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הקדמה
. כרהבספתוספראיובויהיכשלס אישיהאלהים ^^^כיםכההמש^<האיש ישמעו

 יקוא לכתובגס דרכו יסודעולם צדק ויאחז רבו יתיששהושמוכשס קדוש בארץ אחד אופן מעשהו
 ודבר־ דבר כל על ועץדהדעדת החיים עץ מודעת הדעת שבילי מהלך מהלכו ויהי איוב ספיווספי על פירוש
 מגלה מורה כמוהו מאיץ מודים כלם ותחתונים עליונים * זולתו בו מעייניהם שמו אשר כל על נפלא כאור

 וספר וחמשמגילות* * משה תורת תהלהלאלהינואשרעזרנועדהיוםאל * בלחו תמיםדעים □פלאים
אליונתחנןכןקכנוהאלה׳לנליתר וגסעתהלספראיובספירטרתו׳ ׳ ראשונים הנביאים ופירוש יי □שלי

ג כבוד מנוחתו והיתה ה׳ למען ספריו
: גרשון יצחק הכתוב טוב לכל ושוקק חושק נאם

ספרי נח׳יששד־יאלהדפיס בגזירת וגזרו הסכימו אשר המפורסמים הגאונים הרבנים הסכמת המדפיס אמר
 כלות מיום שנים עשר משך מקצתןתוך או כולם הן וכתובים אחרונים נביאים שעל ׳ל ז המחבר הרב

אלשנדפסופה: ספררוממות ובריש הצובאות מראות ספר בתש כתובים מהןהלאהמה אחד כל של הדפוס
עד־ייוברכרת ור־זבא יונעם ררחשומע יעסניץ ק׳ק
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א איוב מחסה חלקת

 תם ההוא האיש י והיה שמיו איוב היהבאךץ־ץוץ
 שיעה יו רונדו כ :מרע וסר ויראאלדים ושר
 אלפי־ שבעת מקנהו ויהי ג :כנות ושלש כמם
 צמן מאורת וחמש גמלים אלפי וש־שת צאן
 ויהי מאד רכה מאותאתו^רתועבדה .וחמש בקר

בניו והלכו י : סכל־בנקקךם גדול ההוא האיש

ועשו

 ראשונה לב נשיה ובי׳ הכה כונה בא טרם הבה בו* איש א
 יתירו מלוח שהן ההוא האיש והיה חומח חל

 ההואריס התייהד עיין מת ועיד צו׳ וישר הס שמו איוב יאמר ומהראוי
 •• במקנה כמאמרו לו ויהיו אמר ולח צו' לו ויולדו חז׳ ועוד * כו' תם התנו

מקראי ראשית בצללית הנה אמנם
 לימודים ג למדנו הללו קדש

 הצל אס כי מוריש מול שאין א׳ וטובים
 כדרכיו לקיש הנותן יח מאתו
 כן כי איפת יודע ובמה מעלליו וכפרי

 בהביס הוא הלא ה ירא נבר רך יב
 שעוד ה' נחת האלהיס מעשת חל

 מתייחס צדיק לתיש הזה בעולם טובת
 עלותו הדרגות ונפי צדקתו אל

 יעלה טובו לעומתן צדקתן במעלות

 כי באיוב היה זה הן כי יאמר ווה עמו
 כלומ כארץעיץ היה איש מתחלה הנה
 אנשים או איש כל כמשמע חשוב איש

 רשוס חשיב חיש שהיה שבמקרא
 שהוא עץ בקרץ אך וטובת בעישר

 היה כי והוא התיש הארץ עדך לפי
 שהוא שמו איוב נו יאמר ראוי צדיק

 ממה צדיקיס כגדר היותו הוראת
 סגנון שהוא איוב ושמו אמר שלא

 מרו״ל כנודע צדיקים כבלתי הנאמר
 כד״א לקונו דומה שמו יאשיהו כר׳א

 ושס כד״א הרשעים הפך שמו ה
 תואריס גדר אל הגיעי עד בכשרון שהגדיל כן אחרי אך וכיוצא נבל האיש

 והיה וז״א הזה בעולם מעשיו עירות טוכו הגדיל ה נס אז מ' וישר הס
 רק היה שלא למה עיץ ארץ בערך חשוב רק היה לא כת עד לומר כו׳

 וישר הס ניקרא הויה שקנה ההוח התיש והיה כן אחרי כאשר אך צדיק
 אס כי ארצו בערך בלבד לא כו' מקנהו ויהי ׳ כו לו ויולדו אז )ג( כי׳
 בכי מכל גדול ויהי אמר שלא מת יצדק ובזה קדס בני מכל גחל היזח עד

 האיש נהיה שאמרתי ההוא האיש לומר ההוא האיש ייתר אם כי קדם
 )א( • קרס בגי מכל גדול היות עד לו ייתרו עד כשרון שייתר כו׳ ההוא

 א׳ בתמימות במתנהג יש סיגיס שני הנה כי יהיה אלה תואריו זביאזר
 ת׳ חת בירא וגס מדותיז וטוב לנו מיושר ב * להתגדל שכלו חידוד לקיצר

 תייתו עם ירא ויש יתברך הוא עליו יפקוד פן שבידו מעבירות ירא יש
 ידע לא זהוא שיגג חטא אולי ירא זעכ״ז לו עון ולא וחף פשע בלי זך

 יגרום שמא מאד יעקב ויירא ז׳ל כמאמרס ע״ה אבינו יעקב יראת והיא
 חטא אשר חטאת אליו נודע לא ונס ופשע עין לו שאין עס כי לזמר החטא

 כי אמר הדברים ב על והנה ידע לא והוא שוגג חטא שמאי ירא היה שוגג
 לא בתמימות מתנהג קם היותו כי היו ונו נמצאו בז המובחרות הבחיט
 וישר תם וז״ח הוא ישר כי היושר מפאת אס כי ממנו חריפות להעדר

 אס כי שבידו מעבירות לא ירא היה ואשר הוא ישר כי מפאת חס שהיא
 וירא יאמר או כאמור" יעקב מדת הוא מרע סר היותו עס יראאלהיס

 שמים מירא שיהא רצון יהיה לתלמידיו ריב״ז מאמר כו׳ענין אלהיס
 הן אמר כי משלי בביאור ענינו ביארנו כאשר כז׳ ודם בשר כמורא עליכם

 בבא חך יתברך ממוראו תפרשו לידכם העבירה בח שטרם אמת
 קשה איש שם אין חס בסתר והוא בידכם היא וכבר פתאס עליכם
 חסידא עמרם רב זכענין יתברך מוראו מבחינת לפייוש
 ועודנו שבעליה הנערות אל הסולם במעלות ויעלה יצרן שתקפו

 צעק עד מקד יצרו עליו חזק כי לירד יכול היה ולח בו חזר הסולם בחצי
 היה יצרו אש כי והשיב האם איה לז זיחמרו אנשים באן עמרם בי נורא

 דרכו צדיק ואחז בדבר שתיחל להיות כי הכה ירד ואז * כז׳ בוע״ת
 שמיס מורח הספיק לא בסתר היה ונס הסולם חצי עד אחז במעלות
 עבירה עובר חדס אומי והוא זדם בשר מורא בו ויהי אנשים באו עד להזרידז
 עובר אומרג אחד דברים הב שהוא כו' אדם יראני שמא ואזמר בסחר
 אל פסוק על מאמרנו ,יהוא בסהר היות ב ועיבר כה אחז שכבר עבירה

 תחנסה בזה כי יצרך לנצח בעיניך חכם תהי אל כז׳לזמר בעיניך חכס תהי

 ממנו סור ה יראת מחמת ברע היותך אחר כי מרע וסור ה את ירא כי
 כמדובר חסידא עמרם רב יכול היה שלא מת שהוא אנשיס בא טרס ופרוש

 יראת יברח על כי מרע וסר אלהיס ירא היה כי באיוב פה יאמר וזה
 כי כאמור ריב" ברכת והיא אנשים יראוהו טרס מהרע הד היה אלהיס

 בהון עשיר א' עס עשירי בהמה הנה כי הוא הב'הלא והלסרד * היא רבה
 שמח להיות הון בעל דרך והכה מכליו אזל שהכסף עס ומצות כתורה ב רב

 לא כי ומצית תורה עשירי כן שאין מה לככאנוש ישמח העושר כי בחלקי
 לא כי אתהעס דעת ולימד נא כן על לחמס יחסר כי בס ישמחו

 אמר וזה בעשרו עשיר ולא הזן כל מעל בצדק* צדיק ישמח אס כי הדרך זו
 הוא והיה כי ז״ל חיכו רב מכלל עט שיד במה והוא כו׳ ההוא החיש והיה
 חת בניקור הטעם הצלינו כמבחר וצרה צער לשין הוא ויהי שמחת לשון
 היו שלמים בחמת הנאמרים עישר מיני שני הנה כי אמר הענין אל ונבא

 טובים במעשים עשיר היה כי**, באיוב
 ויר< כי רב כהון כז'ועשיר וישר חס

 קדסי כני גדולמכל היזח כז׳עד מקנהו
 ומעשים מצות עשר על כי אמר

 והיא השמחה ותצדק תחוח טובים
 זירא וישר חם ההוא החיש יהיה אז'
 אך )ג( שמחה הוא והיה כי ׳1כ

 כי הוא כן לא הזה העולם של כעישר
 הבה כי וצר עצבון רק יצדק לא בו

 רוב הוא וצער זי כי ,כן מקנהו ויהי
 זי אלא עזי זלא הוה העולם טובת
 זה ויהי בז יאמר יאות כן על כי כפול

 החים ויהי ב מקנהו ויהי אחד פעמים
 יחפר נזה וגס קד בני מכל גדול ההוא
 אמר ולא ההוא האיש אומרו ייתור
 מכאן כי והוא קדס בני מכל נדול ויהי

 זי מתייחס היות טעם לתורו תיזל
 איוב צרת כל כי תעה״ן טוב רב וצער
 צדקתו שמאת כל כי לו נמשכה מות

 לתוגה כי לו שוה כז׳לא האיש באו׳והי׳
 ההוא ^האיש זיתי כי בעושר בהפך

המכר ההוא האיש והיה כו'נמקים
 שלישי ויהי נמסך פעמי וה ויהי נחו׳ שגז־מז היי בכשרוןנהפךלויהי)ד(זמשני

 ובתיקון בכשרון שהיקל דעתו וגס בעישרס דעחס וחת כי כו הקיפו כי והוח
 1.? ועושר ריש קדש מקרא בביאור מאמרנו והוא • בס"ד יכא כאשר אשמתם

 אובעזני כעזשר חו האדם יח׳את הוא ינסה כשתים כי זהענין כז' לי חתן
 שוה למה העוני מכסיו! בו לעמוד העושר נסיון גדול כי בחכמתו שלח׳ ואמר
 הרד שאול עד העישר סכנת כי אמר ולכן מכניעו וזה חדס של דעתו מגיש

 איוב מאמר זהיא וכו' וכחשתי אשבע פן כאומרו חלילה בעיקר כפור עד
 עבור עד הוא מהעיני ימשך אפשר אשר הרע אך בלבבם אלהיס וברכו
 על נישבע שהוא אלתי שם 'תפשתי וגנבתי אורש פן זזתי לחזין בשני עליו

 על כי מרוב? הכית ברכת להחריבו איוב על שעמד' היא וחת ותן הגניבה
 איוב חל בא ומלאך כו' אוכליס ובנותיו ובכיו היום ויהי לפנים נאמר כן

 ושתיית חכינה ענין מה נחשב זר כמו הלא כי כז חורשות היו הבקר זיחמר
 בבשורת לש חס זה ליוכר רחוי היה ולח והאתונות הבקר קיחת חצל בניו

 כיכלצחתיו לאמר אךתוח בזה לא שם כאמור עליהם ביחס נפילת
 : עשתוכמדובר שמנו כי טיבם מרוב הנמשך משחיהס יק על מתחלתסהיה

 כיכאשרכפורענית והוא יתברך טובו מרת ממחנה שלישי לימוד עור
 מתחיל תחלה כן שעל ז״ל כמאמרם החלה קל הקל מן מתחיל

 באיוב היה אחש־ב וכן הבש" בעיר כך ואחר בבגד כך ואחר הכית בנגע
 לא )כ( ובשרו בעצמו כן ואחרי בבנים כך וההר במקנה התחיל כי
 שבעת לו ויולדו וזהו קודם חשוב בחשוב שמתחיל אס כי הטובה נמית כן

 בריבוי נתברך שלא כי' מקנהו ויהי כך ואחר תחנה החשיב שהוא כו' בניס
 הוא לו חסדו הפליא כי הזרה דרכו פי ועל כן איזרי עד בעצס המקבת
 לשולחנן סביב ובנות בניס שבעה לו ימצאו אדם בני כמת כי והוא יתברך

 הכפל אך הנוחרים על לו טוב ורוב ומחו יותר שהוליד יבצר לח אך
 ויולדו באומרן כיון וזה לו הנולדים מכל א׳ במות ראה לא אס טובתו

 שר5א היה כי הוא חך במקנה כמאמרו לו ויהיו אמר ולא לוני׳
 יקיימיס חיים לו היו שאלו את כי בנות ושלש בביס מהשבעה יותר לו נולדו
 ויולדו כ״א לו הילודים מכל כאחד חות ראה שלא אס כי היה כן לא כי אמר

 כפולה טובה שהיא לשלחנו סביב לפניו והיו בטח ישלש בניס שבעת לו
 משתה ועשו בניו והלכו יאמר כו׳מהרהוי והלכו )ד( ומכופלת:

 • אחריהן* ששלחו להזכיר צורך מה עמהס ואחיותיהם יומו איש בית
הנה אמנם •כו' הקיפו וכאשר יאמר ומתרחיי הקיפו כי אומרו ונס

 למי אוי למי כי האלהיס בא השכל מיסד לקחת ילמדו ולמען ישמעו למען
 עושת ולשחות לאכול ישיבת שכל ז״ל וכמחמדס יין במזרקי לשותים אבוי

 לצחק ויקומו וישחו ויאכלו ואומר יוסף באחי כו' לאכול וישבו כענין רושם

 נקלה על מרעות משתאות שבר חת ירפאו בעם בוערים יש והלא ע״א 11
 ישכילו ולא רע אין ושתה אכל אס כי עבירה בז שאין המשתה כי לאמד
 על איוב על הבאה הרעה וכל וישכר היין מן ששחה לראשון קרה אשר
 יבצר לא דבר וממוצא בסמזך לומר היחלנז כאשר אוכלי׳ ובנותיו בניו היות

 מ ההיא בהיסבה ונשים אנשים נמנאן שס כי איוב שאני לאמר מתאנה
 גטי גס אדס בני שמה יעדרו ולא עמהס ילשהוח לאכול אחיותיהם הלכו

איש 2 אב



א איוב מחוקק חלקת

 וקראו ושלחו יומו איש בית משתה ועי^ו

 מ ויחי 0 :^אכךולשתותעמהט
 והשכים ויקדשם איובז חשלח המשתה ימי הקיפו

 אולי וב אי אמר ני כלם מספר עלות והעלה בבקר

 ׳ איוב ככרה^י^ה כלבבם אלחים וברכו בני חטאו
 להתעצב ףהיהיוםרבאו'בניהאלהים י :כמהימים

 יהוה ויאמר י : בתוכם השטן גם ויבא על־יהוה
 ויאמר אתקדהוה השטן רען תבא מאץ אל־השטן

 אל" ייוה ויאמר ז .י ומהתהלךבה כארץ משוט
כמהו אין - ׳ ־עבי:“על לכך השמת השטן
 אלהימוסרסרע ירא תשר תם איש בארץ
 : אלהים איוב הח:ם^רא ויאמר את־יהוה השטן

“וב^דבל כיתו“^ובעד י

 פרץ ומקנהו ברכות ידיו מעשה מסביב לו“אשר־
בארץ

 כנות על עיניהם וישאז בעשחאזת המה^נצים כדרך האחים ו*לת איש
 להסיר כן על למו הרע לא בלבד ושתו אכול אך היה טוב לא ואשר איוב

 התחכמו כי לומר כו' ושלחו ט בניו והלכו ויאמר בא הזה הדבר מלבנו
 אחיותיהם קראו לא ההוא במשתה אתם ור יתערב בן מדבר ומדאגה

 בלבד כלומר בניו שהלט אחר אס כי
 כן אחרי אתם זר ואין משתה ועשו

 הלא כן עשו ולמה ט' וקראו ושלחו
 כלומר עמה• ולשתות להכיל הזח

 מפני זולתם עם ולא לבדם עמהס
 אם תאמר ושמא )ה( הצניעות
 אכול האס הרעה היתה מה נןאיפה

 כל תגרום יחד ואחות ושתהאחיס
 הקיפו כי ויהי לו״א הגדולה הרעת

אחד יום לא כי היה הוי לומר נו׳

 הקיפו כי וי אס כי הדבר היה יומיס או
 למשתיהס אמרו לא כי המשתה ימי

 המשתה ימי הקיף עד ממיס או יום די
 ז׳ היו לא כי שנית ועוד לכולם

 שנעת רק הימים בשבעת משתאות
 השינוי היה ולא ח משתה היה הימים

 אומרו וזהו יומו איש נית ,כמקומו רק
 * המשתאו' ימי אמר ולא המשתה ימי

 מינגדכי וזיגזד חטא טוביה כי ג
 עולות המעלה היה זהוח בניו חטאו

 איוב אמר כי והוא ד י הס ולא בעדם
 אלהיס כרך על כי ט' חלהיס בי׳זברכו

 יתוקן ולא ממש כעבודתה ע״א הרהור כי וידוע כעולות מתקן היה
 ואשוב אחטא כענין היה כי והוא ט׳ איוב יעשה ככה כי ה׳והיא י נעולה

 שהקיפו הראשון ההיקף אחר בלבבם חלהיס ברכת חשש תיה חס כי
 אלהים ברכתם פן חששתי תנת איוכ יאמר ראוי היה המשתה ימי שבעת

 ולא אלתיס לברך תשובו אולי המשתה ימי עוד תקיפו לא לכן גלבבכס
 עולות ויעלה יחטאו כי באמור ההוא כדבר לעשזת עוד ישובו להניחם

 מקיפים להיות מניחם שהיה הימים הל איוב יעשה ככה וזהו לכפר
 מעלה היה המשתה ימי שבעת כל ובסוף תמיד המשתאות נבועי
 מהתיקון כי עתיד לשון יעשה ככה אמר זזת יעשה לא וכן י עולות

 טעמים כל ועל בהתמדה לעתיד כך לעשות כיון עולות שהעלה הראשון
 תגרום משתאות שישיבת גס כן לא שאס גדולה כך כל איוב צרת היתה אלו

 ז״ל רבותינו אמרו הכה )ו( נ- ההוא הרב השיעור גדלה לא רעה
 ללמד המיימיניס האלהיס בני ויבואו יהיה דבריהם ולפי היה ר׳ית יום כי

 כל ריבה גס שבאומרו המשמאיליס הס השטן גס ויבא הבריות על זכות
 משפט הוא כן כי הראש הוא השטן עם קטיגורית ללמד המיוחדים נחות
 מועד ביום הארץ מלכי דרך כי יתברך חסידותו גודל וילמדנו התנא היום

 להעמיד משפטו כח הראות למען נמשמאיליס ישמחו ורוגז משפט לעשות
 למען במימינים ושמח הוא חסד חפץ כי כן לא יתברך הוא כי אמר ארץ

 לעזאזל שעיר לשלוח מצוה הסליחה ביום כן על כי בריותיו את תצדיק
 כמנין עולה שהשטן ז״ל שאמרו כמו ההוא ביום לשטן שליטה בוחן ואינן
 ראש ביום כי יאמר ובזה בו שאיננו הכפוריס יום על אחד חסר החמה ימות

 בני כס ה על להתיצב באו וראשונה שבעצם חי לכל דין יום שהוא השנה
 השטן גס ויבא וזהו המנגדיס באו שאגבן אלא המיימינים שהם האלהים

 יתכן עיי * חפץ יתברך הוא במוכיס כי הנאים בתוך שהוא נתוכס
 שנתרבו וסיעתו והשטן אלהים מדת מצד משמאילים הס האלהיס בני כי

 סניגוריא ללמד באו לא האלהיס כני כי ואמר מהטומאה הם גם נמלת
 כן על לקטרג רק לאלהתיצב השטן נס ויבא אך עלה להתיצב רק

כז' ויאמר )ו( : כמדובר לקטרג תבא מאין השטן אל ה' ויאמר
 וגס א יב מאין יפלא יתברך הממנו תבא מאין שאלת וו מה יקשה הלא

 מתשובתו ימשך איך וגס בא שממנו מקום יסיים שלא טפילת תש;כתו
 י איוב מעבדו ידע לא הארץ בכל ישוט מבלי כאלו ט׳ לבך השמת לו אמור

 על יקטרג לבל באיוב השטן את להשיס הוא ברוך הקדיש רצת הנה אך
 לרועה חיית דרבי ברית חנינא רבי זז״ל בביר ז״ל כמאמרם ישראל עמו

 רני נו להתגרות תיש לו תנו אמר לו ונזדווג זאב בא בעדרו מביט שהיה
 לו ונזדווג אחד כלב ובא בסעודת יושב שהיה למלך אמר חמא בר חנינא
 קא במאי לב לשים וראוי * ע״כ י נו שיתגרה אחד אבר לן סט אמר

 בזמן איוב היה כלס שלדעת ויתכן פרטיהם בכל משליהס בשנויי מיפלגי
 יבצר שלא עם זכאים ישראל תז היו אס רז״ל מחליקת וידוע מצריס יציאה

 בנקודה שהיו ז״ל שאמרן כמז להרג מטיס אס או מה דבר גהסאשמת
 כי ואפשר סדין מדת עליהם קיטרגה כי היס על בהיוקס ליגאל או ליאבד

 חייניס ישראל שהיו האחד דעת כי מחלוקתס היא וו האלה השלמים גס

 בו שילחם איוב על גירהו כן על משתכנים היו מקטרג השטן תיה ואס
 הטורפות מחיות להצילו דרו י מביט שהיה לטעת זזהז ישראל את ויניח

 איש הוח היש 1ל תנו אמר אז זאלל. כת אשר לטרוף בת החב תה וירא
 פחד היה שלא הב ידעת בז להתגרות לעזים הנמשליס מהאזעות הזק

 ישראל את לטיוף הקטרוג יספיק
 הודע או אדרבה כי המקנה את כזאב

 ממצרים ישראל בצאת יתברך מלכותו
 עושת והיה ישראל על כמלך והיה
 לחמס כי מהמצרייס סעודה להם

 שס אין אפר בית אין אשר סהס הס
 איכרי מכלל והנה ביס ומהם מת

 הית יד בו לשלוח ראוי שהיה הסעודה
 עצה מהנותנים אחד הוא כי חיוב

 לררוף מרכבות נתן היא וגס לערעת
 כיחס פחד תיה ולא ישראל בני אתרי
 להמיתם היוגל לא הקטרוג ל מבלב

 יבצר כ^לא השמחה מערבוב רק
 אשמחדברטלקאחד בישראל מהיות

 הצרו על ליאבד כך בין מהראויים
 מסרו • המצריים בכלל לישראל

 זוט בייסורין אשמתו שימרק לשטן
 שכךהיהחז בסעידת יושב שהיה למלך

 והיה בעולם ניכר יתברך מלכותו
 כלב וראה לישראל סעודה עושה
 כזאב החי לטרוף יכול הבלתי כלומר

 על בלבד השמחה ולערבב רקלנבח
 לרעת כי הוא הדבר ונכלל כמדובר מהסעודה אבר לו תנו אמר כן

 את נו גירה הזה כתיש חוק שלהיות! אלא חיוב עונש גן קיק לא הרתשון
 כמו שהלא הוא השני זיעת ישראל אה יניח בו שמתגרה עוד שכל השטן

 • מהאשמיס אחד הוא שגס אמר כן על חטת לא והזח לאיוב יצר בחשב זר

 היה עיא או היה ישראלי אם הגמרא במחלוקת שחולקים יתכן או
 יתברך עדרו עונות ולמרק תיה דישראל יזחנן כרבי הראשון דדעת

 ולדעת * ממנו שהוא תעדר על לכפר בז שיתגרה מי מהעדר לו מתו
 ביציאת שהיה כבקזדס השמתו למרק רשות לו ניתן כן ועל ע״א היה השני

 לתת למרק יתברך כונתו היתה הנה כי זהוא הענין אל ונבח * מצריס
 חבא מחין שאל כן על ישראל עמו בעבור איוב על לקטרג לשטן מקום
 רבי על ויל מאמרם כענין השטן מישב שס עבירת מקום כל כי והוא
 זי חומר השטן את ששמע תמיד מריבים שהיו שכניו בין שלום ששם מאיר

 כלומר חבא מהין אמר כן על גברא דההזח מניתיה מאיר רבי דאפקית
 משוט והשיב משם ביאתך להתייחס מושב שם שקנית עבירה יש היכן

 אס כי אוחי דוחה ואין מקוס בכל ומתהלך שט ,הנני לומר ט בארץ
 היטיב וכזה חטא אשר עין שס אין אשר בית אין כי הביתה אותי מאספים

 לארכה נה מלטייל לומר בה )מהליך אמר ולא ומהתהלך דבר אשר
 באומדך לכך השמת יתברך הוא לו והשיב )ח( מחריד ואין ולרחבה

 שגס ואפשר ארץ יושבי כל בכלל לטללו כן גס איוב עבדי על בארץ משוט
 נשית בדבר ולהבין כז' כמוהז אין הלח כי פליא והוא החוטאים בכלל הוא

 ומת יתן מה ט' וישר תם היותו אחר כי בארץ כמותו אין כי אומרו אל לב
 לא אלה תואריו באומרו למעלה וגס אין אס בארץ כמוהו יש אס יוסיף
 מחטיאים דברים שני תנת כי יאמר אך ,ט וישר קס רק כמוהן אין כי אמר

 כמוהו אין איוב הנה כי אמר והילדות הבחרות ב העושר אחד האדם את
 וזהו צדיק היה מבחרותז וגס בעישר קדם בני מכל גדול היה כי בארץ

 דרך על ט וישר הס הוא מהבחרות שהוא איש מהיותו כי ט' תס איש
 שעם הכתוב ושיעור איש מהיותו ה את ירא איש אשרי על ז״ל מאמרם

 הכשרון תכלית שהיא ט' חס הוא איש מהיותו וגס בארץ כמוהו שאין
קטון זקף מטעם הנה ט ויען )ט( : למעלה תואריו כמפורש
 שהוא וישר חס איש אומרו על הדברים שני על ישיב יתכן החנם שבמלת
 מרע סור ועל עושה הוא טובה רוב שעל לומר החנם אמר טוב נעשה

 מדת הוא אלהיס את הוא איוב ירא אס אמר מרע וסר אלהיס ירא שאמרת
 הוא החנם שאמרתי מה ופירש )י( מאהבה ולא העונש מיראת הדין

 כל ועל כיתו אל בעצמל וגס מלאך ידי על ולא בעדו שכת את הלא כי
 בלתי על טובו לו להחזיק שאין מסביב שליח ידי על שלא הס נס לו אשר
 קרובים הפרטים שבאחד יקרה המוצלחים הלא כי גרס כחו או שמולו חשוב

 כמשזכה לו שעשית שכת אתה אך יצליח נכסיו וברוב יפסיד רחוקים או
 ה מעשה אל רק לייחס שאין באופן צד גשום פרצה צד שאין מסביב וגדר

 מקעסר מידו פרוטת הנוטל שעני ברכת ידיו שמעשה במה יכיר וכן
קחויקלז ואיך עולם של גדרו פרצו בארץ פרץ ומקנהו זק כע״שן״ל

טובה



א איוב מחוקק חלקת
ירא אמרתי אשר ועל )יא( המול אל ה^לחת ייחם שלא על תיבת
עשת שבקיס מת לעימת עתה לכן מהעונש אלח יראתו זין ש אלתיגי חיוב

 שלח עצמך ע״י עשת בקוס רק פני הסתר בלבד לא עתה לו הטבת
 * שיבעוט גמור לצדיק בעצמו מחזיק והוא !ת !ידך כי שיכיר בחופן ירך נא

אי י בל לן אשר בכל שתגע שנית ועוד
 ככל־אשר־לו וגע עלחתאקךף ואולם יא אךץ:3

יהוה דאכר יב : יברכך אםץאעל־פג*ך
^^^;רקאליואל־ת^לח

 הלכש רדקי ע : :הוה פני מעם השטן ויצא ^ידך
 אחידהם בב;רת יין ו^ר/ים אכלים ובנת;ו ובמו

 דחכקר ויאמר אל־איוב בא ומלאך "י :הבכור

 ותפל "י :על-ידיהם רפות והאתונות דרשת היו
 ואמלטה לפי־הךב הכו ואת־הנערים ותקהם *טבא

 אךהב מדבר זה עודי "י רק־אנילבדילהמדלך:
בצאן ותבער מךהשמץם אלהיסנפלה אש ויאמר

 מיותר הוא מעם אי' זה כל עם יד
 לל במאמרם ויתכן ה מלפני זהיל״ל

 אחאבכז׳ את יפתה מי פשוק על
 צא ה כויזיאמר אפתנו אני זיאמ'הרות

 כו'ואמרו הרוח ויצא כז' כן ועשה
 הוא לו ואמי כבות של רוחו| שהיה ר!"ל

 צא רעה עליו תבא ידך על אס יתברך
 ממחיצתי אצא ויאמר ממחיצתך

ע״ד כו' הרוח ויצא כי לו היה וכן כוי

 ינחסאושליראתאבד במת ישארלו
 הכול לק כי להכיר או יעבדך השאר
 ,־ט רק, ומפיל מסבב שחינו עשה
 כי הוא יברכך פניך על ואמר מעט
 לדבר מחסום לפיו ישמור פן חשש
 מה אמר כן על בדאי וימצא סרה

 על שהוא נתרהו׳ הוא שיחטא שאפשר
 יראה כי אדס פני על שחינו מה פניך

 ה פני על שהוא כמת לעיניסרק
 :צופות ה' פני שם כי ללבב הרואה
 לשית ראוי כוי ה' ויאמר )יב(

 כו' וגע ידך נא שלח אמר לככיהוא
 לא ואח״כ בידך הנו לו אמר ית' והיא

 כ״א השטן ביד יתיולא כידו לא נעשה
 מן שהיה האש זולתי וכשדים שבא ביד

 אז' ענין מת לב נשית לזה אך השמים•
 מהצורך ה פני מעה השטן ויצא
 כו' שזיצא אחר שתכף לומר ואם לאו'
השליחות שנעשה כו' היום ויהי מיד

 וזהכאויאמרכשדיםשמו מדבר ׳יזה עוד יי לך:
 וקחוסואת־ '־הגמלים ^יםדפ?יי־'*

 אנילבדי—'טהרק דהבולפי־ח הנערים
 ניף3 ויאמר וזה ר3^ י" ": לך להגיד

 י־! :הבכור אחיהם כבית יין ושתים אכלים ובנותיך
 ויגע^ארבע דכר;המ והנהרוחגדולהבאה׳מעבר

יק- ואפלטה וימותו הביתויפולעל־הנערים פגות

ד

 הצו יתברך הוא לו אמר אפשר זה
 ע׳כ ידו על והפעילה הקטרוג שהיה באופן ידו על לעשות וכשהודה בידך
 לפני שהוא פני מעם חם כי ה^ כיאצ״למלפני ה' פני מעס השטן ויצא

 יתברך הוציאו כי קריבתו מקים או מחיצתו תניע עדשס דלפניאשר
 מלעשות נמנע חכזריותו ה' בעיני רע כי בראותו או הרבה פניו מעם

 אות~ ויקרע איוב דרן□
מעילו

 וגס הנמלים על הכשדיס ואת כו׳ הבקר זיקת שבא בלב ה נתן מ ידו על
 הוצרך בידן הנו יתברך באז' השנית כפעם אך נשפט ה וברוח באש

 נפשו חת רק באו׳ להענישו כקש יתברך שהוא על ידו על השטן לעש־ת
 על שהיה איוב של מצערו שטן של צערו היה גדול ז״ל שאמרו כמו שמור

 *• הכאתו בחופן נפשו שומר להיות כדי בידו כו' חיוב את ויך כן ועל הפצרז
 הבקר עושים היו או'מה אל טעם לתת ר>״ל הנה כו׳ הבקר )יד(

 אמרו ובנמלים בצאן כן אמר שלא מה בהלקחס והאתונות
 תבואה שהיחה שממה בקיצר חורש שיגש העתיד מעין הקלה שהטעימו

 אפשר וכזה רועות החתזנז׳ היו החדישה ע״י עפר הזרע ככסות נדלה
 היו תורשו' שהיו הבקר של ידיהן על שהוי מיותר איבו ידיהן על שאומרו

 וחרשו שדרשו במקימס רק גדל היה לא אחר כמקום כי רועות האתונות
 למעלה ולח עונש חצל אמור זה ענין מת לב לשים וראוי * ראשון ראשון בו

 סבב מזלו גלגל כי לב על יעלה לבל אךיכזין ועושרו הצלחתו בספרו
 העתיד טוב מעין לו שהיה הצלחתו ברוס עודנו כי הורה כן על רעתו

 מרום משפיל ולא הפכים ב עושה גלגל אין כי יתברך מאתו רק זה ואין
 השמים מן אש היות השני הזרה וכן הדרגה בלי דארעח לתתומא רקיעא

 מיד נפשם מלט יכלו ולא בנערים כך ואחר בצאן היחל תחלה הלא כי
 שלא וגס השמים מן ברדתו ונס בצאן בעודה בתם ידבק טרם להבה
 בדי ונגע בלבד א׳ מעבר בא רוח והנה באן' הרביעית וכן אחד עד נשאר
 כך כל שהיה הג עד חיילותיו להגביר לבז אל ערב לא כן ועל הבית פנית

 הגביר כן איוב כששמע ראשיס שלשת שמו כשדים ז״ל כמ״ש בטבע כמעט
 רבת המין כיאערוץ הה״ד היה לא העם זה כשדים ארץ חיילותיואמרהן

 לא ואדום או כן׳ אלתיס אש לו שאמרו כיון יחיתני משפחות בוז ועתה
 נאמר אלהיס אש הלא כי מאד קשה זת במאמרם והבה * פתח אצא

 אמר תחלה כי המאמר לשון אל לב בשים ואפשר * כז׳ שמו לכשדיס קודם
 אערוץ כי פסוק מהכרת כי והוא לו שאמרו כיון אמר כך ואחר ששמע כיין
 סדר ולתרץ שאחריה בשמועה שדמם ומה חיילותיו שתגביר מה לו יצא כו'

 נעשה כו׳ אלהיס אש ירידת כי והוא הדבר תשובת במאמרו רמז הכתוב
 עיד ואיך הגמלים על והתפשט ראשים שלשה שוס כן שאין מה כרגע
 שום שענין נאמר לא אם בא הגמלים בשורת ומלאך מדבר האש מלאך

 הגמלי' הלקח אל אמנם האש ענין טרם היה יקחוס טרם ראשים שלשה
 הלקח בערת ממלל,ך החש בשורת כחמלאך קדמההאשותחלה

 שלשה שמו כשדים כי שמועה שמע המלאכים לשבי קודס 8אמנ הגמלים
היה לא כי ל׳• שאמרו אמי ולא ששמע כיון )י״ח הנמלים לקחת ראשים

 שמועה רק המלק־ הוא לו המגיד מפי
 ר המאמ 'לשןן יורה׳אן וזה לבד שמע

 ב׳וייהליתיה הומה אמר במקומו
שה׳זבאיס שבשע יורה עלי אימתיה

 הגמלים קחקס נירס אימה לו תיה לא
 אימתיה י שדא הילל כן לא שאס
 החש בשורת מלאך בא כן ואחרי עלי

 וז"אכיון הנמלים הלקח ואחריו
 האמירה על ^היישידבר אש לן שאמרן
 שמועה על ולח מבשר של עצמית

 רחוקים היו הצאן אולי לומר וחין
 האש מבשר נשתהה כן ושעל מתגמלי׳

 שבהתפשט עם בא ווה מדבר זה ועוד
ראשים שלשה שוס עם הגמלים על

 והיה בשורתו אמרו עד רק מתקיים
 אלהים שאש נער הסתם ומן טח נופל

 משחר יוקר יחיה לא בו בערה
 בו בער מאן שחיה לומר מבשרים

 ג' כן אחרי כשדים שוס שהות עד החש
 יקחום הגמלים על והתפשט רחשים

 - מדבר זה בעוד הגמלים מבשר ובא
 לו להורות אלהיסכו' אש )טז(

 אמר כיאש^היסהיתה
 שני לומר כו׳ ובנערים בצאן ותבער
 בסבכי אחז שלא אחד סימנים

 שמן אס כי בצאן דבקה ומהם היער
 ובנערים* בצאן ותבער נפלה השמים . _

 ולא א'מהצאן נמלט שלא ונס איוב זולת ומרי׳ צאן בזולת נגע שלא ב
 לצאן היה מה לב לשיס וראוי * לבדי אני רק ואמלטה אס כי מהנערים

 מעלה היה מהס כי על ואפשר וגמלים ואתינות לבקר כן שחין מה שנשרע
 שריפת אין כאשר כי לו לרמוז השאר כל נשרפו כן על כליל שכול© עולו'

 יתכן עוד י זה מות כן זה דכמזת שקדמו עולוקיז שריה כן לרצון חלו
 קצתם למה ועוד • חטאתם ומה פשעם מה נעריו לקו למה לב בשום
 כי אחס אשר ונערים בניו שתס בסקילה וקצתם בחש וקצתם בחרב

 נשאר לידו והוא שס היו כמוהו כי יורה חני רק ואמלט' מנעריי א׳ מאומרו
 לדבר כלותז עד אס כי חית לא כי נסקל למת לבדו הוא רק היה לא ואס

 והאוכלים בניו נפרדות מיתות בנעריו׳חייבי היו כי ואפשר ז״ל כמחמרס
 חייבי היו אשר והאחרים וסובא לל ז כמשפט בסקילה נדונו עמו ושוהים
 לישרף שאתם המקנה נשרפו בטלו לא מיתות חייבי דין כי לשמים שרפה

 הין כי וכשדים שבא יד על נהרגו הרג חייבי היו ואשר בכללם הס נם
 למת כו' זה עי )יח( : כמדובר בתוכם והרג שריפה סקילה חייבי

 שבר יהיה הדב'שלא שמה'יצא אחשוב כן על מחד לו המר בניו שמיתת
 יסיים עד לו לחט רק מדבר זה עוד הקודם שבר על בא מיתתם בשירת
 שהוא עד אס כי מדבר זה עוד נאמר לא שבזה וזהו בשורתו דברי הקודם

 רות ידי על וטעסהיות )יט( מדבר עודנו ולא דבריו שדבר עד
 להפיל יוכל הרוח שיסוד יתכן איך לב בשום יהיה המדבר מעבר ובואו
 מהיות יבצר שלא וגס היה שחזק הסתם שמן קדם בני מכל גדול חיש בית

 אינן זנגועבארבע אחד מעבר בואו וגס זולתו הפיל ולא סביביו נהיס
 רוח בעשה ופשע עון מכל כי ידענו תנת אך * הטבעי הרוח יסוד דרך

 למרק החוטא על יתברך הוא ובנוור עליו לקטרג ה לפני עומד טומאה
 עוננו ביד זחמוגנו אמר דאת כמה העושה היא ההוא רע המלאך אשמתו

 כתות ט הזוהר מספר ידענו עוד * רעתך תיסרך פסוק על ןכמאמרנו
 באה גדולת רות והנה נאומי רמז וזהו המדברות אל מתייחסים הטומאה

 היה כן ועל משתיהס בעין נעשה אשר טימחה רות הוא המדבר מעבר
 ביד וישלחם באומרו בלדד מאמר וזה כאחד הבית פנות בד' ליגע כת נו

 כינת היחה וזאת * ממנו שנעשה הרוח הוא הכס ממש פשעם כי פשעם
 נרות לא אך חייס רזח נו שיש נדנר אלא צודקת נגיעת אין כי ויגע אומרו

 שנעשה המשחית שהוא שאמרנו כמה אך וכיוצא נשינה לשון אס כי הטבעי
 ולא זכר לשון ויגע אמר ממש העון שהוא זה ולרמוז נגיעה בו יצדק ן נע!

 את ויקרע קם ובנותיו בנין שמועת על כוי זיקה )ך( • ותנע
 יערןץ מאיוב משפחות בוז שהיה עליז אמר אשר הכשדיס ועל כדין בגדיו
 נזר כמכניע אתראשז עלכןזיגו יחיתהו שכשדיס זיהפך רבה המון

ראשו



ב א איוב מחוקק חלקת
 כי ארצה ייפול לארץ השתים מן שנפלה אש ועל ממנו הקטון תחת ראשו

 להורות ויפתחו הפורענות ועלתחלת ארצה הפילוהו השמים מן
מה׳ כי ומכיר הטובה על שמודה כשם הרעה על מידה הרוגז שערמשית

בא :וישתדל ארצה ויפר ארדראשו ויגז מעילו

 : בו החוצב יד על כגרזן חס כי ועשה פעל שבא !לא הדיר יצא
אחר '1כ ערום ויאמר )בא(

יקב' שהוא כו' קשי ה׳ ולך פשוק על

 בה' והכנעז הודאתו
 יה• כו' ויאמר כדין הרעת על ויברך

 בשמחת לכרך היא כיהמצוה כויזהוח
 היחל כן ועל הטובה על שמברך כשם

 לב בשיס והזח " יצאתי ס עד! וחמר
 הלא כי ועוד יצא שעדוס ידע מילא

 לבוש נקבר אס כי ישיב לאעדס

 הזוהר מספר שידענו במת יאמר אך
 נעשה ומצותיו ו תורק לצדיק כאשר כי
 הרוח אל מהמעשה הוד לבושי לו

 של עדן בגן הנשמה אל ומהמחשכה
 חלאת לבוש נעשה מהעונו׳ כן מעלה

 נפשן תתלבש שבהן העין טומאת
 לצעד גהינס אש יצית ההוא ובלבוש
 החלאה כל כלות עד עמו הנפש
 כנר הנפש כן אחרי ותשאר ההיא

 כל האש כלות עד בכבשן הניתן ישן
 לא כן לא שחם ההוא בנד הנדלק שמן
 קדושה בנפש שולטת גהינס חש היה
 כנת יחמר זה ועל ממעל חלות קלק
 ביסורקהללן עוניתי כי לי טוב
 שמן בהמה הלא כי בס אשיש ושוש
 אמי מבטן יצאתי ערום הנה כי חלקי
 נכו כי שמה אשוב וערום עין מכל

 לביש על ני ולרמוז בזת כלאשמותי
 ממלת החלף הזסרה ידבר העומק

 בציון קש ויצת מלשון שהוא יצאתי
 המיוחד מכסות שתזאערוס לרמוז

 כמדובר האדם בנפש האט להצית
ז״ל מאמרם והוא כו' נקן ה הנה כי

ירוה שמה אשוב וקירט אמי מבטן יצתי ערם ויאמר

 להתיצב האלהים בגי רבאו היום ויהי א כ
 בתויכש גם־השטן על־ידהוהרבא

 אי ןהרהאל־השטן ויאמר כ :על;יהוה להתיצב

 משוט ויאמר דתשטן<גרת־ידהוה רען קזהתבא
 יהוהאל־השטן וייאמר ג : כארץומהתהלףבה

 בא.יץ כמהו אין כי איוב ^־^בדי לבף .השמת

 מחזיק ועדנו מרע וסר יראאלהים חשך תם איש

 השטן ־רען ר םח? לבלה בו ותסיתני כוזמתו
 ♦חן אשרלאיש וכל בערעור עור וייאמר את־יהוה

 ־“אל וגע ידף שלח־־נא אולם י. :בעד־נפשו
: יברכך אדי^־־פמף ם־לא א ראל־בשךו עצמו

 את־נפשו אף בידך הנו אל־השטן ♦הוה ויאמר ו
^החףאת^יוב * שמר:
 חקח־ר-יו י" רעךקךקךו:1ךעמכףרגל כשהין

 ותאמר ט כתוף־האפר: יישב והוא בו להתגרד חרש
: ומת ים אלה ברף כתמתך מחזיק עדך אשתו לו
 גכש תדברי הנבלוחז אחת כדבר אליה ראמר י

את י

 נ חיש בהיות
ע> לכפר קביו

 תחת הק את ניקח נדי בן לו מקן חטא חשד עדן על מות 1:
 בעל ה יאמר וזה כמעשהו לתיש בו לשלם חסד שעושה ;ליו

 להתחבר כדי נקן מקז כי בעדו לכפר לקח דינו ובית הוא וה כקן הרחמיה
 לכן יתייחס רחמים הדק אל זה גס כי נמצה לטובתו ליקא דינו ביק עס
 כי ה שס אס כי מבורך אלהיס שס יהי לומר אלהיס בחינת אל אברך לא

 כן׳ זאת בכל )כב( • מבורך שסה יהי וזהו זאת כל פועל הוא
 גס חטא שלא מלבד הנה יאמר אך * חטא לא זאת בכל כי ידע לא מי

 למדתאלהיס עליו הבא החסרון ייחס ולא נתן שלא והוא חסידות עשה
 ולא וזהו מבורך• ה שס יהי וכו' נקן ה כאומרו רחמים למדת אס ני

: לאלהיס חפלה כקן

 כאשר ה' על להתיצב בשטן נאמר פה כו' היום ויהי )־>( 3
 בני מתחלה כי כתבנו הנה אך בבניהאלהיס

 להתיצב רק קטיגוריא למד בתורק באו לא הקדושה מצד להיותם האלהיס
 עמד כי לו שזה לא כי פרחה עתה אך קטיגורית ללמד בא השטן אך ה׳ על

 כן ועל )ב( להשטין ה'ולא על להתיצב רק בא לא כן על בנשיון איוב
 לומר חבת מזה אי רק כבראשונה תבא מאין לז אמר ולח יתברך הוא שיבה

 מקוס בכל ומתרחב שט שאתה בארץ משוט לומר תוכל לא עתה כי
 לבך השמת שאלתי כן ועל עון שס אין אשד כית אין כי אותך דוחה ואין
 מקים שבכל לומר תוכל לא בצדקו עומד שאיוב עתה אך איוב עברי על

 על שהוא קבא מזה אי רק אומר לא כן יעל פרטי במקום רק קטרוג לף ים
 ממנו ביאתך להתייחס מקוס בכל מנוח מצאת לא כי תבא מזה אי סרטי

 שלס אחד גס אין כי בארץ אנישט עתה גס ויאמר שב בקטרוגו ולהחזיק
 חטא לא שאיוב גס אולי רוחי על מעלות יבצר לא השטן כי זהו^ בה

 אס רק מתחלה אמר לא והוא יתברך זולתו יודע ו^-ין הרהר אולי בשפתיו
 ה׳ כי הלב הוא בלבד פניך אל שמתייחס מה על לומר יברכך פניך על לא

 יתברך הוא לו השיב או )ג( בהרהור שהוא יברכך בזה ללבב יראת
 לא כי כו' תס ליקרא עתה כחו אז ככחו עודכן כי כז' לבך השמת שנית

 ושמא הרהר לבלתי כתומחו מחזיק ועודנו וזהו לבו ויושר תמותו כשקנה
 וידעקי לפני גלוי שהכל אחר לו אשר כל לבלע הנחקיך למה תאמר
 לבלעו בו ותסיתני כי עליך תלונתי היא זאת הנה בצדקו קייס שיהיה

• לך הודיתי הספק על ולא 8חנ שיהיה ידעתי מאז כי שנס היות עס

 עיר לתת אנשים דרך הלא כי הדברים מי־ וח קל כז׳אמר ויען )ד(
 על ידו ישיס פניו בעור לחיש להכות קיס יכא שחס עור בעד

 שלא ידע אפילי ראשו אז פניו להציל זרועי חי ידו בעור ההכאה לקבל פני,•
ואס פניו או ראשו על בהכות מת היה ילח ולפנים מהעור המכה תפלה

 מניה בגופו אס מעתה אמור כן
 שכל שכן כל קצתו על קצתו יקן וביה
 מה שהוא נפשו בעד יקן לאיש חפר

 ובנים כנכסיס נפשו בעד ממנו שחוץ
 מיתת נגזר אולי בלבו והוחכיאומר

 בעד וזרעי ממונו לקח יה' נפשו על
 מקבל כן יעל חי כןיעמד ידי ועל נפשו

־• יפות פנים בסבל־
 אמרו הכה כו' אולם )ה(

 בשחיטת ז״ל רבותינו
 הכשר אס העצס בשכר שאס חולין

 רוב חוחים וכשר ועור ובריא קייס
 ארוכת שמעל' כחד הקפי ודוב עיביו
 ידי שעל עצמו חל גע יאמר ובזה

 אל כן ואחרי עצמותיו כל ישכר כן
 יקית שלא בחופן ולעפשו לדכאו בשרו

 אל לח אס תראה ואז ארוכה להעלות

 בעצמותיו מות ידאה כי יברכך פניך
 השטן לו שעשה מה הוא זה ומעץ

 כמאמרם בו נפשו תיקה כס דרך םעל
 והוא שבורה בחבית יין כהי־,קייס ז״ל

 ויפרפרני הייתי שלו בחומר! מאמרו
 נעשו כי ויפצפצני בערפי ואחז

 פניך !על אמר ולא פידורין עצמותיו
 פניךהוי! אסקל כי למעלה כמאמרו

 בריא נשאר הוא שעדיין למעלה כי
 הנוגע שכדבר חס כי אשמתו קהי' לא
 שהוא השגסקך על הוא פניך על

 עתה אך יהרהר שלפניך עלמה
 שמתייח מה על לא הכל על שהתפקד

 סקס אס כי ההשגחה היא פניך עצ
 תל וזהו עניניך כל על כלכו יהרהר

 ללבב יראה ה׳ 'כי הלב שהוא פניך אל שמתייחס מה כל חל לומר פניך
 פניך על באומרו למעלה אמר כאשר בלבד הראייה הציחו׳ על ולח יברכך

רז״ל אמרו בידך הנו )ו( ־• בלבו יכפור הכל שכילל סקס אס כי
 ושלא החכיק שבור לו ואמרו יין מלחה לחבית שטן של צעדו היה גדול
 שצריך שמור מאי ידך תשלח אל נפשו אל שהל״ל הרגישו והמת היין ישפך

 לוכז׳הנה ויקח )ו( י• הענישו הפצדו שעל ויהיה בלחצה שמידה
 גרב נקרא לח שחין שתוה ובחרס בנדב שהיא הקורה קללק היקה לאיוב

 באומרו הורה וזה בחדש שנגרד חו כחרס יבש היותי על חרס הנקרא ויבש
 הלחזמקמלא פוגעבאבעבועזת והיה היבש בי להתגרד חרש לו ויקח
כירת באפר הליחה לנגב האפר בקוך יושב הית כן ועל סרוחה ליחה

 או * ההוא בלכלוך פניו שינוי על. הכירוהו לא כן ועל לפניו מוכן
 ואפר עפר והוא יתברך בתוכחתו שיקוץ נדרו מה כי להורות שרצה יהיה

 הוא עפר כי להתגרד חרש לו לקח העפר לרמת כן על כדברחברהס
 עפר על ואתנחם יאמר וזה השנית לרמוז האפר בקיך יושב והוא וגס

 גדול היה שאס ואפר עפר הוא כי לומד ערכו בהקטין שהתנחם ואפר
: עצמו המגדיל מעיני ׳ישחר נוחם כי התנחס לא בעיניו

 חלילה בה לכפור תייעצנו יחשב זר כמו הלא כו' אשתו לו ותאמר )ט(
 לה הגיד מי ועוד * היתה יעקב שכת לאומר גס ומת

 נוציא לא אך רעתו לו שמזר כי הקו ולא כן עשו וכמה ימית כן ידי שעל
 כמשל בקרבו עומדה בנס נפשי כי בראותה כי והענין ממשמעו ברך מלת

 בייסורין לייסרך או המיתך ה'■חפץ או ימנע לא בלבה אמרת החבית
 הנפש מצוי עד הביאך למה לייסרך אס נפשך יעצור למה המיקך חפץ אס
 שם יהי אמרת אשר החסידית ובראותו המיקך חפץ שת' אס כי זה אין אך
 אלהים שס ולברך הדין מדת אל צרתך לייחס חפצת לא שאפילו מבורך ה׳
 מספיק צער שהרגיש כדי מלצאת נפשך מעכב כן על רחמים שס רק

 ברך לק לשכול יכול חיכך ואתה ויחייך יחלימך כן ואחרי המות לנכות
 הגורם מהחסידות שקעדר ואז מבורך אלהיס יהישס ואמור אלהיס
 לה והשיב )?( לעשות מתחלה יתברך כחפצו תמות ומיד נפשך עכבח

 לז העש האלאיס כי שיעתך ולטעמיך לומר הטוב את נס ואמר הוא
 טר* הלא הייסורין אקבל שלא באופן אעשה ותייעצני הזה הרוגז

טובה לנו משפיע היה הדין מדק נס הלא העונה שופע גקבלינן הייסורין

כענץ



ג ב איוב מחוקק חלקת

 ך^א ואת״־הרע האימים מאת נקבל את־־הטוב
 ויבקעו יא :בשפתיו איוב לא־חטא גקכלבכל־זאת

 עלץ הבאה הזאת כל־הרעה אץבאת רש י
 ך־^וחי דבלדד רבאוא^ממקמואליפז^מגי

 : ולנחמו לבואלנוד-לו ךויחךו1רון הנעמתי וצופר
 שניהממרחוקולאהבירחורשאו• ני י

 א^משל-יורזרקוקפרער־^־־ חקרעו רכבו קולם
 יגיו^בואתולארץ^בעת :הששמה ראשיהם

בי־ ראו אליוךברמ דבר ואין לילות ושבעת ימים
:מאד הכאב *גדל

 פיהו ”.^יובאק פתח א ג
 ג ויאמר: איוב רען ב את־יומו:

 היום י :נכר הרה אמר אולדגווהלילה יום ;אבד
 “ממעלואל אלד ההואיהיי־חשףאל־ידרשהו•

 .יגאלהוח^ךוצלמותתשבן- :״תופעקליתהרה
 ההוא הלילה יי :יום כמרירי יבעתהו עננה עליו

 אל־ ירחים כמספר שנה כימי אל־־;חך אפל ;קחהו
 הנההל>הההואיה\גלמודא^תבא י ;בא:

^הואררקוםהעת;ריםעךרלףתן: יי רעהבוי:
 ^כילשפו*?קרלאורוא;ןואל'־;ךאה ט

 'בילאסגרזץתיכטניךסתר י בעפעפי״יטחר:
 מבטן אמות למדתלאמרחס י* :מעיג; עמל

 מדועקךמוגיבךבי.םומוד־ יג :ואגרע ;צאתי
ואשקוט. בי־עתהיעכבתי גי : אינק בי ;עדים

* ישנתי'

 דבר היות עס רחמים למדת הדין שמהעניסמדת צדיקים נחלים מ:ין
 נעשה רק נקבל לא האלהיס אל המתייחס הרע ואת אליו מתייחס בלחי
 קושי על להשיב בשפתיו איוב חטא לא ותת בכל ואמר כקבלתו שלא מוסן
 בו ותסיתני לו ולאמי בשטן לגעור יתברך הוא שב לא למה פה כטפל
לזה חיוב את ולרפחת חנם לבלעו

 בשפתיו איוב לאחסא וקח בכל אמר
 אמר לא השטן והנה חטא בלבו סך
 לא הס על כמפורש בלבו רק :־ פ•

: עצתו נעשתה והרי ס בנין י' ג
 הזדהמה ט׳ וישמעו )יא(

 כי לשמיעה הראייה התפעלות מן
 כי השמיעה על הראייה ידות עשר
 שלא היות עה וישמעו תחלה הכת

 הרעה כל את וזהו שמעו פלא הי'דבר
 הרעת ומלח וכל שאת עליו הנאה הזא
 שבא ראשונות שלש לעומת־ הס
 האבילות הוא הואת וכשדים ואש

 עליו הנאה עליהם לארץ יושב שהיה
 כו' ויבאו זה כל ועם השחיןשעליז הוא

 לשבת לא אך ולנחמו לו ׳לסד נכונה
 ולזרוק ולקרוע לבכות ולא לארץ אתו
 אמנם )יב( לאשם על עפר
 הפליגו עיניהם וישאו כאשר כן אתרי

 ושמא '1כ ויקרעו ויבכו לעשות
 לו לנוד רק באו לא הלא תאמר
 אל אמר לוה זה כל עשו ולמה ולנחמו
 כת שעד כלו' ראן כי הלא כי תתמה
 כז' וישמעו כהומרו שמיעה היהת
 ואומרו דומה ואינו ראייה ועתה

 מקנא' שלא שבחם יספר ממקומו איש
 קם לכוד לנח הזהירממכו מרעהו איש

 הלא כי הוא גס מיד לבא חבירו
 ידע לא ואיש ממקומו איש חיש באו

אל ממקומו איש בואם עד מרעתו
5 כו' ויועדו ואוי איוב עיר

 הכה כו/)ג( איוב י^ן1 )ב( 3
יראו אלה דבריו י

 סוערה כעניה דעת משוללי
 מרה כאלמנה היתה רוח עצובת
 ולידתה יומה מקללת אמריה ממררת לה מרה נפשה כלעכה

 כנשים אורח בדבריו יהיה כאיוב נבר ומי אור ולא חשך היה כי
 לומר יומו ויקלל החנבל לבו יזעף ה על שלא איוב להורות אמנם

 הכהו מזלו אך יתברך הוא יכבו פון שבלי יחשד לא ,בי
 משני בא' איש על וגזור המערכה שפיטת הלא כי פו' יום יאבד ואמר
 אמר הא׳ ועל ההולדה ליל בעת או הלידה יום נעת הטעתו לפי ומנים
 והיה יחן מי לומר ודעתו כו׳ ההוא הלילה אמר השנית ועל יום יאבד
 מלגזור כח יעצרו לא לקיקן ידי שעל באופן ההן העתות של המזלות ולקו
 שימנעו מלמעלה יהיה אפשר הלקות הנה ואמר ביום ותיתל )ד( מה פלי

 וזהו ממש חשך יהי עצמו היום שאיכות כאופן עליו הבא ההארה שפע
 אלות ידרשהו אל ואמר ופירש ההוא ביום אמר ולא חשך יהי ההוא היזם

 שלא ואצ״ל מלמעלה ידרש שלא העליון שפע מהעדר ממעל סיהיהאבודו
 תופעעליו חל לעצמו עליו גס אס כי לארץ להאיר כדי אזר לו יהיה
 שפע נעדר יהיה כי לחשך היום איכות שיתפך נעצס רצוני זה והנה נהרה

 לו יהיה לפחות כן לא דנר)ה(ואס עלי לטור כח יעצר לא למען מלמעלה
 אך בקבע עננת עליו שתשכן וצלמות חשך שיגאלוהו מלמטה צרופיי לקוק
 יום כמרירי מלגזור כחו לבטל שיבעתוהו מספיק באופן שיהיה בזאת
 דשמתיהלמרזז כברק והמזל היום ולבטל לערר להסכח שיש כאות
 ליל על וכן )ו( כ הלידה יוס על הוא זה לסיסרא העוזר טכב שהית

 זה הלא כי חשך יהי אמר ולא אופל יקחתז ההוא הלילה אמר ההולדה
 בימי יחד שאל כאופן אופל ויהפכהו יקחהו אך לילה קרא לחשך כי סבעו

 ע יל המזלות שמשו לא מבול של חדש י״ב כי בביר ז״ל שאמרו במה והוא שנה
 בסופת הית השנה תחלת נקודת במקום כי עילם שנות במספר יבאו לא

 במספר לבא שנה בימי יחד שלא בגדר ההוא הלילה באופל שילקה אמר
 ואומרו ההיא כעת יבוטל כי לאיגזור־עלי באופן לגמרי בטל שיתי׳ ירחים

 נקר ויהי ערב ויהי כי יזם חצי לעתטה^לההוא שנה בימי יחד לשון

ד
 : ירחי' בכלל לבא שנה מימי יום כשום ההוא הלילה יחד אל אמר א' יום
 אם ההוא בלילה תרנגול ירנן יוסיף ומת יחן מה ט הלילה הנה )ז(

 כטל והיה שמי־יתן בחומרי שומע יחסדני אל יאמר אך אין
 מלאכים משמרו' יש לילה בכל וסלח המבול שנת כימי לגמרי ההוא הלילה

 בטל היה ואס יתברך לפניו מרננים
 מלפניו רננות נטלו' היו ההוא הלילה

 לא לצדיק שהלא יתברך כבודו ואינו
 מלכו מלפני רננת תמנע שימנענו טוב
 רבים לילות היו אילו לז״א עולם של

 הליל׳ההוא הנה חך קפידא היתה
 שלא לבדו אחת לילה גלמוד יהיה
 דחוי בלתי הוא ואסגסחה בז רנני תבא

 ושאל ח מזל בטל סנח אני אהיה
 בז חפץ שהייתי מת )ח( בו רגנה תבא
 שיקבוהו יהי׳רק למעני שלא הוא יותר

 אחהנה דרכם פי ועל אוררייוס
 שישיכתבהס אוחס ויהיה.ע״י אני

 אוחס ויהי' וכיוצא כברק יוס לסדר
 השוא שתיוס שעתידים אוררייוס
 עליה לערר שעתיד לויתן יהי׳עורר

 וגס בעצם יקללוהו כן שעל רעה
 לא מארריס להיות שדרכם שעס חפצי
 קבה כי יקבוהו גס אלא יאררו בלבד
 ותהיה )ט( : כנודע מארה גדול

 ס' נשפו כוכבי שיחשכו האדירה
 לויתן יעורר א׳מהכוכבי׳ אס כי והוא

 הגורם אותו יהיה לא אולי ויקללוהו
 הארירה שתהיה אמר לזה רעתי
 שיקו באופן הנשף כוכבי כל כוללת

 ואין. שבלילה מהי לאור אף לאור
 ההוא הנשף יראה ואל הלקות מעוצם

 עפעפי יבאו שלא שחר בעפעפי
 לא הלילה "בשעות במלאת שחר

 הלילה נמנה היה שא״כ השחר יעלה
 שלא רק חפצתי ולא היום עם ההוא
 יתד באל כמדוב' ביזם להתייחד ימנה
 כן ואחרי לגמרי שיבטל רק שנת בימי
 היום יבא כך ואחר אחרת לילה תבא

 רק גבר הורה זווג יהא שלא באופן
סגר לא כי )י( : הביטול בעת

 והכה זאת פעל.כל ה ולא בתנועתו לי הרע המז! כי אמרתי הלא כו'
 לגבר טוב כי לי אדם בינת בייסוריןזלא קץ אני כי אותי לענות מקזס יש
 הטוב אח קבלתי וכאשר מאהב הס אולי אני צדי' ואס ייסורין עול ישא כי

 ליתמידכאשר שייטב כונתי שאין אומר אני כן על אקבל הרע גסאת
 שתי' השרד הוא בטני דלתי סגר לא כי היא תלונתי אדרבה כי בתחלה

 ואמות במעיה בהיותי אוכלת היתה שאמי ממה אוכל הייתי שמשס פתח
 העבזר בירחי מאז מת אס כי מקבל הייתי לא תטיב את שגס באפן ברעב

 ולאבד דברים להטיח מעותד הנני עתה כי הוא מעיני עמל נסתר הית כי
 עמל ויסתר וזהו בדבריכם ה הוגעתם כד״א עמל הנקרא והזא עצמי
 אחטא כי ברעתי אראה בל מעיני העין עמל מסתיר מותי ידי על שהיה

 כאשר חמדת בלי ואלך עשיתי אשר הטובים מעשי כל ואפסיד ואאשס
 כי יתברך ממנו מאו נעלם לא כי העולם אל בבואי הועלתי ומת באחי

 מהפלא זאס )יא( מחז היה-אמות טוב וטוב זכותי להפסיד נועדתי
 מעת אמות מרחם לא למת סכנתאמי־ מפני היה יולדה ירחי בתוך מתי

 בגיר הוא וחס אמי תסתכן ולא מת ואצא מק־שיהלידה מרחם היציאה
 יצאתי מבטן כן אס העולסהלא לאויר חי בצאתו מה שלימות הולד שקונה
 הוא הטריח למה חמדה בלי לשוב עתיד היותי אחר בי כן אחרי זחגוע
 מדוע. בי )יב( :־. תועלת לכלי כביכול עצמו זאת אמי את יתברך
 להפך הקב״ה את וגס יוסף ברכי על יולדו כד׳א לגדלני ברכים קדמוני

 דסהוא האשת דדי חלב כי ז״ל כמאמרם לחלבלהניקר אמי שדי דם
 לומר אינק כי שדיס ומה וזהו יקוץהולד לכל לחלב יתברך הוא ומהפכן

 ולמה כלומד מראיתו ונהפך הוא דם לא האס כלומר אינק כי הוא ומה
 כשבא שילך למי תועלת בו יהיה שלא מת על יתברך הוא עצמו הטריח

 שעדיין עתה שהוא מה על מצטער ואיני )יג( לאישאבעמלו ומאומה
 הנקרא מת שהייתי שכבתי עתה אס ט ידעתי כי דבריס הטחתי לא

מצרת ואשקוט הנה שם ז״ל רש״י כפירוש אמתי פם ושכנתי כד״א שכיבה

גהינס



ד נ אסב מחוקק חלקת

עם־מלכיםריעצי־אךץ יי : ״ י^נתיאז
 להכש זהב עמירים או "י :לכו חרבות הבנים

 ל־יא טמון כנפל או " :כסף בתיהם הממלאים
 הטעים שם יי : אור כזלליםלא־ראר אהיה

 ^הדאסיחם יי׳ :יגיעיכח ושסינוחו רגז חדלו
 קטןוגדולשסהוא יט :שאגנו׳לא^מעוקולעש

 ^מדהיתןל^מלאור ד :מאדניו חפשי ועבד

 ואיננו ך*מות המחכים יא : לסרינפ^ וחיים
 אלי־־גיל השמחים □= :ממטמונים ויחפרהו

 אשר~דךבו ך?בר " :כ״כצאוקקבר ישישו

 כי^יד^קמי ני :כעדו חסךאךיוח נסתרה
 $חד כי כיי :שאגרתי כמים ויתכו תבא אנחתי
 לא " :קיי יבא יגרתי ואשר ויאקזעי פחדתי

:תז! ויבא ולא״נחתי ולא־־שקטתי1 שלותי
 הנ&הדבר ב אליפזהתימניויאמר: )ייןץ א ך

יוכל: מן במלין ועצר תלאה אליך "י
הנה

 עד בעלמא לפינה רק התייחסת מיתתי היתה בלא אלא עוד ולא גהינס

 חז משה ישיר אן על ז״ל כמ״ש בתחייה שהוא ותו ישנתי וזהו התחייה עת
 לניף גס שהוא לי ינוח אז בתחי׳ שהוא לבח לעתיד ישיר אלא נאמר לא שר

 הצרה שאת יוכל עי כי דכריס להטיח מעיתד שאני רק דאגתי זין ם באופן
 אחרת דרך לנו ועוד * בהמשך הזאת

 במענה נכחבהז חלו בפסוקים
מעפר יצא לא כי בפסוק זה שאחר

 חוזר כן׳ מלכים עס )יד( : און
 ומבטן יתן מי כי שאת הענין אל

 בצע מה כי תאמר ושמח ויגיע יצא
 ואיך באתי כאשר בצאתמןהעילס

 בע״ס קנוי יתרון בלי בצחתך יזקנקס
 חותם חרץ עצי מלכי'זיו עסי אמר לזה

 חרבות בונים רק למלת שאקמסיבין
 וכיוצא בהם להתענג מרחצאות למו
 שלמות בלי ילכו חלה כי להיטיב >לא

 זוכים אלה שים תאמר ושמא )טד(
 יתייסי־ו מלכות של מורא ידי על כי

 או חמר לזה העולם בכיחדסדכינן
 כל להם זהב היות שעם שרים עם

 ממלחיס להיות חפץ וכל ־ישעם
 ולא הבצע חקרי נוטים כסף בתיהם
 לאלה !ם חס )טו( לזולת להיטיב

 אהיה לח טמין כנפל או מה זכות
 שלא הנעשים מאותם חפי׳ בתמיהת
 וקפי' בצאתם אותם שטומנים •בהיתר

 חמם בבטן אזר הרואים יש כעזללי לא
 הס כי ראשי נרועלי כענקבהלו

 יאו1 שלא כעוללים ־אפילו
ועילליס מ״ה שלח״ה הס אור

 אכי נס והייתי אתכחם באלה בי זה בפהוק אמס שבמעי על ז״ל >ירשו

: מהם כאחד
 1כ אמות מרחם לא למה .מרוז> על שכגר כז׳חק-ר רשעים שם ^ין(

למות רוצה שהיה כ!' שכבתי עתה כי שאמרתי מה על אמר

 עם ונח שוקט הייתי כעת מתי והס חני צדיק שלדעתי נס אמר >גחה
 דעביד הוא בריך ק־דשח חשיד דלא לי תהמרו פן בזה מחזיק איני זה כל

 טוב נפשך ממה כי אזמר אני כן. על חט צדיק לח וחולי דינא בלא דינא
 ליהמות זטזבטוב רוגז חדלו רשעים שם אני רשע שאס כעת מחיי מותי

 ינוחו ושם אני צדיק ואס וכיוצא דברים בהטיח יתברך לפניו ארגיז פן
 ומדוכחיס יגעים ימיהם כל שהה כמ״שז״יל הצדיקים שהם *ניעיכח■
 טיבה ומיתת□ ממט גדול יצרו מחגירי הגדול כל כי הרע היצר מתגרת

 נהנים לח שאינס מאותם אט בינוני ואס )יה( מיצרם שטחים להס
 מיקלאנדייטהדעסקבתורהכו׳ עליהן שהמרו כענקאחר נדונים ולא
 וטוב במותי אועיל מה כן והס הסוג מחזתו אני ואולי אסורים כמו והס
 לזה רעה או טיבה בלי כאסירים אהיה ולא עדן בגן אהבה עד לתקן ׳הוא
 אמצא אתנחסאך לה לבדי אני הייתי לומראילן שאנס הסירים יחד •אמר

 יחד הסירים בהיות אסירים יחד אמי* יזה• נחמה רבים וצערת •אחריס
 שנוקם בהיותי'יחידי כן שאין מה השקר בצער מתנחס כלי׳ ג;ס מר עאנט
 אותו נוגש ששם חוב על כאסירים אינם כי להם טוב ועוד מעיני ייסתר
 מה והוא נוגש קול שמעו לא אס כי כן לא האלה האסירים אך בו הנושה

למו ניגש אין כי נדונים ולא מועלים ולא' נהנים הבלתי שהם שכתבם
 מהבלתי אז רשע היותי חלוקה בטבע שמתי למה תאמרו וחס )יט(

 על תתמהו אל אני בכשרון לגדול מוחזק כי היות עם נדוטס זלא כהניס
 יראה הארס כי ראיה הזה בעולם עיניס מראה אין לי איפה דעו כי זה

 כי ניכר הוא שם גדול או קטון היות נדר הנה כי ללבב יראה וה לעיניס
 נדול פס ימצא קטין פה ואשר קטון. שס הוא גדול פה הוא אשר }פעמיס

 ועבד וכן למעלה ותחתונים למטה עליונים ראיתי הפוך עולס כענין
 כן לא ואס כנודע המ״ס שמזש דרך והוא מקדוגיו יותר חפשי שם ימצא

מתהת יתןכז׳אמרהנהב למה )כ( : הכחזב בכל קידום אין
 כי ז״ל כמאמרם מקורות אחד יום בכל היא ברוך הקדיש נותן טובות

 ב׳ ׳ השמים אלהיסברקיע אותם כד״אייתן לעילם מתנה מאוריה
 על ז״ל שאמדו כמו מחים לפגרים נשמות מחזיר יזם החייסכיבכל

 למי טובות מחנות שתי יחן יתברך הוא היתכן אמר '0 לבקרים חדשים
 יחשבם לרעות שאדרבה אלא עליהן סובה מחזיק שאינו לומר צריך שאיז
 מתוקה הנוח לו ואין היום כל עמל שלהיות יוס חור לעמל יקן למה והזח
 יתמה למה השניה המתנה וגס לרעתו לי הוא בקר ואיר בלילה שנתו
 )כא( עונות בדברי אותה בטמאה הנפש מדיית בעלי הס נפש למרי

 העמל עמל ידי שעל וחיים אור יחן הלא תמיהא זו מה תאמרו ושמא
 שאמרתי מה הלא ויתוקנו ישובו כחיים נפש המרי וכן לו זיזטב רשעו ינכה
 בחייהם קציס כך כל אס כי יפות פנים בספר יקבלו לא אשר על הוא

 כי מטמונים מחוסר יותר למות המצאות ויעשו ואיננו למות שמקנים
 : ה' אל ישיבו לא האלה האנשים

 אליכו׳כהתימז השטחים )כב(
 משלן נשא שאגתו דברי לדבר
 כלל לומר כו' השמחים ויאמר

 ונמשכת רבה טובה שאין הדברים
 חתמחד העליה רוב וכפי מתמדת
 כי הבור אל הגלגל ירוץ כי הירידה

 כי הצלחתי הניע היכן עד נא ראו
 יתברך הוא היה מהיוק אשמר מבלי
 שהיו ז*ל אומרם גדר עד בעדי מגן

 בקרמתםאת וחולים הורגים כבשין
 למעלה כמדובר בהצלחה וכן הזאבים

 חתייחם גדולה ושמחה טונה ואיזו
 עודנו׳ לשחת שימו' לא אס כמותו לאיש
 גלגלו יהפך טרם וגדולתו כאבו

 השמחים לבב אנשי ע״כ ברעתו ויראה
 עליון חסידי חדס בני סוג הס גיל אלי

 בשמחת שמחים בלבותם ישרים
 מקנאת© כמצבים לא אשר זולתם

 הוולת גיל י1ג השמחים כי יעצתי הנה
 מי ביותר המוצלח במות יעצנו לא

 )כג( מוכן קבר ימצאו כי ישישו אס
 היות. שעס כך כל מוצלח שהוא לגבר
 להשמרמרנג ממנו נסתרת דרכו

 כמאמ כמוני בעדו וה11 יסך ולהצליח
כן'כי■ בעדו שכת אתה הלא השטן

 ולא יתייחסו גיל אלי לשמתיס בהצלחתו בעודו כזה איש במוח ישישו אשר
 יתהפך טרס למות ביותר המוצלח לגבר היא טובה כי ברעה לשמחיס

 והוא׳ כו׳ לחמי לפני כי צרתי ראו הנה כי )כי( לאיוב קרה כאשר גלגלו
 הוא ונהפוך אמר ושהותו אוכלו בעת סובלם מתנחם הצרות רוב הנה כי
 לשולחני׳ סביב שהיו ובטחי בני בוכרי חבק אנחתי לחמי לפני הלח כי לי

 תשר״ת כסימן יקרנו רבה כסהצרה אז באנחתו לנוח הנאנח דרך והנה
 נשימתו מתקצרת כך ואחר בכק כמרגיש ארוך קול מתחנח שבתחלה

 וינוע ישוב כך ואחר ילולי ועביד ובתכיפות כיותר כן ואחרי חי גנו ועכיד
 אחלה ארוכה האנחה חבאהיא אנחתי תחלה הנה אמר ארוכה בהנחה

 מיד רק ילולי והדר גכוחי בהדרגה לבא להתאפק אוכל לא כך ואחר
 אחכה אנחה ואין מיס כמרוצת בתכיפות ילולי שהוא שאגותי כמים ויתכז

 תאמרן ושמא )כה( הנגרים כמיס שקגוחי יתמידו רק לנוח סמוכה,
 הדבר כן לח האלה הריעות מצאוני להסמר הנולד את ראותי בלתי שעל

 להעלות קדמתי כן על כי ומזרעי מממוני פחדים שני פחדתי פחד הלא כי
 זיאחייני וזהו כרגע לשמה כאחד בניויאתיני חטאו אמרתיאזלי כי פינות

 ויכי^ עצמי אל מהניע יגורתי ואשר בא וזה מדבר זה עוד כאחד יחיד לשון
 מרעתי לשוב לזו זי בין שבתי לא למה תאמרו ושמא )כי( השחין הזח לי

 ני טעמי לשוב ישונה כר אחר שלוקי לא אמר לזה אחרונה המכה עד
 מהשניה שקטתי ולא מדבר זה עוד השנית באה הכף כי עצמי על לבקש

 ואחרי מהנערים הד׳ גא עד ממנה נחתי ולא ׳כו כשדים השלישית בא עד
 שצדקתי באופן להקו יכולתי לא באופן ובבשרי בעצמי רוגז וייבא כן

הרע? ימי יבאו לא אשר עד ביותר המוצלח במות לשמוח טוב כי נאומרי

: כו' הנאחזים כדגיה

 דמית הנה ז*ל רבותינו אמרו )ב( כו' אליפז ויען לא( ד .
 הנסה• ואתה כסקנות בעשר עמד והוח לאברהם

 וגס אתו סין ה הלא כי נחשב כמוזר והלא בה עמדת לא אחד דבר
 הנם יאמר אך " ב הס השחין עם הלא לאחד נחשבים הד לתכיפות

 ועלכןעמדהבהסאךעתה• עורכו' בעד עור כי והלאה ממך היו הד
 באמורט ואלחחסדנז אליךממשחלאה נגזפךסהוא הנסהדבראליך

 והיא כו' במילין ועצור הלא כי נגדך נתריס ועתה דברנו לח ימים שבעת
 שביתה המווכח דרך כי יאמר חך ' ממלין ועצור שהל״ל לב בשום

 ויהיה בקרנו תשובתו לעכב לרוחו מעצור אין ונצחת מספקת טענה לו
י יוכל מי להשיב מילין נהיות ועצור יאמר וזה צרבת כאש בקרבו

 שבעה שתקתי ני תאשימני אל זה דרך על יאמר אי
 ע־\ אתה אם התריס ק״ו הלא כי נגדך אדבר ועתה ימים

 בזכות מאד וגדלת כנסיזן ועמית ימים שנע סבלת כי אותך נכה
שהרווחת מה כל ותפסיד לרוחן מעצור ואין תלאה ;ה כל עם זה



ד איוב מחוקק חלקת

 ?ושד* י : תחזק יסךתרי;םויך;םרפית הנה >
1עתה כי ״ : תאמץ פרעות וברכים מליח □ימוז

 הכא * חכאאליףותלאחג^עדיףו^ה^״
 זכר־נא י : דרכיף ותם כסרתףתקותף יראתך

 כאשר י :נכחדו ישרים ואיפה אבד נקי הוא מי
 מנשמת "• :.יקצרהו עמל חרשי־אוןחרעי ראיתי
 ארירה שאגרת י :יכלו אפו ומרוח יאבדו אלוה
 ^.ישאבר יא :ניתעו כפיךיכז ושני שחד* וקול

 ואליךבריגנב ;תפרדו לביא ובני מכלי־׳טרף
 מחזיונות כשופים גי :מנהו שמץ אזני ותקח

פחד יי :אנשיס“ךיילהבנפלתרדמדזעל

 מלץ לי שים אכי מכריחך לאות שה רק לדבר מלין לך ואין ראוי :אץ ה>

 ׳ כו ישרת הנה )נ( ־ עבר לשון נהה אמר ווה לעציר האוכל להשיבך
 עליך בבא מקייס נאה ולא אולם בריא בהיותך דורש נאה היית הנה חמר
 קצו אולי תאמר ואל ־ בייסורין יבעטו בל רכים יסרח הנה כי רעה

רבים היו הלא כי מייסוריך ייסוריהם
 ושמא כמוך בירה• היו יבצר ולא

 מגודל ידיך רמי אתה כי תאמר
 נפשך נס דרך על הלא כי ה-עה

 רפות ידים נס הנה בנופך מתקיימת
 אשר היו נלכד ולא )ר( תחזק
 כושל גס אס כי ובנים מממון צרתם
 ולא מיליך יקיפון כמוך בגופו נשבר
 ליפול בגופו המעזתד החלש בלבד

 היו כי ליפול החילו חתר גס אס כי
 כי (ח) תאמץ כבר כורעות כרכיו
 עליך לנא עתידה בהיות עקה
 צרות על והלא כנר עצמך צרת

 כן אחרי בגופך עדיך תנע ראשוני'
 יראת כוי יראתך חלא )ו( ותנהל

 בל כסלחך היתה שתיא כך שהיתז ■ה

 תהיה ראוי היה רעת חבואך
 תקותך ההוא הצדקות עתה

 דרכיך ותום מתחלואיך להרפא
 אל כי )ז( ייסוריך ניקר מלקוץ

 מי נא וכר כי מןהרחמיס תתיאם
 ישרים ואיפה לגמרי הבד נקי הוא

 וגששרעתך )ה( בהחלט נכחדו

^ורוחער "י " ־ 1 י*״. ▼

הפקיר וח;דהורבעץמתי קראני
 —ולא ,יעמד ם: :שרי3פנייחלףתסמרשערח

 דממדתור^ תמונד־זךינגדעיני מראדתו אכיר
 אם־^לעהו יצדק מאלה האנוש י* : אש^ע

;שים ובמלאכיו יאמץ לא בעבדיו הן יח :י^הרנכר
שאומר מה להכחדה קרובת רבה

 אלוה שמנשמת )ט( און חורשי ראיתי כאשר הוא אבד בקי הוא מי
 י תקנה לך עוד כי אתה כן שאין מה לצמיתזת יכלו אפו ומרות לגמרי יאבדו
 עדיו ותגע ותלא שחין המכת אליך תנא עת• כי יאמר או )ה(

 מיתתך היא עצמך כל עד שהוא עדך המכה תנע שתראה
 בפירוש המות שואל אתה שאדרבה תאמר ואל )י( מות מיראת ותבהל

 המביאך כסלתך היא תמות פן יראתך הלא כו׳ אור לעמל יתן למה
 כמיתשאתה ערירי תמות לבל תקוחך אך כעס מריב כסילות דברי לדבר
הזא מי נא זכר כי הוא הלא )ז( סרה תדבר לבל דרכיך ותום עתה

 אריה שאגת פסוק על והנה * גמורה צרה עליו שעבר עס אבד נקי
 יהודה אריה שאגת דן בן וחושים יהודה על שמדבר אמרו שחל וקול

 שמקולסנפלו אחריו קול שהרים חושים הוא שתל וקול עסיוסף בתגרסו

 וראוי . נתעו כפירים זשיני מהו שיניהם ונפלו לתרץ מצרים גדולי כל
 יעקב על וכראש' זה מפסוק כי ואחשבה לדעתמינתןעניןוהפה

 בצרה עצמך שתראה גם אתה וישר וך אס לאיוב לאמר והענין ידבר וזרעו
 יפלו כי טובים ובלתי המוצלחים הפך ה יושיעך המיצר מן כי תירא חל

 אבד נקי הוא מי נא וכר ואמר ראיה הביא אלה סוגים שני ועל בנופלים
 ישרים ואיפה כז׳ ליעקב שאירע מה כי יוסף וכן לאבדו לנו שבקש יעקנ
 י להכחידם היאור !בהשלכת קשה בעבודה שבמצרים ישראל הס נכחדו

 שהוא נתחכמה הבה באומרם עליהם און חורשי ראיתי כאשר ( ח )
 והכנה חרישה ידי ועל לעולם מבזל להביא שלא שנשבע ישראל של למושיען

 ולבנים תזמר כעמל מסים שרי עליהם וישימו ישראל על עמל ורעו גס וו
 כי )ט( עליהם ודו אשר בדבר הזורעים יקצרוהו כן כן'ואחרי

 כי עוד ולא ים כסמז ברוחך נשפת אזמר דאת כמה יאבדו אלוה מכשפת
 אותו מספיק היה מים נערמו יתנרך אפז ברות מעת אפו ומרוח אס

 המים הפשיר קר שהוא הפה רוח אס וחומר מקל לכלותם לבדו החח
 למען עשה אך וכמת כמה אחת על י4ורו חס שהוא החוטם רוח זהמיתס

 הנזכר מקי תירא אל אתה נקי אס אתה נס כן ואס עליהם מוראם הביא
 סזא בחך הקדוש כי ראיה לך ועוד )י( למצריים כאשר ממית העון כי

 יהזדס אריה שאגת הלא כי כשרים הבלתי נגד בצדיקים אומץ מ;סיף
* ז"ל שאמרו כמו נתעו מצרים גכורי הס כפירים שני חושים שחל קול

 בשתי נכזיס כי הוא הלא והקול השאגה היתה מה על ופירש )יא(
 ואוי ביתו טרף מבלי אובד יעקב הזא לים כי יתעכב חס לז כי אשות

 הוא לביא זבני הלא כי בנימין את ויניח לאביו לחם להוליך ילך אס לז
 יי יוסף פרידת על נוסף מבנימין זיפרדו קצתם שילכו יתפרדז כי יעקב
 נפשך לקיים נס עושה היה לא להמיתך ה לויחפץ יאמר או )ח(

 )ט( כו׳ חורשי ראיתי הלא כי בטבע שלא כ״כ בגופך
 להמיתך ה חפץ לו איפה כן ואס כוי יאבדו אלוה מנשעח נמרץ מקלות
 ראיה־ זעוד )י( יקיימך שה' רק זה אין אך כלה היית הקל בחחו

 כפירים לששיני קעשיק יתברך 1ברןאי מקטני שהוא אריה שאגת הלא כי

 לחמו יחסר כי הלא כי לאריה שלימות שאין היות עם )יא( נתעו
 יש זה כל ועס לחס לחוסר יתפרדו לביא ובני טרף לו הזדמן מבלי יאבד

 כן ואס שמו * ויה יתברך כל בורא שאגת עתה גס ומה לשאגתו אומץ לו
 יגונב. דבר ואלי )יב( * מספקת היתה לו שאגה להמיתך חפץ לו

 גס מבינתי מרות שדנתי מה זולת כו'
 כי בי הדובר המלאך פי על אוכיחך

 נבואתי דברי הוא כז' יגונב דבר אלי
 הקדש ממקור שפענבואיי אין כי והוא

 בני עס קל לא אם ישרה דרך בא
 האומות נביאי אל כן שאין מה ישראל

 הטומאה כחות ע׳י בעיקום רק מ״ה

 מהקדום• הדבר כגונב ויתייחס
 אל אלהים ויקר על ן״ל כמאמרם

 בלשון כמתגנב פלגשו אל כבא בלעם
 יכויבסן לבל ע״כ טומאה בלשון עראי
 והוא היה נביא כי אותרו על איוב

 דבר כגונב יגונב דבר ואלי אמר ע״כ י גי
 בסלימות לאאקחנז וגם הקדושה מן

 חסרונו והוד שמץמנהו אוני זתקח רק
 בדה ולא בעיניו אכזב כמו יהיה לבל
 שאמרלהסלא מו״ל כענין מלבו
בהתנבאי נופל אינני מכס אנכי נופל
 ואל )יג( לב ערלי שאתה ככס

 על בקרבי סרעפי ברוב כי תאמר
 צדיק כי לבבי עם ואשר אודותיך

 אלי נדמה אליך צרתך וראויה אתה
 עליך מדבר קדוש אחד שמעתי כאלו

 כו'כיהלון יצדק מאלוה האנוש !1/1111
 חזיונות של מסעיפים רק ביום בך מרעיזני בלילה המראה אלי נמשכה לא

 בנפול היה הלא כי והראיה בחזיונות אמר שלא וזהו בהתבודדי לילה
 )יד( * מהם אנשים מחשבות כל יוסרו עת היא אנשים על תרדמה
 פתאום קראני פחד אמר תרדמה דמיון ולא היה אמיתי׳ נבואה כי ולהוכיח

 תה בי ידבר מה לשמוע ומעוררני כקורא רק המרדים הטבעי כפחד ולא
 הימנו הגדולה רעדה הפחד אחר בהדרגה בא היה וגס קריאת לשק אמר

 רק זה אין כי באופן הפחיד עצמותי ורוב בעצמות גס מתפשט כך ואחר
 הדראג וכפי ממנו הכפש וכמפשיט בחומר מורא המטיל קדושה שפע חול

 )טו( ושברו פחדו ומתרבה הולך החומר יהיה השפע הנפש קנות
 שתמונתו עס מראהו אכיר ולא בי הדובר יעמוד הלא כי לזה והוראה

 יאמר או * אלהין בר והוא לי בשר עיני כי על רק זה אין כי עיני לנגד
לן ים אס כי על הוא מראהו אכיר לא וה כל ועם לפני שיעמוד מה

 ועוד הוא רוחני כי ממשיית תמונה בעל שהוא ולא עיני לנגד הוא תמונה
 רות דרך זה כי אשמע וקול דממה הלא כי היתה נבזאה מראת כי ראיה

 לומר אשמע וקול באומרו כיון גס באליהו כאשר דקה בדממה לבא גבואיי
 אמד ווה לתוכי נא הקול היה בריה לשוס נשמע קול ואין דממה שבהיות
 דממה שבעת היות עם הקרובים לכל נשמע ולא לבדי אני כלומר אשמע

 המלאך דברי ואלה )יז( יחד האדם הבאלכל קול לישמע מעכב אין
 לו שקרה והוא איוב תלונת על והוא כז׳ יצדק מאלוה האנוש בי הדובר

 איזה שעל תלמידיו לו ואמרו יין חביות מאות ד לו שהחמיצו כרבהונא

 הוא כריך קודשא חשיד ומי זא״ל חשידנאבעיניכו מי להם ואמר היה עון
 נחשבת ולא בעיניך אהה צדיק אס יאמר ווה בלאדינא דעבידדינא

 דינאבלאדינא דעביד בריךהוא תודשא לאחשיד ביותר הלא לרשע

 רק השלמות קל אנוש תואר בגדר אכנך לא אס וגס יצדק מאלוה האנוש זוהו
 חומרי כי לומר גבר יטהר חסמעושהו זה מסכל חטאיו על גובר לגבר
 ואיך גשמי דבר מל רק צודק הבלתי בריאתך תתייחס ולעשייה אתה

 קוט את עבוד חיוב כי יאמר אז 'וכו' מעושהו אס וזהו ממנו תטהר
 ♦ חומרי אנוש ואתה אלוה שהוא גדולתו מצד אחד בחינות משתי הוא

 איש מעבד יותר מציתו עבור ולבלתי לעבדו זנחייב עשנו שהוא מצד ב
 שהוא במה שהוא מאלוה האנוש אמר האחת הבחיני על כן ועל כסף מקנת
 יטהר האס מעושהו אם אמר השנית הבחינה ועל • יצדק אלוה
 כי רצונו עבור ולבלתי טובה לז להחזיק הראזי כפי עסה גבר מי כי גבר

 כפי לא אך לך שעון תלונתך אס יאמר אז ־ ממנו יטהר זמי גדול החיוב
 ולא בעיניך אתה טהיר כי הוא ואס יצדק מאלוה האנזש ייסוריך ערך

 • כוי בעבדיו הן )יח( * גבר יטהר מעושהז אס כלל חטאת
 ותאמר תקשה אל יצדק מאלוה האנוש המלאך שאמר אמרתי הלא יאמר

 יסר אלהיס ירא וישר בתס רק יתארך זלא יתברך בעיניו אתה חשוב ני
 הזוהר בספר ז׳ל שאמרו כמו אז בעלמא זנבר אנוש יכנך ואיך מרע

יאמר אפשר היה כן זעל איוב אלתי אומרים הייני בייסורין בעט שאלמלא

אס 6! בא



ה ר איוב מחוקק חלקת

 אח^בניבתי־דזמראשרכעפך יט : תה?ךה
 ךיקרכיסתר• מבקר ד לפני־קש: ידכאום יסודם

 הלא־גסעיתךכם נא ינצחיאבדו: מגלידים
: בחכמה ולא ימותו בם

 כי תחוש אל יצדק מאלהיו האנוש אמר לא למה אמת בפיך ה דבר אס
 יראך לא וגם עליך שמו מכנה אינו כן על כי יאמין לח בעבדיו הן הלח

 חויקסר :נו' ובמלאכיו דברמהס ניאוליחסי־ת ההס בתואריס

 זכיתי יאמר ומי לחטוא נטבעו כי עליו שאמה במי לנסזח אין כי נא רתת
 ספק אין כי איוב שתקפיד לבי

 הן הלא כי דבר ערות בך עה&תי׳מצח

 יאמין לא דור כל המוני שלומי בעבדיו

 הלא כי המיחחני כמעט קנאתי פת^מיזת כי גא וראה )ד( השיאני
 ליתומיו חונן כיה שלח ידי על זולתי חטאו גס ידי על שנענש מה מל:ד

 לרחמס למן מושיע שאין מישע בניו ירחקו הנה כי סבה חני והייתי
־ בהס זולתי וחטאו ביתם מנפילת

 הצדיקים על שעז יכנה לא כן כיעל
 יצה״ר להס שאין גס ובמלאכיו ;"ו נע

 שהלכו המלאכים כפנין תתלה ישים
 עמהס ית* הוא שדקדק להפךסדוס

 יגורשו אניזיו משחיתים חומ״ס על
 בא עד רי״ל שאמרו כמי ממחיצתם

 יעתה (יט) " המזריה להר יעקב
 מלאכים הס ומה וחומר קל נא שא

 דבר אשמת בהם נמצא ניף משוללי
 הס חומר בתי שזכני וחומר קל

 חיך השוכנים אדס בני נפשית
 ראה כי חומר כתי שהם המפיס

 הייתם מצד חיכוחס הפסד נא

 כקלעים הי;עעתךואל~מי נא -קרא א ה
 :הת־־ב^ כילאויל :תפנה

 אויל ראיתי אמ ג :קנאה תמית ופתה
יכניומישעו״דכאו1זרחרן יפתאים נוחו ואקוכ

יאכל רקב ־־
מילא־ י :חילם צמים ^^הוו^אף

ה

יצא
 בריאים עודם לזמר צריך אי} המיתה יום שישכחו תזמר לכושי

 ימותו אשר חלאיס ייסולי יתברך זי'ה עליהם בהביא חפילו הס כי וחזקים
 יחירך לפניו דין לתת כדי החלהיס חל לשוב חימרס ניפשיח מעכבם כתם

 פים הג הס יסודם שהיא בעפר אשר חומר בתי כני ש חף המר וזה
 רמה עש יחכלס קידם כי שהוא עש לפני בחלאיס יישמיס מן ידכאיס

 זאל מעלליהם ויוכרו יתעיררו למען בחילי פה ידכאום זחילעהבקכר
 בעפר כי לומר מעפר זלא בעפר חמר ווה שנימה בתשובה יקראוהו על

 על למען יסודם שהוא בחומר נעצם שהוא שהחולי ידכאום יסידס סה!א
 לא שעליהם שחוליים שיחשבו מקום להם ואין )ך( ה חל ישיבו כן ידי

 יראו הלח אמר לוה חים נס נצנה טבעית לסבה רק עונותיהם מפאת
 יום בהדרגה יכביד ולא מעט יחל שנדקר יונתו לעיב אנקר כי בעיניהם

 לאמר תבונה ואין דכא עד ויבאו הדרגה בלי יוכחו לערב מבקר רק יום
 חשיבה בלא וימיתו מוחו טרם שבשמים אביו עד השיבן למען הדבר יצח מת

 תאמר ושמא )נא( יאבדו לנצח לשום לב משיס מבלי וזהו באבדון ויאבדו
 אליו באומר יגערו ואשתו אמו ביתו שגרי חולי בתחלת יהיה וה הלא

 כי כה תעשה למת אליו באומרם הנפש על חטא השר מכל זישוב "חודה
 הוא גס והוא מזח אותיח בו שראיתם אם כי זה אין כי בחמור הנעתהו

 רק כן יעשו לא חס היה זה הלא לשטן פה כפותח לו ויר׳זה לכס ירך
 חסר לכס תקיחס יד אילת כי יראו כי גס כי להס אזי אך * חילי בתקלת

 קצוותיהס היחלו כאשר והוא נפשם סילוק החיל נעת אפילו הלא כי
 וכן * הרגלים מן להסתלק והנפש הטבעי האום בהתחיל והוא להצטנן

 נסע הלא לשדבחהו לבס אל מתת זיכסלו ינערו לקו קו ומסתלקת עילה
 הבהמה מן תארס יתרון שהוא נפשס הוא יתרס נסע נעת גס הלה כי גז*

 בס יחרס נסע שכבר אחר והנה נו' הנשמה לבד נו* האדם ומושר נד״א
 בעין המוח רואיס שכנר ולמעלה מהרגלים כנוסעת ובהם מהס בעצמם

 רזח בו שנכנס החטא אל מקביל בה התש היא בחכמה ולח ימותו זה כל עם
 יעשה מה בו יתרונו ונסע המות סובבנו ת כעת לו אלה קשר ואיש שפות
 :ט' יצדק מאלוה האטש באומרי צדקתי תיגה כן יחס אילה ,א נר עינו

 כן אס תאמר מא5 אמר המלאך אמרי גמור *10X1 )א( ה
 בי דבר לא למה אליך המלאך דבר שכה איפה

 מכס אנכי נופל לא פסוק על ז־ל כמאמרם נדלה איוב נבואת הלא ני
 עתה כי טענה אינה וו אותי לדבר מ^חך ה חח הלך דרך ואיזה

 כלומד נא ניקרא והראיה לפניקינך אתה לרצון לא בייסורין סבעטת

 על נענה יש כי יתבי־ך משמותיו בשמים עונך היש וראה שבעטח עתה
 לפחות או כנודע השגתו בחינת לפי "לתו שס יד על וים אלהיס שס ידי
 חפנה כמ:ני מלאך ידי על להנבא קדושים מלאכים, הם מקדישים מי אל

 מת ואס )ב( " אותי לדבר מאתך ס רוח הלך שיאשיבךבאיפן

 דע האחד על לו וטוב רשע ראותך מקנאת או צרתך מכעס הוח שחבעוט
 חמית ופתה אמר הב ועל מכללס תהיה לך יאות ולא כעש יהרג לאזיל ני

 זולת נו׳ כעש יהרג לאיל כי • אתה חכם איש כי לך ולא קנאה
 כי הזה בעולם רשעים בטיב המקנא של היא פחיות כפה יאמר הקודם

 צדיק של אחד כעס כי כלום אינו הזה העולם של באושרו האויל תוקף הלא
 קנאת תמיתנו בו המקנא יפותה הוא הבל תוקפו כי להורגו מספיק
 ואמר הדבר ופירש )ג( הבל על בקנאו עצמו שמאבד באופן בו סיקנא

 הזה העולם ועושר באושר משריש אויל ראיתי הני כי לי קרת זה הנה

 מהסקכוחיו היה פתיות כי אמת ואקובנוהזורן ונחכעסחי בי וקנאתי
כפסי פתאומיות כי פתאס היה אך טוב לא לצדיק ענוש גס ני גס ומה

 המשפט מקיס הוא נשער וידכאו כי
 הזקנים משער חדס בני ידכאום שם

 עול ראותם עם מציל מהדיינים ואין
 שאביה' באמו' זזה בפניה להם הנעשה

 ליתומיו חונן יהי ואל היה רשע
 ומה )ה( זה לגדר הגיע שלא עם

 ויהיה כוי נשער וידכאו שאמרתי
 נו' קצירו אשר הוא הלא מדכאם

 טינה קבל לא אשר לומר צריך אין כי
 קצירו אשר אס כי הנזכר מהאויל

 היה רעב בהיותו האויל של
 מדכה ועתה לחם לשבוע אוכל

 והוא הזנו שמרבה חזשב והיא יתומיו
 מונד כקוץ בליעל כי לו לא מרבה
 דתטף על כי הוא גס אותו יעשיק
 הוא יקחהז מצניס ואל וזהו יטפוהו
 — וסיף מקוצים* קוץ שהוא בליעל

 יפלז שלהם נכסיהם נסכל אס כי שעשקו מה יאנדז בלבד שלא שניהם
 וזהו זולתם מהון עצמם לרוות כצמאיס למול השטו#יס הס צמים ניד

 בהם גרמאלשיחטאו קללתינמצאתי מחמת רק זה וחין חילם צמים ושחף
 למו הרעתי כך וכל קנאה המית ופותה נמחמרו מוז גדולת לי מיתת ואין

ממיט שואפים היי ודומיהם שהגזלכיס נראה היה בלנד לא כי בקנייחי
 הצניס אל לידכק ומשתוקק שיהף היה עצמו שלהם החיל כחלו רק

 השואף היה חילם כי * חילם השואף היה ומי צמים ושאף וזהו שיקחיהז
 לכח כז'הנה יצא לא כי )ו( : ו□ נכפים לו יעשה עשה ני אזתס

 העוסק כל ר״ל אמר זה שחחר פסוק על ז״ל מאמרם נזכירה הביאור אל
 עיףחלא וחין עיף יגביהו רשף וכני שנאמר ממני בדלין רין יים בחורה

 הכחוביס נמשיך זה דרכס פי ועל בו׳ ייסורין אלא רשף וחין כז' תורה
 בצדקו הנאתו מה הצדיק גוף בענין הנה בי והוא אליו הקודס מפסוק

 בעולם לא הנאה לי שהין חחד מתחלפות דעות ומצות בתורה הוא אשר
 שזוכה יהנה הזה כעילס גס כי ב • התחיה אחר אס כי בקבר ולא הזה

 תפלתו ידי ושעל יתברך חליי בשפתיו ולשבח ה את לעבוד באיבריו
 אין כי ונפלאותיו גדולותיו ומגלה עזבה שפע בעולם יתברך הוא משפיע

 אך התחיה לאחר ליהנות קדושה איכזת הוא נס החומר קונה ספק
 מה ותענוג עריבות לו יש בקבר שגס שלישית דעת ויש כלל יהנה לא בקבר
 יקשה הלא הרחש־נה הסברא על והנה בו זכייצא דובבות שפתותיו כעכין

 בעולם יתנה שלא לו די לה יתורה במצזת ויגע עמל הוא שהגוף אחר כי
 עד למות מעת שתתענג הנפש בעד לכפר ייסורין יקבל שגס אס כי הזה
 עס תולעת ומכסהו רמה יוצע תחתיו יזבל לקברות והוא התחיה אחר
 נפשו היחה לא אס כי לבדו הכפש על חטא אשר הוא החומר שלח היות

 היה כן ועל הראשונה הסברא בעל תיה איוב כי ואחשבה חטא לא בו
 שלא בטני דלתי סגר לא כי אמר זזה שהזכרנו הלז הקושי על תגר קורא

 הנה □אך טוב הלא תאמר ושמא ייסורין לקבל העולם חל הגוף יצא
 צער אחר הנה נוצרת לכך כי הבא לעילם לתכול ה בעבודת לעמול
 עמל שיסחר אס כי חפצתי לא מת טובה נו לי שגס עמל ביות! גס הגיף
 בטני דלתי הסגר טיב לא ואס האדם נוצר שעמו הידוע עמל הוא מעיני

 הטריח ולמה ותנוע יצאתי מבטן או אמת מרחם לא למה אמי סכנת על
 מעלה בלפי טירת וגס ברכיס שקדמוני אותי המגדלים ברכי יתברך הוא
 טובה לי היה לו כי הוא והטעם למעלה כמפורש אינק כי שדים מה ני

 עתה כי הכה אך * החרשתי בקב* בהיותי תזה בעילם צערי אחר
 טוני כל הלא ותולעת רמת שאשקיט יוכח אפילו המות שכינת שכבתי

 ות בי לי ינוח בתחיה אז אס ני מנוחה לח אך ישנתי אמי• וזה שאישן "היה
 לעתיד הוא אלא כאמר לא שר משה ישיר תז אזנמ״שז״ל מלת הוראת
 נקכר ונס הזה בעולם ייסורין החומר שיקבל הוא ותר רע כן ואס בתחיה

 אס כי יהכה ולא פה ומצות בתורה שיעמול וגס התחית אחר עד ינוח לא
 ואמר השנית הברא כעל והוא אוהו לענות באאליפז הנפשבלנדעלכן

 לנח הגוף כי היא טעכתך עיקר כל הלא לומר כו' אין מעפר יצא לא כי
 בתורת וגס הוא ארץ עפר כי הנפש אתו כהמצא לא אס חוטח היה לא

 פה מתייסר אדרבה אס כי ממנו יאכל ולא ויגע העמל הוא ומצית
 יצא לא כי אמת הן כי והוא אשיבך הנה הנפל ממנו טוב כן ועל בייסורין

 היה לא הנפש בלעדי כי האדם שיפעל האון לבדו החומר הוא מעפר
 יצמח לא ומאדמה גס זה לעומת הנה אמנם י הוא עפר כי חוטא

 שסחומר לומר הנא לעילם לזכות הזה בעולם עמל שאדם עמל נעצם
 צמיחת כל אם כי האוכלת היא והנפש יתברך בעבודתו וייגע העמל הוא

העמל



ה אוב מחוקק חלקת
 לחם לחוסר קודרים וכימיהסומ שדותיהם ברכת יד על למרום שלים ואשר )ז( התומר את ומכרחת מוג רצון הנותנת הכפש סן הוא העמל

1^1 _ דסנן לאה כי ן?ןא קיעצך בקולי שמע לוה החומר ייסורי על קץ התה

____ . לעשות בתורה שיהי'עמלך ותקרב תבחר ואס היס!1 עבוד עמל יולד לעמל
 בכבשי ובכן כאהחמלליס להתיש תזשיה ידיהם תעשינה ולא שערי׳ רשף זבני הלא כי מייסורין ישולל חומרך גס אז מצוק מיתר יותר עיקר

התורה ?יא העיף יגביהו ייסורין הס
 כי ז : עמל י^־יצמח ומאדמה אין מ^פך יצא לא באופן ו״ל מרבותינו כמדובר

אולם ח : לף17רעףי.גמהי ובני יולד לעמל אדם " ........"1"< י

: דברתי אשים ואי־אלהים אל־אל אדרש אני

 ושמא )ח( הוה בעולם לגופך יצר

 קניינית הכאה מ? ועדיין תאמר
 זאת כי צרה העדר זולת לו תהיה
 רק מנוח לגיף שאין הלונתאיזב היתה
 ליעל ינוח חז התחיהכאומרו אחר

 חל אדרוש חני חולם כי אומר אני ז?
 בחומר מלובש שחני כמות כלומר אל

 ואלאלהיס לפניו ואתפלל אדרוש
 לדרוש אצטרך לא ולפעמים לומר

 דברתי חשים היס ואל רק ולהתפלל
 לשין לפניהם חשים אשר כד״א

 עורך עודני רק אענה שטרם עריכה
 עזר על אצלנו הכתוב שהוא תפלתי

 אשים זוהו אשמע וחני מדברים הס

תעךאיןמספר:1^תפלא ט י

על־פגן מים ושלח ארץ י
 שגבר וקדרים לשומש%יםלמרום יא :חוצות

מפרמחשבותערומיםולא־תעשעדה יכ :ישע
ועצרת כ^רמס חכמים לכד *

 וכלילרה יפגשרחשף יומם יי

וט*ך מפיהם מחרב רשע טי :

 :תוע;ה ידיהם
 נסדרה נפתלים
 בצהרים ימש^ו

טי :אביון הזק
 והוא )ט( דברתי והעריך
 0 גדולות עושה אתפלל טרם יתברך

 עם הז? בעולם מזו גדולה מעלה ליעוד ומה רצוני להפיק כו׳ מפלאות
 הסברא ע״ה לשלמה אך השנית הסברא לאליפז כי הב? התחיה שאחר מה

 ושכבת פשוק על הצלנו כמפורש ועריבות מנזמי יש בקבר שנס השלישית
 : משפד אין במקימות רו״ל ובדברי מקומית ישני ובקהלת שנתך וערבה

 ממה ני להשיבני רוחך על יעלת אל לומר כז' יצא לא כי "אמד או )י(
 און פועלי ולהיות להטה טבעם חומר בתי שוכני כי שאמרתי

 תני ואנוס ת׳ ייסרני למה כי עמי שהדין תשובת מכאן איפה כן שאס
 ככה ה' עשה למה לאלהינו וקושיא תלונה לי תצא ומז? חומרי ספחת
 וילבישנהבעפר עולם של מלכו מלך בת כבודה קרושה נשמה לשלוח
 תאבל עליו ונפשו והשמה און רע רק מהחומר יצא לא כי העכורה הארץ
 תאמר אל הבא ובעולם הזה בעולם וייסורין עונות דברי על וכעס בעמל
 לחטא מוכרח שיהא אין מעפר יצא לא כי לך כידע הוה הרע כדבר

 שומאדמה אס כי לנפש עמל יצמח החומר עפר שמאדמת נפקותא להוציא
 יעדיף הזה בעולם הנפש היות ידי על אדרבה כי )ז( עמל יצמח לא
 הוא לעשות יפליא דבורס על לח השרת מלאכי כי השרת מלאכי על

 דוס עבעון שמש כענין צדיק בהיותו האדס בן דבור על כאשד יתברך
 וידליק לשמן שאמר מי באומרו דוסא בן חנינא כרבי באחרונים אפילו וכיוצא

 מה יצרו ומכריע הנפש בחברת החומר עמל ידי על אס כי זה ין וא כוי
 להסטובהעל להחזיק ואין המת חומריים לא כי המלאכים כן שאץ

 ידי על היה בעולם חומרן לצרף יולד לעמל אדם כי אמר ויה כשרונם
 אינן אש רשפי בני מלאכים הס רשף בני חך * ומצות בתורה עמלו

 חומר לו ואין הוא רוחני כי עליונים בעולמות עוף יגביהו אס כי חומריים
 יתרון מה ראה כן ועל )ח( ולתכניעו לצרפו שיצטרך הרע יצר ולא

 אל קל אדרוש חוסר בעל חני אולס כי המלאכים על בחומר המלובש האדם
 דבור שהוא דברתי אשיס אלהיס שאל אס כי תפלה ידי על לומר צריך ואין
 ונפלאות חקר אין עד גדילזת יתברך הוא עושה דברתי ידי ועל )ט( קל
 והוא השרת במלאכי זה כח שאין מה בו וכיוצא דוס בגבעון שמש כענין כן'
אי )ח( : לה'כו' יערוך בשחק מי כי פשוק על אצלינו שכתוב מה

 יטלתי איך תתמה אל האויל מזל ששדדתי הוכחתי הלא כוי הולם יאמר
 אשר על קנאתי כי החל בעד אדרוש אני אולס הלא כי הטוב מולן ע־ד3

 )ט( לו ירע דברתי אשיס הדין מדת הוא אלהיס אל כן ידי ועל ו־ חטא
 מסר לא כי כוי גדולות עושה הוא כי יתברך מאתו הכל ע יכולחי ובכן

 מספד אין עד נפלאות עושה תמיד אס כי שברא המזלות אל כעזלס
 מזלו ישדד רשע להוכיח כי כאופן וטבעיס מזלות ושדד הפך שהוא

 היותך על תלונתך הלא יאמר אי (ח) י• !יכניעהו המצליחן
 י היא הלא כי החפץ על תתעה אל ורשעים מיצלחיס זזולהך לך ורע צדיק

 שיראה ימה דין בו רחמים שיראה ומה אחת בבת הפנים ב' פיעל יתברך
 חסד מדת הוא אל אל חדרזש אבי הלא כי מבין שאין אלא רחמים הוא דק

 בעשותו כי דברתי אשים שהזאאלתיס הדין מדת אל כאלו ויבא כנודע
 אס כי בלבד דברים שני ולא )ט( דין יעש? עצמת כפעולה חשד

 כענין )י( ונפלאות חקר אין עד יחד רכות גדולות עישה א' שבעשייה
 פני על מטר נותן יתברך והוא החסד צד על מאל שידרוש מטר דרישת

 על נותנת ההיא ובפעולה להצמיחה ארץ פני על שניתנה חשד שהוא ארץ
 לחסמן להוציא רחמים הוא ארץ פני שעל נמצא בדרכיה חוצות כני

לשוס הוא )יא(ןגס דרכי' לעובדי רוגז הוא חוצות עלמי ובהיותה הארץ

פיה

 דין נמשך ההוא בדבר )יב( רחמים הוא לאלה כי ישע שגבו ■תה
להפקיע ותבואות .לחצורפירת חשבו אשר ערומים מחשבות שמפר

 אינך כי עצמך אלתכניס די־חמנא
 הוא אולי י־ע שהוא ב שחוט ומי מבין
 ראה אמר ט׳ לוכד )יג[ : טוב

 בפי׳טיס יתברך השגחחו גול נא
 והבועט מבין דנים לבב ץ1ש מה

 פירע יתברך הוא הלא כי יאשוכמזך

 חכמי' חכמת מזין כנגדמדה מדו
 בדבר ואדרבה השם נגד שיי

 יפילם כה יתברך נגדו :מתחכמים
 שאמרן סיף יס קריעת כענין

 נפלו ובה וכו' למישיען נתחכמה
 עליה* זיז אשר בר ב׳, כי הנחי' כמאמ

 חכמי'הס לוכד חליפו מחמר זו?

 עצמה בערמס נתתנמה ?נ? החומרי
 ובה בערמסם לימלט חשבו אשר

 לענות נפתלי'המינציס ועצת נלכדו
 למטטסנמהרה מסים כשרי אותם

: ט׳ קירבה אותו יענו כאשר כי
 ביבשה בת■ךהיס אשיג חרדיף האומרים נפתלים ועצת יאמר או

 היא כי יתרו רחב בו יתברך אלהוחו שהכירו הדבר והוא נסתרה־
 מענין ירברך השגחתו גודל הראה תשוב עוד )יד( ר"" השגחה

 נמשכו הוצרייס על שהביא רעה ידי על כי החשך במכת עצמם המצריים
 חשך כי )רז״ל ידעכו הלא כי והוא הפכים שני אחד מנושא לישראל טובות
 כזתיס היו שיים הגי אך כן' לעמוד יכול היה שתחשב ימיס ג' היה מצרים

 ובמקומו כו' ליוב יכול איני והעומד לעמוד יכול היה לא היושב הבד בבית
 כי והוא כרושזניס ימים הששת כל היו ולא מיניס הב' אל צורך מת כתבנו

 ישראל לשעי לשימורו חו ההיא המכה על לרז״ל נמצאו טעמים שבי
 פן לשונם מורד לימלט החשך בימי ישראל ויקברוס לצאת הממחניס

 אילמעןיכנסז ה מות כן זה כיכמות במיתתם יראו יאמרומצריסאס
 נטחס זכית ותעותג וטירותס חדריהם ויחפשו המצריים בבתי ישראל
 בשאול יכחשו 5א הכזיבה למען עמהס אשר וזהב כסף תפצי כל ויראו
 להם משחילים קהי ידי ועל וזהב כסף כלי ביתה ומגרת משכנתה אשת

 כשפשפשומצא הלשך נימי לקחו לח איך יונס לקחתי חפץ לו באומד
 צדה כאחד הטגמיס שבי כי ואחשוב ויעניקיס לנאמנים יחשבום כן על

 פן המצרים מתיהסולאראו ישר' לקבור היו הראשונים והימים ואמת
 לזה מספיק גבעי והנהחשך חלילה צורס כצורנו או כהס כמונו כי יאמרן

 מספיק זה אין וגניו תיבותיו לחפש מכרו בית תיש איש ישראל אךלשיכנשו
 התיש על פתיל ידל* נדנוד או הברה קול ביתו תוך המצרי בשמוע הלח כי

 אותם שת יערך היא עש? מה כן על נפש ויכנו בבגדו ויתפשהו הישרחל
 יאמר יזה ך ר סי במקומו ככתוב כלל כשכור וינועו יחוגו בל מכבש בתוך

 לבצל לישראל מטי. יתברך הוא היה למצריים רעה ידי על הנה פז אלי פה
 כאחת הנצרייס פי וסוכר ישראל רוגילרשעי עוש? וגס מצרים אח

 סילוק ;אחר המתרגם מאמר והוא חשך יפגשו יומס וזהו גדולה בהשגחה
 ואחרי לקרזקס בא המכה חשך את פגשו היום אור נא והיה הלילה חשך

 ימששו ני כ' ימששו וכלילה והוא האחרונים ימיס בשלשה שני חשך כן
 טעם ואמר ופילס )טו( בארגז כנתינים ממש בחשך שהיו בצהרים

 לשונם חרב הא מפיהם מחרב ויושע כן ידי שעל למה הית הרחשון החשך
 מחרב וזהו ישהל ילקו שכהס לומר סרה ידברו פן ישראל רשעי במות

 ממשיי היוסהחשך שע״י אביון חזק ומיד אמד תשני החשך ועל מפיהם
 המצרי אלחפצי התאב האביון חח הבית בעל החזק המצרי מיד הושיעם

 צעדיו לקול אלז ויקרב ירגש פן נפש ויכנו בו יאחז בל לחפש הבית חל ובא
 הורגש ולא ומצא שפשפט תקזה לדל ההיא המכה וחתי כי וע׳י )טז(
 חנם לקחתם רצה לו באומרם לו ויתנום ההם חפציס ישאל כן שע״י הקזה

 ותואנות עילה למר נח המצרי נהיות עולחת וכל כן ע״י כי הניחם לא
 הישראלי אליו באמור וכיוצא מכרתיו או פלוני חפץ לי חין לומר שקר

 הימאות עילת אז ומצאתי שתפשתי פלוני במקום בביתך ראיתיו הלא
 כשמצאיס לזמזום לא למה להם רע דרך אס בחומרי פיה קפצה לשקר
 א' פעול? ידי ושעל ופרטית גדול? יתברך השגחחו הוראת הנה בחשך

 ועל טובה נמצא ושמהרעה מוו זו הפניית רנות טונות יתברך הוא עושה
בכוונת יתכן עזי * יהיה לטובה כי רעתך על הקיץ תל אתה גס כן

 רנות טונות עישה אחת בפעולה יתברך שהוא מלבד כי לומר הכתובים
 רע נמשך דרכו פי שעל חלא טוב עשית הוא הכוונה שעקר שנית עוד

 לטן□ הוא הכוונה שעיקר ארץ פני על מטר הנוחי כענין רשעה לעושה
לשוס 2 ג דר



ו ה איוב מויקק חלקת
 על הארץ וחית היער חיות על יאמר השדה חית כן סרק קילני על השדה מפרמחשעי! דרכו פי ועל ישע שגבו ריס וקוד למרום שפלים לשוס

 עס כי על לל מאמרם נזכירה ע!ד כחיות והורגים הטורפים אדם בני כשלוג אפילו אס כי כמטר להיטיב הכוונה צ״ל וחין כז׳ ערומים
כי אחד ונעשו אבנים י״ב שנתאחדו יעקב על שהוא בריתך השדה אבני מחרג שייושע א׳ גדולה טובה וו מרעה נמשך ט יומג כן׳ בערמס תכמיס
תשחק ולכפן לשוד אס יאמר אך פה עניןיעק׳ מת נחשב כמוזר הלא ועתה כו׳ עולתה שכל יד על תק!ה לדל ותהי חסן תזק ומיד ב׳ מפיהם

 אשרי כי היא נפקזתא יוצאת הנה
 רוגז ש^ין לסת כי חלות יוכיחנו אנוש
אשר כ אס טובת תצא'ממנו שלא

 עין למה לטוב יהיה אלוה יוכיחנו
 כןזבול על הבא לעולס ולזכותו

 כו׳ אשד הנה )יז( : שנר וקבל
 כי״ץ א׳ דברים ב לך חמרתי הלא

 שהעייך נ • כאחת עושה ורחמיס
 נמשן זשעלפידרכז הרחמים הוא

 היא הנפקוחא הכה עתה אמד הדין
 מיני שני ים כי והוא כו' אניש אשרי כי

 עוןזיש בלי אהבה של יש ייסורין
 על משלי בביאור זינה עין למרק
 שלמירוק כי כתבני כי' ת מיהר פסוק

 נקרא אהבה מיסרישל עוינקרא
 יבצר לא יאמר זה דרך ■יל תונחת

 של תוכחת הס או אזה מייסורין
 הס אס עין מירוק של מסר אי אהבה

 אלות יוכיחנו אנוש אשרי הנה תוכחת
 אהבה ייסורי נמתייסר זנות רב כי

 של הס ואס ישראל כל בעד שמכפר

 שיהיה גס מיסד הקרא עזן מירוק
 שדי שס למוסר המתיייק כבד

אדם בני הס הארץ ומחית גס האס י .
עליךעל שיביקסה אלתירא האס ומוסר אלוה יוכיחנו אשריצויש הגה* י? פיה:

 עמו חת להחג לבאים מרכבות תחך _ מחע׳ויחכשי יכאיב כהוא יח שדיאל״תמאס:
היה השדה אבני כיעס )כג( • :ן׳■* :׳־ ין׳־ ,י ־ •

 7 ?ששךותיצילךובשבע׳לא־

 מידי זבמרחמדה ממות פדף כרעב כ
 משוד תחכאודא־תירא לשון כשוט
אל־ הארץ ולכפןתשחקומתת לשר

 תרפינה רדו
 :^כףךע

כא • חרב
 נב יבא:0

כג :תירא

יט

 וחיית בריתך רחשיה אבני—עם כי
: השדההשלסהץף

תחטא ולא נוף ופקדת
הארץ כעשב וצאצאיך

 רדעתכי־רכזרעך כה
אלי- בכלח תבא כי

 חקרנוה הנדךןאת ״ :בעתו גדיש כעלות £בר
:ואתהדעץף שמענה ךהיא2

 אשקולישקלכעשי ב ויאמר: איוב ויק " ו
 כי ג :־יחד“והותיכמאזניכזןשאו

 חצי כי י :יעו על־כןךבח יכבד מחוללמים עתה
שדי

שדי מוסר קראו תו תמש קל השידד
 בנופו ועיכבה די לצרתו יתברך הוא ואמר נפש צדתולציאת שהגיע
 את יכאיב הוא אהבה של קלים ייסורין מביא זהעעסכ״אהוא )יח(

 ומה רחמים עצמו הכאבהוא כי שנמצא חובש הוא ?כאב ובתתו הצדיק
 הדור על להגין שהוא תשבר חבוש רק אינן כי הוא יאבועלמח קלים שתם

 תבא שלא מנינים הצדיק וייסורי שברון לבא עתיד וביה זבו ולא שחטאו
 נשאר עודנו הרישס אס כי ישבר טרם כאשר מתרפא השברשחיע כחובש

 מרפא רק חובש יהיה ולא עון מירוק על הוא גדול מחי ימאן כאשר אך
 כת הנותנת הרחמים ויד המוחצת הדין יד ידים שתי ע"גצי־ין תעון ממש

 שם שאין אהבה של כשהן מששב כתיב ידו ידיו ־ע״ג שמתחחזן'יחז לסבול
 יכאיב הז׳ כי או׳ וזהו ויחבש יכאיב התיא שבחדה עשצףקצף רחמי מדת רק

 אלוה יוכיחנו אנוש אשרי שאמרנו מת זה דרך על יהמר אי ־ כו׳ ייחבש
 שאין במה ויחבש נכאב יכאיב יתברך הוא כי הוא !הבה של ייסירין על
 בהם שאין על למ׳ר או אהבה של שתם יודע שבזה למ״ד תזה ביטול בו

 מה עון מירוק על שהוא מכאב גדול שתות ימחץ כאשר אן תפלת ניטול
 ואינו תרפינה ורחמים דין של ידיו הלא כי הוא תמאס שאל שאמרתי

 תרפינה יתברך ידיו לך וטוב רחמים במדת הכלול דין בחית שצף אלא
: ממך שם הנפרעים חבלה מלחכי יד על בגתינס מלהריא

 מגדולי היה שאיוב ז״ל רבותינו אסרו הנה וכו' צרות בשש )יט(
 ואמרו כו' הניס דברה' את הירא נאמר ושעליו מצריס

 אחר לרדוף לפרעה מרכבות נתן אשר היה הוא שהרי הרוג שיעכי׳ס טוב
 הכתובים ענין אל נבא ובוה מהברד וניצול! הבתים אל אזתס הכיש כי ישראל

 בשש והלא קונך נגד כך היה אשר טובה כפיות עון לך נזכיר הנני אמר
 בצד שלקית עם יצילך לפרעה יועץ היית שם כי עד״ש לך צרותשזם

 הנסת כי דע כך יגע לא הברד מכת היא ובשביעית המצריים בכלל מת
 דלר את הירא היה איוב כי ז״ל כמאמרם הבתים תל מקניך עבדיך את

 את שאכל הארבה יד על שנגמר ברעב כן ואחרי )ך( ט הכיס ה
 לא שהחשך וגס ממית פדך הברד שתשאיר מה כל ואשד ותטסגת האטה

 לך היה זה כל עס למות בכור לך היה לא בכורות במכת ונס ממית שית
 טרם ט״ו ליל הבכורות נלחמו אשר היא שבמלחמת מת על טובה להחזיק

 עיקר היית ואתה ישראל את לשלח המאנים מצרים גדלי כל שתוכו חצית
 ומה )כא( חרב מידי וההצילך לשלחם יעצת וצא למלך יועץ שתיית
 תחבא הברד בשורת כשומעך לשון בשוט הלא כי הוא זה על לה' שגמלת
 כי ליירא לך היה לא כן ואחרי הבתים אל ומקנך עבדיך והכסת הביתה

 ישראל את לשודד מרככות החך לעומת כננדמדס מדה פורע ירברך הוא
 זאסהזאכי )כב( בתמיהה יבא כי משוד תירא ולא שוד עליך יבא

 כפן יבא קרקעיתיךואס ישארז השודד יבא שאס תשחק ולכפן לשי־
 תירא אל הארץ ומחית זת כל עם תביא,לחמך ממרחק שרך ע גרוב

 אך השדה וחית הארץ חית אומרו ושינוי כפל אל לב בשיש יהוא בתמיהת1

 ועץ פרי עץ הארץ עץ פרש״יפמתכחזקזתיסמפרש דרך על יהיה

 השליטו עליהם שגס כיעקב בריתך
מעש! ירא היה זה נל ועס יתברך
 תאמר ושמא הארץ שהסחית ומלבן

 יתברך הוא שהשלים ראיתי הלא כי
 נ ז שאמר! כמן לך מלהצר השד' חיות

 שהיה בארץ פרץ ומקנהו פסוק על
 קרניה' בין תלזיי' הזאבי' מביא מקנהו

 מה הוא כלבד השדה וחית הלא
 היו לא וזאבים שהאריות לך שהשלמה

 השדה אבני לא אך מקנך את מזיקים
 והבטחתו בונות! בטח לח והוא כיעק

 וחתה בריתו השדה אבני שעם עם
 הזאת הצרה אליך באה כן ועל בטחת

:החפץ על תתמה זלא
 מענהו כו׳נסוף כי וירעת )כד(

 וכן בנחמה סייס
 שאמר המענה בסוף אחדמחביריו כל

 ארץ, מדרך בנחמה כלאחדס*ס

 כו וידעת ואמר מסותרק ואהבה
הטה שלשת העוה* טובות הנה לומר

 כספק עידנו והשלישית ממך חסרו הראשונים והנתהשניס וחיי וכני מזוני
 על כתת יהיה כקשר היו קיימים ולא טוביס לא טובותיך כל הנה כי דע

 בחלקך שמח היית לא כי עשיר היית לא מתחלה הגה מזוני שהוא האחד
 הרבה ועבודה ואתונות ובקר והגמלים הצאן שלוס על תמיד דואג אס כי

 כי לך אשר כל שלום ידיעת מרך יבצר לא עתה אך לפניך היו לא כי מאד
 שלום ידיעת תבצר ולא אהלך שלום פי תדע ותמיד באהל הנה טובך כל

 על וגס בחלקו השמח עשיר היותו כי עשיר ותקרה דבר על לדאוג לך אשר
 להרהר לבך מלרזס יבצר לא עשרך ברוב כי אכזב כמו היו אותם הבנים

 על והרהר חיקך באשה בתזדוונך לפחות המת בארץ אשר יפות נשים על
 עתה אך נתקיימו לא כן ועל הגונים כלתי בניס יצאו כן שעל זולתה

 טהור בלתי רעיון בלי שמיס לשס הזדווגך יהיה אלת בצרותיך לבך שנכנע
 כאיכות רב כי וידעת כן ידי ועל )כה( תחטא ולא נ!ך ופקדת כיאס
 שהס הארץ כעשב בעוני נתתנדלס שפלים יהי! !צאצאיך בכשרזן זרעך
 יתקיימו עיזה חך מתי כן ידי על ואילי עתה כן שאין מה עוכר לכל דייש

 דאגת מרכה נכסי׳ מרכה הלה כי עתת לך הל^־טיב חיי היא הג )כו(ועל
 ימיך מלחת חחר שתמות עס קבר הלי לחך ינוס שלח בכלח תכא עתה אכן

 כל עס ושיבת זקנה ף בס שתיח בישולו גער אחר שתוא בעתו גדיש כעלות
 שמענה תחשבנה זר כמו ואס היא כן חקרנוה זאת הנה זהתבאבכלח

:תחדל אם הקיז אס לך דע ואתת

 הניע ואלאה אלי שבא על אליפז הוכחתני הלא כו׳ שקול )7 (ב) 1
 תתמה ג! כעסי מרוב הדבר הגזמתי ולמה ואבהל עדי •

 משקלן כפול ויהיה צרחי על כועס שאני כעסי פעמים ישקל שקול לו כי
 בכף עלי העוו אשר עוותי או הכניעוני אשר זהותי מאזנים בכף
 שן^ת הכפים לפעמים כי והוא יחד הכפות ב׳ ו ישא ש חלא עוד ולא שנית
 כמדי? ירחי- לחברתה קידם אחד כף מגבית המאזנים שהמגבית אלא
 יבחן אז מט^ארץ שתיתן אחד בשווי יחד אךאסישאוס השנית על

 כי זה כל ועל ג( ; בשום יהד אותם שישאו אמר לזה בעצס המשקל
 שהוא מה אס כי ובכיס נכסים של ראשונות הצרות בבחינת לא כלומר עתה
כעסי כפל על הוותי יכבד ימים מחול הכת שעלי רע בשחין שהזכתי עתה

 מב' לאחת ממית החץ כי והוא עמדי שדי חצי הלא כי והטעס )ד(
 שהארם ארס בעלת מהיות אז כח בחב שיורה המורה מגבורת או סבות

 שדי כחצי חיקומ היו המכות אמר המוכה את ימית והוא הלב עד מתפשט
 להמית תספיק מאלה אחד שכל כו׳ חמחס אשר וזהו ארס בעלי הס וגס
 מן זה אף הלא כי זה מחולי מתי לא אס תתמה ואל יחד שתיהס גס זמה

 ומסדרים המעריכים תס הן נמוסריו אלות בעותי הלא כי התוכחות
 יורה חץ יש כי יאמר או * קטב בצער ואסבול שיארכו באופן אותס
 לא אס ימיתו שלא וכתף כירך בבשר ויש וימית הגוף בחלל המורה אותו

 ?שני והדרך * וימותו הלב עד להטו יתפשט חז כי ארס בעלי בהיותם

 לומר התלונן זאת ועל לו וייצר נפשו צאת עד התמדתו על מהראשון 5קש
כי *



ו איוב מחוקק חלקת
 לכס יחן שדי ואל כד״א מיד ממיתות ובלתי די האומרים עמדי שרי חצי כי

י די לצרוחיכס יאמר די לעולמו שאמר מי ו״ל רבותינו ואמרו רחמים

לוה א בעותי רוחי שתה חמתם אשך עמדי שדי

 דרך על כו' אלוה בעותי כי מת ואיני ומאריך רוחי שותה יזמתם אך
 קרא והארס השחין מאבעבועות אחד כל החצים ויהיו הקודם הכתיב •

יום ומכאיב המתמיד אלעפושס

 עמדי הס כבר החצים הנה ואמר יום
 מה הוא חמתם אך פוכתי מאז

 יאמר או * רוחי והולכת ששותה
 כגוף הנפש סבול כי שאמרוז״ל נמה
 שכורה חבית כסנול הוא איוב
 לא הכאב מרזב כי שבתוכה היין את
 יאמר ובזה לסובלו בחומר כח היה
 החומר סובל היה והארס החצים אלו
 ני הוא כן לא אך יכול היה לא

 שהם עמדי הם בלבד החצים הנה
 כיהנה הארס לא אך החומר עס

 הפך הנפש הוא חחי שיתה חמתם
 ארס דרך כי שלעולם דרכו
 הגיע עד והכאיב להתפשט החץ
שלא עד יכנע כי 'וזמית 'ללב

 —יגעה אם עלי־ד־שא פרא הינהק ״ :יערמני
 אם־ מבלי־מלח תפד היאכל י :על־בלילו שור

המה נפשי לנגוע מאנה : חלקות: בריר יש־טעם
 תןסותקות שאלתי תבוא מקיתן ח :לחמי בתי

 : ויבצעני ידו יתר וידכאני אלת ויאד* ״• :אלוה
 בי־ יחמול בהילהלא ואסלדה נחמתי עוז־ ותהי 'י

 סה־כחיכיאיחך* יא קדוש אמך• בחרתי לא
כחי אבנים אם־כח יב :נפשי ומה־קציכי־אאךיף

אם ׳

 לחומר אשר ושברון הכאב מגודל הנפש את לשכול מדכדוכו החומר יוכל
 אך בחומר עמדי הס התציס הבה כי היה כן לא בזה אך תצא הנפש ואז

 לא כן ידי ועל הגוף מחלח ומכלכלת בעצמותה הנפש שואבת חמתם
 • אסנלהו באופן הדבר ונהדר שבערך יערכזני אלוה בעיתי וזהו תצא
ולא שיבריא אפשר החץ ויוסר באיש חץ יירה ירה כאשר כי יאמר או

 ארס ויוליד הנשר יעפש או נבשרז החצי בהשאר אך צערו יתמיד
 תקועים בי נשארים החציס היז לא כאופן התלתי לו אמר קשה וליחה

 דבר ואין קדחת אישכשחפתאו שיוכה חולאים כיתר ארס ומולידים
 שהוכתיבסהס שדי חצי אך החרשתי בו מתמיד ועיפוש ארס מוליד

 בי ים שמוליד חמתם אשר בקבע תמיד עמדי עודם השחין אבעבועות
 מחוליות מתי ולא יערכוני המה אלוה שבעותי באופן כו׳ רוחי שותה

 השטן חצי ולא עמדי שדי חצי כי אומר אגזור יאמר או :בקודם כמדובר
 אלא החומר אל רק להכותה הזה בעולם בנפש שליט השטן אין הלא כי

 הנה אך וימות הנפש את לסבול כח יעצר לא ■החומר צרות שבהגדיל
 חצי שחס אומר אגזור או יתברך זולתי בה יכה יוכל ומי רוחי שותה חמתם
 לסבול כח בי ויקנו שיערכיני הוא ית מכתו אלוה נפיתי לפחות הס השטן

 או * לשחת אמות שלא להעריכני יכול היה לא השטן כי ברעתי והאריך
 של מצערו שטן של צערו גדול ו״ל מאמרם אל לב בשום כו׳ נעותי יאמר
 בתוכה יינו וישמור החבית ישכר עבדו על וניר יין מלאה לחבית השל איוב

 ועל יתברך עמו סרבו על הוא אך השטן את יתברך הוא ציער כז׳ולמה
 שנקש אלוה כעיתי לומר יתלונן ומזה כן לן ציה ולדעתו עליו כעס כן

 מות צער ואסביל נס ע״ר בי רוחי שתשמר יערכוני השטן את להבעית
 פראכו' הינחק )ה( :לרעתי יתברך מאתו נבעת שהשטן באופן

 כן לא עין לנכות הס לטובתי ייסורי כי שאסבול שאמרת מת יאמר אפשר ־
 וימלא רעבתנותו יתקן שס כי ירא' הלא דשא עלי פרא הואכיהינהק

 לא הנאתי שהוא וינוכה עון לי היה לו כן * דעת חסר היותו■ עם חסרונו
 על שור היגע עין בלי זכותי להגדיל אהבה ייסורי הס ואס מתלונן הייתי
 פרנסתו כדי על יותר להשמיט חמיץ בליל באבוסו שיאכילוהו בלילו

 כעסי דבר על לך השבתי הלא יאמר או * הוא כן שלא ודאי לו הראייה
 על להשיב בא והנני תלאה אליך דבר הנסה באמורך הוא רב כי שאמרח

 אחרים כיח מי ו מייסר הייתי בתוקפי שבהיותי רביס יסרק הכה מאמרך
 הפרא נין הלא כי תפיסה אינה זו הנה כי דבר לעצמי לוקח איני ועכשו

 בליל אותו שמשמיניס בלילו על שאוכל השור בין לטובתו שאוכל דשא עלי
 בהיותו תאדס כן שם הוא באשר יגעה לא לשוחטו לרעתו להשמיט חמיץ
 יסר לבלתי לדאוג טובו אבדן רוחו על יעלה לא איוב הית כאשר טוב ברב
 תחת נפסו ים לו באמור יפות פנים בסבר יקבל שלא על צרה הזבל את

 * כהס אני גס ועתה רבים יסרתי אז וע״כ דברים יטיח הוא גס אולי נפשו
 והוא כו' כסלתך יראתך הלא אומרו על משיב כו׳ תפל היאכל )ז(

 למהיתן אמותכו' מרחם לא באו'למה במאמרו איוב את תפש כי
 תקותו ומאבד הרחמים מן מתייאש שהיה הזה בדבר שהורה כי׳ אזר לעמל

 תהיה ראוי בתקלה כסלתך שהיחה זאת יראתך הלא לו אמר כן ועל מאל
 ואמר השיב המית ולשאול קקוה זלאלאבד דרכיך תקותךותו*ס עתה גס

 שמת שחשבת ומלח תבלין כלי דברי וקבלת אכלת כי אליפז עליך קובלני
 ולא יתברך ממנו ובטחון תקוה אבדן על היה מתי שלא על שהתלוננתי

 ושמא יבא* כאשר במאמרי טעס נותן מלח יש בדברי הלא כי הוא כן
 צערו על נתפס אדם שאין אס ני התקוה שאבדת בעצם אאמין לא תאמר

סר. )יא(

 למווכת אין וחיצון המוני טעם יש בדבר אס הלא כי אחפוץ לא בזה גס הנה
 הלא כי מההמוני וטוב מוטעם פנימי טעם עוד לו שאין חבירו את לחשות

 פנימי שהוא החלמון יאכל ולא החיצוני הניצה חלבון לאוכל ידמה זה
 לבלתי רעך בדעת תקל ולא חלמוח בריר טעם יש אס חהו ממנן זמוטעס

 ופירש )ח( ;פנימי טפס! לו חפש
 מרחם לא למה שהמרתי הןאמת והמר
 נפש למרי חיים יחן ושלמה אמות

 מייתןתבא כי זן משאלה זר1ת איני
 תקותי שהכרתי לא חך שתלתי
 מי לני שתוך כיגסותקותי להרפא

 תהמר ושמה )ט( :אלוה יתןשיהן
 שהלתיאס שאסקלאנדעתדברסי

 זיואל^וה מפרשני ישליתקוההנני
 דרך על בקרני חי רו הנה כז׳לומר

 כנו' שנרוןנופי לעיצס עומדת היא נס
 נשמתי עוד כל כי נמצא • למעלה

 אס והגה צערי לגודל קצה אין בי
 לצרת די יאמר לדכאני הוא הי4 הרצון

 בייסורים קץ איני יומי׳כי או תחד במס
 יעשה ולא כך אחר ידד שיתר רק

 ברשת לאחוריו ימשיכוהז לישרף החילו ואחר אש לפני שיעמידוהו כמי
 ידו יתר מהשליט שמבקש מתחולל נסער רניס ימים יעמוד למען נרגליו

מחייו מותו טוב כי מצערו להמלט מיתתו מהר למען לאחור מלהתשיכז
 לכד הגוף חלקיס לשני זיבצעני בגופי נפשי מלעכב ידו יתר יאמר זזת

 נפשו בחייס נתון כשאדם כי ז״ל נמ״ש ידן או׳ זה ע״ד נדקדק או * לבד והנפש
 הגיף תוך בידו שמקיימה בידו היא והו׳כי באוצר נתונה מת קונו ביד פקודה

 כאמו' לשנים וינצעני בי מלקיימה ידו יתר יחן יאמ'מי ובזה מאיכותה חוץ
 עתה לי מאשר הבצוע שאחר גהינס צער יהיה גדול כי תאמר ושמא )י(

 יתהי חס כי לב על שם איני זה על שמה נקי וללכת פה למרק טוב וטוב
הוא שהצער עתה הלא כי נחמתי לי תהיה עתה לי מאשר מות אחרי עוד

 כי לנפש הוא שהעיקר שם כן שאין מה יחמול לא בחילה ואסלדה לגוף
 שחפת חלין היה לו כי כיוון דבריו ובכלל היא חלקו כי יחמול יתברך הוא

 וזהו יחד הדברים שני הס אך תחריש וכאב חיל בלי שורף קדחת או
 שימרק שחפץ אלא לו עץ כי יורה הוא דבר ממוצא זהב? בחילה ואסלדה

 עון בלי הוא שוך אס כי איוב דעת זה אין באמת והנה הזה מבעולס שם
 שחטאתי בעצמי מכיר שאני לא שאמרתי זה כל הנה אמר כן על ופשע
 קדוש אמרי כחדתי דזנרבהנחחךכילא אני רק למרק ייסורין וצריך

 בךעליהחנוש שדובר הקדוש המלאך אותו אליפז לך שאמר שאמרת
 או אלוה אמרי אמר ולא קדוש אמרי וז״א אומר אני ולדבריו יצדק מאלוה

 על ולא עצמו יד על כלומר וידכאני אלוה ויואל יתן ומי יאמר או ־ אל
 שותהי גס הלא כי והנפש הגוף לשנים ויבצעצי ידו שיתר גס השטן ידי

 כי חמלה צד ממנו יבצר לא כי יתברך ידו על היות נחמתי תהיה עוד
 מרחם כי יתברך הוא מש״כ יחמול לא בחילה זאסלדת השטן ידי על עתה

: כבקזדס כחדתי לא כי ידו על בהיות הוא
 כמתייאש היותי על תגר פלי קראת אשר על כז׳הלח כחי
 כי לבי שעתי ולא תקזהמאל ואבדתי הרתמים מן

 התקוה אבדתי לא האמת לפי כי לך השנתי אבדכז' נקי הוא הי
 אלוה ויואל כי היתה תלונתי אך אלוה יתן זתקותי יתן מי כי
 התשותכח כיהנה ואומר אחרים בטעמים עוד בא והנני " כו׳

לומר כו כחי מה הלא כי התוחלת מעכבים בי הנותר חילי ומיעוט
 חיי הלא ימים או חדש ייסורי זעם עבור אחד ה יחייניויחלימני גס כי

 ידעתי לו כי שנית * דכא עד זה חולי השיבני מאשר אחיה צער חיי
 איזו למות שנה צרת אסבול אומר הלא רבים הניחרים השנים יהיו

 הוא טוב טוב ימים מעט על חך רכות שכיס חמת למען עץ חלאת
 אאריך כי קצי ומה וזהו אשנה ולא אחת פעס זאמלטה הפעם חמותה

 לחיותימיס כדי מה זמן חליי המשך על אפיס אריכות לי להיות נפשי
 כי כחי מה שאמרתי מה ואמר הטעם ופירש )יב( כן אחרי מועטים

 תחתיים כתיס כוכד אכניס קצת על שיבנו כחי אבנים כח אס הוא איחל
 אותם עצמם באבנים ויבנו וישובו המין יתרועע ואס ושלישים שנייס

 בית סבלי אשר לא כי עחה כחס אז ככחס חס כי כתם יותש לא הבתים
 כי כן לא אברי אך כחס החיש שנתרועעו עד או מתחלה הבנין כובד

 כי קצי ומה אמרתי ואשר כח בלי חלושים ז תשים נשארו החולי מכובד
 נתעכל חוליי ידי על הלא כי לומר נחוש בשרי אס כי הוא נפשי אאריך

 החס כי מספר ימי אס כי עוד לחיות אוכל ומה שרשי הלחות ונתמעט
 מתמעט ואין רבות פעמים לחות ומוציא שמזיע הזה כנחשת נחוש בשרי
 ואינן תמיד לחותז דעת ומוציא וחוזר קייס איכותו זתעיד כך מפני קיומו

הולך



ו איוב מחוקה חלקת

 ותוש;ה בי עזרתי אין האם יי : אם־ב^ריגהו■^
 ,ויריארת^ד חסד מרעהו ^ימס יי ממג♦; נדחה
 נחלים כאפיק במו־גחל בית אחי -י :יעזוב

 יתע^כס־" עלימו מני־ץרןרח ך־זקדרים "* :יעברו

 :ממקומם נדעכו מקמו נצמתו ;)רט ת יי :שלג
:ויאבדו בתהו דרכם ארהורת ,.ילפתו י״
 : ימו קוו שבא תמא*הליכות ארחורת הביטו י*
כי־^תה :ויחפרו עדיה באר י

 הני־אמרתי בב ותיראו': חתת תראי לא הייתם

 מיד־צר ומלטוני ע :בעדי שהדו ומבחכם הביל;
 <ןהחשוסה־ ואני הורוני כי :תפדוני עריצים וסיד

 מה־נמךצואמרי־ישרומה־" כה : ק הבינו שגיתי
 תחשבו הלדהובחמל;ס =י : מכס הוכח יוכיח
 ותברר תפלו עלעתום אף " נואש: אמרי ולרוח

 ןעל־פנכם פנרבי הואלו ץעתה כח על־ריעכס:
עוד ושם עולה אל־תהי נא שובי כט אם־אכזב:

 נתמעט ממני שרשי הלחות שנתמרק מה כל כי הוא כן לא ונפשד הולך ־
 כי כחי מה שהמרתי פירכא דברי אעיקר תאמר ושמא )יג( חיותי
 לזה מחוליו המתרפא כל כדרך חולשה תרגיש לא כשהבריא אולי כי איחל
 שאין בהיות האס לומר בי עזרתי אין האס כי אפשר אי זה הנה אמר

הלחות או הבחרות הוא בי עזרתי
 יתכן בחולי זנתעפש נתעכל ס־שיכי

 בתמיהא ממני נדחה שתזשיה כאמור
 כת שהת&ות אלא אפשר שאי כלומר

: וארפא הבריא ש נס ממני ידח לא
 יחהדני הלח כו' למש )יד(

 הוא כי הורתי האחד במענה כי שומע
 דחקני המיל רק לי המר לא יתברך
 ישהו במאזנים והזתי העדתי ועתה

 כן על חלילה עול לי עשה כאלי יחד
 למהביל הכה לומר כי' למש אמר

 שהוא לו שיעש החשד מרעהו וממשש
 ויראת כי יהמר לו לחברו בה ט כפוי ■

 כפוי גש להיות יתעתד כי יעזוב בדי
 כל ויראת וזהו יתברך לקוני טובה

 את ידע לא אשר על ז״ל כמאמרם
 כפוייטונה !הי' כן שאמר מי כי יוסף

 את ידעתי לא לומר לחבירועתיד
כן׳ למס תדברי'אס וחומר וקל כו' ה'

 כמו ממש שבגדו אחי כן )טו(
 והעלן להגיע יתעתדו היכן עד נחל

 כאפיק שהוא כחל שבוגד כמו בגדו כי
 כחלי׳ בו שמקקבצי' מקים הוא נחלים

 כאפיק והוא משביבותיו דכים
 )טו( בו ויכנסו יעבורו שיקרה לכלס

 שהנחל ונס קרח מני הקודרים
 עליהם יורד השלג כי שלג יתעלס עלימו למען ט ויכנסו יעבורז קר

 יתעלם שעלימו המיס תיך וירויחו מסתור ואין עלימו ונקפה ביבשת
 המיס משטף יזורבו כעת והנה )יז( במים שנימוח יראה ולא השלג

 ומצטערים אחת לפיאה מצומהים תתכווצי נצמתו כס ששוטף הקריס
 תמורת במימיו ויתחממו הכחל ויחס השלג אחר הארץ על השמש בחקות

 שטפם השלג אחר צח בחום הכחל בחומו כי לרעתם ותהי שנצעתו מה
 וישפכו והסביבות ההרים שככל השלגים הופשרו השמש יד על כי ברגע

 עובר ובשטף כרגע וירבה להם כאפיק שהוא זה אל הנזכרים הנחלים כל
 שאס דרכם ארחות זילפתו )יח( המקומם האלה הקודרים נדעכו

 ויאבדו בתוהו יעלו כי במערב ימצאו חפצם מחוז שהיה למזרח דרכם היה
 לעבר לעלות יטו הרבה הכחל צדי לשכי מתפשטים המיס שטף בראותם כי

 דרך לא בתוהו עולים נמצאו המדברה הנחל שישטפס באופן היבשה
 להם לקור ובלכהם )יט( המת מקום ובאיזה היו כנה ידעו שלא ויאבדו

 היה והמה פניהם נגד תימא אורחות והנה והביטו עיניהם נשאו מנוחה
 וכתפך למו קיו שבא הליכות וזהו להם ונהפך שבא הליכות ללכת הלוכס

 חיך באומרם בעצמם שמתביישים הבושה הית יותר והנה )ך( להס
 שעליהם עצמם מהצרה הנולד את ראינו ולא בנחל לבטוח חסרנו דעה
 הבוטח לבדו הוא הנה כי הלב הזכיר ולא לבס כלומר בטח כי בש־ וזהו

 בפירוש להזכירו שלא הס כן על עמס בל והיה ימשיך הגיף כל ואחריו
 עותו אשר את לתקן יוכלו בעת ויבושו יחן ומי בס היה כלא שהיה לרמוז

 הוס כמשל תקנה אין כי מיד ויחפרו בושת של עדיה באו כאשר אס כי
 אהבתכם בנחל הסתופף ובחרתי בצרותי הייתי קודר כי עמכם לי קרה
 יתעלס שעמכם וכוונתי ימים שבעה ששתקחס כמוכם שקט כחל חל כבא
 דינא כלא דיכא עביד דלא זאת כל פעל ה לא כי כמורה מזלי שקללתי שלג

 כדרך נצמתי נגדי דבריך זרמת בעת והנה עשה המזל אך אני צדיק כי
 והיית נתחממת כאשר אך מאמריך כל תום עד השיב לבלתי המווכחיס
 מאל עצמי מצדיק הייתי שלמה ואמרת ענית אשר על שבערצין

 ויסזהי לומר בתוהו ועליתי ממקימי נגדיאונלעכתי כאפטרופוסלה׳
 אורח שהבאתני רק זה היה ולמה יחמול לא בחילה ואסלדה ט במאזנים

 כן שבא בהליכות אחזו תחת ארחיתחימא כרואה בו מגמתי ידה שלא
 ממנו התלונן דרך אל והעתקתני המזל אל הדבר התייחס בדרך הייתי

 מהאל עצמי מצדיק שהייתי באמורך חלילה כהוגן שלא לי שעשה יתברך
 בן הדובר מהמלאך ראית לו הביא כן שעל מפי יצא שלא מה ושלום חס

 כחדחי לא כי לו השיב זה ועל עצמו איוב על כי' יציק מאלוה האנוש שאמד
 על חמיה אני עוד הנה אמר כו' עתה כי )כא( : קדיש אמרי
 הוא מי נא זכר כז׳ יראתך הלא רמה ביד להוכיחני עלי התקומם אשר
 דומי© לאין לא הייתם אענה פרס עתה והלא לכס היה זה מה אבד נקי

 התקזממתס ואיך דבר אלי דובר )אין לתרץ וקשב ותראו שעלי חתח תראו
חני כשר לא כי אלי הרעה ראזייה כי לומר כנגדי להתריס דמה ביד עתה

 עלה כן' שלוחי לא כוי תנא אנחתי לחמי גפני כי באומרי האס )כב(
 וגמלים זאתונזת מהבקר חסרוני למלא לי הבו הוא שרצוני דעתכם על

 תוכלו לא בני שמיתת וגס והצאן
 קשחידז שמכת' אמיתי האס להקןאו

 )נג( שיניחני השטן את בעדי
 שכנע שמדכאני צר מיד ותמלטוני

 ביום בניו שיניח כדי הפחידו ית שהוא
 בעד* שחדו מכחל כתם גס הכפוריס

 שעיר דרך על מידו למלטכי אותי
 דק שנמסרתילשטן אינו ואס עואזל

 מלאכי שהס בידעונותי שנמהרתי
 המיישרי' הס שהן הנעשי׳מהס חבלה

 ניד זתמזגנו שנאמר כדבר האדם את
 מציל אין כי עריצים ונקראים עונינו
 והאס כדין עין על תוכחו' ס שה מידם

 אולי כי מהם תפדוני אמרתי

 כבוכה צערי ששרתי במה חשבתם
 לי הבו לומר הכונס היתה לפניכם

 תתקע או חסרוני שתמלאו כו'

 כן שעל שהזכרתי מה־בריס רעתי
 ראויים כי לומר כנגדי התקיממתס

 ואני תעזרוני ולמה אלי צרותי
 עלה ככה אס )כד( ברעתי משם

 נגדי התריתם כן שעל בדעתכם
 רק כזנתי זאת לא כי איפה דעו

 שתורוני כדי זצר־תי רעתי לספר
 וחני לצמחי טעם חתי ושתלמדו

 הלא חאמרן אתנח'ושמא ונזה אחריש
 באמור לרבם הונא רב תלמידי מאמר שהוא יצדק מאלוה האניש לך אמרט

 מאשר כי הוא בריך קודשא חשיד ומי והשיבו כו בעיניי חשידנא ומי להם
 חפץ איני יתברך לו מלחשוד איתך לחשוד ראוי יוה־ רעה עליך דחינו

 שאבין לי הבינו שגיתי ומה אס כי בלבד דעת מאזמק שהוא 11 בטענה
 אתם גס כי אזמר אני ועוד )כה( בשכני ומתקבל נתפש מספיק טעס

 מן חס כי מלבכם לא אמרתם וחשר אני צדיק כי עמי הדין כי ידעתם
 וה־איה לנחמני !גס '5 כבוד על חסי' שאתם להורות מה ויהי זלחיץ השפה

 המוכיח כל כי משלי בביאור אצלינו שכתוב מה והוא ט׳ נמרצו מה •לא כי
 כי שומעם לב עד להניע גדול שכחם רושם עושים דבריו לבב ביושר
 השפה מן הס אשר כן שזין מה יכנסו הלב קל כן יוצאים מכלב כאשר
 לבבכם מיושר שלא ראיה היא בלבי נכנס־ דבריכם שאין אחר כן וחס ולחוץ

 הלב עד לפלש חזקים שהם יושר אמרי נערצו מה הלח כי יוצאים •ם
 ויעשו השומעים הלבבית בדלתי חור שיקנו כרותה ברית אז כי ולהתקבל

 היכיו הוכחת פועל יעשה שלא מכם היוצא ההוכח יוכיח מה אך * פרי
 בלבד מלין לפוכיז שהיא הלהוכח כי )כו( יושר אמרי שאינם מכס

 הדברים נאים וכענין שלס בלב מלין רק לאכןהוח שמספיק מחשיבו
 היא שתחשובו מה בכלל וגס הלב מן יוצאים שאז עושיהס מפי היוצאים

 דברי כניס חס להשכיל לב תשימו שנא כמוני מוכה ננוע נואש אמרי ולרות
* בעיניכם אמרי נס נמאסו כי נואש חוחי בראותכם לרזח חחשבוס רק

 אחר כי היא הלא מוי גדולה- לעבירה תתעהדו כי איפה דעו )כז(
 עבירה גוררת שעבירה תפילו יתום על שאף תבואו כמוכי נואש סתכניעי

 יתומים אבי ית' הוא הלח כי עונשה אגב לי שעשיתם מה עונש תקבלו זאז
 על ותכרו ליווהו שעשיתם מה השמים מן אהכס כילו יא ואגבן ריבס ויריב

 שעשיה© מה על דרכם מפרי ויאכלו כענין גדולה כירה שתאכלו רעכס
 ועתה )כח( : לרשע אותי רעכסוחנרכסשהכנעתוניבהחשינכס על

 פנים אליו כמתלינן יתברך לפניו אמריו לסדר רצה הנה כן׳ פנו הואילו
 הקדים יענה וטרם והלאה ט צבא הלא מפסוק בס״ר יבא כאשר בפנים
 נגדי טגמתכס כל שמתם כה עד הנה לומר ט סואילז ועתה להם לאמר

 כלן' ני פנו הואילי אמרי לסדר ט( שאני במה עתה שמיס כבוד על כיזביס
 ני והביטו פני אס כי הנצוח אוהבי המווכחיס כדרך ולא טוב ברצון הקבצו
 כזבתי כי אומר תחליטו אל אכזב אס ובחייכם פניכס ועל אענה באשר
 ני לפנות נא שובו כיחס )כט( :כשפתי עילה ונמצא שכינה כלפי

 כי אמרח' כאשר בי עולה תהי אל כן ידי זעל במאמרי ולעיין דעתכם
 שתראה לכאורה כנראה תדונו ולא המיתון אחר עולה אינה ט תראו
 מהי שאל ח'תשכילו פעס במאמרי לב לשום שחשוב! במה והנה עולה
 שלילת תראו בלבד לא בס להתבונן אחרת פעם עוד תשובו אס אך עילה

זתראן •נית עוד ה!א5 עוד ושט אער זזה זאמת צדק שהס אם כי עולה



ח ן ו איוב מחוקק חלקת

 לא־־ אם־דזכי ה^רכלשתיעולה י* : ^דקי־כה
: הוות יבין

 שכ;ר וכימי עלי-ארץ לאנוש ןי{־-־ץבא5הא 1
 ץלוכשכיר“כעבדישאף כ ימיו:

 נחלת;ל/יךךןי־שואולילוחת נ יקוהפעלו:
 אקום מתי ואמרתי אם־שככתי י : עמלמנו־לי
 ד*בש יי :נשף עדי נדרים ושבעתי ומד^ערב
לולו ימי י : וימאס רגע עורי עפר וגוש בשרירמה

 יראה אלת כל על ואס )ל( ההיא בהשבה כה צדקי תמצאו כי בה כיצירי
 תהיה כלשוני שים חפשר החס היש ני זכות לכף אותי דני עולה שיש כםל

 קשת ירחה שהדבור המדברת הלשון חל המתייחסת בנגלה שהוא עילה
 שתוא החיך בחינת הוא חכי אס וזהו היא רעה נכונה לח הפנימי ייך

החיך אל המתייחסת הלב פנימיות

 לןר|ו הכזנה אמיתת טעס הטיעס
 שבלי אם כי היית יבין לא ודחי לחשוד
 שיצאה שגגה היתה הוות כינת

: מלבי ילה מלשיני

 • צ״״־ הלא )א( ז
 לערוך התחיל

 כי כו' צנח הלא ואסר יתברך לפניו
 הנוטה חת יחיה אזמן רופא אס הנה

 הימים כל יעבדהו חם הלא למות
 ראוי הוא כן אחרי לחיית הוסיף חשר
 יתברך הוא כי עתה גס ומה שכר בלי

 שהיה ארז עלי לאנוש צבא נותן
 לעבודת רק יוציאם לא מהראוי

 היא יה כל ועם מהחיים צבא לו הנותן
 שני' וכימי יזהו שכר לו קובע ־יתברך

 שנעבדהו יום כל שכר הוא שניחן ימיו
 אכן דיממא אגירי כי רמז דרכו פי ועל

 עבודתי כשרון יתרון ה נא )ב(זראה
ולא פרס יקיה כעבד לא הנה כי

 חץ כי־ךוח זכר1 י כאפסתקידק: ירכלו מגי-ארג
 לא־תשורניעין ח לא־תשובעינילךאוירתקוב:

 ו*דץךכףוךר כלרה^נן ט ואעגי* כי לעיניך
 ולא לסתו עור ישוב—לא י :^נלד־ן לא שאול

אחשך~פי ^ם־־אמלא יא • מקומו יכץנר^וד
אדברה

 טבעכי בדרך בנופי נפשי היות חין כי חיי רות כי וכור הלא כי להיטיב

 והוא בקרבי נפשי מעמיד הוא רוח הוא קשר השטן כי חיים רוח אס
 איוב של מצערו שטן של צערו הית גדול שמור נפשו את רק על ז״ל מאמרם

 שעל בחיים חיפה כן ואס שבורת בחבית יין כהעמיד בו נפשו מעמיית שהיה
 להיטיב להשכיל אוכל איככה העולם כל את המחטיא הטומאה כח ידי

 של הטוב לעולם צאתי בטרם ראה אשר עיני תשוב לא כי אני שירא באופן
 אל נס כיוון עיני חשוב לא עודיבחומרו לראותו תשוב לא תבא עולם

 או " הכא עולם של טובו לו מראין הזה מהעולם החדס צאת שטרם מה
 היה כן ושעל יבמת בן היה איוב כי הזוהר ספר כמאמר וכורכו' יאמר

 נוצר היבמה בן כי הזוהר מספר ידענו ועוד יסזרין בעל להיות מעותד
 הולד נוצר ובו במעהא מקשקש והוא הראשון מבעלה בת נשאר אשר מרזח
 כי כלומר חיי הוא סאבי דמכשכש רוח כי וכור בחיים חפצי מה יאמר זכוה

 לא בי להחזיק יסירין שתיחלו אחר כן ועל ליסזרין מעותר אני יבמה בן
 למעלה שכתננז במה יאמר אז טוב לראות עיני תשוב לא כי בחופן ירפוני

 לסובלם כנוף כח היה לא תוליו חצי כי רוחי שותה חמתם אשר באומרו
 חצישדי אך יוצאת הנפש אז יכיל וכשאין סובל שהחומר המזכים כדרך

 בטבע שלח ווה ארסיותס שותה שרוחי אלא לסבול בחוסר כח אין שעסדי
 לחיות בגופי כח שוס חין כי רוחי היא חיי רוח כי זכור וזהו מתמיד אינו
 לראות עיני תשוב לא כי תקנה אין שאאריך נס כי מיד מותי טוב כן זעל

 גופי כח יעצר לא כי חמות חליי חמת מלשתות רוחי ובהרפות טוב
 מעשי לתכשיר לעורכי בי תשגיח אתה כי תאמר ושמא )ח( להתקיים
 לא סי כי רואי עין אומרו אל לב בשים והוא כז׳ תשורני לא תנת זלקיימני

 אבית מסכת של בביאור כתבתי מכת אך * רוחי של היא שהעין ידע
 כמראה רק בו טבעי הראות שחין רואה עין יקרה לא תאדם עין כי

 * נעצם רואי של עין היא מעלה של עין אך מהאור ומקבלת מליטשת
 וכתוב צדיקים אל ס' עיכי אומר אחד שכתוב ויל הקשו חזית במדרש והכה
 כאן עיכיס כב מביט וכאי כשהדור כאן חלא ירחיז אל ה׳ עין אזמר אחר

 גס זכאי כשהדור כי כווכו ואחשוב אחד בעין מביט שהוא זכאי תדור כשחין
 וכבא י בלבד רחמים בעין זכאי וכשאינו בתם ישגיח הדין בתיכת בעין

 עד להפקר אמשך תקיתי אפס ידי שעל אני ירא הגת אמר הענק חל
 שהוא ה' עין שהוא רואי של אחד עין אפילו בי והשגיח תשורני שלא גדר
 יריביו אל ה' עין בהם שנאמר יריהיו מכלל אהיה שלא באמת רואי סל

 שכעת הוא טוב טוב לכן פנים בשום בי יחני־ך הוא ישגיח שלא באופן
 זה' למעלה אומרו והוא ה עיני שניהם שתם בי ועיניך עדיין צדיק סאני
 בדברי אחקלקל טרם בעולס ואינני תסלקני דינו ובית הוא שהזח לקח

 פן שאתיירא ומה )ט( ואינני כי עיניך וזתז הכל ואפסיד מינות
 שאחר אפשר בלתי שהוא שכמו יש ברשעים יש הדרגות ג׳ כי הוא ארשע
 כן שהוא מי כלומר יעלה לא שאזל יורד כן איננה תנת כי וילך ענן שכלה
 כי יעלת לא כלה שמפו ות כנדר שיורד יעלה לא פאזל יורד הזה כדרך

זה משפט להם שיש ז״ל חכמים שמנו איחס הס נשרפת נשמתו תהיה
 נאבד לנפש בית סהוא שהנוף לביתו עוד ישיב שלא שני נדר ויש )י(
 שאינז ויש נתקנת והנפש ושלום חס הראשונית על תוהה כענין לגמרי

מקורו אל סב שאינו העליון מקומן עוד יכירנו שלא רק חמור כך נל

העצמיי

 שואס רק מרבו פרס מקוה שאינו כעבד רק עמך אני שכרו המקוה כשכיר
 שיש שידעתי ונס פרס לקבל מנת על שלא שהוא בלבד לנוח רבו קורת צל

 כשכיר רק פעולתו שכר לתקות יעבוד שלא כשכיר הייתי רב שכר
 עבודה ובעשותו מנעליה שהיא במה העבידה לעבוד חפץ וכל ישע שכל
 והיא פעלו יקוה וכשכיר זוהו בת כיוצא פעילה זמתאוה מקיה אחת
 בקול לשמוע דברו עושת פסוק על ו״ל שאמרו כמו השרת מלאכי מדת
 לעשוק נשמע ואז מצות נעשה כי ונשמע נעשה כינת שזה ואמרו דברו

 ירחי לי הנחלתי כו׳ ישאף כעבד החלה כדברים כן זבעשותי )ג( אחרת
 ועל המה ממשיים בלתי והבל עצמסשוא מפאת הימים כי והוא שזא
 חיים רוחניים ממשיים נעשים בהם הנעשים ומצות תורת כשרון ידי

 להיותי כן וזהו כו' ישראל ימי ויקרבו כענין׳ לו לנחלת שמורים וקיימים
 לנחלה ועשיתי לי הנחלתי כן בעשותי צלכו׳ ישאף כעבד כן עושה

 עם כי לי הוכנו עמל לילות וגס שוא איכותם שהם הירחים לי קיימת
 כל תימיסעס רק לנחלת לי להזדמן שכר לי הית ולא אנן דיממא שאנירי

 )ד( שכבתי לח בלילה נס כי לי והוכנו מנו בעבודתך עמל לילות גס וה
 את לעבוד אקום מתי ואמרתי מיד הנזכרות כלילות שכנתי אס כי והטעם

 נטבריא מדרשו ובית היה נולה מעולי איוב שאמר יוחנן לר נס ומת ה׳
 מתי בפת אוסר היה כי והוא בתורת לעשוק חקוס מתי אומר שתית שיחסר
 נמדד הלילה הוא הערב היה ואו לקום חפץ שהייתי העת מזכיר אקום
 אמר דאת כסה לילה הוא ערב כי ההיא בעת וקם נעיר שהייתי ונחצה

 זה לפי ונכין עבר פיעל ומדד המפרשים כחנו וכן כוי ערב ייהי לינה קיא

 הלילה כל עמל או להשכי היית מרבה חס תאס ושמא ז׳ נא: לילת נמדד י1כ
 תהיה לא כיוס ה׳ ועבודת נדהם כאיש מתנמנם היית ביום הלא בת׳-רת
 נדודים ושבעתי אמר לזה ולמעלה היום מחצי ערב לעת גס ומה כראויה

 על קם הייתי שינה להעביר מתנמנם עצמי חת שבראותי כשף עדי
 ועוסק נעור הייתי זבהחנודדות נשף עדי וחנה אנה ומתנודד עמדי

• נשף עדי וכן שנית מתנודד הייתי שינה תחזור וחס שמיס בעבודת
 שחין מיני שני כי רמה נשרי לבש כי כן לעשות אוכל לח ועתה )ה(

 ומיה ועוקצת הרמה כניף שהוא ליחה של חבעבועוח לח האחד לו היו
 גיש לבוש ונס רמת בשרו לביש כאלו לבשר מעיר נופי כל כלבוש נעשה

 הליחה ריבוי ומחמת כאש השורף חוס הוא יבש שחין השני המין הוא מפי
 והיומהליחה רגע עירי וזהו עורי נקרע לבשר עור בין יש״יפתהאש

 מאיס מבחוץ עורי כל שנעשה יוצאת ליחה כך כל היתה לרמה שהמשיל
 ועסכלצרחגיפי )י< הזאת בצרה כדרכי ולילה יום אחה אעבזד ואיך

 למדוכו הכה כי והזח הכפש אזשר העדר על רק דוחג איני הזאת הגדילה
 לו נעשים הזה בעילם עישה שאדם ומצות מתורה כי הזוהר נספר מז״ל

 עד לה קדמת אשר עם מחחכרת עושה שאדם מציה כל כי מכליל לבושי
 למדנו עיד שלם בגד אורג לקו קו לחוט שחוט הזה כאורג בגד נעשה אשר

 וקיום חיות קונים מצית בהם מקיים שאדם הימים כל כי האמת מחכמי
 הנעשה כל ולהעיד להתראות להתקרב האיש סילוק לעת מעותדים

 ידי שעל כמדובר שוא ירחי לי הנחלתי כן באומרו איוב מאסר והוא בהם
 שלמים וירחים מהימים לו קיימה נחלת עשה ומצית בתורה הרב עסק
רמה נשרו שלבש אחר שעתה מה הבל הית עצמם מצד איכותם אשר

 מפסיד הייתי ולא יהן מי עיזה אמר בתקלה כאשר לעשות יכול כו'אינן
 הראשונים כלהימיס גס אס כי בשחין הוכתי מאז עשיתי שלח מה רק

 עליד קיום קנו אשר וימי הלא כי הקדיש ואיכותם מקיומם יפלו
נעשו וממת להעיד סילזקי נעת להתקרב מעותד־ס להיות קלו מצוקי

אורג מני הוא הלא ההס הימים
 אורג שהייתי מהארג כי שהוא

 ארג ונעשה במצות מצוה ומחבר
 סל הלבוש הוא דרבנן שלחלוקא

 הימים היו מזיז ונשמה לרוח מצות
 מני כמו ארג מני ויהיה סקלו

 ממכירקהזא כאומרו שהוא מכיר
 אין כי לי ואויה מארג כאומרו פה

 חריגה עוד נעשית שלא לומר צריך

 הימים ויכלו נס אס כי ימים וקייס
 שיחי ברוב אש תקזה בעוןאפס ההס

 והיה ותכטחון התקוה אבדתי וכעסי
ייסוריו ע״י יתבר שהביאתו כמתלונן

: טובי ולאבד לחטא
 כירותכו'מהשאמרתי זכור )ז(

 תקוה אפס ידי שעל
 תאמר הלא זכיתי כל לאבד אחעתד

 אוכל ועדיין למועד חזון עוד כי אלי
 ולא ומצות בתורה ולהחזיק לתקן

רעה הכבה אני רואה ארפסהנה
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ה ד איוב פחקק דלקת

 היכר־ * :במר אשחה תחי
 כי־אמרתי יי אגיאם־תנין^תשםעלימשמר:

 וחתתני יי :משכבי כשחי ישא ערש תנחמני
 ות^חרמחנך! טי תבעתני? 'ומחזיונות כחלומות

 ם2על—מאסהיל^' טי : מעצמורד מורת נפשי
 אנוש“מדת יי :ימי כי-הבל ממני חדל ו^חיה

 ותפקדנו ״׳ כיתנדרךנווכי־־תשתאליולכך:
 תשעה“במהלא־ י" תבחננו: לרגעים לבקרים

 מדת חטאתי ד :רקי עד־בלעי תרפני לא ממני
 יךף נע5למו שמחני למה האדם נצר לך אפע?"
 לא־־תשאפשעי ,ומה ו* למשא: עלי ואהיה

 ושחרתני לעפראשכב בקעתה את־־עוני ותעביר
:'ואינני
 אן“מד״ 3 ״״ ויאמר בלדדדשוחי
 :אמרי־פיף בביר ורוח ^אלה

י :יעות-צדק ואם־שדי משפט יעות האל ג
אם *

 אני ירא זה כל עס אני צדיק כי מאלו שאיני נס והנה )יא( •עצמיי
 דברים ה נגד זאדנרה נצערי אחסן־פי לא צדיק היותי אניעם גס סן

 רוחי צר מחמת קושי לשון אלא דבור שאין רוחי נצר אדנרה מבן קשים
 כעלמא שיחה דרך רק ושלום חס כמטיח קושי דנרי מדבר אינני כה עד כי

ומה )יב( נפשי נמר אסיחה ווהז
 הוא רוחי נצר לדנר אנא פן •אירח
 כיהלאצזית כו׳ אני הים כי כראות

 תצא נל נפשי את •שמור השטן את
 כנ״ל החנית ממשל זיל שאמרו כמו
 של מצערו שטן של צערו היה גדול כי

 ישטוף שלח שנדי חני היס והלא איוב
 גנול עליו שמת זיאנדנו העולם
 האס ימית לכל תנין אס אז ומשמר
 העולם נדת מי נצאתה נפשי ביתה

 שמת כן שעל אישכתנין את או כיס
 :מגופי הצח כל למשמר השטן עלי,את

 מהראוי כו׳ אמרתי כי )יג(
 כמשנני שיחי אשא יאמר

 כמשככי יאמר כאילו שנהפך גס כי
 ישא אומרו אל שזה איננו זה כל סיחי
 לת הז שעל שיזרה אשא חמר ולח

 ערש קראה תחלה וגס ואיננו ידבר
 נמה יאמי־ אך * משכב כן ואחרי

 משמר עלי תשיס אומרו כי בכתכנז
 על עופו נפשו המשמר השטן בוא

 תנחמני המרתי כהשר הנה אמר כן
 אז ואישנס אשכב כאשר כי ערשי
 הישני' לכל כמשפט ותעלה רוחי מצא

 צדיק איש דרכי ה נרצית כי הזוהר ספר מאמר ענין והוא בצאתה ואנחס
 יתנרך נו דנקיס קדושים נקרב תעלה כלילה הנפש נעלות קמים

 כזרים תפגע היא טונה לא אס אך וצודקים טובים חלומות לה ומראים
 אמרתי הנה אמר מבהילים חזיונות ואימות שקרים לה ומראים תצוניס
 כמאמרם האיש חיק שוככת תקרא הנפש הנה כי והוא כז׳ ערשי מנחמני

 פתחי שישמור הנפש שהיא פיך פתאי שמור איקיך משוכנת פסוק על ו״ל
 הוציא או ניום עשה אשר עכל דנר ותגיד לילה בכל תעלה היא כי מיז

 תנחמני הנה אמרתי בצרתי שיתי ברוב הכה אמר הענין אל ונבא * מפיז
 היא משכבי את בצרתי וחלוכמי שיאי נשכיל ה' ישא כי נשכני ערש•
 צערה על לנה על לדנר יחנרך אצלו למעלה ישאנה אקי שוכנת גפשי

 אשד אל מקנחומזח טוניס אלומות לי ימשך וממנה היא חלקו כי לנחמה

 וחזיונות נאתאתיס ואתתני אדרבה כי לי זיתהפך )יד( עאמנה
 זנסיעתוכי לשומרה בה נשטןהדנק דבקה כי חצזניס מכח מבהילים

 בעיני שמתדמיס מאויונות וגס באלומות זזהווחתהני שלהם ראש הוא
 ועל )טו( תבעתני באופן שמור נפשו את שנצטוה השטן דבקות •חמת

 צער ירגיש אחד כל והגוף הנפש כי והוא כז' נפשי מחנק ותבחר כן
 להנצל טוב מה ביניהם לדעת בויכוח שניהם כי אמר כמדובר מתחולל
 שחחנק מחנק הוא נפשי שתיחר מה והגה הגדולה מהרעה

 לא הלא כי יקטיל קטילא גברא כי לומר היתר ומורה עצמי
 לבש כאומרו מתו כבר וכשר עור כי מעצמותי רק עות מתייחס

 להיותה וגס כעצמות מעט זולתי חיות ואין כז' רמה בשרי
 כזה חכחר כן על נו תתקיים נס דרך שעל מהגוף כמסילקח היא

 מאסתי הנה הנפש שכחרת כמה כי ואמר )טו( תענם שלא לה כמדומה
 לעילם לא כי הוא והטעם מאסתי וזהו ידי על הדבר עשות האומר אני

 כמת עתה אני שאס מייאל הנני עדיין כי כן אעשה אס אחיה
 כחיי כלומר אחיה לעולם לח אעשה כס חס אך יתכרך הוא יחייני ישוב

 סגוף של סברתי שהוא מה אך כלה גופי שיהיה זה עון על לעתיד פולס
 תחזור שלח הנו' בערשי ממני שהזכרתי הנפש את ה אתה חדל היא הלא
 מצות בהם עושה שהייתי כימים ממש בהם ואין ימי הבל הלא כי מקר אלי

 בהם כצע ומה עתה כן שאין מה וקייס הויה קינים שהיו למעל׳ נמדיכר
 בגדולתך קדס בני מכל בשופע קכלת הטוב את הלח תאמר ושמא )יז(
 אל נפשך השיב שלא סתרצה תקבל לא בה אשמת אשר הרע חח ולמה
 בקר בכל לגיפך נשמתך מחזיר לבקרים פוקדך אני הלא כי ועוד גופך
 כי משיב הנני לך תאזור שלא ממגי אדל באומרך בטובה תבעזט ואתה

 לבעיט הוא בטבע וגדולה הון בעל דרך הלא כי והוא תגדלנו כי מצאנום
 לדקדק לבך שיח לבל לך ה״ה לגדלו אפצת אס כן ואס בה ולחטא בגדולה
 תשית זשאח״כ תגדלנו כי אנוש מה וזהו עושה גדילה הרבה כי במעשיו

 נמצאת בגדולה לחטא מעוחד אנוש לבב והלא במעשיו לדקדק לבך אליו
 לי נתת לא אס לי היה טוב טוג ואדרבא נה להורגני בידי חרב נזקן

 אל בצנרסי לגופי מלחזור נפשי חחדל יחלתי אשר ועל )יח( מאומה
 שתפקדני במה כצע מה כי בקר ככל שתפקדני כטובה לכועט תאשימני
 )יט( לרגעים שתכחנני לרגעי' יהיה והכסיון שעיס לכ״ד מכ״ד לבקרים
 תשעה לא כמה הלא כי תתהפך ולא מחכה הסטכה שתהיה היה והראוי

 ח׳לכ״ד ההטכה נמצאת כן׳ ממני

 כאכי הנה כי תמיד והייסורין שעות
 )ך( : כרגע הרפא מאנה נצח

 מחיל ידענו הנה כו' מה חטאתי
 ישמו' חסידיו רגלי יתכרך הוא כי

 כי שוגג נס ומה החטא מן להרחיקם
 כן שעל ידו על תקלה מביא איןהכ״ה

 ואל ישראל אל טעם לתת הוצרכו
 ראויי׳ ישראל היו לא כאומרם דוד

 לאותו ראוי דוד היה ולא מעש׳ לאותו

 ונכא • כמקומו כמאמדנו מעסה
 הערך קל אני אס הנה אמ הענין אל

 אמרתי כנר אנוש כתואר המתוא'
 צדיק אני ואס כו' תגדלנו כי אנוש מה

 אדם ליקרא ראוי הערך גדול
 • מסל כנודע סכחוחריס הגדול שהוא

 אפעל מה חטאתי תומר הנני הזוהר
 עליך הלא שוגג אשמתי אס לומר כו׳

 החטס מן להרחיקני זו שמירה היהה
 אדם הנקרא את ניצר לך אפעל זמה

 מה החטא מן להרחיקני יחטא לכלתי
 זגרעתני נצרתני שלא לך אעשה

 מביא־ הכיח שאין צדיקיס של מכהמתן
 לסבול כי היא ואס ידס על חקלה

 שמתני בייסורין הדור ככני לפגוע שכביאך שמתני הדוד בעד ייסורין
 למה תלונתי זאת הלא העם לישאמשא תחלה כי שתפגע לך למפגע
 ואיני למשא עלי אהי ואני עלי העם משא כל את לשוס לך למפגע שמתני

 אעצר שלא חוטא אני אלו ייסורין יד שעל לכדי עצמי עונות את לישא יכול
 שלא כלימר לסבול למשא עלי שאני באופן נגדך רוחי נצר דנר לנלתי כח

 ייסורין ע*י אס כי עלי הדור עוגות מסא לכ איז לשוס יתנרך לן היה
 למרק יספיקו לא "סיריי שכל באופן אנעוט מבלי לסבול שאוכל קלים

 אומד אני לזה ופשע עין אס כי סוגג אינה אשמתי ואס )כא( בעיטתי
 על ועיבר עזן נושא היא דרכך הלא לומר והיא כו׳ פשעי תשא לא ומה

 נושא כפשע חמור שאינו העין אך כלבד עוכר החמור הפשע אח כי פסע
 השטה תהפך שלא כלומר זה הוא ומה כי דאגתי זאת חך לגמרי ומכפר

 שאשא ראוי היה כך כי >עון על ותעכיר לגמרי הפשע את תשא שלא
 כיכלההיזקהואאלהנפששהיא ראה הלא כי העזן את ותעביר פשעי
 כי זכיותי ועל סשמותי כפרת על נג׳ע המתענגת היא הלא כי חלקך

 לעפר שעתה אלא טוכתי היא מה אהיה זמכופר צדיק כי גס החומר הלא
 שלמים הס שהצדיקים נחמן לרב יאשיה בר אחאי י* מאמר והוא כו׳ אשכב
 לעפרם שחוזרים המתים תחיית קודם אחת שעה עד העפר על גגזפס

 אלא עתה לעפר אשוב שלא היא טוכתי כל כי אשכב לעפר עתה כי זזהו
 סמיך שחר יכא התחיה בקר ככא וגס עליו סשוכ אשכב הארץ סלעפר

 במציאותי ואינני ושחרתני שאז המתי' תחייח קודם ח׳ שעה סהיא לבקר
יהיו חדשות פנים זלהחיותני לגכלני שתשוב שגס באופן לעפרי אשוב כי

: היא היא כי הנפש כמו הקודה המציאות ולא

איוב מאמר להכזיב רצה פיו דברי תחלת וכו')ב( (א) 0
 מהשמחריס כל כי שאמר חלונותיו כללות על 1

 כאומרו ולחוץ השפה מן צרתו מגודל אס כי ורוח מלב סלא הוא תגר וקורא

 היית לא אס חמר להכזיבו כן על נפשי במר אשיחה רוחי בצר אדברה
 באומר׳ החרשתי כדין שלא לך שנעשה שתים או אחת פעס רק זה אזמר

 ותתנחס אפך ישוב נאמר כי צערך על תתפס ולא השיאך נפשך סמרירות
 אלה בדברים לסון והארכת פה והרחבת ושלשת שנית אך

 להטיח הרות מגסות רק הצער מגודל זה לך נמשך שלא אומר אגזור
 רנות פעמים שהיה כלומר חלה חמלל אן עד ל*א מעלה כלפי דנריס

 יעיהכו׳כפל להא (ג) ז פיך אמרי נכיר כירוח רק אינו כן •ל
 לומר צדק אמר ובשדי משפט חמר חסד שהוא ובאל יתנרך שמותיו ושינה

 החס טוב בשופע חסד כמדת אתך יתברך הוא בהתנהג האס כמתמיה
 משפע עוות חסד שהוא אל ומדת משפט בך לעשות ראוי שהייח חשבת
 עחה אותך תשודר שיי וחס כן ואס כן חשבת שלא ודאי כלו׳ חסד ועשה
 חותה ומעוות צדקה להבל לך ראוי שהיה צדק יעית האס לך שדי שהמר

 שהוא חשבת טובה עליך כהשפיע כאשר אס כי ראוי אין זה ומשדדך
זשמא (ד) לך הראוי הזח זה כי לבנך עם יהי עתה גס כן לך הדחוי

תאמר



ח איוב מחוקק חלקת

 אם~ י׳ םד-פשעם: וישלחם במףחטאו-לו אם
 אם~ י :תתחנן אל־אלואל־שדי תשחר אתה

 גורת ושלכם יעירעךייך כיקעתדה אתה וישר זך

 ואחףתףישגה מצער ראשיתך וה\ה ! • צדקך
 ?־־*חקר .וכונן דישון לדלר נא כי־שאל ח : מאד

 ימינו צל כי נדע אנחגוולא ם־תמול ט :אבותם

 ד י ז עלי־ארץ
בצהןשנא־ כלא היגאה־׳גמאיא יוציאומלים:

 לאיקטףולפני עודגובאבו יב אחובלי־־מים:
 צןארהותבל־^כהיא^ יג : בש”כל־־חציר

 ובירת כסלו אשרץקוט יי :תאבד חנך ותקות
 ןשפןעל־־*קכיתוולא.יעמד טי עכבישמבטחו:'

 לפני־שמש הוא רטוב "־ :ולאי;קום נו .יחזיק
עלךגלשרשןיויסכנו י* ועל־גנתויונקתותצא:

וכחש ממקומו יבלעגו“אס יי׳ :יחזה אבנים כ;ת

 אקכתהלשברך אתהועלכן וישר צדיק כי כעצמך יוד אתה מאמרכי
 על אינו שמחו בניך מצד הנה עליך נגזר חשד הטשפש אל טעם ט!נ לתה
 כי ראיה וזה פשעם כיד וישלח לו חטאו כ״א אתה צדיק כי שתתלונן עינך
 אוכלים כתיותס להס המיוחד הפשע כיד שמחי פשעם כיד מתו הלח

 אולי כמ״ש כשעם שהוא תים וש

 הפשע שאותו והיורה כי כני חטאו
 נעשה החד כל כי כיד ואמר המיתם
 * ממיתו חו התייהדו והוא משחית

כלומר לו חטאו כניך אס יאמר או

 כמרד שפשעו חושב שאינך
 כני חטאו אולי כאומ רקלשוגג

 להס הית דעתך שבבלי אפשר
 זזה עליז זנתחייבו פשע איזה

 כי יאמר או * פשעס ניד וישלחם
 להם נדון החטא צדיקים להיותם

 כחוט עמהס מדקדק ה' כי כפשע
 כלומ׳חס פשעס אומרו וזהו השערה

 שלהסהוא שהוא למה שוגג חטאו
 יחמר או * שלהם פשעם וזהו פשע

 שוגג ותחשבהו לו חטחו בניך קם
 כי כן איני להמיתם בלתימשפיק

 ויין ממאכלם הנמשך כי הוא פשע
 בלבבם אלהיס וכרכו משתיהסהוא

 תפוש למען נאמר כזו מחשכה ועל
 על הוא זה כלנם ישראל כני חת

 על אמנם )ה( כניך אל הנוגע
 לך אץ צדיק בהיותך עצמך בחינת

 כו'לומר תשחר אתה אס כי להתלונן
 אל אל כיכהתחנכך עלרצוןקונך לעלית הרווחת אלה בצרותיך הנה

 לכס יחן שדי ואל על ז״ל כמאמרם די לצרות האומר שדי וחל המרחם
 כלומר עתה כי )ו( די לצרותיכס יאמר די לעולמו שאמר מי רחמים

 כן' נחרץ צדיק חדס אין כי חלאת איזו ומירקו עליך שבאו צרות יד על
 ולביתך לך שלום להרבות עליך להעיר הכנה כזאת בעת התחנה תהיה
 בערך מצער הצרות קודם לך היה אשר ראשיתך שיהיה שיעור כך )ז(כל

 אותם קבלתך יד על מהצרות לך ימשך זזה ישגאמאד שאחריחך מה
 לקית לא אס כן שחין מה בהתחננך יפות פצים בסבר ולסליחה למחילה

 הס ייסוריך או ימנע לח יאמר אי )ה( ־ נטהר היית שלא כלל
 אמר האחד על ליטהר עין על תוכחת או שלאהבה ייסורין חסד בתורת

 תתחנן שדי ואל אמר הב׳ הוא ואם החסד בעל אל אל תשחר אתת אס
 )ו( לצרה די יאמר כי והתחנה התפלה ותהיה עון על ומכניע השודד

 להטיכך עליך יעיר עתה כי דע בייסורין תבעיט שלא אתה וישר זך אס
לא שהיא עס התענית באשר שהתענית אשתך היא צדקך נוח שלם וגס

:כו׳ מצער ראשיתך יהיה כי בנכסים וגס בבנים לה וישלם חטאה
 כה עד אס כי ייסוריך יד על יתרון קנית מה וראה דע יאמר או )ה(

 בו התנהג בעת חסד מדת היא אל אל לשחר צריך היית
קפלת רבוי שהוא להתחנן צריך היית שדי בתואר התנהג ובשעת העילס
 מעצמו יתברך הוא יעיר עתה הנה כי לכך תצטרך לא מעתה )י(

 יתמיד למען לך יעשה השנית וזה עליך יעיר עתה כי וזהו ההרא מרם
 שאמרו כמו העין מפני מועטים בימים כאחת הטובה כל יביא שלא מובך

 בלוחות אפילו עין ששלט •ואמרו עין בו שזלטת יחד רבה טובה שכל ו״ל
 ועל וברקים קולות בלי בלחישה היו השניות כן שעל הראשונית התירה

 • עלעצמךלהחלימך^להחזיקך שהוא עליך יעיר תחלה כי אמר ק
 והטעם )ז( זה דרך על כן הוא גס ביתך הוא צדקך נית ושלם כך וחת־
 ידי ועל מצער ראשיתך והיה מהו הברכה תחול לחט בבא כן ידי שעל למה

 אס כן שאין מה עין תשליט ולא הברכה תחול כי מאד ישנא ואחריתך כן
 מאמרנו כענין ישנא לא אחריתך שאז בתחלה מצער יהיה לא רחשיקך

 נחכו׳הלא שאל כי )ח( * ׳1כ בראשונה מבהלת נחלה פ על
 ז כאחרית לו להיטיב הצדיק את יעשה כן הכי לטובתךמיישרך ט לך אמרתי

 יעש רוחך ויעל׳על דבריבאזניך יכנסו נחלינקךולא מחזיק עודך ואס
 למראה לא לו ורע צדיק לז וטוב רשע בראותך חלילה כדין שלא הקלה
 וחיסר לך הקודם הדור זקני והס ראשון לדור נא שחל אס כי תשפוט עיניך
 על הדור שיירי רק קיי' איננו לו הקודם הדור שתחלק למה מרחשין הל״ף

 היא כי באלף ונרמז אינני כי הדור ראשי׳ חסרון על האל״ף חסרו נן
 אבוקס חקירת לך יגידו הקודם הדור שאנשי אביקס לחקר וכונן ראשית

 מאשר פנים משני שלפנינו ב'החרות ת דעו בידך וימצאו אלו בדברים
 עיונם בחקירת שהשיגו מה אבוקס מחקר ז ימיהס באורך בעיניהם ראי

 פי על לדון כהס עזלס ראינו ולא אנחנו תמול כי לנז כן שאין מה )ט(

בו

ט
 חקירקינו בחכמת לסמיך דעת נדע ולא כי השנית אתנו אין וגס הראיה

 צל כי הלח כי והלאה מהיום נראה השר על נסמוך לא וגס נדע ולא וזהו
 כי דעקינו חסרון הגיע היכן עד ראה יחמר או " חדץ עלי ימינו

 צל כי נדע לא זה ואפי' בר ע! כצל אדם ימי כי דעת דעי יו לכל ברור כר ד
 המות יום נזכור שלא ארץ עלי ימינו

 אנו כזה ברור דכר ואס הוא קרוב כי
 נסקרים דברי' נדע חיכה מסכלי'

 )י( שכלנו נפי יקברך בהנהגתו לדון

 זאמ ה התידמ בדורוק שקיהם ופירש
 שיורזך לך יאמרו יורך כס הלח

 קרה ראו מאשר ׳שיוך מי אק באצבע
 חכמת שהוא השנית ועל בזמניהם
 ומלכם אמר לב ברוחב חקירתם

 טעם להשיבך מלין כציאו לנס מחכמי
 והצלחות הצדיקים צרית על מספיק

 משל לך ואמשול )יא( הרשעים

 גומא היגאה והוא בפייס מהנמצא
 שייטב רוחך על יעלה ז1ש והענין וכו׳

 הזה בעולם ויצמיח! ויגדלו לרשעים
 ס ל? שים זכות איזה מימי על לא אס

 להשמדם פה להם אותו ומאכילי׳
 חלקים לשכי יתחלקו והנה בחחריקס

 זרע רכוי לא אך מעלה להם תהי׳ ים
 הא' ועל להם זס שגס ויש ונכסי׳

 הוא יגאה כי והוא גומא היגאה אמר
 לס הגמא יגבה האס הגבהה לשון

 אשד גס כלומר בבצה היותו על לא
אלא חינו הזה בעולם במעלת תראה

 עשבי! אין אך וגבוה ארוך סהוא לגומא והמשילו זכות איזה לחות על
 כבצה חומריות כפניות אס כי זכים כלתי זכיותיו גס כי והוא ורבים עכיס
 זרע בריבוי גס מוצלחים שיש השני והסיג עפר רפש עם מיס שהוא הואת

 מים בלי ישגה לא וכאשר רכזי לשון ישנה כי חתו ישגה אס אמר ונכסים
 אך מיס כלי שאינו מיס בלי וו״א מועטים הס רפש בלי טובים שהיו גס כי
 כי איפה דע אך )יב( מת זכית בלי רשע יצלח אל כן כלומר שירבו לא

 באבו עודנו הוא אחו שישגה מה כל כי יקרם הס גס ואחו גומא במהרה
 יהיה או כי יקטף שלא נעיד הוא גמא יגאה ואשר שבו המיס כלית טרס
 דשני' כך כל שאינן ובאחו ככיצה גדל הכלקי חציר יתר על יתרון להס

 כל לפני כי מהרה קל אובד! סכת הוא מימיהם ריבוי אמנת אך י זרענני'
 אן הקיץ זמן כבחצי הארץ מעל המיס יחרבו כ־זשר שהוא ייבש חציר

 נסו שלא רבים מיס על הגדלים ייכשי כקלות יוקר אז הגומא יקטף
 שישיס ונכסיו שעשרז לרשע יקרה כן )יג( חציר כיתר המיס בהעדר

 יסמוכו מה על להס ישאר לא שבהעדרם אבודו יסבו המת מבטחו בתם
 יזניחהן יתברך הוא גס מבטחו אלתיס שם ולא הצלחת בהעדר נסה לא כי

 כסלו יקיט אשר שלו אזרח ומה )יד( כוי אל שוכחי כל חרחות כן זז״א
 בית וישים יקכרך כו שהוא תאמתי כסלו ך ויחת יכרית שהוא כלומר
 וחזקי' קיימים הכלקי הזה העולם והצלחות טובות הס מבטחו עככיש
 ביתו יעמידנו שלא בנפלו יעמוד ולא ביתו על ישען וז״א )טו( ליסמך

 שוכחי כל ארחות כן יאמר או )יג( • יקזס ולא בו בויחויק אשרבטק
 רק הצלחתו אין אך שיתמיד שתקותו תאבד חנף זתקית עדיו מלשוב אל

 אז פה שעשה זכותו ויתום כסלו יקוט כאשר אך )יר( זכותו כלות טרם
 ממוצג הוא ביתו על ישען )טו( ממונו הוא מבטחו עכביש ובית בעשרו

 מביתך זו איני אומר הא' שהוא שהממון אוהבים שלשת כענין יעמוד ולא
 אמנם )טז( לעוזרו יקום לא לשרפת הוצאות להוציא בו יחזיק חס ואף

 בזמן לומר צריך אץ כי בארץ הנטוע לנטע ימשל אך הוא כך לא הצדיק
 המכה השמש התמדת זמן בהמשך גס אס כי הארץ על המיס לחזק רבוי

 עוד ולא שמש לפני עודנו תמיד הוא רטוב כי וייבש יחרב לא עליז תמיד
 שבהכות לצדיק יקרה שכן לומר יונקיתיו ויעלו ילכו מהגן שלמעלה אלח
 כי יונקותיו יעלו ואדרב לאבדו יספיקו ולא היא רטוב הצרות שמש עליו
 ישלח נו למעלה שהוא עדנו עלגנתונגן תזה בעולם נכנע שהוא אף

 בעולם פארזת ומשלחים פירוק והעושים הטובים מעשיו והס יונקותיו
 ובית יסובכו שרשיו אבנים גל על הוה עסהיותשהנטע )יו( העליון
 עכ״זלאימיש יפה ומפריח! המעדנו תיחוח בעפר ולא יחזה אבנים

 בעולם בצרוק יסובך אס אף הזה הצדיק כן רטוב והיותו פלי מעשיק
 יראה ייסיריו מתוך במותו כי תאמר ישמא )ירי( נפשו תחק לא הזה

 לנטע ימשל זה גס כי יהי' בבחרותו אס גס ומה חלילה איבוד אליו הגיע
 אשר בו שיכחש גדר עד זיעקרכז ממקומן הנטע את יבלענו אס כי הנז׳

11לז כאילו כיכר אינו רשומז שאף לגמרי שנעקר ראיתיך לא ויאמר ראתו
יאה 0 ״ א ל



ט ח איוב מחוקק חלקת

 חךהואמ^ו^ךךכוומץפר י* :
 יחזיק ולא ימאס־תם לא ךאל ך׳ ד

 ושפתיך פ;ך ^חויק עד־ימלה בא
ר^עים ואהל ילכשו־כ^ת י^נאיף

אחריצמחו•

כיך־־מךעים

 לבד ממקומו לכלעו רק העוקרו כיב ואין )יט( נטע שם מעולם ראה
 לא כי ספק חין אחרו כמקום לשתלו יחוור רק המקימות מכל לח אך

 משוש הוא הן אדרבה אלא ממקומו שנעקר במת שהזפסד אומר נגזור
 מעפר או כי אחר בעפר )יושתל חחד ממקום שיעקר הפרחתו ועדון דרכו
 ויונקתו הוא □יצמח שישחל אחר

 לצדיק יקרה כן מחד עד ויגדל ושרשו
שחין בבחרוח הוה מהעילס הנבלע

 ויושתל דרכו משיש הוא כי הפסד לו
 אחר גוף כעפר רשב״י כדעת בגלגו'
 לטוכתן כי ונשמתי רוחו נפשי יצמחו
 בארץ למעלה לתקנתו לשותלו מיהרו

 שתחת ריחני חחר ומעפר העליונה
 ז״לעלכצקת כמאמרם הכבוד כסא
 כסא מתחת עפר שהוא למוצק עפר

 שחחד האמת דרך על וכני־ע הכבוד

 משם עפר הוא שנינה מתוחרי
 רוח שהם נ הנפש חלקי כל יצמחו

 הוא הן יאמר אז * ונשמה ונפש
 בקינה הנפש שתדבק דרכו משוש

 חדס כשר ג־ף כי החדס שהוא למעל?

 אחר ומעפר כתחיית כן ואחרי יקרא
 החומר יצמחו המה העכירות משולל

כה תרועה:
: איננו

 אמגםיך^כי*כן ב איובראמר: מקן א ט
 אם־־ ג ומדריצךקאנ^עם-אל

 חכם י : סגי־אלף י^ננואחת עמץלא רריב ;הפץ
: מ>-הקשדהאליו כח ואמיץ ך*בב

 : באפו הפכם איער ידעו ולא הרים המעתיק י■
: יתפלצון ועמודיה ממקומה ארץ י

האמר
לומר כ* הוא רטוב יאמר או )טו( * תגדל עליו חשר והנפש

 הוה בעולם דומה יק צד למה לל כמחמרס הלא בי הצדיק חלק כאלה לא
 והטעם הצרות שמש לפני הוא שרטוב קדושת במקום נטוע שתזא לאילן
 הגנת כי היוצא הוח הכיף הנן ממחיצות ץ ח שהוא לה חוצה גנחו שעל

 יונקתו תות בעולם שהוא וח:ץלגנה העליון כע־לס הוא בה נטוע שתצדיק
 מיס גל הזח עלגלשרשיו )ין( טומאת למקום נוטה ח שה תצא

 פארזת ישלחו מצותיו כי יסובנו ונשמת ריח נפש שרשיו שלשת יון 1ע ומביע
 כרשע ולא החומר הוא לניף רק תזה העולם צרות חין כי בשורש למעלת

 עמך ולווכח לריב הנזכר האנוש יחפיץ
 £ף מני אחד יעננו ולח לו נחשב לקש

 זעם לפניו האנוש נחשב כמה כי
 איככה כן ואס עמו ולדקדק להענישו יחשיננו עוטת דכרי על ות כל

ויז כויכ עמי אריב לבל שט טעם ועוד )ד( הוה הדבר כגלל אזוכח

 שהם חזקים בזכיותיו עשוי קייס אכניס בית רק מבטחו שביתענכיש
 כשאר הלא כו' ממקומו יכלענו שאס באופן )יח( * יחזה כתבנים

 שכיכה היא אתר ומעפר דרנו משוש הוח והן )יט( טהרה במקיס בלי
 עכין יהיה וזה המכריס שרשיו שלשת יצמחו היותר בספר כך שנקרחת

 גלגל הפילו העפר חל שב והכל העפר מן כאומהנלהיה מחמרסז״ל
 הלה חמר משלו להמשיל■ יככלותז )ך( מהשכינה היה הכל כי חמה

 מרעים ביד יחזיק לא וגס ייסרהו כי גס תס ימתס לא הןאל כי מזה ימשך
 *• הנז' כמשל להשמיס רק טונס בידם לתחויק לא כי טובת עליה נתשפיע

 על צבאו פ'אשר על הזוהר ספר מתמר ידוע ימלהכו'הכה ער )כא(
 בחדבכית שצבחו שאותן אלח ל?צ:בחיסמשתל יחשלס

 שהיצר רשע כל ישרחל חיש כל ויראת יתבל־ך הוא יביחס לישראל ותיצרו
 אל ונבא * כו' רגלך תמחץ למען פסיק זה על ופירשן כו' ממנו וינק לו

 באחריתם תחכדס ורשעים כסילים שלמת כי אומרן אחר הנה העכין
 איכה לשמים רע הוא אשר על והכת הבא בעולם תעננתו הצדיק וצדקת

 ברעת לניזק הוא יראנו לא למה לבריות רע הוא חךחשר כלכךקישיח
 וכמות למו טוב ואז רעיהם את מרעים ,עשק לעינינו הלח כי המזיקים

 יבאו הרשעים וגס עליהס יפקד הקדם כל ופקידת אלת ימותון תאדם כל
 אומר דאה כמת פיך שתוק ימלא עד כי דע אמר לוה הצדיקים באושר

 מעתה היית חלו כי והענין לבא לעתיד שהוא ני' פינו שתוק ימלא אז
 ימלא עד רק ייסיריך אין עתה אך לע׳ל ך טוו יגדל לא הביוב מקצת מקבל
 קניניין השמחה תהיה כך שנל גדול נך כל תאושר ויהיה פיך שתוק

 שתוקפיךאו שכהמלא עדגדר הייסורין סובלי ובשרך בעצמך ועצומת
 שפתותיו פיו שחוק מילא אשר כי והוא הרועה ימלאו ישפתיך גס

 בהרוע קול לתריס ויתקרבו יתנועעו ולא מאד עד מזה זת מתרחקים
 יעצרנו שלא העצומה שמחתו בריב האדם התעוררות תהיה כך כל אך

 על רק זה טוב רב ואין ויקלן יתקוממו כי בשפתיס להריע פה שחוק מילמ
 גס אז יגדל כן שעל פה העתיד מהטוב מלקבל והמגע ייסורין פת סובלך
 ילבשו שונאיך שהם פה טובה להם אשר המרעים ואז )כב( לחומר

 כי כתחיה יקומו איך תתמה ואל אלה עס לעשות ה הגריל כאומרו בשת
 יאמר או * איננו רשעים ואהל מיד כי ויכעסו לשיראו רק ה יעמידם לא

ולא הבושה מפני ליטמן האהלה לבא יבקשו כי אושרך כראות בשת ילבשו
:איננו רשעים קהל כי ימצאו

 דברי על השיג כז' ידעתי אמנם )ב( איוככו׳ ויען 00 ט
 אמנם ואמר כז משפט יעיח האל שאמר בלדד

 בתוכחות !ייסרני דינא כלא דיכא הוא כריך ענידקודשא דלא כן כי ידעתי
 אנוש שהוא כמה האנוש כי העזן העריכו אופו על היא תלונתי אך עין על

 אל שהוא במה יתברך והוא החטא אל ומעותד קרוב וחומרי הערך קטן

 כחיט יהיה אפילו מאד גדול חטא אשר עין כל כערכו היכולת בעל
 בהעריכו צדיק ,בהיות אף כי באופן אל עס אנוש יצדק מה כן וחס השערה
 בערכי ולא יתכרך חליז בערך שעשיתי יבצר שלא קל חטא איזה יתברך

 ראשי אח אחייב תמיד כן על מלעשותו אמלט לא אנוש שאני נמה ואני
אנוש אפר כן ועל עולס של למלכו

 האדם מין משמות הגרוע שם שסזא
 והיכירן יכוין האנושי מין להקטין כי

 שדי פס לומר צריך אין כי הוא אל שס
 מההשמות אחד והוא חסד יורה שלא

 אנוש יצדק שלא לנד לו שהזכיר
 מדת שהוא אל שס אף אס כי נגדו
 !אס )ג( נגדו אמש יצדק לא חשד

 ומווכת יוצרי את רב איני למה תאמרו
 בני על יחמיר זה עלמה עמו
 כלתי חומריים נהייתם בערכו אדס

 והוא תעיד מהכשל לישמר יכולים

 טעמן וטוב אורחותיו ויורני יענני
 נא כיראו התוכחות והמן אף הלא
אס כי לפניו ההדס נחשב במה

 שהוא במה יתברך כרצוני שלא בלב שיש במת רק עמו ריב מבלי הלא כי
 עשת כאשר לינקס כח אמיץ הוא מיד אנוש שבלבב מה יודע לבב חכם

 לבב חכס מהיותו בלבבם חלהיס וכרכו בני חטאו חולי אומרו פעל בבנים
 מי מעתה אמור לינקס כח אמיץ הוא ההרהור על אם ות״כ המיתם מיד

 ליחס יאמראוי אי :)ג( הדברים שק״י וישלם עמו ולריב לווכח אליו הקשה
 יעננו לא נטענות לריב הנזכר האנוש יחפוץ אס כי אומר לא אס לי אוי אומ

 הוא הלא הנהגתו על בלבי טינא ותהיה חומר לא ואה )ר( חלף מני אחת*
 ליפרע והחילו בבואו וא© ליפרע כח יאמיץ לבבי שי מה ויודע לבב חכס
 הקשת ופי נגדו עצמינו שנקשה כאומרו יכעוס יותר חלילה דברים נטיח
 שהות לנו יתן פקדו וכיום יתן מי אס כי עוד ולח )ה( וישלם אליו

 יהרגם ירגישו טרם הלא כי עוותינו לתקן או פשענו מה לפניו ליער
 ידבר ז׳ל רבותינו לדעת כי והוא כו' הריס המעתיק הוא הלא כי ואינם

 כך הארץ הרעיש הערים את ה הפיך שטרם שאמרו אלח סדים על
 ידני• סדום שעל עיהא וננקוט כו' המעתיק וזהו שבו ולא שנים וכך

 על שידבר נאמר לא המעתיק אומרו חך תחלה ושהרעיש
 ההרים שעקר הריס מסירש שהפך הערים הפיכת על רק ההרעשה

 ושורש למטה יושביהן והפכן עליהם בנויות שהערים ההרים משורש
 עי ויאמר ההרעשה על כו'ידבר ארץ המרנין ופי למעלה ההרים

 יריבנו מה על יודיענו הרעה הביא טרם או אלף מני אחת יעננו יתנני
 בסדום כאשר כרגע ישמיד יבינו טרם רק יעשה לא כי ובתנצלאונתקן

 ולא איבדם וברגע באפו הפכם אשר ידעו ולא הריס המעתיק הוא כי
 ישא שלא רק זה ואין מתקנים היו מתחלה ישכילו ידעו לו יודע ומי ידעו
 כמת הארץ תרעיש הרי תאמר ושמא . )ו( תחלה ויענה ויודיע ויי.ן
 החרץ הרעשת אין הנה מוו גדולה עניה לך ואין הרגישו לא ולמה שנים

 מיפדי כצדיקים תם עמודיה רק רשעיס בלב התעוררות לתת מספקת
 כן שאין מה ברשע המושרשים לא חר יתפלצון אשר הס הן ומקיימיה ארץ
 והיא ככתוב שתוחנתס אפשר או שליח ידי על או בפירוש נס דבר אס

 תחלה יודיע ולא הרעה מביא יתברך שהוא חחמר למה תאמר שמא
 ברעשיס הארץ הרגיש יתבי-ך הוא והלא מעלליהם יתקנו למען ויתרת
 . . כי יאמרו הלא ממקומה ארץ המרגיז כי שוה איננו לבס אל נתנו לא ולמה

 בכוכבים והחוזים הטבע חכמי יאמרו כי ן יתפלצ ארץ מלכי הס ועמודיה
 ושמורה הטבע חכמי מדברי כנודע זולתו על מלך נצחין על הוראה שהוא

 רוחם על יעלה ולא השמים הזכרי הוראת ושהוא שיפול מלך איזה על
 מבלתי הוא זה וכל הערים אח יהפוך ולא ה עד שישובו התראה שהיא
 או * ממלכה או לאיש ירע חו ייטיב מה על והודיע יתברך הוא ענית
 אך יתברך מאתו הכל כי כן כי ידעתי חמנס אמרתי הנה כוי המרגיז יאמר
 להודיעני יענני שלא ב' כמפורש כו' יצדק מה כי אחד תלונותי הן שחיס

 כי אשמתו איש יתקן לכל סיבה וזה וכי׳ לריב יחפוץ אס כי יריכני מה על
 כאמרי יתברך מאתו הכל כי אני מחמין אס תאמר ושמא כמדובר יסכלנה

 שהורתי כו׳ לילה וכן בו אולד יום יאבד אפרתי איך כן כי ידעתי אמנם
 גס הנה עלי הבאה הזחת הרעה כל את לי עשה ושהוא המזל ביד שהכל

 תחת הארץ את יסברךעזב הוא כי האמנתי לא דברתי שיחי שמרוב
מאים אנכי נער ולא חושיות מראיות הוא כן לא כי השמים הוברי משפטי

לבלתי



ט איוב מחוקה חלקת

 * ♦חחוים כלבבים ובעד יזרח ול^ין להרס האימר ז
 עשה ט :על־כמתי־ים ודרך קבדל שמים נטה □

 ^שהגדלות י :תימן וחדרי וכיסה כסיל עש
 יעבר הן יא מספרז עד־אין ונפלאות הקר עד־אץ

 ךן\התף ע :^רחלחולא־אניןלו

 אלוה ע : ^^מראליומדרתעשה
 אף־כי יי ^התושחחועזרירהב:

 אישראט־ טי : ^שנואבחדהדבריעמו
 “אם־ ט! : אתחנן למשפטי אענה לא צדקתי

 אשר־־ י* :קולי כיייאזין אאמין לא קראתיזויענני
'בשערה'

 על שים דע בבל יח:ן לא ני והו׳; כוי זמרנה הלל כי אתד השכילה לבלשי
 חס כי השמים תנועת ידי על רק הסירה שאין ממקומה־ ומסרגות העולם

 .נמים ט ׳־ ;יכי׳־צ בארץ ומביט ע״א בעובדי הלין שמביט ז"ל נ"המדם
 התכונה הנהי כל הלא כי יתכן לא הגלגלים ידי על הזח :ס ש הגגזייס
 תמוש לבל ץ תחר עמוד כי הסכיימ

 הס הגלגל כהר מאמצע והתנועע
 בששה הרקיע כי עצמם הגלגלים
 אליו הארץ ממשיך למ״ד קניותיו

באמצע השאר בשוה האחיזה ן׳תיזס
 ידחות לדחותה הרקיע שטבע ♦למ״ד
 נמצא באמצע השחר ותחזייב בשיה

 אפשר אי כי הוא שבהה השוה הצד כי
 מנקודת הארץ השמי׳החנועע מפאת
 בלי יתברך הוא כן ואס מק־מה

 כי ממקימה ארץ המרנין הוא ספק
 כדריות חלקי הס עמודיה חלקיה הלח

 כי בהחניעעה יקפלצין הגלגל

 הרקיע כדור גס מורחה בהתנועע?
 תקרב יצוייר שלא עמת ,יתנועע

 לצד מ מורח לצד הכדור החרץ&קצת
 החלל באמצע תמיד תהיה אס כי למערב בהתקרבה וההיקש מערב

 תטה לא לבדה היא כי עמה יתנועעו הגלגלים גס ממקומה בהתרגו
 עמה ממקומם יתפלצין ועמודיה וכו' המרגיז אמר וזה האמצע מנק־דת

 יתברך הוא מסר שלא אלהי כח רק מול משפיטת יחיה יתכן לא זזה
 הלא כי ראיה ועוד )ז( הדברים יתר אל תדין ומות לגלגלים העילס

 אפשר שאי מה במצרים ימיס ששת יזרח ולא לחרס האומר יתברך הוח י
 השמש ימנע אפשר היה הונח לן כי ועוד ומן כך כל הכוכבים לשפיטת

 רק היה כן ולא הכוכבים יראו ראוי היה השמש אור למניעת כלא רוח מלו
 לא יתברך הוא הלא כי השמש אל יחסוס יחוור אז יחתים כוכבים ובעד

 נמצא בלבד במצרים רק העולם בכללות מלוחות ססמש *מנע החשיך
 השמש כי נמצא בארץ למטה ממצרים יתברך שמנעו אלא פרוש שחר שתיה

 חזקס הית חורס יתלו שלא הכוכבים בעד עצמו ותשמש להם זרח לא
 אור אפילו כמצרים כן ועל בארץ למטה יאירו בל בפניהם מסך ונעשה

 בהסתלק הלא כי נטבע שלא והיא החשך בימי להס הית לח הכוכבים
 הלא תאמר ושמא )ח( חלתי כח רק זה חין אך הכוכבים יראו השמש

 הוא כן לא למזלות ויניחהו בו מבא לו יהיה לא השפל עולם עכירות מצד
 היבשה שתראה ים במתי על ודורך לבדו שמים ניטה הוא אדרבא הלא כי

 אחי מי מאתי הארץ רוקע לבדי שמיס נוטה פסוק על ו*ל מאתרם וזהו
 בחמשי נבראו מלאכים למ״ד ביו כשני נבראו_ מלחכים למ״ד שבין כתיב .

 מותח מיכאל יאמרו שלא מלאכים מרחו רחשקלה שייוס מדים הכל
 ווה אתי מי הארץ רוקע לבדי שמיס נוטה חלא כו' בצפונו גבריאל בדרומו

 אתי מי הארץ רוקע והוא כו' במחי על ודורך לבדו שמיס בוטה פת יאתר
 כי בו מלהשגיח השפל לעילם אפר הגשם יעצרנן חל־לה יתכן שלח הנה

ושמים ארץ במציאות וההוא בנטייתם מלזך לשתף רצת לח אדרבא
 יתברך היא תנועתם יד על הגוזרים בו הקביעיס במזלות וגס )ט(
 יתברך הוא בראשית מעשי שחר כל יכן )י( וכו' עס עושה וזהו משחט
 יגיד ומי בראשית מעשה כל שהוא תקר חין עד גדולות עושת וזהו עשחם
 עד נפלאות עישה שהוא רואים שחנו ממה הוא הלא כלס את עשה שהוא

 כי עשאס סהוא אס כי זה וחין דבר בכל הטבעיס משנת שתזא מספר 'אין
 כז' שמיס בוטה הכתיב ושיעור * עשאס אשר אם כי לשבותם יכול אין

 מעשה שחר כל שהוא כו׳ נדולית עושת וכן וכן׳ עש עושת ט ודורך
 אין עד נפלהות עשותו הוא הלא כלס את עשת שהוא מוכח מתן בראשית

 שהם כרצונו עליהם ולגזור לשנותם היכול הוא שעשחס מי כי מהפר
 ידיו מעשת הכל כי לשנותו העולם לעושה העצור שין כי הנפלאות

 ' מצרים יציאת בנפלאות העולם בריאת חלקי כל הוראת אצלנו כמפורש
והוא הקידמת מעין אחרת תלונת לי עוד אמר ט יעבור הן )יא(

 מכיר יתןוסייתי מי לפחות בפירוש עמי ידבר שלא גס כי
 כי וכעוס מעלי סר היותו זמן ובין ודבק קרוב יתברך היותו זמן בין רושם
 לא ושתיקת בהסתר יתברך ענייניו כל להיות כי לי אויה אך מתקן הייתי
 שיעבור עלי יעבור הן הלא כי יקצוף ומסי עמי ברצון הוא מהי תדע

 להיותי שהוא יתברך אליו מרכבה היותי ידי על שהוא עלי הזה בעולם
 לבל בו לח־בק ואוסיף שאביר כדי אראה ולא עלי אומרו וזהי לפניו רצוי

 כרצונו שלח דבר עשיתי על מעלי ויפרד יחליף כאשר וגס מעלי יפדר
 ועלידיכןצרלימאדשלאאחושלפשפש;לתקןעד )יב( לו חנק )לא

 זה אחר זה כי פתאום ונביס בנכסים כעניןשקרתלו יתקיף שפתאס
 לי הית? אס כן שאין מת ישיבנו מי כי תיקון חין זחז לו להגיד הנערים

 תאמרו ושמא לתקן אפשר שהיה הרעה טרסתבח יתברך מחסו הודעה

י
 עמוד יכולתי ולא הגזרה ונעשה שחטף עד אלי הודע לא שאני אמת הן

 ועל חיש כל על ממעל בשמים י־חשרון לא הלא אך ולתקן ולהתחנן בפרץ
 כן ואס מעלה של נלד המשפט מחזיצא סניגיריא ילמדו מיימיניס אדם
 יאמר מי ני הוא הענין הלח זיציליך אמרות לא למה טענה לך הית אם

 חינו מעצמו הוא חם תעתה מה אליו
 שאפילו אלא עוד ולא )יג( מודיעו

 חלית הלא ט למו יסנן לא יאמרו חס
 לא הרוגז לעשות אפו סקרה אחר
 הסת כי סניגורים ידי על אפו ישיב

 חת לשקע חכמתו כשגזרת במצרים
 עליהס סניגוריא למדו ניס המצריים

 פניו וחילה מצרים של שרז עוזא
 הללו בדבר יש פנים משוא זכי באומח
 עם כו' והללו זרת עבודה עיברי
 לא זה כל ועם כדין תובעים הייתם

 חפו ישיב לא אלות חמר וזה חפו השיב
 המלאכים שחחי תחתיו הלא והראי׳כי

 כן למוואס שוה ולא רהב עוזרי
 לא לי אשר הסניגורים על גס איפת

 דבלה יו1ן דובר ואין מנגד שעמדו יפלא
 מזה הבה חל אל תשחר אתה אס אמרת לא וט' אנכי כי אף )יד(

 ולא עלאניס שתס רהב עוזרי אס ומה וחומר הל אדון
 אי לדעת שאפילו כמוכי רמת אנוש עתה גס מה למו שוה
 ישימם יתברך שהוא אני צריך לרצותו הראויים הדברים אלו

אשאלה תפלתכו ותיקון כו' תפתח שפתי ה כענין בפי
 פיפיות עס תיה הכפוריס ביוס אומרים שאני כז׳וכסדר לשין מענת ממנו

 כל שהוא חעננו אנכי כי אף ט'וזהו שיאמרו מה הורס כו׳ שלוחי
 לבי חל אערב לא מפניו ויראתי גדלו שלפי אחרי אעננז שאנכי שכן

 שאפילו עמו אס כי לבחור שאדע ולא דברי שאבחר לא אס בעצמי לבטוח
 עמו דברי אבחרה זוהו בגדו ילמדני ואיך בעזרתי עמו צריך דברי לבחור

 כעני אם כי עצמך להצדיק בטענות הבא לא תאמר ושמא )טו(
 ע׳ו התחנן שדי ואל בלדד לי אמרח באשר תחנונים דרך יעטוף כי

 עצמי להצדיק טענת לי שיש צדקתי חס אשר ומת וחומר קל לפניך דן הנני
 לא כי למעלה הכתוב ככל הגדול מהעור אענה לא הדין מן זלהנצל
 דבדיס שני יש כי שאתחנן אלי חומר אקת זלמשיפטי לאומרו לני אל אערב

 דרך ומיק: בדין וזכת שאיני בהתחמי שיורה ב בדין מרחמין שאין אחד
 נהיות חרפי נימי הלוא כי יתכנו לא דברי כי חאמרו ושמא )טו( חסד
 לבי תל אערב שלח אומר ואיך ויענני לאלות קורא הייתי אהלי עלי אלוה

 אשר כי איפת דעו כי זה על תתמהו אל יעבה לח יתברך הוא ושגס לענות
 קראי שאחר מגדר הייתי תם לומר צריך אין בשלותי ויענני קראתי אס

 כענק תחלה ויענני בבר קראתי כאשר בגדר הייתי אפילו אס כי יענני
 כל כי קולי יחזין תפילו כי עתה אאמין לח אענה ואני יקראן טרס

 קראתי הם יאמר או " לו מטיבין במהרה לא השמים המריעקלומן
 אלח לפניו חקה רצוי כי לך להיטיב יתברך רצונו אולי תאמר שמא בז'

 כמאמרם צדיקים סל לתפלתן מהאות הקלה כי לפניו התחנן עד שתיחל
 צדיקים סל לתפילתן מהאות שהלה מפני עקרות האמהות היו למה ן״ל

 שנקראו אהובו עם יתברך שדרכו ט לו נתת לבו האות פסוק זכענין
 ימבע לא זת כל זעם שחלתו וגוורלתתאת וגומר אותו עונת הוא אליו

 לנו התות זוהו דודיו דברי עליו ערבים כי בקשתו דבירי מקשיב מלהיות
 אני צדיק לי א׳ עתה וכן סלה מנעת בל שפתיו וארשת זה כל ועם לו נתת

 עד הפועל חל תרופתי להביא שמיחל הלא הסךוישראתת כאזמרך
 עתה לומר צריך אין כי מבויב חני התקדמת עיקר הנה לפנין אתפלל
 אפילו אם כי לי נתן לא לני שתאזת־ הסתם מן כי קראתי לא שעדיין

 יאזין כי אאמץ לא לרפאני עלי ונתן גזר לבי והאות ויענני קראתי ס א

 ד1^ התרופה ויעכב בקפלהי להשתעשע מאמרי מאזין שיעמוד קולי
 *לו המריעין כל כי כו' אפו ישיב לא חלות שאמר לטעמיה ואזיל שאתפלל

 תאמרו אל כו' ישיפני בשערה אשר )יז( : לן מטינץ במהרה לו
 אשר אמרתי ואיך נפשי במר שהשיחה רק טענות בידי אין אולי חבירי נא
 הנה כי והוא טענותי לחן שי מערכה עירך הנני כי אענה לא צדקסי אס

 מדקדק אולי אחד לי אשר בייסורין האפשריות חלוקות המת ארבעה
 ייסורין הס אולי ב* מאד" נשערה כיוסביביו השערה כחוט עמי

 שמדכא כחו יתברך הוא להראות ג 'ויכוננו ן צ1יר עין ובלי אהבה של
 ותייסרני עוניתי רבו כי כדעתכם ד' י קדם בני מפל גדול איש את

 בשערה אשר כי לב על יעלה אס כי הרהשיןלאיהכן מהסוג אס רעתי
 רבה הכאה שיכני ישופני השערת כחוט מדקדק עמישלהיותי נשפט
 שבץאדס אכזרי מכת על שיאמר הואישזפךראש אמר דאת כמת

 עאתבה שהוא השני מהסוג ואס שלם ואיבת ה ע איבת ביניהם אשר לנחש

׳ י לסבול ־ נ□



ט איוב מחקק חלקת
 פצעי והרבה האס כי שנן מכל יתכן לא זה נס לי עין בלי הדור עין לסביל

 זולתי אהבה ייסורי יקראו לא כי הוא נודע והלק כלומר עון שים כלי חנם
 שמרבה כתלה לא אך חפלה ניטול או תורה ביטול כי־ס חין חבר ס הקל

 שמור נפשו את דק על ז״ל למאמרם גס ומה )יח( חנם פצעים
של מצערו שטן ש; נעת היה גדול

 בנועו נפשו שמירת איובשהיתה
 כי סבורה חיית חיך יין כשמירת

 בתוכו ומעכב' יוצאת נפשו היתה
 סבחייו במותו אשתו בחרה כן ועל

 כמפורש ומות אלהיס ברך נאזמרה
 רוחי השב יחנני לח וזהו למעלה

 לשוב ממני יוצאה רוחי הלא כי
 ולאיתננישאשיבנה הראשון למקומה

 מות בשערי והיא למקומה אליו
 בכל הימנו למענה שאין צער והוא
 והכיאסשישביעני ואין ייסורין מיני

 למען בקרבי רוחי בעכב ממרורים
 ולא ורבים עצומים מרירות אשבע
 )יט( במות מנוחת אמצא יתנני
שמדכא הגדול כחו וו להורות ואם

ממרורים ישבעגי כי רוחי השב

 שמתפשט בעלמא כשוט שהוא לרשע צדיק נין מבחין איני למשחית
 נלכד שלא לומר טענת לי יש מייסורי הנה אמר מהביעור ייתר לפעתס
 בעשותו נס ורשע קם אס כי ורשע חס עלידזמכלה בהעשות המשתית

 נמה חלילה מבחין ואינו אוחס מכלה בעצמו הוא רךיתב מןעצ ידי לע
 )כג( צדיק בהיותי עלי חמל שלא

 אשר הוא שוט אס כי היא והטענה
 על שהוא הזאת הרעה את לי עשה

 שיט הבחקשהוא לא כן !על משחית יד
 ימית כן שאס יתכן לא יתברך שלו

 הוא מבחין שאינן שנח׳ מה כי פתאס
 להשחית עברו מדי שפסטףע!בר

 כי בתוכם לצדיק גס יכה פתאס בעס
 שוט שאס באופן העם נקרב יפנשנז

 זולתם או המצריים שחגג עניני היה
 פחאס ימית הלח כי סלקזפנעגס

שאינו מתמדת צרה לא אך כמדזנר

 רא־יתנל יה
ללח אם תז

 אם־אץדק ד יועידני: מ• ואם־ימשפט הנה אמיץ
7תסאגירעק ירשיעני פי

כי :חיי אמאס נקשי אדע
לא־ אני תם **

 מכלה הוא ורשע תם אמרתי
 ביד־ נתנה1 ארץ ני פתאם$מסתנקייםי.לעג

: מי־הוא רשעפגי־שפטיהיבסהאם־־־־לאאפו

אם־־שוטימית בג

 בה1ו;מךךןלרםג^רץכךרזולא-ךארט י•ג

חלפו

 ברורה בראיה הוא אמיץ כי כבר מודה הנני קרס בני מכל גדול איש אק
 בטבע להתקיים אפשר הבלתי כמת חשוב בגוף נפש לקיים שיכול והוא

 וזהו ולפנינו מוחשת הראיה כי הכה אסלכתחמיץ וזהו היום כמוני
 כבר שזה ואחר כנודע ומזומן המוכן הדבר על נחמר בהוא הנה אומרו
 במייסרניהוא מה ואם כלומר למשפט ואס לצרתי די יאמר וידוע נראה
 עמו לדין חפץ הייתי הנה הד' הבחינה היא עונזתי על משפע בשביל
 עמו לדין יועידני מי אמנס בדין לייעדו אני אבישה אך עמו בדין לעמוד

 שלא הייעוד בהיות ממני הבושת כייזסרמסוה נקרבה למשפט ואז
 כי >יירשיעני הלא בדיני אצדק אס כי אני דואג אן )ך( ידי על
 הלא ני ירשיעני פי והנה חלילס לי עשת כדיו שלח כי יראה בצירך הגה ני

 על תשובה והוא ניכן ידעתי אמנם הלוה במענה דברי בפתח פי דבר
 ואמרתי ותודתי כז' משפט יעות האל האומר דבריו בפתח בלדר מאמר
 עלי שקר ני ואומר אוכל ואיככה חלילה יעית שלא כן כי ידעתי אמנס

 הרחשון ממאמרי עיקר אעשה אלי תאמרו ואס יתברך נגדו נס זמה
 הנה ממנה ליה ראוי ובלתי אמיתית פנה תיא כי ארפנו ולא בו ואחלק

 מהרהר בלתי מעצמי אני תס כי אעשה מה אך הוא כן כי אכחד לא
 להרהר עקב ני עשה עלי ייסוריו יד בעצם אך יתברך מדוחח אחר

 כו׳הנה אני הם )כא( ג ויעקשני אכי חס וזהו דברים ולהטיח
 אדע לא לקיתי ולמה אכי חס שאמר הגלגול נעכין מסתפק היותו יראה
 לסבול שאחיה חיי אמאס כן ועל הקודם הגלגול מן חייבת היא אס נפשי
 על בגהינס לבדה ותדון נפשי שתצא היה טוב וסוב חעא שלא מת גופי

 עניו לו באמור דעתו הניח אליתוא אך חטא שלח הגוף וינוח חסאתיה
 אל לו שאמר אל יפעל אלה לוהןכל שאמד דעתו נתיישבה באופן זה

 אלהגוףהראשון תשוב והרוח הסובליאבד הוה שהגוף דעתך על יעלת
 שלב פעמים שהוא בבחינת אל יפעל אלה כל שהן אס כי המתים בתחיית
 שכל אס כי מהשלישי או מהבכי הנפש שתשולל ולא גבר עס היא ובכולן

 שעשה בזכיות בו בהייתה ממכת שנתקן מת בחינת יקוסעס משלשתן גוף
 בשביל סובל זה גוף שאין נמצא חן ליודעים כנודע חסרה הנפש ואין בזמנו

 גוף כל כי חייו ימאס לא וביה י בו הנתקן על להנאתו אס כי הראשון

 זיעקשני אני תם אמרתי הנה יחמר או • בזמנו שנעשו בזכיות זוכה
 יתברך מחתיז אחר הרהר הוא שעקשות מכיר חני אס לי תאמרו ואס
 אלי בא ממנה אס נפשי אדע לא אך לבב בתוס ואתנהג אחרים לא למה

 ונמאס מוכה הנגוע בנופי לשבת מאד לה מר כי להתעקש החימום זה
 היא אחת )כב( : צערה על תחטיאני כי ,בחברת חיי אמאס כן על
 תס ימאס לא אל הן אליו האומר בלדר דברי שלהי על משיב כז* כן על
 הרשעים וטוב הצדיקים ייסורי כי כו* שונאיך כז' פיך בחיק ימלא עד לן'

 מחמת מוקצה יתברך מלפניו היותך מ״סוריך חדק לא כי לעחיד יתוקן
 אושרך ירבה אז כי לע׳ל שהוא פיך שחוק ימלא עד רק זה אין כי מיאוס

 הנה אמר ויאבדו ויחפרו בושת ילבב• אז הרשעים סתם שונאיך אך
 אן מודה הייתי לרשע הצדיק ציות נין הפרש איזה רואה הייתי לו

 כי אומר הייתי לרשעים וטוב לצדיק ציית תמיד רואה הייתי אס אפילו
 ברשע וההפך הבא לעולס טובו כל לצדיק האכיל למען יתברך דרכו וה
 ורשע תם אמרתי כן על לכל אחד מקדה כרשע כצדיק היא אחת אך
 אשר בייסורין עמי היא אחת טענה כוי חחת יאמר או מכלה• היא

 סכתבנו מה והענין מכלה הוא ורשע תס כי ואזמר גזרתי כן שעל לי

 מדקדק עצמו ידי על משפט נעשות כי יתברך דרכו זה כי נח בפרשת
רשות כשניתן אז משחית מלחך יד על מעשומ אך לרשע צדיק בין ומבחין

 להתנקם ץ1כמכ רק פתאומיות בטף
 רע בשחין ומן בהמשך נמס ביראנו
 הא^ כז׳לזמר למסת וזהו עליו ולועג
הלא כי בתמיהה ילעג נקיים למסת  כיהצא בתמיהת ינעג נקיים

 שגס למעלה כמדובר רבים ימיס נמס שאני באופן הכאתי והתמיד המי
 והיא. החבית מלא יין כהתקייס־ עצזס נס דרך על היה בו נפשו התקיים

 המסתנן על מלעיג יתברך והוא ביתי ובני אני שנמסיס באופן שבורה
 נקיים למסת וזהו למשחית שטיחסהז פתאומיות זה אין טרחתנו ומהרין

 ורשע חס אמרתי כן ועל זאת היתה יתברך ובידו מאתו כי באופן ילעג
שהפציר השטן מן. אצא זה אין תאמר ושמא )כד( חלילה מכלה >זא

 הפצר לולא יתברך חפצו היה כן ולא לנסותך להכותך יתברך לפניו

 נתנה ארץ באמור יתירה התמיהה הלא איפה כן אס נידו ומסרך השטן
 כיגסידה תאמרו ושמא דילהזיצבאלהוהקטיל שטן הוא רשע ניד

 יקטרג לבל כן ועל זכות קלי ממצרים ישראל בצאת היה כי באמצע היתת
 קשים וו גש מישראל ידו ירפה למען נידו אתאיוב מסר ישראל על השטן

 לבלתיהנאלהאס דבר אשמת לישראל היה אס הלא כי הראשונה מן
 של סנהדרין וכל והרפה הקשה הדין מדת שופטיה פני השטן בי להטפל
 ושמא בי בהטפלו ישראל וחטאת ברע מראות השטן יכסה האס מעלה

 עין העלמת ועשה ישראל יאבדו לבל ידו על אז הסכים ה גס תאמרו
 אם אדרבה כי זה יצדק לא לכך צריכה היתה השעה כי העס מאשמת

 אל מקביל כי הוא מי באומרו והבין שכל בשום והוא הוא מי איפה לא
 ישראל בצאת הנה יאמר אך " הוא איה הל״ל איפה לא אס אומרו

 אשמע מיה'אשר האומר פרעת את להכזיב יתברך רצונו היתה ממצרים
 וידעו ט' בפרעה ואכבדה כד״א ועמו פרעה שיכירוהו ולעשות בקולו

 איפס יעשה לא אס איוב אמר שכיחש השם הוא מי ה/ידעו אני כי מצרים
 פקוחות עיניו כי להורות ההיא בעת השגחה ולהורות עין העלים לבלתי

 לומר ישובו כלומר הוא עי לומר במקומה השאלה תשאר הלא פרט כל על
 כונהו הפך והוא פרעה בהכחישו אחר ליודע עתיד היה אשר מיס

 ההשגתס תכלית להורות ראוי היה הזמן שלפי באופן ההיא בעת יתברך
 על לב לשים ראוי כן' רץ מני קלו וימיי )כה( : המשפט ביושר

 אין כי גס ומה אינם ועדיין קלן איך העתידים על אס ידבר ימים אלו אי
 שתיו אחרים של ולא קלו ימיו איך שעברו טל ואס עוד יחיה שלא ידע

 ט* ברחו כך אחר אומרו ועוד י היו טובה של חיים כי ועד : בימין
 מה וגס ממשיות משוללי בימים בריחה תצדק איך וגס • הזאכפלענין

 באניות ים עברו הימים ס הא אבה אניית עם חלפן איך וגס • הטובה
גם עוף מין כל והלא אוכל עלי יטוס כנשר ידמו איך וגס י סוחר

 הצדיק מיחח בהתקרב הנה כי יאמר אמנם * אוכל עלי יסזש הוא
 " " לפניו להעיד ומצות טובים מעשים נהס ועשה פעל אשר ימיו יתקרבו
 אמד דוד ימי וקיבו ישראל ימי ויקרבו על הזוהר ספר כמאמר יתברך

 אין לזכות הוא ברוך הקדוש שרצה מה ידי על רבה רעתי כי נא ראה
 יטפל לבל בי השטן אס ויגרה לחץ כמטרה וישימני מצרים כיציאת ישראל
 כמדובר הנפש מצוי גדר עד השטן שהכני מה בראותם וימי הלא כי בבניו
 לכא מיתתי קרנת כי נראזתס רץ מני קלו יין מלאה שבורה החבית ממשל
 לאטם קרבו ולא סילוקו נעת גדול צדיק כל כדרך ובאו קלו עק כהרף
 בואם אחרי אך י פתאס עליהם תפול לא כי הצדיקים ביתר כאשר
 ירח הצדיקים במות כי והוא טובה ראו לא כי הוא והטעם והלכו ברחו

 שסבכללילס הולכת ונפשו עדן בנן ומקומו טובו מכינים קודם ימים
 מראים הפקודה עה נהגיע וייזיוכן פרשת בזוהר בארוכה כמבואר

 ותשחק על ז״ל כמאמרם שכרו מהן סובה מגופו נפשו צאת טרם לנפטר
 י״בנהרין לו שהראו אבהו מרבי והניאו בב״ר שאמרו כמו אחרון ליום

ראו לא כי על ונדחו קןרן להעיד אשרנאו הימים כי אמד ד^פרהמון

נחנה



יא י ט איוב מחוקק חלקרב

 ד חלפועם״־אעותאבהכ^ריט^^־אכל בר
 פניואבליגה: אעזבה שיחי אשכחה נזאס;אמךי

תנקני:'כ* ^^^^א נח

 אם־חתרחצתי ל :אנכיארשערמהזההכלאעע
בשחרי! אז לא י :במרשלמהזבתיככורכפי

בי־לא־אישכמני 3ל י. שלמתי ותענוגי תטבלני

 כי הפטירה ומן איננו עדיין כי אמרו כן על נזמןהפקידה מראית הזנה
 רעים בייסורין לדכאו אלה כסמתקיימתאינו ־רך ועל כיוצאת שנפשו גם

 הליצו לח יתברך לפניי בהתיצנס איך כן חס תחמדו ושמא )נו(
 כי והוא חבת אניות עש חלפו הלא ט כוכיה הני חלה על אמר לכן בעדך

 זהרד״ק הרלי״ג כדעת הזיו כנה

 זהנה י יבמי אנה '> כד רצון לשין
 כי נאמר פקודי פרשת הזוהר נשפר

 לפניו ?פעלים רצון מלאכי כמה יש
 צדיקים של טוניס מעשים יחכרך

 נמצא שפע עליהם ומביאי' וממשיכים
 ולהניח זכיות להוליך כאניות הס כי

 יבצר לא זה והבה אלהי רצון שפע

 אמר הסונים רבומעשיו כי מאיוב
 ולא ברחו אין הימים על תתמהו חל

 ט למחלתי ארוכה בזכרננס עלתה
 רצון מלאכי לי היו הימים בלעדי הלא

 קוני לפני ונחתי ולהעמיד להוליך
 י זה וטובה רצון שפע בי ולהשפיע

 חרוכה עלתה לא כן על כי העב״רס .
 להלין הס שבאונס יהי כן לשברי־

 ולמהיעשה■ יחד והלכו אתם חלפו

 זה מס לי תאמרו אס ואמר רעיו כלפי פניו הפך יתברך אתו לנכח
 לפניו תמע כך ואח יתברך דינו נגד מפליג אתה עמט בדברך כי דעתך

 כן כו'ואס התרחצתי אס תנקני לא כי וידעתי ארשע אנכי לו ותאמר
 אשית בשתי נכוה חכי ני משיב הנני דבר תדבר ולא מדברותיך כלך איפה

 לשתוק אוכל לא כאשבוערס כקרב*
 הלח זולתו אל המחליק חל הלא כי

 תביע למה אליו כאמור ישתיקוהו
עמן תקרב יחדו דינך כעל על רעות

 יש-־־בינינו לא * במשפע: יחדו נבוא אעגנר
 ^מעלישבטו לי :מוכיחותידועל־שניגו

 איראני ולא אדברה ל* :אל־תבןתני ואימתו
י :כי־לאיכןאנמקמך*

 שיחי א^בזת כחיי נפשי נקטה. א י
אמר ב במרנפשי:

 רחמנותו היא זן האס יתברך הוא כן
 הוא אס כי החפץ על תחמה אל בי

 רתמיס-לזזלתרכי הוא לי והוריות
 לא רחמנות מדת ט היות ועם נוזליו על רחמן שה!א כנשר יקרנו כלא

 איה תאמר האס דורסו וטוב שמן עוף ובראותו אוכל עלי מלשוט ימיש
 אצל רחמנות הוא לומים חטריותו הלא ט הזא אטרי ט רחמנותו איפה
 זכיות* אל לב שית ובלתי רצון אניות והעדיר החליף כן להאכילם גווליו

 השטן •מצא למען גווליז ישראל על רחמנות הוא בימים הרמוזיסזרשומיס
 ,הנו התלונה נמר והוא כז׳ כנשר וזהו בניו את ויזכה וליטפל לגנות מקום

 באנו נו'אס אמרי אם )כו( : כו' יכסה שזפטיה פני־ בפסוק
 לעומתו פניו כהופך שעשה יתנן אומר אס אמר ולא אמרי אומרן לדקיק

 מספד שאני במה עתה ט למכח׳אתך לווכח לי היה טיב טוב וחמר יתברך
 תלונותי אמרי אס ני והפסד היוק רק תועלת לי לרעיאין ותלונת• צערי

 שעל כדי אמרי שהיה לאחרים ישיחנה ישתנה איש בלב דאגה כענין היה
 ואבליגה כן ידי על פני שאעובת לי טוב היה הלא שיחי אשכחה אמרי ידי

 ג* אינט זה תועלת אך )כח( אחטא ולא לאחדים כעניןישיחנה
 אס• ט הסיפור יד על חמתי שככה שלא לומר צריך שאין יגורתי אדרבא
 לא כי ועיקרם עצבותי כל עתה הוא אחרי־אמרי שימרתי מה אדרבה
 וכאלו ה נגדך ודברי ההלונני על שימרתי מה בערך יסודי צערי אחשיב

 אין כי באומרך תנקני לא ט ידעתי כי והטעם עצנזתי כל הס בלבד >ה
 רעיו עם דבר רק לנוכטאתי דברים הטיח ולא צערן על בתפס אדס

 שאין אלא חלילה כדין שלא שעושה אל עס לבו ק לא אך חמקן לשכך
 שאין מה )כט( לזולתי הוא וה אך בצערו האדם את הטס לבל מדתך

 א;כי שאמר וזה לרשע לי אותו ומחשב עמי מדקדק לשלמזתיסאתה לי כן
 כי ואורה שאגתי דברי אתם דברי ידי על ארשע הנכי להיות שהוא תרשע

 ולווכת ולספר לטרוח הבלאיגע זה למה חיפה כן ואס עשית כדין שלא
 לומר צריך אין תנקני שלא שאמרתי ומה (,)נ אליהם עמך ריבי דברי
 שתהיס שלג במי התרחצתי אס גס אס כי טובים ומעשים תשזבה גלי

 מאהבה שאשוב והוא ילבינו כשלג שעומתי סעד גדילה כך כל התשובה
 זכים שהסהיזתם שלג כמי וללובן לוכוס יהפך האדום שהזדון באופן
 כלל פניית עכירות בלי באהבת זכה רחיצתי תהיה כן תמימות שבכל

 התשובה עם ונס הדברים שני כוללת רחיצתי פתהיה ט הוכו רחצו כעכין
 ותוכותינבור וזהו כמדע מצלת הצדקה כולם שעל טובים מעשים אצרף

 לעני פרשתי שכפי כפיבמה בזר עם מצורף סהוכותימעזנוסי כפי
 לא )לא( ובדה זכה רק פנייה שוס עם מעורבת הצדקה תהיה סלא

 שלא גס עליך דב-יס הטיתי ה' חילול עין הוא כי עית עד לי יספיק
 נפשי לגערנקיוח תטבלני בשחת אז וזהו רעי עס כמזוכח רק דברתי

 לגמור צדיקים הזוהרשאפילו מספר כנודע דינור בנסר טבילה והיא
 שני אזתס מלבישים מצערם לנחמם הסמלת ואחר שם טהיתסיסבלוס

 בשחת טאו ידעתי הנה אמר ולנשמה לרוח ישע בגדי שהם דרבנן קלוקי
 הלא כי הסס תסוביס הבגדים את ללבוש אונה כן אחרי יחן ומי תטבלני

 דרבנן חלוקי ישע בגדי־ תלבישני במהרס לא שתטבלני אחר כי אני ירא
 מחשבת ושל לרוח מלבוש מטת של בג״ע טובים מעשים של שנים שהם

 גס זה כמן ידי על עתה כי לכשמה■ מלבוש מעלה של בג״ע טובה וכונה
 תנמר עד אלי ינשו שלא שלמותי שני יתעבוכי פן אני ירא ממנן שחשוב

 כה כהתימולדבד כוי אענס־ כמוני איש לא )לב(כי :מן במשך העתרה

אל

 מדון וישתיק מי עם כדין ויתברר
 לח יתברך הזח דיני בעל כי אני אך

 יחד! נבח לו וחומר אעננז כמוני איש
 שמיא חוצפ'כלפי היא כי למשפט

 אליו יאמר ומי הוא לאלהי׳ המשפט כי
 תאמר ואס )לג( לישפט שצריך

 אתה ספר זאת עשה איפה כן אס לי
 ובחרלךאישמשלשתט תלונתיך כל

 אין הלח ט לביוקוכך ביק־ יכריע
 לא הלא כי להכריע. כדאי מכס ח

 מזוכח שאני בלדר וכין ביט ביטנו יש
 החברים מכל שיוטח מי עמו עתה
 ואיך מרעהו צודק מיואיזה עס הדין
 שטנווזהז בין ידו שישית עי יהיה
 בין האס בתמיה' שנינו על ידו ישית
 איך להוטח תדעו לא רעהו ובין איש

 ושומת )לי( לשפוט גס ומה וביני יתברך בינו ידו שישית עי בכם יהיה

 סוא שבטו מעלי יסר נקרבה למשפט כשיחדז יתברך לו לאמר הוא היד
 תחלה לסלק דין לנעל ראוי בדין עמוד טרם כי בדין לעמוד כדי השחין
 כי תבעתני אל שואעתו כדי שני עטעס יסירט וגס ידינו עליו אשר היוקז

 ומה ידו ישית נו ביב יש לא לזה אפילו ואס מעט קבליגס ההסרה יד על
 תחשבו אל לומר כז' כמוני איש לא יאמר או )לב( :לשפוט עתה גס

 דברים לו שאדבר או חלילה לו שאשוה אלי עזות היא יתברך עמו שלדברי
 ודל עני איש שבבא הוא הדין הלא כי עמכם עליו בדברי כאשר קשים

 עני שיכול זהובה אצטלית לבוש וגדול שר דינו ובעל הסחבות בלואי לבוש
 ואט תבעתני אל שאימתך כמותך הלבישני או כמותי לבוש או אליו לומר

 למשפעכי אחד בחזק כלומר יחדו נבוא לו ואומר שאעננו כמוני איש לא
 על ז״ל כמאמרס יחדו משמעות וזה ואפר עפר ואנכי גאועלבש מלך ה׳

 לא אני תאמרו ושמא )לג( אחת ובכוונה בשווי שניהסיחדו זילט פסוק
 להוטה שיוכל מי בינינו יש לא כי יתכן לא זה גס הדייני''יאמרן אך אענה
 מה על המיות להשוות שנינו בין ידו שישית עתה גס מה מי עס הדין
 אך )לר( תכונתם שישוו ■לדין הבאים ועשיר דל בין כאשר שנינו שבין.

 שיסר רק חלילה להפך וכ״ש כמוהו גאות שילבישני יהיה לא שאשאל מה
 כי גס ט תבעתני אל לשאימתו מספיק וזה שבטו הוא השחין לבוש מעלי
 בלבד בזה כן על באצטלית כעשיר לעין נרא׳ גאותלבשאינס יתברך הוא

 בדברי ועודארויח )לה( תבעתני אל לשחימתו יספיק. שבטו בהסרת
 ומתלונן דינו הקובע יאשם לח מלך עס תפילו הויכוח שבעק טידזע עמו
 ולא אדברה וזהו הזולת לפני בפניו שלא עליו יתלונן אס כאשר עליז

שלא אמרתי ואשר יתברך עליז כה תלן דברי עליכס בדברי כאשר איראנו
 לז אומר שלא יהיה כן עמכם בדברי כאפר קושי דברי יתברך לו אדבר
 אלחיתברך שאומד הוא איראט ולא דברקשהרקמהשאדכרה קלילה

 מות של דכדוכה התומרעד את דיכא הוא הלא כי עמדי אנכי כן לח כי
 החומר וכו' באד© שותפים שלשה כי וידוע שמור נפשו את אך ואמר זצוה

 כאשר כן לא כי ה' והביטה ודאה יתברך שלו והנפש מאבותינו הוא לנו
 הייתי כן לא החומר על חסת מאשר חלקך הנפשאשרהיא על קסת

 שהוא וכשרי עצמי על חס הייתי שלא וחומרי עצמי עם הוא עמדי עושה
 נכרתעשבר כעת הלא שהואחלקךכי הנפש על חסת קלקי־כאשר

 אפשר שאי לגמרי שבורה לחבית שידמה ו״ל אומרם גדר עד החומר
הנפש יכיל לא אשר לגמרי נפסד הטף היה כן בתוכה היין להתקף

: שמור נפשו את רק ואמרת הכפש על וחסת  החומד שנכרת מה שבמקו׳ יתהפך יצוייר לו ?13111 00 י
 בחיי שיהיה אפשר והיה החומר נכרת כאשד נפשי ונכרתה שנקטה היה
 יבצר שלא באופן בחיי וזהו זה באופן להתקיים אפשר שיהיה חומד של

 הנוגע החימר על ולבקש לתקן היה ומהראוי החומר ואל הנפש אל צער
 רק כן עושה הייתי לא אני והנה חלקך שהוא הנפש מעל ואמי מאבי אלי

 הנפש חל הנוגע על מתפלל והייתי עצמי־ אל הנוגע שיחי עלי אעזבה
 הנפש מדירות בשביל ותפלה שיחה שופך שהייתי נפשי זזהואדברהבמר

 נס עדיין תאמר ושמא )ב( שלי מעל זולתי של על חס הייתי יותר כי
הריי חלילה יותר חרץ דרך לך מיה לומר יתברך בגדו העזה דברי אלה

לחו



י אטב ממקק חלקת

 : על־מה־תריבני הודיעני אר־תר^עני
 כפיףועל־ עיע תמאס בי בי־תע^ק ׳ לף הטויב ג

 —יניב^ךלךאט5ה י : הופעת ר^עים עצת

 הכימיאנו^ימיףאם־ ה : תראה אבוש בראות
 ,ולחטאת לעוני בי־תבקש י : גבר בימי שנותיך
 מידך ואין בי־לאאר^נ דעתך ־ : תדיש

^^דסביבותכלעני: זי׳ מציל
 :תשיבני ואל־עפר זכר~;אבךבהמרעשיתני ט י

ךר7 יא :^וכגבינהתקפיאני י
 ח״;ם יב :תשבבני וגידים ובעצמות תלבישני וכשר

'וחסד י'

 אומד אזמדו וזהו כו* תרשיעני אל הליו ואזמר הקדמה אקדים ז: לתקן
 כי האיטר על׳מת ותחייבני תרשיעני חל אענה טרם ראשונה קלות חל
 שכלי יד שאין שלמה רק חלילה ממך יוקר עצמי להצדיק כוונתי אין

 הריבני מה על בתשובתך שתודיעני כדי לפניך ואערוך דינך טעם משגת
 כן*ל:פש שקין מת וכשרי עצמי תת

 כי לך הטוב כי )ו.( חלקך שהוא
 ודם כשר המלך דרך הל;: כי תעשוק
 אך זולתו חת עישק לעצמו סלהטיב

 הטיב וזהו שלך הכל כי כן לא התה
 באורו יכא כקשר תעשוק כי לך מגיע
 וכו* אלוה הל אומר )ב( : גס'ד
 יאמר יתכן עוד שכתבנו מה מלבד

 שתיתה מה חליכס דברתי פה עד
 הוא הרהר וכי יתברך עליו תלונתי

 עמכם ולא יתברך חתו לנוכח לווכח
 חל חומר מעתה הנה אמר מתת
 יחליו ממני החלי ווה לכס ולא הלוה

תעשה חל תרשיעני ומקמריהואאל
 זקדב'נגדךעל ־!הרהר ם רשע אותי
 ליענש נתחייבסי מהיכן יודעי בלתי
 * לך אחטא לא למען ואדעה תריבני מה על הודיעני לדן הזאת בצי־ת

 לך כ1הט הוא זה בפסוק ליאמר הנהוג כו'הנה העשוק כי לך הטוב )ג(
 שהו׳ הנפש הוא תמאס שראוי מה ני החומר הוא שלך שאיני מה תעשיק כי

 העושקים רשעים עצת על ובזה ואמי מאבי שהוא הניף לא אך כפיך יגיע
 לא כי כפיס יגיע הנפש את יקרא לי וקשה הס גס לעשוק שילמדו הופעת

 כמפורש תעשוק כי לך הטוב יחמי לוה קרוב אך ־ תתייחס כפיס יגיעת אל
 שלקחתי כפי יגיע החומר גס הלא עשקתי מי את תאמר ושמח למעלת

 יגיע תמאס כי וה5 זה אין הכה יצאתה יממנו אדס ועשיתי וגבלתיו עפר
 אדם של גופו הוא כפיך יגיע שהיה מה הוק שתמאס מה כי לומר כפיך

 עמך שותפין אמי ז שאבי גופי לא אך כלוע' שותפות בלי שעשית הרחשון
 שהנפש שמור נפשו את אך בידך הנו שאמרת שלך שכלה הנפש לשמור כי

 שאין ואס אב שהם שותפים עמך שיש הגוף וקח שמרה שלך כלה להיות
 רשעים עצת על בוה הנה מקסת אדם חת בעשותך ההתחלה חלא בו לך

 השיתפין עם חלק עשותך על זולתם חת ומדבקים שלהם את השומרים
 )ר( חלילה ה׳ למודי בזה הס כי לומר פת פתחון שימצאו הופעת

 העיני כי יתכן לא בנסיוני אעמוד חס לנסותני מאהך נסיון היה וחס
 תאמר ושמא מחשכיתי לנסות לדעת וצריך לעיניים שירחה לך בשר

 חומרו מעשת כפרטי לדעת חרס של עכיר חומר הוא שעצרךהגשס
 שבאור מת רק רואה שאינו אנוש הכראו' כי הוא גס יתכן לא זה !הרהורו

 בחשך שאיןכן מה מהאור עינו קבלת יד על היא ראייתו כי שבחשך מה ולח
 ואס מהחוץ שאיכךמקבל לך חלילה תראה כך האס יקבל ממי פס שאין

ז שרא עמך שנהורא עם החומר עכירות בחשוכת מה תדע כן
 אתה חך להנאתו עישק ודם בשר מלך הנה כו׳לזער הטוב יאמר או )ג(

 יהענין שלך הכל כי כלומר תעשוק כי לך יש והנקה הטוב
 כי נמצא שבורה בחבית כיין באיוב הנפש היתה כי מרו״ל כתבנו הלא כי

 והחומר תעכוגיה בבית למעלה מלהיות אובדת שהיא תצטער ?נפש
 במושבה מלהיות איחה תעשוק כי הנפש על לך הטוב אמר הרב בחסרונו
 אני גס כי החומר את ^ס כיתת ונס הנגיף בגוף תעכבנה כי העליון

 כפיך יגיע הוא בעשותו האדם חת שגבלת הראשון מהחומר
 הנפש כאשר התימא מן אינו כפיס ליגיע מתייחס חומר שהוא

 השטן עצת חל שמעת כי הוא ואס עליה לרחם שראוי הרוחנית
 הופעת רשעים עצת על החס כוי וגע ידך נא סלח אילם לך !אמור

 לשיקטרג לו פתחת אתה כי דבר עשה לא הוא חך )ד( בתמיהה
 אתה ראית לא החס תכא מאין מתחלה לו ששאלת לך בשר העיני הלא כי

 תראה אנוש כראות האס כו' עבדי חל לבך השמח לו שאמרת ועוד.
 רשע או צדיק אס לראות לבו השם לו שאמרת ללבב ולא לעיניס הרואה

 אס יראה לבו בשום האס וכו׳ ויסר תם שהוא עליי מעיל שחתה מי הוא
 ללבב רואה כמוך יש האס זס ילמה אין אס כי' חס שהוא הוא כן כדברך

 כי תאמר ושמא )ה( עלי להשטין לעוררו אס כי עשית לא ודאי אך
 השטנת ובלעדי דברים ולהטיח לבעיט שהוא לחטא עתיד שהייתי ידעת
 יד על הדבר שהקדמתי י־ק הענין היה ולא לחטא עתיד הייתי הסטן

 עלי להשיס מיהרת זה מה כלו' ימיך אביש הכימי וכי עליך שעיררתין
 לאחר לעשות מעותד שהייתי עץ או חטא לידי ויביאני עלי יקטרג השטן

 חלף כי הוא כן לא בימיו חפצו ירחה שממהר ימיך אנוש הכימי וכי ומן
 כעבור הוא יום עבור כי שיורה תמהר כך כל או אחד כיוס בעיניך שנים

 תבקש כן על כי 0) גבר כימי שנותיך אס והוא האדם אחד חל שגה

 האס חטא רק עון כי חין ואס השטן יד על מיד למוצאו העתיד לעוני
 לתעןייעץ השטן אל הדרישות אוחס כל תדרוש חטא בשביל ולחטאתי

 שחין למי עס כאשר הוא האמת ואס )ו( חטא לידי ויביאני רעה עלי
 חנה כצדקי מחזיק ועודני בנסיוני עמדתי אס כי חטאת ולא עון לק בי

 ארשע לח כי היה דעתך על ודאי
 מסרתני זה כל ועס העתיד ידעת כי

 שמכל והיחכן סיבה לאיזו השטן ניד
 קין סניגורים מלקכיס זכיוחישהס

 מציג מידך ואין זזהו מציל מידך
: בתמיהה

 התלוכפו אחרי וכו' ידיך )ח(
 כמפורש הגיף צרת על

 והמשיך וכו' לך הטוב פסוק על
 לומר ענייני אל שב כה עד הענין

 עזה השכלתי כי אלהי נא תאמר אס
 הלא כי הגוף צרת כתלוב׳ בהכביר

 זאקחנוף האדם כל היא שהנפש אחר
 וחדרבא אדמה חרשי את חדש רק

 רק באימהך טובה לך להחזיק לי היה

ואין העיקר הוא כי שמור נפשו חת
 כן על עליו חסת לא כן על תתלבש בז אשר בעלמא כמלבוש רק החומר

 החרדה כל חת חרדת שעליו מת תהביל זה למה כי וחומר משיב הנני
 ודין רחמים ושמאל ימין נתאחדו מדותך שתי הס ידיך הלא כי הגדולה

 הידיסכאז׳זייצרה' והחשתי ויעשוני עצבוני וזהו ולציידו העפר לגבל
 והוא סביב יחד אלא עוד ולא וכו' האדמת מן עפר המדיח שתי הס אלתיס

 שימות מקום שבכל כדי העולם חלקי מכל עפר הקלה שקבץ ז״ל מאמרם
 וז״א ממנו רחוק שנולד עם ההוא המקום עפר חדמת חותו יקלוט איש כל

 היגיעה כל ואחר הכדוריית הארץ סביבות חלקי מכל שהוא סביב יחד
 וציור נבול ויעשוני עצכוני ידיך שתי יאמר או * ותבלעכי כביכול הואת
 בעדו שכח אתה הלא כד״א בעזרי סביב היו ידים הב יחד עתה וגס נאדה

 אל נמשך סביב יחד אומרן יהיה או * ותבלעני הכל ואחר מסביב כו׳
 הדין מדת שגס ויעשוני טצכוני ידיך סני הנה לומר והוא זתנלעני אומרו
 אשד כל סביב יחד בהמיית עתה כי לי נהפך ואיך לי עמדת היתה

 או בעצמי אותי גס ותבלעני ובנים וגמלים וצאן ואתונות בקד לי מסביב
 זה עוד מסביב לו קשר נכל יחד שתיו הצרות אחדות אל שניב יקד יחזור
 נעשה כי כאדם רק היה לא ואלו )ט( ♦ ותבלעני עצמי חת וגס מדבר

 אלינו חרדת קשר החרדה כך כל היתת לא היוצר ביד כחומר ומיס מעפר
 מאמרם נזכירה הענין אל ולבא * נו' כחלב הלא כי יוסר היה אך )י(
 הבלים שקמתי׳ יתכן איך חנניה בן יהושע ר׳ את קיסר ששאל בגמרא ז״ל

 שני ואמדה תשיבה שאשיב תרשני יהושע לר' קיסר בת אמדה שימיו בעפר
 יותר איזה ממי' עושת ואחד מחומר כלים עושה אחד אחת בעיר היו אומני'

 סרוחה מטפה חס ומת וחומר קל והשתא ממיס העושה אומר הוי משיבח
 אחת על ממשיי חומר כבר האדסבתיוחו הפועל אל יצא ממיס שהוא
 יוהד הוא ממיס הנעשה טורח כי הנה ויתקיים שיתהזה וכמת כמה

 הראשון באדס עשיתני כחומר כי נא זכר אמר ונזה מחזמר מהנעשה
 כי תתיכני כחלב הלא אני אך השיבני עפר שאל יחשב זד כמו לא וכזה

 עזד ותעשה גדולה עשיה שהיא כקלי סרוחה טפה היא ממיס •נשיתכי
 )יא( תקפיאני כגבינה אמן בבטן ההתכה שאחר ותיקיניס הכנות
 חלו כל ואחר חשככני וגידים ובעצמות הלבישני ובשד עור כן זקחרי

 חיים )יב( * לך חלילה חנם לבלעז הלז החומר אה תבזה ההכנות
 תעשוקכן׳הוא כי לך הטוב בפסוק בו בחרנו אשר הדרך הנה וכו' וחסד
 די לא הלא כי הנפש מצד הגוף מצד בין הנפש מצד בין עליך קובלני לומר

 גס אס כי העליזן בעולם משורשת חוץ להיות בריא בהיותי שסבלת לת
 מנורת חבית תיך כיין והוא בגוף להיות לה אפשר אי טבע שע״ד עתה

 הטוב ןוה! לה מהראוי כעשוקת שקיא תעטגיה ביס אל מלעלות העצרנת
 דבר כת ועד תעאסכו' כי אמר הגיף חל הנוגע ועל העשוק כי לך

 הנפש עושק על לדבר בא ועתה הגיף צרת על הוא מנית דסליק במאי
 תסכול כן ועל תעשוק כי לך הטוב שאמרתי מה לומר ט וחסד חיים ואמר

 לטובתה כי אלתאמד בגופך מעכבת שאני מת לעושק תחשיב ולא
 עצורה להניחה יותר אז לעלות השפל כעולס תזכה למען לארץ הוי־דתיה

 ותעצרנה יוציזת היא ונס עפר וגוש רמת בשרי לבש אשר נגיף ניף תוך
 וחסד לחיים שיתייחס מה האמת לפי הלא כי אשיבך תנת כי נס דרך על

 כי ותחייתו מות עפר הית כי החומר עם שתוא עמדי שעשית מת הוא
 בו שנפחת ושהחיות אותו שכלכלת חסר לו עשית וכן נשמת בו נפחת

 יש אדרבא כי השמחה הגדלת לא הנפש עס חך הקדושה מצד הית
תוך אל לבא שרצת רוחי שמרה ומצותיך !פקודתך ני טובת לה להחזיק

חומר



יא י איוב מחוקק חלקת

 ואלה ע רוחי: שמרה ופקדתך עמדי עשית וחסד

 חטאתי אם יי כי־זאתעמף: ידעתי בלבבך צפנת
 • אנדרשעתי טי :תנקני לא ומעוני ושמרתני

 וראה קלון שבע ראשי לא־אשא וצדקתיילי אללי
 תתפלא ותשב תצורני כשחל חגאה י טי ;^יי

 עמדי שך1גנךוךחךבכן • עדיך תחדש זי : בי
 הוצאתני מרחם ולמה י" : עמי וצבא חליפות

 באשרלא־הייתיאהיה י* אגועועיןלא־תראני:
 ימי\חדלישית הלא־מעט ד לקבראובל: מבטן

 אשוב ולא אלף בטרם בא : מעט ואבלעה ממגי
כמו1 עפתה ארץ כל : וצלמות חשף אל־ארץ

: ותפעכמראפל סדרים ולא צלמות '׳

הרב ב :וייאמר הנעמתי צפר ויען א יא
שפתים ואם־אי׳ש ין!נה לא דברים( י ''׳

 : מכלים וא;ן ותלעג יחרישו מתים כדיך י יצדק:
 ואולם ה כעימף: הייתי ובר ותאמרזףלקחי”י

ויגד- י : עמף שפתיו ויפתח דבר אלוה מי־יתן

 ועצמות ובשר עור הנזכ אלת שכאשר היות עם )יג( שכור חימר
 לעשותם בלבבן צפונים היו אס כי נעשו לא עדיין כן שעשית וגידים
 לה ומת העליון עמךבעולס הנו'היתת רוחי שתית ואח כי תכי ידעתי

 פקודתך להיות וה כל זעם עמך מלהיות יתירה ומעלה גדולה ד ע
 ליכנסנתוך ותרצה שמרה זסצזתך

שנוח תאמת לפי גס ומת עכיר חימר
מעזתד שהוא נברא שלא לאדס לו

 כי עמי הדין איפת כן ואס לחטא
 חוץ בהייתה לפחות תקרת עשיקת

 לא אשר נגיף בגיף והוא מאיכותה
 לעלות והמחיה בר כמד הנפש יכיל
 חטאתי אם )יר( : שירשה אל

 כן ועל ש!גג חטאתי חס וכי'חמר

 עד נגיפי נפשי ששמרת ושמרתני
 היא הלא כי בזת בצע מה החטא מרק

 שהטחתי מייד עייתי כן שע״י היבה
 נמצא תנקני לא מעיני ועתה דברים

 מיד מת שהייתי היה טוב טוב כי
 הנכסים בייסורי מחנכת החטא והיה

 נכית שתחת לשמרני ולא והמית
 מתנכה הבלתי מזיד עשיתי השוגג

 וזה )טו( " וגדל הולך שאדרבא
 אלו עלידיייסירין שעזיתי שאמרתי

 הנה כי הוא ומר כידע רואה הנני
 לי מחשיב יתברך שהוא רשעתי אס

 אללי צרחי על שהחרשתי מת לרשע
 כי הדברים זחומר קל כיהנה לי

 נכסים איבוד שעל צדקתי כאשר הלא
 לא מבורך ה שס יהי אמרתי ובמס

שמחנשא הנסיון בדרך ראשי אשא
 בעילם נשאי אברהם את נסה והאלהיס על ז״ל שאמרו כמי בו העומד
 תחת ואדרבא ראשי אשא ולא כו׳ והלקח נתן ה' באומרי אני וצדקתי

 אלא עוד ולא )טו( מאן לי אשר עניי וראה מקלוני שבע המעלה
 מישראל לטרוף שבא כשחל שהיה השטן הוא כשחל שהיא שייגאהמי

 תצזדני לך לומר יגאה כי' נתן ה׳ שאמרתי שצדקתי אחר בי אותו זגירית
 בנסיון עמדתי איך בי תתפלא אתה ותשיב כן גס ובשרי עצמי את

 חיך בי מתפלא שתייק בחומתו מחזיק ועודנו כי' לבך השמת גאמירך
 לי נהפכת כן ואחרי )יז( בתומתי להחזיק שיכולתי צדקתי גדלה

 ייסורין אל ראוי לתיוק אשמוקי על העידו שאשר נגדי עדיך ותחדש
 ספק אין כי המשמאיליס הס להכותני נגדי כך אחר אוחס חדשת ראשוני'

 הספיקו לא שבראשונה אלא הכיתני דבר אשמת על עדות איזה יד שעל
 ולא עמדי כעסך וקרב עלי גס חדשחס כך ואחר ובמס נכסיס אל רק

 חליפות לי הרבה עלי שכעסת הכעס אדרבא כי חלילה לי להרע שכוונת
 כן ידי שעל בי קנוי הרבים שזכוק על היו אס גס ומה דרבנן חלוקי הס

 ידי על הנעשיס מלאכים חיילוק וצבא ולנשמה לרוח בלבושים חליפות
 אחר זה למת לתלונתי חוזר שאני באופן )יח( עמי הרביק מצוקי
 הטקסי חשר מעיני כן ידי שעל בי נפשי שמרק למת לזכוקינו עשיק שהכל

 הזצאקניכיון לא מרחם מאז אלו היה טוב וטוב * הכל אבדקי נגדך דברים
 לריק חיי ימי •שבכל ומצוק בקורה ועמלי יגיעי כל והיו זכיותי כל שאבדתי

* לריק חיי שתיו כיון הזצאקני מרחם למה כי אומר הנני כן ועל
 אהיה הייתי לא כאשר כי כלום מרויח הייקי שלא תאמר ושמא )יט(

 שאס גלגול דרך לנפש יועיל מיד שימות גס העולם אל הביאה הלא ני
 חפץ שהייתי אמרתי הבת ואמר בכך ונפטר מקבלו עינש איות חייב הית

 יועיל שלא אהיה הייתי לא שכאשר הוח ואס אגיע מרחם אצא שטרם
 הועלתי לא מרחה צאת טרס בגוע בצאתחלהעזלסאך לא אס לנפשי
 חלא מרחס שאצא אחרת בדרך יהיה כן אס כלל הייתי לא כאלו והייתי

 שעבר מה והנה )כ( ימים בתאריכי בצע ומה אובל לקבר שמבטן
 ועשה וחדל הנותרים ימי מעט הלא לפחות אך תקנת אין כה עד מחיי
 אליו ציית אשר שטן הוא מלצאת נפשי אח המעכב ממני וירפה ישית

 מספיק אינו כה עד שדברתי מה כי )כא( שמור נפשו אח רק ואמרח
 להטיח איבה ייתר צרתי תמשך אס אך כה עד שזכיתי מת לאבד רק

 ואינם מהיורדים אהיה ושלום חס כי אשיב ולא שאלך גדר עד דברים
 דברים הטיחי על הזאח הארץ חל להתגלגל ישיבוני לא שהפילו עיליס
 למה והטעם )כב( וצלמות חשך ארץ הזה העולם אל יקרא מעלה כלפי

 ואודה עיסתה ארץ הלא כי הוא וצלמות חשך ארץ הזה העולם אל קראתי
 בעליו לפני מאפיל הזה העולם טונות כיאור אופל כמו היא שלה

באופן חטא אשר עון הון מבעל יבצר שלא ויבעט ישמן כי להחטיאו

יב
 צלמות אחד לפני רעות שלש כי עתה ומתנם למו אופל כמו שאורה
 כי ג' ־ לו וטוב רשע לו ורע צדיק יש כי סדרים לא כי ראותי ב צרותי

 היא מה הארה מצאתי ותחשוב וו במבוכת עיני להאיר שכל בשום
 ותופעכמו וזהו באופל אשאר באופן קושיות יסתבכו כמוחופלכי

: אזפל

כן׳ צופר לע יא
 הרב )ב(

 הארכת הנה אמר כו דברים
 כי או מב' מאחד יבצר ולא הרבה
 תכסך וסן עמך הדין היה שלא ראית
 להחריף התנכלת תודה אס בוש?

 לא כי בחשבך אמרים ולהפליג
 ולא וכשחוק עליהם .להשיבך לס נב

 כי יחשבו למען תאריך או תכלס
 לדבר הפלגת לא עמך הדין היה לולא

 אין יאמרו כי הוה השיעור כל ולומר
 בראותו בקרבו לבו חס מאשר רק זה
 מושיע ואין לו שוה ולא עמו הדין כי
 האחד ועל די לומד כח עצר לא לו

 יענה לא דברים הרב ואמר תמה
 יצדק שפתים איש ואם הב'אמר ועל

 את וכזביך בדיך הלא כי )ג(
 המתותריס הערך קלי האנשים מחים

 אנשים לא אך יחרישו מחים בתואר
 שאין רואה אתה וגס כמונו חכמים

 מלעיג שאתה אלא ממש בדבריך
 שאין ענותמתנו בראותך אף עלינו

 עלקקניתחוצפא )י( מכלים
כן' לקחי וך ותאמר שמיא כלפי אף

 כי טובים ומעשים בקורה אתה אלקונךכישלס לאמר לבך אל שערכת
 במעשה בר וכן לשמה תירתי רק וכיוצא יוהרא פניית בלי לקחי וך חמרת
 אס כי החצוניות הרואים קדם בני לעיני ילא במצות רעה ומפניה מעון

 זך כי הוא בעיני שיראה מה ואמרת יחן ומי ללבב תראה אשר בעיניך
 ומאזני שכחה לפניך אין כי ממני יוקר בי יודע ה אתה חך כו׳ לקחי

 כאלו הוא קיכך לפני כן אמרך כי בעיניו הייתי אמרת אך בידך צדק
 שהוא רק עצמך בעיני סזךאתה אמרת לא כי משפט ת שיעז אמרת
 כאלו מדכאך זה כל ועם במעשיך ובר לקחך זך ולדעתו יודע יתברך

 עליך האשם אין והנה דינך ומעוות חתה שוכחי שיודע אמרת בפירוש
 : חלילה התרוממת פמיא מרי על גס כן ועל הסלנוך שלא עלינו חס כי

עמו לריב יחפוץ ושאם עמך ה׳ אין כי תחמר איך יאמר או )ג(
 יתברך הוא שעליהם עמך מדות שתי והלא יענך לא

 מתים בדיך כי גדר עד שקרים :ר דו היותך ה'אקד יענך וחיך ממך מתרחק
 שהם מקד ירחקס שקר דוברי כי עיניו לנגד יכון לק שקרים ודובר יחרישו

 הכתוב כמאמר חמת דוברי חל יביט זה ואל וחותמו ותורתי עניינו הפך
 אין כי וידוע לץ אתה ב'כי . כו׳ כזב ידברו ולא כ!' ישראל שארית
 חמדו לצון ולצים פסוק על חצלני ככתיב לצים עס דבורו מייחד הקלה

 כי הוא אך פתי קאהבי פתיים כאומרו לכס חמדתם אמר שלא להס
 שכינה פני רואים אין לצים כק כי לנוכח בס ידבר ולח המה יתברך שנואיו

 כי כס ידבר ולא ה' שמחסס על בתשובה יבעטו שלק אליהם אמר כן זעל
 ונזה רוחי לכס קביעה קנה כי לתוכחתי השיבו הפתאים על אומרו אחר

 אך שב והיית יתן ומי ותלעג כי לצים מנה ואיזה ה יענך איך כי יאמר
 הרמב״סז״ל כמאמר השוב כן ידי שעל אותך מכלים אין כי שב אהה אץ

 אל כי ממנו החשיבה נמנעת חכמים דירי על שהמלעיג השיבה ה בהלכ
 אל לו הוכח לץ יאהב לא בפסוק החשיב וזה שהניחוהו ילך לא חנמיס

ז חשארבשטוחך ן נ שעל מכליה ואין פה יאמר וזה ילך לק חכמים
 הין נכרי איוב שחברי דעתם רז״ל כל אחד שפה ס'גס ואולם )ה(

 ישראל חכמי קדמונינו דבש מציף טניס צופר כי הקשבה
 עליו באין שיסורין אדס רואה חס ו״ל זמרס כמ השכל במוסר ומוכיחו
 ז״ל באומרם וכן קורה כביטול יתלה מצא ולא פשפש כמעשיו יפשפש

 לחורה עתים וקכעת באמונה ונתח נשחת היא אדם של דינו תחלה כי
 משלי במדרש ישמעאל כר' התורה עסק תביעת גדולה כי ציפר דעת ונו

 אס כי להורה עתים בקבוע די שאין דשמיא בסייעתא לשינו נעתיק כאשר
 אלהיס יביא הכל ועל מרכבה מעשה לו דתנו אפילו עסק אם שחוקרים

 שקר כי ואמרתי דברתי כה עד הנה אמר ונבאאלהענין * במשפט
 והוא השובה יש זה כל עם אמת דברך שכל כדכרך יהיה לו ואולם מליך

 אדם ריאה אס ז־ל כמאמרם תורה בביטול תתלה אתה צדיק אס כי גס כי

שייסורין



יא איוב מחוקק חלקת

 כי־־־־ ודע לחתושיה כי־כפלים חכמה תעלמות לף

אכה תמצא אלוה החקר ז מעומך: אלוה לך :שה

 תורה בבטול יתלה מצא ולא פשפש כמעשיו יפשפש עליו באין סיסורין
 מה דבר אלוה ימן מי ואמר והיחל בס״ד יבח כאשר מאמרו כזנה וזאת
 וכיוצא מלחך יד על או מראה הופעת השתלשלות ידי על רק מדרכו שאינו

 כך כל יחשינך יתן מי זולתך עם ידבר לח חס חפילו חו חליפו כמרפה
 תחלת שיהיה עמך שפתיו סיפחח

מיני כמה ויגדלך )ו( בך דברי
 לא אשר במציחות יש חכמה תעלומות

 מקשר כפליס כי באופן בהם עסקת
 לך רחוי היה בתורה כחך התשת
 החכמה תעלימו' השיל עד בה לעסוק

 ביטול של ועזן לקושיה כפלים כי זוהו
 הוא הלח כי בעיניך יקטן חל קורת
 הרעה שנפל ודע כי חמור נלנך

 -גבהישמיסמה " * תמצא די ש בלית ־ת עד
ץמאר ארכה " מח־תדע: משאור עמקה תפער
 ויקהיל ויסגיר אס^חלף: מנקם ורחבה □דה

י ומי

 מהעין חלק בך נושה הוא עדיין כי מעינך חלות לך ישה לי ודע ההוא העון
 ל ז שחמרו למת גס ומה זאת בכל אותו נכית שלא מה נגהינס לזדון

 ביטול על ויתר ולא דמים שפיכות ועל עלע״אועלג״ע זיתרהקביתן
 באדמה שדבקו על נצטרעו ג׳ כי באומרם ו״ל רמזו אפשר ה ז וגס הורה

 : היס5 בחכמת ולא קבע האדמה עסק עשוקן שהוא כז' ועוזיה וחיוב קין
 ותהיה יתן מי כן היות ואחר קדס כל עם דכי אליה יקן מי יאמר או )ה(
 הטחת ואשר עדותיך^? שתי ע׳י גדעת כי עמך שפתיי שיפתח י רא אתה

 כלו עמך שפתח ויפתח יאמר או *. כמדובר כי לך ואזיגד מעלה דברי׳כלפי
 בתורה עסקת שהוא ית לפניו וחשבון דין אדם בקת שפתח פתח א שה מה
 עזן והוא לפניו חפול בלבד שפתח פחח על הלח כי עמך זה ה יעש יקן ימ

 )ז( כמדובר כז׳ הלח לךכי ויגד בתורה לעסוק לך גסקהרחזי ע המנעך
 ר מאמר והוא כן אלוה החקר כי יתכן לא הרבה השגת כי ׳,מר ת ופן

 למד,בעילם שלא שמי למעלת הניתן וחשבון דין על משלי במדרש ישמעאל
 שלמד ומי בלבד משנה שלמד מי וכן לגהינס אותו מורידין ! מקר כ״א הוה
 דברים פרטי אותו שואלים מרכבה מעשה נס שלמד מי ף י גמרא נס

 הוא תמצא $וה החקר פה יאמר וזה עליונה קומה משיעור מקד עליונייעד
 אומר ישמעאל ר היה משלי במדרש לשונו וזה (1ישמע ר' כמחמר שחוקר מה
 משכת ולא מקרא בידו שיש מי בא כלימה לאותה לה חזי בושה לאותה לה אוי

 והס ערב כזאיבי בו מתגברין גהינס ומצרי ממנו פניו אח הופך זהקביה
 שלשת אן סדרים שני בידו שיש מי בא לגהינס אותו ומשליכין אותו נוטלין

 הניחוהו להם אומר אס אותם שני׳ לא למה ההנכז׳ כל בני לו אומר ה הקב
 הלכות בידו שיש מי נא * ראשון סל הראשון כמדרשו לו עישין לאו ואס מוטב
 טומאה שרצים טומאת בו שיש שנית לא למה כהניס חזרת בני לו אומר

 טומאת נקקיס טומאתנתקי׳וטהרת נגעים וטהרת נגעים גומאת וטהרה
 וטהרתלידה לידה ט.מאת זבות וטהרת זביס טומאת בתים וטהרת ובתים

 ודיני שזה וגזירה הכפוריס חס של וידוי סדר מצורע וטהרת מצורע טומאת

 תורת בידו שיש מי ק3 • מתוכו דנין שהם ישרחל דיני וכל ערכים
 בהן שיש שנית לא למת תורת חומשי חמשת בני לו אומר זהקב״ה כתנים
 אומר תורה חומשי חמשה בידו שיש מי בא • ומזוזה ותפילין שמע מרית

 מוחל אני ודורש יושב שחכם שבשעת שנית ולא הגדה למדת לא למה לו
 יהא אמן עזכין שהן שבשעת חלא עוד ולא שלישראל עונותיהן ומכפר
 • עונותיהם ומכפר להס מוחל אני דינם גזר נחחס אס חפילו רבה סמית

 שכל למדת לא למה גמרא בני לו אומר זהקב״ה הגדה בידן שיש מי בא
 שיש מי בא ׳ גמרא זה זה ואי מלא איננו והים הים יחל הולכים הנחלים

 במרכבה צפית בגמרא ונחעסקת הואיל בני לז חומד והקב״ה גמרא בידו
 יושבין חכמים שתלמידי בשעת אלא בעולמי סנאה שאין זותי בג ציפית

 הזה כגמרא המון והוגין ורוחין זמביטין זעציצין בתורה ועיסקין
 כמה ב * משחמשת היא במה האחד רגל עומד הוא היאך כבודי כסא
 חשמל משתמשת היא במה במה ד׳ משתמשת היא במה ג משתמשת היא

 הוא רוח לאיזה אחת בשעת מתהפך הוא פנים ובכמה עימד הוא היאך
 כתפיו בין נראין זוהר של פנים כמה עומד הוא היאך הברק • משמש
 משמש הוא רוח לאיזה עומד הוא אך הי כרוב י משמש הוא רוח לאיות
 מלבן כמין היא עגולה עומד הוא היאך הכבוד כסא עיון מכולן גדולת
 וכשאני לגשר גשר בין יש הפסק כמה בז יש כמה גשריס כמין הוא מתוקן

 גשר באיזה עזבדין האופנים גשר באיזה עיבר אני גשר באיזה עובר
 אני היאך קדקדי ועד מצפרני מכולן גדולה ־ עוברין המרכבה גלגלי
 מכולן גדולה רגלי אצבעות שיעור כמה ידי בפיסת שיעיר כמה עימד
 בשני ׳ בשנת באחד משמש הוא רוח לאיזה עימד הוא היאך כבודי כסא

 * משמש הוא רוח לאיזה בשבת בשלישי • משמש הוא רזח לאיזה בשבת
 הדר זהו גדולתי זהו הדרי זהו לא זכי משמש היא רוח לאיזה בשית ברביעי

 ה מעשיך רבו מה דוד אמר עליו הואת גמדה כבודי את מכירין שבני יפיי
 עסק במה האדם על יתברך חקירתו מאד רבת כי הנה 4 לשונו כאן עד

 ההשגה מוצא או מצא ומי ההם הרמים הדברים כל בת1ח יצא ומי בעה״ז

 אל לנ תשיח ולא צרתך על תתאונן מה לאיוב ציפר מאמר וזה ההיא
 אשר שהוא אלוה החקר וזהו מצקת ולא יגעת ןלא ממך שיבקשו הדברים

 חנם על שלא באופן ההם הדברים ותשיג תמצא החס יתברך הוא יחקור
 הרמים הדברים לך רמזה ואס חכמתה ומהשיג התורה מן ביטלת כי לקית

 גדול דבר כי שיעור להם שאין ההם
 לך די כי תאמר וסמא מרכבה מעש?

 גבול להס שיש בדברים לעסוק
 בחכמת ?שמיס וסמי בשמים ותכלית
 ולאיחוייב וכסיליהם השמים הוברי

 שלמעלה חלמה לעלות חומרי איש
 גבהו כי עליון רוחניות הוא מהן
 הנה כי זה לך די לח הלא מאד

 הוא לנבול המתייחס המקים עד
 הרקיעים סיף עד שהוא סדי תכלית

 טחן ונו די לעולמו חמר שדי שבשס עד כשנבראו והולכים נמתחים שהיו
 מעשיו וגנול תכלית הוא שדי חכלית יקראו כן ועל וגבול תכלית למו

 והוא ישקלך גס אס כי כמוך לאיש יספיק לא תמצא שס עד האס זה בשם
 הפשטיית ותירחו בכשרונו ידו משיג יש כי האמת מחכמי למדנו הנה כי

 כגלגליסחסר גשמי דבר כל גנול עד הוא העשייה בעילם להשפיע
 וטהרה• בקדושה מרכבה מעפה עסק ידי על זיש המה גבול ובעלי גשמיים
 א• חמר הענין אל ונבח ־ אצלם כמפורש רוחניים עליונים שמיס עושים
 חסר העשייה עולם הוא שדי תכלית שעד שפלה מדרגה היתה תורתך

 ותשיג ידו תמצא שס עד אס די לעולמו שאמר וגבול תכלית בו נתן ה ז שס
 גבהישמיס הלא כי )ח( לך די אינו זה הנה קדושה שם עד להשפיע

 על ונפעליס הנעשים בחמת שמיס גבהי הנקראים העליונים שמיס שהס
 לא כי מהם תפעל מה מאד רוחניים בה עיסק שקדם מרכבה מעשה יד

 הרוחניים סחדשיס שמיס לפעול ותשכיל תדע עד לך יתברך הוא די יאמר
 תביעת היא משאול עמוקה כי לך כידע זו הביעה בעיניך תקל ולא ההם

 הראוי עד הגעת לא החס מהחכמה תדע מת לך יחמרו אשר תדע מה
 ומעלת© התורה קצה עד לנו יעלה מי תאמר ושמא )ט( • כמוך לאיש

 מדה מארץ ארוכה אס הלא כי כלום אינו זה גס אדס כל שכל יכילנה ולח
 בכל ני יס מני היא ורחבה הלח חרכה סוף עד להמשך זלחקעצרכח

 מעשה בהתחלת ני; א בנמר בין במשנה בין חרכה המשך הדרגות חלקי
 רב ועסק פלפול ע״י ולהוסיף להתרחב והתפשטות רוחב יש מרכבה

 בכל לעסוק חתזייב לא כי במקצתה להרחיב ימיך כל הוצאת לא ולמה
 עשני כי דע יאמר או )ח( • שבה הנושאים כל אורך קזס עד העניביס

 זו בין הפרם יש באמונה ונתת נשאת שהס דין שתתן הראשונים הדברים
 תפעל יוה שאלת היה שמיס גבה׳ כי לארץ שמתחת לשאול השמים כמן לזו

 תדעי מה שקלת היא משקול עמוקה כי הידיעה שאלת בערך ומתן כמשק
 נשאת ודאי כי תפעל מה שקלת לך היא סמים גבהי אס הכתוב שעור או

 סקלת לך היא משקול עמוקה שמים גבהי ומדרגקךבזה באמונה ובתת
 יאמרגנהיכו׳ או י משקול בכבד ייסוריך כן ועל מההורה תדע מה

 מעשה ועל לימוד על וחשבין דין לתת צריך דברים ב על הנה כי והוא
 עליונים בשמים אורות מחדש צדק ופועל חמים ההולך כי וידוע

 הפך הגשמיים מהשמים למעלה אשר שמיס ננהי שהס כנודע הרוחניים
 קלהים ירא וישר תם כאיוב לגבר והנה כנודע שם הפוגמים און הפיעלי

 שלא מה על רק כן עשה לא כי למעלה שפגם ממנו ישאלו לא מרע וסר
 קלה שאלה היא והנה ועשה פעל אשר על למעלה אורזת לפעול ריבה

 אינו לו הרחוי להשיג התורה מן ביטל אשר אך אורה העדר רק שחינה
 גחלי שם אוחז ומאכילים גהינס יורש תעשה וחל בשב שהוא גס הלא כי כן

 ונבאאלהענין * זדון עילה למוד שנגח וגס רז"ל הפליגו כאשר רתמים
 ושמא הס תורה ביטול על חלה ייסוריך כל כי לך אמרתי הלא אמר

 המעשה על יחבעז כן גס תורה ביטול על יתבעו כאשר גס הלא תאמר
 מהשתי הלא כי שוס לךכיאינ-ו דע זה על ייסוריך ייחסתי לא ולמס

 ידעת מה והשנית " לךמהפעלתנמעשה לשאול הא׳ שה□ תביעות
 מעשה על ממך יתבעו לח כמוך לחים הלא כי ישתוו לא הנה מהתורה

 שהם עליונים אזרוח כי הפעל מה שמיס נבהי אס כי עשיתי לא כי רע
 חפעל מה שאלת הוא פעלת שלא המצית במעשה הנעשים שמיס גבהי
 מההורה לדעת עסקת שלא מה שקלת כן לא אך המעשה על שהוא בלבד

 תדע מה לך שיאמרו חדע מה שקלת היא משאול עמוקה הלא כי
 הפלגת העדר על כן שאין תה תשאול מטה מטת חרד זה על כי מהתורה

 כו' יחלוף אס )י( : אלת ייסוריך כל ייחסתי זה על כן ועל מעשת
 ומחסרו־ התדס מעל מסתלק יתברך שהוא לו אבין ולא ויחליף אמרת הנה
 עד ליתקן לב ישית לא כן ועל למת ידע ולא התפרדו האיש יבין ולא

 כאומרו ופצוע הכת יכתבו ק'המשחיתים אל יסגירנו פתאס שפחע
 צדקת לא זאת הן השטן ביד שהסגירו מה על ההוא רשע ביד נהנה ארץ

להסיר כדי רק יעשה לנד מעצמו לא השטן ניד יסגיר וגס יחלוף אש כי

חון פת



יא איוב מחוקק חלקת
 יחטא טדס עצמו איוב כמאמר מעלה של ב״ד מקהיל דין מיעל פה פיזיזון

 רוגז לפעיל כדי נמנים דינו ובית הוא וה כי לקח ה1 כאומרו יו פח נש
 ו־־ס מעלה של ב״ד הקהיל ספק אין כי ישיבנו ומי כן ועל ויקהיל וז״א ודין
 משפט להס ירחה מה יתברך בשאלי ההוא בב״ד תשיבה ישיבנו מי היה
 יתברך הוא כי לו לאסר )יא( חיוב
 האיש יחטא מטרם שוא מתי ידע
 שיודע ולא ממש שיעשו אזן וירא

 וירא רק מציאותו תכוני ך1 מת באומד
 רואה לעשוק שעתיד מת ממש אין

 בלבד יחבינן ולא בהווה כפירוש חותו

און ררא מתי־שוא ידע בי־הרא  ישיבנו ומי
יתכונן ולא

יא

אדם פיא ועיר ילבב ^נבוב ואיש יכ
 אליו ופרשת הכינותהיכך אתה אם יג : יולד

ואל־תשכן הרחיקהו אס־איןכידף יי : כפיך
 ממובם פניך תשא1 כי־אז י ט :עולה כאהליף

כיאתהעמלתשכח טי תירא: מוצק'והא וה;ת

תעפה ודד ;קום ומצחקים י* ;תזכר עב# כמים

 ממנו שימשך מה האדם תכונת מתיך
 לו מעצור אין כי ממש ראית רק

 אין יתבונן ילא און וירא וזהו יתברך
 זהטעסהוא )יב( כן לו שישיב מי

 כי מכרחת ידיעתו חין זה כל שעם
 כי לקכל הכנת לו שיש הוא נבוב איש
 מב׳ מח׳ שימלא ילבב הוא כן מזה מזתאו לתמלק מוכן נבוב כדבר היולי הוא
 לכבך מאומרו כנודע לבבית ב כולל ילבב כי הרע ויצי טוב מיצר ת לבב
 היולי כי מ!ה אז מות ילבב יהמר כן ליבתיני על "ל ר וכמאמר ביתי״ן !שני
 פרא עיר תאדם כי תאמר ושמא לומר רביע נטעס פרא עיר ואמר הוא

נבקר

 כי והוא יפתנו יצרי חס יאשס לא כן על כי להשיב מעלה של ב״ד ויוכלו
 מעט מעט ומשתלם הגיף בהתהוות מתהוות האדם נפש כי שאמרו יש

 אס כי בטוב לבחור מספיק וכח יחסר דעה ולכן כלומר פרא ועיר וזהו
 עצס נפשו כי הולדו מעת יולד חדס רק הזח כן לא חוממו אחר ימשך
 על כי נפשו שלימות על אדס תואר הוא זה כי להיטיב להשכיל הוא נבדל

 תהיה או )יא( כמדובר• יולד אדס וזהו אדם קרויים אתס נאמר כן
 לפי לך העיניבשר איוב תאמר חל חשובה וכו' ידע הוא כי אומרו
 כראות אס לך בשר העיני באומרו שכיוון למעלה שכתבנו הדרך

 לא אתה ט'כאלו חבא מאין לשטן ששחלת לך היו בז׳לומרהעיניבשר
 לעיניס הרואה תראה כן מהחזר קבלו יד על אנוש יהכרחזת ידעת

 איובכו׳כיאחרהעידךשהיהחס עבדי על לבך השמח לשטן !מרת ש
 לראות יכסנו והשטן לעיניס ר^ית עתה הלו כ לבו השם לו אמרת ויש־

 נסתר וחין שיח מתי ידע יתברך הוא כי ספק אין כי לך משיב רנני ללבב
 שוא מתי הס מי שהוא חבא מאין ששאל דרכנו שי על והוא עיניו מנגד

 און ג״כ וירא שוא מתי ידע הוא כי יאמר וזה קטיגזריא שמהסחביא
 שמאריך כדרכו עין כמעליס אס כי לב שס הית שלא יתבונן ולא בחיוב

 מעביר יתברך הוא כי בז יתכונן לא כן ועל בלבד אחד חין שראה או אפו
 הוא שאס למען הוא השטן את תרשה למה כן ותם )יב( רחשוןרקשון

 את יתברך כסותו ענין על אצלינו כתוב הנה כי והוא כו' ילבב ב נב איש
 יחברך קונו בעבודת בתכלית לזרזו כדי הוא הטעמים מן שאח' הצדיקים

 הזה לפשתני משל יבחן צדיק ה על רז״ל שאמדו משל על אצלנו ככתיב
 במקימות וכן ט משתבח הוא בו שמכת עוד שכל בו מכה •פה כשפשתכו

 יד על הכנות יתברך הוא עשה למה חדע פה יאמר וזה מרז״ל רבים
 רק חלילה ממנו נעלם לא כי בלבבך אשר את לדעת לא לנסותך השטן

 כי ודעת לב תקנה קונך בעבודת ידים רפה נבוב איש אהה שחס כיי
 ותשארחזקמאז זתתקפנו יצרך עם תלחם בנסיון כאשרחראהעצתך

 ה את עובד פרא עיר הוא וחס ילבב נסיון יד על נבוב איש כי והלאה
 חדסיולד הייסורין יד על עתה פרא כעיר אנשים מצית בתמימות

 פרא עיר היותך חדסתחת ילדתך היום אלתיסאני יאמר עליז כי
: והשכל דעה תקנה כי

 מרחס ולמה אמור עד הרחמים מן כמתייאש דברת הנה כז אחה אס )יג(

 העצומים הייסירק כי ירא שהיה כתבנו כאשר ט׳ ממני ושית וכו' הצאתני
 להיעיל מלמדך והנני דברת כן לא אך אובד עדי יתפקד בהתמדתם ההם

 הבה כי והזח כראוי תעשנה הס לך תעמוד היא יתברך לפניו חפלה כי
 נאוה כסילוק הלב הכנת אחד תפלתו לשתשמע המתפלל צריך דברים נ

חפלה זז לבבכם בכל 'ולעבדו ז״ל כמאמרם טובה בכינה רק והרהור
 עין חלאת בלי יהיה כפיס יתברך אליו שבפרוש כפיס הידע הע- '3

 ידיכם שומע אינני חפלה תרבו כי גס וכו׳ כפיכם ובפרשכם כד״א בהן
 טהר למען וחטאת ופשע עזן כל על תשובה הרהירי ג' י מלאו דמים

 לא ואו ממנו אלהיס צלס ונשחת בפניו נרשם עון לו אשר כל כי הפנים
 הראיני פסיק על מאמרנו והוא תפלתו לקבל טאיתני־ך נדצין פניו ישא
 שבפניך אלהים צלם פנמת אשר מראיך אח תקן לימד ט תדאיך את

 קילך את השמיעיני ואז איחס תקלקל טרס האמיתיים מרחיך והראיני
 בו בהראות ילח נשחה בלתי נאות מראך כאישר לי ערב קילך כי בחפלה

 מרגלא הלא דברים מהג הנה לאיוב צופר דברי חלה והן אשמיתיך מומי
 הכנות שאתה הוא אמת אס בעיניך הייתי זבי־ באמיר נכין לבך כי בפימיך

 במה )יד( אלין כמויות שהס כפך אליו ופרשת והיא השנית עשה לבך

 ציקס בידך תת שהוא הפכו שתעשה במה הרחיקהו עדיין בידך און שאס
 תפשת הלא כי חון בידך עשית יהיה רחזק שאך באופן לעני והלוות
 אהליך שוכני או כה עד שה ע שהיית עולה מכל חשוב וכן האחר הקצה

 באומרו לשונו והמתיק בניו משתאות ןכעל עולה באהליך תשכן חל וזהו
 חי כבעל רק צודק שחינו תשכן אל

 נעולה כי לומר כיזין ר,ך אחו השוכן
 השוכן טומאה כח נעשה חיש שיפעל

 סר זשרלח וכ ומקטרגו ועולה מתי
 וכאשר הפועלת נידו דבק מרעתו

 ך מידו סר עשו׳י לבלתי מרעתו ב יש
 מאיתז ניחו וטיהר שב לא עדיין חס

 מקוה בביתו כן הכחש אותו עין
 כ־זשר בי להחטיאו מקי' מצוא עת עד

 השק חל אמר זה ועל בתחלה
שם הוא העולה שס כי עולה באהליך

כנודע בה הנעשית הטימחת
 גם לעקור דבר אשמת כל בתשובה שתתקן כן ידי על חו כי )טי( •

 ממיס פניך השא כן ידי על חז עילה בחהליך תשכן שאל עד העזן רמז
מכירים שהיו הזוהר נספר כמפורש בפניך מוס מטיל שתית עון כל כי

 שמלאי דרבי וכעונדא בפנים וכקס ם כמ דוקים שהיו העונות בפנים
 או מומיך מרעת שפלים .פניך היות תחת כי ממום פניך תשא אז וזהו

 הזדון נס מאהבה שב השב כקשר כי ממום באומרו כיון אפשר וגס תשאס
 כי נמצא דניחל בביאור אצלינו כמפורש מאיר והוא וקדושה זכות נעשה
 מהמזס יהיה הפניס ונשיאות פניך חשא יאמר וזה המטיב הוא עצמו העין
 הוא כי פניך לישח לעזור מעיר ויהיה זכות יעשה הוא כי בס שהיה עצמו
 במה שבפניך אלהיס צלם תיקון תכיר בעצמך ואתה מצוה בכל לך יאיר
 הצלם ותיקון עין כל דברכינקיון משוס מורא שוס עליך תפול שלא

 ולא מוצק והיית וזהו יפה סימן זה לך ויהיה אומץ אלהיסמקנהבך
 המקטרגים כחות כל בפניו נרשמים האדם עונות כאשר כי והזח תירא

 גב על אף כי ההוא לתיש מורא מטילים וגס ומקטרגים בפניו מביטים
 ומקטרגים בי הדבקים הטומאה כחית ורואה חזי מזליה חזי לח דאיתו

 חטאה אמר מירחת דתות דחיי ההוא על בגמרא שחמדו כמו זמירחת
 ממיס פניך תשא אז האשד כי יאמר ובזה חטאים נציין פחדו דכתיב את
 פחד עליך תפיל שלא תירא ולא עלץ־ שיקטרג מי שחין מוצק והיית אז

 חשר לומר ט מוצק והיית יאמר ענינו על לחיוב ולענות מירתת להיות
 באמונתך להתחזק קוכל לא כי חחפקר ייסוריך יד על פן ירא אתת

 ולא משדי עזר ידי על בצדקתך מוצק תהיה אלה בשלש הנה ותמותך
 ט'דרךסובליייסורין עמל חתה כי )טז( : עוד מלחטא תירא

 ונשכחה עברת הצרה כי עשרחי הך יאמר כי האיש ישמח עוברס מדי כי
 ייסוריך עמל חתה ני יאמר וזה מחטאתי טהרתי כי עוניתי כי לי וטוב

 כי והוא חוטר עברו כמיס הנה כי בהנאתם ותשמח בעובי־ס חשכח
 צריך שהעילס שאלמלא ז״ל שאמרו כמו לעולם צער הוא הגשמים בימות

 כפרש״י ט דמטרא יומא קשת אמרו וכן ימטיר שלא מתפללים הי; להם
 כן צער ויש מתקוטטים דינים שתבעלי ז״לטכאשריומאדדינאקשה

 ק בתנא אדסצעדס שוכח הגשמים עברו כחשר הנה אך יומאדמטרא
 בשמחת תשכח הייסורין של העמל ייסוריך אחר אהה גס כן התבואה

 כמדובר תזכור שעברו אחר גשמים של כמיס כי לך שימשך מה
 זהוא ט' ומצהרים כי היא הלח ייסוריך עמל ידי על קנית אשד וההנחה

 האור צהרים ובעת ומהרבה והולך מעט מעט להתחיל החור דרך כי
 חלדך יקום הרב צהרים כאור הכה חמר השמים בחצי שהשמש יותר גדול

 ולהיות גיול באור יתחיל אס כי בגדד כמאמר מצער יהיה לא כיראשיהך
 ומתמעטאךאקה הולך הלילה עד והלאה מאז להיות הצהרים שדרך

 הבקר כאשד כי תהיה כבקי תעופה תתחרה שכענין רק כן תהית לא
 באור שמתחיל שמה תהיה כבקר כן ומהרב' והולך מעט מתחיל האור

 כייה״ה ומהרבה הולך תבקר כאשר'אור וגדל הולך יהיה כצהרים רב
 הנה יאמר אי * וגדל הולך יהיה אשד בע־ך לך מעט צהרים אזר

 כי יוצאה אינה הנפ אה שמור יד שעל מות שעדי עד נעה ת פי בחייך קצת
 בכלום ימיך מעט שהלא אחר כי אמרח כן ועל שבורה בחבית כיין היה

 בגופי נפשי לעכב בצע מה כן ואס הזאת הצרה יד על ושארך בשדך
 כדברך לא כי כן תאמר אל אמד כן על לצאת זיכיחה ממני וירפה ישית

 ימ*ך מחצי שהוא חלד יקום ומצהרים אס כי וחדל ימי מעט הלא שחמדת
 הוא רצת כי הוא כמת היית ואשר ומצהרים וזהו חשבה כאשד מעט ולא

 האדסאחרי חלד יקים שלא העולם •שדרך מה כי לך להראות יתברך
 יצחק שלא בך הנפש בעוד לא דך ויקום שישוב מותו אחרי אס כי נפלו
 הלק נפשך יצאת שלא גס כי והוא וקס מת כופל היית כאלו חלד יקום

 הלילה חשך שאחר כבקר זיחלימך יתברך הוא לך שיאיר שתעופה מה
שומרים היי נס דרך על כי העולם מן יבטל כמח היית אתה כן כי תהית
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יב יא איוב מחוקק חלקת

 בטרם בחומרי כנרמז המתים מתחיית
 חקוהכי ים כי העתיד הושר על

 בעולם בימיך תראה המתים תחיית
 ומצהרס כי בניף וכנפש כגוף הזה

הנה כי תחטא לח כי וכנפש חלד יקום

 • החשך אחר כבקר מות אחר נא נפשך אור נמצא מלצאת נפשך
 יתברך הוא ויחייך מות שערי עד שהגעת במה תרויח ועוד )יח(

 להתייאש תכא פן הצרה מעוצם כחמונה מהתסקר ויראת ידעת אשר כי
ובטחת כזה הנה ט אשוב ולא אלך

 מתגאה ויענהו לאלוה קורא שהוא למה רק זה ואין פלי בהלעיגס בי
 עצמם שנראות חס כי זה וקץ )ה( היום כמוני חמים צדיק על ומשחק
 ה'ואותי נחר בס כי יחשנז גדולה כרעה וחזקי ושחצנים ורענני׳ דשנים

 קמים הצדיק כי לזמר נו' בוז לפיד וז״ח יכזוני שהכל מוכן נתנני כי מאס
 זמחשבק לעשתות הוא בוו לפיד הנוכ

 חמדתי לפיד ובאיזה ושלו השאנן
ראוי כלתי משרפה מוצל לפיד הוא

 בעיניך המתיס תחיית תרקה
 ותתחזק חקוה יש כי בטוח תהי' ובזה

 סילוקך כעת יגס תחטח ולח בכשרון
 מבעתזתא בטוח תהיה העוצם מן

 שנצטער* דבר והזח המות דמלהך
 סילוקו בעת אחד כל דיוחקורנא

 חכירו פני מחלה מהם אחד כל שהיה
 שלאיצעדתו המות תעלתך ובקש
 הרתה מהם אח' יש כן פי על וחף

 רינד'דכוסילת כי זה שהרגיש לחניה
 זה כל עס מחלכח ביניתח כמשקל זזה

 דנפישנעתותא חמר מהם כלאחד
 קושי להם היה כן שעל המית ך דמל
 חמר לזה במיתה ומצטערים גדול

 לבטח וחפרת כי לך ינוח אז גס
ממנו ליירא נמות תצטער פלא תשכב

 כי־ישתקוהוחפרת ובטחת י* : ככקרתהיה
 פניה וחלו מחריד ואין ורבצת י־* לבטחתשכב:

מנחם אבד ומנוס תכלינה רשעים ועיני ד :רבים
: כפח־נפש ותקותם

 אתם־ כי אמנם ב : ויאמר איוב י /ייען יב
 גם־־ ג :חכמה תכות ועמכם עם

 ר^ת־מי־אין מכס אגבי לא־נפה כמוכם י לבב לי

 לאלוה קרא אהיה ׳ שחקלרעהו י כמחאלה:
 לעשתות לו^דבוז ח :שהזיקצךיק$טים ויענהו

לשדרים אהלים׳ ןשליו י : רגל למועדי נכון

 השמים ועוף בהמורז.ותרן• ש$ל־נא ואולם *
מגד

 וזה קברך תחפור בעצמך אתה כי אליה משתוקק תהיה :■דרנה כי
 המיתה היח השפיכה תהיה צער נלי לבטח כי תשכב לבטח כי ביודעך

 תקרא המיסה מציאות כי שפרש״י הכותי עם !שפכתי חמר דאת נמה
 וגס )יט( תפזד לא תשכב חס בפסוק שכתבנו מה והוא .שכיב
 אחאי והואכעכיןר חי כרובץ נרנצת כי תרקב לא כקבר היותך אחר

 שלם ומצחו נחמן רב זמששיה מקברו נחמן רב עס מינר שהיה יחסיה בר
 לו וחמר המסיס תחיית קודם מחת שעה עד בגופו שלם שיהיה לי ואמר

 כך תשלוט לא זמן ס1כש וגס נמחה כרוכץולא יהיה ייסוריו בזפות כי
 נו שלט שלא שמעון נר' אלעזר כר ייסורין סונלי דרך כן כי והוא רמת
 השחין היה מות שאחר רמה במק.ם כי ייסוריך יד על וזה כמותו רמה
 חת המחרידה החי כבשר כמחט חית ש מהרמה שהוא מחריד ואין וזהו

 אחר חיך יקשה כפשיטו חס והנה רבים פניך שותלו אלא עוד וצא הגיף
 חדס כני יתחזו ואיך בייסוריו הרווחת מה ראה אמר אך פניו יחלו מות

 כעת בקבר ורבצת כהשר הלז כי בהס שקנית מה ויקנו כמוך יתייסרו
 יעלה פניו נמחלים רשום קבר על צרה נעת ללכת שדרכם צבור צרת

 פניך וחלו יהמר וזה השעיס מן ירוחמו רחמים ויבקש יתברך לפניו וירתה
 האלהיס עול לעס חתה תהיה צרתם כעת פניך יחלו רכים כי רכים
 * ידך על השמים מן ויעתרו יענו כי שמיס שס כך ויתקדש תפלה לבקש

 הצדיקים בצרת השמחים הרשעים הס נצרתך שמחו והשר )כ(
 של נשוכאיהס כאשר תכלינה עיניהם ויעקרו רבים פניך שיחל; תם ברחו

 דוד כעבור בנו שלמת כאמור שערים שנפתחו נייחות סיל-קו שחתר דוד
 ונראות תכלינה רשעים ועיני וזהו קדרת כשולי זיו ש־כ פני נהפכו עבדך

 צרת עליהם תנא נחיי' עודם מעתה יתאוו משאול מנהס אבד מנוס מ
 צרתך כי והוא נפש מפח ותקותס וזהו עיך כ יזכו למען יייסזריך כצרתך

 רק כאומרו מצטער והיית יוצאת נלהי בך כנס שהיה נפש מפח היתה
 אמר שלח וזהו כמותך לזכ!ת כך לתם יהי ה' סאת יקוו כי שמזר נפשו את

 שהבא אליה זמיחל מקוה שהאדם מה הוא תקוה כי רקותקיתס ואחריתם
 רכים כזכות במעלות שהעלה לך מותך להחר נס שייסוריךיועילו הכת

 ונס תחנת לכקש קינך לפני ותרח' תעלה אשר וילת ידך על מצרה לינצל
: כן ע"י כן אחרי ה' עד ישיבו י״שעי'

 מתי׳ בדיך אמרת הנה אמכסכו' )ב( "־ ויען )א< יב
 הנקראים תכמת קלי אח כי פירשנוהו כתש יחריש! *

 שעם עם אתם כי הונח לו אמנם כמוני חכמים את לא אך יחרישו מתים
 כי רבים חכמים בקרב או תמצא החכמ כי והיה לעם תחשבו ג׳ היותכם

 שלםבחכמ׳ אזבח הרזים חכס ברוך כענין בזה יהיה מהשיבצרמזה
 וגסשעמכם הכל ימצא שלשתכס שבין עס חתם כי אניח ולו הדס מכל

 ככס גדולים אין כי עמכם מתה החכמה כאלו במוחכם כי זה חכ קמות
 כי והראיה שלשתפס יחד כמוכם לבב לי גס זה כל עם )ג( סל בע

 ואשר שלכם ויכוח מפאת מסכרתי תנכי טפל ולא להפילכי עלי שלשתכס

 ולא וישחקו ילעיגו עלי אדרבא כי א1ה פיך כה מפלי׳ ואין ותלעג אמרתם
 ילא רב כעס חשוב שאינו אלה כמו אין מי חת אם כי חכמים להנשים בלבד
 כי אלה כמו לו שאין מי שאח הכל בעיני שחוק הייתי כך כל בחכמה גדול
 עם לשחוק רוצה הרקיס כשאחד אהיה לרעהו שחוק )ר( ריק איש אס

 שרואים כמה זה עם זת שמשחקים אני אהיה רעהו עם שישחק הכלי רעתו

מתים

 לארץ ויוטל היא קטוןוכוזי כי להסקה
 כרגליו ידחנו עוכר שכל ומוכן נכון

 לבזוי יחשכוני כן מחד הוא כיכז;י
 מלשחוח ייראו ולא יתברך בעיניו

 כל שרגל ונכון מופקר הייתי כ<ז עלי

 מכלים וחין ומפה ידחנימפה איש
 סחדתוחותי לי עושים אתם כאשר

 שהצדיק ומה )ו( אמרי נועם זאת
 למחשבת בוז כלפיד הוא חמיס

 יראהישליז הלא כי הוא הסחנן
 '1יבט!ח הכריות את לסודדים אוהלים
 .לשמים וחטחים רעים אל למרגיזי

 כיחס קל פשעם לתשר בלבד *לא
 עלייןרקמכיא בחלהי מחמין לבלתי
 פסלו כעץ שמאמין נידו אלוה

 הצדיק על ישחקי כן על בידו שמוליך
 בעיניהם ויתבזה ייסורין שסובל

 חיחכרךעל1ה כסמכיט ז״ל שאמרו מה חל מרגיזי באומרו רמז ויתכן
 שחטהס לשודדי' נעלמת שלום אוהלים ישליי יאמר וזה שמרעיש ע״ז בתי

 הקנה את המרעישים הס תל למרגיזי הרנה ובטוחות לרעיהם בינם
 דרך על )י( * כו'כמדובר הביא לאשר הוא למי שירגיז עופיס

 על רק הוא ק ולא ישחקו שעלי חושני' סס תמים צדיק שחזק יהמר זה
 כי ח הו וישר צדיק המיספעלוכו' הצור כד״א יהכרך הוא תמים צדיק
 לעשחות נוז לפיד כי הוה שחוק שאהיה ומה )ה( עושת! חרף לרש לועג

 אני ייסורי יד שעל כמוכי רגל למועדי נכין שהוא מי הוא שקק ומחשבות
 או )ב( נקוים כאש והקשר למרמס ברגליו וידחני יכזני אחד שכל מוכן

 שאני חכמתי דנרי על וחבל חכמים ולח עם חתם כי ' ודאי אמנם יאמר
 לחכימין חלא חכתה החוק לא כי ותאבד המות עמכם כי אתכם משמיע

 הרע יצר כי הוח האמה שתעלימו מה כ׳ הוא וחס )ג( ט׳ ועמכם זזהו
 לרמוזהיצה׳ר שהוא כמוכם לני לי גס הנציח לאהבת לכסותקנטרו

 לא כלוה ועש הרע ויצר הטיב יצר שהם לבב חס כי לב חמר לא מאשר

 יחם הרע יצר לי שגס 5ע עלי שחקנטרז מחמתכס מכשרוני אנכי נופל
 כמו חין מי חח כי לי חזי האמת שידעתם עם עצי לשחוק שדעתה הזח
 שכל אהיה לרעהו שחוק )ד( והכשרון החכמה שטס לי אשר חלה שתי
 חת דחיתי אץ הראית לו לתמר רעהו עס לשחוק איתי דוחה מכס אחד
 והחרשתי ויענהו לחלות שקורת למי שחוק והייתי יתן ומי בקנה איוב

 עם שחוק מדבר• שתעשו והטעם )ה( תמים צדיק של שחוק היה כי

 כסתם בעיניו נכות שחנן הוא שאשר הדרך כן כי הוא חמק דברי היות
 '1כ בח לפיד וזהו חסם שאננים כי כמוכם לכל שה!'מרמס יראה אשר

 למרמסכמזני שהוא מי השחנן ומחשבת לעשתות הוא בוז לפיד כמו כי
 צרתי מחמת עמכם אנכי כן כי ימעדניוידחניברגלו שכלתחד ומוכן נכין
 עמכם ה כי הורחק הזח שאננים היותכם כי בחשבכס תועים ואתם )י(
 לשודדים חוהליס ישליו כי נראה הלח כי הוא נהפוך אדרבה כי הוא כן ולא
תחשבו שלותכס על לא כן והה נידו אלוה זמניא ע" לעובד תפילו כו'

: בהפך תרחי הלח כי טוביס עצמנס
 בדין עלי המרתם הנה חמר וכו' ואולם )ז(

 • שמתים עני שחמרחס הסקרים ונכלל יחרישו
 הנה שאמ׳ פירשנו כחשר רוחי השב יקנני לא אמרתי כי הוא יחרישו

 חיית קוך ליין רז״ל משל והוא הנוף היוניות כל שהוסר יוצאת נפשי
 כפקו׳יה נפשי ופסאר נשרו מכל חיוני כח כל הוסר כי יהיה ופירוש שנורה

 ככר כי רוחי הסב יתנני לא אמי זה ועל מאד עצום פליא שהוי נלכד נו
 נדיך באומרו צופר כלל זה וגס חותה השב יתנני ולא מקורה חל שבה היא

 וכו' נח שאל ואולס ואמר השיב זה על שקר הוא כי לזמ׳ יחרישו מתים
 בהמות נא שאל אך לשקר מייחסו היית בעולם נהיה לא כזה ענין אס לומר
 חלף בהררי בהמות על ידבר אך יחיד לשון ותורך חומרי חל לב בשוס

 יתברך הוא לה שמחדש ואלמלא יום ככל הריס אלף ואוכלת היא שאחת
 תמות כי כגופה נפשה מתקיימת היקה לח בפולס דשא מוצא יום בכל

 שנוי זה אץ ועדין כגופה נפשה לקיום יום יום נס רק טבע זה ואין ברעב
 שנה ע' שאחר בשמים הנשר דרך כי הנשר הוא השמים ועוף אך בעצמה

 ומשיר לנערותו יתכדך הוא מחזירו בגופו נפשו לקיים * למות עת שהיא
לך ויגד לו תשאל השמים עיף כאלו בזה והרי חדשה נוצה לו ומחדש >וצתו

איך



יד יב איוב מחוקק חלקת

 תי לך ותרףךספיו לאךץ שיח אזי יי :תהלך
 עשתה יהיתה כי בבל־אסה לא־ידע מי ט :הים

 כל־׳בשר" ורוח ־הי4פ כידו.נפש אשר י זאת:

^בחןוחךא'?הטעבד י יא איש:

 :י תבונה ימים וארך חכמה ךישישיט יב :לו
 ידיהן :ותבונה עצה לו וגבורה חכמיה עמו גי

 הן טו : ח7יפך ולא על־איש ןסגור יכנה ולא יהרוס
 1מ1ן סי : דחפנו^רץ וישלחם ויבשו כמיס זעצר

שולל יועצים מוליך י* ;ומשגה שנג לו וחושיה עון
ושפטיסי :

 סלא קבלה דברי הס שאלת ומפני )ח( המלה ננס נו מק־ים הנ״ה לך
 לדנר ־ן לי שיק יקן מי יזו לומר לארץ שיח או עלקאמר זינובעינינו ר

 עצום פליא הוא כי המי' על נרקעת היא כובדה עוצם היא חיך וחורך
 ש!דאי חלא המיס מן למעה לרדת העפר דרך הלא כי נחוש נראה מהד

 לתתקיי' נפלאותיו ככל עש.ה הים הל
 ערן הוא מות ויותר בטבע סנא
גשמיים החתם עס הלא כי תייו דגי

 והס בתוכם נפשם את י גס גי, יכיל
 כן שאין מה יחחנקז ולא יזמים בתוך

 גי ר לך ויספרו הז1ו בריות לכצשאר
 כאלו הגש מידים כך כל הס כי יק ה
)פז( בזה אל כבוד מספרים גס י

 גי תבין אלה ארבעת ידי טל *הנה
 אלה כל לקיים לעשות הפליא אשר
 לקיים ואת יעשה כן גס בטבע שלא

 מפי שנשבר אחרי נם בקרבי נפשי
 מי אומרו ווהז בשי־י כל חיוכיויז ובוטל

 ידע לא אשר האיש מי כלומר ידע לא
ללמוד שהבאתי האלה הראיות בכל

 שהוא שאמרתי ואת עשתה ידיתי •כי
 ראיה ועוד 0 גופי נשר כל חיות שבוטל אחרי גס בי נפשי עיכב יתברך
 תתקיים נש דרך על חי שהוא מי כל כלומר חי כל נפש בידו אשד כי כוללת
 דבר כל דרך כי בגוף מתקיימת היה לא יתברך הוא שאלמלא נו נפשו

 החומר תוך שבת ותסכול תוכל ועלקאיככס פורשו אל ולידבק לשאוב
 הזאת הנעמה לשונם ווה ית תהלל הנשמה כל פשוק על ז״ל מאמרם והוא

 הוא כרוך הקדוש את שרואה אלא לצאת ומכקשת ויורדת עולה שעה כל
 יכול דבר אין כי וכוונתם " לאחוריה וחוזרת כבודו הארץ כל שמלא
 כהיות כטבע שלא נראה דבר אין כן ועל משורשו חוץ להיות לשכול
 כן על ממעל אלוה חלק כהיזתה גס ומת החומרי נגיף הרוחנית משש
 ומסתכלת עולה היא שעה ככל קדושה ש?יא למה הזאת הנשמת כי אמר
 כן ועל כן היה אשר עכור בחומר ומסתכלת ויורדת מקורה שהוא במת

 בראותה אך אלהיה אל קרינה שהיתה שורשה אל תשאב כי לצאת מבקשת
 ק על כבודו הארץ כל מלא כי יתברך אליו קרובה היא פה נס כי

 הנפש לעכב כי באופן במקומו המאמר בביאור הארכנו כאשר תתעכב
 נפשי יתברך הוא יעכב לתמוה אין יאמר ובזה גדול אלהי כח צריך בגוף

 פבידו יתברך בו שכח אחר הנה כי חיוני רוח משולל נשרי כל בתיהן בקרב•
 יבצר׳ לא כן גס בבשרן 'חיוניות שיש בעוד בקרנו לקיימה חי כל נפש
 הבשר כל וחיוניות רוח שהוא איש בשר כל רוא גס 'בידן להיות כת ממנו

 יתברך בידו ?ה כל ועס גשרי בכל חח נשאר לא כי היום כמוכי לגמרי
 גס מה בצוף מעכב עיקריהנפם אם הוא וחומר־ קל כי והוא בי מקיימה

 גם בו שהאיזכיזת כל׳תי נפש בידוי אפר וזהו שבבשר חיוכי התפשטות עתם
 שאגתי׳ דברי על הלא אמד וכו׳ אזן )יא( * איש בשר כל זרוק

 תעשה מה אליו יאמר מי ישימו מי יחתוף הן לו אבין ולא ויחלוף באומרי
 ביתי ויקהיל אס כי מדעתו יעשה לא ויסגיר יחלוף אס ואמרת לי השבת

 בשפתיו איוב יחטא בטרם נס •עמרפלק ומסמ״ים מעלה של דין
 מדבריך הלא אמר שיחו ברוב עתה דינו ובית הוא שהמוכה לקח וה אמר
 עושת' כרין כי וישכילו יראו למען כי כלומר חלילה לעצחס שצריך ידאה
 הבחנתי בלי הדברים לקבל אץ כי כדבריכם לא אך דין הבית מקבץ

 אם׳ כי מספק אינו לך אמריך שנעמן בס לומר וכו' חזן הלא כי הסברא
 האומר׳ חץ ולא תמבחכת היא השומע של האון כי לשומע שיערבו עד

 יטעם צריך במילין אך הנהנה שהוא לאכול יטעה החיך הלא כי אותם
 י שהחיך כהו אומרו של מלין תבחן שומעת האון הענין שיעיר או לשומע
 חנו טעם לפי רק למאכיל שייטב על האוכל יאכל שלא לאכול יטעס

 האומר־ כחינת על 'סמיך ולא טעמו לפי יקבל השומע כן לאכול לי שיטעם
 אזלר באמור הם טובים אם כי אבחין דבריךטרס שאקח טוב לא יאמר אז

 טרס׳ תבחן מלין שומעת האוון הלא כי טעם בהם חמצא הזמן בהמשך
 )יב( לאכול יטעם וזהו יאכל טרם תחלה יטעם שתחיך כמו יקבלם
 בסמי להתייעץ יתברך הוא דין בית מתקב^יקהיל הדבר אין כי זהענין

 למה־ יזעציס או דין בית המלך יקבץ זה יצדק מטה של דין בבית הלא
 י אחד להתייעץ־ונס ממנו ישישים המלך יבקש כן ועל חכמה סבישישיס

 הצריכה תבונה ימים ואורך כי בתוכם מופלג זקן יבקש עוד ישישים קבצו
 אדם כחכמת ולא חכמה עמו הנה יתברך הוא אך )יג( העצה אל

 חכמה עמו אס כי חושיה כקדחת כן על כי כת ותשות יגיעה יד על הבאה
 מלך יועצי חכמי בתבונת תבונתו אין כי לומר ותבונה עצה לו וגס וגבורה

 והוא מיד עצה יקביך לז כי עצה מוציאים התבונה ידי #על ורם נשר
 יוהו העצה לדעת נפקוקא להוציא תבונה צורך ל׳ אץ חך־ למבין תכינה

)יר( להתייעץ דין בית יקהיל למה ץ ואס נל־מר ותבונה עצה לו

 ישבו• לא הנשיא אחרדכד כסנהדרין נאשר הלא כי אארת׳ ועוד־טעצה
 וייומדויאמרן קל ישא• הלא מעלה של דין בית כן כתיב רד על תענה דלא

 עיד תבכה לא וכעידהנדאת בסדים כרשר יכנה ולא יתברך הוא יהרוס הן
 ילא תחלה רם יפתח! לגוורעד ירצה שלא היש על ייסגןר כאשר ועני

 מכל פיתח ן אי כי דברו אחריי יפתח
 לנגדו לכו חל יערב מי כי דיני בית

 קושיא אינו כי תאמר ושמי: )טו(
 יאמרו עד יתברך דעהו יגלה לא כי

 אין דעתו הוא מס יסכלו כן ועל הס
 מהם שיבצר הוכח לו הלא כ• טענה זו

 טיראן מה מהם יבצר לא הלא רצונו

 הביא הנה כי והוא בפירוש כמעט
 השאר יעל תדון ומזה אחר מעקים לך

 וייבשו במים יעצור רן כי והוא
 כי ז״ל מרבותינו למדנו הנה כי והוא

 והואכיהיג< ידבר הבריאה ימי על
 ס כה שדרך אלא כמיס מיס העולם כל
 ונקוו משס )ייבשו העילס שלישי בב

 וייבש! וזהו נד כמו נצנים אחד כשליש
ינשה זרו שנש השלישים נשני שהוא

 הארץ לכסות נשפך כלתי להיותו ועלידרנקבעו כנד־ וכליש־יםויעמדו

 למי הקורא ק1פס ז"ל)על שאמרו כמו ארץ ויהפכו וישלחם כך שאחר עד
 לפי ויאמר עולם של שלישו שהציף אנוש בדור שהוא וכו' היסזישפכס

 יתברך רצונו מה להם יגלה לא מעלה של דין הבית כי לומר אין הנה. דרכנו
 בראשית מימי כי ראו הלא כי יתכן לא ;ה תחלה דעתם יענו כן ועל לגזור

 בדור הארץ על להציפם מוכנים להיותם גבוהים נד כמו המיס העמיד
 בקבצו איך ההיא בדור ההיא הגזרה לגזור בא כאשר כן ואס האנוש

 המיס הציב מאז יתברך רצונו ידעו והלא לזכותם לבם אל יערבו דין בית
 המיס יקוו שכתיב תקרא פירוש שהוא שאמרו ו״ל לרבותינו גס ומה נד כמו
 לשופכה שהגביהס שהוא בהס לעשית עתיד שאני למה יקוו אחד מקום אל

 שאיס אס כי זה אין אך מעלה של דין מבית הכתוב פירוש נעלם ולא
 יתברך הוא אץ כי ראה הענין שעיר או צופר כדברך עצתם לקבל מקהיל *

 הה עצר העולם ברא מאז הלא כי דין הבית ידונו עד בספק הדבר מניח
 ארץ שיהפכו אנוש בדיר לשלחס מזומנים שיהיו כדי נד כמו והציגם המיס

 ואולי מאד החרב המן איך דין בית להעמיד הפועל אל בבא צריך תיה ואס
 *ישיבנו ומי יחתוף שהוא ודאי אלא ההיא הגזרה לחייב ידונו לא דין הבית
 בא ויכוחו בטענות תכירו מאמר הרוס אחרי וכו׳ עוז עטו )טו(

 עד וכן׳ וקושיה עז עמו כלל דרך אליהם כמדבר ויאמר
 ש״איותיכס גס הנה לומר והוא כו׳ אני גס ידעתי כדעתכם פסוק הוף

 ממחיצקיעל אצא שאל הוא שבכם השוה הצד כראיזה ראיות לא
 כי יתברך דרכיו מבין אין כי והרבים העצומים' אלה ייסורי

 מנין ואין כהפך ופעם לטובה והוא פורענות יביא פעם
 כי יורע ואו למפרע יתברך כווצתו היסה מה ומן אחר הגלות עד

 כי התכלית הגלות טרם שופטי׳ היו עיניה׳ למיאת אשר זיכסלו נערו
 חכיריו וגס שס כמפורש יוליפז כזה הפליג כאשר עצתו הבינו שלא יראו
 ה׳ עצת ?בין ושלא באחריתו לי להיטיב תהיה צריאו כל כי ?סכימז כלס

 יודעי׳ענץ מבלתי כי רוחכם על יעלה הלא י עתה אמר דכאו לטובתו כי
 ידעתעס הזה היהיק ככל כי איפה דעו לכן למאמרכס הודיתי לא זה

 חדס בני על יתעלל כי יתברך הנהגתו מדרך בעיני 'ראיתי וגס אני
 הפכיות׳ פעילות פועל ולפעמים■ הפועל אל רצונו להביא בכוונתו הטזעיס

 הענר׳ לכל גלוי הפזעל תל פכוול כת עד השכילו לא אדם כני והכל יחד

 יעשה וגה אחדי1> ולהגביר לחזק עז יתברך עמו כי ספק אץ הנה כי והוא
 שוע לו מציט זה כל ועם וקושיה עז עמו זוהו אחת ככת לשכנגדז קושיה
 החירונן פי אחור'עד ישראל כשוב - שוע יהיה פרעה חת שעשה ומשגה

 כאמור אותו מסגה שיהיה משה את בעסזת* כארץ נבוכים היו כי בחושבו
 ואמרי פרעה שישנה כדי נו׳ ויקנו וישונו ישראל בני אל דנר־ יתברך הוא לו

 שעמו שעס הענין ושיעור ומשנה שוע לו ווטו כז' הס נבוכים ישראל לבני
 במקומם ולהמיתם המצריים את ולהקיש ישראל חת להגביר וקושיה עזו

 ולק ככה עשה ולמה )^( ומשגה שוע שיהי' עליה׳ בא בתחבולה ועכ״ו
 אך ידם תחת ליפול המצדיי' כח זיתיש ממצרים בצאתם נתן לעמו עוז

 לן האומרים פרעה יועצי חכמי כי שילל יועצים מוליך להיות ליוון
 באופן מכיל להביא שלא נשבע יתברך הוא כי במים ישראל חת ^שליך

 כוהוח על מדה כנגד מדה לפרוע יתברך מיסו היות על לאיפרעלמו
 אל ילכו עצמם הס עתה כי ה' לנצד עצה אין כי שיכירו דרך עשה יתברך
 כיבשה הס יכנסו למען סילקס יס על י פיכם המיס כי מאליו ויעשה המיס
 ח״א כו׳ הרכב אק ויכסו מצ^יס על המיה ישובו מאליהם ואו הים בתוך
הים קרקע הוא מכסותי שולל מקום חל שהוליכם ש!לל יועצים מוליך



יג יב איוב מחוקק חלקת

מת כנר נמים הוא לקוחו קשר
 על כסוף חמו הניחתו נאשר כמי□
 חיך למו גלה היאריעתה שפח

 שאמרו מי ע״י כי יהולל השועטים
 נכנסו המיס על כמיס מת שככר

 תאמרו ושמא )יח( לטכועעצמס
 שבעודו כ״א ואח למען עשה שלא

 ראש להרים יכלו לא כמצרים ישראל

 ואשר מצרים מערכת מחייג היה כי
 מצרים מלכי כל ככישופיהס עשו
 ירים לא שעבר ההוא הזמן עד שהיו
 מצרים תתיך חיה לו יהיה ולא ראש

 ישלחם יתנרך הוא יעץ כן ושעל
 חוץ יהיו למען חוצה נעצמו פרעה
 ינגדס למעןלא ההוא המאסר מתחום

 ניס היות הוצרך כן ושעל ההוא הכח
 מצרים קדמת תחוס מכל חוץ שהוא

 אמר לזה פרעה יועצי לסכל לא אך
 יתכרך נו כח אין המנלי ח"וכי
 החוצה הוציאם מערכת איסר להתיר

מלכי כל הס מלכים מוסר הלא ני

 פרעה יהיה שעשה שוגג לו כן על מכסים ליס "אשר מהמים שילל שהיה
 אחור ישראל את והשיג שצוה משה הוא משגה ע״י ויהיה זאת למען שזגג
 פרעה אל חמרו כי הכוכניס במשפטי השופטים הס יהולל שושופטיס כדי

ישראל את להושיע עתיד היה שאשר

 מוסרמיניםפתחחאסראזויר י" ו^פטיסיהולל:
יסלף: איתנים י״י כמתניהם:

: ;קח זקנים ר
: רפות אפילים ומזיח יא
 :צלמות מגלהעמקות־מני^שףוי^^אור לב
 כי :ו*נחם לנוים >טטח ויאבדם ללגזיים מי^מא מ

 : כתהולא־דרף ויתעם רא^יעם־הארץ לב מסיר
 : ביטבור ויתעם ^#ףו^־^ור בח
^אתהעיני^מ;)ה'אזנ/ותבןלה: א יג

 גם־אנילא־עפל ;רעתי כדעתכם ב " :
 והוכח אדבר אגיאל^עדי אולם 'ג : מכם אנכי

^ט^יי^קר י :אחפץ אל־-־אל
רפאי

 עגדיסו להם להיות הענדים כל לאסור מזסר שעשו ההוא הזמן עד מצרים
 אזור זר ז סויה מה יד על ענדות של המוסר אותו יתנרן הוא פתח לעולם

 יחנרך לו להיות ישראל כמצרים לעשות שצוה מילה הכרית הוא במתניה
 מוסר אותו ע״י לשדי ליציאתם סמוך שהיה כחזתמו חתומים ענדיס לבדו

 יועצים הוליך איך וראו עמדו וחמר הענין אל וחור )יט( האמור מלכים
 הוא שולל עליון משרתי יוראל הס כהניס הוליך תחלה הנה כי סולל

 המצריים הס ואיתנים ואו עליו המכסים מהמים שזלל שהיה הים קרקע
 יהיה או נכבדות וינהגהו מנין והוא לסלף התחיל אחריהם הרודפים

 ששב האתניס המים כי מצרים על המיס וישונו לאיתצו צו' הים וישב עמן
 סוף נין נאו כי כסילוף אם כי ישרה דרך ישונו שלא סילף יתנו לא הים

 ולא )ך( לנדס מצרים על וישונו מצרים המחצה וראש ישראל מחנה
 הס לנאמנים שפה הסיר וה ה אל ויצעקו ישראל התחילו ני אלא עוד

 למשה יתנרך נאומה נאמנים היותם טעם והיה גה שהאמינו ישראל
 הלא כי להם יש האמנה זכות כי תפלה צריכים אינם חלי תצעק מה

 תאמר ושמא כה יאמינו כי הים תוך יסעו קל וכדכוד ישראל כני אל מר
 מלאו לא כי ח מצרים של שרו עוזא אומר שהיה מג׳טענוח יעשה מה פלא

 הכה כו עע״ז והללו עעי׳ז הללו אומ נ מהת שנה קץ נשארו שעיין הימים
 ויעקב יצחק הס זקנים וטעם כי התשונה ממספרהשניס הראשונה על

 נתקיים נטלטוליהם ני לומר טענתם לנטל לקח זה ומטלטלים גרים שהיו
 על והנה )כא( י־ כיזרעאנרהסהמה ורעל יהיה גר ני גהס

 אחר המה הלא נהם הנופלות קושיות ג׳ ניאור חזנת עליו חל אלה מאמריו
 נני אחרי לרדוף לנס אל שערנו אליהם הגיע ומה ננה על ראו מה

 ישראל אלהי נח רק זה אין ני לנס אל נתנו ולא ניגשה הים גתוך ישראל
 הכעיסוהו אשר מצרים לטונת לא כן ואס נמצרים נפלאות העושה

 הים ינשה הקדים רוח כי עועיס רוח עליהם ענר וחס אלהים פשה
 רג שיעור גס ומה כן לעסות טנעי לרוח אין כי כן חשנו מחכמה לא

 * מצרים על המיס ישונו וכרגע יתמיד לא כת נו יהיה יצוייר ואס
 ישיג מה השנים מספר טענת אל יתנרך הוא לקח וקנים טעם אס כי ׳3

 משגה היה אשר כי ג * ראויים נלתי היותם על השר של תוכחתו על
 יתר את משגה היות אך עמו הדין שולל יועצים והוליך פרעה יועצי אל

 על כוו שופך האחד על אמר לזה חטאתם ומה פשעם. מה לאגדם העם
 נוסף כי דגים כה שאין כמצולה מצרים את נצלו 1ישת הנה כי והוא צדיןיס

 להשאילם המצריים הוסיפו עוד ושמלות זהב וכלי נסף נלי ששאלו על
 וישאילום וזהו כז' כמצולה אס כי נגתיהס חפצים הניחו שלא פד מעצמם

 הוא שפך ישראל אחד לרדוף יחרצו למען כן אחרי כי ואמר ז״ל שאמרו כמו
 לכזו היותם כעיניה© שיראה שהשאילום ההם הנדיבים על כזו יסגרך
 עשר הוכו ידם על לאשר מחמדיהם נתנו איך הכל ובעיני עצמם כעיני
 ויהיו עוד ישיגום שלא לנס אל נתצו ולא לאזיניס להם והין מכות
 לנשו כן על ההפסד וילת עשו פתאים מעפה ני הנל בעיני ולחרפה לגוז

 מחש דגר פניהם נגד שמו ולא אחריהם וירדפו לנגם יחס כי קנאה
 יד על ני רפה אפיקים ומצית אמר השנית ועל נו׳ גוז שופך וזהו קנאתם

 מזיח כן ידי ועל ישר^ כני אחרי לרדוף התחזקו נדיכיס על גוז ששפך מה
ופרעה מאז״ל והיא ה עד ושגו רפה שנימה גתשונה מליכנע חזקי׳ אפיקם

 שגשמיה לאכיהס ישת( של לגן שהיריב הקריב א6 נאמר לא קת הקריב
 שתגלה מי הכה לומר כו' עמוקות מגלח אמר הג' ועל )כב( • וכו כן וע״י

 שגי כי והוא לכס רוע צלמות כגלוי לאור הוציא הוא חושך מני עמוקות
 להדיח יעצו אשר פרעה יועצי חכמיס הראשיס אחד ההם נגזים היו סזגיס

 לידזן חייבים שהיו ניאזר ישראל את
 שולל יועצים מוליך כאומרו נמים

 שעדיין הארץ עס שאר הנ' והסוג
 עש: מה כן ועל )כג( נתחיינו לא

 לקצתם חלוקות שני יתנרךעשה הוא
 משגיא וזהו לאנדס משגיא היה

 השגיא לא כשאר ועל ויאבדם לגזים
לפניהם שטח לגויס להסרקשזטח

 להצר אחד הדרכים שני נחירת
 וינקם אלהיהס מחמת לישר^כלפרוס

 )כר( נחרו זז נדרך נחס כלומר

 משגיא שאמרתי מה ואמר ופירש
עס ראשי לג מסיר היא ויאבדם למיס

 ושריו פרעה יועצי הס החרץ
 ליאור ישראל את להשליך החומרים

 הסיר. חייניס שהיו אלה את מצרים
 מסיר וזהו לגמרי זנחירתס לנס

 נתוהו ויתעם הארץ עס ראשי לג
 להרגיש להס שהיה דנר דרךשהזא לח
 ויהיו נינשת הים היה דרך לא כי

 לכס שהניח השני הסיג שהס הארץ עם ועל )כה( לב אין פיתה ציונה
 והנה ראה ינחרו בא&ר ללכת הדרכים שני שטוח להם זישטס ננחירתס

 אור ולא זה כל זעס פניהם נגר ראה כי רואים היו ממש כי חשך ימששו
 ולא חשך ימששו זוהו כניו מאחרי ולשוב ה׳ את ליראה נאור נחרו שלא
 כי נמצא מחשנותס צלמות להגלות לאור ויצא לכס רוע גלו או כי אור

 עצמו על כי שכ!ר כהתעוס שהיו לומר כשכור השני הסוג אס זיתעס
 והסיר אשם הוא אך התעוהו לא כן לא שאס שנשתכר כעצם הדנר אשמת

 שנאתם ניין זישקכרו ברע נחרו תאלה כי הזה הדבר נן בהשתכרו לבו

.כשכור ויתעם אמר ווה התעם כך זאחר

 השגחתו ועוצם חל נפלאות לספר צהתימו והגה •<0 יג
 להניא סינונים ומסבב לעשות מפליא איך

 חשב ואשר הפעולות כל סוף עד כוונתו מבין ואין הפועל אל כוונתו
 נככים ישראל את בראות פרעה כמחשבת הוא נהפוך לטובתו שהוא אנוש

 ה עד שנו צן ידי שעל לטיבתס היה בצרה הין שחשבו וישראל בארץ

 ה אל לכס לקרב צרחס היהה כי הקריב ופרעה הכתוב כמאמר כמדובר
 כללות ככל לטובתו תהיה ני צרתו על איוב נחמה ימצא דבר וממוצא
 ושניתס אמרתם זה ענין רעי אתם הנה ויאמר נא ע׳נ רעיו מאמרי

 נקי הוא מי יא זכור כאומרו עיניו ממראה הניא אליפז לנחמני ושלשתם
 ונלדד כי' משריש אויל ראיתי אני כו' און חורשי ראיתי כאשר כו' אגד

 הביא צופר1 וכו׳ יורוך ה© הלא וכו' נא שאל כי כאומרו משמועה הניא
 כל הן וזהו אני ראיתי אליפז ראית כאשר איוב אמר בינה ואמרי מסברא
 אשר בכל פרעה מיועצי היה איוב כי ז״ל שאמרו למה גס ומה עיני ראתה
 ובאשר אוני שמעה זוהו אני שמעתי נלדד שמעת וכאשר היה שם סיפר
 הדברים כלל )ב( לה זהבן וזהו אני הגנתי צופר גינה דנרי הבנת

 כדי ידיעתי על ף להוסי תוכלו ומה אני גס ידעתי כדעתכם הנה צי
להיות לי אפשר שאי מכס אנכי נופל לא כי באופן מסגרתי להפילני

צ דברי פתח אמרתי נאשר שלכם ויכוח מפאת מכס נופל
 אני גס ידעתי כדעתכם כי אמרתי הנה אמר וצו׳ אל אני אולם )ג(

 מחמתכס מהכרתי נופל להיות לי אפשר שאי כאופן
 אחכם להניח הוא טוג טוב לכן עמפס ואווכח שאדבר מה הוא לבטלה לכן

 ואל שדי יתברך תואריו ושנה עמכם ולא ואליו ממני אדכר שדי אל ואני
 ייסורין הס חו יתברך לפניו יאמר חך בתוכחת וסיים בדבור התחיל וכן

 ואהבה חסד ,ייסור הם או השודד שדי לתואר המתייחסים עזן למרק
 שיהיה גס אדבר שדי אל הצי הוח האחד ואם אל שם אל המתייחסים

 שהס חסד תואר של הס ואס לי עין ולא אצי צדיק כי באומרי קישי בבחינת
 בלי ורצון חפץ דרך בעלמא ויכוח דרך חחפץ אל אל והוכח אהבה יסורי
 צחקן תדבר שדי אל אשר ?1 גס כי תהמרו ושמא ( (ד) חלילה קושי

 בכיצא קא ודאי דא על ?צה בייסורין ומטהרך לה חטחת כי בתשוכתבו
 להעמיד טענות ומחברים טופלים שקר טזפלי שלשתכס אחס ואולם כי

 אתם וזהו ונדכא נשבר יסוד על ומגדל עיר גורס נמצחתס אחד סקר
 שאם מאליליסאלמיס אחד הוא אליל כרופאי אחכס ויקרה שקר טופלי

 שקרו לשוא כי שכרו לרפא אומנים ויתקבצו רגל שבד או יד סבר בו יהיה
הוא הלוה לא כי עתה מנו נשגח כהגלז שלם והוא והו שירפא אחרי כי

יז
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י׳ : רפאיאלילכלכם
 ורבות תוכחתי שמעו־נא י לחכמה: לכם ותהי

 ור^ו עולה תדברו הלאל י :הקשיבו שפתי
 הפניותשאוןאם־לאלתריבון: י* : רמיה תדברו

כאנוש אם*ץהתל ארהכם יחקר“כי הטוב ט

 יחן מי אומרו חהז מעתה ותחרישז
 תחרישו לעתיד המעותד והח־ש
 מאז עתה לחכמה לכס ותהי מעתה
 הנה כי לומר לכס באומרו ודקדק

 א כד יודעים בלתי אויליסאחס אך׳
 ועל ידעו לא אותי עמי ילרא ,נ

 חויל כי לחכמה תהי בייחוד לכס כן
 או )ב( : יחשב חכם מחריש

 גס ידעתי כדעתכם הכתובים שיעור
 ייסורין ירי על יתברך הוא כי אני

 עמלו הרעה לעושה ומגלגל מטע

 מצרים מענין ספרתי כאשר בראשו
 וגרוע נופל שלא באופן ישראל עם

 אני אולם )ג( זו בסברא מכם אנכי
על תלונתי ואת כלומר אדבר שדי אל

 בם אין וטובים גדולים טעמים שתחבר! מה כל כן מועיל נו ואין :קר רי
 אליל רופאי וזהו תדמו אליל זלרופאי שקרית הנחה על מהלכיהם

 באופן )ה( מישודא'חטא על לא אס דבריכם צודקים היו לח כשני1 כ
 ואהיה חתם תחרישו שלא אלה אדבר שדי אל רק בכס חפץ לי אין ני

 ימן מי יזהו אתכם להשיב מזכרת
 כי לומר הלשון וכפל החדשחחרישון

 לכס יש בסוף כי ספק אין הנה

יתן ומי טענה תמצאו לא כי להחריש

מיקיתןהחרשתחרישון

 ־אנידעכרעלי“םממואדברה יג : נבינם
 אשים ונפ^י בשני בשרי אשא • מה על יי :מה

 הךיקטלנילאאיחלאך-ךךכיאל- טי בכפי:
 .נם־הוא־לילישועהכי־לאלפניו־ "י ;פניואוכי.ח

" חנף '

 :בו תהתלו
 יא תשאון:

: עליכם יסל

 פגים אכדבסתר אתכם יוכיח הוכח
 ופחדו אחכם תבעת שאתו דהלא

אפרלגכי~חמר““^לי :

די לצרתי שאמר שדי תואר בחינת
 די' לעולמו שאמר מי רחמים לכם שרייתן ואל על )ל מאמרם דרך על

 נפשו היתה ודאי צרתו לגודל הנה כי איוב תלונת זואת די לצרותיכם יאמר
 היה גדול ז״ל וכמ״ש אותה ועכבת די אמרת לצאת שנהניעה אלא יוצאת
 לחסד כי יאמר ואס לי ינוח אז כי מתי אס לי היה טוב כי כז׳ שטן של צערו

 הכתובים ויתר החסד שס הוא אתפץ אל אל ויכוח דרך הוכח כיוון ואהבה
 כי* אליכס אמרתי הנס אמר כו׳ שמעז )ו( : בקודם כמבואר

 ולא חפצתי בו כי אדבר שדי אל אני כן ועל אתכם לווכח מועיל נכס אין
 אך מפסוק הוא אתו לנוכח לדבר יתברך נגדו שעורך מה והנה נכס

 החלת נא שמעו אליהם אמר יתברך אתו לדבר החילו וטרם וכו׳ שתים
 אל אשר שפתי רינות כן ואחרי מגילה תוכחת אחכם שאוכיח חוכחתי

 לריב מלבי לא אך ולחוץ השפה מן השפתיס ריבית שהס אדבר שדי
 ומת אלהיס עם בריבו שומע יחסדהז פן חש כי והוא הקשיבו חלילה אתו
 בלתי היותם על תחלה הוכיחם כן על תמיד נגדו המתריסים רעיו גס

 אלהיס יראת כי כבוד'קונו על לחם יחזיקוהו למען יתברך כביד! על חסים
 ויכוח־ דרךי ולחוץ השפה מ| רק מלכן אתו למריב יחשדוהו ולא בקרבו

 תוכחתו תחלת ותהי 0) משפטו לבברמצדק עם זידע יאהב ה׳ את אך
 עלי העיד יתברך הוא הנה לומר והוא וכו׳ עילה תדברו הלא להם אמור
 ומידצוה מרע וסר אלהיס' ירא וישר אישתס כי' לבך השמת ואמר

 עולה שעשה שנאתס״לומר אתס והנה רבה מכה אלה דבריו על להכותני
 כאשר כי תביטו ולא הייתי רשע כי אומרים ואהס להכותני בצוותו חלילה

 כןמה רמיהשאס שעשה לאל לומר אין כן גס עולה שעשה לומר אין
 וישר תס איש בארץ כמוהו אין כי כו׳ לבך השמת לשטן יתברך הוא שאמר

 רמיה בלשון חלילה אמר צדיק בלתי היותו עס כי היה רמיה דרך כו׳
 הרעה את עליו הביא למען לקטרג שיתחזק השטן את עליז השים למען

 עולה חדברז הלאל וזהו רמיה תדברו ולו כי חלילה ומר רע זה נס כי
בשנית ונפלתם מהאחד נשמרתס ואתם רמיה תדברו לו אס תימה היא נס

 אלא יתברך כמאמרו בדעתכם אני וישר תם מ תאמרו ואס )ח(
 מפילים־ אתם עשה כדין ששלא יראה לבל שדכאני יתברך כבודו שמפני
 יתברך לו לנשוא אמת שאינו מה לומר תשאון הפניז הוא כך אס עלי הפגם
 וחוטא מתחלה עין בלי ייסורי שאין הוא דעתכם כי בהפך הוא ואם פנים
 תריבון ואתם כו' וישר תם איש אמר הוא כי תרינון לחל אם כן אס הייתי
 והנה )ט( עיון וכבד חוטא איש אס כי היה אלהיס ירא לא כי לומר אתי
 לומר זו חקירה אתכם יחקיר כי היה טוב האם אך הפל להטיח תוכלי אלי

 כי לקה בעונותיו כי לו׳ תכזיבוני ויה למה יאמר חס י(1 חטאת' נפשך ממה
 רואה׳ הבלתי באנוש כתתל האס כז׳ וישר חס איש אמרתי ואני היה רשע
 חייב שהיה אמרתם ולא וישר'הוא תם בלבכם כי לומר בו תהתלו ללבב
 יראה יתברך הוא כי אלילה להתל תוכלו לא ולחוץ השפה מן אס כי בדינו
 כמאמרו נמור לצדיק תחויקוני בלבבכם כי הוא נהפוך ואס )י( ללבב

 שלאיאמרזשמעוות־ יתירך כבודי מפני ולחוץ השפה שמן אלא יתברך
 הוכחת אתכם אזהיכחיוכית הנה אני חייב אמרתם חלילה משפט
 פני' צדיק שאני בסקר לכס שיש מה שעם שהוא בסתר אס לו׳ כפולה
 הוכחת הוכח כדין שלא עושה יראה לכל פני' משיא לו שתעשו השאון

 מכת תהיו כי 3פני נושאי היותכם על יוכיח ושני שקר דברני על אחת

 ואזי מזקנו אחרי במשפט שינא לעת הניחנז תאמרו ושמא )יא( חנפים
 שאת הלא כי חלילה ראוי בלתי זה הנה וו בחקירה לך ומה הדין ניחן

 עליכם יפול הדין 8מיו ופחדי אחכם הבעת מעתה כי ראוי ורוממותו
 ושמא )יב( כן זרי א יחקיר עתה אתכם יחקזר לא אם כי תחטאו לבלתי

הוציאה' מלבכם לא הלא כי תאמרו
 מהאיש הזכיית&רראייות כייס דברי'

 אליפז כענק שפטתם עיניכ ולמראה
 חבדכו' נקי הוא ,מ נא כתו'זכר

 אני כוי' חון חורשי ראיתם כאשר
 הביא בלדר וכן ט׳ משריש אויל ראיתי

 אנותס וחקר ריטון דור ממאמרי
 כל אריזות כן כו' גמא היגאה משלים
 כי הבל זה גס הנה כו' אל שוכחי

 ודרושים מגדלים בניתם אתם הלא
 והבאתם חזק בלתי חימר של שהם

 כי מחומר גרועים לחזקם משלים
 בצר ומתקשר מחגבל החומר הלח
 מזכירים שאתה אךוכרוניכס מה
 מתגבל הבלתי אפר משלי הס

 קשר משוללי משליה הם כן ומתקשר
 לגבי חותם מביאים ואתם׳ ואיכות
 ומגדלים גכים לחזק שהוא אזמר

 לך ותבני אמר דאת כמת שהצבתם
 הגבים הס גביכם חומר של שהס גג'

 חזקים אבנים בנין של מביס שאינם חוזק' וצריכים רפים שהם שלכם
 ואין מתגבל הבלתי הזה כאפר הס לחזקס שהבאתם המשלים ואדרבה

 כן אס תאמרו ושמא )יג( הגבים של מהחומר גרועים ממש בס
 אתה וישר סס כי יתברך במאמרו שנחזיק הוא האס ממנן תרצה מה איפה

 שיראה ראוי והבלתי הנהגס עליסוריך יתברך עליז זנתלונן
 ־ החרישו אס כי מבקש אנכי כן לא חלילה דינא בלא דינא דעביד שנחשדהז

 אתם אס הלא כי אני כאדברה והניחוני תדרשן לא בזכותי שאפילו ממנו
 אין הנה כי כן לא אכי יתברך'אך עליו תלינו כי עוגכס יגדל בעדי הריבון

 מת עלי ויעבור וזהו מועט דבר יהיה אענש אס וגס צערו על נתפס אדם
 חטא שגס טוב לא האס חאמר ושמא )יד( מה זנחנו אמר דאת כמה
 הוא כן כי הנה מועט דבר שהוא מה יהיה שהעונש גס אחטא לא קטון

 מועט דבר ועל ונפשי גופי הפסד רואה אני זה שלעומת אלא האמת
 גמור לאיבוד ונפשי גופי אשליך לא יתברך אתו כדברי שאענש שאפשר
 שהוא מה עונש על כלומר מה על אומרו וזהו הועיל אוכל אזלי אדרבה

 מהחיכוך אצבעותיו ראשי שנתעכלו ז״ל כמ״ש בשני בשרי אשא מזעט דבר
 לגמרי וכלה מעט שעוד הגוף איבוד הוא זה שהרי בשניו בשרו והיה'נו&א

 הלא כי בכפי אשים נפשי כי הנפש איבוד וגס הגדול הצער כובד מלבד
 נפשי את ואאביד יתברך נגדו אהפקר הגדול הצער בהמשך כי אתעתד

 עונשי שאתעתדליענש גס כעת אדברה קצף שבשצף טוב טוב ולכן חלילה
 תאמרו ואס )טו( מה בצר אועיל אולי ודומם יישי היותי בלתי על מועט

 הנה אדבר טרם יחנני אולי זמן עוד נפשי ואאריך נגדן לערוך אמהר שלא
 ואס מעתה אדברה אס כי איחל לא יקטלני הן כי אפי להחריך אוכל לא

 שיעבור יונח שלו אמרתי הנה יאמר בזי״ו אס כי באל״ף אינת לא מלת
 ההוא העונש לעימת הנה תתלונני על מעיפי שאענש שהוא מת עלי

 הוא שאדרבה איפה דעו כי שכן כל כו׳ נשרי אשא מה על כי ריוח לי יש
 יקטלני גדתשהן עד צרתי על נוסף דברתי על טובה לי יחזיק יתברך
 ממני לקחתה יתברך הוא בעצמו שיבא איחל לו מגופי נפשי את שיוציא
 פניו אל דרכי אך הנה כי והטעם שליח ידי על ולא כשיקה מיתת שהיא

 מעשי על ראיה איליו להביא שצריך זדם בשר כמלך אינו כי זהוא אוכיח
 רואים שהם יתברך פניו עם לומר פניו את ומעשי דרכי אך אס ני

 כל כי זה מעין או אני וישר תם כי אוכיח לפניו גלויים דרכיי שכל ללבב
 מלאכים נעשיס הם האדם אותם' יעשה אשר טובים ומעשים מצית

 נרשמים כלתי אינם דרכי אך יאמר זזה יתברך לפניו פרקליטין קדושים
 שאוכיח מה זהו למעלה פניו עם שהם פניו חת דרכי שאך באופן לפניו
 האעריו ושמ )טו( לי וייטיב שיתעוררו זכיותי כמזכיר אהיה שאדרב באופן

 אך אני צדיק גסשמדעתי יתברך לפניו לאמר לך היה טוב לווג הלא
 חטאתי כי ואומר מזדה הנני עון בלח ייסורין וחין עלי אשר אלה מייסורי
 עושת הייתי ככה אס הלא כי האמיתי העצה כן לא ופשעתי ועויתי
 עלי שירחם להיזניפו כדי אני צדיק כי' והוא חני יודעי שעם' חנף הייתי
 פני רואים שאין חנפים מכת יחשבני אעשה כן ואס בהפך לפניו אומר

 יתברך שהוא אמת שהוא גייה מחזיק שאני עתה כן שאין מה שכינה
 ליליפועהכיאיןצריך הוא גס ת״ח גדזלויישיעני לזכות לי יחשבהו

שאיני על לישועה לי יהיה יתברך הוא גס אס כי ומצותי דרכי לומר

מתניפן
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שמעו

,ואחרית מלהזי מת יש שמעו י!

 כי- ♦דעתי משפט עקבתי הגהעא
 עתה—הראיריבעמדימ—מי י* : אניאצדק

תעשעמדיאן“אך־שתיםאל י ארזתשואיוע:

יח גאזגעם

 פני ־•איש אנפיס מ ני ינא פהף לפניו לא הלא ני ומניפז
 שהייסורין פשע אחי חט כי לן ואומר האמת מה>ך הייתי שכינ?ואלו

 עד לי להוי: ותתהפך <חיל יתיימר ^יזונ שק*ע תי”ה ל'ח סר^״
 י : נ.>:.יזלילהפנישכי מייאי תהית שלא אבא לפניו סלא

 זיכוס לעמך רצה הבה כו' מלתי שמוע
ט} שכלית בחקירה יתברך לפניו

 ;זז"! כדעת תאמת חכמת שרשי •י
 הבא יהיד הגלגול סיד עפין חל סנע

 בשור הז^רש שליו גס כי מיבמה
 לתיות עצמו £ קנזגע :!כפרט הגלגול

ותחשבני

 ראוי שהיה מתי /שהוא מגולגל ודאי
 והעמידו חליהו שבא עד ייסוריי, חל
 נעדר לא עכ׳ז בעצם האיות על

 לח!סאל לפחות החכמה ממציאות
 גדול חכס היש ט הגלגול׳ מציאות

אולי לבו חל לתת ממנו יבצר ולש היה

 ואיסת׳ף הרחק מעל; ף9כ אכ : מפ^ךלאאסתר
אדבר או ואנכיא?ן:ה וקרא נב : אל־תכעחמ אל־תכעחגי

,פש^ וחטאות עוגית ך מה ככג : והשיבני
ותסתיר פניך—למה כי  :הודיעני רהטאך־ן*

 ואת" גרף העלה בי.לך לאויב ותחשבני
'■'מעי•  כמאמרו אחרת בפעם מטומאה נפשי

 נפשיכז' אדע לא אני חס למעלת
 עץ על תוכחות לקבל בא כן ושעל

 קושיא לז קשת היה אך ההיא הפעם
 לאמרלושאסככה־ה<ח יתברך עמן לווכח ורצה בדבר תחתחושתיס

 י מל יבא כאשר הדבר על לו יקשה לשר תוכחתו על ישיב מה לו מושה
 כי זו בחכמה דעתם כטלה רעיו שלשק והנה והלאה כו' נדף העלה
 מסטרא 4לעז> הבא ענין או הגלגול בחכמת להם חלק ולח המת בכריס

 • כסייע^א^שמיא יכא כאשר כן נס בו שידבר היבוס עניין או דנוקבא

 דבריו וליכנלבתיך להשיב לבס חל יחנו יקבי־ך עמו בדברו פן חש כן על
 חליהסשמעו והמר הקדים יענה טרס ק על זאת ישכילו חכמו לו ־והמת
 שמוע חס כי להשיב לא חך שמעו לומר יתברך עמו שאדבר מלחי שמוע

 ולחיהית הדבר לטעום חיך לכס אין הלא כי בעלמא לבדה שמיעה
 ואחותי וזהו המה בלי בעלמא סיפור כיאסכשזעעיס לכס זת ויכוחי

 יתברך עמו שתתווכחקי־ במה למה תתמהו זחל )יה( באזביכס
 כי הזאת הפעס הראשונים כפעמיס לא הלא כי לנס אמרתי לא למעלה

 נא הנה חך אנושיות מטענות בידי הבא מן רק עיון בלתי מדבר הייתי אז
 שהוחעלענקרבהחיכוח ומעויין ערוך משפט ערכתי הזאת בפעם
 להקשות ולא לעזר לא דברי בתיך תכנסו בל הוא מכס שאבקש מת והכת

 ידעתי וזהו קאמינא דשפיר ידענא אנא ט לך דמסייע תניא תאמרו נח אל
 מנם עמדי יריב הוא מי ט עמדי ולריב להקשות לא ונם )יט( אציק אני כי

 ט אעננו לח לדבר בא שאני בדרוש עתה כי בז יודע מכס שניי הלז נדרוש
 אחריש עתה כי עמדי יריב מכעסיזזהומי שאמות היפה ודעו אחריש חס

 בעיקר החילו טרס כן' שתים אך )ך( * דמי תשפכו לכם ומה ואטע
 אהיה פן אני ירא לומר כו' שתים חך ואומר יתברך לפני! מקדים כויכוח

 לפניך אוחילה כן על דברי מלשמוע פניך ותספר בעיניך לבוז

 א< כי אדע ובזה עמדי תעש אל בלבד שתים אך כי החילי טרם
 אץ הטה אלי אם כי אסתר לא ׳ מפניך עמך לויכח נהחילי
 המה הלא )כא( כו' מפניך אז '1כ שתים חך זוהו דברי אה לשמוע

 עוד יגס עמך בויכחי הרחק חליי כאב קושי כפיות הוא מעלי כפך אחד
 לבב חומץ לי חתן אס ט חלהיס ופתח אימת עלי תפיל בל והיא שנית

 הסתרת לא כי אדעה האלה האותות בשני כי אותך אדבר משפטי כאשר
 היית* שלישית עוד ותנה )כב( לקולי קשובות אזניך אס כי ממני תביך
 מאמרי אענה ואבני תקראני טרס־אענת כי והוא מהד עצוס חןיתיה מיצא

 לפחות לאו ואס קריאה קרמה לדברותי כי בראות אהבתני ט אדע בזה ;ט
 ט אלתי נא תאמר וחס )כג( !החריש שתשמע ולא והשיבני אדבר אז׳

 חומר לא זה על הבה אשמתי כי ממני פניך אה תסתר לבלתי אינ^כדאי
 עונות לי כמת כי הונח כיאסלו מזידוחטייתשזגג עונות בי ;/אין לך

 פשע על אחד סבות משתי לחחד הוא ממך פנים ©הסתר הנה דת וחטא
 לפנים פנים הסתר הוא או בהחלט פנים הסחר והוא למרוד עבויו שהוא

 סל דורו על יוחאי בן שמעון רבי מאמר כענק כשיגג קל חטה מל ב&מח
 אלא עשת לא הוא ברוך הקדוש כך לפנים אלא עשו ז ל הס ה מ מרדכי
 אל פנה כי ההוא ביום פני חת אסתיר הסתר ואנכי אמרו ןע>?ןה לפנים

 פשע הנה וחטאות עונות לי כמת כי שאודה גס יאמר ובזה אחרים אלהיס
 על אס כי אינו בעצס פנים והסתר עשיתי לא ודאי לערוד בכונס שהוא

 הוא ואס פנים להסתר ראוי לתייק מרדי שהוא פשעי תער וזה פשע
 ואדעה הודיעני זה לי הגורס וחטאתי קל חטח על בלבד לפנים הסחר
 בשום אליך אתרצה חיככה כי דבר כל קודם לתקן ראוי זה כי לתקנו

 הסתר שהוא מניה דסליק *אי ועל )כי( פנים הסתר בהיות פעולת
 למרוד שכיוונתי הוא 3יה תסתיר פנ׳יך למת אמר חטא יעל קל

 חלילה ;,ףרוד שכונקן נסעיתה לך לאויב ותחשבני כי יתכן לא כאויב

 . , דרגאתתוהיה דאפחית רבפפא תמיהת מעין והיא להכעיס שכונתי
 ע<עד חועובד בפרהסיא שבתות מחלל נחשבתי הים ואמר ותמה

ע״אחרן כעובד שהוא הצדקת מן עיניך העלמת שמא תלמידיו לו שהמרו
: לך לאויב

כמתריס איני יאמר אל )כב(
 מוזנח דרך רק נגדך

 והשיבני או.?אדבר אענה ואבני וקרא
 כמה היא זמהשאשיבני )בג(

 דבר על הוא שאפשר והוא ונו׳ לי
 ה ועל ביניהם פשע אשעזקנסשאין

 אז זחטחות עונות לי כמה אמר
 פשעי חמר זה ועל פשע והוא א' הזח
 מדקדק שליאתת ולהיות חטא הוא או

 )כה( הודיעני צדיק עמילהיזתי
 שאבי אינו אומשתשיבני שאני ומה

 דרך שלח ידאה לכל אס ט לכך כדאי
שאח כ״א מדבר אני בעלמא ויכוח

 תגד קורא שאני לאויב מחשיבני
 למה וזהו יסודי על עמך זמקחיטע

 ־ לך לאויב ותחשבני תסתיר פניך
 ד האמת על מעמידני ואתה צריך חפי ללמוד כי שיראה תשימי אס מש״כ
 נא הנה באומרו ייעד אסר את לווכח החילו כו'זה העלה )כה(

 קצרת לא הן כי כתבנו הנה כי זהוא כו׳ משפט ערכתי
 להשקיט לבו אל להשיב לפחות אז הגלגול ענק מלהשיג איוב חכמת יד

בפעם חטאה אשר הנפש חולי אזלי לומד עזצסצרתו על דאגתו
 משטל היה ט ספק שאין עס ט סבל הוא ומכאובה נשא הוא הראשונה

 מטוהרה׳ לא נפשו ט היהה ואת אולי בלבו מהרהר והיה הגלגול דבר על
 ספקו יירה וכאשר הלוה השני עד נתפשת י לא והיא הראשון מהגלגול היא

 השחיגססלא בלדד כי אחשוב וכו'וכן נפשי אדע לח אני תש נפסיק
 ריסון לדור נא שאל אמר כן כי השמועה פי על ידע תיה עמנו־ מבני
 נטוע לנטע הצדיק משל והמשיל וכו׳ מילין יוציאו ׳ומלבם זנו

 יונקתו רטיבתו ומרוב רטוב שורשו זעכ״ז נו מכה שהשמש במקום
 על יסובכו עד יוצאים מחית שרשיז וכן מגנתו למעלה עד תצא

 חוצה שרשיו יתפשטו בל אבנים גדר להקיפו שיצטרכו גלעד
 בעקום לשותלו שיעקרוהו ממקומו ינלעבו אס הפרחתו כל זעל
 שמעילם לו יראה שהרואה עד לגמרי משם עקירתו ויהיה אח?־

 ט לאכוי יחשב לא ראיתיך לא בז וכחש וזהו נטע שם ראה לא
 בעצם יצמח נו שישתל אחר ומעפר כי דרכו משוש הוא הן אדרבה
 )יסזרק הצרות שחש לפני שורשו הוא רטוב כי הצדיק הוא והנמשל
 שרשר מרטיב הוא בגופו מכיס שהייסורין הה שכל בו המכים
 ביוקוס׳ נטוע שהוא לאילן בעה״ז דומה צדיק. למה כי למעלת
 גנחו שעל הכן זוכה יסזריו ידי ועל טומאה במקום נוטה ומפר טהרה

 שרשיד העס מכשילות גל על יצא בנו הוא יונקתו גדילתו מגביל למעלה
 גדר מסובב שיהיה יחזה אבני© בית הוא כן ועל להגן יסובכו זכיותיו הס

 שימות־ ממקומו אסיבלענו זה כל ועס העולם צרות עכל לשינצל זכיות-
 בגלגול שהוא יצמח אחר כימעפר דרכו משוש הוא הן כי אבוד אינו
 כשחור אך זה על חש לא מסתפק להיותו איוב ותנה אחר איש גוף

 איוב לו אמר או כדרכו תורניות בחכמות אז גס ובא אחר במענה בלדד
 האמת חכמי במאמר־ יוכן שאחשוב ממך יצאה מי ונשמת מילין הגדת מי את

 שהוא. ואפר עפר על ונחמתי חמר כן ועל׳ תרח הוא איוב כי האומרים
 גלרד חתה יאמר וכזה ואפר עפר וחככי האומר אברהם ממני שיצא על

 שמעתי לא שאני רוחך על שעולה חכמה שמועות של במילין מתחכם
 מאז מילין הגדת מי את כי סלי אחת טפל עיקר עושת הייתי מזה אס

 לט כי האילן המשל כמפורש מילין יוציא ומלנס הגלגול על שאמרת

 ממך יצאה מי ונשמת ראה כיי בערכי אתת מה עזת עיקר אעשה חס זה
 ההוא הדרוש הית כי הוא והענק אברהס נשמת ממני שיצאה כמוני
 העמיק אשר והיא גדולת קושיא עליו שתיקה אס כי זת וחין חצלו בספק
 ט והוא אלו במקראות תלו במענה עסאלתיס במכתו מדורתה הרחיב

 החטא אחת נפש אס כי מעיד וזיגוד חטא דטובי׳. נחשב זר כמו הלא
 החוטאת הנפש וחבק ותלך חלהיס איתו לקח כי ואיננו ראובן כגוף
 ראובן עס בהיותה חטאת אשר על ייסורין שמעון גוף שיסבול שמעין בגוף

 * בש״ד יבא כאשר אליהזא דבר בא עת עד זאת על דעתו נתקררה ולח
 הקהיא חל תיחץ חסרון מחמת מוקצה בעיניו הזה הדרוש היה עתה אך

 • כו' הערוץ נדף העלה בחוסרו שאגתו דברי אלה זהן הזאת הגדולה
 עירך לה יש אדם נפש כל ט אחד ת הץ־מ שני נקדים הענק אל ןלנא

 עגן משוללת תהיה חס ממנה יבצר לח פת ובביאת למעלת ושורש
 מגפן עלה נעול תפרד נתעוותה חך שורשה עס מה התחברות.

ח כד"



יר יג איוב מחוקה חלקת

 בי־־־תכתבעלךימרורורת ני קשיב^תרדף:
 רגידיי • כטד ותשם כי :נעורי עוגות ותורישני.

 : על־שרשיךגריתתךלןה ארחותי—כל ותשמר

:עש אכלו כבגד יכלה כרקב והוא כח
 :רגז“ושבע ימים קצר א^ה ילוד אדם א יד

 ולא כצד^ ויברח וימל יצא כציץ נ
 תביא עעיףוא^י פקחת ג ג יעמוד

 :אחד לא מטמא טהור מי־יתן י :כמשפט־עמף
 חקו מספר־־הדשיוארתך ימיו1 אס־חרוצים ה

 עד-ירצדת ויחדל מעליו שעה י :י,עבר ולא עשית
ועור אכשץכרת תקוה יש כי י :יוכו כשכיר

 כשורשת ת־בק כ תש כתשובה יחזור אם אך מבדילים עימתינסהיו נד״א
 חל הזה כעולם ה׳ עד שכה לא ואס כנודע חשוכה לשון יתנר׳וזהו התקנו

 מלמעלה שנית ידחוה ומשם הזה מהעולם שילוחיה אחד קרבה לח חלהיה
 ממרקין בייסורין חלחתה ולמרק עותה אשי את לתקן אחר כאיש התגלגל

 חדנק תשוב כן אחרי תטהר והם
 שנית הקימה עוד • הראשון מקורה

 היא בהדס ההדס נפש כי והזח
 רק איננו כי הגיף ולא חקדאאדס

 האיברי׳ וכל הנפש אל חומרי כמלנוש
 כדבר תשמישה אוכלי כרגליה
 ייפך לא אדס כשד על שנחמד

נשר אס כי אדם חינו הנשר כי הנה
י הנפש הוא האדסכיהחדס

 אצלו הנפש כי והוא הענין אל ונכא
 בהעזתה חילןאשד עלה אל תדמה ית

 העלה אמר יתברך ממט יכול
 מהתילן שהיה עלה חס לומר כו' נדף

 עלותו שאחר הנפש היא העליון
 כאיש לארץ למטה להתגלגל נדף
 ואיתי שירשה 11 לידנק זכה א5 כי אחר

 וידנק יטהר עד לייסרו תערוץ
שגס יתכן איך חך החרשתי כיורשו

 לשוב לח שורש לו כשאר לא כי כקש שהוא השני החומר הוא יכש קש חת
 האס נו עצמי מצד ינש הוא ונס בחכו עודנו שתמיד ן בתיל כעלה לידכק

 האחרון הזה גוף של פשעו ומה הזאת הנפש חטאת על גסלוחרדיף
 ואמר עצמו על הדבר ופירש )כי( ה על בהצותה עתה היה לא והוא

 וכדכרו .כמדובר האדם היא כי הנפש על הוא עוורות עלי חכתונ כי
 כי אחוש לא מרורות עלי כותכ היית אס ואמר יכוין הנפש על עצמו על

החרשתי הראשון כגיף בעודי חטאתי אשר בעורי עונית ותורישני הלח
 רגלי הס אשר הזה הנוף איכרי כל הס רגלי נסד יתשס אך )כז(

 הצער היה ולא יתן ומי יתנועעו כל רכה מכה שהכיתס הזה כעולם הכפש
 עד הניף שכרון היה כך כל כי כלארחוחי ותשמור אך החרשתי מיפלג

 שהוצרך החנית ממשל ז״ל כמאמר׳ כקרכו נס דרך על הכפש שהיחה גדר
 נפיו מניפו תצא נל ישמור נפשו את שרק השטן על לגזור יתנרך הוא

 אצא פן החומר נקני כל שהס חרחותי כל ותשמור וזהו נקבים ביתר או
 כודמלארוחאס כו' אלינו נפלאותך פסוק על ז״ל מאמרם זהומ מהס
 נקיים כולו ואדם ממנו יוצאה רוחו כל מחט של חודה כמל? בו נקב יהיה

 הנפש כס לצאת ארחית יקראו כולם כן על ממנו יוצחת רוחו וקין נקנים
 שרשי על כי כזה מתחולל צער מקבל רגלי אל המתייחס שהגיף בחופן
 היית החס אני שהוא אברי שורשי שהם רגלי שרשי הנה כי והוח כו' רגלי

 שקונה כמו גופי יסורי ידי על קולשלמו׳ אבי חומר שהיה בקדושת מתחקה
 וזהו החרשתי יסורי ידי על הראשון כגוף שהיה הנפש ושלמות קדושה

 הלא )כח( אבי בנוף תתרשם האס בתמיהא תתחקה רגלי שורשי על
 בבחרות מת אס עש אכלו ככנד או מזוקן מת אם יכלה כרקב והיא
 נפשי שחטא מה בעד לכפר שורשו שלמות קנות לבלתי גופי ילקה ולמה

: בראשונה אחר בגוף
 יקבל שלא הגיף על חסת אתה כי ראיה עוד לי •^11 יד

 שלא אני גרעתי ולמה חטא לא אשר על ייסורין
 הזוהר מספר שידענו במה והוא כו' חשה ילוד אדם אמר וזה תשתעלי

 הנפש וחותה חשה ידי על בא כי על ילד והוא מת כי השונמית כן על
 חנה יד על שנא על שמואל על אמרו וכן דמזתא מחילנא דנוקנא מסטרא
 הזה הנער אל ותאמר התחננה עד עלי יד על מיתה לו נתרגשה

 מפאת חשה יטד שהיא אדס הנה אמר הענין חל ונכא " התפללתי
 שכע או ימים “קצ להיות או משנידכריס לאחד יתעתד משתים אחת חשה
 מספר חין כמקומות הוי" שמוש הוא כי או במקיס הוח״ו כי וייסורין רוגז
 לו בחרת זה כל עם רוגז שכע כמו ימים קצר היית לו כך כי היות ועם

 יהיה יקרה אס כי הנון כלתי יוצא אס לומר צריך ואין )כ( המות
 שכע ויהיה שיחיה תניחהו לא כי זימל בילדות כעולם יצאשמפדיח כציץ
 הזה מהעילס כצל כיזיכרח הוא והטעם בעולם צדיק איש ויהיה רוגז

 תיקין המיתה לו ותהיה חטא לא אשר על ההוא הניף וייסורין רוגז מלקבל
 ייסורין בלי להשתלם בגלגול ישוב כי שס יעמוד ולא כך ואחד הייסורין

 פקחת אשה ילוד של החומר זה על אף הנה כי קזשייסי זאת והנה )ג(
 רק עתה חטא שלא מה על הזה החומר על ייסורין העמיש לבל עיניך

 ולא עמך במשפט תביא בגופי ואותי דאהתא מסטרא שהיא פגמו לתקן
 שלא מה על כמשפט שהכאתני כתמיהה כי' ואוחי זזה נופי על חסת

 חשהכז׳נהזכיר ילוד אדם יאמר או )א( חטאתי" ולא פשעתי
 המס כי משפטים פרשת הזוהר בספר השלום עליו הסבא מאמר

טז
 ושירידההיאלו המיכס מאחיו כילד אשר הכן בעצמו הוא זרע בלא

 פנחס פרשת מהימנא רעיא מחמד ידענו עוד חמו לו נעשית שאשתו
 * הרחשון חלקת להתס שהיא ישי־רין עליו היו כן ועל היה יבמה בן איוב כי

 יכנה אדם פנשס גדול היותו שחחר חדס הנה אמר הביאור חל ונכא
 היא חשה של ילוד חשה ילוד ונעשה

 זו היו תחת לחשה לו היתה אשד
 יעדר לח ההוא האיש הנה כעלה

 הוי״ן כי רוגז שכע או ימים קצר מהיות
 כן שעל כלומר או כמקים תשמש

 ריגז שבע יבמה כן להיותו הוא היה
 כיהנה תלונתי זאת והנה )ב(

 יצא כציץ זרע כלח במ!תז הנו' האדם
 ולמה ורע כלי נכרת וימל לעולם
 כייסורין נתייסר לא מיתה במקום
 ויתגלגל שישוב ולא ויוליד ויחיה

 לטובתן הוא חך וקשתו אחיו יד על
 רת1כב ויהי הייסורין עליו שיכבדו

 ולא כצל ויברח וזהו במוחו מהם
 ליתקן העולם אל ישוב אס כי יעמוד

 האס שאגתי דברי הס ואלו )ג(
 זרע בלא הנז׳שמת הקדם זה על

ייסורין הככיד לבלתי עיניך פקחה
 היא שקני ואותי ז חט חשר עסשהוא זסלקתז ההוא נלהגיף

 העולם אל תביא היה יבמה בן בי שכתבנו כמו ואחיו מאשתו שכחתי עצמו
 כי הוא חטא אשר על בי משפט לסת עמך במשפט אחר בגוף הזה
 עם צרחו לקבל ותביאני בהעזוחה בו נפשי שהיתה הגיף על חסת אחה

 )ר( כתמיהה כו' תביא ואיתי וזהו הוטמחה כאשר עמה נמצא לא שגופי

 לא אשר הנוף שילקה הגלגזל ענין עליך שקשה קיפה כן אס תאמר ושמא
 אס יחטא אחד חשריעותאיש חת לתקן אעשה חיכה אתה אמור חטא

 כדרכך הנה כי כו'והוא יחן מי הלח כי משיב הנני לזה גלגול ע״י לח

 האיש יטהר תגלגלנהעד ותשיב תמות היא החוטאת שהנפש זה
 גדול. קשחקישי והלא ידחנדח לא הזה ובדרך צדיק השני)יהיה

 ההיא לנפש היתה שלא חשינתהר בפעס חס ומה וחומר קל כי הוא הלח
 תטהר עתה איך יצרה עס לילחס כח עצרה ולא נטמאה * רעה חכונה

 שתהיה האיש להיות תוכן איך הוטמאה אשד אחר מטומאה טהור ויצא
 אומר הוי ליתקן :תשלחנו מטמח טהור יחן מי וזהו וצדיק טהור נו היא

 כמתמיה אמר זזה טהור לשיהיה והעוזר מחשבות החושב הוא שהקב״ה
 למה איפה כן ואס העושה הוא עולס של יחידו לא בתמיהה אחד לח

 יעזרני היה טוב וטוב התגלגלו אחר ויעזדנו ההוא החיש ימות עד ייחל
 ימיו שחדוציס הוא ואס )ה( טרסימות בתשובה להשיגו מעתה

 ויתגלגל ימות הוכרח כן ועל כרת נתחייב כי ונכרתים שהםלרוצים
 כי הס אתך כרח נתחייב לח אס לו רחזייס שיהיו חדשיו מספר הנה ליתקן

 לו ליקנס טוב וטוב בגלגולו לו לתתס שמודים חס כי אבודים אינס
 שחוקיו הזע ואס יתגלגל ילח עיתו חשד חת ויתקן שישוב נס ולעזרו

 אשר מחטא על חקקה חוק־ כי יענוד ולא עשית נעוכו ליכרת וגזירותיו
 לבדה שבמות חחר עכ׳ז )ו( יעבור זלא בכרת למות דתו שאחת חטא

 בעזר לא חס התיקון מסופק הוא כן אחרי וקס יתגלגל עד יתוקן לא
 גזרתך והרפה ויחדל מעליו שעת הוא טוב טזב הלא מחד רב משדי

 ויחדל ימיו חריצות על ובתאריך נת הראש קצבתי ויחיה יעבור שלח

 כי יומו כשכיר ירצה עד כך כל בחייו )יתקן עשה חשד הרעים ממעשיו
 בסיף שכרו לקחת ?בית בעל במלאכת לעסיק יומו רוצת השכיר כאשר
 שלעצמו בהנאות ולא ף לנש אלא משתלמת אינה שכירות כי היום

 מעליו ישעה שכאשר עי יתברך יעזרנו הזה האיש כן ולשתות לאכול
 כעל כמל־!כת לעסוק רק כלל בהס ליהנות ימיו ירצה לא ויחיה ויחדל

 כשנ׳דנתירתיומצזקיושהוא לעסוק לעולס הביאו אש־ יתברך מלאכתו
 אס אצ״ל כי באופן )ז( בע״ת הוא ף לנסי שמשתלם במה הכשרון תכלית
 תקוים לעץ יש כי אסיונח גס חס כי בספק הוא בגלגול השב התיקון כשרון

 הזה בעולם דומה הצדיק למה כאומרם לחילן הנמשל האדס הוא
 נקצץ טומאה למקום נוטה ונופו טהרה במקיס נטוע שהוא לאילן
 כי ז״ל מדבריהם בראה הבה • ס טהרה במקוס כחלו במצח נופי

 כמאמרנו נפשו בחינת לפי וחיש אי: העליונה בארץ נטועה הדס בשמת
 אלהענין ונבא * הגיף אל משל הוא והניף מטעיכו׳ נצר על

 שאס תקוה לאילן הדומה האדם הוא לעץ יש כי ודאי הוא חס חמר
 שיהיה נופי יקצץ כי גלגיל יד על יחליף ועוד העולם מן יכרח
 הלחט!ב חל יעזדכז נתחלהכי כאשר מעשיו יקלקל ולא שיחליף בטוח
 יקצץ שלח תחדל לח הגוף שהוא נופו הוא תחדל לא שויונקתו הוא טוב
לן ינגשת ה חק ל! לשיהיה מותו אחרי לעוזרו עתיד השד כי וימות נופו

גחייס



יד איוב מחוקק חלקת

 שרשו בארץ אכדיזקק " תחדל" לא ויונקתו !חל^

קציר ועשרה יפריח מ:ם מריח ט :וכעפ/ימותגזעו

טיב כי אמרתי הנה כ) קק!ה לעץ יש כי יאמר ♦ חייסבחייתו
 מלחטא ויחדל מעליו שעה כי בגלגול מותו מבאחרי ע חי ב לתקן היה

 לאילן דומה שהצדיק אחר כי שיותקן יאמר חי תאמר זפמא פת ויתוקן
 החלק וגס בשכינה דבק האדם נפש שורש כי שהוא טהרה נמקים הנטוע
 מש;רשז נפרד בלתי הצדיק סבגוף
 בתעיזתו כן ועל יתברך בו הדבק

 לנפשו יתברך בינז יכורת מפריד

 :כלי חליפין שהוא בו שאתגלגל הגיף הוא חליפתי בא עד פת איחל גלגולי
 חדס יעשה מה בגמרא זמרסז״ל מ יהמר הקודם זולת ימזתכו' אם

 ובזה הבא לעולם חיים הס תזה בעולם הייסורין כי ימות ויחיה
הזה בעולם גנר ימות אס יאמר

 מבדילים היו עונותיכם שנאמר כדנר
 מי כן ועל אלהינס לנין ביניכם
 הכדה ה;ה תרע לעשז׳כדכר שנחפק

 ופנים שנית ישיב עד חקינו >זק!ת
 ים כי חומר כן על לכאן ינחו חדשות

 יצמיח משם לזמרחדרבה לעץכ>'
 כי תרות לעץ יש הלח כי תקונן מקות

 כי ממעל בשמים נטוע קדם הלח

 שורש כי ספק וחין נפשו שורש שם
 שאפילו קעזרט ההיא תקדיש החילן

 לגמרי יבדילו מעונותיו יכריז אס
 משורשו כנכרח >הוה לשירשה ביןנפשו

 יספיק לח זרם יחליף ועזד הלא
 רבת כי חייתו בחיים ליתקן וכוחו

 תחדלכלזע לא יזנקחי ה אתת אשמח!

 ותה תו ע אשר חת יתקן בן לו זהבה
 עזרנו !יגולנל מותו חחר סתעזרנז

 : וא? אדם רגוע לחלש ;מות ונכר י כסרנטע:
 ואייש יב :ויבש ;חרב וניתר ים מני אזלחמים יא

 יערו ולא יק;צו לא שם!ם עד״;לתי ולא־יקום שכב
 עד־ תסתירני תצפנני ׳בשאול ;תן מי י* :משנתם

 אם־ימות יי :ותזכרני ת^גית^/הק אפך שוב
 : חליפתי עד־בוא איחל צבאי כל־ימי היחיה גבר

 כי- "׳ קךאו^למאענךלמ^שהיך;ףתכסף:
 " על-חטארתי תשמור ר-יא תכפוי צעד♦ ^תדיז

 ואולםי י" :על־עוני ותטפל שקי פ כבירור חתם 'יי

 אבמם' י* :ממקומו יעתק וצור הר־נופליבור״י
ארץוךזקרת—עפר ספיחיה רתשטיף מים שחקו

י :אגושהאבדת

 ממנן חסרו חטאיו ידי שעל זה נהר כן זאם וחטאות עונות ידי על מיעטו
 בשלישי נס ומה בשני ויבש הראשון בגלגול יחרב היס מני שהביא מיס

, , יוכל לא כבר הוטמא אשר אחרי באחרונים ליבש יסייע הראשון עסרון כי
ממחיצתו ממקומו שיעתק לפחות יבצר לא יבול שלח גס פן שעל לא אס אמת הגלגול אס מסתפק אני כן זעל )יב( כקיקעוד

--------------------------------------------------------------..... שתלקי ת!ץ )יג( בגלגול יקים ולא שכב ואיש כי הוא אס אומר אני
 ה אפך שוב עד שתסתירני אס כי במותי מעתה לעפרי תשיבני לי! כי

שישיב שאמר בריאשיה רביאחתי כמאמר המתיסוהזא תחיית לעת

 ויתקן מקומו וימלא חתןלו בבן מעתה
 ושמא )ח( חגיו עוות אשר את

 האב בעון ימות והבן ימיס יאריך האב אולי כי תיקון חינו זה שגס יזאמר
 האב שהוא שורשו בארץ יזקין אס וזהו במקומו שיתק מי לחב יסור ולח

 מה )ט( זה תיקון לו שזה שלא כאופן הין הוא עז גז ימית ובעפי
 לעסוק ראוי אינו חס וגם לתורתך תקרבנז כי חחר בדרך לתקן סוכל

 הוח עיסק שאינו ממש מיס ילח מיס ריח שהוא תלמיד ידי יחזיק כתורה
 ושתא הנזכר העץ יפריח מיס מריח כי כאופן למיס שנמשלה בתורה
 תחר בגנת ונטעת כלה חיזרת חטאת אשר שהנפש מת חמה חינו קאמר
 מאביו סעיף הוא כי לתקן בן לו הולד אל בראשונה שעיותה מה לתקן

 קציר ועשה אמר לזה לסעיף אס כי ידמה לא התלמיד ובן בלבד החוטא
 הקציר ויעשה שיחשיב חסדיו כרוב ה מעשה יהיה זה כי כלומר נטע כמו

 נטע באלו שהוא נטע כמו התלמיד או הנן שהוא מתאדם סעיף סתוא
 ב ט׳ כי לומר אחרת טענה ועוד )י( לגמרי נפס! כל האג אחר נגיף
 ידי על קרוב יותר הלא כי בן או תלמיד ידי על בחייו החוטא קן ית הוא

 כחו ויחלש השבית בפעם כך ואחר ימות וגבר | תל כי להתקלקל גלגול
 למעלה במדובר הדברים וחומר קל כי בראשונה לז שהיה בכשרון להתחזק

 עם הוטמאה ולא הרע היצר יד בו נגעה שלא בראשונה מחדש בכוחו אס
 לו שנעשה עתה גס ומה וחטאים בעונות וטמאו הרע יצרו נצחי זה כל

 חזקתו תכריע יתברר מאתו שיעזר מת כעזר גס כי וטמאו הבית בעל
 מלהניח ימנע לא יתברך היא הלא כי לטמאו החזיק אשר הרע יצר של

 שיחלש אחת פעם שימות אחר שיתעתד באופן בידו חפשית בחירתו
 כי ואיו אדם שיגוע עד בשלישית ומתמעט הולך ויהיה בשניה כשרונן

 ואמר הטעס ופירש )יא( העולם מן יאבד כי ואיו שלימות כל ישילל
 שאס מיס נהרות נמשכים שממנו ים חל משל שממשל והוא כז' מיס אזלו

 ויבש מעט ועוד יחרב ממנו היוצא הנהר יתמעטו היס שמימי יארע
 העולם אל הנפש בבא כי הזה הדבר כן לתות גס אף בז השאיר בלתי עד

 משם שחוצבה הכבוד כסא ים שפע מימי עמה מביאה הכבוד נסא מתחת
 להיטיב מוכן ההוא היס מימי ידי שעל כנודע נקראים הוא גס כי

כי ים מני שהביא מיס אזלו הראשונה בפעם כנפש על חטא וכאשר

 תרתקפהוינצחמהרךף
משגה

תתאזה דבר שבכל עמי דעתך ערכה

 מה הוא חק לי תשית יאמר וזה המתים תחיית קייס אקח שעה לעפרן
 סמיך ויהיה כשהיה הארץ אל ישוב שהעש" מה הוא אדם לכל חק שהוא

 הזכירה שתהיה מיד אז ותזכרני חק לי תשית וזהו התחיה פקידת אל
 אמת הגלגול ואס )יד( כאחת דכריס השני שיהיו החוק אל סמוכה
 שאלתישלאאמות היחיהזאת גכר ימות אס וזהו ויחיה ישיב מות שאחר

 זמן עד צבאי ימי שכל אס כי בנתיס מצטער או נדון ואהיה גלגולי ומאחר

 יכנע אז כי יחיה כן ידי על האם היחיה
 אשמת ומלתת סיג כל וינכה ליבן
 קץ הייתי לא היה כך אס הנה דבר
 איחל צבאי ימי כל רק חליי על בחיי
 )טו( מקומי ממלא חליפתי בא עד
 ותת שיחלמאו־ך אני אחת שאלה אך
 חן מצאתי כי איפה יודע במה כי

 שהייתי עלידיייסירקעס בעיניך
 תערב שעתה לא אס כז' וישר חס

 ירצה ק •את כאבי כי עמי דעתך
 שאמרו כמו אענה ואנכי תקרחןאזתי

 הדברות שבכל משה אל ויקרא על
 ואנכי ואז חנה לשון קריאה קדמה

 לךלמעשה שאומר עטיתי אענךותהי
 שראיתי במה לומר תכסזף ידיך

 כן שעל הייסורין יד מל כיחיבבחני
 כל שהוסיף עלי תקבל הנני תקראני

 צריך שאין עד מחתנה בעבודתך כך
 כי היא חלקך אשר נפשי את לומר

 כד״א ידיך מעשה שהוא לגוף גס אס
 שגס אקדשנו כךי כל קדם נעשה
אלו יאמר או ־ הכסיף חיתו

 יכהן בזה כי שזמנה הה יודע היותך עס אענך ואנכי שתקרא עמי לדכר
 מפי לשמוע תקרא שהערך מת יודעך שעם תכס־ף כמוני ידיך למעש כי
 עתה כן שאין מת )טז( ידיך מעשה עם בדברך שתשתעשע רק זה הין כי
 והס מדוחיך אחר ולהרהר להחטיאני סיבת תהיה כי תסתיר פניך כי

 עתה כי אמר ווה אובד עדי חלילה ואהיה ועונות השמות עני יעמיסו יוס
 להרבות אתעתד פניך חת תסתיר ייסורין ידי על שגם עתה כי לימר '1כ

 ופסיעות צעדים יציעי הולך חני תנה כי הספור צעדי הנה כי אשתה
 קשים דבריה לקו קי ומהרהר'ותדבר הונך אני שעה בכל ני ממך להתרחק

 ימיד עצמו בפני לעין פסיעה כל לתחשיב תספור צעדי וחתה מהקידמיס
 מהשתואשיגג והפילו הייסורין ומנביד הולך כן גת אתת כי לוקה אני

 וזהו מיד סלפוקדו חחריך כמתכויןלא שלח קשה דבר מפי שיוצא
 זמייתן )ה( הדכר את שמר והביו ח כד חטאתי על תשמור לא

 כי עליו ה״סירין באו התחלה אשר הפשע ינוכה עתה ייסורי ובכלל
 ותחום שמור פשעי בצרור חתמת ולדבר להרהר שהתחלתי שעתה אס

 שאני מה שהוא שבידי עובי על שתספור צעדי ותטפול מות לאחר
 והלכתי באומה יקביך מחמרן ותות יתברך נגדו ומדבר מהרהר

 כהלכות ו״ל הרמכ׳ם מלשין כנראה קרי בחמת עמכם אני אף
 לצד הייסורין החלו שעליהם ראשונים עונות אניח כי שהוא תענית

 חמת על רק יהיה לח ולהבא מכתן עלינס שאביא מה וכל אחד
 אני פניך הסתר ידי שעל לי אוי אהב יאמר זה דרך ועל קרי שהוא קמרכם

 מה כל שתטפול ומה הראשין פשעי כצרור שחתום עד ומתפקר הולך
 שתטפול מה כל יאמר הו * שבידי הזה עוני על תחבר וחוטא הולך שאני

 ז? נל והנה כאמיר זה עיני על ?־ק פשעי על חינו חליי מכאוב על מכאוב
 ונפשי רוחי בהתפקרי מפסיד אני כן ידי שעל פניך מההסתר ימשך
 כי כך כל וההפסד הרעה אין אלי הנוגע הגיף צרת על והנה )יח(
 ;זהו מיד שיבול הפסד כך כל איני נופל הוא שככר אחר נופל הר ואולם

 המשכי על החולי כהכביד ויכול טפל הוא ככר כחליי כי יכול נופל הר
 יעהק עתה וחיק צור שהוא הכפש כח כי היא מזו הגדולה הצרה חך לחטא

 שתסתיר מה על דברים והטיתי הרהורי ידי על וממחיצתו ממקימו
 בחופן כמדובר ייסורי מירוק יד על אליך אני קרוב כי מלהראות פניך
 כציר חזה קהשה כח שהיא הנפש אך לגמרי יבול הגוף הוא נופל שהר

 שלמטה גדר אל ז
 כו' וציריעקק שהוא מניה דשליק מהי על ואמר ופירש )יט( ממנן
 באמונתו כצור חזקה הנפש אס כי חלתי נא תאמר אל הנפש על שהוא

 שהם אבנים כי התימא מן אינו כיהנה ממקומו תעתק איך יתברך
 הדלף בהיות זה כל עם באיכותם רפים שהמיס שעס מיס שחקו צור

 ייסורין התמדת עתה גם ומה כלומר באבנים וימחו יעכלו בהתמדת טורד
 הלא ממחיצתה להעתיקה רק להאבידה יספיקו שלא שאמרתי ומה חזקים

 תשטוף שלא גס הייסורין בשטף כי ארץ עפר ספיחיה תשטוף כי הוא
 עפרארץתגיעסשלא עד ספיחיה מלשטיף יבצר לא תבואתה זריעת

תעסוק בלבד לא להיטיב הצדיק נפש מתאות כי והוא בארץ שרשיהס חזקו

בתורה



 ידע ולא בניו יכבדו יא :ותשלחהו פניו משניח
 יכאב עלץ כשרו אך נב • למו ־יבין“ולא ויצערו

:תאבל עליו ונפשו
 החכם כ ויא^ר: התימני אליפז וי^ז א טן

:בטנו קדים ךעת־ךוחו;מלא יענה
 : כבש יועיל לא ומלים יסכון יא כדבר הוכח ;נ
 : לפנימי יראהוחגרעשיחה תפר אף־אחה י
: ערומים לשון ותבחר כך-יאלףעונךפיף ה

מחוקק חלקת
 פמי לאכול ושעירה חטה כזורע בכוונה וללמד ללמוד ומצות נחז־ה

 בתורה ומורגלת מושרשת היא כך כל שלאנמתכוין קני>הכיהםגס
 ושמע שמיס עבודת מפיו יוציא במהכוין שלא אפילי כי והדרכות ומצית

 בכוונה ששלח להפיח ;ידמה ידע ולא כיון לא והצדיק והצליח ועשה השומע
 יצמית ידיו תבין הנופלים ■הגרגירים

 את יאכילו כן מהס ויחכל בארץ
תורה והצמיח כיון לח מאשר הצדיק

 חרד נפשו חשר כי חיוב אמר ומצות
 יתברך פרו הסתר יד על ממח-־צחה

 שלמד ומצית תורה שתפסיד לח

 הספיח אס כי ויעשה ועשת ולימד
 נעבוד כך כל מושרשת היתה חשר כי

 דברים מוציחה היחה שמאליה ה
 לומדים והיו ללמד כווני צדיקי'בלא

 שטף ידי על עתה ממנה יבצר זה
 תחלואיה על רוח מקוצר הייסורין

 נופל הר שהו הנוף על שאמר מה ועל

 וחקות וחמר פירש בתכלית שיבול
 אנוש תקית אבוד עד להחפקר יבא הגוף צרח נעצס כי ההבדת כוש ח

 יהיה לבל ראוי היה הלז הנדר אל בה טרס ולכן כלומר סחחיייוהמתיס
פסוק סוף הנה וכו' תתקפהו )כ( * כמדובר פנים הסתר

 פניו ויו שניטל פניו יתברך הוא ששינה הראשין אדם על ז״ל פירשו זה
 לפי יאמר ז׳ל שיטתם ולפי נו' פניו משנה ווהו עדן מנן וישלחהו בחטאו
 כיחס מהחוטא פניך מסתיר היית לא אלו כי הלא איוב שאמר דרכנו
 כבד יוס יום נעשה הפנים הסתר יד ועל נתקן היה כש־ולתי ויענך קקרא

 הלא כי מאדם גדולה ראיה לזה אביא הבה אמר ליזהר ידע לא כי עין
 שויהלוך ידי ועל לנצח תתקפהו וזהו לנצח לחיות קדושה בכח החזקתו

 אדם לגזור יתברך אחי העולם ככל שהלך ו״ל מרבותינו הידוע שהיא
 שעל פניו משנה להיותך נמשך כן ידי על לגזור לו שיראה מקוס בכל יישוב

 ונמשך ז״ל שאמרו כמו אותה פחת לנדה חוה ונשארה ההיח ההליכה
 ותשלחהו ומיד בחטאו פניו זיו צלס שהשחית פניו וישנה הוא גס יחטת מזה

 יתברך דבורו עוד ייחד שלא ממנו פנים בהסתר מלפניך להפרידו שהוא
 שאמות עס בחיים ליתקן פניך חליתי הלא יאמר או שהוכיחו אחר עמו
 על מיתה קנסת למה פירכא דדינא אעיקרא אומר אני ועתה כך אחר

 לנצח יחיה בכח תתקפהו כי לו היא ראויה אדם הלא כי עולם באי כל
 מה יאות כן על אלהיס מצלם פניו משנה ויהי אשתו בעצת ויהלוך

 שאס )כא( זרעו כל את לא אך כלומר העילס מן שותשלחהו
 של צרחס ולא טובתם לא מרגיש אינו הלא אביהם עון על הוא
 ידע ולא בניו יכבדו הבת כי בשבילו לקו כן שעל שנאמר בניו

 )כב( למו יכין ולא ויצערו כי ברעתם ירגיש לא וכן בטובם
 ונפשו יכאב עליו בשרו אך אס כי בניו ימותו לא כי ראוי היה כן על
 מן ותשלחהו פניו משנת כז' תתקפהו לאדם הנה הכתובים ושיעור כו'

 ולא טובתם לא ירגיש ולא ידע שלא זכו' בניו יכבדו שחס העולסואחר
 בניו את לח אך המות ידי על כו' עליו בלבד בשרו רך כי ראוי היה רעתם

 הנשמה והנפש הגיף האדם חלקי משני הלא כי יאמר או עולם באי כל •סהס
 בוכה שהחומר אס כי עוד ולא מהגוף יוחר הרעה המקבלת היא לך
 כו' נשרו אך אמר חה כפולה רעה והיא זולתה על הנפש אך עצמו על

 נפשו אמבס לו שיכאב הוא הבשר נתעכל שלח עליו שבשרו בעוד חך לומר
 עצמו על החומר כי הוא הדבר ובכלל תאבל עליו היא אשר הימים כל

 חומדת בלתי ממעל אלוה חלק שהיא הנפש אך עינית דברי שחמד בזכה
שבהסתר באופן מת על כמתאבלת תאבל עליו הוטמאה אשר זולת לחטא

: ינתר המצטערת היא חלקך היא אשר הנפש פניך
 שאתת התפארת הבת אמר וכו' החכם )ב( כו׳ ויען לא( ו ט

 לכב לי גס באמורך יחד שלשתנו ככל לנדךחכס
 אבי חכמים תהיו הונח ולו חכמים ולא עס אתס כי אמנס ואמרת במוכס

 המ;יכחי* את לבזות חכס שהוא מי של ארץ מדרך אין והנה כשלשחכס סקול
 דעת שדעת רעיו את יענה לו יאות חכס שהיא מי אס החכם '־מר וזה עמו
 דעתך רוח דעתכו אס אך מדעתנו עז רוח דעתך היה ולח יתן ומי רוח
 חת יענה הקנס וזהו סתס מרוח עז שהוא עזה קדים רוח הוא

 כי בטנו קדים ימלא הוא כי יביט ולא רוח דעת שעמהס רעיו
 שלשחנו על שנתנאית מה אס יאמר אי ♦ רעועית יותר סברותיו

 שאומר החכס אך החרשט וחכמה ודעת טעס טוב ענית כי מראיחך היה
 בטנו קדים וימלא רוח שטענותיו רוח דעת פיו במענה יענה חכס שהוא

 אומרו חל לב בשיס יאמר או ♦ לבב לי נש לומר כולנו על להתנאות
 גדול לחכם התפארת הנה יאמר שבקרבו מה על שיורה בטנו

 לא דך הויכוח אל הנוגע זולתי לענות חכם פועל אינו משלשתנווהנה
כמוכם לבב לי גס לומר הרות גסות הוראת רק ממש בו שאין רוח עתד

יז טו יד איוב
 ולא בכבודו להקל ותתגאה מחתיך על הפרזת ייסוריך ומכעס יתן ומי
 אס ני מפיך חיציח מאשר בקרבך השד הוח יותר חדרבא אך בקרבך לכך כן

 קדים לרוח שמתייחס מה יש בבטנך סתס לרוח שיתייחס מה תוציא בפיך
 מועיל סאין מי כי במלין להוכיי׳ך לב קשית ולא סתס)ג( מרוח עזה שהית

 חיך ליכנע ומכה כחולי ממשיי דבר לו
 עצמו הליפו כי והוא לו יועילו מלין
 הקשה בחליו איוב ייסורי אל קרא
 חלאה הליך דבר הנסה באומרו דבר
 ה' הותך שהוכיח הוכח אס עתה אמר

 יסכון לא בלבד במלין ולא בדבר
 שנדבר ומלין גס כן ואס להכניעך

 מקל כס יוכיחך ר2א יועיל לא לך
 הייתי הנה יאמר או * וחומר
 כי אעשה מת אך זה על אותך מוכיח

 כדבור תוכחת מקבל שחיכו מי הלא
במלין גס הוא חכם חס גס ומה אחד

 לא נדבר הונח וזהו יועיל לא רביס ירשיעך
 בסאומרס יועיל לא ומלין גס יסנן

 ותמלא עלינו ותתגאה רוח דעת תענה כי שאמרתי בדבר ואס כלומר
 יועיל לא דברים חרכה אס גס תוכחת לשתקכל יסנון לח בטנך קדים
 הלא כי בחמתי זאת חך )ד( משתיקה טוב מצאתי לח בזה כן ועל כלום
 פניך והעזת נתגאית הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך מכולנו גדול

 נקפיד מה זה עזוחך ואחרי אל לכני שיחה ותגרע יראה תפר אף כי
 יראה תפר אתה אףכלומראףכאסרלאהחשנתנז מ־ז א וזהו שלנו על
 אף יאמר או • כבודנו על תחוש איך חשת לא שמיס כבוד על ואס כן'

 והיושר התוס הפרת והנה ה' קרחך אלהיס זירא וישר תס הלא כן' אתה
 היראה אף תפר גס עתה חך השמים מן לך נעשה כדין שלא כי באומרך

 אומרו על נוסף אוכיח פניו אל דרכי אך אמרת כי אלהיס ירא אינך כי
 פנת עוקר ונמצאת אל לפני שיחה תגרע וגס איראנו ולא חדברה למעלה

 שאמר בלדד מחמר על אומרו על למעלה שכתבנו במה ויהיה ההשגחה
 לא צדקתי אשראס השיב כו' תתחנן שדי ואל אל אל תשחר אתה אס לו

 מורה שאהיה אתחנן אלי תאמר איך שכיוון וכתבנו אתחנן למשופטי אענה
 ואמר וחומר קל נשא כן ועל תחנונים דרך רק תקנה ואין הכני כדין כי

 שמורה בתחנון חתה גס מה אענה לח צזדקית בטענות צדקתי אס אשר
 אס לי ישמע שלא נס מה אענה לא כדין הס צדקתי שלח כהודזת שהוא
 כלומר אתחנן למשופטי כמתמיה חומרז וזהו עמי ולא עמו שהדין אודה

 למה גרעון הוא אל לפני השיחה כי נמצא תתחנן שדי ואל לי שאמרת
 בפירוש אמרת שלא ונס )ה( יתברך עמו שהדין הודאה שמורה
 שתוציאנו פיך יאלף עינך הנה כי הוא הנה שיחה ותגרע יראה שתפר

 סיגים ככסף ומחיפה מיופה לאומרה ערומים לשון שתבחר אלא חוצה
 בלשון לגלית שהתלות אחר כי בקעי אני זבטזת )ו( חרש על מצופה

 לגלות לשפתיס כרותה ברית כי כפירוש אותו ותגלה מעט עיד ערומים
 מנגד הבושה מסוה להסיר התימו עד לקו קו שהוא אלא בלב שהוא מה

 מאמרך רמז פי על אני ולא לאומרו פיך שעתיד פיך ירשיעך וזהו פניו
 שלא פתע כי בך יענו ושפתיך הלא ממאמרך תשמר שבחכמחך וגם

 יהיה או )ג( " תוכל ולא להשיב ותרצה שפתיךבפירש במתכויןיוציחו
 אליפז כי הוא הלא זה שאחר פסוקים אל נמשניס הכתובים כל שיעור
 עניינים כל כי בראות באש כנכות היה אתו לדבר ששב השניה הזאת בפעם

 תוכיחך יתברך הוא הנה לומר כז' הוכח חומרו וזהו לאיוב הועילו לא
 יסרוך נא כי ואראה אליך דבר הנסה לך שאמרתי דבר והוא רע בשחין

 שמלין שחשבתי יוכל עי במלין ועצור ואמרתי למוטב ולהביאך להכניעך
 כי בס לך יועיל שלא בס יועיל לא ומלים ווהן אין כי ואראה בך יועילו

 אמרתי כן גס והנה )ד( ונגדנו עלמדוהיךננדה הפרזת אדרבה
 שנאמר דרכיך תוס שהיא לומר דרכיך זתס הקיחך כוי יראתך הלא לך
 על לדבר הפלגת כי וישר חס מדת אבדת כה עד והנה וישר הס בך
 נס שתאט־ יראת להפר מעוהד אהה גס כי בך מעיד והנני ועלינו ה'

 נדר עד יהיה כי העונש מיראת אפילו זזה ך3 שנאמר אלהיס ירא מדת
 חלילה ממנו תירא לא כי לפניו מהחפלל שתמנע אל לפני שיחה שוחנרע
 הגדולה הרעה תהיה ואיך )ה( מרעה יצילך לפניו שתתפלל

 להחטיא הרע היצר דרך זה כי הוא הלא יראה להפר ושלוס חס הזאת
 משחית מלאך בת שנעשה הקלה אותה ואז קלה עבירה עד יביאך כי מעט
 הטומאה להגדיל מפתה ההוא המפחית כי אחרת עבירה גוררת היא
 שתתלונן גס אך ה בנד רע לבך היות עזן עד בחת כת עד הבת יאמר זזה
 מתפקר בלתי בדרך למעלה הכתיבים ביארנו כאשר התפקר בפירוש לא

 את יאלף כי הדבזר עזן יגרור הלב רוע עזן הנה אך חלילה יתברך נגדו
 ולא עבירה גוררת עבירה כי יתברך נגדי רעים דברים להוציא פיך

רק מפורש בלחי לאומרו ערומים לשון תבחר נתחלה הנה כי אתת בבת
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טו איוב מחוקק חלקת

 יענר־בף ?יתיך ויש אני—ולא פיה ירשיעה
חוללת גבעות ולפני ת;לר אדם אישון דתך

 כת תעצור שלא פיך שירשיעך עד לקו קי ימשך ומוה )ו( מחופי?
 אני אצטרך לא באופן רעות להביע תמהר חס כי ערומים לשין לבחור
 תרצה אס וגס ירשיעך פיך כי דבריך מתיך אתה בדינך רשע כי להעיד

 ת:כל ולא לבך ברוע מאשר מלין שיוציא ך לשפת כרותה ברית להסתיר
 חשר תירחה הפרח הית ווו לעכב

 נגד דבר עד תגיע פה סע־ אמרתי
 במלין חשר כי הנה ז מל ה'בפה

 רכמלןמייוכלסנכללס שאמיתיועצ
 לא דרכיך רס על תלונתי היה

 לומר צריך ן א אדרבה כי בס הועיל

 תפר יראה גס הס כי המימית
 לך עשיתי עוד וה^ה )ז( כמדוגד

 ני הדינר מהמלאך ראיה לך חיחתי ש
 ויאמר עיני לעד תמונה שגדמת

 'הן וכו יציק מחנות האנוש עליך לי
 וגס כו׳ ובמלאכיו יחמץ לח שיו ןי 1

 החזקת והנה ח!נך הטית לח לדבריו
 ועודך חתה צדיק ט באמור כה ע־

 בעבדיו הן כי לבך שתת •לח מחזית
 הרי־שיןקילד דס והאסקידס זכי׳

 או ריס ירך ייצאי עידיז מסוג ואיני־
 דם ק גס שהוא חוללת גבעית ל::

 גבעות אחר שנברחי יהב־־ך מלאכיו
 שהמלאכי' מודיס שהכל "ל כמאמרם

 את בר אחר רק רהשין נח' נברהו לח
 וזהו בחמשי אז בשני וחרץ שמיס
 ק;דס הזח חיללת גבעיח לפני החס

 : ה;7וידירעאל;החכ ^?לוהתשמע הפסיד
 : הוא ו/א־־עמגו תבין דע * ולא ־ידעת מה־

: ימיכם מאביה בפיר כנר נס־־ישיש שב—נם
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 מלין מפיף והוצאת דוחף אל—א?
אשה ילוד יצדק וב• ;יזכה—כ ■אנוש
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 : בעיניו ןא־זכו ושמים .;אמין יא כקדשיו הי
 : ערלה במים איש־שתה וגאיה בי־נתעב אף

 : ואספרה הה־־הזירתי שמע־־לךי אחיך
: ולאכחדומאכותם ?;די חכמים—אשו

 נצפנו שנים ומספר מתחולל הוא ישע בל-ימי

לעריץ

ד

התירה כשנכרחה השרת כי למלח
 שנכראוקודם דברים משכימה שהיא ללחי ח גבעות ולפני סנחמרכה

 וטכמהסכיעלכן רקג׳ולהחיכוא מלאכיי ייסוג אינך כן ועל לעילם
 תתלה ישיס וכמלאכיו יאמין לא שבעבד? מה וחומר לקל לך נחשב לא

 אלוה בסוד שאתה למת מלאכיו ירי שעל לנבואתו חששת לא חס ו )ת(
 גלה לה למה המלאך כדברי ואס כחך רב כי מלחך אמצעית כלי תשמע

 ותגרע הלא כי חפשר חי ה ז תשמע אלוה הכסח־ חינו וה חוכך יתב־ך הוא
 מיכן להיות חכמהרכהמ״ד היהצריך הגדולה זו להשגה חכמה אליך

 מה הלח כי )ט( זן להנג; ראויה חכמה הליך ויחסר יגרע זך לה
 חתה שגס ודאי חלח חלוה ד בס לשמוע השגנו ולא וכו׳ נדע זלא ידעת

 גס שב גס כי זקנה מפאת מוכן להיותך ילח )י( תשמע חלות כשיד לא
 חס כי המלאך תהמר שקבלת הזח הענין וחס )יא( וכוי בנו ישיש

 ליהנהחדרבה הייסורין ושראלים צדיק לבלתי יחזיקך למת תליכחך שואת
 לנחמך כיאתא אחד דברים שני על טובה יתכרך לו להחזיק לך יש

 שנערכו רק חתה עין ככד לא כי לך שיאמר אל תנחומיה מתך והמעט
 בעבדיו הן כי חטאת אשר על לתמוה אין ושגס כו' יצדק מחלות מי *חברך

 אס כי עמך דנר ככעס לח כי עמך לאט ודבר כי וכו'שנית וכו'ובמלאכיו

 כמדוכרכקידס ת ניתמך הנה יאמר או " ירצה בן את כחב לאט
 יפות פנים כסכר תקבלם שלא אל תנחומוח ממך המעט האס כי לך ודע
 דבר הנסה אכי שאמרתי אלת ייסוריך כלומר ע־יך להט דבר כי לך דע
 יקצוף כי !שכיס ימיס עמך לאט יהיה אס כי ממך ייסרו במהרה לא זכו'
 פעמים כמה כו'הנה יקתך מה )יב( עלהדכרי יתברך הוא

 כמפורש בס דרך על בו שתיתה מגופו בפשז צאת בלתי על איוב נת־עס
 אלת מכתובים וכיוצא רזחי השב יתנני לא ובאומרו ייבצעני ידו יתר תצל

 מתלונחך והנה למעלה כמפורש ארחותי כל באז׳וחשסור הקידס וכמענה
 אשר עודחשזכחלהאלהיס מגופך נפשך כצאת ט ואתאתההראת

 זה אין אמר זה ועל רוחי השב יתנני לא כהשרכתכנועלפשוק נהנה
 שלקח לבך ראה מה לכך יקיך מה אמר זה ועל השיאך לכך שזדון "ס כי

 רומו אחה עיניך ריסי שמכין עיניך ירזסק ומה זו בסברא ומשךאזחך
 נפשך בצאת כי שתרמוו רוחך אל אל תשיב כי והוא )יג( זה ד!*•
 שיהמון שאמרתי ומה נהינסבנתיס מירוק בלי יתכרן חשיכנהחל• מיד

 היא ב ט וטוב בזה צדקת ולח בס זה שנרמז מלין מפיך הוצאה הוא עיניך
 ט מוחך שאחר גהינס חיזח אשעיחיך מרק עד פה נפשך תתעככ

 יחמר או * יתברך כי תדבק נפשך שבהצלת שתבטח ט יזכה כי אביש מה
 לא ולכן יסב' נגדו מלין מפיך הוצאת ואתה ה חל תשוב שמיד חשכת איך

 תאמר אס כי )יר( כגהינס וריס טד תחלה חדין כי חל אל תשיכנת
 עמך והיין אמת דברך כי תאשם לס יע״כ עין בלי אתה זך ט בלבכך

 ושמא יחכרך עמו בדין יזכה כי אבוש מה הנה יתבי־ך כבדו בדין זוכה ואתת
 אס כי כדין שלא לך שעשה ביין ומנצחו זוכה להיות דעתך חץ ט תאמר

 אל תשיב כס עד לקית בקשר ט בדינך צדיק תהיה לפחות אתת שגס

 גס הנה כי השמי' מאורות שהם
 ענץ ומוח ואשמה קטרוג נמצא בהם

 יתברך הוא שמיעט עד הירח קטרוג
 הדברים וחומר שקל בחופן חותה

 מלבד אס כי עוד ולא )טז( כמדובר

 חשת ילוד וגס חומרי אניש היותך

 מהין 0ז? חסרונות שתי כך עוד
 מטפה בחת כי הילך אתה ולחן

 רמת ליעשות ועתידה סרוחה
 לומר ח1ונן נתעב כי חף זוהו ותולעת

 אשה וילוד אנוש היותך שזולת וכ״ש
 סרוחת מטפה בח נתעב אתה גס

 ושמא !תולעת ע״ירמת נאלח וגס
 כל גס כי עול בי מצחק מה תהמר

כי למעלה כתבנו הנה שאגתי דברי

ידעתי משפט ערכתי פה :ה

 נחהוהמצז־ת אשר אשת ילוד יצדק ומה לך אומר אני לזה רוחך אל
 בעונות מלוכלך להיות תתעתד כי נחש ווהתת מחלאת הבא טומאתה

 הלחהוא כי תאמר ושמא )טו( נמות א! בחיים למרקם תצטרך אשד
 אין וכחי חני בעדותו כן ויזם כו׳ ,ישר ת□ אתה כי עליך החומר יתברך

 יקעין לא בקדושיו הן כי ראיה משם
 שמועל מכנה הקלה אין הלא כי

 מאמין חינו כי הזה בעולם הצדיקים

 מהסניגס כאחד אתה וגם נס
 חילי אתה יישר תם כי עליך שהעיד

 שגדלה שתחל וגס נתקלקלת מיד
 הייק האס יצרך שביטל עד צדקתך

יצה״ר כי היה לא שמעולם ממי יותר

 דברים כמטיח ירחה נסשלכחורה
 קושי איות ירחה אחד בפסוק ואס צדיקים דכריס שהם פירוש סכלים
 מגלה שחתה עולה כמיס שותה איש ?בך לז״א מחקנו שאחריו כפסוק

 לפניו שמיס כמי העילה בנעימות ומכליע שותה אתה ומיד לה ע׳ דברי
 הלא נו'לומר נתעב כי אף יחמר או ־ כקרבו טפו תוך אותם ושותה
 חטאכ"שניהנה ממךעוןאשר יבצר לא חתה צדיק חס נס כי אמרתי
 מתמסס שאתה ונאלח כשחין נתעב כי אף הנח כי תחלהך על יוכיח סיפך

 עולה כמיס שוחה איש אתה חס כי להכניעך חלה ייסוריך הספיקו לא
 כדי מיה שזתה ונאלח נתעכ שהוא השחץ מחמימות כיכמישלהתקרר

 עתה גס י דברי'ומה להטיח עולת שותת אתת לנוח כן לו ינוח שאז
 י?ית או )יב( ותחטא* היית נכבע לא שודאי במעלתך בהיותך

יתכרן לפניו אמרת הלא הענין שיעור
 שערכת לכך יקחך ומה ?שיחך לכך שזיון חס כי זה אין והנה תצדק אני כי

 במראת עיניך בהשגת רמז איזה .ית ר מה עיניך מהירומין1אללבךלכך
 שבלבך כלמה הוא רוחך חל חל חשיב כי והבטחת שעל )יג( נבואה
 לבך אל שמת ולח )יד( אין ועניי ן מל כלומר מלין מפיך והוצאת זריחך

 משפע לערוך שחפצח לומר לכך אל שערכת כי' יזכה כי אנוש מה כי
 על הנה אמר כו׳ אחוך )ין^ כ!׳• כי רף כו' בקדושיו והן עמו
 השיאך וה כי הצדיקים הפך להס ב וע רשעים הס בהוללים קנאת אשר

 אכריח לא כלומר לי שמע אחד ענץ אחוך הנה יתברך נגדו להתריס
 גש לן אחזה אשר וזה תחדל ואס לקבל ח תרצ אס לי שמע חס כי שתקבל
 וזה וזהו ואספרה כן יעל הוא שנן חזיתי אני גס אומר אני זולתי שמשם
 לשמיני לך ראוי לי שמע אחיך שאמרתי ומה )יח( ואספרה חזיתי
 לועד יגידו חכמים אשר ווהן וחסידות בחכמה עילם גדולי מפי שהיא

 וגס המה חכמים דברי כי יגידו חכמים אשר הוא שאחוך שאמרתי מה
 ז״ל מחמ־ס והוא יה שבטי הס מאכוחס כיחדו לא הלא כי חסידיס דברי

 )יט( ראיין וכן אביו לפני בוש ולא הורה יהודה כי ידבר שעליהם
 ני יתברך לפניו התה השובים חיך ראה אמר דרכנו פי1* הענין ונסיים

 לא בהזכס זר עכר ולא ישרחל ארץ היא הארץ נתנה לבדם להס הלא
 ארן לזרעך לו בחמור חברה בזרע היא חזיתם כלל לא כי ישמאעל ולא עשו

 יגידו ההס החכמים אשר הדבר הוא ומה )ך( אתהאקהזאת
 ?וא רשע ימי כל הלא כי כחטחיס איש לב יקנא חל לומר הוא הלא

 כקכות בעילם קשה אין כי משלי בניחור אצלינו שכתוב מה והוא מתחולל
 כי חיים אינם וחייו יחיה צער חיי כי וכעס כעמל רק נקנה אינו כי גהינס

 כערב בנשף משנתו ויודד יישן ולא ינוס לא חשה על נבו נפתה חס הלא
 ימצאוהו ואס ופחתיס במנשולוח נפל גס כושל הרבה לילה באישון יום

 שמיה יעלה בבואם ירגיש ואס פצעוהז יכוהו בעיר כביס הס השומרים
 מעשהו לעשות הבית אל וכא לברוח יתחבא כי ישכר ופתע תהומות וירד

 נקם כיום יחמול לא כי ניקתה חרב האשה כעל עליו ישית כי הנחש ונשכן
יכנו ולא עליו יחמול אס1 יד שבר או רגל בשבר אס כי מידו ימלט ולא

לא



טו איוב כמחוקק חלקת

 קן*ל״־־־פחךיםכאזמוכש^ום^־ודד נא לקריץ:

הוא וצפו מני^חשף שוב כב :יבואנו
 בי־נכון 1;דע^ איה ללחם הוא נדד מ : אלי־חרב

 תתקפהו ומצוקה צר יבעתהו( כי : השף יום נידו
 ידו אל אל בי־נטח כי■ : לבידור עתיד י במלך

 נב; בעבי בצואר אלץ ירוץ מ :יתגבר ואל־שדי

 עלי־ בי־כ&הפנץבהלנורעשפימה ינ : מגגץ

 ;!ריםנכחדות^תיסלאקישבו1 חשבון כיי כסל:
 ולא־ןרףם ^־יע^י ;כט לגלים התעתדו אשר לסו

חילו1

 קהל רחוק !אח כ קר הנן כל אל ת ניול צעקית מלזעוק יבצר לא
 רואיו כל לעיני ולקלס גח״פה ויהיה הלו הרשע כבלע לרחוק יבואו גדול

 כי בתים נחפך לחתור ממין לחומדי נדבר וההיקש כגורו לאבל ויהפך
 מיני בכל וכן הזה החזיון ככל ועדה קהל ך בת רע בכל יהיה הוא גס

וגעש עמל יכחד אשר ל כס רשע
 בעיני ישנא כי כבודו על וקיקלון
 אוי למי כי בחופן ואדם הלהיס

 ליירם מכאובים ימיו סכל חבוי למי
 כי עדן גן לנוהלי כן שקין מה גהינס

 דורש וכזועזתח בביתו ונתק נשובה
 בעלקועובר שמח ם של! ודובר ©.׳ב

 ושלו נן .של לי בטוב יכלהו תכסי ז א
 אל ונבח " הנא עולם נוחל

 כי רשע באיש הקנא חל חמר הענין
 מכאובים ימיו כל פה גס גהינס זונה

 כמדובר מתחולל רשעהוא ימי כל כי
 קנאתי לא אנכי נס הלא מחמר ושמח

 שלו רב בהון עריץ באיש כיחס
 גסות הנה בהיכלו ורענן בניהו

 מלבה נכסים מרכה כי רבהל^גתו
 צער חיי ההוא לעריץ תשמיס מן כצפנו אשר שנים מספר כל כי דאגה
 בעולם ששלום בזמן ואפילו בחזכיו פחדים קיל תמיד כי )כא( יחיה
 כיעיניכל יבואנו שודד בשלום וזהו רגז לב לי יש עירו שער בחי ולכל

 יהיו ולא וזהאמרקולפחדיסבאזניו היום כל עליז וסודיים לסטים
 ממונו לחמדת יבואנו שודד שכשלוס גם אס כי חירום שעת על הפחדים

 והוא עליו יפלו מות אימות גס כי ממוט אבדן מפחד בלבד ולח )כב(
 ישאירו שלא גס לילה שודדי אם לו יבאו גנבים אס בלבו ויאמר ירן מי כי

 לו ויחן יחזור עתה גס מתחלה העשירו ואשר לשלל נפשו תהי עוללות
 לי ולמה כמת אחשב אעני אס יאמר חדרב' אס כי ירעב כי נפשו למלא
 חרבי אחגור שודדים בבא כן ועל זהב או כסף לביתי אעשה זעתי חיים

 מחללי אהיה טוב אתרג ואט אותם כלותי עד אשיב וארדיף כישמעאל
 יחמוד כי העשיר דאגת (ני נמצא עולם כמתי רעב מחללי מהיותי חרב
 באוסן אנוש חרב דאגת נס אס כי ממין דאגת אינה וזהבו כספו איש
 לז׳ כו׳ הוא וצפו חשך מני שוב יאמין לא וז״א יומר להבל עישרו שמחת כי
 אחר העניות חשך מני שוב שודדים בבא יאמין לא ההוא שהעריץ למה כי

 שס להעשיר שישוב האמנה להעדר כי חרב אלי הוא צפו סישדדוהועלכן
 )כג( הקשה בחרבם ליפול ויתעתד לשודדו שבאו לעומת בכפו נפשו
 הקץ שוטה העני ולא איה ללחם הוא נודד אשר העני הוא ממט טוב זלכן

 חשך יוס בידו שיוליך ומתוקן נכין כי וידע קנה דעה אשר אס כי בעניו
 שעוש' יום ככל לזכות לו קייס יום אותז בעדו חשך שאור דלותו יום כל כי
 ויקרבו על הזוהר ספר כמאמר לעד קייס נשאר עצמי שהיום מצית נו

 כזה איש כי חשך יום בידו נכון כי ידע וז״א דוד ימי ויקרבו ישראל ימי
 )כר( פחדים קול תמיד כי הנזכר העריץ העשיר הפך הוא בחלקו סמח
 על לבבו ימצוקת המזון חק ז בד יקיץ לא כו׳ בידו נכון כי ידע אשר יד ועל

הלא הלב מצוקת היא ומצוקה העוני יבעתוהו כאשר הלא כי דלותו
 לחייהעילס קונו לפני מציקתו ותחזקהו קתקפהו לנו'כי חל יתן

 העתיד כמלך יהיה כי לבו אל ישיב זאת כו'כי כמלך יהיה כי הבא
 מהמזלכים להיות הארץ כל על למלוך העתיד הוא לכידור
 ולא ינוס לא יחיה צער חיי כי נס כזה איש כי בכיפה

 כי בחשבו ישמח זה בכל מתחולל כצער עמים רבים כל יככיש עד יישן
 יד על כי בחלקו ישמח הלזה הדל כן בכיפה ימלוך פו ס זה צער ידי על

 יה שבטי אמרת תבא פה עד יתברך לפניו להתרומם עתיד דליהו
 יוכח ואל יריב אל איש אך כי לתורות כו' יגידו חכמים אשר אמר שעליהם

 עובי בייסורי הוא ונהפך לו החשב קללה כיהנה הרשע הצלחה על איש
 חכמים אשר הכתובים בשיעור יתכן עור )ירו( " כמדובר הדל
 והוא ידבר השבטים סעל ז״ל מרבותינו שהזכרנו הדרך פי על כו' ינידו

 טוכלבטויזבה החיית הקות הוא ייסורין סבול חיך להורות אליפז נא ני
 לבא המנטתדת בה בט יאכל ולא מהס ימלט לא מהייסורין יברח יאשר
 אשר ינידו חכמים הס יה שבעי השיטים מדברי הביא וזה הייסידין אחרי
 יה;דה בושו ולא הודו עשו השר מאבותס כחדו לא כי אנשי'אמת המה

 נחנה לבדם להם כי הוא הלא אמירו ומה )יט( ז״ל שאמרן כמו וראובן
אתם לרשת בתיכם יצחק בן עשו הוא זר עבר זלא יש־אל סין היא הארץ

 ז״ל ■שאמרו נמו מנריס גלות בייסורי מאס עשו רכה כי !הטעה )ך(
 וירושת ח,ב לנו תנה חמר כי ת״י מתהום יצא כי כוי ־ץ 'הל וילך ן3 שעל

 נס יפרע הארז בירישת חלק יטיל אס אמר החוב פורע הירושה הנטל
 מארץ ברח הגלות מפקד עליכן כז׳ זרע" יהיה גר כי הכריס גלית איב

 רשע ימי כל זוהו השעבוד חוב ויפרע היקשה בו תתקיים פן י&רחל

יח
 שכצפכו שביס מספר שכל נדר עד השעבוד נח5מ מתחולל הוא עשו הוא

 שודד בשלום פן באזניו פחדים קיל היה )בא( לחיות ההוא לעריץ
 יחמין כילק הטעס והיה )כב( זרעך יהיה גר כי בו ויתקיים יבואנו

 נצול ילה כורין הי מן בורח בתיה נקצה ישתעבד הס כגלות חשך מני שוב
 כי מפסכיצפוהזאומעיתדחליחרב

 מרביתינו כנודע דן בן חושים הרגי
 די לח הייסורין מן הבורח כי כבה ז״ל

 חס כי שהיוריכס הטובה שמפסיד
 קשר כן שאין מה )כג( ילקה נס

 יעקב הוא איה ללחם הוח נודד היה
 שנשא למעלה הנזכר הב;תס שהיא

 מהארץ הוא דד ונ צוחרו על עול
 היה הרעב כי מצרימה היה ללחס

 ממנו נעלה ולא בארץלהשתעבד כבד
 מנין תחלת היה ההליכה אותה כי

 אדרבה הס כי הגלות ימות שהם רדו

 חשך יום כידו נכון היה כבר כי ידע
 שיעור אי י הגלות סחלת סל

 עצמן לשים כו' נודד שהיה מה הכתוב
נכון כי ידע כי הוא הלא כגילה בידו

 ומצוקה צר יגעתוהו כי הוא הלא החשך הוא .ומיה )כי( חשד יום נידו
 המצוקה תתקפהו בחר כן על ברזל של בשלשלאות ויביאהו צר יכא כי

 והוא ככבוד לבא טוב וטוב לכידור עתיד היה הנה כי בעגלות כמלך
 כן' חלא ברזל של בשלשלאות מצרימה לירד יעקכ היה עתיד ז״ל מאמרם

 וכן תלמוד וממנו כלומר לבדו הארץ את נוחל ייסורין שסבל שיעקב הנה
 תלונת על חכמים דברי הביאו כו'אחרי נטה כי )כה( • תעשה

 ייסורין עיל ישא כי לגבר ב ט כי ראיה לו והביא לו וטוב ישע לו ורע צדיק
 מגילה תיכחת איוב את להוכיח רצה כס כועט אס כי עושה היה שלא מה

 בעל רעת כמספר אס כי לנוכח מלדכר כוש כגידים קשים דברים ולהיותם
 ידבר עליו כי יכין והוא לכו חכס כי איוב על וכונתו יספר אשר רעה מדה
 בהתנהג הלז כספר כי למעלה שהקדמנו ככלל והוא כו' נטה כי החילו זוה
 התנהגו על ובדברו אל בתואר יתארהו חסד ברכטוכשפע יתברך הוא

 אמר המכין אל ונבא * ומכניע השודד שדי כתואר יתארהו רוגז במרת
 לקבל פשוטה ידו חל אל נטה אל כתואר יתכרך הוא יתנהג כעת אשר כי

 ויתנהג יתברך חכמתו גורת לפי הזמן ובהשנות טוב ושיפע חסד רב
 בגדו יתגבר לשדדו הבא שדי ואל אס כי לקבל ידו יפתח לא או שדי כתואר

 יקרא עתק בצוחר זו מדה על תגר לקרוא אליו וירוץ וימהר )כו(
 החוצפה לו גרס ומי כו' ירוץ יתגבר שדי ואל אמר וזה יחשוך אל כגרון
 אס כי כן אחרי גס בעט כן ידי על טובי בזמן נשמן אשר הוא הלא הזאת

 במה כי מגניו גבי בעבי אמר וזה לעד עומד ושמנו עשרו אבירות טובו אבד
 של מגנח גבי בעובי הוא הלא דברים להטיח להתקומם לבן אל ערב
 שהסכמגיניס וגסים עבים הצוחר שעל שומן חוליות הס המכר צואר

 עצמות חל מיד מהגיע ההיא השומן עובי יגין עליו יכו שאס הצואר אל
 סיבב נש־ין עד יתברך הוא בו סהשפיע טוב ריב ידי על כי הצזאר'כלומר

 עשה בחלבי פניו כשה עד גרונו שומן ועקב )כז( כן להלחס שיבעט
 על גיטין במסכת ינאי בר דוסתאי רבי מאמר ענין ,־הוק כסל עלי פימה
 כאלו מחצייהה מדברים היו וגסותם פויככס שמרוב אלמים עריציס אותם
 שומט ומרוב בחלבו פניו נשה כי יאמר זה דרך ועל גופם מחצי יוצא הקול
 לו סס בס כאילו גופו חצי לעומת מהוא כסל עלי פה עשה כאילו היה

 השמחים בעס הבוערים נהם ואוי )כרו( מחצין כמדבר שהוא פה חלבו
 בתי הס נכחד/׳ת ערים שוישכון אחר הלא כי בעשרם ומתגחיס דבר ללא

 לשישכז בעצה ההס הבתים כ^אין למו ישבו ז ל בתים הס הקבריתאשר
 אשר כי שסכיאסבגהינם תשב לא נפשם הוא עיקרם הלא כי למן

 כל פעל ציונים הס לגלים הוא קבריהם שהם ההם הבתים התעתדו
 ג גלים אס כי בתים כדרך לשכין חלל בס אין כי ש? נקבר מי להכיר קבר
 שלמים פס שוכנים כישנ^ס קבר שוכבי היו צדיקים הי; הלן כי יאמר אי

 טפס כי למו ישבו לא אלו אך המתים תחיית קודם אחת שעה עד
 וצאן גל לגלים רק ההם תכתים התעתדו שלא נייצח ותולעת ברמה כלה
 יראו כי עיניהם ולעורון להם ואוי )כט( ואינם נפסדים והמה קבר כל על

 פסוק על ז״ל מאמרם והוא ויעזרוס יקומו בו בטחו חש־ ממונם איה ויביטו
 לו והיו המלך מבית לידין אותו סקוראין לחרס משל צדקך לפניך והלך

 קרא ממקימי א איני לו חמר לעורט עמי תלך לאחד אמר אוהבים ,ג
 אט אמר והשלישי בלבד המלך ער8עד אותך אלוה אני לו אמר לשני

 עת כשבאה וציקתו ובכיו ממוט לאדם אוהבים שלשה כך לפניך אקדים
 הצדקה הקצר עד הולכים בכיו יקים לא וממקומו לממונו קורא פקודתו
 מה בקבר יהיה האיש כ-שרוה אנה יאמר זה דרך על כוי לפניו הולכת
 עשרו משני שיכבדוהו עשיר ליקרא יעשר לח *ז הלא כי ממןע לו יפנון

ואפילו £ פ כ ה



נ!> טו איוב מחוקק חלקת
 שממקומו האחי האוהב שהיא ממקומו עשרו היא חילו יקדם לא אפילו

 כי הקבר עד הקרקע פקת עד שהולך כשני היה זהלזחי ימיש אן
* לו מאשר דבר שים שהוא מנלס לקבר שהזה לתרץ יטה לא יזילו

 הממון שהוא הראשון שהאוהב אמרקי הנה כז'אמר יסור לא )ל(
לנעליו יועיל לא

 רנית כאלה שמעתי הלא כי תעשו כן לא אתם אך אחרת אומר מקבלה

 עס אנוש יצדק מה כי בעינו יה וייסדנו הוא צדיק לח כי אליו אומרו זהוא
 אוקי מנחמים שאינכם כולכם עמל מנחמי הלח כ* כמנחמיס לא ונס הל
 אני שצדק אחר אלי צרתי וראוי? אני שחוטא לאמר חל׳ נחמה וו מה כי

אסאת כי אותי מנחמים אינכם עינ;3

 כן יהיה הח ימיש לא ממקומי שאפילו
 יועיל שלא הכן הוא השני האוהב
 חשר האיש הנה כי הוא כן לח לאביו
 יתברך נגדו פניו שמעיז דברתי עליז

 שלאיסור לו הראוי ויבעט כשמן כי

 שם אס גהיכסכי חשך מני לעולם
 לו יש אס זה כל ועם נדון תמיד יהיה

 סעיף בנו היא לשיונקתו קהנזןישפיק
 בזכותו נהינס שלהבת ליבש מענו

 להסירו לח רך גהינס אש כח להחיש
 ויסוד אך גהינס חשך מט לגמרי
 חשך מני ר יה שחיפשר פיו ברוח

 עסק אס הוא פיו ברוח והוא גהינס
 שולט גהינס אור אין שאז בפיו בתורה

 סהיתה בזאת אך )לא( בו
 אמתיות ואמונות בכשרון חכמתו לו

 להאמין יצא חכמתו יד על הס אך
 שכלו מופתי פי על טעות בחמונת
 יסירו הכי שנא אשר וחכמות בהקשי׳

 ווה גדול רעתו או מאחריו בניו את
 ש־זמרתי מה לומר כו' יאמן אל חמר

 ברוח שיפור בתורה העוסק ממעלת
 נתעה בשז יאמין שחל בשנתי הוא פיו

 מני-1 לא־יסור ל :מגלם לארץ ולא־יטה חייו

 ל* :פיו נתח רסור שלהבת תיבש ;ונקתו חשך
 : תמורתו תהיה בי־־שרא נתעה שו3 אל־.יאמן

יחמם :*רעננה לא וכפתו תמלא כלא־יומו בי
 ם־עדתחנף לי : נצחו כזית וישלך כסרו כגפן

עמל הרוה לה : אהלי־שחד רא^אכלח גלמוד
: מרמה תבין דלדאוףבטנם

 כאלה שמעתי כ : ויאמר איוב ויעןא ט:
 הקץ ג : כרכם עמל מנחמי רכות

 אגני 1 גם י :^ריצהכיתענה

 נפשיאחבירח ישנפשככשתחרת לו ככםאדברה
 ; ראשי במו עליכס ואגידה כמלים עליככם

 אם" י ש^הייחשף: וניד כמו־פי אאמצכם ה
 :לא־יחשך־כאבי.ואחדלהמה'־־מני?הלך רה אה■

: עדקהי“כל־ השמוח הלאני *
 :כיכחשיכפנייעגה ותקמטגילעדהיה.ו;קם( ״
 * צרי בשמו ,חרק^ וישטמני י טרף אפו ט

ילטוש

תיבש בנו שהוא יונקתו אין שאז

 החכמות מהקש♦ מוטעה היקש הוא
 זשוא ה אף עליו יעשן אז כי זרות

 תיבש בנו שהוא יונקתו אין שאז לומר צריך אין כי והוא תמורתו תהיה
 שוא כי באופן בנו אביו בעזן ימות שנס חס כי אביו בה שנדון שלהבת

ותמורתו חליפתו שהוא בנו הוא האב של תמורתו תהיה מתקיים בלחי
 לז יש אס הוא ווה הנוכר תמורתו תמלא יומו בלא כי והוא )לב(

 בסרו כגפן יחמס אז )לג( רעננה לא וכפתו חס אבל רעננה שכפתו בן
 שהוא נסרו וישלך נסרו כגפן העולם לאויר שיצאו אותם ויגלה שיוליד

 לו אלה אשר האיש בני יאבדו כן כי נצתו הזית שמשליך כמו קטנים בניו
 אל סרה לדבר הפרזתי כו'הנה חנף עדת ני )לד( כמדובר?

 השלום מפני לנסמך אתה צדיק כי לומר אותך החנפתי לא למת תאשימני
 הנה כי לידי באת כאשר לידך אגא אולי שוחד דרך לי טובה להחזיק או

 מעדתי גלמוד אהיה חנף אהיה שאס מהעונש אני וירח גלמו־ חנף עדת
 כי והטעם )לה( שוחד אהלי אכלה ואש הלא דברים שוחד שעזא יגס

 דברי מהריון אתה צדיק כי אתך עמל כי לומר חחניפך אס כי עמל הרה
 מפני לשנות עצמו ונסשהמרגיל מעל? כלפי דברים שתטיח און יולד

 רב של בנו כענין שקר דבר לשונם שתלמד מרמה תכין בטנם השלום
 עדת כי יאמר או )לד( י השלום מפני לאמו בין-אביו בשנותו

 חוצף עושים שהיו חבריי על תגר איוב שקרא מה אל שחוזר כו' חרף
 יתברך הוא שהיה יראה לבל ב איו היה בדינו רשע כי באומרם יתברך לפניו
 גס אוכיח פניו אל דרכי אך למעלה באומרו חלילה דינא בלא דינא עביד
 אוכיח אבי צדיק כי אזמר שאני זה שחמר יבא חנף לפניו לא כז'כי הוא

 טובה לי יחזיק כי לישועה לי יהיה וזה הוא שכך לפנח גלוי יתברך שהוא
 הנה ואמר אליפז לו השיב זה על יבא חנף לפניו לא כי מחניף שאיני
 היות הוא החנף עונס הנה כי הימנה בגדולה ונפלת אחת מרעה ברחת
 קונך את לתשחיד שהוא מזה עמוק בשחת ונפלה גלמוד חנף עדת כי גלמוד
 שיחזיק לישועה לך יהיה חונף זםיכא האמת אהבת שמדתו במה כי לאמר

 שהוא שוחד אהלי אכלה אש הנה כי גדול עונשך כי ראית ולח סובה לך
 )לה( חלילה שוחד יקח ה על כזאת חשבת ולמה החנף מעונש 5קש

 הדיין עונש אל טעם ואמר טעם נתן מאד קשה השוחד כי אומרו ואחר
 רק מכוין דין לעות לא ני באומרו היקר מורה בתחלה כי והוא המקבלו

 כך ואחר עמל הרה אומרו וזהו לדונו ממלחכחו שמתבטל עמלו שכר
 והדיין שוחד הנותן של בטנס כן שאחרי ועוד הדין לעות און ילד ש ימשך
 לסי זוכה בלתי והוא בדין זכה איך איש ישאלס אס שהוא מרמה תכין
נמצא הדבר על לחפות כן לא אשר דברי ולומר לרמות מרמה יכינו ענינו

 : דעת וגניבת מרעה עץ גס יש ונחל דין העיזה זולת

 אינכם אמר כו׳ רבות כאלה סמעתי )'כ( כן' ויען טס טז
 לאכמווכיזיסכי כמנחעיס ולא כמחכחיס לח

 שכנגדו שאין בראות כי אחת כיענה רבות פ>מיס לומר דרכם אין הלא

 קנתמז כאלו שעלי והצרה העמל
 נמקוסנאות ני לעמלי ותאמרו איתו

 זרשעאניונאסן יושב הוא הליו וראוי
 הראשונה על וחור )ג( לשינחז

 רוחהיחסרלכס לדברי הקץ ואמר
 אחר מאופן כאלה כיוצא רוח טענות

 מאופן רנות כאלה כולם יהיו ולא
 החרשתי לוהיודברידעח כי אחד

 טינות תמצאו לא כי חשנו קלא על כי
 רית דברי שדבריכס אחר חך כאלה

 יש האס מזולתם חלו יהיו לכס מה
 שמא או יותר תמצאו ולא קץ להם

 למען האמור אל תשובו שע״כ תאמרי
 שנדחו יראה כל אותס והמריץ החזיק

 כלים ד: אין עליהם תשוכגזך יד על

 אינך ני תענה ני ימריצך מה כי
 זתענה שתשוב מה ע״י מתחזקיותר

 ועל )י( מענה רק ענין תדוש בלי
אמר עמל מנחמי עליה שאמר השנית

 לומר תחשבו האם לומר כז' אנכי נה
 אח© הייתם ואלן מנחמים דרך שבן

 נסכן הייתי בצרתיזאנכימנחמכם
 עניד לא הוא כרוך קדוש כי לכס אזמ

 לא יזכה כי אנוש ומה דינא בלא דיכא
אנכי גס כמתמיה אמר ווה מוא כן

 שתהיה נפשי תחת נפשכם ים לו כי הוא כן לא אדרבה שככס התחשבו
 סותרי הייתי שלא לומר צריך אין היום כמוני כנפשי עון בלי טהורה

 שאחנד במלין עליכם אחבירה אס כי חנם שתדוכאז נאומרכס מאמרכס
 צרתכם על כמילל ראשי במו עליכם ואניעה תלונתכס עס וטענות מלין

 מתייסרים שהייתם יודע הייתי אפילו נפשכם יש לו אן צר לי צרתכם שבכל
 הייתי נפשי תחת נפשכם שהיתה תחתך אדם ואתן כד״א נפשי לכפרת
 עושה הייתי אולי תאמרו ואל )ח( כמדובר עליכם ואחבירה מצטער

 תמר־ וזה ממדתי אינו זה לבי כן ולא בפה אתכם להחזיק לפנים כן
 להחניף בא הייתי אס כי טבעי טוב איפה דעו כלומר פי במו אאמינכס

 לא כי מתאלס והייתי חונף לדבר כח עוצרים שפתי היו לא פי בדברי
 חפץ הייתי שאס פי במו אאמינכס אמר וזה המעשה עלי ורע באלה נסיתי

מלדברז ממני נעדר היה שפתי ניד הנה מלבי ולא פי במו להאמינכס
 השלום מפני לשנות מותר והלא אחשוך למה כי תאמרו ושמא )ו( י
 טענה אינה חמס לא על צרתכם כאב להשקיט גס ומה לרעהו איש בין
 איך מעני כאבי יחשך לא אדברה אס כי עצמי אל אני קרוב יותר כי

 אתעצמי אכאיב כאבם להסיר ולא חינף עשות לי יכאיב כי בחונף אחטא
 שלא נסיבתי לכס יכאב הלא חשוך שפתי שניד אחדלה שאס תאמרו ואל

 מכאנכס כי תעשה ואל בשב יהיה זה כי דומה אינו במופי אתכם אאמיץ
רק איני שפתי ניד ובהעדר לכס בא מזולתי הלא כי אליכם יהלוך מני מה

• עצמי את עשה בקוס מכאיב אני אדברה ואס כאב מהשקיט נענע
 הצד כי רבות כאלה שמעתי שאמד עניינו אל חור כו' עתה אך )ז(

 אשר עתה הנה אך רעתי תייסרני כי הוא שבג׳,רעי השוה
 ישה כי ייאמר הקודמים הב אחר הענין שילש כי הלאני צופר הוא קדמך

 הרעשת כלבד אלי ולח הוספת בי החבר אליפז אתה והנה מעונך אליה לך
 שותה איש לומר הפליג כי והוא בשומעם עדתי כל אל השימות גס אס כי

 דבריך שעל ותקמטני כי אחד עדים לי ואעירה )ח( עולת כמיס
 היה אחד לעד וזה הזקנה סימן שהוא קמטיס בפני ונעשו זקנה בי קפצה

 לעד ויהיה יענה ובפני כחוש שנעשה שהיא כחשי בי זיקס היה לעד וזהי
 לאמרי שאגתו כדברי התחיל כו׳ טרף אפו )ט( * כאןסניס והרי שני
 המתייחס השטן הוא אפו הנה כי והזח עמו ית הוא התנהג ברחמי' שלא כי

 ורות וכשדים אלהיס וחש שנח יד על שפטים בארבעה טרף החף חל
 וישטמני ועדיין דעהו נחה ולח הנערים על וימול המדבר מעבר
 להימין האלהי׳ בני 1דבא העליון ב״ד בבח כן על כי בעצמי גס לנגוע

 אכ משטימתו להוציא כתוב השטן נס נא ה על להתיצב זלהשמאיל
 נו ותסיתני כאומרו השטן הל בשניו בשבילי כלו' עלי חרק ואז הפועל
 כלומר לי עיניו ילטו׳ לי להיצר שהיחל השטן הוא צרי אז חנס לבלעו
וכל עור בעד עור כי ממני שחיץ במה רק היה לא הוכתי שאם לעצמי

אשר
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 ההפך בהיות ך הנדון פטור לחובה
 אוחו מזכין לזכות כולם ספותחין

 עלי פערו כלס כי נהק־ היה ופה
 תלונתי חאת כהע- לזכות ופיהס

 אותי פטיר ותחת כילאהחשינס
 בידך כ־׳זמ״והנז עויל 1הסגירני

 השטן הוא עייל חל הל יסגירני וזהו
 )יב( ירטני רשעים ידי על זאחיכ
 חל אל יסגירני שאמרתי מה ופירש

 ופתאום הייתי שלו כי הוא עויל
 נתפרק אבר כל פירורין ויפרפרני

 זביה מניה קבר כל כן ואחרי מחבירו
 הלא תאמר ושמא שברים ושיבר פיצץ

 נשבר היה אס בלנר המפרקת
 עשה מה ראה אמר מידלוה מת היית

 נידו אחז המפרקת ישבר לבל• ני
 ידו שתחת מה שישארשלם נערפי

 כי האיבריס יתר כל את דפצפצני
 ומה כחו בחמת הגוף כל ניער

כי הוא רשעיהירטני ירי ועל שאמרתי

 וכלבניהאלהי׳פהיוססלהתיצכעלה׳ )י( נפשו כעד יחן לאיש שס־
 שפטים כארבעה לחיי הכו כחרפה כבר הנה כי לומר בפיהם עלי פעח

 כי החב פי על לדון ליענוח הוצרך ולא לי עוד לעשית ומה הראשונים
יחד פותחין הב׳ד והנקכשכל )יא( וו ענה כ: .•ן יתמל עלי יתד אס

 חכו כחרפה כפיהם עלי פערו י ילסושעיניוליב

 אל־־ערל אל ,יסגירני אי :יתמלאו[ עלי יחד לח"
 רפרפתי ,שלוהייתי י= : ירטגי רשעים ועל־ידי

 נ לץמטרהה ד^ו ויקימני ויפצפצני ואחזכערפי

לארץ ישפך ולאיחמל כליותי יפלח עלי.רכיו ;סכו
 עלי ירץ פרץ—:י פ על־־ פרץ יפרצני

 בעפך ועוללתי תפרת/ץי;נלךי שק ־יי : כגכור

עפעפי ועל בני—מגי פניחמרמרה *

סרות׳

קת׳
 זכה ותפלתי עללא־חמסככץ יי : צלקורת

לזעקתי מקום ואל־יהי דמי אל־תכסי ארץ יח

 : כמרוקזים וסהךי עדי בשמים חנה גם;עתה יט
 ויוכח כא ז עיני דל^ה אל^אלוח רעי מליצי ר

 כי־שנות ע :לרץהו ובךאדם ^ם־אלוה
מספר

 בכלאבי ומוח חצים בי יזרו חילו כני סכל )יג( למטרה הסטן לו ויקימני
 מאמרו והוא חץ בי ירה אחד כל חצים נעלי רביו עלי יסונן וזהו ואבר

 אבעבועות כל כי והוא רוחי שותה חמתס אסר עמדי שדי חצי כי למעלה
 רוחי שותה ארסשחמתס חמת בעלת חץ כעקיצת בעיניו היה השחק
 שאמר מה ופירש חצו אחד כל שירת הס שטן של חצים בעלי כי עסה ואמר

 חצים יורו הניח לא כי והוא למטרה לו ויציבני ולא קימה לשון לו ויקימני
 וחוזרים ונהרס סמחקלקל המטרה אל המורים כדרך ממית במקום

 יפלח כי והוא תמיד קימה לי תהיה בדרך שהיה ויקימנו כ׳א צחקן
 בשחיט כמפור בז ממיס החץ נקב שאין מקום שהוא יחמול ולא כליותי

 שאמות מררתי לארץ ישפיך יחן ומי כשר הכוליא ניקבה כן שעל חולין
 הענין שיעור או )יב( י כז' ישפוך זכו יפלח וו״א לי ינוח ואו בדבר

 תאמר ושמא כי' הייתי שלו כי היא עייל אל אל יסגירני שאמרתי מה
 לזכותך יתחברו שיחד מעלה של ב״ר כל את יתברך הוא יניח היסכן

 יתברך הוא לעויל לו ויקימני הלא כי תתמת אל עזיל אל זיסגירך
 חצין ירה ולהכותם עמן ישראל על רצהלססטין אשר שתחת למטרה

 רביו עלי יסובו כי הוא ירטני רשעים ידי ועל שאמרתי ומה )יג( עלי
 אחר והנה )יד( בקודם כי'כמדובר ויפלח סטן של סיעתו חצים בעלי

 פרץ אס כי פרצה גבי על פרצה עושה ואינו בגופי פרצות יפרצני כך
 ולא יחן ומי עליו ולא בסמוך פניו על הפרץ לפני שהוא פרץ פני על

 על הפרצה מקום דקדוק בלי כגבור עלי ירוץ אס כי זה על מדקדק היה
 בה ואמות קודמת פרצה על באיו דריסה שהיתה בריצתו דריסתו יד

 עליו ויסוב ופצפצז שפיררז אחר כי לומר כו׳ יפרצני יאמר או " לי וינוח
 רץ גבור כאלו שמרגיש דכדוך תמיד יום בכל מחדש גס רע בשחין רביו

 ,כן זאמריפרצני והקדים כגבור עלי ירוץ כאומרו גופו על כחן בחמת
 עליו שירוץ מה מספיק והיה הקודם השברון כל הקדים למה טעם לתת

 גוף על יחץ שאס עריץ הגבור דרך כי כו'והוא יפרצני כגבורואמר
 רגלו כף תדרוך אשר עצמות כל ישבר כן בריצתו ידרנך אשר שכל איש

 ואחו מדוכדך גופו כל ככר ההוא האיש אס אך הסוא האיש ויסתכן עליה'
 ישבר לח גבור איש עליו ידלג באשר ההוא הדכדוך יד על רפיון בשרו כל

 קשת פגיעת שהו׳ השבור יהיה עצמותיו חוזק לפי כי הנדרך לרפיון בעצס
 הפירור פרץ פני על השחין פרץ יפרצני תחלה הנה איוב יאמר כן בקשה

 וזהו ממית בלתי כלומר הואכגבור עלי כאם'ירוץ כן ועל ופצפוץ
 הענין שיעור או * רפה כלו גופי את מצא כי שהוא הדמיון בכיף כגבוי

 עשה כי אמר לזה האלה הרעות בכל נפשך יצאת לא איך תאמרו שמא
 גדולת צרה המצאת שהוא כו' ירוץ ואח״כ כו' יפרצני כי בערמה השטן
 כיהיחכן נא תאמרו כז*אם תפרתי שק )טו( : ממית בלתי באופו
 עשרך שברוב אס כי זה אין חמס לא על בגופך האלה השפטים שנעשו

 רע לשחין עינוגך נהפך ועכ בשרך אח לענג בתענוגי' אהבה לך היה
 ית' לבושו ותלבש הגדולה במעלתך עליך דעתך זחה אז ובבשרך בעורך

 טובך בחב שמחתך בחב או ארץ עד השפילוך כן ועל ע״ז כעובד והוא
 בגופך לקית הלה כל ועל הערזה מן עיניך !לוון להביט עיניך רמו

 ידיך מעושק נטהרק לא אפשר ממונך אבדן יעל שמחתך תחת זחעצב ו
 מדת כנגד ומדה נפש בדם עשוק היית אולי חללים ויפלו בניך אבדן ועל

 שפני עד דמעה התמדת ידי על
 כן ידי יעל בכי מני לחיי על חמרמרז

 עפעפי י על כאילו מתדמה הייתי
 לרחות ינשאו לבל גהיכס צלמות היה

 אותם הכנעתי מאשר הארץ בבכית
 אמר הרביעית ועל )יו( בבכיי

היות על לומר כי' בכפי חמס לא על

 תפרתי ן ! הא׳ על אמר האלה הדברים חששת כנגד כן על לך חלה היו
 כיא׳־רבאשק בשרי את לענג נתתי לא הצלחתי בימי הנה לומר כוי

 ר 3ת אס כי עליו רחב היה שלא חי דברים שני ודקדק גלדי עלי חפרתי
 •!י מ־ חתר ומצער ועירץ דוחק שהוא גופו על מצומצם שהיה עצמו על

א ש ב׳ לבשתי אמר ז זל תפרתי ח״א
 בלתי גלון על רק עשהדרךקהרא

 בעפר ועוללתי המי השנית ועל נראה
 לישמר ליכנע הראש הזא קרני

 רמז דרכי פי ועל החח מגסות
 זר יש אפרלבל אמר ולח עפר באומרו

 בהיותו וחכר אותו בהסיר מה שה
 בעפר כן סאין מה רואים במקס

 בשפלות שמתנהג כיוהרא יראה שלא
 חמרמרו פני אמר הג יעל )טז(

 נגד החנכלתי כמה נא או ר לומר זכו'
עיני אחרי לתור יחפיאני בל יצרי

 וכס תפלתי היתה הנה כי והראיה נכסי אבדן לי היה בכפי חמס אין כי
 זהרין ואין מקובלת תפלתו היות מפורסם שהיה והוא יתברך לפניו

 )יח( כנודע התפלה ומפסיד המטנף בכפי חמס היה שלא וכה מהיותה
 תכסו חל ארץ שוכני כלומר דמי תכסי אל ארץ אמר החמשית ועל

 כי יתברך לפניו זכותכם יגדל הלא כי מתבייש לבל תמנעו ולא מלהעיד
 קוניזצדקס על וזעק שאבי ואת לזעקתי מקום יהי אל עדותכם יד על

 ומס )יט( חלילה שמיס שם יחולל ולא ואשתוק אודה כי לכס תחשב
 לא הלא כי בך ענה יתברך הוא הלא תענו והלא בארץ שיעידו שאמרתי

 בשמים כי פה הוא מבקש שאני מת כי הוא נהפוך דכאך חפץ חנם על

 כי והוא אמרתי כאשר אני צדיק כי העד שהוא יתברך הוא עדי הנה
 עתס גס והנה כוי תם איש בארץ כמוהו אין כי ואמר יתברך הוא העיד
 עדי בשמים הבה ואמר אלקה טרם בהעידו כאשר לעד יתברך הוא קייס
 עליונים רקיעים אל ועלתה שכינה חזרה עתה בעוני כי תאמרו ושמא
 שפלה שנפשו אדם ים הנה יאמר או * במרומים ושהדי שם גס הנה
 מהן שלמעלה בעולם במרומים שלמעלה ויש המלאכי' בעולם דינו ונדון
 הוא עדי שם גס הבה הקרובים הס בשמי* דיני ידון אס אמר אשר
 ועל במרומי' ושהדי שם גס הנה גבוה נכוה נפשי כי במרומים למעלה ואס

 שאמרן ידבר העשייה עולם על לא כי לרמוז ארמי בלשון שהדי אמר כן
 בעילם רק ארמית בלשון מביכים כלתי שהס מלאכים שם שיש חו״ל

 שבזמן אמת הן תאמרו אס יאמר או : בעצם זה לשון בו שמשמש
 תהית או חטאת למכוחך יתברך יידותו בין עתה אך היית כשר ההצלחה

 אותך הלקה כך ואחר צדקך על העיד כן על כי לקית ומיד הראשונות על
 תאמרו ושמא )כ( כוי עדי בשמים הנה כמאו עתה הנה כי הוא כן לא

 בראלן אשר קדש סרפי הס רבים עדים לך היו יתברך מבלעדי הלא
 מצוס העושה התנא כמאמר בעדך מליצים הס שהן הטובים במעשיך

 כלומר רעי מליצי הנה חטאת שלא עדיך הס והן אחד פרקליט לו קנה א׳
ונוגעים עשיתים אני כי רעי סהס לומר פתחון יש בעדי המליצים

ז לעד יתברך הוא לי יהיה עיני דלפה אלוה אל לכן בעדות
 כס עד עשיתי טוב לא אשר הנה חמר וכו' לגבר ויוכח )כא(

 רק הוא כן לא מהראוי הלא ני עמכם לווכח שהתחלתי
 אדם ובן אז יתברך עמו הויכוח ואחר אלוה עם לגבר ויוכח שראשונה

 בש״ר יבא כאשר כו' שנות כי ואמר יתברך עמו לווכת התחיל ובכן לרעהו
 להציחם רצה כי והוא כז' מליצי הקודם פי גס לזה ימשך יתכן זה דרך זעל

 לאויבים חיסבס כאילו חרץ דרך מיעוט נראה והיה יתברך עמו ולווכח
 אתם כאילו אלא אחשיבכם לאויבים לא להם חמר כן על לנעדרים או

 אס כי לנעדרים לא וגס לאויבים ולא ותאהבוני אתכם אסנתי כן מליצי
 ראוי כן וגס עמו לזיכח עיני דלפה אלוה אל אך כערכי אנשים רעי

•• כמחבר לרעתו אדם ובן כך ושחר ,לגברכו׳ ויוכח תחלה כי
 פרת בן אלעזר ר ענין נזכיר הענק חל כו׳לבא מספר שנות ני )כב(

 צרת על מאד לו שצר יתברך לפניו וחמר ונתעלף דס שפקח
 אתית דילמא לעלמא ליה אחריב בעית חי יתברך הוא לו ואמר עניותו

 העתידים או שעברו ימיו רבים אס יתברך לו ואמר והשיב עושר במזל
 תחריב לא כן אס אמר הנותרים המה מעט כי יתברך לו ואמר לבא

לעלמא



ח טז איוב מחוקק חלקת

 :לא־אשובאהלף וארח מהפריאתיו
 אם־ ב חבלהןמעזענוקבריםלי: רוחי א י}

 תלן ובהמרותם עמדי קתלים לא
 : לתקע לידי מי־הוא עמף ערבני גא שימה ג :עיני
 : תרומם' על־קלא משכל צפנת כקלבם י

 והציגני י תכלינה: בגיו ועיני רעים יגיד לחלק ה
 רתכהמכעש י :אהיה לפגים ותפת עמים למשל

 ונקי עלתאת לשרים ^מו " י כלם: כצל ויצרי עיני

 וטהר־ידיים דיכו צדיק ויאחז ט :יתערר על־חנף
 ולא* וכאונא תשובו כלם ואלם י :יכף,אםץ
 נתקו ;מי^ברוזמותי יא : חכם בכם אמצא
 קרוב אור יש;מו ליום לילה יב לבבי; מורש;

בחשך ביתי שאול אםקאקןה יג :מפני־השך

רפדתי

 לש־ב עצמי סילוק על כי או כפשוטו אפסי העולם חורבן והנה לעלמא
 שלא וירויח קשים ייס־רין לסביל לו נ פט רמו־ כן ועל אמר בגלגול

 יתכן זה ויכית והכה עירן שניי שחג החר ולהתגלגל לשוב ינטרך סלח
 ואינךמסלקם אלה ייסירי הרנה עלי קשים הנה איוב יתברך לפניו חמר
 שנות ני לתועלהי הענין ואס מעלי

 הס מעט כי אשריאתיו הס מספר
 מת איני כן ועל לנא העתידי' השנים

 עלמא מח־ב אינך או ל כגלג לשוב
 שנים במעט ייסורין לקבל לי שטוב

 אשוב לא אורח כי זארויח הנ-יתרות
כי לשוב אצטרך לא כי אהלזך בגלגול

 נ נעת ייל יתוקן

 הורן מ לא הלא )א( 1 י
 רואה הנה ני

 קודם מתחלה הייתי טוב ני אני

 רוחי עתה ני העתה הייסורין
 ימי וגס דברים הטחתי ני חובלה

 במותי צדקתי על להעיד הקיימים
 ימי ויקרבו על הזוהר ספר כמאמר
 על עתה הכה דוד ימי ויקרבו ישראל

 ימי אדרבא ודובר נכיעט היותי ידי
 כ״א הוא כהפוך נן ועל מקיומם נזענו

 ולהתגלגל לשוב צריך הייתי מתחילה

דנים קבריס ני ספק אין עתה
 כי שלש פעמים שאקבר כאופן רבות פעמים להתגלגל אצטיך כי לי

 התולים כי שנאמר לא אס )ב( רבים בקבריס מתחלקת נפשי תהיה
 ומכעיסים עלי הס שממרים בהמרותם כי רעי שלשת הם עמדי ומכזבים

 תלן שבזה כאופן ותיקון עין מירוק עלי זה שצערס ואפשר סובל ואני
 כו התולים לא אס וזהו להתגלגל חצטרך ולא תמיד לינה ותנוח עיני

 עמדי שהחולים שאומר לא אס לי קנדים הנה כלומר טענתו אל שחיזר
 בא תאמר ואס )ג( עיני שתלן חס כי לי קברים יהיו לא שבוה כו'
 דינא למעבד קב״ה חפיד דלא בכבודך נגיע לבלתי לטובה כוונתם אולי ה'

 כי בתקלקלתי כך אחר אולי כו׳ וישר תם שאני שהעדת ומס דינא בלא
 רשע שהוא מכת על האשה אח המקדש הצדיק כענין ליפגס חפשר כרגע
 הוא כך אס לדעת הנה כלבו ע״א הרהר שמא לקידושיו שחושסין גמור
 לפניהם חשים אשר אמר דאק כמה סדר מלשון קו יון וכס שימה נא שימה
 ערב חתד 4יצ ס א זה מחלי ותקימכי שחחליעני לומר זה פדר עשה לומר
 ווהן עמך מרעי אחד וחכקש העדכני שהתה עמך ויהיה לך אחטא שלא

 הוא מי וראה אחטא שלח עמך ערב שיצח מי בעדי תבקש כי עמך ערבני
 אחד יעשה לא כי כלוט בעדי עמך הערנות לקבל יתקע לידי אלה מריעי

 הס יערכו לא .שתערכני מה ני עושים כבודך על לח ני הנה נן מהס
 צפנת שלב□ אחורנית לבס אה הסיבות שאתה לומר אין וגס )ד(

 לנסיזן לי ייהיה למען דעתי יתיישב לבלתי נכוחה להשיג ידעו בל משנל
 שמך מתרומם כן ידי שעל במקיס למ חס לגוי' להשגיח דרכך חין הלא כי

 בזה אך בזה וכיוצא בס ליכבד לבס שהסיר ניס וחילו פרעה הכנס כענק
 על אס הוא זה משכל צפנת לבס כי ווהו בדבר רוממות לך נמשך היה לא

 )ה( מזה כמשך רוממות אין כי להתרומם כן על חך מתרומם היית כן
 בעיניך הס וממי־יס מהתלים כי הוא מזה היוצא כן תאמר'חס ושמא
 מן יזה זו זולת בחינה כל שללת כי עיני תלן וצהמריתס כאזערי רעיך

 פעולות בנל לך הס ודודים רעים כי ויורה יגיד אחד כל הלא כי החימא
 וכו'וישבו מרחוק עיניהם אה יישאו שנאמר בצרתךכדבר התפעלותם

 כל בני שעיני זמן כמה בניו אח במקומו הניח אחד נל כי שניח ועוד זכו'
 כלאחד מקום שהיה לרז״ל גס ומה אביהם ית ירחי מתי ח'תכלינה

 חקותולנקר אתכניואסירי מניח יאץאיש פרסה רחוקארבעמאות
 הנה כי הוה כן לח רבה ואהבה חמלה מרוב לה לה רבים ימים זולתי את

 להם שיש לומר מהם חחד כל את ישבח שר לשין חלקה לרם ערב כלגך
 לחלק וז״ח ממושכה בתוחלת כניו אח אחד כל מניח עציס ורעית אחוה

 ואהובים רעים שאנו שיגיד מי לשון חלקת הוא החלק שבשביל וכזי יגיד
 כל כי לשון חלקת החזיק למען יעשו גניזשחכלינהכי עיני חח יניח

 א ההמון בעיני התפארות שהוא רבה באהבה ככרס שתוכם יאגור רוחם
 חומי- אס עון בלי לי היה אשר ואת צרתי הבה כי'חמר והציגני )ו(

 עמים לכל הייתי למשל כי והיא חחרת מבחינה שהיא
 חל עיניהם ישאו כי זיהבילוס הזה העולם בטובות האד' בני יבטחו לכל
 ואותר ייני טובי כל לחבל ונהפך וממשלה וכבוד מעיש לפני היה אשר כל

 והצלחותיו העולם טוגות לההביל יעשו וכן יראו ומפני ומיל נגוע לב־־י
 כי עמים למשיל הזה כמצג והציגני ווהו ימיהם כל נם ק בענידת יחזקו

 והציגני אני צדיק אך לעמים משל להיות אס כי לגרסתי ולא הייתי לא

 ויקחו לאבל ויהפך אהיה לפנים שקופת עס עחה יראוני עמים למשול
 הדרכת הלא כי יתכן לא אך )ז( לחשוב אפשר היה זו בחינה הנה מיסד
 ס מעשיי לתקן ישובו לא שהרשעים לזמר צריך חין ני חורבה מינה נפיק

 על ישרי□ ישמו הנה כי ופלמים הטובים יתקלקלו שתדרכא כיחס
 בראותם לבב ברי שהס גס כי זאת

 כחיי כי עיני מכעש וחכה כי
 נש וגס עינו שנהתה למת נדמיתי

 כתעע כולם כצל ויצורי כי לחו
 ימשך )ח( כצל ממשות משוללי
 ויהרהרז זאת על ישרים שישימו

 היותם עס יתברך מדותיו אחר
 לחשל להיות כי כאומרם לב ישרי

 הקצה עד יהיה ראוי היה לא
 העצומה צרחי שרואה באופן הזה

 אחרת רעה המשך וגס יתקלקל
 הגדולה הרעה שעלי כמוני נקי כי
 פטם נןשא להיות שכדי חנף טל
 רשע אס כי נקי שחינו אומר לה

 עליו ויכעוס הנקי יתעורר וחייג
 שי? למשל היותי שאין כאופן
 טוב כן ועל )ט( הנמשך בנזק
 לו המיוחד דרכו צדיק יאחז היה טוב

 שהוא כלומר צדקה לעשות שהוא

יאחודרכו הוא וישר צדיק כי יתברך
 כצדקו ויתחזק אומץ יוסיף ידים וטהר ומה לטוניס ולהיטיב צדקה לעשות

 צדיק כי זה דרך על או * נקי על צרה כהביא כן שחין מה יותר אז
 וההפך לטיביס טוב כמעשהו לאיש לתה כצמצום הדין קו העושה קרא

 לקיש לתת דרכו שמו יתברך עולס של צדיקו ויאחז ואמר טוביס לבלתי
 " בהפך בהיותו כן שחין מה אומץ יוסיף ידיס וטהר כן ידי ועל כדרכיו

וטהר אז צדקות של דרכו בארץ צדיק יאחז כאשר כי ראוי היה יאמר אז
 : זה הפך בראות ידיו ירפה ולא אומץ לו יוסיף יתברך הוא ידים *3י

 כך ואחר רעיו עס דבר המענה בראש הנה וכו' כולם ואולם )י(

 אלוה עס לגבר ויוכח מפסוק יתברך אתו ודבר הניחס
 סשובז כזלס ואולם ואמר בס שידבר ישובו וקראם חזר ועתה כה עד נו'

 נאלן־ האמת מדרך יעמדו בחוץ כה עד כי לומר כולכם ולא כולס ואמר
 שאני במת דברי שמעז נא ובואו מדרככס תשיבו עתה אך היו לנוכח שלא

 הנה כי והוא ל״א.( האחת על יעמידני חכם בכס אמצא ולא מסתפק
 בעת כי רץ מני קלו וימי פסוק על למעלה שכתבנו מה והוא עברו ימי

 כי' בס שפעלתי הטובים מעשי על להעיד ובאו קלו מות מכות השטן הכהו
 אך ישראל ימי ויקרבו על הזוהר ספר כמאמר בסילוקו הצדיק ימי דרך זה

 שמרחין טיבה ראו לא כי מוח היה לא כי הבינו כי וברחו שבו כך אחר
 חהר העכין אל וכבה ׳ אחרון ליוס ותשחק על ככודע בסילוקו לצדיק

 זה לעימת והנה בקיומם ועודם וישוכו עברו וקיימים חייס שכחו ימי הכה
 על משורשם נתקו שממש אס כי עברו לא כי ליער הן זמחשבותי ומותי

 פורשי הוה הספק ועל לגמרי ובטלו וברחו מעלה כלפי דברים שהטחתי
 ישהו ליוס לילה כי )יב( בדבר לעיין שקועים כך כל לבבי וסעיפי

 עברו אס הזה הספק מחמת אדע ולא כילה בכל מעיני שינה שמנדדיס
 על לבי רעיוני כי לבא הקרונה המות אחרי לי חדה מה נתקו אז ימי

 עילם אור הנה לומר חשך מפני קרוב איר הנה לומר המה הלח משכבי
 אוי כעטן עתה ם־בל שאני מהצרה החשך מפני בסיליקי לי קרוב הבא
 קרוב הולד שאור יולדה יכחבלי השחר בעמוד יחשיך עד יבא שלח היוס

 עילם אור לו קרוב היסורין חשך שבשביל בשביל כפו מפני יהיה או מפניהם
 ולא עברו שימי באופן יסורין ידי על הבאיס מהדברים אחד שהוא הבא
 לומר כן' שחול הקוה חם וחומר ומהרהר שב אני זה ולעומת )יג( נתקו

 ני בשאול להשתקע מקזה זאדרגא לאור סאקוה חושב אני אם יודע מי
 מה חס יודע עי כלומר כמסתפק אקוה אס וזהו לטובתי אינו למות חשקי
 וייסורין הצרות בחשך שחני גס נ׳ בקבע ביתי שאול שיהיה הוא מקזה שחני

 שם דברים שהטחתי ייסורי בחשך הנה ז הל הבא כצלם ומנחילים ממרקין
 בקבר בית לי הכינותי בצרותי ני 'שבשאול ביתי של יצועי רפדתי .בסאול
 צרותי בחשך הטחתי ני קבע של מוצעית עטיה בגהינס שס לי יש באלו

 בי אדם בחינות העה ג' כי והוא לאלהיס וחתחתי מעלה כלפי דברים
 בייסורין פה הטהר אשר גס ומה החיים באור לחיר הולך שמיד אחר ימות

 בחשך אס כי נהנה ולא כרין לא ב'אשר • והשעה עין חיוה מחלאת
 כריג עניינו יתקן יתברך שהוא התחיה זמן ע" לי כרה השר בקברו ישב

 אשר ג׳ • ,כז נדייניה מידן תחרש־זמ־*ולה כעניןאלישע והיא חסדיז
 אשמתו טימחת חלאת לההס יכם בג־ שחת ררדח הכי: העילה *י; בצאתי

 בלותי עד ותולעה ברמה נשרו זת יאבל בקבר וגס הנפש על חטא קשר

אותו



יח יו איוב מחוקק חלקת

אתהאמי אכי קראתי ל^חת יי :רפדתייצוסי

 הוא אשר והנה עשה אשר ומצות חזרה אור ינחילוין כי ואפשר לו יטח ואו
 הזה בעולם פה עודנו ג© ההוא והאיש חלקו אשרי הרחשון ■הסוג
 ותשחק פסוק על ו״ל כמאמרם שכרו מחן העולם מן טרסצאתו לו יזראין

 העדר על מה בצד יתנחם השני מהסוג הוא וחש־ כנודע אחרון ליום
 עיניו אך ורמה גהינס פורענות

 חחריתו תהיה תה ידע לא ני תלויות
 רבי אמר עליו חשר הוא הג והסוג
 כי והוא רמה אנוש שתקית לויטש

 אלא הקזה לשין של משמעית אין הלא

 כן ואס ומחאזה מקוה שאדם מה
 רמה אנוש שחקוח יאמר איך איפה
 הוא הך רמה להיות איש יקזה היתכן

 רזחלומר שפל הוי ולאד מחד אמר ני
 וזהו המיצוע ולח האחרון הקל לך נחר

 גס כי והטעם פעמים זה מאד מחד
 לעולם הנה במדות נבחר שהמיצוע

 הנקרא מדרגת כי ע מצו ה אל הגיע לח
 מאדם הגרוע תואר שהוא' אנוש

 עונות לז שיש והוא נבר או איש או

 לכס באומרו כבהמה בעיניו נחשבנו
שנטמינן על אס כי זה אין משכל צפנת

 מי וחקרתי תקותי אפו ואיה "י ואחתילרמה:
חדעל^פר2אם־ תרדנה שאול כדי "י : ישורנה

:נחת

 ,עד־אנה ב :כלדדהשחידאמרויען " •יח
 יאחר תכינו קנצילמלץ תשימון

 נטמינו ככדהמךה נח^כנו מדון

ב תעז ־מענף ה באפו נפשו טרף

נ

 רש*ץכש אור נס י.- :ממקומו צור דעתק ארץ

"יעך

רמה מתי הוא וזכיוי^חקותוזתאות־
 כי כנידע ונפשו גופו כן אחרי תנוח למען ובשרו גופו כליון למהר האכלנו

 בחינתו גדר איזה בקרבו נדון היה איוב והנה הנשר כלות עד מנוחת אין
 ועליה צדקתו זולת כולם אשמוהיו מחלאת הטהר שכבר על הראשונה אס

 הבא עילס אור הבחינות משלשה כלימר חשך מפני קרוב אור בהרהרו אמר
 אז חלחתי כל שטיהרו הייסורין חשך מפני אלי לבא קרוב חחשונהוח

 מיתתן קידם שכין מתן אזר היא לצדיקים המתראה אזר התיבות סיעור
 מפני להתרחות ההוא האור ירך כך כי אלי המות חשך מפגי הוא קרוב
 כמדובר ביתי שאזל אקוה חס כי השני הסוג מן אני חולי או המות חשך

 שזכותי גס כי ותטעם קבוע תי ב הקבר הוא שאול היות הוא שאקוה שמה
 היותי ידי על בקבע שם להתמיד מצעות רפדתי הייסורין בחשך הכה רב

 מהסוג חני חולי אז )יד( שקדם זכיתי על נדון זלא יתברך נגדו מתריס
 את לייסר דרךהאב כי והוא כן' אתה חכי קראתי גהינס הוא לשחת כי הגי
 יישר ידי שעל חתה אבי קראתי לגהינס עליכן בחחריתו לו להועיל הבן

 מאיר רבי וכענין אטהר שס כי ותורתי ממציתי ליהנות חזכה פס איתי
 בגן ליהנות יוכה כן ידי שעל שהטעם מקברו עשן ואעלה אלך מתי שחמר

 שדרכן לימה ואחותי אמי וכן אתה אבי קראתי לשחת !והו כן אחרי עדן
 כנודע לי יניח זאז הגוף יכלת ידה שעל הרמה לי היה כן הולד את לשדל

 הבחינות משלשת תחד כל ועל )טו( כשרן כל כלוח עד למת נחת חין ני
 הנה לי היא נת הראי אס כי קקיתי אפו ואיה היא הראשונה יזם אמר

 אמר ועליו שכרי מקן אור פה עודני סילוקי קודם לי שמרחק ילאה מעתה
 וראיתיה יתן מי כלימר תקותי חיפה עודני שאראה כלומר איפה ואיה

 הבחינה היא ואס אליה לזכות אבטח לא אותה רואה שאיני עוד כל כי
 נהנה ולא נדון לא בפאל התחיה עד קבוע שאהיה שאחר ותקיתי השנית

כלל פה נראית חינה מעתה מיישורנהפי אחריכן קקותישיהיה
 המעותדיס אברי הס שאול ובדי יתן מי הג מהבחינה אני ואס )טז(
 שיחד יהיה אס תרדנה מעתה שמיד ישובו עפר ואל המה עפר פי לשאול

 הנפש חלאת והתם הנשר כליון כי נחת להם יהיה עפר על ונפש טף
 דרך על הפשר עוד * נחת יחד לשניהם יהי באופן המיס יהיו בנהינס

 האחד על ואמר הראשונים שנים רק סיגיס ג החלוקה בטבע שס •שלא וה
 אין ואס כמדובר חשך מפני קרוב אור אמד לחשוב קרוב שהיה חושב סהיה

 אס הנזכר הדרך על כן' ביתי שאול אקיה אס שהוא השני הסיג רק ואת
 גהינם הוא לשחת הלא כי בנופי ורמה לגהינס נפשי תלך לי טוב הוח כן

 ייתר חפצתי באלה כי לרמת ואחותי אמי וגס אתה אבי קראתי לנפש
 לומר תקותי איפה ואיה ואמר בסמוך כמפורש לי ינוח בס כי מהשנית

 בעיני זך היותי עס הראשון מהסוג היותי מלבי אסיר למה לי קאמל־ז אס
 לפניהם מראה היה שכך למעלה כמפורש דברת שמיס לשוס פה וגס

 הצדיקים כי תקותי חפו איה כי הלא כמסתפק אחרות חלוקות סהטיל
 בעולם חיפה איה אנכי אך מתחלפים בדרכיס בחייהם עולמם רואים

 ותקותי כי הוא השנית שמאסתי ומה המקווה מעין שהוא קקותי הזה
 הזוכהאחדיכן ומי מי כי ישורנה מי ביתי שאזל היות יהןחלזתשחחרי

 אה שישזרנה יזכה הוא ומי תרע ומן הטוב מן שהתבדה אחר טוב קקות
 ממנההג טוב כי אמרתי כן ועל כן אחרי וטיבה אושר שהיא קקותי

כנזכר כז' תרדנה שאיל ובדי יחן ומי כמדובר כו׳ קראתי לשחת כי

. • בקודם
 כה עד הנה פו׳ השימון אנא עד )ב( פז׳ גלדד ויען יח

 רק פרטיהם על להשיב מיליך מתיכיס היייני לא
 לרשע טוב מדוע היא כלל דרך כוונתך קץ באמור למילין קנצי משימים

 בחינות ואומרים משיכים הייני יה יעל פשע בלי אתה צדיק כי לצדיק ורע
 אך רס הק גלדד במענה כמפורש להשיבך יתברך בהנהגתו מתחלפות

 תכונת עד בא למען נדבר ואחר אמריו תוכן הבינו רק תדב־ טוב לא
 מדוע הלא כי )ג( אשמתן

 ה־!שכתם רעי שאתם בעיניכם
 בעיניכם שיראה ער מאד לגדול אותו
 מפני עצמנו מטמינים ארי כאלו

 כנשמטים רק משיבי׳ אנו חין טענותיו
 אין החיש זה והלא מה בטענות
 מדרגתו כי ממנו זלתתכייש להטמן
 נפשוט' טורף )ד( ♦ שפלה

 לביכת שלא מתחיל זה פסוק הנה
 שלא קיס הפס יתר וכל לנוכח ומסיים
 דברים לדבר רצת הבה .ז ארג לנוכח
 גדול כ׳ כיש והיה כגידים קשיט

 בחר כן על קד© בני מכל אי!כ היה
 הרבה הקשה הדבר וכל ערומים ן לש

 טז־ף אומרו כענק לנוכח שלח אמרו
 ידעך ולא אומרו וכן באפו נפשו

 אמרת הלא לזמר והענין ' דשמיא בסייעתא יבא כאשר כי' אפו שביב
 לר' יתברך מאמרו ענץ שאמר ביארנו כאשר יאתיוכז׳ מספר שנות כי

 לעלמא ליה אחריב יכעיס א דליהו ייסורי על בתצטערו פלת כן אלעזר
שלא מעט הוא להיות שעתיד מה שאס לו והשיב כמזלאדמזוני אתית דלמא

 יתב' לפניו איוב שאמר כתבנו כן הוא מועט ומן כי דלותו ויסבול יחריבוהו
 טוב לחיות עתיד שאני יאתיו אשר הן מועטים שהם מהפר שנות אס
 אשוב לא כיעלידסאורח התגלגל לבלתי שאזכה ייסורין לסבול לי

 לעלמא ליה להחריב מניחו היה כן לא שאס שמורת אהלוך הזה לעולם
 אשר אנשים שפל ראה לו אמר כן ועל ייסורין משולל במזל יבא שמח

 לאבל האף שמספיק באפו נפשו שטורף קלה שצדקתו מי והלא נתגאית
 לא אס שלמענך כמוךיחשוב איש החס מעלה כלפי דברים בתחריס נ^פו

 הקכ״ה שהיה ארץ נעזבת היתה לחיות עתיד הייה אשר מספר שנוח הד
 שכינתו השרה כי ממקומו העולמים צור נעתק והיה לעלמא ליה מהריב
 ולסעדה חותה להכין ישוב עד מפה יעתק לעלמה ליה ולהחריב בלרץ

 היה כך כל אס הנה כי ערכך ידעת לח כי עמך בל לבך אמנס )ח( י
 אין כי אומר ואני עילם יסודות צדיקים ויתר כאברהם חשוב היית גדרך
 גדולים על האמיר הגדר גס כי ומקימו עילם אור שאינך לומר צריך

 כנאמר לכך ראוי הדור שאין אלא שכינה עליהם תשרה ראויים 1 שג
 לו שתעמוד שרחוי מי ביניכם יש הקטן שמוחל על אמרו וכן הזקן בהלל

 חין הבה יאמר זה דרך על לכך ראוי הדור שאין אלא לוחמהכיהושיע
 תיא ידעך רשעים בר כאשר אפילו אס כי חייב הדור בהיות מר לי צריך

 תאיר לא כי לאיגהשביבאשו ראוי הדור ישאר באופן שימותו נשמתס
 באומרו לנוכח שלא מדבר קשה הדבר להיות כי הקדמנו וכבר לעול' זכותך

 הלא כי'לומר נפשו טורף יאמר או )ד( אשך• שביב אמר ולא אשו שביב
 לי נרמז חטאתי ולא פשעי לא איוב שאמ וביארנו למטרת לו ויקימיני אמרת
 ראויים בלתי ישראל היו כי למטרה אותי ששס אס כי הואת הרעה

 על אי העילם ויחבד ח״ו כלים היו עליתם קטיגוריא מלמד היה השטן ואס
 כי באיוב יורה ישראל על חציו לירות לו שהיה מה שכל כמטרה הקימבי כן
 נמצא מישר:! ירפה ההוא המגן וכל בו להתגרות רב ומן ויצטרך זכותו רב

 בו הטפל יד שעל השתלשלות בדרך מתקיים העולס היה איוב זכות שע״י
 מי ואמר לו והשיב בא כן על העולס מתקייס חיים ועודם ישראל את מניח
 קל כשרון שהוא באפו נפשו טורף בעיניך גדלת כך שכל הגדול הר אתה
 זכותך גדלה כך כל האס נפשך ותאבד הטרף כעסך יד שעל מחד

 השטן הניח יד על תחרב ולא במקומה חרץ תעוב שלמענך
 ישראל ציר יעתק ונס בכלוהס והמוט העולם יחרב פן ישראל את

 זיעתקל^סא מעשיהם לפי בו ישב ראוי שהיה דק מכסא שהוא ממקומו
 ית עשה למה זה על גדולה קושיא לך מקשה והנני )ה( ידך על רחמים
 בהם הדין מעשית ושיבטל כליית חייבים אז היו שישו־:! עקלתון דרך הדבר

 ישראל חת ויניח לך יוכל ולא זכותך גדול כי עליך ?שטן שיקטרג ויתנכל
 טוב הלא להתיישר ראוי ובלתי כו' וישר תס היותך עס העולם חת לק״ס

 צדיק כי בך העולם ויתקיים היו בדינם רשעים אם בהם דין יעשה היה טוב
 ישראל חור דועך ית' הוא והיה ידעך רשעים אור גס חמר וזה עילם יסוד

 לא למה בתמיהה כז' אשי שביב יגה ולא האס היו בדינם רשעים כי
 אור בעילם נתפשט אשר נשמתך אש זכות הוא אשך שביב לעולם יאיר

 כבר לנוכח שלא ואומרו דברתי ששקר אס כי זה חין חך הטובים מעשיך
 באומרו יתכן עוד )ר( ־ הכבוד מפני כן שעשה הטעם כתבנו
שעם ואמר ואיוב דניאל נח השוה יתברך הוא הנה כי והוא כו' נפשו טורף

היותם ,



יח איוב מחוקק חלקת

 כאהךיו ה^ך אויר ו אשו: שביב ולא־יגה ידעך
 ותשליכהו אוצל צעד; ;צרו י : י.דעך עליו תרו

 ועל־י־שככה ברגליו ב;שת שלח כי ״ ז עצתו

: עלעצמיס יחזק פח בעקב יאחז ט : ♦תהלך
 : עלעקזיב ומחיכדתו חבלו כארץ טמון י
 : לרגליו ונפצהו בלהות כעתהו סביב יא
 כת יאכל ני :לצלעו נבין ואיד אגו ־׳;עב יהי יב

 ?רתקמאץקלר יי י מות ככור כדיו יאכל עירו

 תשכון טי • בלהות למלך וך־זצעידהו מבטחו
 מתחת יט נוהוגפרית:“כאהלומכלי־לוץרהעל

שרשיו

 ב־ן ירכן נפשם על רק יגעו לא החורבן בומן היו אס ראויים היותם
 דכריס ומטיח שניעס באפו נפשו ומקכד שטרף עי לומר נגדו להתריס

 ירה הח ולח כזכותו וקיימה העילס שנחרב נח בימי היה אס יורץ לך אי
 לגמרי תעקר ולא במקומה חרץ תעוב אייב למענך האס ובהו לתהו

לרחמים דין מכסא ממקומו ציר ויעתק

 נעונת שבזכותו בלח היה כאשר
 ציר וימתק ונהו תהו נעשתה ולח ארץ

 הדקהנקרשת עדת גס י כ ממקומי
 ו״ל שאמרו כמו לרחמים נעתק צור
 שאפילו נח את אלהיס ויזכיר על

 )ה( לרחמים נהפך הדין מדת
 היה שאלו רז״לכנח אמרו והנה

 היה לא שמואל או משה של בדורו
 צדיק היה דורו לפי כי לכלום בחשב

 מרחף לו שהיה למלך משל חערו וכן
 ומצחה אחת ופתח אריסו ונא יק סל

 שמצא עד חומץ ימצחה שניה קומץ
 אע * הוא תיסס אמר תוסס יין באחת

 לפי נח כך מניה טב לן אית המלך לו
 חין הנה יאמר ובזה כו׳ צדיק היה דורו
 משה של כדורו ביניהם זכיותך אור יאיר שלא צדיקים בדורות לומר צריך

 כערכם אז גס כדורושלנח ידעך רשעים אור אס זשמוחלכיחסגס
 )ו( כוי ארץ תעיב שלמענך העולם לקיים אשך שביב יחיר ולא לאיגה

 נכסים מחכדן לו באה חשך אור כאשר הס הוא וחומר קל הלא כי והוא
 ידעך עליו ונרו אפילו אס כי לאיתנו ולהשיבו להגן כח עצרת לא ובנים
 נפשך טרפת כי ה נגד כדברך וכבית דעכת שעליך נרך הוא נפשך שחת

איבדת אדרבה אס כי עליו להגין יכולת לא אחד בית אס מעתה וחמור
: כו' ארץ תעוב שלעענך העולם מקיים היית איך נסשך

 עול באיוב מצא מה ביאור חובת עליו חל הנה כז׳ צעדי יערו )ו(
 והוא כו' צעדי יצרו ואמר עליו הנאה תרעה כל תל שהוכן

 כעגין מעגל ליד רשת לו שפרשו אדם או כשיר לו קרה איוב כי לומר
 ומושכים הב' הראם בו ומעבירין טבעת כמין האחד חבלשברחשו

 כמין עשוי בו שהעבירו הרחש נשאר עד למרחוק הלו החבל ראש
 חפצים אשר עבור ומדי בעפר בארץ טמון רחב עגול לכד

 מיד רגליו דוחק אינו רחב שלהיותו חלא הלכד תוך רגליו נלכד ללכדו
 הלכד שמהלך מה וכל לאטו להלך אותו מניחים אך להלך יוכל שלא

 עד בדוחק הפח בעקביו יאחז מתקצרו'עד ופסיעות? ונדחק מתכויץ
 יפוללחרץ דחיפה אז קלה באחיזה ואז כלל ולפסוע לצעוד יוכל שלא
 משתאות ימי הקיפו אשר כי והוא לאיוב קרה הזה כדבר הנה כי אמר
 היה וכו' חטאו אולי איוב כמאמר ממנו והנמשך השכרות עין הוא כניו

 רגליו נלכדו כאשר היו זיוס יום ובכל רגלם נלכדה והנה פרושה כרשת
 בעצסולא עדהאחז מתקצרות ופסיעות? ונאחז מתהלך והוא בלכד

 שלא אפשר והיה ארצה ממצבם להפילם מת דחיפה אס חסרי'כי היו
 כי בעצתו נפלן אדרבה אך משתיהס לבטל מיעצס היה אביהם אס יפלו

 איוב יעשה ככה ואשר כולם מספר עולות להעלות אביהם עצת היתה
 ואת חוחו ושיבר ואיבד קלקל בזת כי למעלה שכתבנו כמו הימים כל

 להשלים הניח ולבלתי הדבר טוב לא כי להם אמור במקום כי והוא כניו
 מניחם שהית הימים כל איוב יעשה ככה אדרבה ראשונים ימים תז' אפילי
 מצאו בזה כי כולס משפר עולות מעלה שבעת כל ובסיף שבעת שבעה
 והפיל דחף הזה ובדבר הימים כל בשרם את ביין למשוך אביהם על סמך

 הוא איוב של אונו צעדי יצרו הנה וז״א עליו הבאה תרעה בכל עצמו את
 חסרים היו ולא פסיעותיו נתקצרו כי אונו ראשית כד״א אונו תנקר ורעי

 עצתו תשליך עצמו את גם כי אונו את לומר צריך ואין ליפול דחיפה רק
 )ח( עצתו ותשליכהו וזהו הימים כל עילות להעלות יעץ אשר הרעה
 כי הוא אונו צעדי יצרו שאמרתי מה ואמר לפרש ובא דבריו סתס והנה
 פקדים שלא המשתאות עון רשת הוא ברגליו ברשת זרעו הוא אונו שולח
 ישובו אולי אונו פסיעות ומתקצרים הולכים יהיו לאט שולח אס כי מיד

 שמנית יתהלך שבכה ועל אדרבה פרושת הרשת הסיר ובמקום מדרכם
 שמניחם כמדובר חצוניס כתקונים יתהלך ועלית במקומה השבכה

 בתיקון עינס לתקן עצמו וסמך שבעה שבעת המשתה ימי יקיפו הימים כל
 בעקב ויאחז תלכד נדחק אונו צעדי שיצרו שממה נמצא )ט( עולזת
 הבנים ני צמים עליו יחזק בעצתו כן ואחרי ממנו מלט יכלו שלא הפח
 וע״יעצתו מהשכחת ידיהם וירפו תמיד ממשתה יבישי אפשר היה

 כי נסמוך ועליו בעולות יתקן ואבינו נחטא הנה באומרם יותר אז החזיקי
 אותם על? בסמוך יחזק שעשה צמים עליי יחיק מ׳ח הדבר בעיניו טיב

 כי זה עין רב מה וראה והביטה )י( יין לשתות תמיד צמאים הצמים
 מפורסם היה לא עדיין כי הכו׳ הרשת של חבלו בארץ טמון היה עדיין

 נתיב עלי היו ככר וכשדים שבא הוא הרשת של מלטדיזו וככר כעיר
 הלא עיד ולח )יא( פרושה הרשת מצידה ־ף ט ף נטר ב־רך שהת-ייקו

 וז״א כו' כא וזה מדבר זה עד חס כי לצרה צרה גץ פגזי לך נתנו שלח
 כשדים ומחחר שנא א' מצד הסביכו' בכל שהוא בלהות ביעתוהו סביב

 רוחות ומד' השמים מן אש ומאחר
 הכית פנוח כד ויגע המדבר מן רוח

 שמלכדתו ואחר הנערים על ויפזל
 הוצה שהיה מה כל נתיב עלי לכד

 ללכוד לרגל? וסיעתו השטן הפיצוהו
 מוכת נגוע השחין ידי על רגל?

 והפיצוהו וזהו ימיש לא שממקותו
 המשתהות עין על והנה לרגליו)יב(

 מדה להיות הרעת כל היסב שזוא

 או דרכים בשתי אפשר מדת כנגד
 ללחם ירענו לאכול הרבותס שתחת

 יאכל לאכול הרבות שתחת בהפך או
 רעב יהי לומר הנה אמר בשרם את

 לא משחיהס תחת זרעו היא אונו
 ואיד כי נמצא יהיה כן שאס יתכן

 אשקן היא לצלעו נכון יהיה הרעב
 נזה חטאת לא סיא כי הדין מן ואינו עמהס היא גס תרעב שלא אפשר שאי

 על כאומרו עורו בדי יאכל האב כי השני הדרך הוא טוב כן על )וג(
 והבנים כמדובר בעצתו כפיהס אוכלס סכת שהיה על בשני כשרי אשא מה
 מות ככור כניו הס כדיו יחכל מאכלס רוב תחת זסעפומיז כדיו שהס בניו

 להיותם לנוכח שלא חיוב על מדכר האלה הדכריס שכל וככרכתננו
 לשון אל לב בשום והוא כז' יאכל יאמר או ׳ כגידים קשיס דכריס
 זק קרציהזן ואכלו כד*א קורצין אכילת הרכילות אל שקורא הכתוב

 יסכן רע שהחברים פרש״י והנה קורצין תיכול לא רכיל תלך לח המתרגם
 קור״ץ הפת פרוסת את שקורין ערב מלשון להבינו ואחשוב לאכול יחד

 תכירו על רע שעדכר עי על לומר הוא אדם כני לשין והנה הרי״ש בחט׳ף
 וחתיכות פרוסות אוכל שהרכיל התרגיס ענין יהיה וזה חתיכות? שאוכל

 על הואת הרעת כל את בלדד אמור אחרי הענין אל וכבא על*ו שנאמר מי
 רע נוחר אותו שמשנאחו לומר שימע יחסדהו פץ עצמו על חש ובניו איוב
 שמעיין איוב של עזרו בדי שיאכל מי אמר לוה חתיכות? ואוכל עליו

 שאני זז מקללה כי לומר מות יכיר כדיו יאכל עירו ידי פרוסות לאכול
 לי שיראה מה לומר רק כוונתי לכך לח ני תיע עירו בדי אוכל את מקלל
 כל האס בלבבך תאמר פן כז'אמר ינתק )יר( : אמת שהוא

 עלי שהפרות המשתאות עין אל מספקת כלתי האס עלי הכאה הרעה
 קבלתי ככר חטאתי שאס נס ומה ידעך ושנרי אשי שכיב יגה שלא לומר
 מאסלו ינתק עינו על שהאיש אחר הלא כי לך דע אתת אמר לוה ענשי

 השכינה אז תצדיק מבטח היא ש תתלו על שוכנת שהיתה שכינת והוא מבטחו
 צועד שיהיה יצה׳ר הוא שטן הוא בלהות למלך ותצעידהו יד תתן

 וזה שס הכית נעל ויעשה ההוא האיש של כאתלו לשכון )טו( ומהלך
 ולהיות הרע יצר הוא שטן הוא שלו האהל שאין מי לו מנלי כאהלו תשכון

 לפתות תמיד וסוררת היא שהומיה לנקבה נמשל המפתה הרע יצר שכח
 הומיה כסילות אשת וכו' היא הומיה כז' לקראתו אשת והנה שלמה כמאמר

 ישכון אמר ולא נאהלו תשכון אמר כן על כנודע הרע היצר אל משל שהוא
 אמר ווה מהר אובדן עד תחתרגליז לדכאו כזכר יתגנר אך זכר לשון

 יזורת עד ישקוט לא עמו שוכן כ״ת שנעשה אחר כי נפדית נוהו על יזורה
 יוכל ולא יחטיאנו אשר ופשעים ועונות כחטאים גפרית נוהו על תמיד

 הוא מבטחו מאהלו נעתק המשתאות שכעון אקר איוב כן שעל כלו' לו
 עד יחנרך נגדו כהתריס המחטיאו אוחרא סיטרא באהלו חלה השכינה

 יינשו שרשיו שמתחת גדר עד )טז( גפרית נוהו על שזורה כמי מתר אכדו
 ו*ל מאמרם נזכיר הענין אל ולנא כו' וממעל עליו שיורה מהנפרית

 טהרה במקום נטוע שהוא לאילן תזה כעולם דומה צדיק למה כגמרא
 זהעגין טהרה כמקום כלו נמצא נופו נקצץ טומא? ם למק טטה ונופו

 מטעיו נצר הקדושה במקום העליונה בארץ נטועה הצדיק נפש כי בקיצר
 הנוף כשנקצץ טומאת למקום תות כעולם נוטה הגיף הוא ונופו יתכרך
 אלמה נפשו נטיעת תתייחס הרשע אך טהרה כמקים כלו נמצא במותו
 למעלה הוא זה שכעולס הנוף ?וא והגוף טומאה כמקים מטה עטה שהוא

 נזש כשנקצץ כן ועל כלבד טהרה למקום כנוטה והוא הנפש נטיעת משורש
 שחרה הגפרית צא ראת אמר הענק אל ונכא הטומאה אל הוא גס מתקרב

 הוא שרסיו שמייבש עד שהוא הכית בעל העשות אחר באדם הרע היצר
 נטועה נפשו תמצא שעחטיאו עון מרוב כי מתחת ורוחו נפשו שרשי
 סהוא יבשו שרש? מתחת וזהו ייכשס ושם רשע כל כדרך כטומאה למטה
 קדושתהוכשיקצץנופו לחלוחית שם"כשכל הטומאה כמקים מתחת
 הוא ג© ימצא אך נוטה שהיה טהרה ממקום שהוא קצירו ימל ממעל

במקום



כא יט יח איוב מחוקה חלקת
 קצירו כי זןצירו ימל וממעל אומרו וזהו למטה המתייחס טומאה נמקים

 יקצץ מהטהרה שהוא ממעל טהרה למקים נוטה שהיה נופו שתזח
 נופו שיקצץ וחתר )יז( כמדונר ימצא ששם אס כי מחתת לא רך

אס כי לברכה צדיק שזכר כצדיק שאינו ארז מני הנד זכרו המות :.יא ש

 נס כן פה יאבד וכחשר מניאק יאבד
 שיתיס מקים בכל הזיז מהעולם חיץ
 הנודע והוא לו שם לא חוץ פני על

 נגהינם הרשעים כי הזוהר מספר
 אס שגס באופן לנערי שמס שיכחיס

 כעציץ הוא שמי מה ידע אפשר לתו 11
 לו שם ולא יאמר יתכן וזה יודע בלתי

 הוא כי שס לו חין נעצמו לו כלומר
 אבד כקשר כי הכתוב ושיעור ישכחנו

 ארץ מני שהוא הזז מהעולם זכרו
 ׳1כ לי שס לח כי שם שמו יאבד גס כן

 הוא ארץ מני שאומרו נחמר והס
 טרס צדיק שבהיותו העלחנת החרץ
 יתברך מטעי! נצר היה רשע יהיה

 זכרו ועתה טהרה במקום נטיע
 במקום וגס ההיא הארץ עני אבד

 לז שם לא שש גר הוא חסר החציניס
 החצונים מקום אל ץ יזו וקרא כמדובר

 מא:ר שיהדפזהו חלא עוד ולח )יח(
 מרו״ל שידענו מה והוא כו׳ חשך חל
 וחלק נג״ע חלק לו יש חדס כל כי

 חנירו וחלק חלק! נוטל וכת נגהינס
 חבירז וחלק חלקו נזחל וכת לא נג״ע

 זכרו־־־אכד יי :קצירו ימל וממעל יבשי ^^יו
 יהדפהו( י" :מני־אךץיולא־שםלוע^־פגי-הוץ

 ולא־ לו נין א7 יט :ינדהו ומתבל מאוראל־חשף
 נשמו על־קיומו ד :במגוריו שריד ואין כעמו נכד

 אף־־אלרה כא :שער אחזו וקדטמכש אחרוני□

:ייעאל“לא מקים היה ע;ל □שכנות
 תוגיון עד־אנרק ב ויאמר: איוב ף^ן א ט י

 זהי ג : נפשיוךזדנאונגיבמלים

 : לא״רתבשותחקררק תכך־יימוני עשרפזמים
 י־ :משוגתי תלין אתי שמתי ואף־אמנם י

 •-1ךע י :חרפתי עלי ותוכיחו תגדילו עלי אמנםי
 חן ז :^זניומצודוע^יהרןף

 : משפט ואין אשוע וךיאאענדה חמס אצעק
:^לנו^בתיהשף^שים ח

יתצגי י :ראש; עטרת ויסר הפש;ט ככוליט
סביב

יהדפוהו הנה יאמר וזה נגהינס
 חשך אל מאור וו״א בגהינ חבירו חלק חשך אל עדנו גן חלק הוא מאיר
 שמחבל להביאו גדר עד הניח בעל היצה״ר העשות יד על יחעתד ועוד

 מכיז הבא בן אפילו שהוא נעמו נכד ולא לו׳ ן נ יהיה שלח )יט( ינידוהו
 בתו בעל הוא זולתו שה על בעצמו הוא רק שמו על נקרא שאינו בת

 והוא במגוריו שריד אין וזזו במגוריו לק המתייחס תלמיד אין זחפילז
 כי וימשך )כ( כו׳ לאכלן שריד אין פשוק על ז״ל שאמרו כמו תלמיד

 על אמר וזה ישומו עליהם הלא ושריד ונכד מנין חרבים מגוריו הרואים
 וקדמונים הראשית ראו ולח הרע האחרית הרואים אחרונים נשמו זה יומו

 ובמעלה בשלמות הגדול הית זה הלא באומרם שער אחזו והוזה שראו
 תמיהת ודברי )כא( בטובו ולא בכשרונו לא ויבטח יעמוד ומי

 עול משכנות אלו מגורים איך לומר הס ראשיתו הכירו שלא האחרונים
 והצלחתו ראשיתו שהכירו וקדמונים פלאים רדתו על ויתמהו שישימו

 שהוא אל ידע לח ם מק וזה יאמרו קדס בני מכל גדול היות עד הגדולה
 תכיר ז ל אשר על כי טובה הכפייח יד מגיע תיכן עד איפה דעו לומר
 בלדר דברי כל והנה זה גדר עד להתפקר נמשך בטובה ובעט אל חשד
 ערב לא שבעולם רע כיותר לאיוב לייחס תרעה בתכלית להיותם אלו
 אפשר עוד * זולתו על כמדבר רק ממני בוש כ• לנוכח בו לדבר לגו חל
 שחך אס כי עליך זה כל שיאמר גדר עד שהגעת או׳ אחליט לח זמר ש

שכלזה כלזהעליךכיחס ולזשאחליט כו׳ עול שהיא מי משכנות קלת
: אשמתך מהתחלת לימבך אפשר

 כויהנההיל"לזתדכאני אנה עד כ!')ב( איוב ןו^ן )א(
 מאמרינו דרך על הנונין כפל יאמר הך במלים

 יקרזוני קן כי והוח ימצחונני ולא ישחרונני אעג ולא יקראונני אז פסיק על
 דכדיך יכויןותדכאונני כן אענה ולא פעם תחר פעם כפילת קריאת
 נפש כי עליה לומר נפשי תוגיץ אנא עד אמר הענק אל ונבא כפול*
 והואפנין כפולת דכא ותדכאזנני עתה אס כי עוד ולח היא חוטאת

 ועכותכס הדברים אימון שנית * עצמן מצד הרעיס הדברים מציאות
 הרעיש הדברים ענין והנה הכפש עד מגיעים ואתם כבודי על כחשים

 כבודי על כחשיס שעושים מת אך )ג( לפרשו צריך אין עצמן מצד
 שגל הקודם במענה שכתבנו מה והוא כ!' פעמים עשר זה יאמר פירש

 מה ממנזלהזכיר כבוש לנוכח שלא דבר עליו שאערגלדד הרעים הדברים
 הנה ואמר הב' תדכא על כמתמיה אמר זה ועל לניגח לפושע שמחזיקו

 א הב כל אלי וראוי אנכי חוטא כי לזמר לנוכח תכלימוני פעמים עשר זה
 לי תתגרו ועתה לנוכח פעמים עשר אותי מתכלים תבושו לח עלי

 כבידי על כחשים לניכח שלא ומדברים ממני כמתנגריס עצמיכס עושים
 בלדר נא הנה אמר כו׳ אמנס ואף )י( • כפול דכדוך זה כי

 במשתאות עוני את ותזכיר די בלי ע־ עלי עיני כובד העמים העמסת
 למעלת במאמרו בארגז כאשר שכרותם הסיביתי הבכי כי לומר בני

 בחרפת שאשבע לביישני היום פה עושים אקס אשר הדבר טוב לא זהבה

 שבת* לא חטאתי אס כי הוא רוחכם על העולה או משתים מאחת יבצר ולא
 בחמור עלי עצמיכס את להגדיל הזח או ה עד אשוב מד וקוכיחוני מרשעי

 עליו חרפתו ׳להשמיעי קיס בני מכל גחל איש את להיכיח גיבריכזן רב כי
 הלא כי עליכס אתמה הנה הלאשונתההסיב על תוא אס מכלים ואין

 שעיר חכם תלמיד חס כי ידעתם
 בלילה עליו תהרהר אל ביום עבירה

 מוסיף אני ועוד תשובה עשת ש.דחי
 שודחי מזיר עון לומר צריך אין כי

 עד תשקוט ולח ת־.בל עליו נפשו
 שגיתי אמנם אס חף כי חשובה יעשה

 חשייתי שהיתה ודאי שהוא כלומר
 ולא אדם בני בעיני הוא שקל שמג

 על יעלה האס זת כל עם לשיב יזדרזו
 משוגתי בלילה תלין שאתי לבבכם

 לן אס כי בלילה תשובה עשיתי סלא
 אומרו וזהו לי חלילה משוגתי עמי
 עברה האס כי בתמיהה כז' אתי

 לכם היס לא שלי ורשמתי עלי לילה
 עביר׳ חכסהעיבר תלמיד לחשיניכי

 * בלילה אחריו להרהר אין ביוס
 על השבית הסיבה על הוא וחש )ה(

 תגדילו עלי חמנס זהתניאומראס
 לביישנילומרכי עליתרפתי ותוכיח

 חרפה כי השכרות לבני הסיבותי אני
 אסכךהואדעואיפו )ו( היולי

 הוא כי והוא כי' עיהני חלות כי
 ואינם חרפתם שלשומעיס יתב דרכי

 בעדסכמחמר משיב הזא משיבים
 אצלינז כמפורש בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתיב עליהם רז״ל

 יתברך לפניו שאמרה הירח עש לשמש קרת כחשר למו זקרה כי שהוא
 יתברך הזח וחש השמש השיב ולא אחד בכתר להשתמש מלכים לשני אפשר

 בגבירה הוא ויצא עצמך את ומעטי לכי לה וחמר בעדו והשיב עלבונו על
 השבתי ל־ו אבי והנה משיבים ואינם חרפתם לשומעים עושה קהואית'

 הוא ישיב רחזי היה כן ועל צרתי על ויכוחי על רק נגדיכס סרה לדבר
 עותני אליה כי תדעי מזה חך עושת וחינו חתכס וילקה בעדי יתברך
 השטן הוא ומצודו כי האמינו כך חרפתי שחשמע מת על חש אינו וכאשר

 על יקטרג לבל לבלעני תקיף עלי החיים כל על ופרושה מצודתו שהוא
 ובראותי צרחי על חמס אצעק הן הלא כי והראיה )ז( ישראל

 תקפיד חמש מלת אזמרי על אולי חושש אני חענת לח חמס שבזעקי
 סתם '׳שוע ו אשוב אז אענה לא כן ועל חמס שעושה יתברך עליו שאזכיר

 לא האק כל השופט כי זהיתכן משפט ואין זה כל ועם חמס הזכיר בלי
 כמדובר ישראל בסבת העושה יתברך שהוא חס כי ות הי; אך משפט יעשה

 שעלי עליכס השוע לא למה זמרו ת אס יאמר או * ימנה לח כן ועל
 ולא בפועל לי הנעשה חמס אזעק הן וחומר קל נושא אני הלא כו׳ הגדילו
 אונאת על רק חמס שחינו מת על אשיע שחס שכן מכל כן אס אענה
 וכו'הנה גדר ארהי )ח( * לי ישיב ולא משפט שאין דברים

 חמר כי והענין צרים מעגלים הס ונתינות רחב הוא ארח כי ידוע
 אס אך עין בלי ייסורין חין כי אמת הן כי היא הלא תלונתי נא שמעו

 עברתי שלא לומר צריך אין אמנם ־ החרשתי ביעון הית
 בעשותו נדר שארחי במה אפילו אס כי וגדול רחב עון על

 מהשהיה אפילו אעבור ולא נשמרתי למשמרתו משמרת גדריס יתברך

 איפת כן ואס אעבור ולא גדר ארחי זתז1 לו משמרת החטא לאורח גדר
 שמדקדק השערת כחוט דקים עונות דברי הס דקים נתיבות נשאר מת
 אני להיות עק בלי ייסורין שאין היות שעם תאמרו ואס חסידיו עם

 שלי י נתיבות להיות האס דקים נתיבות על ■אפילי מייסרני עמי שמדקדק
 עיני להאיר הייסורין היות שבמקום גדר עד כך כל יכביד עמי שמיקדק

 והדבר? עיני החשיך עד ההשגחה חקרי בגדולים ישים חשך אדרבא ולתקן
 קל דבר לתקן ואיך בתמיהה ישים נתיביתיחשך ועל אות ה׳ווהז בגד

 מעלי כבודי כי ספק אין הנה כי )ט( כלזכיזתי הפסיד שבו מה יעשה
 מלבוש לרוחי נעשה צדיק כל כי הזוהר מספר ידענו הנה כי ותןא הפשיט

 הזוהר בספר אמרו ועיד דרבנן חלוקא רז״ל בדברי הנקרא והיא מזכיותיו
 לבוש לו שמפשיטין הראשונות על תוהה חס גס ומת מציקתו ישיב אס כי

 יאמר ובזה אשמזתיו מטומאת ציאיס נגדי מחלצות חותו ותלבש זכיותיו
 כבידי הס שין נפשי שהבגדי׳סל חוליות יד על כחפקרתי כך כל הנה
 שה© הקדישים הנפש בנדי עתה גס ומה מכבדותי למאני קרי דתות כרב
 הטחתי מאשר הפשיט מעלי כבודי יאמר ועליהם ינחלו חכמים כביד

,ראשי על השורה שכינה היא ראשי עטרת ויסר צרתי כובד דברי'על

הצדיקים ?1 א )



יט איוב מחוקק חלקת
 אבדהיומתר כך שכל שכלי איפת שאיה תאעח ושמא )י( הצדיקים

 הולך הייתי הצרת חומר ולפי מעט מעט רק תיה לח כי חיפו דעו
 מן ואש שבא יד על מנופי חוץ סביב יחצני נתקל' הנה ומתפקיכי

יובדה לא כי נתפקרתי לא אלה כל ופס הבנים ומיתת וכשדים השמים
 חנה והלך הלא כי ותוחלתי תקיתי

 עצמי חח ברחות כי כלומר זחנה
 גופי לי היה ולנוע לחוג יכול מתהלך

 ש מלח נמנעתי לא וגס וג(ך ז וז" לשלל
 וזהו הין הס חקותי חנדה חס ולחקור

 הוא כעץ כלומר תקיתי כעץ וישע
 תקוע עיקרו אך וינוע שיסע האילן

 היזלה תקותי כן בארץ ומוש-ש
 יבצר לא חך לבי בהרהורי להתנועע

 מה בנד בלב תקוע עיקי־ו מהייח
 עלי ויתר כן חחרי הנה אך )יא(

 והוא שטן הוא האף כי והוא אפן
 ועל רז״ל שמנו מהמשחיתי' הראשון

 רוגזי שליח שהוא השטן חת יכנה כן
 ■ר א הנה וחמר אפו ויקראנו יתברך

סיחלה שנתצניסביב מה ידי שעל *
 אך מה בצד מלבי תילנסיע תק

 יתברך שהוא אפי עלי ויחר כן אחרי
 חפו הוא השטן חת עלי החרה

כי' לבך השמת לוסנית ששאל במה

 היות תחת לאשתי זרה חיקי באשת אשר רוחי אך בעיניהם הייתי נכרי
 נראם ונקנה זכר כי לאחדים ונהיה בה ידביקני סבה שרוחי הראוי מן

 כחימ לנוכח שלא ויצא תחשבוני באומ נח לג ונכנס אדס שמס אח ויקרא
ואמר תחשבוני לור ואח" הניחרים עבדיו חל כמדבר עשה כי הוא בעיניה'

 אפל על; ויחר יא :תקיתי כעץ רשע ואיך סביב
רסלר• גדודיו ;באו ׳ יהד יב :כצריו יל רחשבני

וי ■י • < ■י־ * . ,

 ממק אחי יג :לאהדך♦ סביב לחנו דרככם עלי
 ומידע; קרובי חדלו יי "* ממגי רדעיאך־זךו הרחיק

 תחשבנעכרי לזך ואסהלתי ביתי גרי טי שכחוני:
 יענה וירא קרארתי לעבדי י ■יי : בעיניהם הייתי

 וחברתי לאשתי זרה רוחי יי אתחנן־לו: במרתפי
 _גם־־;עןיל^יםמאסו־ביאקומה י" לבניכפני:
וזה־אהבתי סודי כל־מתי תעבוני יט ךדכרו־בי:

 הייתי נכרי כי הוא הגיעם כי
 כן גס לו היו אשר ושל 111 של בעיניה
 השמים מן ואש וכשדי׳ שכא שהמיתו

 שחשרחני לקרבה אעשה מה כן על
 כעיניה מיאיס מחמת אהיהפוקצה בל

 כי והוא בטני לבני וחנותי כן ועל
 בטנז לכני יתחנן נחשב ור כמו הלא

 אינם בניס כני שהיו לומר ן ואי זחינס

 רוקי כי כראותי יאמר חך בניכטנז
 לה באמור לה אתחנן לאשתי זרת

להכניס שהיו בטני כני בנין תעשה

 ד :בי—ךזפבו
בפרשני ואתמלטה

 תתקרב ובזה מת! שכבר חף מבטנו
 בטני לבני וחנותי וזהו אליו דעתה
 לומר וכוונתו בטני בני בשביל כלומר

 שבכללם התוכחות מן זה כל אף כי
 הדבקים לנין בינו פירוד שית הוא
 גס כי הוא קרפתי ובכלל )יח( אליו

 ופזחזיסמאסוביואין רקיס ועייליס

 עמי לדבר לפחות שיחשבוני חקנת
 לפניהם אקימה אותם שבראותי אלח

 )יט( בי וידברו אקזמה וזהו בי ידברו
 לא תבונה נהם וחין עליהס שתצטער מיחלההעזיליס זשמאתחמרו

 האיכות גדולי סודי מתי כל תעבוני לעומתם הנה לרתק ולא לקרב
 ממתיקים שבהיותינו בעיניהם חשיבותי גדלה כך שכל אותם

 והוא אהבתי זה דבר הנה להם אומר א'והייתי סברה בעלי והין סוד
 כשגילי מדעתם מתהפכים היו סברתם נגד היות עס רצוני
 : בשבילי בי כלומר בי נהפכו אהבתי וזה אומרו וזתן
 ואחשבה פני נעזר לומר עזר לשנים אין הנה זכו׳ בעזרי )כ(

 ששנים ז״ל כמ״ש השיניס לעור חחהשפחיס המשיל
 אלהעניןאמרהנהיש ונבא • הלשון שלפני חומות שתי הס ושפתים

 כדין ששלא שמורה ה נגד דברי על רק תעבוני לא כי להשיבני מקוס
 שנאניעל יתברך הוא כאשר ותשגאוני קנ^תס ה' קנחת כן ועל דכחני

 על עלי מרחש יתברך הוא אדרבה כי איפה דעו הנה דברי ועל אשמזתי

 עצמי דנקה ובבשרי בעזרי הנה כי והוא כן לא רעי ואתם טובה דברי
 הס שני עור בזכות הוא חתי שלא ומה בהתמדתה השחין הכחת יד על

 לעצמו שנדבק ונשרי עזרי שחר ככל לשני שפתי ידבקו טרם כי שפחי
 וזהו כי' נקבל הטיב את גס כי' לקח וה נתן ה כענין טוניס דברים דנרתי
 ידיכן ועל כמדובר שניו ר ען שהם כשפתיו איוב חטא לח ואת בכל שנאמ'

 ימס שלא לגיף אחד כפולת חנינה חנני ולקחנני )כא( נמלטתי

 דבריכם מכעס דברים ואטיח חכעזס שלא לנפש שני * מתשוכותיכס
 ממיתני הית כן ש*ס לי אויב לח הלא כי מהש״י ולמדו רעי שאתם למה זזת
 ני מתי לא כן על כי בלבד בגופי בי נגיעה ני נגעה ידו רק עשת כן לא אך
 רדפני האל כי תראו מחשר כי תהמרו ואס )כב( לשמור צזת נפשי את

 תרדפזני למה כי יתכן לא זה רצונו זה כי ראיתם כי חחס גס תרדפוני
 רק,על רשות נחן לא הוא הלח כי הוא כן לא חל כמו שהוא תאמרו שאס
 אס כי תשבעו לא המוכה ומבשרי חתס אך שמיר נפשו אך וצוה בשרי

: נפשי חס גס ואפסיד תגרתכס מכעס רעים דבריס אדבר עד תרדפוני

עצמי דבקיה ובבשרי בעורי

כב :;ד־אילהנגעהקי
כג :תשבעו לא ומכשף

סברתן להעמיד שיחזור אותו  סכרתו להעמיד שיחזור אותו שה־־׳כחשסה חנס לבלע! בו ותסיתני
ידי שעל נשרו ועל עצמו אלהמכהרבהאל על להכותו לשוב להפציר

 רעיני חגניחנניאתם כא
כמו־־־אל תרדפני למה

מי־!תןאפורבתכוןמלי •

אכבדם כי שיראו כן ידי ועל לכבדם

 אומרו וזהו היה כאשר תקום עצתו עי עליי להכגיד אפו חרה בחיוב ק
 האף לו נדרשויחשבני עד השטן את עלי החרה כך יכל חפו עלי ויחד
 כמו יהיה היה הסיבותי כי לו צר הייתי אני כאילן כצריי השטן הוא הנו'

 לצר אוחי דמה בלבד ולא בתימתי מחזיק בהיותי יתברך לפניו אכזב
 בא לבדו לח כן ועל )יב( כצרין אומרן זוהו רבים כצריו חס כי אחד

 איך איפה כן אס תאמרי ושמא וחיילותיו גדודיו יבאו יחד אס כי השטן
 השליטם לא אמר לזה השטן חיילות כל עליך באז הס ושמה בך נותרה
 עלי לא אך לאהלי סביב ויחנו כן אחרי ■ץ שייסלועלידרכס עד ה'רק
 הוא הלא לאהלך סביב בהיותם לך להזיק יוכלו ומה תאמרו ואס )יג(

 שם הטומאה כח שגדודי מק!ס כל כי הרחיק מעלי חחי כן יד על כי
 להטיל מכוונים הס לאשר גס ומה פס לבאים וסימ;ר רתת מטילים

 הרחיקם למען כי הרחיק מעלי אחי וזהו שמה יעביר ישוב בל מורח
 מסביב כי שס שכיס היו לא כן זעל עליה מורא מטילים היו מעליו
 הוא הלא היה שכך לך הגיד ומי תאמרו ושתא רתת מרגישים היו לאהלז

 הס קורבה שמשוללי ממיודעי יותר בי ידבקו חחי כי היה הראוי מן הבה כי
 כי ממני ורו אך יודעי אך לגמרי הרחיק מעלי אחי הנה כי היה ונהפוך

 הוא אך כי זרו אך זוהו מה בורות היותם אך אס כי הרבה רחקי לא
 עיקר כל לאהלו סביב חנו שאשר אס כי זה אין כי ספק ואין מיעוט

 המנחמי' שהס בעצם הדבקה האחוה את להפר רק היתה לא מגמתם
 התפשרו הטוב הוא קל כי ביודעין אך דאגתו להשקיט לבו על ומדברים

 זרו אך ויודעי כו' אחי אומרו וזהו מה זרות שיורו רק לב שתו לא לו יעשז
 שכחוני ויודעי גס אז אלי עלבא קרובי שחדלו שבהיות אלא )יד( ממני

 ירחקו הוא ראוי מרעהו כי ואף שנאוהו אחיו אס ואמרו ק״ן נשאו כי
 ובין ביני אס כי פירוד מטילים היו ולא יהן ומי )טי( וישכחוהו ממג;

 לזר ואשתי ואמהותי ועבדי ביתי נרי בני כל 8ע גס אך ויודעי אחי
 פה פתחון לתה מוצא הייתי כי מתנחם הייתי הכל על אמנה קך יחשבוני

 ביתי גרי אס כי והוא אתנחס ולא מעיני יסתר נוחם בה כי מאשתי זולתו
 גס בעיניהם הייתי נכרי הלא כי התימה מן חינו תחשבוני לזר זאמהזתי

 חין כי בעיניהם הייתי נכרי לפחות לזר הייתי שלא גס הצלחתי בזמן
 )טז( איןלהפלא ורות גדר עד עתה שנוסף מה וח״כ עמי קורבה להם
 פי במו כי שהוא התימא מן אינו יענה לא זאפילי קראתי שלעבדי מה וכן

 בדברסהליו אס כי נכנע אינו עז להיותו העבד כי והוא לו אתחנן
 יבזני אז לו אתחנן פי במו כי בראותו חך אימה עליו ותפיל לב באבירות

 שיפלא מה אמנס )יז( לו אתחנן פי במו וכו' לעבדי וזהו בעיניו ואקל
 פרשת הזוהר כספר הנה כי והוא לאשתי זרה רוחי כי הוא בעיני

 ונשאר מרוחו רוח בה מטיל אשתו עס האיש בהזדווג כי אמרו משפטים
 זרע בלא האיש במות כן ועל לבינה כינו חיבה המקשר והוא תמיד בה

 היכס שלשתן וממעמד עליה יכא יבמה עד במעיה מקשקש הריח אוחו
 כל כי דבר המייצא הנה לעולס הראשון בעלה יצא שבמעיה יהריח והיבמה

 הנה אמר הענין אל ונכא יחד אהבתם המקשר בחשתי רוח מטיל איש
מתחלה גס כי בקרבם רוחי אין כי אתמה לא יחשבוני שלור הנו׳ אצה

ה' נגד רעים דברים דירתי כי על עשי ח אס יתןכו'אמר מי ןכג(

 כי כנודע והוא יתברך מחתז מלי יכתבין כי אני יודע הנה
 יחן ועי יכתבו לעתיד הנה כלומר איפת ומייחן חייב ספר כתב משת
 שיכתבו'ושמא החפץ ה כעיני מלי רעות לא כי תראו למען חיפה והיה

 יתן מי אמר לזה בכך מה עתה יהיה שלא גס ליכחב שעתידים אחר תאמר
 הוא תאב שאני מה חך אפו יהיה שלא גס שיכחכין ידעתי כי והוא כו׳ בס

 יועצי כיג׳היו והענין בר ויוחקז החזרה ספר הוא הידוע בספר מייתן
 על כו' עצה באותה היו שלשה ז״ל כמאמרם ואיוב ובלעם יתרו פרעה

 בספר פרשיותיה© שנכתבו רעי משני גרעתי למה ואמר משה דבי

 זכן תחוה ואתת פרשת יתרו כדברי ויוחקי כספר יחן מי מהו התורה
 יקרו כמספר י״ג קטן כמספר עולים זיזחקז כספר יתן מי חיכית רחשי

 כספר הכתב ידי שעל וכונחיהיא בחורה פרשתו זככלעסשנכחכה
 יתברך ציה צור אבני על הנה כי והוא לשון שבעים לכל יתפרסמו התורה

 כל רסוס9ב כה שיקראו לשין בע שהוא היטב בחר התורה דנרי כל יחצבו
באר הזאת התורה דברי כל קת האבנים על וכתבת שנאמר הארץ מיי

היטב



בב ך יט איוב מהוקק חלקת

 חלהיס יודע כי מדברי בוש איני כי לעד ויהיו דברי*לכל יתפרסמו בחוסן
כי תאתרו והס )כה( נו דבקתי כי

את ושבחו הכירו על היה יתרו וכ׳יס

 ירכות חקק להשחיר ועופרת ולחקוק לחצוב בעטגרול מהו )בר( 3היגי
 נכתבה שכילה התורה שקר ככל בציריחצבון כילעד ותזכה ה?׳היות

 היטב באר הזאת התורה דברי כל אח האבנים על וכתבת כד״א צור בהמי

: לוחו

 מכל הזח גדול כי הוא ברוך הקדוש
 הפך לעד החי יתנר' הוא כי האלהיס

 כמאמר מתיס הס כי זולתו היס!1 כל
 ונס ה׳ גדול כי ידעתי עמה ככתוב
 יתמז הכל כי הכירו על וכה בלעם
 כמאמרו יעקב ועפר יח הוא זולתי

 מיה החומות נל מתכלית בנבואתו
 כן שאין מה חיל <שה ישראל ורק

 וקצת ה נגד דברת אתה כי אתה
 לבל ישראל נגד לך שהיצר על בחייך
 אם הנס המר לזה בהם יקטרג

 גואל כי ה גדול כי ידעתי יקרו המר
 אלהי' כן שחין תה ויכול הוא שי יטרגז

 חי גואלי ידעתי וחכי גס אחרים
 באחרונה ה'יקום כי בלעס הודה חס
 כי ידעתי ני ה גס יעקב עפר על

 עכר על הוא יקים עפר טל חחרון
 ושמא )כי( בניו על למלך יעקב

 ועדיין יה כל לי הגיד מי תהמרו
 מציאות גס בלעם ופ׳ יתרו פישת

 הנס אמר לוה נכתבה לא ההורה
 בזכות כערי בשחין שהוכה עורי ואחר

לעד עט־בךזל~ועפרת3 :מ• ויחקו יתןכמפר“מי
 ואחרץ חי גאלי ידעתי ואני כה כצוריחצבון:
ומבשרי נקפוחאת עורי ואחר ני : על־עפריקום

 ראו ועיני אחזה־לי1 אני אשר מ :אלוה אחזה

 מה" תאמרו כי נה :בחקי כר-"יותי כלו ולא־ןר
 י לכם גורו :גמצא״בי דבר ושיש נררף־לו

 חךבךימעןתד?ה עונות □פני־״־חרבכי־־חמרה

: שדון
 לכן^ע? י :הנעמת/ראמר צופר /רש ו

 □וסך ! :ב♦ חושי ובעבור ישיבוני
הזארת י ^תחמב?ותיןץעי:

9 " :ארץ—?י*םאך שים ל?* מני״עד <???
 אם־ י :רגע עדי חנף ושמחת □קרוב רשעים רננת

 כגילו * יגיע: לעב וראשו שיאו
 ולא־ יעוף קחלום " :איו ןאמרו ראיו יאבד לנצח

 ויא שזפתו עין ט : לילה כחזיון רידד ימצאהו
ירצו כניו •י מקומו: השגתו ורייא־-עוד ותוסיף

 דברי׳ ב' ונתחברו ני־^ו הייסוריןההס
 זכיות ב שהן זאת במלת המכינים
 לא זאת כו׳בכל נתן ולא אין> חטא לא זאת בכל והן זן בתיבה החמורות

 חורמין אין בבועי מקיפין כד״א חיבור מל' נקפו שמלח בשפתיו איוב חטא
 כי לי זיסכון נתחברו פעמים זה בנסיון שעמדתי ידי ועל התוקף מן חלא

 נשרי שלבש גדר עד נשר חל מעורי השחין שנתפשט כך חחר נוסף נאשר
 למראה זכיתי עורי חחר שהיה הנשר עד הייסורין בהתרבות אז כו' רמה
 אחר שהוא אלוה אחזה ומבשרי וזהו בשפתי חטאתי לא שעדיין ההיא נעת
 ופלי מלי לעתיד שיכתבון שידעתי פה יפלא לא כן ועל בבשרי והיה עורי
 הלא כי יתכן לא תאמרו ואס )כז( בלעם ופרשת התורה בספר יתרו

 מאתכם ה׳ רוח הלך הדרך ואיזה מצטער ואת־ שמחה צריכה נבואה
 התנבא אליפז אדרבה כי גס ומה המצר מן אותי לדבר מצטערים הבלתי
 לו אומר המלאך שמע כי כו' האניש אשמע וקול דמעה באומרו להפך

 אזן לגלות יתברך דרכו יותר כי ועוד כו' יצדק מאלוה האנוש חיוב על
 על תתמהו חל חמר לזה עצתו לשמען מלגלות לשמעון הנוגע על ראובן

 הוא וגס עצב שאגי אני להיות אחד שמדברים שהס אחזה חכי אשר כי זה
 הלך כי אני רק לי ראיתם לא אחס כי זר ולא ראן גסעיני1לינוגעאלי

 המת נפש וכאשר כמת חשוב הנני כי היא הלא אותי לדגר ה׳מאתכס רוח
 כליותי כלו הנה אני כן השגתה מעכב החומר חין כי החי מנפש יותר ריאה

 הכוליאכשראסנתמסמסה ניטלה שאס של,ע״ג מות סימן שהוא בחיקי
 שאין בחופן טרפה פכוליא ותכלה נשרו נמס השחין שמחולי איוב של כזה

 מהחומר מסולקת ככר כאלז והיא נס דרך על רק נטבע הנפש העמדת
 )כח( לכס כן שאין מת אלוה מחזה מהשיג הגשם יעצרנם לא כן ועל
 מי כלומר לו נרדף מה אל כמו תרדפוני למה אפרתי אשר על תאמרו זכי
 שנרדוף לומר נזה שיצדק מה ונחנו כד״א דמה להבל כי הזה החיש כוח

 שורש הזח דבר ושורש כי איפס דעו רדיפה בו צודק שהין הבל והוא לז
 אמרת" כאשר בי נמצא נבואה לשינות מעשר אחד הוח דבר כי נבואה

 ולפן )כט( ני הדינר יתברך בכבודו געים נ אתם חיתי שבבווק ען ז נח
 מיהתכס תהיה החרב ידי שעל רוחכם על יעלה ואל הרב מפני לכס גורו

 שתגעו מה שהם העונות שתי של חמה אס כי הוא כן לא כי כפרתכם
 הוראת רק החרב אין כי כלומר חרב הוא יתברך בכבודו יגס בכבודי

 העינית שלמרק תדעין למען עליכם שפוכה חימה כי לנס לדמיו חימיה
 להורות חיפה רק החרב היחה לא כי למעלה דין לכם דין יש הנזכר
 סרב מפני לכס גורו יאמר או י לבא עתיד אךהפירענית הר,גז
 האם תאמרו ואס כי' גורו אמר אך חמת והל״ל חמה אומר! חל לב בשים

 אינו אמר לזה הרג חייבים אנו חתה כשר שלא לך אמוד או בך עיגנו הי על
 תבאז נגדי בחימה עצמיכס הרגיל יד שעל רק מעתה הרג חתם שחייב־ם

 חרב עונות גוררת חמה כי וזהו עבירת גוררת עבירת כי הרג חיוב ידי
 אדרבה תאמרו ושמא חרב מפני לכס מרן מעקה כי אמרתי פן על

 לו נרדף מה תאמרו כי ואומר אהנס חושד שאני יותר החייב הוא אני
 טוב כי מוא אתה כשר שלא אומרים שאנו ומה וה נאמר לא אנו ואולי כו'

 לא אני גס אמר לזה דינח בלא דינא דעביד לתקלה מלחשוד אותך לחשוד
 לו נרדף מה אמרתם לא ואס שדון תדעון למען רק בדבר כמחזיק אמרתי

תאמרו שלא כו

 כתבנו הנה כו
 ויגד באומרו צופר במענה למעלה

 שהודה חכמה תעלומות לך
 חטא אשר עין לו היה שלח כ לסי
 ו״ל כמאמרם קורה בביטול תלה אך

 חורה בביטול מצ>יחלה ולא פשפש

 נגדם איוב שהתריס עתה בראותו אך
 חרב מפני לנס מרו לתס אמור עד
 כן על בכבודם והיקל שהכלימס □

 לו אלה אשר שאיש צופר עתה אמר
 אשמה עזן בו שאין עליו לומר אין
 תעשה ואל ינשב תורה ניטול לא אס
 אמר זזה הנפש על חטא גס אס כי

 ישיבוני סעיפי חלה מאמריך על לכן

 בי חושי ובעבור הראשונה מסברתי
 שעל עיון בלי לדבר ומהרתי שחשתי

 עוי רק בך היה שלא לומר וכיתיך כן
 כדאי כן על )ג( תורה ביטול
 מיסר כי שכרי והי בעצמי לחוב הייתי

 והנני כלומר מפיך אשמע כלימתי
 יענני ורו׳מבינתי הדין את עלי מצדיק

 ואומרת )ר( בדבר התבונני אחר
 האס כלומר עד מני ידעת הואת לי

 לעולם שקדמה עד מני שהיא התורה מצד ידעת תלונתו על איוב תשובת
 לאדס קרת מאשר התשובה היא ארץ עלי אדס שיס מני כז' הואת וזהו

 אס כי שקדמה התורה מסיבס ולא )ה( לו קרה כמקרהו כי הראשון
 ועון המיתם משתיתס ביין בניו עון כי לומר עצמו תוקע כי והוא כו׳ רננת

ככס מדוע לאמר עצבס שלא החניפס בהם כיהה שלא שמלבד אביהם

 לאמר נקלה על שברם ריפא אדרבה אס כי פניכם נגד רעה כי עשיתם
 המשתה ימי שיקיפו הימים כל יעשה ושככה כולם מספר עולות יעלה כי

 אלא שדוד נפל הוא גס כן על עונס הוא קל כ• בפעם כפעם יתקן זבזה
 בס״ד יבא כאשר אתם זלאלדליס לפיהם אכלם היות נס שמיסיףבזה

 לא ולמה לרשעים מאריך יתברך הוא כי במקומה קושייתו שעדיין אלא
 חילק כן על דבר אשמת עזן בידו שנמצא יונח לו כמוהו לצדיק האריך

 הם לאשר הוא אך לרשעים להאריך יתברך שדרכי חמת הן כי ואמר
 הם אשר אך רשעם' גדל כי עד מעט מעט הרשיעו או מתחלתס רשעים
 כמיס ישפוך עליהם רשעים וכעשן צדקתם מרוב ונהפכו גמורים צדיקים
 בקרוביו כי והוא מאד נשערה ניביו שוס מה דרך על יתברך עברתו
 אדסעליארץ שים מני לומר רשעיספקרוב רננת כי אמר וזה יתקדש
 כי למד אני מיתון בלי מיד העכורה ארץ עלי וישימהו עדן מגן שגדשו
 צדיקי• שהיו לקו קז מתקלתס ולא מקרוב רשעתם אשר רשעים רננת

 ה עשית עד בה' דבקים שהיו וחוה כאדם רשעים נעשו ומקרוב נמוריס
 ונהפמ המשומר ביין ברכות ז' וברכת עדן בגן חופות כ״ד להם אלהיס

 לא כו׳ כאלהיס שיהיו שהחניפס כנחש חנף שמחת וכן רננסס לרשעים
 לאבל החנף ושמחת הרשעים רנת תהפך מיד כי רגע עדי תמשכו
 לשמים יעלה אס כי זה דבר על יתברך קפידתו גודל נא וראה )ו(
 כי למו האריך לא )ז( יגיע כעב ורחשו לשמים עד שמעלתו כאדם שיחו
 וקומתו ויזו ונשתנה לנצח מיד בחטאו מלך של פלטין שטינף כגללז מיד אם

 הים כאשר הקודם זה אין כי איו זיחמרו נו יראו שרואיו גדר עד ואיכותו
 איכותו היתה כי )ה( זז לו לרמוז חיכה לו אמר יהנרך הוא שאפילו
 חלום היה כאלו בעיניו היה כן יעיף כחלום שנשתנה מה נערך וגדילתו

 מגן ויורד הריקים כאחד והוא והקיץ גדול מלך והוא החולם יחלום כאשר
 כדרך ששוהא למקום ממקוס שהולך כמי לא העכורה הלזו הארץ אל עדן
 וכמו פלוני נעיר שמעון את שרואה ראובן יחלום כקשר לילה כחזיון רק

 חיצה עדן טגן נודד עין כהרף כי אחרת בעיר שרואה לו ידמה רגע
 עוד לא וגס תוסיף ולא יתברך חמלתו בעין שזפתו עין זה וזולת )ט(
 כאשר כי וחומר מקל וגס ילמד שממנו והוא שלנןע־ן מקומו תשורנו

 היו ובניו הוא גס כן מקרוב רשעים להיות לארץ השמים כמן נפל אדם
 עדי להם האריך לא כן על מקרוב גמורים רשעים ונעשו גדולים צדיקיס

 כאשד לנוכח שלא מדבר איוב על בדברו תנה כי׳ בניו )י( : רגע
עשת 2 □1



ך איוב מחוקק חלקת
 גו וידברו ממנו כישים קזיס דירים להיותם שכתבם כמו בלדר עסה

 למעדנים אוכלים היותם תחת חיוג של גניו הנה ואמר זולתו על כמדברים
 להם שהית הה קראו לץ ילתלמנה ליתיס ולג־ ולעני ישגיחו לה ולילה חס

 עולות העלוה תחת חי,נ של !ידיו דלים רצו ש גמה לתקן הזח לעשות
 " . ראוי היה עונש כמכשול אזהס והניח

 אונו׳ תשבנה כאומרו ימין משלוחה סיידו לומה כמשיב משלוחלח
 הולכים שהייסורין ימה )יא( דל של אונו בממזם כי לדלים וכי שמשיב

 חטא לח כי לו שהודה כ״פתיוכיגס סגה שמוסיף הוא עליו ומכבידים
 כחזה כי העלמות ידי על גג ש מחטאת מלתי עצמותיו לפחית הזיד

 עלזמיו מלאו עצמותיו זוהו עצמותיו על חקוקים בתם הנעשים הטומאה
שלמת והכה בו וידבק הרע היצר הכית בעל נעשית הלז כחית ידי ועני

 הציקה הנה כי והוא אזנו תשכנה
 ולפייסו לדל להאכיל היח מעולה

 ממגרך לו ש;ז״להניחן כמו בדברים
 עשר באחר ותמסייסו כרטת בששה
 ולק היה ל־.יוכ הממון הנה חמר
 כתת הגנים זוכים היו וחיך לנגיו

 יחלקו כי ז הו הלא חביללדליס מלחם
 שיפייסס דלים ירצו הגנים ניניהם

 נוהוא.>אי!כחפננ של בדברי'זיריז
 הדבר ולהמתיק לי חון שהוא ממונו
 גיול עיקר להורות תשגנה אמר

 על יעל? כל הוח הלח צדקת בכותבי
 כלנו יאמר אן טקן היח שמשל לנו

 שבשמים לחיינו כן הדל גם הנה
 כפס ירעיב מטובי ולמיאפילכי כמותי

 ־יה ש שחלק אס כי ז חק אך הדל
 ממוני ך נת גידי נתן לדל לתת ראוי

 שיחשב די על לו לינתן כה א למען
 סשמזתיז לו ינכו והוא מסלי כנ׳יחן. לי

 במקימות שצלנו מפורש והוח נרליתז
 על י״ל מאמר□ והוא מסהר אין
 חלתיסט׳כמצא לפני שבעולם ק פס
ן כנויי איני לדל וילחמו הי־ כתת כי

עצמורתיומלאר יא
 :תשכב על־עפך רעמו עלומו

 לשונו תחת יכחידנה רעה בפיו
חכו כתוף וימנענה יעזבנה ולא

 אל: יורישנו □בטנו
אפעה לשון תהרגהו

 טי ךנו:
ראש־ טי

 יה : וחמארה דבש נחלי
יט:יעלוס ולא תמורתו בדיל

 יבנהו ולא טל ית3
ימלט לא בחמורו

 כיילא־ ד
ע איך־־ כא

נהרי בפלמית ־ירא אל יי
.יבלע משיביגעולא

 לו ץר$9פק במלאות בב כןלא־;יחילטוכו: י
 בטנחשלח־ למלא ,יהי כג :כל־יךעמרתבואנו

 /יברח כי :בלחומו רמטרעלימו אפו מדרון
 שלף * כה :נחוישה יןשרה רחחלפהו ברזל מנשק

י אימןס על;ו יהלף ממררותו וברק מגיה רצא

 טעם ונתן ע״א עובד כאלו הצדקת מן
 שכתוב מה והוא ט גול בית ואמר
 אשר חלק כי רכים במקומות אצליכו

 ככסי תוך ה כחן להתפרכס לעני
 ידו על שיתפרנס לזכותו העשיר

 לפני עולם ישג פסוק על ז״ל כמ׳ש
 העני את זן הבלתי נמצא ט' אלהיס

 יבנהו ולא גול כיח וזהו ביתו גול כאלו
 מן מחסרו ט חצלו אותו בונה שאינו
 יחרב אס כי לעצמו יכנהו ולא הדל
 ואפילן )כ( לבנותו חכה זלא ביתו

 הוא חפי׳אשר כי לו יועילו לא ייסורין
 שלן ידע לא ני גדר עד ייסורין בעל

 שלן מאכל נכנס לא שמעולם בבטנו
 כלוה זעם בבטנו זיסורין דאגה בלי

 שבז חמודו עסבנו שהוא בחמודו
 כיחס נפשו ימלט לא כיתז □נה

 מה והוא הוא גס חמודו כלי שיהיה
 דאיפחית פפא לרב תלמידיו שאמרו
 ואמר למות זנסחכי מתותיה דרגא

 שגתות מחלל או ע״א כעובד תני ובי
ראית דלמא לן אמרו בפרהסיא

 אותה מכנה וכן כנודע הומיה כסילות לנקכהאשת אותו מהנה כחכמת:
 עפר על רובץ חטאת שלפתח הרע היצר הוא עמו אשר כי וחמר צופר

 כי כחמור עלומיו ידי על לו שחוברה הנזכרת כסילות אשת היא תשכב
 כי הכית כעל השגגות ידי על נעשה לא עדיין החוטא כאיש תדבק כאשר

 רעה• כפיו תמתיק ואס )יב( ושואלת תשכב עפר על כעניה אס
 עפר על ועמו אומרו וזהו ייסוריו על להאבידו נגדה בשפתיי להחטיאו

 ני׳ נס הכה דברים להטיח רעה בפיו המתיק אס כסילות חשת היא השכב
 עדיין נעשית לא כי כחטא הושרש לא שעדיין אחר הרעה בעיניו מסיק?

 נכר היח אס שאפילו אס כי מפין יוציאה שלא לימד צריך אין הכית בעל
 המעשה עליו רע כי ויגטלנה ויכריתנה יכחידכה לאומרה לשונו תחת

 יעזבנה ולא עליה יחמול הדבר על הרע היצר כשוב מעט ועוד )יג(
 אלא בעיניו שטובה הלח לשונו תחת שהכחידה כתחלה כאשר לגמרי

 ועדיין דברים להטיח נסה לא כי החוצה מלהוציאה חכו בתיך שימנענה

 אשת תפקדנו שתשוב מעט ועוד )יד( מפיו להוציאה הדבר לו קשת
 וכאכלו במעיו כארס תהיה כי חט כתוך למונעה כת יעצי לא אז כסילות

 אמרתי׳ לח למת כלבו אומר כקרבן פתנים למרזרזת הפן9 במעיו לחמו
 חילהדברים שכל ויקיחנו בלע חיל ער מתבקע והוא )טי( ההיא הרעה

 והשנית שהכחידה ראשונה מהפעם מלאזמרס בלועים שהין הרעים
 מבטנו כי ייסוריו נתוספן כן ועל אחת בכק מקיאס השלישית וזאת שמנעה

 שראש! )טז( אל יורישנו בקרבו פתנים למדורת כו הרעה היתה אשר
 המתייחס טומאה כח יד על תהיה במות וגס ארסיים בייסורין יינק פתנים

 )יז( קדוש מלאך או ה כיד מיתתו תהיה ולא אפעה שבלשון לסם
 ירא אל אס כי ג״ע כך אחר ויירש כפרתו ייסורין עם מיתתו תהיה לא וגס

כנודע. בסילוקו לצדיק המתראים דאפרסעזן נהרין הס ט' כהרי ת בפלג!
* חבתו דרכי מעיבדא ל ז׳ מרבותינו

 תקנת ולא המשתאות ידי על כי אמרתי הנה יגעכו' משיב )יח(
 כפיך שדברת הרעה כל גרם ההוא העון כן על כצדקה

 לו׳ צריך אין כי מודיעך הנני ועוד ייסוריך הועילו ולא ה' נגד בייסוריך
 אפילו אס תוכו'כי כל יאבד צדקה יחן ולא כמוך בייסורין סרת המדבר
 כי אליו ישיבס ממנו יכהסתלקס ייסורין לו שיבחו בייסורין ושמת הסובל
 היגיעה ושמשיב יגע משיב וזהו שמעון אלעזרכר כר אחי באו יאמר

 יבלע אפי׳לא חס כי משתאות לז יהיו שלא לזמר צריך ואין אליו )ייסורין

 בייסורין כחו שניתך מה תמורת כנח סתוא חמ׳רהו כחיל וישהה ויאכל
 נפשו לקיים מזה פחות אם כי ליחויקהכחשנתמרק כדי אוכל אינו

 יאגד כי נטינו ישמח לא כי יעלוש ז ל1 כי דע זה כל ועם נלכד גגיפז
 ״א ל הוא תעשה כשבוחל הלא תאמר ולא )יט( צדק העדר על אוהו

 רצץ כאלו לומר דלים עוג נידצץ
עיניו זהעליס דלים שעזב במה יחשב

 !חהולעליה *

 במעיו לחמו יי
 חילכלערקאגו

 ־־־פרתניכשיערן

 דלים קזב רצץ כי
בבטנו׳ שיו ־;ידע

כי
 כאן נאמר ע״א כעובד הוי הצדקת מן עיניו דמעכיס לו כתת ולא עכי

 ייסורין מכלל הזח בניס גידול צער הנה כי יאמר או * כו׳ ונאמר בליעל
 ואת יאכל אשר את ידע לא כשגילו השר אחד חלא לו חין חשר גס ומה

 כן ולו הצדי׳ גס כי אמ הוא קולני אס גס ומה עליו מצערו אשרי&תה
 הוא חמודו כשגיל בשלוה ישתה ולא יאכל שלא ככטנו שלו ידע ולא יחיד
 שיייד אין )בא( : הצדקה מן עיניו מעליי אם ימלט לא עכ״ו יחידו כנו
 לא לפחות זה כל עס הצדקה מן עיניך העלמת לא כי איוב תאמר שמא ט

 שהוי' לאכלו שריד אין אשר הכה כי קכיע יתום שהוא לאכלך שריד לך היה
 ע*כ כי כלו' טיכו ויתמיד יחיל לא כן שעל יבצר לא לפתו׳ מאביו שריד
 )נב( עליו מדבר כבלתי לנוכח שלא ידכר הכנו׳ שמפני אלח טובו־ אכד
 ולא יזרגל למען הוא לאכלן קבוע להיו'שריד הוא שהראוי שהמרתי ומה
 יגרום אפשר האדם כני טכע לפי הנה כן עושה לבלתי הלא כי כפיניו ירע

 המעלים יחשב לאשר פנים מראה דגר וממוצא דם שפיטה צדקה כהעדר
 שיש ספקו כמלאה איש יהיה יקרה הלא כי דמים כשופך הצדקה מן עיניו

 פרוטה לקבל חגואנופשוט׳ עמל יד כל כאשר לו ויצר צרכו סיפוק לו
 יחן כאופן לי יחסר לזה שאתן ומה סיפוקי לי די הנה בלגו חומר ממנו

 לאכול אס כי כפרוטה חפץ לי אין הדל יאמר וחס )כג( כצחתעין
 וישלח עליו אפו יחרה אז ארעב כי בטני למלא יהי עד שולחנך בנחת עמך

 שלא נשנו למלא יהי וזהו רעים מלאכי ומשלחה גדול ככעס אפי חרזן כן
 חרון נו הגי' הנעל ישלח אז גטגו למלא שיתי אס כי לקנל ידו העמל ישלח
 העשיר על עלימז ימטר יתברך היא כי ההוא לעשיר הנונה ולא אפו
 זוכים שניהם ט מרו״ל כנודע בזכותו הדל של לחומו נשכיל הדל ועל

 וחוזר )כד( בלחומו עלימו וימטר וזהו יבורכו ושניהם והעני הכית הבעל
 ברזל מנשק יברח אפו חרון כד נשתלח כי כראות הדל כי העניןואומר אל
 ליזם לבקש מסוכן שמס למקום וכורח לקראתו יצא כנשק כעסו ברוכ פן

 " לחם לבקש ויסתכן וגאיות כדרכים נחושה קשת שם שיחלפהז יקרה ובדרך
 פסו' על כגמרא ו״ל מאמרם והוא משונ' מיתה וימות כאיסור חו בהיתר

 שופט שסנהדרין הדעה על יעלה וכי הזה הדס את שפכה לא ידינו
 הין שאס ופירש כן' אכילה בלא ופטרנוהו לכאן בא לא אלא הס דמים

 עליו ויקומו הכריות את וילסטס יצא לחם כלא חותו פוטרים היו

 לתכז ככרות ג' לדוד כהן1יה ן בה אלו ז״ל רבותינו אמרן זה ומעין ויהרגוהו
 גור© הצדקה מן מין העלם כי וכן'נמצא הכהכים עיר זבזב הוא לאמת

 עליו שינא העני לב על שיעלה תיתכן תאמר ושמא )כה( ש״ד
 החלפהו אפשר כמקים חף לברוח מחיים מות ויבחר שיברח ברזל כנשק
 אפו חרון ידי על שלף העשיר הנה כי התמה אל חמר לוה נחושה קשת
 ראה וגס עשרו גאות היא גוה מחמת אחריו ויצא אף וחיי קישי דברי
 זיזי הוא הברק יהל-יך וכעסו מרירותו מחמת העשיר של פניו חור כרק

4הןרא' יורה כן כי זיתרגנן עליו בנשקיקזס פן עליז.אמי' כן על מפגין

השנות



כג כא ך איוב מחוקק חלקת

 אשלא־נפח תאבלהו בל־חשףטמקלצפומו כי
וארץ עונו שמיכם יגלו מ : באהלו שריד ידע

 כל כי לו עוד כן ידי על י )כו( כעס מרוב פניו יאור השגות
 יחמלו לח גס חמל לא אסר תחק העשיר בני לצפ״ניזהס טמין דלית ה׳:־

 בהחכלהו מה זולת לנכיכן כדישיחנו תני לחשתי ח ר כמאמר ויעז על
 נד.ן היותו שעם כראם נפוח צריך הבלתי נהינס קש הוא נוכח לא סס
 כיו צפו הס חונןליתימיו יהי חל נם

 לכנו ירע ולא כדרגל בתמידות
 עליו הזאת הרעה כל נשתלשל

 הורה הכה כוי שמיס יגלו )נז(
 לנוכח שלא כמדבר

 נחנו ולח ׳ איו כבית אוכלה רוב שעל
 עתה כן על הדעה עליהם באה לדל
 יגלו עליו ואמר החותם להטיל נח
 כז' יגלו וחמר לנוכח פלא וה וגס כו׳

 פריד פירע מה בהצטרף הנה לומר
 המשתאות מציחות חימר עם בקהלו
 שכעת מה־ אל טעם טוב ראינו מצאנו

 והפול השמים מן חיוב פקודת בח
 אפילו עדו הבל נתפקרו ק שבא

 משפחות בוז היה ההוא שכומן לשיים
 הגמלים על ולפשוט מלחמה לערוך

 שיגלו נעת שהוא עינו שמיס יגלו זוהו

 הפקידה בעת שתוה העין השמים מן
 בשמים שיגלו פנקסו שנתכקר

 כאשר שהוא הדין שלוחי אל יד לתת
 חורשות היו הבקר לקחת שבז זיפול

 שלא עינו היות הוראת שהוא למוינו
 •כל-הארץ כן ידי על או לדלים זן

 ההם בימים שהיה כשדים אפילו

 ?ליבוג-יכיתונגרורתמוס כה מתקוממהט:
ונחלת מאלמים רשע הלק־אדם 1 זה נש ד אפך

 שמעושמוע כ : ויאמר איוב יץן1 א א כ
:מלתיותהי־־זאתתנחומותיכם

 האנכי י :תל^יג ואחרדנרי אדבר ואנכי שאוני ג
 פגו- ה :רוחי ואם-מדועלא־תקצר שיחי לאדם
 ^ואם־־־זכרתי :על־־פךז ושימחך ידהשמו אלי

 רשעים מדוע * :י :פלצות כשרי ואחז ונבהלתי

 לפניהם נכון זרעם י׳ : עתקונם־־גכרוח> יחיו
 שלוכש בתיהם ט :לעיניקם וצאצאיהם עמם

 שוךו^כרולא י : עליהם אלוה שכט ולא מפחד
 כצאן ישלחו יא :תשכל ולא פרתו מלתפלט

ןכנור ישאובקהיף * : ירקחן וילדיהם עויליהם

גי : עוגב לקול וישמחו

הארץ כל כי עליו קמו משפחות □ז
 ביתו ותבואת יבול שגלה ביתו יבול יגל וחמר ופירש )כה( לו מחקועמה

 שהוא עונו גלוי שהוא שור בנח תבואות י־יב כי חורשו' היו הבקר גלו כחשר
 נגרו כי אפו ביום נגרית מיד חז ;כלו ל שריד היה מהפלז הוראת

 כי לצייק יד משלוח יראים הכל כי זח ש ה ומכל מכשדיס צרות עליו
 יתקוממו הכל מיד עונו שמיס יד על בהגלות אך וולתו על מוראו
 בלדד את השבת הנה כז'לומר רשע אדם חלק זה ואמר )כט( עליו
 משיב והנני אני גס כן עשיתי־ והנה לטכח שלח ידבר עליך בדברו למה

 שהוא אדם חלק זה כי רק אתה רשע כי וגוזר מחייב חיני הגה כי ואומר
 מחתהאלהיס רשע חרס עונש חלקי כל אמרתי לא כלומ רשעמאנהיס

 מאל הנזכר אדם של אמרו ונחלת העונש כל ולא בלבד חלק,אחד אס כי
 הוא ואם עותך שאלוה מהאל שאמרת כאמרתך מאל דברים שחומר
 * לנוכח דברתי לא כן על החיש שאתם אפשר לך קרה מאשר כנראה
 כו' אדם חלק הוא שזה אס כי עליך גזרה מחליט איני הכתוב ושיעור

* אחרת בחינה על יהיו ייסוריך וטעם זולתך או סאיש אתה ואפשר

 כמה וה כה עד הנה אמר כו' שמעו )ב( כר ויען ־(0 כא
 אתם וגס לו זרע צדיק על תגר קרחתי פעמיס

 פעמים לאמר למווכחיס היא וחרפה אני צדיק לא כ♦ אמרתס פעמים כמת
 מלתי כה עד שמזע אחרי שמיעה כלומר שמעוישמזע אמר אחד ענין הרבה

 פעמים אמור חרפת על תתנחמו כי חנהזמותיכס זאת ותתי כי תחושו זאל
 דרך והנה )ג( בזה כלס חזליתי אנכי גם כי באמדרכס אחד ענין הרבה

 ישתוק אס כ• להשיב יחשיבהו לא ושכננדז דבריו יערוך אחד שאס מווכחיס
 שאוני אער דבריו על להשיב מחשיבו שאינו באמור עליו יקשה וילעיג
 תר שהגיע אליפז תשיב אסלא אחוש ולא לכס יערב שלא חדנרנס ואנכי

 הנה האנכי )ד( : זאחרדבריתלעיג תהו שתלעיג אם כי תשובתך
 נטרד אחד חטא ידי שעל הראשון מאדם ראיה לו הביא הנעמתי נופר

 ר״י כתשובת משיב זה ועל כאדם הוא זיהנחס גדולתו והושפלה עדן מגן
 צערי לי די לא לו ואמר הראשון אדם צרת לו בתזכיר מחבלו כשניחמר לד

 צערי לי די לא איוב יאמר וזה הראשין אדם צע-ושל שהזכרתני אלא
 לי שהזכרת דבריך הנה שאמר והוא הראסין אדם על גס שאדאג חלא

 לשמים שעלה ארץ עלי חדס סיס מני באמור הראשון אדס של נערו
 דבריך פירוש אפשר יכו' כחלוס כן' יאבד לנצח כגללו ובחטאו וכו שיאו

 קבל אתה נס חכחומין וקבל הדס ששכל שכמו לומר או פכים משני באחד
 ולמה בחטאך לקית אתה גס בחטאו לקה שאדם כמו אחר פירוש אן

 כלומר וכו' האנכי ני הראשץקשה כפירוש אס אמר חנסעלוה תתרעם
 וצערי שיחי אדם בשביל שהות לאדם שיהיה חרצה צערי לי שיש האנכי

 לקה שאדם כמו לומר אלא כך הפירוש חין ואס עליו גס שאשיתואצטער
 אמר ווה שתתרעס אלא חתה גם כן תעשה לח למס וקבל והודה בעולו

 וברגע. ימיהם בטוב .יכט
שאול '

 מתרעם בלתי אני מדוע שהוא מדוע הזח הפירש וחס כלומר מדוע ואס
 אינו הלא כי )ה( רוחי תקצר לא האס כי חס אדם התרעם שלא כמו

 אפילו כי ע^צסרעתי על תשתוממו הלז כי והשמן אלי פנו הלא כי דומה
מהביאראיה ותשתקו פה על יד !שימו ובזה הכיתני לא ברחשית-חליי

 דומה צעדי חין כי הראשון מהדס
 מנדולתילא שהורד גס כי לצעדו

 וכרתי ואם )ו( : כמוני נשקר
 על כמישור להוכיח בא כל

 כאצבע מורה לי וטוב רשע תלונת
 המבול קודס נס שידבר דורות על

 וחס יאמר והקייס זל פירשו כאשר
 רוחכם על יעלה אל לומר כו' זכרתי

 יתברך מדיקין אחר מהרהר שחני
 כראוי שלא שעיש חלילה ה על וחושב

 עכין זכרתי חס כי איפה דעו כי
 דבר ראות על ונבהלתי לו וטוב רשע
 חלילה עול פורק איני ראוי בלתי

 אדרבא ^א כחן שלא עושה כי בחשבי
 תבעתני שחתו כי פלצות נשרי ואחו

 אתרמדותיו למהרהר סןיהשיבני

 החמת כי ידעתי ודאי חס כי יתברך
 מדוע כשואל חלא ואיני )ז( אחו

 מדוע וזהו מווכח כדרך יחיו רשעים
 שקודם דורות על והעניןהזא כי'

 מושפעים היו כי כמדובר המבול
 אמד חיי ועל ומזוני בני ברשעסבחיי

 היה הראוי לומר יחיו רשעים מדוע
 להסתקוה היה לא כי כלל יחיו פלא
 אולי כי קיש יאמר אס ןיגס לשוב
בעולם ה להס ומשלם עשו טוב איזה

 שהפלגת נס לעשות לא אך טבע בדרך אשר באושר זה היה הנה הזה
 הנה כי לשקרי ניסא הוא בריך דשא קי עביד דלא כחס תתיש לא הזקנה
 שהיו עמם לפניהם נכין זרעס אמר גני זעל )ח( חיל גברו גס עתקו
 קוברים היו שלא עמה היו וגס ועשירים ומיושבים גדולים נכונים בניהם
 על הרן וימת פסוק על ז״ל מאמרם זהוא עמס הכל עם כי זרעס מקצת

 זרעם של וצאצאיהם אביו בחיי שמח הראשון הית שהוא אביו תרח פני
 מפחד שלום בתיהם אמר מזיני ועל )ט( שלהם לעיניהם היו עצמס זשל
 מפחד אס כי כתיהס רשע אנשי יחמדו לא עושר להם היות מבלי !לא

 בריה סוס לגו אל יערב ולא העולם כל על פחדם נפל כי פחד מחמת
 כחלחים מתם מפחד שאינו חלוה ייסורי אלות שבט ואפילו להזיקס

 בתיהם הנה הכתיב שיעור או " עליהס אלות שבט לא ודומיהם
 שחתמה מה אך מפחד הוא כי החרשתי משודדים שלום הס טוב המלאים

 ולא שלים בתיהם יאמר או * בתמיהה עליהס אלוה שבט ולא הוא
 כד״א עוני שהוא אלוה שבט לא הלא כי בתיהם חומד אין ממון מססרון

 חימר ואין עמירים כולם אס כי עליהס תיה לא זה עברתו בשבט עני ראה
 פבשדע ושיטריס שופטים מפחד מפחדזלה סלים יאמר או * מפחדם

 אלות שבט ולא הלא כי בה ילין צדק כן שעל משפט מלאתי כד״א יכום
 * כמדובר עצמם הס מפחד רק הוא לאלהיס אשר משפט שבט שהוא עליהם

• בתיהם ולנזול מלגנוב ימנעו שעליהם בייסורין עליהם אלוה שבט זלא או
ז כי׳ יגעיל ולא עבר שורו כי הוא עווני מברכת וכן )י(

 אייזן משלחים היו בן בלדת כי ז״ל רבותינו אמרז כו'־ ישלחו )יא(
 מיד כי כו' ישלחן וזהו שררו לכרות מספרים להביא

 שינית ומלות עיין כפל שנראה וילדיהן כך אחר אומרו זה ולפי מהלכים היו
 מהם הגדולים אחיהם על יאמר וילדיהן הילודים הס עויליס כי יאמר

 ירקדזן אחיתס הילדים ומיד הילוד ישלחו כלדתן כי ואמר ילדים ועודם
 ואומרו שתזכיר העויליס הס לשמחחהילודיס וכנזר בתיף וישחו )יב(

 ישאו שאומרו יסאו בכתף פשוק על ז״ל שאמרו כמו קול נשיאת הוא ישאו
 הרגש וראה וכער בתיף כפה ישאוקיל ויאמר בפה הלוים שירת הוא

 יערב ולא וכנזר בתוף ישאז תחלה כי עינב לקול ישמחו כי העזיליס
 העולם לאויר בצאתם כי משניהם הערב ע־גב כקול רק לשמוח לעזיליס

 הילודים כי יאמר אי * לזמר זמר בין ומכחיניס ומרגישים מהלכים היו
 שקולו כנור עם גבוה שקולו כתיף קול יישאו השמחה בבהלת ירקדון

 לא כן על יפת עילה הזמר חין ביניהם גדול הפרש שיש ולהיות יחד נמיך
 ישמחו ואז לעבור תוף כין ממוצע שקילו ע־גב לקול אס כי ישמחו

 .רו )יג( " בהדרגתס למו יחדויערבו קולות השלשה יחבסמו
 שכתובה• עד כחס אם כי יכלוגיפם ימיהסולא יבלו כי כו'אמר
גהחגז שתי! למוסס חרצובות היו ואלו בטוב להיות זה וכל כבחרות



כא איוב מחוקק חלקת
 רוע על לידון התחילו נפש יציאת כסעת הנה מור1ני החרפתי לומים או

 *• צער בלי יחתו שאול ונרגע רק היה כן לא אך מעלליהם
 הנה כי לתם היה לא נניס גידול צער אפילי הנה הכתבים שיעור או

כו' ישאו גס אס כי צער העדר בלבד ולא נו' וילדיהן וכוי יסלחו

 לבניו רעתו כל משחכא בעצמו לסבול חפץ היה וחתר מאד לו וירע
 חפץ באיזה הקלה לו כשאמר השלזס עליו המלך דוד דעת היה זהוח

כן אינו אמי־ לוה נרדף הוא בהיות וכיור כניו או נרדף הוה להיות או

 לנחמם קולי תהמר ושמח כ,־' וישמחו
 היו צרות חלו חס מכובד מעצבם

 אס כי כן היה שלא אמר השיר כלי
 בלח כדי בטוב ימיהם יבלו למען
 שיהיו אס כי שינה יד על כחס יוחש
 בלויי ימי׳ולא בלויי ויהיו באינם תמיד
 קללה הלח תאמר ושמא ונשר גוף

 חשיב הוח זהנככע הדל כי למו תחשב
 קנמר נקלית מיתה ובעת גמת

 שהם חלו חך לו טוב ואו הנפש יציחת
 בהפסד שכרו יצא הלא מחד יזוקיס

 הפיר׳ד עיהיה נפשו צערתצאת
 להס אין זה גס המר לוה ובקושי

 כל והנה )יר( יחתו שאול ונרגע כי
 סור לאל שויאערז לפי הוא זה טיבם
 חמר משה הנס כי והוח כו' ממנו
 דרכיך את נא הודיעני יתברך לפניו
 חלין חמר יתברך הוא כי על והיה
 לח כי כחמרו מהם לסור רוצה סהיה
 הודיעני לו ואמר כז' בקרבך אעלה

 ובהעיתס לפייהך דרכיך את נא
 אחזירך להם ולהצר מהס לסור זהבה

 עשה וכן דרכיך בדעת וחפייפך
 הענין אל ונבא * מדות הי״ג שלימדו

בדורות בתחתונים שהיה לחל אמרו

באשמותיו חוצצו חדשיו שומספ׳ החדאחריו בביתו 1תפצ מה אדרבה כי

 ןדערת ממנו סור ראמרולא^י יי יחתו: שאול
ומה־ מה־שךיכי־־נעבדגו טו דרכיךלאחפצנו:

עצרת טיבם בידם יא הן ט*נפנע־־בו כי נועיל

 כי חדשיו יקוצצו שלא לו טוב כי
 אחריו וכיסו בימיו יהיה ושקט שלום
 שיעץ אביש׳ דעת והוא צרותס יבכו
 להפך בחפלה אכישי לו ויעזור לחד

 • לן ולא לכנין הצרה שתהיה הדבר
 הנה אמר כו' ,הלאל )כב(

 יתברך בהנהגתו אחרת קושי' עוד לי
 אכחד לא יומרני אני אענה וטרם

 החס כי והצדק האמת דבריו כל כי
 לא למה לו אדם לומר דעת ילמד לחל
 חלא כי ימית טרם הרשע את יכה

 המלך חקרי יכח ומי ישפוט רמי' והוא
 כי לתורות רק הענין חין אך )נג(

 חטאו אלת כי איננה קשונתכס
 אחד דור הנה כי והוא לקו ולא הרנה
 דכא בשלוה וימות הרבה ואסס יחטא

 חביתס עון ויהכלו בניה יבאו ואח״כ
 לדורות קרה ווה אבותס כעון ויכרמז
 שתיו כה עד דכר שבהס המבול שקוד'

 בעזן כמותו עשירי ודור מכעיסי׳זבאי'
 ובניהם בטוב ימיהם וכלו נדשכו אשר
 קישי על והנה לקו טוכת ראו שלא

 שהחריבו הממלכות ועל הגויס על זה
 וכהניז כניו והרגו אלהיס בית

רכה כשלום וסתו ישראל את והגלו

ידעך נר־רשעים ׳ כמה מגי רחקה רשעים
:באפו יחלק חבלים אידס עלימו ויבא

יז

יהיו יח

 כידו ו גי עי יראו ד : וידע אליו ישלם אתו לבניו
 כביתו מה־־הפצו כי נא :ישתה שדי ומחמרת

—הלאלןלמד ד= :חצצו חדשיו ומספר אחריו

ישפוט רמים והוא דעת
:ושלו שלאנן כלו

 ולא מרדה כנפש ושימורה נ"
ורמדה ישכבו ־עפי“על־ יחד

 :עצמותיוישקך,
ני :בטובה אבל

 תמו כעצם ;מית זה ־־
ומח הלב מלאו עטיניו

 מחשבותיכם ^דעתי דהן נו : תכסדהעליקם
:תחמסו קל; ומזמות

 הלא כט : משכגורתךש^יס ׳ אהל ואיה נדיב
כי ל :ועברו יא ואתותם דרך עוברי שאלתם

תכסיתעלידרם
בירת־" איה תאמרו מ ב"

ולא ממנו והסתלק סור ראשונים
 ודעת הנה פי להחזירך דרכיך לדעת שנצטרך רעס תבואכן אס כחוש

:במזלו' והשופע ההשגחה שתלויה חשבו כי והוא חפצנו לח דרכיך
 פועל חלילה רשויות שתי היות חשנו הס הנה כו' כי שדי מה )טו(

 ששודד על שדי יקראוהו הרעות ופועל אל !קראוהו הטונו׳
 אמר לנו שתיטיב צריכים אנו אין כי ממנו סור לאל אומרם ואחר ומכניע

 שייטיב הוא הטובות פ!על לק כי נעבדנז ני הרעות פועל שדי מה עתה
 לא כי בו נפגע כי נועיל ופה לנו וייצר ישדדנז שלא בו לפגוע ואס לנו

 היה מלה ועל השמים סוברי אס כי גשמי להיות! השפל בעולם ישגיח
 איוב יאמר )טז( ההם לרשעים מטיב יתברך הוא היה איך איוב בוכה

 מאמרה הלא כי חלילה בדבריהם צדקו כי לזמר נפקושא מתלונתי אין
 בידו אס כי טובם בידם לא הן כי הוא שקר לאל צריכים היו שלא שאומרים

 עתידים כי ידעתי וגס )יז( מני רחקה רשעים עצת כי באופן יתברך
 להשמדס הוא טובם ומרבים להם שמאריכים מה ונל הדין את ליהן גיו

 במותם הוא אך לעד ואובדת הרבה דעוכה נשמתם תהיה עדיעדכי
 היא אלו רשעים נר כמה זוהו בחיים קצת שיהיה היא תלונתי אמנם

 ו שהטיב מה ידי על הרבה שיהיה כלומר ידעך שכמה ידעתי נשמתם
 אחר אידס בגויוחיהס גס עלימז יבא ננהינס כי ידעתי וגס להם מאריכי

 שחבליס חפץ שהייתי מה אך התאנה סימרי ;סימא החיגר כמשל מותס
 )יח( מותם אחר וחלק הזה בעולם יאכילום אשמיתס חבל באפו יחלק
 וימותו הזה בעילם להם הראוי עונשם פוע־ לסבול יוכלו לא תאמר ושמח
 ובנות למקים ממקיס ומטלטלו מניעתו שהרוח רוח לפני כתבן יהיו הנה

 זאת כל ועס ומטלטלו ונושאת! הרוח וחוזרת בארץ החנן העט נח הרוח
 כן כהוייהז תמיד ומציאותו שעורו חס כי נפסד ולא משתבר איןהתכן

 שהוא ומצטערים בגופם וקיימים ונדים נעים ויהיו יטלטלס לרשעים יעסה
 מותם ובעת ונו׳ הניעמו נ!' תהרגם אל שכתיב מקרא ונעמן ממוח מר

 כן סובבהובב החרץ על בו ומגלגל שחוטפו געתוסופה יהיוגמזץ
 סובב יהיה ממנו יעלנה וטרס השטן אותה יחתוף נפשו נטילת עת נבא
 הארץ על בו בב ויס המוץ הגונבת כסופה גדול כרעם גופו בקרב בה

 ירגיש כן יסןער כמוץ ומתגלגל מרתחת נפשו עקירת תהיה כן ברעש
 למען עונו לפקוד מתחילים השמים מן יי הכל ויכירו מתחולל צער

 הוא כי שמעת לא אס ידעת הלא תחמר ושמא )יט( ידעוןשדון
 כשנת לבניהם רעתם להם וישמור בנים על אבות עין פוקד יתברך
 על ורשע! אונו לפקוד אונו לבניו יצפון פלוה כי ידעתי זאת הנה המבול

עצמו אליו ישלם כי היא תלונתי חך זרעו שיכרית אביו מות אחרי *•י
 באופן )ך( בחייו אס כי לבניו ימתין ולא ריין ויש דין יש \

 * הזה בעולס ישתה כו׳ שדי מה שחמר שדי ומחמת כידו
לבניו שמורה דעתו כל כי שידע לן יותר קשה זה גם כי לזמר '.־!יןמ״}

 דור לנבל סבאו סנה שנעים ולסוף
ואשר אחרון לדור יוסנקס שיהיה הנביא שאמר בגלות וכן לקו אחר

שיכאו אס כי תשובה עה רשב״י מצא לא רעה ראו לא העולם החריב!
 ירושלס על צבאו אשר אומר ושוה המה גס וילקו היצרו חסר בגלגול לעתיד

 שהוא ,תומו בעצם ימות זה באומרו חיוב תלונת זאת והנה יצבאו ולא
 מלאו עטיניו )כד( * זסליז שלאנן כולו חייו וסוף הומו נעצמות

 אדרנה ושינה נוקנה שמקרוקן עצמותיו ומת ברסן התענג מאשר וזלג
 אביו עון על מרה בנפש ימות אחריו ביתו הוא בנו ווה )כה( ישוקה

 יעשה ולמה באשו ונכוה מדבשו חכל פלא נמצא אביו שאכל בטובה אכל ולא
 )כו(;אלו כל ברוב ויתענג חטא חשר על חטח לא אשר ללקות יה הוא כה

 ותכסהו רמה יוצע תחתיו ואביו העולם באותו לו ייטב הנן סכמות היה
 מזה והנה עליהם תכסה זרמה ישכבו עפר על הנה חך החרשתי הולעה

 : עצמו הל הנוגע הוא כזה כי ודעתי הרואים לעיני חלילה ה חילול יש
 טעכקכס אין כי אליכס אמרתי הלא כו' מחשבותיכם ידעתי הן )כז(

 כ!׳ יחיו רשעים הלא כי טענה רשעי הוראת סצרתי לומר
 אס בטונה אכלו ולא ארה בנפש ימותו חטאו לא ואסר טוב מכל זיושפען

 כי כדבריכ שלא הן כי מחשבותיכם ידעתי הן והנה כלום טעכתכס אין כן
 תדעו שלא ומפני עליקחמוסו ומומוס אני צדיק כי ידעתם הנה

 בי י: פלוני עין אולי לומר חמס של מומות תחפשו ליעוןאשרחטא
 לאכלן שריד אין כי על כי אומר גמר צופר כי והוא הוא שכן רו ותנו

 היה לא כי הוא שקר כי תמס מומת שהוא ואמר ההס הרעות מצאוהו
 אפשר היה והנה )כח( תחמוסו אומרו וזהו כצדקה מן עיניו מעלים
 מצויה פתו שהיתה אברהם כי מסדום מאברהם הוא כן כי ראיה לו להביא

 תלמדו ומשם נחבדז החזיקו לח ואביון עני שיד והדומייס ביתו כבנה לכל
 על הוא הסתם מן ביתי שנחרבה חני גס כי לומר המפורש מן סתום

 אברהם הוא נדיב ביה חיה תאמרו כי וזהו יבא כאשר כן חינו אך פדום עזן
 אנשי הס רשעים משכנות אהל וחיה בהצלחה וזרעו ביתו כי כלומר
 ככה כי החג! ועזה ויאבדו נהפכו איך החזיקו לא וסביון עני שיד סייס

 ושקר )כט( האלה הרעות מצחוני לאכלי שריד אין כי על כי לי היה
 אורחים מכניס חס יגידו המה כי כלומר דרך עוברי שאלתם הלס כי הוא
 חפהחוהנה לחורח דלתי כן אחרי כאומרו לרוחה פתוח וביתי חני

 לא לכל מטיב שאני מת להוכיח דרך עוברי לכס יתנו אותותסאשר
 : הותס לנכר תוכלו לח האותו׳ההס ידי על כי כמהנכרי׳ להיות תנכרו
 ,כיל׳וסאדכו חסר זן טענתם שביטל וכו'אחר אד ליוס כי )ל(
 הזה הגדול החד עלי בבא חני כי והוא תחרת טענת אמרתם הנה לומר

 א.יתס אולי אך מעלה כלפי דברים הטחתי אדרבא תשובה עשות במקיס
 ימנעו כי מהם רע יחשך עליהם הנא אד ליזס חס כי כי לא הרשעים

הוק יובלו עברות יום לפחות מדרכם וישובו תשיבה ויעשו וימודו מרע

יום



כד כב כא איוב מחוקק חלקת

 רשעו הוא גס לו ישלם ומי כמוהו
 משלם שיש בלבו הי' חס כי עשה השד

 ואיך נמנע היה רשעת לעושי נמול
 מרשעזכישלס שישוב לחברו יאמר

 על שלוקה לו חטא אשד ה עתה לו
 קורה סול לו שיאמרו יחוש ולא עינו
לוקה שאינך לך ישלם ועי עיניך מנין

 נותן מעצמו כי הוא ואם )לב(
 י!סהעזת וחוליו אדו כיוס לנו אל

 זז אלה'ירחמהוויתזדהגס וישוב
 שקוע הזא י כמה נא ראה כי איננו

 העילס ממוןוטונות של שטופו בענייני
 לקברות שהוא בעת אפילו כי הזה
 אינו מותו עת שקרבה שרואה יובל

 מת העילס אותו על וחושב מצטער
 הזה העולם בטובות רק לן יעשה

 יובל לקברות כי רואה הוא הנה כי
 גדיש לעשיה וימהר ישקוד גדים ועל

 לעשיתגדיס ימהרו לבניו שחומר
 פןמחרימותו ימית טרם מקצירו
 ויהיה חבלו ימי להתבטל יצטרכו
 ויפשד השדה פני על ׳נימוסיו קצירו
 מותו שאחרי מת על לב שם היה זחלו

 ישים האס וחשבון דין ליתן שעתיד
לאיחכל אשר בניו גדיש אל לב

 להם בא מהיכן הנה כי הוא כן )לא( ויהודז וייראו שיזכירו המית יום
 לו ויזכיר יעיררנז חולי חו אד שכיזס אחיו את איש יד על אס המתעוררות

 לחמר מפניו יבוש כי דרכו פניו על יגיד מי אדו בא עינו על כי ע־נולאמר
עשה הזח ג״כ לו להגיד יבא אשר חכרו נס הלא כי ועוד הוא שרשע לו

 —מי לא :יובלו עבךורת קוים אידיהשךרע ליובש
 : ישלם־־לו מי והוא־־עשה .דרכו על־פמו יגיד
 : גדיש:שקוד—ועל יובל \הואלקברות בל

 ימשוך כל־אדם ואחריו רגבי־נחל מתקדלו *
 ותבל חזנחמוני ואיך יי : מספר אין ולפניו

י נשאר־מעל: ותשובותיכם

 הלאל ב אליפןהתמניויאמר: רע א כב
 :משכיל עלימו כי־ןסלן יסכן־גכר

 בי־־־תתס ואס־בצע תצדק כי לשדי החפץ ג
 עמף עיא ,יוכיחך ךזמירארתך י ז דרכיך

ואין־^קץ רבדה רעחזך ךהך*א " • כמשפט

 :תפשיט
 ח להם;

* :כה

 תמנע ומרעב עיף לא־מים ז
 ישב פנים ונשוא דתארץ לו זרוע ואיש

יתמים הרעות ריקם שלחת אלמנות

 ושפעת־מים תראה או־חשךלא יא

 ראש וראה שמים גבה הלא־אלוה *
כוכבים' *

 פתאום

הנסך
 ס ש לו שאין אס והכי אין אך ממנו
 רבה וטוב השלוה כי )לג< דאגה
 נס כי לבו על מעלה תמיד לו שהיה

 לו ימתק וגס שבקבירתו נחל רגבי לו מחקו וזהו ויערב ימתק הכל שם
 רבים אותו ילוו הקברות לבית אותו בהוליך ואומ׳כי שחושב הכבוד

 מעתו אחרי ימשוך הדס כל אחריו כי הרבה כבוד לו ויהיה ונכבדים
 המטה ולפני המטה לאחר שיכיבד מה על שמח ומעתה משפ' אין ולפניו

 5כ ועש גתינם של דינה חל לו אלה אשר איש לב ישים ואיך שמח לבו וביה
 הבל תנחמוני איך איפת כן ואס )לר( מותם חחרי עד להס ייטב זה

 כל הלא כי צופר דברי תחלת שהם הראשון לאדם קרת באמדכסכיכן
 כל זה כי מעל נשחר כלל דרך שהם תש:נזתיכס וכן לקו לא למה חלה
 ממרקו והנני למרק מאשמותי מעל לי נשאר כי לומר תשובותיכם הדי
 כיון הבל תנחמוני ואיך הכתו' ושיעור זולתי ימרקי לא למת כי הבל והוא

 לימלמרק מעל שנשאר אס כי רכות עונות לי שיש אינו שיתשובותיכס
 להצר יספיקו לא מספר אין רנות הדברים,חם'עונות וחימר שקל בחופן

 על שהוא אחד מעל על לי שכן וכל תעיד שלומם ורב שהזכרתי לרשעים
: לאכלו שריד שאין לו דומה אז בניו משחאית עין

 לשון עלימו אומרו זכז'תנה אל הל )ב( וכן׳ ויען )א( כב
 יצדק לא הגבר על או ה על יחזור בין רניס *

 תם שהוא עליו יתברך הוא שמעיד מי היתכן כי מאד גדולה קושיא ועזד
 כי עליו אליפז סיפר אשר הגדולות הרעות שיעשה כוי אלהיס ירא זישר

 ומרעב חשקה מיסעיף לא הפשיט עורמים ובגדי חנם אחיך תחבול
 אמנם • פריצי'שכדור על באמת הנאמרים דברים שתם לחם תמנע

 על מיטלח מוראו אשר קיס כני מכל גדול כאיוב גבר הדור מגדול הנה
 אמר כשדים עליו בקוס ואפילו כוי ונחבאו רחזניכערים כמאמרו הבריות

 לגבר והתחיל היה לח העם זה כשדים ארץ הן עלי שיערוך זה הוא מי

 יחיחני משפחות בוז ועתה רבת המון כיאערוץ ואמר חיילותיו
 יתברך הוא לי יחזיק לא כו' ויסר חס בהיותו כזה חיש הנה כו'

 מוראו שיטיל כלו' הדור על אס כי יתברך לקונו בינן כשרזנז על טובת
 יש כי ייסריהז וחומץ מעיל מושל זרוע איש יש ואס עלכלעישירשעה

 יקרא ובשמו העושר הוא בעיר יעשה אשר רע דבר כל לאו וחס ידו לאל
 שלאהיתתאלא כו׳ יוצאת היתה עזריה בן אלעזר רבי של כעניןפרסו

 בן לשמעון וכן העישה הוא כאלו שלו קראוה מיתה שלא ועל משכינתי
 בשמונים עלשלאמיחת אזנו על גהינס ציר להיות ממוקד היה סטח

 ונכא עליו תלוי רשעתן כל כאילו היה מיתה שלא שעל שבאשקלון כשפניות
 צדיק תהיה ממך מכקש הלה אין כמוך איש תנה חליפז אמר הענין אל

 למישור והמעקשיס לאור אשך לשים העם את להישיר אס כי עצמך בפני
 רשעים משרתיו שכל שקר שפס על מושל יש זתס עול מתלעות זלשכר

 החילו וזה דרך ישר תחתיו והעמד ידיך לי! יש כי תסלקהו לבריות ומצרים
 יסכןעלימו כאשר הוא כמוך חסחיו על □נר גנר יסכן הלחל לומר
 למקום כינו צדיק שיהיה לא חך לכריית ומטיב טוב משכיל העם על הזח

 וחמר פירש סתום אומרו וחקר )נ( העולם ומחבל מושל ע זח איש ויניח
 אתה תהית תצדק כי לשדי זפץ ה

 לפניימשזרת שתעדיף בצע ואס צדיק

 וישר חס דרכיךשתהיה תתס כי הדין
 זה על טיבה ימיך לאיש מחזיק אינו

 המירחתך אס כי לך דע אתת )ד(כי
 יוכיחך בגדולתך עלהעס המטלת

 הלא )ה( במשפט עמך שיבח ה
 כל כי לעונותיך קץ ואין רבה רעתך

 בעיר הנעשה והעושק הרעות
 ביראתך כי העוש' אחה כאילו יחשב

 יכיל ת הי הכל על מוטלת שהיתה
 עליהם צדיק מושל ולהעמיד לפחות
 תחבול כי עליך יחשב ועתה )ו(

 כוי מיס לא '1;כ ערומים ובגדי כו׳
 זרוע איש אס כי ן והטעם )ח(

 שמידו רשע מושל שהוא הארץ לו
 כי אתה ע&ש האלה הרעות כל

 את והעביר בהבמקומו פני׳ישב ונשוא
 שכלמהשבאעלץ באופן זרוע האיש
 הרעים הדברים שכל אחר לך ראזי

 על עליך נחשנים וכו׳ חתיך כיזכול
 רבות רעות עושה נמצאת מחית שלא
 צדיק כי היות ועם תעשה ואל בשב
 על רבה רעתך במעשיך אתה וישר

 על וכן )ט( מחית שלא מה
 שבאו ג(מכות תעשה ואל נשב זה דרך

 ויתכן ריקם שלחת ממך עזר לבקש
 שאני תעשה שבואל כי החך על עלה

 נתת שעיניך עלץ יליזי בל ממךעקשותפה סור למען הדבר שטוב וגס
 גחל עין נמשך תעשה ואל נשב זה לעומת חך רצונם תפיק כן ועל בם
 ריקסאתאמ!תיהס שלחת כי ילדיהן נראית כי ידוכא יתימיס וזרועות כי

 לךתעורם יבאו לא חותם יענו ענו והס באמלליס נפשך געלה כי ידמו
 כן על )י( ממך רעתם זנשתלשלה !ע לפני ידונאו אשד דכדוכס ויסבלו
 סביבותיך כן על לסת תקנת ולא פחים ניד העם שהנחת עה לעומת

 שלחת אלמטק נבהלו אשר ממינךועל לשודד כו' ומכשדיס משבא פחים
 כי אומרו אחרי כו׳ חשך או )יא( : ריקסגסיב׳הלךפחדפתאס

 עתה אמר רע בעושה מיחה לא חשד על יענש חך חיוב הוא וישר צדיק
 באומרם המגול דור סברת היא אשר רעז סברא בך נזרקה כי אפשר או

 כן' אלוה תחזה מבשיך אשד וחומר הקל למדת זזת וכו' ממנו סור לאל
 תראה לא שחשך שממת חפשר או לזמר כ' תראה לא חשך אן אומרו וזהו
 לקבל מלוטשת כמראה שעינך מפני אתת אס ומת וחומר קל שנשאת והוא

 גדר עד באור כבתיותך בחשך מת תדחה לא כן על לדאות כדי האור מן
 שפעת ובתוכו אפל בית תוך משל דרך תנא שאם תכסך מים ששפעת

 וכסץ עמוקים מיס תיך בצעדך והנך כי בת בלכתך ראות ובלא מיס
 נשמי עינך שגם עם שבחשך מה ראתה לא עינך אשר בסיכת הרבים המים

 לדאות מבא לו יהיה שלא לרזחניזתו קצה חין כי יתברך הוא עתה נס ומה
 ותאמר וחומר קל תשא כי )יב( הוה העולם וערפל ענן בחסך

 שבעה כי ז״ל רבותינו שאמרו במה והוא שמיס נובה אלוה הלח
 מרבות ועל ערבות מכון מעון ונול שחקים רקיע וילון הס רקיעים

 רקיע כל של ועניו שנה ת״ק מהלך ורקיע רקיע ונין כבור ת כסא שם
 הכבוד כסא הוא אלוה שם ערבות על הוא שמיס ונוכה •שנה ת״ק מהלך
 השכעא אינן רקיעים שהשבעה משלי בביאור הכרחנו כאשד והוא

 מעלה של המקדש ובית שבתאי גלגל על שכינה היחה כן שאס גלגלים
 גלגל וגס למעלה פעס למטה פעם סיבב סיבב ב״ה והיה חמה בגלגל

 למעלה יומי וגלגל הכביד כסא ממושב למעל' הזא השמיני הוא המזלות
 כילם את יומייסנב גלגל ואיך ת׳ק לגלגל גלגל בין הוח ונם הימנו
 ־!ט ל שהולכים ומהם הפכית שחניעתס ומהם אחת פעס יזם בכל בכחו
 ולסבבס אתכולס להכריע יומי הגלגל זאיךיעצרכח כה מר בזמן

 סמיכים היוחס על לא אס טעם התכונה חכמי כל מצאו ולא בתנועתו
 שנר ח׳ק מהלך היה ואיך נימא כמלא וגלגל גלגל כל בין ואין
 מרו יתיישל ונזה לחוד ורקיעים לחוד גלגלים כי ספק אין אך

 כחובה ולבנה שחמה יוחנן רבי שאמר ההוא המאמר
הרוגז גלגלים השבעה כל כי והוא השני ברקיע הס ומזלות

כוכבי



 הכעד אי כה־ידע ואמרת י* :כי־רמו כוכבים
 והרג יראה ולא סחר־לו עבים יי :ישפוט ערפל

 אשך תשמור עולם הארח יט : יתהלך מים ש

נהר ולא־עת אשר־־קמטו ט! :מתי־און דרכו
 יז :יוצקיסודכם

:לסו שדי יפעל
 ומה־ ממגו סור לאל האמרים

ועצת טוב בתיהם כלא והוא חי

ונקי וישמחו צדיקים יראו• יט :מני רחקה רשעים
 אכלה ויתרם קימנו נכחד אם־־לא ד זלעג־למו:

 תבואתך כהס ושלם עמו הסכך־נא כא :אש
 כלבבך: אמריו ושים תורה מפיו קח־נא ב= :טובה
עולרה תרחיק תכנה תשובעד־־שךי“אם ״

מאהלך

מחוקק חלקת
 נכללו כונס שעליו יומי וגלגל המזלות גלגל הזח השמיני וגלגל לכת כונני

 יעלה כן מזה למעלה זה הרקיעים גובה לעי כי כתבנו ושש שני ברקיע
 הנקרא והשני וילון הוא ראשון רקיע כי הימנו שלמטה על רוחניותו איכות
 הגשמות גדר יגיע שס עד כסידרן גלגלים התשעה כל כללות שנו רקיע

מתחיל ולמעלה שלישי מרקיע אך

 שם שחקיס כי בהדרגה הרוחניות
 נו וניתנים הרוחני המן סוחקיס

 לצדיקי' דק התלבשו׳ בז צשיהיה הכנה
 הוא החם כן לח שחס לבא לעתיד

 סלגידל ^י־ו אזתו ששוחקיס קשה ענס
 לקבלו להם קשה יהיה רוחניותו

 גודל זמחלשיס שוחקים כן על
 לשיוכלו דק בהתלבשות הרוחניות

 גס ומה נבח לעתיד הצדיקים לקבלו
 חיכות הזוהר בספר הגדילו לאשר
 הפלא שהוא ממנו נוטל שהמן מקום
 ניזון הדס לכן אחיזה בו היות .ופלה
 הוח שלישי רקיע כי באופן ממנו

 המזלות רקיע מעין אינו שחקים
 ושס מה בהחלבשות רוחני ניחם

 ורקיע המלאכים עולם תתחיל
שהוא וכי' מעלה של ב״ה שם מרביעי

 במאד זך שהוא ערבות עד הזה תדרך ועל מהקודם זך יותר דוחני
 הלא אמר הענין חל .ונשוב שמי ביה בערבות לרוכב נאמר עליז כי מאד
 פי פל קץ אין כילרוחניותז שיורה ערבות הוא שמיס גובה אלוה

 אס השפל עולם עכירות בחשך מבא לו יהיה ואיך הרקיעים הדרגות
 וחשךלאתרחהמה בעינו הוא והחושך גשמי להיותו האדם עין גס
 יהיה הדרך איזה כי תכלית אין עד רוחני שעיס גובס שהוא מי עתה גס
 התרחק שהשתלשלות רחיה לך אביא ועוד הגשמות עכירות אל מבא לו

 הכוכבים כי והוא רמו כי כוכבים רחש זה זר הלא כי הראות ממעט
 לכת כוכבי וו' מהירח גדול כוכב וכל שמיני גלגל של הס רמו אשר
 קטנים נראים רמו וחשד גדולה נראית קרובת להיותה שהירח אלא
 שעינך שעם תחזה מבשרך השם עושה הגובה כי אמרקי הלא יאמר וזה

 האיכות מרחק נס ומה המרחק על קטנים יראו רמו כי ככוכבים גשמי
 לומר היא מזה לך תצא אפר הנפקותא והנה )יג( כמדובר !והרוממות

 סברת לסתור כי ולהיות חל ידע מה ואמרת אומרו תהו אל ידע מה
 הלא הלו האפל בעילם לראות יתברך לרוזניותו מבא אין כי חאומריס

 היות יד על ולכן ערפל הוא לפניו אשר מהמסכים מחד כי לומר אפשר
 האפל בעולם להשגיח ושייכות מבא לו יהיה אופל אל מתייחס דבר

 בתמיהת ישפוט ערפל כעד האס !תאמר תדחה אפשר זה גס הנה הלזה
 להביע שצריך לשפוט יספיק האס מסך יד על רק יראה שלא מי כי לומר

 אס כי ועוד )יד( כלמשכיותלנב לדעת עמוק ולב . חיש קרב אל
 ומסכים רביס עבים אך מה כצד יצדק מפסיק בלבד אחד משך >ית

 עד הכל יפלם ואיך הזה העילס עכירות חומר עד מפסיקים
 איך איוב יאמר בל י־עה בפיו ולהמתיק הזה העולם פרטי

 צד יש הנה אמר לוה יראה שלא לומר חלילה ה על כוחת לחשוב החשדני
 זוכים שאין לו סתר מענים אס כי חלילה השגה מחסרון חינו כי תשובה

 ותאפשר הנה יראה סולא נמשך כן ועל קדושתו לגודל הארתו לקבל
 העולם כי יתהלך שמים וחוג כי חומר תגזור כן ועל איוב לך יקשה

 התהלכו פי ועל ויסבב שיתהלך הוא שמיס חוג כי רק אינו והתנהגו
 והוא מולדתו עת לפי ואיש לאיש רע וחס טוב אס וגמר שופט ותנועתו

 והנה )טי( שם כמפורש בו יחבדיוסאולד באומר איוב פי דברי החלת
 לומר כז' תשמור עילם הארק אומר אני לומר עליך דעתך זה אס איוב
ק וסברו בו דרכו אשר אותו בלבך תשמור עולם והנהנת אורח האס
 היה המבול דור הס קמטו אסר הלא כי גמור שהר והוא )טו< און מחי
 המזל שפיטת עת יד שעל איש לב על יעלה לבל הנה כי והוא עת בלא
 במדרש מרז״ל ידענו תנה כי והוא עת ולח קומט■ כן על מתו המבול לכא
 איפה כן ואס המזלות שימשו לא המבול דור משפט של חדש י״ב כי רנה
 קמטו אשר וז״א עליהם גזרה הכוכנים תנועת עת שפיטת איך
 עת משפע ולא תנועת היתת לא כי עת היה לא כי עת ולח

 מאתו כהשגחה שהיה ודאי שיורה מדה כנגד מדה היה הלא כי ראיה ועוד
 הטפה כי נדונו ברותחין חטחו נר!החין ז״ל שאמרו כמו והזח יתברך

 שהטיפה יסודם היה נהריוצק כי וזהו נדונו ברותחין כן היא חמה קמח׳
 כן על ולאיסור להיתר יוצק כנהר היה יסודם שהיא "ייירזחה

 לאל האומרים על נעשה ומה תאמר ושמא )יז( .׳ברותחין ?*״
 לא תעשה ואל ובשב מהם ויסור שאלתם יעשה ולפחות ,,^נימבזכן׳

 נתיהס מלא ו.תוא ממנן ס!ר אומרם אחרי זאדרנה )יח( למן •ץדי י

כב איוב
 מני רחקה ההשגחה נגד רשעים ועצת כי אומר אני מזה אדרבה טוב

 אס בחמיר וישמחו צדיקים יראו למען עשה האלהיס ואדרבה כי )יט(
 והואוכו' יראו ווהן וכמה כמה אחת על רצונו לעופי כך רצונו לעוברי

 סזשיא וחזי מרך דארכגך סוסיא חיי לקרובו שאע' צרורות איש יוקיס ענין
 כך רצונו ברי לעי אס לו ואמר וכו'

 עושת אתה והרי לו ותשיב כו' לעושי
 חס ח״ל להריגת ונממסרת רצונו
 תדברי' נכנסו כו׳מיד כך רצונו לעישי

 ראית אס אליפי ענין וזה כז' כחרס בו
 הוא כן ואחרי סורכז' לחל חומרים

 צדיקים ירחו כו' טוב נתיסס מלא
 כו' לעוברי אס באומרם כו' וישמחו

 האחר כתשובת ישיב הלא תחת ושמח
 ווהן ולוקה רצונו עושה אתת הלא
 ולוקה מעון הנקי הלא לומר וכו' ♦נקי

 שהוא להשיג מקום לו יש ב1כתי גבר
 בשופע ואס ולוקה אני נקי כי לומר

 הואט הראוי כן עלפי אף נת1ט
 שמלא למו ילעג הוא גס ונקי

 הזא שני^ס טוכ)ו(זהטעס בתיהם

 הרשעים בטוב סרוחים הצדיקים כי
 כלומר נכחד לא כי בתומדס ישמחו

 המקים קימנו הוא טוב בתיהם מלא והוא שאמר הטוב מהס נכחד שלא מה
 לעושי כך רצונו לעוברי אס באמור וכשרון בטחון בנו ומקנה אותנו
 כי אש אכלה זיתרס נאומיו הוא סואלמז גס הלועג והנקי כו' רצונו

 יקרם ט ילמוד הזה בעזלס לגוף שהיא נקי בהיותו כעצמו שרואה מהצרה
 בחמור גהינס אש תאכלנה הבהמה מן האדם מוקר שהיא נשמתס היא
 זלודאוכן הנפש אל בגהינס שרפה שיהיה כו' לעוברי כך רצונו לעישי אס

 כו' הסכן )כא( • חש תשכל חמר ולח עבר בלש,ן חומר הדבר
 איפה זאת עשה הרשעים הצלחת ראותך על נגרה׳ דברת הנה אמר
 מ״ש דרך על והוא הסכן אדרבה כיחס יתברך ממנו כפורש תהיה ואל

 יענך לת אס שהענין כו' לפניך יפילם והוא עליהם והערב השכם בגמרא
 יאמר זה דרך ועל וערב נקר עצמך הרגל חם כי תתייאש הל אחת בפעם

 והרגיל הסכן כי יענך ולא שתים או תתפלל אחד פעם אס תלאה אל
 על שתתלונן רשעים הצלחת בריהות חל לב תשית ולא עמו עצמך
 הצלחת אל תחוש ואל אליךשתברית הנוגע שהוא ושל© אס כי הדבר

 אחר כי יתברך הוא שיאמר טובה תנזאהך בהם הלא כי שהזכרת רשעים
ונהפכת יצרך כבשת מקפיד ;היית ההיא הרשעים שלות ראותך שעס

טונה: ותבאחך שנרך תכפל בהי ונדבקת הקפיד לבלתי
 אץ כי רוחך על יעלה בל הוכחתיך הנה כז'יאמר נא קת )כב(

 ט תחשוב ושאל חלילה הזה בעולם יתברך לן שייכות
 ומשדד המשגיח יתברך הוא אס ט שמיס הוברי יד על מתנהג העולם

 צדיק על תגר לקרא עוד לבך על יעלה בל שנית הצורך לעתות הכוכבים
 עתה אליו ואמר טוב בכי דברי^א בגמר כן על לו וטוב רשע לו זרע

 מטו שהוא מה הוא תורה 'מפיו בא חח החחד על איעצך בקולי שמע
 טשסיורס שמעום הגבור• שמפי לך יהיה ולח חנט שהיא יתברך

 שהם הדברות העשרת של ראשונות מצות השתי יתברך השגחתו
 הוצאתיך בעצמי אשר אלהיך ה חנט ואמר אדם לבני קולו הוד את שהשמיע

 מצרים חיך שעבר כזו השפל כעולם השגחה לך שחין מצרים מהרץ
 המחייב מצרים מזל נגד עבדים מבית שהוציאם המזלות סידד וגס והוציאם

 עבדים מבית באומרו כיוון זה כי אצלנו ככתוב לחירות יצא לא שעבד
 ועל המגל לפי משם יצאו בל לעבדים קבוע בית שהוא ממקום שהוא

 ושי© והיא לוהעשהזאת לן ב עוט! רש לו ורע צדיק על שהיא השנית
 ( וידעת לו זרע צדיק על שאומר ואתחנן פרשת סיף והס בלבבך אמריו

 י הוא הרחמים בעל ה ברוגז יתנהג שאס לומר האלחיס הוא אלהיך ת' כי
 הנאמן האל היא הנה שכרך יאחר והם הוא לעונה כי עמך אשר האלהיס

 שהואלהאטל כי' להאנידז פגיז אל לשוכתיז ומשלם חמ לו וטוב רשע כו׳ועל
 באו׳בלננך כלבכךוכיון אמריו ושי' ^יפז יאע זה ועל לעד ויאבד פה זכיותיו

 אךבז־זת תכואתך והטונה זכו׳ נא הסכן הכתובים ׳ושיעור היצרים ב׳ על
 שתש■© במה והשנים תורה מפיו נא קח כי ח מלבך רעות השתים שתסלק

 על איעצך בקולי שמע גס ונו׳ ב תש אם )כג( בלבבך• אמריו
 עץ >ל אחד ב'דברים על בהה רעתך כי והוא והעושר הבנים ענין

 איעצך הא' על ע״כ ששמנתעבית עושרך הפלגח על שנית בניך משתהות

 דאת כמה לכנים זוכה שדי כשם המתדכק כי והוא שדי עד תשוב שאס
 כו׳ לפני התהלך שדי חל אני באכרהס וכן ורבה פרה שדי אל אני אומר

 חן ליודעים נודע והוא כו' ויפרך אותך יברך שדי ואל כו' אותך והפרתי
אסגסעישדישהןא יאמר ןבוה ההולדה בחינת הוא כימתןארשסשדי

למעלה



כת בג כב איוב מחוקק חלקת
 כינים הכנת ודפי ההוא לשס המיוחדות במצוק שתתקשט הימנו לה למע

נהלים ובצור כצר ושית~על^פר

 לך חלופות וכסף בצריף שדי והיה כ" : אלפיר
פניה אל־אלוה ותשא תתעני על־שיי בי־אז י ני

 כי והוא קקקכרסכרחשניס חןהודבתבניחך השני הדכר שתוה
 הרחשוניס ונלכדו נוקשו השר המשתהות ני :והו משהלך עולה תחזיק

 נן וכענץ רבות עכירות קל המה שהס א□ כי עצמם מצד רעתם הין
 טרסתכיאנז שנסקל מררוגסרה

 עתה וימות סקילה ענידת לידי היין.
 רבותינו כמה וכן חייב ימות ואל זכאי

 עצמו יויר בקלקול' סוטה הרואה *'ל

 מן עצמו הפורש ני במצת היין שן
 העכירה סן עצמו מרחיק יקרא היין

 כאשר יאמר ונזה עושה יין הרנה כי
 מאהלך עולה תרחיק נננים חננה
 שהוא העולה אל סמניא שתמנע נמה

 נהם יקרך כל משתאות למטע
 לך חקנתי הנה נראשזניס נאשר
 מנאוה השנית ועל )כי( האחת

 איעצךתהביל חריץטה מיקר הנקנית
 עטר על ישית תחשיבהו ואל הזהב
 זהאופיר ערכו הגדיל נל נצר

 כשטף מקי' נחלים נצור ממנו החשוב
 ערכו תשית ומאבדו השזטפו נחלים

 צריך אין יאמר אז • התגאה <ילה
 נצר גדולות לך קנקש שלא לומר

 כי חתך נמצא אשר גס הס כי ואופיר
 על הזהב תשים שודד לח וזהבו נספו

 : יוש?ע עימם ושח גוה ילו.ותאסר5כי־הש
:כפיף בבר ונמלט אי־גקי ימלט ל

 מרי הענש גם ב :ויאמר איוב ןי^ן א □ן
 מי־ ג ער־אנחתי: כבדה ידי שח;

 : תכתרתוי—עז אבוא ,;דעתיואמצארהו ייתן
: רת1כךז1ת אמלא ופי משפט לפניו אערכה י
 : מהקאמרלי ואביגדה מלים.;ענגי אד^דה י-
: בי ישים אף־־־הוא לא עמדי יריב הברב־כח י

 :משפטי מצח ואפלטה עמו נוכח ישר שמ
 : לל ולא־אבין ואחור ואיננו אהלך הך;קךם
.ולא ולא^אחז\עטף\םין בעשורזל שמאל

ח

ט  שבעפר דלים לחונן הוא עכר
 לתלמוד זהאופיר דל מעפר להקים
 התורה נחלי צור למקום תורה

 שם כי כצריך שדי והיה כזה כי )כה( למעלה לגנו! טוב כי למים שנמשלה
 ואופיר שהזהב באופן שולטת שהיד במקיס למטה ולה מגדלך אז זהנך יהיה
 יספיק הכסף אף כי כיחך ללחם ללחמך לך הועפו' הכסף אך לציק יהיה

 תחפוץ לא כי לך זדי ללבוש ולבגד לאכול ללחם לך תיעפוה שהי להיות
 לך יאמר לא או כי )כי( למותרות ולא כתוכו ורוהך גופך לחוק רק

 השא כי ממונך על ולא תהענג שדי על אס כי דרגה מרכה ננסים מרבה
 מרות בל יד על חו כי יחמר או • הממון אל ולא תמיד פניך אלוה חל

 לפאול אביו על געגועין לו שיש כנן ס המק לפני מתחטא תהיה אלו
 עד מכאן זז איני שאמר המעגל חוני כענין ועישהלו כלאשריתאזה

 יתשיכך ולא וכו' בורות גשמי אלא רוצה חני כך לא חמר כך ואחר סחענני
 אלין פניך מנשוא בוש להיות חלילה מעלה כלפי למטריח יתברך הוח
 עלדרךזהנפהשאמררני יאמר או י פניך אלוה אל וסשא אס ני

 זרתה אעשה מה חבל נדוי עליך גוורני אתה ני ח אלמלא שטח בן שמעון
 יר.מר וכזה רצונו לו ועושה הביו לפני שמתחטא כגן המקום לפני מהחטא

 פניו מכנגד נזוף נחי חייב תהיה ולח תתענג שדי על אז קמרי תקח תם
 : מגדרו כירוד ולא חזני כגדר חלוהפנ^הוא אל יהכרןרקוקשא

לשאול תתענג שדי על בחמה לזמרים מתת ידי על אז כי יאמר או
 ענין שהוא פניך חלוה חל שהשח יהיה אפילו שקרצת מת כל ממנו

 יראו לא כי פניו לא אך לזמר פניך כאומרו ונדקדק כנודך אח נא הראני
 וישמעך אליו תעתיר כי לך יהי ועוד )כז( אחוריו הה לראות הוא אך

 חך שישמעהז ג(יו יעתיר שאס ודחי ה על יתענג חס ק" כי ספק הין והנה
 חים ממנו ישאלו מלך אתוכי שני אס כי כו׳ לכו ת תאו פסיק כעגין יהיה

 אל אמר הח' ועל ש^תו .אחד לכל לתה וחפץ ח׳ כל ה שאל יודע ותהלך שאלהו

 ל>ת תנה אמריו לו יערבו כי הזמו עי־ לשאול ולב'מניחו עניתיך כי הדכר
 זה כל ועם לו נתת לכו קחו^ אומרו וזהו יוהר חיכב השני

 נתתי לכך תחות כי התפלל אל לו לאמר סלה מנעת בל שפתיו וארשת
 כי שידענו במה פה יאמר מה שיחו לו יערב אותו מאמתו הוא כי לך א

 ויעם תתענג שדי על כי אמרתי הנה והוא הפלת רנוי הוא עקירה קשל

 ריבוי אליו תעתיר אס גס כי לך יוסיף עוד קל בדיכוי תמיד חפצך
 זבחיך על ולא וישמעך אס תחרשכיעניתיךכי ויאמר יקוץ הל קפצה

 נדריך רק כי טוב מוכח שמוע הלא כי כך כל יההכך לו סאניא זעוטתיך
 שוה ולא כניו על שתעלה העולות על זה לו ורמז כלכד השלם התר השי

 כו' אזמר ותגזר )כח( : כאמור ככך ה' חפץ חין כי לי רמז כן על לו
 אומר ותמר כי שדי עד ושוכך כו׳ תורת מפיו קחת ידי׳ על לך יהיה עוד

 ואמר ממטיר והיה בדרך מהלך שהיה דוסא בן חניכא י' כענין לך ויקס *
 לביתו הגיע העולם והתיר המטר וחדל נצעד וחנינה בנחת ילס ע ה כל

 אזמר ותמר יאמר זה יכעטן והמטיר בצער ותעילס בנאת ז חנינ ואמר
 כי אור נגה נצעד שתייה נדרך שבהיותך היות עם לך שימטירויקס

 חנינא וכרבי דוס נגננןון שעש כענק הומר ותמר יאמר אן המטר חיל

 לימות מזכיוחיך ינכו ולא ־לי כ וכיוצא וידליק ■'לחומץ שאמר דוסא כן
 דרכיך כל ועל אס כי החסדים חכל קימתי ן כעני מצית חו מצות אור
 המל־זכיס רז״לכיב ועודיוסיפילךעדמ־רנתיעקכש )כט( אור נגה

עד כנת קנח ממחיצתם עלו .ול השמים חן שהשפילוס סדומת שתלכו
 ותעלם המויריה להר יעקב נח

 שאמר שמואל כענין זנס בשנילו
לוי עלמאליעול בההוא חיחשיבנח

 כי וזהו שלמעלה ועיילוהולישיבת
 לתעלות הצטרך השעי׳לא מן השפילו

 תאמר חס וכן גוה ותאמר כיחס
 העיריושינג שבתוך שחעיניסלבדו

 אי ימלט שתאמר או )ל( העיר
 אי לעלט הו נוכו יספיק א' שנקי נקי

 את למלט יכול לח שאברהם מה שלס
 שגדול מי׳צדיתי׳ואתה כפחות סדום

 גס ומת מבאכרהס כך בנאמר
 מה הייסוריןאס אחר במשוכהךעתה

 עיניס שח כי הוא אומר שתגור
 נקי חי שימלט או יושיע ח היותו עס

 נשכיל נמלט ויהיה יתקיים אחד
 לפניו רצוי כ״כתמית כפץ בזר

:יקכדך
 נ,')נ( *!נ ?0*1 )א( כג

 כן' היזם גס י
 נותן׳טעם ששמעתיך היוס גס אמר

שמתם הרשעים טוב על
 רצונן לעוכרי אס ק״ו הצדיקים ישאו

 וכמין כמה אחת על רצינו לעושי כך אראה
 מרי היזם עוד אס כי דעתי נתקררה כו׳לא לעושי אס לומר מצרת וגס

 הכביד אנחתי שבשביל אנחתי על כבדה נגעי היא שידי עד שיחיכ׳כ
 * אין וכתלה אלה בשביל שהוא כוכיה אני חלה על כד״א על ומלת חליי >לי

 יתכרך שעושה חלילה רוחי על שעולה על אנחתי ואין )ג( מספר
 שעל תכע ידעתי מייתן בחומרי אסמדאגתי כי אנחתי חך כדין שלא
 יתגלה כי הוא היאך והנהגתו תכונתו אל אנא שודאי ידעתי אמצאהו ידה
 אס כי חלילה כחולק לו אדבר לא כי )ר( משפטו מצדק האמת אלי

 רק מעוקל משפט שעושה חלילה לו מר1א לח ני משפט לפניו אערכה
 אובד ואני חיל השגו רשעים אלה הנה לו שאומר בלבד לפניו אערכה

 )ה( לעצמי חיכחו׳ אמלא עי אחריו מהרהר שאני יראה נצדקיזלכל
 כלומר לי יאמר מה אבינה אן יענני מלין אדעה האס אני מה הן והתוכחו'

 שיש נח כרב האס כן ע״י ואז )ו( לי הדס כינת ולא מאיש אנכי כער כי
 > הנז׳ כח בי ישים הוא אדרבה אך יעשה לא כתמיהה עמדי יריב האס לו

 שחת כי תאמרו אס שהוא לא ל! שחת כד״ח גזרה הוא לא עמווחו' לווכח
 יריגעמדילאכן כח חו'הכרכ נך הוא כן לח החוטא האיש יתברך לז

 מי וחומר עמו לווכח החב אני וכאשר )ז( וכו'כמחבר חך חס כי הזח
 אני נווכח ביושר ישר ושס יתן מי וחומר החב חני כן גס כו׳ ידעתי יתן

 לנציז ואפלטה אדרב כי עמו בהיותנו חטפה בלי היושר זאתסמקוס
 נחופן האמה מי עס יוכיח יתברך הוא כי לחייב אותי השופט משופטי

 ישפטני לא שזב כי זכאי לבלתי אותי השופט מכס אח מכל לנצח שחפלטה
 שמהחלת הפשר או בתזכחתכם עמדתי שלא תאמרו ולא כה עד כאשר

 וגם שואמצאהו מה עשית ידעתי יהן מי שאומר זה ק פס; ענין כיוון דבריו
 אערכה כי היא והכונה * תכונתו עד חבה ה לפח למוצאו הפשר שאי

 דבורי יוכן אופן עלי שההרסקס עליכם הוכחות אמלח ופי משפט לפניו
 ואס חידות או סתימה נבואת תהיה שלא יענני מלין שאדעה בגדר עמו
 מה שאבינה אזחילה דבר מתוך דבר להכין ואצטרך מפורש בלתי יהיה
 כרב האס כי נחליי חלש וחני חיזוק צריכה שתנבוחה אירא ולא לי יאמר

 כא* ישיס היא חך אדרכה כי הוא כן ולא עמדי יריב כי נמצא בי ידבר כח
 עמו נוכח ישר שם כי הוא יקנרך עמו לימצא היק וחת שאלתי וכל כי הגז'
 ידעתי יתן מי ט'אמרתי קרס חן )ח( א בקודם כמדובר ואתם אני

 מצאי! ולא יגעת כי והמצח היגע תאמרי והלח אמצאהו חכמת ידי שעל
 אי זת תמצאהו חסידות שע׳י יתברך אליו השזב אס גס ומה תאמן אל

 מתהלך שהייתי אהלזך קדם כאשר הן כי הדברים ק״ו הלא כי הפשר
 משיגו הייתי לא כי ואיננו לחומי סעד צריך הייתי שלא כאכרהס לפניו

 אס כי אהיההולךלפניו סקשינלא הטחתידכריסם כ"שעתהשגסאס
 שאיו יהירך אחריו להולך ומתייחס לתומי סעד צריך שהיה כנח אחור
 תאמרו ואם )ט( לו הנין לא נס הס כי אמצחהז שלא לומר צריך

 השונה• קכלת לענין הוא זה הנה כימיני וירצני שכיס לקכל פשוטת שימינו
 הרוגז עשוהו נעת שהוא שמאלכעשוחו הלא כי להשגת לא חך
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כד בג איוב מחוקק חלקת
 מראה ואזאצ״לנדר פנים ,הסת־ הית הציות בעת לשמאל המתייחס

 מה והסתר בקושי הסנה התחלת שהוא אחז לח חמן גדר תפילו חס כי
 ההוא והרוגז השמאל עת שעברה עתה :מי ל במחיה על ני״ר ז״ל כמ״ש
 הייסורין על כן על עליו התלוננתי זה •לעומת היסזרין קבלתי שכבר

כתואר עמי ג יחנה סעכריעלילא
 שהוא ימין נישט יהיה לא וגם שמאל

 שאס הס כי הקצה חל מןהחצה
 שיקרב נס עתה שמחל היש מתחלה

 יעטוף כי מה נעיטוף נימןיהיה
 שגם בחופן בעצם אות יפשוט ולא ימין

 שלא מה שאחז מחזה סאשיגגדר
 גדר אשיג אךלח הרוגז בעשותו חזית
 שאני מה סך אראה ולא וזהו ראיה

 זחמצאהו ידעתי יחן מי וחומר האב
 ולא וז״א יברירה שלימה בראייה הוא

 התשובה קבלת שלענין נם אראה
 כו׳ ידע כי )י( : פשיטה ההיה

 שהוא מה כי נקדים העגין אל לבא
 שלא אינו הצדיק את מנסה יתברך

 ירע או ייטיב חס שבלבו חליל׳מה ידע
להודיע כדי או בחינות חימשתי אס כי

♦ אצא כזהב י אראה:
: רלא^ט שדרתי 1דרכ תלי אח;ה באשרו יא ,

אסרי צפני/י מחקי אמיש והא שפתיו מצות 1
 אותרה תפשו ישיבנו ומי כאהד והוא ע '

: חלןיוכהנהרכותעמו ישלים כי יי : וי^ש
: ממנו ואפחד אתבונן אבהל מפניו .על־נן

יב

פיו

*וו

כי־לא יי הבהילני ושדי לבי הרף ואל טז
 י : כ&ה־א׳פל וכפל ספך־השף מתי נץ י

 וידץר עתים נצפנו“לא־ כשדי א כד
ישיגו נבילת 'נ י :לא־חזוימיו

 יחבמיר ;נהגו יתומים כור ח ג

שור
בצשיון עמד איך חסידותו ן להמ

 וכובש ביצרו הלחמו יד על בצדקהו ייסר להחזיקו כדי שהוא אחר סיג ויש
 שמביא אברהם את נסה זהאלהיס על בב׳ר מחמרסז״ל והוא בנסיינו אוחז
 ו״ל פירשו הראשונה נה והבח במקימובס״ד* ביארנוהו כאשר משלים שחי
 בעולם צדקתו ולפרסם להודיע כדי יתברך היא שעשה אברהם נסיון על
 ומאן בשבילו לעשות מפליא יתברך היא שהיה מה על תמהים היו כי

 והוא השנית הבחינה על היה נסיוןיצחק אך העקירה דבר על נתפרסם
 יצחק זה וכסף כזהב שנבחן אברהם זה זהב ונמשח וכסף זהב י״ל מאמרם
 לאברהם כסף הוא נהפוך כי הקשינו במקומו והנה כו׳ ככסף שכצ-ף

 בזהב היה אברהם בחינת כי היא ר 1כקיצ 6ש מ*ערט זכונת ליצחק וזהב •
 טיבו מה להודיע באבן הנשאר הרושם ומראים בוחן בחנן אותו •מזככין

 להעביר הוח כן שבו מהסיג כסף כמצרף היה יצחק בחינת אך יופיו ומה
 והשנית בחינה נקרא האחד כן ועל הנסיון ידי על שבי תרע יצר חלאת איזו

 כז* יבחן צדיק ת' פסיק על רז נ מחמר על בארוכה אצלינו ככתוב ירוף5
 מי שאמרתי מה חיוב ממר כי כענין אל ונכא * העקידא נסיין על
 אל טענה רואה חיני כי הוא הלח עטו כו׳לווכח ואמצאהו ידעתי יתן

 כיהנה אפשר אי בלבבי אשר את לדעת הוא שאס שייסרני הייסורין
 צדקי להראות אביהם בחינת שהיא שנאנני יאסהוא עמדי דרך ידע

 הכל לעיני אצא כזהב הלא קדם בני מכל גדלני חנס על להמקכילא
 מהבחינה הוא וחס )יא( הזמן המשך כל לי האריך ולמה אוחי משניסה

 סנה כי צריך היה לא אתקלקל בל בצדקתי יותר להחזיקני לצרפני הב׳
 אע ולא שמרתי דרנו בו רגלי ואחוה החלתי מאז רגלי אחזה באשורו מאז
 יתברך ודרכו אשרו שהוא במה היא זה והנה כיה לנסיון צורך ומה כלל

 תנין אתה אף תנין היא מה בדרכיו והלכת כי״׳א בעצמו הוא שעושה

 אף קוברמתיסט' חולים מנקר חסדים גימל שיא רחוסכו'מה הוא •ה
 שפתיו מצית אף וגם )יב( כן׳ דרכי כוי באפרו אמרתי זה על כן אתה

 מצית שאר בחינת שהס אליו מיוחדות ואינם בשפתיו שהוציא דברים סהס
 וערכי מחוקי יותר צם אס כי ערכי לפי נלכד ולא ולאאמיש גסמזם
 מאלף יך נאצר יום טוב של כמ*ס מחוקי של ומ״ם פיו אמרי צפנתי
 באחד והוא )יג( * מתוקי יותר מתיקי כן ממני יוסר יקר לעשות

 ראה לנסיון היותו לעס ודחה הייסורין על שתמה אומרו אחרי כז'

 זה׳ אמרת כפיך אתה הלא לומר אחד טעמים ב׳ לו להשיב אפשר וסנה
 דינו ובית הוא יה' כי דינו בבית נמלך דין פועל יתברך שכשהוא לקח
 טענה ועוד לפניו אותה אומרים היו לזכותך טענה היתה אס כן ואס
 עלייתה להשגת וגבול חוק לה יש איש בשר כל ורוח נפש כל כי היא ג"
 בחינתה לפי לנפשו הראוי שלמות אל השיגו עי מתגלגל הצדיק כן על כי

 על חלו יסורין הוצרכו להתגלגל הצטרך לבל חוקך להשלים אולי ובבן
 הוא שיה מה טענת לומר כו׳ כאחד והוא חמר האחד הטענה על כן

 חצלו אחר אינו דינו בבית נמלך שהוא מס הלא כי טענה אינה דינו ובית

 נמצא חלילה פירוד בלי הס אחי והוא דינו כיבית באחד והוא אם כי
 לא דינו בית למה לומר טענה אין כן ועל עתו אחד שהוא בסי נמלך
 ישיב איך כי ועוד אהד הכל כי ישיב מי יש לא ני ישיבנו מי כי לזכות טענו

 וכי כלוס מעשה אחר ואין ויעש מיד אותה שנפשי שמעת כיון דין הניח
 על יה מעין אויחקיאמר * דבקביצין המעשה והרי ישיבו מתי

 יתברך עמו כי הוא עלי כאז קשים שייסורין מה ואס הראשונה תטענה
רחמים ממדה ולא מ? חטא לי ומצאה הטובה כל על וקטרגה הדין מדת

 בלימר כאחד והוא הלא בי הוא כן לא הנה בעיניו חן מצאתי חך זה הוא
 כאתרכי והוא לומר אחר עם שהוא כעי הדין מדת עס יתברך הוא חין
 ני הן אחת הבחינות שתי אם ני חלילה יתפרדו סלח באחד והוא אס

• בתת והוא השני בערך לנפש מתייחס הפנימי לחחרת ומושב היכל האחת

 ולא אחד עמו שהוא עי בתיך
 פגם ו3 נפשו עם האדם ף גי כבחינת

 חלילה האיכות נפררי בהתחברם
 כאשר הנה כי והראיה ישיבנו עי ובזה
 אותהויעש הפנימיות הוא נפשו

 יאמר הב הטענה יעל )יד( החיצון

 ישלים כי הוא יסרגי שיסיר מה הס
 עד וגבול חיק לו יה אדם שכל חוקי
 נחיג לפי שלימזהו השגה צורך היכן
 הוצרכחי חיקי להשלים וכדי נפשן

 הלא חלו ייסורין סבלנות לסבות

 חקי להשלים עמו דרכים רנות וכהנה
 הגדולות הצרות בדרך בחר ולמה

 אתרי כז" כן על )טו( : האלה

 פנים יתברך עמו ימצא יחן מי אומרו
 וסא־ר משפט לפניו יעריך נפנים

חוזר הנני אער כה עד הטענות
 לפניו היית לסבול אוכל לא כי ואומר

 בפניו שלא שעתה ממה אבהל שמפניו אומר גי!ר אני בן על הנה כי
 אני ומזה ומפחד מתפעל שאני מענו ואפחד לפניו שחסדר כמה אתבונן
 לפניו ואערכה שאמצאהז הפועל אל בא היה חס אבהל שמפניו מוציח
 יתבהל אם כי יתחזק שלא לבי רמת אל טעס עיד וגס )טו( משפט
 ברוב חל חסד בעדת עמי מתנהג בהיותו כי לכי הרך אל הלא כי לפניו

 ושידד שדי בשס שהתנהג שעתה ומרוך טעכיג לבב מורך לי היה טובה
 על אוכל וחיככה !הבהילני כח עצרתי לח ההוא הרכזת מחמת אותי
 ולא לפניו לעעוד גדילתו הרהור על נוסף הרעה ובהלת לבי לכות

 יכולתי איך ונשבר רך נבהל אני כך כל אס תהמרו ושמא )יו( אתנהל
 שלאנצמתי כימה עלזה תתמהו חל נכלתי ילא השטן יד מכת לסבול

 פסיק על בביר ז״ל שאמרו כמו כן הנקרא הסטן הוא חשך מפני זנכרתי
 הבריות פני שמחשיך המית מלאך הוה שטן זה תהום פני על וחשך
 פניכיעפצי נגד אופל בהגצ״אוס אפילו אלי נתלתה לא כי הזח הלח
נראם היה ההם שטמניס היות עם חרחט שלח קופל יתנלך ה!א כסה

ג הבריות בפני

 להם וטוב רשעים בתלונת היתל משדיכו׳ סדוע 00 כד
 אור חשל המתפלספים הנה כי והוא

 חשובת הפכו אז לו וטוב רשע תלונת על עליהם נגה לא ה' מולח
 על מתנהג העולם כי היא הלא התולה פי על שלא החוקיים והסנמת

 לידתם אי הורתם עת נהיית כן ועל וכסיליהם השמים היכרי פי
 עליו נזרה אשר כל מהם ייבצר א1 יהיו רשעים כי גס טובה עליהס גיזלת
 יתברך הוא היה שאם םזאומל איוב מקשה זה ועל בהפכו וההיקש עתו

 יחנרך רצ׳ט הפך איש על העתים שיגזלו מה יפלא לא הזמן תחת חלילה
 יכנעו לא למה חלילה הזמן תחת שחינו נהיות אך כדלכיו לאיש לתת

 להיטיב כלצונו שלא לגזול כח עצול לבלתי יתברך רצינו תחת הזמן עתות
 ממט ויחבאו יצפנו לא השודד משדי מדזע אומרו וזהו לצדיק ולהרע לרשע
 בחכמתם בחכמים יודעיו שכל אחר יחב׳ כרצונו שלא מלגזור עתים ויכנעו

 יתברך ימיו חזו לא והשגתם ברותניותם ומלאכים יאזו שדי במיזוה ונביאים
 חידש הוא אדרבה כי חלילה לימיו ונייל ף וס לאש בחנהתס ראו לא כי

 לעשיית הימן עתזק כח יעצרו ולנה תחתיו שהזמן באופן והזמן העולם
 הנהגת הניח כיתשיצת בחופן היא יתברך רצינו לא חשד דבר ולגזור

 בפקימה התלונה נשארה איפה כן ואס איננה הכוכבים פי על העולם
 זכופליס מכבידים לבלתי רק ייטב ולא יחן ומי )ב( לו וטוב מרשע

 יוסיפו עוד רעתס על יוכו שלא ועל כפולות רעתם כל אדרבה כי רעתם
 נרגש בבלתי היתלו בראשונה כי והוא בו׳ ישיגו נבילות הלא כי סרה
 נדר להקריג זולתם בשדות ישיגו גבולות בבקעה אס כי לכל

 נשדס וירעו גולו עדר השב אזמר אין כי ובראיחס חברו שרת מוך אל שדהו

 יתברך השגחתי איפז ואיה לומר רעתם יכפלו באופן נבול מסיגי בז שהיו
 שמועאשמע נאמר בשלשה שהרי ועוד )ג( ה׳ יתחפק אלה שעל

 אני אנין כי ושמעתי שנאמר העני ובעניי ויחוס אלמנה בעניי צעקתו
 שהוא ינזגו יתומים חמור הבז כי והוא נפקדו ולא חטאו נשלשתן והנה

 של בצדו לשים אלמנה שור יחבלו מכלים אין כי וכראות כקרון להעמיד
 אלמנז ותכול יתום נזילת משולש עין נמצא ובאמור כשור להנהיג חמור

לא ויתום אלמנה כל נאמר עליהם אשר והס יאדו ובחמור בשור והנהיג

מענון



כו כד איוב מחוקק חלקת
 הקרובים והאביונים העניים וגם )ד( צעקתו כז״שמועאפמע הענון
 מנעו לשנים ולא לאחד לא אני חמן כי ושמעתי נאמר ועליהם אלה

 לשאול נעיר המחזרים שהאביוניס מדרך אביונים יטו כ״ח מפיהם הוכלס
 שיחד באופן לחם לשמע לחור יניחום שלא מהדרך חותם יטו לנכשם רוכל

 ש־ס באופן עפחדס ארץ עניי נא; ה
 ובחיזוטענת )ה( ברעב מהים

 מהדרך האביונים את מטיס היו
 שאמר טורזנסדופז' נטענת היא הלח
 למה עמי' אוהב הוא ברוך הקדוש אס

 מאשם כי יורה אך מפרנשס| אינו
 למלך משל נאומי עליהם זינעיס

 ם יאכילו שלא וגור עבדיו על עם שנו
 אין והאכילם אחד ובא ישקום ולח

 בטענת גם ומה עליו כועס כמלך
 הדין את עליו חיש להצדיק הגמרא

 סכל ארי לארחיתי מעולם ליער
 מתפרנסי׳ והס חנוני קייץושועל וצבי
 אלא בצער מתפרנס ואני בצער שלח

 והנה מוונותי את שקפחתי הוא אני
 מעלן רופיס כטורניס להתפקד הבא

 יתברך שהוא למה כי לומר ילעוד ות
 שמפרנסה מבבהמת יותר בעני געל
 זה אין אך כל חין ולרש בצער שלא

 אנו גס כן אס ה בו שמאס אס ני
 והן יתברך הוא מאש כאשר נמאס

 בל מדרך אביונים המטיס טענת זאת

 מדרךחדחכאו אפונים יטו י : אלמנה שור
 כ!^לם יצאו כמדבר ׳ פראים הן ״ ?!מךארץ:

 כשדה י :לנערים לחם לו ערבה לטרף □שחח
 ערוסילינו י : יקצורוובךםךשעילקשו כלילו

 החם מזרם ח : בהרה כסות ואין לבוש מכלי
 ךעזלומשדיתום :חכקחצור □חסה ומכלי ירטבו

 ורעבים לכוש בלי הלכו ערום י :• יחבלו ועל־עני
 דרכוכץשורחזםיצהירויכןבים יא נשאועמר:

ינאקוונפש־חללים1 מתים מעיר יב ויצמאו:
היו המה׳תפלה לא־ישים ואלילה תשוע

 :בנתיבתיו ;שנו ולא דרכיו לא־הנירו כמרדי־אור
 יהי ובלילרה ואביון ךןטל־עע רוצח יעץ□ לאור יי

 ל^א־־ לאמר נשף שמרוה1 נאף ועין טי : כגנב
 בחשה חותר טז : ישים פנים עיןוסתר ,תשות

בתים *

 האם מתפרנסים ואיך במדבר פראים הן הנה בחומי־ס העם יפי־נסוס
 כימהמשחרי הוא כן לא להתפרנס קייץ וצבי סבל ארי לפעלם יצאו

 לפרנס לו שיערב יתברך לו ערבה אס כן ואס מוכן ומוצאים לטרף
 לחם לפחות למרקו שרוצה נאמר חשמה עון על שלגדולים גס העניים
 להם יקן למעלה עונשים בני שאינם עשרים מין פחותים קטנים לנערים

 נ ענשס וכובד שוא מתי ידע והוח צאצאיה ואת אותם מאסם כי יורה אך
 נחשב זר כמו הלא ילקשו רשע ופרס אומי הנה כוי גלילו בשרה )ו(

 כי יאמר אך * עתו נלח וימות רשע שוד על יתרעם
 המתרגם דעת והוא לי מבלי באהלו תשכן כד׳א יקצורו שלו שאינו כשדה

 נכדם שקצרו מה ישימו העירה בהביאו יורגש ולבל * והראביעז"ל
 בהניא כך ואחר הנגזל השדה קציר עבור עד השדה אל הקרוב מהם אחד
 תביאו איך להם יאמרו שאס ילקשו רשע כרס כי יאמרו העירה קצרו השר

 בכרמו כלאים שזרע רשע חדס של כרס הוא כי יאמרו מהכרס תנוחה
 שאיחרו לקיש היה כי ילקשו כי הוא השדות קציר אחר איחרו ואס הוא

 מחכלו בלילו יהיה או ׳ הכלאים את להפקיד כוונו ולמציה וזרעו
 בשדה אומרו אל לב בש,ס והענין בלילו על שיר !געה אמר כמהדאת

 הנערים אל שיחזור ויהיה הידוע בהפרה כסו' שהוא הני״ת ח בפת
 כי על יחיד לשון ואמר עני של מאכלו יקצורז שלו שבשדה הנול אביונים

 ויקצרו יגזלו ומאשר הסתם מן שותפות בלי מ?ס אחד של הוא שדה כל

 מה הוא לקש בו יזרעו מהם האחד רשע כרס כי אחרת עבירה יעשו
 מה״וצא לקצור ממהרים כך שכל ואמר לניסן קרוב וזורעים שמחקרים

 כו׳אמר ערום )ן( י רשע בכרס לקש לזורעי זמן שיש תתלה השדה
 שלא לומר הערום בח כי והוא כסות גס כן מהדל לחם החסירו כאשר כי

 וגס לכוס מבני יליט ערוס וזהו בלילה להכסות אס כי ללבוש לכוש לו יתנו
 סביב להתעטף לבוש לך נתן שלא נס אתה שערום כיון לו יאמרו לח

 חח־ תתתך להציע ולא שלמעלה צדך לכסות שיספיק פה לך אתן גופך
 ער.ס כהשר כי אמר הקרה מפני קורתינו בצל ולין בא חתה שמגילה

 וחין לבוש בלי אוקי ילינו והיכן עליו כסיס באין ילינזהו כן לבוש בלי ילינו
קורותס בצל ולש תשמיס תחת בלילה וקרח לקור בקרה הוא הלא כסוס

 שבין עמק תוך בשרס לנסות ילכו ירוחמו שלא כן ובראותם )ח(
 ולק יירטבו במים ויתכסו ההרים נין ורם ויבא ימטיר ופתאום הריס ב

 ו1ימ )ט( :ערות בשר לכסות בו להסתר צור חבקו ואז לסבול יוכלו
 אומרו ועוד י עבי על ולח יחבזלו עני ואת יאמר מהראוי הנה כו'

 הלשון ושינה כפל ילמה ערום למעלה אמר זה ענין הרי כו' הלכו ערים
 אביו ננסי ושדדו יתום שנשחר מי כי יאמר ואפשר לוה זה נין והפסיק

 כ• לו שאין עבי היקוס ונהשאר ההוא מהשוד הס גס חלה יגולו במותו
 עני על יעשו ומה לבושו לקחת לפזשטו תואנה יתאנו שעליו לבושו מדו אם
 היה אביך יאמרו כי יחמלו לבדה כסותו שהיא עני פעל שמה יחמלו זז

 עד א!תו ויפשיטו )י( שעליו יתום שלמת ויחבלו פלוני לאים חייב
 הבאים רעבים כי יעשו ועוד אותו חבל! כי לביש בלי אותו הלכו ערום
 על ישא! אותם מעמיסים • אותם האכיל נמקוס ותנה ח פיפרנסו להם

 ממט יאכלו 'ולא שכמם על האוכל שיראו לביתם השדה מן עומר שכמם
 ישלחו פן שהוא כמות יאכל השר ומיון להס עליהם יעמיסו שלא יתכן וגס
 כך כל כי עומר אס כי במשא הפליג ולא עומר אס כי ממנו ויאכלו ידם
מעומר יותר עליהם לישא ,יכל לא רעבים ע נין כי מהרעב כח תשי היו

 קריה המון נל ובראותם )יא(
 ביחס כותלי הס שורוחס נן־בין
 מכותלי נשתמש! כי יצהירו
 הגת כותלי (במקיס הבית
 ונמאס שמן של חציו שנפסד באופן
 כי והטעה כהחכא לעשותו כדי הבית
 כי ויצמחו תחלה דרכו יקבים הנה
 עת בבא כן על מהם נזלו ביקבים יין

 שהיא בגידת דרכו לא זתיס של הבד
 כן על יגנבוס כן לזתיס ידוע מקים

 יצהירו בדבר ירגישו שלא סורותס יין
 מתוך שהוא מעיר כי הנה )יב(

 בני שהם מהחמס ינאקו מתים העיר
 הקבורי' חללים נכש וגס החיים אדם
 שעל רעב חללי הס העיר ע חוץ

 באותו תשוע מתו לחמס שהחסירו יד
 עליהם שצעקו זה כל ועם העולם

 לאישיסבהס ואלוה עולמות בשני
והצלחתם* בטובם וחסרון ספלה

 מעץ אמר מ המה )יג(
 יאשסהגנג יותר כי בגמר ז״ל מאמרם

 לשל מטה של הפז׳עין הגזלן מהנזלןכי
 יאמר זה דרך ועל מטת של יקרוןלעין נתן בלילה בעסוסו והגנב מעל׳
 שחטאו מה והנה ובג״ע דמים ובשפיכות בע׳א אזחט ההוא הדור הבה

 אשמתם להכביד שלא אפשר עולם של אורן במורדי היו המת כי נע״א
 חכמת כתיבות הס בנתיבותיו ישנו ולא יתברך דרכיו הכירו לא כי לומר
 יקום לאור הבת דמים בשפיכות שחטאו מה ׳)יר(וכןתי לןגד להכיר החור
 עין שישות כגזלן יקום לאור זה כי כלומר וחביון עני היוסיקטל לאור רוצח

 יתרון שניתן כגנב יהי אז בלילה אלא יעסה לא ואס מטת לשל מעלה של
 הוא בלילה שה הע דווקא כלומר כגנב יהי ובלילה וזהו מטה בעקשל

 אין וזה כחמור כגזלן שהוא יקום לאור האמיתי הרוצח אך כגנב שיהי
 מטה של מעין יותר היראים הוא קשת היותר אך )טו( רבת רעתו

 שמרת נוחף ועין זזסז והגיב הנואף והם ב׳ הס והנה בלילה ועושים
 פנים והקר ,ך; אדם הוא עין תמרני לא לאטד מעשהו לעשוק נשף

 או מעלת של מעין ולא הבריות מעין שנזהר באופן בלבו ישים מעלה של
 היה שאם ישים כיאופי יד שעל הילד פני יתברך הוא שיצייר פנים וסקר

 חוקו שיראת שכן שמכל יסנל לא ההיא הצורה צר יתברך הוא כי לבו שק
 של בעין ן יקר• עושת הגנב וכן )טז( מטה של מעין עיקר יעשה ולא

 ידעו לא ותנה למו וסיימו חקמו שיומם בתיס״מה בחשך חקר הבה כי מטה
 לילה ני עולם של אורו הוא אור שם כי בחשך יחתרו כאשר ידעו לא כי כאור
 הדברי׳ כלל י כמדובר ׳1כ מעלה של עין עשוי! והוא כאור כחשיכת יאיר כיו'

 כ״א רשעס ל לעשוק יוכלו שלא צלמות למו אור בקר והגנב אשת נואף
 הרעת מעשח צלמות בלהות הנגנב או האשת בעל באורייכ-ד אחד כל יעשה

 אחד כי אומנותם מגבורת סיפר דרכו זע״פ לב ישימו לא רואת שה אךמעה
 לשון חקר אמר זזה רבים וסיימו חתמו שיומם רבים בתים בחשך מהסחתר

 עבודת שם היז הנה הכקובי׳לומר שיעיר או )יג( * רבים לשין וחתמו יחיד

 מג׳ הגניבה שקשת בחינה יש והנה וגניבה דמים ושפיכת !ג״ע אלילים
 עין שהוא עולם של באורו מורדים אור במורדי היו הטה כי והוא ראשונית

 דרכיו הכירי לא כי והוא עינשס הכביד לבלתי פה פתחון יש הנה ע״א
 כן על אלהיס אין בלעדיו כי גדולתו להכיר חכמתו בנקיבות ישבו ולא
 ואביון עני יקטל רוצח יקום לאור כי דמים שפיכת על )יד(וכן בו דבקו לא

 ואב׳יון עני יקטל כי גס ומה ימצא כי גנב כבישת בלילה ש ויב ישיב הנה
 גנב כבשת ויבוש שיתחרט כגנב יהי ובלילה וזהו לקח ח ל כסף בצע כי

 שהוא עין קשורני לא לומר נשף ששמרת אפילו מאף ועין וכן )טו( !
 כימה דומה איבו פיכן על אף שלמטה בעין יקרון קן שנ הגע מעין

 אס כי עישת הוא אדם מעין חשיבות יוקר עשות על לא בנשף שיעשה
 שאפילו אדם מבני בהסתר גס היא היתר ביאת שחפילו מגונה שהפעולה

 הזולת של פנים וסתר וזהו הדבר מציאות מראות פניו ישקיר הדבר בעל
 כי קשה יו הנה כו׳ בקיס בחשך חתר אשר אמנת הך )טו( בלבן ישים
 כי מעשיהם במחשך יודעים ובלתי כמסכלים שהם אור ידעו לא הלח
 אס כי ייראו לא כי ביום יגזלו לא ק שעל בס שלעולם אידו רואה אין

 כן שאין מה יה יראת לא ואומר בהשגחה ככופר הוא שוה אדם עין מ
בגנב כן שאין מה חיאנה לתם יש ריאס שה יודעם עם ני הקודמים
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כה כד איוב מחוקק חלקת

 1 יחיו כי יי :אור לאערש חתמדלס־ו יומם בתים
 קל־ יח :צלמות בלהות עיר בי צלמות כקרלמו

 באיץלא־יפנה .חלקתם עה־פמ־משתקלל ׳ הוא
 צי-נם־חכשימלרמימי״^ג יט דרךכרמים:

 ?!וי רמה מתקו1 רחס ישכחהו ד :חטאו ל שא!
 רעהעקריחלא כא : עולה נעץ ותשכך כר לא־יז

 בכדזזי אכיךים ומשך נב : ייטיב לא תלדואלמנה
 .יתךלולבטחוישען :=>כחיץ יקוכשולא־יאמין

 והמכר• ואיננו1 מעט רמו כי :על־דרכיהבש ועיניהו
 ואם־ד־יא כה :שילרתימלו וכראש ;קפצון ככל

:מלתי לאל וישם מ?כזיבני אפו

 המשל ב : ויאמר השחי כלדד ויען א כה
 :כסרומיו שלום ופחדעמועשיה

 : אירדהו לא־;קרם מי“ועל לגדודיו מספר היש ג

 :ח אש ילוד ומהקונה עש־־אל אנוש ומדדיצדק י

 : בעיניו לא־זכו וכוכבים יאהיל ולא ך;רח עד הן ה
י אף י

 יחדו ני אמת הן כי לגנב טאף יין 'הפליג אחרה טענת ־,יעי 9)'
 'כי ש כגל אך הרואין מפני צלמיה ־־י״ל־וי שיש כקד גני כין ׳ף נ בין
 ריקן ביתי חת רהות חזרי צלמיה בלהות הנגנב יכיר כי טעם יש י. • חב
 שאפילו כלה זעם הלילה בחשך שעשזלז צלמות בלהות יכיר טוב מכל

 מעשית ימיש לח יוכר כלילה בעשותי
גנב מי נודע לא שמא בלילה הדבר

 מעלה של עין ודתות אל חש ולא
 בלהות בעלה יכיר לא הנואף אך

 אפשר כן על הלילה בצלמות שנעשו
 בראייתו כופר להיותו לא כי לומר

 מפני חס כי בנשף עישה יתברך
 שיהיה ה האש בעל ובין ביכו השלום

 יכיר לא כן ידי שעל לבינה בינו של-ם
 הגנב כן שאין מת צלמות בלהות

 ידברכלהססוון או ־ כמדובר
 כי הענין כלל הנה ואמר הגנב על
 פן צלמות לו בקר הגנב כאשר זה

 כי באופן הנגנב כן עשת הוא כי יודע
 והנה צלמית למו בקי־ ונגנב גונב יחדו

 היאך בנגנב חך אמור כבר הגנב
 כי והוא כן' יכיר כי ואמר פירש הוא

 בקר עד הנגנב הרגיש לא בלילה

 או .כי ביתו נתרוקן ותנה שיראת
 כי וזהו הזעקת תשמע הלילה אחר
 לנגנב נס יחדו כי צלמות בלהות יכיר
 בלהות אז יכיר כי צלמות לו בקר

 עד ויחקור מלילה בצלמות לו שנעשו
 זה כל ועם יחמל ולח תדבר יגלה

 ולא בבקר שמכיר על אם כי יחוש לא
 לילה כי בלילה נס שיכיר מי אל

 קל האס תאמר שמא וכוי הוא קל )יח( י יתברך לפניו יאיר כיוס
 לך ומה התם הרשעים את המבול כמי יתברך הוא שהציפס מה בעיניך

 שיהיו מ עונש הוא קל הנה כי תלונתי ואת הלא שלותם על לזעוק עיד
 בארן נפשם תיא חלקתם תקילל כי תיה הראוי אך מיס פני ע־ נדונים

 הוה בעולם נפשם תקולל אס כי בנהינס וידון רגע כמו נפשם תצא שלא
 וישובו מוסר ויקבלו רעתם שיכירו האחד טעמים משני ווה בייסורין
 דבר שוס ולא עשו אשר הרע כדבר עוד לעשית הלא וחתרו מדרכה
 !שחור סחור כי כרמיס דרך יפנה לא וזהו מעשיהם כיעור לידי המביא
 הוא כי בוגד היין הוא רעים מעשים כל ראש כי והוא יקרב לא לכרמא
 לפרוש הרוצה כן ועל ומורה סורר בן כענין ועבירה רעת מיה לכל תחלה

 בנוולה סוטה הרואה ז״ל כמאמרם היין מן עצמו פורש רע דבר מכל
 תקולל כי בהתמדה פה החייסרס יד שעל אמר כן יעל היין מן עצמו יזיר

 היין מן עצמו שיויר לומר צריך שאין מוסר יקבל כך כל כארץ חלקתם
 לאכול גס ומת הכרמים דרך יגאה לא אפילו אם כי לעבירה המרגיל
 שיהיה הוא חלקתם שתקולל ומה )יט( מיינה ושתות ולשבוע מפריה

 שיצא תוספת נס יהיה הטבעי תחוס שזולת חוס וגס ממי© ציה במקומם
 והוא להתקרר שלג מימי יגזלו תחוס שמריב באופן מנרתקה חמה שם

 באופן הטבע לפי כאש השורפת מנרחקה חמה שרפת על למן קשה
 שאינם עם לעז יהיו שאול שמצרי באופן שלג מימי יגולו החום שמרוב

 הין כבר צרותיו אך חסרו השאיל כלומר חטאי שאזל וזהו בשחולממש
 הוא השני והטעם ■ )ך( חטאים שלמה ובני כד״א חטאו זיהית להם
 הרעים כמעשיהם עשוה לבלתי ומסח יראו שמהם העולם תיקון מפני

 רעת מיתתם היות אל לב ישיתו ולא תעולס ישכחוהו מהרת במותם חך

 כרעת מהמרקים ורעית רבות בצרות ימים מאריכים היי אס כן שאין הה
 ישכחהו אפילו אס כי העס לימד צריך אין מהרת תלקה ובהה הכל לעיני
 עתה נס ומה רמה מתקו כאש" ישכחהו אמו אפילי כי יצא שממני רחא

 ותשבר הנה ^י ותטעם מיסד לקבל יוכר לא עוד כי העילס לשאר
 חך כרגע אוהו השיבר בכח נשבר כי עץ בהשבר כאשר העילה כעץ
 ראשין בשני להחזיק או הכאות ידי על ב״ול כשתשב" הוא ראוי שהיה מה

 הכחיח ויוכה החלת ויתעקש יתפתל כיחס ישבר במהרה לא כי נכח
שטרם כאל• ראוי היה כן ישבי־ טרם תרבה אש ושרפת מספר אין

 ז העילס תיקון מפני משפר אין ישנים ימיס יתייסרו נפשם צחה
שבימים וצלה עדת על ו״ל רבותינו אמרו וכוהנת עקרה רעה )כא(

 סל כוס לה ומשקין יפת חשה לבקש ניתנים היי ההס
 ממנת להוליד אחרת ואשת יופית הכחיש סן תלד ולא שתתעקר עיקרין
 כמתלונן ואמר ידבר ההוא בדור כי תני־ לק״א איוב בא זת שעל ואחשוב

 עקרת רועה אומרו וזהי פוקד ולא סובל הית יתברך שהוא מה על

 שהיה !אלמנה לריק ומטיבים תלד שלא עק״תלפחחלת ע.״ל שרועה
 תיטלת שכך היות עס טיב” ולפרנסת לזונה ה מצ עושת

 לחיח ראוי והיה )כ,ב( מצות עושה והיה מתאלמנת כמו ב־ עס לו יש
 עי־ היה זה איש הם שאפילו כן יעשו ולא אחרים לשיוטרו כזה

 ס שעתהיק בכתי אבירים שימשך
 ההיא העקרה עם שכב השר ממטתו
 יאמיי שלא כאופן ז מט מאותה שיקים

 יעמוד שלא לומר וצרי^ ,^כ3
 כךיותשכחז שכל אם כי עמדו על
 )כג( בחיין יאמין שלא גדר עד
 הנזכרי׳ החיים יתןלו אס כי ימות ולח

 נשען אס כי בבריאות ולא לבטח
 דרכיהם על ועיכיהר משענתו על
 רואות עיניו יהיו כאופן זולתו כל של

 בדרכיהם הולכים חביריו את וכלות
 תל רק יזליו מרוב ינוע לא והוח

 והרואים חטאו שיני" באופן משענתו
 ויקבלו רעתו ייסרי איך יראו ממנו
 תישעיס שלכל או ואחר ן'כד( מוסר

 שהיה עקרה לרועה או שהזכיר
 הנה אמר ימוקו ולא יתיישרו ראוי
 רוממס היה אס כי להשיב אפשר היה

 לזה זכות איזה להאכילם תהיה

 יהיה שרומו מת אס מ1ל פו' רמו אמר
 המעט אחר כי יתמיד ולא מעט
 אס כי הרוממות אותו ואיננו ההוא

 ימוךאחיך כי כד״א בעניות שוהמכו

 רע באחרית שייסרו במה החרשתי
 בריאים הס כי הוא רואה שאני אךמה
 כל שהוא שכמו בחייהם וחזקי'

 אס כי למרקם סרציבות אין ובסילוקס כח ברב יקפצון כך מתבלת שאינו

 מי לא וחס ה(3) ימלו כצדיקי׳ חס כי צער כלי בקלות שבולת וכראש
שאמרתי ה סתוא אפו הוא שנס כבודן הארץ כל שמלא מי הוא חפו שהו'

: מלתי לאל לשים כדאי זיהית מכס יכזינני מי עמו לוזכח

 כמענה אמר איוב סנה וכו' המשל )ב( כז׳ ויען )א( בה
 היה כי דבריו בפתח ח' דברים שלשת הקידס

 * כו׳ ואמצאהו ידעתי יתן מי כאומ יתברך עמו בפני' פנים לווכח רוצה

 יתברך להיותו איך 9תמ שהיה עתיס נצפנו לא משדי מדוע חמר ב
 היש על לשפוט עתים מפניו נצפנו לח למת הזה העילס בפרטי משגיח

 שולטים הס השמים הוברי כי יראה כן על כי מעשיו לפי המשפט כני
 ואדרבא מייפרס היה ולא הרע הדור רשעת טבל הית למה ג' * בעולם

 מניה דסליק במאי להשי'והתחיל בא שלשתן על והנה בהצלחת היו
 הצדיקים וייסורי הרשעי' בהצלחת חתמת חל לומר וכו' ופחד המשל ואמר

 כ " וטובה ממשלה הניתן חשד א'של יתברך עמו בחינות שתי הלא כי
 שכל אין כי עמנו ולח בלבד הוא יתברך עמו ייסורין הנותן ורוגז פחד
 כי דע השנית ועל לך למת דרחמנא כבשי ובתני לתכונתו עד מגיע אדם

 השמים הלא כי בטבע שלא מציאותם אפיי הלא כי בטבע מושלי׳ השמי׳ אין

 סהואיחביך בהשגחת לא אה מתקיים ואיך נגדיים שהם מאשימים
 כי ראיה ועוד )ג( כי־צונו שלא ישפטי איך וא״כ במרומי! פלוס ששה

 עולם עם שבעילמות יתברך גדודיו כל הלא כו'כי מספר היש הלא
 לא מי כיעל יתברך אורו יד על לא חס חיות לו יהיה אחד גס אין השפל
 מאתו אור הוא שבאפס חיי' רוח כשמת שכל לקיימו יתברך אורהו יקום

 הפרטים בכל השגחתו תהית לא איך כן ואס איכותו לפי ח׳ לכל יתברך

 אדם נשמת ה.׳ נר פ על שכתבנו מת ע׳ד יתברך מאורו היא חיותם חס
 יחוייב כן על יתברך מאתו חור שהוא אדם נשמת היא ה שנר שאחר כו׳

 ע״י יתברך נרו הור תאיר בטן בחדרי גס כי בטן חדרי כל חיפש יהיה
 שתרצה אל עם אנוש יצדק ומת אמר הג' ועל )ד( • כנודע התפשטית

 אשה ילוד לתייתו יזנה מת אניש מגדר למעלת הוא אשר וגס עמי למנח
 הבנת משיללח עד הן חלת והנה כי' עד הן כי תדברי' וחומר וקל )ה(

 חניש יצדק איך והענק ושיחד ביזת לשון שהוא דיבין עד כד״א יקע" חך
 עצמת את מיעטה כי ישהיל ושי״דולא יצה״ר רשילל י״ח תנת כי עסחל

 לכי לה ואחר חחי בכת" מלכי'להשתמש לשכי הפשר חי המל־ כי והיא
 שלא והפסיד עדושיידירח הן חתו אירה והפסיד עצמך את ומעטי
 כתן הלא תאמר ז ושח חטחה כי לקהה יצה״ר לה שחין עם כי תנה יאהיל
 שלא כעיני• זכי ז ל וכוכבים לז״א עונה "צחים כבים הכי כל לירח הבית

פייסכעצמא אסמיך כי עמה ויכנס• יצאו ציה בעיניו ונים להיותם

פייסה



<

כזכו כה איוב מחוקק חלקת
 שמעיתד'1כ וניש " ף; וו" יא וחומר קל נא כלו'ישא )י( פייסתנזה

 ענק יהיה אי )ב( • חרס באו לא כי יסיריך על תחת? אל ומן ־”0ד
 לווכחעסקינךשנית פניך א׳ששמח כנידברי'עשית תנת לומר יימנה ה

נס כי ברשעתם והמת בם ט שופע שרב המבול דז־ דבר על :נהרעמת

 אלתיס שברא מיום לגדודיו מספר - . . .
 נפשו הוא אורהו לאיקוס בניאי־ס מכל מי ועל כי יאבדו ולא אדם

 ידח לבל בדין רחמים השחף על רק זת ואין התתיס בתחיית להחיותו
 תעש אל יתברך עמו לווכח לכך ששמח הראשונה ועל )ר( נדת מהם

ז המענה סוף עד כדלעיל ׳1כ אמש יצ־ק מ" כי כן
 השני בדרך כתבנו הנה כו' עזרת מת )כ( כו' ויען 00 כו

למה או על הח' בלדד תשיב דכריס שני על כי

 הוא קל רחשם על מים שצפו
 לפי חיה מיסומהרחוי פני על היותם
 שיהיו בארץ חלקתם שתקולל י־עתס

 חלה על ימים לאורך ונדי׳ נעים
 דסליק השנית זאת על להשיב בא

 אס לימר כוי ופחד המשל ואמר מינה
 ן הי מדת פי על דן ית שהוא היה

 המשלזפזד אךהכה היה בלנדכך
 ברחמים לדזן ורוצה חסד מרת עמו

 בשו־ת לתפיס יי־וצה פחד וזית

 עושה יתברך הוח עישה ימה הדין
 ומשתף המרו' שתי בין שלישבמרומיו

 בדקכלומ' ריזוס להיות רחמים חדת
 לקלל ככה עשה לא כן שעל

 ברעה שיתמידו בארץ חלקתם
 חישב אדרבא כי )ג( חייתם בחימר

היש כי ממנונדח ידח לבלתי מחשבות

:רמהובךאדסתרלעה כי-־אנוי^ אף
 מה-עזרתילא־־ ב איובוןאמר: ן^ןן א □ן

מה־־ זטעלא-עץג׳ג כחהלטעת
 את־ י הודעת: הרב ותרשץה חכמה ללא ^צת

 הרואים י• :סמך היאה מת־מי ו:׳ע מלין הגדת מי

 גת נ #אול עתם י :ושכניהם מים מתחת יחוללו
 תלדה על״תהו צפון נטה ז :לאבדון כסות ואין

 ולא־־נבקע כעביו צרר־מים ח ארץעל־בלימה:
:עננו עליו פרשן סאחזפני־־כסה ״ :ענןתחתם

"חק"

 כאשראמרוהידעיסחןעל י-"יר או
ואפר עפר על ונחמתי ק פס

.עדת

 היה רשעתם ולפי במים איחס להציף המבול מדור יתברך הוא נתרצה
 לערוך לבו אל שערב מה מציאות על והב כו׳ בארץ חלקתם תקולל רשת
 יתברך הוא התאכזר שלא ראה שאס אמר הח ועל יתברך נגדו ויכוח

 חשד מדת הס ופחד המשל כי הוא כארץ חלקה׳ לל שתק המבול דור על

 רחום להיות רחמי' עס דין שמשתף במרומיו יעושהשלוס דין זמרת
 מספ יש והאס נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות שחושב חלא עוד ולא בדין

 האדם מכל מי על כי המתים בתחיית יקימו כולם הבריחה מיום לנדודיו
 שהיה ההוח בגוף לשוב הזה בעול' בו שהיתה נפשו היא אורהו יקום לא
 חלק להם יש המבול דור כי גליד דעת כי והוא ולהקימו לו להאיר בי

 לו נתן קוני עס להתווכח שרצה השנית ועל נתחיה יקומו הנא.כי לעולם

 עתה והנה כו׳ ירח עד הן כוי אל עס אנוש יצדק מה כי מזה ימנע עצה
 דנרי מתיך שנמשך שלישי דבר על וגס ראשון ראשון על להשיב איוב בח

 כאיוב גבר על אלה דבריו לו עי״בו לא כי רמה אניש כי חף באומרו בלדד
 יזכו כי אורהו יקום עליו גס המבול דור כי שאמרת הראשונה על ואמר

 לקום כח להס היה אלו לומר כח ללא עזרת מה אמר המתיס לתחיית

 ז״ל מאמרם נזכיר הענין אל ולבא לזכותם עזי־ בעיס שתליץ מה הי:
 בדיך א קידש קעביד מאי ליה אמר לאליהו חשכתיה אילא דר בגמרא

 בר אמוראי :ו וכול תנאי דכולהז משמא שמעתא קאער ליה אמר הוא
 קליפתו הכל תוכו מצא רמון מאיר ר' ח״ל מאחר שלמד מפני מאיר מר'
 כל עס מאיר ר' זכוה שרב גס כי הנה * ע״כ י קאת השתא לי' אתר זרק

 ספק אין אך הזה בעולם אילא ר עליו שהליץ מה לעזור מעיר לו היה וה
 לגמרי זכות משולל ר'מאיר היה אלו עליו פסליץ מה לו היהשוה לא כי

 המבול לדור לעזור מעיר להיות מוביס דבריך הלח אמר הענין אל ונבא

 הוא אס אך למו ועוזר כמליץ הנך בזכותם שתהפך מה כי נתחיה שיקומו
 ז־וע הושעת משזתס על הוא ואס כת ללא עזרת מת עלגייותיהס

 לעזור שיהיה בזאת אך לו מועיל איש על צדיק חיש שמליץ מה כי עוז לא

 זכות ועוז כח לו שאין טוב כל משולל העזור בהיות לא אך עה וזכות כח4
 בסייעתא ביאורן יבא כאש זה פסוק כל עצמו היא יבאר כאשר עליו לישען \

 עליך חני תמה יתברך עמו אוזכח לכל אותי שיעצת השנית ועל ־ דשמיא
 יעל :עצ יקבל שלא חכמת המשולל כן שאין מה חכם לעצה שומע לאה כי

 עצה לתת לא ואם יקבלנת שלא כמוכי תכמת לו שאין למי יעצת מה כן
 הית לח הכה אחדל ואס אקבל אס חכמה היא תושית להודיע רק כיונת
 או * הקודמים במעניזתיך הודעת לרוב יחושיה כבר הלא כי צריך
 מה באמירך קונו לפני האדם גדר להתיש מוסר להודיע דעתך חס יאמר
 במאמריך הודעת לריב וחושיה מזה גס הלא עסחלכז' אנוש יציק

 קשר ועל )ד( בפעסהזאת גס להודיע לחזור בצע ומת הקודמים •
 חגר קורא הנני נו' רמה אנוש כי נס אף ולומר ערכי להקטין ביה הוספת

 רמת שאתת לזמר ראוי לי האס כלומר אלו מנין הגדיז מי את כי זה על
 אלתיס ירח וישר חס איש עליו יאמר אשר חיש ני הנודע ותות וקולעת

מי את כמתמיה אמר כן ועל בגופן ותולעת רמה תשליט לא מרע יסר

 ■ כערכי שאנוש ידעת ומאין מלין יג־ה מי חל לבך שמה ז הל כלומר כו׳
 רמה תחלה שהייה וידעת נכפךבנלגיל ותלעההאםבאה רמה יהיה

 שתדון כמוני איש חזנש־ית "־זה החם ממך אי יצאה מי נשמת זתולעה
 אניעתהמעותדלי נס כי

 אמ כן שעל מתרח היא ב חי נפש כי
 שאמר אבר: ממנו שיצא על שמנחם

 יא נזה וספר עפר ואנכי
 כמ.ך אהיה היו רוחך על

 ראה ונו' רמה אנוש כי חף עצי
 מימני יצאה ממךכאשר יצאה מי נשמת
 אהיה היו דמית ואיך אברהם נשמח
 עליו חל ועתה )ה( * כמוך
 מהדברים חלק כל ביאור חובת

 מה אמרתי אשר אמר הנאמרים
 של התומ׳ על שאס הוא כח ללא עז״ח

 אמרת במים הנמוחיס המבול דור
 כי כח ללח מהעזרת נתחיה שישובו

 שייטב בתחיה עיד יחוללו הרפאים
 נמחו המה הלא סעורתס במה להם

 במים השוכנים בריות הס הכלושוככיהם נשפך שם כי שבים מים חח ת
 ערום הלא קיימים שעודן שבשאול נשמותס על הוה ואס )ו( הנוכרי'

 כשות שאין שכן וכל עליהם שתכסה זכות שוס בלי יתברך נגדו שאזל
 חלק להם אין המבול דור כי דעתו כי והוא שם הס אשר מקום לאבדון
 מערכות כל אחר כו׳ צפון נטה )ז( י בלדד דעת הפך הבא לעולם
 מחשבות ולחשוב נגדו ויכוח לערוך הראשון מדעתי שב הכני אמר ויכוחו

 טעית הוא כי רואי אחרי ראיתי כי דרחמנא בכבשי שכלי יד תשיג כי
 לעין נגלים דכריס בעינינו הלא כי הדברים וחומר קל הנה כי גמורה

 היא כי כרתו בעל ויודה שיאמר לא אס עניינו משיג אדס שכל שאין כל
 דברים שכן ומכל השגחנו לקוצר הוא איך נדע לא ואנחנו מאתו השנחה
 קרן כי כנודע תהו על צפון נטה הנה ואמר זהיאל ורבים עצומים
 והענין צפון רוח יכנה לו נאמר אלוה שהוא אומר יאמר שאס תהו צפונית

 השמים כדור חלל באמצע מתקיימת הארץ איך שאלו הטבע חכמי הבה כי
 טבע כי אמרו ויש הצדדין אחד אל נוטה ולא למטת יורדת ואינה
 באמצע הארץ נשארת בשות איחזיס השמים חלקי כל ובכן לשאוב הגלגל

 יסד בחכמת שת' אס כי כחמין לא ה בהורת ההולכים ישראל בני אנו אך
 להכרית איוב בא ויתכן בחכמתו אותת ותולה המוט שלא באופן ארץ

 : לדחות או לאחוו השמים שטבע ולא בלימה על תלוי עומדת היא בכס כי
 הארץ שנטה הוא שחס צפון ניטה אומרו אל לב כשית העכין אל ולבא

 שעל רקיע שכטה אך ארץ בלי תהו הוא צפון שבצד הוא כן לא התו על
 נמצא והנה העולם ;ר ש כל על כאשר ארץ על ולא התן על צפון צד

 וכך הכדור חלל באמצע שהוא מה בכלל ככלל תהו שהוא שחלקצפין
 ארץ קצת משוף שיש כמו ן ס צ שמצד הרקיע אל התתו קצה מסוף יש

 תהו שהוא שמה אלח כן חיכו שאס דרוס שמצד הרקיע אל דרוס שמרוח
 חלק מלכד צפין לצי ממשיית ארץ שהוא ומה הרקיע צד אל נוטה הוא

 שמצר ארץ קצה שבסוף מת כשיעור שבצפון הרקיע צד אל ממנו יש התתו
 יותר משיך הוא תהו סתוא שמת באופן ההוא הצד שמן רקיע חל דרוס

 אותו והלא ריקן צפין צ־ שנשקר נאמר חיך כן חס ההוא הרקיע צד אל
 דבר נשאר ולא קצתצפזן שהוא נאמר תתהו קידם ההוא שבצד הארץ קצת
 יש וכך ככלל ככרס תתהו שחלק ודאי אלא רוחות משאר כשחר שלא כמו

 :רקיע 1 דרום שמצד הארץ מקצה שיש כמו צפון רקיע צד מסוףהתתואל
 הרבה יש ההוא הצד שמן הרקיע קל ממשיית שמארץ כמנת דרוס שמצד
 כל ן צפ מצד כי חלהיקיע מ־רוס ארץ קצת סוף בין שיש ממה מחד

 כי לומר אין איפה כן וחס כמ־ובר עודף הוא התז שהוא מה שיעור
 ז י צפון מצד שהרי בשוה דוחה או בשיה ואוחז שואב חלקיו בכל הרקיע
 שמן -ייר כ ממש בו ואין היא וחלל ?־יק תתתו כי האח" מהצד יתר מרחק

 יחבר׳ שהיה אס כי הרקיע כטבע הדבר שחין ספק אק כן על שככגדו הצד
 שהוא ממת באומרו אייב האץ־ וזה בלימת על אותה ותלה ארץ יסד

 כל על כאש־ תהי שהוא חלק על שמים פנטת תהו על צפון כיטה יתברך
 ולהפכהחותאו עלילימת תילתאי״ן אנינתרשהוא ארץהממשיית

 טבעי מ: דבר בלי א-ץעלכל-״ית וזתורולת כה־ובר מהרקיע נדחית
 ענן הי בעיננו ראינו הכת כ• ראיה ועוד )ח( בת תתלה שבטבע

 נכקעהי־־עלתחחס ילא מיליךמיסממקיסלמקיס-לתהטי״עלתא־ץ
 שיש לח חם עליו להמטיר הקיס שוס הל המיס יגיע׳ ואיך ארצה ויפזלו
 באמצע עומדת שהארץ מת כן ואס )ט( מיס י להחזיק עב בת בתם

 ונהיית הארץ כדור חת זח.ז ל הכדוריים "שמיס טבע כי לומר אין החלל
פני :תז מ אמי־ וזה ׳.מצע ב תארץ השאר הרקיע צדדי בכל שום האחיזה



 :ער־תכליתאורעם׳ץושף חקדזגעל־פגי־סים י
 1ככח ע :מגערתו* ויתמהו ירופפו עמודימים יא

 שמים כרוחו* גי : רהב מחץ ובתבונתו ה;ם רגע
 קצות ׳ הן־אלה יי : כיח נחש ירו הליה שהרה

מי נשמע־בוורעםגבורךזו ומדת־שמץדכר דרכו

 : ויאמר שארתמשלו איוב ףןסף א □ן
 ושד״י משפטי דהסיר ־אל“חי׳ ב

 אלוה ורוח ב> נשמתי כי־נל־עוד ג :נפשי המך
 אם־ ולשוני עולה שפתי אם־תדסרנה י :כאפי

 אתכם לדאם־־אצדיק חלילה ה : יהגהרמ;ה

 בצדקתי י ;ממני תמתי אסיר—לא אנוע—עז
 ,;הי ז נץמי; לבבי ךף1לא-ץ ארפה ולא החזקתי

כישע

מחוקק חלקת
 השמים פני שחק כסא פני מאחו יתברך שהיא תאמר כי לזמר זנו' כסא

 השמים פני בארץ מאחז כשתי השמים חמר דאת נמה כש־ז הנקראים
 עליו פרשו הלח כי יתכן לח באמצע ישחרו כן ועל הארץ בכדור שיתחזו

 העננים יפסיקו לא ולמה עננו השמיש פני ענ יתברך הוא שפורש עננו
 שלח הארץ ובין השמים פני מבין
העננים מחיצת כי בארץ לאחיו יוכלו

 ועכב בעביה כח יש וכחשר מפסקת
 המים בחיית נבקעו שלא המיס
 נס בקונם המיס לעכב ויוכלו נתיכן
 יעל בחיץ מלאחוז השמים חין יעכבו

 ואס בנתיס מים פ׳צרר הכניס כן
 מלמעלה יתכסו השמים כאשר כן

 למטה לרדת לארץ ראוי היה בעבים
 יחחזו מלמטה כי החלל מחמצעוח

 כי ועוד )י( מלמעלה ולח בה
 שלא שביס מיס פני על חג חק הלא

 ;ס ש מהס השפלה הקרץ על ישפכו
 החק וישם תחד לצד נד כמו מדים ע

 אדם נשמת חור היות תכלית עד
 לבל לס ע לחרות הגיף חשך עס

 מלפניו שירתו החימר אחר ימשכו
 פסוק על ז״ל שהמרו כמו יתברך

 עשה האלהים פסוק יעל המיס יקוו
 "הכן חיך כן וחס מלפניו שיראו

 הכדור בכל יהיה ראוי היה היא כן שחס הארץ בכדור אוחדה סהשמיס

 נמוכה והארץ אחד בצד נד כמו מהארץ גבוהים יעמדו שהמיס ;לח בשוה
 שחין ודחי אלא אחד בשווי יחחזז ואיך שוה הכדור ין ש בתוכן הימנה
 אוחזין השמים שפני האומרים טעם דחיתי הלא יאמר אז ׳ בטבע הדבר
 חינו הכדור חלל באמצע עומדת לעילס שהקרץ שמה לומר וגס בארץ
 חכמי כדעת אס כי בארץ קוים ותו זמזשכיס קולטים סביב השמים שפני

 ולהיותם הארץ חת לדחות השמים פני טבע כי נהפך האומרים הטבע
 כי שאר לו אין הנהנסוה באמצע השאר הכדור כל סביב דו^יסבשוה

 עד ממקומם ירדו ולא מיס פני יעלו שלח מיס פני על כמחונה חג חק הלא
 פסוק על ז׳ל כמ׳ש מצרים מחנה מפני ישראל כה שיכנסו ף ס ים קריעת

 עתיד שחני מה המיס לי יקוו שהות וכו' התנה כ״י תנאי וכו' המיס יקוו
 חור תכלית שהות מה שיצטרף עד מיס פני על חג חק וזהו בהם לעשות

 הלילה חת ויתר והחשך הענן ויהי שנאמר סיף ים שפת על שהוא חשך עם
 לישראל הלילה אק הסש עמוד למצריסויאר והחשך הענן זו״ל זפרש״י

 לשיכנסו סמוכים חשך עם האש עמוד שהוא לאיר תכלית שהיה נמצא
 שחק מה היה או עד ירדפוס לא להם הסמוכים והמצריים ביס ישראל

 ממתזגה יעלו אז כי כלומר ממצבם ירדו ולח יעלו שלא מיה פני על חג
 מעתה אמור כן ואס מופלג שיעיר ממצבם גנזהיס נד כמי ויקומו שלהם

 עלית מאשר ההוא הצד נדחה לא חיך הארץ כללות דוחה הרקיע אס
 )יא( י דוחה הרקיע שאין ודחי חלת במקומו מיס פני חג ויהיה
 כי והוא דוחה ולא חוסו לא שאינו כפחד הדעות ב' לדתזת רחית וע;ד

 כי ז״ל שאמרו מה והוא ירופפו נעשו שמהם ומיס חש הס שמיס עמודי
 ויתקשו ותמהו הב״ה בהם שנער עד מתקיימים היו ילח היו דפים

 סברת גס לדחות בא כי דרכנו לפי יאמר ובוה ויעמידו מהתשיהה
 שמיס עמודי הנה ואמר אתכחרהארץ דוחים השמים שעצם האומרים

 איך איפה כן ואס מגערתו סויתמהו לולא נמקים והיו בבריחה ירופפו
 כי בטבע רפים הס חס הארץ כדור חת לדחות השמים פני כח עצרו

 ולא לאחוז לא כח יעצרו חיך כן אס בהם לגעור יתברך הוצרך להקשזתס
 ההרץ תליית בהשגחת דברו אחרי כו' בכחו )יב( • לדחות
 הארץ מציאות חל פניו שם בלימה על שתלאה ארץ יסד בחכמה כי באויר

 בארץ הגשסוהיחל עצרה! ולא חדושס אל מוחשת הוראה יש זשמיסחשד
 כאשר סוף ביס היבשה ותראה הים שיגע מי כי לומר כו׳ בכחו ואמר

 היבשה ותראה וכוי המיס יקוו אמר אשר בכחו כי ודאי בעילם נתפרסם
 כו' בכחו ארץ עושה נאמר הלא כי והוא הקידס אל ראיה והמאוחר
 אל והשמים כחו אל הארץ עשייה נתייחסה כי הנה שמיס ברא ובתבונתו

 רגע כח באותו בכחו ארץ שעשת נכחו חמר הענין חל ונבא * תבונתו

 המיס יקיז חמר אשר הוא היבשה ותראה הים שרגע מי כי ודאי הים
 בכחז חרץ שעשה כחו אל הוראה שרגע שמה באופן היבשה ותראה וכו'
 כי מצרים של שרו רהב שמחץ במה שמיס בה שברח תבונתו חל ראית וכן

 תהומות שאפילי ראיה וגס )יג( שבשמים רהב מחץ לא שמיס ברא לולא
 כי יפלא לא הלא כי ועכור שפל נשם היותם עם בראם הוא בהם ואשר

 עשת שבו פיו רוח הוא שברוחו אלא הס גשמיים הגלגלים הס השמים גס
 ר גב חנינא רבי וכמאמר רוחניות גס והקנה שפרה שמיס צבאם נל

מ בו איוב
 גשמיים עכורים היו כי שהוא הרקיע פני וליהטה מלמעלה אש שיצאת

 אפילו שברא מה יפלא לה וכן מלמעלה ת רוחני יתברך הזא בס והשפיע
 גס כי לגלגלים פיו ברוח רוחניותו יישפע הוריד כאשר כי תהום בריות

 ברוחו וזהו תהום בריות גס ידו חוללה השתלשלות ידי על כך גשמייס הס
 השתלשל כן יד ועל שפרה שמיס
 ידו חוללה ההזח שברוחו עד רוחו
 ברייזשהיא נחש לויתן הוא בריח נחש

 בכל וההיקש שביס הגדולה בדיה
 נרחה שבעיננז הנה )יד( השקר

 משנת שכלית יד וחין מעשיו נפלחיס
 העניןחל להניח נצטרך עד הוח חיך
 דרחמנח בכישי שכן כל שברחו תי

 להבין צבו לשית לאיש שאין הנסתרות
 חלהיו ק' עס תמיס להיות חס כי

 דברים הן כו' קצות חלה הן חמר ווה
 דנריסננליס דרכיו קצות הן חלו

 דבר שמץ ומה דרכיו וקצות כשלהי
 שאומרו שכלינו צר לק בו ונבין נשמע

 כן חס חדני שמענו ח כד הזין נשמע
 כי*זר£ס וחימר קל מעתה חמור

 הוא אשר לומר צריך חין גבורתיז
 אשר אפילו תם כי נשמע בלחי בלקש

 רעם שהוא מגבורותיו יורגש
נסמוך לקמעחה יתבונן מי גבורותיו

 :נס״ד ביאורם יבח כאשר דבריו כל ענין היא זה דרך יעל אדידיה

הות במענה בא כו' אל חי )ב( כז׳ ויוסף )א( בז
נריך קודשת חשיד לא כי עצמו להצדיק *

 עם שלס לבו כי מלכו לא כה עד שיבר מה ושכל דינא בלא דיפח דעכיד הוא
 המר ני והזח כי' הל חי והמר יהיחל צערו על נתפס הדס שחין הס כי ה'

 ומה זמן לכל כי הוא לאלתר פורע שקעו ומה חי יתברך שהוא לסת
 על החסד נעל אל היא ונס מ&לסאחריכן עתה משלס שאינו

 עשית לי שהי׳ראוי כמשפט כי משפטי הסיר לי שהיה הטובה שופע בזמן כן
 הרוגז שנתרבה עד עמו כמוס והי־ בי מלפעול הסירו ליעלקשמזתי

 העונות רונו יד על השודד ושדי בתחרינה כן ועל ביחד הכל לי בת וחח״כ
 החמת מחכמי הנה כי עודכן'והוח כל כ* )ג( נפשי המר יחד שנחו
 רוב לפי והרוח הנשמה החדס מן מסתלקת העונות יד על כי יראה

 ינבא ־ והאיכות השלמות גרוע ישאר והלחה ומאז הנפש זקשחר העונות
 ראשינהקשיסבצדמסכי דברים דברתי אס תתמהו אל אמר חלהענין

 לא עליו חותם לפקוד שדי כשבח העונות התחבר ידי שעל היה הלא
 הנשמה שסילק נפשי המר ושדי וזהו לבדה הכפש אס כי נשקר היה

 עוד כל הלח כי מזה גדול מרירות לה שחין לה המאירים סמנה והרוח
 עליו החס )ר( ונשמה רוח הן באפי אלוה רוח וגס בי נשמתי היתה

 כוי ולסיני חלילה דכריס כמטיח שדברתי עולה שפתי תדברנה לכ על
 כו' חלילח )ה( : לכדה נפש רק בי נשקר שלא אס כי היה לא אך

 עילה שפתי דברו ונשמ' רוח בי ניתרו שלח על כי דברתי מאשר הנה
 עולהוצדק שדברתי מודה אתכסכיהניני להצדיק מזה יזצא היה והנה

 חס לי חלילה הוחכיהנה כן לא תך חשכתוכי במהשלחייב אמרתם
 הגזעני עד בי פסקה ולח כי התמידה תומתי הנה כי אתכס אצדיק
 שאמרתי ומה חרפה ולח אחזתי בציקהימחז כיחס )ו( תומתי אסיר

 תדברנה חס כאוס ולחוץ השפה מן היינו ונשמה רוח בהעדר דופי שדברתי
 טוב לח שאשר כאמו' מימי בקרבי לבבי •חרף לק אך כו' ולשוני עילה ששתי
 על כיהנה וכו׳הי* יחרף לח ואומרו שנס לבבי היה תמיד אס כי הרהר
 הויה קינים הצדיק ימי ני הזוהר בשפר אמרו למית ישראל ימי ויקרבו
 • סילוקו בעת להתרחוק ומתקרבים בהם נעשו אשר זמצזת מהתורה גקיוס

 וימי חמר כן ושעל כן ימיו שהיו י אי נב עם היה כי למעלה וכתבנו
 אמר הענין אל ונכא ־ ודוד ב-עקנ כהשר להתקרב שקלו רץ מני קלו
 או הורחותי שהם למות לעת ימי שבהקקרב שידעתי שלם לבבי כך כל

 וזהו בס מאיר צדקו וחור הוא חלם כי מהם לבי חרפה יקבל לא טעשי
 לא אס אמר השטן הוא שאויבי פי על ואף )ז( הימי לבבי יחרף לא
 יתברך פניי שעל מה שהזה בלבו שיחטח שכיוין שפירשנו יברכך פניך על

 היא השטן שיראה למוח תובעת הנה ללבב ירחה ה כי הלב שרוח
 זיתחרע יביש אז המתקרבים מימי לבבי יבוש ילח יחרף שלח המוח מלחך

 ומסקומס בלבבי שאחטא באמור בגדי שחטח כרשע ויהי שאמר מה על
 יהיה מעלתי ויראה והס חני שנהיה בקוחו אז כי כעיל וכשדים שבא סהוא
 חל העילה שייחס שפתי תדברנה אס באומרו כיוון וזה בעיניו כעול

 לי לאויב יהיה השר כי חויבי כרשע שיהי בחופן בלבד ,־לשון שפתים
של$ גס דברים הטחתי כה עד פיחשר על אני לשמים רע כי כאומרו

רשע



כח כח כז איוב מחוקק חלקת

 פמה־־תקררת י׳ כערל: ומתקוממי איני כרשע
נפשו אלוה כיישל .בצע 9

 הרהרו על 1־לרש ידמה הלא לעיניס יראה האיס כי נעצם יחשב רשע
 דברים שהטחתי ה' כטד דבר על בי ומתגרה מתקיממי וכן כנרי שתזכי

שמא מהתקיחכו' כי )ח( : החמור הטעם מן כעול היא

 היה נגדו כשדברתי שגס כחומרי תחש־ונילמחניףאתהיךישבריךהוא
 זגסתחשדונילגינב עמו .ס1 ם למי

 ק הומר שאני עתה דעתכם
 ו״ולי לבב לנר בעיניכם שאהיה נדי

 ראוישתחשדוני אין הנה הוא כן לח
 כלפי חנף תקית מת הלא כי ה בו

 דעתכם כ זיגג יבצע כי מעלה
 אס אנכי הוא כן כי שתחשבו

 החניפו ידי על ההוא שהתנף כוא
 לו ייטיב הוא ברוך הקדוש עת

 פו מג נפשי הלזה ויסיר ישל כי במותו
 או )ט( המית מלחך יד על ולח

 חל ישמע שצעקתו בחייו למו שייטיב
 ודאי הוא ידוע מר כל■ כיתבאכו׳

 אעם חנפים אדרבה כי כן יהיה שלא
 ואפילו )י( שכינה פני רואים

 דין מדת על שהות שדי על חס־הזיונף
 יתענג ששידר לשדי המתייחס ורונו

 חלית ויקרא בחתנה ויקבלם ביסורין
 חנף שהוא חחד זה כל עם עת בכל

 למת כן זאס ישמעאל לא צעקתו
 וה מסכל שאני כזאת עלי סחשנו
 ן עדי והנה לא( חנף ואהיה
 תראו ולא אתם שאדם צמה כי הפשר
 כן על מכס לני ע ר מכחד תני ללבב
 אורה כי לשמים הדבר מוסר הנני

 אכחד לא שד פס אשר אל כיד אתכם
 זהוחישפוט ללכב רוחה הוא כי האמת

ל־5אם־איני-חנואעלץץרה 1 יעמע
 אתכם אצרה יא :ככל־ןת אלוה יקרא יתענג שדי

 הן־אתם יב כיד־אלאשךעם-־שדילאאכחד:
 חלק זהי ע :תה^לו הבל זה ולמה חזיתם כלבם

 • יקתו משדי עריצים ונחלת עכדאל ׳ ישע אדם
 -לאישבער למירחרבוצאצאיו בניו אםקירבו יי

 לא ואלמנותיו ילןביו במית שריריו "י :יךיחכם
וכחמרןכין כסף בעפר ט: תבכעה:
 : נלוירדיו וכסח .ילבש וצדיק ^יבין זי מלבוש:

 עשיר יט * נצר עשת ובסבה ביתו בעש בניה חי

 תשיגךןו ד :ואיננו פקח עיניו יאסף ןשכבץא
 ישאהוקדים נא כמיםב^תותכי^הגנבתוסופה:

 ולאיחמויל חשלךעליו כי 1 ממקומו וישערהו וילך

 וישיק .ישפקעליםוכפ;מו כג יביח: ברוח מידו
:ממקומו עליו ׳

: קקו לזהב למקום מוצא ^סף כי א □ח

יצוק ואכן מעפריקח כחד* כ

אשר 01 כיבהיתר

או ממני ויפרע שלם לכי חס וירח
 הוא אשר כי האמת למכחד זדוני ח ת שלא ראוי עוד יאמר חו • מהחושריס

 אכחד ז ל שדי 0ע אשר וזהו משקר או משטה איני עמדי שדי כחצי נגוע
 ולאהכרתוני רזיתוני כי צרתי גידל חזיתם כלכס אתם והן )יב(

 למה כן ואס דוכר ואין לארץ ימים ז' וישנתם ההם ומות הג כל ועשית
 שעם לומר אחרות פעמים אותו תהנלו אחת פעם שאמיתם !ההבל
 שלם לכי כי כחמרי האמת מכחד אני ורעים רניס כישודין שדי עס היותי

 חלקחדסכו' זח )יג( * הרשעתי שאני כי כיחס תאמינו ולא
 שלם לכך היה חס ההם הרעות כל קרחזך החנם איפה כן חס תחמדו אם

 התפקרתנגדו לכך ככל בעיניך אתה צדיק שאס ך חשינ כן ועל עסה'
 עליך כבא אז צלח ע. היית כעוד חו זמנים משני בחחד הרשעת או יתברך

 הוא לי שים הרע זה הלא ני עמכם הדין אין כי נא ראז י משדי שוד

 יתברך הוא התנהג שעם עסאל רשע שהיה כרשע שהפליג אלקמי
 ונחלת כנודע חל חסד כי חל עס רשע אמ וזה רשע היא חשד כמדת עסו
 למרקם המשיית ש־׳י מדת עליהם להיות מלשוב עריצים הס אשר

 כזה גדול כך כל ברשע לחשדני לנס הית לא והלא כלומד יקחן בייסורין
 הרשעתי שלח ספק חין תם כי בי שיש כזה רע חלק לכל ראוי שאהיה

 חרב למו כניו לקיש ירבו אס הלא כי )יד( הוה הגדול כשיעור
 שרידיו כך ואתי- )טי( לתס ישבעו שלח ברעי הקטנים זצאיו זצ

 כך כל ליקכר ושאני כמית אס ני משינה מיתה ימותו שלא יזכו אך יכלו
 שאלממתיולא לקבורה ושניתנו עצמם מיתת שמתו שמחתם תגדל ראוי

 לי היי ולח כני שרבו זה מכל רנה רעתי ני אני משכ עליהם הככל

 קבריהם בתיהם שהיו כקברי שבסקילה אס כי במות שיקברו שרידים
 עין כבד כך כל שהייתי לחשיכ לכס היה זלא זה מכל רכה שדעתי באופן
 ני כתבנו הנה כוי יצניר אם )טז( * הזאת הרעה לכל רחוי לזאת

 דובר שהיה מה ושאפילו זאמת צדק יתברך משפטיו כל כי להודות איוב שב
 מנהמת אס כי אתו האמת כי ידע כי מלט לא צרתו על יתברך נגדו
 בהשגחתן החמנתו לחומה בא והנה לו וינוח שידבר נמזזכח היה לבו

 בעניכי ימיהם כל במיציאיס אמרכיהנת כדרכיו לאיש לתת יתברך
 להרכיתכסף חפץ וכל ישעו שכל להון נבהל ח גיס ה ישב העילסהוה

 האחד על חמד ניס הס שני ועל ורקמה חופש כגדי ללטש חשקי שכל ויש
 יש כי והענין מלכיש יכין כחומר ו אמר השנית ועל ,כסף כעפר יצבור אס

 כאיסור ולח כהיתר אך עליהם עיקרו כל שיעשה מי החלה ההוגים בשני
 לכל הוא שהפקר בהיתר שהוא עפר שציבר כמי כלומי כעפר יצבור כי

 ויקרים נאים בגדים ללטש עיקר עישה יש וכן האיץ אה לחפיר הבא
אם כי מענן וייראו שיחשיכוהו הכריות על מוראו להטיל יעשה לא וגם

נחושה '

 עם שני המלכישכס פסיק על ז״ל והואכעניןמאמרם מלכיש יכין כחומר '
 זהואכטכעכילא למעיק אלא נאותים ?מלבישים'נאים קין עדנים
 שיו לב שיהיו הקימה ורב מראה ויפה המעודן אס כי נאים נגדים יחשיק
יש המל יכין ותיארו שלו התמר לפי כי מלבוש יכין וכחומר זוהו לז נאים

 נפת׳ח הכ״ף היות חתו נו להתנאות
הידוע הוח כהחזמר כאן' סתוא

 רעת אין כי נמצא חיסרו הוה לו
 אם כי ולתמוץ לעול החלה האנזים
 אך כסף ישנע לא כסף שאוהב
 חת ללכיש ידו חת ימלא וחסר בהיתר

 רק רעה לכונה לא הנחים הנגדים
 הסיגים שני רעת שאין בחופן ליהנות
 עילם חיי שמניחים כיחס החלה

 לס יע כטיכוח תזרחומציתועיסקי'
 אחד השר חיש )ה( נלכד הזה

 יהיה לריק ימיו שהוציא עיי לי ;לה מ
 אן כאישור שלא מרכהלחלוועל

 שיהיו חכו שניהם עשו רעה בכנה
 הכין שר כי חמת אנשי טוכס אוכלי
 כסף ואשר ש3צ־יה\ל יכין מלכיש
 חמר יזה ק שיחל לנקי יהיה לו הרכה
 שאסרתי וכסף לומר יחלוק נקי כסף
 עושי' חנק זה והנה אותי יחלוק נקי

 בהיתר יהיה לא כסף כעפר יצבור

 שהיה ביתי כעש שינה חס כי כעפר
 כל שהיכל כעש אחרים של0 ;כול ל

 יהיה ז ל מלטש יכין וקאשר טוב בגד

 נוצר עזה כסיכה כיחס כחוסר
 בתוכה עצמו וסס ככרס סונה שעושה
מענבי לאכול הבא כל יירא למעי

 יקר מלכיש להכין היגע כן ממני ליירא שראוי מי יש ההיח כה שתיךהס
 אשר הוא ממני א לייר חשיב יקר כי לנו אל יתן לכות רואה שכל למען הזח
 יולת כי רעתם תכפל כחלת אנשים הנה )יט( ההוא הלבוש קוך

 כיחסגסגנכיסישידדילילה נקיוצדיק שיאכלהו יוכו לא איכודממונם
 עשיר כזה איש הנה כי והוא נפשי למות ויער ו מפצעיה שינוהו יתעתד וגש

 אמר וזה מת יקרא נפשי צחה מכלי וזה כז׳ המבקשים האנשים כל מתו כי
 כתיתה מששים חחד השינה כי למיתה דומה שהוא לישן ישכב כאשר הנה
 שלא היות ועש ישכב עשיר וזהו חי שהיא עשיר עודני ישכב כ• ימצה הכה

 שהוא סכנתו ויעיר פקח עיני! כאשר ממז יסית לח כי עמיו חל יאסף
 שאיננו הוא מת כי ההיא העשיר וחינו כי לו ;פך י החיים חל מהמות ככא

 ולא לי נאי לילה שידדי גנכיס כי כמת חשיב והזח עני נעשה כי כעולם
 פקח עיניו וכחשי חי היה למת הדומה ישן עודני ז נמצ עוללת השאירו

 ומקנלצדתגניכתז שיתק והיה ומייהן )ך( מת נמצא עניו חת וירא
 והוא הנג־יס כסיס רכית כלהית כמיס תשיגהו גס כי שימשך אס כי וסיכל

 כסיפה גני חל מזל זהוח ההיא העשיר את סיפח ננבתז הנה ,כ
 שישח כרגלים קל אלהגנג מזל הוא קדים זישאהו )כא( יאחה

 שירגיש שיכב הוא חם־ ממקומי העשיר חת ישערהו ובלכתו ן המס את
 ויכירהו שישעדהי עד ירדיף חס לרח!ת ירגיש כאופן ויעשה הגנב בריחת

 חצים עליו הגנב ישלך עליו שיקרב ואתר )כב( אחריו לרדוף ממקימי
 לו שתהיה כה מ נגיע יכיח כרוח גנב של שמידו עד יחמול ולא ואכניס

ביתו זכני העשיר על עלימו יספוק שיכריחו ואחד )כג( ללסל נפשן
 ג ונגנב המוכה על כעלעיג ססקימו יי1ץ ייפ-יק כפימי

 למידים שני דבר ממוצא הוציא לדבר כהתימו
 שלא אחד עצמו אל נינעיס גדולים

 אחר הוא כימעיתי דאגה ירבה אדרבה כעש־זכיאס עשיר ישמח
 שיים שנית י ואיננו פקח עיניו כי׳ ישכב עשיר כחש־ הצרם אל הטיבה
 אחר ש1ויפ זיחקיר ויהרהר יקיץ לא אחת צדה עליו באה עיש־; אחיי
 כאשר מספר אין עד רעית עליו יתיספו פן וידום יסב אס כי הדן מדת
 ילא 'ךעליו ויש תגני אחר ללכת וישתער לן אשר כל שנגני לעשיר ררה

 יהיה הח'קץ שהרעה לן טוב ואז זיקס ישב לו היה טיב וטוב כי׳ יחמול
 והיא כו' לכסף יש כי אמד הא׳ ועל יקוץ סא ת,רנ ת,רע ,יןשיפ

 יזיק לזהב ימקיס מיציי לכסף שיש ממקזס כי לב לשית לעשיר לו יש כי
 ראיכן הייסורין משל שהוא ממני הקשה ונחשת ברזל ייקח משם )ב(

 שניהם חנם על לא כי והקיצה עירה כל!מ כלת זחשל מהדק פרולאדי

ימצאו



בח איוב מחוקק חלקת

הויא מיכל־־־־תבלית לחשך 1 וקץ
 מעם־גר י נחל פריץ י וצלמות: אפל אבן חקך

איץ ה :נעו 1מאנוע דלו תל;“6מ הנטבחים

נחושה

 כו'נס לכסף יש כי וזהו לבו אל יחן שהחי על לא אס החי ממקום ימציאו
 יב האלהיסוכחשרישל והעשה כו׳כיזהלעימת יוקח מעפר ברזל
 הייסורין ונחשק ברזל יוקח מעפר משסני־ול גס כי !?נינאב חי כסף

 לחשך שם קץ חמר השנית )ג(וענ " וילחה ט1ויב שישמן זה מניח זה כי
 המתייחסת צרה לכל הנה לזמר כו'

 יתברך הוא לו שם וגבול קץ לחשך
 קצו עד בא עי־ שוב אפיס ואריכות

 ולחקור לכעוס לב ישית ולס לו וינוח
 אשר כי כמוני זה מה זעל זה מה

 בצייתי כמוני חוקר הוא תכלית לכל
 ולחקור יצרתו תכלית הוא מה לדעת
 בסבר ויקבל וידום ישב ולא אחריה

 וצלמות הופל אבן לו ימשך יפות סני׳
 קץ כי צרחו יקבל לו היה טוב זטוב
 לו •זשכו שי באופן יחקור להולא וגבול

 :ומתמידות ורעות רבות צרות עוד
 כתבנו הנה נחלנו פרץ )ר(

 קיו מחלוני איוב שב כי
 השפה מן רק היו מלבו לא כי ואמי־
 כי לגב־ ושטוב צערו מריב ולחוץ

 כמפו׳ חליל יהרהר ולח הצר עול ישא

כה עד הנה עקה סמר * כה עד

 : אש—כמו נהפך ותחתיה יצא־־־לחם ממנה
 נתיב * :לו זהב ועפרות סקום־־ספיךאבניה י

 לא־~ :״אייה עין שזפתו ולא עיט ירעו“ך^א־־
 כחלמיש ט :שחל עליו הדרכהובני־שחץלא־קדה

 בצורותזיאריכש י הרים: משרש הפך ידו שלח

 חבש נהרות מכני יא עינו: ראתה קר;וכל־ .בקע
 תמצא מאץ \החכמה יב :וההעלמהיציאאור

 ולא ערכה אנוש לא־ידע יג כינה: מקום ואיזה
 בי־היא לא אמר תהום יי החיים: כארץ תמצא

 תחתיות סגור יתן לא יט :עמדי אין אמר וים
 לאתסלהככתט ט־ :כסףמחיךדה ישקל ולא

 יערכנהזהכ7לא־ זי :וספןר ;קר כשהמ אופ;ר
לא וגביש ראמות י* :פז“כלי ותמורתה וזכוכית

 הפרטית יקביך מהשגחתו דברתי
 חיש כהיות תפילו כי מוסיף קני ונגיד
 'תה כ שר רשעים־ אנשי' נקרב פרטי

 בלבד לא יקביך לפניו רעתם

 כי שבתוכם ההוא את־הנקי הוא יציל
גס להיטיב מחשבות יחשוב נס אם
 נחלנו׳ פרץ וז״א אדם בני שערום לא אשד דברים למרחוק עד זרעו את

 על פיקד לרעה עיר על שפוקד בזמן כי יתברך השגחתו נש ראה לומר
 עללוט פקד רעיה סדום על בפקוד זהיחכי רבה לטובה שבתוכה קיש

העקידות חומויגדולו' ב' ממנו הוציא אס כי הצילו בלבד ולא לטובה

יזכר
חמורת השני הדרך הדרש

 הושתת שמהם העמונית ונעמה המואביה רות טובות פריחת מב להוציא
 מי מעם זרע שטף נחל ופרץ שריבה נחל פרץ יאמר וזה חד בית מלכות

 שתי להוציא לרוב פרץ תושב ולח גר שם גר שהיה ליס הזח גר שהיה
 עובר כל רגל שהשכימו סדום אנשי שכניו הס רגל מר זהנשכחיס חומות

 חנוש שהם הפלגה מדור יותר שללו רעתם גדלה בנבלותס מעליהם זשב
 יצא סמנה שארץ גדר עד רעתם זתרב )ה( ממקומם ונפיצו שנעו געו

 )ט( כו׳ תבניה ספיר שהיה ומקום )ו( אש כמו נהפך תחתיה לחם
 הערים זהיפך משורשם ההרים שעקר ז״ל כמ״ם כז׳ הפך ידו שלח בחלמיש

 שהץ לוט בנות שתי הן בצורות חך )י( למעלה ההרים ושורש למטה
 בלתי כצירזח ראשונה מביאה מתעברות חין שבטבע בתולות כצורות

 יחוריס שני ויצאו רחמן שפתח בקע יחוריס יתברך והוא עירות עושה
 העתידות פרידות השקי הן יקב' עינו ראקה יקר כל כי והוא אומוק שקי

 מצהתי ז״ל שאמרו כמו עינו ראתה דוד ביק מלכות יקר כל שמהן לצחק
 להוציתחור בצע מה תאמר ושמא )יא( בסדום ■תיו מצ היכן עבדי דוד

 ממסכת כי והוא כו' חבש נהרות מבכי כי תתמה אל החסך מתוך הקדושה
 נהרות ארבע בחינות הן חבש נהרות הנשמות עכר חשר הראשין אדם

 אותם חבש חדס ובעין חן ליודעים כנ:דע הנשען' המושכות עמוני,ק
 הקדושה אזר שיבח אור יוציא הזציךשתעלומה כן על הקצינים בתיך

 פסיק על כמאמרנו מסיגיה רחיצה כימשהקצח החשך מהתעלמות
 ארבע סזקס הי' אדם חטא שלח שעד ז״ל אומרם ענין והוא רחצי סיר מזאב

־. הקליפות חל מהן יצאו בל שהוח שאחשוב באגרופו נהרות
 ר'יוחנן דעת באצבע מורים חלו פסוקים כז׳הנה והחכמה )יב(

 דרשזז״ל וכאשר היה ישרחל שחייב סברתו ובעלי
 וריס יא בצורות אומרו חחר כי ויתכן חלו בפסוקים תורתנו גדילת על
 יאמרו והנה ראה לוט מבנית דוד ביח מלכות צאת סוד שהו' כו' מבכי כו'
 לא הבה לומר כו׳ והחכמה ואמר סמך כן על זה סיד לך בא מקין רעיו לו

 והחכמה הלא כי ה חורה סוד חכמת לדעת אתם מישראל לא קשר לכס
 כן ועל היא חנושי משכל ולה יתברך הוא מושג הבלתי מאת וא ה מחין
 לכך מוכן כמקום חס כי תמצא מהים מל לח כלומר בינתה מקים איוה

 ידע לא וזהו עכז״ס נפשית ולא )יג( יתברך ממנו החצולוק נפשות הן
 חס כי חנוש הנקרחיס כהס עכי״ס העולם אומות הס ערכה י אטש

 העולם אומות וחין הדס קרויים החס ח׳־ס מפסוק כנודע הדס לנקרחיס
 ולא גס הלח כי הדבר על רעי אתם תקפידו ולה הדס קרויים עכו״ס
 לא חליהס גס כי השרת מלסכי הס מות משולל החיים בארץ קמצה

השלישי הדרך ועל )יח(
 חכמה ומשך מהסוד למטה אשד כרמי וספיר יקר מסזהס גרועים אבני׳
מפנינים יקרים הס מאד חשובים לימודים מהרמז הנמשכים הדברים הוא

 גוון שהוא כיש פטדת יערכנה לא אמר הפשטיי דרך ועל )יט(
מעין שאינו שנס הפשט מעין שהוא הנזכרים אבנים משאר יותר הראות

 בלתי על הלא כי העולם כל קיום היא כי נחלתה וראו )יי( ניתנה
 בי לח אמר תהום וזהו העולם חהוסזהציף נא המבול המצחהבחר

 אץ אמר עילם של שלישו והציף אמש בדור ממחיצתו שיצא יה וכן היא
 ימה (טו) שלישו הציף זים העילס והטביע עלה תהום כן ועל עמדי

הוא ערכה אנוש ידע לא שאמרתי
 בם קין כי תחתיה סגיר יזחן צת כי

 סגור זהב שיחן מי ערכה מכיר
 ההון יחשיבו יוקר כי תחתיה שלו

 מחירה כסף ישקל לא וכן מהחכמה
 כי, עליה ישקלו לא כסף אפילו כי

 והנה 1 )טו( גדולתה יכירו לא
 וסימנם החור בחינות המה ארבעה
 והנה פש׳ט רמ׳ז דר״ש סז״ד פרד״ס

 לאתשולהוכן* אמר הסוד דרך על
 הקורה ותתעלה חסולה לא לומר

 לפני שהיא בחמור חכמות נערךשאר
 ובהיר ה!ך אופיר ככחס החמרות

 וספיר יקר כשוהם ולא השאר מכל
 אל מקביל דרך שהוא הדרש )יג(יעל

 אל וזכוכית יערכנ׳והב לא אמר הסוד
 הדרש ערך שיהיה רוחכם על יעלה

 בהיר זהב תשימו כאילו הסוד אצל
 הזכוכית שמתוך זכוכית מסך ולפניו

 הדרך תעריכו כן הזהב נראה
 אצל לבנה כזכוכית הסוד אל השני
 יהיה לא מתוכו שנראה שעם הזהב
 זכוכית זה כי זה אל זה שווי קחב

 הוא ותמורת הלא כי זהב ח!ן
 זכוכית־ כערך ולא פז כלי הראשון

שהם וגביש רתמות אמר הרמז הוא

 לא מסיגים טהור בכתם זה כל עם הוא פשט כי המבהיק אופיר כתם
 סיגים משולל היותו חכמות יתר על התורה פשט יתרון שהין קסולה
 סיגים בי כן שאין מה מלבד כי קסולה לא גס כי טהור לכתם לדמותו

 שכתוב מה בזה רמז גס כנודע רוחני דרך מעין קדושה חיכית בה *ש גס
 כולה התורה שגל עם כי התורה פשט ממעלת משלי בביאור אצלנו

 בלתי הפשט יכא שיחיייב נראה שהיה באופן הוא ברוך הקדוש של שמותיו
 הסודשהיז פי על מסודרות צירוףהאותיות לבהענין כדי כי וישר מכוון

 ועקשועסכלזה נפתל ויהיה בדקדוק הפשט יבא לא יתברך שמותיו
 בכחש אמר וזה יתעקש לא הפשט גס כי חורתינו גדולת תהיה זאת

 אך מה דבר עיריב בו יהיה שלא טהור כתם לך אץ מהזרלאתסולהכי
כו' תשלה לא יחמר אז )ך( * כלל זעקש נפתל בה אין התורה

 משיגלא אבן היא זס הש כי האפוד אבני על בחיי רבינו כתב הבה כי והוא
 על וספיר הכריות בעיני חבו נתן שה' יוסף שם על היא כן ועל לחן
 שנפירינזן אבן על חריתה שהיתה בתורה גדול חכם סהוא יששכר שם

 חהי י-פאות שם על יהיה ואחשוב מכה וכל חלי כל לרפא מסוגלת והיא
 עושר לאדם יהיו התירה ידי על הנה כי והוא הענין אל ונבא * לשרך
 שעל לגרגרותיך וחן נאמר וכן וכבוד עושר בשמאלה כד״א וכבוד

 יהיו תפלותיו וכל ואדם חלהיס בעיני חן אדם ימצא התורה עשק ידי
 ידעבו וכן יוצאת התפלה דבור שמשה הקנה שהוא לגרגרותיך וזהו לחן

 האדם נוף התירה ידי על וכן לשרך תהי רפאות ח כד מרפא שהיא
 ניתן שחתה מה כל אש מה כחש דברי כה הלא ז׳ל כמאמרם מזדכך

 אדם החיית ידי שעל הנה כז' בה שעוסק האדם כך אש בעשה בו
 עסהב״ה בתורה עיסק מ'יום משה היות ידי על כי מציגו וכן מזדכך

 פסיק על ו״ל וכמאמרם מידו תורה לקבל ההוא הזיכיך ידי על הוכן
 חס אמר הענין חל ונבא • ,כן אתו לדבר ככלותו משה ויחןאל

 וגם וכבוד עישר לאיש יהיו התירה ידי שעל אחר כי איש לב על יעלה
 לן די ושפיר שהם וגס חופיר כתם ביח שיש מי כן אס זרפוחה חן

 וכבוד עישר לו יש איפיר כתס ידי על פי בתורה כעיסק שקול להיות
 ידי ועל נגזרו מפני חותו מכבדין עירו שבני כל עשיר הוא איזה כי

 בגתס תשלה לא אמר לזה רפואה לו יש ספיר ידי ועל חן לו יש סהס
 שלכתסשהס אלו סגולות התורה חקעיקר כי וספיר יקר שהם אופיר
העיקר אל טפלים ההורה ידי על המסתעפים דברים הס חלו כי וספיר

וגס



כט כח איוב מחוקק חלתק

 לא־יערכנהפשךת־ ים :־ מפנינים חכמה ומשך יוכר
 מאין והחכמה י ד :חסרה לא טהור ככתם כוש

כל־ מעיני ונעלמה בא

 ונעשה מזדכך שהגוף מה ורפואה חן במקיס שהיא לומר וגס )ין(
 בטלת תכי ופל זכריה חגי משמתו כענין בחיים לידנק לכנה סנונית

 נערך אינו זה גס נבואה לקבל זך גיף נשאר שלא שהות לבנה זכוכית
 זהב שהוא שבשמאלה וכבוד עושר סתוא וזכוכית והב יערכנה לא הו"

להתקרב לנכה זכוכית העשוח וגס

 בימינה ימים אורך שס על החיים חל
 לחיעי־כנה כי ערכת אינו זה נם

 שהוא רוחך על יעלה וזכוכית והב
 מצד החשינית קל הזכוכית כי על

 זכוכית יערכנה שלח אמרתי עצמו
 כלי תמורתה תשים כי נס הלא כי
 וכל )יח( יערננה לא ק גס פי

 רתמות כי התורה בפשט וההוא
 הרמות הסודו׳ דרך כנגד שהם וגביש

 כי יזכר לא זה דרך הנה שבתורה
 הלא כי הפשט על רק מדבר חיני
 ומשך גס ס כי ד ,הס לומר צריך אין

הלב חת המושכת הגדה היא חכמה

 כינה סקופ זה ואי תבוא
 :נסתרה השמים ומעוף חי

;ומעדה ש שמענו כאזנינו
כי :את־סקומה ידע והוא

 אמח ומות אבדון נב
 דרכה המן אלוהים מ

כי־הואלקצות־הארץ
 רעשיתליוח כה :יראה כמהשכדם תחת יביט

בעשתולמטרחק ני : במרה תכן משקלומןם׳
 הכינה ויספרה ראה אז מ

 אדני יראת הן לאדם < ראמר
היא

כה :וגם־חקרה
 עתה גס ומה ,מפנינים תיחיקרה
שהיא מה וגס )יט( ד״ךהסוד

 לבית משכהו זה מנוול כך פגע אס ז״ל שאמרו כמו הרע היצר מן מצלק
 גופניות תאוות ומבטלת הנח מתשת כי מזימה הוא הדבר ועימר המדרש

 מחאות האדם לקרר מסוגלת חנן היא כוש פטדת יערכנה לא אמר זה על
 שישנה עס בה לעיקר וו סגולה אין כי בחיי רבי הרב שכתב כמו המשגל

 לא טהור בכתס אשר שלע״ה טהרה אושר על הוא העיקר כי גת
אחר מאיןכו׳ והחכסת )ך( : רוחבית טתרחה כי קסולת

 יתברך מאיכותו חוץ חינה שהתורה
 בני עם נשמות כל ק על כנודע

בבחינה אחת כל בתורה אחוזות הן

 חלקיה מעלית וסיפר החיים בתרץ תמצא לא ההורה חכמת כי אומרו
 בארץ תמצא שלא יתכן איך ולומר להקשות מווכח כדרך עתה נא

 יתברך הוא אותה באמור שמעוה לא והחס מהם מבעה מי כי החיים
 והשיב רוחניס יתברך הוא עזב תיתכן ועיד בשמים ולמשה לישראל

 ארץ דרך יהיה שנא קנא מאין והחכמה החילו ווה לדבר ונתןטעס
 השרק ממלאכי מיכן יוקר בינה מקיס ואיזה השרת מלאכי מקום החיים

 על הבחיניק שתי ופירש )כא( ממלאך גשמי איש הוא גדול החם
 ראו שלא השרת מלאכי הסכל חי כל מעיני ונעלמה אמר האחד

 מועף גבריאל הוא השמים ומעיף למשה יתברך מאתו כשנאמרה
 הלא )כב( השכינה עס לסיני ובא עף שלא בתמיהת נסתרה ביעף
 והוא לסיני כשנאמרה תורת של שמעה ששמעו אמרו ומות אבדון

 התורה ידי שעל יתברך הוא גזר כי והוא אחר במקום אצלנו כמפורש
 גהינס אין כי מגהינס הוא ובכללו המות ממלאך חירות לישראל יהיה

 לבל מקום היה והנה ואבדון מיתת נתחייבו העגל יד על והנה בחיים
 אבדון אמנס איש כאשת ולא כפנויה שידונו הלוחות שיבור על יענשו
 הלא כי ופות שלאבדון מהעונש ליפטר לישראל אין אמרו ומות

 כאירוסין והיו פת על לתם כשניתנה תורה סל שמעה שמענו באזכיכו
 בלא החרוסת מהעונש תפטר לא הנה ככתובת היו שהלוחית וגס

 עיהא הא כליה תהיה לשלא אלא הפרש היה לא כי שקונה כתובה
 אך )כג( השרת מלאכי שכן וכל שמעו ומות אבדון כי למדנו
 ז ר• לא בי מקימת את ידע הוא תורה של דרכה שי־בץ אלהיס אמכם

 הסמעותדיס חומריים הלה קאסר ושמח )כד( 1רקבישר מקימה
 הימים לאחרית שהוא יביט הארץ לקצות הוח כי חימר לזה לחטא

 לו יהמר קדוש ס' בציון שביותר עד ליעהר ישי־הל שעתידים
 יראה השמים כל תחת ה עת ונס הוא ברוך הקדוש סל נשמי ויקראו
 וראית להשגיח ה׳ רוח הלך דרך זה אי בן לא שאס לה נאותים ויבינו
 נשמית שם כי והוא עבירות עמק שהוא השמים כל סתתח גמה

 כל תחת וירו ממעל אלוה חלק הן אשר עמויסברך גגסבניישרחל
 ל;לא כי הש״ק ממלאכי יתברך הוא החשיבס כן ועל יראה השמים '

 בל מתחת והפנחתי ראייתו נמנעת היקה בארץ אלוה חלק היות
 ועדיין בישרחל שבחר מה אל טעם נתן כה עד הנה )בה( * השמים
 תיקן לנקש זכים למל להם מת עומדת במקומה האחרת הקישיא

 לזה בה יתעסקו פלא בידם מעכב ומי אותה שמעו והלח הקורה להם
 לעשוק בילמדנו ז״ל רבותינו אמרו והנה כו׳ משקל לרוח לעשות אמר
 כחוומיס לפי אחד כל הקדם רוח בו ניחן ונביא נביא כל משקל לרוח
 אלץ מיס וחין גמדה קורה נוטל אדם שכל תורה אלודכיי כהדה קבן

בו יציק איך זה ענין אל לב לשים וראוי * כאן עד כן׳ שנאמר קורה ״
 טעם טוב לקת בא יקכן אמנם כוי חק למטר בעשותו כך אחר אומרו

 השמים על הזדך תנה אשי מלאכים שחלו ש״זלה זו מה קושייתנו אל
 ספר על ויעמדו מהם מונעה ומי שמעוה בבר והלא התורה לתם שתנתן

 בן חלעזר רבי שכשהיה לל אומרם אל לכ נשים לוה אך ויקראו ה

 עד ממט לשמוע באים השרת מלאכי הין מרכבה במעשה דורש ערך
 הזוהר בספר וכן עוזיאל בן ביונתן וכן אש מתמלחת הבקעה כל שהיתה

 כמו והלא לשמוע מסבבים מעלה של כישיבות וכן לשמוע באין שהיו
 מאמרם נזכיר העכין אל לבא אך • אדם מכני ללמוד יצטרכו נחשב זר

נביא שכל מה שכל שאמרו ז"לבש״ר
 נפשו קבלה הכל כימיו התנבא ונביא
 ישראל אל ה' דבר משא וזהו בשיני

 נאמר לא מלאכי בימי מלאכי ביד
 הנביאה היקה שכבר מלאכי ביד אלא
 שכל מה כל וכן וכו' סיני מהר בידו
 בחורה מא־ש ותיק תלמיד כל או ת״ח
 שאחר אלא ני בש נפשו קיבלה הכל
 זד א לכל אותו ומזכירים חוזרים כך

 בימי ית אומרו אל לב נשית וגס בדורו
 מאן וכן אזמר בני אליעזר מרע״ה

 " וקרבים נחמני בר רבה מוכח
 יתברך החור בוחן האס לדעת וראוי
 למה אמנם ׳ ודם בשר מפי יהמר

, ממעל אלוה חלק הן אשר ישראל
 כלמה יתברך והוא בת חלק יש לבולט כן ועל ערכת אל המתייחסת

 להתחדש העתיד כל וכן ודור דור בבל להתחדש הצריך פה שבעל שבתורת
 כמ״ש העתידות לנשמות ניתן הכל בפשט בדרש בסוד התורה חלקי בכל
 יתברך הוא יאמר ובזה שלל תחלק בית וכוח פסוק על במכילתא ו״ל

 מוכי! מאן אמרו כחמני כר מרבה וכן מחלקו היה כי אליעזר ר׳ משם הלכה
 חורה דברי הגוזל על '1כ דל תגול חל רז״ל אמרו כן ועל היה חלקו כי כו'

 ספר בביאור אצלינו ככתוב * גוזל הוא נפשו שאת בשמו ואזמר מאחר
 השרת מלאכי שאלת היתה זאת הן כי והוא הענין אל בבא ונזה משלי

 כה ויחדשו שיולידו בהם שקוע שורשה איכות לקבל שתכתןלהסתורת
 והמלאכי׳ כתור לחדש יכול חכם תלמיד כן ועל למן ניחן ולא סודה כדרך

 ממלאכים לומדים בקדמונים שנמצא ימה נימת כמלא לחדש יכולין אין
 כאשר אחת אות ■אפילי לחדש ידם לחל הין אך בישיבות ששומעים מעה הוא

 משקל לרוח לעסות שתומר הכתוב אל נבת ובזה : משלי בביאור כתבנו
 כסיני מאז לי לתת משקל נכיא כל לרוח לעשיח כא יתברך שהיא מ1סא

 תורה היא מים וכן שיה במשקל נפש ערך כפי בדורו להתנבא בבואת חלק
 ר שיע לפי נמדה היה דור בכל לחדש בחירה חלק נפש לכל מאז שנתן

 שותלים שהיו הדבר והוא השרת למלהכי ניתן לה וזה אחד כל של כשמתו
 כוונת תהית זאת והן בלבד בסיני ששמעו במה מתרצים היו לא כי

 ומים כו׳ הקדש רוח בו ניחן ונביא נביח כל משקל לרוח לעשוק המאמר
 בדורן עתה שנטל חו בסיני שנטל מה שהוא גמדה חורה נטל אדם שכל כו׳

 והוא חק למטר בעשותו ואמר )נו( תיבי כ נפשו לפיהמדהשקבלה
 רב כי'אמר מגיד יינעוכו׳ העם וירח לשינו וזה במכילתא; מהמרסז״ל

 מעלת סל האש מחמת משולהבין ישראל שהין לפי אלעאי בר יהודה
 ת' שנאמר בני על חייס של טל הזילו כבוד לענב• הוח ברוך הקדוש אמד

 הזת הכבוד כל נעשה אימתי כו' נדבות גשה ואומר כו' משעיר בצאתך
 תחלק בית ונוח שנאמר הקורה אק ומכבדק שבאומות נאה שהיחה בשעה

 ׳ ע״כ רב סלל כמוצא אמרתך על אנכי שש שנחמד תורה א1ג שלל ואין שלל
 ל'1מ־ מיהא נינקיט רך • בסייר במקימז הצלנו מבואר המהמר והנה
 הכתוב ושקרא בגופם נפשם נתקיימת כבוד מעכבי מיס הזלת יד שעל
 שאומרים אחר נרז״לבמקום יותר ומפורש נדבות נשס תהיה ההזנה אש

 כי והיא המתים את בו להאיית הוא ברוך הקדים שעתיד הטל פתוה
 חלאת מכל טהורה אז שהבא הנשמה קרישת יחיון לסבול הניף לשיוכל
 כן על להם ראוי יהיה חומר איזה מצותיהן מיקירי בכל ומאירות אשמת

 הנפ£ והוקלקבל הרוחני חיים בטל החומר ש וכילן שידו־ חיים טל י- על
 ולא מאד רבה והארה שפע בסיני קבלו ישראל נפשית זה דרך על לעילם

 הנופים על חיים טל המטרת הוצרך כן על לסובלן פיח בנו •גולת היה
 כנשרפי' הנופים היו כי מעלה של מאש משולהבים ישר:! שהיו חומרס וזהי

 נדבות הגשם הוצרך כן על נפשס שקבלה מעלה של חש הארת מגודל
 " ההוא הטל יד על ה ויכוננה הקדושה מלקבל בלחה ה נחלק היקה כי

 חלק כס׳ני כחן יקבי־ך הוא כי אומרו אחר כי והוא העבין אל נבא וכיה
 לחלוק מקום מקים יש והנה דאה יתברך בו דבקו כי ונפש נפש לכל בחירה
 בבפש היו אשר אך נופים בלא נפשות אז היו לאשר יצדק זה הלא כי ולומר
 והקדושה השפע ובגודל נפשם קבלה איך ההוא תדור הסכל וגיף

 התורה אור חלק בהן הושפע גס המראת זולת בנפשוקס שנתיספת
 בעשותו אמר לזה לסובלם כן אחרי גיפותס יכלו וחיך ועליונה הפנימית

לבא לעתיד נס חק להיותו חק עשה חייס ייל שתמי׳" הוא חה למטר
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כט כח איוב מחוקק חלקת

 קולות לחזיז ודרך והיא לזה התר
יכולת היה לא הגדולה חור מראת

 תחיית שורש להס להראות רצה מאז כי אצלינובמקימו ככתוב בתחייה .
 פית הגי הוכנו ההוא המטר יד שעל כא נח העיקיייה יתר כל בכלל המתים
 ענץ עשה וגת הנפשות הארת לסבול

 והה אורה כהיקס נקי־" חזיז כי זהוח
 מת כ; על נקבלה חימר למלבושי

 קולת לחזיי דיו עשה ית הוא עשת
 המראה יקבר'הוא פיו שהבל והוא

 והמשיכו *!שלו כחזיז המתפש' הגדול
 בצד מתעבה היה ההמשכה ידי שעל
 השוכר קול והיא לסובלו שיוכלו מה

 מסך מסובב ית׳ פיו הבל אזר סתי?
 מתוך ומתפשט היוצא קול כמשל

 עדיהם מק״ב כן ידי ועל השופר
 מראיי׳ הקחב קול שמיעת גדר כדרך

 זלא לקול נרמז כן ^על כנודע עין
 חחים העם וכל כן ידי ועל למחזה

 היה לא הס כן שהין מה הקילות חח
 הכחזביס וסיעור זאת המשכה יד על
 לעש!' הנה כי השרת מלאכי אמח כי

 התירה ומיס קל5מ לחחהנבח
 חק למטר בעשותו היה נפדה תכן
 ולכן מזככים היו לא כן לח שחם כו'

 חן מאלינו המוכנים לנו טוב טוב
 לה^-ילא כתה כאשר הנחנו שנחדש לט

 מעלה של • מישיבות לשמוע שנצטרך
 כי להת שזה לח וה כל זעס מטה זסל
 חלקי כל לאדם ׳ןיאמ כן' ראה חז חס

 השרתוהתכת למלאכי ולא הקורה
 )כז( * כיהנה יהיה התיבות

: נינה סרע וסור חכמה היא
: ויאמר משלו שאחז איוב ויוסף * כט

 כי^ ^עירמקדם נ
 אלך לאורו ראשי כהלונרוערי ג :ישמרני אמה

 אלודה כסוד הרפי בימי הדתי כאשר י :חשך
 : נקר; סביבותי עמדי שדי כעוד עליאהלי:*

 פלגי- עמדי וצור־קיצוק בחמה הליכי כרחץ י

 אכץ כרחוב עלי־-קרת שער בצאתי

קמו .וישישים ונחבאו נערים ראוני מושבי
 לפיהם ישימו• וכח בסלים עצרו שרים

דבקה לחכם ולשונם נחבאו קול־־־גגידים י
עמדו

 ותעיתי ראתה ועין ותאשרני שמעה אזן כי יא
 לי ולא-עןר חתום משוע עני כי־־אמלט יב

 ארנן אלמניה ולב תנא עלי אובד כרכיה גי
 משפטי וצניף במעיל וילכשני לבשתי צדק יי

עיניים

 ח

ט

 שסבינותי המרכב מלאכי הס הבינותי
 מה התפשטות עליהם לקבל

 והראי? )י( אותי משרתים נערי הין
 היה כחמה הליכי אז נרחוץ ני

 שמן פלגי עמדי בהיותם צק הצור
 ואין כחמאה אחר הרחיצה לגמור

 נערי סהיו נמצא ידיהם על אלא זה
רגלי לרחוץ סמן הצור מן יוצקים
 שכינה שתיקה יגיד עי ועוד )ז(
 הייתי בו' בצאתי כי הוא הלא עמי

 יוצא כשהייתי כי והוא מורא מטיל
 זהבית הוקניס שער אל ללכת מביתי

 העיר תיקוני על קרח עלי לפקח דין
 דין נית סל השער אל הגיעי טרם

 מכין הייתי ברחוב משפט לעשות
 שיתק^בי צדקה לעשות מושבי

 ואו )ח( ומשפט צדקה עשות
 מטיל שהייתי ונחבאו נערים ראוני
 יושבים היו ולא קמו וישישים מורא

 והחר קתו וזהי במקומי אני גס נשכתי
 לשנת לנס אל ,ערבו שלא עמדו כך

 מעין והוא עומדים נשארי' רק בשבתי
 שאחר היריות מסכת ז*ל מאמרם

כל יושבים היי לא יושב הנשיא שהיה
אמרורז״ל הכה ראהכו' אז

 הנכלל כל יתברך הזח השמיע ודבור דבור סיכל חזית ובמדר רכה בשמות
 העשרת כי זהות וכו׳ וחמורים וקלים שוות ונזירות ודרשו׳ וחזקים מצות בו

 הסוד דרך זולת כי נמצא בחומש כפרש״י התורה כל כוללו המת הדברות
 הסוד דרך את ראה אז יאמר ובזה לקדם בשיני יתברך הוח השמיע הבל

 ויאמר ואז הגמרא את חקרה וגס הרמז את הכינה הדרש חת זיספרת
 האחד אס כי למלאכים תצדק ולא לתורת חלקים ד' להיות ני כלומר לקדם

 ירדתם למצחם שאמר ז״ל מאמרם והוא להם ולא לאדם יאמר ו כן על
 חלקת נפש בכל והשפיע ראה אז יאמר או * הפשט ה;א5 כו׳

 במדות חקרה וגס במשנה הכינה שנכתב החזרה את ש בפיח ויספרה
 לאדםכז'כיהינתןחכמת ויאשר )כח( ־ בגמרא נדרשת שהתורה
 באדם בחר למה אחר טפס עוד השרת למלאכי ולא לאדם התורה

 ומתחכס הרע יצר לז שיש במי רק ה' יראת הן כי והוא השרת מבמלאכי
 עשה במצות לא וזה הרע יצר בהס שאין למלאכים כן שאין מה אך נגדו
 ה יראת הן לאדם ויאמר אמר וזה תעשה לא מצות של מרע בשיר זלא
 המתייחס את וירוא מצות עשותס שחין למלאכים כן שאין מת חכמה היא

 וכן ה׳ את יראתם לחכמה לתם שתתי מעכבס הרע יצר אין כי לחכמה
תתייחס מרע סורס שאין למלאכים כן שאין מת נינת מרע סור לאדם

:לנינה

 כתבנו הנה מייתנניוכז' )ב( איוב□ ף5ןץ )א( ט□
בצערו דבר טוב לא אשר על כתוהה שהיה י

 כי דבר אשר סיבת היו צדקתו ורוב טובו שופע חב כי המענה זכללות
 שלימותז גדול שהיה עס האחר הקצת אל בהתהפך ביותר צער הרגיס
 בבטן שהיה ירחים על כי רז״ל וקבלו קיימו זהבה יתנני מי וחפר והיחל

 יאמר דרכם ולפי ראשו על ברו מאיר היה יתברך הוא שאז ידבר אמו
 זכוזבת אס הלא כי דברתי טוב לא אסר אם צערי חשך על אתפס לא הנה

 כללות כל זלא העכור כירחי יתנני מי נשמתי ולהאיר לטובתי הס הייסורין
 ימי שהם בעובר הנפש שניתן מיום שהוא ישמרני אלוה כימי הידחיס.רק

 מאיר ההוא החושך כחומר הנפש הצטער שלבל )ג( ישמרני הלזה
 זה,יא ראשי עלי הארה ני עושה והיה יק מי כן ראשי עלי יתברך נח

 הזה בעולם ראשו על חור שיהל ראשו על נוצץ האור לו יהיה שהתאוה
 דציציתא כנתן והוא עתה לו יהיה קדם בירחי ראשו על נרו הלן מעין

 הייתי׳מקפיד לא אז כי זוכה הייתי הייסורין שעיי ומתפרסם מכיר סהייתי

ךחשךהייסורין4 ראשי שעל אורו בשביל סתוא לאורו ייסורקקשי׳צי סבלי על
 ז :לסבול כח עצרתי שלא יתרון רואה כשאיני כן שחין מה אקפיד ולא

 מתחנת לו שהיה טובו משופע לספר התחיל כו' הייתי כאער )ר(
 כן ועל במלין לעצור כח עצר לא בהתחלף כן שעל

 נימבאברהס היה גדול חרפי בימי הייתי כאשר הבה כי והוא לאיאשס
 פסוק על שאעחז״ל כמו אהלן פתח על קשור ענן היה אברהם כי

 בסוד ואני שכינה מהתפשטות היה ואפשר זכו' האהלה יצחק ויביאה
 ה כשעשה אברהם כי ועוד )ה( אהלי עלי היה מהפנימיות הזח קליה

 את משית אברהם היה אז מרכבתו מהיות מלאכיו והניח ממני מרכבת
ממני מרכבה עושה עמדי שדי בעוד ואני להסעידס המרכבה מלאכי

 מדברים שהיו שרים וכן )ט( שבז להם שיאמר עד לפניו קמו אשר
 הכרת קול שומע הייתי וכן )י( במלין עצרו וזהו מלגמור עצרו
 דבקה לחכס ולשונם הלא כי מדבורס ההברה היתה ולא נחבאו נגידי'

 הזה הגדול המורא כל התחבאסהנהכיאקספקכי ריצת הברת אס כי
 מורא)יא(ואין רואי כל על ומטלת עמדי שכינה היתה כי על רק היה לא

 נפלה כן ועל תצבור על יתירה אימה מטיל שהייתי עלי ששמעו לומר
 אמלט ני אדרבא ני נו' ותאשרני שמעה אזן ני אדרבא בי עליהם אימתי

 הנה וכו׳ אמלט כי )יב( : חח ונכה עני אל אביט זה אל עניכו׳כי
 פחוחיערכו יראת כי דברים והטיח לשוע יחסרלחמו דרךהעניכי

 של בנו תעני נס הלא כי במקומו אצלינו ככתו' ספק אין והנ׳ עס עשירי
 מזונו שחלק אס כי זה חין אך נרעב ימיתנו ולמה הזח יתברך אלהינו

 עצמו משל ידם על יתפרנס אליו הקרובים עשירים ביד יתברך הזא ייתר
 משלו כאלו הכתוב עליו שמעלה וזה בצערו זה סניכס וזוכים האמת לפי
 אמלט כי אמר הענין אל ונבא י ממונו יחסרו הבלתינותן כן ועל לו נותן
 משביעו שאני במה כי דבריס בהטיחו גהינס סל לה'עדינה השוע עני

 והטעם )יג( לו עוזר ולא יתום וכן דברים והטיח מלשוע נמלט טובה
 ני תנא עלי ההוא האובר שפע ברכת כי והוא עלי מוטל זה כי הוא
 וממה ידי על משלו שיזון יתברך מאתו הבא עלי ומזונו ברכתו חלק

 על מאיות והוא ארנין אלמנה ולב כי נמשך היה יתיס ממלט שהייתי
 האלמנה כי והוא אליהם יבא לא חלסנה וריב ישפוטז לא יתום פשוק

 לפני הזכרים היתומים כצאת תצא לא כיתה בירכתי צנועה לב שבורת
 ע*כ יחדלו ואס משפטה לאור יוציאו אס הספק על להתבזות הדיינים

 באומרה היא גס לצחק תחרץ חו יתום דין יעשו ה קרא אס כיתום תנסה
 כיתה בירכתי ותשב תכבד ישפוטו לא יתום אס אך דינה יעשו כן גס כי

 וע״דזה אליהם יבא זריבאלמגהלא ועלידיכן יפפוטי וזהויתוסלא
 באומרה ארנין היא גס אלמנה לב יחים ממלט שהייתי ידי על כאן יאמר

 צדק )יר( י• בפועל עושה שהייתי שכן ומכל ארחם כינ״כעליה
 מחכמי ידוע הכה כי לומר לנו אפש' עוד ־ ויל מאמרם ידוע וכו׳ לבשתי
 מהמצות כי הזוהר בספר תמרו וכן הנשמה אל מלבוש הרוח כי האמת
 מלבוש בעשה ומהכוונה המצות ממעשה מטה של בג״ע לרוח מלבוש נעשה

 מעלת כי האמת חכמי הורינו עוד העליון עסבג הנשמה חל ביותר וזך דק
 עלי שער בצאתו כי בסמוך כתבנו עוד הצדקה מעלת על למעלה המשפט

 המשפט מקים טרסהגיע^ל הזקנים בשער לדון ללכת שהוא קרת
 צדקה לעשות כדי שהיה'' ואמר ופירש מוסבו ומכין מתעכב היה ברחוב

 תבאכו׳ואחרכך עלי אבד כו'ברכת משוע עני תחלהכחומ'כיחמלט
 נו׳ ידעתי לא וריב כו' אנכי קב נו' הייתי עיניס כתוע משפט עושה היה

 חל בואו קודם עושה שהיה הציקה לספר נהקימו נן ועל נו׳ ואשברה
 למשפט צדקה להקדי' ההוא נדרך נחר למה איש יהמר והנה ראה המשפט ,

וצדקה משפט פושה דוד ויהי כחומר! המועט מקדים שהיה כדוד זלח



ל כט כ1אי מדזוהק חלקת

 אב ט׳ לפ&חאט: ורגלים ל?!ור הייתי ^נ?ם טי

 : אחקרהו ;ירקתי—לא וריב ךיאכיונים אנכי
 :טי־ף אשריך ומשניו ערר מתלעות ואשכרה ןי

 : ימיכם ארכה וכחול אנוע עם־קני ואמרי יח
 : יליןכקציח וטי מים—איי שר^יפתוח י*

 : רתחךיף בידי וקשרתי עמדי חדש כבודי ר
 אחרי נב :עצתי ימו וירמו ויחלו לי־שמעף כא1

 ויחללו מ :מלתי רתטף1לא~ישנןועך־יימ דברי
 אשחק כי :למלקוש פערו ופירק□ לי כמטר
 אבחר ח3 :לאיפילון פני לאיאמ;נוואור אליהם

 כאשך בגדוד כמלך ואשכון ראש ואשב דרכם
ינחם: אכלים

 ממגידקימים צעירים ערי שחקו1 ועתהא ל
 עם־ לשית אבותם אשר־מאסתי

 אבד ערימו למה^י ידיהם גם־כח :=צאני כלבי

 ציהאמש כחסדובכפןגלמודהערקים י ג :כלח

שואה

 ואח״כ למטה החלוק אדם לובש תחלה כי לומר נו' לבשתי צדק אמר
 מהצדקה הנה העניןאמר וננאאל ־ וצניף כמעיל למעלה האר נגדי

 צדק המשפט לשער הגיעי טרם כרחוב במוכני עוטה שהייתי הנזכרת
 והנה הנשמה חל חחר מלבוש מהכוונה וגס לרוחי מלבוש לי נעשה לבשתי

דרבנן חלוקה מהאי הנשמה נהחלבש

 גס הרוח תוך הנשמה בהתעטף
 נמצא רוחי תוך היא הנשמה לבוש
 הלביש אל מלבוש היה רוחי שכל

 שהרוח הנשמה של בהוא
 של מלבוש אל מלבוש ולבושה
 כי וילבשני חומרו וזהו הנשמה

 אל לכיש שנעשה הכווג' בחינת הצדק
 נעשית כי ממני נתלבש הנשמה

 דרבנן חלוקי שהן אליה כמלבוש רוחי
 הצדקה מלבושי ערך כי ולהיות
 שבין כספר הוא המשה מלבושי בעו־ך
 תפאר לבושי וצניף&הס למעיל חלוק
 הצדקה תחלה קדמתי כן על אדם
 באתי אז זילבשני לבשתי שצדק ואחר

 הוא וצניף כמעיל י^משפטכי4ת
 משפט גדר גדול כי כמדובר משפטי
 תחלה כן ועל צדקה מגדר למעלה

 ועושה מושבו מכין ברחוב היה
 כו׳שהס לבשתי כךשצדק ואחר צדקה

 לעשות הלכתי מהצדקה לבושים סתי
 כמעיל שהמשפט על*ס מלבוש
 שהוא שתחתיו מלביש על חשוב שהיא

 בייחוד משפטי ולהיות צדקת של
 כי הראש על עטרה הוא כצניף גס כ״א בלבקכמעיל לא עושה שהייתי

 כ׳י לאמתו אמת דין שהדן שאמרו לרז״ל גס ומה משפט בראש פרח
 וצניף כמעיל זז״א הימנה גדולה עטרה ואין כו' ה להב שותף שבעשה
 כן שעל משפטי משבח שאבי ומת )טי( אח״כ שופט שהייתי משפטי
 הייתי בטענותיו כעור שהיה למי לעזר הייתי עיכיס כי צניף.הוא נעשה

 להן ביתו עד הולך רגלי׳ ל; הייתי פסח היה ואשר ם1לג פה פוחח עיני'לי
 ופורע מחייבו הייתי בדין מתחייב החביון הי זכז׳אס אנכי אב )טז( :דיני

 שהאביון ואפשר מרומה דין היה חט ידעתי לא וריב אך בן על כתב בשביל
 פורע ואני בדין שיתחייב עלי דיבו בעל עס עושת הית ההואקנוטא

 אחיך דרוש עד ו״ל כמ׳ש אחקרהו ידעתי לא וריב ע״ז שניהם בין זאוכליס
 חז שניהם בין היה רמחו רמאי)יז(ואס איבו או הוא רמאי אס דרשתו אוחו

 וחת החצי לאכול הדל בעד שקבל העשיר הוא מתלעיתעול ואשברה
 אפילו טרף אשליך שמשנין אס כי הוא עני כי שניו אשבר לא האביון

 עם ואומר )יח( ♦ האחר החצי אוכל שהיה שניו בין כבר היה
 כל אחר כי למעלה מחתי על שהכרזתי מת על אחשס לא חמר קניכז'
 אני גס יעקב כמקרה כי והיא אגוע קני עס בלבי אמרתי אלה וכיותי
 ויראה גזע הגוף תוך הרוח שבהיות אלא מת לא אבינו שיעקב יקרני
 או אגזע יחד ועמן הוחקןחלהנפש אגזעכיהגוף עסקני ,וזהו כמת

 מתה כלתי בריה שהיא ז״ל שאמרו למה גס ומה ימים חרבה וכחול לפחית
 התכת התחייה כעת יכצר שלא למה ימים רנוי רק קמר לא שהוא אלא

 לא קיימים מותן שאחר שהצדיקים יאשית בר אחאי ר' כמהמר החומר
 יזה )יט( המתים תחיית קודם אחת שעת לעפרן מלחזור ימלטו
 לא בתחייה הגיף חל החוזרת הנפש כי ידוע הנה כי והוח כז' שרשי יאמר

 מכל ומטהרת הולכת סילוקה מעת שהנפש אה כי מיד מוכנת נפש כל
 אחר לא אס אותה לקכל מוכן הגוף שאין גדר עד קדושת וקונה חלאה
 שכחעכל אחרי וגס הידוע תקטין העצם כלתי ועצמות הבשר כל וזרוק

 על לא אם לא חם לו מוכן בלחי היה עדיין כשהיה הארץ אל ושב מרי4
 שטלשאמהחומר מתים כו להחיות הוא ברוך הקדוש שעתיד טל 'י

 והנה הקדושה לקבל החומר יוכן כן יד ועל מאד רוחני טל שהוא המתחדש
 סמוך שהרז ימים מרבה כחול היית איך איוב חח להשיב מקום היה נן;ה

 העפר חל משיב ברית משוס יבצר לא קודם אחת שעת כי המתים לתחיית
 בזמן אליה הראוי ושלימות טהר? תמלא לא הנפש אזלי תעשה ׳חיכה
 על הלש כי עיכוב אין אמר לזה אחת בשעה יוכן לא החומר וגס *ועט
 לאילן הזה בעילס יומה צדיק למה ז״ל שאמרו כמו שורש הנקרא הנפש
 ונופו הנפש דבקת שם כי העליון בעולם שהוא טהרה במקוס נטוע שהיא
 הבפש מצד לא עיכוב לי אין אמר וזה הגוף הוא טואאה למקום •וטה

 דבר ואין הקדושה שפע של מיס אלי פתוח שרשי הנה כי שורש הנקראת
 כנוף שהוא החומר מצד וגס * צדקתה לרוב קבלתה פי וסותם *עכבה

 הנה נמרה נמקוש נזלו נמצא נופו נקצץ )ל שאמרו כמו מהשורש ;קצץ

 בקצירי ילין מיד המתים את המחיה מידוטלשהוא גופי הוא בקצירי
 שתתמיד כלו* אגוע קני שעם חשבתי הדגרייכי כלל לימרק ומן יצטרך מבלי
 מותר הנפש הוא כבודי בעוד הנה כי לעולססכהפוךהיה נופי עם נפשי

 לירות קשתי ואדרבה תזה כזמן ק:: טרם עמדי חרש הבהמה, מן האדם
 מעני בריחה נפשילה על אני חצים
 ייסזריןהכאתני יד על תחליף בידי
 •יוג( וכן כו ואיננו למותהמחכי' לומר
 יום בפל ויבצעניכן ידו יתר פז' אלוה

 קשתי אחהכמחליף בתחסדתהייסורין
 גורמים קשים דברים לאמר להתחזק
 שמע לי < )כא מגופי: נפשי להפריד

 כמה קבוץ לשון יראה שמעז הנה כוי
 זבני לי ישמעו נכר גני חמר ת דד

 כשבילי הנה ויאמר משמעתם ן עמ
 אחר כלס נתקבצו מעצתי ליהנות

 כואי )אחר אליהם בואי עד )ייחל: כך
 חס כי תחלה עצתי חיש ידברו לח

 אס והנה כ( )כ עצתי למו וידמו
 לא דברי אחרי תחלה חלקי עונה הני

 כן על רב על תענה לח כענין ישנו
 כל על בחחרונת שהוא יעלימו

 הענין שכשאר מלתי תטוף מעניהם
 שהוא לעתיד מלתי הטוף שעלימו
 מתחילים כענין עצתו חיש כל שיהמר

 באומרם ואז )כג( הצד מן
 היה שלא לי כמטר יחלו עדיין החלה

 והין מועצותס בעיניהם נראה
שהיו באחרונה וגם מהתחיל מאחרים

 קום י למ פיהם נפועריס רק מועצות ממש כעזשיס היו לא דעתם מחזיס
* המטר עיקר שהוא כמלקוש עיקר יעש! ממני כי באחרונה הבאה עצתי

 נחשבו ותהו לאפס כי יחשבו כל עמהס דעתי לערב כדי והנה )כד(
 מעיניהם מעט עליהם יחרוני גודל תרד למען אליהם אשחק לי

 שהית עמתס לשחוק מחשיבם שהייתי יאמינו לא והנה ואה הש בגדר ליכנש
 כל עם הבה כי הפועל הל צ*5י בלתי המכוון נמצא חלום כמראה בעיניהם

 )כה( עמהס ששחקתי עם מהקוד' יחסרון ולח יפילין לא פני וחוד זה
 לדבר לבס חל ,יערכו מה בנד הלי עצמם ישוו למען עושה הייתי ועוד
 כמועצותיל פיכם שפערתס מת לתם חומר שאני דרכם אבחר הנה בפני
 הספסלים על והס בכסא אכי הייתי שלא ראש וחשב הטוב תדרך הוא

 והם שזרה כאותה אדם ומשמחלי מימיני ואין יושב או האצטבא על או
 והמת השורה ראש והשי: רק לי דומה חין כי מורה היה זה כל כ• בשורות

 מדרגה חס כי רב עליהם יתרוני אין כי להורות והלאה ממני הסדר על
 יערכו כן ידי על אס לדחות הימנו למטה לאשר אלי הקרוב בין כאשר אחת

 ישיבה שמגדר עד כוש עד ויחלתי לפני ולדבר דעתם להתערב לנס חל
 ואין לשוכן נדמיתי המיתון לרוב כי ואשנון ראש ואשב וזהו שנונה נעשית

 אליהם נראה להם סמוך רק פירוד ובלי כסא בלי ראש שישבתי ומה דובר
 רגליו לפני העם ;כל וכשח רם נסח על שיושב בביתו הוא כקשר כמלך לח

 שהוא מהם פירוד וכלי כשה בלי במחנה העם תוך שיושב בגדוד כמלך כ*א
 באופן נבח המלך אח להמית ויתנכלו נגדם הלוחמים יכירוהו לבל

 תגרע כך מפני עסהעסלא מעורב וגס כסא בלי בגדוד המלך שהיית
 ■ראש שאשב עס אלו כן מלכות אדר עליו יתנו אס כי בעיניהם מדרגתו
 דרכם שאבחר ומה בגדוד כמלך קם כי ערכם הל קרוב יחשכיני לה כחמור
מהבל ינחם אכלים כאשר בעיניה' אהיה חת התש׳ הל קרוב הוראת ואעשה

: השואה בהראות שאנחמס גדולתי לפני ערכס קיטן ,

 אחר כי מולי עלי נהפך איך עתה דהו מ שחק• 'ועתה לא( ל
 הארץ אלי שהיו ספרתי אשר הגדול הכבוד כל

 כי לבוז כך כל הייתי כי נפשי מזרת על תתמה; אל זעתם אלי נכנעים
 ממני צעירים הס כי הכמות קלי והאיכות הנמות קלי עלי שחקו עתה

 אני אולי תאמרו ושמא )ב( כן' אכזתס מאסתי זהחיכות לימיה
 לי למה ידיהס כח גם כי הוא כן לא זה גס תגדילו עלי :ן וע* להם צריך

 הלא כי לזולת ייטיבו ואיך בחייהם כמתים גרועים כך כל הם ואדרבה
 כדרך ומתמעט הולך אינו שלהם שורשי הלחות כי כלח חבד עגימו
 מועטים בימים עלימו בהיותי הכלח נאבד אס כי למות עת עד אנשים

 איך ופירש )ג( הכלח אבד עלימו בהיות כי כלח אבד עלימו וזהו
 ז״ל מאמרם אל לב נשיס הענין אל ולבא י ט בחוסר ואמר הענין הוא

 מאכילין שיחה בדברי ועוסק חורה מדברי הפוסק כל כז' מלוח הקוטפים
וראוי : עדכא| לחמס רחמים ושורש שנאמר רחמים נחלי אותו •

 העם על והנה לגחלים משורש משכה יאיך פה זה עבין מה לב לשים
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ד איוב מתיהק חלקת

ושיש עלי־שיח מלוח י :ומשאה שואה
 : סןב-יגךשץףעו^לימוכגנב ה לחסם: רתמים

 כץ- ז : עפרובפיבש חרי כשבז נחלים כערוץ י
 גם~ כנעכל ח :יספחו הרול תחת ינהקי שיחים

דהארץ“סך־ נבאו שבש—בלי כני

 שיתה טומאת ומכניס תורה טל מהקדושה ההיסק הנה כי יתכן עמו
 פסיק על ז״ל מחתרס והוא רתמים גחלי הוי! פיסק הבלתי יש ב יכוה דחוי
 בדקו חדש י״ב ואחר גן׳ ברותם אש אחזה אתת שפעם רתמים גחלי פס

 פוסק בלתי אם במשפט נדון היותו כי יהיה ין ועל ־ש נ נוער שרשו ומצחו
 גחלי חל אותי הסבומןרנייחסו כי

 :משזרש יאמרהקיספיס וזה רתמים
לחמס הוא כבה הבלתי רתמים

 ייענו ד ע * כגהינס אותו שמהכילין
 הס הן הרשעים נפשית כי מרו״ל

 נעשו כי במדברות ונמצאים המרקים
 יהיו ובכללם הדס בני ומויקיס יס7ם

 כי והוא העלן אל ינבא התירה מואסי
 חץ אלו ידי כיכח נא ראו חמר

 הלא כי ממנו שיהנ׳איש לב על לעלות
 כי עלימו איננו השרשי חס לח! אפיל!

 לחם חיסר שבשביל אדס נכי הה אלה
 הצטרף מכלי לבדו ממש ככפן או

 זה על רק כצרותי עמה תחרת צרה
 להיותם להם הספיק בלבדגלמיד

 ובעיר שמס מדבר הות ציה עירקי'
 חשך עד רעתם הכירו לא יום שהיה
 שוחה ראי בלילה שה שהיו ואמש החס

 • מיס אוסר שהוא הכפן על מחודשת
 ילילין שדים בלילה כי ומשיחה וגס

 הקיטסים כי נס)ר( ירקדו ושעירים
שורש אותם שמאכילים כז׳ עלית

ועתרה "
 רחקו תעבוני י' ׳ למלה להם ואהי הייתי נגינתם

 פתח ־יתרי—כי 'יא :ומפנילא־־חשכוךק מני

 יקומו פרחח על־-ימין ע :שלהוי מפני ורסן ויענני
 נק/סו יג :איך□ עליארחוירת חסלו שלחו רגלי

 רחב כפרץ יי :למו עזר לא להותייעילו נתיבתי
 <יההפףעד טי :התגלגלו• שאה תחרת ;את;ו־

 :•שעתי עברה וכעב תרךףכרוחגד;כתי בלהות
: עני—ימי נ^יי^מוני תשתפך טן
- ״ י ■־ ־ • • י -י • ־ ־ - ---------------------------------------״

ברב

 מאד רב זמן שהסכדוניס שיחה על מהתורה פוסקים הרשעים הם רחמים
 המזיקים הס הן רשעים של נפשות ואוהס )ה( לחסם רתמים שירש כי

 יגורשו נ! מן חמר ועליהם שם הנתצקיס ומבעיתים במדברות בציה הולכים
 אס כי נגיף יניחוס שלא הרשעים נפשית שה© יגרש׳ הנו שמן חותם שחס

 יתראו ולח להכעיתס ציה העירקים את עליתי יריע׳ אותם תמיד נדונים
 ובלתי שמנעיתיס בהחבח כגנב רק מתראים בלתי הס לרבים כי פפ״ריש
 נחלים בעיוץ יבחרו ומיד ההם רקיס הע כז ניחש ידיכן יעל )י( נראים

 עפרוכפיס)ז(והמהלכי' כחורי שס ^שכון הנחלים מכל ע יגר הנכנע הוא
 אחד כל לתכול לחים עשבים לבקש ניתקים הסחילנותצל שיחים נין

 יסופחו שס הנאכל ודרדר קיץ מין הוא חרול להם ובהזדיין ללקש מקצהו
 ספק אין עליהם עבר אמש זה שכל כאלה אנשים הנה לאוכלו ש© ויתחבר!

 ועסכל לי למה אלי ידי וכח בחייהם כמתים והס כלח שעלימזאבד
 מספר ידוע הנה כוי נבל בני )ח( : כמחבר עלי שחקו חס כחית

 יבצר לא והכה עולם שכחת שמס נאבד מוחם אחר הרשעים כי הזוהר
 כל בעיני זלזולם לרוב שס בלי בני הס פה שגס כייחר מזולזלים ריק מאנשי
 מאותם לא שם בלי בני הס וגס ננל כני המר הענין אל ונכא י ההמון

 בחייהם מעתה שם בלי כני הס אשר חס כי מותס אחר שיים שאובדים
" ארץ כני ש! מכל ומוולזלי' נכאים ©יו כך כל החיץ מן זה גדר עד שנכחו

 בוו כך ואחר זלזולי בשירי משתעשעים הייתי נגינתם ועתה )ט(
 מרגלא לשנינה למלה להם שאהי רק זישאר להם נגינה אהיה בעיניהם

 התיבות חלקי גכלו הדקדוק בעלי הנה כי יאמר או )ח( בפומייהו'
 המלה אך השס וכן כעצמו כות חש לו ^פיעל והנה מלה •שם פועל לשלשה
 דרך יאמר ובזה " חברתה אל משמשת שהיא לא אס עצמה מצד חסרה

 כי מצד חשוב ויש פעלים איש שהוא טוב הפועל מצד חשוב אדם יש כי משל
 וזה הבחינות מכל חסרה מלה נדר אל ידמה ויש היחש אנשי בין לי שס

 מחמת ש© שמשולל שם בלי בני הס וגס טזב פיעל משולל נבל בני הלה יאמר
 נגינתם עתה וחנה )ט( מלה לתואר ידמו רק הארץ מן וניזבזו סנכאו
 כי ויאמרו יהפכו כי למלה להם אני ,שאח הוא מנגינתם שאני ומה הייתי

 בני יאמר או )ח( י ושם פועל כתואר והם כערכם מלח כתואר .אני
 כי באומר קמו נפלתי כי ועתה )ט( לרשעתם הארץ מן נכאי כו׳ כבל
 כי למלח לחס ותהי שירותיה© ובדברי הייתי ונגינתם נפלי אחרי ידכאם מי

 תסיבלת סלה בבחינת חס כי שם בבחינת בו ישתמשו לא שמי בהזכירם
 הארץ מן ובכאן למו הייתי אויב כי כלומר אויב ן לש חיוב שהוא פירוש
 מני רחקו תעבוני רשעים אלה והנח )י( נוגש שבת ועתה הגדול בכחי

 מאתי כנסעס אס כי מעני התרחק רק יעשי לא יתן ומי אצלי ימצאו ולא
 כו' פתח יתרי כי )יא( : מני וירחקו רוק חשכו לא מפני להתרחק

 נתפקרו גס עליו שבאו ותנופות הנחלות הצרות כל זולת כי אומרו אחרי
 אמר רוק חשכו לא קפניו שם בלי בני גם נבל ובני ממנו צעירי' עליו לשסזק

 .להטיל פניך על אלהיס צלם איפה ואיה משמים נפלת איך תאמרו שמא
 י וישר חס איש כאברהם ,שנא ממת יותר עליו נאמר שד4 כמשפט מירא

 מכריזין השרת מלאכי מהלך שאפי׳כשהצדיק זכמחז״ל מרע סר ז ^תיס ירא

 נעל לולא כי פיך ירשיעך איפה כן ואס סלך של לדיוקנו מקום פנו לפניו
 ואימר וה על משיב הנני הכל בעיני לבוז כך כל היית לא יתברך היא בך

 היתרון כי פתח יתרי יתברך הוא מהשד הלח כי החפץ על תתמתן שאל
 נכדו השטן שהחרים מה כל כי רז״ל אמרו הנה כי והזח בו פתח ל* שהיה

 שהיה נו' איוב ירח האנס לומר
 על יתברך הוא אמר שיותר הקנא׳על

 *הוא אברהם על אמר מהשר איוב
 על להניא שיקנא כדי עשה יתברך

 שאמרן כמו ההיא הגדול? הצרה איוב
 וחנכו׳ שראה לרועה משל ו״ל

 יאמר ומה כו׳ החיש על חוחו נירה
 הוא פחח אכרה על שלי היתרון הנה

 מה נו׳ וישר חס איש לומר יתברך

 השטן קנא כי שויענני סיכה היה
 יתברך הוא שהראה מאחר כן ועל בי

 פתח כן שעל לעניחני שדעתו בזה
 ואו לשטן פה לתחפתחין ביתרון

 כל יכולים היו לא כי שלחו מפני ורסן

 צלם הסיר עד בי לפגוע השטן ת1כח
 יוטלמצדומזלא בל פני מעל אלסיס

 רצונו זה כי שראו כיון עליההעכ
 שהוא בי ליגע המעכב הרסן אותו
איתז שלחו בפני שהיה אלהיס צלס

 שעלכן כלומר הרוגו כאות ממני
 תאמרו ואס )יב( עליו נהפקרן

 ויהי *שכאשר אס כי זה חין אילי
ראש שהיה ו״ל שאמר! כמו שהיה ה על לתתיצב האלהיס בני ויבאו היום
 כיזות משמאילים רבו ר,ז ומשמאילים מימינים הס החלהיס ובני השנה

 כל עליך ויניחו המימינים על זגברז בעיניך פעלת אפר חוקים טומאה
 השד על שהוא ימין על אס אפילו הנח כי אפשר הי זה הכה החנה הרעיה

 ננדס המיס היו כבחורים היקים כחית הס פרחח זבת המלמדים בימין
 על ורבו קמו בעזכותי שתפרחתי כחית כי המשמאיליס סיזזקו לקטרג

 כל היה הנה כי זה נדר עד עליהס שגברו יתכן לא זח כל עס הימין צד
 הוא בי ימצה האפשר עיקר כי גלזת לחייכני שהזא פלחו שרגלי עד כחס
 עלי מביאים שחיו כו׳ עלי זיסולו כי יהיה זה מגדר שגדלו יונח ואס שוגג

 נמה ימין על יאמר או * וכיוצח חלאיס כענין חידס ארחזת שחוח מה
 ידחקו החדס גשע^ כי ׳0 חלף מצדך יפזל פשוק על הזוהר מספר שידענו

 מצדו יפיל הצייה יד תגבר יכאשר רבבה ובימין הטומאה כהות אלף
 הס לומי־ הקודם דרך על יאמר זה ועל הימין שמצד ורננה האלף אותם

 נגדי היהמהשחתפקרו כיממנויתנרך כמפורש לחשיתריפתחכז'
 שהיו וכחנתה שנימין הרבבה שחס הימין על אס הפילו כן לא שאס

 כילם שיהיו יקומו לבחורים ',המתייחס חזקיס נחות הס כרחח
 מת הו נגלית רגלי שלוח עד רק מספיקים היו לא נגדי לקטרג קמים

 נהיגתי ותואכינקצי )יג( * בקדם כמדובר אידס אורחות שהן
 עייל יפחח בלבד אחד עין מצד עליו יקטרגו אשר הנה כי לומר כו׳

 עליו נעשה מהד במאד עינותיו אשררבו אך צרה עליו בו לבא צר נתיב
 ח© איור והנח מספר אין עד יחד רנות צרות עליו לבא רחב פרץ
 נתינתי ניהשיס שיהיו אס כי כחס כל יהיה לח יקומו פרחח ימין שעל היה

 הדוב על אחד חס כי רבות הוות עלי להניא יועילו ולא צר נתינ שהוא
 עיור זו ימצ לח הי למי עוזר לא חלא כ׳ כלכד ח׳ שהוא יועילו להותי וזהו

 רחב כפרץ הנה אך )יי( ירבזאשמוהי כך כל לא כי ברעות להפליג
 המדבר רוחמעכי■ השמים מן הש וכשדים שבח כיז׳ רנות צרות יאתיו

 לא הס זח כל תיח איך ממית מר רע נשיזין והוכתי וימותו הנערי' על

 4וכ ויהי חס באומר־ שיאי לשמים השי״ת שהעלה שחוא שזאת שתחת
 ידי •יעל השטן פת פתחון מצא כן ידי על כי פתחנו׳ יתרי כי סתוא

 ידי על ילה כל התגלגלו אז משכים כן גס יתברך הוא היה כי שהכירו
 ההפך )טו( : כמדיבר הכל נתפקרו פלחושע״יכן שמפני ש־סן

 צדינחי כחח רודף היה כלתיח עלי נהפך כשחיה מתחלה אמר כז׳ עלי
 הגריכית כי ישיעתי היהת תכף עברה וכעב כן ידי ועל צדקת זעוש׳

 עלי עתה הך )טי( ישועתי לי הית׳ ותכף הצרות ענן עב רודף היה
 החלת כי עיני ימי יאחזוני מיד כי כן לעשות יכולתי שלח נפשי תשתפך

 וגמלים וצאן ואתונות נקר עושר תמני לוקח העיניכי היה צרותי
 המארה קריסת היתה כי הציקי־ אל לנ שמתי לא כן יד ועל ונערים
 כן ועל חריץ כליון ראיתי כי מתיי .שתי נחי סיד כי ועוד )יז( 4 בממון

 יה התה חח חחי׳ לא הסית יין הציל אס כי צדקת יד על מלתקן ידי רפו
 נקרו כאלו מעלי נקר עצמי כי הרגשתי ן השח הכאת אחר בלילה מיד כי

מתכונות© הורמו המקשרים העורקי© וגס שעליהם הנשר מנל והופשטו



לא ל איוב מחוקק חלקת

 * בפינתנתעאזרני יתחפשלב^י ברמכח חי
 י : כעפרו^ר ואתמשל לחמר הרגי יט

 תהפך כא :כי רתחכגן תענגי'עמדתי אליףולא
 תשאגיאל- נב :תשטמני ידך כעצם לי 'לאפך

 כקידעתיסות כג ךוךזתרכיבגיוךתמנגגיתש;ת:
 אךלא־כעי יכ :חי”לכל מועך ובית תשיבני

 בכיתי אם־לא כיי אם־בפידולהןשדע: !שלחתיך
 קויתי טוב בי יי :לאביון נפשי לנגמה לקשה־לם

 רתחו מעי מ :ויבאא^ל לאור רבארעואיחלה
 כלא הלכתי קדר "נ :עני ימי קדמני ולא־דמו

 לתנים הייתי אח כט ♦ אשוע כקהל קמתי חמה
 חחז ועצמי מעל; שחך עורי ל :יענה לבנות ורע

 : לקול;כבים ועגבי בגרי לאבל חהי לא מגי־חךב•

 על־ ומהאתכונן לעימ ביתי בלית א לא
 ח־יקאלוה1 ומה י בתולה:

הלא־אידלעול ג ממרומים: שדי ונחלת ממעל

 נתעפש עורי וגס )יח( ועצמות וגידים משר לקית הרי ישמין ולא
 נדבק ועבות סרוחות הליחות מאותן וימחס רגע מאשר ני ונתקלקל

 עבר? לבושי על במתני אזורי הגרתי שכאשר גדר עד לעורי לבושי
 לבושי תפשוט לא שאס עד החגירה מדוחק האזור עד הלבוש עובי הליחה

אחת כבת נח ברב אס כי לחט לאט
 כשיעור נעיר מלבישידבוק ישחר
 וכחשר מלמעלתזמלמטה ויקרע אזור

 שחני החליק פי סתוא שתנקי בי

 יאזרני בידים כקשור כן בידים קישרו
 כתבתי כפי כתכו' ברב ולח מושי
 כוי לחומר הרגי )יט( :יניאןר

 פרשת רבה בשמות רז״ל אמרו הנה
 מוטל הראשון אדם כשהיה כי תשא ני

 דור דור הקב״ה לו הראה גזלם
 הנה כי קובלני יאמר ונזה נו׳ וחכמיו
 לחומר יתברך הוא הורני כאשר

 גילם מוטל עדיין כשהיה אדם הוא

 ואז הידוע הראשון החומר שהוא
 איתי הראה ודורשיו דור שהראה
 וי נש גזלם כשהיה לאדם הוא לזוהר

 כעפר ואתמשל וזהו אברהם אל
 עפר ואנכי שאמר אברהם הוא ואפר
 היה אברהם כי לי ואוי )כ( ואשר

 ועונה לתפלתו מתאזה יתברך הוא
 ומת ממנו שותל שהיה מה בכל אותו

 ואפר עפר ואנכי שחמר נמקים גס
 אשיע ועתה לעשרה מחמשים שירד
 ,אלח עוד ולא תענני ולא אליך

 לבקשניעון ני תתגונן להשיבני התכונן ובמקום להתפלל שעמדתי
 לי׳כו' לאכזר ההפך )כא( : פנקסי תבקר כי לענותני לחחזזכי

 מת על מפרש והנני תענני ולא שאשוע לי מרה נפשי כי אמרתי הלא
 * לשטן שמסרו ק דברי' ב והוח כי׳ תהפך כי הוא הלא תענני ולא שחשוע

 פעמי' למעל' תגר זה על קרא כתשר בנפש ולח בנוף שפטים שעשה שכיח
 הרחמנית ידך על יהיה למרק ערן חייה שמרי בי שיש אודה אפילו כי □לש
 השטן לך אמר תחלה הנה ;ז״א הנפש חל אס כי הגיף קל הכל לח וגס

 בידך הנו לאמר אליו נהפכת ואתה בשח ואל עצמו צ ח וגע נח שלח ועתה
 השטן הוא לי אכזר שהוא למי פניך תהפך כלומר לי לחכור תהפך זו״א
 לרשע צדיק בין והבחנתך רחמיך מריב ידעתי כי מרח' שתיית ידך על ולא
 מרוב ומפחיד משטים שתיית תשטמני ידך בעוצם כח ברב חס אפילו כי

 )כב( ע״ימתשתשטמתני הכעס ומשקיע במעשים מביט היית כעס
 רוח אל כיתשאני אתך למעלת שתעלני גדר עד עלי ומרחם ושב

 אלהיס אותו לקח כי בחנוך וכאשר סערה ריח על באליהו כאשר תרכיבני
 ניתכו ועצמותיו ובשרו למעלה חלהיס שלקחו ישמעאל רבי על וכמאמר

 היהה שלמד התורה ותמיגגניתושיהכי אמר וכו'כן אש לפידי ונעשו
 ביד כאשר לח אך )כג( וכיוצא זיקים ליעשוה ומהיכו חומרז ממוגגת

 ראוי בלתי והוא שומר נפשי את ורק ברעה שימוגגני לי אכזר שהוא השטן
 בדשן שתתענג הנפש את זכית למען האלה הרעים ייסורין נופי שיסבול
 אל תשיבני מות ידעתי כי בקבר הנרקב הגוף יסורי ידי על למעלה

 המף תסבול נפש• חטאת על איך כן שעל מות עפר שהוא עפרי
 צהלת ותלך לרש תלעג והנפש בקבר מובס כפג- ימות רקואחר יש ה

 לחיפה הנוףכנכנסת בחברת עשת אשר אורות חג את ג לת ישמחה
 הלולא צדיק נפש פטירת אל הזוהר בספר קראו כן על כי יתברך לפניו
 כי המת לניף לא ותלולה מועד בית אך לגיף תשיבני מות ידעתי כי זז״א
 שאסד לחימר כן שחין מה חיים הנשארים ונשמה ורוח נפש הן חי לכל אם

 יד על הייה ח' תלוניהי הכה שתיס כי באופן מת הוא ונדכא שנשבר
 בידך תני לשרן ציית מאשר טוב היה זה כי לנפש ולא לנוף היות '3 השטן

 מנער הייה ש בהפך אס כי )כר( הדרך זו לא כי שמור נפשו רקחה
 הנז׳ האכזר יד ישלח עפר הל שהיא הגוף הוא בעי לא חך נפשי את

 כי הנז׳ חי כל הס שוע להן הגיף של בפיח אס בידן הגיף מהרת כאשר
 להתענג השמוהיה מחלאת ונשמה והרוח הנפש קזשע הגוף נפירענות

 כי לו ולא שיושעו השוע הוא להן שגצרחו באופן כרקכיבלה והוא בדשן
 את להיטיב עצמי מצד חוטא כלתי עפר תל שהוא הגיף ילקה למת

 בגוף בהייתה חטאה הכפש שאס למעלה שאמר במה גס ומה ורוח הכפש
 חוזר כי במ״ס ולא בנו״ן להן באומרו בפיר יורה זזת זה ניף ילקה למה אחר

 כי זה אין כי חפש-לומר היה והכה )כה( • נקבות שהן ורוח כפש אל
 לקיתי כן ועל לו הטבתי לא בגופי אך יוס קשת או .כיון ל עגמה שנפשי אס
 שקילל זו גס איס נחום כענין והוא לו שעגמת בנפש ק שחין מת סי בגן

לג
 אם כ• הוא החיך הנה לעניאמר להיטיב מיהרו שלא על גופו איברי כל
 לי צרתו בכל כי מראה הייתי יוהר אדרבה כי כוי יוס לקשה בכיתי לא

 " לאביון נפשי שעגמת רק היה שלא מבנפשי בוכת שהייתי בגופי צר
 לומר אחרי? הבאים כתובים שני אל נמשך כו׳ בכיתי יחמראסלא או

 לקשת בכיתי שלא היה לא חס
 לחביון נפשי עגמה לא וכן כו׳ יזם

 רע ויבא קזיתי שטיב ראוי )כו(תיה
 כי כו׳והזא לאור ואיחלה חך כז׳

 ני״א מתברך העני את המפייס
 א!ר זריחת היא והראשונה ברכות

 נפשך לרעב תפק הכתוב כמאמר
 זאפלקך אזר בחשך וזרח כז׳

 אחר כי לי נהפך והנה כצהרים

 עמו מצטער שהייתי, הפיוס שמרוב
 ועגמת יוס לקשה בכיתי צערו על

 להיות לאור איחלה לאביון נפשי
 יורת נפשו ׳לרעב המפיק ברכת כי

 כצהרים ואפלתו אורו בחשך
 בלבד לא כי אופל ויבא אדרבה

 ליא!ר אספתיה כי בחשך לי זרח
 כי לי ועול )כז( • אופל זיבא
 צריך והוא חבירז על המתפלל הנה

 שמקדימין תחל' נעל תות דבר לאותו
 ולי! רזתחו מעי ואבי הטובה לז

 רחמים עליו ובקש מהצטער דמו
 כמוהגהי' עוני לי היה שאפילו כאופן
 קדמוני ואדרב העושר לי יקדים ראוי
 כו* קדר )כח( י : עיני ימי

 עליו שיבקשו באומרו רוח בחת מוצא בצעדו מצטערים הנהמישרזאיו
 יצטערו ראוי היה הרוחיס שכל חמה בלא הלכתי קדר הבה חמר רחמים

 הגדול נערי כיכר שבוה חמת שזיפת בלח קדרת איך באומרם עליו
 הקהל גם אולי יתברך לו אשוע בקהל קמתי לי שוה זה אין כי ובראות

 ורע לתנים רק קח הייתי לא אך )כט( עמי יתברך אליו עלי ישיעו
 כולם ישועו מהן אחד נאקת לקיל כי גס ומת תמיד שישועו יענה לבנות

 עד :תפעל ל הוספתי זה ועל )ל( עמי משוע שחד שוס חין הקהל אך
 עד קבחתי מאש חורב הגיע שבפנים עצמי ועד מעלי שחר שעירי גדר

 מחמת בהיות כקשר עצמיי בלתי כחורב ולא )לא( חורב מני שחרה
 דאבה הדרן כנזר קול כשמיע שמחת יד על ליתקן אפשר שהיה דשגת
 שנסיתי כל כמרי לחבל שויהי עצמיי הוא כך כל זה אך שליו לחוסן ותשיב
 משולל הוא כי בראות התאבלתי בו כי לאבל לי ויהי בתק ולא בכנור
 בראות בכו ביתי בני שכל בוכים לקול ויהי עונב נס והוספתי תיקון

 שהיו שכשם היה קדמין דרך כי יאמר או * תיקון אין שבסבות
 אמרו כן שעל כן נס מקוננים היו כך הנבל פי על בשמשת מזמרים
 וכזה * ומקיננת מב׳חלילין לאשתו יפחות לא שבישראל עני שחפילו

 ן שזמ ומפני לאבל משמש עתה הנה לשמחה בביתי שהיה הכנור יאמר
 אבל והיה הבכי שכשעבר בראות כן על הבכי זמן אחר הוא האבל

 קול ידו על להיות עוגני גס מוסיף הייתי כנורי לקול בוכים הין לא

 מתגאות נהניתי אולי תאמרו ?ס כו׳ כרתי ברית (א) לא
 הערות מן עיני לזון ברע בראות העולם

 החמורה הערות מן לומר צריך אין הלש כי אינו זה גס רבה בה וכיוצא
 זז״ל ללבחנחומא מאמרם והוח כו׳ כרתי ברית לי מהמות- תפילו אס כי

 בה להסתכל רשאי הדס סכל בתולה אס ומה איוב של צדקו בהוראה
 הכתיבים מאמר זה מעין כי ויתכן כי' לבנו ישיאנה או אותה ישא שמח

 על אתבונן ומה הזה העולס מהנאות אותס לזון שלא לעיני כרתי ברית
 מת הלא כי )ב( בה להביס עליה שחתבזנן הבחינה תהיה מת בקילה
 ממעל אלוה חלק ומה כלומר ,ומהחלקכו לומר הוא בה להתבונן שאוכל

 שאינה חלקי אינה ואס בבי חלק אז זוגי בת חלקי היא אולי זו בחולה היא
 מזולתי שניטלה ממרומים שדי מאה הבחילות אולי לבבי ולא לי לא זוג בת

 להתבונן יכיל שהייתי באיפן לי והבחילות מעשיו לפי זוגי לבה זכה שלא
 לעול איר זה כי לעיל איד והלא אעשה שמת אלח )ג( היתר צד בה

 יחככרן כי און לפועלי ובכר וכן חטא הרהורי אחר שנמשך הרע היצר היא
 לכונה לעשות וילמדו ויחשבו בתולה על מתצינן אותי הרזאיס אזן פיעלי

 להעדר חלילה צרתי אייחס לא כוי הוא הלא )ר( : טובה לא אשר
 וגסדרך סוביסהס בי כלל דרך דרכי יראה יתברך היא הלא כי השגחה

 הרב? בצעייס לאט הולך או למהר צעדי מאריך אני אס צעדי כל פרט

הולכת והיתת בשכונתה הכנסת בית לה שכיתת האשת ן כעני אן יספור

לרחוק
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מרמה על והוא לב מטוב כממהר

 ולא )ח( ישפור צעדי וכל יאמר וזה פסיעות שכד משוס לרחוק

 יה וכפי ה בכזב מביט הטובים כדרכי חס כי במעשה שהם־ הדרכים בלבד
 מלבי שלא לשמיא! בפניהשלח שהוא א ש עס והוא טובה ׳ לעש הלכתי שחם

 משורת עללפניס יעכישכי לח הענק
 על חס כי עסחכזידיו כדרכו הדין

 עלי עונש יכביד ותז הדין קורת
כי' אזרעה מחום דבק שנכפי מה על

: מדי יותר עזכם כו'שהוא *וצאצאי

 רגלי תחש חס חו טוב ברצון לעשותה
 הזח כן ולח שמלביאנינחפו לש־חשבי

 זה גס הלב כזנת מצפין כל הנה
 )ו( ברך יק לפניו גלוי הכל כי ירחה

 שהייתי הוח מבקש שקני הה וזך
 שלח כויוהוח צדק במחיצי ישקלני יופץ

 שהוא ויושר תמות במאזני *שק'ני
 על להענישני השורה מן לפנים
 רק פניו אצדק לא כי מהחמי' הטיית

 ולח הדין שורת הוא ק צד במחזני
 צדקו' מבחיל שאגרע במה רק יענישני

 רק במשקל יושס לא התמות אך
 חלוה וידע זוהו ית ניייעחו ישחר

 עלי יכביד צדק זנמדת )ז( קומתי

 הבטתי היא חשורי תטה שחס
 עתה ילח חשורנו המר דחח כמה

 ואחר לו ודומה גזל חל עיני עקביטו
 וזהו חומד הלב חס רוחה שהעין
 כך חחי־ וחס לבי הלך עיני זאחר

מחום דבק ובכפי וזהו קיברי׳גומריס
 חורעה חס כי עלי יקל לא )ח(
 צחצחיברעב ויסתכני יאכל זחחר

וכונת העילס מן ישורשו יצאצחי >זהו

טי חמאס אם )ע( :זכחיכז׳

 “הראיראהדדכיוכל“הרא י :און לפעל♦ ונכיי
 ותחש עם~שוא הלכתי—אם ה : יספור צעדי

 צדקוירע—במאזני ישקלני י :על־־מרמדהרנלי

 הדרך מני תטהאשרז“אכש־־ י אלודהתמתש

 אזרעה ״ :מאום דכה ובכפי לכי הלך עיני ואחר
 -נפתיה“אס ־• ואחריאב^וצאצאיישלשו:

 תטחן י :ארבתי רעי ועל־־פתה אשה“על לבי
הוא—כי יא וןאחרץ:1 ?כר ועליות אשתי לאחד

פלילים זמהוהי-אעק
:תשיש ובכל־־תכואתי תאכל

כיאשהיאעד~אבךון יב
אם־־אמאס גי

אעשה ומה יי :עמדי בריבם ואמתי עכז־י משפט
 :וכי"ליפקדמהאשיבנו אל כיךיקום

 :אהד ברחט ויכננו עשהו עש:י בבטן
אכלה אלמנה ועיני דלים מקפץ אמנע

 הלא־־ טי
אפם טן
ואבל זי :

 כימנעורי י" לבדיולא-אכקתומספנה: פתי
 אם־־אראדה י* :אנחנה אמי ומבטן כאב גדלני
אם־לא ד לאביון: כסות .ואין לבוש מבלי אובד

 שתחטא עונו עונש יסיס נחשב זר כמו הלא כו' לבי נפתה אם )ט(
 על היא עובש בת אס ונס שתענש פשעה מה כי אשתו

 ועליה אומרו ועוד עבירה ותעשה לאחר שקטחן עונשה יהיה למה הדבר
 ונס חחרין אמר כך ואחר בלבד אחר אמד תחצה למה אחרין *כרעון
 והוא זמה היא אומרו וגס כריעה לשון חמר כך ואחר תטחן אמד קחלה

 מנקבה התואריס לשבות וגס לשביס יחלקם למה חחד הכל חס כו
 על בלבי שגמרתי לני נפתה הס יאמר אך י והוא היא ומרו ביו לזכר
 גס ומה למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש חין רעה שמחשבה ומפני אשה

 ולא הדין קו שהוא צדקות של צדק במחזני רק שלחיפקלהו חומרי אחרי
 קרבתי רעי פתח ועל חמר כן על ממנו הטותו על ליענש חסידות במאזני

 הרעה לגמור רעי פתח על לארוב בלכתי במעשה התחלתי כי שהוא
 לאחר שתטחן אלקה העבירה־ עשיתי שלא שעם אתרצה הנה )י( י

 השר האשה היא והאחרת עליה ויבח יקחנה ואחר אשתישתתאלמן
 אותה בה נכשל הייתי שברצונה בעזן אשה על לני נפתה הס אמרתי
 עליה כי והוא ענירה ענירה שכר כי נה כיוצא לה הגרור עבירה
 יכרעון שהזכרתי האשת על שהוא ועליה כלומר אחרין יכרעון
 שישכנוה יחוייב לא אך שיכרעו שפוא אחרין בגהינס !יפזלו

 לי שקרה מה מעין ומכשול כריעה שהיא כמוני ויארבו לבס שיפתה אס כי
 לשן אמר לח כיוון ביאה על שלא ולרמוז עבירה גוררת עבירה כי עמה

 בנז״ן אחרין אמר וגס יכרעון קם כי ורכב ברחיס רק צודק הבלתי עחינה
 ביאה עליה בכריעתס אין אשר כנשיס כריעתס תהיה כי לרמוז במ״ס ולא
 )יא( רעה כלתה שלא אחר מוה יותר לאחרים חטאת החייב לח בי

 כן על מעשה לידי בא שלח דברי על כך כל החמרתי למה תאמר ושמא
 עין שהוא ועוד ומה היא כי אמר ועלית העבירה איכות על שהוא אמר

 חס בי שמיס בידי מיתה או כרת אינה כי והוא שלה העונש על לליליס
 ופירש )יב( פלילים עון והוא אומרו וזהו ב׳ד מיתת היא פלילים עון

 הלא לומר חין פי והוא כו׳ הוא חש כי הוא זמה היא כי שאמרתי מה וחמר
 קרנת רעך פתח ועל אשת על לכך נפחה ח© כי חון פעלת לח כה עד
 עדיירשגהינסלא העבירה עשת עד האדם בא ועד היא אש הלא בי

 ולא אשתו לאחר האישזתטחן ימות שמתחלה הוא טוב כן ועל קניחנן
 והוא אבדון עד עדיזרידהו העבירה איכות תשקיט לא כי לו שיאריכו

 נפש איש זאשת כוי אשהוונה בעד כי באומרו בחכמתו שלמה מאמר
 תוך אל תצוד יקרה א'שנפש קוראותיה הנה שתיס כי והזח תצוד יקרה

 אמר שתיהן ועל נכסיו אבדן שהוא לחה ככר עד שיבא ב גהיצס מצודת
 עד קצודנו עד במעט תתחיל כי קחכל אבדון עד היח אש כי הא׳ על איוב

 תמאסי זבכל אמר לחם ככר עד בואו והיא הב על ז כמדובר אבדון

ברכוני

הוי להלהיס המשפט והלח משפט

 אבדון בו להיות הרעה יכלה טרס כן על העניןכי ושיעור תשרש
 ולא חרב רעו פקח שעל אחר וכחי ימות חוח טוב תבואתו כל ולשרש
ימות ומורה פורר בן על מז״ל והוא ממוני וכל נפשו ותאבד חייב ימית

 עושה הייתי חכי נס לזמר צריך אין '1
 נהחילס חפי' אס כי עליהס ריב
 לזלול ראוי שהיה בריב'עמדי וזהי הס
 לפני)יד( ערכם נגרע לא יוקר בס
 חל יקיים כי אעשה מה הלא כי

 קסכיאס יתברך הוא אין כי שהוא
 כמ"שו״ל השפנים את הכניע על

 הנ״ה אק מקיס דוד פעמיס ה בב״ר
 שנאמר ענייס אנקת על רק רצה ולא

 עקה אביזניס מאנקת עניים משד
 על יקום כי אעשה מה כו׳ואז הקוס

 זה על ישפוט ודחי כי שפלים הכנעה
 קס שעליו מה מעין שהוא בעצם
 ההוא הכולל הדין זמן ואס בכעס
 קשיננז מה נסילוקי יפקוד וכי רחוק
 הלא כי עליו יחרוכי והלחמה )טי(

 ן5בב” חוחי וצייר שעשה מי ן בנע
 והס אמו בבטן אותו עשה

 הכינני אכי ידי על צאתי אולי אמרתי
 חמר לזה אביו יד על ממנו כ ט להיות

 חוה אל לי אלכה לימר אחד יכונניברחם
 כיחוסי הכל כעש; ברקמה ממכה כי

 משפט אמאס אס (אויאמגסן)י1ןכיח
 עס לאיש יש משפט ח חיז לב בשיס כו'

 המיוחד המשפט אךהכה ואמתו עבדו
 והכה חיבריס ברחשי צאהס הוח להס
 מאס שלא יתפאר למה להעיר ראוי

 רחויהוא חמה או העבד עם הריב חרחר ותוה יפיל חמתו חו עבדו עין
 קש כן ועל מרינה רנס עס עשי קמחי חו עבדו אס קך ישלחנו שלחפשי

 היה הוח כי לחירות יצא לא לומר מקיס היה עינו חו שינו ויפיל עליו
 עבדי משפט אמאס חם יאמר וו חלוקה ועל מדן רא^ת מיס פוטר

 עתדי בריב□ והוק חיבריס בראשי לצחק הידועיב משפטם שהוא זאמתי
 כדלעיל כו* אעשה מה כי עמהס לריב החלקי לא ואני עמדי רבו שהס
 בהמשך זחחריכן עשהו עושני הולד נ-יצירת הלאבבטן.-,־תינו )טו(
 ננל לעד יתברך חחד שהוא מי ברחם אברינו יכל חח ויכוננו ירחים

 יתברך היק כינן כחשר כי לבי תל אשיב לח ולמה היבריו כל התכוננות
 וח״כ כן עשה לחמה וגה לעבד כן כמספרם כחס מתב על חיבריו רחשי כל

 לחירות בו לצאת רופס יעשי שלח לקני ערכם מעט ראשיקיבריה למה
 המלחה בנק כזננם יתברך שהות חחר בריב שהיחלז על הכתוב כגזירת

: קברי כינן כאשר
 אלמנה עיני אס דני'וגס מחפץ חמנע הס מקר של כי׳פשטו אמנע אם )טו(
 להקיז אלמנה וגס בו לפקח לפניו חפץדלי' בנח כי יהיה והענין מכלה הייתי

 הין הדלים נחפץ טיטפל היה שאם אמר מקדים היה חיוה בעניינה
 תיה כן על בעניינה וייטפל הדלים עסק יגמר עד כלות האלמנה עיני

 בחפץ מיטפל היה כך זקחר האלמנה עלן נמר עד ימתינו מהדליס מבקש
 אלמנה ועיני עשוהו לבלתי הדלים מחפץ נמנע היה שלח בחופן הדליס

 האלמנה נעסק מתחיל היה כי חומר הוי עניינה לאחר מכלה היה לא
 מחפץ נמנע בלק־ נמצא דלים חפץ עישה כך ואחר כלות עילה יהיה בל

 אוחו עושה אס כי להמתין חלמנת עיני מכלה ובלתי מחקרו חס כי דלים
 י שלחהחכלחיסעל אלו גיס ס שכשני השוה הצד והנה )יז( מיד

 חך כביתם לתכול יחפצו אולי ודלים החשד מפני יהיה אלמנה פולחני
 ולאאכל לכדיכתמיהח פתי ואוכל וזהו שולחני על מאכיל הייתי היסיס
 עמי עני או יתום כלי לביי פתי אוכל הייתי לא כי ממכה יחוס החלה

 והוא )יח( לבדי אוכלו הייתי חז כי ממכה יחוס חכל שכבר לא אס
 היה מאז כי כקב גדלני יתזמיס אבי מנעורי יתברך הוא הלא כי הראוי

 שהיה ככעורי ראיתי מאפר כי כאב לי היה אמי מכטן ונס להשכילו דעת ני
 שמבטן הסחוס לי יצא כתב שגדלני בי יחבדך השגחתו להגיר דעת בי

 חמי ומבטן וזהו כן היה דבר מבין הייחי שלא זמן שהיה נעורי עד אמי
 אטשה לא שאס יפסיק בל שגדלניכאב יקכרך הגדלתו חת אנחכה כן ועל
 עמי מיתו ימשיך לח יתברך הוא גס כחב היתום אה לוון חני גס ק

 אובד ארחה אם )יט( כמוהו: נעשיתי מדמו אני מנחה נמצאתי
 ארחה אס יאמר אך חלציו ולא לפינו או פיו ברכני לח חס הל״ל הבה וכו׳
ברכוני לא אס הלא בי )כ( כן פושה הבלתי כי עי ת ו מי ס נא וראו זכו׳

סלציו



רא איוב מחוקק חלקת

 אכדהניפית♦ כא :יתחמם וסנזככשי חלצו ברכוני
 כתפי נב ס{ךיכי~אךאהבשערעזרתי:1ע^־;ית

 כ•- בג לואזרשמלןנךהחתשבר:1משכמדהחפ
 אם~ לי :אוכל לא אתו ומיג■ אל-י איד אלי פחד

 אם- כי :מבטחי אמרתי לבתם כסלי שמתקהב
 אם־ נו :ידי מצאה וכי־־ככיר חילי כי־־רב אשמח
 ויפחת " :והולך יקר חלת יה^ בי אור אראדה
 פלילי נם־־הואעון כ" דפי: ידי ותשר! לבי בסתר

 אם־־אשמחבפיך כט :ממעל לאל כי־־בחשתי
 ולא־ ל :רע כי־״־מצאו 'והרתעורדרתי משנאי

 אם~ ל- נפשו: באלה לשאל חכי לחטא נתתי
 : נשב^ לא מבשרו* מי־־יתן אהלי מחתי אמרו לא

 : *בחוץ^א־־ץדיייןגרדלתילארהאפתח **
: עוני בחני לטמון פשעי כסיתיבאדכש לג ׳

 יחתגי הםוךרבהלוך-משפחות י אערוץ כי /י
 שמעלי ,מיץתךל? א~אצאפתח:9 ואדם
 אם~ לו : ריבי איש כתב י^ננ/וספר שדי תוי

: ^אשאנואענדני דא
 אם־ לח :אקרבנו מספרצעדיאנידנוכמתגיד /י
 אם־־ לט : תלמיהןבכיק יחד תז^ק אדמתי עלי

 : ^תיבלי־עסףונפשבעליךץהפהרתי לחדה
•.יצאחוחותחת־־שערהבאשהז חטה תחת \מ

תמו

 גופי כל שכולל בעצמי שורה ברכה היקה חלציו חמימות נינוח כי •ולציו
 הוא היה שלא היות עס עצמי כל את שהוא לאברכ-כי חס וזהו

 ולסכן שלי הכבשים אל הטפל מן שהוא יתחמש כנשי אס,שמגו כי נהנה
 כנשי גו יד על הלא כי עמו חני או עמי הוא יותר עישה מי נח ראו היפה

 יאמר או )יט( נחנרךכלגזפי*
לא לבוש מבלי לגמרי אובד אראה אס

 שיש חביון אפילו או תחתון ולא עליון
 לבוש לו שאין אלא תחחין לבוש לו

 הא' ועל )כ( בו יכסה אשר עליון
 שעל חלציו ברכוני לא אס י חמר
 היה לא כי מלבישו הייתי חלציו נשר

 ומגז אמר הב ועל לנוש שיס לו
 היו שחלציו גס כי יתחמם כנשי

 מה חימוס לן מהיות לחוינצר לבושי'

 ומגז וזהו בו יכס חשר כנשי גז מנגד
 נצל כסה עליו כי יתחמם נבטי

 היה אס כז' הניפוהי אם )כא(
 והיה יתום עס דין לי

 והי' עזרתי נשער שהיה עמי הדיו
 ידי)כב( עליו מסרנלאחניפותי

 זלא )כג( כתפיכו׳ עשיתי וחס
 הלא כי נזהר הייתי העונש מפחד

 נמצא היה מהעונש ^י פחד היה הס
 אך אני ולא העושה הית אל אד כי

 אוכל לא יתברך ורוממותו משאתו
 המתייחס את חקניט לבל רצונו עבור
 יאמר או • העונש מפחד ולא לבנו

 מהניף פחדתי העונש מיראת לא
 לייסרו ליעשות ראוי היה כי עליו ידי
 אל אד היה אלי שהיה הפחד אך

 מדתו לפי כי אל חסד מצד אד שהוא
 על זו ממדה אד לי תיה לעשותתסד

 לנלהינוגעווגס חסד עשיתי שלא
 יתומים אכי אל של ורוממותו משאתו

 עליו להניף אוכל לא

: יד
 בלבו כסלתו בז ושם לו ירבה וסב כי מתעשר יש כו׳ שמתי אם )כד(

 בו בטחונו יראה בעיניו גס כי העם אל אךינושלאומ
 בפירוש יאמר לא אך כסלי זהב בלבי שמתי אס אמד זזה מעט סכלות

 הונו ירבה אךאסעידמעט כסלי כאומרו כסלה בטחונו את יקרא וגס
 לכל ואומר אס כי בלבי שמתי בלבד לא אז מזהב חשוב לכתם התייחס עד

 והצלה התועלת מפאת זזה מבטחי אמרתי ולכתם צרה מכל מבטחז שהוא
 במדרגה כי עשרו כבוד בחינת יש אחד בכל וגס )כה( מצרה

 ועליה עשרו מפני אותו מכבדין עירו בני כל כי חילו רב כי ישמח הרחשונה
 לכתם המתייחש השנית המדרגה אל ונהגיע חילי רב כי אשמח אס חמר
 יקנה כי ידו מצאה כביר גס אס כי העם יכבדוהו נלכד לא כי ייתר ישמח

 מאשר לו הס כי ידי מצאה ככיר וזהו ושפחות עכדים כסף מקנת חיל
 כו' חילי רג כי ומשמוח כז' כסלי והב משוס הנה )כו( ידו השיגה
 לי מהם'בא כי באמור השמים אחרהוברי לטעות חלילה נמשך הייתי

 והוא כו' אור אראה אס וזהו וכיוצא ירחים גרש אז שמש מתבואות ס/ושר
 הבה חין ,רעת שמחשבה גס כי ו״ל מרבותינו לנו ידוע ענין ללמדנו

 והוא כו' אראה אס וזהו למעשה מצרפה ע*א מחשבת מצרפת׳למעשה
 ולהפיס בשמש ותהי אורה נתמעט הירח קטרוג על כי ו״ל שאמרו כמו

 וכזה ז״ל שאמרו כמו הכוכבים בממשלת שתצא חיל לה עשה הירח דעת י
 הירח אחר או השמש אחר ואמשך כייהל אור כראות אטעה אס יאמר
 )כז( עמן ויוצאים הנכנסים הכוכבים ממשלת חיל כיקר הולך שיקר
 אס אפילו חס כי לעובדם דברתי או פעלתי אס לומר צריך אין ובוה
בפת דבר לבלתי לפי ידי וחשק כי היות עם במחשבת לבי בסתר זיפת

 כו' כחשתי כי פלילי עון א1ה בלבד במחשבה שהוא גס כי )כח(
 על כי כנודע המחשבות בעל אל נוגע הדבר י5 תספיק מחשבת כן ועל

 :בלבם 11*שר בית אח תפוש למען מפסוק כנלמד תספיק מחשכה כוה כן
 אפשר עלות והנה משנאי על הכא סקס כפיד אשמח אם )כט(

 הייתי לעצמי גס כי על היה שמחתי שלא שמה לחשוב
 הלא כי הוספתי עוד אך וכו׳ תשמח אל אויכך כנפול כענין מיצר

 והתעורןטי זוהו לי הוא עושה שהיה הרע אותו מצאו כי התעוררתי
 יורה חת ודאי הדבר על פקדו ה כי כאמור מדת כנגד מדת רע מצאו כי
 למסור ה כעיני יהיה טוב כזה איש כן ועל )ל( קני ולא האשם הוא כי

לב
 לבינו בינו בלחש אפילו שהוא חכי לחטא נתחי לא זה כל עס עליו דין

 לשאלבאלת אפילי אס כי לי שהיצי־ על לקללו לומר צריך אין יתברך
 אלת יש כי שהוא נפשו באלה הוא ברוך מהקדוש עליו לשאול שהוא נפשו

 הרע כי דק על עבר והוא התי״ה דברי כל הק יקים לא אשר על וארירה
 שהוא יענש אלי הנוגע שעל ולא לי

 אליך אסעלהכיגע כי לי שהיצר על
 לשאול זוהו האלה שבועק על שעבר
 נפשו האלה בשביל שהוא נפשו באלת
חכי לחטא נקקי לא זה על תפילו

 הין ביקי בני שכל עסהיות )לא(
 עד ממנו לינקס חוקי מאלצים

 מי קהלי מקי אמרו לא אס וזהו מוק
 לשאול גס ומה נשבע לא מבשרו יקן

בחוץ )לב( : נפשן באלה
 כיחס פקחי אמר לא כז׳ ילין לא

 לפני הפקח היות מלבד כי יהי דלתי
 יתעלס שלא הדרך לאורך האורח

 הנה כי לו היה עוד מלבא עובר איש
 הדלתות שכשנפתחו׳נמצאו דלתות יש

 המזוזות שקי על שוקפות פנימה
 בולטות שכשנפחחות• דלתות ויש

 עובר כל לעיני מרחוק נראים החוצה
 ילין שבחחלא כדי אמר פקוח שתדלק

 נמרקוק בלילה אפילו שיכיר גר
 דלקי כן על לרוחה פקיח שהפקח

 העולם לפני׳כדרך ולא אפקח לאורח
 זה הבה כסיקיכז׳ אם )לג(

 פסיק אל הקדמת
 נהפך איך להתלונן בא כי שאחריו

 ועקת רבה המין יערו׳ן מקחלת כי לו

 מקום היה והנה יחיחנו משפחות בוו
 שעד כאדם לו קרת כי לו להשיב

 העולמות בכל מושל היה חטא שלא

 יחיקנז נחש הוא בהמות בוז וכשחטא
 איני ואמר הקדים לוה עקב וישופנז
 פשעי כמותי כפיתי לא כי כקדם

 הייתי פשעי מכסה הייתי תלן כימות וכו' עמדי נקת אשר האשה לומר
 יתעלס לחטא אתחבא אס כי לומר עובי בחבי לטמון לבא מתעתד־

 שהוא החומר מעשת יה יראת לא כי חומרו אל חובי קרא קן ממש
 לקיתי למה כסיקיכו'אתלונן שלא ואחר )לד( רוחניותו חצל במחבואה

 זה שעלעון כסיתיכו' קם הכתובים ושיעור כז' אעררן כי כמוהו
 יחיקנישהס משפחות נח עקה רבה המון מקחלת אערזץ כי תחת

 גדר עד לי ויהי יקיקני היה לא העם זה והס כו' ראשים ג ששמו כשדים
: פתח אצא לא שואדוס

 שגמרתי תחשב: ואל הטובים ממעשי ספרתי הנה כז׳ לי יתן ־ מי )לה(
 אפיס ארך ושיהיה יקוץ ולא דברי כל שומע לי יקן מי כי

 לעטת שיחשיבני יענני לבדו ששדי תאזתי כי תוי הן הלא כי יענני שלא
 צריך שאין לי זכו'תיאמר כקב וספר מענהו יהיה אפילו גחלת כך כל אותי
 מעשי מכל יקברך הוא כתב ספר תפילו אס כי עצמו יתברך הוא לומר

 הייתי הוא גס הוא רוחני כי ריבי איש הוא עצמו השער נס נכחבין שבסע'
 לא אס משיב ולא לי שומע יהיה אשר ההוא האיש נהנה )לו( שמח
 גסאענדנוב דברי אריכות ויסבול מהשישא אשאנוקחת שכמי על

 לאדוניו חשבון כנותן אגידנו צעדי מסער כי אחד )לו( לי עטרות
 וכו' אדמתי עלי אם( )לח( ־ אק״בנו נגיד וכמו כי לכנדז וגס

 כהגו״בה שלא על ישרחל על עקת צ היקה ישרחל חרז כי רז״ל אמרו הנה
 מונעם על תזעק כי בת הנוהגות מציה בכל יהיה וההיקש זיובלק שמיטין

 תנובת על מיוחדים ׳עינית •ש הנה אמר העדן קל ונכא קדושתה*
 יתחלק וזה לה יחטאו תצמיח קשר עריה שעל מצערת הארץ כי השדה
 הארצ׳ת כל חל כילל והב' אלחרץישרקל מיוחד אחדערטי לשנים

 כל אל כללי ואחד בארץ הנהוגות מצית ביטול .על הוא לקרץ הפרטי
 על אמר האחד על ידבר שביתה ועל כסף בלי כחת לאוכל הוא הארצית

 היה עברי כי תזעק ארץ היא קדמקי עלי אס הזק הצרת כל עלי באה מה
 )לט( יבכיון קצמיה לארץ חוצה כין הקרץ כין יחד כלוע' ויחד אע׳ הב ועל

 הפחתי)מ( נעליה ובעש כי עוןכעזל הוא כסף:גס בלי אכלתי כתה והו׳אס
̂ ”כמ כמ:ח עזה שהיא הואת הגחלת הצרה עני נקה למת הית כך אם

 שקסמה היה מהראף ק שכור קוךקביח כיין נו נעשו ז"לשהיתה
תחת כי והוא כי מאשר קל כעונש די הית קלו עומת על היה שנענשתי

קטת



לב לא איוב מחוקק חלקת

:איוב דברי תמו
 והאלה האנש;ם שלשת וישבתו א לב

 את־־־איובביהוא ספנות
 ויחראףיאליהואבן־ברכא^ ב :נתיניו צדיק

 “פל־־צדקי אפו חרה באיוב רט כמשפחת הכוך
 על אפו חרה רעיו ובשלשת ג : ם ח מאל נפשו

 : את־א;וב וירשיעו מענך; א־׳־מצאו ך־ אשר
 זקנים־המה כי כדברים את־א?ב חבה ואליהו י

 ,בפ מענה אץ 0 אליהוא וירא ה לימים: ממנו
 ויעןיאליהואכך י : אפו האנשיםויחר שלשת
 ישישים ואתם לימים אמ צעיר ויאמר הכוך ברבאל

 אמיתי ז :אתכם דע• מהות ואירא על־מזךלתי
ריח־ אק " : חכמה יודיעו שנים ולב *דברו ימים

 תבינם שדי ונשמרת היאכאניש
י : משפט ;בינו הקניט ירכמו

. : דעיאה־אמ שמעה־ליאחוה
פר־תחקרוןכלץ עד־תכונותיבם אדן לדבריכם

עונה כוכיה לא?ב ן ורהנהאי אתכוח ועדיכם יב
 אר-י הבכה מצאנו פךתאמרו גי מכם: אמריו

 ךףאלימליןובאסךיכס5ולא־ יי :ידפנולא־איש

 מהם העתיקו עוד לא־פנו התר טו לאאשיבנו:
 —לא עמדו כי ידברו כי־ץא והוחלתי ( ט׳ : סלים

 אענהאף־אמחלקיאהורדע!אף^ ה ענוערד:
 : בטני רוח ךך׳ציקתמ מליט מלךתי בי יח אגי:

 : יבקע חדשים באבות יפתח לא ב;ץ בטני הנה י"
 אל־ כא :ואפנה שפתי אפתח אדכרהוירוח־לי ו

לא בי כב :אכנה לא ואל־אדם פני־אדש אשא נא

 אם יאמר או )לח( : כז' באש? שעורה ותחת חות יצא חטה
 מלאן דמים ידי כי היא כמות קשה שהיא כזו גדולה צרה עלי מהשנאה

 חן נפש דם הסיבותי חולי נפש דם על או בחיטת משחי נאחד וזה
 הוא אס נפשו חת נושא היה אליו 'כי יחשב ולדם עמיתי את שעשקתי

 צועקת החרמה שעלי־ האחד מהסוג
 מן אלי צועקים אחיך דמי קול ח כד

 תרמתי עלי שחס חומר קני האדמה
 השני מהסוג הוא חס )לט(חו תזעק

אכלתי נחה אס ינכיון חלתיה יחד כי
 מספיק היה האחד אס הנה מ( ;,ג!

 גירת מעין חח יצח תעה תחת כי
 כו' הקדמי ארורה כן' דמי קול הכתוב

 על הוא וחס לך תצמיח ודרדר קוץ
 כי ויהיה העונש יקל מזו קלה השנית

 צרותי עיצס אךכל באש שעורה החת
 העונות שני גדר על מחד גדלו אלה

ז נחמת הנאמרים

ו וישבתו לבסס
כשאין

 חלת חבירו נגד טענה למסכת
 פעמים אותה לימר נלאה אתת
 עד חביח לו יאמר ני וביש רנות
 פעמים תשונה לכו תשיב השב מתי
 חיו? לרעי קרה כן והנה מספר חין
 רק היו לא כת ער תשובתם כל כי

 לאנעיני תנל בעיניו צדיק שהוא
 היות מפאת ישבתו נלאו המקז׳זכעת

 בעיניו צדיק הוא כי חיוב את ענות
 וזהו כן אומרים עדיין מהיות סבתו

 ויחר )ב( : כו׳ איוב חת מענות
 טענת כי מהנראה הנה וכו׳ אף

 כי היא לאיוב לו שערבה קליהוא

 חייבת תיתה נפשו צדיק הוא אס
 נאיוב יאמר וזה הרחשק מתגלגזל

 שחשב נפשו צדקו על אפו תרת
 עצמת מצד צדקת היתה נפשו שגס
 זת ניף לקה למה כן לא שאס

 )ג( ן בראש עלמתשחטחה
 שלא שעם על חפו חרה רעיו משלש
 אולי לומר לב שמו לח מענה מצאו
 חיוב מצד ולא העונש הוא נפשו מצד

 עצמו איוב חת שוירשיעו אס כי
 *ד שעל חו רשע כעצמו הוא בי שאמרו

 וירשיעו כי באופן דברי'יותר מטיח הוא שהיה סיב? היה מענת מצאו שלא
 היות עס חכה חליהוא ותנה )ד( יוחר או רשע אותו שעשו איוב את

 תמתין היה ועדיין כוי זקנים כי ביברים חמר וזה להשיב מה דברים עמו
 כו'אמרתי ויען כו'י שוידא חלא )ה( מה דבר משיכים היו אס

 והזח וכו' רוח אכן )ח( ושנים נימים תלויה החכמה כי זכז'חשבתי
 תמצא לא הנשמה הנה ורוח נפש נו מהיות יבצר שלא גס השלם לאדם כי

 מאתו הנשמה תשאב מלמעל' אמנס * היותר מספר כנידע חלף מני לאחד
 שדי ונשמת תיךהגיף הוא באנוש היא רוח אכן יז״א יחשפענדוח בינ? ית

 רניס ז ל כן ועל )ט( האנוש ואת הרוח את תבינם באנוש שחינה
 בי והכוונה גדול מגדר איכה להן יש ואס נשמה יש לכל לא כי כן' יחכמו

 או ברן תשפיע כשמה מהן ולמעלת רוח בקרבם להם היה לא רעיאייב
 :נו' אמרתי לכן המה ישי־אל תבכי לא כי גס ומה הערך קלי הס אסיישנס

 כך ואחר שבידכם המקובלת מחכמה לדבריכם הוחלתי הן )יא(

 מבינתכס מרוח היצאתם אשר תניניתיכס עד אזין
 הכת אך )יב( שכלכם חקירת פי על מלין תחקרון עד נדרושיס

 משפט יעיה לא יתב־ך שהוא סתס דרושים רק אינן כי אתבונן עריכם
 נפרטויז לאיוב הין הנה אך כלל דרך הזח זה אך חייב שהוא הסתם זמן

 אם כלל דרך לא אס תוכיחזהו חיך אני צדיק באומרו הלא כי מוכיח
 אחרת טענת ויש אתו האמת חס יודע ומי לוקה היית לא צדיק היית

 המווכחים כירך תעשו שלק מכס אמריו עינה אין וכן אליו מיוחדת
 של אמריו עונה רואה אינני אך תשובתך זאת וכך כך אמרת שאומר

כלל דרך הסתם מן לשפיט רק בפרטות לענית מכס אחד מיובשים
 על הס אלה דבריך כל הנה כלומר חכמת מצאנו תאמרו וסן )יג(

יא

לא-־רבים ט

ידעתי

 ורוב ידברו ימיס אמרתי באומרו חכמה בנן שאין שאמרת הנחתך פי
 חנו חך זכו' יחכמו דגים לח כז' הכן חכמה יודיעו שנים
 כי לומר כמינך כל ולקו האמת והשגנו חכמה מצאנו כי נהמר

 גס וכהלכה כענין ותשננו אנחנו גדולים כי זכו׳ מוכית לאיוב אין
 נמה זה כל עס לכס שאזדה

 יקדחו הוא רשע כי שתחמרולי

 הרעוחס הנה ידים נשתי חוחו
 היודע אל הלא כי עשיתם אשר

 חיתו להדוף שיכול ידפנו תעלומות
 כ׳ כנס איש לא חך חתה רשע ולומד

 רשע לאיש כחלומר לנס ן נח מי
 צבו ומשנריס הוא כן לא כיחולי חתה

 )יד( הנתקו פי על לו להסיג חס כי
 התחשיב אני נס הלח תאמרו ואל
 לח החל כי לומר וו תשובה לא אס

 ראוי הבלחי הזח איוב כך משפט יעות
 להשיב מלין תלי ערך לח הנה לו

 בדבריכם עורך היה אס וחף עליהם
 ולחזקסיוחר דבריכם לומר חשיבני לח

 עצ&דלא בדבריכ' משיב שנמצאתי
 *)טו( חתר ענין חס כי חשיננו

 עם דבר כה עד יכו' ענו לא חתי
 איוב עס לדבר היחל עתה רעיו
 עצו לה שחתו שראית מ? וחמר עצמו
 קבלה בידם היקה לא כי הוח עוד

 שהעתיקו אס כי שקדמוס מנדוליה
 והוחלתי כן ועל (!)ט מלים מהם

 כי עוד עט לא ועמדו ידברו לא כי
 הוא לת חו' ואס יותר להם היה לה

 ואפס הבל שפירושו לה הייתם כהיע'
 הם אך ידברו הבל כי והוחלתי יהמר

עוד ענו לא עמדו כי דעת קנו
 משלי לי יש אני חך )יז(
 וגס שקבלתי חלקי אני אף שתענה

 אני אף דעי שהוא משכלי דעי אחות

 מהרן אשר עס משכים חגי שאף
 מלתי כי )יח( י בירי

 כאשר כה עי הנה חמר * ט׳ מליס
 לא שהיה ענין איזה על מלין מלאתי
 כיחס בבטני המלין מעכב הייתי

 יו )יט( בטני הציקהנירוח מיד
 שנקשר יפתח לה כיין בגיני הנה עתה

 בנורות או בחבית התירוש הושם
 הין האונות וגס רני' ימיס נפתחו לח

 היין רתיחת נמעט להתנקע קלים שהן בהם יין היות הורגל שלא חדשי'
 גדולה רתיחה מעלת כן שעל כלל נפתח לה שהיין ח' דברים שני נמצהו

 הויכוח לשמוע התחלתי מאז כי להתנקעכןאנכי קלים האונות וגס
 יכול בלתי ואני בקרני רותחין הס כן על פי פתחתי ולא מלין מלאתי
 הים לימי'ורתיחת אגי צעיר ני חדשים לקונות שאדמת הרנה לסבול

 הנה כי כז'והוא לי ח וירו חדנרה כן יעל )כ( אפי מלהאריך מעננת
 לא נחמיר ננטני רותחין נמה יה עצורים מלי היות אסר לדבר בפתחי

 חמר נן על אפו חרת שבכולם אקר גס ומה התלהבו' צד מהיות יבצר
 תחלה אך כחש דברי יהיה פן מיד עלעכקהיוב לענות חפץ אינני

 .ואנוח לי יריח כן ידי שעל הענין הל כהקדמה ההרים דברים אדברה
 שיריח ואתר כו' באזני המרת חך פסיק ע־ פסוקים תשעת והס מרוגזי

 שאס ואענה שפתי הפקח כן ידי שעל כלומר בענין ואענה שפתי הפקח לי
 למריב אס כי לעינה ־יתייחס הייתי לא תחלה דברים הקדמת ידי על לא

 איוב רעי כנגד ידבר נאט אל )נא( * ואענה שפתי אפתח וזהו
 כי אדם אמר הוא עישרל כי איוב ועל איש פני אשה נא :!אמ־ ועליהם

 מחניריו אחד כשהיה כי כתבנו למעלה כי והוא אכנה לא חדס קרוי׳' ישר
 למי כאומר בלשון אומר מנכה היה הרבה קשים דברים עליו לתמר חפץ

 ואל יאמר ובזה זה כלשון שהוא כנה בגמרא נקמר כזה ולעיין לניכח שאינו
 לנוכח בלשין חליך קושי דברי ארב־ אס תחיש ולא כלומר כנה י לא חדה

 אכנה לא חדס ואל שאמרתי והמדמה )כב( אכנה לא אדם כיואל
 על בהיו׳כויתי לנוכח שלא לדבר חצלי זר כך שכל חננה ידעתי לא כי הוא
 תחסר כאלו לעשותו חדע לא לעשית ארצה אס שאפילו עמי שאדבר מי

חמר איש פני אשא לא מאמר עסוהוועלמאידפתחביה ממניידיעת

הטעם



דג ליג לב איוב מחוקק חלקת
 מדת ישאני פנים שאשא שעל העולם מן עישני יפאני כמעט סהם>

: כנגדמדה
 כי דנרי נתיך חשיב ואל מלי איוב נא שמע ואולם רג

נא )ב(הנת תימס עד האזינה דברי ופל יזם

 עד שהקדמתי בהקדמה פי כחחתי
 לשוני שדבר' כברי תוכי כי ורחית נה

 לא חנופה בלי כנסתר הנגלה בחגי
 תדע מזה )ג( לרעך ולא לך
 דעת שהוא ומה אמרי לני יושר ני

 תשובתי בעיקר שיכא במה שפתי
 מללו)ד(כי ברור כי כן אחרי תכיר

 עשתני ג( רוח כי אדם משוס אירא לא

 תחייני שרי נשמת סופי עד וגס
 בעיני מוב ושכל חן אמצא כלכך כלוע

 החסד צד על חל שרוח עם כי חלשים

 בתחיית כן אחרי כשנראני עשתני
 להיות זאת מדתי יד על המתים

 שרי מדת שאפילו אזכה כברי תוכי
 בלבד ולא לרחמים תהפךלי השורדות

 עשתני אל רוח כאשר רוח מרתת*
העליונה כשמה מדרגת גס אס כי

 :תחייני שדי ונשמת וזהו הימנה
 אס וכו' השיבני תוכל אם )ה(

 להשיב כדאי תהיה
 תאמר שלא אךבואת השיבני דברי על
 אערוך בפניך ושלא לביתך לך אלי

 כי לך אשיב מחרתו או ומחר תשיבה
 תאריך חס אחוש ולא לפני ערכה אס
 התיצבהכלמה כי לפני עודך זמן

* לפני שהוא כיון אחוש ולא שתרצה
 תבעת לבל כו׳ אני הן )ו(
 כן תלונותיךעל נטענו' ה נגד מלדבר

 כי לאל כפיך עמי בדברך אני הן
 כי עמי יהיה לאל פיך היות נמקים

 ואשר יתברך במקומו כביכול אני

 עמי תדבר טוב טוב נגדו מדבר היית
 אני גס קורצתי מתומר כי תאשם ולא

 במקומו שאבי נגדי דבר לךתדבר זטונ
דבריך שהיו כה עד כאשר ולא יתברך

*

 : עשני ישאני כמעט אכנה ידעתי
וכר־דברי מרי איוב שמע־נא ואולם" א לג

 הנה־נאפתחת♦ ב האזינה:
 ודעת אמרי ישר־־לבי ג' י :בחקי לשוני דברה פי

 ונשמרת רוח־אלעשתני י :ש^תיכרורמללו
 ליפני .ערכה השיבני 'תוכל—אם ח שריתחעי:

 גם" קרצתי מחסר לאל כפיך הן־אני י : התיצכה
 לא־ עליך ואכפי תבעתך לא אימתי' הנה י :אני

 : אשמע מלין וקול באזני אמרת אך יי יכבד:
 דהן י :לי ולאדון אנכי חף ברי־פשע אני זך •

ישם יא :רו לאויב יחשבני עטימצא תנואורת
ךהן-ןאתלא יב  דתן־ןאתלא- יב :ישמרכל־ארחתי כפדתל;

 מדוע יג :מא^ אלוה כי־־ירבה אענך צךקת
כשבאחת יי :יענדז לא קל־דבריו כי ריבות אליו

 חזיון 1בחרום •י : לאישותה ובשתים !דבר־״אל
 עדך'* בתנומות על-אנשים לילהבנפלתרדמה

 : יחתם ובמסים אנשים אזן יגלח אז ״<י
 יחשך יח יכסה: מגבר ולוה מעשה אדם להסיר ת

 והוכח י■ : ^יתומ^בר^שלח
 וזהמתר ד ^^שבכווריבעצמיואקן:

 קשרו יכל נא : תאיה מאכל ונפשו לחם חיתו
 לשחת ותקרב ” ראו; ושפ;עצמתץלא מראי
 מלאך עליו ש;7אם־ ט : לממתים וחיתו נפשו
ויחננו בי :ישרו לאדם להג;ד מני־אלף אחד מליץ

 כהרטפש מצאתיכפר: שחת פרעהומרדת ויאמר
 ;עתר^־אלוח* יב עלומ;ה י^ונלימי מנער גשרו

וירצהו י
 יתברך עמז בפנים פנים כמדבר
 כו׳כי תעשוק כי לך הטוב כענין
 הנה כי ועוד ל?עזה)ז( יותר תחשב
 לך טוב כן ואס כו׳ ואכפי בלבבך אשר כל מלדבר תבעתך לא אימתי

: פה אל פה בדברך כאלו תבעת שלא אמצעי אני שאהיה זה דרך
 עמי דברך בלי באזני הדבר שבא כלומר וכו' באזני אמרת אך )ח(

 אני זך שאמרת והוא אשמע דעת בלי מלץ הברת מלין וקול
 מה הוא אענך צדקת לא שאמרת זאת והן )יב( וכו׳ בסד ישם זכו'

 * צדקת לא לך אמור רק טעמים להמתיק זמן זה על אוציא לא כי שאענך
 וכו' ירבה כי בטעמים כלל זה על שאענך צדקת לא זאת על יאמר או

 ומגדלים שמעשיריס מהעם ויגדל שירבה ודם בשר כמלך אינו כי גתמיהה
 כן לא הך אליהם צריך כי מהם ליקח קצתם רגלי בסד ישס ולכן אותו
 יש אך )יג( סכל ממנן הלא כי מאנוש אלוה ירבה האס כי יתברך הוא
 וכו׳ דבריו כל כי באמור רינות חלין מדוע והוא אענך שעליו אחר דבר

 דבריו כל כי וזהו אלף מני אחד יעננו לא עמז לריב יחפוץ אס /אזמרך י
 כמאמרו אלף מני מאחד פחות שהם קצתם אס כי שהוא יענה לא

 ידע לא כי הוא לו שקשה ומה )יד( אלף מני אחד יעננו לא באומרו
 למעלה כמפורש עותו אשר יתקן לא כן ידי ועל לוקה הוא מה על הקדם

 דעתו אס לו יתברך הוא ירמוז שלא אדס לך אין אס כי הוא כן לא חך

 לו לגלות אדם לכל אל ידבר באחת כי והוא לאו אס הימנו נוחה יתברך
 שישנה כשסיס אז באחת יוהר לא ואס דרכיו לתקן יתברך לפניו עניינו
 ופירש )טו( ידה על נזהר לא כי על הראשונה את ישורנה לא שני בדרך

 נגזר אשר ית׳חת הוא יגלה לא שבחלום אין אדם כי כו' בחלום האחד וחמר .
 האדם איכית לפי למדרגות תתחלק וזהו מעשיו יתקן למען למעלה עליו
 מת' שמחזה לילה חזיון והיא הימנה למעלת ב' אדם לכל סתס בחלום אחד
 בחלום ומראיןלן בלילה כדרכו שישן שאינו תרדמה בנפול ג' " יחוה

 והיא אזנו לגלית תרדמת עליו מפיל עמו ה׳לדבר שברצית אם כי שדי מחזה
 על ביום אפילו תהיה זזאת רבה בבראשית האמורה שלנבואה תרדמה

 בתנומות אס כי תרדמה בלי ביו' גס אשר מזה ולמעלה חשובים שהם אנשים
 של גדול גדר שהוא לו מראין תנומה הנקראת ניס ולח ניס קלה שינה היא

 ובשתים שאמרתי ומה )טי( חל ידבר שבחחת מה הוא וזה כבואה
 החלים יד על ישוב לא והוחכיהס יחתים ובמוסרם כי הוא רנה ישו לח

 נו ידבר שני בדרך אז הנו׳ נדרכים
 מעין ייסורין עליו שיניא והוא ברמז

 ואו ויתקן שיראת למרקם מעשיו
 היא זאת כי יחתום השנית בזאת

 להראות עוד ישוב לא כי החתימה
 אומרו אל פירוש והוא דבר בחלומו לו

 את שהוא ישורנה לא ובשתים
 כאמור החלים מראת היא הראשונה

 שגאו שאחר איוב אל כתשובה והיא
 : בחלומו אזנו גלת לא הייסורין עליו
 בז׳אמר מעשה אדם .להסיר )יז(

 הו הייסורין כי
 מעל רע מעש? ידם על האד להסיר

 להסיר וגס עוד .יעשנו בל עצמו
 אד© מבני אות' שיכסה מגבר גאוה

 אלה את ממנו ויסיר יכנע למען כי
 ומה )יח( הכז׳ המוסר לו יהיה
 בגופו ייסורין עול ישא כי לגבר טוב

 רעתו לו שמור מהיות הזה בעולם
 • כי החומר בייסורי לגהינסכיהלא

 מני הנפש את וחושך מציל הוא עפר
 וגס בקבר עליו תאבל שלא שחת

 הרות הוא הימנו שלמעלה חייתו
 הלא הקבר הוא בשחת נשאר הבלתי

 שתנצל החומר ייסורי יועילו לה גס
 המות מלאך של בשלח מעבור חיתו

 הזה העולם ייסורי ע״י עתה כי
 על אס כי המות מלאך יד על יומת לא
 יוסיף ועוד )יט( קדוש מלאך ידי

 לו יביא כי יתברך היא להיטיב

 3ישו שמא בהדרגה לו לאט הייסורין
 תחלה כי והוא לו וירפא בנתיס
 עצמיו רוב ועדיין כי' במכאוב והוכח
 לא ואס )ך( ובריאים חוקי' איתן
 לחם חיתו וזהמתו מעט עוד ישוב

 הלחם את בעיניו תמאיס שחיתו
 מתאוה שאדם מחד חשוב זעדייןמאכל

 עוד אך לו יערב לחולים הניתן לו
 בעיניו המאיס החומר אל יזהר הקרובה הבחינה היא נפשו שאפילו מעט

 זהמה ג״כ ונפשן כן' זוהמתו הכתוב ושיעור • תאוה מאכל שהוא מה גס
 נשרו יכל הכל את שמואס ואחר )כא( מאכלתאזה שהוא מה את

 יכל וגס בשרו כלה כאלו שנרתה מרואי רק לגמרי שיכלה שיתמרקולא
 )כב( כפנים מתמרקיס כי אדם בר לעיני רואו שלח אלא עצמותיו סופו
 שלמעלה וחיתו תאכל שעליו לקבר הוא נפשו לשחת ותקרב מעט ועוד

 )כג( ידם על למות המות מלחך כתות הס לממיתים תקרב מהנפש
 מלאך עליו יש אס ואז ליפטר זכות לו יהיה אס מעלה של בדין יועמד ואז

 כנפשו עליו יתופף מלאך נעשית חיש שיעשה ומצוה מצוה כל כי והוא
 אחד אס כי יציל מליץ מלאך כל לא אך מליץ והוא מלאך עליו יש אס זז״א
 אצל שוה יושר של מציה כל ולח פנית בלי ביושר עשה אשר והוא אלף מני

 ולגדול חחד לאיש תציל ים כי חדס שהוא מה לפי הכל אס כי כלחדס
 במצותי' לח׳ או כשלימות יותר יושר או הימנה גדולה צריך הימנו

 להגיד אומרו וזהו נפשו בחינת לפי אחרת בחינה של מצוה על זלחבירז
 המתייחס היושר אדם שהוא מה לפי זכות מעלה של בב״ד להגיד כלומר וכי׳

 ינוכה אפש היה הנה כז׳ ויחננו ׳ )כד( :ישלו לאדם וזהו אליו
 ההו׳ המלאך מציאות מהיטל ונמצא מחלין בחיותו ההו' והיושר הזכות

 את יתברך היא ויחננו■ לז״א הזכות עצמו הוא כי ההיא במצות שנעשה
 תהיה ולא שחת מרדת האיש את פדעהו למלאך ויאמר ההוא המלאך

 הואמה כפר מצאתי בלעדן תנה אס כי ותתבטל שתנוכה הכפר אתה
 ונתמרסן בשרו ינתרכך רטפש הלא כי )כח( בחלין גופן שנתמרק

 חטא בהן היו שלא עלומיו לימי וישיב הנוער עונות הוא הנוער מחמת
 שהוא ההוא המלאך עם וחסד חן נעשה זנות שנטהר עתה הוא כן

 ראה כי'אמר יעתר )כ;( :)יתבטל ינוכה ולא קייס ישאר כי הזכות
כי חלין את בהניאעלין יתברך הוא לו עשה אשר הגדולה הטובה בא

מלבד 11 א □
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לג איוב מחוקק חלקת
 יתברך לפניו מאד רצוי יהיה מעתה כי לו עוד כעוצו מת שלא מה הלבד

 לחן הוא כן ידי על הלא כי תיו אשמו מירק לח חס כן לו היה שלח מה
 או' אל לב בשום והוא וירצהו יעתרחלהלוה כי מעתה יתברך לפניז
 והיה ענין יאמר אך הוי״ו נשחת עבר לשק וירצהו עתיד לשין יעתר

 כישר זוהו חענה וחני סרסיקרחז
 זנס גופו שנתמרק נמה למקוס "|׳״ט --------וירצהו כבר להתפלל שיבא יעחר

 אל חזר לחבירז אדס שנק מעה
 לז שעשה הטונה נשנח לספר העלן

 שעל אותו שהחליא במה יקבר׳ הזא
 בקודם? כמדובר כז' נפשו פדה כן ידי

,כו חל יפעל אלה כל הן )כט(

 וירא הוא והגיעם נענה יקרא שטרם
 לז היו יחלה טרס ני והוא כו׳ כניו

 חטא אשר חטאתיו שעל אלא זכיות
 רחוק והיה מפניו חלהים צלם שחח

עג חצלינו ככתוב תפלתו מלהשמע
 ל שלשעם־גכר: פעמים

.לא :הח;ים באור לאור
 מגי־שחת נפשו להשיב
שכ^לךי איוב הקשב

 שאני היות עס אם כי כן לי עסה לא זה אך העיקר על מרובה הוספת
 שחרפני והחטאתי העויתי הישר חח כי סיבה והייתי תחלה חטאתי

 אס כי שחרפתיו מה על ייתר שלא לזמר צריך אין זה כל עם הוא גס
 יד שעל לזמר וכהתימו )כח( לי שזה נעשה שלא לי שוה ולא גס

אדם שנין מעבירות זה נתקן החולי .
-------------------- • בתרועה פניו ררא וירצהו

 הערתי וישר חטאתי ויאסר על־־אנ^ים1 ישר כי
 בשחרת כעבר נפשי פדה כיי :ולא־שוה־לי

הן־כל־אלה^פעל־אי " : תראה באור וחיתו

 השמיעיני מרחיך חת הראיני פסוק
 עשה אשר צדקותיו כל וכן קולך את
 שעונותיו עוד כל ממנו רחוקים הין

 ראה אמר מנפשו למעלה מובדלים זכיותיו כל כן קונו לבין בינו מבדילים
 המיוחדות פניו כי והטעם וירצהו אלוה אל כן ידי שעל חליו לו הועיל במה

זה אל שב הצרה יד-תרזעת על עקה מעיז שנפרד אלהיס בצלם הס לו

החרש

 צדקתו לאנוש וישב ואז בחליו הכנעתו תרועת ע״י פניו יתברך הוא וירא

 זכיותיו הן בז והדבק צדקתו שבה עתה ממנו ונפרדת רחוקה הית אשר
 שהוא חחי ׳1כ ישר )ב;( :יתברך בו הוא דבק ובוה עמנו ברלין שהיו

 שבמקרא אנשים כהל חשובים שהס אנשיס על יביט ראוי ליפאן יתברך
 להודו׳ טוב לתם ויאמר לן גמל חשר חסדו לה' להודות וקנים מושב שהוא

 הלא כי היה הדין שורת הנשם בשביל החולי סבל שהגוף גם כי לה
 הערתי הנפש יצה״טכח הוא ישר מישהי׳ חטחתיזאה הניף אנכי

 היא הקדוש מהנפש ולא ף מתגי החטא עיקר האמת זהחטאתיכילפי
גדו'כי לעונש חני ראוי כן ועל כלו׳ לקיתי ליכ״אאדרב זע"כולאשוה

 זכתל נפשו פדה יתברך הוא שעלי בייסורין החטא עיקר היה שהחומר כן
ייסורי ע״י העברה אפי׳ בשחין מעכיר יתברך שלו שהוא נפשי לו׳ גי״ד

 כקשר תהיה שלא תראה כאור הרוח הוא וחיתו הסיכה היה שהוא הגוף
 היתה העונות יד על זה היה כן שנאור מה משס רואה בחשך העומד

 אור רואה מגהינס החשך מתוך היחה לו התה היחה ואס בחשך
 עתה אך תהנה ולא תאכל לא ומהם מ:ס לה מתרהיס הטובים מעשיה

 בקור תהיה צדקותיו לו וישיני העונות ומירוק הללו הייסורין יד על
 " בתאלה כאשר החשך מתיך ולא זחזסיה אורו' יותר חרא' באור ובהיותה

תחשכנה השמש ניצוץ סל בהביטו האדם הן כי קרחה באור יאמר או
 מחמת רק זה ואין ראותו ימנע הא:ר כי נמצא מראות עיניו

 רואות היו רוחניות כעלי בהירות עיניו היו אס אך לו כשר עיני חולשת
 שכזדככה מה יד על יותר אז תראה כי שתהיה עליון כאור וחיתו כי אמר

 לחכירו שחטא מי ניל הפסיק פירשו רז״ל והנה )מ( 'ותשובה במירוק
 יפורש דבריהם ולפי מחילה ממנו נשאל חדס בני שלשה של שורות ג קישור

 טוב לקונו בינו הנפש על חטא אשר ונתמרק מחליו קומו אחר כי הכתוב
 ולהיות לרצותו אנשים על ישור כן ועל לחכירו חטא מאשר גס יטהר לו
 לדב' להם חטאו אשר רעיהם עם להשלים ככוחם לב נמהרי אנשיס דרך כי

 אחרי אך לך חטאתי מאשר יותר לי אשמת אתה כי לי נראה הנה ולומר
 ממך מחילה שואל הנני לפן לך חטאתי שאנכי לך ונראה שהקפדת ראותי
 לחטא יוסיפו עתה כי מר כיוס ואחריתה איש לפני ישר זה דרך והנה

 התשובה ואת האס ויאמר ישיב חכרו כלח כי לראשיתה המריבה ותשוב
 אתה והן עליך ולא דבר אשמת עלי תביט בעיניך כי תאמר כי והחרטה

 ואו עמך אנכי כן ולא כגידים קשים דברים אלי זקדכר ותחטא קצפת
 כעול ומתקוממי הצדיק אני כי דברת כן לא לו לאמר שכנגדו יחרץ

 רבות רעות להכיע יחרצו או כי בעתה והבה שלום לעת כי באוצן
 זה לא ורודפו שלום החפץ כן על שתתחדש יאמרו ולמלחמה וצרות
 ואס לך חטאתי אנכי הנה לו אמור אס כי שלום לעת בו ילך הדרך

 לך ונתתי ריב שחרחרתי הסיבותי אנכי נגדי דופי דברת אתה
 ואנכי אתת ישר כי ומחטיא חוטא נמצאתי סרה אלי לדבר פה פתחון

 כי ספק אין והנה לי מחול לך נעניתי כן על והחטאתיך העויתיך

 יחזרו פניו צדק וענות יתירה בהכנעה יזכירו פי דברי את רעהו נשמוע
 ואשר ואני הצדיק אתה ני לא ויאמר ויענה שכנגדו בכשרון לבו ויקנא
 הרשעתי ואני חמת.עשית כי אתה מחוללי ובחסדך הרשעים עמי

 רעים ההוא מהיום להיות השלום איר ישכין הדרך זה כי באופן
 אנשים על ישר אליהוא דברי אלת והן תשכח לא עולם אהבת ואהובים

 כי העויתי וישר גס אס כי אני חטאתי בלבד ולא חטאתי ויאמר

 הייתי כי סיה בי לענות סיבה הייתי כי אוהז והעויתי ישר היה שכנגדי
 לא לי שוה לא נגדי שיתריס אוחו העזיתי באשר ואפילו ומחטיאו חוטא

 דעת תתקרר לא לאיש איש יחרף שאס אנשיס שדרך עס כי לי שזה הית
עודף נסרח אם כי לו הנאמר אל שוה חירוף אליו לזמר #כנגד!

 דברי מכל הנה
 ארובה עלתה לא דגי אשר אליהוא

 לא דבריו בל כי תלונתו למחלת רק _ .......
 תלוכסו ותגדל תאעבה העגלה כעבות מחלתו לקושיה כשלים אך יענה

 עוצם תצמח משם אליהוא שבא וממקום לו ורע בעיניו צדיק הוא כי
 ועשה פעל אשר הרעה מעשה אדם להסיר כי המר הוא כי תלונתו

 יפדעהו כו' מליץ מלאך עליז יש זאס כוי משכבו על במכאוב יוכח
 יתברך לפניו רצף מחלין יקום כי עלומיו לימי וישוב ויקום שחת מרדת
 אני חף כי כוכיה אני חלה על ולומר חיוב לו להשיב יכול היה והנה

 כמכאובי ועודני לי שזה ולא משכבי על במכאוב והוכחתי לי עון ולא
 איוב הנה כי והוא כו' אל יפעל חלה כל הן לו חמר כן על ובצרסי
 אמת הן אמר כי זביארנו כו׳ הערוץ נדף העלה ואמר התלונן בויכוחו

 נפשי חטאת אס כי חטאתי ולא פשעי לח צרתי ואת כי להשיב אפשר ני
 אני ני שנתגלגל? ועתה הראשון הגיף עם באמנה היתה כאשר

 לגוף יש או ימנע לא כי הוא זה על הקשה הדבר אך סבלתי עונותיו
למה הנאה לו אין אס * אין אס הנפש על בכפר הנחה הייסורין הסובל ועל )כח( לי שוה לא כי עצמי ההנתיאת שלא במה זולתי את בצרותי

מהנוף זו הנאה גרעו למה הנאה נז גס ואס שבנפש מה על הוא יצטער *—"׳״ “'׳* י-יי*"׳**- *1•■ייי■ ייייייי"" רווס-י-יזי^ *ליחו*!- .-י

 תקבל והנשאר מעט יסתגף הראשין הגוף כי היה טוב טוב והלא הראשון
 שניהם יקבלו הטוב חת כן ואחרי אשמותס חלאת חזם הנפשבגהינסער

 לטהר היה ?שני הגוף שמסתגף מה אס ויאמר אליהוא בת כן על כחחד
 חכר היה רסני והנוף בתחיה הקוס שבו הראשון הגיף ולהנאת הנפש
 שנו שהניף אומרים היינו אס וכן השני צרת על גדולה קושיחך הלא

 השלישי עד נהם נטהרה לא אס השני או ן והרחש! עמה יעלה תטהר
 עשתה נהם נטהרה לא אשר גס הלא כי חולה רעה וו נס אונד עדי יהיו
 כי הוא כן לא אך יאבדו ולמה עון על כתוכחית התענה וגס זכיות כהס
 ונפשס כלה שגופם עולים ואינם שיורדים מאית© רק נאבד גוף שאין אס

 נז נעשה כאשר זוכה נוף שכל חס כי כן לא האדם שאר אך נשרפת
 מצות כל הוא אך ניכר חסרון כלי מתחלק הבלתי נשמי דבר הנפש אין כי

 כנודע חלקיהן כל אל מתייחסות בחינות לנפשו יש האדם יעסה אשר
 איש הושלם משל דרך אס ובכן עין כל בפגימת וההיקש חן ליודעים

 היא ההן המצות מיחס היא אשר הנפש בחינת אותה מצית בקצת
 מה ובחינת כזכיות השני בגיף משתלם ואשר ההוא הגוף בער הנשארת
 מה על תצטער שלא כאופן לשני הוא נס בשני ונתקן בראשק שנפגמה

 כשלישי וההיקש יהי לו שנתקן מה בחינת חלק כל כי השני שמסחגף
 שעושה שאמרתי האלה ההכנות כל לומר אל יפעל אלה כל הן יאמר ווה
 ולהעיר בחלומות אזנס לגלות שהוא כתשובה האדם אח להשיב יתברך הוא

 שהוא אחר ׳אסכן כלות' שלש מפעמים אחד בכל אל יפעל בחלאיס און לו

 ני זה חין שלש פעמים וליסורין בחולסיס ומסגפו דרכים עושה יתברך
 וייסורין בהכנות כראשון שנתקן מה כן ואס קצת נטהרת פעם שככל אס

 בכל שיפעל מה שכל ודאי אלא בשלישי וכן בשני וכן ילך אנה וזכיות
 האמר ושמא )ל( * האמור והוא חלק! ניף כל גבר עס הוא פעס
 הלא, מהראשונה נתקן שלא גס כי מהקושיא הטהרנו לא עדיין הלא

 חלאת מירוק חים עי כגהינס ותדון הנפש חרד הראשונה מהפעם
 פעמים עוד תתגלגל ולא עמה יחיה וחיה הראשון נופו עס וישיב חשמותיו

 ראשונה שבמיתה אחר כי לומר ,כו שחת מני נפשו להשיב אמר לזה אחרית
 ער 0פ הניחו ולא להתגלגל משס להשיבו יחנרך הוא בחר לגהינס ירד
 מי רומה איני כי והוא החיים נאור לאור כדי הוא הלא המירוק נמר

 ונחוסף עמו אור שמוליך למי אור ויאה עיניו את ומרפאים סומא שהילך
 חלאתו הסיר עד שס מתמרק נגהינס העינית כחשך בלכתו אס כן לי

 מאיר שיהיה יתירה אורה לקבל לא חך חלאה להחס רק כח יעצר לא

 זכיותיו בהארת והולך פה יתוקן עד המתגלגל כאשר החיים כאור שם
 שמוליך מהאור שס יאיר הוא גס החיים נאור אור קבלת זולת אז כי מפה
 לאיר וזהו נפשו בשורת שס יש אשר על יותר שס אשר נאור שמאיר עמו

 פעם בכל זכיות אור וקונה שהולך התגלגל יד על רק זה ואין החיים נאזר
 כי להתגלגל יצטרך שלא עד זכיות באור מכביד האחרון שנפעס עד

איוב הקשב )לא( ן החיים נאזר גם לאור זכיות אור עמו יזליך



לר לר לג איוב מחוקק חלקת
 שמע כך אזר יאמר ואיך בעצס מקרוב עני:? הק::: כי ידוע הנה צו'
 קרוב שהי? מש? כי השמים יהתזינו על ."ל כמ.מי־ם מרחוק שהוא לי

 מחמר ?פך בארץ ישמיע? בשמים ?אזנה אמר מלקרץ לשמים יותר

:אדבר ואנכי הדרש

 * לחרץ קרזב יותר תית הוא כי ארץ והתויני שמים ש-עי באומרו ישעיה
אליך קרובים דברי אס יאמר מזפשר

 מסברתך רחוקים ואס איוב הקשב
 עד בס פתנגד מ? תגיד ולא לי שמע
 ואנכי הקרש ווהז סל© את חומי
 ועשה נ איו הקשב יאמר או * דבר

 גדר שהיא בעצם מדברי עיקר
 לי שמע לך •עריו שלח ונס הקשנה
 מייעץ שאני עצתי וקבל שמע כלומר
 בעינך ייטבו שנק יגס להקשיב היחך

 תדבר .נכי דגר מלהשיב הקרש
 אדבר שאנכי אחר תומי^ב^חם עד
 שהם כני לנש מלין יש ף הס עד

 לקלוק מספי׳־ץת לעמת דגרי
 קולך על אקצוף פן תמנע השיבני

 חנכי אדרבה א1ה> ני נגדך ואתרים
 בך חפצי כל הלק כי דבריך לחמי מצוך

 דבר ווהן עליך אקפיד ואיך לצדקך
 מילין יש אס וזהו צדקך חפצתי כי

 להשיב מלין לך חין ואס )לג(
 הדרוש על מסתכל שתהיה אס כי

על מלשמוע תמנע חל אמתי הוא אס

השיבני אם;יש־מלין
 אס־איןאתהשמע־לי נלג : צדקך ני־רזפצתי דבר

: חכמה ואאלפך החרש
 חכמים שמעו ב :ויאמר אליהוא ןי^ן א לך

 ב"־* ג :לי האזינו ^^וידעים
 נבחרה־* משפט י ;לאבל יטעם וחיך תבחן מלין אזן
 צדקתי איוב כי־אמר ״ מה־טוב: כינינו נדעה לנו

 אנוש אמב על־משפטי יי :משפטי הסיר ואל
 ד־יעג■“:שתה כאיוב מי־נבר ! חציבלי־פשע:*

וללכת און עם־פעלי לחברה וארח ח : במים
 כי־אמרלאיסכן־נכרברצאו ״ עם־אנשי*ךשע:

חלילה שמערלי לבב אנשי1 לכן י :עם־־אלהים
 מעול ושדי מרשע לאל

ימצאנו איש וכאייח לו

חכמה ואאלפך החרם צודקות
שמע פנים כל על אם ני הספק

, , .5 שהם לך ירחה לח אס גס ני לי
 שמע אתה אמר נן ועל אותו השתיק בו ני הגלגול ענין חכמת והיא

 חבריך כן שאין מה הגלגול מאמין יהודי אתה באשר אתת שהוא לי
 מהגיד אמנע להקשיב תחריש לא ואס חכמה דברי מהיותם יבצר לח כי

♦ תלמדם ולח החכמה יבר

 לאומר שנהנה אלא המה דעת דברי
* ניסתוחמיס איש יהנה כתשר

 אחרים דירים יש אמכם )ח(
 לומר איחס אייחס שלא מאלה מרים

 יתנם נאשר לעג דברי שנהנזלדנר
 יצמא שלא נם קרים מיס בשתות חיש

 למי רק חותם לייחס חין חם כי להס
 וללכת חון פועלי חת לחבר? שחרח

 לדבר לו נדבק ומהס רשע אנשי עס
 כי זהוח )ט( ההוא הרע כדנר
 :!חיס עם ברצותו ניר יסכון לא אמר

 אצרפנו לא ומר רע כזה דבר כי
 זס כי כקוד' ללעג לייחסו הקודס עם

 ביש והנה חלילה תוריית פנה סותר
 לעג תשתה לנושא אליו לוי אליהוא

 חין פועלי את לחברה ארחת אז כמי'
 לו יחמר מי מאד גדול שהוא איוב כי

 שהלך הו כמי לעג שותה שהיה בפניו
 הוא שמעולם מה און פועלי נחנרת

 לדנר רצה לא ונס לרשע נתחבר לא
 אחר על מדכר כאלו ולכנות עמו

לא אמר היא כי לנוכח שלא לומר

מענה עש? מדבר שעודנו עס נו׳ אליהזא )א( ל ל
 ענין על אמריו עינה להיותו עצמו כפני ׳

 היו שפק אין הכה נו' שמעו ואמר )ב( ־ יכא כאשר איוב מתלי אחר
 הכתות שני יעל מליו לקול מקשיבים יודעים ויתר ורעיו איוב חכמי* לפניו
 חכמים הס לאשר קשה אס לומר מלי חכמים שמעו החכמים כת על אמר
 לימים אל צעיר ני על כה עד דגלו אשר' כדבריהם לא אשר דעתי לקבל
 אל תניעו אל לומר מל' חכמים שמעו אומר אני אליהם ככודס לפי ואינו

 אשל היודעים ואל עצמם מצד מלי שמעז אס כי גדול אס קטון אס האומר
 לכם ראוי האומר כקינת על גס כלומר לי האזינו ויודעים אמר לפניו

 ועל עצמי מצד אני גס חשוב כיכערככס לומר לי האזינו וזהו להאזין
 עיקר יעשו שלא גס כי לומר כעלמא שמיעה לשין אמר החכמים אל כן

 כקינת על וגס שמיעה גדר תהיה לפחות חכמים להיותם האזנה כגדר
 יאזינו ראוי להס כי דעת יודעי ליתר כן שאין מה עצמם מצד הדברים ׳

 ואשר )ג( דכר המגיד הוא היות כחינת על נס כעצם מקרוב האזנה
 אמת מלי כי מעתה שאכריע לא המלין מציאות אל יניעו לחכמים אמרתי

 לשבח טעם בס ישמעו אס עצמם מצד נמילי יכחינו שנשומעס אס כי
 פיו אל המאכל נא שהחיךאחרי כמו אותן שמוע אחרי תנחן מלין אןן כי

 לחכול יטעס וחיך וזהו לפלוט או ולנלוע לאכול כדי לחכו מתוק גס יטעם
 לדעתי הלח יאמר איוב רעי שלשת רק שס היו שלא נאמר ואם )ב(

 יאמר וכו׳ובז? אכן יודיעו שנים ורוב וכו' ימים חמרחי כאז' חכמים חינכה
 ו?ס המילין ננחינת נעלמא שמיעה מלי חכמיס שמעו אתם חכמים אס

 כי המדבר פי היות מצד לי האזינו נעלמא יודעים אלח שאינכם •לדעתי
 ליודעים החכמים נין נותן אני אחר הפרש ועוד )ר( אתם ז זל חני קכס

 נוציא עד יוזנחו או אסית דנרי ני נפיהס יודו מהם חקוה לא החכמים כי
 חך יניפו אולי כי שלהס אז שלי הויכוח אחר יעמוד איזה משפע יאור

 מה ככס כמוכי ממנו אחד כל כי לנו ננחרה משפט אזמר חני לחכמים
 כהס גדולים הבלתי היודעים אך כלבו איש איש לנו ננקרה משפט שהוא

 ההם החכמים של או שלי טוב הוא מה ויכוח מתיך ניכינו נדעה אזמר אני
 כי יבושו לא כחכמים הדבר בעלי אינן ונס החכמים נגדר להיותם כי

 זזה יקים מי דבר בהסכמתינו ולדעת משפט לאור הוציא עד עמי ידברו
 ואומרו מלי חכמים או'שמעו על שהוא לנו נבחרה משפע החלה אמר

 עצמיכס תחזיקו אס יאמר השני ובדרך לי האזינו אז'וי;דעיס נדעה^כז׳על
: טוע מה ביכינו נדעה ליודעים ואס לנו נבחרה משפט לחכמים

אמי* ס והיא נמענהזה ידבר מת על לומר נא כוי אמר כי )ה(
 לעשות כדי משפטו הסיר החסד נעל חלאשאל צדקתי איו:

 השטן נו לשיתעסק עש? יתברך שהוא ז״ל שאמרו מ? והזח זולתז עם חשד

 שהסיר נאומרי שכינתי אכזב משפטי שעל יונק וחס )ו( ישרקל את ויניח
 ראויס בלתי מדחי יוחר חצי אניש הלח כי קלינה תבצר לח לפחות משפטי

 צהנהעל )ז( פשעתי לא עויתי או חטחתי אס ואפי פשע לבעל רק
לא כי המים לעג ישהה כאיוב גנר מי חומל אני דבר אשר הוה הדבר

 מפעלאדםישלם־־ אי
 אף־אמנסאלרא־" ני

ירשיע
 בינה ואס פסוק עד איוב על חבריו עס לדבר בתר כן על אכנה ידעתי

 אמר כן על איוב על להס שמדבר מה שישמעו וכו׳ חכמים שמעו וז״א כו׳
 שעליו משפטי הסיר אל חי שאמרתי אלה דבריו אומר שהיה כאיוב נכר מי

 בלתי חלו דברים כי כו׳ לחברה ארח אז כמיס לעג ישתה אומר הייתי
 ועל צודקים בלתי עצמו שבאיוב גס אלו צדדים משני החד על רק נאותים

 לומר קדוש מפה כך יצא חיך בו אלז מדות שהיו איוב על חמת היה כן
 בו שידמה מה לא וגס כמיס לעג לשותה ידמה שבן משפטי הסיר אל חי

 לנב אנשי לכן )י( * כז׳ גבר יסכן לא אמר כי לרשע למתחנר
 אל ונבא ־ יצרים שני כולל ביתי״ן כשני לנב באו׳ כי ידענו הנה כו׳

 לפניו נאמר כי גס חליל? ה׳ נגד תוקפו יצרו אשר הנה אמר הענין
 לבלתי יפתנו והוא לבו ברשות הוא כי באומו יכנסו לא טעם של דברים
 לבב אנשי אמר כן על נאותים בטעמים ה על טוב המדבר את שמוע

 לי שמעו בידם הרע ויצר הטוב יצר לבבות ששני צדיקים אנשים בלומר
 אינן הרע יצר אחר בהמשכו כי אחד לב חלא להם אין הרשעים ני והוא

 כי כעני דדיס בדד שישב אס כי ברע להשכים הטוב היצר את מהפך
 כמה ה את יעבול בו גס ני הרע ביצר נס מושלים צדיקים אך יעטוף

 בא הנני אליהוא אמר כן על יצריך בשני לבבך ככל כו' ואהבת אמר דאת
 חך דברי ישמעו לא אפשר והנה יתברך כבודו נגד בר הדו נגד לטעון
 לתם אין הרשעים כי צדיקים כלומר היצרים שני בעלי לבב אנשי אתם
 דברי יכבשו צדיקים להיותכם כי לי שמעו כמדובר בלבד אחד לב אלא

 הלא כי דבר כן לח משפטו הסיר אל חי כי מאמרו הנה כי והוא באזניכס
 בעצמו יתברך הוא אין כי כו' אדם פועל כי )יא( כו' לאל חלילה
 וממעשה קיוש מלאך נעשה הטוב שממעשה אס כי כמעשהו לאיש משלם
 הוא בעון ?נעשה ומלאך המטיב הוא טוב ומלאך משקית מלאך הרע

 תיסרך פסיק על וכמאמרינו עיננו ביד ותמוגנז כד״א המשחיתו בעצמו
 עין בך היה לא אס איפת כן ואס לו ישלם אדס פועל כי וזהו רעתךכו'

 הסיר שאל תאמר ואיך הפועל הוא עצמו שהעין אחר לוקה היית לא
 לא אם אדם על בא רע שאין כיין עמו ישראל חת להציל להכותך משפטך

 יד כך שישלח מי היה לא עזן לך היה לא אס כי ספק אין עינו יד על

 צרת מתרגשת פעמים וכמת הפועל הוא עצמי העץ איך תאמר ושמא
 כא הוא חרס מפועל זה נס הנה לאיש שמזדמנות טבעיות הכנות יד על
 לאיש ומזמין ממציא עוני כי הנו' חדס פועל ויכינהו ימציאנו איש וכאורח כי

 נגד אחרת טענה יש ונס " )יב( רע ואס טוב אס שלו כאזרח לקות
 כי הוא דעתך הנה כי והיא כו' ירשיע לא ־.ל אמנם אף והוא סכרחך

 להציל רעות צרות חיוב על הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקבה רצה
 לי גס כי יתכן לא חך ישי־^ תת ויניח כחיוב שיתגרה השטן מיד ישרחל חת

 שאמרתי מה מלכד לומר כו' אמנם אף אמר וזה ז? נגד אחרת טענת
 משלם יתברך הוא היה חפילי כי חומר אני לוכו׳ ישלס אדס פיעל כי
 זדקקסר עשית המנסאלשתוא כי זהיא טענה עוד לי אף כעצמו לו

 ■שדי וגם ישראל עם חסד שיעשה כדי בדין איוב חח ירשיע לא לישראל
 יעשה עץ בלי איוב שיחת משפט לחיעוס ריב על דין ופועל השודד

שפטים 1 ג 2 □



לד איוב מחוקק חלקת

 : משפט לא־ןעות ושדי !רשיע
יי י : כלה תבל שים ומי ארצה

:יאסף אלין ונשמתו רוחו לכו
 ואס־בעהשמעה־־ ימ : ישוב ואדםעל״עפר ;חד

משפט שונא רזאף יי :מלי לקול האזינה זאת

 פקד מי היא והטענה )יג( עיניו יעלים החייבים וכישראל שפטים
 הא כי לארץ כאימרו הוא חרצה כקומרו כי ידוע כי והוא כז' הרצה עליו

 פקד מי הכנת כמשולל יראה זכוה כראשה למ״ד כמקום תיבת בסוף
 העולם לכל תועלת ז עיש היה שכן יונח לו יחמר חך לארץ עליז

שהוא עליו פקד מי הלא כי ולחיוב
 את וצוה שפקד לארץ איוב על

 מתיצכעלה למעלה שהיה השטן
כלה תבל שם ומי להכותו עליז שירד

 מי הוא זת עליו שעשה מי כלומר
 ,ד שב מה ידי שעל כלה תבל ששס
 הית סקס העולם כל ים ק עליו

 ולכלותם יסר על אז מקטרג השטן
 ובהו לתתו חוזר העולם הית
 ימי יזהו עולש חין ישראל אין כ״א

 שעשה מי כי כו' שם ומי פקדכו׳
 הוא גס וחייב )יד( זה עשת וה

 לפקוד לבו אליו ס יש חס כי הרזית
 עבדי על לכך השמת כאומרו עליו

 רוחו ידיכן שעל היה חייבוכו'
 יאסוף יתברך חליו חיוב של ונשמתו
 בוכות יתברך ידו על כנשיקת שימוח

 שהשליט שכמה נמצא הייסורין
 שליטתו סילק עתה בגופו השטן את

 ידו על תצא שלא ונשמתו מרוחו
 נמצא הרו ברוך הק־וש ידי על אס כי

 )טו( לחיוג גדולה טובת סעשת
 כל יגיע אס הלא כי העולם וקיים
 על ובהו לחתו העולם בשוב יחד נשר
 ישז־^י־חס על אז השטן קטרג ידי

שלא נבתמיהכלומ עפריש על ואדם

 מי־פקדעליו י>
 אם־;שיםאלךיו

יגועכל־בשר טי

 מאמרלמלך י" :תרשיע ואם־צדיקככיר יחבוש
 לא־נשאיפנ* אשר י* י :כליעלךשעאל־נחבים

 : כלש ידיו כי־מעשה לפנךדל נבר־שוע ולא שחם
 ויסירו ויעברו ינעשועם לילה ורוצות יפתו1 רגע ו

 על־דרכי־אישומ^־ כי־עיניו כיי ׳ :לאביר אביר

 להסתר צלמות אין־חשךואין כב :יראה צעדיו

להלף עוד ישישים מ :און פעלי שם
 חקר—ירעכבירימלא כי אלכמשפט:—אל

 מעבדיהם יכיר לכן כי׳ :תחת□ אחרים ויעמד

ספקם תחת־רשעיכש פי וידכאו: לילדה והפך
ראים במקו□

נחהשכילו לא דרכיו

 וכל־ מאחריו סרו עלקכן אשר כי
צעקת־־דל עליו להביא

וצעקת
 : עיד ננכה היה לא מתבטל הנמלס היה ישראל שברשעת אחר ישוב

 קלת בש-־ויעה כי ואת שמעה עמך בינה אס כו' נינה ואה )טז(

 מילי לקול ?הזינה איננה בינה והס דבר מתיך דבר תבין
 מצד הדברים לקיל אס כי לימים חני צעיר כי אלי לב תשית ולא לקול

 שלבל הנחתך לפי דברתי כה עד כי והוא טענה אתי יש כי )יו( עצמם
 שהין לך אומר אני עתה אבל עליך אוחו נירה ישראל על השטן יקטרג

 שאין מי האס וחימר קל ראה לומר כו שינת החף כי והזח כלל דעתי 11
 נס משפט שונא את חף אס כי משפט שמע-ית מי את שחובש לזמר צריך
 האף וזהו ירשיע הגדיל הצדיק שאת יתכן וחיך חובש הוא אותו יעוח שלא
 ך כע כביר צדיק את ואיך מעוותו את לומר צריך ואין יחבוש משפט סונא

 דברתי כי הוא אמרחיירשיע ולא תרשיע שאמרתי ומה )יח( ירשיע

 כל ודם בשר מלך אפילו בליעל למלך האמור כי מעלה כלפי כבוד דרך
 תרשיע ואמרתי אליך הדבר כניתי כן על שלעולם מלכו אל שכן וכל סכן
 ירשיע אומר הייתי נדיכינזואלו אל רשע לזמר אין וכן ירשיע אמרתי ולא
 רשע תואר עליך נאמר נמצא הית אותך מרשיע היה יתברך שהוא היה

 נדיב שאתת כמיך נדיבים אל רשע לומר ואין אותך מרשיע יתברך תהיה
 תראה אס תרנין אלמנת ולב ממנה יתום אכל ולא לבדך פתך אכלת שלא

 תפשתי כן על אביונים ל הוא ואב יפתח לאורח ושדרכיו וכו' לבוש בלי אובד
 לא אל אמר שלמעלה ומה בכבודך ולא עליון בכבוד נוגע איניני שבו לשין

 לא ואזמר ירשיע שלא שלילת לשון אזמר הוא אדרבה כי יקשה לא ירשיע
 ניכר תמיהה ין בלש היותו שאין חיוב דרך שהוא בזה כן שאין מה בפירוש

 ואל למעלה באומרו כיוון זזה ודם כשר אל הדבר כינת כן על בלשון
 על גס חש ואגב יתברך כבודו גדול כי לה אס כי כלומר אכנה לא ארס
 יקטרג לבל עליך הסטן את שגירה שאמרח מה על הוא ווה איוב כבוד

 ידי שעל תחשוב אשר וגס )יט( חנס ירשיעך שלא ואמרתי עמו .על
 להם שישא הוא כן שאס אפשר אי זה גס ישרחל את יזכה השטן כך גרות
 גדול חשאפני לא שצוהבתירה שרים פני נשא לא אשר כי אפשר ואי פנים

 עשירים שישראל מפני לא וגס המצריים נגד ישראל פני הוא ישא איך
 חמורים נ' לו היו שבישראל שהעני ז״ל שאמרו כמו מצרים אח סנצלי

 צוה דל לפני שוע ניכר לא לפניו הלא דלים ומצריים כסף טעונים
 אוהלכישהן כדל לכיש או לו שאומרים לדין באים ורש עשיר ש״ס בחירה
 הלא כי והטעם דל לפני שיע שהוא מי יוכר לא באופן כמותך והב אצטלא
 מפני עשירים ישראל פני ישא איך כן ואס ורש עשיר כלס ידיו ומעשה
 היה כי כ*ש זכות להס היה לח שישראל כהנחה הוא זזת )כ( מצריים

 השטן את יתברך הוא להס שיבטל צריכים היו ולא רב זכית להם
 וחצות הלילה כחצי מצריים ככורי כל ימותו רגע הלח כי עליהם מלקטרג

 עשם עברו לילה נחצית בה נושע עס הוא ויעכורז עם יגועשו לילה

 אביר שהיה מצרים של שרו עזזא והנה עמי ך מת צאו קומו פרעה באמור
 מן ההוא האביר חלן ויסירו ע״א בדי ע הללו ואומר ישרחל על מקטרג
 זכות זכח יד להם היה ודאי כי כתמיהה ביד לח היה יתכן זה וכל העילס

 כאיוב: השטן את לגרות תחבולות לעשיית צורך היה עצמם להציל ואין רב

הנה לומר כו' עיניו כי )נא(
 לומר שאין טענה עוד

 את להציל השטן ביד למוסרך שכיון
 אק קרב היו לגדולתו שמא ישר>ל

 יתברך אוחו נע ע שכישר^ עמוק ולב
 נחס היה •אס בפרטות להשגיח

 היו אס כמסתפק חלילה והיה עין
 כאשר הלא כי חלילה אינו זה וכאיס
 כלל דרך איש דרכי על יתברך עיניו

יראה צעדיו כל כי פרט גסדרן
 העול© חומריות חשך אין ני )נב(

 כקולב חדרי צלמות וחין והגוף
 שס להסתר און ת מחשכ החושב
 סתר זה עכירות כי לומר און פועלי

 קיטתו לרוב יראת ולא יתברך לו
 מן החד© מוקר הוא כן ס־זם )נג(

 כאיש ישיס למה כן ואס אין הכתמה
 עתידה שהיא נשמה האנושי מין הוא

 איש על לא כי וזהו וחסכון דין ליחן

 על עוד משים היה האנושי מין היא
 שהיא הנשמה סהיא שארמינין

 להלוךאלאל שהוא דין ליתן עתידה

 והוא הנהמה כן שאין מה במשפט
 האדם ומותר חפלה בסדר מאמרנו

 ליתן עתידה שהיא הנשמה לבד כו׳

 תיש מעשה שגס אחר כי וחשבין דין
 דין יתן לא וגס נשמת בו יותן לא הזח נס יה יראת לא באפו נשמה אשר

 כן ואס אל יראנו שלא כבהמה נחשב בקרבו נשמתו עס גס כי וחשבון
 ואין נו' איש דרכי על שעיניו מאחר כי הוח כן לא חשבת אשר איפה
 כן ושעל כדין חייכיס היו חס כישראל מסתפק שהיה לומר אין לו סחר

 יוסיף ומת יתן מה לפניו גלוי שהכל אחר חך מתשטין השטן את מונע
 לפניו גלוי הכל ני משפט יעשה הארץ כל השופט כי איוב על שגירה! מת

 לא כי לך אמרתי הלא אמר כו' כבירים ירזע )נד( ג יתברך
 השטן את מנרה היה אותם יענו כל ישראל זכות על יתברך שהוא יתכן

 זה לעומת והנה כמדובר כטענות דחיתי והנה כאיוב גבר צדיק חיש על
 איזת ישראל על טענות כשתי בא הית מצרים של שרו כי ידענו

 הת להשלים שנת ק׳ץ נשארים היו כי הימים מלאן לא כי
 והשיפט עעיא והללו עע׳א הללו אומר והיה עע׳א היו הלא כי ועוד סכת
 על כאיוב השטן חח שגירה אס כי זה אין אך משפט יעש' הלא הארץ כל

 שעלה שנה ברד״ו הכבידו כ״כ הלא כי הח טענות אינן כי חומר אני כן
 ומעלת באיכות כבירים מכניעים שתיו כבירים ירוע וזהו שנה כת בכובד

 כן ועל הככיעיס לאשר חקר לא הית חך העולם כדרך הכנעתם היתה ולח
 אתרים ככיריס הס תחתס אחרים שויעמד אס כי שנת בת שעלו אצ״ל
 מזל בתיקף כי המזל שידד הלא כי והראיה )כה( מצרים בכורי הס

 זת אין אן נגדם תוקפי היפך בניסן בט״י מצרים את העוזר הוא טלה
 והפך מעבדיהם להכיר לבו ז ש חקר לא שעבודם שהכבידו מחמת שלכן כי

 בתגבורת היא כי מצריס לעורת העומדת שהיא בניסן ט״ז ליל היא לילה
 הטענה ועל )כו( * בכורות במכת וידכאו עלית יתברך זהיפכו טלה מזל

 הלא כי לחייבם טענת אינה זו גס ע״א עובדי היו כי שהיא השביח

 , 6רזאי כמקים בפרהסיא ספקס המצריים הס רשעים תחת כי בראותם
 היה אס השם מחילול יתברך שחש החשך בימי מישראל כמתיס הין שלא

 השעבוד מתחלת אך זה מית כן זה כמות יאמרו פן לילה רעש יומס עושת
 שפקסזהיה רשעים תחת צדיקים ישראל שבהיות חס כי כן עשה לא

 שסרו מה יפלח לא כן על אשר )כז( חלילה חלול שהיה רואים במקום
 ועוד )כח( השר טענות ב בטלו כי הנה השכילו לא דרכיו וכל מאחריו

 והלא כך אותו גירה ישראל על יקטרג שלכל דעתך לבטל אחרת טענה
 מביא יתברך היה השטן אח כך גרות שע״י היבצר אתת צדיק כי לדעתך

 • שנאמר אלה ציעקיס ישראל היו ההוא כזמן והלא צעקתך עצמו על
 ואם רבת בשמות ז״ל כת"ש בחיוב הגירוי היה אז כי ה אל ישראל ויצעקו

 על מביא והיה עניים ישראל מועקת אונו אטם איך מעתה אמיר כן
 בת להצילם ישראל צעקת לשמוע היה טוב טוב והלא דל צעקח עצמו

 ע״י דל צעקת עליו להבי' וז״א דל צעקת עצמו על הביא ע״י מלהצילם

ישמע ישראל הס עניים צעקת כי היה טוב טוב באיוב השטן שגירה מת

ועוד



 ירשיע ומי1 קט1יע והוא כ־! ישמע: עלים וצעקת
 : יחד וער־־אדם ועל־גוי ישותו ומי ויסתרפנים

 “כיאל לא :עס ממקשי חנף אדם מטלוף ל
 אחזדת בלעדי לב :אחנל לא נשאתי אלהאמר

 לג י :אסיף לא פעלרתי אכם־עו^ הרגי אתה

 בי־מאסתכי־־אתדהתבחר 1 ישלמנה המעמף.
 יאמרו• לבב אנשי לי ולא־אניומה־*ךעתךבך:

 ידבך לא־בדעת איוב לי• :לי שמע חכם וגבר לי

 עד־נצח איוב יבחן ,אב לי בהשכיר־י: לא ודבריו
יסיףעל~־חטאתוךכ לי על־תשכתבאנשי־אןן:

: לאל אמריו וירב כילנויספוק פשע
 חשבת הזאת ב :ויאמר אליהוא א לה

 כי" י מאל; צדקי אסרת למשפט
 אגי( י :מחטאתי אעיל מה מהץסק־לף תאמר
וראה שמן□ הבט " :עמך ואתקיף מלין אשיבף

ושור

מחוקק חלקת
 שרואה כדעת עלה איך הלא כי זה דגר גדעחך עלה איך ועד )נט(
 והוא מהו ע להרס היא זינת ישראל חת יסקיט יתברך שהוא השטן
 מקטרג היה מצרים של שרו כי על שהיה חחמר ושמה ירשיע ומי מקים

 השטן יבח האם ישיגנו ומי מהשר פנים מסתיר יתברך היה הס ללח
 פניך תסתיר למה יתנרך לז וחמר

שעל לומר היא טענה איזו וערכי
 איוב על השטן סמקטרג ירימה
 יכיל והלח ישרחל על מלקטרג יחנטל
 שיאמר יחד אדם ועל גזי על לקטרג

 חטחולךכיאין ואיוב ישראל לפניו
 נוי על קטרוג מענג אדם על קטרוג

 כי' אדס ממלך )ל( :יחד ר,ן?
 חיוג טענת לבטל דבריו גמר אחר

 אמר הוא כי בדבריו קושי לקקן נה
 מצריים של מעבדיה' יתברך הכיר ני

 והיה ישראל תחת אותם וככה
 יהלא יבכו כי לעס עה לומר מקים

 מלך ויקס נאמר הלא כי גור פרעה
 א לי וכו עמו אל וכו'ויאמר חדש

 כי לך משיב הנני כן על ארס ממלך
 הלא כי העס על היה ן העי עיקר

 לומר עם ממוקשי חנף אדס ך ממל
 היתה חנף אדם ממליך כי תאמר אה

 ממוקשי רק כן חינו ישרחל צרת
 שהורידוהו זיל למ״ש נס ימה עס

 את לשעכר להס שניר עד מנדזלחי
 מלוך אמר ולא ממליך יסרח^זזיא

 האמר אל אל כי )לא( :'כן שדם
 להוכיח טענות והביא כו' משפטי הסיר אל חי אומרו על דבר כה עד ס׳
 אס שאמר כו* אכזב משפטי או'על על בא עתה כז' ירשיע לח אל כי

 בא זה על כבדים שהייסורין חצי אנוש הנה המשפט בעכין שכונתי יונח
 מלהחליף גדולה טיבה לך אין הלא כי בייסורין לקוץ דרכך טוב לא ויאמר

 שהוא הנוף צרת בעד ממעל אלוה חלק שהיא נהינס של הנפש צרת
 צריך איני הנה והוא כ!' נשאתי החמר אל אל האס הלא כי עפר גוש

 סכלתי הנה יתברך לפניו לומר אפיי אס כי ביסורין ץ תק שלא לך לומר
 חלילה דברים אטיח אולי שסבלתי מה גס להפסיד אבא פן די אמור יסורין

 למלך אס אליהוא אמר אצלינו כמפורש למעלה איוב אמרם דברים והס
 עשה וסבלתי נשאתי האומר אל אל כי לאן' אין לאל ליאסר אפשר זדם נשר
 חין כי )לב( בתמיהא די תאמר כי שסבלתי מה ואפסיד אחבול שלא
 לא אשר הראשון בגלגול חטאתי שהוא אחזת בלעדי אליו לומר רק ראוי

 ישלמנה המעמך לך אומר אני כן ועל )לג( כן׳ הורני אתה אראה
 את החומר ישלמנה סברא הוא האס החומר ייסורי הס עמך מאשר שהוא
 שטמא מה את תשלומי! כדי בזה האס טימאה כי לה חייב שהיא מה הנפש

 אלא מאהבה מקבל שאינך מאסת אלא עוד ולא עולם של מלכו גת
 אני ולא בזה תבחר ראוי אתה ואדרבא בייסורין ץ ונזק הזה הפיעין מאסת

 תבחר ראוי היה ואתה כזה קל בדבר יתברך הזח יתרצה י רא היה סלא
 דבר אלה דברי נגד ידעת ומה הנפש בצרת ולא יתברך הוא בזת שיתרצה

 מאמרם בתזכיר והזח כו' המעמך זה דרך על יאמר חז * תחרש והל
 בין זה מחלוקת נפלה כי אמרו מהדבור טובה הם השתיקה דבר על ז״ל
 חברו וכשבא לדכריו טעם בחן טוב הוא הדבור כי והאומר חכמים שני

 וסטרו רעהו ובא לדבר היחל הוא ויהי טובה השתיקה כי טעם לחת
 דרך על שלך לשתיקה ראיה תביא שלי בדבור האס שתוק לו ויאמר פי! על
 ־׳ניש ש הגיף ייסורי על תגר קראת איוב אחה הלא אליהוא יאמר זה

 לך הטוב באומרו שלש פעמים זה על שהתריס למעלה נס ומה יכו׳ תצך
 בחומרז ׳ כ תעריץ נדף העלה באומרו האתר ובמענה כו' תעשוק כי

 שאו הנפש לתועלת שמסנפו החומר על יתברך הוא יחוס לא למה
 עלקבאויחמרלו לו קרה אשר בקברו יתאבל והחומר עלה תתענג

 כי טועה חלא אינך והנה הנפש בעד הנוף ייסורי על תגר קראת הלא
 על לה שחייב מת הנפש את החימר ישלמבה שעמך שבמה התחשוב הלא
 לבלתי הנפש מאסת כי עתה גס ומה חועביתיו בגילולי טימאה אש־
 כו' תעשוק כי לך הטוב יתברך לז אמור עד הגוף בערך עליה חים
 אתה כי הלא כי בדבר הרבה שנית כי מכריחך והנני מאסת ני אמר זזה

 כי לבחור צריך איני אני כי אני ולא עליו לתום לך הנראה בחלק תבחר
 הלא כי והראיה בשבילה לימרק לחומר לשטוב עיקר הנפש כי ידע לח מי
 מה החומר טיב כי להכריח טעם טוב לדבר תבא הס כי דבר ידעת מה

 כח הוא הדבור יד על ראיה תניא אס כי דבר החזמר אחה ידעת
 החומר מצד כי הביש של בכלים בחומר טובה תכריח ולמה הנפש

רה לה לד איוב
 לעצבי© עיד לך ומה כלומר הוא דומם חנן כי דבר ידעת מה עצמו

 הציל למען עינך תחוס ולח שנים פי נא ויהיו החומר צרת על
 : לך טוב ואז תאכל אביה מלחם שבשמים אביה אל להשיבה הנפש אח

לא חיוב סברות טובות לא כי הומרו חחרי כו לבב אנעי )לר(

 הקידס במענה שהוכיחו בדברים
 בין זה שבמענה במה ולא

 משפטי הסיר אל חי באומרו
 פשע בלי חצי אנוש באומרו נין

 על היה צערו תלונת שעיקר
 שהיה הנפש על לכפר הגיף צרת

 לפני חשיבית בחומר שיש מורה תועה
 איוב כי וירח זה על והשיגו ש5הנ

 ולא השיב לא דכה )אחרי וידים ישב
 בעיניו גדול לחכם ע״כהחשיבו צפצף

 וקבל שמע כאפרכסת קונו שעשה
 משלשת גזי לכל כן עשה שלא מה

 שמחכמת אס כי זה אין חך רעיו
 חליסוא חכמה דברי כי כן עשה
 חכמתא יהב כענק נכין רוח בו מעזי

 חס כי יקשה זה לעומת אך לחכימין
 הסברות כלבו נכנסו איך היה חכם

 אליהוא שהוצרך החס הנפסדות
 הכל את לתקן ק להנ-עזמהןעל

 כמדבר לי שמעו לבב אנשי ואס' היחל
 אנשי חתם הנה חמר רעיו שלשת עס
 היותכם מכס יבצר לח כי לבבית שתי

 אחר תטו אס בסנרותי מסתפק-ס
 אחר חו הטוב היצר הוא האחד הלב

 לדת מיוחדות סברות שהיו גס ומה אלי שמוע לבלתי הרע היצר הוא השבי
 יאמרו לאהר חליכם עצתי זאת כן על לו ודוה הגלגול כענין וישראל משה

 גבר שהזח איוב כיהנה התירוץ מחוסרי תשארו ולא לכס שים הספק לי
 הטה חליו לדבר הכין מעת כי והוא לדברי ומודה לי שמוע כבר חכם

 קראו כן ועל נעמו כי אמריו שמע כי רק זה חין כי דבר השיב ולא אזן
 ושמא ה(1)? אליהוא דעת מפני דעתו לבטל יצרו על שגבר גבר

 דבר אשר הנפסדות הדעות קרבו אל באז חיכה הוא חכם חסגבר תקמרו
 כהוגן שלא דבריס דבר כה שעד מה כל כי לזה לב תשיתו אל הבה בתחלה

 כן יעל תיריית פנה שלמדתיו הדעת ידע שלא בדעת לא ידבר בדעת לא
 כצדקת חזק רק דברים כמטית מדכר השכלתו ככל ידכרוגסלאהיה

 בסה לא כי לו זה והנה כהשנל לא דכריו היו צערו שמתוך רק הכורא
 היו חס אך )לי( הרבה מיד שבועט לומד לא כעגל והיה בייסורין
 לסבול שכחו ומטה ושותק נלאה היה תז עליו ארוך זמן מאריכים הייסורין

 כוי יבחן אבי וזהו משקמת יהמרוכה ומנעתת מבהלת מועטת הרעה כי
 חינך ואס שוקט היה כי בצח עד תמידיים בייסורין איוב יבחן אכיתי לומר
 שהם הדור עין לסבול שהוא חון באנשי בית• קש על יהיה כך כל חייב

 על וזהו בעדם לכפר און אנשי עישין שחין אשוכות על חהבה של ייסורין
 התלינה פשע חטאתו על יוסיף גס או ני )לו( און שבאנשי תשובות

 חס כי כה עי־ כאשר יתברך ואליו ממנו חלונה לערוך לכו תל יערב לח
 סיפוק די רק תלונתי דבר ידבר שלא יספיק וגס בלבד לבינינו בינו בינינו

 לימר צריך חין ית' ממט אך התלונה ממעטת הצרת רכוי כי די שיאמר
חסד מדת הוא לחל אמריו ירב אדרבא אס כי הדין מדת על יתלונן סלא

: המה לטובתו כי ייסוריו על חסדו ז׳ ל ש-ידה הל

 האס למשפט חשבת הזחת )ב( וכו׳ אליהו ויען 00 דה
 לעת לתמר חשבת אליך שאימר הטענת זאת י

 * מהאל ייתר כדינך צדיק שאתה מאל צדקי שאמרת מה יפלא לא משפט
 תועלת מה כלו' לך יסכן מה יחכרך לפניו זמר ת כי היא והטענה )ג(

 העתי כן ידי שעל מצות לעשית יכול שאיני שכי ונגעים בייסורין לך יש
 ידי על שנמשך אלא עוד ולא מרז״ל כנידע מעלה של כפמליא כיי מוסיף
 חדרנה הם כי ה' לך ולא לי לא מחטאהי איעיל ימה כבשוני שאחטא חיליי
 . חלין אשיבך אבי זאת על והכה )ד( כן׳ ומה כו' תאמר כי וזהו כת מקיש

 מה כי לשזלתך תירוץ המצא שיזה הרשעתי אני כי רעך עם שאסכים ולז
 וחין אהה רשע כי על הוא כנגעיך מצות להעדר חושש יתכרך הוא זין ש

 סברתם נגד עמך רעיך את גס אס כי חש*כ לא אך חפץתבמציתיך
 עליו להשיב זהיחל )ה( עליתם והשיבה לו כת תש! תכח כאשר
 שכלך כעין שחקים ושור מגופך זכים איכותם וראה שמיס הבט ואמר

 מכל למעלה רקיע הוא שחקים כי זיל יוחנן ר׳ כמאמר מהם שלמעלה
 שם כי המלאכים עולם תחלה והוא ומזלות כינביס ולבנה חמה הנבלים
עמך הוא באיכות גבהו אס אלת כל והן לבא לעתיד לצדיקים סן שוחקים

חך



לו לה איוב מחוקק חלקת

 אם־חטאתמה־־ י :־ ממך; נכהו ^חקים
אם־ ׳ : ^ויףמרדת^דדלו

יחב׳ לפניו דומים לאין אלה שכל ומי )ו( נכהו לא יתברך לפניו אך

 תך שבהע רוחך על שיעלה אדמה חרשי את לרש עתה אתה גס ומה
 ש ג כי והוא יתברך בז תפעל מה חטאת אס יזהו חלילה בעצמותו תפנים

 לו שחת יתברך יתברך לו לא חך נטשו כשירש הוא פוגם שהחוטא
 מהאתן צדקת אם וכן )ז( לא
 אנוס אתה מי אס כי עידחלא ולא לו

 אס כי זה אין אך יקח רמהסמידך
 מה כן ואס תצדק כי היטיב נפשך את

 יתברך שהוא לך יסכן מה צתאמר

 אס עושה שהיית המצית ממנו יעדרו
 שאמרת מה וכן כליה אינו בריא היית

 נמצא יכול שכב מחטאתי אועיל מה
 אינו זה גס מעלת כלפי חליל׳ פגום

 מהי וכל תחטא כי תאבד נפשך את כי
 נפשך חלאת למרק הוא שיענישוך

 אשמיתיך רבו לא ואפילו טמאת חש־

 איחו מירוק שהיח עיכש חייב אתה
 )ח( ממנה תלאתה להשיר המעט

 אישכמיך לחברך בינך שהחטא מה אך
 אתה יתברך רצינו עבורך זולת בזה

 תגיע לז תיטיב אס כן ו לחברך מיצר
 כמיךתחייחס לאיש וזהו הכאה לו

 אדם ולכן וכן לו שתזיק לורשעך'
 צדקה תעשה אשר צדקתך תתייחס

 במה תצדק חו שתחטא מת אךלא עמו
 הדס שבין שעץ למקיסנמנא שבינך
 ומזיק ה מצית שעיבר־ גדול לחברו

 טעס הוא אפשר וזה חברו את ומחסר

 ״ .;קת: מה״ם;לןכ או 1^ךקתמרדתתןץ
 'מרוב " : ולבן־אדםצדקתיף

 ולא־־אמר י מזרוערמם: ;^יקוישוער עמוקים
 מלפנו אי : כלילה עשעתקמירות אלוה איה

 שם יב : יחבמנו השמים ומעוף ארץ מבהמות
 אןדשוא יג י ׳: רעים גאון מפני יענה ולא יצעקו

 אףכי־תאמר יי :ישותה לא ושדי לא־ישמע־אל
 בי־ ועתה טי :לו ותחולל לפגיו דין תשרתו לא
 ץא״ובהבל ״״ : כפשמא־ד וליידע אפו פקד ^ן

: יכביר מלץ כבלי־דעת יפצה־פיהו

כתר־ל;זעיר 3 :ויאמר אליהוא )יסף א 1ל

כי־׳ י אתךצדק: אךעיל^ךחוקולפ^י4א^ *

אמנם

כלסולנה' בלאס ובצעם צד״ח הואהקלליפקר מל עין "לכי מיש אל
 עליה קרא אשר גדולה קושיא ביעור חובת עליו חל דבר אשר זה דבר על

 עליהם פקד ולא וגניבה גזל עון יתברך היא שסבל דורות על חיוב תגר
 והרבה יתום משד יגזלו או׳ וכן למז חתמו יומס בתים בחשך חתר כאו'
 כו' עשוקים מרוב הנה כי החפץ על תתמה חל אמר כן על זה מעין

 כי אמרתי כו'הלא עשוקים מרוב- )ט( י• בסיר ביאורו יבא באשר
 אך לא לו שחת כד*א לבדך לך הוא והפגם ההיזק למקן׳ בינך תחטא חפר
 ית מצותו עובר שאתה מה וילת בעצם לו מזיק חתה לחברך שהחטא מת

 היות על היה כי זה על דורות כמה ה פקד חס'לא חתמה ל אמר'א
 שועתס ותעל פסוק על שכתבנו מה זהו' כראוי נעשית בלתי הצעקה

 הפודה הוא כי לומר ה׳ אל לזעוק השכילו שלא העבודה רק החלהיס אל
 ותעל זה כל ועם העבודה מן צוחה רק זעקתם היתה לא אס כי ומציל

יל האלהי' אל צעקו ולא העבודה מן שהיתה אפילו האלהיס אל סועתס

 כחוק יש כי האמת מחכמי כנודע והוא יזעיקו עשוקים מרוב יאמר מה
 העץ יפקד עד יתברך לפניו וחעקי׳ אדם בני זעקות נוטלים עליונים

 עשוקים מרוב כי אמת הן ואמר החמס מעונות שנעשו המשחיתי' או
 עינות מעל יותר יתברך לפניו כך על הממונים המלאכים את יזעיקו
 מם והו׳ שיזכירו' יבצר שלא גס יזעיקו לא כי למקום אדם שבין אחרות
 בראש ומקטרג העילה הוא הבצע עין כי כלס בראש ובצעם על ז״ל שאמרו

 )י( רכים מזרוע ישועו סתם רק ה חל זעקו ולא חלו אך ופשע עין־ כל
 ל אל כמדבר נזעקו אמר שלא כו' עישי אלוה איה אמר בהם אחד ולא
 הרינו בעתות אפילו מרחם הוא כי עושקי על קוד יפי עישי אלוה איה

 בעילם מצוי ורוגז דין עת שהוא בלילה כי בלילה זמירות נותן הוא שהלא
 על לרחס מלאכים במשמרות זמירות נותן הדין להפשיר יתברך הוא

 חת הזכיר לבלתי חסרו דעת כי מצרינו ויפרקנו לנו גס כן ךעשה ברואיו
 בלילה זמירות טתן עושי אלוה איה הכתוב שיעור או * בצעקת ית שמו

 זמירות נותן איך כי בתיס בחשך־ חוקרי נעשה חמס שעון בזמן שהוא
 ניתנה שלא לומר ואין )יא( חמסם על ומקונני׳ בוכים ידיו שמעשה בזמן
 לבהמות אפילו הנא כי אינו זה יתברך חליי זעקו לא כן ועל תירה עדין
 איש למודי'שנין ארץ מבהמו׳ מלסכן וזהו החמס מן לישמר בלבם נתן ארץ

 ומניחה מריחה חברתה שנגעה חטה שגרגיר הנמלה כענין לרעהו
 קי פ ידו שעל והאיל צואתו מכסה רע ריח חבירו יריח שלא והחתול

 השמים ומעוף ז״ל כמ"ש זה ע״ד וכן חבריו השדה חיות כל חח ית׳במי׳ הוא
 שעישה והחסידה גוזליו על הנשר ומרחתי זוגה בת תחליף לא שהיונה
 כילהשרישצו אךאקוהרק אלו בדברים וההיקש חברותיה עם חסידות
 שנלמוד חיים בבעלי הטביע יתברך ציוויו זולת לחברו אדס שכין במצות

 שבין למת כן שאין מת לחברו מזיק גס יתברך ציוויו עבור שזולת למה מהס
 מלפצן וזהו יתברך מטחו עבור זינת ב אס כי שם שאין למקום אדם

 המלאכים יזעיקואת עשוקים תחב כי לך אמיתי כן ועל ח ארץ מנהמזת

 ה אל זעקו שלא חלא אותם יענה עד יתברך לפניו למעלה הממוניס
 האס נענים בלתי עשוקים יש לפעמים כי תקשני ולא )יב( כמ־ובד

 שם שנס אס כי הוא כן לא מלצעוק לפעמים ימנעו הממונים המלאכים
 הס שהעשוקיס רעיס נאזן מפני והוא לפעמים יענה ולא יצעקו העלמל

 עושקי' דכאסביד חפץ זה גאי׳רעיס
 כי העשוקים את יענה לא כן ועל
 אס תאמר ושמא )יג( הדבר יצא מה

 צעקתי קול ישמעאל לא העעזקי׳למה
 בלי מוכה שאני שעלי העושק על
 דומה איגו יריבני למה ויודיעני עון
 ממציא שאתה בתלונותיך שזא אך כי

 ששלא לי ואומר טובות בלתי סברות
 אשר שוא דברי שהם לך עשה כדין

 אל ישמע לא תדבר בדעת לא
 )יר( ישולנה לא ושדי עליהם להשיב

 שלא לומר בדברי תטעה ולא
 עליך יקפיד ולא עון לך יחשב

 כי תדבר דעת ובלא שוא להיותם
 והו חשורנו לא תאמר כי אף כי כן לא

 להעמידך עמך ולווכח מלין להשיבך
 דינך כי יבצר לא אך האמת על

 וצריך מעלה של דין בבית לפניו
 ג לך שימחול לו ותחולל לכן כפרה
הנה כז׳ אין כי ועתה )טו(

 אשיבך אני אמרתי'
 לו השיב והנה עמך רעיך ואח אלין

 לקה בעונותיו נרא׳כי הי׳ דבר וממוצא
 עוות שלתקן אס כי חליהוא דעת הוא כן לא אך רעיו דברי והן איוב

 עתה והנה עמך רעיך ואת למעלה אמר כן על לוקה היה הראשון הגלגול
 בגלגול ועתה לומר כו' אין כי ועתה ואמר סברתס נגד עליהם להשיב בא
 ראוי היה כן ואס הייסורין קודם פשעת לא אתה כי עונות בך אין כי זה

 לך דע לוקה עתה מעשיך על לא כי עליך יכבד לא העיר שתמרק שגס
 אך־ עליך ומרבה מכביד היה לא בעצמו פיקד יתברך הוא היה אס כי

 למשחית רשות שניחן כיון וכאשר מהמשחיתים אחד האף אפו פקד
 ולפעמים בצמצום משער חינו חחד על רשות לו כשניתן כך מבחין אינו

 להבחין ידע לא האף כי מאד בפש ידע ולא וזהו מדאי יוחר מרבה
 ידע־ לא הוא אך מחד ראוי היה לא פש ראוי היה הס כי מאד בנש

 עצמו שאיוב סברתכם דוחה אני איך תאמרו ושמא )טז( זה להבחין
 והרבה יתברך מדותיו על שהפריז סופו יוכיח יהלא ייסוריו שיעיר חטא

 המארריס המרים הדברים מפיו הוציא תחלתוכיאשר על סרה לדבר
 חשד הסתם ומן ה עם שלס לבו היה לא מתחלה גס כי יורה הוא

 חס אמר כן על הקודס הגלגול חל אותו אייחס ולמת עשה טוב לא
 כיוון להפליג דעת על לא ציבתחלה לתמוה חין יו ת מדו על הפריז איוב

 בחסרון שהיחל שאחר חלא מועט דבר על כלומר פיהו פצה הבל על אס כי
ויצא במעט היחל כי יכביר ומלין מדיתיו על הפריז דברים להטיח דעת

ו כמדובר הדעת מבלי נמשך צי כמרובה

 דברתי' כה עד ׳ כו זעיר לי כהר )ב( כ! ויוסף לו
 המחן מקבלות והנחות שכליות בטענות י

 טענית מהתורה יתברך מדבריו שהוח מלים לאלוה עוד צי מעטואחוך
 שכלי דעי אשא הפעם והנה )ג( לו וטוב רשע לו ורע צדיק דבר על

 יתברך הוא פועלי דברי ואקח השכל לפי שהוא מה ואפריש שאשא למרחוק
 השכלוהוחכי/ שלפי טענות ואניח צדק דבריו כי ואומר צדק אתן ולו

 דסבדא ומלי דעי שאשא שאמרתי ומה )ד( מהתורה הוא שמביא הראיה
 מטענות שדברו הקודמים במעניות מלי שקר כי על אמרתי לא למרחוק
 ה' היה הלא כי גדול פועל עשו כי והראיה מלי שקר לא אמנם כי שכליות

 לך שאמרתי מלי ידי על ועתה ייסיליך על מחמריך רוע על ממך נפרד
 עמך יתברך הוא ושב הי עד ושבת בלבך דברי נכנסו כי עמך דעות חמים

 שהוא יתברך שהוא הוא אך כך כל מצליחים היו לא שקר מלי היו ואלו

 עמך)ה(ישמא היה תי דע ידי על ע*כ1 אמת דעזתי כי ראה דעות תמים
 בשיני גס בי מאס ולא קץ חין שלגדולתו קוני חת שהכעסתי היתכן תחהד

 אשל חשה ילוד ימאם־אל לא כביר אל הן צי עמיאלתתמה ששב סאמ־ה
 האדם לב נח וגדול כייר כי יראה זה שלעועת חם כי וה ואין לו חטח

 מפתחי על זבינ כמו הוח הרע שהיצר ז״ל למ״ש 0ג ומה להחטיאו באדם
 ימאסכז והסכןלמה שרירותו ר^זר להמשיכו לב כח כביר כן ועל הלב

 לבם ברשות שהם רשעים מכלל ועשהו לכו נצחו אשר אק יתברך
מה הכתוב !שיעיר יצרו את וכבס ששב טינה לו להחזיק יש ואדרבא

שהן



ווו

.לורו איוב מחוקק חלקת
 טוב שהיה במוני למאוס הסיתך השק מכתות כת הוא האף איוב אתה אך כביר' כי על הוא ישוב כי נס החוטא את ימאס לא כביר היותו סע אל

כפי לך היה העוני כי והוא צר מפי הסיתך ואף ווהו וטעית זה מחולי לך : בראשונה לנצחו כח עצר לא אס זלאימהס החוטית ^חכח"לב

 ייעד כהשר מןהקורה ראיה להביש החילו זה כז׳ יחיה לא. <ר\
רשע לו ורע צדיק דבר על מלים לאלוה עוד כי כאומרו

 אז רשע יחיה לא הנה ואמר לו וטוב
 נתחיה יחיה לא אז הזה כעול' שיכרה

 הדלים יפסידו לא ונזל שעסק ןמה
 די ה להם יחן עניים ׳ משפט כי

 חוור ואס להם החסיר אשד מחסורם
 הרשע משל כי יחמר הרשע אל יתן

 חס כתורה והיאכחיכ יחןלהסה
 אשמע שמוע זכי' אותו תענה פנה

 אותם ענו אשר לתס להשיב שמוע
 הרי כו' כחרב אתכם והרגתי אשמע

 סיתן עני זמשפע רשע יחיה שלח
 גם שיחיה מה זולת לצדיק אך )ז(

 לו ורע מצדיק יתברך הזח יגרע לא

 עין בין השגחתו עיני שני כן האתרי
 שנס הדין מדת עין בין ךחמיס מדת
 עליו בל^הבא לרחמים לו ההפך היא
 שנשחין אומר׳ז״ל על כמחערנו צרה

 עין מקים של רצונו עושין ישראל
 רצונו וכשעושים צדיקים אל ה׳

 שכתוב מת ויהיה יראיז אל ה' פיני
 צרתו שככל תצדיק מיוסף בתורה

 ממנו גרע לא לן ורע צדיק שהיה

 זעם במצרים משגחתז עיני נ
 ירבעם שתם מזרעו לכסא מלכים
בכסא לנצח בזכותו ויושיכס זיהוא

 ודחוק צר שפיה מערה או בור
דברו אשר שהעיבו מה והוא מלך

 הךאל י : עמך דעות מכתמים אמנסלא-שקר

 לא־־יחיהךשע י כחלב: כביר ימאס ולא כביר
 ואת" עיניו יגרעמצדיק“לא י ומשפט^סיתן:

 ראם־־ ״ : ויגבהו לנצח לנסאלעיבם מלכים
 ויגדלהם ט :בחבלי-עמ בדרןים/;לכדון אסורים

 מוסך1? אונם .רגל י י :יתגברו כי ופשעיהם פעלם

 ויעבדו אם־־ישסעו■ יא :.מאון כי״ישובון ראמר
 ואם־לא 'יב בנעימים: ושניהם בטוב ימיהם יכלו

 “וחנפי־ י יג :דעת בבלי וינועו :עכרו בשלח ישמעו

 כגער תמת יי : אסרם כי ישוער לא אף ישימו לב
 \חלץעלבענירויגדי' יט י בקךשים וחיתם נפשם

 •מפי־צקרחכלא הסיתך ואף טי : בלחץאזנם
ודיך- יי :דשן מלא שלחנך ונחתי תחתיה מוצק

 כיתתמהפך י" :יתמכו ומשפט דין מלאת רעע
:אד־.יטך בשהקורב־כפר יסיתה
אל־תשאף ו :מאמצי־כח וכל כצר לא שועך

היערך יט

המלכים ויגבהו כך שאתר אלא
 וילמד לגדולה סופו לו ורע הצדיק כי הנה מלכותם ופסקה במלכותם;

 מצרימה ירדו ובניו יעקב הלא תאמר ושמא )ח( מןהמפ!רש סתום
 עתידים היז תוכם שלפרוע לתם היה טובת אדרבה אמר לוה הגלות תל

 ואס אמר וזה רעב כמחמת בכבוד וירדו ברזל של בשלשלאות לרדת
 ברזל של בשלשלאות חסרים להוליך עתידים שהיו בזיקים ריס חסו
ברעב וביתו הוא יורש פן עוני כחבלי פילכדון עשה רחמים דרך

 היא זו וכי החשך בימי מתו רובם כן אחרי הלא תאמר ושמא )ט(
 לזה מה״ק אחד או מחמשים אחד אז מה אחד אס כי יצאו שלא עין שומת
 ע׳י במצרי׳ פעלם להס זיגד הנה כי ׳לעצמ גרמו הס סנה כי תתמה !1 חמר

 איש לחמר לישראל היו ודבריו '1כ אביך לבית נגליתי הנגלה שנאמר אהרן
 לחטא יבואו שמזה עיניהם שקוצי אחר הולכים שהיו השליכו עיניו שקוצי

 הס פעלם להם זיגד וזהו תטמאו חל מצרים וכגלזלי וזהו בלבם גס
 כי ופשעיהם זוהו גלולים אחר ימשכו כן ידי שעל ומה עיניהם שקוצי

 כי ויאמר למוסר אזכס ויגל מהו מושר לקבל והכינם )י( יתגבר!
 ויעבדו ווהן מעשה המשך שמיעה ידי על ישמעו חס )יא( מאין ישובו;

 ידי על שהוא בטוב הנליון ויהיה ימלא ימיהם שמספר שהוא ימיהם יכלו
 בקרב יהיו שיאיו ושניהם רע הנקרא המות מלאך ידי על ולא קדוש מלאך

 ואס )יב( נעימים הבלתי בגויס כשעבוד ולא נעימים שתם ישרחל
 שלא דעת בבלי וינועו יעבירו המות מלאך חרב הוא בשלח ישמעו לא

 הגזיעת שבזמן החמת חכמי שפירשו רזאסיגועון תוסף בהם יתקיים
 )ייג( דעת בבלי שינועו דעת רוח שהוא ממרום רוח להם בתוספת

 ולצאת לשוב רוצים שהיו אומרים לכ חנפי היו הזאה ההתראה כל ואחר
 אלו היו ומי ובפסיליהס כמצריי' לבס דבק כי ולחוץ הששה מן .ממצרי׳והיה

 כי ישיעו לא יזהו השעבוד מאסר על צועקים היו שלא אותם הם *הלא

 נפשס כנוער הבחורים שמחו החשך בימי המתים הס והן. )יר( אסרס
 מצרים של האדוקי׳כטומאתע״ח מצרים כומרי הס נדוליסבקדשי זתיחהשל

 היא כתס יתרה כי להס מיתתם ההיתה ראוי החשך בימי שהמתים באופן
 כי לך אמרתי היה אמר זכו' בעניו עני יה^ץ יי)טז( בקול! שמעז ולא יל

 העוני הוא לצדיק הנחותים הייסורין ותנה הזה בעילם ייסורין לצדיק טוב
 שהיה ז*ל מאמרם והוא מחילחיס טובים האמת לפי סתס מאסת אשי

 עוני לך היה סיב לו אמר לזה עוני ולא יסורין כל איוב אומר מתחלה
 והוא ככללו לעם ואחד לו אחד לצדיק הדלות סובזת הנה שתי הלא ני

 נהינס כמקום לו העוני כי כעניו נתינס של מדינה עני יחלץ עצמו אח
 אזנו תגלה וכליעל רע איש כל כי למוסר אונס כיויגל לעס טיב וגס

 וכמה כמה אחת על רצונו לעיברי כך רצינו לעושי אס יאמר כי למיסר
 שאין מה ה' אל שישיבו אזנס מגלה שלו כלחץ שהיא או ה עד וישיבו ויידחו

)טז( למוסר אזנס ויגלה יוכיחם ולא לבו שיגבה עשיר היה אס נן

 השמראל־תפן לעדות.עמיםתחתם:כא והלילה
אל

 ומעדני ופרדסים גנות רחב ותחתיה
 הנה עסוק על במדרש ז״ל רבותינו

 וכז׳ החיים את היום לפניך נתתי
 הוא למה החיים וכו׳אמרודרך ובחרת

 ודחוק צר שתחלתו לדרך דומה
 ואור ופרדסי' בכות וסופו וחשך ואופל

 ואור רחב תחלתו המות כויודרך גדול
 וכו' ומות ומכפילות ופופופחתיס

 אומרו אחר כי להם שהוקשה ואחשוב

 מצותיו הס החיים כי יתברך
 מה מות יקרא והפכן ותורותיו

 ידע לא מי בחיים ובחרת לומר צורך
 ושלכך מהמוח טובים החיים כי

 חיים אותם שקרא יתברך הוא כיוון
 תוכחת הוא החיים דרך כי אמר ע'כ

 הבא עולם כי לצדיק מושרהבאיס
 יתברך הוח וחש ידהייסרקנקנה על
 כן על ותנעל ותהרהר תקוץ פן

 שחחלהן עס בחיים ובחרת אמר
 חל הנים תחוש אל ומצוק צד

 כפי הס הייסורין כי הנה אחריתה
 והם הבא העולם טרקלין חל זמבא

 אמר הענין חל ונבא ודחוק צר פי
 בבריאות העיני לך היה טיב הלא

 השטן כח הוא שהאף אלא מהחולי
 בעניות למאוס הסיתך הרע יצר הוא

 הבא העולם רוחב לפני צר פי שהיא
הפההוהצר אס הלא כי וטעית

 בלחם הזה בעולם לך יצר אס כי והוא תחתית הוא מוצק לא רחב הצת
 מלא יהיה שולחנך נחת כי עדן בגן לך ירחיב כן ידי על הלא שולחנך

 לעני טוב יהיה העוני יד שעל אומר למה אלי חחמר ושמא )יז( דשן
 בחרתי לה ולמה כמדובר למוסר אונם ויגל כי לעס וטוב בעניו יחלץ כי
 הצדיק בהיות כי והיא לעס וטוב לנכר טוב העושר ה לעבודת והלא בז

 וישלים מתלעוהיו וישבר ממנו יירא לא כי הרשע את יחניף לא עשיר
 כל כי לעס טוב וגס ההוא לעשיר טוב והרי רשעו סיף נדר עד דינו

 הנה לו אמר כן על ההוא כרשע לעשות יוידין ולא וייראו ישמעו העם
 יראת לא בי תכליתו עד מלאת רשע דין כי בעושרך עודך כי ידעתי

 בעצמם יהמוכו ומשפט דק כי לעס טוב וגס לך טוב ואו ממנו
 כי' יסיתך הן חמה הלא כי היית עני אם כן שאין מה )יח( מפחדם

 משפע בכל אפילו אס כי רשע מלייסר שיירא לומר צריך אין כי שהוא
 ובעוני עזה חימה בחיק ושוחד כד״א חמת הנקרא שוחד תקח אפשר

 בשביל שהוא כספק רשע להצדיק יסיתך פן פחד ספיקךיש די לך שאין
 להציל כופר רב תפילו עושרך ידי שעל עשיר בהיותך כן שחין מה ספוקך

 בספק יסיתך פן ליירא יש הפחד שהות תימה וזהו יטך אל רשע
 כי כעישרך כן שאין מה תחיה למען סיפוקך בשביל הפיתוי שיהיה

 שיהורין לא לך טוב היה שהעוני חומר שאני ומה )יט( וכן׳ כופר ורב
 אלן ניסורין יתרון שקנית יבצר לא הלא כי הזעילוך לא שעליך אלו
 נתקרבת כיהנה לומר שועדכז׳ היעריך כי והוא בעצמך תכיר ווה
 צרת אליך יזבח טרס בצי־ לא מתפלל שתיית עך היעחךש כי קיכך אל

 שהוא מה אל יערך לא בקפלה עושת שהיית כח מאמצי וכל הייסורין
 אתפלל כי יבחן כזאת תאמר ושמח )ך( מיד ת יענך עתה כי עתה
 כהם וכיוצא לי שהצרו וכשדים כשיא קחתס עחיס להכרית עתה

 תפלחך תהיה פלא בואה אך הוא שהמרתי מה אמר לוה מיי־ ושיהיה
 עמים והכרית לעלות הלילה תשאף חל משל דרך כי זרים דברים
 ומלכות עס כל כי יתביך אליו תקרב לא בזה כייצח בדברים כ׳ תחתס

 נס אס תהמר ושמא )כא( נאותים בדברים רק ועדן זמן לו יש
 לי טוב שהית שאמרה רכיתאדעוני מהי כן הס הזעיליני חלו יסרין

 ידי על אץ אל חפן אל השמד ולומר להזהירך צי־יך אני עתה כי הוא הלא
 אל יחטזאךוזהוהשמיאלהפן העושר גאות פן בבית לך :אר סב העושר

 שאין מה מעוני בסרח עלזה כי על הוא זי לאזהרה צריך שאני ומה און
 כן שאין מה עזן ומונע מכניע העוני כי פחד היה שלא עוני היה אס כן

: בחולי נס העישר
 הצד חולי ביסורי בין עוני ביסורי בין תאמר שמא וכו' אל הן )כב(

 הבת ואחגיא אהרהר ושמא בי עון מכיר שאיני שנהם השיה
 הלא לך טיב רב שופע בהיות כאשר ני אפך והארך לבך תשית אל לזה

היה



רו איוב מחוקק חלקת
 שנעשה יזיקו ז״ל שאמרו כמז אזיזוקומטרלאדו ישראל וכוס העדר על

 ונח בחירה באד שיש ולא מהים להעלאות כזד שהוא זיקא כמין האד
 בו יתנו יתברך מאתו עליונים כחוק שיווקו כיחס ולשאוב ליס ללכת

 שיכילו קשיש זסביניו בקרבו חלול נאד כמין שיעשואתתעב לקיימם כח
 ווה זימלתוהו ממש כנוד שהוא המיס

 על מי'מהארץ נטפי יגרע כאשר הוא הן־אלישמב נב כיעל״זהבחרתמןנני: אל"און
ן כמי האד נעשה זז ש זכות העדר " י־ ־ ■ * ־ . ״ ... ..

 וממטיר למעלה ועולת מהי' לקבל נוד
 אך (כח) יחכיר חפצו במקום

 תעליוני'שהוא ממיס שחקים יולז אשר
 בו אדבר לא זה שחקים יזלו אשר
 הוא להם שפותח לישראל רק זה סאין

 ירעפו וזהו צדיקים כשתם יתברך
 אדם הקחייס ישראל תם אדם מלי

זזת ובאחדות באיכות רב כשהם

 דרכו עלץ מי־פקד מ : מורה כמהו מי כנחו
פעליו כי־תשניא זכר כי :ומיאמרפןרתעולה

 משלם שהיה השגחתו מורת יתברך הוא שהיה לך נראה והיה לך ערב היה
 כאשר כי לומר נכחו ישגיב תל הן אמר וזה בהפכו עתה גס כן כמעשיך לך

 מי כי לך נראה הית בכחו חסדים משגיב הית חסד מדת הוא אל מדת
 תודה עתה גס כלומר בך משפיע היה שנצדקך השגחתו מורה כמוהו
 הפך בעשותו כי )כג( בהפכן
 עשת בטובה כי לומר לך אין הקודם
 פקד מי הלא כי כן צא ועתה כראוי
 להיטיב אז דרכו לעסו' והכריחו עליז
 ומי שכן וכיון בתחלת הראוי הפך

 עהיןודס ששיני במה עילה פעלת יאע
 )כד( נלמד* משם אדרבה כי

 הלא אמר כו׳ תשגיא כי זכור
 שבעולם פעולות כל כי לך אמרתי
 יתברך מאתו הכל ט!כ או רע השפל
 כי לומר לבבך יפנה אס אמר

 בעולם מבוא לו מלהיות ה רס

ש1כלץןדםחזרבואנ ני׳ ; אנשים שררו אשך
 מקפר נדע ולא שגיא הן־אל כי מרחוק יביט

 יזקומטר כייגךענטפי־מים יכ שנץולא־חקר:
אדם ׳ אשר־יןלושחק;םירעפ;עלי נח לאיך:

רב
 לא אך פעלו הוא ורב שגיא דבר כי שתאמר זתשגיאפעלז השפל
 פעלו חשגיא כאשר זה דעת לבטל חומרי לאיש הפרטיים גשמיים דבריס

 ישראל ובני משה שוררו אשר היס שירת היא אנשים שוררו אשד זכר אז
 ואס בו חזו אדם כל כי שהוא )כה( וחניתו והאלי שוררו שם אשר

 תאמר ושמא העולם בזה לפעול עתה גס ומה ראו ית עצמו את תפילו
 שראוהו■ הוא שבהט השוה הצד הנה ל״א לראותו הוכנו אדם שכל היתכן
 בנתיס מסך בלי בו חזו יכבו אדם בשם אשר מוכנים שהיותר חלא כביכול

 יד על שהוא מרחוק יביט הסוג אותו אנוש הנקראים האיכות חלושי קך
 פעלו ותגדיל תשגיא כי זכר יאמר או )כד( • ומסכים השתלשלות

 ובני משה יחד אנשים שוררו אשר זכר השפל בעולם מהשגיח חותו לשלול
 אדם שכל )כה( מזו גדולה השגחת לך ואין בתיבה תיבת יחד ישראל

 אחד כל אומר היס זס שהיהאומר תיבה שכל נבואיי חזון יתברך בו תזו
 עס יחטיאו ולא השירה תיבות כל כאחת לומר כולם הושוו ואיך מישראל

 זה כל עם מרחוק בנבואה יביט ההשגה קל אבוש ר מגד הוא שאשר היוה
 בהקיץ אחד בכל להשפיע מוז גדולה פרטית השגחת וחין בזה כלס הושוו

 יאמר אי )כד( 4 יחטיאו ולא ממדרגתו סוג ולכל בשזה נבוחיי כח
 שירת היא אנשים שוררו אשר זכר יתברך פעלו ולהגדיל להשגיח כשתבא

 חוו אדם כל כי )כה( בעולם פעלו גודל הוכר ההוא בנס כי סיף ים
 מרחוק יביט אנוש אס כי הנס ראו שם הנמצאים בלבד לא כי ההוא בנש
 אס כי נאמר לא היס ויבקע כי נודע העולם סוף עד ני ז״ל שאמרו נמו

 וזהו הנס וידעו והכירו נבקעו שבעולם מימות שכל מלמד המיס זינקען
 עולה פעלת אמר ומי באמרי הלא יאמר או )כד( י מרחוק יביט אנוש

 וכר אמר כן על כו׳ בדבר יש פנים משוא שאמר מצרים של משרו הקשני
 ורוכבו סוס שאמרו אנשיס שוררו חשר יתברך פעלו ותגדיל תשגיא כי

 הוא שגס בז הרוכב והשר המצריים עם אצלינו כמפורש שהוא בים רמה
 בהסתר ולא )כה( לקה עולה פעלת השר אמר שאס נמצא ביס רמה
 ושמא כו' מת מצרים את ישראל וירא והוא בו חוו אדם כל חס כי לקה

 וירא כאומרו רב הערב לא אך אדם הקרויים ישראל רק ראו שלא קחמר
 יביע שאנוש אלא יאה הוא ישראל לא אשר גס כי יבצר לא הנה ישראל
 עין ולא הרחק דרך מרחוק אך יביט אנוש נקראיס רב הערב כי מרחוק

 הקודמים דרך על יאמר הבטה לשין הוא שוררו אומרן ואס כישראל בעין
 כל כי אנשים יק׳ בו הביטו אשר השגחתו תרחיק נבל פעלו תגדל כי זכור

 : מסכים דרך מרחוק יביט אנוש בגדר היה אשר וגס בסיני בו חזו אדם
 בעולם מבא יתברך לו מהיות אמרתי הבה כן׳ שגיא אל הן )כו(

 לו חלק לא אשר מפי עתק יצא דבר ממוצא והנה השפל
 אדם כל כן ושעל יתברך רוממותו גדולת פיצם איפת להקטק בבינה

 הלא אומן אמונת הס הקדמות ג' הכה אמר כן על חלילה כמפורש בו חזו
 נערוך שלא גדר עד בגוף וכח גוף משולל והיותו יתברך מציאותו הס
 לראשיתו ראשית אין עד נברא לכל קדמון יתברך היותו ג קדושתי אליו
 נדע שלא גדר עד שגיא הוא כי והשנית חל מציאות שהוא אל הן אמר וו?

 שגיא כי שהוא כו׳ הגוף דמית לו שאין והוא בחומר מלובשים היותנו מחמת
 מספר הוא ותג' נדע ולח וזהו קדושתו אליו נערוך שלח נדר פד הוא וגדול
 בעיננו נראה הנה זה כל זעם )כו( לראשיתו ראשית אין כי חקר ולא שניו

 לך שהבאתי גס כי והוא כז׳ מיס נטפי יגרע כי השפל בעולם השגחסו
 יום יום ההווה מן רחיה להביא טוב מצריס ביציאת עבר מאשר ראיה
 מקום של רצינו ע-ישים ישראל כשאין כי בפר״ח ז״ל מחמרס בתזכיר והוא

 ואז שמתמלא כנוד מהים מיס ומתמלא העב שבא מהים שותה הארץ
 הם צדיקי© כשישראל אך לזנונים הרת כחשה היא והארץ הארץ על ימטיר

 הטוב אוצרו חת לך ת׳ יפתח שנאמר הטוב מאוצרו השמים סותיסמן
 כאשד כי הכתוב אמר ועליו מבעלה כמעוברת היא ואז כז* השמים את
 מהשמים מיס נטפי יגרע כי יאמר וזה כן׳ והצמיחה והולידה כן׳ הגשם ירד

יהיה או )כן( * יחיד לשון רב אמר
 הלזו הארז יתברך השגחתו ולתורות להודיע הכתובים המשך ערן

 אלהזברי העולם הנהגת המייחסים דעת בהכחיש חת גשמיו בגבורות
 וניתנים העולים הס העבים כי באומרם סטבע אל מטר וגשם השמים
 הי מתורת זה דעת רחוקה כמה אך הגשמים הס והן טיפין ונעשים
 ואומר כז' השמים את הטוב אוצרו את לך ה יפתח האומרת תמימת
 השמי׳ את ועצר נאמר עונש אצל אמור וכשהוא מיס תשתה השמיס למטר

 כו' השמים מן והשלג הגשם ירד כאשר כי הנביאים מן מטר יהיה ולא
 הכל כי ולהכריח ההיא הנפסדת הסברא ולנקוש באלנקוץ והנה

 טעמים מכמה תהיה ההיא הסברא סתירת הנה כי ותזא יקב בהשגחתו
 למת כן אס העבים התכת שהוא טבעי שהמטר הוא כן שאס אחד

 אותם הרואה יראה אשר עבישחקיס מיס מחשכת רביבים ימנעו
 שוימסו הוא נטבע ואס יריקו לא הארץ ועל מים מלאים השמים תחת

 אין וגשם ורוח נשיאים יהיו כי ארצה ניתך לא מטר למה העבים

 והגרגרים בכברה כובר אדם כי אל מנפלאות ז״ל רבותינו שאמרו מה כי ׳3
 זה מתערבין הטיפים ואין לארץ השמים מן יורד והמטר מתערבים

 בלתי טיפין ירדו איך העב התכת המטר היה אס זהבה זה סס
 ולבלתי לטיפין ליחלק עצמותו הניתך לח דבר דרך אין כי מתערבים

 כל שיעור שיבאו גס ומה אחד קילוח ויעשה ישפך ואדרבא התערב
 לא אחת עיר ועל אחת עיר על פעסימטר הלא כי ג׳ * כוו זו הטיפות

 הנמוסיס האדים טבע ידי על רק אלתית כהשגחה שלא הוא וחס ימטיר
 היום בו להמטיר מזלו יחייב אשר כבזד ס1מק איה העב אל הגיד מי

 עיר בכל וההיקש זולתו מקום על ולא עצמו להתיך העב שם שילך
 ואין הוא בינות עב לא כי מטי־ שם להיות כוכבו רצון בעת זעיר
 עליו יפרוש עב מפרשי אחר הלא כי ד' " דעת לדומם נזקן המזל
 העב התכת ואס הארץ קצות עד למז וילכו העבים ויטהרו השמש

 על בפרוש אדרבה כן ואס מהשמש גדול מתיך לנו מי המטר הוא
 יתפזרו אדרבא ואיך מהרה קל במקומו יחיכנת הלא שמש העב

 בעבים שמיס יתקדרו נראה הלח כי ה' * אחר מקום אל וילכו
 לה' שיתפללו עניים שועת יד ועל ואינם השמם עליהם ותבא

 מטר עליהם ויעטיר למקומם העבים ישובו ארץ פני על מטר יתן
 הופשר שלא לעב היה מת בהשגחה ולא בטבע הוא הגסס ואס

 כן אתרי ויחך למקומו וישוב תפלת עבור עד הלוך וילך הראשון בפעם
 מאתו הוא שהכל אס כי שחר לה אין ההיא הסברא כי ספק אין כן על

 לקבל בעב כת הנותן הוא לעשות ומפליא שמשגיח זתוא יתברך ובידו
 ומדינה עדינה ועיר עיר הארץ על המריח והוא נוד כבתוך בתוכו המיס

 לכל אשר הכושר בשעת וממלכה ממלכה עיר כל על כתב בספר ככתבה
 על אשר קושיות חמשת פי של אליתוא דברי אלה כל והן יתברך לפניו אחד

 ,יגרע כי ואמר היחל ובראשון אחד אחד ויביאם ההוא הנפסד הדעת
 אין וגשם נשיאים שיש מיס נטפי וימנע יגרע מאשר לזמר כו׳ מיס נטפי

 מן יזזקו כי גוזר אני מזה בטבען הארץ על מיד זיטיפו יימסו ולא
 ועל )נח( המטר והוא יימס עצמו שתאד לא אך לאדר מטר השמים
 שחקים יזלו אשר הנה לומר כז' שחקים אשריולו אמר השני הטעם
 ולא הטיפין ישתנו לא כי רב אדם עלי ירעפו אשר ממש הוא למעלה
 כ״א ארץ עפר שחקי'עד מן גדול המרחק היות עם טפת עם טפה יתערבו

 על אמא ולא למטת ירעפו כאשר הס כך שחקים יזלז כאשר שהם כמו
 האדם על בתעטיר נרגש דבר זה כי כלומר רב חדס עלי אס כי הארץ
 כו'לו'כמתמיה יבין אס אף הג'אמר ועל )כט( הראייה זולת עצמו

 אק להשכיל בו תבונת שיהיה העב התפשטות שיבין תאמר אס אף וחומר
 שידע סיכה כמין שהוא הגלגל רוממות מקום שיא יתברך סוכתו תשואות

 רם הגלגל כוכב עיר איוו כנגד היום הגלגל ורוממות תשואות איה
• טיבה יתישנת שבעתה ועיר עיר בכל וההיקש היום עליה להמטיר



לן לו איוב מחוקק חלקת

^^דעבתשאותסכתו: : רב
 כי־ לא כסה: תם ושרשי אורו עלץ הן־פ״ש ל

 .על־כפים לכ ; כסיךיןעמיםיתךא.כללמככיר

 רעו ,,עיי די£ * : כמפקע עליה חצו כסה־אור
: מקגהאףעל־עולה

 ב :ממקומו ויתר לבי יחיד ־־־לזאתאף ל?"
 ורהגהמפיו קלו שמץרשמועברנן

 על־כנפות ואורו כל־השמיםישרהו תחת נ יצא:
 גאונו כקול ירעם אחרץי/שאדקול י : הארץ

 כקולו אל ירעם ה : קולן יעהכםכי־ישמע ולא
יאמר לשלג כי! י ולאנדע: גדלות עשה נפלאות

הוא

 וכמהים שמשו הוה אורו העב על ש שיפר אורו עליו פ־ש הן אמר הד ועל
 עליו פרש כאשר אדרבא השמש מחום העביס ויותכו יופרשו ראוי שהית
 )ל( נשה המערב סוף הוא הים שרשי עד והלך ה:• העב נתפור שמשי
 הנה לזמר בעצם השגחת הראית שהיא ם עמ ידין בס כי הה'אמר ועל

 להורות הכביד האחרון המופת וה
 ליישרס עמיס •דין הבס כי ההשגחה

 עמים בשיי כי והוא ה עד שינס לה
 בא'אוכל הכביס ב' ימצאו הנו'

 בא'שאצ״ל וימצא )לא( למכביר
 שיביאם אס כי עביס שס יניא שלא

 השמש ני וינטלם אור יכשה ועליתם
 העניס ויתבטלו הארץ על פרוש יצא

 ויהיה מיד ימטיר ח' עס על כי והוא
 כפיס על אחי• ונעם להכביר אוכל
 יעשו למען כה יעשה ולמה אור כסה

 וגשם ורוח נשיאים כראות בה תש
 אלה'ובזכות ויתפללו ישונו 1א אין

 עלית יצוה ומתפלל מפגיע אים
אז )ל( • כן אחרי להמטיר

 עתים וייסר יריץ נס כי הכתוב שיעור
למכביר שהוא ברנזי יחןאזכל כך ואח'

 עמים סידין מיה ופירש )לא(
 מוסרזיצז שיקבלו כך ואחר העבים למנוע אור כסת כסיס על כי הוא

 רחמים ומבקש מפגיע איש יהיה אס מפגיע איש בונות במפגיע עליה
 או כי והוא יתברך לפניו רעו עליו יגיד או מפגיע אין ואס )לב( <

 מקנה הוא הלא רעו הוא מי ופירש עלין יניד והזה רעו נקרא הקב״ה
 ומרחם אף חרזן לסלק ה׳ תושיע כהמה בוכות אדס לומר עולת על החף
 למעל' ר מט למנוע שנחרה ה׳ שחף יעשה הבהמה מקנת שהזא מקנה וז״א

 יקראוהוישובז על ואל כמד׳א עולה על וזהו מעליהם ויסתלק יעלה
 ואס הכתוב ושעור לרעי בנת כמו רעיון מלשון רעו יהיה או * על לא

בזכות יעשה אז בתפלתו הגונה כלתי שכונתו מחשבתו המפגיע על יגיד
: כבקודס עולת שעל ומסתלק גורס האף את מקנה כי בהמה (

 נכנס טיטוס איך רז״ל אמרו הבה כו" יחרד לזאת את )א( 1/
 בשלום ונכנס עבירה לעבור הקדשים קדש לבית "

 וכן שרופים ויצאו הקדשים קדשי לבית נכנסו ואכיהוא ונדב בשלים ויצא

 כמו והלא ׳1כ לזאת אף ואמר ואכיהוא נדב על התנבא המתרגם כתב
 כו׳ לזאת אף אומרו כי למו הוקשה אך בכאן אהרן בני נתן מי ורנתשב

 אחר ואמר אחד דבר על לו שיחרד תחלה אומר תיה אס לא אס יצדק לא
 ועוד תחלה דבר על חרד לא אך הקודם על כמו לבי יחרד לזאת אף כך

 שמעושמוע או' שאחריו הפסוק כי לבו חרד מה על הזכיר לא פה סגס
 אחשוב כן על חרד מה על סיפור ולא שאמר מת על ציווי דרך הוא כו'

 יבא בואת שם נאמר כי והוא המדרש כדרך שיה גוירה דרך על דרשו
 וראה הקדש אל ביאה דבר על הוא לזאת כאן ונאמר כז' הקודם אל אתרן

 על חרדה שאין אחד טעמים משני מקדש בביאת האמור ואת על לדרוש
 מלת כי שנית עוד ואביהוא נדב כיאת על לח חס ואת כו שנאמר עכין
 עתה שיאמר אחר דבר על שתרד סיפר לא כי הבנת ובלי מיותרת אף

 קצף אף היות אמר כי והוא לידרש זו תיבה ניתנה אך יאת על חרד שנס
 ויתר לכי יחרד טיטוס של היא לאחרת משכ מקד׳ ביאת היא לזאת

 יתברך השגחתו מפרטות שסיפר אחר כי והענין האחרת על ממקומו
 כי לבו יחרד בלבד כי,בזה אמר דברים ליתר למד שממנו הגשם כענק

: ה'ככה עשה מה על דעתו השיגה לא
 כפל אל לב כשוב שאחריו פסוקים עם מקושר יאמר הפשט דרך על

 למעלת לא פסוק עם מתקשר פסוק אין וגס שמוע שמעו אומרו
 ר מאמר רז״לח' ממאמרי ידועות הקדמות נקדים כאשר והוא למטה ולא

 נעשה הקכ׳ה מפי היוצא ודבור דבור כל כי והזח חזית במדרש יזחנן
 פיו הבל יתברך דבורו פי על הנעשה הדבר כי הוא הלא שני * מלאך
 ענין והיא רבים במקומות בוה הארכנו כאשר אותו המהוה הוא ממש

 הכתוב מאמר והוח נברא ממש בהם כי העולם נברא מאמרות בעשרה
 רוח הוא פיו בהבל כי הנה צבאם כל פיו וברוח נעשו שמיס בדברה

 כאשר כי הנביא מאמר כן גס והוא צכאס כל נתהוו בדבורו המתפשט פיו
 את עשה אס כי כו' ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה כן כו׳ הגשם ירד

 והעושה השליט הוא יתברך מפיו היוצא הדבור ני הנה כו' חפצתי אשר
 גדול כי ונדע נשכיל דבר וממוצא מלאך שנעשה אס כי זה ואין הכל תת
 שאין מת יתברך מאיכותו הוא כי מלאכים מיתר ההוא המלאך איכות כח
 כי ידענו כי שלישי עוד * המה המלאכים שמעולם יתברך משרתיו כן

 הו^י יתברך קולו שהיה תורה מזקן ז״ל רבותינו אמרו יתברך !קולו

 כללות בכל מתפשט היה קדושתו שאור שהוא סופו ועד העולם מסוף

לו
 תורה כמתן כי רבת במדרש ז׳ל מר ידענו רביעי עוד • לקיימו העולם

 כי והענין כחו לפי שמע וחחד אחד כל ודבור דבור כל שמעו ישרחל שכל
 כל שמעו שכולה נס כן על אחת מדרגתב ישראל כל הוכנו שלא ספק אין

 הגדתי הנה אליהיוא אמר הענין אל ,נבא ׳ השגתו ממדרגת לו בא אחד
 בהשגחתו מתנהג העילסהשפל כל כי

 ?גשמים מענין סיפר כאשי־ יתברך
 אפשר אלה ממאמרי הנה עתה אמר
 כי ולומר לדבר מפיכם עתק יצא
 מגדולת חלילה נמעט איפת כן אס

 שפל ה׳איך רם כ*א יתברך רוממותו
 בא כן על הזה העולם בגשמות יראת

 איכותו גדולת !ראו הביטו ויאמר
 אשר לומר צריך אין הלא כי יתברך

 ויחרד עניינו שיכיר קולו לשמוע יוכה
 שאני לזאת אף כיאה לבבו ויתר

 ויתר לבי יחרד הענקהזה בפי מספר
 בו לדבר יזכה אשר גס ומת ממק־מז
 העניו וביאר )כ( קילו זשמוע
 בקול השומע כי והוא כן' שמעו ואמר

 השנית בפעם ירגז שמבעיתולא
 אמראליהוא בראשונה כאשרירגז

 צריך ותמיד ושתים פעם שמוע שמעו
 איכותי הנה כי לשמוע זכה אשר השומע ויחרד שיתרגז ברוגז יהיה

 ואשרי ממקומו יתר לני המדבר שאני עד עצזס פליא הוא רוחניותו קדושת
 ההבל הוא ההגה הלא כי רוממותו גודל תשכילו ומזה קילו דברי המקיים

 נעשה כי ישרהו השמים כל תחת התבל אותו )נ( בדברו יצא שמפיו
 ווה מלחך נעשה הקב״ה מפי היוצא דבור שכל יוחנן ר׳ מאמר והוא מלאך
 ישתרר שררה ית הוא לז יחן כי ישרתו השמים כל תחת כו' והגה יאמר
 המהוות הוא פיו הבל השמים כל תחת הנעשה כל כי השמים כל תחת

 כנפות על מתפשט שואות אלא עוד ולא השנית בהקרמ׳ כאמור כל ופועל
 סופו ועד העולם מסוף הולך ית קולו שהיה רז׳ל שאמרו מה והוא הארץ
 הנעשה זה אך עולם של שלישו הוא ה שמלאך מלאכי' כיתר אינו כי ויהיה
 כנפות על אות זה כן כבודו הארץ כל שמלא לקונו דומה פיו מהבל
 ושמא )ר( ית מקולו ירגז לא מי איפה כן ואס העולם כל זה כי הארץ
 זה ערך לפי ההוא הכח כל לו יש קולו נתן כאשר יתב' פיו הכל אס תאמר
 כולו העולם יכילנו לא ראוי היה הפה הבל על איכותו לגודל עצמו הקול

 לכן ארזים שובר ה' קול כי הארץ כנפות כל יחתו 'ומקולו העכור
 הראני שאל השלום עליו רבינו משה הנה לומר כן' קול ישאג אחריו אמר

 את ודאית אך זיזי האדם יראני לא יתברך הוא לו ואמר כבודך את נא
 מה מה בצד לסבול בוכח ימצא אחוריס אל המתייחס כי הנת אחורי

 הקול אין אמר הענין אל ובבא הפנים אל המתייחס יתברך כבודו כן שקין
 הס כי הפנים אל המתייחס לומר צריך אין אחרונה מהמדרגה אס כי יוצא

 מבחינה ואף קול ישאג שמשם אחריו אל המתייחס שהוא מה גס אפילו
 כנפות כל את ירעם הלא כי בסיני שהוא קולו שומעי יכולים היו לא ואת

 להתקיים העולם בני לכל שהות יהיה שלא גדר עד גאונו בקול הארץ
 חיים רוח נשמת אשר כל ימותו כרגע מיד כי הקול את לשמוע יגמרו עד

 ישמע כי קיימים יאחרס שלא קזלו ישמע כי יעקכס זלא אמר זזה באפיו
 חילו לפני קולו נתן ה׳ איך חיפה כן אס תאמר ושמא )ה( לגמרי קולו

 אל ירעם כי לך דע הנה ונתקיימו הקולות את רואים העס וכל בסיני
 מדת כי יוס בכל זועם ואל פשוק על האמת חכמי מאמר דרך על והוא כו'

 אל יאמר זה דרך על העולם יחריב בל הדין מדת את זועם אל חסד
 חסד של הוא אל מדת הלא כי כסיני ההם הקולות לסבול יכלו איך תתמה

 פליא היה ולח העולם כל את וימית יגבר בל בקולן וגוער מרעים היה
 בא היה אחד שכל ז״ל מאמרס זהזא נפלאות אומרו ווהו רביס אס כי אחד

 הרעמים ידי על נפלאות ה בקול נעשיס נמצא לקבל כחו לפי הקול לו
 ואל חולשתו לפי וחלוש כגבירתו גבור לסבול הכל יוכלו באופן חל מדת

 עושה נסים כמה כי נדע ולק גדולות שעושה יתברך דרכו כיזה תתמה
 עושה היה בקול כן־היה בנסו מכיר הנס בעל ואק אדם כל עס יוס בכל
 מהמקבלים אחד שוס ואין לקבל הכנתו כפי המקבל לפי אחד כל עס נס

 * נדע ולא גדולות עושה זוהו כקו גדר לפי ה'בקולן שהרעים מכיר
 לשקמה לע' מתחלק הקול היה כי ו״ל מאמרם ענין עזדאפשריכוין

 וגס בקולו הרעם אחד עושה אל מדת היהה דברים ב' כי נפלאות בקולו
 וכו'הנה לשלג כי )ו( * כקודם והשאר רבות נפלאות כה משות
 ארץ הוא יאמר לשלג פירש והיכן פירש ולח הארץ ואת ז״ל רכותינז אמדו

 ויהיה מהשלג היה הקיץ שהויית שיורה הוא אומרן כן לפרש והכריחם

 שבמים האמצעית ?טיפה מן נבדקו השמים כי האמזר כדעה דעתם
כ הוא המים מן הכל והיות לעילם קידה ברא אשד המיס מן הארץ והגס
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א איוב. מתיקק חלקת

יקברן השגחתו תבחן לא כסידרן שמבחינתה חשד מתדת ט והוא

 כיד- ז■ :1^דוג^סססךותען
 ותבאח מעשהח כר־אגשי לדעת יחתום כל־אדם

 מן־החדר " וכמעוטתיהתשכון: במרארב היה
 מנשמת־אריתך־ י קרה: וממזרים כרפה תבוא
 עב .יטריח אף־כרי יא ורהבמיסכמוצק: ^קרח
 מתהפך1 מסבות והוא יל : אורו ענן יפיץ

תבך־י פני“.על1 אשר־יצום כל לפעלם בתחבולתו

 עכורה והארץ וכיה והשמים המים מן רה־ זה היות ועל ינכה קשד לס הי
 מהמים והעני ששלשל זהענין שלג ועשה מהמיס כיהקפיא חמך ט על

 שאמרו שלג שנחוצרוח שלג והיה ועטרה פיה קרץ נפשית עניות ומאותו
 סכין הנקרא נרקיע כהן ז"ל רטתימ

 מהמים והלביש שלכל מכין עד המיס
 לצרות והס שלג כתואר יהדורז פד

 היה כי הוק כר ד ה וככלל שלג
 חסד־ פס רחמים בשתוף ההשסלשלו'

 כאוירכיסוד נקפיס מיס שהם כשלג
 קל החסד מימי שפע בהגיע כי הרוח
 יתואר עד מהפכה הרתמים מדת
 ומכללם שבמכון שלג בטצחת כשלג

 עושים כשישראל שבשמים נ אוצרוהט
 ירד כאשר כי כד״א מקום של רצינו
 חל ונגח ט׳ השמים מן והשלג הגשה

 אמדתי־ הלא הפשט לפי הנהוג ן פג
 נפלאות ונעשים כקילו י,ל ירעס כי

 ראיה והנה דת מן דק שביין בקילו
 ג1ש מאוצרות הכה כי מהחוש כמעט

 וקוסצח ויבש ר!חחס קךחסבהיות
 ן פרושעלכלהחרךעצסהעמי׳וךיע

 הארץ על והכס רגע כמו והנה קין
 קגריר כיוס מיס בחשכת כבד ענן

 אור והנה מעט הקרץזעיד על להריק
 עבי תכדוף וכנדוףעשן ואור הולך

 אחד גס אף השחיר בלתי עד שחקים
 פלאות פלאי כי הרואה יראה והנה
 נהיית כי המה אלהיס ומעשה נעשו

 רגע כסו איך זענן־אין בשחקים בהיר
 טבעי דבר וה ואין מיס מלא עב והנה

 עיןלרתו' תשבע וטרס יצא מה אס כי
 כי פני נס בא וזה הראשון הנש

 אור יהי אלהיס ויחמר עין כהרף

ואינם בס עיניהם והעבים חור ויהי

 אם־לחסד אנדלארצו אם־לשבט

 והתבונן עמד איוב זאת האזינה
 התדעבשום־אלוהעליהס טי

והופיע.

 יג :ארצה
:ימצאהו

לשלג כי הסכים ב' נעשים שברקיע
 מאוצרות ולפעמים ממש שלג שהוא בהריה הרץ הוא יהמר ת שבחצר

 כחשר־ כי נאמר שניהמציאחת על כי גשמים מי שהוא מטר נשס 73 ההר
 ולפעמים חסדלסוגה ושכיהסבחינת ירדהנשסוהשלגמןהשמיסט'

 וגשם וזהו וכיוצא מסרות כענין ודין רוגז כת בא ההס שלג ת מקוצר
 ראית עוד והנה )ז( אקר בדבר נ'הפכים שעושה הנה עזו מטרות
 רשימות וירשום יחתום אדס כל ביד הנה כי יתברך השגחתו חל מיחסת
 אלתי כח לח אס זה אין והנה רע ואס טוב אס חיש מעשה כל בס למבין

 כל■ ומביט שצופה יתברך השגחתו שס ומפרש האדס כפות בחומר לרשיס
 איך והלח וה יעשה ולמה יחתוס אדם כל ביד זוהו וקיש היש כל מעשה
 הולך־ כאשר כי והוא מעשהו אנשי כל לדעת הוק הלא שכחה לפניו

 אס חיל עשה אשר לפניו ומראים בדין ויעמידוהו עולמו בית אל הקי־ס
 לפניו עומדיס משחיתים חבלה מלאכי יראה כמספרם ופשה פפל פינות

 וההיקש רע מלאך נעשה עשה אשר וחטאה ופשע פון כל כי פלח לקטרג
 כימכלאחד שרפיקדש כמספרסקיל יעמדולפניו אסעסקבמצית

 האדם אל יתברך בהראותו והנה עליו סניגורים להייקס מלקך כנושה
 ידר אלה כל חת אס בעינחיפלא אפשר הלא ועשה פעל השר חיל הנשי

 אמר־ וזה ידו בכף וחתומים רשומים כולם איך לו מראים או כן על עשקה
 כל את בידו שחתוס מה יד על הנזכר האדם לסידע כו'לומר לדעת

 מעשהו אנשי וזהו ממעשהו נבראים שהם חילו אנשי כל שהוא מעשהו אנשי
 נגד־ מיימיניס אלה נכח אלת מלחמה צבא להיותם לנשים ס ־ וקיר

המלחמה על יכונה איש תואר כי מלחמה איש ה כד״א המשמקיליס
 צדיק לאיש יש כי העולם בזה כמוש זה יוכר איך תאמר ושמא )ח(

 מהעבירות הנעשים חבלה מלאכי ולעומתם מהמצות נעשים חל אנשי
 אשרי הצדיק כי ידענו הנה כי והוא כז' ארב נמו חיה לזהאמרותבא

 עליו המלך דוד ממהר ועד מהם יירא לא ודומיהם והדוב הארי יפגענו
 א*קתא די בגובא דניאל וכן הכה הדוב את גם הארי אח גס כי השלים
 מעשים כמה וכן בו היו ועקרבים נחשים חבל בו היו לח שמים בכיר ויוסף
 אפילו אס כי עצמם הצדיקים חת לומר צריך ואין ואמוראים קנאים ממי
 חמר־ לילה בכל משליכים שהיו שיירא בההיא בגמרא כח״ש ס חמוריי אה
 ספרא־ רב של הלילה וכשהגיע אוכלו והיה להם שנזדמן לקרי מהם אחד של

 הצדיין את עתה גס ומה לאוכלו הקרי רצת ולה השליכו חמורו להשליך
 במצוהיושל הנעשים שמלקכיס מזו גדולה הוראה אץ והנה עצמו
 כל ביד כי אמרתי הלא יאמר הה ההיא רעה בחיה מורח מטילים צדיק
 אם כי עול ולא אמר במעשהו שעשת חנשיס כל האלם לדעת יחהיס חדס

 נפשת למלא טרף לטרוף ארב כמו חיה וקבק עומד הנזכר האלם בהיות
 לשטן מעינה אל לה ותלך המארב מן מדרכה ותשיב וקראהו קרעי *כי

 מורא עליה הטילו ההוא לקיש אשר הטוב מעשת ואיןזהכיאסשקנשי
 למעונותיהולא ושיבת המארב ענין חמר הדבר ולהנזיס אחור וקשוב
 אמר איוב עס יתברך בדברו כי והוא קטרפנו ולק קיה תראנו כי אמר
 ני שהוא ארב למו בסוכה ישבו במעינית ישיחו כי והכפיר הארי על אליו

 למו בואה אחר כי יאמר ונזה לארוב כהנה וישבו מרעב נמעינות ישוחו

 מהצדיק העניןכי וכוונת מהצדי' קקבהל לך כל בצערה למעיכה תשוב ארב
 כ ה:א גס מסוגו מעשהו ואכשי מעשהו אחוס כילו גס כי הרשע אל כלמוד
 וו סופה קבא החדר מן ז״נ רבוקינו אמרו הנה כיי החדר טן )ט(

 מכשמת )י( צפונית רוח זו קרה וממזרים דרומית רוח

כי ויהיה י^רחיק ר;ח כמוצקזו מערגיתויוחגמיס רוק קרחון אליתן

 זה ולח הס יזה ויבם חס זה הכעיס לארבע משתנים רוחות ארבע הנה
 באפייה ולהכין פולס למזג ידית'עשתה כלן ואת ולח רף וזה קד־ויבש

הדברים כנח והנה כנודע )יא( הארץ על להריק בעתסובהדרנקס

 מה כאומרו לכ כל יחרד ליאת ואף
 לעשות להפליא אלהיס עשה ואת

 מעל לכפרם להפליא ולהוסיף מיס עבנפלנ&הי׳מלא נטכע שלא להניא
 ימנפנה הארץ פל להריק יתברך חכמתו גזרה לא אס והלק הארץ

 הנת כו'לזמר יטריח ביי אף אמר ווה מרעיד יעמוד כן ועל מתחלה
 מיוחד רוח שיכא כהדרגה ימטיר ידם על איך רוחות מתרגע הפרתי
 החפץ מקום סל להביאם ואחריו אדים להעלות ואחריו העולס ללחלח

 י זק גר שהעולם ברי אף כי לפעמי׳ תראה הלא והנה הארץ על ולהריק
 גטגע סלא מיס בכובד עב יטריח והבה הארץ על צח וחוס עב מכל

 את ויפיץ הכל יתבטל והנה הואת היגיעה ואחר כטבעו שלא כמטריחו

 להכחיש יוכל איש ואין העבי' ומתפזרי' אורו שמזריח יתברך אורו הענן
 סל ויתמה )יב( פעמים הטבעי' השנות על ויתמה היא השגחה כי

 מהיות מתהפך מסיבות שתי יתברך והוא כי היתכן באמור באמת החפץ
 בתחבולותיו הוא אך טפס בלי לפזרה זאח״כ העב להטריח בהיר השמש

 כפימהשיתהפכו חדס בכי של כעלם א'בשביל סיבות מג' לאחד ווה
 יעשו כן האור זאת העביס את יתברך הוא יציס אשר כי למטה מעשיהם

 לארץ שהוא ארצה תבל פני על נשיאים היות שהוא ארצה תבל פני על
 להריק אס יציס אשר חת ויעשו הקרן על להריק תבל פני על כגר שהס

 יעשה כי לשבט אס שהוא שנית סיכה או )יג( המעש' לפי להסתלק אס
 יטריח כרי כי יחכרך השגחתו רואים שהרי הכריות את לייסר שכט כשביל

 שכט להם שמראה לייסרם ישלקכה כה יושבי מרעת זה כל ועם עב
 והוא שלישית לסיבה כן יעשה אפשר או יתברך עדיו ישובו למען מוסר
 שמסלקו אלא עב יטריח ברי הארץ להסשלחיבת שמורם ארצו בשביל

 מקיימים ואין ישר' ביד בהיותה ידבר אס גס ומה רעים ביד שארצו על
 גמלו שלא שעל אועלאשרלאיעשוחסדכעניןשאול בה התלויות מצות
 החסד שעשו עד אין וגשס ורוח נשיאים היו כהלכה נספד שלא עמו חסד

 שיעשוהו החסד חת ימציאהו לחהד אס ווהו כן אחרי לארץ אלהי' ויעתר
 שהיתת נמצא החסד ויעשו יראו למען אותו ויפיץ עב יטריח שברי ידי על

 כה עד הנה וכו'אמר האזינה )יד( : החסד יעשו למען המצאה
 כך כל שאין ספק אין והנה ההשגחה דבר על שכליות דברתיכטענות

 מדבר איוב זאת האזינה אמר כן ועל החוש מן בהיות כאשר חוקה ראיה
 איוב מצרי'היה ביציאת כי לאומרים גס ומה הכל לעיני שנתפרסע

 התדע כי והוא )טו( הראות בחוש אל נפלאות והתבונן עמוד לו שיאמר
 יטריח ברי אף כאו׳ העב על מדבר עודנו כי והוא כז' עליה׳ אלוה בשום

 שבהיות שאמרתי ממאמרי הנה עתה אמר כה עד דבורו וגמר ט עב
 כעביף■ העולם עכומתקדר עביסיטריק חשך מכל נקי ברי העולם
 .כי העב בסילוק העולם את ה ויאר יתברך אורו הענן אח יפיץ רזח״כ

 על יכסה העב כאשר כי לכל מוחש והוא בפירוש יראה הלא חותה יפיץ
 הסתלקו עד היוס יחשך האדם מבכי מאד רחוק השמי׳ מתחת הארץ

 בני על פרוש העב כסוי יותר יצוייריתקרב שאלו הוא קיו איפה כן ואם
 נשום התדע כי אל נפלאות והתבונן עמד אמר יהיו שדסשבמחשכיס

 הענן תחת שהיו מצרים חצאי על שהוא אדם בני על עליהס עב אלוה
 והוקע פסוק על כמאמר עליהם נגה לא שמש שאור ז״ל הומרס עד יכפס
 ראשו על ומכה נבקע הענן היה חטא אשר כל כי השמש נגד לה חוקס

 • הופיע ואדרבא וצלמות חשך חשבי שיהיו הים הטבע לפי איפה ק ואס
 כענן היה לא כי והוא עצמו מהענן נפלא חור להס והיה עננו אור

 עננים החמת לפי הוא כאשר יתברך הלח מתייחס יתברך עננו רק טבעי
ג״ע וחומס צל מעין כנודע כבודם השמים מכל למעלת רויזגייהאשר



לח לח לן ב1אי מחוקק חלקת
 מפלשי על התדע כיאס ראשם עלי המכסה הפג לומר צריך ואין )טו(

 עב מפלשי על התדע וזהו לפניהם ומתפשט הילך שהיה הענן הוא פב
 מיישר מרו"לשהיה הנודע והוא דעיס חמיס מפלאות נו היו הנה

טיר.קנגו1א והופיע

 : דפים תמים מפלאות
 :מדרום ארץ כהשקיט

צי* :מוצק כראי חזקים

 והורג ההרים ומשפיל החריצים ומגביה המכשילות המעקשיסזמסקל
 , הרעים דברים זבל ועקרבים ר\חשיס

רק רואים ישראל היו לא זה ומכל
 לא ישר סד־ך מזצא שנלכתסהיז

 אשר להם נודע היה ולא נו ינשלו

־עב“התךעעל־־מפלשי

 רוחות ינשכו מסוכבי׳עככיסשלח בלתי
 לארבע פנוי העילס נאויר אס כי

 כל עס כולם מלנשב מעכב ואין ת רוח

 מדדים ארץ השקיט כ חמיס עדיך זה
 שוס ואין העכיס תוך אשר יעשו ומה
 מותימותזן הלא כי בס נושב ריח

בצל כי היו ורעננים דשניס והדרכה

 כי עמהס יתברך הוא לעשות הפליא
 נפלאות שה ע יתברך הוא היה

 תמים מפלאות א 11 לבדו גדולות
 )יז( ידעס לבדו הזא כי כלו׳ דעיס
 הית לא כאשר כי והוא שני פלא ועוד
 כי רוח יראו לא נס שמש שס נכנס
 יחמו הטנע כפי והלא רוח שס ישיב

 מפני בחמה ס הנש וימותו כתנור
 לומ כו' חמיס בגדיך אשד וז״ח החמה

בהיותכם אשר הס חל נפלאות

 חמים בגדיך 1אש י:
 תרקיעעמולשחקיס י"

לולא מה־נאמר הודיענו

 אם־ אדבר כי לו היספר־ ד : מפגי־רזשף נערך
 כחיר אור ראו ילא ועתה נא : יבלע בי איש אמר

 מצפון כב : ותטהרם עברה ורוח כשחקים הוא
לא- שד; :קור נורא על־אלוה יאחה זהב

: יענרה לא ורב־צדקה ומשפט כח שגיא מצאנהו

 ןיץןן-יהוהאת־איובםךהסערהויאמר א לח
כלי כמליץ עצה מחשיך ׳ זה מי ב י

דעת

 אין סי ה' עס שס ויהיו יתלוננו שדי
 יתברך הוא כי כאחת עולמות בשני היו כאלו היי כי הימנה גדולה השגחה
 עמו תדקיע ואמר (יח) עלההרץ היהעעהס העליון בעילם

 ב£יס התדע לומר פעמים זה התדע התדע אומרי אחר נמשך כז' לשחקים
 מפלחות שהוא כי' עב מפלשי על והתדע יכו' והופיע הענן עליהם אלות

 זה שוד ידעת חלו הו' חמים בגדיך אשר כי מהחום כצולו ואשר כי'
 כחשר והוא ה עם שס להיות לרקיע עולה היית ההם כבוד העבני זענין
 עמו הרקיע כי כמרע״ה גדולה השנת משיג היית ע״ה רבינו משה ידע
 ליבלות שעתידין לגשמייס ולא לשחקים שתעלה כמשה לשחקים ית'

 רוחניים ש?ס קיימים חוקים שהם בחותם רק במלחי כעשן ושמים כד״א
 : הקיום אל רמו וחמק הרוחביות אל רמז בהירות שבו צק מ כראי וחזקים
 הפסוקים עס מקושר יאמר למעלה שכתבנו מה זולת כו' עמו תרקיע

 כחיוב רשום נס ומת הצדיק בסילוק הנה כי והוא שאחריו
 איוב אתת יאמר ובזה לשחקים עמה עולת ונשמתו שכינה ידי על מת

 וגס נמלחיס בלתי וקיימים חזקים לשחק־ם עמו תרקיע בסלוקך אשר
 ה'הודיענו אל והתקרנך גדולתך כל עם )יט( זכיסכראימצק

 לא הנה כי הליו דחוי יהיה לו נערוך תואר איזה יתברך לו מהנאמר
 הכפש בעוד המעכב חומרנו חשך מפני אליו מתייחס תואר לו מגי־וך
 יתברך לו מערוך מעכב חומרנו כאשר כי תהמר ושמא )ך( בקרבו
 לא חס פיכו מאמר ע לשמ עמנו שייכות יתברך לו מלהיות יעכב כן חוחר

 צריך חין כי לך דע הנה לו כחמר מת אמרתי ואיך מלחך יד על לו שיסופר
 העולם מן יבולע בדבר מסתפק איש היות הפילן הס כי בזה החמין לומר

 יסופר האס ואומר כמסתפק שפזא אדבר כי לז היסופר וזהו בך בדברו
 ולא מעצמו ישמע חו הגשמי אני אדבר כאשר מלאך ידי על כלומר לו

 היסופר והס אלו תיבות איש אמר אס הנה לקיש השל הגשס יעצרנז
 לאותו יוחנן רבי מאמר יאמר או * יבולע כי ודחי הנה אדבר כי לו

 האדיר והנידא תגבור הגדול האל לאמר יתברך בתואריו שהרבה תלמיד
 דמרך שבחי לכולתו סיימתינתו אמר יוחנן ר והשתיקו פו' האמיץ החוק

 אמרי היינא לא השת שאמ״ס לא אס והנורא תגבור הגדול האל דחפילו
 לא הנחני אך לומד נוכל היכן עד ידע וקדושתו השגתו לגודל כי ר־\א
 אמרתי הלא לומד יכו'" לו היסיפד חמר הענין חל ונבח ׳ נדע

 יתברך גדולתו לפי אליו נערוך חוחר איזה כי לו נאמד מת הודיענו
 נרבה לומד אין כי לו וצודק נחות שיהיה כלימר לו נאמר מה וזהו

 כי חלילה יתכן לא הנה כי הרבים גדולותיו כנגד רבים הואריס לימד
 זאפליג שאדבר כמה לו השבח בהיות מספר יהיה האס כלומר היסיפר
 תאמר ושמא משפד אין כי לספור אחדל כי תוא כן לא ודחי כלוי תזחריס

 במשנה לסילוקו סמיך והבורא הנגזר הגדול תזאדיס אמר משת הלא
 אס שאמר וזהו לומד הראוי ידע כמוהו הי כי אתה גס לי תשות אל קורה
 בזמן חואריס שאמד משה איש הקרוי מי ז״ל שאמרו כמו משה זה איש אמר

 את כבלע אמר דאת כמה 9הז מהעולם ויתכסה יבולע כאשר סילוקו
 בעילם אין כי תואדיס מדעתך אתה גס לימד תלמוד כך מפני לא הקדש
 אדס בני אור ראו לא שנסתלק ועתה כי לך דע כי )כא( לן דומה
הנשמע את רואים הקולות את רואים העם וכל כענק ידן על בימין בחשד
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 כי גדולתו נא וראה ידו על ראו נאורות וכיוצא למעלה שאמר עננו ואור
 מכל שלמעלה רקיע הוא שחקים נס כי והוא נשחקים הוא בהיר הלא

 יוח;ן ר ממאמר משלי ובביאור למעלת הכרחנו כאשר הגשמיים הגלגלים
 מן שחקיסששוחקיס והשלישי ומולח ככבים ולבנה חמת שס שני שברקיע

 שתואתחלת לבא לעתיד לצדיקים
נא ראה יאמר יבזה המלאכים עולם

 הלא כי האיש משה זה של גדילתו

 שהורו נשחקים בהיותו הוא בהיר
 ובהיר המלאכים עיכס על עודף

 כאשררזח אס כי עוד ולח שס הוא

 רוחו בעבור כי ותטהרם עבדה
 אל לעלות שחקיסהנזכר דרך למעלת

 השחקים הת ותטהרם שבתה מכון
 כמת קדושה הארת בהסטוהר שהקנה

 שהוא לטוהר השמי' וכעצם אמר דאת

 חמור איפה כן והס הארת עמן
 האנושי מין בכל לו דומה מי מעתה
 על להוסיף ממנו כלמוד ואיכה

 ידע הוא כי לפניו שחמר התואריס
 שהוא השלשת אלא לנו וחין אנו לא ו

 )כב( • יוחנן ר וכמאמר אמר
 להוכיח כהתימו כו' זהב מצפין

 השפל בעולס *תברך השגחתו גודל
 אומן אמונת האמת על ולהעמידו

 גדולה בצרת חס כי תירא אל התחזק ולמר דבריו בסוף לנחומיה אתא
 מצפון הנה כי משל לך אמשיל הלא כי תצמח מהדת כי לאור חקוה היית

 נוראהור קעלאלות יאתת והב משס והרוגז הדין תוקף ס שתואמק
 לו חתן ראוי נורא היותו ומדת ברוגז עמך שהתנהג אלוה על כי כלומר

 אל יאמר או • טובה תבואתך ייסיריך יד שעל תקוה כי ושבח הוד
 והרוגז הדין ממקום הוא מצפון כי דע כי ועושרם רשעים בהצלחת תקנא

 ראוי הצדיק חח שמיסד נורא אלוה על כן על לרעתם שהוא כלומר זהב
 רצונו לעישי כך רצונו לעוברי חם לומר הרשעים הצלחת על הוד לתת
 שייטב שגס אתלונן הלח תאמר ושמא )בג( * וכמה כמה אחת על

נלמוד למען רשע מפלת יתברך יראנו בשתים או באחד לפחית לרשעים

 והיה עליהם מכביד חין יתייסרו רשעים שקצת גס כי המפורש מן סתום
 כלומר כח שגיא מצאנוהו לא השודד שדי הנה חבל בעצם ה' ישדדנז ראוי

 שם לנמצאים עולם באותו נמצא אס כי אנחנו מצאנוהו לא הזה בעולם
 תזה בעולם יענה לא צדקה ורוב כמשפט השלם הצדיק כי ראוי היה וגס

 אמר לזה לכד( אלהיס עביד שוא חלילה יחמדו סן ה קדוש מפני
 לרשע גמור שידוד הזה בעילם מדאה יתברך הוא הית שאס היא תשובתך
 לבו ומחכמת ה מאהבת אתה' שיעבוד מי ימצא לא לצדיק ענגי והעדר

 האמנה מחמת שנעבוד רק ת' חפץ ואין יראת מחמת עיני! ממראה רק
 שגיא שדי מצות על כן בשביל כלומר לכן אשד לזמר כו׳ לכן וזהו ואהבה

 ולא מיראה יעבדוהו כי אנשים יראוהו לצדיק יענה ושלא הרשע על כח
 והאמנה לב מאהבת מאהבה יעבדוהו חפץ זה באמת לב חכמי כל יראה

: תיראה ולח
יתברך הוא לו שנתראה "ל ר אמרן הנה כו׳ ה )א( לח

על לב לשים י וראו : ראשו סערות מבין
 שהוא זה פירוש לפי שהוא סערת רק מזכיר הכתיב אין הלא כי דב״י־ם

 אל לב נשים וגס רכות שערות בין על ולא אחד שער על שער מגזרת
 לדבר ה׳ בחר זה למה ועוד רחשו משערות חמדו ולא שערות מבק אומרו

 מאמרם נזכיר הזה עמן אל זהבה * זולתו מבמקיס ההוא מהמקום בו
 לח״ל ללכה רוצה והיה ביותר עבי שהיה אחד בכהן מעשה בירושלמי ז״ל

 שהיה ובעוד ידעתי אלמדך חבל לך להניח דבר לי חין לאשתו ואמר
 שאץ בראש שער לך אין הנה כי דעי לה חמד נגעים מראות לה מלמד

 לשל זה של מעין מתחבר היה ח״ו ואס גדל הוא שממנו מעין תחתיו
 מדבר שפיך מה אזניך ישמעו ולא אשתו לו חמרה כתות עיניו היו חבירו

 עצמו בפני מעין לו מזמין הקב״ה מראשך ישער שער כל על אם ומת
 לת״ל תצא ולמה מזונך לך שיזמין שכן כל לח עצמך כל את בי שיתפרנס

 הפרטית השגחתו מורה יתברך הוא כי דבר ממוצא והנה * בו חזר מיד
 עצמו בפני מזון מכין רחשו משערית אחד שלכל במה תכלית אין עד
 למעין זה של מעין בין להפריד משגיח אדרבה חס כי כאחד לשנים זלח
 כל בערך הוא שהבל אחד לשער חס מאד עצום וחומר קל מת זה של

 אלא עוד ולח האדם בכל עתה גס מה יתברך הוא משגיח האדם כללות
 כל אל ראיה בקח ממנו כי שבגוף ופסולת מותר זחומרי דומם שהוא

 והוא הענין אל ונכא * השמים כל שתחת ופרטיים החומריים הדברים
החומרי באדם יתברך השגחתו על ראיה להניא אליהוא שהפליג אחר כי

ועל 2 □ י



לח איוב מחוקק חלקת
 עמו בדברו וביה מביה ראיה לאיוב וינא האלהיס בא מתחת הארץ ועל . .

 בחינות משלש והוא ראיות יתר מכל ועצומה פרטית רחשו שערות מבין
 השער ענין לו לרמוז ב * שכינה השראת יש שס גס כי שמורה אחד

 יתחבר בל שמשגיח ג' • עצמו בפני מזון לו לתת יתברך הוא שמשגיח
מפורש החח והנה וה לשל זה מעקשל

 - באומרו זהב הכתוב במשמעית
 משגיח השערה על כי לומר הסערת

 רו״ל כוונו האדסוהג בכל גס ומה
 זה מנין שהוא רחשו שערות באו׳מבין

 שביניהם במה השגחתו לרמוז לזה
 ואפשר מעיינותיה□ תתחבר לבלתי

 אמרו ולח הזה השלישי לדבר הכריח□
 ענין יובן שלח למה בלבד הב שרמז

 :יזזודיעגי ואשאלך חלציך כגבר אזר־נא ג :דעת

 :בינה אס־ידעת הגד כיסך-אךץ היית איפה י
 :?וי מי־נטה או תדע כי מסריה מי־שם י•
: פנתה אבן מי־־ירה או הטכעו על־מהאדניה י

חל מזון שמכין שרמז לומר השני
 אמרו לא כן ועל יתחברו לבלתי שמשגיח מה יד על לח אס אחת שערה

 מה על שכוונו מובן היה לא כי שבראשו אחת משערה עמו שדבר זיל
 במה השגיחו כי ראשו שערות מבין באומרו כתשר אחד לכל מזון שתכין

 על כן לא שחס אחד לכל מזון ש ש הוא הדבר שבכלל ספק אין שביניהם
 מיוחד מקור שיש הוא אך נזה זה בין יש ומת יתחברו שלא כיון דבר איזה
 במת בכתוב שנרמז כיוונו אחשוב זה וגס יתחברו שלא ועושה אחד לכל

 הסמיכות במקום שענה! לרמוז שהוא שי״ן במקום ך נסמ סע״ה שנכתב
 פ״א קדמה למה באומרם רבתי בחיכה ז״ל מחמרס מעין לשער שער שבין

 שהיו לעי״ן פיה מקדימים היו שהס לומר אלא ניתח האלפח בפסוקי לעיין
: האות שס משמעות שדרשו הנה ראו שלא מה ומעידים מדברים

 אברס חל ה דבר היה פסוק על בב״ר מאמר דרך על יאמר הפשט וע״ר

 שבכולם והקשים הס נבואה של שמיה עשר כי שאמרו י ט במחזה
 קשת חוות כד״א חזון קשות אתנו ט האיש דבר כד״א דבר וחזון דבר הס
 לשית וראוי * במחזת כו׳ דבר היה הה״ד עמו הקב"ת דבר יבשניהס ט'
 מאמרם דרך על הוא אך קושי של לשינות בב' חברם אל דבר זת למה לב
 יאמר זה ועל רחמים למדת הדין מדת שמהפכיס הצדיקים אשריהם ז״ל
 אס כי אברס על טוב לדבר הסכימו הרחמים בחינות לומר צריך אין כי

 ט" תירא אל לו ולאמר בס להתברך היפך קשוח היותר השתים אפילו
 איוב את יתברך הוא חיבב כך כל כי יחמר זה ועיד * מאד הרבה שכרך

 הסערת מן גס כי רזגו מדת הוא השערה מן רחמים מדת הוא ה רען כי
 שזיען מה הלא כי לאדם הייסורין ט,־בז מה ראו יאמר או * רחמים לו היו
 לדבר להפליג כמשתעשע הלז המעבה דברי כל את שהיא איוב את ה

 ונטהר נרחץ שבהם הייסורין סערת היא הסערה מן לו קבה זה הלא עמו
 מי אומרו אל לב בשום יאמר או )ב( * יתברך הוא ויאהבהו ונזדכך

 הנה אמנם לכוכח ט נא אזר שאחריו ופסוק לנוכח ט'שלא מחשיך זה
 וכן ט' שבטו מעלי יסר יתברך עמו לווכח חפץ שהיה באומא חמר איוב
 ט' אענה ואנכי וקרא תבעתני אל ואימתך הרחק מעלי כפך אומר הוא

 חס בדיני צדקתי חס ונדעה כויכוח יחד נעמדה חפצתי הנה לומר שהוא
 זלא שיים שניהם להיות למשפט העומדים המווכחיס דרך הבת אך אין

 ומה טענותיו יסתתמו כי ונתעב נסחב עמו המריב ושכנגדו ביופיו מלך
 כי כפתו או חבשו אן שכנגדו על עול העמיס דינים מהבעלי כשחחד גס

 או לו עשית אשר ההיזק מעליו תסלק לאחר יאמרן לדין יקד בעמדם
 עם העם לאחד דין אס שנית עוד * תקרבו למשפט כן ואחרי חבשתז
 כדרך דינו בעל על מגור הטלת כעין בו ויביט יפחידהז בל שצריך המלך

 כפך איוב אמר חלה שתי על ממנו שתקיף עם לחן יוכל מי כי המלכים
 * יחד נעמדה כן ואחרי תחלה התיוק שתסלק הרחק מעלי רע השחין הוא
 ואנכי תקרא ונטען כטוען ואו תבעתני אל ואימתך אמר השנית זעל

 יבא כאשר יתברך הוא עשה כן כי אמר כן על והשיבני אדבר או אענה
 דברו שטרם אלא עמן נדבר כן ואחרי שבטו מעליו ויסר ריפאו כי והוא
 המלך על טוב דבר שלא ישמיעהו עד בצערן מעט הניחו לנוכח עמו

 על עברתו בשבט שהכהו שיורה שבטו מעליו יסר באומרו עולם של מלכו
 שלא דברו וזה חלילה יתברך עליו יאמר לא וכן לטובתו שלא חמס לא

 חיוב כדבר עשה כך שהשמיעו יאחר כוי מחשיך זה מי באומרו לנוכח
 אמר יעננו והוא יקרא כן שאחרי וכמאמרו שבטן מעליו ויסר וריפאו
 שהוא הסערה מן חיוב חת ה ויען הכתובים ענין וזה והודיעני אשאלך
 מי אומרו הוא הלא הסערה מן מענהו היה ומה חיוב של הסערה מחמת

 בייסורין לייסרו יעצתי אשר עצתי מחשיך זה מי כו'לומר עצה מחשיך זה
 בלי הס אשר במילין לטובתו שיעצחי העצה ולמנוע להחשיך בא והוא אלו

 בשוה בדין לעמוד כדי הרחק מעלי כפך כו' שבטו מעלי יסר שאומר דעת
 ענהו כת עד והנה עסחל יצדק לבו אל ערב כימי דעת בלי שהוא ממי

 שהוא כלומר ואזמרמיזה שמכוהו קושי דברי להיות לנוכח שלא ית
 מה תבא פת עד כי ואמר דעת בלי דברים בקול במלין שהוא וגס נבזה

 זה פסוק כהתימו אך 0,) צרתו בסערת איוב שתית הסערה מן שהיה

 עודן הבה לומר כו' נא אזר לו ויהמר לנוכח ברחמי׳גדזלי׳וידב• ן פג הפך
 ז ועל י!1 דברת כהוגן שלא כי בשצףק׳ףלמעןתכיר דברתי חולייך בסערת

 לנוכיז בך דובר מלךשאבי פכי בחור הלא פניךואעשת.כדבריךכי נשאתי הנה
 כפך אמרת הלא ט והוא ריפאתיךזהחזקתיךכמאמרךכפךמעליהרחק הנה

 לבושי ׳ יתחפש כח ברב תרחק מעלי
 יסירו בכח שאס יאזרכי כהנתי כעי

מהלבו' כשיעז׳אזור ישאר מעליו לבושן

 נשרו בעפיש בי בבשר דנוה עצמן
 מהלבוש נדבקזיתעפשגסעהשהיה

 במחטו אוזר כאזור וישאר אזורו חיזח
 לנש אמר וכן הלבוש התפשט חחר

 באומרו וכן עפר וגוש רמה בשרי
 הנה עתה אמר ויפצפצבי ויפרפרני

אזור לאזור יכול היית לא כה עד
 כלומר והתאמץ בכח חלציך כגבר נא אזר עתה חך בכח גס ומה במתניך

 אימתי וגס שבטי מעליך הסרתי הרי זהחזקתיך רפאתיך כי ראה
 וקרא אמרת ומאשר ט אשאלך כי כשואל רק איני כי תבעתך אל

 הודיעני תוכל אם וראה אשאלך הנה והשיבני אדבר או אענה ואנכי
 מתוך שהוא הסעריו מן איוב את ה שויען מה הכתובים ושיעור
 בטלה מיד זאת אחרי אך כוי. מחשיך זה מי לומר היה חיוב סערת
 רפאקיך הנה כי ט נא חזור לו ויאמר לנוכח פניו הפך כי סערתו
 ועל הרחקתי מעליך מתניךוכפי אזר בחוזק חלציך כגבר לאוור שתוכל
 איפת )ר( : והודיעני אשאלך הנה אענה ואנכי וקרא אמרך
 הלח כי ממני יראת ולא אותי לריב לבך חל ערבת חיך אמר כן' היית
 נקל כי באומרם אנשיס יראוני למען באזיר ארץ תליתי אני כי ידעת
 על התקיימת כי טבעה על אותה ארץבהניח תתמוטט מוט ה בעיני
 לדבר יירא לח ומי ניסאלשקרי קודשאבריךהוא ולאעניד הוא נס דרך

 שלא הארץ גס כי העולם ויתבטל הטבע אל הדבר יניח פן יתברך בו
 וכמאמרם הצדיקים זכות על וסובלת כטבעת שלא עומדת היא ברצונה

 היית חיפה אמר וזה מהרעשת היח הארץ על דורס כשהרשע לכי”ז
 תלויה כי כלומר בטבע קיימים סמוטח לת וראית היית שס החס כלומר

 דבר בינת פי על ותדע שס היית לא ואס ז״ל שחמרו כמו במאמר היא
 הטבע חכמי דעת תאמר ושמא )ה( ביכה ידעת הס הנד דבר מחוך
 הארץ לשאוב תה1א הסובבים הגלגלים טבע כי יאמר יש כי הוא הלח

 סיבוב חלקי בכל בשוה השאיבה בהיות כן ועל תקומת כאבן אליהם
 תמוט בל תקוע כמסמר החלל אויר באמצע להיות הארץ תוכרח הגלגל

 הארץ את עוז בכל לדחות הוק הגלגל טבע כי הוא נהפיך כי יאמר וים
 והנה האויר באמצע תקועה תשחר בשוה סביבותיה בכל תדחה וכאשר

 אמצעות בנקודת הארץ תהיה יוכרח אמתי הוא אלו מפירושים אחת אס
 אצבע כעובי למטה או למעלה או הצדדין לאחד קצת תטה שחס החלל

 ממדיה שס מי יאמר כן ועל כאחד הפירושים שני יבטלו האחר מהעדר
 מצפון וההיקש המערב מן כאשר חלית המורח מן שיהיה באמצע שתהיה
 עד ממנת כמו שיהיה הקרץ עד הרקיע מן קו עליה נטה מי וכן לדרוס

 תהו על שהיא ־ותאמר אויתמראסחענה י לחרץ שמתחת סדקיע
 הקו על הנה מפולמות וחבניס בו לארץ גבול ששס ירוק קו שהם ובהו
 כאשר כי מלמעלה איננו ירוק שתקו קו עליה נטה מי או חמר ירוק

ו״ל שאמרו כמו הארץ מעל ובתו תהו נסתלקו אור יהי אלהיס ויאמר
 אס אחד או רבות הס או ימנע לח מפולמית חבניס על הוא וחס )ו(

 כמו המיס על הס הלח כי כלומ שיתקיימו הטבעו אדניה מה על רבות הס
 מס על הארץ ויל שאמרו כמו המיס על הס הארץ שעמודי ז״ל שאמרו

 אחת אבן היא ואס המים על והעמודים העמודים על עומדת היא
 אס העולם הושתת וממנה ביס הוא ברוך הקדוש ירה אבן בגמרא וכמ״ש

 באויר כך אחר• תתקיים שבה באופן פנתה אבן ירה מי או כך הוא
 אינו זה נס המוט בל הארץ המקיימים הס מלאכים תאמר ושמא )ז(

 בבריאת צודק היותר הדעת כי והוא ט ויריעו בקר כוכבי יחד ברן הלא כי
 יעופף מלת כי יעופף ועוף בו שנאמר חמשי ביו□ שנבראו הוה המלאכים

 שהמלאכים יתכן איך יחמי ובזה י יעופף ובשחיס כד״ח והיא יתירה
 מלאכים הס אלהיס כני כל הריעו לא והלא חמוט בל הארץ את מסמיכים

 הבקר והכה בבריאה שקדמו על בקר כוכבי תחלה רככו עד נזצרו כאשר
 היה ובו המאורות כתלו ברביעי הלא כי ה' ביום היה יחד שרבנו הראשון
 יחד ויבאו יצאו הכוכבים ממשלות כל לה וניתכו ונתמעטה הלבנה קטרוג

 סומכים היו איך כן ואס אלהיס כבי כל הריעו ואז חמשי יום והתחילו עמה
 זולתו מקיימה אין כי מעתה אמור כן ואס כשלישי נחייסדה אשר לארץ

 ידכרדכר כל ה את ליראה החייתןהללכו למען כטכע שלא יתברך
 הוא ובזה הטבע אל הדבר להניח הוא קל כי יתברך כבודו שלאלפי

 והני^ בגדי לערוך סערבתאללבך ראית מה יתברך הוא אליו כאומר
נמה איתי המנגי על נטויה ירי כי לב לשית איוב לך היה כי ספרתי

סייסדתי



לט לת איוב מחוקק חלקת
לעולם קודם שהיא מקדס ג״ע יתברך ברא הנה כי שהוא מקדם ט ויטע אין כי העולם יבטל הטבע אל אותה שבהמת באופן באזיר ארץ גזייסיתי

חותו נברא יתברך הוא שהקדים לעילם קידם ההוא נגן היו ומי ומי יראת לא ולמה כלומר הארס כל על יתברך תפולחתיחו למען רק זה
בו ויושם העולם נברא עד ריקן והיה שהקדים לב על יעלה שלא מקדס שייראו עשה האלהים כי לב לשית לך היה שנית ועוד )ח( • לדבר

וז״א שבדורות צדיקים מתו עד ריק היה כך ואחר שעות ה׳ לאו אדם ו״ל מאמרם והוא הארץ מן הרבה גבוה היס יתנר הוא סס הלא כי מלפניו
היוצרים אותם כי כלות נטעים ויושבי , שהוא כו' המיס יקוו פסוק על נב״ר

 רסףבךלתים^םבגיד ח הארץ מן גבוהים המיס ברא יתברך
התלתו וערפל לבשו ענן ^יישהני המיס לי ,י? יקמרי

"*■יי ־;-י•. >• :.1-,יג מלפניו לשייראו שהוא נהם לעשות
 ♦ ודלתיט בריח ואשים קר ציץ קץ כי על שהוא יתברך
כי אמרו וכן הטבע אל הדבר להניח

 יבשת שלישים שני תחלה שהיו עולם של שלישו שהציף אנוש בדור היה כן
 והנאמר ושעל יבשת ואחד ים שלישים שני יתברך זחחדיסזיעשאזהזא

 הוצרך לא מתחרץ גבוהים המיס שתיו למת כי ט' וישפכם היס למי הקורא
 הוא לו אמר הענק אל ונבא למטה* מלמעלה כשופך מאליה שפיכה רק

 גם אנשים בטבעלשיראזני שלא הארץ שתליתי מה מלבד הלא יתברך
 יציף בל לעכב מסכים שתוצרט עד הארץ מן גבוה שהיס במה עשיתי כן

 בשתידלחיס הנו׳ חלהיס ויסך הנה לומר ים בדלתיס זיסך וזהו העולם
 יצא מרחם בגיחו הדלתיס שם מקום זה ובאי העולם יציף בל היס את

 יותר יצא בל היס התפשטות חל התהום מלב מימיו צחח במקו© סתוא
 ידמה התהום לב כי הארץ מן גבות נד כמו ים עתה חשרהוא מהביעור

 כשומי וזהו מערפל ואחד מעכן אחד ומההמההדלחיס )ט( לרחם
 זה וכל השכינה שלפני המסכים מעין שהם חתולתו וערפל לבושו ענן

 באופן העול' כוננתי כי בראותך כגדי לדבר ירחת לא וחיך לאיוב כחומר
 לים נבול חוק שכור טרם היה זה ושמאחאמרכיכל )י( אנשים יראוני

 היסלישפך מעוז שקטה נחה כבר עולם של שלישו שהציף כן חחרי אך
 אס כי הוא נהפוך והנה מהקודם היס גבהות מאז נגרע כי הארץ על

 הארץ על נשפך מאז העולס יציף שלא לעכב דלחים מספיק היה מתחלה
 חוקי עליו ואשבור וזהו הדלתיס שתי על נריח עוד הוצרך אנוש נדור

 ליס גבול חוק ששברתי אנוש בדור שהיא חוקי עליו שברתי מאז כי לומר ט
 וזהו הדלתיס על נוסף בריח ואשים כי שמירה לו הוספתי מאז וחשפכתו

 לפעיל הדק מדת והיחלה גדר שנפרץ אחר כי והוא ודלתיס בריח וחשים
 ומההוא )יא( עלהדלתיס בריח צריך כן ועל לפעול חוור ת בקל:

 ט תוסיף ולא חבח פה עד ואומר הנה כי מאמרי הוח הלא הבריח
 דבור כל כי רבה ובשמות חזית במדרש יוחנן רבי ממאמר הנודע והוא

 אשר לכל לפעול בו כח אשר מלאך נעשה הוא ברוך הקדוש מפי שיוצא
 מאמרות מתעשר אחד כל כי למעלה שכתבנו כמו יתברך חכמתו תגזור
 מפי יצא השר דברי יהיה כן אומר הוא כן ז שבמאמר מה כל ועשה פעל

 הבריח' כי בזת יאמר כן ט חפצתי אשר את עשה אס כי כז׳ ישוב לא
 כז׳כי תבא פה עד באומרו ית מאמרו הוא העולם את היס יציף בל המעכב
 הנזכראמר הדבור הוא המלאך ועל מזה ליותר בו חשרכח מלאך נעשה

 ויתכן הגלים בגאון פה ישית המלחךההוא כי גליך בגאון ישית זפת
 הנזכר המאמר כי ואמר רפיון לשין שהוא ממני ושית כמו ישית לפרש

 כוי היית איפה יאמר אי )ד( י יעבורו בל הגלים בגאון רפיון יחן פת
 וברא הוא בחך הקדוש במלך במי וז״ל בב״ר ז״ל במאמרם והבין שכל בשום

 כד״א היוצרים המה שנאמר נמלך צדיקים של בנפשזתן כ״י אתהעילס
 ט' גן אלהיס ה ויטע כד״א נטעים ויושבי האדם את ה'אלהיס וייצר

 שם ישבו במלאכתו עולס של מלכו המלך עם שס ישבו במלאכתו המלך עם
 באורך עניינו שביארנו וגס י כאן עד העולם את וברא במלך שבתם

 וגס בכתיב הצדיקיס כפשות הס היכן לב בשזס נאמר קצרה דרך מו במק
 בשני נדרש אחד עבין ירחה ט המלך עס והומר נו' היוצרים המה חו׳ כי

 ייחס הקלו ט' וגדרה אומרן וגס ט נטעים ויושבי ענין מה וגס מקומות
 כאומרו למו הוקשה בקיצור^כי המכוון אך המאוחר ועם הק־דס עם

 היס בעשה למה וגס חדי״ן בשני וייצר ואומרו רביס לשון אדם כעשת
 הארץ מן גבוהים המיס היות שהוא ליס נבול חול לשית הוצרך באזפן

 לומר היוצרים המה באומרו זה פסוק כיון זה כי אמרו כן *על
 למה כי והוא כו׳ בבפשותן הואט רבים לשון אדם בעשה אומרו כי

 יושקע אולי בתבראו מתבצע לחטא מוכן בחומר מלובש שהאדם
 לות חפשית שבחירתו אחר לבטלה עולס ובריאת בריאתו ויהיו נחטאיס

 נגד חזקיס יהיו כי בתם ראה כי והוא נמלך צדיקים סל בנפשוחן אמר
 הוא חולק כי אחר במקום ז״ל שאמרו כמו והוא ויזשע עילם זבתס יצרם

 ווהן ארץ מגיני והמה יחסרון לבל ודור דור בכל צדיקיס זכך כך יתברך
 נעשה אמי ולתם אדם בריאת הסכמת היתה ידן על כי נמלך עילם בהס
 יש כי על שהוא אלהיס וייצרה לז״אהה״ד יוצרים קראם ולמה אדם

 נמלך שבהן למה חס כי זה זאק רבים יוצרים לרבות יודי״ן שתי □ייצר
 החזרה וכאשר יקראו יוצרים זו בבחינת עלכן נבראז לא הן ואלמלא

 יימרט ומי תאמר ושמא כך קראן ההוא הכתוב גס יוצרים .׳אתן ק
 כד״א נטעים ויושבי אילו נמלך שבתן שב ת1נפש היו הדס לבריחת קודם

 כ^ומי ט !יצא:
הלן עטו ואשבר

 תבא ואכר.עד־פה י*
ולא"

 הבחיר כי יקב הוא יאמין לא בקדושיו נס הלא חט קושיו' שתי יש דברי׳^ה
 הקדם את לברא בח עד עמהן ממלך הוחית המתין שלמה ועוד חפשית

על ע'כ לבטלה נברא שכבר מה כל נמצא יברא לבלתי ההמלכה תצא ואס

 מהלא מתקל? היו אס לאיפלא
 ויטע הה׳ד ואמר נטעים יושבי המה

 יושבים מאן שהיו יאמר מי שהוא '1כ
 אומר מקדסהזי ויטע מאומרו חלא נר
על והנה רבות נפשות נו היו מאז כי

 שתראו עשה מהוהים והוא ליס ננול חול שס אשר שהוא וגדרה אמר הא
 ייראו למק עשה הארץ מעל גנוה היס סהנניה נמה ז״ל "ש כמ מלפניו
 היו נטנע חדרנח כי להחקייטנעית העולם תכונת אין כי נראות מלפניו

 שלא מקיימו ית רצינו יעשו למען לשיכירוכי עשה חך הארץ יורדי׳המי׳על

 על נלני הטנע 11 הדבר נהנית רצונו מעוברי נינקס 7יק לפניו ונקל נטבע
 הטובה הדרך חל בחירתם להכרית הבריות על אלהיס חיחת תפול כן

 חת יברא נמלך שבהם כוי המלך עם אמר השנית ועל * כו' וגדרה וזהו
 שלא חל בצדיקים המלך יד היהעל העולם בהברא גס כי לומר העולם

 כי רתאיס כ־צ לח ח הדק בשני וייצר ובאומרו אדם נעשה באומרו נזכר
 על המה אומרו שדרש ימה העולם ויבטל יקלקל פן הפחד הוא ממנו

 נעלו אש* ן וכלי. מחלון על ז״ל דרשו הקודם בפסוק כי הוא הנשמות
 אל אמר לשמים שריפה שנתיזייבר שרף וקראם מואביות שנשאו למואב
 משוס נקתייבגלא לא מלקות ואפילו שריפה שנתחיינו אמרתי חס תתמה

 כי נטעים ויושבי היוצרים בכלל היו המה הלא כי מואבית משוס ולא גויה
 קיום הבה כי נקדיס עוד * השערה כחוט עמה שדקדק חלא היו צדיקים
 פציתי לה כי 3 על כמאמרנו ייסורין סובלי על הוא ידהצדיקי על העול'

 ייסורין בעלי ארץ מצוקי שהם ובמצוק במצור שהם אותם אס כי כו' ארץ
 חבל עליהם וישת וזהו עליהם נכון העולם אשר עמודים והס הס לה'

 כל ואומרת חנינאבןדוסא ר בימי יוצא קול בת שהיה ז״ל מאמרם והוא
 שבת מערב חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינה בשביל ניוין כלו העול'
 בזכות בוק הע־לס כל למה וטעמו דבר שאמר הצלי שהענק שבת לערב
 שבת מערב תרובין של בקב ליזון עניות שסובל ייסורין מפני כני חנינא
 נבראו פלה מודים הכל וז״ל בב"ר רז"ל מאמך נקדים עוד ״ שבת לערב

 וגבריהל בדרום חח מ! היה מיכאל יאמרו שלא מפני ראשון ביוס מלאכים
 לבדי שמיס נוטה ה אכי הה״ר באמצע ממדד הוא ברוך והקדוש בצפון
 תא לו אמר הענק חל וכבה • על'ל כתיב אתי מי מחתי הארץ רוקע

 מכלל אתה כי נבחרת לנך והלא בייסורין תקיץ למה לאיוב יתברך
 קדמו נפשוקס כי העולס חח וברא הב׳ה נמלך כ״י שבנפפותס הצדיקים
 בישדיארץאיה היית חיפה זז״ח יקיימוהו בוכוקס כי והיה השרת למלאכי

 היו עולם של מלכו המלך עם אשר מהנשמות אינך החס כלומר היית
 סגד מאז שכחת ואס העולם את וברא כמלך שבהם העולס את כשברא

 כאשר והוא הדבר חבק בינתה מחזך כי התורה בינת היא ביכה ידעת חס
 ועל היית שס כי כלול היית שחיפה שאמרתי ומה )ה( מתוכה רו״ל למדו
 חומרית להיותה יסדוה השרת מלחכי כי תחשוב חל החרץ נתייסדה פיך

 בסביבות ממדיה מיאליטפלבהזהאיאפשרכימישס כיחקלוית׳
 ביום כי תדע ודחי זה כלו'כי כיקדע מלמעלה קו עליה כטה חומי
 שלא לאומר גס ומה מלאכים היו לא עדיין וארץ שמיס קלתים ברוא

 כנזכר יעופף סל מג*ש דרשי כאשר ככון היותר שהוא ה׳ יוס עד כירתו
 היית בחוקפך בהיותך גס הלא כי תאמר ושמא )י( בס״ד בסמוך
 מקיימים הצדיקים אין כי לך דע הלא כו׳ וישר הס שהיית עולס מקיים
 הדור עונות מקיימת צדקתם אס הלא כי ייסורין יד על לח אס העולם

 יוכית הקדוש מבינו ו הדור בעד אהבה ייסורי יקבלו צריך כן על מבטלים
 עוברות לכס אי ואמר השלום עליו חייא רבי בכה נרפח כחשר הנה כי

 על יאמר וזה כנודע כז' נשא הוא חליינו חכן כי והוא כז' ישראל שבארץ
 ודור דור שבכל הצדיקים שנשמות היית עם לומר ט הטבע! אדניה מה

 נתייסדת שעליהם היסוד עיקר זה כל עם הע־לס ומקיימי צרים הי המה
 ז״ל שאמרו כמו האבות הס יסודם היו שהאדניס המשכן כקרשי מאז ארץ

 שאומר ז״ל רבותינו כו'שאמרו יעקב בוראך בפסוק וכן בחברתם נהבראס
 יצרך ישראל בראך יעקב בראך מי עילמי עילמי לעולמו יתברך היא

 הטבען אדניה מה על נא וכור אמר וזה כנודע ייסורין בעלי היו כלס והנה
 כלומר הטבעז מה על ראה ויעקב יצחק חברתם שתם העולם אדני כלומר

 ישמא ארץ מצוקי לה כי כענק העילס לקיים ייסורין של בבוץ הטבעו כי
 העילס הושחת שממנה השתיה אבן יד על היה העולם קיום כי תאמר

 שהאבן תאמר אס או לומר פנתה אבן ירה מי או לך חומר אני בזת גס הנה

ההיא



לח איוב מחוקק חלקת

 :גליך בגאון ישית תוסיחופא ולא
 :מקו״מו ידעתהשחר בקר צרת

 ממנה רשעים וינערו הארץ בכנפות
 :לבוש כסו ויתיצבו חותם בחמר

:תשבר רמה הרוע אורם מרשעים

 בפרקי ז״ל מאמרם והענין פנתה אדן ירה מי ראה ואת עשתה ההיא
 האגן היא העולם הושתת שתמנה השתית תבן כי שאמרו אליעזר דני

 ונזה העולם הושתת ועליה לתרץ תחת שנשתקעה מצבת יעקב שהקים
 על היה הוא גס והנה יעקב היה הלא כי פנתה אבן ירה מי ראה יאמר

 הרבים וייסורין טרדיתיו זכות יד
 תבעט זה למה איפת כן ואס כלומד

 תתרץ ממקיימי היותך בייסזריןאחרי
 על תס כי לך זה וחין נתייסדה מאז

 הבת תאמר ושמא )ז( ייסורין יד
 גדולים כי ירתה ממזצחדנרהלא

 המה כי השרת ממלאכי צדיקים
 המלאכים ז העילס ומקיימי היוצרים
 לזת נחשב ור כמו והלא להם ספלים

 ברן הלח כי מזה תתמה אל אמר

 התהלכת תהום זבדקר עד־נככיץם
תראה צלמות ושערי שעךי־מות לך

 כא עד לחבירו דומה אחד ואין
 ידבר אדם שעל נקח מדבריהם הנה

הוא שבע שבחזתמז חותס ושהוא

 ו*ל מאמרם והיא כו׳ בקר כוכבי יחד
 מלאלם ל רשות אין כי זה פסיק על

 בקר כוכבי יחד ברן וזהו כוי שמע בקרית ישראל יתחילו עד לל להלל
 והנה )ד( השרת־ מלאכי הס כלבניאלהיס ויריעו כן ואחרי

 הראהו גולם מוטל הראשון חדס כשהיה רבהאמרז בשמות ז״ל רבותימי
 בשערו וזה ברחשו תלוי זה לנח העתידים הצדיקים כל הוח ברוך הקדוש

 אסאקהיזדע לווכחעמי רוצה אקת לאיוב תב״ת שאמר וזהו ט׳ וזה
 היכן שלך איפה ט׳ היית חיפה וזהו ט׳ עמי חווכח תליי היית חתה היכן

 בכתוב זה בפירש ל7רבותינו את הכביס מי לב לשים וראוי • היתה

לאחוו
תתהפך יי
טו

טז

 וימ^ע
 הבאת־"

 הנגלר• יי
 יחהתבעת

י עד '

 יחיו רשעים אך ייסוריך רבו כמוך הצדק מקים כי השמש תחת רע ענק
 צעד אפילו ירגישו לא מותם יוס עד בטוב ימיתם יבלו חיל גברו גס עתקן
 הראה לא ולמה זולתם חת מצרים והיו ט רע יחשך אד לי!ס כי מיתה

 בא הנני מאויביהם כקמהס לראות העשוקים בדמעת יתברך הזא
 המימיך כי תשובתי זאת אתה צדיק כי הליך הנוגע על כי והוא להשיבך

 שהוא השחר על לא אס אור בקר מקום אין הנה כי והוא כז׳ בקר צזית
 והתחיהלא הבא העולם אור בקר שלקבל הדס לך אין כן מעט שחרות
 ותולעת ומרמה הנפש לינצלמנהינס חלאה איוו ־ק למ מה צער יצטרך
 ורמה גהינס מירוק בלי בקר איר לקבל נטהרת הלה בייסוריך והבה הנוף
 ועד מעתה לך וזרח בוקר שטרם כשחרות לך היו אלה יסוריך כי לנוף
 ית צ מימיך האס לומר וכו׳ צוית המימיך אמר וזה לצדיק זרוח אזר עולם
 הבקר נקודת לדעת סימן לו הודעת האס פלוני דבר לך יעשה בהר לאיש

 הבקר יאיר מיד השחרות אחר כי השחר הוא הבקר שמקום לו באמיר
 הכתוב ושיעור הודעת כאומרו הוא היוד בקיר״ק ידעת אומרו כי והוא

 מקומו הוא שהשחר הבקר לסימן להודיע שתוצרכת בקר המימיךצוית
 השחר שחרות אחר בקר אור לבא פשוט הוא כי כלומ מיד שורה סבו
 שחרות אחר סמוך הוא הבא העולם אזר שבקר פשוט הוא כך כי מר גלו

 לא אך )יג( אור אס כי שחרות עוד לו יהיה ולא באו והנה ■היסורין
 קיזה להאכילם פה טובתם רוב הלא כי בהס קנאת אשר הרשעים >ן

 לעתיד כי נו' וינערו הארץ בכנפות לאחוז הכנה היא בהם תיה אס עכזח
 כן יד ועל בה יתברך לו אחיות תהיה באופו ותזדכך הארץ חלאת תוסר
 בזמן כן ארצה וצרורות עפר ויפלו טלית שמנער כמי הארץ בכנפות יאקוז

 הנושר כעפר רשעים וינערו ואז הלזו בארץ יתברך אחיזתו ידי על התחיה
_____________ ׳ , ־ כעפר אס כי דבק וכבלתי הארץ מהות בערך כפסולת יהין כי מהטלית
 אפילו לך הננלו כי החימא מן והזא וצלמות חשך ארץ אל אשוב ולא אלך טפל פסולת והס בו דבקו אשר אותו בנעור מהטלית הנושרים וצרורות

־ ־ ׳ ׳ * ׳' ----------------- י המת בארץ אשר הרשעים פגרי יהיו כן ממנו ונופל הטלית איכות אל
 ולא הטובים מעשיהם שהאכילוס על חס כי זה אין זהבה כדומן כה קבורים
 מטלית כדומן ממכה ננעריס היו לא כן לא שאס קדושה בהם נותרת
ביני ומה נתחיה קמים כהס כמוני הלא נא תאמר ואס )יר( הננעל

 יתברך עמו לווכח ראוי היה איפת ביודעו איך ועוד * משמעי זה שאין
 חין תנת אמנם * זה בסוד אלא סייס לח זה זולת סודות אה הבלתי

 הצד הוא איפוא מי בפסוק תנת כי ראו כי ז״ל לרבותינו הוקשה כי ספק
 שתית שיורה ת״א יש ובזה הפ״א אחר זאל״ף איפואבוי״ו כתוב ט ציד
 לקטה איפת פסוק על ז״ל רבותינו דרשה זכעכין המסורס לפי מדת שס

 איפת לשון זה שגס המרו כן על שעורים כאיפה שליקטה על שהוא היוס
 איפת הדע אס יתברך הוא לו ואמר י היתה היכן שלך איפה שהוא
 איפת שראתה בחומר תתערב טרס ההיא לכשמה תדמה היתה היכן שלך

 אך עמי ליוכח ותוכל בקרבו הנהן טרס ההוא בגולם וצדיק צדיק כל
 אס יאמר או י לכך לבך אל הערב ואיך תדע לא בחומר בהיותך

 צריך התזת האבר בבחינת כי מכיר היתתהיית היכן שלך חיפה ידעת
 תשיג לא כי בי תווכח איך תדע שלא אחר אך אדם קלקל בו אולי ן תיקי

 המימיך )יב( : אליך שאומר גס מושגת בהשכלה קלקולך מקום
 ראית כי הוא עמי לווכח חפצת אשר הלא יתברך הוא לו המר ט צוית

 תתהפך אתה כי הוא הלא אנכי כן ולא ננער כדבר יהיו שהם לבינס
 טובע אדם זה פסוק על אמרו ז״ל רבותינו כיהנה והוא כוי חותם כחומר

 טובע הוא ברוך והקדוש לזה זה מיס1ד וכולם אחד בתוחס מטבעות כמת
הראשון אדם של בחותמו חדס כל

 נאתר ובזה חותמות יתר יתברך
 לרשעים בינך מה ראה דרכנו לפי

 לנכערי׳תהארץ נחיוחס המתייחסים
 מעכירוחך תתהפך אתה הלא כי

 החותם הוא חותם כחומר ותהיה
 מרך1ח יהיה כי הראשון אד של הידוע

 ומבהיק ובהיר מקד זך שהיה כתומרו
 אדם של עקבו תפוח ו״ל אומרם עד

 כאופן תמת גלגל מכהה היה הרחשון
נתן מי כי מהרןחניי' מעט חסר היה

 השמים מעצם זך רק האדם ככל חומר יהיה יתב ידיו מעשה כפו כפי יציר
 היה לא אס הימנון לפניו לומר לולהיס מלאכי בקשו חנם על ולח לטוהר
 בתחיה-וזהן הקמים ישראל נושת כל יהין ההוא הדרך ועל הזה כדבר

 אדם הוא חותם כתומר להיות שתתהפך הוא חותם כחומר תתהפך
 כמו ויתיצבו כי הוא וכו׳ רשעיס שוינערו שאמרתי הרשעים אך הראשון

 הוא לבוש כמו רק כחומרבו מלובש בלתי ההוא הזך כחומר יהיו שלח לבוש
 ומאומרו היוס כמונו תטאו אחר בחומר אדם שנתלבש כמו הלבוש

 יאשיה בר אחאי רבי מאמי כיהן חותם כחומר תהיה אמר ולא תתהפך
 ותמר שמת שנים כמה אחר בגופו שלם היה חיך עליו כשתמה נחמן לרב

 אחת שעה ההוא לו אמר כשהיה הארץ חל האדם וישוב כתיב הלא לו
 לא צדיק להיותך הנה לומר בזה כיוון יתכן וה המתים תחית קודם
 ככלהחדס כיבהי!תך כו׳ תתהפך רק בסילוקך עפרך אל תשוב

 שלא חדא בשעה שהוא תס1ח חומר תל מאיכוחך תתהפך
 כי התמיה אל העפר אל שובך תחר בין רבות שכיס בכתיס יפסיק

 חותם כחומר התהפך יאמר או • חותם לחומר תתהפך עתה ממהוהך
 החותם ונעשו' טמא האבר הערלה עור לכוש הסיר שטרם קדש בריק אות
 שדי שס המשלמת יו״ר ששוא לקדושה מטומאה מתהפך קדם ברית אות

 מקד לקדוש כחש זוהמת בעל מחומר או תתהפך כך שד שהיה במקום
 עיר הוא הנזכר חותם של לבוש כמו יתיצבו הרשעיסהנוכריס אך כנודע

 כלומר בו מתכסה היה העטרה יוד הוא שהחותם לבוש שהוא הערלה
 )טו( טמאים והס קדוש קם אתה כי לקמיתס דומה קימחך תהיה שלא

 יהין היה טוב טוב ממנה רשעים שינערו גס איפה כן הס תאמר ושמא
 נס והוא ט וימנע אמר לזה לבוש כמו שיתייצבו בצע ומה יחיו בל מתיס
 ירחו ולא צער בלי ימותו שלמת באומרו חיוב תלונת על השיבה לגמור

 הזוהר ספר לנאמר בתזכיר והוח ההס הרשעים להס היצרו אשר ברעתס
 על צבאו אשר אתכלהגויס ת תהיהכו׳חשריגוף וזאת פסוק על

 בימי צבאו תשר שכל אלא צבתו אשר אלא קאמר לא הצובאים ט ירושלס
 הקב״ה עישת מה עצמן מיתת וימותו ברעתם ישראל ראו ולא החורבנות

 תשר את המוכה ישראל חיש כל ומכיר הראשונה בצורתן ומביאן חוור
 רגלך תמחץ למען שנאמר לכלבו ומאכילה בו שולחה אשר יד ושובר הכהו
 ביום חייס רשעים יקומו למה אמר הענין אל ובבא י כז' כלבך לשון כדם

 ושרם צלם שישר הוא א!רס מרשעים שימנע אלא לטובתם לח ההוא
 אשר יד על השבר רמה וזרוע ואז ישראל בני בס ימשלו למען מלעוזרס

 לבוש כמו ויתיצבו באומרו וגס )יד( לרעלן ההוא הזרוע בו שלט
 להכותם הכוס אשר חת המוכי׳ יכירו למען כי זה בענין לפרש. ג״כ אפשר
 כמו שהוא לבוש כמו ויתיצבו יאמר וזה מתחלה שהיו כמו יתברך יביאם

כמדול אורם מרשעים שימנע מפני למה זה וכל )טי( הקודם לבוש

 אחד" הדברים שני הוצרכו כן על תשבר שהכתה רמה כדישוזרזע
: ייראוס לכל הורס מרשעים שימבע שני ״ לבוש כמו שיתיציו

 לך אעשה ומת עמי להתווכח חפצת הלא אמר וכו' הבאת )טז(
הגעת כ^ו ראשיתו אפילו ראית שלא במה תדבר ואתה

 לא אמר תהוס בענין קהוס על דברת בדכרותיך הנה כי והוא סופו עד
 אפילו הבאת כי אותך תופס והנני בצלמות וכן אלו בכתובים וכיוצא היא בי

 לפנים שהוא תהום ובחקר זה כל ועם התהוס התחלת שהוא ים נבכי עד
 בטרם כענץ צלמות על דברת וגס )יז( חקירתך בויכוח התהלכה

 מה אס ומה ק״ו נא ושא )יח( תראה צלמות שערי אף ואחת כי מות שערי
 להוציא כלה ידעת אס הגד זה כל עס ארץ רחבי עד בפועל שהתכוננת

 שאפילו וצלמות התהום גס ומס שראית מה מחוך מהארץ ראית שלא מה
: ביותר נעמוק תסקור ואיך ראית לא שלהס ההתחלות

.. איזה ינו



רח איוב מחוקק הלקה

 היתה וזאת הכן ר,ל מה כוב ע יהיה
יתנרךוחתה □אזמדו תרזקשובה :

 נפש בעלוק כי הקמת מחכמי ידעכו הנה הדרךכו׳
יעלת שהולידו קניי העליון כעילס נתעלה מישראל ח׳

 שעשית נתבשר ־,חש חברתם נשורת
 זה כל ק־ בשלוש אלחטתיך הנק
 ועל חברה למעלת להגיע שוה איננו

 השיעור עד קרח יתגלגל צריך כן
 נתגלגל תרח כי קבלנו והנה ההוא
 עשר על ונחמתי אמר ע״כ כי בחיוב
 שאמר מי ממני צאת על שהוא ואפר

 צורך כי ידוע והנה ואפר עפר נכי ו
 היא הלא לצדיק גש רבים גלגולים

 צורך היכן עד ידע ה דעות אל כי
 ויש בחינתה לשי ורוח נפש כל עליית

 להעלות הספיק לא בצדקו גס כי
 הנאות העלית חצי יעד 'א כ נפשו את

 כי עלייתו נגמר לא בשני וגס אליו

 הדרך איזה יט :כלה אם־ידעת הגד עד־רחכי־ארץ
 כיתקחגואל־" ד :מקומו אהה וחשף ישכן־אור

 ^דעתכי־אזתילד כא ביתו: נתיבות תכין וכי גבולו
 הבאתאל־אצרותש^ג בכ : רבים ;מיך ומספר

 אשרחשכתילעתצר כג תראה: ברד ואציות
 אירלפץ יחלק הדרך אי־זה כי :ומלחמה קרב ליום

 ודרך תעלךה לשטף מ־פלג כה :דיםעלי־ארץ(ך
לא־־איש ל־־ארץ ע ד־יהמטיר כי :קלות לחח

 בו: מדבר.לא-אדם
דשא מוצא ולהצמיח

 ומשואה שואה להשביע מ
ם"־ או אב למטר היש כ" :

 וכפר דאקרח יצא מי מבטן כ* אגלי־טל: הוליד
 תהום רפגי יתחבאו מים כאבן ל ן ילדו מי שמים

 או~ כימרה ^שרמעדנורת לא : תל-יבדו
מושכות

 אל שמגיע כמי החפץ חל קרוב אס
 להניע אחר גלגול וצריך החצר גכול

 לו אמר הענק אל ונבח בנית חל
 חלך בטרם חמרת הנה יתברך הוא
 כי וצלמזת ארץחשך חל אשוב לא

 הייסוריןתתפקר כובד ע׳י פן יראת
 חל חשוב ולא תלך כי אובד עדי

 לך צלמותכיהנגלו הוא מה ידעתאפילו לא כי לך אמרתי והנה צלמות
 חני ועתה תדבר בדעת לא כי באופן כתמיהה קרחה צלמות ושערי כו'

 נקודת עד תשיג למען אדרבא כי מחשבותיך לאמחשבותי כי לך אזמר
 להאיר זרת ככוכב אשר אור תזא אברהם הנה כי אברהם עד העליה
 מעט עלה בתשובה חור ומאשר בערכו חשך הוא אביו תרח והנה בחשך
 החיצונה החצר עד המניע כמשל הנבול עד יותר עלה עתה נלגולך וע״י

 חותך זכות למען יסרתיך והפנימי העליון מקומו עד העלוקו זלמען
 מאמר וזה רע תחשוב ואלי זרועותיך חזקתי אנייסרתי כי באופן

 שזרח אברהס הוא אור ישכון הדרך איזה יתברך הוא לו שאומר הכתובים
 מחכמת כנודע בנו מקום עד להגיע חשך שהיה תרח וצריך בחשך להאיר
 הדרך אחה יתברך הוא לו ואמ תשיבה תרח שעשה שבישרוהז וזהו האמת
 ידי על עלה היכן עד מקומו איזה קרח וחשך אברהם נפש אור ישכון

 כת עד שתקנת ומה )כ( ממנו מקומו שרחוק כלומר ההוא התשובה
 מספיק אינך הנז'פי האור של גבולו אל ההוא החשך את תקתני כי הוא

 ממש מדורו בית ל א לא־ אך הגבול עד שתקחנז אס כי זה בגלגולך להביאו
 אל אלא אינו שהקחנו מה כי־ לומר תקחנו כי וז״א ההזה כשרזכך גדר כפי

 מעשים של ומהלכים נתיבות הוא נינה מרע נסור תבין וכי אך גבולו
 תגיע אז )כא( ביתו עד ללכת מסח־קיס הייסורין ידי על נוסף טובים

 כאלי עליו תעלת אס כי עוד להתגלגל צריך היות לבלתי גדרות עד
 בית עד ולהניע להשתלם וליולד להתגלגל עתיד שאתה השלישי הגלגול

 ביתו חל להביאו ההוא הגדר עד משתלם מהיותך הנה הנזכרת האור
 •' שלישי בגלגול תולד הכשרון נתיבות וסשכיל תבין באשר אז כאלו יחשב

 מכשול קרך לא כי רבים ימיך ומספר הנה■ כי להשתלם שהות לך זים
 ליולד חורת אז כאלו אחר גלגול לך וינוכה עוד תתגלגל ולא בכולם

 זקן איוב זימת בו נאמר וגס שנת ק״מ רני׳ ימין מספר שהיו כן לו ויהי
 הבאת )כב( : שניהס הושוו אן עי באברהם נאמר כאשר ימים ושבע

 חליו הגיע ומה ככה על ראה מת יתברך הזח לו אמ למעלת הנה ׳1כ
 עלית דורך הוא אשר הארץ אפילו כי יתברך עמו לווכח לכן אל שערב

 כת הלך שלח כמה ידע לא ארץ רחבי עד שהלך עס כי עניינה ידע לא
 שלא מת ידע שלא עתה גס ומה כה שתלך מה מתוך להכין עניינה מה

 הדרך חיזה אומרו נמשך זאת השגתו אגב והנה מקצתו ולא כלו לא ראה
 שלג אוצרות אל הכאת וחמר ראשון ענין אל חזר ועתה וכו׳ אור ישכון

 צריך ואין דוי־שין חין פרק לל כמ״ש ששי כרקיע שהוא למעלה במקומם
 ראית אפילו תראה באויר המתקשים ברד ואוצרות גס חס כי שם לומר

 אס כי והסדקים הרבה למעלה אשר לומר צריך ואין )כג( מרחוק
 בימי צר לעת שתניחם מצרים ארץ על מלרדת בחויר חשכחי אשר אותם

 שהפיל אלגביש אבני שהס כמ״שו״ל לעתיד ומלחמה קרב ליום יהושע
 כל ועם איש כגב נדוליס שתיו אלגביש מהו חורק בית כמורד יתכרך הוא

 עם אותם התראה במצרים מלרדת שמנעתיס כו׳ חשבתי אשר יאמר זה
 המעככי'הכרד יתברך מאמריו נחות ואל כקויר וקרוב עבים היותם

 איזה ראה ונס )כר( דר־מנא בכבשי תדע ואיך כלומר אוצרות קרא
 ויאיר שנאויר הברד אותו יתיך שלח בעילם השמש אזר יחלק הדרך
 על ההוא הברד חת יפיץ ולא חרץ עלי המטר קדי יפיץ ך ק ;גס תחת

ג כאויר תלוי ומתקיים־ הארץ
 כמה עשה טוב לא אשר כי יתברך אומרו כו'אחר פלג גד )כח(
 חיך המיה אני עוד עתה חמר לו מה חכמת כי עמו לווכח לנו שערב

 ואיך כורחך השגחת המורים דברים עיניך מרחה אל לכך אל שמת לח

/

 הס השמים הוברי חס מהרהר היית
 הביט הלא כי העולם המנהיגים

 אמר הנה כי והוא פלגכו׳ מי וראה
 כריכה כמין למעלה שיש ז״ל רבותינו

 יאמר ובזה יורדים גשמים !מזיעתה
 שהיא הברכה היא פלג ענה מי

 לחויז דרך עשה וגס תעלה לשטף
 ילך הקלות המשך שבדרך הקולות

 ?חרדה וכל )כו( העי שעט התזת
 איש לא ארץ על להמטיר הזאת
 לכלת, הזח החרדה כל חת חרד למה

 חיש לח חרץ על שממטיר הועיל
 הוא אך )כז( בו הדס לא מדבר

ומשואה שוחה העם את להשביע כדי
 מטר ה׳המינע אל שחון כקול שיזעקו
 ידי על זהז אנשיס שים ממקם
 מוצא להצמיח ימשך וחשוכה הפלה

 על נהמטיר שהכין כאופן ביישוב דשא
שישועוויענו: לבם את איש לא ארץ

ידוע הכה כו' היש )כה(
 וממי השמיס ממטר עליונים ממיס החרמה צמח כי ז״ל מרבותינו

 ושזהו טפחים עולים תהום מי שאץ טפח יורדים גשמים מי חין כי תהום
 קחתין תהיס אל קוראים המטר שמי קיראזכו תהום חל תהוס אומרו
 עליונים מיס כי ז״ל רבותינו אמרו עוד קכלזנו חנו מלך של לגיון ואומר

 הארץ בבטן נקבה וזרע זכר כזרע נקבות הס תחתונים ומיס זכרי' מיס הס
 טעם רחינז מצחנו וכזה כז' לזורע זרע ונתן והצמיחה הולידה כן ידי ועל
 • האדם מעין הארץ בקרב יולידו כן על כי כחץ יורה המטר היות אל

 היה הראוי אס כלי מוליד האב שחין חתר כי לב בשזס הענק חל ונכא
 כזרע הוא והמטר האדמה היא החס כי הוא אך ואס אכ למטר היש לומר

 כן הזרע לקבל אס שיש שכמו רחוי זה לפי והיה כחץ יורה הוא כן על כי

 איננו ומאשר בטכע הדבר היה אס המטר מזריע אב הארץ מעין יהיה
 איכות נו ותת כחץ יורה שיהיה היא מאתויתנרך השגחה כי יורה כן

 ולהצמיחה ולהזלידה תהום מי עס הארץ ננטן להתחבר וכר כזרע שיהיה
 ישמא נארץ להוליד לזרע כמטיל כחץ לירות כלומר אב למטר היש אמר וזה

 כ־זץ יוצחיס ההס המיס ומתגיורת רוחניים הס העליונים מיס תאמרכי
 מיס שמזיעת ז״ל מאמרם כענין והוא כחץ ורע היורה כזכר שהס באופן

 לו שיש הוא כך אס חמר מהעליונים ס כלו תשר ואין יוצא המטר עליונים
 הם עליונים מיס שאס טל אגלי הוליד מי חו מעתה חמור זה דרך על אי

 הוליד מי כחץ יורה שאינו הטל כן אם כחץ יורה כן ושעל המזריע כאב
 כחץ רה 1הטלי יהיה ראוי היה מזריע כאב הס עליונים מיס שאס אותו

 הוליד מי אן וזהו טל אגלי ויוליד ואס אב שיהיה הולדה שתהיה לא אס
 ראיה ועוד )כט( ההשגחה על להודות ודאישראוי אלא טל אגלי

 כז' הקרח יצא מי מבטן הלא כי ותחתונים בעליונים משגיח הכל שאדון

 נשפר שאמרו מה !גס מטטרק הוא חנוך כי שבידנו משורה בהקדים והוא
 המן כי הזוהר משפר ידענו עוד מטטרון הוא הנורא הקרין כי התקוניס

 אל ונבא * מאד העליון העולס מן רוחני תית במדבר יורד שהיה
 ותחתונים למטה עליונים העולמות בשני ההשגחה רחת חמר העניין

 מש׳ שכתבנו כמו מטטרק הוא הקרח יצא מי מבטן הלא כי למעלה
 למעלה הוא וה כל ועס רוחני מדבר ולח אשה מבטן יצא והוא התקינים

 חתני דבר מתיך ולא חשה מבטן שיצא כלומר הקרח מייצא מבטן חמר וזה
 שהיה המן הוא שמיס וכפר כי למטה עליון וכן למעלת תחתון הרי

 מבטן ילוד כדבר נשמי שיהיה ילדו מי נורת ן עלי׳ שהיה הארץ על ככפור
 לושה ש^הגשמי השגחת רק זה אין כי באופן לחזמרייס מאכל שיהיה נשמי
 : נהסכרצינו לעשות נידו העולמות כל כי נשמי ומהרוחני רוחני
 הלא כי והיא אחרת השגחה עוד ראה חמר מיסכו' כאבן )ל(

 רצון יהיה עד השמים לפני פרוש ויהיה גשש העי ימלת
 מיס כל ישפכו שלא ורפה שפיגיי העי שבהיות זה ומה הארץ על יריק ל

 כ^בן פי יתחבאו מים כתבן וזהו נשפך בלתי קשה כאבן יהין רק שבתוכו
 ולא * טבע ולא פלא זה כי העב תוך יתחבאו המיס נתך בלתי קשת
 שנתכנן כמו היורד המטר מי נגד העילה תחתון תהום שפני חלא עוד

מתעי־ביס טפחיים עולת תתתין שאי; טפח יורד עליון שחין ז״ל מרבזתינו
נ יתלכדו קהוס ופני וזהו היורד הגשם מי תוך ומתלכדים

 x הגשמים נעצרים כימה מעדנות קשר ידי על זכו* התקשר )לא(

בטבע



 כאשר השמיש את לעצר תאבה אס הלא כי ההשגחה תביע געיניך י ץ
 על שימעיר ;חחפיץ אם או כימה מעדנות ההקשר חליהו עשה

 תפלה ידי שעל אס כי הוא כן לא תפתח כסיל מושכות החרץהאס
קשר מבלי השמים תעצר בהשגחה

מחותם חלקת
אזר הגשמיסמתרבים כסיל מוזגות פתיח ידי ועל וייגע

 הפתח כסיל יזישכות מכלי בתפלה
 הזכרי ידי כעבעעל הדבר חין כי היי

 כיוון ואחשוב כהשגחה השמיסכיאס
 שחשב איוב נגד לדבר אלו בפסוקים
 חשב וגס הרעה כאהלז שמהמזל

 יום יאכד כקומרו להכניעו כח לו שהי'
 מה יתברך הוא לו אמר כן על כן׳

 השמים כהונרי שיש יונח לו כחךנגדס
 התקשר כי להיטיב לז להרע כח

 דבר הין כי כלכלות* מה כ מעדנות
 התיציא וכן )לב( כהס לעשות בידך

 לצאת עתו בהיות אפילו מ:רןק
 כד״א־ יצא לא כשם אזציאכה לא הס

 וכן כשש לכלס צכהס כמספר המיציח
 ץ כקב■ גדול כיכב שהוא כניה על פיש

 מבינתך החס כבניה פעמו קטנים
 : יתפרדו לא יי,דו שילכו הנחם וכחך

אחרי כ!" הידעת )לו.(

בעתו מזרות התוציאלב?סילתפתח: מושבות
שמים חקורת הידעת לג :תנחם ער״יעניה ועיש

 וילכו התשלהכר^ם הל :ושפערת־מיםתכסך
 מי־שתכטהורתחכמהאו לי :ראקרולףהנט

 שחקיס מי~־:ספר לי : בינה לשכר מי־־־גתץ
 בצקות ל" :♦'שביב מי שמיס ונבלי כחכמה

 ללביא התצוד לט :<ידבקו ורגביס למוצק עפר
 במעונות בקישהר מ : תמלא כפירים וחית טרף
 כי ציךו לערב יכין מי לא :למו־ארב בסכה ישבו•

: לבלי־אכל ישועותעו אל־אל יתךוז
 חלל-י סלע—:עלי לדת עת הידעת " ל□

תספר נ תתיסמור:1א;ל
ירחים

 בהם כח מהיות לא פי אמר השמים הזכרי נגד כח כאיוב שאק אותרו
 חקות ידעת הלא כי והראיה ובחיר? בהשכלה ולא כעכע לא לפעיל

 והוא כארץ משערו תשים כן ידי על הס תמיד סיבובם דרכי הס שמי׳
 כוי שמכה מלמעלה מזל לו שאין למעה ועשב עשב כל לך שאין ז״ל מאמר'
 אי לזמר הכתוב עכין ויהיה בארץ משטרו תשים אס וזהו גדל לו וחומר

 כי אלהי זכח השגחה אס כי כעכע אינו גדל לו ואימר בי מכה שהמזל מה
 אשר שהמזל נמצא תמיד מסבבים היות© שהוא שמיס חקוק הידעת הלא
 ככל' כי יום ככל וכן מחר ננ׳־ן אינו היזם א' עשב נגד היום הזא
 עשב מזל כל בייחוד העשב מגדל יה כל ועם בהקיפו מקים משנה עת

 כן על בעלמא כהעברה אלא נגדו אינו אס כעכע יגדל ואיך לו המיוחד

 תשים האס כן שידעת אחר אס זסיבזכיהם שמיס חקות שירעה מאחר
 ואל )לר( גמורה בהשגחה מאתי אס והכי אין הך כארץ משטרו
 שע״י־ הס משכילים חיים כי ובחירה בהשכלה הוא נענע אינו שאס חחמר

 אס גס לגדל נהן כח כן גס יש כן ידי ועל נשיעוריהס מסבנים הס כן
 גס העב הלא כי הוא כן לא שמתגדלי׳העשכי׳ מה הוא מאתי ולא יסכבו

 כי לפעול ובחירה איןבוהשכלה ועסכלזה אנהואנה מהלך הוא
 יוריד פניו תחלה האס מיס מלא כהיותו קולך לעב תרים האס הלא

 ויעש קולך שמע כי תכסך שנו מיס שפעת ומיד הארץ על חרק מימין
 על יריק ולא כעב מיס חשכת יש לפעמים כי הוא כן לא הללו כי כלו׳

 תדון ומזה והשכלה בבחירתו פועל חינו כי פניו תחלה כי גס הארץ
 חט כי וכחירה כשכל האדמה צמח יגדלו לא כי המה כך השמים גס כי

• גדל לו ילאמר ועשב עשב כל על להכות במול כח שאתן מחתי הכל
 איך השכלה ועכיס לשמים שאין הוא כן שאס תאמר ושמא )לה(

 הברקים הנה כי ראיה משם חין ועולים יורדים ומהלכים מסבבים הס
 האם כי וחיוניות השכלה כהס היות מבלי למקום המקים הולכים

 כי הבנו לך יאמרו אס אז ויאזינו להס אונים כי לומר וילכו ברקים השלח
 וחושים והשכלת חיות בהם שאין זה כל ועם הוא כן לא וידברו להם פה

 והשפלת וחיות בחירה להם שאין עס השמים כן למקום ממקום ילכו
 ושפיטת השמים התנועעות חיך כי תאמר ושמא )לו( מאתי פועלים

 מבשרך כי תתמה אל בכחס ופועלים משכילים חיים היותם הבלי כוכביהם
 לרז״ל גס ומה חומרי כשר היוהס עם חכמה בטוחות שת הי כי החזה

 אס כי זה ואין חכמה לו מבעית מאליהם אברהם כליות כ שהין האעמריס
 נתהיכתסחכהת והשכנת חיות משוללי היותם עם מאתיכךהשמיס

 * כמדובר וברקים לעבים וכן מארץ דשא ולגדל ולפעול להקיף ואיכות
 ה' נפח אשר אדם בשר כן על כי ראיה מהעוחות אין כי תאמר ושמא
 אין חרר בינה לפנוי נתן ומי אמר לזה ממעל אלוה חלק חיה נפש באפיו

אך לאדם כן שאין מה לעתים בינת נו ויש בקרבו אלוה חלק רוחאלהיס
 : נאמת הנאמרים הדברים כל כן אלתי כח השגחת אס כי זה אין
 רקיע וילון הס ז'רקיעים כי הכתדעתרז״ל יספרכו' מי )לו(

 !במזמור משלי בניסור והנה ערבית מכון מעון וכול שחקים
 שהרי לכת שלז׳כיכבי גלגלים ז׳ אינן אלו רקיעים ז׳ כי הכרחנו י״ט

 הט' כללות כל שהם ומזלות ככבים ולבנת חמה רז״ל כוללו השני ברקיע
הגלגלים עולם וכל לחוד וגלגלי© לחוד רקיעים כי ספק הין ר,ך גלגלים

דט לח איוב
 לצדיקים מן בו ששוחקיס שחקים הוא !ישי ומהש השני קיע כר כלולים
 נעל העילם את הקנ׳ה ברא היאך ארז״ל עוד המלקכיס עילם מהחיל

 הארץ נעשתה ומהעפר המיס חיך אל ויצק הככוד נסא מתזה עפר
 ידבקו ורגבים למוצק עפר בצקת הה״ר וגבעות הרים נעשן זמתצרורות

גלגלים הט כי הוא דברינו ומכלל
 הנכללים שהם תמיד המסכנים הס

 ולמעלה משחחיס אבל השני ברקיע
 כיאסשכעמדס כלל מסבכים אק

 נמצא היה יסכנו הס גס ש^ס יעמודו
 וכול א ה שכרניעי המקדש בית

 למעלה הוא פעם תמיד מתגלגל
 * יתכרך כבודו זה ואין למעה ופעס
 שלשת כי ראה אמר הענין אל ונבא

 בס יעבור לא אשר המה לי העולמות
 עולם הוא היתל ובגדול סכלאדס
 שחקים יספר מי ואמר המלאכים

 בו אשר וכל ענינו מה חכמה בהשגת
 העולם רקיעי מכל השפל היותו עס

 אדם׳ חכמת יד הקצר קצור כי ההוא
 המסכביס הנלגלי' עולם ואפי' לספר

 פ'מלבד שהס התוכנים גבלו אשר

 ממזרח מקיפים שכיניהסמהס קעניס
ני למזרח ממערב ומהם למערב

 ישקטו אס הטבע חכמי דעת לפי הכה
 י"□ כי מרבותינו בידינו ומסורת מתקלקל העולם היה רגע כמו שבב מל

 כי יורה נתקיימו זת כל ועם כלום המזלות שמשו ולא נתן מכול של חדש
 אשר הכדוריים הגלגלים הס שמיס וכבלי וזהו יתברך השגחתו תחת כלס
 והמיס הארץ ובתוכם כנבל כדוריים הס הגלגלים כך מיס ימלא כנבל הס

 יתקלקל ולא מתנועתם ובטלים נוחים שוככים שיהיו אותם ישכיב מי כלס
 אין כי נמצא העושה היה כחאלהי ושכנו שנחו הזמן כי בחופן העולם
 עצמם שמיס הס הן כי היות עס שמיס נבלי ואומר הטבע תחת העולם

 שמים נקראים הס רקיעים זי כל כי דורשין אין פרק ח״ל אמרו כי הוא
 וכן (ח)ל שמיס נבלי יקראו הסהמסבביס בשני הנכללים כן על

 עפר בצקת הוא שנברא הדרך הלא כי בטבע שלא הוא גס השפל העולם
 לזמר צריך שאין הוא בטבע אשר ואדירים חזקים מיס תוקף הוא למוצק
 יתפררו צרורות שהם רגבים אפילו אס כי יתחבר שלא בו הנצוק עפר

 החציר )לט( * ידובקז ורגבים למוצק עפר בצקת ואדרבה רתפרדו

 החצזד וזהו הפרטים השגחת אמר הכללים השגחת ענין אומרו אחר וכו'
 )מ( טרפו לו שתכין ביהיית כבהמה אינה כי הוא כן לא טרף ללביא
 כי דע אמר לזה לנפשו אוכל לבקש ילך הוא צריך הכנת מה תאמר ושמא

 ירחקו וחיה בהמה כל כי ברעב במעונותס ישחו הלא כי נזון בהשגחה
 בסכת וישבו ממעזנותס יצאו כן ועל יטרפוס פן מעוטתס לפני מעכזר

 האזרח כי ידעי לא אשר הסוכות לפני העזבריס את תפוס למען ארב למו
 או יומיס או יום להם תועיל תחבולתם אס והנה בסוכות ישבו במעונות

 ישמרו כאשר עהס וישמרו השדה לחיות יורגש כי יתמיד לא ימים עשרה
 חורף גס קיץ גס יוס יום טרף ממנו יעדר שלא יהיה ואיך מהמעונות

 הכה כו' צידז לעירב יכין מי וכן )מא( יתברך השגחתו אלמלא
 לעולם עורב בני בצאת כי יקראו אשר עורב לבני פסוק על אמרורז״ל

 יניחום שחורים והס לבנים יולדיהס אותם ובראות לבנים הס נוצה בלי
 או עזבום ואמם אביהם כי ה אל יקראו ואו המה בניהם לא כי באמור
 והנה מתם ויזונו מאכלס די רמשים יתברך הוא להם בורא פיהם מרירי
 צידס לעורב יאמר ולא מאכלס עורב לבני יכין מי פת *ל״ל זה לפי והנה
 למה ואמם אביהם הוא אס שיתעו הס מי אוכל לכלי יתעו או' זעיד

 , היותם על אס כי אוכל לבלי יתעו שלא ועוד יחיד בלשון הזכירם תחלה
 יעשו ואדרבה יולדית' אס כי התועים הס אין הילדים אל חוור ואס לבנים
 כי כפול הוא הנס כי יאמר אך בלתו אין מושיע כי ישועז אל שאל בדעת
 יולדיהס של לנפשם אוכל מלהיות מצילם גס לבנים מזון שמכין מה מלבד

 לנפשו אוכל ממנו יחסר אס לבנים בניו את העורג כראות הלא כי
 לעורב מכין יתברך הוא עושה מה אך יאכלם הלא בניו אלת אין ולדעתו

 אביהם לומר צריך אין הנה כי ישועו אל חל ילדיו כקשר אחר ממקום בידו
 רחוק שהוא העולם לאויר צאתם עד ביציה על ישבה אשר אמס גס אס כי

 ויאכלוס אוכל חסרון בשביל יתעו שניהם זה כל עס בכיה לתעית-שאינן
 המה כי בחשבם בניהם את יאכלו לבל צידה נהם מכין יתברך הוא כן על
אמם גס לכלול רכים כלשון וצאתו יחיד כלשון החילו וזהו להס לא

: כמדובר .
 פרטית השגחה וראה הכיפה עוד וכו׳ הידעת )א( £27

והוא האדם ככני גס כבהמת אפילו

הנה



מ רט איוב מחוקק חלקת
: ותרועה פריס רעם בהרגיש שכנגדז מלחמה יריח ומרחיק

יספיק הלא י נץ זיפרח יחבר בינתך מנדי וכז'ההם חטבינחך )כו(

 יחס ההח נתקלים שם ני שישכיל לתימן כנפיו יפרש עד כך כל היה
 על אם )כז( י הקור כימי לי

כי השגחתי גס ראה אמר וכי* פיך
מיל יוקר יגביה שנזרקי פי על לילק

: ותרוןדץ ^ריס רעם מלחמת ומרחוקירח
 פיך על הית יונח האס שזרעופית

 היה ההם עיף יגכיה לי זגיה שהיית
 שודאי כלומר כך כל לדחוס כח מיצר
 וכוחןכו הגיור חני כי יוכל ■ז של הזז
 נס )כח( קנו ירים וכי לכך כח
 סלע כשן ויתלונן ישכון סלע נ׳ כן

 )כט(וע:ד ר* הק יזיקכו ולא ומצודת
 לרעתו כי ירחה נטבע הלח כי סניה
 עין תשלוט לא גבוה מלב כי זה הוא

 מש׳כ הארןוירעכ שעל חוכל לראות
 כי דע אמר לוה כך כל יגנה לח אס

 את לנו פ־ז ייי ח כד חכל תפר משס
 שבתפגהתי לח אס ירחה ואיך הקרן

 שיפע שהשפעתי יביטו עיניו למרחוק
 נדד עד מרחוק להביט בעיניו רחזת

 )א( מעיניו ר נסת סאיןדבד
 שלא דס יעלעי קיו שאפ-י גדר עד

 שנתקרר תחר חלל .זז ;נבל תודמןמצז'

 שהדס בעוד אס כי הים זייבש
 שם להיליך ימהר לינלע ראוי צלול

 כמעט חלל ואץ דם יעלעו אפרוחיו
חללים ב־!שר כיאס מעיניו נסתר

י : שההוא
לשים ראוי וכו" ןי^ן )א( מ

 עפה למה לב 1

 למה ועיד עצמו כפני מענת מיה
 כיקודס הסערה ?2 נאמר לא

 היתה וחת נבוחתו כמחזה כי ויתכן
 הואכחריגז סעדה מארת לפניו
 הקשה אשר על צער צד ירגיש למען
 זגהתימו הרפית למה ולומר לדכר

 רצה לו שישיב לומר ונא להוכיח
 שמצער יאמר לכל הסעי־ה לסלק

 חת ה ויען וזהו השיב חינו הסערת
 הרב אהד )ב( סערה בלי איוב
 חשר שדי חת רב אשר שם לומר זכו'

 קבל כלומר יסור בייסורין שדרו ־

 שהית מה עתה מדינו שב י סופר
את יעננה זחת בתוכחתו וה5 מוכיח

 : בנפיולרתימן יתיש נץ“המכיגיךזך.יאכר ני
 סלע נ" :קנך ירים נשריוכי יגביה אם־על־פיך מ

 חפר משם נט :ומצודה ויתל^על־שךסלע ;שכן
 ואפרחויעלעו־־דם ל יבןטוי: עיניו למרחוק אכל

: הוא שם חללים ובאשר

 הרב ב :ויאמר את־איוב ידוה א □
ג ;ענגה אלויה מוכיח יסור עם־שדי

 יד• שעל ההוא עדיך הורד יעקה נערן מיתה בו תשלוט שלה שהוא
 עולם יצירי כל על שהוא ומעלת נינה ונס מיתה בס תשלוט העדי הורדת

 הוא. ברא שבהם לנושים שהם ר 7זה היד ומאתי ממלכיות חרות מעין
 • אפך עברות הפן ואז )יא( בכל תמש!ל ירם שעל העולם את יתברך

 ע״ד מהאף המסתעפים כחית הס
 אחד שכל זחימה כאף רעיס מלאכיי

 חמר זה ומעין בו כיוצא חיל לו יש
 כחותאפך הפן לך כאל זרוע אס

 ראה ידם ועל כעולם אותם שתפזר
 ונס )יב( והשפילו נאה כל

בהצלחתם גהה כל ראה בעצייך אהה

 קלחתימדה דתן י :אץבארדיהדהראמך רען ג
;דישסתילמלפן אשיבך

אוסיף ולא ושתים אענה

ז :ויאמר אלכמנס^רה
 יי אשאלךוהודיעני:

 ע :תצדק למען תרשיעני
י תרעם: כמוהו ובקול

 ויא דיברתי אחת ח
 רקיהצהארת* י

 אזר־־נאכגכרחלצ;ף
 משפטי ךחאףרחפר

 ןרועבאלזלןי—ואם
ולבדה גאון עא—עדת

 : תיבש והדר והצד
והשפילהו כל־גאה

אפףוראה ה§ץעבףתיא
 פניהם ^מנםבעפר;חד רהדףרש^^יםתחתם:

 ^^מאוךךכךתושיעלך יי חבושכממון:
 הנהתאבהמצתאשר-עשיתיעמף טי :ימעף
 ואונו הנהתאכחוכמתנד טי יאכל: כבקר חציר

 י.ךופץןנבוכמראךזגידיפחךו יי :בטנו בשרירי
1כממיי- נימיו נחושה עצמיואפיקי י" : ישלגו
 חרבו: דרכי״אלהעשריגש ראשית הוא י* כקל:

 ♦שחקר השדה ;שארלוןכל־חית הרים כי־בול ד
 :ובצח קנה בסתר ישכב תחת־צאשם יא :שם

 הן י* נחל:“;סכהוצאל;םצללויסבחועךבי יי
 :אל־פיהו ירדן שח“כי י יבטה יחפוז לא יעשקנהר

תמשך כה עקב-אף: למקשים כעינד;קחנו יי

 הזה בעול' המיצלחיס ,רשעי הס
 הכניעהו עליהם התלוננת אשי־

 ולא )יג( כעה״ו רשעי׳חחחס זהדוך
 להסעד שמאריך עושה אני כאשר
 לקרח עשיתי כאשר או מותם אחר

 חיים וירדו הארן שבקעה ועדתו
 טמנם וזהו יחד ונפשם נופס שאזלה
 שיהין אס כי ימותו ולא יחד בעפר

 פניתם וזהו למטת טמונים כחנישיס
 תוכל אס זאת כל עשה שבסמק חב

 המעכבות הסיכות כי תוכל שלא כלו׳

 זרוע הייה אס בידך גס יעכבו עתה
 כן שעל כאופן )יד( לך כאל

 כככשי משתיקה טוב תמצא לא

 חס די ואמור וסמוךאדידי דרחמנא
 על תשיתילב )לא עצמך להשיט. סיכל
 מה לך תחשב נב!רת כ״נ ני זולתך

 אודך אני שאפילו עצמך שהושיע
 וגס ליךוזהו הפהכפיק נכזר שתקרא

 הנה )טו( י לך תושיע כי חזדך חני
 כאשר ע־יך עשיתי אשר בהמות נא

 כריה גס תתגחהאם ולמת עשיתיך
 עם הית לפנית כקש שאינך גדולת

 יאמר או י יאכל כבקר שחציר היות
 נא הנה כנגדי להתחכם רצית הלא

 עם מאד עצומה בריה שהיא בהמות
 בהמה ככל חציר אוכלת היותה
 אל לייחסם טבע לענייניה אין זעכ״ו
ולמה ההשגחה אל אם כי הסכע

 ידוע כו* הן )ר( כו* ויען )ג( * האמיר במענה האמירה התוכחת
 זחי״ת ני״ת וכן עשרה זטי״ת אל״ף כי זוג כי להם חין הן אותיות כי מרז־ל

 בליקזוגזע״דוהיו״דעם ה״א כשחרה זי״ו עם דל״ת וכן ״!*ן וכןגימ״ל
 סמ״ך עס מ״ס וכן עי"ן עם למ״ד וכן פ״ה עם כ״ף וכן מאה הס צד״י

 וכיניך כיני השואה שהין אני מודה יאמר ובזה * זוג כן כלי נ״ן נשארה
 חומר שלא גדר עד שלי הקלות הוא כך וכל קלויזי כי הן כאותיות חלילה

 שאמר משה כמאמר אס כי יש הס השר ואפר עפר ואנכי שאמר כאברהם
 אשיבך אשר הוא מה שאמור אשיבך מה מה ווהו הין אפס שהוא עה ונחנו
 )ה( פי למו שמתי ידי מעלה של ענין על טענות להשיב אבל

 שנית י כמוני לו ורע צדיק ח שהם תגר קרא שהייתי ומהדברים
 הפילו כלומר אענה ולא דברתי החח חומל אני הח על לו 3ובו רשע

 ויען )ו( אוסיף ולא ושתיס אומר אני השנית ועל מענת מציאות
 בהשתלשלות הוא הסערה מן יו!1 באה הנבואה הית' תחלה כי' איוב את ה

 רק נשאר ולא ההוא המסך רוב נסתלק ועתה מהד' החיצון האחד המסך
 אמר )ז( י קצתה ממציאות שהוא סערה מן חהאמד מנהו שמן

 נא אזור ועתה יאומי כתנת* כפי חמרת מהשר נתרפאת כבר כי נו׳ נא
 תפר נם האף האס )יי( י והודיעני ילך אש יתה אולם בריא כי כו׳

 כבר כי אפשר אי זה כי כלומר 0להפד יכול שיסד ,ניסוריי ש-נחיך משפטי
 תלונת לענין זהו י תצדק למען אקפיד לא כדין נעשהרקשתרשיעני

 זרוע ואם לך אניאומר הרשעים שלית ועל )ט( צדיק תך • ה עם יסירה־
 מעדה הנני )י( להרעיש קול או כאל זריע לך היה אלו לימד ט לך כאל
הגריזין כל על באיכות גדול להיות קדושה שפע שהוח בך וגובת גאון עדי

לויתן

 ואין פליא שעניניה כרית עשיתי
 שלקיומה בראחיה לחה משנת דעתך

 ניהיסואם העשה צריך ומציאותה
 איך משיג חינך עשב אוכלת לבהמת

 כבאדם לא אשר דרחמנ־ז כנשי תשיג
 תאמר אויחמראיך אוכללחם'

שאני ועצומות גדולות בריות ראה והלא זמם אשר השטן עשת הסכמתו
 לא ואיך הישוב יחברו בל מעכבם וחני העולם בטבעיחרידו אשר מזכיר

 ישגיח לא איך מחלו בל המשגיח או רעה לך שיעשה מי מלעכב השגחתי
 להוליד בטתניו כחו נח הנה כי וו בהמ׳ה של תעצומה וראה )ט*( כך

 אנד העולם היה הרנה מיליד היה וחלו כטנו בשרידי הילד להחזיק ואונו
 ארו כמו זנבו כאש״יחפן הלא כי כטבע קד שהוא זלאתתמר )יז(

העולם להחריב יגול היה והנה )יח( מחזמן להוליד אשכיו יישורנו
 בא היה אס שיהרגוהו תאמר ושמא )ים( נחשה אפיקי עצמיו כי מתקפו

 ותעשו וכו' ראשית הוא כי לה יוכל מי כי הוא כן לח ישחית ולח הישוב אל
 יוכלו שלח והראיה )כ( דלתו ולא חרכו להגיש בו כח אשר הוא בלבד

 שבאלף ספק ואין הרים אלף לוכיהלאגולהריסיפאוויצמיחולזשאוכל
 שם ישחקו השדה חית כל שאדרבה לו יכולות ואינן טורפית חיות יש הריס
 הריס בול כי הכתוב שעזר או * עליו להתקיפם לנס הל יערבו ולח לפניו
 ומרעיב החביאו׳ כל משחית היה הישוב אל בא היה אס ובכן לו ישאן

 המה אשר לפניו וישחקו השדה חית כל עמי שבאים אלא עוד ולא העולם
 נחמס ישכב צאליס שתחת התחשוב )כא( עילם להחריב לרעת יעזרו
 כי תחתיו יכצה קנה כסקר אס כי כן לח מחמתו נסחר כי החמה מפני

 כי צללו יהיו האס צאלים יהכיהו תחם כי ועוד )כב( הלחות חזיקנו לא
 יסובוהו כי תאמר ואס צללו יהיו צליס אלו אי הריס אלף שאוכל למי

 יתכן לא )כג( הנחל מערבי צדיו משני מסובב נסל תוך שישכב נחל ערבי
 הרי* אלף מאכל ישרות לשתות כלנתו נהר יעשוק הן כי לכך שיצטרך
בנחיצות לשתות יחפוז ולא ומלטה הוא סן זכמבשו עשקו כאלו נהר יעשוק

שעה

/



מא לט איוב טחיהק חלקת
זו אצל זו גבוהות עבית שורות שהן שדה לתלמי דומין עב גליסקאות ״ דליל כןרעתן

 • עבויז שורות כמין צד אל מצד כךבצוחרהרימז עמוק לחבלתה אחת כל ובין שלא ומצילם בכנפיו הולדות ומקבל כשר נ. מ< _
 אמר ביניהם מכלן עבה ויש שדי תלמי כמין עמוק לשניה החת כל ונין

 נח ראשו קשר כאשר שלושכצוארו העב תלם כאותו חוקן תקשר האס
והיה כמיס גופו כל והיה נתיבה

הסלע לראש עולה סלע יעלת לדת נעת כי ז״ל רבותינו אמרו הנה

ידי על אלא יולדת שאיכה השיה באילות למז רבותינו אמרו וכן יפולו
 ואלמלא ויולדת מקום באותו לה ונושך נחש הבה לה מזמין הלידה שברגע

ועל ומתה כרסה נבקע היה כן י

האחד על אמ ה(1ה הדברי׳ ב' השגחת
 כלומר סלע יעלי לדת עת הידעת

 היודע כמוני כשר לה שתזמין כדי

 נעת הנשר מזמין בהשגחתי והעושה
 חלל אמר השנית ועל תאמתי וברגע
 אוהו תשמור האס הנחש שהוא אילות
 כלומר ההיא העת אל מוכן שיהא

 שחדע בהשגחתי אס כי זה אין כי
 ומכריחו הנחש ומקרב ומזמין העת

 תאמר אפילו כי )ב( הדבר לעשות
 ירחי תמלאנה ירחיס תספור כי

 זה ישוך נחש לה תביא ואז העבור
 לדתנה עת ידעת האס שוהכי איננו

 אין כי תטעה הלא כי כלומר בייחןד
 תאמר ושמא )ג( פרגע יודע בלעדי

 מרגע יומיס או יום שגית אמנם כי
 אינו ישכנה נחש לך ותכין הלידה

עשוהו תוכל באופן מוריד או מעלה •
 אס הלא כי אפשר חי כי לך דע אחת

 ואמן הולדות יסתכנו העת תעבור
יצר לילד תכרענה כאשר הלא כי

תכרענה ג רדעתעתלדתנה: תמלאנה ירחים

 ;צאוולא־שבולמו: בכר ירכו בניהם
 :פתח סי ערוד ומסרות חפשי פרא

מלחה ומשכנותיו ביתו ערבה שמתי

 .יחלמו
מי־שלח
אשר־־־

ישחק(
 יתור "

היאכה
 ישמע נגשלא תשואות קריה להמון
 :ידרוש כל;יך'וק .ואחר מרעהו הרים

 התקשר־חם י :ךיםעכךףאםץליןעל־אבוסף
 יא :אחייך עסקים אבש־-ישדד עכתו בתלם

 : ^ךוא?ד* כחוורת^ב ךתתבטח~כופי-ךב

כנף־ יג :יאסף וגרנך זרןך כי־ישיב בו התאסין יב
—— *  ——•    

 כשהיה יתחתנו כי תפלחנה ילדיהן
 תשלחנה חבליהן מיד כי אמן וגם מה

 היולדת לדת בעת אס כי וידוע מהן
 ותמות תנוע לגמרי חבליה ממנ ירפו
 ידי על כי תשלחנה חבליהן זוהו

 להתחזק כח תאזור החבלים חמק
 הלידה עת תעבור אס כן ועל ולילד
ההוא במצור הכריעה נעת שהוא

 בי- יי :ונצה חסידה אם־אכרה נ^לסה תנים
 ותשכח< "י תחקם: ועל^פך ביציה לארץ תעזב

 הקנויות טי : ^וח/ת^דהתדושה

 כי־השה יי כניהללא־להלריקעיעהבלי־פחדז

 במתם כעת יא בבינה: לה ולא-חלק חכמה אלוה
 התתןלסוס י■ ולרככו: לפיס תשחק תמריא

התרעישנו י ד :צוארורעמה התלביש גבורה

 בעמקוישיש .יחפרו כא ^ארכההודנחתאימה:
 ישחקלפחד\^א נב :לקךאתתשק ככחיצא

 אשפה תתה עליו מ :מפני־דורב יחתולא־ישוב
ולא יגמא־ארץ ורגז כרעש פי :וכידון חנית להב

 חבליהן כן ידי ועל תפלחנה ילדיהן
 גס והמות המצוקה מרוב תשלחנה

 יתברך בזולתו כח שאין באופן היא
 נא וראה ')ד( ולילדה לנשכה רגע כמו הנחש על ולגזור הרגע לרעת

 נדר עד מאד צר שרחמה אחר איש יאמר הלא כי ההשגחה רחמי גידל
 הנחש נשיכת שתועיל מה כן אס תפלחנה ילדיהן מעט הנחש ישהא שאס

 מה כצד אברים מרוסקי ילדיה מצאת יבצר ול£ מעט ריוח אס כי יהיה לא
 עד קשים דבריס לאכול כחמיד יעצרו ולא זמן כהמשך רק יתרפאו לא

 צנהאוחוסיזיקוסעדשזכסאלחיקאמס השדה יצאו ואם תחממסאמס
 כריאיס בניהם יחלמו כיחס הוא כן לא אמר לוה וחעדנס תחממס

 הקשה נר לאכול פח יעצרו שלא אמס לחלב ימים יצטרכו ולא כח ואמיצי
שיצטרט בהר או בבקעה צנה או חוס יזיקס לא וגס בבר ירבו מיד אס כי

נ 1למ שבז ולא יצאו אס כי אמות© בחיק להתחמם מיד לשוב *
 בבעלי אפילו כפרטים יתברך בהשגחתו מדבר וכו'עודנו מי )ה(

משועבדים בהמה סוג כל הנה ואמר מדברים כלתי חיים
 הוא והפרידו ששלחו הפרא כן שאין מה לארי גס מה ת1הטורפ לחיות
 וכן חפשי פרא נ^ח מי וזהו שם משגת הטורפות יד שאין למקום יתברך

 החמיר מין לאסור אדם בני דרך חשר הבר חמור הוא ערוד מזש־וח
חם חמורים שאר כמוסרית מלהיות חמור'הבר את פתח מי ולמשא לעבוד

 אשר הוא הלא חפשי ־א פ שלח מי שאמרתי מה ופירש )ו( בהשגחה לא •
 ימותו כי שמה ידרכו לא הטורפות חיות אשר מקום ביתו שמת'ע־בה

 ומן )ז( מזונו מקום ידע הוא הפרא ורק מלחה משכנותיו וכן בצמא
 ק־יה להמון ישחק הלא כי יגורנו גדוד עס מרוב יירא לא גס הזה הטעם

ישמע לא קונות השואות נוגש ירים אס אפילו כי ממנו ירחקו כך זכל

 הריס יתור הנה כי הוא פתח מי ערוד ומוסרות שאמרתי יומה )ח(
 האיש ומי ידרוש ירוק כל אחר כן אחרי כי ישבע לא וה כל ועם מרעהו

 אחר לדרוס ויברח עבודתו יניח כי עבודה בו יעבוד ואיך לפרנסו יוכל
המר וכו' ריס היאבה )ט( : לבעליו נשמע יהיה ולא ירוק כל

 כיישזישבב״חבלתי לבך שמת ולא עלמדותיך והפרות נתגאית הלא
 ילין אס בבחירתו עבדך ריס היאבה הלא כי האדם מין אל משועבדים

על תכריחהו אס או )י(4 משלך יאכל אשר אבוסך הנאת על אצלך
כמין צוארן על לו יש שומנו מרוב כי והוא וט ריס התקשר כי כרחו

האח שופר'יאמר בדיכהשופר ל1כי;ק יאמין
ומרחוק

 לסוסיתא טבריה כמן תלמיות מתלם
 כאשר אחריך עמקים וזהוחסישרד

 רב כי בו התכטח )יא( נק במי
 הס ליגיעך שומר אותו לשום כחו

 הוא כן לא להם ור מלבא תבואיתיך
 ישיב כי בו תאמין האס כי )יב(

 הלא נידו תפקיד אשר זרעך לך
 ניגיעך אספת וגרכךאשר אדרבה
 יאסיסילאחתה הלא גורן ועשית

 כנף )יג( : יאכל הכל את כי
 שהוא המפרשים מן הנראה זכו'

 זה לפי ויהיה פהוון בלעז הנקרא
 בכנפה והתעלס תתגאה כיהנה

 כמיןעגולה ותעשנו למעלה זתגביהנ'
 למראה הדור רואי וטוב עיניס מלא
 תפארת בהראות סמתפאר ומה מאד

 באמור הוא בו ונעלסה לכל כנפה

 מעוף ניצה או חסידה חברה אם
 עושה היא כן ועל כמוהו היש וולתו
 לכל שעה ההז' ההראות ראינו כאשר

 וכל )יד( העולם מרוחות אחד

 ההוא מההתפארות עיקר עושה כך
 עליכם תשב ולא בציה לארץ תעזב כי

 תחמם דרכים אבק הוא עפר ועל
 ותשכח *)טו( הדרך אם על אוהס

 וחית תיוריה אורח עובר רגל כי
 שלא בשרה את כדיש תדושיה השד־
 )טו( הדרך מן רחוק לה קן תבקש

 מלכה כניה הקשיח וכצאתנניה
 תשב יופ;כנפה להראות כי לה ללא

 ותרבית אנשים שיש מקום בדרכים
 שהוא לה שחינו מה כשביל כניה

לה אס כי שלה שאינו כיופי להתפאר
 נצכת להיותה לריק יגיעה היא שלה היה אפילו כי גס ומת בראה אשר

 ומה יקנו מה כי לריק מיגעח היא כי עבר לכל אחת שעה כנפה בהגבהת
 עצמה את או בניה שיקחו פחד אל לכה תשית ולא רואיה כל לה יוסיפו

 חלוה השת כי דעת חסרון אס כי זה אין אך )יז( פחד בלי אמר ווה
 כן למטה עושת שהיא עת באותה חס הלח כי )יח( וכן׳ ל? חכמה
 שלא ולרוכבו לסוס שוחקת היתה למעלה לעוף עצמה מגבתת היחה
 ותסיר יפיה את העמיס להראות למטה ולחתעשהכןכייושבת ישיגה
 ומפרנסס שומרם יתברך הוא זה כל ועס וילדיה ובציה עצמת אבדן מלבה

להצילה משגיח אני השכלת חסר לעוף אס וחומר קל ומעתה כלומר
 • כמוך גס ומה האדס לבני עתה גס מה ילדיה זאת בנית זאת

אל ולא לו אשר הגבורה לסוס ותייחס התחן וכו׳ לסוס החתן )יט(
 צוארז החלביש הלא כי איני יתברך מאתו השגחת

 רואיז את כמרעים למעלת קשת כמין צוארו ועושה ראשו שמגביה רעמה
 גס השגחה זה וכאשר טבעי דבר גאוה חוטר זה שאין ספק אין הנת

 קפיצות הקופץ כארבה ותרעישנז תדכאנו אם כי ועוד )ך( הגיורת
 ותדחוק למעלת ברסנו נתאחזז הסוס על תרכב אס ואנה חנה קצרות
 בכך יכנע לא ותכופות קצרות קפוצות יתרעש כאופן ביטנו

 אימה נחרו הזד זוהז אימה! זיטיל עשן יצא מנחיריו אדרבה אס כי
 מלחמה עורכי כעמק שיחפרו ישמע מגכזה שאס חלא עוד ולא )כא(

 ישיש מיד אליהם שכנגדם יקרבו לבל או שמת שכנגדם יפלו למען
 בס להלחם החפירה התחלת כהרגיש נזק לקראת יצא בכח

 ואפילו יחת ולא לפחד ישחק מפחידים דברים נגדו שירחה גס כי )כב(
 תרנת עליו ואס )כג( חרב מפני אחור ישוב לא נגדו שלופה חרב ירתה

 וגס האספה שמתנענעת במרוצתו קול מעלה אשפתו שהרוכב אשפה
 וריב! וברעש ויכעום יחרוץ או )כד( וכידון חנית נרק להב ירחה

 זהקקומס לרוץ שימהר לפניו הארץ קלת כגמיעה כי ארץ יגמא שהלהב
 בשופר יריעו המנגדת במערכה אס ואף שכנגדו המלחמה מערכת נגד

 שעמו שיפר בדי הוא ואס )כה( שופר קול כי יאמין לא להחריד
במערכתו שהנצחון באמור ישמח כי האח יאמר רבים שופרות במערכתו

זמרחזק 1- 1 א יא



מג איוב מחוקק חלקת
 שמטיבלר&עלהשמידו העליסעצתה נלני י\ה לא לו וטוב רשע לו

: דואמלךפל־כל־בני־שחץ

 ידעת כ : ויאמר את־יהוה איוב ויען .מב
מסך ;מר—ול^א תוכל בי־־כל

 חיוה וזהו באחרונה לו הטיב למען לצדיק ומכיח באחרונה
 שדברתי לקמת הענק ׳תכלית תוכן דעת בלי מעצמו ה עצת מעלם

 לא כי באמור רואה הייתי מאשר ההוא הגדתי רק כונתי לנגר לא
 בהעדר חלילה להאמין לח קכיןהכזנה

 ומתמיה הגדה אס כי הגהנה
 שהנדת ממגי נכלאות כי?ן בלבד

 יזשר מנריןהך ך מעש גפיתים לי
 העתיד הכין ואיך אדע ולח ־ברחת
 אמרת יזשר ועל ולל־ש,ג)ר( לצדיק

 כי הוא נהפוך והודיעני חשאלן לי
 שמע חס כי חיך שאל שאדע א:י מה
והודיעני? והלאה ס •והיי אשאלך >ו׳

 בפרשת כו׳הנה לשסע )ח(
 תיה באיל אברהם כי כתבנו לך לך

 מראה רואה היה לח אך ה' קול שומע
 חך לך לך אנרס א(ל ה' זיחמר וזהו

 ה׳ וירא או בארץ אנרס ויעבר כאש־
 לי טיב חיוג זמר י וה זע׳ר אנרס חל
 בתקלה כי ביסירין עונתי כי

 הייתי ולא שזעאיך הון ■לשייע
 תך רה עיני עתה ך י למראה זוכה

 )ל( הברס קל ה' יירק כענין
 היסורין מירוק שע״י אחר ■ע״כ

 עניני כל אמאס וי השגה קניתי
 עפר זנקמתיי״על ז בזת וטי העה״י

 שהשגתי אקר -ע כשחין שבתי ש ואפי
 הנה י כי ויהי )ן( : וכר כמי מראה

 אליפז נבואת כי ויהיה ך סמ ־אקר
 על עתה כי יאמר ע"יסל״ך תה ה

 ב קי את עצמי ת' שדבר תה ►די
 שעמו חליפג וכה סמיך שאחר >עפך
 חדשה הויה ויהי זוהו ה' ע״י בבושה
 גס דברת הכז' דבר שחקר ׳שהיא
 קרת לי והמר התמני אליפז את הוא
 נכונה הלי דברתם לא וכויכי בך אפי

 נכנה דברתם אלילת הליגע שעל
 שאל״כ הוא רשע כי לאיזה שאמרתם

 הפך שהות נכונה ותינו לוקה היה ת ל
 כו׳יתיש כמוהו אין כי שאמרתי עדותי

 סומך תיה זה על והוא וישרכו׳ חס
 קריבון לאל הס פשוק על במאמרינו

 בונת היה מתרעם שהיי גם איוב אך
 רצה ,וכו ועתה )ח( • אמת ישוד על

 למען בערס שיתפלל אייב חל שילכו
 זה' )י( י כאו איוב את ייטב זה כזכזת

 יראת והכו׳ ס׳ עבכי'בהתפללי
 זה' עצמו בפני החד כל על שהתפלל

 עליו נזר כ״ח •:עד התפלל מעת
בעד חמר זלח רעתז יעד ולא טובת

 שמע־ י :אדע ילא ממ.י נפלאות אכין ולא הגדתי

 לשמע י־ : והודיעני אשאלך :ך אך ואנכי נא
 על־כןאמאס י :עינקראתף ועתה שמעתיך א;ן

 :הוה דבר אחר ויהי 1 ״ ואפר על־עפי ונחמתי
 אל־־ יהוה ויאמר איוב“אל והאלה ארת־־הךברים

 לא כי רעיך וכשגי כך אפי חררה התימני אליפז
קהו־ ועתרה " : אעב כעבדי נכונה אלי דברתם

 יתפלל קכדי ואיוב כערכם עולת והעלירתם איוב
 עמכם ת עש; לבלתי אם־פגיואשא י כי עך^ינם

: איוב כעבדי נכחדה אלי נכלה
 ובלךדדך.שוחיצפר דהרתימני ^דיפז וילכו ט

 ידוה דשא יהוה אליהם דבר כאשר רעשי הנעמתי
 איוב את־־־שבירת שב רהוה י : איוב את־פני

 את־־כל־אשר רסףיהוה ךעך;ו כעד בהתפללו
 —וכל אתו“כל אליו רבאו יא :ימשנה—י לאיוב

 כבירתו לחם עמו ויאכלו לפנים וכל־ידעיו אתיתיו
 אשי־חמא כל־־־הרעה על ארתו לווינחסו ועדו

 נזם איש ו אחת קשיטה איש וירתנרל־יו יהיהעליץ
 איוב אחרית—ארת ברך תחווה * : אחד זהב

 וששת צאן אלף עשר ארבעה לו—ויהי ראשיתו מ
 : אתונורת ואלף בקר צמר ואלף סלים ג אלפים

 ויקרא יי : כגורת ושלוש ויהי־לושבענהכנים ע

 ם וש קציעה השמדת ושם ימימה שם־־־והאחת
 יפית נשים נמצא .ולא טי :הפוך קרן השלישירת

 נחליה אביהם להם רתן' ככל־הארץ איוב כבנות

 מארת איובאחרת־זאת ויחי : אחיהם ךתוך
 בניו כני ואת־־־ כניו“ארת־ חרא שנה וארבעים

: ימים זלןלושכע איוב רמת יי דרות: ארבעה

מפתחות : '3 עמיד נ׳ דף כוי כמורא שמיס מורא 6מיה רצון יהי ריב"/ מאמר
סס: כו' בעיניך חכס תהי אל פסוק משלי
: ע"ג סם שגט6 פן כו' לי תתן אל ועושר ריש פסוק משלי

: ע"ג שם נוי לו ונזדווג נו' 36/ 63 בעדרו מניע שהיה לרועה חנינה ר׳ חר6•ט
 כשדיסזה רן6מרהן6 חילותיו הכביר כן יזנ6 כששחע םיס6ר שלשה שמו בשדים מד6־>ז

: 6ע" ג' דף כוי הי? 6ל העם
ז ע״ד שם מ' שנור לו חרו6ו יין ?6חל לחנית שטן של צעדו היה כדול חר6ד/
 יו6יי ל6 ה' עין ומר6 '6 יכתוב צדיקים ל6 ה׳ עיני צוהר '6 כתוג ח/ית נמדרש מר6•מ

: 3ע" ח' דף כוי
 שריאה וכו'אלא ויורדת עול? 6הי שמה כל הואת הנשמה יה תהלל הנהמה כל מאמר

: 6ע" י"ד דף כו' יתוזרת הקב"* את
: דףךע"א אנישרמהכו' שתקית ריח ספל הוי מאד מאד לויטם ר׳ משנת
 במקיס נוטה ונופי טהרה בחקוה נטוע שהוא לאילן דומה ה/ה בעולם צדיק לחה מאתר

: ע"ד שש כו' טומאה
 :ע"ג כ"א דף כו׳ ואוהביו אןמר הכקזב עליהם פשיביס ואינם חרפתם סוחפים מאמר
 : ע"ב כ״ד דף כז׳ רקיע וילון הס רקיעים ן׳ מאמר

 שהיה שעזר שהוא איוב שבות שב בדין דיני ובית הוא זה' כי ואמר רעיו
 לואהכלהשי• בלבדהיסיף רחמים מית אלאשה זבנכסיו □רעו לו

 משפט שהזסיףעל מה שהזח ה ויוסף וזהו למשנה בנכסים שהוא לאיוב
 גרמת היה הוא גס כ• על הבנים גס לכפול הספיק ולח דינו ובית הוא

 שאחר למונעם לו שבמקוסשהיה נוקס
 לא אקח פעם המשתה ימי שהקיפו
אמר עוד אבל למשתאות יוסיפו*

 שהיו היפים כל איוב יעשה ככה כי
 שבעה המשתאות קבועי .מקיפים

 מקריב שנעה כל ובסוף שכעת
 קשר וכו' ויבואו )יא( : הרבנות
 נ!ק גרמת וראו לפניס הכירוהו

 לחם רק יץ עמו לשחות רצו לא היין
 וכן' בביתו לחס עמו ויאכלו מהו

 לו הזכירו יין לשתות זע״ישלארצו
 לז וינדו אז לכו אל ויתעצב צערו

 רפואתו על משתה כו׳ובמקוס זיכזמו
 )יב( • וכו' קש־טה איש לו נחנו

 הסכימה לא שמתחלה נס אמר זה
 ששינה עתה טובו לכפול הדין מדת

 כמדובר ונצטער לבדו ללחם המשת
 וזהו בכפל הדין מדת גס הסכימה

 נזק שגרס לו להיות לו ויהי ט' זה
 נחמר ולא הזכפלו לא כמדובר בניו

קבר שלא אז כי על ויהי כ״ח ויולדו

 :כחמרויולדדכאמורשס מ?ס
 ליזכו'חרו זקן איוב וימת )יז(

 ותשח׳ן פסוק על
 בסילוקו לחדס מרחק כי אחרון ליום
 כי הזוהר בסט׳ אמרז וכן שכרו

 זמחקרכי וקיימי' קייס צדיק הימי׳של
 נד*א מהם ושמח הסילוק בעת

 • כו' דוד ימי זיקרכז ישראל •מי ויקרב׳

 ושבע וקן אי;נ זימת יאמר ובזה
 להראות שקרנו ימיו ימותו ימי׳שרחה

 * ימים ושבע וזהו זכיותיו בהס
 הצדיק שדרך ככשוטו יאמר חו

 לעבוד יות חי שהינו מה על להצטער

 שמת עד עבדו כך שכל אמר את•
 אמר הזח כי יחמר או • ימיס שבע
 רוגז ושבע קצרימיס אשה ילוד הדה
 כי רוגז לו הית שלא הור אקר אמר

 המר החמור כל על רנה שמחת הם

 חס כי ימים קצר היה ?קש זנה כי
 לומר צריך שחין על נוסף ימים שבע
משולל כיחס רוגז שבע היה שלא

 השמים ישמחו שמחות ושובע רוגז
י וקרץ והגל

איוב ספר ומעלם חם

המאסרים
: ע"ר שם ,ה'אלהידכי אנכי פסוק
; שם '1כ הנאמן ל5ה ה*ל?יס היא אלהך ה׳ כי וידעת פסוק
 הכן ומיס כחז לפי ׳ הריי רות מ ניתן ונביא נביא כל משקל !רוחי לעשית גילמדני חאחר

:. ע׳א כ״ע דף כז׳ ^דה דגיי אלו נחדה
 ג ע״ב שם כו' משולהבין יפר;! שהיו לפי כו' מגיד כ!' וינועו הי-• יירא נייכילתא חאהר
: ס"ד שם כוי אלמנה וו־נ ישפיטי לא יקום פסוק

 ש 3ע״ סוף ל' כו׳דף שיתה נדלרי ועוסק תירה מדורי *.פיסק כיי חלית הקוטפים מאמר
צר שתתלתו לדרך דימה הזא למה החיים דרך כיי החיים ה'•! לפניך נסתי הנה. מאפר

: ע"ב ל״ו דף כו' הייית נדרך כוי גדשים6גני#ן ישופו כי' ודחוק
נפלוש ויצא הקדשים קדשי לבית טיטוש נכנס יך י לוי *תרד ץ6ל/ אף פשוק על מאמר

ג 6ל"/ע״ דף , יצאיסרו/יס ואניהוח ונדב
עי׳ג ל״ח דף ' ראשו שערות וזיין יקנרך הוא לו שנקיאה מאחר
 נבואה של שמויי כעשר שאמרו כיי במחזה אניס אל פםיקהיהדנרה על בנייר מאמר

ע״ג שס כיי הם
• דףל׳טע"ב ;לס הע ת ל יניא ה הקל נמלך נתי רנה בבראשית מאחר
־ע"ג כוישס הצדיסיס כל הקב״ה הראהו כולם תוטל הראשו, אדם כשהיה רבה שחוק מאתר

שניטתהסכונד הז׳איר • באמונה היודע עיפקרמלאבתה1.הפוע ,יד בהר"ר ב^א"א מיעה הזעציר באמונה הקררע וניצבת העוסק הפתד* ידי על
פולין במדינת קשוודיעגץ מק׳ • ל לע הג טאיך ר בהר יא רלא זלמן בטדינח המהוללה ברעסלרא אצל ־ פארט 1 דיי• ק מק ו יצ זעצ-ר יומי

: יעכניץ ק״ק פה הקודש כמלאכת עוכק לע"עי • י;נא3 במוךלר"ר • לגדי_________ : ניץיעכ ק ק" דה 8 הקודש במלאכת עוסק ולע"ע • שלעזיא■

רחעצידיהודאבלא״א באמונו^ הק״ש כמלאכת עיסק י הפועל ידי בלא״א יאקב היעציר : באמונה הקודש במלאכת העוסק הפועל ידי
בגליל אישר טורבין לק״ק הסמיך מק״קיאווב ־ י*״י מיהי״יהירש מגורש .דעסאוי לק״ק כמוך ראגונא מעיר :יצ״ו זעליג פיחס כהוי׳ר

־. יעעניץ קי׳ק פה הקודש כעלאגת עופק ול>׳> • זאג״טש ; יעכגיץ ק״ק פה הקורע גמלאבת עובק ולע"ע לק״קשוויו המון • •ינדא אנגרו1 {



מג מא מ איוב מחוקק חלקת

התשים נו תשק;עלשונו: ובחבל כחכה לויתן
מ :אגמןכאפוובחוהתקכלחיו

 ברית .חיברת 03 תחגונקםאכדיךבךאקףרכות:
 כצפור התשחק־בו נ• עולם: לעבר תקחנו עמך

 יחצוהו חברים עליו יכרו ל :לנערותיך ותקשרנו
 דגים ובצלצל עורו בשבות התמלא לא :םכנעני כין

 :אל־תוסף מלחמה זכר כפך שים־עליו לב ;ראשו
:יטל אל־מראיו הגם נכזבה הךתוחלתו *
ל־"פני וסי־-הוא יעורנר בי אמר“לא א □א

 יחפוז לא למה לו סוקת חמה היתה זאלו לאטו אס כי שהים או שעה
 ישתהה נסכן לשתות ובלכתו צל בלי הוא הריס אלף שברעיתו אחר

 צל צריך שאין אס מ זין אין אך צל חקק יהיה הקסיאיך רוב הדי הרבה
 כי והוח כו' יגיח כי יבטח הוא הלא יחפוז שלא יתכן חיך תאמר ושמא

 וישאזף גמיעה יגמע לשתות בהחילו
 עד פיו ממקום הצזחלין המים

 שש׳וףמהמי' מה שכל באופן למעלה

עוד יוחלו עד להמעק צריך

 ירדן יניח כי יבטח זהות ממרחק
 אחד פעם עוד ולשאוף לנמע פיהו תל

 אפשר כמה תאמר ושמח )כר( סעס
 שיצטרך מלמעלה מהבאים סישאוף
 בעינח כי הלא שישונו להמתין כנוסח
 ויקח יגמע עיניו כמלא כי יקחנו

 גדר עד א* בליעה בשאיפת מהנהר

 הנהר בקרקע כךיתןפיו שזחד
 המים חסרון ומחמת עוד לשתות

 שקפו כעוד ינקבאף שננהר במוקפים
 )כה( : המיס בא עד מיחל למטה

 הוא כי כלומר זכו' לויתן
 הבל האנישי מין שכל עצומה בדיה
 עליו יכרו הא© )ל( כחן לפני

 לוכדי יוכלו הבר חוכר שע״י תגרים
 יעשו כאשר הנשיאים כין שיחצוהו

 ותכרות א5הנצוד)לא(התמ גדול לדג
 דגי' בצלצל חו עורו בסכינים

 אשר כי תחשוב ואס )לב( ראשו
 קשה יהיה הלו .כשיעור קשה הזז

 הוא כן לא הוא וכבד נס כי ההדגש
 ,הלא כלבד כפך עליו תשים האס כי

 עדך כ״כ ויתרעש ויתלהב ירגיש
 עמךשעל שילחם מלחס וזכר שתהיה

 פעם כן ת לעש מוסיף אל כן ידי
 ידוע כו׳ חוחלחו הן )לג( ׳• %1יי

 ־ זיג להם אין טחיתיזתהן מרו״׳ל
 שהקב״ה רז״ל אמרו הענין חל ונ^

 הנקבה את וצנן את סירס
 כלומר הן אמ וזה ו>נ בלי שהוא באופן

 ואין כךהזא ווג להם שאין הן כאותיות
 תוחלתו כי להודוגל^י תוחלת לו

 לא כי הוא הלא וה ולמה נכונה
 גס כי גבירתו סלחמח יד על מלנד

 בלבד אלמדחיו המביס מראיו אל
• בו יבא לי־יי־ כי ממצבו יוטל

 עןואאכזר לא )א(

 יעודנו ט
בהיותו גס רק לפניו אתהנצב

>׳< כך7 * ע׳* ׳ז/*׳■! י5^!> ,
 משותפת שהיאנריה הוחלזיתן
 נן פירית מעין העליונה מהקדזשה

 טועם שהחיכלממכו מטה של עדן
 שבקחשה עליון ללויתן מהמתייחס

מה למעלה שיש הזוהר מספר כסדע
שאוכלי ולמה זה סמתדרבשס

 ואשלם חקקדימני כי כ :יתיצב
 בדיו ־׳אחריש“לא ג :לי־הוא תחתכל/חשמים

 לבושו פני מי״־גלה י :ערבו וחין כבורות ודבר
 סביבות פתח מי פניו דלתי ה :מהיבוא רסנו בכפל

 גאוחאפיק;ככנ;םסגו-רחותם י שמואימת:
 ן ביניהם לא־־יבא ורוח ינשו אחדבאחד " צר:

 : איש^כאחיהוידנכ;ו.יר־זלכדוולאיתפךדו ח
 : כעפעפי^חר ועיניו אוד תדתד־י עטישתיוי ט
: ירהמלטו .יהלכו לפידיס מפיו 'י
 נפשו י! :ואגמן נפוח כדוד ^שן יצא מנחיךץ יא

 ען כצוארוץלין י* ;מפיויצא תלהטולרהב גחלים
 ;צוק מפיץיבשררךבקו יי :דאבדה תךוץ ולפניו

 לבויצוקיכמראקו^וקכפלח סי עליונל-ימוט:
 :תחטאו: משברים אילים ימרו משתו טי :תחתית

 : ושחךה מסע חמרת תקום בלי חרב סשיגהו י י*
 לא־ “י :נחושת רקבון לעץ כחל לתבן יח\חשב

 : אבגי־קלע ^חזלקשנהפבר־לו
 : כירון ר-ירעש דשחק תותח נחשבו כקש

 נב : תחתיוחדוךיחךשיךפךהתץעלי־ט:ט
אחריו מ ידתיחכסירמצולהיסישיםכמרכחה:

^פר“איךעל כי  קש״בה תהום יחשב נתיב יאיר
חת“לבלי העשר משלו

במרקיזומעתה המביט יוטל בתומו
 בעולם אפר מבריותי אחד לפני ^אק׳-חמדאס שא יתברך הוש אומר
 אלי עדנת איוב כלומיהיך יה־צב ומ׳היקלפני גפניו שיתיצג מי אין הזה
 כמו הקדימני מי עבדרני כי על ואמהות (ב) פסי בדין להתיצב לבך

 כתתי שלא ננו מל לותחלהמי ש^יקימתי עשהלימצוה מי ז״ל שאמרו
 הגשמי בעולם הפילו כי ותשלם המציין שאר זה דרך ועל תחלה בן לן

 הקדמתי כלם שאח ממן אסבלאתץ כי הוח לי השמים כל תחת שהוא
 כו' אחריש לא )ג( : השעיה כל תחת וזהו עשיתים כי ״

 עניני גדלו מה ראה אמר כחי! ונכילאס הברואים כל יתברך לפניו הנה .
 בדי כד׳ח אבריו הס בדיו אקדש $ הנה כי לספרם מחשיבם שאני לויתן
 לו שים להתנאות כו'יוכל טות 0) ' ערכו חין גבורות דבר וכן עזרו

 כחותם בתיכם סגור סהוא הקשקשים הן עורו על להנין מנינים אפיקי
 יגשו בחברתה קשקשת נצומל במג, מגן הוא ינשו כאחד אחד )ז( צר

 כשהתעורר כשמאיהקשקשוקיו יאמר או )י( * ביניהם יבא לא וריזח
 שהיה אז קשקשיתיו הן מגיניס חזקי שמגביה גאוה וזהו ואנה אנה ללכת
 באחד אחד כי )ז( יזותסצל הא זה כל עס לזו זו ריוחבין שהיה נראה

 ג יחבקו י/יענאחיהו צי בניהם יוא לא רוח כי באופן ינשו מהמגינים
 צדיקים ^׳קלסעודת טעי איך ח)הו רבים הנה כו' עטישותיו )ט(

יתברך הוא סבא אחשג כן על הדגים מן דג והוא
 רוחני כדבר אס כי הים מדגי כדג איכותו אין כי להודיע

 של עדן סע/ ה׳ עצי מיירות כאוכל הוא! ממנו שהאוכל *י

 אתבל־גכחיראדת כה
הוא

 ע החרב תקים בלי בו להכות חרב
־ ושריה מסע חנית אז עליו שתפול

 אכילות ב' שהן תאכל אכול הגן עץ מכל לאדם שנאסר סחה
 .,א ש מה סעק קרושה שפע רוחניות וכה הזה העולם מעץ מעשיי חנילה
 של דוגמתן אורית טעס יטעם אכילתן ידי שעל עליונה בקדושה דוגמתו
וה דרך ועל נס״ד אצלנו מסר^סמפודסס רוח עליו ומתערה מעלה

 מאיכות ממשיי דבר אותם ע־וכיניס
 ניף יח׳ למען שבפנימיות קדוש רוחני

 הקישה מעין ויטעמי ונפשיהכז
 יוסיפו עוד זאת שאח למען העליונה

 הקדושה קור ומקבלים הולכים ת י. לה
 כל והוראת לבוש העליכהבלי

 כאחד דג היה אלו כי אלו מעסיקי' זה
וש׳ הזי תהל סחיךעטישותיו מןהדג
 יהלוכן לפידים מפיו וחיך )י(

 )יב( וכו' עשן יצא מנחיריו זכו״ואץ
 כנפש אס כי דג כנפש אינה ונפשו

 אוכלת חש שהיא עליונה אש חד׳מעין
 והראיה תלהט גחלים נפשו כי אם
 שהנו ומה )יג( יצא מפיו ולהב כי
 הוא צדיקים ישרחל נפשות כל
 ישריזליששהיא בנפשות כאשר כי

 נת מבח ויש ורחמים חסד מבחינת
 כי הבחינות מב' בו יש הוא כן. דין

 בו ששורה הוא פזז ילק בצוקרו הנה
 רחמים ולפניו עליון ודין עוז בחינת
 )יר( דאבה תדוץ זוהו ושמחה

 הנפש מעין זך גופי נס כי והראיה
 מית ין אם יקרנו לא הלח כי הרוחנית

 הנו' בנפשן דבקי בשרו מפלי הלח כי
 וזהו לעילם ממנה יתפרדו לא אשר
 שיצוק מה כן על כי כו׳ עלי; יציק
 מלמעלה עליו שיצדק הנפש הוא עלי!
 לעולם ממנו ימוט בל יתברך הוא

 לבו )טו( י הוא גס רוקניוחו בל כי
 יעברו ואפילו אבן כמו ויתחזק יציק
 שתקיףהעליונה נעו צרות תקף עליו

 ויצוק וזהו מחניעעח נה התחת אק
 ומשחו )טז( תחתית* כפלח

 ימותו ולא אלים יגורו גאותו מראות
 מתריס שהוא שיראו משברים אך

• העולם מן ייתפקרו יתחטאו נגדם
 שמשיגהו וכו'מי משיגהו )ין(

מאימתו ידיומלהקימה ירפו כי ,לין
תחתיו אס וכוי חחתיו )בא(

 " צער וירגיש אניות בסבוע ביס ומשתברים הנטבעים חרש חדזדי ימצקו
 יעשה ואיך )כב( טיט עלי זהב רפידת ירפד יעשה מה חרשים בתדודי

 העצומה הרתיחה ידי ועל פיו בהבל מצולה כסיר ירתח כי הוא הלא כן

 כל האור על מחיך החור ידי שעל מרקחת כרוקח כי כמרקחת ישים יס
 כסיר הים ירתיח הבלו אור ידי על כך מרקחת ונעשים ניתכים המניה

 כמרקחת הניחכי' מה ידי על שביס מחכות כל ונעשו למרקחה שמרתיחיס
 אחריז )כג( • טיט עלי זהב שהוא חריץ רפידת נמצא הטיט על פרושה

 אור בלכתו משס שנסע במקום נשאר למקום ממקום כשהולך אמר כז'
 נראה החזרה המלבניות התהום נתיב עלי פרוש אור כ״כ הנתיב שיאיר
 מעין הוא נס כי מהאמור והוא שיבה בעל כזקן לבנה כשיבה תהום

 הוא למה וממשלתו גדולתו כך כל אס תאמר ואל )כי( כפדובר רוחניות
 תוך אס כי משלו עפר על שחין מה כי דע הדגים מן כדג המיס תוך ניס
 ארץ סוכני כל על חתיחו תפול בל שהוא חת לבלי הוא כך העשו הוא הים
שכל גדר עד רוחניות ומעין כבודו גדול אך )כה( חק לבלי העשז מהו

 נ המעוז תחלת בחיכוח שחז בני כל על מלך הוא הלא כי יראה גביה

 ובתחתית העליון בעולם תוכל כל כי כז' וידעתי )א( מב
 מחשבות נס כי בנגלה בלבד ולא

זרע צדיק דנדת/על ואשד )ג( מומה ממך יבצר ולא חהן האדם לב


