על כוביהפצרן ז״ח אשת

סתרים עקם :י" ולא ידע בי־רפאים שש כעסק*

היה חכס ;מה גס עתה אך חסר היה
צדיק כבר והודעתו חכמה לדעת

כסילות וכו' לומר אשר

תראה אשת

כסילות שתמיד היא הומיה

הוא על

שאול

נעצס חיכה יעבוד הת ה הנה זה כבר
היקה מעלתי יתירה על היות שקדם בו יהוד יראת ה׳

כי קדוש יאמר לו

הנה זה בהודיעך אותו חכמה יהיה דעתי דעת קדושים

ולבן יעדיף על

החכם שהיה חסר כשרון ויסר אותו כי חין יס ד יראת ה מוסר בו
מרחשיתו כצדיק לכן יחכס עוד בלבד ואס הצדיק הנזכר אין בו יראת ה
נלבד כי אס גס קדוש לאלהיו לה בלבד יהיה דעתו חכמה כי אס גס בינה
זוהו ודעת קדושים בינה *

וישבה

לפתח ביתה על־כסאסרסיקךת :טי יקרא לעברי

שהחכס שהיה חסר כשרון בתתך
לן תוכחת יחכם עיד כאלו עתה

כי ני ירכו נו׳ אומרת התורה הל

(יא)

מפציר

והומה על ט תסיר

נעסוק בתודה ומצות

כאשר הומה

כי הזרה לכולא תרפט
היצר הרע לתחטימי הייט כלבו צדיקים
עד בלעם רוקינו לילה ויומם לח תדמה על כן אמר אשת זכו' לומר חל

חככתקבסתלךורצתך*כדףתשא :י! אשת

ידה ישפיע הוא יתברך עליו משכנו

היה בלי יסוד יראת ה

ולא חהמה

תמיד עלינו לקדצנו אליה

כי אס כל כך היה

היצר הטיב

יפלח בעיניך אס ייחסט השגת חכמת התורה חל יראת שתים ולח אל שכל

כי אין דבריה אמדי דעת רק פתיות
וסכלות כי * מועצותיה ריקים ואין
בהם תבונה רק פתיות ובל ידעה מה תדבר לך לפתותו אחריה על כן
תהמה תמיד ולא תשקיט (יר) ועוד וחת תעשה הפך התורה חשר שם
משה לא תדבר נהחנא כי אמריה אמרי נועם טובים ונכוחים על כן ברחש

הומיות תקרא כמאמרו למעלת ותאמר אליכם חישים אקרא וכל האמור
למעלה מחושר המושג חתה כי מי יכזיבנת כי כל אמריה נפוחים למבין
זחשרי הדבק בה זבמאמריה עד בלי די אמנם חשת כסילות תדבר בהחנא
כי וישבה לפתח ביתה הוא מק ס מפתחי הלב כי שס ביתה למען יזנו

ט1נ הלומד כי הלח אנכי למעלה מטבע החכמות והדתות כי הלא הכני
מבטלת מערכת וגזירה שמימיית הה שאין כן לדת זולתי והות כענין אביי

רובץ על מפתחי הלב ושם תשב כגנב במחתרת

זרבה דמדנית עלי קאתו ומדת ימיהם עשרים שבה ועל ידי דהיעסקו

כסח תכין תחתיה לעשות בו ישיבה והכנה למצוא טענת מה לפתות הוא

בתורה הוסיפן ימיהם זוהו כי כי ירבו ימיך מה שחין כן נמלתי ועוד לך
ני ויוסיפו לך מן השמים על רנוי הימים גס כן שיהיו שנות חיים שהוא

מרומי קרת הס הצלחות העולם הזה כי קרת הוא העולם השפל זמרומיז

סל טובה ולא של צער כמאמרם ז״ל ש שכיס של צער איכס שנות חיים

או

:

יהמר פן קאמד בלבבך מי יודע אס ברוב הימים שיוסיפו לי תחטא

ואאשס כי נחיריי אני נמצאת טובת התורה בלתי בטוחה מהזסיף
עצב עמה על כן אמר דע כי מה שבי ירכו ימיך על עסקך בי יהיה כאופן
סאותס ימיך

המתייחסים רכוייס

לי הס יוסיפו לך שנית חיים של חיי

העילסהכא כי להיותם מחתי איכותם יביאוך ויקרבוך

לידי זכות באופן

סהן בעצמם יוסיפו לך שנות חיי העולם הבא שהם שנות חיים בחמת וזהו
זיוסיפ לשון רבים (יב) ושמח תאמר איך יהיו לי שנות חיים אס עיקרה
הוא על ידי ייסורין כי היא רחם לדברים הנקנים על ידי יסורין לזה חמר

אחרי לבבם כמאמרם ז״ל על זבובי מות יבאיש וכו' שהיצר הרע הוא כזבוב*

הס הצלחותיו

להטות הלי למרע ואיזה

(טי) ועל בסא זה תשב לקרא לעוברי דרך טחן בלבם

מושב מעלות איש מוצלח ורם בעולם הזה (טז) ואומרת לכל אחד מ ,פתי
יסור הנה אל הנחות העולם הזה והצלחותיו הס מרומי קרת

וכן תאמר

לחסר לב הוא הנער שלח הגיע לרוב שנים לקנות לב (יו) ואחרי הכניסה

אוחו להנאות העולש בהיתר תתאזר

להניחו לידי גזל ועריות

ועל כן

תוסיף ואמרה לו מיס גנובים ימתקו וכו' וזה אומרו וחמדה בוא" והוא

לומר הלא נפקחו עיניך

על הנחות

היתר בא גס אל האיסור בי הלא

אשכילך ואורך מופת חושיי והוא כי הלא המיס

פס היותם חנם לעולם

אסתגנבסימתקוזמהגסעתההוןרב כלומר אחוז בגנבה וחנה במתקה
ולחם סתרים היח האשה כד׳א כי חס הלחם אשר הוא אוכל הנה

חל אן' חכמת זה פעמים ואומרו תשא ולא

עד כה לא באתה רק אל מיתרי הנאות אשה בהיתר בא נח אל האיסור

נאמר מה ישא וגס שהל״ל וחס לצת אך יאמר יסורי התורה הס עד תקנה

וזה לך האות כי ינעם כי הלא לתם סתרים אס נמהתדיס כמתנגג תנא

אותס שהיא נקנית על ידי יס:רץ חך אחר כך יסורין כדלין ממך שנחמר

אל אשתך הלא ינעם לך ניותר ומזה תקח חל לחם גנוב ונסחר בעצם הזא

זבני רשף יגביהו עוף וזהו אס חכמת ככר מה שחכמת בלבד הוא לך ולא
ייסורין כי יבדלו מטך אך ולצה שבטלת ממנה לא העמוד לך מה שחכמת

(יח) והפתי ההוא אחד הכניסה נו רוח כסילות ושטות לא

אס חכמת כו׳ והוא בשום לב

להקלישוריךלישחסאהךרקלבדךתשא*

י

או

יאמר במה שידענו

שאין לך אדם שחין לו עמל כעולם הזה כי אדם לעמל יולד ובזה הטיבו אשר

דברו ז״ל אשרי מי שעמלו בתורה ולא אמר מי שעמל בתורה

לומר עמלו

אשר לעמל יולד מתנכה בעמל תורה ומקבל שכר ועוד לו שהעמל בתורה

היא עצמה והוא יתברך מסייעין אותו לסבול עמלו באופן שהוא קונה
תכמה אך העמל לא לן לבדו יהיה אך הפורש מהתורה אין מי שישא חתו
בעמלו רק הזא לכדו וזהו אס חכמת מה שחכמת הוא לך כלומר

אך לא

המשא של עמל כי הלא ונשאו אתך מן השמים כאלו חין לך עמל רק החכמה
אך ולצת וילת מה שלא חכמת לבדך תשא

יחס״ לך :

ח (ג)

אשח

ואין עוזר לך בעמלך אשר לא

כסילות וכו׳ הנה מקביל אל כח קדושת

התורה הדבק בנפש האדם הוא כח טומאת היצר הרע הוא שטן הוא יצר
הרע ולזאת תקרא אפה למה שבהתחבר עם האדם ויחטיאנו תלד לו כביס
משחיתים כי כל העובר עבירה אח׳

קנה לו קטיגור אחד

ותהנה כת

הטומאה מהתולדות ההם כנודע ולמה שחין אדם חוטא אלא אס כן נכנסה

בו רוח שטות יקראנה אשת כסילות כי לא תהיה לאיש

להוליד ממנה עד

הכניסה בו רוח שטות מה שאין כן בהיות לו רוח דעת ויראת ה' כי אז כח
קדושת ההורה היא כאשתו לכל דבר כמד׳א ושמח מאשת נעוריך וממנה

יבנה בית העולם הבא סניגורים כי כל העושה מצוה אחת קנה לו •דקלים
אחד *

ונבא אל הביאור

הנה עד כה סיפר אמרי דעת התורה וטוב

טעמה והאושר הנמשך לדנקיס בה כמדובר למעלה וגס קראה

את אשת

כסילות למעלה השה זרה ונכריה הומיה וסוררת

והנה היה מקזס לאיש

לדבר ולומר אס תורת ת תמימה היא אמנו באמת

והנשמה והיצר הטוב

כחותיה המה והיצר הרע הוא כח אשת זרה לנז על מה זה אמנו תעזבנו

שלאיסור

יבחיו ולא ידע כי רפאים שם נעמקי שחול קרואיה כי לשס הזמינה!

ם (יג) או

יאמר אשת כסילות כו׳

:

שאומרת התורה הנה אנכי

דברתי לך דברים של טעם ובניתי לך נית נחמן הוא
העולם הבא כמדובר נדרך שלישי על חכמות בנתה ביתה של עולם הבא

זשס טבחה טבחה ומסכה יינה וערכה שולחנה מלא דשן וחקר כך שלחת
נערותיה הס הנשמות לעולם הזה לעשות מצות ומעשים טובים לזכותם
לבא ביתה ואומרת לכו לחמו בלחמי חחדי כן בעולם הבא הזח בית אשר
בניתי זתשבע בצחצחות אך אשת כסילות התוכל לומר לו הבא ביתה הזא
גהינס ששם תתעדןעל ידי עבירות שהעשה בעצתה והלח בכו בכה להולך
שמה כי מר לו מר (יד) אך מה העשה השב לה בשתי מקימות קשר יצרז

של אדם חומק והס עריות וגזל והא כי כמקום אשר שם תקום זמה יקרא
פתח גהינס כמאמרו למעלת כל בחיה לא ישובץ

ולא ישיגו ארחזת חיים

כי הוא מבוא גהינס באמת וכח היצר הרע במקוס ומה הכין מושבה כי
מדי עברו איש לפתח ביתה שעדיין אינה בפתח רק מתקרב כאמור לפתח
זלא בפתח שם העוררנו אשת כסילות יצרבלהעכידו

זכן על כסא מרומי

קרת הוא במקום ששנמ ישבו כסאות עושר ומעלה שם תכין לה מושב
לעורר לבות כל עובר למען יחמוד משכיות חמדת כסף וזהב ויחמוס

ליעשוק וזהו וישבה לפתח ביתה שנית על כסא מרומי קרת (טי) ומשם

היצר נעשה כקורא משם ואומר לעוברי דדך המיישרים אורחיהם להטית
אליה אל דרך ביתה * (טז) ואליהם תאמר מי פתי המתרחק מפתחי יסיר

מני ארח ויבא אלי הנה וגס החסר לבב הוא הנער

שעד כה לא קנה לב

אשד איט כפתי שנס כי יזקין לא תסור פתיוהו מסנן יקראנו יסור גס הוא
(יז) ולבלתי היות לה טענה ממשנת אותו כי לח תוכל לומר כי יאושר

במעשה הרעה ונביחת הוא גהינם אין כל רק רע ועל נן לא תאמר כי אס
מיס

רב פנינים ביאור מ^לי ט י
מיס ננונייימחקו זכו׳כלויאל תביט אל הכלת הטוב או המועיל כי איננו רק אל
הנאת הערב כי מיס גנונים הלא יערכו לך הוא

המל כי ימתקו בטבען

כ?

אליו הצדיק תמים חכס יחשב כאמת והעכין לומר ראה נא הה בין הבחנת
הצדקות של אב להבחנת החס

יצחק שהודה ליעקד־

גי הנה בן חכם זה

כלומר רחה מה מחיק מדבש עשוק עושר ולא כמשפט כי הנת מים גנובים

במצותו ית׳ כי צדקות זה תכלית חכמה ולח שימח רק את אכיו כמאמרם

ימתקו לומר גס שתם חנס לעולם מה גס הון רב או יאמר אל תביס אל מת

ו״ל וילכו שניהם יחדיו בלב

שמשכה יינה התורה בע״ה כי טוב
לך מעט בעה״ו נס שיהיה מיס נלכד

כי מיס גנו כיס ימתקו מיין לאחר זמן

שלא יתהנה במעות מה שאין כן הוא יתברך שהיום

לעשותם ומחר ליטול

שכיס ווהן על ?מל ועל העריות קאמר זלחס סתרי' ינעם כי היא האשת
כד״א כי אס הלחם אשר הוא אוכל לומר הנה מה שהוא

בזה כי אדרבק ייללה בקולה כמאע'
רז״ל כפר״א וגס פרחה נשמתה

שאולקראיה ז
<עלמזה;כן.ךןכם^מח*אב ובן כסיל
תוגת אמו :ב לא־יועילו אוצרות

י א מעלי

כי זה ימחק מיד כמדע כי זה דרכו
של סמאל לפרוע מיד שאין אדם
יערב לו מיד ולא יגזול
עשה ז מה

אחד גה לעקוד וזה ליעקד אך אמו לא שמחה

אמנם

בן כסיל זה

ישמעאל שהיה בו רוח

שטות לחטא

ומתה בשומעה

כאומרו ותרא שרה את כןהגי־ המצרי'

רשע

מצחק

ואין צחוק

אמן ולא אביו והוא מה שביארנו שס בכתוב

הפך מאת שרה באן' ואח בנה כי חשב

אלא

ע"זתוגק

וירע לחכרהס על אודות בנו

אברהם יתייחס

ישמעאל אחריו

מיס גנובים עס

וזהו על אודות בכו כלומר לב' סיכות א׳ על סיבת הגירושין הוא על רשעו

שהנאתן ושתייתן בגלוי ימתקו ומה גס הזמה שזולת כי אשת רעהו גנובה

במסתרים ינעם יותר ותאמר אל

שנית על החשיבו אותו לבנן הפך מאמרה באומרה ואת בנה וזהו אודות
לשון רביס והשיב לו יתברך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כלומר

תביט למרחוק ללחום מלחמה של תורה אשר ערכת שולחנה וטוב לך לחם

לא לנד על הגירושין כי אס גס על אומרה שהוא בבה מתייחס אתרי אמו

שתריס שינעס לך עתה (יח) ועתה אומי־ת קדושת תזרתינו הנה אלה

ולא בנך כי הלא ביצת׳ יקרא

היא אתו למה שירך הנאת עריבותס

הן טענות היצר הרע והבל המה

אחריה ולא מתנצר ממנן מזמת

ולא כנוע' מילי

ולא ימיש האיש מלכת

כי רע ומר לו דרך ביתה בגהינס כי שס

כאומרה את האמה הזאת זאת בנה כלוע

בנהוא״כ

מן השפחה קרוי

לך זרע אך בנך הבא

תוגת כסילותו אביה

תתייחס ולא אליו כי לא בנו הוא וזהו ובן כסיל וכו' זה ישמעאל :ב עור

ביתה ו״ח כמתמיה ולא ידע כי רפאים שס וכו'כלומר האס הפתי הבז כ

פירשו ר "ל ישמח אב על האב שבשמים ועל פי דרכם אפשר לנו לומר בא

וחין זה כי ח© רעה

ללמד דעת אליהו בן נרכאל באומרו אס צדקת מה תתן לו וכו׳ אס חטאת

לא ירע כי רפאים שס זכו' נשאול אשר תזליכהו שמה

מה תפעל בו כן' והוא בשום לב אל מאמרי רז "ל פי החוטא כביכול כמתיש

חולה ושומר נפשו ירחק ממנת :

£[3

י

כיכלדכריהספרהלז מראש ועד סוף כרוח
הקדש נאמרו כמאמרם ז״ל כמדרש חזית הנה

השס פניו אל מאמרי! מראשית; עד הנה

* ירחה בעיניו

צור ילדך

כת עליון שב'

קשי וכן מאמר חכמי

האמת שנקרח פונס א<

קוצץ חלילה והלא כמי זר נחשב ונגד מאמר אליהוא האומד חס חטאת מה

ואל אשר מפת עד תומו הלא

תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו חס צדקת מה תתן לו וכו׳ וגס הענין

הס כמדבר הוא יתברך

אך פשר דבר הבה הוא

כי כל הדברים הנאמרים עד כת

או תורתו אל עס בני ישראל כאשר ידבר תיש אל בנו

כאשר יבא ביאזרו

ולמעלה\פמס חלילה

בעצמו זר כי איש יחטא

בסוס שכל והבין איזה הדרך יקיש החוטא צור ילדו "

והוא כי הנה אבינו

נס׳ד כי שלמה ורוח קדשן הנמצא אתו הקן משלים הנאותים ליאמר מאתו

שבשמים חפץ חסד הוא וכל חפצו להריק ברכה עד בלי די כי ידמה לאס

יתברך אל בנו בכורו ישראל כאילו פס אל פת ידבר בס אך אשר מהכתוב

הילד כי יותר ממה שהילד רוצת ליינק אמו רוצה

הזה והלאה הס מוסרים כאשד ייסר איש את בנו חכם לב ברוח ה' דנר

שיפליגהילד לייבק עוד יוסיפו לו דדיה לימלאות ונעצור כח הילד למוץ

בו לישרה את כל איש אשר רזחבו לקחת מוסר השכל

וזה אמר פה שנית

ולא יינק

גס השדים לא

יבא אליהן חלב ויהיו

להניק וכחשרכלמה
ריקות תחת

אשר היו

משלי שלמה כלומר משלים אלו הבאים הלא המת כאלו שלמת הוא המדבר

במלואותס כן השכינה למה שנשמותיכו

להיישיינו בתוכחות מוסר הקרובים אל הזרת ה' וגס המה ברוח ת' דבר
בז ועל כן לבל יראת על מת שעבר שגבה לכו לייחס אל עצמו מאמריו

לשדיס כי יינקו נשמותינו שפע מסס וכעשותנו רצונו של מקום במוץ מזיו

יתברך ותורתו אל ישראל עמו על כן בראש הספר סיפר תואריו ואמר
בן דוד מלך ישראל

לומר שעל כבוד חביו וכבוד ישראל סמך

חצובות מתחת ככפיה תדמה

כבודת וימלא כבוד ה׳ אל דד יניקתנו להריק לנו ברכה עד כלי די ואו
נתייחס למוסיפיס כח אל צור ילדנו כמאמר הנביא ואנכי מלאתי כח את

למה שהוא

רוח ה אך בהעזתנו עונותינו הס מבדילים בינינו לצור ילדנו ומה שדים כי

כן לדוד ומלך לישראל זמכבודס יכובד גס הוא לדבר בלשון הקב״ה ותורתו

ועל ידי כן גס מהשדים ימנע שפע עליון נורא על בלתי

שעתו את טעמו מתואריו כראשית ספרו אל הכתוב

וזהז

הזכיר פת

רק משלי שלמה לכד

הלזה כי לא

כאלו פיו

לומר אלת הס משלי שלמת

המדבר ולא כראשונים ולכן שלל פה תוארי גדולת! *

או

נאמר קרוב

לזה במה שכתבנו למעלת על פסוק שמע בני מוסר אביך וכו׳ שכיון לומר

חל יעלה על רוחכם גנה לבי תעשו עיקר לקחת מוסר השכל ממני ואנה
* תעזבו כבוד מוסר אבינו יתברך בתורתו שנכתב ועל פת על כן אמר שמע

יינקו נפשותינו

הצטרך להריק על החוטא על ידי

השתלשלות שורש נפשו הדבקה בו

ותצטרך להצר לו הפך רצונו לעשות חשד ועל זה נאמר צור ילדך קשי
אך לח חלילה שאשר יחטא איש יפגום למעלת חלילה וזהו אס חטאת מה

קפעלבואמנס מחמרסז״ל

שהוא פוגס אין זה

נפש החוטאת הדבקה בו יתברך שם יפגום בחטאו בשורש בחינת נפשו
בכ״ה כי הוא חלקו שלא יוכל לקבל שפע כי אס הפכו וזה אומרו בן חכם

זכו' והוא בעת שבא ביאורו למעלה חיך הצדק

נני בעצס ורחש בת מוסר אביך הראשון הקב״ה בתורתו ואחר כך ממוסרי
חמך כמוני אשר אתה יונק ממני אל הנח ידך וזהו אל תטזש תורת אמך

כי נדר שמחה הוא גלות האיש מת

ועל כן מה עשה מתחלת הספר ועד כאן כל מאמריו הס לתורתו יתברך

כן כי יערבו לו יתברך מעשה כני האדם

נקשיבה לאמריה

נטה אזבבז בשמור אמריה ומצותיה

יתב-ך חל נשכח זמצותיה יצור לבנו

בצפון אתנו תורתו

ני לקח טוב נתנה לנו

כאשר יאתה כאשר יראת הרואה נכל הקודם עד כה

נא

אז ישמח ויגלה שפע פנימי אל

שהוא בהיות מעשיו עושי רצונו וענין הכתוב

החוץ וזהו ישמח ה׳ כמעשיו

ושבח אותת

וכל ישעו וכל חפץ

מה יתן לו יתכרך אלא לנו כי

ועתה

הס משלים הבלתי

נוגעים אל הדבק כתורה ומצותיה רק משלים ומוסרים המתייחסים אליו

ע”י רות ה' דבר נו וזהו אומרו משלי שלמת כי זה אשר לשלמה בעצם
ולבא

שמחה כלפי מעלה והוא

שבתוך לבו ועריבות ו אל החוץ הנגלה

בן חכם העושה רצון אכיו שכשמיס שלא נכנס כו רות שטות לחטא רק הוא

בזת לאמר אלינו נשמע מוסר אבינו וממנו נעשה פנה וממנו יתד

אחר כך אל חלק אומרו ואל תטוש תורת אמך

רק בגזע שורש מקור

:

חכם עושה רצונו יתברך

שהוא אס צדק

ישמח אב שבסיבהו יגלה וישפיע טובה אביו שבשמים להריק על הארץ וכן
כסיל שנכנס כו רוח שטות

וחטא מה יפעל בו הוא יתברך הלא אינן רק

חוגה עמו המיוחדת אליו הוא מקור נפשו לכדה כי לא יפגום רק בה :
ג

(א)

יתכן יאמר ישמח

עוד

אל ביאור הכתוב בשימה לב אל ייחסו שמחת בן חכס אל האב

אבעל

מה ענין אומרו תוגת

האב הגשמי והוא בהעיר

בתי״ו הסמיכות

ולא אמר

ותוגת הכסיל אל האס ולא יתכן לומר כי מהעדר הבחנת חכמה

מקביל חל ישמח אב יעציב אמו או תוגה לאמו אך הנה עקר כשרות הבנים

אל האס תתייחס השמחה אל האב זמהתמ״ת הב! אצל האס תתייחס

יצא ולמד מה בין יצחק בן

תוגת הכסיל אל אמו

כי הלא לא מהעדר

גדר החכמה מתאם תעדר

שמחתה בשומעה כי חכס בנה ועוד כי גס יפלא ממנה גדר הסכלות

והפכו תלוי באס אס כשרת היא ומגזע כשרים
לשרה ממשפחת רם"

לישמעאל בת הגר המצרית וכמה ברח אברהם

הכנענית כיצחק עס היותו

יכול לגיירה וכן אמרו ז״ל רוב הבנים דומים

בע־ך האב ועל כן ידאג יותר האב על סכלות בנו מהאם ואין טעם

לאחי ה״ס

התמדת בנה חצלה טעם לשבח כי לא בקטן עסקינן ההולך אחרי אמו

צפורה בת יתרו על כן אמר

וכמה נשתבחו בבי אלישבע בת עמינדב אחות נחשון מבני

הבה בן חכם

ישמח אב כי האב הוא שמת

ואדרבה כל התמדתו שבתו זלכתו עס אביו ועוד כי גס אלה דברי שלמת

בעולם הבא על תירה וצדקות בכו יותר מהאס והיות הבן כשיל היא תוגת

במדרש

בלתי הגונה היא וזהו חוגת אמו נס שהעיקר

הוות לאביו בן כסיל

וכן כעס לאביו בן כסיל וכו' :

והנח

אמרן רבותינו ז״ל כן חכם ישמח אב זה יצחק ובן כסיל וכו' זה ישמעאל

והנה כמו זר נחשב מאמרם זה כיהמכליאין כן חכם בישראל הלך עד
יצחק ומבלי אין נן כסיל הלך

אל ישמעאל ואחשבה

של אמו נמשכת ממנה אס

הוא לאב והוא

שישית לבו כי תוגת

הוקשה להם אשר

הערנו ככתוב ואמרו כן תכס זה יצחק וכו' והוא במה שידענו כי אין אדם
חוטא אלא א״כ נכנסה בז רוח שטות באופן כי החוטא כסיל יקרא ומקביל

כמוהיר יזהר האיש בדבר באופן

בן כסיל הוא מפאת האס ושדה טהור יבקש לו ויזרע
זרעובולמינהו

ל (ב) לא

יוליד בן חכם וישמחהו

:

יועילו וכו'הנה הורתיך כי עיקר עסק האדם היא חכמה
כי בן חכם וכו׳ זבן כסיל

אשר כסילים ישנאו דעתי

הקורה

רב פנינים כיאור נדע לי י
?:קירהרהר לא טוב יעשו הזנת א מז יפרש גפפו היא

זהלא־יזאמדאני־

רקיקי אייל מש־יט מרבה הונו מפועל אוצרות ברשע ולא לרעתו כי
אדרבה אס-יקרמ אשזן וילכד במצודה רעת ביד מלך ושרים מבקשים אתו

יפדה נפשו מה שאין כן .אס לא

<פשולת

תבואתו ינם אומדן ד־ ־ם דקצידק מביש כי הגא איד עצות הוא מיצר ולא
את הוזלת זיוחדהיה ;ודקיאמרק עצלההךהכה ידועכיימי החטאות

הסב י־ר היציר וזי ן התז הוה זמן ה :ידה

ונזה נבא אל

חל הכית

שעת! את כעמו ע ,.ץ לקציר:
יצטרך לנטב וציני למען יהי לו מה

.ר !■כמה חכמיסמח
:מיס לתם והס יקרוס

רעב כ

להכיל ביעות התמה כניה לו לקס

רשע רצךקה תציל ממדות ש ג לא־יתדבקהרה
צדק והות במדים יהדף :י ראשעשהכףדדסק

,:־לז ומאומה איגבידם
׳'יי־ ררו>"<,ח ר.-־~ו!

ויד הרוצים תעשיר  4ה• אגר מןץ .בן משכיל גידם

-ו^יףי^;עחו> 1עיקי>בקיץ ניתן לי מעשר עניני רב הוא

בקציר

ונס בשנת המעשר שני ציכו נאספהז

ה למי ?" :הכל נהפיל פגק ־ 1נ תהעולש הזה רק כחכמה לשמח־גיב
לס על ;ק חמדקליך לה-יזעילו וכן' לומר ש־ס כת נגד עיניך כי לא

העניןאחרי אומרו רחש

ינו אוצר■ת רשע ט־־קבס מ־ע־ל וחשר הראה יצילו חת נפשו דע בני

יבה לחטא פן יעשה כף דמיה ואמרתי לך כי לא יעשה מאימת יד חרוצים

חו עשחת קביו
אחו
כלומר

ועוד־ טעם שגי והוא כי כבר אלהינויתב־־ך הכין לו מזונו מעשר עני בקיץ

כי קיזז
והיה

צדקה עפת
וזהו
הציל?,.

בע!בס תזה
המות
תציל.

י.

1

צדקה הצילהו ול^אזצרות זה

ואשר קרא ה כי לא לחכמים

לחם דע כי האמת הזח ביל׳

4־• 1

רן!

<פש; בו ואס תראה שיחסי;
בוגדים שגדרו יהדוף שלא תבא־ וכמאמ״הז״ל ש־צח בתקולוהמדכל

ולקט שכחה ופאת כקציר וחסזה אוגר בקץ מעשר עני עם מת שלקש
בקציר בן מxיל חקה חת הנולד פן יורש ונגב חו יעשה כף רמיה אך אם
נרדם בקציר מלקט שכחה או פאת ומביא עצמו לעשות כף דמיה וכיוצא

בן מכיש יקרת ואיני צדיק פעליו אכי מדבר וחין אנו חחרחין לגורם רעתו:
ו

(ד)

וירך

רמז יהמר כי הרש ממצות עושה כף רמיה שמרמה
את הבריות ומראה להם שהוא צדיק ושנה• זכיותיו

העולם כזזן בשביל חניכה בני וחניכא בני די לו כקב של חרבין מערב שבת
לע״ש שאחשב שתכונת היא מה שכל העולם כוון בשבילו

עושה וכו׳אער הלה חשת פןקצד־ק הס רש הוא

הוא בזנית מת

שהוא די לו בקי וכו' שביכזה שמרעיב עצמו מכין בל ירעב דירו אז יאמר

ונס שיחפר מהס ממין .להציל חת נפשם אס

הקציר מחצי ניסן עד סיף פיון ומתמת עד חציחלול קוץ הוא ומן האגירה

ואס ירעב מפס לא תרעב

אל הבית שמנקים ומעבירים הקש והמיץ ומש־זיריס החטה נקיה לאצור

נפשם יטזי לו יעונה החומר ותשבע הנפש וזהו לא ירעיב הנפש צדיק ועל

לימי החורף שחדש מסגיר עצמו לכן תחלת זמן התבואות הוא זמן תקציר

אין להביא על כן אומד לך איזה טוב לנבר ילכד במצודת רעה ואימת מות־

.יהיה משל הל בחרות האדם תחלת תבואון5מצותקמ׳ט וימי הקיץ משל הל *
פוף ימיו שאוגר ומכין ומכשיר ענייניו להוליך אתו לביתפולעוזמכקה■

מה שיזם־ ל :ס לצדיקים

יקרם הסק דע בנייני פקר ההדס הוא הנפש

השנית

כי־אק להם על מה שישמוט בעת רעת כי הכסף

אזל׳ ותשזרה

הפול עליזיכי ניחן גוו למכים וחייתו לממיתי' ואח־ כך יפדה נפשז במעונו
אן שלא ישמע קול נוגש יושב לבטח אין שטן

ואין פגע רעכתחלתו הזי

אומר כי על אחת כמת וכמה טובה כפולה זאת הפנית
הוא יתברך לצדיק כי הוק בוגדים

הן זאת יעשה

והנני מזדיעך פי

המרעים ומציקים אה

הארס יהדוף מהצדיקבל־יצרו אותו ואז טובלו מהרשעים

חבא עליהס ויגיעו עד שערי מות ויצטרכו
שכרחקו מצות צדקה

פהות בוגדים

לפזר אוצרות

ועזן בצעם על עצמותם :

ידענז כי המלאכים הנעשים מל ידי צדקית הצדיק

כנודע

כל פנייה רעה ונאוה לאצור מציתיו נקיות מכל גחינה שלח לשם שמים

או

וחוסף אתו בן משכיל ומצליח

כי יפטיר מהן יאמת אן־נדדס ומתעצל

בקציר הוא ככחרוה באומה ט־קקין ויקכש־הוא בן מביש .שגס את הזולת־

זהבם וינוכה

יצרני יתופפו עונותיו על הכללויצי־ למו בגללו :

יאמר כי הלא׳

בדרךאחדת• והואכי שתים הכה דדכיבנז־אדס הנפטרים בשסטזבמן
העולם אחד שמהילדות והשחרות הבל יהתלו הבלי הזמן וכל ישעס וכל.

הס המטיבים להש

וגס הקטיגור הנברא על ידי רשעת הרפע הוא המיישרז כמד״א

או

יהיה הרמז

חפץלענזד־ חתה וכה יעשה כל הימים עד עת למות באופן שלא בייש

•זחמזגנו ביד עינינו וחס כן איפת איו לא יליצו פרקליטיו על הצדיק להטיב-

ילדותן חת זקנותם שנית אשריהקנז לעת זקנה ושתה אשד יעוותו בילדות

לו פת וגס לח טוב יהיה לרשע וקטיגורו אפר פעל ועשה יקטרג וירע לך

וכיפרה זקמהס על ילדוהס אמנם בני עלייה הסוג הראשון הנס מועטים

•כי דע איפה בני כי מה' יצא הדבר לבלתי הטיב אותי פת

לבלתי הרעיב

נפשו בצאתה ממנו כיאסהיה מננהאשמותיו אשר לא יעדרו מהצדיק
אחרי מזהו תרעב נפשו מלקבל טובה ע" תום כקיון אשמזתין ננהינם ולא

כי הילדות יעשה את שלן וחס יאסוף ידו

מלשוב עד ה עד עת זקנת

שתכפר זקטתו על ילדותו׳ הלא הוא עתיות ובל ידע מה ילד יום ומה גס

כי אינט שוה תהובנד הזקנה לתשובה העדנה מ אשרי איש ירא אה ה'

־ירעיב ה' נפש צדיק רק ייסדנו פה למען היד בצקתה מלחמו יתב׳ תאכל

בעודו איש אך זה דרכן של ממוצעי המרות כי כמקרה התבואות נס המה

לח כן הרשע כי המשחית אשר ברא בהעוותו לא ישחיתנו מיד לא מעצלות

יקרם כי זה דרכן של חטאות לקרע בחורף וליקצר אחר כך בימי קציר'

משחית! הוא כי כל ישעו וכל ספץלמזגנו

רק שהוא יתברך הזח בוגדים

הוא המשחית של הבוגדים א שרהוח קייס י־:דיף הקלה אותו זידחניעד׳

זין (ד) ראש

מותו לרעת4ואז יעזבנו בידו :
נמשה כף רמיה זכו'אמר ראה נא איך לא תחיה רשע

את בעליו כי סנה הרש להעשיר את עצמו יתייעץ
לאבד נפשו למען החיות ניפו ונהפיך הוא כי גס את נזפו יצר ובמקום
העשיר הת עצמו יעשיר חת זולתזועזנז לא תמחה והוא כי יעשה כף
דמיה לרמותתקיניס ממכז וחוטא כפפו להעשי־ אתגזפו ויתהפך לו כי לא
תעשיר כף רעייתו רק יד המעיל על המשקולות הס החרוצים ופקחים
להסתכל והכין ברמאות! ויענישוהו ממון עשר יחת עלאשרהרויח נמצא

חשב להעשיר עצמו בכף רמייתו

במעשיו אש" ל!1

ולחנור שלהביה בימיהקיץ והן שלש אלה יהיו בחדס
טובי? כי בראשיתז ילדותו העפה אה שלו ולתאזהיבקש נפרד מאתד
יתברך זורע עולה וכל עין וכל חסאת ויצמיח קטינוריס

ומדי עברו מחצי ימיו בטרם יבאו

משחיתים

ימי הזקנה לא יבצר מאיש הישראלי

מליפול עליו אימתה ופחדמה יעשה ליום פקודהוכיאוי לו מיום הרין

כי ענוש יענש ומי יודע אס נם בחייס חייתו ייסדנו יה ופתע ישבר
ע״כ ישוב אך מיראה וגס כי לא שלמה היא■ לא יבצר מקצור קציר
קמתקוציזריעתי אשר זרע והצמיח־ אך עדיןלא ימחה מציאותן י־ק יהיו
עונוהק כקוצים כסוחים שיבשו זעידס קיצים והזח עאמרס ז״ל מל יזמי}

כי גדולה סשזבה

שזדונות נעשו כשנגוק

איניוהאמר ר״ל זדזמת נעשו

ותהי להפך כי יד חרוצים תעשיר כף

הבה כי השב תיראה יעשו
טכקה לא קשיח כאן מאהבה כהן מיראה "
מחכות נסוחיס ותלושי כחכסגגוח והוא כעסל קזציס כשי חים פסזכרגן

נחמרהלאטזביהית לצדיק כי יעפה־עיקרנס לאצוראוצרזהב וכסף ולא

ואקדי החזיקו מעידו איש טרם זקנה בקשזבה נס שהיא מיראה הלק חסטן

אחד לפדות עצמו ממות כאשר יעשה

חל בית עול1#

דמיה אפר הכין לו י־

אי

(ב)

מהשגת החכמה זזה לג׳ סיבית

הרשע בעושרו ל פן ירעב ללחם

ירמה את הזולת למלא

וכו׳ כמפורש למעלה

יתקשד־אל הקודם בדרך אחרת פן

ויצטרך ליילת ג' פן יורש ויחטא לה כי

בטני כי ירעב על כן על ה-חד

(נ)

ה נפש צדיק כי גסשלא יהן לן מיתרות

לשובע נפשז

אמר לא מעילו

ועל השניתחמר אל חחוש כיהלא לא ירעיב

לאכול למעדנים

לא יחסר לו

לקיימה בג פו וזרו לא ירעיב ה נפש נייק 1פל הל פן קרם

לז כי בבוא עליו עת זקנה עוד ישיב בראותו כי הילך הוק
חשובה נצחת מאהבה מסותרת ואד לא בלבד ימחו קציי עונותיו כי אם

נס יאגור־ אותם אל הבית כי •עשו כזכיות כי מאהבה שב כעת ויאספם אל
אוצ־והטיב עםשאר־זכקת וכשדר־הנה סידר הוא יהברך

ראשיכה הזכיר זריעת העונות ואחר כךקלירתס
והיה כי יבואו עליך הברכה והקללה ושבת וכו'

פר־׳כיתבא

כעס מיראה כאומרו

והחד כך ומל ה אלהץ*

כי הלא היה בוגדים שהוא

ט׳ואתה תשוב כאהבה וט'יעל זהאמראוג־ כקיץ הוק סיף ימיו שאוגר

כחולת אשד יחטא לה נס
(ד)
התחוח יהדף אוהו הצדייןמפצמז
ידאה פלא יצליח כי הלק ידחה כי רש עי שה כף רמיתותהיה לרעהו כי יד

אל הכית מה שקצר מהחלה זעקה שב מאהבה וחוגר אותה שעישם זטית

ויבגוד כי יגנוב אז ירמה

לק ־חשד על כך

חרוצים הסד כמפורש בקי־ ס :
זר נחשב ישבח חה חוגר גינו

(ה)

צגר

בקיץ וכי׳ הכה כמו

בקיץ ויקישו משכיל ומי פחי לא.יאג1י קת

מה שקצ“ כילק יבצר מטט מירקהטרםזק3ה
ואוספס אלין נעשים זכיות לאוצרו הטיב בן משכיל

ועתה כי הזקיןאז3ר
חך מי שנרדס בקר־־

תקפילו אינו קןצר בגחרות שאחד הילדות ומיחס נמות

שהן הוא בן

קט 6

כח

רב פגינים ביאור מ׳טלי י
מביש שמבייש ילדותו את זקנותו ועל פי דרך זה ידזקרק לשין בן שהוא על

יעשנה זה אלהין יעוד לו יקרבהו לידי זכיות ירחיקהו מן החטא יסר פעם

הבחרות לימד כי השר קצר נכחדות ולז יניח לעת זקנה רק ?נירה הוא

כי יקללהו איש ל ז יענני ידבר כנחת עם הבריות יאהבם

בל יבייש בחרותו הק

כן משכיל שמהיותו בן הוא ככחרות משכיל על דבר

זקנותו הפך הנרדם בקציר שהוא כן מכיש שמבייש בחרותו חת זקנותו

ל (ו) הנה
שזפס ויתכן

זה דרכו של

כל יברכוהו

ואפילו הרשעים יכירו

לא יצא אנה ואנה ודבר

הלזה באשר ת'אתו לא יירא מרכבות

רעית המתרגשות כיה יהיה בכסלו
אשר לא כעקשיס שיתעתדו לגלי
צרות רבות ורעות כמצח כי הולך
בתום ועיש' טוב כלי לאות ועמל קול

* הולך כתום ילף בטח ומעקש דרכיו ;ורע :י קרץ
^בת וא.ךל שפתים ;לכט /:א מקורתים

מלברכו רק

־זע חמס מעשיהם פןיאמ־למואם

לו חיי העילם

הבא וזה

אתר הולך

בסיס אשי׳ הוא מתתימי דרךההולכי ׳

טוב בעיניכם מעשה תצ“יק כי הלא

פ צדיק ופי ךשעים יכסח חמס  *:י□ שנאה תעורר

תברכוהולמה לא תעשו כמעשיו על

כמדגים ועל לפשעים תכסח אהבה:׳ ע כשפתי

כן יבושו מלברך צדיק

שאכן

וכחומותיו ישב בטח ברד ט׳־ב עם חל ועם אנשים

יי חבם־לב יקה מצלת ו^וי^שפתיס ילבט :

בזכותו כי ה׳ יתן חנו בעיני הכל ופי
גדרזזלאיסכר פיהם

ויחיה כל ימיו

כקציר בן סביש :י ברכות לרא־ש צדיק ופי רשעים
יכסה המס :י ;כר צדיק לברכה ושס רשעים ירקב:

ולהתקיים הכל

צדיק כי למען צדקו

בסבר פכים יפות

שמח וטוב לב

ושליי ובביתו

אין לו עם קדם לריב אהס והאיש

פש ק זה ושאחריו
אין רחשס מקביל אל

יאמר כי

:

מלבו

יקבלה

בתורת ה' האיש יהוא ילך בטח
כי לא יקרכו עמל וכע חך עקשדרכיו

ומלהראות כי

יודע ויכצע בעמלו ובמאורעות קשות

נבון תמצא הב מח ושבט לגו חסר-לב :יי חכמים

טוב הוא מהם נמצא כי החמס שעושי'

ורעית יתרגשו לו:

וזה אחשוב יתכן

גס כפסוק אשכיל נדרך תמי׳לו'אתבונן

יצפגו

5וא המכסה וס:ת פיהם מלברכו
וזה אמ־ כרכו׳ לראש צדיק כי הכל
יברכוהו כי יכירו כי כצלו יחיו ופי רשעים יכסה את פיהם החמס שעושים

בדרך קמים חתי הדרך תמים תבא
ן1י ורואה אכי שאיני צריך עמל וכעס להשיגה רק אתהלך בתים לבבי בקרב

כי טוב הוא

ביתי והוא כמדובר ובשובי הענין אמר כי דבר זה יתןג 1לכו החכם לב ליקח

מלברכו גס המה כמדזכר אך כלבס לא יסכלו צדקת הצדיק

על כן כשתזכור את הצדיק למה שראוי לברכה ברכהו וזהו זכר
(ז)
צדיק לברכה אך את הרשעים אחר שיכירו ה אמת ואין לך רש ע שלא יכיר

כי טוב תצדיק

רק שהחמס יכסה פיהם

לכן לא תקללם

שירקבו כי מי

כתיב חוטאים חטאים כתיב אך תאמר שם רשעים ירקב מהעולם שייזמו

מצות כי יאמר הלא נכד עיני הולך בתום

(י)

זלכן אגזור אזמר כי

קורץ

ילך בטח הפך המעקש

קרן

יהן עצבות

עין

דרכיו
עין

מצות לרמוז לזולתי ולהתלוצץ עלייתן עצבת לבו לעתיד

נגדיבקחתי

בראותו אח״כ שאחזתי בס ולא ארפס זכ׳ש אזיל שפתים הדובר בפירוש בי

כי חס יהיו כלס צדיקים כי חין

הלא ילכט כי אני אלך כתום ואלך בטח מכל המתרגש ומה גס מקול דברים

■לך רשע שלא יחפוץ היות צדיק ואשר נשתרש ברשע מעכבי כאמור
כפסוק הקודם כי אומנות החמס מכסה פיהם מלברך צדיק זכעצת

והוא ילבט באחרונה

העונות כאופן שלא יזכר עיד שם רשעים

ברוריה ל ר מאיר וכזה יתכן שלא אמר ושמות רשעים רק ושם שהוא על
ב (ו) או

שם תואר רשעים :
יאמר כי הלא אין צדיק כארץ ומה נס ת׳ח שלא יתנה כצד

מה מהכריות וה' עשה על כי כזכו' מה שייטיבו עמו יזכו
להתברך כעכין כל העולם נזון בשביל חנינא כני אך רשעי' לא יכירו זה

של הבל וריק

ולא עליהם אשיב ידימעבודאתה

כמדובר ׳ (יא)

והחכם לב הלא חל ישית לב על האויל שפתים כי הלא

על גדול ממ#ו הוא הצדיק מחיה גס חת הרשעים ודוברים עליז רע ה ומה

גס עתה הבלתי צדיק ובא ליקח מצות כי הלא מקיר וכו'

כי פי צדיק אחד

לכל שומעיו והגמול אשר הרשעים החיים על ידן

הוא כמקור נובע חיים

משלמים לו הזח כי פי רשעים

וכאם שלהם הוא יכסה חמס שאומרים כי

הוא אליו מה שיתנו אותו ואדרבה אומרים כי

הצדיק אדרבה יכסה חמשי בהכריזו מוסרים למען יחשבו שככל היוצא
מפיזיעשה והוא מראה טלפיס הנה כי הרשעים ישלמו לו רעה תחת

כסוקז לבדה אשר יכסה בה משלהם חמס הוא בידו משל צבור וזהו כרכות

טובת אשר הוא מחיה את כלס (יא) ואין זה כי אס שטבע הרשע לשנא

שמתכרכיס מצדו ושראוי
באות לעולם

בשביל ראש

צדיק ופי רשעים

רשעים הוא

כלומר נאם

שאומרים עליו יכסה אמס כלומר שאפי' מה שיכסה בו הוא חמס בידו
מאת העם (ז) אך יוכר האמת אחרי מות כלס כי זכר צדיק שיוכרוהו

לפניו יתברך לומ

עשה למען פלו' אחרי מותז יהיה לברכה שיענם הוא

יתברך ויריק לתם כרכה אחר ששם רשעים ככר ירקב ואינם וישתחקז
כגתינס ועדין בזכר הצדיק מתברך העולם כמאע׳ רז״ל שאוע ירקב חוזר
אל עצמותיהן ויתכן יהיה הרקכזן מת שאמרן חכמי האמת שבגהנס נשכח
שמס נם מהם עצמם :לא (ה) הנה יקרה יחן איש אל לבו לעשות

<צות או מצית ויהיה כמשיב ידו ונמנע מפני
הראיתם פלו' מתחסד לעשז' מציה

ליצציס שיאריכו לשון לאמר

פלו' ולפעמים יבזהו

הלא מתי״ה אתה ומאין ולאין נסית באלה

על פניו ליער

אמר הנה יעצתי כי מי שהוא

חכם לב לא יחוש רק יקח מצ ח כלו' קיחה עצמית בהתמדה כי הנה התזיל

שפתים ההוא שפתח שפתיו לדב בו הלא

ילבט אחרי כן כי בראותו את

ליקח המצות מתמיד בס ימה נס אס אולי הוא איננו מחזיק

כמוהו כלא

את הצדיק ועל כן שנאה

תעזרי מדנים חך הצדיק

לא יעשה כן כי אס

שעל כל פשעיס תכסה אהבת לאהוב את הכריות גס את הרשע<'לקרבם

לתורה:

או שיעור הכתוב למה אמרתי שיקח מצות וישתוק ולא שכפיו

ברור ימלל ויוכיח את הארל שפתיו על דברו נגדו כי לא זו הדרך כי הלא
לב (יג) הנח שלש
יביע רעות כי הנה מקור חיים זכו'כדלעיל :
מדות כדעות יש שישאלו ממנו דבר חכמה וכרוח מבינתו לא יאחר לדעת

מה

להשיב

רק כאלו תשובתו

ערוכה

כפיו ובשפתיו

כיעוד

הס

מדברים והוא יענה חכמת ידעת וההיקש כזה אס איש חסר לב ידבר
דבר מתייחס אל חסרוני תהית לאיש ההוא תשובה מימת כשפתיו
שיכנו כת הכת ןפציע שימר לחסר לב ממית ולח ישיב לכפלת מאמו־ו עוד

ותנה ל זישתזתיקי־א נכון כאמת

ויש שלא תודח; לו השיבה רקאחר זמן

ועיון ויאמר לאח הלח מה טוב היה
חכם יקרא כי לא ענה

ענית* נך וכך אשי־ עניתי כעת וזה

טרם התיישב נדבר פן יענה אזלה ויש אזיל כי חף

אחרי עיונו לא ימצא בי כי אס אילת

יעל אילת :לפעמים יכוהו על הלחי

ממני מחזיק בצדקו

ומי יחן והיה מאריך מלענות מיד כי היה מרחיק מחאתו רק בי“ית כריתה

ואני אשמתי שהתליצצתי עליו וזהו ואזיל שפתי׳ ילבט (ט) והגיעם ודעת

לפיו לענית מיד ונמצא מקרב מחיחתו על רוע תשוכתו וכנגד ג בניס אלה

בקרבן ילכט וילפה כי יאמר אזי לי כי אולי הוא טוב

 .שיראה בחוש החנם לב ליקח מצות ולא ישית לב אל
יראה כי הנה הולך בתום ילך בטח
מתחולל כקניית גיתנס

א יל שפתים הוא כי

וכו' והוא כי אין לך עמל מכאיב וצער

שאינו כקנה בהשקט

ובבטחה רק ביגון ואנח כי

עין בעין נראה במנאפי' ושורדי לילה אשר חייהם אינם חיים ני תדד שינת
מעיניהם כי יחמו כהכיר לבס בארכם וכל הלילה לא ישכב ליס ירוצו ויגעו

ילכו ייעפו ימשש; חשך ולא אור

באישון לילה

ואפלה

ונלכקסבדרך

דכר שלמת על הא' חמר כשפתי נכון המצא חכמה כאלו מאליהם שפתותיו
דוככות חכמה וכן שבט לגו כסילים

שיכהו בתש בתו כאש

ולכן חינני צריך למנוע אותו מלמהר לענית

הנקיקים חכמים ולא

(יי)

צרבת כלומר

אמנה לסוג הב הס

נכיני'שאין חשוכתס בצדם עד יעיינו

אליהם שאפילו שיראה להר שבידם תשובת

דעת מזומנת

ההוא ולא ימהרו להשיב חולי לא יהיה כן זיקחיו

במחשכים כזקשו ונלכדו בהחפזס ולא ישיתו לב ומה נס אס ימצאוהו

אך לכת הג' לא תשכין עצתי כי הלא פי אייל

זאת עצתי

יצפנו הדעת

וזהו תכעיס יצפנו דעת

מאתה קרוכת כמפירש כי

השומרים הסובבים בעירשיכוהויפצעיה׳ ויברח וימלט להציל ממות נפשו

גס שיאחר לא ירזיח רק לאחר מחיתתו כי ״ס תתאח' לא תאכד ממנו

באימה חשיבה גדולה נופלת עליו כי מקול פחדים יחשכו כוכבי נשפו יוכה

ב (ע) או יאמר כי הנכון כאשר הוא מבין דבר ׳מתוך דבר מאש'יראת

נסניריסזילאהלמצא הפתח דרך לכיס שמה עולה שמיס יורד תהומות

יגיד אשר יקרה לפי

בעיניי דבריי המהרגשי׳ ירא? את הנולד ובשפתיו

:

דרך גנים וחצרות דולגמעל המפתן למטה לארץ מסתכן ומערה נפשו

שכלי כ ויפן שתמצא חכמה כפיו כמנחש אה אשר תכאנ וגס שכט לנו חסד

למות וכל ישעו וכל חפץ לרפת משכנות נהיכס ואף נס עקשים ונלוזים

לב כי החסר לב להבין תת אשר יקרנו המצ׳כשפתי נכון שבט להוכיחו באמן׳

כמענלות הנהגתם ומשאם ברשע ופשע ובעלי רכילות ולשין הרע ודומיה׳

אליו רואת אני לפי חסרון לכך במעשיך כי התעתד לרעה כך ופך מתייחס

נגד פניהם

יזהר ויוסר כי זת לן

חיי צער יחיו

כי יבלו ימיתם בריב ומצה ובכל מעשיהם

מעקשיס וחתחתים עד אין קץ קכצי למלין כי לא נקל הוא לרשת גהינס

על פי מתתיך וכראות החסר לב כי לא יפיל מדבריו

כשבט מוסר (יר) והנה החכמים העומדים מנגד בראותם שכט לגו חסר

אך אמנת לרשת משכנות חיי העילס הבא לא

לב ככל היוצא מפי הנכון יצפנו דעת לחהר גס המה מהרעות המתרגשות

נסלחת ולא רחוק'בתשקט ובבטחה כי ילך כתיס כי הקרה לפניו מצוה

פן כמקרה החסר גם הס יק־ס אך החסר לב לא יקבל מוסר כי פי האויל

רק בעמל וכעס ע־ בלי די

עצמו

רב פנינים ביאור מ^לי י
עצמו שהוכיח הגנון ויתת כמלמד* פיו וכאם שלו הזא מחתה קתכה לומר
מהדתי היתת קיזבה מאליה ל ז שנשתלשכה מסכות השרון לכי ככשרון
כמאמר ה;?ק חליי או שיאמר כמתמיה החס מחקה קרונה שהנחש רע?
ליזהר נס אנכי וקולי לא תנא

ג

(ט) והין

עשיר

הנה במס־-ת ק־ינין

נדר העשיר שבט עירו
גדרו
מכבדים חיקו מזגי שפרז וזילת זה

תעשהמהשילמזר המך לרעה בהעזתו והוא כי ארח להשיג החייט היק

שומר מוסר ש־קצ־יך לומר סובלו כי חס גס שקיו? זקהכענ׳ן והביו
שמר אה הדבר והיא מ סר של ננ י עינית והקר שק הו־ו ראוי לצדיק בל

וגז׳ מי לא

ידע כי מהתת דליס
הוא רישס קך

נ

נן איפה-שמע ־ט זאת עצתי זהשמר פן■ *היה מתעה את הרשע ולא

יעשה לרשע שיאבד חייו

היפגדדעת ופי אייל מח^ן -קר־בך:

הון ששיר

קרית עזו סחתתדליט רישם :מ!

מן השלם

נעזבו תונחת היא של חתכה בל
יהי'מתעה חת הרשע שיקוץ במוסר

פעלת“צדיק■

להייסתכיאת רשע לחטאת :ת ארח^הייס

דרך העשיר שהכל יהיו כשריו ומיה

חהו ועוזב שכחה הוא החומר על
ייסי רץ של אהבה הנקראים הונחה

שוסר סוכך ועזב רתוכחת מתעיה  :יח פכתיה

לח הן ולא שכרן ושוב

גס קריה מושי •:וכמאמרהכתר
מרי נכסי ציני משך ונבא חל השק

^רוכרציאד^ה הוא בפיל ;יט כיב

קמר חל יהמר איש כי מציאות ההין

אותה לחיים
שתהיה פעולת עזבו
ל^קזיק בתור הוא מתעה את הזולת

דברים

ויבאו קללמו׳לבשט במוסר הה כרתי
להם למרק עונס ונמצאו מאבדים

הזאעסת והחסרון לרשהוא דלותו
כי לא ק היח ני לו יצריי סל־ו יקשיבוהו דה יתרץ לו כעפיו כי אס הלחם

קשר היא חוכל יקאש; ייזהר נסקו אס להיכנע לבני העצמי בראותו ני
דל הוא רק

ישמח רגל בפרוסה

תש־ לו וישמח נחלקו ומה גס אה צדיק

הוח הלח עשיר יחשב 1ר"י בר חלעאי יזניק שהיה דל עד דכא והיה שמח
המי -׳כשבדח דמטדוניתח והיה חשוב גס לישראל נס לגדולי שרים
ושרות :מצא כיקק ראוי קרח עושר מציאי' הממין .רק הנמשך תמת הוא

שיעזור אותו בכי קרייתו :זהו הון עשיר קרית

אותן נס

(ט!) או יאמר
ארח חיים בראן הס אס הצדק שזב תוכחת :
פעולת וכו' כי ממשל פעולות האדם אל עבודת וזריעת האדמה ותכלית

הפשלות אל תבואה האדמה כי היא תכלית זריעתה והענק כי זה דרך
הצדיק ני כל פעולותיו

הרמב״ס על בכל דרכיו דעהן

לש׳ש כמאמר

א ת ה יאכל יישתה

שיכל פעולה יוכל איש לעב ד

במסי לעבוד אתה ובמשגל שלא

בכוונת קייס נפשן

להנאת גופו רק לקיים מצותו יתברך

עזו וגס הדלים אין חסרון

וההיקש בכל השחר אמר כי אין צריך לזמר תכלית וכוונת פעולת הצדיק

ממונס רישס כי אס המקהה שהוא נכנע בעצמו אומר בלבו עני אני וחשוב

שהיא לקיים כי אס גס הפעולה עצמה קונה איכות ורוחניות להחנות ל!

כמת היק הדיש שלו באמת אך אס לא יחק וישמח עשיר יקרא וזהו מחתת
דליס שמיצר בלבו הוא רישס ולא חסרון ממזנס :

חיי השלם הבא חך הרשע

הפעילה כי אס גס התבואה

חין צריו לומר

או סימור הכתוב הון

ותכלית הפשלה היא לחטאת כי הלח יחכל למלא בטנו ובמשגל למלאת

עשיר הוא קרית עיו כאלי יש לו קרית עז כי כאשר בהיות בעליו קיצה לה

תאותו וחזה ימשך לז חטאת לחטא אחרי תאוותיו וזהו תבזא׳רשע לחטאת י

יאבד מעוזו כן לו ההון כי בהפרד הונו ממנו ישולל ממעוזי אך הדליס גס
כי יחסר ממנו ממין אימו־ לא יהיה לו למחתה כי הלא מחתת הדליס

זכו׳ הנה בנעלביס שתי מדות ישמרוב כעש יוציא

הוא רישס לא חסרון ממונם וחס לא *יחת לא יקרא דל :או יאמר מהמר
התנא כי הממון מרבה

ממנה מהו הון

דאמס לבעליו ולעני אחת

עשיר הוא לן כקריק עוז

ח (יח)

מכסה

דבה להנקס משננגדו ויש שאדרכה מכסה שנאה
באמור לו הלא שמעתי עלבוני לח שמקי לבי ועודני מחזיק באהבתך והנה

היח ולהעמיס ישולל

שני אלה כאחד רעיס אמר כי הראשון קשה מהשני כי הלא מכפה שנאה

כאשר כעל קרית עוז להחזיק

שקר הדיברות שיאהבהו ולא כן לבו אך

כל רעתו איבו רק היות לו שפתי

נמשו קריהו ולשומרה כל תאבד ממנו הלא יתעתד למחתזת רבות גס

אחר החילו לכבוש יצרו לבלתי עטת רעה תחת -רעה יש תקוה ליקקן אך

בלילה לא ישנב לכו מאימת לוחמים וקמים וכיוצח כהנה כן ההון לכעליו
עס הקהו לו למעי ז ימשכו לו ממני מחתות רכות ודאגות וטרחות לקיימו

המוציא דנה זולת הפקר הוא כשיל וחוטא שנכנס בו רוח שניות שתקיט
קשה

(יט)

כי הלא ברוב דברים שישובדאמר להתנצל מהדבה אשר

גירו ומעיתד לצרות שודדים ועלילות אך הדלים אין להם רק מחתה אחת

הוציא אן לאמי־ ששקר כיזב בדנתו לא יחדל הפשע אשר עשה ומה גם חס

המתרגשות לעשירים ומה נסי

רבו השומעים וישיש לב אל הדנה כיי מי ישירנה מלבם בחומן שלא יתוקן

זהיארישס לכד ובטוחים מכמה מחתות

הס יחש:־ ממנו

כי נס דאגת

ע״כ אגזור חומר כי חושך שפתח מלהיצי׳ דנה מחמת שנחה ומלדבר קשר

ריסס חינכה כי המחתה הוא הליש כמדובר ז• אי יאמר ראה נא חכירות
לב העשיר כי גס כהיותו כלתי מהנה את בני עירו ההון מצד עצמו הוא

לא טוב הוא משכיל רואה את הנולד שלח יוכל לתקן שעתו אחר כך כעת

דאגת עניו ויהיה שמח נפת

במלח יאכל

לו קרית עזי שיחהומפנח נס שלא יהגו ממט והטעם כי לח תהיה מחיתת

סלוס וטוב לגנרנעת מלחמה יעכב כלי זעמו ויחשיך שפתיו זיניתמקוס
לעת שלום

מחמת הצטרכם אליו כי אס מחתת דלים עם היותם רכים הוא יישם ולא
קכלס ממנו שחריש מצד עצמן יחיתס :

ד (נ1ז) פעלת

וכו'הכה

למעלה כתבנו

ן כסף

כיב מיני ייסורין הןא'

ייסורין של אהבה בלייעק  '3של ניכוי עונות כמן
שגדלו לז*ל נדלן של אהבה אשר אין בהם ביטול תורה עוד אמרו רז״ל
על רבי פלוני שהיה קץ בייסורין והמר לו חבירו חביבין עליך ייסורין אמד

כי אשר שפך כאש חמתו ועע עז־ לב עמיתו במלחמתו לא

*עגה בשלותו :
וכו' לבא אל ביאורם נקשר וכעלה מפשק (יג) בשפתי עזן
וט׳והזא כי יקרה

ידרוש הדורש

בפער בת

רבים דברי

ננושין להעיב* עד ה' ואס נבון יהיה בשפתיו תמצא חסמה שהוא שמתוך

דבר ההוה רואה את הנולד ומתרה

בס נהרס ינחו ימי הרעה וזהו תמצא

לא הן ולא שכרן ח״ל הב לי ידך כז׳ וכתוב הצלנו כי מאות חביבק עליך

חכמה כי איזה הוא חכס הרואה את הכולד ובזה יתיישרו רביס וינכש
כשיליס שכככש בהם רזק שטות לחטא מהו כשפתי כבין ראוי תמצא חכמה

שמזלה שבחביבותו תלויקשהן ייסורין של אהבה וכן מאזמ׳ ולא xק מורס
כי לקבל שנר המה ולא לנכז׳ עין ועל כן היה בידו לשלחס מעליו והלכו

שבטלגזכשיליס שחיןלךשנט מושר גדול מזה

להם כתת לו ידז שאס הוא יתברך היה מייסרן

על עונו לאן כל

כמיניה

להסיר מעלת ונס הי יאמר למלכו של עולם אי קיפשי לפרוע חובי חך אין

ה רק עליישרין של אהבה שבלי שן ירזצין (יכוננו נס כתבנו על פסוק
מוסד ה' שני אל תמאס וחל הקוץ בתוכחתו כי של ניכוי עון יקראו מוסר
ואשר מאהבה יקראו תוכחת ובזה נבא אל הביאו1־ והוא כי בא להזהיר אלן
מצדיק חל ישזב תוכחת של אהבה באומד! לא הן ולא שכרן כי נס שמפאת

עצ?מ לח יאשס כי אולי יעשה להחזיק בסורה בכל עוז ותעצומות הלח לא
טוב הדבר מפני הרואים כי אש־ חטא על הנפש הצריך מוסרה למרק
ונין וידאה את הצדיק עוזב תונחת לא יבחין בין ייסורי אהבה לייסורי עין

וילמד למאוס גם הוק במוכי־ אשריכק עליו על שנותיו ולא יטנו פיפתין

ויירש הדקי נהיצס וזה אמד פשלת צדיק וכו' והוא כי הנה דרך הצדק

שכל העשת הן לסם שמיס

נס הנראים בלתיהנוניס לכל מראת עיני

הריאה ומה נס בעיני הרשעים הבלתי דנים לכף זכות ונעובדא דקהיד

אחד שפדה ריבה והשכיבה נמרגלותיו ולמחר השני וטבל ושגה לתלמידיו
אמרלהם כשתשכבתיה נמרגלותי במהחסדהמי אמרו שמא יש תלמיד
שאינו כדוק אליו וכו'

והגה אין ספק כי אם היו אנשים רשעים לא היו

דניס אותו רק שיא עליה וילמדו נא הס לעשות כן ולומר ני ממנו למדו
וזה אה־ פעולה צדיק הזל לחיים של שלם הבא לשם שמיס ותבואות ופרי

אשי* ילקוט תרשע ממנה היא לחטאת לחטא גס היא כמדובר (יז)

ואס

שישמיע לרבים ותהיה
להככיע נו פס אך לא

כפשס תתעלה בשובם כמצא

את כפשס שאדרבה

כשפתיו כק חכמת ושבט וזהו תמצא וכו' ושבט ונו׳ (יד) ושמא תהמר לא
טיבה העצה ?זאת כי הלא הן אמת כי חכמים השומעים יצפכו דעת

שישמש ממנו אך לעתתס כי

אייל סותר העצה ט

נאס האזיל הוא כי

מהמזכיק הלז מחקה קרוכה לבא מהתיעלת (טי) כי הלא את■ מי יכין
שמועה לקבל מוסר השכלתו בהתרזת להה ישט עד ה' פן יאבדו כי הלא

העשיר לא יחוש

כי הון עשיר קליק עיוו ־ ויעוז בעשרו באמדן כי צרות

המקרגשות הכשף יענה ארוכקס וגס הדל לא ישיק לב כאימ כי מחתת
דלים רישה ולה יחיקט ה׳ על אשמתו מחקת על מחתתו כי יאמר די

לצרתו כי חסרון כיס קשת מכונס (טז) וכ ש שלה

יישל לרשע ני הלא

יהפך המכוון כי פעילת צדיקהעזכיח בשער היא לחיים להחיות׳ ממיתת

הנפש התבואה שלוקט הרשעמדבריז

הוא חטאת

לחטאת (ה) ומת החטאת שאומר לו הונח

הלאלאחכקיש שארק לחיים

לזמר כי א' ששומר מיה•*
אס הבלתי שומע לא

וזהו תבואת רשע

שכוונת הדורש ומוכיח שבת
מוסר ששומע ממנו ואין

הוא מי ששער

יספיק נס שאקדים לא יקבלן כי הלא וה היה

היה מחטיק את הרבי׳ אך

מה תעש שמי שעוזב

תוכחת אשר יוכיחהו יוסיף על חטאתו פשע

שאס מתחלה היה תועה

וחוטא הוא עקת יו יד לתתעו' אח הזולת יזהו

מסעה כי הנה באמור לו

הרוח'הלא שמעת דברי

המוכיח

ולמת תעזוב תוכחתו

גרשע לסט זה מת יעשה מתעה איש

הלא לבל יהי

(יח) ואומר מת לי ז לך לשמוע

דע־י

כט

רב פנינים ביאור משלי י
דברי המוכיח נדירים כי הלא אין תוכו כברז

כי הזח מורה שמוכיחכו

לתשמר הרוח שטות למי

שהוא חים תבונת הוא הצדיק

אשר לו תבונה

מאהבה ולח כן הוה רק מכסה שנחה כי משנאתו ינחש רעות וחם־ ינחם
שתבאנה הלה הוא שפתי שקר ומה שאומר שיתעוררו רעות על כי כס״לים

לתנין את אשר יקרה לי ולהשמר התשליך נפשו אתרי גוו בעפרו :
יאמר כשחוק וכו' כמשך קל הקודם במה שכתבנו נביא;רנו חל ס פר
או

הנחנו שנכנס בני ־;ח שטות וחטאנו הנה מוציא דנה עלינו הוה כסיל ולא

כן שחוק הכשיל כי הנה הכשיל

הנחנו כי

אין לך חטא

ליקראכסיל

דברים לא יחדל־־^עע וחושך שפתיו משבילי י

(יט)

כזה שמוציא דנה על עסה

וגס שנאמר שלא יבצר שחתר או שתים
חמת

ממאמריו

על עם ה י לא

דברי אשמן ,יותר מדי ולכן שתיקיתו

שעל פי חזיל

טוב טוב ישמור המוכיח לפיו מחסום
על כן חמר שמע בקולי חיעצן עצה

העצל

להורות היותו מוכיח

דבריו מלנו נעצם

עד לנס אמנם כצתת דברי הצדיק נקיים

מכל סיג וחלתה

ככסף נבחר הוא הטהור מכל ס נ כי נגע חלהיס בלבו אז על ידי כן יגע
מלהיס בלבנם של רשעים זחז יכנע לננס ויעשו רושם דבריו
רשעים כמעט

שמחת חזי הס כנשרפי' ונהכדי׳כיאין
זהרקלהשמדס וכזה יאמר אין לחוש

יסודעולם :כי כחמץ •לשניםוכעשץלעינסכן

תוכחת הצדיק

ה׳ ווה אמר כסף נבחר לשי ן צדיק

הכסיל כי

המתייחס

נשער להתייהר וני צח מיתר פניות בחופן שלח יצאו

בזה לח יגע

כעת הברת

צדיקי^מיתן :כה כעבור סופה ואין רשע וצדיק

הגונה למען יהיו אזני כל השומעים

עד מקום שממנו

ק׳ ל שיווק

על הצדיק יחטיקנו עשרו בתאוות
החומר עד עשית ומה כי הל} כשחוק

קשובות לנועם מליך ולא יבעטו ,
חפילו הרשעים והיא כסף נבחר וכו'והענין כי זה הכלל שכל דבר ילך

יוצזכיבהיות

רק לרעתם כי חז ישרפו קהוא שחוק

תבונה :ני כגורת רשע יקיא רחבואנו ותאות

כי הלא

הכרתם

לינסוחס ודקותס ואין קול

עמה *:כשחוק לכסיל עשות זמה וחככה לאיש

היה יפה עדבירו וזהו וחושן שפתח
משכיל (ך) ועל פי הדברים האלה

רס־ריס

שישמיעו קיל

נס לפון חם

בתכול

יב ותו י :ע ברכת יהרה ה א תעשיר ולא יוסיף עצב

יחדל פשע שיחטא בהעתיר עליהם

היה נראה

החפץ ולא תדע כי כקול

:
כ כסף נכהי לשון צדיק רךיב רשעיס כגא^ט
□א שפרתי צדיק ;רעו רביבז ואויבים בחסו—לב

הלא ברוב

הס

דברים שיפליג לדבר

קהלת על פסוק כי כק ל הסירים

הוח החוטח שבו רוח שניות תראנו
תמיד מתליצץשמח ומשחק וסתמה על

לשו כ עד

משולל סיג פניה בלתי טובת

חזלב

והוא כי הרשעים הס ברשות לבס שכל עצמם

וטוב

'בחירתם בטלים לפני לכס הרע כאלו הלב הוא הרוב והס כל ענמס בטלים

לכסיל

לקול

תרומת

הסירי׳כיחז היא רעתו כן היח עש! ת

ומה כי קו בשמחת עריבות הזמה
הזא נפסד ומאבד נפשו וע״כ לא נירא ימשך הצדיק אחריה כי הלא וחכמה
וו ישנה לאיש תכונה הוק הצדיק כעל תבונת

להבין חת העתיד כי על כן

הוא צדיק כי ישכיל להיטיב כי נכלל תכונת היא החכמ
הלח ירתה בעיניו ראיה להיות נגד

עיניו כי

הרשע ושכר טוב הצדיק ועל כן ישמור נפשו
במאמר רז״ל כעבור סופה ואין רשע זה דור

(כר)

ועוד כי

מעיתדת הרעה לבא על

מהשליכתחחרי

מו והוא

המבול וצדיק יסוד עילם זה

נח לומר לא יטעה צדיק בעשרו להטו' אחר חועי־ו

כי תלת ירתה כי הכת

אשר לא תבצר ממנן יראת העובש היא תבותנו

חין ספק שמגורת רשע

בן אמנס בתחת לשון צדיק משוללת פניה או לב רשעים יהיה כמעטלינטל

בחמת וכן תחוח צדיקים הוא טוב הצפון להם חין ספק שיחן (כה) כי
הלא כעבור סופה (אין רשע בדור המבול הנת וצדיק הוא נח נשאר ליסוד

מרוב עצמותס כצדיקים שלבם ברשותם שיהיה כדבר מיעט ליכנע לפניו

כאש־ לדור

ולהתרכך כדונג ולח יעוז

הלא יסמן זה לשמים

(בא) ושמא תאמר

לב לשמוע אליו כעשיר או דל חז רשע אן הסוג הב הוא סינאויליסאשר

לא ישמעו

לקול מושר כד״ח חכמת ומוסר חויליס

בזו מה תועיל לשין

עולס ומזה תוקחראית

אל רעת הרשע שלא יבצר ממנו

המבול בעלי ומה ככסיל הנו ,וכן טוב הצדיק כ !ש בנח וחכמי להבין ראיה

זוהמוחשת לא תעדר

מהצדיק הוא איש

כעבור סופת ככף הדמיון

תבונת כמה שהוא צדיק וז״א

לומר ממרת וכו'

תבוחנן וכן תאזת וכוי כמו

צדיק לן*א אמשול לך משל למה הדבר דומה לרוע עדרו ירעה בנחות דשא

ענין עבור סופה זכי' וצדיק וכו׳ :ב (כד) או

הרועה אשמת דבר כי הוא עשה את שלו כעובד דגמרח בתורא דלא הוו לי*

מרובה מדה טוכה ממדת פורענו' כי מגורת רשע היא עונש עונו היא
תבואנוכצמציס ולח יותר יתאות צדיקים שיחאוו יותר על שכרם יתן כלומר

ככי כן הדבר הזה כי הלא שפתי צדיק ירעו רכים דרך כלל במרעה כועס

כמתנת

עוד חסד שני שלא יבטל צדיל/אחד נין רשעים רכים

שיח שפתיו שיחכלו וישתו בצמח את דבריו ויחיו והשם לבו לתכול ולקבל

ללקותו א גבן כי הלא כעבור סופה כוללת וחין רשע אז וצדיק חח 7העמיד
נ (כר) אי יאמר כי זה דרכו של רשע שעם היותו
ליסוד עולם :

כי הכת השם לב לתכול ישכל ויחיה ואשר לא ישית לב לאכול ימות ואין על

חיו יחיה אך חויליס בחסר לב אשר לח ישיתו לב ימותו ולא לאשמת הצדיק

רק לחפוחן לבס שלח ישיתו לב לשמוע דבריו הנעימים ••

לג

(כב) הנה

מלת היא מיותרת וגס איך היה עולה על לב יושיף
עצב עמה וגם מלת יוסיף ולח חמר יקן וגס אס

ואזר חל הברכה מהראוי לומר תוסיף אן יאמר ראה נא מת גדלת ברכת
ת כי הלא הס מלך כשר ודס רוצה להעשיר חת חחדמענייארץ אס לא

*קן לן הון וע שר רק ברכי מה כעשרה זהב וכיוצא לא יהיה עשיר כי אותת

הברכת לא תעסירנו ני אין לה חיכות להעשיר עוד שנית כי לפעמים ע״י

(כה)

יאמר מגזרת וכו׳ כי

יחיד לת יחשיב צדיקים רבים לתת להם תאותס שיבקשו ממט עד בא

עליו רעה אשר יגן־ ממנה ני או יכנעייהן זזתו מגורת רשע היא שבואט
חו ותחוס צדיקים יתן

(כה)

ולח תבונה בו לדעת כי טוב וקייס צדיק

אחד מרשעים אין מספר כי הלא רשעים רבים
לכליתס כי כעבור סופה

(בי)

אי

חין צריך התמדת רעה

מיד וחין רשע אך צדיק

הוא יסוד ע׳ילם

:

יאמר חס תראה שמגירח רשע היא חבואבו בעילם הזה אל

תתמה איך יקבל ענשי בעילם תזה שלא ניתר רשעים ני אין זה רק שתאוק

ברכתו י;ש־ף עצב ני אחר שהיא ניתנת לו לא יטפל המלך לשמרו בל יכא

צדיקים לראות ברעתו יחן הוא יתברך אן העקר שמור לו לאחרי מותז

ומה גס

זוהו כשהרשע יחיד והצדיקים רבים (כה) אך אם נהפוך הוא שהצדיק

בלכתו בדרך מאת המל־ עד מחוז חפצו כי יקרה גנב יבא ופשט את כתנתו
ומתכתו אשר ניתנה לו ואז יתופף יבין על יגונו אשר היה לו בעניו טרם

אחד והשאר רשעים אז כרונס תמלח סאסס וגם פני הדברים יראו כאחד

השודד

חו גנבים יבאו לו ולא ישאירו לז אף גס צרור הכסף

כליון הרשעים והשארוה הצדיק וזהי כעבור זכי׳ וצדיק וכי׳ :

קיבל מתנתו ונהפך לאכל מחולו אמר כי ברכס ה'לא כך היא כי הלא הס

(כר)

נ'דברים אשר בשתי קינות חלה הברכת וה המשלחת וכל חחד מפניהם

במקדש בחומרו כי כאשר נתקיימה נביחתו של אוריה
תתקיים נבואת זכריה לטובה כן יאמר אס תראה ממרת רשע שהיא

יש בה איכות •שהיא

אשר יגור ממנהלהייתס העין רשעתו מדה כעימדה

יעשה אס שלו הברכה היח תעשיר

והב כרוב רק תחול עליו ברכת

כי גס שלא חמין לו

מה הביכה עצמת

עצמה תעשירני כמד'ח יצו היאק הברכה

רק נהי שיש

לקל ידו לעשות

הקב״ה מציאת

וצויהי את כרכתי כי חץ מצוין

ועד כאמן אפיך שמן כי מבלי תת לה הון

או

עצמהקבוחנו

מעין זת כענק מה

ששחק ר״ע בראות שועלים הלט

התחזק כהאמין כי כן תחות צדיקים כאושר יתן כי לכך לקה זה פה
כי חס היק לכוונת הלקותס על עונס הלח לכלס היה כקלות
(כה)

ועושר העשירה רק על ידי השתלח ברכה במעט שמן והי הנוכ יעשה את

עישה נן ולא לאקד כלכד כי כעכור סי פה כו'

שלו והוא שישמו' ל :עשרו בל יוסיף עצב עמה וזהו יוסיף לשון זכר שחוזר

מלנלותס פן תהיה הארץ שממה כי וצדיק אחד הוח יסוד עולס כאשר
כנח אך כל רעתם לאחר מותסזלאהב^ פהמגזרחס רק להחזיק לכ

תוגה כי מרכה נכפים מרבה דאגה חמר כי בהיותה מפחת ברכת ת לא
יוסיף עצב ודהגה עמת כי הזח יתברך יחץ לו דאכה • או יאמר כי יש

העצל קשה

לקיאקילללכת כשליחות ואחרי לכתו קשה לשוכ כאופן שמקה'שני משלחן

ביכה מתייחסת אל שם הרחמים היח הניתנת לטוב לפניו יתברך פירות

טייס ילד והוא כחומץ לשנים וגס יכלה עיניו מיחל עד ם!בו וזהו וכעשן

חל השס הנושר *

מעשיו

או יאמר כי העושר ישמח לנב אנוש אך היא שמחת

וים אל הדת הרוגז

היא הניתנת לרשע לשלם לשונאיו

אל פניו

צדיקים כתאזה אושרם כאמור :

וגס לא ימנע היא יהכרך

לד (כו)

הנירסכלין שיכלו עיניו מיחל כן העצל לשולחיו ז

הנה

או יאמר כי הנה

להאבידז והיה מקום לומר כינס לצדיק יצר עשרו כי ישמן ויבעט דתוסף

החומץ או מאכל הנעשה בו דאית ביה קיוהא יטעס לאכול ויהנהלנוף

לו עצב לעולם הבא לזה אמר כרכת ה' הנחני על פי שם רחמים זה יתברך

האדם ומה גס בימי שרב ושמש חך על פי דרנו טרס הגיע ההנאה פנימה

םה |1לצדיק היא תעשיר בעולם הזה ולא יוסיף עצב בעולם הבא (כג)
והטעם כי כאשר הוא כשחוק לכסיל הוא המוחזק לחטא שנכנס בו רוח

יקהה השנים מדי עברו ולא יחיש האיש

העקרי והיה אפשר יאמר איש כי כן יקרה לעצל שיעצבאת משלחו ויקהה

כן היא כשחוק החכמה

את שיניו טרש עשוס חפצי אד אחר כך יפיק רצונו ייעשה פליחזתזויהגהז

שטות עשוה

זהה שנעשה לו בטבע ויצרן חומד׳

ח א

על הפסד המקריי ככנדשכט

ז

בעצם

רב פנינים כיאור מעלי י יא
לא כן הוא כי מב בחעוה החומץ

נעצם אמי: -י
ז י ל קשרם וזהו כחומץ לבנים

••הנהי

כאח־;נ

אין לעצל רק האחת

כלומר אך לא כחזמץ חל הנוף

אה 7כך כי זה ח ננו כי נס שליחותו בלתי תועיל על דבר
ויצא דבר בלתי מתיק! זאלתחמר כי גס כי לא ייטיב

אךלאיכצר
משל כעצים

ורשעים כל חרז לא שננו ארץ וילמד שתיס מן המפירה ס יתמהמה לא

לה (לא) הגה

ינצר :
יקדה לצדיק כי ישמיע ויפרסם א ירי צדקית וחסיד!'

למען ילמדו רבים וכן יעשו והיא חכמת

ממנו הכאה

ל ;ש אשר

מה דדך

יחס לאדם

מבחוץ שהיא •־נאה חצונית 1ידמה זה
למת !מס כני־ החור שיחס לו אך

העצל לשלח? :כי יראת;הוךתוסיה ימים וש־ות
רשעים תקצרנה ני" תוחלרת צדיקים שטחיה

סעזלתסךךןזיהוה

הנ־ י מרי הצדיק הלו אמרי תימת
לב להולכים בתורת ה' לתומם זהס

ותקרתרשעיםתאבד:

על פי דרנו מעלה ע:ןלעיניו ויסבול

ומחתה לפערי און:

ל צדיק לעולכם כל־ ־!מוט

ורשעים לא ישבנו־ארץ :לא פךצךיקינובחכמה

לעימת מה שיקבל

ולשון תהפכותתברת :לב שפת;צדיק.ידעוןר<ה

העצל בשליחותי

ירחה ה' היא חכמה ויזדמן לפעמיס
נגד פניו איש רע נעל לשון שיהפוך
כל מ מריו וימתיק בפיהו רע באמור

מקרת תיזקו כנגד התחממו כן
נאמ שיסבול איש מה שיצר לו מעצלו'

חדודי סב־ות זרות אשר לח כקורס
ה ותהי להם לחכמה או להעמיד

ופי רשעים תהסיות :

יא

לעיכיס חך לח כחיכת האש לגיף אשר
יחס לו כי גס הכחה חיצונית
או

יאמר

מתעצל לש־לחיו :

ב

א

מאזני

נקבי בשמ ת נפש ורוח וכשמה כל חקר מהנה כבוד מקורו כמקומו מונח
למעלת ומחתס ישולח האדם חל העולם השפל כגדי פחדת הנאצלים
מהס להתכשר בכהנו לויתב־ך ומה גס נהתגלגלי פעמים שלש כי הנה
לאמןגוהרחשין תגורש נפשו בהחלט כי חס כן

איפה מה יעשה הראשון כי יק;ם חל להחיות מתי© חך חין הב'נוטל נל

עצתה רק יאציל

מורס ממנה בכל שלשת חלקיה

הוח יתברך ממכה

כמפורש חצלנו בשע־יס וחסר יתקן בשובו יועיל לכל שלשת שרשים
הנשארים למעלה לכן יתייחסו מעמד נ' שרשיה הנשארים שמה למשלחים

אותו פה לתקן חת אשר עיתו בראשונה או להשלים מצות עשה אשר לא

השלימי כפי ייחס הנאות להם וכבא אל הביאור אמר שלתה בחכמתו חבל
על דאבדין כעצליתס

ולא מתקני את אשר עיתו כראשונה החומרים

לנפשם עד השתא לא קש אי לתקן מעשה ידי וכה יעשה כל הימים עד עת
ולח בחכמת

תשובה והוא לקברות

יובל נושא עץ ופשע

זחטאה תשא כבד מאשי־ נשא כפעם הראשונה ושתים רעוא יעשה לשולחיו
הס חלקמפשז אחי כי יעכבס מלאכול שכר טוב מעשיהם אשר עשו עד
יטהרו בגהיכס מחלאת אשמותס שנית כי ישיבו ויבנו על אשר הוסיף על
עונותס ויקרם כמי שטבל פתו בחומץ וקהו שיניו ונגד עיניו מכל מאכל

ט^ב אשר יאכל ויתאוה לאכול ולח יונלו שיניו לאוכלו וישלח שלוחו כמותו

לשפות הסיר לנשל לו מטעמים טוניס שעל ידי הנישול ינעמו ליאכל בל
יעכב קהות שניו ולא שת לבו השליח הלז לשפות הסיר על אס פחם רק
הביא חת העצים והצית האש ובא אל הבית משלחו והנה טרם יהנה משיר

הבשר כהו עיניו מתמרותעשן ות־דנהדמעה ואלה דברי שלמה כחומץ
לשנים המעכב למו מאכול משמנים וכעשן לעיניס המורידס דמעה כן הוא

העצל הזח החיש הבא אל הע לם הזה והוא עצל מלתקן מעשיו לשולחיו

הס חלקי נפשן תראנדניס חשרמהס לוקחו אשר באו בו כי ימנע מהם
טובם של מצות עשה ניש בו וינכו על ידו למרק אשמיתס נגהינס של מצות

לא תעשה כמדובר (כז)

ושמא תאמר מבטן מי יצח לו העצלות הלז אס

לא כי ראה רשע עריץ יאריך

ימים לפעמים חך

ברשע׳ היה נוסן אל לנו לשוב ולירא?

לו ראה

רשע אובד

עתו וימהר

חת ה פן ימות כלא

יחיש לשיב תחולתו ועל כן טוב טוב יהיה יראת ה' תוסיף ימים והירא את

ה׳ יאריך בצדקו ושנות רשעים תקצורנה ולא יאריך ברעתו (כח) וייטב
לצדיק ולרשע כי חז במה שיוסיפו ימים תוחלת צדיקים המיחלים להתענג

בדשן נפשם תהית

שמחת ני לח יתעצבן

והיא חכמה ולא להתנהג בחסידות
לתומם כמשפט סריחי שולי מעילים

■^רמהתועכתיהוהןאבןשלמה

והכתובים שאחרי(
כחומץ וכו'
בהקדי׳כי שלשת חלקי כפש אדם אשר

ידענו כי בשובו שנית

העולם להעשיר

בהתנכלות עסקי

של ז יהיה לו מ מנו רק בחינת העשן
חיככה

המתחסדים וטוב לשמוע

הנע־ריס

הנא? מה מהשליחות כי גס זה חיככו

למות וימות

י חמת כי הן

אל לנס בעולם הז? בתוחלת

ממושכת ואדרבה ירחו כמעט עולמם בחייהם ויחליפו נח לענוד את ה

בכל עיז ובמה ששנות רשעיס תקצורנה ימשך שתקית רשעים תאבד שגס
הרשעים יהיו שנים מהיליות והשחרות  3חומר :הלח מת אקות לשוב לעת
זקנת ולא הניע עדה והס כן איפה לתת לא יעשה כת תוא יתברך רק יש

על

הארץ

זזה יקרת לשון

מתחת

תהפוכות שמהפכה חכמת הצדיק
כמדובר והנה לשון תהפוכית הלוה
ואת
ישחי׳דנרי הצדיק הנעימים ולא ירע
לעצמו לבדו רק חח כל אשר לפניו
כיממנויקחו וכן יעשו ועל כן היה אפשר ישמור הצדיק לפיו תחסיס
מלנוב חכמה פן נתיך השומעיס יקום חיש רע בלשון קהפומהיו ויאבד

טונה הרנה מהשומעי' כי יטה חותם מזמרי הצדיק חל התהפכיתו על כן
אמר שלמה בחכמתו כמיעץ חל החיש הצדיק כל ימנע חלנוב חכמתו
לזכות חת תרנים וזהו פי צדיק יטב חכמת וחל ימנע ולשון תהפוכות
המהפך הדבר הכרת כי עונו ישא (לב) ואל תחוש פן יטו השומעים
אחריו כי הלח יראו נחוש תופת חותך כי הלח שפתי צדיק ידעין לעתור
ולרצות בכל קראס אליו יתברך הזח יענם נס שלא תהיה עתרנזן הס

ידע! לרציה תת קונם זזהז שפתי צדיק ידעין רצון אך פי רשעים כבעל
הלשון הלז יהיה הפך זה שאפילו כעת רצי ן לא יענס הוא יתברך ואדרבה
יקצוף החלהיס על קולס וחבל חת מעשה ידס וזהו ופי רשעיס תהפוכות
ולח עוד כי חס שהצדיק בהנעת

קונו כעלין הצדיקים

שפתי; ירצה את

הראשונים שבשיח שפתזתס בעלמת כלי תפלה היו נעניס וז׳ח שפתי צדיק
כו' חך רשעים אין צריך לומר נענוע שפתותם כי אס גס פי רשעים

שבפיהם בעצם יעתירז יהיה תהפיכות וא״כ מזה יכירו הרוחיס חת כבוד
הצדיק לפני קונו וההפך במהפך ניב שפתיו כי מה יתרון לבעל הלשון זתהי

להם לחכמה תאמר הצדיק ולח ישעו אל דברי שקר המנגדז ג

יא

יאמר הצדיק הלא יקרני כמקרה המשאיל אכן
(א)
שלמה לבעל מאוני מרת המזכר לעמיתו כי הלא
כאשר ישקול בעל המאזנים ויתן האבן שלמה בכף מאזני המרמה הלא יצא
משקל מעוקל וגס ש זין הפגם רק מהמאזנים הלא לא יבצר שהאבן סייעה
זעל ידה נתאנה לוקח

כן הדבר הזה

כי הנה נעל לשון חהפיטת הזא

כבעל מאוני מרעת שמח;ני שכלו ולשוט

עעוותיס להכריע כף השקר

במתק לשונו וניב שפתי הצדיק הוא כאבן שלימה ויניח מאמר הצדיק נכף'
יבא להכריע כף

מחזניס

ולעומתה בכף שניה הפוכו

שכנגדה

וחלו לא ידבר הצדיק היה חסר מנעל מאזני המרמה

ובמאזניפתוין

דבר לשית

לעומת סברתו לרמות בלשונו להכריע כף שכנגדז הנה שיגלגל הצדיק
בצדמהשיתאנה ליקחסברת לשין תהפוכות במתק לשונו כי ירחה לו
אבן שלימתהצייק ולעומתו סברתו ובמהזני רמחותו יטנו מה שאין כן חס

יחסר ביב הצדיק שלח יהא לו במה להכריע ילח ישמעו לקיל מליו כאומרם
לו שמענו ניב צדיק יורה דרכו ע״כ את" אל תחוש לוה ולח תמנע מאמזר

אקשליתהשלך

כי אין עליך אשמת דבר כי מאוני חרמה כבעל לשון

תהפוכות הוא לביו תועבת ה׳ אך אכן שלמה שלך היא רצונו כאמת וע״כ
אל תמנע כי ישרים דרכי ה וצדיקים המקבלים ממך ילכי בס ופישעיס
יכשלו בס וזהו מאוני מרמת וכו'ואבן יכו' •

כו' במת שידענו כי לשק המהפכת

ב או יאמר מאוני מרמת

ניב הצדיק שהוא קשה

מאוטם אונו

משמוע חורה כי תפלתו תועבה תקרא כמה ד״א אוטס אזנו וכזי ונבא חל

צדיק אובד כצדקו ו־שע מאריך ברעתו (כט) אני אשיבך מלין והוח כי
הנה מעיז לתיס וכו והענין ני מה שהיא יתברך ע שה עיקר שעליי ייסד

הענין אמר אל יקשה בעיניך חמר אמרתי כי שפתי צדיק ידעי לרציה את

מעלה והוספה כח

קונס חך פי רשעים תהפזיוה שבתפלתס יהפכו רצ ן טוב מ חתו יתברך
לרעה פן תאמר כי הלא הרצון טוב מאתו יחכרך יפעל דרכו יל ז ישתנה

דרכו להאריך לרשע

זזכיתלתיס

מלצדיק הוא על היות נזה

הוא התמימות מלהרהר

לתום הוא דרך ה

שתאריך ל־שע

אחו־ ממתיו יתברך

ויהועעוז

מלצדיק כ״י לתת מעוז לתיס אשר

לצדיק ועל פי דרכי גס כן נמשך שיתחתת לפועלי און שיפרחו פת לאכול
זכוה ס להשמדס באחריתם ■לתה אתיתי עליו לאחר מותו

(ל)

ושמא

תאתר 1מה ל :יחיש הוא יתברך כן י זחוז צדיק דרך חטאים בראותי כי לא
ייטג לצדיק בעז ס הזה וגה סוב לא יהיה לרשע למען ישוב מרשעי דע לך
ני אין לחוש כי הלא מתורת ת׳ ילמודכינח שהיה צדיק לעולם בל ימו ט

לוה אמר אמשול לך משל למאזני מרמה שייתן ככף ת' חי!
כה היכצר מצאת דבר כלתי מתוקן ולא לאשמת האבן רק
מאונים שניתנה בו כי רמיה הוא כן כאול רציני יתברך כי

רמיההיא לפי

הכנתה כי פיו ולבו חיק שזיס

ככיז הכף

והן כשני כם:ת מאונים וו

עילה וזן יורדת ועל כן ל ז יפעל נה טוב כי אם רע כי רעה הכנת המקבל
וזה אמרו מאוני מרמה היא מה שנקרח תיעבה ה

היא תפלת הרשעים

מוחשי הורת ואבן שלמה היא רצונו יתברך בהיותו ברצ ן

כלומר 1חול
רצינו

רב פנינים ביאור מ^לי יא

ל
ישרים תצינס

רצינו יחברך בהפלת הרשע כחול אכן שלמה במאזני מרמה והוא האמור

נראה המוחה לחסידיו ולישרים נלביחס לו* א דע כי צדקת

והכה דרכים חלו ודומיהם יוכרחו למבין בכתוב הלז כי פשהו בלתי תקביל

כמדובר ואשר הרחה להפך הוא כי בהזת ביגדיס ילכדו הישרים שיתפשו
בעין הדור( :ה) ויתכן להמשיך הכתיב עם הכתיבי'הבאים אחריו

אבן חל מהזנים כי מהראוי שלפלוג 'לתני נדידה זולת הקשר

וגס שחיכו

והוא כי הלא נראה שני הפכים ח׳ הנהן

מחדש על מה שכתוב בתורה תועבת ה' כל עושה פיל:

ס

(ב)

כי בא

יאמר

לכלל

כעש בא לכלל טעות

ואת־צנועים חכמה :ג תמת יערים תגחכו לסלף

וכמאמרם ויל אם חכם הוא חכמתו

בגדים ושדם :י לא־יועיל הון ביום עברה וצדקד־ז

ממנו דין
משתכחת ממנו שיבקשו
ולא ידע מה להשיב והנה אין לך קלון

תציד“יממורת  :ח

גדול מזה זזה אמר בא ודון זיבא קלון

(ג) ושמח תאמר הלא טוב

• שעל ידי כן שכח דין

צדל)תתמיכשרח_ישרךרכו

הכשר כלים כי
הזהירם כל

שגירש

את איש

ישראל מבית הכסא ונכנס הוא ונשכו

הנחש ואין ספק כי מה'צבאות יצא

ינרשהן הרשע למות תחתיו נמצא כי
צדקת התמים אשר היה שם בתום
לבבן יישר דרכו שיוציאנו הרשעאןלא

צךיקים יחלצו :י' בטוב צדיקים רתעלץקר;ך׳

עשתה צדקת הצדיק רק שישר דרכו
ועדין היה אפשר לא ימות הרשע

ונאבד רשע;ם רנה :יא כברכת־ישרים תרום הרת

אח״כאמנס לח המית את הי״שעכי

ישובו לכסלה או אם יהיו העושי' שלא
כהוגן

ספרן לנו מהה!א

רשעתחתיו :ט 1בפה חנף ישחית רעהו ובדערת

יעשה כןהרב לכעוס על ישרים שטעו
כאשר כעס משה על פקודי החיל

חשר קצף היה למען

שהרשע ילכד בעון

הצדיק רק הוא

רשע בעונו ימות והוא כי הלח רזיל

בגדים ילכת :י במות אדם רשע תאבד תקוית
ותוחלת אונים אבדה :י׳ צדיק מצרה נהלץדבא

הסבלנות תמצא החכמה שלא תשכח
מהס

הדבר כי הצדיק נתפש בעי ן הרשעים
על כן בא ויאמר אל יעלה על רוחך

וברשעתו יפל רשע :י צדקת ישרים תצילם ובהות

שישכח חכמתו אך את צנועים נעלי

רשע כופר צדיק ולעומתו חליף

אס רשעתו וזהו וברשעתו שהרשיע
לגרשו וכיוצא בדבר בה נפל וכיש ך

ובפי

אנשי □נדות ויבגדו להכעיס

ועליהם יכעזס הרב למען הוכיחם
ליוהר להבא אל יעשה כן רק לאט להם כי אס מהסוג האחד גס שתוכיחם
נכחת לח יוסיפו לחטא כי הלא תומת ישרים תנחם ומעצמס יוהרו

הצדיק וזהו צדקת וכוי וברשעתו וכו' חלא שאותן כח דין
הצדיק לא ישוב

ריקסויותן

רשע תחתיו

אך הוא

שתית מתוח על
רשע בעונו ימות

ומתחת

שהאלהיס מצא אח עונו בעת ההיא ולח בעון הצדיק (ד) חך נהפ ך הוא

ואל ישובו לכסלה

ורשעת בוגדים ילכדו

הס בוגדים חותו סלף שיסלפו ויבגדו ישדס כי תיסרס רעתם
בגידתם תצמח קלקלתם ואז הס מעצמם יראו ויבושו

ואס

ומת כי יסדתו רעתו ולח שנתפ׳בעון

כי צדקת ישרים תצילס מרעת

את עצמם וכהות

לחרף ולגדף כלכל

הישרים ויתפסו בעזנס (ו) ושמא חחמר תחת מת יעשה כן הוא יתברך
ולמה לא יומתו רשעיס או ח מהם בלא יומו והנשארים ישמעו וייראו ולא

לא יוכל אמר כי לא יבחן בעל חכמת אס לא שישמע גס קלונו וחרפתו ואינן

חידון עוד מה שחין כן במות הצדיק בעין הדור כי אדרבה יוסיפו לחטא כי

גס שלא תוכיחס זולתי בנחת ולא בצעי :

כ

או יאמר כי יש יסבול

 .מת שבזדון ידבר בו חבירו אך אס מהזדזן יבח לקלון

משיב זזה אמרבא זדון להזיד איש על רעהו וגס ויבח קלון

ועל זה ווה

עתה יאמרו שזח עבוד אלהים חלילה כי הלא

הצדיק חבר ואך ות היום

תמצח החכמה באמת

שקוו הנה חשיבך דע כי נמות אדס רשעכו' לומר דע כי הדרך הנכון הוא

ושמאתחמר הלא זדון וקלון יסבול כי אין בדבר דרראדממונא אך

ולא הרשע

כי הלא במות אדם רשע

מה יעשה תרואס נוגדים ינגדו בו כי נוחם יסתר מעיניו ולח יעצר כח

תאבד חקית התשובה אשר יקוה הוא יתברך

בתאריך לו כמאמרם ז״ל

מהתלהכ ומקציף על כן אומר לך כי תומת ישרים תנחם וכו' והוא מאמרם

שאומרים הרשעים בגהיכס השיבנו חל

וחת צנועים הסובלים שתי חלה הבאים זו אחר זו

(ג)

יסתלק תצדיק לכפר

כעד הדור

העולם

שהיינו

ז״ל כי הצדיקים לבס ברשותם שיש לתל יד כשרונם ותמימותם לכבוש את

ואומר הוא יתברך חבדה תקותכס מי שטרח בערב שבת

יצרם ולהטותו אל היושר וזהו תומת ישרים תנחם כלומר והכה את תומחך

לכן לא טוב המיה רשע בלח יומו וטוב

קנחך

לסבול

ויניאו את סלף בוגדים

כי רעתם תיסרס ולא תושיע ידם למו

אשר בגדו בס שהסלף

ישדס

(י) ואולי תאמר כי תלא נגד

עיניך בוגדים בגדו בסלופי חמס ושוד וכל הון יקר ימצאו ולא בלבד ישוללו

בו ונסגל מצות

יאכל בשבת וכו'

להאריך לו ולא יאבד ושמא תאמר

ומת תעשה כי לעומת זה יצא עתק מפי רשעים

באומרם באה תוחלתנו

אלינו במות צדיק כי מה בצע עשית נכוחה כי הלא צדיקיה ימותו ותהיה

מיתתם למחזיק ולמעוז ביד פועלי אזן ולא יורו

כי בעונס נתפש על כן

ביד מלך

אמר ותוחלת אונים המיחליס מות צדיק להחזיק ברעתם כבר אבדה (ח)

ושרים אז צריו ואויביו מבקשי נפשו ויפדה נפשי מידס כי ירבה שוחד מהון
רב אשר קבץ בסלופיז ונגירותיו הנה כי נהפוך הוא ועל ירי עונו מצרה

בהיות כי צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו כי בראותם שיתן הזח יתברך

בי הס גס בעק רעתם ויגיעו עד שערי מות

מליסרס רעתם

נחלץ על כן אמר דע חיפה כי לא יועיל הון ביום עברה אין צריך לזמר

ביום צרת מות

פי אס גס ביום עברה

משחר סוגי קצף כי

שהיא קלה

^,קדמה לצרה עוכרת ולא בלבד שלא יציל לגמרי כי אס גס תועלת מה לא
יועיל וחשר תראה

שעל ידי הונו ניצל דע כי לא מההון

רשע תמורת צדיק הלא יכירו

כיה אוהב

צדיק ובגלל הרב" ההוא נס

במות צדיק יודו כי עזנוחס מנעו הטוב מהס (ט) ושמא תאמר כי ■הלא
גס בראותם צדיק מצרה נחלץ כז' לח יאמרו כי ניתן רשע תחת הצדיק

רק כי הרשע ההוא

בעין עצמו מת כי גס שדרך רשע לבלתי תכניע

נמשכה הצלתו

והשפיל גדר רעהו רשע שכמותו לומר כי רשע היה ומת בעינו תהה לבל

רק וצדקה וכו' כי איזו צדקה עשה והיא הצילתו ,זאכל זכותו בעולם הזה

ישבחז אח הצדיק לומר כי היה תרשע תמורתו יגבו אה רעתי לומר כי רשע

או יאמר לא יועיל וכו' והוא כי

היה ונלכד בעונו לזה אמר אל תחוש כי הן אמת כי בפה גס שיהיה חנף

ועונו מתעהו שיחשוב כי הונו הצילי *

הבה יש יוס עברה

ויוס פועל העברה כי זה דרנו יתברך

כי על דברי

עונות יקצוף ה^היס ויגוור על חיש להביא עליז רעת או מיתה ולא יביאנה

מחניף חת רעיו

ובלתי מספר בגנותם עס כל זה ישחית רעתו לומר כי

רעהו רשע שכמותו נשחת ורשע היה למות ועל כן מת ולא לחלץ צדיק חך

ביום ההוא רק יאריך אולי יתקן זיקרע גזר דינו אמר כי לח יועיל הון אין

זה יאמר בפה לבלתי החזיק טובה לצדיק בפני השומעים אך בלבו ובדעתו

כי אס אף ביום

בפנים הלא יכוה וידע החמת וזהו ובדעת כו' כלומר בלבו ובדעתו הוא

העברה שהוא קלליתקןטרם יחמץ חך צדקה תציל נס ממוח כי אף
בהיות כבר יום המות והיא עליה כנר תוכל להצילו ממנה וכעוכדא דבת

לומר צדיקים יחלצו ולכן צדיק מצרה נחלץ ובמקומו מת תרשע בא! פן שעל

צריך לומר כיוס המוח הוא יוס בא אל הפועל הגזר דין

ר עקיבא כי ביוס המעותד למות הצילתה הצדקה *

או יאמר תומת

וכו׳ לח יועיל וכו' כי הלא דרכו יתברך להרים מכשיל מדרך עמו ואס כן
מהראוי היה כי תומת ישרים תנחם להצילם מכל רעה

ירי כן ידע האמת ותוחלת חונים תאבד (י)

ושמא תאמר ומת בצע במה

שיודה בדעתו ובקרבו אס בפת יהפך וטוב טוב היה במוח רשע והנשארים
יזהרו ולח בהסתלק הצדיק לזה אמר בטוב וכו' בברכת וכו׳ לומר די לנו

ושלף הבוגדים

מה סיודה הרשע האמת בלבו כי לתודות גס בפת לאתיחלולאתקיהזה

ישדס ובעשותם להעשיר הסלף ישודדו על ידו וידעו כי יש אלהיס שופטים

תודות בפת אף

בארץ ויהיה כן

לכל הבוגדים ולא לקצתם

ממנו כי זה אין תקנת כי זה דרכם

כס :כמו לבלתי

(ד) לזה חמר הנה גס שלא

המפורסמות ואביא לך מופת לוה והוא כי תנה אין ספק כי בטוב צדיקים

יעשה כן הוא יתנאך כפרסום הלז יעשה קרוב לו והחי יתן אל לבו כי הלא

מטובם לכלל וההפך ברשעים כי באבוד רשעים

לא יועיל הון שמקבץ הבוגד ביום עברה וצדקה שעושה התם תצילנו ממות

כהנהו עובדי

דגמרא

דבת ר'עקיבא זדשמוחלואבלט

ומשם

ילמדן

להתרחק וסור מרע לעשות טוב זכי עושה רע רק רע בעיני ה ושעיניו

לז (ה) אפשר

חעלוץ קריה כי ייטיבו

דנה לכל ההמון כי זה דבר מס־רסס

(יא)

וכן בברכה ישרים תרום

קרת תם ישרים הטובים מסתם צדיקים כנודע שתם הגדולים מז'כתות
שירבו להטיב לזולת שתם העישיס לפנים מן השורה כד״א ועשית הטוב

בנאמני ארץ להיטיב להם :

והישר ואמרו רבותינו ז״ל זו לפנים מן השורה סעל כן תרוס קרת כי כל

דהיינו דאמרי אינשי שב בירי לשלמנא וחדא לעביר

אלה מפורסמות הנה וחף על פיכן אין תקנה שיודו רשעים כן בפיהם

ביש כדאיתא בסנהדרין על שבע יפיל צדיק וקס כי

בפירוש ואדרבה הנמצא בפי רשעים הוא לומר תהרס כי בברכת הישרים

הצדיק ניצל מרעית רבות והרשע יפול באחת וזהו צדקת תמים היישר את

כצ הדרך מכל מכשילות מתרגשי׳ אך רשע ברעה
א׳ שעשה יכול רשע (ו)

א' יפיל ווה׳־ וברשעתו

ושמא תאמר הלא נהפוך הוא ני הכה אדרבה

ההרס קרה וזהו ובפי רשעים

ההרס הנס כי אין

דרכם להודות על

האמת בפירוש נס המפורסם לכל ואס כן די לנו במה שבלב! !בדעתו יודס

על האמת ולא נחוש על מת שלא יודה בפיו ובשפתיו :

דן □

* ;1

ב

(ה)
יאמר

או

רב פנינים ביאור משלי יא
יאמר מעין הקודם והנא

כי הנה ידוע מאחר התנא מצוה נורר־מצוה

ועבירת וכו' והקשי :שלמה בחכמתו ואמר הן אמת כי טיב הדבר שצדקת

קמים אשד היחל כה נעשית מציה תישר דרכו לעשות יותר אך עבירה

למה הגרור עבירה ויתקלקל דר□ רק וניפעתו הראשונה יפול רשע ולא
יאריכו לן (ו)

ני לא לז בלבד הוא

חת

הבלהי

עני

דרכם של

הנה זה

טוב

להחזיק

עשירי עס שלא לתת מעיהם על פני המיס וחס

אין משכון ביד הלוה ומה נס חס 7ל הוח נח מב
ערב הו בתקיעת כף שלא יעבור
מיום מועד והנה אס הערב יברח מן
הערנו'והלוה מלתקוע כף והמלוה
יתחתנו בלוה או עי

קשה שמתרבה טומאתו נו כי אס גס
לצדיקים שנתפסים בהרבות הרשעים
רעה חולה
עני׳ית כי הלח וו

ונפי רשעים תחיס :יב □יךעהוחסר“לב ואיש
תבונות יחריש :ע דולה רכיל מנלה־מוד• רואחז-
רוח מכסהךבר :יי כאץ תחבלות יפל־עם ותשועה
כרב יחץ
ריייייי״י # :י רע ;רוע בי־עיב זך ושונא תקעים
3וטךן :טי אשת חן תתלך בבוד ועריצים יתסנו־

על כן השיב

ח גומל נפשו איש חסד ועבר שארו
אכזרי  :יט רשע עשה פעלת־שקר וזרע צדקה

שצדקה ישריה הצילם מכל רעה ותגן
בעד עצמם וימיתו בעד

וולקס וזהו

ואלו ברשעתו

ונדוה □נדים ילכדו

היה טפל רשע לח היה מגיע לצדיק
מעשה הרשעים (ז)

ואמר במית איס וכי' לומר כי הלח

הוא יתברך חושב מחשבות לבל ימית

יקפוץ ידו מה תקנתו של עני על כן
אמר שלמה הנה הערב לא יאסס כי
הלא רע

באופן יקוץ מהמצוה ותהיה לו באה
בעבירה ואשר הלוה שונא תוקעי' אס
הוא □טח

לומר אשת חן

(טז)

תתמוך כבוד כלומ'אינני נשבע כי גס
שלא עוני העשיר וינעול דלתו הנה
אשת חןלי היא האשה הבאה אלי שלא

של תיקון

יחוש לזה הוא יתברך בהיות כיפר לצדיק רשע לוה אמר ותוחלת אונים
אבדה כלומר כי הוא יתברך יידע העתיאח נהיות שתוחלת אוכיס אבדה
ם:׳ן בו תיחלש לשוב ולא יצא מזרעו טוב חז צדיק מצרה נחלץ וכו ,מעין

לח

לשלס מביתו

מ״י פניה כמחמת ממוןאו מחמת יופי

לכן ית־יך לשלח ימות רשע חולי ישוב כי יש תקזה ושמא תאמר למה לא

ענין מרעה עס המצרי שפנה

רעזחזתכי

זירוע שני׳אח״כ לשוב ליפרע מן הלוה

לובתקית התשובה חהו כמות הים

פה וכה בכל הדורות הבאים ממנו ולא

דתה צחת ממנו דבר טיב אזויך וכו

ירוע שהן ב

ערב זר א'כי יצטרך

שכר

אדם חייב רק ימות וכחי על כן יאריך
עודנו רשע תחבד תקוה

בידו

נהלואה

בל ימוט ויצטרך

(יתר הכתובים על הדרך הקודם

ז

וכיוצא רק מפאת חן כי היא יתברך
נתן חני בעיניה וחינה בעיני שהוא ענץ הזווג לש״ש ואדע כי תתמוך
כבוד ולא תקפיד אס אעשה שבתי חול לבלתי הצטרך לבריות וע״י כן

ועריצים הס העשירים יתמנו עושר בקפוץ ידם מלהלוות לתמוך עשרס
בל ימוטו כי לא אחוש כי אשת חן תתמוך לי ככזד יתחפה על נמיותי הנה
אס שונא תוקעים בוטח בוה אך טוב (יג) אך □חת שלא ירעיב ויסר ף
עצמו כי הנה גומל נפשו וגו' והוא כי ג מדות הן יש אוכל למעדנים למלא

ולא חתר את רעהו אפשר שהו'

בטנו ויש לקיים נפשו בנופו ויש מסגף נזפו ומרעי□ והנה הלל הזקן באז'

כמד א ואמר פרעת לבבי ישרחל שהוא שידבר
עלייס ולא ממנו אליהם כן לרעתו פת יהיה שיבזהו בדבר עליו דברי בזיון

לגמול חסד עם נפשו

(יב) הנה

אףלח ממט ואליו

מאומרו לרעהו

רק בפני זולתו והנה ב

מדות ביעות

השומעים יש

מחריש מהגיר אשי■ שמע לא למי שכיות המנות ולא לאתר ויש מגלה לאחר
ולא לו והנה כל ח מתנצל לתמר לח פעלתי חון זה יאמר אני החרשתי ווה

יאמר גס כי לא עצרתי כת להחריש הלא לא הגדתי למי שנח' עליו אמר
הנה תגיד גדרם השר □ לרעהו

הוא חסר לב באמת שלא שת לנו שיודע

הדבר וחיש תבונות יקרת המחריש לגמרי (יג)

הסוד גס שלא יודיע הדבר

למי שנאמד עליו רק

לתלמידיו יוס יוס

לימדם דעת יבחרו בשנית לעשות חסד עם נפשו כדי סיפוק כלכלה בגופו
וגעל בשני קצות מעמד

הראשונה למלא הגוף

דבר כתחבולה

מכס :ומחפה

ושטיי טעמים לשים

מר למחוק לכסות

הרע מפני השלום (יד) ושמא תחמר הלא גס וה האחרון

ערות הלשון

חשר לא טוב עשה שתתסלת שקר כיזב

לזה אמר אל תגנה התחבולה כי

הלח בעתה יחישנת תיש וכשר הדבר כי הלא באין תחבולות יפל עם

*

יהיה דקדוק הלע כהפך שכז לרעהו שהוא שכז לו כפניו ואס

(יב) או

רעהו הוח חיש תכונות לא כלבד לא יעננו כי אס יחריש
לגמרי שלא יגלה לזולת חף כמתרעם שאינו כבידו לגלות שערב איש אל

לבז לבזותו ועל דרך יה הולך רכיל מגלה סודו כאשר יבא בס״ד :
ב (יג) או

יאמר ענין מתמר החכם

כי איש היה שגילה סודו

נפשך כי

ונס בשלשית תגעל כי

בחסר כל הנה זה יקרא

אכזרי יחיש

גומל נפשו חיש

עוכר שארו ומסגף עצמו

כזהלאיחוייב

מלימנעמלישבע

ישלח ברכה במעשה ידיו וישלם את נשיו אשר הוא נושה יו :
(טי)

יאמר כי אס ערב איננו על כי רע ירוע וכי' כמדובר

או

זהמלוה שונא קזקעיס ולא יחפוץ ללוח על ידי תקיעת כף

שישבע הלוה ובוטח העשיר שלח יענש על נעילת דלת באומרו תצא אשתו
עדכנית כי הנה מה שרע יריע הוא אשר ערב זר כי הלוה לא יקפיד על
צרת הערב כי זר הוא (טו) אך אשה אצל בעלה היא כבשרה ולכן □טח
שבלתי יעכש באומרו אס אשת חן של לוה תתמוך כיוד ולא תערב לו מפני

הכבוד בל תזדלזל
להלות

(יז)

בב״ד נס עריצים הס העשירים יתמכו עושר וימאנו
ואז את שדוד מה תעשה כי תצטרך לבריות אל תסגף
מהזולת כי הנה מה

עצמך באמור כי רע עליך לקבל

עושה את נפשו הוא גומל ולא את נפשך כי יותר ממת
העני העני עישה עם לה וזה טוב מלעגף עצמך

את

חסד ולא

בשעת דוחקו ומה נס ביודעו שע׳י מלאכתו יוכל לקיימה ויבטח נשם ה

הלח לא יבצר מהשומעים הגיד דבר כי חברך תברא אית ליה כו׳ חך נאמן
רוח ונפש יחמ יקרא מי שאין צריך לו׳ שלח יגיד כי אס גס שבתודע הדבר

מאמר שלמה בחכמתי מן השלשה

שלשתן וזה

ממחציתם תקח לגמול חסדעס

והולך רכיל יקרא מגלה

שמגלה הסוד בלבד כי

בלכתו לאכול לחס שהיה הולך

(טו) או

רעירועכו' ולכן אין

שאיש חסד הוא
שלה עושה עסי

כי עוכר שחרו הכזרי

איש יערכנו והלוה

שונא תוקעים

רעהו וכת רעהו וסיפר לזולת עד הודע הדבר לרבים
זכשמזע התיש חרה לז עד מות ויאמר אל רעהו למה בגדת בי ותגלה סודי

בגטח בעשרו שלא יצטרך כדי שבגלל הדבר ילונו ולא יתן גס
בשבועה (טז) ואשת חן של לוה אינה רוצה להתפרנס רק לתמוך כבוד

ודברים שביני לבינך נשמעו בין החיים ויען ויאמר לו לא עלי תלונתך כי

שהורגלה בית אביה כי עולה עמו וכו' ועריצים יתמכו עושר אצלם לבלתי

אס עליך כי הלא ממך למדתי ונשאתי קל וחומר ומה אס פלו' שנוגע אליו
הדבר

לח עצר כיי לעציר במלין ולא היה נאמן לעצמו

ויגדאלימהגם

עתה אנכי שאין הדבר נוגע אלי כי איך אהיה נאמן אל זולתי נמצא לפי זה
ני בצד מה המגלה סודן יקרא הולך רכיל כי הוא היסב להגלות על ידי

רעהו ווה יתכן אמר שלמה בחכמתו דע לך כי הנה הולך רכיל יקרא מי
שמגלה סודו לוולת שאינו נאמן אל לבו כי הוא היסב יגלה שומעו כי עצור

נמלץ מי יוכל

אחרים נאמנים לז *
שחין צריך לומר

אחר אומרו

רוע מגלה סוד תמר ראה

תשועה אחר שיעצו

ואינה יורדת וילך יתרפס זיפרכפנה לפי כבודה ז

בעצם יקרא מי

(יד)

מכסה דבר

יכסה בל

באין וכו'

עד היכן יד גלוי סוד מגעת עד

אבדן ונפילת עם או העדר תשועה כי הלא כאי' תחבולות יפול עס והיות
תחבולות איננה

ני אקשארו ן1א אשתו לא יוכל לצמצם אותה כי הלא יקרא אכזרי עולה עמו

ני הלא סתם פעולת סרשע גס בהראותו שעושה טובה היא פעולת שקר

מה שהוא דבר בעלמא

יורגל לגלות גס הוד וזהו ונאמן רוח מכסה דבר :

אכול

רק לגמול נפשו לקיימה בגופו ולבלתי הרעיבה אך

לעכור שארו

אינו נאמן היאך יהיו

חו שעור סוף הפסוק ונחמן רוח

מה שהוא סוד כי אס

לצמצם עצמה אמר כי לא יוכל כי הן אמת שאת עצמו יוכל לצמצס ולבלתי

מלת שנד היא כמה דחת אמר כל עושה שכר
ם (יח) אחשוב
אגמי נפש שהוא כענין ויסכרז מעיינות תהום
זהענין ראה נא מה גדלה מעשה הציקה כתקנה בי גס הרשע ישובח בה

כי אשר הוא נחמן רוח כלומר אל רוחו ולבו

נקרט אך הבלתי מכסה הוא כי גס תל רוחו ועצמו

הלות בל ימזט עשרס (יז)

מה יעשה הדל ההוא האס יוכל לכפותה

רק ברוב יועץ

כלומר ולא ברוב

שתראה טובה והיא שקר

עלפי הכונהחמנס

אס פעולתו היא שזורע

צדקה שהוא בשתי בחינות ח שמפזר במקומות רבים כזורע מבלי פיות
אל משוא פנים רק בכל מקום המצטרך שנית שהוא מכסה ומסתיר
כזורע שמכסה בעפר כל מה שזורע כן מפזר
שפעולתו אמת זיסכרז

מתן בסתר אז הכל יודו

פי הכל מלומר שעושה פעילת שקר

וזהו שכר

יועצים כלומר בהתאחד כלס בהסתר דבר כאיש אחד ולא בהיותם נייחד

אמת שיסכרו וישקו שפתים לומר שפעולתו אמת (יט) והטעם הוא כי כן

מרוכיס שלא יבצר מאיש יגיד לרעהו וחברך חברא אית ליה וכו' עד יודע

צדקה לחיים כלומר כן כזורע הזה

סודתחבולותס

אל שכנגדם ואז יתחכמו לבטל התנכלותם

עדיפילוס

במהמורות בל יקומו:

לט

(טו) הנון

א׳ממצוחהתורת היא להלוות

שמפזר ומכסה היא הצדקה הנותנת

חיים לעישיה ולכן העושה כן לא יחשד ואס חס ושלום עם עשותו כן כונתו

רעה להיות מרדף רעה להורות חסידות למען יבטחו בו ויחמוס ויעשוק

לעניי ישראל וגס

אז הצדקה ההיא עצמה שעושה תהיה לו קטיגור ותגרום לו מות כי תחת

היותה

רב פנינים כיאור משלי יא
היותה לחיים תתהפך לו למיתה מהו למותו

(ך) ושמא יאמר איש הלא

הטעם לשכח אז טוב וישר הדבר

לא
(כג) ושמא תאמר הלא גס הצדיקים

לא ימלטו כי גס הס ינערוזיכשלו בתאות אשה יפה כי תאנה היא לעיניס

פעילתו סונה מצד עצמה זנה ייחסו עניי עמו כמתן בסתר ואיך תתהפך
לו מחיים אל המות לזה אמר תוענת ה עקשי לב כי נס שהפעולה טונה

וידמה להם למשיני גבול עונג נפשיי בקחתם אשה יפה לאשה על כן חמר

יתעמת ה על עקשות כונת הלב לעומת מה שהוא רצונו שהוא תמימי

על כן אשת יפת

דרך כיושר ■לבב

מכלי

פנות

אל

שגראמת  :י*
לכות : 1ד תזיעבתיהוה עקשי־רךב^צונו

מתנוקס:ב (יח) או יאמר מאמר

כמדרש משל על מראי

רבותינו ז״ל

טלפיס

ומפלגא

נחיזזרין

גייפה

כן יש רשע

פעולת שקר

ורמאז׳מעול זחזמץלהרבו׳לז ואחרכך
וזרע צדקה מאשר

יקנץ

להראות

הכל לאמר שפעולת שקר #ר יעשה
היא פעולת אמת שלמראה עיניהם
ידינוהז לכף זכות

(יט)

לפני קונו ית איננו

אך

אמתית

להיות

המצוע יש יפזר

זינזנז יותר מחומש ויש פחו׳ מהראוי
לו ואין מקרי המכזכזיס שוה כי יש

יריקו ל 1מן השמים

שכאשר יפזר כן

עד כלי די כאשר רכז מעשיות ספרי
רז״ל על זה ויש לא יוסיפו לו ועל כן
צווחכמיס

מחומש

חל ינוכו יותר

פן יעני על כן חמר שלמיבחכמתו לא

אותר לךתפזר יתבזבז ונטח נה יעשה
לך נס ומן השמים יריקו

לך לרוב

כי חולי לא תזכה לנש נגלה כזה וגס
לא אומר לך שלא יעשו כן רק הודיעך

כי יש מפז'

כלס

שמרדףרעה כזריעת צדקתו שעל ידי

ונוסף  ,עוד יש אך לא

כלומר לכן לא תבזבז על סמך

ני אין הקצוות שוות שלא תאמר כאשר ימצאו כ המקרים

צדקתו תמשוך רעתו ואין מוחה שלצדיק יחשבוהו אדרכה תהיה לו למותו

זה אך דע לך

כי תועבת ה׳ עקשילב כמפורש נקידס עוד דקדק כי הצדקה
הישרה נותנת חיים כוללים לנותן ומקבל כי יותר ממה שנעל הניח עושה

בנזקן יותר מהיום כן יקרה לנמנע מלתת מהערך הראוי ל 1כי יש יחסרו
מהראוי לו על מושכו ידז מהראוי לו ויש שלא יחסרו לו כי אין זה רק ודאי

• עם עני העני עזשה

עם כעל הכית זזה אמר

יחסר לו :

מא

(כא)

לחיים סתם אך כמרדף

אך זכות המקכל המזכה

רעה הזא למותו של מחן עצמו

אמרו

את הנותן לא

יאסרו

מאשר לו כמקרה כעל השדה

(פוחת ממעשרותיו ומן השמיס פחתו

והיה בכל שנה הולך

שירש מאביו

לו מהיוצא השדה שנה שנה עד שלא

רבותינו ז״ל כל המרצה מעות

הוציא השדה רק שיעז' שהית אביו נותן מעשר ובאו קרוביו כעכו׳ הרעימו

לא ינקה מדינה

לכושי שכת ואמר להס מה ייס מימים ואמרו לו לשמחת כהונחך כי נעשית

לאשה מיד ליד אפילו צדיק כמשה שקכל תורה מיד ליד

כי הלא גס משה מזרע

כהן והקכ״ה כ״ה כנזכר לרז״ל על פסוק עשר תעשר כו׳ וההיקש לכל איש

צדיקיס נמלט

ואיש כי כל אשר יפחות פזחתין לו יזה חמר וחושך וכו'לומר גס כי נמפזר

עצמו כלי השקפה אל

יש מקרים שונים אך כמי שחושך ונמנע מהיושר לפי ערכו אין כן רק
מקרה,אחד והוא שודאי יחסרו לו וזהו אך למחסור כלומר ולכן השמר לך

קרה ליוסףשלהיזתו זרע יעקב נמלט שנדמה לו ככואות אכיו וישוב אחור:

(כה)

ואל יעלת על רוחך שמה שנוסף עוד כעולם הזה למפזר הוא

עוד יתכן יאמהנה לפי דרכן של נני אדם הנושא ונותן מיד ליד לא ינק רע

שכרו

של גיהנס והנה כמו זר יחשכ לפי זה סוף הפסוק
צדיקים היה ואמר שלא ינקה רע
אך אפשר כי אומרם

ואיך ישוב יאמר שזרע

צדיק כמשה

הוא מפאת

מולידיו אך אס יהיה זרע צדיקים שידמה לו גס נזה

נמלט מהרע כאשר

קו לקו עד עשזתו רעת העכירה כפועל אמנם אס הנושאים ונותנים מיד

ליד הס צדיקים חני אכטח כס

כי נס שלא יכצר מהם עון

הרהור הנה

או לפחות לחומרו כי דע לך כי העיקר הוא לעולם הבא ני נפש

ברכה היא המקבלת כרכה כעולם הזה גס תדושן כעולם הנא וכמאמרם
ז״ל מס׳ כתרא הנותן צדקה זוכה ורואה פני שכינת

שנאמר אני כצדק

זרעס הוא טיפת זרעס יהיה נמלט מלהתגאל שלא ימשכו עד שכוב אותת

אחזה פניך וגס החומר יזכה לכך כגוף ונפש

שככת זרע כי טיפת זרעס יהיה נמלט כאשר קרה ליוסף שגס לאו'שהלן

הוא החומר הנותן זמרות כידו החומרית גס הוא יורה כהיותו לפני
השכינה יורה כידו לומר זה אלי והוא ענין נודע מרז״ל לעתיד לבא יהיה

ולעתיד לכא וזהו

זמרוה

לעשות מלאכתו עמה לא נטמא טיפת זרעו ותשב כאיתן קשתו (כב)
והטעם כי הלא נס שעיני נשר יראו אשה יפה זהלכ יחמוד לא יגמרו

הקב ה ראש חולה לצדיקים ויהיו מראים בחצכע ואומרים וה אלי ואמר כי

איכריו כי הלא זה יתנו אל לכס לכלתי יחטאו כי נזם זהב וכז׳ והוא כי הלא

יד נותנת ומרות את העני תזכה להראות כחצבעה לשכינת וזהו גס הוא

לב האדס ידיחנו מהביט אל האלהיס אשר אסרה

* גס שיצר

זשאחרית

יורה כחכמים ואמר יורא כחל"ף לרמוז אל היות ההוראה 1

מרה הלא מלכי• אלה אסר עיני שכלו פקוחות יראה וירחיק ממנה כי הנה
שלשה המה בחינות אשה יפה א׳ בחינת עצמותה

ב בחינת יופיהוטזב

יחידו של עולם

שיורה כו כמדובר :
דרכן של כני חדס־כי את מונע נר ואינו משניר לכל

□ג (כו) הנה

מראיתה אדמדמת או לכנה ג הנאת טעם כיאתה והנה השס לכו אל
עצמותה הלא יקזץכה ותמאס בעיניו כי הלא כאשר דמו אותה רכותינז ז״ל

עם הארץ מאוצרות דגנו שיקנוהו לחוס שיפרע הוא
יתכרך ממנו ואפילו עונריס שנמעי אמן לדעת רז״ל כמת דאת אמר

כן היא חמת מלחה צואה ופיה מלא דם ומה גס כי יזכור נדת דותה וכיוצא

כעוללים לא ראו אור או כפשטו

נמשל רז*ל המשילה

שלמה לחזיר שהוא פי מלא צואת

כצואה עיברה דמי

כי פי חזיר

והיופי הדנק נה

שפיו וקרנו שוים

לכל מראה עיני כל

רואיה ידמה לנזס זהב שנאף חזיר כי הנזס נחמד למראה וקרב אל מקור

משחה פי החזיר והבחינה הג׳ איננה דבקה כחשה יפה
מזולתה כאופן

בכעורה

שכהסיר בחינת

ני הלא לא יחסר

טוב טעמה מאשה יפה

על כי גס הוא

וישארז תרי מנו תלתא מציאות עצמותה ויופיה מי פתי יסור

על כללות כל המלכות

וכרכה לראש

משכיר (כו) אמנם לא זו הדרך טונה לפניו יתנרך כי יפיל נשחת מוסר

דין על תכירו שהוא נענש תחלה

לכן מי שהוח שוחר

טוב משחר אל אל

כראוי לא יבקש בתפלתו יצר הלה את מונע הכר רק יכקש שנהיה לרצון
לפניו יתברך וז״א שוחר טוב עצתי היא יבקש רצון

חל עצמו ולא רעה אל

שיעדו כי הלא ודורש דעה מאתו יתברך על רעהו תכואנז אל הדורש כי
יענשתחלה□ :ד (כה) אמר

אס המונע בר הנזכר

ולא ישכיר

לעס הוא בוטח בעשרו שלא הכא עליו צרת מאשר יקכוהו לאוס כמקרה

אלי ה ולא יחן אל לכו לאמר היתכן ידכק איש עצמו וכשרו ושפתים ישק
פי חזיר כצואה עוכרת או כמיץ אפו למען על פי דרכו יגע עצמו ונשרו

השליש כימי אלישע הנביא יקרהו שצדיקים ישכעו והוא לא יראנו וזהו הוא

כטס והב אשר באפו והלא אולת תהיה לו וכלמה כי הן לו יצוייר היה לוקח

יפול כעצמו ולא עשרו ורוב דגנו אן יורשיו אשר לא חטאו ולא תדנק קללת

למשש נזם ולהנ*חו יתלכלך

הלאום אל כנת כי יכין רשע וצדיק ילכש ולכן אין עושרו נופל כי זכות כני!

לאהכת יופיה

כניו הטזכיס יהין

לקח טוב

אך הנזם ממקומו לא ימים ואיך

כצואה כ; הדכר הזה

כי הלא הקרב הקרב אל אשת יפת

שלא חטאו שומרו וזהו

וכעלה שהוא

שומר לפרי כך

נמצא שלתתחכר נגוון מראית הנשאר כת ילכלך עצמו נחמת מלא צואה

כשומרים לממון אביהם וזהו וכעלה צדיקים יפרחו כי כנפלו כי יכין רשע

הטעם

יאמ׳ כי זה דרכו יתברך כי את הבוטח בעשרו כמדומ

וזהו מס זהב באף חזיר היא אשת יפה וזה כהסיר מכלל נחינותיה

מהו וסרת טעם כלומר כאשר ישולל ויוסר טעם הנאת כיאותיה על כי גס

י

מב (בז) הנה ב'

מדות כיוצחיס ממד'

לראש משייר " :שחר טוב יבקש רצון ודרים
רעהתבואנו :כח נוסח בעשרו הוא יפל וכעלה
צדיקים עךחו :כט עכר ביתו ינחל־רוח ועבד איל
לחכם

שאמתח הצדקה ,כמה דאת אמר כן
דכרח הוא לחיים זת שאין צדקתו
רק של רמאות

חת אשתו :

מישראך־למחסור :ני• נ^ע־כךכה תדע! ומרוח
גם־הואיורא  :י כי מנע 3רי.קבחו לאום וכרכדק

סלפיס שיראוהו שהוא מהחיסכרו פי

שוהכינמקזס

כל כך יחמדו אשה יפה שיקוו מתי
תבא עברה על נפלה וימות לישא

יךלידיאץנקהךעהרע
תמימי דרך  :כא
צךיך(םנמרט :כב מם זהב באף חדר אשת
וסרת טעם  :נג תא;ת צדיקים אך־טובתקרת
לעעיםעבדה  :ני' מפזרונ1סף^!ידוח^ך

לנישייא כי יש עושה נאשה הנואפות
נחחכן תפוחים ומחלקתן לחולים
עושה

תאוח צדיקים אך

טוב שהוא לבלתי חמוד אשת הזולת

יקיזו להם לא כן הרשעיהשאדרנה

היא כבלתי יפה זיושקף אל כ הבחינות לנדנה ".

אז יאמר וסרת טעם

כלומר אס כן איפה לא יקח איש אשת כי ישקיף וירא הבחינות הנוכרי,
ותבטל מצזה רכה עד מאד לזה אמר זסרת טעם כלומר לא אמרתי אלא

וצדיק ילבש :אי

לו שלא ימוט לעולם ובלתי מחשיכ את עשירי כשרון זד לי ממון כי יאבד כל
עושר שלן ויביאהו לידי צדיקים אשר כזה

כי יברכם ה ויהיו עליז סחרה

זזהו כוטחכעשרו הוא יפול כעיני וכעלה אסר הוא שומר לפרי ומחסה
ומסתור ליושכיס כצלם כן יפרחו צדיקים להסתר הנז' אשר כטח כעשרז

טעס וטענה אל הדנקך בת רק לתאזת * אך אשר יש כה

כצל הפרחת© כיתר עניי עס (כט) ואמר שכ״כ ישכרהו עשרו כי גס כי

סעס שהוא לקיים מצותז יתכרך שלא העשה על מציאות המעשה רק על

אחר אשר עכר ביתן

באשה ש^

יתחששלאקסודמעליזגהות

הרות שקנה נו כי

בכטחו

רב פנינים ביאור משלי יא יב
מרח! בעושרו לא יכנע עדין החח צדיקיס

כי אס עודנו מחזיק בגאותו

גסות הרוח באות

נח! כן לח נשאר לו לנחלה רק

הלהס תדסיוני וחשות

יידע נלג1לי סבתם זלח״לרעהס זה הזח מפיזת הנפש!' עצמן (ליא) וגס
על עוצם הייסורין לצדיק ההוא ניחוחו כליון בניו הלא קקשת ותאמר הן

וחניהיית• בעל הזן רב ואלה חך דל־ס היו כינס שנאנד הזהב הלא נשחר

הכבוד יזהו עוכר ביתז ינחל רוח וכן ינחל רוח עבד
לבזות חכמה כד״א חכמ'ומופר אזילס
דחשנהיותו

לחכם

עכר

לכלא

יקנה החכח' ממנו וינחיל חת מקנאה

כקו' הלא

על הזולת

שמשתי חכם

שהוא אחל שתוארו

נפשו׳ זרע רשע וחוטא כלומי־ מי

פרי צדיק עץ ח;ם ולקח נפשור־ז

שהו' רשע ותתמיד כהתה תמיד לחט'

דתן צדיק כארץ ישלכם אף כי־־ךשע

זהו אוח וחוטא כי בזה לא יקל לשוב

יחככרלב  :ל

חכם :לא

שנאמר

גדול ומי כמיני חשוב ונחמד נמצא כי
ריק היא מחכמת ומוסר כי אויל קוא
נחה אותם ונשחרלו הנה!ת רוח כי

כמקר'

הנו'

עוכר ביתו

צדיק בקרץ ישולם נשונו כל שכן רשע וחוטח כי ק״והזא

 .וחו־*א

יב * אהב

•
טיב יפיק רצון מיהוךת

אז האיש ההוא שבטח בעשרו ועתה
ינחל רוח כי ריקה נפשו אזיכנע
ויעשה עבד החייל ההיא לחכם לב
החלה חת הנולד

ללמוד ממנו בל

מה

(ל)

ארב־ך□ ופי ישרים יצילם :י הפוך רשעים ואינם

ובית צדיקים יעמד :ח לפי שכלו יהלל־איש ונעוה-

לב יהיה מח :ט טוב נקלה .ועבד לו סמרתכבד
" וחסר

לו עהמתרגשיס י.

הנה

וכרקב בעצמתיומבישדת :ה מחשבות צךק;ם
משפט תחכלות רשעים מרמה  1 :דברקרשעים

ידענו

כי

לי על

כך

־.

אמנה אל תשית

אך

(א)

ואיש מזמות ירשיע :ג לא־יכוןאדם כרשע ושרש
צדקיס כל־יסוט :י אשתחילעטררתבע^ה
או

שיאריכו

לב ולא תעצב אל

מוסר אהב דעת ושונא תויכהרת

בער :ב

גס הוא

יאמר כי אחר שביטא בעשרו
הוא יפיל והצדיקים יפרחו

שיאות ילקחו

לבך

פן תשכח

תורתך

ויטפס

דעתך כי אוהב מוסר ומקכלז באהב

אוהב דעת כי כזכות ייסורי! תוכה
לתורה כנודע שהינה באה רק על ידי
ייסורימההפך אס קשנא הייסורין
זקעצב חל לבך כי שונא קזכחק הלא
יפסיד חכמתו יישאר בער ולכן הזהר

זהסמרפןתשכח (כ) ועל השנית
פן חבא להר הר חלילה שמור נפשך
מהד כי רחת תה כין הסובל ובלתי
מהרהר לסהרהר כי הלא סי שהוא

טוב כלתי מעקש ומהרה זולת כפרת

׳*נ! יק חוטב
פרי מעלליו בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הנא והלא נגד עיננו

העון בייסורין עוד יקבל שכר
סבלנותו זוהו יפיק רצון מה או שע׳י
קבלי מאהבה יפסה׳זדון עונו רצון וזכות במאמרנו על כי נרצה עובה והיא

צדיק נכ״ת במיטב ימיו ואיה פירותיו וגס המהריך ימיס כל ימיו מכחנביס
לכך חמר על האחד פרי צדיק עץחייס כיהן חמת שפרי מעשיו יאות

מסקנה דגערח

יהי :לו עץ חייס גס במקום אכילת הפירות שהוא בעולם הזה חלח שלוקח

נפשית הוי♦ יתברך חנס יודע עתותיו כי יודע בעל התחנה אימתי ילקט
ת זניו (לא) ולא די שלא תקפיד אלא אדרבה תש; ק״ו לומר חס לעושי
רצינו כך לעברי רצונו עלחחת כמה וכמה כתשובת יוסיקיועזראל

כאן מאהבה כה; מירחה

מתהיה נעשו זדונות כזכיות .

מירחה בעם! כשגגות וזהו כי נרצה עונה כי נעשה הע ן רצון במה שלקחת
מעצמה מיד הי 1כ '1שהוא מאהבת וזהו יפיק רצון כי' חמנס אשר הוא חיש
מזעות מהרהר אסר

מד .תיו יתברך חלילה הלח הלל

שלא יכופר עונו

בייסורין כי חס שנס ירשיע ויוסיף על חטאתו פשע ויירש תרתי נהיכס
הייסורין פה וגהינס לעתיד (ג) ושמא תאמר ומה תשיב על תוכחתי

המאיני קרובי בהוליכס אזקו לידון וזהו הן צדיק בארץ ישולם אף כי רשע

דע לך ב הנחות אחת כי לא יכין חדסברשע כי לא תכזן זרעו שנית כי נס

יבלחישב כי חס עידנו חוטא שהוא הק"ו בעצמו :

שאמרתי שיש צדיק הולך ערירי הוח שחין לו רק-זכית עצמו לבדו הךאס

יב (א) וער

כי חזלת יד צדיקים
השנית כי תרח
החלוקה
ומה גס תופשי התורה כי לא לחכמים לחס תקוץ

ים לו זכות ב צדיקים

שתוק ואביו היו צדיקים שבמצח זרע איש זה שרש

של ב צדיקים בל ימ!ט

(י) והס תראה כי כהפוך הוא לעיניך יהיה כי

והנחם כי זולת נקיון עונות־ך הלא בהס תזכה לתורה כי אוהב מוסר הס

אולי הרשע התוח מצא אשת חיל והיח עטרה נעלת כי תריממזהו ובזכותה

הייסירקאיהבדעתהואדעת התורה כנודע כי אחד מהדכריסאשר
אינן רק ע״י ייסורין היא התורה כי ע״י המוסר לעת אלהים ימצא ולכן

יכון ביתו ואס שורש צדיקים ימוט חולי פגע בחשת מבישת יהיח לו כ־קב
בעצמותיו לכלותו עד יאבד שרשו זורעו מפני רעתה וזה אמר חשת חיל

שונא תוכחת אשר יוכיחנו הלוה ישארבערשלא ישיג חכמה (ב) ושמא

זכו' וייחס חותה לעטרת על דברת הבנים שיכון זרעו כי בניס עטרה

תאמר הלא תלית אהבת דעת התורה והשגתה חל חהבת מוסר ולא כן

הדבר כי הלח

יכריזו חכס או טפש לזה חמר מי שהוא טוב

מן השמים

ויסבול עניותו לעסוק בתורה יפיק אל הפועל רצון מה אשר הוכרז עליו
שיהיה חכם חך הבלתי נותן

שנגזרה עליו במה שיהיה

חלקו בתורה אשר תתקיים גזרת החכמה

חיש מזמות ובעל

תבונה נמילי דעלמא והלא

ירשיע ליהפך חכמתו חל חכמת חיי שעה ויניח חיי עולם ולח זה הרצון
מה

:

(ל)

או

יאמר פרי צדיק הוא תלמיד אחד הוא עץ חיים

כאלו נטע עץ לחכול פירותיו שהן חיים ולכן מי שלוקח

נפשות רבות

סהככיסן תחת כנפי השכינה הוא יקרחחכס בעצס כי לעצמו נוטע
או יאמר פרי הנמשך מהצדיק שיראה וילמוד
אילנית רכות של חייס :
הרואה טוב מעשיו

הוא עץ חייס לכן לוקח נפשות שמלמדן בקוס עשה

לאבות כמאמרם ז״ל בבראשית רבה פס ׳ג

(ה) עוד טענה שנית כי מי

יודע מי הוא הצדיק ומי הוח הרשע כילפעמיעם לנראיס רשעים
מחשבות צדיקיס בלבותם ומעשיהם משפט ולא כנ^ה לעיניס שפעולתם
רעה כי כונתס לטובה הפך הנרחה כאשר רבותינו ספרי לנו מחיש שהית *

מגדל בלורית ובטכסיסי גויס וחשדוהו וחשבוהו לנוי והודיע מעשיו ולמה
היה כך והכירו כי היה צדיק גמור זלעימת זה יש לנרהיס צדיקים
תחבולות רשעיס כאומר כיצד מעשרין את התק שנמצא שצדקתו חרמת

לרמות את רואיו ווהו תחבולות רשעיס מרמת

(י)

ואל תתמה כי הלא

קרה שיהין דברי רשעים שהס באמת ארב ד 5ומחפיס ומיפיס עד שפי
ישרים בלבותם הדני'לכל חדס לכף וכוח ולח יבינו כי קחת הוראת

הדברים הטובים יש מצודה רעת לארב דס ובפיהם ידברו טוב עליהם
ליתציל© כאשר נתאנה יצחק בדברי עשו וזהו ופי ישרים יצילם את הרשעים

כ או יאמר פרי וכו' לומר
הוא חכם שמכ״ש שיזכה עד אין קץ :
הלא על דבר צדיק ורע לו רשע וטוב לו הלא תשובתו בצדו לנקות חלאת

הנה כתבתי לך

הצדית פה ומשלם לרשע חל פניו ליבידו חך מה תענה על צדיק קובר

איך חביב לפניו יתברך בית צדיקים מכל העולם כלו כי הלא בדיר המבול

טענות מסברא

(ו) והנני שם לפניך

ראיה מוחשת

את בניו וילך ערירי והרשע זרע רב ישאיר אחריו והלא לא תהיה רעת

השחית כל בשר עד בלתי השחיר נין ונכד וביה נח בניו

הצדיק בלבד בעילס הזה כי גס בעולס הבא לח יניח לו אס ערירי ימות וגס

העמיד לעד וזה אמר הפיך רשעים וכו׳ והוא מזמי־ס ו״ל בבראשית רבת

טוב הרשע ההוא לח בלבד יהיה כעולם הזה כי אס גס בעולם הבא כי על

הפוך רשעים ואינס זה דור המכיל ובית צדיקים יעמוד חלה תולדות נח
ע״כ ואס כן איפת מוטל עליך לשיס אונך כאפרכסת לשמיע תשובתי

ושלש ועודנו מחזיק תמיד ברשעו שתבטל טענת התשובה לומר שיאריכו

אסר שמתי לפניך בהנחה סהוא יתברך לא מבלתי חבב ורע צדיקים יוליך

לן אולי ישוב בתשיבה כי המתמיד כ״כ תקות תשובתו אבדה כמעט וזולת
הקושי מצד עצמו הלא שתיס רעית לצדיק מתרגשות אחד כי יהיה כל ימיו

אכיתס ערירים מן העולס חכות זבניס כניס לה :
כי אין להלל כעל סכל רב אס רשע הוא כ״א אדרבה
מו (ח) יאטר

מן התורה כי שמעתא בעיא צילותא ובבא

יותר יהיה לבוז באמור הליו מה רב שכלך אס נעוה
לבך ודעה חסרת להשכיל להטיב ולפי רוב שכלו יגיל בזיונו ושיעור הכתוב

ידי זרעו אפשר

ייטב לו שס ונס קכפל התמיהה אס הרשע ההוא שנה

סר זועף בעצב אל לבו ויבטל

ונשיהם ובניהם

לכלל כעס תורתו משתכחת שנית כי ח׳ו יבא להרהר אחר מדיתיו יתברך
חלילה יישחית נפשו על כן בא שלמה בחכמתו והניח הנחה א' פתח דבריו

לפי שכלו יהולל איס וכו נעות לב לפי שכלו יהיה לבוז כי לפי ערך שכלו

בטן למצא לנפשו מנוחה

או יאמר אל יתהלל חיש על פעולה טובה

לתקן הכל ואמר דע לך כי אין הצדיק צריך פרי

יערך בזקנו על העותז לנו *

כי רלא פרי צדיק הוא העץ חיים אשי־ לו בעולם הבא בונו׳ תורתו ומציקיו

רק לפי שכלו אשר יעשנה כי הלא אס יהיה נעוה לב כמדה ההיא אדרבה

והוא דעת ספר הזוה׳ עד שתמהו על הצטרך ייבום אשת ת״ח והשיבו
שהןא להביא נפש אשר מת בלא ורע ואחין לא היו לו לינס ולכן אל תתמה

יהיה לבוז (ט) תדע

ני הלא אס יהיה חיש עובד את עצמו במלאכה

בזויה לבלתי תצטרך לבריות ולעומתו איש מהכבד

לנלתי עשות מלאכה
סלז

לב

רב פנינים ביאור משלי יב
וזז ברעב לי היינו מהללים 'לפי הנגלה הלח נאמר כי

או רעה זולתה מה יעשה לני ירגישו ־־עיס וישמטו יתנכל לכליל בתפיכתי

אך

צדיקים ורעים יחד לצוד אחר כך מתוכם בחקירותיו חת הרעים ילח עיד

הנקלה אחר

כי אס שיעשה שורש והתחלת מנ:דקו מהצייקיס זחגקיאסיף ?מוחזקים

של עבדות יקרא נקלה

והעושה מלחיה

.־ מתגבר נקרא-יכובד

נ העריך כל פעילת תיש לפי שכלו

אדרבה נאמ־ טוב הוה

ר) לתמוך כבודו

שכוח ענד צו לעצמי ולח יתבזה בעד חחריס

לכל

לרעים להסתיר דבר וזהו ;ת־ ־שע מציד את הרעים ולכן ש רש והתחל ה

של נייקיס יחן במצודת! ;ברשעתו לא

י צט־ך לבריות מ ;תכבד אור שהוא

רחסר־לחם  :י

חש־ לחששיצה שכרו בהפש־ז כי מה
שנשכלו שי נקלה הוא כייר ומה

רשעים אכזרי :יא

שנשכלו של מתכבד הוח קלון שיצטרך

לבריית והין לך קלון ג־זל הימנו וזהו
טוב זכו'ממתכבד זכו' (י) וההיקש
כזה אס נדחה צדיק מרח על כהמתו

כנודע כי טרם יאכל

הואיאכילנה
יתאכזר הלא

עבדארמ״תוןשבע“נחכש

הבה ע״ראת

הצדיקים חם הרעים יתאמצו להכחיש

ומריחריק;ם חסר־לב :יב חמד ישע מצור רעים

הל  1כצדי כרשע יכה ויפצע ביישירץ

ושרש צדיקים יתן :יג 3פ^ע שפרתים מוקש רע

רעים אך מה יעש? הוא יתברך
למען הוציא מצרה צדיק יכשיל אין
הרעים שיכפלו כלשונם

וקדו ורוב

פעמים של; בכיונה יוציאו מלין יפלו

במהמורות כל יקומו והאלתיסעשה

לשמע לעצהחכם:״״ אויל ביום ;ודע כעסו וכסה

ירחה הרואי בלי השקפת כוונת שכלו

של צדיק ויחמו־ הלז

להיותו רשעחלמלח

ויצא מציה צדיק :יי מפרי פי־איש ישכע־־טוב
*
• .
• >•
•
׳ '״ . ,־ י' ׳ ס
■""'י
וגמולידי-אדם ישוב לו :טי דרך אויל ישר בעימו

כד׳א ינתתי עשב זכז׳ואזר כךואכלת
ושבעת ועל רשעים

י1ךע צדק נפש בהמתו ורחמי

למען יפטרו את הצדיקים וזהו בפשע

קלין

מצד הפעולה

ויה ירחם על בהמתו

שפתים שפשעו שפתי הרעים בהם
שפתותסנגד טוכותס ויגלו רעתם כפושעים שפתזתס בס מיקש
להוציא_____
_
הרע ההוא ניאחז הוא לכדו זיצא מציה צדיק או באיזה פשע שפשע כשפתיו

יודע צדיק

האיש הרע אוח! עון מכקש אותו שילכד נס עתה כשפתיו כאופן יצ" .מצרה

נפש בהמתי כל מי־ ל ז ישכל קוטן ערך נפש בהמתו כע־ך נפש כני האדם

צדיק זעתה עזציא הק׳ו לומר אס פשע

שפתיס של חיש רע מספיק לב

אך רשעים המ זבדיס נפשם הקדושה רחמים שלהם הואהחכזרי ולכן
בתחאכזר עליהם לטובתם לישרה אותם ולמען ישובו מדרכם הרעה

תועלות שמוקם רע וגם שמוציח מצרה צדיק

אכזרי יקרא החיש הזה

זגס חסר לב כי הלא איזה דרך בני אדם לרחם

כמוהו חו על בהמה שלמטה מסוגו

יותר על אדם

ויתחכזר על הנשים

אך בתשקיף אל הדכר לפי שכלי נאמר

רחמנות יחשב (יא) עוד חרחך כ׳זצבע כיוצא כחלה כי יקרה חיש כעל

שדה תבואות ומפני הכבוד לא יעבוד אדמתו כירן כי יאמר כי ח־ן זו רק
מלאכת נכים ריקים ויקרה שהריקיס ל ־ויוכלו או לז יתפצי על קרירות

הזמן
*זריעה

עד יעברו ימי

מפני כבודו ומי פתי יחשיב חת החיש הזה למכובד

היה מזה לפי שכלו

אנשים ריקים נחותים אל הדני* הוא חפר לב כחמור

מי שהן ־! עבד לו לנקלה שהוא

יתכן נאמרו טוב נקל? וגס

לבלתי נישות מלאכה כמבזה

ב!וי מאד ממנו טוב ממתכבד
וחסר לחם ־ .אז טוב נקלה

ימתין ער יעשנו העכד ממתכבד
אדם מתרחק•'מעבוד אס

כידו עם ה ות עבד לו כי לא

כעשוי מלזכתו
ה מפני הכבוד

וישמע לוי ועשה מה ששמע

אשד מעשה לוי הוא פרי פי ראובן אמר כי

אם נס וגמול ידי חדס ישיב לז וגס זה יוצא מאות

בפשע שפתים כוי כי
גס מפרי פי איש

אחר שבפשע שפתים שלא במתכוין יצחו כ תועלות

דרך רמז יאמר כי יש כני

כי יש כמה מצות יצטרך איש

בני אדם יש בלתי רואה חובה להכרתו ני היא ישר'

לבלתי פנוח חל כבודו רק להתבזו' כענין דוד כחומ ונקלותי
הטורח ומה נס

לוה מפרי כו' כי אס היה מלמד ראובן לשמעון או עוסק בתורה לעצמו

שלח במחכזין ישכע טוב זכו' וזה נכון מהקודסונס ש 11מקום ח'הכל הולך:
מהראוי יאמר זשומע עצה אמנס שתי מדות בדע!,
מה (טו) הנה

ועל

וכו'

אמר ידי אדם ולח אמר ונמול ידיו אס חוזר חל החיש הבז׳ ז

או קרוב

מפרי פיו ישבע טוב רחוכן הלז ולח יחפרו מזכית לוי להשביע לראובן כי

יהולל חיש ולח לפי מציתות הפעילה :

ויש ימשוך ידו מפני

הבא ולא עוד כי אס מקריחסו

של זה ישמע השומע וילמד

לק"פמה

לעומת מה שפשע שפתים מוקש רע להשיב לז גמולו נלמוד גם להפכו וזה

שלחמזך כביד הניח השדה כור ילא לחסר לב וזה אמי־ עובד אדמת?
בעצמזישכעלחס זחינו קלי ן כי אדמתו היא אך חם מרדף ריקים הס

(ט) ע<ד

נלמיד שמפרי פי איש הוא פרי שכר ק־יאה כתורה ישבע טונ בעילם הוה
כי מרובה מידה טונה כו' ווה מפרי ולח כל ?פרי כי ע<ד ישחר פרי לעילם

שהחיש הלז' קורא כקירה ויעשנו כי גס זה פדי פי היש גם זה שמור לו
וזהו וגמול ידי חדס השומע שיעשה כמעשה וכפועל ישיב לו לצדיק כי

ובעל השדה הזה ירדוף אחריהם פעם אחר פעם

ניחש ",לחמו

(יד)

ומה גס ,שעתה

עוד מזאת

ויש על כלתי סגף

עסק התורה

חומר! רק למלח כל תאזתיו חמר כי חל זה יכיט האיש כי אס צדק מה יתן
לו יתברך הלא לעצמו הוא מטיב וזהו טוב נקלה כלתי

חש אלתכבוד וגס

תמיד בעיניו לכל דבר ויש כ י גס שכל דרכו

ישר בעיניו לח ימיש משמוע

אמרכיחשר דרכו ישר

ויברו׳ איזה יכשר

דעת וולקו אולי יישר בעיניו

דרכו ישר בעיניו לא

בעיניו אויל יקרא כי דרך חייל ישר בעיניו והס אשר

ימים משמוע דעת זולתו גס שלח יעשה

לקהת עצה מהזול' ולפא ך עליו

היות עבד כלתי חש חל הטורח אחר שהוא ל! כלומר לעצמו בעה׳ב מאשר

רק ל-הקייעץ מק;ך ב׳ תדעו' תנה ישתנ שם א יל מעליו וחכ׳ יקרא וזהו
ושומע לעצה כלומר אין צריך ל!מ' חס שומע עצה ששומע לעש '*כ״א גס

.חמה של תורה שלח באה רק בעמל ועבדות (י) ועל הג' חמר יודע צדיק

השומע להק ■יעץ כחו' לעצה יקרא חכם רואה את

הוא מתכבד לבלתי עשוק המצז' וגס הכלתי חפץ לטרוח כי

*זכו' לומר לח יבצר או

הוח צדיק ומרפה ידו לבלתי

יהיה אסר

הכביד על חומרו חו

הזח רשע ולח שב לנליד סגף איכריו אס צדיק הוא יודע ומכניע צדיק נפש
בהמתו תיא נמש הבהמית

לכדה כד״א ויודע בהם קת אנשי

סכית וחם

רשע הוא ורחמי רשעים הס אכריו הוא אכזרי לעצמו (יא) כי אמשול לך

משל למי שלח יחרוש אדמתו האס נאמר

שמרחם עליה שלח יחרוש ולא

שיתחרט ( :טז)

אויב1

או יל ישנת באולקן במת שיודיע כעסו לזולת על מה

ע״י בחירת רוע הנהגתו נפל ברעה

עזב־ קדמקן יקרא וההוא ישבע לחם אלהיו בעה״ב וחס הוא מרדף ריקי'

כעסי על מה הוא ולוקח

למעלה חלקנו בין רשעים לרעים כי רשע יקרא
החוטא בינו למקים ודע מי שהוא רע לבריות

כאימרס ז״ל על אוי לרשע רע

ולפי זה אומרו

רעיס וחטאים לה יהיה

רעים לבריות וגס חטאים ל?׳ וזה דרך הרע לבריות

וחמסנים כי גס

הרשעים לשמים

כגנבים וגזלנים

ימאסו בו ויקרה יתאזר רשע לציד

ממדו'שונות באדם יש חש^ חין

יודיע

קלונו ולא יודיע

מעצר לרוחו והיה כי

יכעיס יגלה כעש

לבו וידבר הרה על שכנגדו ויש ל ז יגלה מיד פן תצא

תקלה חך לח יעבור

ויש ישמו־ לפיו מחסי'

עד המחית ואו יגלה

מהיום שבא בו לכלל כעס

תלונתו וכעסי ויש למעלה מזה שחין צריך לימי* שלא יגלה כי אס נס יעשה
תכסה וחפוי אל הקלון ש־קלז בו שע״יבא

בחרמו חת הרעים ולשלול שללם אשר שללו וחמסו מהברחת וכל ישעו וכל
כי יעשה כן לשלחם ביד פשעם וזהו חמד רשע מצוד רעים •מראה כי קנא
לה' כי גס שלא צדיק הוא הלא מראה שש־ש ישראל שכולם צ־יקיס יש לו

האזיל כי בהגלות כעסו ניו ס

קלונו לא

לכלל כעס באופן הלז יצוייר

יודגש והנה היה

לשמיע כי ?מדיה הא'

ק־וג

שחמד מה שהם חמסו ויראה טלפי חסידות לאמר

לקנא לחלהיו יזהו ושרש צדיקים יחן ויהיה יקן מה שי•ציא וידבר כמו נתן
ריחו יחן ל! קידה כןזהש־ש צדיקיסשיש לויתן ויראהלזולח  :או
יאמר חמ־ וכו'

שלא ישקוט עד

לו קלון וטיב טיב היה יכסה

יודע לרבים

חפץ יהי למלח בטנו

אולתו שבחר

חדפתעכי תפילתו עצתו •והו וכיפה קלק ערו' :כ או יחמר כי יש מדות

הולך אחר איבריו ותאותיהס הוא חסר לב :

מן

הוא כעוס שהוא כי

ויהיה לי קלי! שידעו

אויל ביוס יודע כעסו

הנין דרכו יזהו

יעבוד לבלתי הכניעה חדרבה אז טוב לו כי ישכע לחם כן המכניע חומרז

(יב)

זכו'הנה מבלתי שמועעצה האויל ויתנהג

בדרך א1לח קשר ישר בעיניו יפזל ברעה לרוע הנהגתו וע״י כן יכעיס כי
ירחה קלוני שע״י בחיר הברתו והנהגתו כעיר פרא כרע נפל ולמת שהוא

ברע ול

הנה

הנולד פן יעשה מה

כי דעתו להוציא כפקותא התוך הקדמה אחת בדרך ק׳ו

והיא פן יאמר איש תיתכן כי אס יעסוקאיש
הטיב אשר יעשה שמפרי הפה

בלבד ישכל

כפיו בתורה

זולת מעשה

נעולה היה והקרן קיימת לו

לע לה רבה עס היית

כי אץ ;־ רק הרי הפר בלי מעשה על כן הקדים

יאמר קמי דפע זכו'

לומר כי מועל רשע כדי לצוד רעים על דברגניבה

חרןחפוכיחס

לבבו יפריז עלהדוהיו

לחרף את שכנגדי ועשה י־עה וגס מי יודע חס

טרם בק־ יודע אליו כי

אין על שכננדו אשמה דכר כי התלו בו וטיב לן
מדבר דבר מיום חל ייס •נסתם אחרי

אליו או בעל דכר מה
כעסו על
ולא

כן נזר

הסתר דכי־ יה ־•1־ 'יפו

עבו״״סיבאו

שאין כן כיום י• ר: :ץ כי

אדי-

כ•

ה יל יקרא

יביט חל בחינות חלו אז־ הן בחיכי׳

ל ־־צ• י" ־ ־•ר ביס

אין מרצין להדס בשעת

אשר

ביום יודע

כעסו

חכם לב ועל הד׳ שהיא נראה

מדת החכה אמר כי עולה היא ע :גבי תואר חכם והיא תואר ע ".׳ס בעל

רב פנינים כיאור משלי יב
התחכמ ׳ רג ביות כי רבה היא עוד יתכן

תאר עול הד' אל ער! מ נימה

רשעים מלאן רע לגמרי:

שהוא תואר היולי שאפש תהיה ע־מומיתו לטול או לנטיר אינו' כאופן ל ז
ישמר שבנגדז עד נפלו כידו על כן המר לא המו' אזמ ירק שערו' הזה :

ה'שפתי שקר דך ועושי אמוג' על ידי השקר הוא

בבני חדס נס בני היש יש יתויקו בתרמית דוברי
עם
שלום

רצונו שעשה יהיו נאמנים איש את רעהו וחיש את אשתו ונא חמר ועושי
שלום למת כי שחים הנה דרכי

מט

(יז)

הנה

רעיה' ורעה בלבבם ולכן כגלל הדבר

כיוון שמותר לשנות מפני השלום כיגסשתועב

נא (כב) אפשר

קלקערום :יי ♦פיח אמונה יגיד צדק ועד ^קרים

התשנו׳מפני השלום או לשים שלום כין

הזה יהדר איש וילפת אזמר כלב כמה

ממנו

המשולליס

כדרכו של אתרן

שקשר לבז אמריו

מרמה :י" י^כוטהכמדקךת הרב ולשון הכסים

ומי זה מראה

מרפא :יט שפת־־אמתתכוןלערועז—אתיעה

לריב בשנותו

תומה ותחתית ערמה זחשתמרה בל

לשין שקר :ד מרמה כלב־חרשקרע ויידמצי שיום

זקנתי פןיכאו לריב אברהם ושרה

אדע מיוה האיש

ותאמין לק :ל

דבריי

יכרה שיתה ללכדני על כן אמר שלמה

הנה כב׳ סוגי בני חרס

לה תצטרך

לתקבולת הבחנה כי בריר הוה י;ך
על השלישי חני אשיבך מלין והוא כי

תשר יפיח אמינה שכל הפחת פיו הוא
אמונה שלח יוציא מפיו מה שלא יהיה

בנקיים שלום בין איש לרעהו בל יכתז
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ועושי שלום היה נראה הסוג

חמר

שמחה :כ* לא־יאנה ?־*צדיק כל־און ורשעיס
^־•־',שפתי“ שקר ועשי
מלאו רע :בג

לכלול השני׳שקוא לעשות יאמינו חיש

אמונהרצונו :כג אדםץךוסבההדער־זורקב

ברעהו וחיש באשתו

הרחשון לכד על כן אמר עושי אמונת

ולא יבגדו איש

בעמיתו ולא יהיו כמו אכזב מיס לא

כסילים יקרא אילת :כי יד־־חרוצים תמשול ודמית

תמונה חומן זה בלי ספק חנטת כ; כי
יגיד צדק ויהיה תיכו כברו שלא יהתל

יתברך באומרו וחני

נאמנו :

יאמרתזעב׳ה הוא

או

תהיה למס :כח דאגה בר־יב־איש ישתנה ודבר

שפתי שקר אך עושי

טוב ישמחנה :כי יתר מרעהו צדיק והרף רש^ים
י תתעם

שקר שעושי' בחריצות לומר שקר כדי

בך וכן מי שתראה שהוא עד שקרים
אין ספק שיגיד לך מרמה ואל תאמין
נו כי הוחזק רמתי חחרי התמכרו להעיד שקר יזהו ועד שקרים מרמה

שחוזר חל מלת יגיד האמורה שהמפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים יגיד
מרמה (יח) אמנם יש כת ג' חשר לא תדע שחרה כי ידבר סרה ויבחר

ושופטים

אמונה על ידי

הוא רצונו יח' שעל

להוציא תאמת

ידי כן יודע החמת ומת גס לשרים
העושים כערמת לעכסי' על פשעיהם להוציא מלכם ולעשות

כהסמשכט

(בג) כיהליגיקר ש־דסערזס יכסה דעת כו' והוא כי

יעשה קדם דבר רע ברשע ובדעת ולהיותו אדם עי״וס יעשה רמיה ויהיה

כיסה דעת שיחפה ויאמר שכלי רעת עשה הדבר ולב כסילים אשר לפניו

לשון ערומים וישנה לטוב ותהיה נדון על שתי הסעיפים פוסח לא תדע
אס תאמין לקול התות הראשון אז לקול האחרון כי יש בוטה דברים חדים

משולל חריפות יקרא

חת מעשה האדם ערום אילת שיחשוב לב כסילים

זרעים מג■ עי ׳ .עד החלל כמדקרית חרב וגס ינטה לשון חכמ ם מרפת כי

שחולת היה המעשה ההוא ובבלי דעת עשה כייאמיכו לדבריו (כר) אך

מיד יאחח לש־ןלתכמיס לחפית בלשו ן חכמה והתנכלות מרפא על אשר דקר

כאשר יד חרוצים תמשול שיד המושל כארץ תהית מקנשיס חריצים וחריפי'

לתקן מאמרו שהיה נראה כמדקרות חרב ורפת ירפא כי יבחר לשון חכמים

אז תרמית של אדם ערום בככטחו דעת תהיה למס שימססזס בידים כי

במחמאות פיו ישם תחלת דברי פיהו המר למתוק ויחזור אומרו ולשון חל

יעשו גס המה בערמה וימציאו המצאות באמת חו בשקר עי יוציאו האמת
לאמתו והוא עכין ועושי אמינה רצינו כמדובר ( .בכ) או יאמר תועבת

נוטה הנז' שבוטה כמדקרות ואחרי כן ילשין כו׳ כטבע רוב פסוקי השפר

הלז למבין בי באופן לא תדע אס תטה אל תחלת דברי פיהו או חל אחרית

ה שפתי שק" אך אס הוא להוציח החמת כמפורש תיה רצוני של ה הנזהר

על כן הנני מלמדך כלל גדול והוא שפת אמת כו' והוא כי

שיקרא ירמה ראונן את שמעין ואס

פיהן

(יט)

הדבר בעצמו יורה דרכו כי אשר הוא דבר אמת בכל יום הולכת וחזקה
תכונת אמתתו ואשר שקר הוא לא תנון אמהתו רק עד יאמר חיש חנות

זאתיישבה בדעתי ואראה בעק שכלי אס נכון הדבר כי מיד ישקיף וירא

(כג) הא כיצד הנה חדה ערים כו'

היה מגלה שמעין שתבין רמאית! ושהוא הרע לו

הלח יותר רחוק ויתנכל

לק יחתז בלשונו על כן

להמציא המצחו' כוזבות מיוסדו' על שקר בחופן
אדם ערום כוסת

דעת שמכסת

ומשתיר שיודע ברמתו׳ ועל ידי כן לב

המרמים אוחז יקרת קת מת שמכסת שמעין

כי ככה רגלים ה1א יחזיק בו ולא יקים מה אמר שפת אמת תכזן לעד כי

כסילים

לעד תהיה הזלכת ונכונה דך עד ארגיעה שהיא עד יאמרחיש ארגיעה
זאתישבה להבין בה יכין לשון שקר ולא יותר מהשיעור הלז ושיעור

שיבינו שחינו יודע בדבר קולת לח יקראוהו ערמה
פתאום

הכתובים יפיח כי׳ ולכן על שתי אלה לא תצטרך תחבולת הבחנה להשמר

שבחריציתסיאחזוס

והס לתומם כי לא נשמרו

ומשמיע דברים

והוא עישת לתפסם

(כי) ואז יד חרוצים

תמשול בס

כי ילכדו בלשונם על ידי המצאות כמפורש למעלה

או

באופן שרמיתפעשו תהיה למס ננוצח ששפתי שקר של אדם ערים בכסותן

יאמר מי שיפיח אמינה שאינו אומר שראה מת שמגיד רק שמאמין שכך
הוא שיורה שירא מלשקר חיש זה בהעיד על דבר יגיד צדק חך אס זה הוא

במאמריו מת שיודע יעשו אמונת והוא רצוני יתברך :
חין ספק כי אין דאגה על בלימה רק על צרה או
הנה
(כה)

ממצודתס אך יש בוטה וכו׳

ועל כן זה הכלל שפת כן' :

(יז)

גב;

שלא ראה רק מאמין

ייסורין ותנה בהיותה בלב איש פנימה כי לא

והנה יש מקבל

יגלנה לזולת אס הסובל אותה הזא החד העם הלח תי־קב עצמותיו ותהיה

הלשון הרע ובוטה רעות כנגד מי שנחמר עליו כמדקחת חרב אך מי שיש

הולכת וגדלה

השכל הלא בטיב שכלו

לו לשון חכמים עושה מרפא ואומר למגיד שפת אמת וכו׳ ובמיחון יודע

ימעטנה זיככיענה

מוחזק לעד שקרים נחוש כי מרמה

הוא אומרו

לשיחשבוהז למדקדק בעדותו ובלשון הרע שיגיד

(יח)

אך בהיותה בלב אדם

חשוב רב

ד־גה בלב חיש כלו׳ בלב הקרוי ח יש

בצד מה וזהו

יאמר יש בוטה כו׳ לומר ראה נא מה

החשוב מאד כדרך כל איש או אנשים שבמקרא קין ספק שהאיש ישקנת

בין לשין חכמים לביטוי שפתי׳כי הנה יש בוטה כלאחר יד והוא כמדקרות

זימעיטכה בטוב שכלו אך לא יספיק להפכה מד״גת לשמחת אמנם דבר

חרב שבדבור אחד ידקור דקירת רבית הוא המספר לשי ן הרע שהורג ג׳

טוב שידובר לאיש הסובל

כאחד כנודע והוא כמבטא בשפתי' מעשת שהית אשד אין רטיה אחת
מספקק לרפאתס וחילופו בלשון חכמים והוא מאמרם זיל על שמעו

את הדאגה כי יתפכנה לשמחת (כי)

החמת כמפורש בקודם :

או

מרעהו צדיק כו' לומר

אותה כאשר יודיענת לזולת תנת גס ישמקנה

ואיזה דבי־ טוב ידובר לו הוא יתר

אל תתעצב סובל הדאגה סיתלא היתר מרעהו

ממנה כי גדל! ייסוריו ודאגתו מזולתו היא צדיק בקמת כי ה צדיק יבחן

זתחי נפשכם ב״ן חינו מרפא מכות רבות ברטייה אחת כאחד מאבריו
זהקבה חס ימלא חיש עונות אשר חטא ככל איכריו ברטייה אחת באזנו

או יתעתד להיות צ־יק והוא מאמרם ז״ל יב״ר על ותנה טוב מאד כי

יתרפא כלו והוא שיטת חזנו לשמוע תורה ומוסד וזהו שמעו ותחי נפשכם

אין מדת מביאה את האדם

כי נמצא כי לשון חכמים המדברת כאוזן החוטאת היא מרפא כהשמיעו
נ (כ) הנה יקרה יחשכו אנשים רשעים
לחוטא ורפא ירפא :
לרמות את איש צדיק

ולעומתם יש מכיני רעתם ייעצו את הצדיק עצה

ויהיה צדיק

לחיי העולם הבא כמית ייסורין כי בס יכנע

וקס כן למה זה

תקיץ בתוכחת ודהנה והיא טובה לך ולכל

יאמר לך בעל הדאגה הלא טוב לי להיותי צדיק אך לו חפץ ה' בי ל ח יהיה

על ידי יסורין רק חהיה יתר מרעי

בעושר ונכסים

ואהיה צדיק בגשם

טובת להנצל מהרמחות ועל ידי כן ישמע ולא תכא רעתם אל הפועל ואז

נדבות וצדקות רבות לזה אמר ודרך רשעים התעם כלומר אמור לו גס כן

ישמחו יועצי שלום באומר אנו הצלנו את הצדיק אמר שלמה כי לח כן הוא

כי העושר וטובת שהוא דרך הנמצא לרשעים בעילם הזה היא התעם כי

כי אין צריך לומר עתה שנשח רמאותם כלבם ולא בא אל הפועל כי אס

הטובה מיהרת אה האדם שישמן ויבעט בחופן שלהיות צדיק אין לך מדם

אפילו אס היו עושים הרעה בפועל היה ניצול הצדיק באשר ה אתו וזהו

שלא תמוט כמדת ייסורין כמביאר אצלנו במקומות רבים ובמאמר ב׳ר

מרמה בלב חורשי רע כלומר בהשח' המרמה בלב חורשי רע שלא בא אל

הנז' והנה אין ספק כי

הפועל אז ליועצי שלים שמחה באומרם אנו פעלנו השאר המרמה בלבם

יתעתד להיות צדיק מה שאין כן ברוב טיבה שהוא דרך רשעים כי היא
תתעם כי תוגתו לשמחה תתפך כי בדאגה יקנה חיי העולם הבא וזה אמר

והשלימו הרע יצילנו ה׳ מתלכד

יחמי־ השם מגמתי להיות יתר

(כא)

ולא כן הוא כי הנה לא יאונה ולא יזדמן לצדיק כל און אפילו

כשרשעיס מלאו רע

במצודתם

:

לגמרי שמלאו

או יאמר כי גס בהתיל הצדיק במחשבה רעה או התחלת

המעשה לא יאונה לו עשות כל און לגמרי כי טרס כלותוישוב ממנה אך

באמור אל סובל ה־אגה כי היתר דאגה מרעהו

ודבר טוב ישמחנה כמדובר ן
מרעה; ולא יאמר

ב

או

די לי אכשיר מעשי

שוה לרעי ובן נילי רק ישתדל

להעדיף ולהיות יקר מרעהן תמיד ההוא יהיה צדיק חך דרך רשעים אשר

לג

רב פנינים ביאור מעלי יב ע
היא להניס מגייס ולומר הלא יש רעים וחטאים ממני אז כיוצא ני ודי לי

רק שהוא עצל'כיהיפש שחלקת כאיש חרוץ וזריז הלא

שלא תהיה נהם ילא יביט אל הטוביס .ממנו לעשית כן גס הוא יזזסז הדרך

כי ימלא נופו תאות נפש־ וזהו ונפש חריצים תחשן •

תתעם לכן טוב לגב -יברח מכיוצא נה ולא ישקיף אל הדומים לו להסתפק

יתקשרו הכתובים כלס כי אחרי ־זמרו ק אנס מושר אב כו׳ ראה יוכל
להתנצל האב ממוסר בנו ומגער בי באומרו לא יבצר או בני הואי כשר או

להיות כהס ג

גג (כז)

לדברי

המפישי&לא

תתעם ג כי לא־יחרף דמיה

הציד מהראוי יאחר לא תח1-ך

יקר

אסכקלו בלמודי ואס רשע הוא אולי

ס;ביותו מעצמו כי מוסרו יאכל ייהנה
מי שהוא טוב וזהו יאכל טוב ויזם הוא

יג א □ן דונם מוסר אב ולץ לא־^מע געךח :
י נ מפךי.פי־איש יאבל מוב ו.נ^ בגדים
חמס :ג גצך פיו שמר נפשו פשק שפותיו מחתה
לו :י מתאיה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן:
צדיק ורשע יב^יש ויחפיר :
ה
י צדקה תצר תם־־דרף ורשקה תסלף חטאות :
־ < ישמתעשרואיןכלמתרוששוהוןךב• יי כפר
נפש

נתתר כי אח*כ הציד חשר אצור בה
הוא ההון יח-יך וישרוף ויבטל את

כי אעשה צדקה מצדי אשר

צדתי ויהיה הזכות שורף הרמיה הוא
העון ומאבדו זישח' הגות כי לא כן

הוא כי הנה לא יחרזךאת הרמיה צידו
ני עון עצמו אינו נמחק ולא כלבד
הציד עצמו כי הלא היא מצוה הבאה
כעביר כי אס נס והון אדם יקר חרוץ

הנה אס בנך

הוא טוב מפרי פיך לא יבצר עודף על

:

י

על כן אמר

לא יקבל

כארח־צדך)הךזי;ם ורדף נתיבה אל"

חרוץ:

אך כאומרו יחרוך אחשבה יחוור
אל הציד והענק בל יאמר איש אצבור
כעפר בצר נס שיהיה גרמיה ולא

הרמיה

(ב) עזי

יתנו

בלתי כשר אס טוב הוא מעצמו מת

תחריך הרמי'

את

התענג בדשן

הפכו שהוא .מהבוגרים כת׳ לפחמן
יחכל חמס והוא מאמרם ז״ל על לא

כי יש רשע

חוטף

אשר לאנסה

כהני

יב;וו לגנב וכו'

וגונבמצוה

הלא נפשו רעבה מלח' לתית ותחטוף
כרעבתנית כגונבת וחומסת וזהו
למלח נפשו כי ירעב ונזה יאמר ונפש

□גדים

כלומר נס אס

תהיה נפשו

נפש בוגדים הלא לפחות תאכל חמכן

עם היות כי גדולה צדקה

כי נפשי כטורפת חמש ת זמיס איזה
מוסר נאה היוצא מפיו (ג) ואס תאמר הלא יראת אנכי פן הדרכה אס

כי נארח ציקה היא הרחב יקנה אדם קייס ובדרך נתיבה אל תות עכ״ז
איבנו שזה לחרוך הרעיה כי חיבבה לא בארח ולא בנתיב סלה רק שלא

רשע הוא יענה עזות אל תשית לב כי לא יבצר אז יצור פיו עלתשיבך אז
יפתחנה לדבר סרה אס ישמור לפיו מחשים הלא נוצר היו שומר נפשו

את הדמית בגפם בונות שיעשה נו ( :כח)

מהובו לא יחרכנה כי שלא

כדרכה האמתי כי נאת כעיירת וגס מה שיתן
לשמה היא לחרוך הרעיה ז (כז)
•העושה לשס שמיס

כי הלא אין

יאמר הניעה וראה מהרג טוב

או

מדהרעת

כרמיה

כיהנה לעוצם

מתחטא והנה החיל בכשרון על ידך ואס פושק שפתיו ג*כ תרזיח כי עד כה

היית נתפס כעונו

ועתה שמחיתתמחיתת לו לבדו תהיה

זתפטרמהוכיחו עוד וזהו מחתה לן (י)

ואתה תנקה

זהנהכתתימולחלקכ׳שהןד'

כל

חלוקי בניס חל עליו חוכת ביאור תומרן ונפש בוגדי' חמס איך תתכל חמס

הון אדם המיוחס אליו אשר היה לו נהתר הכל יכלה והיא לא תכלה בשום

נפש □גדי' ונס איך יאכל סוב מפרי שי אביו והוא צדיק מעצמן בלתי צריך
אליו והיחל ממאי דסליק מינית ואמר מתאוה ואץ כו' והוא כי כל נפש

גארח צדקת שמרמה את העני שיטול ולא ירגיש כעבין חת לו צדקת דרך

רשע מתאזה לאכול מלחס אניה שבשמים

רעתה

וינטל

לא יקר,ך

כל

חזתה

אופן כי עון תרמית לא תמחה כמפורש

הלואהשלאינושאו

צידו

(כח)

לורוק לו כפתחו או

שצד נה ולא

ועכ׳ז אס הדמיה היא

יקנה ממנו חפץ

כיותר משוויו

כי לחמת היא תירה ומצית כי

משרשם נוצרה רק שלהיזתו רשע מורגל להרע מתאות

ואין נפשי והטעם

שואק הוא כי הוא עצל מלקום ולעשות תאות נפש על כן על ידי התעוררי

שהיא רמיה כארח צדקה הנה יקנה חיים ואס לא תמצא ותהיה רעיה ממש
רק דרך נתיכה של דמיה כמרמה ולא כעצם כי ירגיש העני במעט לא

אכין קז ידלג ויחטוף מצות או מציס כגונב וחוטף ומת שהמרתי שמפרי פי

ופרש אות חרוץ ענין כריתת אפשר יאמר ענין משל הדיוט כי הון הנקנה

איש יאכל ט1כ גס שהוא צדיק מעצמו הוא כי נפש הרוצים בלתי עצליס
מעשות תאית נפשס עתה תדושן יותר על מה שתעשה מעצמו על ידי

בהיתר יחלוף וילך ואשר באישור הוא ובעליו רק שמהפך הסדר והוא לא

הנח דרך ה-שע להאזיק רשעיתיז כדברי

יכצר לפחות למנוע ממנו המות זוהו ודרך נתיבה אל מות ( :כז) ואס

יחרוך שלא יספיק לחרוך ליהנו׳ לצלות ולאקל איש אשר חשר הדמיה צידו

כי ימות טרם

יהנה באופן שיאבד גס

הוא אך מה שהוא

הון ארס שלו

מצות אכין :

נה

(ה)

שקר ואס יכזיכהו הצדיק או יורה שלא יאמין לשקר מליו יקום עליו ויגדף
ויחרף ויקרה כי מפני היראה

יודה הצדיק למהתלזתיז פן ירע לו אמד

בהית'היקר לבדו הזא שיתעתד להיות חרוץ ונחתך הוא הממון כי יגרוס

שלמת זאת עצתי שדכר שקר ישנא הצדיק ולא יודה לו ולא ישמע אליו ולא
יחוש כי כל מת שיוכל ל עשית הרשע אינו רק חירופים והניחתו שיכאיש

צדקת שבזבז הונן יקנה חיים הס האמיתיים למעלת ואס בדרך נתיבה הצד

לחפיר וזהו ורשע יבאיש ויתפיר כלומר ואתיה לא תחוש ( 0אך להטות
אוון לשקר מיליו פן יצר לך כשעל אין פחד כי הלא איזו צדקת שעשה

ממות העת״ו כד״א וצדקת תציל ממות ג

תצר אח תם דרך שיגא תשקר מרעת הרשע והרשע ההוא מגדיל אשמה
לנפשו בחיה פיו ולא ידבק כ׳־ד הצדיק מאומה והוא כי תחלה בדברי השקר

החטא אך לא הוא עצמו (כח)

ואס מה שהוא חרוץ

הנסתר הוא פתן בסתר יכפה אף

אצ״ל שיקנה חיים

וכלה הוא בארח

כי אס גס יצילנו

תראה בן שהוא חכם דע כי הוא מושר אב כי

גד (א)

פרי מוסר האב הוא היות הבן חכס וחס הבן
הוא לץ אמזר מעת׳ אין זה כי אס שלא שמע נערה מאביו :
(ב) ספרי

וכו׳יאהר מאמרם ז״ל כל הנהנת מן העול' הזה בלא ברכה

היה כחוטא שוע שהיה ענק קל ועתה רשעת

על חטאתו פשע ועושה החטא סיל ף וזהו ורשע תסלף חטאת :

(!)

אער

מעל וכן במדרש אמרת לה׳חדניאסת שברכת על הפירות

האז טובתי בל עליך כי שלי אני אוכל ואינו חמס בידי משלך וזה יאמר הפרי
פי איש וכו׳ לומר כאשר אברכה את ה׳

זולת שכר הרבה הצפון לע״ה

הלא מפרי פי איש יאכל מי שהוא טוב שאינו נהנה כלי ברכה שנקר טוב
שהוא תואר חסיד כנודע ואמרו רז״ל מאן דבעי למתוי חסיד' ליקייס מילי

שעושה בחירופיו מוסיף

כי אין העושר מתהזה מהמעון כי יש מתעשר עס
שאין לו כל וגס אין הדנות נמשך ממיעוט ממין כיי

יש מתרושש עם היות לו הון רב

:

(ה)

כפר

וכו* יאמר כי עושר

איש יועיל לו לכופר נפשו כי יחונן דלים אך בזאת כשהרש לא שמע
והנכון
(!)
מהעשיר גערה .שאס לא כן יצא שכרו בהפסדו ־•

להמשיך הכתובים כלס והוא כי יש ב מדות בדעות בניהאדס אשר חנן ה
האחד מקבץ ואוצר כעפר בצר והב

דברנות ולא יקרא מועל וגוזל והקרן של שכד הברכת קיימת לעה ונפש

הון ועישר בביתם זה

נוגדים ימועל לאכול בלא ברכת חמס כלומר אץ צריך לומר הגוף כי חס

תופס נקצה האחר ומפזר נותן לאביונים עד בלתי השאיר לעצמו אף גסי

גם הנפש תאכל חייס וגזל נוזלת את הקב׳ה וחיזר אומרו תמס חל מלת

צרור הכשף זב הסוגים הלא נמצאו נענין מוננו המלך שבזבז כל אזצי־ותי

יאכל הנזכר ויאמר שתאכל חמס ותמעול ׳ ( 3ג) נתור זכו׳ יקרה
יאמד איש הלא יש לפלו׳ להחזיק לי טובה שלא הכתיו בשיט לשוני ולא

אבזתיז כאחת ויקבצו עליו קרוביו לחמר לו

אשר אצרו אבותיך וחבית אבותיך והשיב אביתי אצרו למטה ואני אצרתי

לעומת זה

למה תעשה כת ותנזכו כל׳

מלדבר סרה על רעהו

למעלה אבזתי אצרו במקום שהיד פולטת בו ואני אצרתי במקום שאין היד

את נפשו הזח שומר עדינה של נהינס כי קל עצמו היה עושס הרעת כי אס

שולטת בו וכו' והגה קרובי המלך ההוא היו כבעלי העדה הראשונה ומונבו

היה פושק שפתיו מחתה לו המחתה היתה לז לעצמו ולא למי שנאמר לו כי

כעל מדה שכנגדה והן אמת כי השם לבו למלא אוצרות זהב הכה עושרו

פציתי פי נגדו ואינו אלא טועה כי הלא נוצר פיו

לא ידבק בידו מאומה

מן החרב אשר בשוט לשונו הדיבר בו

ואץ המחתה

כאין כי באוצר העליון

אין לו כל מאומה וערום ישוב שמה אך המתרושש

וכו'אס סומרו עצל חוור

פת על ידי שיפור כל תונו לעניים ולאביונים הוא העשיר כאמת כי בצאתו

אל הנפש היל״ל עצלה אך יאמר כי ים כמת עי אדם שנפשם תתאוה עשות
מצית ומ׳טכיהסחלקת ואינו בא לידי גמר תאותו אל יאמר איש כי

מלא על כל נדוהיו ועל הב אלה'אמר שלמה־

הלא ראיתי ב קצוות יש מתעשר חוצר כעפר' בצר ואין כל לפי תאמת כי

מהעדר עוד משדי יצא הדבר או מסבה זולתה כי אץ זה רק שאיכות האיש

ובמותז חין כל מאומת בידו ולעומת זז יש קצה אחד והוא

ותעון רק ביד פושק שפתיו *

(ד)

מתאיח

מהעולם ימצא אוצח הטוב

אוצר למטה

ולכך לא יקים והתהלך נחוץ למלא תאזת נפשו

מתרושש כמזנבז והזן רב לו באמת שאצר למעלת והבה למען תדע אחז

<זה אמר מתתוה ואץ נפשו עצל ונו׳ לומר אסר מתאוה אין מש וקין זה

היא דרך ישרת שיבור לז תאים העת:ת לפניך כאילי שבי אלת יעמדו יחד

הוא היותו עצל בטבען

 0א

!1

ועל

רב פנינים ביאור .משלי יג
טעם לשביז

מדתו וחני אנא

מרבה דאגה כי הלא תוחלת ממושכה וכו' כי האץ להעשיר דעה חסר וכל

ושיעור הענין הנה יש מתעשר כו ,ומתרושש

ימיו תמיד חיי צער בתוחלת ממישכה יגע ושואב רוח רודף להעשיר

המתעשר ומרבה ה נו
כמונכז ישנס זה וזה כלומר במעמד אחד (ח)
נהרג ניתו ישמר ניתר נפש נ< לסמי שנת תני מדתי הרמתה ממדקו ני
י
הל ז מפר נשם איש עשרו כי כמה

ולהשיג ואין ני אין אדם יוצא מעולמו וחצי תאותו בידו כי לא נחמר אשר
התאזהתחות חלף כשף בהגיעו לסך ההוא נשלמה חאזתו ואחרי כן

ועל מדוחיהס יתוכחו כל אה ואים יחן
אחריהם יחכריע ביניהם

צריח וסכנות באימת מלך וצרי'יסלק
העושר כי יתןכופר נפשו לצדקתציל

ממות חן

לנוגשיו יפייש כרצייכסף

-

מיחל תוחלת אחר

נפ^־איש^רוורשלא^שמענערה:

אור־*

צדיקים!שמח!ו:ך!רשעים!רעף :י רק־מתףתן

לו צדקה

מצהואתעועצים הבמה :יא הוךמהנד^ ימעט

כד״א ונוגשיך צדקה וחס יקרה כה
למתרושש וחיןכליפול כרעת וחץ

וקנץע^“ידירבה  :יב תוחלת ממשנה מחליה

זגס הוא יתברך

יחשכנה

מקימן בעת רעה כי חכא עליו ואם
כן תיפח תה בצע במדחף זאת שגם
את הכל תתן כאחד ואין כל מחומה
כתפיך הוא כי הנה שימו

לבבכם איזה ט;ב

סעה והגיע עד שערי מוח

השקט על שמריו לח שמע קול נוגש הוי

כיתרון תחזר מן

כי לדאגה תהפך

אומר כי יתרון השני מן הראשון

החשך כן הדבר הזה כי הלא אס העשיר יהי לו עשרו

כ,־פר נפשו הלח הוא חחרי נפלו בפא יק ש וטעם טעם מיתה פרס יפדה

ושמא

הבלתי מושג לגמרי

מת יעשו

שלמות

תאמר אס

תייחס להעדר

ההורה

חופשי

שאין אדם יוצא מהעולם ואחד מאלף
מממשי
מאשר בה לח השיג ;זה אמר אל תדמה חותה לעושר קלילה כי הלא עץ

גידך לעתות בצרת משיב המתרושש ואומר ורש לא שמע גערה לומר הלא

ועייפה נפשו להורגים

החזת

הכפל

לתוחלת ב נמצא הכל תוחלת לחד
נלתי נגמרת והוח מחלה לב בחמת

םצ1ה הוא ישלם :יי תלחת חים מקור חץס לסור

ונפדה בממונו חו

ברחשין לא גמר בלבו לשמות

בחלק

הסך ההוא שנייחש

לב ועץ חלם תאוה באה :ע בז לךבר יחבל לו וירא

לכני האדם אשר דחקת לו

לכסף

משנה

רק הכל תוחלת אחד ממושכת כי גס

.

חיים שהיח התירה

היא תאוה

נחה שלח מת טרם " השיג לא כלבד חצי

אז כחכמים

תאות ז כי חם תאוה נחה כודאי כי הלא נס הבלתי משיג כלה

הראשוני□ לא יכצר מלבוא לו תאזתו שהיא היות לו עץ חיים כי עץ חיים
היא לכל תופשי התורה והמצות מבלי ינחו עד תכונת כלה

(יג) משיב

בעשרו והנה טוב ממנו הרש כי יהי אלהירעמו לא ישמע גערה ולח נלכד

המתעשר ואומר בז לדבר וכזי לזמר המבזבז הכל כאחר בז לדבר שאמרתי
שאת הנועצים חכמה ושיחזש פן יורם הנה יחבל לו ואל יבטח לו כי צדקתו

נפח יצטרך ליפדות יזהו ורש לא שמע גערת לזמר הן אמת כי כופר נפש

תעמוד לו כי הלא וירא מצות הוא השלם העומד ביראת ה' אין צריך לומר

חך טוב ממנו הרש כי לא שמע אפילו גערה ולכו

הירא מעונש עבירות שבידו כי אם גס הירא עציה שעם היותו צדיק ירא
פן נשמטה מידי מצות ולא עשאה האיש הזה שהוא שלם הוא ישולם שאת
כיוצח בז ייסר הוא יתברך לשלם לו חיוו חלאת הרהור אז חטאות קלים

איש הוא עשרו כדברך

ם:ב לי כי עונתי בבזכזי הוני כי כזכותו

לא אראה ברע ומה נס כי רוב

עלילות ותגלית לעשיר בעשרו כנודע (ט) משיב שנית המתעשר וניצר
אזכרות זהב לו ואומר חור צדיקים כו ,לזמר הלא גמרתי אשר אחותי

ועל כן אולי גם שתפזר

תתן הכל אפשר

לא יתני לך מן השמים ותהיה.

באוצרות

כחוסר כל ואולי תבעוט ולמת תבזבז הכל (יד) על כן השיב רוח הקדש

והבוותפליא לעשות צדקה ואשד עד בלתי השאיר לך כל מאומה והמה

להכריע ביניהם ואומר תורת חכם וכו' והוא כי רז'׳ל כגמרא אמרו המבזבז

הוא במדתך כי הלא השר ידעוך

מתקדש שם שמיס ונהפיך

יביטו ירחו בך כי הנך רש ונקלה נודד ללחם איה הלח ילעיגו לך יפטירו
נשפה נגד עושי צדקה ויתנו

תפלת לאלהיס חלילה באומרם ה יחן אומר

עשר בשביל שתתעשר ומי כאיש הזה גשם נדבות יניף פעם אחד ואלהים
עיבועיף וצמא בחוסר כל באופן רשעים יעלוזו וידברו עתק וצדיקים

יעצבו כי לא ימצאו מעבה אך לא כן אנכי כי עישר שמור לי לרעתי ליפחת
ממנת כמדובר ובזה יתקדש שם שמים כי אור צדיקים הוא יצרם הטוב
המאיר להם ישמח בראות שעל ידי תתי צדקה כעת צרה תצילני ממות
וישישו בשמאה ויהיו ששים ועושים צדק זנר רשעיס היא נשמתם המטומאה
ידעך בראותם כי צדקתי תפדני מיד רשעים ויכירו כי רתוק ת'מרשעים
וקרוב אל צדיקים (י) משיב המתרושש ואומר רק בזדון יתן מצה לומר

אל יכובו יותר מחומש מאי קרא וכל חשר תתן לי עשר אעשרנז לך

אמרו רבותינו ז״ל

וזה יאמר כי באה רוח הקדש ותאמר חני אכריע ואומר כי תורת חכם
הוא יעקב יושב אוהלים אז קראו חכם על ראותו חת הנולד לזרעו ויורם

דרך הצלה מאז התורה אשר הורה הוא מקור חייס לתת
והוא חיים שיוכל תמיד להיות חונן ונותן והתורה
ממוקשי מית מעשו

שולחנו

ב או

ולא לבזבז הכל ולפי זה מת ששיבחו

(יא)

*

בהבל בא

או יאמר הון הבח מהבל שלא מיגיעו אשר לא כית

ובחשך ילך וקובץ

מיגיע ידו כי

על ידו שהוא

יאכל ירכה :

שרוששתי נרגע ויננע לכי משיב המתעשר ואומר ואת

צאפויס במעשיהם תמצא

ומלבן מת הנכון

שהורה לנו היה לסיר

רבותינו ז״ל חת מונכז יהיה על היותו מלך ולא יחסר לו אחריכן ללחם

שלום והשקט ובטח אך מת יעשה והעושר יקנה בו חוטר גאזה ובעת רעתו
יתוסף כעסו על גאותו ובזדון יתן הצדקה ובמקום היות מעשה הצדקה
שלים יהיה מצה ומריבה ולא הנצל בה וזהו רק בוחן יתן המהעשר המ

יאמר ענין מאמר ר *ל על היורש שיקנה ס״ת לשיתקיי' ממונו.

או יעשה צדקה והוא על כי כח פתאום

נו עין וההקש במציאה

וכיוצא בה זזה יחמר

כלי יגיע כפיס ושולט

הון הבא מתבל פתאו' שלא

נתהוה יש מיש ע״י משא ומהן רק מהבל מבלי

חכמת כמוני היום שלא נחפזתי פתאום כמוך

לבזבז כל ממוני ועל ידי כן אאכס באחריתי מה שאין כן אחה עתה כי על

החומש כי הוא

מתמיד כמקור שלא יכוב בנותן הכל יחד חולי לח יזכה שיעשיר בעין מה

הן !ה היה אס לב העשיר היה נכנע בקרבו וכעת רעתו יפזר יתן מהונו
לאביונים בלשון רכה ותחנונים בדבר על לבס כי אז יהיה מעשה הצדקת

מצת מש*כ אנכי

ללמד לדורות

צרתם כמו שכתבנו במקומו שזח ן נדר לתמר שתוח לחמר ולהורות לזרעו

ימעיט כי

נועצים חכמת לומר הלא דברת כגדי שלא אחכם בעת צרתי לעשות מעשת
הצדקת כאשר יאתה רק כזדון ולא ידעת כי הלא את נועצים ומתונים בלתי

כי חנינו יעקב עשת ׳-ן

והנה

שידרו בעת

מה כירישה ומציחה ימעט

מפני העין אך אם בעליו קובץ על יד מעט מעט מיגיע ידו ירבה :

3

(יג) מ

התפזך נפלת כתוא מנמר ברשת העניות ומי יקימך והן זה לך על בלתי

וכו׳ זולת הקודם יאמר כי הנה יש בני חרס ירחו דברים
רעים יתעתדו להתרגש ובתריצזתס ישמרו להם ויסקלו

דרכם מאבן נגף וכל

מעיק ויש בז לדבר לא

משיב
ראותך את הנולד שלא נועצת והמתנת טרם עשות דבר (יא)
המתרושש ואומר הון מהבל ימעט וכו׳ והוא במוס לב אל אומרו וקובץ על

נדעת יעשה כי הלא יחבל לו כי תבא עליו רעה לח ידע שחרה אמנם חס

יד שאס הוא כנראה שהנלתי מפזר יק מקמץ ירכה היל״ל וקובץ ירבה אן

מה שהוא בז לדבר הוא מחמת היותו ירא מצוה

וקובץ ביד ירכה אך אומרו על יד בלתי
הועילו ועוד האס צריך

מתיישב ועור כי כמה קבצו ולא

לכידיע שהקבוץ הוא ביד אך יאמר המתרושש

השמר מהדבר יתכטל ממצוה ונכון לבו בטוח
רע אין צריך לומר שלא יחבל לו כי חס גם

השומר הונך לא יחסר ממך ואני שבזכותי אשאר בחוסר כל רש ונקלה ועל

המצוההיא תורה שהוא

שהוא במקום

חכם ועוסק בתורה

התורה

השמים שכר

(יי)

והוא בז לכל

חך אס

המעיקים

דעתי וסברתי הלא היא כי הון

וצרות המתרגשות כי ירא מהתבטל ממנת חס יטפל בעסק הנצל מתאפשר

מהבל ימעט כמוך היום כי כקלה שבסבות עשו

חז חין צריך לומר אס הוא מעיק אחד

יעשה לו כנפים זמהבל ימעט כי לא עשית כמונבז שאצר כמקום שאין היד

סולטת נו רק למטה

שירח שאס יטפל בעסקי

הוא ישולם מן

למתעשר הנה עד כה נתווכחנו והשבתי לך על פי הנחתך שהנאת שאתה

אשר לאיש כעולם הזה

ישים על לב

כי שומר מצות לח ידע דבר

טוב על בטחוני וזה הוא אס היא א'מכל מצות

כן מצחת מענה אמנם הנני כא לחוות

ואמר כי לא

בארץ חך וקוכץ ואוצר למעלה כמוהו וכמוני היום

שאין היד שולטת כו הוא ירכה וזהו וקובץ

על יד כלומר

למעלה מהיד הוא מקום שאין היד שולטת אין צריך לומר בעולם העליון
סרב הזכות כי אם גס פה ירבה מפירות הצדקה באופן שאתה תאבד הונך
ואני ירכה לי ולא אהיה רש גם פה כאשר עלה על רוחך (יב) והן זאת

לבא כי יבטח כתורה שהיא תצילנו
נאומ בז לדנר כי אס

דברים שהיו גורמים לן

גס מעיקים רכיסואצ״ל

חבלה כי אם אפי' יהיו דברים המרמים מות הנה

חיים תסיר מעליו כל מוקשי

מות כלאחר יד

ההורה מלבד תת לן

ע״י עסק

ההורה וזהו

הורת חכם ונו'כי הלא תדמה למקור חיים זהות כי כאשי מקוימים
נגרים ומתפשטים נצנורם ועל פי דרנם נל ציור או מנשול המענב

ידחפוהו ויסירוהו בשטף מרוצתם נן תורת חנם

היא לו מלמעלה מקיר

חשבתי למשפט והן לו יהי כדכרך שאני המתרושש לא יעשירוצי ואתת לא

נמשך עדיו לתת לו חיים ולהשפיע לו חכמה וחיי נפשו וכל מוקם תמעננ

לי גם בעולם הזה ממך והוא כי הלא אין

ויסלקוהו מני הדרך כדי שיגיע אליו ניושר

תורש דע לך ני עם כל זה טוב

עשרך שלמות ואפילו נחת רות רק דאגה במאמר התנא מרכה נכסים

מהגיע החיים אליו יכשירוהו
כל יתבטל

ויהיה לו מות תחת חיים

וזהו תורת חכם מקור חיים לסור
ממוקשי

רב פנינים ביאור מ׳פלי יג
ממוקשי מוח :

נן

(טו)

למצח חן בגבר עמיתו או שר וגדול

הנה

ליזמת המה ואעפ״י כן ותועבת

כסילים היא סור מרע אשר החזיקו בו

להתנצל מדבר רע או לקבל מבוקש ממציא המצאות בשכל סוב ויהיו דבריו

כדי להשיג התחזה נהיה (כ)

לחן חך אס המצחית שכל טוב הזח בדרך נוגדים ממציא שק־ וממתיקו בפיו

טיב לגבר יהיה זנב לחננרס :יחכם עוד מהיות ראש

למצוא חן במהתלות לבגוד המצחו' שכל טוב לא יועילו לו

ואץ צריך לומר

ולכן אחר שתועבת כסילים הוא ס;ר מדע

הארץ שהוא גדר כסילים מקביל חל חכמים כד'א בן חכם כו׳ וכן כסיל כו'

שלא יחן חן כי אס גס יחן איתן וחוזק

כי הולך אל חכמים יחכס שהוא לכת
אליהם עס שאינו מהס רק מתלוה

ממקשי מות :טי שכל־טוב יתן־חן ודרך בגדיכם

למחן בלב השומע ותחזור מלת א*תן

אלאימרו יתן שיתן איתן בלבו לנלתי

כי לא

(טו)) ואס אשר

יאמץ לו

כי לא כן בדיו יהי כמחריש ומושך ידו
טרם תגלה שקרו בעצם אך אס כסיל

אשר

אזלת כזביו

לסמיך שקרו באופן

סלתקן אחד יאמר נ זג נמצא כפורש
ומרחיב אזלתז אשר היחל בו וזהו וכסיל יפרוש אילת באופן שלא יבצר ברוב

דברים שיתבדה ויאחז במציית כזביו כתוא מכהה והנה זה יקרה בדברים
שנין חיש ונין רעהו שאס הוא ערום יעשה בדעת וגס שלח יקית לחן ולא
יאמן לא יחתו בדבריו אך חס הוא כסיל יפול כי יפרוש אולת ויאחז (יז)
אך חם השק אינו רק מהשליח אשר ישילח וימציא שקרי רשע נשליחותז

אין צריך לפרוש אולת ליפול כי מלאך רשע נרע א׳ בלבד אשר ירע וישנה
שנשתלח ייטיב לשניהם

אך אשר הוא ציר

שני אמונים למשלחו

ולמי

יתן בפיו

כי יחזיק נמעוו שלומם שאס המשלח

דבר קושי הגורס ריב נין שניהם הציר אמונים ישקיף נשכלו אס דברי
המשלח צריכים רפואה לתווך שלום עס מי שנשתלח אליו ירפאס מדעתו

וישנס לטוב וזהו וציר חמוניס מרפא *

עד בא עזרא ודחה

רק כל אחד היה מסדר כפי שכלו

חפלה מסודרת
כי צח הלשון

□

(טו) או ידברו הכתובים

והוא כי הנה עד עזרא וסיעתו לא היתה

על דרך התפלת לפניו יתברך

בן קיסמא שמאס להיות

ור^ה כסילים יךןיע :נא חטאים תרדף רעה ואת־־
 :׳ כב׳• טו□ ינחיל כני־במם (צפון
ישלם־טוב י
צדיקים ' ~

היה מסדר תפלה נאות

והעלג לקוצר לשונו

יעד' לשוט

הארץ והניח

אך אס

בחכמתו והקדים

זאמ' בבי אס לא הנעת לדלות רב לא

אירא שהדלות תפרישך מלקבל אשר

דלוחך מאד

איעצך חס עודך מתפרנס דרך כבוד
שאתה מתפרנס בקלון הכה ודאי

על כיוצא בזה נאמר עניות לא הניח מדה

שהרים וקלון פורע מוסר כי

טובה לישרחל אך שמע בקולי איעצך ודע כי ושומר תוכחת יכובד תחת

קלונו כי סוף הכבוד לבא כלומר וקבל נא תוכחתי ולא

ממדה טובה זו (יט)

והוא כי הנה תאוה נהיה היא תאוה ההוה תמיד

בנוהג שבעולם הוח הממון גס שעיקרה אל

שעל ידי

יעצרך ריש וקלון

ממון יפזר יתן לחניונים

החומר הלא גס הערב לנפש

ותערב לנפש ולנשמה וליכד תאזין

נפשך והנה תראה ארוכת לריש וקלון אשר לך בראות מצות עומדת
לעומתך שבה יתוקן דלוהך והיא כי הלא תועב כסילים הוא סור מרע
יצרך ללכת• קליהס לראש

מעצמס שתם משוללי חכמה כלומר ולכן ישיאך

תעשידוחכובד

לקנות התאוה נהיה ותהוי ארכהלדלוחך ולקלוכך כי

זתסירס מרע שהס שתי תועלות כח (כ) אך שמע נח תוכחתי ומוסרי
זאל יהי הריש וקלון אשר לך פורע מוסרי זה והוא כי הולך אל חכמים
יחכם ולכן חל תלך חלא למקום תורה כי קם תחפוץ להיות רועת וראש

ומבוקשו ע״כסידל־י״ח ברכות כאופן שתפלת צח הלשזן והעלגא׳כמאמר

לכסילים לתקן ריש וקלון ולהסירם מרע דע כי חב א

?רמב״ס ז״ל והנה בימי שלמה אשר לא היתה תפלה מסודרת לכל הנה לא

ירעוך וילמדוך גס אתה כי ורועת כסילים ירוע( □ :יח) או

יבצר הקישי הנול ואיך יתוקן

על כן אמר שכל טוב לבקש תפלה בסדר
שיודעים לרצות את

גאות יתן חן לפני קונו כעחמרס ז״ל גדולים צדיקים

בוראם חך בזאת שלא יהיה לז דרך בוגדים שידברו בשכל טוב וסדור נאות

שכל מליו בלב עקש יתן

ופתלתול ועקש לבז כי או אדרבה

חיתן וחוזק

למאן הוא יתברך לשמזע תפלתו כענין נתנה עלי בקולה וכו׳ (טו)

זשמא תאמר הנה תקנת את היודע לסדר ולכוין כי הנה כל ערום יעשה
בדעת סדר ולשון נאת לעתור ולרצות אך הכסיל מסכל מענה לשזן גס

שיהיה לבו לשמים הלא יפרוש אולת ודברים בלתי מתוקנים לפניו יתברך
• (יו)

ושמא תאמר ומה לנו מזה הלא הכל קלוי אס יש עליו מלאך מליץ

להליץ עליו למעלה איננו שהוא כי הלא מלאך רשע וכו' כי מלאך של איש

רשע אשר הוא סניגור לו לפני קונו יפול ולא יוכל להתאפק להליץ עליו
ברע אשר יוציח דבר בלתי מתוקן הכסיל שיפרוש אולת

נמצא בעל לשון

צחות מעתיר חליו יתברך וישמעהו ואשר לא חננו ה' דעת כמוהו כי כסיל
1בער אן עלג הוא הלח רעתו רנה כי במה יתרצה אל אדוניו שבשמים
על כן אמר וציר חמוניס הוא מרפא אל מחלת האיש ההוא כי שליח צבור

אשר הוא ציר אמונים הוא מוציא ידי חובה לבלתי יודעים לעתור כפסק
ההלכה על ש״צ שמוציא את שאינו יודע ויסמוך עליו ואל יוציא דבר בלתי
מתוקן ממנו ז אליו יתברך ז נח

לא הכיח' מדה טובה לישראל

(יח) יאמר

כעניןמז״ל עניות

שכולל גס סבה אחרת והוא כי שכיס הס

פורעי מוסר ומדות צנועות וטובה א' אשר ירד לשערים כי יאמר מה בצע
לשמור יחש מושר כבודות ואני רש ונקלה ב אשר יקלו בכבודו
כח להתאפק

לח יעצר

אשר לא כדת המוסר נמצא כי

לבלתי הפריז על מדותיו

הדיש והקלון פורע מוסר אך המחזיק במוסר הדלות

והקלון ומקבלם

לכפרת עון ושומר .תוכחת גס באלה הלא יכובד באמת בעיני !:הים ואדם :

(יט) תאיה

זכו׳ אל תבטח

בעצמך

ליכנשלבדך

לרעות

בקהל

כסילים שנכנס בהם רוח שטות לחטא באומרן־ כי נפשם

טהורה וישובו המה אליך כי ירא אבי פן יתהפך שתרפה התה בעבודת

שמיס בתוכס עד גדר שתצטרך אחרי כן מי שידעה אותך להביאך למוסר

כי הלא כלס יכירו כי

טובות העה״ז הוא

עבין עובר ואינו הווה תמיד

כטוב הע״ה ועס יודעם כן יתעבו לפרוש מהרע

למענך וזיח תחזה

נהיה וכו' כלומר

שהיחלו בי ואיך ישובו

הווה ונמשכת

בלי הפשק מעת

החילה שהיא ט ובת הע״ה הנה אין ספק כי תערב לנפש כל חי כי כצדיק

כרשע נסשס ממקום

קדוש זמן הקדשים

תתאוה לתכול ותערב לה כי

רחם לעמי

ממון לדוד עם חכמים

ווה מאמר שלמה

לצדיק
גדל כאב

(יח)

יאמר ריש זכו'ענין לימוד ר״י

או

□סירים סור מרע  :ב הולך את־־חכמים יחככש

לא נחמנו עוד יוסיף לעשות

*פול כי משלחו יכזיננו

וזהו זרועה כסילים ירוע :

יכבד :יי* תא;הנה;דתתעךב^נפ^ותועכרת

חרפתו ני אס יראה שהיחלו להרגיש

סמוכות כיזנות

מרע הנה הרועה אשר ירעם יבא
אל גדר ש צטרךלהיות נרעה מהזולת

מרפא :יי׳ ריש וקלון פורע מוסר ושמרתוכחרת

שקר כיוב לבגוד הוא ערו' לחחכפל

הוא זאת יעשה להחזיק

אחריהם חך רועת ומנהיג כסילים
משוללי חכמה למה שקועבת׳סור

איתן :־*י כל־^רוםיעשה בדעות ונסיר יפרש
אולת :ח מלאך רשע יפר־* כךע וציר אמוניבם

משות חפצו כי נ־יח כרוחה לשקרי
נוגד שלא יע־נו לשומע רק יפוג לבז

ומנהיג לכסילי עמי

אל נדר שתצטרך
יאמר

במת שהנחנו על פסוק מוסר ה' זכו' כי סתם מוסר יהיה ייסורין על עוץ
וסתם תוכחת ייסורין של אהבה אשר בלי עין ירוצון ויכוננו ומה גס בהיות

ב/סתואריס

סמוכיס בכתוב והענין כי יש רש

ומתפרנס בכבוד ויש

יתפרנס בקלון אמר׳אס תראה ריש וקלון חל תתמה על החפץ איך הוכפלז
בצרות הגדוש ת יחד הגדולות מן המית כי הנת הוא מהיזת פורע מוסר
שאינו מקבל מוסר ה בסיר פניס יפות רק אדרבה פורע ומבטל מוסר

ורוצה לדחוק השע ומוסיפים לו שיהיה הדיש בדרך קלון אמנם אס יאחו
צדיק הקצה האחר הוא דרך ר״א בר שמעון האומר בואו אחי בואו רעי
אל היסורין והיה מיחל מתי יבוא אליו אשי־ היו ייסורין בלי עזן הבה אצ״ל

כי בקשת אשתו שימשך

שישולל מהקלון כי אס גס שיכובד כאשר קרה לו

לו קלון עם דלותו והלכה בבית אביה למען יקל בעיני זולתו

קלוב בכבוד המיר לו ויפרנההו בכבוד כמחמר הגמרא

והוא יתברך

שהיתה כאניות

סוחר ממרחק תביא לחמה וזהו ושומר תוכחת ששומר ומיחל התוכח׳ מתי
כי אין מעצור לה ויהיה

תבא עליו כר׳ אלעזר הנה יכובד בריש אשר לו

ושומר כמה ד״א ואביו שמר את תדבר (יט) ושמח תאמר ומייעצרכח
לעשות כדבר הזה לשמור ולצפות הייסורין כי הלא מר לו מר דע איפה כי
תאוה נהיה ונכנעת כתאות ייסורין גס שימר לגיף תערב לנפש ותועבת
כסילים מסכלי האמת המתעבין ייסורין הס יחשבו שמתעכיס החן

והצרה ואדרבה יתעבו סור מהרע ויחפצו בהתמדת הרע עליהם ־ לבל
יסור מהם ווהו ותועבת כסילים סור מרע כי על ידי כן יתמידו למן '
נט (בא) הנה

ידענו

פי עונות האדם

אשר בהעשזתס

יבראו

משחיתים הן הנה הדנים ומדכאים אותו פת
ובגהינס כמה ד״א ותמוגנו ביד עונינו ולעומת זה כשרון הצדיק הוא שכרו
כי כל מצוה נעשית מלאך קדוש ומה גס מעסק התורה •שתורה אזר הע״ה
המעטרנו כאשר יש לדקדק מלשון צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם

ולא אמר ועטרו׳כי הס עטרות שלהם מעש ידיהם בקיום המצות וזה יאמר

פה חטאיס וכן' לומר חת התטחיס תרדף הרעה
הצדיקים ישלם שכרם הטוב עצמו שעשו

עצמת אשר חטאו ואת

(כב) ולא זה בלבד כי לס שגס

טוב ינחיל נס אה בני בניס מזכות מצותיו זלא די שיאכל וינחיל

מפירות

מצותיו כי חס גס טוב החטאים יאכל כי הנה יד-ע כי אין איש מישראל שאין
לו חלק נגן עק וחלק בגתנס זכת נ:טל חלקו וחלק חכירו בג״ע לא זכה
נוטל חלקו וחלק יזבירן בגתינס
שבג״ע וזה אער וצפון וט׳ י

נמצא שצפ■ ן לצדיק חיל חוטא שהוא חלקו
(כא) או יאמר מה שידענו על מעביר
2

1

רב פנינים ביאור מיעלי יג יד
ראשו ן ראשון שחטא ראשין אינו נחשכזכןשנועדשישהמש״כבזכ׳תכי

והו הריסת־ כטדע מיוז״ל על חחרית נ; סידר ימודה  :ד או יהיה מה

מצו' ־!'לא בלבד נמנית כ״א שנס חין קץ לשכרה דתכן העושה מצוי ח׳!כ יווה

שידעני• :ירז״ל כי יש לאל יד חשה טיבה להצדיק והישיר את בעלה גס אס

אך בטובה ישלם אפילו טוב אחד וכוי טובקחד ינחיל וכוי :ס (בג) בא

הוח רשע ייהפך נהפכה מה יאמר חכמות בנתה ביתה כי גס אשר ביתה
הרוס ברשעת קישה היא קבננו זאולת נס שבית' בנוי כי צדיק הוא בידיה

יסער מרובה מרה טונה כי חטחי׳רניס תרדף הרעה לפקוד עליי־ס(כב)

להורות עונש אשר בידו למחות ולא

יעשה והיא כי יקרת שי־אונןיחטא
ושמעון לוקה מעין טוביה חטא זזיגוד

לצדיק תל חוטא  :כג רב־אכל ניר ראשים ויש
נספיהכלאמשפט :יי -י חושך שבטו שונאמו
ואיהבו שחרו מוסך :כה ץךןק^^^רענפשו

הקטן ממנו כדגי הים שהגדול בולע

ובטן רשעים תחסר :

מנגיד והוא שחס יהיה חמס בעיר
והגדול ורב מחכירו עושק זיזימש חת
את הקטן חי; הקב״ה ת פש מיד רק

יד א חבטות

את אשר בידו למחו׳ ולא יעשה משפט

זוהו רב כלומר
ביכולת*

רב

י!

וגדול מחביריו

אוכל שלו כלח ביתו הוא

כי מחתת דלים רשם

ויש נספה על

וה בלא משפט כלוי

נשיכם כגתרז כיתדה ואילרת
בידיהרתהרסנן :נ דח1יךך

חל עקשו׳חסתו ירח ה חך נלוז דרכיו

אלפים אבוס בר ורב-תבואות ככח

שלא עצבו

חכמה ואץ ודעת לנבון^קל * :לףסננדךיאיש
”'• 4כסיל'
י י' - 7'.י

אביו עודנו

בוזהויקרא חלילה כתכוין

ולבזות

את קוט הנו'

למרוד

חלילה ולא

לאנוס נמסר ביד חשה :
בישרו מתנהג
הולך
סא

ז ה 7ןד

אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר :י כקש־לץ

אנין של ת־ כל ניר הראשי'

בעלה בא1מ האשה אשר נתת עמדי
פיתיתני ותוכל כי הלא דברי הרב

!*א הולך בישרו של עצמו ולא יביט

המשפט סהוא אשר בידו לעשו׳ משפט
(לא יעשה (כר) נס אשמי הרעה על

גער למינעו

לומר כי לא מפני זה

אח ה' הוח ירא לא ישמע לקול אשתו

חטרגאוהושפרת ,חכמים תשמורכם  :י כאץ

מלהיות

תקל אשמת

ודברי התלמיד דברי מישומעין ואשר

ביערו ירא יהוה ונלוז דרכיו כוזהו :ג בפי־־אויד^

ניר הראשי' החלושי צבא לעמוד נגדו

בסביל העדר

•

ומעשיה תהרסנו ממצב צדקתו (ב)
ואפשר להמשיך לוה פסוק שאחריו

ה׳ ואשר

בחמימות ירא
דרכיו מתנהג

היאנליז

בהתנכלות וערמומין׳ לבל יאשימוהו
על חסר

לח יעסה

כמעש' ההולך

זולל וסובא ולכן אחר כךיאכלניר
ראשי 6למלא בטנו וזהו חושך שבטו בעשותו הרעה בנעוריו כיתאביז
והזח כן הכות על מעשה הרעה שונא בנו הוח בחמת וחסר הוא אוהבו
לחיחחר עדעשותוהרעה ויהיה ראוי להכשה בשבט רק שיחרו מוסר
דברים (כה) הלח הנח לן׳ לו צדיק אוכלנו'לומר רחה

כני דרך ישרה

שחיזר כי הנה הצדיק אוכל מאכל גופני לשיכע נפשו ־ולא לשוכע הגיף כי
אס מה שיספיק לקיים נפשו בגופו נמצא כהתימן לאכול מה שמספיק לו

הוא שכע מתאותז כי נשלמת ולא כן הרשעים

כי אס כל כך יתאוו תאות

שובע הנוף כי אחרי חנלם עד מלחק כיישס לא באז

לחצי תאיתס כי

עודם דואגים באמרס מי יתן והיה לנו עוד בטן להחזיק כהנה וכהנה נמצא

פתי הוא ולחוסר דעתו יתנהגגתמימות מה שאין כן הוא כי חכס הוא :

כפי

וכזי לבא אל הענין כיי׳,ר פשט הכתוב השני בדין אלפים וכו' והיא
.כי הנה הבקר זה דרכו שיבזה אכלו כי רירו נופל ־ימפיו על אבוסו

ונמאס מות׳ מאכלו כי על כן אס:ר ליטול בשבת
לפני החמור וההפך מותר דמקמי

מאכל מלפני השזר לתי! •

חמראלקמי

תירא שקלינן נימה

שלפני החמור נקי בלתי נמאס ואמי כי לא יאשם המגדל .שורעלהכוסו

ולא ינעל בו על רירין הממחישים חבוסי כי

הלא הן אמת שבאין אלפים

יהיה האבוס בר ובקי ממיאוס אך מה יעעהכי לעומת זה רוב
תבואות בכח שור לחרוש ולדוש לכן יסבול פנס ח על הועלת רב שכנגדז

שחסר להם הבטן למלא בו יד תחותס זח״כ מה לך לדרך רשעים הזוללים

וזה משל ישא על סוגי בני אדם והוא עב ין מז״ל

אשר גס על לב יצרך הרע תוכל לדבר ולו' מה כצע בתאוה שסופה דאגה

העולם מתקיים כי אשר עיניו בראשו וזכרון מותו בין עיניו לא ינכה בית

זלא תוכל להשלימה וטוב טוב לאכו׳ל לשובע הנפש ותנא עד תכונתה :
יאמר בשום לב אל חוה

חלמלא השוטים לח היה

ולא יטע כרס וההיקש בזה והנה יקדה שהשוטיס החלה בעלי אולת עסק

חלף במלת ראשים

שמורה על

המושפע

בארץ הניר

הבלי העולם הכוני׳ חרבות למו ומפפלי בחיי שעה ונכא ג> המשךהכתזביס
אמר כי יש איש הולך בישרו ממנו ו^יו פורש מעסקי העולם ומהשקיעים

וההכנה לרבויז הוא הראשים שכדור שבזכות הנהגתם בצדקומשסט
מתרבה ויש אוכל נספה אחדי היותו על העדר המשפט כד״א ויהי כימי

בס עזסה בתורה ומצו' והכה הוא כאמת ירא ה'אך ונלוו דרכיו ביומו את

ההולך בישרו ההוא כמפורש למעל'(ג) ובפי אויל מרנלא פזמיה הזאולומר

(בג)

ראשי עם ויאמר

הנהרג התוכל

ע״ד זה למען יהיה רב אוכל בארץ

חוטר נאוה כלז׳כי ההולך בישרו לו חוטרגאוה שמהביל ענייני העה״׳ז ולא

צריך יעשו ניר הראשים להכין צדק ומשפט אך להסעה האוכל אחרי היותו

יערב דעתו עם האוילי׳ שכל עסק׳בענייכי העה״ז חמכם וחכמי לא יקשו

אין צריך רק העדר מספט (כר) על כן ימשך מזה שחוסך שבטו וכו׳ בל

לדבר לו סרה על שנגע בכבוד כי הלא ושפתי חכמי׳מה שתשמור'מלענות

יהיה סורר ומזרה לשינה בנו יתייחס וזה ממה נפשך אם הראשים יעשו
משפט ברשעים בל יספה האוכל הנה בכלל מקבלי העונש יהיה הבן הלז

בהם סרה (ר) הוא חידה ח' שהיא באין חלפים חמס בר וכוי והוא כי

שפוט השופטים

ויהי רעב בארץ או

כי בהשפטו יצא רשע על העדר מוסר אביו זיעסו בו הראשים משפט הן
למזחהןלשרשי הן לענוש נכסקולחסורין ואס לא יעשו משפט יהיה

האוכל נספה לכן ואוהבו שיחרו מוסר (כה) לאמר לו צדיק וכו׳ לומר אס
יחסר אוכל בארץ חין

ההפסד רק לרשעים

כי הצדיק גס

בימי השבע

אינו אוכל למלא בטנו רק לשובע נפשו לקיימ בגופו ולכן לא ירגיש חוסר

סור נסבול רירו כן הדבר הוה נסבול ריר חוטר נאוה

היוצח מפי האויל

עלמת שרב תבואות וקיום וישוב העה״זתלוי בכח

האויליס שאלמלא

השוטים לא היה מתקיים העולם כי ידיעת משל זה חשמורס מלענות להן

למען יחזיקו

ליגלות כי עד אמונים הוא רוח הקדם המעיד כי ירא ה הוא ההולך בישרו

בטן רשעים הוא

לא יכזב ואשר יפיח כזכי׳לומר שלישריס הנז' חוטר גאוה ישאר לעד שקר:

כלו מר לכן אל תהי רשע

סב (ו) הנה

מכל א׳ מהצדדין כי גס בעה״ז יצר לך •

ב

(כג) או

ואין כיכיהס ד״ת הרי זה מושב לצים ב ־וופן שגס החכם

יאמר רב אוכל ומזון יהיה אל כללות עם ׳ הארץ ע״י
הכנת וניר הראשים ויש מהראשים הנז׳ נספה בלא

משפט בלי היות לו משפט מות רק בעד הדור נמצא כי הראשים יחיו חת
העם והגמול שמשלמים להם הוא כי יש נספה מהם על רעתם ויסבו

יך ג  00חבטות

מיתתו ••
זכו׳ צאתו בלשון יחיד לומר בנחה
יהיה קרזבחלהענין זאשהבכלאלה

לא מצאתי לזמר בחכמות נשים רבות א׳ מהנה תמצא שבנתה ביתה
ושאריתן לא יבנו ולא יהרוסו אך אולת בידיה תהרסנו וענין׳ המין
וההריסה תהיה סמוך אל

ענק הקודם שאמר

חוסך שבטו וכו׳ ואוהבו

שיחרו מוסר שהוא אמור לו צדיק אזכל וכו׳ שייסר את בנו אל יהי בסובאי

יין ובז ו ללי בשר אמר כי כל זה איננו שוה רק אם האשה היא מחכמז׳ נשים
שידיה תבצענה לקיי' מוסר אב כי אז בנתה ביתה בקיום בניה בתוכה נס
שבעלה לח יעשה כמוה אך אולת המגעגעתאת בנה ונתון חתן לו

געגוע יתר שאת מותרו׳ לצבות

בטן אשר לא כמוסר אביו

אשר בס תתן לן תהרסנו גס שבעלה יוכיחנו

בעסקי העולם ולא יחושו למלתס (ה)

כיסוףהאמק

לץ יקרא המתבטל מד׳ת כמאמר התנא בי שיושבים

לחם כי הן מעט יספיק לו לפי מנהגו לשובע נפשו אך
לבדו תחסר כי לא יהי למלח בטנו בחוסר לחם

כאשר באין אלפים אבוס בר מהריר כמפורש חך להיות שרוב תבואות ככח ־

בידיה ממש

בי היא תעשהו זולל וסובא

אשר קנה חכמה יקרא לץ בהתבטלז ממנה אמר להוכיח את תופש התורה
יתרחק מהדברים המניחים אותו להתרחק ממנה פן ישכח תלמודו וחמר

הנה בקש לץ חכמה אשר ידע ואין כי שכחה בהתבטלו ממנה סהוא הליצנז'

עם היות שדעתו רחבה עד שכדי להגיע לגדר נ 3ן היה נקל כי הבטלה
מן התורה מביאה לידי שכחה שאצ״ל שלא יקנה כיבה כי אס שיאבד החכמת
(ז) לכן בני שמע בקולי איעצך לבל החזיק בליצנות

שתלך מנגד לאיש

כסיל אל העמוד מנגד מסכל החכמה הנקרא כסיל שהוא מקביל אל החכם
כד״א בן חכם כו׳ ובן כסיל כו׳ כי הבא להיות לץ מהבטל מהתורה כמוהן
ותבקשנה ולא תמצאנה ואולי תאמר הלא מפני כבודו סוב לשית עס איש
בלתי יודע ואלמדהו ממיעוט ידיעתי ואל חכמים

ממני לא אלך סן אבוסה

אני כי ישאלו דברי חכמה ולא אדענה או אבוש חתם

דברים הרכה

ואבוש

לומר איני יודע על

ולא יודיעוני ואסכל אותם או באומרם דבר חכמת .ולא אכין

ליער יחזרו להשכילני ביכה כי לא ידעתיו וא״כ מה יסכין לי שכת

אתם לז׳א וכל ידעת וכו' לומר אל תבוש לומר איני יודע כי לא לסכלות

יחשב לך

ני אדרבה אומרך שבל ידעת הוא שפתי דעת

כי האומר איני

יודע יודע:

ח אמר

רב פנינים ביאור מ#לי יד
סג (ח) אסר

כי סוב לאיש להבין הערמות ולח לפעיל אוחס זוהו

לפני איש וכו' וזהו גס בשחוק ראוי יכאב לב וע״י כן אחריתה כמקוס דרכי

לומר מחכמת עיים לה הטול רק

מות תהיה לו שמחה התוגה חש -דאג בלבו כי יהפכנה לו הוא יחי לשמחה

חכמת עחס וכו'

הנץ דרכו בלבד אך התרמה בעצמה חינה פועל ח:ס

משכלי החכמה היה המרמה

ווהי ואולת וכוי

כ" ז חולת כסילים

(ט) כי הלא נהתחחז

רבה:

(יר) אט י־

סה

עצמו וסברותיו לפי שכלו רק ידרוש דעו' חכמי לב למעלה מאיכותו אך לא
שיקבל כל מה שיאמרו לו

תנשים ברשעת תרמה אשר פעלו

3סילובל;ידעתשפתי־דעת• יי חכמת ערום הבין

ויתפסו כגנבים חין להם בית תניס
והתנצלות זולתו לומר אך אויליס

דרכו ואילת בסירים מרמה :ט אולים״ףץאשם

במתכוין נעשתה

היינן וכורים ושלא

כי חין רחוי לאדם לישען על דרכיו של

רק יקיף

ויבחין ויבחר

דעותיו ודעות הזולת

ביניהם מה טוב וזהו מדרכיו

זכו'

לוח' חשר ישבע מדרכיו וסברותיו של

ובין ישייםךצ1ן :י לב יורע מרת נפשו ובשמחתו

עצמו ולה יטעם מדעית אשר חכמו

לפני הבלתי ישרים זמחפיס על עושי

לא־יתערב זך :יא בית רשעים ישמד ואהל ישרים

הימני סוג לב יקרה חך חשד הוה חיש

עילה אך נין אוהבי היושר ישיתו
לאל תלתס ויגלו חרפת בחמור להם

יפריח :יב יש דרך ישר לפגי־איש ואחריתה דרכי'

אשר הוא עליו למעל״מאיכיקי בחכת

מות :יג גש־נשחוקןכאב־רכואחריתהשמחתי,

זוהו ומעליו וכו'

התועב' חךחיננושזהרק

בהחמר

הלה מובן דרככם כיערמההיתה
וברצון עשיתן בכונה וזהו אויליס

תוגה :יי מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב :
“ ,י יפיתי יאמץ ר~יכל־־דבר ו^רוס יבין לאשרו:

יליץ אשם כז׳ כי חמור שהם חוילים

יליץ זה על אשס שעשו וזהו שלא אמר
יליצוחךבהאמר

בין ישרים יתגלה

שהיה רציו וכונה

ולה מעשה אזיליס

^כסילמרתעיר ובוטח :

טי

ועל כן טוב

לפניחלהיס וחדס

יתרחק ממרמה

יי קצר־אפים יעשה אולרת ואיש מזמותישגא :
ת\ערוםים יכתירו-הערת :
י״

שגס בפני בני חדס

יחחו ויהיה לבון

י* שחו רעים דיפגי טובים ורש ;!יבש על־־שערי

ובורות שלא

במתכיק

ולחרפה ולקלס חלת העזן:

ב

או

צדיק :כ גם־לרעהחשגארש ואהבי עשיר רבים:

יאמר כי יש מתנצלים על

נא בז־־לרעד־זו הוטא ומחונן ענויס אשריו :

מעשה הרעה אסר עשו
ברצון באומרם שועי' היינו בלי דעת

הלא

רק מעליו כלז׳תאיש

טוב לה ישבע

שמאשר הוא עליז

ישבע

מי שהוא איש טוכ(טו) ולא

שיקבל

מהוזלת בלי הפער והבחנת
יאמין לכל

הוא אשר

כי הלא פתי

דבר חך הערום לא יעשה כן רק יבין
חס אשורו

להשורו של כל דבר הנוי
הין ומתישב

אזי יקבלנו

מהס נ

(טז) מאמר התנה איזהו
סו
חכס הריחה את הנולד ופתר הדבר

בעושה דבר
לידי עבירה

שאפס־

לבאע״יכן

וחמר מי שהוא

ירא מהנזלד וס־ מרע

חכם

ומתרחק מן

הכיעור רך וכסיל שהוא הפך החכם

ויש מודים על האמת ואומרים
לא נכחד כי הנה פשענו ומרינו סלח נא לפשע עבדיך אמר כי נס שדרך

כמה ד״א בן חכס כו' ובן כסיל יקרא
כה כשהוא מתעב ובוטח שיוכל לישמ ממנה והס נדקדק או' וסר שיורה

מתקבל כהודאת תאמת וזהו אזיליס וכו ,לומר אמור אזיליס היינו בלי דעת

שכבר הוא ברע וסר ממנו יהמר שעל ידי היותו חכם רואה את הנולד
על כן הוא ירה זוכה שהפילו אס נא כבר הרע לידו נצול לסור ממנו מיז

ההתנצלות הנהוג הוק הראשון חין כשני לפני ישרי השכל כי חין התנצלות

בשוגג יליץ על אשם הוא המויד ש־ושזס אשמו

בו חך בין ישרים ,יליץ רצו ן

כלומר אמור שרצון היה בטונה ולא בשוגג:

אין ספק כי

(ין) קצר כו'
ב
שאין כן הפכו שמתעבר ובזטת וטועה שיכשל:
אחרי אומרו כי טוב לראות את הנילד אמר כיוצא בדבר כי יקרה יעשה

השמחה יהירה מביאה לידי חטא וגורמת רעה וע*כ נרמז בתורה והיית

ראובן אולת ואשמת האזלת תהיה על שמעון !ישנא על כך מאתו ית והוא

אך שמח אך למעט וכמאמר איוב אולי חטאו בני כי מיד השטן מתערב שם
ומחטיא ומקטרג אמנם אס לב האדם יודע וזוכר תמיד מרירן' נפשו הוא

אס שני אנשים נפגשו בעסק ח׳ האי חיש קצר הפיס כוח לכעוס והב ,בעל

סד (י)

טומח אשמותיו חשר חטא על הנפש וטימאה אז ודאי גס כי ישמח לא תהיה

מזמות ומהריך במחשבות טרם יפעל איזו פעולה או כעס יש לבעל מזמזת
ומחשבות לראות את הנולד לחשוב פהקצר אפיס נוח לכעוס והס לא

שמחתו יתיר כי יגיל ברעדה ובכן לא יירא מפחד יתערב השטן בשמחתו

יכלכ^האיש מוימות דבריו עמו יבא הקצר אפיס

וו "א לב יודע וכו' כי כשהלב יודע וזוכר מרירות המגע 11
עונותיו אז בשמחתו לא

יתערב הזר הידזע הוא

נפשו הוח דאגת

שטן הזח

להחטיאו ולערבב שמחתו כי הוא זר בחמת כיבהיותידיעת

יצר הרע

ומוכרת עון

לעשות הזלת שיכעזס

ויבא לכלל טעית או זריקת כלים בחמתי ימה נס אס יחשוב שאים מימית

יחשוב להרע לו חס יראנו מהריך מזמזת בעסק ההוא

אמר שאס הקצר

שלה ראה את

הנולד ישנא ואין

אפיס יעשה חולת שרחוי שאיש מזמות

חח חכמים נוחת הימנו שבטוב מזמזתיו היה לו לראות חח הנולד ולחשוב

האדם על לנו תמיד חין לך תשובה גדולה הימנה וחיזה הדרך יתערב
זר להחטיא או להזכיר עקליחפס (יא) ואס יאמר איש הלא נגד עיניט

מחשבות חיך יכלכל דבריו עס הקצר הפיס בחופן לה יבא לכלל כפס אחר

רשעים רבים בשמחות וגיל כל ימיהם כחגים ואק השטן מתערב לערבב

שחננו ה ולה יבצר מענו מומה לחשוב מחשבות לבל תצא תקלה מתחת ירו

שמחתם ולהם בית כאמן הקובעים דירה

בעולס הוה חך ישרים שלכם

סן

(יח) הנח

יזדע מרת ככשס ערבה שמחתם ותהי להסדירת העה״ו כאוהל כל ישענו

עליו חל תחוש כי הכה בית רשעי ,אשר יתייחסו ליושבי בית חזק ישמד כי

(עושים מהם עיקר

כתבנו למעלה כי פתהיס ומה גס/־.ל״ף שלא על
הב־ רי'ידבר רקעלהמתפתיס אתר הבלי העה״ו
העה״ז קיימים לנחלה

ואמר כי להיות שהין טובות

חך חהל צדיקיס אשר תתייחס דייתס לאהל

קרס שיאבדו ממונם זישהר להס לנחלה החילת ונסיח הרוח שקנו בממון

עראי ומיטלטל מוחלפת השטת כי פה הוח ההשמד והדוחק וההפרחה
חכא באחרונה וזהו ותהל ישרים יפריח לעתיד (יב) ושמא תאמר למת

בחומ הלא בעלי ממון היינו ימי יעמיד לפנינו כי גס שהכסף הול החשיבות

בפרוח ונו' להשמדם זכו'

זה יצטער הצדיק כל כך שגס בעת 'שמחתו

יזכור מרת נפשו וגס בעת

לשחוק לא ימלז שחזק פיו כי דע איפה כיהלא יש דרך ישר לפגי איש כו'

נשאר וזהו נהלו פתחים אולת אך הערומים בתהזר ממונם

באומרם אוי מי ישים זהב כסלו כי עתה חלף הלך לו

יכתירו דעת

ויאמרו כי אין כתר

אמתי כדעת הוא כתר תורה ודעת שהינו אבד כעושר ווהו יכתירו דעת
(יט) וימשך מזה שהם היו רעיס לבריות בהיות בידם טזבס עתה ישחו

והוא מאז״ל בן1ה הדכרי׳רבה כי הוא ית נתן שני דרכיילפני איש האח ידמה
לדרך שתחלהו מישו^ נחמד לכל מראת עיני הרואה ואחריתו קיצים

לפני טובים והס היו רשעים לשמים בעשרס עת ה

זבלקוני בזרות ופחתיס והשני תחלתו צר ומצוקה וקזציס ודרדרים וסופו

כי חז יכירו שהונ הטע עתה ישיבו ויודו על האמת וכל אחד ישוב להשפיל

כנן עדן הארץ נחות דשא ומי ענזחות כן הנה דרכי הבחירה חשר נתן ה
לפניט הא׳ לכת תתרי טובות העולם הזה זתענוגיו והנה תחלתו נחמד

עצמו לפני הפכו והוא במה שכתבנו לתעלה כי רעי' הס לבריו׳ורשעי הס

למדתי אך אחריתו כנחש ישוך כי ירבה ללכת תתרי גוו ובכל אשר יפנה

ירשיע וסופו יורש גיהנס

והשני הוא אש־ בשמחות וטובות העולם הזה

הגעל נפשו וכל ישעו וכל חפץ לסגל לעולם הבא
הזה ולכן תחיש החומרי יקל לן לימשך

ושלח ליהנות מהעילס

בעבותות טובות

העולם הוה כי

הוא דרך יש־ לפני איש חך אחריתה דרכי מות כי ממנו ית5רדו דרכי
מות רביס הס כמה סוגי עבירות כגזל ועריות המביאים אותו למות

די וזהו יש דרך ישר וכו ,ואחריתה כו' ומה גס למי ששמעתי מדקדק שבותר
אח טעמו מזכר לנקבה לומר כי ידמה תחלה לזכר אשד לא ילד ואתר כך

תלד לו
לצדיק

דרכים של מות וזהו

ואחריתה בלשון נקבה (יג) ועל כן טיב

כי נס כעת לשחוק בשמחתו יחזיק בקצה האחר

הין כי אס ידע מרת נפשו ויכאב לבו

ולא ימלא שחיק

פן שמחתו קמסיכהו אחר דרך ישר

לשמים וטוניס

ישחו על שערי צדיק

הס הטונים לבריות וצדיק הוא לשמים

וזה עיין רעיס

וחטאיך! לה רעיס לבריות וחסחיס לשמים( :יח) אי יאמר כאשר נחלו
פתאים אולת

העולם הוה

אז וערומים יכתירו דעת לכלתי עשות עיקר

בליקרסכהס (יט) וכן כששתו

חטובות

רעים ויפילסה׳לפני

טובים או ורשעים על שערי צדיק משא*כ מתחלה :

□ח (כ) הנה

עם היות שהאהבה תחהוה בין השוי׳ רם ועשיר
יצאו מן הכללכי הלא נס לרעהו רש כמזתיישנא

הרש ואוהבי עשיר רבים גס הבלתי עשירים ושויס לו (כא) ולעומת
אומ'גס לרעהו ישנת רם אמר בז לרעהו יכז׳והענין כי לא ידבר על

המנזה בדברי ,כי מי לא ידע כי חוטא הוא זנס

היל״ל מבזה את רעהו אך

הוא הנז אוחו וכלתי מחשינז נלנו ואמר אשר אמרתי גס לרעהו ישנא רש
איתו נלנו חוטא כי
גגגז׳וזטחכי
בז חיקו
היותו גז
אס גס י^יוקן
כי ׳•׳-י
שנחה ׳■-
אצ״ל גדר ׳*׳■ ״י

ואמת לרעך כמוך ז לעומת או׳ ואוהבי עשיר רבים אמר

על
עונר עצ
הלא עובר
הנח
ומחונן ענזיס

מ׳

רב פנינים כיאור משלי יד
כי׳ לומר אס העשיר הלז לא יהיה חוץ ומתן נעצם אח המחניפים אוהו

ומשכימים לנתקו רק חת העמיס המשים
אשריו שלא ישית לנו רק אל חסד של חמת ;

ו

הזה אמר שלמה בחכמתו אל החכמים אל יחתו לפר ע״ה באומרם כי אך
דלים המה זעשירי עם יחזיקו בידח כי הלא גס כי אפס כשף כתרס גדול

מהחניף ומלקבל נפרהסיא
(כב) הלא וכו׳ אחרי

מכתרם כי לח דלים הס כי עטרת חכמים כתר תורתם היא עשרס כלומר

תאמר כי התורה

ולא יחתו בפני עשירי עה ונוהאולת כסילים החושבים כי רמיס על

אומרו שהנותן צדקה יכויןלחסד של חמת אמר הלא
אמרה כי כגלל הדבר הזה גלגל

החכמים המהתשאר

הוח שחוזר כעולם כתי שאמר ר׳חייא

בב הלא יתעו חלש ,רע וחסד ואמת חרשי טוב :

כגלל הדבר הזה וחין זה נעצה חשד

כי בכ^־־עצביהיךח מותר ודבר שפךז.יס
למחסור :ני עטרת חכמים עע{רם אורת כס^ים

לרביחהו תן

כדי שיתנו לבננו כי

•של חמת לוה חמר גס חני חורך כי

כונה זו בלתי טונה הלא יתעו מחונני
ענויסבהיותס חורשי רע

או לבני כי גלגל הוא

רע

הלא זה

אין

חסדו

חסד של אמת יקרא

שחוזר כי

של

המחשבים טוב אל עצמה

ואף על פי

כן

מדינה של גהינס הס נפשות עשירי

עם הכסיליימסכלי החכמ׳כי בהחשיב
החל את עצמו לא יזלזלו חת החכמי'

ויכנסו

מות :כ" כךב־עם הךרת-מלךובאפסל־יאס

רנות ממות העצמיית שנית שאס יחת
החכם לפניהם לפעמי׳ יכנוש עדות

מחתתחון :כט ארך אפים ךב־תבתהוקצר-רוח
מריסאולרת :ל חי; בעריכם לב מרפא ורקב

למען עשית

אשר ידע נגד ח מהם לנלתי הכעיסו
זעתהבהביר ערכו יהיה עד אמת
ג'שאס יבא לדין אחד מהעשירים

עצמורתקנאה :יא עיעקדלחרףעשהוומכבלך

חסד והוא הכתוב ,אצלנו על כי בגלל
הדבר הזה גליל הוא שחזור בעולם

שלא דירה תורה חלא כנגד היצר הרע כאשר דקדקנו אומרו לברך בפסיון

שהוא על שני לבבות יצר

הטוב ויצר הרע

גס היצר הרע כי כגלל גלגל הוא וכו'

לומר ולא ירע לבבך הכולל

נגדר אפיקורוסות כאומ

הני רבנן וכיוצא נמצא הכיר החכם
חת עשרו ככתר תורה מציל נפשות

אמנם

חורשי טוב

יתנו זה ודחי הוא

(כה) ודחה נא כמה טובות נמשכות
מזה ח'כי יהיה החכם מציל נפשות

מרמה :ני כירארת ;הרה מבטח—עז ורבניו יהידת
מקור ח״ם לסור ממו^וי
מחסה :מ

בלבס הנני נ1תןלמעןיתנו לי חס אבא
לימי רע ועוני חו לבלתי הבא עלי

שלמה

לא יאמתזה בידם במה שיחקז לפניה'

אורת :בי! מציל נפשות עד אמרת רפןח כזבים

באומרם

אל לבו לדבר ולומר מרמה בפיך

ויפיח כזבי בטענותיו לא יערנ החכם
אך בהכיר ערכו לא יירא ואשר יפית

כזבים יודיע שעניינו מרמה וזהו ויפיח וכו׳

(כו) ושמא תאמר טובה

כי לעומת

היצר הרע צריך טעם

עצתך מאד מאד

כזה וגס רבי חייא לא אמר טעם זה רק לדביתהו

כי חין האשה מבחנת

מפניהם או אס

לא יעשה למענם פן יקפחו מזונותיו

בכל; עצב זכו׳ הבה

או פן יעבידוהו

מגדולתו או ימירזהו בזולתו

בטעם האמתי ועינה צרה כ זודרדס

אמרתי לך הלא יתעו וכו'אין זה

:

(כג)

כאמיר אך אל

רק בעת תתס צדקה

תוציא תולדה מכלל דברי אלה שטוב לגבר להתייאש מן הפורענות ולבלתי

לאולתושקד

אך מה יעשה החכס כי הלא יירא מהם

אס לא יחת

כי הוא צריך להם

או לפחות אס בחיים חייתו

יבושו מהצד לו הלא במוחו לא יקימו אה בנו במקומו או לא יחוסו על בניו •
אחריו לעזר ולהועיל על כן אמר על הח' אל תירא מהס ירא אתה ואל

שיח לב חל רעות המתרגשות ולהתנהג בשמחות וגיל כאשר הוא מרגלא

תשא פניהם ואז ביראת ה׳ מבטח עוז כי ה עיז לך יקן ובטח עליו והוא
יכלכלך ובמקומך יעמידך ועל הב' אמר ולבניו יהיה מחסה (כז) כי הלא

את עצמו ולא כן הוא כי אדרבה טוב לגבר כי יתרחק מרוב שמחה ויתעצב

גדולה מזו חסכון לך יראת ה׳ כי אצ״ל להיות לך מבטח עוז לבל ימנע טוב

אל לבי תמיד כי טוב כעס משחוק וכו' כי אז יכנע ולא ירוס לבבו וזהו בכל
עצב שיתעצב איש אל לבו יהיה מותר ויתרון להכניע יצרו ולבלתי רום

ממך כ״א גס לסור ממוקשי מות כי הלא יראה ה'תהיה לך מקיר חייס לסור
זכו כי כאשר מקור יייס הנמשך ע׳י מהלך מרוצתו יפגע בכל מיני מוקשים

כי הלא בכל עצב

ומכשזלזת וידחוף וימיי 1 .כן היא יראת ה כמקור חיים שהחיים הנמשכים
לך ממנה על פי דרכם יסירו כל מוקשי מות וק״ו הדברים חס ממוקשי מות

בפומייהו דאיבשי לומר כי המתנהג בעצבות הזא חסרון לו מחסר ומפסיד

לבבו ואף על פי כן דבר שפתיס של המון העם

כי העצב אין בו רק מחסור ואין זה

הוא לומר אך למחסור

רק שיסכלו האמת

(ך) או יאמר גס לרעהו ישנא רש שהיא מדה
יהיה מותר כאמת י•
רעה (נא) דע כי אס הוא בז לרעהו בהיות רעהו חוטא והוא מחונן

תסירך יראת ה׳ מה גס עתה ממוקשים קלים שאינם של מות כנז' האלם

לכן אל תירא מפניהם

נאמר למעלה וחור לאימרן פה לפי זה להכריח הקודם :

את הענויס אשריו (כב) ושמא תאמר הלא יתעו חורשי רע בראותם את

זה בז את רעהו הדומה לו ויחשבו כי שנא איש רעהו אין רע ולא ישיתו לב
אל הסבה כי חוטא הוא אל תחוש

חורשי טוב וידעוהו לכף זכות גס על מה שבז לרעהו חוטא זיאערו חין זה

רק כי ראה בו ערות דבר ושב מאחריו:
הנה אס עצב הוא מלשון עצבות
עצביהם כסף וזהב וכו'

כ

(כח) ברב

כי לעומת זה יראו חסד ואמת שמחונן

העמי׳ שהיא של אמת חנס לבלתי תקות תגמול בראות כן החודשי רע יהין

ב

(כג)

בכל

עצב וכו*

כתבנו ביאורו ואס מלשין צורה כענין

יאמר מז״ל על פסוק אין צור כאלהינו אין צייר

ובזה לא יהיה פ׳ זה כפול במשלי שלמה

כי הלא

כו׳ הבה ידוע מרז״ל כי אין לאוס חלא מלכות ובזה
יאמר כי עיר מלוכה אשר תחת מלך ברבות העם

ימשך הידור למלך אך באפס לאס שהוא במקום שאין שם מלכות מלך רץ
שר ורזון ח ימשול ש© או רב

עם הוא לו למחתה

תקיפה כמלך טוב לו העדר רוב עס כי כרכם
רבזייס למרוד בו או להקל

רב זז״א ובאפס לאוס

כי למה שאין הרזון ידו

כן יחטאו לו כי יבטחו על

עולו מעליהם מה שאין

מחתת רזון כי תהיה

כןכבלתי היותס עם

רבעסהנז׳ למחתת הרזון

כאלהינו ב״ו צר צורה ואין נותן בו דבור זכו' וזהו בכל עצב שיצייר איש יהיה

(כט) על כן הרזון שהוא ארך אפיס בהנהגתו הוא רב תבונה שמבין את

לאט ומאריך אפו אך אשר

נו מותר על מה שיצייר זולתו אך דבר שפתיו אך למחסו׳ בכולם ואס עצב

הנולד פן יקשרו עליו

הוא מלשון עמל כד״א ועצביך בבית נכריה יאמר בכל עמל שיעמול האדם

הוא קצר רוח מריס אולת והוא כי למעלה אמ׳ קצר אפיס יעשה אולת כי

יהיה מותר אך הדיבור חין חפץ בו כי אין מותר ויתרון בו רק דבר שפתים
אך למחסור כמאמר התנא לא מצאתי לגוף טוב משתיקה ודקדק בלשונו

אין לך נוח לכעוס שלא יעשה

אולת ובורות בכעסו אך אפשר לפעמים

שלא תהיה האזלת גדולה אמר

עתה כי אשר הוא רזון ושד אין צריך לומר

לזמר ודבר שפתיס כלומר לא אמרתי רק במה

שאינו זולתי דבר מתייחס

אל השפחיס משולל איכות פנימי כעסק התורה ודומה לו ז

אן קרוב לזה

בכל עשק שיעמול האדם כד׳א ידיך עצבוני יהיה מותר עליו שלא יעשנו
כ״כ בשלמי׳ שלא יהיה יתרון על אשד עשה אס היה מרבה יותר לעמזל

כן

אך דבר שפתים לא יאמר איש שאס היה מרבה דברים על מה שדבר
היה עישה יתרון כי אדרבה היה מחסד על הקודם :

סט

(כר)

שטפל

שמעתי

אומרים עטרת חכמים היח כשיש להם ממון
והנה לא נכון הדבר תהיה עטרת לחכמים מה

אל החכמה ולא עוד אלא שייחס לנעדרי עטרת בעלי כתרה של

ומכלכל דבריו עמהס

שיעשה אולת בהיותו קצר רוח כי אס גס

יהיה מריס אולת שתהיה אולתר

גדולה מהנהיגה לזולתו בגאות לבו בשררת!:

הקודם יאמר אחר אשר

(כח) וסמוך

אל

יעץ בל יחניף החכם את עשירי עמו ויבטח בה׳

יעזר לו אפשר יאמ' החכם הלא בהחניפי אותם יתקבצו

אלי רב עס והוא

הודי והדרי וכבוד תורה יזכו על ידי אך בעצתך ואח ירחקו מני לז״א אינך

אלא טועה כי אין רב עם מהדר רק את המלך המושל בחוקה וזהו ברב עם

הדרת מלך חך באפס לאס כחכם שאין לו מלכות רק כחון בעלמא למעוז
אדרב׳ רב עם יהיה

לו למחתה כי כרובס כן

יחטאו לך כי בחב עס לא

יבצר בועט בך ומה נס כי תקטין ערכך לפניהם (כט) ושמח תאמר הלי^

כי היא עשרי ואחיתס

תירה אס הכסף אזל מכליה' אך אחשבה ידבר על כללות החכמים הצריכי'

בהכירי כתר תורתי

אל הצבור ועשירי עם והוא בהזכיר מאמר החכם האומר למה החכמים
ישכימו לפתחי העשירים ולא העשירים לפתחי החכמים ואמר שהוא כי

הלא תוכל לתקן לכלכל דבריך עמהס בשכל

לפני הלה יברחו ממני לו״א

טוב גס שלח תחת מפניהם

כי חרך אפיס כו' וקצר רוח בהפך לכן השמד מכעס

והדבק בארך אפיס

ע

הכתמים יכירו מעלת העושר והעשיר מסכל מעלת התורה והנה לפי זה

ראה נא רעת
(ל) אמר
ולא תחת כבודך ולח ירחקו ממך :
הקנאה כי הלא חייות הבשרים הוא הלב כמרפא להס שמחלק דם להחיות

אולת הכסילים עשירי עס על הלה כי על כן יאמר העשיר הכסיל משולל
חכמה אין כמעלת העושר כי הלא בעלי כתר תורה ישכימו לפתחי ולכן

כל האיברים כנודע ועם כל זה אי' מכמה מיני הרהורי 6לב שהיא הקנאה
לא בלבד תמנע חיי הבשרים כי אס גס הרקיב גס העצמות נמצא שרב

הזהירנו רו״ל בל נפול בשחת הטעות הלז כמאמרם למה ת״ח דומה לפני

וגדול הפסד א' מהרהורי לב לאד בהיותו קנאה הכל עצמו' תועלת שיקבל

בראשונה לקיתון של זהב וכו'וכדברים החלה אין מספר ומוסר השכל

מהלב( :לא) עשק וכו׳ העושק ממונו או שכרו של דל הוא כמחרף את

אין ספק כי החכמים עצמם בהשכימס לפתחי העשירים הס המעמידים

ע״ה

עושהו

רב פנינים ביאור משלי יד טו
מישהו של עושק שמורה כי לא מאתו ניתן לו הממון שאל״כ לא היה עולת

חסדי האומות בעשן׳ גשרים ושווקי' ומרחצאות לא היה

רק להושיב זוט

על רוחו שהוא כמוסיף בממון עצמו כאשר יעשוק מתדל ושמא תאמר הלא

ולהנאתם כמפורש

גס החונן ונותן לאביון יקרא מחרף שחרה שאין הוא יתברך משגיח על הדל

מקומות וזה אמר צדקה כו' לומר מת שנכנס בשס צדקה שהוא שזה פרוטה

חס אדרבה מכבדו את

מספיק ליומם גוי נס שלא יהיה חסד רק צדקה שלמט מערך חסד כנודע

לסרנסו ויצטרך אל פרנסתו לז״ח כי לא כן הוא כי
עושהו שחונן האביון

שס

העני אס היה מסיח דברים כמ״ש ז״ל

על מעשה הצדקה סלו ם ולח על חנם
לכפרת עונו ולוכו'

חת

העשיר כנודע :או עושק דל חרף

חגןאכיון 1 :לב כרערתו ידחה רשע וחסרת כמותר
צדיקי :לב בלב נכון תגוח הנסה ובקרב כסילים

שהוא חסד כשוקיסוכו׳אדרב' חסדם

עושהו להיותו סנה שהדל יטיח דנרי׳
וההפך כמכבדו גס שלא יתן לו משלו

אף :ב לשוןחכמיסתיטיבדעת

ויתכן

הוא חסאת כמאמר רשכ״י *

על דרך

תורע :לי צדקה תרמם גף והקדומים חטאת!
לה רצון־מיף לעבד משכיל ועברתו תודה מביש:
^ה^רף ישיב חמה ודב^צבי^לדד
טן *

כלפי מעלה ויהיה כמחרף

מה בהוא למעלה

אך לאומים אפילו

שנעשה שלוחו

של מקום ותש על כבודו בל יתחלל ע״י

העני רק

וכמאמר שמואל

לאנלט כמפורש בכמת

שחטאת

זה

האמור פה

הזאעכין חסרון כד״א וכני שלמת
חטאים אל השער׳ולא יחטי?יאמר כי
הנה מלת חסד שתים הנה משמעותי׳

או לשון חסדים או לשין חסרון וכאן'

חלילה

חונן חביון יקרא כמז״ל כי גדול
המפייס־ מהנותן לן :ב (ל) עור אפשר לקשר ב הכתובים חיי בשרים

וכוי כי פסוק זה הוא כמשל אל השני והיא בשום לב אל אוסרו בשרים זלא
בשר והענין כי יש חיי כל נשר האדם הוא הנפש

ויש חיי פרטי האברים כל ח בפני עצמו בלחותו

כד׳א ורוח כל בשר איש

ודמו בל ייבש א' מאיבריו

חסד הוא וסן יחסדך שומע ואמר כי
אסד שעושים לאומים לא יאות לפר׳

!

יפי

כמשמעו רק מגזירת חסרון וזה אמר חטאת שהחסד שלהם

הוא מגזירת

או
חטאת וגרעון מגזירת חסד הוא כי חסדם וטובם כחדק כמדובר •
יאמר צדקה שהוא יתברך עושה עם עולמו כלה היא לרומס גוי הס ישראל

ואשר נראה יעשה חסד אשר למעלה מצדקה

אל לאומים

הוא חטאת

והוא הלב כי הוא יחלק דם אל כל הנשרים ולא שהחיים והדס נמשכי' ממנו

הנמצא בגוי הנז' (לה) והנני ממשל לד משל למה הדבר דומה למלך שיש

חלקו הראוי לו באופן שגס

לו כ עבדים א׳ משכיל בכל ספר וחכמה וא' בעל זרוע וכאשר יחטא העבד

שחיי כשרי הוא הלב לח שהיא נעל החיי׳רק שהוא מרפא להם כרופא הזה

משכיל ויתרחק מהשכלת חכמתו אז ייטיב המלך את בעל הזרוע למען יכה

סע* שולח הוא ית׳ חיים לתולה או כרפואה עצמה שתרפא נהשהיע הוא

את המשכיל

בעצם רק שהוא יתברך משפיע בו לתת לכל א'

בעוז מלך אשר יתנ עוז לו למען יהיה לו לשבט עבר'

וע״כ

מפאת עצמה וראיה

אשר מצא חכמה לא ייחס את המלך לשוכח את המשכיל ולאזהב אח המביש

מוחשת שאין הים וחיות שיחלק טבעי אליו להטיב את גופוכי הלא נס ממנו

ומיצר לו רק שאח המשכיל יאהב ואין השני לפניו רק לנוגש אשר יגוש את

ימשך נס רקב עצמות ע״י קנאת הלב שהוא הפך חיי בשרים ויוקר מגדר

דעהו כן הדבר הזה כי העבד יש׳הוא בן משכיל על התורה ועל העבודה

גם אל העצמית אך אין בו חיות הבשרים רק מרפא
ולמה עשת כן הוא יתברך לתת כלהכח ההוא באבר ח'

ועבד מביש הוא הלאום ומלכות המיצר לישראל בחטאם ולא נאמר כי הטיבו

יתברך שפע רפואתו בה לא

הפכו כי הזא רקב
כמדובר (לא)

שהרפואה תקן חיים

יתברך את הלאם ההוא ויעשהו רחש להצר את ישראל הוא מאהבתו ית'

זשיחלק הוא אל השאר אך הוא למען ילמדו כני אדם לגמול חסד עם רעיה

אותו ומשנאתו חת ישר 11כי הלא אין הלחם ההוא רק כשבט עברה וכשוט

כי הלא כל האיברי' יתייאסו לדלי' שאין להס משלהם דס וחיות והלב עם

נעלמא אזה אמר גס שאמרתי שחסילאמיס הוא מחטאת ישר  14יעלה על
רוחך שמואס ביש׳ואוהב את ,הלאם המוכיחו ומביש אותו כי הלא רצון מלך
הוא לעבד משכיל והעבד מביש כנבוכד נאצר שהלאו יה עבדי איננו לפניו

היותו אבר מהאכריס הוא כעשיר המחלק להס לכל ח' די מחסורו וכאשר
אין הלב נותן משלו כאמור רק מאשר השפיע בו הוא יתברך לעצמו ולחלק

להם ונס הוא

שמח בחלקו

להם כי יאהבם

כמוהו כי

וגוף א' כלס ולכן נם הס לא יבושו כי יקבלו ממנו כי

והס א׳ הס כן במשל הזה יקרה לעשיר

אחדים המה

לכך נותן לו וגס הוא

עם עניי עמו כי הוא יתברך חלק

ית רק שבט עבר בלבד וזהו ועברתו תהי המביש ומיצר את העבד משכיל:

10

כי לא יגעל הוא יתבר'בישראל בהעותס
כי הלא מענת רך של משה באומרו למה

(א)

מכספו וזהבו לאיש ההוא לעצמו ולמען יחלק לעניו ולא משלו הוא בוחן כ״א

ה' יחרה וכו' השיב חמתו כהעותס עון פלילי כאוס לולא משה בחירו וכו׳

מידו יתברך כי חלק הדל ניתן בידו כאשר ניתן דם האיברים ללב וגס הם

להשיב חמתו ולא עוד אלא שגס אאר כך דבר עצב

יעלה אף כי בהעות

לא יבושו בקחמו ממנו כי כל יש׳גוי א׳ המה וכל אישי יש' אצל מקיר נשמותינו

ישראל והבא עליהם רעה ח ׳ו יספיק עשזת איש ישר דבר המורה שנעצב

כנודע וגס הוא לא

שבנעילת כנדל א' היה

כאיברי' אצל הנוף כי לא יתפרדו רק בחילוף הגופי'
ירע לבבו בתתו להם כי

חלקם הוא

והוא והס

אל לבו להעלות אף ועד.ממהר רב יהודה ע״ה

כאיברי׳ של גיף א'המה

מעלה אף וממטיר כימי בצורת ונס בבלתי צדיק מצינז העלאת אף מהדור

ממונו או שכרו מה שלא יעשה כן לץ

לבו שלא יעכב חלק א' מאיבריו לעצמו נמצא כאילו העושק הלז מחרף את

ההוא בעשותו דבר המורה עצבות כאשר באחאב כמאמרו ית הראית ט
נכנע אחחב וכו* וכיוצא באלה לא נעדרו גס בימי שלמה או בימים ראשוני©

עושתו של עישק עצמו אשר עשה אוהו בתכיכה הנ '1שע״י לבו מחלק חיי
בשרים לאבריו להוראה זו ויתייחס למחרף ובלתי מאמין שהאלהיסעשה

אשר היו לפניו הנה וה יורה כי גס בהעותס לא זו מחבבם :
יאמר רצון וכו׳ בל נחשוב שלא תהיה רצון מלכו של עולם
ב (לה) או

ימשך מזה ני עישק דל ומעכב לעצמן

לתת חיות ללכו לאלה לאבריו למען יעשה כמעשהו

יתברך ושמא תאמר

אס כן איפה לא נחזיק טובה לחונן אביון כי משלו הוא אוכל כי הין העשיר

רק כמחלק לו חלקו מאתו

משלו לא יבצר מתקרא

יתברך ללא ומכבדו כו׳ כלו מ גס שאינו נותן

מכבר את ה חש על

כבודו לבל יגע העני בכבודו

יתברך בל יטיח דכריס ולהיות ציר נאמן לשולחו יתברך נ

ג (לב) ברעהו

כי עושק דל חרף עושהז אמר אל

יקשה בעיניך כי הלא תראה רשע עישק דלים ולתיו'

ואדרכם אז טוב לו ללא דע

ויסתכן העילס כי נדון

כו׳ אחריאומ

כי לא לתועלתו יאריכו לו

כי הלא ברעתו ידחה רשע

משפט וגס אל תדאג אל הצדיק

כלומר ברעתו

עד אחרי מותו מלעשות מ

העשוק משולל וערום מבלי מחסה מפני

רעת הרשע כי ע יי כן חוסה במותו צדיק שימצא במותו מחסה ומסתו׳
עכל עין אשר חטא על הנפש מה שאין כן חס לא היה מצטע פה שהיה
חכמה ודעת ישימו

כף מאזני העונות ויעלה האף על כף הרחמים

אחר רובו :

עב

(ב)

ראוי ".לשים לב איו הלשון תיטיב דעת

וההפך יצדק יות׳ שתדע ייטיב את מענת הלשון אך שהלשון ייפה כלבד

ומי לא ידע שפי כסילים יביע אולת ונס שעיני ה׳ צופות זכו׳ ׳.

אמנם

הנה הרמב״סז״ל בהלכות תשובה הניע קושי הנופל על שכר ועונש אחר*
יודעו ית׳כל מעשת אשר יעשה האדם ימי חלדו אס טוב ואס רע ולכן הלא

והבה

יחשב כל איש כמוכרח כמעשיו ובחירתו כלתי חפשי כי אשר ידע הוא יתב

לאל תנחומין אלו כי יעשו עיק'

במעשה אשר יעשה כל איש הוא שיעשה להרע או להיטיב והשיב כי דעת

בו עונותיו כי אין צדיק אשי לא יחטא

מהעת" אמר הנה בלב

עברתו להביא רעה תהיה מכיש ח ולא יספיקו צדיקים למונעה (א)

ופי יוחמר מה שצדיק אחד הוא רצון הבורא ית הוא שמענה רך ישיב תימה

הזכיות ויעשה אדם או ידבר דבר של עצב להעציב את ה' בחטא א' ויכריע

שעשה כלה בלי נכות ממנת בעה״ז ידחה רשע

מתעתד לפגוע

הוא לעבד משכיל גס כי א' הוא כי צדיק יסוד עולם לק-ימו

שירצה ויפייס את קונו וישיב תימה ומה ש־)מרתי ועברתו תהיה מביש הזא
כי ודבר עצב וכו׳ כי לפעמים העילס שקילואין כף האף עולה על כף

הדבר חמור כל כך למה יאריך לו הוא יתברך

הכסילים משוללי

בצדיק א׳ אס ישולל העולם מכיזצא בו כי הלא רצון מלך

ולפעמים

מי שהוא נבין מבין דבר זה

(לג)

מחיך מופתים רבים

עליון רס ונשא כלתי נפרד ממהותו ולא מסוג ידיעתנו חלילה

לפניו לא קשה עלינו

תנוח חכמה זו אשר אני מודיעך אך בקרב כסילים חודע ותכנע החכמה

שהכל צפוי

האמיתית הזאת כי יראו לעינים ולא ישיתו לב אל האמת ואין אנו אחראין

מישגת אלינו לרועמותה

וע״כ גם

איך לא תכריח כי אין אופן ידיעתו

ויתכן לומר כי הוא זה

מאמר שלמה בחכמתו

לכסילים :ד או בא לייעץ את החכם הנמצא בין כסילים מבזי החכמה

אחרי אזמר למעל' שרצון מלכו של עולם לעבד משכיל הוא הצדיק ועכרתז

שישמיד לפיו מקסים והנה זה דיך לב נבון כי ירתיח כסיר מצול' חכמתו

הוא המביש ושמענה רך של צדיק לפני קונו ישיב חמתו ודבר עצב סל מכיש

ולא תשקוט ולא תנוח בלבו עד יפיץ מעיינותיו חוצה אמר הנה יעצתי שבלב

יעלה אף ראה והנה מקום לבעל הדין לחלוק ולומר הלא צופיה הנה עיני

נבין תנוח ותשקוט חכמת לבלתי אומרה בהיות שונקרב נסיליס תודע ג

עא (לד) הגת

כלרז״ל פה חחד הסכימו

כי גוי הנו'פת הוא יש'

ולפי וה יאמר ויהיה ענין דשב״י 3מסכ .פנס כי כל

ה' כל מעשה איש אס טוב ואס רע ולמה ירצה כזה מכזה

זזה ישיב חימה

זהלאמוכרחי הידיעה המה

על כן אמר אל

וזה יעלה אף על האדמה

ישיאך לכך לדבר הזה כי הן זה מאמר כסילים אשר לא חלק להם כמינהם

לדעת

רב פנינים ביאזד משלי טו
וידיעתו לא חשיגנה לד איש אך החכמים יודעי דעת

ליפת כי רס ה

הלק ירעו כי לא מחשנותיני מחשבותיו יתנרך ולח דרמנז דרכיו כמאמר

כי אחרי שיחך לכ לחטא נכנס כך רוח שטות

ני אין אדם חוטא וכו 'ונס

אס כן דעת יתירה אתת הלא לג הוחל תטהו רוח השטוח להשכיל להרע

?רמב׳כו״ל ו״א לשון חכמים כלומר כלשונם תיטיב דעת ותרומם נדר

ולכן אין לאל יד דעתך

הדעה האמתי הוא דעת עליון וזהו תטיב דעת הוא דעת של המלך הנו'

הדעת כי את דעתך חשרנטה לרעה היא תטיב אותו ותהפכנז מרעה
לטוכהואחרכך תאחז צדיק דרכך

בפסוקים הקודמים כמאמר הרמי-ים
ן״ל כי אין .משיגו

חך

כסילים

פי

וץ כסילים !מע איית< :

החטאי׳חשרנכנס בהם רוח שטוק
לחטז

(ג) ויתמר ככל מקים עיני ה' צופות
למרחוק כצופה את הרעים וחת
הטובים כי הכל צפוי לפניו יתברך

כלומר

ככל“מקום.עינ;יח1ךז

צופות רעים וטובים :י מרפא לשק ע״ן מים יסלף
שכר ביוח :יי אויל ינאץ מוסר אביו ויסמר

יביע אילת

להקל אשמתם

מעצמן להשיבך עד ת אך לשין חכמים תיטיב את

תנךןת_ץחס• :י כיתצךיקחסן רכובתבוארת
רשענעכרת* :

והוא ידע מתי שוא וירח און

שפתיחכמיס יזרודעתזולב

המעותד לעשות וכן בצדקת הצדיק

כסילים לא־כן :יי .זכהרשעיכם תועבות יהוךץ

וכה יעשן

ות^לת ישרים רצונו :ט תועבת יה1ה דרך ישע
ומרדף צדקה יאהב :י מוןררעלעזבאךחשונא

ובטלה מדת

שכר ועונש

להתנצל בלכתם בדרך רעים ולכן
טוב לך תדבק

בלשון חכמים מבפי

כסילים כי יביע

אולת י ושית לבך

קל תרופת חולי הקושיא הנו'

תוכחת;סות :יא ^אול ואבדון נגךיהוהאףב^

אשר

ני דע לך כי מרפא לשון הוא לשון
חכמים שתרפא הקושי הנז׳ ברוממות עליון הוא פץ חייס שזולת תירוץ

הקושי הלז הלא יועיל גס לענייני הדת אין מספר בהנחת דעת

כי לא

כעץ עושה פרי ופריו חיים כן

מחשבותיו יתברך מחשבותיך ויהיה לך

הב׳ אמר ופי כסילים יביע אולת (ג)
והיא לאמר

וכו׳ לומר

בכל מקום

בסקים המשפט ככמקו׳ זולתו ציפות

עיני ת׳ הרואות ללבב רעים וטובי©
אל החכם
ומתבצע כי אלכה לי
אולי חני טוב ממנו או נמני כמוהו
ועל כן אמר נס נא אס טוב
(ד)

ואס רע בשומעך אליו והוא כי הנה

מרפא לשון הוא עץ חיים באמת כי
כאוכל מעץ החיים אשר ,לא יבצר

מאוכלו שיחיה לעולם כן הדבר הוה
שיועיל לך בלי ספק ואס תראה שג©
אחרי שומעך ניב לשונו יש לך נ©

רבות

תרפאנה לשון חכמים כאמור (ד)1

על פי דרכךלהשכיל להטיב ועל הכת

בה סילף ולא קנית יושר לבב אז הרף
סמנו כי יש כו שכר ברוח ונפש כאשר חששת שבכל מקו• צופה ה׳ יודע

העלומות רעים וטוכים

(ה)

ועל הכת הג׳ הוא האויל המנאץ וכווה

ופנס בלשון

חכמה ומיסר אמר איני מדכר עליו כעצם שישמע מרפא לשון עץ חיי©
לשין חכמים כי הלא אוילינאץ מוסר אביו זאיךישמענה ממך לולא

חכמים המניחים הנחה זז וזהו וסלף בת הלא רעתך רבה כי אין זה רק

מלדבר ולומר שאף על פי כן אס הוא קונה לב להיות שזמר

הנחה זו הפרה
שבר ברוח ונפש

לך חיים בענייני הדת אך חס תשים סלף

כי נפשך לא מטוהרה

ורעה בעיני אדוני׳

חך שבורה

אחשוךפי

תוכחת גס שלח יחשיבהו בראשונה כי נווה אותו

הוא הנס לא יכצר ממנו

שבשמים חלילה או קרוב לזה אס תשים סלף בה והראה לך כי עדין שברון

שיערים ותסור מעליו אולתו כצד מה :

הקושי במקומו דע כי אין השבר בנושא רק ברוח ונפש חך הקושי נרכא
זכו׳ זולת הקודם יאמר למוד נאת עד מאד הלא
•רפא
ג
שברו *

סצדיקיכחר חתר שיהיה ניתז ריקן משיתחכר לרשע גס שימלא הרשע

הוא כי דרך כלל עם אלהי אברהם שלמים הס ומקגלי תוכחת וצא ולמד

עג

(ו)

מיישי

את

ההוא כיח הצדיק תכואה כי הלא בית הצדיק כלומר אפילו ריקן הוא חוסן,
רב כי אין לך חוסן גדול מהיותו בית צדיק אך אס הוא כתכזאת רשע לא
לבד מארה תכא בתבואה כי אס גס בכית הצדיק כולה אשר התבואה בה

מחזכחית משנת התורה אשר הוכיחם משה בדברים קשים ממרים הייתם
עם ה מיום דעתי אתכם וכיוצא בזת וקבלו בסבר פכים יפות כי על כן

ני יבא זה ויאבד אח זה זוהו וכתבואת רשע נעכרת (ז) ונס כי דרך חכמי©

ארז״ל שנאמר עליהם ושומר תוכחת יכובד ועב ממוצא דבר יצא עתק מפי

סרגלא כפומייהו לפרסם דכר וה שטוב מעט לצדיק סהתחכר לרשע

אך דע איפה כי זה דרך כל

לחמדת ממון זזהו ספחי חכמים חרז דעת כמורה הוה הזא הדעת הנו'
לא יסכנן עם לב כסילים שאדרבה יאמר כי טוב לצדיק יכא לן הט!ב אפילו

איש נגד עם ה׳ כי הלא כמה דברים וכמת פעמים הוכיחן מוכיח נשער

על כן אמר אל תתן דופי כעס ה

ואין קשב

דבר לבקש

לז מנוח מתייחס חל מקום שממנו חוצב ועל כן אס המוכיח

נשער המוכיח נמישור מקירות לנו נס אמריו עד קירות לנות שומעיה©

*לכו לא יסנו נלכתס
מוכית

אן מטיל

מן השפס ולחוץ

אמנם הנאמרים

גס שדבריו טוניס

ונכוחים

ליס כי משפת פיו יצאו

הלא ידמה למפרר

ואל שפת אוון שומעת

על ידי הרשע זזהזזלב כסילים לא כן :
ב (י) או

ולא מלנו של

וזורה

לרות

ילכו לא יכנסו

יאמר נל יאמר הצדיק

אמלא ביתי מצות כרמון ואו טוב

לי מלהוציא ומן בהשיב את עושה רשעה

דע איפת

ומחזה כידו כי

שעם היות נית,צדיק וכויעאשר יסגל מצות • נתכואת רשע

בלכתם זזה מאמר שלמה בחכמתו מרפא לשון זכו׳ כי הלא לתחלואי הנפש

היא כח טזמאת׳ילדי רשע הנולדי לו מעונותיו כתבואה היוצאת מהזריעה
בה נעכרת בית הצדיק עם היוח לו חיסן רב מצד עצמו והוא על שאינו

במתק לשונו להזניח במישור

מוחה ברשע ההוא (ו) זשמאחאמר ומה יעשה אולי לא ישמע אליו לוה

לעושה הרעת ולהשיבו חל ה' זזה יקרא מרפא לשון ואמר שהוא עץ חיי©

אמר אעפ״כ שפחי חכמים טוב הוא יזרז ו יפזרו דעת עס שלב כסילים לא כן

זאס תראה סלף בה כי נס ב©

שאיננו ישר לקבל כד״א ק דנית כי הלא הס יעשו אח שלהם

ויצילו חא

לא נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ולא יסכון למו מרפא לשון ועדיין יש לה©

או יאמר ,שפתי חכמיס וכוי

אפילו כלי

אשר יחלה איש רפא ירפא

האיש החכם

למקבלים ממנו שמביאם לחיי העולם הבא

סלף גס בה דע כי אין זה רק שיש שבר ברוח ונפש הלשון הנזכר ונפשו לא

מטוהרה סיא ולא מקירות לבו ונשמתו
סינאצו תוכחת

יצאו הדברים

ולא לאשמת הע•

(ה) .כי הלא אויל הזא המואס מוסר אביו והלא מוסר

מרפא לשון שלאבינו שבשלעס הוא ומי מזרע ישראל

נפשם

והרשע בעזנו ימות *

כונח לכס יזרו שפתות©

דעת מעצמם

אך כסילים הפילו לבס בקרב©

לא כן שלא יחשוב דעת ומה גס השפתיס בלי כונת הלב ז
התפלה היא במקיס ובת ותמורתו כי תפלות כנגד
עד (ח) הנה

ינאץ משמזע אחרי

קרבנות חקנוס באופן שהקרבנות חשובים יוחר אמר
אף על פי כן כתפלת ישרים יבחר הזח יתברך מזבח רשעים ולא עוד אלא

בחמד להשכיל ולהערים וזהו ושומר תוכחת יערים אך אין זה כי אס רוע

סוה מתועב וזה רצונו שהוא מן הקצה אל הקצה (ט) והנה יתחמץ לב
השומע כי יאמר הלא אס הרשע מביא זכח לרדוף הצדק ולשו כ אל ה' למה

לשון שיש לבעל הלשון ההוא סלף בלבבו הלא יהיה

יחעבהו סוא יחבר והלא ימינו פשוטה לקבל שביס לזה אמד מה שאמרת*

הנושב שבמקום רפיאה יכאיב

שהזא תועבת ה הזח דדך הרשע כלו׳ עודנו מחזיק בטומאתן ומביא הזביז

ישבר כן יהיה דברי מרפא לשון אשר סלף בת

שלא בתשובה כדרכו אך אס הוא מרדף צדקה וכשרון בכוחו בזבח הנזכר
אז אין צריך לומר שלא יתועב כי אס חדרבה יאהב כי כן דרכו ית' לאהוב

היותו מוסר אביו שבשמים זמה גס שאלת היותו מוסר אביו נס מפאת עצמז
לב המוכיח

כמד בר :

בהתחברות המרפא

(ד)

חו שיעור הדבר

•מרפא כמרפא שבר רגל או שבר יד ברוח
וידאיב המכה ומשנה שכרון

ואס יש

סלף בה

לחולי הכפש כמרפא אה השכר ברוח שלא יועיל והלואי שלא יזיק ונסמך אל

מלחחרפא.הנ״ל

:

נ

(ב)

נרצה להמשיך ענין הכתוכי©

ואם

השכיס כי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד :

עי•

(י) אמיי

מלמעלה לשזן חכמים תיטיכ יעת כו' יאמר כי הנה יש יאמרו מהמחזיקים

כי הנה יאות יבא מוסר רע הן ייסורין קשיס לעוזב אורח הוא העוזב אורח

עצמם ליודעי דעת מה יתן ומה יוסיף לנו לשון חכמים הרודים כעס
מוכיחים ומיישיריסלהשיכ חטאים עדיו יתכרך והלא מה ידע ולא נדעגס

ואס יוכיחהו מוכיחים

לנו לבב כמוהו ומה כצע כי נשמע מפיו

:

ב יש כסילים האומרים הלא

עיני ה׳ המשוטטות וצופות יודעים מי הוא הצדיק והרשע ואולי גס במקיס

חיים פורש מתורה ומצות

ואס גס שינא חוכחת

בשער לאמר לו ישוב עד ה ויקבל מוסר אשר חיסרנו יה וישיב גס ראוי
ימות אחרי שלא שוה לו מוסר רע ומוכיח האומר לו ישית לב חל הייסורין
זכוה כל החי יתן

לבו ולא חידון לעשות הרע

(יא) ושמא תאמר כי ב

א׳ כי אולי לא משנאת תוכחת ימאן לשמוע

כי אס מרוב

המשפט שמה הרשע כי ככל מקום יש מאלו ומאלי ולמה זה הלכה לי אליו

חשוכות בדבר

זמי יודע אס אני צדיק ממנו ויש כת נ שכל כך הושרשו באולת הבלי העולם

צערו כמוסר רע שנית כי הלא אין שונא תיכחת כלץ ,ונגד עינים שיאריך

כד״א חכמה ומוסר

ימיס לזה אמר על האחד שאול זכו' לומר הנה זה מסור ללב הבלתי יודען

אזיליס בזו כנגד ג מעין ד גר שלמה על האחד אסר לשין חכמים זכו ,לומר

כי אס אף לב רשע לא חעצרען

גיכזו וינאצז את המוסר

ותוכחת

ויקראו אזיליס

ה לך מסבאה כטוב שנלך לומר הלח גס לי לגב כעונת

והלא ידעת

ני אס ה לבדן

ני לא בלבד

לב טהור

סומאק לנו מהפגיח כן הזא יקבר' ני הלא גס שלבות הפורשים מה טמאים

המה

רב פנינים ביאור משלי טו
בלתי טהורים תנא בס עין ה׳ הקדוש עד אין קצה

המה מלאת רפיורס

שאדרבה נמצאת מנסה

כמע© חלילה כי הלא

הועיל אס לא על ידי נס

ירדת עד גדר לא תוכל

והין לאיש לסמיך עליו והוא מאמר התוספות

כי הלאק״ו הדברים ומה אס שאול ואבדון אשר שם תכלית כיזוה הטומאה
להתם הפישעיס הס עד ה' ומה גס עתה לבות בני האדם משוללי חלאה

נמסכת ניצה על מימרת לוז עלי

כהמה וזהו אף כי לבות וכז ,כי לעוצם גדולתו יתברך לא חעצרנו הפלגת

סבתך חול וכו׳ הוא נאין לו מה לפרוע !זה מאמר שלמה עשה שיחך חול

קדושחו לראות

טומאה (יכ> ופל הב

מהתורה
עיננו חיש לץ הפזי־ש
©אפילו ל מקום ישיבת חכמים לא ילך
לבלתי יוכיחוה! על בסול תורתו והל

זה מורה כאצבע

אין זו הוכחה

כי הלא אפשר כי לא משנאתו את
התוכחות אל חכמים לא ילך רק
מבלתי אוהבו אותה וחינו דוא' הבלתי

אוהב לשונא ממש זוהו לא יאהב לץ

הוכח לו בהורות תשובה

שהמלעיג

על דברי חכמים נסתם

ממנו דרך

תשובה שאינו הולך חצלס ואינו שומע
הגה יורה

לשוב

לבותבני״אדכש :י* לא־יאהבלץהוכחלואל“
חכמים יא ^..ף :יג לגשמחאיסיב פנים ובדברך
לכתחנכאה'  :יי ק־יב נכון יכקש־ךעת ופך

שלא

ימשך מהיותו לץ שישנא את ההיכחת
רק שלא ילך אך אס היה הולך אפשר יקבל וישמע ויעשה ג

עו

דרך ויכוח כקורא חגר על העוני ואומ' הנה לב שמח
כעשיר כי חס לבו בקרבו ייטיב פני' מה שאין כן לעבי

(יג) בא

חול ואהבה

וצילותא על כן הקדים

אדס שלא

שם עס כל

חלוה מיד איש מחומ שישנחזך בחכלך

משור אבוס

מלחמם

מקשרתלזה

ותאכל ושנאה בו שישנאוך כי תאכל
ממונם וחין לך לשלם וזה חמר טוב

כסילים יךעיהאץת :טי כל־יסי עני רעים וטוב לב
משתה תמיד :טי □וממעט כיראתיהוה מאוצר
רב ומהומה בו :ייסוב ארקת ירק ואהבה שם משור
אמס ושנאדדבו :י" ז
אפיכש ישקיט ריב :יט
ד _כןח?ס ישמח אב
וכסיל

שהו׳ שונא תוכחת

ולמה לא ימות לשחת

תוכחתם

כי טוב לך קרוחת ירק שתעשה שבחך

מהנחשוכתחלאת
כי הלא בגד

ואני פורע וז׳ל והא דחמרינן עשה

ארוחת ירק ואהבה שס משור אבוס
כשימשך לך שנאה נו שחין לך מה

כי נהיות לו אין

לפרוע

שנחה כי

יפטר באהבה רנה ♦ נ (טו)

יאמר כל ימי עני כו׳ כי

או

נח לייעץ

אח הירא אח הי בל ידאג על אוצר רב

וטוב לו מעט ביראתה' ולבל יענה

ויאמר איש הלא העני כל ימיו רעים

ומכאובים נטנע ואיכה יענוד את
שמחה
ה ויעסוק בהורה דנעיא
ואמר כל ימי וכו׳ לומר דע איפה בי אין תרעה

ועצבות ודאגה דבקים בעוני כי הן אמת שכל ימי עני רעים אך אין זה רק

לבלתי טוב לב כי אס הוא טוב לב בעוניו שמח בחלקו גס בשבר רעבין ביתו

כי הלא בעל הון שכל ימיו כחגים

שלא ישמח לבו כי הל א נעצבת לב יהיה מי שיש לו רוח נכח' הוא העני כד״א

הוא לו משתה תמיד יותר מן העשיר

אל עני ונכה רוח וחיך ייטיב פניו נמצא רוחו לבו ופניו זועפים (יד) ולא
עוד כי אס גם אס לב נכון יש לעני לאיזכה לחורה כי לב נבון יבקש דעת
כלומר ואבנו כי שמעתת בעי' צלות או לנ ננון ינק׳ דעת התור לשמוח

יקוץ במטעמותיז ולא יערבו לו כי הורגל בהס יום יוס ויאכלם אכילה גסה

אך העני השמח בחלקו פת בצל וביצה או שלקות חן ארוחת ירק בבא אליו
כל אחד מהנה לתאבון יערבו לן עד אין קץ ויהיה לו כל מאכל כמשתה

שירעה ויאכל אילת שהוי מעדני העה"! (טו) שמאמפיה הוא להשי׳ולוילו

באופן שאס הפני טוב לב משתה תמיד (טז) ואסכןאחרשהיןהעצ3ות
דבק בעוני כי ירוץ דאבה בהיות הלב טוב שמע בקולי איעצך בל תאמר,

כל ימי עני דעי' ורעחך רבה ואיך ייטב לבך כי הלא וטוב לב להבין לא יהיה

בלבבך מי יחן זהיה לי אוצר רב ביראת ה

רק מי שיש לו תמידן משת' (טז) ע״כ משיב דוח הקדש וחומרת חל תשית

מאוצר רב ביראת ה' הנו' ומהומה בו שמרבה דאגה ואל תאמר הלי כי טוב

נגד עצבון לבו כי פיקודי ה' משמחי לב ונגד פניו פי כסילים משוללי חכמת

כי הלא טוב מעט נייאת ה

לב אל פי כסילים ושמח כדלותך כי הוא לטובתך כי לא יבצר או יש לך מעט

אמור לך טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב בלי יראת ה כאשר יהיה לרשעים

ביראתה׳ שבדלותך

רבים ולא שנס ביראת ה אבעט בעי שר כי הלא אס הוצרכתי ללמדך הוא

ותהיה צדיק מאוצר רב

כי החלוקה האחרת הלא מעצמך

בצמצום או אתה רם אין כל

תמיד עיניך תלויות

אס מעט לך טיב מעט

לםמיס ואת האלהים הירא

(יו)

שגס ביראת ה טוב הזא המעט

ומהומה בו כי תשמן ותבעט (יתעתדו לך רעות ומהומות רבות (יז) ואס

תדענה כיהנה אמשול לך משל והוא כי טוב ארוחת ירק והוא בי יהיה
לאיש סיס נאה שאוהבו להשתמש ממנו והקגאות בו ויש לו סורומשמינו

שיכופר! עונותיך ויחהבך ה' משור אבוס ושנאה בו על משא עונותיך
יאמר כל ימי עני פו' הנה
כ (טו) או
שעליך בלתי מכופרים :

באבוס לשוחטו ואין זה לטובת המר רק להבאת עצמו אך בשור מצד עצמו

באת עד דכא ואין כל רק ירק ועשב הארץ טוב ארוחת ירק זחהבהשס

כ ייי-״ת בעני יש מסגף עצמו כי לא תשיג ידן ובזה כל ימיו רעים וכמאמרם
רל שרינה הכל חפילו שבתות זימים טובים שכל אשר יעמול מערב שבת
לערב שבת יאכל כשנת ושינוי וסת תחלת חולי זולת מה שהוא מצטמק ורע
לז מקנאת אשר מלחו בתיהם סוב זישמדהבוהיא בהיות העני טוב לב

יש שנאה בו שהוא לשוחטו והנמשל הוא על הצדיק והרשע כי הצדיק אשר
הוא כאורח בעולם הזה טוג לו ארוחת ירק שיאכילנו הוא יתברך

הזה משור אבוס שיאכיל לרשע ושנאה בז שהוא להאנידו אחרי אכלו ואחרי
שתה בעולס הזה לרע לו

בטנו באחריתו :

כי משנאתו יתברך אותו יאכילהו וישקהו לצבות

עז (יח)

אמר

בלתי מיצר על כי דל הוא ושמח בלבו זה לו משתה תמיד כי כאיש מורגל

לכעוס בראותו דבר שלא ברצונו

במשחה תמיד אין לו שינוי וסת שיחלה כך זה טוב לבו במשתה תמיד כי
לשמחי לב לא יעדר ענול באצטומבא באופן שלא עליהס יאמר כל ימי עני

לכעוס יבא אל עדה טובה
משנאתו המריבות

הימנה

שהוא איש חימה

מי

הימנה להיות מגרה מדון בין איש ובין רעהו

רעים אפילו שבתות וכו' שלא לדבר חדש יתייחס להם משתה מועד ושבת

בעולם

נוח

ממנן ואליו ימשך ממדה רעה זו אל רעה
ואשר הוא ארך אפיס קשה

שגס בהיות ריב בין אנשיס ישקיט ריב

ולמען הזהיר את הבא להשקיט ריב חיכה

(יט)

ושמא תאמר חיך ייטב לב העני ונפשו דאבה תחבה מכל טוב וזה

יעשה להצליח אמר דרך עצל וכו׳ והוא כי יקרה יראת איש דברי ריבות בין

הב בחינות לב' הוגי עניים אחד אשר לח יחסר לחמו והוצאת שבתות ויום

איש ובין אחיו ויתעצל מלכת להשקיט ריב באומרו איך ארצה אזתו בשעת

מזמין לו ופורע לאטו והוא האב

כעסו או אולי לא יאבה ולח ישמע חליואכישה אני או יאמר רואה אני את

בלות אוכל לשבעה

כי אביאה אליהס ולפעמים יהיה דרך

(טז)

ט!ב אך בצמצום

אושילוה והוא יתברך

ואומר מי יתן והיה לי הון

כאיש פלוני שיש לו אוצר

בנחת ולא בצער שהית אשר לא תשיג ידו

חף בצמצום לכבד שבתות ומועדי

ה' ולא יערב אל לבו ללית על ה והיא יפרע

הנישא רחוק מלהשקיט ומה בצע

רחב וכוח להשקיטו ובההעצלו יזדמנו לו טענות כאלו לפניו

משוכת חדת

כי יראה כי אזלת ידו ואם

אשר לא יעבור עליו רגל חדס זוהו דרך וכן׳ אך הישרים בלכותס לא יחשכו

ילוה לא יוכל לפרוע כי הלא יתלונן ויאמר הלא רעתי רנה ואין קץ כי לא

עקשזח תואנות ולא יתעכבו מללכת לשים שליס כי ינצו אנשים ואז בוכות

חמדתי אוצר רב כסף וזזב כסוג הראשין רק די ?וצאית המחזיינוח לאכול
בסר תאוה אשר תאוה נפשי לפחות בימים הנועדים לכך על כן כנג-ד ב׳
נניס אלה דבר שלמה על האחד אמר טוב מעט כו' לימד הנחס עני על

לכתס ביושר לבב

נס שלא יהיה דרך

רחב להשקיט הריב רק אורח צר

לנחותס דרך שלו הוא יתברך יפנה הדרך עד תהיה סלולה מכל מעיה
באופן יעשה ויצליח וישקיט ריב וזהו וארח כו'

ג

ב

(יח)

אד

דאגתך זיטינך לכך כי הלא עשיר אתה מכל בעלי הון אס ירא ה' אתה כי

יאמר איש חימה יגרה מדין עס רעהו ואס שכנגד! הוא ארך אפיס סובל
ומאריך חפן עדשכננדו מתנחם על הרעה אשר דבר וישקוט הריב כי

לנעליז מהומה נו שלדאגית ויראות רבות כמהומוח המסתעפות לבעלי

בשאחד אינו רוצה שביס לא ירינו  1אד יאמר כי הבה ים איש חימם
שיבזה בעיניו להשיב על אשר הכעיסו בדברי הריב אשר רב עמו רק יענה
דבר פלו׳ רע ומר באופן

אתה אין לך רק יראה אחד היא יראת
הזן כי מרבה נכסים מרבה דאגה

ריש ועושר וכו' כי העוני

הי כי טוב הוא

ואס נאמר

מאוצר רב שהנה

כמפורש אצלינז בפסוק

זליראה את ה ,הפך

ויאמר הלא זולת

הריב זה הלא אתה עשית

העישר המבעטז כי גדול מאד נסיון העושר מהעוני יאמר טוב לך העני

שיגרה מדון זולת

הריב אשר העלו חמתו בו וזהו

מעט אחרי המשך לך יראת ה מאוצר רב אשר מהומה ובעיטה בו ולכן אל
ירע לבבך כי ם<וס לך (י!) ועל הסוג הב' אמר אס גדל דלוחך עד גדר

אך הארך אפיס אין צריך לומר שלא יגרה מדון אחר כי אס גס ישקיט הריב

מביא את האדם ליכנע

שלח תחמוד יקר לאצור רק בשר לאכול בימים אשר רמזת באומרן כל ימי

עני ונו' שהוא לכלול שבתות וחגים
יתברך והוא יפרע

אל יעלה על רוחך לזמר חנוה עליז

כי הלא לא נאמר

רק על הסוג

האחד ולא עליך

ערן (כ) מחראוי

איש הימה יגרה מדון

הלז :
יאמר וכן כסיל אך אפשר יאזור

אל האג לומר

בהיות הבן חכס ישמח האב שכך יצא מחלציו
ואס האב כסיל אדם נווה אמו של הבן הנו' שאינומעלה על רוחו שצניעותו

י

1

£

וכשרות

רב פנינים כיאור משלי טו
וכשרות האס גרמה יצא ממנה נן חכם כי ייחס הזכות אל עצמו לכד ואינו

אלח טועה כי עזר גדול הזא

כשרו׳ האס והיוצא מזה

יאהנ איש לבדק

גראוהך עמלי תורה ומצות כשפלית כעה״ו ואיה איפה ממאלה עישר
וככזד כי הנה ארח חיים שהיא עשק הזרה ומצית מעמיד למעלה כמעלה

נחשה חשר יקח למען יצא ממנה זרע אנשים קדושים (כא) והנה יש חסר

נעה״י למי שהוא משכיל הוא השלם בתורת ה'

כד׳א והמשכילים יזהירו

נן חכם באו'מה יחן ומה יוסיף

שלח ידון בגהנס על

איזה עזן אפר חטא על

לב מייחס ?אלת שמחת חב על היות לו

לי כשרון בני ואין זה רק

חוסילכב

הנפם טרס יעלוהו לאור כאור החיים

זוהו חולת היק שמק הני לקשר לב כי

ונקיי אךם13זהאםח נא אלת^מחהלחסר־*
לב ואיש תבונהיישר~לכת  :נכ הפר מחשבות
כאין סוד וברב יועצים תסס :כג שמחה לאיש
אךח חייכם
כמענה־פיווךברכעתומה־טוב:
למעלה למשכיל למען סיר כשאול מטה :כי־ בית

לא ידע כי ברח מזל אבא אך עם כל
 .זה גס מכשרון עצמו

אל ינק ידו כי

מי שהוא חיש תבונה רואת ומנין את
אשר יקרה לו אולי לא יספיק לו זכות

בנו וגס כי הן בעבדיו לא יאמין לכן
ישתדל גס להשתלם בכשרון עצמוולא
יבטח בבנו

מזה העולם

גאים יסח יהוה ויצב נבו? אלמנך :יי תועבת יהות
מחשבורתרעוטהוריכ1אמךי*~נעם :גז עכר
ביתו בוצע בצע ושונא סתנורת יחידה :כה לב
צדיקיהגה לענות ופי רשעים יסע^רעות :כ־ז רחוק
ןהיה מרשעים ותפלת צךיקיגם\שםע :ל מאור־־־
^נימם י^מח־-ךךב שמודעה טובה תדשן־־־ןצם ;

ליירש בעדו חיי העה״ב
בזכות עצמו

אויקמר

ואיש תבונה נוסף על חכמת בנו יישר

לכת בנו בכשרון המעשה על חכמתן
ולהגדיל שמחתו( :כ)

יאמר

אי

בן חכם זכו׳לומר ראה נא טוב המושר

הנקנה

ע״י התורה

וכו׳ חך למען סור משאול

כי בן

חכם

על תורה ומצות על כן

נעה״ו בשפלות

יהיה הטה

וייסורין למרק כל

הטא ועון ואזי ינקה ויעלה אל ה מיד
בנסעו מן העולם (כה) אך אין זה
בעצם רק כעוד •שאין בה קייס אך
בהיותו קייס לא היה לן ישראל וחטא

בילו שהיה מתכפר ע״י הקרבנית
־־ועי*י כן לא היה לצדיק חלאה לימרק
בנהינס סישפילוהו פה לכקיתו ויזכה

כן אחרי

למעלה בעה״ז והע״העל

הצדיק לנטת איזה

אומרו שלמה כי

עקהוא מטה בקש מאתו יתברך בית
גאיס יסח ה ויצב גבול אלמנת הוא

בית המקדש ואז צדיקי׳ ישמחו ויעלצו
גסכעת׳זכמדובר :

כא

מהיותו כן שהוא קטן ישמח אב אך
אשר הוא כסיל משולל החכעלח בלבד

עודנו בן כי אס גס כי יהיה אדם שכבד הוא גדול

אין צריך לומ את אביו

כי אס גס את חמו אשר דרך הכל לכבדה יותר מאת

האב כמאמרם ז״ל כי

יש בכי ארס
(מ) הנה
אזן
שרעה בלבכם
ומחשבות לרע ויבחרו לשון ערומים מראים תימה ותחתיה ערמה באמרי

וטומאה בלבבם

טוהר ונועם

אמר כי תיעבת ה'הוא

וזהו תועבת ה

על כן בכבוד היחל הכתוב באב כבד את אביך ואת אמך הוא יבזנה באשר

מחשבות רע אשר הס עם טהורים אמרי נועס שבטוהר אמרי נועם יינו
את השומעים הבלתי רואים ללבב (כי) והנס טועים באצטגנינות שלהם

חוור אל המחשבות היל״ל יקומו ואס אל הסוד היל״ליקוס ולא לשון נקבה

חושבים למלא בתיהם טוב מאשר בכית רעיהם

הוא כסיל ומה גס עתה אח האב  :עט (כב)

אם

אך יחזור אל ההפרה הנו׳ ודעתו ללמד דעת אל שרי

אומרו תקום

עם יכחרו כמיעוט

בנועס מיליהס צייישכס

ברשתם ונהפוך הוא כי הלא מי שיבצע בצע איננו מחשר וגונב ומרמה אין

יועצים ולא ברבזייס פן יתגלה הדבר אשר חשכו לעשות כהועצס וז״א הפר

רק את עצמו כי עוכר

ופז' לומ׳ דע לך כי הפרת המחשבות אשר חומו לעשות תנה הוא כאין סוד

לביתו שתבא עליו מארה ובא אל בית הגנב זכו׳

כי בהגלו הסוד אשר נועצו יתחכם אשר נועצו עליו בו ויתבטלו מחשבות

לח את הנגזל כי הוא יתברך ימלא חסרונו ולא עוד כי אס גס אס שכנגדן

ביתו של עצמו

הוא מי

בצע שהות רע

שבוצע

וכלתו ואת עציו וכו׳ אך

שכנגדו והנה הפרת וו ברב יועצים תקום ותהיה כ״א מעט היו הנועצים

הוא הנגזל

לא היה הדברמתנל׳נאשר ברובם שלא יבצר מגיד דכר(כג)ואופן ההגלו'

חסר לו אשר גזלו זלא יקח מיד איש מאומה יחיה מאתו יתברך שלא יחשר

שונא מתנות

הוא כי שמח לאיש כמענ׳פיו ואשר ענה במעמד העצה דבר שכלי ומתקבל
ישמח בלבו ומשמחתו לא יעצור כח להסתיר הדבר בלבו ויספר מענת פיו

לזולת לאמר כת יעצתי אני

ויתגלה הסוד בשבחו

כזאת כי יתגלה הסוד בשבתו את עצמו ותופר העצה ויחפרו ויאבדו באופן

יתן דופי בריבוי יועצים ומגלה סוד  :פ

(כד)

יבינו כי החיים האמתייס והאושר לאנעה׳זהשפל
בעולם העליון ועל כן

ישליו אוהלים לשודדים

לו ־כל וימלא חסרונו :
יאמר כי הנה יש דוברי שלום ומועצות

ב (כי) או

את עצמו וזהו שמתה

לאיש במענה פיו וזה מבלי משים אל לבו כי דבר בעתו מה טוג ולא לעת

בשר ודם אשר

יתנו לו

למלאת חסרונו אשד

את רעיהם

ומחשבותס לרע ואין מבין זולתו יתברך וזהו תועבת ה

מחשבות רע אך לא יתעבס השומע כיאיןחדסיודעמהשבלבושלחבירו
אמנם יודע זיוכר

נס לבני האדם אס המחשבות הס טהורים

במה שהם

מביני מדע

אמרי נועם נעימים וערבים ומתקבלים לכל שומעיהם כי זה יורה שמזגו

המה כי אס למעלה

כברו ועל כן מהלב יצאו ואל לב המקבל יבואו וזהו וטהורים אמרי נועם
אך היותם בלתי טהורים לא יבחן כמת שלא יתקבלו כי אפשר יעדר זכות

הנה

ומרגיזיאל

בעה״ובתי

החסידים חרוב יחרבו כי אחרי מות קדושים תכא מנוחתם ולרשעים צרתם

אך לא כל אדם זוכה להבין דרכו יתברך הלזה כי אס אשר חננו ה׳ ביבה
זהשכל אך לא המון עם הארץ כי יש יטעו אחרי עיניהם בראותם שלית
נתי רשעים וחורבן בתי צדיקים ח״ז ויאמרו חלילה שוא עבוד אלהים

למקכל והמה טהורים על כן ייחס מחשכזת רע אל ה׳ לכדו

אך כי ינעמו

חז יודע כי טהורים המה באמת כי קק הבלתי טהור נעים לשומעו:

פב

(כח) יאמר

כי הנה האיש צדיק טרם יענה מענה לשון לפני
קינן יהגה בלבו פעס ושתים מה שעתיד לענות

וירכו לפשוע על כן מה הוא יתברך עושה בכל דור

ודור לא יבצר ממנו

פן ישגה או יוציא דבר בלתי מחיקן אמנם הרשע אין צריך לומ' שלא יעשה

מהתריב בית רשע זמהקיס בית צדיק למען ישיתו לב

הרואים ולא יטעו

כך אך אדרבה יביע רעות (כט) והוא שהומר רחוק ה'מרשעים

ולמה

ויצילו נפשם מני שתת וז*א ארח חיים הוא.למעלה בעולם

נהנה לענות ולא ישמע קולנו והנה הצדיקים יגמרו בעדנו כייתפללובעד

העליון למי שהוא משכיל ומבין האמת ואינו טועה למראה עיניו אך למען

הכלל ותפלת צדיקים ישמע והן ב רעית א' אומר שה רחוק מהם ואדרבה
ה חפץ יהיה נכל תפלה מפושעי ישראל כגופן כמז״ל כל תפלה שאין כה

אחרי עיניהם

סור משאול מטה את הרואי' את כבוד הרשעים וצרות הצדיקים (כח) מה

עושה הוא יתברך בית

גאים יסח ה׳ ויצב נבול אלמנה

ואין עוזר לה למען יכירן

ההשגחה ומזה יקחו

אל השאר להבין כי אין

לצדיק בריבם עמו רשעים כי לב צדיק יהגה לענות לבלתי היציא דבר בלתי

לזמר כי אפי'עיקר

מתוקן מפיו ועם כל זה פי רשעים יביע רעית אל הצדיק ולא יזהר מענות

העיקר פה ודקדק לומר בית בגאיס וגבול באלמנה

ב

סוערה הנופלת

בית גאים יסח ומהאלמנ לא בלבד יצב הבית כי אס 4ם הגבול
(כד) או

כו' כ שעל ידי כן מתייאשים מן החשוכה;

כח)

או

יאמר שיקרה

:

יאמר ארח כן' כי גס שהצד השוה בכל צדיקים הוא
שיאור! באור החיים לאישון כולם במדרגותס כי יש

נוסרה (כט) לכן בהתפלל הצדיק אל ה׳ יריב ריבו לא יאשס ככל מוסר
דין כי למה

שרחוק ה מרשעים

על השיבם רעה תחת טובה

בפרהסיא שמותר לצדיק לנטור כנחש כמז״ל

ומה נם

לכן ותפלח צדיקים נגדם

<דרנה מצלה ויש שפלה הימנה דרך משל העובד מאהבה שלא ע'מ לקבל

ישמע ולא יעכש תחלה כמפורסם בדוד המלך ע״ה  , :פג

פרס קנה לו מדרגה עליונה בעצם והעובד ע״מ לקבל פרס למטה הימנה

שתי מיני עריבות מגיעים אל האדם על ידי ב׳ חושיו ח' אשר יראה בעיניו

אמר כי ארח להשיג

רב טוב נביתו ונחומותיו שנית אשר ישמעו אוניו נשורות מוכית אמר כי
טוב לשמוע נערת תוכחת עס היותם דברי קושי מב סוגים הנזכרים כי

החיים למעלה שתהיה לו מדרגת חיים למעלה בעצם הוא למשכיל מוכן

האחד אין כל טובו רק שישמח לב והב' שהיא שמועה טובה חדשן נס עצם

לפניו לעלות בן ואין דבר מעכבו מלעלות *5למעלה כי ארח מישור הוא
לעלו׳מהדרג^ ,הדרג ואין אומר השב אך הבלתי משכיל וכל ישעו וכל חפץ

וכמעשה דאספסיינוס כהיותו חלוץ הבעל וכולן הנאו'

והעובד מיראת עונש גהינס למטה מכולם ונידו ובחירתו של אדם לעלות
על העליונה שבכולם או

אינו

בקיימו התורה

להתייצב בשפלה מ^לס

רק למען

סור משאול מירח'

מדרגתו מטה בתחלת האורח ולא יעלה

עונש גהנס תהיה

נשארבתתלתו

הוזן ח בשמיעה הוכחת מהנאת כ עינים זב׳ אזניס בעריכות הסיגים

הטה באופן כי האורח מיכן לעלות עד למעלה אלא שיש

ויש באמצעיתו ויש בגבהו והכל כידי האדם :

ג

חולפות משוללי

אך שמיעת תוכחת גס שלא יערב לכא ורה ישיג כה אושר

גדול ורב עד שבקרב חכמים הלין בעדן גן חלהיס כי יישן כמות כצדיקיס
שהן ישנים עפר ולא מתיס בעצם וזה חמר תלין ולא עוד כי אס שטוב לו

למעלה וזהו למען

או

אושר (^א)

(ל) הנה

סור משאול

יאמר אל תתמה

הראשונים ומה גס אס נס כתוכחת יטה נעצם ב׳ אוניו וזה החילו כלשון

רכים

רב פנינים ביאור מ#לי טו טן

לח

רבים וצאתו בלשון יחיד " (י )1אי יאמר ראה נא מה בין שומע תוכחת
פה לתת טעם לוה ולגדולה הימנה והיא שיותר יקשה למה זה ברא מחריבי

לשומע שמועה טובה אז רזחה מה שיאזרו עיניו מטובות העה״ז כי הלא
□מאור העיניס לח הגיע ההנחה חל העין רק אל הלב ני מחור עיניס

עולס כטיטוש וננוכד נאצר וחס גס בהס עושה הקלה שליחותו להחריב

קך לח ימה גופו חיי

ביתו עלרוכעוננו למה על ידי רשעים ירטנו זעוד למה יאבדם עדי עד

ישמח לב ובשמיעה טובה תגיע הנאה אל העצם
בשומעה
(לא) חמנס
עולם

ככל הדברי' הרעים שבירמיה על נ״נ

לא אזן שמעת תוכחת דדים כקרב חכמים תרץ:

ועל הכשדיס וככל החזיון הנאמר על

3וךע מוסר מואס נפשו ושמע תוכחת קונדה

חדוס ואשר נעשה לטיטוס כמפורש
בגמרא לזה אמר על הראשונ׳מיתחן

גהביט אל טונות העולם הוה ישמח

לב * :יר^־תיהוה מוסר חכמה ולפני כבוד^נוה:

ה למענהו כלומר כל

לב ושמועה טונה חדשן עצם (לא)

טו * לארם

תוכחת חיים היא עצמהבקרב חכמים
חלין נכלל כל הנוף חחרי מוחה :
יחמרנס שמאור עינים

(ל)

עכ"זזאת עצתי כי האוזן

השומעת

יותר מהאמור והזח שבקרב חכמים
נניח מדרשם חלין ולא תרדוף חחרי
מראה עיניסישמיעת אונים בטינות
העולם הזה ( :לב) פורע כויהנה
שומעת תוכחת

מערכי־־רךב ומיהודה מעניה

רשע ליום רעה :ה הועברה יהוה כל־גבה־לב יד

רק על ידי רשע 1זה אמר רשע ליו ס
רעה ועל נן מחריב רשעיבקשרזא

ליד לא ינקה :י בחסר ואמת יכפר עון ובירארה

ולח יקשה 'בעיניך

לב נמצא כי שמיעת תוכחת היא הכנה אל קיום המוסר ועבודת הבורא ית
(לג) ושמח תאמר למה תעשה עיקר מההכנה ולח מהתכלית ואמור
ק כי טוב לקיים מוסרה'ולא לשמוע תוכחת חכמים ומאלי חבק לאשורי
כי טוב לי לשמוע וללמד ענין המוסר לקיימו לזה אזמר לך אל תתמה על

להזהיר על רחשית ההכנה כי בה נמשך

והוא כי הלא הדרנס השגת האושר ראשונה יראת ה ואחריה

נמשכת השגת חכמת התורה כי ראשית חכמה יראת ה ואחר החכמה
להשיג הכבוד העצמיי שעליו נאמר כבוד חכמים ינחלו צריך תקדם מדת
ענוה

הכבוד

כי לפני כבוד ענוה

יתברך

(ה)

למה יכלם הקב״ה הס שליחותו עשו
כי הלח תועבת הכל גבה לב וכל אחי

מקלה גבה לבו כאלו

נכח ידו עש

גמי־
יתברך בהן כידן
1
ולח כעושה שליחות חלהי עולם ה על כן גס ״
בידו כמי
שהוא
לידכד׳ח ויתן ה'בידו את יה1יקיכוכז׳ זכד״א והעיר נתנה ביד הכשדיס
זכיוצח בכתובים חלה לח ינקה כי לא דעת ולא תבונה לעשות למען הקים
ממת מלך ^לכיהמלגיס הקלה חשד חטהכז לו ;זהו יד ליד לא ינקה :
פו

(ו)

רבותינו

ז ל

פתרו הכתובים על עכין אביי ורבה שהיו

מנית עלי שנגזר

עליהם ימיתו הנשים

מבני עשרים ומר איעסק כתודה זהיסיפו לו עשרים ומר בתורה ובגמילות
חסדים והוסיפי לי מ' והכריחם לכך כי הוקשה להם חיך במצית מעשיות

יכופר העין והלא עין עצמו חינו

נמקה על כן פירשו על מה שלח העוה

שמתכפר רק ראשי בית אבותיו ובחסד ואמת הכופר גרמת העין מבני
בניהם שינינו על הגזרה מבא על החולדות כתביי ורבת ודומיהם ועדין

על עקב ענוה וכו' וחקרי כן תבא

ראוי לשית לב מה ענין ב׳ מצית תלה מהשאר ואחשבה כי הנה קייס העולם

נראה כי אין

וקיום האדם מתייחסים כי גס הוא ע;לס קטן והכה חרז״ל על ג
דברים העולם עומד על התודה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ועל כן

עלהענזהרקעל

ממאמר הכתוב אס יכופר עקבית עלי בזבח ומנחה שהיא העבידה ירתה

חך אין זה רק

האנשנ״ס הנותרים הסתירה וגמילות חסדים יכופר ועדין יקשה איך
יתקיים בלי הצטרף השלישית כי הלא אמרו רבותינו ז״ל שעד שלא הוקס

ועל פי הדברים החלה הלא

היראה רק הכנה והעיקר היא העכוה להשיג הכבוד שהוא תכלית האושר
ואס כן איפה למה זה תורתנו הקדושה לא תוהירנו

היראה חת ה׳ אלהיך תירא

כי ביום רעה שליחוחו יתברך עשו

אויביו

האדם מרעת דרך ה ומוסריו חיכה המה ועל ידי ההוכקת שישמע קונה

הגדולה מאד מהיראה כמלל

רשע ליום רעה כנ״נ וטיטוס ודומיה'

בעיניו ותכן רוחות יהוה  :ג גל אל׳יהוה מעשיך
ויכנומחשבתיך :י כלפעליהוה<מע:התגס-

קת שמע התוון ואולי ישמע ויבטל

החפץ

הב אמר וגס

ולח יצדק להעשות חובה על ידי זנאי

המוסר שייסרו אותו ומה יועיל בשמועתו נזה אמי הן אמת כי פורע מוסר
הוא מואס נפשו חך מה שתליתי בשמיע תוכחת הזח כי לפעמים יחםר לב

התכלית

למענו ולעבודתו ועל

יהוה סור מרע " :ברצורה ירוה דרכי־איש נכח־

חיים וכו' ושמח תחמר מה לך לשבח

כי זה דרכה של תורה

הכלול כמלת את כל אשר עשה וכן׳

ל0ון :כ כל־דרבי”איש זך

תוכחת חיים תשמע תוכחתי זאת
כי תוכחת חיים היא ואמת וייטב לה

כתבתי לך כי אוזן

ארז כל פעל

ולא תודיענו מוסר הענוה

סתייסדנו על ראשית ההכנה כי משס ימשך התכלית כן הדבר הזה גס
סקיוס המוסרים הוא העיקר אוהירך על ההכנה המביאה חליה כדרך

המשנן היה העולם רותת על העדר השלישית שהיא העבודה לזה אחשוב

הוא מוסר שתייסרנו

שהוא כדומים לאביי ורבה הבלחי צריכים קרננות כי צדיקים גמורים היו

התורה וזה אמר יראת ה זכי' לזמר הנה יראת ה

חכמה היא התורה

הנקראת חכמת סתס בכל דברי שלמה

כמה ד״א

ה בחכמה יסד חרץ עס היות שאין היראה תכלית הגורמת הכבוד האמתי
כ ,הלא לפני כבוד העולם הבא צריך תקדים ענוה וחף על פי כן חין
 .התורה מזכרת רק היראה למה שהיא ראשית ההכנה

כן גס חנכי אשבח

שמיעת תוכחת שהיא הכנה לקניית לב כמדובר :

00

ם ן פד

מענה

דרך רעיוני בני אדם לערוך מערכות מול
מערכות לענות א'מהנה ולא ידע אחה

הוא טוב מכלם לענות כי לא ידע איזה יכשר

הזה או זה כי כלם

נכוחים לפניו גס שיגדייס המה אך בענותן אחד מהנה

וייטב לו ומה גס

אס הוא לפני מלך ישרים ורואה כי אש היה עונת המענה הנגדייאל אשר
ענה היה לרע צו

אז ישמח לכו ויאמר אן חכמתי עמדה לי כי נכונותי

לנחור בטוב פתע פתאום עס שהיו נראים כלס כאחד טובים חמר כי לא
נןידבר

ני הלא מה שייתייחס לאדם במה

שהוא אדם הוא מערכי לב

לערוך מערכות בלב שובות זו מזו ויהיה נדון לבחור חך מענה לשון אשר

יענה אס לטובתו ולהפכו מה' הוא כי היא יתברך שם בפיו

וגדולי עולס זאיפשר כי זה יאמר סוף הפסוק וביראת ה וכי'

לומד מה

שאמרתי בחסד וחמת הוא בהצטרף נס כן שביראת ה ס־רמרע והוא
חכלית הצדקות"והיא ברכת ריביז לתלמידיו יהי רצון שתהיה מורא שמיס

עליכם כמורא ב״ו כחשו־ פירש

להם שיפרשו מעון מפאת יראה ה ולא

מהמצאשס אנשים יזה חמד וביראת הי סור מרע שתגיע לנדר שבשביל
יראת ה יהיה הסוד מרע ולא על שירתנו האדם ני בזה אין צריך קדבנות

(ז)

עיד שלישית שחינז מנופר לגמרי כי הלא עון עצמו לא נמחק

עודנו עעל במשפחתם תך הוא שלא היה נח בקטיגוריס שהולידי בית
עלי כהעותס למשול כאביי ורבה והיו בשלום עמהס תך לא עס השאר

וזהו ברצות ה׳ דרכי

חיש גס חויכיו ישלים

אתו בלכד שהשליס הקב״ה

אויביהם נכו' בל יפגעו בהם תך לח כעקר העון מלפעול לחלתס
ממשפחתם :

ב

(י) אי

יאמרבחסדנו׳ במהשנינירת מאמר

רבותינו ו״ל במס׳ יומא גדולה תשובה כזדונת

כי כשלת

כעשו לו כשגגות שנאמר

בעוניךאיני וה״א רשב״ל גדולה תשובה

שזדונות נעשו לו

אשר יענה

כזכיות כאןמתהבה כאן מיראה וביארנו בספר חבצלת השרון כי למה שכל

(ב) ולא לאדם יקייחס כי הלא כל דרכי איש אשר יעמד בלבו כלס כדב'

מצית לא תעשה שיעב ר איש העשה קטיגור וכל מצות עשה נעשה מלאך

י סהד זך בעינן ולנד ידע לבחור ושמא תאמר הלא מעצמו נדנה רואו אותו
נענות המענה לשון ההוא לא כן הוא כי אס תוכן ריחות ה כי הרוח

סניגור על כן בשוב מכל אחד מעונותיו מקיים עליו מצות עשה ושבת עד
ה׳ כן׳ נייצא מהפך העזן לזכות ועושה מהקטיגור סניגור וזה אחשוב

נפש זולתו תחת

נכונת הכת^ בחומרו כי נרצה עונה שנעשה העין רצין ובבוא אל הביאור
אמר הנה כמה וכמה טזבה יש לנו להחזיק לאבינו שבשמים כי מי מלך גדול

(ג) ואס תשאל איך אעשה ולא יערוך לבי מערכי לב שאהיה

יכפר על העובר נזדהו באומרו חטאתי ומה נס מגזרותיו החמירו' כי הנה

נדון בקרבי רק שמעצמי לא אהרהר רק את הסוכ ונכון ככל מחשכה אשר

קבלת התשובה היא שלא מגזרת שכל וחכמה כי הלא שאלו לחכמה חוטא

ובזה יכונו

מה ענשו והשיבה הנפש החוטאת היא תמות והוא יתברך עושה עמנו חסד
ואמת לקכל חשוכה "הו כחסד כז׳ לומר במדת חסד ואמת הוא מה שיכופר

אמרו רבותינו ז״ל על פסוק ויתרון ארץ בכל היא

עין ולא שורת הדין ודאה נא גודל חסדו ואמתו כי לא כלבד בשיכך

אפילו דברים שנראים יתירים בעילם כגון יתושים
שיפרשו בכל כלו' בכלל אותו כל

מאהכהכיאסגסכשביראת ה הוא הסוד מרע ולא מאהבה יכפר העוו
ושמא תאמר הלא השכ מאהבה גדול מהשב מיראה ומה יתרונו
? (ז)

והנה טוב מאד כי אין לן דבר

דע קי נהיות מאהבה אין צריך לימד שיכופר העון כי אס הקטיגוריס יעשן

והחפץ אסר,יחפוץ היש ברוחו מה היה לו ואולי לו היתה
נפשו היה הוא יתברך
כמעשהו

תוכן רוחו לענות הפכו

כי הלא יבין לשלם לאיש

אחשוג עשה זאת איפה כני גל אל ה מעשיך כלס לשם שמיס
מחשבותיך כלס מעצמך כאשר ה אתך :

פה

(ד)

הנה

ופרעושים בכלל ברייתו של עולם

שבפסוק וירא אלהיס אס

כל אשר עשה

3 1

3

סניגורים

רב פנינים ביאור מ׳טלי טז
סניגורים ויהפכו זדונות לוכיות וזהו ברצות ה׳ דרכי איש שהוא כאשר

נשער המלך ומצד השוה שנהם שלא ידברו כזב

כתב נו על כי נרצה עונה שנעשה העון רצון סהוא נהיות מאהבה אז ברצות

תרמית חך במשכיות לבב לה ראי זה כראי זה כי זה כל צדק מאמריו בדבר

ה שנעשו רצ ן דרכי איש המתייחסים אליו נמה שהוא חומרי או גס אויביו
הקטיגורים ישלים אתו שיעשו הטנורים כמדובר ג
(י) או שיעור

שפתים בל יתבד ויאחו חך לח כן ליו וזה יזשד לבו אמריו תזכו כברו והלא

הכתובים נעשות השד ואמת הוא.
יתברך יכופר עין שנוסף עלהכפרה
יעשה עמנו אהד ואמת שהוא ליעשן'
כזכיות ואס אץ התשובה

שהיא ביראת ה ולא

שלמה רק

מאהבה

אין

העץ נמחק לגמרי רק שמכיר ומיקל
מהרע שמהודק מפיר חומרו ונשאר
שוגג וזהו סור מרע ומהו החשד וחמת

שעושה בהיות מאהבה הוח כי ברצות

ברית כרות למלך עס שלח ירחה ללבב ני הלא את הנר לנב יאהב נעצם
ולא אח חשד

ותת לאביונים והלא מזער תשיג ידו

ורצונו בייב □ךייקוש :טי

קנררהבמה סה“פזיב

וזאת ישיב  1:לכו מה בצע ני אכלכל
דברי במשפט במשאי ותתני וט!ב לי

מרזךוץ וקנות בינה נבחר מכסף :יי ססלר/ישחם

פז

(ח)

הנה

בל אשית לני לדקדקנעצסוחז טוב לי

את אוהביו

וזהו רצץ מלכים וכו'

כי גס שרצון

מלכי׳הדו שפתי צדק גס שתוכו לח ק

ביושר לבב הוא

הלא ודובר מישרים

לבדו ייזהב דךלא חת אשר לא כן לבן

רשעכיבצךלןהןכוןבסא :יי 'רצון מלכים שפתי^

משתחלפזר

לבב

נאייב *את אויביו זלאהב

לאימע^-פיו :א פלס* ומאזני משפט ץיימוךז
מע^חוכל“אכני“ביס * :תועבת מלכים עשות

מותואי^ תכסיכפרגה :טי באור׳פני־מלףחיים

יש אדה

הנעשה על הארץ מושפע מאתו יחב

תבואות בלא משפט :ט ?לךב אדם יה^ב דרכו
דהוה יכין צעדו :י 'קסם ׳ ?נל־שפתי״מיף במשפט

ה' דרכי חיש גס וכו' כמפורש בקודה 5

לח כן לכו

ומי הגיד

למלךמה שכלב ולב קךאין ספקני כל

אויביו ישלם ארתו :יי טוב מעט כצדקיה ומרב

צדק ודבר ישרים יאהב :יי ךזמת־־מלך מלאב^

רחב

ולא ימצא כפיהם לשון

כי לא כן יהי ,רק רצונו בשפתי הצדק

ולח כאהבה חוחו בכללותו *.
פט

(יד)

יאמר

ראה נאמה

טוב החכמה
אשר תעוז ליויעיה כי הלא חמת מלך

עס שאיני נחמת ח

האדם שקו לקו

תגדל עד ימפך ממכה הנקמה שלק

סור מרע שומר נפשו נצר דרכו :י" ך^פני־שבר

טרם הנא חפשר לפייסו עד ינחסעל

רוב תבואות ואשר חמעט במשפט ארכה בצדקה זה יכפר זה בעד זה חמר

הרעה חסכס חמת מלך היא תכופה
גאון
אל מלאכי מות כאילו היא עצמה
מלאכי מות שרגע יקומו לבלע ולהשחית משלחת מלאכים רעיס זעם כל

כי אין זה אלא טועה כי הנה טוב תת מעט בצדקה מתת רוב תבואות

זה יש לחל יד חנם בחכמתו לכפר 'לנטלה

להרגל נחלות שדה וכרס למען ומלא
כתי החסרים

העניים

האמללים

והוא כי האיש החכם

(טי)

נהיותס בלא משפני(ט) ושמא תאמר ומה יעשה החיש רחב לבב להרבות

לא יקשה לשאול יפטו' חת הנדון למיתה ויאר פניז אתו וירצהו רק קו לקו

יחשב דרס לומר

כהרחותו בחור פני מלך ינקם חיי׳כלויחן לי הנפש ויהיה עונשו בחיי חייתו

ולחשוב בלבו הנה דרכי לפזר ולחת לאביונים ומי יתן והיה לי והייתי מרבה

וזהו כחור פני מלך חיים וחחר שיי״פז ממנו מלהמיתו אז לאט לו והוא אסור

להטיב אך מה לעשה ויצרן צעדי אוני ואזי בראות הוא יתברך טוב לבו יכין

נזיקיס כי יארכו הימים עוד ישוב לבקש ירצהו ויצילהו לגמרי זוהו ורצונו
כעב מלקוש כי להשיג ממנו רצץ מוחלט לא במהרי ייחק אפו להשיג רצון

כצדקה למלא חפצו בה

לפי דרכו

הלא הוא שלב אדם

צעדן וירווח לו בחופן ימלא יד מחשבתו להרבות בצדקה וזהו לבאדס זכו

רק כעב מלקים ויתכן כיוון זה בחומי יכפרנ׳שהוא לשין קינוח כמקכח לחט

וסז ה׳ יעשה את שלן ווה• !ה׳ יכין צעדו ג

ראה  11רעת חולה במשפט מלך בשר ודם ניהנה
פח (י) אמר
יקלהשיטע ויגזור אומר שנא כמשפט וגס חס יכיר
אחר כך שעוות משפט לח ישיב אחור מאמרו מפני הכבוד וזהו קסם כז׳

בעס תם המוכה סכל ואין לב יתחנן אל השוטר ירף ידו

כלן׳ כקסם ים על שפתי מלך מושרש על שפתיו כי אפילו במשפט כלומר

מצות מלך עליו אך אשר לו מוח בקרקדו יבא אל המלך ויתחנן לו ישיב אפו

בסביל עשזת

משפט לא ימעל מאמרו

שמועל פיו אשר כנר אמר

אתה קרח ה׳

כי יקשת עליו להוציא בשפתיו מה

וגור כי יהיה לו למחתה

(יא) ושמח תאמר

לקט כבוס אתר כבוס י

ב

(יד)

או יאמר ענין והעס לא שב עד

המכהן כי יקרה כגזור על חיש לבלע ולהשחית

ממנו ויהמר למלחך המשחית

על ידי שוטרים הרודים

ואיננו שיה לו כי

הרף ידך וההיקש ביננו

כי הרבה שלוחים למקום למוגגנו ביד עונינו

לאבינו שבשמים

פעם על ידי גוי אז ממלכה

לבני אדם מעשי ילין הזכאים בדינם לתת חותם בידי הלך

מגויי הארץ פעם על ידי חיש צר וחויב וההיקש נהם וכאשר דעה חסרנו

על כן

נעשה עיקר מהתחנן אל מלך הארץ או חל הצי הצורר אותנו וחין כז מועיל

או הפסד המון בלא

וחין זה רק על כי לא חלינו את פני ה׳ כי אץ

ב׳ו יעשה דמם שח!ק או ממונם לבלתי המיר דבורו מפני כבודו
אמר דע איפה כי אין מיתה נלא חטא ולא ייסורין

ואדרבה יהיו צרינו לראש

רק השליטו האלהיס עלינו בעונינז כי

פון ואשר תראה כי הוא זכאי בדינו ולבל המיר מאמרו יחייבהו המלך כ״ו

המלך בשר ודס המיצר לנו בעצם

תשר לא נדת דע חיפה כי האלהים מצא את עונו וחם הוא זכאי פה הלח

המיצר כמשור ביד היוצר והוא מניט וזה מהמר הכהזב והעס לא שב עד
המכהן בעצם שהוא המניע! ואה ה צבאות לא דרשו וזה יאמר חמת מלך

פלס ומאזני משפט לה ולח עוד הלא שמעשהו כלאנני ניס כלומר כמעשה

ופעולה החד השר יעשה ישמשו לו כל הכני כיס

והוא כי כמשפט מלך

לו נגזור על עיר טונה או רעת לא ישגיח רק לפי מנין אס יתן להם אלף
כסף על עשוה' מציתו

והס ק אנשים יחלק עשרה

לראש נבר וההיקש

סתם

הוח המלך הקדוש

היא הכת פעולת המלאכי מות

מחימת המלך נמשכה ולא מחמתם נמשכה פעולתם

מפעולתם•

ולכן מי שהיא איש

חכם יכפרנה את התימה ממקומה שהוא מהמלך ולא מפלותיו כי חימה חין
להם רק מצות המלך עליהם (טו) ואיך יכפרנה לזה אמר באור פני

כפורענות חש ק חטאו לו יפלח ניד פשעם חלק כחלק נשוה אכן משפטו
יתברך לא פן הוא כי אס ק יעשו מצות ה לא ח בהם יטול חלק כחלק חכירו

מלך כן׳ על דרך הראשון במלך הארץ *•

כי יבחין וישקול הפרשים דקיס עד מאד לאיש ירכה לו על זריזותו מאחיו

העריכו החכמה לטו ב מחרוץ ואת הבינה הגדולה ממנה

ולאיש על שמחתו נעשית ולאים על היותו בלתי פנוי כאחיו ונפנה מעסקיו

נלכד וגם הכנסו כטוב וצאתו בנבחר אך אמר הנה שבתתי מעלת החכמה

ועל דרך זה ישהיל במאזני צדקו כחוט השערה כאשר יבחין השולחני הזה

שעם היות חמת מלך מלאכי מות איש חכם יכפרנה בחכמתו מה שלא היה

כמשקל הזהב באבני כיס יתירה זו על זז גרגיר חטה או שעורה וההיקש
נעינש וזהו מעשהו כז׳ כי מעשה ח אשר יעשה בסכר או כעונש יכלול כל

כסף וזהב אמר עתה דואג

נעשה ברצי

ראית

ג (טו) קנה כוי הנה יקשה

לטובה מכסף

אכיעלמסכליגדרה

מתוך מאמרי כי קנה חכמה מה טוב הנא מחרון

כי הלא

כי לא בחרוץ

או מעשהו של ה' יתכרך הנוי

תכופר חימה ואיש חכם יכפרנה ואמור מעתה כי ק״ו הדברים שטובה בינה

הוא כל אבני כיס אשר יחסיר או יעדיף המלך אפילו בדקדוקים דקים אשר

ועם כל זה אין צריך לומר קכות חכמה כי

אבני כיס יחד לייתר ו לגרוע כמדיכר ג

מחרוץ כי רבה היא מהחכמה

ישקול בהםנותו מפעם לפעם הכל מעשהו יתברך ועל פי גזית חכמתו

חס גס קצות בינה חבל על מסכלי ערכה כי חינכו נבחר למחזיקים כה רק

יתברך יעשה לו פה כי כל אבני כיס אשר הושמו פה במאזני משפט המלך

כי יבערו ויכסלו קין

כשר ודם והוא כי כפי המיימיניס ומשמאילים למעלה היו גס למטת ועל פי
ההכרעה העליונהיתה התחתונה! ענין זה מקראות ומאמ^׳איז מספר ג
(יב) תועבת

מערך הכסף בלבד

ערכה

(ת)

מככשרץ

וזהו ו קמת בינה נבחר מכסף

ושמא תאמר הלא

אסקופה טוב לי להחזיק בחכמה

כיהיאאשרתעמודלי גסלהננלמחמתמלך באופן שגס אס

וכו' הלח כתבת י לך כי קסם על שפתי מלך מלתי שוב

מהעדר כשרון אתעתד לצרה חכמתי תעמוד לי חלילה לך מעשות כדבר

ממאמרו גס שירחה כי לא היה במשפט שנית כי הכל

הזה כי טוב לך תעלה במסלת הכושר לבל תטבע בטיט חוצות

מלטנוע

מאתי יתברך ששגגת המלך כונת הבורא והנה על הא׳ הלא כמו זר נחשב

נו כבטחון חכמת הקנוח וזהו משלח ישרים סור מרע שע״י מסלת היושר

אס גס על המלך כשר המור חומר שקסם לו לבלעי ישוב משגגתו לעשות

יסור איש מכל רע המתרגש שלא יבואנו כי הלא שומר נפשו מחימת מלך

שהכל מאתו יתברך מאן מוכיח לזה אמר על הא׳

ולכן

משפט וגס על אז מרך

עשות רשע

אל תחמה כי אין צדקת המלך שלמה כי מה שחועבת מלכיס
אינו רק מפני היראה למה שבצדקה ימן נסא ולכן מפני הכבוד ירשיע

(יג) ועל השנית הנה לפניך ראיה מוחשת כי בל אשר נעשה על הארץ
לפני מלך בשר ודס מאתו יתגרן הוא

זהות בי הלא אס ישנו שנים יחדיו

ומיתר רעות

המתרגשות הוא נוצר דרכו

מלהטות דרך חטאים

מבינתך תחדל כי טוב לך השמר פן ואל תחלה מהיות נחלה להרפא

¥

(יח)

חנה

גנה רוח יקרא

אשר רוחו גבוה עליו

:

נקרבוחשזב

בעיניו אך בקרנ אנשים מסתיר גבה רוחו אמנם
אשר מרה גאותז יתגאה לעיני הכל כי נעשה גאותו תואר בו יקרא כל
עצמותו

רב פנינים כיאור מ׳שלי טז
והנה אין ספק

גאון ולא יתייחס נאוט אל רוחו

עצמותו

המספיק .לשכי־ חת הנופל עליו גדול מהבלתי מספיק

כי המכשול

רקלרעוע כשלון

אליהם כעת העיק

לט
וגס תועיל לזולת כי אשר אויליס המה

(כר)

ומושרשים בחסח שכננס בהם רוח שטוח

וחולת ועולה על רוחך שמוסר

אמר כי המכשול שיש נו די שברון ולא כ&לן לבד המז הגשין

רמו לפני

אויליס חולת כי חכמה ומוסר חויליס בזו דע כי לא יבצר מהדבק נו מיערת

(יט)

ימשךמוה

הלא גס האזיל הבלתי כשר

שנר גאון אך אשר לש יקרנו רק כשלון הוא גבה רוח

דבש מאמרי הטובים וקוכשותי הנעימים כי

כי טוב שפל רוח זכו' ט אס תהיינה

נ חבורות ח' שלגחיס והיא במצג
שהמתחכר להס יחלק אתסשלל

והכנעה סוב

ימצא־טובובטחקיחוהאעריו :כא יחבם”לב

היותה משתוקקת קמי־ חל חמרות
טהורות מתורת ה' ומושר חכמתה
כי ליזם סניה הוא ולכן היא קטעס

עגייש מחלק שלל את־גאים :ר משביל על-ךבר

וישמח בלכווהב של ענויס שהמתחבר
חליהס לא יקנה רק מדת שפלות רוח
לגבר יהיה

גאון ויפני בשלוןגכה רוח :י־* טוב^ל־רוחאת־

בוזה התורה נפשו מתחת כסא
הכבוד חוצבה כיתר נשמו' בכי ישראל
ועל כן גס כי חויל הזח לא יבצר מנפש

ספל רוח

יקרא נבון ומתק ש^תים יטיף לקח :ע מקורח״ים
שבל ב^ליו ומוסר אויבים אוירה :כג 'יבחככש

ענויס ירשו ארץ ויתענגו זכו' מחלק

דעכיל פיהו ועי שפתיו יסיףלקח :כי צוף־דבש

את עניים כי גס שכעת לא יעשיר
הנה יתעתד לעלויכי עושר צפון לו כי
סלל את גאים כי סובס כחדקכי ילמד

מהם להתגאות

ויתעתד

לכשלזן

וזהז צוף דבש שמרי נועם הלא יהיה
מקוק לנפש השומעת ומשם ימשך

היות גס מרפש לעצם והוח כי כאשר

ךךף^שרלפני־איש ואחריתה דרני־מות :כי .נפש
עסי עמלה לו כ^־אבףעייו פיהו * כיי איש בי יעל

כגונה רוח ולשברון בגהו׳וגאוןויאבד

את גאים

אל עצמו ואל נשרו להיפש מאן לקו

אמרי־נעם מתוק לנ^ש ומרפא רעצס  :כה יש

שללו ואת עצמו עמו (ך) ואס יאמר
חיש אני אנסח ברוב שכלי אחלק שלל

ולא הס ר 'לבבי

מדבשת מוסרי למו וממנה ידבק גס

כל

עצמותיו

בעשותם כל מצוק ה' אשר קעשינה

כן יחלו

ברה

ללמוד

של

היש

יקקישו

קשלואיס בחלאת טומאת

על כן אמר

הדבקה גס בעשותם מצוק ה' אשר
לא תעשינה 1בתוכחות מוסר השכל
יהיה מתוק לנפש לקבל ומרפא לעצם למחלתו ששר החלה האבר ההוא

הן אמת כי משכיל על דבר הס ,לבלתי התגאות גס בלכתו את גתיס ימצא

בעין הנעשה בו (כה) ועל החיש החכם זינן מעצמו אשר חשבת כי מקור

מגאות כי אהיה משכיל עלהדברהנז'
כי לפני שנר גאון ואשתמרה מגאוני ואהיה נשכר את השלל

טוב השלל זולת השכלסז על דבר שלא יקנה רעת המדה אך טוב מזה הוא

חיים שכל בעליו ועל כן לא תועיל לו קוכחתי כי שכל וכי שיג לו להשיב

נל יחן בכיס שלל הגחיס עינו רק יבטח בה בלכתו את עטים כי יעשיר

החמת אל קתמה על החפץ כי גס הוא ילמד כיי הלש יקרה שגס החשוב

לעתיד כי עטים ירעו ארץ לעתיד כי

יאמר

מי שמשכיל

להתמרד

בה חסריז י

ובוטח

מהגאיס

על דבר .שפעולתו

תלויה בדבר והוא פן ישבר בחברתם

לא יבצר ממנו כי ימצאטוב

אך העושה בהנחה שלא היה נשבר רק קונה

שלל ובלתי נכשל זאעפ׳יכן

לא יחפוץ לחלק שלל את נאים כי בוטח בה ייטיב לו ממקום אחר אשריו:

ב או
משכיל

הנקרא איש יראה לו לפי

שכלו דרך שהוא ישר

האמת והוא כי תשלחה טובת

בעיניו והוא טועה לפי

ואין רעתה רק באחריתה

וגס הבעל שכל

ישגה בת כי ישקיף אל ששר לפניו ולא חל מה שאחריו ואס אשכילהו בינה
ישיב מרוש מבינתו וזהו יש דרך ישר לפני איש כלומר מה סתוא לפני האיש

שראשית מה שלפניו

הזאישראך

ואחריתה

דרכי מות

יאמר משכיל זנז'מנין אסתירידמר שמואל כי!המסתכל ומחסם

יסתעפו דרכים רביסרעיס וממיתים ועל כן יצא בלשון

נכסיו בכל יום מרויח אסתירא שמתקן המתקלקל וכיוצא זוהו

ואחריתה כי תעשה כנקבה

היולדת דרכי

תועיל חכמת ,מוסרי כי יש

טועה בידיעתו

עלדנר ימצא טוב ואס עם עשותוכךהוא

בוטח

בה ולא

בהשתדלותו ותיקונו אשריו כי גס שטוב להסתכל בנכסח לא יעשה עיקר

שמדרך א׳

נקבה באומרו

מות נמצא

כי גס ליודעים

כי יראה

דרך ישר לפניו

ואחריתה מרה ואתת תשכילנו יבין לאחריתו (כו)

וטוב לך לזכות את

רק מהב״ה יצו את הברכ כי ממנו פנה ממנו יהד לא ימוטו נכסיו וכמשל

הרבים כמוני מלזכות אק עצמך לבדך אס תמנע פיך מלהשמיע והוכיח

(כא) הנדן
הזה יהיה הנמשל בתלמודו של חדסצודק ואמתי :
בעמלי תורה ומשכילים בעיונה יש אומר בלבו מה לי עוד כי חס להבין

במישור גס שקעמול בקורת ה תמיד וזה חמר נפש עמל וכו' לומר הנה

צא

ולהשכיל בעימקה של הלנה כיני לבין עצמי ומה בצע כי אשמיע לרבים
ופי אמלא תוכחות להוכיח במישור בנועם שיח מתקבל לשומעי ומה גס כי
להמתיק בפי

מילין יערבו למז הלא אצטרך לחזור ולסדר הדברים ד'

פעמים כלימוד רז״ל מפסוק אז ראה וכו ,ויאמר לאדס והלא עזב לי להוציא

שעות החזרה והסחר,ההוא בעיון ואוסיף לקח מבינתי זה בנח להקהיל
קהילו' להדריך זלהיישיר׳מאש חנן לו ה והנה שלמה בחכמתו ראה ויסדר

הזדעתיך כי את הרבים היית מזכה בדרוש להס ולא כעילה על רוחך כי
לא תזכה אזתס כי היודע לא יצטרך והאויל אינט לומד ואס כן חיפה אמור

מעתה כי לן תפשת עסק קורה בינך לעצמך היית

אינו דומה המזכה אק עצמו לבדו

מאבד טובה תרבה כי

למזכה נפשות רמת

זוהו נפש עמל

ולא לזכות לזולת עמלת ל1

בקורה כמוך שלא חפצת רק לעיין בינך לבינך
לבדו ולא זיכה את הזולת כמה ששכף עליו פיהו שאכף
ני אלן היה פותח פיו ודורש

וסגר עליו פיו

היה מביא טובת עליו יותר מבהיותו עמל

כאלי זה לעומת זה יתוכחז כל א' יעריך טענותיו עד יודע ביניהם איזה

לו לבדו באופן שמה שאכף פיתו

הדרך יכשר הזה או זה ומתחיל הבוחר שלא להוציא ומן בחזרה הדרש ד'

הוא ההפסד והעדר זפת כמדובר למעלה כלל הדברים כי טוב לגבר כי

פעמים לקרת מתק שפתים כי בזמן ההוא טוב טוב לעין ולהוסיף לקח

יעסוק כשכמה ובבינה ואשר כך ישמיע גס כן לרבים לתדריך ולהישיר
למען יהיה גס זכות הרבים תלוי עליז ובדרך הזה לא יקשה מק שחור

לעצמו ואומרלתכס לב כמוני שחכמתו כלבו ולא יפוץ מעיינותיו לדרום

כרבים חוצה היה יקרא

נבון שכל שעה מעיין

ומוסיף דבר מתוך דבר

סלמה בחכמתו לומר פסוק יש דרך ישר לפני חיש כז׳

ומתק שפתיס שהדורש מוציא זמן להמתיק בפיו דרשהו הלח עב לו יוסיף

לקח לעצמן וזהו זמתק שפתים יוסיף'לקיץ

(כב)

מה תאמר כי הלא

הוא על עצמו ולא על הדלק כי גס אליו

חסרי אומרו אותו

ב עלה :

צב (כז) יאמר

באנשי

1ע הפורשי מכמורת

לצודד ממין

תודיע את חיקי האלהיס ואת תורותיו ותזכה את הרכים מי יתן והיה כן

מעליהם יש שני ס־גיס
בידיהם ,גורס
אחד שהוא בטבעו רע מ גללים זכ עיקר כזבחי לעשות רע ני הוא בן

הוא נעל שכל טוב לו אזיל לא ידע אס בעל שכל הוא לשכלו יששלודעתו

גליעל ועל פי דרכו יהג ש מבצע י שף אשר ילחס לחם רשע ברמאותו ב'

יגיד לו את הדרך ילך בה ואת המעשה אשר יעשה על פי התורה * ואשר
אויליס המה המייסר אותם אולס היא לו כי׳ לא ישמעו לקיל מלחשים כי

סכל ישען וכל

אך נשים סכל והב ן לא כן הדבר כי הלא לא ימנע או השומע אח דבריך

חכמת ומוסר אויניס בזו ווה אומרו מקור חיי וכוי

לומר הנה מקור חיים

שנל בעליו כי אשר הוא בעל שכל שכלו יודיע לו חיים לנפשו ומה־בצעכי
תשמיע לו מרוח מבינתך והוא יבין לאשורו ואס אויליס

המה מוסרך למו

חפץ לשכול לשבעת מלחם העצבים שיגורם בחרמי ויאספ'

במכמרתו והנה האשד יקרא איש בליעל רע המעללים זהב׳ יקרא איש

חמש כי יאהב חמס מאת עמיתו יותר ממציאות הרשע אמר שלמה כי
הסוג הראסן למה שעיקר כוונתו לעשות רע ולא לבא אל הפועל הנאח

משיב שכנגדז הדורש ומוכיח

הבצע לח יחוש לעשוק התנכלות לבל יורגש הרמאות עדתומוולקיקל
לאדם להנצל מליצוד בחרמו כי הלא כששר ירגיש ברעה הנה האיש הבליעל

הוה כי דע נא

יבוש זיתחנה לאמר לח כונסי לעשות רע ואנשי תהפוכות היתלו בך שמנם

היפה ני אינך אלא טועה כי הלא טוב הוא גס לי גס לשומעי כחכם וכאז יל

האיש חמס למת שכל שפצו לאכול יעשה בערמה ויפתה את רעהו כי יראה

והנני משיב על ראשון ראשון אשר חשכת כי בחזרה ובעת הדרשה אפסיד
לקח דע לאסונה כי לא כן הוא כי הנה לב חכס ישכיל פיהו כי מה

מדריכו בדרך ריות

אילת היא וזהו ומוהר אויליסאולת (כג)
במישור בשער נת רבים ואומר חל

ישיאך לבך אל הדבר

סכראסונה מוזר חוזר ומסדר בפיו בלחש

עד

לו פנים לשים לפניו מר למתוק

ושמאהבתו אותו

והצלחה לטוב לו עד הכניסו אותו בדרך יפול במצודתו באופן כי כתת האי'

קטת מתק שפתים הנה

אל לכו להתבודד במחשבתו אס טוב הדבר ההוא או הפכו איןקקנהכי

יסכון לי כי חזרת הפה תקנה השכלה אח הלב לבא עד עומקן של דברים

כבר נפל במצודה רעת כתוא מכסר ומזה שמראה לאטו טלפי חסידות לא

זוהו לב חכם ישכיל פיהו

שאת הלב ישכיל הפה

וכשאח״כ מריס קול על

ספתיו להשמיע לרבים או יוסיף לקת בשומז את לבו לאפר הדברים לזכות

אח שומעיו יקרנו

זיאקיון חדזשיס מתייחסים אל הנושא

אשר שת לנו

יוכל איש להשמר זזה אמר על הסוג הראשון איש בליעל כרה הרעה ולא

יכול לחוש לפתות רק

לחציפיתו כרה אותה כמעט

נגלה כורת שוחה

ללכוד את רעהז זנשא המשל חל כריה כאשר כי יכרה איש בור שהוא דנר
גלוי

רב פנינים כיאור משלי טן ין
ייז״י 'לאאדס שעיניי עלדרכיזולנן

גליישלאיפיל שמס "השהס

אדא,
י !ר הוא מושל כרוחו ותחותז המחאות תאזת גופנית כוימה שבאה
לידו הלז וה יתייחס למושל ביצרו וחבריו המתחזים ההבאה הקיא וידמה

האיש הכליעל הלז זילח ■שלח תכא רעת! אל הפועל הנה יצטרך להתיצל

בהרגיש רעהו ולומר בחמימות רב כחלי על שפתיו כאש צרכת

מיי| לימי חין 01

לקמי איש חהפוניח ישלח
האמתוהיחל נךלאמר

זאנשיס בה הס איבריו בני חיל היצר הרע כי נס המה יהנו עמו וטוב
,

תהפבות ישלח מדון ונתץ ספךיד אלוף :כט איש

אליך מפריד אלוף מתני כי בקש

להפרידך חלופי מאתי

באופןשצא

ולאתכא

אל הפ על

לבקש

התנצלות

ן,

0.

,

כיה רעדה .שלשפתיו באשצדברת :כח איש

אחה בעיני ונרגן ההולך רכיל ממני

יכלה הרעה

יק שאיש תספזטח היפך

כי כריתי

רעה ללוכרךוחלילה לי כי הלא חלופי

ואדרבה יצטרך

לכח)

לל1כד עיר ןהכשיס בה ט כן האיש הוה כובש אח עצמו שהוא עיר קטבה

חמס יפתה רעהו רהלליכז* כדרך לא־טוב :ל עצה

מלוכד עיר שזה חויב! מבפנים והלוג
עיר אויביו חוצה לו זוהו טוב חרך
:
וכו׳ ומושל ברוחו מלוכד עיר
נ (לא) ולקשר הכתובים יאמר

בדרך אחרת כי הנה ?תורה מקשת
כחו של ארס כחופןשאס ת״ח יניע ער

עירו ד*-חשב תהפגות ק;ץ ש פיאיד בי־הרעה :

ומרחה פחם לבו נגדהמהתליבו ואין

לא עטרת תפארת שיכה כדרך צדקה תמצא :

וקנה ושינה לא תהדר

האש רק על שפתיו הךקר לבו בקרבו

לב טוב ארך אפים מגמר ומשל כרוחו מלכד עיר:

התור תתישנו והשל קדכאנו קגיענו

אך מי שהוא איש *חמש

(כט)

יעשה כערמה כי יפתה רעהו כאופן
שמוליכו לתימו בדרך לח טוב קשר

יפול שס במצודה דעה תעצמו ובחלק

פית ויו ידיחנו לבל
שכשנזקן חל

ירגיש עד

לבו המתאנה

גדר

לחמר

עד עפר אמר כי היות לאיש עטרת

לג בתיק יוטל את־הגורל ומיהוה כד*~משפט: 1

ין

שינתו כי

היא כתר תורה וקראה עטרת סתם
היותה הכוללת לכל הנא ליטול ולא

א טן□ פתהךבהושלוה“בה םכ;רז מלא

פרטית ככהונה

זכהי־ריב :נ ןכדמשכילימש^
כבן־מביש ובתוך אהיסיח^קנהידק :ג מצרף

ומלכות

והמצחה

נתפתית שינה משוללת דכא והערר
פאר כדרך צדקה וכשרון תמצא שהוא
כהעדר כעס ומשגל זמקכל חת הכל

אעצום עיני ואתבודדה מעט לחשוב
תהפוכות שאחשוב חלקי הסותר וההתהפכוח האפשרי גר5רי הדןכר בו

אולס

(לב)

כסבר פכים יפית כי חז יחיה בריא
ולא תאמר אין זה רק בטבע כי אשר הוא גבור בטבע

בנועם שיח אם דבריו כניס אם אין ומתחיל להרגיש מעט וקורץ שפתיו
כינן לבינו כמתחיל להתחרט כבר חין תקנה כי נבר נפל שדוד במצודה

"היה לו כן כי לא יצדק כי דע איפה כי טוב ארך אפיס כעל סבלנות תגבור

חמס בפקזידיפנה לחשוב תהפוכות דכריהפתוי

הכועס ומתכקס • ומושל ברוחו וטבעו המתאזה משגל מלוכד עיר שגס הוא
לוכד גיפי וכללית חבריו מעשות דרכסכיהנם הנבור הכועס ומתנקם

רעה כי לא נתנו האיש

אשר בלב האיש חמס עד שכבר כלה הרעה לגמרי ילח יוכל קום וזהו חיש
עצה עיניו המתאנה לחשוב תהפוכות הפתוי
(ל)
חמס יפתה כז'

וקורץ שפתיו כאזור בו והנה נבר כלה רעה האיש

חמס הטואין תקומה

למתחנה באופן כי הבליעל אשר רעתי בלתי נעלמת בעצם קללישמר ממנו

מה שחין כן מחיש חמס התראה תימה ואהבה ותחתיה תעמוד רעה רבה
ב (כז) או יאמר כי יש עושה
כי לא תגלה רעתו עד כלת רעה :
רעה במעשה ויש בדבור שקר ויש בדבור חמת ויש כפתוי זים ברמי חמר
סכל אלת רעתם בהדרגה כל אחד קשה מהקודם אליו כי הבליעל הכורה

רעה במעשם קל מכלם כי הלא לא

יכלה רעה כי טרם

עלה רעתו כי כן דרך חיש הבליעל שאין

בא אל הפועל

מעצור לרוחו ועל שפתיו כחש

צרבת בהגיגו תבער חש עד ידבר זיחמר הכת כריתי רעת זו לפלוני לשבח
עצמו או להתנקם באופן קגלה רעתו וישמע השומע ויזהר שכנגדו

תמיד יותש כחו וכן הבלתי

מושל ברוחו במשגל כנודע נמצא כי הכשרון

וצדק מחזיק החדס כי על ידי היותו ארך תפיס בלתי שס לב אל כל צער
לכעוס יחיה שמן ודשן וגס הנשמר ממשגל שהוא פרוש תהיה לחותו

ובריאותו אמיץ ואס כן צדקתי בחומרי כי בדרך צדקה וכשרון תמצא תורה
ותפחית שי בה ולא בגבורה

*

ד

יאמר עטרת של גדולה מצורף

או

בתפארת שיבה שהוא בתורת בדרך ובתורת צדקה מאתו יתכרך תמצת
והוא כי הלא עס הארץ חשילל תפארת משיכתי על כי כל ומן שמזקינים
דעתם מטרפת עליהם ואין זה הדר שיכה

רק כת״ח שדעתו מתוספת

אמר כי ב הדברים יחד תורת ׳גדולה כמקים אחד כדרך צדקה תמצא מאתז
יתברך מתת ה כר ובניו :
דרך מטילי גורלות לתה הפתקים בחיק או תוך כלי

צד (לג) הנה

כי אס הוא בשקר

ומשם יקחוס להפיל הגורל אמר כי חין צריך לימר
טרס הטלת הגורל כי אס גס טרס יוטל בחיק להוציאו משס כבר מה כל

סלח היה בראשון ואס אינו לשין תהפוכות רק רכילות של אמת כמשך יותר

משפטו טה אמר יוטל לשון עתיד לו' בחיק עתיד שיוטל את הגורל ומת
וכו' וזהו ייתור האח ולא חמר יוטל הגורל שעדין אינו גורל עד הטלתם

(כדו)

והעושה רעה

בדבור

תגדל רעתו מזה

סמהפך האמת מראובן לשמעון ווהו קיש תהפוכות הנה ישלח מדון מה
ממדון כי ונרנן מפריד אלוף להמשך המדון כדברי אמת המשתקעיס
לעשות רושם ותפריד חלוף

מאשתו בפועל חו חלוף מעיי• או משרתו

ואם הוא בדברי פיוס שמש7נ את חבירו
(כט)
והן כל זה ברכילות
באמרי נזעס קשת מהכל לפעמים כי יקרה איש חמס יפתה רעהו לחמר

נארכה לדס וכו'כל הון יקר נמצא כו׳ הנה יורה שמאהבמו אותו יעשה כן

ואדרבה מוליכו בדרך לא טוב ומחטיאו (ל) והנה גס זה אפשר לא י3ח
הרעה אל הפועל כי הלח יגלה המפתה הרעה רק שמראה פנים חל

על המכות אך כשוס אותם בחיק יאמר את הגורל שהוא את העתיד להיות
גורל שהס הפתקים ומקושר לתה שאחר יאמר

רק עוצה עיניו כמתחסד ומתבודד בינו לקונו כאלו אין בינו לקונו חצבעייס
ומה שעזצה עיניו אדרבה הוא לחשוב

על דיך הנזכר הנה זה כלה גדר רעה כי רעתו רנה

ובאה אל הפועל

מכל הקודמים כי מתיש כזה יהיה כל איש כבטוח בחשבו שתוכו כברז

צג

יימשך בחרמו זמכמרתו כתוא מכמר כי יחשבהו לאיש אלהיס ן
יזכה לבנים ויש גס לנכי בניס ואינו מגיע לשיבה ויש
(לא) יש

זוכה גס לשיבה אך שיבה כלתי מהודרת מחמת עוני

המדכאואמנסלהמצא איששלס
ואורך ימים.שכולל

בכל חלה

יחד בניס ובני בביס ועושר

בני חיי ומזוני אין זוכה זולתי דרך מתת

ה בתורת

צדקה מאתו יתברך ווה אמר עטרת שהוא בכי בכים כד״א עטרת זקנים
בבי בביס וגס תכארת שיכה שמלכד הסיבה גס היא לו כתפארת כי העושר
יכהן פאר ולא בביזוי הנה כל זה יחד כדרך צדקת מאתו יתברך במתח ה

תמצא ולא על ידי זכות או מערכת כיגס שיהיו

יחד לאיש אחד :

תמצא •

תלויים כמזללא יוסדר

או יאמר למי שמחזיק כדרך מצות צדקה כי רכה היא

(לב)

סוב

זנו

הנה יש כוכש את יצרו לכדו ויש

גובש את יצרו ואבריו עמו והוא ניהטעת פלרעהו אסר היצר לו
זיתקפהז יצרו להורגו נפש או להכות באגריף או לקלל ויכבוש את יצרו

להיות ארך אפיס הכה יתייחס
תאוה כזו

לכוכש את יצרו לכדו כי איבריו לא יתאוו

ועם כל זה הוא סוב מגכור המתנקס מרעהו כי זה התגכר על

6ןימ הפנימי והן הן גבורותיו גאמתוהמתבקס מתגבר על האויב החיצון

לכו ונפילה גורלות וזה

חולקי נחלה כי ימצאו כס דעות חלוקות זה יאמר

יאמר בלני למה זה לי גורלות ואולי מול אחי יעזרס
וטוב לי אריב ריבי

בכל מאמצי

כח

ויפול חלקי כזגורית .

אולי אנצחס כריכות ודינים ליטול

חלק יפה חמר אל יעלה על רוחך כני כי אשר הוא על פי הנירל חלוי במול

רק מה' כל משפטו מטרס יוטל בחיק כלומר

הרעת והפשר ימשוך ידו המפותה חך אשר לא יפרש הרעה בפיו ובשפתיו

תהפוכות ורמאיות וקורץ שפתיו

ככיתן עצה טובה לאחים

ולמה זה הכל תיגע כחד לך

בגורל ואשר יורישך ה אלהיך על פי הגורל אותו תירש :

י|

(א)

3י

יפנה לבבך לחמר אולי על דברי ריבות הייתי
נוטל מנה א' אפיס לא זו הדרך הטיבה כי הלא

טוב פת חרכה ושלוה כה

על ידי הגורל הנזכר כי מדינים

ישבית הגורל

מכית מלא זכאים נמשכים לך מהריב שתרויח בו (ב) ומה גס

כי הלא

זו היא דרכה של מריבה להתפשט עד בא א' מהחחיס בראותי שא׳ מאחיו
ניתן עינו כחלק יפה שיבחר
זימשילהו

על אחיו

לו ח מהעבדים בעל זרוע משכיל בחלוקה

כי יתנהו למורשה כעדי

או ישית כמקומו ח מגויי

הארץ בעל זרוע הנקרא עבד בערך בכי ישראל וימשול כבן מביש המסרב

ויהיה סכה

שיטול העבד ההוא

רעה חולה כי טוב לך

חלק בנכסי©

כילאיעשה כחנסוזה

כי חותר לחחיך מזכותך ולא יעכור זר ביניכם

ובין אחים יטול כחלה ותפסידו אתה ואחיך

וזה אמר ענד משכיל ימשול

בכן מכיש הוא כנותן עינו בחלק יפה וימשך שבתוך אחים יחלוק נחלה
(ג) ושמא תאמר כי חיך אומר אליך תפיל גורל כי מה' כל מספטו ולא
מהמזל

והלא אפשר יפול חלק

היסה לקל

הכשרון

מהאחים

הגרוע לכשר שבהם ואיך מה יצא משפט מעוקל הלזה חלילה
לך אל תשית לכך כי הלא מצךף לכסף

וחלק

לזה אומר

ונס כור לזהב ובוחן לכות ג׳ אלה

הוא ה והענין כי לא יבצר אס אתה שנפל גורלך נרוע צדיק בינוני כערך

הכסף אשר בו מקצת סיגים כי עס היותך כשר

לא יעדרו ממך חלאת

דברי עונות צריך מצרף להסיר כל בדיליך וסיגיך ואולי הוא יתברך
עסיץ לצרוף אותך מעוקתיך ואס אתה כזהב בעיניך הלא גס כן יש קר

לזהס

מ

רב פנינים ביאור משלי ין
להב עם הייתי משולל סיגים להחשיבו יותר כמי״ל שעשה שלמה בחכמתו

האבות עטרה לכנים דכתיב ותפארת בניס אבותם

צו (ו) אירל

שהשליך לכור ג1ף ככרי זהב אלף פעמים עד שטיה ־ו והעמידו עלי אחד

והבנים עטרה לאבות דכתיב עטרת זקנים בני בכיס

כן נס חס צדק אתי :הלה מזקק אותך בייסורין של אהבה עד יטהרך

והנה ראיית היות הבנים עטרה לאבות הלא תהיה כי בכלל מאתים מנה

לחו׳ כאור החיים כשלימות אין קץ והן כל זה הוא חס כדברך הוא בי אתה

שאס הכני כנים עטרה לזקנים כ שהכניס אך האכות עטרה לכנים אין

שלם

וטוב מ ח חיך

יפה וכיש כי גש

שנפל להם חלק

לכסף וטר^הב ובחן לבותיהוה :י מרע מקשיב
על־שפת^און שקר מזין על^ישקהות• ה ר־יועג
לרש חרף עשהושמח לאיד לא ינקה :י עטרות
זקנים כגי במם ותפארת כני $אבותם :י לא־נאוה
^בשפררשקר :ח אנך

וכוחן לכיתה* ומי

יודע אס לב חחיךנזוב לפניה מלבך •

או יאמר בחיק
(׳1ג)
ב
וכו׳ ללמדנו יעת כל יאמר איש
שההשתכר והצליח בטובות העה"ז
יהיה לחחד מגסכית או מפאת
המזל כאש־ נראה כהטלת גורלות כי

הראשזג׳ הנה היה ראוי לומר זתפאר,

3ני בנים זקנם וגס החילו בעטרת
וצאתו נתפאר על כן פירשו הכתוב

שנית על ידי חריצות

כחשר נראה היפה ידיס ועזוב מל שר
לו אצל נעל דינו ובעל חריצות ישתדל

ויריב ריבו עד יוציא לאור משפטו
ירכה הונו שלישית על ידי השכלת

שעניינו

הוא עטרה לזקן כי בני בניס הרי הס

נבנים וזהו עטרת זקנים בני כניס
אך לא יתהפך שגס עד דורג יהיו
האבות עטרה לנניס שאס) האב צדיק
יהיה עטרה לבן אך

והטעם כי לא תהיה

תפארתו של

איש מה שאני אביו היה שלם כאשד בן
הבן עטרה לזקן כי סיף סוף הוא ילדו וממנו יצא וגיל יגיל קבי צדיק וזהו

ולתת נאמן ביתו ימשילהי ככל
אשר לן ונס אח הכן מכיש יסירהו חל ימשמעתו על פיו יצא ועל פיו יבא

ותפארת בניס חבותס

כי למה שהוא מש:יל ינחהו כדרך אמת ולא זו כלכד כי אס לסכת הצלחתו

ותפארת בביס

יחלקו עמו חלק כחלק

כי הוא איש

לומר לא יתהפך שעטרת

הואאבותס

זקנם ולכן

בלבד חן־ לא

תפארת׳ של בניס רק האבות בלבד

בני בנים זקנם כי הלא

הוא לכדו תהית

למת שלא תהיה
עטרת ולא הזקן

משכיל ומצליח כפל הנכסים ימשך מזה כי הממשלה וההצלחה תבא מפאת

לכבדו גס היה אפשר לומר לדעתם כי אומרו ותפארת מוסיף על העטרת

על כן בא ויאמר

דרך הפשט יאמר כענין מאז״ל על אם תשקו׳

כי נראה עבד ימשול בהשכלתן זיחלק נחלה

-ההשכלה

כי האומר כדברים האלה אינו אלא טועה כי אשר חשכת למשפט כי הגורל

המי והראשון נכון ־• יעל

לי ולניני ולנכדי עד כאן רחמי האב על הנן עד דור שלישי והבה זו רעה

ככר מה׳ כל

חולה ורב׳ היא על הקדם כי האב אין צריך לומר שיהפאר אס יהיה לו בן

משפטו זעד נחמן חלוקת הארץ כי מהיות כחיק הגורל טרם יוטל והוצאת

חשוב כי אס גס יענדנו עטרות לראשו * ואה נן נכו להועילו ולרוממו אך

תלוי כמזל

לא כן הוא

כי הלא מאז בחיק יוטל את הגידל

הפתקים היה אלעזר הכהן אומר כאורים זתומיס

אס סכט פלוני יעלה

חלק פלוני יעלה בגורלו ולא יחטיא הנה כי הדבר

אשר יעלה על רוחך

כי כמולח תליא מה׳ הזא כל משפטו *

(א)

ועל הב׳ כענין החריצות

בראיית השוכח מריב שלוקח מכעל דינו מגמלא אונא

והרב את ריכו ככל

הבן הן

אמת שיתפאר באב אס קשוב

הוא אך לא

להזעילו כאשר אביו אליו ומה גס לזקנו כי

יענדנו עטרות לו

ישליכנו אחרי גוווז״א עטרת

זקביס עד בני בניס אך לא יתהפך כי חם ותפארת בניס אבותס להתפא׳

בס כלבד אך לא להועילס ולרומת

כעטרה לראש ואף גש התפארת לא

כסף וזהב הנה

יניע עד דור שלישי עד זקנו (ז) ונסשתראתאישמתהללש?י:רכאלםעיכ•

מפני השלום מבית

גס חת זקנו כאשר ייטיב איש את בנו וגס תראה אב מדיר את בנו מהנאתו י
והוא הפך כל האמור אל תשית לבך כי גס באומרם כדבר הזה לא יעשו כן

זכןאמרור״ללאמצאהקכ״הכלי

כי לא נאות לנבל שהוא הבן לגבי החב שפת יתר שיתהלל אילו נאות וצויק

מחזיק כרכה אלא שלום (ב) ונס השלישית אשר תראה עבד משכיל וכו׳

נאוה גס כן לנדיב הוא האב לגבי הבן שפית

מאמצי כיז השג ישיג והצל יציל חלק טוב ורב וימלא כיתו

נהפך הוא כי טוב פת חרכה ושלוה כת לשוכח מריב

מלא זכחיס וכשר שגיא הנקנים כריב כי כפת חריכה כזכות השלוה תחול

ברכת וההפך במחזיק הריב כנודע

אליו כי לא יעשה כן־וכ״ש שלא

כי ההצלחה חמשך מההשכלה כי מה שמושל העכד משכיל

שקר כי מה שמורה כשפתיו שלא יהנהו שפת שקר הוא כי לא יעשה כן רק

עצ תיין יידיש לא מפאת השכלת העבד היה לו רק מפאת הבן למה שהיה

צדדים רבים 4

לא תדון מזה

מביש (ג) כאשר יקרה לכסף ניתך כמצרף שלא נאמר גדול

•

אס אין

האב

צדיק כי אס הזקן איבו עטרת לבן בכו

כי הנה יקדה כהיות לאיש הון רב ולו

בהשכלתו

צדיק

עטרה

לאב ואס אין הכן צדיק רק בן הבן גס

פגוש

לשאת
בכלל כנין כן מכיש ועבד משכיל
י

כיוס צ!תו אח כניו יצו

שהבנים עטרה לאבות עד

דור שלישי שאס הבן

חן השחר בעיני בעליו אל־בל-אשר יפנה ישכיל :
׳ ט מכסה פשע מבקש אהבך; ושנה ברבר מפריד
א^וף:י תהת נערה במבץמהכות כסיל מאה :
^כןריישידדב: 1
יא

בנוהג שכעולס כי אשר השעה משקק
לו בהשליך חבל בגורל חבלים יפלו
לו בנעימים

הכתוב מזכיר רק תפארת אמנם
הוקשה להס שמקביל אל החלוקה

המצרף

מהכסף כי הלא נכנע וניתך כתוכי כי איננו רק כלי להשביח בו הכסף
• על ידי החיך אותו כן העכד הלז המושל ומתיך ומושל על הבן מכים הוא
כלי להשביח ולמרק את המביש כמצרף לכסף המתיכו להעביר חלאתו
ועל יתר אחיו הבלתי מבישים וכתוכם יחלוק נחלה אמר וכור לזהב כי נס

אם כזהב המת יושבתו ע״י התכה ע״י העבד הנוטל בתוכם

ושמא תאמר

הלא יקרה יהין האחיס חסידי עליון וגס המביש לא יהיה מביש
הנכסים שתבזבז אך צחק וישר הוא ואין להס צורך מצרף וכור

להועילו או שחומר כן לפנים ושקר מליו :

נא רעת השוחד איך יפתה

(ח)

צן

את הדיין וטורדו מן העולם

אמר

ראק

כ־ הנם כאבן

המסוגלת לחן הזח השוקד בעיני בעליו היא בעל השוקד המקבלו כי'אל

כל אשר יפנה בדעתו הל כל צדדי הדין והטענות ישכיל ויצליח כי יהיו לחן

כל טענות נוהנו ויזכהו בדין

(ט)

ומה הוא עושה לבל יורגש מכסה

רק בדבר

פשעקחתו השוחד במה שמבקש אהבה במקום שאיבה שהוא עס אשר יחייב
שלא כדין מחמת שוחד שכנגדי ואימר אליו חל ירע בעיניך כי קייבתיך כי

לזה אמר

לא שונא חני לך כי אהבת עילם אהבתיך כבבת עיני וכיוצא בדבר יבקש

וכוחן לכות ה כי אנחנו נראה לעיניס וה יראה ללב :

קורבה ואהבה יש מאין לפייסו בל יתרים נגדו

צה

יש רעים וחטאים דוברי הוות על רעיהם כשקר
(ד) הנה
ובמרמה ומה יעשו לשיאמנו דכריהס יחלו כדכרי
אמת ויסיימו כגבאי וטוב לגבר היודע זאת רעתם לאטום אונו משמוע גס

עס1
אץמרי
וזהו
שהוא
האיכותפיהו
קטןאחרית
ישמע גס
ההתחלה פן
אל
רעהפת
אחרית על ש
היות מקשיב
שהוא
וכו'לומר מרע
מקשיב:שאינו שקר רק נאמר על שפת און ואונאה להונות את השומעים שיקבלו

ז־־ס אחרית דבר ימשך רע גדול מזה והוא להיות שקר מזין כו*

ליסרה אותו וחיים ברצונו

כי הלא יחתור היבשה

ויבקש

(ה)

ואס המחויב ההוא שובה

כדבר להמתיק טענתו שנית לאמר לו הלא זכאי אני בדיני כאש׳ר הוא אמת
ורק שנאתני ולא ההכתני

אז אין צריך לימד שלא יבקש אהבה אתו כי אם

אפילו אס הוא חלופו מפרידו ממנו

(י)

וכועס עליז ואומר לו אן

י
 -. .ע-ה במכין וכו .כ-ומר מהראוי היה שתחת גערהכזו כאיש מכין שהפרדתי אותו ושיתפעל יותר מהנות כסיל מאה (יא)
חך הוא מרי דלא צייה דינא

ויכקשרע שינדו

אותו ושמלאך אכזרי

ואל

מהשוטרים המכים לדלא ציית דינא ישולח בו הנה זה דרכן של מקבלי שוחד

יזתמה על החפץ אס מרעה קטנה תעלה אל גדולה הימנה כי גדולה מזו

שתחלהן רך וסיפן קשה וזולה מה שעיות דינו גס ידכאנונשער על אשר

גודיעך כיהנה הלועג לרש הוא חרף עושהושל לועג חלילה שמורה שאשר

עשקן :

עשהו רש לא יוכל לעשות נס אותו רש והן זאת תכלית הרשע לחרף עושקו

אחר השוחד כי הנה אין לך דיין שמתחלה יקת כדי לעוות

 1זנה מדבר קל יעלה אל הרעה הגדולה הזאת והוא מהיותו שמח לאיד
דעהו ני ממה ידו כי מזה יבא ויעלה הדרגה להיותו גס לועג לרש בעל
ר איד וזהו'שמח לאיד לא ינקת מהאמור שהוא מהיותו לועג לרשוהנה

בלבו אני אקח שלה חפור משפוט צדק

השוקד כי הדיין הלא איננו רזתה קובה אל צד

מלות האיש מהיותו שמא לאיד כנפול רעהוודדתו לשערים להיות אתרי

לחייב לא בלבד תתעלס חובתו כי אס גס יראה לו שמשם ראיה להצליקו

< ן לועג לו ה!א דבר משתלשל

ונראה לחוש עס היות הרעה רכה שהוא

(ח)

אי

יאמר קבן וכו׳ לומר ראה נא איך יתפתה דיין

דין אך אומר

ואמת ועולה ברעתו לעשות כן אך

כל זה איננו שוה לשפוט צדק כי השוחד הוא כחנן יקרה המסוגלת לחן כן

ולזכותו וזהו אל כל אשר יפנה ישכיל ויצליח

המשחיד ואל כל אשר יפנה

(ט)

ובזה מכסת פשע

על כן מוז נקח ראייה אל הדרגת הפסוק הקודם זזה

לקיחת השוקד לחושבו כי ,הדין הוא עושה ועוד שנית יעשה לכסות פשע

מוסד גדול לעשות סייג לפרישות מהמדוח הכלתי טובות הקלות סן ימשך

אהבה שיעשו שלוס ואהבה בעלי הריב !יתפשרו

דרף עושה! קלילה

מהן אל החמורות :

ולהורות היתר כי יבקש

דרך אהבה ושלום אומר בלבי הלא איני מטה משפט ואדרבה צדקה תחשב

רב פנינים ביאור משלי ין
לי שעשיתי שלום ביניהם

באהבתם ואני לא עשיתי דבר

והמהנתפשרז

גמשפט והן כל אלה יעשה מדאגה

ויחתור לבקש היתרים אך אין זה

מדבר כי אלתיס

רק בפעם

נצב בעדת הדיינים

הראשונה כי אזר ששונה

גדכר שעבר עבירה זו ושנה בה שוכ לא יהרהר בהחריס רק כשאט כנפש
ביד רמה הוא מפריד אלוף הוא
אלופו של עילם הנצבכעדת הדיינים

וזהו ושונה כדבר מפריד אלוף
(י) והנה היה ראוי תחת גערת

מאלו הכו לכסיל מאה (יא) אך מרי

הזהלאשוהלו כי יבקש רע לעצמו
על וקבע את

כמאמר רבותינו ז״ל

קובעיהם נפש שהמעביר ממון מוה
לזה הקב ה נוטל ממנו נפש !גס אחרי
מותו ומלאך חכורי

בעבירת

השוחד

אשר פעל ועשה
ישולח בו כענין

זתמוגנו ביד עונינו :
כי רבה רעת

צח (יב) אמד

כסיל

אולתו וכעסו

מרעת

כעת

דובשכולכי

לקנות חכמה ולמאין  :יי ככל־עתאהבהרע
ואח לצרה ;ולד׳ :י" אדם חסד-לב תקע כף ערב

ערבה לפני רעהו :ים אהב פשע אהב מצה מגבית
פתחו מבקש־שבר :ד עקש;לב לא ימצא־טוב
ונהפך בלשתו :פול ביזה
לוולאישמח אבי ובל  :כב לב שמח ייטיב גהה
וךוח נכאה תיבש־גרם:
להטות ארחות משפט

סלא שכל אה כניו הנה נס שהאיש ?הוא'לא הרע לו נם לא הטיב לו ואולי

אם האיש ההוא היה מטיב לדוב לא היה נוגע נו כדרך כלבים וחיות שלא

ירעו ולא ישחיתו את אשר ייטיב למו (יג) אך הכשיל כאולתו

גס את

אסר הטיב לו עושה רעה ולכן טוב פגוש דוב שכול באיש מפגיש כסיל בעת

אולתו כי הלא הוא משיב רעה תחת טובה ולכן לא תמיש רעה מביתו
(יב) או

נ

כס חבצלת השדון

כי קל כצבי לצדיק

להנצל מחיות רעות כי כצדקתו מורא

וחיתת צלם אלהיס

אשר על פניו תפול עליהם

בה לדעת ולחשוב אשר יקרנו בהעזתו משפט כלומר כי קנה בכסף ומחיר

נטוש  :שי מצדיק רשע ומרשיע צדיק רתועברת
יהוהגם־שניהם  :טז למדדזה מחירביד^בסיל

הדו' גס שיטיל כעס שפלותו על איש

יאמר מה שכתבנו

כהעוחך משפט זוהו לתה זה מחי' ניד הכסיל הלו שנכנס בו רות שניות
לחטא למה זה היה המחיר בידו לחת למורים אותו אחר שלב אין להתנהג

^אישוא^כסיל^ןולתו:
יג
יג משיב רעה תחת טובה לא־תב&ג ח1ה מביתו:

הפריח מבית דינו בכונ'זרשעוהשע

התורה הגוערח בו ואומרת ארור
לוקח שוחד במבין הדיין הלזה יותר

ללמוד חכתה לדין אחר היותך חאור לד להתנהג כה ולהכין את אפריק־ך

שך הנופל כידי אדם רע אין תקומה כי הלא

מ שחד מחק רשע יקה
כי את־פני מבין חכמה
ועיניי

מה שחדד עצתו נו (י 0ומה שתי©
המסכות המסבכות
או לאהבה את רעהו

עוזתמשפט
יצדיקנוכדין

זירשיע כעל דינו אז לאהכ׳שוחד ועל
האחד ח׳ הכיטה וראה

פתיות איש

כי הלא ככל עת

אוהב הרע

הזה

זכו' כי למה שלב אין לא יכין כי את
עת ראוי
בכל ע
רעהו אשר יאהב לא ככל
לחתכו כי בבוא לפניו לדיןאין להעריך
אוסו בגדר אוהב לזכותו בדין אך
כסיל זה בכל עת אוהב הרע גס דעת
דין ואין לב

לפבין כי

באהבו חת

עצמן ולא עוד אלא

רעהו ישנא את

שעתה כעת צרח רעהו יוסיףלאהבה
אותו ולהחזיק בידו כאילו לצרה זן

נעתק מאוהב לה ח כאלו עתה נולד לו

אח • או יאמר חישב שמטיב לו להצילו
מצרה זו שעליו ואדרבה הוא כאלו
נולד חח לאיתה צרה שבעזן זה

שמסייעו בל יפסיד ממון הראוי לו
להפסיד בדין חושב שמצילו מצ רת הפסד ואדרבה נעשה אח לצרה כי כאשד

דרך אח להחזיק ניד אחיו כן דיין זה מחזיק ביד הצרה

של בעל דין אוהבו ואין זה לו רק חוסר לב כמדובר
בחכמתו

בל תמוש מביחז^

(יח)

ואמר שלמה

אל יתאנ'הדיין הלז לאמר ני גודל השרשתו באהבת את רעהו

ממנו מביאו לידי כך כדרך הערב שמשתעבד מאהבתו את רעהו

כי דע

איפה כי גדר רעת הדיין הלז רבה מהכל כי אני אגיד לך עד היכן יד
הערב מגעת לאהבת רעהו וכל תרעה הבאת עליו בגלל הדבר ואיננה א'
מני 11ף מהמצדיק רשע לאהבת דעהו והוא כי הנה אדס חסר לב מלראות
את הנזלר עד פה תנא גדר עי־כניתו לאהבת רעהו ח' שתוקע כף שנית

נחיתתו חפשית ווה אמד טוב פגוש דוב שכול בנקרא איש הוא השלם
כנודע מכל אנשים שבמקרא ואל כסיל כאולתי שלא תפול מוראת הצדיק

שלא יעשה לו עי־נ פדען רק קבלן רצה תזה טבת כו'

לשיב מרעה ועל פי בחירתו יכלה רעה (יג) ולא עוד כ״א גס משיב רעה

הערב תחלה וזהו ערב ערכה צפני רעהו כל!" קורס רעהו שיתבעו אותו

קחת טונה באולתו ולא יתן אל לנו לשזב מדרכו ואיש כזה לא חמוש רעה

מניתו

כי תמיד יגדיל וישריש נדעה עזן כפיות טונה

כמאמרם ו״ל כי

קודם רעהו

שיוכל לתבוע את

הלזה שינכה ממנו תחלה (יט) והנה איש כזה זאת רעתו

אשר יקרה ל; כי לא יבצר או לא ישלם בתכעי הותז תחלה

או ישלס או חס

הפה שאמר לא ידע את יוסף אמר לא ידעתי את ה חלילה באופן שמשיב

אין לז יצטרכו למשכנו והנה חס יש לן ולא ישלם הזאאוהב פשע לעכור על

רעה וכו׳ מוכן לשלא חמוש רעה מביתו כי גס עם אלהיס גס עם אנשים

שכועתו ואס ישלם אוהב מצה כשנעשה עדב שיריב עם תלות שלא היתל
להניע את הלוה נסשכדין עשה זגס עס תליה שלח יתרפס וישלם חק

חולין כי ר' מאיר עושה שלום בין סכיניו על מריבה ישנה ושמע את השטן

הנוש׳ בו או את הערב אחרי שגבו ממם וזה חמר אוהב זה פילמים

אומר ווי דאפקיה ר״מ מניתיה דההוא גברא הנה כי בית הריב שם ישכון

הבחינות והס הין לו לשלם מגביה פתחו ליענה למשכנו פי את הלוה אפילו
שליח בית דין חינו רשאי ליכנס לפתחו למשכנו מה שאין כן לערב שילקה

יתמיד בדעה זו :

ב

או יאמר משיב וכו'

מה שאמרו ז״ל בשחיטת

השטן ובהשלימ ימוש יאמר כי משיג רעה תחת טונה כל כך יושרש נמדניס
כי לא תמוש

רעה מביתו כי לא ישלימו לעולס והשטן ורוח רעה הנברא

בריב שם תנא מנוחתו תמיד "
הא דאמרי אינשי האי תיגרא דמיא לבידק דמיא
צם (יד) יאמר

נוחילחם הולכים

כיון דרווח רווח שהריב ידמה לבדק המי׳ שתמי'
ומרחיבים הבדק עד יעשה כפתחו של אולס כן הריב

על כ

נגדו כי ערב זר נמצא מסקזפו ופתחו נבזה מפתח הלוה כפתחו של אולם
ליכנס בה באופן שכלל העולה הוא שמבקש שבר וזהו אוהב פשע אהב
וגס ירע ללוהכי לח יבצר
(ך)
מצה מגביה פתחו מבקש שבר
אס הוא עקשלכומתחלה היה לכנו למרע לאכול על גבי הערב

גס ה יסכים עמו שלא ימציא לו טוב

ואף אס ירצה לשלס לא יוכל כי לא

והולך ומתרחב עד בלי די וז״א סוטר מיס כי כפוטר מים

ימצא טוב וריוח ואס יש לו אלח שהוא מפד בלשונו מתחנה ומהתל ודוחה

מן הצד שלא היתה זחילתם משס שהברק ההוא הולך וגדל כן הוא ראשית

מיום אל יום יפול ברעה באופן כי יחבד כל השר לו שגס אס יחפוץ לפרוע

מתחיל למעט

המדון שהולך וגדל

עד כי יגדל

מאדוממדוןמה

נעשה ריב לכן לפני

הכסף אזל הנה עד פה תכא רעת תוקע כף עירב ערובת כן'

(כא)

פן תהיה סנה שהדיין בבואו לדון את

ואיננו דומה לרעת הדיין כי הלא גורס רעה לעצמי זלמולידיו כימונטוב

ריבכם יצדיק רשע וירשיע צדיק כי בהתגלע הריב יתבלבלו הדברים ולא

היה לאביו יוליד בן עם הארץ נבל ולח חכם כזה כי הלא יולד כסיל כדיין

יתברר עי הזכאי והחייב וזהו סמיכות פסוק שאחריו( :יד) או יאמר
גס שפוטר מיס הוא ראשית מדון ועליו תלוי קולר הריב אל תאמר ח״כ

ישמח אב

התגלע הריב ויגדל נטוש

(פץ)

איפה הרשות נתונה אלי אבא אחריו ואריב אתו ביד חזקה כי

הלז שנכנס בו רוח שטות ליקח שחד הלא

יהיה לתוגה לו כי ימות בעונו

במקום שנן חכם

תהפך ואילו עס

ושמחת אביו בו לתוגה

אס גס

הארץ היה גס שעל ידי העדר ממנו תירה לא ייטיב לאביו ויהיה נבל הלא

כמוהו רק לפני

כל רעת חביז לא תהית רק העדר שמחת כי לא ישמח אבי נבל אך לא תונה

התגלע הריב צטוש (©ו) פן בהתבלבל הריב לא יכוון מי התחיל ומי גמר

(כב) ולא תאמר הלא טרם מות בני שמח בחכמתו לא תנוכה בזה דאגתו

וזולת א&מת הריב תהיה סנה אס יתגלע הריב שיצדיק את הצדיק כאמור

בי לו שמח לא הטיב רק אח הגתה היא הפנים אך במותו רוח נכאה תיבש

ספזטר המים* וכו׳ ואשם הוא

נקוד© ג

ב

מצדיק

ממך אתה

לא תעשה

וכו' הנה אומרו גס שניהם הוא מיותר זכלתי

ניס הפנימי וחוק ומה גס כל בשרן (כג) ותדע איך לא יבצר

מלמורן

צודק אך יאמר בל יעלה על רוח הריין אס יתנע ראובן את שמעון ומצדיק

בלא עתו

את הרשע בדינו ומרשיע את הצדיק כדינו כי תועבה אחת עשה שהיפך
את הדין כי הלא שתים הנה כי הוא יתברך סונה את הצדיק את הרשע

שמתחלה לא יקחנו עד יתנוהו לו ואף גס ככוונה לשפוט צדק הנה אחרי

כן ימשך שלא ייחל ינתן לו כי אס שוחד מחיק רשע יקח הוא הרשע בדינן

לא' והרשיע את הצדיק לשניה עם שהכל תגר א' וזהו נ 0שניה וירבה הגס

ולא שיטעה כשיקול הדעת רק להטות נכונה ארחות משפט (כי) ולא

את הרשע בדינן שאם ידע שהדין ע&שננגדז והדיין טעה לא יסמוך על

כלבד בפני הכלתי יו דע שורת הדין

הדיין ויקבל שלא כדין כי נס הוא תועבה  :ק (טו) אמי

במתלונן

מל מצדיק רשע ומרשיע צדיק הס בפסוק הקודם יזבל על המחיר שהוצאת

כי הלא זה דרכן של מקבלי שוחד שכלכךיושרשבדבר שגם

ומביט עוותתו ולא יביט
ועל ידי זה חרג מונחת

רק את פני מבין

תכמהשדואה

אל אשר לפניו כי עיני כסיל נקצה ארץ (כח)

על צןארו מ הוא יתברך

יקבעצפשוכמז״ל

על

מא

רב פנינים ביאור מ׳שלי יו ידו

(ר) אך בשנית תבחר כי גס שמיס עמוקים דבר פי איש ויקשה
יוהר
בעיניך לדלותס כי מחין לך דלי להעלותם לחשיף מימי עמקי זיופו דע לך

על הנוטל מיש^ ממין שלא כדין כי הוא יתברך ניטנ נפשי שנחמד וקנע
אשקובעיהם נפש והוא באחר מן התורה ארור לוקח שוחד זכו ,בחופן

כי יהיו לך כנחל נובע חס אתך מקור חכמה והוח כי להעלות מיס עמוקים

שלא יבצר מהכרת ויהיה כעס לחמו על כי ימית רשע נעונו וממר
ופו׳
(כו) גם
ליולדתו על מציידת מיתתו וזהו כעס לאביו כן׳:

נמעט תייזוו
מיתון
רו דיורוח
מאד כי
קל מלי■
הוא יז^
הנביעה י“-יח
י-ייימה

במרשיע צדיק בכל

חתר תתו דופי

מנעי^סילכקצה-ארץ :

הכתובי׳הקודמייאמר כל יאמר הדיין

פתחקפה

לכוףאת

כח

ע״י זחילת המיס יבאו לך

כעס לאביו כן כס״ל

גסקושלצחקלא־טוב

דעת וקר־רוח איש תבונה:

כן על ידי זחילת הדברים

תאבו לעשן' היושר וכזה יהיה פתחון

הנדיבים הס נדיני

עם החסונים העשירים המתנדבים
בעם גשם נדבות וצדקות ומתבדלים

חושך אמריו יודע

ינת לך שורש הדבר

כיי גם אחל מחי^

לפניך אס לך מקיר חכמה להזחילס

טוב כדי להכות נדיבים תלו על יושר
גס ענוש לדיין צדיק העושה צדק
כדי שיכה את הנדיבים על עשיתם

להטות צדיק כמשפט :י שפת• כסיל יבאו בריב
י פיכסילמךזתתז~לו
ופיו למהלמות יקרא:
יי דברי נרגז כמתלהמים
ושמתיו מוקש נפשו:

כי מה פשעו של צדיק  :או

יאמר

יושר ולא לפנים מן השורה כנקדימון
שלח היה עושה כפי הראוי לו לא טוב

פניו דע כי

שאת פני רשע לא טוב כי קבא להטות

צדיק

במשפט כי

יסתתמו טענות

שכננדז הצדיק בדינו בשחה פני רשע
ויהיה סבה להטות צדיק נ (י)
עפתי כוי הלא כתבתי לך בל

שאתפגי־רשעלא־טוכ

גבע מקור חכמה:

אך הג' לשאת

(ה)

יבקש נפרד ככל-תושיה יתגלע:
כ לא־ייךפץ כסיל כתבתה כי

ח

מחליו בחופן כי

מה שהס מיס עמוקיס יהיו נחל נובע

אם־כהתנלותלכו :ג בבואךשעבאגם־כחועס־
קלון חרפה :י מים עמקים דברי פי-איש נהל

על ההמון כדי שיעשו לפחות מה
שהוא יושר אמר שגס ענוש לצדיק לא

אשר הם

נזחלי' בפי הבעל דין דבור אחר דבור

הכס יחשב אטם שפתיו נבון:

יחא ^תאוה

אשר היו

למטה למעל כנמעה מ^יהן מבלי דלי

להכות נדיבים עלקשר: :כי

זולתו אס איש חשוב הוא שיעשה
מה שהוא דין באומרו הלא צדיק זה
ענשתי שלא כדין וסכל ואתם לא

פה להכות חת

'כי

וממרליולדתו:

טוב לענוש לצדיק כדינו ויסבול הצדיק

למען יהיה

צריך דלי אך לנחל נובע להניא לפניך בהגישך אל הנחל המיס אשר בסתר

תקל בכבוד הבעל דין להוציא מלבו
כי הנה עס קלון חרפה דע לךכי לא
כלהסוגיסשייס

כי יש גורס רעתו

ברוע הנהגתו וראוי גס תתןחיתת
שוטריך עליו להכותו מכה רבה והוא

והם

כי דרך הכסיל משולל חכמה שבבואו

לדין על דברי ריבות שיבאו שפתותיו דובבות ריב עדיין לפני הדיינים

על לפנים מן השורה ג
איש תבונה גחל מנכון שהתבונה מתייחסת אחריו

קא (כז) הנה

ובזה נבוא אל הענין והוא כי ים נמנע מלדבר עם
היות ו יודע דעת ודבריו בהשכל ויש נמנע מלדבר על

בלתי היותו יודע

דעת להשיב רק אמרי אולת ועל שני אלה אמר על הא' חושך אמריו שהיה
נא לאומר'וחושך אותם עס היותו יודע דעת באופן היו אמרי דעת הנה
הוא באמת יקר רוח בעל רוח ונפש יקרה כי ייחסותא דבבלשתיקותא ונס
הוא איש תבונה רואה את הנולד מרוב דכריס (כח) אך אס מה שמחריש
הוא להיותו אזיל ואין בפיו רק אזלת להשיב אין להחזיק לו טובה על

שתיקתו ליקרא נבין כי אס חכס בלבד כי גס אויל מחרים חכם יחשב ואס
אזלתוהשיאתז לגמור בלבו לדבר ואחרי כן אטם שפתיו הוח גס נבון מבין

יח קב

אח הנמשך מהן *

הנה

00

ומה גס כי יעמיסו עליו עול עיון להבין דבר מתוך דבר יגעל בכל כי לא

לעס כי לבן חפץ בתורה בלבד אך לא יחפוץ

•?ק אילו תבא אליו דרך נס וזהו לתאוהכו ,בהשקפה אל בחינת התאום

הנה יבקש הנפרד בכל התושיה היא התורה יתגלע (ב) אך בהביא אותו
בפיעל בעול התבונה והעיון לא יחפוץ כסיל בתכונה כי אס יחפוץ
בהתגלות לבו כי חפץ בתורה הוא (א) ולהמתיק יותר לשין נפרד ידבר

על מי ששנה ופירש לעסקי העולם ואחרי כן כזה

שנפשו מטוהרה היא

יתאוה אל התורה (מפתאומיות התאנה לא יעצור כח לשנות מעט מעט
ולבלתי ימיש מפרק הו הלנה עד רדתו אל תמנה עמוקה רק יבקש בכל
התושיה יתגלע כחחד לאחוז

להשתקע בכל הלכה ופרק

אס שנס אחרי כן שיחייבוהו פיו למהלומות

מכל חלקיה פעם אחת ולא זו הדרך רה

(ב)

וזהו לא יחפוץ כסיל המתגלע בכל

יקרא שיקרא ויכריז יבאו

לאיש כזה ראוי
)0
לראות מהלמות שהלמוהז וחייבוהו שלא כדין
לייסרה אותו וזהו פי כסיל מחתה לו אחר ששפתיו היו סכת רעת עצמו
או יאמר
זוהו ושפתיו מוקשנפשו ולכן נכונו לו שפטים  :נ (0
כי שפתי כסיל מורגלות שיכאו כריב כי המה התחלת מריבות כי תדברנה
במומי הזולת וכיזצא ובדברו כפיו יוכה על ראשו על ידי שכנגדו ואחרי כן

יבאו למהלמות שהלמוהו

למהלמזת יקרא שיצעק זיקרא אל השומעים

להציל לו מרעתו  )0זהנה הן אמת שפי כסיל שיקרא לא על חנס הוא
ני ודאי הוא שמחתה לו שחתיהו מריכיו והכוהו אך הוא היסב רעתו
שהיסל בריב כי ושפתיו אשר באו בריב המה היו מוקש נפשו וגרמו רעתו:
יאמר שפתי כסיל לאט כשפתיסנעיתדבל־י ריב וקלון
ד (י) אי

תושיה היא התורה כנודע ונפרד יקרא
הבלתי לומד תורה למה ששורם ישראל

דבק בה בטבעו בעצם והנה יקרה פתאום יתאוה הנפרד מן התורה
ויאמר מי יחן ואתגלע בכל התורה כלה מראש ועד סוף ובבואן אל הפועל
היה חפצו לטרוח רק לגלות

באופן שהן הס עדיו כי הוא היה עיקר הריב ואין צריך לומר שלא יודה-כי

יבאו בריב ויתחילו בה ואין רואה שהוא היחל ולמען

יחשבו שהוא הזכאי ושבעלי ריבו הס האשמים

מה יעשה פיו למהלומות

יקרא עושה עצמו כעשזק וקורא בפה מלא יבאו למהלמות שהכוהו והלמוהן

ואיפה יעשה הדיין לדעת האמת אס לא כי פי כסיל
ונהפוך הוא (ז)
מחתה לו שעל ידי החקירה ברית כרותה לפיו יגלה האמת ותהיה מחתה
לו להכותו על ידי שוטרי הדיינים אחרי כן ונוסף על זה כי עוד עונו בו כי
שפתיו שהיחלו בריב הס מוק^נפש! לפני קונו כי היה ראשית מדון כי עין

עצמו אינו נמחק :

ה

(0

או

יאמר כי בבא הכסיל אל השערה

לפני הדיינים לא בדעת יבא רק שפתותיו נעות זדובבזת ריב כמריב עם
הדיינים מרחשן שפתותיה אומר נראה חס יעותו דיני כי דרכם לשאת
פנים וכיוצא בזה ועוד מעט כי יחייבוהו למהלמות ומכות מן השמים יקרא

שיבאו על עוות דינו

(ז)

מי גרס זה מה שסבלו ככוחו שעל כן נקפקר

אז יותר לכן מה שלא עשו מתחלה יעשו עתה

ויפגיעו בו

אה השוטרים

מהו מחתה לו ולא יענשו הדיינים על שסבלו כי שפתיו שבחו כריב מורש
נפשו הוא באמת ולא מוקש נפשס בעצס כי הוא היחל מאליו 1 :

החלקים יחד בתבונה לבא עד תבונת עומק כל פרט רק בהתגלות לבו שלא
נעל בתורה גס שהיטפל בהבלי עולם ועודנו תאב אליה ודבק בה :

(א)

יאמר אס יבא לך נפרד להתגייר על מנת שתלמדני תורה

או

על רגל אחד שבשביל ההאות יבקש בכל התושיה להתגלע

חל תנעל בו על שלא יוכל ויתחרט

(ב)

כי לא יחפיץ כסיל בתבונת

רק בהתגלות לבו כי חפץ בתורת ה ו גיירה ו כי לא יחזור בז להעדר למוד
הכל כאחד וכמעשה שהיה בהלל :

קג (ג)

בבוא

הרשע בא גס

עמו בוז כי יבוז את אשר לפניו וצריך להחריש שאס אשר לפניו יקל בכבודו
על מה שבזהו הלא בא גס חרפה שגס יחרף מכעס קלונו וזהו ועס קלון

חרפה:

ב

או

יאמר בבוא הרשע בדינו לפני השופט בא גס בוז שלא

יחשיב את השופטים כי מיד ימו

ויערב אל לבו לכפור האמת לכן שלשה

המה הדרכים להוציא מלבו האמת אחד להקל בכבודו בדברי קלון אס יראה

לשופט כי מהתל הוא עד יודה האמת ב׳ לחתור בחקירות בחכמה עד בא
עד שרש הדבר שלישית להסביר לו פנים דרך פיוס עד יגלה האמת וילכד
כתוא מכמראמר הנה הדרך הראשון לא טוב הוא כי אס נבא הרשע בא
גס בוז הלא עס קלון שתקל בכבודו חבא גם חרפה פן יחרסך ויתפקר

ל

(ו)

או

יאמר ראה מה כין משים שלום כין עברים נצים דרך
פיוס לכסיל העונה על ריב גס הוא ויכנס בריב כעוזר

את אחד מהם ומריב את הב שנראה לן שהוא הפושע כי הלא שפתי כסיל

יבאו ויכנסו בריב כי ינצו

אנשיס ימשך מזה שיגדל הריב במעמד שלשתם

עד שמהדבריס יבא להכאות

זישא גס הוא חלקי עד שלמהלמזת שיהלמו

אותי יקרא יבאו להצילו מן המכים אשר יכוהו (ז)

נמצא שהוכפלה רעתו

לנפשו ולגופו לגופו שפי כסיל מחתה לו שהכוהו וגס שושפתיו מוקש נפשו

על נואם בריב כי חטא חטאה גדולה בבואו בריב ולא בשלוס *.

קל (ח) הבא
_____
_
 7י'
1

לחרחר ריב לאמ לראובן הלא שמעתי את שמעון
־ - -י ־־*ין
־ -
)
דברי(
יתקבלו------
למען—1..
עליר1״...
סרהע^י-
ודוברסרה
רעתךןדןבר
מבקשרעחך

אומר אמלין כאלן הדברים עצמם מתדכאיס זמתלהמי׳ כי יאמר אוי לי
אס לא אזמר בי צר לי עליך אחי בל יצר עליך ואוי לי אס אומר כי אלך
רכיל ודואג אני אך כונתי להצילך באזפן שהדברים

עצמן הס כמחדכאי'

מלחים דאגה ולא נן לבו כי הלא ערבו לו בשומעו עד רדתם עד חדרי בטן

אזהסכמתדכאיס

זיס מגיעים

עד חדרי בטן מכיס

יא א

11

מכת חלל הגוף

כחרטת

רב פניגים ביאור משלי יח
השיבני הלא רוח איש ינלכל מחלהז הנה אשיבך כי לב נבין יקנה וכו ,והוא

כחרטת בחדרי בטן שהיית ג' (ט) יממה נמשך החת נרגן ורכיל הלא הזא
מהנטל' כי החדס השסק

כמלהכתו תמיד ולא ילך

ני תאמר הלא רעת העני תניענו עד שערי מות

אנה ואנה כמקים

עליו קשובה

ונרחזנזת לא יפנה לבו חל עסקי מלתי כי אס אש־ נרפים הס ממלאכתם

כי <ס מתרפה במלאכתו

הס ההולכי רכיל נמצא לפי זה

הןק נעל

המשחית

הנברא מע ן

ביד שננו •י

(ח)

יאסי במה

חח היה לנרגן

ירוץ צדיק ונשגב

היסרחליהיא עסק הקורה כמאמר
התנא חס למדת תורה הרבה אל
תחזיק סיבה לעצמך כי לכך מצרת•

ונבא חל הענק חמר דברי נרגן הוא
מזרה כבחלהצר לח?ס רקדכריז
כמתלהמים זמקדכהי׳על האדם למה

ס

םנךל-עיןשםיהוהכר

הנה אין ספק כי חיש כזה רעתו רבה
ועל דרך נס תתקיים נפשו בז זמי

יא הון עשיר קרית עזו וכח1מה

זה רוחו נכאה בקרבו כי

אס העני

גשגבה במצבתו •יב לפגי־שכר עכהלב־אישול^
מש■ כרכר כטייס ישמע אילרת

על כן אמר שלמה ישמע אלי האיש

היא־לו וכלמה :יי רוח איש יכלכל טחלהו ורוח
נבאהמ״שאנה " :י לכנבוזיהנה־דעתואזן

הרש ולא חדזכא נפשו בדלותו רק
שמוח תשמח והוא כי אס הוא בעל לב

יג

חכמים תבקש־דעת ;

צרלעצמז לפרוש מתענוגי העילס

גס מתרפה במלאכתו

בגוף החומרי לנושא'ולכלכלה מלצאת

נכה רוח ונפש ואס כן איפה חין רעה
חולה כרעתו חשזב כמת נאמת (טי)

בגודענות:

היצה״ר מחרחב ריב ביןאיש לקינו אינו

זא״כ כשהרוח ונפש

בעליה ממחלתו כאשר יחלה בגופו רק יכלכל מחלהי

,

סידעכז כי המלחכה המיזחדת לאיש

אין בה נח

להבריא את

עצמם הס נכאים וחולים איך יהיה כח

ןהםןרתחךח־בטן:
אח היא לבעל משחית

־־---------- —,
אז

ומה אס רוח ונפש איש הרוחנית

כיהנההזאק״ו שאין

טי

נבוןיעצתי יקנה דעת הקורה שנעשית
שטוב מעזשר הבלתי
קנין בעצמו

םתןאךם^רוץבלל

ולפני

,לכן הס ירד! חדרי בטן כי יערבו לו

(ט) וקלל השומע לו כי אס גס
מתרפה כמלחכתו המיוחדת לז היא עסק התור

אח הוא לבעל משחית

נעשה|קנין רק כפקדון וישמח חת
נפשו מעצבון הדלות כי פקודי ה כ^

ואס אין לב נכון לו הלא אוון לשמוע לא תבצר מתנו

לכן אס חוזן חכמים

הזח היצה״רבעל המשחית הנכרח ע״י העוןכי אס היה עיסק בתורה
היה מסלקו כנודע תרז״ל חס פגע זכו׳ משכהו לבית המדרש :ב אי יאמר

לו שדרכן ללכת לשמוע חכמה תבקש אונו דעת ותשמח נפשו כי התורם
משמחת (טו) ואס אין לו לא לב נבון ולא חון חכמים או שלא נתקררה

ודון שהשוגה בעבירה

יעתו בעצה הקודמת רק במה שיתוקן רשותו ודלותו יפנה אל דרך אחרת

ששגגת למוד עולה

גס מתרפה זכו׳ מי.מר התנא

מפחת שלא למד הוא ודון כי הלח

הויד בתמנע ממנו זוהו

נס מתרפה

במל חכתי אח הוא לבעל משחית הוא החוטא בזדון ובורא המשחית ז
יאמ ראה מה בין הנשגב במגד' נעול לנשג
קת (י) לכאורה׳

בבטחזן שם ה' כי הנשג' מאויביו במגדל בכין הוא

והוא מתן אדם זכו' והוא מו״ל על ועיניתיך וכו' אס רואה אדם שמזונותיו

מצומצמים יעשה מהן צדקה שנאמר וכן נגזזו ואפילו המתפרנס מן הצדק©

נותן צדקה וכו' שנחמר ועיניתיך לא אענך עוד
כלומר לפי מה

־ .או יאמר מנדל עיז שס ה

כלומר דרך כלל כין לצדיק

שהוא אדם אף העני לפי עניותו מקמץ דלותו ירחיב

וגס כבוד המיוחס לעשיר ינחל כי לפני גדילים ינחנו

•כלוא ולא יצא אך הנשגב בשמו יתברך יריץ לכלמקיסאשר יחפוץ ונשגב

כין לרשע

וזה יהמר מתן ארס ונו'

(יד) ובמאמר

גטדע ענין השגיחו כי ידע שמי שגם אם שכלתי צדיק ידע לכוין כשם ה

:

<1נמי הטבע האומרים כי הקדחת היא המכלכלת את
החולה בל ימות כי יחסי לחמו יחנן אוסרו יכלכל

ולא חמר תכלכל בתי״ז

כייחזוראלמחלהו

המכר בלשון זכר ולא אמר

והוא רוח חיש יכלכל אותה מחלהו

בל תצא מהאיש כמדובר כי

<אופ שנזדע ליודעי' לישמ' על ידו שלח גס שלא יהיה צדיק דבק כה יהיה
לו מגדל עוז אלת שההפרש שכין צדיק לרשע הוא כי הצדיק כו ירוץ ולא

מחלתו

ירועעכ״ח ונשגב מש״כ הרשע כי ילקה על שנשתמש  3 :או יאמר
נשזס שכל אל כפל כניייס חלה ק־ית עזוו וחומש נשגב ומגדל והענין

הקדחת היא המחלה תעצרנה ,אך אס הרוח נכאה שהמחלה ברוח עצמה
כרוח העני שהחולי בה מי ישאל החס החולי יכלכל הגוף כדי שישא הגוף

הבוטח בעשרו להגן

נשם ה׳ ומקנא בעשיר

גמדג על לב שרם שבוטח

געדן על כל צרות המתרגשות והוא כי שלשה הדרגות הן אשר יעוז במעוז
ענדל עין לח יירא מפחד אזיב מארבעת צדדיו זלא מלמעל׳ כי גג חזק לו
אך אשר הוא תוך חומה נשגבה

מצדין אך לח מלמעלה אמנם

חסרת ע כדרכן של

העומד חזך קרית

חומו׳ יהיה שמור

עוז אשר אין לה חומם

אותה ולח תצא אדרבה לא ישאר כח בגוף לסובלה

<ראה נא ראייה תושיית כי סוב

על ידי הוצאתו ממנו החוצה כי מזה

ונבא חל הביאור אמר כי שס ה׳ לכל הבוטחים בו הוא כמגדל עוז כי ישוגכו
ששונב גס

מלמעלה כי

יגלו ונוסף

כי הלא האיש

הטעם שללו ראשיניס תואר אושר

מהעישר זוהו מתן אדם שיתן ירחיב לו חך חס לא יתן

על ידי המתן יהיה גדול

עלמגדלהתרציי

קנקחכמה

מקכיןעזשר

(טז)

העשיר אין עשרו מאשרו ומעלהו במעלות עודנו עצור אצלו כתורה׳ רק

מאמרם ו״לשנו' בדגלים ובולן

וישמרו מקורות וצרות העזלס השפל ומלמעלה מהשמימיז׳ כעומד במגדל

(טו)

זה ואת עצתי כי לב נבין יבקש דעת ולח ממון ואזן חכמים וכו'

<שגבה סביב רק כלתי נשיכה ונכוה יהיה ל! עזר מצחו נצד מת מצדדים
אך לא כעצם כי אשר ירים ידו למענה מחזמתה אשר לא נשגבה יגבר עלע

בכלבחיכיתיו

אך עס כל

כי אס שלשני גדולים

לא יעלה וגס לא

המקבלים

ינחנו כענק

קידם ליששכר המקבל וכן שמעין לעזרים

הנזזן ממנו וזהו ולפני גדולים תנחנו שהוא כבוד בעלמא אך לא יבצר
ד (יד) אי יאמר רוח איש וכו'לצוות י
סהלזמד הוא הגדול באמת :

שהעומד כן כלוח ולח יצא רקבו ירוץ וט^יא) אמנם הון עשיר אצ״ל

על בעל ה ן שיפקח עיניו וידאג על עבי וחביון בעל רוח נכאה חשוב כמת

שחינו מעוז לו מלמעלה מנורה מן הסמים כמשל המגדל כי אס גס חינו
כחזמה נשגבה לשמלט בעצס מענייני השלם השפל כאשר ימלט העומד

כי הלא ק״ן הדברים ומה חס מחלהז של חיש השר הוא חולני בנופו ובאבריו

צריך אל הרוח לכלכלה בל ימות לשחת העני אשר לו רות נכאה כד״א ואל

שמירה מ־ה מקצת דכח שפלים כחשריעוו בקריה שאין להתומהנשגנם

עני ונכה רוח זולת הכנעת טפו מי ישאנה האסים כח בגופו החומר
לסובלה הלא הזח גרוע מסנה חומר עכור צריך מי יכלכלו ואיך ישא את

תוך חומה נשגב׳ מכל מם

שאינו מלמעלה אך הוא

לו מרית עוזו שהיא■

שימלט מקצת מעיקים חרצייס אך לא מהגזכריסעל חומתה כן כעל ההון

ימלט מקצת דכריסארצייס אך לא מהגזבריס כצד מה כנראה■ כחוש והנם

וה הוא לפי האמת אך העשיר עצמו לא כן ידמה רק חושב שהונו כחומה
נשגבה כמשכיתו כלומ׳ במשכיו׳ לכו יצטייר לן כך(יב)אך לא כן הוא לפי
האמת ואל נא הכנע הרש כי תרחה גבהות העשיר ואתה רש ננש ונענה
גי הלא זה טיב לך כי עם שזה ווה נסיק הנה העניות טוב לעני מהעושר
לעשיר כי העני משתד לכשרון

והעשיר להפכו כיהנה

חולדת העוני

סהיא ענוה מקנה לו כבוד האמתי לעה״ג כי העטה הכנת הכשרון
והחסידות וגס בעולם הזה יכובד וחולדת העושר שהוא גבהות לבב הוא

זולתו באופן שהוא חשוב כמת

ומקיימה יחשב

((טו)

בלי ספק באופן

שהון אותו למחיה נפשן

על כן מי שיש לו לב יקנה בתבונתו דעת בקנין

מעצמו ואשר אין להם לב נבון
ותבקש דעת ממני ואלמדהו דעת

רק אזן חכמים

(טז)

לשמוע

בלימודים תנא

והוא כי מחן אדם ירחיב לו

שלעצמו הוא מטיב ומעשיר ולא אח הדל מלבד מעלתו בעילם הנא שיגדל

כבודו על כל עושה מצוה זולתה כי מחיה

נפש מישראל הוא והוא כמקיים

עולם מלא וזהו מתן אדם זכי' והענק אל תחשבי כי אל העני אתם מהנים *

ומרחיבים דיחקי כי מי זה עני העשיר מקומץ קופת הצדקה אך אינו מרחיב
רק לנותן עצמו ועכין הרחבה הוא כי הן האדם אשר חננו ה עושר ונכסים
יקרנו כדינא דגמרא על הכותב כל נכסיו לאחד מבכיו שלא מנהו אלא

הכנת השכחן כנודע וזהו לפני שבר וסמוך אליו יגבה לב איש אך לפני
אפוטרופוס דאזמדן דעת הוא שאינו מניח את יתר בניו ריקם כן הדבר
מוד היא הענוה הנקנית על ידי שפלות העוני (יג) ואם יאמר הרש הלא
נין כך זכין כך נגד עיננו חכמת המסכן כוויה ונטה בעיניו של עשיר עד ־־ הזה כי היתכן יכתיב הוא יתברך ננסים רכים לאיש אחד או ב' ויניח כמה
עניים כניס לה' ריקם אך אין ספק כי לא מינוהו מן השמים אלא
גדר שבמענה פין ארשת שפתיו ימנעו ממנו עוד הוא מדבר וטרם ישמע
אפוטהפיס שאת ענייו ירחם ויתערנסו על ידו נמצא העשיר כסילון
רנצי למלין העשיר יענה כתוך דבריו ואין זה כי אס שהרש נקל׳ לפני
ומשפך בינו יתברך וכין עניי עמו להריק להם כרכה על כלים ריקים של
העשיר הנכבד על ק אמר שלמה אל ישית הדל אל לבז לדכר הזה פי אין
עניים על ידו ולכן אס יקפוץ ידו מליתן חי יחן פחות מהראוי הוא כמשפך
מ לעשיר רק לבושת וגס לחרפה כי הלא משיב דבר בטרם ישמע אולת
ששופכים בעליונו שהוא רחב מלמעלה ויורה היין בכלי מפיו הצר מלמטה
היא לז זרוע מושר ואס לא הבין המכוון והשיב שלא כענין היא לו כלימה
שאס יכא אל תוכו ענבה אי צרור ויסתום פיו התחתון ולא יצא מהיין לכלי
וכזי אחרי ההביל
(יד) רוח
(
ובושה כי ידמה לעיר פרא אדם ,
ני הלא יצעק אשר המשפך כיח אל השופך בפה הרחב של המשפך אל
מרון העשיר על העני בכתובים הקודמים אמר ידעתי בני כי תוכל
תשפוך

רב פנינים ביאור משלי יח

מב

תשפוך מלמעלה כי פ*ו הל-ר מלמטה נסתם ואינו מריק אל הכלי כך העשיר

אמול לעתה מיישנכה היתכן יעצור כח

הוא כמשפרששיפכים ברוחב לו מן השמים כדי שיריק לכלים לקיסיתס

אפילו לישא אותה עליו של ־ 1תצא מאלו ותעלה אל מקולה הצה לק יוכל
ואם כן איפה הלא כמק יחשב מחש (טו) משיב העוני ואומרו המצאתני

אס ישתח את ידי שתוח הנקב התחתון גס מלמעלה ירחיבו ל! צטר התריק

ידעת כי ה'נתן לי תורת ה

העניים' מלמטה שאש יסתום למטה מהריק לדלים חן ?שמיס לא יריקו אך

לפי

ולפני אלים ינחני :
יי “,'■■5
־׳ ■: ' :

יז

צדיקהלא^ן בליכו ובא

יפריד:

שיציל יותר שפע נדנה עד אין קץ

י*

כי בהטינךלהס את עצמךאתה מגייב
יתברך אתה

מתןכי אתה זשלךשלו ואין לריק יכות
הנתינה שוינך הוא יתברך תהיה אמצעי בין המלך הקדוש ועניי עמו וזהו

דעת לשמוע

מתן אדם כלומר אק לאדם רק המתן לא הממון מלבד טוב העולם הבא כי

יבקש דעת כלומר

כי מדרגת כותבי צדקה למעלה מגדולים זולתם

כנודע ממדרגות שמנו חכמיס בסוגי בעלי מצות כי זה כמחיה נפש מת הוא
ובמקיים עולם מלא 1

ח (יי) או

יאמר רוח איש כו׳ כי הנה יש

חולי הגוף וחולי הנפש מתחלואי העבירות המדכאים חותה ותהיה אך
נכאה אמל• הנה רוח ונפש יכלכל מחלהו של איש הוא חולי הגיף אך כשהרוח
חולה ונכאה מחלאת

עונות אשר היא אז שפלה

אבדתי כעניי וזה אמר לב נבון יקנה
רעת לומר לא תחשיב את העני כמת

אחגפ^עמקרית־?1זוםךוניסכבר?ח

כי לא ימנע או איש נבון

ארמון :ד מפרי פי־איש ת^בע בטנו תנועית
שפתיו ישבע צ כא מותוחך□ ביד־ל^ון ואה כירה
*יאכל •

הנה

למי גדוליס ינחנו שם

נפשו מעצבון ידיו כמאמר המשורר׳
במקי־איולולא תולחך שעשועי אז

רעהו וחקרו :י" מךינים_ישהית הגורל ובין עצומים

עליז וירחיבו לו

■ולא עורכי אם משלו

משיבת נפש ׳פקידיו

משמחי לב כי היא שעמד' לעני להתיז'

על המשפך בשופע נמרץ וזה אמר
חתןאיס ירחיב לו כי החתן בעצמו
אשר יחן בידו לדל הוא ירחיב לו כי

יציקתו יריקו

אויבי חש!ב כמת ולא

החומר חין צריך לומר לנלכלה^י

כתכלית מי ישאנה

לאשורן חם אין

הוא להבין

אס נכין

הוא לב

נבון יקנה דעת וישמח לבו ואסלאו לא
יבצר ממנו ללכת אל חכמים

לשמוע

מפיהם תורת וזהו ואזן חכמים תבקש'
כי אשר לו לב נבין מעצמו יקנה דעת ואשר לו אוזן חכמים
ואשר יחסר לו זה וזה אין הרחמים עליו כי עיר פרא

(טו) והן כל זה הוא לו הונח שקי איפשר לעבי להעשיר ומת

אדם יכונה

גס כי הנה תקנתו בצרן והוא כי הלא מחן אדם ירחיב לו והוא
אפילו עני המתפרנס

מן הצדקת ונותן צדקת

מאמ^ס ז״ל

מרחמים עליו מן השמים

שנאמר ועניתיך לא אענך עוד וזה יאמר מתן וכו' לומר הלק העני יתוקן
נתת מלחמו לדל שירחיב לו וכו׳

קדשו והכריע וחמר צדיק

וכהתימס לווכח נא שלמה ברוח

(יו)

הראשון כריכו לוהר הן אהח שהכלי ויכוח ידוע

על כן לב בבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת התורה כי
(טו)
היא צרי ומרפא אל תחלואי הנפש ואלאל בצע כסף וזהב (טו) גס כי

הוא כי צדיק הראשון הוא העוני הדובר ראשון והה שהוא צדיק הוא כריכו
כלומר כדיט כי רינן ודינו הכל אחד כאילו אמר צדיק הוא הראשון כדינן

תאמרו ללננכס נרבה לנו הון רב וחטאינו כצדקה נפלוק ועוייתנו כמיחן
• ענין הלא אינו דומה כי קן אמת שמתן אדס ירחיב לו מצרת עונותיו אך כל

כי ונא רעהו העושה לווכח עמו וחקרו והוציא

ומה הרווחנו בויכוח הוא

חקרי לנו לבא עד תכונת שלמות

העוני שהוא נקנות

עטה כאומרו

למטה מתופשי התורה על כן הוא טיי לכס והוא

נהשיכו תשובת אל העושר ולפני כבוד ענוה וגס אמר לכ נכון וכו׳ וגס חתן

מת שאמרו ל ל כמדרש רכה על ר יורן שהפליג מתנתו וזכה להיות במסבה

אדס וכו׳ ממעט

אשר יהיה לו ירחיב לו מדלות! כי על ידי שלש אלת הלא

ההורה כי הלא פתן חדס ירחיב לו מצרותיו ובכלל שכרו הוא שינחנו לפני

קו (יה) הנה

גדולים הס ה״ח וחילו לא היתה מעלת הת׳ח גדולה ממנה לא היה המצא

ויקרה שכין עשירים שהפרש המנות רב יפריד ויקבל
כל אחד ילפעמיס אח עני שתפרש חלוקתו מהכל ימעט אין גורל מספיק

והבלא זה כי צדיהנרח^קרחשון -בריבו כלוח' צדיק בדינו ה1א ריבו עד
גדר שכשבא רעהומי^ןלו הדיין את רעהו השבי כי חישבו למשקר כי

לו להשקיטו ואדרבה אס גורלו לא עלה כחפצו יחזיק ריבו ווה אחר מדינים
ישכית הגורל וכין עצומים בנכסים יפריד (יט) וחח שהוא נפשע מקרית

יתקשרו הנתוףם

עז שלא פשע כו הגורל כי נפשע הוא ממציאות העושר הנקרא עוז כד ׳א

מעשה תוקף גררו הוא
תיח וקראו עליו

ולפני גדולים

תצלם שכר הצדקה :

ו

(ין)

ינחנו ווה ענין הכתוב טוב לקנות דעת

צדיק

תושקע בלבו כי צדיק הראשון וכו' •

ז

<כו׳ יזהיר את הדיקבל ישמע

(י)

או

מלמעלה מגדל עוז כז' כי יתוכחו יחד העוני והעושר כל אחד מתנשק לאמר

אני טוב לגבר וגדול ממך
מזלו ועל מרוצת

אין שלמות גדול מחנו צ

ויען העני וישא משלו ויאמר כמתנחס על רוע

טלטולו לילה ויום נודד ללחם איה ואומר מגדל עוז כו׳

והוא כי העני כל בטחונו בשם ה' כד״א והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו

הון עשיר קרית עוזו כאלו העושר פשע בו

חוקים ככריח

והב כסלך

ובשקר נסתרת

כי יפותה עשיר

 .מבטחים ומכוחות שאננות וטוב לי כי עניתי מאד כי שמתי שם ה מחסי כי
מגדל עוז סס ה לא ימזט כעושר לבוטחיס בו ואשר כו ירוץ כי לא יהיה לו
הנוח בעולם הזה רק תמיד במרוצת טלטול בעולם הזה הלא ירויח כי יהיה

כי רע מ!לו יעשה חאיניס'

לומר כי משליכי הגורל• או

ארמון כי חוק הוא כאמת

המשוי׳ המנות פשע! בו ולא ידע כי רוע מולו והעדר וכוח גלמה לו

:

אומרו נפשע יתפרש לשון פסיע' כמו אפשעה בה אצ׳יתנ'

(יח) ואם

יחד יהיה שיעור העבין

בשם ה ובזה שם פניו לעומת העושר ואומר הלא גדלתי מאד כי אתה שמת
בעשרו לבטוח במשכנות

דרך הגורל להשבית מדינים בחלוקי נכסים כין אחים

הנה הגורל

בין אתים עצומים'

יפריד (יט) ואח שהוא נ5שע ונהלך מקרית עווחוצה שחין לו חלק
בקרית עוו כלל יריב מדינים כבריח חרמון כאלו יש לו ארמון בקרית
עוז ויריב על בריח א' שצריך לסגור ולהחזיק ארמון על משפטו והוא משל

אל הדל ועושה מדינים על דבר קל גס אחרי הגורל

1

כאלו לא יחסר לן י

צדיק כמו״ל ככ״ר על והנה טוב מאד שאין לך מדה מביא' את האדם לחיי

וילת זה כי ארמון לו ויחסר תבריח להשלימו

העולם הנא כעוני וייסורין מה שאין כן העשיר כי ישמן ויבעט וזהו ירוץ
צדיק ושמא תאמר היכן העוז אשר לדל והוא רעב ללחם הלא עוד חזון

מווכחיס לדעת אם הדבור טוב או השתיקה והכה אמת נכון דבר התנא
לא מצאתי לנוף טוב משתיקה שנס שלענין הנפש בתורה וחצות אין כדבור

למועד כי אם חלש הוא עתה הלא ונשגב * אס לא יהיה בעולם הזה יהיה

אמכם לגוף שהוא לענייני החומר לא מצח טוב משתיקה כי נס שלפעמים
ים בו /נועיל הלא יותר קרוב חל ההפסד מאל השכר וזה יאמר פה בתקדים

קז

(ך) הנח נתחבטו

בעולם הבא (יא) משיב העושר ואומר שבח אני את העושר כי איננו
צריך לרוץ ולהטלטל כי הון עשיר הוא קרית עוזו שכל בני עירו מכבדים

כי כל איש אן אנשים שבמקרא חשובים וצדיקים עד שהוצרכצו רז״ל לו׳ על

המקדש על מנת שאני עשיר כל שבני עירו מכבדים

כלס אנשים האפור כמרגלים כי צדיקים היו כאותה שעה ונכא אל הביאור

וכו׳ וגס הוא לו כחומה נשגבה להסתר מצרות רבות עודנו העשיר בחדרי
השכיתו אז יחזור אומרו במשכיתו אל ההון שגס כי לא יפזר יתן לעס

אמר הבה מפרי פי איש החשוב וצדיק אשר אמריו תירה והישר' הדבור יפה
כי אין צריך לזמר אה שהק־ן קייס לעולם הכא כי גס מפרי פיו הם פירן׳

ועוזרים אוחו כמז״ל

יעזרוהו ברית כרותה לעשיר שגס הבלתי מקבל ממנו שמח לשרתו ולעזרו

דבורי תשבע נטנזשיהי למלח בטנו מטוב עולם הזה המתייחס אל הבטן

זוהו וכתומה נשגבה ההון לו עודנו ההון בחדרי משכיחו כי להיותו מוחזק

שיאכל פיחת בעולם הזה ואס יזרעו דבריו בשדה אוזן שומעת זיעשו פרי

בעושר הכל יהיו נעזרו
החתום ימת בצע

שנר יגבה

(יב)

משיב העוני וחומר הנה הכל הולך אחר

בעושר המקנה גובה לב ואחריתו לישנר כי הלא לפני

לב איש כי הגובה לב

הכנת אל השבר שישמן ויבעט ומה טוב

חכואה

שילמזד השומע

ויעשה כדבריו הנה מהתנואה התנא הצומחת

ישבע החיש הנזכר כלומר שלא לבד בטנו

כי אם ישבע כל מציאות החיש

גוף ונפש כי רב זכותו מחד ולא אמר תבואת פיו רק שפתיו

לומר כי גס'

להיות נעות בתורת

מהשוני המקנה ענוה ואחריתו כנוד כי הלא לפני כנוד ענוה נאופן שאבי

ממה שילמוד הזולת בנענוע שפתיו כקשר הורגלו

הקוה כניד יאחה מקוה שנרון והלא זה הוא ניט לנין קונו (יג) והנה גס

וישמע השומע כלאחר יד ישבע מזנות האיש הנול הצת כי רב זכות
ותועלת הדובר אך הוא בנמשך מהנקרא איש שהוא על עשק תורה וחצות

במלין רק ישיב טרם ישמע ויהיה לבוז כי הלא משיג דנר נטלם ישמע אולת

הנוגעים אל הנפש (כא) חך בחינת הלשון מצד עצמת כעניינים משוללים

היא כו' מה שלח יקרה כה לעני חוזר (יד) ומשיב העושר ואומר אל העוני

ביד לשון כלוחי*

בפני אנשים יקל כבודו

כי הלא נגינה לנו נעשרו לא יעצר כח לעצור

עהגנזרה ללח כא והכבד ושב ואל תשבח את המת כי הלא העני חשוב כמת

מק* והוא ני

הקרובה יותר

וחיים כלוחי־

מות היא הקודחת

של האיש כי יחלה

במציאות ונס חיים לפעמים כלומר שאין לגוף טוב משתיקה ואייצצי מעליב

הוא ויש לאל ידו לכלכלו חך ורוח נכאה

כי רב היא חע״ז וגילוי עריות ושנינו ז דחית

הלא רוח איש הוא הנפש יכלכל מחלתו

גופו נל ימות לשחת כי כח רוחני

קדושה דע

כי מות וחיים

היא אמות מתוחות

גם ששתי כחינית אלה בה

כשהרוח ונפש עצמה היא נכאה בעצם כרוח העני כד״א אל עבי ונצה רוח

בלעת הלשון הרע כנהנס

כנודע אך אזמר לך כי ואהכיה

של לשין הבלתי שילתיס לה ישן לעכבה

יא □
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מכל

רב פנינים כיאור משלי יח יט
יאכל פרית בעולס הזה

מ כל אשר תחפוץ לדבר

לנעל הלש ן כנודע מ־נזתינו ו" ל

הקיימת לו :

(ך)

טוב ואס רע

יקרה לי כקרן

רעיו יבקש ולא יהיה לו לסלה !מוסיף ואומר לו כמתמיה וים אוהב דבק

ומהפכו ידע חח חשר

מפרי פי היש ישבע בטנו ואס תשחלני מאיות

או

דבר ישבע מפרי דבורו הטוב או מפרי דבורו הרע
כי תבואת שפתיו ישבע כלומד לפי
מה שיזרע ישבע מהתבזח' שפתיו חס
(כא)

כצ״עת ודומה לז הבא

עם רעים אהיביס מבקש מתון ומה גס על ההלזאה שיאמר שלאכול עה

הנה הוא לפי מה שהזה

יאבל פריה :

 ,כי הלא תות

גב

י ט לא) ואמר
**

יחן

מצא אשת מצא ט וב ו1ק רצץ

נ :איש רזים להתרועע ויש אהב דכק כאח :

יט

תיא ואוהביה שאוהבה לשמוע דבורה

לכל באינה מהן יאכל פריה אי עכבי,
או באושים :

(כב)

מצא

א

□ו2

וכוי

ענה כן כמוכיח את הרש

ריע הולך כתמומעקש שפתיו והוא
נקיי ':י גםכלא־רעתנפשלא־

יתברך להחזיק טובה למי שמצא חסה

כל יסבו

ויבזהו * או יהיה שיעור הכתובים
מה יתאונן חרס רש על דלותו והלא
ים עשיר שטוב טוב היה לו אס הי ה

רש כי הלא תאביניס ידבר רם ועשיר

דרכו ועל־יהוההעף לבו  :י הוןיסיף רעים רכים

על קייס המצות כי הלא יהיה שרוי
בטובה ולעצמו מטיב וזהו מצא אשה מצא טוב כאמור ואף על פי כן ויפק

התנצלות

כי אס גס אס הוא כסילובכסלותז

טוב ואץ ברגלים חו$א י 'ג 'אויתאךםחסלף

הנה אמרו רבותינו ז״ל שרזי בלא אשת
שרוי בלא טובה ולפי זה לא היה לו

על עצתו

מעקש

הוא העשיר אין צריך
שפתיו
לזמר אם ברשע עשה כן העשיר

^^•רשועשיריעגהקות:

מיחוה :מ

ברברי אשר שבח ה .וחיי' מברז באשר

מאח שתהייני לי'צ! מעות להתרועע ולהאכיל לאוהב :
שלמה כה יעצתי חת הדש ילך לי בתומו ולא
יעננו כי טוב רש וכי' גס שלא

יענה עזות כמדובר שאותר איש רעים
ודל
כו'ככתוב זח'כ הזי אותר כי מי
יתן והיה העשיר ההוא רש ולא היה מחבר נפשו בדברו עזות וזהו טוב רש

וגם שמוחלין לו על כל עונותיו

הולך בתומו כי טוב היה לו יהיה רש הונך בתומו בלתי מתנא׳ מאשר הוא

יאמר כי תנה ת זשה טיבה לאיש להנאתו
או
כנודע מרבותינו ז״ל :
עזר כנגדו כמ׳ם ז״ל מביא חטים חטיםכזסש וכו' והרצון מה' הוא לבנים

עקש שפתיו בדברו עזות אין צריך לומר חס בזדון דברו כי אס גס אס הוא
כסיל וסכלותו הטביע בו מרה זו מפאת ממונו (כד) ואם להתרועע

אלא 6על פי דרכו משיחת אותו כחמור חתר רחה חסרו יתברך שטרם בא
רצון ה אל הפועל אלו הכניס יזנה האיס מיד בשדות ומניחה וזהו מצא

איש רעים אהובים לאכול

רצון מה שהוא רצוי אליו על קיום המטה

כ או יאמר
אשה מיד במוצאה מצא טוב וחתר כך ויפק רצון מה :
כי הנה אחיי היות הנשמות וימת זוגות בת פלוני לפלוני למעלה בנא הזוג
למניה לארץ לפועל הוא יתבי דן אותם לפי מעשיהם שהוא הזווג הב לפי
האמת כמסירת יידעיה

הוא מלשין

רועה התרועעה

יאמר העשיר

בשמחות מדעות סופו להתרועע

נרס לרם לבא

ולהעני כלומר כי זה

להתחנן לפניו ולבל יראה כמו זר יעני איש בשביל מרעיו מה שאין דרך איש

לעשות לאהבתחח על כן אוזר אומר אל תתמה כיויש אוהב דבק מאח
שמתדבק לזה העני לאכול ולשתות עמו

ולח יוכל העני

הלז להתאפק

חס זכה נוטל כת זוגו ואס לא זכה*איש חל עבר

לחמ לן הפרד נא מעלי כי יכוש ממנו וכזה ממתיק כפיו רעה נגד הרס

והבה אשר הזח רצ!ן חלתי לצאת מהתחברות

כמורה זיקיס (א) והנה דרך הטובה שיבור לו הרש היה להתנצל ולהודיע

פניו ילכו עד יתוקן העיית

בל זווג חויג כמתייחס חליי בהולדה

הנאותה להשתלשלות המכוון מאתו

האמת אמר טוב רש הולך לו בתומו מעמוד ותת התנצלות פןיהיהעקש

יתכרך לא יצח לפועל כאשד יתפרדו עד יגלגל הוא יתברך סכיתיו עד יצא

שפתיו וידבר סרה נגד העשיר ויהיה כסיל נס הוא כי יכנס בו רוח שטות

לפועל אמר כי מצא אשה שמצאה חשר היא אבידתו ולא פגע בה איש חחר כי

כעשיר וזהו טוב רש וכו' מהיות עקש וכן' :קט (ב) הנח ר "לדרשו
אילת אדס נז׳ בענין מאמר השבטים מה זאת עשה אלהיס לנו שעל ה היו

ית להוציא מהבת זיג ההוא מאו נמצח עושה טוב לעצמו ונחת רוח ליוצרו ?

זועפים לבס עם היו'שחולת

הטיב מעשיו מצא טוב לענמז וגס ויפק לפועל רצון מה' הוא מה שהיה רצונו
או

על דרך זה במחמרס ז״ל כי כשחין חדס פוגע בבת זוגו שהוא יתברך
מזווגם בעל כרחם והוא שנס שבהזד!וגס יתרצו זה לזה היא רצון

ובזה ימשכו הב

חשמהס סילפה דרכם

כתובים והוא לתת לנו הוסר השכל והוא בל ימעט בעיננו אשר נחטא
בשגגה כמעשה הכסיל השמח לאיד שעתו ועלז בו בלבו ברוך ה ואעשיר

מוכרח זלא אמתי לשווי שרשם ונבא אל הענין מצא אשה שמצא אבידתו אשר

כי שלא במתנוין נעשתה החיעבה ולא דעת ולא תבונה לאמר לי יש ה

לו מויוגו הראשון על ידי שהטיב מעשי; מצא טיב כנודע מכמה פנים ובזה
זיפק רצון מה שאינו נאשר בשלח זכו שהש״י מיו ונס בעל כרחם כמיזמרס

אתי לא מצאני חטח
תקלה על ידם

ז״ל על מוציא חסיריס וכו' שהקכ״ה ממציא להם רצון זה עס זה מושחל כמו

יתעצב חל לבו במר נפשו ויפשפש במעשיו כי לו נפשו מטוהר היתה לא

מאתו יתברך כי הפך רצונו הוא לפי האמת אך

ממנו העלם דבר אשר חטא בו כי הלח ב דבריס הס גרמת

אכזב ולא יתייחס בעצס

זיפק רצון מאת ה ממש משורש נפשותס שנמשכו ממנו יתברך כדרך כל זוג

3

והנה

היוצא משס רבקיס ברצון ואהבה רבה נ
חמרי רו״ל על פסוק זה טובה היתה אביגיל לדוד מכל
קרבנות וכי׳ ויראה דעתם שעלית ירמוז ויתכן לפי

דעתם יותכו כל הכתובים (ך) מפרי סי איש וכו׳לומ הנני סס לפניך גדרי

היה נעלם

כי הלא אף בהמתן של צדיקים

ומה גס עתה

בחכמתו ועוד הוסיף להזהירנו על סגיחות

לומר כי הלא זולת הוראתם

שהנפש לא טהורה היא נס מהשיגג יתעתד איש לעבירה אשד אין למעלה

הימנה

היא להטיח דברים כלפי מעלה חלילה וזה אמר גס בלא דעת אין "

חשר יזיד איש כי חס גס בלא דעת חסר יחטא איש בלי דעת

צריך לומר

הוא

הוראת שנפש לא טוב כי הלא אס נפשו היתה טהורה

הדנור הטוב א' כי מפרי פי חיש נינו לבינו שיעסוק בתורה בפיו תשבע
נסנו לבדו שיתנה מטונות העילסהוה זולת הקרן קייס אך אס היא

נתבזאז'שידריך בשפקיו וילמד לזולת שהוא כזורע בזולת לא בטנו החומרי

ועל כן אין הקב״ה מונע תקלה

לבדו תשבע כי חס כל עצמו נוף ונפש וזהו ישבע סתס על כלו (כא)

לאיש כמוני אס הייתי צדיק בעיניו • ובזה

השזגנח שנפשו בלתי טהורה ב היותו מהיד לעשיס ואן אלה דברי שלמה

שגגה על ידו

והנה לך ראית וממנה תדון ק״ז והוא כי הלא ידעת מקום היה מות וחיים

חין הקב״ה הביא

אך אין זאת רק שחלחת

איזה עון נדבק בה שנפש לא טוב

מבא על ידו או סבה שנית והיא מהירות

בתנועתו כי לו התנהג במיתון טדס
רגליו מלכת

עשוח הדבר היה נגלה אליו

ביד לשון והוא מת שהיה מפורסם ביניהם מות על ידי לשון נבל באומ רבז

אמר נפש

עבדים וכו׳ שגרס מות לעצמו וביתו וגס עלזה מת כמאמרם ז״ל שהאריך
לז הקב״ה עשרת ימי תשיבה

זחייס ניד לשון אביגיל

ויהי בעשרת הימים ולא שב

שמנעתו מבח בדמים

זאין צריך לומר שבלשונה

וישיב

וזהו על האחד

בדרך ההוא ועל ידי שתי חלה חוטא בשוגג

בל יקל השוע בעיניך פן תבא לידי עבירה רבת המהומה

זיגוף ה וכן"

לא התגלגלה

לא טוב ועל הב ואץ ברגליס חוטא (נ) עוד אוסיף ללמדך

הטיח דברים חלילה כי הלא אולת אדם אשר נוחל
תסלף דרנו והצלחתו במעשיו כי יענישהו הזח יתב'

על ידי כן והיא

ואשר חטא בבלי דעת
והוא על בלתי.חשוב

קנתה חייס לעצמה ני אס גס למקבל אמריה שזרע בו טוב מאמריה היה

אשר ברשעו שגג כי קל הוא בעיניו על ה יזעף לבו באומרו מה זאת עשה

טוב בעבורה יזהו ואוהביה הוא דוד שאהב לשונה ויאמר ברוכה את וביוך
טעמך יאכל פריה שזולת זכותו לעולם הנא שמנע חרבו מדם יאכל פריה

זוך אני בלי פשע כי הלב אשר לא הלך בעצת החטא פי שוגג

אלהיס לנו

היה יזעף על ה באו' מה פשעי ומה חטאתי ולא ישעה

בעולם הזה (כב) מהפריה כימצאאשה היא אביגיל עצמה נביאה
וחשובה ומצאה דוד על ידי זה וגס מצא טוב הואכלאב שהוליד ממנה גדול

ולשוב להדבק בקונו

בחסידות שמת בעטיו של נחש וחכם גחל מכלים פני מפיבישת בהלכה או

לאחי יישף על היות קל בעיניהם אשר עשו ליוסף *•

שהתכונן מלכותו ילא היתת ואת לו לפיקת לקלקל מלכותו אס היה שופך

ים בעל הזן וחינו נדיב

דמיס ותכין מלכותו מאד בחופן שויפק רצון מה׳ שהיה רציני יקביך להכין

מרי נכסי ציני משך זזה אמר הון יוסיף רעים רבים

כסאו ואם כן מוה תדוןק*ו ומת אס אהביתיאכל פריה בכל הטוב הנזכר

ומה גס עתה

היא עצמה שיאנילזה פרי מאמרי לשונה הטונים וחס כן

הטבתי אשד דנרתי כי ותבואת שפתיו ישבע כמדובר *.
אומרו להתרועע הוא מלשין מרעית יאמר כי דרך
קח (כג) אם

הרש לבא בתחנונים לאיש העשיר יחן לו או ילוהו

ועשי'בעשרו יענה עוות (כר) ייאמר חים רעים הרש הלז להתרועע

אל השוגג שחטא

ולח מלבו נמצא כי אשד לא ישית לבו

הש־גג לפשפש במעשיו ולהתפרסר

יבא עד הטיחו

כאשר קרה כמעט

אשר היו לו

דבריס חלילה

קי

(ד)

ולמה שהוא בעל הון יתחברו חליו הכל

טרם הגיעו לגדר הון אך הדל

חנה

כי בתר

על הרעים אהובים

אין צריך לומר שלא יוסיף

דעיס כי אס מרעהו המיוחד לו יפרד כלומר אין צריך לומר שרעהז יפרר
ממנו כי ירחה כי אולת ידו ויבזהו כי מי לא ידע בזה

כי אס שהדל כראות

עצמו כי דל הוא אז יכנע עד גדר שמעצמו מרעהו יפרד באומרו הלא לא
אשוה לו כי דל אני ואין אהבה בבלתי שזיס וגם מש יביש• ליאות פני אשר

היה רעהו אנוש כערכן זעתה נהפך למך מערכו

ואף גס לבל יראה לז

שחפץ

מג

רב פנינים ביאור מ^לי יט
שקפץ למלא חסרונו ממנן (ח) ואס יאמר הדל הלח מן השמים הורידני
לשערים וכעל הון לח יחפוץ ני נס מרעי חתפרד

רעב ולא אמות לשחת

ומה העשה על חרפת

הלא אהיה נא להרויח עד שקרים חו מפיח פונים

על חיש שהוא נושה ני וכיוצא למלח נפשי ני ארעב על כן חמר

להתעולל

לא זו הדרך

בעניותך כי הלא אהה והס שוי הערך וגס לא ימשלו נך אך אלה שרים ניד
עבדים ימשלו כס:

אך מה יש לנו להשיב כי הלא לא מחשבותיו

(יא)

יתברך מחשכות כני חיש והוא

כי הלח שפל חדס וכו׳ לומר הנה טפל חדס

האנושי איון היא דרך ישרה חשר יראה לו שיהיה

העין עצמו
מהדלות כי

לא יועיל
עד שקדים

ינקה

לא

ברשע לא ימלט כי נפול יפזל כרשתו

(י)

אשר טמן

ואולי תאמר ומה

כרע כאח רחקו ממני פורש

קנה־לב אהב נפשו שסרתבתה למצא־טוב*:־* עד

עלי

כי רכיס יחלו פני נדיב

אין לי

ארחה

חך לא כעד

אךם האריך אפו ותפארתלעכר על־פשע:

עניי העס כמוני להשביע נפש שוקק'

ונפש רעבה רק כל חיש דורש לעצמו

וכל המרעזת

שיעשו

שיחריך הלא בסוף ינב'
עת פקודה

יב

יתברך כי

תפארתו יהיה כדברך עביר על פשע
ח' רך לח על ר ביס (יב) אמכם דרך
ה הוא כתס ככפיר כו׳והוא כי הלא

לאביו

למצא חן ואולי יתן לכל איש מתן ח
וזהו וכל תרע לאיש מתן שיתן לאיש
ואיש מהרכים מתן כי״א לאיש אשישת אחת כז' הוא כאומר לאיש ואיש או

דיליה וכבא

לא יעביד על פשעים

רבים כי לא וותרן הוא

נהם ככפיר ז7ןף מלך ובטל על־עשברצוגו :יג הרת

הוא

לנדיב

זה

שכלו

כי הלא זה דרכך דרך לא טוב כי גס

שקרים לא עקה רפיח כזבים יאבד  :ילא־נאוה
לכסיל תענוג אף כי־לעכד משל בשרים :יא שכל

ואין דובר ^י דבר לנדיבי העם מגשם
כי הלא

הוא

לפי

אמכם

טוב מזה ומות הוא דרך השי״ת לעד

אעשה ואין לי מכי.־ אין דורש לנפשי

נדנתס יניפו

כל־אחי־רש 1שנארזו אף כי

על
שכל

יתברך

עבוד

הנה

פשע

האריך אפו

נשיב הלח

לפי

חדס

עבדים

תהיה

לעומתו

תפארת

כיד

ספק

מעלינו וחס לא

מהדלו׳ הנזכר ומפיח טניס ועלילות

לאיש מתן :י

היא כלי

הלא

ודל מרעהו יפרד  :י עד שקרים לא ינקה ךפ*ח
כזבים לא ימלט  :י חמש יחלו פניקגדיב וכל-חרע

אותנו

מסור

מבלי

חלילה ני הלא מבלעדי
לולינקות

טוב יעשה־ה' לטהרנו

בבחינת אריכות אפיס כה יעשה כי
זעפו בייסוריו הוא נהס ככפיר הלא
הוא כי הנה הכפיר שתים יעשה א* הרעשת קול גדול מנהיל כי הוא אריה

גס שידעו שלא ירכה ליתן מתנות רק א' לאיש א׳ אשר ימצא חן כמרעותו

בעת נחרותו כי אז

יותר הנה כל הרע יהיה לכלס עמו למען איש אחד שיקבל מחן כי כל א'

אמנה מב מדות חלו חצים לה כי נהם ככפיר זעף המלך הקדושמלכו

כפיר יקרא

טרף עד כלותו אותו

וחקרי כן יאכל

למען תת לעני לח ישיתו לב

סל עולם שיעשה הוראת זעף מנהלת לנכות בזעף והרעשה העק וזהו

כי הלא כל אחי

נהם ככפיר זכו' וזה הוא למשול עבד נשרים •שהוא דבר מבהיל חך כענין

רש שנאוהו ימת גס עתה רעיו שודחי רחקו ממנו וזהו אף כי מרעהו
סיעת מרחמוהיעדגדר שהוא מרדף אמריס משלשל וממשיך חמריס

גודל הכעס במשור בני

מלכים ביד ענד ובזה כאיכות הצערכחכזרתנו ירפא לכו שתהיה צרתנו

יחשוב אולי כו יבחר לתתו לו אמנס להטכל

(ז) ולא כלבד

הבלתי קרובים כי חס גס חדלו קרוביו

עשב רצונו כי ינכה ה

הטרף אדרבה כטל על

ליהנות לפחות בהתקרבות דברים אתם והס לא המה כי לא יענוהו כאילו

רפה ומטיכה כטל מאת ה עלי עשב כמז׳ל על כרביכי׳ עלי עשב שמעדנז

גם ת׳ אלהיה יעזר לי

הזח יתברך בטל כן ייסורין הבאים מחתי יתברך אלינו הן הס תחבושת
וצרי ומרפא באמת לערן חותנו בנן עדנו יתברך ועל כן טוב לכו דרך זה

ויעשה לי כהיתר היו אהיה למועד שקרים ומפיח כזבים להפשיט עורם

מייסורים זולתם כחלאיס ודומיהם פן ישברונו זידכאונו כי חין כמה להטיל

ואנקמה מחויבי ה'שונאי עניי עמו על

הכעס כאשר כתת אותנו כיד עבדיה שיוטל הכעס במסור חותכו בידן
ותקל יד המכה מעלינו ולהמתיק הדבר נשים לב אל דרכו יתברך כהיות

וחדלו קרובי ומיודעי

העשב קטן הנקרא דשא בזמן החורף ימטיר בזעףכד״א כשעירים עלי
דשא ובהיות העשב קשה ועשה קלח בטרם קציר לא ימטיר רק רביבים עלי

גס מנפשי אשר בקרבי

עשב הוא טל הבא בנחת זהוא כי הדשא לרפיזכו לא ישכר בזעף אך העשב

לא המה אשר ידבר נס וזהו מרדף אמרים לא המה

כאלה חשר כמו ור נחשבו ויתאכזרן עלי

לאנשים

מעליהם ואמלא נפשי
כן אמר קונת לב זרו'

כי ארעב

לומר אשר בהגיעו

(ח) וחס כן חיפה

לשערים

שנאוהו כז' הלא יקנה לב ויאמר הלא אבד ממוני
ולא נשאר

ורואה את כל אחיו

אלי בלתי אס נפשי ואסקלמהאאבדנתנסהיא

בלחס כזבים

ועדות שקרים חלילה ואהיה שנוא

ואטמחנת

זוהו קונת לב הזהב נפשו וגס זולת אהבי נפשו בחנותו לב גס ישמור תבונת
כי יבין דבר מתוך דבר לעצא טוב תולד הבנתו מה׳ך דבר (ט) והוא

כי קשת הוא הלא ישבר

לפן ירד הטל עליז ככחת כן הוא יתברך מתנהג

עמנו ננחת פן נשבר כטל

על עשב ומעכב מעלינו

זעף מטר לכן מיכע

כי מתוך ראותו כי מטה ידו והוא רש אין כל מבלי היותו עד שקרי' ומפיח

קושי ייסורין ומנכה הקושי כתת אוקנו כיד עבד למען הקל בחינות הצרה

שאס יהיה עד שקרים לא

במקום מות וגהינס או יהיה שיעור אומרו וכטל על עשב נימר כי לא
ככפיר שישאג וכלבו ורצוני לשבר ולאכול אה הנטרף חך הוא יתברך

כזבים

ומת יעשה אס יעשה כאלה אין ספק

ינקת מהעוני שעליו ידבר מה שאין כן עתה שאולי ינקה ומה גס חס יהיה
מפיח כזבים להתעולל עלילות שיאבד גס נפשן וזהו שחזר ואמר עד שקרי'

י
ב (י) לא

כאשר ישאג ויזעף חין הכוונה להנקס חלילה רק רצונו זכונתו הוא להטיב
לעדן כטל על עשב זוהו נהם ככפיר וכו' וחז ופטל על עשב הוא רצינו

זכו׳ ויפיח כזבים יאנד:
ונו'הנה ידענו כי הוא יתברך ואבינו אברהם למען

הפנימי ולא להשמיד בלבבו חלילה כמדובר :ג (יא) או יאמר דחה נא

הציל אותנו חגה כס אשר לעתיד לבא למען נזכה ונחיה

כי הלח שכל אדם כל מה שיכריח שכל

ונירש טובה וברכה ותענוג

תאמתי בלי

עכובעלכן

הסגירנו תחת עבדים ימשלו בנו בגליות האלו

צורנו מכרנו וה

למרק תחת ידס חלאת

מה בין דרך כ״ז למלכו
האדם אל האדם

של עולם

הוא להאריך אפי כי היא מדה שכלית

למחול לגמרי ואף על פי כן

לאימיש מהתפאר

אך לא יספיק

ולומר בפני העם הנה

נרחץ נטהר לקבל

עברתי על פשע ולא כן הוא רק שתאריך ועודנו מעותד למגבי דיניה וזהו

התענוג הנפשיי הברזל ההוא והנה יתחמץ לבב אנוש ויתד ממקומו בחוע

ותפארתו וכו' שעישה מעט ומתפאר שעשה הרבה (יב) אך הוא יתברך

כי הלא חרפה היא לנו עבדיס ימשלו בנו כי הלא שדים ובני מלכים אנחנו

שהוא מלך המשפט

עונותינו

אשדהסנלנזעשו

הרע בעיני ה'למען

גדלו רחמיו

כי נס בעשיתו נהם

ככפיר שמורה כי

הקודמים כי אשר הוא רש אין כל

להשמיד בלבבו ואז נטל על עשב רצונו ונונהו על דרך כי רגע באפו קייס

ויראה כי אין דורש לכפשו וכל אחי רש שכחוהו וחף גס מענה לפין ימנעו

הדל חס בעיניך תראה שחוק לרעך תהיה חל התמה

ונבא אל הביאור חקרי אוח בפסוקים

כרצונו כן גס אתת

יפעל אל להנאתך

ממנו בל יורה התר להעיד שקדים והפיח כזביס ועלילות להעשיר והכת

על החפץ

אין ספק שימצח מר ממות את התנכר אליו אחיו ומרעיו ימה גס חס טוב

אשמותיך להרבות להיטיב לך :

הוא מהם אומר כלבו מה פשעי

ותה חטאתי כי עניתי מאד

ותהיה לבוז

לשזיס או גדועים ממני על כן לדבר על לבו אמר לח נאוה וכו' לומר ראה

כי הן כל זת

ולעוכתך ניבזתיופלגנפ־י

ד (יא)

ואס

ידבר על מלך כ״ן

יאמר כי גס כי טוב לנכר להאריך אפו ומה גס לעכור על פשע אך המלך

לא יעשה כן למען

יראוהו אנשים כי מלך שמחל וכו׳ וכמעשה דשאזל וזה

והביטה מכה קשה מזו ובחרוכמה תעלה ארוכת מחלתך גס אתה והוא כי

אמד שכל אדם

הוא תאריך אפו ותפארתו למעלה מהאמור הוא עכור על

הלא סדאה בכי ישראל כלס בנו בטרו ית בני אל חי גדולים ושרים נתונים

פשע

(יב)

חך נהם ככפיר צריך שיהיה זעף מלך שיזרוק מרה וינקס

נתונים ביד עבדים משלו בהם כי הלא ידעת כי צורס מכרם וה' הסגירם

ולא ירפה ככפיר על טרפו שלא יתן כפיר קולו בלתי אס לנד ושמא תאמר

ואין זה רק למען כרחץ נטהר מעין כסילתנזאשר חטאנו בתכנם בנו דוח

ובמה יאהב אל העם חם יתנהג ברוגז לזה חמד וכטל וכן׳

שטות וכסילות לקבל תענוג העולם הבא כלי מעיק

כן אס לא הייט גולים והיינו הולכים

הע״ה ממנו עד יחלק

חטח ועזן מה שחין

העוברים הגדל רחמנותו

על המזככים

כיכרוגזועל

לקבל טוב וזהו כטל על עשב

נחלאת אשמותינו שימנע תענוגי

שבתיות הכנה וגדל העשב ירד הטל עליו כן תהיה רצונו לטוניס לפניו ומה

זה אמר הן אמת כי לא נאוה

על כרביבים עלי עשב כי כשהעשב גדולגס

נתנם ואין קצה ועל

לכסיל הוח החוטא שנכג' כו רוח שטו' תענוג שעל כן

יטהר הוא יתברך

כסילותינו פה למען יהיה נאוה אלינו תענוג העולם הנא

חך לעומת זה

אף כי אין ראוי לעבד המושל כישראל משול כשדים וגדולת

מזו היא מאד

זמייכילנה הלא זו קשה מאם'הביאך עזכך

לשיולולוך אחיך ומרעיך

גס לרבותינו ז״ל האומרים

שאינו צריך מיס להצמיחו בא הטל לעדנו כן יותר על צרנס יעדן בכי חילו

כפייכלתו :

קיא (יג)

מדלתי ניתן ופנימה

הנה

ב'מיני פירעניוה מתרגשות לקדם

אחד כי יהיה לאיש כן כסיל בדעיתיו ומקולקל ברוע

מדותיו שנית באשת מדניס

יומס ולילה

לא תשנות במדינית אמר כי הן

חמת

רב פנינים כיאור משלי יט
שה״ה ,מחתות לאכיו ק כסיל אך יתייאש׳ להזות רכית פי יש תפ0ק
בין שבר לשבר ובי; קלקול לקלקול שיעית כנז כחופן יחשבז לרכזת כי לח

תתמה על החפץ כי הלא נפשו לא טמאת איח מראשיתה רק שקו לקו
נטרדהמקדושתת עד הגדר אשר אוא בו כי הלא אין ספק שאין לך רשע

בלי הפסק שייושבו כלס נאאח אך מדייני אשת עס

בהחילו לפשוע שלא יהא לבו מקפו זיתן לב לסוב ני אס שמתעצל אומר

יהיו עיותיוןתנופזח

תיוחס מדיינים רבים הס כדלףט!רד טיף טיף להדי טיף טיף שלא תתנהו

השב רוחו כי כי דרך אשת מדינים
שלא תפסיק מעניינית כאופן שהכל
כדלף וצרהאהח מתמדת
או

ר

בלבו לכל זמן ואיחלה עד

לאביו׳ כן כסיר ודלף טרימדע/אשה :יי־

ז

^מידתרעב :־ ט!

יאמרכיהקנת נ| כסיל

מצרה שמר נ^ו כרזה דרכיו יומא

אמן אשת מדינים לא יעזוב חת תאב

תץה חונן דל וגמלו ישלם־לו

ליסרו כאופן שאין לן הווה אחת כי

י"

יז

מייניס אל תככו לבעל האשת ההיא כי תקנתה
וזהו הוות רבות לח כיו כאמת כן כסיל

הוה כשנחו כביתו והזה כהפי־ד ממנו כי ככל מקום אשר יעשה היע יחלל
ככד הביו ויצר לו הן ודלף טורד כו׳ כלומר כדלף שצוורד חת בעל הבית
ויצא מחוך הבית

שמד
מלוה

מצוחיו כי כהן הית'דבקה ברוחניותה
נטרס תכא אל העולם הלזה וכאשר
בכואת התומר יפריד כינה וכינס היא .
יעבה מהן ולכן לא יכצר פעס כשבא
או כחדש הנכר התעוררותה י כראותה

כצדה כמאמר רבותינו זיל שמצוה לגרשה ככו ככה לחב הכן הכשיל וחסר

להשקיט מהדלף כן הס מדייני אשה שיטלד איש מכיתז

ויניח הכל ויצא זכו יניח לו

גוו

חקוה

ודלף טורד מדייני חשה שתמנע שנטו כלוירך נשים רחמניות שיבשלו ילדיהן
בהבזוח בעליהן בעיניהן בהכות כביתם :
יחמר משתים רעית
ג או

(יד)

ישוב עוד אד עדיין נפשו עגומ׳ כי
היא מהיס:לי מלך הקדוש יחתאו
למטעמואיו יתברך הם צוף דבש

.יפר בנך

אס ב'ואז חי| אקזמה וזהו הוות
זשברונזת לאביו כן כשיל.בהצטרףלזה

רעת רע המידות צי

והישע עד כלתי תרגישו רעתו ולא

דהו /נוחלת אבות ומיהויה אשח מאבלות:

אין לו הקנה

ואז אכנע

עליו תרדמה וירדם בשכחת הרמיה

הוא לישלת אותו אךנהיוא

הנוכרים ק כשילוחשת

וקנה ושיבה

ואותה העצלה תפיל

ושמא תאמר הלח לכתובתה אורש

ואצטרך לתת לה את ביתי והוני וחלילה לי לתת

אחת ממצות ה ותקפוץ לשמור מצות כאשר נראה כחוש לרשעי ארץ כמדוכר

מרבותינו זיל על פסוק לא יבוזו

כי כאות נפשו חוטף

לגנב כי יגנוב כו'

מצוה כי היא רעבה וחוטפה באופן כי המבזה אותה כהתפזה לקרבה את

לחם אלהיה מחייב

את ראשן למלכו של עולם ווה אמי

מלשוב תפול תרדמה

להשתקע כשנח

אולתרשעו

עצלה שמתעצל

לא שנעקרה כרגע

מקדושתה כי הלא קדושה היא כי אס שלאט לה העתיקן ,מעצלה לתרדמה

שתהיה שקועה ברמיה ולכן עדיין נפשרמיה ההיא תרעב ללחס ביתה
הס מצזתיו יחברך (טו) ועל כן לא יבצר מראוחך אותו לפי־קיס קופץ
לחטוף מצוה ויעשנה ולח תייחסכו למרמה אותך

רק שמשנר רענון מצות

חת נחלת הכותי לה לזה

שומר מצות ונה הוא שזמר את נפשו אחרי אשר הוטמאה ויחיה אותן ואשר

אמר אל תחוש כי תטתד מהצל כי הלא כית והון חינכו רק נחלת אכות ואל

הוא כוזה דרכיו של שומר מצוה באומרו ראו בא מאין ולאין פלוני מלמודי
הרע שומר מצוה הוא ימות בעונו על כזותז אותי (יו) וכי תאמר בלבבך

תקפיד כי טוב לך תגעל כנחלת אבות מכמחת ה כי הלא כי תגרש לץ יכין
לך ה יחשה משכלת וזהו ומה

וטוב לך מתנה טובה מידו

חשה משכלת

יאמר כי הנה מתת ה
ד או
יתברך מנחלת אבות של בית והון :
לח תדמה למתנת כן אדם כמאמרם לל על פסוק יברכך ה וישמרך כאופן
שתתקיים בידך אמר הנה

כיח והון תתיחס

לנחלת חכות נמשכת מפאת

כ״ו ולח תהיה בטוח כקיומס חך ומה יחשכו כית והון הנוכרים כמתת ה'
הקיימת כהיות לך אשת משכלת כי בגללה וזכותה יתקיימו כידך :
ח או

יאמר מקושר אל פסוק (יג) הקודם בל יאמר איש הנה הכל
חליי כמזל ומי יתן והיה

ונחלת אבות ואבטח

לי בית והון

איך אוכיחנו אוי לי אס אככיד עולי

זיחפקר יותר אוי לי אס אקל ויפרק

עולי ויאבד על ק אמר צא ולמד ממנו יתברך כי הלא מלוה ה וכו י והוא כי
הכה אמרו רבותינו ז״ל כי הוא יתברך עס היותו אוהב עניים

כי את זה

יביט אל עבי כו׳ מצריכס אל העשירים למען זכות אותם כמאמרם על ישב

עילם זכו' שאמר דוד שיהו הכל שיים

אס כן חסד

והשיב לו הוא יתברך

על שאלתו אסהקכ״ה

ואמת מן ינצר!ר\ וכה ענת ריע לטורניסרופוס

אוהב עניים למה אינו מפרנסם והענין אצלי כי גס שבעינס אפס כספם

אשר בחר להס בעוני הוא יתברך מביתר ייסורין הוא

למען יוכו על ידס

ברב עשרי לש קול מאת אכי הנערה הטובה במעשיה מכל כנות עירי ולא

עשירי עם הפך טרנוסרופיס כדעתו באומרו כי הלא מפרנסם יכעיס את

אבוש כי חניה מהר ימהרנהלי לאשה וידיו תכיאנה וכמנחה פני יחלה

ה ׳ כ ,הזח החסיר לחמס וזה עובר על רצונו

ושמח בלבו למען ייטב לה לאכול לשבעה ולמכסה שני עם עדנים ואו ינוח

יאמר אל יעלה על רוחך כי כשנאה

לי כי להיותה

אשתחילמכטנה

יורישני אל כן חכם

ישמחאבומדיניס

באופן כי עיי

זמכעיסו כמה שמפרנסו ווה

הדפו יתברך את העני

כי אדרבה

מלוה את ה׳ חונן דל שהוא כמדיר הנאה מכנו ואומר כל הזן אינו מפסיד כי

הזן את בנו דרך מתנה חוזר ונוטל מאביו כאלו הלוהו כנודע

מדין הנמ' כן

כבריח ארמון יסגרו ואין פותח כי בשלומה יהיה לי שלום
עושר ונכסים אנצלהמכן כסיל וממדיני אשהכיאכחר בכשרה כידע

הוא ית׳עס כנז העני כי הזן

איפה כי לא זו הדרך כי הכל בידי שמי׳ לפי מעשיו של איש ואיש כי הנה

דל זש״ת למה נחר לו יה בעובי שיצטרך ג! כן אדם חציר ינחןילוה חת ה לז ח

צאשר הוות ועוותי עונות לאכיו אז לו כן כסיל וגס דלף טורד מדייני אשה

וגמולו ישלם לו כי ה11הי׳עשה למען יוכה המלות אותו כדי.לשלס לז גמולו
שאל״כ מה בצע לו יחיכהלואת בשר ודס ולא יפרנס את הדל וינכה אשמוחיו *

למרק הפשע ולסתם חטאות (יד) ולא ישיאך לכך לומר כי הכסף יענה

אה הכל ולן יעשר

ויקום חילך תקח לך אשת חיל

ותנצל משתיס רעות

האמורות כי הלא עם היות לך כיח והון נחלת אבות אף על פי כן ומה'
חשה משכלת ולח מהעושר ואס לא מה תהיה ראויה

לך לפי מעשיך לא

אותו כמלוה את אביו שכשמי׳וזהז סלז׳ה׳חונן

יאמר כי הנה כמשל שהנחנו שחונן דל ידמה לזן

בייסורין זולתם  :עור

דרך מתנת את קשהדירו אביו מהנאתו שנמצא כמלוה את אביו והנה אין

ספק

שזולת

מלוה

ההלואה אשר

ראוי לכן

את החב גס

לגמול

י (יג) או

לו חסדו אשר הטיב עמי דרך מתנת שלא על מנח לקבל ממנו וההיקש כזה

ואשר עיניו

יאמר הנה מלוה וכו' לו׳ שתים הנה טובותיו ח שמלוה את ה שניה שחונן

תשליך כה חכל בגורל נס כי חתן מלא גיחך כסף וזהב *
יאמר הוות כו׳כיתכו' הנה שתים רעות מתרגשות לאדם

בראשו יתקן עד אשר לא יכאו והן היות לו כן כסיל והיות לו מדיני אשה

וכותבו כמתנה לדל והנה נחמן הוא כעל ההלואה יחבר שישלם לו הלואתו

הוא החסר

אך גמול אשר גמל לדל חנס איה הוא כי דל הוא לשלם לו גמולו לזיח הבת

שכרוכות אך הן לאביו שיצטער כעצמו

מלוה ה חונן דל סקרן הלואחו קייס לו בידו יתברך וזולת פרעין תתלו אה

המטילים מארה וכלה כביתו והונו וזהו הוות לאביו כן כסיל
דעקמקילקל כמדותיז יש לו בו

והב׳ היא אשר לו אשת מדנים שזולת צערו יכלה ביתו והונו

כי כאשר

שממנו
יתברך

לקונו יתברך גס וגמולו של דל הנזכר

שחנן ונתן לו ישלם לו הוא

כן המדיניס יביאו הפכה

וזהו ודלף טורד מדייני

ומה הוא טורד דלף מדינים בית

והזן נחלת אבית שימס

כדי שייטיב לו ה׳ שיחיה בנז זנו׳ וצדקת החשב לו זזה יאמר מי שהוא מלוה

ניתו והונו וגם כל אשרנחלואבותיו כמארח מדינים לכן לתקון הכל טרם

ואל תאמר שאס כן

השלום משפיע ברכה

אשה

(יד)

הוליד הבן• זהוא שלו כביתו ישאל מה חשה משכלת

וינצל מכלן שיוליד

כן צדיק ויבורך ביתי וזהו ומה׳ יכן׳ כלומר ימה' ישאל איש אשה
ולא יירא מפחד הנזכר ־

(יג) או

משכלת

יאמר כי דרך בן כסיל לבזבז ממון

אביו זהבה יוכפלו שברובע לייחסם חל הוות לשין רכים

אם יהיה לו דלף

טורד מדייני אשה (יד) והוא אס בית והון שבנו מבזבז הס מהאשה אשר
לקח אחרי מות אסהבןומנזכזס כי חז תחרץ לריב אתו באומרה חלין

בית והון אשר לך בחלת חבית כי הנני מלאתי כיהך ואיה כל השר הכאתי
שכזמבנך מנהלת אמתי לך ומה׳ הוא אשר לו אשת

משכלת להשכיל כי

אין עליו אשמח יבר ודי לו צערו י.
ן

(טז) עצלה

הלא הודעתיך שהיות לאביו כן כסיל עתה כאחי
להשכילך

חל תתייאש

כלבבך שמעווה הוא לח יוכל לתקון ומת

מליסרת

אותו כי תאמר

גס אס נסית ולא

שוהנךחל

בעד היל 5

ח

או יאמר כידוע מרז״ל

אה ה' שנותן כדי לקבל כמלוה הזה
שהוא כהלואה

שמותר לתת צדקה

אס יחן לו יותר

חונן דל יקרא

על ההלואה רכית יקרא

ולא יותן לן

לזה חמר אין התוספת על מה שמלוה ת׳ רק וגמולו של הדל שנתן לו אנס

שחנן דל ישלם לו

יותר על בחינת ההלואה :

(יח)

יסר

וכו'חקרי

הודיע אותנו דרך ה׳ ליסרה את בנו ויחסיר לחמו על אשר חטא על הנפש

לא ימיש מלצוות עליו

יטריפוהו לחם חוקי די מחסורו

כמלות ת' יחשב חונן דל בא שלמה בחכמתו ללמדנו
וכן נעשה

בן שורר

כל אב את כן ירצה להוכיח במישור

ולא עוד כי אס

שממנו יחכרך נראה

כל יאמר חיש כי יהיה לי

איננו שומע כקילו מה כצע כי אייסרנו וכיש דפקר

אך אבחר

דרכי באחת משתיס או לח אגע  13יד כי אבדה תקיהו או אכנו מכת מות
למען המיתו וימות זכאי ולא ימות חייב כמעשהו יתברך בכן סורר

ומזרה על כן אמר מהשר הורהיך דרך ה המייסר את גנו אשר חטא לן
זיחסיר לחמו וימין מקרבת להחזיק טובה חח המשביע לאשר הרעיכ כי

רב פגיגיס ביאור משלי יט
לא יחפוץ המיתו פשה כן נס אתה עשה זאת איפה המציע אל ת~ף ידך

ממני רק י׳סר כנך כי הלא יש תקיה ולק ייסורין ממיתי׳

כי חל המיתו

חל תשא נפשך מנגד כי תחטא על הנפש ותחייב את ראשך רק כדרך
ה שתו-עיב את העני ומצות להשביעו פן ימות כי לא יחפוץ במות כוי י
חס
(יט) ושמא תאמר זעה אעשה ׳ו׳-י
;1לרא
יסורין
יתר קר יותר על ידי הייו ־

תקרה ואל־המיתו

מר

נשזל המאכל משל אל השתקע ידו כעסק מאכלות

כחנומות מעשית תעשה המצות על כן יתבשר כי גס אל פיהו לא ישיבנה

שזה וזה לא יתקיים כידו כי נס הנאת פיהו וביפו לא יהנה ומה גס הנאת

נפשו אשר רפה יי י הימנה :
קיר (כה) כנגר

ים

נפשף :

גי ל תימה וכו' לומר אס המיסר הוא

ביזימה שפוכה

עצה וקבל □וסר למען תחכם באחחתך :כ* רכות

ג ולחימה

להכות

כלבד לח ייסורי נקמה רק די פיסק
להציל חזקו ולהפרישו מחטא שנא
לעשו׳או שהיחל נו  .וזהו כי אם
חציל וכוי לומר לא תעשה כמעשה
גדל תימה כי אס חציל בלבד (ר)
ועוד תוסיף נדברים לדבר אל בנך
ולומר שמע עצה״זקכל מוסר וכו׳

תחם דרכיך בנח
לזמר איעצך בני
שוט רק שמע עצה וקבל מוסר מתליך

ולא ע״יהכיופצוע ולא מלבךכיהעוש׳

מחשבורה 3לבאישרץצרת יהוה היא תקוכם

ח״לב' שיושבים ואין

ניניהם ד״ת

הרי זה מושג לצי' וא' פתי חפץ כה ולא

:

ידעוחינבק מבין בה דברמתוךדבר
וא׳רשע עז פני' ע! שה רע בכל עת
ואס יוכיחזהו יחרף ויגדף ממוכיחיו
לא יחשוך רוק ועל אלה יהיה אד כחן

גי טמן ץצל^דל כצלחת נס^־פיהו לא ישיבנה :
כי׳

הפתי לא עליו תליני העדרו כיפתי

נו

משךד־אב יבריח אם כן מביש ומחפיר :

נן

חדלקבגי לשמץ □וסר לשגות מאמרי;ךעת :

הרש הלא ישביעני

בח

עדכליעי יריץ משפט ופי רשעים יבלע־און :

כי הוא הביש

הוא ואת הנניןלא יצער כי ננוןהו׳ואת

חיש רש יתאוה עש:ח חסד וארשת שפתיו מי יתנני עשיר נארץחתרסס
ניצי כסף מפזר ונותן לאביונים ולא יעשירנו ה לנסותי כי ידע כי לא

• יעשה כן וזהו האות אדם חסדו שיתאזה עשות חסד אמכם וטוב היות
והשאר רש מהיותו איש כזב שידבר ולאיקימנה ולכן לא יעשירנו המלך

אל הקודם יאמר רבות מחשבות כלב איש

וקשר היא עצת ה .שמהרהר עשות מצוה היא תקי(*9ככ) ושמא תאמר
הלא תאות אדם עשות חשד ולא תקום ולא יעשיר להקיס מחשכתו ולמה

ימנענו הוא יתברך מעשית חסד כאשר אהב לזה אמר כי לעומת זה יודע

תעלומות ידע כי יכזב ולא יעשה יוסד על כן אומר טוב רש אניחנו דש
משיהיה איש כ;ב או תהיה השובת השאלה הנזכרת בדרך אחרת הנה תאות

אדם אשר יתאזה עשית צדקה וחסד היא חשדו ולא הממון שיחן כי מידו
יתברך יתננו לו .לכן טוב רש אחר שתאותו לתת שמעלה עליו הקלה
כעושה

כי הוא

ענין הלץ

כמאמי•

אומי בלבו את מי אוכיח בדבריי ואת
מי אכה את הלץ לא יסכץ לו וחת

רנות מחשבות נשארות
קיב (נא) יאמר
תנהוס על סכלותך :
בלב איש ולא יקומו חל הפועל חך אשד היא מעצת ה היא מעצמה
וכו' דרך
תקו' ותהיה ולפעמים נס בלי עלות על לב ( :כב) תאות

הקדוש( :כא)

שנאה

מ תאוך! אךכםחסךווט1ב רש מאיש כוב :
* יראת יהותרחיים ושמעניין בל־יפקד רע ;

כן לא יחכם בחחריתו ואדרבה ינהום
על סכלותו כדבי שנ׳ונהמת באחריתך
יכו' ואתה לא כן רק שמע עצה וכוי למען תמצת עצמך חנם באחריתך ולא

וסקושר

ד בניס דבר

שלמה חלץ
התלוצץ על התורה שונא הלכו׳תכלית

חמה נשא עגש כי אם־תציל ועוד תוסיף :ד שסע

כלא נישא הוא עונש יתפקר.הבן
*לעשות הרע כי אס עשה זאת חציל

והנאות העולם הוה

כי התא ה הו־ז החסד מאיש כזב אולי לפעמים לא יעשה מוצא

ס<הח אס יעשיר •• קיב (כג) רי־ך העשיר שנגזלה שנתו בעשרו
פן ננכיס יבאו לי ומה גס כלילה שלא ים:ב לכו ויתקצר! חייו מפחד לבבו
כי היראה מקצרת ימים אמר כי אשר יראתו יראת ה אדרבה היא לחיים

* * ולא בלבד אס דין כשף שמורא לא יעלה על ראשו משודדי לילה כי אס גס
הס שבע ילין שזוא שבע לעשיר מהון רב אשר איבנו מניח לו לישון פן

ממרור חרופיו

ומחפיר ע״כאמר

לשלשתן יש תקוה אך לא את הד׳ כי

נכונו

הנה לץ תכה כי נכונו ללצים שפטים

ולא הוכיח בדנריס כי כדברי׳ לא יוסר ואת הפתי לא תכה כי אדרבה עוד
יוסיף להטפש בהתוסף בהמת לכו על פתיותו וגס מלין לא יועיל נו אך

העמידה! אצל הלץ בהמתך אוחו ויתעורר ויערים בצד מה וזהו ו^תי
יערים אך את הנבון אוהו תוכיח בדברים וזהו והוכיח לנבון כי הוכיח
יאות לנבון

ואמור לו יבין דעת כי גס שיראה לך כי אין לתוכחת צ רך בן

הלאלאכלמבינידברמתוךדכרשזי׳ בתבונתם יש יבין מתיך דבר חחד
דבר עמוק של דעה נמרץ ויש שמאותו דבר שהבין הראשון מתוכו יביג
נם הוא חך לא דבר שלדעת כמוהו רק דבר קל האיכות כי לא יעמיק
ירחיב כחברו על כן

חמר מה שתוכיח לנבון הופ לאמר לו שיכין דעת ולא

דברים קלים אשר לא יתייחסו לדעת עצמיי וזהו והוכיח לנבון יבין דעת
אך הד רעתו רכה כי זה יספיק לגרוס שיכזבז אביו כל נכסיו

(כו)

להבריח ולגרש

את אמו שוה ילד לפרוע לה כתוכתה

וזהו משדד חב

לפרוע כתובה שמשדד אותו כדי להכריח אס ומי הוא סכת כל זה שמתייחס

שהוא מביש ועישה

למשדד אב וכן׳ הבן

רעה ולא יבוש כהתימו לעשולז

הרע כי עז פנים הוא מאד כי אדרבה הוא מחפיר ויחוש אביו מה שחששו
ר״ע ומכיריו על בעל עזות שהיה על כן שלח ישלח את האס ואת בנה
כי עז הוא שהוא מביש ואס תיסרנז יהיה גס מחפיר :

מטו

(מ)

יאמר ענין הכתוב אצלנו על פסוק שמעו מיסר
וחכמו כז' והוא בל יאחוז צדיק מיהר בלי השער

יתכן

י

בל יאמר איש אחזיק בדבר אמת ולא ישנה מפני השלוס נמצא על ידי החזיון

באמת משלח מדנים או מחזיק במוסר הרחק מן האשה זיראנה טובעת
בנהר ולא יצילנה למען החזיק מוסרו נמצא שומע מוסר שעל ידו שונה

מאמרי דעת וזהו חדל כני לשמוע מוסר לשמח על ידי מאמרי דעת רק

חנח השודד זזה נס בלילה בעת לינה באופן שתכפל מוראו יראתה
ויראת שודדים על כל וה כדאי היא יראת ה להגין שגם אס שכע הון ילין

נשום שכל

בל יפקד רע של־ז בלבד יבטח שנס אם יבא השודד וחתר בחשך ביתו שלא

שיקרה יתנכל הבא לרמות להתחיל לדבי■ דבר מוסר וחסידות למען
יאמינו דברי רמאזתו האחרונים ולא ישיתו לד לחקור עד גלות מצפוני לבן

ישליטנו ה^היס ל ■!כול ממנו כי אס נס אף לא יפקד רע ולח יקרב כאהלו:
ב או יאמר מהמרשז״ל מראשית רבה כי כשהצדיק נפטרמןהעולס

מראין לו מה סמתיקן להם ונפשם שבעה והס ישנים ושם ביארנו
נש״ד שהנפש שנעה מהטוב שמראין לה שקנתה כמעשיה הטמיס ולא

אל הפכיות

זכענין היאך מעשרין

חת התבן וזה אמר חדל בני לשמיע מן הבא לפניך

אמרי מוסר וחסידית שהוא לשנות אתה מאמרי דעת התורה ופירש
ואמר הנה עד בליעל לשיאמנו עדויות כזביו מתחיל בשבח מתחסד לאמר
אין כמשפט כי העולם

תדאג על מה שינצר ממנה אחר סילוקה ממעשה המצית וגס הגופים יהכו

מאיכות האוסר ההוא שיותן לוכח לראות בעודו בניף ונפש כמאמר ספר

הזוהר שנתוסף כח באדם

כעת ההיא להביט ברוחניות

רוחם ינועון ועל ידי הנאת האושר אשר ייטיבו

שנאמר תוסף

לראות ידבק בס כח קיוס

מעין הרוחביות הנצחיי ההוא ויהיו כישניס כלתי נפסדים בקבר כנודע
כי אין רמה ותולעה שולטת בהס כמאמרם ז״ל וכעזנרא דר' חלעור בר

שמעין ודאתי בר יחשיה ודומיהן ווה אמר והס ישנים וזה יאמר פה ירהת
ה לחיים של ע״ה ווה אמר לחיים שמורה על מה שעתיד לחיים וגס בקבר
שבע ילין שנפשו שבעה ולא תדאג על צרת הגוף כענין ונפשי עליו תחבל

כן הם ישנים לאחד יחשבו ועל כן לא חלקם הכתוב לשנים

ולא הנה

(:ד) ועם כל האושר

המעותדהלזה

לא באברהם

אין שם על לב לירא

אק ה ולעבדו יומס ולילה זעמן עצל ידו הפועלת כצלחת

הוא כלי מכלי

מתקיים על הדין ועל האמת וכל ישעו וכל חפץ

למען הטית לב הדיין אליו וכו יאמין לעולם

כי פה קדוש כמשיח המשפט

לא יכזב וימעט כחקירה זזה יאמר חדל כני לשמוע מהזולת מוסר שהשגה
בו מאמרי דעת ההורה

(ח)

והוא כי הנה עד כליעל למען יאמינו בו

יליץ משפט נעשה מליץ אל המשפט

לאמר כי אין כמשפט והאמת ושפי

רשעים הדובר שקר יבלע וישחית את הפה ההוא האון שידבר כי תייסר
את הסה ההוא רעתו כי רע ומר הדבר והנה בראותך אותו מחזיק במוסר

שכחו המשפט תמנע מלחקור ונמצאת שוגה מאמרי דעת התורה אשר
תצוה מדבר שקר תרחק זאלתשתרשע עד או מאמרי דעת התורה

בדרישה

כי הלא בל יקד רע שיהיה כישן בל יפקד מרמה ותזלפה שהוא רע באמת

כי יראת ה׳ קנן בעדו ולא יקשה אומרו ושבע לשין וכר שהואכאמרו וימת
אכרהס זקן ושבע שעליו אמרו רו״ל נפשם שבעה כו׳ כי להיות על ידי

כל הבחינות :

ב

דיך

זה יאמר

וחקירה וחקרת ודרשת וכו׳

כי לא תחקור ומן האמת

תתעלס '

אז

יאמר כי דרך המביא עד בליעל להביא אתו אנשים רשעים כסניפים

אל העי באומר כי כשר הוא ודבריו כניס ואיכה יעשה העד בליעל

יתחיל להתחסד זלהעשזת מליץ אל המשפט כמדובר ואז פי רשעים כלומר
נאם הרשעים ומאמרם הוא יבלע און כלוע הנה העד הלז יבלע וישחית
האון

רב פנינים ביאור משלי יט ך
האט כינה יחן דופי כי 'לץ משפט נלימי"ה <ויה ט האמה אי" כי אי",

שבת מחמת הריב בעצמו כי העדר כבוד הוא ולא מפני מוראה של מלכות

ולא קנחו למ11

ווה יעצתי לחשר יחשיב הכביד אך לא את האויל כי הלא כל אויל יתגלע

'1נ'סי^,1ננע?ה לקטו-' ',יי לחקור את היי!
ענקמאמי הימנים ו״ל פ״נ
יאמר
(נט)
קטו
עיימ-ם •
יךשץיגט ממושפניפי נין ־פי שמנים ח'ת< עישיאמייוצהאט

נ״ נכונו ללצים #פטים ומהלמות לגר בפילים

ישר זל רוצה נקיים התורה ומצות וזה

ך

םהיהממאןיצח וחומרי הואשמאנו

א לץ

:

והוא כי הנה הלץ הוא כעל שכל וחין

נהםבבפיראימתזמלךגץתעברו

ידלגה :י רב־אדם יקרא איש חסרו ואיש אמונים

רע עליו מעשה הרעה וישיב בכל לכו

□יימצא *:מתהלך כתמו צדיק אשרי בניו אחריו:
״ □לך יושב על־כסא־דק מזרה בעיניו כל־רע :

אך הכסילוהיחל רוח ן שטות לפעמו

עד הכות

* □קאמרזכיתילביטהרתימ^אתיגי
י ואבן

כסיל מאה לא ישיב באמת כי מחמת
המכות יאמר רוצה חני ולא מלכו ואס

וביאר הטעם באומרו לגו כלומר

חגה ?לאחת עצמו כמאמר הרמב״סו"ל:

אכן

אס מפני הכבוד כי

חך מת שראוי לבקש ולחבב שלומה של

מלכות מפני

מוראה הוא

על דבר

האויליס כי כל אייל יתגלע ע״כ צריך
אימת מלך  :ב או יאמ' אס תיצה

כבוד לאיש

ליעתאס

שהוא מכובד

הוא שבת מריב ששובת אחר שהיתל

בת ואל תאמר שאין זה לו רק הוראת
העדר אולת לא חיוב הוראת כבוד כי

הלא כלאויל לא בלבד איננו
מריב אחר החילו

שובת

כי אס גס יתגלע

בריב לא לו וא״כ העדר חולת יהיה

כן מה יועילו המכות עד יאמר רוצה
אני לוה חמר דע איפה כי כאשר נכונו ללצים שפטים

כן מהלימות נכונו

לבלתי מתגליע •אך שתי הדרגות'יתירות שאין צריך לומר שטרם הריב

אי יאמר כי יש ב'הוגי

ישמטכיאס גס שחחר היותו בריב ישבות ממנו הנה הוראת כבוד הוא
בחמת ז ג (ד) מחרף זכו'מי לא ידע כי אס אין זרע חין קציר וגס

חת הגו הוא החומר והיצר

ב

מפני השלמים

הנקראים בשם חיש

כבוד לאיש וכו׳

״ מים עכלןיםעצות כלב־-־איש ואיש תבונית

מגה וישוב מדרכו הרעה הנה טוב
מאד עגון כי כעיני שנלו יראהכי

בשלומה שאלמלא מוראה וכו׳ (ג) ולא

הםה^כךוכל^גהבולאיךבם:

חוטא נפשו :ג ככור לאיש שבת מריב ובל־אויל
ירזגל^ י מהרף עצל לא יחרש ^לכלןציר ואץ:

רעתו רק העי ר תורה תמר שתם לץ

מתפלל

כי הלא לא מפני הירא׳ישבותו מרי' ני

כ

וכשהוגה ותשש יצרו ואמר רוצה אני
הרי עושה כרצונו י ונכה תל העכץ

לני כסילים

כלומר לכן הוי

חיים בלעו

ולונחמר שעתוךהמכזת מודה ותנוס
הוא ש זין הדבר כן כי הלא כל חיש

נס כי בשבט תכה ופצוע

ולא ישית לב חפי' מפני מ1רנ}ה של מלכותי( .ב) או שיעור הענין הנה
מוראה של מלכית תקון העילס כי נהס כו' שאלמלא היא איש את רעהו

ב הנקראים כסילים שנכנס כהס רות שט ת

אומרו לח יחרוש ולא אמר לא יזרע אך-ידבד בזורע אל קוצים בלי חרישה
מחמת חזרף וכזה ושאל בקציר ואין כי השדה בזר לא מלט הזרע זהוא משל

תתליצצו

חל חשד מחורף וקרירות לכס נתעצלו ולא שתו לב לתקן עיתתס ושוב

פן יחזקו מושריכסונעה׳ ב שנדונים וחינם רואים פני שגינת כנודע אך
הכת הב לא נכונו לו שפטים בעצם יק מהלומות לגו שהוא צרות לגוף

מפשעיהם וזורעים מצות ומעשי׳ טובים חל קוצים שהוא על עונותיהם
אשר חתם כי לא הטהרו מהם ואחרי כן בעת הקציר שיקצרו ויאספו

רשעים א׳ הנקראים לצים

וכסילות

לעש ת מצות אשר לח תעשינה

חמר כי הנה הכת האחד נכונו

למו שגי שפטים משפט לנ!ף נעה" שייסורין באין עליהם כד״א

צדקיתיז בעת אסיפתו

כע \ז כי ע״י ייס־רין איפשר ישוב! מדרכם ולא ידונו בגהינס :

ך
י

תאמר נם הלצים בחירייס ואפשר ישובו
בייסורין גס הס לזה אמר לץ היין כו׳ לומר

(א)

ואין כי כאשר ורע אל

לפרנסת נפשו כנודע אז ושאל בעדם יעמדו לן

קוצים לא השרישו

בעצס ויחמזטטו וימוקו בנכוי

טובות העה״ז והנצלו מרעות המתרגשות " .ר

(ג)

אי

יקושר אל

מה שנכונו בעצם שלא יתעתדו לשוב הוא במי שהוא לץ היין שעל ידי משוך

הקודם והוא כי יש שמחמת כבזד שובת ופורש מהריב ומוותר משלו ואז כל
חויל יתגלע באותו הריב כאפטרופוס שלו (ד) ולבל יאשימוהו מתחסד

ועל כן כל

ואומר הלא לשס שמיס חני עושה כיהלאמחזרף עצל לא יחרוש ואח״כ

שונה בז מדרך התורה לח יחכם על ידי מהלומות לביו בעילם הזה ,וידון גס

ושאל בקציר וחין כמשל הוה יקרנו לוהשפזרש מריב ויזות משלו שהוא

ביין

אק בשרו משך ידו את לוצציס כי זה לא ישוב שאדרבה אס בראשונה

היתל ביין הבלתי ישן הנקרה שכר כנודע אחרי כן הומה שכר

בגהינס נס כן י

(כט) או יאמר ענין מאמר התנא הוי זהיר כגמ

נ

ששגגת נמרה ע לה זדון והנה כתבנו כי לץ יקרא הפורש מן התורה כמאמ
התנא ב שיזשבין כוי

והנה מעזיבת

הלמוד ימשך שישגו

תמיד בשגגת

מתעצל מלריב ולבקש את שלו ואחרי כן יחסר לחמו כל כן צדקי" תחשב
לי כי אני שנתי בעדו להתגלע בריבו לתת לו משלו  :קיח (ה)

בהתייעץ איש עצת דבר על הנוגע אליו ויצעק הדבר בלבו לבל יודע הנה
שכמיס עמוקים עצת בלב חים בלתי מושגת לזולת

הגמרא כי יפלא מהס כי דס לדם ובין דין .לדין והבה היה הדעת נוטה שלא

הן אמת

ילקו על כסלות שיחשבו כסיגגי׳ הבלתי מעותדין לייסורין ומהלומו'אשר

תבונ'בהתחברן

לא יבואו רק על העזיד

כנודע מחלוקי כפרת

שאין ייסורין ממרקין רק

הנון

עמו ידלנה מבור לבו

אמנם איש

בהמשיך דברים עמו יקשר דבר

בדבר עד ידלה פנימיות עצתו ויצר לו בהגלותה

(ו) לכן מי שהוא רב

על עין ופשע כד״א ופקדתי בשבט כו׳ על כן אמר נכונו כו' לומר הנה איג

אדם רב האיכות יקרא חצלו עמו את מי שהוא חיש חסדו שקבל ממנו חסד
שישמור לו חסדו ולא יגלה לבל יהיה לז כפוי טובת אך נל זה איננו שוה ׳

שעדין לא פעלו עולת מחמת הביטול ומהלומות יאמתו לגו כסיליס^אחרי

כי חיש אמונים מי ימצא מסתיר דבר גס מגמולי חסדו * (ח) או יאמר

ספק שנכונו ללצים מבטלי למוד תורה שפטיס כי מזידין

הס בביטולה עם

התבטלס מהתורה שהוא

כן אשר יעברו ויכסלו בשגגת גמרא כי מזדון

ליצנות בא להם הכסילות ועל כן עולה זדון (א) כי הלא אמשול לך משל

למה״ר לנץ היין כי הנה לץ היין הומת שכר
הבריות

וכו׳ והוא מ המתלוצץ על

כלבבו או פן יגלה סודו לזולת אך טוב סוב להתייעץ

ולא יעלה על רזתו כי חין בלבו עצת דבר

חכם לבו

כי הלא אשר בעל

מחמת יין ששתת אין לומר שאין עליז אשם ושוע הוא ־ כי היין

שכל הוא לא תבצר ממנו מזמת עצת וזהו מיס עמוקים עצה בלב איש כי

שהוא לץ

הקרוי איש במקרא הוא חשוב וגדול דעה הנה לא תבצר ולא תעדר עצה

נוגד כי הלא אל תדין אותו בבחינת מה שמתליצץ אחרי סתיתו

היין כי או שוגג הוא

כי אס אל הביא עצמו לידי שכרות במזיד

כי הלח

נזדין היה הומה שכר שהוא יין ישן המשכר שהיה הזמה אחריו עד שנשתל

ולא יבצר ממנו

מלבו בכח זולתי שהיא בעומקו של לב יצריך חבלי רעיוניס ועיונים לקשור
חלוקה בחלוקת

עד תשיג עצה הגונה וזהו ואים תבונה

בתבונתו ועיונו

כי אחרי כן היין יעשה חת שלו נמצא שזדון שתותוהוא

ידלנה מתוך לב עצמו (ו) והנה ים רב האיכות שלא יבטח בלבו להתייעץ

שאחרי הזידו לבלתי

יקרא את איש חסדו להתייעץ בו באומרו שאחרי שקבל חסד

כאילו זרת במה שאחרי כן ככת ענין שגגת הגמרא

למוד אחר שעל ידי כן ימשך לשכל התורה ולחטא לה עולה זדון *

עוד

הדמות שני כי וכל שונה ב! לא יחכם והוא כי הלא לשוגג פעם ח׳ למה יקלו

מעליו

כי לא טזב יתיעץ

איש בעל שנל עם זולתו פן לא ייעץ א תו עצת אמת

עס איש בלבבו אס׳

הלא הוא באמור אחרי כן יזהר ולא ישוב לכסלה

לא נאמר־ הלא יחכם אחרי כן ולא יכסל כי יזהר

אך השוגה ביין

ומס יעשה

יהיה לי נאמן רזח ולא זו הדרך

ממנו
או

כי הלא איש אמונים מי ימצא

*

רב חדס כלומר חב מין החדס זה דרכם שיקרא ויכריז אים חסדו

אסר יעשה ולא יסתיר מת שעיסה חסד וצדקת באופן שאים אמונים עושה
חסד של אמת ולא להתייהר מי ימצא :

כי לא כן הוא כי ברית

כרית לשונה מן היין שלא יחכס כי ימשך תמיד אחריו ובאהבתו אותו ישגה

פיט (ז) יש

תמיד כן ענין הליצנות שעל ידו יכשל בבלי דעת האסור כי לא יחכם כי

מתנהג בתום מפאת צדקתו אמר אשר מתהלך בתומו
מפא׳ היותו צדיק לא בלבד יאושר הוא כ״א גס בניו ולא בלבד בימיו כי אס
כז' הנה מלך יושב על כסא דין שופט לכל עם
גס אחרי!( :ח) מלך

הליצנות ימשיכנז שלא ילמוד ויחכם באופן שלא ידע ליזהר עוד לכן הטיבו

אשר דברו ששגגת גמרא עולה זדון ג
קין (ב) יאמר

כי הנה לח משתי סבית יפרוש איש מהחנלע בריב

או מפני

מוראה של מלכות או

מפני הכבוד אמר

הארץ מזרה בעיניו

מתנהג בתום

כי יעדר

כל רע שמדמה בעיניו

מטבעו חריצות

שמזרהכלפניה

ויש חרוץ

רעה וכל

עיזת שאינו יוצא דבר בלתי מתוקן מתחת ידו (ט) ואינו אלת טועה כי מי

הנה נהם נכפיל אימת מלך שאימתו נוהמת כלבו ונמנע מהצר את הזולת

יאמר זכיתי לכי מהרהור יוהרא

למת כי מתעברו ולח ישית לב אל אימתי חוטא נפשו שאת עצמו הוא מיצר

במשפט ששבתי ואטהר מאסר שגיתי כי אין עישה כן כי הלא דרך המלך

ומחס׳כד״א ובני שלמה חטאים לכן לא יחשב לכבוד השובת מריב מפני

כדת כי מפני הכבוי לא ישוב מגזרתו

מילאה של מלכות

כי הוא מפגי היראה )0

אך מ? שהוא כבוד לאיש הוא

שיגזור

על איש בשע אשר לא

או גאוה או טהרתי מחטאתי אם שגיתי

יטהר מחטאת! כאשר הודע אלין שעתן:

ב

0

אבן וכו׳ אס או"
־׳ שניהם

רב פנינים ביאור משל* ך

מת
ל4

שטים הם האבן זהאיפהימי לא ידע כי שניהם תועבת ואס הוא על אבן

מוסר השכל אל יבטח

ואכן וההיקש כשני האיפות לא יבצר או אחת מהאבנים שלמה והא׳ חסרה

גס עודנו סרוח על ערשו כי הלח תנתק וחמוש היקר ריתקזע'ויורש
ותכפל רעתו כי נתלמדבעצל? תפיל תרדמה וכיבה ולא ייעשה לביתו

ולמה יקועכו שניהם ואס הח׳ יתירה ממשקלה והא׳ חסרה מה ישמיענו
שיתוענונם שטה כי הלח זז רעה לקונה ווו למוכר ולכאורה יאמ'שאס

יש אכן שלימה

איש בעש־ו לחשוב ני כן יהיל תאיר ולא יחסר

ויגדל שבר רעבון ביתו עוד אוסיף להזהירך חל תרגיל עצמך במותרן'

וזהו פקח עיניך לראן' חח הנולד ושבע

להראות לקונה ואכן

חסרה לשקול אתריכן•ג© השלמה

ואכן איפה ואיפה תועבת*הוה גם־שנירם :יא נס

לרמות וההיקש

כמעלליו יתנקר־נעד אסחף ואס^ישר פעלו< :אזן
שמעות ו^ן ראדה יהוה עשה גם־שגיהם :יג אל־

המטבעות שלימה וחסרה ומריו'חח
המזכר בחסרה והמוכר יש לו איפה

תאהב שנה פךתורש פקח עיניך שבע־לחכש :
יי רע רע יאמר הקונה ואזל לו אן יתהלל6 :י ;.ש

וחיפה לרמות את הקונה נחסרה
באופן שיצא אונאת המוכר באונאת
הקונה כי גס שכוונת שניהס לרמות

)זהבורב*פנינים וכלי יקר שפתי־דערת :טו לקח־

תועבה שמסייעת

יאמר כי א0

בחיפה ואיפה והנכון
הקינה יש לו בכיסו אכן ואבן לשקול

לח נתמנה ח׳מהס לפי האמת אעפ״י
נ

כגדוכי־ןרבזךובןד נכרים חבלותר  :י!
לאיש

לחש ולא

בשר ויין וכיוצא

תשבע

הרגיש

לבלתי

בהס רק־ לחם לבדו

צער הדלות כ♦ יבא עדך והוא מוסר

ולחם

התורה בחומרה בשר לאכול

בבקי׳ לשבוע שלא הזכיר שביעה כ״א
על הלח ס לכדו :

יחמ

ודי ך רמז

ב

פן יקמ אשר

סיגל קורה

זמצו׳לחבחך עשיתי מצחתי חכמה

ומצוי עתה כזיז לי ואישנה בתרדמת

ערב

רע ומר

שטף קנייני העה״ז ט הלח

המעשה וזהו אל תאהב

כוי לומר חל

כן תועבת ה׳ גס 'שניהם ־.
יתקשח הכתובים מתהלך כז׳ ע״דמז״ל בדברים רבה׳
(ז) או

תאהב׳ שינת תרדת שטופז של ממון פן חודם מכל■ אשר סיגלת ולח בלבד

אילו קבלו האבות פיחת שכרם בעה״ז ולא סבלו ייסורין

אהבת השיל תשנא כ״ח גס היותך נוטה חל עסקי העה״ז באוק שלא תישן

מה היה מבניהם כי לח האכילם ה רק זכותיאבוחס כענק זכור לאברהם

מעסקי העה׳ב זולתי שיהיו עיניך בלתי פקוחות על דרכי תורת ימצו' הי

לתומו כל מדתי

גס מזה תשמר וזהו פקח עיניך ואס סיגלת כבר עוד תוסיף ושבע לחם

ירוצון ויכוננו ולא

יחמי אל בל איש ואיש מתופשי

מתהלך בתומו צדיק שסובל ומקבל

זכו׳ווה יאע פת

שמודדין לו עם היותו צדיק ורוא' היסזרין שכלי עזן

אלהיך מלחת׳ של תורת

>

ג

או

יהרה' אחר מדותיו יתברך חשרי בניו אחריו שיאכלו מפרי דרכו אשר לא

התור' אל תאהב שינת כי גס כלילה לא ישכב לכך כי אין עקר רנה של

אכל בטובה ומוריש אותה לבניו (ח) ומהו התמימות לב שיתהלך בתומו

תורה אלא בלילה פן תורם ותשכח תלמודך וזאת שנית תעשה אל תאהב

פצעיך חנס ומה גס אס שלום רשעים יראה זאת ישיב אל לבז מלך כו׳ כי

מותרות ומעדנים תמחטמיס עיני שכלך מהשכיל על דבר רק פקח עיניך
הס עיני שכלך ושבע לחס ולא משמט וממתקי'כמחמ התנא פת במליז

צדיק ומה ישיב על תוכחת יצח האומר אליו זך אתה בלי פשע ומרבים

ואפשר להמשיך בזה גס פ שאחריו פן.יאמר חיש הבוחר

יאמר הלח מלך יושב על כסא דין הוא מלכו של עולם מזרה בעיניו כל רע

תאכל

כי עיניו המשוטטות ורואות כל נעלם ע״י היסורין יזרה כל רע אשר

בתור זפת במלח יאכל חכי עניתי מחד כי תושיה מתשת כחי וגס בשר

(יד)

וגס שלא עין מןיד

זיין לא יבא אל פי כי אס הלחס אשר אני אוכל ולח על הלחס לבדו יחיה

לי מי זה האיש יאמר זכיתי לבי מאיזה הרהור אוטהרתי מחטאתי אשר
חטא חומרי בבלי דעת (י) ואשר אלקה ולא ילקו זולתי לא אחשוד חלילה

תמיד לצרפו

חטאתי על הנפש מנגדו שמככה לי הכל בעה׳> (ט)

החדסוכיהאס

כלאישצייקתמי'

רע בעיניו

שיצטרך

כמצרף וכמטהר כסף לז״א אל תתמה על החפץ כי הנה רע רע יאמר

שיש לפניו יתברך אבן ואבן לשקול העונות או איפה ואיפה למדוד שיעוד

הקול יתברך כאלו תמיד אומר עדיו אתת רע ורחץ וטהר אך ואוזל לן

הייסורין והטוב כי הלח תועבת ה' גס שניהם כאשר צוה לנו בתורה אבן

כמו״ל במדרש חזית על דודי ירד לגנוכו׳שהב"הבאאל העה״ז ומרית

בצדיק ונוטלו ומוליכו

שלמה וכן' ואיכה יפעל חלילה במה שיתעב :
ד יז? (גם)

וכו׳ מהראוי יאמר יוכר נער ויש מי שפי' באומרו יתנכר

ישונה כי במעלליו יתנכר מתואר נער אס זך ואס ישר
העלז כי דרך היושר להמצא ברב בשנים באופן שהנער שישר פעלו

מתנכר מתואר נער ונראה כגדול אך עדיין אומי גס לא יצדק כי על מה
בא להוסיף וגס אומרו זך זישר לא יצדק בפעולה רק בלב ואיץ רואה :אך
יאמר נמשך אל זקודס לומר הן אמת שהצדיק יצדיק עליו את הדין ולא
יהרהר אס יסורין יבאו לו ויסכים ויאמר מי יאמר זכיתי לבי וכו׳ אבן ואק
זכו׳ אך למה לא יחוש

הוא ית מפני הרואים

מחשבות ה' ולא הבינו עצתו

צדיק ורע לו והס לא ידען

ויבאו להרהר ויחטאו לאלהיס

הכירו את הצדיק ההוא הולך תמים ופועל

ומה גס א©

צדק מהיותו נער שאין להשיב

סיורישוהו עונות נעוריו על כן אמר גס במעלליו כוי לומר אין לחוש על זה

צי הלא אין מעשה

הטוב הוראת היושר

לבב כי חין צריך לומר אשר כל

יושרו הוא שלח פעל עולה כי חס גס בעל מעללים

טובים אצ״ל הס הוא

גדול בשנים שאין מעלליו הטובים הורחת יושר לבז כי מי יודע אס זך לבו

עמו למעלה וזהו ואוזל לו שהקול אוזל לו מפה אז

יתהלל במהלל איכות הצדיק כי טוב ולמען ואת מבקש להשכיחו ביותר
כי'זולת הקודם יאמר כי דרך
ולא שיאמר לטוב רע חלילה  :ד רע
ערוס כי יקנה חפץ לאמ' רע וגרוע הוא פעס ושתי׳ וזהו רע רע למען

קנות בזול זכשאוזל והולך לו במקחו בזול חז יתהלל
׳ יש
בלי

זהב ורב פכי^יס _ ביד
ספק והנה כלי יקר

חיש וחס
מחזיה

ויאמר

(טי)

חין כלי

להכילס הלא יאבדו

ומכיל' הוא

חותם

שפתי

דעתי בהתנכלי
בשפתי די,",
דעתייכי הלא יח״חי
י-שזה מאתיס במנה נמצא שבשפתי דעת החוקתי במנה והיו לי בכלי יקר
רע החפץ קנית"

לומר רע

להכילו בל יאבד כלומ

וטוב לגבר תחבולו׳ יקנה

להרבו'לו כמיני היום

ולא ישעה המדבר כדברי' החלה כי לא ישובח מעשהו כי ליה טוב אמור
לטוב רע למען הונות חת עמיתו וחוס על ממין עצמו ז

אי

יחמראם

יש זהב שהוא חשוב הלח נגד פניו למעלה הימנו רב פנינים אך וכלי יקר
שאין למעלה הימנו הוא שפתי דעה •

ה אי

בל יאמר בעל חוצחם

והב כי יעולל מפנינ י היקרי' כי הלא אס יש זהב גס לו רב פנינים כי כזהב

משמרי פניות בלתי טהורות כי אס גס נער חשר אין דרכו להסתיר כגדול

יוכל לקנותס אך וכלי יקר מלקטת הוא שפתי דעת

וחס טוב ואס רע תוכו כברו והיה מקום לומר שכמעלליז יוכר יושר לכו אס

אשר יחסר לו באוצרו׳ זהבו:

יעשה הטוב ולא יסופק אצלנו יושר לבו כי דע איפה כי גס במעלליו יתנכר

כמאמר׳ במס קדושין על מנת שאני עשיר כל שבני עירו מכבדי' אותן

טזבותוחסישרבלי

מפני עשרו הנה כי העוש' הוא כלי להכיל כבוד ויקר אך הנה איך ספק

עקשות לב פעלו כי אפשר לא כן לבו והוא מתנכר ממהותו האמתי (יב)

בי אין זה רק בעשיר חשר לו שפתי דעת לכלכל דבריו עס בני החדסחך

רואה רחיה עצמית באמת
כנודע כי עץ חאה רחייה

דעת הס העושים את

הנער כגדול אם זך

כלומר בלי שמרי פניות בלתי

כי האדס\ראה לעיניס כי גס בעיניו איננו
רק שהוא כמראה מלוטשת מקבל מהאור

עצמית אף מצפוני לבב ואזן שומעת בעצם מה שילחש בחדרי משכב איש

תדע תי הןא ה'והראיה כי הלא עשה גס שניהם והוא מאמר התנה דע
מה לתעלה ממך עין רואה ואון שומעת ככתיב אצלנו בס חבצלת ה שחן

אסיבזסנס

או

ר

המה לא יכבדוהו

שלא יוכל לקנותם

יחמי כי הנה העושר גורס כבוד

נמצא כי השפתי

העושר כלי אל היקר וזהו יש זהב ורב פניני׳ ועם כל זה אינם מעצמס כלי

יק־ וכבוד בלעדי טוב דבורן כי וכלי יקר וכבוד הוא שפתי דעת ■
קכא (טז) יוזן

דופי ביוצא

כאסרעל

עי־בועלכן

הלוה שחסו'

יציה לבלתי
ליכנס

רחם עליו

לביתו* ולמשכנו

שלא יצדקו תוחרי׳  111לזולתו יתברך למה שעין האדם חיכה ריאה בטבע

בזרוע רק הוא יוציא את העבוט החוצה אך לערב מותר וזהו לקח בגדו כז'

מהאור על ידי התהפכות וההיקש באקככתוב שם ו״איה

כחש למדו מכאן רז׳ל והנה אין ספק כי היוצא ערב בעד חשה עניה

מוכרחת מ הלא עשה גס שניהם שהוא יתברך נוטע אזן ויוצר עין ואשר
ג־אס ודאי שיראה וישמע בעצם והוא מאמר דוד אביו הניטע אזן הלא

סו עדה אס היא נכריה חצלז שלחיצחערב לקרב הכרה כי אס עידנה לו

רק תקבל

כיחס נכריה ראוי לחוש עליו בצד מה וזהו לקח בגדו לגמרי ליפרע מדמיו

ישמע אסיזצר עין הלא יביט ולכן לא לאיש להרהר בראותו צדיק ורע לו

כי ערב זר אך איעצך שאם הוא בעד נכריה לא תקחנו בהחלט רק חבלתו

כ׳ הלא הוא יראה לעיניס זה׳ יראה נלבב :ה או יאת עין חאה וכו׳מז״ל

בחירת משכין גס שיאריך זמן (יז) ושמא תאמר הלא החמרת על׳הע־ב

ע י אק צור כ.4ימ אין צייר כאלהינז אדם צי־ צורה זאין:ותןכה נשמה ניטע
או ן ואון ניתן בה שמיעה עין ואין כוחן בה ראית כחזה יאמר עין ושתהי׳

על הלוה וטוב ט! 3

רו זה וכן אזן זשתהיהשזמעת ה' עשה גס שניהם חך בשר זדם מצייר אין
ו.א יתן שמיעה עין ולאיתן ראיס :

קב (יג) דרך פשטו ילמדנו

שלחם לא אכל ובשר זק מהמלוה לא בא אל פיו וחסת
היה תכבד ידך על הלוה שערב לו לחסשקר שאוכל ממון המלות שהוא

לחם הבא לו ע״י שמבטיח לשלם והוא מפזרז ואוכלו וחינו

חש לשלס והלא

אתה סכת בעדו ובעד ניתז לבלנקח מידו בזרועולא נבוא חל ביתו

זר א

1

זוז

לעבוט

רב פנינים ביאור משלי ך
לעבוט עבוטו לז״א גס לזה תיסרהו רעתו כ׳א ערג לאיש לחם שקר כעת

מרמה לא טוב בעיניו יתברך ואיך יעלה על רוחך

ישקול ריבך את רעך

הלא ואחר כשירצ' לאכול ימלא פיהו חצץ ולא לחס כי כעל דלת בפני לווין

במאזני מרמה

ויאכל בדי עורו •• או אס תענה הערב למה נהשימך כי ערבת לרעך והלא
קיימת פ'ואהבת לרעךכמץ הגולל כל ההורה דע איפת כי נהפוך

זאין לחל יד שכלך להבין דרכו כי הלא מה מצעדי גבר כי גס כל פסיעה

אך ואת חשיב אל לבך כי עמקו מחשבותיו יתברך

(כר)

שיפסע חיש לא מלבו

רק מה ואס כן איפת ואדס מה יבין דרכו יתברך
בהנהגותיו אס גס פסיעות עצמו לא

הוא כי אדרנה גרמת תכלית שנחה כי

הלח זה דרך

הלוה הבלתי חס על

לאיש לחט שקר ואחר ימלא“-פידה 1ח^ץ

הערב ולא יכין לבל יפרע בעדו כזה

נגד מלוה

וערב ומדב' סרה כנודע מטבעם
וזהו ואחר ימלא פיהו חצץ וריקות כי

וסופה מריב ,ואיבה ••

על העדר מצות

ילקה

רקעלעון

אשר חטא על הנפש כן גס עחה אולי

רושע לך :מ תועבת ןהוה אבן ואכן ומאזני מרמה

התלהיס מצא את עוכך על נושאות

ייעץ את הלוה כי כמו שערב

דרכו :

ל■ לחם שקר הוא לחם שאינו

לבקר*

:
ממאכלו וישלם את הנושת^ו
יהיה רמו אל
ב( .טו) או

נדר ידור לה' וייטב לו ולא ידע כי לא

לא הכרך :מ אל“תאמראשלמה־רעקוהליהוה
לא־טוב :

סלו כן וחחר ימלא פיהו חצץ ויקמוץ

נזקו ואחר נדרים ישית לב לבקר איזה

כא נחלה מבהלת כראשונה ראחחאח

:

חשך

יענה עזות והאהבה בשנאת ימיר
כמאמר החכם ת חלואה ראשית אהבה

או

הנפש ילע קדש ויפגום מקור קדושת
נפשו ותבואה ו שוחה לא ידע גרמת

ביוזמה :י* נולררסודהולךךכיל ולפתה שפתיו
לא תתערב :ד םל^ל אבץ ו אמר ידקף נרו כאישון

שקר ואחר בעת השלו׳ לא יענה רכזת
כ"איפעזרפיו

:

כמה פעמים מוקש אדם אשר חטא על

י" מךושבות כעצה תכון ובתחכ^ורת עשרת

אשד לא טרח לשלם כי ערב לי לחם

לבליחק

ידע ואינם בידו

(כה) והלא תראה

כי

כי•
כי

או זולתו ומה' יצא אשר היצר לך רעיך

מיהוהמצעךי־׳גכרואךםסדדיבין

(כו)

מוקש אךם^לענ־ןךש ואחר נדרים

וגס אס זך וישר

אתה אל

תתמה על החפץ אס לאיתן ה' אדם

תחת רגלך על אשר

מזרה רשעים מלך חכם רשבעלקם

הרע לך כי לא

ידעת דרכו יתברך שמאריך ומגלגל

אופן  :כי נריהוהנשמת אךםחפשכל־ח?רי~

גלגולים עד הביא חת אויבך הדוס

חסדואמתןצררמלך וסעד בחסד

לרגלך לאט לו לעתות אשר ידע אל

בטן

:

בח

הלא תראה אשר עשה

היותנו ערבים זה
לזה ומה גס אשר כידו למחות ואמר

כמדבר הוא יתב׳ אל מדת דיני ואומר
לקח בגדו ממנו הזא חלוקא דרבנן הקדושה כי הלא ערב זר הוא החוטא

ה׳לנמרוד

ואחוזת מרעהו כמאמרםז״ל בפרקי
היה
רבי אלעזר כי בן מ* ח שנת
אברהם בעברו לפני המגדל אשר כנו בני האדם והיה אז נמרוד הוא אמרפל

מיד הבלתי מוחה יבקש כהורג נפש

מלך על בוניו בו ייקללס אברהם בשם הי ויבזהו נמרוד ואז הפיצם ה' ואחרי

זילקח בגדו ממנו י .ס נפש החוטאת חשה היא חין על הבלתי מוחה כל כך

•כן עוד הוסיף נמרוד ויחל את אברהם לכבשן האש ולא נפרע ה מנמרוד

לערב דעתו עם אשת כאשר באיש לכן לא

מיד אך גלגל יסינב יבא חמרפל הוא נמרוד לכבוש את סדוס וישב ממנן

ילקח בגדו בבגדו בה רק יתמשכן עד אשר יתקן וזהו ובעד בכריה וכו
ולא שיפטר החוטא עצמו בהפרע מן תערב כי הלא הס ערב
(יו)

שבי לוט ורכושי ושיצח חברתם ויכהו ואת כל עמו והנה אין זה כי אס

שמתחלה על דבר שהיה אחדות בידם לא הכס ה׳ רק הפיצם אך אחרי כן

הנאה שקרית הנהאחרימלא

סיבב דרך יבאו ויפלו ביר אברהם ומי שראה אשר החריך ה לנמרוד ולא

ההוא הנרךא זר באמת

כי חת דמו

אשמת דבר שאין לאיש להפליג

לתיש לאס שקר של הכאת העבירה שהיא

פיתיחצץ <שבע בחרפת רעת נפשו כי לא יפטר מהעונש

כחן נקמתו מיד על אשר הרע לאברהם הלא יתחמץ לבבו ,לאמרכילא

*

המתייעץ לשתכון עצתו ומה גס למלחמת צריך

יפקוד ה על עושי הרעה כרעתם חלילה ולא ידעו מחשבו' ה׳ ולא הבינו

אחד לחשוב כל מחשבות חלקי

עצתו כי ישיב עליהם אופן וזה אמר מירה רשעים מלך חכס וכו׳ לומר כי

לבלתי

למה שהוא יתברך חכם הפיץ איחס תחלה כי הייחוד היה מגן למו ואחרי

הגלות העצה היעוצה בל ישמר שכנגדו ולא ידעו במת יכשלו וזהו מחשבות

תחת רגלי אברהס באופן כי חין

קכב

(יח)

הבת

שני דברים

הצודקת שנית להתנכל

הסיתר ואז יברור

אחרי כן בתחבולות

כז׳ לומר בהיות מחשבות בעצה ולא עצת משוללת מחשבות כל תלקי

הסותר אז תכין העצה *

להרהר אחר משפטיו ודיניו יתברך

כי צדיק וישר הוא רק שאין יד שכלנו

שנית ובתחבלות להראות הפךכוכחךעשה

ואס תראה יאריך
מגעת ומשנת דרכיו וממנו תקת תל נדון שלך (כז)
ימים אויבך השר יציק לך ולא יגלגל עליו יתברך חופן לחתו בידך כאשר

בקרבו וגס אשר הוא הולך רכיל בכוונה וגס אשר הוא

באברהם חל יהיה דבר עס לבבך בליעל למרות עיני כבודי יתברך חלילה

מלחמה בל תגלה עצתך

נטבעו שלא יכילני

כן וישב עליהם חופן וגלגל עד הביאם

(יט)

ולכן עשה זאת ועם מי שהוא גולה סוד

פותה שפתיו ששלא במתכיין יגלה סוד לפתאת שפתיו לתומו עם אאד

לומר כי אולי חממות אל יעכב

משלש אלה לא תתערב פן בהתחברך עס אחד מהם חבטת בו ותגלה סודך

והעכוריס מה שאין כן נכמרוד שחטא בדבור ובמעשה נגלה כי הלא נר ה׳

ויודיענו !זהו גולה סוד זכו' :

קכג

(ך)

אם

תראה בן מקלל

אביו וחמו ויאריך ימים וגס יירשם זינקל נחלתם אל תתמה על האפץ היכן

קצרות ימח שלזה לע־מת אורך ימי מכבדם כי הנה ידעך נרו היא נשמתו
כי נר ה בשמת אדם והיכן באישון חשך הוא בגהינס כמאמרם ז ל ורשעים

נחשך ידמו כי ג הנס יקרא חשך וכן בשמות

נשמת אדם כלומר

חחד מאורות ונרות ה'

נשמת אדם הממלאת
יעדרו ממנה

מבא אל פנימיות חדרי
נמשכות

בטן החמריים

מאתו יתברך היא ,

את כל הגיף ואפילו חדרי בטן המלחים טנופח לא *

כי בלעדה לא יחיו כי היא חיי בשרים ואס כן לא כמו זר

יחשב לך היות ה הנו׳ חופש כל חדרי בטן כי ק״ו

הדברים אס נר ה' אזר

רבת על חשך מצרים שהיתה

נמשך מאתו חלק אלוה ממעל מושבה בחדרי עכירות החומר מה גס עתה

מגהינס חן רעה חולת מאילו ידעך בעולם הזה שחינו אישון ישך כגהנס כי

מציאות ראייתו יתברך שתפלש מנפש יעד בשר איש וחוזר חומרו חופש כו׳
או יאמר במה שידענו מרבותינו ז״ל כי בכל לילה
אלהשסהנז׳ :

אשר ידעך נרו במקיס אור יש תקות ישיב להדליקת מה שחין כן אשר ידעך

כל מעשה איש ומחשבותיו ואיכה תדע הכל אס לא

גרובאשון חסך ולא אור כן המתייסר בעולם תזה ישחקוה ישוב עד ה׳

הנפש עולה ומגדת

ויאיר נפתו אך לא כן אשר ת־סרהו רעתו וידעך נרו בגהנס שלא יתוקן

מהיותה חלק מאתו יתברך וזהו נר ה כי' לומר למה שנר ה נאצלת מאתו

ונס נחלת מבוהלת שיבהלו הרואים שאביו קלל אמו קלל

יתברך היא נשמת אדם על כן חופש הנר הנוכר כל אדרי בסן שאס לא כן

ויראו שינחל איתם הנה לא יהיה רק בראשונה אך ואחריתה לא תבורך כי
יאמר בחלת כו' כי אין טוב לגבר כעושר
אי
גס פה תהיה לרעתו •

לא היה לה כח ואס כן מכל שכן שהוא יתברך עצמי יחפש וישגיח מצפוני

שס

(כא)

הגא אליו קו לקו

בהדרגה כי הנתלה

מבוהלת

בראשונה שראשיתה

לבב אנוש ולא יעצרנו הגשם והתומר אשר לילוד אשה ג

קבה

(כח) הנח

נפתאימיות וזהו מנוהלת כד׳א ייבהל את תמרוקיה אין כה סימן ברכה כי
אחריתה *לא תבורך

:

קכד

(כב)

הנה

דרך אנשים כי אשר

וגס היתל

מכלל מה שישיל לב אדם עליו להעיר בכתובים
הלא הוא החילו בחסד ואמת וצאתו בחסד לבדן

מצירה ויצא

בסעדובכסא ובכתוב השני מלבד קושי הקשר

יציק לו אויבו או גבר עמיתו לדבר ולומר אשלמה רע ואשר הוא צדיק בעיניו

הנה ידענו כי הכסא
אטיס
מהראוי יאמר שיבתם כאומרו כחס :
יתייחס אל המשפט כמתד״א שמה ישבי כסאות למשפט זבכסאשלמת

כרעתו אמר שלמה בחכמתו דע איפת בני כי שתי אלה

והנה שנים המה מיני

נה יאמר ידי לא תהיה בך אך אקרא

לעושה הרעה

לאלהיס עליון יריב ריבי וישלם

היו כתובים

ששה פסוקי משפט

בששת מעלותיה

כאחת רעית וזהו אל תאמי אשלמה רע היא האחת וגם לא תקוה אל ה

חסדים טובים אשר יעשה אותם המלך וחי בהם ומכון מלכותו א,

עקום נקמתך היא הב רק קוה לה' ויושיע לך בלבד מאשר יציק לך אויבך

חסי של אמת עס עניים מרודים וכן רבים כיד המלך בלהתנהג במשפטיו

לגמול

וגס כי יחדל לנקום אל

בחסד אך גדרי החסד יחדו לא יהיו תמים כי לעניים צריך היות רב חסד

מהרהר אחר מדיתיו יתברך לחמר הלא אס כעסי והוות רעי במאזנים

עד אין קצה ובגלל הדבר יחי המלך אך בדבר המשפט לא כן הוא רק מהדין

ולא תשי ת לב אס ינקם ממנו ואם יחדל

(כג)

ישחו יחד הלא מחול ימים תכבד היתו ותחת מה יאריך לו כי דע איפה כי

והרוגז יעשה עיקר כי אין מרחמים כדין ומלך במשפט יעמיד ארץ אך ג©

ק? הדברים אס תיעבה ה הוא אבן ואבן היות לחדס בכיסו אבן שלמת

הפיס קצה

וזולתם בלתי שלימה אולי ישגה וישקול נחסרה מה גס עתה שודאי מאזני

נחנמתו חסד ואמת הן אמת שיצרו מלך זאי בהם

הדין לא טוב

רקיפשירנו במעט חסד

וזה מאמר שלמה

והוא המין הראשון אן
נדבר

רב פנינים ביאור מעלי ך כא
כ־ב* כסא המשפט לא יטה בעצם אחר החסד

רק יסעד בצד מה בחסד

ובזה חכון כסת מלכותו נוסף על מציאות חייו על החסד

כסח משפטו

הראשץ וייחס המשפט חל הכסא כי בגללו יכון כסא כד״א והוכן בחסד

כסת (כט)

ופן תאמר בלבכך מה בצע חסד אל משפט המלך והלח טוב

שתו רבים ישתו ויחיו בהם ורבים יטבעו בהם וימותו
יחיו יתנו ממנו

ה׳ על דבר צורך הרבים ולא ישקו מכוס חמתו רק בני תמותה כבד העליון
רקהנושעבה לפני בית

והראיה לזה כי

דינו הנמל והקדוש

הלא סרת כמה פעמים
מלך הארץ על גורה אחת

“בטן"/

את

כן לב המלך רבים

ורבים יתעתדו לטבוע במימי כוס חמתו על כן הוא ביד

כסא •" : 1תפארת בחורים כחם והדר זקנים
שיבה :ל חברות פצע תמחק ברע ומפלת חרף־

ארץ ולא כחסד לווקר מהדין כי אשר
יעשה חסד

מיס הוא לב מלך כי כאשר הפלני מיס טובתם ומקס ימשך לרבים כי רבים

ולא יצדיק

טוב יקוב הדין חח ההר כי כן דרך
המלךישר כעיני ה ומלךנמשפט יעמיד

עם האחד יעוות

טו

ממנה וחין
יתברך הטה

שככגדו על כן אהר תפארת כחורים
כחס כו׳שעכ״פ צריךסעד חסד למתק

בהיות
יתהפך

זה רק כי הוא
את לכו וזהו על כל

אשר יחפוץיטנו כי על כל אשר יחפוץ

הדין כי לא ינצר חס המלך איש כחור

אשר יחפץ יטנו :ב כל־ךר(ץ

גבורת ולהורות כחן וגמרת! לא יהא

איש ישר בעיניו ותכן רכות יהרה / :עשה צדקה

על הדבר

מהון נדין וימהר לשפוך דם נפשות

ומשפט נבחר ליהוח מזבח :י רום עימם ורחב-

רנות וחסרונן תהיה תפארתו וזהו
תפארת נחוריס כחס ואס המלך זקן

י קברך ממנו ולא יעשה תשר דבר רק
הטוב בעיני היוצר לעשוק ומזה נקח

״ מחשבות חרוץ אל“

הלח יתפאר

נכחו הגדול

ונרעס

לב ניר רשעים חטאת

ומה נס אס מופלג יהי' אכזרי הוא ולח
רק אל

תך נער לא יחון וזהו והדר זקנים שיכה כי לא יהזדר

לפה זקנים רק שיכה זוהו שלח אמר שיבתם כחומרו כחס כי על שיבת
הזולת ידבר ועל כן צריך סעד החסד להפשיר רוגז בחורים המולכים

ורוגז זקנים להניח ס חל המיצוע הוח משפט החמת

הלא מסעד

החסד לפעמים יצא משפט מעוקל

ושמא תאמר

(ל),

וטוב ממנו מדת הרוגז

והוא בז' משני פכים ח׳ כי ינצו הנשים זיכה תיש את רעהו פצעים חנס
וחבורות פצעיו גלויות ועכ״ז ייפה כעדי עדים ולשין רמיה להעביר אשמתו

מתני כאו' שע״י הכה ופצוע מנעו והפרישו מבח בדמים או עשית רעה
גדולה או יחפה במתק לשונו בהוראת טלפי חסידות בחופן ששומעיו
יאמינו בו אז לפעמים יהיו מכות טמונות אשר ירדו חדרי בטן ולא יראה
הריאה אותם בעיני בשר לו והנה

על כל אלה המלך המתנהג ברוגז הלא

יזרוק מרה ולא ישמע למחנן קולו ובחיומיו יחקור וידרוש

עד לחור יוציא

חפץ

בהיותו כבר

לעשוק יטנו

הוא

אל כל משפטו ודינו ובזה הטיב אשר
דבי־ בחומרי על ולא אמר ג! אשר וכו ׳

למותר

ירחם כנודע כ׳ על כן נפסל זקן
מופלג תהמנית ככלל הסנהדרין כי לא יביט בעין היחד וחמלה

בעלי שיכה כתוהו

המלך הנזכר

כלומר

קכו (ב) ככלות שלמה .מהודיע מה
ובין העס כי לב מלך ביד ה וחץ בחירתו החלטית כאחד האדם

בין המלך

דחה והנה חפשר יצא עתק מפי חיש לדבר ולימר שטנה נרד נחירת שאר
האדם כי יאמר שאין ביד כל חלם להרע או להיטיב בהחלט רק הכל
כ* אס החי העולמים יתן אל לב איש להטיב הוא ייטיב ועד

בידי שמיס

ממהר

מקרא שכתוב

ולח נתן ה לכס

האומרים ניבאז׳יחכרך

ומה גס לרז״ל

לנ לדעת וכו'

מי יתן והיה לכבס וכזי למען יאמרו תן אקה
כן וכן כדוד הוא אומר לב טהור

זכפזיי טובה קרקס ה על כלתי תומי־ס

ברא לי אלהיס הט לבי אל עדותיך ב יוכל איש לדבר כי גס שלא חן ה הוא
זה הלא אפשר בי טבע איש יטה בחירתו אל איכותו כי אשר בטבעו להיות
לו רום עיניס להביט בדרך שלוח ומה גס אס גס יהיה רחב לב להרהר על

כל דכר כלי מתג ורסן כי הלא לח ימיש

דבר

מעשות הרע בעיני ה על כל

והוא יעשה כי עינא ולכא

פשע כי עיניו יחזו ולכו יחמוד בהרהורו

סרס! שי דעבירה עין רואה והלב חומד זאיבריס גומרים וכן אשר נברא

לבלתי יתאכזר נכח עושה

חרוץ בטכעו יתעתד להטיב כי ירבה לחשוב מחשבות עד רדתו לעומק

רשעה כי יחנן קילו ויחפה על רשעו ויצא משפט מעוקל ואס כן איפה
מה בצע למלך במשפט יתנהג בחסד על כן אמר חבורות פצע כו' לומר

הליכות עולם הבא ולההביל העולם הזה ולח יחטא או ימהר לשוב מאשר

משפט הפך המתנהג ברחמים שיכמרו רחמיו

אל נ ז ימנע

המלך המתנהג

בחשד למען זאת כי הלח בהיות חבוחת

פצע שהס פצעים נגלים שיראו חברבורוקס ויחפה אותם עושם בתמרוק

סתמחקי ועדימקק לשין וזהנקמרוקברע

שיהיה בס תמרוק מיופה

ברע או שממרק ומהביל חכורות פצעיו ברע בכזבי מרמה וכן מכות חדרי
בטן הבלתי גלויות ויסתיר' עושס באופן יהיה מלך חסד נדון בקרבו ולא

באופן

שתחת זאת יחמר איש כי אין על הנמשכים אחר תגבורת טבעם

לעשיק הרע אשמת דבר כי כך כיצרן מן הבטן בטבע פדה המחטיאה *
שלישית יתאנה איש להקל מעליו אשמת סורו מחחרי ה'ותורתו מפאת

למה קודר התהלך לפעול

שפתי חלקות אשר יתחברו אליו ויאמרו לו

אוצרו׳ למעלה ולמען תחיה בעולה הבא תמית עצמך בעולם הזה ולמה

יתאריר ב ־׳יזמים יקירים להוציא לחור משפט :

כא (>־) לא יירא

חטא על הנפש חך איש בער לא ידע ליזהר לעפות^הטוב ומה גס כההפזו
כי על כן כקראי הפתאים נמהרים

במעשין בלי מתזן כדרך נבער מדעת

מפחד משפט מעוקל כי ה' לא יעזבנו
ברשק צאק דבר בלקי מקוקן מקחת

תרחף אחרי מה שאינך רואה בעיניך וקכקש מות לעצמך פה והלא כמה

שודדים שמנו עשתו ויעשירו ומי נרם עשרס לולא רחקו מעשית המשפט

*מי הלא פלגי מיס נב מלך וכו' כי כאשר הפלני מיס הבלקי נגרים חנה

והיושר ד' קרובה לזה קשר חוברה לו יחדיו בביתו ובחומותיי אשת מדינים

יאנה הוא לב מלך שיהיה נדון בקרבו ולא תטה בחירתו תל אחד הצדדין

המרחקתו מחחרי ה אס טוב וישר הוא ומה גס אס הוא עקש שעיה עוה
תשימנו בחופן שעל כל אלה החי יתן אל לבו לעשות הרע על כן בא שלחה

עס שלשאר בני אדם הבחירה חפשית למלך הוכן יתרון זה מפני תיקון
הכולל * או על דרך זה כי בהיות בלב מלך שני פלגי מחשבות הפלג

לנקוש ולנתוץ מעמד ארבעתם ולהעמידנו על האמת על הא'

כי יראה לפניו דין מחמה חז הוח ביד ה' לכל אשר יחפוץ הוא יתברך יטנו

האחד מלא ?!ימי מחשבת לזכות את הא׳ והפלג השני לזכות אה שכנגדו
אז הוא יתברך אל אשר יחפוץ מהפלגיסיסנעאת הלב * אי יאמר פלגי
מיס וכו'כי למה שבחירת הארס חפשית ותן המלך יהיה כח׳ממנז
נעלבחירה ורציןול:ןהלאכמז זריחשב אשר ממכון שבתו ישגיח על כל

פרטי יצוריו ורחמיו על כל מעשיו עד ביצי כניס ואהה יקרא ה
להמ׳ן יצוריו לתק אוקס ביד אחד האדם די יהויצכייהוי קטילעלפי
מירקו והיה כצדיק כרשע אין אומד השב בהשתרר השורר עלי ארס רב

וחיה אלהי משפט חלילה לחל מהפקיד יצוריו על כן בא ויאמר דע איפה
ני אק המלך עושה את כל מאומה בלתי רצונו יתב' כי לא ישליטנוהאלהיס
עלמעשה ידיי לעשות בהם כרצונו כמז״לדאפילו ציפרא בלאהורמנא

דשמייח לא מקציר ולא יגזור על איש מלך הארץ
לא על פי מלך לבדו

חזר מעליו חח המושל

שישר בעיניו

תראינה עיניך ככתוב למעלה

כי הוא יתברך נוקן

לב טהור ומטה לב

אנשים אל עדותיו אינו שמכריח חלילה רק ותוכן לבית ה

שמקנה הכנת

יתירה ב יב בלבד והוא על אשר היחל להטיב כנודע (ג) והראיה לזה כי

הלא תראה כי עשה צדקה ומשפט נבחר לה מזבח כדבר שנאמר כי ידעתי
זכו' ושמרו דרך ה לעשוק צדקה ומשפט ציון במשפט וכו' שמוע מזבח טוב

וכו' וכחלה

גס המעשה בידי שמיס

אין מספר וחילו היה

למת יבחר

במעשה הצדקה מבזבח הלא אשר ישיס אלהיס בלב איש אותו יעשה אך זה

יורה כי הבחירה חפשית בכל אשר יפנה מפעולות הטוב ובהפכן (ד)
וגס הב' לייחס הדבר אל הטבע כי יש טבעו להיות לו

רוס עיניס ויקשה

כי

סרסורי דעבירה ותהיינה הכנה אל האיברים לעשות הרע כמר להצמית

כי על כל מוצא פי ה

וכמה

ושוכני ארץ כנשוא נס

נחירתם ירא! ויעשו לא כאלה חלק המלך די מן רבותא
אס אשד יעלה במזלג בחירתו יעשה

ולא בעיני היוצר יקברך כי הכל בידי שמיס חוץ וכו׳ ואשר

אשר לא יהיה נשפט מן

פעמים גוזר אומר מלך בשר ודס ושב ומהפך גזרתו ואין זה כי אס שמן
השמיס השיבוהו ע״י מלחך מליץ הליץ עליו לפני מלכו של עולם ואז ראה

כי גס שכל יושבי תבל

אמר דע חיפה אמונה אזמן

כי כל דרך איש להרע או להטיב

הוא מה

ממנו להעביר מראות ברע ומה גס אס רחב לבו להרהר ולחמוד והן הנה

השמים כי אשר נגזר עליו מלמעלה הוא העולה על שולחן לב מלכים
יחיה האדם אוטמת

בחכמקו

די חתייהב ליה

מי יודע רוח המלך אס יגזר המוחה

לחסידיו יתברך אן יחיה רשע או תס ורשע הוא יכלה והמכשלה הזאת לא
ןלא לענים ט אס לעס גחל ורב חה מאמר שלמה בחכמתן הנה פלגי

האדמה ולתת פריה דע לך כי דוס עיני׳ ורחב לב אינם ניר רשעיס באמת

להחטיאם

יצוייר

כי הלא גס שלא יבצר

מהיותם סרסורי דעבירה

נשמר האיש ההזא מהטמא איבריו גס מחטאת

הנה אס

שוגג לא יאונה ל!

עון גס אס טבעו להיות עיניו משוטטות ילבו רחב להרהר כי לא יחוייב
ישוטטו ברעה

או יהרהר בה ואולי עיניו ישוטטו על ספר ה׳

ורחב לבו

יהרהר בתורה אך אשר יהיה באמת ניר רשעיס בעצס הוא החטאת אשר
היתל לחטא שתכינהו ליודע ולהצמיח בו כמה עבירות כניר אל השדה ולא

יהיה הניר חס עיניס

וי-חבלבייהוניר רשעיסחטאת

יב א

2

מן

־

(ה)

אסר

זג©

.

רב פנינים .ביאור כדטלי כא
אשר יולד חרוץ בטבעו אל יעלה על רוחך כי יוכן להיטיב וההפך

כאץ

בדרכיו כי חתה דע לך כי מחשבות חרוץ חך למותר כי הלא אשר הוא חרוץ

וחריף בתכלית הרבות מחשבות לעשות מעסה אך למותר כי לחריצזו
לחשוב יספק לו ואולי

מת" מעט

מתין מחשבות

וקו לקל וכל אץ בלי

סלל חרוץ

ברנוי יפלס נתיב היושר בחריצ ת

חו בלתי חרק יהיה אך

יחריב היות החרוץ ישר מעשהו כי
לפעמי ירבה לחשוב ויקולקל ולפעמים

לחריצותו

אץ

יהיה

ויקלקל

הבלתי חרוזאפשרלא יהיה אץוישביל
להטיב (ו) ועלהג 'כייתסתה

סיכי דע איפ׳כי אשר הוא צדיק לא ישוב מצדקו בראותו כי אזלת ידו ונחת
ש לחן בית רשע חלא דשןכיאדרבה ממנו יקח לעבוד את ה כי זאת ישיב

אל לבואם לעושה רצונו כמוני יצר לי לעיברי רטט כמוהו על אחת כמה
וכמה ואץ זה רק שאוכל זכותו לרעתו

למחסור כי תתעהז מהירותו ולכן לא

וגם

(יב)

אלתחוש עלזה כיהלאישריס דרכיה' וצדיקים צו* ופושעים

לסזתררכל-אץאף׳־למהסור  :י פזלאצרוידג
כלשון #קר הבל נךף כ׳בבו^־סות :ז ^ד־לטעיכש
עורם מ מאגו לעשות משפט  :יי ;הפ;כפךךרך
אישוזךחך^שרפעלו  :ט  1טובלשבת^ל-
^תמרונים תמת הכר :י נפש רשע

איש מלשון דוברי שקר אשר יתלוו אליו

אותה^עלא־יתן בעיניו רעהו ד יא כעגש־לץ
יחבם־פתיובהשביללחבם:קחדעת* :׳ משביל
צדיקלבית רשע מסלף רשעים לרע :יג אטם

העולם הנא בהמית

^חלגם־הואיקךא ומיןיענהז יי מתן
כפתר ןכפה־אף ושחד כחיק חמה עזה :טי שמחה

אמר הן אמת

שפועל אוצרות שהוא

סימל מצות ומעשים טובים שהם

אוצרו' אמתיי׳אשר יעשה אותם האדם
זחיבהסלחיי

עצמן בעול הזה כמי״ל מה יעשה אדם
ויחיה ימות הנהיכנפזל הפועל הנזכר

ביד לשון שקר

לא

יאמר כי שועל

מוח וסיגוף כעולם הוה כי תאמר לשון שקר לצדיק פועל אוצרות עליונים

סתפזעל ההוא הוא הבל נדף של מבקשי מות וסיגוף בעולם הוה
והראיה

הוא באמור הנה שוד רשעים

(ז)

שיעשירו משוד

שישודדז מה יגרום היו׳ להם השוד והעושר ההוא אס לא כי מאנו לעסות

ובטענות אלו

משפט שלא הוקשה בעיניהם עשות עושר ולא במשפט
יסירו את תכלוה להם מאחרי ה

(ח) וגס הד הקרובה

לוה אשר לו

אשת מדינים המרחקקז כמדיניה מעבוד את הומה נס אס היא מהאומר!"
הביאה ונשתה ומה בצע כי תכלה ימיך בעבוד אלהיס עליה אמר הפכפך

דרך איש וכו׳ טוב לשבת וכו'

לומר הנה אשכילך רעת חברתה

כי עזה

נמות היא כי לא יעלה על רןחך לומר כי אין רעתה רק לפי הכנת מגלם
והוא כי שלשה מדות בהנהגות האיש עם האשת

אשר לקת יש דורש טוב:

ודובר לה שלום ולא כן לכו עמה וההוא יקרא הפכפך שבמצב א' בעצמותו
יש היפק־ פיוזלברהפכייס זה מזה ויש־ מתנהג כזר עמה בדבורו ובמעשיו
ויש לעומת אלה זך בלי שמרים שלם בלבו וגם פעלו אשר יפעל לה ישר

וטוב

בדבור

ומעשה

הראשונים הוא

והיה מקום

לומרכיהמתכהג

אשר תצר לו אשת מדנים במדיניה

בשתי הדרכים

אך אשר לו הדרך

השלישי אדרבה ימתיק מרירותה להתהפך לו לאוהכת אמר דע איפה כי

ברית כרותה לאשת מדינים כי בץ אשר הפכפך דרך איסהוא הסוג הא"

נין אשר הוא וזרק מרה הוא כעל הדרך הב וזהו חרבין גם אשר זך ויסר
העלו הוא השלישי (ט) לכל ח׳משלש אלה טוב לשנת על פית גג מסולל

חברה לחורב ביום !לקרח בלילה מהיות עם אשת מדיני' ולא בלבד בהיותם
יחידים ביתה היא והוא כי אס גס בבית חבר שדרים גס אחרים בביתם
עמסלאחבום מלעורר מדינים (י) ולא יקשה בעיניך איךלאיסכר

•יה מלריב עס אשרזך וישר פעלו ומה גס בבית חבר כי הלא נפש רשע:
אותה רע בטבעו•

לכן .לא יותן בעיניו רעהו כי לאי יהיה■ לחן בעיניו כן

משכיל

שאתבונן מעתה הצדית את אשר יהיה
לבית רשע .לעתיד ולא אל אשר בו
עתה אך ופושעים יכשלו בדרך ה

הלזה בהטיבו את הרשע וזהו מסלף

רשעים לרע כי טוב
את הרשעים

ג

ג) או

הרשע מסלף

יותר לעשות

רע ז

יאמר עשה צדקה ונו׳
עם

היות

שמעשה

הצקה־ שלוס וגס המשפט משפט
שלום בל יבלע איש את אחיו ונס זבה
החוטא משים־ שלום נינו ובין קונו
יתברך על כלזההצדק״ומשפט נבחר
לה מזבח עם ששלום הזבח

לצייין

אוצרות טוב לפועלם רק שאדרבה פועל אוצרות הוא הבלנדף של מבקשי

שיביא לדבריו

אח־-י

מותז

זוהו

זכו'

הוא על

עצמן (ד) והטעם ני לא ייבצר אז
הזובח על שגגתו־ חטאז או על הרהזרו עולה יש בידן נס זדונו' או אין לו
רק הרהור או פעולה׳ של

לראות ברע

שוגג בלבד אס יש לו רום עיניס

ורחב לב לחמוד הס סרסורי

דעבירה שאחריהם בזדון אברים גומרים

מה יסכון לו חטאתו או עולתו ושרץ זדונו בידו וזהו ניר רשעים לקוץ קוצי
אשמתם כניר את השדה אינו רק חטאת על שגגתז לכדה (ח) ואס חרוץ
הוא ולא יעש׳ מעשה הרעה אשר יחשוב לעשות כי חריצותו תעככ נידו
באופן שעולה קרבנו על מחשבתו לבדה הנה מחשבו׳ חרוץ אך למותר כי
הלא טוב היה העדר החולי מאשר יחלה לתרפא ואס כל רשעו שוגג שהוא

אץ במעשה בלי משים לב אס היתה חתיכת חלב או שומן והביא את חטאתו
לת שלמות הוא כי כל אץ אך למחסזרכי זאת רעתו חזרה חסרון בנפשו
כי לו נפשו מטוהרה היתה לא יצאת תקלה מתחת ידו כד״א גס בלא דעת
נפש לא טוב זלא ימלא זו חסרונו זבח קרבנו

וצדקת (ו)

לכן אמור כי אין כמשפט

וכי תאמר בלבבך הלא זבח טוב שמתקן אשד עותו זבלעדו

יהיה פגום ולא כן הנמנע מצדקה ומשפט־ שהם הנאת תועלת ולא תיקון
ההיוק כי אינך אלא טועה כי דע איפה כי המנע מאחד מאלה הזא רק
רע ולא העדר תועלת לכד כי המונע עצמו מן הצדקה שופך דמים יהשב
ומחייג אתראשו וכעונדא דרג פפא דאשליף דרגא מתזחיה כז' וזהו פועל
אוצרות למעלה שהוא מעשה הצדקה כמאמר מוננו בלשון שקר הוא קש

נדף כייהניל עניינה לבלתי תת והס מנקשי מזת נאמת כאמור (ז)
וגם הנמנע מעשות משפט רעתו רנה כי כל עון שוד רשעים תלוי על
צזאראשר ספוק נידו לעשות משפט ולח יעשנו זוהו שוד רשעים יגזרם כז
לזמר מה שיגרום להסשישדדו הוא כי מחנו לעשות משפט הנה כי העדר

צדקה ומשפט קשת מהעדר זנח

:

בקריאה אפשדיאמר שיבא לידי

קכו (יג)

נכנס

נזעקתי

זלזול עד גדר  1^0צריך לומר שלא

יצילוהו מצרתו כי יזעק על-שברז כי אםגס לא יחשיבוהו נמענת לשון
או יאמר מקושר אל הקורס !אל מה שאחר לומר
לענית אותו -

עס גברעמיתה כי לא יוחן בעיניה ועל כן אין מעצור

הלא כתכתי לך כי השופע הארץ ולא יעשה משפט קולר שוד רשעים תנזי

למדיניה כי אין אישה מוצא חךבעיניה ואס כן איפה מי האיש החפץ חיים

עליו והנה תחת שלש ימנע השופט׳ אן מפאת היות כל אחד מתנעלי דין

קרה לרשעה זז

עם אשה כזאת ולח יברח וימלט נפשומלדורעס נחש בכפיפה הנה בזה
נחה שקטהתואנת המתאנה על העדרו מעבודת קונו מפאתחברתה כי•

הלא בלעדי זה לבל ימאס חייו תוייב התרחק ממנה ־

נפש רשע וכו׳ הלא

ב

אמיתי לך בלתתאנתלהקלמעליך

או

יאמר

עבוד׳ בוראך

על חברת אנשי רשע החומרי' להסירך מאחריה׳ כי פועל אוצרות

מעלה הוא קש נדף של מבקשימזת בעולם הזה

של'

וגס לא על חכרת אשת

מד־ניס הלאאפשר תאמר הן אמת שלא אקשיב אל אשת מדינים וחעזבנם

אך מי התיש יוכל להמלט מהכעשיס כאוהבים וחסים עלי בל אבקש עות

לעצמי בסיגיפיס לקנית חיי העולם הבא הבלתי נרחה לעין מי יעצי כח

לבלתי התפתות על כן יצאת• לקרחתך לאמרלרשים כה מד עיניך וחם
יפתוך חטאים אל תאבה והוא כי לא מאהבתו אותך ייעץ אותך כל תבקם

מזתכיאיננורק שנפש רשעחותהרע להחטיחך ולא שיוחן בעיניו רעהו
שיחוס על שגופו או יאמר לא יעשה למען תהיה רעהו רשע כמותו
לא?כה אותך כי תהיו חד סוים כי הלח לא יוחן בעיניו מי שהוא רעהו
רשע כיסתו (יא) והלא תעבה ולמה לא יעניש הואי יתברך את החיש

<קש אשד מדרכו לזעק כקולי קולותנהסירת דיןעל שכננדוועל
המחייבואשר לא כדת לדעתו שנית כי יאמר אולי יתחייב תעשיר בעל דינו
ופןיאנף ויקסוץאתידו ויאמץ את לבבו מלהטיב לי ולא על עצמי אני
דואג כי על כמה צדקות שהייתי עושה בהטבתו ועתה תגרע מצות רבה

ממני ימה נס אס הייתי זוכה למתן בסתר כי רכה היא ג פן יתחייב העני
בדיןוצר לי עליו אהיה לו למחתה שיחת על ידי על כן בא ויאמר אל
נא תמנע מאחד מאלה כיי הלא אוטם אזנו מפאת זעקת דל גס היא
יקרא אל השמים מעל ולא יענה לעומת אשר הדיין קץ משמיע

זעקתו (יי)

ועל הב' כל ימנע

העשיר מלהטיב לך ותמנע גם חתה

מיזזקדליסאמ דע־איפה כיאינךאלאטועה כי הלא הן אמת כי מחן

בסתר שהיא הגדולה שבצדקות אשר תוכלעשות אס ייטיב לך הוא מצד
עצמו יכפה אף נס אחר שגובר עליך אך הוא נהיו" המתן בהיתר אך אס

הוא מש; חד בחיק אז אצ״ל שלח יכפה האף העו סחימ כנודע כי ע כ ספון
העגל סילק מרע ה את החימ׳ והוא יתברךאת האף כי אס גס יעש׳ חת

ההוא כי לץ הוא ולא מאהבה ידבר ואני אראה ואקח מוסר כי בענש לץ

החימת שתהיה עזה ייתר מאיכות ע״ד מחמר וקרא רבה על לולב הגזול
שנהפך למקטרג וקר להטב הפשי׳אחד וכותי כדין שיחד בחיק למה

ולבבי יבין יזהו נענש לץ יחכם פתי ואחרסאחכס פעם א׳כלמת־שתשכילני

שבע המשסה עודנו בחיק העשידוהוא שוחד מאוחר ואס יחזור אל חיק
הדיין הוא שוחד שמר הוא בחיקי מקד׳ שהיה מטיב לו עד כה וירח פן לא

יחכספתי ואז יכנסו דברי מיסריך חלה בלביכיארחה בעיני ובאזני השמע
גע •,ערי

השכלחקחנו לשמור ולעסות כי בהסטללחכם קח דעת

יוסיף עוד (טו)

ועל תג' אמר הל תחוש מן יחת הדל על ידך כי הלא
אם

רב פנינים ביאור מעלי כא

מז

אס הדל איש צדיר^הואי לא יתעצב־ כי שמחה לצדיק עשיתי מכסם כדאס׳

הגדולה כינסחוערוהיה• דכקבחייס זנכוצדקה

אנשי מק דמני דינה שקל גלימח זמר ואזיל בלרחא וחס הוח מפועלי אזן
ירע זיחת וחל תחזש אלין וזהו וסחת׳ לסיעלי חון :או יהיה רגל השלישי

מבטחה של שמיס היא העיר הנז' היא התורה כי היאתבטח ק׳־ומס ואל מי
מעשירים נעשה צדקה וכנזר נזה משה האיש עליו השלים אמור מעתה כי

מהט׳ שים יפרזש עצמו מן דין לפרוש ממנו איבת חשרירשיעיןחלהיס

אס דל ואס ע6יר ועלות אמר שמחה
לאשר הוא צדיק עשות בו משפט
כמדובר נקידס וחס מפועלי און הוא
תהיה עליו חתת אלהיס ו הו ומחתה

(אמר המגיה הקטן צבי הירש

זט' נ

מיחטב פסוק ט״ו וי״ז

נח נמצא להם

פירוש בדפוס הראשון) :
קכח(:יח) הנח

ישרים גדולים ■

קל

מיכהחכס:

(כג)

*

הנה י אומרו פיו ולשונו יראה כפל עניף
אך יזהירעל מותרי מהכל פיו ומוסר

לצדיק עשות משפט וקחתהלפעלי און :טז אדם
תועה מדרך השכל כקהל רפאים ינוח  :יז איש

שהוא

ואומר ישבו
ישר יחוו פנימו
ישרים את פניך חמר הנה כפר לצדיק

כחטאת

ונאשם הוא הרשע כדת

ויבא רשע תחתיו וראה נא רשעת

הרשע כי עס התתו נחשב כבהמה
לכפר בז על הצדיק לז יכנע ולח יבוש
מתנו נהכיר

ערכו ולא

עוד חלא

שנוגד ולא כלבד בצדיק כי אם גס
בישרים הגדולים מציק ולא בלבד
כאחד כי אס נס־ ברבים וזהו וסאת'
ישרים בוגד וחין.צריך לומר להיותו

כלתי משועבד

תחחס

כי

מענה

שכת כארץמדכך מאשת מדומם וכעס :ד אוצר "
נחמד ושמן כנוות חנם וכסיל ארס ;בלענו :כא
נכרים ^יח חכם ויךדעז מבטחה  :מ שמך פיו
ולשונו שמר מצרות* נפשן ::כי זד יהיר לץ שמו
עושה בעברת זדון :נח תאיתעצלתמיתנובי-
מאגו ידיו לעשות  :כי כל־־היוםהתאוהתאוה
וצדיק יתן ולא יחשף  :ני זבח רשעים תועבה
אף כי־בזמה יביאנו :נח עד־־כזבים יאבד ואיש
שמעלגצחידבר “ :העז איש רשע בפניו וישר
הוא ♦כין דרכו :

עצה

אם גס־

לשין וילמדנו דעת

בל יאמר

איש כי שומר פיו ממותרי מאכלות
וחת לשונו מדברי מ!תר את גופו

מחסור אדהב שמחיה אהב ♦ין ושק לא יעשיר :
* יי׳ בפר לצדיק רשעותחת ♦שרים בוגד :י* טוב

מצדיקים כמז״ל

כת הרואה את־הפניס שנאמר*

וכבוד כי הוריד עוי

ובשרו הוח שומר מתקלואי המתרגשי'
מרבוימאכל וגס את עצמו ובשרו

הוא שומר בשמור לשובו מהניע רעית
מרגשת אנשי ריבו

וחבורות פצעי

שומע חרפתו אך את משו לא היה
בזגס על כן אמר שלמה בחכמתו
דע איפה בני כי שומר פיו ולשונו לא

מצרן׳ גופו לבדם

הזח נשמר כי אס

מצרות נפשו כי תמותרי

מאכלות

ישתה אחר יתר תאנת אשר שנא ה
ומשחית נפשו וכן שזמר לשונו כי אין
קצה לנחת המתרגשות מלשון יתירה
(כד)

הלא אין זה

ושמא תאמר

רק המרגיל עצמו בלשון הרע וליצנות

ודומיהם אך אשר כל רשעו■ אינו כי
אס האריך לשוןלהזיד על רעהו לא
ישחית נפשו רק את -עצמו ובשח אשר
יצ׳קלז שכנגדו ,על כן הנני מודיעך

ובהיות תחת ישרים יבגוד בס :
וכו׳ בגמרא אתמיי שאיל רב יהודה לרב יצחק כריה היכי
(יט) טוב

כי גס חת נפשו הוא משחית כי הלא
זד יהיר שיקרא לץ שמו הוא אשר
עושה בעבר זדון גםישאין־כו אלא זדון בלבד וידוע גדר הלץ שלעולם לא

דמי אשה רעה כגון חמך היפי דמי חשה טובה אסר ליה.
כגון אמך ופירש רעה דהוה לה ריתחא וטובה דמיעכרא במלה שנוחה

יראה פני שכינה ונזרם כליה לעולם כמאמר תנחום בר חנילאי *
יאמר שלח בלבד יחטא הזד בדבור כי נס עושה מעשת בעברת הזדון
אץ

חברח אנשים מהיות בחברת אשת מדינים באיזו אמרתי אותה שאחרי
המדיניס עוד לה כעש מתמיד דלא מעברא נמלה זוהו אשת מדינים וכעס

שיבער בו והוא כענין שיכיר כלים בחמתו וכיוצא
שזולת עזן דבור גס יתעתד למעשה :
.
במתאויסלתת צדקה ב סוגים
קלא (כה) הנה

לרצות וזה יתכן יהמר שלמה טוב שבת בארץ

(יח)

מדבר לא זרועה ומשולל

זמקישרחל הקודם יאמר ראה נא כס? קשה אשת מדינים כי

הלח יזתן כופר לצדיק תרשע שיבא רשע תחתיו וכן תחת הישרים יוחן

הבוגד המקבילחליהס וזהו כפר וכו׳ ימשך מזה כי טוב לצדיק להיות
בחברת הרשע כי יכפר בו עליו משבת בחרץ מדבר שאין שם איש לבא

תמורתו

(יט)

עם כלוה טוב שבת בחרץ מדבר מעם רשעה חשת

מדינים שתועלת היותה כפרת עליי י5ח בהפסד הכעס אשר תכעיסנו
הדירה הקלת
קבט (ך) הנה
כי הכעס מביחו לידי חטא :

כדירת נני עוני תקרא נוה והנה ר נס שלחכמים דירתם קלה כגרים
כארץ .וכמה יקרחו תגר על החכמה למען זאת יישכחו מעלת העושר ומה

גס נראות טלפיס לתמר מה טוב לגבר מהעושר כי כו יחושר כחרץ ועל

וזהו עושה וכו'

יש שאין לז

זמתאוה ואומר מי יחן והיה לי וחתנה ויש מי שיש
לו ומתאוה לתת רק שידיו כבדות לעשית שאין תגבורת התאו' סקילת את

ידיו והוא על כי לא הורגלו לתת אס כי האות העצל תמיתנו ,והוח כי הא
ומסכת נתרא

דרבפפא אשתמיט

דרגא מתות יה ו בעא

למיפלחלש

דעתיה אמר השתא אחייב כמחלל שבתות ועובד ע״א ח״ל דילמא העלמת

עיניך מןהצדקה הנה כי המתעצל מלתת תמיתנו עצלותו חך אין זה רק.
כחשר מחנו ידיו לעשן׳ בפועל שהוא הסוג הב (כי) וממה נמשך לו זה
שכל היו' התחזה תאוה שלח מילא האות הנתינה פעם אחת רק כל היו׳

התאוה תחוה הראשונה אך וצדית יתן פעם אחת ובה יורגל ולא יחשוך
מלתת שנית ושלישית כמאמרנו על נתין תתן לו וכו׳ כלומד הרגיל עצמך

השמים כי ירדוף צדקות וחסדים טזניס זמהחכס חשר לא תשיג ידן־
יבצר על כן בת שלמה נטעם שיח משליו להורות כי רם על

ונתק׳תחן פעם ושתים וע׳י כן ולא ירע לבבך כתתך לו אחרי כן (כז)
ולא שעיקר חפץ ה'במציאות הנתינה רק בטוב הכוונה כיהלאזנח

העושר נדר החכמה זישא משלו ייתמר כאלו איש מסנן וחכם עם

רשעיס כמביא חשסתלוי על ספק זדון וכיוצא אס עודם רשעים שלא

כהיל אדם משולל חכמה נעל עושר יתוכחי חכם מה הוא אומר
אוצר נחמד שלח יחסר כלבו מכל טוב העולם הנא כי הלמוד יניאנו

סכו כראוי בחטאם הזבח נחשללחומבה ומה גם בבא הזנח על פין זמה
הקשה לפרוש וזהי אף כי נזמה־ זט׳ זנס בחשבו שע״י הזבח בלי תשובה

לידי מעשה כל מצות ה וגס שמן היא משל חל הגדולה ורבותא כטדע

ראה נא

כי על כן שמןיהמשחה נקרא משח רבותא הכל יש באיכות נזה הקל של

חנם אך כסיל חדס

משולל החכמה

לעומתו משבח את

העושוסבלע־

ומהביל מעלת החכמ' יזהו וכסיל אדם יבלעט (כא) וישחית ויהכיל ערך
החכם הנו' כתו׳רודף צדקה וחהד וכו' כלומר מי כהעשיר כי חיכה ירדוף
חכם צדקה יחס־ כעשיר וימצא חיים נעת*ז ונבא כיבארח צדקה חיים
וגסימצח צדקה מן השמים שאלתים יחנהו ויברכהו בתורת צדקה בלי
מוי שכר וכבוד גס נעה״ו כי יכבדוהו מפני עשרי כלומר ועל כן יפת

כח העשיר

מהחכם לקנות חיי העולם הבא־ (כב) על כן משיב

רוח

נתכפר לו כייותר^עשה לו כהיתר :

קלב (כח) אסר

מה נדלה רעת־איש שומע ומטה אוון אל הדוכר ומעיד כוכים ומהתלות כי
משקעו ומשרשו בשומע ממנו עד נדר שיתמידו כזביו יוחר מהעד כוכים
עצמו כי הלח אחר שעד כזבים ימית ויאבד מן העולם עדין כזביו החים
מףימיסכיאיש שומע אותם ממנו לנצח ידבר ויניד׳ וזן רעה חולה שיהיה

קיום למאי דלא־הזה ממאי דהזה (כט)

ושמא תאמר'ומה יעשה האיש

השומע אס העד כוכים מעיז פצים לדבר כפניו בשאט כנפש ולא יבוש
מלחמת־ מה שלא ראה כאלו עיניו ראו ולא זר כי על כן אינו שומע אומר

בללו ני תזכו ככרו ופל דכריז האמת והצדק על כן הנני מודיעך חל יסית

הקדש ואזמר שיח אני את החכם כי הלח עיר גבזריס עלה חכם זה משה

לב איש אל העזתו כי אס העז

נמקים גבירי כח עיש• דברו ועם שכקשי לשרפו לא יכלו לו ומי זה עשיר
ברדפו ציק" יחסד עלה שמים ולא עוד אלא שיוריד עמו עוז מבטח הכןיר

יטה אזן לדכריוכיי הלא וישר הוא יכין דרכו של עד כוכים כי לאיכצר

?היא היא תורה

שתכלא היא חקות שמיס וארץ לא הושמו כמשה

שע״י

החתו קכסכמז״ל שלמד מעמרס אביו וכמרה ובסיני סרס עלותו השמיעה
פי כל כלליהתורה ופרטיה נאמרו שם והוא לבדו קבלה כלה מאז כמד ׳א

משה קיבל תורה מסיני ועל כן זכה .אל כל הכבוד הזה
מעלת החכם כישלשאלה היו לו בחוש גס בגיף ונפש

הו עליכם לשנתו
כי הלח מצא חיים

<עיר גנורי כח עלה חכה וחיבתם ולס מת בעל פיהם ולא אצלתו אשם

איש רשע כפניו סל חיש

סומעלאעלכן

מהראות צד עקשות כצד מה מת!ך דכריו ואשר הוא ישר יאות לו שיכין
דרכן כי הכונן קלליתפס ולא יפותה לשמוע אלין :

(ל)

הנה

לנח אל הביאור נשימה לב אי זה דרך יעשיר איש
דאוש׳ נחרץ הלח ונס כי הדרוש הלוה ארוך חצלנו

ועל פי דרכנו כשיחה ל3

נקצר ונעלה בו אל סכת הכתובים קיצור נמרץ
אל קצת מאמרי ר״ל המתחלפים לח ראי זה כראי זה

יש יאמר לין מזל

ישראל ווה יסמר האי מחן דנולד נצדק וכן׳ במאדים כז' והכריחו הדבר מן
החוש

רב פנינים ביאור מ׳&לי כא בג
החיש דהא רכה בר חסדא תחייהו רבנן חסידי ׳:זו מר מצלי וקחי מיג רא
זמר מצלי זאתי מיטרא בבי מר שקין הלולי
סיוי־א לכלבי

ובבי מר שקין תכלי בבי מר

ובבי מר גושקרא לקעשי לח שכיח אלא

לאו בז :ק ! תליא

מילתח אלא במזלא ולעומק זה אמרו הכל בידי שמיס כן׳ וגס ארו״ל שתמר

הזח יתברך למשה

בל יתחמץ

על רשע וטוב לו צדיק ורע לו

צדיק ועיכלו

צדיק בן

צדיק צדיק

רשע בן צרי רשע זרע לו רשע בן רשע
זחיך יצדק זה

אס הכל

קלוי במזל

וגס דברי המאמר מניה וביה
כמו זר נחשבו שאבות

וריקה נפש!• לכן על כל חנה בהשלמה בחכמתו לברור אוכל מתוך
כשולת סב ר,יקס ועלהחחד קמר חין חכמה כו' לומר פקח עיניך

לכנו

כי

רשע וטוב לו

זרע לו צדיק בן רשע

לפי הזדמנ 1ת הולדתו ונמוקז עמי כי יראה שני חב י יס אחד עשיר
זחחד רש קו ראיס ,קל ה' והוא יענס ולמה לא שזה לוה זכותו להעשיר

הלא

יאכלו בוסר

וראה כי לא

<.צהלנגדיהוה  :לא סוס מוכן ליום מלחמה
וליחוה התשועה :
 20א נבחר שם מעשר רב מכסחומזרהב
חן טוב  :נ עשיר וך^ נפגשו
עשה כלסיהוה :ג ערום 1ראה רעה מסתר ופתיים

כי הלא בעיניך תביט וקראה כאשר
רצונו יתברך לנתוש ולנתוץ להחביד

ולהרוס בית איש או עס או ממלכי
ושריה והמה חכמי' מחוכמי' ונעלי
עצה ועיניך יחזו כי ברגע קט ן
נסרחה חכמת ולא ידעו עשוק ככוח'
וכיונה פותה חין לב

עכרו

זשכי הבנים תקהינה והוא צדיק
לא הלך בעצת הרשע אביו וגס ראוי

בחכמה

יתנהגו

ויהולן

עד אשר תאמר ז ח העם לח היה רק

עס סכל ולח חנט

סטוכ לא יהיה לרשע בן צדיק כי הזח רשע ימק בעינו ועוד יקשה כי איך

יעשיר חים

חרב לה סיכל עצתם והאביר חכתתס ווהן

אך אין זה כי אס

חין חכמה מוצאת לחכם ואין

יתלה הכל במול והלח אין לחל יד המזל לחייב על חיש חיוב החלטי כי הלחי

תביני לנבון ואין עצה

אמרוח׳לשביד כלאדסלהמלעמגזרתיוהאי דבמאדיסדלהזיאשידדמא

מקבדס מהס וכאשר קדה לקבשלוסבעצת אחיתופל וחושי וממיצח דבר
יבין חיש לחשורו כי גס אשר חכמתו תעמוד לו אל יתהלל בחכמתו וישבח

יוכל לתקון שיעשה עצמו מיהל חז מקיז דם וההיקש בשאר כמז״ל בגמרא

ה כי הוא יתברך

כשהוא לנגד

לקבל מהזולת

לבא חל ישר הורונו מן השמים נתעורר בדברי חליהזא בן

למי

כרכאל חל איוב באמור חליו הן כל חלה יפעל אל פעמים שלש

וכמחמדנז על מאמר דניאל באומרו די חכמתח' וגב ורתח דיליה הוא ונא

 '01לאמר לו חל יקוץ ביזיכחת כי גס כי נפעס הזאת צדיק חתה עונותיך
שבפעם הראשונה הטו ייסוריך אלה והלא כמו זר נחשב כי חמר איוב יאבד

ההצלח לקכס בחכמתו כי אס ה'הפץ דכאו ישיב חכמתו אחור ודעתו

אמנם

שנתנה

והדריכו

לו

להתנהג

יסכל וזהו קין חכמה כוי כמדובר (לא)

בה ולא

חליה

מצי

עצמה

וגס השנית הוא החריצות איננו

יום חולד בו ויקלל אח יומו כי גבר כאיוב לא היה לו אורח כנשיס לקלל

כל מאומה כי הלח

את יזמו מצרתו בלי טעס חך ראה באצטגנינות שלו כי מזלו נרמא נסקו

יזדרז'וחקר ינצח ומה שזה לו חריצ!תו לגלית וסוסו וכלי מלחמתו ולא בחרב

זלהורית נתן קללו את יזמו ואומר מי יתן יקבוהו אוררי יום באופן יותש
כחו מלגזור עליו רעה ואס כן חיפה איך אותי תלה אליהוא בסוד הגלגול

ולא בחנית רק בחלקי אבנים נתנו ה' ביד דוד ועודנו נער לא ראה ולא

הפך מרחת האצטגנינות ׳ אך אזמר כי אין ספק
כדעת הרשב״י
כי זה וזה נזרם ויהיו לחחדיס כי הלא ברצית ה׳ להשיב הנפש החוטאת חל
העולם הזה לתקן את אשר עותה הלח ישקיף וירא איזה הדרך ישכון אזד
תיקינו לעומת שבא

ידע חריצו' מל חמה ומה שזה לחיש מצרי הכנת וזרזז כלי מלחמתו ובניהו
בן יהוידע הרגו בחניתו הנה לפנינו כי החריצות שק?־ וזהו סוס מוכן ליוס

מלחמה מזורו ומוכן מבעוד יוס ואחרי כן ולה התשועה מתייחסת ולח
לסוס ורוכב! כי כמה פעמים רוכב הסוס לח ימלט נפשו כי אתשכנגדו
יושיע י־'לל בהילולא בכח כיחס ברוחו יתברך :

לתהןחסקשר חטא על הנפש היה מפאת חהבה

בתענוגים וישמן ויבעט מרוב כל רפא ירפא כפעס הב בחסר כל על כן

תראה כמה פעמים ראובן משתדל ־ זח" יאכל וחד

( 00א) ^0^1

בראשונה תם וישר ירא אלהיס ולא השיגה ידו לחונן דליס כאות נפשו כי

תאמר חס כן חיפה אחוז מזה והוא הס,ברא
השלישית שהוא יתברך המוריש ומעשיר
לאדם לפי מעשיו ובזכוחא תליאמילהא ולאבמילח גס היא לח תהיה

נפעם הב' בא יבא ברנה במזל עושר לפזר ולתת צדקות אהב בפעם

משתי ראיות אחד כי הלא ר זיכו

נבחר שם מעושר רב כי כמה פעמים

הראשונה יההיקש בכמה מיכיס ממינים שינים מסחעפים בבחינותיהס
על הדרך הזה קנצי למלין כי על פי מעללי איש בפעם הראשונה חרס

נראה בעינינו בחר ה בבעל שס טוב מבעל הץ כאשר בחר באהרן ולא
בקרח בעל עושר רב ורבים כחלה וקילו תאמר שחק עישר ניתן רק על

יולד במול יוכל לתקון על פי גזרתו השר עוהו בראשונה והלח זה היה

ידי זכיות אס כן בעל עישר רב הוא בעל זכיות מרובים וההפך ברש ואס

עניןאיזב כי ראה באצטגנינות שצו שהיום י־לדכי גלגל רעתו ולח הנין כי

כן איפה למה לק בחר ה' בבעל עושר רב שרבו

יביאהו ויטעהו הוא יתברך במזל עוני לענית נפש ונהפוך הוא חס היה

מה יצא הדבר לתקן את אשר עי ת בפעם הראשין יוה מאמר חליהוא

והוא רש שיורה שנתמעטו זכיותיו וכשמי לא כן הוא חך אין ספק שחק

באמור אליז הן כל קלה יפעל קל פעמ ס שלש לומר כי על פי הקודמות

העושר הוראת

נולד במזל ייסורים אלו גס כי זך וישר היה נפעם הזאת וזהו הן כל וכו'

שנית והיא ראית רבותינו ז*ל

כלומר ולק לא תקלל יומך יבזה צדקו יחדו כל המאמרים הנוכרים שהן

הס הדברים הנאמרים באמת למרע״ה כי צדיק

ורע לו צדיק בן רשע

זכו' כי נפש צדיק הלוח הנה בחח ונחיתה ואשר לא כזב עשתה ועתה שבה

זכיותיו מכבעל שס טוב

זכזת דלאו בזכיתא

תלית מילקא

:

ועור

ראיה

שנראה בעיננו ת רי רבנן חסידי דליכא

אין תוכו כברו דהא מר מצלי וחתי מיטרא

למימר דילמא חד מינייהו

ומר מצלי ואתי מעזרא ששניהם בוש ימס חן בעיני ה וכבי מר סמירא
לכלבי ובבי מר גושקרא לחינשי לח שכיח וזה חמר מכסף ומזהב חן טוב

לתקן חת אשר עותה להצרף בכור עובי וזהו צדיק בן רשע כי הצדיק חזה
בן לרשע ההוא יקרא כי נפשו חלק מכל נפש הקודמת ולא כלה כנודע

נושק חן בעיני היוצר בכל קראו אליו קירא ל .לוה ויענהו שהחן ההוא טוב

יעשה כי יקום אל

וחף על פי כן הלח נראה

ולא תחסר שאס

לא כן יתרוקן

הגוף הראשון ומה

וכו' לומר הנה אין ספק

שחס חיש חחד ככף וזהב ירכה לו ונגד פניו חיש

לנעליו והוראת זכות מהכסף והזהב

(ב)

להחיות מתים אס לא נותרה בו נשמה ועל הירך הזה בשלש החלוקות

שבחן׳הנז' עשיר ורש נפגשו

הסתרות והוא מאמר לאו בזכותה תליא מילתא אלא נמזלא כי לח בוכות

ומר מצלי וכו' ואף על פי כן אחד עשיר ואחד רשואלובזכותאתליאלמה

שזוכה מייס הולדו תלויה טובתו בעולם הזה אלא במזלח חשר הולידו בו

לח יעשיר ולא יקים חילו של רש כמרעהו הנה לפניך כי לחו כזכותא תליא

הוא יתברך על פי מעשיו הראשונים והאי מאן דנילד במחדיס לפי מעשיו

מילתח ואס כן חיפה

הראשונים הביאו האלהיס בכף מאזנים אס לשפוך דם או למול את הבנים

טובו בעולם הזה

למען צרפי בפעם הזאת בהטיית

בו ויהיו לאחדים בחן מר מצלי וחתי מיטרא

למה יעשה כה לעבדו העובד אותו כי יגרע מצד<ן

ונתנו לרעו בהיות כי שניהם

כאחד טובים לכן אגזור

בחירתו לעומת אשר היקל לשפיך דס

אומר כי עושה שניהם ה והוא כי הוא יתברך מתקן שניהם ואומר עושה
לשון תיקון כד״א ויעש אלהיס את הרקיע מעשה מקשה ורבים כהמה

לולא קצרה ידו ועתה הביאו במזל תעזר בחירתו לטובתו עזר מעט כלל

והענין כי הוא יתברך יכיר מעבדיהם אשר קדמו בפעם הקודמת ועל פי
מעשיהם כחשר נורה חכמתו יתברך לשיב להביאם פה שנית לגמור

הראשונים *וחושב מחשבות להביאם במזל ישפיט על איש ועל אדם דרך

תקונס ראה והנה תיקון נפש הראשונה הוא העושר ותיקון הב'הוא
העוני והולידם במי ל הגיזר שבע לעשיר וריש לרש באופן שעושה ומתקן

בראשונה וההיקש בנולד בצדק כי ידע אל שהיה לבו נודבז לעשות צדקה

הדברים כי גס כל מעשה המזל פעל חל יתברך כי הוח יכיר מעבדיהם
ישכון חור להשיב נפש באיפן שבתזלח תליא מילתח והכל בידי שמיס

אין חנמח וכו'הנה כנגד ד׳ בניס דבר
ונבואה אל ביאיר הכתובים :
שלמה זה יאמר החכמה תעוו לאכס למלח ספקו ולהעשיר כי בחכמתו
וריח מבינתו יבין יבחין אל מי מסחורות •פנה ובחכמה יבנה בית וישתכר
המשתכר וזה יאמר לא וו הדרך כי הלא לא לחכמים עושר ולא לנבונים

שניהם ה׳ בדברים הפכיים
מחוליים ויצוה להאכיל

אי^ויצועליו

בחליו כי

להרעיבו

תועלת

כאשר יקרה

לרופא ירפא

את ב אוהביו

לוה להחזיקו ולהרעיב לוה כי הנה לא משנאתו

כי

הלא גס הוא

האחד לפי

אהובו

חלין ומזגו

אך בחכמתו הבין

לאכול

לשבעה

לחם אך החריצות וההשתדלות הוא העיקר כי על כן יורדי הים באניות

חולי השני יחות ישמור לפיו

שמנו עשתו ויעשירו מעשרה בטלנים אשר היז בעיר זזה יאמר לא כדברי

מ אמרם ז״ל לאו בזכיתא תליא מלתא אלא בעזלא ככתוב בהקדמה

ולפי

מחסיס כן הדבר הזה כמדובר וזה

(ג)

כי לא לקלים המרוץ אך בזכזתא תליא מילתחואשר

ואס יאמר חיש אחרי שמהכרח הנזכר מצאני ראינו ילאו בזכותא
תליא מלתא נסכים ונאמר כי הכל תלוי בחול לפי מקרה והזדמן עת

הרשע ואנחנו לא נדע ווה יאמר לאו נזכותא תליאמילקאאלאגמזלא

לידתם אס טוב ואס רע ולא מה' יצא הדבר על כן בא ויאמר ערום ראה

זה ולאכדבריזה

נראה צדיק ירע לו או הפכו ה יראה ללבב כי היא  .ידע את הצדיק ואת

רעה

רב פנינים ביאור משלי כב

מח

רעה וכו' והוא לומר פקיז עיניך וראה כי לא בהחלט נתכנו ה ניד המזל

נעוש׳ כי כמה עשירים לבלתי חסור מעשרם לא יגעו בו יד להמלטכי

והמופת כי הלח ניד כל אדס להפכו ולהמלט ממנו כענין

תחוס עינו על ממונו ולא יפזר יתן בעתו אך ושר הוא ערזס הוא לבדו

זוס לך האות

בצפת ישראל ממצרים היה כוכב המורה רעה נגד פניהם והיה גוזר דס

וראה יהושע

והיפנו לדם כרית

ואמר היום גלותי

מעליכם וכן נגמרא דמאן דנזלד
נמולח דלהזיחשידדמא יכול להסתר

יעשה בדעת ולא רבים יחכמו

רעה ויסתר ואחד קראתיו אך ופתאים חין צריך לומר שלא נשמרו כי אס

ונענעו :י עקב ענוה יראת יה1חן1שר וכבוד

מרעתז זלמהזיעוהלא או אומנא הנה

וחייס " :צניספחיכוכדרףעקששומרנפשו

המול מרעה

כי נידו להפך שפיטת

את חרפת מצרים

לטונה וכן שמעתי דימה הראב״ע ו״ל

ירחקמחם :י חנךלנערעל־־פיךרכוגםמ־יןקץ

ירוץ לאורך

לא*יסורממ:ה :י ן^1ירבךשים ימשול ועבד טח

הדרך ונדרך אנשים שטוחים ארכס
על פני רחנהכילא ינצרמהזזיר

לאיש מלוח :י׳ ןורעיעולהיקצור״און ושבט עברתו

ענין

אל סוס

המזל

כן הדבר הוה הגלגל

גס בעשרם עברו עבירות בגאותם
ונענשו נמצא עשרס לרעתם ולא
לד) וגס אל חתמה על
לטובתם

הנעל חן אם דל הוא שהיא רעה חולה

יהיו כל ימיו מכאובי ענוי כי הלא
לטובתו הוא כי בזה יקנה אושר מופלג
וזהו עקב ענוה כוי
הנמשכת
יקנה יראת

יכלה

למלט נפשו כי יקז׳ויסתר טרם תשיגנו
מרוצת הסוס

לעשות כן כי חס חי מני

אלף וזהו ערום

כיעקבהענוה

בעניותו
באיכותו
ה׳ מושרשת בו וגס

יגלגל וגזרתו תרוץ על איש כגבור ועד אשר לא יבואו ימי הרעה יוכל איש

עושר וכבוד וחיים כי ע ׳י העכוה
ויראה אס יעשרנו ה׳ לא יירא מהיות עובר ונענש כי ע״י מדת ענוה אשר

הריגה לנריתמילה

קנהכשנכנע בדלותו יקיים את התורה מע שר ולא יבעט וזהו עושר וכו׳

וההיקש בנולד במאדים שיעשה עצמו מוהל קודם שתקדמנו מדת שפיכת

והוא מאמר התנא כמבואר אצלנו כל המקיים את התורה מעיני סוסו

אשר ישית עליו

לקיימה מעושר כי למה שנכנע בעוני גס כי יעשיר אחרי כן לא יתגאה

הוא יתברך בתורתו באומרו למה אמות ונולדתי במאדים וזה פריי להרוג

לבעוט רק יקיימנה אך אס מבטל חת התורה מעושר סופו שגחות העושר

מלהפך דם נפש

חגרוס שגס אס יעני לא יספיק העוני להכניעו לקיימה רק יבטלנה
מאשר נדבק בו רוע גאוה בפשרן (ה) ונתן טעס אל אומי שע׳י ענוה

להמלטממנה כענק היום גלותי זכו׳ ששינו מדם

דמים ובגלל הדבר הזה לא ינקה שופך ד ס החרס מכל

ולאברכי תשובתו בצדו

שאין המזל מעכב הבחירה

לדם ברית או הקזה או טבחא וזה יתכן הוא מאמר הכתוב ערום ראה רעה
לוע בעיניך תביט כי אין מקר׳לידת איש בתנועת מול פלוני מחייב גזרתו
כי הלא אשר הוא ערום

ראה רעה בשפיטת מזלו

ונסתי ממנה כענין

הנמשכת מהדלות יקנה עושר אמתי ומתמיד ואמר שע״י ענוחנותו אשר
קנה לא יטנו עשרו אל עקשיזת גאוות י ורעות

הנמשכות לבלתי ישרים

ניוצאי מצרים שנסתרו מרעת המזל והיפכזה לדם מילת או חס נולד במזל

בלבותם וז״אצניס כזילומ׳למה עקב ענוה כוי עושר וכוי כי הלא צנים

וההיקש בזה

פחים שבדרך עקש הס הטיות רעות המתרגשות מהעושר האיש תזה
שומר נסשו ירחק מהס באופן שלא בעושר יפסיד כבוד וחיים :

שהיה שופך דמים

זפתי׳

ובוחר להיות מוהל או טבח או מקיז דם

השר לא נסתרו עכרו ונענשו

עברו ושפכו דמים אס נולדו

כלומר אס בפתיותס שלא נשמרו

במאדים וכיוצא אין להם תוחנה

מהעונש באוערס מזלי גרס כי הלא היה

יכול

להפטר

נ

יאמר צנים וכו' לזמר הלא כתבתי לך שחשר לו בעקבות ענוה

או

להסתר ממזלו ולהפך

גס יראת ה ירא תמיד שמא יגרוס החטא שיקנה עושר פירות
ולא ימנעו ממנו הוא יתברך לכל ישמן ויבעט ויאבד חייו כי אס

הגזרה כמדובר על כן נענשו על פי התורה וזהו עברו נענשו אס כן איפה

מעשיו

כמעשהו בפעם הראשונה יביאהו ויטעהו במזל הגוזר עליו הנאות על פי

יקנה גס כבוד וחיים .כמחבר בדרך הראשון ושמא תאמר בלבבך מי ומי
יגיע אל עקב ענוה וכו׳ והשטן עומד לשטנו תמיד ולהטותו אל דרך רעה

אלא

לתמלט ממנו כי דע איפה כי צנים כוי לומר הנני מודיעך בני

כי הכל מאתו ונידו יתברך כי גס כל מעשה המזל

הין ספק

מעשין הראשונים

ממנזהוא

כמדובר שהיא כוונת אומי ז״ל לאו בוכותא וכוי
והנה עדיין לא הטהרנו בשלמות משאלה זו

ומי יוכל

כיהלאיש

שאין הלאות והעמל והטורח רק אלהשגתגהינס אך הכשרון הוא הנקל

פעס או שתיס כי

להשיג כשזכה ונחת כי הלא אין לך עור עכירות ומעקש דרכיו שלא יחיה

חדשה למה יהיה אחד עשיר ואחד רש ושניהם כאחד טוניס כי בהס תגדל

חיי צער ויקרוהו מקרים רעים ומכשולות אין מספר כאשד נראה כגנבים
או שודדי לילה שחידד שינת מעיניהם וירוצו ויגעוובאישון לילה ואפלה

במזלא

(ר)

תשובה לאמר

הכה טוב דברך על נפש באת ונהייתה

עתה תשזב תבא במזל מתייחס אל מעשיו הראשונים אך אשר להם רוח
השאלה מנרשע כי גס כי ייטב לו הלא תשובתו בצדו
אל פניו

ישלם לו על כן אמר עקב ענוה וכו'

כי לא יאחר לשונאו

לומר עוד יש בחינה שנית

והוא כי הצדיק אשד גדל טוב בחירתו שאף אחרי קנזתן

מדת ענוה אשר

היא סוף הכשרון עודנו ירא תמיד שמא יגרוס תחטא כמדת יעקב אבינו
ע ה והזכירה התנא באומרו ומלכשתו ענוה ויראה שאחר הענזה עודנו

ביראה שמא יגרום החטא ששגג והוא לא ידע לאיש כזה יעשירנו מלכו של
עולם בעולס הזה ופרי

מעלליו יאכילנו כי לא היה פחד פן ישמן ויבעט

כי הלש יראת אלהין גדול בקרבו לא ימעד וזהו עקב כז'

לומר מי שאחר

עקב וסוף ענוה תהיה לו יראת ה יהיה לו עושר בעה״ז וכבן' וחיי׳בע"הב

(ה)

ולח יירא מלילכד בפח העושר המחטיא את בעליו כי לא עקש

הוח להטות

מני הרח רק עם הישר הולך ביראת ת' כל היום

וזהו צךס

כז' לומר היות העושר הנז' צנים פחים הוא בדרך עקש .אך שומר נפשו

כאיש הנז' ירחק מהם כי תוכי יאכל קלפתו יזרוק אך אשר לא ירחק כמוהו
לא יעשירנו המלך הקדוש פן יעקש דרכיו וטוב לו למלא נפשו בע לם הבא

יעלו חומה ואס יורגשו יאחזמז רעד בורחים וקופצים

במר נפשם מגג

לגג ומאימת מארב חצריס יפלו בנופלים מקיר החומה למטה לארץ ויברח

בשברון מתנים

ואסיסובו עליו רביו

יפלחו כליותיו

ואס יתפשוהו חי

כיוצא בהס מחנה אהבים שומר כשף

בשלח יעבור ומורם מהם

לאמר

לא תשורנו עק וחדד שנתו מעיניו לבו יחס כתנור ומתחה לק ימצא ואס

ימצאוהו השומרים יכוהו יפצעוהו הכה ופצוע ואס היא בעולה בעל ירב
לה הבע{ אס האיש בביתו יכהו ארצה ולא יחמול ביום נקם או אס יפגעו

בו מאהביה הראשונים
לחס וההיקש

בו' דרכים בחרב יצאו לקראתו זולת בואו עד כנר

בהולך רכיל וכעל לשין הרע

חיש ריב ואיש מדון

לכל הארץ ויבזוהו

כי ישנא כעיני כני אדם וי :י

מנוחה ידריכוהו קנצי למלין

כי

העקשיס ילאו וימצאו צניס פחיס ומכשולות רכיס באופן שיקר וקשה הוא
להשיג גהנס ־ חך כהתכבד חיש ושכח

בביתו וכשב ואל תעשה

מתרחק

מדרך רע ומלדבר שרה וממעשה הרעה הולך לאטו בדרך חמים וענוה

צדק אז הוח יתברך

מקרכו לידי זכות ומצית ויעשם בשצף קצף

ולאות

(א) אי יאמר נבחר כוי להורות כיאין

ועמל יורש גן עדן לין חנשי לבב יודעי דעת חנה יעיכו ירושת ע'ה בשוכה

העושר שלמות שיבור לו האדס להשתיל עליו הפך פניית ההמין יזה אמר
נבחר כוי לומר נבחר להמון שם מעוש רב עם ש^עישר טוב בעיניהם ואולי

ונחת בדרך ישר לפני איש בעד דרך עקש מלא ק:ציס ודרדרים ומפשילות

כי ירעב בעילם הזה •

בעל השם

לח כן לבו

חן בעיני אלהיס

ב

אך מה שהוא טוב

כי בזה יבחן כשרותו

מהעושר באמת

הוא המשיג

ומה יקרה מעלת רחמנא

בן

דוסא מוצא קן בכל קוראו אליו יתברך מכמה עשירים בעלי ש 0טוב אשר
ישיחן לכך לומר אס
ואל
(ב)
לא ישמע במרוס קולס כמוהו *
חפץ בי ה׳ בעצם

למה לא יעשירנו והלא רוב בעלי חן אך דלים המה

כי הלא נגד עיניך שני טעמיס שתשקיף זתרא כי אין העופר אושר .א׳

כי הנה עשיר ורש נפגשו בדרך כל הארץ
בשווי א'ערומים

כצאקסמבטן

ועוד טענה שניה כי הלא לא

הוא המות

אמס ואס כן

ע״י בחירה ישיגנו

כלומר נפגשים

מהיתרון

ליה מזה

כי עשה כלס ה' מאתו

יתברך מוריש לוה ומעשיר ליה ואס כןהעוש׳ לא יתייחס שלמות אל

האדם (ג) וכי תאמר

אין מספר

לבח לרשת משכנות גהינס וזהו צניס פחיס

ומפשילות הלא

המה בדרך עקש אמנס אשר הוא שומר נפשו מדינה של גתינס
בעמל וכעס פי הלא מאליו ירחק מהם :

קלד

(ו)

לא ינצל

אל תחנוך את הנער אחר שיושרשבד,רך נערות

אמר

ועקשות רק עודנו על פי דרכו טרס יכנס ויחזיק
בתוכיות דרכו חך בהיות על פי דרכו

יזקין לא יסור ממכה
למדתיך

אל תעש

:

כ

או

עיקר מהעושר

במועצות ידעת בדרושים

יושרש

בחנופך עד גדר שגס כי

יאמר נמשך אל הקודם
והעמדתיך

הנה עד כה

במוסר השכלתי זאת

נכוחים למבין כענין עשיר ורש כפגשו כרבה

ורב חסדא ודומיהם ובדרוש דרך שפיטת המערכות אך כל זה איננו שוה
לחנך כלמוד זה איש את כנו והוא נער " כי הנער נער מלהכין והשכיל

טוב הוא העושר כי בו ימלט איש

בדרושים האלה על כן אמר הלמוד אשר למדתיך לההביל העושר חנוך

ומכמה מאןרעו'שבידי

לנער גו ונס כי לח יבין בדרושים הנזכרי' חנכהו על פי דרכו דרך פשטיי

ועל כן לשלמות יתייחס וטוב לגבר

וחושיי מתקבל משולל עימק ואל תאמר הלא טוב אאריך לו עד יגדל ויכין

ישתדל עליו אולי יוכל הועיל פנה אינך אלא טוע׳ כי הלא אין זה תלוי

בדרושי תבונה ואז טוב לו כי הלא מוסר הנקנה בנערות הוא הנשרש בלבו

מרעה כי צדקה

אדם מה שאין כן

בלבבך הלא

אשריהן מעשרו תציל ממות
אשר יחסר ממנו

עד

רב פנינים כיאוד משלי בב
סד כי גס כי

.
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------

׳*׳לו

יחשבהו למחניף

׳ו׳1ע׳4

ט יראה שאוהבי עשיר רבים והכל ישישו כי ימצאו חן בעיניו ועל פיו יצאו
זעל פיו יבאו עניי עמו כמתל עליהם גס כי אחד הוא והמה רבים ומה

בעיני הכל מפחת טוהר לבו (יב)

כהלכתו על פי

הן אמת כי

המתחכל ויסלף דבריו' עד יובן אשר

עשיר ח ברשיס רטס ימשול עם שלא

^כקנתןמלחמ׳ךלךל:
יכלה :ם
י גרש לץ ויצא מדוין רשכת דין וקלוץ־-יא אהב טהר׳
לב חן שפתיו רעהו מרך :יג עיני ץ7וה נצרו דעת
רסלף דברי בגד :יי אמרעצלארי כחוץ כתוף
רחבות ארצח  :יי שוקה עמנןהפקרות זעום
יהוהיפול־שם :טי אולת קשורה בלבתער שבם
מוסתרחיקנה ממנו' ׳ 0י 5שקדללהרן1תי1

יתנה אותס יסזרז אל משמעתו ומה
גס אס כסף ילזה כי וענד לוה

לאיש מלוה

חך בני פקח

(ח)

זה יתעתד

עיניך וראה כי לעומת

העשיר כטבעו לרעה רכה כי ישתרר
על אנשיס ולא במשפט

ויהיה מעול

וחומץ ומהיותו ז רע עילה וירח שהוא

יתברך מאריך לו

ויקצראוו

יצמיח

מחשביתיו ומעל מעל כה וכחש כמאמ

הכתוב פן אשבע וכחשתי באומרו
כי אין דעה בעליון חלילה ועל כן לא יפקוד על העולה וזהו וורע עולה
רודה עניים בעברה הוא יכלת ועון עצמו לח יכלת

ואמוד לו טוב עין כן'

אין זה רק לטהר

כי גס שבט עברתו שהוא העושר שבו

יקצר און ועוד לו כי לא יחיל טובו

הנפקת מיצרו בעשרו אך לעומתו יש קונת

(ט)

מפיו דברים שלא רצה לדבר כי ירצה
לדבר דברים לחפות בגידתו ויסלפס

הוא יתברך
ובשפתיו :

מאמר

לפי רוב ממון

גדר שאוי לנופל בלשונו כי ידבר עליו זרות עד ימאס חייו ט יהיה בודה
מלבו על איש ריבו מהתלות זרות ודברים מריס ומארריס מנפש ועד מד

ממנו יקח ויחלק קצתו לדל

וזהו שוחה עמוקה יהיה פי המדבר זרות כנזכר עד שועוס ה יקרא אשר
יגול שס ט אשר הוא טוב בעיני ה לא ישלישנו שאלתים ליפול בשחת לשזנו

אשר כותר
שנתן אשר
נתן מלחמו לדל שבעוד לחמו שלם נתן ממנו ונשאר לו ולא
נותר
זן
לו אחרי אכלי בחופן שעל ידי למוד זה הנרגש ופשטיי שיערב לנער לאחוז
לאקוז
יאמר מאמר התנא רוצה שיתנו אחרים והוא
ג או
בו יאות לחנכו :

ולא ירשת אך אס אזלת הנזכר קשורה

בשלו והוא כי ממון אחרים הנותנים יבורך ושל עצמן
ברכה משלו וזה יחמר^ווב עין להטיב

לעני בעין יפה הוא עצמו יבורך חך בזאת שלא יהיה טוב עיצו לעני מנכסי

כי אז יבורכו האחרים ולא הוא כי עינו רעה

כשלו וזהו שאמר כי נתן מלחמו לדל ולא מלחם זולתו ן

קלח

מעשה בר מחיר ששם שלום

בין פני שכנים שהתמידה מריבה ביניהם

ימים רכים ואח״כ שמעיה לקליה דשטן דהוה אחר

והדבר הקשה הוא על איש ועל אדם כי בתכונתו הרעה אחז
בלב נער בשבט תכנו כי שבט

מוסר ירחיקנה ממנו ג
כ (טז) עושק יוכו'שנים הס החושבים להרבות לעצמם ומחסרים אך

לאחד יקל לתת חואנת דבר להטעות יצרו מהשני א׳
העושק את הדל כ הניתן לעשיר למען ירכה לו העשיר תמורת מתנתו
אמר כיהנה עושק דל ימצא יצרו תואנה שעושה להרכות לו אך נותן
לעשיר אך למחסור כי אין הדל נחשב בעיניו להרס׳ לו על קדימת מתנתו
לן כי יראה לו שהכל חייכיס בכבודו ורב טוב לדל שהעשיר לקח מידו

אומרו ויצא הוא בלתי צודק כדכר שאין כן רוח חיי©
אמנם לבא אל הבאור נזכירה מו״ל בשחיטת חולץ

(י) חנוז

החכם אתמה

ממי שיקנה

אמר מי יתן והיתה רעתו עצלותו לבדה אך גס ילמד לשונו לדבר זרות עד

קחלה ואחרי כן לה ולבנה למען זכות אותת במצות כתקנה כן יאמר כי

אחרים שיתנו והוא לא יתן

ב

(יא)

או יאמר

אס יצאתי השדה ארי בחוץ ואס אנוסה מפלט לי
לרחובות קריה גס שס אירא מחרב אנוש פן בתוך רחובות ארצח (יד)

רק לפי טוב העין אשיי

ומת גס חם ירמיז מחמר אליהו חל הצרפית שתעשה לו

לא יחן עינו רעה

ויגלה

רעתו

בשיו

לב חן שפתיו ומתק לשונו כל כך יועיל לו

י (טו)

לא כן וזהו עינו רעה בשלו שמונע

ויסלף דברי

בוגד כאופן תובן כי חניפותו לא מלבו ולא ישמעו לו כמפורש בקודם :
עצל כי לבל יצא מתח נחס ינחש סבות זרות לאמר
קלו (יג) דרך

אוכל במה יזכה להתברך

וקצתו לעצמו ט חל זה יביט הוא יתברך לברכו בחמת מהעשיר אפר יש ויש
לו יוקר מלחמו

כונתס

בוגד שמוציא

עולמו בו מכבד ה מהונו׳

יתנהו בעין יעה ונס שימצאון עשירים יתנו נס הס בעין יפת איןלהחזיק
לו כל כך טובה שיבורךנאמת כאיש הרש אשרלאנמצח אתו כי אס

הלחם אשר הוא אוכל ומאשר לו עין

יתנכלו כדעתם

להשמר

בל תובן

הנער הלא טוב דברך על׳

בו והוא רחוק מצדקה כי אין כל מאומה בידו אףאקה אמור לו דע איפה כי

טובה

בלבות וכליות נצרו דעת

אינו טהר לב יועיל מתק לשונו כי אדרבה עיני ה' נצרו דעת ויסלף דברי

עושת צדקה בכל עק ועל ידי כן יברכהו עישהן ויריק לו ברכה עד בלי די
אך אשר חין לו כסף כי אס הלחם אשר הוא

בני אדם גל

עבדים מהונו ולא; יקנה כני חורין
במחק לשונו הוסיף שלמת בחכמתו כי
לב כי אשד מתוקה לשונו בזיוף לא ישמעו לו ווה חמר

אוהב חת הבריות שהוא טהר

וגמור החנוך

בלבו וזהו עיני ה׳ אשר המה משוטטות

עד שרעתו יתייחס מי שהוא מלך אשר הכל יהין לו לעבדים ט איש זה
כמוהו ישמעו אליו זישרתוהו על מתק לשונן (יב) ואל תאמר שגיס אס

לומר אס אמור יאמר

חין הברכת מצויה בנותן צדקת

ואס ישיאך לבך לומר אולי בוגד הוא

ואפר יאמירני' למזמה דע איפת כני כי ברית כרוחה לבוגד שלא יבצר
להוציא כפיו דברים תוכר בהם בגידתו ותגלה רעתו כיה יסכל דעתו

גס הס כסף ילוה למו ט יהיו לו כעבדים על כן גס אתה תנכהו ואמוד לו
דרכו

כי לבן יאמר לו כי יושר צבו אמריו

כי גדול חן שפתיו

ויי דאפקיה ר מאיר

מניתיה דההוא גכרא הנה כי כמקים מריבה שם הרגיע שטן ומצא לו חנות

כי שם כיתו עוד שנית ידענו כי גס שהשטן הוא עיקר המדון והמחרחר
אותו לא יבצר מלבקש לו איש כלבבו לבער אה האש כי יתלבש כו כאשר
עשה באבינו הראשון שנתלבש בנחש כמז״ל רכב סמאל על נחש כרוכב על
הסוס וכן בעגל נתלבש בערב רב כן כי ינצו אנשים אס ימצא בתוכם איש

לץ בטלן משולל עסק קורה יעמל מלאכה בו יתלבש השטן ויהיה האיש
ההוא המוציא והמביא לשון הרע ורכילות עד יחמו כתנור וחין מכבה עד

3
מה

אי

יאחר עושק דל חושב שמחסר את הדל ומרכה לעצמו ואדרבה
הוא לתרבות לן לדל הנזכר לבדו שמן תשעים ירחמוהז תמורת

שניטל ממנו והותר ומה גס

חסרונו

:

אס משל עושק ימלאו חסרונו

סכת רבויו וכאשר יש מחסר והיא סכת רבויו

נמצא

כן יש הפכו שנוח^יי

ומרכה והוא סבת חסרונו וזהו נוקן לעשיר שנוחן בקורת מתנת וצדקת
לזה רנויו אך למחסור כנודע שמי שאינו צריך ונוטל אינו מת מהזקנה על

יצטרך לבריות( :יג) עור יתכן חמר עצל וכו* ידבר על המתרחקי׳מלמוד
התירה ומקרה זת בלתי טהור יתרה לגדול ולקטן לגדול לעצלותו והנער
מאולת קשורה בלבו ומה יענה העצל בחמור לו מת לך נרדם מעסוק
כתורה יתאנה לאמר ארי כחוץ כז׳כלומר הלא טוב טוב אשא ואתן כאמו ?ת
מעסוק בתורה כי הלא לא ימנע או אעסוק כפשטה זחצוניותת או אעמיק

דר שגס כי מדת הדין יפגע בס לא יסורו מלהקל איש בכבוד חברו ומה
ו־גס אס יאמר לו הלא מן השמים הוכיחוך וכן ישיב אמרים מי שנאמר לו

ארחיב בפנימיותה אסכחצוכיות ארי בחוץ

כאופן שעוד תוסיף מדת הדין לעשות דין עליהם והס יוסיפו בקלון איש

יטרפני כי אראה דברים אחשבה היותן כפשוטן כענין עיני ת רגלי ה
נעשה אדם לשון רביס^כיוצא ־ ואס אכנס בתוכיות הרחבתה זוהו בתוך

על רעהו אס כן איפה מת תקנתם של אלו אחר שהשטן קנה לו שם בית
דירה מבעיר את האש ועילה ומקטרג עד יפעל הדין כהס וחוזר וגורס

קלון עוד כאמור על כן אמר שלמת גרם לץ הוא המוליך ומביא בינך ובין
רעך ובטאו ברכילות גרשהומלפניך זמשכונחך אס הוא גר אתך ונמצאת

מחריב משכן השטן אשר ישכון

שהוא עיקר המדון ומציאותו
הקלון הנמשך בפני
אמריך

הלא

ואקרב

כי לפעמים

לחרחר הריב

וישבות דין עליון

בבי אדם

הודעתני

ואז ויצא מדון הוא השטן

כמדובר

את מי

אקרב

איש

אגרש

שהיחל לפגוע בכס וגס

(יא)
הודיעני

בהראותו

סימני

ואס השיב
אח מי
טהרה

אבחר
בפין

ובשפתיו יככדני ולכו רחק ממני על כן אמר חהב טהר לב וכוי לומר דע

איפה כי האוהב שהוא טהר לב ת יתן חן בשפתיו שיכנסו בלב השומע ולא

יחשדהו למחניף כי מטוהר לב יצאו דבריו ועד לב השומע יכנסו טהורים
אמרי נועם ויהיו לחן גס כי מזולתו היו
תן שפתיו הוא

עד

קרוא את רעהו

נראים חנופת וזהו אהב טהר לב

אנוש כערכו מלך ויהיה לחן (לא

הוא הפשט החצוני

ואולי

רחובות לא תהיה טריפתי מסופקת כענין ארי בחוץ שאפשר יטרפגי
או יניחני

אך ודאי ארצח כי אתעתד

להעמיק לפי שכלי ואגב חורפי

אשגה כעקריה ואחייב את ראשי למלכו של עולם חלילה הבה אלה דכרי

העצל ((יד) אך לא כן כדיו כי הנה שזחה עמוקה שכפי זרות הוא העצל
המדבר ורות חלו שמתיירא מלנפזל כשוחה עמוקה אשר דבר לא יפול כת
ההולך בתומו כי ת׳ יהיה עמן חך זעום ה הוא הרשע יסול שס כי ישרים

דרכי ה וצדיקים ילכו כו' ופושעים כן' ולכן מה יתאנה העצל ילך בתומו
ואחר אומרו תוחבת
(טו)
ולח יירא חך עצלותו תביאנו לדבר כה
העצל וכטולה חמר תוחנת תנער והוא כי הנער נער ולא יבין לחפש
תואנות כגדול אך יאמר מה בצע כי אעסיק כתורת ומי יתן והיה אכי
שומר לעצמי ללחם ביתו מה שפורע למלמדי או יתכנו לי ט נער ודל אנט
וחולי המלמד עשיר ממני נמצינו חני והזח עושים שלא כהוגן המלמד עושק

אותי

לתרבות לו ואני נותן לעשיר

וכל זה אך למחסור

אמר כי חולק

קשורה כלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממט כי בדברים לא יוסר
ומה

(עז)

רב .פנינים ביאור משדי כב

כט

ומה היא חולהו שאומר חאה אני שחיה רעית ח למלמד שעוסק אח הדל

טעם אל ישיבה של מעלה איךעדדו אל לנסלחלזק־עס קונס יתברך ,׳לא

וניטל סכר ממני ל הרכות לו ושטיח גדולת מזו למי שטחן לו כי כוחן לעשיר

עוד אלא שהודו

הכל ועוד ראיי לשית לב חיך

רך למ-חשיר והו־ .שאינו משער תועלת התיר ה כנגד שכרו כי נער ובער
נאחל
טרם
(יו)
קלן
הוא ועל ידי המוסר ייסר ממנו •

יתכן שלנשמית עליונות שבישיבתו יתברך מהן יפלא

הביאור

יתכרך כישיבתו לשחת ולתת בפשט

בלבד ולכת י! ה עניי כשית לב כי הלא

נתן לעשר אך למחסור

לבא בהן אל המכוץ והן רתשזנה והיא
מפירסמח במהס־ רז״לכי כולנו

יי

הט אזנה ושמע דברי
* י חכמים ׳ "

כמה

ופרטיה עד תומה כמפורש בבראשית רבה

ובמדרש אויה נש ־ישפר הזוהר ירחה שערם צאתנו לחזיר העולם ילמדו
לאיש ואיש כל הה,רה כלה וישכחנה כצאתו מבטן חמו ׳

עולם לא היקה הלכי*

גדולי

כמותן ותיתכן היה כליגיעןבשקד
חלילה ומה זכות יערכו למרומי לנו

אנחנו הנולדים מתז ניחנה התורה עד
סקס כל הדורות שם נמצאו נפשוקט ושם היו ושמעו מפיו יתברך הזרת

שבכתב ושבעל פה כלליה

האמת ועוד מת לן

התורה בטמא וטהור ולח כדרך סודה

,

הקדמות הראויות

נקדיס

לאיש בעל תוער מליוצר

גדול מרבי אליעזר הגדול והיה שמיקי

ואין הלכה

כמותו בשים מקום

וידוע כי רס ונשא מחד הוא לפניו יתברך ואיך יהי לו כן וכל דבריו פלא
כתלכה ככל מת פכקלקן עלי! ,ללץ ע,ד

אלא שאפילו במת שהיו כל חכמי

שטת הודיעונו

ישראל חולקין עליויצקתכק ק,ל ותרוממהז לעיני הפל ועוד מ^מרסז״ל

מחח מבינתו

שיצאת כת קול ואמרה אלו ואלו דבריאלהיס חיים והלכת ככ״ה כי הנה

רו״לבשמזחרנה כי כל מה שמאדם פה כל תלמיד חכם

אינו חדש ממש כי הכל קילה מאז נפשו ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד
לומר לפני רבו קבלת מאז נפשו יעל כן לא יפלח מה שיחדש איש בתבונתו
בתורה קריב לנבואה כי מאז קנלה נפשו אותו והוא בה בכח

ויהי והלו

מעיר לעזור להיפיע הוא יתברך בו דעת קדושים בינת נבו איית

ואף גס

חלו חח אלו כי חיך יהיו דברי

ירחו דכריהס סוחרים

אלהיסחייסאס

הס שלא כדין וכהלכה ונס מאמ׳־ס ז״ל שכל מת שאפילו תלמיד וחיק עתיד
לחדש הכל קכלה נפשו כסיני והלא כמו זר נחשב כי כל אשר חידשו גדולי

עולם ולא עלתה כך ההלכה יהיה

מקובל משס

והוא הפך האמת ואס

על ידיכןמתתאלהיס היא לו להשפיע בו בגוף ונפש מה שראתה נפשו

נאמרשלא;אמרו אלא על מה שהוא כהלכה למה נמנע האמת מאסר לא

משיללת חומר כי על כן השוו רו״ל זה נשמות רבה חל כל מה שהתנבאו

נפסקת הלכה כמותו אחר שגס נפשו שס היתה כנפש חכרו תיתכן שנפש■
אחת שמעה מה שנחמד שס וזולתה היתה כקרשת לא תשמע או תשמע

הנביאים שהכל קבלו מהו בסיני ולדבר גדול יחשב לו השגת נבואה אחרי

כן להיותו מלובש במומר ־

שלישית

למה שמקורי הנשמת כולן

ואחיזתן משורש רוחניות התורה המה לכן

כאשר חלקי התורה

נלמדת מספר הזוהר

ובחינותיה רבים

כן הנשמות האתחל

והיא כי

ויונקו׳מהן

יסתעפו גם הס בנתינות התדנקיתס ׳ יש תינק נפשו נפשט הקורה זים
בגמרא ויש ני ,גדה כל אחד לפי נחינת נפשו כי נפשית נעלי מ^רא עס

בעלי משנה

או גמרא לח יתאחדו נגדרן נחמת

זנכלל הדבר הזה הוא כי

בהפך

וחס כלן שמעו

האמת

לונור ולחדש מה ששמעה נפשו
שהתלכשס בחומר מנע מקצת

למת יערה

על אחד

רוח

ומחברו חסיד כמותו יגרע י

ממרום

ואין לומר

נפשות לפי איכות חומי־ז מלשוב לזכות

אמיתת שמיעחן כי הלא משוללות חומר

הין כל נפשות ישיכה של מעלה

••
זאמרו הפך החמת עד עת בא דבר רכה בר נחמני ואמר טהור
לכא אל הענין נשית לב כ• הלא נראה מחלוקת תנקיס זה אוסר
והנה

מאז ניתנה התורה

על פי מדות התורה מקל וחימר או נ*ש או כלל ופרט וזה עתיד

ברוח

מכח היקש או ג״ש אחרת או מיתזר אות או תיבה או שהתיבות עצמן שזה■

מבינתו דבר אחד ויש שתים ויש מאה ויש יחדש כגמרא והלכות ויש באגדה

דורש בכלל ופרט זה דורש ברבוי ומיעוט כנודע מרבי ורבי עקיבא
והאושר מוצא כל דרשותיו ככתוב וכן תמחיר והלא יקשת למה הוא יתברך

אך אין

שם כתורתו דרך ללמוד מה שאינן הלכה והכתיב כ' תיבות דומות זו לזו
שהדין היוצא מג״ש זו הוא הפך האמה וכן שמך דבר אל דכר שהדן על פי

כל הדברים אשר התעתדו

על ידי חכמיו

להתחדש נכל דור ודור

אשר חלק להם הוא יתברך הלא נראה כי יש יחדש

זיש בסודות הקורה ולמה לא ישתוו השוקדים בתורה מחכמי הדור במספר
במשקל חדושיהס אשר יחרשו אס יחדו יהיו תמים בשכלם ועיונס

זה כי אס שכל נפש ונפש מחכמי כל דור ודור

יש לה ייחס במקורה הוא

איכות רוחניות התורה בלתי שיה אל ייחש נפש חבירו ולפי בחינת כל נפש
ונפש יתגלה על ידה ממקורה אס מעט ואם הרבה אס פנימי

ואס חצזני

ההיקש ההוא לא עלתה הלכה כמותו וכן כיתר מדות :
שדרוש זה

צריך כיאור רחב כאשר

אמנם

גס•

נכתר כס״ד כביאור הקורה נאמר

או בינוני וכל חידוש וחידוש אשר ניחן להגלות על ידי כל נפש ונפש תלקה

קנצי מילין כקיצור והוא כשום לב על פי דרכנו למה כקן הוא יתברך גופי

הוא והגוזל! מבעל הנפש ההוא אחר צאתו מפיו בעולם הזה ואומרו שלא

הלכות בהיקשים

משמו גזלן הוא יקרא כאמת ולח ילקה בגופו

כי הלא כנפשו דבר כי נפש

מדות ולא פירש אותן אך תנה׳

וגזירות שוות ויתר

רכותינו ז״ל האירו עינכז כאומרם

כי כל התירה כלה שמותיו של הקדוש■

כל שאינו

ברוך הוא נמצא לפי דבריהם כי המקיים מצ1ה אחת מעורר איכות שמותיו

אומר דנר נשם אומרו ע1נר נלאו שנאמר אל תגזל דל כי דל הוא כאשר
נש^יס ניקור הכתוב ושאחריו לפי דבריו ו״ל עם פסוקים חלו כי דרכיו

יתכרך הרמוזים בתיבות ופסוקים שבאותה מצות ועושה רושם ברום•
קיוסק רוחניותם להתיר ולהשפיע שפע ממקום כבודם אל השכינה אשר

הוא גוזל והוא מאמר רשב״י על פסוק הסמוך אל פסוקים אלו

ו״נ ככתיב ההוא

דרכט ככתובים הללו וזה אחשוב

כוונו רו״ל כאומרם

שהראה היא יתברך למשה דיר ודור וחכמיו דוד ודיר ודורשיו כי מה בצע

כל זה כי לא יראההרואה לכאורה טעם מספיק

^הראיח

שם שרשי נפשותינו ומשם יורק עלינו כי גס ההתרה שבאמצעותני היא על

ידה כי היא התפאר

בקדושת מעשינו ותעלה ותתייחד ותקבל שפע.

כאשר כמה

להריק עלינו והן זה ותת הוא על מציאות המצות שיתעורר! מקראיה
והנה יש עוד דקדוקים ודרכים כמצות הוא כל מה שבתורה שבעל פה

ס :ראם לאדם הראשין כנודע אך למה5י משה רע״ה קכל תורה מסיני
בשלמות והוא היה המלמד לדיר דעה אוכלי המן אשי־ כיז כהס לקבלה

על כל מצות זמצוה שהם כקשוטיס חליה

בעצם יר זה ש־ הריי כדורית המשתלשלים עד סופם יגרע מהן יודע כל

קדושת המצוה בעלותה למעלה לפניו יתברך ותתפאר השכינה בהראותה

המקובל בס ני כי ׳־כהוא ויצר לו שנית על התנהג׳ כי הוא היה רועה נאמן

מעשיט כנזדע והנה כחשר כלה

זמי י-עה צ?! נ זתריו על כן חל חי צופה ימכיט עד סוף הדורות הרחהו

סאז עלההחד דיר דור וחכמיו כלומר שלפי ייחס נפשות

הדור ראה

המתייחסים בנפשיתס אל ההוראות

והחדזשים

ויחלק בס חכמים

אל הדור ההוא כאשד נראה חדושיס שנתחדשו בדור פלוני

המתייחסים

שלא נתקדשו

בדור הקודם וזולתם במאוחר וכמה סודות בדורו של

רשכ״י לפי הכנת הדור שהיו
בתורה

וההיקש ניתר הדורות

לפי המצטרך

חיבור שמותיו יתברך

נתהע-ד תעדי עדי עדיס כן זולק יפי

שבכל פסוקי המצוה עוד יש קשוטין

קדוש שעל ידו יתעורר

שפע אור עליון

והואג״ש ביןעל ידיעסוקבה-

בין על ידי קייס הדין היוצא ממנה וכן בהקיש תיבה לתחרת על ידי צירוף

בטלית אחד זעיסקיס

היכותאלו יוצא שס על ידי דין היוצא

כאופן שלא יחסר לחמה של תירה ככל

אליו ועל השנית דור דור ודורשיז

והס צרו פי

שמיתיו יתברך גס הס והוא ב "ג מדת שההורה נדרשה והוא כי יודע
אלהיס כי בהצטרף תיכה אחת עם תיבה שכמותה במקום אחר יזצא שם

שממנו נלמד חומרא

סשה מתכסיס

ולפי ריב הקשוטיס תרבה חך

בהצטרף תיכות

מההיקש

ההוא כפני עצמו וכן

בטשא ח' אל תיבות שמהן נלעד

כלל הדברים כי

חומרא אחרת בנושא אחר יצא קל וחומר שהדין היוצא ממט הוא קישוט אל

ועל כן אין צריך לומד

המצוה הפרטית ההיא או הנדרש בכנין חב הוא שהתיבות ההן צירופיהן
הן קישוט כולל אל כל מצוה ועל דרך זה ככל יתר מחת כין כנלמד מהן׳

משם אומרו למטת כארץ ומקדשו כנמצא בספר הזוהר על כמה דברים

היתר או איסור והנה במצזה אחת ימצה כה ג*ש ללמוד ממנה היתד

סלאניתן רשותליאס דבר פלוני עד שיאתר אותו חכס פליני והוא כלי

בדבר מת וימצא נס כה דרך משל היקש ללמוד ממנו איסור והאחד מהן

ספק כי ?וא קיק ,.מפאת נפשו ונבין כזה אומרסז״לששמע משה מפיו

הוא ההלכה הענין הוא כי כדרך הג״ש ים צירוף

דור

בלמה שיחדש איש בעולם הזה

חלק נפשו הוא

בישיבה של מטה כי אס גס כישיבה של מעלה אין הלכת הו סוד נפסק רק

להאיר ולהשפיע חור

יתברך אליעזר כני קו' וכו' ואמר יהי רצון שיצא זה מחלצי וכן קרו״ל כמש

עלחן לקישוט השכינה !גם עלידיצירוף ההיקש יש־ דרך להשפיע בחופן

קעטוקשקער קניתי לד היצא שהיה הוא יתברך אימר הלכהמשסכל

אחד וב' הצריפים כאחד ט־ביס להאיר ולהשפיע ,ולמלא כו כת חת רוח ה

תנאים ואמיראיס קוץ מר״מ שלמד תורת מאחר והשיב לו רמון מצא וכו'

זבשניהס השכינה מתקשטת אלא שבזה בחר ה למעשה ולא בזה כי צירוף■

זר •יד לי השתק קק קת־ והלא כמו זר נחשב יצטרך יוצר הכל לומר הלכה

ויוליכהו עדהעילש הלזה וע5

זה גסשמשפיע -אור בשכינה• לא ימשיכהז
כן הדין היוצא ממנו אינו הלכת על כי אינו מוליך השפע עד למעת ני על

למת זה בחרו בו מבכל חכמי

ז׳ל באמרס חל תקרי הליכית תלת הלפ ת אך

מני  ,רץ אך לח יקפח חלק כל נפש

וזה ענין

למ :ע לי אלהי עילס לישיבת של מעלת

הדור שהות

רבה כר נקמני שנבקר

ענ ני פסוק הלכה ההיא מחלק נפשו היה ועדין צריך טוב

כן נקראת הלכת וזה רמו ו

יש

צירוף שאור השפע היוצא עמנו יש בי כח גס לשלשל השפע אל העולם

יג א

1

מ

ומה

רב פנינים כיאור משלי כב
הלזה והוא הלכה

הדן

היוצא ממנו

ואלו מעוררים

ולהיות כי אלו

ומריקים שפ ע עליון כלס ?אמרו כסיני מהס למעשה ומהם שלא למעשה
כיחס

למה שנס

משם יעירו

מציאותם

כי כל

אלהיס

חייס

נאמרו
תדבק
כי

בנפשס

הלנה

הנפשות ההן

לא

ספקות ונדע מה נעבוד את ה כי אין לנו הלכה פסוקה

כי־געיםכי־

י"

תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיף:יט להיות
ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף־אתה• ר הלא

לבחינת

זכו חל דרשת מה שהוא הלכה כי אס דבקי כדרשה

בעמל התורה

הלא לעומת זה כמה וכמה טיבם היתה לנו להסיר מחלוקת

חכמים ולכףת^תלדעתי:

ותוח
בדבר ההוא
נר נקמני כי כל

נפשם יחס
ענין רנה

להקרפאת

הצירזפיס

מה שהוא

אותם

עיונו דברים

ונס כי יאמר איש כי האלהיס עפה לזכותנו

דברים בעילם

מספר וגס לא היינו צריכים תמיד אל

ולא אל הספר כיתמלאהארץ

הרב

ד והיא נמשכת
דעת את ה :
מההקדמה השלישית שהזכרנו כי הנם

בכל

 .כתבתי

וכמה מיני

בשום מקום רק

תליס מחלוקות וספקות אין

בתילי

שלא כנס זכו
שיש

מאמרם ז״ל אלו ואלו דברי

עליוניסוזה

ויעוררו אורות

שם אלא

חם

אמת כי גס בהיותם

כמציאות כתורה

עתיקים אשר קבלה רפשו אותם מאז ולמה זה נחלה לשוב

.

דור ודור עומדים אנשים לחדש

.

__

מיוחדים אליהם לבדס כלאחד ואחד המתייחס אל חלק

שכננדה ומה שהיו חולקיס עליו יח' הוא כי אמרו שכך הכיח נשיני על כן

בנפשו כענין רבת בר נחמני ווולתו ולח עוד כי אס גם הוא יתבר המשלחן

אמר הוא יתנרך מי מקשר עמדו שס ככס מוכח רנה ב״נ כי הוא מחלקו

פה להגיד הדבר ההוא גס הוא יתברך אומר הדבר

הואיאמרשכך הכין והוא כי דרך הארת צירוף ההוא דבק בנפשו וכזה לא
יקשה איה שכר כל אשר אק הלכה כמותם כי נמצא שיגעו לריק חלילה כי

אליעזר כני אומר כו' וכמאמר אליהו זכור לטוב שהיה הקכ״ה אומר הלכה

הלא כל דבריהם דברי חלהיס

חיים כאמור ומאירים ומוהירי'למעלה

ולמעה על רוחם ועל נפשם חלא שהיית שפע והארה כוללת על כל ישראל

היה על ידס רק כמעע

והעולם שהוא ע״י הגלות משפע כולל להלכה לא

ההוא משמו כענין

משמייהו דכולהו חוץ כז' והלא גס האיש ההוא אשר בא להניד דבר מיוחד

הלא אפשר יבצר ממנו פסק הדין ההואואמתתו

כי יראה בכל דבר ודבר

מחלוקות אין מספר ויהיה נדון כקרבו כאיזה מהם יפסוק ואיך יהיה תלוי

מה שאפילו ישיבה של מעלה מיחליס אליו לפשוק על פיו

והוא לא ידע

דברים הנוגעים חל בחינותס ויש אשר הלכה כמותו בכל מקום כדוד המלך

אנה פני הדבר מועדות וכמו זר נחשב שינבח ורחוי לדעת איזה הדבר
יעמוד על הדיןהאמתי ולא יחטיא להשיב שולחו דבר על בן בא שלמה בחיז

כי הוא נפש אדם ועל כן הצליח למלוך על כל ישראל כוללי הבחינות כלס

קדשו כחלו הוא יתברך המדבר כרוב ענייני הספר שהתורה או פיו יחבר,

והי עמו כמ׳ש ז״ל

המדבר כמאמרם ז״ל על זה הבה כתבתי לך שלשיס תורה נביאים וכתובים

כמותו בכל

שהם דבריו יחסינו ואמר הט בני אזניך ושמעדברי חכמי היאתזר שבע״ע

כמחמרס ז״ל על פסוק ות עמו והוא כי נפשו היתה כוללת כל הבחינות
מלכות שלמה ועל כן דאג שאול כשומעו שנאמר עליו
שבכל דבר היה אומר אף בני כן אלא באו ,וה'
מקום ומ״ש ז״ל שזמרה בת

עמו שהלכה

קול שמה שאין הלכה

כבים הוא מפני שלא

ואליהם הטה אוון לשמור ולעשות וא ל תשית לבך

על ארבעת הדברים

שימשו כל צורכן או שלא היו מעבירין על מדותיהס הוא על כי שמאי והלל

אשר יקשו בעיניך כי על אמרך מי יודע אס יאמרו לי על ימין שהוא שמחל

על דעת רכן

כי לבך תשית לדעתי והוא כי הלא ידעת דעתי כי אני ציפה

לח נחלקו רק על ג דברים אלא שתלמידי שמאי ל ):עמדו

מפני שלה שימשו כל צרכן ושכחו או שלא עזרוס מן

השמים על שלא היו

אל תחוש

ומביט ויודע כל אשר יצא

מפי כל איש ואיש עד תומס

כמאמרם ז״ל

מעבירי ,על מדתם וגם שע״י הכעס היקה קבלתם משתכח ,קצתה ועל פי

בבראשית רבה על כי אין מלת בלשוני הן ה ידעת כלה ואס כן כאשר

שביקשמאר

וחכמיו ידעתי כל אשר יורוך ועל אשר ידעתי שהיו

הדברים הנאמרים

באמת יובן מאמרם

ו׳לעלצרקהבת

חלקתי דור דור

מתירין ובה חוסרין שאמרן חע'פ שהללו אוסרין וחלו מתירין לא נמנעו

עתידים לומר לך אמרתי לא תסור מן הדבר וכו' ואס כן סמוך אדידי
שסמכתי עליהס י ואמרתי לך לא תסור וכו'כי אילו לא תיו דבריהם

חכמי הדור על

ועל השנית למה

לה ליקח אשה מב״ש מפני

שהיו מודיעים להם

מעשה ומתירים שלח כהלכה ולמה

שיראה שב'ש היו עושין

זה לא התקוממו כל

טובים ונכוחים לא הייתי מצוך לשמוע להם (יח)

היקר זה וכן על פסוק לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות אמרו שלא

הזקיקנו הוא יתברך חל החכמים ולא חש אל בלתי המצאס תמיד לפני כל

נאמר אלא בהיות ב בתי דיני! בעיר אחת ח׳דנין כב״ה 1ח כב״ש אבל בשתי
עיירות מותר ואס הלכה כב“ה ודברי ב״ש הס הפך הדין והאמת למה

אישלהתירספקן אז חל השכחה כי

ואשגה תמיד ויכתוב לנו גס תורה שבע״פ על כן חומר לך כי דרך נעים

בזולתה וכן

ונאות הוא כדי שתשמר כל דברי חכמי׳ אשר ילמדוך בבטנך הוא כי יכונו

בגמ כמה פעמים מר כי אתריה ומר כי אתריה ולמה לנ 1יתוועדו כל
בני הדור להעמיד האמה ולבטל הפכו חך כמם שכתבנו המשכיל יכין

יחדו על שפתיך לבלתי ישמטו מבטנךוירב זכותך וגס יהיה מעייניך נם

יאבה ה׳הלוח לעושים הורת חמת כעיר א,

והפך האמת

רבה היא ואשכח אשר

אקבל מהם

ותזכור מש״כ אס יכתבו שהיית בוטח על הספר ובלתי חש על השכחה

לאשרו פשר דבר כי אלו וחלו דברי חלהיס חיים עם שהלכה כאי מהם

ותשגה בדין • עוד יכוין בל יאמר איש אס כן איפה מה בצע שאלמוד יומס

כמדובר י ד י והיא מפורסמת מן הנביאים ומאמרי רז״ל והוא כי לעתיד

ולילה לח חמיש מתוך האהל ודי לי

לבא ומה גס אחר התחיה ניכה ונהיה כניף ונפש עומדים לפניו יתברך

שומעים מפיו תורה כמקרה שכתוב וכל בניך למוריה וכו' והיא נבואה

חיולמעלההימנם ובהקיץ ופה חלפה
והנרו

ונבואה אל ביאור־

:

ספק אלכה לי אל

אנוח לי בביתי

הגדולים בעלי הקבלה

ובחומותי ובהיות לי

ואשקלה מאתם

ולא אסור

מדבריהם ומה לי עוד להטות חזני ולשמוע תמיד כי הלח דע כי נעים כי

חשמרס בבטנך דברי

חכמים :הנוכרי׳ כיתדעסזלא

תניחם שמוריד•

בבטנם להורות לך כאשר תצטרך אל הוראותס ולבל תאמר הלא גס עתם

הכתובים ג
עיקר גדול שכל התורה תלוי ,בו הלח הואי עשות עיקר להבין

בלמדי כל משפטי צדקם לח ינצרמהצטרך !:הוראתם כי מי יעצור כיז

ולהורות לשמור ולעשות אש דת לנו על פי תורה שבעל פה

לזכור תמיד את כלס והלא בשנת התעסקי בעסכמא ח לא אזכור זולתה

כמאמרם ז״לעלכי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואין זה כי

וכמאמ רבי חייא לרב כשיהיה ר במשכתא א׳ לק ישאל לו כאחרת הנני

אס על פי חכמיהדורוח חשרהכין הוא יתברך יצוה לנו לא תסור מן הדבר

מודיעך תקנתך והיא יכונו יחדו על שפתיך שכל חלקי דברי חכמים יחד

אשר יגידו לך והנה על העיקר הגדול הזם הלא יתחמץ לבב אנוש באמת

כלס יהיו נכונים ומזומנים על שפתיך זאין זה רק כדרך כמה אמוראים

עבודת שמיס

דהיו מסדרי תלמודייהו כל הלחין יומין יקומח על שפתיך ולא בשפתיך

ודקדוקים חין מספר ת לו ים

ירמוז חל החזרה בקול רם יוציא הקול מהשפהיס החוצה ולא בודד בהם

בלבות בני אדם חומריים זבמקמ'פיתם ומי יודע חס מכוונים האמת והצדק
אן יאמרו על ימין שמחל ועל שמחל ימין ונס כי הרוב לא ישגן הלא רב ח'

ונשוב חל המשך דרכנו והוא הנה כתבתי לך טעם על כ הדברים (יט)

זעל השלישית אשר תאמר למת ישכיחוני אשר למדתי בסיני וטרם צאתי

שישנה בא' מהדוח שגגתו עומדת לעד פה אל פה עד סוף כל הדורות י

מרחם לשוב אחריכן להודיע ה אותי מה שכבר ידעתי מאז ולא יניחני

ב ,תחת מם לא חש הוא יתברך אל השכחה כי רבה היא על האדם ולולא

בידיעתיחשר ידעתי מאז דע איפהכיאלהיסעשם להחזיקך באמונתך

באמור מדוע ככה

עשה הוח יתברך

לשוס את כל משא

וביאו' חורת! זמצותיה תלי תלים של הלכו,

הופיעה בעתניאל בו קנז

הלא גס יהושע

ראש הקבלה

מפימרע״ה

ועמד נס הוא על הר סיני שכח שלש מאות הלכו ,באבלו של משה ומה יעשו

ע״ד מאמרם ז״ל שלבליפלא בעיננו התיכן המתים הראנו על ידי אליהו
ואלישע ויחזקאל ע״ד

זה לכל יהיה

כמוזר נחשב יודיע

חלהיס אותנו

אזובי קיר האחרונים הרכה אס ישכח או אס ירחק ממנו המקו' אשר כעלי

גדולת תורתו ונהיה כלנו למודיה בנוף ונפש ולח יעצרנז הנשם על כן

הקבלה בו כי אתו חלין משוגתו ואין פות : ,ג' כי אחרי הודיע אלהיט

מעתה הראנו שאחרי שכוח מת שידענו ישוב יודיענו הוא יתברך כמעט

רבו ועוד הניף ידו טרם תצא מרחם כל נפש ונפש כמפורש

דרךנכואייהעלומו׳חכמהכי נתבונן בהבעה בטובהענין בהיותנו
מלובשים בחומר ומה גס עתה כי נזדכךכתתי' וז׳א להיות בה מבעחך

אותנו זה פעמים כל כללות תורתו אחת כסיני ואפילו מה שתלמיד ותיק

אומר בפני

בהקדמות הראשונות למה הפכיחכו הוא יתברך את כל הטוב נשינו סובה
וכעיר פרא אדס יולד החכם עם הכסיל עד

אחרי כן בזעה אפו שייגע

ימלא ישוב ירחם הוא יתברך חת האיש החכם להופיע

ולהודיע בעמל

עלתעתידהודעתיך היוסאף אתת מת ש3:רידעת*טרס היותך בחברת
הומרו וזהו אף חתה כלומד אתת בהזויתך כנוף ונפש (כ) ועל הד,

<מר הלא כתבתי וכו' והוא כי במדרש דעת רני

שמוחל בר נחמני

הוא

רב פנינים ביאור מעלי כב
הזאכי שלישים הוא כמד״א זשלישי׳ על כלו

ועל

פי

דרכנו יאמ'

אל יפלא בעיניך אשר נשתלח פה להאיר עיני ישראל במה שמיוחד לחלק

נפשו

ברכת ה היא תעשיר ולאכאומ מן השמים ירתמיך בלי טעם כמועצית

בלי דעת רק במועצות

ודעת כמפורש

בכתובים הט׳ איש על מקומו

ואפילו הוא יתברך המשלחז מיחל אליו לעסוק על פין בישיבה

(כא) ואחריאימשע״י שלאיזו! מלשמוע דברי חכמיםומלכינכם על

מי יניד לו קזשט אמרי אמת כי אולי תתבלבל רעתו בראותו

שפתיו שלא יירא מפחד העדר המזינית כי יהיה על ה מבטחו והוא

סל מעלה

מחלוקת רבות נמה יבטח שלא יחטיא

יכלכלהו חזר על הקידס להגיד מה

^לשיסכמעצותודעת :כא להוידיעף

ודסהוא
מנקודת האמת ונשר
מעיתד לשגיאות כי הלא דע כי הלא
הוא כי כל התורה כלה

הקדוש

ברוך

קדושה

רבי האיכות

שמותיו סל

והס כחז*

חלק

ממעל והן הס נעחרנו שנית כי גס זה
נוסף במועצות המייעצות אותנו בדרך זו נלך הס מדות שהתורה נדרסת

שמסרחיס לך ונס ודעת הוא אשר חננתיך דעת לברור האמת

על ידי

בל יקרנו כמעשה

אמרי אמת והוא

תלמידי שמאי רק כתלמידי הלל והוא
מאמרם ז״ל בגמרא

בשער :״ כקהוה ;ריב ריבם וךןכעאת־ןןבעיהם
נפש י

אלוה

להודיעך קושט

ואמר

דברי חכמים

קשט אסף אמת להשיב אמרים אמת לשלרזיף :
נב אל־תגזקדל כי דל־הוא וא^־תדכא עני

כתבתי לך שלישים הס שרים נחלים

הוא הן

טוב היות תמיד מטה יזונו לשמוע

שתלמידי שמאי

לא שמשו כל צרכן כי סמכו בפלפולם
ועל כן לא כוונו

בעצ< עם שאלו ואלו דברי אלהיס חיים

לאמתן

וזהו להודיעך קושט אמרי חמת

תדע הקשט סל אמרי אמת ככ״ה

שעל ידי מה שתסקוד

של דברים

שהוא האמתות

ויכוח ופלפול (כא) וכל זה עשיתי למה שעל ידי כן אני מודיעך מה שהוא

סהנשמס מתקשטת בו בעצס דעל כן אסקיה בהאי לישנא ולא אמרי אמת

קושט וכו׳ כלן׳ אל יקשה לך לומר כי גס ע״י מדות התורה אפשר לדון על

שהיו דברי אלהיס חיים ולא העולה להלכה ועוד שנית

בלי קושט כב״ש

להשיב אמרים כו' והוא

מאמר רז״ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו

טהור טמא כי גס חשר אין הלכה כמוהם דנין דינם על פי מדות התורה

והוא

חל תחוש כי גס מה שאינו הלכה גס הס דברי אלהיס חיים אלא שהנני

בידו כי שס יגיד כל אשר למד לפני קונו

אשר שלחו בעולם הזה ללחום

מבטיחך נמה שהוא קושט של דברי אמת שלא יבצר ממך כי הלא אחה

בלחמו ושתות ביין מסך היא לחמה ויינה של תורה

•זעזתד להשיב אמרים אמת לשולחיך מן השמים סשלחוך פה להגידס שגס

כי ישיב לשולחו תלמודו אשר כהלכה ולא שיוליך תלמודו והוא אמרים

לו ית׳תשיב אזתס לפשוק איחס על פיך בישיבה של מעלה או אחרים אמת

בלקי אמת בעצם אשר לא כהלכה וזהו להשיב אמרים אמת לשלחיך

שהם אמת לפניו ית אשר אין לפניו ספק וזהו לשלחך ובזה תבטח שלא

קלח

(כב)

כאמור בהקדמה השלישית

מימרא מאשר אמרה לאומרה שלא משמו מנזלת

(כב) אחר

אלענין

דבר שלא בשם

בממוני זאולי לח כשר יהיה או אהיה משיג גבול עולם או יגע להעשיר
או אוכל לחם רע עין יפרנסנ י ותלמוד ויתר מדות כחלה על כן בא שלמה

שהוא סמוך בעצם

לומר להשיב אמרים אמת

לשו לחך הוא חלק נפשך אמר לכן השמר אל תכול דל והכריחו אומרו כי

דל הוא

כי הלח יראה כי לבלתי

דל מותר לגזול ונס כי מה יגזלו מהדל

ואין לו ועל פי דבריו נבאר סוף הכתוב ושאחריו כי כנגד 3׳ בנים דבר
שלמה והוא כי הלא מאיש חכס שרבו ונתפרסמו שמועותיו וחדזשיו לא

יערב איש אל לבו לגזול ממנו אך יש אשר לא יחדש רק דבר אחד או שתים
בכל התורה ויש מוכן לקבל ומקבל חכמה מרבותיו

דבר כי איכות נפשו קל

מעט לו יורת איש היתר לגזול חדושו ממנו באומרו
לו ולא מלבו

אך לא יחדש משכלו

ולא חלקו לה בבינה על האחד והוא יקרא דל כי
הלא מקרה הוא היה

בעצם כי ביתר דברים אינו מחדש דבר עליו אמרשלמת אל

ואין לו משלו דבר ועל הב אמר ואל תדכא

הגזל דל באמורך כי דל הוא

עני בשער הזקנים ומדרש תלמודם לדכאו

לעשות התורה קבע ראה כי איש שומע לנצח

ממון כי זה גוזל את נופו

אמרו עובר כלאו שנאמר אל תגזל דל כי דל הוא וכו׳

פסוקים אלו לפי דרכנו

ולביישו על כי לא יבין מלבו

דבר כי עני הזח (כג) כי הצד השוה שבשניהם הוא כי ה' יריב ריבם
והוא יהיה בעל דיכם ולא יטול מגוזלס ממון כי לא ממון נתחייב למו רק

להזהיר

עלכלמדהומדה

מפסוק זה והלאה ולבארם

וראוי לשים

מיותר

לב כי לא יתכן

יתיר נזלת העשיר

ועל פי דרכנו נשית לב אל היות

כי דל הוא

וגס אומרו

דג"שברל״ת האחד ולא כן בשני

והוא כי הנה היה ויכוח בין ר׳עע״ה עם טורנוסרופוס הרשע באמור
אליו אס הקדוש ברוך הוא אוהב עניים למה אינו מפרנסם והשיב וכו'

רצה לומר כי המיצר את הדל עושה טיב בעיניו יתברך משל למלך שכעס
על עבדו

וגזר לאסרו

והשיב לו רבי עקיבא

ולהרעיבו מי שמאכילו לא יכעוס

המלך עליו

שאדרבה משל למלך שכעס על בנו וכז'

שישמח כי

יפרנסו אותו כי בנו הוא (יתכן שלבל יורה איש היתר בגזול את הדל באומרן
לא על חנם הרעיבו ה אס לא כי רק הוא מוכחת לפניו יתברך ואס כן

המתסרו ממון יעשה כמעשיו יתברך עמו או לפחית נא יהיה קצף עליו
מאתו ןתכרך כגוזל את זולתו העשיר על כן בא להזהיר וחמר חל הגול
דל וכו'כי לא מקלות איכותו וזכותו חסר לחמו כי אדרבה הוא הקרוב אל
ואל זה יביט אל עני

ונפש כי חלק נפשו גנוב אתו ולכן מדה כנגד מדת וקבע את קובעיהם נפש

ה' באמת כי קרוב ה׳ לנשברי לב

ואפשר אמ לשון קביע ולא לשון גזלה למה שאינה חסיר בעצם מהנגזל רק
שזה קיבע החידוש ההוא בשמו גס ה יקבע נפשו אצלו יתברך ולא יניחנה

כלומר שפנימיותו מלא באמורך ני דל הוא בלי דג'ש

במלאכי יתפרש כך באומרו במה קכענוך המעשר

משוללי ערבוב

נחלקם פסקי כל מדה ומדה בפני עצמה על האחד אמר אל תגזול דל וכו'

חצזניותו דל פנימיותו הוא עשיר באמת בנפשי׳

בגופו וגס האמור

ידבר מתי אעשה

לביתי כי אין בית הבליעה פעי ואצטרך לגזול או לבקש לי חבר להתעסק

וזה את נפשו ומה מתקו בזה דברי רשב״י שאמר שהאומר
שכהתימו

:

הזהירו לשוס את כל משא ומתן איש לשמוע דברי
חכמים ולשומרם בבטנו ושיכונו יחדו על שפתיו

ימוט ממך קישט של דברי אמת הוא כיוון ההלכה והוא כל א' לפי בחינתו
העולה מזה כי כבדה מחד נזילת

שהוא

ומה טוב ומה נעים

ונכה רוח כי אס

וזהו אל תמול דל בדג״ם

שסנימיותו ונפשו

ריקה מזכות ומצוה תחשי לי ובהמנעך מזה תמנע גס מעון זולתו

והוא

והתרומה כי לא יצדק לומר שגוזלים את הקב״ה כי לא יחסר כל לז יתברך

ואל תדנא עני בשער ני אס תנזלנו תפול גס בזה ני בכוחו למשפט בשער

אך קובעים המעשר אצלס ואומר קובעיהם לשון רבים יתכן כי גס העני

הזקנים אחר שעשית אותו עני שהיה דל ומלתו ואין כל

לולא ביישוהו וידכאו בשער היה מחדש דבר מת שאין כן עכשיו שדכאוהו
זשמעתא בעיא צילותא ומעלה עליז הכתוב כאלו גזלוהו זה יראה לפי
דעת רז״ל בב כתובים אלו נמשך אל ביאורנו בקודמים ועיד נבארם לפי
פשטם בסייעתא דסמיא ונשוב כעת אל הקודמים *

והנה

תענה דברי

חרופיסלאמר ברבים הלא אתה רש

אין כל מה היה

למול ממך אך אתה בא לנוזלני למלא כריסך מעדני

אותך חן השמים
בשערה׳

כי אס רשע אתה

יריב ריבם

(יג)

זיתבעך כי הלא

לך

ולא על חנם הענן

ועל כן על מה שחדכאהו

ולא אמר ריבו שהוא יתברך יעמוד לימין אביון

כה ביארנו כאלז פיו יתברך המדבר ואומר

זבדכאך אותו גם ה העומד בימינו אתה מכעיס ומה גס באמור חליו כי
בחטאו העט אותו תן השמים וימאסו אלהיו וזהו כי ה׳ ■יריב ויהיה כעל

הוא המדבר ואומר הט אזנך ושמע דברי חכמים ונזרזתס וסייגיהם
משמרת לתורה 9ן תשגה כה ולא תבטח על רוחב שכלך סלא הכשל

דין ולא ריב העני בלבד כי אס גס ריב ה הנזכר גס הוא בכתוב וזהו ריכס
שחזור אל הנזכרים ועל אשר מלתו וקבע את קובעיהם של הדל ושל ה

ד

(ח)

עד

הטאזנךושמע זכו׳ "

נעצם

התורה בלי סייגים

זלבך הסית

ובלי סור

עוד

יתכןכאלזשלמה

מבין רגלי החכמים

כי הלא

לדעתי הרב כי יותר שהייתי חכם עשיתי סייגים והרבתי

גס הוא יתברך כי הנה הדל רש אין כל זולתי אשר חונן דלים יחננו וידענו
כי מלוה ה

הוא מי שחזק דל נמצא כי מה שתמלט הוא שלו

ל^ה שניתן

ללמוד תמיד ואף אמנם שגיתי בעצם התורה כנודע לכן אל תבטח לומר

לו במתנה ושלו יתברך שניתן לו בהלואה וחייב לפרוע

חכמתי תעמוד לי (יח) ושמא תאמר ומה אעשה זלא ישכחו ויעברו
מבטני החומרי כל דקדוקי וסייגי תור שבע״פלז״א כינעיסזכו׳לומ כי

הדל וחל השי״ת וזהו את קובעיהם לשון רבים ואומרו נפש

הוא מדה כ״מ

כי אל זה היה נושא את נפשו *

או ^ר אומרו נפש

אל הדל לומר

הדרךהנעיס כי תשמרם בבטנך הוא שיכונו יחדו על שפתיך ולא תתבטל

וקבע את מי שקבע אותם ומה קבע נפש היא נפש הדל

מלהסדירס בשפתיך תמיד(יט)וכי תאמי מה נאכל ומתי אעשה לביתי אס

ממנו היה נושא את נפשו זבזה קבע גס את ה' כי נפש הדל לה' היא :

יכוט יחדו על שפתי כי לילה ויום אצטרך להגזת בה ללא להיו בה מבטחך

וזלת מה שכתוב בתורה מאז אס בחקותי תלכו וכו׳ ונתתי גשמיכם בעתם

(כב) או

ידבר הכתוב על הגזלן ועל הדיין ואמר

כי דל וחלוש הוא להשיב

נמצא זה גוזל אל

כי אל מה שגזלן
תמול דל באומרן*

גזלתו ממך כי דל ברפ״א

יפורש

ס׳ וכל יתר הטובות בקלות בלי לאות ועמל הנה הודעתיך היום אף

לשין חולשה כמה ד״א מדוע אתה ככה דל בן המלך ואתה הדיין אל תדכא

כי הלא כתבתי לך שלישים מראש הכפר ועד כאן ח' בטח אל

לאמר אולי מעליל אתה כי מאין לך שימול ממך

אתה (כ)

ה ככל לבךב׳ עזשר וכבוד אתי ןכ1׳ שהוא עס התורה ע״י עסקך בה ג

עני בשער בית דינך

זכיוצא בזה (כג)

כי הלא אס חלוש הזא בעל דינו מזק כי ה יריב ריבם

3

2

מ

וקבע

רב פנינים ביאור משלי כב בג
קבע את קיכעיהס שנים הדיין והגולן נפש כינס הדיין כגוזל שמסקיס

אבותינו ולא שנכנס בגבול העזלס כי לא לנו הוא ולא ינתן לנו בחריצות*

טענותיו * הו יאתר אתה חושב נגזול חת ח ושנים חתה נ זל כי הלא דל הוא

ועל כן לפני מלכים

זחל פרוטה וי נושא נס חת נפשי ועל כן ה יריב ריבם של גוף ונפש וקנע
חו יריב ריבסידין דינם

זכו כיחליוהיהנושחחתנפשז *

אוחז כשער כישס

3לט

לפחות גס שלא יעלה להיות לפני מלכים לא יבצר ממנו

נפש  :כי אי-תתרעאת־בעיאחואת־א^
חכותלא־תבלא□ :ה פן תאלףאיחתו ולקחת

הנתב

ענויי

נכרים
המה אמנם הנה אתרו

ולא על חנם

יחיצב שיחמדוהו להטפל בצורכי המלכות ויעמידוהו בעומדים לפניהם חז

היה נצנבעדת

הדיינים יעל הגזל וקבע וס';

(כר)

עלשדכית

(כט)

וקס חויח חיש חריץ ומהיר במלאכתו

מ1קשלנפשף :ינו

אל־תהיבתקעי־נף כערכים

נזיז

□שאות :כי אס-איךלך לשלם למה־יקח מ^בכך

קשה צכעיס וקשה לרנית יצח הפסדו

אקתסג גכול עולם אשר עשו

רבותינו ו״ל ד' מדות

נדעית

לכעוס ונח לרכזת יצח ש נרו בהפסדו

מתחתיך

בשכרי קשה לכעוס ונוח״לרצית חסיד
נוח 1כ־ו ס

אבותיך :כ* קדת איש * מהיר במלאכתו לפני

וקש > לרצות רשע והנה

להתחזק מבעל

□ג א

וקש ה לרנ ת הרביעית חשר היא מ־ת

כי רע ומר

הרשע ח ן נזרך להזהיר

ה!ה וגס לסירזת נדבק בשלישית והיא

מדת החסיד קשה לכעוס ונוח לרצות

חין צריך להודיע

כי טוב כי

□י“תשבללחום את~־מ^לכיןתבין
את״אשך לפניך :נ ושבת שכין

כ

אד״י“־תתאו

לבטעמותיו והוא לחם מביס :

אל־תיגע

ביעך אם״כעל נפש אתה

נודע

הוא אך מהשתים הראשונית קשה
לכעיס יקשה לרצות ונ:ח לכע־ס זניח

להעש ר מבינתך חדל:

יי

י
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לרצות עליהם בא להזהיר נרחק מהם

כ עס רק פעם לימים רבים ידבר שהוא בעלאףאחדוחיןזהרקלה”תו

קש; לכע ס זמאזמרו בעל ילח חמר חת חיש חף יורה שיתמיד בחף כי על
כן יתייחס לבעל הרף והוא להייתו קשה לרצות וחמר חל תתרע להתחבר

כג
לאמר

ומזה

(א)

כי החריצות

חמאך לו
קוליות
וההשתדלות

הוא המועיל הפך דברינו הקידמיס
אל תשית לבך

לדבר הזה

כי הלא

אחד משחים לא תבצר ממך כעלות
על רוחך המחשבה הואת

לחס שולחנם או
זבחומיתיך

עתיק

נניחך

ולא אחד בהן טובה לך

כי הראשונה שיקרנך
בראותו

ומושל לאכול

להעשיר לאכול

ולמכסה

לשבעה

חו תשתדל

עוצס חריצות

ויחנך באוכלי

שר או

מושל

השתדלותך

שלחנו הלא דבר.רע

ומר הוא כי הלא כי

חשב

ללחום

חח מישל כי הזכה ותהיה מהיושבים

וא*נ;1

זזהו חל תתי-ע זכו׳ והוא כי נחומרו
בעל אף לש ן יחיד ולא לשין רבים כאומרו איש חימות יורה שעל הבלתי

חשוכים וגרועים כי אס לפני שוטר או
מושל :

לעלות על שולחן ש טר

:

מלכיםיתיצככל־־יתיצילפני־חשכים

נ ח לכע ס

מדת

נח

שבל יתיצב לפני

במסיבת שילחנו לחכול בה חתה
והוא קללת תחשב לך אס בעל נפש

זצדיק אתה ותבחר מחנק נפשך

ייתר מהחגאל בלחס שולחנו כי מעושק

זחמסיס הוא מן הסקס כי הנה בין תבין חת אשר לפניך הוח מאכל
ש :לחנו חשר קער!ך לפניך כי תי ן !תשכיל כי מבצע מעשקוק הוא כדרך

ש׳טר י מושל

וחז ושמת שכין בלי עך אס בעל נפש וצדיק חקה כי

(ב)

רבות שהוא נוח

החמר בלבבך טוב לי שיתי שומי מכין בלועי שלא חשחית את נפשי כי אס

לכעיסונסנוח לרצות שבו יצדקחימות רבות שכועס ומתרצה וחוזר
זכיעש ומתרצה וכן פעמים רבית וכן יורה משנוי התואר מאף לחימות
כאשר הוכחנ׳ למעלה כי האף קשה מה חימה כי על כן אמר משה להקדיש

גופי משהשית חני חת פה בג המושל בלועי שהשחית חח נפשי (ג) ולא

יפתוך טוב המטעמים כיחס בעל נפש התה אל תתחו למטעמיתיו והוא
לחם כזבים שכח על ידי כזבים ומהתלות או יהיה והוא לחס כזניס שחינו

בר ך הוא יסלק הוא יתברך החף כמי שאמרו ו*ל שאמר לו קומה ה' ב ופך

לחס אמתי כי אס של כזבים כי טבע הלחס לשיחיה בו ההדס לשובע נפשו

לולא משה בחירו וכזי להשיב חמתו מהשאית

ומשחית הנפש כי חבו מננע מעשקות

את בעל מיה וו יגס

אתחישחימזת

ושהוא יסלק החימה כמד׳ח

שכיעס פעמים

על כן להורית כי בניח לרצות ידבר היקל בתואר הכעס מהתואר הקודם
לומר שכעס! קל כי נוח לרצית הוא ועל שתי חלה אמר שיתרחק החרם
זבחחרזן הכביד לומר אל תב ־ 1למה שתימותיו רבות (בה) וחמר שלא
הרחק מאלה מאימת תגרת הכועס עליך פן הכנע לפניו כי הרכה

זהעניגה שביעות היא כי אס לבל תחבר נפשך וזהו פן תאלף חרחותיו
ולקחת מיקש לנפשך והיא
מזה יבא לזה או יהיה

פן תזרוק כלים בחמתך ותשוה לעיבד ע״א כי

כי בא לכלל כעס בא לכלל טעות ולשכחת התורה

זיין לך מוקש לנפש גדול מזה שע״י כן ינקש במכשולוח דינים אין מספר :

קמ

(כו)

אמר

התרחק מ 3מדות חחד מלישבע על חשר ילייך
שנית מן הערבית וזהו אומרו חל תהי וכי' זהב'

זהלחס הזה אדרבה

הוא ממית

ומה גס שלח יקרבהו המ של אם .1/א שיראני משחדל לטריף טרף ולהביא

לז מהמון

עס ממשלתו

כדרך מושלים ואס היא

שלה חשתדל והיגע

להיות עילה על שלהן מלכיס ורוזנים רק להעשיר גס זה עצה
גס שטיב הדבר להשתדל

ננערה

בצד מה ללחס ניתך חך לח שתיגע להעשיר כי

הלא התעיף עיניך בו ואינני וכן' כאשר יקבאר נסעייתא דשמיא ג

קמב (ד) שמעתי

אזמרי' אל תיגע להעשיר חת זולתך כי לא לך

ישחר העושר לעילם ולכן מכלי עצתי זאת כי
אס מבינחך ראוי תחדל כי למה היגע ולא ל; ולפ״ו לא יתקשר יפה טעם
החעיף וכי׳ (ה) זחפשר לני למלאת את יבריהס ולומ שהכוני שמא חאמ

הלא גס שאעמיל לזולת ל ו ינצ' שאהנ׳ בחיי ל * ז התעיף וכו' כי גס לא לך'

בעירכי© משאות והנה על דבר השבועה איני צריך להשכילך גרמת נזקה

יהיהבחייך :ב (ר) או יחמרלאחומרעצהשחחדלמלהעשירכיחס
שלא תיגע עצמך בדבר רק השתדלות קל וזהי אל היגע וכו' הךחתה

רעה כפולה ומכופלת והיא כי הלא שני דיניס בלוה אשר חין לו לשלס אחד

מבינחך תוסיף מתוך עצתי להיות חדל עלהעשיר חפי' בלי השתדלות קל

סין המלוה ואפילו שליח בית דין רשאי לקחת המשכון מביתך רק הוא
יוציא את העבוט החוצה ב שאחר שנתן הלוה העבוט חייב המלוה להשיב

כי אם תסתפק כהכרחי בלבד וזהו מבינתך חדל (ה)

שאפשר תיגע להעשיר ולח תשיג כי חס חף חס יהיה שהעיף עיניך

ולח בלבד כלים שאינך צריך להם כי אס גס

בעישר שיחזרו עיניך בו כי תשיגנו לא יתמיד לך כי מיד יעשה לו כנפיס
זאימו זוהו שלא חמר התביט וגס לא אמ' בעיניך וחל תאמר אחזיק בז ולא

מש:בך במה תשכב ואין צריך לומר שלא יחזירוהו לך לשכב עליו בלילה כי

ארפנוומאי דלאהוההוהמאידהוהלשכ״ש ואדרב'כצל כנפיו אחסה

אס הדיבה כהייתך שוכב עליו יקחוה מתחתיך אס ערבת כנודע שאת
הערב באים לביתו וייייאכניס בירוע ואין משיבים כלי היוס ביוס וכלי

זחשמרס מתחת לארץ וחיך ימוט עשרי ממני כי דע לך כי לא יעשה לך

ני רבה;א פןחכשלבה

(כז)

אך על הערבות דע לך כי הלא יצר לך

את הכר בלילה במה ישכב חך אתה עתה שערכת לרעך למה תביא את
עצמך לשיקח כלימר בעצמו

ללמד להדס דעת שחס ירחה
קמא (כח) בא
הלילה בלילה :
שדחיקה ליה שעתא אל ישית לבו להשתדל בחריצותו להשיג טובות הע לס

כי לא יסכון

כנפיסתחסה כהס כי אס יעשה לו הכנפיס לדחות ממך כנשר כשיעיף
השמים שעל כנפיו ישא גחליי כן ישא עליהם עושרך ולא כנשר כעת יקנן
שיעשה לו כנפיס

לי־חף כס עליהס זהכנפיס

הס כי נס שיחפור כדקר

לומר אם

זיכסה ממונו מתחת לתרץ כמו רגע יעלה על רוחו חמדה ריוא לתת חוחס

ומעט בעיניך אל חסג גבול העולס בל

כיד חיש יחן לו ריוח גדול והוא קכ רשו יפרע חוכותיו והש זר יאכל והכד

ובענייניו מן הגבול אשר

העושר ההוא כעניין רע חז ישיאנו לכו ליקח כל הונו ללכת אל עיר וגנב

לבא נגבילר^זש־ לא מגבולך הוא כי הלח דע חיפה כי

ניקו ואין כל

יותר מעחיצת השגת ידו

העולם הגביל לך גביל השגת יד
חחפיץ להרחיב גבולך
נגבל לך החוצה

לו וזהו אל חסג זכו'

כי הלא אצ׳ל

ותכנס בגבול העילס

הלא הוא אשר גבלו אבותיך

ולכן לא יסכין לך השתדלותך והוא כי חס

יכא ולא ישאיר לו

חף נס צרור

הכסף וכיום הקצף יכא

מאומה כידו וההיקש כ>ה :ג או יאמר הקעיף ותחיר עיניך כי ולא עיני

השעה דחוקה לך אבותיך גכל! לך הגבול הצר הלז והדוחק והניחו העולם

ענייך ועניי עירך

הזה וטובותיו לחומות כמו ש־׳מרו כי אברהם בירר לנו את הגליות וצרות

חסר ואמרי לה חסי וגס אס לא ילך כלו כאחת רק מקצתו חל יעלה על

כל ישראל מוכרי

כעזשרךהנה וחינכו שהוא

כלה כאחת כי מלח ממון

רבב וכן יצחק והיה כאשר תריד

רוחך תחי כנותר כי תשמרנו ככל עוז כי כאשר פרח פעס ראשונה יפרח

זט״יאמדז רבותינו ז״ל בלר שציה יצחק לעשי שיגזור על ישיאל גזרות ויצר

השנית יזהו כי עשה יעשה כי אפי׳ כשתי פעמים עשה יעשה לו כנפיס
לדחות ממך ולא יהיו הכנפיס ככנפי עיף שמוליך גוזליו כין רגליו שאפשר

לא יועילך חריצותך ט העולם הלזה לאויבינז הוא זדי לנן אשר הגבילונו

יבא עיף חחר יחזיק נס חו יפול א' מהם חרצה כי חס כנשר יעיף השמים

זלולא תפלת דוד היו

להם אס יצאו משמירת תורתה׳ וכן •עקב חילק העולמות עם עסיוא״כ

רב פנינים ביאור מ׳שלי כג

נא
ועוד אודיעך כי תחשוב היותך

שעל כנפיו ישלם והוא פורח השמים שאין עיף פורח למעלה ממנו בחופן

החומרי כל עמך כי רע עין הוא

שקץ מידו מציל כ; אחרשהיחלו הסיכות לנושאו ממך לא תוכל לעכב כי

איכל מפתו ופחך אכלת כי אשר יאכילך הרע עין ינכהו ה מאשר קצבו
לך תן השמים כתזפן שפתך חתה אוכל או שלא נתן לו הוא יתב' רק לתת

מיד ישיאך לכך להייציא המצאות וסחורות ושב ויי מדינות למלא חסרונך

מלחמו לדל שכמותך הנה כי פקך של עצמך חתה אוכל והוח כותבו בצרות

אין לאל ידך לומר חחיה בכותר אשמור וקצמצס כל יכלה הכל כי הלא

עין ושמא תאמר לא אקפיד על עצמי

והן הס יהיו כעיכדך כי חין זה כי
אס שען השמים יסכלו דעתו להמציא
המצאות לכלות מהר כל יתר הפלטה

עד כלתי

השאיר שריד

ואיננו ביגיעה יע^ה*לו מפים כנ^ריעוף ה^טמים:

להתמוטט כמחבר

אל־־תלחם את־לרזם רע ^ין ואל־־תתאו

י׳

וז״חעשה

למטעמתיו :י כי 1כמו שערכנפש1כן;הוא אכול
ושתה יאמר לף'ולבו כל^מף י ״ פתף־אכלת

יאמר

או

קחכות אל אבדן ממינך כענין תחך
לאיש  .שאוכלו

או שקנית

סחורה והפסדת כה חל

תאמר דין

עולם ובשדי יתומים אל־תבא:

עסק כיש שעשיתי חו גננים שכאו לי
אנדן עושרי כי נהפוך הוא כי העושר ללכת מעמך עושה את הכנפי' הס

הסיכות לעלו׳כהן

לא שהסיבות

הקרונות מאכדוח אותו ולא עשה

יא

נמשללקיא כמהמר

על שולחנו

אז

אהפ ך

על שולחנו ^דע

הוא כי אין צריך לומר מה ש הכל הוא
אפילו פרך

מאס

כי־גיאלם

אכלת

חין זה'רק כשלא נאמר

עליו דברי תורה

רך אני אזמל דברי תורה לא

הסיכות כי נהפוך הוא שהס־כות הן תחת הסילוק כתואנה כי הוח כנשר
שכנפיו תחת נוזליו כך העושר העולה ממך הוח למעלה מהסינו ושת

מתים לשולחן גבוה ואדרבה תשא

האם יש כח כעישר לעיף יותר מהסיכזת הנראית לעיננו ללא חל תתמה

כי העישר המסתלק ועולה הוח כי יעוף השמים חל האלהיס חשרנתנו

לקיתון של והב סיפר עתו דומה לשל כסף

למת

תלמיד חכם

לשומעם יהפכו זבחי

דומה

אכל עמו דומה לחרס הנשבר
לפניו תה שאין כן אס לא

ומאתו יתברך הדכר ולז"א השמים והוא מו״ל כמד רנה למה נקרא שמן

שקין לו תקנה ואוב לא יהיו דבריך רק מאוסים

וווים שזזים מזה והולכים לזה דקודשא כ״ה לא עכיד דנרין חלא שקיל מן

אי

יאמר איך תאמר ואיננו

יטמטס לכך ושכל ך כי תראה בעיניך דרכי האיבוד ולא תותר כי חין צריך

ומצותת

הנכנסים כאובים

כי כצל החכמה כצל הכסף ואז לא

תרע עינו אל תבטח בזה כי אס אדרבה השער לך

ובאזני כסיל חל תדבר

כי יכוו וכו* כי אכל ושתת עמו דומה לחרש הנשכר כמדובר למעלה יי
יאמרפתךכו' כי שתי דברים אמר אחד אל תלחם את|לחס

(ח) או

לומר כשיהיה הכל נפעס,אחד כי אס אף כשני פעמים לא תזהר כי עשה
יעשה לו כנפיס דרכי איכוד כי יהיה כנשר שאדם רואה הכנפיס ואינו
רואה גוזליו שעליהם כך תראה הסיכות ולח העזשרהמסתלק והוא כי

והטעם כי

תקלה דומה

לפני ע'ה

אכל עמו (ט) ושמא תקמר הלח אדכר באופיו דברים
וקטעים בלבו ענין המחכיל

שתדכרעל

עין השחתת דכרי תורה

אמרו רבותינו ז״ל

האס כעל חנכי שלא

אחה

בעצמך עס שהפח אינו גורס קיא
חזק
תקיחנה חהפכנה לקיא כאלו אכלת
מזבחי מתים כמה דאת המר כי כל שלחנות מלא קיא ושמא תאמר הלא

השולחן כי ימאסו בעיניו ואיך בהמאס דברי חורה

אדע ליזהר לישא

כי נהפוך

איפה

יעשה לוכנפיס כי הוא יעשה את הסיכות כי אין סילוק הע-שרתחת

יליחן כדרכים כטוחיס מהפסד כי דע לך כי ברצות ה לאבד ממונך

חפילותה

שהכל הוא לקרכןכי חומר דברי תורה

יסכן לך כי הלא ושיחת דכריך הנעימים הס דברי תורה

דין ויהיב לדין וזהו יעיף השמים כלו' אליו ית שיתנם חל הטוב כעיני! ז

התנא כי

כל שולחנות מלאו קיא ועתה בהיכלי

תקיא .ה ושהת דבריך הנעימים :ט באזני כסיל
אל־תךכךכי־יבוזלשכלמליף  5י אל־תסגגכול

סיכות

יעשה לו וכוי לימד כי תראה

בהקפת

בערך מצוה רכה מחד הלא הוא כי
שולחן שלא נאמר עליו ד״ת כל הנ־)כל

שס

יעשה כי כ' פעמים יעשה הכנפים
ח כראשונה וא׳ חחרי ראותו כי היחל
:

(ח)

רע עין שאפילו לחם לבד לא תאכל שס

כי גס על הלחם

לבדו יהיה רע עין וגס אל תתאו למטעמוחיו הס מאכליו ?מעוננים אשר

לא נסיתבהס ונתןטעס על אומרו אל תלחסוכו' אתר כי כתי שעצי

או יאמר אל תיגע זכו'כי דע לך שאין קנות

בנפשו כן הוא הלחם ההוא מסער את נפשו וגס שעסאכלך לחסלכד

העושר כחיכודז כי תקנתו כיגיעה מעט מעט אך בלכתו לא תהיה היציאה

יאמר לך כלך אצל יין ג״כ וזהו אכול ושתה וכו' לבו בל עמך ועל או׳ ואל

עיניך כו ואיננו כהרף עין ואל

תתאי למטעמותיו אשר לא נסיק בהם אמר פחךאכלת וכו' כי מאשר לא
הורגלת רק כפת כמלח כדרכה של תירה זעקה תאכל מטעמים רביס

יעוף השמים ככקידס

:

כניאה לאט כי אס ככת אחתכיהתעיף

תתמה על החפץ שינא לאט

ויאבד

יקרה כנשר יעוף

מהרה כי הלא

השמיס כי כעליה גדולה יותר מכל עוף מעלה מעלה הולכת ועולה לחט

זטוכיס והוא לך שנוי

אך ברדתה ומה גס לטרוף יורדת כמו רגע כן היא עלייתך לאט ורידתך

כהיות של רע עין שלבו כל עמך ולא יתכרך מקכלך במעיך

וסת יערעו נפשך (יקלקלו

אצטומכתך ימה גס

וחקיקנת

ואין צריך לומר שתקיא מה שהאכילך הוק כי אס פתך

בלי ספק "

אומרו הט חונך ושמע דכרי חכמים וכו'
קמג (ו) אחרי
מהר :
זשישמרס בבטנו ויכונו יחד על שפתיו שהוא תנאי אשר חזרתו אומנותו

אשר חכלת מקודם מלחם ביתך גס אותה תקיא חגב הקי ך מה שהאכילך

ולכל יערד כעל כרחו

הוא כביתו כי יכא זה ויאבד את זה ולק עוד כי הס ושחת דבריך
הנעימים כי הלא אין צריך לומר שלא הטיב לך כי אס גס הזיק אותך

ולבל ישכח חמר אל תתרע את כעל אף וכו'
מוקש לנפשך על ידי השכחה הנמשכת

כתוקעי

אל תהי

מן התורה אמר

מהכעס

כףוכו׳למהיקח

מלמודך ולכל תאמר חס השעה דחוקה

העולם יותר מאשר הגבילו

פן תאלף

רחזתיו ולקחת
משכבך ותטרד

לפני מלכים כי

לי אבואה זאפלשה כענייני קניני

תסג גבול עולם וכו' ואל

היטיב עמך כי איך תברכהו שהקכילך ואדרבה חיסרת פקך אשר אכלת
מקודס ולח לרצין יעלו לפניו יתברך כי חס לדברים ריקים ונשחתים וזהו

כמפורש כקודם וגס אל

ושחת דכריךהנעימיס ואין ספק כי גס בימי שלמה היה מנהג לברך האורח
את בעל הבית כי לא ינצרו ממנו ומה גס כי,רוב תקנית זסייניס וגדריס

לשומרם בבטני ולכונס יחדו על

עשאס שלמת בחכמתו כמו שאמרו זיל על אזן וחקי־ ותקן כו' שהיתה
התורה בכפיפה שקץ לה חזנים והוא תיקן ועשה להידות כחקניתין

לי כו אמרתי אל
ושמת סכין כו'

תיגע להעשיר כז׳ושמא תאמר אם כן איפה אס תהיה
ואיתרה דרכך לעסוק בחורה תמיד

שפחי

אשרחכלתפתך

הנעימים שנתקייכת כדין כברכת המזון לכי־ך את כעל הבית על שהיטב

תתפתה אחר אש־ הרחה שעל ידי חריצותם כענייני העולם תות יתיצכו
חזית איש כו'

זהפסידך גס

בביתך מאז כיאסגסכאת־ך

דבריך

למה לי לחיית חיי צער ואלכה לי

השעה דחוקה לי

אל אחד העשירים מפתו אוכל

ויינו אשתה ואעס ק בתורה וזולת וכוחו לפרנסני
על שולחנן אמר אם כה תעשה

ישמח ויגיל כי ישמעו

ננידע מרבותינו ז״ל כערי בי תכשילץ ורבים כמוהו (ט)

ומפני שדברים

אל תלחם את לתס רע עין

אלו יקהו שיני עס הארץ השר לקלמיד חכם הוא רע עין כהפלגת רכיקינו
דיל כשנאת עם הארץ לתלמיד חכס ואולי תאמר כי לא כל כך כמו זר

מטעמים רק לחם לבדו לסעוד לבי כי לח ירע לבכו על הלתס לבדו כי
ואח עצתי כי אפילו אל תלחם אח לאס רע עין כי*אשר הוא רע עין גס

עין חחרי ח מרו אכול ושתה שתגנהו כל כך ואולי יפצה פיו

דברי תורה
כי אס תכתר

לך אשר יהיה טוב עין

ואל תאמר

עלהלחסלכדו תרע עינו ואל מטעמוחיו
אפילו אל תתאו

(ז)

הלא לא אוכל

ממנו

אין צריך לומר לאכול כיחס

ושמא תאמר הלא אס יקרכני והזק יקראני אליו

ועס אללא ארצך לאכול כי אס לחס לבדו יוסיף ויאמר אכול ושתה כלומר
גש יין שחה חדיני

ולמה תלתס לחם לכדו לא תאבה

כי הלח כמו שער

נחשב הרע

נגד התלמיד חכם אשר ידבר כזה ויבזה מאמריו על כן אמד שלמה דברי
חלה השר דברתי חליך באזני כסיל שהוא באזני עסהארץ מקביל אל

החכס כאשר הוכחנו למעלת על תיאר כסיל אל תדבר דברי אלת ומה נס
אשד הוא *עס הארץ

דשא מלשון הערה והעלן כי כמו השער שיסוער אה נפשו כן הוא כי
הוא נעצמו הוא סער כנפשו שיסערנה כי הלא נפשו למה שהית מנפשו׳כני
ישראל תחפוץ לעשות מצות אלא שעצמותו כרוע מדתו ינגדנת ויש לו סער

קמד

אטר

(י)

שעס שכל השגת גבול של כל העולם אס דל ואס

עשיר קשה יותר ויותר הוא של יתומיס וזהו אל
קפג גבול עולם כלומר של כל העולם דרך כלל של כל אדס אך בשדה

התחולל בקרבו כין לכו ונפשו כמאמר הרמכ״ס ו״ל פ /דגרושין כי על כן
גט מעושה כישראל כשר וותו כמו סער כנפשו כן הוא כי הוא עצמו הוא
כמו סער כנפשו שיסערנ הוא ולכן אכול ושתה יאמר לך שעס שלא ת ־צה

גבולך

רק ללחזס לחמו יוסיף ויאמ ושתה מיין מסך כי נפשו חפצת כך

אני שאר רוע מדותיו כי הלא יבוז לשכל

מיליך שיחשוב שהוא על שנאתך אוחו זלא לשכל יחשכס ••

יתומ׳ס

חך לבו

גמור לא במשנה ולח במקרא

שתן הוא בעל רוע עין בעצם

בנפשו וכו'זהות כי שער ביאורו כתאנים הש;ערית או כשעירים עלי

ולא כדרך ארץ

פעס

אין צריך
לך

לגמרי

כי

כשדה

שלהס

דרך

לקחתו
החת

הלא גואלם

לומר להסג

ואפיטרופוסס

ותקח

אס

משדהו

אפילו

נס

והכניסהו
אל

שדוחס אל שיך

לתוך

תכא אפילו

(יא)

כי

חזק הוא יתברך אני יתומים ולכן להיות
חזק

רב פנינים ביאור מ׳טלי כג
חוק לא

יריב ריבם להפסיד מממוכך כמד מה שתפסידס

כי אס אתך

!□פך ובעצמך ככתוב כתורה קם ענה תענה אותו וסרנתי אתכם וכו'
ווה! הוא יריב פת ריבם אתך כי קח נפשך על ענותך נסשס * חו יאמר

ני גואלם וכו' לומר כי הוא יתברך הדיין והנעל דין

ותנועה קלה

מחשנזת לנו רק רע ע״כינרמז וכמשל לחוט השערה כי בקלות יוכל לו וזה
ענין הרחות לצדיקי' פהר זכז׳כי כן הוא להס זעכ״ז יוכלו לו כי לבס ברשות

מיד עשקו

!וחללמה שגוחל עשוק

אתך כי אין לך דבר ימה נס על לקיח
נפש שלא יהיה בהמלכת נית דין של

כמה דח וה׳לקח הוא זנית

טובה שכשהוא יתברך ניתן אינו
ממלך בבית דינו וכשהוא לוקח נמלך יוסי וה לקח ועתה עליהם הוא נושא
את נפשך מעליך ואומר יריב את ריבם ילא אמר הוח יריב אתך וגס מלת
את של ז אמריריב ריבם כי ים את ריב׳ ירצה מה שכתבנו בביתור התורה

על או׳ חס ענה תענה צעק יצעק שמע אשמע שעניינו כי עמי היתו׳
הוה כפל משל כל אדם כי הזח מעונה מצד עצמו על יתמותו נמצא שח©

למוסר אל!תחמר ארפה ממנו

תהיה צעקתי

על עניי

נגד

הזכרת
שתות

הצדיקי'לבס ברשותם והרשעים וכו'

נמצא כי אס לב צדיק יהרהר הרהורי'

בלתי טובים

ביד

יש לחל

למשול בו ולהפכו

הצדיק
לטוב׳ וזה

מרעת

בז ו ו״א הבישה למוסר לנך
אשר לא טוב חוץ

הלבבות להרהר

מהמוסר ותרצה להניחו

כעת זאניחהו במומוחיו

עד אלכה לי אל

לבי ויקבל מוסר על פי

מקוס של ת״ח המשמיעים אמרי דעת ומהס יקח

הזולת כי לא זו הדרך כ״א

כלזמ׳ אס לנך

תרפה מלבך ותניחהו

עדגקבל

בשרירותז

כפולה שיצעק על ענויו שתענהו •יוסיף זיחמר אויה לי
כמוני לא היה מצר לי ויצעק על שברו במר נפשו כמטיח

אשר אז לנו במזמז' נערות אשר

אתחבי כי לו היה

אביחי ,לא עינני

ואס היו

זחומרמהפשעו מבני המענה אותי שאביו מת ואביבניהמענה יעמד
קי להצר לו נמצחו צעקותיו ב כחחד ואני שמוע אשמע ב השמעותיו

העמי

שרירות

מזמותס וזהו

מהמורים לא יוכל חך אתה תן אל לבך והעבר רוע שרירותו ממנו ואחרי
כן תטה חונך לאמרי דעת בבית המדרש לקיים המוסר בן (יג) ואל

כיסלקת

בניויתימים

לבס הרע

הוא צדיק הנקרא חי הוא יחן אל לכו חס לבז יהרהר אשר לא טוב הוא יתן
כדרך כל

ענייו כפל כי בזה תזכור לו יתמותו ולכן

ברשות

אצלנו ענין והחי יתן אל לבו כי אשר

אל לנו בצדקתו כי מושל הוא

כי יצעק

שהס

ימשלו בס לפעול רוע

ישמח לכיגם;אני:טזותעלזנה בליותי כדבךשפתף
* מיצרים

דינו כמאמר רבותינו ;"ל מרובה מדה

לעשו בעבודת ה

מה שחין כן הרשעי׳

^כנו מטכט לאימות :יי אתה כשבט
תכנו תפשו משאול תציל :י טי כני אס״חכם לכף

ממשלתם

תחת

מחשבות

לבס כי הרהורי

יתומים ירים ריבם שהוק יעריך
הריב והתביעה בנית דין של מעלה

ענה תענה שיהיה

מחשבותס

לחשוב

חזקהוא;7באת־חבםאתך :יי הביאהלמוסך
לכףואזניףלאמרי־ךעת  :י* אל־תמנע מגער

ולגאלם וגס הוא הבעל דק אביהסשל

מעלה

כי נרמז

יעשה חפצו כי הוא כבר ברשות

ויצר

מעשקס חוק לדונם

קמר כי גואלם

והוא כי הדיין יקרא

נאמר לאיש הבא אל ביתו על

כן אין הרשע צריך יתחזק יצרן עליו לנצחו

יצרו כי כל יצר

לקבוע

והרגתי אתכם

את קובעיהם

נפש

ונגד אשר

עליו והיו נשיכם חלמנות ובניכם יתומים

אותו יתמותו וצאק

כמו שח מרו ז״ל' שלח יעירו

על מיתתם

ולח יורידו את בניהם

תאמר כת חעשה לבני חניחהו בנערותו

לח טיבו' עד יגדל ויהיה קונה לב וחזי

הוא יביא למוסר לבו תחלה ואחרי

כן ואזנו לאמרי דעת כי לח טובת העצה הזאת ולא תעשה כן רק אל תמנע

לב הכהו בשבט

מנער מוסר עודנו נער ואס עדין לא קכה
כוי :ב (יב) אי

וזהו כי תכנן

יאמר הביתה זכו'כי הנה אפשר ימנע איש מלייסר

והכית את ?נער בנו לא' מב

סבות ח' אולי לא יקבל ב מחמלתו עליו כי

לעומת אשר

יצר לו בי ירחה נער בוכה ויגמרו רחמיו על בן בטנו אמר על הא' הביאה

הזכירוהו יתמותו חשר היה נשכח כמה ד״ח נשכחתי כמת מלב וזה יאמר
פה באשר כפל מלח הריב ואומר את לומר הנה לא שמת לבך לבא בשדה

וכו'והוא שורש כתוב אצלי כי אין דברי המוכיח מתקבלים אס לא בצאת

לנכסיהם

ויהיה להם יתמות וכור לעולם

יתומים רק על ט חלושים

לא ישכח

המה ולא יריבו אתך וחס יריבן

ומדוכאים

אתך תזרסכמז דוה ותכניעם עד יעמדו ולא יענו עוד ולא ידעת כי אס הם
חלושים

ורפיס אפוטרופוסס חזק וזהו כי גואלם חזק ולא ריב א' יריב

אתך כיחס שנים כאשר כתבנו וזהו יריב אתריבס אחךואמראתך
בלומר גס שהריב האחד יראה שהוא כלפי שמיא שגזר מות על אביהם חף

על פי כן יריב אתך כי אתה

ועניתו אך נגד ה אין לו כלוס כי

הזכרתו

לוקח נפשות חכם והרג חותו בדין *

או

יחמר כי הלא כל המזסר דן

על חבירו הוא נענש תתלה שמבקרים פנקסו וגס כי יצעק כדין נענש על
אשר לא הלך אתו בבית דין

של מטה

אמר כי ביתימיס לא כן הוא שלא

מלבו כי מהלב יוצאים

וקל הלב ילכו לזמר עשה זאת איפת זקשט עצמך

תחלה במעשה וזהו הביאה למוהר לבך וגס בלמוד וזהו ואונן לאמרי דעת

ואחרי כן חל תמנע מנער מוסר כי

(יג)

או מתקבלים

הדברים

היוצאים מפי עישיהס כאשר כתבנו בביאור התורה כי זה ענין והיו
הדבריס החלה כו' על לבנך ואחר כך ושכנתס לבניך כז' ומה גס באמרי

דעת אשר שמעת אתה כי קדע להדריכו
אומר לך דברים

בדעת שפתיך ועל השנית הנני

של טעס והס ני הלא טוב לך שיבכה הוא על ההכאות

משתבכהאחהעל מיתתו כי קס לא תייסרהו יתעתד

למות כעון שלא

יסרתו וזהו כי חגנו בשנט לא ימות כלוח תרויח שלא ימות קזדס זמנו מת

שאין כן חס לא תכנו

(יד)

ושמא תאמר ומה תשיב אס אעשה כן ולא

יענשו על מוסרם דינם לשמים וצעקס אליו יתברך כי הלא גואלם המיוחד

יועיל שאייסרני וימות אחרי גן לזה אמר אהה בשבט תכנו וכו'לומר אס

הוא החזק לעומת רפיונס כי לכן הוא אביהם ועל כן הוא יריב את ריבם

יהיה שימות גס כן יועילך מוסרו

אשר להם אתך ולא חתס

כי לא יבקר פנקסס להענישם כי לא יאשמו כי

יצעק! אל אביהם וזה מאמר הכתוב והיה כי יצעק אלי כלומר ולא אל בית
דין של מטה שמוע אשמע

צעקתו ולא

אטפל לנקר פנקסם :

או

שימות זנאי ולא חייב בי

בשבטך אשר

תגנו נפשו משאול חציל וזהו אתה בשיט תגנו שהם ייסורין לגיף ונפשו
משאול הציל:

קמל (טו) בא

הצדקת חנמתו מיישיר את הזולת

לתורות מה גדלת מעלת החנס אשר"
על חשר

ישמור חנמתו בלבו לעצמו

יחמר כי גואלם חזק ולא על היותו יתברך חזק יענישן יותר מהראוי לך

והוא כי הכל הוא מדת כנגד מדת והוא באשר ידענו כי הלב חושב והנליו'

לריב ריבם חשר אתך לפני

יועצות להוציא המחשבה אל הפועל ואומר הוא יתברך אל כל אחד מעמו

בית דינו יתברך כנ׳־דע כי הין נפש נלקחת ולא פורענות בא מבלי שימלך

ישראל בני

חס חכם לבך שהחכמה בלבך ולא תוציאנת בשפתיך להיישיר

רק יריב

שיהיה בעל דינס

את ריבס חתך

בבית דינו להסיר פתחון פה חלילה מדיין החמת כמאמרם ז״ל על ה נתן

לזולת הלא גס

1ה לקח כי והי הוא ובית דינו ואמר כי על הנתינה שהוא הטוב אינו כמלך

מהערבות כן שמחתו יתברך הוא כי מעריבות עושי רצונו ישמח ויתהווה
שפע כי היא שמחתו יתברך הסך העדר השפע שאמר עליו הכתוב צור

אתך שיהיה

ילדךתשי על שעונותינו ימנעו השפע ויחר׳ אפו עד ייחסהו לתשו'כח

הלקיחה וה לקח

בבית דינו רק ה' נתן אך על

למעלת מה אמי הוא יריב את ריבם אשר

הוא ובית דינו כאמור

להס בפורענות

הוא עורך הריב נמלך לפני בית דינו להסיר פתחון פה בפורענות אשר

יביא עליך

ג

יאמר ראו נא גודל העון כי מדת הרחמים יהפך

או

לך לאויב ולרוגז וזהו כי גואלם הוא
הוא עם היותו מדת רחמים

מדת הרחמים הגואל אותם מכל רע

הוא חזק לנקום והוא יריב וכו' אתך כלומר

מי ©הוא מטיב להס יהפך לאכזר אתך בלבד עס שלהם ירחם ג

קמה (יב) הנה ארז״ל הצדיקים לבס ברשיתס והרשעים הס ברשות
לבס והענין אצלנו במ״ש ז״ל כי לעתיד לבא הקבה

מראה לצדיקים ולרשעים היצר הרע * לצדיקים
ולרשעים נדמה כחוט השערה

איך היו בידי ההר הגדז'
והוא כי עם היות

והללו בוכין והללו

נדמה להר גבוה ותלול

בוכים הצדיקים בוכין

וכן או'

אני ישמח לבי והוא כי כאשר השמחה הזא דבר נולד

ויתעצב אל לבו הוא שלח להמשיך שפע בעולם כי אם אדרבה

ויאמר אמחה את האדם ואמר כי אס חכם

ליד בלב בלבד ישמח לבי גס

חני כמוך שיהיה התעוררות והוית שפע פנימה אך בלב בלבד

(טן)

ועדין אין הכליו׳ יועצות לפעול ולהוכיח הטוב החוצה אך ותעלוזג׳ כליותי
גס הס

כאשר תדברנה שפתיך מישרים להיישיר את הזולת בשפתיך כי

כאשר כליות היועצות להיטיב יעלזו בהוציא תולדת העריבות אל הפועל
כן תעלזנה כליזתי המייעצים חותי להיטיב לך והוא מדה כנגד מדה כאשר

חתה תייעץ

את הזולת ללכת בדרגי מישרים לעומת זה תעלוזנה כחות

הקדושה הממשיניס השפע להריק

מהפנימיות החוצה אל הזולת ולהיות

ההוא והרשעי' בוכים שלא יכלו לחוט השערה

כי שמחה הוא גדר קטון מעלצון לכן אמר ותעלוזנה והוא כי כאסר ייעצו

צריך הרבה

לעשות טוב מחשבת הלב ישמחו הכליות וכאשר יצא אל הפועל

שהיצה״רלמה

להיותם מושלים ביצרם מתחזק

שלהתגבר על הצדיק

היצת״ר בכל עוז ותעצומות ומכביד עליו

הכליות

אז יעלזו בעצם על כן לרמוז אל צאת שפע הטוב אל הפועל אמר ותעלזנה

כהר גביה ותלול אך לא כן הרשעי/כי אס כמוץ יקל יצרו כי למה שהורגלו

כליותי כלל הדברים אשר הוא חכס לכו שתורתו בלבו

לאורח מ׳ ןאח״כ לבעל הבית שנאמ ויבא הלך לאיש העשיר וכו׳ ןאח״כ

ונס הכוש כי היא חכמת לעומת החוטא שנכנס בו רוח שטות יהווה שפע
הנימי למעלה אךלא ימשיכנן למטה לארץ להטי׳את הכלל אךהמיישיר אה

בחטא ולבם ויצרם מושל בס והוא להם כבעל הבית כמז״ל כי תחלה דומה

ולא לאחרים אתו

הזולת

רב פנינים ביאור משלי בג
קסן

עס סוכאי יין שלא ישחו לפקח ולא יאכלו להבריא

חכמה

הזולת ומד“יכס כזכותו גס ה ימשיך השפע לארץ וצאצאיה ג

נב

היין והבשר למו להנחתם כי לא יבצר או תעשה כהס

רק נאהבת

והיית ד לל'וסובא

כמו זר נחשב ילמדנו שלמה בחכמתו שלא יקנא לבו
בחטאים כי אס בירחת ה'ומי לא ידע בכל אלה

או תמשך בצד מה אחר יין ובשר (נא) ואס תהיה זולל ושולא לא יחק״ס

אך יאמר כי טוב לגבר יהי;יה חמיס עם ה׳ !גס שיראה הצלחת חטאים אל

למודך כי סובא וזולל יורש מחכמה לגמרי ואס תמשך מעט נלכד לא יבצר

(יו) הלא

ישית לב לקנאת בלבו ולומר כי קנאת

ה'הוא מקנא זמכשרון
בעיניו הצלחת

מיצרים

בא לו שירע

חטאים

א^־קנא לנף כחטאים מאם-

ויקנא בלבו

ביראת יהוהכל־היום

תמיד כי המקנא על הצלחת החטאי'

:

יתעתד לחטא כתם כי גס אס צדיק
יהיה לא יבצר ממנו יהיה לכן נוקפו

בשר למו* :

שאס לא

היום יהרהר מחר או מחרתו

ומה גס

אל״תהי בסבא?;!! מלט

גם שיראה

ולא יירא מן החטא לגודל זהירותו ביראת ה כי חז

לרשעים אחרית טוב לח ימיש
ולא תבצר מלכו

מלירא את ה כי תמיד ישית

תקות טובו בעולם הבא וזה ענין

הכתובים אל יקנח לבך ללבוש קנאה בהרהורי לבך בחטתיס שהוא על
היותם מוצלחים * כי אס ביראת ה כל היום כלומר כי אס בהיות אתך
יראתה'כל היום

כי אז והיית מוצק ולא תירא כי תקנא

בלי הפסק

מלהרהר זליכשל כי חין לך הפסק כי כל היום תמיד אתה דבק ביראת ה׳

כי אס תראה שיש אחרית

(יח)

על ידי תירה ומצית

וימותו שקטים

לרעים ולחטאים

על

שבכתב תתייחס •לאב וחורה שבעל

דדיה שירוונו

בכל עת

הוא לאב

יתייחס

גס

פה

היא

לחם

*

עצמו

והבה הרב

החרשתי חך הם להם אחרית עד מותס למה לא

נפסקת מהחטאים
אקנא בס אל

תחוש כי

אחרית הנה בזה ותקיתך

טוב לך

טובם הוא

כי אס

ים להם

באישר העולס הבא לאתכרת כי תאמר אס

לעוברי רצונו כך לעושי רצינו על חחת כמה וכמה כמאמר יוסי בן יועזר

כאב החומרי המולידנו
כי הוא

אדון הכל ישתבח שמו לעד והוא מז״לכל

תורה כאלו ילדו שכאמ' אלה תולדו'

והוא כי בן

נעשיס כאב ואס

לק־יכי שהמיר דת ועלה במעלה כאמור בגמרא :

קמח

(יט) הנה

כאות אל יקנא כו׳ כי אם ביראת ה' כל היום ונתן טעם
אמר עתה חתה שמע אשר אני
לי ביראת ה׳ כל היום ומה
שתחזיק בדרך חכמ תהיה

ומקנים בו קדוש'וכעשה כריה הדשה

הוא וחכס שלא תאמר די

על יראת ה

גס וחכם ושמא

הלא הוא כי

על פי דרכך

מאשר לכך משרירותו הרע וזהו ואשר בדרך

יעצרו כח לחשר

רעה ממנו מה שאין כן אס תחזיק

לבך כתורה וז״ח בדרך בפת״ח הבית

בעצמך להחחב' עס בעלי מדות רעות לומ חני אתחבר

להס ולא אסור

מדרך הטובה כהמהיכי הלא אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר אשר הוא למן
כלומר להנאת עצמם ולח לנפשס לענג שבתות ומועדים (כא)

הוא כי סובא וזולל יורש לגמרי ואשר איננו
עד ייטב לבו בעצם וירדס לא יבצר ממנו

כי גס

זולל וסובא הנה בהדרגה

ש־זינך סובא וזולל כהס ולא ישיאך לכך להיות

ק־עיסולכן

וכבן כילד לעה״ב

והכה הוא ית׳ אבינו שבשמיס ע״י רוח קדשו הזהירני לאמר

האות לך אס

ואחרי כן בא שלמה ויאמר

שמע אתה בני וחכס

חכס לבך ישמח כז' ועל כן

בני אס חכם

כלומ שמע נח דבר ה

וחכם לשמח אביך

יש הלא כמו זר יחשב

ויסדר לכו דרך הלמוד וחס תאמר נא

שבשמים

ישוהשלמה

עצמו לקונו חלילה .כי הוא יתברך חמר אלי בא אתה באומ בכי חס חכם
לבך כו׳ ויבא הוא אחרי המלך הקדוש לאמר לאיש ישראל גס הוא בבי באוע׳

שמע אתה

בבי וחכם על כן

לאביך שבשמיס הוא סתם

באהאלהיס

ברוח קדשו

זיאמלנושמע

החב האמתי • ודע לך כי זה הדובר בך האזמ

לך שמע אתה בני וחכם זה

ילדך והוא כנודע כי המלמד

למה אתייחס לבן שלמה על

ילדו בל יעלה על רוחך לומר

אשר למדני חכמה ומוסר והלא הכל מסיני מאתו יתברך
שבכת ושבע״פ הן הס אבי ואמי ולא

אתקחבירו
ובלמדי תורה

הרב שלי כי גס שממלמדי השכלתי

חבר בך הירא את ה כל היום כי על כן

שבדרך ההיא של חכמה שתחזיק תאשר לכך (כ) ועס כל חלה אל חבטת

הזהר כי לא

את התלמיד

כי אס יש וכו'

לי עזד ללמוד חכמה כי אס

וקרעים תלביש נזמה כי הנומה

המלמד את בן חברו

חהרן ומשה ומזכיר בכי אהרן בלבד

יהיה כן בהיות הקבלה קרוב כלמד ממשה או יהושע וזקני׳ וכיוצא שלא
האריך ההשתלשלו׳ ולא נתמעט איכות הויתה אצלנו מאיכו'נתינתה

לכך כי מזמות התירה יסלקו כל מזמה
במצות לבדן שלא

שזה וזה לה' הוא

הלא עדותיך שיחה לי " ועדיין היה לך מקים לומר גס שאודה שכן הוא הלא

הנני מייחס אותך לבני ואשר איעצך תשמע לי

ת־ומר מה הוספתי בחכמתי

לו לעילם הבא

כשמתו והקבלה שקבל שמלמד

הרב בקדושת

תורה כאלו

מלת אחה מיותרת ובפסו'הב היל״ל מסבאי
יין אך הנה למעלה דבר על יראת ה׳ כל היום

הורה והדרכ

המלמדנו

להיות בכיס לעולם הוה עס

שחין כן בהעדר עמך יראת ה׳ כל היזס כהתמדה שאז אס תראה אחרית
(יו) אז יאמר
לרע אולי תקותך תכרת מלבך ח״ו כי תבא להרהר •

אל יקנא לבך בחטאים

וחכמי הדורות

הס

קבלת

פה

שבשמים הרב המלמדנו הוא כמוליד אותנו להיותנו בניס

לכל איש יש׳ השומע אליו

שהיא מדת יצר הרע היא לטובה (יח)

אל

פה

לבו כי גס שהאב הנפשיי כאמת הוא חנ נו

זשלזיסלא תירא מפני כך שתקוחך מטוב העולם הבא תכרת מלבבך מה

ושמא תאמר אס הצלחתם היתה

פסוק

מוסר אביך נו׳ כי חורה

לבך ישמח לבי כז' ותעלוזנה כו' אל יקנא כו'

המוצלחים כי אס ביראתה׳ תקנאכלהיוסגס

:

כתבנו למעלה

קסט (כב) הנח

שמע בני

הלח זה ימות כמות כל אדם וגס לן

מבטחו בו יתברך

לא יבצר

מהיות

שקרעי׳תלביש בחלוקא דרבקהנעשית

וישמח

כבודו עמו והצדיק ימזת בנפש מרה
ולא אכל בטובה חמנס הירא ותרד תמיד על דבר ה בלי היסח הדעת איש

החכמה

ועל הכל חמר כי סובא

תהיה נימה בלבד

ומוסר ובעדין :כי

מוחס כי אן יחרץ יצרו עליו באומרו

כמואז יאות לו לקנא

על

• כי־־זקנה אמך :כג אמת קנה ןאל־תרכר חכמה

אס יראה שיבלו ימיהם בטיב עד יום

חו יחוור

וזולל יורש מחכמת ומעשים טובי' ואם

נב שמע לאביך זה ילדף ון) תבוז

תלביש גומה:

יחטא בפועל יהרהר ואס לא יהרהר

בי אם־יש אחרית

הזה

ודלית

והיראת ה

בי־סוכא חולל יורש וקרעיכש

נא

תדע

הדברים שלימים

הרשות

^מע־אתהבמוחכם

י"

ו

בצד מה כי ירח' רשע וטוב לו ומה גס

אס הוא צדיק וחסר לחם

יח

מקנין

נומה וקרעים

תלביש שלא

זולל וסיבח רק

שאוכל זשות

שקרעיס תלביש

נומהוזהו

ואז יהיה ספק במלמדה שעל

למוליד

ידה יקנה בי הוייה חדשה וקדושה שיתייחס

אותי בדיה רוחבית אך אחרי השתלשלות הרב בדורות רבים

ונתמעטה איכותה מאשר היתה בקודמים מה קדושה יקנה בי שיערוך
למוליד אזתי בריה רוחנית על כן הוסיף רוח הקדש וחומר וחל תבוז

כי זקנה אמך
איכות

הוא מציאות הקבלה לומר כי זקנה כבר ונתמעט וקלש

בגודל ההשתלשלות

קדושתה קיימת

לעד להקנות

ולהתייחס המלמד

מאז עד עתה

כי לא כן הוא כי עדיין כח

קדושה ותתניות

למוליד בריה חדשה

אחרי שהרב ידמה למוליד אל תאמר אס לא אמצא
למוליד רק

בלומד מחמת המלמד

ורוחניות על ידה (בג) לכן
מלמד בחנס שידמה

בכסף מלח שידמה למוכר אפרוש מללמוד כי הלא זאת עצתי

חמת קנה בדמים כי הוא המפסיד ולא אתה

כאשר למדוך

אך אל תמכור ללמד בשכר

שאס כן לא תדמה למיליד כ״א למוכר כי תהיה כמתפרד

אשר לבלתי מגיע לגדרם לפחות ילביש

מקדושת ההורה כי תמכרנה בכסף והוא ידבק כה ויקנה קדושה ממנה
ולח תתייחס למוליד המקושר בנולד זזה אשר צזיהיך שאל המכור הוא

אי יאמר גס

חכמה ומוסר ובינה כלות לא על המקרא כי מותר הוא ללמדה בשכר כ״א

יבצר ממך ידבק בידך

נזמה לק יאות לך התרחק מהסבעצס ׳

ב

נלימדך החכמה יישר צויחיך באמרי וחכם

אל תהי

מחברתם נדר המביא
(ר)

עס סובאי יין שעס

שיהיו חס חכמים לא תהי אתס ללמוד באומרן תוכם אוכל קליפתם אזרוק
שאלמיד חכמתם ואנעל בזונלותס ו שכרותם כי גס שהם לח יפתוך לעשות

כמעשיהם רק שהם הובאי יין וזוללי בשר למו כלומר ולא לך שידעת כהס
שלחכמי'לך העשה כן נס אתה אל תהי אתם (כא) כי הלא נס

שלח תלמד לעשות כהס ולא תהיה סיב/וזולל לפחות תבצר
כי לח יקנן תהי חכמת' אקס כשלמות

ממך הלמוד

על החכמה ומוסד הס עיון ומעשה שהוא תורה שבעים חכמת עיזנה

ומוסרי הדרכתה כי כל מעשה המצית

תלוי בתודה שבע״פ

ובין השר

הבכת מבינתך מתיך דבריהם וזהו ובינה ולח מה שהוא קרוא מקרא בלבד

(כד) והביטה וראה מה בין האב החומרי לרב המלמדו כי הלח אשר אחו
חכמה ומוסר ובינה שהוא צדיק שלס בעיון ומעשה הן חמת כי אביו החומרי

גיל יגיל כלומר גיל בעילם הזה שייטיב לו הוא יתברך

בזכות בכו ועוד

כי הלא סובא וזולל יוי־ש

יגיל בעולם הבא אמנס יולד חכס הוא המזלידו בלמד אוהו חכמתו ישמח

אשר השאר

כו כלומר החב גיל יגיל אך לא יגיל כי בעצמו רק נפרד ממנו כי אס האב

להם תהיה קרעים ילא שלמה ואס כן ־ יפה חיך תוכל ללמוד כראוי מהם

לא למדו חכמה כי לא ידע ואין לו אצלו רק כחיבת היותו אביו לח ימצא

כרא־י

מחכמתו על י־י השליך עצמן אחרי גויס !גס מיעזט החכמה
אס מהם יבצר עי העמדתם "

(ך)

אר על דרך זה אל תהי ללמוד

בשמחת

בז לשמוח

בו כעצמו גס שיגיל

גמענו

חך חלד חכם אשר

רב פנינים ביאור משלי בג
הוא המוליד את החכם בחכמתו אשר למדי ישמח בו ממש כי נפשו אתקשר
בנפשו על ידי רוחניות התורה אשי למדו וישמחו

שהיה לו להקדים הפינים וליתר אחרי עיניכם וחחרי

ואחריעינינס ונו'

יעלצו יחד בצחצחות

לנבכס כי קחלה העין

רואה ואחר כך הלב חומד אךהקדימו לומר שהוא

מחיצתס בהתקשרות ייתכן בזה אימרו ויולד חכס ולא אמד ואני חכס שעל

העיקר כי גס שהסדר

הוא מהופך שהעין יואה ואחר כך הלב חומד אף

מוליד חכמתו של נולד ידבר שהולידו חכס כי האב החומרי גס שיהנס הבן

הלב מושרש בעבודתו יקביך

על פי כן אס

יחמוד

בגדלו נעת הולדו לא הולידו חכס ולא

חכמתו

הוליד

וישמחנו :כח ישמח־אכיך ואמך ותגל יולדתך:
־
.
כן כ♦—
שוהה עמוקה זונה ובאר צרה נכח רה :כ" אף—
היא כחתףתארובובוגדים בארםתוסיף; כ־* למי
אוי למי אבוי למי מדרגים 1ך־ימי־־שיח למי פצץם
חנם למי חכלילות ^ניס :ל למאחרים על“ה״ן

הנה לך כי יותר

הליזב

יוצל הנן

לנוכח

ולהיות שפסוק זה

אמר גיל יגיל נכי' •שלא

הובא לראיה

וחזר אחר כך לדבר

(כה)

על ,הנוסח סהוא נו

ודבר לנוכח

ישמח אביך וכו' והענין ל מר

ואמר

לך אמת

הנה כתבתו

קחה

הלב על כן הקדימו ז המר אשר איזס
דנים אחריהם כלומר אקס דיים

י —.

החקרנות נמרץ יש לרב אצל התלמיד

ואל

תמכור שאס לא תמצא מלמדך רק
בשכר לח תמנע כי אס קנה גס אמרתי שיולד תכס ישמח בז אל יעלה על

אחר שהם זנו ונהנו מן העבירה וזהו
אחריה שהוא חחר שזנו הס וזהו ענק
הכתוב חנה מי לבך לי ו על ידי כן
ועיניך דרכי תרצנה כי טוב הכנת הלז

יועיל
נרע

לעיניס

להפרישם

הראות

ככוונה כי הלב עיקר הכל

וכל שכן שלא יספיקו העיני' להחטיאו

לבאים
ואת האיכרים עמו

גס שהעץ יראה הלב לא

לכן .מכל; משמר ראוי לנצור

(כז)

ושמא תהמר הלא נס כן יתהפך שאס תקן
ולהעכירם מראות נרע נס המה יכינו

עיניך לי ולעכודתי להביט כטוב

ריחך כי אשר תקנה ממנו בדמים גס הוא ישמח בך כי הנני מודיעך כי
אשר מכר לך התורה בדמיס הפסדו מרובה כייהלא־החנס הלמד מהרב

את הלב או לפחית

האב החומרי * שלישית האס החמורית ד התורה עצמה שבעל פה אשר

יחמוד לוה חמר כי שוחה וכו' והוא כי הנה אין שמירת העיניס שמירה
מעולה כי הלא אפילו כשהעבירה חמורה ואשר ישיח לב אליה ברוח יברח

היא היולדת באמת ללומדה כד׳א ואל תטוש תורת אמך כמפורש למעלה■

ממנה וגס שעיניו בלתי מביטים ברע עם כל זה אפשר תבא לפניו פתאום

זהנה אתה אשר אכי דובר בך וחומר קנה כדמיס אס לא תמצא בחנם דע

דברים שאינן

ד' ישמחו עמו י אחד המולידו הוא רבו כאומרו ויולד חכס ישמח בו * שנית

כי לא ישמחו בך

הרב זוהו ישמח אביך ואמך

מהארבעה רק שלשה ולא

גופך שלישית ותבל יולדתך היא התורה עצמה ט

הס החומרים שהולידו

כי היא אס זולת התייחסות נפשך כי היא היולדת

סיא יולדתך באמת

נפש! ת בני ישראל כנודע

גס ילדתך אחר כך כי הילו עצמה החכימסך

ימנעו חמיית הלב כי אס

ותפתח עיניו ותראנה

ברשותו של אדם

איכות התורה

ישמח בך כי נכריה נחשיה לו תורתך כי מכרה

:

הכתובים ועניינם אמת קנה זכו' אס ראית רב שהלכזתיג מכוונות אליבא
דהלכקא הלך אחריו גם שלא ילמדך בחנם קנה וזהו אמת קנה זלא תאמר

אמר ואל המכור כי אס למד בחנם

אף אני בשכר לוה

מה מורי בשכר

והטעם כי טוב לך התלמיד מבן כי גיל יגיל אבי צדיק אך ויולד

(נד)

את חשר תלמד חכמה

חכס כמוך שתוליד

בעצמו במחיצתו

ישמח בו

מה שאין כן אס תלמד בשכר שלא תדמה למוליד רק למוכר

(כה)
זאשרלימדך

בשכר

יפסיד כי הנה ישמח אביך ואמך

החומרים ותגל

יולדתך היא התורה והוא לא ישמח בך כי מכר לך ולא הזלידך :
(כב)

שמעלחביך

או

אשר נוכל לומר עליו זה ילדך הוא רבו מה

שאין כן בחב החומרי

ואליליה כעניןבכות

׳ אשר הולידך ואל קכזז

כי זקנה אמך בהשתלשלות

לא תאמר

הימלט מורי משגיאות

ידעת רב

שהלכותיו

גית שמאי הלך

מכוונות

אשר מעמנו

אל תבוז וקבל

(כג)

פכית

אל האמת

אחריו אפילו לא ילמדך

אלא

הילל

הגיע למילה הרי שנוכע

כו ערלת קטן שלא

היא כי אס אף היא הנכריה הנזכרת עס היותה מכנית

תבא פתאום ני כחתף תארוב את האיש לעמוד במארב יראנה
נכר
אשר לא צדה ובראותו אותה בעיניו עס היות רעתם רבה כנזכר עס כל
זה אס יש בוגדי©

באדם עצמז שהוא הלב שחינו כשר וגס היצר הרע אז
לחטח שהלב יחמוד

תוסיף הנכריה בגידה

בה שא״ז רק על שאין הלב ניתן

לגמרי ואכריס יגמרו ויבגדו
ניתן לה גס

לשמיסאך אס היה הלב

סהיז עיניו רואות לח תוסיף הזונה

והנכריהבגידה כי הלב לא יחמוד כי

לה הוא וישכיל כי שוחה עמוקה היא הזונה ובאר צרה הנכריה ולא יחטא:

אוי ואבוי יראה דבר

קנא (כט) הנה

א'והוא כפול וגס מה ענין

שאלת למי ולא אמר אוי ואבויוכו'

ולא עוד כי אס שחמר למי ששה

פעמים ומה ענין ששת

אך אס

שנתייחדו לשותי יין ועוד כי למאחרים

במקום

תרח לנוכח ולשון יחיד ואח״ב

בשכר אמת קנה ולא

עמה כעולם הבא ואין

ועס כל זה שהלב יודע מרת רעתס אין צריך לומר הזונה

(כח)

הצרה

מזאב ולהיות

יתעתד לימשך אחרי

ישרחל הנמוליס כמאמרם

לעתיד כאשר ליתר

ז״למסכת ערובין שנדבק

שאין לומר עליו כי הוא זה ודאי

קבלת התורה מאז

הלב סהורוזהו כי שוחה

הנכריה כי זולת חומרתה

בן באד נובע צרה היא

זיליתך כמזיא מחממת פתי כי השפע שלה תחכים לעוסק בה בחמת

(בג)

עמוקה היא הזונה

כאמת והאיש הנלבב יודע חומרתה וגס באר צרה נכריה כי כבאר הנובע

כאלו ילדתך והוציאתך לחזיר העזלס הבא וזהו וקגל יולדתך כי שם תשיש
או

כתניסוח

יגמרו מה שאין כן בהיות

מאכלותיה

שיעור

כי העין אחד משלשה

ובהיות• הלב בלתי שקוע בעבודת ה יחמוד והאיברים

אכרהס מצילו מגהינס

עס נפשך גילה עצמית הך מלמדך המוליד חכמתך לא

העיניס לא יראו הלב לא

למאחריסכו'

הדברים האלו

לשון רבים ושלא לנוכח ואומרו אל

אמרכייתן בכוס שלא לנוכח

ועוד כי

יתאדם לא יבצר או היין אדוס או לבן אס הוא אדום איך יאמר יתאדם *

שמורה

שקונה גוון אדמימות אשר לא היה בו

רק ואל

תמכור וזהו

המעשה בין

כצינה שהבין

לבן

הרב מבינתו קנה ואל תמכור כי אס תלמד בחנם (כר)

וזה שאמרתי

עיניך יראו זרות וגס למה לא כלל והעם הששה הנול למעלה אוי ואבוי

תאמר מה

רבי בשכר גס אני אלמד בשכר

בין בחכמה אשר קבל הוא

בין במוסר בטיב

לך תלמד חכמה ומוסר ובינה שיכללו עיון ומעשה אל תאמר דיי בא' מהנה

כי הנה הן אמת שגיל יגיל אכי צדיק הוא אשר למדו
בעה׳ז וכעה כזכות היציאו

יקר מזולל ואשר

צדקות וכשרון יגיל

למדו חכמה כלבד גס כן

ישמח בו וזהו ויולד חכם ישמח כו (כה) אך אהה אשר תעשה צוויי ללמד

עיון ומעשה שהם חכמה ומוסר וכינה שתוליד צדיק
שתשמח אתה כזכות אשר הולדת כי אס
אביך ואמך והגל

יולדתך היא התורה

תגיל שהוא גדר גדול משמח' על שיצא מהם עושה

זכו' אך אמנם הנה שלמה בחכמתו בא ללמד דעת
לב שומע עצה

ולוקח מוסר אשר לא נסה ללכת

בכורים לשתות יין תמיד

אל כל איש חכם

בעצת רשעים ובדרך

לא עמד ואמר הנה שש מדות

בשותיס תמיד

במזרקי יין יש שאחרי שתותו יתעצב אל לבו כי היין ביגד יקנה

בו עצבות

וחכי אין צריך לומר
שישמח גס

אוי ועל הב׳ למי אכוי שהוא אוי כפול ויש ילהטהו לחרחר מדינים עה כל

השמח כך כי אס גס

כמעשיך ללמד חכמה

וצדקות ומה גס עתה כעצמך שתשמח ותגיל עד אין קץ *
ארו"לעינא זל באתרי סרסורי דעכירה העץ רואה
קג (כו) הנה

והלב חומד ואברים

אחר כך נדבר לנוכח ואמר

לרכזי! ויש שנוסף על העצבות יגנח מלבו ועל שתי אלה אמר על הל למי

גסיפלשעדאכיך
שלא כלבד

הוא לח יתאדם לעולם

ועוד שובו

ולאאמרחדוס

ואס

נומרי'וזכר לדכר אצלנו וראית

הקרובים אליו וזהו למי מדינים ויש יקנה כו השכרות

רזב שיחה שיפליג

בדברים עד אין קץ וזהו למי שיח ויש ילהיבהו השכחת להכות ולפצוע חת
אשר לפניו וזהו למי פצעיס חנם כלומד למי יתייחסו פצוע פצעיס חנם

או למי פצעיס חנס כי יש שלא ישקוט על שמריו ליישן סס ולהפיג יינו רק■
יתעורר לקוס ולהתהלך בחוץ ואין איש יכול לעכבו

באמור להם הלשטר

בשביה אשת יפת תותר הרי העין רואה וחשקת כה הרי הלב חומד ולקחת

תחשבוני אתס השיורי' ולא אני והלוך ילך באישון לילה למחוז חפצו בשיקי*

לך לחשה הרי האיכרים גומרים והנה כירושלמי למדו מפסוק זה ששני
האיברים צריך לתת ולמסור לעבודתו •חברך הלב והעין שעל הלב אמר

וברחובות וימצאוהו השומרים הסובבים כעיר יכוהו יפצעוהו עד יכלו
שפתיו מלומ' די ומה נס אס לגנב יחשבוהו והס פצעי חנם ויש פלא יתפעל

תנה בני לבך וכז׳ ועל העיניס אמר ועיניך כו׳ • עד אפשר לנו לומר כי

רק יקנה חכלילות בעיניו וזהו למי חכלילות עיניס (ל) ולמי הן כל אלה

מנעו שבתיקונו על

אסר

בא ללמדנו איזה מב הסרסורי' עיקרי לעשות עיקר

ידי מוסרו אותו תמיד בעבודתו ית יסיקן האחר ואמר כי העקר הוא הלב
כי ממנו פנה ממנו יתד לעשוק טובה חו רעה והעיניס טפלים אליו כי גס
שהעץ יראה אין רע אס הלב

לא יחמוד כי לא יבא

לידי גמר ומדאה

למחחריס על היין לבאיס לחקור ממסך כי הם גבירים לשתות יין

הורגלו תמיד להיות מאחרים על היין וחוקרי המסך שיגזרו להם יינות

חזקים בחקירת הממהך והמזיגה כי יין בלתי מה;3נ בנקלה יכחדו להס
חזקים לסבול מיס רבים ויעה שחותם לח יאמרו מיס מיס והן אמת כי

עיניס כלי הרהור הלב כלל לא יחשוב ה' כההוא דאמר דמיין בעיני כי

החנשיס התמה גס שעיניהם לה יראן ורוח זלא ידמה לרם היותם בלב

קאקי חיוורי וזהו אצלי מאמר הכתוב כאומרו ולא תתורו אחרי לבבכם

ים ובראש קבל כי הורגלו בן

ולא יבהלס

גא יבצר מהס ז׳ מששה דירים

 .המתרגשים

רב פנינים ביאור משלי בג בד
המתרגשים כמדוגרע^י) אך אתה בצי המובדל מן הטועים ה^ה ולא נסית

לעשות כמעשיהם

הלא אכי לא אהיה מההאחריס על

דרכם אך אשתה שיעיר בינוני להבריא אח נופי

והס חכמה ותכונה והבחינה

כי הלא היין יתאד ס נגיף זיתהפך לדס נבחר ויפה

לדם כי הלא נפיק

עגנו
אחד

נלכד אז שוב לו

כי חז יתהלך

היין במישריס דרך ישרה מן הפה חל
האצטזמכ והבטן אשר תשלחנו אליהם
לראשך ולכך

ועיניך והוא

החכם שנשאל

למה שנחת

ולא יזיק

מאמר

שלחתיו לנטן והוא עלה לרחש ואין זה

רק למרבה

חכמה

לשתות ולא לשותה כוס

אז יתהלך היין

במישריס מן הפה אל הבטן ולח יעקש

דרכיו לעלית ולהיות נא עד הראש
(לב) אך אחריתו למאחר על היין ומרבה לשתות יהיה
שישיף עקב ויעלה הארס מלמטה למעלה עד

לוכבחשישך

ולא חלק לו בבינה וישיהיה■

בעל הבוכה אך דעת החבולה

נס

והבהגהשכלי׳ אין בתם ויש כבדי ראם

בשכל טוב בכל מעלליהם נוסף על
החכמה והתמנה השר אתס והנה
היה מקים לאיש לדבר ולומר אלכה

לייאל הגדולים ללמוד חכמה ומרות

אבינה

מבינתי

בתבונה

להוציא

דברים מתיך דבריהם ומה לי עוד
לקנות קנין־דעת בחריהו' ותחבולות
הנהגה שכלית כי אס אני בתומי אלך

פת ובתבונה יתכונן :י ובדערת חדריכם ימ״או
בל־הוןיקר ונעים :ה גבתח^ם בעוז ואיש דערת
מאמיז

אחד וזהו כי יחן ככוס עינו שלא יתן
עינו אל כוס! ת רכים

יכוללובהס הנס מועטים כי יש בעל

להיותאתם :נ בי“שךיהנה
לכם .ועמל שפתיהם חךכרגה :ג בחכמה יכנה

את היין אמ מפני שנגד בשליחותו אני

והאנשי׳אשר מעמד שלשתם

דעת

כנחשישף וכצפעגי.יפרש :לג לעיניך יראו זרויה
ולבךידבר תהפבות :לי ^והיית כעמב בלבקיכם
הכוני בל“חליתי חלמוני
ונשכב כראש חבל :
כל־;ךעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנועוד :
כד א אל—יתקנא כאנשי ךעהואל־־תתאו

מינה תזרבא כי הלא כי יתן אדם ככוס

כלומר שלא יחן עינו רק בכיס

שכלית אשר לבעלי שכל טוב

השביח הוא מדע טבעי ותחבולות הנהגה

לבאים לחרףרמססף :ייא אל־־תדאךןפיתאדם
כי־יתץ כביס עינו יתהלךבמישרים :לב אחריותו

כי יתאדם נגיפך יותר על

אתזרך

מרפא ומבריא את

איש מחיש

ב׳אשרינין

מתיך כנלמד

להתנהג בהם במעלליה וההוא יקרא

הגוף כדבר רב' בר נר חנה ריש אסוין
אנה חמר אמר חל תרא יין כעין
אדמימותו ייהפך

והקודם על כן אמר גברוכי' זהביעזודעין כאשדיבלרס״ר וי־י^ כ

שתים הכה כחינות המדע האחד למידיי ויתחלק לשתיס א׳החנמהשילמיד־

חל תאמר כלבבך

היין כאלה כי לא אבחר

גג

בחכמה ובינה והמה ינחוני וימלטוני
מכל רעית המתרגשות

לבא על ידי

בני אדם וע״י יצר הרע ולהביא עליו
כל טוב כי החכמה תעוז לחכם מכל

חריצותו אשר יחרץ * לכן להורות

המדברי כדבר הזה

כי לא בדעת ידבר

יבלבל הלב והרחש וימית

הזה נשא המשל ואמר בחכמה יבכה וכו׳לומר חמשול לך משל־למה״ד לבונה

כן יעשה היין שיעלה למעלה כארס נחש במקום שהיה לו לרדת וכצפעוני

בית בחכמת מעשה הבנין אשר למדו אותנו ליסד הבית ולישב גדר אבניו

(לג)

יפ־יש (יתפשט כגוף
סלך

אשר אינך

ומזה ימשך שעיניך יראו ורות לומר עיניך

מהמאחריס

על

היין

מורגלים

שהם

כי עיניהם לאיראן זרות אך עיניך שלך אשר אתה לא
זרות שיתדמה לפניך דכריס זרים ולכך כתחלה

נעצם

נסית כהס יראו

כסדרן והלכתן אכן אס לח יהיה לו חלק בבינה

להבין בתבונה מתיך

דברי המלמדן לח ידע להכין אותו ולפארו לבוננו באופן נאות לפי מקומו
ואיזה לעשות חדר

לדעת חיוה מקום מוכן לקבוע חלון

או יציע כי יש

תהפוכות כי

אדם לפי מה שהוא או לפי מלאכתו יאות לו לפתוח חלונו מורחה ולעומתו

בראשונה לא תתבלבל לגמרי וידבר לך לכך כי אשריתדמה אליך למראה

מי שיתהפך וטוב לו יפתחנו ימה וההיקש בזה בחדריו איליו ואולמיו ואשר

עיניך הוא הפך החמת שהוא תהפוכות כי עדין ידע לבך להבחין כי
הזרות שיראו עיניך הן הפך מציאותם וזהו ולבך ידבר תהפוכות (לד)

לא ידע רק בחכמת הבנין לא יכונכהז באופן צודק רק יבכה מציאות בית

ידבר לך

אך ימשך מזה שאהב והיית כשוכב בלב ים כלומר והיית כל עצמך שגס
בלבך תדמה כך שנס לבך יהיה מכולבל שידמה לך כאלו אתת בלב ים

נהתחיל הבלבול ללב

ירחה לך שאתה

בלב ים ושחתה שוכב ובלתי נטבע

אך בעל התכונה

המבין מתוך דברי אומנו

שקופים אטומים לבבו יבין לכונן הבית

בעסקי

בכל מכוכותיו לפי המקים ולפי

צורך מלאכתו זז״א בחכמה יבכה בית כלומר מציאות

בית חך ל ז יתכונן

ועדין כל זה איננו שוה לו להצלחתו כי כל

(ד)

אמנם ובתכונה יתכונן

חדרים וחלוכוי!

אשר עשת הוא הכנה ואס דעה יחסר לשאת

ולתת ולהרויח

ולהתרחק

ואחר כך יתוסף בך מנוד רחש שי אחזך אימת ופחד שתדמה כשוכב בראש
ושמא
קבל ויאחזך רעד זפחד מליפול כמראש חבל עד למטה (לה)

מההפסד

תאמר הלא כאשר אנכי אחזה לי הרעת אשר ימצא אותי ביין מעצמי
אחדל ומה לי עצתך זאת לז״א הכוני כו' כלומר הלא מדעתך לא תפרוש

ובעניותו ימכור את ביתו חך אס דעת קנה בטיב תחבולות קניני עישר
ונכסים או טוב לו שיצבור כעפר בצר וימלא ביתו וחדריו חשר הכין מכל

כי תאמר בעבור מנוד ראשך ותישן יהיו

שפתיך דובבות על המשכב הלא

אין דבר מחזיק חת החדס כיין כי הלא הכוני בל

אחר ההכאות בל ידעתי והלא

חליתי הלמוני אז ייתר

אס בלי יין היו מכיס

אותי כאלת החלתי

זאשוב עד דכא ואגיע עד שערי מות זעתה הנני בריא אולם אך אין זה רק
שהדיין מבריא ומחזיק

לכן מתי אקיץ אוסיף תבקשנו

עזדכייבריאני

כד קנב
תקנא בהם

(א)

חרחתאנשי רעה שהשעה משחקת
להס מצליחים בעושר ונכסים חל

ובהיותך בלתי מקנא ימשך

שגס אל תחמר מי יתנני אהיה

עמהס ואראה איכה יעשו לקנות נכסיהם אילי לא ברשע יקנו הנכסים כי

אס בהיתר והעשה כן גס חכי וזהו

ואל תתאו להיות חתם (כ) ושמא

תאמר ומי יודע אס כן הוא ומה מני יהלוך אם אנסה להיות

אתם אולי

יעשו עושר במשפט ואעשה כמעשיהם וירוח לי הזהר מעשות כדבר הזה ,
כי יכובו לך ולבס לא נכין ולח תוכל לעמוד

על אמיתן של דברים כי

הכל ווהז ובדעת הדרים ימלאו כל הון כו' נמצא

הון יקר ונעים ויתקיים

כי עקר וקיום הכל תלוי כדעת

הן חלה דברי המשל

וחריפות ט!כ הנהגה וכה יתקיים הכל

והנמשל הוא על בני אדם האומרים כלבבם

(ג)

הלא חכמה אקרח ומכל מלמדי אשניל
ומה לי עוד

לזרז חת עצמי

בעבודת קוני ולהלחם

ויחלימני *

א0

ישאר ביתו ריקן

ואבינה מתוך דבריהם אמרי ביכה
תחבולות הנהגה להתפשר

בקניןדעת

עם יצרי המעכב בידי כי הלא ה והתורה אשד

אלמד יהיו בכסלי להצילני מן החעח
רבי מאיר ומרחקתו מן החטא

וה ווה צריך

הכל

מכל טיב וגס את

יתעתד להפסיד

ולהדריכני במעשים טובים כמאמר

ומקרבתו לידי זכות כי לא טובה העצה כי

כי הלא כחכמה אשר תלמוד ממוריך הן אמת שיככה לך בית

בעולם הבא מדור

לפי כבודך ואס תוסיף

בת תכונה

עוד יוסיפו לך

התכומות חופות וחדרים רחבים כאשר הרחיב הוא באשר למד (ר)
אמנם עדין אפשר יהיה הבית וחדריו ריקנים מאורות ותפנוקים
להשתעשע בהם כל ימי חייך הנצחיים במדור ההוא אס לא תקנה דעת
להזדרז בתחבולות

את יצרך ולהשתקע

הנהגה לכבוש

במצית יעסק

יטעוך כי הנה שד יהגה ליס בקרבם לשדוד לקבץ ממון ועמל שפתיהם

התורה יומס ולילה בי הכה האורות ומלאכים אשר נעשים מל ידי המצות

יקנו הנכסים

הן הס העטרות והאורות שיתענגו הצדיקים וישבעו בצחצתותיהם
כמאמרם ז״ל צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם שהם מצותיי^ם

תדברנה כי ידברו ויאמרו כי עמל הס עמלים ;מעמלם
באופן שעל ידי כן יטעיך מעמוד על כזו כתס :

קנג

(ג)

בכתוב

השלישי אמרו רז״ל גבר חכם בעוז זה בועז ואיש דעת מאמץ כח שנשבע

שיטפלו בהס כי על כן לא חמר ועטרות בראשיהם

ל ;דו חי ה שכבי עד הבקר ורחוי לשים לב מה ראו לייחס פסוק זה הליו

דעת זירוז ההנהגה חדרים חשר הכין לך התבונה והחכמת ימלאו כל הון

כ

לא יתכן שחמדו על שאותיות ביעז כאותיות בעוז כי אק מקרא יוצא

מידי פשוטו ועוד שבעז הוא חסר זי״ו ובעוז הוא מלא ועוד כי אס אומרו

גי־ הכס בעוז הוא בועז יראה שאומרו ואיש דעת וכו׳ אינו על בועז
ואי

ידרשו אחר כך ואיש דעת על בועז עצמו שנשבע ליצרו

ואס אומרם

ירך ונעיס מאושר

תפניקיעדן

ואמר וכדעת שהוא

מת שאין כן אס דעה

שאפשר יפתך יצרך והפסיד הכל
התורה לבדה תספיק להתרחק

זו תחסר ממך

ושמא תאמר והלא
(ה)
מן החטא ולכב ש היצר הרע

ולקרבו לידי זכות ומת צורך חל כל זה לזה אמד גבר חכס דעמ

זהב עו יחזור על כל הכתיב לא יתכן כי לשון אומרו ואיש דעת יורה בי

וכז׳ כלומר הן אמת

בענקוחג־
חכסהנז
נז־דנג־
תואר
קקיתענ בעל
חנוקה אחרת על
סיח חלוקה
כיחס היא
הנז' כי אם
עגגגכ חכם
ידבר על גבר
ל1
זו לת הקודם לך אמנה זולת שהכתוב יראה משולל ההבנה הוקשה להם

בתורתו חשר למד והבין אך אשר הוא איש דעת והנהגה טיבה איני ביטת

בעשרו כי אולי יתגבר יצרו הרע עליו ויחטא על כן יאלץ כח ב״עה אשי•

אומרו וחיש דעת וש שמורה שעד כה לא דבר כבן דעת ואס כן איך הוא

ליציו לאמץ כח נגדו

ער חכם וכן החילו נגבי וצחמו באיש וגס הקשר תשר לו עם המאוחר

שגבר

לו שיתנכל על יצרו כאשר

ויהיה בטוח יותר וזהו

על יצרו וחטאיו

ע&ה ביעז

שנשבע

מז״ל ניי חכר בעוז

יד א

הוא החכם בעוז אשר לן

זה בועז וכו' והיא כל יעלה

0 1

על

*

רב פנינים כיאור משא כר
לא ישבע בועז ליצרו היה

על לבנו שאלו

נפתה מיצרו שעל ראות עצמו

תצטרך לכלסס

"הו ותשועה

ברוב יועץ

כי התשועה תהית בטוחה

נפתה נשנע ויקשה עלינו כי הלח חנם היה רחש הקבלה גדול מכל ישרחל

ברטי יועץ שתהיה תמיד מרכה עס היועץ הוא היצר הטוב המייעץ סותך
תמיד כמיעצית מצותיו יתברך כי הוא לכדו אשר יקרא יועץ כי היצר הרע

בועז כלומר נכר על יצרו למה שהיה חכם בתורה היה גבר בעוז אשר

יקרא משטין ולח יועץ כי גס כעיני הנפתה הוא רק רע הפך תזאר היועץ
גרמת
להודיע
קנד (ז) נא

וחיך תורתו לק הגינה לבל
לתירה

לומדיה

לשמור

יתפתה לולא שנזעקו נז״ח גבר חכס בעיו זה

מן החטא

ולה נתפתה ו אשר נשבע הוא שיחים
דעת מאמץ כח כי להיותו חיש דעת

להיטיב רצה

נעלתניגה ותחבולה

יותר בטוב יתומי זה בועז גס שפוף
הפשוק עליו ידבר הוא כלוע' זה בועז

שישבע

מצד עצמו מבלי

וחיש דעת

על שנוסף על איכותו הטוב היה לן
קני ,דעת וזירוז

(ו)
על עצמו

אחת

ותשועיה כרב יועץ ! :ראסות^יאוירחכמורת
כשער לא :פתח פיהו ח מחשבליךרעלוכעד^
מזמויתיקראו :ט זמת אוךית חטאת ותועבות
יאדםלץז י התרפית כיום צררה צר כחברת
יא הצר לקחים רמות ומוטים להרג אם־תחשוף

נמשיך עם כתובים חלו גס פס<ק
החרפי׳וכו' יאמר נשוס שכל חל דברו
בג כתובי' ^ה שלא לנוכח ובד לנוכח

לאמץ כת

ושמא תהמר הלח לא ט; בה כעצה לישבע ליצרו כי עתה יגרה

יותר חת

ועתה יהיה לו

חידש לו
הזח

לישבע

מאמץ־“כח :י כיבתחפלותתע^דר^מלחמה

נזקי עין ניטול תורה והנה אס

היצר הרע

כי כתסלה

היה לו אתו מלחמה

לאהיתה

עליו שתים של העבירה זשל השבועה כי עתה
לנפש

הילד מסכן וחכם הוא

והיצר הטוב

נמנע להכעיס כי חין קצה לרעתו כי רכה

אך לח

מפני זה

תתייאש

מהתש עה

עד כת היה מיעץ אותך

ועתה ירבה לך עצה אחרת

היא כי חס

אפילו הנמנע

מפאת עלות על רוחו כי ראמות חכמות ומי יעלה לו השמימה ויקחס לו
או שלהיותם חשוכות כמרגליות יקרות מלהשיג כד׳א ראמות וגכיש ירחק

מהם באומרו כי מי ועי המשיג אותס כי הנה

נגדו כי

סלח ותשועה כריב יועץ כי תשועת תהיה לך ברוב עצה שיעץ לך היועץ
העבי״ה

שיושבין ואין ניניהם ד״ת הרי זה מושב
להייתו חפץ בבטלה וליצנות וכל ימיו בין בינו לכינז בין

והוא כי היצר תרע

האויב

הוא היצר הטוב כי

יש

מתבטל ונמנע מעסיק

בה כלל

וההוא יקרא לץ כמאמרי התנא שנים

רתמות זכו׳ לומר אשר ימנע מהתורה מהמג הראשון אין צריך לזמר אס

לומר הן חמת
היועץ לאדם להצילו ממנו חמר כי בתחבולות כז'
בי בתחבולות שתתנכל לישבע ליצרךתעשהלך מלחמה חדשה אשר

מתחלה

המתבטלים ממנה

חלוקים זה מזה

עס זולתי עוסק כדברים בטלים לץ שמו באמת ויש שעס היותו מתופשי
סתורה מתבטל ולא יעסוק כה כראזיכי הוא עצל ורפה ידים תמר

מלחמה אחרת לזה חמר כי בתחבולות וכו'

המלך זקן

לצים והאיש הזה

התרבית וכו' והוא כי הנה שניס הס

האיש ההוא מלכד שמרותק

הוא להיותו לץ כנודע כי כת לצים איל רזאיס פני שכינה ועל כן אדנר נו
שלא לנכס כמו שכתבנו על פסוק עד מתי פתאים תאהבו פחי שירכי לנכת

עצה אחת שלא תעשה

ולצים לצון סמדו להס שלא לנכס כי אס

עס הקודמת שלא תעביר על

זולת זה הפסדו מריבה כי הנה

השבועה שעונשה רבוכמשיס לפניך גדר שלא תעכור ומראה לך כי אין

ילקה בממון ובכבוד ובנפש על הממון אמר בשער לא יפתח פיו נהייתו
בשער על חיזה דין לא ידע הטענה שיוכה כה ולפעמים הוא זכאי כדינן

ן

וירא מלהגיד טענתו מיראתו פן יתחייב בה ולכן לא יפתח פיו (ח) ואס

הצר שות בנוק שביעת

ועבירה ועל ידי כן שירבו מועצותיו חין ספק

שתשמע הליו ותזשע ווה מוכרח מאומרו ברוב יועץ ולא ברוב יועציס

□

ישית לכו להיות מחשב מה שיכשר

יאמר כנודע מרבותינו ז״ל על עיבדא דאכיי שראה איש

(ה) או

ואשת שהלכו

יחד בלילה

בדרך והלך אחריהם עד

לו לזכות בו מחמת העדרו יקרת שהוא

להרע לחבר ממון שלא לטובתו לסכלותו כי סכל וגער הוא וגס כבוד כי

שנתפרדז כל אחד למקימי ותמה באומרו שהוא לא היה בוטח בעצמו

לו בעל מזימות יקראו שיחמרו בראותם

לעשות כדבר ההוא ולעמוד נגד יצרו ולא נחת דעתו עד שאמרו לו כל

כי אס רוע לב שהוא בעל מזמות להתנכל בתחבולות רמאות ושקר (ט)

גדיל הימנו עיר ידענו מרבותינו ו*ל נב״ר הנה טוב

כי הנה ומת אולת

הגדול מסבירו יצרו

מאיות יצר הרע .כו' וכי יצר הרע טיב מסד

וגס השלישית

אתמהח אלא שאלמלא יצר

חטאת זכו,

אותו שהוא מחשב יאמרן אין זה

והיא אבדן הנפש בעצם יותר מזולתו

ושל הנאה חס זמת

והוא כי אפילו זימה שהיא עזן פלילי

נמצא כי שני יועצים

אולת היא כלומר שלא מדעת רק אולת שנגה כחושב להטיח באשתו והטיח

אשר צריך ישמע אליהם יש לאדם אחד היצר הרע שצריך לשמוע אליו

באחותו וכיוצחחין לו רק חטאת שהוא שוגג אך לא לחטאת ושוע יחשב

שצריך לשמוע אליו לריב הדברים ובזה

לאדם שלא להד ומהעדרז סיכל הדין ושגג רק לתועבה כי שגגת תלמוד

נב ז אל הביאור תמר גבר חכם בעוז כלומר פיות גבר גובר ביצרו האיש

עולה זדון ויקרא לץ להתבטל מדברי הורה כמאמר התנא שנים שיושכין

הרע לא תיה

אדם בונה בית ולא נושא אשה וכו׳

לקצת דברים

שני היצר הטוב

החכם צריך יהיה

בעוז גדול ותעצומות ולא בנקלה כי כל הגדול מחבירו

ואין

האולת

יצרי גחל הימנו באופן שקשר לא חכם הוא כי אס חחד העם לא יצטרך

להגביר על יצרו עוז ותעצומות

רבות אך אשר

ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לציס וזהו ותועבת לאדס לץ כי

הוא חכם לא יהיה גבר

זהשזגג יתייחס לתועבה לאדם לץ

ועדכהדנרתישלא

(י)

לנכח בדברי על עווני התורה הוא אדס לץ !אזיל הרחוקים ממני אמנם

גובר על יצרי רק בעוז וחס החכם הוא איש דעת לעשות תחבולות כבועז

אתה חשר מהסוג השני הקר!ב אלי רק שתרפה

ותתבטל מחמת רפיון

רב כי נס שלא יהיה לו עוז כי אס כח מת

אני אזמר לך רעתך כי התרפית מתחכמות הנן' היא התורה צר כחכה

יבול הוא לתת אומץ בכח ההוא להנצל מהיצר הרע וזהו ואיש דעת מאמץ

והוא מ״שז״ל פשפש ולא מצא יתלה בביטול חורה וזהו התרפית מהתורה

שנשכע ליצרו חין צריך לו עוז

כס כמו שסמרו ז״ל ואיש דעת וכו׳ שנשבע ליצרו

(ו)

כי גם שהתנהג

בבא יום צרה דע לך כי צר המיצר וגורס לך צרה הוא כחכה אשר היה לך

בתסכולי ת ומרמות רע ומר וגורם לעצמו מריבות זמלסמגת כשהוא לטובת

כח להתעסק בתורה וניטלת מחמת רפיון הוא צר לך ועושה לך הצר ,כי

יהיו לרצי ן וזה אמר כי בתיזכולו ת כ! ,לומר כי בהתנהג בתסכול! ת תגרום

נהפך לך לחויב (ט) ואו' ותועבת בתי״ו הסמיכות כתבו המפרשים סמוך

ותעשה לך #לחמה תמיד עם הכל אך ותשועת תעשה לך בתחבולות

במקום מוכרת וחפשר לנו לומר כי כל תיבה שיש לה תי״ו סמיכות נשארת

נהייתם כרוב יועץ כלומר בהיותם עם אשר רוב יועץ הוא היצר הטוב
שהיא הייעץ המיוסד לרוב ולא המיוחד למיעוט כיצר הרע שהוא לכנות

על פת חיכה הסמוכה לה כמהד״א אשת יפת הואר שאמרו רו״ל אפילו

אשיח איש יכן ראיה מאת שאמר המפר שהוא חסר שנה כאומרו מתת שנת
ואו' שנת לעיני שהוא אצלי כאומ שנת קיע כי לא יתכן שלא תיה ישן יוד

בית יליטע כרס וכיוצא בלבד כאשר כתבנו מב״ר על והנה טוב מאד וכי' :

נ

(ה)

או

יאמר גבר חכם וכו׳ באשר ידענו כי החוטא יתייחס
לשוטה כי אין אדם חוטא אלא אס כן נכנס נורות

שטית וההפך בעוסק במצית ומעשים טובים תמיד כי ההוא יקרא איש
דעת באמת * אמר כי היות גבר על יצרו עי שהוא חכם כלומר חכם ולא

.

כלל לקיים שבועתו כי שבועת שוא היתה אך הוא שנת קבע

וקתי״ו

ה סמיכות פה הוא כהו' תועבת ה' אך נשאר על פה לבלתי יסחך שר!
ה׳ חל אדם לץ כי הוא מהבלתי רואים פני שכינה כנודע
קגה (י) מלת

הקידס בא ללמד דעת אל אשר

ספק בידו לעתור

נעל מעשים צריך יהיה בעוז העליון שאלהיס לא יעזבנו ניד יצרו או בעיז

ולרצות בל ירפו ידיו בחס צרה בחומי הלא חין עקר

סל תחבולות שיעוו נגדו צריך שיעיז במעוז נגדו לשיוכל לו וחלמלא העוו

תפלה רק להקדימה לצרה לך אחרי בואה מה אועיל כי אפגע בו יתברך

ההוח היה נופל אך אס יהיה איש

דעת

מורגל

במעשים טובים

להעבירה אחר אשר באה ונהיהה ומת גס לאשר כבר

הס לקוחים למות

שהוא הדעת בחמת נוסף על חכמתו אין צריך "היה נתלה בעוז העליון

נכתבים ונחתמים או היתל נגף בהם חס ושלום וע-ן לא מתו הנה הנם

רב נוכריה עד נדר כי הוא מאמץ כח בפמליא של מעלה כנודע

כנמסריס לסרדיוט או יעלו לבימה לימן ואנה אבקש לתם זכות להפטר

את רוח ה' הפך

לכן אמר השמר פן ואל תעשה כדבר הרע תזה רק שאף ביום צרה שכבר

כי הלא

ממאמרי ר״ל

והיא שהנביא

דבר ואנכימלאתי כח

שנאמר בו צור ילדך תשי וזהי מאמץ כח ולכן מאיכותו הרב לקש

באה אל תחרפה כי התרפית ביום צרה מלהיות

צקין לתש דעכיצר

יאשכ לו יצרו (י) ושמא תאמר הלא כלי התמדת עסק מעשים טובים

כחכה כי יהפך לך לצר צורר אותך כחכה השר לך

לעתור ולרצות ולא

החוטא

תטפל להציל ותסתבן

(יא)

ושמא תאמר ומה אסכץ כי אפגע בעד

תחבולות* יעמדו לי כענין כיעז או למשכו לבית המדרש

וכיוצא בזה כי

הן אמת שתעשה לך מלחמה נגד יצרך

אך אינך בטוח

לקוחים למות ביום הצרה " כי הלא אין 1ה עכוב כי גס איחס תציל ותוכל

התשועה כאשר בלכתך תמיד בעצת היצר הטוב ומאמץ כח עליון במעשיך

וכעובדס ימחא מיזסיא שבמדרש הנעלם המודפס כספר הזוהר פ' וירא

?טובים כי אן יכנע היצר הרע לפניך ותהיה תמיד צדיק ונושע עמנו ולא

זוהו הצל לקוחים למות כי הנה אל תסיאש מן הרחמים כי הלא דע לך כי

הלא בתחבולות

ומטים

נד

רב פנינים ביאור מ׳טלי בד
*

אס יכולת הוא יתברך ינצור נפשך לגמרי כי ישיב לך בפעלך ולא כנמשך

וכי תהמר ותענה הן לא ידענו זה שאעשה רצץ קוני בהתפלל

בלבד או אס ימות בלי הרהור תשובה וימות חייב הלא ונוצר נפשך הוא
ידע כונחך כדי לנוצרה בזנות זה ועליי שמח חייב והשיג לאדם כפעלו

ומטים אותך להרג מן השמים אם סחשיך מלהציל כי תתחייב בנפשם

(יב)

נעדס אחרי היותם לקוחים למות מן השמים וחין מיתה בלה חטח וזה נא׳

סשני פנים חו סהס זכאים כעת אך יתעתדו לעשות הרע ועל כן אסוף
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שהוא בפעולת עונו ימות:

יחספם ה עד אשד לח יביאו ימי הרע

יב כי־תאמר הן לא־ידעגו זך? הלא־תכן לכורת •
הוא־יכיןונצך גפ^ף רך,ואירע וך־^יב ר-יאדכש

ט׳ ואס אלה מסוג זה הס הלא כמקר
משה

רנינו

ע״ה

הנכין

במעוני

יקרני שקבל לפניו יתב

או

וצדיק חל תהרוג באר היטב שעניינו

כי יודע בעל התחנה

וימותו זכאים

(יא)

יאמר הצל כו' ענין ונקי

כנודע שחס יצא מנית דין חייב מיתה
ויש אחר כך דבר ללמד עלי זכות
(לנקותה ממנה החזירהו וחל תהרגהו

בפעלו * :אכל־בנ;ךבשבים1בוגפת\מתוקעל“

על הילדים

הנבני׳ בכותלי מצרים אפר לו הקניה

כי נקי הוא זאשר יצא מנית דין זכאי
ונמצא עליו דבר ללמד עליו חובה

הכף :יי .כן ׳דעה חכמה לנפשףאס־מצאת 1^1

אל תחזירהו להורגו :אחרי צאתי צדיק

חל תחים עינך עליהם כי רעים
וחטחיס המה וישוב להתחנן אמר לו

בדינו וזהו ■נקי צדיק אל תהרוג אשר

הקניה אחוז באחד מהם ויוציאו ויהי האיש ההוא מיכה אשר עשה הפסל

יצא חייב ונמצא עליו זכות שהוא נקי וכן אשד יצא נדיק וזכאי אל תהרוג
ווה יאמר הצל הלקוחים כנר למות שיצאו מבית דין לקוחים להמית הצל

ויתחננו מלאכי השרת באומרם שהיו נהנים מזיו תורתו עד שהניחוהו

אותם אס תוכל זכן המטי׳להרג שיש לך טענה להטותם להרוג אס תחשוך

ויחשס ננעל יתקר זנה אותי כ11ה הייטב בעיני ה' וחס מה סנגורה עליהם
מיתה והס לקוחים למות הוא על עינם שכנר עשו חיך חשא

מאשר גזרת לכוחם את שתי אלה הצל (יב) וכי תאמר הן לא ידענו זה

להתעות את ישראל וכן נירנעס טרם יחטא בקש הוא יתברך לסלקן

בעדם

ואצילם

רנה ותפלה

וכחשר קרה

לרבי

אחא

כמדובר

לומר השיג הראשון ניחא

כי טוב לזכותו אחר

זנוח אך לא

שנמצא לו

סוג המטיס להרג למה לא אעשה הדין ואחזיר נם

ידענו האחרון הוא

נמדרש

הנעלם

לקוחים למות אשר הוכו

אק הזכאי אחר היות ללמד עליו חובה בין על הנוגע חל עצמו שיעשה בו

במגפה
צרורות

נמתא מחסיח ואמרו מן השמים כי מה עשה ואשמזתם
על שנמס עד שהוצרך לטרוח עד השיבם כתשובה זיקביעם

הנוגע אלי לשמור את נפשי

נס חני יקרני

שהציל

בלימוד התורה וחס כן חיפה איכה תאמר שאתחייב בנפשי אס לח אציל

אדרבה לא לזכות יחשב לי אחר
על שכמם

שמשאיות אשמותס צרודות בשמלותס

ומי יודע אש אזכה להשיבם אחרי כן כר'אחא

לזה חמר אל

תתמה על החב׳ן לאמר הן לא ידענו זה ותהיה ננוך כי אין ספק כי הלא

תוכן

לבות

יבין

הוא

אס

לומר

מסוג

העתידים

לחטא

דין התורה אשר הוא חייב

למות בין על

בעשותי משפט אל תאמר כן כי הלח תוכן לכות הוא יבין מה שבלב הוכאי
שיהיה ראוי להאריך לז כעת ונוצר נפשך הוא ידע כי לא ב מרד ולא במעל
הזצאת אוחו זכאי מתחלה ולא תענש נפשך על זה
ד׳ מיתות

לא בטלו והשיב לאיש

כפעלז החייב חנק ביס יבא ויחנק או על ידי גויס

וכיוצא והחייב סקילה

לא יעלה על רוחך

שאוותר לו כי דין

יפול עליו מפולח אז

בזה כמאמרם ז״ל

אבן נגף וההיקש

המה בוחן לבית הוא נבין ולא יחיה אותס כי מרעיה ומלאכי השרת לא
השאיר הקדוש ברוך הוח למענם את מיכה וירבעם רק למען יכירו שצדק

וחס הוא חייב על זה

על כי לא

אצדיק רשע :

הנו

(יג) בא

הוא יתברך במאמרו בחומ' שעתיד להרשיע וגס לבל יהרהרו שהוא בלתי

ללמד לאדם דעת בל ילמיד התורה מבחינת מתיקות
ענייניה זחדודיה רק על איכות טובה המאשרת את

הדבר הוא שבוחן לבות הוא יבין כי לבך לטובה

הנפש עד אץ קץ ועל פי דרכו יטעס מנופה מתיקותה ויטעם לחכו ולא

יכוין להחיות נפשות ישראל ועל כן יחייך גס שהם לא יחיו בתפלתך ואס

יהפך לעשות עקר ממתקה ושעל פי דרכו ישיג האושר המקווה ולהטעים

מרחם חלילה ובכלל

נחטאס

הס מסוג המתים

שקדם חל תחום פן

לא יהיה לך חייתם

לזכות על שהעין עצמו אינו נמחק כי הלא נוצר ושומר נפשך על ידי
התפללך בעדם הוא ידע אחרי כן להתנהג כי הלא ישיב לאדם כפעל(

שחשד ישיב מהם אחדי כן יהיה לפלטת והבלתי שב ילכד בפח *
יחמר הצל זכו׳ כי הנה נצטוינו

נ (יא) או

הדבר הקדים

משל צודק לזה ואמר אכול

הדבש זולת מתקו

בני דבש כי טוב וכו׳

אל החיך ים בו הנאה ותועלת לגוף

והוא כי

כנודע מטבעו

ולכן האיש השכלי לא יאכננו מפאת מתיך אל החיך רק על איכות היותו
טוב ומועיל לז

ועל פי דרכו מתיקותו יטעס לו * כן יאות

יעשה האדם

על פקוח נפש אפילו

בלומדו חכמת התורה ישית

לבו אל עבה העצמי ורוחני שיטב לנפשו ויעל

אשר נדע שאס נפקח עליו לא יחיה רק שיאריך יזס או

פי דרכו יטעס ממתקו וזהו

אכל בני דבש כי טוב כלומר למה שהוא טוב

יזמים או חיי שעה אחת ואפילו בשבת כנודע והלא כמו זר נחשב למס

ומועיל לך לא מחמת מתקו

ימחק לך כי ונופת מתיק על

נחלל שנת

על מי שלא יתעתד לשומרו

זולתה כי

ולא לקיים מצוה

חיו לא יחיה רק שעה אחעאמנס אשר חשבתי למשפט ונכון הדבר מחת

ועל פי דרכו

כן דעה חכמה זכו׳ כלומר כן כדבר הזה דעה

חכך על פי דרכן (יד)

חכמה למה שהיא לנפשך ולח מחמת מחק ענייניה בלבד כי בזה אם מצ־>ת

כיהחלהיסעשה למען צדקו כדרכו יתברך תמיד להמציא

החכמה זולת מתקה ואדודה למה שהוא חכמה ויש גס אחריה ודאי ותכלית

המצאות לזכות את בריותיו וללמדם דעת איכה יעשו שימותו זכאים ולא

האושר הקמתי לנפשך כאשר חכמת

כחמור וגס קסכון לך

חייבים ומי יודע אס האיש ההוא הלקוא למות במפולת ההוא וכיוצא מ

שחתיתך של עצמך וגופך המתייחס אליך חשר תקוה על ידה העריבות

האלהיס

כי אץ ספק שמיתתו כפרתו ואס מת מחוסר תשובה לא תכפר סיתתו
נמצא מת מיתה

גס לחומר אץ צריך לימד

לנפשך

כי לעתיד לבא הזכה ותהיה בגוף !נפש נהנה

על כן חס אבינו שנשמים

מאיסרה ומחקה שיתקיים כך וכל בניך למודי ה שהוא אושר נבואיי וערב

על עסקי חיי שעה עס היותי גוסס

ומתוק עד אין קץ מה שאין כן חס לח היית עישה רק מחמת מחקה שלא

למען יכיר צרת נפשו וגס שלא יוכל להתודות לא יבצר מלהרהר תשובה

שזולת עשוחך שלא לשמת גס לסבה קלה

שהוא

משונה וסופו יורש גהינס

האב הרחמן

זיצונולפקח

בלבו וימות זכאי נמצא מצילו מקיים נפש אחד לחיי העולם הבא כענין

אשר ציה לנו

בתורתו שבעל פה שכל המו מ חין מתזדין כנןדע ואל

תתמה מהיסכין
משכה

לרשע הרהור תשובה

שלימה שנינו המקדש

את החשה

בלי וידוי ומעשה טוב
על מנת

כי הלא

סהוא צד ק גמור

סאפילן הוא רשע גמור חוששין שמא הרהר תשובה בלבו וצדיק
יקרא אפילו בהרתו מוחזק לרשע גמור ומה גס עתה על ידי
מיתתו שחכסר עליו באופן שאץ
מיש׳

שהוא כאלו קייס עז לס מלא

ספק שיהיה בכלל המקיים נפש אי ת
וזה יתכן כיוון שלמה בחכמתו הצל מי

היית משיג התקרית וההק;ה

היית עוזב אותה כי אס שהעינה לא הכרת תקוהך שלא יהיה לה הפסה

כי הלח פה תטעם ממתקה וגס בשכבך בקיר יהיו שפהוקיך דובבוח כי
יאמרו דבר הלכה מפיך וכן עד נא התכלית לעתיד להיות מנמודי ה׳

:

יאמר כי הלא ימצאו בחורה שתי בחיצית אחד אשר
אז
ב (יג)
הוא פנימי וסודיי מתייחסת אל הנפש רוחנית שנית
דרךפשיטותהאשר לא יבצר מחייך הפשטיות תצא דיך סודיי המלובש
בפשט והיה לחיך כל אדם יטעם יוסר הפסטהמזגסס שיהפשנוביד שכלו

וידמה זה לדבש

זזה לני פת כי הדבש הוא

הבלחי נתפש ביד והנופת

שכבר הס לקוחים למוח שלא *וכלו לחיות לגמרי שהרי מטים להרג אורך

הוא המשיי ויערב וימחק יוהד נחיך על כן נשא משלו ויאמר אכל בני דבש

אס תחשיך כי הבלתי מפקח הוא כשופך דמים כמ׳ש זיל שאפי ,ההילך
לשאול וליטול רשז הוא שופך דמי׳^ב^כי האס הן לא ידענו זה מה יועילו

כי טוב הוא הפנימי מכוילל משעות עס היות כי ונפת הוא השעוה בדבם

הנתפשת בחיךימתק לחכך יותר מהדבש הנבלע מיד ואף על פי שאין

המות בקרוב ומה זכות יהיה לי אחרי

כלו דבש אל תנת ידך ממנו כי גס מתנופת יצא דבש כי חדחקנו בחיך כי

שאצסוה להשתדל בכל

כן במשל הזה דעה חכמה הפנימית

בחיי שעה אחרי שלא תבצר מהס

סלא קוכל להציל

מעות נפשם לגמרי

ומה גס

ואס לאו שאענש כי אל התמה

המוץ ממני וזהו אכל בני כי' (יר)

כי על הנוגע

תשר היא לנפשך מתייחסת אליה אך אס מצאת ויש אחרית כל .׳אס מ צ זת

תוכן לנות הוא יבין שמא יהרהרו תשובה בלבם וימותו צדיקים ילא רשעי'

מה&ישקחרית שהוא הפשט כמשל הנופת ולא הפנימיות אשר חץ לן
הקריח יסוף קל תחשיב שלא יהיה לך הטוב המקווה לנפשך בעילם הבא

שבת לבלתי הועיל

הלא גס בזה ותקותך להסיג חיי

מאמצי כת ואפילו בשבת

אליהם הלא הוכן לבות הוא ינץ ואולי כאותו השהות
והוא זכות נמרץ ואס לא יהרהר אל תדאג שחיללה

שתאחר מיתתם

כי הלא וניצר נפשך הוא ידע לבבך שהיה שלס להצילם לגמרי

אס יכיל ת

וגס שלא נציל! לגמרי הלא פעולתך שלמה היתה והוא יתברך ישיב לאדם

כפעלן ולא כנמשך ממנן ולכן אחי שפעלו היה שלם ודעתך להציל לגמרי

למה שעסקת בבלתי התייחס אליה כי
העולם הבא לא תעית

כי גס בו התקרבות נמרץ אל הפנימיות כי נבלע

היא תוך הפשט כדבש סיד השעית אלא שעם כל זה טוב טוב הוא תעטה
יאמר אכל בני דבש שתאכלפן
ג (יג) אן
עיקרמתתוכיות :

יד□

$ 2

(תבלענן

רב פנינים ביאור משלי כד
!חבלעני אל חוכך ולא תשהנז בפיך

כי משקה הוא אך נפת

כי נמאס

שלא יהיה אחרית וסוף לרע אסר יעשו בראות צדיק וכשר מתחרת

אתם

עחזקהממשיי קשר דגש ושעוה מעורניס יחד ההוא חניח על חכך כי
חהיה מוצץ תמיד לאט לך (יר) אמר כן כמשל הוה דעה לך מינך וכך

לא יב שו נהרשיעס ני תהית למי כסות עיניס וגס שיעשו חפצך ברשעים
לא יהיה אחרית וסוף לרע אשר יעשו לזולתם בראותם עזר כנגדם ועל

מה שהוח חכמה המתייחסת לנפשך הוא דרך הסוד הנלתי מלוגש ומעורב

אשר תקנח ברשעים חל תחוש כי הנה נר רשעים ידעך כלומר מציה שיש

עס תפש כדבש הבלתי מעורב נשעזה

שתחכלנו

והבלענו

חל

להם מנכים

תהי קיש

אחחתותקותךל^תכךת:

להשמיעו תמיד פן יתנוה

קיש קרי

רשע לגוה צדיק אל־־תשדד רבץ!* :ט♦

ערכי אך מה שיהיה על חכך להשמיע

לזולת ולדבר בו

לנופת שהוא סוי מעורב עם הפשט
אך לח הסו־ המ פשט שחינו לפי

ננידן אך וס מצאת זכו'שחפר מצאת

דרך החמור :

אל הנזכר מה שאצטרך

כי שבע י

ולעה״ב לא

יאיר להם

באיפ ן כי טוכתס קללה חחשג להס:

על נשמתם כי

אז יאמר נר רשעים

זבטובהס

נרה נשמת אדם

נעה״ו

ידעך נרם ונשמתם מלאור באור החיי'

^ה ורעכעעיווהשיב □עליו אפו :יט אל־
תתחרכמרעיםאל־ו^קגאכרשאים :ד כי•לא־"

ללמיד הזח מה שיש חחרית הזח תפשט
אף על פי כן ותק חך לח חכרת על
(יג) או

בהצלחתם

יפורצדיק^קם ורשעים.יכשלו ברעה :י< כנפל
ארביף אל־תשמח ונבשרהו אל־על לכך :יח .פך

תמיד הוא הדומה

פה כי יאכלוה

נר כי נר מצות זידעך

אל“תארב

טי

אותה מהם נעה״ו והוא

כי ינוכה פה כל זכותס ז
ומלך
קנט (בא) ארז״ל

מן

תהיה אחרית לרע נך ר^י□ יך־עך :כא ירא אחר

המלך יכיל ח©

^יםאידתתערב' :כב בי“

שתשמע יל1

קרוב

להודיעך

יאמר לך לך עבוד ע״ח
ח׳ל ירא אח ה' וכן ננוכד נאצר אמר
לחנניה מיש!) ועירית לעבוד ע'א זלא

פתאום

הוחחכלבני דגש כי טוב כי הנופת
הלח הוק מתוק חל חכך וידוע
כןדע־לךבני
(יד)
שתחכלנו

שונים חל

שמעו כוי ועם

תחערב

החכמת שהיא לנפשך הוא

עם אותם שאומרים שתי אלוחות אל תתערב שסופן ליאכד מן העילס כו'

הסוד המתייחס לנפשך ני במעורב ידוע הזח כי הזח מתוק אל חכך והס

והנה לנחר המאמר יארכו תדברי' חך נינקיט מיהא שאומר ומלך הוא על

מצאת הפנימי וישלךחחרית המקווה בעצם וחס חין לפחות תקותך לא

מלך בשר ודס מעין ענין נבזכד נאצר וחפשר לבאר כל הפסוק ושתחריז
על דרך יה מבלי נאמר עס שונים שהם על שתי רשויות שהוא בלתי צודק

חכרה כי גס גמלובש בטפח יש חישר עס שלא ידמה אל החחר :
קנז (טו)

הנה

דרך רשעים לחרוב זליחל מתי יורש הצדיק ויקנה
וביתו ודרך

נחלתו

הצדיק

לשתות

אחר כך

עס הקודם אס לא שנחמר שהוא על הירא מהמלך בגדר אלוה ועישתז

כפני לו

חליל' גס נשים לב 11

אומר' ופיד שניהם שהם יחזור ג! השונים למה

בנפילת הרשע אויבו אשר ארב לו ביתי לכן בא להוכיח את כל חחד מהם

יאמר שנים כי הלח אינו ברית כריתה שיהיו שכיס ולא יוחר ומהראוי יאמ׳

חתה הרשע לנות הצדיק

זפידס מי יודע סתם " אך יאמר ירא חת ה בני תחלה ומזה תעשה עיקר
זכקיוס ירחחך חת ה ירא נס את המלך אכל לא שתבטל מיראת ה למען

וחמר כמדבר

זהיחל ברשע

לאמר

מתי ימכרנו

כי

מקום

במקום

כזה ט אס

אליו אל תחרב

ימיך

זתקחנו אתה

הפקר

ששם

ואף גס חס אין לו

ירבץ אל

חחמדהו ותשדר

רבצו יתחרוש חיתו המקום ככלל שחר הקרקע לזר ע זרעך (טז)

יראת מלך ועם שונים שעושים את המלך כמשנה לה' חל תתערב (כב)

כי

כי הנה פתאום יקום אידס של שונים כודאי ומי יודע אס גס המלך יאבד

תלהשכעיפול צדיק יקס ולכן חדל לך כי יקום וחתה הרשע נפילחך
קרובה כי ׳־צ״ל □ רעי ח כי אס ברעה אחד יכפלו אפילו רשעיס רבים

עמהסאסלא ימחה בידם וזהו ופיד שניהם כלומר המלך עצמו והשונה

זוהי ורשעים ינשלו ברעה
יקומו הפך י־ צדי ק

ולא המ יפלו כלומר

שבשבע שיפיל ממש יקיסולכן

רבים אין לחל ידם להשמ

ויכשלו ברעה ומה גס

אתהכיסכשל ברעה ח ,ובזה אשר תעשה
הצדיק כי גס

שהוא יחיד שבעיפזלוקס

שתפי' ככישלון לבד לא

הוהר כי גס רשעים

את ה ובמדרגה שפלה יירח גס חת המלך ב׳ לגדור גדר המלך קרובה אל

כי יאיד

יראת ה ג׳ להשוות ממש ואשד יבור לו ההדס הוא הדרך הראשון אך

עתה אתה

והפול הפך

סחחרונו׳ הס שתי׳ רעות עם שהאחרוג׳ הכביד ויבחנו ג' בחינות אלת

אחרי נפלו ממש ולא חמר וקס

קם כי קימתו מוכנת

עס דבר תחר רק יפסיק בתיבת כנתיס כאומר בכתוב הזה ירח חת ה בני
זמלך ולא אמר ירח חת ה' ומלך כני או ירח כני את ה' ומלך יורה ההדרגה

לצדיק הכשל

וכהתימו

להוכיח את הרשע שם

פניו אל תצדיק אשר הרשע יארוב ביתו או ישדר רבצו ואמר אס תראה
שהרשע חזינך יפזל אל תשמח שמחה הנגלית בחוץ ובכשלו שהוא פחות
מנפילה חל יגל אפי׳ לכך נפנים

(יח) פן יראת כז׳ ואמר פן יראה ה

עס שהכל גלוי לפניו יתברך ומהראוי יאמ פן ירעבעיניה העניןכי
הלח באבוד רשעיס רנה ולח יאשם השמח באידם אס לא כששמחת הצדיק

על אבדן הרשע הוא על אשר

מי יודע :

בלשון המדבר כי חס בתזכיר איש אח ה' ואת המלך לח ישתף סס שמים

נשו״א הוי״ו כי הס בפת״ח לומר כי טרם יפזל כבר

מלפניו יתברך וכייפול לח יוטל (יו)

בא אז יאמר ירח וכו' כענין שכתבנו ככיאור וידברו העם

באלהיס ובמשה ויאמר למה העליתנו ממצרים כי ג הדרגות הן א׳ שירא

הרע לו ולח במה שהוא רשע ובן תמותת

על עוברו רצון קונו יתברך והנה מיוה החים יבחין כוונת הצדיק אם
על שנאתו אותו אן על היותו רע כעיני ה כי אין
ישמח כפיד משנחו

הראשונה קך האומר ה' ומלך יורה השנית ומהזכיר את ה' והמלך בתיבת
אחת באומר'שניהם היא השלישית הקשת מכולם וכשתים האחרונות
חטאז

תחלה וידבר העם נאלהיס

מישראל בהדרגה

שס שמיס עמו בהדרגה
ואמרן למת

סמוכה יז״א

העליתונן

חלילה כי אחרי

שהשוזס

החילם

ובמשה ששיתפו

וכמשה ואחרי בן הוסיפו לחטא

בתיבה

בחטא

אחת

ימשכי אל

כאחדיס

ושוים

גדול הימנו וזה

אמר פת ירא את ה' כני ומלך כלומר ירח את

ה' בני ואחרי

לא

חגעידכידאת

התחזקך

ביראת

הירא

גס

באופן

המלך

ה והנה אמרתי לך בלשון נפרד המלך ממנו יתברך שלא אמרתי ה' ומלך

מבחין זולתו יתברך בוחן לבות וכליות על כן אמר פן תהיה שמחתך
באופן יראת ה מה שירע בעיניו ללנב וישגיח בכוונתך כי היא רעת

רק בהפסק תיבת בנהי׳ למען תכין לבלתי קרב יראתם חלילה זעם שונים

בעיניו שעיניו יחזו ללבב עם שלא יראת רע בעיט הבריות מש״כ בהיות

שתירא מה ומהמלך כגדר ושווי סמיכות זה לזה כמשנה לה'כאומרך ירא

שמתת הצדיק לשים שמיס כי אז אין הוא יתברך

ם0

פניו חל שמחת

את ה' ומלך אל תתערב (כב) כי פתחים יקים אידס למט ן יכינו יד ה ׳
בפתאומיות היותה מאתו שחינו כיד מלך חלילה אך ופידהמשויסאתת

הצדיקים כי באבוד רשעים רנה :או יהיה פן ישגיח ויראה מדת הרחמים
ורע בעיניו כלומר חילי לח בראיית מדת הדין ירע כי אס גס בראיית מדין
רחמים וז״א פן יראת כו׳ ולא אמר כי יראה או פן ירע כו׳ שהוא כלומר פן

השלישית מי יודע פידס לר!כ גודל הפיר אין יודע ומשיג גדרו כי עצום

מתיה הראייה גס כעיט ה רע ולח בלבד כבחינת הדין וחזי והשיב מעליו

הוא מקד :ב

אפו אל מקומו הראשין כלומר החף שהיה עליך כשהיצר לך תרשע ס11מלא
בן לא היה יכיל לך ואחרי כן היסב על הרשע עתה והשיב אותו מעליו

היותו נעל הרחמים בל נחדל מבחינה ירחה כאזמרנו כי נעל

4זקומו הראשון שהוא כי חשוב ותצא האף ממנו עליך
מנדן (י״ט) אמר

*

הנה יש שני מיני רעי' וחטאי' יש מרעים את

הבריות ומצרים איחס ויש שכל רשעתם הוא
י
נינם למקים ולא בינם לבריות והמין קח יקראו מרעים זהב יקראו
רשעים ואמר אס יקנח לנך

בחטאיה רשעים נגד ה נינם לנורא ותחפיץ

להצר להם ולכן יפתה לבבך להתחבר למדעים ומצרים את הנריות למען

זאת המלך יחד נתינה ח' לומר וניהס ■ על ה׳ ועל המלך שהיא המדרגה
(כא) או

יאמר ירא זכי' להדריכנו נירא חח ה' עם

הרחמים

הוא וזהו ירא חת ה׳ שהוא כעל הרחמים והגיעם כי גס הוח מלך כלומר
עושה המשפט והדין כי זה תואר מלך כי על כן נתארהו כימים הנוראים

למלך הקדוש ולמלך המשפט

וזהו ומלך כלומר והוא עצמו יחכרך הנז'

בשם הרחמים הוא ג״כ כעל הדין כלי פירוד חלילה ועם ■שינים האומי־ים

כי שנים הס חלילה א׳ פועל הרחמים וח פועל הדין חל תתערב כלימר
אין צריך לומד שלא תהיה מהס כי נא אחשיך

תהיה כתם אך איעצך

ש־ף לח חתערב עמהס להדריב' כקרב ימים סתהיה אחסיס שלבעלי

אתת והס הרעו את הרשעים לשמים ומצליחים תעשה לדבר הזה ויהי ם

עבירה זילתת אין דע שאני אכזרים כאלה כי לח חוכל להם

מתחר במרעים ולשמא תאמר הלח מקנאת הרשעי׳אני עישת כאמור למען

הלא פתאום יקזס אידס שיורה מהפתאומיי' שאין שניות חלילה כי הלא

הס עובדי׳

לפי דעתם זהם

היו שנים למה

ירעו את הרשעים גס בזה היעצךאל תקנא ברשעים (ך) כי הלח אשר

את שנים

תתחר במרעיס זכזונחך לטובה נפיק מינה חורבה רכה כי עתה לא יהיה

הרתמים ויעכב ביד פועל האיד לפתיח להאריך

א רית לרשע שבהתחברך אתת הנשר אתם יחרצו להרבות להרע עד

נא סתאזס כי וה י1רה כי נ׳ המדות אחדות

(כב)

כי

לא ריחם בעל

תחת אשר עביוהו רק

ח' נמרץ הנה באופן ני מזה

מיה

׳ /

רב פנינים כיאור משיי כד
היה ראוי להם

ישמעו לך לקול האות הוה כי

יוכפל

המופת כי זולת

שחיס״ם רעתם הפתאומיו' הוראת החקדות אך לא ישמעו

כי עי מהם

ולא אל תתערב שהוא האוע' אולי חדריכם

יודע ומשיג דבר זה שיודו לך

כי פתקוס יקום אירס והיות פיד שניהם כלומ נמשך משתי המדות יחד כי
א'המה נאמת מי יודע זה ותנין מהם
אפילו מהאות הנז׳ כד שיקנלועמך

אזמר לרשע ט׳ ולמוכיחים וט שמעתי כשם קדמונים שאזר

אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים וט׳ שיתגאה הרשע ויתפקר לעשית
רע גס את הכלל כסיבת המחויק בידו

(כה) אך למוכיחים את הרשעים

אתה
יץ אתה לומר הלא צדיק
צדיק
חעח כ7 /ק חתה
להביאם למיטב ינעם להם לאמר לרשע ע׳
ובן טובים ולא נאמין

יחמי ירא את ה ונעה שנירא ה׳אומר
ליךנני אתה תהי׳עלך מושל על העול׳

גלוי לכל למען יראו ויבושו ויסכרו פי
דוברי שקר ובעשותם כדבר הזה
יקבוהו
במקום שלבלתי מוכיחים

כי אמר 1לרשע ץדיק אתה יקבהו עמים קעמוהו
(למוכיחים ינעם ועליהם תבוא
לאמים  :כה

כי צדיק מושל נירחת אלהיס ויהיו
כל הגלגלים וכסיליהם נידך וזהו נני
כאלו פיו

יתברך המדבר ירא את ה'והנך בני

למעבירי הקול

עליך לכן אחוז צדיק דרך הטובה

$תאם יקום אידם רפיד שניהם סי יודע  :כג גם־
אלה לחכמים דתכר-פגיכש במשפט בד־י-טוב .:

לק אל תתערב עמהס :ג (כא) או

ומלך ש ־)ומר רוח הקודש

הכתיבים

נה

עמים וכו' על אלה תבא ברכת טוב

כרכת“טוב :כי שןתים ישק משיב דברים נכחים :בי

ואק ספק כי זה הוא פשט הכתוב
(כו) והנני מוסיף נופך
נאמת

הכן כחוץ ,מלאכתך ועתרה כשדה לף אחר ובנית

משלי לכי דרכם' ניאור פסוק שאחריו

ומלך כי מי מצבא המלך ימחה ביד בנו

ביתף:

וכמעשה דיהושע כגנעזן וכעשוחך
פלא על ידי שתמלוך כאמור אל

בשפתיף:

__חשבו־לקלוק משנה למלכו של עולם והוא לא קבל

>

נח

תתערב עם שונים והוא במה שאמרו
ז״ל בבראשית רבה פרשת ויחי כי
דניאל בעשותו פלא על הגדת החלזס מנחת ניחוחין

שפתים ישקוט'

נ!*

והוא

ני טעם מה

כי אם
סלמוכיחיס ינעם הוא
המוכיחים יאמרו אליו רשע אתה יעיז

אל“תאמר באשרעשה־ליכן
" אעשה'

פניו זיפעור פיו לנלי חוק ויענה עזות
נגדם ולא יקנל מהם לעשות נכוחה

אמר לנסכא ליה כי

אך כאמור לו צדיק אתה יביש וישכרו שפתיו מענות רע ואדרבה

משיב

שאמר כשם שנפרעין

דברים ט! ביס ונכוחים ויודה לסיב ולתקן את אשר עוחו וזה אמר שפתים

מן העובדים כך נפרעין מן הנעבדין וזה יאמר פה !עס שובים שבעשותך
נוראית יחשינוך שני לה׳ חלילה אל תתערב אין צריך לומר להודות או

ישקוט' לומר תדע מהטעם למיכיחיס ינעם וכו י הוא כי עתה הרשע
ההוא שפתים ישק שפה עליונה בתחתונה מלענות עזות ואדרבה משיב

שלא למחות כ״א אפילו סלק התערבות דעתך מבעלי סברא ון (כב) כי

להם דברים נכוחים וטובים כאמור או שפתים של מוכיחים ישק כי יערכו

הלא מת שהוא ודאי הוא כי פתחו׳ יקום אידם של שונים ואס יקים נס פיד

לו דבריהס וישקם כמעט מנשיקות פיהולאמר מדוע מצאתי חן בעיניך

שניה• של נעבד גס כן עם העיבד מי יודע כי חולי יקבל

הנעבד ליעבד

להכירני ולח הבטת

אל הדוברים רע ומגדילים עלי וגס משיב דברים

וישתברו שניהם עובד ונעבד יאס כן אולי תתפתה ותחבה יעבדוך ותשבר

נכיחיס לעשות נכיאה כר,וכתתם כמקים עזות ע״י התנכליתס כמדובר :

גסאתהכהס שקולי לא תתתכס יותר לבלתי קבל כאשר עשה דניאל

ק0א

ונמלט על נפשו ואפש׳רמזן רבותינו ז״ל זה בתנחומא באומרם כל מי שהוא
ירא מן הקנ״ה סופו ליעשות מלך ממי אתה למד מאברהם

(כז)

פשוטו שאומר אחר ובנית ביתך על בית שידור
בו האדם בעולם הזה יכא ליעץ את האדם

לפי

שנאמר חל

ירחיק משאו ומתנו מבני אדם לבלתי בא לידי חנופה וגיל ושנאה

עמק שוה הוא עמק המלך שהושוו זכו' וכן יוסף שנאמר נו את האלהים

וקנאה ותחרות ונקימה ונטירה ומורם מהם כיוצא בהם וזהו הכן
נחוץ מלאכתך לזרוע שדות וכרמים במקום שאין אנשים ליטפל

אני ירא וכן משה ירח מהביט וט' ויהי בישורון מלך "

שקשה על דבריהם

שאס כן איפה כל יראי ה׳ היה להס למלוך ויתכן הזא על הדרך שביארנו

אברהם

והוא כי מלכות

מסוג זה

ששדד שרי

שבראותם

) מעלה

של ד׳ מלכים כי על כן הוא ועבדו הפילום כנודע כי יפקוד ה על צבא

עמהס הרבה ושמא

תאמר ויזה אעשה

לבכות לי בית

לשבתי ואצטרך

ללות אס מעט אשר אתי

ואצטרך ליטפל באנשי

זעתדה בשדה לך תחלה

שתזרע את הקדמת אשהתתעתד לאסיף את

העיר עשה זאת איפת

המרוסואחרכך ועל מלכיוכו'ואומר ויגרש מפניך אויב וטוזהיהיה

תבואתך כמ״ש ז״ל שעל כן בקרא סדר זרעים אמונה שמאמין בה יתעתד

אלהיס

תבואתו ולח תאבד זריעתו ואחר שיהיו לן מעות מאשר תוציא

מאמר מלכי צדק ברוך אברס

לאל עליון קונה זכו' שבירחת

לאסיף

שבאברהם קנה תחלה שמיס אשר שס צבא המרום במרום וחחר כך וארץ*

האדמת ובנית ביתיך כלומר שתהיה ביתך חסשית לך ולא לזרי' אתך
(כח) וע״יזהאשר אמרתי לךשתמעט בעסק עם אנשים והנאותיהם

שמיס וארץ וזהו מה שהמליכו לאברהם שהשוו כלס ותמרו נשיא אתה עלינו

תבטח שאל תהי עד חנם וכו'ושקל תהמר כאשר עשה לי כו׳ והוא כי לו

אלוה אחה עלינו כמאמרם ללשהוא מהיותך מושל על השרים והשרים

היתה מלאכתך ועסקך עם כללות האנשים לק ימשך לך רק איזה חטא

עלינו אלוה את עלינו הנה כי אין מלכותו רק הודאת היותו מושל ביראת

שתבא לידך כי לא יכנר או תקבל טובה מרעך או רעה אס תקבל טובה

חלהיס וכן יוסף מלכותו שמלך הוראת היותו מושל במזלות ביראת 11היס
כי מול מצרים מחייג שענד לא ימלוך ונמלכו יורה שהוא מושל ומלך

עד חנם כלומר כמקוס שאין

ושיעור הכתוב ברוך אכרם זנשפע מאתו יתברך שעל ידי כן היה קונת

ביראת אלתיס ומשה

משל במזלות ונשרים ולא יכלו לו מלאכי מרום

כנודע להיותו שנס מכל ישראל ועל כן היה בישורון מלך מפאת היותו

מושל בעליונים

ייתר מכלם

והוא מלכותו ולח

שנהג שררת מלכית

וההיקש נשאר יראי ה שלא תעדר מהם כח על המול ועל שנות תטנעיס
כרבי חנינא בן דוסא ודומה לו :

יפתה לבבך להיות לו

שם הפסד ממין רק

על דבר כבודו כי לא הבא להיות לו עד להעיד בו על מה שיש בו דררא

דעמונא

לשקר וזהו עד חנם

והיא חנופ' ומזה תבא נס
שתתפת'בשפתיך

לעשות עיד

שהוא עלחנס בלי גרמת הפסד ממון

לידי גזל שוהפתית בשפתיך על יותר מזה

להיות עד חמס כי שפתיך יפתוך

גס במה שאינו חנם

(נט)

אחר

ואס יעשה לך

שהורגלו

רעך רעה

יאמר קרוב אל הקודם ירא את ה׳ בני ויקרך הסך כני אדם

בהרביתך עסק עסבני אדם תקנה שנאה ובקימה ונטירה לומר כ־זשר
עשה ני כן אעשה לו כוי אך עתה בקשר למדתיך תהיה מובטח שאל תהי

כי תירא הוא העבד זהיראוי הוא המלך מ מנס אתה נני

עד וכו' ואל תאמר כאשר וכו׳ וההיקש ביתר החטאים המתרגשים מעשות

ייא את ה׳ זע״י היראה תהיה מלך רב מושל על המערט׳והשרי' להמטיר

עסק עס אנשים ♦ (נח) או יהמר אל תהי עד וכו׳ נמה שאמרו קצת

שלא בטבע וכיוצא כזה יעס שינים 1ח!שביס היות משנה לה חלילה והוא
הנותנים כח לשרים א מערכות באופן שעל ידי סברא זו יהי כמו זר נחשב

שלאנאמר ופתיקאז ונתפתית שהיא מלת מורכבת מפתה

(נא) או

בעיניך שעל ידי

יראת ה'תמליך עליהם

חל תתערב (כב) כי הלא

מפר על

ונפתה ופירשו על העד שמפתה אח הדיין והדיין נפתה ואחשוב יהיה ענין
ה״ח של והפתיח כה״א השקלה כמו תלקרא לך באו האנשים הלדרוש אותי

פתאום יקום אידס השר מהפתאומיות יוכר כי מה היח ולא משראו מזל

אתס באים לומר אל תהי עד כו׳ והפחית כלומר ואס פתיח בשפתיך את

שפעולתם בהדרגה לאט על פי תנועתם ואף גס השר שנמסרה לן הנהגת

רעך יעיד לשקר בשבילך (.כט) ואל תאמר כאשר עשה לי שהעיד לשקר

גס על ידי מלחך

לתרויחני כן אעשה לו כלומר לא אחוש אס להטיב למטיב לי אפסיד את

עמהס

שכנגדו כי אשיג לאים כפעלו וכאשר לא חש הוא על שכנגדי לא אחוש על

כאשד ק*ה למצריים במצרים כנודע וזהו ופיר שניהס מי יורע שהוא השר
והשונה או המזל עם השינה כמות זה כן מות זה חלילה ונמצא שם שמיס

שכננדן גס אני כי עבירת גוררת עבירה * ב (כח) אי יאמר אל תהי
עד חנם בשביל רעך להנחתו מה שלא ראית חף אס פתית אותו בשפתיך

קרובה אל הטבע לולא

כאשר יגזור הוא יתברך חף

ולפעמים מי יודע אס השר גס הוא ישבר עס השונים או המזל

מתחלל ח״ו " קס (כג) הנה מהכתובים הבאים יראה יצוה נהם דברי׳

להוציא מלבו האמת ולא יחטיא כי באמן הוא אצלך אל תאמר הלא עד אמת

ידעם כל איש חכס מעצמו מבלי עצתו שלא לאמר לרשע צדיק אתה זשיכין

אני (כט) וכן חתה אשר העיד בשבילך אל תאמר כאשר וט'והסמוך על

דשמיא

נאמנותו להעיד בשבילו( :מ) ואס נאמר םא1מ ובנית ביתך הוא על
בית ומדור שבונה האדם בעסק התורה בעילם הבא כאשר כתבנו על

כלומר הכר פנים

בתורה ומעט אשר אתו

גחוץ מלאכתו ושלא יהיה עד חנסברעו יט׳לכן אמר דעו חיפה כי גס לה
לחכמים

זהיחל

כי ננלס יש איכות וענין כאשר יבא ביאורו בשייעתא
ואמר

ה:־

פכים

גס בעשותך משפט בל טוב

במשפט בל

(כד) ו

טוב

בחכמה יבנה

בית יאמר

כי החפץ

לעסיק

זכ׳ש אשר יטה משפט ומצדיק

להתפרנס ויצטרך לעשות אחרמן המלאכות צריך שתהיה מלאכתו

זלענין סמיכות

בלתי מעורבת עם אנשים ב תהית המלאכה באופן תהית בלתי צריך

רשע שאומר לרשע צדיק אתה ט שיקבוהז עמים ט

רב פנינים כיאור ט׳טלי כד
להתקיים והתפרנס בה להתמיד 3ה כל השנה כ״א שישאר לו רוב הסנה

וייחסט

פנייה ממל הכה לעסוק בתורה וטעם חל הא' הוא כי החור צריכה
כעני ן א בא חלקיה

מה1ך פסולה כן גמרא קוצר ולוקט ומקשה ומתרץ מברר ומלבן ההלכה
והדין לאמתו ועדין אשר לח ירד לעוצם צורך הגמרא חפשר יתעצל ויאמר

התבידדו'לכן יהכן בחוץ מלחכתך חוץ לעיר והוא

וחביריו שהיו שכירי׳ חוץ לעיר ובו ה לא התמיד כי תתבטל מהלמזד רק

תעשה הכנה חתו הכן עד קנותך
שדה מחשר תקמוץמעיסתךומלתכקך
זחוועתיה

בשדה לך לקיים התנאי

השני והזח כי תעתד מזונך בשדה לך

כיתזרענז

שיהעתד

להוציח

ותזרעטאחר

זבנית

כי
התודה
בית שלהעה״ב

לך

בשיה לך

קב! חתו ובזה אחר שתעת

ביתך בעסק

בחכמה
כי הלא

יבנה
יהיו לך

מזונותיך בטוחי' מחפר זרעת ומזרע

מעלי משנה

בלי לימוד

לאשר

מה לי עוד אחרי היוק

אע^ה־לויא^יבלאי^כפעלו* :ל על־^דהאי^־

לי שדה סדרי

משנה שהן הס כל עיקר תורה שנע׳ע

ובנקל אדע האמת והדין זכן אשר לימ

עצי עכרתי וער־כךם אדם חסר—רב  :לא והנה
^;ה כלו 1קמשונים כסו פחו חדלים וגדר אבניו
נהרסה :לב ואחזה אנכי אשית לכי ראית* רקחתי
מוסר  :לג מעט שגות מעם תנומות מקט ׳ חבק
;דים לשכב • לי ובא־מתהלך רישף וסחסריף כאי^
"
כה
מגן ז

עד קציר תשבית ממלאכה כי תאכל מאשר הוציא שנה ראשונה וכן שנה ׳'

לזולת

תלמידים

והעמיד

הרבה

שלא ידמה לאש'לו שדה שצריך למרע'

שנה שנה ויתר עבודות עד יצבור נר
שצריך אדם לחזו' חלמודז
ובנמשל
תמיד שנה בשני פן ישכח הכל אךירמה
המעמיד תלמידי' לנוטע כרס שגפניו

פירות תמיד
ועישיס
קיימים
שבעליה נהניס מפירותיה כן התלמידים אשר העמיד הנה הנס כגפנים

שנה וזהו חחר ובנית כי חחר הוא סמוך וטוב לך זה מעשוחך מלאכה

העושים פימת מעצמ מכלי יזרעו שנה שנה בשדה וחין צריך הרב רק
לתקן בצד מה כזומ׳ את כרמן ועודרו בלבדכןלאיצטר׳ הרב רק לשית

שיעור רב ואז אשנה כיחס בהתעתדך בשדה לך כלומר המספיק לך

מעייניו בס מעט באזהר נאות להם ומאליהן יוציאו פימת ויאכל גס הוא

החמתי כי הוא יתברך לח ימנע טוב ולא חמר

זהבה גס אשר העמיד תלמידים הרבה היה לו מקום לומר הרי העמדתי•

ובנית בית רק ובנית ביתך הוא לבל קחמר הלא קס תבקש לבלתי

ולמדתיס שנתיס שלש עתה הס מעצמי יבינו משגילו די יתר ספוקסחמה

התבטל טוב טוב לי כי אסמיך על שולחן זולתי או אקבל פרס מנדיבי עס

לי עוד עמל וטורח עליהס ע״כ על שני סוגי העצליס אלה הניף ידז

אלהי אברהם ולח תצטרך להכין בחוץ מלאכתי כלל ותלמוד כל ימי לזה

שנית ואמר על האחד המתעצל אחדי זורעו השד וידע סדרי משנה
ויתעצל מהגמרא אמר על שדה איש עצל עברתי ועל השבי המתעצל

ולח לזרים חתך מה שאין כן בקבנך מזולתך כי תחלק שרם כי בצל
החכמה בצל הכסף וטוב לך יהיה כל השכר לך לבדך כי וכותמפרנסך

הכרס ואמר ועל כרס אדם חסר

תמידית שתצטרך שלא להתבטל ממנה ולא תאמר אמתין עד שיהיה לי

בצמצום מיד ובנית ביתך

אמר זבנית ביתך כלומר בעצתי זחת נמצאת בונה ביתך כלומר לך לבדך

קקנל נס חתה בפדנסך את עצמך

(כח)

ועוד תרזיח בעצתי ותת

וולת כל הכתוב כי בוה תהיה בטוח מהיות עד חנם ומלומד כאשר עשה

לעמול עס תלמידיו הנמשליס לגפני

לב וקרא לו חסר לב כי חסמן דעתי ,ממנה מהקודם ני על טורח ותיקין
מעט מאבד טוב הרב כי אחרי שלמדו בעסק מעט יתבפמו(לא)והנה בעל
השדה עלה שדהו כלו קמשוניס שבהעדר ידיעת הגמרא טועה על נל
דבר ודבר כמדובר למעלה שהתנאים ונכלי עולסשישתגשו בכל דבר

לי כי׳ והוח כי בהיות מלאכתך מעורבת עס אנשיס או תתפרנס מהם
אולי יתרגש היותך עד חנס בעבור רעך ולאהבתו וזהו ברעך או אס

להעדר גמרא וכרס אדס חסר לב גס כי הגפנים במקימס עושו' פרי ולא

הפחנו בשפתיך להעיד לך אל תבא לומר כאשר עשה לי כן אעשה לו כו':

נשחתו מתתלמידי' לח ישבותז מהחד נתור אשר למדו לפי יכלת אך כסו

אפ־ז רבותינו ז״ל הכן בחיץ מלאכתך זו מקרא

פני הכר חרוצי' העוליעל הגפנים עד שלא ירחו הזמורות מקשר גדלו על

ועתדה בשדה לך זו משנה חחר ובכית ביתך זה

שלא שמשו כל צרכן יעלו על כל

נ

(כו)

ובגמרא

פניה'

חמליס

והוא

כי התלמידים

אשכלו׳דיניה שבושי׳ע״ד מז״ל שלא נפסק׳ולכ כב״ש על שלח שמשו כל צרכן

גמרא והוא כי תמה באו ללמד לאיס דעת ב 3דברים אחד יעשה תחלה
יסוד מוסד מן המקרס ולח עראי בלבד וממני אל המשנה וחח״כ אל הגמרא
ב' בל יאמר ללמודו ך באחת משלשתן עד עלותו אל השלישית כי מבלעדי

שגיאות עם •שעדין הגר קייס באשנלזתיז י ודיני הלכותיהן

מעמד שלשתן לא ידע עשות נכוחה להבין בין דם לדם ובין דין לדין והוא

והסייגים נוספים על ההלכו' שיגרור הרב עליהן לשמור

ועל ידי רפיון הרב הזה ימנע'מלשמש כל צרכם ויעלו פני הלכותיהן קרולי

הסייגים כשומרים לכרס סביבותיו

וגס הגדריס

פירו' הכרס הס

כי המקרא הוא כחורש את השדה ונר לו ניר והמשנה הוא כזורע בו על

ההלכו׳אשר

פי מדות שהתורה נדרשת בהן מקל וחומר ומגזירה שוה ומדרשת סמוכים

לגמרי וזהו וגדר חבניו נהרס הן משמר׳ למשמרתו יתברך ולכן רב פשעו

וייסורין וההיקש בכל יתר דרשות שהתורה והמשנה כלה יוצאה מן

בעצליתו מלהטפל בס והעזן כקול׳ על צוארז וזהו וגדר קנני! נהרס

אלו בלי ספק יהרסו

המקרח כצמח האדמה היוצא ממנה על כן על המקרא אמר הכן בחוץ

מלאכתך שהוא הכנה כחרישה לנדה שלא יוכל איש ללמוד דין מתוכה כמו

אנכיטרס

שלח ילקט חיש משדה ניר שעדין לח נזרע והמשנה אחר כך היא כשדה

ומקש חזיתי אשית לבי בלבד שהרהורי לבי התפעלו

שמרע ■זך עדין צריך ביתלחסוף את התבואה נו אחרי ברר אוכל מתוך

אמנם אח״כ מזיתי בחוש

למי שזרע ועדין אין לו מה
להתנהג כי התנאים

יאכל כי עדין יהיה משולח ונעזב לא ידע

הכלי עולם ואיןפוסקץ הלכה מפי משנה עד בא

הגמרא שאליו יאסף חיש מלהיות משולח ובו יתנהג כי יברר בו פסק
קושיות והוויות

ההלכה על ידי

♦

ואחרי חו' קשר רחה אנשים קרה להם כדבר תזה אמר הנה

(לב)

פסולת תבן וקש והוא כי הלא קשר לא ידע רק סדרי משבה בלבד ידמה
6

הגמרא

לו שדה

והס יתעצל מהגמרא הוא כמתעצל עקצירה ודישה וזרייה ובירור אוכל

ורועה

אראה בעיני דברים אלת התבודדתי ואחז'אנכי

בחזיון שכלי

להשמ מהעצלות

תנשים שבעצלותס אבדו שלימותס כאומרו על

עברתי בדרכים שכתבנו ואז לח לבד לבי תלך

שדה קיש עצל

במזמנת

הזהירו' כי אס לקחתי כל עצמי מוסר נלקח ונתפס בהשרשת יתירה והיה

המוסר

מעט שנות וכו׳

שחכמתי יותר לקחתי

(לר)

ועתה בני שח קל וחומר חס אני

מוסד עס היות שגס

שאתעצל אדע

יותר מכל

ופירוקים כליקט שבלים ודש אותם

השאר מה תעשה אתה כי יבא מתהלך משך שקל מהרה יבא דלות ידיעתך

זזורה ובורר אוכל מתיך תבן וקש ומביא החטה אל הבית ק ילקט משכיות

ולהגדיל הדבר לא אמר

אשר תאבד ממך

כמהלך הזה הנחפז לדרכו

ובריתות ותיספתות ומימרות ומקשה !מתרץ כדש הזה עד יברר האוכל
ויצא הדין לאמתו והוא כי דקדקו ז״ל כי תלת אחר מיותרת שהל״ל

רק מתהלך בלא כ״ף הדמיון ומחעירך

אשר תחסר יהיה

כאיש מנן שנרגש חסרונו מאשר נפרד מענן כן יהיה

מה שיחסר ממך

ועתדה וכוי ובנית ביתך או אחד בנה ביתך אך יאמר במה שתעשה אחר
המשנה שהוא לקבץ בריתות ותוספתות ומימרות וקושיות ופירוקים בזה

בעצלותך כאילו נהלך ממך איש מגן אשר היה מנן לך :
יהיה הרמז כי הנה במשרתי ה יש ב' סיגים ים בעלי תורה

(ל) או
שישדד קדמת

ויזרע בעצמו מקרח משנה גמרא

ולימוד מעשה

זבנית ביתך שבמשנה לבדה אדרבה יחרב כי תנאים מכלי עולם כמדובר:
אך

כעי שצרץ לצבור כל מיני האוכל אסולק מוץ זקש אל הבית כן

כמהלך נכ״ף

חומרו בעסק התורה
מצותיו

ה

ויש גס בעלי מעשה שמשעבדיס תמיד כל רמ״ח איבריו ברמ״ה

^תסלק כלמה שחינו הלכה והבאת האוכל אל תוך ביתך הוא לבך

מצות והנה הסוג הראשון ירמה לשדה נעבד וזרוע טטה ושעורה וכל פרי

קשר אל תהי עד חנם אל הקודם

תבואה וכאשר השדה ההוא חס יתעצל איש מלורוע שנה שנה יפסד ויאבד

ויתכן יאמר הלא צויתיך להיות מתופשי התורה בכל חלקיה ללמוד עוד

שמלבד שלא יצמיח גס יגדלו בי קיצים וחוחים כן האיש ההוא אס יתעצל

(כח)

אך לפי זה

כמו זר יחשב

אוסיפך להזהיר גס ללמד

לרעך ואל תהי עד חנם

יחד כלס קבלו עליהם ואמרו

שישכח כי אס גס ימלא טיכושיס ויתחלף לו

והוא לשון רבים נמצא כל אחד מעיד על רעהו

וטוב ממנו הנפל

והסוג השני ידמה לכרם

שיעשה גס הוא כמוהו ואס לא ישתדל יעסוק בתורה ומצות גס הוא נמצא

היה עדותו עליו חנם
נתורה ולא יעשה

שגפניו

עד שהודה לעסוק

האיש ההוא הס כגפנים שלח ימיטו מהיציא ענבים ותירוש

אל תאמר כאשר עשה לי שלא החשיבני ולא

חך עדין צריך יניף ידו

לזמר גפניו

ואס פתית

(כט)

לחיוב ומאסור

למותר

עושים פירות תמיד מבלי יזרעו שנה שנה

כן רמ*ח איברי
כן לא ימישז

עשה כאשר דבר לי כן אעשה לי שלא

אשיב לאיש כז׳

סדרי משנתי ותלמודו

נין טמא לטהור ומפטור

ונפש ואשר בנשמות העתידות בלח גופים

כל אשר דבר ה נעשה

כי הלא אשר בגוף

מלחזור שבה שנה

או חדש בחדש

אין צריך לומר

אותו בשפתיך

אחשיבהו להועילו ולהזהירו שנית

כי אס שוג תשיב פעמים רבות עד תביאהו למוטב

:

איבריו

אחר השתקעס במעשה

ממזתרים והנאות אשר לא כתורת ה פן ימנע פריז המשמח אלהים
ואנשים ועדירתקרקע קומרו מהיטפל בתאוותיו וכנגד שניהם דבר
שלמה ניעת המתעצל מדרכו הטובה אשר הקויק בה ועל האחד אמר על
שדה

רב פנינים ביאור משלי כד כה
שדה אה עצל

עברתי

יעבוד כרמו ולק חמור גפניו מהנאוחס

ודרוש ייתכן לפי זה רמז לדבר היות כבוד חלתיס מלח וכבד חכמים חסר

רנה מזו כי עלה למודו

לדס נין

וחילופים בין דם

למודו בל

והנה הראשון עלה כלו קמשונים שזולת רעת

ותאוותם כמדובר (ל*)

השגחה גס רעתו

ישכח ועל כרס

נכביד עליון חלילה אך משם והלחה כבוד למלכים מאן מלכי רבנן חקור

המתעצל מלחזור

חדס חסר לב הוא השני אשר לא

קמשזניס

קושיות כקיציס

לרמוז שיחזור כבוד

הכתובים

חלהיס על שכת ימי בייאשית כמספר היא״ו ולענק

על דרך

11

יתכן

יאתר על טמא טהור ועל אסור מותר

כה * ןים־ א^המ^לישלמהאשך העתיקו

ועל הב אמר כסז פניוחרליס והוא כי

אגשי י חזקיה קל^הודה  :כ
כבוד אלהים חסתי דבר וכבוד מלביטחקור דבר:
ג ' שמיכם ירום וארץ לעמק ולב מלכיכם

הצדיק חשר יתעצל מצדקתו
ויוריש בתתרשלו בחט חים יוכר בפניו

עליון

לחסידי

בסי הזוהר

כמלל

ריצת

שלא היה

חשר חטא אשר יעשה הקדם שיתכסו פניי מטומאות המתייחסות לחטאים
ההם זוהו כסו פניו חר:ליס שפנה ממש של צלם )הים נתכסו בחרולים וגס
נדר אננין מגדרים וסייגים משמרת על משמרתו

יתברך נהרסה כי נס

יתחיל ליכנש חח'כ לעבור נס על עיקרי המצית עצמן

(לב)

ואמר

שלמה בחכמתו גם שגל חיש זולתי לא יוכל להבחין בצלם אלהיס שעל פני
נעל הכרס הנז' הס משחת מאיש מראהו על אשר לח טיב עשה כי מי זח

בל נאמר נס שכבוד

דעת

דבר בכבשידרתמנא
למלת דברים שהם

אלהיס הסתר
לבלתי פרכס

כבשיכו שלעולס אך לא יבצר כי טוב
חקי ר דבר לעמוד

בעיני תאלתיס

על המתת עיקרי תורה על פי חקיר
חכמים השר נתן ה חכמה וחנינה
נהמה על כן נח שלמה ברוח קדשו

אין חקר ז י הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כיי :
 .1העישע לפני־מלףחכון כצדקכהאח י אל*
תתהדר

החכמים אסר באו

לנשק ידי

בח ללמדני

דין לדין

מתהוח ינוקא שאמר לאמו

נו

להזהירו נשמר הן

ואל נעשה כדבר

הזה רק נסמוך עלקילת התורה פי

היא חיינו ולח על חקירתנו כי הלא
יעצרנו הגשם והחומר אסר אנו מלובשים בו מבא עד תכונת הדברים וזה
אמר כבוד וכו* לומר הן אמת שלעזמת היית כבוד אלהיס הסתר דבי■ היא

גס כבוד מלכים מאן מלכי רבנן

חקור דבר לעמוד על אמיחן סל דברים

על סי החקירה (ג) אך מה תעשה בן אדמת אשר מחימר קירצת וקצר
מצע שכלך מהשתרע ותשנה תמיד כי הלא דן אנכי קוצר השנת חכמים

בחכמתם מק״ו ומת אס הארץ הלזו אשר

עימדות היו רגליהם בה מיום

כלומר

היותה לח ירעו ולא יבינו לחקור ולדרוש אס תיא באמצע חלל הכדור למת

גלוי וזהו ואחזה אנכי יישר כח ני

לא תרד למטה מנקודת האמצע שאפילו החכמים בעיניהם על דעת אחד

לחמת ולכן אשית לני וזה היה דרך חזיון נפרציף ע״ד מז״ל נס' הזוהר על

לא ימשכו זה יאמר שעצם השמים דוחה חזתה בטבע ועל כן בתיית שכל

פס ק יאתה תחזה מכל העם שיחזה משה כרוח קדשו בפרצוף פניהם מי
הס אנסי חיל יראי אלהיס ועל החלוקה הראשונה בפתחו בה אמר ראיתי

הכדור יעסה מדחה תעמוד באמצע וזה יאמר נהפוך כוח כי עצס השמים
סביב יאחז בה ועל כן העמוד באמצע הנה שאין יד החקירה מגעת עד

האיש ידע להכיר דבר זה והוא פלאי ♦ לזה חמר

אס לפני שאר אגשים אינו גלוי הלא לפני

כלומר בלי חדק רק ראיה קושיית ראיתי חני

ואחזה תנכי

בעל ורחש הקבלה שבדור

אמתתהדבר רק הצד

השוה שבהם שלהיות

שכדור השמים בין החלק

הלא הוא מעט שנות

שלמעלה בין החלק שלמטה מן הארץ הכל יתייחס אל הרוס שכל הכדור

וכו׳ לתיז חוזר חזיר למידי תמיד (לד)!כמ1סר הזה ובא מתהלך רשיך השר
נתרושש בעצלות עסק התורה ישוב יבא לך אך מתהלך כתטייל לחט כי

קרוב חל הסויה יותר מהארץ על כן הארץ שבאמצע תתייחס אל העומק

שעלה כלו קמשזניס וטעיות לקחתי מוסר (לג)

עתה הוא כטינאבר

טינא ונס אשר חסרת

חסרון ניכר על פניך

ע׳י מוסר זה מעט

להשתלם קל מתרה נחוץ כאיש מנן
להגן בעדך לכן אל תתעצל
מוסרו נעתי• לדבר

חתה הבעל
סמתכו׳יבא

הממהר להנן על אדוניו

מצות שהוא

תעמוד אסיאחזוה או יד חוה וזה אמר הנה מהיות שמיס לרוס שיתייחסו

לך מחסורך

אל הרוס ימשך שהארץ תתייחס אל העומק חך ולב מלכים מאן מלכי רבנן

ק יבא לך

באמור כי קשת להשיב ועל דברו על קחחס

כה בדברו על

הרמים והנשאים מפלאות תמים דעיס על כן טוב

מת של א

בס לנוכח

עשה כן עד

אפשר כי תנת יש שני מיני

ל עוד

עושי מצית יש סעו סק במצות שאין מפן אכילת פירות כעת״ז ויש עוסק
במצות שחים אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לע״ת והראשון

שזורע וקיצר ונותן באוצר לתכול אחר ימים כן כל מצית

שאדם עושה הוא כזורע בשדה העליון אשר לז במקום המתייחס לנשמתו

?יאצרו אליו ממיגליס לאכול אחר מותו

יאצרו שם הכל

אין ללבס חקר שאין בו חקירה

לעמוד על אמתח

הדבר וזה ק״ו שאין

עליו תשיבה חס הארץ אשר אתה עומד עליה לא תדע איכה תעמוד מה

עצלותם כי ללצים הוא יליץ  :ו

ידמה לבעל שדה

חך לא ידעו

ולא יבינו לעמוד על אמתת

הדבר על ידי החקירה איכה

ומצות שאין להם פירות בעת״ז

ואשר יעסוק בתורת וגמילות חסדים ידמה לכרס שבצרו

ענייו והגפנים קיימים כן יחכל פירותיהס בעת״ז והקרן נטוע לו למעלה

והמחעצל מהסוג הראשון יקרא עצל ואשר יתעצל ממצוחיז

תעשה בגאון הסודות

לגבר יסמוך על התורה ועל הקבלה

שהוא יתברך תולה ארץ על בלימה

והוא יתברך בחכמהיסדארן בל תמוט עולם ועד וההיקש ביתר הדברים
(ר)

ומה שיבצר בלב החכמים

נפשס כי חלא רבה

מומה לחקור

דבר לא מקוטן ערך

היא מאד אך הוא מפאת עכירות החומר עד יופשט

איש מעכירותו וזהו הגו סינים מכסף הוא החומר והחלאה כי אז ויצא
לצ רף הזא היוצר יתברך כלי שהעלה הנפש אליי יתברך אז תהיה כלי
מונן לקבל

ולהכיל כל הסודות

כנודע מענין

הנשמות יבינו וישכילו נפלאות אל

ישיבה של מעלה כי שס

ושמא תאמר הלא לא תהיה

(ה)

והס מהסוג

תפארתו יתברך באדם אשר ברא אס לא בתת בו רוח דעת להשכיל בגוף

השני למה שגדלו מעשיו ויתרשל מהם העצל ההוא יקרא חסר לב (לב)

לא מנע ה מהאדם אשר יצר כי הלא

וחתר שראה והכיר העצל מהסוג תראשין ואמר

ששדהז אשר היה מרע

למעלת החח חטה יצא חוח ועלה כלי קמשינים שבתתבטלו מהמצות יטפל

ונפש על כן אמר גס אח הטיב הוה

טרם יחטא אדם היה כחחד

ממלאכי הנחת עודנו בחומר ער אשר חטא

על הנפש והשליט בעצמו את השטן הוא יצר הרע הוא מלהך המות ואי

בעכירות שהס הקמשוני׳ כאמת אך נעל הכרס לא הפסיד כל כך שיהיה

אפשר לתקן זה עד יבולע המזה ההוא מן העולם כי אז על בני הסדם

אך כסו פני הכרס חרולים

זבדבקיחס בו יתברך לא יפלא

כלו קמשזניס

כי עצמו

מאד המצית ההן

כהתעצלו ולא הספיק העצלות לקצץ

כי טרם יעזוב החמורות

יטפל לחט לו לעזוב האחרות וקו לקו ישמט ידו

נס מהעצימות כי לא יערב אל

כהחעצלו ני אס יחל

כמשמרת וגדר

הגפנים הן המצות ההן העצומות

לבז להשמט ידו לגמרי מן החמורות מיד

מהקלות לאט נמצא כי

הקלות הן נחלו האמורות

ננזף ונפש יכין כסאו הוה יתני־ך

מהם כל דבר וזה אמר הגי רשע הוא שטן הוא יצר הרע לפני מלך העולם

יתברך ויתעלה

שמו ונקרא רשע כמו שאמרו ז״ל על צופה רשע וכו׳ ואז

ויכיןבציק הוא כשרון בני האדם כסאו שיהיו מרכבה אליו יתברך ייבא

על נכון רז ומרו לפני

מלך ולא מלפני מלך כאחד מב דרכים או הגו אותו

משמרת

רשע שהוא עתה לפני מלך להשטין תמיד ואז ויכין וכו׳ או כי הלא לא

למשמרתי כי תחלה יעברו מצית דרי^ן משל חורת ולכן יתיחסו למשמרת

יבטל הוא יתברך את סמאל לגמרי כי הלא אחד ממלאכיו הוא אך יסיר

כן בדבר הזה יהיו הקלות גדר אבני' בפני הגדילות שתים אוכל פירותיהן

חלאת טומאתו בו ממנו וישהר כה מיתר מלאכי קדש באופן שיש הגו רשע

יעה" ואמר כי בהתעצלן גס שלא יעזוב מיד החמורות לא יבצר מהיות

ועירנו לפני מלך זהו לפי דרך רז״ל ז

ע*ד אומרםז״ל ושמרתם את

משמרתי עשו

נדר קבניו נהרסת שישמט ידו מהקלות ואמר ואחזה אנכי וכן' מעט שנות

כ

(ב)

ועל דרך

כוי ובא וכי׳ ע״ד הרחיב בדרך הראשון :

 ^3קסב

(א)

*לאה

שמתחלת הספר ועד כאןהיה
מועתק ביד הכל הך מכאן ער

הפשט יאמר כענין מז״ל על דבר ע £ששאל
יהושע את פיה' לאמר מי עבר על החרס

והשיב הוא יתברך וכי דילטור אני שאלך רכיל חקור אתה והטל גורלות

והנה על דבר כזה

יעל כל משפט איש לפני כל מלן רב ושליט

יקרה

סיף הספר לא היה רק ביד חכמי חזקיה מלך יהודה שהם העתיקים

לפעמים

מספר שלמה שנזדמן להס על כן בא הכתוב לחמר נס אלה כו׳ להוסיף

והלא כמו זר נחשב למה יעשה כה הוא יתברך ובהשגחתו הגדילה לא יניד

על הראשונים ילימר מה הראשונים משלי שלמה כמפורסם לכל נס חלת

כהסאשר העחיקז אנשי חזקיה וגברי רברבי מסהדי עלייתו שמשלי שלמה

יהיה איש בן מות ויציל עצמו בתחבולותיו ובהיקש זה בהפך

אן יגלה הדבר כי אין מעצור לה לגלות כי הרכה פתחים למקיס
יסתיר

ולא

ויניח הדבר אל יזקיריזינו כי אולי לב מלך או שר ושופט יטעה

ונו'אמרו רבותינו ז״ל מתחלח התורה עד ויכלו

ויצא משפט מעוקל לוה אמר כביד אלהיס הסתר דבר וכבוד מלכים הוא

כבוד אלהיס השחר דבר משם ואילך כבוד מלכים חקור דבי• ודעתם על

חקור דבר כדבר ה' אל יהושע שכבודו יתברך הוא שלא לגלות בל יראת

ישראל ועל רבנן שלא יחקרו במעשה סשת ימי בראשית כי לא ישיגו ויגעו

והנה יפלא כי הלא מי לנן

הס :

(כ)

כבור

רכיל ויהושע כמלך יחקור בנזרלותין

(ג)

כיהושע

רב פנינים ביאור מעלי כה
כיהישע שיעלה גורלו אמתי על ידי זטחו כי רב הוא אך שאר מלכים מה

יצא משפט

וחולי

יעשו

אליו מעשה בבי אדס

מבלי הגלות

מעוקל

הדבר הוא

לרוס ותהמר

עין הנדון שיוכר! בכלכחות העליונים ואו וארץ

סלם ומוכן יגלו שמיש

מסור לשמים ואין יודע בארץ ולפעמים

בארץ בין יושביה ואין גזלה את אזנו בכל חקירותיו לוה אמר גס ששמים

לומר הנה בהיות המלך או השופט

זחחכונוהיהס וזהו שמיס לרוס וט

מייעלה לוהשמימה

ראיות

ועדויות

*"ל

בב״ר

והשג ישיג מעל

ושרים

תתהדר לפל-מלך ובמקום גדלם אל-תעמ1

לשמים ומעומק הארץ כאשר לב מלך

:

ביד ה

שמיס וחרץ מנליש עון

כאמור

למעלה

אך כזאת

שיטה כעניןהכתוני' הבאים כמפ^ש

נדיב ^שרראו .עיניך

שם שעל יד!

יתעוררו כחות תחי וניס

עליונים

ויגיד למלך

חקר לעומקי ורומו

יתקיממז ויתעוררו להמיתו כתאמרש
כל אדם כאשר ביארנו

וגס וארץ לעומק ומי

יכניסהו בעמקי הארץ ומסתוריה כי הלח דע נח איפה כי לב מלכים אין

מחקוממה לו שיחקוממו למטה בחרץ

ולב מלך

יהיה הדבר טמון

ומתברר החמת אך מה נעשה בהעדר הכנה מהמלך השופט להתברר
על ידו ושמיס המגלים עונו הס לרום כי אז וארץ גס היח לעומק כלומר
בלתי מסג לבני אדם כי ענין השמים הס לרום וענק הארץ הס לעומק

ח

אל־תצאלריבמהרפן

למעלה • קסג

בא

(ו)

לנמד

לקדם דעת יתנהג בענזה צדק
מה
וגס שיהיה שלס בעיניו יעמוד במדרגה שפלה מערכו וזה נשים שכל

אשר לא נזכר בראשון

חל צאת הפסוק הב בנדיב

והוא כי הנה יש יכבד

חיש מפני הירחה כמלך ויש מפני הכבוד כחכם וגדול באיכות

ויש מפני

לעמוד על אמיתן של דברים בנקלה וחס

התועלת כנדיב שיכבדוהו לאהבת המועיל אמר לפני מלך חיני צריך .לאמרי

כן חיפה ילקה מדת הדין

(י)

על כן אמר הגו סיגים וכו׳ עלומר

רק אל תתהדר

למה

הדבר

המעורבים בכסף

ולב מלכים אין חקר בו לחקור

משל

אמשול לך
סעד

הסיר

כן הדבר

חותם

לסיגים

דומה

מהכסף

לא יצליח לעשות כלי נאות והנון

נשום

לפני מלך

הזה והוא

לב אומרו

רשע

הגו

זלאאמר מלפני מלך אך הענין לומר כי אין ספק שהוא יתברך מגלגל
בסבוביו שיגלו שמיס עונו וחרץ מחקיממה לו אך הוא בהיות המלך ראוי
והגון פעל ידו ישפיע הוא יתברך גלוי האמת והוא כאשר נטהר לב המלך

לד חל תשב

כי מעצמך תחדל מפני היראה

במקומו

שלא תראה עצמך לפניו אפילו בעין ההדור והחשיבות אך על הסוג הכני

גס שהתהדר בפני גדולים אל תעמוד במקומם רק למטה מהס
בשלמא הסוג הג שהוא הנדיב

ושמא תאמר

אין צריך לומר שלא אעמוד

במקומו כי אס גס אשפיל עצמי וחעמירנו למעלה הימני
טוב ולא שאבי

חפץ שייטיב לי

(ז)

או שהטיב לי כבר רק

כי אראנו עושה

על מדתו הטובה —

שראיתי בו שמטיב את הזולת אך הגדולים האלה למה לא אעמוד במקומם

ההוא מסיגי חלאת פניות נוטות מהחמת כמה שהוא חמה לעשוי רצון קונו

ומי יודע אס אני והס שויס

בעשותו מפפט צדק בי חז הוא יתברך יגלה האמת על ידו בל יצא דבר
בלתי מתוקן מתחת ידו גס שלא יכשר בעצם כיהושע וזהו הגו סיגי' מכסף

ומה

שאני בו מכובד ממקומם כי איכותי גדול מאיכותם חל תחיש כי הלא חם

אשר הוא

סוב הוא

ובאיזה רשע אמרתי

ואז יצא לצורף כלי (ה) כן הגו רשע
תמיד

לפני מלך

ואצלו הוא יצר הרע בל יפנה אל פניות בלתי טובות

על פסוק צופה רשע לצדיק שהוא

כאשר קיימו וקבלו רז״ל

ונקרח רשע

היצר הרע ואז ויכין בצדק כסחו שלח יעשה זולת צדק צדק

באשר ה אחו

עתה

גס

כי

בערך לפניו יקברך
האדם

כי כל לבבות דורשה

מכני *את

המקים

מקיש

ואולי

גס שלם אתה ומקומך למה שחתה נו מכובד ומעילה ממקומם

אמור הס לך עלה הנה עם היות נגד כבודך שיורה שאתה עולת בהגישך

הצלם כחילו במקומך ירוד היית טוב לך זה ומדה זו

לענזה תחשב מאשר

להשפיל עצמך לפני נדיב אצ״ל אס נתניה מנדיביתו כי אס גס

תבחר

ומה מתקו

בהיות אשר ראו עיניך היותו נדיב לזולת ולא נהנית כי הלא לא יחשיביך

הלחבהסיר פניות

לבעל עטה בככדך אותו כי יחשבוך לחפץ בהנאתו וזהו אשר ראו עיניך :

רעוה מלב מלך ידמה לבו לכסף מנוקה מהסיגים חך כאשר בהיות לאיש

ידבר על איש חכס ההולך למקום שאין מכירין אותו ואין לו

שהסיר מלבו יזלאיז היצר הרע כחשר יוסרו הסיניס מהכסף
דבריובחומר! ויצא לצורף כלי לומר

בליאמראיש

ב (ו) או

כסף צרוף ולא ידע עשות ממנו כלי יהיה כספו נולס בלי צורה כן בהסר

המנך מלבו פניות רעות הלח יהיה היולי בל ידע איזה הדרך יפנה לדעת
החמה

ואיך תאמר שיכוין החמת

והצדק על כן אמר כמשל ויצא לצורף

כלי כלומר גס שאתה לח תדע עשוה הכלי הלא הצורף

עליו יהדך
בצדק כסאו

והוא יעשנו כן הגז רשע לפני מלך ואז בהטהרך ויכין מחלין

אשתמש בתגא כר יונתן לפני ר ואעשה כן ביני לבינו ואל אכושה • אמר

באופן פלא יצא

כי לא זו הדרך והוא כי הנה רז״לאמרו שריליה לאיניש לאזדועי נפשית

מתחה ידו רק צדק ויוכן כסאו כאלו

הוא יתברך

נמשל לצורף שמוציא

שיעור הכתובים אס הראה שמים לרום וחרץ לעומק שלא

או

יגלו שמיס לעומק עכירות הארץ להגלות על ידי צאצאיה
דבר ולב מלכים אין חקר כי לא ידע לבס לחקור (ר) הנה תקנח ו בצדו

והוא הגו סיגיס ופניות מכסף לב המלכים

לצורף יתברך כלי מוכן נקבל החמת

הנזכרים ואז ויצא הלב ההוא

(ה)

וגס יסיר איזה רשע אשר

הוא לפני מלך אולי נשער המלך איש יועץבליעל וגס הוא יעכב השפע
להגלות שם

אס לח אומר כי לא יתנו לי *

על כן אבחר

דרכי להקטין

ערכי ולומר

יעשנו לך והשלך

כלי לפיעל כן יוציא הוא יתברך כסאו נכון בצדק ע"י טהרו את לבו כאמור:
(ג)

משלו

למלא נפשו כי ירעב כי הוא

במבוכה גדולה אזמר

בלבו אוי לי אס אומר כי חכם אני שאשתמש בתגא וגס יראה גאות ׳ אוי לי
לפני אחד מנדיבי העם כי אין בי חכמה ודעת ויפרנסני כעורב וככלב לבל

כי ה'יהיה בכסלו ויבטח עליו והוא יעשה

אמתת הדברים לבל יצא משפט מעוקל והוא תועלת למלך

נאתרא דלא ידעי ליה ואחשבה שלא כוונו חלילה

לאמרחכס אני

רק

שיפוצו מעיינו ,חכמתו לפניהם וידעו כי חכמת )1היס בקרבו זהבה גס שטוב
הדבר להראו הידור וחשיבו׳חכמהו אס שם אדיר מלך בחכמה וראש הקבלה
והישיבה

כי מאן מלכי רבנן לא ס!ב הדבר ילך לו

שיורה שגס הוא

להראות חכמה לפניו

גדול כמוהו וזהו חל תתהדר לפני מלך כלומר אך לפני

גדולים וחשובי הישיבה תתהדר להורות הדור חכמתך חך במקום גדולים
אל תעמוד רק

למטה מהס בישיבת כאשר תתהדר בפניהם

בל תראה

כמתגאה (ז) ושמא תאמר אדרבה זה יורה גאות יותר כי אעמוד במקו©

שפל ואראה חכמה כי על חכמתי יעלוני ממקום

השפל ויראה שעשיתי

יאמר כל דבר הנוגע

למען יעלוני והכבדה בס ולכן טוב טוב היה להשפיל עצמי לפני נדיב כאשר

אל כבוד אלהיס הסתר דבר כי לא תשיגנו בחקירתך חך הטדע אל כבוד

טוב אמר לך עלת הנה מאילו לא הראית

שיוכן בצדק כסאן וזהו הגו וט

:

יג (ב) או

מלכים כענין משפטיו ודיניו חקור דבר

הנוגע חל כבוד אלהיס הוא כי שמיס

(ג)

וטעם אל הסחר דבר

היה עם לבבי אל תחוש כי הלא

חכמתך והיית צריך להשפיל עצמך

לפני נדיב להטיב לך כעורב וככלב

אשר הס שמיס לה הס לרום וארץ

גס שלא יהיה בפני מרובי׳ רק אשר ראו עיניך בינך לבינו כי עתה יפרנסזך

אשר נתן לבני אדס הוא העומק ואיך ישיג אדס משוכני ארץ ענין עליון

או

אשר מעל השמים כבודו ועל אומרו

וכבוד מלכיה חקור

דבר נתן טעם

שיהיה נעלם דבר

זאחר ולב מלכיס אין חקר כלומר כי גס

משפט ומה

בכבוד מבלי תשפיל עצמך מש״כ בסכלס חכמתך :

יאמר כי ים יתבייש

משאול די מחסורו מהמלך אז

מהם שיכירו דלותו ואדרבה מתהדר ומראה

נ

(ו)

עצמו עשיר

ועל ידי

גס דין מרומה ואין עדים לגלית האמת לא יבצר מהמלך על ידי חקירה
כי לב מלכים אין חקר להתרחבותו להשיג באשרה׳ עס לב מלך שלכל

כי גהחהדרז לעשיר יחשבהו ולמלאה ספקו ישפיל עצמו לפני איזה נדיב

ה) ואס תראה שלא יחגלה בחקירותו הוא בהיות

ממט ואליו עד יחן לו ואומר בלבו טוב לי אתבייש בפני א' ואתכבד בפני

איזה רשע בחצר המלך שהמלך נוטה חלעניניו ומטיל מארה בהצלחת

המלך וגדולין אמר כי לא טוב הדבר כי אדרבה המשפיל עצמו בפני מלך

אשר לפנ-י מלך

איבו שפלות בערך המלך ולא החוש חס בהגלות דלוחך למלך לא יעמידך

יהיה פיר שמיס לרום

במקום גדולים אל תחמוד מעלה זז כי אס ובמקום גדולים אל העמוד (ז)

וארץ לעומק שיש להם נבול רך לב מלכים אין חקר לנגהו ורומו כי יעלה

זאל תאמר טוב

לי הנדיב שיתן לי ביני ובינו ולא אביש אך המלך אולי לא

וירד ויתפשט כאשר ה אתו עד ישיג האמת והשקר כמדובר ־
יאמר כי הנה השכימו בגמרא שעונות שבין אדם למקים
ד (ב) או

יצוה לתת לי בחשאי רק

עכיניו כי כאשר הגו סיגיס מכסף ייצא וכו׳ כן הגו רשע
והסירה! מאתו ואז ויכון בצדק כסאו ♦ (ג) או

יהיה אדם כהוי חטח שלא יגלה הפך מה שבין חדס לחבירו

סמכסה פשעיו לא יצליח אמר עם שהנוגע אל כבוד אלהיס אשר חטא לו

טיב הסחר דבר

אך וכבוד

סכין אדם למקום '(ג)

הזח למלכים חקור הדבר ההוא

ושמא תאמר

ולפקח עזן

איך יתגלה למלך מצפוני לכבות

לדעת מעשה איש ופקודתו כי לא ישיג אמתת הענין

ז

כי לפעמים הגלית

יחמי־ אלי עלה הנה למקום

לתת לי וחבושה לעיניהם אל תחוש ני טיב
המלך להטיב לך שנמצאת

מושבי עס גחליו

שיאמר לך עלה הנה בחצוי

מתבייש לפני המלך

והעומדים לפניו כי לא

יבוש הניטל מהמלך ואז טוב לך גס שהתבזה בפני גדולים שלפניו מהפסיך

שהשפיל עצמך

זרים

לפני נדיב אשר

בהשפילך לפני נדיב טוב לך

ראו עיניך ולא

י

י

מהגדולים כי יתבייש

כן עומד בפני מלך ושרי' ויעמידה♦ במקום גדולי המלכות העומדים לפניו

אשר יח^יץ יטנן (ד

 ,י.

יי ני עם שלא ראוהו

זה מזה  :ל (י) אי

יאמר אל

תתהדר לפני מלך הוא מלנו של עולס ע״ד מאמרס ז״נ שעל מלך העולם
יתברן

י ,

רב פנינים ביאור משלי כר,
יתברך

ידבר ויאמר

כי הנה דייך בני אדס כאשר יחסר לו הלוך ילך אל

הגדולים ונדיכי העם בדמעות שליש וירכה אליהם תחניניס עד שפוך
חח נפשו ולפעמיסילח יחננו ולא דעת ולא תבונה לאמר הלח יבינו מלכנו
שגשמים לו הכסף ולו הזהב ולמה לא אשאל ולא אתפלל למי שהממוןשלו

ט

הוגד לך מפי אחר על בעל רייך יה שאשר לא טוב עשה
שלא תאמר פלו׳ הגיד עלץ כי אס אפילו לגלות הסוד

דבר פלו' עס שלא תוכיר שם אומרו כ׳ אס הסוד לנח חל תגל
קיחסדך

שומע ישמע ויאמר

לפני קוני

אלי מגשם

נדניתיו

ולא

גדולים אשר בארץ המה ונדיניהעס
זעל זה הזהיר וחמר חל תתהדר לפני מלך הוא מלכו של עולס חל תראה

עצמך בהתפללך לפניו בעין ההידור כאילו לא יחסר לך

תעמוד

זחתה תחב לכל

שיראו בנזולך וימלאו חסרונך

לן
מאביו שבשמים אשר לז
טיב לגבר ישאל מאנין
גס שלא תצטרך לשקול בפיך כי הזב
הכסף ולו הזהב והוא כנוד וצא יתנוה בפני בשר ודם ומה גס כי את מלכו

של עילם חין רואהו ולא יבוש השואל מפניו כאשר בשקלו מחיש נדיב פנים

תשכח צרכת הדנה
בקרנו לא
והמג ה ולא תוסיפו עוד להיות רעים
אהובים

בתחלה באופן יאות

כאשר

דבורך כי .אחרי צאתו לח תוכל להשיבו אחור

ותתחרט ולא

תוכל לתקן י (ט) או יאמר ריבך כלומר בדין ודברים

חשר נך עמו

לך לעכב

הנוגע אל הדין הוא הריב ריב חת רעך כלימר תריב! באהבה ורעות כשני
רעיס אהיביס המריביס נטענות וויכוח לעמוד על אמיתן של דברים מי

או על פי דייניכסהךסוד

הוא הזכאי ומי החייב על פיכס

עליו אל תגל

כענין דבה רעה מאשר יחרה אפך

הנוגע אל הריב והדין

החרזולת

להשיב ולומר

אס ידעת על רעך רעה (י) כיהלאחפג׳סבךוברעךעמךוהסשתי©
רעות תפגום בך שיחסדך שומע שחתה נודה מלכך והלואי לא יאמינו

אי נעית אחרביה ליה לעלמא דילמח תיתי במזל ממק

ודבתך לא תשוב

והנה היה מקיס

נפנים כי ינהל ויבוש מפניו כנודע (ז)
אולי לא נולדתי במול עישר

אלעור כן פדת

בלתי מניח

מקום חל

השלום לחקר

השקיט הריב כי יהיה על מצח! תמיד

כסף דבר דבר על־אפמו :יג נןםזהב וחס־כתם
מוכיח *

והתהדר לפניו כאילו חיני צריך מאתו
דבר וארתה עצמי עני ושפל לפני

דבר ועמקי□ גדולים כדיני העס

קוגל כי כנר הדבר יצא מפץ ונ^את

י פן־יחסדף
ריב אתק^ף וסוד אחס!דדתגל
^מעודבתףלאתעוב :יא תפוחחהב במשכיות

ברץ הוא שירבה לשלוח

( י)

רעים ׳דבתך אשר הוצ ,ק מצץ מלין
לא תם ב אחור ואס נחת לחוור לא

זלחאשחלחמי שאינו שלו ומה גס אס

שאתגאה

לומר הלח עשית

כי על דבר הריב אתה נודה מלבך דברי'

מה ־תעשה באחריתה כהכלים אתך רעף :ט ףבף

נכונה הגדולה והדמעות ותחנה
חשר אני הולך אל הנדיב הייתי הולך

אין צריך לומר

וגס שיחפוץ נו ה אולי

יענני כמענהו לרני

לך ולא יחשדוהז באשר הונחת עליו דנה כי אס אדרבה

שהוא שימות וישוב אל העולם בגלגול כיעת רשב״י אולי יולד בעול עישר

חשר דברת לא תשוב מעליו ויחרפוהו אנשים נדבה ההיא באופן שלאסדך

בחופן שטוב לי לבקש מאת מכרי יכלכל דליתי על כן אמר דע נא חיפה
ניטיב אמר לך עלההנהלומ אין צריך לומר כי טוב לנטוחבה'

לא יאמינו

מבנדיניס כי הוא הנותן באמת כי אס אפי 'חס ידעת שיאמר לך הוא ית׳
כי חפץ הוא להעשירך אך שיסלקך מן העולם כעת כמאמרו לר' אלעזר

ג

זלחושדו יאמינו י

(יא)

תפוחי

וכו' חמר שלמה

בחכמתו אס תחסדני שומע מה זה הקלתי בעונש המריבות ובהוצאת דנה
לומר שהדבר קשה פן יפליג ויחסרהו שומע ופן יאבה להתחרט מהדבה

שהוציא ולא יוכל
הזחה אלא מה

לשוב כאילו

שבפרט הזה

אין בקללת

ולא זו הדרך

המדה המגנה

הרעת

רק פתח פיך והקהה חת

בן פדת הנה טוב חמ1׳ לך מן השמיס עלה הנה השמימה שיסלקוך מן
העולם השפל שהוא לבא אח'כ בגלגול כדעת רשב״י ולא שחשפיל עצמך

שיניו ואמור לו אס תחזיק במחלוקת מחריב עולם

לפני נדיב כי טוב מוחך ביד ה' מחיים כיד ב״ז שתשפיל עצמך כפני נדיב
אשר ראו עיניך ונחניישת בפניו כי ראית אותו פניס בפנים וטוב לך

עומד רק על השליס והס גלית סוד רכיל תקרא ומה גס בהוצאת דבת
זרעתך רבה מע״ז וג״ע וש״ד כנודע ואין קצה לעונשך והלוחי שנהפכה

להתביש לפני קזכך

יתברך שרואך

ואתה לא

תראנו מהחביישך פנים

בפנים בפני לו וזהו מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך אפי׳ יחייך ומה
גס כי הנדיב לא יחייך כאכינו שבשמי׳אב רחמן לכל ברואיו ומחי' את כלס:
קסד (ח) אמר

אל תצא ממחיצתך לריב מהר טרס תחקור על
מעשה שהיה אץ היה

דבר פן תהיה נבוך ולא תדע מה תעשה

אולי אין על רעך אשמת

באחריתה בהכליס אותך רעך

כחשר יודיעך כי לא ידעת אמתח הדבר ויכלימך באומרו כי השבת דבר
ב אי
טרם תשמע ורבת ערס תחקור ואז גס בעיניך תהיה כאפס ♦

יאמר בשום שכל ג! הננסו בלשון זכר ויצא בלשון נקבה באומרו" באחריתה
זהוא ע״ד מה שכתבנו בס׳ד על פסוק אל נח תהי מריבה ניני וביניך
כי ריב יקרא בהתחלה ואחרי המשכה ותרב נטישותיה חקרא מריבה כי
•נעשית כנקבה היולדת ונעשית דנת בניס כי החי תיגרא דמיא לבידקא
דמיא כיון דרווח רווק כי על כן אמר

כו׳ כלומר עד כה היה ריב זכר

אברהם

תקרא כי חין העולם

שלייהך על פניך ולא נוצרת והן אלה הדברים הראויים לבעל מדה זז ולא

דברי חן וייפוי כאילו

איי בס רק זו

מיעיט דרך ארץ על כן בא ויאמר

עונשים המלחים חמת ה׳ כי הלא.לתפוחי והב במכשיות כסף מבחוץ ידמת
דבר דבור על אפני ו

אשר דברתי דברים מתיישבים

בהמצאת דרך ארץ

והוא כי לא להיות הכסף חשוב מהזהב מראה הכסף מבחוץ ומסתיר הזהב
אך הוא שהמשניות מושכים לב האדם לחומדס וללוקאס ואס הס זהב
כלס 'ירחקו מהם ליקרזתס באזמרס מי יעצר כח

לקנותם אך כראות

המשכיות והס כסף לח יהיה יקר בעיניהם ויחלו לימשך אחריהם וחחרי

שכוח בהם יד גס כי יקרים הס על והבס לא ימושו
יקנו אותם בכל מאמצי כח

מלהטריח עצמם עד

כן הדבר הזה כי הנה מה שהקלתי בה ולא

ללוט אל נא חהי מרינה

הוכיתי חומר העונש וגס סדרתי אופנים והמצאות דרו ארץ הנה זה
חס
כי הס
בז כי
אין בז
מבחוץ שהאופנים הס כמשכחת ואשר לא החמרתי רק כאילי ין

ועל כן

מיעוט דרך ארץ הוא ככסף אך לא יבצר שלפניס מסשכיות הכסף ?אלת

כאומרו ויהי ריב בין רועי זכ'1

אל נא תעשה שמהריב יעשה מריבה שתלד זהופלג וזהו חל נא תהי מריבה

<גס עד כה הזח בין רועי ובין רועץ ואס ימשך יהיה העיקר ביני וביניך

יש והב יקר

וחמור מהנגלה ומה גס חס נדמה הזהב

אלהדקוהרוגז

כטדע חך אס לנמשכיס בעדה הרעה הזאת ומה נס הקליס להתריס

אשמיע ברוגו קולי ואגלה עונשם כי רע ומר היא עי אין קץ הלא יבעטו

זנוסף על העיקר יהיה גס גדר מריבה בין רועי ובין רועץ זוהו ובין
רועי וכו׳ וזה חמר פה הל תצא ממחיצתך לריב המתייחס לזכר נקחלתו

ויוסיפו לעשות הרע ואס לשונם מהלך בארץ עתה ישיתו גס בשמיס פיהס

תמשך

בדברים המתיישבים אל הלב

כי חף אס תהיה מעט

מזער כי על

כן נכתב ריב חסר יו״ד

מריבה ותעשה נקבה וזהו פן מה תעשה באחריתה ופי' מלת מה כמו מה

רב טובך מה יקר חסדך מה טובו אוהליך מה מתוק מדבש מה טובו דודיך
מיין וכהס אין מספר כן יאמר פן כמה תעשה באחריתה כלומר כפה וכמה
תעשה והפליג באחריתה כי תתרבה עד תעשה נקבה

וזה רמז בקומרז

באחריתה ולח אמר באחריתו כהכנשו בלשון ריב שהוא זכר והשר התעתד
לעשות כמה וכמה באחריתה הו א בהכליס אותך רעך כי כן דרך אנשים

אך עתה במשניות דבר דבור על תפכיו

אמשיכס ץ לקן (יב) וש״ק אבחר דרכי באופן אחר וה1א שלא אתחיל
בלשון רכה כקשר עשיתי רק צו לצו אשמיע תחלה רוגז מעט עד יחל

ליננס מעט באונו כי רוגז

מעט לא יקיץ ויבעוט ואחר כך

להשמיעלאזנז עונשים חמיריס מאלה ויכנסו גס הס

עוד אוסיף

חחרשהיחלמעט

וידמה זה למי שתולים באזני תחלה נזם זהב יקר ואחר כך חלי כחס שהוא

זהב נוטה יותר אל חדמימות כן טוב לתלות וליטע באזני עינש קל הדומה

כי חס ראובן יפטור מיס בצד מה אס שכנגדי ישתוק ישקיט ריב חך אס
נחוץ ידבר גס הוא כאחיו או ידלג כאיל הראשון כרינו לאמר לו מי

לנוס זהב ירקרק ואחר כך אשיב (אטע עונש חמור הנוטה אל האודם
דע איפה בני כי נוס זהב תחלה ואחר כך חלי כתם אשר יעלה עלתחך

ויה העצב נבזה וחדל אישיס הדמיה היו אהיה כמוך וכשמוע שננגח שכה
דנאר חליו האיש ויכלימהו אז יבזה בעיניו לדבר הליו קשוח ולענות עז!ת
ולא תהיה תפארתו רק שתהיה תוספתו מרובה על העזת רעהו על אחת

ני טוב הוא אחזיק בדרך ההוא דע כי זה יצדק כמוכיח חכסעלמי

כמה וגמה כפולה ויבזה בעיניו לענות עזות בלבד כי יחס לבבו

ויבקש

סכב ישלו אזן שומעה חך אשר דברתי עד כה הוא בבעלי מריבת שעדין
ערלת אונס

אך אחרי הטיתם אזן גס אניאעשה זאת להסווהז שנכנס

נדנוד ויצח בתוכחת "

ד

(יא) או יאמר ני הרוצה להטעיס דבריו

בהכליס חותך

בעיני שומעו שיתקבלו מקדיס הקדמית ואופניה כמכונות אל המכוון ואז

רעך אחר צאתך לריב ומיהרה לענות אותו לפי שיטהו אחרי ראותך
שיכליס אותר החיץ להפליג בריב עד בלי די ני בא לנצל כעס גדול לכן

י 3ו העיקר על נכין ויערבז לשומעיה באופן שגס שההקדמי׳ מפלות המת
העיקר טובות הנה להביא את האדם לאחוז בעיקר ואין ספק כי הדובר

טוב לך להיות מתון לנלתי צאת לריב מהר אולי ישקוט הריב מאליו (ט)

דבר על אופניו והקדמית יישובו אין אצלו תחלה רק העיקר כ ח שלהמשיך

לשורפו להבל פיו

ואס עברת

וזהו פן מה העשה ותפליג באחריתה

על מצזתי ואת ויצאת לריב לפחות ריבך ריב הק רעך וסוד

אחר אל הגל כי בהתגלע הריב זקצפח אלין מאד

אס ידעת דנה אשר

לב ישומע מקדים הטפל וידמה לצורף העיש תפוחי זהב שאשר הוא עיקר

ותחלה חצלן הוא הזהב

כי אס שלי־ מאץ לב הקונה
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ק

שם מבחוץ משכחת
נסף

רב פנינים כיאור משלי בה
שהראשין שיראה הרואה הוא שכיות החמדה הממשיכות לב

לנפשו כי אחר כך ילמדהו דעת וממש -השכל באמור לו כי על ידי שנותז

חשר תחחיץ

את טעמו הצילו כי אז ידרך אדוניו בהדרכת ישרה ויכיר כנסו ויודה את

כן המשמיע חכמה ומוסר עם שעיקר הדבר הוא הראשון אצלו
נצ!רף שהראש! ן יעיקר אצלו הוחהזהבחעפ״כ יסדר אופנים והקדמות

ה אשר שת מענה לשון לשלוחו להחיותו כי מת היה על פי שליחות עצמו

כסף למה

הדוחה ואז על ידי חמדת השכיח ימכך לשית לב חל הזהב

בעדי עדיים שיראה הרואה אותם
תחלה ומהם ישית לב אחרי כן אל

קציר ציר נאמץ ד״יש^חיו ונפש אדניו ישיב

ויערבו לו וילמדנו דעת בל

זעיקריי בחופן יהיה הטפל מרובה
על העיקר רק כתפוחים רבים של

ושדים אחד שלא תלך בידים ריקניות
כיאסתקח מן הבא בידך והלכת

אליו ולא תאמי הלח טוב הדבר לחמר

תשכר

אז ודחי המשכיות של כסף הוא המעט והזהב

ומתן שעלידיכן

(יד)

יוכל להשיבה

:

והנני מושר

חן בעיני מלך

לך פני כללים למצא

יי נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל כמתת־
שקר " :י בארך אפץ□ יפתה קצין ולשון רכה

יפליג אדם כאופנים והקדמית רבות
מאד להודיע דבר מועט של חיכית

זהב במשכיות של כסף כי

ונפש אדוניו ישיב אפילו בהיות שכלתה
הרעה וכאילו כבר נפשו חוץ ממנו

מוכיח חכם עידאזן שמעת :י? כצנתשל^כיום

העיקר הגא מיושב על האופנים אשר
הקדים

לולה שבותו שלוחו

את טעמו

נמצא מתקן גס נפשו ומשיבה על ידו • או

לו הנני מוכן ,לשלח

הרבה מוהר

חתר מאשר יראהבעיניואס

יחשוב שארבה לשלוח

הוה המרובה בתכלית כן יהיה דבר דבור על חפניו שאפניו ימעטו בערך

אביאנו עתה כי דע איפה כי אין צריך לומר אס הכנותיו לרעתך כי אס

יאמר כי שני מיני למודים הס אתד חכמה
ה או
הדבדהעקריי :
שני תוכחת בשוט לשון ולכל אחד יש צד יתרחק איש ממקבלי החכמת לבל

אפילו אס יהיו להטיבך ימנע טובו

החכמה כי יקרה וחמורה

אס לח תמלא עינו כי כנשיאיס ורוח

שהם הכנות המטר וגשם אין כן הוא איש

מתהלל לאמר שירכה לשלוח

היא ופן יקוץ הלומד ויהיה

כיד המלך והיא מתת שקר כי איננה מתת בעצם אחד שעל ידי כן עושה

טורח המלמד לבטלה והתוכחת לקושי הדברים כי לשוט לשון יחבאו אנשים

חפצו נמצא כנוטל שכרן ולא מתנת חנם אז שכעת היא שקר כי חז ימנע

על כן אמר על האחד תפוחי זהב כו' לומר כי כאשר העושה תפוחי והב

(טי) עוד שנית אודיעך אופן הפיוס והוא כי באחד משני
מגשסטובו
דרכים ישיג המשיג מבוקשן לפני מושל או על ידי הפציר פעם ושתיכדושלש__

הטריח עצמו על

וירא פן יתחמץ לב הרואה לקנות על שדמיהן יקרים על כן יעשה משכיות

כסף מבחוץ

שעל ידי משכחת החמדה וגס הס מכסף יחמדס באומרן

או על ידי לשון רכה בפעם אחת ועל שניהם אמר על האחד בארך אפיס

גס שיראה כי

וט ועל הב אמר ולשון רכה ועל הסוג הראשון אמר אין ההפצר לקצין

שהם נחמדים למראה

והכסף בלתי יקר

ואחרי שחמדן

תחתיהן הכל זהב ודמיו יקרים לא ימיש מלקנותס אחרי הכנס החמדה

העם כי החפץ לפתות את רעהו אנוש כערכו יעשה

כהפצר לפני אחד

שלהיות

חפצו הלח בהחילו לפתות אס יוכל להתפתות זיתפתה הנה מה טוב ואס

עצמו עליה לשתתקייס בידו על כן מה

עודנו מחזיק בהפצרתו ולא יתהפך אל רצון המחלה פניו ימשיך פיתוין

יעשה יקדים דברים ממשיכים את הלב מעין העיקר אשר בא ללמד והס
דברים קלים ליתפש ככסף וחתר כך יעמיק ירחיב בעיקר שתחת כבוד

עוד שעה או שתים אז יותר עד יפתה וגס יכול חך החפץ לפתות את
קצין להשיבו מדעתו אל רצונן אס בהחילו לפתותו לא יחפיץ לח טיבה

אשר היתל הלומד בנגלה הדומה

לפתותו עוד שעה או שתים ואס לא יאבה להמשיך הפתוי

בלבי ממשניות הכסף כן יקרה למודיע

קנייתה חמורה שיצטרך ימית

ההקדמות ההן

הדומה לזהב ואחרי

חכמת יקרה כזהב

העצה לשוב

לכסף לא ימיש מלקנות הפנימיות גס שיטרח בו כי טעם מהקודם וקשה

יותר כי הלא יקצוף הקצין על קולו ויקוץ בו וישליכהו מעל פניו בחרי חף

ועל השנית והוא התוכחת אמר

כי לא איש כמוהו הוא להפליג יוקר מדחי אך העצה הטובה לפתות הקצין

עליו לאבד הכל אס יתרפה :

(יב)

נזם וכו' והוא לומר ־ הבה על החכמת לא ייחדתי שיהיה המלמד חכם וגס

לא השימע תחב לשמוע שיהיה לו מעצמו אוזן שומעת רק שיהיה הדבר
דבור על אפכיו אמנם

להוכיח צריך שני דברים שבלעדס יקוץ השומע

וישחית המשמיע דבריו הנעימים והס אחד שיהיה המוכיח חכם וראוי
להוכיח שאינו כמציאות חכמה שמכל מלמדיו ישכיל איש שנית יהיה השומע

בעל אוזן שומע מוכן ותאב לשמוע שאס לא כן יקוץ ודמה הדבר למי שבאזנו
נוס והב מעצמו

שאחר שלימד

עצמו להתהדר בכוס זהב יהיה תאב גס

הוא במיתון שאס בהחילו לא ישמע אליו
יזמים לעתות

ברצון ישוב להזכיר

ירף ממנו וילך לו ואחרי יום אן

הדבר לחט לו ואס ימתן גס בפעם

מחסום עד שלשת או ד ימים או עשור ואחרי כן בעת

הזחת ישמור לפיו

רצון ישוב כפעם כפעם ובדרך הזה אפשר יכמרו רחמיו ויודה לן וזהו
בארך אפיס יפותה קצין כלומר במיתון וארך אפיס יפותה ולא בהמשיך
זעל הדרך השני אמר ולשין רכה כו'

פתוי פן יתקשה כנגדו
אין צריך מיתון

לומר בזה

כי הלא גס כי קשת כעצם יהיה הקצין מיד חשברנו חס

לשים באזנו חליכתס שהחלי תכשיט יפהמהנוס והכתם משובח מסתם

בבכי סבא ובתחנונים זוהו ולשון רכה תשבר גרס

זהב מה שאין כן אשר לא נסתה אונו בנוס שלא תתאן לקנות גס לאונו חלי

יאמר כצנת וכו' על דבר הצדקה כאשר יורה פסוק שאחריו והוא כי העשיר
אינו רק כציר שלוח מאתו יתברך לפרנס את העני על ידו כנודע

אזנו לשמוע תוכחת כי בסתת אונו בנזם והב הוא שמיעת תוכחת יתאב

ישב עילם לפני אלהיס שאמר דוד המלך עליו

כתסכן הוא היות המוכיח חכם והיות על אזן שומעת שאחרשנסתה

וכמאמרם ז״ל על פסוק

לתוכחת מהודר מאשר בו עד כה כהפרש ויתרון החלי על הנזם שהוא

השלום למה

נאה מבוס אך בזאת שיהיה מכתם חשוב מזהב שהוא שיצא החוכחת מפי
חכם שאז יחרץ לקבל בחשק כאות כי כתיספתחלי כתם על בוס זהב

אס פן

ידמה המוכיח חכם על און שומעת :

קסח (יג) יאמר

כי הציר

:

לא היו כל בני אדם שויס ולא יהיו עניים והשיב הוא יתברך

חסד ואמת מן

שלתועלת

ב

(יג)

או

עצרוהו שלא

העשיר ימוך אחיו כי

העני בעניו ולזכות

יהיה מי

חפץ הוא

את העשיר שיתפרנס

שיקבל

חסד באופן

יקברך לנכות עונות

על ידו כאב שכעס על

נאמן מהבה לשילחיו לקכזת גופו וכפשו והוא באשר כשית לב אל אומרו צבת

אחד מבניו ומאכילו

שלג ולא אמר כשלג והוא כי היגע ביום קציר והוא עיף משרב ושמש המכה
בו בשדה משולל מחסה ומסתור אס יביאו לו שלג והוא ממחה ושותה עד

הוא חכם לבב הלא ישקיף וירא כי מכל אשר יתן איננו חסר מממונו

על ידי אחד מאחיו והנה אין ספק כי העשיר אשר

והוא משיב נפש המקבל

והוא יתברך מעלת עליו כאלו קייס והשיב נפש

יכבה אור אש יוס קציר והוא עיף ויגע ובהככעת קומתו לקצור נוסף על

א' מיש שאין קץ למתן שכרו ותן כל הנפשות לו יתברך הנה והמחיה נפש

החוס הרב יזיק לו כנודע מטבעו ויקרב מיתתו בשלשול דם וכיוצא אמנס

ממעל אין ספק כי אין קצה לאשרו וייטיב לו הו ־1

ומקיימה והיא חלק אלוה
יתברך עם שלא יחסר לו מממונו אשר יתן לו וזהו כצנת שלג כי' כן הציר

כי יערב לו ולא יזיקנו נמצא כי טוב לגבר מה שקבל הכלי מהשלג משתותו

לדל ולפזר ולתת

אס יתן כלי מלא מיס על השלג שיקבל הכלי צכתו וישתה מימיו אז טוב לו

הוא ציר אשר הוא נאמן לשולחיו והנמשל שכבא על איש

השלג עצמו כן

רתיחת הכאת חמת מלך ושרים שבערה כס עליו וכיוצא ם1ה וצריך הלוך
ילך מלאך מליץ לקרר רתיחת הרוגז מעליו אס הציר בלתי כאמן יקרת
למשלחו כשותה

שלג ביום קציר שאדרבה יקרב מיתתו'כן אפשר יבא

שהואנאמן הוא העשיר

ששולח לעה״ז

לאביונים והוא נאמן לשולחיו

לתת מלחמו

מן השמים ועושה כן הלא הוא כצכת שלג

ביום קציר כי כאשר היגע ביום קציר והוא עיף ומבקש מיה קרים ויזדמן
לו שלג ולא ישתה אותו רק מקבל צנתו בלבד ששם כלי מיס תוך השלג
לקבל צנתו ושותה ו בחופן שהשלג אינו חסר ממנו דבר ומצנתו בלבד מיעיל

להישיר ולקרר הרוגז ואדרבה יזיק ממקום אחר כי ידבר בהתנצלות מר

כן הוא

ממות ומה נס כאשר יקרה לפעמים שהמשלח בצערו כתפם בלשוכו וישים

זמהנמשך ממנו נהנה העני המוכה משרב ושמש הצרות כאשר יתנה
הקוצר והוא עיף ויגע בחס קציר זעם שלא יחסר לנותן כאמור מטיב

מועילה לשולחיו כצנת השלג המנוקת מהיוון הנמשך מהשלג עצמו וזהו

לעצמו הטבה עצומה שנפש אדונח של נותן הוא אלהי עולם ישיב כי ישיב

בפי השליח מה שלא יועיל ואדרבה יויק והציר הנאמן יכקה כל תיבה כלתי

ציר נאמן

הנותן צדקה שלא יחסר

לו כאשר לא

יחסר מהשלג

כצנת שלג כז׳ כי כמי שנוטל צכת השלג ומניח עצמותו פןיויקנו ביום קציר

נפש העני אשר היא מאדוניו יתברך כי

כן ראוי יהיה מי שהוא ציר נאמן לשולחיו שמדברי משלחו יברור מה שיצנן

שהשיב נפש חצובה מתחת כסה כבודו ואין קצה למתן שכרו ומממונו אינו

לדברי שולחיו לבלתי שנות רק נאמן לשולחיו עצמם נאמן אהבתם נוטל

מפסיד (יר) ושמא תאמר ח ׳כ חיפה שחין העשיר חסר מממונו מה
שנותן גס הנמנע מליתן לא יאשם כל כך ולחיחיחשרק למאבד שכיח

הריתחא מתיך־שלג משמרין וזה אמר נאמן לשולחיו כלומר שאין נאמנותו

לכן הוא יתברך

יתויק לו טיבה

הראוי ומשנת בצד מה ומיפה לתועלתם הנה שהועיל לגוף אדוניו המשלח

הטוב ואפי׳ אס נדר ולא קייס לז*א כי לח כן הוח כ״א אדרבה הוא כממית

כי אין הצר שולט בנזק הכפש רק בהזח

נפשות רבות ברעב וזהו בשיחים ורוח כוי והוא כי כ״שר אץ הנשיאים וריח

הגוף כמפורש אצלנו בספר חבצלת השרון על ויהבו גשמהון כו׳וגס יועיל

המזרים מטר נדחים בעולם נכי קדם עצביס בנד מה תך בדחותם נשיחיס

בל ישלטו בו

מלך ושרים כנודע

ורוח

רב פנינים ביאור מ׳טלי כה

נח

ואח״כ בראותם

סאדס והדגש אין בו רק עריכות ומתיקות לחיך כן חורה ומצות הן הם

שגשם אין נוחם יסחר ותצא נפשם מעוצם דחגתס כן הדבר הוה כי אתרי
אשר ראו איש מתהלל לאמר אתן כך וכך ועושה הברה כרוח יתלו עיניהם

את ההדס נקיי עולם וטונות העולם הוה ותענוגי!

ודוח סיראה להם שלתמס

ואתרי כן נראות כי הוא

חלין כאלו פת בהלם
לא

יראת

לנפשסכבר הוא לעיניהם

רקכגיזל

להם

מתת שקר כי יחלל דברן

המחיים ומקיימים

זשררותיו אין בהם זולתי ערבות והנאת החומר ולכן אשר חנכו ה' דעה

אחר הבלי העולם הלזו כי

והשכל לא ירדוף

הכל המה גם כי ימתקו לו

לחמם

משולחנם וכאילו נפשם הוא גוול מהם

תשכר־גרם " :דבש מצאת אכל דיך הן־תשגענוי

טינה מחליה

(טו) ואתרי ספרו בננות המתהלל

והקאתו :יי הקרתלףמביתרעף פך־ישבעף

אז שררה שהוא כמוצא הדבש אשר
לח טרח עליו לא יגעל בהם בהחלט

ושנאף :׳״ מ״^וחרנ וחץ שנון איש־ענהכרןןהו

אך יאכל ויתנה אך במשפט

נמתח שקר הוא הפוסק צדקה
נרניס ואינו נותן בא להיישיראת
המגרים יתנהגו באופן יפתחו לב
הפוסק צדקת לחת ולח יעבור וגס לא
הנוב והוא ני

יתאנ ברוע הנהגת

שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד

ד ס^דה־מד  1ביום ^רה חמץ על־

בהן ביותר ני דבש מצאת אכול דייך
פן ישבע האדם העולם הזהויקיא

נתר

לא יבצר קן הפוסק צדקה ההוא הוא
חיש חשוב מחד וינעוס נהפצרח
הגובר אן הוא איש קפה מצד רוע מדתו אם הוא איש חשוב אל הקכיעהו
להפציר בהמשך פן יקיץ כ׳א בארך אפיס

לפי מת

שדי לו לפי מת שהיא ענין ולא ישתקע

עד שקר :יט
כיום צרה:

בעה׳ו כעשר ונכסים

במיתון ישהלו ממנו פעם ח

וקס לא יחן הרפה ממנו יוסאזיומיסאו יותר ותשוב שניתע״דזה
פעמים שלש עד יפותה ותוכל לו כי בארך אפיס יפית קצין הוא העשיר

חת הכל גס מה שהיה די לו חת הכל

יקב־ וממקום שבח כן ילך כמקיא
הזה שמוציא את בלעו מפיו וזה בעה״ז זבעה״ב כי גס פה תשר די לו עסק
חלף דינר ומכניס

יאבד והווה וישחרו עליו חובות

עצמו בחלף חלפים

וההיקש בכל יתר תענוגים

כשררות או משגל ובאבדו הכל ימר לו יותר

מחלו לח טעס כלום מכל הטוב כדרך המקיא שיימר לו פיו וחכו בתקיאו

מת שלא היה לו טרם ישבע וישחר ריק מכל הטוב אשר בלע ויקיאנו ואין

וחס הוא לרוע מדתו כי קשה הוא דבר אליו רנות והודיעהו צער העניים
והאניוני' כי נס יהיה קשה כעצם לשין רכה תשבר גרס  :ג (ייג) או

צריך לומר נעה* ב כי אז הוא הקיא בעצם ■חשד יקיא כל חיל בלע מטובות

מחתו יתברך וחמי כי

העה״ז יותר מדאי שלא לשום שמיס כנודע (ה) ושמא תאמר הלא תנכי

כחשר ביום קציר שהאדם עיף משרב ושמש ואין מחסה ומסתור שחתי לו

תברח מהנחת המותרות ואסתפק במציע מאכול ושתו ומשנל ותענוגי בני

צנת שלג ארוכת למחלתו בודחי כן הציר נאמן הוא הם 'צ הנקמן בשליחותו

חדס אך השקיע עצמי ליכנס תמיד כענייני העילם לצבור כעפר בצר יום

להתפלל נכוונה הדחויה ולא יפשע בפשיעת רוע מעללים או העדר כונה

ולילה לא חשבות הנה באמת העושה כן ידמה לעושה עיקר הכית רעתו

ידבר על שליח צבור שישלתוהז

לבקש בעת צרת

הציר נחמן ארוב

תמיד ובביתו לא ישכנן רגליו כן הדבר תזה כי העולם הוה התקע רגליו

לצרת בודאי כאשר הצנק שלג ביום קציר ולח בלבד בשולחיז רניס על כי

שהינו שלו כי לו

כי אס יהיו בהכאת

צרות צרורו' כשמש בקציר יהיה

רב הוא וכיתת דרבי׳ כי

חפי'ליחיד אס יבקש

נאמן לשולחו ישכון לו להשיב

רחמי׳ איש צדיק והוא ציר

בן דוסא וכיוצא

נפשן כמעשה דר'חנינא

לבא בגבולן

יוקר מדאי הוא כמשקע

יתברך הכסף והזהב והארץ ומלוחה

רגליו בעולם

ואפילו הלחם אשר נאכל לא הותר

ובלעדה הנהנת יקרא מועל על כן התוקע רגליו

לנו רק על ידי ברכה

נפשו חלין

לבא בגבול העולם יותר מדאי ישנאהו בעציו הוא רבוכו של עולס יקוץ ב*

נתפלמווותו ונפש אדוניו ישיב שעם היות הכפש לאדוניו של ציר נאמן הוא

וישנאהו באמור לו למה תתמיד נעשות עיקר מבית שחינו שלך שהיום או

שהיו מבקשים

ממנו יבקש

החולה והיה משיב

רחמים על

הקב׳ה שכבר היתה המיתה נגזרת היה משיב אותה אליו בתפלתו ליד)

מתר יסלקוך ממנו לגמרי ומתי תעשה לביתך אשר לך בעצם יעולס הבא

ושמח תחמר הלא כמת פעמים ציר נחמן

מתפלל ויש נשיאים ורוח וגשם

ותכין לחמך מעתה

יאכל בשבת כו׳ ומי בער

חין סלח תסכון תפלתו להריק על הארץ

ומה גס בעת העדר אפי' סימן

יעמול בעולם הזה במה שיעזוב פת ולא יעמול במה שיוליך עמו כי העולם

לז״אאיש מתהלל כו' לומר שמא יש שם איש

הזה הוא חכסניא שתקדם בז כגר וכאורח נטה ללון הכנה לבא האדם אל

מתהלל במתת שקר וכמעשה רדוד עה (טו) ושמא תאמר הלא זה יהיה

ביתו תאמתי ומכין את קשר חתו מהו הוקר רגלך מבית רעך הוא העולם

בצרה הבלתי תלויה בבעל בחירה חך אס שר או קצין יצר לי מת יסכון לי

הוה כי ביה יקרא כד״א בחכמה יבנה בית והוא בית רענו ית כד״אירעך

טובה שלא נבנות בו שיענה

ס״צ והוא יתברך לא יבטל

בחירת איש כמבואר אצלנו בס' חבצלת השרון

זרע אביך קל תעזוב פן ישבעך הוא ית׳ כי לא נח ן לך העולם תזה לנחלה

לך ההצלה ממנו והוא בל

רק לתכנה ולא להשתקע ולק ישבע ממך ויקיץ בך בתכנסך בביתו תמיד

על ומן ידך מלכא ישיויב הנה בתחבול' תעשה

קאמ' אליו תחלתדברי פיך יבטל רצונו

מפני רצונך כי

תקשה לשתול

ויקצוף על קולך וחבל רק תבקש ממנן כי גם שחפצו יעשה לא עתה כי חס

יאריך אפו ימים או עשור

קצין כי לא

ובדבר הזה יפותה

שיאמרו לו שלא יבטל רצונו

כי מי שטרח בערב שבת

וזהו בארך אפיס יפו תת

יפותה אך לא באמור לו להפך רצונו ואתרי כן

ושנאך שתניח ביתך תאמתי ותדבק במה שאיני שלך :

קסן

(יח)

אומרו איש הוא מיותר אך יאמר כי נאשר יקבל

הנה

יתקשה אחר

איש רעה מזולתו קם פועל הרעת הוא ניגר רע

קצין כי בדבר הזה

צרה גמורה כי יאמר הלא

ולשון רכה תשבר גרם

מעללים ובלתי אוהבו לא ידגיש מקבל הרעה

כל איש יפעול הראוי הלח

וכחני הוח דבר טבעי אליו עשותרעאמנס

לבטל הגזרה לגמרי חפי'יהיה הקצין קשה בעצם :קסו (טו) אפשר

אסה^יש הוא בלתי בונד כיחס איש חשיב נוקם יסתר ממקבל הרעה

סעיק המכוון הוא להודיע עצת הוקר רגלך וכו' כי חס שתית אפשר יאמר

תיה החרשתי כי טבעו הוא אך מאיש

מאתו כאומרו הלא חם רע ובוגד

מדבש לפיו למה זה אזשדהו

חשוב אשד לא הוחזק בזה ירגיש צער מתחולל וחם האיש ההוא הוק לו רע

שישנאני ואדרבה חס תמנע יקשה עליו לזה הקדי' וישא משלו ויאמר דבם

אהוב חכפל הדאגה ויימר לו עד בלי די ויגדל הכאב מחד כאומרו כי קשה

איש הלא אס ארחה

שבואי בביתו ערב לו

מצאת כושע© תינקה מחוקה ועריבה לחכך אתה תדע לך כי טוב הדבר

שתאכל דייך כי הלא אס תשבענו והקאוהו

(י!)

כן נס זה הוקר רגלך

עליו־עקיצת האוהב

מחץ שטן של אויב לכן בב־ז איש חשוב ויעיד על מי

שהוא רעהו ואהובו עדות פקר שלש

אחד עשית רע קיט

הכת צרותיו

כו' שהוא הנמשל כי גס שתהיה ביאחך שמה כדבש למחוק יקיא אהבתך

מוחזק בכשרות ב היות רעהו וההובי ג' הפסד הממון בעדותו והנה אחד

(טז) או יאמר בדבש אומר לך
זישנאך ומבשרך תחונה את רעך •
תאכל רייך אך בבואך בית ריעך לא אומר לך תרגיל מה שהוא דייך כי

בה או על ירי הכאת מפיץ הוא

בדבש תוכל לשער מש״כ בדעת ריעך

(ה)

לכן הזקר כו' פן במעט

ישיעך ושנאך כלו׳ הלואי היה כדבש שקשבעכו ותפלוט

בס י ב׳ מכת חרב של ח ירגיש כל כך צעד כמוכה

בפטיש י ג' פלא ירגיש

אותו מפיך כי

הפילו כמכת חרב הו; תמיכה בחץ שנין שלחידוד החץ ברגע קטין ימית
בו ולא יורגש כמעט אמר אל יעלת על רוחך שאבדן הממון על פי עדות

יאמר משל נאות אל הטפל האדם בענייני העולם ותעניגיז

רעהו החשוב כי אחד היק לבדה צרתו כי שלש הכת ומעמד שלשתן יחדו

והוא כי הנה הדבש הוא בלחי זן ומכלכל ומחית

לא יהיו תמים כי מפיץ שה!א הכאת פטיש שמפיץ ומשכר עצמותיו והגדיל
הכאב מהד וגס מכת חרב הבלחי נרגשת כזו וגס חץ שכין אשר לא יורגש

תקיאנז חך רעך לא יפלוט להוציא מפיו שלא תבא לביתו רק ושנאך בלבי:

(טו) או

מג מיני הכאות אפשר

יוכה איש וימות

פטיש יפוצץ וישבר סלעים כן ישכר כל עצמותיו ויוכח במכאזכית עד ימות

זשכרותיו

האדם רק דבלמתוק וערב לחיךוהוא בכלל המותרות ולכן לא טוב ירדוף

חדס אחריו כאתרי בר ולחם ומזון ודומיהם חך אס יזדמן דבש לפני איש לא

אפילי כחרב ג' ג1ת הן פת ומזכירן כסדרן באות חיש עונה כו' שאומרו איש
כלומ חשיב כי כל אנשים שבמקרה חשובי' הס וכשרים כי על כן הוצרכו לוע

די לו כי אס ירבה לא בלבד יקיא מה שיאכל יותר על מה שהוא די לו כי

על פ' כלס אנשיי כשרי׳היז באותה שעה וזה ישער איש כמוכה בפטיש כי כן

חם גס הת הכל פד בלתי השאיר דבש בגופו וממקום שבח כן יצא דרך פיו
ני כבולעו כך פולטו וזהו דבש מצאת כלומר אס מצאת לא שתהא נידד לדבש

ישבר כל עצמותיו שיגדל הכאב מחד באוע לא חשב אנוש יעשה פלוני כדבר

ימשוך ידז ממנו

כי ינעם לחכו

אך לא ירבה לו יותר

איה כי איננו עיקרי י למחית ך ונס כי תמצאנו

מהשיעור שהוא

באקראי אכול דייך

פן

השבענו ולא תקיא בלבו־ מה שהותרת כי אס נס את הכל תקיא חה1
והקאוחו כלו' את כלו נמצא שממקום שבא בו יצא כן יקרה לפתאים נעה'1
הבלתי שמיס לב אל שלימות נפשם

והוא כי כאשר הלחם משביע ומקיים

הרע הוה ולמטה מגדר זה שתיאכמכת חרב ירגיש היות עונה נרעהן
שהוא רעו ואהובו ואחרי כן

מגדר זה שהוא כקץ שנון
הוכה בשלשתן

בהוציאו הממון גס

שיימר לו הוא למטת

והמר שמעמד שלשתן שם ימצאו כחחד כאלו

בזו אחר וו ולא אמר עדות כי

לן כל כך על מציאות העייח

שייחסיד

טו ב

אס עד לומר שלא יקשה

בו ממין כמו

* <ן

שצרלועלהעד

פהי?

רב פנינים ביאור משלי כה
שהיה עד שקר מי שראוי להיות עד אמת מפאת החשיבות ומרעות כי כשר

כסברות רעות וכיוצא בהס כי ידמו לצמא ליין המשכר ואין בו ממש ואמרו

חמנס חס העושה הרעה או מעיד עליו שק ־ הוא נבר

חס רעב הוא שעיין לא טעס מלחס התאוות וזה אמר ז״ל אס פגע שעדין

וחש ־ יבטח בו

לח עשה רק פגיעה האכילהו לחתה של תורה היא תורה שבכתב הדומה

ואוהב הוא (יט)

לא ירגיש המפסיד על ידו צער כי טבעו הוא פועל

נוגד

לא יבצר ממנו שיבגוד בו וזהו שן רועה וכן׳ לומר
קרן ושן ורגל וכו' אמר כי לא תהית

הנה ד׳אכות נזיקין הן

השקהו מיס היא

^ט~צמא השקהו מים :נכ

ורגל המזעדין מתחלתן ווהן שן רועה

שדרכו כן

מתחלתו

נס היא

כי זה טבעו

כג רוח צפון תחולל גשם ופגים נזעמים לשון סתר:

כן הוא מבטח שיכטח איש כבוגד ביו'

צרה שכדבר טנעי אלין

יהיה שינו

ולהכניע בדרך ה לונו כן הבוגד תמיד
ודרכו והלוכו הוא להזיק כלומר בין יהיה לו הנאה בנזקו
ממון להעיד בין לא יהיה לו

כי אס כרגל מועדת ולכן לא

על ידו כאשר הוא על ידי אלופו ומרעהו כחמור *

ירגיש הניזק

חו יאמר אפי' יהיה

תמיד לח יבטח בן

סן רועה שהבוגד ההוא מאוכלי לחמן שהוא שן רועה
מאכילו ביוס צרתו כי ידמה לשני אבות נזיקין שן ורגל

מועדין מתחלתן

אוכלת פיחת בעל הבית ורגל מועדת

ומשברת כלים

כי זה דרכן כן הזח מבטח בוגד בטבעו ששבו ירעה בלחמן

בדרך הלוכה

ורגליו לרעתו יחצו כי למת שהוח בוגד בטבעו עס היות לו שן רועה יהיה

לו רגל מועדת *

קסח

(ך)

אמר ני מעדה בגד כז'ושר בשירים

ולא

תחשוד .שמימי התורה לא יספיקו רק
לכבות אש היצר הרע אך עדין ישארו
יוכלו לשוב

פחמיוועוד

חבר
כשן רועה שקבל

יפנה אל

רהכיס ושטי כוכי

סברות אשר לא טובות (כב)

כי טוב שכתעל־פנת־גנ מאשת מדוגיכש ובירת

רועה ופוכלת ורגלו ■ מועדת לשכר

וזהו שן בהמה

כי

פה לא

גחלים אתה חרתה על־ראשו ויהודה ישלם~לף :

ורגל

תורה

שנעל פה

הכאה אחר המקרא כמיס אחר הלחם
ונהשחקע שכלן במעמקי תור׳שבעל

נתר ושר כשריס על־לבךע :נא אם־־רעב שנאף

רעת הבוגד בעיניו כקרן שכונתו
להזיק בדרך בחיריי כי אס כשן

מועדת מתחלתו לכך

לממשיית למה שהיא

כתובה ואס צמח

לסוג הב' שעדין לא טעם ממיו

להדלקכי

דע איפה כי גחלים השזרפיס ומכלים

אותו אתה חותה בלחם ומיס של
בהיות על ראשו שהוא בראשו ותחלתו שעדין לא טעם

חורה והוא

מעבירות כאשר כתבנו באומרו אס רעב ואס צמא כי אז יועילו ד״ת
לבטלו ולגדעו לגמרי מה שאין כן אחרי עשוהך הרע בפועל שלא יועיל

כל כך על כן אנכי

מצוך תסלקהו טרס ישריש שאחר כך קשה לפרוש

ועוד אזדיעך שנא יעלה

שכר על עסק התורה

על רוחך שלא יהיה לך

רק לבטל מעליך

כי לא עסקת בה כאהבתה

מחטיאך

ועשית&זתת

כלי לסור מרע כי הלא תקבל שכר עליה כעשה טוב וזהו וה ישלם לך

או

:

שמא תאמר אני הוא האוכל ואני השותה בעמלי והתורה מתשס

כחי ומה נזק תערכו ליצר הרע

כי׳ הס כ דברים שויס זה לוה כי אשר לבו רע זמר אס ישיר איש לפניו לא

חותה על ראשו של יצר הרע

יחס לב השומע לשית לבו קל השיר חך יהיה בתחלתו כמעדת בגד ביום

ה ישלם לך שכר עמלך ותשות כחך

על כן חמר הנה גחלים אתת

ממש ולא בעצתי כי הוא נשי־ף וכטל ואתה
:

קסט

(כג)

הנה

יש

קרה שהוא בגד עדיס שלא יחם לבו כלו׳ ואחרי כן אס יפליג לפניו בשירים

הולכי רכיל אשר הס צבועים ולא יעיוו פנים לרגל ולספר לשון הרע בקול

רק לחזמץ

יקרבו ויאתיון אל בני אדם כדורשי

ביותר עד יראה את עצמו כמשחק ומשמח עצמו אז לא ידמה

על בקר כאפר אס ישליך חיש חומץ על בקר ירקיתנו

ויראו

מלמעלה בנתר

לרפיון הבתר

כמו סדקים ופתוחים !בתוכו המש ימס

כן הוא

הפלגת *ירים על לב רע שנם שמבחוץ ירחה עצמו כמשחק ופותח
פיו כמקבל שמחה בצד מה בקרנו ובלבן המס ימס ויצר לו יותר עד אין

רם אך יתנכלו

לדבר בלשון סתר

תועלתם ומגלי סוד להנאתם

דבריו יבוש ממנו

ולטובתם

סרה בהראותו

לדבר לו

ויגלה אליו "ולזולתו

והמה פתיחות

והכה המקבל

הדובר בו כי איש סודו הוא

על אהבתו אוהו כנפסו ועל כן בא ליעצז ייאמר רוח

צפון תחולל גשסוימנענז

מלרדת כן פנים נזעמים

ראוי יחוללו וימנעו

חומץ על נחר יהיו שתי חלה בשר בשיחם על

לשון סתר כי גס אס יבוש לדבר לו דברים קשים על שתקשה לדבר ולומר

לב רע כי השר שר על לב רע שירה בעלמח יהיה כמעדה בגד ניוס קרה

לשון הרע בלש ין שתר אפשר לו לתקן באין אומר וחין דברים רק בהראות

וזהו שר בשירים

ב3ניס נזעמים בדברו הליו הדובר בו לשון התר ואז יבין לאשורו הדובר
בו כי לא טוב בעיניו שתוע רכילות ויפרוש מ?ליו וזהו ופנים נזעמים לשון

שהוא השובא

ושמח תהמר הלא

קץ מהו מעדה בגד וכו׳

ואש׳ר יפליג בשיחם רבים הזה כחומץ על נתר כאמור

סר על הומרו מעדה בגד ואומרו בשירים הוא כנגד אומרו חומץ על כתר

ואס נמשיכהו הל הכתובים שאחריו שידברו על היצר הרע
האמתי בלי הפק יאמר משל זה על אשר לבבו למרע
שלא יסנין
על נתר כן
בגד ביום

מושרש בעבירות

בשירים יהיה כחומץ

נזעמים תריב עמו עד בלי די ונמצא מתחרחר ריב בין

להביאן למוטב דברים טובים והדרכות וידמה

על לב רע שהחילו לשיר יהיה כמעדה בגד והרבות

לשר בשירים

התיל איש לדבר על הלב הרע ההוא לא יחס לו רק כמעדה
קרה

ואס יפליגו לעניו בדברים טובים רבים

שלא יחס לביו וירך לשוב כי אס אדרבה יקיץ וימאס לבבו

אין צריך לומר
גס כי יראה

עצמו כשוחק ומקבל יהיה כחומץ על נתר שמבחוץ יפתח פתוחיס ומתוכו
יתמסמש מרוע לבבו *

אז יאמר הנה לך ב׳ יצרים זהס ב' לבבות אמד

אס באת לקקן הלב רע הוא היצר הרע  11תבא אלין דרך פיוס כי כמעדה
בנד שנא יחס ללובשן כן הוא השר בשירים ופיוסים אל הלב רע כי לח יחס

לן כהחילך ויהיה
(כא)

סובב

איש לחשתו

ואס תאמר אלי אשמרה לפי מחסום

עד תלאה ותשתוק גס

אני והיא יתד לבדנו וחין שומע ואין רואת

היא הלק זה מתקבל אס נהיה

אך אס הוא במקום שיש אנשים בז שכנים

קרובים ותיח מחרחרת מדנים

מר ממות כי אוי לי אס אומר אוי לי אס לא חומר כי אס אענה אני ש1גג
שאמשיך הריב ואס אשתוק למה שהיא אשת מדינים ואדרבה תגדיל לעשות

בראותה כי אחרי דברה לא

אשנה ויחסדכי שומע דביתית עלי ואצטרך

לתשיבויגדל הריב ו אילו הייתי בבית כלתי מחוברת לחברת אנשיס ונשים

מתחמץ ומיצר כחומץ על כתר על דרך הפי' הראשין

החרשתי ואז טיב לי נמצא כי תקנה זו אשר תקנת לח עבת היא להיות

כי חס שהתחלת הלב

ולא יוכל

לזה אמר טוב שבק כו׳ לומר אל נא תדבר על איש כזה כי תלה בטלת דעתו

אשד לא יוכל בעליו להשיבו אל אביו שנשמיס

הוא להיותו זולל או ס!בא ומהמשכז אחר תאוותיו ימשך ויושרש עד העדר
התיקון לכן שמע בקולי איעצך אס רעב שונאך אל תחות אכילת המותחת
ני זולל הוא

לת כנגדה פנים

פניס נזעמיס לעומת לשון סחר כי באשה לא יועיל ואדרבה יזיק כאמור

כי אס רעב שונאך כן'לומר אין ספק

המושרש ברשע

סתר כי זעס הפנים יחולל וימנע לשון סתר

(בר)

זה יסכון בין חיש ובין רעתו שבהראותו פנים נזעמים לא ישוב אליו עוד
לשי ן סתר כדרך נשים אס האיש ישים
אך האיש עם אשתו בדברה אליו

האכילהו לחם

כלומר לחם לכדו ואז יכנע

הוא השקהו מיס לבדן ויתקרר חומו

ואס צמא ליין

(כב) ושמא תאמר

אצטער אני ואולי לא יסכון לו לזה אמר כי גחלים וכו׳

הלא

כלומר ודאי יועיל

אצל כל אדם כי טוב
בו חברת דיורין

שכלה גרש יגרש

שבת על פנת גג מאשת מדינים

ולא על זה אני בא

לתקן כי הלא תקנתו היא קלקלתו

ולא ישית לב אל החסרון

כי טוב שכת על פנת גג וכו׳ :

בעת הגשם לבא בזעף

ובית חבר שיש

((כג) אי

כיס ולא על השארו יחידי

יאמר כי דרך רוח צפון

ולבלתי הניח הנשם לרדת ביושר כי יכה בו מן

כי נחלי' אתה חותה על ראשו ועל אשר תצטער לא תחוש כי וה' ישלם לך

הצד באופן שההולך בחוץ רביבי הגשם יכו בועל הלחי כשוט שוטףזולת

לומר

צרת זעף הרוח שמכה בו גס הוא וזהו יזחולל נשם שמכאיבס ומעות יושרם

אתה בני הכשר אחרי ראותך שוטה בנוולו הוא רוע לב איש

ומאי תקכתיה יבא ביתי אמנס אס כבואו הניחת ישככו נחש י*מ מדינים
אשר לקח שתראה לו פנים נזעמים במדיניה אי זה טיב לתיש ההוא יצא

(כא) או

יאמר לפי הדרך הקודם

י

לזה אס רעב שונאך כו'

רשע אשר לאיוכללהרפא כאמור בפסוק מעדה וכו' הזהרלאתבא
גס אתת לידי כך פן כמקרה הכסיל ההוא גס אתה יקרך והוא להעביר

לחוץ ויסבול צער רוח צפון תחולל גשס כמדובר או יזעמו פניי יישב נכ*תו

ממך תכונות רעות המביאות לידי עבירות והוא אס רעב וכו' כמפורש :

אמר שלמה הבה ב׳ דברים אלה שקוליס הס רוח צפון תחולל גשם ופנים

ב

והנח

רז״ל אמרו אס פגע בך מנוזל זה משכהו לבית המדרש שנאמ
אס רעב וכו' האכילתו לחס לחמה של תורה ואס צמא השקהו

נזעמים כלומר ואתה תבחר

(כר)

אך לח אמרתי רק בשהוא לשון

סתר שאין זר אתכם רק אתה והיא שלשונה בלתי מתפרסמת במדיניה

מיס ואין מיס אלא תורה כד״א הוי כל צמא לכו למיס וצריך לדבריהם ד״ל

רק היא בסתר אך אס אתכם חברותא שניתך בית חבר אין צריך לימר כי
טוב לך שברחוב חשב ברוח צפון כו' שינינו קצת כותלי רשות הרבים כי

אך תהיה כזכתס כי הנה בשתים רעוה

אחד תאות גופניות כמותרי מאכל זמשגל והס

אס טוב שבת על פנח גג שהוא גבוה שהרוח והגשם יכו בך בעצם טוב לך
זה מחשת מדינים בהיות בבית חבר כי אז תכלס יתעבה והיא תחרץ למרר

והוא הלאם אשר הוא אוכל ב דברים הבלתי ממשיים

אמריה לבלתי הראות הכנעה בפניהם ואין קצה לרעות המתרגשות והם

לתת ט ב טעם

אל כפל הענין מרעב לצמא ומלחס למיס

כפל ענין ומלות שונות למה *

יוכללו תאות היצר הרע

דברים ממשיים

אם הכל א'

ודאיות

רב פנינים ביאור משלי כה כו
ודאיות ולא ספק כאשר כxחך על פנת גג וכל זה משל להורות כי אין
צרה כצ־ת אשת מדינים ושומר נפשו ירחק ממנה י

כסיס קריה על נפש

^יפה^סהוחטובה

מארץ מרחק :כי מעין נרפש ומקור משחת צדיק

השמועה טובה כן הדכר סיה כי כל
הולך קדורנית עיףויגע
צדיק

13

נאוה דלכסיל כבוד

אפשר קרירותס תזיק לו אחד כך כן

שמועה טובה מארץ מרחק אפשר כי
מאז עד כא הכשירה פה נשתנה הדבר ולא לטובה נמצא עריכות הבשורה
כיזב כמה שיתגלה אחרי כן וידאג יותר מאלו לא נתבשר

בטובה נמצאת

ב (כו) מעין וכו׳ אס הראה צדיק מט לפני רשע
קביו שהיא מעין

כי צדיק הוא אולי מצד

שממנו יצא היה רפש ולכליך עון בהולדה מצדו או מצר אמו שהוא מקורו
היה מקור משחת ועל כן היה צדיק זה מט לפני רשע ( :כז) אכל דבש
כו'אס בראות צדיק מט לפני רשע לא הסמוך אדידי ותעשה ח מב'
דברים או כי תכניס עצמך בחקירות למצא דברי חפץ כרשע וטוב לו צדיק

ההשגחה על הח'

זרע לי.או שתדבר אשר לא טוב נגד

לא טיב כי יערע לבך

חני חומר לך כי

והקיא נס טוב מאכלך

שקים כן הוא תקר כבידס שתחקור בכבוד אשר לרשע פה והכביד אשר
יהיה לצדיק סס כי הוא כדבש שבהעדר רבויו יהיה לך כבוד רק לומר כי
זה יאכל פה זכותי חז יפרע פה חיבו

כמו שאכל דבש

ושיעור הכתוב

הרבות לא טוב כן חקיר על כבוד צדיק זר״לרשע וט״ל העדר הרבויהוא
כבוד אך כרבויו בקלון יומר כי תקיא

גס סברוה ך הטובות שקדמו לך

כ ,.יתבלבל שנלך (מ) ועל הב׳ דע כי עיר פרוצה וכו' הוא אשר אין
מעצר לרוחו והוא כי ים עיר מוקפת חומה סביב ויש שאין לה אך סונרית
אותה כותלי

ננעלות בלילה

סביב ובכל ראש דרך דלתות

חצריה

ויש ע*ר ס:גרת ומסוגרת בחומה ובקירות חצריה כמדובר ויש
שהין לה לח זה ולאיזה וההיא תקרא עיר פרוצה אין חומה וכדברים.
האלה יהיו באדם כי יש בעל סוד שאין לבו משיחו כלל להוציא

שלעולם יירשו

העליונה

ארץ אך

סוא יתברך הניח הדבר מסור אל
האמונה;יעל כןבראות צדיק רשע וטוב
לו והוא עיף לא יבצר מהרהר בלבו

כצפוי
לנוד

מי יתנני השמע שמועה טינה מארץ
מרחק היא ארץ העליונה אשק־טה ואניטה אליה ו ■;רגיעה מנהמת לכי
והן אמת בי בימים ראשונים הין רואים עולמם בחייהם כמפורסם נש
הזוהר ובגמרא ואפילו כאשר נעדרה נבואה היו עדיין משתמשין בכת קול

וכמת אמוראים היה אליהו מדבר אליהם

ומשמיעם מה למעלת ומה!

שתיו בחייהם מקבלים שלמא מרקיעא כענין אביי ורבא
בדורותינו מנעו הטוב ממנו על כן בא שלמה ויאמר

הנה מיס קרים על

יהיו תמים לומר כי כאשר

טובה מארץ מרחק יחדו

נפש עיפה ושמועת

ואנא אומנא אך

המיס קרים משקיטים עייפות נפש עיפתנערינותס כן שמועה טונה
מארץ מרחק תיא ארץ העליונה (כו) אך אס זה יחסר לצדיקים שלא

ימצא להם חל

יחושו כי חי זה הוא הדנר המצריכס

צדיק מט לפני רשע על כן הנני מודיעך סוד

לכך אס לא ראותם

הדנר והוא כי מעין נרפש

צדיק נ1

כו׳ והוא מאמרם יל ש אמר לו הוא יתנרך למשה צדיק ורע לו
והנה כל חלקי
רשע רשע וטונ לו רשע כן צדיק

המאמר

אלו

כקוצר

מנואריס

אצלנו

לכד

מחמדנו כל חלוקות

מכוון

הוא כי לא על אב החומרי ידבר רה על הכפש והוא מאמר אליהוא אל איוב

כי נזה השקיט תלונתו

אסצדיק^אתת

כי אמר אליו

הנך לוקה כאשמת

נפשך אשר חטאה נגלגול הראשי ן כדעת רשב י כי פעמים שלש עם גנר

מה מאמרו על איונ חרה אפו על צדקו
בלתי צדקת מצד

עצמה ובשלשת

רעיו חרה

שתמרן כי איוב היה רשע כלומר ולא

באיוכזז״א צדיק ור״ל צדיק כן

נפשו לומר שאם הוא צדיק נפשו

וכו' כי וירשיעו את איוב

כן היה כי אס נפשו עד

רשע שהוא כי הוא

לא היתה

מפחת הנפש הוא כן

יוציאנו נותן אל

לכעל נפשו שקדם לו כי לח כל הנפש הקודמת נתגלגלה רק חלק ממנה

נתן ה' את לשונו תוך חומת עצם וחומת בשר אס לא

וכן רשע וט״ל רשע כן צדיק שהיתה נפשו

מחשבתו החוצה ויש שלפעמים בא להוציא אך טרס
לבו כי לא על חנם

בעבודתו יתברך וכעי שאמרו  1ל ושם
ינוחו יגיעי כח אלו הצדיקים והכל
לתקות הכין מה שיאכלו נשכת בארץ

" כשלג •כקיץ>כמטךבק7רכז לא־

ויגע שיערנו לו וינוחו דעתו בשתוהז

כאשר אכול דבש הרבית

להשקיט יגיעת נפשי כמיס קרים על

אץ־סעצר לרוחו:

לב נעצה והוא כי כמיס קרי׳על עיף

כירכהיה משתאה

ואומר בלבו מיייתן והיה איש כא מהעיר ההיא וישמיעני שמועת טוכתה

כבודם כבוד :כה עירפתצה אין חומה איש אשר!

איש והוח עיף ויגע כך היא שמועה
טובה מארץ מרחק והוא שלא תשמח

בשורתו מויקתו :

האיש ההוא עיף ויגע עד עיפה נפשו ונרוב עיסות ו

מטלפנירשע :מ אכלדכשהרכותלא־טובוהקר

עיפה שישתה

.אל תתמה על ההשגחה כי גס

עיתצבורכעפר

נפש עיפה ולא ארגיש יגיעי בשמחת

חבר :כה

יסתכן מקילה וכמעשה שהיה עמרא
לכן צריך מיתון תחלה  :אי יאמר

כצד זה עשרים שנה

ללכת אל עיר רחוקה זשס תתענג בדשן עד יבלו שפתותיך מלומר די ויהי

כמומיס קריסעלנפש עיפה ויגעהשצריך
קע (כח) יאפר
.
ב׳ — -----------------------
^נןח שעה
טרם ישתה פן הקרירות הרב
שנא עופו והוא עיף ויגע יזיקכו כן

שמוע טונה ינאק מרחק שאדס עיף
פתחם הפשר
לצמא אליה ובכוחה

שנאמר לו יגע וטרח יום זלילת

נם

כנודע ועל כן כן לקודם יקרא

להתעכב מלדבר מהרה כי לא ימצא טוב משתיקה וכמז״ל על פסוק מה

מטוהרה כקודם נזה חהו רשע בן צדיק וזה יאמר אס תראה צדיק מט וכן'
דע כי הוא מעיי כו' והוא כי מקור יקרא שורש שנפש האדם באד היא חלק

משל חל חומה העיר !גס כנגד סגור אשר לעיר מינה ובה בחצריהמצד
עצמה הוא סיטר לב האדם באדס לבלתי הוציא מחשבותיו חוצה עלי

מאותו השורש ומעין יקרא הנפש שבאדס שהיא המתגלה מהמקור והוא
כדרך כל מעין כי המיס היזצאיס מקוס שמתגלים יקראו מעין אך המקור

יהן לך וכו'ואמר כי

גס שלפי איש מתסיס תאומה

שלפני לשונו שהיא

לפעמים נס הס העיר תהיה פריצה מצד עצמת

תועיל לה חומתה אך

באדם אס נכו פ־וץ בתוכו למהר להוציא מחשבותיו

החוצה לא יועיל לו

מט ומת קזדס לרשע אל תתמה על החפץ כי ידמה לב מעיכות ח המעין

כלים חומת שניו ושפתיו וזהו עיר פרוצה בפנים וגס אין תומה בחוץ הוא
איש אשר אין מעצר לרוחו בפנים באופן שחומה שלפני לשונו כלא היה

הוא מקיס יציאת וגלוי המיסנרפש שערבבו המיס עס העפר שתחתיהם

היא והיא כי אין החי נותן אל לבו חומ׳־ת פיו לבלתי

הוציא דבר אס לא

כשלבו ורוחו בלתי תאבים להוציא החוצה מה שבקרבם הך אס איןמעצר

לרוחו מיד יוציא

דבר ולא יעצרוהו חומות לשונו

החי יתן אל לבו אס יהרהר חלילה על צדיק
דבי־ מפיו כי אס יבקש דעת

זהענין ללמד דעת את

ורע לו וכיוצא לבלתי הוציא

עד יכונן לבו או ישיב אל לבו כי אל דעות ת

הוא הנסתר מתחת לארץ למעלת רחוק מהמעין

ואמר אס הראה צדיק

אך המקור שמשם מימי המעין באים תזא שלס ויש מעץ אחר שמימיו זכים
אך נשחת ונשבר מקורו מלמעלה איזה מהם יפסק תחלה הוי אומ אותו

סנשחת המקור סילפו המיס חל מקיס אחר אך תאחר יתמיד שמקורו שלם

ובהתמדתו יעבדו כל

עפר וצרורות

מהמיס ולח יהיה

מעיןנרפשכן

הדבר הזה כי הצדיק המט הוא כי מקורו נשת הוא עיקר נפשו בהיותה
בקודס חלין ועל כן מט ונפסק מהרה כי אס לא יספיקו יסוריו פה ישוב
כמי מקור נשחת ההולכים אל מקים

אחר אך

ומי יבין דרכו יתברך או יהרהר אחריו חלילה אך אס ח" ו יוציא דבר מפיו

מהרת להתגלגל ליתקן

על ההשגחה גס שאחרי כן יחן אל לבו וישוב מדבריו אוי לז כי נגע בכתר

הרשע תדמה נפשו הל מעין שע"י העפר נרפש רפש וטיט כן ע״י חומדז

ולא עוד כי אס לעת מצוא

נרפשה ונתקלקלה אחר תאוותיו לך בגלגול הראשון כדעת רסלי צדיק

האמונה וקללת תחשב

היצת״ר שהאיש

לו ובעת יכופר עונו

הזה פחח פיו עד דברו רעת יחזיק

נו ולא

ירפניעד

היהע״כ מאריכיןלועד

יעבי׳ חלאת חומרו ותזדכך נפשזבונתשונ'

יתפקד לדברים רעיס כיוצא בדבר הרע עד יאבדנו מן העולם וז״א עיר

בעזר טהרת שרשו והוא הנקר־ו רשע בן צדיק הפך האחר שהוא צ5יק בן
רשע זוהו *מעין כו׳צדיקכו' ונזה ימשכו ב׳ הכתובים הבאים אחריו

אשד חין מעצר לרוחו כי יתעדד לשודדים הס עונות ופשעים חין מספר

כמפורש כקודם :

פריצת אין חומת שעל כי התעתד יבואו שודדים עד תחרב

עדיייבדנ

(כה) או

הנה ראות עיני בשר

כן הוא איש

יאמר מעין זה מפסוק מיש׳קריס וכו'והוא כי

איש צדיק מט

לפני רשע הלא ירפה

מעבוד את ה כבני דורו של מלאכי באומרם

ידיו חלילה

שוא עבוד אלהיס ומס בצע

כי שמרנו משמרתו ט גס נבנו עישי רשעה כן׳ והנה

לפניהם זאת ישיב

לב האדס באדס נראה מה אחריהם אולי טוב הרשע

לא יתמיד או בחצי

ימיו יעזבנו והצדיק יראה וישמח אך אס יראה בהפך והוא כי צדיק מע
קוים לרשע ורשע יראה וישמח נוחם יסתר ווה ענין אומרו צדיק מט לפני
רשע כלומר קודם ולא אער ניד רשע

והנה יקרה לצדיק געולס הוה כמי
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קמא (א)
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כמה פעיס הוכחנו למעלה שכל כסיל

האעו׳ במשלי שלס לא על אשר דעה
חסר כטבעו ידבר רק על משולל חכמה כד״א נן חכם ישמח אב ונן כסיל

וכזי וזה בשתי בחינות או שלא למד חכמה
שקר ושנה

אךנסרחה

חכמתו

וע'כ מושרש במדות רעות או

כי חטא לה ואין

אדם חוטא אלא אס

כן בכנס בו רוח שטות והאיש הזה השני חכס בעיניו ט לא יבחין
כי חכמתו תתבלע בהעזתו ולח יכיר ערכו על כן אמר שלמה כחכמתו

הנה באמת

כי קשה מאד תרופת הכסיל

כי הלא גם ט

חכסלבךלא

תדע

י

רב פנינים ביאור מ^לי מ
הדע לתקן רעת! להעביר סכלות מדותיו ממנו

נשו' אופן כי רנה היא

באמת ועכ״ו מדעתי כי קפה מהכשיל העיקרי משולל

מתג ורסן בלי שוט ושבט יוכלו

ללכת ילא מלבו אין

ממקימזכן

להזיזו

החכמה הוה השר

במשלים החלו יהיה שבט לגו כסלים כי יש שע״י ההכות יהיה כשוט לסוס

קנה חכמה וחטא כי אחר ששנה ופירש לחטא ומתויק עצמו לחכם מסכל
סכלותו ולא .יכיר חלין ולח יתרפא והיחל במבוכת החכם השלם למצא

סכלותו יותר ממנהגו עד סנתחדט על ההכאה

שאן י,־לג וירוץ מר:צת

ולא נוכל לי שינו ויש

זולתו יהיה שבט לגוו

קרופ לכסיל המשולל חכמה ומושרש

לעשו׳מעשה הטוב או מכעס ההכאות

ג שוט
קקונו וש׳ת מהשאבח'1דרכי הוא
לכבד! ואוי ברחוק! כי כבד ?כבדהו

מכבדי! יכבד נס הוא וישים מעצר
לרוחו לא זו הדרך שאל יעלה על

רוחך כי כאשר הארץ בקור וחורף
לעוס אשר תקבל הגשם והשלג תוציא
צמחה

.כן האיש הזה

לעומת אשר

ויקשה את

יכבד את לבו

ערפו וכל

רוחות שבעול׳אוי לח יזיזוהו מטפשוקז

אל־תק
לסוס מחג לחמור ושבם מו בסירים  :י  / :י

זוהו כשוט

כסיל בארלתו פךתשוה־לוגס אתה  :י• עגך?

כן היא שבט לגו כסילים רביס כי יש

כסיל־-יכאולתופןיהיהחכס בעיניו ! :מקצרת
^יח דברים בי\ככאל  :ז
רגלים

יקרך נו כוהויש כוהוח״כאיפהגס

לח וו

זכמתג

לסוס

הדרך

לחמור

לך להיישית

טונה

בחופן שאנדה עצה(ך)זחס כה חומר

שקים מפסח ומשל כפי כסילים  :ח כצרור אכן

יקבל כבוד ממך ינבדך גס הוא כי לא

ידמה

כמחגילחמור שאס לח מלבו

רק לשלג ומטר בקיץ וקציר

שיהיכשלג ומטר הבודי'ואין ב© מועיל

ואיעצךח כ חיפה תסיר מעליו סנבך
והתנהג עמו

במרגמה בךנותןלכסילכנוד :ט חוה סלה ני ד 

' ותענהו כחולק! גס זה לא יהיה כי

שכור ומשל כפי כסילים

דע איפה כי יש פנים

שאפשר לומר חל חען

כסיל

סאין ת־.רץ מוציחה כנגד אשר יריקו
עליה ובשום שנל והבין חלכפלענין

וממת שונ1ת שלג ומטי קציר וקיץ המר באשר ידענו כי קיץ הוא כתממ
וחב וקציר סוף ניסן ואייר ותחלק סיון והמר לחיבצראוהכבדהומוד

בדברים על פי דרכו
לכאן ולכהן

כסיל כאזלתו

ויש טעסלרבר והוא פן תשוהלוגס
אחה שאין צריך לומר הוא שישזוך אל עצמו כי הס גס אתה כמעט תחשוב

כי שוה הליו חקה בהרגיל עצמך לעמקו באולת! (ה)
ענה וכו'פן יהיה חכם בעיניו באופן

ויש פנים (הפך

שגס הנכי נדון בקרני מה־

נקבע כחסר ירד השלג וינוח על הארץ אן כמטר סוחף דרך העברת

ולומר

דע היפה כי הלא יעלה על רוחו שהוא מעצמן ראוי אל הכבוד ההוח והס

לעפות לכסיל להקל מעליו סכלות! (ו) ואס כה תאמר הלח לקקן וה ווה

ה!א קבוע כשלג קשה יותר ני הלא לפי ג;דל וקבע הכבוד יחשב שהוי ערך

הערב דעתי עמו ואחספהו אלי ולבל השיה

לו גס אני יהיה לי כמשרת

ועל ידי כן ידרך אצלי נדרך טובה קו לקו צו לצו

החיוב שאתה חייב בכבודו כי אין צריך לוס שלח יהיה כשלג בחורף שתהוס

לפני לכל אשר חחפוץ

יורדין מלמעלה טפח שהין התהום עולה כנגדו טפחיים ומלחלח מלמגית

כי גדולה שמושה דע איפה כי הלא יאכילך גחלי רתמים וישקךמים
המריס עד תגרשהו מעליך ,כי לא תאמין בחייך כי הלא נשרתו לפניך

התחתון עילה כנגדו כמז״ל על תהום הל קת!ס כו'

שאין הגשם והשלג

שחס היה דומה לוה בטפח שהיית מכבדו היה מכבדך טפחיים אלא אפילו
לא ידמה

לשלג בקציר שלהיות! בסיף נישן שעדין התרץ

כלתי יבישה

למצא מנות לכף רגלך

כי ירחק ממך המקים אשר תשלחנו ולנוח דעתך

כרבה והשלג קובע עלית שהלא גס מדי עברו הלא ישאר רושס לחותו

במציאות השליחות ומהנסאסהוח למצח חפצך מזולחך כדבר דבר
דבור על אפניז ונהפיך יהיה כי אתה חשבת להרגיע את רגליך ואדרבה

השמש תבלעני הארץ עד בלתי השאיר רושם כן האיש הוה יהיה מת
שתקבע לו כבוד שיבלעו ויקבלנו ולח תראה בו רושס כאלו לא עברתו כלל

תהיה מקצה אותם כי ישנה וישים מתוק למר ומענה חף ישיב שכנגדך על
פי אשר יעוות הכסיל בשליחות! ותצטרך לקים וללכת ברגליך פעמים

על הארץ אך ידמה לשלג בקיץ כי או לעולם יובש החרץ ימה״גס בהכאת

כן לא יערב אל לבז להחזיק לך כטד וחס הוא דרך העברה

יחשוב שהוח כמחוייב אליו

כל כך לשואבו בצמא כאשר בקיץ

אך עדין לח יעלה כנגדך לכנרך גס הוא כמטר בחורף

כמטר לא

רקכבקציר

שמיס תחתונים

עולים כנגד עליונים רק כמטר בקציר שמדי עברו יעבור והנה איננו
או על דרך ות במה שידענו מרו״ל שנק סוף סיון ותמוז ותחלת אב קיץ

על דבר ששוטחין קציעוח ליבש הנקראים קיץ כמה דאת חמר
כלוב קיץ והנה אפילו שטף מטר עובר אס ירד עליהם בודאעיפסדו ומה

גס כי ירד השלג הקבוע

עליהס שיתפחו

זיהעפשו ויאבדו

וכן בקציר

אפילו ברדת מטר עיבר תתפח בצד מה התבוחה הקצורה ותתקלקל אך

פלש לתקן את אשר עוות

שלוחך ובמקום כחת רוחך ודעתך בשליחות

קובעת כוס חימה תשקה שיצר לך
זהזא חמס מבלי האשס

אשר פלחהו אליו מחמה דברי שלוחך

וזה מקצה רגלים ונס חמס שיתה שולח זכו' כי

כי יאמין שכנגדן ר,ל דברי שליחו והוא שינה לרעה נמצה שתמס שיתה וטוב
לגבר לבלתי ישתמש בשמש ככסיל הנזכר  )0הנה כי דליו והגבהו שיקים
מפסח הזח הכסיל כי פסח הוא ואין רגלים להסמךבסועסכלוהמםל

 .בפי כסילים להחזיק עצמס בדרך הרהשזן שהוא לכבדם
הלא הוא כצרור אבן במרגמה ט

(ח)

וה<של

והזח בשים שכל והכין במקרא כי הלא

אין דרך האבן להיות צרורה במרגמה רק בדרך הנוח רך יאמר כי

לא לגמרי כקציעית בקיץ ובזה יאמ׳השמר פן ואל תכבד את הכסיל הנזכר

הכסילים ישהו משלם ויאמרו כי טוב לגבר החכם לכבד את הכסיל לנל

כי אס דרך קבע תכבדהו הפסידתז לגמרי שיתפח וישמן ויקגאה כ״ג
ויאבד כי מהוללות גאות תכפל רעתו שיקרנו כשלג בקיץ שנח על גני

יזיקתו ומה נה בשנאה הנודעת לעס הארץ עם התלמיד חכס כי אין צריך

לומר כאשר עדין לא היתל הכסיל לסבב רעה את הזולת כי חפילו אחרי

גס אז

שהיחללסבב יקהבהרעסו לבא אסיכבדהו הזולת יאסיף ידיו לבלתי

יתפח ויתגאה בצד מה וזהו וכמטר בקציר שתתפח התבואה בצד מת
ותתחיל להפסד כן כמשלים החלה כדמוחן לא נאות לכסיל כבוד (ב)

והוא כי אחר היתל איש לסבב

גקציעות ויתפתו זיפסדן ואפילו אס הכבדהו דרך שטף העברה

נאות לוה כצרור וכו'

הצר לו וישא משלו

למען

בקלע לירות האבן המונחת בו לxנגדו חס יצוייר תקשר החבן במרגמה
קשר אמיץ הלא לח תצא רעתו חל הפיעל כי הלח לא תמיש האבן ממקומה

כי הלא כצפור כוי כי

בהשמיט הקצה האחד כי צרורה היא במקום הנחתה כן בערך זה הוא

לפי מה

הנותן לכסיל כבוד שהוא כצורר הבן במרגמה ש5פי' אס היחל הכסיל לסבב
לו רעה כאשר יסבב איש הקלע ידמה העכבדו לבל יכלה רעה בחילו צורר

רק בעת הצורך לאכול או לשתות תנוד ותצא מהקן ומיד תבא אך הדרור

וקושר האבן נגף מהשמט ומלפעול הרעה באופן כי כבד איש את הכסיל

ושמא תאמר הלח מבחינה אחרת טוב לכבדו

כיאסלחאנבדהו

יכבדני יהיה לבל יקללני כי יבוש אל תחוש לקללתו

אם יקללך לא תבא לך ואדררבתחליו תשוב או מיד או אחר ומן

שהוא חומר הענין והוא כי הצפוד אין דרכה לעוף ולשוטט הרבהבאויר

תעוף ותשוטט הרבה ותשוב אחר שעת או שתים וע כ־קן צפור יקרא בית

כדת מצאה

בית ודרור קן לה

ועל כן בצפור אמר לנוד ובדרור לעוף

וזהו כן נותן לכסיל כטד כי יתקן בצד מה אך בלבד

חשב להצר לו (ט)

כאשר הצפור לנוד מקנה ותשוב מיד וכדרור לעוף

שהצד השוה

סקוה לכסיל

שבהס הוא שישובו אל הקן שמשם יצאו אלח שזו שוהה לשוב

יותר מזו כן

ממנו ואליו והוא

ואמר

והלא תאמר הס כן איפה בטלת הקנתו בהחלט ואין

להעלות חרוכה

למחלתו דע כי ישחקוה

כי כמקרה השטר

ימיש מלבקש אחכה

למנוע צרה מאשר
כצד מה והיא

נס הוא יקרנו שאחר שעברו יין לא

להפיק יינו כן הכסיל מדי עברו בסכלותו והעדר

קלל5י חנס באופן זה שיש קללה שיזכור בלבד מניד שפתיו וישוב מיד אל
מקוס שיצאת משם וידבק באומרה ויש אחר זמן והצד השוה שבהן הוא שלא
חבא אלמי שנאם .ר ־ זהו כן וט' לא קבא ♦ (ג) וש׳ת א״כ איפת אכנו^בשבט

וגרוע מדות

אולי אוכל אועיל חולי יערוץ גס זה לא יהיה כי הנה שוט לסוס כוי • והוא

כחכס !ככסיל וגס

בהעיר למה היפך כי מהראוי יאמ' שוט לחמו' שאין מתג מספיק לו להיסירו

לקטתס ולתקנם כמו שמתקן

עד יכוהו בשוטיס ומקג לסיס כד״ח ג! תהיו כסוס כפרד כו במתג כו' וגס

לח ידעי במה יכשלו כי יחפ ו ב מסשבות לבלתי ידח ממנו נדח "*א חוח וכו*

חכמתו בדברי עונות כי לא ידע אשר

לא תעשינה ואשם משגגת תלמודו

זאת ישיב חל לבו באשר הוא יהודי גדול ה'הבורא את הכל
ברחמיו לא יניח ברואיו

יאבדו כי אחר האבדס ישוב

גס העוברים ברצין ולא להעדר חכמה אשר

אומרן כפילי' לשון רבי' ולח כסיל ככתוב הקודם והמאוחר אך יאמר נס כ*

כי נאשר חוח שהוא כמו״ל דבר מיוחד ומסוגל להפיג היין עלה ביד שטר

בשבט תכנו לא יועיל כי הלא כמקרי שוט לסוס ומחג לחמו' גס אחה יקרך

כי גס שעברו יין לח ימנענו שכרוהו מלבקש תרופה כן היא סשל בפי

קל התניעה שאס בשיט יכה בו רוכבו אז ידלג ויחויק

שהוא לאמר רב מהולל כל ט' כי לא יסנעט סכלותו

והוא כי דרך הסוס

כסילים

(י)

במרוצ׳עד גדר שיחפוץרוכבו לעכבו ולא יוכל וההפך במתג לבדו לחמו׳שאס

מהשיב אל לבו כי לא טוב דרכו ולהתעורר בצד מה להרפא ולומר הנה רב

במתג יאחזנו למהר הליכתו או להטות! הדרך אשר יהיה שמה רוח הרוני

מחולל כל ישתבח שמן כי כמוני כחכם אל אחד בראנו והוא אב

!גדול

לכולנו

ס

רב פנינים ביאור משלי כו
לכולנו ולכן לא יגעל נפשו בכסילים כי ברואיו המה ונקלה לו יחב׳ שכאשר

דרכו פן יהיה חכם בעיניו לטפשוהי בחשנו כי טוב ללכת אחר תענוגי נכי

ברק כל יהיה גם וש:־ כסיל קינה ושוכר קוקו אחר אביו ויהיה שיכר לשון

הוא יה' כל מעדני עילם ומה גס אס יביא ראיה

קריה ודיוק

כמה ד״ח והמשתכר משתכר אל צרור נקיב

ונלשין חכמים

נשכר את הו יוה ׳ הניתן למחצית שכר חוטא נשכר וכאלה אין משפד ולא

האדסכיעלכןברא

מהמענה עצמו מו מיין שמביא קרבן ירתיקש 3זה
ענה וכו'י

הלא

(יג)

קעב

החטיאו כי גס ושיכר

כסיל ושכר עניים :יא ככלבשכע^קאו כסיד־*
שונה באולתו  :יב ראית איש חכם בשניו תקוף

הס

עוברי רצינו במוי־ נס חותס יתקן
הבורא יתברך מה גס עתה הכסיל "

(יא)

והנני

,1

רקית מוחשת והיא מהע<

והנה על ידי כן לא יבצר

יכס;ל ממנו :ע אמר יעצל שחל בדרך ארי בין

אשר בחר

הרחבות :יי הדלרתחסוב על־צ;רה ועצד־" על־
מטתו" :י טמן עצל )ידובצלחת נלאה להשיבה

שנית באשרגעל

לו

נקחלה טרס ינעל בה כי הנה ידמה

טענות

שלא יבקש

הנכם עצרי בעיניו משבעדה משיבי

ואם ישיבו לו דברים של טעס לסקור

^ב עבר מהעברעל־ריב

קואנותיו יאמר כי סכליס המה והוא

טעם; יי

לו כאשד בתקלה כינס בעיניו
ימאס כי על כן לק יאכל קיא של זולתו

שהיה כבר בגופו לא

אך למה

לא מבלתי היות הדבר מאוס בעיניו רק למה שכבר היתל נו

ולכן לא יבצר

.מלשוב ולנעול כי ישחקוה מהו ככלב שבעלקא זכו׳הנהיכי גסשקשה

משולל הקכמה

החכם וע״י כן רעתו

רבה שבכל יוס

לא

לזר יחשבוהו כן הדבר הזה כאשר ישוב הכסיל למה שכבר הקיא ונעל בו

ככל הכתוב למעלה

מתרבה עצליתו עד ימות ברעב 1לא
ישקוט עד יעקור נ' עמידי עולם תורה ועבודה וגמילות חסדים גס עם

נפשו ולא דעת ולא תבונה לשוב מדרכו ולבא אל העבין בשיה לב  !1או׳ שחל
בדרך כי לא מצינו עצל ידבר כהוללו' הזה ולמה שלמה בחכמתו יוציא מלבו
על העצל פתיות

אמנם יאמר דרך

אשר לא יעלה על רוקו

על דרכה

כי כסיל הוא ולא חכם

של הורה שהוא דרך עץ החיים ורחובות הי כמז״ל על ברחובות התן קולה
מקום שמרחיבים ד׳ת ונכא אל הענין הבה יש מתעצל מדרך עץ החיים

אך הסוג הב'שהוא אשר קרא ושנה אלא שבכנס בו

וו תורה מעצלותו ונותן טעם לפגמו באומ ירא חני כי כך היא דרכה סל

כי עדין יש

ומכיר ערכו (יב)

כי אין לך עצל

לא יבצר

אלפיו :טי

עשית הרע כאשר

מאדתיקין הכסיל

מעליו

העמדתו

ולפעמי׳כמתנב לבל יתנועע ממקומו

לכלי שב על קיאו שלח יבצר שלא יערב

מתקונו

ימכךחנס בעיניו

מביא לך

ועל כן לא תסיר

עד כה נס שנראה שעיד ישוב לכסלה

ככוחר

להיישיר מדותיו אחר שכאולתואשר

ח:ס בעיניו כחזהו|להקזיק כעצלותו

יגעל כצד מה בחילתו

שלא יערב

כתבתי לך

בעיניו תקיה לכסיל סמני כי לא ישוב

בלבד את הכסיל קשי־ שגנח למודו

עיירים

על ק זילק ?שבט גס
ראיה .איש חכה

לותקוה למה שלא יסכל

אין להתייאש

רוח שטות והחזיק בחטאי' זה עדי אובד ועליו חמר ראית איש חנם בעיניו
נס שהוא קיש שעניינו חשיב כענין כל אנשיס שבמקרא והוא הקכס שחטא
על הכפש ועדין הוא חכס בעיניו ולא ידע כי כסיל יקרא גס הוא כי הלא

נכנס בו רוח שטות וקיננו מכיר חסרונו איש כזה כאבוד יקשב כי תקוה
לכשיל ממנו כמדובר כ•׳ זה מכיר חסרונו וזה לא יכיר  :ב (ג) עוד
אפשר בפסוק שוט לפיס כו'ושבי

כתובים הבאים אחריו וידוקדק אומ'

לגו כסילים ולא אמר לכסילים והוא מאמר

גט מעושה שמכין אותו עד שיאמר
שאומ רוצה חכי אחר ההכאו'

הרמכס ז״ל פ״ג דגידושץ על

רוצה אכי כי הלא ממו זר כחשב באמת

יקרא רצון ולא אוכס

שנתבז״ל שאין זה

האיץ תישן והנה סקלהמדכאכי

קורה פת במלח וכו'ועל
אחלה ואפול

בדרך הוא המקרא שהוא

למשכב או שקל

החכמה כי אמצא שס

בדרך זו פן

דרך לבא

אל

עיני ה׳ רגלי ה' בעשה חדס

בלשון רביה וההיקש

ואהיה משחית נפשי

ואס קככס ברחובות

בזה ולמה אשגה ושקל יצודיני

התורה ארי בין הרחובות ואהיה טורף נפשי כי אטעה בין דס לדם בין
דין לדין ואומר על טמא טהורכו' ומי הכניסני בוהטוב לי אשכי'

לעבוד את ה׳

זאעריב לב׳ה
גומל נפשי כי

ואעסוק שאר

טוב להודות לה

לידי סכנה כמדובר

היום

השכם

והערב

במלאכה

ולגמול נפשי מלב׳

והכה זה חכם בעיניו

(יד)

ואהיה

באמת רואה את

אכוס כי כל איש ישראל רוצה לעשות רצון קונו אלא שיצרו וחומרו מטעהו

הנולד ואין זה כי אס רוע לב ויצר עצלותו תדיחנו

על כן יכו בחומדו וגוו עד ישוב אל רצון נפשו ועל כן באומ רוצה אני רצון
קמתי הוא ולא אנוס יקרא וזה יאמר שלמה בחכמתו הנה כתבתי לך שאין

את הכל יגעל בעצלותו כי רוע מדתו תדיחנו

שהיה ראוי לתקן עותתז והוא כי הוא היקל לגעזל בעסק התורה אך

ושמא תאמר הלא אס

במלאכה ללחס כיתו ואחר כך ימשך שאפילו

דרך תרופת הכסיל לכבדו

כי לא נאוה לו כבוד

אבחר בהפכו והוא לבזותו ולהכותו קשה יותר כי גס כי ישוב ויאמר רוצת
אני לעשות הטוב והישר לא טובה ההישרה בדרך הסוא פי לא מלבו ואנוש
הוא ומחמת מכות ולא מאהבה ומה

נכבדהוואסישובעדה'

יהיה ברצונו

בכשרון ההוא וטוב טוב היה כבד

כן חמר דע כי כשוע

הפשוט על

לסוש כו' והוא כי ידמה נפש הכסיל על גזו כרוכב על
ודימה לשני אלה כי יש ימאן
לסוס שטבעו

הנפש ויש

סוס או על חמור

עדין יעבוד את ה ויעסוק

כי הלא עוד מעט וגס
והלוך ילך לאחור במקיס

לקום להתפלל שהיא עבודה לא תניחכו עצלותו כי הדלת תסוב על צירה

ולבא אל העבין בעיר

כי אין סיבוב הדלת על צירה הוראת איחור על

המטה כי גס אפשר קסוב בטרם בקר והילל השמש יצא על הארץ ועוד
שהיל״ל ועצל שוכב וידוע שהוא על מטתו אך יתן דופי בעצל כי אחר

אשר יעור משכתו

לאיתן אל לבו

לעבוד את ה'לקום בטרם בקרני

לעשות הדת לבל יכנעמזמת זולתו ידמה

עצלה תעכבכו ומתהפך לכל צד להעביר עצלתו ולא יכול לה ואמר שלמת

על בעליו כן יתגאה החומר על

הכה כמקרה הדלת שתסוב תשוב ותמיד הוא על צירה כן עצל יסוב יסוב

להתגאו' לפעמים חף

שכשילותו תביאהו להמשך אחר

טיפשות כחמור

המיטפס

לבלתי הטות ג! דרךחפץ בעליו אמר כי כאשר בשוט יכו את השוש להשפיל

נאיתו ולהכניעו לעשות רצון רוכבו וכמתג לחמו'

להמשיכו בדברי טעם

לצדדיו ותמיד

עלמטתו

המטה יהפוך ברגליו

אך לא זה הדרך

רקכיבמקוס התהפכו על

על הארץ ומיד יקים ולא יסוב על מטתו מתהפך

לצדדין לארבעת רבעיו הנה שנס בתפלה בבקר געלת נפשו אשר בטלה

זלהטותו אל הדרך אשד רוח הרוכב ללכת בו כי הצד השוה שבשני חלה כי

בוה טענתו שקל בדרך כן'

גאות או טפשית היה מטע אותם כי לא דעת ולא תבונה בהמה לדעת כי

ללקס ביתו תדיחנו עצליתו כי טמן עצל ידו בצלחת לחממה בתוך התבשיל

(טו)

זעיד מעט שגס לעסוק במלאכה

כל טובם עשות רצון רוכבס כי הוא הנותן להם כח לעשות חיל כי בו שמן

הקס וילקה להשיבה אל פיו לאכול מהנדבק בידו

חלקם ומאכלס בריאה ועל כן להביאם חל תועלתם הוא שוט לשוש וכו'

בני אדם שאפילו במלאכת קלה לאכול ולתת לתוך פיו יטמון ידיו בתואנת

מהתבשיל והוא משל אל

כן הוא שבט לגו כסילים הס ב סוני כסילים הדומה לשוס והדומה לחמור

צנה ולא יעשנה באופן שעצלותו תדיחנו תחלה מן התורה ואחר כך מן

כי יכו את הנו הדומה

לאלה למען יעשה

בו הוא נפשו כי

העבודה היא תפלת ואחר כך מגמילות חסדים שלא יגמול חסד אפילו אל

רצונו רצין קונו באמת

והוא חפצן בלי ספק לולא שהגו הוא החומר שוגה

עצמו ונפשו לתת לתוך פיו לקייס נפשו בגופו והוא גמילות חסרים כמאמר

של עצמו

הלל הזקן בלכתי לסעוד שהיה הולך לגמול חסד עס נפשו ואמר כי ות נס

רצון הרוכב

זפתי על כן יכו בו להשיבו אל רצון נפשו כי הוא רצונו

(ד)

באמת

ועל ב הסוגים הבז׳ הדומה לסוס ומתגאה על הכל

ולא יחשיב

אנוש אמר אל תעי כשיל כאולתו שקס יתגאה נגדך כסוס אל תענהו על

חל נפשו לא

יגמול חסד איך יגמול

עמודים שהעולם עומד

לזולת נמצא

לאט לו עוקר שלשת

נס תורה ועבודה שהיא תפלה כמקום תמידין

פי אזלתו להתנקות גס אתה עליו ולדבר בו סרה פן תשוה לו גס אתה כי

וגמילות חסדיס

יצא קוטר מנוע הנאות לחשוב כי כמוהו כמוך חך אל תחשיבתו לענות אותו

בעיניו כי הלא אס יחמרו לו דבריס של טעס בהחילו לאמר שקל בדרך כו'

כ א הכנו בשבט בלבד ולח תענהו למען יאמר בלבו כי נקשב כבהמה בעיניך

חנס מהם כי לא ידברו נכונה כמוהו ווהו

שיכו בה ולא יענוה ואז יכנע (")

אך הסוג השני הדומה לחמור אשר

(טז) והן כל אלה פעלת לו עצלותו מפאת היו^ו חכם

יאמר כי נסרחתחכמתם והוא

חכם עצל בעיניו משבעת משיבי טעה

הס המשיבים לו דב״יס ■של טעם

לא מנאוה הוא עושה גס שצריך בשבט תכנו בצד מהלא תמיש מענות
אותו כאזלתז להמשיכו לפי דעתו בדברי טעס כמחג לקמור לחמר לו הלא

הנה הבאתי ראיה כי חס ראית היש חכס בעיניו ואיבד נפשי ובשח
שאפילולתת לתוך פיו לא ישתדל(ימית ברעב ובחוסר כל ־•

חשבה כי נתאמת החומר יש ממש ועל כן תמשך אחריהם ותתעצל ברצון
קזנך הבה על פי דרכך איעצך כי דעה חסית כי מלבד שלא וו דרך ?אושר

קעג (יו) כי יתיתריבבץאנשיסישע!ברבריכלאלוונאכלאחנ■
יד רק מהעבר ובוטח בעצם זישכטתלתלת כנלאת
הבלתי חפץ להתקומם רק מדבר דברים כלאחר יד הבלתי כראין לכאורה

אץ לך תאיה חומרית שלא תזיק לחימר כייתורי מאכל ומשגל ןדומיהס כי

לכוונה רעה והס כחצים ימות אמר שהראשון

גם סלח יועיל זה בלבד עד בשבט תכה את גוו גס ענה אוהו כאולתו על סי

לעצמו הוא מיצר יוקד מלבעלי הריב ולח יימר להם נל כך באומרם הרי

הקמתי

גס העילה על רוחך שטוב הזח לחומר נם זה לא יהיה

כי הלא

אינו כל כך רשה שאדרבה
מגלה

רב פנינים ביאור מעלי כו
שמבית הרכילות כמצטער אזמר אזי לי כמה אני מצטער
על משחכס וריבכס והלןאי לא הייתי שומע מה שנדבר עליך כי צר לי

מנ$ה דעתו שמתעבר על הריב ובנפשו ידבר ני הוא כמחזיק בפתי ידיו

בשני חזני הכלב חחד מפה ואחד מפה שיתעהד לינשך בכל אחד משתי ידיו
רחשו ימין ושמאל וישכנו ני קרובה אזנו שראשו

שהכלב חז יחרץ ויהפוך

קדהלישמט בחופן הוא מעותד לקבל רעה מכל צד או לפחות מצד אחד

בריב

נן המתעבר

קרוב

מאד

וכן

עליך

דנה

על

ישוב

רעת

שכנגדו

והנני

ומצטער

מתלהם

על

נמצאתי בדברי'

להיות

גשוךמכל אחד מבעלי הריב או לפחות

לא־לו  :י״ כמתלהלה הירח זקים חצים ומות :

מאחד נמצה כי החיש ההוא לח יתייחס

יטכן־אישרמה את־רעהו ואמרדקלא־מ^חק

רק למבקש רעת עצמו

וחומר

צר .לי עליך

כי לא יוכל

שמעתי

כי

הדבר והלזחי לא
כי רע עלי

האלה

המעשה וע״י אזמ הדבר כן משתקע
הלשון הרע עד חדרי בטן שאות בלנז
כל ח

הנה איש

צדיק האיש

מצטעהוא

על הדבר

מתם

אני :די כאפס עצים תככה־אש ובאיי נרגן'ישתק

הזה כי הלא

תשה כל כך בעיני

מ?ח  :כא פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים

!אילן לא שמע לא הגיד ומי יודע אשר

אך השר אינו
(יח)
בעלי הריב
מתעבדבעצס בריב רק כמתלהלה

לחרחר־ריב :כב דברערגן כמתלהמים והם ^יךדו

להשמט מנעלי הריב לומר לח לרעה
כוונתי זזה חינו

חדרי־בטן:

לריב כי אס

מלאת ובלתי מתחזק

מודה שצר לו וכלאחר יד מדבר דברי©

שפתים דלקים ולב־רע  :ני

רעים תפילו יהיה יורה זיקיסושביביס

מזיקים

ובלתי

המתכביס

*

כסף סיגים מצפה על—חרש

הס

וו שעושה כמצטער

ומדבר

כחול'

תאמן־־ בו כי שבע תועבות כלבו :ני רתכסה
שנאה במשאון תגלה ךן1קתו בקךהל :כי כךה

המדורה מה שאין כן איש מדנים שלא

כי-

יד והוא מורת חצים ומות (יט)
זכן יש אחר דומה לזה שנס שלק יצא לפועל רעתו היא כחצים ומות והוא
בחופן בלתי נרגש וכשהורגש עושה עצמו כמשחק

ואומר לו הלא משחק אני ולא בקשתי רק לצערך בדרך שחוק גס זה רע
ומר שירגיש רעתו כיולו חציס ומות ירה עליו עס שהרמחות לח יצא לפ;על
באזמרז כי המרמה בחוש

והס

ירדו

חדרי כטן

וכתחבולה

פי—יחנן קותיואל־

בלבבו ולח יעשה כמתלהלה ■י כלאחר

המרמה את חבירו

ספק שמגלה טפח ומכסת טפחיים
ונהפוך הוא וזהו דברי נרגןכמתלהמי'

אפי׳ באפס גחלי׳ והתחלת ריב יגדיל

ובברכו ישית מרמה ;

למריביס חצים ומות באומרם מי יתן
והיה בכנש ומהעבר מגלה שרעה

בשפתו ינבך שונא

הוא מעלי' מפני השלום מצדקתו ואין

לא יימר לז כמחפה הלזה ומתיחה כאוהב ועל

שהזרגש נעשה כמשחק כו' ווהז כן איש רמה כו' כן חצים

ומות כנזכר

שחת

יבעיר רק בהדרגה ובהיות כבר
גחלים (בג) ומה בין זה לאיש מדנים
המחרחר ריב בגלוי

הוא כי האיש

מדנים אינן עישה צפוי לרזע לבז ואפשר לא יקבלו ממנו כי רע עליהם
?מעשת אך זה מראה כסף מבחוץ עם שהוא סיגיס אך הלב הוא חרס אשר
הלב רע מצופה בו על כן יחשוב החח׳ כי גס לבבו הפנימי כסף ואין רעתו
רק היות כז סיגים זכאותו צפוי יצוד הלבנות וידליק ודאי לב השומע והס

קשי ס מרוע הלב הפנימי כי האדם יראה הצפוי ולא הפנימי
?שפתים המצפים הס הדולקים בעצם והלב חינו רק רע

נמצא כי

אך אינו דולק

אותו ואחר כך אמר לן הלח משחק אני וביטל רמאותו חל יאמר הנה אס

כשפתי׳ זזתז שפתים דולקים ולב רע♦ ב (ך) אויחמרבחפסעצי׳זכו
ובחין נרגן ישתוק מדון שתנרגן עצמו כעניס לאש (כא) והביטה וראה

היה חפץ להרע לי למה חור ואמר הלא משחק אני ולבטלו אך הוא כי טוב

ועצים לחש כי כאשר

הוא אשר רמה זכו'

:

ב או

<חמר כי חין לחדס לבעזח באשר רמה

לנו עמי ואוכל לבטוח בו תמיד אמר כי אין זה דומה אלא למתלהלה היורה
וכו' זהוח כי החפץ לירות חצים ומות

וכדי שיבטחו בז לא ישמרו עצמס

ממנו עושת עצמו כממלהלה ובלתי חפץ להרע רק יורה זיקים המתכנים
מיד ובלתי מזיקים כמשחק עמן ואגבן חצים ומות כשיבטחו מלהשמר

רעתו

כי עס שירחה הנרגן שהוא פחס לגחלים

הפחם הניתן על הגחלי׳לתבעיר האם חת עצמן הוא מכלה גס הוא כגחלי׳
וכן העצים חשר על החש כן הנרגן בחרחרז תריב מבעיר ומכלה את

עצמו גס הזח לגודל העון בכללהמריביס כמדעמענשזואףעלפיכן
אס הושרש הנרגן להיות חיש מדנים

לא יחדל מעשות מלאכתו זאת וזהי

פחס כז׳ לומר גט שהנרגן הנזכר הוא פחם לגחלים ועצים לאש אס הושרש

באומרם זיקים המה ומשחק הוא כן כמשל הזה הוא איש רמה את רעהו
וכו׳ כי אין כוונתו רק להבטיח חת רעהו בקלות כדי לרמותו בחמורות

כדבר עד גדר יקרא איש מדניס עס כל זה עודנו מחזיק ומיטפל לחרחר

לס§ר

גס שיראה

1יפול בשחת רשתו ולא יוכל קום :

(ך)

קעד

בא

בגנות הנרגן המוליך ומביא מזה לוה דברים קשים ותנה יש מדון ויש ריב
ויש חיש מדינים מחרחר ריב ויש נרגן והוא כי ריב יקרא בהתחלה ומדון
אחרהתעצעס בריב וחיש מדנים הוא המחרחר את הריב הקטון
ועושה חותו גדול בעצס ובגלוי ונרגן הוא המוליך ומביא כלאחד יד כאשר

ריב ולא ימיש וזהו ואיש מדיפים לחרחר ריב :

ג

או

פחס לגחלים ועצים לחש הס הכנות להבעיר האש בין המריביס שיראה

ביניהם דברים קשים ורעים שמאליהס יריבו על ידי פחס ועציס שביניהם
לא יאמר הנרגן מת לי עוד לחרחר ריב אס מעצמם יש להס אם ועצים

הרבה אך עם כל זה איש מדנים עודנו עומד לחרחר ריב וזהו פחס ט

יפרש ואמר הנה כאשר באפס עצים תכבה

חם מאליה

כן באין נרגן

<אף על פי כ /איש מדנים לחרחר ריב והוא ששמח כל כך במלאכתו

ישתוק מדון אף אחר התעצמס שתקרא מדון

(כא)

חך אגיד לך

מה נדלה רעת הנרגן על איש מדנים והיא כי הנה כמטיל פחם לגחלים

כי הבת דברי נרגן יהיו כמתלהמים שידבר
(כב)
ובחרקלן ריב
כמצטער על מריבות ואדרב׳והס דברי׳ריגוני יערכו לו וישמח בהם כל כך

וכמטיל עצים לאש

עד כי ירדו עד חדרי בטנו כי עד שסיקבל הבאת עריכותו שחין לבו כברו

גדולה כן הוא איש מדינים לחרחר ריב כי הלח יתחכם לעשות רע והוא כי

בעלמא חס ישליכו שם עצים

וחושב להסתיר מהמריביס שמראה תומה ובתוכו יטמא למען יחזיקוהו
והעולה על רוחן להסתיר דבר היו לא יהיה כי
(כג)
לאוהב

לא יבעירו כי קשים הס לאחוז בהם אור הגחלי׳ וגס הגחלים עצמם לבדם

הלא ברית כרוחה לשפתיו לגלית רעתו כי לא יבצר מניב שפתיו

אפשר שיכבו אך מה יעשה החפץ להבעיר את הבערה בעצם יביא תחלה

מדבר דבר חגלה רעת לבבו כי הלא ידמה לכסף סיגים מציפה על חרש

על האש

כי למה שהכסף בלתי מתדכק ומתערב בחרש וגם הוחכסףסיגיסבלתי

שיבעיר

ויעשה אש גדולת ממציאות

כאשר הגחלים שאינן אש דולקת רק גחלים

על הגחלים

פחם עד יעשה חש גדולה

הנעשה מהפחס

גחלים

ואחר כך יביא עצים

על הגחלים ויבעירן עד בלי די ויתמיד

כן יעשה איש

מדנים בהיות הריב קטן כגחלים בעלמא לא יביא לשון הרע עצום כעצים
כי יאמרן שעדין לא הגיע הריב אל
כי יאמר הלא לא יקבלו

גדר זה שידבר רעהו דברים קשים כאלת ולא יאמנו דבריו וחולי אדרבה
יכירו כי לבבו להרע ויתבטל הריב לכן מה יעשה

יטיל פחם הקל לתפוס

הגחלים בו הוא לשון הרע קל מעט ויאמינו לו ותעשה חש מהגחליס ואחר

הבעירו

הגחלים והאש ויגדל הריב בין האנשים אשר להם הריב אז יניא

עצים 8נל האש הם דברים קשים להגדיל המדורה כי חז גס שהם עניינים
וריס ולשון הרע עצום צח יחדלו מהחמין כי בערה בס אש המחלוקת
ויבער ויתמיד כאש עצים העושה שלהנת ומתמיד

(כב)

ואמר

כי על כלוה הנרגן העושה הרעה בהצנעוכמתלהלה קשה הימנו כי
הלא איש מדנים מגלה לבו ומטיל פחם לשונו הרע לעיני הכל ונרגש
כמטיל

פחס לגחלים ועצים לאש

ולא ידאג האיש

על השונא שמגלה

שנאתו או עושה רעה שמגלה רעתו כאשר על הנרגן שעושה הרעה
ומרח' עצמו כמצטער על הדבר ובלתי מכוין להרע קשה מהכל וזהו דברי
נרגן כמההלמיס וכן׳ כלומר מי יחן והיה הנרגן כאיש מדנים שמחרתר
הריב כאופן נגלה כמשליך פחס לגחלים ועצים לאש אך דבריו הס
כמתלהמים שהם כמקהלמיס ומצטערים כמקבל מהלומוח מדאג מהדני

מתקשר בעצם מניה

זביה על כן לא יבצר ממנו סדקים ובקיעים יבהם

יראה החרש שבפנים כן שפתי נרגן קשרתם ככסף ס־גיס שמראים כסף
והוא סיגיס שאין ספק יבקעו מתוכן דברים שכהן יראה לבבו הרע
כתגלית החרש בבקיעי הכסף סיגיס י והו כסף זכו׳ שפתים דולקים בדברו
באופן ידליק כמתלהס אותה השפתיס ידמו לסיגים מצפיס הלב רע שלא

יבצר מראית ברעת הלב מתיך הסיגים כאמור (כד)

זה שאחר הגלות

לבו מתוך דבריו ונמצא כגנב

לחפות ולשיס טלאי

על גבי טלאי

וזה דרכו של איש

במחתרת מה יעשה ישוב

על הסדקים ובקעים

שבתם נגלתה

שנאתו לבל יראה כשונא כי אס שמחהבה ידבר וזהו בשפתיו יבכר שווא
שחוזר ומתנכר ,בשפתיו מהיות שונא ולהראות כי לא שוכח הוא ולא כן לבז

כ״א ובקרבו ישית מרמה ואשר ייטיב חמרי! אין זה כי אס מן השפה ולחוץ
(כה) לכן איש כזה כי יחנן קולו ויהיו דבריו כמתלהמים אל תאמן בו כז׳
אך תכסה שנאה מאתך שלא תגלה לו שתשנאהו במשאך ומחנך
(כו)

עמו וזהו במשאו ן למען יחשוב שאינך מבין רעתו ורמאזתו אשר שת בקרבו

ובזה לא ימשך ממך ויהיה הולך ומתגלה יעחי יוסיוס אי לאס לך תדרוש
ותחקור בדבותיו עד חגלה רעהו ברבים בראיות ומופתים שלא יוכל
להכחיש זיתפש כגנב במחתרת כי מצוה לפרסם הרשעים כאלה ♦
(כו)

ושמא תאמר אןלי לא תגלה רעתו

(מה נצע בכסותו שנאה
לבל

רב פנינים כיאור מיסלי כו כן

סא

מאתו

נכרי המהללך המתנכ לך תמיד יותר מהז' ועתה מהללך גס הוא לא

יתנר׳ כי כורה שחת כה יפול ולא יבצר מהתרג׳ ומהשקלשל תדברי' שמיז! ך

יענו אחריו גס שפתיך בחזמרך כי אחר שאפילו הנכרי מהללני עתה יענו

לבל ישמר עד יפול ויתגלה אל תירא מזה כי הלא כרית כרוחה
דברי עצמו או על ידי זולתו יפול ויאחז במצודת רעתו

וחס אמת היה

הדבר חשר היה מוליך ומכיא מזה לוה ולא היה כורה שחת אשר לא היתה
רק גולל אכן

ככור

המתגלגל נרגל

אלא שהים הוא גולל אותה סוה לוה

או יאמר

שקר ישנא דכיו ופה חלק מדחף:
□ן א ^ך-תתהיל מוטמחך בילא־־חדע
מה;יךדץם :ב יהללך זך ולא־פיף
נכרי ואל־שפתיך * :ככד אכן ונטל החול וכעס
אויל ככד משניהם  :י ׳ אכזריות חמה ושטף אף

דכל שכן שהוא

תשוב

ד (כב)

תיצפאולישנא נישא "
דברי נרגן

דכרינרגן לכל

קען

(ג)

אמר

^חתבה יפל וגלל אבן אייו ת^וב :כיי לשון“־

אדם שמציאו ת האבן נגף היה כעולם
גם היא אליו

שפתי גס הס ולא חחסיר מכבודי כי אס נכרי ואל שפתיך י•
הנה שתי דנריס קשים לאדס מכל רבבות צרות
רעות הלא הס אחד כייכעוסעל

וכו' ראה נא

ישתוק מדון איכה

יעשה ידכר תחלה דבריו כמתהלמיס
זמצטעי־יס על צרת האחר

למען לא

ומי יעמד לפגי קנאה :י .י טובה תוכחת מגליה
מאהביה מסתרת :י נאמנים פצעי אורהב
וגעתרות

דכריו והוא מנוין
יחשדוהז ויאמנו
להפילו כראש המריב מרחה שמצטער
ודכריז ירדו עד חדרי ׳ -נטן על ידי

החילו כמצטער (כג) ובראותו כי
כוכיו הס ככסף סיגי׳מצופה על חרש
שנעשה גקיעיס וסדקים וכלתימתדכקאלהחרש כן יוכר מתוך דכריו

ני אין לשקרו רגלי׳ כי יתגלה כדלעיל וזהו כסף כו׳כן יתגלה חרש רוע לנו

איששלס

אזיל חסר דעת

באומרו יהלמני

כי נוחס יסתר ממנו

אך כעס אויל מר

צדיק ואני אחריש
ב

ממות

אחת אמר

וצא קנחה

הנה

תמים

יהיו

כמאמרם ז״ל

הקנאה

אלף מיתות
שלמה

זיחרפהו

שתי
כי

יחדו לא

אלה

שישב

הן אמת

סוגי צרות אחד רבת האיכות שנית
צרות רבות קטנות תכופות וזה חמר
כובד אבן הוח משל אל הצרה הגדולה

ככובד אבן

הבאה עליו בבת אחת
הנעמסת

על איש

אחת וגס

כבת

נטל החול הס צרות רב1ת כנטל החול
שהס צרות דקות תכופות עד אין תספר כאשר לא יוכל לספור גרגירי

נטל החול ויש יקוץ בדקות ותכופות מהגדולה כאחת כי זה קשה מכובד

כי רבה היא חך אלה רבו

אפי׳מתוך דבריו ע כ יירא סן יכא מי שעליו הוצי׳הדכה ויכויכנו וירחנפניו

אבן כי אחת היא בלבד גס

כי שקר כיזב על כן ככלל מה ששפתיו ד1לקי'מעתה(כד)תוא שאומבשפתיו
ינכר וכו׳לומר הלא ידעתי שאס תאמר אליו מה שאמרתי שדכר סרה הלא

נטל החול יותר מכובד אבן כי למה שיעמיסוה עליו בכת אחת לא יסבלה
וישליכנה מעליז אך החול אשר דקה היא (אפשר לחתה עליו מעט מעט

מהיות שונא ויאמר

יסבול יותר שיוכל איש להעמיס על רעהו כחצי ככר באמתחת אחד והולך

יכויכ וכיחש כך שלא יצא מפיו דנר רע ובשפתיו ינכר

דברים מראים שאדרכה אוהכך הוא כנפשו אך דע איפה כי זבקרבו ישית
מרמה (כה) לכן כי יכא וידכר אליך רכות וירכה אליך תחנונים הוא

ומוסיף באמתחתו אשר עליו מעט מעט

מספור ויש יסבול

עד יזתר מכובד אבן אך ב

סוגי צרות חלה בכף מאזנים וכעס אזיל בכף שנית מכריע את כלס זוהו

מן השפה ולחוץ הקול לכדו הוא טוב וזהו כי יחנן קולו חל תאמן כו וכזי

כבד כז'וכעס אזיל כבד משניהם

(בו) כי דעתו הוא שתתכסה שנאתו ממך במשחק אשר ישיאך ויפתך
וכסוף לא יכצר שירע לך גס כגלוי שתגלה רעתו כקהל (כז) לכן מה

כעס אזיל הכבד משתי אלה כי אס גס יסבול חיש אכזריות חימה ושטף
אף כמרע״ה שעמד מפני אכזריות חימה כמה דאת אמר {לולא משה בחירו

שעתיד לעשות לך אחר כך עשה לו אתה מעתה כי כורה שחת כה יפול

עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו וכן עמד בפני שטף אף שלא ישטוף מיד עד

(ר)

אמנס קנאה אין צריך לומר

וגולל אכן כזה שהיה גולל ועושה גרמא לרמוחך אליו תשוב מעתה וקום

אמר לפני הקדוש ברוך הוא קומה ה׳ בהפך כמ׳ש ז״ל שאמר משה רבינו

נקהל ותרע לו ותחרפהו כאשר עתיד לעשות לך ווה יורה כמתלהס על

עליו תשלום רבון העזלמיס עמוד אתה בח׳ ואני בא׳ ואמר להקב'ה יסלק

לטובתך והוא תכלית הרשע והסכסוך לחרחר ריכ ולכל

הוא יתברך האף והוא יעמוד ליני החימה נמצא כי לפני האף לא עמד

עצמו כמצטער ודבריו

לפניאצזריותי כי הקדוש ברוך הוא סילקו אך עמד בפני השטף שלא
ישטוף טרס יסלקנו הוא יתברך על ידי תפלת משה אמנס על החימה עמד

לחרחר ריב אדכאהו כשוט לשון כל יראה עוד פני אל העשה כן כי הלא

בעצם כנגד אכזריותה שהוא בזכותו עמד כנגדה עד השיבה וחף על פי

רעתךזמיעצך

ישתוק מדון ולשיאמנו דכריו עושה כתחלה

כמתלהמים

ושמא תאמי אס כן חיפה ככא לפני לשון שקר

(כח)

חך אס מי שנאמר לו יש לו פה חלק טוב הוא

כן לא עמד כנגד קנאה אשר קנא ביהושע כשניתן אליו הרבנות כמ״ש ז״ל

קרוב

על קשה כשאול קנאת שאמר אלף מיתות ולא קנאה אחת ואס כן מי יעמוד

לזה כי לשין שקר ישנא דכיוואס נראה שמראה שאינו שונא רק מקנל מה
שתדכאהז ואזמר זה נראה לי ואתה דע לך וכיוצא כזה והולך לו הזח שפה

לפניקנאה( ,ג) או יהיה הכל על משה שסבל כבד אבן ישראל שאמר

לשון שקר ישנא למדכאין

יעשה מדחה שידחה אותו לומר שאינו מאמין ולא ידכאהו

"

או

חלק אשר לו יעשה מדחה בחלקלקות ונקרנו ישים חרכו ושנאתו לכן

יאות לבל דכות אוחו רק יאמר שלא יאמין לדבר הזה ושגס הוא לא
יחשוב תועה על שוס בר ישראל כאשר

חשדו זוהו שסמך שלמה ואתר

חיכה אשא לבדי וכו' או כובד אבן של עוג שאמרו רבותינו ז״ל שהיה סובל
בידיו וגס נטל החול הקשת מזה שנטלטל על דבר המצרי שטמן בחול ונלהז

וסבל ולא הרע לו חחר כך כא1מ ולא הרעותי את א׳

דתן

מהסוסבל

דכרתי דופי על המרינות

ומה היה שהרע לקרח !1א שכעס אזיל הוא קרח היה כבד משניה׳( ר) וכן
בכל אלת סבל ולא שאל מות ואפילו בעגל שאמר מחני בא הית לשוןבקשת

ועל עושיהן והנה הן בחית באמת מחמת שנא׳ על כן איעצך תמנע שנאה

ובקנאת יהושע החליט לשאול מוח ללא אכזריות ידמה ושטף אף הקשה

בכל .מאמצי כחואס יבא לפניך איש ושק כפיו שמהלל ומשבח עצמו

מהכל כמפורש בקודם כל זה סבל ולא קנאת ת מיהושע

לשון שקר וכו׳ :

קעה

(כן)

הנה

ושאל את נפשו

שיפליא לעשות וידעת כי שקר מליו אל תדכאהו לחמר מי אתה הר הגדול

למות והקדים האבן לחול לומר הכבר כבד באחרונה בהדרגה כמדובר ?

ומי ביתך כישראל ותה יכולת עש! ת כי הלא בדכרי אמת תקנה שינא א׳

בגלוי הלח יתבייש ויקפיד ולא יקבל

□עז (ה) הנה

בי לשון שקר ישנא דכיו וגס לא תחניף אותו אך ופה חלק אס השומע יש

לו פה חלק להשיב לו בחלקות באופן לא יכעיס עליו יעשה מרחה יעשה לן
,

0

(א)

*10X7

דחיית :
לו אל תתהלל כו'והוא כי יש מתהלל על

העתיד שחומר כי יעשה מחר או מחרתו
גדולות ויש מתהלל על עבר או הווה יאמר לו על העתיד אל תתהלל

נעדיוסמחר כיגסשכדכרך כן הוא

שיש ספק בידך לעשות הבה לא

תדע מהילד יזס אולי יתחדש דבר ולא תוכל עשוהו (ב)

ואסהואעל

אשריוכיחוהו

ואדרבה יתפקר יותר המר כי חין זה רק

כשאינה

מתיך אהבת פנימית אך כשהיא מזהבה מסותר טובה היא כי הלבבית
כמראות וכאשר מלב המוכיח יצאו אמריו בלב המקבל יכנסו וירבה

להיטיב כי הכל הולך אחר כזונת לב המוכיח

(י)

תדע שכן היא שהלא

גדולה מזו נראה בעיננו שחס חשר הוא אוהב נחמן יכה ופצוע ליש חת בן
אוחלמיד
ויעשו

או זולתו למען ילך בדרך תמים הלא יהיו נאמניס פצעיו אלת

שליחותם שיתקבלו ויועילו

ונהפוך הוא באיש שונא

שאס ירבה

נשיקות ופיוסים לח יכנסו בלב מי שיח לו ואדרבה יהיו בעעין לנעקרות

העבר חו הווה אמור לו טוב לך יהללך זר ולה פיך שחינו כבודך תתהלל

ולכבדות כמשא עליו ואיך יהיו לנעחרו' הנשיקיח ויקבל ברצון הפצעיס אך

לא ישנחהו המשקר

אחר כוונת לב האומר או עושה כן לפי כזונת

חתה או נכרי הרחוק מהזר ואל שפתיך ובדחיה זו

הוי אומר

שהכל הולך

גס שהאומר זה אליו חושדו למשקר ואומר מה ילד יזם ולא אמר יהיה היום

המוכיח יעשה רושם כמקבל *

אפשר כיכאשר היום שנעשה בו מצוה או מצות קונ קדוש ואיכו כמ״ש כס׳

או שונא זה לך האז חס תראה שהם נאמניס שעושים רושס במקבל שעישי׳

הזוהר על !יקרנו ימי ישראל למות ומקדושת היום נמשך ונולד לו שפע

שליחות גזור חומר שהם נאמני׳פצעי אוהב ואס הס נעתרות וכבדות אצ״ל

או יאמר במת אדע אס המוכיח אוהב

גוונה כן ביום הנעשה עבירות נקנה כו טומאה ויולד היזם רעה זוהו

הצעיס כ׳א אפי׳נשיק החמור מעתה שתס נשיקות שונא שהכל הולך אחר

לב המוכיח כמדובר :ב (ה) או יאמר מקושר אל הכתובים הבאיסכי

או יאמר יהללך זר
מה ילד יוס מאשר מתעבר מטומאת העבירה "
כלומע אס תראה יהללך זר נס שלא יהללך הקרוב אליך כי אס זר אשר

הלא אין אומרים אלח דורשנז כי מי לא ידע שנפש שבעה תבוס נפת כז'

לא יאשד ע׳שתכן למען קירבתך אל תאמר אחר שיש עד זר אצלי שמעיד

ומה ענין דמי :ן צפור נודדת לאיש נודד ואומרו ששמן וקטור ישמח לב יץ

נס זד

ישמח ולא שמן ומת ייחס הקטורת חל השמן זאזמ זמתק רעהו משולל הכנה

עלי גס אני|אאחשוךפי^להללעצמ* כילאיחשדוני כי הלא

מהללני אנו* גס שיהללך וי עם כל וה 5לא פיך תענה גס היא ואפילו יהיה

מת

(1

עצת .נפש ועיין רעך ירע אבין זכו' זעלתכל שיראו

ט? א

1

ף

מתקשרים

בלתי

רב פנינים ביאור משלי כז
מתקשרים לא בלבד פסוק עס פסיק כי אס אכי' קצתו ג! קצתו כמעט אין
גס חחד מתקשר וכן הכתיבים שאחר הנז׳ קשים מאלה :

והנה

שמחים מחיך עצבות וכמאמרם ז״ל

לבא אל

נפש שנעה שהוא נפש הצדיק כעת צאתה מן העולם שאז מאשר מראים
לה מתן שכרה היא שכעת נאשר כתכנו מאמרם ז״ל על אומרו נפשם

הכיחורנזכיר מו״ל כביר החומרי׳ כי בהסתלק הצדיקי׳ חן העולם מראין
להם מחן שכרסטרס ימותו וישמחו לראות ואז נפשם שבעת והס ישנים

וזהו ותשחק ליום

גהרידחפרסמון יאמר כל הני לחבהו

נו'

ועם

שאין צריך לומר טובות העולם הזה כי אס

שבעה הלא חזי חבוס נפת

אחרון והראיה

לזה הביחו מה שהראו לר הנהו י״ג

שלאהבת הקיצור

שככר

גס לא יקיצו על אבדם

נפש שבתה תביס

נפת ונפש רעבה כל־מר מתוק :ח כצפור נודדת

ברג טוב אשר קראה כמו שאמר רני
אבהוכלהנילאבהווזהו חבוסנופת

ונעתרותנשיקותשונא:

ז

סך־קנה בן איש נודד ממקומו :ט שמן וקטךת

התיבות הילה מה ענין אומרו נפשם

ישמח־לב ומתק .רעהו מעצת~נפש  :י

שבעוהסישנימעט מזעיר מהמפור
אצלנו הלא הוח נתינת ניעה על

מהזהמראין לצדיק מחן

• * — - *------

—■ — —־ —

הנוטף דבש ותוכו שעוה המחדבקת
שהוח משל הל טוב העולם הזה החצוני

רעך •

כדבש אשר קוץ לנופת וטוב הדבקות

“* ־“ ~

העצמי

אידףטויב שכןקר1ב מאח רחוק :יא הכס כני

ס ־ליקז והוא כי הלא קנין העולם הבא
על ידי יגיעת שניהם הגיף והיפש נקנה והנה בצאת הנפש הלא ידאגו זה

וזה הנפש תדאג באומרה הלא זוזדין קלילין לחורחא רחיקא הכינותי ומי
יחן ואחיה יותר להכין צרה רבת מחד והגיף יאמר צר לי עלי כי הלח יחד
שניכו יגענו בעבודת קוננו ועתה הרוח תשיב אל החלהיס ואז ינוח לה
ואני אמותה הפעם וגס כי לח יבצר ויחייני הוא יתברך מערימות העפר

הלא בין כך ובין כך הנשמת היא העולה ואני כעניה ס ערה גילה וסורת
קחתי יוצע רמת ימכסני תולעת

עשות מצות

יותר בעילם הזה מאשר שבעה נפשם

מבואר חצלנז יפה בעתו ומקומו לנד

שכרן ט ־ס

שאומרים שיניחם ויעשו מצות וזהו

על כן ראה והתקין הוא יתברך תקנת

שניהם והוא בהראות בעת צאת הכפש מתן שכרן כי אז שניהם בעולם כי
עודנו בחיים תערב לנפש הטוב ההוחעד שתשמח ללכת ולא תקיץ על

הבא

של העולם

הדומה

לפנימיות הנופת היא השעיה בעלת

הדבקית נטבעה שנס בזה לא תחמוד

ושמח

מרוב השבע שמרח׳□ לה אך נפש רעבה היא נפש הרשע הרואה רעת?
בעת סיליקת כי ריקה היא מכל טוב אז בכו תבכה כמאמרם ז״ל באומרו
מי יתן יניחוהו יתקבל פת ייסוריה כי אז כל מר של העולם הזה וייסוריו

אז מתוק בעיניה כי טובים תיו חללי חרב ייסורי העולם הזה מחללי רעת
גהנס (ח) ושמא תאמר למת יעשה כת היא יתברך שיראה להם במותן

הטוב לצדיק וההפך לרשע אחר שלא יעשה כן עידס כחיים לזה אמר דע י
איפת בני כי כצפור נודדת מקנה כי צר לה מאד לעובי כי על כן קן צפור
ביה יקרא כד״א נס צ?ור מצאת בית כי בטבעה קובעת היא וקשת לצאת

מקנה כן איש נודד ממקומו של עולם הזה כאשר כתבנו יי לנפש ולחומר

אשר תמנע מתרבות יותר כי תהיה שבעה מרוב כל וכמאמר רבי חבתו
בראותו הטיב שהראו לו כל הכי לאבהו וזה אמ׳ נפשם שנעה וגס החימר

ומעשים טובים על אשר סגלה ולחומר על הפסדו (ט) לכן הוא יתברך

מחשר יושפע בו כח לס נול ראיית הרוחניות הרב ההוא בחברת הנפש

מראה להם באחד משתי פנים אז כרבי אבהז שהראה לי נהרין דאפרסמון

מהשאיחפשרלן לרחות טרם עת למות אם לא בחלום בהתפררהנפש

או במיני בשמי ג״ע ואז ישמחו לראות ותהיה נפשם שבעת כמאמר הכתוב

מהגוף כי אין זה אלא כמאמר ספר הזוהר שבעת למות כתוסף באדם
שפע לראות דברים עליונים בגוף ונפש ושזה מאמר הכתוב תוסף רוחם

וקטורת ישמח לב שתם השתי סוגים שמן

יגועק על כן מפאת השפע

המושג לגופי הצדיקים בעת סילוקן ישחר

בגופן חיוניות רוחכי עד גדר שנס אחר צאת נפשו כי מת לא יהיה הנוף
רק כישן שעוד חיוניות בו ועל כן הצדיקים נקראים ישיני עפר ולא ישובו

יקשת פרידתם מן העולם הזה כסלוקס • לנפש על המנעה מעשית מצית

ותשחק ליום אחרון וזהו שמן

אפרסמון שהוא רמו אל אושר העולם הבא
בשמי ג״ע ישמחו לב

בעצם כי משם

כנודע ליודעי

חן וקטורת

ותהיה נפשם שבעה וזהו ישמח לב שנו מושב הנפש

תתפשט לכל הגוף ומתק רעהו של הלב הזה הוא החומר

שגס ימתק ויערב לו אז כמו שכתבנו שזהו אומרם והס ישנים מהיכן נמשך

לעפרן עד שעה אחת קודם תחיית המתים כמאמר רבי אחאי בר יאשיה

מחיקות זה לחימר הנפסד במהותו אלא מעצת נפש אשר תמיד תייעץ

דבר שמועה מפין בעולם הזה

וזאת עצתה לחומר רעך ורע אביך קנך הוא היצר

וזה עכין

התלמיד

חכם שחומרי

את החומר

(י)

סשפתוחיו דובבות בקבר כמבואר אצלנו יפה וזה אמר והס ישנים כלומר

הטוב כי קדוש הוא ודבק בו יתברך אל תעזוב ושמא תאמר אתה התומר
העכור המתדמה חל היצר הרע כאח לו הלא ניוס אדי כי אראה כי צר

כמאמרם ז״ל בב״ר על ותשחק ליום אחרון 'אך לח כן הרשעים רק ימיתו

לי וייסורין

מתוך בכיה או עצבות שיראו רעתם ויבכו באומרם מי יתן ונשאר פה
ונתקן מעשינו ונקבל ייסורין על אשמותינו ואינו שזה למו ונבא אל העניו

באורחותיו וייטב לי כי כל

ולא מתים כעצם וזה עכין

והוא כי הלא זה השער לשטן

הצדיק שמת מתוך שחוק שישמח לראות

לבא בו לפתות את האדם באמור אליו כל

תיו ס מת בצע כי תתס דרכיך וטובה לא הראה כי כל טוב הצדיק בהקפה

באין עלי בעבוד

אתה אלכה לי אל היצר הרע אחי ואלכה

עושת רע טוב לו בעילם תזה אל תעשה כן כי

אל הבא ביום אידך כי טיב לך שכן קרוב הוא ?יצר הטוב

חס בית אחיך

מאח רחוק ונקרא שכן אשי* אינו רה כשכן שכאלגיר ר,צלך אחר י״ג שנה
מאח הדומה לך ונולד בהולדך כי לפתח חטאה רובץ טוב לך השכן למה

וכחשר יענה עצמו לעבוד את ה כן ירבה וכן יפרוץ כל חלי וכל מכה כי

שהוא קרוב אליך ומבקש תועלחך מאח רחוק ומבקש רעהו ועצה הנפש

כי בעמל אנוש אינמו ולא

הזאת הלא היא כי לא יבצר במזימות זו יחשוב חיש להרע או להיטיב יהפוך

שלא ימצא שכרה בצדה ני מי עשק את עמיתו שלא נהנה

יד מזמתו לדבר הזה והיא עצת נפשו המתהפכת בו ותשיב אמריה לו ועל
כן אמר שלמה למה תייחל בני עד עה קצך ולא חשוב מעתה וייטיב לך

<^ין לך צדיק שאין לו ייסורין ונהפוך ברשעים
*עשה עולה

מהעושק אשר עשק ומי טימא את נפשו נזמה שלא נהנה וההיקש בשאר
כי הלא השטן פורע לאלתר ובגלוי מה שאין כן בו יתברך כי תוכחתו

ולנפשך כמדובר :

מגילה ושכרן בל יראת ובל ימצא בעילם הזה אמר שלמה אל ישיאך יצרך

מאמרם ז״ל בפר״א כי אחר סילוק רשב״ל והיה

בדבר הזה כי הלא טובה הוכחת מגולה היא תוכחת הצדיק שהיא מאהבת

בהיותו בראשיתו מלסטס את הבריות היו רוהיס אוהו מגיתנס וצעקו אל

ואל השית לב אל
מסותרת באמת כי את אשר יאהב ה יוכיח (ו)
כשיקית היצר הרע המראה לך אהבה מגולה באזמרו כי באמן הוא ופורע

ה ואמרו משוא פנים יש בדבר הלא רשב״ל היה מלסטס

.לאלתר כי

הלא פקח עיניך וראה כי נאמנים פצעי אוהב והוא כי אשר

הוא אוהב את ה ופצעי ייסוריו מאהבה הלא נראה בעיננו כי נאמנים
המה בשליחותם ששלחס ה על הצדיק להגן על הדור ולהרבות להיטיב
והוא כאשר מצאנו ראינו ברבינו הקדוש ע ה שכאשר נתבשר רבי חייא
עליו השלים שנתרפא רבו מחליו בכת ויאמר ווי לכו עוברות של ארץ

ג

בני כו'לבא אל הענין נזכירה ענין

חכם

בגן עדן אשר היו חכיריו
עמנו והוא בגן

עין ותם בגתנס השיב הוא יתברך ואמר זה שב בתשובה ואהס לא שבתם
עוד ידענו מרבותינו ז״ל כי כל איש יש לו בגד יעטה כגן עדן הנעשה
ממצית ה' אשר יעשה והוא הנקרא בלשון רבותינו ז״ל חלוקא דרבנן ואמרו

בספר הזוהר שאס יחטא האיש ההוח לא ילבישוהו בגדי מצותיו רק בגדים
צזאיס מחלאת טומאתו בו וידינזהזבו בגהנסעוד ידענו מרבותינו ז״ל כי
כל אחד מישראל יש לו

חלק כגן עדן

וחלק בגתנס זכה ניטל חלקו וכו*

*שראלחשכלימי חליו לא הפילה אשת ולא היתת עצירת גשמים וההיקש

ונכא חל הענין אמר שלמה

ביתר צדיקים סובלי ייסורי אהבה שתגלה ותראה תועלת הדור כי הלא

ולשאת עול ייסורין כעולם הזה מלכת אתר נשיקית שונא הוא היצר הרע

סבלם ווה אמר הנה נאמנים פצעי אוהב

ושמא תאמר מה יסכון לי אס אשיב אליך אחר אשד הוטמאה נפשי בדרכי

■יזולייס הוא ישא ומכאובם הוא
שהלא נראה כי נאמנים
שליחותם ותועלתם

לשולחם הס פצעים של אוהב כי יתגלה הצלחת

כי נאמנים המת לתשכיל להיטיב ואס כן איפת מזה

תדע כי ונעחרות וכבדות בלי תועלה הס נשיקות שונא הוא היצר הרע

סמראה לך דבקות ואהבת באומרו כי יפרע לאלתר כי מפצעי אוהב תגלה
ותראה לך מהן שכרן של צדיקים ונהפוך ברשעים

עוד אביא לך

(ז)

ראיה מעת למות כי הלא הצדיקים מתים מתוך שחוק ושמחה כמאמרם

רל כב״ר על וימת אברהם זקן ושבע
שמראים להם מחן

שהצדיקים מהים

מחוך שמחת

היצר הרע

הלח הנדתי לך הדס מה טוב לכת כתורת ה

ואולי כמקרה

העוכר

רצון

מלך כשר

ודס

פעמים

רבות יהרני כי גס כי ישוב לעשות רצון המלך ההוא לא יעלה האיש

ההוא על רצון המלך ולא ישמח כראותו

יתעצב אל לבו

כי יזכור את אשר עשה לוכתחלהומהגס

קטיניריס האומרים אל המלך משא
הוא אשר עשה

אותו עושה טוב כעת ואדרבה

הרע בעיניך

בהיות עליו

פנים אהה נושא לאיש הזה הלא ןה

זה כמה כי הלא

יתאמץ לב המלך עליו

שכרם כרבי אבהו ושלשת חכמים שאמר כל אחד שני

זישפטהו משפט מוח כן ירא אני כי אחר שהרביתי לפשוע אס אשוב לא
תשמח כי כוכרך אשר פעלתי עולה ומה גס אס יקומו וידברו כך אשר

וההפך ברשעים

הזה והלא יבוקר

פסוקים כד דמכין זו״ש

הכתוב ותשחק

ליום אחרון

ראוני כהעותי לאמר

משא הניס אתה נושא לחוטא

סנקסי
*

רב פנינים ביאור משלי
פנקסי וחתעור' עלי מדק

הדין על כן אמר שלמה בחח קדשו כאלו הוא

יתברך אומי חכם כני כלומר אחר חשר פשעת בי ונסרחה חכמתך כי חין
אדם חוטא אלא ח"כ נכנס נו רוח שטות חזור והתחכם ישיב הלי זחל יעלה

סב

מ

דלף טורד וכו' ואשת מדינים וכו' " היא אש? ורה

ההוא כלומר ומי פתי יגש אליה (טז) ושמא תחמר ונמת סדע כיחשת
מדי*ט היא ורעה בלבבה והלח שלום בפיה תדבר הלק בעיניך תביט כי
והוא כי תנה הבא

נופניה צפן חח

על רוחך שחתעצב חל לבי בראותך בהזכיר מעשיך הראשיניס כי קדרכה
ושמאלני וגס כי יקום חסר עבר
העבירות עמך ויחרף חלילה נחמיר

חברי רשכ״ל לה׳ הנה השיבה
דבר (יב) זחומ

חורפי

המתרגשת לו בעונותיו ונסקר ממנה
נשינו אל ה׳ כך פקחים וחין לב לשוב

ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר :

הלא יחש ב הפתי התזת כי לההבת?
חזהו תסתיר רעתו והלא ידמה לצופן

יב ערום׳ ראה

וחם עונשו של זה אינו אלא על שלא

עיחה חו אומר הוא

יתברך לבעל

חשוכה הזה קח בגדו של חורפי הלוה

״י דלף בורד ביום סגריר ואשת מדונים נשאוה:
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עבירה במקום צפון הוא כצופןרוח

כברזל יחך ואיש ;חד פני;ךעהו  :יח נצר תאנה

שהיח בעצמה תעש? הברה ותפרסם
הדבר כי הלא אז עולה ומקטרגת

טז צפניה צפן־רוחושסךמינו ;קרא :

" .

לזה ולא השיב חת הז לת וחס כח טומחתו חלושה מתייחסת לכפריה נקבה

ולא לזר וכר באופן שחנו מפסיד לגמרי בגדו אך הוא כממ שכןביד
הנכריה עד ישוב לפחות אחר התגלגלו הנה בעד הנכרית ההיאחבלהו

הוא לא תפסיד אהה *

לא בלבד תשוב את ה בתשובת כי חס גס השיב חס רעך עמך כי גס חס
ראית ערום וחכם ראה רעה הנעשית בארץ ונסתר ולא מיחה ועל ידיכן

פתאים עברו ונענשו להעדר מוחה עי שבידו למחות

חל הפרוש

גס אתה באומרך איני כדאי כערוס ההוא גדול הדור ורחוי למחוק ומה נס
אס נס אני הייתי רשע כחכירי אלת ושכחי ולא יחשיבו דברי אל תחוש
כי אס קח בגדו של ערום הוא חלוקא דרכק חשר לו

י לפגים

(יו)

בגרונו

שעור הכתובים ער ס ונו'

(יג)

זמש־ייע במורם ומפרסמת שם מעשיה
בסחר יעל ידי כן גס בארץ יתפרסם
על ירי כחית עליונים כנודע מרז״ל

על פסיק יגלו שמיס עינו וארץ מתקוממ'לו ויתפרסם בארץ ולא תדע איך
<
► נתגלה וכן המרו רז״ל כמדרש חזית שהשטן עצמו הוא מפרסם העון ושמא
תהמר ומה יעשה איש וחין מי שיגלה אזנו בבואה לפרות כי לח טיב הדבק
י
בעצתה * כי הלא ושמן ימינו הוח היצר הטוב כי לב חכס לימינו הלק יקרא

חתה ויהח ממושכן בידך כאשר אתה תתקן אשר עוותו וחס יש ב לתקן

או

יי

י* במיסהפמם

יאכל פריה ושמר אדמויבכד :

הוא חלקו כגן עדן הוא כגד מצוקי!

(יב)

בו כקשר כא

הלא

יעשה

הברה

והרעשתי שהחרשיס ישמעו כן צופני?
הרע לעבוד
אח טומאת היצר

חלוקח דרבנן כי אתה תשוב קתקן
השר עותוותכנס כמקימוכיהלח הואערבזר כי כל ישרהל ערבים זה

ד

והוא כי כקשר נושב הרוח
רוח
ונכנס במקום צפקשאיןלז מוצח׳לצאת

ערב זך ובעד נכריה וקבלהו :יי מברך רערהו•
כקול גדרר־יי בנקר השבים קללרה תחשב לו :

ככס עברו ונענשו והיא תשובתו
יתברך ממש לחבירי רשב״ל (יג)

עמה במקום צפון

ונסקר לעבור

עבי־ה בסתר שהוא כבח חקה עמה

אלי משוא פני□ יש בדבר כאשר אמרו
אליו ערום רעת

המנתה נשתוה לרלף

כי הלא הוא ערב

זר ועליו היה מוטל למחות כי הלא הכנס כמקומו ותתקן אתת זכעד
נכריה היא כח הטומאה שתיתלה לחכזל כגדו על שלא מיחה עד יתקן
חבלהו אתת וזכה כו מה שאין כן אס לא היה נתקן הדכר גס על ידך שלא
תמוש מהחזיק כו הנכריה כי אשר לח הזהיר רשע את נפשו יכקשי ממט
ותתמשכן כגדז עד הקנו כנודע (יר) וחל תחוש כי תיכיח את רעך שהיו
פועלי און אקך ושבת עד ה' ועזבתם כרשעתס כי אולי יעיזו פנים נגדך
לאמר לך הסכלת עשו כי נפרדת מחכרחינו זאכדת טוכת הרכה כעולם

ויאמר לבא לידבק אל הטומאה ברזל בברזל וכי'לומר

חי לך בן אדם צר לי עליך כי דעת אסרת באשר בחרת ני אחרי מי יצאת
להתחבר בו במי שברזל בברזל נוח להתקשר ולהתחבר יחד מחשר תוכל
אתה

להתחבר בו כי הלח חתיכת ברזל

הקשה עד מאד בחתיכת ברזל

כמוהו הנה אפשר יהיו להאדים חיבור עצמיי על ידי הלוטש השם שכיה©
באש ומכה בס
בלבו

אשר חננו ה דעת

עד יעשו גוף אחד בעצם ואיש הנלבב

היתק יהיה כל עצמות האיש יחד עם

בעצם שהוא אשר אתה

קחהבהו בלבך מבית ומחוץ

וברוח יברח איש מחיבור

ובקרבו ישים ארבו הלא אין זה חכור
דעה לא חפר " כלומר

פני רעהו ולא עס רעהו

והוא למיס בלבד
כזה א©

וכן הוא ממש חשר תתחבר אל היצר הרע כי הוא

יפתך בשפת ידלקו ת ואתה תתפתה כי תחשינהו כרע כאח בעצס והוא
(יח)
לפנים בלבד ובקרבו ישיס ארבו כי יורד ומשטין ועולת ומקטרג
ושמא תאמר כי הוא פורע לאלתר

והוא יתברך היו©

והנאתו קרובה

לעשותם ומחר לקבל שכרם היה אתה מול האלתיסנוצר

הוה שלא ימיש מהיות תמיד נוצר התאנה

תאנתו כשומר

כן גס אתה לא תמוש מתוך

הזה וזה חסדך את רעך למה עזבתנו והלא יכורך פלו' שהיה מחג״נו ולא

אוהל תורתו יתברך ויאכילך פירזת בעילם הזה כי היא הגדולה מהדברים

נפרד מחתנו ועודנו רענן באופן שבמקום שובו אלי כהפך  4להשיבני אליו
ולמת אמרת אהיה אני מהמוכיחיס במקום שחין אנשים כי אתה תדע לך

שאדם

כי אתה

כי הזהרת רשע ובמקום שהיה לו

להחזיק לך טובת ולשוב על

ידך אדרבה מריס קול ומברך רעהו רשע כמותו בקול גדול

כלומר חתה

אוכל פירזתיהן בעילם הזה יזהו נוצר תאנה יאכלפריה

ושמא

תאמר הרבה עשו כן ולח הצליחו בעילם הוה והיה אצלנו מ״ש ז״ל שאמרה
תורה לפני הקדיש ברוך הוא כלושר כתבנו למעלת

כתיבגשמאלה עושר

וכבוד למה כני עניים בעולם הזה והשיב הקב״ת להנחיל אוהבי יש וביארנו

אומר אלי אשיב כחשר שבת חסה והלח יבורך פלו׳ אשר לא נפרד ממני
כמיך כי טוב הו א ממך ואין זה מברך אלא מנחץ את ה׳חלילה ואומר לרשע

שפירושו שאומר הוא יתברך שמאהבתו אח תופשי התורה ההוח עזשה
לו מתפיחת קרן קייס לעולם הבא וזהו להנחיל אוהבי מה שהוא יש ולא

בי טוב מהצדיק הלז ותבזהו בפניו איעצך אל תענהו ולא תעשה לו מחומה
רק השכם עליהם לב״ה והוא יתברך יפילם והיא עצת רבהןנאלמר

להאכילו פה מה שחינו יש

עוקבח עלגניבא זחביריו וזהו בבקר השכם אתה לפני קונך וקללה תחשב
לן הברכה ההיא כי הוא יתברך יפילהו לפניך כמאמר רב הונא השכם
(טו) דלף וכו'הלא
והערב עליהס לב"ה והוא יפילם חללים  :ה

ואס כן אשרי

כי כל

טובות העולם הזה

המחכה הל כל הכביד ההוא ולח יקוץ

לאין והכל דומי׳

זזת יאמר פה הנה

נוצר תאנה יאכל פריה בעולם הוה וקס לא יאכילוהו יחכה לאדוניו כי

ושומר אדוניו ית ומקו' לו כד"א שמר את הדבר יכובד כע״ה
מהפיריח קרן קייס

(יט)

ואשר

כי יעשו לו

לך וחים יחד פני רעהו הנני

כתבתי לך אס תראה שהצדיקים יצר להס בעולם הזה וההפך ברשעים אל

מפרש לך הנמשל והוא כמיס תפניס כי׳ והיה כי ב לבבית יש לאדסיצה״ע

זרעך ורע אביך קנך אל

חל האלהיס השר נחני ויצה״ר והזח מתייחס אל האדם

תמנע משוב עד ה כי נאמניס פצעי אוהב וכן׳

תעזוב רק חכם

מי ושוב עד ה ושמח ליי וגס תשיב את הזולת כתזמרו

קח בגדו וכו׳ ואולי תאמר מה תודיעני ולא אדע מרעתם ומעצמי הפרוש
כי הלא הביטה וראה

כמה סמיוח

עיני עוברי עבירה

איכה נסתמו

עיניהם ולבס כי הלא ילכו אחר עצית הנכריה היא טומאת כח היצר הרע
הנמשל לאשת ונינים המסיתה את האדם כמפורש למעלה ברחש השפר
על זהבה חשה לקראתו וכו'והבה שלוסכפיה הדבר וכקרבה חשיס הרבה
כמדובר שס ואשת מדינים תקרא באמת והבה היא לאדם כדלף טורד ביום
סג־יי ומעיכן ומטר סוחף והענין
טיף טיף להדי סיף טיף

כי כאשר כהיום הדלף

תכה באיש

עד שעורד את האיש מכיסו ויצא לחוץ וינוח

מהדלף ואז כמקום מנוחת ימצא חסך ענן ומטר גשם מטרות עוו סוחף
עליו בכל עוז גכוחת גשמים בר גרס לו רעה זז הניחו את ביתו מפני
הדלף כן אשת מדינים היא אשת זרה להסיח ולפתות שתמיד על איש

הטוף מלחה כדלף עד שטזרד אותו מביתו שמוציאו מבית עולמו החמתי
הנקרא בית כמה דאת חמר חכמות בכתה ביתה שהוא על גן עדן אי ע*ה
שיש לכל אדס שם בית ומדור לפי כבודו ודלף היצר הרע מוציאו ומגרשו
ממכה ובצאתו מהנית ימצא חשך סגריר ומטר גשם עטרזס גהנס עליו וזהו

והוא מתייחס

זחומרו ויקרא לב האדם בייחוד

וחמר כמיס הפנים

שקראה בס צורת

מיך והיא צורה כוזבת שאין בפנימיותם דבר רק הראות כוזב ובהעביר
פניך מכנגדן אפי׳ הצורה הינכהזאס תבחר ליכנס כמיס המראיס קירוב

כאילו צורתך חקוקה בקרבם הלא תחנק בס כן כמשל הזה הוא לב האדם
הוא היצה״ר כאמור לאדס שכוזב ועוכר ומחכיק חוקך אס קעבול״בו .
יאמר כמיס כז׳ שמא תאמר כי מה תעשה ועינא ^בא סרסורי
ו או

דעבירה ומי יוכל לתמלט מתס גס זה לא יהיה כי על הלב אתה

הוא העושה ולא הוא כי הלא כמיס

הפני'כו׳ והוא כי כאשר בהיות כלי

מלא מיס לפני איש חס לא יאהיל בפניו ויסתכל

על פני תמים לא יראה

צורת פניי בהס כנראה בחוש שהעומד בצד המיס ורואה אוקס לא יראה
בה פניו רק כאשר יאהיל על פני המיס ירחה שס צורת פניו נחלק המיס

שהוא לעומת פניו ממש כן הזח לב האדם לאדם שאם האדסלאיחשיכס
לשיס פניו לעמוד

ולהסתכל לעומתו בעצם לא

לעמוד ולהמשיכו אחריו וזהו
לפנים שלא יצטיירו

יעמוד גס

הואנגדן

כמיס הפנים הס חלק העומדים נגד הפ

הפנים רק בחלק שכנגד הפנים כן לבהאים לאדם

שלא יחמוד ולא יתפעל כי חס בשיס
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פניו האדם בעצס לעומתו להרהר

2

ולהמשך

רב פנינים ביאור מ^לי כן
ולהמשך אחריו נמצא שתאים עצמו גלמא במקז (כ)

וגס העין לא יו־ק

נפש שבעה שישלו פת בסלי לפחות להשיב נפש הלא

לך לש־ס כל משין עזרך עליו כי הלא חדרנה בעיניי יראה דברים מספיקים

להשכיל להטיב ולא תמשך רק חחרי רחזתו

לשלוח יד בנזילות לאכול ממתקים אמנם ונפש רעיה כל חר לפי האמת

דבר המחטיא והוא כי הלא

נגזל וחמס הוא מתיק למלא נפשו כי ירעב (ח) ימה גס כי יצטרך להיות

ש^ל והנדון לח תשבענה מלקבל אנשים ואע״פ כן ועיני האדם הרואות

ימותו אנשי׳ רבים וילכו לשאול זתנדזן

.

,

ולא

אנחנו בל יקרנו כהס הנה פגם העין
רואה מה שהחי יתן חל לבו להכשיר

מצרף לכסף וכור לזהב ואישלפימהללו :נכ

לח

מחמדזתיהס

תשבענה

יל,מרו ^׳ננס
וכמה

ירח שאול

ואבדון ונירא נא

מעשיו ולח יעשה כן וקס

אשר יראו כרע

כן עלץ קללה ך ולא עליהם כי תבחר ותקרב

ולח בטוב (כא) ושמא תאמר ובמה ידעו עיני הקדם מי

ואבדון שיראה ויקח מוסר

ומי ההולכים שאול

לארצות החיים הנה לא תבצר מהם

הלא הכל הוא לפי מהללו והוא

מאמר

נדע כי יירם ג״ע או

ר קשר אמר לתלמידיו צאו וראו

ויאמר שימו לבבכם

אל אשר מספרים

טומתתו נו ועל כן איש חל ירב בגלל הייסורין כי הלא מסברא לא ישוב עד

ואולי תאמר הלא מכל הייסורין החרשתי אך לא על שברו

לי מטה לחס ני זו קשה מכולם דע איפה כי בזה בחר ה׳

לישראל כי יחי

עניותא לישראל זכו׳ כי הלא הס תכתוש חת האויל במכתש הוא החוטא

שנכנס בז רוח שטוח במכתש אס הוא בתוך הריפות בעלי המכה נו כלוע
שייסוריו ומכותיו שיסבול הוח בתוך הריסות תבואה כלומר שיהיו ייסוריו
מתוך חטים ושובע לא תסור מעליו

אולתו רק בחוסר

לחם שהיא מדת

עוה כמות כי או יכנע וישוב ועל כן אל תפרהר אחר מלותיו יתברך גס כי
יחסר לחמך שהוא

תכלית הייסורין

תכירו כי על זה בחרת

מעוני כי

כי על כן כעט איוב בזה כמאמר

הלא

טובה להטיכך

כזה תבואתך

יאמר אס תכתוש כי'לספר כגנות רוע מדת
אז
1
באחריתך :
אשר הישרש בהבלי העולם שעם ראות ששאול ואבדון לא תשכענה עכ״ז
ועיט האדם לא תשבענה מחמדותיהס עם הכירם הטזב והרע כי מצרף

לכסף כו׳ כמדובר ואין צריך לומר בהיותו בשלוה כ״א

אפילו אס תכתוש

את האזיל שסביב יכעתוהו בלהות כדבר הנמך במכתש

שמוקף מחיצות

המכתש סבת :ולא בלבד בהיות הצרות עוקצו' ומכאיבות

את עצמו ואת

נשרו באבדון ממין או בניס או חלי קדחות מרדימות ומשוללי עקיצז כ״א
אפילו בהיות בתוך הדיפות בעלי כי כאשר הדבר הנדזך בעלי הוא הבוכנא
כתוך גרעיני החט הלא שלש הו

האסיתאכהכאת

כלוא ולא יצא מחזך

רעותיו א' שהוא

הכזככא עליו

ג'עקיצות

הגרעינים שנכנסים בו

בהכאת העלי ומצרים לכדי ך כן האיש המוטל על ערש

דוי הוא כלוא ולא

יצאבמהשכזתשז ומדכאו השחפת וקדחת וכיוצא ג׳ היות לו כאבים
עוקצים את עצמז זאת בשרו והוא משל אל דבר הניחן במכתש מוקף
מחיצות ומכה בו העלי וגס בתיך הדיפות שהוא מעמד שלשתן ולא קנה

חכמה עם כל

אלה לא יסיר

משכבו במכאובותיו על מעינו ומשאו ומתנו ג

בהביא עליו ייסורין מתייחסים אל עונו באופן לא

ישמטמהשיגכיעונז הטה אלה ואחר הכירו כי על

כי אין אלהיו בקרבו

או ייסרה! הוא יחלרך נ' להסיר מעליו חלאת טומאת רוע מעלליו אשר
חטא על הנפש ועל המין הא' אמר אס תכתוש את האזיל במכתש מסובב
מכל צד בל יוכל להשמט מהכיר שכלוא הוא בגזרת מלך ולא מקרה היה

בתוך הריסות בעלי

רעים יקראו בהנחת העבירות וגוילות שימתק ויערב לאלתר ולא בהקפה•

יערב יוחר מעצת נפש המיעצת את האדם בל יכעזט בעוני (י) באומרת
אליו רעך ורע אביך הוא הקב״ה חל תעזוב ובית אחיך הוא היצר הרע
אח לחומר חל תבא ביום

אידך הוא חל חסרון לחם אל תחמוד גזל-שהזא

ככואך אל בית היצר הרע כי הלא טוב לך השכן קרוב הוא היצר הטוב שהן
הוא היצר הרע

אשד הוא שכן לך משנת י״ג טובהזאעאחרחזין

מעט

שאיכותו ורצונו רחוק ממך לפי האמת (יא) משיכה רוח הקדש ואוסרת

חכם בני בהנין דעת בל תהיה בכלל אשר נכנס בהם רוח שטות ושמח לבי
הוא היצי\ט המתייחס אלח ית כי הוא הנזתס לך ועד כה דברתי בך
לנוכח אס תקח עצתי ואס לאו רק שתאמר שעל שהחסרתי מזונךיצאת

לתרבות רעת

לגזול ולחמוס

הנה חורפי תקרא חרף עופך

שתייחש

רשעחך אלי ואדבר בך שלא לנוכח וזהו ואשיבה חורפי דבר (יב) ומה היא
התשונ׳אשר אשיב הוא כי אומר ערום רעה כו׳לומר אין העוני מחטיא רק
לרשע כי הלא ישרים דרכי ה' וצדיקים כו׳ופזשעיס כז' וזהו ערום המקבל
מוסר ראה רעה ונסתר מלהרהר קחריו ית כאיש הזה שאמרתי ^יו חכם
בני נו׳ אךפתאיס חסרי דעת כמור עברו לגזול זלחמוס ונענשו לפני בורא

כל זולת צער דלותם כי רני • (יד) עוד אפשר בכתובים הקודמים על
דרך פשוטן מברך רעתו כו' והוא כי הנה

אמרן רנותינז ז״ל שהוא על

המשבח את מי שהטיב עמו פן ילמדו השומעים ויתקבצו להתאכסן אליו
ואפשר לנו לדקדק אומרו בבקר השכם כי על דרךרבותינו ז״ל אין ההשכק

לכס

מעלה ומורדת אך אפשר הואמ״שז״ל על חדלו

מן האדם וכן׳

כי המשכים לפתחו של חבירו לברכו ולשאול בשלומו עשאו במה וחטא הוא
בידן אמר המברך רעהו ומקדים לו שלום בקול גדול בבקר השכם עם
שיורה שהוא לקשר אהבה עמו קללה תחשב לו למברך הזה כי חטא הוא

בידן

:

יא

או

יאמר מי שמברך רעהו כלומר השוה לו כי רעהו

הוא בערך ושווי ועם כל זה מברכו בקול גדול בבקר השכם אין ספק כי
לא לטובת רעהו עושה כן רק חנופה היא לרמות אותו ובכן קללה תחשב
לו למתברך כי רעת הוא מבקש לו המברכו כי לא על חנם יכבדהו יותר

ממנהגו לעי שהוא אנוש כערכו אס צא לגנוב דעתו ולדמותו :
יב

(טו)

דלף

וכו׳ אפשר יאמר הנה דלף טורד אינו אלא ביום

סגריר אך אשת מדינים אין זמן מיוחד למדיניה
ני אס נשתוה בכל ומן אז יהיה כי סיפר רעת אשת מדינים שהמדינים

הנדזך במכתש מוקף סביב ועל הב׳ אע

כאיש אשר לו בבית דלף טורד והוא כיוס סגריר קודר בעבים ומטר גשס
מטרות עוו יתברך באופן לא ימצא מנוח בעל הבית ההוא שאס בא אל
הבית והנה דלף טורד ואס יצא לחוץ יצופו מיס על ראשו וקודר יתהלך

בלא חמה אמר כי לוה נשתזה

אשת מדינים כי אס האיש ככיתוהיה

תהיה לז כדלף טורד במדיניה ואס יצא החוצה גס היא תצא לחוץ תדבר
דברי׳ קשים כגידים או תצא פתח ומשם תשמיע קולה לכל עובר ושב באופן
לא ימצא מנוח בכית ובחוץ (טו) ואס יאמר האיש טזב לי כי אצפין אותת

יץןד ,,ך,״
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שיכו בו להסיר קליפת חלאת עונו מעליו כהריפות

שיכו בס בעלי להסיר קליפתם ועכ״ז לא תמר זכו' :

יאמר טובת כו׳ כי למה שכל הייסורין
מכריע את כלס על כן

ט

(ה)

או

ככף מאוני'וחסרון כיס ככף שניה

אחרי גורת אומר רוח הקדש טובה תוכחת מגולה

ני הזח יתברך מייסר אותנו

בע״ה (ז)

(ט)

נעשו לה כטבע עד תקרא אשת מדינים והוא כי רעתו רבה מבית ומחוץ

ח אז יאמר כי פתי מיני ייסורין הס על האד זה אחר זה ראשונ׳ לדכאו
עד ישית לב להתעורר ולהבין כי חוטא הוא /מן השמים יוכיחוהז

לו ויתעורר לשוב והוא כמשל

אם
נידד ממקומו ואין זה רק בחוסר
ושמח תאמר כי הלא לעזמת עניי הלא אעשיר באחריתי

מעליו אולת העלי העולם ולעשות עיקר

מעבודת קונו ולהשליך קניני העז' אחר גוו כי אס אדרבה כל רעיוניו על

להסיר תרדמתו ממנו

קובעת דירה יותר קאיש שהוא גברא

עולמו חין צריך דבר כי

ואף על פי כן לא יראה איש ויקח מוסר על כן צריך ייסורין למרק חלאת
ידו כה

בית ולא חמר קן כבדרור

כי היא

ששמן הוא אפרסמון וקטורת הכולל בשמים רבים רמז אל כללות בשמי
ג״ע ישמח לב לך לעומת זה מתק רעהו היא היצר הרע כי ב הלבבות

כבודו אחר מטתו אס טוב וחס רע נמצא שהכל הוא לפי מהללו שיהללוהו
באופן שקל מהרה יבחן ההולך לאור באור החיים והיורד שאול ואבדון

(כב)

קנה כי על כן נאמר גס צנזר מצאה

ואולי יחשוב שהכל ילכו

חס המק ההולך במטה ההיא הולך נכותו לגן ה או לגהנס ואמרו לו במה
גיהנס ויען

לחס

מאית עופי' הדורסי׳לא תצא רק
למלא נפשה ולא תנוח עד שובה אל

כענין כהרי אפרסמונא דר׳ אנהו וריחות בשמי ג״ע שגס מעת למות
ירחים לצדיק ולכן למה אגנוב אס אורם הנה כל זה איננו שזה כי הן אמת

ידיעה וו כי הלא מצרף צריך לכשף

זכור לזהב להבחין אך להבחין באיש ההולך לבית

שקשה לה לצאת

נודד ללחם איה טלטזלא דגברא קשה וזהו כצפור נודדת

לפנים כילמהאדם לאדם :ד עאול ואבדה לא
רתשכענדת ועעי האדם ריא תשבענדה :

נגד עימז כמה

לאתידזודנופת

בנגלה מחמת

אהבה מסותר׳ להטיב לנו

סידר שלמה כאילו משיב איש ישי׳ את רות הקדש ואומר טוב

דבר ה וגס אני אודה בי נאמנים פצעי אוהב הוא אבינו שבשמי׳ בפצעי
ייסוריו כי יהיו גאמנים למשלחס יתברך לנכות עזן ולבל יצא מחמתן

דבר שלא כרצונו יתברך עם היות שנעתיזח נשיקות שונא הוא היצה״ר
העושה כאוהב וכמנשק להעוותינו עכ׳ז לא ירשיע הצדיק מ<מת

הייסורין כי ל צדיק יבחן

(ז)

חך הרפה ה ידך מייסורי עוני כי הלא

הרוח בהככסו במקום צפון

י

<
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מוקף מחיצות להרעים בקול גדול כנודע כן

תעשה האשה הואת שאס יצפינוה תזעק יותר בקולי קולות עד התרשים
ישמעו והעוריס יביטו לראות ונקבצו אליה כל עוכרי דרך הקרובים
והרחוקים ותהיה לו לחרפה בתוך קהל רב וא״כ מה תקנתו לז׳א ושמן

ימינו יקרא והוא כי רז״ל ייחסו במקום אחר השמן למה שבחשאי והיין
לנשמע בקול והנה דרך האיש בהיות ימין מקרבת אתהאשהכד״איצר

תינוק ואשת וכו'הוא לקרב בימינו נפיוסיס בחשאי בינו לנינה אמר כי
עתה צריך לא יעשה כן כי אס שמן ימינו המקרבת אשר דרכו להיות

בחשאי אותו השמן עתה יקרא בגרון וישמיע לזולת כאשר קיא משמעת
תלונה עליו במדיניהואס שמן יהיה משליאל הכושר כד״א ושמן על ראשך

רב פנינים

ביאור משלי כן

□ג

אליחסריאמרגס ע״ד ה וכושר ימינו המקרל יקרא ולא יהא כחשאי
מסלי הרואים והשומעים כאהזר כי כזה לפחות יתנצנ כצד מתמתרואה

ואס תצריכני שתתן ליפנים כפלי הכלב כל אכוש מלחזר-על כל הפתחי׳
ולפצזר עד בוש והנה העצה ההיח הנה היא להשליךככוח אחריגזוזלא

יאמר צופניה זכו׳ כי רעתה רכת באס יצפינה

ככתר תירה או כהר שם טיב וכיוצא כי טוב

כןיחסדהושזמע:

או

חדד כחדר לדכר על לנה דכרי

איש כקרב ניתז

להיות ימינו מקרבת שה כתשאי איננו
צפן רוח
שותלו כי אס ציבלית

שאדרבה שם הוא מפייסת והיא תריס
קול עדו וזהו צופניה צפן ח ז והוא
שמן ימינן המקרבת יקרא חלית לדכר

על לבה ושעיר הכתוב צופניה צפן
רוח עם שהוא שתן ימינו יקרא (יז)

זמהיקי־א

א ן העניות תחלל הכבזד זז״א כי לא
לעולם חוסן אבל ואס יש לך נזר

אם־תכתוש את־־האויל 1במכתש כחוף הדיפות
כג
כעל;לא־׳תסור סעך*יו אולת(
ידע תדעפני^נף שית לבך לעדרים :כי כילא
לעולם חסן ואם^־נזר לדור ?־ור :נח גלה חציר

בכתרים הנוכרי׳ הנה הנס לדור ודור
נס שהחוסן חלף נזר הנגיד נשאך

ואיך חחללהז אס חרד לשערים ותשים

פניך כפני הכלב
לבך לעדרים

ונראה־דשא ונאספו עשבות הרים :כי כבשים
ללבושך ומחיר שרה עתודים :י כי וך; הלב עזים

כוי הוא מת

ברזל כברזל

שלום ואמת ופיוסי©

יאות זת למי שתית מוכתר

ממנו הנפל אס יחוור וירד לשערים כ"אהעישר חלף נזרו וכבודו לא כפל כי

שיקרא ויאמר אליה שמן כשרות ימינו
המקרבת לומר ראי ודעי כי לא

יעצתי שית

לכן

ותתפרנס בכבוד גם

שיהיה בצמצום (כה)

הלא אס את עצמי

ולא תאמר

לא אוכל

לכלכל

לכרזת מהשלום כי הלא כרזל ככריל שאין קשה מהם

איך אכלכל גס העדרים כי הלא בזמן
ללחמיה
היות ירק נחרץ ח ן לך הוצאה כי גלה חציר לבהמת וגס למאכלך נראה

יתאחדו ויהיו לאחדים על ידי הלוטש שיתכרס ומכ׳כרזליס יעשה גוף

7שאזבהסירקות ראויות למאכלאדס בגנות ובשדות ויקראו דשא כמאמר

לפחות הלא תראי כי איש יחד פני רעהו כי כאשר ימצאו שני אנשים

ר' יהודה במשנה שדעתו לברך על הירקות בורא מיני דשאי׳באופן שיהא
לך ריוח מפירותיהן כל הזמן ההוא בלי הוצאה ובהאסף עשבזת הריס אל

סוכה עצתך זאת

ושמא תאמר כי דומם תמה מה שאין כן את עמי כי לכך כל עמי

אחד :

יחד הפנים

תחוש כי לעומת מה שתוציא בתבן ומספא להס זולת ריוח הולדות תהנה

י בלבד שלפנים יראו באוהבים ואין תגר ביניהם ומי יתן והיית עושה עמי

כי בהאסף עשבות הרי׳ זבא זמן החורף מגז כבשיך

ויתאחדו יחד עס שאין לכבס סלם זה עם והלא יבצר מהם
פיך עלי לרעה אז יהיו דבריו אליה

כן ולא תפצה

להם הנאה זה מזה כי חין לך יבש מהברזל ששאר

ברול בכחל יחד אץ

מתכות מזיעים והברזל

אינו מזיע כמאמרם ז״ל על פסוק שמיכם בברזל וכו'

ולהלן הוא אומר

השמים אשר על רתשך נחשת זכו' ואמר עם שאין להם הנאת כי הס יבש
גיבש בתכלית* יתאחדו כ״ש

עס שאין לאיש מאיש

יצא פדי בטן למה לא

מי שהם לבשר אחד ואיש יחד פני רעהו

פרי בטן כלומר ומה נס עתה אני ואתת שמשנינו
נהיה לאחדים

ושמא תאמר הלא וה

(יח)

ואל נא תהי מריבה

יצדק אס יש להם

ביני זביניך

בניס אך אס ה מנע

בימים ההם (כז)

תתחמם ותלבש וזהו כבשים ללבושיך ומעדר הבקר תשכיר עחודיך לזולת
לך במחיר חלק בשדה

לחרוש בחורף זיחנו

שיזרע או מפריו וזהו ומחיר

שדה עתזדיס (כז) ולהיות שתמאס בקר וחלב צאן תאכלו בביתך כי הוא

המבחר לכן די חלב עזים תמכור ללחמך כלומר

את לחמך שתקת בדמי החלב דברים שמלפתיס
ביתך מה שתצטרך לפי שיעור

להכין להס חיותם

לחסביחך

בשביל לחמך ללפת בו
בהם אח הפח זזה ללחם

ומהנותר

חיים לנערותיך

לפרנס עצמם די חיותם בלבד ולא מותחת וזה

לנערותיך לנשואיהס

כלומר אך על הזכרים אל תיגע להעשיר להניח

מהם פרי בטן מה יאמר אליה לזה אמר נוצר תאנת יאכל פריה וכו' והוא

להם נכסים אחריך כמאמר התנא אס יחיו צדיקים הקב״ה יכלכלם ואם
לאו האס אניח ממוני לחויני ה׳ על כן אמר אל חטריח עצמך רק לכדי

שלא ילדה והלך כעלה אצל רשכ״י להתגרש זה מזה וצוה להם שיתגרשו

חיים לנערותיך אך הנערים הס ילכו זקוששולהס :

חזית על פסוק כגילה ונשמחה בך על אותה אשת

מה שאמרו ו״ל כמדרש

יאמר דרך משל

כי הלא אין כתובים

ב

(כב)

או

חלו אומרים חלא דורשנו והוא

על ידי סעודה ויישנתו אחרי אכלו ואחרי שתה ואמר לה קחי הטוב
בעיניך מכל אשר לי והוליכי לביס אכיך ולקתה את בעלה על ידי עבדיה

מקושר אל הקודם אס תכתוש את האזיל כז׳ כי אחרי הזהיר שלמה ברוח

ובקש עליהם רחמים

יצרו ככל הכתוב בכתובים

ישן במטה ואמרת

לו לא מצאתי טוב בעיני ממך

קדשו את

האדם אל ישית

לב אל מועצות

לשב״י וילדה לו ואמרו רבותינו ז״ל שם ומה אם הדבק בבעלת כך הדבק

הקודמים רק

בהקרוש ברוך תוא עאכ״ו הוי נגילה ונשמחה בך הנה מדבריהם כי הדבקת

מאהבה ולא

בבעלה תבא לזכות להבנות ממנה וזה יאמר לה האיש הזה אס אין לך
בניס ממני אדרבה על כן יאוס לך תשלים עמי כי נוצר תאנה יחכל פריה

עונים ואומרים מה נעשה ואס תכתוש את האזיל הוא היצר הרע במכתש

הס ייסורי כור עוני הדומה לניתן תוך מכתש מוקף מחיצית שיפנה סביב

ואס תצור אותי בלבבך כאשר יאות תאכל פריי ותבנה ממני ואס יתמהמה

ואין כל או שיהיה לו מה יאכל אך יוכח במכאו׳ על משכבו שהוא כמו הריפו'

יזכה לו יתברך כי שומר ומיחל אדוניו יכובד ויהיה שומר כד״א ואביו שמר
וכו'על דרך הכתוב למעלה יאמר
יג (יו) בהל
אתהדכר ♦

בעלי כלומר שעמו חטה שהוא כנתין תוך הריפות תטיס שלה יחסר לחמי

במתלונן על מדות בני אדם שאין אהבתם

דאה זו רעה חולה כי

ואחדותם

רק לפנים ואמר

ברול עם ברול ששניהם קשים מאד יתאחדו ויהיו

יכניע עצמו ויקבל פצעי

יפחנו אמר אס תכתוש וכו׳ כאילי ישראל

יחוש אס יצרו

מכתובות וחלאיס רעיס לא יסכון כי

אך הוא מזכה בעלי משל ן! הכאות

לא תסור מעליו אולתו

אוהב הן ייסורין מאחז יתברך

ואס כן מה בצע במו עצותיך אס יצרי קשה מאד

ומקשה לבי שאקוץ ביסזרין (כג)

משיבה רוח הקי £ואומרת ידוע תדע

ואיש לא יהיה יחל רק עס פני רעהו ולא עם

פני צאנך כו'לומר צא ולמדמהבותיך הקדושים הנקרהי׳ פניהצהןשאם

המפרשים יחד מלשון
לבבו שהוא לפנים כלבד  :יד ולרעת
יזדזדי יאמר ברזל בברזל יחזדדז שהוא בדחוק ושפשף ות

נאמת פני ישראל הנקראים צאן והענין ידוע תדע פני צאנך כמה הנטחן׳
היה לשלשתן ועם כל זה שית לכך לעדרים אשר נכנע ושלח כמה עדרים

עם זה אך ואיש יחד כלומר יתחדד בהיות פני רעהו אצלו שגס
קלא ישלפלו בקושיות זהויות רק שיהיו נדברים איש אל רעהו למת

כי לא עשה רק לראותו כי לא לעולם חוסן

לגוף אתד על ידי הלוטש

שהם

יחד יקנו

חדוד

על

ידי שכינה ששררה ביניהם

וישפיע

מנחה לעשן אחין

(כר)

תוקפו אולי נרם החטא ולא שת לבו אל ברכת אביו

הזה נייר לאחיך כי

ני תמר שאס יש לו נזר לא עתה יתקיים רק לעתיד לבא

כלומר כן חתה

בס חדזד וזהו ואיש יחד בהיותו עם פני רעהו (יח) ושמא תאמר אס כן
איפה לא טוב היות האדם לכדו בנית המדרש ובהפטר כלס איש לביתו

ישראל לא תנשה זה זעשה עיקר גס אתה מהטוב העתיד והכנע כעת ;
(כזה) ואס תראה שגלה חציר בעולם הס אותם שצמחו מהרה כחציר

מה בצע אס ישאר איש אחד מסתופף בבית המדרש תמיד אחרי שאינו
את פני רעהו וכן מה בצע בהיות רחשון ראשון לב״המיחל עד בא אחר

הלא לעומתם ונראה דשא הזא דוד שיציץ מעיר שהזא עתיד להפילם

וגס

עמו לזה אמר נוצר תאנה יאכל פריה כיהושע שאחר שהיו נפטרים איש

הריס הגבוהים

לאוהליו לא ימיש מתוך האהל ולא תאמר הנה וה יהיה אחר שנפטרו והלכו

בלס כי הלא ישאירו אחריהם ברכה מאשר היתה

עתה לא תמוש

שכינה שרויה עמהס גס

כל עוד שישאר שם איש משיירי הכנסיה

קדושת שהיתה

סס אך טרם יכא איש בבקר מה בצע להיות ראשון ראשון אס חברת
השכינה איננה עד יהיו שנים לזה אמר ושומר אדוניו יכובד כי השומר

אל תשית לכאלהצמחתסכיהלא

הס השרים

של מעלת

בל יכלו את ישראל

עוקד את שרי האומות

וזהו ונאספו

הס אותם אשר למטה

שבהם ככבשים

(כי) זהנה ימים באים והטוב שבהם התמימים

המיס וחלושים

יבואו ללבושך שיחזיקו

את

עשרה אנשים

ומחיר שדה למען תחפוץ לחח להם

האדמת לאכול את הלחם יבואו גדיליהס

אס תרצה ידוע חכמה אל תהיה בהמון קריה רק

ומלכיהם ישרתונך

תדע פני צאנך בלבד כאבות מתבודד במקום שאץ

אומות נמשלו לשבעים פריס ועתידים הס גדוליהס נמלכיהס

וזהו ומחיר שדה עתודים

הס הגדולים כי השבעים
(בז)

שאס יפנה צבבך אל

ושרותיהם מניקותיך וזהו ודי חלב עזים הס העזים וגדולים בעוז הס
•אומז׳כי חלבם יהיה ללחמך יבואו בשביל לחמך שתתן להם פת לחם והוא

ופירש הטעם ואמר כי לא לעולם חוסן כז׳ והוא הפך הנמצא

ללחם ביתך להניקילדיך אך לא יזכו לחיות לעולם כמזךכמ״ש על זהנע׳בן

ומלבד זת שית לבך לעדרים ולא לסחורות

יותר מצאן שית לכך גס ליתר עדרים עדר עדר מכל מין צאן ובקר ועזים
(כד)

כבר ?נשבות

הריס הס השרים כי נתעתדו ליפול ולא נשאר בלתי אס עשבות העמקים

מעט שדה שיזרעו

אנשים

מאז עקד אברהם

את יצחק

כמאמרם ז״ל שבשעה שהיה אברהם עוקד את יצחק היה הקדז' ברוך הוא

בכיף איש יהודי מכל לשינות הגוים

קמח (כג) אמר

מאז כבר ונאספו

נלעשבות

במשלי ערב שאיש א׳היה מתפלל לקונו ואומר יהי רצון שלא תצריכני לברח

מאה שנה ימות במ״ה המתגיירי׳לעונדךהכתזב מדבר זוהו וחייסלנערזקיך

רב פנינים ביאור משלי כח
כלייזי -אם זקיי חיים לחיי׳הוא לנערותך לנשמות ורוחות ונפשות ישראל:

והלא

כח

מימי יעקב ועשו נרמז הדבר שאחר
שנכנע יעקב חלין וישלח לו עדרי מנחה

יעשו אח״כ הוא ואלופיו נסו מלפניו

נדיח וילך אל קרץ מפני יעקב אחיו

וזהו נהו והין רודף

□ח א נסך

וארמא 'ינזסו

יבטח

אל

כאשר היה

כמה אלופים

וכן

הלא

בפשע

כ

חיככו קיש על מקומו יכא בשל.יס :

כפשע ארץ רבים

קעט

שהוא

חרץ

שהוא בעיטת הנמצאים בבני ארךשר'
הנותן מטר על פני ארץ על כן רבים

' י טוב-רש הולך כתמו מעקש דרכים והוא^שיר:

קנקרחח במקרא חרץ סתם כד״א

(ג) הנה

לבריות

צריך

יצוייר

ח׳ומטר סוחף

זטה יאמר כי גבר רש שהוא גבר
על חטאיו והוא רש שאין לך ייסורין

הנה קונה ע״ה כזה

גדולים מהעזני

חוצבנו הוא אברהם מכרנו להם למען נטהר מעונינז בעה׳ז ונזכה ונחיה

ואין לחם

ואת הטוב לא נקבל

שאת הרע נקכל

נוצר
מכרם כו'" כי למה שצור

לתת

להם

לחם היו מבקשים למונעה נמצא שאס

האימית

זאל תתמה אס רעת הגזים והשרים
ההס צא יגרשם גס הס כי הלא ובאדם
מבין ט והנא מאמר הכת ב אס לא כי צורם

ארו״ל כי קשה

יומא דמטרא
כיומא דדינא שהוא צעי־ רב וחלמלא

שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך :ג גכך רש
ועשק דלים מטך סחף ואין לחם :י ן1זכ; תוךה
יהללו רשע ושכרי תורה יתגרו כס :י• אנשי-
רע לא־־־יבינו □שפט ומבקשי ידהוהשינו• כל :

סרית המושלים בח׳י מן

יאריך ברנוי כאשר הוא כי אין הריבוי
מזיק רק על ידי הפשע הקודם וכאשר

ואין־רדף רשעיצךיקים ככפיר
יכמח :

כמה שרים ומלכיות בעולם קין מסער
תתמה כי

יאריך או מבין

סבק הדכוי ושהוא ליחבד מהר ויודע לתקן
הפשע לא ינטלרנזי השריסכיהס

ללחמך ללחם כיחךרחיים לנערותיך:

מפנינו (ב) ישמח תאמר הלא תנכי
אחזה לישמעאל

מהרה על ידי חיוך

שלום בין הפריס וזהו כן יאריך שגס כהיות הענין כן

רשע ומר "ל זה

יבטח וישב
עשו וצדיקי□ ככפיר
יעקב רמז שזצדיקים יקרה להם כך
שיתיז ככפיר

עליהם ראש א' ולהשיבם מפ^עס כי אס אף בהיות הדבר כן כאשר היה
הפשע ורגוי השרים אעפכ יועיל השתדלותו להאריך הפשע מליפקד

דלים ידמה למטר סזחף

אך אס הוא מחמת עניו עישק

ואין לחם ני

כמקרה זה גס ה,יא יקרנו שאס הרע וצער ייסורי העוני יקכל
כי את הטו׳ לא יקכל

ומאומה־

לע״ה בקש מבוראנו יסברך יאריך גליות נו עד תום התכת חלאת טומאתם

חין נו שכר ייסוריו

וזהו ובאדם מבין את העתיד הוא אברה׳ הנקר'האדם הגדול בענקי המבין

או שעור הענין כי הנה העוני וייסורין מכיחין
יורש חרתי גהנס *
אח האדם לחיי העולם הכא כמאמרס ז״ל על ודרך חיים תוכחות מוהר

את הנולד ויודע כן כלומר יודע כי כן הוא שיודע כי פשע ארץ לא יאסר
ורז'ל פירשו
על כן יאריך בשבילו אדון העולם עד תום טהרתינו :

תחת היותו עושק דלים נמצא

על כי הכנעתי תנע עד לכו ונפשו יתהיה לו רוח נשכרה ועל ידי זה תטהר

(כג) על ישראל שאומרים להקלה ידוע תדע פני צאנך הס

ותשוב עד ה והזכה לחיי העולם הבא הוא לחס אלהיו אך העושק דלים

ישראל שית לבך לעדריס הס המחנות שעתידים להיות משפחות משפחות

מורה שלא נכנסו

כי על כן מבשרו לא

וקשה מי נח! כסלהוה תפלות ישת! להקלה ומת גס במקום הזה וגס חיך
ימשכו הכתזביס שאחרי כן על פי הדבר הזה * ויתכן שהוא מקישר חל

יחזה צער הדלים כמוהו על כן יחסר ממנו הטוב המגיע לעני בעניו על

הכתובים

שחומר רות הקדש משמו יתברך נוצר תאנה היא
(יח)
הקודם
התורה יאכל פריה לעתיד לבא ולא יקוץ אנוש אס יתמהמה חכה לו כי
.ושומר וממתין אדוניו יכובד וקל יתקנה לאמר יצרי רע

כמפורש למעלת

כי הלח כמיס כו

ייסורין והכנעת עוניו בפנימיותו

כי ייסוריו לא עכרו עד פנימיותו והנה זה יקרנו כמטר סוחף

סוחף כל הנמצא

ולא ינוח כארץ רק כמיס הנגרים כמורד

שלא תשתף

אותם הארץ לינכס בפנימיותה על כן הין לחם כי לחיצמיח
שהיו כאמה

כמטר להצמיח לו טוכה

שהשניף

כן ייסוריו

כעולס הנא עתה יהיה לו המטר

משיבים ישראל אליו יתברך הנה אס אתה

סוחף פה ואין לחם לעילם הבא הוא לחס אלהיו כי לק נכנסו בפנימיותו

ה מיחל נתחיל אנו לשוב ולתקן מעשינו לאכול הפרי הטוב לעתיד וכאשר

כלומר לכן ישית האיש לכו להכנע וליטהר בייסוריו ואז טזב לו כי כהן חיו

(כב)

כבא ליטהר תסייענז מה נעשה והלח אסר הוא אויל שהיחל דוח שגיות

יחיה "

לפעמו וילמד לחטא קפה לשוב לח בלבד בדברים כי אס גס אס תכתוש
אותו במכתש במו הדיפות בעלי לא תסור מעליו אולתו וקס כן אס תקוה

ועל כן אילו דעה קנה היה לו לחונן דלים מאוחי המעט ויעשיר כי זכאי

כבא ליטהר יקסייענו יארכו הימים

לכן ברחמיך הרבים קרב

(כג)

5רק מאליך וידוע תדע פני צאנך כמה דאת המר וידע אלהיס שית לבך
כי לא לעולם חוסן שנתת
(כר)
לעדרים שעתידים להיות ורחס נא

הוא כי הנה ידענן מרז״ל אס רואה קדם שמזונותיו מצומצמים יעשה צדקה
וט ואפילו יהיה עני המתפרנס

מן הצדקה כמחמר רז״ל מסגיטין

סנקמר ועיניתיך לה אענך עוד

הנה שלהעשיר היה לו לחונן דלים

לכן זה

לעמלק ואס נזר מלכותם האס הוא לדוד ודור

והלא בפרזא רשעים הוא

ואין

(כה)

והנה מלכיס אלה האריכו

יעשה

כמו עשב הלא הוא להסמדס עדי עד

הרבה כי גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשיות הרים
סדורות ועודם קיימים

(כו)

או יאמר גבר רש זכו'

שהוא איש צדיק גכר על חטאיו והוא רש

באומת כי רש הוא

שאדרבה הואעושקם ומעכב שכרם אתו

לו לשלם

שיעשיר

כמקום שכדי

זאת לן שעם היות מטר

היה לו

לחונן

דלים

גס ה

ויהיו הכל שבעים הרש

סוחף בעולם

משל תל הצלאזת

הלו יכא עד יחסר לחמו לגמרי מה שאין כן מתחלה שהיה רש לכד שהדל

וגס זכור כבשים ללבושך הוא מ״ש ז״ל

על כן נרחוס עווכי תורה הס

על ידין בגזים מלא גויות כי כל גויות צדיקים שהרגו

עני הימנו כנודע •

(ד)

שונאינו מצויירים

אשר שנו ופירשו הקשים מהכל כי יחסר לחמו של הרש הלז ומה גס כי

כלו'זכור אשר נשחטו ככבשים אשר הס

צדיק הוא זולת חטא עושק דלים ההוא הלא למצא תואנה למה שפירשו

ללבושך ומחיר שדה שנעשה ציון שדה תחרש תקח במחיר זה עתודיהס
זדי אלב עזים הוא חלב ומיטב טוב פריצי
(כז)
וגדזליהס ותחרש

העולם יהללו רשע כאומרם הנה איש

נפורפירא די ליה

וזהו כבשים

הגוי׳ תעזי פני' יהיה

ללחמך שאס שאינך צריך

חלילה נאמר לחמך על

לחס ביתך הס בית ישרקל כי היא ביזתם וגס תמהר חיים לנערותיך הס

מההורה להתעסק כהכלי קניני

רשעשככלוכמלא

עוף קצבו וידיו מלקים רעית וגזלוח ואו טוב לו ולא

יחסר לחמו והרש הזה עם

היותו צדיק לו הונח שעשק דלים הלח רשומ

או

גרמה לז ולמה יחסר לחמו לגמרי לכן יהללו את הרשע לקמר 3י אין
כמוהו וזה כמתנצלים על עזכם את הזרת ה לומר כי לכך פירשז לכן

כי בא לתורות איך רשעתם

מצוה שלמה כרוח קדשו את שומרי תורה קשר לא פירשו כחלה יתגרו כס

סל רשעים תפיל אתת אלהיס עליהם וצדקת צדיקים תחזיק עוז מבטחם
כי בנוהג שבעולם שינים א' מלפני רודפים רבים אך לא רביס מלפני רודף

לא יכיני משפט וכו' לומר מה שראיתם

חיים נצחיים המקיים לנשמות ישראל אשר ימשלו לנערותיך י
יאמר

על דרך הפשט נסו ואין רודף וכו׳

(א)

(ה)

ויאמרו למו אנשי רע

והללתס את הרשע כי על כל רשעו יעשר ויקום חילו הוא כי אנשי רע ככס

כי יטפל כרשעים שנס ו רכים ואין רודף כלומר אפילו רודף

לא יכינו משפט ה' כי מה' הזא כמשפט למען ישוב לחונן דלים תחת אשר

אחד מפני שיקרה לפעמים ירדוף הרודף אחר אאד וינוסו רבים כי אין
יודע אחרי מי יצא הרודף אמר שינוסו רבים ואיןשוס רודף אפילו את רשע

עשקס * ואס למראה עיניך הדבר קשה שיה לבך לבקש טעם אל הדבר

אחד

אמר

א׳ מתס זלף על פי כן נסו כלס זאין זה אס לא חסת אלהיס

אך צדיקים

אין צריך לומר כשרודף אין כי אס ככפיר שגס כי ירדפוהו

לא יירא ולא

יקת כד א אשר יקרא עליו מלא רועים מקולס לא יאת ומהמונס וכו׳

כן יהיו

צדיקים ככפיר

שיבטח ואין זה רק

כאשר ה'אתם

והוא

לאהבת ה' ותמצא כי ומבקשי ? ושמים לב לבקש השגחתו יבינו כל כי על
עשקו דליס כא עד ככר לחם וישוב אל ה׳ וירחמהו

(ו)

ושמא תאמר

הלא זה יהיה על דלי דלות הבא לו באחרונה שירד מגדר רש עד גדר אץ
לחם כלל אך מה חשיב על רשותו הקידס לעשקו דליס כי הלא ידע הזא

יחברך כי לא

לטובתו היה רשותו כי

אדרבה נמשך ממנו סיותו עושק

לא ימס לב הצדיקים

דלים לזה אודיעך כי טוב רש וכו׳ והוא כשום שכל והבין שהיה ראוי יאמר

הנותרים כלבבם כי אס ככפיר יבטח או יאמר בהיות חתת הרשעים ואין
רודף אז צדיקים יראז וישמחו ויבטחו בה ככפיר יבטח כי כשזה נופל זה

מעשיר עקש דרכים ולא והוא עשיר וגס אומרו דרכים כפתח הכ״ף ולא

מעוזם ומעריצס או יאמר שאחרי נוסס הרשעים

בחיר׳ק אך יאמר אל תתמה על רשות הרש

והוא נכר על חטאיו וגלוי

וכו׳ מחמת פשע כללות הארץ מרעת יושבי בה

היה לפניי יתכרךיא&ס בעניו כאשר עשה כי ריצץ עשק דלים ולא לטובתב

ירבה הוא יתברך שריה למהר הפקידה כי לא שלו'יהיה להם ובזה יוכנו

היה עניו כי יתכן שגלוי היה לפמי יתכרך שאילו היה עשיר אס היה חוטא

קס :

(ב)

בפשע

ליפקד ועם שפשע כולל גרמת נזקם עכ״ז תבונת אדם מנין סבת ריבוי

באחד היה אז חוטא כשתים

?שרים וגס הוא יודע לתקן אין צריך לומר אס יספיק בידיעתו להקים

תום מיוחד לרש הא לנלתיסרהרעל

וזהו טוב רש הילך כתומז וט׳

רשותו וזה

והוא כי יש

הלא אס חטא ביע

לכריות

רב פנינים כיאור משיי כח
דליס

לבריות ועשק

הלך בחומו

בינו למק־ס לזה טוב לו

נעקש באחד

עקש דרכיס שהס

הלא

עלילותיה עשיר כי עתה

מהיות

שנים חס היה עשיר וזה חמר והוא עשיר כלומר והוא הרש

מהנה א מר שלמה על האחד מסיר אונו משמיע תורה גס שלא יסיר לבז
מלעיין בה כי אס שלא ישפיל עצמו לשמוע מיולחו שאינו משיס לב אל

הנזכר כי חס

מציחות התורה כאלו היא מדברת אחו כענין מכל תלמדי השכלתי כו׳ גס
תפלתו של איש כזה תועבה כי לפי סברתו גס תפלתו לא ישמע אל מק'

הי? עשיר היה חוטא יותר ככתוב אצלנו כי נסיון העושר גדול משל עוני
כי הס העוני הכשירו לחטא בא' נלכד

ותמימים עחדו־טוב:

נגינו להעשירו יעשה נג ן נן כשר חו
נניס רניס אס יש לו שניוס הכחילו

אמר שלמה יעשה כרבי מאיר שתוכו

הגם בעיניו איש עשיר

אכל קליפתו ורק וזהו

ונקום רשעים •הפש אדם
!צליח ומורה ועזב ייחם':

תחום כי הלא טונה אמרת רני מאיר
נאזמלמה היגע להעשיר כי הלא

ככסה פשעיו

משנה וכו׳

ישרים בדרך רע אש' דרך בו ויראו פן
ישנו בדרכן לא יחושו כי הלא כשחותו

אשרי אך□ מפקד

צדיקים

הוא יפול ויהיה היא בנהנס על דרכו

תמיד

לא יחסר לחמס ואס יהיו רשעים אניח
ממוני״לחויניה וקרוב לזה יאמר שלמה בחכמתו מה בצע בהעשיר הצדיק

והלא נוצר תורת כן מכין לומר אס בן הרש נוצר תור*

רק כצמצום מאכלו

הוא לפניו יתברך

(י)

ועל הב

לומר אס משמיע התורה הוא משנה

עת כניו ישחיר להם אחריו נרכה אל

אניחהו לנכי ואס כני

יא

שלזה

החשוב כעיניו כי לחפס ותוהו נחשב

משגתישייכש 1כדרך רעכשחותו הוא־יפול

י

הוא יחכץ■

יהיו

חרשי אדמה ומה נס תפלתו

״ מסיר אזנו סשםעתוךהנם־תפ/תו תועבה :

יורה שהכנתו לא טונה כעצס שודאי
נעושר היה חוטא יותר (ז) ושמא

תאמר חס לא

כמוהו ואיך ישמע ה השר לגדולתו
אין חקר תפלת ילודאשה חרש אס

״ מרבה הונו כנשך ותרמת לחונן דלים יקכצגו:

להכשירו לגמל*

יעשה

אס הואלא ישמע ממי שהוא ילוד אשה

נ1צר תורה 3.ן מבץ לעה זוללים.״כליכש אביו :

אס היה עשיר היה נעקש גס
ממנו לה והיו שיים ועד ממהר מה

שהעוני לא הספיק

סד

)"(

או

הרעה ותמימים ינחלו טוב ויהיו הס

בנ״ע כי תוכו יאכלו וקליפתו יזרוקו:
יאמר בשום לב אל ריבוי הגס והוא כי הנה בברכת התורה

מחכיו לא ינעוט כי יהיה

אשר לא נעירה מיתי שלמה יש ברכה ותפלה הברכה
אשר בחר בנו כו׳ ונתן לנו את תורתו והתפלה והערב נא ה אלהינז את

נאמר זכותא דרכים כי ורועת זוללים

דברי תירקך וכו' אמר שהמסיר אזנו משמוע חורה שלא תערב לו שאחר
החילו לעסוק כה קץ ופירש ומסיר עצמי ממנה באותו הפעס שהוא לומד

ישפיע עליו הוא יתברך טיב לאייכיז יתברך (ח) הנה הודעת ך כי הרש

ומברך אין צריך לומר שאומרו בברכה אשר בחר בנו הוא תועבה כי הלא
לא בחר בו כי הבלתי עוסק נתירה נקרא נזוף כי אס גס תפלתו באומרו

שיהיה צדיק גס כי יחסי• לחמו ולא ינחל ממין

כן מכין זזה אמר כן ולא חמר חיש שעל כנו ידבר ואס הוא שיהיו כניו כלתי

כשרים נס שיתיז רכים לא עליהם

שיגע להעשירס

חלילה שיגע ומטריח כלפי מעלל

יכלים אכיו שכשמיס

שעושק דלים יבא עד כנר לחם עד יתקן אשר עזת ו ויחינן דלים אל יעלה

עלרוחך שבחונמדליסלאייטכלו

רקשיחקן

עוותו בלבד זישחררש

כשהיה כי הנני מודיעך שכרו והוא כי הנה הקלה נוטל הון של מרבת תונו
ברבית ונותנז לו כי הלח מ־כה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו

כיקודשא

בריך

הוא לא עכיד דינרים

אלאשקילמן

דין ויתיב לדין

כמאמרם ז״ל כרכה והוא ענין ועניחיך לא אענך עוד כמחכר :
(ד) או

שעור הכתובים עוזכי תורה להתנצל ששנו ופירשו יהללו רשע
המוצלח על כן פירשיס כמוהו להצליח ושומרי תירה יתגרו

כס באמור להס אנשי רע וכז׳

כמפורש

(ו)

משיכים עיזבי תירה

והערב וכוי היא תועבה כי איך יערג לו הוא יתברך חזרתו והוא מואס

בה שהוא הקצה האחר (י) ועוד לו שיחעתד להיות משגה ישרים בדרך
רע שכהסירו אזנו משמוע כל צרכו

ממוריו לח ידע

אמיתות הדברים

זיהית שוגג ומשגה תלמידיו בהוראותיו וזהו משגה ישרים באיפן שמחטיא
את הרבים ולא במזיד שאינו אלא טועה בהוראה ומעבירם מהאמת אך
יגלה הוא יתברך את עיניהס כי צדיקים ותמימים הס ואשר שגו קולר

חטאתם על צואח אמר שלמה כי להיות שכל אחד מישראל יש לו חלק בגן
עדן וחלק בגהנס זכה נוטל חלקו וכו׳ לא זכה נוטל חלקו וכו׳ ואס היה זה
מדד היה מחליף שהס יירשו חלק גן עדן

והוא יירש חלקם

בגהנס על

ואומרים הנה טוב רש טרם יעשוק דלים שהיה הולך בתומו כלי עון ועם
כל זה היה רש מעקש דרכים בין במת שבינו למקום בין בינו לכריות ועם

שהחטיאס אמר כי המשגה ישרים בשוגג גס שלא יספיק לשירש חלק חבירז

משיכים שומרי

בגהנס רק שכשחיחי הוא חלקו בגהנס הוא יפיל בלבד ולח בשחת חבירז
אף על פי כן יספיק לשתמימיס ינחלו חלקו בגן עדן וזהו ינחלו טוב

כל זה והוא עדין עשיר ולמה לא יסירו עשרו ממנו

(ז)

תורה ואומרים מה שהעקש הוא עשיר הוא מ יכין רשע וצדיק כנו ילכש
כי יכא ניצר תורה ,כן מכין ויאכלנז ומה שהולך כתומז הוח רש אולי בניו
יהיו זוללים ואין הב״ה חפץ יהיה רועה זוללים

(ח)

משיכים עוזבי

חורה ואומרים מת תשיכו אס העשיר מרכה הונו כנשך שמציאות העושר
בעבירה חיך מתהניס משיכים שומרי תורה לחונן דלים יקכצנו כי חולי
כני יהיה חוק דלים ויתנו רכים תחת מה שאביו עסק רכים :

קב (ט)

פירשו

ז”לאס יסיר חיש אזנו משמוע תורה על שככר

שמע עלין זת פעם אחרת אומר לו הכה גס חני
אעשה כן עמך כי התפלה ש^ תה מתפלל לפני שחרית היא אש" התפללת

ערבית ומנחת ולמה חיני קץ כשימעי מת שככר שמעתי :

עוד אפשר

יהן דופי במי ששנה ופירש שהוא מעוזבי תורת שהזכיר למעלת והוא שגס
אם חכם הוא ומנהיג אח הצבור יבא עד
בהתפללו על צרתם ולא יראה כנחמסם כי
שמוע תשמעו אל מציתי וכו׳

גדר שיגרום מיתה לעצמו
הנה כתיב בתורת והיה אס

ולעכדו בכל לבבכם זק׳ל איזו היא עכודה

שבלב זו תפלה נמצא שיעיר הכתוב אס שמוע תשמעי זכו'אז בהתפללכס
את ה'שהוא זלעכדו בכל לבבכס זו

חפלה תעני ותעתרו

ונתחי מטר

ארצכם על ידי התפלה חמי■ שלמה כי כהמנע איש משמ ע תורה ומה גס

כי רע ומר הוא החטיא את הרבים ומה גס את ישרים :
כי להיות כי לא בחכמה יעשיר איש ועל זה ויכוח
ק£א (יא) יאפי

שחכמתו העשירתו וזהו

עשיר ורש נבון להכזיב אח העשיר החושב
חכם בע־נין חיש עשיר אומר בלב! כיחכמתז

העשירתו כי ידע סחורות ומשא ומתן והנה בבא לפניו דל מבין יחקרנו
ו הוה כי הנכון גדול עחכס לכן ננוח הדל והזח מבין איש נבון גדול מהשר
הוא כעיני עצמו כי הוא חכס בעיניו ולא עד גדר נבין הלח יענה לו הדל
אס חכמתך גרמה

עשר" למה לח העשרתי אני יותר כי נכונותי כי אני

נבון גדול מחכס והנני דל והביון בחופן

יחקרנו בחקירה ודרישה ויוכזב

ויודה כי ה' נתן ולא חכמתו העשירת׳ (יב) !לבל יעלה על רוחו שצדקתו

העשירתז מה שאין כן לרש ההוא על כן מוסיף ואומר לו דע איפה כי
כעלץ צדיקיםשעשרך הזא בזמן עליץצדיקים ׳הנלחתם יהיה כי רבה
תפארתך שאפשר כי גס חתה כאחד מהם י ך אס הוא בזמן קום רשעים
כי להם לבדם הקימה והצלחה ראוי יחופש הדס כמיך שיחק ר מעשיו
אילי כהס הוא ועל כן העשרה (יג) ומגאות העשיר בעשרו משיב ואומר
לדל ההוא אדרבה תיה תראה כי טוב אני

ממך כי הנה מכסה פשעיו לא

יצליח כלומר ועל ק הסה דל חך אני עודה ועוזב

ועל כן העשירניה׳ כי

בהיות למידת אזנו לשמוע ומסיר איחה שהוא מי ששנה זפירש שחין צריך

לזמר שיתהפך שתפלתז לח ישמעאל לתת מטר הארץ או על ציה זילהת

מודה ועיזב ירוחם (-יד) משינ הדל הנה חשבת כי בחכמתך נתעשרת
ועל פי ראייתי שהוא בהשגחת לה נכנעת כי אס אמרת גס כן :ואתת

כי אס אדרבה יתעמת הזא יתכרך ויגעלנה מלפניו (י) ולא עוד אלא
סגירס מיתה לעצמן כי הלא נמצא זה משגה יש־יס כוי כי ירחו שירבה

ה עליך מה שאין כן עלי לזה אני אומר כי טוב לי כי

חפלה בעת צרתם ולא ישמע ה ויגיעו שיחה לפני אל חליל ח על כן מת
יעשה ה' יסלקנו מן העולם יכשחיתו הוא יפול ובהעדרו וחמימים ינחלו

סוב ויעצו ויעתרן מן השמים מצרתם ולא יראה הוא בנחמתם :
ב (ט) אי יאמ־ כי יש מסיר אזני משמוע לאחד מב׳ סכות או מגאוא
באומרו למת אשמע מזולתי זטוכ לי אעמול ואבין מעצמי

ומה נס אם המשמיע קטון

מערכי ב'אס המשמיע

הוא בעל דרך רע

ותורתו מפיארה בכלי כלתי טתיר כתורת אלישע אחר ועל כן יאמר איש

גס כי אין מלמד זולתו ירח אני פן

אשר ארחה

בו דרך דע אשר לא

אשגה בלמיי סמנו אחר רוע מדתו
כתורתו שמשמיע על כן על כל אחד

צדיק ועל כן ריחס

עינתי לבלתי אתגאה והכנע

מפחד תמיד מעבירות שבידי כי אשרי אדס

מפחד תמיד מת שהין כן עשיר כמיך שתקשה לבך כי מקשת לכו לא יבצר
שיעור הויכוח בי תואר חכם יאמר על
(יא) אי
מליפול ברעה :
הצדיק הפך החוטא שנכנס בו רוח שטות ובזה יאמר חכם בעיניו שהוא
צדיק חישב כי בצדקתו העשירוהו ישתדל בעונו מנעו הטוב ממנו ודל

מבין יחקרנו נכנס עמו בחקירה

(יב)

באמור לו בעלץ צדיקים עניים

בעשרך רבה תפארת שיהיה תפארת לעושת ותפארת לך מן האדס אך
אתת תחושב שהדל הואבעונז חינך משמחו ואדרבה בעושרך בהיותך
כלתי מטיב יקומו רשעים בעילם בחמור כי לא בצדקת התכוננת על כן

אין זה כי אס שיחפש אדס ומנסה ה אותך

(יג)

משיב העשיר ואומר

כטזרנוסרזפוס

רב פנינים ביאור מעלי בח
אס לא פשעת לה* היה מטיב לך ואס אין פשעיך נודעים

כסירנוסרופוס

אדם

הוא שאתה מכסה תיתם ומכסה וכו' לא יצליח קך אני חס איני צדיק אני
נעל תשובה זמורה ועוזב על כן ירחמוניזהעשרתי (יד) משיב הדל אני
חשבתי

יחמר

או

צדיקים

וכוי

הדור מוצלח

טוב

בעלץ

ניהנה בהייק

ים גה מי שהוא עש ק בדם נפש דעי איפה את מעשה ה יביאהו במצוד
ובמצוק שירדפיהו בלהות והוה נש מס ך הפחד עד ילכד בפחת משולל

ט השרי הדס מפחד תמיד והדרכה אחה

ספתד^מדברי פן הייש

עשוק כדם נפש שעסק והרג דם נפש כי אס ככלל אשר עשק ממין

מכני הדס וזהו עד בור יניס

סמיכה

תמידומקשהלכלפול ברעה  :טי

לגבר שלא יזכיר עצמו לבדו פן יבוקר

ש^קקמו^ל׳ תעעעלעם—דר :

פנקסו חן יהי'נכלל בתוךעמו ויוצלת

תכונותורב מע^רןיתשעאיבצעיאריךמים י

בכללם

כמאמר

חלישע בתיך
נלומר

למה

גיולהחל

אשת

עמי
קזכירני

מעלה

כדעת

טוב לי שלא

חוכר

ז״ל

וחיך עמי אנכי יושבת ובחזכס
אצליח בכללם ולא חזכירני לכדי פן
יבוקר פנקסי זאעבש כמקים

והנה היה אפשר

הצלחה

יאמר קיש כי בהיות הצלחה בעיר בין תהיה עיקרה

הארץ

ויעלצו בעופר וככוד אז רכה תפארת לכל כלל עם

אך בקיים רשעים

שכשלזמס יהיה להה שלום ולה יכוקר פנקסם

ואליהם לבדם

שיעור הכתוב שיביאוהו

אדם למעלה ויבוקר

תהית הקימה !ההצלחה הז יחופש

אז

הוא יתברך

נכסיון עד שעד בור ימס ואו העש
אל יתמכו נו ויניחוהו לראות הם
יחפש ז

האלהיסלו

(יח)

ונזה

יבחן שאס הוא הולך תמים ולא ברשע

עשה יזשע

על ידויתברךואסהוא

נעקש דרכי' בעקשות ממון ובדם נפש

פת

בצדיקים בין תהיה מיקרה כרשעים יהיה נכלל ככלל העם ולח יבוקר
פנקסו וטוב לו בל יוכר בפני עצמו אמר כי לא ק הדבר כיאסנעלץ

צדיקים כי יושפעו

:

?שבע־ריש  :ד א;ש אמונות רב־כרכורת ואץ
להעביר לא ינקה  :נא הכר־פמםלא־טובועל־׳

עצמי

בפני

יוכר לעיני

הכל אס

עשקו ברשע או בחוסר תבונה

^מיסיושעויעקשדרכיס 1יפו^
בו :י"
באחת :ט עבד אדמתו י^:ע־לךם ומרדף רקים

של

רבותינו

נגיד חסר

יי אדם עי^ק כךס;נפשעד־מירעוס אל־יתסכו־

אל המלך

מלכו של עולם אי חל שר הצב א

לתמוך בו להצילו כי אקמציל שסיילתו
יתברך למען

יושבת

אנכי

צרת משיללת תמיכה מבני אדס כנש
עלפי הבור שאל יוכלו בני אדם

ארי־נהםודב

טי

אל יתמכו בז כלומר שיגיעהו עד

ברשע אז יפול באחד משתיהן שיהיה

עקש בה או בעושק ממין או עושק דם
נפש באופן שעל כא תקלי מתחת ידו בהכפל עשקו עד דם נפש יבא לידי

נסיין שעד ב ר יניס וחס בחמימות עשה ינוכה מה שבאה תקלה תחת
(יט) אמר כי טוב לגבר להיות עובד אדמתו
קפג
ירו בצערו,
על ידי עצמו מצי מ הלא איש נכבד אנכי ולא יאות לעבוד את האדמה

כי חס הנשים רקיס וארדיף עד אבקש רקיס יעברו אדמתי במחיר אמר
כי לח טובה העצה כי הלא עיבד אדמתו בידו יטפל בכל צרכיה מלב

(יג) ומכסה פשעיו מלהתזד-ית עליהם בתשובה לח יצליח ככלל

ומנפש לעבדה ולשמרה באופן ממנה יצא לחם רב אך המרדף ומנקם את

הרשעים המוצלחים מטעם שבהיך עתו הוא יושב נם הס יהיו רוב העיר
שאדרבה בעץ העיר יצליחו המה ואדרבה טוב לו להתודות וירחמהו

הרקיס מלבד שבעוד שירדוף חחריהס עד ימצאם יעבור זמן מה מעבודת

פנקסי

עושהו זוהו ומידה ועזוב ירוחם לומר כי נס לא יצלח

יבצר ממנו שירוחם כצד מה

בעצם כרשעים נא

ושמא תאמר הנה זה שראוי לפחד

(יד)

האדמה

ולח תהיה העבודה ראויה

בחופן שזרע חומר

יעשה איפה

גס לא מלב ומנפש

וזהו עובד אדמתו

יעבדו אותה

ישבע לחס אך אס

הוא היודע שיש עבירות בידו ויירא פן יבוקר פנקשו אך היודע בעצמו כי
צדיק וישר הוא' ממה יירא כי הלה גס כי יבוקר פנקסו לא ימצאו לו עין

וחס עיבד אדמתו הוא איש
מרדף ריקים יעבדוה ישבע ריש (ך)
אמונות שאינו בוטח שבעבודת האדמה אשר יעשה כראוי תוציא צמחה
כראוי ברבוי על ידי השתדלותו רק שם כל בטחונו בקונו יתברך אומר

לזה אמר אשרי הדס מפחד תמיד כלומר גס בעת שיודע שזך

ישלח ברכה במעשה ידיו שזהו

אשר חטא

הוח בלי פשע

ומי לנו גדול

מיעקב בחיר

והבטחותיו ויירא יעקב מחד כו׳

בא

שבאבות

כן יכול

לומר כל איש מי יודע הס חטא

על ידי ולא מלבי או אס אכלתי קצת מזכיותי

זכו'וכיוצא

ועל כל צדקותיו

בלבו שכל חריצותו כאין רק שמאמין בס
ענין תמונות

על דרך מה שקראו ר״ל לשדר זרעים אמונת

ההוא לא בלבד ישבע

מטעם זה

לחם כי אס גם יהיה רב ברכות ואמר איש אמונות

כמאמר יעקב קטכתי

ולא איש תמונה לימר כי שתים הנה האמונות הצריכות להיות רב ברכות

ולא אירא משוד

בה' יברך חדמתו ולח יעלה על רוחו שרב תבואות בכת

אך המקשה לכו כאומר זך אנכי ולא עין לי

אחד להאמין

כי יבא אק צריך לומר שלא יוצלח ברשעים כי אס שייפול ברעה המעותדת

ידו עשה שנית לחשוב בלבו לקח מעשרות ותרומות ומחנות עניים בעין

או יאמר יפול ברעה שבבטחי על צדקתיי יתייאש מלהשמר

יפה מהד ולהאמין בה׳ שלא יחסר לו ואדרבה כן ירבה וכן יפרוץ ובזה הוא

לרשעים :
מן החטא

עד יפול בעבירה ורעה גדולה •

או יאמר אחר שאדם

מודה ועוזב אל יאמר בלבו הלא עתה שבתי ונטהרתי ומה לי עודלהחת

דואג על עיני או מפקד פן אשוב לחטא כי הנה בטוח אני כי מאשר חטאתי

רב ברכות כמה דהה אמר הביאו את המעשר כ;׳ אס לא הריקותי לכס
ברכה עד בלי די אך חס הוא נעל תמיכה אחת בלבד שיברכהו ה' ולא
יכוין להרבות מתנותיו

רק להעשיר חח עצמו

ועל כן הוא אץ וממהר

השרי הדס מפחד תמיד ובלתי

לענוד אדמתו נידו הנה איש כיה לח ינקה מהיות שבע ריש כמרדף ריקים

בוטח בעצמו עד יום מותי ומקשה לבו לומר כי בטוח הוא יפול ברעה הלא

גם שהוא אןלעשוח על ידי עצמי ילא ירדף ריקים כי רוע כונתו יצר לו

או יאמר לשרי אדם מפחד

(כא) הכר וכו'יאמר מז״ל על הנותן

בטהרתיכ״ש שלא אשוב לחטא לזה אמר
יבצר ממנו שיקרנו עץ על ידי כך *

ג

כי הכל מאתו יתברך י

□

תמיד גס בטיס תבא הצרה■ כי אז קל ליתקן כמ״ש ז״ל על היערוך שועך

כל מעשרותיו לחח וזה יאמר הלח דברתי דופי על האץ להעשיר ולח לקת

אין צריך לומר

לכהניס ללויס ועניים לח ינקה אמר עתה גם הכר פנים לתת כל המתנו'

שכבא הרעה סח ל ע:יו כי חס נס שהוא ילך זיסול בה כאשר קרה לפרעה

לאחד לא טוב כי תמנע טוב מהשחר ונס טעם שני כי על פת לחס שיקבל

על

התיש ההוא ממך יפשע בזולה למענך להחניפך או גס יפשע בה' כי בשית
לבו כי צריך אל לחם כזבי חבירו יבת לעשות למענו א' מהדברי׳ אשר שנא

מה זה ועל מה זה מי שאל זה יביט

ה' למען יחזיק לו טונה * או יאמ' בהדרגה הבה הכר פניס איש אח רעהו

לח בצר המיס המקשה לבו בהומרו שלה תבא עליו רעת

שהקשה לבו והוא הלך ליכסוח ביס יזהו יפיל ברעה כאמור :

קפב (טו) אמר

חס תראה רשע מושל על עס דל אל חתמת
החפץ לאמר

אל עבי ונכה רוח יתנם ביד רשע

כי דע איפה כי לא

יעשה ה אלהיס

לא טוב שימשך

הנ פה ודברים רעים מסתעפים ממנה

וזה אפי' תהיה

דבר רק עד יכנעו וישובו עדיו יתב' ולא ישליטהו ה לאכול מהן שלא כדין

הכרת הפגים בעצם ואס הוא על פת לחם אשר יקבל ממנו ועל כן יכיר

ואיום

למענו גס שה מכיר לו

או לשפיך דם נקייס

כי לא יעזבם בידו

כי אס עד גדר נהימה

ומשטמה בידיו ואבריו מהטעס האמור אך לט־וף טרף אדם יאכל יחייב
את ראשו למלכו של עונס ויסלקנו וזהו חרי נוהם וכו' והוא כי שתים
הנה מעולות הארי והדוב הארי ניהס בפיו ואחר כך טורף

פניו

אז לא אומר לא טוב כי חס שימשך שיפשע

פכים הוא גבר

פנים על פת לחם יפשע לה'שיורה כי הוא המפרנסו

והדוב שוקק

באיבריו ואחר כך יטרוף אמר כי הפעולות הראשונוילאריולהב הנהימה
והשוקק עד חלה יהיה רשע מושל על עס דל שינהוס עליהם וגס יהיה

כלומר איש צדיק גבר על חטאיו או על דרך זה

והמכיר

ולא קונו חלילה

ואין לך פשע גדיל מיה :

ג (יט) או

יאמר כי ים

יגיע כפיו יאכל עיבד

אדמתו ממנו ואליו

מסתפק כמעט אשר לפניו אמר כי עונד אדמתו לא
יבצר ממנו שישנע לחס גס שלח יאכל למעדנים תך יש יבחר להעשיר

סוקק במשטמה בגופו ואיבריו כהיין וזולתו כיוצא בו אך לא לטריף טרף
להמס נאשר ה׳ אקס כי לח יעזבם בידו ולא יאריך על ממשלתו (כז)

ולהסתתר ומה יעשה תנשים ריקים מממון יבקש לו כי ריקה נפשם ויקחו

אמרתי רק ברשע הביצע בצע מעשקיח כרשע ובדעת לך נגיד חסר נו'

ממנו סחורות בהקפ מנה במאחי' והוא דרך נכון להעשיר בפרוע פרעו,
בזמנם ולא יעבור אך טועה באצטננינו' שלו שאדרבה ישבע ריש שיכבד

ואס הראה מושל רבמעשקית בפיעל ויחייך ימים אל התמה כי לא
כי למת שהוא חשר ת3ונ ת הוא רב מעשקית חושב בחסרון תבונתו שעל
היותו עליהם נגיד ישתעבדו לו עד שגס כי יעשקס לא יאשם לכל עבודתו

ומשאו אך לענין הדין בין איש לרעהו ישפטס בצדק

כי הוא שינא בצע

איש כוה לא יכלת כמושל רשע הנזכר למעלה אך יאריך ימים על ממלכתו
וזהו שונא בצע יאריך ימים

(יז)

אך בזאת שלא יהיה

בכלל עשוקיו

עליהם משחסובנגוש אותם פתע ישכרו וילך החבל אחר הדלי (כ) והן

אמת שאס הנותן באמנה יאריך

לקונים קו לקו יפרעו ויעשיר וזהו איש

אמינית שאחי תתז סחורותיו כאמונה ויבא הזמן ישוב ויאמין לו ויאריך
זמן שנית שהוא אמונה על אמונה שהוא רב כרכות שיכורך מפיהם ומפי

ע לידן ויעשיר אך לאטו אמנם אס הזח אץ ודוחק להעשיר

בזמט מיד לא

^ינקה

רב פנינים ביאור משלי כח כט

סה

עקה משבוע ריש שהוכרתי (כא) כי לומר שיבקשו לתם הריקים אנשים

מרכה להטיב יעשה משל עצמו ולח יחוש אס יורש כי הוא ובוטח בה'

חסרים יחנו להס בהקפה לפרוע לזה נזמנו וכן על זה הדרך עד שהאחרון

יאמר כלתי מקושר אלהקדס מי שהוא רחב

כ או

ידושן

נפש פזרן ואין

שהוא להכיר

לו יגרה מדין כי יצטרך לקחת מזה ומזה ואס אין לו לשלם המה

פנים הדשות חמי־ דלת זה שהייביס לו לה טוב כי כמשא כבד יכבדו עליהם

ויצמצם עצמו

יעשו כן כי לא וו הדרך

יכנירהרלתלח
ויאנדו

נהיות האיש

על כן

מהר

פת'לךןםיפשע;גכר

יספיק ויחסר

במכה ואס יפרע לא

וישבעפן יחסר

נכהללה1ןאישרעעץ

ט

נמצא

ריקיס מתרושש וגייס
המר־ף
שביעת שולן לריק ההוא :

כי

קפד

(כב)

נפש ♦גיה מדון ובטח על*יהוה ידשן :

נבהל
שהוא
לעשות הון

לו וחדרבה

כי הרוצה

יגרה מדון אך ובוטח

רחב־־
בוטח

במדון אך הס מה שהוא רחב לפש הוא
עלה על הנוגע אלהכעניןלענג

שבתוי״ה ומלוה עליו

 £0א איש

והזח לא

ישבר ואץ מרפא  :ב

כי הוא לח זכר

כדבורת

וחסר יבואנו חל

עצמו או לכנו או בןבכו כמאמר ר חייא

ג איש־אהב חכמה ישמח אביו ורעה ותות יאבד"

בחינה זולתה ויש מתנהג לפי
שכלן ודרך המתנהג לפי שכלי לדבר

לאשתו ניחן כדי שיתנו לנו או לכנינו
שיכא

נגד המתנהג על פי התולה שהוא
כסיל ובהשך הולך כי לפעמים יבא

כי גלגל הוא שחוזר כעולם ואס
אז יאמר כי יש לו ממון ונבהל
יותר ______
_____
חסר הוא ברי"ש _
כפשוטו *
הוא
לעשות הון ועד יגיע לגדר הון מאמץ את לבו וקופץ את ידו ולא ידע כי
שלא י־זבד מה שהרבה על

אין צריך לומר שלח יהיה לו הון או אס יהיה לז

ממונו

כי אס גס חסד וחסרון יבואנו על הכל •

(כג) מוכיח וכו'

דבר שצריך אדם להתנהג עלפי
הטבע והשכל פן תדכקכו רעת מקוי־ות הזיון אך הוא המתנהג בהנהגה
אנושית ומדינית הוא ימלט מכל צרת אמר כיונהפיך הוא כי הבוטח כלבו

ושכלו הוא הכסיל ולא האחר כי בחשך
הכל מאתו יתברך אך ההילך

אמר שלמת בחכמתו הנה אמרתי לך נבהל להון כוי והן ידעת כי בימי כל

מהרעז׳ המתרגשו׳

שומעי דברי יטו אזן ולא ישימו לאל מלתי כנודע שנתפרסמה חכמתו
בעולם וטוב מדותיו והוכיחו ביושר לבו והיה מקהיל קהילות ומארבע

(בז) והראיה כי נותן

ככפות הארץ היו כאיס לשמוע את חכמתו ושותים כצמא את דבריו ויהי
נפיהס כדכש למתוק אך מי יודע אחרי מותי אס יאמר כלכו המוכיח
נשער

תוכחת זה משמי איך אוכיח אדם בתוכחת שלמת החומר ככהל

להון כן'

ואולי נגד פכי יקום איש מחליק לשון

כפני יענה ויאמר איכה

נשמע זה משלמה והוא עשהו כי מי לנו ננהל להון יותר ממנו

אס יהיו

לחן

ומי יודע

כעיני השומעים דנרי המחליק לשין מדברי באופן תהיה

שתיקנתי כזה יפה מדבורי על כן אחר שלמה מוכיח אדם
שמא לא ימצא חן מחמת מחליק לשון

יוחר מהמחליק לשין ־

זולת המחליק לשון כי אס גס

יחזור להודות וישוב מרעתו

אחרי חל יחוש

כי הנני מודיע מעתה

או יאמר

פי חכמת התורה
מבלי שית לב הל

ענייניו

בכל

חסד עמו

להצטרך שיעשו

שיהיה הוא

יש מתנהג על

קפו (כי) הנח

רתוכחורת מקשדה־־ערף ?חע

צדיקים ישמח ידעם ובמשל-יי ךשע יאנחעם :

• עשית חסד לזולתו

בה ידושן :

סוי־ע ידושן וז״א על ה ולח אמר בה:

יתן עיכו רעה נשלו כי מלח ממון חסר

ולח ירע הפתי ההוא

יהיה

או יהמר מי שהוא רהב נפש עתה
ללוות ולפזר תקצר נפשו אחריכן

הוח איש רע עין לעצמו

שיחכו

לו

ערינו'

ודשן במעט השר יהיה לפניו מכל
מעדני מלך בריב ומהן וזהו רהב נפש

לרש איןמחס1ר ומעלים עיניו רב מאירות :נח בקרם

ולא לפזל־וחת לאביונים חושב להרבות

אחרים

בבטחובה׳ ירבה

לו מטובו

ובשממת בטחונו

מ1כיה אדם אחרי

_איךפש 1חבר הויאל-יאיש משחית :כה

מי

תהית

חןיסצא ממחליק לשץ :כי גויר אבץ ואמו ואסר

נכר שאס יצט־ך לישנע שחין לו יפשע
לו פת לחס

כב

ולא;דעבי־חסר יבאנו:

פת לחס שיחסר לו יפשע

לחמו ועל

ובפריסה

רשי־ יאכל

וישמח בחלקו

למכור שוה מאתי'

הוה דוחק יצטרך

וזהוהכרפנים

למלחמה והיכן היא הנחתו אשר יתנה וטוב לו ישמע עצה

כי חן ימצא

אין צריך לומר שימצא קן כעיני

חן ימצא מהמחליק לשון עצמו שגס הוא

ויהיו דברי המוכיח לחן בעיניו כי ככל לכי

ונפשי אני מורה ומלמד כי ממני ראיתי ולמדתי ולימדתי :או שיעור הענק
הן כעודני חי שלא יחסרו קנאות מזולתי אפשר כשמוע חישדכריזהלא

ילך שאין המאורעות

טכעיות כי

בחכמה היא חכמת התיר היא אשד ימלט

כי הוא יתברך יישר

דרכי וישי׳ המעקשיס למישור

לרש אשר זה יעשה

ההולך כחכמת התורה איז

מחסיר כי אדרבה יעדיף על ממונו והוח נראה בחיש ומעלים עיניו אשר
ימשך זה מבטוח האדם בלבו

והמשךאחרי

ואדרבה ע״י זה יחסר ולא עוד אלא

לבטוח בחכמת התורה

לכל יתר היבריס

(כח)

ושכלו :קפז

הטבע לקמוץ
עלפי עצתה

ולא אחר לכו

תראה שיקומו רשעים כי שעה משחתת

אם

רעה היא כי קצף ה׳

להסוישתררו דע כי עת

פןיחסי־לו

שהוא רב מחרות ומזה ילמודהאדס

על העם על

קהתי׳

עליהם הרשעים שיסתדרו בס והיא התחלה וסימן ©יתעתדו לגלי צהת
לכן העצה היא שיסתר אדם פן הדבקנו הדעת ויתחבא כמעט רגע מן

המקום ההוא עד יעבור ועס כייס ינתן רש ת למשחית אינו מבחין ואז
בהיותם משוללי צדיק יאבדו כי תדון העיר אחד הרוב והרוב עוכיתואז

ב עדם ירבו צדיקים בעיר בראותם מפלת הרשעים יוכנו לסיב עד ה

כס

(א)

אך

:

בזזה שיהיה חיש מתעורר לדרוש להס יס בו כל
יקרם כאלת שנמוקו בעונס לכןהסכעתההיא

יחסר מחליק לשון לחמר מה ידבר ניהל להקכו' והוא עשה על כן אפשר

איש תוכחות מק6ת עורף מלתיכיח פתע ישכר כו׳ ( :כח) אי יאמר
בקס והשתרר רשעי׳ רבי׳ בעיר יסתר הנקרה אדם הוא הצדיק כי תואר

ימצא חן מחניק לשון יותר מאדם המוכיח רך אחדי מותי יאבדו קנאות
ויודע האמת ובהיות מוכיח ארס תוכחת זה אחרי חן ימצא בעיני כל

קדם הוא תחשיב שבתוארי׳כמחמרס בס׳ הזוהר לא ירחה ילא ימצא שם
באות אולי ישיבם בתשובת כי הלח כפררחסלא ישמעו לו זהנהרל

השומעים

יותר מאיש שירשיע להחליק לשין

עלי לשין כי הוא זמן שהקנאה כבר אבדה:

שהכל יחנו דופי במחליק

קפח

(כד) הנה אשד

יחסר לו גוזל את אביו או את אמו ומורה היתר וחומר הכה את עצמי חני
גוזל כי הכל שלי וממכי יחסר אחרי מותם ואיכי מיצר לזולתי שיק־כי
עין בדבר כי איןץת פשע ולא יביט כי הוא חוטא כתשו וגס את אביו
וחמו הוא מחסד והוא עון פלילי והנה זה יקרנו כמקרה כל עושה רשעה

שאומר למוכיחיו מלכם אס חטאתי וישר העויתי הלח את נפשי הפסדתי
ומשחית נפשי חני

ולא ידע כי משחית הכל הוא וחוטא אחד יחבר טובה

הרכה כי כל ישראל ערביס זה לזה ומשלו משל רז״ל לבא בספינה

ולקח

מהדת יפלו בנופלים כי זולת היותם רשעים

הס ראשים רבים

ותאכלס

אש קנאות ושנאות כי כפשע ארץ וכו׳ אך באבדם ירבו צדיקים כמפורם
ואז לא יסתר המוכיח כי אין צריך לומר הנקרא אדם כי
בקידס (א)

אס אפי׳ הנגרע

מערכו ונקרא איש לתה שהוא איש

עי רף מהוכיח פתע כו׳

כי הוא עת לעשית

תוכחות לס מרשה

צדיהיס י־בים וב)

*

סהיני׳ נויס אבוד הרז מיו השר• רשעים חך נימת ציייףס שלהיותם
הסתתים •סתריו לא •צר לעס כ• אדריה •שמתהפך היסעים סאפ“
ניושזלרשעעםשת הואיאנחעס

:

צדיקים נשים לי אל אוע תשונה העם

אי

יאמר על אסר המריר"

ואחיי הן עם והוא

להזהיר אס

מקדח והתחיל קודח קרקע הספינה כמקום מושכו אמרן לו מה התה
עושה הלא נטבע כלנו והשיב מה לכס הלא כמקימי אני קודח אמר לו הלא

כשלום הצדיקים יהיה לנו שלום ולא יחסר כל ט1נ גם לנו נוכוחס כי הלא

אומר לנפשי אני

העם הכולל יעים וטוניס יריע איפה

ממקומך יכיאו המיס
חוטא ולא ידע

ויצופוהכל

כן עוכרעכירה

כי ממקומו תפתח הרעה וילקו השאר

נוזל אכיו ואמו שחומר אין פשע כי הכל שלי

כן יקרה לכסיל

העס הנמצא נמקוס שהיוד צייאיס נל ירפו ידיהם ”לשויעיה'נאוגי׳
הן אמת שנינות צ־יקי־יסמת
את מכסה ה׳ כ• הן

אמת שלא יחסיר טוב החיך נעימת הנלתי כשיים

ואח עצמי אני מיצר לכדי

פן ילקו הצדיקים והמה הרוג אך ימשול על העיר מושל רשע למען עייח

וזה אמד גוזל אביו ואמו ואומר הין פשע הכה חכר הוא דומה לאיש משחית

הצדיקים לא ישליטיו

את הכלל האומר לעצמי

אכיעישהזכמקומיאניקודיז

(כה)

ושמא

חתהנלתי

כשיים שיעמיס

עילם עליהם כי על

האלהיס ומה נס כי רונ העיר הס על כן משיל ישע ייאות יאנח עם י,א

מאמר ומה יעשה אס הוא רחב כפש משכיע לרעכיס שאדרכה מזכה אכין

הפרטי חלק הנלתי

ואמו בגזול מהם כי הס צרי עין והוא חפץ לתת מלחמם לדל אף על פי

להם ישימו עיניהם על דרכיהם טרם תבא צרתם  :קפח (ג) יאמר

בן לא סיב הדבר כי זה היה אס היה מפייסם ועושה ברצונם

אך אדרבה

יגרה מדון אתם והוא עון פלילי וזהו יגרה עדק • ואס הרתע נפש להמס

כשיים ועל כן לא אמר

ענין בעת שמכנסין פור וכו* והוא במה

העסכניזחלהועלכוט"■

שידענו כי הרב לגבי התלמוד

חכ יקרא (אמד בהיות איש אוהב חל •יה שלפיזות איש א׳ מהתלמידי׳

י? א

* ז

ללמוד

׳

רב פנינים ביאור
למוד החכמה ישמח אכיו כי יותר ממה שהעגל

משלי כט

רווה לייצק פרה רוצה

כי כל צערו אינו ^ח עם האויל כי הלא בתיו' איש חכם נשפט בפני דיין עם

להציק אמנס קשר הזח כרועה זונות שהבעל הרועה אותם חפץ לידבק
בהן והן כל מגמתן לזולתו כן החכם הרועה חת תלמידיו וחפץ להריק נס

חיש אויל הנה החכם יבחר מחנק נפשי בטפשוקו של אויל ועל כן יכעוס
החכם ואחר אשר יכעיס ורגז ישיג אל לבו ויאמר לא זו הדרך להתנהג עם

חציניים כי לא יאהבו החכמה רק מצות

על כן טוב טיב

מחכמתו ולנס לח כן רק כתריס

זה שנס הוא כועס ומיטפש

יותר ואילי נס יגע בכבודי

עצמי

לעשות

אנשים מלומדה הנה הרועה ההוא
למאנד הון יתייחס נלמדו אותס כי

מוין:

נימים ההם זנזמן ההוא היה עוסק
לעצמו ומעמיק להשיג הון רב

כמשחק עמו ואז שב

י מלףבמ^&ט ממיר ארץ ואיש תרומות

זמראה לו פנים שוחקות ומראה אהבה

^קעלרעהורשתפורשעל“

ופיוס לומר אל נא תהי מריבה ביני
וביניך כי אחיס אנחנו אומר בלבו

♦הרסנה* ה

מהן

זרועה זכו׳

לומר חס החב הנו' הוא

רועה זוגה

.עמפעמיו :י פפשע איש רע מוקש וצדיק^רון
ושמח < :ירע צדיק דין דלים'רשע לא/יבין דעת .

יאנדהוןבהתעסקו עמהס גס שרבים
תלמידים הס כי אין לומר זכ ת

א^שי לצון יפיחו קריה וחכמים ;ש״בו אף :טאיש־

הרניס עדיף מלהרבות לו כי הדעת

חכם נשפט ארדאיש אחל ורגז ושחק ואין נחת :י

נשפט את

אנשי דמים .ישנארתם וישלים.יכקשו נפשו :יא
?ל־רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישיחנח י :יב

ושחק ואין בתת לא בזה ולא בזה באופן

מחכמת התורה

מחסו לכן

ידו מהם

ירפה

עוגלו

ויכבד וישי בביתו עוסק בתורה וקונה
הון לעצמו אך אין זה רק בחכמה
(ד) חך בהנהגת המדינה למלך או

אולי ישוב

יותר וכלת רעת באופן

בלתי חכם

♦הוה

-כמוהו

וטועם מדבש

חכמתו ולא עם תס

הזה עס היותו בר לבב כי הלא אנשי
דמים הרע־ם וחטאים הן הס אשר ישנאו תס כי לחמותו בטוהר לכו כל
אשר יראה

ראשם ויבזוהו ואיש חת רעהו חיים יבלע • הפט לה) הנה שביש א ש

חותווהוא חו

להחניפולרמו'

רעהו ואדרבה רשת פורש על פעמיו

שמרמ

של עצמו כי הוא עון גדול

רעתם אך אשר הס ישרים כאיש

מדעותיהם יגיד ותגלה

שיבקשו נפשו ויאמרו תמיד מי יחן והיה

ותחבולות כנפש התם הזה

לנ נפש טהורה מש ללח ערמות
וכן בפגוש החכם

ולוכד את עצמו (ו) ושמא תאמר אדרבה רעהו נראה נלכד ברשתו לז״א
נפשע וכו׳ לומר חל יעלה על ׳ רוחך שהמחליק מספיק ללכדו ברשתו רק

כחמור זכיוצח בדברים אלה

אס פשע יש לו אשר פשע לה הוא הלוכד אותו באמת כי אין ערוד ממית

ישבחנה וישקיטנה את התו הקשה כד״א

ואין המחליק הרע

רק מוקש

הזה

נפשע איש יהיה רע מוקש אך

אס רעהו

וגרמה

איש צדיק

הוא לא יהיה לו האיש הרע מוקש כ״א אדרבה ירון ככבוד אשר יכנדהו
מקליק לשון כחניפותו ושמח כי ה לא יעזבנו בידו לרמותו וזהו וצדיק ירון
ושמח (ז) ושמח חאמ^ ואולי עם היותו צדיק ילכד במוקש כי כמה

צמה תאמר כדכר

(יא)

עם הכסיל בחברת או ויכוח או דין הן אמת שכל רוחו

יוציא כסיל ויגלה שנאתו

צדיקים ילכדו בפח מחליקי

לא

ימאס תם

חידוד ותלזאי הייתי עס איש מחודד

החכס אדרבה כל כך ישמחו בו

אלא

(י)

באומרו מי נהנני עס חס משולל

נמשפע שיעש׳ נהם להביאם נמסירת

חטא

להפסיד משלוימלהשוות

אך עם התם לא יצר לחכם,כי גס שהו׳

הברית יעמיד ארץ ואס הוא איש הרומית והפרשות שפורש נענייני
ההכהגיח ומעלים עיני! יהרסנה שקל בעיניהם ימורא לא יעלה על

לילכד נעוצן וזהו

איש אזיל ורגז החכס ושב

שטוב לתכס

יג רש ואיש תככן□ נפגשו מאיר עינן שנירהכי

ירח שלא יקבלן העם ויבעטו בהיישר

ממית

שלא ימצא

וזהו איש חכם

החכם מנות לו עמו

□ושל מקשיב ?!ל-דבר־שקר כל־סשרתיו רשעים:

לא ירפה ידו מהס ויכבד וישב
בניהו כי הלא תאבד ארצו כירק

ן[ל

מעקשותיו

זה איננושוה שאדרבה יגבה לבו אז

עצמו עמו שאיני לפי כבודו

לדיין ני מאן מלכי רבנן לא כן כי אם

מחליק על רעהו בשפה חלקו׳

זמרוגזו וכל

עס החכמים

כאומרו מי יתן לי חכם ואנשכנן

ואף על פי כן לח יצר לחכם כי הלח באחור

משכיח שאון ימים והוא כאמור

הרע הזה ושוב אחור והבט מי היו אבותיך הראשונים

כי הלא מגזע חכמים אנו כמוני כמוך ואיה איפת דור דעה תנשים חכמים
כלס כאחד וכיוצא

כתמה אז ישקוט כאופן

שעם כל הנגדיים אל החכם

ימצא מנוח ולא עסהאוילכיאיןנחת כמדוכר

.

או

יאמר כל רוחו

לשון כתוא מנמר ולמה ה׳ יעזבנו בידו ואולי

כ1׳ ראה מה כין מדת תחכם למדת הכסיל כי הלא כל רוחו יוציא כסיל
באופן יתחרט לפעמים כי ישמע השומע וישיב גמולו בראשו וחמשיתו

שיודע הצדיק דין הנעש מן

כי איזה הוא חכם הרואה את הנולד ונותן מעצר

יקוץ וינעוט חלילה ל "ח יודע צדיק כי׳ והוא
השמי׳ בדלי׳ כילאמהבצר

יוסף עליו אך החכם

מקונסלתתלהס

די מחסורם חלילה הם

לרוחו הנה באחור ישכחנה

דלים חך הוא דין שנעש׳בהם שדלדלם לכפרת

עונות'לטובת'ומידיעת

אמרתי דבר וחזרתי לאחורי נמצא שנעיין אחור ישבתנה שרוח! לא השיאה

הצדיק דבר זה גם הוא לא
ברם החטא כי וסביביו

דלותו או צרתו כי יאמ׳ אולי

ידאג על מוקש

נשערה מאד ואל

תתמותחמהנה

את פיו לדבר מת

ויהללנת את רוחו באומרו משובחת רוחי שלא

שיתחרט בו

*•

קצא

(יב)

הנה

אס הונח

גס לרשע

היות מושל או משרתיו צדיקים בבא דין מחמה חפשר יוציאוהו לאמתו חך

ואיך תאמ׳ שהצדיק יתן אל לכו

בהיות המושל מקשיב על שפת שקר לצבור כעפר בצר ואמר על כלומר

דין דלים והלח כמו שלא ישית לב הרשע הרעה אשר תבואנו על פורשו
רשת ליד מעגל גם הצדיק כמקרהו גם הוא יקרנו לז״א ורשע לא יבין

שפת שקר גס משרתיו רשעים כי במה יתרצו אל אדונם

המחליק על רעהו לבב כמוהו לדעת זה

לעת כלומר כי

לא ישית לב

סאם תיה מבין דעת לא

למה שיחס׳ ממנו אפי׳

היה רשע כי אין אדם

רוח שטות וזהו ורשע לא יבין דעת (ח)

להבין מהות דעת

חוטא אלא א״כ נכנס בו

ושמא תאמ׳ ולמה לא ילכד מיד

ברשת שפורש על פעמי עצמו וישמרו לנפשם

על יודעו שהיא

אסלאבהתעולל עלילות כרשע ולהשביעו מתמסי נזילות ותביעות שקר

(יג)

ואיך יוכיח ה אס בעלי

מרומים לוה חמר רש כז'

תביעות

שקר הבאים תמיד בדינים

והוא כי הכה שנים הס הבאים בתחבולות שחר

ודין מרומה אחד איש תככים

בעל תוך ומרמה במשאו ומתנו מלוה מנה

מלהצר לצדיקים ויעש' נא

ותובע מאתיס ומוכר בהקפה מנהבמאתיס ותובע שלש מאות וההיקש
בוה כ'הרש כי לרש אין כל ועל כן אס אין לו לשלם יעשה מרמה וכיחש

ברשעת׳ יפיחו

בעמיתו ואס היה המושל או משרתיו צדיקים היו מוציאים הרמאות לחור

קריה ויביאוה בפת יוקשי׳ וילקו גס הצדיקים אשר בקרבה ובבא הרעה
לח ישלמו להם גמול הצדיקי' לעתור ולרצי׳ לקונם ישיב אפו מהטובי'

אדרבה הן הס

חפצים ברמאות

יקים דבר עבדיו ועצת מלאכיו ישלי׳ ולא יצר לעושי רשעה ובכן לא תתמה

ואיש תככים שיופנשו והוא שהאיש תככים דרכו לרמות אח בני אדם
למכור להם שוה מנה במאתיס במרמות ותוך והנה להצליח לא יבקש כי

למען הצדיקים על כן אמר אין זה כ״א מצדקת הצדיקים כי הלא ראה מת
בין אנשי לצון כמחליק לשון הלזה

לצדיקים כי הלא המה

ויכלת הרשעים הגורמי׳ רק ישיבו אף לגמרי נס מאנשי הלצון וע״כ גס ה

על החפץ מדוע לח ינער

הרשע למען לא ינוח שבט

הצדיקים כי הלח גס הס חפצי׳ בשלן׳
הצרו נאות נעבור הרשעי׳

על כן מה יעשה הוא יתברך

לתקן הכל נותן בלב רש

על לחיי

אס איש רש יקנה ממנו ביותר על שוויו כי דל הוא ודעתו לאכול הכל כי

דרכו לימד שכל

לרש אין כל וחיש תככים ישמח בפגעו בו כי יגיל הריוח ימשך מפגישתם

הרשע

הרשעי׳ ועל פי

ועושים משפט

לעשוקים אך בהיות מושל  .מקשיב כו׳

אף על הצדיקים והצדיקים מסלחין אותם

זו היות ה' מאיר עיני שניהם כי הדל יאכל הכל ואיש תככים יאבד

יאמר אנשי לצון אשר

ממונו ועל ידי זה תפקחנה עיני שניהם הרם ידאג ממשא הקוב אשר עליז

נס מהרשעים קך מאייך אפיה וגני דיליה  :או

ליצנותם שוכרו על כל :מתי הקריה

ויאמר אזי לי כי נדמיתי כי לא שמתי לבי מה יהיה אחרית דבר ולקחתי

ואעפ״י כן זאת עצתי

עה מנה באלף ועתה אהיה עבד לאיש מלוה תחת רשעי אשר חשבתי

©וחכמי׳ לא יבקשו מאת ה ילכדו אנשי לצין לבדם בצרה שגרמו על העיר

לאכול ממונו חנס זלומר כי אין לי לשלם והחיש אשר אני נושה בו חיש

אין ספק כי לא

תככים הוא ולא יתננו לזון את אשתי ואח בני כי אס את עצמי ויקח ראשון

אין ביניהם ד״ת יפיתי קריה נמושנ
וישימו איתס בפת לשינ׳

הרע לדבר רע על כלס

רה שישיבו אף דרך כלל מהכל ג קצ

(ט)

תניח דעת החכם רק עס חכס שכמותו אמנם

הנה

אס יפגוש להתווכח ומה

ראשון ונס איש תככים יתפקחו עיניו

באומרו הלאיסרתנירעתיני

יצטער והנה שלשה

איש תככים הייתי ועתה הנני נקי מנכסי על דבר חמדת רמאוחי כי זה

המה הנגדיים אליז ל אזיל משובש בדגנותח בעל מדות רעות טיפש וא׳

נבור ממני כי לרש אין כל ומאין יפרעניהמןהגירןאומן היקב ומה׳ יצא

דן חכם כי׳ ובן כסיל כו'

הדבר לפגוש באיש רש יאכל את אשר לי ועתה מה לי פה כי לרש אין כל אז

יצטער החכם אמר

ימן אל לנו כי רע ומר היותו איש תככים אס בן דעת הוא נמצא כי בפגישה

נס נהיות לן דין ודברי׳ עס מקביל אליו והפכיי הלא

תס זל כסיל ע״ה גמור נגדיי אל החל כד״א

והנה

היה תדע

נוטה שעס

כלא׳

מג אלת׳

וו

סו

רב פנינים ביאור משלי כט
מ מאיר עיני שניהם ה ומה' יצא יזדמן להם כך ששניהם יבכו ויתנו לב
לש:נ עד ה'

ו שמא תאמר הלא הרם לא ידאג כי הפילו בהגיע

(יד)

משפעו אל המלך עישה משפט צדק .ולא הל המושל מקשיב על שפת שקר
יזכהו כי הלא כהגיע הדבר הל המלך או אל השופט הלא לפי שכלו ישפוט
מאמר כי האיש תככים חב והיצר
לעצמו ני מה יעש הרש חס ימצא איש
סוגה זפתי ויחןלו והוא רעב ללחם

לח יביט אל היוקר נאשר

הוא רש

והמוכר הפסיד על עצמי ויפטור את

הרש נמצא הרש שיאכל

וישתה ויבזה

חת האיש אשר הוא משה בו ואיך
יאזרו עיני הרש לזה אמר מלך שופט

דליס

נאמת

דל בריבו

ולא יהד'

ויחייב אס הרש כדיןהתורה לבלתי זון

אשתו ובניו כסהו כוי ונמצא הרש
מתחייב בדין ושב מרשעז ואולי על ידי
יה את הרש

ירחמהו

עושהזכיאז

יכנע וגס חיש חכג ס ישיג חרסעו כי
יראה כי אולח ידו  :קצב ((טו)

יהוה:

יחסר לך מנוח עשה למען יחן מעדנים לנפשך מתורתו וחב וכיומו

(יח)

ושמא תאמר מה אייסר ומה גס אס בלחי רשע הוא ויעמוד יעל

ספר ה* ויקרא כמת תוכחות והיישרות כי אל תתמה כי יותר יתפעל איש
על אשר

יוכיחנו גבר חכם בעוז תוכחתיו פנים כפנים

כתוב כספר התורה והראיה כחוש
כי הלא כחין חזון הנביאים הנכאים

מלך שופט כאמת דלים כסא 1לעד

יי

נשם ה ופה אל פ?

\כון" :י שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח
מכיש אמו :־״ כרבורתךשעיסירכדה־פשע
וצדיקים במפלתם יראו :י* יסר כנף ויניקה חת!
מעדנים מפשף  :יי כאיןחןון יפרע עם ושמר
תורהאשרהו :יט כדברים לא־דסרעכך כי־יבין
ואין מענה  :ד 3זןית איש אץכדבריו תקויה
מ^נק מנעך עבדו ואחריתו
לכסיל ממנו :
יהיה מנון:כ־ איש־אףינרה מדוןוכעל חמה רב־פשע:
מ נאות אדם תש$ילנו ושפל־רוח יתמך כבוד:
□י חולק עם־ננב שונא נפשו אלה ישמע ולא
" 'יגיד ׳ 4
* • י*

הניח• הפשר ימנע חים מחוכיח
חס כנו באומרו אם אכנו בםבט
הלא יתלמד חל ההכאות כשזר
לעול וכחמור לדרבן ויעשה אצלו כטכע ולא יעשה דבר בלתי אם על ידי

הכל השר ימצא

ידברו אל העם

דברי תוכחותיו הלא יפרע עם ויתבט

מעבורת שתי' או יתגלה עם ממכסהו

יתברך החופת עליו

מלכא עליהם

רעה ואס כדברך למה

יצטרך חזון

והלא נגד פניהם ספר התורה ויקכלו
מוסר ויכינו וישכילו מעשות הטוב
ולשוב מרעתם מתוך דברי התורה
ומה בצע כחזון שכלעדו יפרע׳אס אך

מני אלף הוא המקכל

הוא כי אחד

מוסר מחוך התורה

כלי חזון מנביא

וזהו ושומר תורה אשרהו כלומראחד
הזא ומאושר

האד אך לא

כאמור'ג (יט)
לא אומר לך שבט

ככן

יעל

עסשלס

דבר העבד

ותוכחות כאשר

כי הלא כדברים לא יוסר

עיר

כלומר והכנו כשכט כי בלעדו לא יוסי־ והוא נכדו יעשה לו ומה גס כי יכי ן

מכות והוא רע ומר כי הלא תחת קניןדעת יטפש יותר ובהעדר מכותיו

כוונתך כאיזו שירות אן כי יכין שתקדאנו ואין מענה שעושה עצמו כחרש
ואס חזית איש לבלתי הרקיב עצמותיו לרודפו
לא ישמע וכאלם (ו)

הנעימים על כן טיב טוב אניחהו בבחירתו אס להיותו נער הוא חסר לב

על כי לא יענה ולהיות תמיד כשוטר כשכט מכה ויכחד לו למהר לקום

וכעת אשר לא טוב יעשה הלא ?וח יגדל ויה ים קונה לב וישוב אל ה' ואס

ולעשות שירותו על ידי עצמו לא וו הדרך כי הלא אם חזית איש אץ כדבריו

מרחשיתו והוא נער הוא כעל שכל הלא יבין לאשורו ומת בצע כי אוכיחנו

וענייניו לעשותם נחוץ על ידי עצמו הנה תקוה לכסיל המתגאה כסכלות

ולמה אצטער אני זאצערנו בהכותי אותו ואיננו צריך וכן כעב' איש מקנת

שררת ולכלתי ע5ות דבר על ידי עצמו ממנו ליתקן מרוע מוסר עבדו
(כא) ושמא תאמר הלא זה יהיה לאיש
מהא יש העושה על ידי עצמו

כסף אפשר יאמר איש אס מעצמו משרת כראוי מכשרון טכעו מת טוב
ואס אין כדרך כמה עבדים שיקראנו אדוניו כהחפוו על דבר צורך ועושה

וקן וככר אך אס אדוני העכד עודנו כימי נערות או בחרות והוא קל
ברגליו וכח ואל לו לעשות על ידי עצמו אז טוב ל< יעשה כעצמו לא

עצמו כחרש לא ישמע וכהחלוננו אליו מדוע ככה עשית ולא באת כי

כן הדבר כי אין הענין על טורח השירות רק על הנמשך ממנו

קרחחיך יכחש כו לא שמעתיך על כן יאמר אדוניו למה אצטער לקרא לו

סהס שתים

רעות כי הלא אשר הוא מפנק מנער ובחרות שיש

ולח יענה או אוכיחנו ותעלה חמתי והוא צער אצלי ולא יסכון וטוב עודנו

למהנק עצמו את עבדו הלא בכו ככה לאדוניו לעת זקנת ני ואחריתו

ני יגדל ועשת רעה

ואס אוכיח

נרכריסוחיסרני כשוטים

בדברים אולי לא יקבל ושיחתי דברי

כי שכל וכי שיג לו ותשיג ידן להשתלם מעצמו

נער או כחור אם לא יענה מהפעם האחד לא ארקיב עצמותי לשנות לו

כשיזקין יהיה מנון ולא יאבה לשרת גס אז ואז לא יוכל הרב לשרת

רק אעשה שחתי מיד על ידי עצמי ואו טוב לי מהיותי רודף רוח אחריו על

עצמו •

שנית שלא בלבד ימנע העבד מלשרת כי חס גס יהיה מנין

נן כא שלמה בחכמתו ויאמר אינך אלא טועה על הנער ועל עבדך כי אשר

ואדון שיגבה רוחץ ויהיה כאדון לכל בית אדיניו ויבזם והן כל אלת

חשכת למשפט כי בשבט ייטפש ולא יקנה חכמה ותוכחת דברים לא תועיל

יפעל הוא כחשוך שבטו שונא עצמו כמדובר :

בו כי הלא זה היה אילו תפסת א׳ מהנה לבדה אך עשה זאת איפת ואחוז

חוזן כז* נגד המאמר ההמוני בזמן הזה האומרים מי יחן והיה לנו איש נביא

מזה וגס מזה בתמונה כי שניהם כאחד טוכיס כי מעט שבט ומעט תוכחת
דכריס יחד יתן חכמה ותעלה ארוכת טפשית ממנו אך עצת ליך להניח ו

יוכיחנו כאשר כדורות ראשונים כי הלח

משולח ונעזב יתנהג לפי שכלו וכחירתו לא טוב כי הלח ונער משולח

כי אס אפילו

מכיש אמו כיכלכךיחפקרויעיזעדגדרשא׳צלאתאכיו

י (יח) או יאמר כאין

כצבי וכאיל מדלגים ומקפצים ד

היינו אחריו ושותים כצמא את דבריו חך מה נעשה ויאבד חזון מנביא ולא
אתנו יודע עד מה ע״כ רפו ידינו ונתבטל מעכזד אתה' ושוב הליו כראוי
על ק בא שלמה מאז ויאמר הנה ימים באים כי מאין חזון מנביא יפרע

את אמו שדרך הנער לנכד יותר מחת אביו כמז״ל כי על כן ככבוד הקדים

עס מעכוד את ה׳ ולא עם בינות הוא כי הלח לפנית' תירת ה׳ שגם

הכתוב את האס לאב גס אותה לא בלבד לא יכבד כי חס גס מביש ומה גס

דבריה מפי עליון יתברך ובקדושה רכה ממאמרי הנביאים ומה גס שגס

והעולה על רוחך שאס בבחירתו והוא

הס שמעו מפיו יתברך תורת ועל כן ושומר תורה אשרהו ולמת יבקש לן

את האב או את הזולת

(טז)

נער

ירשיע הלא בגדלן ישוב לא זו הדרך כי הלא אפשר

כי טרם הגיען

לידי

כך מי יודע הס יפול וימות כלא עתו ויצר לך מאד

והוחכיהלא

כביא לתקן את אשר עותז

אףקשהמחימה

:

קצג

כי על כן בעזן העגל

הנה

(כב)

כתוב אצלנו פי

זכות משה סילקה התימה והוא

ברכות רשעים כעולם כהיות נוסף כנך זה על הרשעיה שכדור לא תאמר

יתברך כרוב חסדיו סילק האף וכמו זר יחשב ייחסו הרב פשע אל תחימת

הנז ככל ההון רשעים כי הלא ירכה פשע כי בהגישו יתברך נשקול במאזני

וגירוי מדון אל האף

זכיות הדור ואשמוחס ככף שניה הנה לא יבצר

משפטו

פשע

אחד על כף הרשעים

משירכה לפחות

ודברים כי מי שהוא איש אף קשת מאבירו ונוח לכעוס ממנו לא יאמר אל

בהמנעך

ולא עוד אלח שדמוע

נח תהי מריבה כיני וביניך ואס יש כיננו דין ודברים יחדו למשפטנקרכת
בדכרי שלום ואמת והזכאי כדינו יזכה והחייב יקכל עליו דמכי דיכא שקלי

אז פקד עליה

גלימא זמר ואזיל בארחא אך יגרה מדון כי יתחיל לדבר קשות 1כשיט לשין
יכה על לחיו כאמור לו מי זה ככזה להבל דמה האס דימית היות אהיה

והעולם נדון אחר רובו נמצאת

מהיכיח את כנך מכריע חת כל העילס לכף חוכה

קדמע עליו כי מת יהיה ולא יחיה כי הלא כתכריע כף העונות יעשה הוא
יתברך משפט

כעניןויראת' כי רכה רעת האדם כארץ

חך נח כי צדיק היה

אמנם זה דרכן של בני אדס כי יהיה להם דבר דין

כן גס עתה וצדיקים כמפלתס של רשעים

כמ!ך ואיש אני ומי

כמוני יאחה

ידאו כי הוכרעה ;ף עונות' וכנך מכללם הוא וימות גס הוא כאחיו רשעים

ואז השני גס שאינו

כעל חף כראשון כי על כן לא הקדים כאחיו כי חס

ותשאיר

שכמותו (ה) ואשר חשכת שאם

הוא מאליו נעל שכל לאחו י צדק דרכו

בעל תימה לכד שהוא רפה מהאף

מה בצע מושר תעמול להוכיחו גס כיכרים לא כן הוא כי הלא יסר כנך

יכוה בעיניו

לענות אותו

ומורם מאלה כיוצא בהם

חדל אישים
עם כל זת

אחר שהאחד היתללגדעו

דברים רעים כגדר

הראשון כי לא תהיה

זיניחך כעה״ו יותר על מה שיעשה מעצמו שיעשה לך נחת דוח שאס יכשר

תפחרתו אס לאכהוסיף

נ פח תכשירנו טפח־ס ויניחך לעשות רצונך וכע ת זיתן מעדנים לנפשך ג

אחד שנדבר בומה וכמה רעה כפולה וזהואישאף יגרה מדין וחחר'כך

כ או יאמר חס רשע כנך יסר אותו למען יניחן שאס רשע יהיה לא יהיה

וכעל חימה ישנה לו רכ פשע נעצם כי השפלישפילנו עד ארץ בחירופים

שבקש את כן

ועי גרס זה גאית־ הראשון שגאה נאה על

לך נחקרות אחרי מוחך
איש שמת

ולח היה לו מטח שמה

זכעוכדח דרכי עקיבא

על רשעת כנו וכשלמדו

ר עקיבא

וגידופים עד .אין קץ

על חטאת האחד פשע ויקשה לדבר ולומר על

(כג)

רעהו והתחיל לדבר בו הרה וזהו באות

אדס תשפילנו ילא דעת ולא

תירה והיישירו וחמד כרכו את ה המבורך כח חכיו כחלום חל החכם וחמר

תכונה לאמר אס אהיה שפל רות

לן תנוח דעתך שהנחת .דעתי ווהן יסר כנך ויניחך ואס כשר הוא ולח

את עצמי שנשפלותי אתמוך כבודי שגס שכנגדי בראותו פלא אגע בכבודו

לה את חברי אני' מכבד ומועילכי אס

ין 2

2

א

גם

רב פנינים ביאור משלי כט ל
גס הוא ישמר לי חסדי ולא יגע בכבודי וזהו ושפל רוח יתמוך כבוד שהוא

כ! אמרח יכו׳ ועוד שהיל״ל אמרות אלוה

תומך כבוד עצמו בל יהרוס מצב כבודו כי השפל רוח שומר ותומך כבודו

זס־ף הכתיב גס הוא בלתי מקושר אל רחשו

בידו בבלתי החילו לדבר על גבר עמית! אשר לא לפי כבודו :

קצד

חולק עס גנב ק רה היתר ואומר הלא הוא החועא
(כד) הנה
ילא אני ונמצאתי

נהנה בגופי ולא משתית נפשי ני הוא

אשר חטא

ולא פשעי

יגיד:

ולא חטאתי

גופו

ולא

ישחית

הכנה ובלתי מקושר ועיד באז' פן יוכיח כך הראוי יאחר פן יוכיחך:
אמרו רז״ל כתנחומא וז״ל דכרי חגור כן יקה המשא א״ר חייא כר
והנה

חרדת אדם יתן מצרףע וכצלח כיהצה

עובר עבירה הלא יתעתד

בשבועת

כלהיזיע

החלה

שהחשיב את

מאת קונו חלילה כי לבלתי יחרידהו

אדס הזח הגנב שהרויח על ידו שיחר,־ חת זה יתן מוקש ושמח תאמר אולי
דלזתז נרמה לו וחין הדס נתפס על צערו למלא נפשו כי ירעב לז״א נס זה
עין פלילי כי הסיר בטחונו מקינו כי הלא ובוטח בה' ישינב :

קצה

מלבד שהרבים נשמעת כקשהס לפניו יתברך
תמיד בכל קראסחליוכי הן אל כבירלח ימהס

(כו) הנה

אומן כי גס כל משפט יחיד

עס כל זה אחונה

מזה כי חין מלך וקין שר ייטיב

מעשיו של אדס

לשים לב

הוא מאתו יתברך ימשך

מה

שלמה

ענין

את

שהקיא

התורה

והקיאה ועוד שמלת המשא מה ידרוש

בה כי לפי זה תרחה מיותרת ועוד באומרו לחיתיחל שכח וכ וכו׳איך כחלת
איתיאל נרמז זה וכן חיך באומרו לאיתיחל ואוכל נרמז אני ארבה ולא חסור
לפי דעתס שרצה שלמה

ואפשר

ללמד דעת את העס

יזהרו בל יקרם

כמוהו שחגר חת התורה כל פרטיה ודקדוקיה ואחר כך הקיאה על ידי
הבדילו כינו ובין שחר העס לומר אחר שטעס המצוה פן יסור לבבו אני
בחכמתי חרכה ולא אסור שלח יוכלו לי ועל ידי כן הוא כאלו הקי6ה פלה
שסיבב שנשיו הטו את לבבו שעבדו ע׳ז ולא מיחה והעלה עליו הכתוב

כאלו הודה בה

זהואכמקיא

כל התורה כלה

לכן לא יסוד איש מדברי

התירה לחלק לעצמו וזהו דברי תנור בן כלומר שאגר הבינה

היא החזרה

או ירע ליחיד או רביס הבלעדי ה' וכפי

וזהו אגור בן ואחר כך יקה המשא הוא התירה שהקיאה כמקיא ופורק
משא מעליו לאיתיאל שכתוב בהורה לא ירבה כו'היה אפשר לומר שדעת

אשר יעשה עליהס ההלך אן המושל למטה וכמאמר

ר חייא לדרוש אותיות התיבה כי אומר דורשני כי אין אדם ששמו כך והוא
כי למ״ד וח״לף שבראש התיבה הס מלת לא והיו״ד שאחריהן ראש תיבת

חו של רביס וקשר הוח רצונו יתברך להעשות ביחיד או

ברבים הוא הדבר

אנכי

מי גנב

(כה)

ולא עוד אלא

יגלהו לא יגיד ועובר על שבועת שס קונו יתברך וזהו חרדת

הגנב חס

ארבה ולא אסור ע״כ •

ולדבריהם

אשר אגר ועוד שהתורה אינה נכתוב
ועוד שלח הקיא כל התורה שיאחר

לאית^ ראיתיה ואבל :נכי מנר

דנר פלוני ולא יגיד על שחלק עמו ונשא עינו
הגנב אשר הזאקדס

אמר

להודיענו וה

נפשו באמת כי הלא זולת סייע׳ את

לן נשיס ולא

שלמה אני

יסור לבבו ואוכל

באצטגנינית שלו *כי איננו רק שינק

שבועת אלהיס כי אלה ישמע שישביע

אגור

שכתוב כת;ר׳ לח ירכה

ראוי

לעבור

שאגר

את התורה בן יקה שהקיאה לאיתיאל

אי^ן :כי תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע

וטועה

שמו

אבא למת נקרא

ישגב :כה רבים מבקשים פני־משל ומןהרה מ^פט־

ולא כן הוא כי הלא הוא חושב שמהנה

נפשו

כי

כי מלת כל חורה

על ריכזי

ונס ענין אל תוסף כו' נעדר

השכטיס הה נאמר לאדוני וכו׳ האלהיס מצא זכו' וחס כן בקרוב איש לפני
מושל לידון הלא לכסיל

ובער יחשב אס יעשה

עיקר מבקשת פני מושל

ולא מבקשת פני קונו יתברך כי חס יהיה לרצון לפניו יתברך על כרתו של

ירבה זהתי״ו בגיט'
האל״ף זלמ״ד

עולה כמנין נשים

שעולה תי״ו וסיו״ד ואל״ף ולמ״ד

היא לא והיו״ד יסור נמצא במלה זו

לא ירבה נשים ולא

הבורא ית' ואס על משפט איש פרטי הוא כן

יסור ועסכל זה אמר הוא עס שכתוב כתורה לאיתיאל שהוא לא ירבה

ק״ן על דבר אנשים רכים שתכפל אשמתם אס יבקשו פני מושל ולח יקדמו

ולא אסור וזהו ואוכל כלומר אוכל ולא אסור

מושל יעשה מה שהוא רצון

רביס ינקשז הרבים מהמושל ולא מאתו

אפילו על דבר

לבקש פני ה׳

יתברך זכמתלונן

על זה אמר רכים

יבקשו פני מושל שאפילו בהיותם

רכיס יבקשו פני מישל ולח יכינו כי חין צריך לזמר משפט רכים כי חס אפילו

וכל שכן משפט רביס זוהו ומה' משפט איש ולא כיד

משפט חיש מה הוא

המזשל כי לח יעשה המושל זולת אשר הוא משפט האיש הזה לפניו יתכרך

וכל שכן בהיותם רביס וחף שכל משפט המושל מה הוא אס ייטיב או ירע
(כז)

לפי מעשיי של כדין לפניו יתברך

ועוד כי אין רחוי לעשות כן כי

אס כוח איש עיל בבחירתו לפעמים יזכה את החייב בסיכת חנופה ותועבת

צדיקים איש עול גס שיעשה העי ל לתועלתם

זעל ידיבקשך

פניזיעוק

משפט הקנה דיך

תעשה יעית דרך י^ו ותועבת וכו׳ :
נא היתרון ניכר ומפורסם
צדיקים יתעכיהו

או

אותיות ואמר לאיתאל שכתוב וכו' לומר בשביל אותיות אל שנמשכתי אחר

כלומר שלמה שכד' מהאותיות

פשט טעס האותיות לומר לאיתיאל ואוכל

שהם אותיות אל שהוא פן יסור לבבו לכן ואוכל כי אבי חכמתי יותר
יסורו לבבי*

לבאר הכתובים

ויתכן

והתכת התיבות

ולא

עניןמז״ל

בשום לב אל מאמר הכתוב אלהרבותוכשיס זיתאנףה כשלמה

׳והוא

כי נטה לבבי מעם ה אלתי ישראל הנראה אליו פעמים

שאחשוב בכוונת

פשט המקרא ששלם גמול רע אליו יתברך שנראה אליו פעמים כלומר

ואס המושל הוא ישר דרך
רשע לתעב ישר דרך כי

נבואה רק רוח הקדש בלבד

ובזה נבא אל הענין

יאמר תועבת זכו'ראה

והזי\כי אחר שתיקן משלים

עול כי האיש עול
אך הישר דרך אף

צדיקים איש עול

הרשעים לח יתעכוהו כלס כי אס איזה פרטי מהס וזהו ותועבת רשע ישר
דרך ולח אמר ותועבת רשעים

או יפרשו לאיתיאל מעין מדרש אחר שבילקוט שדורש

לאיתיאל כאומר

והוא עשה שתסתלק הנבואה ממנו ולח ישלש בה ועל כן לא נמצא בו עוד

אשר לישר דרך על איש

וזהו ותועבת

ולא יסור חכי תוכל להרבות

כחופןשמהרשעיס עצמם יעידן על טוכ

להשכיל

בינה

שבו עשה ספריו "

הרבה ככל הכ<וב למעלה בא בשלהי ספרן

לחכמים בל יתחכמו יותר ויאבדו בחכמתם כרופא אומן

'אשר חלה חת חליו ולא ידע לרפא לו

ויצואתבניו

ישמרו לנפשותס בל

יקרם כמקרהו כי לא יוכלו להרפא ויהי חליז כי בא

להתחכם יותר

(להתכונן בדברה' בינה מתוך דבריה וילכד כמצודה רעה כי חמר תחת
מה עצר ת את המלך מהרבות נשים סן יסור לככן הנה מתוך דכריו יתנר

ל

קצו

מקראות חלו אין אומרים אלא דורשנו

(א)

שאס הוא שם חכם

׳

שהיה כימי שלמה

נבין

כי אשר נכון לבן בטוח בחכמתו שנשים לא יסירו לבו יוכל להרבות

לו והיה סבה שהתאנףה בובבינתו זאת

ושמו אגור זשס אכין יקה ושהיה משא שהיא נכואה היל״ל דכרי משא אגור

הפעמים

בן יקה וגס מה ענין אומרו כןכחיר׳קהכי״ת ולא כסגו״ל שאף כיהושע

כי נפשו מרה לו על אכידתו כמתאונן

ב פירשו הרמב״ן מלשון כינה ועוד כאומרו באס הנכר וכו' שחס הוא שנקם
הנכר הנזכר

אל שני חכמיס ששאלו

היה כי בער אנכי מ׳

חכמת ממנו שהס חיתיאל

כלומר ולא ידע מה להשיב

ואכל

הלאכמוזרנחשכא׳

שמו

שהיחל ה לפעמו ברוח נבזאיי על כן כת להוכיח כרוח נשברה

כי אס אומר שמעו נא

הבינה

ולא התנבא

אז יותר על

על נוצמז ומדאגתו בוש מתזכיר

דברי אגור

בן שאגר בינה כלבו

שאותה

היחה סבה שהקיא חיל בלע הוא המשא והנבואה שהיתל להנכא

פעמים והקיא

כח זה ולא ניבא עוד וזהו יקה המשא וכי תאמרו על מת

חסר מן יספ׳ ואס מה ששאלו היה מה דבר לו ה' כמשא

בטח הגבר ההוא להתחכם או יותר הלא הוא כי נאם הגבר אשר אמר

אשר^יכא מה תשובתו לומר כי כער כו' איזו חכמת היה צריך להגיד מת

בלבו לעשות זר מעשהו הנה היה לאיתיאל כו׳ לומר הלא אתי הוא יתב'

הכתוב

יותר מיתר אנשים כיה נתן כי חכמה ותכונת רבת וגס נבואה
ובדבקות הוה לא ארפה ולא אסור לבבי ממנו יתברך וזהו לאיתיאל

ני מה ששאלן
מה שהוגד

חסרון

לז ולא יתכן שניבא ולח ידע מא ניבא

זה ועוד אומרו לחיתיאל

ושיספר לנו

פעס שנית מטהר וכן באומרו כי בער

מלת כי מיותרת ועוד שאס דרך ענוה השיב תחלה כי בער אנכי מאיש
ואחרי ק החזיר להם תשיבה על פי ה'למה יגיד ענותניתו באומרו שלא
ידע מה להשיב ולא חשיבתו על דבריהם אחרי

השפיל עצמו כי לא

לאיתיאל כי להיו׳חחיהל

וה פעמים ח׳ בחכמת

בהתנכאי על כן ואוכל לעימהס ונשים
אמיץ לי אתו יתברך ולמ״ד

יתכן שיספר שאמר שלח ידע ולא השיב דבר ואס מה שהשיב הוא מי עלה

חפץ שלמה כדכריו

שמיס וירד כי׳ וו שאלה היא ולא השיבה יחס הומרו מי עלה היא השאלת

חכמים יפלסי מעגל

לח ימשלו כי לאטות לבבי כי קשר

לחיתיחל שמושה

אלה ליכנע על

אלהים

כקרני שנית

אשר לא

רגלם כל ישענו על

כעבור היות אתי אל וכל

טיכ עשה

שכלסכירכ

ולפקיח עיני

ועל חכמתם כי

היכן היא התשובה ועוד שה״ל להקדים חומר מי עלה כז׳ לאומ׳ כיבער

רכה מקד להשתרע יותר

ט׳ יעוד היכן היא נבואתו שחמר עליה המשא שחס נאמר שהיא מי עלה

מתחומה כמלח נימק כי טי לנו גדול כחכמה כמוהו כעדותו יחכרך ויחכם

ממצע חשר הציעה

תורתה'

לפניו ולצחת

כו׳ חידה היא ולח משא ועוד כי אחרי אומרו מי עלה כי׳ מי אסף כז׳ היה

שלמת מכל האדם וכו' וידעי כל ישרחל כי חכמת אלתיס כקרכו ומה יעשו

לן להודיענו מי הוא ולא להניח הדבר בתיקו ועוד מה סמיכות הוא לוה

אזובי קיר (ב) ומה הנה דברי אגור הנזכר פירש ואמר כי בערכו'לומר
אל
1

רב פנינים ביאור משלי ל
אל יתהלל חכס בחכמתו אשר אני בא ללמדו בל יכשל כמיני לאמר כי לא

יקרני כמוהו באמת

באמיר נס כי אתחכם יותר

הלא אשר קרת לו הלא היה

באהבת נשים כי

נסכי אחחכס

־־.מתי תעמוד

האש אשר למטה מהשמים ויותר תפלא הירידה מהעליה

כי הלק העלית

ועל ידיכן לא יפלא

חיה בדבקות ורצון מאתו יתברך

יותר

לי ובז ה יהיה

אג^מאישולא־בעתאךםלי :ג ןלא־למדתי
הכמה ודעת קד^ים אדע  :י מיקלה^-מ/ם "
ויררסיאסף־רוח 'כחפניומיערתמים 1כ&מלה
מי הקים בלאפסי־ארץ סה־שמתטדדשם־בנו בי
תדע

מיקל

היה אס לא

הלא לא

היה

כמוהו

חנם

אך באמור ליו

יתברך לך רד ומה גס לרבותינו ו״ל האומרים שהיה הוא יתברך בכעס

בנושא וילת זה

לאאמוטכי

משעת למוד שלא למד ממוריו שכוונת

הכתוב גס על

אחרי'וכל יצר לב

מראשון היחל הוא יסוד האש וזהו וירד כי איך ירד

ולא נכוה ביסוד

ואמר לורד מגדולרך ועסכלזהוירד

בתער אשמתי זאת ועוד כי נס בנושא
נזה יאמר אני לא אמוט רכה כי הלא
אשר קרה לו

נבער כל

הולדתו יכרך

להשמר מהן למה שכן חיש הוא ומטבע
האדם חומדהן אך

לח יקרני כמקרהו כי

אדסמדעת

סז

זכמקרה תלמידי שמאי שאמרו רז״ל שלא בשלו כל צרכם ג 0הוא
קדה לו כי על כן לא נקבעה הלכה כסותם אך אני ארבה בישיבה לא
תמיש מרגלי החכמיס ואהיה זהיר בשגגת למוד ונס בזה צד קלות באשמתו

כי שגגת למוד גרמה לו ולא היה יודע ומתעבר ובוטח

:

עוד טענה

ולא הזזק חומרו ביסוד
יורה כי זולת

האש הלא

בשמים גס

גדולתו

בגוף ונפש שלט ביסוד האש כמדובר:

שלט ביסוד הרוח וזהו מי הסף

וגם

רוח בחפניו זזת כמכת השחין
שצוהז יתברך יקח חלא חפניו פיח
הכבשן וזרקו משה השמיט'יאמרו רז״ל

ונוראות יעלה איך לא זורה ברוח מצויה מידו של משה

עד כסא הכבוד

עד יסוד החם ומה גס פיא הכבשן חשר ידפנו רוח עד בלחי השאיר כל זכר

לו אך לזה נשית לב למה לקחזהז אהרן ומשה יחד בחפניהס ואחר כך זרקו
משה לבדן וכן מת צורך לזורקו השמימה

ומה גס למ״ל שזרקו עד כסא

שלישית כי יאמר איש הלא לא יפלא אשר בטח

שלמה בחכמתו לעשות זר

הכבוד אמנם ביארנו יפת בעתו מז״ל שתמכו׳ היו דצ״ך על ידי אהרן בא״ח

מעשהו כי איננה יוכל ויעלה על רוחו יספיקו

נשיס בהבליהן להטות לב

שחין על ידי שלשתן וכתבנו שאהרן

רחב.מפתחו של אולם כי חכמת אלהיס בו ועל כן לא יחשב בעצם כאשם
חךמיחכס

מהבאים אחריו

יערב אל לכו לעשות

כדבר ההיא ולבטוח

על ידי משה עד״ב על ידי הקב״ה
שלט

ביסוד המיס ויסוד העפר

וכנים

על כן צפרדע שביסוד המיס

ויסוד האש

שביסוד העפר היה על ידי אתרן ומשה שלט גס ביסוד האויר

על כן היו חשך שנתעפש ונתעבה האויר וארבת שהם בריות המתייחסות

בערכו ואס כן מה בצע בתוכחתו על כן הקדים
בחכמתו הקלה
שלמה ואמר כמשיב על שתי אלה כי בער אנכי מאים לומר לא על אלה

לאויר וברד

הקל אשמתי ונס לא יעלה על לב איש לא יצטרך לתוכחתי כי חניח הנחה

משה ובשחין רצה הוא יתברך יהיה על ידי שלשתן

שהיה בו יסוד האש מתקיים

חיך כדור אבן הברד על ידי

כי רצה הוא יתברך

אני בן אדס חומרי ועל

ילקו האנשים בד יסודותיהן בשחין זילקת גס שרו של מצרים כמז״ל ויהי

כן טבעי רץ אחר חשה ובער אנכי מהשמר ממנה שהיא הטענת הראשונה
אך בנושא אחר כבינתך תשען ולא תמוט חינכה טענת כי הלא ולא בינת

השחין בחרטומים חרטומי כתיב מלמד שגס שרו של מצרים לקה על כן

זו לומר כי על כל חכמתי בער אנכי על כי מאיש

חדס לי כמתמיה וחומר משוס הא לא איריא

כי האס לא בינת אדס הוא

אד© הראשון לי להכין מענינו ליזהר ני הלא לא ,מאיש לוקח כמוני ,רק יציר
כפיו יתברך

ואף על פי כן אשתו הטתה את לבו

זעין ואיך תאמר אלי כי להיותי מאיש

נטיתי לני אחר אשת ויטו את לבבי

אך לא יהיה כן באחת ממצות ה זולתה אשר
הלא נגד עיננו אבינו הראשון אשר

ויאכילהו מחלב חטא

כן איש לא יחמדס כמוה כי

לא מאיש לוקח

ויהי בעיניו טרם

יחטא תאות אשת כית' דברי© אשר לא יכרך יצר לב האדם אחריהם כנודע

כי לא ידע טוב ורע ויהי התשמיש

בעיניהם כיתר המעשים

ועס כל זה

אשתו הטסת לבבו ואס כן איפת בטלה לה הטענה הראשונה (ג)
השנית כי לא למדתי חכמה די ספוקי ממורי ולא

ועל

בשלתי כל צרכי כלא זה

היה אס שכלי היה ככל שכל אנושי אך ידיעתי עלתה על כל בני אדם ומה

למען יחולו בד׳ יסודות האכשיס הית מאבק שהוא לעומת העפר ויקחזהו

אהרן זמשה בחפניהס לכלול נס מיס ואש כי על ידי אהרן קנה איכות
ללקות בלחות

ויבש

יסוד המיס ולהיות

מבפנים למען ישרפו בחש הפנימי

הגריר ויצר למן

שקשה בז
לקנות

שתיו שתי מינים

הוזית הלחות

להקנות בז

ובבואם להתגדר

על כן הוצרך

יפגעו בליז

יהיה האבק

בחפניאהרן

נוסף על העפר ויתאחד

שמבחוץ

כח אש להיות

כמז״ל לח מבחוץ

יבש ושורף מבפנים

עלקהוצרך יקחוהו

סניהס כאחד ועדין היה צריך להעסות הנס על יד איש

הרוח והוא
שולטת

הכבוד

כי ללקות

עמו משה

שולט ביסוד

גס השר והוא רוחני ועליון אין יד בן

על כן צוההוא יתברך יזרוק השפימה

להכות בו

אדם

עד כסא

למען מכסא כבודו יתברך יוכה השר שתחת כסא כבודו יתברך

והנה ליזרק

למעלה ללקות גם השר במה שלוקים חנשיז הנתיזרנו הרוח

ידעו ולא אדע וזה אמר ולא למדתי חכמה כמתמיה ואומר סאס הוא שלא

ולא ישאר מאומה על כן צוה הוא יתברך יקחנו אחר כך משה לבדו בחפניז

כי רב הלא הביטה וראה כי

קליטת חפניו אשר הוא שולט ביסוד הרוח תקנת באבק זו כחו שלא

למדתי חכמה ונשענתי

על משענת שכלי

שע״י

ודעת קדושיס אדע והוא כעדות הכתוב כי חכמת אלהיס בקרבו ואס כן

ישלוט בו הרוח ויזרקנו השמימ למען

איפת חס דעת קדישי עליונים ידעתי מה חסרתי חכמה או מי ממורי
ילמדני אז יותר מהשגתי ואס כן אף גס זאת הטענה איננה ( :ד) ועל

נחפני משה השולט באויר לא ישלוט הרוח באבק שתית בחפניו באופן שהיה
יסוד הרו" כאילו אפף וקלט

הג אמר מי עלה כז' לומר אל תקל אשמתי באמו רך כי לא עלה על לב שכל

עד יסוד האש

רוחות שבנשים יזחז את שכלי ולבבי ממקומו כי הלא הן אמת שהוא פליא

בחפניו הבה ששלט למעלת

לחשוב כדבר הזה יוכלו

להטות חכמת אלהיס אשר בי חך לפחות היה לי

לחוש ולפרוש בשיתי שומי לבי ועיני וכל מעייני להוליד
הגדזליס כמוני היזס

ומאותם הנשים

בן יהיה שמו כשם

חשר הטו לבבי

אשר לא מבנות

רוח לא היה

האש ויסוד האויר וגס

לא יוכל הרוח להפיצו כי בהורק

אותו בחפניו ולא בשב באבק כאלו מידו

שלמת בחכמתו

וזהו מאמר

במק ס

להבת שלהבת

בלי מטה האלהיס נבקע היס כמז״ל הרס את

משת יבינו עליו השלוס כי מי כמוהו כי מי עלה שמיס בת ■ך החש הגדולה

בשמלת שהוא בנטיית ידו הגשמית אשר היא

ישראל המה לא

ולא שורף בהבל פיו

של מלאכי השרת

כמוהו

ושמא תאמר הלא חניך

ונשמה יעטוף

כמז״ל הרס וסלק

חת מטך

ואליהו עלו שמיס לזה אמר וירד והוא כי חנוך ואליהו לח עלו לרדת לגור
בארץ בתוייתס הראשונה על כן לא יפלא כי הלא בעלותם נהפכה גוייתס

האלתיס ביסוד המיס ומי זת שלט גס ביסוד

מאיכותם טרס יעלו חל הרוחניות העצמי כמאמר חנוך חל רני ישמעקל

כל אפסי ארץ והוא כי

מלבוש ושמלה שאת הרוח
ונטה

את ידך

כמדובר

לנפשו כי אין זה רק שהשליטו

על דבר קרח ארז״ל

העפר כמשה כי מי הקים

שבאומ ופצתה האדמ את

פית נעשתה כל הארץ כמשפך פי הארץ עמוק

וכל סביבות הארץ נכוהי'

לבל יפלא אחד כי חומרו

נהפך איכותו שנית

סביב ונעשו כמדרון והיה כל אשר לקרח ודתן זאבירס מתגלגל בכל מקום

לא יהיו יחד במצב ח' כאשר בעודו פת

כי הלא איבריו הבה

שהיה ויורד כמיס הנגרים במורד וזהו מי הקים כל אפסי ארץ שהקים
והגביה האפסי ,הס כל קצוי הסביבות של ארץ והיו משפעי' והולכי׳ עד

זכו' הנה הודיע ב' דברים

שנזפו ונפשו

במת שהיה שמלחו

בצרור בל יצאו
כי אס

המלובשת בחומרו

שננטיית ידו צרר מיס

כאשר שאל מאתו אזקעלייתו ואמר ליה איברי נעשו לפידי אש ושערותי

מטך זהפרישהו ממך ונטה

את ידך זנצבו כמו נד וקפאו תהומות כאילו נצררו המיס

העולם הוא

יצא בן כמוני

מלאכי קדש וכיסוד

שלט משת ביסוד המיס שעל נטיית ידו של משת

ויתפשטו ולא על ידי איכות כח קדושת נפשו

והיה לי ממי ללמוד מגדול

מי אסף רות

הנס במקוס ממשוח לפידים בשמים התחתונים
מעלהזכן אליהו

הסערה שעלת בת

חך נשמתו עלתה מעלת

היפכחו מחומרייתז

חל לבוש דק

וישחרסס להתלבש בו ברדתו כנודע אך לא כאלה 'עליית משת חדונינו
עליי השלוס כי חס מבלי תשתנה איכותו

האלהים וזו

עלה למעלת מן השמים כד"א

תלונת המלאכים מת לילוד

אמצעית פי הארץ
שמו ומה שם

הנה כי מי לנו גדול

בנו כלומר מה בין

זתהלתו כי גדול שמו וראה מה

ממשה ועכ״ז הביטה וראה מת

שמושל

משה כי נ!דע בשערים שמן

סס בנו אס שס בנו

גדול כשם

אביו כי

חשת בינינו

תדע כלומ כי הפרש זת ודאי תדענו שאיני מביא לך ראיה מנסתרות ממך

כי אס שגס חזמרו מתחלה היה זך בלי

זעל מת זת לא היה לו בן יהיה לו שם כשם הגדולים וידמה לאביו אך הלא

יאמר וירד לומר גס כי תאמר אלי כי בעלותו השמים אל האלהים

מעצמך תדע כי נס שצפורה צדקת היתה לבלתי היותה מורע קדשי בני
ישראל על כן נס בנית תשר ילדה בקדושה לא השיגה ידם להגדיל איכותם

נפשט מח־מדז יישאר בגלגלים הנשמים ונפשו עלתה מעלת מעלת

כלזמ והיה לי אני שלמת ללמוד ממנו ילהדבק בנשיס מבנות יש המה ולא

הלא נדל כחז במת ש!ירד כי הלח בשובו למטה שב (יתלבש בגלגלי כהוייתו

כנכריות כי הן הנה היו י אשר הטו את לבבו וח״כ איפה גס הטענת
השלישית לאס כי לא היה פחד יסמוך חכס זולתי על רוח מבינתי כמוני

ומשתעלת

חל

זבחיכזתי וירד לגור בארץ ואין זה

שמרי חל נח עכירות בני אדם ואין דומה לו וזהו מי עלה שמיס וירד
או

בהרץ

הלח שלט בכל ד יסודות יורה כי גס איכות גופו למעלת

:

מה©

כי
*

רב פנינים כיאור מ׳שלי ס
ני אל רב שכלי היה לי

בומס״כניתר אכשי׳כילא

אילן גחל ליתלות

כן במדרש חזית למדו

לרוחנייתס כי על

ענין חקיקת הדברות בלוחות

נס שלח אמנע מיראת הטיישן הלב הלא מהראוי הייתי פירש לפחו' למען

מפסוק קול ה' חוצב להבית אש הנה כי קרחזס להבות אש ובתוייתס בידו

העולם שמילא מקומו

יתברך היה איכות בידימשת לאספס ומתים למאמרם ז״ל שהיה הוא

תבונה למד

יתברך אוחו בקצה האחד ומשה בקצה הב' במצב א' והיו ב טסחיס מיד ליד

אוליד כן ממלא

מקימי

כמוני בל יקרני

תלמידו יהושע ילח בכו אך

כגדול

אמור מעתה כי אין חכמה וחין

המתחכם יותר על מציתו יתברך(ח)
ואל יעלה על רוחך זחל תעמוד

בדבר רע

מדתו ית' ותורתו

חדעג ח

הלאזאת

להרהר ולומר

כי אסף

הנה

כל־אמךת אלוה צרופה מנן חרא לחסים

ודקות נחומרו לעשוק כדבר הזה ולא

י אל־תוסף ער־דבחו פן־יוכיח בך ונכזבת:

החמימה להרחיק

תנמיכי לא מפאת איכותו בעצם
בשמים כי
היה זה לו רק להיותו

שתים

מן החטא את העיסקיס בה לשמה
ומי לנו גדול בתורה ראש הקבליה•

רוח קדוש

בתכלית

בחפניו ומי בכל ברואי עולם יהי'זכית

בעלותו קנה חזמרז האיכות והזכות

ועוסק נתירה לשמה כשלג|ת ותה זה היה שלא הרחיקתו מן החטאכמאמר

ההוא כי הלא ראה והביטה מי צרר מיס בשמלת הלא הוא כמאמרם ז״ל

זאדרב? נראה חלילה שמצא בה מקים לטעות כי מאומרו יתברך ולח יסור

על הרם את מטך ונט? את ידך שיפריש המטה ויטה ידו החומרית כי בה
תבקע היס ואפילו לאומרים מרבותינו ז״ל שהקב״ה מחמת סרבנית שר

להרבות לו על כן אמר שלמה

הים נתן ימינו בימינו של משת הלא כתבנו שם מהכרח המאמר שלא היה

השמי פן ואל חפנה לבבך אל הדבר הרע הזה כי אנכי הסיבותי ולא היא

תדבר רק להניס אח השר כמה דאת אמר הים ראה וינוס אך אחר כך
על יד נטיית יד משה לבדה נבקעו המיס כמפורש אצלנו שם במאמר שמולן

מק היה שהוא

רבה יפת יפה הנה כי אין צריך לומר שהיה ספק בנפשו הרמתה להבקיע

יתברך לח הנין עלי שלא תבא חקלת שגגה זו על ידי כי הלא כמו זר יחשב

הוא לבוש שהרוח והנפש בו יעטוף
כחומרו
הים כי אס נס
כבשמלה בו צרר המי' וזהו מי צרר מיס בשמלה כי הלא איכו׳זה היה לו טרם

בעולתה ידיהם כי אפילו

השמים יעלת ולא עוד כ״א שהספיקו ידיו לקיים ולהקים כל כללות הארץ

בהמתן של צדיקים אין הב״ה מביא תקלה על ידן חך הוא לחוסים בו באמת

בל חמוט וזהו מיהקי׳כל אפסי חרץ והוא מז״ל שלא היה המשכן קם ועומד

בהחלט וזהו מגן הוא לחוסים בו כלימר אך לא לחוסים בחכמתם וישענו

אס לא ע״י משה שהקימו בידיו וכן יש

ר*מ כל העוסק נתירה כו' ומרחקתו מהחטא ולמה לא עשתה כן לשלמה
יורה כי אש" נכון לבו בטוח יהיה ויוכל

קלילה כי הלח כל אמרח
נתנה מקוס לטעות

אלוה צרופה

חלילה ושמא תאמר

מה שלא הנין הוא יתברך
שמגן הוא יתברך

ומנוקה מכל סיג ומכשול כי לא

אס כן איפה

או חודקו כי דע כי זה איננו כי הלא הן אמת

למען לא ישלחו הצדיקים

כן על פסוק זה מי

מרז״ל פירשו

והלא תאמר אלי איך אמרתי שאמרת

הקים כל אפסי חרץ וצריך לתת טוב טעם איך ע״י הקמתו המשכן הוקמו

אלוה צרופה ולא היה לי בפסוק מקום לטעות יהלא הדיוק ברור בכתוב

כל אפסי ארץ ומי הפילם שהוצרך הוא להקימם אך אחשבה יובן במו״ל

בביכחס כי אז ירפה מהם

(י)

טעמא משוס שלא יסור אך חיש כמוך חכם מכל האדם שלא יסור ירכה
אינך אלא טועה כי אין זה דיוק מדבריו

כי אס מוסיף ואין ראוי להוסיף

האומרים במדרש רבה כי על

נ עמודי׳ העולם עומד

העבודה ועל גמילו' חסדים ועד

על התורה ועל

שלא ניתנה תורה היה

ואז היה

מתקיים נג״ת

חלילה וזהו אל תוסף על דנר*ו יתברך כלום כאשר עשיתי סני כי לא דיוק

משניתנה תורה היו

היה רק תוספת כי הלא לא נאמר פן יסור רק ולא יסור כי מאומרו ולא

כטרונוס של ב רגלים ולא היה יכול לעמוד עד שהוקם המשכן והלא כמו

יסוד ולא חמר פן יסור יורה שאין הדבר תלוי ומסופק חס יסור או לא

>ר נחשב במאמר ההוא אס בעמדו על רגל ס׳ לא היה נופל על העדר

יסור שימצא בזה תואנה לחמר חני חרבה ולא אסור רק החליט ואמר ולא

השני׳ ונהיות גס שניהם היה נופל על

יסירלומר שאס ירבה יסור בלי ספק וזהו חל תוסף וכו' כי מוסיף תקרא

במקומו בביאורנו למסכת אבות יבא

כבר ב׳ העמודים

העולם רותת

שהיה

העדר הא' אך מאשר ביארנו

על נכון כי הלא עמוד העבודה הלא־

בחטאת האדם אשר לא

כן היתה

זלא מפרש ואס ישיאך לבך כי מפרש חתה ולומר ויל בתר טעמח ואני לא

היא לתקן אשר יותץ

אסיר תנה מלח פן יוכיח בך כי בדחי אתה שחס כדברך פן יסור מיכעי

העבודה למען יהיה עם בני ישראל נשוא עון ועל כן טרם הנתן התורה

ליה וזהו הן יוכיח בך כי מלת פן יוכיח בך ובזה ונכזבת בעילת על רוחך

עמוד ג ח לבדו היה מקיים העולם כי לא ימצא עון אשר חטא שיצטרך

כי מפרש היית :

ב

יאמר כי בח שלמה להסיר תועה

עבודה לכפר כי לא היו מצווים חך אחרי תתו יתברך התורה היה העולם

ומשליכים דברי תורה ארצה ויאמרו אמור

וצדיק אין בארץ אשר לא יחטא

(א)

מלב תועי רוח החוטחיס לה

תעשינה על

או

כן כל זה יפעל כי אין עוד נביא פה אל פה ידבר בנו בשם השי״ח לעד כי

רותת שכבר היה עול מצות על ישראל

בא׳ מכל מצות ובמה יכופר על כן ראה והתקין הוא יתברך עבודין

שאלמלא כן לא

אז עין בעין נרחה יוכיחנו חלוה והלח נתפעל יותר מאשר בקרא נספר

הקרבנו׳ במשכן

קורת ה כי כביש ונכלם ונשוב עדיו יתברך זנחדל מעשזת הרע וזה מאמר

היה במשה נמצא שבהקימו המשכן הלא

שלמה דברי אגור כו' ולח על עצמו ידבר שלא קרח את עצמו אגור כי אס

בלעדי עבודת המשכן

היתה הארץ מתקיימת וזכות הקמתו

יתייחס למקים כל אפסי ארץ כי

היה העולם רותת

ונופל וזהו מי הקים כל אפסי

לזמר הנה דברי מי שאגר בינה זהקיאה והשליכה אחרי גזז ועבר על

ארץ כלומר כמשה

ההורה אשר אגי־ ולמד הנה דבריו הס המשא באס הגבר כו'לומר הנבואה

*ולחו ואס כן איפה זאת תשיב אל לבך לאמר הנמצא כזה בכל נביאי עולם

מת שמו ומה שס בנו

שהיא נחס הגבר חלי פה אל פה מוכיח בשס ה הלא לחיתיאל למה שאראה

אשר נאמר יתפעל

ההשגחה עין בעין שאחי אל משגיח על כל פרטי ׳מעשי ועוד שנית למה

משה ותוכחותיו גס שהם

שאחי אל שלא געל בי על רשעי שעודנו מדבר בי על פי נביא אשובה עדיו

נבר על חטאיו

של עושה כמעשיו אלה כי תדע

איש בניב שפתיו יוחרמאשר

יתפעל מדברי נבואת

כבר כמכתב ולכן מה ית^ס אדם לחמר יהיה

על ידי נביא אין זה כי

ותואנת

אס רוע לב

היצה׳ד

ולא תאמר כי על פי

כמדוב (ה) ושמא תאמר הלח בנבואת מרע׳ה מצא גדול החכמה מקום

התורה אשיב כי הלא דבר גדול היה הנביא ידבר כי בין אס בער אנכי

לטעות כמאמר התורה לא ירבה לז נשים ולא יסור לבבו וחולי חס היה לו

מאיש כלומר מטבע אנישיחיבלחי מוכן ללמוד מתוך התורה דרך השובה

על החמת ומבאר לו הכונה בתר הטב כי

יתברך וישיב אלי אז וחוכל לעומת יצרי

(ב)

ולחת אל לבי אי שאהיה מוכן ללמוד חך לא בינת אדם לי להבין בינה

מתוךהתזרה כראוי כי אולי חשגה ברוח מבינתי כאשר קרה לשלמה עצמו
בפסוק ולא יסור שתנין מתוכו שלחכס גדול כמוהו מותר להרבות מחוך

טעם תכתוב

(ג)

או שלא יחסר הכנה ממני אך לא למדתי חכמה

והורה אור להאיר עיני בדרך ה' עם כל העדר זה ודעת קדושים אדע על

פי הנביא כי יודיעני דעתחלהיס
ואשובה

קדושים אשר ידע בכל

עד ה מה שחין כן בהעדרו

פרטי מעשי

כי נס שישכון לחכם לב לימוד

האזרה הלא לא יועיל אל סוגים הנזכרים המשולליס חכמה

(י)

על

כן בא שלמת להכזיב טענתו ולומר אין זי רק תואנת יצרך תרע כי הלא

מי לך בכל נביאי עולם תתפעל מדבריו גס שיהיו פה חל פה מאשר

התפעל מדכרי משת רכינו עליו השלום אדון הנכיאיס הכתוכיס כתורת

איות נביא ידבר בו היה מעמידו

לא להתיר אח גדול בחכמה בא החלתיס
חי על העדר בימיו נביא

ואיכה תאמר שלא יתאונן חדס

להורות חטאי' בדרך על כן הנני מעיר לך אוזן

בל יעלה על רוחך כדבר הרע הזה

שנתנה תורה מקוס לטעו' חלילה כי

הנה כל אמרת אלוה צרופה ונקיה מכל סיג זחלאה

ומקים לטעות והוא

כי לא נאמר פן יסור רק ולא יסור

כמפורש למעלה וחשר שניתי אני לא

היה רק על כי חסיתי בצל חכמתי

וע״כ לא הגינו עלי מן השמים כל תצא

תקלה מתחת ידי כי

מנן הוא האלוה יתברך הנו' לחוסים בו ולא לחוסים

בחכמתם כמפו׳ בדרך הקודם פסוק זה ושאחריו

:

ג

(א)

עוד

אפשר הוא זיכזח עיון ומעשה איזה מב אלה טוב לפני האלהיס אס הלמוד

גדול או מעשה גדול להשגת

האושר זישא משלו כאילו

עיונו ונגד פניו בעל מעשים משולל חכמת

נעל העיון מהלל

ומשיב אמריו לו לאמר כי טוב

ושבעל פה כי הלא מי כמוהו עלה שמיס במקיס להבת

טוב המעשה שמבלי יגיעת-הלמוד ישיג כונת הבורא מנעל העיון ובלתי

שלהבת שרפים עומדים ואין צריך לומר שלא שרפוהו בהבל פיהם

והוא דברי הגור כן הוא שלמת בעל העיון שאגר

שבכתב

מעיתד לשגות

כמוהו

ונצחם ונטל מה שתיו עיניהם בז כמז״ל

בינה זיתיו דבריו יקה המשא כלו׳ למוד גדול כי הלח נין שהיא הבינה יקה

בשמות רבת שהו שבית שבי ששבה מה שהית שבי כמעט ביד המלאכים

וינעל במדרגת המשא בערך מדרגת החכמה כי חכס עדיף מנביא כמרל

כי אס שאדרבה וירד ששם שלט

וזהי וירד כמה דאת חמר ירד לי בנבוריס כי חין זה רק מגודל נדר נשמתו

על ונביא לבב חכמת מי נתלה במי הקטן נחלה בגדול הנה כי למוד גדול

על איכותם נס מפאת חומרו לא קס ול ז יקים כמוהו כי מי אסף רוחניות

כי הלח לח נאמר כן על בעל מעשה שעדיף תנביח

נמרץבחפניו החומריים כמשה כי הלא הלוחות

נטל מאתו יתברך מיד

ליד ואיך הין בידו יתכרך אס לא רוחניות כי סרס ירידתם לארץ אין קצה

והנה לעומתו נכר

על חטאיו בעל מעשים משולל למיד וישיב אמריו אליו

וזהו באם הגבר

לאיסיאל הוא המלך שלמה הנקרא לאיתיאל לאיתיחל ואוכל לרמוז לו

ענין

רב פנינים כיאור מ׳טלי ר
ענין מז״ל למה נקרא לאיתיאל ואוכל

לאיתיאל שכתוב כתורה לא ירבה

על כן

כראות שלמה אשר קרה לו בחקירה קלה

מה אסר

לו נשים ולא יסור לבבו ואוכל אני ארבה ולא אסור והנה נאם הגבר בעל

נאומיו תחת

מעשים הוא גבר על חטאיו לחיש אשר שמות אלה לו הרומזים שנגתו ברוח

אני ארבה ולא אסור

הלא הוא כי נער אנכי מאים בלתי מוכן לעיון ולח בינת

מבינתו (ב)

סח

כי בחכמתי חבטח אז

הבוטחים נחכמתס לעמוד

הדס לי שלא למדני דדם דרך לתנין

(ג)

!גס

לא

אפילו

חכמה וכ״ש נינה

נתן אל לבו לדון ק״ו על

על עיקרי הדת והתמונה אומר בלבו הס על

בטחי בחכמתי

! מתלם שאיתי מאתך אל־תמגע ממגי כטךם
אמות

למדתי

ובכל העדר זה

והיא על פי התורה

הזח יתברך ריבוי הגשים .לבל יסור איש לבבו

בלחי

הגדולה

על דבר

עמוק היצר לי מה

המעמיקים

זולתי

לחקור

יעשו
לפי

דרחמנא
חכמתם הקצרה בכבשי
אגור שאגר בינה על כל כני אדם

הנה לא יבצר ממני כי ודעת קדושים
הוא אלהיס קדושים א־ע כאמת כלי שגיאה כלומר ואתה ברוב עיונך לא

על כן נשא משלו ויאמר דברי

ידעת דעת קדושים ועלה על רוחך היה דעת קדושים בזומ ולאיסור

חכמתו לא עמדה לו והקיא המשא כמפורש נדרך הראש ן כלומר ומה

נו׳ להתיר לבעל חכמה רבה להרנו׳ נשים כי נכון לבז בטוח מלסור וטעית

יעשו המתחכמים במעמקים זולתי כי הלא נאם הגבר זולתי אשר גברה

ומה בצע

חכמתו בעיניו ליכנס בחקירות הנה מרגלח נפומיה הוא לחיתיאל וכו'
לומר למה שאתי אל וכח כשכלי 'לאתי כח ואל בחכמה ותבונה קשי׳ למדתי

יתברך ואני בתומי דעת קדושים ידעתי ולא נטיתי

נכונתו

כעיונך המביחך לשנות מאמרי דעת וטוב טוב המעשה

בשלילת מעמקי

על כן ואוכל מעצמי לסמוך על רוח מבינתי

(ב)

כי לו הונח כי בער

נינה ולמוד ואם כן אמור מעתה כי מעשה גדול מהלמוד

(ר)

כן משיב שלמה ואומר מי עלה שמיס וכו' הס כל הנדולית

שהשיג משה

אנכי כטבע שכלי מנח שנכנס בחקירות כי חכס היה ומה גס לאומר שראה

ככל הכתוב נדרך הקודם ואמור מעתה מי מקדושים אשר כארץ במעשה
עשה כאחת מהנה מה שמו ומה שסכנו כלומר חם לח נודע לך שם עישה

כל תכונת השמיס וכסיליהם כחשר נפתחו השמים במבול ועל פיו נהיסדה

על

חכמת התכונה כי זה היה לו מבוא ליכנס בחקירות וזהו מאים כמאמרם
ז״ל במדרש כי בער אנכי מאיש זה נח כד'א נח איש צדיקכו* ולא בינת

כחלה אולי ידעת שש בנו והוא״ו תשמש במקיס או כדרכה פעמים אין
מספר כי תדע כלומר כי דבר וה גס כי בער אתה מאיש תוכל ליעת

אדם לי זה אדם וכו' חלא שדורשים אותו בענין אחר ולפי דרכנו יאמר גס

אך בהעדר ממך ידיעה זו כי לא ידעת ולא שמעת הזי חומר

לו הוכח שלא בינת אדם הראשון לי לחקור ולדרום כי שכל רחב היה לו כי

כי ודאי לא היה איש יעשה כמעשיו ואס כן אמור מעתה כי למוד גדול

יציר כפיו יתברך היה

האס ולא למדתי חכמה כמתמיה ועל פי

כי אס השגתו כל זה היה על בחינת המעשה הלא רבו בעלי תעשה וגס

חכמתי אחקור כאברהם שחקר על פי חכמחז שלמד משם ועבר כמאמרם
ו״ל ולא אירע לאחוז במה שחוץ לקדושה כי הלא ודעת קרישים כבר הדע

אך הלא אמרתי לך מי על כל אחד מהם לומר שגס אחד

שמלאתי כרסי תחלה מהחורה קדושה ולא חשגהבין קדושים לזילחס

לכן הוי אומר שלא השיגה ידו לעשות כל חלה

על כן באו דברי אגור לאמר מי עלה כו' לומר השמד פן ואל

מה שמז

שיהיו מעשיו גדולים משל כלס הלא לפי עי־כס

אחד מכל אלת

מכל אלת לא עשה זולתו

יוכל עשות גדול מהזולת

(ד)

(ג)

אס לא מפאת זכות תורתו כי לא היה חיש כמוהו שלם בה כי הוא למד

תעשה כדבר הזה כי הלא הרבה עשו כן ולא הצליחו רק איש לעבדו פנו

איש יעשה

וטעו מי עלה שמיס הוא אדם שעדהשמיס היה כבודו ואיכותו ואחר כך

ממעשיו ועל בחינה ז; אין ערוך אליו אפילו בפחות ויתר לעשות

הורד גאונו וזהו וירד בפת׳ח הרי״ש שמורה שהורידוהו מגדולתו ונטרד
כי קצץ חלילה כמאמרם ז״ל והוצרך להפליג בתשובה לתקן עותתו ומי

מפי הגבורה

כאחד

זאיעדומת ללמד מילוד אשת

ועל כן לא היה

כקצת מעשיו כי גס טרס הנתן התורה זכה

וייטיב לו בעבורה ומה גס

לרבותינו ו״ל האומרים שעמרם הית ראש ישיבה במצרים ודבק משה בת
ונס אמרו שעל היותו מעיתד לתורה נתמלא הבית אורה בהולדו כי חורה
(ה)

זאתההקשיתני

ההוא ולא ביין המשמח ועל כן וישכר זכו'

דעת קדושים ידעת ואני שגיתי לא תתן הדופי

במציאות הלמוד

הגשים זצררמיס בשמלה אשר לא תכיל המיס כנדב זאביהוא שהציצו
והלביש! מיס הזכים ודקים בהתלבשות הנמשל לשמלה ועל כן מתו

אור ואס כן אמור מעתה כי למוד גדול ממעשה
סאתת

שלח הפסיד כמוהו

לפחות אסף

רוח בחפניו הוא נח שלא זכה לעלות

לחחוז ביש ואיכות קדושה רק ברוח הוא בחצוניוח וישת מן היין המשכר

חלילה כי דע איפה כי כל אמרת אלוה צרופה בלתי נותנת מקום לטעות
חלילה

לבעל גמרא אלא שהוא יתברך

ונפגע ומי קרה לו שכמעט

מגן מלהביא שגיאה לחוסים בו

לכ*רת עזן וגס שתראה מי הקים כל אפסי ארץ בחקירותיו הוא אברהם

ולא מציאות הגמרא כי

ובהו כי על הי' דורות שקדמוהו היתה

יתברך אך אבי עדה אחרת היתה לי שהטעיתני

שאלמלא הוא הארץ היתה תוהו

אך אתה גס שתיבה ביבה אל תירא מלשנות

הארץ נופלת ונאבית ובא הוא והקימה וכן יצחק כאשר כתבנו מרבותינו

והוא במה שחל תוסף על דבריו כלומר שאס תתכונן להבין פירוש הדבר

ז ל בסתרי תורה שנס הוא נכנס

ויצא בשלום קל תבטח גם אתה כמוהו

לא תטעה כי אין בז פירוש זולתי ששוה לכל נפש החכם יהיה מכל האדם

תעלה כי לא כל אדם זוכה לכך כי הלא ראה מה שמו וטבעי בעולם ומה

או סכל יצז עליו לא יסור כז׳ שאם לא כן היל״ל פן יס1ר שהיה כדבר
חפשריי זבתיריי אך באומרו ולא יסור החליט הגיזרה לומר אס לא ירבה

כי תדע זה ודחי כי מפורסם הוא כי שניהם ננסיון גדול

שמתי שכלי כשלי

(ו)

לא יסור הא חס ירבה

ודאי יסור כל איש שיהיה באופן שאס בחת

ולא אסור מוסיף

אני ארבה

יוכיח בך כן'כלומר

על דבריו תקרא ולח מפרש

מי יוכיח שהוא תוספת

קאמר פן יסור וחמר ולא יסור כמדוני־
בדאי ונכזבת כאמור בדרך הראש ן ן ד

לומר

שס כנו המכר

עמדו כאחד ומי אתה הר הגדול

הבטח בזכותך יהי אלה־ס עמך ויכלה

כוונתם פן

לכן בני שמע בקולי אל
(ה)
עמד החס רב זכותך כאברהם ויצחק
קבא בחקירות לצרף בס המרות טהורות תורתנו כי הלא כל אמרת אלזה

□ן מדליא

מאשר תראה בחיש

ולא פירוש מלת

צרופה מצד עצמה ימה לך מופת

וחקירת חותכת

והוא כי הלח מגן הוא לחוסים בו יקביך ני מי הציל אה יעקב מעשו לולי

וזהו פן יוכיח בך ובזה תמצא
(א) או יבח ללמד דעת

ה אשר חסה נו ועי הציל חת משה מחרב פרעה בל תחתיך צוארו אס לא

את כל איש חכם בל יכניס עצמו לעמוד על אמיתת מציאותו יתברך ויתר

ה יתברך לעד וההיקש בזולתם כי אין מספר ומה לך מיפת על אמחתו

או ליכנס בהיכלות החצוניס

יתברך ודנרזהיז יזהר מזה כי היאה שימדי מצזהיו החוסים בז יתברך
שהוא להם למגן על דרך מאמר הכתוב שיאמרו כל המיס על ישראל רק

עיקרים המסתעפים עלפי חקירותיו לפי שכלו וחכמתו

כענין המעמיקים ליכנס לפרדס בבת אחת

אשר למד או

להבין מתוכן היכלי מלך הקדוש יתברך כי גס זה לעומת זה עשה האלהיס

רק יאחז

צדיק דרך ה׳

וחתונתו על פי התורה אשר שם משה לפני בני

ישאאל אשר עין בעין ניחנה לאבותינו מאתו יתברך זבה נוגה ונחיה
לפניו יתברך ולח יבקש חשבונות רכים ויאבד כחשר קרה לגדולי עולם

כי הבה אפילו בחכמים חשר נכנסו לפרדס לא יצא בשלום
ולפי הנראה

מספר הזוהר ומסחרי חורה

למקרה האחר ניס קרה לראשונים

רק ר״ע לידו

במקומות מוחלקים כי קרוב

והס ארס נח נדבזאביהו

חברהס

ויצחק כי אדם שהיה איכותו עד השמים ובטח בשכלן לעמוד על ייציאזהו

יתברך

לפי השגתו שנכנס לפרדס

החצוניס

הביט כי המרוח ה׳ טהוי־ית (י) עוי לך רפיה למען תדע כי כל אמית
אליה צ־־זפה עליה חין להיסיף ולא לגרוע אפילי כמלא נימא בלי מעמקי

חקירות והוא אשר אנכי מצוך חל תיסף

על דבריו להתחכם יותר כאשר

עשיתי חני פן יוכיח בך כאשר ה י כיח בי ונכזבת בעולה על רוחך כי זה
הוראה על התת אמרת אליה צ־ פה ואין להטות ממנה אנה ואנה כחוט

וקצץ בנטיעות והפריד אלוף ח״ו

הו יאחר תחר השר העמדתיך על האמת זהזהדח״יך אל
השערה ׳■
תעמיק בחקירות לסמוך בהן כז' הלא כל אמרת אלוה צרופה מעצמה

מתיך היכלי

כאשר עשיתי באומרו אני

ועל כן הורידוהו מגדולתו כמפמיס ארץ ונח רצה לעלות

וישאר שם ונאחז

עם חכם כוי ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים וכו' ממה שיראו אשר לו
אלהיס קרובים בפל קרתני תליי הנה נחתי לפניך מופת גדול אשר בעיניך

בהם וזהו וישת מן היין וישכר כו' שחקו ביין

הנני מיסיף להזהירך שהפילו חל תוסף כי'

ארבה כו' רק סמיך על מאמריו בלי השקפה אל בחינות טעמים :

המשכר ההוא ועל כן נפגע ונדב ואביהו הציצו ומחו וכמעט הגשימו ח״ו
וזהו ויחזו הה האלהיס ויאכלו וישתו ועל כן מתו אלא שהוא ית׳האריך להם

קצז

ליקיש בס בהקמת המשכן אך אברהם אבינו נכנס בשלים בחקירותיו

שאלתו בטרם ימות סמוך למיתתו אס עשה רעה

ויצא בשלום כמז״ל בסתיי חורה פ ויצא דכתיב וירד אברהם מצרימה
ויצא בשלים דכקי׳ויעל אברס ממצרי׳וכן ביצחק אמרו שנכנס בשלום דכתי'

ברוב ימיו שקדמו ועוד החילו נשיא ודבי־ כזב וצאתו בריש ועישר ועוד מה

וילך יצחק אל אבימלךכו' ויצא בשלום דכחיב ויעל משס יצחק ועל כן מי

זה האיש יבטח בעצמו יכנס בשלחיצא בשלן׳כאברה'(יצח׳ולא יקרנו כזולת׳

(ז)

ראוי

לשים לב באומרו בטרם אמות מה בצע אס חנתן

הנה באחד משני דברים מנסה הוא
אמנם
ענין השיא ודבר כזב :
יתברך אח האדם או בעישר אס יבעט או בעוני אס יקיץ ועל שניהם
קילה פני אל יצילנו ואמר כי צרה המתרגשת בעושר גדולה מאשר בעוני

רב מנינים כיאור מעלי ל
ני בעיטת גאות העושר מגיא פד יכפור בעיקר והעוני עד עביר עליו
חייס יבלעו וזהו דור

נשכיל וין והמר שתים שחלתי מאתך וטרם גלות שחלתייחסתיכל אחד
לל החי רבה היוצחת ממנה והוא שוח וכו'

הדור ומנהיגיהם הנקראים עיני הדור כד׳א ואס מעיני העדה וכו' שהם
הרואים איזו הדרך הישרה והבלתי ישרה לבחור להם כטובת כעיני
ההדס להדס שהם השופטים ומיישיריס אותם אז ועפעפיו הס הנגדיים

כחשר יפרשם ואמר אל תמנע

ממני בטרם אמית למה שהרשע בחייו קרוי מת אמר הנני על ידי הרבות

נשים קרוב

כי היתל בי

חל המות

דבר שג־ מר עלי זיעש הרע כז׳ ואקרב

קסר

מעלי

נ

בטרם חמות לגמרי על ידי

תמן1החל

הקודמת

חו פן על ידי חיזד

הצטרף

ובחשתי ו ^מרת ,מי יי-־ורק ו^ן-־אורש וגגוכרתי

עצמן

ותפשתי שם אלך׳ : ,י אל־תלשןעבדאל“אדמר
פך; קללך ואשמת :יא ך־ור אביו יקלל ואת־אמו

ואמות בחיי

אמוק נקיי בעי ן הנמשךמאחת מהנה

ויכסו

בהתנשאס שיאריכו

אל־תתן־לי הטראגי לחם חקי :ט פן אשבע •

החלת

מחלה

^יהאשר פני שופטיה יכסו כעפעפיס

אמות :ח שיא 1ודבר־ בזב הרחק ממני ראש ועשר

לל תקרא מת בחיי חלילה (ח) על כן

הדברים

מה רמו עיניו שהרמי מעליהס עיניהם הם ראשי

העיניס

הנה הרשעים ההס בראותם שפירשן
הדיינים והותר הרסן אז ינשאו הס
ויתפקרו (יד) ואיש הח רעהו חיים
יבלעו ויהיה הדור דור חרבות שיניו
וכו הגדולים שבהם הנמשליס לסינים
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המלתעות

כערך

הקטנים

מהם

ופירש וחמר במה יתרחקו שות ודבר
כזב ממני במה שריש ועושר כו'
והגדולה! מהן היא צרת
(ט)

י< תרמה-רמו^מוועפעפיועשאו  :יי דורי

וכחשתי

חיבות שניו ומאכלות מתלערתיו לאבל עגייכש

ואמרתי מי ה' כי זה אמור דבר כזב
חלילה להכחיש ולומר מי ה' כי יזיננו

מארץ ואביונים מאדם :טי לעלוקה 1שתי ביות

עניים מארץ ואביונים מאדם כי אין
אומר השב כי תרומו שופטים מהם
(טו) ואס יאמר ראש הדור הגידה

הב 1הב שתש הנה לא תשבעגה ארבע לא־אמרו

לי שאהבה נפשי איכה ארעה ני הלא

הון  :טי שאול ועצר רחם ארץ לא־שכעה מים

מנעחני מהלשין הדור לאדונ׳שבשמיס
ולמסור דין על הכלתי מקבלים

העזש־י זהואכי אס אשבע

ח״ו כמהמר פרעה

•ת

ואין נעילס כזב

פצמיי כזה ו•"□ חירש וגנבתי ותפשתי
ססאלהי לישבע בשמו לשוא וה א

ואש לא־אמךה הון:

עץ פלילי ועל הנמשך מהעישר קרא

י*

■י

מר ש ־ומר פן חורש וחודה כמקצת והתחייב שנועה ואעכורהכימי
יכריחך להודות שאינו חייב לומר ככוליה כעי דנכפריה חלח שחין הדס
מעיז פניו כפני כעל חוכי חך הגנב מעיז ומעיו כי לח רכל מידו וחיו יחמר

חך יאמר כשום שכל והבין לשון אומרו ותפשתי ולא

אמר ואשבע לשקר והוא כי דרך הננכיס להסתלק מהתובע המכיישן הל

מעצמו ולא ייחל עד

יחייבוהו כרין

וזהחמר

ותפשתי שם חלהי כי מעצמי חתפשנו טרס יורה הדיין לחיוב או לפטור

והורה כי גדיל כסיון העישר מנסיון העוני כי לא יתעתד עני בעניו לעהור
•
את הכל חלילה כעשיר בעשרו :

קצת

(ז) הנה

<-

כחרבות

כתובים אלה אומרים ׳ דורשט שלא על עבד איש
מקנת כסף יצוה שלא ילשינוהו כי אס אשי לח טוב

וחלת

כמאכלות

זגס מלפרוש ומה

לקהת

על דב ־ השכועת שיא ולהיות שמן
כתורה כיפר בכל פטור משבועה וחין ספק כי לא על מודה מקצת ידבר

מהרה קיפץ ונשבע

• ▼ 11

י תלעג לאב ותבז

דבר כזב יעל הנמשך מהריש קרא שוא

וקפזתי שסחלהי

והקטנים הנמשליס למלתעותאלו יהיו

אעשה

לאכול

אס לא

תשמעי בקולי לז״א לעל קה שחי בנית
כו׳ והוא כי רז״ל למדונו כי עלוקה

היא כחגהנס הבולע כעלוקה את
הדס וא״כ אחשוב יאמר שתי בנות על שאול ועל אבדון כי לשתי אלה
יתחלק זה למטה מזה ותמיד תובעים מאתו יחב' הב הב את המעקשים
אזרחותם כלומר וח'כ איפה חל הנח ידך

מוסרך למותנה

מהוכיח במשור ואשר לא יועיל

לעלוק'שתי בנות והס ישהו

חלקם יאס

רע בעיניך

יהיה הכל בהקפה עד חחרי מותם וטוב היה יהיו להם ייסורין מעתה
למען יהין לך מעיר לעזור למען ישמעו ולמען ילמדו דברי מוסרך למו

משמים יוכיחו דע איפה כי

בחמור להם שמעז נא דברי ברהותס כי גס

גס פה שלח ישלח הוא יתברך עליהם חח שלשת שפטיו הריניס על עוברי

תורתו כי שלש המה לח תשבענה

האמור כדעת כל המפרשים
כי שלשה

והס ח שאול שהוא שחול

(טז)

על הקיר שלא ישבע מפגרים וענין הנקוב

במציאות במין האנושי א'

שפטים הס הווים תמיד לא יעדרו

צאצאיהם לעיניהם

אוח״ו

עשה גי ב להלשיט ומה לנו מקללתו •גס מה מנין האשת אחר הקללה וכו

המות וכמה וכמת ימותו

מה עיין הדירו'הכתיבים ובנות העלוקה והבלתי שבעי׳ועיו תלעגכו' ♦

שנית ונוצר רחס כי כמה יהיו חשוכי כטס שלשית ארץ לא שבעה מיס
לתת יבולה כי כמה עצירות גשמים יבאו בעולס לייסר את יושכיה נמז״ל

אמנם

בא שלתה ללמד דעת חת

ראש הדור ומנהיגו

הדור בראש המנהיג

הודיע קלהיס כי השתת

זלא ימחה והלא יקרה ישים רחש היויאת עצמו

והוא כי אחת

אשר לא ידריך

תחת משא הנהג הדור

נכל מאמצי כח אך שומע הין לו ויקוצו בתוכחתו והנה בראותו כי כן הלא
ייעצוהו כליותיו ח׳ משת• יעשה לו חו ימסור דינו לשמים להלשין את דורו

לאדונם שבשמי ,לרמי• עברו בריתך בת יש ואין בי כח להציל ולמחות כי
לח ישתעו לקולי זשחתי דברי

ולהכבי ישבת בביתי ולבלתי

הנעימים או יפנה לדרך

אחרת לפרוש

היניפל בהם והגיש אל מעוריהס אמ׳ שלמי־

כי חין ח׳ משתי הדרכי׳ האלה

דרך ישרה שיבור לו המנהיג על הח היתל

ואמר אל תלשן עבד היא האיש הישראלי עבד לה כד״א כי לי בני ישרחל

פ 1,^, .כי

עבדים * הו אק הדור אל אדוניו יתברך לאמר כי רע הןק.
יכעיס עליך ויקל בכבודך מכעס מסירת היין ואשמת אתה כי הנחת

עליו חטאה גדולה לקלל מוכיחו כמה שמסרת עליו דין כי הוא עין סלילי
(יא) ולח עיד אלא שחחרי שהתסקרו לקלל את אבי הדור המיסר אותם

כהבאת בן ימשך שיקיצז גס על החכמי׳

לאס כד א שמע בני מוסר

חגיך ואל תטוש תורת תמך הכה

למייס -חב ולמלמד תירה אס למה שהוא

יקמס מאמר

המלחדי'להם תור'המהייחסי'

כי קרא

מכיק אותם מדדי בינתו ובזה

הרמב ס ז ל בהלכות תשובה בתתו טעם על המלעיג ע1

דברי חכמים אז מבזה רבותיו

למה מעלי׳ ממנו דרכי החשובה מפני שלא

ילד

אליהם ללמוד האסור וההיתר ותשוב׳ כל דבר רע ותיקינו ויעלה
על רוחו כי צדיק וישר הוא ולא יסיר חלחתו ממנו וישאר בשרצי עונותיו
תמיד בידו וזה מאמר שלמה

תהיה סבה כי דיר

אל תלשן כי׳ פן יקללך ואשמת כמפור׳ עוד

אביו יקלל כאשר הסיבו׳ שיקללך והלא יאבד כי אח״כ

אלל שימאס את המיכיח שהוא כגדר אב כי אס גס את המלמד חורת
לאט לו שהוא כאמו מניק דדי לכתו לא יברך (יב) ובזה יהיה דור טהור
בעיניו שאחר שאל חכמים לא ילך לא ידע דברי עינות ויחשוב כי כשר הוא
כענין שכתב הרמב״ם ז ל ועל ירי כן

(יג)

וגס הדרך השני

העדה לא טובה העצה כי

ומציאתו וחלאח

שהוא לפרוש

רשעתו לא רוחץ

מלהוכיח ולהרים עצמך מתוך

הלא יהיו כעשולחיס ונעזביס ואיש את רעהו

למה המיס הס

תנשים בבחרותס

מלמעלה אלא

כדי שיהיו עיני

הקדם תלויים למרום

וישובו עדיו יתברך הנה ע״י שלש חלה יעזרך ה מלמעלה ויהיו הכנת
שישמעו לקולך בהזכיחך אותם וחס לא ישמעו על שלש אלה אז בצאתם
מן העולם תבא עליהם העלוקה הנז׳ תיח הרביעית

אשר לא קמרה הון

וזהו וחש שהוא אש גהנס לח אמרה הון לי וקין לי חפץ ביות מהשר חתי
(יז) ושמא תאמ הלח השפטי׳ האלה יסכונו לרוב העם וישמעו לקולי
ביסרי אותם אך מה אעשה

לי כי לא יעדרו

על קצת הנמצאים שילעיגו

פריצים המתפרצים לקרו^בעיניהס על המוכיח בשער אל תשית לכך
על הדבר הזה כי הנה עין תלעג לחב הוא אבי הדור המוכיח כשער נאב

את כן ואשר תבוז ליקהח אס

היא התורה הנקראת

אמך ותבוזה אותה ח' בחמור הלא פרוזטוגמא

אמנו כד״א חורת

ישנה היא וזהו לקהת אס

הנני מבשרך שהאיש ההוא לא יזכה לקבורה כי אס יהיה חלל באדמת
וינקרו עיט עורבי נחל אשר דרכה למאיה את בניהם קטנים פי תחת
הלעיגו את האב ־ יעשה משפטו ע״י אשר מאס בו האב יתחת אשר בזת

לקהת אס באומרו כי זקנה אמו יאכלוה

בכי נשר אשר בהזקיכס יחדשו

 .ץי>
נעיריהס הקת יןשר בן? מה שבהןהינה היק חד.ןה
;י^
.
אפשר שכנגד ד דורות דבר שלמה אשר ינעלו בתוכחת כל א מבחינת
מוחלפת מזולתו יש דור שאת אביו הוא הראש המוכיח ומייסר איחס

אן

יקלל ואח רבותיו המלמדים אותם לח יברכו דור קץ בתוכחת ויבזו מלמדי

מתורה ב שיקוץ כמוכיח להיותי טהיר בעיניו ושרץ חטאתם בידיהם
ואשר טהור כעיניו איך ישמע לחומר הלץ עיי טומאתך כך ג׳שיחגאן

ומה גס גדולים לאמר מי יערכ חל לכו להוכיח וליסרה אותנו והלא גדולי
הערך אנחנו ד על שהתפקח לעשות הרע לגייל ולחמום כפרהסיא ומי
יוכל להם כי יעיזו פניס כדרכס זעלילותס יעל כל ח' מאלה בא הכתוב

ליעץ את אבי הדור

המוכיח ולחמר

לו חל תלשן עבד הוא כללות הדור

שהוא באמת עבד ה אל תלשינהו אל אדוניי הוא האלהיס ינקם ממני פן
יקללך ואשמת כי תהיה סבה יחטאו גס לךוחענשעל הכשילךאותס

שיקלו בכבוד רבס וגדולים

לקבל תוכחתי

(יא)

וחית מה אעשה

שאס אייסר אות© ואוכיחס כדברים קשים

אס לא יחפצו
כאב את בן

פנינים ביאור משלי ל

רב
אין צריך לומר

שלא יקבלו

אדריכם

וחם

דור שאת חמו

דור טהנג

כי אס גס יקללו וזהו דור אביו

לחט לי

לא יברך

אל בנה

הילד

כאס

(יב)

בעיניו ויתגאו לחמר כי טהורים וצדיקים

יקלל

בהתנבא בשם ה' זעם כל זה ויתר להם הוא יתברך עד מאסם אח תורתו

הלא הוא

ועלש״ר ועל

למה שהוא

או יהיה דור שלא יקבל

סט

המה כי לא חטאו

יתברך והחכטלס ממנה כנודע כי ויתר הקב״ה על
(יב)

אמר ד1ר טהור בעיניו שהיו חושבים

נחטא ומצואתו לא רוחץ סו שהם
טובלים ושרץ נידם

שלא יקבל

דור

כי טהורים המת

:

או יהיה

ידעתום.

המתנפיאו ממני וארבעה

יח

מגאוה וגודל לבב

:

• •••*;

•

י

־ /׳י ?

:-־!•:

שהוא דור מה רמו עיניו הס הראשים
• עיני העדה רמים ונשאים מלקבל וגס עפעפי הדור

קבל תוכחת
הרע

שהם הגדולים

(יר)

ולאביונים מאדם

לתה תאמר שלא אלשינס אליו יתברך ואומר אליו ירא ה

וישפוט וינקם מהם

(טו)

שתי בנות הב

כי הלא דע לך כי לעלוקה

והוא כי הנה מרז״ל יראה שעל גהינס ידבר ויהיה הענין

הככז

לבלתי

על כי התפקרו לעשות

אף גס לעניי ארץ לאכיל אותם

בפרהסיא

ואס כן איפה

כלס ינשאו נס המה

או יהיה דור שלא יקבלו

כחות טומאת יהיו שס נמשכים מגזע נק עלוקה

כי שתי

והמה כבנות אליה והן

אומרות תמיד הב הב את הבלתי כשרים ונדוני' כגהנם ומלמדים קטיגורי'
על בני אדם

ואס כן דיי לבבי דורך יהיו שתי בנות תובעים

ולא שתהיה

גס אתה כאחד מהן מלשין אל אדונם ינקם מהם

אותם לירון
ולח עוד

הנה הוא יתברך דן את עולמו

כיהנה שלוש הנה לא תשבענה כו'לומר

והסתר פנים כמאמר רשב״י הס לא
עשו אלא לפנים כך הקב״ה וכו"

בלב
הס כל הנטפליס

מעונית

דאשיניס

בי עון הצלם לפני□ היה אך עדץ לא
הטהי! נעצס והיו ראויים לצער

באומרם מי זה החיש יוכל להוכיחנו

וסמוכים סביבות העיניס

יברך כי

ועל דור גלות הב'הוא בימי המן ואחש הש

ולח יצטרכו לתוכחו עם ?יו' שנתלכלך

(יג)

התורה לא

תירה וזהו ואת חמו היא

ע״י ולא ויתר על ניטול

בטלו למודה וברכתה

ג״ע

שנית כי הלא ומציאתו היא סעודת אחשורוש שהיתה ובחי מתים הנקראת

קיא צואה לא רוחץ כמאמר מדרש חזית
אגרת כליה ח׳ו לא רוחץ

רמי

שעל שנבנו מהסעודה נחתמת

ועל דור של גלות יון

(ע)

עיניו כי לא נמצאת לדור ההוא רק נסית הרוח

אמר דור מה
שהיה להם ומה

גס לגדולים' אשר הס עיני העדה וע'כ הכניעה ה תחת יון ועפעפיו הס

כל השר

סביבות הגדולים הנקראים

עיניו ינשאו ויתגאו

גס הס ע״כ

של הדור מהביט אל מעוריהס

נא עליהם הצרה ההיא חו על שרמו עיניו

ולמחות על כן ועפעפיו הס הגזים אשיר סביבותיהם של העיניס

הס יון

אשרהיזחזסכיבותס כי נתפשטו עדיהס ינשאו וכסו אתהעיניסתחת
ועל דזר הגלות הד'בחרבן הב'אמר
(יד)
אשר רמז מהביט אל עמל
דור חרבות שניו הס גבורי המלחמה הנקראים שינים

כמאמר המדרש

על שיניך כעדר העזיס שהם גבורי המלחמה חשר צבאי

על מדין ותיו

נהווה כאחד משלשה שפטים יאף על פי כן הרביעית והיא ג הנס לא תנוח
אחד
(טז)
מלתבוע ולומר הב הב כי שלש הבה לח תשבענה בעולם

חרבזת כי היו אז בריונים פריצים ההורגים בכהני ה' !חסידיו זגס קטניהס
כיוצא בהם יזה ומאכלות מתלעותיו להכיל עניים מארץ שתיו גיוליס

שאול והוא שככל דזר לח יבצר ימותו אנשים בנחרותס ח*ו כי יהיה וזה לא

עורם מעלעס בני ישראל כמפורש היטב כספר יוסף בן גוי־יין וכנראה

יחסר בעולם לייסרם וזהו אזמר שאול וכו כמדובר כקודם שלא תשבענה

ממסכת גטין ואס כן איפה שכל דור מהרבעת' חטא ואשס אל תלשן עבד

תובעות הב

ואל תקוץ כאמור מי יתן מותנו או ייסורינו
(טו)
זכ'1כי אתה עשית
ביד לולא ביד המלטות' כי הלא לטובתך היה כי הלא לעלוקה היא

מלדון בהס כי אס אדרבה לא אמרה הון ותמיד השתי בנות

הב כלומר ולכן חתה ראש הדור אל תמנע מלהוכיח ולח תמסור דין
לעשות כמעשה הב' בנית מהעלוקה האומרות הב הב ולא אמרה הון על

סלשת שפטים רעים אשר בדור ולא תהיה גס אתה כהן *

וחור ואמר לא

שבעה מים ולח סמך על לא תשבענה האמור ויאמר ארץ ממיס

חך הוא

שהיה בראה שעס שימטיר הרבה לא תשבע מיס והוא הפך המכיין שהוא
שלא ישביעה מיס כי אס תהיה צמאה לבלתי תת יבולה ועב ין לא תשבענה

גהינס

שתי כנות כעלוקה הזאת שיש לה שתיפיותבשתיקציתיהכןיש

שאול עתה וים גהנס לעתיד הוא אבדון שאש׳ לא תכבה והענק כי אברהם

אבינו מכרנז

ביד הגליות הס אימה חשיכת גדולה נופלת עליו

להצילנו מגהנס

הוא תנור עשן ולפיד אש והנה אין ספק

כדי

כי לא מגתנס

ההווה כעת הצילנו כי אין נקי אך הוא מאשר לעתיד וזה מז״ל בבראשית

הוא שלא תשבענה שלשת הםפטי'הג1ה מלהיות בעולם ואעפ״כ ואש גהינם
לא אמרה הק(יז)ושמא תאמר ומה אעשה ולמה לח אמסור דין סן יקללוני

כונת הכתוב כאומרו והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עכר כין הגזרים מה

והלח הס עוברים פסוקשמע כני מוסר אביך הוא תווית אביו שבשמים ואל

פנין התנור והאש ובתנור לא הוזכר אש אך הקדוש ברוך הוא הראה לו ד

תטוש חורת המך היא תורה שנע׳פשיונקי׳אותה מדדי ראשי הדור מה
שקבלו פה חל פה ממרעה לז״א אל תחוש כי עק תלעג לאב ותבוז לקהת

נופלת עליו ולעומתם תנור עזן הוא

אס המדריכו ומלמדו תורה שהדור הוא יונק שדיו כילי מאמו

והוא בוזה

כי זקנה אמו לא ימלט מלקבל עונשו זיקרוה כמפורש בקודם:

(טז) עור

אפשר שכנגד מאי דסליק מניה הוא דור חרמת שיניו הס

הגדולים ומאכלות מתלעזתיו שהס הקטני' לכן יהיה להם
שאול לגדולים שימותו תנשים ועוצר לחם לבל יולידו מתלעות כראשונים

שלח יוכיחוס ויהיו כהס וכנגד דור מה רמו עיניו ונתגאו למעל' גס מגבוה
לא תרד להס מטר

וארץ לא שבעה מיס

וכנגד דור שמצואתז לא רוחץ

(יז)
יעבירוהו באש גתינס עד ירחץ שם ויטהר וזהו ואש לא אמרת הון
וכנגד דור אביו יקלל תמר כי!!קצייך לומר אשר יעשה כן בפה כי אס גס

אף עין הלעג וכי' יקרות *

ב

או אפשר ניבא שלמה ברוח

(י)

קדשו ענין הד גליות תשר מאז התעתדו לבת על ישרחל ולימדנו דעת
ניע ונשכיל כי חין המלך המיצר לישראל בכל אחד מהגליות הוא הפועל

לעתיד לבא אכרתס יושב בשתח גהנס וכו'

רבת פרשת וירא

גליות

והס אימת חשיכה גדולת

הגהנם התוה וזהו זהנה תנור כלומר מוכן מעקת וההווה

ויה תהיה

אך היא עשן

ואינו חזק בעצם כעתיד אמנם יש שני והוא העתיר שהזא לפיד חש שעליו

נאמר ואשם לא תכבה ועתה על ידי הד גליות אוהו הלפיד אש לא יעבור

בו הצפור שלא נגזר באומרו לא בתר רק הנבתריס

הס האומות כמ״ש

לל שאמר הקלת לאברהם אל תחוש לומר אולי יהמו בניך בגליות כי הלא

העגלה
ישראל לא

משולשת ועז ט' שתס המלטות

יוגזרו זיובתרו אך הצפ ר שהם

והנה תנור עשן בהווה

בתר ובזה יאמר

ווה כילל יהיה אך

ולפיד אש הוא העצום העתיד אשר עבר האש הזת בין הגזרים האלה ולא
בצפור ט על ידי הגליית ינצלו ישראל ממנו וזה אמר לעליקת וט לומר
מת שנמסרו ביד הממלכות

לעלוקה שתי בנות וכל אחת

הוא כי מת

אומרת תב וזהו הב הב נגד שתיתן ושמא תאמר ?מבלי אין שפטים יולתס

מכרנו ביד אדונים קשת על כן אמר ראה והביטה
הלא שלש הנה לא תשבענה

ט זה וזה צריך ט

והן שאול הוא הגהנס התוה כעת

(טז)

הנקרא תנור עשן וגס עוצר רהס כי כמה יצאו מעזלמס חשוכי בניס וכמת

הצרה באמת כיהן כעונותינו נמכרנו לו והס הפועלים ולח הוא
כי אין המלך או הגוי ההוא רק ככלי וגרזן והעונות הם החוצבים בו ועל

עצירות גשמים שארץ לא שבעת מיס ועס כל זה ואש שאשה לא תכבה

פעל ועשה

היא הבת השנית של ה עלי קת היא הקיצונית אשר לעתיד הנקרא לפיד אש

כ; עבד קראו

הוא יתברך לנכוכד כחצר כי עבודתו יתברך

כחצרו אותנו ועל כן בבוא על אחד מד' דוחק חחד מהגליות הד חס אל
על יקראוהו ויצעקו אל ה לאמר ימינך ה' תרעץ אויב כי בא ויצר את בניך

הלא יקציף על קולס

באמור התכלעדי ה

בא עליכם הלא בעונותיכם

נמכרת זכפשעיכס ותביטו אל אשר העמקתם צרה זלא שבתם עדי ולא

הטהיקס

ומה לכס לצעוק אל המלך הקדוש

ולא עם בינות

אתם כי

עינותיכס הטי אלה וזהו אל תלשן עבד כנבוכד נאצר או אחד מיקר ד
מלכים הצייס את ישראל בד תגליות אל אדוניו יתברך המשלחו אותו

לתמר תהי נא ידך ברשע

המכתיר את הצדיק פן יקללך

באמור הלא הרשעת ולא שכת אלי עד כה

אדוניו יתברך

ואיך מצח היה לך לצעיק אל

לא אמרת

הזן כי אין קצת על כן

ברחמים גדולים

מכרנו ביראנו ביד

המלטות לתעלזתנו מבור הסירה הגדול ההיא

המלטות התם

ואל תקוץ על

זגזייהס בחמור ט ק לו עשו לנקיס נקמת ה'על אשר

חטאנו החרשתי אך ברצח בעצמותי בתטיחס דברים ואומרם אלי כל היוס
איה אלתיך ומת גס למת שאמרו ז״ל על פסוק ישנו עם אחד וכי' שהיו

אומרים אלהיתן של אלו שעשה גבירות
בגלות הפרסיים ט

במצרים כבר הוא

יבזו אל אשר כביכול זקנת

עמנו עד אורך הרביעי בגלותנו ולא נושענו

זקן ומת גס

אמנו ונשתהתה שכינת

כי הנה המאמין לא יחיש כי

דע איפה ט עין תלעג לחב בשלשת הראשונים ותבח לקהת אס באחרון

המלך הקדוש אשר חטאת לו מאנת הכלם ועל כן יקצוף על קילךויקללן

הנה הס יקחו חלקם שיקרוה

ח״ו וגם ואשמת כי חשבת כזאת על ת שמנלעדיו הריס את ידו זאת רגלו

השמים כאשר קרת לכשדיס והמן ויון ועל העמלקיס ויאכלוה בני נשרכי

איש צר ואיוב

(יא)

כי הלא אץ לך דור

בכל ד ,הגליות

שלא יהיה

לו עין מם<ייס הראשץ הוא דור שנא נבזכר נאצר על ישראל הנה הוא דור
אביו

יקלל הוא אבי

החר ירמיה ע*ת

שהין מקללים ומחרפים אותו

יזס נקם בלט יתברך :
תהרתרי

על מדותיו יתברך

עורבי נחל שפגריהס
(יח) שלשה

כו׳

יושלכו מאכל לעוף
הלא כתבתי לך אל

כי תראה ד מלטותט צוררים הם לכס

בחוקה כי עונותיכם הטן אלה ויו הס שלזחיו יתברך למרקחלאתכסס

1ח א

ג)

הן

רב פנינים ביאור מעלי ר
הן בעונותיכם נמכרתם גסכתנתי שאס יתמהמה הוא יתברך מלהשיב

גמולם בראשם חכה לו כי עין תלעג וכו,

יקבר׳ך הס עושים הלא נתגאו

כי גס ששליחותו

יקרוה כו׳

וירשיעו כי הלא שלשה המה נפלאו ממני

אשר החזיקו בדרכים רעים ולא יראו אלהים והרגיעית קשה משלשתן ולא

הלא בעיני

יפלא הה

מלו׳ השני הוא נחש כאמת כי הנה
נחש יקרא אשר כזא מרכבת סמחל
כמאמר פר״ח על כחם שפיתה אח חוה
שרכב עליו סמאל כרוכב על הסוס

שח של עשי לכן המן נחש יקרא ויכלא

ממני דרך רעתו רבה אשר תפש לו כי הלא ונחש עפר לחמו שלא השליטו

ה רק על החטאים המשולים לעפר כמאמרם ז״ל בב״ר מה עפר דיש לכל

בני עילם כך בניך דיש למלניות וכן אמרו רבותינו ו״ל שהיתה צוואת עשו
אל עמלק שלא יצר את ישרחל רק בעוברם

מרדכי אשר לא חטא

על ד״ח כענין

והיה כאשר

רק הפס לו הכחש ההוא דרך עלי צור קשה הוא
בלילה עשה העץ

וזהו דרך נחש עלי צור ועל כן

למרדכי והבקר היה ויחלוהו עליו וכן במלכות השלישי הוא יון יפלא נס בו

שוינז בעיניו לשלוח יד בנכסים ובנשים רק כפנימיות כעכיןהכנהס בהיכל
ובפנימיות האמונה כאומרם ז״ל בב״ר שהיו אומרים כתבן על קרן השור

וכן בשנת ומילה כאניה הנכנסת בלב יס

שאין לכס חלק באלהי ישרחל

זלא בשפתה וזהו דרך אניה בלב ים ולא יראה חלהיס

זעל הד'אמר שהיא

קשה מכולם שעל ק אמר

ולא חשבה להשבר

לא ידעתים

כי המלכות ההוא ראשונה

לניס עס כללות מלכיהם

זאמר לשון

היחלהברעהכי

דרך גבר בעלמה כי טיטוס הרשע תפס ספר תורה וישטח אותו שטוח
ומייחן
על פני הארץ ושכב עם זונת עליו וזהו ודרך גבר בעלמה (ו)
האומה ההיא

במו שאמרו

מגלים רעתם כמשפטם חך כן דרך אשת

שעל כן נכתבת הכליה

מדרש חזית

כן׳ דרך אשרת

(כג)

וכן תחת שנואה

ני תבעל

מחז נגזר עליה שתנעל ותקנה שרר?

וכן ושפחה כי חירש גברתה מאז
נתעתד לרשתה זוהו תירש לשון עתיד

זייחסהדבראל הארץ על כי קיומה

תלוי בקיום ישראל

בי־תירש גברתה  :ני ארכץה הם קטני־אךץ
והמה חכמים מחכמים  :בי י הנמלים ^סלא־־־עז
ויפינו

וכז' כן עמלק הוא היה כח פנימיות
חלאת עשו הוא מרכבה עצמיית אל

היו כל מלכי

נרעב ולא היה נשאר להחטיא את ישראל בסעודת אחשירוש

מנאפת אביה ומחתה פיה ואמרות ל־ייא־פעלתי
אוץ :ד ^הת שילש רגזה ארץ ותחת אךבעלא^
ות?כל~י שאת :כא תחתעכדכיימלוףונבלבי
!^מררחם':בב תחתשנואהכיתכפלושפחר׳

דרך הנשר בשמים וכן המן

קריד והוא לא כן עשה

זהלואי היה אז מת

מאז העשיר כי אם גס מאז שבע ליזם על ידי מרדכי

י"

עלה ברוחו קשת לאמר השמים אעלה
בו' וזהו

כי ישבע לחס כלומר לא בלנד

ו״ל וגירס השמד חס ושלום כמסקנת

הנשר הוא נ״נ הנשר הגדול האמור
ביחזקאל כי

והיה עתיד למל׳ ך

רגזה ארץ ותחת נבל

והיא האחת דרך

(יט)

ידעתיה

מאלה רגזה ארץ ערס יעשו הרעה וזהו חתח עגד כי ימלוך צי מאז נמר

הפך כוונת אלת

גס על דרךמ״ש ז״ל כי כשהרשע דורך
על

היא

הארץ

ג

או
(יח)
נפלאו כו׳ מעין

מתרעשת

:

יאמר שלשה המת
הקודם זהזא במת

על והנה מלאכי אלהיס עולים ויורדים בו

שאמרו רבותינו ז״ל במדרש

של בבל עולה ע׳ עוקין

שהראה הקדוש בחך הוא את יעקב שהיה שרה

ויורד ושרה של מדי נ  3עןקין ויורד ושרה של יון כו׳ ושר של אומת אתית

עולה ולא ראהו יורד ותמה

ואמר לו הזא יתברך

אל תירא כי אס יגייס

והענין כי קץ נקמת אותת
:
כנשר כן׳ משם אורידהז כז׳ עד כאן
אומה לא נתגלה כד״א כי יום נקם בלבי ליבא לפומא לא גלי ועל כן לא

ראה ירידתו ואין ספק כי עס היות שראה את שר נבל עולה ע מדרגות
ממדרגות

הסולם לא פורש

אלינו שהיו ע מת שעלה

אחרי כן נבואת ירמיה לפי מלאת

הנבואה ההיא גס

רק מהשר ראינו

לבבל ע שבה וכן בשאר

אמנם קודם

שהיה נודע שהראו ליעקב עליית הד מלכיות וירידת

הג> על פי התורה באוע והנה מלאכי כן' לדעת המפרש כך לא היה נודע

שיעור העוקץ לנו עד נאמר
השיעור שראה יעקב

על פי ירמיה ואחר כך למפרע ידענו כי

ע׳ היה ונבא אל הביאור אמר שלמה שלשה המה

נפלאו ממני כלו' ממני נסתרו ולא מזולתי כי ליעקב נגלו גס שלח נגלה לן
הרביעי'כי אנכי כל הד'לח ידעתים

(יט)

והן דרך הכשר הוא הנשר

הגדול נ״נ העתיד למשול על ישראל לא ידעתי דרכו עד כמה עוקין הוא

מנאפת במלכות ההוא אכלת ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי חון כן אלת

הולך ועולה וכן דרך נחש הוא שורש עמלק המהלךתמיד עלהצורהוא

וזה לשונם למה נמשלה

אבן ישראל נפלא ממני הילוכו וכן יון אשר לן דרך אניה כלי ים שנכנס אל

לחזיר לומר לך מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו ואומר ראו שאגי

לב ותוכיות הכל הוא בה וגס בתוכיות עיקרי מצות התורה נ״כ נסקרת

מחפים

על רעתם כמאמרם ו״ל בויקרא רנה

טהור כן טיטוס ואומתו

שנתגאה וחמסת וגזלה ומרחה כאילו מצעת את

הבימה מעשה בשלטון אחד שהיה הורג הגנבים והמנאפים והמכשפים
גחין ואמר לסנקליטיו שלשתן עשיתי בלילה אחד עכ״ל  :י או יהיה הכל
ענין אחד כי מלכות הד' יש כדרך גבר בעלמא שאינו נרגש אס בא אליה
אס אין כי הס

מחפים

כאשה

מנאפת כמדובר

ואלת

רעתם רבה

מהראשונים אשר לא יחפז על רעתם ועל כן חמר לא ידעתים מת עולת

על רוחם

לתפוס דרך זה

כביכול עושים עין של מטה חלילה עיקר כי

דרכו ממני עד היכן יד דרר שליטתו זכן דרך נבר בעלמא הוא עמלק אשר
נעשית שליטתו על ישראל דבר טבעי כדרך גבר למשול כעלמה כ• כן

שליטתו ארוכה זבלתי נגלית הףליעק שידע האחרי'(ך) ושמא תאמר ומת
זה הית שנשתל גלות החיל הזה שנעלם נקמת מפלת

עמלק ויום נקם

בלבו יחל עד התייחס המושל עלינו כגב' בעלמא אל חתמת

כי הלא כן

דרך חשה מנאפת כדרך שהיה לעלמה הנז׳ הס הגולים בגלות הד'והוא כי

ישראל בהעותנו מתחת ה אלהיט בגלות החיל

הזה היה נאופינז ועזננן

יכסו מעין אדם ולא הביטו אל יוצר עין יתברך (כא) והנה אשר יקשת

כאשת שאכלה ומחתה פיה זאמרה זכו׳ כן אנו היתה שנאת חנם בתוכנו
ואמרנו לא פעלנו און מסתירים השנאה על כן נגד מדת זז בתכנו ה' בידי

מאד על כן

מי שהוא מושל עלינו כדרך גבר בעלמת קשר הוא בלתי נרגש ועי שה רושס

נא שלמה מאז מטרם בוחסואמר ברוח קדשו הנה גס אס תראו יאריכו
ימי הרביעי הלז וחני הכבדתי ידי עליו מעל השלשה הראשונים אל תחושו

נבחר מהלכו ויום

נקם בלבו יתברך כאשר היתה השנאה בלבנו (כא)

ועכ״ז לא נתייאש

שלש רגזה ארץ

ני הלח דעו איפה כי אם תחת שלש רגזה ארץ ולח שקטה עד קבלס ענשם

והתקוממת להם עד שנפלו

נעיני העניים והחניונים

סובלי הגליות

נפש הנה הוא בהמת הגלות הדי הזה

ויהי להם כליון עיניס ודחבון

כי מר וארוך

הוא

חלילה כי

מן הרחמים

הלא תחת

הס שלשה מלכיות

ותחת ד'

עם שתסבול

זפירש

יותר לא תוכל שאת לגמרי (כב)

זהס תחח עבד כי ימלוך הוא נ*כ עבד

אותם והמר על האחד תחת עבד כי ימלוך הוא נ״נ עבד מלך בבל חשר

לסנחריב ככתוב למעלה שעל ידי

עיד זכה למלוך

זה האחרון יכביד כי חחת ד לא יוכל שאת ונפול ת פול

(כב)

לחם הוא המן

ג פסיעותיו בהיותו

הומלך על דבר שלש פסיעות שפסע לפני גלחדן בן בלאדן על דבר כבוד

ונבל כי ישבע

ה׳ שהיה מזכירו אחר חזקיה בספרים ששלח אליו ועל תשני הוא המן שהוא

ישבע לחם היה שוקל עשרת אלפים ככר כסף על ישר( )1כג) ותחת
שנואה היא יון כי תבעל וימלוכו בה מלכים אשר לא היו מקודם מלכים

מניחם לאכול

בה שע״י כן נתגאו על ישראל ועל המקדש ועל אשר לא תוכל שאת בודאי

למרדכי על ככר לחם ואחרי כן

צפורי שהיא אצל

נבל כי נבל היה

בלחי שבע לחם כמחמר רבותינו ז״ל שבמלחמה ששלחו

אחשורושלאה״ה משביע לחם

אח עצמי וחילו ולא היה

החק עד יכלה היבש עד שהוצרך לימכר
סנע לחם והעשיר

וחי שבע יישן ופנה לכלות את ישראל חס ושלום על

ידי עשרו ועשיית אלפים ככר כסף שקל על ידי עושי המלאכה ועל כן
היהודים

הוא ושפחה כי תירש גברתה היא רזמי שבח׳ישבצד

טבריאעוד היו׳ כי תירש את ירושלם ואץ ספק כי לא תוכל שאת ואס

יתמהמה נתכה לו יתברך

:

ד

(כד)

ארבעה

וכו'הכת הית

לחס על הרעה השר חשב על ידי כן על

מספיק לקטני ארץ האלה יכנה אותם חכמים ולא יכפול ויקראם גס

ונם תחת שנוחה כי קבעל שלא מלכו מלכים ביון כי

אך יאמר כי הנה יתאנה האל לכלתי השיג

רגזה ארץ כי ישבע הנבל הה ח

(כג)

שהית נבל מצמצם לחס

בני חילו ולסוף ס

שנואה ושפלת היתת זבמושלה ונבעלה

ממלך אז נתגאית להצר לישראל

וכן יראה מלשון הרמב״ס ז״ל בהתחלת דיני חנוכת זז״ל כשמלכו יון זכו'

נראה שמאז היתלה מלכותם כי טרם

אלכסנדרוס שהיתל להשתרר על

מחוכמים ונס מה עניינם :

שלמותו כעה״ו להחיש גאולתנו מד' גליות הנז׳בתמד דברי' יש יאמר איך
יעסוק איש בעסקי הע״ה העצומים ואדם ילוד

אשה הוא קצר ימים ומת

יספיקו ימי הבלז להכין צידה לדדך הרב ההוא ויש יאמר מי יעצור כח
נגד לב האבן המנגד כי קשה מאד היא וחין לך דבר של קדושה שיקל לעשות

ישראל לא היה להם מלכות כי אביו הוא היתל כנראה מספר דברי הימים
אז כי הבעל שניתנה שררה לשר מלכות יון אשר בשמים מה של א הית

כי אס אדרבה ירכי מנגדיו ויחלש קדם להתגבר לעשות ויש יתאנה על

מאד ועל הד׳ ביותר מכל זה שלא יוכל

חסרון הלמד ומנהיג ויש יתאנה על טומת העה״ז הנחמדים למראה ומה

ממלקיסאת

גס אשר לו חלק טוב במשכנות מבטחי' ומניחות שאננות זעישר ונכסים
שייותת לעשות עיקר מהם לכן על כל חלת אמר שלמה בחכמתו ד׳הס

מקודם

רק אומה שנואה ישפלת

סאת והוא ושפחה כי תירש
הקדושה זאעלאה התמה

גבירתה שירשת

(כב)

כחטומהת

!יקנן רען שמתחלת ממשלת כל אחד

קטני

רב פנינים כיאור מעלי

לכס בכתובים הקודמים באומרו החח שלש רגזה ארץ הס ג'

קטני ארץ כלתי בעלי איכות והס חכמים ולא מחכמה שיש בהם מרוח

למען ילמדו מהס

ארץ ומהם יראן

שאס
נו

כי ישיתו לב אלד'

שפנים עם לא־עצום

יכין כקיץ

לחמי כעד החורף עס שלא יחיה אז
בסתיו ומה גס למז״ל שחומרת אולי

בוב מפני־כל :לא

יאריכו ימיה ולא יחסר לחמה על כן

ביטול חורה כיעד

ויתר הקב'ה על וכו'

שיעור זמן רב כמ״ש ז״ל שמצאו לה כמה

קכין

ומאכלת חטה וחצי גס

חתה לא תחסר מסך זמן להכין מחיחך לאחרי מוחך (כי) ועל התואנה

הב' על חשות הכח אמר השפנים עס לח עצוס ובחולשתס לא יבצר מהם
משוס בסלע ביחס כי יחפרו בין הסלעים הקשיס כפי יכלחס כן גס אתת

עס שעבודת שמיס קשה מסלע בעיניך נול על ה׳ דרכך

כי תעשה וגס

תוכל או אס יצרך חנן נגף קשה כסלע חפור בו בכל הוקף ביתך האמתי
שלע״ה כי תעשה שנעל כרחו יענה אמן כי העבוד את ה'בשני יצריך
(כז) ועל התואנה הנ' מחסרון מדריך ראה לעזמחך כי מלך אין לארנה

להנהיגם ואעפ״כ ויצא חוצץ כלו כהנהגת אחדות ח (כח) ועל הד אמר
שממית כן׳ כי הנה העכניש עס היותה נהכלי מלך לח תנחר

להיות נח'

מחזריה ועיניה חל קידות היכלי מלך יביטו ומצרי' תרחיב לה ותהיה היכל

מלך לה לבדה לבית כי אס גס שס מדים חתפש לה בית עכביש כי בחרה
הסתופף בנית עכביש הקל אשר תעשה מארמון המלך

אשר תראינה

עיניה כן גס אתה בני עס ראותך מחמדי עין ושכיות החמדה אל תביט
כס לעשות מהם עיקר רק עשה לך בציו רך בית עכביש לעשות מהעולם

הזה עראי ואל יפתוך טובות העולם הזה ועושרו הנחמד למראה :
ה (כר) או יאמר כי הנה יאמ׳איש נוח לו לאדם שלא נברא כי מי זה האיש

ולא ויתר על

ביטול תורה ובבית שני חטאו בשתים
ושתיין בין אדם לחבירו א' שכחת חנם

נ נמשכת מהאיבה והיא

זרזיר מתנים או־תיש ומלך

היא עיקר חייך ושם ינוח לך בעולם
שכלו ארוך למה זה לא תנין כי כאשר הנמלה הקלה מומנת במיעיט ימיה

זאת הב'האריך

להס הקדוש ברוך הוא כמאמרם ו״׳ל

נול וכמז״ל

שהיו עושיס בני ירושלס לאנשי ביתר

כי על הן

אלקוםעמו :לב אם־נבלת בהתנשא ואסקמות

תכין מעתה מספק ואתה בןחדס
אסר אתה ידעת כי אחד קיץ העה״ז

למקום

והם

החד עברם מליח ע״זוג״ע וש״דב'

מלך אין לארבה .ויצא
רשמו בסלע ביתם :
שממית בידיכם תך־ופ&והיא
חצץ כלו  :נח
שלשה המה מיטיבי צעד
כ"
?היכלי מלך :
וארבעה מטיבי לכת :ל ליש גבור כבהמה ולא 

מחוסר עצם כי על כן לא ימלא שנתו

קטני

וכן יעשו להחיש גאולתם והוא כי בכית ראשון חטאן

כז

הנמלים עס לא עו

לחיות גס בחורף יאעפ״כ

גס ממנן כמפורש למעלה חמר עתה

ונגאל

בני החדס כי היא יתברך מלפנו מבהמות חרץ והוא

לא תוכל שאת

מלכיות

ובלי הפק כי לא לעולם חוסן

בשתים ושתיהן בינם

יאמר איש שימיו קצרים להשיגבהס
ולהכין צידה לדרך הרב ההוא הלא
יבאה לעומתו

היא הרביעית

ותחת ד'

חנינתם כי חכמחמה להסאך הס מחוכמים מאתו יתברך השל־ שם
נטנעם ענייני מוסר השכל ולא למען עצמס כי קטני ארץ המה חך הוא

לצרף נהס את הבריות (כה)

ל

ע

הדליקו נרות כשנחרב וכן

יראה מענין הפריצים לכן לשירחמנן

יוצרכו צריך לתקן ארבעתם

והכה

על הח היה מקום יתאנה איש ויאמר חיככה אוכל לתקן כל תוקף סיג
העצים ולסגל

הרע ההוא

מצות ומעשיס טובים

ושמש הגלות והצרות

מכה בנו ועל ביטול התורה הלא יחאנס לאמר הלא צריך כח עצום ורב כי
היא תישיה מתשת כחו של אדם ואנחנו הורקנו מכלי הל כלי מגלות אל

גלות ותשש כחיכן ועל השנאת

מנהיג ייחד פרודנו

חנם יהמר הלא

מלך אין

בישראל ולא

נהיה לעס אחד לו רק איש לעברו פנו כצאן אשר

אין לתם רועת זעל הגול הנמשך מזה הנה קשה לפרוש כי הוא דבר שיצרו
של אדם חומדן על כן על שתים שהן ארבע אלה אמר שלמה כי הלא הוא
יתברך מלפכז מבהמות ארץ קטני

ה' ולחקן עותתינו אחד לאחד

הערך למען מהסנקח לעבוד את

(כה)

על האחד אמר הנמלים וכו׳

לומר לך חל נמלה עצל מלסגל מצותימעשים טובים לעומת מעשה הרעה

אשר עשית בבית ראשון ולא יעצרך יסורי הגלו׳ המכה בך כשמש בצהרי׳ כי
הלא הנמלים עס לא עז לסבול חוס שמם הקיץ הרב והסה רדופים כל הקיץ

אנה ואבה להכין לחמס ולא יעצרה הכאת השמש המכה בס כן גס בני
והגלות מהכין להם לחם
ישראל לא יאות יעצרס הכאת שמש הצרות

אלהיהס הוא לחמס לנפשם בעולם הבא

(כו)

יכן לא ימנעם החולשה

עול קשה של הורה כי השפנים עם לא עצום

לעומת

בסלע ביתם

(כז)

ויתעצמו וישימו

ועל דבר הפירוד אשר הגלנו בגלות החל הזה אל

יספיק להשלים נפשו כעולס הוה כתורה ומצות והלא יטרידוהו וימנעוהו

יתאנולאמר כי אין סלך להיות לאחדים אחר הנהגתו כי הלא מלך אין

סכות רבות א׳ ייסורין הבאיןעליו שנית חולשתו שלא יעצר כח להתאמץ

חוצץ כלו ולא יפרד אחד מהם

לעשותס ־ שלישית פירוד חלקי תכונתו אשר כונן מהסומי יוכל עשות
י היי לאחדים הנשמ' וחומר היצה״ר והיצה״ט והמה נגדים כעלי הקצוות

לארבה אשר יוציאם ואשר יביאם ויצא

מהכלל (כח) זעל הגזל ואשר אבדת האמונה ע״י הפירוד אמר צא ולמד
מהשממית שבידיס תחפש לה בית עכביש העכור וקל עס שהיא בהיכלי

ומלכו של עולס יתברך אחדותם מידנו יכקש ומי יעצר כח לחברם לכן טוב

מלך יותר תחפוץ להסתופף בבית עכביש ממעשה ידיה מבהיכלי מלך

מזה ומזה לאדם שלאנכרא ומה בצע לנפש אשר היחה למעלה בהיכלי

אשר היא בה אשר לא עמלה בהם

מלכו של עולם נהנית מזיו השכינה לכח לקחת להגוף נגוף ואולי לא
תצליח או מעט מזער לא כביר לכן על כל אלה אמר כי הקב״ה ברא קטני
חרץ חכמים מחוכמים מאתו יתברך אשר החכימס בטבעם למען ירא חדס

והוא כי עכין היות האדם מויכה משמם
(כה)
וישפוט משפטו ודינו
הצרות אשר יכו בו לא יעצרנו מלהזמין לחס חלהיו לעולם הבא כי הלא
הנמלים עס לח עו לסבול שרב ושמש רב המכה בס ואעפ״כ יכינו בקיץ
לחמס ולחיעצרס שמש הקיץ העצוס המנה עליהם

עסשהסבירחיס

מהשמש יכעוכדא דחזקיה כגמרא ולכן אתה כן אדס אל יעצרך הכאת

ולא תרצה להסתופף בכללות ההיכל

זהדבי' מלא כבוד משכיות החמדה שיהיו לה לבית כן גס האדם ימאס בכל

מחמדי עין ובתיס טובים מלאים כל טיב אשר לא מלח ויחמוד בבית עכביש
ואשר יעשו אצבעותיו ולא על של זולתו ואיזהו עשיר השמח נחלקו:

ן (בט) שלשה

וכו׳ הנה היות השלשה והד׳ לים וורוי"

חלקום יקשה כי אומרו ותיש יראה כבלתי מונה

או זה ואיך

וחיש ומלך

אח שחיהס יחד רק זה

יעלו למנין ד ואפשר ידבר על הד׳ שמנה ואמר ארבעה הס

קטני ארץ אשר הזכיר וחמד כי טיב מרח כל אחד ללמוד מהס כאשר כתבנו

למעלה נא עתה לסייס מאמרו ואמי־ שלשת המה מהד הנוכרים מטיבים

וגס לא חילשתך

צעד שייטיני את הלומד מהם צעד לצעוד ללכח לנטח דרכו נעולס הזה

לעי מת עול המצות הקשה כעיכיך ני השפנים עס לח עצוס וישימו כסלע

עד הניע חל מחוז חפץ העילס הבא ולא יקרנו מכשול ועין אך אס גס ישיג

שמש הצרות

מהנין נחס בית העולם הבא

(כו)

כיחס ילח ישיתו לב אל הקושי כי מעט מעט יחפרו למו כתיס כין צחיח
ופל אמורך כי חלקי חיבור תכונתך נגדיים זבעלי פירוד
(כז)
סלע
ואיךתייחדס ראה בעיניך כי הכל כידך וצא ולמד

מחחד מקטני ארץ

כי מלך אין לארבה יקנה להם אחדות ואף על פי כן ויצח חוצץ כנו כאחיות

ללמוד גס מהרביעי שיהיו לו ארבעה לח לבד יצעוד לאטו כי אס גס ייטיב ו
הד׳ יחד לאדס לכת בעצס להמשך נחוץ בדרכו ער הגיעו אל השנת הע*ה
בלי מנגד

(ל)

ושמח תאמר ומי יעצר כח לתקן

ד מנגדיס גדולים

אשר לפניו לבלתי עסוק בתורה ומצות והתרחק מן עבירות הגדולות
איבה וגזל א^י־ לתק;נסנהןלנו הסתכל בד דברים נמלים ושפנים ארבה

ושמא
(כח)
אחד ומה נס אתה החיש הנלבב שיעזרך רוח מבינתך
תאמר כי גס שתתקן הכל הלא מצער הוא אשר תיטיב לך והלא טוב היה

זשממית

לנפשי עידנה עומית לפני ה' מאחרי בואה פה כי שס היתה בהיכל מלך

היצר הטוב מלאך ריחני הוח וקדוש כמאמר ספר הזוהר פרשת וישלח ואין

ומי זה החיש יספיק הסתכלו באלה להכשירו

עלכןאמר.הנת

מלכי המלכים הקב״ה ונוח לו לאדם שלא נברא הלא גס תלמד מקטנת ארץ

החומר לפניו ואפילו היצר הרע רק כבהמה על כן אין צריך רק שעל ידי

זולת אלה והיא כי הנה שממית בידים תתפש לעשות לה בית ענבים

ד' קטני חרץ חלה

יתחיל ניטה,־ כי אחרי כן הניחו לו ליצר הטוב כי ליש

גבור בבהמה ולא ישוב

מפני כל אשר ינגדוהו

ומפני

ממעסה ידיה עס שהיא בהיכלי מלך ולא תאבה להיות בח מחירי ההיכל

הוא

ותהיה לה ההיכל גבית ועיניה אל קירות ההיכל יביטו וסיב לה אז מהביט

שאפשר לומר הלא זה יהיה לבל יכבדו טענות עול הגלות ותשות הכח חך

(לא)

והסתופף בבית עכביש אך יורה כי טוב לגבר בית עכביש ממעשה ידיו

להעכיר מדת גזל מאשר לומד לטרוף טרף אז להעביר שנאה ואיבה אחר

מהסתופף בהיכל מלך בחנס ומזה תדע ותשכיל נס על הנפש כי טוב לה

שהיצר הרע הומלך בו וישריש במדות אלו מי יוכל להעבירם על כן אמר

מלא כף נחת בעילם הבא על ידי מעשה ידיה בעולם הזה מכל הטוב אשר

גס מאלה אל הירא כי גס שיהיה האדם זרזיר מחנים מלומד לטרוף טרף

יאמר ארבעה המה ונו'

ולגזול ככלב הציידים הנקרא 'זרזיר מתנים או יהיה תיש בעל עזות כתיש

ובא כמדבר אל כל

שתמיד מנגחים זה את זה

היה לה בהיכלי מלך בחנס •

ו

(כר) או

מקושר אל הכתובים הקודמים שביארנוס על הגליות
■עם בני ישראל

אשר בבלות המל הזה המר

והארוך אחר אשר דבר על

הזה המלומד להתקוטט עם רעיוכתישיס

זמנים במצחם לעומת מצח זילתו כן האיש הלו מלומד בשנאה

יח ב

עם כל זה

לא

רב פנינים ביאור משלי ל
לא ישוב הליש הנזכר הוא היצר הטוב מלשעכד הנהמה הוא החומר תחת

וק-וניס להגנירז על ידי החתם גורמים השובת ישראל כי בזה יגבירו את

מלך זקן

יאמר הנה כתבתי לך

עבודת ?נורא יקב' ומלך כלומר ותלך הידוע הוא היצה ר הוא

וכסיל חל יקום המלך ההוא עש הליש כ ח יכנע תחת הליש ויענה אמן
נעל כרתן לעבוד את ה *

האחיין

שהוא

(כט)

ח

אשר כתבנו בפסוקים

אי יאמר מקושר חל הדרך

הקודמים ד'הס קטני ארץ כו׳ שכתבנו

כמדבר חל עם בני ישראל הרואים באורך גלות החל הוה

והנמהר

אשר לח ידע האדם חת עתו כי על כן אמרנו שלדבר

ג׳מלכיוח

רגזה ארץ ותחת ר׳ דע

שלא תוכל

<תמחמה חכה לו כי יום

נקם בלבו יתברך ופירש

איחסחחת

אמר תחת

ימלוך הוא

ההר

לא השביעו לחם

ולא יעשה עמנו רעה

כנודע מילל שע״י נבלזתז עס בני חילו חסר לחמו ונמכר למרדכי על

הרמב״ם ז״ל

לרעתנו והחת

ויהיה עליהם מלך שנמשך לנו מצור ומצוק

אומת יון כי תבעל

כדברי

בהלכות חנוכה כשמלכו יון וכו' היצרו לישרחל שמורה

שמקדם לא היה

עליהם מלך ועל כן תחת שנואה כי תבעל למלך רגזה

חרץ שעל ידי כן הרע לנו ולכן גס תחת ארבע חין ספק שלא תוכל שאת

למעלה יצעדו אל עת קץ אך לאט

שהוא למוד חסידות

גדול לההביל כל ענייני

שע״יקיהיה

הלא יטיבו לכת בנחיצות (ל)

הליש הוא משיח בן דוד הנקרא אריה נבור לעומת המושלים נגלות החל
הזה כמז״ל □יקרא רבה וזהו לים נסר ננהמה כי עוצם כשרוקנו
שהם זרזיר מקנים הוא גוג
יגבירוהו עליה ולא ישוב מפני כל (לא)

יחזקאל הנביא עליו לבושי מכלול צנה ומגן חופשי

מזורז במתניו כמאמר

חרבות שהס אזורות במתניהס או היש שהוא פרס ע״דמז״לעלזעז
משולש זה כורם פרס הוא הנח לעתיד כמז״ל שהוא פרסי כי אין לך קבר

בח״ישלא

אשור כי יבא

פרסי קשור נו שנא׳ והיה זה שלום

יהיה סוס

בחרצנו ולא בלבד שלם אלה ארס ונוג ופרס כי אס גס ומלך זולתם מכל

מלכי ארץ חל קום

עם הליש הנז׳ע״יזכזת

עמו לא תהית לו תהומה

מלכים אחרים אנב

ישראל והוא מה שאמרו ז״ל שיתקבצו

אלה להלחם

קרובת מאד בידינו לעשותה ואם תקצר דעתנו

והמדע נתון לך זתרב

מכל האדם

ומהם כלמוד דרך לעכור

ישב לו המיה על ד מ-נין הללו םצאמר

:

נלכה נא אל ד׳ הס קטני חרץ

גחולים כמפורש בדרך האחר ן

שבפסוקים ההם שעל ידי לימוד הנלמד

מבהמות חרץ יתוקנו דרכי נאזלקינו ויוסרו תכשזל׳־ת מתחת רגלי משיחנו

וחס תאמר נא ישראל אם להכין עקבית

להחיש לגחלני כמפורש למעלה

משיחנו תחלפנו מבהמות הרץ הבוכרים המבלי
עונת אליה הנביא אשר יקיים והשיב לב
הנה הקדוש ברוך הוא

(יח)

ומרור וארבעה לא ידעתים אלו

ג המה פסח מצה

שבקש לעמוד עליהם פרי עץ הדר מי
עושיןיפירזת

םלשה המה נפלאו ממני

כפוק קמרים

ארבע מינק שבלולב

יחמר שהיא אתרוג כל האילנו'

ההורה אמרה טול ב׳ כפות

קמרים והוא

אין גדולים מאלה וחנה

את גוג כאמור

הרי תוח אומר במקום אחר עלו ההר והביאו עצי זיק וערבי נחל כל
האילנות גדלים בנחל' זד לא ידעתים חור ומזכירין פעם אחרק שנאמ'

עד נשוב

מינים שכל ח מישראל הולך ורץ ולוקח לו

משלח עלינו

לנגח אותנו

יציק לט נוסף על זה הנה משיח בן חפרים הוא סובל

צרות גדולות עד אין חקר שבוע אחד כמו שאמרו לל הובאה בשלהי ילקוט

ישעיה שסובל ענויים כבלים

חכמת םלמה ויחכם

חינו נוטל אלא לולב ליבה של קמלה וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס

אבות וימשיך לבנו אחר חלהינו

ביחזקאל לבושי מכלול מגן וצנת תיפשי חרב כו'

מתוך צרתו אשר

כמשמעות צעד אמנם

בהצטרף כל

לכן חכו לה כי נקם יקת

הנמלים כו׳

ואס לא יספיק זה

שעל ידי מה שיקבלו מהם ההדרכות הנו׳

כנז' בפסיקתא וכן יראה מפסוק יתיצנו מלכי ארץ וכו׳ :
ויקרא רבה חחר כל אותה החכמה שכתוב נשלמה החכמת
י ובמדרש

והוא תחת שפחה ני תירם ירו ש לס כו ׳
ויבוא ויושיענו והרפוחה

מטיבי צעד חת הלומדים מהם

שאת וחס

ועליו אמר ונבל כי

ככ~ לחם ועל כן רמה ארץ על המן הרע ששבע לחם

למעלה

קטני ארץ להג־ול

העולם כמפורש למעלה

ישבע לחם שע׳י כן נתן עשרת אלפים ככר כסף על היהודים לאבדם שאס

מרדכי להשיב נפשו היה מת

ד סוני למידים מד׳

על ידי כן מן הגליות המכריס

אמר הנה שלשה הס השלשת ראשונים נמלים שפנים ארבה הם

על לכנו

נבזכד נאצר שהיה עבד לסנחריב ומלך לרעתנו נשכר שלש

פסיעות כמפורש למעלה ותחת גלות מדי ע״י המן

ה ליש בל ישוב מפני כל :

הד שילמד ג׳ כ מהשממית

עבד כי

ט

(כט)

אי

וצרות עד תכפף קומתו ולא יוכל קום עד

ג המת מטיבי צעד וכוי אלו ד׳

נראים קטנים בעיני אדם וגדולים הס בעיניהנ״ת

מהן להלל להב׳ה והן

מי פירש להם לישרחל על ד

מינים החלו שהם אתרוג לולב הדס וערבה

והכל לנשוא עליו עונות בני ישראל וחם כן אולי

להעיר שחומ
וראיי
חכמים שנאמ והמה חכמיםמחוכמי' עכ*ל :
שבקש לעמוד על ד מינים כו׳ נראה שכל תמיהתו ל $היחה רק על הד

יאמר־ אומר הלא חס לא כלמוד מד קטני חרץ לש;ב מעצמנו הלא לא יבצר

מינים וא״כ למה יזכיר ; פסח מצה ומרור ואומ עליהם נפלאו ממני ונגיד

עליו חת פשעינו על כן

אומרו מי יאמר כו' הנה בגמ דקדקו הדר שהוא דר כל השנה באילן כפות
כפת כתיג עבות עץ שעליו חופין את עצו וההדס ונס אזמ׳ הסירה

תום השבוע שבן דוד נא

תיקון מעשינו וגחולתינז על ירי שנש אלה אליהו אשר יבשרנו וישיב לבנו

ומג אשר ימרק עונותינו ומשיח בן יוסף הנושא
בא ויאמר דע חיפה מה נין השב

מעתה על ידי לימור הדי הנזכר למיחל

אמרה טול ב כפות

קמרי׳להלל בהן את

הבה שהוא ייתור לשון לבלי

ליסקן על ירי השלשה העתידים כי הלא שלשה המה מטיבי כו' צעד רגלי

צורך ועוד אזמ הרי הוא אזמ במקום אחר עלו ההר וכו׳ תיתכן היה תמה
שלמה על מה שהיה עתיד לצוות עזרא ועוד שלח במקום הדס צוה לקחת

וכו בעתה חך וד׳ אשר הזכרתיס הס קטני חרץ ייטיבו יוקר שייטיבו לכת

אותם ועוד שיראה דעת בעל המאמר לעקור הכתובי' ני הוא אומי דרך

משיחם שעל ידם יטיב צעדו

לבא חך הוא לאטו כמשמעות צעד והוא לא

סאם ישראל שנים

מעצמם שילמדו מד׳ קלה

קל כי זכו אחישנה

ולא יצעד לאט עני ורוכב על חמור שהוא אצלי עני

הלוך ילך בנחיצות על עב

מזכיות ישרחל ועל כן יבא בהרחות ההוא לרמוז כי בא לאט על כי אין בנו

מעשים רק זכית קצת חופשי התורה משולים ליששכר חמור

(ל0

ולא

על כי בביתו על חמור לחטו יש נגזר לבלתי הגמר ביאתו כי הלא ליש הוא

הנשר כז'שמונה הד שלא ידע ואיך יהיה על

אלא שאומר ק דרך

המנאפת

אשה מנאפת כז׳

זעוד אומרן

המה מטיבי צעדכז׳
מינים שבלולב

נן דוד שהוא אריה יהודה גבור בבהמה כלומר גנור הוא לעשית ולהצליח

איך

זבענין תחת

יחזור

מה ענין מינים

ד'לא ידעתים

מי הגיד לו

והלא

להזכירן

הכתוב
אחר

ד מינים שבלולב ולא עיל
שבלולב לחשה

חזור ומזכירן פעם חחרק שלשת

מטיבי צעד זכו׳

שאומג

זרזיר

מתנים

בענין

דרך

מפרשם
שתפסיק

הסד

וכו׳

ועוד

הנשר

זכז'

גס בביאו בבהמה שהוא רוכב על חמור ולא ישוב מפני כל מנגדים
נאשמות ישראל או על רכזי הגויס הנקבצים אז עליהם (?1א) כי הלא

קטני וכו' הנמלים וכו׳ השפנים וכי׳ מלך זכו׳ שממית וכו׳ איך יחזור אחר

שלשה המה עם הליש לתקן ולהשיב חת ישראל עד ה אלהינו אחד זרזיר

כך לומר ענין לולב אחר כל ההפסקה הזאת ועוד אומרו והס נראין

שאזור עור אזור במקניו וזהו זרזיר מתנים

קטנים בעיני בני אדם כו ומי פירש .להם כו׳ חכמים שנאמר והמה חכמי•
(כי׳ והלא פסוק זה נאמר למעלה על הנמלים ושפנים וארבה זשממית ולא

הואמלךאלקים

נאמרו בפעם רחשונה שהוזכרו מיצי לולב ולא בשניה כשחור ומונירן
זעוד למה לא דרש נעל המאמר הכתובים כסדרן ידרוש רחשונה פשוק

מחנים הוא חליהו זכור לטוב
זאס לא יספיק הוא

בנשק אשר

להשיב לנס עד ה אז תיש ישיבם הוא גוג שינגח בהם

יציק אותם כמפורש

שעם היותו מלך הוא משולל

ביחזקאל עוד שלישי

הקומה שבוע אחד כפוף ז' שניס לנשוא על

שלש רגזה

ארץ תחת עבד וכו'תחת

וכו* שלשה המה

שכמו חלאת אשמותינו שחליינו הוא נשא ועזנוחינז הוא יסבלס ועל כן לא

והמה חכמים ואחר כך יאמר' וחזר להזכירן כפסוק ג'

♦סיב הליש מפני כל רכים לוחמים עלינו גס בבואו בנהמה שהוא על חמור
כל שלש אלה עמו הוא עם

בעל המאמר הוקשה לי בכתובים אחד אומרו
אמנם
שהוא אחריו *
זד לא ידעתים שאס פיר׳ והרביעי לא ידעתיו היל״ל בלשון יחיד ולא לא

לתקן לבבנו לשוב עד ה׳ ונזה לא ישוב מפני כל אך עס כל

ידעתים כאלו חוזר אל כל הד׳ ואס •וא כפסוק ושנע קזענת נפשו שהוא

וה טוב כלמוד מד קטני חרץ לשוב מעתה מעצמנו שעל ידי כן ימהר יחישה

כחומ' והשביעי יאמר וארבע לא ידעתיו או לח ידעתי כמו שבפסוק הנו׳

געניזס זכיותנו כי הלח זרזיר כו'
הליש המכר

ומלך כי'

המה מטיבי צעד

גואלנו לבא מאשר על ידי שלש חלת שבהם יצעד ולא ימהר יחיש (כט)

אומר תועבת נפשו ולא תועבות אך ידעתים

ושיעור הכתובים שלשה המה אשר אזכיר לך הס מטיבי צעד לבד שיצער

וחס הוא שחוזר חל כל הד׳ חם כן השלשה אינם כמקרא וכן כאומרו למטת

מורה על

דברים דנים

גואלנו זלא ישוב מפני כלאך לא יחיש על עב קל אמנם זד אשר הזכרתי

זד׳ מטיבי לכת היל״ל והרביעי מטיב לכת ועוד כי הלא אין בפסוק ההוא

לך עם היותם קטני ארץ ייטיבו לכת מהרה שעל ידי שנלמוד מהם מעתה

ד׳ שהרי אומד זרזיר מתנים או תיש שמורה באומרו מלת או שאין הזרזיר

מכה שייטב לכת גואלנו בנחיצות על עב קל

(נ)1

ומהישאמרתי שתג

מטיבי צעד שלא ישיב מצעדו עם היות לחט ולא יתעתד לשונ מדרכו על
העדר התשובה מעצמם הוא כי ליש הוא גנור גס בבואו בנהמת על חמור

מפחת העדי וכיותנז אף על פי כן לא ישיב מפני כל

(?1א)

כי שלשת

עמו שייטיבו צעדו והס זרזיר כו' ומלך אלקזס אשר שלשתם עמו שמזכים

זהתיש נמנים

כאחת שאיצו אזמר חלא זה או זה

ואם כן שלשה הס לבד

זעוד שחס אומרו דרך הנשר הוא שאין עושה רושם בהלוכו גס כל עוף
הוא כן ולא על שפורח גבוה מזולתו ה״ל לעשות רושם ועוד באומרו דרך
נחם וכו' כי כמה וכמה דורסים ומהלכים על הצור ולא יעשו רושם

וכן

גאניה בלב יס שנס בכל עכר מהיס לא סעשת רושם ולמה תפס בלב ים

ועוד

רב פנינים ביאור משלי ל

עא

ועורמה צורך למשל משלים לומר שדרך נכר בעלמא לא יעשה רושם ושק

נא איפה כינס שתראה קטני ארץ המה המפרשים אותם עליהם תסמוך

דל־ך חשה מנאפת ויוכל לאומרו כלי משלים זלא עוד חלא שאומר כמה

שחשיבותם גדול מחד כי והסה אשר פירשו

להם לישראל כך הס חכמים

משלים על דנר זה ועוד שאומר כן דרך יראה שמדמה דרך אשה מנאפת

מחוכמים ומעתה עלינו להכין כי כל יתרהענין על הנוגע אל ד' דכרים

ועוד כי אק צריך פירש

תחת שלש וכו' הנמלים וכו' עד ג׳ המה מטיני

אל הנוכרי׳ כאומרו כן דרך ולא שהוא פירש החי

אלה ידבר דרך הנשר וכו'

צעד כו׳ והזא כאשר ידענו ממאמר רבותינו ז״ל

זהכיאן רנינו כחיי כפ

כי יוכן מהקודמים ואס כן הוא כפל ענין ועוד כאומרו ד הס קטני ארץ
כי כמה וכמה יש קטנים תהשפנים ועוד איך יתארס ליזכמים מיזוכמיס

אמור כי ד׳ מינים שבלולב הס כנגד ד סלכיות כו' ועוד אמרו על תחת ג

ולא מחכמה יעשו דבר רק טכע הטכיע כס עושס יתברך לעשות מעשיהם

רגזה ארץ כו' ותחת די כו' שהם הד מלכיות ועוד אמרו על שממית בידים

ועזר שהיל״ל שלשה הס קטני ארץ חכמים כו׳ ולא יאמר והמה שנראה

תתפש שכל זכות וקיום השממית הוא על מה שעשתה בידים ויעש גס הוא

על אחרים שלא דבר כס עדנה ועוד מה ענין הד דברים ההם

מטעמים וכו׳ ונכא אל הביאור אמר שלמה אחרי אזמרו שעל פי שכלו לא

כיוון
נמלים ושפנים ארנה ושממית ואשר ייחס לכל אחד מהס ' אך
שלמה להודיענו איך נתחייב ללמוד מדנרי רבותינו זיל ולא נמיש מכל

אך על פי קכלת החכמים מחוכמים נסמוך כאשר יאמר הקדים

שידבר

מה שפירשו כתורה ימין ושמאל כיכלעדס תהיה לנו תורה שבכתב

ידעם

ואמר ראה כי יש רמו

(יט)

וסמך שהיה מקים

להכין כי אתחג

ולולב והדס וערכה המה על פי מה שרומזים כיהאתר-ג הוא לעומס

כדברי הספר החתום ולא יעצר כח חכם כחכמתו להכין מתורה פירוש

דרך הנשר כשמים והוא המלכות הראשון הנקרא ביחזקאל הנשר הגדול

עצותיה לולא תורה שיעל פה על פי החכמים וצא ולמד כי הלא שלשה

והוא על שפרח ונתגאה עד השמים כאוס השמים אעלה ועשה עצמו אלוה

המס נפלאו ממני מהענין פסח מצה ומרור מה היא סוד התחחדם
אמנסוד מינים שכלולה
יחד ננסה ממני אך ידעתי מציאותם '

הוא דרך אותו הנשר שכשמיס מה הוא היה

אפילו לא ידעתי מציאותם מלכי לולא קבלת ופירוש חכמים שקדמוני

וזהו דרך זכו׳ כי האתרוג

עושה עצמו אליה לדור בקיום והתמדה תמיד שם כאלוה לעומתו
האתרוג הוא דר באילן משנה לשנה ולא יחסר וגס דומה לזהב בגוונו

על ידי קבלת תירה שיעל פה כי על פי שפיטת שכלי אס אכקש ככל

לעומת נכוכד נאצר שהוא רישא דידהבא והמין הב׳ הוא דרך נחש עלי

ולפר' הדר

שמקדים ההדס ללילב יאמר כי

חכמתי לעמוד עליהם מי יאמר לי שפרי עץ הדד הוא אתרוג

מלשון דירה שדר כאילן משנה לשנה שלא כמשמעו ואינו לשון הדורויהיה

צור ולפי הטסת שבא מאמר זה בילקוט

ההדס הוא לעומת דרך נחש הוא עמלק ונינו המן שהוא נחש ומשורש
לבא עלי צור שאינו בא על ישראל

חכוח נאה וכיוצא כוווהו כל האילנות עושי' פירותוכן כפית תמרים למה

נחש כנודע דרכו

הקת לינה של תמרה ולא כפות הרנה כלשון הכתוב כי נס שכהח כתיב

ויבשים כאבן וצור כי זה

כעד המסורת
אניח המקרא
חסר וי״ו למת
יצדק המקרא וכ״ששאם סואיתכרך מצוה להללו

שיותר
נהיות
כמד כיס על פי

דרט של עמלק שלא לבח על ישראל רק בהיות

מס חטא כד*א וילחם עם ישראל

אתהעיף ויגע

ברפידיס שרפו ידיהם מן התורה וכן

ולא ירא אלהיס כאשר ביארנו שם שכא בהיותינו כלתי

המקרא למה אמעט נהילזלו ואקח ח׳ ואסמוך על המסורת וז״א התורה

יראי אלהיס והוא צוואת עשו כמאמרם ז״ל

אמרה טול כ כפות תמרי ,להלל כהן את הבה והוא אינו נוטל אלא לולב

אחשורוש שעל כן נתחייכז

אל האמירה היא המקרא ונאומי להלל רמו

שנאזמ התורה אמרה רומו

המלכות ההוא

רה בהיותם קשים

ונס המן החטיאס כסעודת

כדעת מדרש

חזית ואז כא עליהם

היה ההדס שעליו חזפין את עצו

לעומת

י כן אסקר הנקראת

אל המעיטנו נמיניס שצונו להללו נהם וחור ואמר לינה של תמרה כלומר

הדסה הגינה וחפו צדקותיהעלהעץ היבש מוכית כצור ואפשר שעל רמז

שגם היה

אפשר ליישב הכל ויהיה אחד מהחריות שעליו נפרדות ויהיה

זה נקראת הדסה רמז חל ההדס כמו שדרשו ז״ל״על תחת הסרפד יעלה

המסורת

על היות כף אחד ולא בי והמקרא על ריבוי העלין ולא לפרש

על אסתר והיות ג' עלים אפשר כמ״ש במדרש חזית כי משה

הדס שהוא

המסורת מלשון כפיתה אלא מלשון כף א' ולא יהיה לינה של תמרה וכן

שלח לאליהו שיאמ׳ למרדכי שיתפלל הוא בכאן ומרע'ה משם ומרדכי צוה

הוא כיוצא נו ושמא תאמר שאינו דרך להלל כזית לוה הניא סמך ממה

גס אסתר הרי ג משה ומרדכי ואסתר וגם ההדס אמרו רזיל שיש בו ריח
ולא טעם וכר כי מרדכי ואסתר לא טעמו מסעודת אחשורוש והיו בהם

ענף עף ענות מי יאמר שהוא הדס שחם על היותו מעיכה כעלין גס הזית

שכתוב הניאו עלי זית וכו' שאס לא היתה רק לסכך כעלמא למה כזיתים
ולא כענפי אילן סרק אך הוא שעל פי דרכו יש צד הליל

על ידי זית שהאירה יוצאת ממנו

מעשים טובים המתואר

לעשות המצות

ג ימים והלולב שהוא ליבה של תמרה הוא דרך אניה בלב ים הוא לעימת

שתיו עושים

יון שלא נכנס רק בלב ים דעה את ה׳ לבטל מישראל תוכיות ועיקרי הדת

על דרך מוליכי ככורים

שתי עטרות זית וכן כערכה מי יאמר וכו' ולראיה שאומר ד' לא ידעתי' ג1ו

שכעיס ולא דרך הנשר וכו' הניא משלשת המה מיטיני צעד והוא כי מחשר
הקשינו נכתוב ההוא

אל הריח כאשר יבא בדברינו

מרו״ל והתענו

אי אפשר שחוזר אל זרזיר מתניסכו,

ועוד מאי

!גס שנכנס בארץ ישראל

והניח הכל והלך

ופרץ בלב האמצעי והעיקר

שמביאם כסדרן אחרוג

הוא ההיכל כנודע ולפי הנוסח הנמצא ברכה
ולולב והדס וערבה

יהיה הלולב לעומת

דרך נחש עלי צור והוא כדעת

מטיני צעד ומטיני לכת אך הוא לומר ראה איך מאתו יתברך הוא שהד

רשכ*י שלא נתחייכו ישראל שכאותז הדור כליה רק על שהשתחוו לצלם

מינים שבלולב הס אלה שהרי תג׳ פסח מצה ומרור המפורשים נכתוב אין

נבוכד נאצר אלא שהם לא עשו אלא לפני'ולא מלבם גס הכ׳הלאעשין

כל אחד רץ כ״כ בזריזות אחריהם כאשר על ארנעת אלד זאס נג׳ הס

עמהס אלא לפנים ועל כן לעומת זה יכא הלולב שהוא ליבה של תמרה

מטיבי צעד שיצעדו לאט לקיימם וכד' אלה הם מטיני לכת כל אחד רץ

לרמוז כי הלב הית

בורחות

נפלא יותר מעל השלשה ונהפוך הוא כי השלשת מפורשים ולא

אלן אך אין זה כי אס שחלה הס כמפורשי' עס שלא ניארס הכתוב וזה אמר

והוא כפת כלו כנוף א׳ זחחדזתא׳כלי

פירוד עלין

באחדותו יתברך ולא עשי אלא לפניס ונס היות

מזילן הגבוה מהכל הוא

כדרך שקרה לכחש עלי צור הוא המן שנתלה על עץ גבוה חמשיס אמת

אלו ד׳ מיני׳ שכלו לב שכל ח רץ ולוקח לו מהן להלל נו׳ שמורה כי מאתו ית'

ולעי מת דרך אניה בלב יס הוא יון שנכנס בלב היס כאמור שבקש להפשיט

הוא להללו כאלה כי שסכלנס לרוץ אחריהם להורות את כני ישראל כי

את יש׳ מתורה ומצות ולהניחם עץ יבש יבאו הצדיקים כהני ה׳ ויגינו

כתורה שבכתב למען חזק ידינו לכלתי סור מכל

וימסרו רשעים ביד צדיקים הנקראים הדסים כד;א והוא עומד בין

אשר יורונו מקכלי תורה שנעל פה ועל כן חזר ואמר זד לא ידעתים

נכר בעלמה הוא אומה

אלה הם אשר כיון

ואמר חזר ומזכירן כו'

שחזר ומזכירן כז'

כלומר לראיה שד'שלא ידעתים

הס אלו ראה

כאמור והוקשה לו שהרי יש כמה פסוקים

כנתים

שידברו על דכריס אחרים ואדרבה מאשר מזנירן אחר כך יורה שאומרו
וד׳ לא ידעתים הוא ענין אחר לזה אמר זהס נראים קטנים וכו' מי פירש

להס וכו׳ והוא שהרי נפסוק ד הס קטני ארץ הוקשה לו כנזכר

ההדסים זצדקותס חפו על ישרחל ולעומת דרך
שנעשה

להם כדבר טבעי ומשוך לשעבד אח ישראל

טבעי היות דרך גבר בעלמה כי הוא ימשול עליה

תחתיו כאשר הוא

תמיד ויהנה ממנה כן

נראה למלכות ההוא בראותם נמשך הגלית עד כלי די (כ)זכיסף על זה

שיש להם כדרך אשה מנאפת

שאכלה וכו' ואמרה לא פעלתי און כן היא

לעיל שאי

מרא? טלפיס ועושה עניניה כעיכדק את ה ועישה משפט וכוונתה להרע

שיקראם חכמים ונס מחוכמים כי חכמת

כאשר עשה כהרוגי כיתר ודומיהן שהראה שבדין היה עושה מהו כן דרך
ואמרת
וכזי כלומר כן כגבר הזה הוא דרך אשה מנאפת שאכלה וכוי

והמה ולא אמר ד הם קטני ארץ חכמים מחוכמים אך הוא לומר עם שד'
דכרים תראס קטנים כארץ כעיני נני אדם הלא והמה אשר פירשו להם

בשני הדכרי׳ כאה לעומתו הערכה מה ערכה

חפשר לחזור חל הנמלים וכו'

מה להם וכל עניינם הוא טבע הטכיע

כס הוא יתברך וגס ייקור אומרו

לישראל שהס אלוהיו חכמים ושמא תאמר כי נס קהלת היה חכם מכל
האדם ולא ידעם ואיך פירשום חכמים לזה אמר מחוכמים כלומר שלא
מחכמת שכלס פירשו רק מהיותם מחוכמים מאתו יחכרך כתורה שבעל
פה למשה מסיני כי על זה וכיוצא בו כצטויכו לא תסור מן הדכר אשר יגידו

לך כו' ואס כן אל תתמה

על ההפסק שכין פסוק וד׳ מטיכי לכת לפסוק

ול לא ידעתים כי גס מה שכנתיס שהוא שלשה הס קטני ארץ כו׳ גס הוא
ידבר על זה ומזה נדע כי אומרו למעלה

דבר זה ני מה

לנו שיודיענו שמפרשי

וד לא ידעתים הוא גס כן על

הד' מינים הס חכמים מחוכמים

אך הוא כי הנה למעלה אמר ני מעצמי על פי שכלי לא ידעתים אך דע

לא פעלתי און כדרך הזה

פיה משיך כנחל הזה שמלכותו משוך הרכה ונס כיה שאין מה שקיצץ כיש'

נרגש שמראה טלפיס כן הערכה כל מהשקיצנין ממנה כלתי נרגש שמיד

חוזר וגדל הרנה ואף על פינן

הוא הוראת ש:מוה יקרנו

שעידנת

בהפרחתה כערכה כמיס תנמש קודם לכל ד מינים כן יכמש קל מהרה
ואמר שלמה הנה על פי הרמז הזה אשר הוא אמתי הייתי יכול להכין
מדעתי כי אלה

הקרכת ע׳ פריס

הס הד מינים כי לעומתם

נעסוק כמצות

ההם בזמן

להנאת ע אומות למען יעמדו לנו זכות המצות החלו

בל יגברו עלינו וישטפונו חס ושלום ולמה לא ידעתים

הקבלה אין זה מספיק

(נא)

אך לולא

כי הלא בלעדי זכות זה הד׳ מלכיזת בעצמן הית

בלתי אפשר להתקיים כי הלא תחת פלש רגזה ארץ מתחלתן היו מדגחין

רב פנינים כיאור משלי ל לא
הארץ ומאבדין קיומה כי חרבנות שהחריבו ב״ה הלא גס לכללות הארץ
הרגיזו כמאמרם ז״ל אלו ידען החומות כמה חסרו בחורבן בית המקדש
לא היו מחריבין אותו והוא כי מתמצית השפע היה גס רב להם מעתה
ולכן לא יחוייב הבין כטולס על דבר מצות מינים חלו ותחת ד שנצטרף

הרביעית לא יוכל שאת

עמהס

♦

(כב) כי ראה מציאותם החחדתחת

יק על שלש פסיעיתיו ככתוב למעלה

1מתז נעתד למלוךרגזה ארץ על היותו

רי"ל במאמר הנזכר לעיל וביתר המאמרים אשר הזכרנו חגב י

קצם

(לב) אחרי

העולם וכן בנבל הוא המן הרע שהיה

במגילת חסתר

המתרגם

את ישראל לאבדם ועל ידי כן רגזה
אין חרץ כי כארבע רוחות כו'

כשם שאי אפשר

לעוצם בלח רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל

למלכים גדולים כמפורש למעלה

השנואה אשר לא היה בה מלך ותבעל

המקיימת החרץ כי המה

על ביאור פ׳ זה שעל ידי כן באו לבטל התורה

באו על ישראל

לשכחס חורק

הרביעית תיא שפחה כי תירש

(כג)

ותחת יון

הבית

שעל

לענינס

העילס

ידי כן

המה חכמים

לישראל

בקירה שבעל פה ועליהם

הכרח הדמות ד׳ מינים

יתבטלו מן

שבלעדס

שעם היות שד אלה הס קטני
יתברך הוא

מחכמתו

יאות לסמוך כי הס קבלו האמת והצדק

ושמא תאמר אם כן איפה שקחק גליות אלו

(כה)

!כגלות מדי לא לקה אחשוהש

רגזה ארץ מה

בוז משפחות קראם איוב וערב

עד הפליגו לעשות

ועוד ידו נטויה

אל לבן להלחם בס ולהפילם

משוללי עוז וחשיבות הכה

הס

עס לא עז להאריך

מלכות ולהתגדל אך ויכינו בקיץ לחמס והוא פי ימי צרת שעבודינו לסתיו
וגשם נמשל כמו״ל על הנה הסתיו עבר ולכן ימיס הקודמים

ובזה יאמר ויכינו הכשדיס הנמשליס

לצרה קיץ

לנמלים בקיץ טרם הסתיו

והגלות לחמס לנס שם לחיות בו במה שמחז בימי חזקיה פשע נ' פסיעות
£פני בלאדן בעיידתז יתברך על הקדים המלך כבוד חזקיה לכבודו יתברך
מלכותו ג׳ דורות

(כי)

ועל מדי הנמשליס

לשפנים שהם מעלה גרה בפת חך פרסה לא יפריס כמדי שדבר טוב בפת

לכנות ירושלים

רז״ל במדרש רבה שמדי יקרא גמל על כי לו

טמא כן היה בו שהמלכה היא אסתר
בשפן כי כסימני הגמל לו

אחיזה

בעצם לכחות הטומאה כי עד כה היה רעיון

אחרי כן לטמאו

ולא יודע למז כאשר בהוציא הדבר מפיו
בתוכו

באופן שטוב לו למתק מרירותו

ושמא תאמר הלא חס ישיחנה לאיש אחר בנפשו

יהיה לו מעיר

לעוזר להטהר וכל א׳יריק מעט במתק לשונו מההרהור הרע

ויהיו כשני

אפיס או חוטמי' מריקים !נועלים כבלתי טוב ויבחרו בטוב ויטהר המהרהר
לוה קמר ומיץ אפיס יוציא ריב שחדרבה הה שיתמצה מב' אפיס הוא
ריב שאחר שהעיז פנים לדבר דברי הרהוריו הרעים נגד ה' אל פני רעהו
ימשך להתפקד

אחר כך ממנו ואליו יתביך ויטיח דברים ויריב חלילה

נגד קונו לכן עצתי תקום כמדובר :
״
שכינה חק שמו פהלמוקל וענץ
לא לא) ר מה

הכתוב

כי לא נתן

יהיה כי חין מלכי ישראל אשר יבחר ה׳ בהם
כמלכי הארץ שמלכותס שררה ונאוה רק לה המה לעבוד עבודתו יתברך

סימן טהור וסימן

התורה והיתה עמן

ואחר כך ביטל העבודה המתייחסת לפרסה

רשות יביאו הבעלי פרפה להקריב קרבנוק וזהו פרסת

על דרך

כמריק הניתך מתוך חלל החוטם

אך אדרבה ידמה למוציא החוצה מיץ

ועל הכל יתגדל קושי גלות

ובעל

על כן אמר על האחד חל תתמה כי הן אמת שהכשרים זה העם לא היה

כי על כן

הדבר ותנוח כי מי יתן והיה מתרוקן לבנך ממנו

בהוציאו מפיך החוצה

וחיותו וימות בעונו כי בנפשו ידגר כיכ״ש דפקרכייערב חללנו
להוציאו מפין כי יטמא גס פיו ו לשונו כאשר נטמא רעיונו ומה גס כי תהיה

רע וגס אחר כך נמשך מלכותן ימים רבים

זכה תמשך

וקשיחנוויודק

וישקוט כמשל החוטם הוא האף

להמן הפך הראוי

וה כי האחרון הכביד ויאריך לן הוא יתברך במאד מאד

יקראו

עד תטה רעיונך ולא תחשוב כי טוב לך להוציא מיאוס רעיון הרע מפיך

כן תריק חרון אפך על

מקומו נקי אך רעיון רוע החדס חכורי מחכר בעצם כאיכות האדם ועצם
לבו ואיך יתרוקן וישאר האדם נקי ממנו ואדרבה יוציא מתמציתו דמו

כמשל בעל הקל

כי הקובה הוא הנותן וכן יון מה זכו שלא הפילם מיד

כמז״ל כי

בעינינו הוא לשים יד על פי הכד אוהנזד ולסותמו

חו בצמיד פתיל ואו

יקישו היטב פעמים רבות והוא בתוך הכלי ושס מתהפך ומתמצה החלב
לחמאה הטובה כן גס חתה שים יד לפה והקיש בתוכך יום יום על לבנך

עם היותו עיקר כמז״ל כי יותר היה חפץ

החריץ שעל כן עם היות המלך מוכר נתן את טבעתו

וזה אמר הנמלים

מלדברו וחתה תכניע את לבנך ויצרך

יום יום עד תסיר מתוכך מוטות

עצמיות כשר החוטם עצמו שיוציא דם חיותה ולא הפסולת כן גס הרהור
הלי אינו דכרשמיפקד פקיד דרך הוצאה ככיחו של חוטם שניתך וישאל־

את ישראל להמן מהמן עצמו לקנותן

למכור

דעת עליון

"

שעמדה להם לנבוכד נאצר שלשה דורות הוא ובנו וכן בנו

דבה זכותם

ואל תוציא

דברי

ההרהור מפיך וזהו והס ומות

והרהרה שים יד לפה

ולכן אחר שד אלהמתחלהן

קרץ קטנים בעיני בבי אדם גדולי' המה לפי איכותם כי אשר פירשום להם

מחוכמים

התנשא בעולם הבא ואס ימשך
מהנבולשזמות והרהרה
שאתה נבזה ושפל נעבוד את הכי תהלך קדורנית
.
בעבודתו והבא לומר ממוצא דבר חלילה שוח ענוד הלהים שים יד לפת

טובה העצה ההיא רק שיס יד לפה וחקיש נו בתוכך עד תטהרצז כי הלא
מיץ חלב יוציא חמאה והוא כי דרך מוציא חמאה ממיץ חלב כאשר ראינו

מזולתם

אך עיקר הדבר הוא

(כד)

שעובדיו בנבול ושפלות אל תשית לבך
כי הלא הוא לטי בתך בהתנשא בשביל

לרשת את הקדושה

ולא היה להס תקומה לא היה

יהיו חלה

ונבזה להרהר אחר מדזתיו יתברך

האדם שמוציא דרך חוטמו לחוץ כיחו ותיאוסו וישאר הניף נקי כן חעשת
להוציא מפי מיאוס ההרהור הרע ואשקוט אותו ואשאר נקי ממנו כי לא

ה ולהעבירם

מחוקיי יתברך

סל ירושלס כי קבא כח טומאת סמאל שרו סל עמלק

עליהן רגזה ארץ

כגלית החיל הוה כראות עצמך שפל

וכן על

ולהחריב את המקדש המעוז פעש שנית כי גס על זה קרגז הארץ בחרבן

והיות נוסף

משיח בן דוד יכא לך כו׳ כמדובר
למעלה אמר עתה חס יפנה למך

ולא יעלה על רוחך
(לג)
ההרהור רע ההוא כי החי יתן אל לבבו
לזמר כי טוב הוא להביאו מפיך ותשיחנה להשקיטה ויהיה לך זה כעניי

גברתה כי לא נתמלאה צור אלא מחרבנה

על פעם הראשונה

לפרוק

משאם

מעליך

טונות מד קטני ארץ ותשוב אל ה
וירחמך כילישגבור הוא אריה יהודה

למלכים

וישבע לחם ועל ידי כן נתעתד לקנות
קרץ כי אס אין ישראל

ועתידים

י ודרכיף למהות מלבין :י אל למלכים 1למואל אל

לעב ללחם בהיותו במלחת עם מרדכי

בס'ד :

צא ולמד חדות

אך למהר את הקז

יסרתואמו :כ מה־בריומה־
בר־בטניוסה כרמדח• גאל־תתןמ^יםח<ך

עתיד להחריב בית המקדם המקיים

הבראה בכתובים

כלס

לפי דעת

הזהירו את האדם ^ל יקיץ בארבעה הגליות
כי תחת שלש רגזה חרץ וכו׳

יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב :
לא א דברי ר־^מואל מלף מ^אאיער־

כלתי ראוי למלוכ׳לפי מזלו לולא גזרנו

כמאמר

האמת

לטוב להס *

זהו הדרך

ממיץ חרב יוציא חמאהומיץ־־אף

יתלפה* :

עבד כי ימלוך הוא נ״כ ענד לסנחריכ

זה כי חס חשק אלוה אשד נתן בלבם לקיים תורתו שבע״ס ולהעמידם על

איננו מפריס אן

טהורה וחישה טמא וההיקש נאמר

ויאמר הנה השפנים הס המדייס עם לח עצום

ולהיישיר את זעם בדרך ה׳ ועל כן נצטז' יקח ספר

וקרא כו כו' ונכא אל הענין והוח כי דרך מלכי
ויוכיחס בדכרים קשים ומה גס

הארץ שאס ייסרם אמס

אתרי מולכם כייכושו

מהגיד

הדכר

לעמוד בפני חלתי ישראל ולא לקת רק המן לבדו זהנלויס אליו אך וישימו

כפרסום לולא כחשר דנרי המ<סר הס משא דכר ה׳ כי ככיד הוא להס עיד

בסלע.ביתס למחסה ומסתיר כמה דאת אמר סלעים מחסה לשפנים כי

מעשה ניוכר נאצר שכתב לכל עממיה חשד יסדו ה *

שם ביתו בסלע חוק

מבא עליו רעה כי לקח את חסתר לחשה

כיתו כי אין בית אלא חשה וזכותה עמדת למדייסכולס
היונים אמר

(כז)

כי אין צריך לומר אחר מלוך מלך ביון כי אס גס

כי היא

זעל

בזמן שחץ

מלך לארכה ההוא ויצא חוצץ כלו כי אחדות היה לו לעס כלו כדרכם עוד

הקם

(כח)

ועלהד׳אמרשממיתזכז' והוא מז״ל שהוא כזכות ידיה

כי זיעש גס הוא מטעמיס זכה

והיא בהיכלי מלך והוא ענין משך דרכנו

ממש וקראן׳ שממית על ש שיממת כית אלהינו כי כיח ראשון מלאכי עליון

ומה גס של כית דוד אשר מלכות׳ לה' הוא
אשרתייסרנו

אמוכהיות'

שלמה המלך ספר בפיו

אמנם מלכי ישראל

לח יכושו מלספ'דכרי תוכחן׳

אמרותטהור׳ת לענוד

ובשפתיו אמדי הוכחות

אתה וכהכירזה

מוסר אשר ייסרתו אמו

ביום חתונתו את בת פרעה והיה• יום חנוכת המוגיח ויישן עד ד שעות
ביום ולא בוש כאלו דברי המוסר משח דבר ה אחר שהמכוון לעבודתו
יתברך עם היות גדולת מלכותו

עולה על

גבי כל מלכי

הארץ כי גס

לפניו יתברך היה נחשב למלך על כל הארץ ולא לפני בני האדם בלבד כד״א

סרפזהו כנודע מרו׳יל ועם היות רמז הד מינים בגליות לולא קכלת רז כ

וישב שלמה על כשא ה וו״ח דברי למוחל מלך כלו'מי שלמי ג! הוא מלך שאינו

(כט) והראיה שהס אלו כלי ספק כי הלא עם היות

ה^ אך זה גס לפני

קין מכין כמדובר

פסח מצה זמחר מפורשים ככתוכ לא יריצו כני אדם רק מטיכי צעד לאטם
קך זד מיצים שבלןל 3הס מטיבי לכת כדברי המאמר שכל א רץ כו׳ אך אין

כשאר מלכי׳ שלח יתייחס למלך

רק לעס ילח לפני

יק היה נחשב מלך וזהו למואל מלך כי למו חל היה נחשב למלך על כל
כבודן זה לא גנה

לבו מלספר אשר יסרהו אמו כי היו

דבריו לאמר משא
אשר

רב פנינים ביאור משלי לא
אשר ישרתו אמי כלומר

שלמשא שהוא דבר ה׳ מחשיב

אשר יהרתו אמו

מה

בריזכו׳ארו״ל

מלהנידסוהס

ולא יבוש

(ב)

מהבריכז׳ :

שאמרה מה ברי כל ישרהל י דע ם את אביך כי צדיק היה ועתה לא יאמרו

•רןן יא

דמית בפועל הזה ומה בר בטני

שאתה דומה אליו אלה שהתה כרי שאלי

עב

יזיל *5מ<ז כי הי6
שני יתפרש משל 6ל הנפש בי הי6
העושה חיל מציתוי׳עשים טוניס והסניגידיס הנפשי׳ גל ידם

(י) ךףך
•

וי6מר נשחה קדושה חי ייזצ 6וה ח הי 5ק שפין
שנשמית הכולל ל 6יקצהזו נגלרן כנודע

כל נשי אביך כשהיו מתעברו׳ לא היו

' אליו

התייחדו ,עוד

למלבים אתדיין ולחנים או ^כר :י! פן־ישרזה

ואני דחקתי

ונכנסתי כרי שתהיה מלומד ומזורז

ר^כח סרזקקחשנהךןכל־במ־קמ :י תנרשכך

ואיך לא נזדרזת ומה נר נדרי נל נשי

משבח רישוי
לאובד לץ חימרעפש:
ועמדנו לא חכר עוד :ח פתח-פ^לאלסאל־"

אביך היו נודריח נדרים כדי שיתן
להם הנ*הבן שימלוך ואני הייתי
נודרת כדי שיחן לי בן כשר וצדיק ולא

לנחר

כיה לי ואפשר

ו*רז"ל שכשנרא הקד ש ב״ה את העולם
ננשחוקשלצדיקיס נמלך הסנשטית קדושות
מאד •עולש האצילות שנודע נאמת שנעליסן
ואס יטה ימית זכאי
לא יטו חדרך הטובה
ואמר אשת חיל היא העושה חיל מצות ומעשים
טונים באחת

מעילם האצילית חי ימצא וזה אושרה כי גס
שהאיש נעלייסירה חס יחטא תשיבנו עדה׳
ולא תהיה מנור׳ לעם נכרי הם כחית הטומאה

דין בל־־־במ חלוף :ט פתח־ פיך שפט צדק
ודיוני ואביון י :י אשרת חיל מי ימצא ורחק

הכתובים על

פי דרך זה שתכי והדר מפרש מה

שטוני דבריה אלה כנכד א1מ מה כרי
שהוא פן יאמרו שאתה כרי דומה אלי ויחשבוני שהייתי

כמאמרם נספר הזוהר פ׳ משפעים שהיא כי
קדושתה

מפנינים
שטופה בתאוות והייתי בעצת אביך כשלקתני

בלי יראת

ההפך למה שהיא

<על כן אמרה אל חתן לנשים חילך

(ג)

כלומר מה שאמרתי מה כרי הוא שעל כן היה ראוי שאל תתן לנשים חילך פן יטילו

הפנס

יחמתך אמך ובשלי נדבק 3ךמדה זו וכנגד אזמרה ומה בר בטני פירשה ואמרה
ולמחות בעשותם אשר לא טוב שמה שדחקתי ונכנסתי היה כדי שתהיה מלומד

מה שאמרתי ומה בר בטני הוא כדי שודרכיך למחות מלכין להוכיח
ומזורז שיהיו דרכיך למחות מלכין שתהיה אחה מוחה ומזרז את

עצלניות במיעוט הזריזות שעל כן הוטלה נו״ן בסוף התיבה

המתדמ־סלנשיס

המלט הבלתי זריזי'

נדרי הוא שנדרי היו אל למלכים שלא נדרתי
אליו במעשיך ושמא

אל וגס לא לחזנים

ידי
כי כי זה גרס עתה על י

שתהיה לה' צדיק

כדי שתהיה מהמלכים רק למזאל

במקוסמס

(ד)

וכשר וזהו

להס אף לשאול אי שכר איה׳ ימצא לקנות

ובעין משפט בית דינן אין

•אני חושש הוא פן ישתה וישכח
אפשר הגזים וחמר שנס

מחוקק שסמך בתורת יין ושכר

אל חשת אל אומי ולהורות וכו׳

ישכח ומה גס רמז סמיכותו או ישכח

את משה המחוקק

המלך הזה ביין ישכח מחוקק ולא ישית לבו לזכור שאסור לו להורז׳ וישנה
נתן סיחון שנר לאובד הוא העני

לקבל שכרם ונסיק תנו

מכאן

שמשה שהיה מלך הקפיד

ויחייב את הזכאים אז ההפך ויעשהכן לבני

לשמחז^קרא

אובד כד״א אס אראה אובד

ופירש הטעם על העני האובד אמר ישתה

וישכח רישו ועל האבלים מרי נפש אמר

למה נתייחד להס יק בשכרם

שישתה וישכח

שהוא רש מן

(ר) אז

ישוב כי אין מספיקן

בידו לעשות חשובה

אחרי כן תוכל

כן יצא ממך

שנעשה בז דבר בלתי

עדין'לומר שאתה בר בטני שכתהוית בבטן

פועל בלתי הגון הלא לעומת זה בהולדחך

להתאמת ולומר שאתה ברי או בר בטני ומה תוכל לומר
איש אתה

ומי כמיך בדרכיך ראוי למחות ולהוכיח

בידמלכין

הפסוק נותן טעסתדע למת היין

נפש חמר ועמלו וכו'כמפורש :

זעלהמרי

מת ברי כלומר מה חתמה ותאמר

לה'צבבאות נעשית

דברים רבים שנדרתי

נודרת בדברים שלא יאותו כאשר נשי

לנדרי נולדת שמא הייתי

ואס תאמר

(ג)

ואיך תשא פניך

זיק ספק כי

כלימרזאסתוכל

קולואומר ועתברנדרי

כמגבתת

חשזבה בני

הוא כי מת אתת נולדת

בטני כלן' ומת תאמר שאתת בי בטני ועל

הגון חתן ומה בר

הנותנים חילם'.לנשים

מקהיל קהלות ודורש ומוכיח לרבים ולמלכי ארץ כי על כן נקרא קהלת כמו

הרשע ויין למרי נפש הסאבלי׳ :

אשר נעשה בלתי מתוקן לא אחה

הנולד על ידי כן יצא הגון וכשר וכלו לשמים חה אמר ומה בר נדרי וטעם ומה הוא ברבי״ע
אביך שתיו נזדרות שימלכו בכיהס זה אינו רק שתהיה כשר ואס כן על זה אין לך

עמל בן בנפטר ואשר גדלו ועזה יחסר

ידי דבר בלתי הגון וזהו

זעלפי

שאתה בר נדרי ודו מת

תתמהו ולא אליכם (ז)

שנתאחרת עס בת פרעה ולא שמת לבך אל חנוכת בית ה'

הלא הבן

היה הכל לשוס שמיס

לנחם

וישכח רישו אך יהיה כי

שאיני כדאית יצא ממני ק הגון,על שנעשה על

סאתה ברי ועל כן יצא דבר בלתי מתוקן מתחת ידיך וגס שלזה ים חשובה כי

אבלים לאלה

ועמלו לא חכר עוד אשר

יאמר אל תחן לנשים חילך לומר הנה א' מד דברים היסבה הרעה הזאת
בבקר בבקר או היותך בני

או בדעליתבאאולרשטי׳לרז״ל

אבלים שנח תנו שכר לאובד הזא

ועוד כי איך יתן טעם לזה באז'ישתה

המצות ולא

תקלת בעול' למה נברח א״ח חנן

מבלי לבוש ברכת

למרי נפש שתס מריס מפאת נפש שאסרה מהס כתז״ל לא נברא יין אלא

אל יורה ובאו' מחוקק

שהשותה רביעית יין

דין כל בני עוני שיטעה גדין

ממנו זלרז״ל שאמרו לא נברא יין אלא לאכול שכר זכותם תל רשעי' בעה״ז ולנחס
הוא שכרו כדי

(ה)

על השכרות באז׳ בקר ויודע ה וכו' כי

עוני שהם ישראל מיוחדיס אל העוני בעת״ז שאין טובם מיוחד רק לעה״ב (י) ושמא תאמי ח״כ שתיין בוגד והוא

וראוי לבקש טעם

ושמא תאמר כשיראה

שכתוב בתורה יין ושכר אל תשת וכו' ולהורות וכו' שאז״ל מכתן שהשותה רביעית יין אל יורה וימתין עד יפיג יינו לז״א מה שאני

עצמו שתוי יזכור מה

והניחו כד״א ולא

ומה שאמרתי ומהגר

למואל כלומר למו החל יתברך קרוב

כי הלא היין בוגד נגד כך והרבה יין עושה גס זה מן התוכחות כי אל למלכים שתו יין ומה גס ל למן

תאמר שלא תאשס בעצם
שתחתידו בשער המלך

בת פרע כי

יאמח שבחטא

ב' שהנשים היעוך הלא

טענה

למחות מלכין בדרשוחיך

שאמרו ז״ל וזהו אל חתן לנשים חילך

וקגניךשאתה

אחר שזדרכיך הוא למיות מלכץ

ננו״ן פשוטת בסוף תיבה לרמוז מלכק הנותנים חילם לנשים ודבקים בהן ואיך תזכישס ותמחה בידס ותאמר שאתה תרבה ולא תסור ז 6הס ואיך
זאס תענה ותאמר טענה ג'לומר כי לא דיך נשיס עכבך במטה רקדרך מלכי'
(ד)
תמחה בהם ואתה לא נאה מקיים רק נותן לנשיס חילך
שהיא לישן עד ג' שעית

וכן עשית כי חס שבהכנת הקימה

למואל כלומד אל למלכים יש לך להדמות כי אס

ולבישה זיתר

למו אל תדמה כי קדום

הכנות והלוך נתקרב ?קרבן בד

בוגד בנד

בך גס זו חינה טענה כי אל למלכים שתן יין

כי אס גס

לכל כלל המלכיס אל למלכים שתז יין ולרוזנים הסת״חאללהסגס

סיום שהוא כאומר איה היפה

(ה)

הס ת״ח לח יאות לשי© אחד מהם שכר

עצבות המעכב

כלומר אין צריך לומר אתה כי למואל אתה שאינך דומה

פן ישתה המלך

בדין

(ו)

החכמה דשמעתא בעיא צילותא לזה אמר תנו כן' לומר הנו אותו

מצד כפם שחסרה מהס

(ז)

על ידו שישתה האוגד

מבלי

לשחר מלכים

כן לומר אי שכר כלומר־ איה שכר

רישו

הוא מקרת

ולא עצתי

(ג)

עוד אפשי באומרו ודרכיך

לעזאל כלומר שאין צריך ליער מלכין חסר בנו״ן כי אס אף המלכים שלמי'במ״ס

יהיה למחות
רא

(ח)

לנשיס מהו הנז״ן פשיטה

אללהס

לדמות למוהל

וחס היין גרס אל למלכיס שתו זכו'

גומלכיןחסייס

אומרו חלוף פירשן המפרשים על העולם שמתחלף ואחשוב יאמר דינא

הנה

שכאשר הבעל דין
יכול הדק לאומרה סס פתח פיך

לפניו טענת צודקת לאומרה ולזנות בדין ועולה על רזחז שפתיותו גורמת
פותח פיו לאלם

הלא יותר

אלסהןא :

לי בהיות
רב

הבעל דין עני אז

ידוע

שלא יטעון אותת

והוא שופט שקר על כן אמר

צדק ולא תהית פתיחת פיך באופן תהיה משפטיך בשקר והוא
(י) הנח

(י)

עס היות

וזהו אל למלכים

כאל למלכים

למואל וכ״ש ש׳בא לגדר

כמפורש למעלה :

דנמרא וכמו שהביאו

לאלם וזה יאמר פתח פיך לתלם אך לא לכל פן תהית כעורכי הדיינין רק אל

לומר שמזר פתחי פיך טרם תענה פן תטעה כי אם מתון מתון כי הלא

הדיין אותה נמצא חזשבהיזחז

״

למחות מלכין

נלימר ראויים

הרמב״ס

סוף סנהדרין וז״ל

מתחיל טענת ואינו מבין לגומרה או שיש לו טענת אמת ומחמת רעתה או סכלות מתחלפת לו ואינן אומרה

מטענתם מחמת < פתיות אן בתלת או שמתחילים ומתחלפים ממנת וזהו אל דין כל בני חלוף
פיך שפט צדק כז'

שאס יצוייר יקרה לככ עצבות מת

שעל ידי כן זדרכיך יהיו

למחות כו'לומר אל חתן כן'

נאולותס מריס

עמלו לא חכר אך המלכים עשאים הס ואין

לתס צורך לשכח הריש וגס לא עמל שעמלו לא יוכר עוד ואס כן תנו אוהו מאתכם לאלה העצבים בעצס ולא לכס
למחות בידך ולהוכיחך לח בלבד המלכים השלמים כי אס גס מלכין חסרין המשולים

אלהיס ואנשים חוב להעביר

האובד בעניו ומרי נפש

בעצם והס

לעצבים

לבוש וישכח

כמה דאת אמר ?יפת לקטת

ושמא תאמר והלא היין משמח
זמר נפש

כי נדולגדרך מהם

זהיתה עמן וקרא בז כל ימי חיו ו לרז ז כי ס

וישכח מחוקק בספר אשר עמו כמה דאת אמר

פן ישנת דין כל בני עוני שיטעה

שישמחו

שעות גס זו אינה טענת כי ול למלכים

חתית כי קדוש הוא ואינך כשאר מלכים ואס תענה טענה דלומר שתיין

אביון וארשה

יקרת לפעמיס

יבא

בעל דין

יאמר פתיז

פתי ן יראה הדיין שיש

ולפעמים הוא שאינה אמת בנושא ההוא ואס יטעין

שתשים לבך אל כרטי הנושא ועומק

הוא

ומתיישבין ברבר כו'

ומה שכתב

שאמרתי לך פתח פיך הזהר שתשפוט

פתח פיך שפט צדק כלומר גס

לו טענת מוכנת לכלכלן

כי עיקר פרשה 11

(ם)

דין כל בני חלוף הס המתחלפים

לב הבעלי דינים מובן מהיוצא מפיהם ושמא תאמר

בעניו לזה אמר אף אס הוא

על הנפש או על התזרה וענין האשה

עני ואביון הזתר משפוט שקר כי לחי

הוא משל ומליצה ואף על פי כן לא נמים
ראש1מ

רב פנינים ביאור מ#לי לא
קיישתה הגדילה ק י .ה נחירת נעלה להיטיב נל תיזכר טל ידי כן
לב בעלה מלהרהר נחט 6ונ״ם פלח תעשה בידים יכן

(יא)

ניהליונטתנס

ראשונה מ־־זך כה על כף תל פשיטה

יהיה נטיח טל ידה מלסט 6סל6

כך תבואה חלית בדרכה האמעי הוא על הכפש אשר האלהיס נחנה לאיש

6ל שלל תנירו •*,6

בכוונה וגס נעשה טוב ושלל מנית יחי׳ט לא יחשו■ על ידה  16יקר 6הלל
לא זכה ני יטול הוא מצד ?כשי הרמה חלקו נגן עדן םהי 6שלל 6ויג ה'

?6

וכ ו' יספר שנח גדול שעה שהחומר אויב
בהמשכו אחד תאוותיו לא

{יב) גמל הו

הוה הח מרי לקשה ל? יליד בניס ותולדותיהם פל צדיקים מעשים טובים

:

כאשר •בה בס'־ ותנה לבא אל הביאור נקדים ענין הנראה מהפר הזוהר
על דבר וזוגי אשת לאיש ויהיה הדבר

הנפש ומבקש רעתה תמיד

מפגעים מכרה :יא כטחיח לב כעלה ושלולא

להיטיב ל 1בחועצוקיה לעסוק בקורה ומצוק
כי טיב לו ע־־.זימר כי נעל נפש הזיק יזנק
שעש שיוווחר ינריחה יתני5נ' לידי חטי! שהיין
רע לה לח תגמול לו רע להרשית בתיעלתי

כאפר דרכו המפרשים ז״׳ל ואחר

יחסר  :יב גמלר״יהוטובולא׳־־רעכלימיחעה

ההוא

ענין

בגמרא כאן בזזיג ראשון כאן כזזוג שני
כי כפשוטו הוא דבר בלתי צודק

:

'דרשה

מעשיו ׳בכמה וכמה יתהפך הדבר מהנראה בחוש ומה גס כי לפעמים אין אדם לוקח

מהמר

רטחינו

ו״ל

לזמר שאס ישא איש כ׳נשיס שהראשול
גיורה והל לפי
תהיה מפתח
ועוד כי אחר שיזין דבר שלא בהשגחה

בחזונו בפעם הראשונה

למה יגרע תזזיג הרחשין מהיות נס הןא לפי מעשיו היחפן תהיה גזרת אלוה ממעל דבר בלתי מקוקן ומה גס דבר גדול כזה שיהיה לפי ההודמן
ןלח לפי מעשיו והלא הין זיווגי'של חיש אלא מהב*ת וידוע כי לא יעשה הי אלהיס ד בר אך כמשפט אך הענק הוא כי טרם יצירת הזלדמכריזיןבת

פלוני

והיה לפי ייחס נפש הפלוני ההוא מזווגין

לפל-־ני

לך דבר

מחתת כסת הככוד כי חין

סלש

שיחסי־

בפרחיהם

מנפשו

שלו

ושלה

הנח

וזג

בן זיג שיהיה זה לע׳־מ^

לו

שהין

תש -הס כזחדיס ביחס

נפשה

זה

שופע

כהצלת

ונשפע

היולד ני בהשפיע בשר בנשר ישפיע נפש בנפש מ דע ליודעים חן ועל ידי כן לא יצר דבר בלתי מתוקן כי

ערך גשעזחיהה כי ח׳ המה מייחס

הנפשית בעצם על הפרש התייחסות'

ופרי בל יעשון

נפש התיש מגזע בקינה ח

ייחס הנפש הניר ,ן לפלוני יזזוגו וייחדו חשה •שנפשה מקבלה אל נפשו

הוה והיא כי

יקרה שיתפרדו כמעשיהם כאשר יגדלז הנערים

חומרו עס חומרה לבשר אחד גס

ונפש

מסוג אתר שלא יתאחדו

התשה

פלו'לפלו'שהוא הזווג תאמתי לפי

אך להיות שהבהיר הפשיק ביד ההדס

ראשון

זיעקש דרכיו והיא תהיה אשק חיל והנה אלהי משפט

שבט הרשע על הצדקק במעשיה לכן יחננה לרעי הרוב ממנו

ה לתימהרנה לי כי לי) ינוח

כן

יצירת הולד בת

בסוג ומקור ח זוהו הנקרח זווג

אפשד זה יפנה דרך לא טוב

מי

תה בן רהוי והגון מורס מהם כיוצא בהם לפי

מבתינו'ייחוסיה

מתוקן כרחזי לכן קחנו מלמעלה קירה

שחין

לו

אשה

אינו

עיי טוב הכוונה ויתהו' מהם כחנפשיי ננער

מקורס יזדווגו ויתאחדו גס המה ומהנה

ומקים ח מש״כ הס היחה

ועל

כן כשמשא אדם את בת זוגו בהזדווג

מקורו ועל ידי

מעין

שלה

לו חשה

שתתייחס

עם נפשו

גס היא מאז נאצלה נפשו

והתיש אשר איבדה

אקרת יקח לו לפי מעשיו וזהו הזזוג

הב׳ א5ר היא לפי מעשיו שהוא כהגיע עת נשוחיסהחרי גדלס שלא חזונם רק לפי מעשיו וע״י כן יקרה שאח בת זוגו יסירו ממנו כאמור ועל כן
יתכן סוני רז״ל זה במחק לשונם בחומרסדרךתיש לחור אחר הכדתו והוא כי לת תקרא אנדה רק דבר שהיה לו להדס ותבדו חך בזה יציק כי
כמיניה־ ש! ן ניתנה לו והקר הולדת ו ה יח
קשר

כח נודה ממנו עד יונה

ו נן זונה והסיחה ממנו לפי מעשיו

לכן יתעתד האיש

כי אס זחלתי עילם ה׳ לא יבצר ממט

להיות צופה ומביט כל מעשה חיש

יכקרנל איש ובקכמתז ירברך הבלחי בעלת תכלית ידע לאדם

*קירו ימנו זמהור ימהרנה הוא יתברך לתיש תחר
ירחץ סהר בעלה תראשקכן ווגה

■

ידע

חש־ ינחר האיש

הזה כמעשיו ומהז

נולד לו הבן

;רקבו

סיוצקות ל המינית חל הפועל נמשפט וצדק ילח שהידיעה

חזתה כנה במעשיו הטוביסזזה יתכן הוא עניין הכתוב
זוהו

ותהיה ולעילם

כמכורה

אלי כדמי מעשי

למוצאה קנס מפתת

ני הלא

לכאורה קמר כטח בה לב

פלחיאכוחו לחיהנה בבטחו

בה מדבר אשר לת כדת

תיוה רע י־נ

גומלת לי כנגדו וזהו ולח רע

ויכופר עונו

וידאג עליז

אבידתו של נן זוגה

אני אתכשר במעשי ויאבדנה נן

כדרכים אחרים אשר יעשה הוא יחברך

זוגה ואקנה אותה במעשי

כיד הקונה

שקשאר מכירה
ידק מכן זוגי נדה

(יא)

ב

גס מטוב מעשיה שלל לא יחסר

כי אפיי רע ח ככל ימי חייה לא הגמול לו עם היות שלא יבצר

אותה כדמי

כי'גמלתהו וכו'

וחמר שאצ״ל שלא יפסיד

לו שישלול גס הוא לו משלל
היא לו

הטובים

כאיפן שחשק חיל קשה

בטח

בוטח בה שלא יצא דבר בלתי מתוקן מתחת ידה

עשה לה בעלה איזה טוב גומלת

מטרם קנקן לזולתו

מצד עצמה כמפורש

לזולת בן זוגה :

שלא יגרום החטא

מי ימצא תנידתו

מהזווג הראשון

לבלתי

כיחס

חך הוא כי הוא יתברך
באופו

יסירוהו ממנו זהיתה לחיש אחר הטוב ממנו שיקנה

מציאות הפנינים הוא

בעלה בכל ענייני חיסור וההר מענייני הבית

פבעזןהאב נניס

יתנרך אפר ינחר האדם נחפשיות נחירחז כנודע * כלל

מכרה

טיבה זילי הנוגע חל ענין הנפש והדק ובענייני ההנהגה והיא שאס

בגלגול הראשון

שהבידהתקרא

מכירה כדמי' הם דמי מעשים טזביס

הזויג הח'וגס רחוק נהיות

בימים ההס ב! מן ההוא אשר ישוב

בעקיעוק מעשיו

רב לשימהרנ' לו הוא יס' כי בהעזתו

וגס לא יאמר איש

האשהאשר

קטנים מעח לידתם לסיבות ובחינות שינות

הקטני' הנכרתים באז להכרת

נשמה העתידה ליכרת

ורחוק מהרחק

כן זוגה לקחן מעשיו אז

מעשיו ה שחולה אליו עד שוב

קו לפי קצבת ימיו מאתי יתברך למות

והוא כעכקרז״ל דרך איש לחור אקר חבידחו

מימצח שיזכה גס הוא להיות כן חיל וקנקן לו מיד

חפשית

דבר נפש הילד על מעשיו הראשונים

השת חיל שהיא

הוח יקנדך ציפה ויודע אשר

הוה יתברך חק נדחו על דרך מאמרם ז״ל

מכרתה הלילה רק שגלוי לפניו

הדברי׳ כיהאיש השר הרשה הכשרה היח בת זינו צריך וכות

זתנתןלזלתו ולח ימצא הצודק נקבידה

וחיש טרם יעשזן כי עם שהבחירה

האחרון וישיב לרהשין

כנודע נרבריהס יאה כן חיך ימותו בעון האב הזה אס הס מחים על

למען השיב חשת האיש

אל אישה הראשון

מעשיו באופן שתהיה ראויה להשיב לו

ההזאהתעתו אשרישוכיכפר

מתים כשהם ןטכי ־׳ והלא רשב״י וחכמי האמת למדיני עכין הגלגולים כי

ה'ישיב לו אבדתו אפר נקנה

עול חלילה להמית איש בישר'

המעוקד לפי מעשיו

ותהיה ראויה אליו ויסתלק

שלא יבצר

ההוא שאס ישוב ויתקן מעשיו נס

ולח שיעשה

רקיעה בן זינה חשר לוכד אותה מתחלה

האיש יתר לקחה

על פי מעשיו"

והסה להיות

מהיות קשר מה לחשת חיל עם האיש

למרעהו וימות

איותיה ועוד לה מדה

כנגדו חך ולא רע שחס עושה לה הוא

יקניטנה ככל ימי חייה ייתר מפעם ח' :

או יאמר ב1שר נזכיר מ*לבגמהני נשי כמתי זכיין וכו'ובאתטיי גכרייהו כי רכק ונטרן להועדדאתו והנה לפי הדין לדעת גדולי הפוסקים יכול
ללכת ללמד ג׳ שכיס בלי רפות ויבטח כה שלח תקפיד אך המכיר חסידות חשקו יכטח כה יותר ויותר עד יפלול כל שלל רבו לדעת ככל פרטי החורה

זדיניה וכיעשה דר׳ עקיבא עם בת כלבא שביע

:

לבא חל הביאור

והנה

סללשישעז מקן קורה סת ביקשתם ישראל חלקה שלל

נזכירה מז״ל

התורה וראוי לשית לב למהוה קרא שם לישר^

חמנס יתכןבמה שכתבנו למעלה על פסוק הט חונך ושמע דברי חכמים כו'
אליה ימה נסכל המחדשים חרושים והזרתות הכל קבלה נפש

המחדש מאז והוא מאמרם ז״ל אפילו מה

עד סוך\כ[ הדורות נפשותיהם שם נמצאו ושם הין וכל הנפשות יש להם ייחם כתורה

מאז לחן צו החלק ההוא לחדשו

טת בית ולקבלת התורה חלוק שלל

כי אין לך כל נפש ונפש מישראל שלא

הכל מסיר יכשמיק רכה אמרי בפירש כל מה שהי! עתידים החכמים לחדש הכל

פה כל נפש ונפש

במכילתא פרשת וישמע יתרו על ונות בית תחלק

נדור אשר יבא כן

שתלמיד ותיק היה עתיד לומר בפני יכו

קבלו מסיני והוא כי כל

העתידים לי ולד מהיום ההוא והלאה

כל אחת בח' מבחינותיה וכל

לעולם הזה וזהו מאמרם

קבלה נהר סיני חלק המקייחס

אחת החלק שהוא מתייחס אליה

ז״ל עלוניתביתכו'

כי רחש הפסוק מלכי

צבתות ידיחן ידודון פירשו על אשר היו במתן תורה נגיף ונפש שהיו נרתעים לאחוריהם בשומעם הקול ומלאכי צנאות היו מדדץ איקס אחר
כך י?מר כי כל נפש משיללק גיף הנקראת נות ביתה כי שם ביתה עדן מאז תחלק שלל שכל אחת נעלת חלק באמת המתייחס לה כי הזח שללה

ולא יתחדש בעולם ני אם על פיה ני כן לח נפשקת הלכת שחלקי כה הוא יתכרךוישיכה של מעלה כימי רנה ב -נחמני כי אס על פיו כי מחלקו
היתתוכ ן כאומרו יקכרךחליעזר בני אי מר כוי והלא החורת שלו יחכרך היא ולמת יוניר שם ילוד חשת וכן כגמרא שאמר אליהו שהיה הוא יתברך

אומר הלנה כשם כל חקד מהתנאים ואמורחיס חוץמר״מומהלז יקכרך לומר בשס כני

זהנה כתבנו למעלת

על פסוק חס תבקשנה ככסף כי אשר לו חלק

אדם נס כני לים

נדזל בתורה שקיבלה נפשו מאז

רך היא לתת לכל אחד חלק בחינת נפשו

לא יעלת על רוחו

ככלי עמל ויגיעה תכא לו

אחר הולדו ני אדרבה מפנקים אותה ממנו בתוליו ולא חשוב אליו עי ישקוד על דלתות בית המדרש יוס יום ויגע וימצא כי יגעת ומצאת האמן
וכך היא דרכת של תורה כוי אמנם אשר לפי חלקו כי רב צריך יגיעת עשר שנים וייגע שנתיס לא ישיג כל חלקו ונכא אל הביאור אמר כי אשר
היא בחמת אשת חיל אין צ*ל אס שנה או שתים ירחק

ממנה להיות יושג אהלים ללמוד תירה

ושלל לא יחסר שהוא עד שוב נפשי לקנות כל השלל אשר שללה לחלקה
תבקשנה ככסף וזהו

(יב)

ושלל לח יחסר

שינטח

נהלב

מאז כסיני שהזא כלתי מושג עד תום כל

הוא השלל החמור עלוטתבית

תחלק שלל כמדובר

וראה ?א מה רב ט1ב מדת האשת חיל בי יותר על מת שבטק בת לב

נעלת שלא תקפיד כי אס גס עד

זהואכעובדא

היגיעה האפשרית

דרכי עקיבא

בעלה תפליא לעשות כי תנה גמלתהו

כמפורש על אם

עסכתכלכאשכוע

טוב ולא רע אין צריך לומר שלא
הקפידה י

רב פנינים ביאור משלי■ לא
**סידה כי אס נמלתהז טוב זהיאיקה לו טינה

ייו "־י

עג

כי אס תמיד קגמיל לו טונה ותבקש עונו אי כתשז"ל על כל ה*שמ< תחלל יה כי הנשמה

ולא תאמר הלא זה יהיה

סנאדם בל שעה מבקשת לצאת אלא שתאה את הקנ׳יה שבל •הארךחלא בנודו זיזוזרין■

יריוחו ננתי מדרשית פרוש הימנה כעשר שנים אן עשרים ויבא אח כ
לשנת אתה כאש קרה לר״עשהחרכ״ד שנה וכתה אשתו להיות עמו

מקורה אך נראות שהקי׳ה בעבור האדם שוכן נעול• השפל וממלא אקהארןכבודו גש היא•

!מים רבים אך חם כל ימי חיי? יעמוד שסולק ח!כה להיות עמו וכעונדא

חוזרת באמור דיו לעבד לביו• כרבו ינב 6רל העניו שעם שהחומר מכעיסה לא יז^א מחגב

דר כלן׳ שבבואי מצאה
ני על שיעור

שעתה הלא

תגמלהו רע

כבשים להד
מפץ כפיה  .4הס ק6נריםשהס
להנאיז׳שהוא כלאים בציצי׳ שהזאביזיעלק להגו

טוב ולא

כל ימי חייה

׳
ררשה וכן ראוי לשים לב חל אומרו
לשון דרישה ולא אמר עשתה צמר ופשתים כחפץ כפיה וכן אומרו חפץ

כפיה כי אין החפץ מתייחס רק חל הלב וכן באומף היתה כתביו׳ סוחר
יראהשהיתת כאניות הולכת בשוקי׳ וברחובות לבקש לחם או.מלא5ה
ל־יויח ולשבוע לחס ואיך ישבחנה נדבר שאין לאשה מדת רעה הימנה

הולכת מניח

ררחה לא תרחיק ללכת אך מאומרו ממרחק
'

* רחןק

:

לבית ומחצר

לחצר אך

תביח לחמה יראה שהולכת

יאמר ראה נא טוב מדתה כי לא דרך נסים

אמנם

רע חות צרכי ביתם לדרוש ולתור בדברי הבאי כמוזרות בלבנת חוקרות
!דורשות במומי זולתם וכיוצא כי היא לא כן רק כל מה שדרשה זחקר׳ אינו
רר צמר ופשתי ללחם ביתה כי ראתה ני אחז צדיק דרכו בי רבנן וחס אין

דיאלהמילה

לכלכל ביתה

נטזייתת וראה נא

מהגדלת צדקתה כי

מעשה כאליה הנביא ז״ל האומר אל האשהאלמנע תעשה לן לאכול ולה

באחרונה כי הלא.לכאזרה

ולבנה תעשה

השרה ברכה וכד הקמח לא תחסר כן

האשת הזח מאז

^הואמ”הכתי־

6ל קדושתה

כיד)

וכן תהנהו

5ו על ידה דברים עליונים מרמזניוי!

משפיע.

התור• ■

כי היקה כאגי<-ת סותר בנלישינית של חעל ♦

ותשאב מש• להניא אליו סודות ועניינים שיבין מדעתו כי המה לו מקדושת הנפש השואנק
ומקנה אותס נשכלי ושחאקאחר אחה דמיין יש לזה עם אניית סוחר וגס מיאיר לי
שמהנפש בא זה לו ועוד שאס כן למה נתפרדו למוד שמעיין ראובן חמה שמעיין שמעון
למה נפש א׳ לא קניא לו מה שמביאה נפש אחר לאחר לזה אמר ממרחק תניא לתחם שה4א
משז״לנש"ר כי נלקה שאפילו תלמיד ותיק היה עתיד לחדש  .עולם הכל קבלה נפשג
בשיני ני אז היו נשמות כל ?דולות הבאים נלי גופים יכל נפש עלתה חשמימה והוליכם
כאוניה הזאת כל מס שקיבלה לפי יחם בחינתה נתירה ובישיבות של מעלה כל לחת משמעין,

מלקה

ונענין מאמרנו למעלה ברנה בר נחמני כי מחלק נפשי הי• דין שינאה בי נפשג

בטהור כי על כן שאר נשחית לא אחרי כן עד צאת נפשי אוחית הדין ההוא ובכן בנא נם*
למטה היא כאוניה חוזרת לח .ה בתה שהוליכה חלקה חסי״ילהוניאו ע״י הגוןצ
ד6זבן
שתנתן נו ועל כן לא יבין ראובן על ידי נפשו מהשינין שמעון כי כל אחריש לו חם
•קבלה נפשו מבחינתה נתירה ולא ראי זה כראי זה וכל זס נאמר באן' מתרחק תביא לחמה
ני תחרחק מלמטלה תביא מה שהיא לחמה המיוחד לה לחם אלהי• ובזה נא יישוב מעמד

וכו׳ גס הנשמה קמה מהעולם הזה
ותקם
 .עטו 1
ש,לשק ההערנק על ניאון :
בשכב נעלה נעוד לילה עילה לתעלה יתתן לו טרף לבית? הוא גוף האיש שהות לו והוא
הנודע מרז״ל ני כשאדם ישן הנשתה שואבות לו מיי מלמעלה כטירפק משפע עליון וכן
מק לנערותיה הן המצית שעשה ביום שהן כנערות לה ניתנת להן נעלוקס מאינו?

היה נראה חלילה מיעוט דרך

ארז כדורש לעצמו והלח הוא הפך מחמר רע וחי אחיך עמך חייך
ה1דע" ואיך הקדים חייו לחיי בעלת כד הקמח אך רצה לזכותה תעשה

וכוח שעי כן

לתי־נ בפתיל תכלת גם החצוניוישחטי! האנריוז־

לנערתייז " :י וממה שדה ותקחהו מפח נ^ה
נטעה

למה שאםת חיל תיא ובזה לא יקשה
תומ גמלחהיטיג \ : .

!רנה היה אפשרי לזמר כי הימה

(י)1

כידרשה מצוי! צחרופשיזיני

?עשהלננלותז

״ דרשה צמר ופשתים ותעש כחפץ כפיות :

ועיד

לבל יחיזברז סיטר 6דמשלוני^ זקין לול׳
•תדושה ועכ״ז ותעש בפוטל מיידית© בשביל

יחסר גס

ששלל לח

כשיהיה

לאחוריה שהוא כמאתררו בביאורו כי להילת?

לגמול לו רע זזה כל ימי יזייס

ירע לה ולא תגמלהו כי אס רע אמר

שהוא ימים ושנים גמלתהו

מלק אלוה ממעל תשאב לעלות מחומר אל•

י□

):•0

שורשה איר וחיות עד העשות כל אקד מלאן :
זמטה וכו׳ גם מהנה את הגוף נדרן התרת והוא בעיון ומעשה על העיון

אתר זממה שדה שהעיון לגני הקריאה ומעשה המצית נכפים הו>
בהכנת השדה אל הנטיעה נו כך היא על ידי מה שוממה נעיון הוא קונה שדה של תפוחים
•נודע ותקיז במעש• ומהמעשה או-לתפירוק בעולם הזה והקרן קיימת לי לעולם הנא

ככרס

נשיה הוא להתקישנמציתהצוקם

לפנים נפה שישה לעני נמצא שחפן

*1י?”22״ח< תאמרנה יכל שא״׳ל שאין אני שאח לי מצות להתקישנה כן רצתה האשת חיל תואתיקישו ירית לעישיה! ויהי מת שיתעש היא
" יהה?א^הש־פה'־ישהלע־י^שרענדליקדקלפיזהלמה דיש־נס פשתים יהיהדי להנצמי שהיא
^,רת ימית לנשים ני על מ נופה האיש

£י ני י £הגלני

אסאשתולעשות

נצמד נלין נפשתיס עלנןאמרמה

שדישהנספשתיס

ניוצנעותיה היתה נותנת הציקה ני אס נם נפה נישה ע־נ רצתה נפיהיעשו

י?תינס נפשתיסשגנינטתידיה

נננמלאנה

תמנ1פ ךהואפלך הפשתיסהתלוי

עושהמלאנהלשויויאו־מ־שלפנייונפיה

הוא על ני ותעש נחפץ

שממנהתפן הציקהעכ■

נאוייולאנצמישהותניאש־

נ גע ,לחמה לא תצערו יק מעע ני הלא תיתהנאניות סוחרונו׳ ני נאשר הסוחר ישלה אניה כתאורה לאפול מפיי־ת ההיית תאניה ק אשיז
׳ ל "את תיא שלחה את אישה ני יננן למען מפירות סחורתו תאנל נס היא ווהו ממרחק תניא לחמה נינונות שהניחתו לתיחיקניויממני.
שאלמלא" לא

יונו תלוי כת לנן תונה

היה לומי נמצא שנליהונותאו

לפייות״־א ממרחק מאות ,המרחק

יחוור על ונר הציקה ני נמה שעשתה נח,פן בפיה שהוא

^"חלחייי נח יג למעש יפית לחנה או

אט ".סוחרישלח ס נעל-הס להתפרנס מהייוח אן סקרן קייס ק האשת הואת

שניט

לנינה תניא לחמה שתתנרך

לתת צוקה

היתה נאנחת סוחר מה

אוצרה הטיג השמיעה ולח תהיה נאניו

משלחת מת שתתן צוקה חל

1,3ונאות נתין וייוח יי .נמקוס המרחק הוא נאוצי המי חטח הקרן ולאתניא נ ח לחמה הוא מאכלת הוא הפותה פיחת הציקה
ונוי :יא 1יאמר ממיחק ונו׳ ני הלא פמה פעמים אין הסוחר מרויח או האטה תחשג להשני א^!< ,ר נפזעל לא נן האש? הואת
י ני

1^,3

הנאת לחמה מסופק נחנחת סוחר

"ו״י לרל

יק שודאי ממרחק תניא לחמה•

ואם

נינה לדקיק אומרו נאנחת נקע ן הנף

חחד מהדינים ט היא האניות והיא הסוחר והוא נ׳ וניותיתהן סחורותיה והאמות הן נפשה ורוחה ונשמתה

ולא

שעולות ננל

 4י ,מעלות ,עוינות עצותיה שעשעה נחס ונפש ורוח ונשמה ת1הס.־.אינ1תת ועצמותה נמצא שהיא תאטוח והיא הסוחר שחלקי נפשה
" יא3לינות למעלת מעשה תמצות ושס נימיה ,ניתן שפע אורות ,חומת להתעשר והתענג נס וגס היא סוחי להניא משם שפע פימת לעולם
"משה נסוח־ שכל שוו׳ הסחורה שמשלח חווי ליו המורס

א,-את ממרחה תניח יה לחמה
פיה לא העזה

״״״ י״י

□3

נ׳ כל

פרחחים

ר 3ו״תס

ממנת נחצה נתאו מעות ימי נל סחורות ולא ׳שאי נל מאומת נמחו ,לכאן שמי.

מצומצם מפירות המעשה חן תנל תשאיר למעלה לעולם הנא כמיונר

יקצמר

ופשתים הטגעיס

אל יגיע

עוי אפשר לומר הנה מייינשיס הם

•

נפיהני תאנלולשעצלניחניאסותעשולחמשמשניתנינלמשמושה לאתים

חפזנפיס שהוא למשמש עשתה נמשמוש צמר ופשתים נמלאנתה שנייה טוותה

נ,

היא

משלחת

^ןאנשיסתניאלחמהנאוקשחק״פיהחתהיצאטה״ת

אנחת ונחתיה

נ,ייאמר כי האשת חיל הואת ידעה ותקלה וישתינותיט

אמרת הנה עטים מרודים ננית׳

וגס לא יצאנית ני הלא

נחניוח סוחר

ו־לנמקיאות התורה ני ענ״ן

יעני'

3

ע'יוננ5״דר,וומיןעכ

ונחומותי הכנות נטתיוהננים נט ני חניהס איש תס יושנ אהלים נעיוני למעלה על נטח נה

4יי־^ !רצי ישוהשנהס נ׳ לאמיתי יאמין עת נאנל טסף על הנערית מותי הנתולת לתוציאמנינשא השתנית אישה נדזניא לפי כנידה ופנה
•א" יאשר נפשה השתת נציההנעדינינקייס לתת מלחמה לדל ני ה!א חפן כפיה עלקמה תעשה לשיםפיהו מעשה ידיה לענייה ועטי עיים

״״״,״ ,לילה לעשור,

ופשתים המכר ותתן תחלה לענייה טרף לכיתה ירן כלל ונייס ונקנות

וחוק לנערותיה הואחוק תיונים כי חוק

נישיאל ואמי כי ממלאכת תאשמויות כלני תת! טרף לכיתת !חיק וכוי 'ודעתה שעל ידי כ; מה שתרויח נחס תמלא יי עני וחניון• .
3
^>,נ״נ הסיח ניאות טוננ״גתהיצוה אס נינתו שנתנהטיףלכיתה ונו ותותייסעי שוממה כלנה לקנות שית ותקחהי מהמחר
.לא •"ינ׳ אם'שיח נלנותיתת נינת נמעשהח״ה נ׳ אסנסנ״מותווחשנה לחישונוייקס ניוממהשית ומיי הוא-תנין הצליח זתקחי<
א״^ממהס־ לת״״עט שלימותה וה,חכי ירך הנשים שיראו שית רעיתם ,׳חמיוהו ,יפצירו על כפלח עי המניולו !ע,שהנן פוני לא
,לא תחמ יד אמר ני החשה הואת לא חמדת ולא תתאוית רק .ממה תמחשנה קלה לא דיך תאוה ני הס כאלי הק לה חשק נה יה חנה לייה ותקחתו וכל
^׳׳־

י ולאניוניס כאומרו אחר כך חגית

ממליטע ניסענה׳נייך

ונוי טעמה וכו'

אותה ולא תוצינח ליטע נעלמת

•ייהונו
יק מפרי

נפהוט

כאשר

ינח

ידה נטעה ניס שעליי•

נס י ולנל

תהית יצאנית אס תצא

פר״דה הוא מעות יחחמ^שת ידים

רב פנינים ביאור משלי לא

דרך יגני
<כרם הזה שהפירית נאכלים והכרם קיים

יזהו נטע? נרם זיהוין חצומרנו על 161צרתיהם

נגיעה כרס שהשכירה אריס בפרי ידיה ־

5מל 6שהקב״ה מהפירוק 8ל עולם הזה עושה מהציזס קרן קייחיז וזהו מפרי ידיה שממקצין

מה שנאכל ומס שנשאר

סירות נטעה כרס שנו

זזפנירוין

(יו)

כי היא יתברך נתן לה כח לעשות חיל באותו עוז

וגס תשתינו על ידי התירה

ני עוז ה

ותאמץ הנשמה

עי חגרה בעוז היא תורה הנקראק עוז חתניה נגד היצר הרע

יכנה כלילה הוא העולם הזה נרה כי נר מציה
ועורה אזר להאיר החצוה כנד המאירה לא

יכנה חיומין עכירה שמכבה מצוה כי גם
שהיצר הרע לא יחים חהשתדל להחטיא לא
יזניח הנשמה

(יט)

לז מקום

לבב וגאוה אומרה בלבבה

שלחה נכישורזכו׳ והוא כי כאשה הטווה
נפשתיס תשלק ידיה למעלה בכישור אשר סם

מצאתי און לי ואעשיר ויהי

חנרה בעוז מותניה ותאמץ

עתה מה לי עוד לעצבים לדרוש עוד
כשם שקבלתי שכר זריוח על הדרישת

אקבל על הפרישה זאהנת

מלמעלה חוט השפע והקדוש נלי השסק לנלתי

נתין ריוח ליצר

הרע לחול ושמא תאחר הלא

זאישן עד אור
כי יש לי כל אך

<אשה הטווה תומכת הפלך שבוהטווי מתקבץ

לעשות במלאכה

מיחש הנפש היא בטוחה כי הלא מרבדים וחצ-ית

אז יוקר מהקודם

(יח) ולא על שאוהב כסף לא ישבע

כסף כי אם אדרבה טעמה בחיך
שכלה כי סחרה שעל ידה הקנה כל

הפירות האלה לא פרי ידיה המה כי
שלא בטבע המה כל הריזח הרב אך הוא שססזרתה הוא תורת בעלה בי

משלג קרירות ועצלה כי כל ניתה הס כללית אבריה לבוש שנים כי הס מלובשים התלהנוע
וגם משאקפצת; מהרהור 'אשר
(כב)
ואש חשק קדושה שהושקע ויתלבש בהם מצדה

רבנן בזכות תורתו בסיבתה זריוח הסחורה היא אוכלת וזהו כי טוב
כלומר מה שנקרח טוב היא התורה כי לקח טוב תקרא היא סקרה וממנה

עשתה לה המבדילים

ומשכי קדושה

בעוז ה׳ מתניה

אדרבה מה שחגרה

□ה עז־והרר לבושה ותשחק ליום אחרין :ני פיה
י פתחה'

יפשק החוט (ך) וגס זכות צ קה תשייע כי
כפה פרשה לעני וכו׳ ( נא) מ חא תאחר
הלא עדין יקדנה הקרשלית מה שיתקרר
מעשח תירה ומצית כדרך יצר הרע לפעמים
להטיל עצלה ובעין ניטול תורה יפוכך נעונית לזה אחר לא תיי^ו לכיתה הוא הניף שהיא בז

בקר
חשת

יורחשמש
חיל הזאת

לא להתגאות כי אס תאמץ זרועותיה

^רץ :כי סדקעשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני:

גל ׳כניד טרם יתחזק כחוט ויפשק כך כפוין
האיש העושק נתור׳ ומצות תומכות פלך המצו'
שקנן נל ינטל אחד מהן ספל ידי כן לא

לחרם

פלךוכישור ועל משכבי בלילותאשככה

נ־ מרבדים עשתה־לה שש וארגמן
שנים:
לבושה :נג נודע בשערים בערה בשבתו עס־ןקגי־

כובד לב האדן תכביד יתפציר עד הפסיק
החוט ותחטיא לזה אחר וכפיה תמכו פלך כי

לי נחלת

צמר ופשתים חי חני אס חדרש להם

פרשה לעני וידיה שלחה לאבץן :
פלף :ו
לא־תירא לביתה משלג כי כל־כיתהלבש
נא

הפשתן להמשיך החוט למטה כ! תעשה נשמת
אדם כי תרגיל ידיה הם אנרי הגוף להחשיך

אני ואפסי עוד כי

שדה וכרס ובביתי כל הון יקר ונעים

יח
זרועתיה:
ט$םה בי־טוב סהרהלאיככה
בלילה נרה :יט זידיה שלחה בכש1ר וכפיה תמנו

כי ידיה

קנתה אבירות ואומץ

היה לה לחגור אשר תחגור בה מחניה ואילו היתה זולתה היה

חגור זה לה לקנות הזמץ

(יח) וכיצד היא עושה הלא הוא כי טעתה כי טוג סתרס
זרועותיה ה; רוח ונפש נגדו
סל תורה משחר כסף והושקעה נו עד שלא

נטץהכרם

(יז) חגרה

וכו' בראותה

בין טוייאת היצר הרע ובי ה המעכבים מלשלוט נה מ־:שנה נכרית■ וגס ב׳ לבושים לס
?ן חנוקי דרבנן והוא הנודע מחפר הווהדכי ב'לגושים הם א'לצפש נגן עדן סל חטה

תאכל פירות חלו על כן חמר חס כן איפה קדש הוא וקדש יהיה לצדקה

ממעשה המצית וא׳ לרוח נגן עדן של מעלה מהמחשבה וזהי ששיארגמן לנושה שש שהוא
לבן הוא שלמעלה וארגמן סיש נו אידם נגד כמנגדים חהחצונים שעל ידי המעשה הטו3

כי פרי תנוחת התורה הוא על כן כפלה עמלה והמרה לא כבתחלה
שקמתי בעוד לילה כי אס כל הלילה אעסוק כדי לתת צדקה (יט)

אלי? לא יגיעו

(בג)

;

נודע

וכוי אמר כי אשר הוא נטל נ6ש כז^ת הוא נודע

וידיה פלחה כן' לא כדרך נסיס שידה א' בכישור והב' תומכת פלך רק בב

זניכר בשערים עם זקני ארץ סס זקנים אשר כשער כי נתוכם הוח רשום (כד) ולא
מפאת מלבושי'המהודרי׳אפר לו שזכה כסס "פ רז׳ מעשיו כי אדרבה סדין עשתה לייתמכור
וחגור נתנה לננעגי למוכרו כי אקלה חפץ בלבוסי תכלול העולם הזה כי עוז של "ורה
והדר של חצית הוא לבושה אשר נו תתפאר בפולס הנא כי נס שגעילם הזה לא יתהדר הלא

ותשתק יתעליז געד יום אחרון כי הלחי׳ד היא לח׳דבעניר

ידיה תמשוך החוט להפליג נטויה זבכפיה תמכה פלך וכפה פרשה וכו'
ה יריה

(כו) ונמההיא מה שנודע

למען תת צדקה מעמלה אשר תעמול בידיה וכפיה

כי תהיה לה

מכין לה הברכת

עוד ע שה ד דברים

זכית מתחה מחשר יוציא השדה

יותר

אחד שלא

והעני יטול ויגע בחפץ

תפרש כפת

(בא) לא

חך באביון שהוא

עד יפשוט העני

תמתין
לשון יחיד

שלאתקלתיךיד

הנתלה

הלא תעשה כן

וכרס וזה :ידיה שלחה כו׳ וכפיה כו׳ ובכף

שלחה לאביון כי בידיה ובעצמה תחפוץ

שלחניון התאב לכל דבר תתן פי שניס שלעני כי על כן בעני ^אמר כפת
מהנתינה למה שהיא חשה לח תדבר דבר רק כפה פרשת זכו׳ ד

ונס שזולת זה יש לה לחס ביתה והותר

(ך)

לפניה

שתומכת הפלך כפה פרשה לעני וידיח ששלחה בכישור אותן ידית

כי גס וכפית תמכו פלך הפשתיס

לא הניחה ידיה

וניכר

בהן תחן לעני וחביון

וכוי כפת כו'חמר כי ידיה שלחה בכישור הצמר וגס מהפשתים

לעמול מה שתתן לצדקה ובכלים שהקלה

ידו ליטול

רק היא תשלח ידה לו תחלה

ידיה לשון

רבים

וכאביון נאמר

העני פן תחשד בשום

נ' שגס שהפיוס

ידה תוך ידו

שנית

טוב לעני

לכוונת קירוב דעת רק

תאב לכל דבר לא תתמהמה לדקדק כי ירעב ללחם כי אס מיד תריק לו בשתי ידיה כמדוצר :

הירח וכו׳ הבה דרך נשים עשירות להדר אח בניהם כחתן יכהן פאר בלבושי משי

ורקמה

כזאת פן יגבה לבס ויבעטו ואשר לא טוב יעשו ומה גס אס יזדמן להעדיף על החביב יותר

וקשה כשאול קנאה איש באחיו ועשו רעה ע״כ בא ויאמר

מהזולת כי הלא כמקרה אבינו יעקב גס היא יקרנה
ולא להיותה מקדמים ומהודרים בלבוש נאה

איפת כי לא הלבישתס משי ורקמה אך שני

דע

רק להיות בטוחה מיראת קור ושלג כי השני יחס להם כנודע כי

אין לך נגד

כבני מלכים והנה לא וו הדרך לאשת חיל

תירא כו׳ לומר

מחמס כשני וזהו לא

למטן לא תירא לביתה משלג

 0היא הסבה כי כל ביתה לבוש שכיס ולח לסבת הדור ושמא תאמר הלא ממוצא דבר יצא דבר בלחי מתוקן כי לא יבצר יתהדרו בשני התולעת
אתגקואותכיה קנאה ביניהם לוה אמר כי כל ביתה כו׳ ׳ לומר ראהנאחכ׳זתה כי לא בלבד השחתת הבנים למנוע קנאה כי אס גס כל גיתה

שכ ולל גרי ביתה זחעהותיה יחד כלס כאיש אחד ובשווי א׳ לבוש שנים וזה

חמר לבוש לשון יחיד ולא אמר לבושים

והקנ זה בזה ני הלח כראותם צחצחיה כי יחד סביכוחס נערים משרתים ואשר משרהס שויס בלבושם

ן

י (כב)

כו' לכאורה יאמר שעשתה הדרגה נאותה לכיתת לבשה שנים לעצמת למעלת מהן מרבדים וכז׳ לבעלת שיעור מופלג לבושי
מכלול עד שהיה נודע שהיה בעלה בשבחו עס זקני ארן וגדוליה שיאמרו הלא בעל פלו׳ יראת זה כל כך הדור

והנכון כי הנה למעלת כתבנו

גלבישו

רבנן

מרבדים

ובטח בה לב בעלה

ימיסעלשנה

והיא

לא

לסבול עול הפרנס? עליה

לפי עישרה

להוט

על פסוק

הפקידה

בטק

רק גמלתהו טוב

והנה איש כזה

מרבדים עשתה לה וכן

והנה שש

בה לב בעלה גמלתהו כז׳

שלא הקפיד אס יתעכב ולכן שלל לא

משמחחה דרשה צמר ופשתים וכו'

כי אדרבה

הוא בלי הפק

ולא

שתה

ותקס בעוד לילה

לב לגמול

כדי לתת

בשערים בעלה הס שערים

רע

אפילו

שש וארגמן לבושת

כלים חשובים

כלוה עשתה כדי

מאדכסדיניס

ללבוש וזהו שלא אמר לבשה

כאומרו ני כל ביתה לבוש שניס רק עשתה

ירושלים כאומרו הסדינים והצניפות כי היו

כנודע והנה כל זת עשתה לה

בתס נודע ונזכר שתוח רשום

ימי

חייה

סיתעכב ,בעלה בי רבנן

מכל האדם בני גילו אמר כי האשה הזאת

ללמוד זיתכס

שתיו מתפארים בהם בכות

מכירים הכל ואומרים זה בעלת של פלוני

שלל

כל

יהיה

יעסיק

בעלת

בתורה וישהאבי׳

לא החסיר ולא שת לב אל העכבה

טרף לביתה וכו׳ כדי שבעלה יעסוק כתירי* ולא יתבטל ותט שכמת

אין ספק שהוא כאוכלי המן משולל טירדא

המצזייניס בהלכת

כילרובחכמתו

כי האשת הזאת

רצתה

יכול לשלול מרבותיו

יחסר כי כל אשר

מתעטפות בסדינים דקים וחשובים מאד כבאים מבית שאן וכן ארגמן

כזדעשתואנעלת

לרמוז ההזוי ואס כן בטלה הגאוה

מקטנותם הלא יחכמו ויאמרו כמונו כהס :

(כג)

ללבישת

בשבתו עם זקני ארץ הס

אך בראותה כי נודע

הוקניס אשר כשער הסנהדרין ובתוכם

לרוב חכמתו שאומרים הכל הנה

נודע עיכר הדבר שזה בעלת של

פלונית שזנה זפירנסת קוקז וחת ביתו כדי שיעסוק בתורה שנים רבית כי על קהוא נודע ורשום בין זקני ארץ כי הגדיל חכמה ובינת מאשר למד

(כר)

בראיתת כך מה עשתה סדין עשתה ותמכור וכו' אמרה בלבה הנה עשיתי לי סדין

מארנמן ומפזצות זהב ואבני חפץ כאשר

תלבשנה כנות מלכים ועשירים

לכנעני כי אמרה אין זה תכסיסי אשת חבר כי אס תכסיסי סוחר

גחחני וכן' על כאן טוב לי תורת פיו מאלפי סדינים וחגורות

מכלול חגור יסדין עולה על רוחה כי עיז חורת כעלה

מהד ולא יאות לאשת חבר גאוות

גחלים והנני רואת כי כעלי איש חכם

אלולכןגסשמרבדיסעשתה להזששוקרגמן לבושה לחלבשהאוהס רק סדין

*

סש מהודר להתעטף כעטיפת השחת וכן חגור נאה

שעשתה של שש ותמכור

וגס כי החכם לא יוכל

להתבטל

ואס יצטרך יאכל מהם ולא יתבטל

שהוא החורת הוא לה כמקום עוז החמר

אחר

כן וכן וחגור שעשתה ארגמן נתנה

למצוא טרף לביתי כמאמר בת כלב ארץ הנגב

מלימודו (כה)

ועל מה שמתסרת מעלית לכושי

שעשתה למתניה והדר מעשיו שהלמוד מביאו לידי

מעשה הוא לה כמקים לביש פאר מהו עוז ותדר לכושת כי כצל החכמה כצל הכסף ולא תאמר הלא תתעצבי אתת עתה ותחנחס על העתיד
כי אס מעתה ותשחק ותגיל בשביל יוס אחרון אשר תקוה לעלזז בשמחת תעילס הבא וזהו שלא ננקדה הוי״ו בשו־א רק בפתח כלומר ותשחק ככר

מעתה נשכיל יום אחרון ולכן לא אמר ביוס אחרון רק ליום שהוא בשביל יוס כאמור

:

ז

(כו)

פיה

כו'אפשר יאמר כיקרהלהכרנינו
הקדוש

 :ייו׳־ני

רב פנינים ביאור משלי לא
ליהנות מהתורה חמר
שלח רצה

פתחה רק נתנחה ני כל פקחי פיה י-סתויחה׳

שלא היה יודע אפילו מקרא ולא רצה לתת לו עד

שתמר לו הרסני כעורב

הירת חסד על לשוב' ני לא תשאל קחיד רק בתורת חשי בלתי ־!ומכת טל זכותה נמש? רבינו

חי צוה לתת לכל אדם וחפשר שכך עשתה
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שהשר אחו חכמה יכא

פתחה בחכמה ותררת־רןסד על“ל^ינה :ט צלביה

ויכול כי הוא הראוי להתפרנס מעי!

הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל :נח קמו
במה ויאשרוה כעלה ויהללה :י* 'רבות בנורה

חכמה לימר

חשד עשה רנינז הקדוש עד שתמר
לו רני יונתן פרנסני כעורב וככלב

^שו חיל ואת ^ל;ת על־כלנה:

חכמה .אחרי כן
לשונה שאפילו

ואתרי חתה לנעלי
ותורת חסד על

ני רבנן ומגדלת בניה לתורה לזה אמר צופיה ומבט' היא הליכות גיחה הס
וחישה ורואה שיכולה

שאומר לה רנות כנות כו׳ ננית ה' שהם הגשמית עשו תיל מלית וח״ט יאת עלית על כלנה
על ידי התורה שזיככיזני נה !זי גדולים עמלי תורה על עוסקים ועושים חיל מצות לנד שע״י
התורה זיככת גם חזחרך שנתלנשת נו וזה זכית רג לה לפניי יהנרך סמל ידה יזכה החומר

בונות תורתם שהוא

מך לחס עצלות שתחעצל מעסוק במלאכה לאכיל וליזלק לתת

הלז להתענג גם הז5ן עחהב־זבר שפפתיתיו דובמיז מפ^ת התקרבוק הנפז^שרעליו
זהיותשנזדכך עחה גתזרה וידחה לה כנודע ימה נס אחי התחיה כי אזיהנו היא והיא
עונה רות הקדש ואומר שקר הח! אשי תאכל במתנת חנם טרם
נעצם עד בלי די ( :ל)

לסבי וכים כי אס לאכול מפירות תורת אישה ובניה לח תאכל מלתם עצלית
רק מלתם

זריזות שתזדרז ותעשה מלאכה ותפור
ח

•

ננותר ובפירוק מתנת ידיה

אחרות שהוא

הכה מתחלה לח המתינה

אחרי ספרו

כמדובר נודע בשערים בעלה כו' אמר

1חיה האדם לכל ף;נ.מה

עד יבקש הזח ממנה חניחנו ללכת כי רבנן רק

שהיא פתחה לז ילך יקנה

פיה פתחה בחכמה

עתה תנו לה אושר עליון מפרי ידיה אשר קנתהע״י היית לה ידים למעשה המצית הם אברי
התומר מה שאין כן למעלה שלא היו לה ידים וגם ויהללוה נשמרים המצוייניס נעולם
העליון מעשיה סניגורין ובשל חטה תלמידים על כן אביה שבשמים שלח? מניתוויצאה
ומיתה למטה לארץ לאיש האדמה לעבוד עבודת מלכו של עילם כי בה

ויתעכב עידי״ב שנים

עשתה זאת והוא כי

לפנים מן השורה כן

אשה יראת ה׳ בבואה פה בחברת החותר והיצה״ר שתצטרך לדיו' יראה אח ה' פן יקרנה
חטא אז היא תתהלל מש״כ מקחלה שלא יתהלל רק מאכילה וצותן לה הטונה {לא) אך

מרבי עקיבח ילך וילמ ד עד

שיחכם ואתרי בואו מקץי״בשנה אמרהמייקן
מהצלחת בעלה על ידה בתורה

ותתן בידה ותחיה

בואה פה נעה״ז שאינו שלחות ונם הבל היופי אשר לה בהייתה ביוסי? משוללת מחומר כי

יאמר שעשתה כבת

או

(כי)

היתלה להתנות ולשאול

כלבא שבוע שהיא

להשיג נקודת

פמ יתעסיק כתור׳ומצות !יאכילוה פרי מעשיה
(כח) יעוד שנית כי עתה קמו כניה מם
הסניגורים שיפי קדש שעשתה בחציתיה או נניה הס תלמידים של^דו ממעש׳ ויאשרוה שהקנו
נס אישר מוסלג כי זכוקם תלוי נה וגס כעלה היא החומר ויהללה חהנוגע אליו • (כט)

נחורח צדקה (כז) ושמח תאמר מה לה עוד צדקה מאשר מנטרא גברא
להתפרנס

בשערים כעלה

הדין שהוא תורת חסד שיעסיק כתורה בבחינת חשד

שישב אהלים יותר מן שורת

ושמח תהמר מה בצע לה להרשותו כפירוש יותר מן השורה לא תרשנו יותר או תניחנו מן הסתם
יותר כעובדא דרבי

שהוא לחם אלהיה

לפנים הרכה מן השירה

הכל צפייתה

מלכא אל ביתו

כוכוח שסכלה עצלות כעלה

שינתן לה

כדעק הרטבה ז׳לעס כל זה זקורת

(כז)

ווה חסדה אשר תעשה עמי שחס יהעכי מאליו

עקיכחלא חקפיד כיגסזה זכותהואלהלוהאמר הנה צופיה הליכות כיתה

האמתי הוא עה ולכ ן לחם עצלות

:

חכמה ונס עתה שניד<

שקנה חכמה רבה בשנתו ימים רכים בי רבנן עס היות שאינו מן הדין רקכשנתיס שלש

חשד על לשונה שאומרת

מקורה אשד הייתה שמה כי

הנחירה הפשית ני על כן עיי יה תלויות תמיד
הליכות כיתה לז״א ולהם עצלות לא אכל ני
הלא מה שהיתה אוכלת מתחלה לחם עצלוק
היה לא מכדי ידיה ועמלה כאשר אחרי בואה

לה

סנס שתינו ראוי חסד הוא כענין
כעורב וככלב שהוא חסד בעלמא ולא

נסיכת?

דרך ז מאקאמר א'נ איפס טוב להמיתה
מאז שמה ולא באה פה י׳יזרי היית אפשר שהיו
הליכות כיתה חסיטקיס נידה אילי לא תזכה

שקר דהחן

א

זפז' אמר ני הנפש יהדאין

בצפית׳צפקה קתיד הליכורן
ניקה הטליזזלשוב אל חקירה תחיז כנפי ה^כיב׳
מהלכים בל תטה חניאשויה
ועושה לה

והבל היפי אשה יראת־יהוה היא תתהרל :אא תנר

למשוללי חכמה יתנו וזהו ותורת חסד

הליכות בניה

גופיה

{ט)

פחתה במלת

ותחכי ראשונה פיה

וידוע שהעוסק קחיד

בקורה כל העילוי

נלו כדאי הוא לו והיה אפשר שעל כן בהתפללו יתלה בקשתו על וכתעו אך בעל הנפש רזא<

וככלב וכאשר הודיעוהו שחכם גדול היה חלא

ליהנות מהתירה

הוא פי בעלת שעל ידו יוצאים עניניהמ1צהלא

וניכר בשערים נעלה היא הוא במה שפיה

הקדוש שצוה שלא יחכו מנכסיו רק לבעלי חורה עד שבא רבי יונתן ששלא

עד

ומגמת פניה הוא הליכות כיתה

יותר מקצכת שורת הדין לא תאכל

רה זכות אמור לו כפירוש שיתעכב כמאמרה ולח כעצלותו :
(בו)

או

אמר סיה פתחה אחר שנודע כשעריס כעלה לרוב חכמתו אשר קנה והיא

לי טובח חכמתך כי אנכי הסיבותי אותה וגס זולת מה

החזק

שמחתה היא על יום אחרון כמדוכר אמר שחין לה דרך נשים לחמר לו

או יותר

לפרנסו שילמוד

שונתי ופרנסתי חיתך ואח ביתך עוד ידי ידי נטויה לפרנהך ממעש? ידי כי סדין עשיתי ואמכזר וחגור כי אס אדרבה
על לשונה לאמר שוחת התורה אשר לחד

והוא כי קודח חסד

בעלה תורת חסד מאתו יתברך ולא על

רואה הליכות ביתה בהצלחה הרבה הנזכרת אף על פי כן ולחם עצלות
להתפרנס ממעשה ידיה בל ירפה

לאכול מאשר

אישה מעסק תירתו על היותה חורה שאין עמה מלאכת :

ט

הרנית חיל מהן וכיוצא חך אומר עלית יראה בלתי מקביל אל הקודם וכן

יאמר כי שקר החן

באומרו סקר החן כו'

וחיך יצדק סיף הפסיק ויהללוה כו'

אצל ראשיתו וחיך יהללזה מעשיה והדבר

אקכהס

הנחנו כי החשה הזאת היא הלשה שעליה וכיוצא בה נאמן• הני נשי במאי זכיין באחנזיי

שלא תקפיד עד ישלול שלל רבותיו עד לא יחס?־ לו דכרמכל הרחוי לנפשו

חוק נשואי

לכיתה ופרנסת

נערותיה וגידלה הכניס

כי כה בחרה שיהיה כל עסקם וכן תזרח חסד וצדקה על

עולם זולת גשם צדקיתיה שנפה פרשה לעני וידיה לאביון ולא עיד כי אס שלח רצתה

תחנו פלך וסמיך ליה כפה פרשה כז'

מהחוסר תש ־ לה בעילם העליון והוא כי הלא רכים
יותר מבעלה כי הם

יאשרוה כי יספרו אושרה

חורה ומעאיס ׳טוכיס

בטוב השתדלותך

תאכל

אשר עשו רכות בנוח ועוד שיהל״ל וחתה

לח יבצר או

היא כעלת חן אס אין לס חן לה למה

עניינו

לצל שבח

הזח הלומרו חנו כו' וחיך יחנו לה מפריה ידיה

ומי

ומה ענין השערים

ככך

בעצס אך בעלה ויהללה בלבד

מושרשת כתורה וגמילות חסדים סני עמודי

לתת צדקה רק מיגיע

(כט)

כשרון

כפיה כאומרו ידיה שלתה ככישור וכפיה

זיעת להגיר גדרה

והוא כי המה יאמרו

שנבראו בהם

הנפש אשר עשו בחרן שאין צריך לומר שיגינו בעדך •לינצל מיינה של נהנס כי אס גס המה יעלו
למעלה ממחיצתו כנודע מספר הזוהר שהזוכה לנדל

אשר

עשו חיל

כי ואת עליה כלימ

מאליך מבלי

שנעלך

מצית יציקות לה כמעשה ידיה לזכות על ידן והמחיצה שעלית בה מאליך היא

רביחמיחוט

(ל)

אמר מה שכעלה ויהללה הוא אומ'שקר החן

שנעלךגסעלה

על כלנה למעלה ממחיצתן הבה

אני שאינני קרוב

לה כאשר

ולא יגונה כדכרשנאח

היא קרינה אצל

כי אס כזאת יתהלל

המתהלל השכל

כו׳כי

גדול הואלךכעניןואת

במעלה בעולם הנא אח עושס
בעה"בכי

סו'לומ חל יאתר איש כי חן

אינך כיתר נשים

כי זולת גדול בניה לת*ת כמה וצמה

ביחד מה שכניה אשרוה שהוא באומרו

אשהעל כעלה או

שע״י כן כל עניינית טזכים ונכוחים כעיני כי הן אמת כי שקר החן כי לא הוא סכת זה וגס הכל היופי

יפי־ הם גרמת הללו אותה

שאעשה ממנו עיקר להללה ימה נס כי לא כלכד

זר כי חסת

היחר להתהלל

על הכשרון כהיות אמת

הלא תיל

במעלה

הוא שעומד להם והוא

עצמה כי אס אפי'היא עצמה אס.תתהלל אינו

הלא גדלתכוורוממתנו כתלמיד

כזכות כניו מעלים נפש אביהם למעלה ממחיצתו

בניס צדיקים שהוא החיל האעתי
אנחנו כיתר נשים שהחיל

אז ויאשרוה ספרו פה

ומעשיה הטובים חמר כי הנה כניה יגדילו כשכחה

ופרקליטין

ומצות נסכון לך

כעוד כעלה שם יתקן טרף

פתחי פיה היו בחכמת התורה למע; ישכילו

כמה שכל

ישכחו חת האש־ הכשרה כניה וכעלה

וניינקם אל נתגאה אמנו שאנו שהוא החיל שעשית שגדלתנו בקורה

הנאמרים פה :

אמנם

הלא

גכרייהו בי רבנן ונטרן להו עד דלתו וזהו בטח בה לב כעלה

קמו שהוא שקנו קימה ומעלת

ובזה היית ע־שה חיל כי אנו וזכיותינו

ראוי נשים לב מה ענין

קמי

(כח)

לשונה ללמד גס הכנות שבצדקה יכוננו נמצאה

אמר כי כאשר כניה

רק עודנה מחזקת במלאכה

כמדוכר למעלה ולח עוד אלא שפרנסה הכית

לתלמיד תורה זהרגילתס

(כז)

ועם שצופיה

טוב החמשה וע ד שהכתוב

וגס חומרו הבל היופי מה

הראשון הוא לנכח וזה השני היולי ושאחרי! שלח לנכח תני לה כו' ועד אל מי ומי יאמר הנו נה

פיה פתחה בחכמה ולא כהוללות

ידי יגיע כפיה

הרויתה בקודם לא

הקימה הזאת ומהראוי יאמר כניה אשרוה וכו׳ וכו למה ככנים נאמר אושר וככעל הלול ועוד מה ענין החיל
ואס לאו מי הקדימו לומר שהיתה בעלת חן שיכזיבכו

סדין עשתה ח מכור כו'כי כל

יראתה היא תתהלל נג♦ עצמה ממש

ימה גס עתה אני שאינני קר!כ כ*כ

משיכה רוח הקדש וא1מ' תנו לה מפרי ידיה כוי הלא כניה אמרתם שהיא עולה מאליה על כל הנשים שעש! חיל מכלי
אליה כעצמה • (לא)
צורך זכית בניה הכשרים ככס מה יש לה להחזיק לכס טיבה כזה שתספרו אשרה אך לא וו הדרך רק הנו לה מפרי ידיה והוא כי כשריחכס הלא פרי
ידיה הוא כי לילא

פירנסה אחכס ותקס

על הדבר תנו לה

חלק מזכיתכס כי הוא פרי

זילתך ולאחלעצמהכי

בעיד לילה יתתן טרף לכיתה לא יכולתם לעסיקבתירה

הלאיויהללוה כשערי'

ידית כאמת ואשר אמרת אחה כעלה אשה

מעשיה והוא

היא תתהלל איננה צריכה

די־" 1כי־ אישר אתה בעלה נודעת

שחכמת או יותר

יראתה

כי באותן השערים המצוייניס

ומצית ולהתגדל בכשרון לכן זילת חלק זכותה

לא• אליך ולח אל

יט כ

3

ש

כישיבות

רב פנינים ביאור

ונבא  11הענין והוא ט ג היו באותו תלול בלה ובעלה זרות הקדש׳מה שקמו
בניה ויאשרוה הזא ,רבות בנות עשו חיל בין כלן להעל תן למעלה וחת

בישיבות בוכות שהיא שלחחך ופירנסת אותך זאאמיתך כמאמר הכתיב
למעלה נודע בשערי׳ בעלה שנודע־מצאבחצמחו כי בעלה של פלי׳ הוא'

שהיא פירנסה אוחו ואת

לא הוצרכת לחיל

לו ומן רב מהי שלא עשתה ק

ביתו והאריכה

משלי לא
שעשית כי אס עלית מאליך' ועוד כי היתה עלייתך על

כלנה למעלה ממדינתן "

זולתה כי על כן גדלי מאד נמצא כי בשערים שלמד הוא יהללוה מעשיה כי
אשר נודע שמך הוא'הלולה בעצס׳

"

לדוספת' ידיה" ויהללוה בשערים * מעשיה

זהלולך במקרה עוד שנית כי לא הללה
אותה רק בסור מרע* באמורךאשה

־"

לה שהעלה אותה לעשות כל הצדקות
ההוא על כן אני אומר שקרהחןכו׳

•י

:

יי*

י

(ל)

קם בעלה ואמי אתס דברסס סקס
ועדין אמר לחשוב כי תשואות ח^ון

סליק־ ספר משל•'

יראתה'זטעיס ט הלא מעשיה בקוס
עשה יהללו ה ולא העדרמעשהל

לזמר ענין מאמר הכתוב אל יתהלל
חכם כו' גי אס בזאת גו׳ ט באלה

~

הרעה בלבד ד(ל) אויחמלקמו

..ז _____

.

ן

.

ו

;,י

חפצתי כו׳כי המתהלל בעושר וחכמה

...

בעלה וגמד את אהלל ווהוןיהללה (כט)

לא את עצמו הוא מהלל ט אס את קונו יתברך שחלק לו מחכמתו ומעשרן

והוא ט הבנים למה שהיא אמס י לא יהללזה בפרסום לוולי' רק בינה לבינס

זמנבזרתו אך המתהלל על הכשרון את עצמו הוא מהלל כי טוב בחירתו

גניה ויאשרוה'

ז׳אחריקבא

יענו ויאמרו לנגח אתה מה

נאריך נרחיב

צמות ך בכל הנשים ט הלא אשת

כהלולך רק /דרך קצרה אין

ח לא תספיק בעצם נעשו׳ חיל מצות

עשה לו אא' החילהתזא

ט הכל

בידי שמיס

חוץ

מיראת .שתים

ט אלו צדיק ורשע ילח קאמרי וזה אחשזב כיוון הכתוב כאומרו אל יתהלל

זמעשיס טובי ,עד גדר' יקרא חיל שהוא כיי כל מצות שאדם עושה נברא

כז׳כי אפבזאת כו׳ כמפורש אצלי כמקומו כשיס לכ אל ד׳ תיכות מיותרות

נקרא חיל שהוא ריבוי עצום

המתהלל ותחנת בחכמתו ותיב בגבורתו ותיכת בעשרו אךיאמר כה אמר ה'

בנות' יעשו חיל א׳ אך ואת' ,לבדך' עלית על כלנה

 5יתהלל חכם בחכמתו של ה תנז׳ול יתהלל הגביר 'בגבורתו של ה׳הנו' וגס
אל יתהלל עשיר כעשרו של ה' הנו׳ כי נמצא חת ה הוא מהלל ולח את עצמו

ממנה מלאך

המתלוי׳ עמו ובהיותם רכים

כ״א בהצטרפות רבות

בעשותך חיל לבדך ועל כן נקראתי אשת חיל <כל הכתוב'למעלה אמנם

ט חכם גבזר ועשיר מה׳ המה לו ט אס מאת יתהלל המתהלל כלו׳יחייחס

לח נערב אל לבינו להללך ברבים על היותנו' נוגעי' בדבר רק ממנו ואליך
(ל) עונה אביהם אבתרייהן וגומר ההלל כאזמ■ למעלה בעלה ויהללה

ההלול אל המתהלל שיהיה הוא המהולל בהחהללו את עצמו השכל וגן'

מהללה ברבים רק

ונתן טעם יוחמר מה שאמרתי' כן הוא על כי בחלה חפצתי כלומר כי כאלה

ואומשקרהחן

כז'לזמר למה

כני תאספו

ידיכם

ביציכס לבינה עיס היות־ שאשתחילהיא ותלולה ריב כמאמרכסכידעו

האמורים

איפה כי הן־אמח שאילו הייתם מהללים אשית עלהייתה בעלת חן או יופי

ותחכס׳זגסאיונאסה שאמרטיפהזו מה תהא עליה חכס כו׳ עשיר כז'

הלא תבושו בהלוללמה כי אקר החן כלומר באמרכס פלו'בעלת חן לא
כןחך3רו כי לא לה הוא מאתה ובידה כי

אס מאתו יתברך והוא יתברך
שזולת היותו שקר ט'

בעל הקן ולא היא באופי ששקר,החן וכן הבל היופי

הוא מחקו יתברך ולא בבחירת׳ גס הוא הבל מפחת עצמו כי אינו רק גוון
זבלה בעפר אמנם אשת יראת ה

נס שלא יהיה כשרוב׳ רק שליל' הרעה

גכורה ועושר וחכמה י חפצתי אני

מה שאין כן כהשכל

ולא היו כבחירת העשיר

וירוצאותי' ויתכן דרך וה כמה שאומ כאלה כי אינו

חוזר אל השכל וידוע כי הלא לחחת

פה שלמה כרוח"קדשו ראו

חשבס כאומ כי אס כזאת ווה יאמיר

עתה מה .כין הכשרון לאושר העה׳ו כי הלא

נשכח את החשת חיל הזאת כי היא כעלת חן הוא שקר ט

שקר החן''שאס
הלא לא לה יהיה

השכח רק לבעל החן הוא יסכרך אשר נתן חנו כה וגם

לסור מרע כשר הדבר להללה יותר מבעלת חן 'ויופי עסי היותם תואריס

הבל היופי זולת כי לא לה הוא גס הוא הכל ט הגוון אינו אושר אמנם אאה

שהיא אשת שנאמ' בה

נם שהוא שלילת רע ולא אזשרחיוכיי כחן זיופי" עכ“ז שנת

חיוביי' ווה שלילת' דופי היא תתהלל כלומר במה

יראתה׳

ואשת בכל חלה לא מצאתי היא ראזי תתהלל 1א״כ לא תבושו כי תהללוה
ברבים (לא) וכל זה הוא לו הונח שהיא צריכה למהללכס וגס שכשרונ'

היותה יראת ה׳ טזבמ5ס ונתן טעם לשבח הדבר ואמר היא תתהלל
כלומר ט תשכחנ שהיא ירחת ה׳ חינך משבח את הב״ה ולא לה כאשר י

יראתה לכד שהוא שלילת חשאיס מה גם עתה שיש לה מעשיים
טובים רבים ואינה צריכה לא למהללכס ולאי למהלל ורולא פיה כי

בשכאן אותה בחן וכיוצא כי אס היא בעצמה' תתהלל כי מה אותה אתה.

הלא מה

שיהיה ראוי להחזיק־ לכס כני טונה ה! א

אשר זכיתם כתורה

תצז לה מפרי ידיה

שהוא פרי ידיה

ומעשים טוכיס

שכלכלת'אאכס'

וינדלכס להורה ומעשים טוכיס יותר על זכותה הניתן לה מאתזייהברך

תוותרו לה מזכוקכס דבר מת להיס׳יף על זכיותיה בעולם הכא חך
להללה מה כצע כי הלא ויהללוה לשערים אף כמקומות' מפורסמים

לירכיה מעשיה אסר לה דרך חיוכי ולא דרך שלילה
אשר ניראה

מהלל והיא המתהללת

בעצםכי^ב בחירתההטללה וזהו היא תקהלל

(לא) והנה עדין• אפשרלחשוב טבכלשפע; רב טוני שהרבו
השמים אולי'נכו

לה מן

לה מזכיותיה על כן כאת ,רוח הקדש ותאמר לכל כתות

עליונים'המריקים שפע טוכ כעה׳חנולהכעהיז מפרי ידיה שפיחת
מעשיה תאכל והקר^ קיימת־ לה לעה״כ ואס
ולח כל פריי יהיה מה

שכתכנז

למעלה ט

נדקדק אז'

הואיחכרך

מפרי שהוא'
לעוסקים'

זהענין כשום שכל אל

כתורת ה מייסדם פה ככור עוני' לסיכה ידועה אצלו יתכרך ומה יעשה

בחוש כי אס יסתר י איש במסתרים' לעבוד את ה׳ כתורה'

מפירות תורתו הוא'מצרפן עס הקרן ומס יחמ5־ אל תתני לה'כל פח
ידית רק מקצתו ויישאר לה ר\תר להצטר^ עם הקרן או יהיה טי כ מיני'

ומעשים טובים במקום שאין אנשים הנה יפורסמו מעשיו הטובים בשערי'
כלס כאלו כרזוא קרי בחיל ומשמיע בקול גדול כל כשרון מעשהו ויאהב

פירות יש לה אחדי כשרון ותורת אשה וכניה עלי ידי פרי ידיה שפרנסתם'

לללאמנס אין'זה כי חס למה שמעשיו .יולידו פרקליטין רוחניים שרפי.

כמדוכר למעלה וזה קרן יחשכ כי זכיתם תלוי כת אך פרי מפרי ויה חאילל

קדש והן הס הקרובים'אליו בשמים'ממעל ועל הארץ'מתחת והס המהדרי'

פת ווה אמר מפרי' כמ״ם קצתית ועל ^אמר כניה שהיא תעלה מאליה
למעלה אמרת רוח הקדש הן אימת כינן הוא' ט אין לה עיכוב כעליחה גי

בעבודת קונו וזהו׳ויהללוהבשעריס מעשיה ממש לכןיאל תרגזו להללה

ויהללוה בשערים והוא כי בעלות נפש הצדיק' למעלת היא העולה מעילה

או יאמר לבית

מעלה משער לשעיר עד הגיעה אל מתוו המתייחס אל איכות שורשה וככל

כו׳בשים לב אל אז׳ עליק ולא אמר' עשיתי והוא בתזכיר מאמרם ז״ל בגמרא

שער ושער' צריכה סניגורים

לעלות כו כנודע אמר כי אשה כזאת שרט

שאמר ההוא מרבנן'לאליהו שיראה לו עליית הצדיקים לישיבה של מעלה.

קדש שהם מעשית ,לא יחקקו להעלותה כק׳אדרחזת שאר צדיקים' רק

אותו'

כעיני'הכל ונותנים קנו' ומפריו^ מעלה ועטה ,

ט רבים אשר אתה מספרים כבודה "

י

(כס)

מעשה תקפו

ואמר' לו בכולהו הסתכל בר' חייא אל תסתכלא״ל במה אדע מי הוא ח״ל

שיהללוה כלבד כלוע אך עלייתה מאליה היא העולה וגס אין אושרה יראת

כל צדיק מלאכים מעלים כסאו אבל ר חייא עולה כסאו מאליה עד כאןי •

ה׳ ^זאל־תעשה רק של מצות׳ עשה וז״ק׳

לאיןספקכי מלאטס' המעלים כסא׳ הצדיק הן חיל הנעשים ,ממצויתיו

“

מעשיה

לריף רחמנא דסייען:

ותעריא מוהר־ר יצחק נר^ון יצו 1
(הוא המגיה של רפוס ראשון שנדפס הספר הזה מועצי״א)

מפתחות

מזוקקות אמרות טהורות לספר  .משלי למצא כל אדם על דרך א״ב מבוקשו דבר דבור על שירשו להודיע כי'יסדו גאלפא ביתא'
יכ ניגיי $וכית ?יא לתחילת פירוש
_ ומצא לו על דרך אלפא ביתא ר ב פנינים במה שבנה לו בתים וחדרים כגולים מנין י• 3

אותו פסוק וחדר קזראלחדושיס אתרים מלבד הראשון' ולכל עשה סימנים וכשאז׳ בכ״ט בי׳ג וכע "ה ר״ל כיח כ״ט כית י״ג וכגוןזת שהבתים ידועים
לא שמנו דפיס ולא עמודים כלל כי ניקל להמצא אמנה בחדרים' כדי שלח יתבלבל הקורא שמנו לו דף ועמוד לכן כל ריצת למצו׳כחת ריח לנפשו צריך לידע

לי הבתים גס החדרייל בנויים/

על דרך

השרשיסשחס

רולת לדעת ענין חבית ילך אל האלף כשורש אב וכן' אדם בשזר&אדס וכעלה' ואס'רוצה

למצוא דבר בגידה או בסירה ילן אל הגיס 1כן עלת בגל אורשי האלפא כיסא ועל ידי רשימת הדפין ימצא המעיין מיר.מכוקשו' מהעניינים סמתצארי ם

בקרבו למען ירוץ בל קורא מ .

אמר

מפתחות■

אמר

עח

המניה הספרהזטילהדפסה הזאת השנלזמפני שהוספנו בדפוס הזה בספרי הרב המחבר שעל כתובים ' לרשום ציוד'הפסוקים בכל
ענין השייך לכל פסוק כמבואר בהתנצנוח שכתבתי בסוף ספר רוממות אל יעויין 1שס וראעו שבספר הזה בנה לו הרב הנתון המחבר

גאים וכרוב הנחים גסחדריס וציין נס הוא סימנים לבלו וחדי־יו בכן כדי של 6יתבלבל המעיין בין ציוכי הפסוקים ובין ציוני לבתים וחדרים ויתחלף לו
נין סימן לסימן לכן עשינו הבדל בסימנים וציונים בכמוחן ואיכותן והיא שסימני הכתים וחדרים הם בכתב מרובע גדול ובלתי מסזבביס בשני חצאי

עייזליס וציוני הפסוקים הס ננקב מרובע קטן ומסובבים בשני חצאי עיגולים ונזה יראת ויכין הקורא המשכיל

ובמשפט דבריו׳יכלכל

י

"

 ,לאיזה בחינה־ ניקןהציונת * .ולציין נזכה כולנו לעלות ברכה :

צבי הירש

דברי הק'

נלא״אכהר״ר

□איר

וצלה״ה מק״ק יאנוב־ הסמוך לק״ק טורבין בגליל ק״ק זאמעשש :

הערת הרב המחבר זע ל על המפתחות
לי נחים הצבתי לי חדרים למצא דברי חפץ רניס מבקשים דרושים לכל חפציהם וישרים דרגי ה ללכת בהם ותוכחות מהר לעיניה©

ללחם אלהיהם ומשרתיו שואלים איה מקום כבוד הדרוש אשר הס מבקשים איזה בית אשר בניתי לו ואי זה חדר מנוחתו על כן נדבה רוחי

אותי ויכתב ספר׳זכרז ן לפניהם והיה כל מבקש יגש אלין כי המפתח בידו והוא יגיד לו איה כבודו וימצא כי ידרשנו ולא יחטיא •

אות האל^
אב י

הידיעה אלהית מבטלת הנחירה בי״ז חי״ב דף ט״ז ע׳א :

מאמר אבות עטרה לבנים ובנים עטרה זכו׳ בית צ״ו ־ רחמי האב

על הנן ועל בן הנן ואין רחמי הבן בעצם אף על האב שם:
אד•

האב

מבחין בצדקת הק יותר מאמו בכ ט ־• .
מאמר נרא הנה מלאכי השרת ואומר להם נעשה אדס ואומרים'

יכריח איך הכל תלוי בבחירה ולא בטבע בקכ״ו

ל״וע״ב :

השם נשר ורועו זולת עוצו וההעדר הצלחתו

בטחון

□ית הכנסת ובית המדרש
הבא ראשון לבית הכנסת ולבית .המדרש בכ״ז

מעלת

בניס שמעז לי כו׳ ח״ב י

חכמי תורתו תוכר בקבלת,תפלת גס שיחסיר לחמס ומה יעשה
מפירות תורתם וחין פת בסלס בכ״א חדר י״ג דף כ״ב ע״ד ־•

באמרי פי

נכ״א :

יש ממציחי כזבים למצא חן ונהפוך הוא בי לא ימצא רק על ידי

קשט את לב עצמך ואחר כך את בנך ויכנסו דבריך בלבו בקמ״ה בפסוק
הביתה למוסר בנך ח״נ דף כ״א ע״א * חנוך בנך טרם יושרש במדות נערות

אם לאי׳הןחו'איש לדוב'אמא

ולח בהפכן

אל תאמן במאמרו

השמר מהאאן ושמוע לאיש

כזבים פן'יושרשו נך עד שגס אחר מותו יישארו כזניו נסיך קיימים כק״לב:
החזק נאמנה במעשה בראשית ואל תחקיר בקס״ב :ןכ[בכל עיקרי הדת

סמוך בקבלה וצא בחקירת נקלו ק"ד דף ס״ח ע״א :
אפיס אס כהתעסק ארך אפיס עס נוח לכעוס יקלקל הכועס
בורוק כלי' בקעתו וכיוצא יאשם הארך אפיס שלא כלכל דבריו עמו

ארץ

אשה

מדינים כי תקנתו בצדו לגרשה בכו בפה לאבי בן כסיל רע המיות ני גס

מותר
במה יבחן חדס אס דברן אמת או אין תוכו כברו במ״ט •
להמציא המצאות שקר להוציא האמת מלב ערו׳ מחפה על רשעו

בנקלה עד תתיישב בדבר במ״ט:

^רך

אל תבכו לבעל אשת

יגרשנו בכל מקום שיעשה רעת הוא בנו ומחלל כבודו בחי״א ח״ג דף ע״ג•

האמת החמור בשכל טוב בכ*ו וכן בערך הנהגה לפני' :
אמנה

דף לה ע״ב ־ ישנח.חת הבח רחשון

והכשרה הכנה אל בן כשר בע״ח ונקצ״ז י'

אוזן שמיעת אוון תורה וכלוסם תרפא כל האברים בי״ן וקרוב לזה בפ״ג:
אמת

פסיק ועת•

 .ויוצא אחרון בקע״ו חי"ד דף ס״ג ע״א " :
הבן סבלתי כשר יורס על העדר כשרון אמו בכ״ט ח״ג דף כ״ז ע"ב •

ציץ

האוהב יבחן אס אהבתו אמיתית בק״לה ז

גס יבא לעבור

עביר׳ למצא חן בעיני המטע לו בקפ"ג:

הקטנ׳ בית כ״ח פשוק חכמות בנתה ביתה דף כ״ה ע״ג •
אהבה

:

ואיך

יתחקבנחירתו נגד רשעים מפתים אותו שם בח״ב דף מ״ן ע״ג:

מה אנוש וכו׳ שלח בהם אצבע קטנה ושרפם מה ענין אצבע ולמה
אץ ע”י מצית ואהבת לרעך ימשכו יתר מצו׳בי״ג :אהבת ה את

שאלת

ארמב״סו״ל על הידיעה אס תבטל הבחירה ותשובתו הרמתה בע״ב דף

ועקשות בקל״ד •

דרך לחנך את הבן עידנו נער לההביל טובות העה״ז

•
יסר בנך ב&מאל דוחה וימין מקרב׳ בקי"א חח דף מ״ג ע״ד
שס ״
עוב ליסי את הנין בשבט בהעזתו וטוב הימנו המוכיח בדברים טרם יבא

לעוק ב״ס ׳

תכפל צרת האב בכסלות בנו כשאמו תריב עמו ביסרו אוקן

נקי״א ח״ב דף'מ״ג ע ׳ג:

זמעיןזתב"סח"גדףל״דעג'

בן עז פנים

*גרוס יתרה אף אביו עד בזבן נכסיו לכתובת אמו ולגרש אותה

עם בנה

נקי״ד * ממה נפשל יסר את בנך אס רשע הוא השיבהו ותנוחי דעתך נגן
עדן מליעג ואס'.כשר הוא הכשרתו יזהר ואז התענג על ה' יותר עלי שכרך

בל יכא לידי כך לפי מדתו בס׳ו ח״ב דף ל״היע״ב “•
אין התקיים האלץ' באמצע הכדור מחמת דחיית הגלגלים ולא

בקצ״ב:

מפאת המשכת׳ כי״א פשוק ה בחכמה יסד ארץ ח״ב דף ט׳ ע״ג :

מליסר את בנך מחמלהך עליז כי הלא טוב לך יבכה הוא מאשי הכה בו

הכי" נשי באחי זכיין דמנטרן לנברייתו ובאי זה דרך תהיה מדה ז1
משובחת ליקרא אשת חיל בר״ב ח״ב אשת חיל ואישה רם איך

ממה שתבכה אתה אס ימות על שלא יסית אותו בקמ״ה ח״ב דף נ״א ע״ד
מצפנו מבהמות ארץ היישרות זלמזדיס גדולים וטובים
בעלי חיים

את

בקצ״ח ח"ד וח״ה וח״ן ■:
ענין והעם לא שב עד אמכהו בסובלי צרות נגלות בפ״ח ח״ב •

חתמיך כבוד ואיך יתנהג הוא עמה בל״ט ':

עדכנית על כעלה

מטובות אשת חיל לצאת

להסתתר בה^פה לבל יצטרך לבריות שם *•

עצמו רשאי'אדם לשינף ולא חת אשיאן" כי עולה עמו שם :

בקשה

דף ל"ח ע״ד *

כזכות אשת

חיל נכשי כעלה מתקיימים זכהפך כתפצז ח״ו בקיא ח״ד דף מ״ג ע״ג •

ובנ״ד ובקי״א ח״גדף מ״נ ע״ג זחח שס ע*ד *

חל המנע

זמצגין זה נערך גיליות כמה יבערו ויכסלן

אדלים ((שחרי פתחי העשירים בדמעות שליש יה ן או ילוה למו זלפעמיס

אין אשת חיל ובנים כשרים תלויים'כהון לומר שיכחר הכשרה כנשים ולא

לא יחוננו ואלו עשו כן לפני אב הרחמן אבינו שבשמים הלא פקוח יפתח

ימנעזה מ<נן מפני הונו וממנה יוכה לבנים כשרים כי הלא מה׳ היא לאדם

והענק יעניק לו מידו המלאה והרחבת מתנת חנם כתב את בן ירצה ולא

פרטים' רבים בתוארי אשת חיל בר״ב ח״ד

כי אס שלצני אדיב בוש מפניו מה שאין כן בבקשו מאל עליון שפניו

ולא בטבע שס ח״ה שס

וח׳ז :

:

ומה שעושה כדי שיעשוק

בעלה בתורה

שם זח"אוח״ח

•

יתן עצה לתמלט בת מאיסור אשת
זהתואריס שרח1י להללה שס ח״ט :
:
איש ושלא יבטח אדם על עצמו יוכל בנקלה להמלט ממנת בכ״א וכ״ג

הנישא וניתן עסי אשת

כשלןנז רק הרהור

יד ליד ינשל אך איש

צדיק בן צדיק הוא לא יהיה

עוד

לאיראן ולא יבוש המבק מקבל ממנויה׳נקס״גחיד

בריות

בעורה

גאו^ה

מ׳ז ע /־■

אשק מדינים גס כי יחסר ממונו בקס״ט :

יתרון שוב ישראל עד הי טרם בא חבלי משיח על השבים אחרי
כןבקצ״חח״ח יףעע״ר*

וכן רעתו רכה מבית ומחוץ צקע״ז חי״ב דף ס״ב ע״ר:

אשת רגזנית אס נוחה לרצות כשרה תחשב בקנ״ח :

.

אות אממל

רעת אשת מדינים שכל דרך שיתנהג בעלה עמת לא יסכון לז גק כ״ו דף

יגנת הבלתי מגרם

מביא בשורה מהרץ מרחק יתעכב מעט פן יסהכן שומעה
בפתאומיות בק׳ע " בשורת טובת מארץ מרחק אינה שלימה
[כיי חולי מעק צחק מביאה משם נשתנה הענין שם ו

מה חשכו עיני החושק אשת אשורה ולא יביט היותה כחמת
נע׳א •
מלת צואה ופיו מלח דם שס * :ש' לאל יד אשת טונה להכשיר את בעלה

הרשע ונרעה להרשיעו חס צדיק הוא ב״ס ח׳ד דף לה ע״ד :

בכשרון ופרישות מתשמיש ומכעס עד זקנה

* ושיבה גס כי יעסוק בתור המחשה כחן בצ״ג ח״ג דף ל״ט ע”ד •

אך־לא יבא עד שכב אותה שכבת זרע כי קנן צדקתו

יספר

הבריאות תלוי

דףנ"זרישע״א "

צאוה

ההביל עניני העולם מקרבים

הגחזלה שם ח׳ט שה :
גאה יאעתד ליפול ב״צ :

•חינם כמה צגמל וכעס צריך להשיג גהינס וההפך בהשנת  |1ערן כל״א
ממה שמספרים אחד המק יוכר אס
 .י ^בקל״ג ח״ג דף מ״ח ע׳ב

^וית הבית
בגירה

אל תבטח כבוגד עם היוקן מאוכלי שולחנך בקס״ו :

הולך לג״ע או לגהיצס בקע״ז ק״ו דף ס״ב ע״ג*

בחירה

ישיב על האומר אס הנחיר׳חפשית אץ ברא הוא יתברך עולם

חביאו בג״ע לא (כה נוטל חלקו וחלק חבירו בגהינ׳כנ״ט ובי"ו דף י״ד ע״א •

זכה ניטל חלקו וחלק

מעותד ליאבד אס הדורות יבחרו ברע ותמצא פעולתו לריק'

גורל ייעץ את חולקי נחלת יטילו גורל ולא יקעצמו בדין שיתעקדו להפתד

איך יציל הוא יתברן את הצדיק מיד

ולעבור זר ביניה׳בצ״ד ויגנה חה אשר אין גורל מספיק להשקיטו בק״ו

אין

עמלקיס מאמר רשב״י באס עושים שמרי׳ הוא להושי' בהם זונות

חלילה בי״א ח״ג דף ט ע״ג :

1צר! על ידי עצתו

מבלי' מטע בחירת( בי״ב דף י׳ע א וע״ב :

גזים

מרחצאות

מותחות
מושלם גגו לא בצדקתם ולא משנאתו יקנרך

מריזצאו׳ להתענג כע״א "

גזל

בתוספת לימוד לעצמו כצ״א ומעין זס כקמ״י :

סוחנוכיחסגסעתהלאזימתכבנזשס :
יזהי׳ עלהגזלכי"טח״כדףי״ז ע״ר־ חשת גכביה באו לו

וגנבה

תפזר ב״ע יז״ד דף ל״ו סוף ע׳ח :טוב למשמיע לרכיס להקדים הקדמות
לבח חל הענין על נכין אך לח הקימות יתרות על העיקר בקס״ד ע ר דף

ושדרוה^ קל יעלה עלרותושהססיב אכידתו שאינ׳רה
שליתי הסיכה בקמ״ב ח"גדף נ״ח ע"א * מרכה הונו כגזל למלח לאביונים

נ״ז ס ף ע״כ :

אל תחוש מלדרוש ברכים בשס שלמה בל יהיה איש נבהל

הזא עצמו חסף הזן כי דרום לשוס שמיס

להון פן יאמרו השומעים הלא

חציל שלא תחשב לו לצדקה כיחס גס כל צדקתו לח תנכה ענירת גזלתו

ויקוכלו דבריךבקפ״ד :

בכ״ג * קיצר רב בהית מעיתד ליאכד ואס נגול הוא ונעליו שסי הגזול חח

אות הא

העני נחל אח הב ה זב׳עבירו׳ בידו כקל״ח והב ה מחסרו כנגד מה שגזלו

אין חכמה בלי בינה מספקת להורות בי״זח׳ר דף י"דעג

הוראה

ועוןעצעו חינו נמחק שס * חל תתחי לעלות על שולחן מושלים כי לחמס
לחס גזלות בקמ״א חל יורה הין היתר למיל את חייו כאומרו שהוא היול

הכנר׳
הליל

:

רצ ן עבו יה' יפעל לפי הכנת המקבל בל"ת ח״ב דף כ״ט עי׳ד:
אס יהללך זר קל הבא חתה קחריו ומלאת את דבריו בקע"ה :

גס שלתת צדקה הוא נוטל בקפ״ה :
יכריח שז רקיעי׳שמנו ז״ל חינס ז׳ גלגלי׳של זיכו עבי לכת בי״א:

אס תהלל עשיר בעישרו או חכס בחכמתו או יפה ביזפיז חח ה'

גליות מסרנו כייס הזח יק׳ לתועלתנו בק״י ח״ב דף מג ע" א" אל יקוץ

חתה מהלל שחלק מטובו חך ביראת ה את האיש אתה מהלל

ג^ים

איש ישר על חיוה מד' גליות המצרייאוחנו כי עונוחנו הס העושי

!אין הנוי והממלכה דק כגרזן ביד החוצב בו נקצ"ח ח״ב דף ס״ט ע״א
עעסחלהסתר אזרךגל1קהחחרוןזן'קהטעס

ח"גדףהנ״לע״ר :
יש רש לזה או לוקח מעשיר בהקשה

גמול

לבכי איס

•

כמקום שאין מננסין אל

*

הלוה בל יבזבז לבל ימצא עשיר מה לגב;ת ב י׳ג ח"ב דף י׳ע"ג :

כל י-קוצו מאריכות שס

שיה ק' בר ותובע ש׳ לכן הוא יק' יפגיע זה עס זה

זע ש שסיסיסרעתםאתשניהיחד ועי״כישונו שניה מדרכסהרענקצ״א

קו לקו יבא לעזוב מוסר דברים ולימשך ברשע ולה יכיר רעתו

עד שיבה

זרקה בו ב״ז ח״ב י־ף י״ד ע״א :

בחופן שלא תהיה חחריתה מדינים בקפ"ה ק״ב דף ס״ה ריש ע״ס

הנהגה אין תואנה והתנצלות מועיל כהגדת החמת זמחמרס ז״ל מיתר

לשכות מפני השלזס לא בהתמדה ב״ח ח״ד דף ה' ע״ד זבנ״ז
זנס״ג ח״ב דף ל״ה ע"א" :איזה דרך יתנהג איש עם קשתו שייטב בעיני

ה ויבורך בי ז ח״ז דף ט"ו ע״א

אות דלית
זייסיריו הוראה צדקו בנ"ב ••

הממעט בדיבור ובאכילה אח נפשו הוא

סומר מרע בק״ל *

ע׳ : ,אל תהמר דבר ותחזיר לאחוריך בק"צ :

וחיזר ימלא פיהו חצץ ואס פקח

הוא יחריך להם אחרי נופלס לבל יצטרפו למכור בזול רב ויפרעו לאטם
בקפ"ג :המתנהג על פי התורה מצליח מהמתנהג לפי טבע שכל אנושי

הצלח

קורה ומצות חין כדבור יעל מילי דעלמא אין כשתיקה כק״ז * ישבח שפתי
יהן דופי במי שאין פיו ולבו שוין בקע"! חי״ח דף ס״ב

תתנהג בתחבולות חס לא לדבר

מצוה ולבטל היצה״ר בקביג ח״ב דף כ״ג ע"ג :האץ להעשיר אנשים ריקים

הנאה

ואין לחוס עליו אס הכהו חחרי כן בק׳ג ח”ג דף ה ח ע׳ב * על
דעת בק״ך ח ה דף מה ע״ב *

*•

בחנופה בס״ט ושס ק״ב דף ל״ה ע״ד:

הדובר סרה על רעהו לעצמו הוא מיצר כנ״ר ח״ב דף ל״ג ע״א ♦

דבור

איך יתנהג החכם עס קהלו שלא

יבקש להקיף להם סחורותיו שיה ק'בר

אס ראית  ^'75ד!חג על כובד ישוריו השקיט דאגתו בל יכעוט
באמיר לו כי על ידי כן יהיה צדיק בחמת כקכות הכנעה

מעח הבח הדל ללוח עשה

ויזהיר חת הלוה מלישבע בק״מ :

ואוכל ולא ישלס ויש מוכר

געגוע געגוע חשה את בנה יאבד כל מה שייסרנו אביו כ״ס ח״ג דף ל״ר
ע״ג ובקי״א ח״ב דף מ״ג ע"ג • געגוע הילדו׳ כמאוס בשבט מוסר

דאגה

.

ופסוק כי אס בזחה יתהלל כו'נ"ר ח"י דף ע״ד ע׳ד י•
הלואה יזהיר חת העשיר שילוה לדל ואל יקיץ חס יפסיד ויזהיר אח הדל

כקפ״ו ••
הנהנה מן העילס הזה בלח ברכה מעל בנ״ד :הנאת המסתכל
בכל יו ס בנכסיו ב"נ ח״ב דף ל"ט ע״א :
קל להגצל מחיית רעות מהנצל מחדס נחיריי ננ״ח ׳• חל תמנע

מהציל לקוחיט למות כחמור אס הס זכאיס אולי ה חפץ המיחס טרם
יחטאו ואס הס רשעיס תייסרס רעתם כי אתה עשה את שלך ב' קנ"ה :
המייחס הצלחתו חל בינתו מכעיס את קינו ויהפכנה וההפך
הצלחה

דור מה טעם ג) התחרש דין והלכה בדור אחד ולא במאוחר או כקודם !2יז

במייחם אותה אליו ית ב״ט *•  12תדאג מראות הצלחת רשעים
קין השתדלות שלא
ע״י רשעתם וההפך כצדיקים שס ח״ב דף ז' ע״ג *•

נקל״ז ושש מאמר אנו וחלו דברי 12הי'חיים והלכה זכו׳דף מ״ט ע״ב ■
דין יחן טעה קל אומרו יה דינים מפי חכעיס כענין אליעזר בני חומד

נהיחר מצליח כי הלא קראה חושכ מצליח את עצמו ומצליח לזולתו בג ט

ענין רבה בר נחמני שס ״ יתן טעס למת היוצא מב״ד זכאי ונמצא בו
חובה חין מחיירין אותו וחס בהפך מחזירין כקנ״ה ח״ג דף נ״ד ע״ב אס יש

לך דין ודברים עס רעך למשפט תקרבו בשלוס יחדו ואל תתהפכו לאויבים
למוציאי דנת כי שימעך יקנך לבן בליעל מוציא דבה ולחרף

את שכנגדך

יחמינהבקס"דח״בדףנ״זעב :
דיין

דין שה

.

הדיןשס :

חל תנה צדיק בדיני למען הפחיד נדיבי עס יקבלו עליהם

לא יענש דיין הבלתי כופה על בלתי עושת לפטם משורת

אס בא רשע לפניך לדין ומשתי'האמת לחיסכין לך להסיר

מלבו לא רוגז ולח פיוס רק חקירה בק״ג ח״ב דף מ״א ע״א ־•

לב הדיין אלהבחלדין צועק ואו ,שהדין
כאלו הוא המוכה שס ח״ד

הבא לב״ר ביברים רעים חס לא יצוה

ז

וה שלא בפני זה שבבא השני מרבת לחקרו שחושבו
מ״ב ע״ח :דרך מביא עד שקר לפני הדיין

אל ישמע דיין

ז

לבדאי בק״ה ח׳ו דף

להכיא מליציס יליצו על העד

זהעד מתחיל בשבח משבח המשפט ואמת כמתחם׳ בזת יזהר הדיין לדרוש

וחק!ר בקט״ז חב דף מ״׳ד עב

־.

זכות אז מזל וענין מאמרס ז״ל וצדיק וטוב לי צדיק כן צדיק וכו׳ ומאמר רבה
זרב חסדא תרוויהו חסידי מר מצלי כז' כני מר סמידא לכלכי כו' ומאמר

אין מזל לישראל והכל כידי שמיס ן§אי דכמאדיס וכי' ואס יש לאל יו ארס

חל יפרוש הדיין מלדון לא מחמת

ותכא ללמוד מהם בקנ״ב :

הרהור העוסק כחכמה וכינה נשמר מהרהורי עיירה כי״ו:אס הרהרת
הרהור רע  !2חשיחנו פן תתפקר חך נטלהו כקרב לכך נקנ״ט:
אס על מעשה הרעה יתפוש מושל רשע צדיקים כתוך רשעים
השגחה

לחקור מכטן מי יצא הרשע הוא ית׳ יכשיל פי עושה הרעה
למען התפש

ויצאו מצרה צדיקים כמ״ו *• יתן טעס

יראת עושק דל ומאריכין לו כ״ע ח"ג דף ל״ו ע״ח :

באומרו שמאשר יטיב תעשיר לדיין נותן הדיין מתן כסת
ממצו׳ רבה או פן יתחייב העני ויצטער על ידו כקכ״ו *

לדיין לפתוח פיו לבעל דיןבר״א

דעת

אל יסמוך אדם על דעתי בדין כי״ד זבקצ״ו
דעת הגדול ממנו בס״ה

דרשה

:

וראוי יסמוך על

ג

הדורש כרבים אס דכריו מקירות לכו גס בלב שומעיהם יכנסו

גס שטזכ הצדיקים

נית הצדיק להורו׳ השגחתי ומזה יקיזו אל יזה שאחרכ״פ י•

מה שהוא

מחתו ית׳ בעשה מחליו מבלי יחשוב אנוש עליו כקי״כ אס ראית מקלל אביו

ואמו ומאריך ימים אל תתמה כי לרעה גדולה מהאפשרית פה שמור
בגהינס בקכ"ג

:

ידון קל וחומר מהנפש אל השגחה וידיעה אלהית
בקכ״דדף מ״הע"ד

ועתה ימנע

:

לכל יחוש אנוש אס

זעו נש הרשעים לעתיד לח ימיש הוא יתברך מהראות מפלח רשע וקימת

עקשלת :זעקות הבעל דין ולא פן יתחייב עשיר ויקפוץ ידו מלהטיב לו

באי זה צד מותר

להרויח כי ח!לי עישיס בחיסור

אל תתחבר לתם ללמוד דרך סחורוקס

אל ישית

עמו כי יש מכה ופוצע וצועק

להכותו יענש הדיין על מה שיוסיף אחרי כן שס ח״ה

ובנ״ד ח״ב דף מ ע״א.

ובאורך יותר אס תלויה בחכמה או חריציה או

לימלט מגזרת מזלו כקל"ג :חס תראה אנשי רע מצליחים כמשאס וכמהנס

דיין שמחייב חת הזכחי ונותן את שכנגדו ב עבירות בידו כצ״ט
ח״בדף מ ע׳ג המגיה משפט קנה בדמים שהוציא להתחכם מות

לעצמו ב״ק ♦

ח"ה דף כ״ז ע״ג י•

אין ההצלחה תלויה במזל ולח כחריצות והשכלה ני״ז

:

אות דן
זהירות

יזהר אדס תמיד לרחו׳ אח הנולד ולחתן כל רע המתרגש
טרס יבא אס לא לבלתי יחכטל מהתורה בכ״ו ח״ג דף ל״ג ע״ר:

זיווג

מעלת המוצא כת זיגו טרם יקדענה אחר כק״ז ח״ב דף מ״ב ע״ג:

זכות

ענין כאן כזווג ראשון כאן בזווג שגי כר״ב :
ע״י זכות עסק תורה אדם זוכה לישיבת זוגו בי״ז ח״ז דף ט״ז

למו ואס מן השפה ולחוץ נס לחזן לב יגיעו ב״ע

ע״א י• בזכות חורה יחינט ג עולמית כי״א :זכית תורה תביאך

מה בין

לירי מצות^זחטך חל מה שהוא חפץ ה' ברבר שתהיה נגיך איזה דרך בחר

הדורש לרבים ד״ת לדירש חכמת חצונית כי״ז ח״ה ׳־ף ט״ו ע״ח :ענין האש

תראה ינגדו אל פעולת המצוה

ויערבו

זבל״א ובל״ב ח״ דף כ״ט ע׳א ובע״ב ח״בדף ל״ז ע״ב וכקע״ז *
סהיתה מלהטת סביכות בן עז ת י

כשהיה דורש וחמר הייתי חורז מתורה

לו יה וחשי׳ למישור כל המעקשיס אשר

ב״ח חיג דף ה׳ ע"ד :גס שברא מזכה אכא אל יעעה איש עיקר יק לזכות

לנביאים וכו ,והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני בכ"ו ח״ז דף כ"ד ע״ב:
ויכוח איזה טוב לחכס ידרוש וישמיע תורה ומוסר לרגיש או יוציא כל ן מכן

ע"י עצמו בעח :

וחזות

עניינן בי״ט ן

הברה

מפתחות

אות חית
אל תתחבר לרשע פן

חברה

ימיו וילך בלי חמדה לכן טוב לגבר שבהקעוררו לשוב

תלכד במצודתו ואל תבטח שמא רעתו

תנצל כצבי מיד ב״ו :כל לימוד סכמה ומוסר לא יכשירוך אס שרץ
יזנית רשע בידך בט״ז :טוב יהי ביתך ריקן מהעשיר בחברי רשע בע״ג *

חרוש

חל יעיב איש אל

אשר לא

חוסר

קבלו מרבו

חטא

יאריך ירחיב חיכה ימתיק היצת״ר בפיו רעה לתחי

בהדרגות רכות ממשיכות לבי כמבקש טונה ובכלל דברי פת

יאמר כי

השטן פורע לאלתר אך הקב״ה לעת ב ושע״יהיצת׳ריהיה דעהומעזרבת
עס הבריות וישמח נהם בכג •

נשי׳ בקנ״ו :

טעם למה לח יפצירהיצת״ט עם החד
חל ימעט בעיניך עזרהיצה״ע

איך יהגה חומר האדס ונס הוא טרח בתורה עס הנפש וגס שובל

לזכות כיצה״ר ח״ח י ף כ"ו ע״ג זע״ד *

פת הייסורין ב״י :

על היצת"ר כי בבואך .יטהר תנבירנו ויוכל בקצ״ח ח״ז דף ע ע״ב י דרך

מועצות ויתלונן על המתפתה מסעעתין משוללי סוב רק ע־׳יכוח כוזב "

גדולה חזקה שהמוחוק ברשע גס כי תראה בו הוראת חסידות
אל תבטח בו עד יתמיד ויוחזק בכשרות ב״ו :
איך יצדק מאמי אליהזא אס חטאת מה תפעל בו עסמאמר

חזקה

אל ירפה מפני כל
אה האדם

בי״ט •

לבו לחדש בתורה דבר היתר מרוח מבינתו

פן יקרנו כשלמה בריבוי

עו

ספר הזוהר שהחוטא פוגס למעלת

בכ ח ח״ט * יש כובש חת יצרו זים חת יצרו ואבריו בצ״ג ח כ דף צ״ט שילתי

ע״ג י

מיצרו כענין לישכע כנזעז ומחמר נבר חכם בעזו זה בועז בקנ״ג •

חלילה וכמאמ הכתיב צור

הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו שם ח״ב דף נ״ג ע״ג ׳

ילדך קשי וגס כמו זר נחשב יתיש יתוש נצור ילדו בכ״ט ח״ ב דף כ״ו ע״ב
החוטא להנאת

נופו גס טובו הגופני

חימה

כל

בתחבולות גורם

מלחמות ואס לנגד יצרו גורס תשיעה שם ־ עם שחכמת התורה חסכון לך

דף הלל ע״ג :

נגד יצרך להיות בטוח צריך גס התמדת מעשי' טובים שם ח״ג שם להכניע

ח חדף מ׳דע״א :

יגנה מדת תחימת נקי״א

חכמה

יחסיר שסח״ת

יותר שיהיה האדם חכם בהורת ונבין צריך ורוו ותחבולות לישמר

אין החכמת שירה במסכל ערכת ב”ד :חיך רשת חכמה חצונית

יצרך אל תאכילהו רק לחם ומים כי המותרו' מקניס גחוה בקס ח :ועכין

כל העוסקים בה לצודס למדחפות וחיך ה מדות

משכהו לבית המדרש שם ־ טעם נגד היצה״ר שהוא פורע לח לתר בקע״ו

בעיני חלהיס רק רע ועד היכן ירה

דרך פתוי היצה׳ר לסמו' לבב אנוש ומיעצן'

פרושה על

בדעית המטפלים בת ואין גס ח' טוב

הויה לתחביר אח המחזיקי'

בת ושסופו להיות תוהה על עת רעה שנכנס

בת בי״ז ח״ג דף י״נ ע'כ :

ואל ישיאך לבך לבח אליה לרוות צמאון רוחי

ח״ב דף סח שילהי ע״ג :

להכיר רעתו ולימלט ממנו שס ח״ה דף ס"ב ע״א * אין בכל מין יסזרין
מרכס היצ״הר כעיני שם ח"ט דף הנ? ע״ג ע״ד אין יצהיר לעתיד לבא
ב״יח ח"גדףט ■

שכלך בחדודיה אחר מלאת כרסך מן הנמרח כי יותר הרזוך תורת ה׳ שש :
ונס שע״י עסקך בה תאבד טובה הרכה

שהיית משיג בחורה לו עסקת

יראה

מאמר ריב"! י"ר שיהא מורא שמיס עליכם כמורא ב" ב״ט ח״ב

בת שם ? וכמקום שהעוסק בתורה מוליד שרפי קיש העזס בורה מוליד

דף  '1ע״ג מי שיש בו ירחת שמיס גס חחר שבא חטא לידו יוכל לשוב
מעשיהן בכ״ו ־ אשר נגד עיניו תמיד שמלח כל הארץ כבודו לא יחטא

ויבטל ה טענות המביאות

לעולם שס :נס שהעושר גורס יראה ודאגת אס ים אתה יראת שמיס יהיה

התורה אם תקרב חלית טפח

קקרנך טפחיים גס קירבת הורת הוא ריתוק זתולדותיה ידפקוךהק־

בטוח גס מדחנת הבאת מהממזן בקי"ג * הפרש שבין יראת שמיס ליראת
ראוי לירח גס ממדה רחמים כי נורא הוא שם * עם
מלך ב"ו בקנ״ט *

חכמה זרת קו לקו תנתקך מפנות

האומרים ב רשויות אל תתחכם חפי׳ להחוירם בהשיבה כי רעתם רבה

הנכשל בחכמת

ושיחת דבריך שם ח״ב דף נ״ד ע״ד הירא את ת׳ מולך בג' עולמות ומאמרם

קטיגורי׳ שישרישוהו מחרץ חיים שם ח״ג :וישוב חח כ להזהיר שחף לחיבת

חידוד אל יטפל בה שם ות״ה דף י״ד ע׳ד :
לעסוק בחצונית שם ח״י דף ט' ע״ג "

תולדות התורה שם חי״א שם ע״ר •

תורת ה אל סברות אשר שנא בכ״ג חב דף י׳ט ע״ת:
ורה קשת ליתקן גס כי חנס יהיה בכ״ר "

לשוב אל ה

בנקלה אחר

ו״ל כל מי שהוא ירא את ה סיפו ליעשזת מלך בקנ״ט ח״ג דף כ״ה ע״א

אל יבטח אדם על עצמו יוכל

ישראל

אשר הוטמא בחכמת טעות וגם בהחילו בת

•

כל ים׳ בחזקת כשרים וחף כשממאן לעשות הדין ויכוהו עד

הל יבטח בשכלו שלא תוכל לטמחו כי היות חריפי' הן הס הנופלים ראשוני

יאמר רוצה חני לא יקרא חנום כי זה שאותר עתה הוא רצונו
באמת ועד כה״ לא הוכה רק יצרו הרע כמאמר הרמב״ם פ״ב דגרושין

גדולת חכמה ומדע כי בס יבטל חמת מלך בפ"ט וכקס״ת ח״ג דף נ״ח ע״א

בקי״ו וכקע"א ח״ב דף ס ע"א * אל יתלונן איש ים על דוחקו בעת״ו כי

הזהר מליפן׳ לפני צר בכטחין שתנצל בחכמתך שם בפ״ט ח״ג דף ל״ח ע״ד

אכיתינו חלקו העי למות ולא הניחו לבי רק העה״ב בקמ״א *

גדולה חכמה שהיא בעצמותו מעושר שטובו בהוצאתו בק״ה ח״ג דף מיא

שנלמוד מטלטולי האבות לבל נקזץביסורין ולא בטובות לאומים כי עוד

שם ־ איזהו חכם הרואה את הנולד ונזהר בל״ב ח״ב

ע״ד י

דף לח עב ובס״ו

ויכוח חכמה ועושר איזה טוב משניהם אס ?עושר על תתו צדקה

חזון למועד בקע'ח ח״ב דף ס"ג ע״ב :

לרוב ומכריע כי גדולת חכמה בקכ"ט :
חן

אס לא מצאת חן לפני שר

יתומים

תשוב להפציר עד עבור ומן כקס"ה

:

שם • המענה יתום מדת הדין תהפך לו לדין שם ז

ו' ע״ב ־ יתן דופי בחסיד שוטה שיניח אשת טיכעת בנתר
לבלתי נגוע בת והולך רכיל לדבר אמת בקט"! יזבכ״ו :

אות הכף
כבוד

אות טית
טוב*

יש מאבד עצמו מפני הכבוד ואולת היא לו כין כחיי העת״ז כין
בבא במו :מלך אז דיין מפני הכבוד לא ישיב ממאמרו אס טעה

מרובה מדה טובת וכו׳ וההפך במדת בשר ודסבע״ג
למה צריך טל להקיז ת המתיש ני״א ח"ג דף ט' ע״ד :

ובלט •

בדין בפח :ישיבח הפורש מריב מפני הכביד ולאהפורם ממוראת מלכות
בקי״ז :וענין הוי מתפלל בשלומה של מלכות שס ־• השובת מריב אחר שהוא

אות יוד

בז יקרא מכובד שם ח״ב דף מ*ד ע״ד:

יין יתן דופי בשתות יין ומונה ו'מדות למתחרים על היין כקלב ג
מרע״ה שלט בד'יסודות בקלו •
יסודות
יסורין

חומר ענוי יתומי'ופשוק אס ענה תענה אותו בקמ״ד• יתומי'

שמטרו דין על מענה אותם לא נאמד עליהם הוא נענש תחל?

השונה בחסידות יהיה כמשמרת לבל ישגה מהצדק ב״ח ח״ו דף

הסירות

עצת טובה

איזה מסוגי הרשעים יוכן יותר לשוב ע״י ייסורין לו *

לרמותו הוא מבקש בקע' חי"ח דף ס'ב ע"ד :המתנהג בגאות יכבזד וכל
וכקי״ו

עשות מלאכתו רק ע״י ריקיס יורש והעישה ע״י עצמו יעשיר וביותר אס

ח״ב דף מ״ד ע״ג • דרך התנהגו ית' עם עמו בהדרגות הייסורין

בהעזתם ב"ו ח״ב דף ד ע״ד י המייחס ייסוריו למקרה כל יסירין אחרי כן

מייחס הצלחתו אליו ית בקפ׳ג :

כוונה

"היו על עון זה ועונות ראשונים קיימים שם־* למה יתייסר הצדיק יסורין
טעס לייסורי הצדיקים

מתוקן ב״ר:

קס יבק רשע לפניך ככזביס לחפות ולהחזיק רשעו אל הודה לן

כזב

בכ״ט ח"ר דף כ"ז ע״ג חל יקיץ סובל יסורי אהבה בל"ב ח״ד דף כ״ח* אוהב

יסורין יחכה מלה * מעלת הדת ר״ש בר שמעון האומר בואו אחי ושאצ״ל

שלח יהיה לבוז בחשרק לחם כי אס גם יכובד בפרנסתו בלח ח״ב דף ל״ר
ע״ב* אס יפתך יצרך לקוץ בייסורין וכור ייסורי האבוס

והטוב העתיד

אין צחות לשון המתפלל נותן חן בעיני קונו אלא כוונת לבו בנ״ו

ח״ב דף ל״ד ע"א :ממת שנעשס לשוס שמיס לא יצא דבר בלתי

בל אהבת קם הס בלי עזן וגדר יתרונו על מקבל ימרין שאינן של אהבה

ומחמר קל וחותר משן ועין ב״ט לד דף ח' ע״ד *

אין הצטרך מהמלך העדר כבוד

כהצטרך מזולתו נקס"ג ח״ג דף נ"ו ע״ד " המכבד את חבירו יותר ממנהגו

 ,לבל יחרפך כי אח עצמו יצר בנ״ה ■

אס יבא איש ושקרים בפין

ותבוז מלכזיבז דחה אותו בקע״ה נ יש מחוסרי השכלה ממציאי כזבים ואס
יורגש כדי לתקן כזב ח יוסיף עיד אילת שקרים הין מספר בנ"ז :

כסיל

בשכרם נקע״ה ח״בדף ס"ג ע״ב ׳ יסוריןמצילים מגהינס ב״פ ח״ג דף ל״ז

איש כסיל חסי־ חכמת ומדות וכשרון יתגאה על בעלי חכמט ולא

יחשיבס ולא ימצא השלם

מנוח ודרך להכשירו אס יוכיחני יענם

ע"ד מה ישיב צדיק חל לבו לבל יקוץ ביסורין בקי״ט ח״ג דף מה ע"ח

•

עזות אס יכבדנו יתגאה יותר אס יכנו בשבט יתפקר ועשה רעה או יתפס

הין יסזרין מכניעין נשוב עד ה נעוני ב קע"ז ח״ט דף ס”ב שילהי ע״ג

:

כעיכיו אס יתנהו ככלל נרי ביתו

יותר ואס יענהו על פי דרכו ישות לו

הילהר מראה עצמו כדבק מאח ולהשמיד בלבבו ועכ״ז קשת לשוב

משרתיו עושי רצונו ישקהו מי רוש כשליחותיו ואין תקנה עד יערה עליו

מי שהיחל לשמוע לי בי״ו זבכ״ג ח״א דף י״ט ע״ד איך היצה"ריורד ומשטין

רוח כשרון ממרוס בקע״א ו כבא הכסיל להרע לך ככדהו מיד ויכום וישיב

אשר בס מבא אל

ידו שם :
בא לכלל כעס בא לכלל טעית כל"ו :יגנה נוח לכעוס ונוח לרצות

יצהר

עולה ימקטרג שם •

איך יתנהג איש במאכל ומשגל

היצה״ר לימשך אחריו שם בי" :עד היכן כח היצ״הר לאבד את האדם שס'
חל

אשר לא יצילנו מגהינס או

וקשה לכעוס וקשהלרצית בקל"ט :יגדור גדר המגלה כעסו מיד

אין לך איש ישראל שלא קעזררנו נפשו

למגלה אחר שעה או אחר יוס אי המחפה מפני הככודכמ׳ח ח״ב דף ל״כ

יקזס יצרו ליעץ להדיחו עד ימלאו

ע״ב :כעסוית לנז הוא רחמים בק״י חג דף מ"ג ע ׳ב :יגנה הכעס

ימשך איש אחר יצרו ביטחו בבן כשר

בעשרו
לפרקים

שיפרה

כציקה שם י'

כעס

לשוב עד ה אלא שלעומתו

גקי״א

טפתחות
בקי״א ח״ט דף מ״ד ע*־♦ ד

בפר

שאין אמזיס פקס״א *

שמבלי התמיד בה יתפרנס יבקש לו שס ח״ב דף נ״ה ע״ב :
המלחך הנעשה ע״י המצות יעטיר ויענג את עושה הפך
מלאך

ייייה משיב רעה תחת טונה גרוע מנעל חי ננ״ח $

אות הלמד
לב

גס שלינא זעינא ס־סירי דענירה יותר צריך לשמור הלג מהעי!
בי״ז חנ דף י״ג ע׳ג וע״ר ונק״נ ־• כלג תלויים חיי טף ונפש שס:

הרעות הנמשכות מהלנ קשים מהנמשכיס מהעין ני״ט ח״ג דף י"! סוף
יגנה מי שאין פיו ולנו ©וים בפ״ח ובקע"! חי״ג דף ס״ג ע״א ג

ע״ד :

מי שפיו ולנו סוים דבריו מתקבלים בפ״א ח״ב דף ל״ז ע״ד :

המדבר

מוזהר לב במתק לשין יהיו הכל עבדיו בקל״ה ח״ב דף מח ע״ד •

סלבו מר לן לא יחס לו כי ישירו

לפניו לדזץ

מי

דאבה ואס יתעצמו בשירי

ומרה עד ישחה לח מלבו ואדרבה נמס בקרנו בקסח :

לולב

מאמר ר ז״ל שלשה המה נפלאו ממני פסח מצה ומרור וד לא
ידעתים ד מינים שבלולב באור נפלא בקצ״ח ח״י דף ע ע״ד :

לזוח

יזהר אדם מלבח לידי לזות שפתים ני ז חב דף י״ב ע״ג

למוד

נפש הלןמד חורה הדמה למוצחתחכידה שם ח"א :

תנאים להצליח בלמוד בכ“ו :

:

יערוך ג

גס אס למדוך תורה בשכר אל

תלמד לזולת רק בחנם וע׳י כן יהיו תלמידיך ככולדיס לך ותשמח נהם נגן
עדן כאב עם בניו מש״כ בלמדך בשכר שנחינתס אתך כקונה ומוכר

נקמ״ט :

אס ראית רב שהלכותיו מכוונות נהשילמדך בשכר אל תניחהו

בעד עי שאין הלכותיו מכוונות ומלמדך בחנם שס " מי שחינו מחור תלמודו
ורב שאיני מחור עם תלמידיו יתרגשו

למו שגיאות רכות לומר על טמא

טהור זכו' נקס״ח ח״ד דף נ״ה ע"ר זח״ה :

הקטיגור הנעשה בעבירה שהוא המייסר! ננ״ט זנ״ה :
השתלשלות שדרת מלכו'בית דוד עד סוף הדורות בכה חי״ב

סלך

דףכ״נע״ד

מחא וכו׳ חיך יניח הוא
ח״ב דף נ״ו ע״ג *•

אות המם

נענין צדקה ונמשפט נקכ׳ה:
איש צדיק הוא

אלא על פי מה שהוא נדון נב״ד העליק שס ונקס״נ ח״ב דף נ״י לב :

זח ׳ד שם ע״ג :היות רשע לפני עלך גורס הסחר האמת לשפיט צדק ש©
בח״ב וחג :

עד איום !משטמה בקפ״ב־־
בהיותך

טרה התראה למושל לדין התפלל

רצוי לפניו ית ירצך המושל נקצ״ה *•

לקזנךכי

גס שהמכס נעת שאין

מכנסין לא יפ;ר המלך נעת שאין מקבליה משפט אז יפוץ משפטו להניא©

במסורת הברית בקפ״ח ת״א :

מלך ירא את ה' אינן לוקח לו קלון כ!

תייסרני אמו ב״ר :

אס מנהיג הדור ירחה שלא יקבלו מנעו אל ימסור דין וילסיט
לאביה שבשמים ינקס מהם וגס לא יפרוש מלהנהיג וחל יחוע

בדעות יש ידע מת לענות .זים צריך מיתון ויש

לשון ג מדית

שאחר המיתון יענה מה שמנגדו ומיעץ את הב' בל ימהר לענות
ולא את הא׳ כי איני צריך ולא את הג׳ כי לא יסכוןבל״ב :

ומעין זה

להמציא מוסריס מדעתו שלא מחזך התורה

מיסד

ואין בכלל זה

טונה לעצמו שידע לבחור כי אס לה' שם בפיו מענה לשון בפ״ד ••

מצוה

יחן טעם נל נחמה מראו׳
נכ״א ח"כ דף י"ט ע״א *

אל המצוה הנעשית נהנכ״ב

ג

רשע חוטף מצות ועושה פקאוס
כל מלאכה שיעשה איש לא ינוין רק

אל תמנע מעשית מצוה מפני לוצצי©

האומרים מאין ולאין נסה פלוני כאלה כי אס המלגלג יראך מפמיד הלא

יתומיםבקמ׳ד :

אל תמנע מלהוכיח מסעם האומרים שמה שגלוי לפניו יחבר
שעתידים לעשות כושר או הפכו יעשו אס תוכיח ואס תחדל

זגס לא שהוכחתס ולא שמעו עד כה בי״ז חי״ב דף ט״ז ע״א ג

יתנכל

המוכיח בהוכיחו את הרשע לחמר לו צדיק אתה ומהתליס דוברי רע לכן
התויק בכשרון למען יבושו שעל ידי כן ישמע ויעשה טוב בק״ס :אס הראוי
להוכיח יותר ממךמתעצל מהזכיח הכנס אתה במקומו בקע״ו ק״ד דף ס״ב

אס מחית בעושה רשעה ויבזך השכס והערב עליו והוא יתברך

מקוראן המוסר בספר התורה בקצ״ב ח״ב דף ס״ו ע״ב וח״ד שם ":ויננת

יתחרט זילכט כל"א :

נאה דורעס כרכים ויגדור גדר כל חחד ממדות אלז שס

מצית טרם הסיד העכירות כקי״ז ח״ג דף מ״ד ע״ד :

נכחרזת

אל יתעצל כזקנה

••

עה״וזיאכד הכלני"©

יככ״ט  :מצוה קלה כגדר אל החמורה כקס״אח״ו דף נ״ו ע״א ;
החסידות בי״ו ח״ד דף י״ב ע״ד:

יגנה המגנה חפץ חבירז לשיעכרהו לו בזול ומה נס המשבח

סקח

עצמו על זה נק״כ ח״ד דף מ״ה ע״ד *

לא יקבל הוכחת התורה לשוב עד ה בקצ״ו ח״ב

אס המזל משפיל או מרומם ואס בני חיי ומזוני תלויים במזל איך
יצדק פה שכר ועונש ב י״א ח״ג דף ט׳ ע״ג ובקל״ג * היות בני חיי

פן ישתקע כענייני

יגנה מושה

עי שסיגל מצית

•צוע המצוע נבחר נטזב המדות אך בתורה ומצות טוכ ללכת אתר קצה

מרמה

דףס״וע״ג *

ד׳ מדיס כדעות ים פירש מהמצות לכל ילעיגו לו

ויש עושה חזתס כיע לכין קונו ויש כפני הזולת ורומו להס יעשו כמוהו ויש

יפילהו חלל לפניך שם ׳• יוסר יתפעל איש מדברי נביא או מוכיח פה אל פה

יגנהניותר

המרמים אס הזולת ענלי ייטבלמז ני״ט ח״ב דף

המרמה רצויה נהיזתה לעשות מצזה ננ״ג ז

י״זעגוע״ד נ

טזנ לדעת המרמות לישמר אך לא לפעול אותם נס״ג :יש עושה מרמה
לאהנת רמאות ויש להנאת ממון וזה קשה לישמר ממנו מפני שהוא מסתיר

ומזוני סלשקן יחד לאיש א ,מתת ה הוא בצ״ג ג

#תאה

לא ישליט ה מלך רע להמי׳ הבלתי חייניס לפניו ית רק

:

דין המוסר דין על חבירז נענש תחלה במג :

סזל

ה יאיר לו וגס לתיקון

הכלל חין איש יוצא וכאיאי חייג

א ,מהנה וינצל ורואה שאס היה עונה המענה האחר היה מומת אל יחזיק

" 3ן :

הסומ' שעל העדר נביא

אל יירא מלן מהכשל נדין מרומה כי א©

בק״א אס להציל נפשו לפני מלך וצרים יחשוב איש מחשבות הפכיות ויענה

עוני או קלון לא הניחו מדת מוסר ננ״ח  :חיך סייסרס רעתם
לנושאים ונותנים בשקרים ורמאות נקנ״ח :

ע״א :

הוי מתפלל בשלומה של מלכות

שחלמלח מורסה כ '1נקי״ז ׳• קל יתהלל מלך או דיין שלא פגה כדיט אל
פנייה זולת האמת נמה שמא אמת בקי״ט * צריך המלך להתנהג בחסד

מענה

ני״ד  :יותר ראוי יטה אדם ^זנן חל דברי קישי של מוסר מאל דברי פיוס

־

:

אחדים לפני מלך אשר

מלך שמחל על כבודו אין

אל המלעיגיס כי ה׳ יקום נקמתו נקצ״ח :

רמווי׳בתורה וכל חחד מהם לפי מדרגתו יעשה רושם בלב שומעו נ״א

מוכיח

דברי! מהשני שס

כבודו מחול בק״י ח״ד דף מ״ג ע״ב :

מנהיג

יש מוסרים מיוסדים על פי שכל אנושי למעלה מהם הנאמרים
ברוח הקדש למעלה מהם אשר זולת היותם ברוח הקדש נס הס

אל ישען איש כרוח מבינתו

אס ב' אנשים ידברו דברים

יושר לבו אמריו יעיבו

יותר קרובה המות ע״י לש ן מהחיים שם ח'ח :

מוסר

 :חל

חלוייס בבחירתו כי לא

ית הבלתי נני תמותה

בלמוד בעת שמככסיס פור

ונעשות משפט נעת שאין מקבלים אז תחרץ יותר בקפ״ח :

תתמה נראות פלך דלמאן דהוא צבא הוא׳

יעשה מלך למטה רק חפץ ה' בנדון נב״ד של מעלה בפ״ח ובקכ״ה ובקס״ב

ילמוד ענין מוח וחיים ביד לשין מאניגיל בק׳ז ח״ג דף מ״ב ע״ג :

לעוון

הרוצה לעסוק בתורה ושלא ליהנות כמ״ו מלאכה

עונש אשר בידו למחוק ואינו מוחה וכן כל איש ישראל שערבים
זה לזה יעכב ביד הבא לעשות רע ואס הניחו לעשות יתאמץ

להשיבו ולחקן פן ילקה עליו ני״ח י ראובן חומס ושמעון שלא מיחה נענש

יזתרנצ״כ :

יש דרך עושה רשעה לבא כמרמה כתשנחיס מדות סט;נ

ומשפט שיחזיקו ככשרון ויכטחו כס לכן צריך לחקור לגלות רעתם כקט״ו

ק״כ דף מ״ד סוףע״כ ?

א© ימכור פירות ראוכן לשמעון כמשקל חסר

תחלה ב״ס • גדול זכות המתעסק למחות ביד רשעים מהמתעסק תמיד

ושמעין כמעות חסרים גם סכמצא שאין להס אונאה תוענה עשו שניהם

להוסיף מצות לעצמו בע״ג ח״ב דף ל״ז ע״ר* גדול עונש הבלתי מוחה באיש

נקי״ט ח״ב דף מ״ה ריש ע״א

אס הרגשת במי שהיחל לרמוחך ואמר

מבאשה בקכ״א ח״ב דף מ״ה ע״ג:
מחילה גדול חסד מלך מלכי המ שמן^ עון מש כ מלך נ״ז בק״י ח״ג דף

הלא משחק חני אל תבטח בז עוד נקע״ג ח״ב דף ס עג :

מרחה
״

יחןטעס' אל הראותו יחברך מחן שכד צדיקים בשעתמיתתם
וע׳ג ונק "ג ח״ב ♦

עושר שהוא מתן ה׳ נשמר מאתו יק* מש״כ נמעת מלך בל״ג :
ס״ד ע״ד

ג

אות הגון
גבון

מון רואה את הנולד חכם הקבל ונשמר אויל לא יחוש זיפול נל״ב

תג דף כ״ח ע״ב :

זיבאר

מאמר ב״ר שעל ידי כן נפשם שבע יכם ישני׳ בקע״ז ח״ב דף ס״ח סוף ע״ב

:

יחןדופי בנותן כל מתטת ומעשחת לאיש ח׳ בר^עגח״נדף

מלמד המלמד
מחשבה מחשבה טונה הקב״ה מצרפה למעשה בי״ו •
תלמידי ,יותר יתייחס מסיג אס עצמו מאס תלמידיו בי״ז ח״ו דף ט״ו ע״א
למה נקנסה מיחה^על אדם הא׳ באופן שלקו כל יוצאי ירכו ולא
לקהביסירין בעה״ז ויחיה ולא ימות בכ״ח ח דדףכ"וע״א *

הרמאי חושב

סמרמה את חבירו ומרמה זלוכד את עצמו בפ״א ובקפ״ט

מהנה

מ"גע״ב:

:

נפש

* 9בין בעלי נפש ורוח למי שזכה נס לנשמה בכ״ח ח״ה דף כ״ו
ע״ב ג כל נפס ישראל מחאוה להטיב אלח שעצלותו מונעה טובו

גדולה מכת פיט מיד כשר ממכת חרג מיד רשע וגדולה עקיצת

בנידח״נדףל״גע״אוע״ב :אלתאכלרקלקיז׳הנפשנךב״ס  :מעלת

אוהב ממדקרות תרב שונא בקס״ו ••
מלאכה הרוצה לפרוש מקנאה ושנאה ותחרות וגול ורכילות ולשון הרע

הזוב לנשמת אצילות בר״ב חי״א :הגשמה אוהבת גם חק שונאה והחומר

סכה

וחנופה ונקימה ונטירה ודומיהם יבקש מלאכה בשדות ןמ?זס

ישנא גס את אוהבו שם :מה שהנשמה מסייעת לזכות את האדם סס חי״ב
הועלת הנהס נבואה אל העולם תזה ססחי״ג ז

נקימה

מפתחות
אסחבי־ך היצר לך אל תתנקם בידך ולא תמסור עליו דין

נקימה

ונס לח תקוה מתתו ית יצר לו עליך רקשיושיעך מאתר יציק
לך אולי האלהיס מצא את עונךואס הוא פושעיפקדהוה׳ואסיאחרחנ
תקיץ כי לא תדע מחשבות ה׳ בקע ד :

מעלם הסבלנות בל״וח״ב דף ע״אע״ב ג ב׳ דברים קשים
לסבול אחד חרף אישאויל חת איש חכם ב׳ קנאה וקשה מן

בקי״ח :

יבאר תנאים הצריפי' לממתיקי סוד לבל יתגלה בקכ"ב:

ה;הר מעבירה קלה פן תביאך חל החמורה בלה :טעם למה

עבירה

לח יסלק יוא יתברך

המתחיל

טרם תגרור לו

בעבירות

ערות

באוהבן שאינו מוציא שקר מפיו אל תעירעל

עולם

עישי עיקר ממניני העולם הוה

לדל דבר

ישיב

יף

חןהשמיס להתמעט

בהתחיל העושר

חין תחבולת

ויכוח העני עם קונו יתברך למה יחן לו יסורי

עוני שיתעתד

לעשוק ולגזול ולח יתן יסירין זולל בקע* ח״ט

סיף ע״ג •

מיעז ;יך יתנהג עשיר בעשרו למען יוכל לכלכל ביתו אם

דף ס״ב

אל יתאנה דל חוטא שהעדרו מחטיאו שאדרבה אס היה

ימך בקע״ח *

חל תיגע להעשיר את בניך כי אם

עשיר היה מתפקר יותר בקע״ט ז

כשרים יהיו ה ירחמם זחס לאו תעמול לאויבי ה שס *

איך מוכיח העני

אה העשיר ונותן לו מופת איך לח חכמתו העשירתו

לדלים אליהם הוא מטיב ני בראותו יתברך
הקצוות קשים כקנ״ז *

ושאם ימנע מלתת

שפורס אין להם אז מידו יתן

גדול כסיון העושר מהעוני עס ששתי

נשמת אדם תבחר לז ע :ני לזכותו נר״ב חי״ג

ז

עושק זזת הדל לתרבית אח עצמו יהי להפך שיחסרו ממנן וירכז
לדל מן השמים כקל״ו ח״ג דף מ"ח ע״ד ז

הברא העולם על ירי התורה סבת קיומו כלח • אלמלא השוטים

נבנות להם בתיס וכיוצא לא

בקל" לב

פתיות היגע להעשיר שיגע להניח לזול! ובמה שאינו
הנ״ל ע״ר "
הלח ממון חסר שם ח״ג דף
יכול לעכבו כי יעשה לו כנפיס בקמ״ב י

עושק

פיוכקס׳ז ז

ולא

ממנו

למו ומתעשיר יחסיר כקלא •

אחרות בלו ח״כ דף ל׳ ריש ע״ג נ

נס אס אס ידעת

טוב

לדל

שרצה

לקבל

מועלת לבל יכלת שס ־

הרחשונה בקעיו ג
חגלה סד רק למי שקבל חסד ממך וטוב מזה גס אם הסתיר ממנו

□וי

לו העשיר לפי עישרו אולרן היא לו כי תעשיר חושב שהכל חייכין לו ושלב

נ׳סוףע״ד *

אות סמך
סבלנות

עז

מונע בר ישבעו הכל זהות לא יראנו במ ד ★

עונש

עונות עצמם

עובד את ת'

היה העולם מהקיים לכן בשפת יתר שלהס באומרם לתלמידי חכמים

נותנים עונש לעישס

הלח אלו מקיימים העולם ולא התם שאינכם מטפלים בישובו חל תנער בם

מיראת עונש מדרגתו שפלה כ פ ח״ב דף ל* ע״ג
פמיםמעלת העובד את ה בתורה ומצות לשמו על עובד ע*ח

והניחם בשטותס כי צורך עולם הס כס״א :טובות עולם הזה הס עריבות
עוכר ואולת היא הרדיפה אחריהם

חך אס יבואו

וההפך בוכיות בנ״ט ־•

1

עבודת

לקבל פרס כי מת שייטב לו פת ינכו משכרו בעולם הבא לט :

לך אל הגעל בס אך

עונד את ת תמיד גס שלא יערב לעתו עס הבריות כלל יאהב לכל שס

•

כמשפט כי המותר מאבד ההכרחי ועור שעושה עיקר הרשות שאינו שלו
אוי לו למי שהושרש בהבלי העולם כי אין ייסורין הספיקין
נקס״ו :

אס דרך רחב לפניך כעבודת שמיס חל תחוש חל נתיבות צרים המסתעפי?

להביאו למוטב בקע״ו ח״ז דף ס״ב ע״ג א אין עניני העולם על פי הטבע

כי ה' יהיה ככסלך שס '

לפי האמת זהמתנהג על פי התורה

ולא יחוש אל כגולים טבעיים יצלח

יותר מהמתנהג על פי הטבע בקפ״ו

איך על ידי המשכן נתקיים

א

גם הרשעים לא

ענוד׳

עסק

עסק תירה ומצות הן הס שרפי קדש המצילין ומהדרין ומטיכין
"
את האדם כעולם הזה וכבא וכלי ניכוי שכר כ*ה דף ג' ע״ח

כעמלו ככ״ח ח*ז דף כ״ו ע״ג ג

בעשרו כי איוו מצוה הצילתוככ״ט ח״ר דף לו ריש ע״ג ז אין הממון
עושר רק מה שיהיה חש!כ בו וחין החסרון עוני רק מה שהוא נכנע בעיני
לעשיר דחנות רנות ולרש אחת
עצמוכל"נח״ג דף לח ע״ג :

העשר הבא מחמת זכות לא יאבד ולא ישמן

שם א
יאחר

מרבת

נכסים

מרבה

דאגה

וינעלו בו ולא

ובפסוק

העיסק בתורה ומצות לשמן ייטיב לו גס כעולם הזה כ״ט "
על ידי עסק תורה
בתורה לשמה זוכה גס לעושר ב״י:
עצבות

ידמה למי ששימש חכם גחל ולח למד שהין לו רק גסות הרוח

כ״ע ג

לומר ׳כבדוני כי אדם גדול שמשתי והוא יהיה פרא אדם במ ד זבס״ז

בעליו מצרה העני

מציל

אס העושר

גדול הימנו שמעכב הצרה מלבאבנ״ו

עשיר ורש ישנאו זה את זה כס״ח *
רוח

הקדש בע״ו י

הדאגה

נס שאהבה תתהוה בין האזי*

תלונת עני על דלותו וחיך תנחמהו

עכי שמח נחלקו

עשיר מנעל הון שם *

מאוייבת מהעוני לחי שהוא בן דעת שם ח״ג

דף ל״ז ע״ב

אל תקנא עני בעשיר כי דלותך תכשירך ממנו בק״ה ח״גי
ע*ד “*

*

דף מ״א ריש

אס יעצת עצה לצדיק וניצול כה לחמר שאתה הצלתו

כמת מקל וחומר ויתוקן בתורה

על לי הרש שס *

עני

או צדקה שס ח״ג דף הנ״ל

*

י

איש תמנה יתייעץ עס לכו ולא עס אחר כי יגלה סודו כקי"ח :

עצלה הפתיח נפשך ונופך וכדלותך שעל ידה לא ינקו עונותיך

עצלה

כי הס ציניס פחים כק־"ח :
עצל

קשה למשלחו טרם ילך בשליחותו ואחר לכתו טרם ישוב נל*ד
עצלת

שליח עצל

הגיף חדק גס לנפש כנ״ד

משלחו ונס הנתח תכנית

ירגיל העצל עצמו
לעקור ממנו

הבלתי מתעצלים לש ב עד ה׳

הל כך

עי יעשה לו כניכע

להיות בודה מלכו ואוי לניפל כשיט לשינו בקל״ו *

שלשה עמודים

♦

מכלה עיני

השליחות לא יבא אל הפועל שס ז

להמציא שקרים לכלאי ההנועע

עצלח אדם תגרום

שהעולם עומד עליהם כקע ב *

מחליהס למייחלים

יתרון

ער ראוה חבלי משיח

כקצ״ח ח״ח דף ע' ע״ג :

העני הבוטח בה ישיגב מצרות ארציוהושמימייוה והעושר לא

יציל לעשיר הבוטח בו גס מארצייות וגס ידבר

חשיב

אין

ולא יסמוך על שכלו

כמ״ח *

אל

ריכוי יועצים ישחיתו העצה כי תתגלה וישמר שכנגדו כע*ט

•

העשר הבא ביגיע כפיס מתמיד יותר מהבא בירושת או מציאה שס ח״ב 4
מ־ ס?י הון לא יגיעו עד חצי תאוהס הפך לומדי תולה
דף ל"ג ע״ד *
שבכל חלק ישיגו עולס הבא שס ח״ח י

עצה ישכח השומע עצה
יתהלל

נסיח הרוח אומר לכל יחשיכוהו כי חס הכסף אול כבודו נשאר כי בעל

אין העוטר מתהוה מן הממון ולא העני ממיעוט! בניו *

טוב להתנהג כעצבון מכשחוק נס״ח ־•

כי כקול

*

מעלת העצב על מה

של ..השיג מהתורה כט״ו :

זישאר לנחלה לו

הבוטח בעשרו בעונו הוכו יאבד

העיסק
יתקשרו ג׳

העולמות להריר^שפע כי״א ••

עצה

הסירים זכו'בל״ג ♦
הון היה *

ביתצ״ו ג
אדס לעמל יולד ואס עמל כתורה לכר משכרו הטוב נושאים עמו

לעילם ישפיל אדס עצמו למטה ממדרגתו כקס״ג *

ועושי־ אל תשבח את העושר על כי תראה יפרה נפשו עשיר

עליו

יותריתעטר איש במעלת וכשרון בן בנו

מכמעלות אבי אביו

בגמילות חסידים וההיקש ביתר מצות כי הכל הולך אחר'

יתעבוהו כי אם אחד מעיר בקנ״ה ו

עוני

העובד חת ה

עמל

התכליתבי״ו חג דף ייבע״ג א
איש עול יתועב מכל הכשרים וישר דרך

<גיל

יעביר מלפניו

כבוד

וטורח וסיגוף החומר כלו ז

עולם הבא כקנה בכמה דרכים או כתורה או בצדקה או

עולם הבא

והוא יעשה כלו •

נטח עליו
עטרה

העולם בקצ״ו א

אל תעבוד את ק נך על מנת לקבל פרס רק

ערב

הצרה המגעח לע־ב על ערבותו לק * אין לחוש על היוצא ערב

נקלא התרחק מעייפת ושביעה בק״מ י.
עריות גס פניל ועריות יצרו של אדם חומדחן נחלה הימנה רעת

זיכוח שבין תעשר והעוני כל החד חלאה פצים לדעת ביניהם מהטיב
לגבל הזה או זה והכרעת שלמת שם לז  4עשיר מאבד נפשו בענות עיות

העריות בלא ־ יבאר מחמרס ז״ל פערלח מי שלא הניע

חין תעישר גורס

למילה נדבק בבועל ארמית ויורד לגהינס לעתיד לבא מה ענין התינוק

לעני

והעני קינת עולמו נמת שאינו משיב כלח "

כבוד אסבעלי! אינן מכבד הכריות בק״ך לו דף מ״הע״כ *

ההוא אצלו לק לה דף ו' ע״א :

גדולה

הכנעת העני שאס עני חבירו יעשיל טלס יגעל בו העשיל יפלד הוא ממנו

בק׳י * בל יורה היתר הרש לעשות עישר שלא במשפט פן יהיו לו תרתי
ינחם את הרש שאחיו העילי משתרר עליו במת
גהינם שם יכקע״ט 4

י

שעבד מושל בישראל שגס זה לו מירוק עין שס ח״ב דף מ״ג לא
הוא 'יתברך מוריש לדל לזנות העשיר בקי״א לז דף מ״ג ע״ד *

ה לעשיר תדזץ דאבה שקונה כהיותו מרבה נכסים בקי״ג •

יראת
אל יבטח

עשיר בעישרו להתנהג בשינה ובשר ויין פן יורש והכפל רעתו בק*ך

אושל הבא פתאום

יחיל ני עין ויאבד כקכ״ג *

שלימות כקלג לב דף מ׳ח לב 4

יכריח

אות הפא
פורענות
המתיי־׳ש

הדל הנותן לעשיל נדי שישוב ויחן

חן הפזרענית יקרנו כפרעה שהלך כרגלו לקבלו

ח״ג דף ה״ל ע״ג ע״ד ז

*

שחין העושר

אל התייאש מן הפורענות אס לא שתתעכב מהטפל
כת־קין לבל התבטל מן הלמוד כלו לגי דף ל”גע״ד ז

געו^ה

בים בקלא

דור שהשעה משחקת לרשעים הפורענות קרוב

והסתר פן הלקה בכללם כקלז ז
אל תתייחס הפעולה רק חל כוונת העשוהה

במ״ן •

אץ

פעילות הטובן׳ הןיאת ץשי■ לדי כי אולי לא כן לבו בקי״ט ח״ד דף ע״ד *

ך א

1

11

פקוח

תמפחות
נפש יתן טעם למה לפקח על חיי שעה ימה גס נשכח אס הוא לא

פקוח

יקיים

ינס יעלה על המציל לחיי שעה נאלו

אפילי שכח אחד

התייהו לגמרי בקנ״ה חזב דף נ״ד ע״א ג

אל חחפרנס מלחם רע עין חפילז לעסוק בחורה כי אשר

פרנסה

תאכל ממני ינכו ממה שקצבו לך בדיה ונס לא לרצון יהין
:
דבר• תורה שתדבר על שולחנו בקמ״ג * ויתר טעמים על זה שס

פשט גס העושק בפשט התורה זוכה לאושר רוחני ביי וביר ובי* תה דף
נם כי תעשוק

י'} ע״ד "

נפשט הקומה לח תשבענה

תעיד

חחוו
והקאתה כי חס אי יותר תשמח בה בי״ז ח״ט דף ט״ו ע״ג* ע״ג *
:
בפשט וגם מהסיר אל תנח ידיך אחר מלחת כריסך מן הגמרא סס

ימשל משל תל היות איכית הפשע דבק חל הסוד שם

ובכ״ב *

מאמר

מדרש הזית שנם עיי הפשט תלהט אש סביבות הראויס לדורשה בכיו ח״ו:

אל ?גרוע ממך ננ״ב ח״ב דף ליב סוף עיד *

בחייהם זהעס יסננו מיתתם שימוח׳ לכפר נעים נ״ס חיב דף ליד ע״ג •
נס כדור שכולו חייב איש חחד צדיק תחשיב הוא יקנרך ובהפך חויוא אחד

יחבד טובה הרבה בעיה ח"ב דף ל״ו ע״ב •

פירות מעשיו בעולם הזה וסובל צער אשרי בניו שיאכלו אחריו פדי
אכותיהס בקייטחינדף מ״העיא י

לעתיד לכא הקכ״ה מכיא היצר הרע וצדיקים ידמה להם להר כ'1ופסוק
הצדיק צריך ישתלם בחורה ובטוב המעסה
והחייתןחללבובקמ״ה *

יתהלל חכם שם :
אין צייר כאלהיט יוצר עין וניתובה ראות ונוטע אוזן בו שמיעה

עורה

לשיריקו לו בשופע ג׳כ פן לחיוכה

לכן אליכוין המבזבז

!במקו© שהיד שולטת וחני במקום שאין היד שולטת בנ"ו :גס שטזב לגבר
להרהר כי גלגל הזא שחוור כדי לתת צדקה הצדקה המעולה היא לו הזנח

הפך ביו נקי"ט ח״ה דף מ״ה ע״ב :

סלאיתעתד

להצטרך לא הוא זלז ורעו נס ח

:

ויוהיר את העשיר

יעניק מכספו לדל כי חת עצמו הזא^מטיב וממשל משל למשפך בקיה ח״ד
דף מ א עיר *

זכות החונן דל בקי״א ח״ו דף מ׳ג עיר *

חל החמה

אס יהאוה איש ויאמר תמיד מי יקנני עשיר בחרץ ונשס נדבות אניף ולא
*
יעשירט העלך הקדום יתברך כי יודע אלהים שלח יעשה כן

*

מעלת צדקה ומשפט ושהגמנע

נקכ״י ח״ד דף מ״ו ע״ד •

שנש ויעשה לו

עין ירגיל עצמי פעמים
פי שחין לו

רק פת

בקליד ח״ב דף מ״ח ע״ג :

מלו שס חג שם *
-לבריות כקל״ו חג :

ופורש ממנו

תחלה

ובקפ״ד ׳•

עשיר שחינו צריך וניטל סופו שיצטרך
הנותן ציקה כמחיה נפשית ובלתי

והמעלים עינו כהורג נפשות בקשיה ח״כ יף נ״ו

מי שהעלים עיניו מן הצדקה והעני ושב ותקן ונתן יכופר עוט

ויקבל שכר בקע״ט ח״ב דף^ס״ג ע״ד ובדף סיד ע״א

ישנס ה לחונן דל בק י״א ח״ן דף מג ע״ד :

:

ב גמולות

טוב לתת הצדקה מיגיע

לתת צדקה ולחיות הוא

ובניו בנותר כר״ט

יח״ג דף ע״ג ע״א  :וח״ה שם עיר  :ואיך על ידי תת בכפיס מתקדשות

שם :

ת״יז קודם לתה לו צדקת ואחריו לשאר אנשים שס ח״ז דף ע״ד

ע״א :

ענייך קודמים שם :

אין חפץ ה׳ בריבוי צדקה רק מעט

ושתהיה בדרך כבוד ביט חיג דף ח ע״א

•

כשהעני מחויק טובה לב״ה

מחסר לי פירוח זכותו בקי״ה חיו •
לקיים סעילס בל יהיה דור שכולו חייב ראה הוא יתברך והכין
מאן נשמות צדיקים לחלקם בכל דור ודור בכ׳ח חיב דף כ״ה

ע*ד נס בעיני הרשע יכשר הצדיק כי אס שלבלתי גנות את עצמו ולא
*שבחנו ביל י ובליז " צדיקים יוכיחו אח הרשעים על אשמותס ואליהם

יחשבו רע לאמר שיעשו להדחות טלפי׳ועכ״ז לא ימישו צדיקי' מהגן בעדם
גליא דף כ*ח עיא יפ״ב ׳• יש פעולה טובה לפי

הכוונה

על קלונו זיגנה את מגלהו נס ק תר ומן במח ח״ב

ישבח מחפ

דף ליב ע״ב •

"

המתפרנס מיד מלך לח יתייחס לקלון בקש״ג ח״ג דף

נו ע״ד • המיקל בכבנד חבירו לעצמו הוא מיצר ננ״ד חיב !־ף ל"ג עיא •

אל תקלל רשע

קללה

רק חלה פני

אל ישיבנו עדיו בל *

אל

תקללאתמינע בר רק חלה פני אל יצו את ברכתו ומאליו יפולבע״ז :

כללן' הלב מחיה הגוף ואחד מהרהוריו הי־׳ הקנאה

קנאה

הניף ב״ע :

אל תשית לבך לקנא בהצלחת החטאים פן תבא

הס לא בהיותך שלס ביראת ק תמיד בקמ״ו :

להרהר

מחריב כל

אש יקנח לבך

בטזג הרשעים ואת תשיב אל לוך יעס ק בקורה ויאכל פירותיה בעה״ו:

לדל

ידחה סברת טורנוס רופוס שמשנחתו יתברך

<פיס !שעיקר עמלו יעשה

קל ן

מה שמקבל אדם מרבו ודקיק בעיניו חייב לבקש לו סברא ולא
ידחנה פה חל פה לא תכזב בייר :
יבחן נעל חכמה בשמוע קלונו זאיט משיי כליו חיב דף ל' ע׳א •

אות הריע

רוצה שיתנו אחרים והזח לא יתן עיני רעה

את העמיס היט מפרנסם נקלית ••
מחסר מממונו כלום

טוב עין יקרא

כטבע שם*

לעצמו

אחד

מן הצדקה

המתאזה לתת צדקה

זבקל״ח *

קבלה

כשופך דמים
בלי צרות

“

אות הקוף

מלפנוהואית׳לתת

צדקה מהלב והוא דמיין צודק בכל פרטיו ב״ע חיב •

ורעה לעיני

הרואין לכן צרץ הצדיק ליזהר בכיוצא בה בל ילמדו הרואים להרע ב' ל״ב

ה״ד דף כיח ע ג * טובת המה לצדיק גדושה זרעה הבאת לרשע כפי
ישמיע צדיק חכמת כשתתו
רשעתו בצמצום נל״ג ח"ב דף כיט ע״ב *

כי

ליעשות מלך שם •

ג©

הנחל וחומס ומחלק לצדקה

 • 00ויכוח שבין המבזבז אוצרותיו כאחד כמונביזבין האוצר למטה ובוחן
צדקה לעחוח בצרה ו?צ רך ומאמר מונבז אביתי חצרו למטה וכו'

לרבים

זיבאר מאמר

ממנו הרואים מעשיו ויעשו כן נ וכוח השמרו מן החטא ג' פרי מעשיו
ופסוק אל
שבקוס עשה ד׳ סכר מעשה הטיב בר״נח״י דף עיר ע״ג "

יחסירו ממנו

±דיקים

אל תחאוה צדיק מפולח רשע
ביראתה מושל צדיק נעיל©

זהחרהק מבעלי מדות רעוה בקמיח "
אפילו אשר התחזה נפילהך כקנ״ז *

וינע־ט במב  :יד נותנת צדקה זוכה לעתיד להראות בשכינה באצבעה

ע״ד

צדיקים לכס ברשותם

ומאמר

לא נאמר לעולם יכליל אדם עצמו עס הצבור פן יכיקר
פנקסו אס הס ודאי בלתי כשרים בקפיח ח״ב יף ס״ד ע״ג :

*ריק! לו מן השמים או לאו לאיזו סיבה חך הנמנע מלתת הרחוי לו ודחי

:

צדיק הבלחי אוכל אף

שהצדיקים חין הקבה מביא תקלה על ידס לח כן נהקתכמס לעשות על
ד מיני אושר לצדיק אחד זכות הבא מ־יליו שלמדי'
פי שכלם כקצ״ז •

צעקה קחשב נו פס ח״ב דף ל״ח ריש ע״ה ונפ״ו ־• ואין עון הגול
<מחל בצדקה הנעשית ממני בנ״ג ־• המבזבז לצדקה אפשר שכאשר יבזבז כן

בקיא

המתנהג נצדקיח יחיה

בריא ותחהדר שיבתו נצ״ג ח״ג דף ליט ע"ד •

תנחימא כל מ• שהוא ירא מן הקב״ה סופי

בחינות הצדקה הראויה נ״מ :

עדקה

צדיקים מחיים את העם

השפל ועולם הגלגלים בקניט ח״ג דף נ״ה עיא *

אות צד"

צבור

שם נמה ח'נ רף ל״ח ע״ג "

הנא אל הצדיק ממך ותהיה כמוהו ולא

ולא יחוש חס כפניו מי שמהפך מאמריו כי גס הוא ישמע כי יראה

הצדיק ניצול משבעת
קרוב ה חל הצדיק בכל קוראו חליי בל״ה :
פורעניות יהרשע יפונ בא' ואס יתהפך הזא כי הצדיק נתפס בעין הדור
.
גל״ן ״ אל תתמה במוח״צדיק במיטיב ימיו כי יודע בעל התאנה וכו׳

י

חס לעיש׳ רצונו כך זכו' במיה
ואדרבה ממט תלמוד קיו "
אל תססה בראותך צדיק מת וזרע אין לו ורשע משאיר תחריו ברכה כי
אפשר אחד מג'סבות או שאין הצדיק ההוא צריך בניה להשיג בחינת
שלמותו שעליה נילד אי שהרשע נפלה בגורלו חשת חיל ואוכל בשבילה
!ההפך בצדיק אז שלא תדע איזה צדיק הזה או וה כי האדם יראה לעיניס

ריב

אל תוציא כל רוחך בריכך אח רעך והכיח מקים אל השלום ואל
תוציא דיה כן בעת שלים ת-צה להשיבה החור ולא תוכל בל״ב
ח״ה דף כח ע״ד ׳ וכן לה תאמר לו פלוני מכירך שכך וכך עשיה לו

אז דבר פלו׳ שמעתי עליך כי בעת שלום ק י־צה לקקן

ח״ב דף נ״ו ע״ח •

זלא תוכל נקס״ד

אם אחד חינו רוצה ב לח יריבו בע* ח״ב דף ליו

האי
במקום קבע מריב שם 3יתז של שטן 3ק״נ ובקל״ה *
ע״ב ״
הס חבירך היתל
תיגרא דמית לבידק דמיא כיון דריוח *וזח בנ״ט "
לריב אתך לא הותר לך לגמור רק הס היא מהזיק אתה תרפה שס

:

יגנה המתעבר על ריב לא לו ומתחכה שהואלסיעלת העשיק בקי״ו ח״ד *
דף מיד ע"ד :

דרך מריבות להתגלע על ידי חיש לץ

בטלן מוליך

ומביא על כן גרש הלץ ההוא להשקיט ריב בקל״ה :

אס יוגד לך

עד תחקור בקס״ד .

הריב הולך

פלוני דבר סרה עליך חל תאמי ן

ומתרבה למה שלח תהיה תפארתו של שומע חר5תו אס לא ישיב לו פי
שנים ועל דדך זה עד אק קצה ויבחר פ אל תהי מריבה וכו' שם ונקצ״ג •
ולכן ישמר־ הדס כבודו פן אחד ידבר ושקים זו ישמע שס •

יותר קשה

המתעבר על ריב כמתלהלה זכשיורגש הזמר משתק אני מאשריתעבר

רכילות

בעצם זביד רמה בקעיג ־•
ד'מדות בדעות יש דובר רעת ראובן בפני אנשים ויש לא

יפרסם אךיגלהלזילתו זים שבשומעו סחפה ומשים מר
למתוק ויגדיר גדר ארבעתן בל"ח • המגלה סידו לזולתו אח הוא להולך
היקר השומע לומר אס הוא ל־ עצר כת לבל הניד הנוגע

רכיל כי יורה

אליז איך אני אעצור במילין שם ח״ב דף ל׳ ע״ג:

התאמץ לבלתי קבל

רכילות כי הוח ממשיך הלב שעורה שמאהבקז עושה בק*ד •

הב ש מלגעור במביא רכילות על הראוהו שאוהכך

יפות בקע״ה *

ח©

אל תראה לו פני©

הבטלה מביאה לידי רכילות בר*ד *

התנכלות

הולכי רכילות להמתיק בפיהם רעה לחדח׳ריבבקע״ד וח״דדף ס״א
ע״א •
נפשו

זשס יגנה המקבל יוהנרגן *
לא יפרוש פס חיב דף ס ע״א :

הנרגן נס שרואה שמאבד

נל כך יעיב הרכילות לרכיל

סגס שהרכילות נעשה על ידי אחר יערב לו לפהזתו על ידי עצמו שם
ועוד יוסיף לבאר כמה דברים עלההולכירכילשסת״גשס ג

רעב

רעב יבא על העדר משפט ניס ג

רשעים

נ

עת

מפתחות
ינשלו רשעים להרשיע על ראותה שהשטן פורע לאלתר אך

רשעים

הוא יתברך מחר לקבל שכרם בט״ו ח״ב דף י״ב ע״א

:

העולם נחון □סת הצדיק ולא ימיש רשע מלומר שגס נסיח הצדיק חמס
נידו משל צטר שס *

עד ת □אה ו שוחה

חין רשע ממלא תאות צדיק

בראותך
או כשיצטרך אלין בע״א *
זיכנעבל״גח'גדףכ'טע'כ "
לפעמים יטב לצדיק וילקו
מפלת רשעים צפה לטובת צדיקים שם •
נבח רשע תחת הצדיק
רשעים בעולם הוה זיתן טעם לדבר שם *
וימות הוא רשע בעונו ימות אלא שהיו מאריכין לו ועתה נתפס תחת
גם
הצדיק בל חשוב ריקם מדת דין שהיתה מתוחה על הצדיק בליז *

בחירה

להשיג טוב הפילם הזה לעושה להשיג טוב העולם הבא *

לעוסק בה מחמת עצמת ב״י "

או

חלוקי בחינות לומדי תורה שם

ומה בין שכר ית לשל זה כל פרטי התורה מתקבלים וצודקים זה עס זה מה
שאין כן בחכמת זולתה שם :
כתיב בשמ אלה עושר וכבוד

מאמר אמרה חורה

למה בני עניי' ס' שם דף ט' ע"א

למה תורה מקשת כתו של אדס יותר

מעין זה *

לפני הקנה
זנ״פ ח״ג

מ תר חכמות

גס החומר יקבל הנאה בקבר על ידי התורה שס "

בי"ב *

קשמורך וכסף וזהב יסכנוך נייד "

הקורה

לבל תמוט התורה ממך אל תמוס

מענין לעמן עד תקנה הרחשינה בעצם ותבין פנימיות טעמו שס

:

יחן טעם למה לא יהיה כן תמידשיתפש רשע סחת צדיק ולא הצדיק בעין

אין ריבוי עסק בתורה גורס שיקוץ
תציב ציונים לזכור התורה שס *
אדם כי אדרבה אז יותר תערב לו עד שברו׳ חשקו לא ירגיש מה שעושה

ודומה לו ואס נס היא לגנוב
אל תהלל רשע לבעל שכל

אס עסקת ?יגעת בתורה וחין הלנה כמותך לא יבצר זכותך

דורו שס •

ראוי לחשוד

רשע הנא לעשות מצות

טלפים אם לא בהיות המצות מתן בסתר
דעת היא עצמה תהיה לו קטיגור ב״מ "

שהוא להראות

ים עושה רעה במעשה זים בדבור שקר ויש
כי לפי שכלו □יונו נמ״ו "
בדיבור אמת ויש בפיתוי ובפיוס ויש ברמז וכל אחד קשה מהקודם אליו
אס בא רשע לפניך והיחל לבז ותך אל תקל
בצ"ב ח״ב דף ל״ט ע״ג •

יגנה הרשע שלא יכיר ערכי לפני הצדיק

בכבודו וכיש דפקר בק״ג ׳

אל תתחר לרעים לבריות גם שתכוין למען יעזבוך להפיל

בקכ״ח •

הרעים לשמים בקנית *

מה שרשע מיצר את הצדיק לא ילקה מיד למה

ני״ז *

כי אלו ואלו דנריחלהיס חייסשס•

מכאובים והפכן בזושק התורה שס • גדולה תורה שאין המעש' שלם בלתו

טוב לך פה ונקבר ובתחייה ב״ך זבכ״ה תיה דף לב עיב

וגס גמרא

בדרך ששטה בכיב ובכית ח״ת ונכ״ו ־

מהכיןתזרהאלהיח

מעלת התירה סתיכותיה ואותיותיה

נמוסייותנכ״ה *

ח״נ דף כ״א ע״ד ג

לדתות

יצדקו נפשט

הרמוזים כה בחסרוק ויתרות י

קורה שנעל פה

והקשים וג ,רות שווק ונדרש

אות השין

*

מה נין אור תורה
וטעמים נאותים חל היות גמרא גדול נכ״ז זכקך "
מעלת עשק תירה על עשק מצות נעזלס העליון אף
למצות ב״כ "

זנסוד ונרמז בדקדוקי

שזכות הצדיקים מגן כולל בקנ״ה :

ד׳ ומנים במושק חשזקה

זכילם

ונקגדה ולח יחטיא אות א' לח' הדרכים שם

חל יאמר איש אחר שכל התורה שמותיו יקנרך

ענין לא יסור שבט מיהודה בכיה תי״כ דף כ"ב ע״ד:
על איזה גדר עוני נאמר עשה שבחך חול בע״ו ח״ב דף ל״ז ע״א:

והוא הדרך העיקרי נמצא שבמקרה הוא המצא בהבנת הקיבות משפטי
פשטיה כי לא נסמכו האותיות בשדר ההוא רק על פי סיד צירופי סמיחיו

שוגג

חל ימעט חטח סגג בעיניך שהוא סימן שנפשך לא מטוהרה היא

יתברך ואס כן לא חהיה קפידה אס נמשך במשפטי דת נימוסית

כי הלא

שחד

וגס חס יקטן בעיניך יביאך לידי מזיד בק״ט :
השחד מביא את הדיין קו לקו עדי אבד ואיך תתנהג עס בעלי

•
 11גחלת תזרתינו שגס בפשטה מאיכות סודה שסח״גדףהנ"ל
אל תדאג חס בעוסקך בקורה יחסר כספך לקת צדקה כי גזרא תורה

שבט

שבת

דין לחפית ואיך מתחלה דואג ומבקש תואני׳

ואחר כן נעשה לו

כהיתר נצ״ן  :עובש לוקח שחד נ״ק :
השטן מקטרג בראותו שמתה יתירה חך אס לב בעלה בשמחתו

שטן

זוכר אשמותיו לא יקטרג בס״ד *
שטן ורוח רעה

ודאגתו לשמחה חהפך שם

קובע דירה בית משיב רעה תחת טובה

נצ״ח ח״ג דף

שיחה
שלום

אל תפרוש מלשים שלום

כי יהיה ריב עם אנשים כי אם יהיה הנושא קשה ופות לכתך

לשים שלום קצליחך בעילם הזה *•

חל תעשה עצמך

ייסורין אז שמתשת כוחך שם ח״ד דף הנ״ל ע״א "

גם שבתורה סגולות

רנות להועילך בשמות שבאותיותיה אל תדבק בה רק מפאת איכותיה שם
חח שה :

כשישראל עיסקיס בחכמה

הוא יתברך

מפיל שר הגוי

הקם עליהם והס יהרגו העס ובהתעסקס בנינה זה ווה יעשה הוא יקב׳

מ ע״ג :
שיחת חולין של ת״ח שקולה כנגד כל התורה ב״ג :

מזתר לשנות מפני השלום בכ״א *

במקום ריבוי תורה חשובים יודעיה
כנגד כולן שם חיו דף כ״ב ע־ב *
אלתרחקמהחורה מדאגת
יותר לכן לא ימושו משס שסח״זשס*

אפוטרופוס

המשיג בינת התירה
מה שאין כן לעוסקים כדת נמיסית שם ח״ט י
למה יקראו חכמי ישראל מלכים -
יקרא גכור עס היותו חלש סס ח״י ג

ואס יהיה נדר זה לחכמי

לזמדיה לטונקס שם חי״ג ז

כל דור ודור סס חי״ ז שם *

התורה חייסר

חורה ומצות הס שרפי קדש המצילים מרעה

לאחד מן,המריביס להתקוס על שכנגדו כי אס ת״ך שלום פן תגדל הריב

העישה עיקר מהתורה
זמהדרין את האדם נעה״ז ונעה"ב נ ה *
ומצות לשמן פרנסתו וחייו מתרבים כלי נפוי שכר רק שיודה לה׳ חסדו

אס דברי המשלח

הפורש מבני אדם לעסוק בתורה גס שחין דעתו מעזרנת
ב״ט :
המלמד תורה לרבים מחריך ימים שם ח״ב דף
עמהס יאהב לכל שם "

שליחות

נק״ג ט״ו דף מ״א ע"ב :
אס תלך בשלי חות מאיש לאיש או לשר

צריכים רפואה רפאס

מפני השלום בנ״ו ובקע״ה "

נס

למה איבד הוא יתברך את
בבריות קלות הקי״ה עישה שליחותו בפ״ה י
נבזכד נצר וטיטוס אחר שעשו שליחותו שם :
היודע לפעול בשס קדשו נם שלח יהיה צדיק ישוגב ויתר עלץ
שם ה'
הצדיק שמאליו בלי פעולה ישנבהו ה' בק״ה :

עוד ל

אין
שהצדיק הפועל על ידישס לאיענש והבלתי צדיק יענששס •
העושר יוצא פתח לשגב לבעליו פשס ת' לשמור את הצדיק שש ח״ב דף
שר

מ״ח ע ג ••
סר למה שאין לו מלכות אין רוב עם הידור לו כי כרובם כן יחטאו

לו לכן צריך לכלכל דבריו פן ימרדו בובס״ט ח״בדףל״ה
שתיקה

י .ידע מה להשיב ושותק ישובח בק״ח *

ע״ד

שתיקה מקרבת הנאה

קשר העולמות והורדת שפע על ידי קופשי התורה ני״א י

מדעתך דבר משולל שורש מהתורה חו הקבלה

ואס כקבלה תראה דבר

בלתי מתקבל עיין וטרח עד המצח סברא כי על כל פכיס הוא החמת בית
ייד •

על ידי

שמיעת אונך התירה

יחיו נפשך וגופך כייו "

שגס בבחינת
התורה היתה כלי אומכיקו יתברך במעשה בראשית
רוחנויותה איך נעשה גשמיות ואס בפשטה חיך היה לה נח לברוא יחס כל
חלק מהתורה נברא בבחינה ח' של חזרה בכיו חג דף כ״ג ע" ז וע״ב

אות התיו
■התירה תציל ללומדה
בה" ח״ב דף ג עב ׳

התלבשות מה שס *

לא נגרע על ידי

בתת חן העיסקיס בה בעיני צריהם
השומע תורה ומוסר בחשק לקיימן

לא ירגיש כובד משאם כעול רק כענקי מרגליות

בצוארו שס *

לפי

גדר השגת יד אדם בחורה יהיה ההתעוררות שתעוררנו לשוב עד ה ב'ז

מעלת הלומד לדעת לעצמו בין דס
ובקס״ח ח״ב דף לח ע ג *•
נדם נין דין לדין לאומר למה איגע והלא כי יהיה לי ספק אלכה לי אל

נהעריך איש התורה להון יקנה יראת

איך צדקו יחדיו
שמים ויזג שיריקו לו שפע חכמה מן השמים ב״ח *
ד הכט לסשנת התורה אחד יראת ה' ל במה שקבלה הנפש בסיני לחדש
בחורה ג היגיעה

•

חס מה שנהלבשה ההורה הית למען נוכל לקבלה או מקודם היה לה

החורה למעלה ממלאכי השרת בלי נפרדת

החלבשזתה תביבית

הק דם אליה מאתו יתברך והיא

התוה טונות רוחניים !גשמיי' שס ח״ה סס ע׳ד :

הגדולים יו ־ונו ב״ח זנכ״ב י

חיך

גס אחר השתלשלותה פעלה
מאיכותו יתברך שס ח״ר 5ס ע״ג *
:
בבריאה וקיימה העילס להורות כי לומדה מקיימה עזדס המה שם

מהדיבור בק״ז *

תורה

ז' עב * הדורש תורה לרבים לשם שמים דבריו מתקבלים שם

י

אל חכין

ד גזרת ההולדה טיפה זו מת תהא עליה

ולמת לחיזרישסה מה שקבלו בסיני עד יגיעה רבה ויראת ה

חכם זכו'
שסח״ב

התירה חשוב את האדם השקוע
דףה סוףע"ב זע״גוע״ד :
החורת תרפא
בעבירות עד יתנהג בחשידית ב״ח ח״ת דף ז' ע״א :
את האדם * שלא בדרך טבע ב״ט ח״ב דף ן׳ ע כ

*

מת בין עיסק

יקן טעס אל התעכב

הנריאה אלפים שנה אחר נריאת התורה ולמה המתין כ״ו דירות שם חיו

דף כ׳ד עיא :

יתן טעם למה לא עשה פשרה הוא יתברך בין יזלאגי"

לישר' זיתן פשט החורת לגשמיי' ודרך כזרה למלאכים שס ח ז שם ע"ב

:

מה זאת ש11ת מלאכי השרת הנחן להס תורה הלא ספרי חורתינו לפניהם
אס
יקראו בהם ותורה שבכתב הלא שמעוה ימי ימנעה מהם שם ••
 ,היתה מעלת

לחזרה בהנתן

למלאכי השית מבהנחן לישראל סס

:

איך ההורה חיישיר
התורה הכינה כמה הכנות לברוא תאדם בל ח *•
התורה הכינה טרס תנתן לנו מתן
אח הנפש טרם □אה פה שס :

שכרה מו׳ היכלות לעלות בס נשמות הצייקיס על פי הדרגחס שם חיג דף
כין ע״א  :מה בין חכם הקונה חחר כך צדקות לצדיק הקונה אחר צדהרן
תורה שם ח״ו דף הניל ע״ב :הס בעסקך כחזרה ישמע איש כלי דעתך

וילמזד תשבע טיב מזכותו במי :המחבטל סן החורת כבטחו ברוחב שטין
סופו שיבקשנה ולא ימצא בסיב :אל תדאג דל לאמר עי יעשירני וארבה

ד ב

2

קור׳

מפתחות
חורה דנעיא צילותא ויחן משל וטעם על הדכר גע*ו צ
חורה וגמילות חסדים לכפר על בית עלי בכ״ו צ

תורה וגדולה כמקום
אס טוגות העולם הזה

*•

א' מחת ה תחשב בצ״ג ח״ד דף ל"ט ע״ד

ליוה צתייזדו

לנותרים שישיגו פן יקד© כהס עונשן מדוכה כי אז עת לקנל גקפ״ז
אך כראותו הצלחת רשעים דדך כולל לא יוכיח פן ילעיגו לי שס צ

עוגות למראה הסגר כגית המדרש ואל תתפתה בס״ג :

חולאי הנפש מהצדקה בק״ה ח״ה דף מ״ב ע״א
ישחכסיחדש

<יש בחלק זולתו שם
שם

צ

תולה תתקן

ישדדו המערכות שם ח״ב

כך היא

יתן טעם אל הדבק

ויש מיעט ויש לא יחדש כלל ויש כחלק אחד

למה תגדל חשמת אומר דבר שלח בשם חומר!

סכרח אל היות הללו אוסרים והלל! מתירים ואלו וחלו דברי'

צ

אלהיס חיים שס •

למה הניח הוח יתכרך כל פרטי ודקדוקי תורה כעל

הה ולא חש שבהמשך הדורות ישתכחו מהמורה וישנו כל ישרחל השומעים

חורה מפיהו שם ח״ב דף מ״ט ע״ד צ

מהנפש בבואה פה אחר

למת ישכח הוא יחכרך התורה

כסיני וסמיך לגואה פה שם ח״ג

שלמדה

ג

אתיר את האדם ירכה כגמרא ואל יחוש על מזונותיו ואשרי מי שכא לכאן

ותלמודו כידו שם ח״ד דף כ ע״א צ
סס

צ

עונש חומר דבר שלא כשם אומרו

אל תלמד מרב זולל וסוגא כאמור תוכו אוכל קליפתו אזרוק אס

המצא זולתו בקמ"חח״ב דף נ׳נע׳א

צ

המתכטל מן התולה מאכל

ממון ונגיד ונפש והמחיפה לפי הערך גקנ״ר צ
מפחת מחקה אז חדודה ולא מפאת

לתשר

אל

איש כמקרה !זולתו כמשנה ואחר כגמרא ^יש כאגדה ויש כסוד גקל״ז ■ גס

מדעתו הרכה

תכלית קניינו לענוד את ה'

מה נין אשר

כמ״ו "

רק אס תכליתה טיב

להזאתו כקי״ט צ
חוייגו רחמים לתלמידי חכמים ני נהם ננראח התירה
תלמיד מבס

:

דרכה של תורה פת כמלח וכו׳ נק כ ח״ג דף מה ע״ב :
צ

הבליח

דרך הפורש

מהתורה שמתאזה ללמוד כל חלקיה ובהחילו מעט יקוץ כה בק״ב :
הגעל גכא להתגייר ע״מ שתלמדה! חורה על רגל א' שם

אל תהלל

פעולת איש כמראה עיניך

*

יגנה העוסק כחזרה

איכותה בקנ״ו וכקפ״ה

צ

טוב

\נכ״ו י

תלמיד♦ חכמים

למת היו מלחכים נחים

דף כ״ג ע׳א צ

לשמוע תורה

כר׳ אלעור גן ערך וכיוצא ומה ניע ולא ידעו

חכמים

מפי תלמיד

היושבים גשמים

הזי
דלזת הירח תזכנו לתורה גמ״ה ו5נ״ו י
שם ח״ז דף נ״ד ע״ב *
וני לחכמים ולח ראש למסכלי החכמה המניח מקו© חורה להיות ראש
לעמי הארץ

סופו שישכח תלמודו ננ“ת *

להנחת ממון

יודע יודע בס ב *

חיני

מייעץ אל החכמים

האומר

כל ישכימו לפתחי

העשירים סן ינהרו יתרון החכמה על העושר ונזה יצילו נפשות עשירים
משחת

גל יזלזלו כתלמיד חכם

לפני עשיר למען יטיב לו

ואל יענה החנם

לומר שישפיל

עצמו

או לבניו אחריו שיושיגיהועל כסא אב ין וכיוצא

נ♦ הלא ה יהיה בכסלו כלי חניפותו בס״ט ושם ח׳ג דף ל״ה ע״ד ז כמקים

לפיו מחסום ב ע״ג ח״ד צ למה הראה הב״ס

שיבזו החכמה ישמור החל

אתמשתד1ר דור זדורשיו כויננ״ן צ חל תלחם ת״ח לחם רע עין עם
החרץכייבזךשם צ מיעץ אח הת'ח יחזיק במלאכה שיהיה רולשנתו *
מנוי הימנה לעסוק בתורה בקס״א ח״ד דף נה עב צ

שרי ליה

לחכם

לאודועי נסשיה באתרח דלא ידעי ליה לח שיאמר חכם חני אלא שיפיצו

מלכת לפני

לעסוק כפנימיות התירה עסשגה ישכפשטה ח שי פם בקנ״ז ח״ב דף

מעינותיו שיוכר וטיב לז זה

סוד התורה תצביע ופשטה השמיע תמיד פס ח׳ג צ מאמר
<״דעבצ
יספר
הכן כחיץ מלאכתך וו מקרא כו' בקס״א ח״ג " דף כ״ה ע״ג צ

בקס״ג ח״ב דף לן ע׳ד צ ג המת ננדיים חל החכס האייל טפש כמדותיו

נדיב יפרנסהו כעול׳

הלעית והתם משילל דעת זח׳ כסיל עם הארץ זעם כל ח

וככלב

ימצא החכם

הפסד הכלתי חוזר תלמודו פעמים רכות זכן מה שמלמד ומוסר לתלמידיו

מנוח בויכוחו חו בעומד! לדין עמי זולתי תאויל והטפש לא בהתנהג ברוגז

סם ח״ד ע״ב כעל הלמוד פלא יחסר תלמודו וכעל מעש? שחינו מפשפש

ולא כשחוק נק׳ץ צ
המעמיד תלמיד כאלו ילדו גס נדירות אחרוני* גקלע צ יותר

תמיד מעשיו יאגדו הכל שס חה פס ע׳ד

צ,

המתעצל מהתורה יכא

לעקור צ' עמודים שהע לס עליהם בקס״ב

צ

איך מתפקר מי ששנה

ופירש כקע“ט ז

ונירם מיתה לעצמו בק״ף

מהתרחק מן התורה כ״ז

צ

רק כלתי כשר

קליפתו תזרוק בק״ף ח9ב דף כ״ך ע״א צ

*די שגגת גמרא שס ?
להורות נדיבות ג״י צ

סס צ נעת שתלמידי* מכנסי׳ סיר גקס ח צ

החטאים המתרגשים

ר מעלת כ שיושבים ועוסקים כתורה למור

מקטון ממך וחס לא מצאת רב

תו^הגס

צ

ותרמיל

ישמח געה ב הרג עם
מ&לה

מה כין מחזיק ביד לומדי תורה לשעה למחמק

שמזסיפין על הלומד כלי מחזיק

מהשהיה

יחגרך חפץ המיתם וחני חיך אהסך רצינו פס

כפר ליעטת גיוס צרה גקס ה ח״ג דף לק ע״א צ

אסיר להפכיס^פתת

המחזיק גיד הלומד כנוטע אילן שפירוחיו חיים שס צ
הוכחת

וכל״ג ־

כהוכיחך חח הרשע אל

יגנה מלעיג על התוכח גי״ט *

תפרש לו מומו כפניו רק גרמז פן יחפקר נכ״ח ח /דף כ״ן ע״ג

*

יגנה האוטם
גל תוכיח לרשע מוס פגם הוא נך עד תתקנהו שס ־
הזנו משמוע אל המוכיח כאומרו גס לי לכג כמוהו אן אולי אני כשר

ממנו בע״ב ח״ג דף ל״ו ע!כ *
לן ני ה יראה ללבב בע׳ה *

אל תתמה נראות שונא תונחת ומחריכין

ישכח שמיעת תונחת בפח *'

יבאר

דרך להוכיח ד כניס אחד חכם ונכון ואחד כשע ואחר לץ ואחד פתי
המוכיח להמון אל יכביד חומר עונס הרכה החלה עד יהאילו
גקי״ד *
להטות חזנ 6וחקר כך יגלה חומר הדבר מה שחין כן גהוכיח לחכם שיגלה
להוכיח צריךג׳חנאיס
מיד חומר הדבר כקס״ד ח"ג דף נ״ז ע״ג *

אחד שיהיה המוכיח חכס כ׳שיהיההש מע כעל אוזן שומעת

הלל ע״ג *

חל תחוש כי תתסלל על החילים

שם חה דף

הראוי להוכיח וגעת איגוד קצת רשעים יתעצלעמלהוניח

חם ונעלם ספר מעלי *

חיירך קודם
תשובה

תסלהנקעיז ח״י דף ס״ב ע״ד צ

ונגוא'ג״1

ישכחגתשוגה לקרנו עד הגיעו ללוח הקדש
ח*נ דף ד' ע״ד צ כשוב רשע מכלל רשעים לח יספה השג חל

ה'כשינתן לשות להשחית לכלות הלשעי ,שהיה זה מהם שם -־סוהר לשוב

עד ה מהילדות והשחלות

וגס נעת זקנה חל העז ידיך גי״ט ונכ״ט לו

דףכ״זער :אץ לך אדם שלח יחשוב עצמי עשיר נעבוד' קונו ולא יכיר

חסרונו עד קחרי פוב׳ פס * ע׳י תשיבה ז־ולול! נעשית כזכיות שם ובפ״ו
ח׳ב דף ל"ח ע/צ

הבטח לאטח נ־ומלך ש זשו׳ אח״כ נכ״ד צ

מלשוב כי גס שלח הדני׳ לחטח

תחעצל

החוש פן נהגלגלק לתקן ותלך גס עתה

בלי חמדה כל"ד ח״ב דף כ ט ע״ג צ

חל תתאנה מלשוב על ראותך צדיק

זרע לו רשע וטוב לו כי התשובה בצדה שם י כש י רשע יקרא אהוב לפניו
אל
ית^רךלעצ קבלת תשובה חסד חלהיבפ״ו ח׳בדףל׳חע״ב צ
התעצל מלשוב ב זמיר חולי לא לרצי ן תהיה לפני קייך על עונות ראשיניס

ומה גס אס אשר חטאו עמך לח שבו

זילקי שילמדו קטיגוריא לומר משוא

פנים יש בדבר בקע״ ז ח"ג דף ס״א ע״ד

היתרון שיש

צ

ח״ח דף ע ע״ג צ
מאלינו קיד חבלי משיח בקצ ח צ
פנינים תהלה לחל רוכב שמי וחרקים צ

בעזרת אלח*

לבו חס נשיב
תמו סימני רב

צ

הזעציר מ שח בלא״א בהר״ר יוסף ועציה
ירי• הפועל העוסק במשאבת הקוי־ש באמונה ♦
יאצל ברעסלרא המהוללה במדינת שלעויא * ולע״ע עוסק במלאכת הקודש פה ק״ק יעסנלץ צ

ועל

לומר אולי הוא

צ

צ

אל תמנע מלהוכיח גמישיר מפני החיל לשמיע כי הלא הש1מ׳
ישמע ואשריו והחדל עונו ישח בי* ובל״ב ח" רף כ"ח ע״ד י

חל תתייחס מלגקש אחר כואת

תועלת שלית צנזל

אין מגרעין משכר הלומי לתת למחזיק כידו חלא
לו ליטולהמחזיק שם

גם פצח הקדמת תסלה לנרה

נקלס צ

תוכו אכול

רעת השוגה בהוראותיו על

תלמידו ממה שישמח גו חכיו שהולידו

*

מק״ק ריהין שאדם י

הועעיירש^מה המכונה ולמן בלא״אכחר*ר מאיר סג״לזצ״ל * מק״ק
ידי הבועל העוסק במלאכת הקורש כאמינה ♦
שווחענץ במדינת פולין גדול ״ סמוךלקקפוזנא  4ולע עעוסק במלאכת הקורשפהק קיעסניץ צ

