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 וחורת( חוצה יוצא מפי־גיו א&ר יוסף יעקי מגור״ר לו יאמר קדוש אלקי איש המפורסש Tר^ס ומי׳ז המגיד הרג ה״ה חיגר אשר החיבור זך?

 וגס מסכחוח כמה וחוספוח גמרא על ח*דושי וגס נעלמים מדרשים וגס חהלים קפיטל f< ועל חורה חומשי חמשה על אמח הודח אממחו

 ה' דרך ה׳ לעס להורוח מח6 על מיוסדס כולו יחיו כל מגמחו היה זה כי חיוחו בחיים בעודו קארען כק״ק שהדפיס מקיש מורא ספר הדפסנו

אוסטדהא בק״ק צעדחו משרים ומגיד צדק מורה כן גס שהיה הזק? הישיש מאביו חידושי וכמה יעשנו המעשה
ה1 ל ל י  יהי׳ לא אשר למען ט המעיין מעל להר!ל בנדי ז״ל אייו של סדרא ו׳׳׳׳ל המחבר הרב של סדרא כל אחר שהצגנו נקודש עשו פ

 חש־ריס הכחכיס מחוך שנדפסו מחמת בראשונים שנפלו מה הטעיות כל והחקנו מדיוקח בהג׳׳ה הוגה וגס • ור\ה הכה לחפש צריך

̂ למנח ו3 המעיין לעין יהיו נאשר ויהירות

הקיסר אחרנו ממשלת תחת

מ־יסוויטליוושי אווסע .
 האסידאד הילקי רערואוונישע

אימפראטחר

אלכסנדר
̂צז פאוולאוויט

 ראסיסקי אווסע דערזיטש סאמיע

 מילעסטיוושיע אווסע האסידאר

:יר״ה

א ב ו  ידי על הדפוס צניח ה

 בהורה המופלג הרגני

 מוהר׳׳ר המפורסיס הנגיד וגיראה

 המופלג בהרבני ישכר שמאי

הי׳׳י רגגיל ז(תיקsר ל מו א ו מ  ש

ף { ע  תהיה זה ונשכר נ״י א

 נדם לראות ויזכה שלימה משכורתו

 ונמצוח בהורה עוסקים בנים וגני

:גואלאחן לציון וגא עד
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ם עינדי המה כי נארצותם מתגוררים אנו אשי האלה הגרם ו״ל ה^׳ס חכמי בימי שהיו כגוים לא ר רבה מודעה  י ומזלות סמי
 ונחמה נכרו או גוי שנוכר מ ונ׳ עליהם גנאי שוס לכחוג לנו וחלילה היהודס עם חשד ועושים יראים ה׳ חת שבזמנינן העמיס אבל

̂ל הש״ס חכמי בימי שהיו עכו׳׳ס אותם על הכוונה : ז
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הסנמה
 היוחסין ׳סלשלת ובקי החריף המפורפים תאון הגחל המאור הרב ן;ת2הםכ

 אב״דור״מומ״צ ראפאפורט הכהן חיים מוהדד עמו קדושת כבוד
׳ דק׳קאוסטרהא

י 3ר ספר ׳ ב׳ י  השת גתורח כשגחו שנח מיד דרש דרוש • ממחחיס חי^ • מזוקקים שנעהיים אמרוחיו * כענקים הגדול אדם חולדוח • י
• ומנולריס ניקיס רעים חדרכיס אוחס ילה^ב * וצדיקים יסxי השם נדרכי לילך הרגיס אח להוכיח • וחוקים ישרים משפטים

 ם3ל3 ויראי״ השם חורח שיהי׳ השכינה כנפי חחת וצקרבס * חלקם השם סכי * פורקים מעליהם שמיס עול אשר דעח וקלי זדם בהם הננו אשר
ה^׳י שתו קדושת * ופיישא חס?א קדישא כוציכא המפורסם החסיד הרג ה״ה ־ חקוקים T' מו )J3 v ip y( • דפה ציק ומורה מ*^יס מגיד 
כרכה אחריו והניח • עירינו I י לכונני כידוע יצו קה־לחינו כפה ועשה פעל אשר הקדושים מעשיו גודל יספר מי ־ יצו קהלתינו

י חיהר׳׳׳ר שמו קדושח קדישא כוציכא החשיד הרכ ה״ה דאכוה כרעי כרא צדיק פרי ל D א p . דרך אכיו כדרכי הלך אשר * זצץ V0 דש
לזכות הקדושים אכוחיו דאגוח מללי f מ י י ההחש ספר לאדפוסי למיהדר דעחי׳ יהיב ־ הנ״ל החכוד הרב וכנו * החיי® ודרך

 מיקירי אחר וקם כחעורר וכעח * שכק י^אל ולכל לרננן וחיים מרומים כגכזי נשמתו עלחה כיני וכיני • מילחא אסתייע ולא • הקדושים נשמותיהם
״י הנגיד הוותק וכיראה כתורה המופלג הרבני ה״ה ־ יצו קהילסינו הי י מו א מ ל תוהרי׳ר מוחיק המופלג הנגיד הרבד כן נ״י ש א ו מ  ש
ר ש ב הקדוש ספר שנית ולהדפיס צחק רצון לעשות מכיסו זהב והוזל • נ״י א ̂׳ל יע״י ר וכדפוס יפה נייר הל

יהיו שלא וכדי • כעדו גדי לגחר ממני וניקש • גמלו להשיג רעים ואנשים זרים ינואו שלא ראשו על עלה ומורא * נאה
ב שv7הק ספר להדפיס שלא עליהם איסר לאסור המדסיסיס כל על גזירתי תוקף כן על ־ ניזוקין מצוה שליחי י ל ״ ב י  מיום ס שנ ששה הנ״למשך י
לי' דלית דרבנן חיייא וליטרקיה רעהו גמל משיג בארור ליקו • הכהן אל שמוע לכלתי כזדון יעשה אשר איש וכל הדפוס כלות

עלינו יגן וזמחס המה כאוץ אשר הלריקים נשמח ולכמד הקדושה התורה לכמד המדבר רנד * טוב נרכח עליו ימא והנזהר והשומע * אסווחא
ד אחינו כל ועל ; י^אל נ

ק נאס כ ע אוסטרהא־צ״י פהק״ק חונה ראפאפורט וי

המחבר בן הקדמת
דברי

I-

 הספר כקריאת * אדנר אני לכנוד * המחבר נן
 3ר כשם יהודא !3 י'קף ייעקכ כר״ח

 ידו ככחיכוח זה שס צו קרא ואבי • אחי נשם ולא
 שס הקדוש מפיו שמעתי וגס להמיר וחלילה דפיו כמה על מסמן קודש

:ימיר ולא יחלפנו לכל • הדכר אח שמרתי זה כעבור ככחיכסו יקרא זה
 ימי כששח עולמו ונרא ויצר ך,עושה ויתעלה ד,כורא חכרך י

 עולם כאור גנוזים הצדיקים נשמח והאציל * המעשה
• חייס ואוצר

y רב למתרגם : ענוה תחנו לו יוסף לרנ חטא יראח עמה קנ 
כיי כספר! יוסף  rrn הנ!ח5< ג^ליקים מעצוח טדצ ^״י3ר

 ירא :עדפא דאדס כרכה :לגרכה וזרעם צעד עומדת זצדקחס השכינה
 משפט למקר דנו ודאי! במורת המשיח לימות ד׳מרכיסלהכיא

*י לכולם אחד
 לפני * דרישה דכעי מכלל לדרוש לד׳ עח ניר לכס נירו יעקב ר\ל ול

 אף ינוא לא • עמה נקשו צדק נקשו • והנורא הגדול ר' יום בוא
: עליכם ר׳

 נעולס עומד עולם • עלה הוה מה דנר אחרח ועוד זאה 6נ עו 3
 רצוף הקדשים קודש ותמורתו הוא והיה • להמירה כלתי עוכר

ה היכל בהיכלו ולנקר ד׳ כנועם ולחזות אהבה* מ ה  אחלק ולכן : ה'
: כרכים לו

 ארחארחיקא * האדמה מן עפר ף,אדס ויסתכל ךקורא ח י
 צידה והרכה * הדומה ומן הרעור מן הרחק לכן קלילא וזוודא

 וינצח * תעשה הזה הדנר אח ואס :וארזחה למשאח לך ויהיה לדרך
ה אלא טוב 1אי הטוב ככל ושמחת עמוד  י שכרה וזו חורה זו • חד

:החיים בספר זיחק למנוח שדרכו מי וימנה * עמוקה בשיחה מליפול
 חשוכה * החחיה בהס״׳צעולס וחי האדם יעשה שלשאלה אם ן

 איום גאונו והדר עיניו לנגד אלהיס פחד ויהי' * וצדקה והפלה
 אל ממלך * מלוכה נחר לך ויחנו * וביראה כאימה עושים וכולם ונורא

: עולמים אדון ונשא רס
 קודמת חטא יראת ירא היה האלהיס אח נשמע הכל דבר וף 0

 לא ואז * חשא עון כל כניס שונו קולו הריס כשופר * לחכמה
 בעלמא * בעלמא מלחא גילוי וזאח • נורא פני לפי נכלם ולא תוש

 סדר זה ודעת חכמה ססישועוח • דאחכסייא ובעלמא דאחגלייא
 העריב טהרוחהטמאיסקודס ימי למלאות ' גברא וטהור טהרוח
 האדס חלק זה ־ דכסופא מנהמא ולא תאכל אביה חלחס ־ שימשא

:מרומים שוכן מאל אחרו ונחלת בחמיס ד' העזבד
Q חרש שהי׳ נשעה * בחשונה להשיכנו פחייס מכין יאיר דכרו חח 

 אחריו והניח מקייס היה ונאה ־ויש נאה * נאה כפירקא
וחחנ:ולוח דעת יוכן• 3ר דערי : מלה כל ראתה עץ א%י י כרכה

 : ימים לאורך ד׳ כניח לשבח ינהל מנוחות מי על ולעשות לשמור * יקנה
 יום הוטב פקיר מיפקר מיחבר תנורו ־ חכמה המצא עון שפחי 3

ל חרזד אח לז וגמורה למנייה • הלידה מיום המיתה דנ ^ו  י
ה אלהיס רוח כו אשר איש ^ : עולמים כניח • לטובה ח

•  כצדקו הוא * אמחחפס־ה אמת וחכר צדק ופועל חחים ולך ן
־ חר</ם ויפה סואר יפה פניו יחלו רכים ־ סופו ועד מחחלחו

^  :אלהיט רוח בו 10f< איש כזה הנמצא * אחורה מפיו הרואה יראו א
 כ״עורין • תהיה צפי מזולל יקר תוציא ה׳ נאס ארחמנו ס0 ף

 ישראל וישמע ־ נשנחא רנחי הלכחא יוסף רב ל«£נריי^אמר
 נ ה'מים כל זה עגסזנו *<מ מ• 0תמד3 * טזכה שמועה

 בחכמה חכש חכמה מקור מבע נחל * מחסה ולנניו עוזו ה׳ יראח 3
* נו; השכ פני לראוח יזכו זאת ישרצו יחכמו לו * בכינה והנן

:פעמים שלוש נשנה
 יפוצו אשי כרא עולם קלוח עולמים מאדון ־ חמלה 3ור תנינה נ ר

 ברכה כייתור חידה וחוד כהשכל יוסף רב דברי * חוצה מעינוחיו
: אדס כל בפני רוח שפל הוה מאוד ומאוד ונפש לנ3 • וקדושה

 למלג והסירמכש- * תחזינה עיניכס כאשר פיו אמרי כל צדק 3
 כגיו ־ והנורא הנכבד ה׳ את לירא המסילה ולישר העקוב

 כני«לו ולחנן לחלוח * כתפלה דרכו ארחיח ילפחו ושליט רב להוא
, :לעונים וסולח מוחל

 מי ישי® * וחכמה מוסר וכרי לרעח ףןרוצה ןיגול ף,ארס שמח י
 ויהא ועינה עח בכל ול^ות׳ לקרות רכ ספר אמחחהו

:טובים כדרך תלך למען כלבו חקוק הספר דברי
 • ומלואה עולם של ברומו העומדים ך,דבריס ןיבקש ,אדםף חקור י

 העבודה יעל * התורה על ופחש־ו אלxי רכב אבי אבי דברי
 : לח־יש צדקה כן כנו על השיב אוחו יוקף פתר וכאשר ־ חפלה זו שבלב
 אתה אס חחכא ולשון כשוט * חיכחה לשמוע אל יפעל אלה כל ן ך,

 יעסה אשר הדבריס אלה ־ תחסה כנפיו וסחח אל אל תשחר
: האדסוחיכהס

 גהזצ'א זאה עשיתי חחי נרחוח לא כי ■ באמונה זכות לכף אוחו ידונו ן
 כי רק ועשה פעל אשר ז״ל אני אדוני כחכי ־ חכמה העלומות

; הרסס אח ולזנוח דשראל ולהפיצם להדפיס מוחו לפני פוקדתי
 נדברים המכשילה להסיר מגמוחיו היה ימיו שכל ואמח שלום ונר ף

 ונהפירהוחנדסור כהיחר להם ונעשה בה כוקעין שרכים
 מדרש ונחוניס נביאים ־ החורה מן הכרוחם נדברים אסורה עולם

:נצחיים לחייס הנקנק הדנריס הן הן יענו!יאמרו י וגמרא  ני לדפס והנאתי ה׳ככלליגאשרזכיחיצקייסמילידאנוח ודה א
 לעשותה נזכה כן ליאוחו זכימ וכאשר נלוואה צוויתי כן

’ ־ לפרס ולא לכה נהצנע נספר האמורים דנריס
לא ■

I



הקדמה

h
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 כר,צירוחאומר • ולעולסישצהאד^גדרךיןצרה להאריך עח א ל
 וישליך עלינו ה' ירחם ואולי האי כולי • בחזונה המחיר החרש

:ופשעים עונוח במצולה  אס לידו הזה הספר שיבוא מי לכל סחימין דכל סחימא רעוא הא י
 כל כי בעיניו יקל אל • שמה ימצא פשוטים דברים רהיטא לפוס

 ומחזיר נעש׳׳ט מהר״י וקדיש עיר סלמיך לדברי וחרד משחוקק היה ימיו
:לפרושים מדרש להיוח מפרש והדר • חנא כרוכל' עליהם

 אטויראהמילחא * יראה דברי הספר דברי כל כך ובין כך ין 3
 הלואי יוחנן רני וכדברי • כהונה בחי יראה בשכר • זוטרחא

: ודם נשר כמורא שמים מורא .
ק זכר  הרבני זקני אבי אדוני אחריו הניח אשר • לברכה צי

א חיהי׳^י ל ו ה ב י י  דק״ק משרים מגיד ג"כ היה xא ל
א ה ל ט ס ו על ביאורים קודש כחבי חבילוס א

 רצון כי ״ לחכרה הספר בזה קצה אפס ג״כ נדפסו • ההורה
 חיצחא חסהייע ולא ח*יס3 בעודנו להדפיסם היה ז״ל אבי אדוני
 לטובה לנם משאלות אמלא בעזה״י י3 בטחי כי אמתי לי הניחו מקום
 ישרים ודברים מושר בהוכחות • הנעימים בדבריהם לקרות כשרים והכל
 מעולה שמירה למשמרח דבריהם והיה יחן וחי * דרושים חפציהם לכל

 חהלים קפיטל הג״ן בחוך * החיים ען דרך אח לשחור ישיאל כל לעיני
 שפר באמרי ולהגות ־ חיים שנוח ז״ל אני של שמתיו כמספר ג״ן ומספר

 • עולמים נאהלך אגורה דכחיג מאי 3ר אחר יהודא רנ כדברי הספר זה
 של ככומר וכז' הטוב כיין וחכך דכחיב מאי זעירא ן3 יצתק רבי וכדברי
 דובבות בקבר העולם בזה מפיהם שמועה דבר שאומרים כיין ענבים

 ח־יסננתייס חי יוסף עוד ויהיה יעקב רוח וחתי שפחוחיהס
:עולמים לעולמי

̂ק ז׳׳לשהיהמ״מ יוסף יעקב מוהר״ר המפורסם החסיד 3בר^ אלימים הכ׳׳י אוסטרהא דק׳

מקרע מורא ■
ח רי ב ד )  יצזהוהיר מסי לירא יי עם לב ויעוררו הר\רא פני מול אל יאיח האלו !

 עום8המד̂ר ובבית הכנסת בבית לשוח שלא מעט המקדש על
המדבדם בעונש חזל הפליגו כאשר ושלום חם כלשונם יבשלו לבל ושלום חס שיחה

הזוהר המדרשוז״ל ובכית בביתהכנסת
ת ל צ  הוא נחך מלכוהו עול ולקנל לקיים שרוצה מי אלהיך ד' אנכי מ

 תרומה פ' הזוהר ז׳׳ל כזוהר ימ״ש הכנסת בביס ידנר לא ,
 דאחזי ליה ווי דחול נמילין כנישחא נני דמשחעי ומאן ע״ב ל״א1י דף

 דשראל נאלהא חולקא ליה דלית ליה ווי מהימנוחא מרע ליה ווי קרודא
 דחיל ולא ניה חולקא לי' ̂"יח חמן אשחכח ולא אלהא ליח דהא דאיחחזי

 מוח אסרי. פ׳ הזוהר זז״ל דלעילא עלאה ־ ונא בחיק קלנא ואנהיג מניה
 דעבדי על בנלוחא ישראל מהענגין מלין חלת על חאנא ע״ג ע״ה דף

 גרמייהו דחס־/בי ועל מןשנינחא בשכינחאנגלוחאומהדריאנפייהו קלנא
 ואנהיג כנישהא בבי׳ בטלים דברים שמספרים ידי על נמצא שכינחא קחי

 אלxחחעכביי הנ״ל החמה בזוהר כמבואר עלאה קלנאבתיקונא
 בספר וכן לסופו קרוב ו' סרק התשובה שער חכמה ראשיה וז״ל נגלוהא

 דנר שוס הכנסת נניח לדבר הורגל ואס ז׳׳ל האר״י בשם המלך עמק
 ויחענה בכוונה גדולויהפלל במורא ישב החפצה בשעה שלא אפילו

 יום ככל בהצנע וילקה מופלגים בין רצופים בין יום .ארבעים
ל ״ ן  ראש וכובד במורא הכנסה נניח להיוח י״ח נקף חרדים ספר ן

 היראו ומקדשי שנאמר בחוכס השוכן יחנרך השם מאימה
 מדרשות ונהי כניסיוח בתי לרבות מקדשיכם אח כהניס בחורח ואמרו
 קלות בהם מהגין אין מעט למקדש להם ואהי 3כחי דעלייהו מקום שבכל
 מאוד גדול זה על העובר ועונש בטילה ושיחה שחוקוהיחול כגון ראש

 כנישחא בי' כל אחרו יפליא כי פסיק נשא בפרשה בזוהר כדאיחא
 פסקו בדוריני גדולים מקובלים גדולים חכמים ושני אקרי דעלמא׳מקדש

 והס השם ויראח חורה בדברי רק לגמרי הכנסת בבית הדיבור לאמר
ח כמהורר השלם החכם ־ א ו ד ר ו ק ה ש  והחכם זל״הה מ
 זל״הה אשכנזי ״ . י יצחר! כמהורר השלם
 כן כי ההפלה בשעה שלא אפילו השח עונש I הזכיר וכבר
 דהא יחברך בו השוכן אימה מפני כנישחא בבי רמשחעי מאן הזוהר לשון

 לדון לאדם דיש סלז״ק וכחב דקה דממה קול שרנחה גילוי במקום כחיב
 כחיב וכן כאלחיס עומדים חפלוחס בבית העובדים מהגרם וחומר קל

 מלכי מלך לפני העומדים וחומר קל ללמוד לאדם יש וכך הכלט
:הקנ׳׳ה המלכים .
ל ך  קלוח ולנהוג שיחה לספר ואסור ז׳ דף י״א סי' חסידים ספר ן

 יחברך הארץ כל אדון מלכנו לפני בעחדינו הכנסה בביח ראש
 עליהן שדי אימה לא אשר ראש קלות הנוהגים לרשעים להס ואוי שמו
 כחיס איי עברו כי משל יקחו ולא יבינו ולא פניהם על ומייאו פחדו ולא

 טרעי׳על עס״ס של המלכי׳ cco כיבכלארצוח זראווההבוננו
 פרושות וכפיהס ונרעד ובפחד באימה ועומדים חפלוחס נניח ברנ־הס

 אנחנו אמנם ״ ישמעו ולא יראו לא אשר איס ידי מעשה כחלהיהס
יחירך ונשא רס וקיים חי ב״ה הקדוש המלכים מלכי מלך לפני העומדים

 לנו שיש וכמה כמה אחת על ההלוח חמיוח כל אליו זכרו ויתעלה שמו
:וברחה ורעד ופחד ביראה באימה לפניו לעומד

 אין כנסיות בהי הלו מעט למקדש להם ואהי כחיב הרוקח ספר
 אלהיס ב'למגילה בפרק כדאחרינן ראש קלוח נוהגקגהס

 באחי מדוע ואמר עורפו אליו הופך כאלו עושה והמדבר אל בעדה 35(
 על ה׳ יקצוף למה מקשיב ואין ידי נטיתי עירה ואין קראתי איש ואין
 ושב לו השחתיה אך תצרי רמוס מידך זאת ביקש מי עליך ויקרא קולך
 וחשורר לפניו החחכן הלב בשבירת בענוה ראש ח1פ’כפ3 במורא לפניו

 לך ונמצא קחראליך יהיה אז ברננה לפניו ונא בשמחה ^ניו
y t l הגזים כל על עליון וצחתך ע"פ הבא כי בפרסה הטורים בעל 

 דאחרינןעקיד היינו ולתפארה ולשם לחהלה עשה אשר
 עטרה שאותה וצדק צדק כל בראש עטרה להיות הוא ברוך הקדוש

 חולין שיחת ששח מי אגל להם מחזירה בחסלהס להקנ׳׳ה שמעטרים
:ונו׳ בקוצים גופו כל לו מקיפים הכנסת בבית

ל ן׳'  שיחת לדבר באו מקרוב חדשים ואחחח פ' בדרוש שיף מהר׳׳ס ן
 הזה הגדול איסור ישראל איש כל ידע וזה הכנסת בנית חולין

 וזכר לעיל שנזכר כמו וכו' ליה ווי כנישחא בבי' דמשחעי חאן ס״ה ז״ל
 שהרי י^אל באלהי דבק נפשו שאין פירוד שמראה האחד דברים ג'

 הב' למעלה שגורם ז והקיצו הפירוד מלבד מחנו ונפשו רוחו הפסיק
אפ^ מהיחכוהא דגרע ה ו צ  עונה אין בטלים הדברים שע״י לומר ^
 סוף הברכה סיף שומע אס ואף הברכוח סוף על לבו משיס שאין סמן
 השומעים הxע אין אז ההפלה הש׳׳ז ובחזרה אמן עונה מה על □וף

 שיעור נלי גדול אמן ענייה על ושכר לנטלה ברכה הוי אמן עונים הברכה
 הג׳ מהימגוחא דגרע זהו אמורם שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו
 חמן אשחכח ולא אלהא ליה דליה דאחזי דישראל באלהי חולקא ליה דליה

 ובמעון הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני שעומד יחשוב מי כי
 אנשים כך על נמנו אמרנו אם בטלים דבדם מלדבר יביש ולא קדשו

 כל הקנס מיראה גחלים שמים יראה אין אס זר דבר זה ולקנוס מ־וחדיס
 ;עיי״ש ונו' הרע לשון ליצנוח איסיר שיחה כ״ש הרשיח בדברי זה

א ל מ ג  שמחצין הכנסה ביה אסי רב אמר ע׳׳ב כ״ח דף מגלה ב
 לא דעתך •סלקא חלינין המה אח מ מלינין חשבונות נו

 שיחוחו לסיף רש״י ופי׳ מציה מח נו שילינו לסיף אצא הכי דלאו סניא
:קוברין להן שאין מחים נעיר .

ב  ושבח שבח בכל שבירך מי לעשוח טוב יום הוספות בשם נדפס ל ל
x הינף בטלים דברים הכנסה בביח מדבר שאינו למי ׳ 6 

 המעשה בשביל טוב יזס חיספוח שחיבר יסבסיוןxע של סליחות
 נניח ^יברו ב«יל למעל̂ר אמרו ה״ח בשנת אנxמי רבבוס שנהרגו
6י של שינאיהס ונתחיינו מדרשות ובבתי הכנסת xהוי״ו שפגמו דבר ל

של



מהדש מורא
 ה,־חמן רצילזה החה עבירוח שאד גש שעשו וכשייל דכר וגעשה דנור של

: הואיצילינו
̂׳א ס־חן א׳יי׳רו  אין חדיש.יה מסמחוכחי חי3א' סעיף קנ

ס׳ נעילה ושיחה והיחול שחור! כגון קלוחראש נהם נוהגין ו
 כנרי לניח הכנסח הניה כהפכין זה ̂עי? סת״ה נשס אנרהס מגן וכחג

 חסלהו רר הכנסה כניה לרכר שלא מאוד נזהר היה האר״י ישלוס חס
 : רזונית ספר חיל דכור ממנו ימשך פן דינר לא וחשוג' מוסר דנרי אפי'

ף ו  להשהמש עליו החנו המסה דח נכין כשעח אס י׳׳א סעיף שס ע
 ואפילו רגאי מהר לא נישונו אנל נחורנכו נו להשחמש מותר נו

נו ^נ  היאי מהכי לא רניס של וחשנונוח זריעה כגון מגוגה לחשתיש נ
 לא לכך א׳ בסעיף שנזכר ראש שקאיעלקלות אנר<:ס מגן ופי׳

:חנאי מהכי
 המדרש כניה משיחין אין י׳׳ז סעיף רמ״ו סימן דעה יורה
 רפואה לו אומריס אין שנהעסש מי אפילו הורה כדנרי אלא

 וכחכ הכנסה כיח חקדושח חמורה המדרש ניח ושחTוע המדרש כניה
ה מוזהרין אט ככר זהב הטורי  כן על ושלוס חס רחמים גחלי בעונש נז

ה להשגיח איז  קל וילמדו זה על מוזהר הרכה יהיה ואדרבה להקל נז
 ומשובח מכונד זה הרי ההורה כבוד והמרב' כט־לה גזמה לאיסור וחומר

ה ו ס כ  הוסיף עוד ומסייס ר׳/ חמז מגיא הגולה כנאר פל״ד כדמן ו
ח י  נניח ידברו שלא שס עוד וכו׳ רכנים שאר כצירוף ד׳

 :ע״ש וכו׳ כיראה כאימה ישנו אך הכנסה
n f i l שריר נשכיל נחלים דנריס אמרו ולא כנמ'חשנוטח דנקיט 

 נם ודברה שנאמר בעשה עובר בטילה שיחה השת רז״ל אמרו
 מ^ס מכל בטל דבר ואינו צריך שהיא חשבונות אפילו בטלים נדברים ולא

:חכמה כראנזח כחב כן הכנסת נניח אסור
 נמלו ני להס ואוי שם וזי׳ל ז״ל האר״י סידור של בהקדמה

 אחר אפילו הרנשה כביס ועיקר כלל החדנרין רעה לנפשס ^
 הכנסה מניח יציאה אחר עד שמיס וידאח מוסר נדנרי ואפילו ;מןחפלה

 :ע״כ נעונשו מאוד האריך החמה פרשה ובזוהר חול לדברי ימפכו אולי
^ייין  הקנ׳׳ה מקטרג שהשטן קטרוג כל ועל וז״ל משה דרך נספר ןי
 או גננים יש־אל אומר שהשטן למשל לו משתיק רחמיו במדח י
 שלא ההורה קיבלו האומות אס יאמר מי לו משיב הקכ׳׳ה הס גזלגיס

 יראה להס אין שישראל ואומר מקטרג אס אנל מישראל גנביםיוחר היו
 ראינו עכשיו כי כניהול תירן להקב״ה אין לזה הכנסה נניח !מדנרין
 ומידנוהן עיראה כאימה חפלוהס עוחדסבניח האומוח בעוי׳ה
 אלא דבר הקרי ואל רי׳ל דנר וזה העולס לחבל למשחית ישוח הקב״ה

 אוחז ממיחיס המה משחי<ץס מצאכי זברא בב׳׳הב מדבר שהיה דיניר
 נגד לכס ילחס ד׳ בפסוק לרמוז הלצה דרך לי ונראה ר״ל דיר סלח3

:וק״ל נניחהכנסס מדנריס אהס חין אס ל׳׳ל חחרישון ואהס השר^
2 ן y'אדם יג־ הל נעיר דבר קמא נבא הגמרא כוונח לי נראה 1׳ 

 כעיני ה:ה כליו שס מפקיד המוח שמלאך המסח נניח יחידי
 אס כי כליו להפקיד אחר מקום למ״ה אין זכי זו גמרא יפלא חאיס כל

מוחר רניס עס משמע יח־די ילך שלא דקאמר ועוד קדוש חרץס בנ״הכ
 כי יחורן דרכינו ילפי לרניס יחיד כין המוח למלאך אינפח מאי לילך

 של כליו היה וזה א׳ משחיח ננרא בב״הכ ודינור דינור מכל הקדמנו
 יעשה חקנסא מאי דינר ככר אש אך האדם אח הורג הזה ונחטא <ו"ה

 עכשיו ילך חכירו עס שדימר מקום נאוהו מדה כנגד מדה המשקל השונח
 חהי' ואז לדבר יכול ואיגו אלס הוא כאילו פיו אח ויחסום חבית עס לשם

 ׳ ויקטרג שלימ׳ חשונחו אין לכה״כ יחיד הולך אם והנה שלימה יזשוכחו
 עס לדנר לו היה שלא Vh נקט לשלמא נפשי׳ לגנבא חסר' וי^ור השטן

 ני לנ׳׳הכ יחידי אדס ילך אל בעיר דבר השתא זיוס דומס ע''כ אדם שוס
 אהוני ע"כ :ודי׳׳ת רבי' עס מדה כנגד במדה רק מועלת חשובחו אין

 הקטרם בניכם ובס ב״מ כר7ה מן עצמכם להציל הרצו עס ורעי אחי
 מין כן נם שזו מאזלין פאקין שקורי! משונח במיחח ושלום חס ימזחו שלא
 יח33 ושלום חס חדגרו שלא ר״ל ההגיון מן עצמכם מגעו ר׳׳ל ובר

 גניו לנרוחעס שצריך מאוד מזהיר ונשל׳׳ה נטל דנר שוס הכגישח
 לברוח רוצים אינם ואס פחקין אחד במקום נשהולטן הקטנים
 סvשר לרן בנ־הס עס לעמוד עחידן אזי הילדים עס

גרמו נזה ונעו״ה שימותו לבניהם גרמי
, הכנסת נניח שדברו האטת

 כמעט נעו׳׳ה ועכשיו
 כנולס יובס

נכשלים ■

 • כעו׳יה בזה נכשלים הד.־ר וגחלי כהיחי להם ונעשה הזה נדבר
 בחשולה מאוד יזהר וס׳וכלא־ש הטהורים לננכס לעורר באתי הנה
 •די על והלאה מהייס גחל חינך: לו יהיה דינר כבר אם ואף צזי קלה

 ישלחן שאימא כתי כחבית לגעור עליו מוטל והחיוב בחיית שיגער
 בו וגועית מנשוא עונו וגדול חיטא הוא הכנסת בניח שדיבר מי ערוך

 ונזה בניס לתה י“י על שנהרי רוצח כמו שתא הש״ע מוכח לי ונראה
 מזסר לקתו שלא י״ל לקחו לא מוס־ נניכס אח הניסי לשוא הפסיק יובן
 קץ חטא כתו גחל חטאו וע״כ לטונה כנ״ל הכנסת נניח מדכריס והיו

 היזשינה כת וגדול גדול נמי עונו מנשוא עונו היה ונחל לאחיו שהרג
־יס ומזכה לעצמו שיזכה  וננרא כזכיוח לכם כעשה וזחנחכס עמו לא̂י

 וננעימיס 3בטו אחריכם ולנניכס לכם חיים וחנרחו רחמים מלאני לכם
ענ״לספרדרומשה; :אמן

 מלדנרש*חות יזהר הכנסת נניח נדףנ״גינעידו ספרהקגה וז״ל
 עצמו יעשה שתדנ-רים. אדם יי3יש. ואם וכו אדס נכי עם חולין

 סמערכין אדש לבני להס אוי אוחס ישחק ובכן כשפתיו וינענע נמחפלל
 אינד כי ביניהס חתפאר ואל זכו' ידעו לא רנה וחטאחס כקודש חול

 שכרך שחהה.וטל וקרוב השחיקה כמצוח מהפאר שאחה שנראה מדנר
̂ף בוזלין גסהואיהערב כקדשים חולין שמערב והב? וראה  פי על ־

 הקנה ספר עכ״ל קדוש שהוא
 שלא ומכ״ש וז״ל ט' פרק העכורה כעמוד הישר אור נספר

 ה׳זנ־'להו,*׳ל מעיין שאינם אח^יס רנדים הכנסח לרנרכניח י
ני' דמשהעי מאן התמה פרשה הזוהר  פתדא דאחזי לי' כנישהאווי נ

 לאחר הוא יאפל' כל דישיאל נאלקא חילקא ליה דלית לי׳ ווי
 לתפצ׳ ס שייב■ שא־נם נדבריס קילו דחגניה ימאן שם שורה קדושה עדיין
 יישס ר״״ייה ומגרש יהכדך נקחשחו יון נ! נוהג הוא יהנרך ולשבח
 נאסך ואו קו;־ אוכל לא ביד ד' כסיני וקונלח ציעקה השכינה ועליו
 גלור-ה עח3 מנוחה דרח לה אי! רגלה לכף מנוח היונה מצאה וצא עלי'

 נני־חהכנסוץ קולו שנתן זה וכעבור שבישראל הכנסת נניח אס כי
 בעונותינו השכינה מוכרחת בטליס ונדנרי' שלהם טורטייאוח ככבחי
 הונלז כסיל בן נאמר עליו כי לנפשו ואוי לו י או ולהסגרש לנוד הרניס

 לנפ^ ומרגוע נ(:וח ימצא לא אשר אכזרי' נירי יהיה הוא שגס וענשו אמו
 סאור ואז לעצמו יחוש נפש כעל כל וכן דלהון מעונשא לשזנן רחמנא

סלה חמן החיים נאור נשמתו
ןyו י  אנוחיו עין כי י• פסוק על ק׳׳ט קפיטל על חיייח סיף ח׳׳א בס׳ י

ה ולפי וכי' לפרש נראה וז״ל סמח אל אונוו וחטאת ד' אל י  ז
 דין מעורר זה יד שעל ואדרבה וכו' ליהומיס חינן יהיה. אל שפיך אתי
̂ד P *גם שע© אטהיו בצ רעי© מעש'ס וכל קריש מכלכיסלומר שהיי י

ה וכו׳ אבלים עס^שאר1מחקיטצ היה הקדיש ידי על ואדרנה עשו . הי  ו
 עושר- היה קדיש לומר הולך יהsשר בזאח נמצא כנישחא נני משהעי

 Vnr*ft אמר אנוח גבי לכך הכנסת לביס הולך כיה שצא ר\עאי רשע
 לזר׳ קדיש שאומר היהום זה ידי על נזכר הבוחיז של העונוה כצ דהיינו

 ניל אכל כד כן גס עשו שאבותיו משיס כנ״ל אבותיו עון יזכר לומר שייך
ק אניוחיי עון יזכי אמר לא אמו גני לכך זה שייך לא אתו  אנור זאת י

 - וכו' אתו חטאת למחיית פעולה יעשה שלא המח אל אמו חטאת
ל ^יי  הרחני׳ס נ0כ עשירי פרק ע״ד י״ז דף העמודיה ווי בספר ן
ס שהישיבה וכו'ונראר< הכנסת בביח לכנוס שצריך מי •  בני
 מצו^ מכבה עבירה וכאלה ניטלה שיחה והמדבר יחשב למצוה הכנסת

 בשעת שלא אף הכנסת נניח שיושבים ואשה איש כל ילמוד יזזה
✓ קייאח א' החפלה בשעח שכן ומכל בטילה שיחה סוס ל־נר שאין  החור
 שבק^ למוקש לי' זה יהיה מהי עד ובעו״ה • חולין של דבר לדבר שלא
^ כהיחר להס ונעשה לעס להן למחוח יכזצין אץ ועיר עיר ח עונז  נ

 והיא למעלה חלטחיהס יעלה ואיך לנפמוסיהס ווי להס ווי הרבים
״ : סניגור נעשה קטיגור ואין חטאים במיני מלזכלכח

2'V מלכו התלך דנר אשר מר\ס יקהלה קהלה שכל זי6ר^ מן  ̂
 כאיומי^ן ישגיחו אשר זה על אנשים יעמדו מגיעו ודחו עולש י*

 וק^ כארן ה' כבוד נראה ובזה נרביס אוהס המדברים(יביישו על רבים
 ורסן בחקג ויחנו עיד יזירון וצק ויראו ישמעו העם

 המסת בביח פיהם אח לבלום עדים
 ושיחה חול של דבר נדבר

כאן עד שם עיין בטלה .
 ו(י ספר לשון

־. העמודס
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ט'6נר ה ו  העולם יריאח מ
f בשכיל היהה r v' ה1א שקיימו 

 שביל3 כחומדשוז״ל היזורה
ה ראשיח ש:רךאו אלxי וכשניל ראשיח שנרןאת ההורה  רז״ל מ

 יעזבנו וה'.לא להמיחו ומבקש לצדק רשע צופה פסוק על דרשו
 יעזבנו לא ה' אמנם הרע יצר נגד לעמוד יכול אינו האד־ס כי בידו
 שהש׳׳י היינו אוהו מסייעין (אליעמ3ה רז״ל שאמרו וכמו בידו
 והש׳׳י חצוה לעשוה שיהחיל ה^־הלה אס כי האדם מן רוצה אינו

̂י מן עזר דבלא המצוה לגמור לו יעזור ̂׳א ודאי הם׳  שום לעשוח א
 עשה לא הלא עיבדלהש׳׳י א׳׳כבמה לו עזר שהש׳׳י וכיון מצוה
 הרהלה הוא ה' עכיוח לעיקר ולאי לו עזל הש״י רלא כלום

 מן לו שמסייעין כיון שלו אינו אח׳׳כ אדל המצום לעשות שמתחיל
 שבני מצוה מכל ראשית בשביל בראשית הפסוק פי' זהו השמיס ,
 ואח השמיס אה אלהיס ברא זה כשביל ה׳ לעיול מהחילין י^אל ’

 נמי בראשית ל״ב ל־ף ר׳׳ה במס:ח שאיר/א מה ע׳׳פ לפרש יש אן : וארן לשמים טפל לרכוי אהי את העולס בריאת כל היינו הארץ
שמיס בדבר דכהיב הוא מאמר  דכהב תמוה והוא נעשו ה'

 וכו' דמי דכתיב כמאן שמיס יהי ויאמר כתיב דלא אע״ג ז״ל רש׳-׳י
 הוא דא״שה כך הגמרא דפירוש לפרש נראה לכך גדול דוחק זהוא
 , הפסוק פירוש זהו ארשת אותיות וראשית שפתינו ארשת כמו דבור

אח ואת השזשיס את אלהיש ברא הדבור ש׳חא כראשית  ;ה
 ה' שער סון־ הלבבות חובות הנה אלטס ברא בראשית

 איננו מחוכר כל א״כ וכו' מורכב מחוב כל כתב
 נסתכל כאשר כתב ו׳ פרק ובהחלה מחודש הוא ועל׳פ קלדוון

 וכו' חבור מכלי מחלקיו חלק אין ומורכב מחוכר נמצאהו בעיה״ז
ט עכ״ל  דכריס מב' שמחובר מה היינו ראשית ב' הפסוק פירוש ז
 קדמון לו היה כודאי ראשית לו שיש וכיון ראשית לי היה בודאי
 שאין■ הקדמון הוא שאלהיס בראאלהיס וזהו לפניו קדמון שאין

 מורכבים וא־ן שמיס היינו הארן ואת השמים את זהו לפניו קדמון
 מורכב הכל מאת שחרבה וארן לשמים הטפל וכל יסודות ע2־1מא

:הכל הש׳׳י ברא ובודאי יסדוח מארבע .
הגד. ;הארז ואת השמים את אלהיס ברא בראשית

 שלישי פ' מנחות במסכה ס׳׳ל אמרו
 עוה״ב עולמות שני אלו עולמים צור ה׳ יה3 כי עד עד בה׳ בטחו

 הפסוק פי׳ v;ר בה׳ ועוה״ז ביוד עו״הב י״ה כשם נברה ועוט׳ז
 ומפרש נ׳׳/ה הזי״ה הקדוש שם של אותיות ב׳ היינו ראשית ׳3

 שס של ראשונות אותיות '3 היינו ראשית שם של אותיות ב׳ איזה
ה  הארץ וחת השמים אלהיסאת ברא שסי״ה ב״השהוא סי׳׳

 עוה״ז הוא הארן ואת כיו״ד שנברא עוה׳׳ב הוא השמים את
:בה׳ שנברא .  בהחלה פי׳ הארז ואה השמים את אלהיס ברא בראשית

 מלא יהא אלהים שנקראת השכינה שיהיה ברא
 אני החרן ואח השמים אה הלא כמש׳׳ה הארן ואח השמים את
 למעלה השכינה נסתלקה הראשון אדם כשחטא אח׳יכ אבל מלא

ט :וכו׳ הראשון לרקיע השכינה נסתלקה אדם חטא רז״ל כמ״ש־  ז
 שאז הורה מהן עד וכו' עולם כאי כל על שנגזר וכו' היהה והארן

 ב'חלפים כמ״שרז״ל לאח השכינה משה והורד העולם נתקן
ס כו' הורה  השכינה טינו המיס פני על מרחפת חלהיס ורוח ז

 היינו המים פני בשביל עוה׳׳ז על לרחף אלטסחזרה שנקרא
;למיס שנמשלה ההורה

 רגה כו׳ סארן ואה השמים את אלהיס ברא בלאשית
 עליון ובני אהס אלהיס אמרתי אני פ׳׳ב כההליס

ט׳ אכן כולכם  , שיהיו הש״י כוונת היחה הבריאו: שתחלח נמצא ו
 אדם חטא כשביל אלא אלהים כמאלכי במעשיהם חשובים אדם בר

 הפסוק פי׳ •ט ; ר^וחון כאדם לכך אחריו הבאים וגס הראשון
 חלהיס שיהיה השם כוונת היה הבריאה ראשית היינו ברא בראשית

 שיש כמו לשמים דומה יהיה שהארץ היינו הארץ ואת השמים אח
 כמלאכים דומים אדם בני הארן על יהיה כן מלאכים השמים על

 הארץ מן גשמי הוא שהטף בשביל יצה״ר בו שיש וטוף בשביל אבל
ט חוטא לרך ף שטח והארן ז רן שמן טו ט היתה ^  וכט ר

 פני על וחושך ובט חוט נעשה האדם שעושה עבירות ע׳׳* היינו
 וגס מעשיהם במחשך והיה כמש״ה חושך הם העבירות כי רטס
 וגורם פני על חושך נעשה עבירות וע׳׳י המוח אותיות טא הטס

 ורוח לזה מהעבירה כידו האוהו וחצי מת אדם אין וגם המוח לו
 כמ״ש כמים שנמשלה התורה היא המים הני על מרחפת אלהיס

ל  אבן אס המדרש לביח משכט זה ממול נך (צע אם ל̂ז
; נמות היא ^

ר מ א ה :אור יsויד חור יהי אלהים י ד נ  עלה בהחלה ד
 וראה הדין * במדת לברואתו במחשבה

ס מדה והקדס מהקיים העולם שאין  :טין למדת ישייפה טחמי
ה נ  מלהאיר האור שצמצם טין מצד הוא שהחושך טדעי ה

 ב״ה מא׳׳ס האור החשיך מרקייס העולם שאין וראה
ט העולם להחיות  שכתוב זהו בע׳׳ח כמ״ש טחחים מידת ששיתף ז
ט יהדן הצמצם שטא אלהיס• אחר הש׳׳י היינו ויאמר  יהיו אור י

 כ'׳מ ז׳׳ל כח״ש היינו אור ויהי לכך אור שהוא טחמיס חדת ס
 ששיתף ובשביל הדין חדת טא והצער צער אלא אינו ויט שנאמר

ס חדת בו  כח״ש רחמים שהוא אור לבסוף נעשה לכך טחמי
 לטב רחמנא דעכיד מה כל וכמ״ש רנה ולבורך בכי יליז בערב
 כיון הקשה ואי לטובה זה גס זו גס היש נחום וכ׳׳ש עביד
א האדם על :א0 צער  מדת שיתף ט שיש כיו! לטובה בודאי ט

 אלהיס שטא דין האדם עצ הבא הצער נרךא למה א'׳כ הרחמים
א הלא !שאחריו בפסוק מתרץ לזה לטובה ט

 ובין האור כין אלהיס ויגדל טוב כי האור את אלטס
טון כמ״ש כעזה״י נ״ל החושך ^ שך מן האור י  היינו טו

טון שך מן ניכר האור י  ניכר היה גא אור כולו היה שאם טי
ט • האור מעלת  נמשר שממנו אלהיס היינו * אלהיס יירא שכתוב ז
 ויבדל לכך טוב כי האור אה ידו על וניכר נראה וטושך הדן

 גריעות ע״י האור חעלח מכר להיות החושך ובין האור בין אלהים
י : האור חן שמובדל טושך

א ר מ י ה : וכו׳ יום לאור אצהיס ו ח ל טז מ ב הו ט ה  הנ
 כיון דן שהוא אלהיט האדם על הבא צער נקרא י
 כן החשך גריעת ע״י ניכר האור שמעלה כמו הרלירן לטובה שטא

 ורחמים החסד מעלת כי האור מעלת ניכרע״י החשך גריעות
 שיטה גס טשך שטא הדן לכך שעה באותו לו טוב אור שטא

 : צער לו ויש חושך הוא שעה באותו מ׳׳ח אח״כ לו שיאיר לטובה
ט דן שטא אלהיס נרךא לכך ב שאמר ז  היינו אלטס ויקרא טהו
א צער שנלךא מה  לטובה שטח גס דן שטא אלהיס האדם על ט
אה בשביל ח"מ עביד לטב רחמנא דעביד מה רכל  אור יום לאור טו

א חשד שטא  גס דן שהוא ולחושך לכך שעה כאותו לו ומאיר יום ט
 שעה באותו וצער חושך שהוא בשביל לילה קרא מ״מ לטובה שטא

ט וחושך ערב שטא לאדם צער שיש היינו ערב ויהי באמת אבל  וי
 הוא והחשך הערב גם כי אחד יום הכל לאדם החסד שמאיר בוקר

:יוס להיוס אח׳׳׳כ לו להאיר לטב ■
שהאמין כשביל זו גס איש נחום בעזרתי לפרש יש עוד

 שגנבו מה רחמים בעצמו הדן נעשה ורחמים חסד שכולו
 לו היסה עצמו העפר מן עפר הארגז ומלאו טובות אבדם ממנו

 דעכיר מה כל כך כל ^מונה להם שא־ן העולם כל אבל ישועה
א שעה באותו מ״מ כמ״ש עביד לטב רחמנא  לטב אילטא דן ט

ט : אח"כ לו  כשיש טינו אור יהי אלהים ויאמר הכתוב שאמר ז
אדן לאמראלהיס זו גס איש כנחום בהש״י אמונה לארם  שט
 נעשה צער הוא ויהי נעשה כן ורחמים חסד יהי אור יהי כעצמו

 שאין מי אבל * האור ובין חושך שטא הצער בין הבדל ואינו אור
 את אלהיס וירא אלא אור יהי בעצמו שאלהיס להאמין זו אחונה לו

אה היינו טיב כי האור  והוא אלהיס שנקרא לדן זה דבר אדם טו
 האור אח’ רואה אלא טונה בעצמו שטא מאמין ואינו אצלו צער

 וחושךויש.הבדל דן אצלו באמה נעשה אז ־ טוב כי רחמים שהוא
 הוא ולמה החושך ובין האור בין אלטס ויבדל זהו האור ין3ן ינ!3

א אלהיס וייךא בשייל כך ך ט אדם ט  לכך דין שטא אלהיס זה צ
א לכך ולחושך יום לאור  באמת אבל : צילה שרןא בשביל חושך ט
א הצער שאצלו מאמין שאין לתי עי־ב ויט  בוקר ויט וחושך ערב ט

 כלמהדעבי כי אחד יום הכל בוקר הצעראנלו למיטאמק
: ודוק לטבעניד רחמנא

 בדגת וירדו כדמוחינו בצלמנו אדם נעשה אלהים ויאמר
 וככל הארץ ובכל ובבהמה השמים ונעוף הים

 כצלס כצלמו א<^האדם אלהיס ויברא : ̂הארן על החמש הרמש
 על המלאכיטשקיטלגו y/n אמת הנה : וכו' אוהו ברא אלהים
 בחרן היו הנפילים כמ״ש לעוט׳ן הקב״ה הפילן אדם בני בריאת
 האדם כנוח יסאובדהאלהיסאל אסר אח״כ וגס ההם בימים

 הקכ״ה הפילן כת״ש ברהאדס מן יותר ^אוTוה * וכו׳ להם וילדו
̂ש ועזסל עזא והס חושך הרי לאחורי להט י' “ כזוהר כ̂מ פ ט  ו

 מן ה׳ ויאמר :האדם בריאת בעה שקטרגו המלאכים על הפשוק
 אדם את׳׳כ ונראה שקיטרגו בשביל ארם קה1מ המלאך שטא אלהים
אדש כמו היינו 1יהיר%ב«מג אם מלאך שהוא אלהים מן שנעשה

שגברא א א
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כראעית פרשת
 שאיט הטלאכיס כמו שהוא כרמוהינו יהי' או שתוטא בצלמנו שנברא

ס : \?וטאיס סלז  האדם צריו ליס נחשל עוה״ן היינו וירחנדנ
 גס להש״י מלעבוד עוה״ז־ויטרד על ידאוג שלא עוה׳׳ז בדאגח למשול

 הרהורים זרה מתשבה השמים'היינו כעוף למשול צריך^דס
 רז׳׳ל שאמרו ע׳׳ד שמיס שנרךא הנשמה עד ופורח רעיסשחעוף

 על האדס שימשול היינו ובכל :וכו׳ מעל השמים אל יקרא
 שארז״ל כמו ושהי' אכילה כמו לעשוה אדס שצריך בהמה מעשה

 האדם צריך נשמיוה שאר הס האת ובכל שלשהכבהת'
האת על הרומש הרמש ובכל עוה׳׳ז ראות עליז יוגבר שלא למשול

 לאים שחהטיא ע״י לאדם יצה׳׳ר&מחשיך ־ על האדם שישלוט היינו
 ׳י ע זה חושך על כשלוש האדס וצריך סלך בחושך הכסיג כמ״ש
 על הרומש הרמש ובכל הכהוב שאמר זה< :הורה אור לו שיאיר
ת ויר\ ע׳׳פ ׳ אונקל כמ״ש הארז ה רמש והוה בוקר ויר\ ע ס  ו

 שנקרא הגוף בשבי׳ היינו הארז על הוא חושך של והרמש צפה
 האדס אח אלהים ויברא כהוב ואת׳׳כ בגוף ליצ׳׳ה יש ארז

 חין שמיס ש׳הכלבידי בשביל כדמוהו אמר ילא בצלמו
של;יס: מיראה

בראשיתזמניי מורי אבי בשםפרשת־
ת כ ס מ  מ׳׳ש והו ראימהי דקחני היכא.קאי הנא כיסח ב

 ברישא דשחריה להני ברישא ערבית דהר
הו'  ר<א ומשני החלה סקר של דכהיב כהמיד כיאשכת ונ
 שמע קריאה זמן קהני והכי ובקומך בשכבך דכחיב קאי אקרא

 ואי ברהונוהן לאגול נכנסין שהכהני' משע' אימה ד^יבה
 ברך ויהי ערב ויהי תחיב עולם של מברייתו יליף אימא בעיה

 הנא והד' בערבי' פהח הנא ומשני וכו׳ דקהני סיפא הכי אי
 מילי פריש והדר דשחריה מילי כהיש בילדיה דקאי פר כשחרית
 הנא א' קשיא מחורז הראשון חייז לפי הנה לדתק ויש מגרביח

 מהויץ לא שני ובתיה ברישא דשחרית ליהני ר\שי׳ וגס קאי היכא
 הקושי'אי מכח עצמו לדחוק צריך וגס רקקושי׳שני׳ולאראשוג'

^י' תירוך לפי דווקא דחקשה הכי  א״א הצי אי ד׳׳ה בהוספות כ
 ארךיח אלא קרא מקפיד אינו א״כ דבשכבך אקרא דסמך גשלומא

̂׳א &מע  מיצי אכל קפיד א״כ עול׳ של דברייחו אקרא דסמיך אא
 פהח הנא ומשני לדחוק צריך זה ומכח וכו' א״כספאדקוזני

 חברייחו יליף שאמר מ'3 בלשון יל׳׳ד ועוד מאוד דוחק חה כערבית
 כ^שכחן ברישא דשחרית ליהני ד״ה בתוספת והנה עולס של

 של בברייהז כדאשכחן זה כלשון ג"כ לומר להגמרא והיה נרגויד
 ויהורן * יליף שאמר במה מכאן לומד לימוד איזה וכי עולס

 כי יכוין עוד וז״ל בראשית פ' משה הורת בספר דאיסא כהקדים
 הראשון כי הלילה חשך אינו האור נברא שלא עד שהיה החשך רגה
 שאוהו לאומרים גם ומה מוחלט חשך והי' לסי״ה הקוד' היה
 ̂ על שהובא חשך היה והוא גהינם חשך הוא ההוס פר על חשך

 ׳ ל^יחבטל^חו ו'םאוד־6זלמ!זג«רלןמבי7יב1י^מב-- וזה המצרים
ל רק לגמרי מ ס׳ לכל והנה בגיהכם שהוא למקום ס הפי

ס כאור לכלול ראוי אוהו'חשך אין  ולא אחד יום שניה' ליקרא טו
 מהבקר היוס שיתחיל ראוי היה כן ואס שני יוס של הלילה חשך הוא

 לאור ויקרא רק יס׳ הוא עשה כן לא כי אמר שאחריו בלילה ויגמור
 בכללות לכלול ראוי בלתי היותו עס לילה קרא הנזכר ולחשך יוס

 בוקר ויהי ואח״כ החלה ערב ויהי שעי״כ כדי כן עשה ולמה היום
 יום אמר לא וע"כ אחד יוס ערב ואח״כ בוקר להיות יחהפך ולא

 ולא בלבד א' יום היה ביזס נכלל חשך שאוהו מה כי לומר ראשזן
 תכליתו לרמוז העולם ברא מאז הקב״ה רצה כי הוא והטעם יוהר
 בו הצדיקים וצרות הזה עולם והוא הערב ישמש תולה כי והוא
 ה׳ עבדי צוpי ולא לבוקר שומרים ויהיה הע״הב אור כך ו^ןר
 משה אצל במדרש ואית! ישמח צדקים אור כי בעו׳׳הו להם צר אשר

 ידע להפלה ר\דס נק״ש מקלסין שומע כשהיה בשמים כשהיה
 ידע שמע לקריאה הפלה שמקךמין שומע וכשהיה יוס שהוא
 והנה לילה שהוא זידע שמע לרךיאת קודם מנחה הפלח שהוא

 ורשה בריש׳ בערבית למה שלישיה קושיא עוד ברמז הקשה המקשן
 לההח-ל לו והיה ברישא הפלה בערב הלא תחלה בק״ש מהחיל למה

 דק״ש לרמז רוצה דהחנא רק כנ׳׳ל בהחלה בק״ש ואזי נשחריח
א והפלה מר\ס של שבחו שהוא  יחוש ואל הגוף צרכי בקשה ס
ף בצרת הצליק  ואל מ^ם של בשבחו תמיד יראה רק בשה״ז מו

 בערביה התחיל ולכך לסרן שוחדס ויטה העוה״ז בצרת ימש
 כל לרמוז אלא בהפלה התחיל לא למה והיקשי בין׳ש והחחיל

ה  זה להירוז טצריך ולכך לעיל כנזכ' שלם של מברייתו יליף וזה ז
:ק״ל זחה צהרץ ,

 פי' גדול כשם שמעתי וכו' לקדשו השבה יום אח זסר כתיב
 ואינו במדבר ההולך שבה במס' דאיהא זה פסיק על

 בגמרא ומסיק שבה ומשמר ימים ששה דמינה שבה אימהי יודע
 פרנסתו מכר יוסר מלאכה שום לעשוה רשאי אינו ימי' השש̂ר שכל

 בזה רק פרנסתו בכדי מלאכתו צעשוח רשאי כן גם השביעי וביום
ואבדלהח בקדושא ימים הששה לשאר השביעי יוה ח הפרש

 בששת לעשות רשאי אינו השבה יוס אימהי זוכר אינו אס נמצא
 מלאכה יעשה ס גם ובשבת סרנסי־יז כר רק מלאכת כל ימיס
 ובייס מלאכתו כל החול ימי בששה יעשה אזי השב' יום יזכור ובאם

 השבת יום אה זכור הכתב שאמר וזה מלאכה שוס יעש׳ לא השבה
 יוס אה הזכור אס יאזי שביז אימהי הזכור החול בימוח אפי' ל^שו
 שבת השביעי מלאכתיד-וסוס כל ועשית חעס׳ ימים ששה ואז השבה

 ;וק׳׳ל' מ״ל מלאכה שוס ר״ל מלאכה כל ס העשה לח אלטך לה׳
א ר מ ג  וס־^׳י שש לוקה צירעה ע׳׳ב כ׳׳ד דף דפסחיס ב

 ייש האיז על שורצה וגס היא השף שיז צירעה
 שיז הורה נמ^יה השף דנדז לאו עליו ומוסיף לאוין חמש אלו בה
הין וח*ה בהמה ואין ונענוע החש לשון ס  לא הלכך שיז בכלל מ

 דבפ׳׳ד וקשה שש לוקה צירעה ד״ה וכתספות בכללו לאו השקצו
 משמעלדמישה מחש זה הרומשח חיה וכל דרשינן מיסות

 .והקשה גחונו על שהולך נחש כמו הרוחש בדבר נמי הוי
 שם מיירי סנהדרין במם׳ הא הראדר דק״ק אב׳׳ד משה מ׳ ר\און
 דףנ״טע״ג כסנהדרין עיץשס גחונו על לילך שנהקלל קודם

 במש' דאי' מה חכח מפרק והוא מ<חינ שהוא ושמעהי שס ונרש׳׳י
 שנקצצו לאחר בקצור וז״ל נחש ליהני ד״ה בהוספה כ״ג דף נידה
 ונמצא שמעתי כך הרומשה חיה אלא סהס חיה מירןי לא רגליו

 בסנהדרין עדייזקשה זה לפי אבל בפסחי' הוספת כחן שפיר שמקשה
 גחונו על לילד שכהקלל ^דם על קאי דהפסוק שם נאמר שבפירוש

 דביחלה בפסוק לדקדק יש דהא מ׳׳ל הת*ת יוהר לפרש נראה ולי
ס 0לג3 נאמר!ירח  הארץ על ס־ומש הרמש ובכל ובבהמה וגו' ט

)n6׳y מר6נ m i ̂׳יג*׳  החרן על הרומשת חיה ק־גח־מס-
 וכאן בהממבפירוש ת ^מר שברישא שם הכתב שינה למה דקשה
 רודס הן. נחש לכלול א3 הכסב נראה רק הרומשס חיה נאמר

 .שנרןא שנתרשל לאחר הן סתם חיה נרןא גחונו על לך לי שנהקלל
 חיה בכלל שהוא להורות בהמה כאן נכתב לא לכן ט־־ומשה חיה

א כך הפסו' ופירוש ה ובכל ט  ככלל ובהמה רגדוצים תות וטא ת
 להיש הרומשה חיה ולכאן לכאן עולה חיה תיבת ועוד a־o חיה
 תס בכלל דבהמה למיאר דליכא נחש כמו גחונם על שהולכין חיוה

 ולא ובבהמה כקיב מירה לעיל דהא גחלין בחיות זמיירי הרוחשת
ה שם נאחר ה ואזי ת  קשס אזי בכלל שבהמה כאן כמו בכלל ת
 נאמר »בפי' ע"כ אלא הארך על הרוחש הרמש ובכל נאמר למה

 ואזי כנ״ל הפתק פי׳ ע׳׳כ ואזי גחונם על שהולכי' באותן רומשס
 על ש-טלך משמע הרומשת מחיה זה מפסוק שפיר מקשה הוספה

̂יי שפיר נמי דרש ובסנהדרין כדלעיל גחונו  תקס על ג׳׳ג שר
̂ כדלע-לודו״ק: והכל גחונו על לילך שנהקלל
ן י ר ד ה נ ס  המוסיף שכל מנין חזקי׳ אמר קףכ׳׳טע׳׳א ב
 ולא מאנו תאכלו לח אלהיס אמר שנאמר גורע י

ש  הוספת ומתך רגגיעה על הזהירס נא הקב״ה וברש״י בו מ
 ראי לה אמר בו שננעה ער האילן על לחיה הנחש שדחף גרש
 הקושי' וכו' הנוות לח האכילה על אף רגגיעה על מיהה שאין

 הנגיע' מכה לאכול הרצח שני דחוה אדעהה סנקא מחי מפורסמת
 :רגגיעה טסיפה שהיא ידעה בעצמה חוה הלא
ה א ר נ ח ו ה  דש מ״ג ךף קחשין במסכהח דאיהא בהקדיס נ

 דברי התלמיד ודברי הרב דבד חמדנן רס פליגהא
 את בועל צח נבלות מר בא שו־ה השיטה בסף ושם שומעין מי

 בכל נוצינו שלא פטור ושולת חייב שהוא ההלב אה והכול הערוה
 מטפקת הי׳ תה לפ״ז נמצח מרחייב וזה נרגה זה כילה ההורה

ה לטובה לעתו הנחש חס  כפי לטובה חם דהיינו לרעה חם ת
 טסיפק ולכך האמת כפי לרעה חו וגו' חכלכס ביום כי שחמר

 ׳ השמע לא חזי לגד האנינה על חותה יסית שהנחש באס הנגיעה
הקב״ה דברי על לעבור עב'רה לעשות תהה יסית לי'בוודאי

והנחש
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 מיצחייד וזה נהנה יה וכי הזאה מהעביק' מר\רא אינו הנתש1
 אס אבל להנסש לאהסחע ואזי וחוה האדם על יהי' העונש ויוודאי

 ח״ו הנחש רי3שד אזי רגניעה על אף לחוה הנחש יהיה
 ודברי הרב דברי אומרים שאין כמ״ד שמא ט לטובה שדבריו אמה

השמע ואזי הנחש על העבירה יהיה ואזי שומעין מי דברי ההלמיד

 על ונהחכס מכל ערום היה הנחש אבל האכילה על, ג״כ לבסוף
 אוהה לרמוה כדי כהחלה רגגיעה על אוהה והסיה חוה דעה

 לטובה הנחש שכוונה נחש בדברי הטעה שחוה כדי לטובה שדבריו
; ודוק הדעה מעז חוה אכלה ולכן כפסוק שאמרה כפי

נח פרשת
 שמרפץ רפאים על דרשו רז״ל הנה : הולדוחנחוכו׳אלה

 בראשיה פ' דסוף הפסוק פי' וזהו חורה מדברי עצמן
 אהריס נשים א̂ל שזנו היינו בחרו אשר מכל נשים להס ויקחו ארר
 בהורה שעוסק שחי וממלאכה סרה מדברי עצמן שריפו מחמה זהו
 ארן דרך עם הורה טוב כמ״ש זנוח אחר חק*> אינו לאכהrב׳ או

 למעלה שנאמר מה אלה שלמר וזהו עזן שניהם.משכחת שיניעה
א זנוח היינו  הורה ומדברי ממלאכה שנחו מחמה נח תולדות ס
 מחמה נולד הזנוה ונמצא זנוח אחר רדפו ולכך חעמגיס אחר והלכו
 היהבדוררליו צדיק איש נח הלא הקשה ואי בחענוגיס ורצו מחו•
 לזה בדורהיו צדק הי׳ ואעפ״כ עדין הסרה קיבל לא גס היינו

 ז׳׳ל שפי'רש״י כמו היינו מהרזהפסוקאההאלהיסהההלךנח
ה \^  . : נח הההלך האלהיס אח וזס • לסמכו סעד צריו נ

, ך ל  יומיים יום בטליז אם רז׳׳ל אמרו הנה :נח נח סלחת א
 טוצאס ההולדה היינו נח סלדוח אלה פא זהי בטילה

 גם נח שד מוליד בטל לילך ורוצה סרה מדברי לנוח שרוצה ממה
^ אי שני יוס ללמוד רוצה אם  ליבטיל ממנו נולד יום שביטל טון אפ

: עו־יוס
ר פ א י  הארז מלאה כי לפני בא כשר. כל pאלהיסלנח ו

 אמרו הנה אחהארן משחיתם והנני מפניהם חמס
 שסט כדור בשנמא חייב כולו או זכאי שכולו בדור או בא סד, בן ז׳׳ל

 היכן חייב שכולו בדור אבל קרא צריך ואינו כך הנא הסברא זכאי
 שנקרא הדין mn שגס לנח אצהיס ויאמר לפרש יש ;כלרא מחמי
 P ויהי' משיח שיבוא המר הגליות משעבוד ישראל לנח יהמר סר\ס

̂ל כמ״ש האימות כל עם דן גמר וסוף  לפני בא בשר כל קן זהו רז׳
 מלאה< כי זהו משיח יבוא סיב שכולו בדור גס אלא דוקא שיזכו ולאו

 משית כשיבוא לישראל יש גדול אחריוס אבל מפניהם חמס הארן
 שיכלו האומות שאר עס לישראל ס׳ו ישחית שלא חייב שכולי בדור
 שקיטרג מצריס יציאת בעת שהיה כמו הכלה כבגד ־ הארן וגס

 ביס יטבעו ע״ז עיבד וסללו ע״ז שבדי הללו יס של שר עליסס
 י^אלאלא ינצלו והיכן משתיתסאחהארד והנני זהו ואלו אלו

 תמוה והוא ממצרים ה' הוציאנו יד כחוזק כי טציאת'מצרים כמ״ש
 הוח^אויס הפי' אלא ממצרים להוציאנו הש״יחוזקיד שיצרך

 שניצלו רק כמצרים ע״ז שעבדו כשביל כמצרים בים ציטבע אלxי
 כתומר ישראל שעבדו כי^אל המצטס שעשו יד חוזק בשביל אלxי

 סשיעכוד וכיפר אצxלי מצריס וכפיית יד חוזק ע״י למצרים ונכניס
 המצרים שעשו יד כחוזק כי זהו ניצלו לכך אלxי שעבדו ע״ז עון על
 בדוי גסשיהיה משיח נדכא כעת כן ממצרים ה' הוציאנו אלxלי

xי ינצלו חייב ומxהשיעבוד כזכות הארך אח שלאישסס אל 
^ אלxי3 האומות ששיעבדו כ  אלxי שעבדו ועבודה הנסשיה אוחו י
ה זהו עונותס על צמומוה  שעשו העשיות גופר עצי הבת לך ענ

 האדם על ר^נין תיבה כמו, לך יציל בגלות אותם לעבוד האומות לך
ט ^  יצאו לכך הבינה שלם על מרמז שהתיבה כזוהר כמ״ש ג

 בגלות כן בינה ש^י חמשיס ע״י שיצאו מצרים ביציאת כמו לחירות
 פודה גלות חיבות ראשי גפר כינה שערי חמשיס ע׳׳י יצאו האחימ
 כן כמצרים ודן אלxלי רחמים מצרים ביציאה שהיה וכמה רעתם
 שינקום העולם לאומות ודן אלxצי רחמים הגאולה כעת יהיה
 חה העשה קנים זהו אלxכי ששיעבדו מה האומות מן הש׳׳י

 סנצוס יכפר ולישראל האומות מן ונוקם קנא הש״י שיהיה התיבה
 במחשבה שבפנים העונות וגס <לוי3 שבתון העונות מהם ייקצח

^ ומחון מבית אותה וספרת זהו ס  הכופר הוא זהנלוח ב
 ויקנח יכפר לכך גברא בהאי ידיה לכפורי בעי כמז קניח לשון זהי^

 במהרה רצון יהי משיח ויבוא b6x’ עונות על הגלות
*• סלה אמן בימינו  הארך מלאה ט לפני בא xב כל p לנח אלהיס זיאכר

מר מפניהם חמס  בעזה״י החרןנ״ג חח משחיתם ו
מי הגאולה על >רןאי1  מידת שגס הייס לנח א^:יס וי^ור פירושו ו

קודס ושעבוד הגלות מן אלxי לנח ואומר ״יי אלהיס שנקלזא הדין

 xב כל P הטעס ומ^ש ־. משיח שיביא המוגבל זמן שהוא בעתה
ה בעל כמ״ש הגאולה p הוא קז לפני בא ד  ^ישב הוא ברוך מ
 הוא xב כל p שאומר ומה אבינו לאברהם כ״ש לעשות הקן אח

 של כגוף מלובשים חייס כשדם רק ישראל לבר הוא שהגלות בשביל
x  אז xב של הגוף פושט שהכ^ה בשה״ב מיתה לאחר אבל • 3
x אמר לכן •־ בגלות אינס 3 b  p המוגבל זמן לפני היינו לפני בא 
 כעס המוגבל זמן קודס אלxי אח לגאול אויx והטעם • בעס
 את האומות מוזלים היינו מפניהם חמס הארץ חלאה כי בשביל
^ ישראל ו  בגלות אלxי את הש״י נתן _ לא דהכי ואדעתא מדאי י

 לאומות יכולת אין אבל וגולגולת מסים אלxי מן לגבות אלא
 להיות שנגזרו הגלות זמן יכוכהחן לכך י ישראל אח העולס-לגזול

 אח הש״י ויגאל להס הקצוב מן יורד מזלו מה הש׳׳י שיצרף בגלות
 ואו צו פ׳3 החיים אור בספר אירא וכן : בעתה קודם

אח וגם האומות כל יכלו משית כשיבוא  שאמר זהו חבלה כבגד ה
תסאת מ^י הנני  י^יחהש״י משיח כשיבוא היינו רארץ י

:הארז עם ראומוח
 וככדת התיבה את תעשה קע״ס גופר ■עצי הבת לך עשה

 דהנה בעזה׳׳י. נ״ל בכו^ ומחוץ מבית אותה
 ס p'D עוד לו יהיה לא שנותיו תיקן שלא אוס משיח כשיבוא

 פעם שיגולגל או בגיהנס שנותיו לתקן יוכל משיח ביאת קודם
ח ^  הכסב אומר לכך וסוף נמר יהיה משיח בעת אבל בש״הז א
 מדבר שאתה מה חיבת לך שתעשה היינו גופר עצי תיבת לך עשה

 יהיה והפלה בסרה מדבר שאתה ותיבה סבה כל ותפלה בתורה
ה ורחימו בדחילו כראוי ס מן גיהנם להנצלמן עצה לך מ א  ^ו
ח ^י ̂ל כמ״ש ג ח מן ריח למול יכול 6אד אין לכך רז׳ ^י  שנמף ג
ס של שסא גהעם מריח נזכרת אדס של שהנשמה בשביל ^י  שאדם ג
̂:יס שד ומ^ש בהוס נידון  צל'חיבה היינו הסבה אח חעשה (

 ויהיה יתברך השם אל הרךב ותפלה בחורה, מדבר שאתה וסבה
 יונה כני אי הורים מן קן חרןיב אחה כאלו, יתברך השם לפני נחשב
ס ונשלמה שכת׳ כמו שצה ואחד חטאת שאחד  וצפיח רק שפתינו ^י
 כעי כמו קינוח לשון הוא וכפרח היינו בכפר ומסן מבית אותה
 והפלה בהורה שתדבר התיבה שתקנח גברא בהאי ידו לכפורי
 את תקנח ומחוז *מפניות.רשת אותה תקנח מבפנים הוא חבית

 תעשה אשר וזה וכדומה נעים ורחימובנזל בדחילו שיהיה החיבה
 ושלשים רחבה אמה חמישים החיבה אורך אמה מחות שלש אותה
ך בעזה״י נ״ל קומתה אמה  היינו אותה העשה אשר וזה אומר מ

 היינו אמה מאות שלש תטול ותפלה בסרה, מדבר שאתה התיבה
 מ״ו גימטריא שהוא אנוה מאות שלש תטול מ׳׳ו בגימטריא אמה
 ועתה מתפלצים שאנו זהו כ״ח גימ' יסד יחודי׳׳ה גימטר' מ״ג ישאר
' כ״ח נא יגדל ̂ג הס וי״ה כ״ח שהא יסוד למעלה היחוד שיגדל י  מ׳

 לכראמר הנודע נמז מסירות ע׳׳י שהוא ואימא אבא ליסד י׳׳׳הרומז
 אבא עד למעלה מגיע שהדבר התיבה אורך סה־ה החיבה אורך

 שערי חמשיס היינו רחבה אמה חמשיס יחוד שם שיהיה ואימח
 עדהודע׳׳י הספירות בכל ברוחב יתפשט שלאה בינהמאמא

 נחלקגם הספירות כל היינו ^מהה אמה שלשים תדבר ואx החיבה
, : לעשר נחשב קו וכל כנודע קויס נשנשה

ף ל ו י  אמרו הנה : יפת ואח חס את שם את בניס שכשה נח |
 ח׳׳י ר׳׳ח יפס חם מרומז הוא לשנס חי שם רז׳׳ל ,

 מופת הוא יפת ואח של ו׳ מפס והוא יפת מן׳ פ׳׳ת חם מן מ׳ נשאר
 המחיס תחיית על מופת הוא שם גס ונס מופת ע״פי חי ששם היינו
 הקטן הבסר‘ בני שהקשה הקושיא מסרן ובזה לשלם יחיו מז

 רש״י תירץ שם שעל חם ר\דם יפת נקע לא למה עמ״ש שיחיה פנחס
 cf(אבל משם יצח אברהם גם הגחל יפת מן יורד צדיק היה שם

 אבל יפת קדס חם נקט למה אביו ערום את וראה אביו את שביזה
: לעולם חי שם לרמוז יפת קדם חם נקט דברינו לפי

ה המיס צדק מיש נח נח סנדוח  את בדורותיו ט
שסוא-ז את בניס שלשה נח ויולי נח התהלך הרילטס

סש ב א

־
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נח פרשת

 וידא חמס החרז וחמלח החלהיס לג־:' האת וחשמה יפח זאח וזה
 על דרס אה כשי כל כשחיה ט נשחהה ורגה הארץ אה אלהיס
 חמס האדן מלאה כי לפ:י נא ישר כל קן לרה אלהיס ויאוור כארן

ס' מפניהם  עד כא דוד כן אין ה״ל אמרו דה:ה כעזת׳י כ׳׳׳ל ו
 כשיכוא ש־״ הוא והטעם חייב שכולו דור או זנאי שכולו דור שיהיה
 העולם מן היצה׳׳ר יהנטל שאז עולם של והכליה סוף יהיה חשה

 ההוא בזמן לכך שכרם לקבל ולמה,- לעשוהם כת״שרז״להיום
 סלו יה*ו והחייב לייסר יצטרך ולא שלם צדיק ש־היה לריר הצדיק

 או זכאי כולו יהיה לא אם אבל עולם ולרינון לחרדה ויקוים חייב
 עמהם יחנהג איך כי תשיח לבוא יכול האיך בינונים רק חייב טלו

 שיש ראויס אינם ולגימם קצה חייבים שעדין ראויס אינם לעו״הב
 של אלו הולדוה היינו נח תלדוה אלה הפסוק הי׳ זה־י מנוה קצה להם

 האיף ומפרש ,חאוביהם ונח כח״ש מאוביהם לנגח היה ראוי ישראל
6י ראויס xבדורותיו היה המים צדיק איש נח מאויביהם נח לה*וה ל 
 שלפי גס דורותינו לפי תמימים צדיקים זכאי ^ולו דור שיהיה הייני

 הראשונים אם רז״ל כמ״ש צדיקים נרךאים אינם ראשונות דורות
 כחמורים אנו אדם כבני הראשונים ואם אדם כבני אנו כמלאכיס

 מ׳׳מ דורו לפי נחשב צדיק כל מ״מ יאיר בן פנחס ר' של כחמורו ולא
 אה לכך בנים שלשה נח ויולד הוא הטעם אלא משיח לבוא ראוי היה

 נח להיות ראוים שהיו צדקיס איחס היינו נח הההלך האלהיס
 הדן מדח של ביסורין הולכים רק מאויביהם נחים אינם ;ח^ויניהם

 להיות ראוי שהיה אוהו התהלך הד? מדח שסא האלהיס אה זהי
הם צדיקים של הולדחיהם בניס שלשה נח ויולד הוא והטעם נח

 את אחד זכאי שסלו חר שיהיה בשלימוס אינם אבל טובים ייעשיס
 שעושה חם את שני טוב שם לו לקמה טובים מעשים שעושה שס

 קהלת כמ״ש ורע טוב מעורב שהוא היצ״הר בחימום טובים מעשים
 קנאת הוא כי הנזעשה כל ואה עמל כל אה אני וראיתי ד'

 כשרון כל ואח ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ חח ורעוה הבל זה גס מרעהו איש
 את ושלישי הבל שניהם מרעהו א'ש לקנאה אלא לש״ש שאינו המעשה

 ל' וטוב יפה שיהיה עצמו ליפות טובים מעשים' שעושה היינו יפת
 עבודה ואינו פרס לקבל ע׳׳מ שעיבד נמצא בעה״ב או כעוה״ז

 לאהירהוהרחי במטוקאמנייס לתלמידיו צוהרבא נשלימוחע״ז
להשם לעבוד שמיגעעצמו ע׳׳י בעוה״ז גופו שמשחית היינו גיהנס

̂יח ירגרך  שאמר זהו לשנזה שלא שעבד כשביל עו״ס: נוחל אינו ומ
 קודם האלהיס לפני ארז שנירא ר\וף הוא הארץ וישחת מחוב
 יוה גופו השחית בעצמו אלא אלר\ם ש:רךא הדין מדח אוהו שמיסי
 וגוזל שחומס עיד ולא לשמה ואינו להש״י לעבוד עצמו שתיגע

 לשמה ולהיכל ללמוד צריך שהיה והתפלה שהתורה להקב״ה
 לשמה שלא והתפלל למד ליוצרינו חח נחת להיות למעלה יחוד נעשות

סי יעה ̂׳ז עובד כמו ו  זש״ד: חומס שנרןא נמצא ע
 די׳ עליך חמסי לאברהם ש;אמרה כמו חתס וחחלא^הארן

 קsושוי בזיור שומע שאתה ממני חומס אתה דגר? ועוד ז״ל רש׳׳י
 אלהיש וירא שכהוב זהו חייב שכולו דור כשכיל משיח לכוא צריך .בכן
^ כל השחיה ט נשתהה והנה האת חח  לכר הארן על דדס את ב

 לגלוהינו וסיף p ויהיה מאויכהם נית שיהיה לנח חצהיס ויאמר
x כל קן זהו  כי זה־ חייב שכולו דור בשביל הוא והטעם לפני בא 3

:כו' מפרהם חמם האיז מלאה .
H /N אח בדורותיו היה יזמים יצייק איש נח נח הולדות 

 כעזה׳׳ידהנה ^יאהלפרש היהלךנח האלהיס
 מושיוסיכ־ז ככל אש חבערי לא אומר נתן ר ע דף שבח במסנתא

 כמיכאל עדה כל אח משה ויקהל שנאמר לפי ת׳׳ל חה השבת דוס
 ותשע שלשים אלו הדברים אלה הדברים דברים וגו׳ הדבחס אלה

 לרבות ה׳ הח משמע דברים רש״י פי׳ בסיני למשה שנאמרו נזלאכוח
 לט־ש זהייש לפי על׳ל ל׳׳ניי הרי ל״ו בגמטחא אלה שלשה הרי חד
 זהז. ל׳׳ט הרי אלה של אותיות ושלשה בנמטריאל״ו לחוד אלה כאן

 שאר ר\ינו הולדוה וגם אכוה מלאסה ל״ט שהוא אלה הכתוב שאמר
 בשבת נח יהי׳ שבת במסכת שאיתא כמו הולדות שנלךאיס מלאכות

 קודש כשבה מלאכות באותן נת כשיהיה אז אותם יעשה שלא קודש
 שיק השומר כל ח״ל כמ״ש בדורותיו היה המיס צדיק איש הוא אז

 ב^ת נת כשהוא לכך לו מוחלין אמש כדור ע״ז עונד אפילו כהלכתו
לעש\ת כמ״ש בדורותיו נאמר ולכך רמים צדיק הוא מלאכות באלו

י1ג ש׳׳  בדורותיו היה רמים צדיק איש נח כפסק בדורותיו ר
 ט שנאמר מי כל ובמדרש נח התהלך האלהיס אח

 במס׳ איהא הא7 לשאול והקשהי סופו עד צדיקמתחלהו הוא הי'
 יצחק aאברר הס אלו הרע יצר בהם שלט לא שלשה בהרא בנא

 דא״כ הרע יצר כלל שלטה שלא לפרש אין אית׳ ובהוספת !יעקב
 כיון ישמור חסידיו רגלי כדאמרינן אלא אנרא עליה קבלו היכא

 כיון נמי הכי חוטא אינו שב חטא ולא אדם של שנוהיו רוב שעברו
 סייעם העבירה מן לההרחק כ״כ עצמן דוחקן שתיו הקב׳׳ה שראה

 היה נח הא קשת וא״כ יצ״הר כהן שלט שלא ואילך מכאן הקב״ה
 הפ׳ עליו ומעיד שנותיו רוב הי׳ ואז שנה מאוח חמש פעם באותו
 כנ״ל ואילך מכאן צדיק יהיה ובוודאי צדיק פעס באותו שהיה
 וברש׳׳י נח התהלך האלהיס את הקושיא זאת בעצמו הס׳ ומתיז

 סעד צריך היה נח לפניו התהלכתי אשר אומר הוא ובאברהס
 שאותו נמצא מאליו בצדקו ומהלך מהחזק היה אברהס אבל לתומכו

 נאמר שלא אתינא לכןהוה סעדלהומס צחך היה שנותיו רוב
 היה מהחלתו הפסוק עליו מעיד לכן ישמור חסידיו רגלי עליו

• סופו עד _
^ כל השחית כי ברש״י  נחת׳ לא חמס האיז מלאה כי ב

 רש׳׳י דהא העולם ומקש־ן הגזל על אלא דנס גזר
 והורגת לעולם באה אנדחלומוסיא וע״ז זנות זה לפני כתב עצמו

 דאי׳ מה פי על ונ״ל עבירות שאר שהיה שנמצא ורעים טוביס
 יותר זה ולפי פרוטה משה פחות גזל פרוטה שה אמס בילקוט

 במס׳ דאי׳ רק גזל הביא ורש׳׳י חמס נאמר שבפסוק מה קשה
 רךא דאחר ר׳׳י אמר מצות ז׳ על מצווה נח דכר נ״י קף סנהדחן

 עריוח גילוי זו לארור ע״ז זו אלהים וכו׳ האדם על אלהיס ה׳ ויצו
 כפשוטו אלהיס ה׳ ויצו של הפי׳ דלמא המבול דור יאמרו שמא רק
א יצו ול׳ ורע עוב הדעת העז מן יאכל שלא  כדאיהא דרשות לשאר ס

 מוכח אזי פהטה חשה פחוה בכיון חוקא גוזליס שהס רק במדרש
 צא אזי אנהיס ה׳ ויצו מפסוק חצוה ז' על מצייז שהם עצמן מהס
משוה פחות דהיינו הגזל על דווקא שדקדקו מה אלא דנס גזר ^זחס

נחזדןגי מרדי אביי בשם
 בה׳ שנאמר ומה ׳'נ3 ’מצוח ז׳ על מודם בעצמם שהם אזי פרוטה

 כי למיתר ליה סי מלאה כי לשון מאי לדקדק שד דיש חמס לשן
 אחד שכפעם ה׳׳א חומסים סלם אמר סי אי אלא חומסים כולם
 משה פחות נוטל היה פעם שבכל דבאמח אלא ש״פ חומס היה

 פחוס ממנו נטל אחד בפעם דהיינו חמס מלאה כי אלא פרוטה
 פרוטה חסה פחות האיש חזה כן גס נטל ולמירת פרוטה משוה
 שלא חה סבה דהם נמצא חמס נתמלאה ואז פרוטה שוה ונעשה

 הא-ן מלאה ט ובאמת אינהגזילה פרוטה שות אחד בפעס גטל
' :אחח בפעם שנטל מה נתמלא חמס ‘ ,

י ״ ש ר  כ״ש לשבת אות' חרשן מרבותינו יש בדורוהו ה ל■ ב
 דורשים ייש יותר צדיק היה צדקיס בדור היה שאלו

 היה לא אברהם של בדור היה ואילו צדק היה דוח לפי לגנאי אות
ר' תנעה במסכה דאיהא בהקדם מחלוקתם להבין לכלום נחשב  ו

 חנה בד בר רבה והאחר ואחר תורהמפומי׳ גמיר מאירהיט
 סרס דעת ישחרו כי:ז שפתי כי דכהיב מאי יוחנן ר׳ אמר

א צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו  ומשי :וכו' הרב דומה אם ס
 ברש״י שם עיין מחנו מלמד בוודאי קטן ר בקטן כאן כגדול כאן
 כשהוא אחד דור דורות שי אלו נדרוק-ו זו פ׳ משה בהורת ואי׳
 דורו שהוא שני חר וש־ דורו שלפני דהיינו שלכ<יו הדור רואה קטן
 מהשי אחד על קא* וזה לשבח אוהו חרשיס יש מחלוקוהס פי׳ זזה

 וה^ דור אוהו קטן.\ראה כשהיה קאי ראשונה דורשם יש חיות
 היא; שאלן כ״ש כי גחנ ושבח גדול חידוש וזה מהם למד ולא רששס

 דורשם ש וי ייתר צחק היה מהם וילמוד פעם כאותו צדקיס בדור
 רבותא אינו שאז גדול כשהיה דור אוהו על סןא לגנאי דורשם שגיס
 נחשב היה לא אבההש של בדורו היה ואט מהס למד שאינו במה כ״כ

 איש עליו שמעיד במה הפסוק מכחיש אינו דורשם יש יאזי לכלום
ה דור אוחו על קאי דזה צדק א  גחכ כשהיה כי קטן היה כשהוח ^
 לא חנרהם של בדורו היה ואלו נדיק הדור לפי רק היה לא שני בדור

; כ׳׳כוק״ל נחשב היה
ותהי ■
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ת ט רי נחזקני טוד אס בשםפ
 להרץ ויראה הפסוק כפל וק^ה ולד לה אין עקרה שרי

 צדיקי׳ של הולדוחיה' שעיקן למרך אחר דבר ברש״י ^יהא
 ואת '3 עוביס מעשים א׳ דהיעו הולדות ג׳ אדם לכל דיש יס3מעשי׳.טו
ובאמת אשה י־י על תולדות ג׳ למוטי מצזדרם בחרן עשו הנפש.אשר

 אומר היה אס פי'הפסוק וזה בעצמו שעשה עוביס מעשים העיקר
ה ותהי  חלוקות' שלשי; מכל אף עקרה שהית' אמינא הוי עקרה ^

׳ ומפרש בני׳ של  אבל ולד לה היה שלא זה מן עקרה שהית' מ
;לה היה למוטב אחרים ומחזיר טובים ממעשים

לן? לך פרשח
ר מ א ס׳ לך אירס אל ה׳ לי  בעזרת פי׳ לומר וראה • לדו
 כמו ענוה היה ע״ה אביט אברהס מעלת דהנה הש״י ,

 עקביא אותנו לימד כבר זו ענוה לידי נאין ובמה ואפר עפר אנכי שחמר
ם בשלשה הסתכל מסללאל בן  מאין לע עבירה לידי בא אחה ואין מד

nfo ולפני והולעה רמה עפר למרלס הולך אחה סרוחה!לאן מטפה 
 עקביא שאמר שהשלשה נמצא וכו' וחשבון דין לישן עתיד אחה מי

̂י עצמו אח להשפיל  ה׳ ויאמר הפסוק פי׳ וזהו ענוה לידי באין זה וע׳
 למדרגה יום בכל שהולך בשביל הולך נקרא צדק דהנה לך לך אברס אל

 שהולך נמצא יתברך בהשס דבוק ששרשו יותר שורשו אל ומתקרב יותר
 רצך6אמרמ לזה תלך ובמה לך לך וזהו שורשו דהייטאל אלעצמיו

 לאתר עפר נעשה האדם דהנה עקביא שאמר דבדס השלשה ךהייט
 וזהו חשוב עפר ואל אתה עפר כי שכתוב כמו מעפר שנברא גסביל מוחו

 תזכור שבךוע׳׳יזה הואעפריוח הארציות שתזכור דהיי® מארצך
 ע״י שתזכור דהיינו וממולדתך וחולעה רמה עפר למקום הולך שאתה

 שהנשמה שתזסר דהיינו אביך ומבית סרוחה טפה וזהו שנולדת מה
 ממעל אלהיס חלק שהוא כיון zti(לחזור וסופה העליון מעולם באה
 לעמוד צריך לצך בחטא נתלכלך לא אס אביה בית אל לשס לחזור ה8יסו

 אשר ה^־ז אל אביך ומבית וזהו שורשה אל לחזור ראוי אם לפניו בדן
א ארז דהייט אראך  על בקר^ת ז״ל רש׳׳י שפי׳ כמו עטה מדת ס

 שלשה ע״י שתגיע השם לו שאמר וזהו עגוים אלו שמדת לעולם יהארן
 שטלה שיזכה עד גדולה ענוה ויהיה ענוה שהיא הארך אל אלו דברים

: אראך אשר וזהו השם אליו
 שיש מי כל מאבות חמישי בפרק דהנה אחר בדרך סי׳ לומר יש 1א

 אבינו שלאברהם הואמתלמידו• דכפסהללו שלשה* במיו
 של תלמידו הרשע בלעם של סאמחלמידיו אחרים דברים שלשה1

 תלממ׳יו גין מה וכז׳ שפלה ונפש נמוכה ורות טובה עין אלנו אברהם
 הזה בעולם אוכלין אבינו אברהם של תלמידו וכו׳ אבי?ו אברסס של

 שלשה בו שיש שמי אמר לחה להקשות ויש וכו׳ הבא לשלם וממלין
 יורדלגהינס ונהיפך שה״ב ונוחליז הזה בשלס סללואוכלין לברים
 מתלמידיו הוא להיפך או שלאברהם מתלמידו שהוא אמר נפקא למאי

 הוא אלהיך ה' אנכי ידועדמצוח דהנה בעז׳׳הי לתרץ ונראה בלעס של
 וח״ו בוראו את יכיר ולא המצות כל אדם יקיים דאם המצות לכל שורש

 לגיהנס ויורד מצוה בכל יםTא אלהיס שעובד נמצא מציאתו שמכחיש
 פי׳ וזהו מצותיו יקיים ואח׳׳כ בוראו את שיכיר השורש לכך

 בוראן את יכיר ולא הללו לברים שלשה בו יהיה אס עאמת המשנה
 איאפשר בכלמצוהאבללפיהנודע ע״ז שעובד בשביל יורדלגיהגס

 א׳׳א דהנה תחלה בוראו אח שיכיר לא אם הללו דברים שצשה מ להיות
ה ע׳׳ה  שאמר כש אחרים ממון רוצה ואינו בשלו שמסתפק טובה עין ט
 אם השיב ואברהם לך קח והרכוש מפש ה?-לי אברהם אל סדום מלך

 מגיע ה*ה המרה וע׳׳פי לך אשר מכל אקח ואם נעל שרוך ועד מחוט
 המציל רז״ל שאמרו כמו וגס לו מחל סדום שמלך כיון לאברהם הרכוש

 טובה •עין לו היה כן ואעפ׳׳י שלו הוא הרי לאחריאוש הליסטים מן
 כמו עליו בטחון לו והיה בוראו אח שהכיר בשביל ליטול רצה ולא

 יעשירנו בעצמו השם אס כי אברס אח חיxהע אני ר^מר ולא שאמר
 וא®־ עפר ואנכי שאמר כש ענוה שהוא פירוש נמוכה רוח ועל

 אמר אברה' שגס סראו את שמטר לא אס להיות אפשר אי כזה וענוה
 שאר שגס מתגאה אזי בוראו גדולת אדם מכיר אין ואס השם לפני זה
לא ע״ה דא׳׳א המחאוה נפש פי' שפלה נפש ואש־ עפר הם אדם מי

 כי ידעתי נא הנה שאמר כמו הביט לא באשתו דאפילו האוח על השגיח
 בורא! אח מטר כן אס אלא אפשר אי ג׳׳כ וזה ’ אח מראה יפת אשה
 לעבוד חאוש •בשביל תאוה שוס לו חשוב אינו הבורא אהבה בשביל לכך
 בודאי הוא ^לו דברים שלישה ט שיש מי שאמר וזהו בוראו את

 אוכל ולכך בוראו אח בראשון שהכיר אבינו אברהם שצ מתלמידיו
 בורא! את מטר אינו בודאי להיפך שהוא ומי שה״ב ונוחל בשה״ז

 עמו שדבר הגס בוראו אח הכיר שלא בלעם של מתלמידיו הוא לכך
 הפסוק פי' וזהו אלי שלח מואב מלך בלק והשיב עצמז אח ששיבח כמו

 היום האמרת ה' את וכמו תיבה לשון אמירה אלאנרס ד' ויאמר
̂ל ופי׳ היום האמירך וד' וכו׳  פועלי■ כל יתאחח כמו תפארת לפון רז׳
̂אמר בשביל פירושו וזהו און  בוראו אס שהכיר דהיינו אירס אל ד' שו

ה ט  הללו דברים בשלשה השם אל עצש לקיב יכיל היה לכך עציו חביב ו
 הרבה ממון מתאוה שבו ארציות דע׳׳י שבו מארציוח מארצך לך לך וזהו

 עב גוף לו שיש ע״י נמשך הנאוה דהנה נמוכה רוח הוא וממולדתך
 צריך עצמו את להכניע שכדי אמר ולכך גדול בגשמיות שנולד מאוד
ה שנמשך ממקום דהיינו סרוחה מטפה שנולד לזכור  לשבר צריך מאו
 ש״הז האוח לכל המחאוה נפש הוא אביך ומבית אותה ולהשפיל אותה
 ויכול חאוש לשבר יכול בוראו אח שהכיר וע״י התאב אניון מל' וטא
 הרעב כבד ט שס לגור מצרימה אברס וירד בארז רעב ויהי ׳ :אראך אשר הארן היא החיים ארן שהוא העליונה הארץ אל לבא

̂׳ל בארז  הנשמה זו אברהם הנעלם במדרש כמ״ש בעזט׳י נ
ה  וכיון הארז שמר שטא בגוף כס־עב בארז רעב ויהי הגוף היא ^
 הנשמה, צדך שם לגור מצרימה אברס וירד לכך חורר: אין קמח שא־ן

 אחר משוטט ונד נע להיות וגירות בגלות מיצר להיות . אברגסם שנרןא
 לילך עצמו מקבליעל כאשר ובתחלל: בארך הרעב כבד כי בשביל סרנש
ש עדיין אז מצרימה לבוא הקריב כאשי ויהי, ז.הו. בגלות ^ כ  זאינן■ ג
 1אשת 0X אל וייאמר ולכך בה לחחוך קרדום ההורה ־ לעשות רוצה
 גוף של דרכי היינו אח מראה יפת אשה ט ידעתי נא רגה ר\.וף שהוא
 זאשה רגשמר^להש״י שעובד טוניס אתעצשגמעשיש ולפאר צשנח
ט לה׳ נישח ריח אשה מלשון  ניחוח ריח רגשמה שעושה אשה כי ז

 מתיירא ורגשמה *. לכל ולהראות ליפו׳ דרכך אה מראה יפת לה׳
 לאדם מצירים שי:ם הקליפות היינו המצרים אותך יראו ט והיה ואומר

 אשתו ואמרו אז ד' עבודת בהתגלות אותך יראו ט באדם ומהקנאיס
א אשה שנקרא׳ עבודש שיאמרו היינו זאת  זאח שנקראת השכינה ט

 והרגו ובזה אוש שמפארים במה שיהנה בלט רעה פניה יכניש זעי״ז
ף ואוהך רעה פניה לי שיהיו בזה יהרגו טשמה טינו אוחי  יחיו טו

ף את אחותי נא אמרי פרנסה לו שיהי׳  לנשמה אשת שהוא יאמר טו
 פניה לי יהיה שלא בעבורך ני ייטב למען גוף מעשה ששה שהנשמה

 ויהי באמה אבל בגללך נפשי וחיחה שה״ב טוב לי יהיה ואז רעה
 ויראו אז מלות בצער הנשמה כשבא היינו מצרימה אכרם כסא

 העבודה שהיא האשה 06 ל^ם• שמצירים הקליפות הם המצרים
 היינו sפרעד 'X אותה ויראו אז מאוד היא יפה כי להש׳׳י ששבד

x יפותiהק שמתלבשיס  להביא ש־רכס המדפיס ראשי הם עהx י3
ל  אל אותה ויהללו לשמצה אהרן פרעה כי הוא ופרעה התגלות אל ט

 שהיא האשה וחקח התגלות אל שיבוא כד טשמה שמהללים פרעה
 להש׳׳י כך שעובד אוש שמשיחים התגלו' אל עהx בית ד' עטדה
 ד׳ ועבודת התורה נעשה בשה״ז בעבורה היטיב ולאברהם זה ובשביל

• וכו' וברך צאן לו ויהי בו לחשך רךדום אצלו

אני בשם פרשת .
 ,הנשמים האומ' חשפחיח כל ■p וננרנו נילקיט א3הי1 במדרש

 הדברלמרדט ויודע הה״ד בזכותך והטללי' בזכותך
 וחס ערל וזה מטל זה וגו' למלך וי^/מ/אסחר המלכה לחסה׳ ויגד
 בשם זה בקף בילקוט דאי' פשוט דבר נרא' ולי ^^אי צווחי וכבר עליו

חל ביס מפורשו' שהיו ספיט׳ יי׳׳ירא אמר וז׳׳ג מדרש  נצלו׳ היו ט
Tאירה' של בזכוש O חלאמזיל אלא אחמהא טו נסך יין של ילא

א ב

לןילף זקני מורי
 גס ונמצא סול נמכר ישראל של ,יין מצוי נסך שיין מ^ם בכל חמרא
 משפחות וכל בזכותך והטללים בזכותך שתג^י׳ אנור איך קשה בכאן

ה מ מ' ובלא אישר דנד ואוכלים ערלים היו ^ד  ושאר ומעשרו' ^ו
 ט״ל כהירוז וצ״ל המזון וברכת יריס ̂נייל׳ לא3ו בארז התלוי' מצות

ה אזי Cs־o לטרליס אז תבואה יהיה לא אס ט  אלxלי התבואה י
שיהיה לא אס טובה להסשס לעשות אמור להערלי׳ נלוצא ביורך

הטובה ׳



זרגי כורי אבי כיצןםפרשת
 ויודע שחמר גמה ר!שה מרדני גגי וכן אלxלי עוגה מניע הזאה הכץגה

ל _זה עציו וקשה להמלך לאמר החלל׳ לאסהר ו־גד למידכי המר ס  וזה י
 ש־ציל זארל שמכח הי̂ר מרדכי שנועה לומר צריך ע״כ אלא עליו וחס ערל
הי' המלך אח  אצל נגליוה הזאה לעה שהיו b6x’3 טובה איזה מזה י

ס בך עברכו המדרש שאחר וזה באמה הוי וכי אחשוורוש ^י  הג
 המדרש ומר^ז טובה איזה להס לעשוה אסור הא הקשי ושמא בזכוהך
 הזאה קושי' קשה כץ גס ושס לאס^ ויגד למרדכי הדבר ויודע הה׳׳ד

^ לישחאל טובה איזה שיגיע בכדי צ״ל אלא : ודוק מו

ף ל ך ל

י ׳ ^ ר ש מטדיקוךשל^ו לשה מיס המה ד״הכיאב ב  וח̂׳
^ היה שלא בהחלה ס שהיה א  אcש ■לארס אי

ן וס׳יעיי״ש ממקומו זזה לא העולס לכל אב ועכשיו מקומי מי  ו
ס בשתו רמיזא איך כי בהיזצה שהיהה ורי׳׳ש ^זמר מה זאח ה  התזן ^־
 קשה אך גימל נכהב וכאלו ברי״ש גימל נהחלף ג״ר ב״ש בא״ח אך גויס

 ■ וליה גויס המון סטריקין להיוה כדי הרי״ש קודס הה׳׳א להיות שצריך
 ממקומו זזה לא לה׳׳א רץדס בהחלה שהיהה ורי״ש בלשיני רש״י מרמז

בראשונה̂- שהי׳ כמו ממקומו זזה לא אך הה׳^ו הי׳ שעכשיו ‘אן

וירא פרשת
 נרמה ה־ום נחים האהל פחח יושב יהיא מיירא נאלור ד׳ אליו ירא

על אמרו הלא להקשות יש לכאורה חהנה לכ<שבעז׳׳ה■ ,
ה עליו שהשרה ראוי  נמצא לכך ראוי הדור שאין אלא רבינו כמשה ^ינ

 גילה האיך קשה א״כ הצדיק על שורה השכינה אין ראוי הדור דשאץ
 לע ראויס שיהיו סpצד היו לא בודאי חרו הלא אע׳׳ה לאברהס הש׳׳י

ר אחר היה אברהם כי כ  ע״ו עודדי היו ההוא הדור ונל בוראו אה ^י
 היו שלא לכך ראוי הדור אין הפירוש שאץ בעז״הי לררן נראה אמנס

 ואמורחיס חנאיס היו בימיו הלא כי כך מר לו אפשר אי נוראי לדי^ם
 היו שלא היינו לכך ראוי הדור הפיח^אין אלא שמאי והלמיד זחלמידיו

 הכי בלאו היו וצדקיס רבינו משה בימי התורה קבלו כי לכך צריכין
 ע״ז עובדים היו הדור וכל בדוח יחיד היה שהוא אברהם בימי אבל

 אותן מגייר היה ש:ח? ושהיה אכילה וע׳׳י אירח מכניס היה ואברהם
ר לקבל רצה לא ושהיה אכילה להם מחן שאחר ח״ל שאמרו כמו  מ
 הדור כל כתקייס היה ולכך לי ונתן אלה שברא למי ^כו אומר אלא

 היה לכך ע״ז עובדי הדור וכל בדורו שהיה ובשביל בזכוהו ההוא
 אורחי׳ ויכני׳ נגדס לעמוד שיוכל כד ד׳ אליו ונגלה השמי׳ מן עזר צחך

 באלוני ה׳ אליו וירא הפסק פי' ̂ וזהו בשנילו העולם ויהקיים דגיירס
 אלוני שנקראי' רשעים שהיו הדור בין אליו נגלה הש׳׳י דהיינו ממרא
 מ(^ון הוא ואלוני מנורא זקן וכמו ה׳ עם הייתם ממרים שם על מארא
 אין הלא קשה וא"כ חטאנו ואשר נואלנו xא ועמו משה על העם וילונו
 חכרס שבה פהח יושב הוא שהיה במיל הפסוק ומהרן לכך ראוי הדור

 שחגין אהל כתו ההוא דור על והגנה אוהל היה הזה שהפתח אורחים
 היינו היום כחום אבינו אברהם של פתחו רוגץ היה כר החמה מפני

איvה>^כ על קטרוג כמהעורר ך ר צ ^vכJתbr איכהד על’שפירשו. וכמו 
 אייגו א^הש ל1̂ פתחו בזסח. הדירם ־היתיכמחיןס הרביז.בצהרים־אז

: לו ה'לעזור אליו נגלה לכך ' ’
 עלה שאברהם בעז״הי לפרש נראה :ממרא באלוני ה' אליו וירא

 אל ה׳ ויאמר מתחיל שלפניו שדרה למדריגה ממדריגה
' שהיה חייה לשון אמירה דהיינו לך לך אברס  שהיה לאברה׳ חייב י

 דווקא והיינו רוממה יראה לידי גא אהיה ומתוך לאברהם אהבה מדת
^ בספר כמ״ש שלם ונעשה שנימול אחר  באהר אלא יראה דלית הזו
x היה ואברהם שליס n פ' רש״י כמ״ש המילה קודם  התהלך לו לו נ
^ אחה עכשיו עד תמים והיה לפני  כשמל אבל עכ״ל וכו' אברים ה' ח

^ לו שהיה האהבה מתוך חמת׳ יראה ליד בא שלם נעשה אברהם  כ
 שבא מה' אליו בא שיראה דהיינו ה' אליו וירא הפשוק פי' וזהו

 Txn לזה לכן קודם ולא לכך עכשיו יכה ולמה רומתה יראה למדריגה
 התיל' על עצה לו שנהן ממרא אלוני בשביל דהיינו ממרח באלוני הפסו'

: רוממה יראה ליד בא לכך שלם א׳י׳ע'ונעשה ומל
א' ף י ^ פחח יוש•: והוא ממרא באלות ד' 'אליו ן א  היום כחום ה

י דף שמות בזוהר ׳X כמו בעז״ה נ״ל  דרכיו ע׳׳פ ע״כ ל
 הה״ד אסווחא ליה למיהב בעי אזליזיבחשוכאאנא דקא וארפאהו ראיתי

 לנשמתית ואסווהא דתיובהא בליביה־ארחוי אעיל איהו קב״ה וארפא׳הו
ה אנהיג,ליגה העם אח נחה לך אמר דאת כמא ואנחהו מאי ואנחהו' ל  ר
 ואשלם חשוכא מגו הpואפ דא^א בידח ‘דאהקין כמאן מישור באורח

 לי״ג וכיוןדאעל נשא בני עם טיבו עב? קב״ה זכו׳אלא ולאבליו נחומ׳־ם־כו
ן עמיה דpפ והלאה שנין  וחד מימיניה חד ליה דנטח נטוחן מלאכין ^י

ה  עמיה ואתקיפו ביה חדאן א־נון מישור בארס נש בר אזיל כד מבחני
 בתרח אזיל דמלכאוכד יקרלדוקנא היו ואמרי קמיה מכריז .בחדזה

 קב״ה ביה דאסקף וטון מניה עליהימתעברין אינוןמחאבלין מוpע
ט׳ ולאבליו נחומיסלו ואשלם כתיב כיי! מישור בארח ליה ואנהיג  ו
 וכו׳עיי״ש מניה חהעברן כד עליה מתאבלין דהוו מלאכץ חינון זלאיליו

 ע״י החרס אל מררא׳ה הש׳׳י לד\עו ה' אליו וירא הפסוק פי׳ זהו
 ליהוזד דנטה מלאכיןנטורץ הרין עמיה פק? כח״ש המלאכיס
בהורח קב״ה ליה אנ׳היג למענה ׳ שאמר זהו משמאליה ותל־ מימעיה

^ ע״י היינו חשוכא מנו יאפקיה ׳ דאהקיף כנואן מישור או
 המלאכי' מ^אליהיואוהן חימירהיחד חד הקב׳׳ה שפקיד מלארז הרין

 מל^ן שהוא ל׳/ה בראשיס בכות אלון מלשון המרא אלוני נרךאיס
̂  שתהאבליס 'החלאטם היית ממיא P מלסיז ר\א וממרא אבל

 אוחז ע״י האדם אל חדראה כשהש׳׳י ואי מוpע באדח כשאויל האדם
 היישיבה ועירן ב׳משיביז לחזור ביה ואתקיף עליו שמתאבלים המלאטם

^ להיות אשה באותה opn באותו  אמד לכך עבירה עבר ולא אדם יו
 פחת ועוה״ז^קרא עבירה עובר ואין בעוה״ז יושב והוא יזכה שאז

 ־וחינו סvסלמקpסיעיןממx אהל כמו ארעי הוא עוה״ז כי האוהל
 והוא אמר לכד לני׳הנס או עת לגן או ליכנס פתח ועוה׳׳ז בית כמו קבוע
^  לחטוא היצ׳׳הר וחוס ש א עליו כשהגבר היום כחום האהל פתח יו
 לפצור יזכה אשה ובאותה פpמ באותו כבר שעבר עבירות אותן טוד

^ 21nx האדם שיזכור וב^ט העביר' מן ולישב  ע׳■׳(- קף לך לך פ' כזו
 תלה עלי׳ קיימי ולי' מעלייא לאפקא נש דבר יומי ישלימו יומא בהאי ע״ב

 נחתין כדן קצ״ט דף ויקהל בזורר וכן וכו' וחובוי •ומי וחשבין שלוחין
 ׳7P( יומוי חוש*:? דעגיד וחד וכו' זכוון כל דכהב חד מתנן שלוחין הלח

ה ס  וירא שכתוב זר\ עיי״ש וכו' אימא במעי הוה כד עמיה אזיל ד
 ולפי נש דבר יומוי דאשלימו ביו׳ עצ'יו נצביש אנשים שלושה והנה

 בוריו על זל דיר וירא אנשים רןאם לכך חולה של מראשותיו שהשכינה
ת ה מלשון האהל מפסח לרןאת' וי ר רצון ^ ^  בעו׳׳הז היצה׳יד כח ^

 ארצ^ שלרןא הגשמי שכופף היינו ארצה וישחתו האהנ' פתח שהוא
ר זהו המ? נו לדבק הש״י מאה ומבקש מ  חן מצאתי נא אס אדני ^

ז P3r מעל תעבור נא אל בעירך
 היום יחוס האו׳הל פתח יזשי י^^י'»׳צמי*«מרא,_זמא ך^רא־־״״'אליז

ע׳׳י ה׳ אליו שניעלה cx3 נראה
 אברהש רז׳׳ל כת״ש תפלתו שצ בדבור ושכינחיה קב׳ה שייח? קיחודס

 אחר לזה זכה ימה ה' אליו וירא הכתוב שאמר זהו שח/דת הפלת רץקון
א וחחרא אלני כחרן צ׳׳א ואדני הויה של גמטריא הוא אלני  לשון ס

^ והוא * קאחרת שפיר מימר כמו דבור  חל' ה*ום כחם האהל פחח יו
 :7מהמד והמשיך למעלה יחוד עשה הפלת' ע״י הייני מיס יזלו רוחו ישי
 ספלה ובאיזה כנודע השכינה שהיא האהל פתח אל היא ש:רןא מעל' של

ס היום ולהחס להאיר כשההרדל היינו הייס כחום אמר לזה  הפלית ז
 היתוד בשביל ה׳ אליי וירא אברה׳ שזכה פי' או :אירה' שתיקן שחרי׳
 ^ן,/ כחנין צ״א גיחטריא באלני עצמו כשמלאה אברהם שעשה

2 בא זה יחוד וע׳׳י עצרנו אס כשמל אברהם עשה היחוד זה p)״t 
 י* רפ״א בנימטריא ממרא זהו אותו ולרפאורל א^הס אה לברן

x  אליו ויאמר א^הם אח נסה והאלהיס האלה הדברים 6
ב<(דר̂, אירא דמה י בעז״ה לכ<ש נראה הכני ויאמר אברהס

ת זרגה אברהם נרןאח (הxשהנ הנעלם ^ ^ לעולם בואה קידס הנ  הז
̂׳כ וגיהכס תחל'ג״ע צה חראין צתור( אורלהשתקייסאת יעין3מש ואד
 יסיון נרןא היה לעולם הנשמה וביאת הזה לשלס אותה שולחין ואח״כ
 או בגוף הש״י חת תעבוד אם אותה לנסת הזה לעולס באה כך שבשביל

 להש״, עו~ כשאדם היינו נס הרימו נס מלשון נסה שפי' כתו
 אינו ויהי שנחמר מקום כל ויה* וזהו כנס הש״י אותו מגביהו אזי בעות״ז

 חרוף לעוה׳׳ז לרדת שצריכה לרג^ה גיול צער דהיינו צער לשון אלא
^ה שי\או האצה הדברים  ג״עוגיהנסוהש-כיעואותהקתיט־ב לנ

 לשלח רוצה ספ׳׳י דהיינו אברהם אח והאלהיסנסה אז בעוה״ז דרכיס
ה אל קורא אזי אוחה לנסות לעוה״י הנשמה ^  אליו ר1ויאי וזהו הנ
 גוף לעצמו ש'קח ר%י לו מצוה אזי הנני ויאמר רגשתה ומשיב אברהם

א בנך את נא קת וי,אמר ויהו בעיה״ז לילך  ועשיה ברן שהוא ‘הגי!' ס
^ כמ״ש ע p ניניה ידו נ1ש רגוףבנין נרןא כך בשייג או אדס נ m o ׳ 

 יחידך צרןח סטף יחידך את אוחך נונה שהוא דהיינו בנך וזהו למענה
ה מצל וף ש.הנ אותך יחיד שהוח ^  וכש׳הזכד הזכר אצל הנקבה כמו מ
x יתודך ג׳׳כ וד\וף ̂תוד ניךא ■הנרן:ה אל עצמו מזווג n יספת■

ד1בחק .
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 על י:ה5החר td מלחך שולח הקי^ה י׳׳א והר ■ד' מעין לאירה׳ש נחסד
 ני זה ימפה שסכניש לנפש אומר והלןנ״ה אחל־ נפש משס ומביא הנסשוה
 אולר על ר\למונה למלאך ג׳׳כ ונוצוה גופך ברן להיוח עהיד ׳הטפה

 קצר או ארוך כרצונו צלס לו שיבחר כדי מפש אח שס להוליך הצלמים
o 'i ̂יה אשך וזהו ע''כ זכו' מוס בעל או  לך הברר אשר את דהיינו ל^
 כמ׳׳ש יצחק שנק/*א הנוף היינו יצחק את תוס כעל או שלם קצר או ארוך
 מעבודת שנוחוח לה יש שהנשמה </חרון ליוס ותשחק ל׳׳א קפי' משלי

 בוראו מעבודה בעוה׳׳ז אץלושתחה ר\וף בעור;/איל גס בוראה
 הגוף נקרא ולכך בוראו את שעבד כמ״ס לגוף גס שמחה יהי' ולעתיד

 אל טובים מעשים שתר־בה להנאתך היינו לך ולך העתיד שס על יצתק
 הוראה שמשם שש על פי׳ רבותינו חש:ה הזה העולם הוא ר\וודה ארן
 לטב הן לעילא אהערוהה לתהא שבאחערוחא איהא ובזוהר אלxלי יוצא

 האיך העליון לעילם הוראה יוצאת היזתתון שמעולם נמצא לביש הן
 מעשים כשעושים למשל לרלחא שחעורדם כמו לביש אס לטב אס להתנהג

 להיפך וכן טוב וכל הברכות לעורר לעילא ההוראה עולה לתתא טונים
 אומד _הש׳׳י היינו אליך אומר אשר ההרים אחד על לעולה שס והעלהו
 הגוף גם שתעלה עד כך כל טובים מעשים להרבות שתראה לנשמה

ס עליונה למלדיגה  אחר על שלה לה־וה לעולה לגוף שם ותעלהו ו
א ההרים  בגוף שנכנסי עליון לך־ושי כמה שמצינו כמו עליונה מדריגה ס

א והר לשה״ב ונפש  אליך אומר אש״ • מדריגה כמו גבוה לשון ס
 אדש שיש חיבה לשון הוא אמירה עליך חביכ שיר\ אופן באיזה היינו

 שעובד דש גבורה במדת להש׳׳י ששבד ויש החסד במדיז לרג^י שעובד
 לסיזה יודע אינו בחייו להש׳׳י עובד כשאדם הפי' או * התפארות במדת

 פה עד לו ופוסקין שעשה מעשיו חאין מיתה לאחר אבל זכה מלדיגה
 אשר וזהו מעשיך לפי יותר ונא שלך מדריגה זהו מעם? לפי קבא

; אליך אומר
ם כ ש  נעריו שני את ויקח חמורו אח ויחבוש בכורך אברהם •וי

 המ^ס אל וילך וירום שלה עצי זיבהע בנו ינתק ואת אתו
 'י1אחרשמצוההנ הנה כעז׳׳ה לפרש ונראה האלהיס לו אמר אשר

 אברהם וישנם U(לילך צריכה בש׳׳הז לילך אברהם שנרךאת לנשמה
^ שממי פמי כסרך  וזרח ע"פ השמש לזריחת בשה״ז האדם חיוח יז'
 של שמשי שקעה לא עד רז״ל אמרו א׳ קפי' קהלת השמש ובא השמש

 השמש החשך כא אשר עד י״ב קהלת כמ"שv שמואל של שמשי זרחה עלי
רן אברהס וישנם אמר ולכל זכו'  ויחבוש השמש זריחת שהוא עו
 ככו^ לרוכבו כשם הוא והנשמה רוח אצל שהנפש הנפש הוא חמורו את

 ח ך נהר לאברהם כחסד כמ״ש לנשמה משת והרוח לרוח שהצפש־משכן
 נבראו ששניהם והיצה״ר היצ׳׳ש הם א^ ריו1נ־ שני אח ויר!ח ה׳ מעין

 שלה עצי ויבקע כדלעיל שלו בכין ש^א הנוף הוא בכו יצחק ואח לשלושו
 סש״י היינו נ׳/ח קפי' וכו' אורך Tכש יבקע אז בישעי' כמ׳׳ש היינו
 נשמתו להעלות היצ״ש עס ליען במה לו שיהיה וחכמה שכל לאדס נותן
 להתבקע השכל אור מהחיל לשה״ז כשהולך ותיכף עליונ' במדרגה וגופו

 נשמתו להעלות הא? עצה היינו שלה עצי ויבקע וזהו דליה במוחין
 אל הולך ששא דהיינו האצהים לו אמר אשר המקום אל וילך ויקס וגופו

:לילך הש״י לו צוה שה״ז ^
ם ע  מרחוק המקום את וירא עיניו את אברהם וישא השלישי ב

 על ושלישים כמו הוא השלישי כיוס בעזה׳׳י לפרש נראה
ת סלי  על ממנון נברין וההרגוס צבאות ’x ז״ל רש״י ופי' י״ד ^ו

 קטן וכשהאדם וששח וחיות בהמה כל על מו^ הוא והארס סלהון
 בעניני מושל עצמו ורואה כשנתגדלהאדס אבל בגדולתו מרגיש אינו

 אכילה שה״ז תמות lof(לרדוף מתחיל ועוף חיה בהמה על עוה״ז
א גס י ואוכלם בהמוח הורג שהוא ושתיה  שה״ז עניני בשאר מושל ס
ק עי״ז איל אחריהס ורודף ^ח ̂׳י י  ממעט לגוף כח שנותן כיון מהש

 בעניני מושל עצמו ורואה נחגדל שאדם היינו השלישי ביום וזהו הנשמה
 ורודף ש״הז ראוה מן נהנה שר\א שפיר הוא הגוף צפני אזי שה״ז

הס  עיניו את אברהם וישח וזהו זה לסבול יכולה אינה הנשמה אבל א^י
 המרץס אח וירא עיניה את משא אברהס מיךאת הנשמה דהיינו
 מחמת מרחוק הוא שלם x מ^מו שנרןא הש״י ואהx דודינו מרמק

xונ^תק כהגשס ש׳׳הז תאות אחר האדם ודף : 
ר מ א י  והנער וחני החמור עם פה לכס שבו נעריו אל אברהס ו

 בעזה״י נ׳׳ל אליכם ונשובה ־ ונשתחוה כה עד נלכה
 בצבו רשובה הרהורי בח-ס אזי ממנה רחוק שהש״י רואה כשהכלה

 להחזירם והיצ׳׳הר היצ״ט הס שלו תיוxמ להוכיח משמה וחתחיג
 הס נעריו אל הנשתה היא אברהם ויאמר וזהו שלימה בתשובה לשוב

 ל' הוא פה טובה לכס שיהיו בשבילכם לכס כחשובה שכו xוהיצ" היצ״ס
p ’o‘ בזקנותו ולא וזמן עת ובאותו מנץס באותו צר? החשובה כי ומיד 
̂מא הנשמה לי והיה ועוד הוא כה עו טובה עוד הנשמה מצי ש

 תל ונשובה הש׳׳׳י חל שם ונש״יתיה בה נ־־בק והנו נם שנרןא׳ השכינה
 וזהו מניו שהיצ״הר חלזור נרךח ‘והגון כנודע ור׳׳ח בשנת ורגפש הגוף
ה ואני ^  ונדבק כה עד עליונה במדרגה נלכה היצ׳׳ט הוא והנער הנ

; ור״ח בשבת אליכם ונשובה אמנם שם
ח ק י את בידן ויקח בנו יצחק על וישם העולה עצי אס אברהם ו

ש * ̂׳ה נ״ל יחדו שניהם וילכו המאכל' ואת ^ כשהג^ בעז
ס' מרחוק שהשם חאה  והגוף והיצ׳׳ט היצה׳׳ר נעריו אה ומוכית ו
ס ואינם ש ^ ^' היא אברהם ויקת אזי לו נ  היינו העולה עצי את הנ
 ■ נרךא לxוה עליו ולהתגבר היצה׳/־ להלחם.עם השם לו ^הן ה^ל

 בנו יצחק על וישם אזי לעלות האיך ועצה מחשכה היינו השלה עצי
 בנו יצחק ^-רךא ר\וף על ממבר העולה עצי שנקרא לxה עם דהיינו
ה תאה ואס כנ״ל ^ ש אזי עליו שד מתגבר שהיצה׳׳ר הנ  ש^כמ״
 לוי ר' אמר חתא בר לקיש ריש אמר ראשון קx ברכוח במסכהא רז״ל

•ארור הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולס '̂ 
 יזכיר לא ואי וכו' בתורה יעסוק לא ואי מוטב אזיל אי תחטאו ואל רמו

ה ואהxכ לכן• ע׳׳ע סלה ודומו ^־אמר המיתה יום את לי ^  שאינה הנ
 קורא או בהורה שסק אזי השכל מצד יצה״ר על היצ״ט להרגיז יכולה

 ההורה היא ברשותו סא בידו האש אח ביח ויקח ויהי שמע רךיאה
̂׳ש ה' נאום כאש דברי כה הלא כמ״ש אש שנרךא  ויוא' ואס ותר׳אור וכמ

0'^  המית' יום לו מזכיר אזי מועיל אינו שמע והיריא' ההורה DX נ
ר דהיינו המאכלת ואס וזהו  אזי במותו אוחו שישחוט השכין ^זכי

 הולכים זיגוף רגשמה היינו יחדיו שניהס ילכו אזי והגוף היצה״ר נכנע
ח לעבוד רוצה ר\.וף שנס יחדיו י ה כשרואה הפירו' או ^׳ ^ נ' רג  ^י
 שיהיה גהינס של אש לו מזכיר אזי הנ׳׳ל מצד הציה״ר על להתגבר יכולה

 את בידו ויקח וזהו לו יציית לא אס שיהיה ש׳׳הב של ומאכל' לו יציית אס
 * יחדו ^יהס וילכו אזי ש'/םב של המאכלח ואה גהינס של היש

ר מ א י  ויאמר בני הנני ויאמר אבי ויאמר אביו אברהס אל יצחק ו
 דרגה בעז״ה נ״ל לשלה השה ואיה והעצים האש הנה

מו נגד הגוף אכ הו ^ה  אשהמדבינלהוכמ״שגביאשהו^אישד הנ
 מראן' מרךס מכל הנשת' אל ‘הנון צייה שאינו אע׳׳פי הגוף כן תשוקתך

ה אל הגוף ^ ̂׳י הגוף בתוך הנשמה שיהיה רג  וזהז תי הוא זה שע
^' או' הגוף דהיינו אביו אברהם אל כנז״ל רגוף הוא יצחק ויאמר הנ  ל

 שהוא אביון לשון ראה בפ' ז׳י׳ל רש״י שפי' כמו אביו אברהם שנרראס
 מסאוה שהגוף שב;ל3 תצוף של אביו ־ הנשמה רילכך,נרךא3ד לכל תאב י

 שלהנשמ' בט נ^־א הבוך בכי הכר ויאמר הנשמה ומשיב אבי ויאמר לו
ה היינו שלו כנין שהוא כשביל ^  מה להרן מוכן הנר הגוף אל אומר רג

ccprc והעצים שלמדח תורה ׳3ש ראש רגה ויאמר ר\זף ומלןשו: צי 
 להש׳׳ית ועבדתי הש״יס את לעבוד לי שאמרת והמחשיבוח השכל היינו
 לכל שנותנים עולמות א״י כגיימטריא השה היינו לעולה השה ואיה אבל
 חצה ואינו בש״הז תיכף שכר קצת לו שיתנו רוצה והנוף בש׳׳הב צדיק

 שמגיע עולמות הש״י היינו לשלה השה ואיה וזהו ש״הב עד להמתין
ה לו ומשיב מעלתי בשביל לי ^  עין'לאראחה3ש"הבכחי גבי הנ

 הש״הב עין שוס ראתה שלא היינו : לו למחכה יעשה זולתו אלהיס
 הנשמה היא אברהס ויאמר וזהו : בעא׳הז נך שיתנו חצה אחה והאיך
 הנוף היינו יחדו שניהס וילכו אזי בני לשלה השה לג יראה אלהיס
 היינז האלהיס לו אמר אשר המקום אל .ויבואו ושוקט התיייז זה מקבל

^׳ של דבריס והיצ"^ ‘הגון שקיבל כיון  להש״י שבדיס אזי לו וציית הנ
 הנשמ' כששלח האלהי' לו אוגר אשר המקוס אל עליונה למדרגה וזוכים

: האלהיס לו אמר אשר המקום אל ויביאו זהו לארץ
ן ב י •צחק אח ויעקוד העציס אס ויערוך המזבח אס אביהס* .שס ן

 אח אברהס וישלח לעצים ממעל המזבח על אוהו וישם בנו
 בדרך שהולך כך ששה כשאדם בנו אח לשחוט המאכלת את ויקת יח

x o וממחשבוהיו הטובי' ממעשיו מזבח למעל' נונ' אזי וש^להש׳׳י 
 וזהו הטוכיס ומחשבותיו הטובים מעשיו הש׳׳י לפני ושרך הטובים

 מחשבות הוא העצים :העצים אח ויערוך המזבח אח אברהם שם ויבן
 היינו י מו יצחק אח <יעקוד ; הקב׳׳ה לפני שרך הוא טובות ועצות
 מצינו אבל הש׳׳י את כרחו,לעבוד בעל אתו וכובש הנוף את pש שהוא

^ עליו מתנכר שהיצ״הר לפעמים ו ̂ל צמ׳׳ם י  יצרו מחביח רגדול קל רז׳
 ומחשבות טובים המעשים כל על ושלה מתגבר ויצ״הר ממנו גדול

 תקנה צו אין אזי רעות פניות שאי או גאוה לידי שנזביאו היינו טובות
 נותן ואינו נוח1לי:תנ שתתחיל נפש במסירת אם כי יצ׳׳הר על להתגבר

 ע״כ3 אתו וכובש הגוף את מיע̂’ עי עינוייס שחר א לאכול לגוף
 היצ״הר היינו לעצים ממעל האזבח וישסאחועל וזהו הש׳׳י אה לעבוד

 המזבח מעל טצ״הר ^חגבר לעציס ממעל ח\3המז על אוהו משומם
וישס הפי' א שלו עצים והס שנו טובות מחשבות ומעל כבר שעשה

אהו כ ב



דרא פרשת
̂ו משים שהיצ׳-׳ס* אוהו  לכלום כעצמו נחשי היה 6ל כאן שעד לאיש אור
 נאוה וממיס עליו מר\.יר היצ׳׳הר ועכשיו עניו ש^א צדר! איש כדרך
 רשוחז הוא ידו אח הכשת׳ היא אכרה' וישלח אזי לאיש אוהו ומשים נלנו

 לענות מהחיל משחה היינו כנו אח לשמוט החאכלח אח רקח וכוחו
 שאדם כמו העולם מן הגוף כרן שמעכיר כמעט קשים כעינויס הגוף

 :כנו אח לשחוט וזהו עצמו אח ושוחט המחכלח נוטל
א ד ל י י  ויאמר אירהם אכרהם ויאמר השתים מן ה׳ מלאך אליו ו

 לר' השטן שאמר כמו למעלה יוצאים שכרו־ייס * הנני י
 ר"מ3ו וכהורחו כר״ע הזהרו נרקיע דאנריזו אלמלא מאיר ולר' ער,ינא

 על נפשו מו©־ ש׳הצדק כשהש״ירואה לכך היהמחטיאך וכחורחו
 אליו ויקרא וזהו ממנו להזהר עליו ברקיע מכריזין אזי הש״י עבודת

 השמים מן ה׳ המלאך שכורז כרקיע למעלה שהולכים הכרוזים היינו
ר ויאמר אברה׳ אברה׳ ויאמר  לענוה עצמו את הצדק ש-^גיל כשביל מ
 החטא מן שמתיירא כשביל הרגילוח מן לפרוש קשה קשים בעינוי' עצמו
 באשה יהרהר שלא כשביל עיניו אח ששרף ידש בן מחיא בר' שמצינו כמו
 שלא הש׳׳י שהבטיחו ע־ אוהו לרכ</וח המלאך רפאל להרח רצה ולא

 ■ אוחו להפריש אכרהס אברהם פעמים שני אוחו ר\רא לכך עוד יחטא
: העיסיס מן

ר מ א י ר אל ידך השלח אל ו א הנער מאומה לו חעש וחל מע  מ
צריו שאינו הכרוז וקורא נערות מעשה שעושה הגוף

 עד כמעט החטיאו שהיצ׳/זר ומה עוד יחטא שלא הגוף עודלעגוה
 לנסירו נסיון כשביל היה הוא למיתה עצמו ולמסר הגוף לעמח שהתחיל

 שיזהר! עליו מכריזין מעכשיו אבל * נפש במסירת הש״י עזכד אם אוחו
 אלהים ירא כי ידעתי עחה כי עצמו את לענוה עוד צריך ואיס ובתורתו בו

 של« בניו שהוא כנך נקרא ר\וף ממני יחידך חת בנך אח חשכת ולא אתה
ה וירא עיניו אח אברהם וישא * אצלו יחיד והוא מ  נאחז אחר איל ו
 ; בט תחת לעולה ויעלהו האיל אס ויקח ^:חהם ילד בקרני' בסבך
 את לגגנוד כח עה־ לו ואין עצמו אח שעינה במה איבד שכבר הכח הנה

 ייו!יפו ה׳ וקוי כמ״ש הראשון כח תחת אחר כת לי מחליף הש׳׳י אבל ד׳
y איל והנה וירא עירו אח אכרהס .יישא וזהו מ׳ קפיטל ישעיה כח h 

 כסכך נאחז לקח האח אילי ואת כמ״ש הכח הוא איל בקרניו בסבך נאחז
א כיז״ניי מסבו שהשטן היינו בקרניו  ,אברהם וילך עכשיו אבל נסחו מ

 הייט חחחבנו לעולה ויעלהו לו שמחליפין הצח אוחו האיל אה ויקח
 ראשיו ברן הוא בנו חחח עליונה למדריגה ממדריגה הכח באותו שעולה
ר^ וזה הקודש ייח להשנח שזוכה עד להש׳׳י כו עובד שהיה  אברהם וי

 ה' הר יראה ה׳ בהר הייס יאמר אשר יראה ה׳ ההוא המקום שם את
 אברהם אל ה׳ ייירא,מלאך ואח״כ * כהר שגבוה עליונה מדרגה הוא
 ויאמר עה״ש אבינו לאברהם שבירך כמו אוהו ומברך השמים מן שנית

;זרען אח ארבה והרכה אבר^ כרך כי וכו׳ נשבעתי בי

רראפרשת
 דכחע מיחייבא דלא מנלן כ״טאיהי קף קדושין חסכתבגמרא

 ובהוספות אותה ולא אוהו אוהואלהים כאשרצוה
 שהזמן עשה דמצות ליה סיפוק קרא לי למה וא׳׳ת r אור) ולא אוחו ר׳׳ה

 מקשים לא למה ומקשים פטורות ונשים ללידתו בשמיני שנימל הוא גרמא
 דמצות חיפוא פסוק לי למה חנלן איהי דקאמר ומיד תיכף התוספת

 ע״ב ע״א דף יבמוח מ'3 לתרץד^י׳ ונראה הוא גרמא שהזמן עשה
 מילה ומצו' חבושין ד״ה וברש״י האסורין בבית חבושי' שהי' כגון ר׳׳א

 בנה את למול חייבת אינה אשה דהא וי׳׳ל עליה'וכמהרש׳א מוטלת
 נמי מצו׳ פסח לעשו׳ דחייכ׳ כיון דהכא וי״ל אותה ולא אותו רכחיב
 כהמקשן וכו'ולכך כה נמי זכרי'מעכבת כנהדמיצת את למול עליה

 גרמא שהזמן עש-ה ומצות ליה היפוק פסוק לי לרנה מיד קשה הוי לא
 נזדמן;מילתמה. חיחייב׳אףאם לא אדאיהי הואדקאתרכךמנא

ה את ציתול איחויבח צא oros< לאכול שמעכב נע"פ  אם צי מ
 אברהם וימל הפסוק שמביא בתירן השתא אבל הב׳׳ד על או האב על
 וכבר בפסח נולד יצחק דהא אותה ולא אותו צוה כאשר בנו יצחק את

 רךא צריך לא פסח מצות כלא חייבת שאינה וע״ז פסח והלך־מצוח עבר
 ;ודוק הוא גרמח שהזמן עשה דמצוח לי׳ היפוק

ם פ  והוא לפניה׳ ויהן עשה אשר הנקר ובן וחלב חמאה ויקח ק1ב
 זו פ׳3 משה בתורת דאי' ויאכלו העץ תחת עליהם עומד י

 ויחלק עמד עשה מה בנו ישמעאל אה לזכות וגה p להיותו והנה »״ל
ויקח וזהו במצות לחנכו לישמעאל נתן והשני׳ הוא לכשל לקח האחד הלשון

זקני מורי אבי בשם
ם ויחן וטוכ רך ברך בן ה  זרק אכרהס להיות אך אותן לעשות לנער ^

 כי בראותו היקר כן את מיד אוחו לעשות היא וימהר ע"כ יותר במצות
 עשנם כי והוא כמוהו מיהר לא כי וטוב הרך את עדי? עשה לא הנער
 ואז הנער אוחו שיעשה עד המתין לא ע"כ מהרה לפניהם ליחן ורצה
 שלכל להורות צ׳x גס ומה כבוד אינו חלקי' ל״ג הלשון אחתוך אם אמר
 זימן ואגבו א׳ את רק החשיב שלא יראה ולא לבח אחת מנה נותן אחד

 וכןהבקר לשני וחלב א׳ לפני לחת חמאה לקח עשה מה ע"כ השאר
ס' עדיין עשה לא הנער עשה אשר כי לשלישי  בש״ע אי׳ והנה עיי״ש ו

 גבינה עליז שאוכל סלחן על להעלוח אסור בשר פ׳׳ח סימן דעה וויה
 הס אסודם זה אח זה המכירים אכסנאים ואפילו יסד לאכול יכוא שלא

ע ואיח׳ ע׳׳ש גבינה ואחד בשר אחד שיאכל  ער׳/ם סימן חיים אורח טו׳
ר יץכיו אין הנ שאס קורין שני' אכל א' חוקא ושם &עטה1«0שג3^ר,
^ז א׳ א3 ר ם. חבירד יזכירנו ל מ מה מילנ מ^"^ א׳ אש הנ״ל די?3ו

 להזכיי/אז עליה׳ שמד ואחד אחד שלחן טל חלב והשני X3 אוכל
/ מדאוריי אינו בשרבחלב בפוסקי׳דהא שהעיי׳ לפי הוא וכ״ש לאכול מותר
מל^ה הזי וכיבוי בט׳׳ז הנ׳׳ל פ׳3 שם כדאי׳ בישול דרך דמקא ׳אלא

 ויקח הנ׳׳ל הפ׳ מתות וכזה סק״ג הנ״ל סי׳ במ׳׳א עיין דאורייתא
 דעשהסלא לחיו ורצה לשלישי היקר ובן לשני וחלב לא׳ ונתן חמאה

 הפסור, ומהרו ביחד לאכול מ^סור זא״ז הנזנירי׳ דאכסנייא כנ״ל כדין
: וק׳׳ל ויאכלו ולכך יחד יאכלו שלא לראות עליה׳ שמד והוא

̂גות שרה חיי פר
חיי שני שנים ושכע שנה. ועשרים שנה מאה שרה חיי . ויהץ

 זהו כעליה את מקסרוח רבנות שדז׳׳ל כמו שרהינ״לבעז׳׳הי
 סו וי ישר^ על ורב x שנעשה מי היינו הx חיי ויהיו הכתוב שאמר

 הרשע דהנה הוא הפי׳ או בעליה אח מקברות שלו ורבנות שהשררה חייו
 % ומצות ובמצות בתורה שעוסק כשביל חי נקרא והצדק מת קרוי בחייו
 שלא קדושין במס׳ ורז״לאתרו הנר הדלקת נדה חלה חנ״ה הס אשה

^׳ וחילוק כיבוש Tלא רק בחלה 'X'נחנזיט  הארן אל בבואכם הארן
 ולא הע־סה מן סלה ליקח הxו אברהם צריך היה שלא עיי׳׳שנמצא וכו׳

o ^ימה x שני שע״י חיי׳ היה וזהו הנר הדלקת נדה חצות שני רק 
 הx חיי ויהיו הפסוק פ*' זהו חיי נקראה שרה זו הצדקת אלו המצות

ה מאה ה מאה כל היינו מ  והס מצות מי רק קיימה לא חיי' שהיא מ
ה של חיבות ראשי  שנה חיי ג"כ שהיה עשרים וגס הדלקה נדה מים מ
ס ג''כ תיי שהיה שבע וגס הילקה נדה, שנים  מי זהו המצוח שר הם מי

o חיי x גבי כחוב דלא ומה אלו מצות ש:י ע׳׳י תי׳ ונקראת להם שעבדה■ 
 :ש עיי" בזוהר ^תוב כמו הוא ר״ח על לרמוז שנה ג"כ סבע

ם ה ר ב א א3רךאחאדרהס3ימיסוה׳3ז^בא ו ה הנ ל'  יזצ׳/ל3כ
והדרת ר\׳0 שיבה מפני מחוב מה על טעם אמר • *
^י' יניק אפי׳ אז׳/ל קן1 פני תקום שיבה מפני שכתוב צמה סוחך והוא ו

 כשכיל הוא אשמאי זקן פר להדר הש״י שציוה הטעם ופי׳אביז׳/ל
 ר״ה כמו להש״י מגבי ששת וכמה יחים כמה מד שנים מכל שמחלק׳
ה באמצע או בחשובה אדם כל שחוזר ויוה׳׳כ מ  ?מקרה מצוה שששה ה
 שניס איזה חייו, ימי מכל שמהלקט עד ליום יום לשעה שעה מצטקף
י מעבר ׳  להש״י שבד שאינו ימים באותן כי חייו ימי הם מיס ואוחן ^

 יניק אפילו ז״ל אמרו לכך מח קרוי כח:יו הרשע כי חייו ימי נקרא אינו
 הזקן כמו חייו ששר נמצא ויום יום בכל בנערותו להש״י שעבד וחכים

 היה לא אברהם עד ז״ל שאמח כאן הפי׳ זהו * חייו ימי מכל שמהלקט
 וכאאביהה אברהם עד מנח דורות י׳ גויס כולם שהיו מפני זקנה
 ולא חחים קרויס בחייהם זקנסכי להם הי' לא לכך כולם שכר ו^בל

 כשביל לזקנה שזכה p ואברהם נאמר באברושם אבל כלל חיוה להם היו
 אברהם שעבד בימים א3 על בזוהר כמ״ם בימים וכא להש״י שעבד
 הטעס זקן ואברהם שכתוב זהו סמיו נחשראתד ולא ימיו בכל להש״י

 בפי שלויס שם נשנר אכרהם ע״י והנה • p נקרא לכך כימים כא ר\א
 ־ר 1x3 עשו אשר הנפש ואח כמ״ש גרים כמה אברהם שעשה היריות כל

ס ה׳ חת ברכו וכוצ׳ ס אירהם ע׳׳י כל בפי כרכה נעשה ברך וה׳ ז  ז
 שזכה כמו מדה כנגד מרה לא״ס משלם שהש״י וידוע בכל אברהם אח

 שבניו זכה כן לעיודליהש׳׳י השכינה כנפי תחת גרים להכניס אברהם
יעבזדו “ ‘
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ושרה תי פרשת
 אחר אברהם היינו ביחו זאן עידו אל אירה' ויאחר לכד להש״י יעיודו

 וכו' עניו חנוער מפנק פ' על שארז׳׳ל כחו עבדו שנרךא הרע יצר אל .
 אח וחצאח אברהס3שנאחר ונפרט עידו להש׳׳יהיצ׳׳הד עוכר כשאד'

 נקר' ויצה׳/־ וניצ׳׳הר כיצ״ט ייצריס בשני להש׳־׳י שענד לפניך כאחן לבנו
 זכה אברהם לו אשר ככל המושל ואחר וכסיל זקן שהואחלך כיחו ̂קן

 החס ירך נא שיס מיצה״ר אכרהס וביקש וסייעחו היצה׳׳ר על למשול
 רז״ל כמ׳׳ש אביו ירך שהוא בנו החח וכוחו ידו היצה״ר שישיס יריכי
 בנו על יהגבר שלא מיצה״ר אירהס שביקש היינו דאבוה נרעא ברא
 כמו ולא :יצה״ר על ימשול שינו ננו חחח יהי׳ יצה׳^ של וכחו ידו אלא

 גדולה בכהונ׳ שנים פ׳ ששימש כ״ג יוחנן על יצה״ר שהמכר שחצינו
 לו ש־יה אחר אלישע וכן צדוקי ונעשה עלץ ואח״כהחגברהיצה״ר

 ושלמה במינו׳ אוהו אmור עליו יצה׳/־ ההגב׳ וא^^ נשמה עליוה
 משליקפי׳ החליקה אמריה מנכרי׳ מאשה!רה להצילך אמר המלך

 אשה ז׳׳ל חכמינו ופי׳ ה' קפי׳ זרה שפתי הטופנה טפה ר וכן ׳3
 אחר לכך :ונכרי׳ זרה אשה נרןא המיטה אל טמי הוא ונכרי׳ זרה

 לא xא הארז ואלהי השמיס אלסי בד׳ ואשביעך יצ׳׳הר אל אכרהם
 כולם שהס כרןבו יושב אנכי אשר הכנעני מבטח לכר אשה ייקח

 השכינה היא ארצי אל כי אלא • ישראל באלהי ומפריס במינוח נדבקו
 מדרגה והיא לבר אשה הקת משם הקדושה ארן ננךא כנותג־שהשנינה

 ולקחה הלך מולדהי ואל יוהר יזכה ואס יוחר יזכה לא אס חחחונה
ח כנודע ליצחק לבני אשה ו ב מהשכינה: למעלה גדולה מדריגה הס ^

 ללכה האשה האכה לא אולי סא"היצ׳׳׳ה העבד אליו ויאמר
 קדושה נשמה הרצה שלא הזאה הארץ אל אסרי

 יעשה אס יצ״הר ושאל בעו״הז לבוא ארן שננךא הזה בגוף להתפשט
 קודס הצדק מסלק שהש׳׳י שמצינו כמו זמנו קודס שיסתלק זו טיבה לו

ח אל בנך אח אשיב ההשב שאמר זהו • יחטא שלא זמני א ^ ה  יצאת א
 ה' שמה בר אח חשיב פן לך השמר אברהם אליו ויאמר : משם
א וכו׳ שמיס אלהי  ואס משס לכני אשה ולקחח לפניך מלאכו ישלח ס

 השוב לא בני אה רק זאה משבועתי ונקית וכו׳ האשה האבה לא
 שעשה מיה כנגד מדה שישלס בהש״י בטוח היה אברהם היינו • שמה

 כמ״ש להש׳׳י שיעבוד לבנו לסייע מלאכו הש׳׳י שישלח גריסכןיזכה
:הש׳׳י לו שעזר נח התהלך האלהיס את

א1 ו ב  שיחתן יפה אחא ר׳ אמר ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ העין אל היוס א
ש^י חתורחזשל המקום לפני אבות עבד של  בניס

 אלא נהנו לא הורה גופי והרבה ב^רה כפולה אליעזר של פרשה
 משעה אנוח עובדי היינו אבוח עכדי של שיחתן יפה נראה :ברמיזה

 כניס של מהורקן ליצחק לכנו ליקחאשה עבדו אליעזר אברהס ששלח
 שלוס ורב רז״ל כ״ש כניס שנרןאו חכמים הלנוידי של הורהן היינו

:בוניך אלא בניך חקרי אל כניך
ץ ך,  אוי שחיה אבד שמא נגד רז״ל שאמרו ע״ר נ״ל חיי ף

 שרה חיי היו וי פירושו־ זהו כעליה אח ־שמקבר׳ לרכנוח
:שררה מלשון

שרה חייזמני מורי אבי בעםפרשת
ק ו ס פ t ללכח האשה חאבה לא ואם ב t  משכועהי ונקיח 6
 ונקית ד״ה וכרש׳׳י שמה השב לא זאחרקאהכני י

 רק כני אה רק וממרא' אשכול ענר מבטח אשה לו וקח וגו׳ משבועתי
 ושמעתי לחזור סופו כני בן יעקב אכל חוזר אינו כני הוא מיעוט
 נראה ולי וממרא א^ול ענר מכנוח ליקח לו שהתיר לן מנא מקשיס

 אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר יוחת ר׳ אמר י׳'כ דף נזיר במס׳ דאי׳
 ר׳ ומודה ושם ששהשליחוחו שליח חזקה הנשים כל3 סהס^ןור

ס' בת בה ולא בח לא לה שאין פנויה באשה יוחנן  לה שהיה ואע״פ ו
 למימר חליכא שנןוכח נמצא ■ שריא דההיא מכאן לאסו־ ונתנרשה אתוח
 אד אליעזר שירצה מאיזה לקדש לו מוהר שאז האשה תאבה לא לאס

 היחרלומענר שדוקא מוכח אלא שישלם ר\שים בכל אסור יהיה
 בעת הפעם כאוהו שהיה הפנויוח לעולס לו היה זידוע וממרא אשטל
 לשם יחזור בנו בן דהא האומות שאר לו יהיר איך וגס אליעזר שהלך

 ודוק: לאביו מססהשליח ^דוש שמא כשל׳ כלהנשי׳ לו אשור יהיה ואזי
 מצומדס לוחות לשני רמז ידיה על צמידס ושני ^׳ה ברש׳י

 במס מצינו אך הדרש זה לן מנא להקשוח נראה והי׳
 מדכתיב ובקומה במראה בכל שויס שיהיו שעירים שני פרק יומא

 ובלוחות ;בכל שויס שיהיו מלמד שני וכתיב שניס רביס ומישט שעיחס
שויס הלותוח שני שהיו מלמד ויו חסר כחיב לחח בחומש ברש׳׳י איחא

 ״ שהיו להורות אלא שנים חב ומיעוט צמידס לכתוב קשה ג״כ ובכאן
 רמז ז׳׳ל רש״י ומשני שויס שהיו חיני׳ כפקא תאי' ש!יס((!שה הצמידס

 ודוק: דוקא שויס שהיו בכאן גס רמז שויסובזה ג"כ שהיו הלוחות לשני
ר מ א ת  ד״ה y«׳רש״י ופי׳ וגו׳ מספוא גם תבן גם אליו ו

 תכן כגון מספוא קרוי הנמלים מאכל כל מספוא
 מספוא גס תבן גס אמרה למה ז״ל רש״י פי׳ לפי לדקדק ויש ושעורים

 דזה נראה ולע״ד ז׳׳ל רש״י פי׳ כפי תבן גס הוא מספוא בכלל הא
 שאל הונא רבי הפרשה בזה רבה במדרש דאיחא בפ׳ י״ל רש׳׳י כיון
 של לחמורו דומים אביט אכרהס של גמליו היו לא אבא בר א חיי לר׳
ם׳ יאיר בז פ^ש רט  הפרשה בזה שלמה שמע בספר ופי׳ עיי״ש ו
 מחס רט של וחמור מעשר בלא אברהם של הגמלים אכלו איך שש̂ח
^ בלא אכל לא ע  נראה ולי הנ׳׳ל בספר שם עיין בחולין כדאמרינן מ

 לע^אסלא צריך איט לבהמה קנולכתחלה אס בחולין דהאמסיק
 רצחה ולא מספו׳ גס תבן גס שאמרה וזה בגמרא עי״ש לאדם שנמלך
 צריך לושהשעורי׳אינו לרמז רצחה היא כי חספו׳ בחיב׳ התבן לכלול
 מספוא בעצמו השעורים אח וקראה לבהמ' קנאו מהחל׳ הוא כי לעשר

 לגמלים רק קנאו לא זה ששרים כי. לומר רצה מאכל.גמליס הוא כי
:וק״ל המעשר מן הוא ופטור

,פרשת .
 נ״ל :יצחק אח הוליד אכרהס אנרהס כן יצחק חולדוח אלה

 כל דארז׳׳ל הא מניא הצח כי סוף בזוהר הנה כעז״הי
 כאלו עליו אני מעלה הצבו׳ עס ומתפלל חסדי׳ וגמילות בתורה השס'
 הזוהר ומקשה :הקב׳׳ה אומר כך העולס אומות מבין ולבני לי פדאני
 ומצלין חסדם גמילות ועבד מ/ורייחא משהדלי דר^ נשא בני כמה
 דישחדל אלא הזוהר ומתרץ וישראל ושכינתא קב״ה אתפרק ולא

 חסיד אין דהא האיאוקמוה חסד וגמילת בקכ״ה יחה לחבר באורייתא
 ובהא שכינתא בהו למפרק דעבד פ/ץדן דכל קוט עס המתחסד אלא

 ישראל של תולדות אלה הפסוק פי׳ זהו וכו׳ קב״ה עס חסד עביד
 בשמח-ה מהגלוח שיצאו חצאי בשמחה כי כמ״ש ישמח היינו יצחק
 מדת שהוא חסדים גמילוח שיעשו ^רהס בן מפרש לכך יזכה יבמה

 רואים אנו והנה * בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון כמ׳׳ש אברהס
 והשכינה בא לא השמחה ועדין חסדים בגמילוה שסקיס אנשיס כמה

 לעשות שצריך יצחק אה הוליד אברהס מפרש לזה גלויזא מן נפרק לא
 למפרק בשלם שמחה להביא קונו עס להתחסד אברהס מדת החסד

: טלס ישמחו ואז בשמחה גלוחא מן שכיניזא
 הוא ותפלה חורה ביטול שאין כל ח״ל ^מרו ע״ד ̂/׳ל

אפ^ התורה לומד אס ר״ח הוא ואלה ימריןשלחהכה

, תולדות
 דין הוא יצחק כי אברהם בן יצחק תולדוח גויאי אז התפלה לו

 וזהו החסד ע״פ הוא׳ הדין אוהו שבודאי פי׳ חסד הוא ואכרהס
 לחה החסד עס׳׳י. עחו נוהג שהש׳׳י כיון הקשה ואי יסוריןשלאהבה

 עפ׳׳י דהיינו יצחק את הוליד אברהס חתרן לזה : מיסראוחוהש״י
 נין ויטה בשה׳׳ז עונותיו לנכות בשה״ז אוחו מיסר הש׳׳׳י החשד

:בעוה׳׳ב משנותיו
ת| :ותירוש דגן ורוב הארץ ומשמר השמיס מטל האלטס לך ר
 לאחיו גביר הוה לאומים לך וישחחוו עמיס יעבדוך י

 דהנה בעז״הי נ׳/! :בר!ך ומברכך ארור אורריך אמך בר לך וישחחוו
 יורד רע דבר אין כי מלמעלה נמשך אינו האדם על הבא הצער

 האדם מן השפע שמסתלק מחמת אדס על בא הצער אלא מלמעלה
 אכל ־ ח׳׳ו השפע שנעצר דן נקרא זהו אסתיר הסתר ואנכי כמ״ש

 שבירך זהו • טוב רק וטא מלמעלה השפע יורד אזי הדירן כשימתקו
 לך יחן המשכה ו' כנודע המ^ה ה!א ו' האלהיס לך יחן ו׳ אותו

 שנמשך ישהמשכהבגשמיוח אופנים הואבב׳ והמשכה האלהיס
 ויש התורה פנימיות להמשכת ואימזוכה וכבוד עשירות מלמעלה

 פרנסה לו שימשוך זוכה ואינו התורה פנימיות לו שנמשך שזוכה
 קטל שולחנות• לשתי שיזכה אותו נייר לכך לחס חסר וטא גשאיוח

השמים א ג



הולדות פרישת
 המשכח הוא הארן ומשמר ההורה פגימיוה PxnD הוא השמים

^ה יהיה העיקר אבל גשמיוה ־כסה9 מ  ההורה פנימיוס ולוחניוח ה
 להשי״ת לעייד שאי שייל3 אגל עוה״ב הג׳׳ע נוחל ההורה שע״י
 הארן ומשמני אמר לכך הורה אין קמח אין אס כי פרנסה בלא

 וחירוש דגן ורוב שאמר vPf גשמיות קך־רסה המשכח גס לו שיר\ה
 המשומר יין דמנטרא יין הוא וסירוש עדן דגן רוחני יהיה המשכה 3לו

^ה שע׳׳י לגיא לעהיד מ  וליין עח לגן יזכה ההורה פנימיות רוחני ה
 שהואעיקר השמים מטל חח^ה יעקב אצל הקדים רמנטראולכך

 עשו בברכח אבל טפל גשמיוח פרנסה אcש הארז ומשמני הרוחני
 העיקר הוא גשמי פרנס' היינו מושביו הארןיסה משמני ר^ה הקדים

 להסם שיעבח מעשו גרי' שיצאו שיקרה ואתגי טפל הוא השמים ומטל
הוה לכך יזכה והאיר לאומים לך וישחחוו עמי' יעבדוך אוחו ובירך

 גייר וכשיהיה /־6היצ הס״ם שלו סהשר עשו הוא לאחיך גביר
 גביר הוה בד וכשיקיוס יצרו אס הכובש גבור איזהו רז״ל כמ״ש לאחיך -

 האומות שרי הס אמך בר לך חו0יש1 אז יצה׳׳ר על שתגבור לאחיו
 יהיה ממילא ואז כנודע ^וך שהיא השכינה אמך בני שנקראים

 יכדאל בשביל עלמין דכל שאxו עינךא הס ישראל כי ארור אוררך
 נ:3טו וכל חחלה במחשבה עלו י^אל רז׳׳ל כמ״ש העולמות נברא

 'צ3ש3 הוא לעולם הבאה פרערוח וכל ישראל בשביל היא לשלם הבאה
 לעצמו מארר כאלו שלם יסוד לצדיק חארר כשאלס נמצא י^אל

 לצדק מברך ואם העולם לכל יהיה ח׳׳ו לצדיק רעה נמשך כשיהיה
 לצדק טובה מלמעלה נמשך כשיהיה מברולעצש כאלו עולם יסד ^

 ברוך ומברכך זהו השלם ולכל לו זכה רז״ל כ״ש השלם לכל יהיה
; הענפים גס נחברך העולם ושורש יסיל שהי^ הצדיק שנחברך כיון

אבי בשם פרשת
 המוריה מר\ אברהם כשבא שהרי שנה ארבעי' בן ד׳׳ה ברשי

 המתין רבקה נולדה בפרק ובו שנים ל״י ליצחק הרי גו׳
 אר' מפח בחואל ח3 • ונשאה שנים ג׳ לביאה ראויה שההא עד לה

 אנשי ומקומ' רשע ואתוס רשע בח שהיהה שבח' סייד אלא לבן אחוס
 מ'3 דאי' בהקדים אלו דבורים שני לחבר ממענדה' למתה ולא רשע

 ג' זמן באותו הי' רבקה אס דשח שני בחוספח יבמורדקףיכד׳א־ע״ב
 מאיר ור' קףגד׳ו בת'חגיגה ואי׳ כ׳׳ד בדף וכן שנים י״ג 16 שנים
 יוחנן ר' אחר ב״בחנא רבה והאמר דאחר משמי' תורה גמיר היכי
 ה' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישחרו כהן שפתי כי יכתיב מאי

 ואס מפיס תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב דומה אם הוא צבאוה
 אשכח קרא מאיר ר׳ לעש ריש אמר * מפיהו הורה יבקשו אל לאו

 נאמר לא לדעתם לדעתי חשיח ולבך חכמים דברי ושמע אינך הט ודר'
הל אמר הנינא רב לדעתי אלא TX(אזניך והטי וראי ח3 שמעי מ

חולדותזקני מורי
 ופי״ ן1כקנ כאן בגדול כאן קשיא לא אהדדי קראי קשו אביך וביח עמך
 לומד יוהר שהקפון הג'^ מגמרא מוכח נמצא להזהר יודע גדול רש״י

 זה ולפי רשע של ממעשיו לומד שאינו מגדול רשע של ממעשיו
 דסל חצה שאתה מה כל רבקה של שבחה להזכיר רוצה ההורה
 ר\הה היא אס נמצא שבחה לר\דיל לומר מוכרח אחה שבחה להגדל

 היא אם אבל ממעשיהס לחדה שאינה שבחה כ״כ אינו שנים י״ג בח
 ר\"ל 6ר\מר לפי לה היא גחל שבח ממעשיהם למדה ולא שנים ג׳ בח

 שהיחה הדעה כמו פי׳ דרש׳׳י רש׳׳י של דיבורוס השני נחחבח ובזה
שנים נס  ומפרש שהיחהי״גשניס דלחאהאמחכדעה וקשה ג'

 להגדצ יכול שאחה מה ומסחמ' שבחה להגיד רוצי; דחורה בדבור
 י׳׳ג בת שהיחה אומר אחה ואם שבחה לי:נדיל אחה מוכרח שבחה

. :ודוק כנ׳׳ל מוכח כן שבחה מקטין אחה שנים

רצא פרשת
 דהנה בעז׳׳תי לפרש נראה חמה וילך שבע מבאר יעקב יצא

 ויש בעוה׳׳זי עצמו שנושגף שס על יעקב נקרא הצדק
שלו,כמ״ש וסוף בעקב שלו רוח והנחה והשמחה בעוה״ז יסורץ לצדק

ך וחשחק ב ל . ם ו י  עזת יכש^ זמף עקב יר\ה מלשון בiיער נקרא ל
 כנודע שנע באר מקראח השנינה מן יוצא הנשמה ׳'הז1בע ,ללכתזזמן

 וזהו צדק של כדרכו בעוה״ז ויסורין צער לסבול אנושי בגוף ונכנס
 וילן במקום ויפגע וצער חרון מלשון חרנה נקרא חרנהעוה״ז וילך
 כמקום וי^ב מראשותיו וישם המקום מאבע ויקח השמש בא כי שם

 אז לעוה״ז צדק כשבא כך הוא דההמשך. •בעז׳׳הי לפרש נראה הר\א
 של מקומו שהוא cpn שנרךא הש׳׳י לפני שמתפלל היינו במקום ויפגע
 שמתרעם היינו משה על העם וילונו מלשון שם וילן לפעמי׳ ואז שלם

 כמו שהוא באדם השכל זריחה ששקעה היינו השמש כא ׳ד על ־הצדק
 וילן וזהו מחרעס לכך בתפלחו לטון יכול ואינו בעולם השמש זחחח

 יכול ואינו ^לו זריחת שקעה לכך הוא והסירוז השמש בא כי סס
 היינו מראשותיו המר^סוישס מאבני ויקח בשביל בחפילהו לכוון

 הקודש אוחיוח שלקח נחצא הרע ולשון כזב או בטלים דברים שדיבר
 מראשוחיו רשם יצירה בספר כמ״ש ב״ה המר\ס אבני נר^ים שהם

 באוחן גס ובאמת גוך אחרי השלכת אותי1 כמ״ש לאחוריו מליך
̂ר כזב דבורים,של  וי^ב החורה;הו אותיות מכ״ב בהס יש ולשה׳

 וכשמתחיל ולשה׳׳ר כזב של ההוא מר\ס3 כ״ב יש היינו ההוא «גמקוס
 של באותיות ולשה׳׳ר כזב בהם שדבר אוחיות נדבקים לההפללאז

ה  להעלות יוכל שלא מחשבתו ומבלבלים ומקטריגיס אוחס לעלוה מל
 על ויקבל חשובה כשיעשה האוחיוח אוהס להעלוח יכול ואימח אוחס
 היינו חלים עחיס מלשון ויחמוס זהו וכזב לשה׳׳ר שד lyp שלא עצמו

ח ואז חזק ^לו אsויר בשכלו בריא גסהוא  מוצב סולם אvר שאדם י
 בה^׳י דבוק ואוח אוח שכל השמימה מגיע דבורו של וראשו ארצה
 עצמו על יקבל ואז דבורו ע״י בו ויורדים שלים אלהים מלאכי ואפילו

 האוחיוחסצכזב אוהס ויעלה יסקן ואז ולה׳׳ר כזב שד ידבר שלא
̂ר  ; היטב וחק עליו נצב ה' שיהיה עד למדרגה ויבא הפלחו עם ילשה׳
א ע  יעקב דרגה בעזה׳׳י נ׳׳ל :חרנה וילך ע3ש מבאר יעקב ו

 פעמים זה ויעקבני כמו מכל הלב מלשיזעקוב הוא
 מוהעוה״ן אוחו מאקף אזי מעשיו יקלקל שהצדק וכשהגו׳ייודע

פ :יקלקל !א0 כד זמנו קודס שבע מבחר יעקב רצא הפסוק פי׳ וז

 שנקרא שה׳׳ז הוא שבע מבאר ויצא שעחידלעקוב צדק. אוהו דהיינו
 חועבת ושבע ה׳ מא הנה שש ו' משלי ^הוב וכמו הרשח ב״ש
 גדול בצער הולך שהוא דהיינו רדנה וילך זממ קודס כשהולך אז נפשו

 וילונו מל' שם וילן 1א שלם של ייסמו שהי* ד\א־מדי במלךס ויפגע
 כמ״ש שלאבעונהו באהשמש ט׳ שמחרעסעל דהיינו משה על העם
 וישש המר\ס מאבני ויקח והאור השמש החשך לא אשר עד קהלח סוף

 שלס של מר\חו שהוא הש׳׳י היא המקו' הדבוח' הם אבר מראשותיו
 עליך השחור ובשכבך אותך הנחה בהתהלכך חורה אנל כתיב רגה
 ויש־ו המקום מאבר ויקח וזס בקבר בשכבך ז״ל שדרשו וכמו

 ואז מראשותיו שם הבורא לעיודח שדיבר הדיבור דהיינו מראשותיו
 נוק אינו הזה בשנס שהוא שד כי בקבר דהיינו יחקוסההוא וי^ב

 כיון טובים במעש־ש ועסקבש״הז צדק היה ואם יולד לעמל אדם כי
 כיון בש״הז בחייו ומחן במשא עסק ואם המצוח מן חפשי נעשה שמת
 ההוא במקוס שוכב אם כי ומסן במשא עוד לעסק יכול אינו שמח
 בורא שהשס דהיינו בריא לשון שהוא חליס מלשון ויחלום ואז בקבר
 רי׳׳ל שאמרו כמו מעלה של בב׳׳ד אוחו לדן כ^וצה מחדש אוהו

 ארצןן 3מוצ סולם והנה מבין ואז אוחו ות הסומא על החיגר מרכיב
 עושיש שייעתיי מבין אינו בש׳׳הז עדין השמימהדכשאדס מגיע וראשו
 £5םול •כמו האדם באמת אבל לרע ואם לטוב אס העליון בשלם יושם
 ן5י7ויור שלים אצה״ם מלאכי ואפילו השמיחה מגיע וראשו ארצה מוצב

 המלאכי^ן משלם הרוח שלמות מארבעה כלול האדם דהיינו בו
 ח״ן ואס כנוהג אותן ומעלה העולמוח כל השם עובד וכשאדם

 ה*י̂צ נו ויורדים שלים אלהים מלאכי וזהו אוח? ומוריד פוגם חוטא
 אציף אברהם אלהי ה׳ אני אליו ויאמר עליו נצב ה׳ והנה בשבילו
 אחה לאדם אומר שהשם דהיינו חסל הוא ואבי־הס אביון מלשון

ה האנוח אבל שנוחיך על הענש ולא עמך חסד שאגמול מחאוה  ז
 המחיס להחיה יזס ועי״ז בגיהנס הרשעים P יחברך שהשם החסד
 ג^רהש חלקי אני האמה השם לו שאומר ר.הו טוב שכולו לשלם לעסיד
 יצחק אל^ שאני מה החשד וזהו דן הוא יצחק יצחק אלקי וזהי אביך

 חשראחהשוע הוארגוף האין כך שע׳׳י בגירגס הרשע'ס וק
 וזרעך המחיס תסיח כשיהיה לבוא לעהיד ולזרעך אחננה לך עליה
 שנבראו המלאכים דהיינו טוביר מעשים צדיקים של הולדוחיהס הוא

: זס7א של לנשמתו שובבים טובים המעשים מן
ויקד



ןדצא פרשת
 נ״ל • ידע דלא הוא חווהא ור כזוהר מקשה :ידעתי I I ^ לא ואנכי הזה פמ^ס ה' יש אלן ויאמר' משנחו יטר!ל

שכינה השראח ממשיך ועי״ז למעלה יחוד עושה הצדק והנה נעזה׳׳י

 יערגיחוד שעשה ̂י1י ולא שכינה להשראח גויה המקום כאן אבל
 הי עשי צא ̂ידעהי לא ואנכי הזה נחקוס ה' יש אכן שאחר זהו למענה

: יריעה נקרא שיחוד אשהו חוה אס ידע והאלם כמו היה היחוד

ויצאזר,ני סורי אבי בשםפרשת
ף, נ  ואת״כ תחלה עולים : ויורדים עולים אלהיס מלאכי ה

 ועלו לארץ חון יוצאין אי? בארן שלדהו מלאכי יורדי'
 דחולין לבגחרא לשומרו עליו נצב • ללוחו לארן חון מלאכי וירדו לרקיע

 אלפים שמונה סולם של רחנה כמה תנא הלשון זה איר^ ע״נ נ״א דף
 שנים עולים ו3 ויורדים עיל'ס אלהים מלאד והנה דכחיכ מ־־סאוח
 הנא שם עיין וכו' ארבעה להו הוי הדדי הד3 פגעי וכי שנים ויורדם
 מעה של ברוקני׳ ומסתכלין ויורדן שלמעלה נדוקני׳ ומסתכלין עולים

 לשמרו עליו נצב וברש״י : עליו נצב ה' והנה 7מ לסכוניה געי
 הם שעילים שאוחם משמע בדיוקני' ד״העוליןומסהכלין ובהוספות

 הרי ויורדים תרי עולים דקאחר היו שאחרים משמע ולעיל שיח־ו אותם
 שאחרי' בחומש מפרש רש״י והנה :ארבעה סו הדד בהד פגעו וכי
 הפי' וזה עלמלשמרו נצב בדיבור מפרש ואעפ׳׳כ לארן חון של היו

 למענה ועלו המלאכים היו הם שסוב׳שהס סאלפיהמ״ד לשומרו
ס' שלמעלה בדיוקני' וראו  נראה ויאנות ! לשומרו עליו נצב ואזי ו

 ויורדים תרי עולים סוברי' שהכל דלעולס פליגי ולח אחד שהכל לע׳׳ד
̂נלין5ו עולים רגא שאמר ובמה ארבעה סי הדדי בהד ופגעי סרי  ושי

 לעיל חמרינן דהא כך סא הפי׳ שירדו הם והס אחד שהיו משמע
 ארעא ליה קפצה וכו׳ עברתי אפש' אמר ןTל מנד כי הקף כאותו
 לארץ חון שהוא לתרן מנד כי נמצא א״י שהוא המ^ש למקום דהיינו

 דעתי׳ יסיג כד לארץ חון מלאר וירדו א׳׳י של סמלאכיס עגו כבר
 אלxי ארן שסא המקדש למקו' ומנד ארעא ליה וקפצה למהדר

 התלום בשעת ובלילה אלxי ארן מלאכי וירדו לארן סון מלאכי עלו
 לארן חון דמלאכי נמצא לארן חון מלאכי וירדו 'xי ארן מלאכי עלי
 תנא בי.מ' אמרו ועליהם יורדים הס עתה ובעת עולים היו כבר

 לכאן בא יעקב כשהיה דהיינו מעלה של בדיוקני׳ ומסחכליס עולים
גיצך יורדים הס ל^ן שרצה.לילך וכהיום למעלה ועלו המקדש למקום

 זה על קאי ויורדים עולים והפסו' לשומרו עליו ונצכ לסכוני׳ ובעי עמו
 וג"כ כפשונוו ויורדם עולים מלאכים ראה התלים בשעה דסולאכים

 לילך היום יורד' הס לא׳׳י לכאן בא כשהיה באמת דהעוליס ז ע" קרד
 להורות אלא יורדים ואת׳׳כ תחלה עלים ברש״י פירושו וזה לארן לחון
 אפי' ועולה מטפס בערובין התו' ^ירשו כמו פעמים כמה זה דהיה
 כמה היה וזה ח״ל יוצאין אין בא״י שלווס מלאכי' והיינו פעמי' כמה

 לחון וכסהלך וכו' מקדש למקו' וכשבא וכ^ ^ן1ג מטא כי פעחיס
 חון שהמלאכי ונמצא ויורדים עולים נקראת אחת וכל ןxל לארן
 הי« התלוס ובשעת מקדש למקום יעקב כשבא עולים בתחלה היו הם

 עליו נצב ה' והה' ומיד ובעילסכוניה וכי' בדוקני׳ ומסתכלין יורדים
:ודוק בעזה״י נכון על והכל ׳נשימרו

ת ו ס פ  ־כדרך ישמרני עמדי אלהי' יהיה אם לאמ' נדר וידר ב
 ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן הילך אנכי xא הזה י

 xא הזאת והאבן לאלהיס לי ה' והיה אדי ביה אל בשלום ושבתי
 xמו רמז עפ״י ונראה וכו' xא וכל ביה.אצהי' יהיה מצבה שמתי

 אינו עוזרו הק״בה אלמלא בסוכ׳ כדאמרינן עמדי אלהים יהיה אם
 דרך הזה עולם שנק' הזה בדרך ושרזרני לצדק רשע צופה שנ' לו יכול

 שנא' הולך נקרא בעו״הז שהאדם עיה״ז על קאי בדרך ובלכתך כמ״ש
 לחמי, לכו א'x תורה שהוא לחם לי ונתן עולמו לבית אדס סלך כי

 כדכהיב ובגדם לאברהם בחסד כמ״ש בעיה״ב לאכול שיהיה' בלחמי
 יחסר אל ראשך על ושנון מצות V'lx שהס לבני' בגדך יהיה עה בבל

 זה אבי ביה אצ ושבתי לעוה״ב לבני' נעשה החצו' שחן התורה זו
 אותה נועכביס שהם לעלות רגשמ' יוכל לא חטאי׳ כשיש כי הקב״ה

 הזאת והאבן עיכוב שוס בלי אבי בית אל בשלו' התפלל'ושנתי ולכך
 אנינה היינו יצ״הר מעשה שאפי' היינו אלהים בית יהיה יצ״הר שהוא

ניכנ״ל; חתן ומאשר ואזי יהיהלש״ש ותשמיש ושינה

וישלח
וישלח פרשת

 שדה יר1ש־ ארצה אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב
 עשוי מלשח הגוף הוא עשו בעזה׳׳י לפרש נראה אדום

א ויעקב ג-שמיח  בסיפו היינו עקב יהיה מה תמיד שמחשב הנשמה ס
 כד ינ״ט הש״י לו נותן החלה והנה ד' לעבוד הנשמה רוצה ולכך

̂חלה אם כי לנשמה חיכף זוכה ואינו הנשמה אל בו לזכות  אל זוכה ר
ה אל ואח׳׳כ הרוח אל ואח׳׳כ הנפש ^  הוא יעקב וישלח וזהו : הנ

 לפניו והרוח והנפש טוב היצר הס שלוחיס דהיינו מלאכים משמה
 אלו מלשון אחיו הגוף הוא עשו אל הגוף אל משמה שנא קודש היינו

 מחובר שהנשמה בשביל היינו חיבור לשון שהוא מאחי' שאין קרעים
 ה״ל שאמרו גם ארציים דברים היינו ארצה, אחיו נקרא לכך הגוף אל

ת תקום מכל מקרב' וימין דוחה שמאל ואשה יצר ־סימק ^ו  עוה״ז מו
ח דהיינו מאוד להרחיק ראוי ^ו  כמו להרחיק ראוי המשגל חאוס מו

̂ל שאמרו  שבע מרעיבו רעב משביעו באדם יש אחד אבר חלק רז׳
 צריך וגש ;איסור ליד בא דסרך אפילו בתשמיש כשמרבה ולכך

^ו׳ להרחיק מו  שעיר וזס איסור יאכל לו יספיק לא דסוףאס אכיל׳ מ
ת הס  הם שערו כל אח וגלח ע״פ מצורע בפ' רמ״א כמ״ש המודו

ת ה המודו א ^  בהיוחס ויהי ;ור\3 שדרשו כמו המשגל האוח ס
0x3 0x3 א אחתא דא  אכילה האות סא אדום מצאה כשדה כי ^'

 הגוף אל הנשמה שולח לכו הזה האדוס מן נא ^עיטני כמ״ש
:אלו מוראות מן להשמר

 לפניו צדק פ״ט קפיטל דהנהחהיניס ל^שכעזה/׳י נראה » ד15/
הצדק' מן הנברא מלאך דהיינו פעמיו לדרך וישם יהלר י
 לו קונה אתת מטה העוש' כל ר״זל כמ״ש כעוה״ז אד׳ שעושה
 שעושה הצדק׳ מן הנברא המלאך להיות צריך אמכם * אחד פרקגיט

 מצוה כשעושה רעה פניה לו יהיה שלא היינו רע 3עירו בלי זך נקי .
 שעושה מו עוה״ז שכר לקבל שעושה דהיעו לשלשה נחלקת והפני'
o שעושה או במעשיו להחפאר 3סו שם לקנוה t o מדרג' ליד לבוא 
 לעשות בשביל עושה שחינו כיון לפני' נחשבח ג׳׳כ וזו בהש״י נידבק

מנסכי׳ יעקב וי^ח פ׳0 פי' ההו עביד לגרמי' רק ליוצרו חח נחח .

 ממיס רק לעו״הז חשגית שאינו בשביל יעקב נקרא הצדק היינו לפניו
 והמלאכים טובים מעשים עושה ולכך בסופו עקב יהיה מה תמיד

 אמנם * עליון ה־עולס אל לפניו שולח שלו טוביס שנ^אוממעשיס
 חבור ל^ן אחיו מאחים שאין קרעים אלו מלשין אחיו עשו אל לפעמים

 בשביל העליון עולם אל לעלות יכולים המלאכים אין לפעמים היינו
 מלשון עשו שנקרא עוה״ז אל הם מחוברים זה וע״י פני' לו שהיה
א הפני' יינוsר ארצה הפני׳ מהו ומפרש עשי'  שה״ז סנר לקבל ס
̂־צייס דברים ׳שהם  שעולים שערות כמו היינו שעיר הוא הפני' או :א

א הפני' או להתפאר טוב שם במעלות לעלות רוצה כך למענה  ס
 ואלהtש על אדוס שדה שנקראת בשכינה בו להדבק למדרגה ליזכה

 6יכולי ו עליונות• ספי׳ על *"ל האר׳׳י שפי' באדום מלכו xא המלכים
: אדום ש־ה נקראת לומר

ארצה אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב וישלח לפרש יש עור
 החוחיות שיאמרו מלאכים יעקב ששלח אדום שדה שעיר

 שהוא אדני שס בגמטריא הוא ס' ע׳ ולפני ט' יוד לפני היינו שלפניו
 ל״א הוא א' ׳3 ולפני צ' ק' ולפני ס״ט הוא אותיותיו ארבע tע ס״ה

̂א ס״ט וגם יאהדונה״י ,בגמ^יא ת כמה הכולל ען כחנין הוא וצ׳  ^ו
 XX ואותיות ען כחנין וטוחx ק״ס שנוטלים נפש בפדיון כמבואר

א .עשו  צרףxוכ ה׳ ו׳ ולפני ר' ש' ולפני ס' ע' לפני ס
 ואמר לדרכו לילך מיעקב עשו סורx מרמז היינו o׳'x הוא
ה עוד  בשעיר לי מרוצה שיס^ עשו את אפייס ררצה היינו שעיר ^צ

 שעיר כמנין סח המתנות של חשבון שמנין התייס באור כמ״ש
 ארס שדה יעקב כשברח חמרויז״ל דהנה אדום שדה עוד ואמר עיי׳׳ש
 בחיקו גדול שאליפז בשביל רק להרגו בנו חניפז יוxח עשו שלח ללבן
 אמר עשו והנה אליפז נטל' יעקב של ממון אצא לירגו רצה לא יצחק שג

 רצה נא אביו בחיי חבל חחי יעקב את גהxוא אבי אבל ימי יקרבו
 עשו ירא יהיה אוצי אביו חלל חיזי שיעקב עכשיו וח״כ אביו אה לצער
ר שצח ^  עשו יהרוג לכן בשדה יעקב אס חליפז מהשמנ יעקב-צאביו י
יעקב חר< הכיש; שמל מה ו’נחב יעקב י-ןה- ש;ס כדי יעקב חס

־־מ ב ג
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וי׳צזלח ת1פרע
ה3 אליפז שעשה מה אדוש שדה מלאכיה ע׳-׳י 3יעק שלח לזה  אדום ^

:לאני אגלה שלא לה׳ דוס כמ׳׳ש שחיקה מלשון ,
t-At -r־r.ודר nV,והד יו h  r מד!ד דדואו ררנון : ארס מפדן נסאו מען כארץ אשר שכס עיר שלס 3יעק

 נפה אקר השדה חלקת את ויקן הע־ר פני ויחןאס ’
 שקאי נעזה׳׳י כ״ל : קשיפה מאה3 שכס אני חמור נכי מיד אהלו שה
 יהיה מלשון יעיו: כקרא והצדיק מוחו לאחר לעוה׳׳נ צדק ביאת על

 שכרעזה״נ וסוף לונעקנ שהיה נשניל עוה״ז חיי שמניח עקנ
 שלא בימיס גא זקן ואירהה כמ״ש עילה לאוחז נשלוס בא והצדיק
 באיה לכך להשה ענד שלא מימיו אחד יוה אפילו נחסר
 עיר משכמה' על ינוחו שלוה ינא ואומרים פניו להקביל השרת מלאכי
̂קו הוא שכס  שכה לך נתחי ואני כמו חלק לשון הוא נגס נעוה״ב ר
 שאינו עוה״ב חיי עליונה ארץ הוא מען כאח אשר אח? על אחי
ה זוכה ס כמ״ש עניו שהוא מי אלא נ ^י  ארן נקרא לכך ארן ירשו ו
ה זוכה שאינו כנען  מפקארש ננואו :עצמו את שמכניע מי אלא נ
 הש״י היינו ז״ל רש״י שפי' כמו ארס שני ארס פדן שכקרא עוה״ז הוא
 האדה אה להדיה כוונחס ושניהם ויצה״ר היצ״ט בעוה׳׳ז לאדה נחן

 יצריך בשני לננך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת כמ״ש עליונה למדרגה
עד פני אה נעוה״ב הצדק שם שחונה העיר פני אח ייחז  עה ה

ומפרש • העיר מי נקראים שהה עדן ־ נגן שס שחשוניס הצדקיס

̂׳נ חלק האדם זכה מהיכן הכחוב  קשה לה^׳י שענד נשכיל אס עוה
 לקנוה זוכים ואיכה אדה מבכי יותר להש׳׳י עוגדס מלאכים כמה הלא
ח * עוה״ב חלק  מלעבוד למוכעו ויצה״ר חומר לו אין מלאך הוא החי

 לכך להש״י מלעבוד ויצה״רשמוגעו חומר לו שיש אדה אנל להש׳׳י
 ויקו שכהוג זהו • עוה״ב חלק קוכה להש״י ועונד יצרו על כשמתגבר

 שה כפה אשר עוה״ב חלק ר\יכו • אהלו שה כפה אשר השדה חלקת אס
שהנשמה ע׳׳י עוה״ב חלק שקנה שכה אני חמור נכי to קנ׳ אהלו
 ן5שכםהואחלקעור\בהי אבי הוא הגוף יחמור הגיף גחמור כחן

 שכסחלקעוה״ב אני הוא החמור והנוף החמור הגוף מן חולדה
שיפהחא עוה׳׳ננמאה חלק לקנו׳ זכה חמור גו^ לו שיש ע״י  ק

ס  שה ויצב ואח׳׳כ ’ יוה נכל ברכוח במאה רגשמה שמקשפ ברכו׳ מ̂ו
שצ במזבח ליקרב' זכה שאת״כ היינו ׳ ^ וייויא מזבח

 ולפי ז הגחל השר מיכאל ע׳׳י ■ הצדיק נשמח שמקריב כנודע מעלה
 מעשה ספר ומקשה מצרימה יירד אני אומי ארחי פסוק ינואר דברינו

 למצ^ה יוח־יס אנו אני אובד אימי בשביל וכי המשך לו שאין ה'
 לו שר\ה יצה׳/־ ע״י פא7י היאשין אדס שהוא אבי ר\א הפי׳ אלא

 וירד לכך אבי אובד ארמי זהי אבי אובד יצה״ר ע״י למעלה לדמוח
־, מודע הראשון איס חפא צחקן מצרימה

וישלחזקני מורי אבי בשםפרשת
 החסדים זכיוהי נהמעטו החסדי׳ מכל קפונהי ד״ה ברש״י

 משהבפחסני שמא דואג לכד עמי שעשיח והאמת
 נשארו אה זאח להבץ ־ עשו ביד לילהמסר ויגרום בחטא כהלכלכהי

 למה זכעח לו יש הא עשו ביד שימסו' ירא היה למה זכיוח מחצה
 איהא7 ונ׳׳ל עשו כיד להמס׳ ירא היה לא זכיו׳ כל לו הי׳ אס דוקא

 ורעה טובוח אלף אדה שיעשה כגון הפוסח שוחד מר<ז ולא גרמ׳׳בס
 א' טובה לו ויחסר פוסח לחב ההוא העבירה השז׳י ימחול שלא אחח
 כהב שושן בן והר׳׳י שוחד חקח לא ענין וזהו הרעה זאח על יענם אבל

 מצוה רוכבה עבירה ח״ל אמח שהרי הדמב״ם על הרבה להמוה יש
אוי כ״ש מצוה מכבה העבירה ואס  ובפי׳ העבירה חכבה שהמצוה ^

 מי גמור צדיק הוא מי בגמרא מפרש גמורים צדקיס אמרוממרא
 בשכר תוסחיו באו שהצדיק חזה מבואר מעומהי' מרובים שזכיותיו
ש נהיפך והרשע הזכיות חן סוהר ויחיה זכיותיו  ונראה באריכות עי̂י

לשוס גזשלמין אק שישן p להר׳׳י פרהס שיש עוד לי
 לנסח עבירה שיעשה לאח״ב אס ס שעשה מה כנל מצוה על שכך

 מצוה שבר מהלמין הרמב״ם לדעת אגל העבירה על המצוה
 לו שיהיה אף כי העבירה על נענש עבירה יעשה אס כי אדס שיעשה

 אה כי יעקב דאגת היה וזה : עיירה בעד לו מנכין אין הרבה מצות
 להת^ דאגה לי שאין אמרחי הייהי ואמת חסדיה לו משלמין היו לא
 חומר חסייחי עבירות כמה חפי' א'שעשיתי עיירה משוס עשו ניד

י הרבה מצוה לי גיש עיירה בעד מפה דתנכין י  עכשיו אך שושן בן ^'
 מככין לאין הרמנ׳׳ס כלעח מוכח ואזי זכיוחי בעד ואמח חסד לי שעשה

 בחטא נתלכלכתי אכד שתאיגרוס ירא מצוהבעדעבירקלכךאני
 מזרחי ר׳א שהקשה מה מהורץ ובזה מנכין אין כי עשו ביל להמסר

 פירוש ולפי זכיוהי נהתעפו בלא בחטא שנהלכלכסי בזה היה די כי
: ודוק מתורץ הנ׳׳ל

• ל ו ס פ  את עשית אשי־ האמת ומכל החסדים מכל קטונתי ב
 לשני הייהי ועתה הירדן אח עבתזי במקלי כי עבדך , י

 מקנה זהבולא ילא כסף לא עמי היה לא במקלי כי וברש״י * מחכות’
 וקקשין :הירק ונבקע בירדן מקלו כחן אגדה ומדרש לבדו מקלי אלא
 ההיפך מסכות לכגי הייתי ועהה הפסוק פי׳ יהיה איך המדרש לפי

 מיעוט ססדיס דכחיב פשוטו לפי כך הוא שהפי' sונראר הפסוק מריש
 השלשה הפסוק ומפרש שלשה כאן הרי יחיד לשון האמה ומכל שנים חב

 חשד כאן הרי מחנות לשני וכהיוס וזהב כסף לו היה אחת ההס
 לירק כלוה אמר שלא אחד נס ועוד הירק שנבקע אחד נס יעיד אוד
 הירק נבקע רק יאר בן פנחס ורבי רבע״ה משה אצל שמציט כמו

 וק״ל בלבס אמח ודובר דכחיב כמו אמח נקרא לזה שבלג מהדברים
י ׳ ש׳ ר החסד ע״י זכיוחי נתמעטו החסדים מכל קעיכחי ב

משהבטחהני שמא ירא אני לכך עמי שעשיח והאמת ־
 אי ממ״כ קשה וה:ה : עשו ביד להמ^ לי ויגחס בחטא גחלכלכחי

 אין ואי כככוה ביד מצוח עדין נשתייר הא ע^ייה כנגד מצוה מנכה
 דהכי ונראה כחוש יש נתמעטו לא אס אן» הא עבירה כנגד מאה מככין

שתזכה מה אבל שכרס לקבל ולמחר צע»תש היום אמרינין דהא פי׳

 אההוא־ ופשיטא ממנו לוחדס ואחרים עושה שהוא דהיינו אחרים
 הירס ואס הזה בעולם לו ממיס השכר זה האחרים אס מזכה בעצמו
ס ידו על כא חטא אין הרבים אח המזכה כל אמריון אחרים מזכה  וז
 מזכיותי ומדיק והאמת החסדים ע״י זכיזחי נהמעטו שאמר

 יר^ לגי אזי הרבים אס שזכיהי מזה ולא בעצמי שעשיתי מזה נתמעטו
ס אח שזכיתי בשביכ לי החסד׳ עשו אס דבשלמ׳ חשא עשיחי שמא מי  ה

 על בא חטא אי הרבים אח המזכה דכל החטא מן מהירא איני אז
 וכצ מהתתא ירא א:י לכך דיקא זכיוהי שנחמעטו אבל חטא ליד לבא

, : וק׳׳ל בסכר! זה
א ר מ ו  השרירי עלה כי שלחני ויאחר דחוליןדףצ׳׳אע׳^ב ד

 ארי מלאך לי׳ אמר וכו׳ גנב לי׳ אמר
 אמר- חננאל לרב מסייע עכשיו עד שירה לומ׳ זמני רגיע לא שנבראתי

 שירמ אומרות ה^ת מכאני של כתות ג' רב רבמגאלאמר »ד6ד רב
 וא׳אימרחקחש בכלי^אחחאומרי?קדזש'-י^/אומרח^וש

ר במה דקמאי קמאי כאן צוותי וכיר צבאות מ  במאד ליה מסייע ^
 כיסורן ג׳ פי׳ ח־ש״י להקשוח יש עוד דהא לע׳׳ד נראה ולי ליה מסייע

 שהשקט, מאותןמלאכי' היה כוודאי ובכאן חדשיםמיוסאליוס
 מביא איו יוחרקשה זוולפ״ז פ' במדרש כדאיחא וגבריאל מיכאל
 מבריחן שהם מלאכים לאוחן חדשים שסה מלאכיה מאלו ראיה

̂לפרש אבל העולה ̂רb'רyx̂ מיום שאמר חה כך הוא דהפי׳ *נרחר , 
 אס■״ ט כלל שירה אמר שלא ח״ו שירה לומר זמני הגיע לא

שייס שירה יוס בכל שאמר פירוש שעדכאןאמר  ■ רק
 ה' קדוש שיאתר דהיינו שירה לומר זמנו הגיע ועכשיו ושp סיבת רק

ת דנ׳ שאמרו מה דהיינו צבאוח ס  'or 6 בכל שירה אומרים ט
ש כך הניחוח אומרים שלעולם אומרחקדזשלא  רקפעסא׳אומרי

ארןר- ומעם צבאות ה׳ ^וש אומרת אחר וכת קחש תיבח א׳ כח . ארןר״ ומעם צבאות ̂ , — ........ ------ . .
שה' כת אומרים ת^ו א ש זאחאומטס וכח צבאות ז  לבדוז:- ^ו

ע לא שאמר ̂  וע׳׳ז עכשיו עד צבאוח ה׳ קלזש שירה לומר־ זמר מי
 אומר» אחר ופעס Dip הכח זאת אומרת א׳ שפעס מסייע הגמרא

י״ד ד' חי.יגה במס׳ אמר רב דהא צבאות ה׳ קחש הכח זאת
ובטלים נזרה ואומטס יום בכל דינור מנהר נבראו חדשים מלאכים VK׳•’ ״ ̂ W ־ .  r..............r• ̂ ̂ ׳ ....
^ קדושה להם יש כולם אחד מחקוס נבראו הס אס וקשה מעולם

A ו ־ו1ד!ידT̂וf 'יד ̂ שה'p אומרים ןאלו קדו^ חיבת אומדס אלו ולחה  צבאות ו
̂ן כמו הוא ע״כשהפי׳ זאת אחד פעס7 דהיינו לעיל שאחך  חחדזנזחהכל< עעס7 דהיינו לעיג שאחךט הוחכמו ע״כשהפי'

 ו^י^< ושה'נבאותp הכה זאת אומרת אחר ובפעם קטש אומרס
^ כל^י' כסדר שלא שירה לומר ממה(ת׳ היו לא דאלו כך הוא -^ תו  ב

 ואפשד- שירה לומר שממהרים מעולם בטליס הס של^ סניגה
 pהי̂ב אחרג׳ לומר וצריכים צבאוח ומידקחשה׳ תיכף שאומחס

 שיר^ אומרים היו ואם במפרשי׳ כדאי׳ מעולם בטלים הס ולכך
 העולע חן בטלים היו ונא חלאטס שאר כמו לומר ולהמהין כסת־

p אוחרח אחת וכת ושp אומרת א׳ כת שירה אומרים היו וחיי rp 
p הכס זאת אומרת ובפעם ה׳-צבאוס p צ pאו3ה׳

׳ החדשים שכל בי^יגה אחר רב דהא כך ר\א שהפירוש <ע״כ
הה

^ ־

W.

'*י,



חוישלחזר,ני מוד אבי בשםפרשת
אמר ג״כ המלאך דהח כסא לרי מסיע ואזי להיפך ה'צבאוה קחש מרעזאתהכח אחחולמה קדושה הסכנרמיס;״הרמורוהס

הזמן עד אוס3צ ה' קדוש של שייה לומר זמנו הניע שנא טעקב ש1פנ3ד הפירוש אלאע״כ אחת הכלקדוש' דהא ^וש תיבת רק ר1לוי
.ודוק וכו' הזה אומרה הכה זאח ובפעס׳ארר קדוש ת3הי רק הכה יאה אומר' ח׳

ב ש י  יוסף יערי הולדי׳ אלה מען כארז אכיו מגורי כ^ייז יעקנ ו
 לכדונ״לבעז״הי ביוסי> יעקב סלדוח, הלה למה וקשה

 מכל אחי יעה: אה ואהמה אני איל ימי יארכו אחר שעשו גס דהנה
 אכיו אל שחזר ומה לבז אל וברח אייו כחיי גס יעקב ירא היה יזקוס
 רצא כפ' ז׳׳ל רש׳׳י שפי' כמו עשו ^ שטנו יוסף שנולד 'ל3ש3 הוא

 ו׳כו' שלחני לכן אל יעקב ויאמר יוסף אה רחל ילדה כאשר ויהי כפסוק
 יוסף וכיה אש יעקב כיח והיה שנאמר עשו של שטנו ממולד רש״י פי'

ט' לקש עשו וכיה להבה ס ו  כארז יעקג וישב שמקשה הפסוק פי' וז
 ולש' הבואנו,משלי היא רשע כמומגורח יראה לשון הוא מגורי מגורי
איז '3יעק ישכ האיך  כארז אייו כשהיה אפילו לישב מהירא שהיה נ
 ולכך ‘pיו 3יעק הולדוה אלה ומהיז ארןכנען3 יו3א מגורי וזהו כנען

ה לא לכך עשו של שטמ שנולד בשניל : עשו מפר מהירא ס
ו  פי' ככ״ל וכו' רחל ילדה כאשר ויהי ויצא פ׳3 דהנה לפרש יש א

 3יעק וישב הפסק פי' זהו וכו' יעשו של שטנו משיולד יש׳׳י
איז  כך כל יעקב עיככ למה וקשה עכבה אלא ישיכה אין אכיו מגידי נ
ה גר שהיה בארן  ככוד לקיים אביו אצל הלך לא ולמה לכן אצל היינו נ

 הולדות אלה שני פסוק הרן מ לזה נ כנען באיז היה אכיו הלא 3א
היינו ‘יעקכיו^ ו עד להמתין צריך שהיה וכו' נ ט ש ד ל ו נ  ש

עסו: של
ו  אלא ישיבה ואין יעקב צקיא שהצדיק כהכחי הנה לפרש יש א

 הצדיק 60 יעקב יושג לפעמים היינו יעקב וישב וזהי עכבה
 ואהכה יראה לו שיש הגוף שהוא כארץ שסא הגס כלום עושה ואין
ס א מגורי אכיו מגורי וז  אסב' הוא אניו ;מסניב מנור כמו יראה ס
 כנען המ״ש כנען ארז כשביל א0 והטעם * דבר לכל התאב אביון כמו
חי שהוא ונשכיל מרמה מאזני כידו  יכול אינו ולכך ממון להניא ס

 היינו יוסף יעקב הולדוח אלה להיות היה-צריו ובאמת״ ה' אח לעבוד
 עשירות שבע היינו עשר' טוכיסהגסשהוא מעשי' צקוסיףתמיד

 צהיזת צריך שנה כ וצו'׳׳ לעשיר והשבע כמ״ש טוניס מעשים של
ה פעם שונה ^  אחיו אח וליל׳והי׳חעה יומ׳ בו והגיה כמ׳׳ש מע׳׳ט א
 מרעה היה נו לידבק שראויס אחיו שהם ואוהם ישראל הם צאן בצאן

 שהס זלפה בני ואה בלהה כר אח נער והוא וגס :בדרךר\שר אותם
 מרגינו רחוקים שהם הנשה גיד מלשון נשי אביו נשי שהם רעיס בני

 ממעשיהם ילמד אולי מהירא ואינו עמהם רגיל לר\וה ויכול שבשמים
א אדרבה כי הרעוס  דבסם אה יוסף ויבוא ט למוטב מחזירם ס

 למוטב להחזירם יכול ה' בעבדות שמוסיף מי היינו אביהם אל רעה
 רעוה במדוס לעבוד שבשמים אניהס אל שלהם רעוה ולסכיאהמחה

 שהוא מי יוסף אח אהב סבא ישראל הוא וי^אל ולכך ה' את שלהס
 צלם לו שיש היינו לו זקוניסהוא נן כי כניו מכל ה׳ כענדות יוסף

̂י לו חמין שלו א־טנין ודו אצהיס  כהונ' לו ועשה כביכול צהש׳
 : שלו טוניס ממעשים דרכנן סלוקא לו עישה שהש׳׳י ר\ינו פסיס

 הש״י הוא וישראל בעזה״י ג״ל :ברו מצל יוסף אח אהב זישיאל
 אה אוהב הש״י היינו בניו מכל יוסף אה 3אה סבא ישראל שנלךא
 ולכך להש״י לעבוד יוס בכל מוסיף שהצדק כשביל יוסף שנקרא הצדק
 ועשה בניו שהס ישראל שאר מכל טסף שנקרא הצדק אח אוהב הש״י

 חלוקא הטובים מנ(עשיו לצדק ששה הש״י היינו פסי' כתונת לו
 וחלוקא מילת כלי שהוא פסי' כחונח ונירא העליון בשל' לכוש דרבנן

 בר ארי ררגו' ופי' זקונים כן כי אמר לכך ויוהר מלת ככלי לרבנןחשוב
 ולא אוהו וישנאו אחיו מכל אביהם אהב אוהו כי אחיו ויראו הוא יזכיס
 שנרןא הצדק של אמו שהס ישיאל בני שאר היינו לשלום דבח יכלו

^  אבינו היינו אחיו מכל אביהס אהב הצדיק אותו כי רואים יו
 ניסים וששה ישראל שאי הס אחיו מכל הצדיק אה אוהב שכשתיס
 להס עשה שלא גס אוחו ושונאים כצדיק מקנאים לכך לצדיק זנפנאות

 יכלו ולא אוחו וישנאו זהו בזמנינו חאיס שאנו כמו ומה1מ הצדק
r לשלוס דברו •

□ לו ת י ̂׳ל • אותו שנוא שד ויוסיפו לאחיו ויגד חלום יוסף ו  נ
 חלים עחיס יז״ל כמ״ש נדא לשון הוא חלום בשה״י

 ‘ הש״י לעבודת עצמו לחזק דבר כהורה מוצא יוסף שגירא הצדיק היינו
לעשות ישראל כני אחיו שאר ומוכיח הולך ואז חלוס יוסף ויסלוס זר\

ס בוראינו לעבודת עצחס לחזק כמוהו שד' ויוסיפו לאחיו ויגד ז
אוהו שנוא

וישב פרשת
ר מ א י הצדק היינו חלמתי אשר ה0 החליס נא שחש אליהם !

שאני החיזות החלום נא שמש ישראל בני לאחיו אותר
 מאלמים אנחנו ורגה חלמתי אשר זהו הש׳׳י לעבודות עצמי מחזק

 ואומר אלxי כני לאחיו מוכיח הצדק כעזה״י נ״ל השדה בהוד אלומים
 הפוחים שדה כהוך היצה״ר כנגד חיזוק מחזתיס אנחנו היה להס

 והנה * ואומר הצדק להם ומוכיח גבר דאליס כל לשון הוא׳ מאלמים
 לי היה היצה״ר כנגד חזקתי שאני מה היינו נצבה וגם אלומתי קמה
 היינו מלך נציב באדום מלך אי! כמו מלוכ' מלשון נצבה וגס קימה

 שאת' מה היינו אלומוחיכס הסובינה ודגה אבל היצה״ר על שמלכתי
״ן כמו הוא סצה״ר כנגד מהחזקים  'לכך לש׳׳ש שאינו ופסלה ס
 אתכם שאלמוד כד לפני להכניע צריכים שאתם לאלימהי ורשתחוון

 המלך אחיו לו ויאמרו היצה׳׳ר. כנגד עצמי מהחזק שאד מה אלומתי
 שאינו הצדיק אה שסשדים בנרהיינו המשיל משול אם תמלךעלנו

 ליושול וצהx אס כי שמיס לשש אלxי כני אחיו אה להוכיח מכוון
 אה ששונאים היינו חלומותיו על אוחי שנוא שד ויוסיפו לכך אלxי ככני

 היצה׳׳ר מכיה להפ״י לעבוד היצה״ר כנגד עצמו שרוחזק בשביל הצדיק
 הצדית אח שונאים ועוד • שלם כדרך הצדיק אה לשנוא כלכם שנאה

 דמרחמי חרכנן צורכא האי ר״זל כמ״ש העולם אה וכיחx דבריו על
 ד^יא כחילי לס מוכת דלא אלא דחעלי משום לאו מתא בני לי'

עו אליהם ויאחר  מאלמים אנחנו והנה חלמתי אשר הזה החלום נא ^
 והנההסוכנה נצכה וגם אלומתי קמה והנה השדה בתוך אלימים

 איזהו ר״זל שאמרו ע׳׳ד כעזה׳י׳י נ״ל לאלומתי ורשהחון אלומהיכס
ס יצרו את הכובש גכור  מהגברים השבטים כל כי החלום היה ז

 להיות ^הגברהי חה אלומתי קמה והנה יצה״ר נגר גיר אלם להיוח
 נציב זה ע״י להיות שזכיתי עד פוטיפר באשה יצה״ר נגד גבר אלם
 ר׳׳זל וכמ״ש מלך נציב באדום מלך אין כמ״ש נצבה וגס זהו מלך

 צואר עמי כל ישק פיך ועל לכר לעבירה נשק שלא פיו נטל מדלי' >pיו
 השבטי' אכל וכו' צווארו על הזהב גישסרביל לכך לעבירה הרכין שלא
 אלוחותיכ״ חסובינת והכה לכך ילה׳/־ מד כזה ׳ מסיון לעמוד זכו שלא

 שהיה אלפים אל'שהxי אצל שהיה ששמעהי כמו לאלומתי וחשהחון
 רנינו משה לכך מאה נגד השר שקול מאוח ’x אלף כנגד השר שקול

 לעמוד זכה יוסף וכן כולם על למשול וכה 56x’ כל כנגד שקל שר\ה
 גס השכטיש לו השתחוו לכך יצה״ר נגד נכר אלס להיות כזה כנסיון
^ו ג'צכ שהס  ומה כמוס זנו לא חם'מ יצה״ר נגד וההאלמו ההנ
 רז״ל כמ״ש הוא מהגברים אנסז והנה אמר ולא אלס לשון שנקט
 rp לvיכ אלס האמנם שנאמר כאלם בשה״ז עצמו אדם יעשה לשלם
 שיעש׳ יצה״ר נגד שהחגכרוח נמצא הדכחן צדק ה׳׳ל כן הורה לדברי
 כשביל נא אביהם חל רעה דבה' אה יוסף שהביא ומה אלם עצש

 שעשיתי אלומתי יןחה וזהו אביהס אוחס שיוכיח כ־י אגא לשס׳ר
r יצה׳׳ר נגד אלם עצמי ,

הטבחי׳ x עהx יסx פוטיפר ויקנס מצרימה סרד
נ״לשמה הורידהו אשר הישמעאלים מיד מצרי איש *
 אבר P אחר בן לי ה׳ יוסף ע״ם יוסף כ^א המילה אבר בעזה׳׳י
ה החילה ר ^ נרןא המילה אבר אוהו ע׳׳י האד׳ ורבה ^  שנהוסף יו

 לשון מצרימה סר־ ר\(ילה אבר ואותו המילה הבר ע׳י האדם בני
 שששה וצרוה מצרים ע׳׳י המילה אבר לאותו ירידה שיש מצרים

 אוהו 3x’6 עד רעים הרסרים המילה'ע״י אבר לאותו היצה״ר
 לשלוט ליצ׳׳הר ארוזה יש וכמה :לבטלה זרע הוצאה לידי המילה אבר
 ^דבר דיבור ע״י מצרימה ולהוריד להביא המילה אבר אוהו על

 על מחנה ר<צא כי : הצא כי פ' כמ״ש כזב או לש״הר אדם
 לא ואם רע לובר מכל ונ^רח ז׳^ אמרו רע דבר מכל וסשמרה אויבך
 יהיה לא אשר איש בך יהיה כי שאחריו בפסוק סרווך רע מדיבר נשנור
 המילה שבחה בשביל ר״ח בספר הטעס ומביא לילה מקרה טהור
 המילה בריח גס נפגס _ הלשין בריח וכ^וגס הלשון בריח כנגד מכוון
 ויקנהו שכתב זהו :רגשין ברית שפגם ע״י ליצ״הר אחיזה שיש נמצא

 מלשין שהיצ׳׳הר בשביל פושיפד נ^-א היצ״הר פרעה d’X פוטיפר
 כל רז״ל כמ״ש רע פיטפוט מלשון הוא ופוטיפר למעלה ומקטרג
 ועבד d'x הוא והיצ״הר אורייתא חפיטפוטי בר אסרי פיטפוטי

 ולקגירג לעלוה ולשס׳ר כזב חכר שאדם מה רע פה הוא פרעה לקבל
 נהיות פועל הוא מקטרג יצ''׳הרsשר כך וע״י נברא לכך כי הש׳״י לפני

טובח א ך

k



דשב פרשת
 הוא והיצ״הר יחיה1ר\ x גהרא לכד אייו ולהמיר האדר אה גיונח

 חטא ליד האדר את להניא פעולוהיו ע׳׳י לאדר כחיצר מצרי אים
 כמ״ש שחה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד אנר אוהו ר!כה !וצ׳׳הר

̂:ין עשרה רז״ל  בכל ואחד ישמעאלים נטלו השעה לעולם ירדה זמה ר
 אנר' לאוהו סרידהיו והם ישמעאל כרןא כזנות העוסק וכל • העולם
 כעד אחד קערב עריסה רעיםע״י כתרהורים מיצר להייוה המילה
 ערכוה יש נח כני שנצטו\ מצות נשיע ייכש״ס כשם שמעהי כן' כי יזכירו

 ע״י לכך חכיריו בעד אאד שערב י^אל ומכ״ש כעדהאומוה לישראל
 מיצרכמ״רי^ להיוה המילה אכר אוהו הורידי כזנות שעוסקים
 חביחו כשכייל כזנות חטא שלא הצדק גס יצ׳׳ה של רעים הרהוחס

 אמנם : כעדו ערב שהוא כיון הצדיק 6ג מרגיש שעוסקי'כזנוס
 כח״ש מלמעלה אוהו מ^שין ■ מלמטה מו1י ומקדש צדיק שהוא כשכיל
 ויהי ‘pv אה ה׳ ויהי שכתוב זהו :הו א! מסייי^ן ליטהר הבא רז׳׳ל
 עצמו' ושומר עצמו כשמעשי היינו המצרי אדוניו כניה ויהי מצליח איש
 ווושכר' יצ״הר על מהנכר ̂ בחחשכהו הרהור ניפל ואס ההרהור' מן

 ומה ככר שהרהר ההרהורים מהקן זה ע׳׳י אוהו ומכטל ההרהור
 ומבטל שמשכר מה ע׳׳י כקליפה שנטבעו ניצוצוס ומעל׳ חכיריו שהרהרו
זהוע״ישויהי ־. ניצוצוח אשם ומעלה וסקעסקליפה משכר ההרהל

פי׳ המלך לפר הירדן וצנחו לשו! מצליח איש ויהי צכה ;יוסף אה ה׳
 ניצודה מיול^פה ומעלה הקליפה ׳±וקע' שמואלי׳י״ט ר־ש״יכ^הו

 וכסיל זקן מלך שנקרא היצה״ר המצריי־הוא האני\ כביה ויהי קדושות
 זקן מלך שנקרא היצה׳׳ר אדוניו וירא : לוכהרהוריסרעיס המיצר
צל עוזר ד׳ הצדק עושה הוא אשרי וכל הצאק עס אתו ד׳ צי רואה

̂׳י'כלל כידו מצליח ד׳ הקציפוהזהו ולכרןוע סרbלiוהtע שיעכוללה
 טדשנהפד היצה׳׳ד שצ חן י\בף וימצא וצו׳ כיקוע לשון שהוא

 לפניך■ לאאן למו אה ומצאת רז״ל כמ״ש לצדי׳ חשררל לררוה היצה׳׳ר
 זהו ד להש״י לענוד רה6ח לו ורעאה אכ'כו לאברהם השלים שהיצה׳׳ר

 יצה״ר של כיהו על לצדק ויפקלהו לצדק היצה״ר' היינו אותו וישרה
 על הצדק שהתגכר כשביל צדיק של וכוחו כיד נהן ליצה״ר לו יש וכל

 ועל נסהו אוהו הפקיד מאז ויהי * לצדק ^:ר יצה״ר' נעשה יצה׳׳ר
p בצלל המצת כיח אח ה׳ וינרך לו יש אשא כל r ה׳ כרכה רהי 

 רשות החת היצה״ר שנכנע טון היינו כסה־וכשדה לו יש אשי־ בכל
 אה ה' רכרך אז לו יש אשר כל ועל לחו על הצדק והפ^ד הצדק

 נקרא לכך לחטוא יוקא לאדם שמיצר סיא׳הר כיה הוא המצרי לה
 ונושרח לצדק נמע הילה״ר ונעשה יל׳/סר על מהגבר וכשצדק מנרי
 ע׳׳י הקחש תל^ ינה״ר מן נעשה להש׳׳י היל׳׳הר עס לעבוד לצדיק
^6 סח את ה׳ ויניד זהו * pיו שנקרא הצדיק * יוסף בגלל מ

^ והברכה  שנמשל סדצוניה הן לבית שנמשל בפרמיות צן הי
 של ר\צ״הר ועס פרמיוח של היצ׳׳הר עס להש״י הצדיק עובד לשלה

 וכשדה: כניח לו יש אשר ככל זהו מןדוט מלאך מהם ונעשה חיצוניוס
אשר הלחם אס כי מאומ̂ר אתו עT ולא pיו כיד לו חשר כל ויעזוב

 lb שליח^ הלחם' רק הצדיק כד כוחו מניח היא׳מ־ היינו אוכל הזא
 זהו' • אכילה כמו הענוג ליצ׳׳הר ויש אותם ולפחות להחטיאם אדם בני

 tb זה ללחום' יצ׳׳הר עם' סצדק נברא לכך כי' הצדק כיד מניח אינו
̂תש סימן חראהכמ״שרז״ל ויפה הואר יפה יוסף ויהי ;רמיד זה  לעב
:פניו האיר אדם חכמה צדק אבל הדחקן , . ..

י' ד י ̂־־ ו p אל עירה אח אדורו אשח והשא האלה הערים א r 
א יצ״ה רז׳׳ל כמ״ש היינו עמי והאחר'שככה . . b הס׳׳ס ס
 ’לאדס ג׳׳כ חפהה יצ׳׳הר' של זוט כה כזוהר שאייה׳ צמו' זוגו בה לו

 אדוני הן אלוניו אשה אל ויאמר וימאן עמי שכבה ותאמר זהי לחטוא
 וחטאתי הזאה ר\דולה הרעה אעשה ואיך יכו׳ בכית מה אחיי ידע לא

ה כהיום ויהי לאלהים חלאכהו' למ׳׳ד מלאכתו לעשות הכיתה וימא ס
 אשת נהנכרה מלאכה לעשוה הירהוההחיל מערי שהמזיק כיון מחש י

 אשהל עם לזווג הצדיק כשרוצה היינו צרכיו.עמה לעשות למ״ד יצה׳׳ר'
 ננזו הגדולה כנסה אנשי רז״ל צמ״ש וזוגתו יצה׳׳ר כלא אפשי אי

 הצדיק כ^וצה נמצא יומא בה טעהא נמצא ולא יחיס שלשה היצה׳/״'
 דת כפי כביה שם הכיס מאנשי ואין עמה הוא ולזווג צרכיו לעשנה

 חכוין■ וכשצדק אדם' שוס שש יהיה לא אשהו עם ארס כשמזלג תורהיט
 כאלו זיוג כשעה נדהיה יז׳׳ל כח״ש ולא עצמו לרגאח גס זיווג כשיעה
 שמא ליחד רק מכיק שאיט בשכינ׳ שיוגד זו כגילה כשביל שד כפאו

ה  שנקרא׳ ס״ס של זוגו ס חהעק זו כגילה בשביל ושכינה׳ דקכ̂׳
 שיאים רעים הרהורים זהו ־ עמה לשכב לחטוא אהו ומפתה לילית
שככה ככגא ותתפשהו שלהוב זהו • אח״צ לאדם ע עמי לאמ̂ר מ ' 
 שכיר־ מה היינו ־ החוצה ויצא וינס כילה כגדו ויעזוב הצדיק עושה

̂קל שלא החוצה ויצא וינס אכל להקן כח לו שאין בידה מרח נגד  לר
 1יפוצ מ׳׳פ רז״ל כמ״ש המדרש כיח הוא חוצה לפרש יש או מהר

 לכית מיצה׳׳ר וינס המלדש צ*ה הוא שחוצה <ס׳ חוגה מעינוהיך
ע אס רז׳׳ל כמ״ש המארש  וכו׳ המדרש לסת משכהו זה מטול בך מ

 5סה לאנשי והלדא החוצה רנס כידה כגדו עזב כי כריאותה ̂יהי
 צצ^^ W כר שהוא מכרי אי:) לנו הביא ראו לאמר להם ^האמר

 ופן/ עצמו להנאה וכיון אשתו עם זיוט ע׳׳י עמי לשכב אלי כא ט3
 גדול בקול ואקרא אשתו עם דוגו ע״י עמי לשכוי אצלו אוהי' שמשך

, ;ולקלקל יוקר להקל גחל קול לו שקראהי היינו ̂ .
וימזו•־■ ויקלק! יותר שיקנ וארןא קולי הרימורך כי כשמעו

ס  ויהי בעלה אל סיפרה וכן וכו׳ החוצה ויצא וינס אצלי ס
̂ת וכו׳ אשהו דברי אה אדניו צשמוע ^ אדר וינ ו  בית אל ויעיהו אוחו י
ה הסהר די׳ שמחזי׳ כזוהר'היינו צמ״ש כוהרא שנקרה השטנה ע מ

 ןיר\שש מאשרקאשרקבקשר
• השכינה שהיא הסוהר כבית הצדק

ר. ל .^

̂י מורי אבי בשם וישב זר
א שנה עשר̂ר שנע בן יוסף יעקב הולדה ’ וכו׳ רועה ס
 שעיר וישחטו צקה וכשלשהן כרמ׳׳י דאי׳ מה על וחקפין

p פי' צגזיסוכו׳ r ס מן עונשין כר עדין היה לא מי  שזה ונראה מ
 כר הרגום ואונקלוס לו הוא זקונים כן כי בעצמו ורש׳יי הפסו׳ מהרז
 מורה יברצו׳ בגמרא שאמרו הואליהואי׳בהוספוחעלמה חכיס

̂־יין שמואל והא 6אא אבו באל הוראה  עונש־ן נר ואינו קטן ג
^ן בר שאילו אף וחכ^ס שהוא הקטן ומתרצים א חייב ש  ס

א כיס1ר בר ארי רש̂׳ היאז ולזה  ליה ס
* ש''׳ ר  עליו קפז בשלוה לישב ̂יעקב ביקש דשכ ס נדרנן ועוד ב

p של רוגזו ' v ומעודי וכו׳ בשלוה ליאב מבקשי׳ צד^ס 
א שלוה לשון לי קשה  זה מאי גס צער כלא לישי לומר לו ר\ה ס

 בכא נמס׳ דאיהא בהקדם זה ויהורן pיו של רוגזו שאמר הלשו{
 יצחק אברהם הן אלו הרע יצר כהן שלט לח שלשה לף'״ז בחרא
 הרע יצר כהן שלט לא שלשה ובהוספוה כל מכל ככל בהו לכחיב ויעקב

 צדאחרינן אלא אנרא עליה קכא היל לא״כ כלל שלט אצא אין
 חטא וצא שנוטו רוב אדם שעכר לון ישמור חכדדו יגלי דכהיב מאי
ה לון נמי הכי חוטא אינו 3שו א  צל עצמן דוחקי! שהיו הקב״ה ^
 כהן שלט שלא ואילך הקב׳׳המכאן סייעם העכירה מן להתרחק כך

 לעול^רגיז ללש נ! שמעון רני אמד ברכוה כמס׳ יצרהרעואיהא
 שיעשה טוב יצר ירגיז וכרש̂׳ וצו׳ שנאמר הרע היצר על טוב יצר ארס

 כי החלחחר« זה לכל צריך היה לא יעקב והכה הרע יצר עס מלחמה
̂ו רוב אסר כבד היה ק שנוי ^ י לזה צריו היה שנים י״ז ין שר\ה יו

 אל רעה דבתס אה יוסף יבא כלב וביוסף הרע ר^צר נגד המויחמה
^ הדכריס זה לקכל העכירה ולזה אביהם ה אפשר אי מי  צסיע ס

 להרגיז P̂’ ^ייי הבחירה יסטל נגח הנה כי השמים חן אוהו
ע הרע היצר עם מלחמה וצעשיה אגשור! כע׳מי צריו^יעקי היה ל

r 1.נ

 לעאהזאת חמנחמההינה״רכיהותסה כשניה ,קשיעקבלישב
חיו רוב אחר כבר U של רוגזו עליו קפן לעיל כנזכר ^ o ^ p r 

^ היצה׳׳ר המלחמה י  ב^כיש רך ש^׳ המלחמה צריך הי' שאצלו מ
n אחר אף יצה״ר עם המלחמה לעשוח כעצמו יעקב צריך והי׳ o ' 

 יבוט^ היצה׳׳ר עליו ישליט שלא הקכ״ה על זה יהיה ראם שנוסיו
 ולעשות להרטז כעצמו יעקב צריך היה לכן יוסף נגד הנחירה
 ירג^ן לעולם יתיכה ר\מרא כיון שכזה ואפשר היצה׳׳ר נצד המלחמה

ל  ולעשור# להרגיז צריך צדיק של שנוהיו רוב אחי אף ירגיז לעול׳ ^
 ירגיז־ לא אם העכירה לעשו' שא״א יזדמן אס יצ׳׳הר עם מלחמה

 כ^י׳י רך אדם וע״י שנותיו רוב אחר צדק אדם ע׳׳י לא נגח
צ וט׳ל מלחמה לעשות סנוהיו רוב אחר אף צריך ואזי

 אלהים תפעלוח חזו לכו עזדה ר' בשם כ״ל ר״ש במדרש
 ■ ר<־עtבשכ*ל אורץ וישנאו לחה ליבשה יש הפך

biS אחט מראו צהיב הא אוהו וישנאו למה מקש׳ מאי וקשה לפניו 
 לחה למדרש דקשה ונראה אוחו וישנאו אחיו מכל אביהם אהב אוהו כי

על לאכיו דכה שהביא זה ולא יוקא הצהונה אחר אוהו וישנאו
יוסיו



טוישבזעי מוד אם בשםפרשת
א זס כי אחיו  הביא לא דהא עתא1נ מהאי אלאע״ב השנאה עיקר ס

 להם היה ולא השפחות כני על ולא לאה בני על רק לאביו הדנה
 היכף השנא' היה אס נמצ׳ כלה׳וכו' כני וסאנעראס עמו שנאה
 היה ראוב? גס כי אותו למכור לי^: לבני אפש' הית לא הדבה אחר \מיד
 ולא למצריס נא ̂י׳ ולא מזרחי ר״א פמ״ש שנאה כלא האפח^ת נצי עס
 עכשיו אנל ̂ינס ראה הים יהי׳ ולא ממנה וניצל עבירה ליל נא

 נאה בר אצל שוה השנאה הפסיסץהיה כהונח מחמת השנאה שהיתה
 ורלל עבירה לידי ובא למצרי' ונא ב^ה השנאה היה השאחו' וכני

 לחה המדרש שמקשה זה1 וס׳ זינם ראה היס אומר הכתוב ועליו הימג'
̂כף למה ר״ל יישנ̂א  נשנייל ומחרז הדנה אנד ולא הכהונח אחר ת

 דוקא היה וזה דוקא לחצרי' בואt צריך היה ואז לפניו הים שיקרע
ודוק; כנ״ל הכתונח עשיית אחר <

 ונרא^ חנוכה כנר נעמה מה במזוזה יפיח מה במדרש
 מזוזה כעון מדליקי! כמה פרק שבת ימס' דאיתא

 וימי ימיכס ירבו למען ביתך מזוזות על וכתנהס דכי\ב מתי׳ כניס
 תלמידי נניס ליה הווי! חנוכה כנר הרגיל בגמרא שס עוד בניכס

 לו יהיה ולא מזוזה מצות קייס לא אסח״ו נמצא ברש״י עי״ש חכמים
 יהיה איך חנוכה נר מצות יקיים אס אף נרם ת׳׳ו.
 מצות כראשונה קייס אס אך ת״ח בניו שיהיו שכרו לו

 חנוכה נר מצות כשקייס את"כ כניס לו יהיה ואז מזוזה
 במזוזה יפיח מה המדרש שאמר וזהו כניוח״ח יהיו אזי
לך ויהיה חנוכה בנר נעמת מה ואזי כניס לך יהיה ואזי

ס בניס שיהיו ;ודור, כנ״ל חכחיס תלמיד ^:

מקץ ברשת
\ ךי  דיגיה בעזה׳^ לפרש נרא' חולם ופרעה ימים שנאיי' מקץ ף

̂׳ז הצדיק מייסר הש׳׳י .  והוא בעיה״ב עיניתיו לנכות בעוה
 שרעה וכמדומה מאוד לו צער יסרין בשעת הגס לצדק גדול חקי

 הקב׳׳ה של נפובתו מכיר היסורין שעברו אחר _ח׳׳מ לו היא גדולה
 שכב' כיו! ימים כמו שעברו השנים לו נחשב הימרין עבא שכבר כיון

ח באיסהצל הימיס ^  מקוס כל רז׳׳ל ^מרו כמו הפסוק פי' וזהו נ
 אז עבר כשהצער היינו מקן וילד וזהו צער אלא אינו ויהי שנאחר
 חול׳ שנתגלה דהיינו אהרן פרעה מל' ופרעה ואז ימיס הס שנתיס

א שהיסרין לו שנגלה רחמיס הוא י  :ה' מאה גדוליס רחמים ס
̂ל אמרו דר\ה לפרש יש  5צר ^ון הוא ויהי שנאמר מקוס כל רז

ף לשון הוא ימיסמקז ח^שנרלס לאדם באה והצרה  ס
 אל ממדריגה לעלות הימיס לשנה ימים שנחים היעא כשמגיע דהיעו

 יעמול אס אצלו נסיו! א0 אותוהצע' הנסיונו' צער ישלו חזי מדאגה
א פרעה אולם ופרעה גס נצדיל  העם אה ^ריעו למה מלשון ס

 לפרוע שצריך דהיינו הגוף באאות הוא חלים נזל' הוא ואלס ממעשיו
ה בשביל הוא למה כך וכל החאוחשכ^עתנאיסר חן שנהנה חה מ  ו

 צריך והצדק 6כמי שלמאלה החילה הוא יאור היאור על עומד
 לכך אאירה אא ל^ס. שלא דהיילו האורה אצל עומד ולא הולך להיות
 ע׳^ הולך■ למות נכדו? ליד הש׳׳י אוחו מביא זה ובשביל עומד נקרא

 דהיינו פרות שבע עילה היאור מן והנה הפ' עיד ואמר בנכדון צזיעמוד
 למדריגה ממדרגה עילות ההורה שמא היאור מן אזי לשמה סלומד

 לפרות אדם יכול שביעי' מדאגה עד הכנין ימי שבע שהם שבע עד
 אלקיס צלם להם שיש דהיינו מראה יפוח פרוא שבע וזר\ ולעלות

מ xכ ובריאות  צריך אינו ולכך חעאו בכל ה׳ &עוכד p גס סימן ז
 אלו מלשון אחו באאו ותרענה כשביל לכך זכה ולמה עצמו אח למף

ה אבל אאהס עס אחדות לו שהיה דהיינו מאחים שאנס קרעי' מ  ו
 בשר ודקוא מראה רעוא היאור מן אחריהן עולוא אחרות מ־וח שבע

 בסערא מא שבקדושה'כן כמו אלקיס עשה זה לעומא זה אח דהייא
א ולמה אחריה! עילות אחרוה וזהו אחרא  אצל ואעמודנה בשביל נך ס

 ללמול דבר של לעומקו יורדס שאנס דהיינו היאור שפח על הפרוא
 ותאכלנה אלא עוד ולא התורה אצל מאור שפח על עומדס רק לשמה
 שעומד׳ אוח' וכו' הפרו׳ שבע אה הבאר ודקות מזרא׳ רעות הפא׳

̂ד מריאס הקדושה מא שאינס מאור שפת על  5שעולי אואס ס1ג תמ
^1אבצ היאור מן למדריצה  פרע׳ אזי משנתם כשקיצו דהיינו פרעה י

:הצל על השזכה שיעשו דהיינו הכל יפרעו
 יהיה שלעתיד ראוכר גילקוש כמ״ש וכו' מקן ויהי לפרש יש

 כימות שמחינו שצהוב מה מחורץ וכזה מאיד ארוכים ימים
 שנה מאות עשר משבעה יותר בגלות צבר אנו החשבון ולפי עיראנו

 ארבע אלא הזאת מעת עוד יעמוד לא והעולם ר^חשולס חגלות חון
 יתארכו בודאי אלא עיניתנו כימות שמחינו יהא והאיך שנה 'ג0ו מאות
 ויהי הכתוב פי' זהו צ£:ה צמו לנא לעת? גדול יום יהיה ואפשר הימי'
 וסף P וכשיהיה צער לאיז הוא ויהי שנאמר מקוס כל היינו מקז
 שנתיס יהיה הימים מן היינו ימים שנתיים אז הגאול' הייט צער להאי
 הצער ^ פרעון סקבצו היינו חולם ופרעה ואז שנה יוסיהא מכל

 : צחולמיס מינו ציון שיכא אח ה' בשוב כמ״ש לחלום החמה והגלות
 מנשה זה בינותם האליז ר יוסף שומע כי ידש לא והס

 ליוסף האחי׳ כשהשיבו דהנהללל זה צהוכיח ונרא' כנו י
 וכללוהו הקודש רוח בה' נצנצה רש׳׳י פי' וכו' אחל(חני איש כר צוליו

ה דהמציז מוכח ממילא א'׳כ זכי' ש הוא עמה'  מנבמ מ
עמם המל*ץ גס וכללוהו מלין ^׳י יהwר האחיס כ^ברו בולאי להא

כודאי הוא המלץ א׳'כ כאן שיש מי כל ככלל הבית בכי צל צולנו דהיינו
;הבכור שהוא מנשה הוא ומסתמא כנו

 אני חטאי אח לאמר פרעה אח המשקים שר וידבר בפסוק
 מי פרק במס'גיטין דהגה בעזה״י נ׳׳ל היום מזכיר י

 לי בעי קא לא אמאי להו אמר קתא יומא מלכא אשחלאי גבי שאחזו
 אחברתיה אוחיב לבינתא שקול משחייה אנסייה ליה אמרו לגביה יזלכא
סpאש הדר א״ל הכי ^'ל לשלחה ליה אמרו אתו  לר\ אמר Tלמ י

 לבינתא שקל מיכלא אנסה ליה אחרו לגביה חלכא לי בעי לא אחא•
 לכו אמר הכי א׳׳ל לשלמה ל*ה אמרו אתו אארעא אוסבי' מחברתה

 כזוהר כמ״ש בפסק כאן מרמז שזהו לפרש רזיכליהנראה מר' נגידו
̂׳מ ילה דף פנחס פ'  המשקי' שר אועה איס קורקבנא האופי' x בר

 מנהיג מלשון הוא ויתר כאן שמרומז זהו עיי״ש משקה איהי ריאה
 X ונקראת משקי׳ מיני צל ששואבא הריאה והיינו לדור אחד דבר צמו

 פרעה אח זהו פרעה קראx היצ״הר עם הגוף את מנהיג החשקים
 חטאי אח ואח״כ לגוף רפואה והוא הרבה לקתוח לגוף שטוב לאמר

 שלמה ובני אני והייתי כמו וחולי חסרון לשון הוא חטא היום מזכיר אר
ה וחול האסרו? ציה הא? ומפרש חטאים ע  היינו עבדיו על קצף ^

 X.על וקטרוג וצפל זקן גזלך שהוא פרעה שכרךא רדצה׳׳ח עם
 הרבה ושתה הרבה שאצל ע״י הגוף ונחלה האופים X יעל המ^ןס

ס  ,צמ״ש האופים X ואח אותי הטברדס X בית במשמר אוחי ךחן ז
 קרובים והס דמלכא אסרי נלןאס למשכב נזפציס כשהמזלי' בזוהר

 הרבה זכזח וצריך למעלה נידון bp למשכב נפל ה׳׳ל כמ״ש למיחה
 שזכינו היינו וכו׳ ונחלמה הטבחים שר בית כמ^ר אמר לכך לינצל

 רפואוהינו היה ולא חלים עהיס כמו בריא לשו! הוא וחלום להתרפאוח
 כל רפואה היה האיך שxומ חלמנו חלומו כפרהון איש אלא שיים
 היצ׳/ט הוא הטבחים xל עבד עברי נער אחנו ושם וזהו ואחד אחל

 כחלומו איש חלמוחינו אח לנו ויפחר לו ונספר וחצם מסכן ילד שהוא
 היה כן פירש xוכא רפואתו אחד לכל שפירש ^אש לשון הוא פתר
 מי היינו גיטין במסכת ש:זכר כמו היינו היה כן לנו פתר כאשל־ ויהי

 כני על השיב אוחי זהו עוד ישתה השהיה לו והזיק הרבה ששחה
פ עזד שי^ה  עצתו פמנע רפואחו האכילה לו הרבה׳והזיק שאכל ו

 חלה קורקבן שהוא האופס X היינו חלה ולזותו זהו האטלה מן
. j 1רפ'0 ולא אוכלץ לא חולין מלשון

 את אוחד אלהיס הודיע אחרי יוסף חל פרעה ויאמר
 נרןא הצדק בעזה״י נ״ל כמוך זחנס נבון אין ואח כל

 פרעה אזמר הש״י ויאמר בוראו עבודת יום בכל שמוסיף כשביל יוסף
i לו יכ<עו יוסף שנרןא הצדק ‘pיו אל פפרש x הטובי' מעשיו על 

 השפיע אותך אלהיס הודע מופלג אתרי לו ועxל הש׳׳י אומר אימת
 אעשיו יד על למעלה יחוד שעשה באצהיס הטובים מעשיו ע׳׳י

 האלהיס צם אז אשתו חוה אח האדם ידע מלשון הטובים
ס הדין מדת שהוא ^י  ידך על הוא אותך ואמר לוי טוב שכר לשצס ח
 מדת היא זאח מדפיפל שהוא כל אה וחברת למעלה יחוד צעשה

 חשוב שהוא היינו סמוך וחכם נכון אין הש״י עליו אומר המלכואלכד
 חכמה היא ה' יראח הן כמ^ש כמוהו צדיק שאין עליו ואומר למעלה

 דמלכא כברא ביהי על תהיה אתה הש׳׳י לו אומ' ואז בינה מרע וסור
̂יןון ככל כך בלא דעייל  ע״י הצדיק היינו עתי כל ישק פיך ועל ך^לכא ג

 אפילו העולמות בכל משפיע למעלה יאוד שששה הטובים מעשיו
 כל הצדיק שזוכה הטעם הפסוק ומ^ש מודע בזכותו נזוניס אללגיס

 רק שהכסא מה סינו ממך אגדל הצסא רק כזכוקן כולס פזונו כך
^ב נהר \אX השפעה פלא  ככסא ונשפעת נתגדל ממך אגדל יבש י

. ך שסע ב



טס^ פרשת
 הכסא עלהואח׳׳כ1ימוד^ שעושה זכוהך ע׳׳י ממך מלמעלה טוב שפע
 עד יוהר הצדק זוכה ואח״כ כלהעולמוה3 משפעת השכינה שהיח

 כח׳׳ש הש׳׳י עמו ומדשר הש׳׳׳י כעיני חניב שהוא לו מודיע שהש׳׳י
 את הקכ׳׳ה שרדנג להם נודעת יר\רה חיכה שלישי כפרק אסח בפרקי
 כניס שנאמר כניס וקוראס אוהס אוהב שהיא להס שהודיע כמה ישראל

 יקירה חיבה היינו יוסף אל פיעה ויאמר כאז כתוב זהו אססכו׳
̂ז לו ומודיע לו אומר שהש׳׳י הלריק שזוכה •  על לו שפרע מה כעוה׳

 אל שפרעה מה אומר הש׳׳י היינו פרעה ויאמר זהו הטוכיס מעשיו
א יוסף ח כל על אוהך נתתי ראה יוכף שנקרא הצדק ס  היינו מצרים א
 ויסד הצדיק זוכה ועוד האומות 'x ענכל נצדיק ממשלה מהן הש״י

 פ' כזוהר כמ״ש יוסף יד על אוהה ויסן יד מעל טיכעהו אס פרעה
 על כחוח׳ לכך על כחוחס שימני ואמר חייא ר׳ פקח ד״ףק־׳׳ד משפטים

 כחור,׳ שימני אמר' איהי ככעל' י^אל כנסת האהדכק' כשע־־ף זרועך
 דוקניה כל ביה שוי דאחדבק אתר בההוא ראחדבק כיוז רחותס ארחא
 אהעבר והא החן עימא ולא והכא הכא אזיל חוהס דההוא אע״ג
̂מז דיוקניהשכיק כל מניה  כיון קאמר הכי אוף קיימא והמן ה
 אנן סכא ייכא <רכ א׳׳ל ורו' כך חקיק ליהוי דוקני כל כך קנא3דאר,ד

 דיל? דדיוקנא יעוא יהא אכרדך דלכא דשלהונא ורשפין אהבה יהא .
 כלב? חקיק דלך. דדיורךא כמה בלכך חקיקה תהא

בא הצייק מאת שביקשו נמצא עיי״ש  דוקנם שיהא סבא י'יי
 שביקשה כתו שחואס במקוס דיוקכא ששביק חוהס כטכעה בלס תקיק

 מאח כח לו ויש בהש׳׳י יבוק שהצדיק בשביל הש״י מאת כנסת',סאל
 הש׳׳י פרעה ויסר שכתוב זהו בעצמו הש׳׳י כמו לחביריו לעזור הש״י

א ידו מעל אואס סל טבעתו ללדק נמב■ שצד שפורע  כביכול סחו ס
 לצדיק כת שיד\ה יוסף נגקרא הצדי! הוא יוקף יד על אוי,ה ן0וי

 בגד אוחו וילבש וכו׳ חואס כטבעת בו חקוק כשדוקנס לחכידו לעזור
א שש שנוחה בגדי לצדק לובש הש׳׳י היינו שש  דביר וישם שמחה לשון ס

ה'  מדיבורו שיראי' צדק של צוארו על לזה' שנמשל הירא' היינו וכו' הז
 ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו כמ״ש צדיק של

 את ומלביש מרכיב הש״י היינו לו אשי המשנה במרכבה אוח וירכב
 רש׳׳י אברךכמ״ש לפרו ויקראו בעיה״ז ולמד שנה אשר בחורתו הצדק

ח כל על אוחו ונח! ידו •ר^ס ויוצאין נכנסין שהכל פ׳׳ל  וכמו מצרים א
 אני שנקראת השכינה היינו פרעה אני יוסף אל פרעה ויאמר שמפרש

 ואח״כ וכו' ירו את איש ירים לא ובלעדיך לכך שלך סרעון הוא הנודע
 רשות ^רלנ׳ כמו ורייהא1ת רזין לגלות ישות לו שנותנים הצדק גוכה

:פענח צפנה יוסף שם פרעה ויקרא זהו לרשב״י
־ ויהימקז לפרשבעוה׳׳י יש חולם ופרעה ימים שנסים מקז

 שנחים אזי העולם ׳ מ? אדה־שכפטר' סל' לןניו כשמגיע הזיע
 ובלילה ביום שישינס בסביל עפר נקראים.ישיני םpהצדי היינו ימים ,
ס ובלילה ביום ישינם בקבר אבל לבד בלילה ישן געו״הז '  שאמר ז

 בגיהנם נידון יהיה שלא לרשע א״כטוביש החמר ואס ימים שנחים
 נהם לפיוע שצריכין לרשעים היינו חולם ופרעה לזהאמרהכחוב

 עתים מלשון חלום שנעשה חולם אזי שעשובעוה״ז הרעים גזעשיס
 חרשה ברי' מוחו לאחר הרשע אה שבורא חדשה ברי׳ שנעשה תלים
 סומ׳ על חיגר מרכיב שהש׳׳י רז״ל כמ״ש בגירגס אוחם לדון ונפש בגוף

י : חולם ופרעה וזהו אוחס ודן
ס ו ס פ  אחו ימצא אש״ הוא כן כדבריכם עתה גס ויאמר ב
 ז״ל המפרשים הקשו נקיים תהיו ואחם עבד לי יהיה י

 על פי' בעז׳׳הי לומר וכו'ונראה הוא כן כדבריכם עתה גס הלשון מאי
 3להש' צוה לא ראשון בפעם לתה א' בזה רבו הדקדוקים רהנה
 שקו אל איש כספיהם להשיב סהסאמר אלא אמר,סר,ר בפי כספיהם

 כשבאו כספיהם מצאו והשחר נדרן־ במלון כספו מצא האחד למה ב׳
 בפי' לוי כשמצא זה מה ז׳׳ל אלשיך משה רבינו שהקשה מה ג' לביחס

 כספיה׳ צרורות סלם שמצאו ועתה גדולה חרדה ויחרדו נאמר אמתחתו
 הכסף ואח אבינו יעקב שאמר זה מה וייראוד׳

ס' המושד  היו שנא הוא נהפוך הלא הוא משגה חולי נידכס ר,שיבו ו
 סירסו מל שאמר בשקסה׳מה כספיהם נחן לה לעלי שמא אלא יראי׳

 ׳1 בהוכ< רגיחו נא אס מטמא לשם בא האיך מסמא לכס נחן אלהיכס
 כתיב לחה ף אמתחתו בפי איש כסף שים יוסף צוה rrx< בפעם למה

 למה ח׳ ראשון בפעם ולא שולחו וסאנסים חור הבזנך שנית בפעם
 טובה תחת רעה שנחסם למה אליהש לאמר וה5

 ט׳ הגביע אח גנבתם לנוה כפירוש יאמר ולא
 למה מהודי׳ נכון שהוא שלהם ק׳׳ו על כלוס להס השיב לא לחה

 ועוד אליך השיבנו סהס אחר ונא כנען מארץ אליך השיכינו לומר דקדקו
 ר,ך אחיו מאת לנקום בא bb^pv דודאי לומר נראה אך דקדוקם כמה

בעבור ואביון צדק מכרם כתשובה חזת אס לנסותם בה

ץן
 מותר וודאי אזי בחשובה חזרו לא ואם כאחי' יאהבם ואז נעלים

 דברו יכלו שלא וכמו להס הוכל יכול וגס מהם לנקום ומצוה לשנאותם
 קשוח אתם דבר ולכן הרע בלשון שחשדוהו מפר עמו לשלום
 חשודט אס אותם לנסות בחכמה עשה ולכן בחשובה שחזרו לי שנידע
 אל איש כספיהם להשיב וצוה כסף בעד אותו שמכרו הממון על 'עייי!
 הלוקת אלומציאוח שאיתאבפרק וכמו במשקלו זל־וקאככמו שקו

 שהם שידוע מפני להחזיר צריך מעוס בהן והיה הביח כעל מז פימת
 לכל שהחזירו כיון מ^מ חגר כמו *p'’ שהיה אן! זא״כ הכ'ח כעל של

 לו ששילמו מעזח אותו יוסף מעוהש! ש^א בידאי במשקלו כספו אחד
 גדול בצער אוחס לצער רצה ולא לו להחזיר וצדך בשקם בטעוח בא

 גהלה חרדה ויחרדו בדרך במלון שימצאו אמתחתו בפי אחד לכל ציחן
 שסא לוי שהוא האחד אך באמהחהס נתן לעלינה סיסברו
 ,איהס ופו' אחיי אל איש ויאמרו שנאמר כמו בדבר החחילו ושמעון

אמחחלזו בפי כספו החזיר ללוי לעיגיהס יי^יי פיעי
 לכד באמהחסס כספ׳ נתן שלעלילה ס׳יי הס אף ויחרד בחלון שימצא

 ירדסן סנזא דולה ג חרדה מ״מייחידו בדרך וי ל אלא מצא שלא חף
 כשכאולכיחסאףשמצאוכולסמ״מצא' אבל שגנבו ויאמרו אחריהם

 5אם'על* וגם אחריהם ייפו שלא שראו כיו! קצח וייראו אלא נאמר
ר איש שהוא ז׳׳ל יעקב א־ כלום מצאו שלא להכחיש יוכלו עליהם ד  ׳ נ

^  נותן והדין ojib בא בטעות דהיינו הוא נושנה אוני לו להשיב צוה וי
 שאר דהיינו מטמון לכס כחן אלהיכס אמר לו להשיב צוxוכ לו להחזיר

 כספיכס עס שיה ^xn3 שהוא ואירע המעות עס ^יתי וכך תגר
 חיכך. כספיהס השיבו שלא יוסף וכ^אה שלכם הזה המטמון ולכך

ת אח׳קנסכאו רק !pv לפר ויעמדו שנאחר כמו לפניו כשעמדו  בי
 ויספית האיש אל י ויגשו וכו׳ בית הובאו כי האנשים ויראו יוסף
x  עדיין הס חשזדיס בודאי בלבו יוכף אחר בשקס כספס מצאו 6
ק לפני כשבאו חיכף לי החזירו מדלא הממון על קצה  הימ^י׳• מחמס י
^ז שיסוודו כד עלילה ׳ עליה להעליל רצה בכן אח"כ להחזיי רצו ע  וי

^ אך עגדיו עיז אח מצא האלהיס אמרו שבאמת כמו תשובה ס  א
 שהוא אפס מפני כנגדס לעמוד ימל לא בודאי עליצה שהוא ידעו

 עלילה שהוא ירגישו שלא בחכמה עשה בכן ועברהסכיקשתה
^ אח ויצו הדין אח עליהם ויקבלו השמים מן שהוא יסברו ת\ על א  בי
 משיש >pהנ גביע ואחגביעי אמתחתו בפי איש וכו׳ושיסכסף לאמר

ו כסף ואה הקטן אתהסת בפי ולת דבר אשר cpv כדבר ויעש ^י
אור והבוקר לינחלילה cc.נתעכבו רק בר כליה' ר^נאו תיכף שלח'

^' הרחיקו לא העיר את יצאו וחמוריה׳הס המה שולחו והאנשי' י  ו
זהשית-ן ̂ האנשים דוףא^י2. ״ ״ ׳

תאד(ר*
,■י-. י,-  מח רדוף .

וזלא טובה ■ אליהם ואמרח
̂- יעלילה’^^וא שאז״יביע הגביע אח גנבחס למה אליהם  ש

 ואח אוריו ויהרגו אפם ויתר גנט שלא בעצמן ידעו
 \ אחרו הראשי? כ<^ כשהשיבו מצינו דהצה כך הוא העלילה אך

 רהיי- המנון אל באני כי ויהי אוכל לשבור בתחילה ירדנו ירד אדני
 ̂ כמ לחמורו מספוא לחה דהיינו אחחוחוחינו אח ונפחתה לילה לינת

 = וירא שיולון לחמורו מספוא לתת שקו אה האחד ויפתח לעיל שכתוב
 ' צריפי, במאן נמצא וכו׳ אמתחתו בפי איש כסף והכה וכו׳ - כספו אח

’ יוסל!'^" גבי המלון והכאהיה לחמוריס ליחן'מספוא שקם אח לפתוח
 ח מצאו טדאי וא"כ לחמוריהם מספוא לחח qשי פתחו. ובודאי ־

 5למ̂< וזהו חייבי? הם ממילא ר^דרו ולא אמהחהו בפי שמונח הגביע
 בטעו<נ שבא הגביע להחזיר שלא כיונה החת רעה שלמחס

החזיר לא יל^ר י״י^י יייי^ להמהותחינס
r(זר הלא אמר לכך ראשון הכסף כמו מטמון שסא שסברו מפני i ** . ____ _____ סד *י ׳י  ש׳־^ד^" אחס ומכירים בפניכם בו ינחש נחש והוא אדוני,בו ישהה
כש7ל גטעוח שבא אף א׳׳כ מטמון שהוא לונור שייך ולא שלי הוא
ש^ בכן גנט שהם אומר שהוא הבינו האמת אך להחזירו לכס היה ה
 כל(̂? מארז אליך השבט חתחוחוסינו בפי מצאנו xא כסף הן מניו
CO היה שלא להכחיש מפנישיטליס ממך o’ot היו לא סאן

־־................־׳ ׳' ̂ו׳י« ־'׳ י ' PV ^ ״'
 % אוהץ מכח גנבחם שלא האמח הוא כן כדבריכם עחה גס ראמר

 בטע^ס לו שבא דמף עבד לי יהיה אחו ימצא אשר מ״מ שאמרהס
 מספוא כשנתן אמתחתו בפי כשמצא החזיר לח ולמה חייב הוא מ״מ

 אמחחתז בפי שימצא ידעו שלא ואף נקיים ההיו כחמס ואהס לחמורו
̂מ צלו לא מ׳  ימכא מפניהחשש״סמא נאמחוחוחיהם מצאו שלא ה̂׳

:נכון על הכל יבואר יהשחא האמת כפי חמחחחס בפי
כפסויר
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p 1 D £ אה אוהד אלהיס הודיע אחרי יוסף אל פרעה ויאמר 3
הודי;! לו' לי היה וקשה כמוך וחכם נבון אין זאה כל '

 דאי' נהקרה להרן ונראה כל היכה לי ולמה זאס אוהך אלהי'
 כניה ולן אשהו שהיקניטחו א' כחסיד מעש' ע״כ י״ח לף כרסה כחס'

ס' הקנרוח  ראשו;' כרכיעה הזורע ^ל הפרגוד מאחורי שתעחי ו
 כרכיעה הזורע שכל שמעהי אחרחוכו' וכו'לשנה אוחו מלקה כרד
שמע שיוסף לומר אפשר נמצא וכו׳ הלך אוחו מלקה שדפון שניה

 אדני באזני דבר עבדך נא ידבר אדני כי ויאמר יהודה אליו
 לפרש נראה : כפרעה כמור כי בעכלז אפך יחר ואל

 וכו': חפהח שפתי אדני אומרי' אנו לההפלל רוצי' כשאנו דהנה כעזה׳׳י
 גסאסרוצהלדכר הלא ההפלה קודס דווקא אומרים שאנו העעס
 הטעס אמנס • כח הש״י לו יהן לא אס לדבר אפשר אי בטלים דנריס

 היא הכוונה כי דכור לכל חיוה ויחן כחפלחו לכוון שצדך בשביל הוא
ע צזה וצריך לדבור ונשמה החיוה  כחפצחו■ לכוון שיוכל השמיס מן סו

 שיעזור היינו וכו' חפהח שפחי אדני החפלה קודם מחפלליס אנו ולזה
 חהלהך יגיד ופי וזהו פי אחרי לרצון ויהי' בהפילה לכוון שיוכל לנו

 דהא יהודה אליו ועש וזהו הגשהלחפלה מצינו דהנה הפסוק פי׳ וזהו
ד' ס  אז להודוח הש״י אל שיגש מי היינו ה׳ אח אודה הפע' ע״ש הוא י
 נא ידבר מבקש ומה לו' שיעזור אדני משס שמבקש היינו אדני בי ויאמר
 באזני לרצון ויעלה דבור בכל חיוח ויהי' לכוון יוכל שיהיה דבר עבדך
 הוא רוחניות הדבור היינו כמוךכשפרעה כי בעבדך אפך יחר ואל אדני

: הפה מוצאה ה' כמוךכפרעה כי וזהו ממעל אלוה חלק
ל 1א ״  שאין כל שלאהבה יסורין איזהו רז׳׳ל אמרו הנה נ

 לקבל צריך האדם והנה והפלה חורה ביטול בהס
 לפני לההפלל מוחר זו אמנס בהס לבעוט רשאי ואינו באהבה יסורין
 :ומחפלה מחורה אוחו שמבטלין אהבה של שאינ' חהיסורין שיציל הש׳׳י
של ביסורין מיסר הוי אוחי ליסר סוצה אחה אס לומר מוהר וכך

 וי צער לשון הוא וי הפסוק פי' זהו ולהחיל ללמוד שיוכל כדי אהבה
 היינו לאל והודה שבח כוחן יהודה אליו נגש צער של וי היינו אליו גש

 מאת ומבקש שמחפלל דהיינו אדוני בי ויאמר אכל באהבה שתקבל
 יסורין שיהי' היינו אדוני באזני דבר עבדך נא ידבר החפלה ומהו חדני
 של הדבור שיעלה והפלה הורה של דבר לדבר יוכל רהי׳ אהבה של

 יסורין יהיה שהל היינו בעבדך אפך יחר ואל אדוני באזני והפלה הורה
 של יסרין דווקא שרוצה והטעס ־. אהבה של אינס שהס אף חרון של

 של שאינם יסורין לו יש אס הלאגס ולהחפ^ ללמוד שיוכל כד אהבה
 פטריה רחמנ' אונס כי הוא פטור ולהתפלל ללמו' יכול ואינו חהבה

 כי בהש׳׳י דבוק ואות אוח כל כי חורהור^ה של דבור גדול כי אינו זה
 מוצאה ה' פרע כשאני היינו הפה מוצאה ה' פרע הזא הן כמוךכפרע'

 כי מאוד חשוב ולכך בך נדבק ואות כל,׳אוח ולהתפלל ללמוד שלי הפה
:והפלה הורה של הדבור מאוד חשוב ולכך הס כמוך

ד ו  איך קשה הש״י לפני להפלה נגש כשהאד׳ דרגה לומר יש ע
 ומלאט אוכלה אש ב״ה שהוא הש״י לפני להגיש מחירא אינו _

 הוא והחיחץ מגושס גשמי שהוא מכ״שאדס יאחזון ורעדה חיל מרוס
 ממנו שמדבר רוחניוח אוחו ממעל אלוה חלק בו יש י^אל בר כל כי אחד
 שניה נפשי אמרה ה' חלקי כמ׳׳ש ממעל אלוה חלק הוא הש״י לפני
 רוחציוצרינו נחח לעשות חס כי שכר לקבל לגרמנוי סונוחינו שאין
 טוגהינו ואין ממינה הוא לנו שניהניס השכר דהיינו לבוא הכבוד וסוף

 השכינה מעליס כיאנו כך ליוצרינוהוא רוח והנחה צהשלו'שכר
 חפל־חינרשסנו ע׳׳י בימינא שמאל' יהכלל גס בחפלחינו אותה ומיחדס

 להפלה הגשה מצינו יהודה אליו ועש הפסוק פי' וזהו הדני' המחיקי'
 ועש וזהו ה' אה אודה הפעס עלשס נקרא ויהודה רז״ל שאמרו כמו
 וקשה להודה וצהx מי הש״י אל להפלה שנגש דהיינו יהודה אליו

 כמו אדוני בי ויאמר הפסוק והית הש״י אל להגיש תתיירא האיךאיס
 וזהו אמירה נקרא בלבו שהמחשבה פ'הולדת בלס עשו וירימר

 ממעלועיד sאלור חלק שהי' אדני חגק בי הלא בלבו האדס שמיישב
 עבדך נא ידבר וזהו ליוצרנו רוח נחס לעשו' רק לגרמימ כיונהינו שהין

 דהיינו בשלל לשון היא והב' האזינה מלשון אזני אדני בחזני בר7
 שנקרא' השכינה שיאזין כוונותינו הש׳׳י לפני ומתפגליס מדברי' שחנו
̂ני  עבדך דהיימ<שביצ בעבדך אפך יחר ואל בשביל טומהנו ועוד אן־

 השכר ועל לפניך רוח נחת ויהיה בימינא שמאלא יהכלל שמהפ:צ;פניך
 דהיינו כפרעה כחד כי דהא טדאי הוא ממילא ט חשגיחיס אנו א-ן

וכתבו קע״ו הו;יצס הס3 בוטח אשר כל עושיהס יהיו כמ״שכמוהס

 א' לאיש יודט נמצא האסורים בבית ליוסף והודיע ששיזע א' מאיש
 על רק השנוי' מן מודעין אין אך שבע או רעב שיהיה מה כן כמו
 יוסף מדידע רק הנ״ל ברכוה בגמרא שמצינו כמו יורה ולא אחר שנה

 אתת שנה על אבל כמורו וחכס נבין שאין מוכח ביחד שניס שבע על
 יש נמצא ליוסף והודיע שמע ג״נ אחר אפשר יוסף שיד.נ כמו אפש'

 נבון אין אזי ביחד שניס שבע על אבל כמוהו וחכס נבון אחד עוד
:ודוק מווך וחכס

ויגש פרשת
 ואבן כעז ידכקו עכא׳ס והאומור באלהיו ידבק אחד כל פי' המפרשים

 שעבדו וקייס חי אל אל ידבקו יש־אל אבל יהיו וכמוהס אורו שעבד
 חי אל כמוך כי ארי ממילא שכר השלום הפסוק פי' חהו תמיד אוחו
 הוא כן ובודאי פרעין מלשון פרעה כפרעה תמיד אותך שעבדנו וקייס

 התפלל ל ך לפני מגישים שאנו מה טעס ועוד תמיד בך שנדבקו הפרעון
 ועתה כמ״ש אח או אב לכס היש לאמר עבדיו אח שאל אדוני כי

ולאהב' אלהיך ה' אח ליראה אס כי מעמך שואל אצהיר ה' מה ישראל
 לפני לירא האדם על מצוה שיש כמו היראה על מרמז ואב וכו' אה ,

 וכשאדם מאחין שאינן רךעיס אלו מלשון ודניקוח אהבה הוא ואח אייו
 דהנה לומר יש או לפניו תמיד ומרפלל בו מדבק שמו יתברך ה' אוהב
 היינו הרעה על מברכין כד הטובה על שחברכין כשס אמרו רז׳׳ל
 הרעה בודאי עביד .לטב רחמנא דענד מה שכל בשביל הוא הפי'

 עצמו על בשמחה הרעה יקבל בכן לטוברו הוא עליו הש׳׳י שהביא
 אוהו ויציל עליו שירחס הש״י מאה ולבקש להרפלל לו מוהר כן ואע׳׳פ

 בשביל פי' לטובתו הוא ההיא שהרעה הגס ההוא הרעה מן
 לו עושה הש׳׳י השמים מן מיהה שנתחייב מי למשל כך הוא שהטובה

 שהש׳׳י במה נמצא כמה חשוב ועני שיעני בממון אוהס ומעניש טובה
 שעי״ו גדולה טובה לו הוא והעני ממונו שאיבד רעה עליו הביא
 הנביא אליהו עס שריב״ל בירושלמי שאיהא וכמו בחייס נשאר

 פיהו אציהז,הנביא זהרו. שהמוח אשתו על שנגזר אחד אצל נהארחו
 אדס יכול לכך מהורן הוא יה לפי המירה מן אשרו ניצל עי״ז

 שלא שינצל הקשוח וגזירות הדירם מאה,הש׳׳ישימתיק ויבקש להתפלל
 יהודה אליו ויגש הפ' פי' זהו גדולה יוחר טובה ויהיה יעני ולא ימות

 להתפלל לו מוהר ומ״מ להש״י ודוהsלר צריד וי שהוא צרה אליו ׳כשמגיע
 ידבר מאדוני מבקש אני להש״י שאומר היינו אדוני בי ויאמר זהו כנ״ל

 ימחקו ואז הש׳׳י באזני דברי שיכנסו היינו אדוני באזני דנר עבדיך נא
ס הקשוח וגזירוה הדינים  כפרעה כמוך כי בעבדך אפך יחר ואל ז

 כל הפר: מוצאוח ה' שפרע כי התפלוה ע׳׳י להמתיק שיוכליס היינו
 חשוב מוצאוה ה' פרע כפרעה כמוך וזהו הש׳׳י אצל שורשו דסק אות

 נסר גדול אל שאתה כמו כמוך רבש״ע להש״י שאומר הוא פי' או כמוך
 שלא בין לי המחול ולא ממני שתפרע בין אהה אחד פרעה כאלו ונורא

 :לי שהמחול נומך מבקש אר בכן לי והמחול ממני הפרע ,
א ל  הנה1בעזה"י נ״ל עליו הנצביס לכל להתאפק יוסף יכול ו

 ולא טובים מעשיס יוס בכל שמוסיף ע״ש יוסף נקרא צדק
 הצדיק יגצביסעל ושונחים אויבים לכל להתאפק הצדיק יוסף יכול

 מעלי אויבי כל הוציאו איש((עלי כל הוציאו הש״י אל וירןא לו להרע
 של שינאיו יוכלו שלא אתו איש עמד ולא זהו לפניו שונאיו מפיל הש״י אז

 בהודיע היינו אחיו אל בההודע לו להרע הצדק לפני לעמוד צדיק
^rp ואחם כמ״ש בהש׳׳י ומחובר מאוחה שצדיק הש״י אל הצדיק 

ט' ורעי אח־ לנזעין וכמ״ש רלהיכס בה׳ הדבקים  בבכי קולי אה ויחן ו
חז לפני י  הוצני' לאדם מצירי' שהם היסורין הס נוצריס דשלועו ^'
̂תדנריס שונאיו של בביחס ונזהאספי' הצדק נון  זהו הצדק על רע ש

 וכו׳ שאול וישמע כמו אסיפה לשון הוא וישמע פרעה ביה וישמע
 1מ שמדברים צדק של שונאיו היינו רע פה אוריוס הוא ופרעה

: הצדק על ■ '
H in l פי' אניכם המדבר פי כי בנימין אחי ועיני רואות עיניכם 

 ועוד מהול ושאני בצבודי רואוח עיניכם והנה ז״ל רש׳׳י
 נקט דנמה כלל פי' צי ואין וכו׳ הקודש בלשון פי' חכינס המדבר פי כי

 שמדבר זה מה ועוד נודבר לינזנקט ליה הוי הא ידיעה בה״א המדבר
 דאל״כ לשוןהקודש שמדביי בעולם בריוח הי' מכרגזח הא הקודש לשון

 עמו דברו דהא מצרי לשון3 נדבר יכלו לח הס דהס לרזצריס ירדו החיך
 מהול כשהוא שנולד דאפשד טובה הוכחה חינה מילה וגס נוליץ ע׳׳י

 יו^* וירא פסוק נוקז פ'3 דרגה •זה פ׳ על פי׳ לומר בעז״הי ונרא׳
 אז יוסף ויכר וכו' קשות אתם וידבר חניהם ויתנכר ויכירס אחיו את

 זיראו איוב גבי וחידך הנח ב' חיאא במ^ה הכירוהו לא והס אחיו
חוהו א ך,



תש פרשת
 קשי/ קשה דהנה זה מסורה על פ' לומר יש הכירוהו ולא מרחוק אוחו
 ן!קורי'3 כי 3כה ז״ל רש׳׳י הא יוקף את סא־ו' הכירוהו האיךלא גדול'
ה לו הוא  היה זקן חחיחח לו כשהי' מדאי וא"כ לו דוחה איקונין זיו ^י

 מלאכתו לעשו' יוק'' ויבא הואר יפה3 איהא הא ועוד 3ליעק ספי לומה
 דמות המטה על ולהsר שהיה בגליון ראה אך עמה צעשויז רוצה היה

ה יו3א ודומהלשנ ראה דיוקנו דמוח דהיינו. ופירש אביו של דיוקנו  וז
 דמות3 הארוס הכירוהו לא האיך א׳׳כ י קודס מעט אלא היה לא

 להסתכל ^שור כגמ׳י דאיחא להרן נראה אך לאכיהס שדומה דיוקנו
 להסתכל רצו ולא גחוריס צדיקים היו והאחיס רשע אדס־ של פניו3
 ויתנכר ויכירס אחיו את יוסף וירא 3דכהי הא חסו' של פי' והוא פניו3

אה דהיינו גאיוג כמו פיחשו הכירוהו לא והס וכו' אליהס  יוסף כ^
 אליהס ויתנכר חיכף אז ויכירס אליו שהגיעו קודס מרחוק אחיו אה

 ולנך בפניו יסתכלו ולא לרשע אוחו שיחזיקו כדי קשות אחס יירבר
 אז אתיו אל יוסף כשהתודע אך הכירוהו לא והס אחיו את ‘pיו ויכר
 דיוקנו דמות בנימין אחי ועיני ראוח עיניכם והנה אליהם אמר

דהנה אליכס המדבר פי כי יוסף שאני מוכח ועוד יו3א לשל שחמה

מס,פסוק  פי׳ גינוחס המליז כי יוסף שומע כי ידעו לא והס בפ׳
 דלאנזכר גדול זחק7 בינותם,והוא מלין היה מדברים כשהיו רש׳׳י

 דיבר למה קשה דהנה כך לות' נראה אך משס הלך דהמליז כפסוק
 היה לא הקודש כלשון- עמס ייב׳ אס גס הא מלין ע׳׳י עמס יוסף
 חמצריס תלך רכל מצרים בנימוסי כחוב כך דהא tpv שהוא מוכח
 באמההחלאך דהא כידוע בכלל הקודש לשון וגס שבעיסלשון לידע צריך
 צריך אך יוסף אח שהמליכו קודס לילה אוחו לשון שבעים ליוסף לימי
 דובד שהיה ,הלשון שהוא הקוד' בלשון עמס דיבר לא דגכך להרץ
 סוחא בגמרא שאיס' כמו בקול אוחו יכירו שאז כנען כ^יז עמס
 דהיינז מלץ ע״י עמס דיבר לכך בקול מכירה שהוא מפני באשתו מוחל־
 וצכך המצריח בלשון ר^לץ דבר ועמו הקילש בלשיז עמס דבר המלין

הפשוק ופי' בכך ■ סרגלז• שלא לשון הכירוהו לא
 להס היה חימא וכי יוסף הוא השיחע כי ידעו לא והס כך הוא

 פי כי שפיר אחי זה לפי כנ׳׳ל ביטח' המליז כי אינו זה בקול להכירו
 שפיר ואז לכס היחע הלשון אוחי היינו הקודש בלשון אליה' המדבר

• הידעה ב״א כתיב ולכך יוסף אני כי בקול הכירו

ויגשזקני מורי אבי בשםפרשת
ש ר ד מ  לו אין ואס כתיב כנימוסינו ליוסף יהווה אמר ב

 העולם ומקשין לשלם לו יש וזה בגרבתו ונמכר
 ועוד : כתיב ^תורה לו אמר ואיך יוסף שזה ידע לא יהודה הא

 :ישלם שלם ברישא בסורה בפי' שכתוב מה לו אמר לא למה מקשיס
 מעבדך אחו ימצא אשר אחיו ושאר יהודה אמר דהא לתרץ ונראה

 הוא כן כדבריכם גסעחה ויאמר לעבדים לאדני נהיס אנחנו וגס ומח
 גניבה שנמצא עשרה הוא כן כדבריכם אמח הדן מן זו אף וברש״י

 בעצמו יוסף אמר הפרשה ובסוף כחפסיס כולם מהס אחד ביד
 פובריס היו שהאחים ונראה וכו׳ עבד לי יהיה הוא בידו הגביע גמלא

 במיחה גניבה שלנין העולם אומוס משפטי אחר הולך שהוא בחחלה
 כולסכהפסיס בידאחדמהס' גרבה ונמצא יחד שר־\לכי? ועשרה

 חורה דן ע׳׳ס כי או״ה משפטי אחר הולך שאינו מיוקף וכששמעו
 מניבחו י״ח ף7 ^ושין במ׳ ואיהא הגניבה כעד הגנב אח למכור

 לו היה הנביע שהוא הגניבה דהיינו מוכן היה והררן בכפילו ולא
 יהודה אמר לזה נמכר אינו הכפל ובעד הגביע מן הכפל רק להחזיר

 כפי מיהה חייב הי' דאל״כ שלנו חורה כדן אוחז שאחה מוכח יהא
 ליקת אוחו דן ואהה* לימהס3 כולם. כחפסון וגם הגיים '0ד3 שדני!
 ונתורחינוכתיבונמכר כחור־חיט ח אחה ואם חורהינו כדיץ לעכד
 אינו הכפל ובעד הגביע דהיינו לשלס 1ל יש וזה בכפילהז ולא בתו בגני

;ודוק נמכר
א ר פי ש  מר׳ חליפא אבא מיניה בעא קכ״ג דף בחרא בבא ב

 שבעיסבפרק מונא אחה ככללן אבא חייאבר
 דכתיב דנה עס היסה תאומה א״ל אחד חסר שבעים מוצא אחה
 ואת דכחיב בנימין עס היסה האומה מעתה אלא בתו דנה ואח

 מבקש ואתה ביד היהה טובה מרגליות ליה אמר אחיו בנימין
 בדרך שהורה׳ יוכבד זו חנינא בר חמא ר' אמר הכי ממני לאבדה
 במצריסלדחה ללוי אותה ילדה שנא'אשר החומות בין ולידתה

 האיךחצה גמלה המיה זו ולליאורה במצרים הורהה נחצריסואין
חן לו שיגיד הואחצה והלא לאבדהממנו  לדקדק יש דהא ונ׳יל ההי

 ששים בפרטן הא ושש ששים נפש כל שלמעלה מפסוק לו הקשה לא למה
 ושש ששים אמר ולמס ס״ז נשארו ס במצרי היה ובניו ויוקף ושבעה
 כל כשנא׳ ולכך המני? השלי׳ שיוכבד צא אס לתת אפשר אי והתם

שהנאה  אנא היו לא כנען מאת כשיצאו רש׳׳י יעקבפי׳ לבית מפ
ס  אי ר״ל וכו' טובה מרגליות אמר לזה לומר נוכל לפ״ו :ושש מו
ס הנפש מכל לפסוקים מרישא מקשהליה הוה ̂ל ושש מו  הוצרכהי כנ׳

 מסיפא ליה דמק:ו השחיז חבל החומות בין לידתה יוכבד חיכף לחרן
 במדרש כדאי׳ חיחצי' כמה לך לחרן לי ר\ה כנ״ל מוצא אחה בכללן

 איבד והיה המנין השנים וי׳׳אהק״בה תיחאחדשועקבהשליסהמנין
 מסוף מקשה במהשאחה החנין השלים שיוכבד מרגליוחזו ממני

־ הפסור!
א ד מ  אלחרגזובדרן־אמר במסכהאחעניחקףי׳ע״ב מ

 חסעסקו אל לאחיו ר׳אליעז׳חמרלהםיוקף
״ הלכה נדבר  בר אלעחי רבי והחמר איר הדרך עליכס חי

הורה דברי ניניהס ואין בלדך שמהלכים חכמים חלמיד מי ברכיה

 אש רכב ורגה ודבר סלך הולכים המה ויר\ שנאמר ל^וף ראויין
 דבור ליכא הא דבור דאיכא טעמא שניהם בין ויפרידו אש וסוסי
אל במחניתא לעיוני האלמיגרסהא קשיא לא לשרוף ראויין  מא

 כמתניתא ד׳׳ה וברש׳׳י לעיר חמה והכניסו נדרך גסה פסיעה תפסיעו
 בגמרא שם עיח נסה בפסיעה עצמיכס תזיקו אל p־n תרגזו אל תנא

 מדבר תפסיקו אל מדרש יש בד^ אלחרגזו וכתוכמות באריכות
 הר\שיא ועיק' זי הגמרא על פי' אחד בכרך כתבתי כבר ור\ה הלנה
t בדרש דברים השלשה דשכל7 במדרש למה  מדברי הפסיקו אל 6

 לעיר תמה והכרסו נסה פסיעה חפסיעו ואל הלכה מדבר תורה
 ובמתניתא לבד הלכה נדבר תתעסקו אל זה דרש אליעזר ר' ולמה
 והנה לעיר חמה והכניס חפסיעו אל שקאי׳על ואמרו בזה עליו פליג

 וכן לוייה אלא מר\ס בכל שלוא אין מכילתא בשס בשלח פ׳ בילקוט
 מ'3 הגמרא פי' יחודן ובזה לשלחס עתם הולך ואברהם אומר הוא

 קויש ףpיו את מס מפ:י מינא בר חמא ר׳ אמר נ״ה קף ברכות
 פי' ולא אחיו וכל יוסף וימת דכתיב ברבנות עצמו שהנהיג מפני לאחיו
ם אי' בהקדיס ויהורן ברבנות עצמו הנהיג ה.מהו^1אי3 משרש ס  ד

 עד לרה שיעור להלמי׳ מבן־הרב w קף׳מ״ז'גג״יי מאה־ מסכהא3
 שיעור. לו אין לו־נ .־חלמיל 'שבח חחוס עד לחבר חבר עיר של עיבורה

 בכאן נרמז וילכו דמופנה וילכו אחיו אס וישלח כהיב בפסק והנה וכו׳
 עי(״ של עיבורה עד רק עמס הלך שלא7להלמ הרב כמו עצמו שהנהיג
 סחו^ עד אוחס ללווח חבר כמו וללווח לילך מחויב היה ובאמח

 עד לתלמיד הרב כמו דהיינו אוחס שליוה אחיו אה וישצח לז׳׳א שבח
 לרה בלא בעצמם וילכו שבח סחוס עד זה ומשיעור עיר של עיבורה
 דבר כי ודוק לתלמיד הרב כמו ברבנות עצמו יגwרxשר בכאן ומוכח

ט׳ במ׳ ואי׳ הוא גכון  כל רב אמר יהודה רב אמג־ ר\״ל בקף ס
 לדרד היוצא אוחו ניזוק אינו בעיר אמות ארבעה מניח את המלווה

 חפיצץ לר^יח אסר ובח״ה טוני׳ וימים בשיתוח ל״א סי׳ כא׳׳ח ואי׳
 הוירלזולאן(/ אוחאחר הם3 מניחם ואם אות עצמם שהם מפני

שנאמר הנוי אחאייי ישלח שנאמר מה סבר אליעזר רני והנה שלהס
ואש לייר ^

 כימיכר- יחיס אורך שבה בת' שאי' כמו בדרךבחורה לעיין דווקא חצה
 הול/ שם כרש״י עיין ימיס אורך בחורה שמעיין דהי-נו בה למיימיני׳

 נאית! ̂יזוק איני שבוודאי לבטוח לו שהיה טויה של מצוה לאוחו מזלזל
 שאת^ אליעזר רבי חמר לכן לוויה של מצוה לאוחו הוא מזלזל נמצא דרך
 המקשן רק הלכה בדבר חעיין אל ר״ל הלכת בער חסעסקו אל להס
בי סבר  אלעק, חרבי הקשה ולכן כלל התעסקו שאל אמר אכיעזר ^

 עקרן אוחס ליוו׳ נביאים שחמשים ואלישע מאליהו שמיירי
 4ואת אוחו ליווה ס4 אף באורחי' לי׳ מיבעי למיגרש ותחרז בחורה

 תפסיעד חל להם שאמר שמה אליעזר ר׳ על פליג ניתחsבמר אבל
 אין כפי׳ למימר ליכח וי וח היזק להס יבוא שלא בכדי גסה פסיעה

̂;זא נא טויאי אזי אוחה ליווה אס להא כוויה חלא שנוח  היות להס י
 פי׳- לפי לומר איו צריכיז ואזי כפשוטו הוא אלןץ אח ישלח ע״כ חצא
 שמירה משום בסרה נדרי לעיין דהיינו הלכה מדבי־ הפסיקו סל זה

: נזק ומשוס
ויחי



יאm ת1פחג
י ף| p יעקב ף to יעקב ימי כל ויהי שנה עשרה ע3ריסש5מ 

 למה יש'לדקדק • ומאח-שנה וארבעים שניס שבע חייו שני
 • שם שהיה ח׳קומוח שאר ולא במצרים שהיה מספר כאן דווקא רקגו

 יחזקאל אל ה' דבר היה היה א' קפי' ביחזקאל הנה בעזה״י ונראא
 שאין לסי כבר רבוחינוהיה אמרו ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ * וכו' הכהן בוזי בן

ח3 חחילה עליו ששרחה ע״י אלא בס׳׳ל שורה השכינה  לפ״ו וכו' א
ה שבע מצרים בארן יעקב ויחי כך הפי' ^  הנבואה היינו שנה ע

 ויגש, בס׳ שכ' כמו ח״ל שהוא מצדם בארץ אף עליו שורה היחה
 למה הכהוב ומחרן עליו באה נבואה ז״ל רש׳׳י פי׳ יעקב רוח וחחי

 של היינו חייו שני יעקב ימי רהי מפני הוא לארץ בחון עליו שרתה
 עליו מגאולה ששרסה היינו שנה ומאח וארבעי׳ שנים שנע נביאה

:לארץ בחון אף עליו שרהה ולכך אלxי בארץ
ן  הגס באהבה יסורין אדם שיקבל ללמרט נ״לדההורהבא א

 מכל יסודן לו שיש בשביל ה' מעבדוח קצת אוחו שמבטלין
ס' השם אח בזה עובד באהבהמאתה׳ היסולין כשמקבל מקום  י
א הש״י ^צון כייז באהבה אוחס שמקבל במה  יסורין: לו שיהיה כך ס
 של וחייו שנה עשרה שבע מצדם בארן יעקב ויחי הפסוק פי' וזהו
 הנוהגים מצוח כמה חסיריס לארן ובחון כשעובדאחה׳ הוא צדיק
 דהיינו יעקב ויחי הפסוק מחרן לזה יעקב קייס והאיר בארן דוקא

 שש לו שהיה ויסורין הצער באוסו מצרים בארן היה יעקב של י”ח
̂נל ויסורין צער לשון מצרי' לשון וזהו לארז בחון  באהבה אוחם ור
 וארבעים שנים שבע חייו שני יעק׳ ימי ויהי ג׳׳כ וזהו חייו נקרא ולכך

 שני נקראים בצער לבן בביח שהיה השנים גס זה לפי היינו שנה ומאת
:לארן בחון אז שהיה גס חייו

 בעז״הי נ״ל • וכו' המשפתיס בן רובץ גרס חמור יששכר
 והוא פרס לקבל מנח על שעובד מי על קאי דזה

 להשחכרכןהעובדעלמיח סחורה במשאוי אוחו שמסעירן כחמור
 וזהופי׳הפסוק לר^לשכר: להש׳׳י״להשחכר לקבלפרסכלעבודחיו

 אלא עוד ולא גרס חמור כמו הוא שכר לקבל שרוצה מי דהיינו יששכר
 שלדואנאינואלאמן חורחו ח׳׳ל שאמרו כמו המשפחיס בין רובז

 שמחשברלו וכיון חזרתו על שכר לקבל שדואג להייממי השפהיילחיז
 השפה מן אלא אינו וחורחו כהוגן שלא שמחשבתו נמצא שכר לקבל
 בלא כגוף כוונה בלא חפלה V'n כמ״ש מחשבה ולא לבד הדיבור ולחון
p וזהו נשמה n שהורתו דהיינו המשפהיס בין p n ?המשפחיס בי 

 בשני הוא פרס לקבל מנח על עובד הוא סצד הפסוק ומפרש :לבד
 שיירא בשביל ה' אח שעובד היינו כיוב ט מנוחה וירא הא' אופכיס

 זאת או עזב כי מנוחה וירא זזה! מיחחז אחר לנוח וחצה העונש מן
 עליונה ארן שנקרא עוה״ב שכר לקבל כשביל שעובד נעמה כי החרן

 יה ובשביל לסבול שכמו ויט לכך נעמה כי הארן ואה וזהו החיים ארן
 נשמה בלא שגוף נמס דבר כמו הוא עבודחו דהיינו עובד למס ויהי

 :פרס לקבל מנח על שלא ה' את לעבוד טוב לכך קיוס לו אין
ס ו א  • עז ויחר שאת יחר אור וראשית כחי אחה בכורי ל
 חללת אז אביך משכבי עלית כי חוחר אל כמיס פחז י

 אנכיה׳אלהיך הנהמצוהראשונ׳הוא נ׳׳לבעזה״י עלה* יצועי
 לנוכח נוהן והנ^׳י בוראנו אלהינוהוא אvשהש"יר להכיר היינו

 זולחווכמושצוהדוד ואין רגע ובכל עת בבל תמיד ומפרנסינו
 יעקב שצוה לש־־ש יש כן ועבדהו אטך אלהי אה מג בנו לשלמה המלך

 P ראו זהו ה׳ טוב כי וראו טעמו כמ״ש אחה בכורי ראובן בט אח
 וצוה :מבין הוא טועם כשאדם טעמו כמו הוא ובן כמשמעו ראו

 בסר זה שמצוה בוראינו גדוצח ויבינו בוראינו גדולת שיראו לבניו יעקב
 כמה שעשה יעקב של סחו היה זה המצוח-ומצוה לכל וראשון

 ויבא כמ״ש הש׳׳י ע׳׳י ממנו וניצול ההשע לבן לבית והלך ונצח מלחמזח
 עם הער פן לך השמר לו ראמר הלילה בחלום הארמי לבן אל אלהיס

 וראשיחאוני טחי זהו הש׳׳י הצילו מעשו וכן * רע עד מטוב יעקב
 שיעזור י הש" בטחון על הלך הברסח לקבל כשהלך יעקב של בראשיהו

 לכך הש׳׳י על בטחון לו היה לבן לבית והלך ואמו אביו כשעזב וכן לו
 לכל שיהיה ומהראוי אלהיו ה'' נגל שברו בעזרו יעקב שאל אשרי כחיב
 שיהיה שלימה עבוד' שיהז להש״י ועובד נוראיט גחל' שישיג צדק
 הצדק יתגאה שלא בשביל אנ;ל העולם כל על עז יתר שאח ביתר

 נמשלה התורה כי הזרחו ויאנד עז ויתר שאח יחר לצדיק כשיהיה
 כיון התורה כן נמוך למקום והולכים גבוה מקום שמניחים נמים

 שאמר זהו * ממנו והולכת חורה מניחחו גבוה ונעשה הצדיק שמסיא׳
 פחז חורהsשר בשביל אבל עז ויתר שאח יחר היה מהראוי הכחב
 מי מן הולכח החורה כי נמוך למקום במחצה שהולכים מיס כמו כמיס

 יהיה לא עצמולכךאכחוחר שמשפיל למי לילו במרוצה שמתגאה
דוד כמו צדיקים כמה ראינו חקשההלא ואי עז ויתר שאה יתר עחק

 שאח יהר להם והיה vיהירר בגדולה שהיו ט3 המלך ישלמה המלך
 במקום וגדולה לחורי: שזכה רבי כמו הוא ההירן להורה וזס עז ויחד
 נהנה שלא אנבעוחיו xע יקף מוחו קורס מקום ומכל שאח ביחר אחר

 צילה בחצות קם היה כי מהעוס״ז נהנה לא המלך דוד כן מעוה״ז
 וכן • היום על שעוח ג׳ לישן מלכים כשאר עשה ולא בחורה לעסוק

 לירגזת גדולה בקשתי ולא חיי ימי כל יח־פר וחסד טוב אך דוד אמר
 לעוה״ב־וכן ינוכה ולא יחי' לאורך ה' בבית ושיחי לכך בעוה״ז ממנה
 וצ׳x החלו י^חה והשיב רוצה הוא מה הש״י אוחו שאל המלך שלמה
 חאוה שמחאויס צדיקים שאר אבל * וגדולה עשירוח ולא ההורה חכמת
 החליפה חצד באה זה וההאוה בעוה׳ז עז xוי שאה יהר להם להיות

 בקליפה זה בתאווה ודבק תאוותו הש׳׳י ונשימלא ההאו׳ לכל שמפתה
^ בעוה״ז לו נותן ואינו הצדיק על הש״י חס לכך השכינ' מן ונגרש  י
עז שאת ^ ^ שאה ביתר עלית כי הפ' פי' זהו תאוותו שהוא וי  וי

 לשון הוא ואביך הקליפ׳ עם בהאוה ונדבק שוכב אהה אביך משכבי עז
 עם בקליפה שנדבק כיון וממילא דבר לכל התאב ץן3א כמו תאוה

 מטתו שנרךאח השכינה שמחלל היינו עלה יטעי חצלת אז התאוה
:לעוה״ב והותר בעוה״ז הותר שאל הצדיק על הש״י חש לכך שלשלמה

 בני לך ישתחוו אויביך בעורף ידך אחיו מדיו אחה
ה ה"י1ע3אביךנ"ל י הנ יראה לעולם רז׳׳ל אחרו י

 זכה מצוה ועשה זכה חוב ומחצה זסח מחצה העולם כל כאילו האדם
 זכה בודאי עבודה במקום שהיא תפלה מצות ובפרט העולם ולכל לו
 וע׳׳י ישראל בני אחיו ולכל לו הפלתו ע״י השפע וממשיך העולם ולכל לו

 שעגג מה שיו^ בשביל נרגה הש״י כי ואדם אלהיס בעיני חן ימצא זה
 ע">י ממנו נהנים אלxי גני ואחיו להניק רוצה הפרה לינק רוצה

 י וע" בתפלתו למעלה יחוד שלושה מלמעלה בתפלתו ^משיך השפע
 אמנם אלxי בני אחיו ועל בכלהעולמו' השפע נמשך היחוד זה
 להמשיך בהפלתו יחוד לעשות כראוי להתפלל זוכה אדם כל לא

 בסופו תליסר תיקון בתימנים שאיתא כמו העולמות בכל שפע
 קרבא במאני ואיזדרזו עלאין׳אחקינו ואמר ר״ש פתח
 חזיא האי דקטל מאן יומא בכל נפיק כחזא דא ובנין וכו' חויא לגבי

 !הפז' צליתא!כי' דאיהו דמלכא ברחא ליה יהבין בסורין מקננא דאיס
 הס התפלה בתוך לאדם הבאים זרות המרזשבוח כל הואלע׳׳דכי

 במחשבתו מביאים הס האדם אחר הרודפים דיליה וכה ונחש מס״ס
 ד׳teיסוכxמי במגיד כמ״ש התפלה שלאדסממשבגחזרוחביזוך

 כאילו הוא אוסס ומבטל מחשבו'זרנח לחשוב שלא במחשבהו מתגבר
 נמצא מסחן הבא זרות המחשבו׳ שמבטל כיו! הש׳׳סונחש הורג

2 כמי כמיתה נחשב טחן!הביטול שמבטל m על חייס בען .̂  שנער
 כנודע מיתה נקרא והביטיל שנתבטלו אלא שמה! ולא שמתו אדום מלכי
 צלוהא דאיהי דמלכא ברתא ליה יהבין חויא והמית שביטל בשביל לכך.

 מכלעשר השפע וממשיך תפלתו ע״י למעלה יחוד לעשות וזוכה
 וזהו ע״ס שהאציל העליון המאציל הוא אביך בני נקראי' שהם ספירות

 ירוצמ״ש על שפע ספירוחxע שמשפיעים מה נקראהשתחויה
י החני תיקון בתיקונים ̂׳ג דף ^  שמשא דרגא להאזי דסליק ונביא ז׳׳ל ל

 דנביאו ורוח בנשמהיה נביעו ביה יהנין סלהו ומזלי וכוכביא וסיהרי
 נביעו ליה נחיח דחכלהו ליה איהומשתחויס והא מכלהו לאתנבאה

ס׳  ושבח הודאה נותן שאתה היינו אחה יסדה פי'הפסוק זהו ו
 בני אחיך וישבחו שיודו אחיו יוחך. תזכה אימת בהפלהך להש״י

 סי' או תפלסך ע׳׳י לעולם שפע שהבאת נהנים שיהיו אותך אלxי
 חבור לשין אחיך שרקרא למעלה היחודסעשה שיודו הינו אחיך יודוך
 73אוי בעורף כשזד וישבחו יודו אימת מאחים שאינן קרעים אלו כמן

^ שרודפים אדם של אויבים הם ונחש הסהס׳׳ם שיקטלחויא  א
 דמלכאדר\א בדחי' ליה שיהבין יזכה כשיקטולהחויא ואז האדם
 בגי• שנקראים ספירות xמע השפע ויחשיך יחודנמעלה שיעשה צלוהא

 החוזא כשיקטול גס אמנם אביך בגי לך וישתחוו אביךזהוא
 להתפלל כן גס צריך מקום מפל זרות מחשבות יהרהר שנא

 דחילו בלא . אורייסא בתיקזניס כמ״ש . ורחימו בדחילו
 לכך לעילא פרחה לא ורחימו דרדלו בלא מצוה לעילא פרחה לא ורחימו

 הוא ואריה יגורתי כי מלשון יראה סח גור יסודה אריה גור אמר
 כשאתה יסדה ההיה ואהבה ביראה היינו כנודע החסד מדת אהבה
 חעשהיחוד ואז יהיהנדחילוורקימו הש״י כפני ומתפצל ומשבח מודה

 אלxי בני אחיו ועל העולמות בכל השפע ותמשיך תפלתך ע״י למעלה
 בשביל גדולה למדריגה יותר עליה לך יהים השפע שתמשיך זה זע״י

 רוצהלהניק פרה חצהלינק יותרמהשעגל כי מזה נהנה שהש״י
ס  ומזון טרף מלנועלה שממשיך ע״י הייני עליס כני מטרף ^תוב ז

 אפילו רבן כרע הכתוב עוד ואחר עלייה לך עליח מ3ל
 נחגג ויהיה עליך ינה׳׳ר שיתגבר חמרדגהך תסל לפעמים י«ס

צכריעה ב ה



ויחי פריטת
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 נשעת הפילו מ^ס רופל לרנז נחשנ שיהיה יוהר נפילה או לכריעה
 כשעה ו.ס הבריוה על חיטלה שאימהו כאריה נחשב הר\ה ■נפילהך
א רכז וכנגד כורע שהוא  שהוא נשעה וכלביא אומר יורר נפילה ^ו
p n גדול כח לו אין שהלניא גס הנריוח על מוטלח אימהו כן גס 
 עוד ולא רנץ נקט נקיבה אריה שהוא לביא אצל לכך זכר האריה במו
מז מי שנרןא שהש״י בנפילס יאריך שלא  בינה שערי חמשיס על ^ו
 :מנפילתו יקימנו הוא מי נקרא יהב' שהשס בזוהר כמ״ש ,

א שלא אלxמי שבט שוס יפור לא היינו מיהודה שבט יסור ל
• ומחוקק הגואל ביאה עד יהי׳ וזהו כהפלהו וישבח יודה י

 ההורה היינו עלמא עד במהי מבני וספרא בחרגוס כמ׳׳ש רגליו מבין
 משיח שהוא שילה יבא כי עד הגואל ביאה עד י^אל מבר הסור לא
 לפני ולהתפלל לגיירס משיח אל האומות כל ויאספו עמיס יקהה ולו אי

 סדאי דהנה לפרש נראה או בלבד י^אל ולא בהורה לעסוק הש״י
 פני' שזהו אדס בר אוהו שישבתו כד ובמלוס בהורה לעסוק אסור
 השובה yרז׳ שאמרו כמו בהורה כבר שעסק מה מהקנין והאיך רעה

 הוא חשה שאוהה כיון היינו זמן באותו אשה באותה מקום באותו
 שענר כמו לעבור עליו מהגבר והיצה׳׳ר לעבור שיכול מיוחד במקוס

̂/״ עס מהאבק והוא אשה אותה עס כבר  ומשבר עליו ומחגבר היצה
 כ! עבירה כשעבר כבר שברא ומקטרג הקליפה גס נשבר כן האוהו

 ובמצוח בהורה כשעוסק •אדם על מהגבר כשיצה״ר עכיחח בכל
 ר^והו משכר והאל־ס אדס בני אוהו שישבחו כדי לעסוק אוהו ומפתה

 ומקטרג הקליפה גס נשבר לשמה אס כי ומצו' בחורה עוסק אינו1
 בני אוהו שישבחו האוחוכדי לשס ומצוח בהורה כשעסק כבר שברא
 לי:יוהיהוד שמוהר יוחךאלדך אחה יהודה פי'הפסוק זהו אדס

 ולההפלל לסדוח שמוח׳ הודאה מלשון פי׳ או אחיך שיודוך ־בשביל
 יהחיל שהחיל׳ כךמעש' כבר שעש' מה לתקן היינו אחיך שיודוך בשביל

 ויהיה אדס בר אוהו שישבחו האוהו למלאות כדי ומצות בהורה לעסוק
 למלאות וחצות בהורה שעסק כנר שעבר אופן ובאותו מקוס באותו
 חקטדני' רעוה פניות באוהן וברא ארס בני אוהו שישכחו כדי האוחו
 ומצות בהורה ויעסוק האוהו וישכר היצה״ר על זס7הא יהגכר ואח״כ

 הגדול ושונא האויב כי 73אי ‘בעורן ידך הכתוב שאמר זהו לשמה ־
 בהורה לעסוק היצה״ר על האדס כשמתגבר נמצא לאדם ר\צה״ר הוא

 שברא ומקטרג הקליפה גס נשבר הקליפה כת משכר לשמה ומצוה
 אדם בר אוהו שישכחו כדי תאותו למלחוה ומצות בחורה שעס׳ ע״י
 המקטדגיס ומכניע שכופף היינו אביך כני לך ישתחוו שכתוב זהו

 שמחאוה .ההאוח מן נולח שמקטריגיס אביך בני ונקראים ככר שברא
א ואביך אדס בן *• דבר סתאב־לכל לוביח מלשון ס

ך ;  י׳׳ג ®־ק שבח במס׳ •צ׳׳לבעז״הו עקב יגד והוא יכולנו גדוד ן
 לבי האודנא דרדקי אחו צוי בן יהושיע לר' רבנן ליה אמרו

 כווחייהו איתמר לא נח בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו ׳מדרשא
 גומל שהוא מי היינו יגורנו גדוד גד זהו וכו׳־ דלי׳ דלחגומל גימל וכו'
 רש׳׳י שפי' כמו הימנו יגוד יגורנו חיילוח של גדוד גד נקרא שאז דליס
 כמו אחד מלאך נברא שנוחןלעני ופרוטה פרושה שבכל עיי״ש ;״ל

̂נה אחח חצוה הששה אומר יעקב בן אליעזר ר׳ ח״ל שאמרו לו ר
יגד והוא שעושה הצדקה מן הרבה חיילות לו שיש נמצא אחד פרקליט •

 על חיילוח באוהן יחזור שנהן בצדקה שברא חיילות באותן היינו. עקב
 העליון בשלם מלאכים חיילות מאוהן ויהנה העליון מעולם שבא עקב

 הצילממוה צדקה כי ימים שיאריך יחיו‘בסון עקב יהיה ■וכליה
:זמנו קודס ־

כי מנוחה וירא • חבזביןהמשפחיס גרס חמור יששכר
ח ואה טוב • א  למס ויהי לסבול ויש׳שכמו נעמה כי ה

 והשכר שלמות ^'י הוא הצדיק של השכר דהנה בשה׳׳י נ״ל ־ שנד
 כנודע חמור כקרא והגוף בו דבוק גוףשיצה״ר לאדס שיש בשביל הוא
ס ̂וף היינו גרס חמור שכר יש הפסוק פי׳ ז  גרס חמור שנקרא ר

 גץ חבז בשביל הוא גורס הגוף האיך ומפרש שכר יש שיהיה
 ס רוכן חטאס לפסח היצה״ר אצל בראשית בפ׳ כמ״ש המשפחיס

 ארץ וגס שב הוא ש״הב מנוחח היצ״ט בשביל אבל המשפחיס בין
 וירא זהו נשבדנה׳ יצה׳׳ר על מהגבר הוא לכך בו לידבק טוב החיים
מהגיר לכך נעמה כי והארץ הבא עולם מנוחה היינו טוב כי מנוחה
 :לה׳ שבד למס ויהי הורה עול לסמל שכמו ייט וי׳ז יצר\ר עג

! ! ע ט  בעז״הי לפרש נרמה מסרחיהס חמס כלי אחיס יליי ש
 מלשון דביקוח הוא ולוי ההורה שמיעה היא שמעיו י

 לטובה שוים ששניהם אחי׳ הס כאחד שניה׳ כילויחחןהסלראשך
 בהס לחהוך קורדוס הש״י אל דביקוס או שמיע׳ ששה כשאדם אבל

 או לסחור תירה נהנה לא כי נזילה הוי מהס פרנסה לו שיהיה
הוא הור̂ר של מכירה היינו מכורהיהם חנוס כלי זהו בה להסהחר

 לאדם כשיש היינו נפשי חנוא אל בסודה שד הכתוב ואמר חמס כל•
 חשוב שיהא כדי רעה לפניה וכוונתו עצמו בפני בחדר בסוד התבודדות

^׳י אזי ופרנסה כבוד לו ויהיה הבריזה בעיר ה מ  של בסודם או
 אל בקהלם וגס כידוע נפשי ער!א השכינה הכוא אל שלהס ההבודלוח

 היה ההלש״ש אלו לרבים חורה ודורש קהילות כמזקהיל כבודי החד
 ודורש קהילוח שמקהיל זה אבל ברבים כבודו וימדל למעלה גחל יחוד

 יחוד יהיה לא כבודי החד אל וממון כבוד לקדל למסר לרביס הורה
 וברצונם איש הרגו באפם כי והטעם זה ע׳׳י כבודו יהגדל ולא לתעלה
 של מהורה כי ה' דף הזוהר בהקדמה שאיהא כמי היימ שיר עירךו

̂׳ר ורנוון כמתאלפין וקטלה נפקה שוא  כמטוד^ לחבריא שמעון וכו׳א
 שמעהון ולא ידעהון דלא דאורייהא מלה מפומייט הפקון דלא מניינו

 אוכלסין לקטלא חטאה נההוא גרמין תהוזן דלא בגין רברנא מאילנא
 למעלה אף שגורתיס באפס כי הכתוב שאמר זהו וכו' למגנא נשא דבני

 לעקור־ ומחשיהס ברצונם אבל כאיש שנולס י^אל בני איש הרגו
 עז כי אפס ארור הכהוב יאמר • שיי עיקרי זהו שור שנקרא הקליפה
 כמה שהורג לתעלה שהבאת: בזוהר שאיהא כמו קשהה כי ועברתם

 אחלקש בגיהנס שיר\ה מה חוץ בעוה״ז שלהס שנש לכך ורבוון אלפין
 :לרבים הורה ולדרוש לקח לעיר מעיר שילכו בישראל ביער^ואפיצס

 כ׳׳ל צחן על vוירכו אניוח לחוף והוא ישכון ימיס לחוף
 חופות לעשיח הקב״ה עחיד רז״ל אמרו דהנה בעז׳׳הי •

 החכמה בצל כי שנא׳ סרה לומדי של חופות אצל חורה לומדי למחזיקי
ף בצל ס  רז׳׳ל שדרשו ר^״ח אל עצמו הדביק שבחייו כמו ר\א והפי׳ מ

 הלא בהש׳׳י בקTל להדס אפשר וכי אלהיכס בה׳ הדבקיס ואהס ע״פ
 לה״ת מלאי ומטיל לת״ח בהו המשיא זה אלא אש אוכלה אש הש״י
 עצמו הדביק כאלו נחשב הס׳׳ח אל עצמו ומדביק לח״ח שמפרנס הייט

 כמר הה״ח אצל חופוח הש״י לו שיעש׳ שהו לאחר יזכה כן הש׳׳י אל
 ישכון ימיס לחוף וזבולז הפסוק פי' זהו הח״ח אל כחייו עצמו שהדביק

 שמכול,^ חורה לומד מחזיקי אנשים לאותן יהיה לשה״ב לעהיד היינו
 פרנסהו כדי לו ליסן ליששכר החזיק זבולן רז׳׳ל כח״ש זבולן בשם

 לתו^ סיפוח הורה לומדי מחזיקי אנשי׳ לאוחן יהיה בתור׳ שיעסקו
 ההלמול■ יס בגקרא וכת״ש דאורייתא יוס בזוהר כמ״ש החור׳ אצל ימיס
 לזהג<^ שזכה והטעם שבע׳׳פ והורה שבכתב הורה ימים שני והם
קד^ הח׳׳ח היינו אניות לחוף והיא שבחייו כשביל ההורה לחד שלא  נ

 שדבק ובשביל גימא דשטין ארגין הס שהח״ח בזוהר כמ״ש אניות
 ישכון ימיס לחוף לכך אניוח לחוף והוא זהו הח״ח . אל בחייו עצש

 רז׳-^ ש כמ שלו ומהן במשא יצליח כחייו. /פגס.6עזל*^ צעוס״ב׳וצא
̂יסלדדשדרך ויששכר בצאחך זבוטן שסח ע"פ  יול^ כשאדס השלם •'
א לדרך  לדו-ן- בצאש גס שחח זבולח איל הדרך אחריוק מפני עצב ס

 אות? מחזיק וזבולון הורה לומד באוהלך שיששכר בשביל שיצליח שבטוח
 עצי. שסיחו ורגל הירך היינו צידון על וירכחו שכהוב זהו יצליח בודאי
 המזונות היינו לדע צידה ממון צידון הוא הורה לומדי המחזיק אוהו

א הורה ללומדי המחזיק שנוהן  המחזיר עליו הסומך והרגל הירך ס
י■ זה: ידי על ומצליח הורה לומדי _

ב1 ש  ויהי- וישב פ׳3 להנה בעז״הי לפרש נראה ישהו נאיחן ת
(£̂י וכו׳ מלאכחו לעשוח הביחה ויבוא הזה כהיום

 אלא עמה צרטו לעשוה וח׳׳א ממש מלאכתו ח׳׳א ושמואל רב ז״ל רש״י
פי' סוטה במסכה כדאיהא וכו' אביו של דיוקנו דמות לו sשנראר ה  ו

 במצות זהיר שהיה אחד באדם מעשה במנחות הואכמושאיחא
 בשכרר־ זהי' מאוס ארבע שנוטלת היס בכרכי זונה שיש שמע ציציח
 ציציותיו ארבע באו וכו׳ זמן לה קבע זהו' מאוח ארבע לה שינר

 עתך- עבירה לעטר רצה לא זה שאדם נמצא וכו' פניו על לז וטפחו
 החור־^ על לעטר יראה לו שיא ידי על .סמנה ופיר' הזונה עס

 החורךד על לעביר ירא שיהיה הש׳׳י מאח יראה לו שיבוא זכה ומהיכן
 טפחו ציצית של מצוה אוהו ציציה במצוח זהיר שהיה מחמה הוא
^ ההורה כל שקייס הצדיק יוקף כן פניו על יראה והניאו פניו הי  ו

 הצדיר יוסף שנ פניו על יראה הביאו המטח אוסן המצוח בכל זהיר
 ונזע^י! פניו על היראה נמשך פוטיפרע אשה עס עבירה לעבור כשבא

בשכלן וראה שנזכר יר על ממנה ופי׳ מאף לא בתורה שכתוב מה

.ד

הפארת
 סברייש שהשלם כמו היה אלו אביו של דיוקנו דמוה אמר לכך כנודע
 ע^התוד<ש שקאי אנא׳ודהי אביו של דיורךו לו מראה ̂לא אומר היה
 שאתך״ זהו עצמו חנין של דיוקנו ולא אביו של דיוקנו יחוס אחר לכך

 עבירק; מלעשות עצמן שעיכב עכבה אלא ישיבה אין והשב הכתוב
ולפעמיש בזוהר כמ״ש מיר, של אוהיוח שהוא איתן בשביל באיתן

אחא
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דת פרשת
 שלומדים אדס נר שיש בשייל הוא הפי׳ לד דחסייע הניא סוהר איהא
 להיות לאדם מסייע אינו לשמה שלא לימוד של הניא ואוהה לשמה שלא
לך דחסייע מיא הוא לשמה ההורה לימוד ל3א ירה3ע מן ניצול

ח לאדם שמסייע  יוסף של קשתו היה הה חוהענירה ניצול לה̂י
:קשהו כאיחן 3וחש והו ממנו להנצל היצה״ר עם להלחם הצדיק

בילקוט
ויחיזרגי סורי. אבי בשםפרשת

 סףשהואקונר אהנדח ששהא מי כל אמרי תנין
 רחל עלי מהה ננואימפדן ואני שנאמר אשהו אס

 אשהו ראח3ד,ו נדרו ששהא מי אמר לא למה וקשה : שס ואקברה
 להרזקושי׳א׳״מס^איהיכספר סףאךכירצה הינת איור ולמה
 אשהו אה שקוכר אמר איך שמקשה אחד לי33ה מנחם ר' חינר אשר

 ולא חטא בך והיה השנה ראש מ׳3אלודנן הא נדרו אח ששהא בשביל
 רגלים שלש עליו שעברו כיון רבא אמר דהא לחרן ונ׳/ל חטא באשהך

 ארם מפדן בשובו וי^ח פ' בפסו׳ ואי׳ האחר מל עובר ויום יום בכל
 סכוסוברש״ישס עשה ולמקניהו לובית ויכן סוכוחה נסע ויעקב

וקיזסוכסקיז וחורף קין חדש xשמנהע שהאשם בית לו רבן

 מה ועל רגלים משלש יוהר שם ששהא נמצא קיז סוכות חורף ביה
 כך וכשאמררוהיה Tהא בבל יום ככל עובר רגלים מג' יוהר שם ששהא
 רגלים ג׳ האחר בל שעובר מה דווקא חטא
 קאי לא ע״ז ־‘האח כל יום ככל רגלים נ׳ לאחר שעובר מה אבל
 מה וה׳׳ה חטא נחי באשהך כלל משלם לא אי באמה דהא באשתך ולא

 שעבר מה הוא רחל שמחה יעקב שנענש מה נמצא רגלים ג' לאחר שעובר
 סוף תלים ג' נדרו אס שש^ מי כל כאן שאמר ווה רגלים ג' לאחר
 ויהי׳ ויום יום ככל עוכר ויהי' רגלי' ג' לאחר כן גם שיעבור יהי'

;נדרו יקיים ע״כ אשתו את קובר שיהיה העונש

 איש יעקב אח מצרימה הבאים ברי^אל שמוח
 הודיע למה חמוה דלכאורה בעז״הי נ׳׳ל באו וביחו י i י

 קודם שנה ך״ב שימלוך בחלום הצדיק ליוסף הש׳׳י ,
 ובפרט לישמעאלים ומכרוס בו ויקנאו לאחיו יוסף &סיפר ועי׳׳ונמשך
 ום1ה̂ל חן לו שיש חדוה ע׳׳י אוחו לאבד יכול טוב שחלום כח״שח״ל

ס כשלמא כחלום ליוסף הש״י יודיע שלא היה טוב הלא  מודיע רע ^ו
 יבקש וגם רע מן־החלוס לו שהיה עצבות ע״י האדם שיבטל כדי הש״י

 הש״י הורע למה טוב חלום אלא רע חלום של הגזירה ויבטל רחמים
א החירוז אלא ליוסף  שלוה וסופן יסורין חחילחן צדקיס ה״ל כמ״ש ס
 להם שהיה יסורין ע״י אלא לשלוהכעוה״ז זוכים הצדקיס היי לא היינו

 אכל יוסף של רוגזו עליו קפן בשלוה לישב יעקב ביקש רז״ל כמ״ש החילה
̂׳ל אמרו יוסף  ישק פיו ועל לכך לעבירה כשק שלא פיו נטל מדליה רז

 וכו׳ צוארו על הזהב רביד וישם לכך לעבירה הרכין שלא צואר עמי כל
 לאחיו שיספר כד קודם שנה ך״ב החלוס ליוסף יחכרך השם הודיע לכך

 עבד שיהיה יסוריז לו ויהיה למצדס יוקף אח שימכרו הדבר ויחגלגל
 אליה ישמע ולא יוס בכל אדונחו פוטיפרע אשח אוחו וחפחה במצרים

 הצדיההיס יוסף של זה ומעשה מלך להיוח לגדולה לעלוח יזכה ועי״ז
 הגלוח י^אל בני השבטים שאר שיקבלו כדי הכנה מצדם גלוח קודס

 לגדולה יזכו ועי׳׳ז פרך עבודח לעבוד כמצרים עבדם להיוחם עצמן על
ה כיד ממצריס לילך  ארץ ולירש 'התורה ולקבל היס להם ולירוע מי

6י xכל עצמו על לקבל רצה שלא עשו אבל האומות כל על ולמשול ל 
 יוסף כמו הראשונים על מוסיף ואלה כחיב לכך לזה זכה לא עבדות
 שנגמר וכו' שניס xוע מאה בן יוסף רמת בסופו מימי מזכר הצדיק
 שבטים שאי כן חחילה עבד שהיה ע״י לגדולה שזכה יוסף של מעשה

 שירדו ע׳׳י אלא האומות כל על ולמשול ההורה לקבל יאויס היו לא
ס הבאים אמר ולכך עבודחפרך ויעבדו למצרים אי  ^^עמעצחסב

 לזכות יוכלו שלא יוסף מעשה אוx בשביל גלות עול עצמן על לקבל
 ישראל בני שמוח ואלה שאמר ומה החילה עבדם שיהיו אלאע״י לגדולה

^ ולא  אלxי בני טאוx חטא מחמת שלא לוזורות box'בני ואלה א
 ר\א חקשה ואס לגדולה שיזכו כדי שאמרנו כאז אלא בגלות באו ח״ו

 הנאה ומה בניהם אלא לגדולה זכו ולא במצרי' מהו למצרים אוחס׳שירדו
ת כל זט ושם התורה לקבל שזכו הוא החיחז להם היה ^ו  ישראל נ

p אותם וגס התור' קבלת להיוחבשעח x ואלה לכךאמר כבר xבני וח 
 מדייק הוה מאיר ר' רז״ל כמ׳׳ש חטאו שלא מורי: ששמוחס היינו אלxי

 להקים כמ״ש אדם של הנשמה הוא אדם של שהשם הוא והטעם בשמא
הו להביא נחלתו על המח שם ^  הפשוק ומפרש יבוס ע״י בגילגול מח של נ

ס ה  בוראינו גדולת להכיר שזכו ויחי Xתיבפר3חx כמו ראובן ^ו
או עון ה׳ טוב כי ,ייאו טעמי כמ״ש בוראינו גדולח והבינו ^  הוא ^
 ל^וע שזכו אביכם אלxי אל שמעו וכמ״ש נפ^ס וחתי שריעו כמ״ש
 שמיס מלכות עול עצמן על שיקבלו אביהם אלxי להס שציוה מה ןלקנל

א לזי ס ופי' אלי אשי ילוה הפעם לחה שאמרה כמו חיבור לשון ס  התגו
 כמ״ש בבוראינו ולהתדבק להתחבר שזכו לוי כאן פי' כי נעלי לי יתחבר
 להודו' שזכו היינו יהודה היום כולכ' חיים אלהיכס בה' הדביקים ואתם
ו קראה ע״כ ה' אס אודה הפעם ותאמר כת׳׳ש להש״י ולהלל  יהוד' ^
להש״י ולהלל להייי' שזכו ללוי שדבוק משיה הייט ט' ויהודה 3TO ומה

nw פרשת
 כמ׳׳שרז׳׳לעהיד הוא רxויש ויהודה לוי כחיב בדביהוחהש׳׳ילכך

 יש אוהבי לרגחיל שנאמר עולמות ש׳׳י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב״ה
 זבולון רx יש להם שיהיה וזכו צדיקים השבטים שהיו הכתיב שאמר זהו

 יר^ לא עתה זבול בית לשון רש״י פי׳ אישי יזבלני הפעם לאה כמ״ש
 גדולי׳ צדיקי' השבטי' שהיו זבולון הכתוב אמר כן עמי אלא דרחו ̂!ירך

 ושכנתי מקדש לי ועשו כמ״ש בחייהם בחזכס ודר דמק שהש׳׳י שזכו עד
 והאבות רז׳י׳ל פי' פן הצדיקים בתוך בחוכס אלא נאמר לא בתוכו בתוכום

 בחייהם לשכינה מרכבה להיות שזכו כך וע״י לשכינה מרכבה להיות זכו
 הימין לקז ותנוח הקב״ה{דניאל כח״ש בגילגול עיד להתגלגל יצטרכו לא

 כתיב ולכך ובנימין זהו עיי״ש כזוהר כמ׳׳ש עוד להתגלגל יצטרך שלא
 בתכם מדו׳ להיוחלהש׳׳י זכו זבולון שע״י לזבולין בוקx בו״יו ומימין

p לן כמ״ש אמח משפט לשפוט השבטים שזכו הייני ונפתלי vr עמו 
 בעדה נצב אלהיס וכמ״ש סpלאל המשפט כי וכמ״ש יש־אל שבטי כאחד

 הש׳׳י אל עצמו לחבר הדיין שצריך חבור לשין שהיא ונפתלי כחיב לכך אל
ט על כשיושב ^  יש גד xגד■וא p אל שדבוק נו׳ ונפתלי כתיב ולכך סו

א מי חיילוח לשון שהוא או פירושי׳ שני לו  ותוקף חיל לו ויש ראש ^ו
ט עצמו על מקבל ומ״נו עולה לעשוח ויכול ^  xהין ועושה הו?רה מ
 עולה לעשוח כח לו ויש גד בא כמ׳׳ש נוזל בר הוא גד או xוא זהו

 xהיו ועושה התורה משפט עצמו על מ׳׳ממקבל מחמס'עשרו
י ‘ : xוא זהו  על לחשה־טעס הקב״ה שהראה כמדרש איחא דהנה לפרש יש או

 בהם היו שלא מפני ישראל של קטנים בניס מצרים שהמיתו מה
 ישראל אס החטיא ואח״כ חי ונשאר משם משה הוציא אחד דהיינו טובים
 ואלה הוא כך הפסוק פי׳ זה לפי מיכה פסל עשה שהוא מיכה בפסל

ס הטעם  אלxי של קטנים בניס המצרים שהמיתו דהיינו b6x'כני ^ו
:■הבאים של תיבות ראשי דהיינו מיכה יצא אשר בשביל הוא

 1צxוי פרו אלx,י ובני ההוא הדור וכל אחיו וכל יוסף
 לפרש נראה אותס הארץ וסמלא מאוד במאוד ויעצמו וירבו

o דהיינו יוסןי וימת בעזה״י x ק שנקרא צדיק ע שהצדיק כנודע ‘יו ^י  מ
 יש וגס היסוד שהוא דלעילא צדיק כמו יוסף נלךא ולכך לעולם טונה
 בעבדות ויום יום ככל וסיףx בשביל יוסף הצדיק נרןא כך בשביל לומר

 וימת וזהו מדריגה אל ממדריגה שהולך הולך הצדיק נרןא דלכך ה׳
 אחיו וכל עוד חי היה אם ה׳ בעבדו׳ מוסיף שהיה מי שמת דהיינו יוסף
 שאינם קרעים אלו מלשון אחיו האחוה שנגמר כלה מלשון וכל היינו

 כלה 0X ועכשיו אדם ביי שאר עם נותאחה חי יהxכ דהיינו מאחים
 הר,וא הדור כל וכלה שנגמר וכל פי׳ ההוא הדור וכל האחיה ונגמר
 ידי ועל כארעא דבלי שופרא האי על רף׳ל שאמרו וכמו שלו תואר היפה

o זה x י בניxמעשים שפרי'ורבי' דהיינו פח בחיים שנצארו אל 
 ז״לשהין רש״י פי׳ ושרא טוניס שהולדותיהס^נדיקי'מעשים טובים

 ^ושים היינו וישרצו הוא הפי׳ דברינו ולפי אחד בכרס יולדו'ששה
 זכיות נעשה מהעבירות אז מאהבה תשונה דהנהכשעישי׳ תשונה

 נהפכו תשובה שעשה הזה היום ע״ שעשה רבות עבירות מכנזה נמצא
 בפעם כולם לעשות אפשר אי זרות לעשות חצה היה ואס לזכיות כולם
 כולם עבירות אלף יהיה אם גס השובה כשעושה אבל רוצות הרבה תחת

 זו בשעה שלא דהיינו וירבו גס וישרצו אחרוזסו נפעס לזכיות יהפכו
בלבד ' א ' ן
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שמות פרשת
 ר״ויה לעשיח שיחנו נס אס כי טוייה ומעשיה ה5חשו עישיס יהיו וליד

 ה׳ מעידו' אוחס עוד לנכיל יוכל לא ויצה״ר והלאה מהיום ומעש״ט
 כמאודחאד ויעצמו וזהו דכרים כשני יצה״ר ננד מהעצמי׳ כשיילשהס

 שאמרו כמו ר\א אחד מאד מאוחה כשני היצ״הר ניד מחעצמיס שהם
 אדס כני עישיס שכשכילי פירוש המוח מלאך זה מאוד כיוכ והנה רז״ל

 זהמחע^מיס שמח אדה בני כשרואים ולכך היצ״הר אח ומנצחים יזשובה
 מאודך וככל ח״ל שאמרו כמו השני ומאוד מאוד כאוהו היצ׳׳הר מד
 וכבראמיו צדקה נוחניס שמח זה שרואי׳ בשניל דהיינו ממונך ככל

 משונ׳ ממיס׳ שמצילחז אחח ממוח חציל צדקה פעמי© שני שנאמר רז"ל
אז חרא3א33ניהנ׳ של מיינה ואחחשמצילהו  כני כשעושים ד'י'ו

 היינו אוהם הארן והמלא וזהו בשטנה נשמחס מהדבקי׳ חשוכה ישראל
:כנודע ארז נקראה ינהxה .

ז1 ר ל  וכיחו איש יעקב אח מצרימה הכאיס כני שמוח א
גס שגי ביס y־ רז אמרו דהנה יsעז"ר3 לפרש נראה באו

וזהו חצם שנא' כו vשהיר כשניל נחר־כ ה' את עונדים צדיקים בו שהיה
 לשמה מלשון שמוח מצרימה הבאים ישראל כני שמוח ואלה הפסוק פי'

 והשימוס במדרש כמ״ש מצרימה נקראי' הגליות וכל משומ׳ לשון תהיה
 מחפארח ש^א יעקב אה שסא הגס הגלוה אל י^אל בני אח שמביא
 באו וביהו איש כשביל הוא לגלוח באים ומ״מ ה׳ אח שעובדים דוכיינו
 עסחכירו אחד אחדות להם ואין עצמו בפני כיהו לו יש איש bx דהיינו

:אחד כיח סל' שיהיו
 שלא פיו נטל מדליה הצדיק יוקף אמח רז׳ץ דהנה לפרש יש

לעבירה הרכין שלא צואר עמי כל ישק פיך על זכה לעבירה כשק • •
 על המצרים שלטו למה קשה א"כ וכו' צוארו על הזהב רביד רחן <כך
 בשביל נג^< ובאמת עריות מן נחחס י^אל בכי שהיו כיון י^אל בגי

 מן גדורים שהיו מהן ואחד נגאלו דברים ד׳ בזכות ;הכמ״שרז״ל
 יוסף היא החיריז י^אל בני על לשלוט ר^צריס יכלו האיך א"כ העריוח

 אח וגבר נשא לא עדיין כי אשה שסנלא היה כנסיון כשעמד הצדיק
 למצרים נאו אלxי בני שאר אכל המצרים על לשלוט זכה לכך היצ׳׳הר

 הקדושה צד וגברה יעקב עס היה שהש״י יעקב עם ובפרט נשוחיהס עם
 הכתוב שאמר זהו הערמח מן עצמן דרוx במה גסיו? לכךאיטכ"כ

 יזן עצמן גדרו חקשההלא ולא מצרימה הבאים ישראל כני שמוח זאלה
 יעקב אח אחד הפסוק מחרן לזה החצדס עליהם שלטו והאיך הערוה

ח  מעשיהם גנויסוילמדו כמ״שויהערבו הוא הפי' או • וביחוכאו איש מי
 שחמיח היינו י^אל כני שחוח ואלה שאמר זהו קרויחח בחייו יהרשע

 הגליות כל מנרימה הבאים בשביל הוא רשעים שנעשו אלע׳'יxנניי
 6וביד שאיש 3בשבי ראיה אין ומיעקב -c1« במדרש כמ״ש מצרים וחרא

, ^ tobnvH3p1i;tc>y16a'’ צדק: נשאר לכך דליה פמליא עם 
ר4 ז״ל רש״י פי׳ יוסף אה ע7 לא אשר מצרים על חדש מלך 0י

נזיחהיו חחדשוx אמר וחד ממש חדש אמר חד ושמואל רב 1
 מהחדש אדם של יצרו יצחק ר׳ אמר קידושין במס' דהכה בעזה׳׳י ליל

 לאדם מלמד יצחק ׳x הזא והפי׳ היום כל רע רק שנאמ׳ יום בכל עליו
 אוחו שחפחה גמה יצרו על האד' שההגבר הגם ביצרו אדם יבטח שלא ׳

 ויהחדש היצ״הר יהגבר למ^ כי בעצמו יבטח אל מקום מכל היצ׳׳הר
 נגד ואזכשיהחזק היצה׳׳ר נגד להתחזק צריו לכך אחר באופן עליו

̂׳יכת״ש לו יעזור אזי <־,יצה׳/־  ומבקש לצדיק רשע צונד, ע״פ yרז' הש
א <החיחו ל  מחבירו הגדול כל רז״ל שאתרו מה וזהו בידו יעזבנו ה'

 היצה׳׳ר צריך אינו יצרו על המבר שלא חבירו על כי ממנו גדול יצרו
 היצה׳/־־ יצרו על שההגבר מסבירו גחל שהוא מי אבל חדש דבר להמציא

 ובאמת האדם על יתגבר בזה אולי וסובר חדש דבר קמציא הימנו גדול
 כןנהוהף האדם על ומתחדש שהיצה״רממדל כשם לצדיק עוזר הש״י

 העביחח מן ניצול להיוח לאדם לסייע השמים מן רך־ושה חח אדם3
 חדש מלך ויקס הכהוב שאמר זהו אוחו מסייעת לטהר הבא V'n במ״ש

 מצרים על חדש מלך נעשה זקן מלך שהוא ״רsהיצר היינו מצרים על
 עליואשר ולהתגבר לאדס להיצר כדי היינו מצרים בשביל הוא
 לסייע קדושה חח כאדם שיתוסף יודע אינו שהיצה״ר יוסף אח ילע לא

 על שי^נר היצ״הר צומזהיצה״רלכךמהחדשעלהאדסשסובר,
 קדושה חח באדם שתוקף היינו יוסף את הינ׳׳הר ימג אילו איל האדם
 חדש אחר חד ושמואל רב שפציגי מה זהו עליו מתגבר היה לא לו לסייע
 עביר׳ bx ממש חדש הוא האדם על שנתחדש היצ׳׳הר אוחו היינו חמש

 והתגבר אחרת עבירה היצ״ס־ אותו פתה ואחמול שלה צהיצ״הר יש
 האדם על אחרח בעבירה היצ׳׳הר מהחדש ועכשיו היצ״הר על לאדם

 שכל גזירותיו שתחדשו אמר וחד אתמול של יצ״הר שאינו ממש ידש יהו
 הגוף אברי הס עמו חל ויאחר גזיחחיו וpתחדxרק אחד הס היצ״הר

 מחנו ועצום רב אלxי בני עם הנה מנעיריו צו שמצייחיס עמו שהם
o הנשמה אבח היינו x שהש״י ב^יל ממנו ועצום רב הס היצ״ט מצד 

לטהר נמ׳׳שרז״להבא היצ׳׳טרבועצוסמזהיצ״הר עוזרליצ׳׳טלע

 תקראנה כי והיה ירבה ררגמהלופז5רבה אויו מסייעת
איז מן ועלה בנו ונלחם שונאינו על הוא נס ונוסף  אומך היצ״הר פי׳ ה

 ליצ׳׳גז עוז׳ הש״י הייצו ישראל של למושיע? לו נח^חה הבה סלו לאברים
 שונאו שסא היצה״ט עם מלחמה תיךאנה כי והיה ירבה פ? נחחכמהלו
 ונלתכן ליצ׳׳ט כח יוסיף הש״י היינו שונאינו על סא גס w שליצ״הר

 ומרגבי״ היצ״הר על היצ׳׳ט שיחחזק זה ע״י היית הארץ מ? ועלה בנו
 וישמו לי העוזר עס עליה לו ייש היצ״ט מתעלה זה ע״י היצ״הר על

 שהק האדם על להתגבר נוחן־חיילוחיו היצ״הר היינו מסיס סיי עליו
 הנמשל חורה דירי נימוס שיהיה רריס שהס יס מס ^י מךאיס

 ליצ״כן יעזור מסשהק״י בסבלוחם ענותו למעז האדם על בר ומחג
 היצ״הו- על להתגבר להאדם טרחא ייש האיש אח מענים ח״ח מהס
 בור^ היצ״ט סי׳ רעמסס ואח פיחוס אח לפרעה חסכנוח ערי וען

ה של ערים ח ^ז מלשין ומסכנות היצ״הר מן להנצל ^ ם מ ^ ^ ו  א
אה היינו פיחוס  יפי;ש ולא ויושר בחום אדם של פיו שיהי' היצה׳׳ט ^ו

עו משש רע ואח נפשו מציות שמר ולשונו פ*ו שמר כמ״ש פיו אח הי . 
קן היצ״הרכןירגה יעמאוחו כאשר ההא בטיב ובוחר ברע שמאוס  ו
 . אוחו מסייעין מא׳לטהר y׳iר כמ״ש לו עוזר והש׳י היצ״ט יפרון

ה ש מ ס שאנו יתרו צאן אח רועה היה ו וינהג מדן כ
כ/׳ל שרבי; הר אל ויבא המדבר אחר הצאן

 הממוצע קו3 הישי בדרך לילך צריף אדם כל y׳n אמרו דהנה בעז׳׳הי
בחסר־ייז איחא וכן מחומש יוסר יבזבז אל המבזבז ח״ל אחרו בממון

I כ^ל

— ..... ■ ̂ 3^ סכ ח
 קל אה להחרי׳ אדםרשאי אין לגבוה אם ואה אל-עור ר׳ אמר ערכין
 .רשאי אדם אין וכז נכסיו b חס להיות חייב אדם שיהא אע״כו נכסיו
y ר(nh וכן חומש או xמע ליהן הממוצע ^ךבדרד רק כילי להיות ' n 

 ואיןאד־ס באשחחבירו ק״ו אמרו באשתו האשה עם שחה D3X אל
 ̂ אשי- עם לדור צע ממו בדרך ילך רק וכל מכל מאשתו ושx להיות רשאי

 הממיצ-ך בלח* לילד אדם צריך החזר׳ בכל וכן פ-׳ור לקיים בעתשצריך
^ בקו  אל ויאמרו ויגש פ' כמ״ש צאן רועי היו האיוח כל לכך ה

ע- מלשן הוא רועה אבותינו גס אנתיו גס עבדיך צאן רועה  5רו
א וצאן «ירה מלשן ^זלששא בש:ט ררוע׳ וכן ארן ה^ועעה י  ס

ר«.-! חאוחם חשכריס היו האטח הייח ציון בנוח וראנה צאנה מלשון ם . . ---------- אוחסמר-0_-
ם לכך עבירה לההאזהתאוס xהיז מקו לצאח שיצה״רמפחה קראי נ

ר^ צאן אח רועה היה ומשה שכהוי זהו צאן רועה  משה הי<מ י
oxn ה'ו מקו חוץ מלצאת חאוהוx >עביו-^ו דבר שאינו חאוה אפיל 

ה רק ^ו ח לאכול כמו מו ^  שבר מוחתח אשתו עם לחד או חו
 חקו לשן יצא ולא והTחו לההאוה מה־שיצה׳׳׳ר^כןפחה חאוחו

^ pb צאז מעה זה! ^ חאן אפילו היז
ח של ^ו  כמו רד חיח מלשז4חוחנ זהו חאזחו אח ושבר השפיל מו

 שדן שרה דן הוא מדן שרוח לשן אשסחחיצחיהכהןהוא
 יטה ולא היישר חקו לצאת הצאן אח וינהג אמנם xהיו קו הוא

* לדבר̂  סלו הדבור הקן שכבר אחר המדבר xא הוא ו^אל  ס
^ הייסי מקי סלאלצאח עצמו אח תיקן אח״כ וכדומה ולש״ה ^ו מו ש ק  לנ

^ fiSr,חאוהח שמחיריח אנשים שr.רמו ולא  איר אבל היישר חר\ לצאת שלא תאותס בשברים אנשים שש כמו ולא
5(וכדחה הרע ולשן כזב ומדברים שלהם בדבור עצמם אה מ^ריס

א האצהיס הר אל ויבא משה זכה * עדין אבל עליונה מדריגה ס  הו
f במלכות להשפיע יכול ואינו חורבה r x כעמה אלהיס שם -^ ש  ש

^ג יסללה-שפיעכי אינו vירר3ע מן עצמו סמצז  3אסבחה^קיי
ויבא אמר לכו אלהיס שם סהיא x3:»0 ומשפיע למעלה יחוד עושה

ש»^נ3 יובש מלשון חורבה הוא הראלהיסאבל שנקרא עליונה לאה
^ אז מצוח לעשות שיזכה עד עדיין ־ בשכי ומשפיע ישר<מעלה עו
להשסי בעדן למעל' ושמחה חדוה נעשה היחוד זע״י אצר\ס x שהוא

ע׳׳י האדם יזוכה לפעמים הזוהר בספר כנודע העולמוח ובכל בגן
̂- ד̂ד חםtrו. חדוה ורמשה nSvjnS ידיד .ח־ד ה ונעשה למעלה יחוד ̂  בחוש ונרגש שנראה העוצמות בכל ושמחה ^ו

^ סל הסלהטח באדם ע״י למעלה יחוד שעשית האדס ע ת ל  מ
 ותדולנ שמ^3 להש׳׳י לעבוד הסלהבוס באש טער אדם של ולט העדן חן

ב זהו למעלה יחוד שע^ בחוש ונרגש נראה כאילו לו ודומה ר^ ^זו  וי
< גימטריא צ׳׳ס מנין הוא מלאך הס.יה מחוך אש בלבה אליו ה׳ מלאך  הוי
 אליו ה' מלאך ונרגש אליו נראה למעלה שמוה שי יחוד שסא אדני
^ שלבו החלהבוח אש סא אש בלבת אליו ה׳ יחוד  ־ להש/^ לעבוד כאש ט
 מן אליו שנמשך שלמעלה אש בההלהבות החפלהשחהפלל בתוך והוא

ה נוחוך בחפצהז למעלה שעשה היחוד מ  הסנדש מ העדן מחוך סא ה
 ,וען עדן כמנין קכ״ד הוא אותיותיו הסנהקואק׳ךוד' נגמטריאעדן

^ או בהתלהנוס כשלומד א שלמעלה אש בהתלהבות מצוחשעושה ש  הו
 ונמשןחליוההלהבוח למעלה odx היחוד אליו ונרגש שנראה מה

העקע׳׳י ע״י באש הסנה והנה וירא למעלה סחודשעשה מן
היחול '
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 אוכל אימו העדן שהוא והס״*ה גדול העמג • והוא למעלה שעשה המזוי
 ועטחה^הס יושבים סpצד רק ושתיה אכילה לא בעדן היימשאין
 ויאחר לכו פלאי הוא לכך גחל חענוג השכינה מזיו ינהנים בראשיהם

 הסנה יבער לא מחע הזה הנדול המראה אה ואראה נא אסורה משה
 נא אסורה לאדס אומר והשכל הדעת כנודע משה נקרא הדעת היינו

 המראה אח ואראה אזכה ואז לו במוהר עצמי לקדש המוח' את אאסיר
 כמו אכילה לשין סא ינער הסנה יבער לא מדוע עדן של הזה הגחל
 גימטריא שהוא בעלז אכילה אין מלוע פלחי שהוא אתר בשדה וניער
 רואה הש׳׳׳י היינו לראות סר כי ה׳ וירא אז נחל הענוג הנא ומ״מ הס:ה

 זוכה לו במותר עצמו שקידש עניינה למדריגה .לעלות מחדריגתו סי־ כי
 חשה ויאמר העדן שהוא הסנה מחיו אליואלהים ויקרא שכינ' להביאה

ט׳ הנני ויאחר משה  ז*א שג אדס של לדעת וקורא אומר הש׳׳י ר\נו ו
 אס כי אש אוכלה אש שהוא בהש״י לידנק יכול ארם אין כי כנודע חשה

על'דיהדע<ז: .
ר מ א י  רומז מטה בעז״הי ג״ל מטה ויאמר ביל מזה ה׳ אליו ו

 על סומך הזא הש״י על בטחון לו שיש שאדם הבסיחון על
 אמרורז״ל לכך המטה על וסומך בידו מטה שיש אדם כמו הש׳׳י

 חזק הוא שהספיר איהא רבה ובמדרש סנפירייון של משה של שהמטה
 הקורנס נבקע הספיר על בקורנס ומכה ברזל על הספיר כשמניח וד5ח

 על מורה היה שלמשה זה מטה כן כלום חסר אינו וספיר והברזל
 או“ש, ע״י ובודאי בחזק' הקב״ה על לסמוך מאוד חזק זנטחון אמונה

 פלאי שהיו במצרים המצרים על הקב״ה שהביא מטח xע
 חקוק היו מכוח עשר ז״ל רבותינו שאמרו זהו טראינז גדולת וראו פלאות

 והבטחון האמונה י^אל כל של בלב חקוק היו מטח עשר היינו המט' על
 המפורש שש רז׳׳ל אמרו וכן מטה נקרא הבטחון שזה הש״י על לסמוך

 י^אל כל בפי מפורש נעשה הק״בה של שמו היינו המטי: על חקוק היה
כל בלב נתחזק ובטחון שאמונה נמצא המטה ע״י י^אל כל גלב וחר\ק

 ששלח חיכף לזה קודם אבל במצרים מכות ר עש ת שעש את״ ״אל יש
 יכו׳ בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן חשה אמר תשה את הקב׳׳ה

 בוראינו גדולת על להורות מכוח עשר עדיין ישראל ראו שנא בשביל
ה אליו הקב״הויאמי לו והשיב מז  שכבר היינו חטה ויאמר בידך ה'
 ישצחתי מקודם לו כמ״ש במצרים שיעשה מכות עש־ למשה הק״בה חסר
 ישלח ואח״כ בקרבו אעשה אשר נפלאותי ככל מצרים את והכיתי ידי את

 מכות עשר ע״י אמונה לישראל שיהיה הק״בה לו שהשיב זהו אתכם
 לישראל חטה יהיה מכוח שעשר משה והודה לעשות בידך שתס־תי

 לו הראה מכות עשר שיעשה קודס עכשיו אבל בהש״י להאמין לסמוך
 הוא ארצה השליכהו ויאמר c< הטבע דרך ע׳׳י כהש׳׳י חנוונ' הש״י

 הטבע אל משה שהשליך היינו ארצר וישליכהו ארצה שנקרא רגשמיות
 גדולת להכחיש משה על נחש שנקרא יצ״הר שהתגבר היינו לנחש ויהי

 היינו בזנבו ואחוז ידך שלח משה אל ה׳ ויאמר חש'מפניו וינס לכך בוראינו
̂׳י אמונה ליש־אל שילתוד למשה הראה הש״י  בזנבו שיאתוז ע׳׳י גהש
 היינו זכו' ירא האלה־ם את נשמע הכל דבר סוף כמ״ש הדבר סיף שהוא

 שהוא נודע בסופו כי רגליס לו אין שקר שראינו דבר כל סוף כשתראה
 בנדיבים תבטחו אל כתיב הארס על בטחון הוא כן קאי קושטא אבל שד

 בטחון הוא^ ששקר בסופו רזאיס שאנו נמצא לאדמתו ישוב רוחו תצא כי
 חי שהוא גס לו שהבטיח מה עושה ואינו האדם לו שמשקר או האדם על

 אמת הוא וקיס חי שהוא הש״י על בטחון אבל שקר שהוא בסופו נתגלה
 להבין יח שלח שמשה היינו בו ויחזק ידו וישלח לכך ועד לעולם ואמונה

 ולסמוך בהש״י להאמין חשה שנתחזק בו ויחזק זה ע״י דבר כל בסיף
א בכפי למטה ויהי זהו הש״י על  שהוא נחש של כרחו יעל בכפותו ס

 בלא גס בהש׳׳י ולהאמין הש׳׳י על לסמוך מטה אתונה נעשה היצ׳הר
שיעש' ר\דס שיאמינו י^אל לבני ילמד זהו המצרים עג שהניא מכות
: וכז' יאמינו למען אחריו שכתוב זהו במצריס מכות עשר

שמותזהני מורי אבי בשםפרשת
oft שהנה ססי חיני) ■fft ע"נ נ״ס נף בגמרא

 איש מין כי וירא וכה <ה ^ת-שנאמר.ויפן חייג י^אל
 ויטמנהו המצרי אח דך- להביא היה רק זה מפסק מוכח היאך וקשה וגו'

 שאמר במה ומקשה יהודה מנחת בספר דאי׳ מה פי על ונראה בחול
שר\ג רלמאמהשכתובמכהאישעבד דהוv^מלרןהוורyר&״יך  פי'

 עתיד איש שאין איש אין כי רש״י(ירא פי׳ דלקמן לתרז ויש ממש אותו
 ממנו טוב איש שיצא רואה היה אס הא הרגו ולכן שיתגייר ממנו לצאת

 סי\גו פירושו עברי איש מכה שכתוב דמה אמרת ואי סרט היה לא
 הא ממנו לצאת עתיד איש שאין לראות vמשר צדך היה למה א"כ ממש
 ע״כ אלא החותחין כל כדין טונממנו איש יצא אס אף מיתה חייב הוא

 איש לצאת שעתיד בנבואה חאה הי' אס דאזי אותו ורודה מלקהו כדש׳׳י
 וירא וכה כה מויפן מביא ולכך אוז׳׳ה עד מלהומו הי׳ממהין ממנו טוב

חייב אינו דלעולס אחרינן הוי המצד אח ויך מפסוק לאלו איש אין כי

 את שהדג על המצד אח ויך דכתיב והא ישראל את שהכה כותי מיתה
 ולא ורודהו מלקתו מכה של שפי' מוכח וכה כה <יפן מכ̂ח אבל ישראל

: וק׳ל ממש הריגה י . י
3 , דאי' שמעתי זלה׳/ס גבריאלרxמו< הרב 0^1 ן י מ י א ד מ  מ

 הסופ13ג שרכב באחד מעשה וכדאי' הדן מן שלא ועונשין
 דנהו הגדר מפני אעפ״כ מיח' לו מגיע שאינו אע׳׳פ למיתה בשנתודנוהז

 הגדר מפני למיתה דנוס האילן תחת באשתו שהטיח באחד למיח׳וכן
 חייב ישראל את שהכה כוחי לן מנא לפ״ז וקשה בעריות פרוצי' שהיו

 סלא גדר לעשות דלמא המצרי אח דכתיבויך והא חייב אינו דלמא מיתה
 כי וירא זכה כה ויפן מפסוק רק אחשארי^אל מכיס המצרים יהיו
 אלאגג״כ חצריס שאר ראו לא רהא גדר מפני היה דלא מוכח איש אין

 אין בי וירא וכה כה הפסו'ויפן מביא ולכך אמ׳3 מיס׳ שחייב
: אישוק׳׳ל
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וארא פרשת
* ר ב ד  מזל בעזה׳׳י ה'נ״ל אר אליו ויאמר משה אל אלהיס ר

פ׳ כחנתי לעיל  נתהיך ראה משה אל הש״י אמר שמוח נ
 לך יהיה הוא כתיב ולעיל י נביאך יהיה *"אחיד ואר\ן לפרשה אלהיס

משה אל אלהיס וידבר הכתוב שאמר זהו לאלהיס לו ואהה-תהיה לפה

 העלהו לו אמרתי זרעואח^כ לך ירןא ביצחק כי צו שאמרתי כאברהס
 הראה לפרעה העשוי תראה עתה לפיכך מחתי אחר הרהר ולא לעילה

 הטעם אמר הש״י הלא קשה ע״ז והנה : האומות למלכי העשי ולא
 אלא מריבה בתי להקדימי בי האמנתם לא יען לא״י יסא שלא למשה

 דיבר אשר בשביל הרעה על ה׳ וינחם רמ׳׳א כמ״ש סא ^היח
 ואכלה בהם אפי ויסר לי הרחה ואמר הש״י שהגזיס בשטל לעמו׳ לעשוח
 זהו כלום עשה ילא הש׳׳י של דעחו נתקררה יה בדבר נרגע חותם
 חשה אל הדן מידת שדיבר מה היינו חשה אלהיס.אל וידבר כאן הסי׳
 דעתו נתקררה נזה האומת למלכי העשוי ילא עת̂י אליו ואמר

 נזליו ויאמר זהו • מריבה גמי א1̂ לא אצו אל בא והיה שלסש׳׳י
 בתדס אליו ואמר משה על שכעס במה רחמנות מדת זה היינו ה׳ אני

שם מדת רחמיס ונעשה דעתו נלזקרר תראה עתה דן שהוא אלהיס

 הטעם ומפר' מריב' למי חטא לא אלולי לא״י ליא יכול והיה ב^ה הויה
 אל אברהם אל וארא חשה על לכעוס להש׳׳י שהיה מה שאחריו בפסוק

 וצרות גלית תמיד להס שהיה מרמז ש-טא שדי באל יעקב ואל יצחק
 נודעחי לא ה' ושמי ד לצרוחי יאחר ד לעולמו שאמר מי שדי אל ז׳׳ל כת״ש
 נקרא שעליה שלי אמיחח במידת להס נכרתי לא ז׳׳ל רש״י כמ״ש להס
 עליו כעס לכך אחרי הרהרת ואת;ה אחרי הרהרו ולא וכו' ה' שחי

 ; רחמים הזיה שם ונעשה רוטיה נח הדיבר ובזה תראה עהה בייבר
ן  האדס ובתוך טדוע קטן עולם הוא אדם דרגה לפרש נראה א

 כחו חשה נקרא האדם ששכל ומורי מרבי ושמעתי התורה כלול
 שלומר האדם ^ל כן הסודה שכל שלמדם ישראל כל של שכל היה שמשה
 לחה מלשון פרעה נירא שיצ״הר אני ואומר משה ג"כ נקרא דעת לאים

 האדם את להפריע רוצה שיצ׳׳ה דהיינו ממעשיו העם אה תפריעו
 רונה שיצ״ע דהיינו מותר מלשין אהרן נקרא והיצ״ט הטובים ממעשיו
 המצות מן מוהר של בתכטיטין עצמו אח וילביש ה' את אדם שיעבוד

 אומר והיצ״ט השכל אל ומאחה דבק שהיצ״ט משה. של אחיו הוא ולכך
 נולד מצרים מלך פרעה שהוא היצ״הר נקרא ולכך מחייב שהשכל מה

 המצדס שכל שס על הוא ומצרים וכסיל וקן מצך שלמה כמ״ש נרןא
 המידמחווכסי' והנר; יצ׳׳הר אל האד' שציית בשביל הוא אדם של והצרות
 החלת דהנה היצ״הר עס נהוכח החיך הש״י אותנו ולימד ויצ׳׳הר היצ״ט
הק״בה פחח לך יהיה ולא אנכי הורה מחן בשטה הק״בה של דבריו בזה ב ו
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וארא ת1פרע
 אדסגדולה ישע אה מה הלוי ההורה שכל בשביל דוורא המלוה מה

 הפסוק פי׳ וזהו דבריו ולצייח לשמוע חייביס אז אהד אל שיש וידע הש׳׳י
 מצרים מלך פרעה אל דבר ה׳ אני היצ״ט שהוא משה אל ר\ וידבר
x כל אה הכלול ובזה ה׳ שאני לו ראמר הוויכוח החלה דהיינו  אני 6

 ויאמר שיי פסוק פי׳ וזהו זה במצוה נכלל ההורה כל דהיינו אליך ר3ןו
 פרעה אלי ישמע ואיך שפחיס ערל אני הן לפניה׳ השכל שהוא משה

 ראשון הקדמוה שהשכל השכל חוש מכחיש הדיבור דחוש ידוע דהנה
 שיצ״הע ממוצע יהיה שינ״הס צריך ולכך מדרימה כמה הדיבור מן רחוק
 מן אטוס לשון ערל אני הן וזהו היצ״הר עס ויהווכח השכל מן יקבל

c’o מן דהיינו השפהיס x ויאמר לכך ה^ל אטוס נעשה הדיבור שהוא 
 היצ״ש ־שהוא אחיך ואהאן לפרעה אלקיס נהחיו ראה משה אל ה'

 שפהיס ניב מלשון רש״י כמ״ש נביאך יהיה אצלך דבוק אחיך שהוא
 xא כל אח הדבר אחה יצ׳׳הר ואx פרעה עס ויהוכח ידבר שיצ׳׳הט

 האברים שהם י^אל בני אה וישלח פרעה אל ידבר אחיו ואהרן אצוך
 וזהו ארצייס דברים הנשמיוה ראוה היצ״הר האוח שהם מארצו אדם של

 בוראו מענדוה האלם אה לבטל היצ״הר בראהי למה האמר ואס מארצו
 בשביל הוא גלב שהוא יצ״ה דהיינו פרעה לב אה אקשה ואני אמר לזה

 אח יצ״הר שיבטל דהיינו מצריס בארן מופהי ואה אוהוחי אה והרביהי
 ב״ה הבורא גדולח להבין וחופהיס אוהוח לבקש האדם וצריך הארס

:ס׳ מצרים בארן וזהו נסיונוה לסבול וגס
 פרעה אליכם . ידבר כי לאמר אהרן ואל יזשה אל ה׳

 מטך אח קח אהרן אל ואמרח מופה לכס חנו לאמר
 כני עם ללמד לדורוס לאמר בעזה״י נ״ל * לחנין יהי פרעה לפני והשלך

 רע פה לו שיש פרעה נקרא היצ״הר היינו פרעה אליכס ידבר כי
 פרעה ועוד עליהן ומקטרג עולה אדסלעשוחעבירוהואח׳׳כ לפחוחכני

 האש׳ ראש אח ופרע בקמיהסכמו אהרןלשחצה פרעה כי כמו לשוןההגלוה
 ומפרש עליהם ומקטרג למעלה עבירוח שמגלה פרעה נקרא יצה״ר כן

הפ׳נופח כמ״ש נזופה לכס חנו לכס שיאחר הרע היצר אהכס שיפחה

 ׳ מפחה שיצ׳׳'ר\ מה היינו * כלענה מרה ואחריחה זרה שפהי הטופנה
 טעם דבש צוף כמפת אדם בעיני דומה עבירות הא־סלעיץך אח

 שיאמר באן הפי׳ כן כלענה מרה אחריהה אבל כדבש מחוק העבירה
 ויטעמו עביח' שיעשו היינו מופת לפס הנו פרעה שנקרא היצ״הר
 העיירות על ויהודה חשוכה שיעשה לזה החיקון דבש צוף נופח בעבירה

 עבירות ע׳׳י רק להחטיאו האדם על מהגבר היצה״ר אין כי כבר שעשה
 על להתגבר היצה״ר יכול לכך ליצה״ר אחיזה לו יש ככר האדם שעשה
 שעשה עייחח על ויהודה חשובה האדם כשיעשה אכל להחטיאו האדם

 ע׳׳י כי גזירה ארץ אל עונות׳ כל אח עליו השעיר ונשא בו יקוים אז כבר
 אל ומחדבקיס בעיירות שנבראו ומקטריגיס הקליפות מהפרשי׳ הוידוי

 אל ואמרח שכתוב •הו האדס על להחגבר ליצה״ר כח אין ואז ^היצ״הר
 שהטה העבירוה אח שתקח היינו פרעה לפני והשלד מטך אח קח אהרן
ע׳׳י העבירוה אח והשלך הטוב מייד העבירוה ע״י היצה״ר אוהך
שיקטרב קודם למעלה העבירוה שיגלה קודש פרעה לפני ורשובה ויחי

היו לתנין יר\ה וחשובה ויידוי וע״י למעלה העבירוה ויגלה היצה׳׳ר  י
 האדש מן יתפרשו העבירוה מן שנבראו ומקטריגיס קליפות העבירוה

 cl'P'O אהרן אל ואמרח אמר ולכך הקדנווני רגחש שהוא ליצה״ר <יהיו
x< ולא בך r כי x n שהוא מי כל רז״ל אמרו וכבר האדם מכל עניו היה 

 ע/׳י ו3 ליצה׳׳ר אחיזה אין ולכך הרךננוחשבעולם כל הקריב כאילו עניו
 • נחכ^ך, הקרכרוח כל 3ר\ךי כאילו נחשב ענוה שע׳׳י כיון שעשה עבירוח

 ויבא כמ״ש כך לו שעושים היצה״ר וכלואה הקרבנוח ע״י עוונוחיו לו
 לחכמים פ־עה גס ויקרא וכו׳אז כן רעשו sפרער אל ואהרן חשה

 שמפהם היינו כן בלהטיהם חצריס חרטומי הס גס ויעשו זלמכשפי׳
 להחודוהלהודוחולעשום כן לעשוח ומכשפים רגויס חכמי גס היצ״הר
 שעשו במה לישראל חשיבות יהיה שלא כדי שעשו עבירות על חשובה
 עבירר- אפי׳ הייני מטוחס ־אס אהרן מטה ויבצע בחמס אבל חשובה
ל שעשה א םxר שעשו עבירוח ומבליע חשוב הטוב מדרך שהטה ^  וי

:ברעב העולם כל שהחיה צרקיס עבירוח גדולה כמ״שרז״ל

וארא להגדה ו׳טייך זנץי מורי אבי בשם פרשת
י ב  וראירי באח׳׳ב טי'';) דנ׳׳ו היחניס בהם נוהן היה יסדה ל
פ׳ בילקוט דאי' נראה ולי בכפרים עיין הרכה פירושי׳ -
v רמכוה שכל וארא x עיין המשיח ביאה קוד' צעהיד יהי' נרצריס 

הי' אימהי סימניו להודה ר' נוחן היה ולזס שם  פ׳ נפסק דאי׳ זה י
̂צדק צדק מאזני קדושים  ■ללס יהי׳ צדק יהזן ^לרר ^יפח אסגי

̂וצאחי א&ר אצהיכס ה׳ אני  הוצאתי וברש׳׳י מצרים מארז אהבם ל
 צדק בפסוק אי' וגס כן מנח מצריס מארץ אחכם

 פ׳ סנהדרין נמסכה ואי' הארץ אח וירשח החי׳ למען הרדוף צלק
 ר' היה ולזה שמו חזקיהו שאמרו רשמוה מן א׳ משיח של שמו חלק

 ונחן עוד מכוח העשרה ויהי' משיח יבוא אימהי סינונין נוחן יסדה
 עקרו או שקר דרך עררו עד׳׳ש כולכם צדק דברו ר״ח רצ״ך סמנין בהם

 : וק״ל בימיכם חזקיה אבוא במהרה בא׳׳חב שקר דבר
ש ר ד מ  היו שלא מכני דס מכה הקב״ה הביא למה ילקוט ב

מפרי' למעטן מנדוהן לטבול ישראל בנוח מניחיכאח
 עצים של שניהם ע״ז שאפילו מלמד אלא ונאבניס בעצים ומר,"ל ורביה
 בטעם מהח״ל זאת קושיא הליא איך העולם ומקשין דם פולטים זאבניס
 זה לקוח היה כי הטביל׳ והנה וז׳׳ל זו פ' משה בהורח ואיהא דלעיל
 חלאת להעביר ישראל נשי אח מניחים היו שלא דבר על דם המיס עשוח

x’ המיס ע׳׳י הטבילה והגה המיס ע׳׳י מון u 'חיים נמים א' מיני 
 אין בכלים אך כאננויס נובעי' בלחי מיס הימנו ויאור״סלמטה כנהרי'
 «ל חאמר ושלא מדה כנגד מדה דס ויהיה וכו' בהם ווועלח טבילה
 היה ע״כ מצרים ארז בכל דם והיה לז״א דס היו לא שבכלים מימוה

הירהטבילה לא כי מדה כנגד מדה בהם שאין שגס בעציסונאנניס ג״כ

 שיהיה כללם טבילה נהם עולה אשר אוהס אגב עכ״ז בהה מעולה
 שלא שאמר הטעם לפי כן נס הקשה המדרש ורגה מצרים ארן גכל

 למירן^ דליכא ובאבנים בעצים לומר הלמוד מה הלשה ואזי לטבול מניחים
ן על דקאי פי' ע׳׳פ כנ׳׳ל מדה כננד מלה הוה בכליסלא להא בכאס  ע׳׳
 ל-/ נמררש חהשאמר טעם לסיועפי׳ז־׳־^ס פולטיך שהיו שלהס

 שהעשידי לוי לר' ליה חנאvXוק וכו' אלxי העשירו דם ממכה אמר לוי
 לחשר!" ה' אחר שבהררא׳ רג״ל ההוס' פי' ע''פ דהא נרא' ולי זו מאכה
 כארז״ למה וקשה דם יהיה ככלי׳ שאף לרמי מצרים ארן בכל דס והיה
 שיעשי% בכיי ע"כ אנא מדה כנגד מדה כאינו בכלים אף דם היה

 .ויאוריל בנהריס רק שמעו ולא הרמז הבינו לא המצרים והס ישראל
 יהיר- שלא סברו דהס ואבנים עציס של בכלים המכה קודם חיכף ונטלו
^. י^אל שיעשיח ;כדי בכלים אף הדס היה באמח כך בכלים בז  ו
נכחו^ ובמכה ברמז עציסואברם של הכליס נאמר בהתראה למה מחורץ

^ :כנ״ל אלא בעציסובאבניס בפי׳ '
ס ו ס פ  - משל- על רז׳׳ל ודרשי ברכוח רב א.מונוה איש במשלי ב
 ליתן הוצרך ע"כ הא אמונות איש מאי ולכאורה רנינו י

 -J1P9 על חמדה כלי בספר דאיחא ונראה :משלן מלאכה כל על ישבון
 י מה איש כל היינו תרומהי אח חקחו לבו ידבנו xא איש כל מאח
 מה אף ןxהמ xמע3 ברכה הקב״ה נחן ליחן שחשב ובמה נחן

 ^זה על מכחה^כה שנ^בה במה נמצא באריטח ע״ש ליחן האדס
ברכות רב יהא ומוכח אמונס איש אמר לכך חשבס ליחן צדך היה

ור\ןוירלהסהכלוק״ל:

בא פרשת
ר פ א אxה׳אלמ ר  ואח לנו אח הכבדתי אני כי פרעה אל נ

 נעזה״י נ״ל בקרבו אלה אוהותי שתי <מען ע^יי לב
 לעני הפלה כמ״ש ההפלות כל קודם הש״י באזני נכנס עני חפלה לר\ה

 שחפלוח ההפלות לכל ומאחר העני שמעטיף בזוהר כמ״ש יעטוף כי
^ל דכא ואח א^ון כמ׳׳ש הש״י אל דביק העני וגס קודם טני  רוח ו

>xd6 ^ 5 d ונסחר רעיון מכל נעלם בהש״ישהש״י דבוק להיות 
אוחיוס בך״ב ונכלל אוהיוח 3ך״ שהס התורה אוהיוה ע״י רק מכולם

 וקב׳׳׳ס אורייתא כי הקב׳^ה חן נשחלשלים אוחיוח והך"כ ההורה כל
 שחדב׳נך"כ אדס1, אוחיוחבנ^ח ונקשריסהך״ב בזוהר כמ״ש חד

 קשורים אוחיוח 3שהך" שלשלת כמו ור3דיx ר״ח וכחב אוחיוח
ח אל למטה וקשורים הש״י אל למעלה . ^  ̂ מנענע מדבר וכשאד' אדס נ

 להיוהמפיזג־ להשגה זוכה העני וגס האוחיוח למעלה ומצרף למעלה
 אבל הש״י אל וןקורב עניx ע׳׳י דבר מחוך דבר להבין ההורה סודות

העשיס כי דאורייתא רזין משיג ואינו להשגחעו^ו זוכה העשיר
מרחוק
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̂י מן מרוח^  ע:חו וכנד רעש׳־־ו גיוד לעשיר שיש נעשרו ממאה כי הש׳
 אוכל לא אוהו לבג ורחב עיניס גבה כמ׳׳ש הש׳׳י חן מרוחק לכך בעיניו .

 במדרש כמ״ש צדקה איןמחן אס הש״י חן מרוחק העשיר הפלח וגס
̂״ הענין את ראיתי ע׳׳פ קהלת רנה  לענות האדס לבני אלהים גחן אש

 כי(״פ תפלתו מלענות עליו הממון מקטרג צדקה נותן אינו כשהעשיר בו
 כנו״ש מקובלת תפלתו אזי צדקה נותן כשהעשיר אנל סרה בו לענות

מרומז זהו פניך אחזה בצדק אני וכן עיי״ש צדקתי בי וענתה
 שכר לעשיר הפ׳׳י שפורע פרעה נקרא העשיר פרעה אל נא בפסוק
 העשיר שצריך היינו ג' גמטרי״א א3ו דען^״ז מעשיו אדפירוח מעשיו
 אל להיות צריך דליס גומל שגינוטריא א3 זהו בצדקה דליס גומל להיות
 הכבדתי אני כי והטעס חקונלת הפצתו להיוח כדי העשיר הוא פרעה

 הש׳׳י ואומר אדס של עבדיו נקרא אדס של אבריו עבדו לב ואח לבו אה
א לכו את והחשבחי הכבדת־ אני  שלתחיכל ע״י אבריו וכח טחו ס

 מן מרוחק הוא וכבוד בחשיבות עצמו מחיק שהעשיר וכיון עשירות
 בצדק אני כמ״ש ה' אל מקרבו צדקה וע׳׳י צדקה ליחן צריך לכך הש׳׳י
 אלה אוהותי שיתי למען צדקה ליתן שצריך הטעס ועוד פניך אחזה

 זוכה הצדקה ע׳׳׳י נהש״י דכוקיס שהס התורה אותיות היינו יךבו3
 הכתוב דיבר העני ועל כנשמתו האדם בקרב ניךבו דבוקים שהאותיות

 אדס של תפלתו של דברים שסיפורי האדם שיזכה ר באז תספר ולמען
 זהו דאורייתא רזי שיבין להשגה אדם שיזכה וגס הש״י באזט יכנס

 ע׳׳י יזכה כנך ובן זהו דבר מחוך דבר להבין שיזכה וגס בנך שכתוב
 חורה הוא מהס ואחד יסורין ע׳׳י נאיס שלשה רי׳׳ל כמ״ש עוני יסורי

^ אח שכתוב זהו ^ במצרים התעללתי א  ■ מצרים ע״י ופעל עולל א
 וף׳ב עליו הש״י שורה עוני יסורי ע״י וגס לאדם שמציריס יסורין שהס

 עני עם הן הרחמיס שכולו ה' אני כי וי^תס כס שמחי אשר אותיות
ס ע : עשיר הן

 השכל הוא ומשה כנודע חיבה לשון הוא אמירה לפרש יש 1א
ה' פרע לשון הדיבור שהוא לפרש יש ופרעה למעל׳ כמ״ש

 אז כשכל הוא ואהבה הש״י אל אהבה לו יש וכשאדם הפה מוצאות
 בוראו לפני ולהלל לזמר ומתחיל הדבור אל השכל מן האהבה מתגלה

 שמהלל זמירותיו שע׳׳י נמצא בזמיחחיו ושכינת׳ ומיח'שמי'דקב״ה
 מ״מ גשמי ב״ו שהוא הגס עליו שורה שהשכיג׳ בשכינה מתלבש להש״י

 בלבו שהמחשבה מחשיהשלו שהיא שט הרוחניות על השכינ'שורה
 הויה שם ומתלבש הויהב״ה שם עם ומיחד השכינה מעלה וגס שלו

̂׳ה  אל ה׳ ויאחר הפסוק פי׳ וזהו לבו נקרא ב״ה הרים ושס בשכינה ב
 פרעה אל בא אז השכל שהוא משה אל חייב הוא כשהשם דהיינו משה

 יזה וע׳׳י הפה מוצאות ה׳ פרע שהוא הדיבור אל מתגלה השכל דהיינו
 עבדיו לב ואה לכו אח הכבדתי כנודע השכינ' היא אני כי יחוד נעשה

 וגס מלטש לשון שהוא אש כיקוד יקוד כבודו ותחת מלשון הוא הכבדסי
 למען מפרש היחוד נעשה מה וע״י מככדוחיה למאני׳ קרא יוחנן ר׳

 מענים להקכ׳־׳ה שמשבחים השכח אוחיוח הוא שיחיאוהותי בשטל הוא
 אוחו עבדיו לב מתלבש וגם למעל׳ יחוד נעשה זה וע׳׳י ברךט האותיות

:כנ״ל בשכינה מתלבש למראו משבח ש^א
ר מ א י הזה החדש לאמר מצרים בארן אהרן ואל משה אל ה׳ ו

הש:.' לחדשי לכס הוא ראשון חדשים ראש לכס

יד בא
 אספקלריא שהוא "1נוז^ל^וא1שאעםטוידשל^'^־--וסנ.^ התחרונה

 ועישי׳ וחצו' בהורה עוסקים כשישראל הוא הפי׳ אלא וועצחה שמאירה
 מהיחדיס ואדני שהויה הוא והיחוד וחצות ההורה ע״י למעלה יחוד
 נון והאור השפע יורד ואז וצבנה חמה בסוד ומלכות תפארת שהם

 הלבנה מן השפע מקבלים ויש־אל ללבנה חיוה מן שהוא למלכות תפארת
 אימתי ויונפין מונין ישראל שאמרו זהו התמצית חן ניזו; העולם ואומות

 והאור השפע הלבנה שהקב׳ למעלה יחוד שיהיה בנהXר חילו׳ יע יג
 השפע לקבל עלייה להם אין העולם אומות אבל בישראל הלבנה והשפיע

 פירוד ח״ו ועושי׳ חוטאים כשיואל אלא לכנה בסוד שהיא השנינה מן
 שינעל כדי כך כל השפע נוקבל׳ לבנה כדמות שהיא השכינה ן שאי למעלה

 מקבלים העולם אויוות שהם החיצונים יונקים ח״ו אז בישראל להשפיע
 העולם אומות שאמרו :הו התמצית מן ניזונים וישראל השפע
 מן השפע .העולם אומוח ויקבלו שיחטאו זה על ומצפין מונין

 העולם אונזוח יד תחת משועבדים שי^אל הגלוה כעת הוא וזהו החמה
 אל וטובו אורו משפיע שהתפאר' טובו נתחדש אזי הגאולה נעת אכל

 מצרי' גאולת כעת שהיה כמו למעלה ישראל שעושין היחוד ע'^ השנינה
 אלו מצות שחי וע״י מילה ודם פסח דס מצות שתי לישראל הש״י שנתן
 כדי טובו ורב אורו כמלכות תפארת והשפיע למעלה יחוד ישראל עשו

 שכסוב זהו נגאלים ויהיו בי^אל לבנה בסוד שהיא השכינה שישפיע
 הוא הכולל ולכסעס טוב בגמטריא הזה היינו לכס הזה החוד׳

 התחדש הוא הזה והחדש יחוד שהוא ואדני הוי״ה כתנין צ״א בגמטריא
 בחצות שעסקת׳ ע״י לכם הוא נגאלים שיהיו השכינה ע״י בעוה״ז טוב

 השפי' והשכינה טוס במלכות תפארת והשפיע למעלה יח!ד ועשית'
 שיתחדש ועיקר ושורש ראש דהיינו חדשים ראש והוא וטובו אורו אלxבי

 כמ״ש והלאה מה־וס לישראל ניסיס ויעשה בעוהי׳ז הש״י של טובו
 שיחלה חולשה על ביקש ויעקב לזקנה וזכה זקנה על ביקש אברהם רז״ל
 ומעת בו ונתקיימה מחולשתו החולה שיתרפא ביקש וחזקי׳ שימוח קודם
 שימותו קודם וחולים בעולם זקנה שיש זה דבר היום ד1נ נוהג הזאת

 בשביל ח׳'מ כמוהם צדיקים שאינם גס החולים מהרפאים ולפעמים
 חזקיהו יעקב אברהם גדולים צדיקים ע״י לעולם :ר0 ובא מחחדש

 הוא בעולם הביאו שכבר וכיון בעולם חדש דבר להניא גדול כוחם שהיה
 כן בעולם ישנו שכיר כיון כמוחס צדיקים כשאין גס נוהג להיות בקל
 של טובו שיתפשט לעול׳ חדש דבר הביאו אלxזי שמשה• בשביל כאן

 ומאז ־ בשביל הטבע לשנות לי^אל כיסים כעשוח בעולס הש׳־׳י
 העתידה גאולה ואפילו לישראל כיסים הש״י שיעשה בקל הוא והלאה

 לכל ושורש ראש הוא מצריר שגאולת בשביל כאן חרונוז ב׳׳ב אי׳׳ס
 שנאת״ התורה מן ר^סיס צריח־יח מניין חלק ס'2 רז׳׳ל כמ״ש הגאולות

 כשיהיה לסא לעתיד משה ישיר אז אלא נאמר לא x אז משה ישיר אז
 זה דבר שנתחדש כיון חימא ואי המתים תחיית ויהי׳ העתידה גאולה
 ניסיס לעשות בעוה״ז הש״י של טוס שיתפשט ו־שראל משה ע״י בעולם
 אמר לזה ניסיס להם לעשות העולם לאומות גס בקל יהיה הטבע לשנות
 להשפיגו בעוה״י שהתיזדש מה היינו השנה לחרשי לכס הוא ראשון
 ושורש ורטאראש אלxי אח ליגאל ניסים לעשות נעוה״ז הש״י של טובו
 יחוד, עושים ישראל בני שאתם <ךה ע״י לכס דוקא הוא הגאולויצ צכל

לחרשי אלxי וכיס ז זה ע״י הכולל עס לכם בגמטריא שהוא לתעלה
העולם אומות אבל ישראל את ויגאל בעולם שנוים הש׳׳י שית;חדש השנה לחת' מונין העולם ואומוח ללבנה מונין 56x’ רז״ל אמרו דהנה בעז״הי

 מעצמה מאירה שאינה אספקלריא היא הלבנה כי תמוה הוא ולכאורה
במדריגה ספליס שהס העולס ואומת החמה מאור שמקבלת מה אלא

בנזעש־הם יחוד עושים אין

פרשת
 1’ה מיל יעשריס מאה סוכמה מתנמסס אלxי מי דמוי

יסxנ כנפי על אחכם ואשא שנאמר פעה לפי שס ובאו •
 יום זה נשרים מפי על אחכם ואשא וז״ל רש׳׳י פי׳ יררו דבפ׳

 קלה ולשעה גושן ארן בכל מפוזרין אלxי שהין לרעמסס b6x’ שבאי
 נם עוד רש׳׳י פירוש נמצא לרעמסס כולם נתקבצו ולצאת ליסע כשבאו

 ובנס שעה לפי קאמר לסוב' שמרעמסם זה בנס למה קשה וע״כ אחד
p במה וע״ק קלה לשעה קאמר לרעמסס גושן מארץ זה p x ז״ל רש׳׳י 

 ולשעה בקיצור אמר ולא לרעמסס כולם נתקבצו ולצאת ליסע כשיאו
 כם:או לומר היה די נסיעתן בשעת לומר רצה אס יאף וכי' נקבצו קלה

 בתורת. דאי׳ בהקדיס זה זיתית וכו׳ נקבצו לצאת כשבאו או נקבצו ציסע
 כתיב דהא בנס לסוכת חרעמפס שיאו דמוכח הוא משהדהפי׳כך

x סיצק אס ויר,פן  דלא ש״ח חמץ לא כי מצות עוגות ממצרים הוציאו 6
 ולכך שעה של יסxמע וחלק שעה רביעית שהוא מיל שיעור אף הלכו

 פ'3 רש״י שפי׳ ונמו מוכח ג׳׳כ לרעמסס ^קבצו זה ונס ע''כ נהחגזץ לא
 לצאת דעתם שהיה רגע באותו דווקא דהיינו ולצאת ליסע כשבאו יהרו

בידם הבצק עס טלם באו ועיכב איחוד שוס בלי ומיד חיכף לרעתסש

, בא .זקני מורי אבי בשם
 היה בודאי לרעמסס גושן מאיץ בדרך ועיכוב שהי' איזה היה ואם

 רש״י פי' ונכך ומיד תיכף לרעתסם שבאו ע״כ אלא נידם הבצק נתחייז
 לא כי וגו' הבצק אה ויאפו שס שנ' בא בפרשת כאן לשונו סזהק ז״ל

 רביעית היה xואפ כזמיל פחוס רק מיל שיעור היה שלא להורות חחץ
 מוכח הבצק את ויאפו הפסוק מכח כי תשעה העשרים חלק כלא שעה
 שבאו הנס דבאותו מוכח ואזי היה ממיל פחוס אבל יויל שיעור היה •שלא

 ממיל פחוס היה כ ג' נס באותו דאם אקך רגע רק היה לא לרעמסס
 שם רש״י פי' לכך מיל ש־עור יהיה ועכ׳׳פ ממיל יותר ניניהם יהיה ואזי

: אחד רגע והיינו קנה לשעה דק
ר' דב• אמרו וגו׳ העם באזני נא דבר ט׳ לן. ברטס

כבקשה לנישה הקב״ה אמר קשה3 ל' אלא אין:א יגל■,י *
^ינן קייס אותה וענו ועבדום צדיק אוהו יאמר שלא וכו׳ ממך א סו ה  ב
ט׳ נהם קייס לא גדול ברכוש יצאו  יאחר שלא למינור ליה לניה וקשה : ו
 בלא דבריו אה יקיים בוורחי הקב״ה שאמר כיין הכי לאן3 הא צדיק אוהו

 על פי' שמות פ' חלשיך ר׳׳לז בספר דאיהא אה וצו : אברהס אלוירס
 גדול ברכיש י׳״או כן ואת־י שנה מאות ארבע אוהם וענו ועבדום פסוק
(א״ח א ן ‘



!1!

נאזקני מורי אבי בשםפרשת
 שיצא כדי הוא גחל כרמש יצאו כן אחיי הלא נזה זא׳-׳חמהנצע

 יאמר מהראוי כי זנסאה לחורה שיזכו כדי הנחש זוהמח חלאח מהם
 ישראל נחייחדו שנו חואר על ירמוז גדול נרכוש נאמרו אך רב נרכוש
̂י׳א חורה נמחן  עכ״ל רגכסי׳ לגני גחל הוא הרכוש ויה גדול גזי מי כי כ
 המדרש כיו? וזהו סמוך הוא ואחר מופלג הוא אחרי מקזס נכל ומציגו
 הא קשה כפשושו הוא אס ליה קשה דהיה מכוח י' אחר ואחרי שדרש
א אחרי  וזהב כסף מי מהס ששאלו ומיד חיכף סמוך הר והא מופלג ס
 סמוך נאמח הוי ואז מכוס י' אחר אלא לצאח הזמן בא חיכף הזמן אחר

 ברכוש יצאו כן ואחרי קאמר הכי אל^ץ י׳׳ח יכיי ולפי לדרשה היוד כי
 מופלג שהוא מצרים יציאת אחר שטעוח לז' שיהיה החורה שהוא גחל
 סמוך ויהיה כ׳׳כ גדול שאינו רכוש שיהיה הרוק אבל גדול יהיה וזה

 נרכוש יצאו כן ואחרי צרק אוחו יאמר שלא שאמר וזה ממש רכוש דהיינו
שהו׳ על דקאי גחל ס' אחרי ויהי׳ כדלעיל גחל החור'  ז' מופלג ש

 וזה סמוך שיהיה ממש רכוש דהיינו אחר רכוש יהיה אבל שנוש׳דמשמע
 כסף כלי שישאלו מהס וביקש ממך בבקשה לכך בפירוש הק״בה דיבר לא

: וזהבוח״ק ־
T O D D וכו׳ כמים אלא לי אין נמים ח״ר ךףמ״א פסחים 3

נינייה! איכא הגמרא עשה לא למה העולס ומקשין ^
לרבי כי אסור אינו ולרבי מלקוח וחייב אסור דלרננן בשלו כך ואחר צלאו

 יזאפל אל לכתוב לרבי קשה ועוד משקיס מנישללשאר ובשל של הריבוי
 ונרא׳ ובמהרש״א נרא׳׳ס כדאמחא בשל לא וגס נתיס לכחוב ולא ממשל
 אץ והא משקין שאר יליף האיך א״בוא״ה ד׳׳ה בחוספוח כי לסת

 א;^ איירי דרךא דכשיל מגלה אלא אינו קי׳ו האי וי׳׳ל החן מן מזהירין
 ואן>■ הכל לרבות מ׳׳מ מנושל ונשל האי לרני נאמס נמצא משקין בשאר

 קד^ צלי לא ו נשלו ואח״כ צלאו רק אינו לרבנן אבל בשצו ואח׳׳כ צלאו
 מבושל; דסיבס לרבנן לכן דמבושל דומיא הוא ובשל של דהריבוי והמעס

 דאיירי מבושל כמו לרנוה ג״כ והריבוי משקין שאר בי? מיס נין הוא
 וא.א׳'כ צלאו רק זה באופן לרטח ג׳'כ והריבוי ׳’משי! נשא׳ בין במי׳ נין

 אינו לרבי אנל למבושל דומה דאינו הריבוי מלל אינו צלי אבל בשלו
 בשלו• זאח׳׳כ צלאו אף מרבה מנושל יבשל ונחיגח מיס רק מנושל בכלל
̂ז נמצא חשקיס שאר וגה  כשלו ואח״כ צלאי א׳׳ב לעשוח יכול איני לפ׳

̂ורן דאסור בישלו זאח׳׳כ דצלאו סבר רני גס דהא  שנית הקושי' ג׳-'כ ומר
דאזי במי' נכחב לא אסורזא׳׳׳כ קיי להזרוח לכחוב צריך ונשל רהא

 הוי■ ואזי לרבנן כמו משקים שאר וגס מיס מבושל בחיכח במשמע יש
׳ לכחז צרי׳ לכן קד׳ צלי ולא בשצי ואח״כ צלאו רק לרבו׳ אינו דוכשל מינ׳6

 וצצי נושקי׳ שאר הכל מרב׳ ובשל מיס רק מנושל במשת׳ אינו ואזי נמים
ואח״כנשלוודוק; קדרוצלאו

בשלח פרשת
 כי פלשחיס ארז דרך אלהיס נחס ולא העם אח פרעה בשלחדד,י

 מלחמה בראוחס העם ינחס פן אלהיס אמר כי הוא קרוב
 בתקוני׳ כמ״ש הפה מוצאת ה׳ הוא פרעה נעזה׳׳י נ׳׳ל מצרימה* ושנו

 מעע בה ואנשים קטנה עיר על רז״ל כמ׳׳ש אדס של אברי' הס והעם
 העס אח פרעה בשלח הוא והצער י צער לשון ויהי שנאמר מקום וכל

 אלהיס נחס ולא בחפלחו כשעומד האברים עס הדיבור שמשלח היינו
 אלהיס ואברים הדיבור נהג׳ ולא ז׳׳ל רש׳׳י שפירש כמו נהגס שלא היינו

 ונחזיק בואו בירושלמי שאמרו כמו אלא התפלה בשעח בלבו הש׳׳י שיהיה
 היינו ארן דרך הכתוב שאמר זהו • במודים שכרע לרישא גויבא

*כמודס ליכרע ארן דרך הרגל בשביל בחודים כורע שהראש  פלשהים .
 וגס מעצמה הולכח שהספינה בים עצמו אח שפורש ים פלשח כמו היינו
 הולכת לילך sib’nnn שרגיחה כיון אלא מחכווןלסליכה הספן שאין

 פשמתפלל היינו הוא קרוב כי p עושה למה הפסוק ומפי־ש מעצמה
 היינו אלהים אמר כי לטרוח צריך ואינו אליו סדיטר מ־וב כוונה נלא

̂׳ר של המלחמה קשה אזי בלבו שהש׳׳י אלהיס עם זמחפלל כשאומר  היצה
 שיתנחמו היינו מלחמה בראותם העם ינחם פן ומחיירא עליו שמחגבר

 לגלוח היינו מצרימה ושבו יצה׳׳ר מלחמות בראוחס האברים אלו העם
:במדרש כמ״ש מצרים שם על נקרא הגלות וכל היצה״ר

ה נעזה״י ג״ל או  למה מלשון היצ״ר הוא פרעה למעלה כתבנו מ
 ש כמ׳ אדם של אבריו נקרא והעה ממעשיו העה אח הפריעו

 פרעה הול^בשלח והצער צרה לשון ויהי שנא׳ כ״מ אמרו וח״ל .למעלה
א  לקיום היצה״ר אח ברא הש׳׳י דהנה האברי' מן העם אח יצה׳׳ר ס

 יומא כה ניעהא נמצא ולא היצה״ר נגנז אחח פעם ח׳׳ל כמ״ש הטבע
 הטבע קיום חן יוהר יצה״ר מן ישהמש שלא האדם שמחירא כשביל אבל
 כחבו המפרשים הטבע לקיום הצריך יצה״ר את גס הארס מרחיק לכך

 כששלח לו הוא גדול צער הפסוק פי׳ זהו • בע1מ בגמטריא אלסס
 מתנהג שאינו היינו נחס ולא זהו הטבע לקיום הצריך מאברים יצה״ר
ת דרך טבע שהוא אצהים  שכינה היינו ים פלשת יהיה ארן והדרך א
 עצמו מדבק אז הטבע לקיום רק מיצה׳^ משתמש וכאדם * יס נקראת
 לכך האמור אל להטוח הוא קרוב כי בשביל אמנם יס פלשת זהו בשכינה

 ינחם פן מתיירא הטבע היא אלהיס כשאחנהג היינו אלהיס אמר ני
 בגלות מצרימה ושבו הרע יצר של מלחמה בראוחס האבדס שהם העם

הרע: יצר של
ר מ א י העם ויצא ר;שחיס מן לחם לכס ממטיר מני משה אל ה׳ ו

 לא אס בחורחי הילך אנסנו למען ביומו יוס דבר ולקטו
 ס׳גולם אח ברא הש׳׳י אלהיס ברא בראשיח רז״ל אמרו הנה בעזה׳׳י נ״ל

 נמצא ראשית שנקראת החורה ראשי'ובשביל נבקראו י^אל בשביל
 וממשיכין העונס אח מקיימין הם ומצות החזרה שמשימין שישראל
 עושים בשה״ן שעושים ומצות חורה ע׳׳י עו^״ז לחיוה ופרנסה השפע
 קשה א״כ בחחחוניס להשפיע מלמעלה השפע השכינה ומקבל׳ למעלה

 שאינס הארז עמי ואוחן עניים הס ומצית בחורה שעוסקים ח״ח למה
 להס נמשך ופרנסה שהשפע עשיח׳ להס יש זבמצזח בהורה עוסקים

נכלל שאינם הארן מעמי גחעיס שהס העול׳ אומוח הגויס עוד ולא

 שאש ישראל אח לגסות הוא החירון ופרנסה שפע יותר להם יש מצות
 שיהי<ש נמצא ומצית בתורה שעוסק למי דווקא ופרנסה השפע גמשך היה

 צו שיהיה כח ומצו׳ בחורה לעסוק שצריך פרס לקבל מנח על עבודתם
 שעיש- למי דוור^ ופרנסה השפע נותן שאינו ש׳׳י ה מנסה לכך פרנסה
 ומצוין בחורה עוסק שאינו גם ופרנסה השפע נותן אלא ומצות בתורה

^ וחצות בתורה עוסקים שאינם אותן פרנסה להם יש ברוב ואדרבה  א/׳
 ממשיש• והס פרס לקבל ולא לש״ש כודאי הוא ומצוח בהורה שעוסק מי

ש בעצמם והס ושים1ש; ומצוח התורה ע׳׳י לעוה״ז ופרנסה השפע  י
כי בר מינא בשביל ניזון העולם כל רז״ל כמ״ש בדוחק פרנסה להם חני  ו

^1ממכ הנני משה אל ה׳ ויאמר הכתוב פי׳ זהו חרונין בקב לו די בני  י
 השתי^ מן לחם לכס ממטיר הנני אומר הש׳׳י היינו השמים מן לחם לכם

 למעלה יחיד ועושים ומצוח בחורה עוסקים שהס ט וכיוצא למשה
 2מ ופרנסה השפע שהוא לחם ממעיל,לכס למעלס שיס1שע ימל ידי

אד^* הויה כמנין הסלל צ״א־עס בגימטריא שהוא לכס אמר ולכך השמים
 שעיסרי הח״ח ובאמת ומצות חזרה ע״י למעלה שעושים היחזד שהוא

^1'לחסה ופרנסה השפע וממשיכין למעלה היחוד וששיס ומצוח בתורה
 עמי העס ביומו יום דבר ולקטו העס ויצא אלא בדוחק פרנסה להס

^ ופרנסה השפע לוקטיס הס ומתן במשא ומרויחיס לשוק שיוצאים שין
בתורה עוסקיס בביחס שהם ת׳׳ח אבל ביומו יוס דבר השמים מן
א החיריז כך הוא ולמה בדוחק פרנסה להם יש  אנסנויהיל^! למען ס

 ומצות בתורה יעסקו אס הח״ח את מנסה הש׳׳י לא אס בקורסי
̂  תורה של דרכה היא כך ח״ל אמרו ולכך בדוחק פרנסה להס שיהיה
 5התור^ זאת ע"פ ר״זל שאמרו בשביל תשתה במשורה ומיס חאכל נמלח
 עצתו שממיס במי אלא מתקיימת התורה אין באוהל ימות כי אדס

 וחצות בתורה שעוסק בשביל אלא התורה על עצמו ממית הוא והאיך
̂  לו שאין צער חיי וחייו עצמו את לפרנס במלאכה לעסק פנאי לו אי!
 jVp( וזהו התורה על עצמו שממית נפש מסירת זהו כמלח פת אס

• :שאחריו בפסוק מפרס שכרה וזהו תורה זהו הקשה ואם גדול
ה י ה  אשת על משנה והיה -או3יוםהששיוו:כעואחאשרי3 ו

 פרנסת להם יש ר^דיקיס דרגה בעזה״י נ׳׳ל יוסיום ילקטו
 ✓ipp משלי גמ״ש שמחה להם יש ואיחחי ימיהם כל צער חיי ו נהחק

 תיתר- קודם לצדיקים שמראין המיסה יוס היינו אחרון וחשחקליוס ל״א
 נהר• י״ג לו היאי אבוס ר׳ דמך כד רז״ל כמ״ש להם שהוכן עדן גן

 וסלכין עוה״ז מיסורי שנפטריס שמחה להס יש אז וכו׳ דאפרסחון
ס למנוח׳  שחחיס הצדיקים שכל ביום היינו הששי ביום שמחה לשון והי' ז

 ׳ בעוה״ן שעשו מעשיה׳ מעוה״ז אקאשריביאו והכינו אז ושמחי מלשוןשישי
1ילקוט אשר על ח^ה שמחה לשין שהוא יהיה לעי״הב להניאו מכינים

ששנג מה רק ועבר סלף כנר מפרנסתו לצדיק שהיה הצער יום יום
ס נכג פרנסתם ללל\ט ולכרויח לשוק אדם בני ש^כו העת באותו ולמד  יו
 ,חביריו יום יום ינקטו אשר על ולימוד ששנה הצדיק שס־ויח זהו ויום

 הוצי(/ ה׳ ני וידעתם ערג ישראל בני כל אל ואהרן משה ויאמר
 1שמע3 ׳0 כבוד את וראיתם ונקר מצרים מארץ אתכם

ליגיד ע״פ אומרים פנןעחי לסנה בעז׳׳הי נ״ל וכו׳ עלה׳ תלונסיכס אח
בבוקר



טובשלח פרשת
 השכל זכשחזריח יןסן עול^ הוא שהאדס ילילוח ואוזוגחך חסדך נולןר3

 שרואה חה הקג״ה של חו3ש ולספר להגיד ויכול וקר3 אצלו רקרא לאדס
 אצל שהוא אדס של ה!)כל ל3ול3שמ וכעת ״ה3הק של חסדים שכלו כעין

 אומן אמונה לו שיש מה רק כלום שכלו כעין רואה אינו אז 3ער הארס
 שמכולרל כעס 3ער כאן שאמר זהו כלילוח ואמונחך זד\ אמס ^סהקכ״ה

מארן כ׳0א הוציא ה׳ כי כאמונה וידעסם אז ערג אצלו שטא אדם שכל

 כל לעין ׳הש״י שנסגלה מצרים חיציאס הוא אמונה שורש הייט מצריס
 אינו ככוקר האדס אצל שהוא אדם של שכלו שמזריח כעס היינו וכוקר
 הש׳׳י לפני כשמספלל הש״י גחלוס שכלו כעין רואה הוא כי לאמונה צריך

 שאמר זהו חזו גדולה ראייה לך אין רצונו ועושה חפלסו שומע והש׳׳׳י
 על הלונוסיכס אח כשמעו מפרש היראו כמה ה׳ ככוד אס וראיחס וכקר

:חזו גדולה ראייה לך אין כקשסכס ועושה ד׳

זרןי מורי אבי בשם פרשת
חק״קחננאנפסק חהיררנטע המהיחהיזיפלג 3־0 בשם

 חומה להס והמיס הים ך כסו כיכשה הלכו ישראל וכני
 על חמה שנתמלא ויו כלא חמה לשון חומה וכמדרש ומשמאלם חיחינס

ל רמז לא למה והקשה אלxי  הים כחוך אלxי כני רכאו פ׳3 לעיל ה
 כו״יו חומה שם 3וכתי ומ^אלם מימינם חומה להם מחים כיכשה
x דאיתא כמה זלה׳׳ה הוא וחית לכני פרעה ואתר פ׳ על גום3

בשלח
 אלxי לכני אמר עהxש המדכר עליהם סגר כאת הס נכוכיס אלxי

ם  פרעה דףxכ לומר אנו וצריכים ואכירס דחן והם כמצרים הנוגי
 דהיו חזינין דהא הים לעכור ישראל כל אצל הלכו הס גס ישראל xא

 דהיינו אלxי כד אלו לל קאי ויו כלא חמה בכאן ש^מר ומה במהיר
6י על קאי חומה להם והמיס למעל' שאמר ומה ואכיר׳ דהן xוק׳׳׳ל ל:

:J

פרשת
אלהיס עשה אשד כל אח חשה חתן מדן כהן w וישמע

ממצרים אלxאחי ה׳ הוציא כי עמו א((xולי למשה
 רכילוח יקבל שלא עצמו אח להחזיק הרוצה דר\ה כעז״הי לפרש נראה
ע שלא חקנהו אזי הרע ולשון ^  לשמוע צריך שאינו מה •כטליס דברים י
n שהם כטליס הברים ששומע מי אבל x w ע חהו אצלו ^ ^ו וי  מי י

א מויכוח ששומע  כה ומד מחן מלשון מדין מרינה כעל מדין כהן ת
 וכשאנו כקליפה נשארו ניצוצות כירא״ח דוע דהנה הוא הפי׳ או

 שנו^ו ניצוצות אוחן להעלות אנו צדכין ושסיה אכילה כעכיני עוסקים
ע וזהו נקליפה ^  IX’ המפוזרים כנוס לשון שהוא שאול וישמע מל׳ וי

הן מי כקליפה מחרים ניצוצות ומעלה דהיימ^ונס כ א  כהן מדק ^ו
 מי דהיינו ה' שופטים מדין על 3יוש כמו הוא ומדין שימת לשין הוא

 שלו אל^ל הניצוצות מדבק אזי התורה פי ומחנהגעל שעוכדה
 ומשה דבוק לשון הוא חתן השכל שהיא משה חתן וזהו מוחן ומעלה

 ולישראל למשה אלהיס עשה אשר כל אח והוא למעלה כמ׳׳ש השכל הוא
ת כלעשיה דהיינו עמו ^יו  כשכיל הוא כעוה״ז נ״ה הקדוש שכרא ג
 שהוציא איצוx כמו הניצוצות להעלות כדי עמו אלxולי השכל שהוא משה

 שהעלו ז״ל הארי׳ פי׳ מצריס אח וינצלו כמ״ש ממצרים אלxי אח ה׳
 הקכ״ה שכרא גשמיות עשי' 5x ראש כן על כמצרים שהיה רגיצוצית כל

. וניצוצות להעלות כח הוא
n i y לעוה״ו מאה קודם הגשמה אמרורז״ל דהצה כעז׳׳הי ל׳ל 

 ודרך צדיקים של שכרן לראות עדן הגן דרך אותה מוליכין
 זהו הטוב בדרך לילך אותה ומ^יעין רשע ic פורענהו לראות הגיהנס

ע הפסוק פי' ^ ס למעלה שמע שהנשמה וי ^י  וגס הטוב בדרך לילך נ
^ מלש!ן וxי י  וגס ג״עוגיהנס לחור ר\שמה ^וליך היינו הארץ אח ו

 מועיל אינו יה וכל חורה בעל שהוא היינו מר| יושבי מלשין מדן כהן
 משה ויורד חוחן שהוא היינו חשה חותן רק היצ״הר מן לרגצל לאדם
 הש״י כרא וכאמא עוה׳׳ז % וחאוח עשיות ע״י שלו והשכל הדעת שהוא
 כ״ש רצונות מהם ה^׳ילהעלו׳ כהס לעבוד ג^יוסשלעוה״ז עשיות
3t כחצדס ישראל o הניצוצות כל שהעלו האר׳׳י ופי׳ מצדם אח וינצלו 

 למשה אלהיס עשה xא כל אה משה חותן הכתוב שחמר זהו ממצרים
51’56x שעשה הגשמיות עשיות עס והשכל הדעה מוריד שהוא היינו עמו 

 כל והעלה ממצרים אלxי את ה' הוציא כי כמו הניצונוח להעלות הש״י
ר צאדס היה ובאמת רגיצוצות ^ו  כעולם ששמע ע׳׳י היצה״ר מן עצמו נ

:וגיהנס ג׳׳ע ויחוד העליון
 ה׳אלהיך לאמראנכי האלה הדכריס כל את אליהם דדבר

כעזה״י נ׳׳ל • עבדים ית 3מ מצרים מארן הוצאתיך אשר

יתרו
 דיכור כיראה שהוא וידכראלהיס יראה שהוא הדן חדת אלהיס דהנה

 רש״י פי׳ מרחוק ויעמח וינועו העם וירא כמ׳׳ש האלה הדכריס כל אח
 שסא לאמר 3כחי ולכך וכו' מיל xע שנים לאחוריהם נרחעין היו ז״ל

 משה (יאמר כמ״ש ביראל: ההורה וידנרו שילמדו לדורות ללמד לחרות
ה וכעכור האלהיס אooob 3 נסות לגעבור כי תיראו אל העם אל  ^י

 כמו כאהכה גס ללמוד צריך ר^א תאמר ואס וכו' פרכס על יראתו
 החירון לעילא חחx לא ורתימו רחילו בלא אורייתא כחיקוקס שאמרו

 ה׳ יראת כמ״ש ראשונה הוא היראה אכל אהבה גס צריך שכאמה הוא
 שהיראה אהבה אל בא היראה זמן ה׳ יראת חכמה י׳אשית דעס ראשית

 שהוא אנכי היינו אנהיך ׳0 אנכי שאמר זהו אהבה אל וכסא הכנה הוא
 אנר צמר ולכן אהכה אל וו(זx רתמים שהוא הויה כסא כגמטריא

 שלי לא אלהיס מדת שהוא ביראה התורה מדכר שאני מה שאת'הש׳׳י
 הוא אהבה ו רראה אהכה צומח היראה מן הויה אנכי אלא לכד ביראה

 שאתה ירא^ לפי היינו אלהיך ולכך אהבה בא עצמה היראה מן חד
 מפני אTל לאדם ויש האהבה אליו בא לאלוה מחזיק הש׳׳י צפר ירא

 מאנן יש האדס את זכרא עלמין דכל שאxו עירא שהש״' נשכיל הש׳׳י
 ציריס לאשה שיש רז׳׳ל כמ״ש מיצר ממקום אמו מרחם האדם אח והוציא

 א\ 01י כרחם כזה מיצר כמקום ארס יהיה אם הטבע דרך שלפי
 והולל חדשים ט' מיצר כמקוס ברחמה אמו במעי הוא והולד ימוח יומיס

 חיוח הש׳׳י לו ישפיע לא אלמלא העולם לאור וכשיוצא הש׳׳י רסי ע׳׳פ חי
 ככל יה ההלל הנשמה כל ע׳׳פ רז׳^ כמ״ש מת הוא כבר ורגע רגע בכל

 לגוף חוזרו׳ בוראינו גדולות מפני אלא לצאת הנשמה חצה ונשימה נשימה
 שאמר זהו האדס אל בא גדולה יראה בודאי בלבו זה 3חוש וכשאדם

 מארן מא׳׳מצ הוצאתיך xא בשניל הש׳׳י מפני לירא לאדם שיש
 אמר לכך מיצר ממקום מהאדמה ^כראח האשה גוף הוא

 לאהוב אהבה לך יבוא ומצות כתורה לעסוק וכשתזכה מצרים
 וע״י מיצה׳׳ר להנצל לx אדס לכני להס שנתן על יתכרך השס

 עכד להיות שנברא יצה״ר הוא עכדים מכית אותך הוציא זה
שקאי רז״ל אמרו יכו׳ עבדו מנוער מפנק כמ״ש לאדם

 חוטא זכשאדס לאדם עכד להיות שנברא ענד שנקרא יצה״ר על
 אכל לעכדיס הואעכד נמצא כעכד יצה״ר תחת משועבד הוא

 שהוציא נמצא חיצה״ר ניצול לאדם ועוזר לאדם שכל נתן שהש׳׳י נשכיל
 שאנו כמו להש״י לאהוב לצדק יש לכך עבדים מבית צדקsר את הש׳׳י

 במצרים ישראל רז״לשהיו שאמרו זהו ועכד גוי עשני שלא אומרים
, ;וכו׳ אמו במעי כעוכר

בילקוט
מורי אבי בשםפרשת

 משה שקול אלxולי למשה ה׳ עשה אשי־ כל את
 ההיפר ליה למה ומקשין כמשה אלxוי אלxכי

 אמרינן דהא להקשות עוד יש דהא ונ׳׳ל :הוא ממילא הא נמשה ר^אל
^ אהרן הוא מ ^ היא ו  והיה כזה זה שקוליס ששניהם מלמד ואהרן ח

 הא אלxי מכלל אוחו שהוציא משוס אלxי כל כנגי שקול שמשה אמרינן
 צ׳׳ל ע"כ אלא :משה כנגד שקול כעצמו והיא אלxי ככלל הוא אהרן

ל כל ככלל אינו שאהרן א ולאהרן למשה אמר לא למה לפ״ז וקשה ^

י : ק tיתרוז

 אמרינן הוי ישראל ולכל ולאהי( למשה אמר הוי אי רק אלxי ולכל
^ן xדמ א  לחשה נאמר כעצמ^לבך ארוד כל ילא אלxי כל כנג־ הס ו

 שקול ג״כ אהרן וממילא אלXי כל כמי שקול למשה להורות ישראל ולכל
^ן משה הוא ומשה אהרן הוא הפסוק מכח אלxי כל כנגד א  שמוכח ו

ם משה שקול שאמר וזה :שקולים שניהם ואהרן שמשה א ^ל(  צהx כי
 ואס י^אל כל בכלל אינו אהרן שבאמת לו אומר אני אזי כנ׳׳ל להקשות

להורות מארן אזי ישראל ולכל ולאהרן למשה נאמר לא למה תאמר אלxלי • ב ז



יתרוזהני מורי אני בשםפרישת
VU jלחשה ואם:אמר עציוו חשה כמד ישראל שכל להירוה כמשה יישראל 

:וק״ל :״ל0 אלxי כל כנגד שקוצי׳ ששניה' אודנא הוי אזי ולישר׳ זלחהרן
 וה־וצא הקנרוח ידית הלן שישה אי^ס ח״י דחניגה כגמרא

 השלשה לאלו רמז ונראה כשוהו והחקרע נל־לה יחי־'
 רמז ע״פ דברים השל.שה לאלו רמזו הם כי שומה להיוה דוו^ו דברים
 שהולך מי על קאי הכל בגמרא כפסו^או הנאלור שיטה כי גדול לחוסר

 אחן- ורודף דוקא נאים מלבושי' ואחר ולשהוח לאכול עו״הז אחר ימיו כל
 איש איש ז״ל כמ׳׳ש שוטה הוא היא עילם לדרך צידה מכין ואינו הכסד

 בא אם והנה שטוח רוח ס ננו!ם אא"כ עביר' עובר אדם אין חשט׳ כי
 המצו' לקיים העול' בזה לבוא צריך אזי קייס וצא מוצוח כל לקיים לעולם

 ולא חורה לצמוד יחרשל והוא בהורה דבר איזה לחרש לטולם בא יאם
 בערו שלא פריו אח ליסן לעולם שניס א3וי יהגלגל ישוי עוד לחדש יוכל

 .ויהי׳ גופים כמה לו ויהי' פעמים כמה מגולגל להיות יצטרך אס ימצא
אח בקברות ג' וגוף אחר שקירות שני וגוף זה בקירות מונח זה גוף
̂ל חכמינו שאחרי וזה  ולא ים3ר ל׳ הקברות בביס הלן זה שוטה אייהו ז׳

 כתה מגולגל להיות ור\צרך הצורך כל קיים שלא דהיינו אחד בקבר
 נטורא מיהי דא בה בבגדו ז״ל משפטים בזוהר דאיחא וזה פעמים
 פרישו בהאי נכרי עם ה3 ישלוט דלא ניטורא לה עביד דרב״ה דמצוה
 ודווקא לנשמה לבוש נעשה ומנות דבהורה בספרים ומבואר עלה דנטורא

 את כחקרע והוא מקרה דרך עושה אם לא אבל בתמירוה עושה אם
 והוא כסותו המתריע שאמר מה על ראיה ועוד כנ״ל שוטה והוא כסותו
 כי קדושה מלביש לנפשו יעשה הצדיק צדקוח מ״ש הזוהר מש׳ הנודע
 וכן דרבנן חלוקא בגמרא הכירא והוא עילס של תלכו בהיכל תעלה
 בגפו יבוא מפי אם שאיתא כמו חיחה שעה על ר!אי בלילה יתיר היוצא

העולש בזה ר^ך אם דה׳יינו משפטים פ' משה תורח נספר ועיין ׳יצא

^ המשפטים ואלד.  מה ע״ד בעזה״י א׳ל י לפניהם חשים א
:הדין משורת לפנים זו והישר הטוב ועשית רז׳׳ל שאמרו ״

 לעמוד ולא לקמן בהורה שכתוב מה המשפטים ואלה הפסוק פי' זהו
 דבריה׳ שהעמידו על אלא בהמ״ק נחרב לא כח׳׳ש הורה הדין על דווקא

 את לידע חשסנדס לך כחכחי הורה אמרה אמנם :הורה דין על
: הדן משורה לפנים היינו לפניהם השים ,

 יש ח:ם לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד הקנה ^131
ם אנו הרה לפיש לווי  להש״י עבדים נקראיס ואנו להש״י בכיס נ

 זהו מרט פרס לקבל שעובד עבי נקרא פרס לקבל ׳׳מ1שעובד( מי היינו
 עובד שאתה גמה שכר לקנוח רוצה שאהה היינו הקנה כי פיחשפסוק

 שנים שש הכהובאסנן ואחר העברי אחה עבד נקראה ולכך ה׳ אה
 הש״י את ועובד בסחורחו לסחור לאדם שמוהר שנים שש כל היינו יעבוד

 א״כ שחיטה בשבילשהיא לסחור שאסור ובשביעיח אבל שכר לקבל ג"כ
 הנם היינו פרס לקבל ע׳׳מ שלא אלא הש׳׳י יעבוד שלא היינו לחפשי יצא

:בשביעיח סחורה לעשות שאסור
 לא כנושה לו תהיה לא עמך העני אח עמי אח הלוה כסף

ה' אס ואהבת כסיב דהנה בעזה״י נ״ל נשך עליו השימון
 ההאוה כל היינו ניצ״טוכיצה״ר יצריך בשני רז״ל אחח לבבך להיךנכל6

 המשגל האוח כחו להש״י החאווס באוהן יענוד היצ״הר מן לאדם שיש
 אכילה האיה או למעלה יחוד שיעשה אשחו אל כשמיוג אדם עייז
 שעובד נמצא אכילה ע׳׳י רציצוחקדושה שיעלה אכילה בעח אדם יכוין

 מכל יצ׳׳הר מן ההאוה שההחלח גס יצ״הר הבאמן בהאוה להש״י
 ההאו׳ לעשזח אח"כ לאדם מסייע היצ״ט יצ״ט גס לאדם שיש כיין מקום
 ההאוה בא מחחילה לשתה א3 לשתה שלא חהוך רז׳׳ל כח״ש הש״י לשם
^ מנד צ׳'  האדם אח טוב היצר מהפך ואח״כ חאוהו למלא ^וצה הי

 יחברך לרשם עובד שאינו לשמה בראוחו להשסיהנרך לעבוד
 חח נחה לעשוה אלא פרם לקבל מנה על בהאוהו

 גס זו בהאוה שיש מפני להש״י לעבוד יכול חאוה בדבר ודוקא ליוצח
 באשהו שיזווג עבירה צד נשום אבצלא הש׳׳י ליךבהחאוהאל שיכול יצ׳׳ט
 יאכל או למעלה יחוד שעושה. ויאמר עריוה בשאר או לוסהה סמוך
כי יו אכילה ע״י ניצוצוח שיעלה ויאמר טריפה סכק צד בז שיש מאכל

 בלילה יחדי יוצא וזה יצא בגפו חילו לאחרים ועזי הנוף הנאת אחר
^ והערר בעייתה הנפש כח יצא בגפו גם ם1העו מזה יליאח בשעת  עו
 וגו' אשה לו יחן אדוניו אם בפסוק יושפטים ׳ז' משה בחורה שם ועיין

 אדוניו אם י^צור שם וז״ל בגפו יצא והוא לאדוניה תהיה וילדיה האשה
 הם בנוה או עשה מצות הם בניס לו וילדה קדוש̂- נשמה היא אש.ה לי יתן

 וילדיה הנשמה היא שהאשה באופן הזה האיש ייעשה העשה לא מצוח
 והוא יחירך אליו ויחדבק לאדוניה יהיו מצוותיו עם שברא וריזxהס הם

 יאמר אם הלא הקנהו מה וא׳׳כ מהם משולל בנפו יצא ונפש הרוח
 ואת נפש' היא אשתי אה אדוני אח אהבתי לעשות שהרשע אחרי העבד

 חהס חפשי אצא לא ה׳ אל ואשוב מהם אחפרד בל שעשיתם מצות הם בני
בלילה: יחידי היוצא שיטה איזהו חכמינו;׳׳ל שאמרו וזהו באריכות ועיי״ש

זדן xא בדבר כי האלהים מכל ה׳ גחל כי ייעתי עתה בפסוק
בחיס נאבח והס בתים לאבדם למו הס י וברש עליהם י

ע שפועל שאומרים ימ׳׳ש חאי״ה מהס יש הנה כי מדה כנגד מדה  ר
 נישלס יתברך שהשם ש־אינו מכח להם שנזוכיח רק לחוד טוי ופועל לחוד
 צן חטא אשר דוגמת עליו להביא למען החסד מצד וזה מדה כנגד חדה
 בקרי ילך ולא רואה עין ממני למעלה כי וירא וישקי̂ן עינו יפקח למען

 אלה הטו עונותי ויאמר ויסכיס קרי בחנוה עמו יה׳ הוא גס ילך פן
 כדבר לבו אל יתו החי למע! אליו וישוב לשוב לב ויחן העבר על וינחם

 מגד תלה שהוא כמעשהו לאיש השלם אתה כי החסד ה׳ ולך שנאחר
 בהורת ע״כ רגפש על חטא x6n וימצא בחעש־ו חפ^ש שעי״כ מרה
א העונש אף א"כ משה  האלהיש ר\א שה׳ נווכח כן אס חסד נוכח ס
 שה׳גדולמכצ ידעתי עתה יהרו שאחד וזה אחד ושמו אחד והוא

 מופת ואוי חדה להסמדהכנגד ששילם זדו אשר בדבר האלהי'כי
; וק״ל כנ״ל

̂צזת משפטים פר
^ מצד לינ״ט חלק בו ואין יצ׳׳הר דנחש מסטרא הוא עבירה דבר  הקל־ן
 תליה כשף אס זהו עבירה בדבר להש״י לעבוד יכול אינו לכך
 ✓ 1מ< הוא סלוה נפשי כלתה וגס נכספה כמ״ש ההאוה היא כסף עמי

 חלו^ן ההאוה אcש כסף אם היינו לראשך הם חן לויה כח״ש חבור
 נאהמןיצה^׳ר שההחלה בשביל הירא אל עמי את והחב׳

 ש נח ע;י נקרא היצ״ט היינו ך1ענ העני אח כי חאוחו למלאוה
 ׳7לעכי לס'יטד עמך עיבשנרךאעני יצי• היימ וכר וחכס מסכן ילד

 סי• גדולה למדריגה ה־כ׳׳מ אזחל שיביא אלא עוד וצא גראוסך להש׳׳י
ה שלא צ ס בחאוסך להש׳׳י שעובד מה על פרס לקבל ^  חהית לא ז

 מלוה כאלו הוא פרס לקבל מנח על להש״י שעיבד מי כי כנוש׳
 .V תהיה לא אמר לכך אח״כ שנר הש״י לו שי^ע כדי שעישה המצוה
% דבר שאינו גהאוה ודווקא פרס לקבל מנח על העשה שלא כונשה  עביר

^ לקרב שיוכל יצ״ט גס בחאוה שיש מפני להש״י לעבוד יכול או ס  ה
^ דנתש מסטרא ש^א עבירה צד בו שיש בדבר לא אגל הש״י אל ל׳'  י

א עלת נשו עליו סשומון לא שאתר זהי הקדישה מצד יצ״ט חלק בו ואין  הו
 צ5א סמוך וחשיחיז סקרנח לא הייני מנשה מטה ועליו כמו סמוך חל'

^ עיירה דבר שזהו יצר\ר דנחש מסטרא נושך שהוא דבר הש״י ת׳  כ
✓ ו ברגלו קטנה חבורה שנושך נחש כנשיכת שהוא רבית נשך ף׳ל רש״י  כו

 להש׳/- בעבירה ולעיוד לרךב יסל אינו האדס וממית ש.־ושך עבירה ני
אס ל^ש נראה או : דקדושה מסטרא יצה״ע בו שאין כיון

 XipTO אס לאדס אותר הש״י היינו עתי אה ולההלווח לידיק וההאוה
^ היינו לו שמסייע מי לך יש עמי אה ולהחלווח לידבק והחאוה צ׳ הי

ryfy זהו עמך מצוי והיצ״ט וחכם חסכן ילד המלך שלמה כמ״ש עני שהוא  
y< לידבק הזכה ואז עניו וסהיה עצמו שהכניע הפי׳ או עמך העני
״י ך שתטה עמן העני אח זהו חת ושפל דכא ואס אשכון כח״ש מ מ  ע
ק/ חיחבע שלא הייגז כתשה לו תהיה לא ענוה מדה חי ש״י תה  מא
 טיה^ רע ינקה לא ליי י" ע"פ רז׳׳ל כמ״ש שעשיה מצות על שכר ומיד
xן הפיחה ואפילו גיהנס של מדנה ינקה לא ליד מיד מצוח שכר וצה  ח

 לל)ן זהו ריבית ליטול חצה כאילו שנחשב נעוה״ז ליטול ירצה לא המצוח
;נשך עליו השימון

Wמשפטים
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טז משפטיםמני מורי אכי כשםפרשת
 ■ לי׳ n:6 ־קשה רק המכר 6של דין אי.*ו מכורה שאילה עכשיו מצאה
 דליוא סימני) כשהביא' למכור שלא כרש׳׳י שהובא מה זה ר,"ו יומר

 הסימנין לאחר אף לחכור רשאי ובאחה לפסולי' למוכר' זה ק״ו אחרינן
̂׳ו עדיפא ודאי ק״ו האי הלוהר״שא וחהרן  שיוצאה ציון דבשתעהין מק

 סיחניס כה ממילי אח"כ היחכר האיך היא דגדולה משוס בסימנין
 לרש׳׳י קשה לה*ה לאמה סייה עס ז׳׳׳ל רש׳׳י טונח היה ביוהרוזה

 ק׳׳ו מכס ידעינן הא לפסולים שיזוכר׳ לסחח ואי לאנזה היכח לי לחה
 פירכא להק״ו דיש רש׳׳י ומהיז וכו׳ מקדשה אם כגמרא שאמר כמו
א' אפילו יסל בקטנה מדבר הפסוק כי כל״ל  ומה הוא ק״ו סיחנין הנ'
ס' יוצאה צבר נ(כורה אכז של הק״ו ה ז נפרך ץק׳׳׳ו יי^י א^ ואזי ו

 אמרינן דליוא יה ק״ו לומר ל! מ'א החמר כללעילרקשחא הנ״ל הגמרא
 במתק רש״י מהרז ובזה לאנוה היכה לי לחה וא׳׳כ לפסולים למוכרה ק״ו

 דהסברא כמה׳׳רשא כנ״ל כודאי אחרה זה ו ק" ק׳׳וכלמר אמרח לשונו
ודוק; מהנה _

״, י |! ^ן מ  בפסיק חדובנא נטע הממחחו' המוכיח הרב בשם ש
בריב' ואמרי עבד משפט אחאוס אם קפי'ל׳׳א באיוב

 שייכו' מה לדקדק יש אשיכנו מה יפקוד וכי אל יקוס כי אעשה ומה עמד .
 דעבד דאמרינן הא דנשאל' אחת שאלה עפ׳׳י ויחית ס*פא עס יישא יש

עידו עם להתקוטט האדון החחיל אם חוקא אמרינן אי זעיו נש! יוצא

 ההתיל אס אבל לחירות העבד אזיוצא שעו הכה או עינו סימא כר ומתוך
 אינו שינו והכה עינו סימא המריבה ומתוך רבו ע־ להתקוטט העיד

 אעפ׳׳ג עינו וסימא המריבה התחיל העיד אם אף א״ד לחירות יוצא
 עונותיו ממרקין יסוריס כרכות כמס' דאיתא מהא ונפשט לחירות יוצא
 חכ״ש לחיחח יוצא אחד באבר שהן ועין שן מה ועין משן ק״ו חדה של

 אם דאף מוכח ■מכאן עונותיו כל שממרקין האדם גוף בכל שהן יסיריס
 רבו התחיל אם דווקא איורת דאי לחירות יוצא וכו' העבד התחיל

ט' להתקוטט  קשה לפ״ז לחירות יוצא אינו העבד התחיל אם אבל ו
 התחלה הוי עונות שעושה כמה האדם הא ועין משן ק״ו האיךילפינן

 ההחלה צריו ועין שן ואצל העבד שהוא מהאדם
 אם דאף שנא דלא ע"כ אלא ועין משן ילפיק והאין כנ׳׳ל מרבו להיות

 דיסוריס ילפינן שפיר ואזי לחירות כן גס יוצא המ.ריב' העבד החחיל
 בריבם ואמחי עבדי משפט אמאוס אם הכתוב שאמר וזה כנ׳׳ל ממרקים

 אמאס אם עמדי העבד יתחיל אפילו דייקא עמד לומר רצה עמד
 רק עוונוחי ממרקים שיסורים ק׳׳ו ליכא אזי לחירות לי אשלח שלא המשפט

 מה יפקוד וכי אל יקום כי אעשה מה לפ׳׳ז החטאים לו נשארו עדין
 לא שאני אלא ממרקים היו לא יסורין שהיה אף החטאים על אשיכנו
 ואז ועין כשן לחירות הוצאחי עמדי שהתחיל אף עבד ביספט אמאוס

:ישראל כל ועונות עוונהי שיטפת הק׳׳ו שפיר

תרומה פרשת

1=

ר ב לבו ידבנו אשר איש כל מאח תרומה לי ויקחו ישראל כני אל ל
מצוה עישה כשאדם דהנה כעז׳׳הי נ״ל החמחי אה הקחו .
א מצו' כי להש״י לוקח כאילו נחשב א מ"צ ב״ה הויה שם ס  י׳׳ה שם ס
 מופרש היינו תרומה יהיה לי וחקחו מצוה כשהעשו אמר לכך ב׳׳ש בא״ח

 אוכל אחד למשל ה' עונד מיני שני יש והנה רעוח פניות מעי מכל וחסדל
 שחייב עלי הלי שאומר שנדר למי ודומה ה׳ אח לעבוד כח לו שיהיה כדי

 דומה זה אכילתו כשעת נצוצוח שמעלה באכילתו ה' שעיבד ויש באחריותו
 אשר איש כל מאח אמר לכך חץב,באחריוחו שאיני זו הרי שאומר לנדבה
 שעונד מי אנל רעות מפרות מופרש שיהיה תרומתי אח חקחו לבו ידכנו
 לומר שייך ה׳־לא את לענוד כת לו שיהיה כדי שאוכל נדר בדרך לה'

 כד הננס רק חיכף לה׳ עובד שאינו טון רעות מפניות מופרש שיהיה
 להיות צריך רעה פניה כלא לה' עובד ארס אס והנה לה^ ח"כ6 לענוד

 פרחת לא ורחימו דחילו גלא מצוה כהיקוניס כמ׳׳ש ורחימו נדחילו ג"כ
ה האח שכתוב זהי לעיגא מ ^  הוא זהי וכסף זהב מאתס ר-חקחוpל ר

: אהבה הוא וכסף יראה
ן  פניה לו יש כשאדם השכל בחוש נראה מודאי דהנה לפרש נראה א

 לכלום שלו טוניס מעשים נחשבים אינס שלו הטובים במעשים
 שאר או בממונו המדרש ביח או הכנסח בית תצוהשמנה עושה אדם למשל
 הפועלי' אח שוכר שהוא נמצא פועלי' יד על לעשות הצריך מעשיות מצוה

 את השוכר הנעל המצוהעלשם נקראת מי ועל המצוה אח לעשות
 אחר הולך שהכל נשכיל הפועלים על זי המצוה נקראח ואין ר^נליס
 ■ המצוה(ימונו בשביל ונוח? הפועלים את השוכר הבעל וכוונת המחשבה

 בשביל רק מצוה מורתסלשוס אין הפועלים אבל שמו על נקראח לכך
 p(שמס על כיךאח המצוה חין לכך להם שמשל' השכירות ממון

 ליוצרו חח נחת לעשוח כוונתו ואין מצוה עושה כשאדם כן גם רגמשל
 כיון ליוצוה נחשב׳ אין הזאס המצוה שכר לקבל טונחו זאתרק במצוה
 שכוונת מזה גרוע יש ולפעמים שכר לקבל שטונתו פועל כמו שטשה
 רעות פניות שאר או אדם כני שישבחוהו בשביל או רעה פניה לשוס האדם
 תרומה לי ויקחו הפשוק ט׳ וזהו ורע טוב מעורב שעושה שהמ.צוה ונמצא
 עושים שאנו המצוח במעשה היינו לי לוקחים כשאתם אמר שהש׳׳י להיינו

 תרומה לי שיקחו מכס מבקש אני בינינו שכינתוה'xשי להש״י לוקקיס חנו
 צעשוח רק כוונתכם יהיה ולא הפניה מן כוונתכם שתפרישו הפרשה לשון
ח נחת  הפניה ששייך במה הפסוק ומט־ש אחרת פניה לשוס ולא לפני ח
 דהיינו סרומתי את חקחו לבו ידבס אפר איש כל מאת וזהו בטונה היינו

 חן כוונתו שיפריש תרומתי את תקחו הש״י אל א׳׳ע ליךב לנו שנדבה ווי
־. הפניות

 כשהוא הטוטם במעשיו רעה פניה לו שיש מי להנה לפרש נראה
 רע לערב שלא אותנו מצוה והש׳׳י בטוב רע מערב הוא אזי עושה .
 ואזי רעה פרה לשום ולא שמיס לשם נעשה כשנעש'מצותינו רק •בטוב

 רק היינו אותו מסייעי! לטהר הבא ז׳׳ע כמ״ש הטוב מן סך־ע יפרישו
 הרע יפריש הש״י אזי רעה פגיה לשוס ולא לטובה האדם כוונת שיהיה

 לי לוקח־ס כשאחם היינו תרומה לי ייקחו הכחיג שאיור זסו הטוב מן׳
האיך תאנור ואם הרע מן מופרש היינו תרומה יהי̂ר הטובים במעשיכם ,

 לבי ידבנו xא איש כל מאח איור לזה הטוב חן הרע את לפרוש יעשה
 תרומתי אה תקחו אוי שמיס לשם לכוין לבו וחנדב לטהר שבא היינו

 וילמדו החצות שיעשו י^אל בר אל הש״י שצוה לפרש נראה עוד ;אוחו מסייעין לטהר הבא כי הטוב חן הרע יט־וש בעצמו הש״י
 לי זהו(יקחו אחרו פניוה בהם תערבו ולא לשמה ההורה

 בעת זחח פניות מיני מכל עצמן את שיפרישו הפרשה לשון שהוא תרומה
 ויהיה הקב׳׳ה של לשמו יהיה ומצות בחורה שעוסקים בעת היינו לי ויקחו

 לעול׳ רז״ל אמרו הרי תאחרו ואם זרות פניות מכל מופרשיס תרומה
 לשמה בא לסמא שלא לשמהכיחחוו סלא וחצות בהורה אדס יעסוק

 1אוח מוכיח ומצות בהורה לעסוק עדיין לבו כדגה שלא לאיש הוא התיריז
 הגס עי״הב לו ויהי׳ לגיהנס יבואו שלא כדי וחצות בר^־ה שיעסיק

 איש כל מאח אבל לשמה בא לשמה שלא מתוך מ״ת לשמה שלא הוא שזה
x  בחורה שיעסוק אוהו מוכיח אזי ומצות בהורה לעשוק לבו ידננו 6

 : תרומתי r 06(־!0 זהו רעות פניות מכל עצמו ויפריש לשמה ונוצות
ה2ב ו ונחושת וכסף זהב מאחס תקתו xהה^מהא וזאת ס

מכל והפרישו הרימו אשר והמצות התורה זאת היינו י
 בלא אורייתא בתיקונים כמ״ש ורחימו כדחילו להיות צרך רעות פניות
 לעילא פרחת לא ורחימו בלאדחילו מצוה לעילא פרחח לא ורחימו דחילו

 גבורה מצד כדחילו יהיה מאתם תקחו אשר המרוחה וזאת זהו
6׳0 זהב דחילו על שמרמז r על שמרמז החסל מצד כרחימו ויהיה אדום 
 טוב קי״ש בחהליכקפי' פי׳הפסוק זהו החסד מצד לבן שהוא כסף החסד

 פיך שחזרת היינו ילפינין מלף תלשח הוא מאלפי בשביל פיך חורה לי
 שההורה וכו' וכקף זהב זה על שמרמז ואהבה יראה מלמדנו מאלפי
 להש׳׳י ולמירחס הש׳׳י לסר לחידחל טראיכו גדולות להבין לאדם שכל נותנת
 פניה לשוס ולא הקב׳׳ה' לשמו׳של זתמצוח התורה שיעשה זה כל ועס

ה׳ כת״ש כנשיון יעמוד הש׳/אם אותו ינסה מ״ח ורחימו בדחילו ויהיה
 :כנללך ה' ויברכני נחשחי כמ״ש ונחושה זהו יבחן צדיק י
ת1 ל ב כמ״שרז״לע״פ היינו ועזים ושש שני ותולעת וארגמן ת

מתקיימ׳ החור' אין באוהל ימות כי אדם ההור' זאת ^
 ומצות התורה על גופו שיכל' ותכלת זהו עליה עצמו שממי' י(י3 אלא

 עושה שאדם ו;םמצוח התורה שמכל הפשק בלי ומנות בתורה ייעסוק
 יום אפילו הפסיק ואם מותו לאחר שילבש דרבנן חלוקא מהן עושה בחייו
 עוד ולא מקום באותו הלבוש חן חסר חזי וחנות בתורה מלעסוק אהד
 אם רז׳׳ל שאמרו כמו ומצות בחורה עוד לעסוק למחר לו שקשה אלא

 אחד במקום נפסק שאש בגד אורג כמו למשל והוא בטלה יומיים יום בטלת
 לאד' קשה כן הראשון חלק עם הנפסק חלק שיקשור ע־ עוד לארוג יכול אין

 אל עצמו וידביק שיקשור עד דרבנן חלוקא מלארוג אחד ייס וביטל שהפסיק
 דרבנן חלוקא מוהס להיות חו^^ומצות ולעשות לארוג והמצות התורה

 העצני עדני שנקרא המלך דוד על רז״ל ואמרו אריגה מלשון וארגמן זהו
 היינו שני ותולעת זהו וכו' בהורה שעוסק בשעה כתולעת עצמו שמעדן
 האדם,לעסוק וצריך בחורה ועוסק ששונה בשעה כתולעת להיות שצריך

 ה'בשמחה אח עבדו טו״ש העצבות מ! ולהרחיק בשמחה ומנוס בתורה
y-'n כנמר־כח״ש עז להיות האדם שמחה(צ'ין־ לשון הוא שש ושש זהב
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̂טת תחמה ̂פר
̂ש כנמר עז הוי  לי^אל הורה נהגה מה מפני אומר מאיד ר' הרא וכמ׳

 להעיז י^אל בני שיכוליס הטעס רבה כמדרש ומפורש עזים שהם מפני
 :כנמר עז מלשון ועזיס זהו חורהינו על לעבור שלא שר או מלך נגד אפי׳

ת ו ר ו ע  מכורה מסטרא מהגבר שאדם מה היינו מאדמיס אילים ו
א איל כי ת אילי ואה כמו קשה לשון ס א  חאדמיס לרן! ה

 ושוכח לו להרע חבירו על מהגבר שאדם ומה וגבורה סנורא על רומז
 ועורות שקורין הרןי' ולפי זה בדבר עור הוא כאילו נחשב למוח שסופו
 שחייו האמה מליראוח לו ומחשיך עירו על פרוש עור כאילו הוא הפי׳

 למהר כדבר עור שאדם מה היינו החשים ועורות זהו היל המה אדם של
 שיטיס ועצי יחיש לא המאמין רז׳׳ל אמרו וכבר זמנו קודם הגאולה

 להמכר znh צריך זנוח של ההם שמחשבו' שיטיס של ומחשבו' עלות היינו
:זנוח של מחשבוח ולבטל .

p 1 D S  והצי ואמה ארכו וחצי אמחים שיטים עצי ארון ועשו 3
רז׳׳ל אמרו דהנה ב׳עז״ס כ״ל קומחו וחצי ואמה רחבו * ׳
 של אמוח ד' אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש אץ המקדש ביה' שחרב חמם

 אמוס ד׳ יוחר׳וא״ח ולא אחוח ד' הלכה נמשך למה המוה והוא הלכה
 ורגלים ידים כפישוט הוא אמות ד' מחדק האדם הלא שלומד אדם של

 ד' אמוח ד' הוא הפי׳ אלא אמוח ד׳ האדס מחזיק אינו ולומד וכשיושב
̂הז שהק׳^כהנחשך טובות חדות ̂׳י גע̂ו  הוא אמה כי סובוה מידות ע׳
 כמה שיש כשביל מדוח ד׳ אמר ולא אמות ד׳ שנקט ומה בו שמודדין חדה

 ככלל והס טוכוח מידות ד׳ מאוחן ונמשכים שמסהעפיס' טונות חידות
̂תן אמוח ל' אמר לכך מיחח ד' אותן  לאותם אימוח הס מידות ד' שא

הד׳ ונמשכיס'מהם שמסתעפים מידות  מד' הסהיפך טוכוח מידות י
 השכינה מסלק ע״ז הוא אחד מעוה״ז השכינה שמסלקין רעות מיחח
 השכינה ונסחלק המקדש כיח נידב ועי״ז כהחכנס צרה והמסכה כמ׳׳ש

 רז״ל שאמרו כמו שקר רץ כמו רעות מידות כמה נמשך ומע׳׳ז למעלה
 המעמיל כל לך לומר אלא דיינים אצל אשירה לך תטע לא נסמכה למה
 כרין הוא שקר מודד נכלל זה בכלל גס אשירה נוטע כאלו הגון שאינו רץ

̂׳ז בכלל ויטא שקרי  מדה יש ועוד ע״ז מכלל שנמשך עבירות כמה ועוד ע
אח מן השכינה שמסלק רעה  לא שקרים דובר שאמר כמו שרךם דובר ה
 חן ונמשך שנסתעף פה וניבול וליצנות לש״הר זה ובכלל עיר לנגד ינון
 אחות שהי אותן לאדם יש שאס הן שומע׳ אתה לאו ומכלל שקרים דובר
סומרעצמולה^ותדובר מע״ז עצמו ששומר טובות מידות שתי שהס

̂ז ונמשך שוסחעח מתה״ גם ע^חו ושומר אמת מי כל ’חה< ומשיך מע׳ ' 
 ארון' ועשו הכתוב אמר לכד ימים אורך כח״ש אדם של ארכו שנק״א חייו
 בחלק כמ׳׳ש שטוח חן לינצל ועצה דרך מורה מלשון הוא א־ץ שטיס עצי
 כן שטוח גקברז שעסקו ^מר יהושע ר' בשיטי׳ אלxי וישב ע"פ ק״ו דף

ת ארבעה הוא והשעות שטות לינצלמן עצה שטיס עצי הפי'כאן  ממ
ת ד׳ מאותן עצמו ששומר ולהיפך* מהם ומסתעפים והנחשכיס רעות מ  מ
 .ממת שני והם מהם והנמשכים טונות מדות ארבעה אצלו הס רעות

מ''• עצמו שומר כשאדם מהם והנמשך ושקר ע׳׳ז שאמרנו א״ מי הסי  מ
 ומצי ארכו וחצי אמתיס שאומר זהו עליו השנינה שויה חייו ימי כל שהם
 עריות' רעה מרה יש ועוד המלקיח את וחצית כמו מהם הנמשך מלק' הוא

 מאחריך' ושב דבר ערות בך יראה ולא כמ״ש השכינה מסלק ערוה דאוף
 מדלת בלא וכל’^ו רז׳׳ל כמ״ש מהם 1שנמש ענלוח כמה זה בכלל ועוד
פ בפסיקתא אמרו 1וכ זורה אשה על בא כאלו ידם  חתרי אשה מאף ע̂'

ה עליו המקבל כל לב ר ה אינואלאכמאף ליהניתממנה בשביל ^  הז
^ ועוד פרק עסה שער בר״ח עזי׳׳ש אשה של מגופה נהנו: שהוא ז  מ

 נקראצדי^ ממנו והנמשך חניאוף עצמו והשומר ממנו ^משך עבירות
 רחבת לו שיש והאדם' עצמו על השכינה וממשך הבריח' שומר שהוא
 איממצראצל!׳׳ מהלאסל לו שאץ העני כי מניאוף עצמו לשמור צחך

̂  מצר לבי רחבת לו שש' העשיר אבל ניא׳וף להחאוה ע כל יצ׳׳הר
ה יצר;׳ר ^ ר ̂׳ד על וכשמתגבר ניאוף ל א עצמו ושמר יצר מ ף או  חני
 לשמור tfiv המרה הוא אמה רחבו וחצי אמה שכתוב זהו טובה מרה

 1צ שש אשלו טובה מדה מאוחו ונמשך שחלק מה הוא וחצי הברית
 עשר־ן' מחמח רחבתלב לו שש ואפילו רחבו זהו לב רחבת' לו ויש עושר'
ס מניאוף הבהת שמר מ״מ  רעה מרה יש ועוד טובה מדה ז
 נמשך הגאוה ומן השלנה רגלי דוחק כאילו הממאה כל ח״ל

 P ניצול־ וממילא ערו שהוא טובה מדה לו שש ומי עבירות וכמה
 6אמ קמחו וחצי ואמה אמר זה על גאוה מן שחשך עבירות וכתה

 רץ שרצול עמה חן' שחלק מה הוא וחצי עמה של טובה המרה
 55^ שהגלה מי אצל מצד שהגאוה בשביל קמחו אמר ולכך וכדומה
 שרה לו שש איע'/! זוכה וכשאדם אדם בני משמר למעלה קמחו

^. ד׳ היינו הלכה של אמוית ד׳ הם שפירשו ח׳^ לפי נמצא' viv הוא ד, מ
ה טובוח :ימס על בעוה״ז הס3 לילך יסל שהקב̂׳
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> זי ! ר׳ וקני ורי6 אבי בשםפ
י ת ע מ ד ש קג ״ ת מ ^י' מ׳ מ ״ו מ  <י ריחי לפ׳■1ד!6מגי

מרץבלים בס^ייי דאי' נ״ל לשמי לי רש״י פי׳ תרומה • ^ ^
 שנותן הפרוט׳ ר\הב״הכיצד לשם חיקן 6ס האדסצדקה כשוהן

 ה״א אוח כנגד סא הצדק׳ מחן של אצבעות ה' יוד אוה כנגד הוא לער
ה׳ רו אוח כנגד הוא היד א מגני של אצבעות ו  ׳ אחרונה ה״א כנגד ס
 העני עם בית הבעל שעושה מה המדר'יותר סל הפירוש הוא וזה

^ שאמר בית הבעל עם עושה העני  אם דהיינו בועז עמו עשיתי א
 ליחן ידו פושט בית הבעל נמצא ידו ששט ולא גוש אצל ידו אוחז הער

 ה׳ יוד אות כנגד הפרוטה שם של אוחיו׳ ג׳ בע״הב אצל נמצא ער ̂יד
 היה אס אבל ויו אוח כננד הוא ידו שפושט ומה הא אוח כנגד אצבעו'

 חהשהב״עב יותר לכך אותיות שי העני ד בי היה ידו אח פושט העני
 ואינו ידו שאוחז הכע״ב עם עושר העני צדקה לו שוח? העגי עם עושה
 מוכיח זה כשביל נמצא .אותיות ג' בעה׳׳יכננד היד אזי1 ידו את ששט

 לך ספשק פי׳ וזה ב׳׳ה הויה השם לתקן העני ליד חוק' ליחן הגנע״ב
 ליד שותן כמה הפנים בושת ולנו כדלעיל העני ליד כשותן־ הצדקה ה'

 לחיבה אף ליחן משמע הי׳ תרומה לי ויקחו שאמר קשה בכאן גס הער
 חוקא ליקת סתמה לי רקתו אמר לכך התרומה לשם הכל וישו אתת
וישו אמר לא למה תאמר ושמא תרומה לי ויקחו רש׳׳י שפי׳ וזה מדם

 לי רש״י מליו דווקא ליקח כו bולמ 1מיד דווקא ליקח אלא
 :וק׳׳ל הוא ברוך הד״ה שחו בשביל הכל הוא ,

ר ב  S ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו אלxי בני אל ד
 ?בנו לשמי לי ומהx לי ז׳׳ל וברש׳׳י ררומתי אח חקחו

ל שאייר במה לדקדק ויש טוב רצח לשון ור\א נדבה לשון  מ
י היקר י׳ קף חגיגה במס׳ דאי׳ ונראים טוב רצון לשון והוא נדבה ^י ! ^ 

 5«־{x שיסמכו מה על להם יש אמר יצחק ר׳ בגמרא ושם ב^י׳ פורחים
בגת' שס ומחזי וכו' יביאו עליו נועו לבו עודנו לבו נדב כל  

 קת׳׳ל והא בשפחיו להוציא צדך כלבו גמר ^מואל דאתר מ^ואל
 לכאושצדיושיד^^ נדיב על פרושים דלאהוציאבששחיונמצאישב׳

 שאמר א' קשה וכאן בשפתיו סציא שלא אף או בלב טיב רצון
ה לי מ ה לי ויתנו אמר ולא ^ו מ  הוה אי לומר אנו צריטס אלא ^ו

? נדבו אשר האנשי' על קאי הציווי משמע הוי ויחנו ^ ף א ס ב ב  ; בל
 .ששמעו לא אס ליקח אקשר יאי זיקתי אמר לכן בשפחיס הוציאו

 !5ולאו 'יקתו מיאמ' לשמי לי ו״ל רש׳׳י שאמר וזהו הנדבה בפיו ציאcש
̂-׳י שאמר וזהו בפיו׳ להוציא שצריך יש׳׳ת  ̂ !23רד לשון לט ידבס ז׳׳ל ר
 שצס^י־ מכאן מוכח דהא טוב רצון לשון הוא נדב׳ לשון שכל מכאן וש׳׳ת

̂ . :ודוק כדלעיל אלא נדבה לשן ואמר בפיו לסציא

תצוה פרשת
ת ש ע  ־ לה׳ קדש חותם פיתוחי עליו ופחאח זהכטהור ציז ו

 נש לנר חברך הוי אבא ר׳ כזוהר ראיחא בעזה׳׳י נ״ל
 רע אין האדם על ח^יח כשהש׳׳י ש' עלו עיסי יפקת יתברך השם ,

 מסתיר שהש׳׳י בשביל הוא האדם על הבאות הצרות וכל באדם שולט
 זוכה אדם ומהיכן וכו׳ אסתיר הסחר ואנכי כמ״ש האדם מן פניו

 היראה ע״י הוא פקחא בעינא הש׳׳י עליו שמשגיח ינהx להשראת
 אוהו תירא הש״יכמ״שפ׳עקבאחה׳אלקיך יראהלשי כשישלארם
בו יבואו צדקם לה׳ השער sזר וכמ״ש תשבע וב^ו ׳3ר«ד ריעטלובו

 יציך שהש״י שהעשה היינו ציץ ועשית ^הוב זהו כנודע היראה על שקאי
צ רומז יהב הייס טהור זהב ומפרש החרכים חן מצץ כח״ש עליך  ע

 רעל^ יראה ולא רוממות יראת על לרמוז טהור ואמר כנודע היראה
ה ראשית כמ׳׳ש היראה ע׳׳י העליונה החכמה אל שיזכה עוד ואמר מ כ  ח
 עלאה מקדש סכמ̂ר בזוהר כמ״ש קדש אקרי והחכמה ה׳ יראת

ך יפתח היראה שע״י הייס חותס פיתוחי עליו ופתחת ^תוב זהו  צ
^ רק כמעלת ותחום חסום הוא וחכמה לה' קרש שהוא חכמה מעיין ע/

ם זוכה היראה ד :קדש מן פקאx חכמה מעיין לו שיפתח ^
במסכת



אבי ביטםפריטת
3'& i דף f»v מ 's יצח^ גר שמואל רג אמד צד׳ כהיג לא והא 
ס: אחר טיס כהיב לא והא שס 3כהו ויעקי יצחק אברהס .

 טית על ברישא מקשי' לא נמה ומקשי' שס כחיב ישורון שבטי ב׳׳י אחא
 מקשי' לא למה יצחק רהס3א שס כהוב אס יודע היה שלא סש׳׳ד לפי ועוד
̂ב היה שלא חיח אות גל  ירושלמי איש בשס לארן ושמעתי שס כר

̂פ היה ואפוד חושי מעשה כל ̂־האמת ה סוד ע׳ מ  ב׳׳ה הויה לשס יש ו
 כתוש שהיה השיטיס כל של האותיות וכל "ן3 מ״ה ס״ג ע״ב מלואיס ד'

היה טדאי ואזי סוטהעי׳׳ש נמס' כדאיהא אותיות סמישים הס שס

תצוהזקני מוד
 חמשיס וודאי דהא נ״ן מילוי מגד להיות אורץוח שני עוד שס כחוב

 היה מדאי טיח חית דהא צד' על תקשה ולכך כיון שוס היה לא אותיות
 היה נמצא צדק עוד שס 3כתו היה ואס "ן3 של הכיוון למלאות כד שס

 אכרהס עוד שס 3כחו שהי' ומשני היההכיוון: מי וכנגד אותיות שסנ״ג
 ס״ג מילוי מגד והיו שנטיס של וחמישים אותיות י״ג שהס ויעקב יצחק

 היה ואוי שש 3כהו הוי נמי טית דאס טית 3כחי לא והא לפ״ז ומקשה
 ועש' אותיות ט' שהס ישורון שיטי עוד כחוב שהיה ומשני אותיות ס׳׳ד

;וק׳׳ג 3ע" מילוי כנגד אותיות 3ע" הס הכל

תשא מ פרישת
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'sOb נפשו כופר איש ונהנו לפקודהס ישראל בני ראש •אח אשא
 בעזה״י נ׳׳ל * אוהס בפקוד כנף הס3 יהיה ולא אותם בפקוד

 כמו אמת אומר אס שיחיו אלxטי3 בראשי חא^ג ל הכתוב שאמר
 שיועה הוא ראשי חיי באמה אבל שבועה אינו שזה סונדא שהעולם

 נשבע כאילו הוי ממעל אלוה חלק' לו יש מישראל אחר שכל כיון גמורה
 נזדעזע לשוא אלהיו ה' שס את השא לא הקב״ה שאמר ובשעה בהש״י
 היינו לפקידהס ישראל בני ראש את תשא ט הכתוב שאמר זהו רעולס
 ס׳׳ו יחסרו לאו ואס יחיו אמח אומר אס ישראל בני בראשי שישבע

 הוא י^אל !כי5 אה יזיקו שלא לזה והתיקון חסרון מלשון הוא לפקודהס
 דנד גזר לו קורעין כוחו בצל רבא שמיה יהא אמן העונה כל רז״ל כמ׳׳ש

 היינו אוחס' בפקוד לה׳ נפשי כופר איש ונחנו ש^^הכר^ב זהו
 ואזי העגל חטא אצל פקדי וביוס מלשון שטעה של חטא אוחו .כשיקטרג

הס יהיה לא איש חיבוח רא^ שהוא שמי' יהא אמן בזכות  בפ^ד"' נגף י
 שחין תיקון בתיקוני'סף והנה זו שבועה של חטא על למעלה אותם
 דמחללין חלליס אחקר־ייאו ואילין הפילה חללים רבים ט קי׳׳ד ןף7 ותשע

b ונפקין ה׳̂  t e לשקרא ואומאה לשקרא ודבורא וקלא משמייהו 
ח ^  לבטלא דנפקין שמא בצהוא ולשקךא למגנא שמי' ו

 את הלי׳הי לשוא הה״ד מעלמא לון דנטלח נררן להון' בנין ולאקרא
 לון 3ט דשקרא ואומאין מצילון מפומייהו מפקיין לאא לגט לון ווי בניכם

 אח' שמחסר לפרץדוהס הכתוב שאמל' נמצא עכ״ל לעלמא ייתון דלא
 והפ^וו התיקון אבל ישראל בני ראש' אח שהשביע שבועה אוחו י.אדס
 דרגהנדבהזוה'חהלכפר אונראהלפרש :מ׳ אי״ש הוא נפש וכופר
 שאמר צמו אלא הכל שימחול לגמרי הכפרה הייתה ולא העגל מעשה
 כרגע ייכלס שלא הכפרה היחה זה דר\ינו ופקדתי פקדי וביום הכתוב

א ראש הנה מעט מעט עליהם יפקוד אלא  פן נצנים פ' כמ״ש ע״ז ס
 הכתוב ואמר משאעון מלשון הוא והשא ולענה ראש פורה ^רש 'שבכם

c(אח השא ני t ונחנו 1א לפקודיהם העגל לישא(לון חרצה אס דהיינו 
 ממוח אציל צדקה וגס וחTלפק נשמר עון יהיה ואז לה' משו כופר איש

 כל יחנו זה : אותם בפקוד נגף בהס יהיה ולא אותם זסבפר^ד ן
̂דש בשקל השקל מחציה הפקודים על העובר  השקל גרה עשריס הר
עביר׳ העובר כל יתנו בעז״הי לפרש גיאא לה' תרזמא הש^ מחצית

u מעט ממנו הש׳׳י שיפקוד הפקודס על שיהיה לתקן ורוצה ע״ז של 
 דהיינו הקודש בשקל השקל מחצית לו שיהיה שיראה הוא התיקון מנוט

 יש מאזניים וכל צדק במאזני ועומח זכיות השמים על למעלה ששואצי'
דאיינו השקל מסציח ־אpנ אחד וקערה הס3 ששוקלים חלוין קערוא ג'

 יראה הזטות בה ששוקלים השקל מחצית שהוא הקעדה שאותה שיראה
 מחציתאשקל השניחשהיא בקערה לו שיש הגס זכיות מנאה שיהיה
^י׳ קודם שעשה מה האפילו עליו עינו הזכיות ג״כ עונות השרת  ע

שין בר שאינו שנה ס אחר לתקן צריך מ"מ עדין ^ ^י שעשה מה על ע

̂׳ש ונימוח הפשיה לשון היא וגרה עש־יס קודם פ' רש׳׳י כמ  שמיר נ
 קודם שעשה מה ולתקן לפס* שצריך דהיינו השקל גרה עשריס וזהו

ס ^י  דהיינו לה' תרומה יהיה השקל ומחצית השקל אל ג׳׳כ שיבא ע
 רעה פניה יהיה שלא לה' רק ומוחרם ומיבדל מופרש יהיה המצות

 ט׳י בעזה״י לפרש נראה או ; ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר ולכך
 ויתנשא יתעלה אלxי מסת הייני אלxי כנסת חיטת ראשי הוא

 לה' נפשו איש ונהנו לכך לפידיהם אלxי בר ראש כשיחנשא
 אוחס בפקוד נגף בהס יהיה ולא ואז חצונני cvבצד כמ״ש אותס פגץד3

̂!! צדקה הייאכשיחנו  שאירע כמו להס יארע ולא ממות הציל וצדר
 פקודה ובאותה אפילה בג'ימי אלxי רשעי שמתו מצריס בגאולת

א או הצדקה בזכות נגף בהס יהיה שלעתיד'לא ט פי'  נושא מלשון ה
̂י היינו ישראל בר ראש אח תשא כי ולענה ראש מלשון וראש עון  הש

ה ט  או הרעים מעשיהם ע״י אלxי בית עון שהוא ראש את משא י
 : p>x בצדקה וחטאך כמ״ש אותס בפקוד לה׳ נפשו כופר איש ונחנו ^

ת ^ ש ע א כיור נחושת ציור ו  ואין משיידן אין כמו ציור ןtל ט
 מה היינו כיור ועשית אמר לכך הזה מכייריןבזמן

 לטש הן לטב הן כמותו נעולס,העליון מצייר אתה בעוה״ז ששה שאתה
 אדם שצריך היינו ה'בגללך ויברכני נחשתי מלשון נחושת לכך כנודע
to b א אס העליון בשלם מצייר סטא מה ן  ואס דקחשא סטרא לטב ט

א  אס גס אמס כניס אם מלסן היינו וכנו יפה1ד̂ד מסטר' עבירה לביש ט
 סטרא מאח וששה שמים לשס מעשיו שצל אאו אאמת ויוה! האדס הבחין

 פניות המצוח'מן אח ולרגוז להבחין 7צי לרחצה לחושח מ״מ דקלזשה
 ולא הש״י אל נמתנה המצוה ליחן מצות שיעשה אוחו ונתח גס רשת

 להבין אדס שצריך טיכו מועד אוהל טן פרס לקבל מנח על המצות לעשות
 לשלם ולילך ממנו לצאת מועד לשה״ז ויש כאוהל עראי הוא שעוה׳-׳ז
ה ונתח אתהיצה׳׳ר לזיטח להבין אמזבח ובין העליון  משיבי! מים ^
 למיס שנמשל התורה מים אמה יחן אזי היצה״ר לזסח ויבין מועד אוהל

tה' אח העובדים הם ובניו אהרן ורחצו ובטהרה בקדושה לצמוד וכל 
א אהרן כי ד חקרי אל רז׳׳ל כמ״ש וברו מלשון ט טרך אלא מ

א cיהT את רגליהם ואח ידהס את  לעשות אדס כשמחיזל התחלה ט
 הואבסו® רגליהם ואח רעות מפרות עצמו לרחון בידסצריך הנוצות

ט מועד אוהל אל בטא' מפניות עצמו לרחון מצוהצריך צמר  קלס טי
 שנמשל אח־החורה ירחוז מיס ירחצו השלס מן לצאת ועת מועד שיבוא
 שלא ראיינו ימותו ולא במים ירחצו כתיב לא לכך רעות פניות מן למים
 אשס להקטיר לשרת הרוזבח אל בנשתס או מת בחייו שנ^א רשע 'היה
 מפציןס עצש ירסד להש״י ולעטד הינה׳^ר אח לזבוח בגשתם היינו לה'

א יהיה ולא ימותו ולא וסוף ההחלה הוא ורגליה׳ ידיהם ורחצו רשת ^  נ
ר והיתר^ באייו מת אKX צשע ■  צדולותס ולזרש צו שצס צ^! להס זה ע

:רשת מפניות עצמס להרחיז כך שיעשו

אצי נשם
ה ו ס פ  יאן ומעלה שנה עשרים מבן הפר\דס על העובר צל ב
 ממחצית ימעיט גא והדל ירבה לא העשיר ה' החמת י

 יסxע מכן ד׳׳ה וברש״י נפשוחיכ' על לכפר ה' תרומה את <תת השתל
 בכלל ונמנו: לצבא יוצא יסxע מבן פחוח שאין כאן למדך ותעלה ש;*ה

 מלאבפ׳גמער מקרא והא כאן למדך שאמר צמה ומקשים אנשים
 בכצל נמנה ואינו שאמר במה '3 לצבא יוצא יסxע מנן פחות שאין

 העובר כל לכתוב להקשות יש עצמו פ'3 וגס בזה רש״י רוצה מה סtאנ
 ועוד <ן'במדבר3 כדאי' כ' בן שהוא .ייענו הפקודים על

ס צ' ונחנו אמר למעלה  מחציה נאמר שדלתה יחיד ל׳ יתן ומאן יני
 לחח כאן נאמר למה ועוד שקל חצי נאמר ושם אדלשל קאי הלא השקל

ת"'dx אף וגן׳ הרומח אה ת בהקדיס ויתורו לחורה פגים כמה מ

־ י, תשא כי זקני מורי
 קטן כל יאמר וקטנים ועבלם נשים לא אבל פ״א שקלים במסכת דאי׳

 אף עובדים רטט ופסק אימפוסק שוב דו י על אטולשרלל שהתחיל
 בשם מציא י״ט ובתוספו' עצמו בשביל לשקול מחיוב הקטן אלו מת אס ־

 פטור הקט? אביו מח אס אבל לשר\ל חייב אביו שדווקא ז״ל הרמ״בס
 בנו בשביל לשקול חצה אביו שאס הדין כאן מזx ונראה עיתשס

ppo אם דר\מ השקל ממחצית ירבה לא העשיר בכאן שאחר זה רשאי 
 אם איל רשאי אינו השקל ממחצית יותר עצמו בשביל ליתן רוצה

י בנו בשביל עוד רוצהליסן ^ ^' דטאכמ\ שסק ואיט י ו ר ד  נ
 ליה! הקנון מחויב אביו מס אס אף וא׳׳רל נפשותיכ' על לכפ' כלי שטא

 יחיד לשון יחן ומעלה הx יסxע מבן ייווקא הכתוב ממר לזה שקל חצי
למק־ רש״י שאמר יזה חייב שיטה מליט לא o’x^ מבן פחוס אבל

נמן ־ 'ב ח
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ת ע ר׳ א1ו̂<צ כיזהני מורי אבי כשםפ
 אנשיסואי כלל3 נמנה ואעו עש*יס מבן פתוה צנא3 יוצא שאין כאן

ה חצינו הרי עצתו בשייל לשקיל הקטן 3היי אביו מס אם אף אחרס ^מנ
sU,וק״ל שקל חצי ליחן צריך שאין ע״כ אלא אנשיס־:

י ״ ש ר ס מבן ד״ה ב ^י  מבן פתוה שאין כאן לחדר ומעלה שנה ע
 נפשוהיכס על לכפר אנשיס בכלל ונוינה לצבא יוצא עשריס

א׳3נכין החחוס שלש אן  השקל מחציה אחד כל ונהן אדנים הרומח כ
 כל ונהנו המשכן משהוקס מנין ע״י והשניה אדנים נעש; ומהן וכו'
 נארור הרומה אוהה ועל ציבור נוה3קר מהן לקנוח השקל חחצ־ה אחד

 צריך מה וקשה ברשי עיי׳׳ש באים לכפרה הקרבנוה נפשוהיכס על לכפו־
 פ'3 מפורש וסא ויוצא' נחנה עשרי' מג? פחוס שאין מכאן ללמוד

 כל שקלים במס' דאירא ונראה אנשים בכלל ינמנה שאחר ומה במער
 ואם עובדיה ופי'רבינו פוסק אינו שוב ידו על לשקול אביו שההחיל קטן
 בשם עליו חולק זאה כח^' שם י״גי ובהו׳ עצמו ידי על שוקל הוא אביו מח

כבר והנה אביו מח אם עצמו יד על אינושוקל דהקטן !׳'ל הרמ״בס

 ̂ תבן עוד למהנכהב השקל מחציה יהן הפקודם על העובר כל כהבהי
 *ש וחס עשרים שהואמב? במדבר בפרשה מפורש כבר הלא עשרים

 ׳ אמרית ואי אנשים בכלל נמנה יםxע מבז פחוה שאין כאן למדך רש״י
 נחנה הוא אזי עצמי ידי על שוקל הקטן א:י אייו הר״עדאסמח כפי

 ידי על שוקל דאינו ע״כ אלא יםxע מבן פחוה אף׳שה־וא אנשים בכלל
 וגז'^ העובר כל הפעם עוד מדכהב מוכח וזה אבץ מה אס אף עצמו
 ןז3ח שנמנו אוהן הן דהיינו cדpהפ כל בכלל הם שכמליי באמה אבל

הן ס ^י  המניו- לוי״היהבכלל שבט חאם לבדן שנמנו אוהן ע
 מאית שש וכו' ככר מאה העדה פקודי פקודי אלה בפרשה כחיב
 יוהר־ להיוה צריך הי' בכלל היו לוי ־שגט ואס עו' אלפים ושלשה אלף

 לעשות הי' זה פקודי פ'3 דכהיב ר\ןנין וזה היו מנינים דג׳ רש׳׳י ומהרז
 4שבנ אף היי ציבור בקרבטה אבל ליי שבט הו לא החנין זה ובכל אדנים

̂־ה פ'ראשון3 שקלים במס' זה כל ועיין לוי  רנינוי בפי' וגס '3 מנ
̂ ורן/; עובדיה

ויקהל פרשת
 הדברים אלה אליהם ויאמר י^אל מי עד-ז כל אה משה ויקהל

 מלשון הוא עדה בעזה״י נ״ל אוהס לעשוה ה' צוה אשר י
 היינו סרה הרגוס עדה האחה שם בבראשיה י״ל רש״י כמ״ש סרה

 המצות אוהן מקיימים שאינם ישראל מבני וסרה עדוח שהן המצוה אוחס
 המצות אוסן ועשה משה ואסף שכנס משה וכנש שהרגם כמו משה ויקהל
 אוהן לעשות י^אל לכל ולימד חשה והוכיח מצוה חח נקיאיס שהם

 י^אל בני ויתנצלו כחיב השא כי בפ׳ רגה Tא פי' מועהי עוד : אותם לעשות ה' צוה אשר הדנריס אלה אליהם ויאחר זהו המצוח
 עדים לכל משה שזכה במדרש ואיהא חורב מהר עדים אה

 עדהבניי^אל כל אה משה ויקהל הכתוב שאמר ז̂ר ישראל בני של
;שלהם עדים מלשון עדה ’ ,

n W שבהון שבה קודש לכס יהי' השביעי וביום מלאכ' העשה ימים 
̂לא בגמרא ז״ל אמרו הנה ;לה׳  שני ישראל שמרו אלר

 אפילו ישראל שמרו אלמלא רז׳׳ל אמרו רבה ובמדרש נגאלים מיד שבחוה
 כל רז׳ע שאמרו הטעם רבה נמלדש שם ואמרו נגמלו מיד אחד שיה י

 אלו נמצא לו מוסלין אנוש כדור ע״ז עובד אפילו כהלכהו שיח השומר
ל.כי וראוין עונותיהן ,כל להם מוסלין אסד שבת אפי' אלxי שמח  , לג̂,
 בגןל« שאמתמ״להיוס ׳קמו תתמח_עזנוחי«■ הגלוההוא עיכב

 היינו י^אל בגי עדה כל אח משה ויקהל זהו׳שאומר נגאצי׳ יהיו תשמעו
 כמו המר הגלות מן אלxי בני עדה כל ולאסוף לקהול רוצה רבינו משה

 בגמטריא שילה עמים יקיהה ולו שילה יבוא כי עד ע"פ רז׳׳ל שאמרו
והכי ז׳׳ל 3ע״ רמ״ו רף מפורש פנחס מהימנאפ' ברעיא איחא וכן משה

■ שלשלה ויהא יוסף בן ומשית דוד בן משיח טם שילה מהערב  דרירוייה̂ו
 '1 משיחי חרין מהקשרן דהכי דיליה בנבואה בלעם דייגא זחנא כהסא
י ויאמר לכך עיי׳׳ש בהראה בגלוהא אבהן בהלה חהיחנא ברעיא ^ לי  א

^' יחים ששה אותם ה'לעשות צוה xא הדבריס אלה א ל ח ה ש ע  ה
ה לכס יהיה השביעי וביום שו  להם שאמר היינו לה׳ שבהון קיד

יביזש־ ל״טמלאכוה הדברי' באלה שמרומז רז״ל שאמרו שבה השמח אס
חי ^איל ויכו

 t מן י^אל בני עדה כל ולאכץף לקהול המשיחין עס :נו3ר משה
 • .״־^p כל כי המדר' עס למון יש שבהוח שני בגמרא שאמרו ומה המר
 ■ הסרדז סקל שמור הוא שבה ליל וזמר שמור שבחוה בשתי רומז
עריז ויום

I.ההור׳ נמשל לכך לגרגרוהך וענקים ע"פ א׳ קפי' משלי רמ״א למ״ש
ג^ ומרגליות טובים אבנים שלענקי' צוארו על כאשר לענ^סכחו

א׳ והדרם , ערכם בסין לבבו משמחה נקלים בעיניו יהי׳ ממט יכבדו ל  י
- ̂כבן להש״י מאהבה האדם כשעובר כן כבדוהם אל לב ישיח
 * ועצו ההורה חישב אדרבא אלא עליו משא ומצות ההורה אין לאביו

6י חן זוהמתן xכתך< לישראל והיה ל
^ ההורה בעיניהם צו מ ו

^ ולא זארן5עלנ61־־מג<> מאהבה ומצוח הורה ששיס שהיו כענקים
 ־5ש1סשר6מ היצה'׳רלמקוחוניטלעדס וחזר כשחטאו אבל למשא להם

 ואינו הרע היצר על להתגבר כיןhשצ ומצוה הורה לקיים עליהם
;לעשות קל להיוח צואח על ענק
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פרשת ' .
̂די אלד. «ן המשנן פר חי מ ע  עיידת משה פ< על פקד xא ה

 כחוב הנה י בעזה׳ נ׳-׳ל הכהן אהרן בן איתמר ניד הלויס • י ■
ה׳ הדבקים ואחם  אדם לידב' אפשר וכי היום כולכם חיים אלהיכס י

ד'  עשה מצות רנר׳ח האדם שיקיים ע״י אלא אש אוכל' שהש׳/אש כיון נ
 הויה שם הוא נזציה כל כי בהש׳׳י מחבק הוא העשה- לא מצוה ושס׳׳ה

 וע׳׳י חד וקב״ה ואורייתא ב״ש בא״ה י״ה שם הוא מ^צ אוחיות כי 'ב״ה
 עצמו על ממשיך דלבא געובדאוברעוהיה ומצות בהורה שעוסקים
ס עיי׳׳ש אבא ר' בשס ק׳ דף וירא פ' ביהר כמ״ש השכינה  שאמר ,ז

 גורס האדס מקיימם אם ׳י1מ של פקודים הס המצות היינו פקודי אלה
 שנרןאחה׳ שהשכינה לשכינה משכן נעשה ופקודים שע׳׳יהמצוס

 אנו אס העדות ןxמ זהו ולפי משכן ה' זהו האדם על שוכן כנודע
 ההורה אדם שקיים וסימן עדוה הוא האדם על שורה שהשכינה רואיס

שנחנים הנוצות פקוד דוקא תאמר ולא שכינה שראחvלד זכה לכך

פקודי
א^^' כל אלא האדם על שכינה גורמי'השראח שבכחב בחורה שנ  מה
 להשראה זוכה האדם מקיימם אם שבע״פ הורה אפי' חסיני נמשה הלכה

ה ־ i אשר שכחוב זהו וויטל חיים לר׳ קדושה ש^י בסוף כמ״ש ^ינ p/ 
 שיטל עבודה הלויס עבודה ג׳׳כ ע"פ3ש הורה הוא חשה פי על

 אcש אלי אישי ילוה הפעם כמז זו עבודה ע״י הש״י אל ולדבק
 איהחר ביד אחד תנאי חנאיס '3 לזה וצריך הלויס פי׳ כן חיבור
א מי יxא למעלה שאמרו ח״ל  יהיה ביד זהו בידו וסלמודו לכאן ^

 •5יהיר שלא ב' זנאי יי בחורה שצומד מה ביד שיקיים היינו בהורה שאיחמר
o לקבל בשביל ולא כעול ומצות ההורה עליו x זהו מאהבה אלא 

שמשלרשירוהרזה הוא וכהן ומהן חו<^ מלשון אהרן הכהן אהרן
^ שיכה בענין וחסן מוהר כמו מאהבה ויקיים יעשה להש״י ועיבד  ■ לעכו

יזכהלהשראה^ינה• להש׳ייואז

פרשת
ל׳ל לאחר מועד מאוהל אליו דה׳ א ר י ד י י וירבו נהה אל !

I ̂י וןויקרD^חהשx משהמנשון אל ויקרא בעז׳ד
כל וראו כמ״ש שבראש הפילין אלו יילד אמיי'י״ל י

או עליי נקיא ה' שם כי האז^ עמי  יקר היה הוד היךן כן ממך יי
^ שזכ' הכחוב שאמר ז̂ר אליו לגשה אלxי נני שיראו משה אל להיו' ח

וקרא
 אלין ה' רדכר נ(שה זכה ועוד נזשה אל ויקרא יקר שנקרא על'ו הל" קרן

 , ללבד״ דגל ואדם עראי שסא אוהל שנקרא עו״הז ע׳׳י משה זכה והכל
 ׳ מוע?: זהו וכדויוה הרע; נשי! או כזג כמו איסורים או בטנים דברים
 ,עצמו שמר ומשה טוועד שור כמו רגיל לשון הוא מועד לאחר
^/ לכך אסורים דברם מלדבר עצתו ששחר שכן ומכל בטלים דברים ר ג

משה
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 ישראל הללודנראלמי ליודרעוח זגה לכך שפיזיס וטרל פה ד3נ מפה
 וחין קר3ה מן הבהמה מן לה׳ קרנן מכס ר'קדיב אדס אליהם ואמרה

 ישראל בכי אח ללמד הש׳׳י לכךצוה בעז״הי נ״ל קאבככ' אח חקרינו הצאן
 קרבן מכס יקריב כי זהואיס הש״י אל עצמו אס 3לרך רוצה שהוא מ'

 שיעשה הייכו הבהמה מן ׳יtה אל עצמו את לקרב 'צול1אר 1אופ3 לה׳
 ואיכה אלס שהוא הבהמה כמו עוה״ז דברי לדבר יכול שלא bאל עצמו'
 בעלים דברים שכודבר הדבור ע״י פוגה אדם של קלקול איוב לדכי יכולה

 ינצל הבהמה כמו אלס עצמו וכשיעשה ולה״ר כלב כמו אסריה דכיי או
 טוב ן כי שיברר הביד מן ש:י אופן בהש״י דבויק ויהיה הדיבור ממס

 עצמי וכשיקדש ממכו יפרוש רע ודיבור ידבר טוב דיבור הייכו רע וכ'ז
 כשלא אסורים ומדברים בטלים מדברים עצמו שיפיחש לרע טוב בין ̂יכיר
 הבקר מן ככהב לכך הש׳׳י אל עצמי ולקרב לידבק יכול שלו הדיבור יפגום

 מדברי כלל ידבר שלא או אחי דבר הה אופכים ששכי מפני וא׳׳ו כלא
 אסוריה דברים מן עצמו שישכוור רק עיה״ז דכרי שידבר או הזה• עולם
 ון מלש הצאן ומן כוסף דבר שליכד אופן ועיד הש״י אל עצמו יררב ועי״ז
 קב״ה קמי חביב לך שאין רבה במדרש ח״ל כמ״ש ציון בכוח וראכה צאכה
 רצו? לעשוח אדם שיוצא ע״י הצאן וחן הכחוב אחר לכך מצוה שלוחי כמו
 הש״י אל עצמו ומלךב מכניס ^נו רצון לעשוח שהולד זה יציאה קונו
 נוסף לדבר שהוא בוא׳׳ו - הצאן ומן נכחב ולכך קרבנכס אח הקריבו זהו

אדם בני יש א׳ ה׳ אונראהלפרשדהכהיששלושמדריגו׳בטבודס

 עצמו לשמור להבחין כך כל שגל לו ואין בהמימוה ה' אח שעובדים
 באיתן שנולד בהמה כמו והוא טוסח במידות כך כולד רק רעוה מחדות
 מן דבר אוכל ואינו מעט שישן הסוס כגון למשל לה שיש טובות חידות

 אדם בכי כדש וכמו טבע באותו שנולד כשביל הוא לש״ה מדבר ואינו החי
 חן שכל להס יש אמנם רעו׳ בחדות שנולד אדס ויש טובות במדות שנולד

 או כרע ומואסים כטוב ובוחרי׳ לרע טוב כין לבקר שיודעי׳ התורה
 את הולך כמ״ש הטובים מעשיהם ולומדים הצדה׳ עס שתהקשרי׳ בשביל

 לצאן b6x’ נמשלו לחה רז״ל שאמרו כמו הצאן חדת וזהו יחכם חכמים
 מי^אל כשאחד ישראל אף אבייןלוקה כל מאיבריו כאח׳ ח^כ׳ שה מה

 חבריו עם אחד התישרוה שיש כשביל ומרגיש צער לו מגיע חבירו לוקה
 לה״ קרבן מכס יקריב כי אחד הפסיק פי׳ וזהו חבירו צער מרגיש לפך

 קרב כלי מלשון הפי׳ או לה' קרב? לר\וה עצמו להקריב ^וצה דהיינו
 ולה־וח יצה׳׳ר עס מלחת׳ לעשו׳ רוצה כשאד׳ דהיינו חלחח׳ ענין שסוא
 לקרב יוכל שאמרתי ראשונה מדריגה שהוא הבהמה מן אזי הש״י אל קרוי
 שניה מדריגה היא הברן מ? טובות במידות שנולד דהיינו אלה׳ עצמו

 מקריב לרע טוב בין לברן שכל לו שיש וע״י רעות דהיינו^כשנולדבמידות
 להסאחדוח שיש שלישיה מדריגה הוא הצאן מן כטוב ובוחר ה׳ אל עצייו

 אז הצדיקים עס שמתקשר וכיון חבירו אחדעס ויתקשרו אחדעסחבירו
 מה״ ויקבל עמהס כן גס אוהו מגביהים אזי להש׳׳י עובדים כשהצדקיס

: רךבנכס אה סלךבו וזהו הש״י אל עצמו מלןב זה ידי ועל דרכיהם

וילןאפרשת
א ר פ צ a״',-'TO נולכסע"! דחיליודו׳ה׳מנסילא ב n t 

 דהא כתיב ונדבה נדר וגבי רןבן מכס ירןיב כי אדס
 עוד ונו׳ ר\ווחר את להוציא צולכם ולא לההריב כש־רצו משמע ירןיב צי

cb בהקב׳׳ה כופל ז ע׳׳ דהעיבד מע״ז שגת לו חנןירא הנא האי ברש׳׳י 
 כניעשה הקב״ה שבח שלא שין עדות ומעיד במעשיו כופר שבה והמחלל
̂י לחה קמאי צווחי וצבר בראשית  חע״ז שבח לי' שחמירא לומר לרש׳

 למה קשה עוד נדבה רןבן מאתו חקבלין אק ג״כ הם שוויס אם הלא
 וחיבח ירןיב כי רק להביא לי' היה לא ילןיב כי אדם להביא לרש״י
 הכתוב נדבה שביןבז להביא לרש״י כלל למה, וביותר בכאן לי לחה אדם

 דאין שבחוה ולמרזלל יין למנסך חיז לומר להברייח׳ מגא קשה ועוד מדלר
 הוא צולה התורה כל על עבר אס דווקא הכתוב גזירת דלמא מקבלין

 מקבליז שבת וחילול ע״ז על אף אחד מצוה על ר3ע אס אבל מקבלי! דאין
 מפושעי קרבנוח מקבלי! להביא להגמרא sלמר ועוד הבהמה מן כדכתיב

^xונראה כתשובה שיחזרו כדי למיחר לי למה בתשובה שיחזרו כדי אל 
 את להוציא חצם גריס לרבות אדם כהניס בהורת דאי' בהקדיס להרן

 ה׳׳ל גרים להוציא אדם חומרי' לרבות מכס אימא ראית ומה החוחריס
 מה אי מקבלי גריס אף בריח מקבלי אלxי בני מה אלxי בני
6י בני xדמוצח דצ״ל רק בריח מקבלי בני חומרי׳ אף בריח מקבלי בני ל 

 אדם' לומר מוכרח ואזי ברית מקבלי בני' תאמר דאי בריח מקבלי דדוקא
 בריח מקבלי מי ולא בריח מקבלי שאינן גויס כ״ש ואזי גריס להיציא

 אלא כישראל ונודביס שנודרי' נכרים לרבות איש איש כתיב גויס !אצל
 וזאת בריח מקבלי דאין המוחרי' להוציא ומכס הגרי' לרבות אדס ע״כ

 מקבלי בני hn<(1 ברית מקבלי דדווקא לומר לי' חנא רש׳׳י מרהץ כקושיא
 וע"כ אדם כתיב לשוח במתק ׳'י רש מומריסומ^ז לרבוח מכם ואזי בריח

 כי דהא כתיב בנדבה זו ימ־׳שה דייקא בריח מקב̂ל בני אם גריס להוציא
 ואזי גרים להוציא ואדם דווקא ברית מקבלי מי ליפא ואזי ועז' יקריב
 כתיב נצבה וגבי בריח מקבלי ולא ברית מקבלי בני שאינן נכרים מצ״ש

 להוצוא מכס מוכח אלא כישרא׳ ונודביס שנודרים נכחם לרבוא איש איש
 עליהם קיבלו. לא ^עולס מנצרים וגרוע בריח מקבלי שאינן מורוליס

 מקבלי דדוקא שמ?כ׳ והשח׳ נריח מקבלי בצלל הוי בתחל׳ מוחרם אבל
 אינו הוא דאף שיבתוח חלל או לע״ז יין ניסך אם אף מוכח אזי ברית

 דלמא שמקשים מה מחורן בזה אחד בכל ר^׳י שפי׳ וכמו בדית ל3י(ק
 מקבל אינו מהם אחד עשה אס אף דהא וחילל לע״ז ניסך דוו^^
ח עבירה אייי עשס אם מוכח והשתא הוא בריא כ  ההוא עבירה ^
 אסור שבח וחלל לע״ז יין ניסך אם לג? ממנו לקבל אסור בריח אקבל מינו

 עצומה קושי׳ קשה רקדהשח׳ בריח לקיל רוצק• שאינו xמא ממנו לקבל
זו ומנח אלxי מפושעי שמקבלי! יא3sלר הבהמה מן הפסוק לי נמה

זקני ורי1כ אבי בשם
 אס הלח עברמצוהאחח ובן ההורה כל בין לחלק אהדדי לןאי ריוינן

צ׳ לס דמכם מ׳׳ל קשה דהא זה כל מוכח חנסג״כ מיעיט רק נאחר לא
 גריס לסצי׳ דווקא ברית מקבלי ובני מומרי' לרבות דלח׳ מומרי׳

 מקבלי בני שאינם נכרים מדכתיבאישאישכריוה אלאע׳׳ככדעיל
ואזי הן עצמן ברית דמקילי נרים מצ׳׳ש ע״כ ברית מקבלי ואינם ברית
 מהם חקבלין ברי׳ מקבלי דדווקא חומרים להוציא חכם ד\וקא מוכח
 מקבלי אין דג״ג שבהו׳ חילל או ע״ז על ע־ר עם אף מוכח ואזי רןבן
 לי״ חחירא תנא והאי זללה״ה רש״י ומסת מהם מקבלין אין ברית
 חם ואזי בראשית במעשה הקב״ה ששבח במה שכופר במה מע״ז שבח
א לי' חמירא שבח  רק כתיב הוי לא אי ואזי ברת מקבלי אין יורר ס

 מקבלי אין יותר דסא שבה חיליל על עבר אס אחרינן סי מכס מיעוט
א ברית  לכן ממנו מקבלי! יע״ז על בר ע אם אבל תמכו מקבליז דאין ס
 מצות חקייחין שריגים לבהיוה שדימין אדס בני להביא הבהמה חן צתיב
 ל^וש וא״א בתשובה להחזיר אפשר אי ע״ז ואילו ברשובה שיחזרו כדי

 וחשכען אהדדי רןאי זהחמינן מכת וכדי בגמרא מחנהכדאמדנן
 בריח מקבלי עדיין עלי׳ עבר אס שאף א/קת עבירה על עבר אס דדמקא

 כמו חמוי דאינו אף בריח מקבלי דאין ע״ז הא מחנו דמקבלין הוא הוא
ת  :ודוק ממנו מקבלי! ואין בריהסא חרבלי אין אעפ׳׳כ ^

ב5ו ^ג  חלקתי בכס מכס ד״ה פשוט בר1 שהוא אף ברש״י אזכיר י
וכז״ דכחיב באומות ולא אלxל מעוט' ההיא מדכהיב כלוח'

 דחשמע רןבן ירןיב כי האדם מן דלכהוב מיעוטא כתיב לא מדהו וגבי
^ן רצה ׳''DX אלא ברש״י כפל ורשה חלקיר בכס ש׳׳ח האדם כל ולא  ל

6בי מיעוט כתיב למה הגמרא מדקדק לחה אחת קושיא xכתיב דלמא ל 
 אצל לרבות כתיב ולא החצות מקיימי שאינם אדם בני להביא הבר\וה מן

 אבל ממנו קבל החצות מכל אחד על עבר אס אף אלxי אצל אלא אומות
 בחרק רש״י מהרן לכך ממנו מקבלין מצות.אין ח״ז א׳ עבר אס תאומות

 3יקר« כי האדם מן דהיימ אומיה אצל לכתיב xאפ מיעוט דבשלמא לשונו
 איש וחדכפל איש איש רק כתיב דלא אומות אצל לכתוב א׳׳א לרבות אבל
 אפשר לכן לרבות לכתוב וא׳א אלxכי ונודבי׳ נודרי' נכרים לרבות, איש

 :ודוק שפיר מוכח מיעוט אמגבי הריבו במל ג״כ שהאומות לומר
 שבחמע׳׳ז דווקא לי׳ סמירא תנא פי'האי שרש׳׳יזל״הה ך,01

 חצינו כן כי דלעיל הא ג׳'כ יהויז חמור ע׳׳ז אס אף הלא
 המשמר כל יוחנן ר׳ אמר אבא נד חייא ר' אמר כתבי כל פ' דשבת בגמ'
 ששבת מכאן מוכח הרי מוחליןלו אנוש כדור ט"! עובד אפי׳ כהלכתו שבח

̂׳ז אצל וצם מע״ז חמור  אבל רבו גדולות ניכר עבד מגמלח שהוא xאפ ע
̂שה שבת שלא הוא מכחיש שבת שומר אינו אם :ברלשיח במצ

צו פרשת
 על העולה היא העולה הורה זאח לאמר כניו ואה אהח את

 נ׳׳ל בו תוקד המזבח ואש הבורן עד הלילה כל החזכח על מוקדה
 וכו׳כל ולמנחה לעולה ההורה זאס ע׳׳פ ח״ל אמח בעזה׳׳ידהנה

דווקא דלאו לפרש יש וכו׳ עולה הקריב כאיצי עולה בהורח העוסק

 אלא עולה הקריב כאילו נחשב עולה ערני או עולה של כ̂פ העוסק
 לשוס ולא לשמה כילה שלומד רק חורה שצ פרשיות בשאר עוסק אפילו
 כז בעולה חלק שוס לבעלי׳ ואין לגבוה כליל שכולה עולה כמו רעה פניה

מן ליהנות הצה שאינו רעה פניה לשוס ולא לשמה רק ההורה כשלו«ד
ההורה



צו פרשת
̂'3 פרס לקבל זלא עור\ז5 6ל ההורה ̂צא 3עוה  שנחש־לירוודו נל

 צה רו ם וג שמיס לשס הסוד׳ שלומד ומי לגסה כליל שכולה עילה כמו
 קריניס שאיתוריס חגואח כמו כחשב 3בעוה״ פרס ל3לר!

xו לגמה  עצמו ומחזיק לכלו׳ נחשי שאינו יעצמו שיודע ויש ליעליס 3
 בדעת עני שהוא בעצמי שיודע כשביל הש״י לפני ללמוד ייש3ומח לעני
 מקבל והש׳׳י קמח 1מענ שמקריב עני מרחת כמו רק הוא ללמוד ראוי ואינו

 שחצינו וכמו עני למנחת הוררץ ונחשב דעת במעט הורהו ל3מק הש׳׳י כן
 כמעשה שמא עקיבא ר' שאל 3סיי אש ליהט ודורש יושב היה עזאי כן

 מהורה חוזר הייחי אלא לאו א׳׳ל כראשית במעשה או דורש היית מרכבה
 והשי' חסיני כנחיכהן שמחין דכריס והיו לכחוניס ומנביאים לנביאים

 ^ולה כעולה כחשב שמיס לשס כולה עיאי בז של שתורתו כשביל הוא
 השמיס מן אש שירד כמו הורתו לקבל השמיס חן אש ירד לכך כליל
 העולה הורח זאס הפסוק . פי' זהו המזבח גבי על

העולה היא כעזצה שמיס לשס כולה שסורמ זה על זהסומן

שמיס חן אש יורד כעולה כליל כולה v:ש^ור־יהייזבח על מויזה על  ̂ר
 שהא הבוקר עד רגלות זמן כל דהיינו הבוקר עד הלילה כל עזאי כבז

 במקום הס vוהתפלר התורה רק ,רךבזלהיןיב מזכת לנו אין הגאולה
 כשלומד היינו בו הוקד החזית ואש שפתינו פ"יס ונשלמה כמ״ש ירב?

 לקבל השמיס חן אש ויורד כעולה נחשב והויהו לשמה
^ אש אד הורהו  למועב להחזירו בי תוקד קורהו אש הו
 הל'מד ר/מאירכל כח״ש ולילה יומם יו והגיה לקיים להש״י לעבוד

:הרבהוכו׳ לדבריה זוכה לשמה הרה
ן  ^וTור/ דחילו בלא אורייתא יקיקזניס נראהלפי־שדהכהאיהא א

 II דהיינו העול׳ ר^רח זאת הכהו' שאגץר זהי לעילא פרחח לא
 • חוקל־ה על העולה היא וזר\ ורחימו בדחילו כשלומ' לעילא שעולה התור׳

 ו3 בוער האהבה כשאש דהיינו מנשה מטה ועליו כמו סמוך ל׳ א1ר על
 שחשש מזבח נקרא והשכינה היראה אצל הוא המזבח על וגס

׳ : היראה נמשך

צוזל!ני מורי אבי בשםפרשת
ר ב ד י  זאה לאח׳ ברו ואח אר\ן את צו לאחר משה אל ה׳ ו

לי' למה וקשה וגו' מוקדה על העולה היא העולה חורה
 כאילו עולה בפרש׳ העוסק b ־' דאי' ונראה ; שנית פעס לאמר תיבה

 השמים תן ירד אש שלכך מאריך ויקרא פ' משה ובתורת עולה הקריב
 היא התורה והנה עי״ש מחעאחז כנרא אשר הטומאה כת אח ל&רוף

 אשר העעולה כל נמצא כאש דברי כה הלא דכ^ב השמים מן אש ג׳׳כ
 שורף שנ׳׳כ עולה פ'3 עוסק אם ג׳'כ עושה הוא הקרבן עס עושה הוא
 עולה פ׳ תאמר שאס להורות לאמר פעמיס שני שאמר וזה הטומאה כח

 ושמאחאמרהאין עולה הקריב כאילו עילה בפ' עוסק אס דהיינו
 פ'עולה אומר וזה שלו במעות קרב? rop שזה שוה להיות אפשר
 לשרו.ף היא הפעולזח שכל מוקדה על העולה היא אמר ולכך שוה שיהי׳

 שורףנמי החוקה עס הזאת פעולה ג׳׳כ עושה והוא הטומאה כח אח
 בית יהיה חאמרשאףאסלא כנ״לוק״לואפיזהשמא הטומאה כח

 הכתוב אמר אע׳׳פכ שלהס ההורה בלימוד קרבנות ג"כ יהיה המקדש
 הה ממש קרבמת שיעשו אלא המ^ש ויחרב עבירה לעשוח שלא ומזהיר

 ג״כ ולדורות ממש קרכנוח שיקרבו מיד זירוז אלא ט פי׳^רש״יאץ
 קרבנוח ויקרבו בהח״ק ויקיים צדיקים שיהיו היינו מחש קרננוח שיקרבו

וק׳׳ל: קרבכוח לקנות חסרוןכיס שיש נמר\ס לזרז צריך ביותר ואר״ש ממש

bעז^^^rר ת י' ם . ד ר ~ ת מ גaל ׳

 שירבו רצון יהי יאמר וכשיאכל בר״הרוביא לאכול רגיל אדם יהא
 המרי שונאינו סלקייסהל^ שונאינו יכרתו כרתי זכיותינו

 קשה ורגה זכיוהינו לפניך וייןאו דינינו גזר יקרע רןא שונאינו יחמו
 ו ינרח מתפלל מתחילה קש/ה ועוד מצות יעשה לא אס זכיות ירכו איך

 להסתלק רק שיררח ולא שונאינו יסתלר\ מתפלל כך ואחר שונאינו
 שס איח׳ יומא מסכת׳ בסוף והנה שונאינו יחמו עוד מתפלל כך ואחר

 מאהבה השונה כשעושה ותשני ל^ש אדריש לקיש ריש רזמיא
 נעשה מיראה השובה וכשעושה זכיות מזחנות נעשה

 וכשעושה א׳ פרקליט נעשה א׳ מצוה ככדעושה וידוע שגגות מזדונות
 כשיש משה הורת בספר וכפרט בספרים ואי׳ א׳ קטיגור נכר׳ א׳ עבירה

 תשובת עושי׳ וכשישראל הישראל את רודפי' הגוים אזי למעלה מקטריגי'
 וכשינרחו זכיוה נעשה מהזדונוח כי המקטמגיס נכרתו,כל אזי מאהבה

 אומות דהיינו למטה השונאים יסתלקו אזי למעלה המקטריגיס כל
 שמים מיראת מיז שמיה בידי הכל כי ואף ישראל אה מלרדוף העולם

 כבר כי מאהבה תשובה לעשות משמיס אותנו לעזור מספלליס אנו רק
 וTאוי לסייע ס מהפללי אנו זה ועל מיראה חשובה לעשות התחלנו
 ואזי למעלה שונאינו ויכרתו זכיות מהזדונו׳ ויעשו מאהבה לעשות
 לנו הידוע עוונות על תשובה כשיעשה ועוד דלמטה השונאים יסתל^

 אף זמנים זמן עברו וכבר לנו ידוע שאינו מה העוונות גס יתכפרו אזי
 מה שונאינו ויתמו שם עיין בנק פר^ה בזוהר כדאי׳ ראשון נגילגול
 :זכיותינו רק לפניך יקראו ואזי יהיה ילא שנעשו .

י ״ ש ר  ולחרות מיד זירוז לשון אלא צו אין בניו ואח אהרן אח צו ב
* כים חסרון ש*ש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר אר״ש

ה או׳ ב״ס במסנחחנעה דאיהא ונ׳׳ל • דקמאי קמאי צווחו וכבר רא׳  ה
•כחגיגה משא״כ לגבוה כולה עולה שהראיה כסף מעה וחגיגה >pD שחי

שנה שהחניגה כסף שהי והחגיגה כסף מעה ר\איה אומרים וב׳׳ה  י
ס' הדיבור לפני 3דכהי הדיבור לפני דישנה חניגה ש:א מאי הילל וייס :ו

ה ב״ה קסירי עילית ייעלי הלהיב נחי ראיה שלמים זבחים ויזבחו ל  עי
ישד^ שהידיבו עילה סברי וב׳׳ש הואי תמיד עולה במדבר אלxי שתרךיבו

עולת ידני לא אם נמצא ברש׳׳י שם זה כל עיין ציווי שים בלי רדנו
’’.f׳ נמצא כליל שטלה עדיף ראייה עולת אזי מועד מאהל שנאמרו עד

0׳ ■ י • — ------------- —■ז---------------£• — —  כליל שטלה מפני כסף שתי ראיה עילת בעד נותן אם כיס חסרון
א אין ולנהניס י לבעלים ונאכל חגיגה שלמי בעד כסף שהי נותן אם  ע

^ מיד דווקא ר״ל מיד זיחז אנא צו אין שאמר וזה כיס חסרון  1ל
 בכללה רפ׳ וזו נהנים הורה כל מועד מאהל לחשה שנאחר הדינור
 אס כי תמיר עולת הוי לא שם עולות ויעלו שנאמר סיני אצל מקודם
̂  עצ1 הדיבור ^דם שרם oo’x חגיגה ושלמי ראיה עולת ואזי ראיה
 עו^ להביא שצריך מונח ואזי כלי< שטלה עדיפא ראיה עולת פרם

^ צריך ביותר שמעון רבי אער חי הנ
̂  בשחיככצ• • ראית להציל^מצס שהוא טס חסרון שיש במקום לזרז

^ וק״צ: כליל סלה
 ש״ףן מה ע"פ יכי' ולדורות מיד זירוז אלא צו אין לפרש יש עוד

̂  ס זה י3ד האמה על ולהעמידך הל׳ יזה הקדזש באלשיך
 ’רזלאמתת^ יום בכל הדשן תרומת להרים כסנה בגדי ללבושvמצןר

 rוד כמקימו נבלע שם שיהי׳ המזבח אנל ולשוחו הפנחיו׳ חחאוכלוס
 אש כי למחנה מחק חול ביגר יוציאהו כשירבה בתפוח רגשאר

 בבגדי בקחשה אצלהמזבח חלקמהדשןויושם יורס זה למה נפשך
ר לחון נדיציאי הדשן מורד נשתנה ומה במקומו וש־בלע  א חול מג

 אשר מהשמים אש קדושת על הוראה זה כי לבך אל תשיב זאת
^3 סתזץ ^דש ביגר הפנימיות המאוכלות חן נוטל ע״כ

חן מעשי הרומח שמוציאיז כמו קודש והיא רדוח׳ היא י
המזבח

יוסכאלו
_ ___ yfy t Itואש השחיס מ? אש הי׳ כי הטעם חול בבגר מוציאין חולין והשאר  ו . / _ r I _

 אש ע״י הרןנן מן שנאכל מה ע"כ המערכה עצי של ההדיוט
' ההנויםיוע׳׳כ מן ברירה ויש היא קודש ט נרדם הי׳ השמים *הי ע3,נ ל
 r־i)P שגאכל מה כנגד חול בבגדי מיליא הי' חההפוח וכשמוציאין במ^מו

 אס ופשט ד״ה וברש״י ופלא הפלא באריכות שם עית הרוט של
משרץ! שהוא בגרה הדשן בסצאח ילכלך שלא ארן דרך אלא זה אין

P  ---- ------------  -U
ס חי פחו  אחרים נגרס ולבש <נכו סמי־ נהש

 ילמש שלא ה׳׳א והי׳ השמים מן אש הי' לא שני בבית היה מהם
 כמו פעולה מהשמים האש יעשה לא כי הדשן ל^ומח כסכה
 זירוז אלא צו אי! רש״י פי׳ לכן בחנס הבגדים ילכלך ולחה ראשון

ם x בבית שאף להורות ולחרות ^ו ס חוקא כסנה בבגר הדשן י ת  א
 הייכן כים חסרון שיש סvבמר לזח הכתוב צריך ביוחד ר״ש

!כסנה בבגר
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יטשמיני ^שת
תי  אל ויאמר ישיאל ולזקני ולבניו לאהין משה ררא השמיני כיוס וי

 והקרב ־מיס הנו לעולה ואיל לחטאה בקר בן עגל לך קח אהרן
 וכבש ועגל לחטאה עזים שעיר קחו לאמר הער יש־אל נני ואל ה' לפני
 כלולה ומנחה ה׳ לפני לזבוח לשלמים ואיל ישור לעולה המימים שנה בני

 קרא לחלואים שמיני כיוס כעזה״י נ״ל אליכם נראה ה' היום כי בשמן
 לעבוד האיך העכורה סדר ללמדם ישראל ולזקני ולבניו לאהרן משה

 ומהן מוהר מלשון אהרן נקרא שהיא אהרן אל ואמר לקנש׳׳י
̂׳ח משה ולימד לגרגרוהיך ענקים נקראה וההורה  לך קח לו ואמר לה

 גזל עריוה כשל׳׳ה כמ״ש חיטה ראשי עגל היינו לחטאת בקר P עגל
 סלם בעריות מיעוטן כגיל הכן כמ״ש כזה מקילין והעולם לשה״ר
 לכך כתענית כוחו מאבד השוכה לעשוח אדם כשבא ואח׳׳ג בלש״ה

 לחטאה לש״ה נזל עריות היינו עגל מהחילה שיקח לס׳׳ח משה לימד
 בן בקר כן אחר ולכך יחטא שלא בודאי לאטאה לו5א מוחזק וכשיהיה

 שהוא עגל מן עצמו וירחיק רע וכין טוב בין לבקר שיבין הכנה מל׳
 היינו ואיל ואז כוחו לאבד אח׳׳כ לההענוח יצטרך ולא לש׳-׳ה גזנ עריות
 להש״י ככוחו שיעכוד תחימיס לעולה הארן אילי ואח מלשון שלו הכח

 ; ורוצות התורה ה׳ לפני והרןב נתמימותואז וכחפלה בתורה
ר1  המון היינו למטאח עזים שעיר קחו הדכרלאמר ישראל בר א

שלהם החטאת התורה לומדים שאינם הארן עתי שהם עס

 סלך הארץ ועם הת׳׳׳ת מן תו:חה מקילים ואינם פנים עזי שהם כמה
 והם שם ירקדו ושעירים כמו יר 1 ש שג־־ןא שד כמו לבו בשרירות שוכב
 תטעה ולא לחטאת עזים שע־ר קתו משה להד אמר לכך ס״ח כנגד עזים
 וגזל עדיות שהוא עגל חן עצמי לשמור צריך אינו הארז שעם לומר

 לשמור האיץ עס צריך מעגל שגם ועגל כפירוש הכתוב אחר לזה ולש״ה
 היצה״ר אח שיכבוש היינו לעילה תמימי׳ שנה בני וכבש העיקר אלא עצמו
 התורה הלסת ששוניה הת״ח הם שנה כני לפני עצמו את ויכניע שלו

 כתמימות הולך שאינו ח׳׳ח לפני עצמם להכניע הארץ עם של טכע אמנם
 לעולה תמימים שנה כני הכתוב אמר לכך סsלר חונף ת״ח שאותו לפ:

 יקבל ממילא ואז עצמו על מעלה יהיה כהחיחיות שהולכים ת״ח אותן
 ליבות לשלמים ואיל ושור עוד הכתוב ואמר עגל חן עצמו שירמיק ס״ח מן

 סא ואיל כשור מועד שהוא כתה הארן עם של השוכבות היינו ה' לפני
 והקרב לעילה ואיל אמר ח״ח אצל ה' לפני לזבוח שלמים יהיה שלו הכח
 להיוח יכול הארץ עם אבל לה׳ כולו להיוח יכול שת׳׳ח כשביל ה' לפני

 כלילה ומנחה עוד הכתוב ואמר לבעלים וחלק לה׳ תלק היינו שלחים
 לעסוק יכול היה ולא ליכיה חלש הוה כד זירא ר' על כח״ש הייני כשמן

 מפני וקייס כפני׳הס שיעמוד כד רב כי כר שילכו היכי יישב היה בחורה
 כלולה יהיה לנוח כשירצה היינו ומנחה הכתיב שאמר זהו תקוס שיכה

*- אליכס נראה ה' היזש כי ואז שמן שגירא התורה הוא כשמן

שפיניזמני מורי אבי בשםפרשת
 עולתך ואת כרן כן עגל חטאחך אח כ^ה הנ״ל פ'ברש׳י

שנא׳ מקוס כל וכיש ועגל עזי׳ שעיר העם רןכן האיל
 לא לחה חדא כזה מתקשי׳ ורכי׳ למד אחה ומכאן הוא שנה כן עגל

 ועוד ש<יה כני וכבש ועגל מם׳ הלימוד עירן דהא בס׳ לעיל רש״י הביא
 כן שנא׳ מקום כל עוד רש״י הביא לא למה מקום כל זה רש״י הביא אס

 כת״כ דאי' לחרז נראה ולי במזרחי ועיין ר״ה מ'3 כדאי׳ שתי' ן3 כקר
 שהם ללמד אס לחטאת תקח שני יפר ת׳׳ל מה אומר הנל־לי ר״י וירןא פ'

 ופר נא׳ למה א׳'כ עולה יהא׳ חטאת האחד מגשי; נאמר כבר הרי שנים
 דאי' פרה במס' 'עיין סתס פר א' אם אף דבת ולפי שניס שחי כן שני
 החטאת הקדים יכול עילס האחד ואח חטאת הא' את ועשית שנא' לפי

ס' לחטאת חקח שני ופר ת״ל חקוס ככל לעולה א זו פ' רענן זיס וי הני
וג«ל עגלססס כתורה מצינו לא דהא קשה y׳u״ד3הראקוש'אכשם

 דנתי' הערופה עגלה על ללמד דכא לחיז זיש הת' בזה אלא ברן בן
 תירץ אהרן רןכן וכשם שנתה כת שהיא מכאן למידין כרן עגלת בה

 הוא פר כן אס שרם שני כן הוא כרן כן שנה p שעגל רון קאחר דהכי
 וגם כרן כן דפר להורות שני ופר של הפי' לפי רק עכ״ל שנים שלש כן

 אנו צריכין אזי פרה כמס' כמשניות כדאי' שניס שתי בן סיז^הוא פר
 כן ולעגל שנחה כח שהוא ערופה כעגל' להורות לימוד צריך דלהכי לומר
 זה כפסו' אם כי אחר בפ' נא' לא כי לימוד שום צריכי׳ אנו אין ברן

 האיל עולתו ואת ברן p עגל חטאחך אח ר׳ה בהחלה רש׳׳י פי' וככאן
ה וכבש ועגל עיזיס שעיר העס י־רבן ס  פרט כא^ן למה לרכו-׳י קשה ו

 כקיצור כן גס אמר לא ולמה עצמי כפני ועולה! עצמו כפני חטאת הקרבן
̂׳כ אלא רןכנך את  חטאת שירןיב ׳ להורות בא דהפ׳ לומר אנו צריכים ע

̂־י ופר מת' מדעיס אמ הלימוד זה הא וקשה עולה זאח״כ כתחילה  תקח נ
 אלא נ״לwגרש״יר כדאי' לעולה חטאת הקד׳ מגללדככלמ^ס (חטאת

 סתם וגספר כרן כן שפר להורות שניכא ופר כפ׳ לומר אנו צריכי' ע״כ
 כן עגל שנא' מקום כל ללימוד צריכים אנו אין לפ׳׳ז ואזי שנים שני כן הוא
א סר אף דהא שנים שני כן הוא כרן  איצטריך לא ולגופיה שנים שני כן ס

 הוא עגל שנאמר מקום כל זה לימוד רק אחר פ'3 בלן p עגל דליכא
 הפירוש הוא וזה vשנר כן הוא דהעגלהעחפה להורות בא שנה כן

 אח כקיצור אמר ולא כרןכנו הארין לרש״ילמה שקשה כאן דווקא ברש׳׳י
 זה הא וקשה עולה ואח״כ בראשי! ירןיב דחטאח ח להורו אלא נר3לן

ואזי שנים שתי נן דפר להורות שני ופר פ׳ ע״כ אלא שני ופר מוכתמפ'

 שנה כן הוא סתם עגל שנח׳ מקום כל רק ללימר צדירם אנו אין לפ״ז
 :ודו״ק פסוק כשום לינא דהח כדלעיל כרן כן לעגל ילא
ן י ל ו ח  כהיוה כהחהכל סימני p אלו רבנן תנו נ״ט דף ב
 שאין טדוע גרה מטלת כהחה כל וגו' פרסה מפרסת י

 וחין הוא גרה דחעלה גחל והרי הוא וכללא * וטהורה למעלה שיני׳ לה
 ה״ק אלא כאורייתא כתיבי חי שינים ועוד וכו' וטמא למעלה שינים לו
 פרס' ומפרסת גרה מעלה שהיא כידוע למעלה שינים לה שאין כהחה כל

 רב וכדאמר חחוטח פרסיתיה שהיה כגון בפרסותיה ולבדות וטסר־ה
 כפיה בודק חתוכות ספרסותיה בהמה ומצא במדבר מהלך היה חסדא

 טמא^ שהיא טדוע לאו אס טהור' שהיא בתוע למעלה שינים לה אין אם
 גמל בן איכא אמרח לאו גמל p שיכיר יבלבד וכר גמל בז שיכי' ובלבד
 את ישמעאל דביר' דחני Y'd גמל׳לא לבן דדמי אחרינא מינא נחי אינא
א גרה מעלה כי מחל  גרה מעלה דבר לך שאין יודע בעולמו שליט ס
ב פרט לפיכך גמל אלא וטמא  הכריחו מי וז״ל כמהרם־׳א ועיין הוא מחו

 כפרסונץ׳ דבודק הוא וקושטא גרה מעל׳ שהוא בידוע אלא הל״ל דלא לכך
 כל להביא ליה למה קשה ד ועו עכ״ל וי״ל גחל בן מכיר כשאינו ואפילו

 אין אס הדין זו חסדא לרב ליה חנא כאמח קשה ועוד חסדא ברב הפלפול
 ליה חנא להחרצןיקשה מס וכו׳ טהורה שהיא כידוע למטלה שינים לה
 בתורה נכתב לא הדין זה למה חסדא ולרב להחרצן קשה ועוד הדין זה

 צריכיס ע״כ אלא באורייתא כחיכי יד שיניס ועור שמקשה כמו כהדיא
 ואעפ״כ הוא גרה מעלה כי הגמל ואה מדכהיב זה דמוכח לומר אנו

 3כחי ר\א זה למכתב לתה וקשה א׳ טהל־ה סימן רק לו שאין אסיר
 טהרה א׳ סימן רק לו אין וגמל טהרה סימני שני דוקא דצריך כתורה
 במדבר שיזדמן באס להורות רצה דהתורה ע״כ אלא טמא וממילא

 לה.שידם'למעל' אין אם ספיה יבחוק ואזי חתוכו' שפיסוחיה המה3
 גמל־ ן3 שיכיר ובלבד טמאה שהיא בידוע לאו ואם טהורה שהיא ביחע
 חין נעזלם אינו כי Tא למין 3שו לתיש צריכין ואין וטמא שינים לו שאין

 סימן רק לו שאין אף גחל כפירוש כתיב ולכך גמל אחרשיה־הכדרק
 כאופן החרצן הירן ולכך כך שיהיה אחר חין כעולם שאין להורות א'
 והוי מ׳/! הכתוב מן שמוכח הדין זה ולהורה חתוכות פרסותיה דאף זה

 בידוע למעלה שעי' לה אין אס מהרן היה ואם כהדיא שנכתב כמו
:ודוק הא רן,יאלך קשה סי אזי כפרמחיה ובודק נרה מעלה שהיא

תזריעפרשת
 יועז כן יהודה רני את תלמידים שאלו רסנהדרין בגמרא

 טמאה נקבה יולדת ההא יכול שכעיס אני אקרא
 כשטי-^ מה כנקבה וטיהר וטימא מכר יעהר ^דמא להש אמר שגעיס
 ינא שינאו לאחר כפלים כנקבה נזכר כשטימא אף כפלי׳ כנקבה כזכר

קריקוישאס שכועייס לכך זקוקים איאחס אמילהז אחריהם ומחזר

זרף כורי אבי בשם
 כזכר וטיהר טימא שאחר כמה הקרחה שהניח כנוה לדקדק ויש למקרא

ה ודי וכו' ׳ וס כשטימא אף כפלים מקכה כזכר כש'^הר מה לומר ס
 רק כנקכה שסעייס יאתר לא זי פרשה כהניס בתורת תא דחי לתרץ ייש

 בזכר כשטימא אף בנקבה כפלים בזכר כשטיהר מה אומר ואני וטמאה
 טהרה שימי דכיכר אמינא הוי שכיעייס גאמר לא א^ ךק Qליpp ^3נק3
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̂י מרי אבי בשםפרשת תזריעזר
הי' שיחי ה3מעוחח'ין טזמא' יחי מעוטין א' ג־ו ^ריי דין vh -יז3מרו ט  ז
 בה״א בנקבה כאחר לא ואי שסע"' כאחר לכד יי(יה שנעה רר, מעועין

 ן טהור* יח־ מעוטין טימאה ש*תי בזכר אחריכן הוי וטההה רק טהרה ימי
 ככך חעוטח טהרה שימי דין איכו מרוכיס טוחאה שיחי כרןנה מעוטים

 כאן קשה דרגה ממשי לשונו זו שא*ן אף ע׳׳ש כהדיא טהרה ימי נאמר
 לומר וכו' כפליס בכקבה כזכר כשטיהר' מה זו סיהה שעל אפשר איך

pזא סברא מכח pרקמדמהנ״ל שבעה רק טומאה ימי דאין גדולה לא 
 טהרה יחי כהיב היה לא א* דכשלמא לקולא אחריש סנרא מכח אף מוכח

 לכך מועטין טוהר דחי להתמיר סברא, בהדיאהדאחרי׳׳חכח
ה גא אי רק טה-רה ימי' בהדא כהיב  אמרינין הוי לא טומאה יחי כתיב ס

 אחריכן להקל דאף מוכח אלא להקל חועישחכחסבראאף אה“דימיטלז
 בהדיארק ליכחב הוצריו בזכר וטיהר טימא שאחר וזה סבי־א מצח

 בהדיא וטהרה טומאה שניהם לכסוב לי לחה דקשה בכקבה וטיהר צוימא
 אמרונן להוי לומר אכו צריטס ע״כ אלא בלבד טהרה יחי רק לכהוב וכו'
 דאף ואזיחוכח וכט׳ל יחים שבעה רס טומאה יחי דאיכם הנ״ל פברא חכח
 כפלים בנקבה בזכר כשטיהר מה אמרינז והשהא לקילא אמרי' סברא מכח

וק״ל סברא ל^לאחכס אף כפלים כנקבה בזכר כשטימא אח

 הו^ b דן7 לחוץ ונראה לבז הפך בנגע ושער 'כtואו ישרו מעור עמוק
 ס׳׳ד' והייה אויץ וטמא ד׳׳ה ז׳׳ל ברק׳׳י כדאמר ס' הכתוב גזירת הכל

 הכהן.כל ראהi דהיינו וגו׳ הנגע את הכהן וראה הפשוק יפי' לומר
 אזי ללבן השער שיהפוך זיה כל הכהן בפני אם דווקא דהיינו בעיניו זה

 אוחו וטמא הכה? וראהו שפי׳הח׳׳כבפשוק וכמו טמא חוקא יהיה
ס יהי׳ אם ואזי .כת"כ שם עיין בעיניו לראות מחויב הכהן שדווקא  ז

 ר1וש- בחחלה הכתו' היפך לכן טמא דווקא י א: ללבן משחור הכהן בפני
מעור עמוק הנגע ומראה ואח׳׳כ לגן הפ^ד כנגע
^ו כך לראות הכתוב דגז־רת ליוימד לינא . יאזי ב
 אח"צ כתיב אם' דהא כפדו דווקא שיהיה כך הפירוש דאין ע"כ יהא

ט' משר עמוק הנגע ומראה  בחחלה שיה' בהיפוך להיות מחויב והוא י
 ן3ל הפור יהיה ואק״כ בהרת שיהיהחראה דהיינו עמוק הנגע ומראה

לראות כשיבוא רק דווקא יתדו ללבז השער להפך צריו דאין ע׳'כ אלא

 הפר בנגע ושער הבש־ בעור הנגע אר) הכהן וראה
הוא צרעת נגע בשרו מעור עמוק הנגע ומראה לבן י

 שער' ומ-עוע הנגע בתיר ללבן והפך שחור מתחלה לבן הפך ר"<ז וברש״י
 לבן הפך על מהחלה זלה״ה רש״י שפירש כמה חחקשיס ורבים שנים

̂י שדקדק במה ועוד שער תיבת על ואח׳׳כ  בתוך אלו תיבת לפרש רש
 הפך תיבת לפרש רצה ורש׳׳י מגע חיבת על אפי' קאי זה דהא הנגע

לבן הפך מגע' כהגיס בהורח איחא צי־גץדהא ונראה לבן
cwp בהרת אם אמרו מכאן ׳ קולס לא אבל

 וקשה טהור לבהרת קדם לבן שער ואם טמא לבן לשער
 ומראה ואח״כ בנגע ושער בחחלה ואומר הכתוב מהפך לחה :•׳'ז ר.

 ויהייח מצל עמוקה חמה כמראה רש״י ׳ וכפי בשרו מעור עמוק הנגע
הנגע- ומראה כך לומר להפסוק דשבועו׳הי' בגמרא כדאי' בהרה מראה

לראורץ כשיבוא רק דווקא בפניו ללבן .;השער . . _
 ן■3ל הפך ושיער מעור עמוק ימראהו להייט ביחד הכל רואה יהיה

 נאתר׳' אחד דפעם הכתוב שמהפך כייה ע״ז חירן עוד למימר דאיכא רק
̂ת■ רגנעשל דדוקא בנגע ושעי  .3הכר«ו ',היפך6 תח!הופעס יהיה בר

^ אלא וג^ מעור עמוק הגנע ומראה כך ואחר בנגע ושער נהתלה דן הו  ל
ם '■'”דה טמא כן לס אחד שער שיה' ואף השער׳לבסוף שיר̂■ רצריך  א
 א' שער ׳ שה רק טמא כן גם לבי\ה קודם אחד שער יהי'
 לן קיימא להא אינו החירז זה רק כדלעיל הכ^ב מדהיפך ידעינין וזה

ע ושער הכחוב כשאמר כן ואם שנים הוא שער דחיעוט ̂ 3 מג
ואזך־ הבהרח אחי ללנז יהיה הנוערוח שני דווקא ובעינן משנים מיעוט

*2
*■־ ‘

ך1ה? רש׳׳י כוונת יר\ה וזה הראשון כתירוץ לומר אנו מוכרחים
 -1קול בהדח אם דהיינו דווקא הנגע בתוך ללבן והפך שחור מתחלה לבז
ע ומראה ואח׳׳כ וגו׳ ונוער בהחלה איתי׳כפסוק הא ור!שה טמא אזי כג  ה
ד גזירת שס' לומא שלא ר^אשון כתית לומר אנו צריכים אלא ונו' פי׳ו  ה
 ? בסוף יהיה א׳ שער אם שאף להורות השני כחית תאחר ואס רק

̂י טמא  V חייר־ למימל ליכא ואזי שלים שער ומיעוט זלה״ה זמפמשרש׳
י י : ודוק הראשון כחירוץ רק הנ*ני

ת ש י אבי בשםפ
 נר,רולץ מר'6ה׳ל ןדרגר'fto r0f )‘1< אל יטה ויאמר

ר״ה ונדש״י א,^ו וירוס אננד העם כל פני ועל אקרש '

מות אחריזקני צןורי

בכבודי ונ^ש אלxי למי שמה ונוע־חי דיבר היכן וגו' דבר הוא
הייחי מלע ן̂;3בכ אלחקרא

רואה עבשיז בל או בי 1א n־cfo והייתי שימלד'
 לן חנא ב׳ לאמר תיבת מאי לדאדקא׳ ויש וממך מממ גדולי׳ שהם כי5

 ד׳מנאלן בחכובדי בפיחש אמר לא למה בצבודג׳ אלהקרא לומר
 בהוראתו וי״אטעו מ״ז בחזקוני דאי׳ בהקדי׳ רהרוז וממך ממני לגדולי׳

 הכר\יסאש' אהרן מי ונחנו שכתוב ומיה דרה אש יוס להרןי'באותו
ם יורדח^ שאש באע״פ חי  היינו ההדיוט p להביא מצוה מ
 השמים מן ירדה שכבר ואילך יום מאוהו

 בה להתכבד הש״י ורצה השמים' מן ירדה לא שעדין יום באותו אבל
 שכינה למעט'כבוד שלא אוהס צוה לא אשר רכתיב והיינו העס כל לעיר
 הלשון לפי דעתי לפי והנה ע״כצ תשימו לא ואש באליהו שמצינו כמו

 שעשו משמע■ וכו׳ בצדקיס דץ עושה הוא כרוך כשהקדוש רש׳׳י שמסיים
 חטא איז׳ עשו שבוודאי דףקט״ו זבחים בח׳ אגדוה בחירו׳ ועיין איז׳חטא

צדי׳ ואלו אמרק קש׳הא ולפ״ז רנן נפר שתרו נעצמו רש׳׳י שמבי׳ וכמו

̂ז בקרובי הש׳׳י אמר והאיר אחר לא וישע ftoP אקד
 פי' ולכך להם עונש מגיע אינו ואזי יחנרך מאמרו לקיום יחטא ואזי

^ יביאו לא אם דהיינו בכבודי ונקדש אמר יתברך השם שבאמת זלה״ה
^ כנבודי הררי אל אזי ,^ מי ם ה ש

מי יזה במפיבדי אלא כדלעיל המקוס בכבוד אשר סא הכתוב ^י
 לאמר בכבוד ונקדש דהיינו ה׳
ובשאר בחולין אמרינן הא

■1 ואזי בירוני דהיינו בכבוד לאמר ^ '
אין צדקיס של בר^חן השתא ח^חוח ר

ס ^ חן אותן הציל לא ולח׳ pb כל לא עצמן ןי׳ . .
הבי׳ שיהקד' כר להם^בחיר׳ שיש כמו לעשו׳ להן מרח ל׳כ אלא

\ r אי! חשה אמר וז״ש ממנו גדול יצרו מחנירו הגדול כל בגמרא ואצינו  ■■ ל
 הייתי יודע נככוד ונ^ש יתנרך השם שאחר פי על אף אחי

 קאמר לא ורשט דצדק בפי׳ אמר שלא ומה מקום של במיודעי הבית
י היית שיחקדם כדי הבחירה על דהניח החטא מן מציל שאינו ס ^ ו  מן מציל שאינו
בי או סבור

ה v̂׳׳־- ׳׳׳־י 1׳׳׳׳- ׳׳־ י•׳ י ״ מחניר^ הי־ע■ הינר חת כננח ה'
f(באמה שהי׳ וכמו אותם מנצח היצר ובודאי גדול ויצרם גדולים הס y / p

^ מחני גדול־יס שהם חאה אני עכשיו בך או בי י ס ל ־ ״יי מו ח  ו
^ הרע היצר אח לנצח היה אפשר אנו ולכך ממנו גדול יצרו י

סדושים פרעזת
ח כ ו  חוכיחגסאת היכח הכפל לדקדק יש עמיתך אח תוכיח ה

 טרפון ר' אמר בערכין איתא הנה בעז׳׳הי נ״ל לי 'למה
 וכו׳ קיסם טול לו יאמר אם תוכחה שיקבל מי הזה נדור יש אם אני יזמה
 משמעות לפי נראה טרפון רבי בדברי והכוונה וכו' ^רה עול לו אומר
 דממה הוכחה יקבל שלא אף חברי אח איש להוכיח ראוי רבידאי לשונו
 טול לו שיאמר עבירות ר\זוטח אצל ימצא לא דאס להוכיח ראוי נפשך
 לו שיאמר המוכיס אצל עבירות איזה ימצא ואס הוכחה יקבל אזי קורה

 זהו אך וישיב שחטא מה המוכיח ירע זה יד שעל טוב היא מ׳׳מ קוד׳ טול
 לכך אותו מוכיח שהוא אדם א^חו של ועמיתו עיי P המוכיח אם שייך
 רגוח״ר ש*יר לא אן אחרת מעיר הוא המוטח אם אבל ממ״נ שייך
 שהס מפני מקובלים אינם דברו ומ"מ המוטח של במעשיו מכיר דאינו

 הפסק פי' <הו טוב אינו נעצמו שהוא מהלב יוצאים שאינם דנריס
ת ̂יה ולא טוב אנו נעצמו שהוא אף אדם כל ראיינו סכ מ^נלי׳ לנרי( יר

ixy בעצתו תוכיח אז דבריו יקיל לא ראם אויס יוכיח נפשך ממה מ'׳מ '  
 עמיתך ע׳׳י פי׳ עמיחך את רוקא וזהו ר\רה טול לו שיאמר זה ידי
 :טוב א־נו בעצמו כשהוא בהוכיח רשאי אינו עמיתך שאיט אחר .

^ הנר ר\ר ונון ראל יש מבני איש איש תאמר י^יאל בני ןאל י  ״5ב
^ באגן ירגמר\ ארזsד עם יומה מוח למלך מזרעו יחן xא

 בית אח־נו על שמתגבר היינו למולך מזרעו יס! אשר דרש דרך
על רב שיהיה היינו אגxי ביה אחיא על מולך להיול) עכו״ס ע׳׳י
 ן5יו בעוה״ז מוח יומת מוח לו מושלו מלשוןוזחעו היא וזרעו אלxי בית

שן־״ לה' ישיאל קודש רז׳׳ל כמ״ש מההקדש נהנה רא ............ נע״היכאנו
, אחי:. על ורב מולך כעשה והוא יאשמו אכליו כל ו חכואח , -3 

סן האת עם הראוי חן ב״י מחינו מן נם ולההקר ליהנות כד מיי  ייג
ההוא באיש פר אח אחן גאצי גס הזה האיש את להמית באבז

״ 5^’נ

איחעחת׳ רז׳׳ל מ״ש5 לתהא שיתעוררו ע״י עמו 3מרך אוהו
איסערותא
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 דכר נאמר דעמא ככלדשא עודהכחוכלא ואמר לעילא איהעחחא
 לא מהס 'xהי נח־־ך העס אח להדריך דעמא רישא שנעשו יש כי זה

 חקרשי אח טתא למען למולך כחן מזרעו כי אוחס3 אלא 3הכהו דבר
̂וליס ע׳׳י קדשי שס אה ולחלל  חילול לך איז הדיז אח ומטים שוחד שמר
 האיש חן עירהס את האת עם יעלימו העלם־ ואס מזה גחל השם

 ע"פ רז״ל כמ״ש היינו אותו המיח למולך־לבלתי מזרעו בהחו ההוא
 יעלימו כאןואסהעלס שאחהמחעלסכןהפי^ פעמיס והתעלמת

 עונש נכחב לא לכן מכוחם בא שאוהו העכ׳׳וס מן שמחיראיס יל3ש3
ובמשפחתו ההוא באיש פני אח אד ושמחי אלא שמעלימים על אעלם

 הרב וזה מוכסים כולה שאין מוכס בה שיש משפחה לך שאין רז״ל כמ׳׳ש
 אוחו והכרחי ולכך מוכס כמו אלxי ביח אחינו מן נהח^נס שנעשה

^י לזנוח א^יו הזוניס b ואח  bn בתדר' כמ׳׳ש עמס מקרב המולך א
 בת כאלו הוא להש׳׳י זה בכבוד עובד ואינו ב״י אחינו מאח כבוד המקבל

וא: האובוח אל חפנה אשר והנפש הכתוב עוד ואתר זונה אשה על
 דעמא רישא רבניס שי;יו שננו האבות מן ראיה שיקבל היינו הידעונים

 והכרתי מ׳׳מ דעמא רישא והס צדקיס שהם לנו שידוע הידעונים ומן
 העם אה להדריך שמיס לשם היה כוונתם כי ראיה אין מהם כי אותו

: טוב בדרך

זמני כורי אבי בשםפרשת
*\ן  יפרע הוא הפלגה ומחר המבול לדקבגמ׳מי^רעמחר ן
 מדור שפרע מי דווקא למה וקשה בדיבורו עימד ^ינו ממי י

 צדק הין דדרשינן הירש צבי מו׳ הרב בשם ושמעתי הפלגה ומחר המבול
 זTומ חנךי אל מנ׳׳ל וקשה צדק שלך הן שיהיה הן אלא הח חקרי אל

 לא החורה כחב׳ כבר הא צדק המידה שיהיה החורה אמרה למה דקשה
 פחו' אפילו קא והיןצדק פרוט׳ אשו׳ קא חגזול דלא לומר דאפשר תגזיליק

 אסור פרוטה משוה דאפילופחוח מוכח המבול ק־ור אך פרוטה משוה
ה משוה פחוס על אפיא נענשו דהא ט  ע״כ אלא כנ׳׳ל במדרש ^איחא ^\

 שפרע מי שאמרו הה צדק הן אלא צדק חידיהק אל לומר אנו רירן5
ע הוא פרוטה משוה פחוח אפי' ומוכח וכו' המבול מחר ^  ממי י

 : וכו' חקרי אל לומר דמוכח כדיבורו עומד שאינו
י ש׳׳׳ ר  לפניו שגלוי לפי לאב אס הקדים כאן חיראו ואביו אמו איש ב

 לאם אב הקדים ובכיבוד מאתו יוחר אביו את ירא שהבן
^ אתאמו מכבד שהבן לפניו שגלוי לפי ו  בדברים שמשדלתו מפני מאביו י
 xאפ הנה וכו' לומר אב למורא שכח שמירח סחך חשמרו •שבחוהי יאח
בן שאל קידושין במסכת שאי' לפי לאס אב ככבוד הקחס למה טעס ליחן

מחשים
 השקני אומר' ואמי מיס השקני אומר אבא אליעזר ר' אח אחח אלמנה

שאחה אביך כבוד ועשה אמך כבוד הנח אמר קודס מהם איזה מיס
 לרמוז כד לאס קודם אי ככיבוד הקדים לכן אב! בכבוד חייבים ואמך

כו ד׳׳ה בסוס׳ ה׳ T יבמוח מ'3 ואי׳ הדן זה על  בכבוד חייבים כולכם ד׳׳ה בסוס׳ ה׳ קס
 לא נמי קרא דבלאו שבח דחי דלא ואם אב בכיבוד רךא לי למה זא״ח

 אומ׳ אניו גבי דקדושין ב׳ פ׳3 כדאי׳ השב׳ על מוזהרין ואביו שהוא לחי
 ואמך אביךשאחה כבוד ועשה אימך כבוד הנח השקני חומר ואימא השקני
ח ומצוהלעשוס השקני אומר אביך וכן אביך בכבוד חייבין  אביך כבוד מ

 דמהכאילפינן לומר ויש מצוה זזייביזלעשוח ואביך שאתה זעשהמצוה
 מפסוק דאיילפינן שצי טעס לומר הנ״לא״א ההוספה לפי ואזי ע׳'כ החס

 למה בצ׳׳׳׳ע ההוספה קושיח נשאר אזי אביך אס לכבד חייבין ואמך שאתה
 רק זכו׳ הקדיס כאן היראו ואביו אמו ברש״י זה לכוין ואפשר ה' אני לי

 את לכבד חייבין ואנוך שאחה להוחה כנ׳׳ל Tא טעם לומר דאפשר
 הנ^ל כטעם ואי בכבוד חייבים ואביך חתה ה' אני ומ^זרש״י אביך

: ה׳וק״ל אני ני למה ההוספה קושית קשה אזי

ר מ א י הכר\'ס אל אמור משה אל ה׳ ו

פרשת
ואמרת אהרן מי

אמור

 דמה נעזה׳׳י לפרש נראה בעמיו יטמא לא לנפש אליהם
ה' כתו וחיבה אהבה לשח הוא אמירה  לשון הוא וכהן היזם האמירך ו

א החילוק שיחחורגה  כמ״ש מיראה לעובד מאהבה עונד כין ס
ס עוללות ^ כקו מיגיע הנהנ' נחל משנה על א^י ו  ע״ש שמיס מירא י

 הש׳׳י מעבודת בעוה״ז נהנה, הוא מאהבה שעומ מי בקיצור הוא מפי׳
 ה' לעבוד גחל צער יש מיראה העובד מצוהאבל מצל תענוג לו ייש

ט׳ יראה מחמח לעבוד צריך מקום מכל  חילוק עוד יש דבריו לפי נמצא ו
 הגס העבחת אוחו הפסק לו אין אזי תענוג לו דיש מאהבה שעובד מי

 הש״י את לעבוד חשק תמיד לו מקו׳יש מכל התענוג אוחו לפעמי׳ שנפסק
 אזי הירא׳ ממנו מירא׳כשנהבטלה כשעובר אבל התענוג אל עוד ליו׳ י7צ

 שהוא אמור כשיש משה אל אמר ה' הפ' פי' וזהו לעבודהו חוזר ;א,*נו
 מלשון אהרן בני הס אזי ה׳ אח העובדים הס הכהכע אל וחיכה מהבה

 החשובים עלייה בני המה מאהבה שעוטים אוסן דהיינו מוהרומחן
 דהיינו אליהם ואמרח נס המפרשים כמ״ש מיראה מעובדים xיו

 בעמיו יטמא לא שלנפש הס שבטוחים להם חיבה,ותאמר להם שתראה
 1ירןלר,ל לא רשעים והס משורשו שהם אלxי נפשות אותן דר\ינו להחלו
למדריגתו יחזור אהבה מחמת חוניןכי אוהו לעשות דהיינו להחלו מותו

ף ן ן  חלש הוה כי ר׳זירא כ״ח דף כרכות במס' דהנה בעז״הי נ׳׳ל ./
תן דכי אפחחא יתיב אזיל הוה מגירסיה טובי כר ר'נ

 הוא והטעם וכו' אגרא ואקבל מקמייהו איקוס רבנן חלפי כי חמר
 לכך בהש׳׳י דבוק הוא זה וע׳׳י ילילה יומס נו והגית לקיים צריך שהאדם

 מפני לקייםמצוה .הלך בחורה לעסוק יכול היה ולא כשחלשלבו זירא ל׳
 מאחTא רגע אפילו להפריד לא תמיד בהש׳׳י דבוק להיות חקוס שיבה
 סטרא שורה אזי ללמוד יוכל שאינו בעת לבטלה לבו מפנה אבל,אס הש״י

א ח ה ואח״ב ו3 וכל־נק עליו ^ צ  הסט' מפני יכול אינו להש׳׳י לעבוד ^
א ^ כוונת זהו בטלת יוסיומיס בטלת רז״לאס בוכמ״ש שנדבק ס

 אהרן בני הכהנים אל אמור הפסוק פי' זהו עבירה גוררת עבירה רז׳׳ל
 בני ונקראים שירות חלטן כהניס נרךאיס הש׳׳׳י עבודת העובחס הם

 אליהם ואמרח חשובים הס נהק׳׳י שהעובייס ונותן נווהר מלשון אר\ן
 שחלש' מחת' כש־וצ׳צהנפש הייס וינפש מלשקשבה בעמיו יטמא צא לנפש
 כעול( לבטלה לבו מפנה להיות יטמא לא בתורה לעסוק כת לו ואין לבו

 תלמידי מצוי אינו ואס דרא ר' כמו חביריו עם מצות לקיים שיכול בעמיו
 כוז לו אין אס חב־ריו עם מצות שאר או חסד גמילת לעשות יטל חכתים
 ויבטל אTא סטרא נו שידבק זה ע״י יטמא לבטלה לבו יפנה שאס ללמוד,

 לשארו אס כי עוד הכחוב אמר לכך להש״י לעבוד כשירצה אח״כ אוחו
 לאשחושאר שחייב רז״ל כמ׳׳ש ובניו אשהו לפרנסת היינו אליו הקחב
 ולאחותו ולאחיו ולבהו ולבנו ולאביו לאמו קרוביו לפרנסת או ועונה כסוס

 : אוהס ל^נס בשבילם ליכטל מורר לפרנסה יצטרכי אם וכו' הבתולה
ן  יטמא שלא היינו טפי נפיש• מלשון בעמיו יטמא לא לנפש הפי' א

 ידנוה מיושכי׳ להיות בעמיו ומתן במשא לעסוק עצמו אח האדם
 חיון אכדי טפי כפיש ממון ליןבן וכדי עמיי בתוך לסחור או עמיו נחוך

x שהוא או ב^נוח יושב שהאדם מה כי d זהו ימיו לפרנס'אקתו כדי 
 ובנוחיו בניו ומפרנס הזן זה עת נכל צדקה עושה רז״ל כמ״ש מצוה
 מכדי יות׳ בעמיו̂ 1ס אז בקרנות יושב שהאדם מה אבל קטנים כשהן

m מכדי טפי נפיש ממון לקבן פרנסהו x קי שיעור לו שאין דבר זהו 
 יוחר חחאוה טפי נפיש לאדם שיש מה וכל בידו תחוסו וחצי מת אדם אין

ח האדם אח שמטמא וספו ר  ומתן במשא תמיד ועוסק תלמוח אח ^
 יותר ייייון להפיס היינו בעמיו יטמא לא לנפש הכתוב שאמר זהו בעמיו
 פרנסת יינוvר אליו הקרוב לשאח אס כי בעמיו יטמא לא פרנסתו מכד
 אחותו זאל לאחיי ולנליו לבנו ולאניו לאמו קרוביו לפרנס או וברו לושהו

 בעמיו ומהז במשא 'לעסוק להיטמא היתהלאיש לא x,הבהוצהא
:אוחס לש;עס

אפור זקני מורי אבי בשם פרשת ׳
ב3 * ח לאמי ומה נ'ו6לו«אל הלמוד מה נאמו ^ייי פ׳הנ^ל ת יי אימראה שיטמ^לואילו ^' ייע’נ'<,:נ6 אמינרץ;! אה״חי

לאביו יאחר לא אם אף העולס ומקשין לאביו לומר הלמוד מנין חזקה אביו מהחלל שא*נו אביו לה מטמא הוא חיי מתחללת שהיא
מוכיז א י

׳׳<'



אמורזמי מורי אט בשםפרשת
 י1א אדיו אינו א0 ואס לטמא רשאי אניו הוא דאס לטמא דרשאי ריגח
חו דין לסרוח דהכהוכרצה להרץ ונראה אינונהן כן גס היא  א'נ

 אס ובכאן שס שויסעיין דשניהם ושס מהו נהגרשה קדוסיז במס׳ לאיהא
 בראשונה שירצה מי לכל לטמא בידו הברירה אזי כאתס ואמו אביו מחו
 מכחחמ״נכדלעילאזי יטמא ולאביו לאחו אלא נאמר היה לא אס אגל
 אינו לאביו אנל אמו היא בוודאי דאמו לאביו קודמה דאחו אמרינן סי

 fp בהדיא לאביו כן גס נאמר לכך אביו אינו ושמא ממינ מכח אלא מטמא
. ׳ וק׳׳ל: שויס הס כן אע׳׳פי חזקה ע׳׳פי אביו שהוא

ת כ ס מ  אפילו מאישה גרושה אשה דרגי׳ ע׳׳א צ״ד דף ינמוח ב
 ריח והיינו לכהונה פסולה מאישה אלא נהגרשה לא

 אח ואי ממר מנורשח אח הרי לה שאחר דהיינו בכהונ׳ דפוסל הגט
לינשאוקש׳ והוהר' מה אס לכהונ' בד״הפסול׳ וברש״י אדס מוהרחלכל

 לכהונה פסולה הכא ע׳׳א נ"כ דף לעיל כדאמריח רש״י פי׳ לא למה
 לפריש• כ? גס לרש׳׳י והיה עליו אסורה לאשתו כזה גט שיחן כהן ר^׳י

 הוכדרן דרש״י ונראה וכו׳ גט שנחן כהן גוונא האי כי כן גס הפסוק על
ה כג׳׳לדקשה כזה גט לאשחו נתן ישראל זה באופן הפסוק על לפרש מ  מ
הן אצל הדוטוגסכן כהן אצל בחורה נכהב גרושה דין למה נפשך  כ
הן אצל ולא הדיוט כהן אצל רק נכהב לא פוסל ר^ט דריח ודין גדול  כ
 פסולה גטכזהלאשהו שי^אלנהן עלהפ^ק מפרשרש״י לכן גדול

p גדול כהן אצל לכהוב צריך אינו הישראלוזההרן מת אס לכהונה o i 
ק דריח זה דין נכחב לכן היא אלמנה דהא גחל לכהן פסולה הכי בלאו  ג
̂׳יומ כהן אצל פוסל ט׳ גחל כהן אצל ולא ה  שמעתי ^ וכחמ׳ ודו׳׳ק ו

:וח״ק הסברא «את

בהר פרשת
ר ב ד ואמרת ישראל בני אל דבר לאמרי סיני כהר משה אל ה׳ ר

ושבחה לכס מחן אני אשר האין אל אליהסכיהבואו ^
 ארן אל חטאו כי הכהוב שאומר בעא׳הי לפרש נראה לה׳ שבח החרך
 כמ״ש לה׳ האתשבת ושבחה אז עוה״־י מן אדס של פנדרחו אחר עליונה

 היוס עוה׳׳ב בשב׳ יאכל ,בעוה״ז שבר« בערב שטרח מי רו׳ל
 פת הורה של היאידרכה כך אמר<הנא לכך שכרם לקבל ילמחר לעשותם

 החיה צער וחיי תישן הארן ועל השחה במשורה זמיס חאכל במצח
 ששיי בפרק הוא כן לך וטוב יךxא גן עושה אתת אם עמל אחה ובחורה

 באהבה לקבל צריך רץרה עול לקבל רוצה שהוא מי נמצא אבוח במס'
 כר לו יהיה ולא במלח פס אם כי לאכול מה לו יהיה שלא רעב יפורי
 לך וטוב אשריך אז בחורה יעסוק ואעפ״כ לאהבה יקבל אס עניו לישן
x צו כשאין אזי באהב׳ מקבל שאינו מי אבל  את עוזב לאכל ומעדני׳ 3

 שק־ חזרע שנים שש הכהוב שאחר זהו בפרנסה לעסוק והולך החור'
 כמ״ש שכיס שנקרא צ^מימו׳ שנמשל אהבה ביסורי ושמח ששש מי היינו
הזרע אזי לשניס הנחשל אהבה טשרי ושמח שש אחה אם השי כחוט

xל לכס זרעי כמ׳יש לזריעה נמשל טוביס שהמעשים ךj*דקהנש^:ן 
 היעו- כרמך תזמור ושששניס לשדה שנמשל בשכינה זורע אז מצוה עושה

 «1א3נ ה׳ כרס כי כמ״ש כרמו לזמור זוכה אהבה בישח ושמח ששש מי
 יש<ר מהספירוסבכלשנה שאוכל לכרם שנמשלו מצות ויש ביחי^אל

 ,3'0ל^ קיימה והקרן כעוה׳יי פירוהיהס אוכל שאדם דברים חלו כת״ש
̂׳י זמזשאהה כל היינו חבואחה אח ואספת ת ל^זוף עח לו יש געוה א  אכי

 YpD בהם לי אין חאמר ימים מגיע כי טובים ומעשים מצות היינו
ב לו וילך עור\ז מן בהם שיפטר ישרים היינו  V01P'מוחן אזי לעוה̂׳

 r לעול׳ שגע היא אדמימות ישרי באותן שביעי׳ שה נקרא אדמימות
 שבת השביעית ובשנה אז ושבע זקן טובה בשיבה אברהם וימת
 ר יי כיון תזמור לא וכרמך תזרע לא שדך לה׳ שבס לארץ יהיה

ך ואז מצוה שוס לעשוח יכול אינו אזי עוה״ז  סראי- בכן חזרע לא ^
 לזרוע הדסק מחוך וללמוד אהבה ישרי לקבל זמןשאההבעוה״ז

מעושר לקיימה שפו מעוני התורה את המקיים בך יר\יס ואז

̂י מורי אבי בעזם פרשת זל
 איל שאמל^גמסהםשרים ממשמע ניוטהכפודם ל׳׳ה י

 בעשור נאמר vלמד כ? אס לחודש׳־ בעשזי יימגפמזל!*
 ואין ארציכס בכל שבח דוחה לשדש בעשור רג-ןעת לך לזמר אלא לחתש

 ומקשין כב״דבלבד ארציכסאלא בכל שבת השנהחחה הקיעתראש
 כיוס נאמר למה קשה וא׳׳כ לשדש בעשור בראשונה נאמר בפסוק הלא

 ונדקד לחרץ ונראה לחורש בעשור על וח״כ רש״י הקשה ולמה הכפוריס
 אמר ולא הכפוריס ביום שנאמר ממשמע זלה״ה רש׳׳י סל לשונו עח־

 הקיעח אבל לומר לן מנא ועוד וכו׳ לחה הכפוריס ביום נאמר אס סהס
 שבת דוחה בי׳׳ה כאן דלחא בלבד רן בבית אלא חחה אינו השנה ראש
 ביוסהכפוריס אי׳ בח״כ והנה כלל שבת דוחה אינו השנה בראש אבל

 שבח ^וחה ידעינן ביום נאמר לא אס אף הא ע״ז וקשה בשבת אפי'
 הסברא בודאי אזי שבס דוחה שאינו השנה בראש למעוטי מדאצטריך

 שבת שחחה להורוה ביו׳ לכהוב מ־אצטריך איפכא או שבח לדחוס חיצונה
 שאיט למעוטי לי ולמה שנח דוחה שאינו החיצונה שהסבר׳ מוכח אזי

 רא' גבי נאמר לא אם אף דוחה אינו ממילא הא השנה בראש שבס חחה
ה ג  ^ווקא המיעוט עם להוחס ^צה מוכח ע"כ אלא מיעוט איזה ס

 הסברא מכת דהא לחשטי אצטריך ולכך בלבד בב״ד אלא ארציכס בכל
 ממשמע לשנו במרק רש׳׳י שאמר וזה נב״ד אף דוחה שאינו אמדינן סי

 שדימה לסרוח ביוס שאמר ממשמעות כלומר הכיפורים ביום שאמר
 דית׳ דכאן אמרינן סי זה דבנא לחודש בעשור נאחר למה קשה אזי בנח
 שדוח׳ להורוח ביוס דכחיב השתא אבל דוחה אינו השה בראש אבל שבח
 וח״כ רש״י הי,שה לא ולכן כדצעיל נחודש בעשור נאמר למה קשה שכת
 שבח דוחה שאינו להוחח ע״ז הירון יש ואזי הכיפורי' ביום נאמר למה
 חחהאלאע׳^ד שאינו להורות ומשני כדלעיל שנאמר מקשי השהא אבל

. בלנדוק״ל: . ׳
י ״ ש ר  שנאמר לפי ה״ל מה שה cר^משי שס היא ד"היוג< ב
 נזיריה אח כרגיס ונהורח השנה ברחש כמזי׳ יגו' וקדשחס ‘

 שחמר כשם המופקרים מן בוצר אהה אגל המשומרים הענבי׳ אח
 שת לזו זו סמוכוח קדושלז שיס שהי נמלאו ביובל נאמר כך בשביעית

ובחורה עוד להביא למה א׳ קשה יזגל התמשים ושנה שמיעה מ״ט

, בהר
. , לתה א' לזי זז סמוכוח שנים כה<יס

י יארש״  הדיםwבר .להי
 סלמוד״מנ-^י^ מה החחשסשנה שנח אח וקדשתס ח׳ קף ר״ה במס׳

צל» מחקדשח ההא לא יכול כיפודס ה ביוה שאמר
 מלמדשמרקדשת החמישים שנת אח וקדשחם ח״ל ואילך

• ובל י אידך הניא שס כדאי׳ וכו׳ אמר מכאן מהחילחה ?״ ״ג ה ח שנ א  הי
 וקדש^ס שנא׳ לפי ח״ל מה שנה

 ואל בסופה והולכס שןרקדשחוסלכ׳מהחלההכךמהקדשח
<־^?!ף^ החמשיס יובלהיאשנה y׳n הר,ודש על מחול שסיפין שר\י  שס
׳ ^ שח ורבח ואחת החחשים שח מר,דש אחה ואי מ^ש אחה
^ לאפוקי החמשיסואחת שנח מונה אהה ואי מונה אתה ״!  ®’מדר׳
 ובחת׳ דלא לן משמע קא ולכאן לכאן עולה החמשיס שח ראמר
 אינו כדגריו ואס שדך חזרע שנים שש כחיב הא לר״י הכמיס הקשו
 . שיס לשלש החמאה ועשת דכחיב הא והשיבר״י שיס חמשה
 ■ ’ y זה גם שנים בשאר מדבר הכשב אלא שנים לארבע הוא ביובל

ה באופן אי' נהנים כשרס אבל שמיטה שי בשאר מדבר שים שש  ז
 לממן עולה היובל שנח שאין מדי׳׳י לאפוקי ר«״לשששניסאלא

 ־ ;ר׳ נין הנפקוחא והנה עליה להשיב שאין רשע'. וזו השמטה
^ חיכףורגה מל׳ה מתחיל היובל ישמעאל חכמיסלר׳ יבין ^ ת ש ה ס  ׳ שנ

S ששנת לחכמים אבל הפסקה שם בלי לזה זה סחוניס היובל ושח v o ̂ 
^! השמטה לשח היעל שת בין הפסקה יש הכישדס מיום מתחיל ש  ס

ג וגו׳ החגושיס שת וקדשתם שאמר לפי ברש׳׳י שאמר וזה ימים א. ד  . כ
שיס שנח היא יובל שס כדאי׳ כרבנן דאי יהודה כר' כלומר בר״ה  החמ
 5לכנ עולה חמשיס שת דאמר יהודה מר׳ לאפוקי זאי ח״ל מה שנה

 ׳ יהתץ- כר׳ ואי שנים שש מדכהיב יהודה כר׳ דלא מוכח הא קשה ולכאן
א ■ ׳ החמשם שנת היא יובל לי צמה קשה זה ולפי שים חמשה רק ס

 על אלא וכי׳ שנים שש לומר תלמוד מה כהניס נטרח כדאיחא
 ,«5שהי' לר״י סתוטת שים שחי נמצאו זה לפי ומפרש וכדלעיל ס־״י מוכח

 ישהפסקחשגג- כרבנן חי1 הכיפורים מיום השנהולא מראש מהחיל
שיטה שח בין ימים י ליובל: ה

* אס

IO'.



 גשתיכס ונחהי אותם ועשיתם תשמרו מצוהי ואח ר<לכו נח^חי י
 לדקדק יש פריו יחז השדה ועץ יכולה הארן ונחנה נעתם י

 לכוראו לענוד צריך האדם דהנה נעזה״י לפרש אמנ'נראה ארכה
 וסס גשלשחז לענוד צריך ומצוה מצוה בכל וכמעשה יבדיכור נמסשכה

̂נבוד שצריך כאדם שיש נר׳׳נ צנגד  הוא המחשב׳ דהיינו להש׳׳י ככולם ל
 מצדהנפשואםהאדסעוכד והמעשה הרוח והל־ינורמצד הנשמה מצד

 לנפש שדנוק שהגוף וזוכה למדריגה ועולה הש׳׳ייכשלשהןמ^ששלשחן
 שנאלחוך ור\וח והנפש הגוף מחזיר אזי m וכשנא זמנו דסp מח אינו

 הרשעים כמו ולא שבא ממ^ס מדרגהו אל כשלום חוזר מלמעלה הנפש
 הנשמה וגס הגוף עס לגיהנס יורד אלא מדדגחו אל הרות חוזר שאינו

 פי׳ וזהו טונים המעשים הס נעוה״ז פיחת עושה כשיוכה צדיק של
 לא אליו ויאמר כמו הליכה שיל מחשבה ואצל הלכו כחור\חי אס הפסוק

 דהיינו חוק אצל שייך ומחשבה ח׳ כ׳ במלכיס האיש הפך כאשר הלך לני
המצוה מה לומר העולסמורן ואומות שהשטן יץקוס אסר יהרהר ^א

כאבחוקתי
 ה׳נמחשכה אח שיעיח חלכו כחוקוחי אס וזהו :כה יש טעם ומה הזאת
 לנרכהישב זכרונס רנוחינו אמרו וככר החוקוח אחר יהרהרו שלא גמה
 תשמרו חצוחי ואת חצו׳ עשה כאילו סכר לו נוחנין ענירה עכר ולא אדס
 ושמרת׳ ועשית׳ ישמרה'' על רז׳׳ל שאמרו כמו נדיכור הש״י שיענוד זהו
 שאינו מצוה שיש מפני מציה אצל חבור אמר ולכך כמשמעו ועשי׳ משנה זו

 מצוה אותה כשנומד אכל כדומה או ככהן השייך מצות כגון לקיי׳ יכול
 תזט אז במעשה הש׳׳י שיעבדו כמשמעו ס אוח •ועשיחס קייס כאלו הוא

 ר\דם יצא לא שכאדס הגשמיות שהוא הנוף דהיינו כעחס גשמיכם ונחתי
 לאחר הגוןייחזיר האתשהוא דהיינו האתיסלה ונחנ׳ גס זמנו ואxעתו■
 הראשונה מדריג' אל יחזיר נריאה כשע׳ לה שהוביל מה היות את מותו
 ען שנקרא החיים ען מן שהוא הנשמה דהיינו פריז יחן השדה יעז

 בעצה״ב שס בעוה׳׳י שעשת טובים וחעשיס מצות היינו פריו יחן השדה
: זו תמצוה נרגה

פרשת

iL ׳

 חורה כספר והנה נעחס גשמיסס ונחתי 5אוה !עשיחס בפסול,
ר' אמר חעניח בת' ואי' אמה חיבת וי״ו הסר אותם י

 הצמח מארן שנאמר'אמס אחה אנשי כזיכוה אלא יורדין הגשמים אין אמי
^ן הנשמיס אם והנה וגו'  של הגשמים אין ואזי אמנה אנשי בזכות יו
 אזי כולכם אמת ועשיהס אבל אמונה לאנשי שייך אס כי ישראל גל

:י^אל כל של גשמיכם ואז שלכם הגשמים
W D  מצרים מארן אהכס סצאהי אשר ה'אלהיכס אני הפרשה 3

יכול שאני בי שהאמינו אני כדאי אלהיכס ה' אני ד״ה ונרש׳׳י •

בחוקתי זקני מורי אני בש&
נסים לכס מצרים אאנסמארן הוצאתי שהרי אלה כל לעשוה
 bפרש3 שנאמל מה בתחילה ה׳ לי ייתן האדם יאמר שלא ופי׳ גדולים
 בחנץתי אם שנאמר מה אקיים כך ואחר
 אינו ואהר% שאמרהי sמר ליפרע נאמן ה׳ אני ולכך

צד̂י זבחי זנחו בפסוק אלשיך משה רגינו שפירוש כמו במעשיך בטוח
 חורה אין קמח אין אס במשנה שפי׳ וכמו בה׳ בטחו כך ואחר בתחילה

i קמח אין הורה אין אס

במדבר פרשת
M t e t e U מועד באוהל סיני במרגא משה אל ד׳ 

U  I I השכים. בשנה . הסני לחודש כאחד
 לפרש נראה לאמר מצרים מארץ לצאהס

 אלא סיני הר רק סיני מדבר שנקרא בהורה מצינו לא דרגה בעז^הי
 סיני כן ק״ל שהוא סלס בגיחטרי׳ סיני ובהיקוני׳ בזהר כמ״ש הוא הפי׳
 סיני ר\ נקרא אלxלי הורה ליהן סיני הר על ד' כשית לכך ק׳׳ל הוא
 החפשש גבוה על גבוה שהוא הש״י מאוד מאוד גסה שהוא מה היינו
ת לארן השתים מן שיורד נש כר כמו האוזן לשבר כמשל לארץ  בסולם יו
 מוצב סלס הר שהוא סיני הר נקרא כן השמים מגיע וראשו ארצה מוצב

 מדבר נקרא ולפעמים סיני הר על ד׳ וירד כמ״ש השמימה וראשו ארצה
 כל כי דיבורו ע׳׳י הקודש לרוח וזוכה בהקב׳׳ה להידבק זוכה שהאדס סיר
 מדבר וכשאדם בהש׳׳י למעלה דבוקים אוחיוח הכ׳׳ב וכל ביה מאלף אוח

 ונעשה למעלה ארוון ל׳ב של שורשי מגיע אהוון כ׳׳ב דימריצל׳׳י' למטה
 למעלה דיבורו ועולה השמימה מגיע וראשו ארצה מיצב סילס כמו דבורו

 יזכ׳ האיך לאדם דעה ללמוד הכתוב ובא סעי מדבר נקרא זהי הש׳׳י לפני
 זהו אלס של הדעת אל הש״י של הדבור שיחגל׳ הקודש ריח לידי לבוא

 ע/^ זוכה .ףאתל־ כידוע משה נקרא הדעת כי משה אל ד׳ וידבר אךא5
 לה״ר אי כזב כשדיבר חטא ע״י דיבורי האדם פגס כשלא סיני מדבר

 בלא לפניהש״י למעלה עולה דבורו אזי בלשונו מלחטוא עצמו וששמר ׳
 ארצה מוצב סלס כמו טא שלו דדבור פיר מדבר -ונרןא עיכובוסירכא

 ענוה ע׳׳י הקודש רוח ליד אדס יזכה שניח ועוד השמימה מגיע וראשו
 ויבין ענוה ליד כשיבוא החדס כל כן נ;שה זכה לכך מה ונחנו משה נמ״ש
 עת כי קיימא של דבר ואינו שעה לפי ארעי עולם שהוא בעוה״ז שהוא
 זהו הבל הכל חיינו מה אנחנו מה לכך שה׳׳ז מן לצאת חי לכל היא

 לכל ועת מועד יש עראי היא שעוה׳׳׳י שידע מועד באוהל הכתוב שאמר
 שני חלו על אחר במקום שפי׳ ברמ״א מצאהי יכן עיה״ז מן לצאא חי

 שלישית ועוד חי לכל יעת מיעל שיש עוה״ז על מועד באהל תיבות
 שישיג גדולה השגה • לידי אדס כשיבא הקודש רוח ליד לטא אדם שיזכה

 באהבה להש״י ויעבוד אמיחי המיוחד יחיד שהוא הקב׳־׳ה ר\ אמחתו
 הש׳׳י אל באהבה יתקשר ואז הקב״ה של גדולתו קצת שיטן מחמת נחלה
 ואינו הש״י גדילת משיג שאדם יש לפעמים אמנם הקידש רוח ליף ויסא

א כלוס מבין ואינו נקתסשכלו רקלפישעהואח׳׳כ  כימה ט
 מלמעלה התעוררות היה שעה לפי הש׳׳י גדולת רןצת להבין שהשיג

 ריב״ש נשס שטא כמדומה אומרים ששמעתי כמו למוטב אותו לתחזיר
צטעו׳ וקפילס החגוני מחן קפילא אל אי חניג' אצל לקנות שנא אי למשל

 שהוא־ ה^נה כשטועם ואח״כ טוב הוא אם המשקה או המאכל החילה
 עבודח• כן במיטיב הקונה שישלס עד רק בחנם המוכך עוד יחן לא טוב

^ שעה לפ' האדם שכל יפתח לפעמים בוראינו  בוראינז גדולות קצח יי
ט שעה לפי נחל דביקות לאדם ̂יהיה  ׳1ל שנותנים מלמעלה התעוררות ז
 וראו טעמו כמ״ש מפיס מדבש(ניפח מריוק יאvשר התורה לטעום לאדם

 עוד נותנים אין זי א מדבש מחוק שהתגרה האדם וכששועם ה' טוב כי
 פמ׳׳ש ביגיעה מלמטה האדם שיתעורר עד רק מלמעלה בחנם לאדם
ט מלמעלה לו נותנים אזי תאמין ומצאתי יגעתי ר.׳'ל  של סכרו שילום וז
̂׳ה של בתורתו שיגע מה אדם  ׳ בעבור האדם משלם כאיט הוא הקב

 יומס בו והגיח כמ״ש ביגיעה חפן הקב״ה כן כי מלמעלה שכל 5ל שיפתח
 ומצאתי יגעתי אז מלמעלה לטעום לו שנתנו אחר האדם יגע ואס וכילה
 וידבק ויבין בוראינו גדולות קנח ויבין יגיעה הי על שכלו שנפתח זוכה

 י שיתחזק עד מעט מעט הקליפה מן ויתפרד 1יחכר השם אל במחשבתו
 'בה׳ הדבקים ואתם בו ויקייס כמחשבתו הש״י אל דסק להיות זה בדבר

 בהש״י דביקות ע׳׳י הקליפה מן כשיהפרד ואז היום כולכם חיים אנהיכס
 ארך מן הקחשה מצד שהם ישראל שיצאו מצריס יציאת כמו נחשב זה

 והקליפות הטומאה מקום הארן ערות ^יקרא מצרים
 אצל היום היא כן חורה •מחן ע׳*י סיני בהר בהש״י דבקו משם זכשיצאו

 ע׳׳י אז הש״י אל דבוק ולהיות הקליפה מן ליפרד לבו אל כשנותן יחיד
 אזי שנית פעס נדבי^חו וישנה וכשיהחזק ה^!יפה מן נפרד דגיקחו

 היימ־שוזכה השני לחודש באחד הכתוב שאמר זהו הקודש רוח לידי יבוא
 שכוהנים ראשו? בפעם ולא הש״י של אחדותו כשיכין באחד הקודש לרוח

^י כחודש אלא הדביקות השמיס מן לטעוס לו  האדם אצל כשיתחדש כ
 יתפרד הדביקות אל מעצמו לבוא מעצמו ש־תרזזק ע׳׳׳י דביקות שנית פעם

 מארץ צצאהס השדה בשנה אלא הקודש רוח לידי לא אבל הקליפות מן
 לידי יבוא איי הש׳׳י אל מ1יק3גד שנית פעס וישנה כשיחחזק מצרים

הקודש רוח
ר1 ב ד  השר לחודש באחד מועד באוהל סיני במדבר חשה אל ה' י

 ראש אח שאו לאחר מצריס מארן לצאחס השנית בשנה
 יכר כל שמות במספר אכוהס לבית לתשפחוחס אצxי בר עדת כל

 אותם תפקדו אלxבי צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים מבן לגלגלותס
 אישראשלביח למטה איש אייש יהיו ואתכם ואהרן אחה לצבאוחם

 PX הקדושה פער ר״ח בספר דהנה בפז׳׳הי ל^ש נראה הוא אבותיו
 כדין לחמן ס״ת סליק כר ז׳׳ל ר׳׳ו דף ויקהל פ׳ הזהר בשם מביא י״י

 לחחא כלא ובזיע ברתת בדחילו נאימחא גרמייט לסדרא עתא כל בעאן
ונכוונח 3 י
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כטדנר פרעת
 הורייי״יח לקגלח דסני 6תור על הי/יוין דהשהא כמה ליליהי

 לחיפהת לאחרה ונח לעמה רשו וליה או״ייהו וירכינו צייהין ויסן
 דדהליה כמא? באיתהא כולהי אלא אחרא במלה כ״ש באורייהא פימו

 אל העס כל ואזני כלהעס עמדו ונפתחו דנתי' איקמוהו והא פוחא
 וכלא ' נלח\ד i'2 רק רייחא נא לחרך ואסור שס עוד וכו' ההורה ספר

̂צייהין  ההיא;!!הא לה קבילו כא*לו מפומיה מנין דישמעון נגין ושסקין ־
 האלהלאמר הדנריס אלהיכאחכל וידבר כחינ7 ונו׳ מטוראדסיר

 ומשה וכתיב ההר בתחתית ויהיצבו דכתיב לתתא עמא וכל לעילא חיהו
 ורעותאלאילין לבי׳ ישוי באורייתא והסחדקארי האלהיס אל עלה
̂י וכי יןילין  דהא עמא לכל למשמע מילין דהני בסדור׳ דמאר' שלוחא איר
 הוא בהורה הקורא הזהר שלפי נמצא עכ׳׳ל עילאה בדוגמא קאיס איהו

 הקורא כן בקול יעננו והאלקיס ידבר משה בו שכתוב נושה תקוס5
 שאפילו ונראה בקול יעננו והאלקיס סיני נהר עומד כאילו הוא בתורה

 עליו השכינה הxש• xכ לאדם בהורה הקורא לנו תוחזק אינו אס
 אח המקד׳ ח״ל כמ״ש בתשובה הרהר אולי דבריו לשמוע מ״מ.צריכין

 קדושין קידושיו גמור רשע שהוא אע״פ גמור צרק שהו׳ מנה על האשת
 זכוח לכף לדונו צחכין נתורה הקורא כן בלט בתשובה הרהר שמא

 לאיסורו חזר ואח״כ תשובה ועשה חטא שכבר הגס בלכו חשוב׳ שהרהר
 לו חטא אס ולס בש״י מלך דגבי הש׳׳י יקבליהו נתשול יס־הר אס מ״לו
 יחטא אס חבל המלך לו ומחל המלך לפייס מסילה וביקש אחד פעס איש

 שאינו עוד יחטא שלא לומר המלך אח לפייס אז יוכל לא שנית פעס
 ואח״ה עוד יחטא שלא אחל פעס אותו פייס שכבר כית ההלך לו מאמין

 בני מחשבות שיודע הקב״ה אנל המלך לו מנ/מין אינו לכך צסרחינו <ןזר
 על ומקבל במחשבתו חוזר שהאדם יודע כשהש״י לכך הבל המה כי אדס
 ואז בתשובה הש״י אוחו נוקבל ל^חונו עוד לחזור שלא באנו׳ עצמו
 דיליה ונפשו ורוחו נשמתו ^ולס שמוצא מצרים יציאת האדס אצל נקר׳

 פנרס כמ״שבזהר דליה וחיילין דצה״ר מהפיסו דיליה וחיילין !יצה׳׳ט
 אחברר לבהכי וגו׳ נשברה רות אלקים זבחי למלה ורזא וז׳׳ל רמ״ז ון>

 כעש או חטה על דמכסי למיז רוחא על דמכסי יצה״ר דאיהו חשיב'
 יצה״ר לאיהו לחשך ובזמנין לאנס־א לי׳ מנח ולא שמשא על דמכסי
 דיצה״ר האסורים בביח דחפיס כמאן איהו אור דאיהו יצה׳׳ט על מכסה

 הפסיין אימן הכי רצה״ר ברשו תפיס יצה׳/טחיהו גל הכי ואוף
 ככל חחיה נש בר דיחכר וכימנא ריצה״ר דחיילין ברשו דיצה׳׳ט נזיילין
 הגלו כחושך ולאשר צאו לאסורים לאמר כהיכ חה ה׳ קלס דיליה איכרין

 מצרים שס על שגלוי^אלניךאו הגליות שכל נכו׳וכמדרשרכהאיהא
̂«!?ל״פ בצרה נהוגים םנלוח1»! ̂ד00כן  הנשתה ומוצא משוכיז3”־“זר1מ0;

?־' מא&יסו »יצ״ט  היצה״ר מצרח יוצא שהוא מצרים יציאח .הוא ^ה׳
 שנחנו לברי׳ כשדובר היימ סגי במדבר חשה אל ה' ר37ו הפ' פי׳ »הו

 כן חשה אל ה' ודכר שאז סיני בהר כמו הוא אז בחורה גסיר
 אוהל דהיינו מועד אוהל שנקרא נה״כ שהוא מועל 10או3 בחור׳ הר\רא

א  בית שיבנה עד שעה לפ* מעט מקדש הוא בה׳׳כ כן עראי דירת ס
 בש-*ה השני לחודש כאח־ שס להתפלל חי לכל מועל הוא ובה׳׳כ המקדש
 מעשיב׳ חלשו שופר כחורש הקעו ח״ל שאמרו דרך על לפרש יש השניח

ט הכפל צ׳׳למהו רומעשיכ׳£0  מעשיכס שפרו היינו מעש־כ׳ חלשו סי
 מעשיכס חלשו אז* עשה מצות ימוp ולא חסרו אס כך הוא וודאי ^לא

 חשוכה יעשו אזי העשה לא חצות על עברו ואס עשה נזצוח מחדש שיעשו
 השני לחודש באחד כאן לפרש יש כן שעשה רעים מעשים וייפה וישכ<
 דבריו לשמוע צריכין אעפ״כ שחטא לנו מותיק כהורה ^ר\רא היינו

ר זכות לכף לדוט בחורה כשקורא ה ר  עצמו אה ושינה בצבי חשוכה ^
מעסיס לחלש בהתחל׳ היינו השני לחודש נאחל־ והוא טובים מעשי׳ גאלש

 (זזרי ואח׳׳כ השיכה עשה אחל שפעם היינו השנית בשנה אפילו שניים
 €5שפע לחנו בתורה כשקורא דבריו לשמוע צרירן כן אע״פי לאיסורו

 היינו מצרים מאח לצאתם כו׳ ל3מרן והש״י לטוב עצמו שנהאת שנית
 '1לצאתהנשנ כז־י רשובה כשעושה שניח פעם אפילו בתשובה מקבלו הש״י

 ו1פשמ לפי ללוח׳ שהוא לאמר נאמר ולכך היצה׳/־ של מר^צריס והיצ׳׳ט
 ואמר ללוח' דווקא זה דבר שייך דברינו לפי לאמראבל מאי קשה
 אבוהס לבית למשפחוחס י^אל בני עלח כל ראש אח שאו עוד

c( זר\ כי בעבירות אדם שנפל מה וחגביהי שהשאו i ’P 
 אז הנפילה חן אותו מגביה אזי בתשובה אוחו וכשמחזיר כמוהו שאין
ר שהוא ולענה ראש מלשון הוא ראש  שפהי תטופנה נופת כי וכן מר ע
 שעשה מי אח ויתר!? שיגביהו ילק־צוההש״י כלענה מרה ואחרית זרה

חס לבית למשפחותס בישובה אזי» ויחזח מריס שהס העבירו'  אבו
 ויער^;, יצחק aאברר כאיוחינו ישיאל כמשפחח לנהוג עצמו שיתקן
 ־ יגביה האיך עול ואמר אמת זרע כלו שורק נטעתיך ואנכי כמ׳׳ש

ה3 נשמתם שיאירו הינו אטתס לבית אותם להחזיר אלxי ראש את  תצו
 כשביל שידע ז״ל החר׳»י וכתב אור והורה מצוה נר כי כמ״ש שיעשו
 ־ טממ• P באותהמצוה לעסוק חשק לאדם שיש לאוחה נתגלגל מצוה
ה אותה לךיס נתגלגל בודאי לעשותו חשק לאדם שיש מצוה או הורה  מצו

 ך5xמכ3ללגלגולתס זכר כל שמוח במספר הכתוב שאמר זהו חורה או
ס כמ״ש ר\שמוח הס שמוח גזרתם ספיר סאלשון קי ה  ל

 pשתצו המפרשים ופירשו נחלתו על ר^ת שס את
 ישזא המ<ז ושם כנודע אשתו ע׳׳י כנלגול המת נשמח להביא הוא עוס

 ;שמוח במספר כאן הפי׳ כן רגשמור, הס השמות ט מה של גשמחו
 ;ך היינו לגלגולתס זכר כל של הנשמות הם שמוח ויאיר ויזהיר

מ לגלגולתס זהו בשביל׳ שנחגלגל מצוח באוחן זכר כל של הנשמות א  i ;-1ו
fפ< מענישים אי? מעלה של שב״ד ומעלה שנה עשרים מבן עוד ; ^  pT

^ אחה לצבאיתס אותם חפקח בי^אל צבא יוצא כל :שכה יסxע ך״ א  i ׳ ו
-v בן יהושע ר' דאמר י״א דף השנה ראש במס׳ רז״ל כמ״ש פי׳ ^ , . ̂

■4
:פ י■

':x.

שנא^ נבראו לצביונן נבראו לדעתן נבראו לקומתן בראשית מעשה
 שלפי נמצא צביונם אלא צבאם הנךי אל צבאם והאתוכל השמים

 שלדשו כמו רצו? לשון הוא צבאם אחד פירושים כמה לצבאם יש
 .• נהבי-^^ חפצים אס שאלם להגתם פי׳ ז׳׳ל ורש״י לכאס מהיכח נבראו

 ׳ תר*^!£ מלשין’הוא צבאם x ופי׳ ורגיג וחמיד צכי מלשון וכו'עלץ
י כ״י ייה* לשין צביורס שם תוספות שפי' כמו דופי

̂ח בי5 ̂̂ד  כל כאן הפי' כן לצביונם ת'לי\מ ו_פ1ישג̂ג
̂יחלעשו' דהייס ' רצזז מ
׳ בחשובי שחחדרתו דהיינו אחהואהח אוהסלצבאוחם תפקדו מרק- ן

^י אויזי ^י ׳ ייראד ^ליזס ל
• ׳ אריה לצכאיתס אותם תפקדו זהו לגדולה מימי שהוא דהpפ

נ אסר,יו לבית ראש איש למטה איש איש יהיה ואתכם עוד ואמר ״ י ^ ן ^ '■I 
 - צריךשלאיהיהלו שהאדם לבינוני אדסלהחזי'עצמו שלעול'צריך

י המרה עליו יתנכר ופעמים י מאוד מאוד עצמו את וישפיל נאות
 לכלום נחשבים מעשיו שאין אותו יפתה העצכו' מצד היצ׳׳ה שהוא
 טפה ולס בשר שחלם גס להטן אלם צריך לכך הטוב יעשה
ה * גלילה למדרגה עילה יהיה טובים מעשים יעשה אס מ׳׳מ ®!!ל 1ז

 איששמ*-■■ כמדרגה ר\סשהוא נחטה י<:יהאישאיש ואתכם הפסק
 מכל- למטה שהוא עצמו, את ויחשו׳ עצמי שישפיל צריך חשיבות לשין
כו' לכלום נחשבי' מעשיו שאירן לומר היצ״הר עליו יתגבר שלא וכלי ■r^ י
נעש^ איש הייט הוא אנוסו לבית ראש איש עצמו אח להבין צריך

כמל•* הולך כשהוא אבותיו לכיס כשס' גדולה למדחג׳ שזוכה אלxבי
א 15ר

סויעקב יצחק אירהס איות מעשה כשעושה היינו האסח י-יג

פרשת
ש5 ר ד ח ם ^ וכלותיה היא והקם ח ה  שמעה כי מואב משדה ו

 ומה בעיירות המתזירין מהרוכלין שמעה מואב בשיה
 דוור̂ך לחה כאן צווחי וככר לחם להם להה עמו אח ה׳ פקד ט שמעה
 שמעה כי בפסוק בפירוש כתיב הא שמעה מה ומה מהרוכציס שמעה

 אחד כתוכ במדרש שם דאי' בהקדים לתרץ ונראה עמו אח ה' פקד ני
 לא ט אומר אתד וכתוב יעזוב לח ונחלתו עמו אח ה' יטוש לא כי אומר
 פעמי' נחמני x שמואל רבי אחר הגחל שמי בעבור עמו אס ה׳ יטוש
ט'  אלxי כשאין ונחלתו עמו בעבור זכאין כשישראל איבו רבי אחר ו

 אס לידע חצין אנו אס והנה המדרש לשון ע״כ הגזול ix בעבור ;נתין
 הצרה אם וו^ה כגדול שמו בעבור בשביל אס או ונחלתו עמו בשביל נענו
רה ונחצחו עמו נשניל ודאי אד ומיד סינף נטל כ היר. מהנ

̂ במדבר זקני מוד אבי בשם .
- בשביל בודאי הצרה בטל ואזי אלxי נפלו כמעט ̂עד באריכוח

V

יםיש
י 1ם____ - —

^. עתו שביל אם ידעו דלא הרבה זמן לאחר א' ומיר חיכף לחם לן! ר ו
ותן אם יודעים היו לא דכא״י לומר חנו צריכים ע"כ אלא עתו את

......................וי<ץ» Ak-i *1״.
חל שמו בשביל אס  ' V לא ותו עמו את ה' פקד ט שמעה בכאן רק מ

״ אילן ^
ו בעבור היה כוונתו עמו  1ות עמו פקד ט שאמר ומה והנחל ^

pבגמר־^ מצימ7 רק זאת אח יבין ומעצמו ונשומע על וסומך בדבריו צד 
כל מדבר ש^וכל נמצא וליול לחשוב חכלא כי חנא אטו ̂קשה

> אף



כב במדברזר.ל כורי אט בשםפרשת
 VIZ בעייר כדעהו היה ואס ר(הרוכליס שמעה וה'א לקצר שיכול אף

 לתם להס לחה הגדול שמו כעבור עמו אה '0 פקד ל אומר היה רגדול
 משדה וחשב ולכז ונחלהו עמו ;וכור שאמר כמו שכוונחו ויודרךצר

 כעירות החחזירין מהרוכליס שמעה המדרש., סונה היה וזה מואב
 מה עהה לעת שמעה מה כלומר שמעה ומה ולכן יה מנ״ל חאמר ושמא
 דכא׳׳י ע״כ אלא עמו אה ה׳ יטוש לא כי כהיכ הא מעיקרא ידעה שלא
 כשביל שמעה עחה אכל הרכה זמן לאחר אס חיכף אס ידעה לא

 אלא כדבריו לצר שתא קשה ומידתדיא חיכף לחס יהיה זניי̂א עמו
 עכור כוונתו אס כוונתו כל כלשונו מוכר והרוכל מר\וכליס שמעה ע״כ
 ונחלתו עתו כעכור כוונתו היה ש״מ עמו רק אמר ומדלא הגדול שלזו

: וק׳׳ל ומיד לחסתיכף ה׳ יחן ובודאי
ם פ  ברישראל נסר מאח וגו׳ לנלגלות שקליס חמשה ולקחח ח1ב

I כשקל ואלף מאוח ושלש וששיס חמשה הכסף אח לקח 
 שם עיין וכו׳ החשבון סכוס סך ואלף מאות וג׳ ס״ה ז׳/ל כרש׳׳י הקודש

 לי יאמר שקליס ה' חן לו שאומר ככור אעשה כיצד אמר החשבון רש̂׳3
כקלפי ונחנן כללן וכו׳ פחקין אלף כ״כ הניא עשה מה הלוים מפדויי אני

 שאמר כלו׳/מה ומקשי' הגורל לפי פיקינס ומלו כאו להס אמר
 כתוספות אמינא הוי שיש בהקדיס ונלע״ד הפרש׳ נחחלת אעשה כיצד

 זה ולפי שקלים ה׳ אחד כל פדיון נתנו בכורות מאוח ג' דככורוחדאוחן
 שפדאו ישראל אלף כ׳'כ מאותן נגרע אנחנו למה מאות ג׳ אותן יאנזרו
 חקע״ב יתנו פדון נחנו ורע״ב לויס אלף כ״כ הלויס אותן
 ע׳׳ז גורל היה וע״כ אוחט יפדו לויס מאוח וג׳ פדיון

 אוסן על כרש׳׳י כדאיהא כן גס זה על גורל היה ומסתמא
̂לומר ועוד רע׳׳׳ג  ליחן שצריך מה רק רע״ג אותן על גורל היה שלא אפח
 כ״כ כל הקטל מקופת זה נחנו שקליס ואלף מאוח וג׳ ס״ה רע״ג כעד

 אמרהכהוכעוד ולכסוף שקליס הפרעה׳ מדכחיב אלףורע״גרק
 נסנו שהס ׳ להורו אלא הכל סר ה למה וקשה הכל הסך הכלל חשבון
 שלא ונמצא יותר פדיון שס היה דלא הלוים לא אכל רע׳׳ג אותן פדיק
 אלו כל ורע׳׳ג אלף כ"כ הקהל מקופח ש.*חנו לומר ואפשר גורל שם היה

 להשיל אן דרכים שני לפניו שיש אעשה כיצד משה אמר ולכן השקליס
 אתל כל ורע״ג אלף כ״כ הקהל מקופח ליחן או ברש׳׳י כדאי׳ גורל

: ודוק חלקו

5

פרשת
ק ס פ  ז׳׳ל ברש׳׳י וגומר המחנה צון ישלחו אלxי כני אח צו נ
 פרשיות ושמנה המשכן שהוקם כיום נאמרה זו פרשה י

 נאמרה שפ׳-זו לכחוכ ז״ל לרש״י למה כיוסכדאי׳כמ׳גימיןוקשה כז נאמרו
 כיוס ט פ׳נאמרו שמונה ככאן להזכיר למה עוד המשכןולא שטקס ביום
 למה וקשה ולדורות מיד זירוז אלא אינו צו שנאמר מקוס ל כ ידוע וזה

 יש וע״ז לדורות יהיה שלא חיתי מהיכי לדורות זירוז צריך זו כפ׳ דווקא
 עשר שנשל קדוש שהוא דווקא זה כיוס חימא שלא א׳ תירן חיחציס ׳3

 נכתב ולכן מחנות מג' להפריש הוצרט ולכן עולם כסדר כדאי' עשרות
̂כמשכןיותר שיש שמציע א' חי׳ יש עוד ג"כ לחח׳ צו  שהוא מכחקדש חעל׳

 ולא המשכן מן דווקא חימא שלא שבועות כמ' כדאי' המשחה בשמן אשוח
 כדאי' בשומא׳ למשכן לנכצס אזהרה הוא זי שפ' המקדש מן
' וגילקוש שבועות מ'3 זאת פרה פ'3 הוא ועוגש זו פ

נשא ■JJ,זסני מוד אט בשם
 נאמר נמי שבמקדש לדורות לזרז צו נאמר ולכן התירה חקח

 פרה ופרשת זו אזהרה נאמרו אהד שגיוס מונח אס רק זו אזהרה
 ג"כ זו שאזהיה להורות צו נאמר שלכך לתימר ליכא אי ההורה חקח ואה
 כראי' פ׳ שמונה כתוך שהס פרה נפ׳ דהא תיתי דמהיכי המ^ש על
̂ש שס נאמר נימין מ׳3  תיחי ונזהיכי כשומאה נכנס אס העונש משכןומ

 צז יתירה תינה לומר מקדש על ולא משכן על הוא זו שאזהרה לומר
 כנ״ל קדוש זה שייס דה״א א׳ כהירוץ ננוכח אלא המקדש על ג־׳׳כ להורות

 רש״י שאמר וזה צו כתיב ולכן אחר ביום ולא מחנות שלש ט נוהג ילכן
 שהוקס כיוס נאחר' זו שפרש' ואמר לדודות לזרז צו לי למה וקשה צו ז״ל

 תאחר ושמא צו אמר לכן מחנות ג׳ דווקא זה כיוס ולא'חימא המשכן
 פ' הוא פרשיות '0 וכחנין זה יו,ס3 נאמרו פ' שמונה ואמר '3 חירוץ

:ודוק כנ״ל ומקדש משכן עונש שה ונסחר התורה חקח

פרשת
ף ב  החמיה פני מול אל ר\רוח אח בהעלותך אליו ואמרח אר\ן אל ד

 נרות כקרא החצות נ״לכעזה״ירגה הנרוח שכעת יאירו
 "ה3ק ליחוד הוא עושיס שאנו המצות וכל אור ותורה מצוה נר כי כח׳׳ש

̂יחוד ובינתי׳  ^•נה אספקלירא שהיא לשכינה הארה להמשך ומסר
 אנפיןשהוא זעיר ע״י הבינה עול' שטא העליון מעולם כ״א מאירה

נקרא לכך שכינה3 להאיר נרות שנעה הוא הכינה עסעונס קצוות שש

 שמנהיר מה אס כי עצמה של אינה שאורה נפעל לשון מנירה השכינה
 עם נפשו את ומעלה נפש כמסירת מצוה עושה וכשאדם מלמעלה לה

 זהו כפני׳ פניס למעלה גמור יחוד נעשה אוי עושה הנרמצוהשטא
 ע״י או מצוה ככל א״ע בהעלותך הייט הנרות אח בהעלותך הכתוב שאמי
 המערה פני מול אל זהו בפני' פנים למעלה גמור יחוד נעש' נפש מסירת

: הנרות שכעת יאירו

זקני מורי אבי ב׳צזם פרשת
 יאירו המנורה פני מול אל הכרות אח כהעלוחך אהרן אל דבר

כרותי' העלה הממרה פני מול אל אהרן כן ויעש הנרות שכעת
 הוא והפה המנורה ר̂:י ז׳ כננד כראש יש נקבים שבעה כר״א דאיתא
 תמיד לראות צריך צתיב של״ה ובספר קודש שהוא האמצעי קנה כנגד

 ג' כמנורה כי מנור' צורות הוא האדם וגוף מתור׳וממלות מאירה שתהא
 ת1לינ3 האדם מתחתי'צן קטנה ושלמעלה יזצאיס קניס של בליעות
 המנורה גוף הוא הלב שט וףxור האזניס ונליעת הירס ובליעת הרגלים
 והמכור׳ בינוני אדס כשיעור אמות ג' היינו עפהים ח׳׳י מנורה של וגובסו
כמוך לרעך ואהבת החיטר על מורה אמת חימר מקשה להיות צריכה

בהעלותך
 שלא שבתי להגיד אהרן כן רעש ק^ ועד מגדול פרתה עד ירכה עד

 מנורה כמו שלים יי׳יקף שלים איהב אהר־ן של, מדחי היה וכן שינה
 האדם יהיה שלא לרמוז יש עוד בקיצור עכ׳׳ל יהשליס האחדות על שחורה

 נהעלותך שרמז וזה וכלב נפה אחד הכל יהיה אלא כלב ואחי בפה אחד
 שהוא אחרת המנורה פני מול אל האדס גוף מנורת שיהא הנרות ̂ אח

 האמצעי כנגד שהוא הלב שיהא למנורה רמז כן גס ו3 שיש הראש
 והלב הפה באחדות כאחד יאירו אמצעי קנה מד כן גס שר\א הפה יייל

 ובזה בלט ושמח וראך שכתוב כמו כאחד ולט פיו שהיה או?רן כן ויעש
, :וחושן אפוד לאכני זכה

שלח פרשת
 כנען ארן את ויהיו אנשים לך שלך לאמר משה אל :׳ררבר

למעה אחד איש ̂זד איש אלxי לבני מחן אני אשר חחד ייט‘׳ חנxי נבני מחן חני
 נאמר שלא מה יתברך הש' בעזרת לי נרא' בהם נש'א כל תשלחו אבותיו

וא לב משה יכול היה שלא עעמיס ח׳׳ל שאמח הפירוש אלא אנשים שלח

̂א מי עעס חון אלxלארזי  משה נקבר לכך מה במדרש מרילהוצמ
 ועול שלהן רועה בזכות החדכר חר מחי׳ לתחיית שיעמדו כדי במדבר
̂ל נכנסו אלו נמצא אחרים עעמיס  צריך היה ישראל לאח יייף יפי
 מרגלים ששלחו ועכשיו אלxי לארז יעטר שלא בשביל 9חי למוח משה

א והלשינו א י
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שלח פרשת
 עד עור משה וחי שגה אדנעי׳ נמדנר גתעכט ועי׳׳ז א/׳י על והלשינו

 וידע עתידו׳ יודע שהו׳ לחשה ״ה3הק רמז לכך שנה ארנעי׳ &וף
 לך שלח זהו עי״ז נמשה לטובה ויהיה א״י על מרגלי׳ שילשינו הקב׳׳ה
הארץ על מרגל'ס שישנו ע״י כי יוחר שחחיה בשבילך היינו אנשם
 ויחיה שכה ארבעיס עד כנען ארץ נוהר שיהיה כנען ארז אח יחורז
 שאלו הס3 נשיא כל השלחו הקב״ה אמר שנה(כך ארבעים עוד משה
 על הלשינו הנשיאיס כששלח אכל א״י על הלשינו לא אחרי' אנשי' שלחו
 הכהוב אמר ולכך כא״י נשיאי' יהיה שלא שידעו בשביל רז״ל כמ״ש א״י

 אלxי בכי ראשי אנשים כולם ה׳ פי על פארן ממדבר אוחם משה וישלח
 פי על ששלח רק לטובתו עשה לא מקום מכל ;ה דבר הנח שמשה המה

 הבין לא חשה כפשוטו הפי' או אלxי ב.י ראש־ לשלוח כך הש׳׳י שצוה ה'
: ישראל כני ראשי לשלוח ה׳ פ־ ע: ועשה זה דבר

 לשון שהוא יפולו השלח ונעד ב' קפי׳ ביואל כמ״ם לפרש יש אן
 שהם אגשים לך שתזיין אנשים לן־ שלח היא והפי׳ זיין כלי

 אח ויחוח חזיינס כמה ומפרש איש גבר א״ש מן החתונה מדרינס
̂ןו היינו כנען את  כדרך לעסו' פנאי להם יהיה ולא המי' בהירה ש-עכ
 מאזני בידו כנען כמ״ש מען ארן אה ויחירו יכך ומהן משא של ארז

 עלי' חקוק המפור' ושם כחור׳ לישראל ניחן זיין כלי רו׳׳ל וכמ״ש מרמה
 מאין כהורה סמיד כשיעסוק האח' ואם וס׳ עלהלוחוה כמ״שחיו'

 ולא מהנה דרך אלxי לכני נוהן אני xn אחר לזה פרנסה להם יהיה
 עול ממנו פורק חורה עול עליו כלהנוהן כמ׳שרז״ל לסחור יצטרך

 ראוי אלxמי אחד כל השלתו אטחיי למטה אחד איש אחד איש את לרך
 מע^ יגיע מחי יאמר (6x’ איש כל רז׳׳ל כמ״ש אלxיx כמיוחד לחזו׳

 אגוחיו הpאצלמxשבי כמיוחד יכוללהיזח איש פי' זהו אבוחי למעשי
 למדריג׳ למעל' נשיא יוכל אלxמי אחד כל בהם נשיא כל הזיינס השלתו
 אח דזיין מ^ היינו ה׳ פי על פארן ממדבר משה אוסס וישלח עליונה

 פי על פארן ממדכר זהו בחורה דבורים החפאחח ע״י זיין בכלי אלxי
; עליונה למדריגה עלו אנשים כולם ה׳

ה הי  ועשית' ה' מצות כל אח וז^סס אותו וראיחס לציצית לכס ו
 כי מחקדק אינו אוחו שכחוב מה הנה זכו' 1x0 ולא אוחס

 ארבעה שהן הציציח על שקאי כיון רבים לשון אוסס לכתוב צריך ל\ה
 לבבכם יפחה פן לכס השמה עקב נפרשז דהנה בעזה״י לפרש ונראה
 כי לכס מיוהר שם גם להס והשהיזויהם אחרים אלקיס ועבדחס ו^חס

 מה עפי׳ עואר אמנם וכו׳ לבבכס יפהה פן השמח רק נכחוב צריך אין
̂ק נא שלישי פרק מכוח במס׳ דאיחא וצדיק שנא׳ אחח על והעמידן חב

סי׳’ נא״ינ״י "” יזי׳ ^ "י רי שמאמין כיון מןה5 עושה מקייסכג^זמרי^צמשצ 3אזימס מ  ב
 שמאמין כיון התירה על כוחו ומתיש שתתעשר בשביל עשר בח̂ו טצחזב

 ואס המצות כל וכן טחו לו יחזיר שהש׳׳י יךxל חנ:י רפאות שכתוב מה1
 ושאר צדקה לעשות רוצה אינו אזי כהנן׳׳י מאמין שאינו ח״ולהיפך

 זו מדה לידי יבא והאיך בעיקר כופר ^וא כיון לכלום נחשב אינו מצוח
 אביך אלקי אח דע בנו לשלמה דוד שאמר כמו הוא בהש״י מאמין שיהא

 אנשים מצות אצלו יהיא ולא בוראינו גדולח מעצמו שיכיר היינו ועבדהו
 אברהם שהכיר כמו מעצמך אביך pאל אח דע רק אביו יחשח מלומדה

 מהולל מבואו עד שמש ממזרח כמ״ש השמש מזריחות כורא־נו חח אבינו
 הצה׳ר אוי בוראינו בגדולו' להביןולהסתכל מהחיל כשאד' והנה ה' שם

 לידי אותו להניא כלל הש׳׳י מציחוח לו• ולהכחיש עניו להחגבר רוצה
להנצל שכל להם מחן ישמור חסידיו רגלי הש׳׳י אמנם מינוח

̂י בלאו צדיק כשהא דווקא זהו מיצה״ר ̂׳׳י אזי ר  טחן ר
 צדי̂ק איש ושלום חס ואם יצה״ר חן ולהנצל בוראנו גדולח ניןvלר שכל לו

 . מימת לדרך אוחו להטעות היצה׳׳ר עליו שיחגבר להיות יטל כראוי
 ולכך אבותינו אלקי ה׳ הוא ה'אלוהינו אבותיו ירושת מועיל לזה רק
 כך כל חשובה אינו להש״י שעובד העבודה אבל מינוח לדרך הולך אינו
 . ־ עצמו אח שTשק היינו צדיק כ^וא אבל מלומדה אגשים מצוח שהיא מפני

 א״ע׳ שמקדש ע״י היינו נשחה ח רו נפש זהו ובמע^ ובמחשבה ברבור
 . הוא. הדיבור כי לרוח זוכה ברבור א״ע שמקדש ומה לנפש זוכה במעשה

 ז ׳vcכיxמ הנפש ותה לנשמה זוכה במחשבה עצמו ̂קל־ש ומה ר\וח מצד
 י המזגץ בהוך משכנה ובמחשבה הלב בתוך משכנה ור\וח הכבד בתוך
 להשיב ויכול צדיק הוא אז כבד לב מוח דהייט אלו בשלשתן מקדש ואס

̂! ומה מוח כבד לב לכס תיבות ראשי זהו בוראינו גדולת  י שאמרהכהו
 ׳ יפהים הז תשמור לא ח׳׳ו ואס מוח כני לב שתשמור היינו לכס השמח
 מורן, כבד לב שומר שאינו כיון זט׳ אחרים אלהיס ועבדתם ו^חס לבבכם

 - זהופי׳הפסור- מינוח צ-די אוחו להניא עליו להתגבר יצה׳/־־ יוכל אזי
 ר״ח שהוא מוח כבד לי- על וסמיי״ שהציצו היינו לליציח לכס sוהיר
 זזכרחס בוראינו גדולות שתשיגו הש״י היינו אותו וראיתם תזכו חזי
 ׳ עיניכם- לבבכם א^י ולאחהוח אותם ועשיתם ה׳ מצות כל

 ׳ ־ בנרל המצות כל עושה אזי סראינו גדולת משיג שסא כיון כדלעיל
 א*דמ מכל הלומד חכס איזהו אומר זומא בן דר\ה הוא הפי׳ אן

־ שאחר פי׳ לו ?‘א לכאורה השכלתי מלמר מכל ̂־אמר ‘
 1'ללמן^ יכולים שבאמח הוא הפי' אבל הרשע מן אפילו ח^ע אדם

־ 7עו"(- חאוח א^ ‘ודןx אותו שרואים הרשע מן אפילו בוראו עבודת
שאמ/ דברים שאר או גנב או אף ט הוא אם למשל עליהם נפשו ומו^
 2חד שעה חעטג בשביל ועושה נפשו מו^ כן אע׳׳פי מיתה חייב נ?זפס
 כס^ שימסור דכ״ש מכ״ש לושיעיר שאין צער ט יש בגיהנס נופל וסופו

 י ר מאדם לומד אס חילוק יש אנל נצחי הענוג לו שיהיה בוראו לעטדת
 '^׳״ בוראן עבודת רשע חאל־ס לומד אם אבל לטעות לו אין כמעשיו לעשות

 יייס ,ךא P לאדס ויאמר כמ׳׳ש יראה לו יש שהחכם יטעה לא חכם הוא
 י ^ מן ללמוד יוכל לא יראה לו שיש וכיון כ׳׳ח קפי׳ איוב חכמה היא

 איזרו^^' זומא בן אמר לכך ב״ה הבורא חן שירא כמעשיו לעשות
:3 ענודס רשע אדם מן אפילו ללמוד שיכול אדם מכל הלומד היינו ^ 
י נ-,.-״ להסיציציה ועשו הפ׳ זר\פי׳ אחר ולא חכם סהא זהו יטעה ולא

 ^ י.
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החר־כיס מן מצץ כמו אוחו וראיתם ע״ש ציצית ד׳׳א ז״ל רש״י
1כ

̂מגעג. 0«ז&רי  שימסור דכ״ש מכ״ש אחת שעה כפששגשב
בגייי® כנפי על וזה מראו לעמדת

 P טגמס תביט למה כמ״ש רשעים של רשעת הוא בגדהס הבגד
בגדיהם כנפי על ציןvלר הכתוב שצוה היינו א׳ קפי׳ חבר\ק
 י ו- מן ללמוד תטעה שלא כדי אבל כנ״ל בנירגס שיאבדו שלהם רשעת

 הכתוב אמר לכך מעשיו על שתשגיח כיון כמעשיו לעשות כפשוטו
־שעיס^ףר̂י0סוףשל3 שתציץ זו הבטה על שחק היינו הכנף ניצית על

%

^ סרגוש ז׳׳ל רש״י כמ״ש גס כנודע היראה חוט אKר רגלס פתיל
yאחכלמצו^' וזכרתם חוחו וראיתם לציצית לכס והיה ואז הכלא

4הירא חוט לכס שיהי' ובשביל פי' הרשע במ״כשחן אותם ועשיתם ---- ---- , , _---- ' - י ׳ - . ׳% י-ו ־
 תתורו ילא וזהו כמעשהו לעשות הרשע מן כפשוטו נלחוד יטעו לא

־- :אחריהם זוניס אתם אשר עיניכם יTוא לבבכם
1■

שלח
אבי בשם פרשת

ררצהשלחוכו' אם לך מצוה איני אני רש״י פירוש אנשים לך !
 וקשה ירשוה לא למען לטעות מקום להם נותן שאני חייהם

 צדיקים של בהמתן השתא היו יסxכ חשיבוח ל׳ אנשים פי' רש״י הא
 ׳ כלשכןואם עצמןצא ידסצדיקיס על תקלה הואמניא בחך הקדוש 1ל«י

̂יס צדקיס  עלה ^בר האמת רק ידם על הקלה היה האיך היו וכ
 :בדבר לטעות להם הבחירה וניתנה לארץ יבואו שלא במחשבה
? ר ד מ  לשולחיו העצל כן לעיניס כעשן לשיניס כחומץ לך שלח 1ב

שדברו בשביל רק עצלות בשביל פי׳ לא יהא תמי׳ אKור

שלחזרןגי מורי
כחומץ פי׳ שהר״מאלשיך ונראה בת׳ כמבואר ל״ה , ע וין ^ ך י׳ ע ש ל

 ־ '.2ומחעצללחקןזאיתאבכתבי^ לתקןמעשיו לעולם כשבאה הנשמה
ש^ י׳־ב באלי שבטים יי׳ב להחעבר הק״בה רצה לארץ אלxי בכניס׳  י נ

 נאמר סעילונזה לא זה נעלס! אותם לתקן ונדי יחטאו שלא כדי
 ■ זה על ן טח אני השבטים הם תמש לב׳׳י כי ישי־אל לבר נותן אני

 עבור מל לתקן נשמות׳ בעבור שהיו כהוגן שלא עשו המרגלים המדרש
 צאp ח לא עשו הס ג׳'כ לשולחיו העצל כן לשיניס כחימז קלקלו והם

; סיקנואגאפקלקצו

י

ונו אליאב בני ואבירם ודתן לוי בן תר\ז ח יצהר בן רןח ף^דן
_____I.__,/ __׳__

רךח פרשת
־ו ו׳י׳ M׳*v'!'׳־' '

חקחרע כמ״ששלקח קרח ייקח רמי נ״לבעז״הידרך
 ןpאו וגלחו היה הלרם מן קרח רבה במדרש ואמרו רע קח הוא לעצמו
לסבי(>ו אמר מזה ליצנות קרח ועשה הנך אהרן אוחו והניף הלוים בתוך

מכירים
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 לצד עצמו ויקחלקח הכהני סמרחז זהו הגלוח אוחי אחם מרריס
 ז̂ר אוחו שגילח נמה ראשון ליצנוח משה של מעריו ליצנוח עשה אחר
 המשקין כל על שעולה שמן כמו יצהר נן ועוד נראשו קרחה שעשה קרח

 קהת כ? הכתוב עוד ורמז אוחו והעלה למעלה אהרן כןרגיףאוחו
 זv3pו אסף קרח כן עמים אסיפה ז׳׳ל שפי׳רש׳׳י יקהתעמיס ולו מלשון
 'ועוד במזוזה חייב אס למשה לשאול ליצנות ^גשוה ספריס מלא בית
 לשאול ליצנות לעשות חכלח שכולה טליתות וחמישים מאחים וקיכון אסף

 שהוא איש לויוח מלשין ליי כן הכתוב עוד ורמז בציצית חייב אס למשה
 רז״ל כמ״ש אשתו את לשמור כד אשתו עס אחד כל שחיבור חיבור לשון

 זו כפרשה עוזיאל כן יונחן וצמ׳׳שנחרגוס לאשתו קינא אחד bx מלמד
 מתקנא ז״ל רש״י שפי׳ כמו ואבירם תורה i הדח על שהפליג ודחן

 עמרם היו ארבעה אבא אח* קרח עוויאלאמר ן3 אליצפן של בנשיאותו
 שאני אר לא השניה אח ליטול ראוי מ' וכו' בפיו שני נטלו הבכור

 וגדול רם שהוא אביו מחתת שחלק נמצא ונו' לעמרם שני שהוא יצהר בן
 כמ׳׳ש אליאב בני רמז ועוד ואנירם זהו ממנו שקטן מעוזיאל יותר

 דברים שמעו כולם פי׳רש׳׳יז׳׳ל קדושים כולם העדה כל כי למטה
;לכולנו אב לכולנו אלי שהוא אלי בני כאן הרמז כ? מסיר

ף ן ן  לצד עצמו ^זח ז״ל רש״י שפירוש מה בעז׳־׳הי לפרש נראה ן
 והאיר הכהונה על לעורר העדה מחוך נחלק להיות אחד

 היינו יצהר בן קרח ויקח כך הוא שהפי' נראה אבל בפסיק מרומז הוא
 שרצה הוא רבינו משה על ומעורר נחלק להיוח אחד צצד קרח שנ^ן מה

 קרח צהxי־יח שמן שהוא יצהרך וחיחשו מלשין יצהר בן להיוח קרח
 שפי׳ מה גם הכהן אהרן שנמשך כמו זית בשמן משיח גדול כהן להיות
על נשיא משה שמינהו עוזיאל בן אליצפן סל נשיאות על נתקנא ז׳׳ל רש׳׳י

 שנחאוה הוא והטעם קהת בז הכתיב שאמר במה מרומז קהת בני
 שזכה ליי בן שהיה בשביל היא גדול כהן או קהת לבני כשיא להיות
 נחאוה לכך בידו תאוותו וחצי מת אדם ואין לוי בן להיות לגדולה

: יותר לגדולה
ף ו  המיס יסוד שהיה עליו מוכיח קרח של ששמו בעז״הי לפרש יש ע

 והיה כפיחיס קרחו משליך כמ״ש יסודות משאר בו גובריס
 והוא יסודות משאר המיס יסוד בו שגבר שלו טבעו ולפי מצונן איש בטבעו

 משה עס שחלק ומה אדס בן שוס עס להתקוטט ראוי היה לא מצית איש
 בן בשביל הוא לעצמו רע מקח שלקח קרח ויקח החורה מפ־ש

 רז׳׳ל שאמרו כמו מתגאה שהיה אלא בןיצר\ שמו נקרא למה יצהר
 כך המשקה כל על שעולה לשמן דומה והיה גדולה גאוה גאוח לו ש׳:יה
ותירושך דגנך מ״ש כ שמן היא ויצהר כולם על לעלות קרח רוצה היה

 אסיפה לשון שהוא עמיס יקהה מלשון קהת בן נקרא היה וגס ויצהרך
 נתגאה קרח רז״ל שאמרו כמי הרבה ממון אסיפת לקרח שהיה דהיינו
 באים הדיניס שמשם • דשמאצא מסטרא דאתא לי ן3 היה וגם בעשרו

 גוברים המיס יסוד היה בטבעו אבל ואהרן משה עם מתקוטט היה לכך
:להתקוטט ראוי היה ולא עליו

x יש הא יהיה הפשוק בזה לפ־ש נראה h מטהו ו3 אבחר 
 רז׳׳ל שאמרו מה מרומז זה שפסוק בעד׳הי נ׳ל יפרחוכו

x האיש והיה זהו עונותיו כל לו מוחלין העולהלגדולה כל  בו אבחר 6
 מה היינו יפרח בה טו מדרך שנטה מה מט^ גדול כהן להיוה לגדולה
 בעבירות מקטריגיס וברא עבייוח ועש׳ לגדולה שעולה הא'ש אוהו שנעה

 ומקטריגיס עבירות האיש אותו מן פורחים יהיה לגדולה שעולה כיון
: עבירה שום עשה לא כאילי מאותת בז ידבק וצא

פרעזת
א ר מ ^ ט קף חלק פ' דמהדרין ב  שלקח ר׳׳ל אמר קרח יקח ל

דאי׳ מה עפ״י לפרש נראה ברש׳׳י עיי׳ לעצמו מקחרע
 היו אחים ד׳ אמר עוזיאל ח אליצפן ע׳׳י הי׳ מחלוקתו וברש׳׳י בילקוט

 הבכור עמרם יאל ועוז חברון יצהר עמרם קהת ובני שנאמר אבא אחי
 ה&כיה ציטול ראוי ומי מלכות אחיו ומשה כ״ג אהרן גדולה בניו שני נטלו

 חולק הריני הקטן עוזיאל של בנו עשה והוא קהת לבני שני שאני אני לא
 תכלתס׳ ולהxטלית ושאל שבע׳׳פ הורה על נצטווה שלא ואמר עליו
 סשברא זאת לרןח זה מנא להבי? צריך כו׳ פטורים ם׳ ספרים מלא בית

 דווקא דלתא בכור שאינו אף מאחיו גדול אKX בשביל לו מגיע שהגדולה
 שטשחו ונראה וקטנים גדולי׳ שוים אחים ושאר ר\דולה מגיע לבכור
הי' שאמרו מה פי על היה  ומקשה לייבם בגדול שמצוה מכאן הבכור ו

 חוזרין אין בכור ליכא כי אבל אגדול ליהדר בכור איכא כי ואימא ר\מרא
 גדול אף לו גרמה בכורתו בגור מה כבכור ומשני גדול אצל

 ראיה מכאן להביא קרח שרצ׳ לומר ונוכל טכו׳ גרמה גדולתו
 מה לפי אך באחים גדול שהוא הנשיאות ט שמגיע

שמגיע זה על לימוד ט שאין כלום לו מגיע לא שבע״פ הורה שהכחיש

̂טם קרחז^י מורי אבי ב
 •׳פ שבע בחורה שהכחיש במה לעצמו רע מקח טזהושאמרשצקח

־. עצתו את סותר
yר כ? יעקב ס׳וליחשובנמיבן עליו ש׳^חיח יצהר בן דאי׳ נ׳׳ל ו

 והאיך הפסוק על זה בלא ומקשים טיהנם עצמו שעיקב
 לגיהנם עצמו שעיקב הלשון מאי ועוד הדרשה בזאת הקושי׳ דווקא קלי׳

 מן לא קרח יוחנן ר׳ אמר סנהדרין במסכחא דאיהא להרז וגדאה
א במסניסא וכי' מס במגפה אלא השרופים מן ולא הבלועים  קרת מ

 ואח׳׳כ קייס וגוף נשמתו משרפה ז״ל וברש״י ומן הבלועים מן
 התחיל לוח אם בזה פטגי וצלעתי ונבצע הבצועים מ^ם עד נתגלגל

 כדאי' ופיסxה ומן הבצועי' מן היה אזי אותם בדברי' ולקח בקטטה
 יהיה שלא כדי תשובה לעשי׳ נידו מספקין אין הרבים את המחטיא כל

א גס נענש להם שהיה העונשים כל נמצא בגיהנס והם עדן בגן הוא  ס
 בפני עונש לו מגיע התחיל.הקטטה לא הוא אס אך לכך אותם שהביא

 חהבלועיס והיה שהתחיל לעצמו רע מקח שלקח אמר לכך עצמו
 היה מפו היינו לגיהנס עצמו שעקב יעקב בן ולחשב ופריך ופיסx<מה

:וק״ל טיהנס סופו ונחג^ל מהבלועי׳ והדר מהשרופיס בתחלה טירגס

X נעז׳׳הי לפרש נראה אדומה פרה אליך X היה רבינו 
ח והפך ממצייס אומו הגואל «  בעשר ׳xלי מצרים על ה
 בקרב ה' אני כי תרע למען xמ 'ire■ כמו חשובה שיעשו עד מכוח
ח א  הדין מידת הוא אדומה ורבה נו;שוןפרה אחת'פרה •הופרה ה
 הטמאי׳ חח לטה׳ מצרים על הדין מדת של היסורין משה שהגביר הייני

6ולי אחד ה' כי להודות מנריס xרחמים מידוח עליהם הסך ל xוציא 
 לקבל סיני !סייא'להר שגרע להס שהיה הגאת שיעבנד מזקגשי
 זמן כל כי טהורים שהם אלxיהטהורים מטמא היסורין ט החזרה

xלצמוד יבולו ולא טימאה נמ^ס היו ויסורין ל^אלגלוה יה 
ז ודוק התורה . ^

)l u V* אשר התורה חוקת זאת ה׳אלמשהואלאהרןלאמר 
 פרה אליך רקחו אלxי בני אל דבר לאמר ה׳ צוה

 לפרש נראה עול עליה עלה לא אשר מוס בה איו אשי חמימה אדומה
 בשביל אדומה פרה אין הזה ונזמן ניצחיוח היא התורה דרגה בעזה׳׳י

ב ^  אמרו דר\ה הזה בזמן גס ששייך לפרש צריך סידאי המקדש כיח ב
 אינס ישיניס שהרשעים כיון לעולם זר\אה להם הנאת לרשעים שינה רז״ל

 ישיל' צדיקי׳x כיון לעוצם ורע להס רע צדיקי׳ של שינה עבירוח עישי׳
שמטהר אדומ׳ פרה היא שינהx נמצא ובמצות בתורה עימןיס אינס

חרף פרעת
 השיגה טמא שנקרא הרשעים אצל הטהור את ומטמא הטמא אח

 טהור שנרךא הצדק ואצל עבירות מעשוח שטהור אצלו טהרה נקרא
 וכן ובמנוח כתורא עוסק אינו השינה שבשעת אותו מטמא השינה

 האמנ׳ שנא' כאלם עצמו יעש׳ נעוה״ז אדס יעש' מה רז״ל שאמרו מצית
 DX נמצא חרברון צדק ת״ל כן חורה לדברי אף יכול תדנרון צדק אלס
 ארן עס היינו הטמא אס שמטהר אדומה פרה כמו הוא השחיקה מדת

o ז״ל רבותינו כמ״ש טמא שנקרא x אוחו מטהר שקן ובנותיהם שקץ 
 שנקרא ח הס׳ היינו הטהור אח מטמא אבל כאלם כשהוא השתיקה

א אותו מטמא טהור ^ ה ל^ש ויש חורה בדברי אלם כ  אדומה פי
 פרה היינו לה' דוס כמו השתיקה מלשון הוא ואדומה ורבה פרה מלשון

 או בשתיקה מלבה האדס כשישן היינו בשתיקה שמרבה נקרא אדומה
 הxנקרח בשתיקה מרבה הוא בעצמו מקום מכל כשניעו'משנתו

 היינו ל^זר ה' צוה אשר התורה חוקת הפשוק;אח פירוש זהו * אדומה
 כאלם עצמו יעשה ולא ולדביזלאלישן צוהה׳לממר התורה חוקות
^ גשמייס-מה דברים היינו תליך 33א חורה בדברי א לוקח ש
 סמימהאשר יהיה השתיקה אחנס ב^יקה ה3הר אדומה פרה אליו

 שיש דעות בהלכות הרחב׳׳ם כמ״ש בשתיקה הוח והמום חום בה אין
 אומר והוא מחד מאיש מדברים אדם שבני היינו בשחיקה אפילו לשה׳׳ר

א שתקו 2 יי



m ו f'

li,. ,
!̂ :jf
J<!׳

ת ע ר פ

ש לדנר יסל אינו מפלוני שרי;\ ר פ מ ! : ה ר ו ז י ה ׳ ש ז ל  מהו ע
 ששוחפ יאחר שנא ר\ינו עול עציה עצה לא אשר בשהיקה רמוס
 ג''כ הוא מפלוני לדבר יבול ואהי הורה עיל עצמו על שמעלה נשייל

 חעידיל חוה' Tהמג 3הר וכשש בחמימות pוvישר אלא לשה'^ של מוס
 שאנו הטמא אח מטהר הפני' הוא אדומה שפרה שמעתי מבאר

 עושה׳ אחר שאיש כמו חשובה עושה אהה אין למה לרשע מוכיחים
 קנאת בשביל חשובה יעשה באס הנה טובים ומעשים השובה
 לשמה בא לשמה שלא מחוך אלא הדבר טוב צא רעה פניה הוא חנירו

 אח מוכיחים לכך לשמה למדריגוח בחחילה לבוא יכול אדם ואין
 לשחה י7ל יבוא ואח״כ לשמה שלא בחשובה לחזור הרשע

 שנקרא הצרק אבל טמא נקרא הרשע הטמא אח ומטהר
 Vאור מטמא קנאהחבירו בשביל טובים ומעשים חשובה כשעושה טהור

הטהור: אח מטמא זהו

חקת
ד t 6 נקחןם שאשם ל&רש p עו nיי’ על6 שם על »«ה ̂SD

• ונקבהבראס זכר שכתוב כמו גס האדמה על ורבים סריס
 שמרמז השכינה בדמות שהיא אשה שע׳׳י נמצא אדס שחס אח וירןא

 וצמו ה' אד' אדמה זהו אדס נעשה ב׳׳ה הוי״ה שס של אחרונה ה'
 קדוש! בעלה אם הטיהורלס אח ומטמא הטמאים אח מטהר אדומה פרה

ק זהו טבילה וצדך בביאתו נטמא עמה משחש אס וטהור האסו  פי'
 מקדש הוא אלxר משה דעח על המקדש כל רז״ל כמ״ש אליך ויקחו

 נקראק אדומה פרה ונו^ אשה איש יקח כי כמ״ש r.np נרךא וקדושין
 בשביל נוי בשביל אשה ליקח אסור רז׳׳ל אמרו והנה לעיל כח׳׳ש אשה
 י• כל כי מוס בה יהיה שלא אוחה שי^ש קודם אותה שיראה רק ממון

 שתהי^ אוחה יראה לכך במום נברא לכך הקודם בגלגול רע היה בוודאי
 ■ זכר של של עלייה לא xמוסגסא בה אין חמיימהאשר

‘ * במעשיה צנועה רקחהיה זנתה

זלגי טורי אבי בשם
ו ם פ  ישראל בני אל דבר לאחר ה' לוה אשר ההורה חקה זהה pב

vחיבת לי לחה י^אל בר אל דבר נפסוק נאמר אם קשה 
 אח מונין העילס ואותוח שהשטן לפי' ברש׳׳י' דאי׳ להרן ונראה לאמר
 חקה בה כחב לפיכך בה יש טעם ומה הזאה המצוה מה לומר ישראל
ח' דאי' לשאול והקשחי אחייה להרהר רשוה לך אין חלפני־ היא גזירה  ג
 כשנח להאפקורסיס להנוב יודע הייה חגרה ב? יהישיע דר׳ ד״ה חגיגה
 עצה אבלה להס אמר מאפיגץרסיס לן חהוי מא^ סרמיס' לו אמרו נפשו

ה מבנים ח ^  יהיה לא אזי להס להשיב מ3 כשאין לומר רצה חכמחס נ
 והאיך שואלים איג' הס להשיב יודעין אנו אין אס נמצא ל^ול יות! בהם
 לאמר ה' שצוה החירון באמת ע"כ■ אלא שואלים שהס ברש׳׳י איחא

 כיוןהפסוק■ וזה מלפני היא גזיר' להאומוח להשיב ישראל אח צוה ,ב.הקב״ה
 שה' להאומוח להס להשיב לאמר ר׳׳ל לאחר ה' צוה אשר החור' חקח ;חח
:■וק״ל טעם איזה להשיב צריך ואיני יולפני ונזירה חקה ואת להשיב צוה

 יחן■ אחד ארק להס שנה לעיניהם הסלע אל ודברחה בילסט
ךא,< לחרץ ונראה דקאתר לעיניהם מאי זה לפי' לעיין ויש י

 .5הור-ך לימודי גסל רבי אמר והא אחרית לא לימד י״ז דף קחא בבא במס'
 .קשיא לא ומשי עדף מפשה אלחא וברש״י מעשה ליד מביא שהלימוד

 . ממעש- עדיף לימוד י'Tלא למעמר הא עדף מעשה לעצמו למעמר הא
 י בזעוא■ וע"כ הבאר נסחלא וכשמתה מריס בזכוח היה הבאר והנה
 אשה אא תורתה בזכות דאי הטובים מעשיה בזטח ר\ה מריס

 ' •' מעשי, בזטת ע״צ אלא פ״ק ^היז במ' אsכדאיר חורה חחלמוד
 ron הלא תורה ללמוד הסלע אל ודברחס אמר והאיר הטובים

 אמר Pל התורה בזכות מיס יחן והאיך בזכותה מדהוה טדף
^ , לאחרימ ולאנמירי עמהה הפרק ללמוד לעייהס המצע אל

נ וק׳׳ל• ממעשים
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בלה &רשח
א ר י  ר\ה בעז׳׳הי נ״ל לאמורי ישראל עשה אשר כל אח צפור הן בלק ו

 לשונך נצור כחי' 6חלונ 6דף.קכ׳'בע״ משפטים פ' זהר3
 וירח הפסק פי' זהו לעלמין נחחין מרעיו' בישא לי׳שנלו לצגין מרע מהו
אה בלק  בישי? מרעין של לקוחא שבא היינו לק בא שלו שכלית בחויה ^ו
 ז״ל כמ״ש הרע לשון פטפוטי צפור ייעשה שעושה צפור ב; שהוא למי

^ דהאאח צפריס שתי לכך הביא שמצורע א  לישראל ’׳'Csi עשה כל
 שמרמז עליונה מחכמה שנאצל התורה לאמר היינו לאמורי בשביל הוא
 לא אבל לאדם הפה נברא לזה יוד לאמר זהו כנודע יוד החכת' על

לערלש״הר: הפה נברא
ף ג י  ישראל גני מפני מואבי ויקז הוא רב כי מאוד העם מאני מואב ו
 החשובים העס פני לירא לו אדסיש דהנהכל נ״לבעזה׳׳י .
ת עס שהם  מחמת חשובים העם פל שהם רק חכתי' תלמידי ואינ' הא

 שכר להם נוהניס אולי הוא רב כי עשרס מחמה לידאג להם יש סxע
 הכחו' שאמר זהו החסד׳ מכל קטונהי אבינו יעקב נמ״ש בעוה׳׳ז עוהי׳ב

 מוחבמןאבינג יראה להם יש■ העם פגי היינו העס מפר מואב דגר
ת עם הס עם פכי והנה שבשמים  היראה עשרס מחמח חשובים רק הא

 רז״ל כמ׳׳ש הוא רב כי ממון הוא מאוד הוא רב כי מאוד הוא שלהם
 החשובים הס י^אל בני מפני הס השני והסוג ממונך ובכל מאדך בכל

 הס בתורה וחכמים צדיקיס ואוהסשהס בחורה חכמים שהס מחמה
כראוי'כמ״ש לה^׳י עבדו לא כאלו לעצמס שדומיס בחייהם קצו לעצמם

1 .
פ ס/׳ל ̂ו רז מ<וח ישנע לא חצוח שאוהב חי כסף ישבע לא אוה׳^כסח ע̂׳  ׳־,

ס שנשא לעירני ^ צז ט צ מ ̂::vמiי*מ*«» בלן ̂משר ^ לפניה כלום אינו .  וי-•
b שקצו מואב הכחוכיית שאמר זהו 'box3| שבשמים 'אבינו \ ■ 

 וחורחס צדל מחמס חשובי' שהם הח״ח שה׳ י^אל בני פני שי:׳
ר מ א י ־ סביבות כל אח ר^הל ילחכו עחה מדן ז׳^י אל מואב ו

 חלו צפור בן ובלק השדה צלחוךהשו׳אחירק ׳
 לת זוציה הרע מלשון הדבור שמלוה שע״י' בעז״הי ר״ל התא בעח

^ מדין זי^י חואבאל ויאחר זהו כנודע באחגליא הקודש '^ ש ח  סי
• שבשמים אבינו מן מואב תיגה של אמרים נמשך חלשה׳׳ר עצמם

ולא ח׳׳ח שהם מדין יושבי על רז״ל צמ׳׳ש חכמים החלחיד הם מדן
̂  נשמר אדם וזחירוסיושל לשה״רחפלוחיו מן עצמו כששומראדסאח

ס אוהנו הסובבים הקליפות צל ומכריח  עצמו אח ששומר עהה ז
שו כלתיד סגיבוחיינו וחפלוחאחכל זמיחח הקהלבעח ילחכו לשה״ר  4ה

^ ובלר בשביל הוא והטע' אוחנו הסובבוח הקליפוח הס השדה ירק אח
 בן ע׳׳ישהיה מרעיןבישין לקהאשל שכאלו היינו צפור
f בעח׳התא למואב מלך והלאה ומאז בחשובה חזר לכו הרע לשון Z p 
ל למואב הדבורים שהם ומלך בסלע חלה ר׳ז׳׳ל כמ׳׳ש הדסריס הס ס  הי

לשה׳׳ר מדבר ואינו שבשתים לאבינו עולים שהס והפלה חורה
ה חורה ^ P : ו

בלקזקני מורי אבי בשםפרשת
א3ב ר  מאי ליה אמרי חמרא על דרכיב ד'בעידני׳ לף דע׳׳ז מ

 שדאיה ברטיבא לארכבחעלסוסיאאמרלהס טעמא .
 במדרש וכן ברש״י דאיחא לחרן ונראה בעידניה לזאי לדקדק ויש ליה

 בעצמו הוא שחבש השורה אח מקלקלה שהשנא' מכאן אחונו אח ויחבוש
 אברהם וישכס שנאמר אביהם אברהם קדמך כבר רשע הקב״ה אחר

 מקללה שהשנאה מאחר אריה הגור ומפר׳ חמורו אח ויחבוש בסקר
 שאע׳׳פ מפני וישכס כחב לא לחה וא״כ ג״כ משכים שהיה פשיטא השורה

 וישכס בבלעם נאמר לא לכך הקדימו אברהם בבוקר משכי׳ בלעם בהי׳
̂ני לומר אגו וצרירם הקדימו ו=ה'3שא מפני בלעם אמר לא השרים שב

 מהםשכל״ לוקח כד השנאה להם גלה לא רהא כעצמו שחבש הטעם
סחבשבענמו׳ אברהם שעשה כמו עושה שהוא השרים בפר אתר ל^־

 דקש?^ רק בלק אצל ^:ליצה למהר סוסי׳ על 3לרכו לך היה א״ל במהרה •
 השריס כשראו רק אביהם אברגחם שרכב מין אן̂ר על לרטב צ^ך דהא
^  ול^ בעידניה דרכיב כשראו דהיית ^זרא על 3ךךכי בעידרה אחו א

 אמס- אוי אברהם כמו השכים שלא דהיינו אברהס שרכב הזמן באוריו
 סושי?£ על לרכוב לך היה אזי להשכים אט־הס כ^ עשית שלא כיון ליה

:ודו׳׳ק בלק אצל ולמהר להקדים לך והיה שכיח צבר והא
טעם ־



כדכלהזקני מורי אבי כ׳טםפריצ!ת
 ^יאר כמו ע^יימ על מנרגין '■)יאי; פי! ועון 6«','

עי״ה מצ־ח.
̂יומה פרה דגרי פירוש יקר כלי בספר  זה ^ונהעל דרכי על י

 כי הגוף כרפוחת הגפש פואהx לשרזוע קרוב הדרך
 מפש ברפואת כן בריא לאדם מזיק חולה אדם לחרופח מזיע־ל המשקה
 שהצומות הרי תירותא ליכול כלבא בהעכיח׳ דיחיב רב בי בר כשארז׳׳ל

 הצומות בעבירה כבר ^פמא מי כי הפמאיס ומפהרין מפמאיספהוחס
 לידו מעשה אוהו שבא מיז יישובה נעל ה״ד y'1־rf)D וכההיא לו הכיהיס

 האשהט ובאותו יבאויזוזמן מקו׳ באותו יהודא רב מחוי ממנו ופירש
שכבר יצרו על להתגבר גבורתו תהיה ששם צריך בו שעבר החעא מקו׳

 יאחד בחרלס והיה שאמר וזה לימודו ומבקש עיירה פעה פה פעם
 רך׳ל כוונת חה ההוא במקום דווקא ת• אל בני להס יאחר אחס עמי לא

 כי שש לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים עומרים השובה שבעלי מקום
 עס ולרלרלייחד בראשונה שם שעמד במקום לעמוד צריך השובה הבעל
 בנסון נפשו להבי׳ אסור כי אסורהיחוד גמור לצדק אבל אשה אותה
 ולכך פמאיס ומפהר טהורים מטמא התשובה עצס היינו שיחוד נמצא
 חשובה הבעל כי עשה מצות שאר על כמו תשובה עשיית על מברכין אין

 עושה שב׳־׳ח תה הדברים לעשות אחר לאיש שעבירה דברים לעשות צריך
; חשובה עשיית על מברכין אין זה מפעס

פנחם פרעת
ס ח ^  בני מעל חמתי אה השיב הכהן אהרן בז אלעזר נן פ

 אלxי בני את כליחי זלא בתוכם קנאתי את בקנאו אלxי
 בספר כמ׳׳ש אליהו סא פנחס רז״ל אמרו כ״ליעז״הידהנה בקנאתי

 ונזדווגו נשמחו פרחה ל^גו שיקשי שמעון שבט של ואימתם
 דווקא נשמות לאותן שזכה והפעס עמה ונכנסו ואביהו נדב נפשות לה

 אהרן xמו שלא בשביל ואביהו נדי לנשמת איבד שאהרן בשביל הוא
 מזבח ויבן אהרן וירא ע״פ רז׳׳ל כמ״ש העגל עשיית בעת למיתה נפשו
 הרגוהו מוכיחם שהיה אחותו בן א^ןחור ראה רבה במדרש לפניו
̂ן וכתיב לפניו מזבח בונה לשון ויבן י׳הו  מאוד ה׳ החאנף- ובא׳

 זה להשמידו ז׳׳ל רש״י פי׳ ההיא בעת אהרן בעד גס ואתפלל להשמיח
 ומתו מחצה לכפר תפלתו והועילה■ אהרן בעד גם ואתפלל וכו׳ ברם כלוי
ox שלא בשביל ואביהו נדב לנשמת איד שאהרן נמצא שנים ונשארו 
xo צבאות ה׳ קנאות שקנא פנחס לכך גל1ה־ עשיי' בעת למיתה נפשו 

 בשמות דבר.זה לרמוז ויש ואביהי נדב לנשמת זכה להרעה נפשו xומ
 צבאות ה׳ קנאת לקנא שהולך פיחס מעשה שעושה מי ואביהוכי נדב של

 להריגה נדבה בתורת נפשו ומו^ נפשו שמנדב אחד טעמים xn הוא
 והש׳׳י רע דבר ידע לא מציה שומר כמ״ש צבאות ה' קנאת לקנא בשביל
 צבאו׳ ה׳ קנאת שמקג׳ געת לו ויושיע ש על כאב עליו ירח׳ אבינו נקרא
 ולא להריגה נפשו לריב לא רצה לא אהרן לכך אביהו בשם מרומז והו

 מחם אבל ואביהו נדב נשמח אבד לכך שישמיס אבינו על בטחונו להיות
 לנשמת זכה שבשמים אבינו על בטחון לו היה וגם להריגה ס״דבנפשו

 שאל הבין פנחס היינו אלעזר בן פנחס הכתוב שאמר אם ואביהו 3נר
שאירע מה שהבין הכהן אהרן בן ועור נינה לשון הוא שבן עחר

 קנאת לקנא פנחס הלך לכך צבאות ה' קנאח קינא שלא על הכהן לאהרן
 כליתי ולא בהוכס קנאתי אה בקנאו ^אל בני מעל חמתי והשיב ה׳
 לאמתו חקוס מכל אלxחי אלף כ׳׳ד שמחו הגם בקנאתי אלxי בני אח
 שלא על נענשו לא אלxי שאר אבל פעול לבעל שנצמדו הנואפים רק

 ומיחה צבאות ה׳ קנאת שקנא פנחס הוא מהס שאחד כיון בנאופיס מיחו
 להש שיש רמו כי בנואפיס חיתו אלxי כל הס כאלו סא בנואפיס
 במעשה וחברוחא ערבות להם יש כן כמו וחירוחא ערמת במאפים

 מיחו שלא על אלxי בני את כליהי ולא אלxי בני שאר ניצולו ולכך פנחס
:חהס אחד שמיחה כיון ברשעים

 אמור לדקדק יש לכאורה שלוס בריחי את לו כוחן מני אמור לכן
 ונראה לאמר משה אל ה׳ וידבר נאמר כבר הלא חיו^ הוא י
 השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס אמר הש׳׳י vדמר בעזה״י לפרש

 במה להתגאות פנחס יביא שלא לחוש ויש וכו' אלxי בני מעל תמחי את
 על הסכי׳ והש״י, צבאות ה׳ קנאת שקנא כזה גדול דבר שעשה לו שיודע

 כרי להס מודיע איכו והש״י גדולות מצות עישים אנשים כמה והנה ידו
 חנולס גרוע רגאוה מידות כי זה ע׳׳י ויתקלקלו להתגאות יבואו שלא

 סייס הוא שלום בריתי אח לו נותן הנני על ח״ל שאמרו לתרץ יש אמנם
̂א ופי׳ וכו׳ והשלום החיים היתהאהו בדחי כד׳׳א נצחיים  זה על רמ
 כמלאך ונעש׳ ממנו היצה׳׳ר ונתבטל חנמרו שנזדכך היצה׳׳ר מן שלו׳ שהוא
 עי״ש וכו' יצה״ר עוד בו ישלוט ולא החטא קודם הראשון כאדם אלקים

 לאחד צויחי זה בשביל דבריו מהרן הש׳׳י דהייכי אמור לח הפ׳ פי' זהו
 מחן מכי■ דהא עוד להתגאות יביא לא בודאי כי כזה גדול דנר שעשה לו

:עור יחטא שלא ובטוח היציהר מן שצום בריחי אח לו

€ 1

n

מטות ת1פרע
ש י  לא נפשו על x6 לאסור שבועה השבע או לה' נדר ידור כיא

 עפ״ימה בעז׳׳הי נ״ל יעשה מפיו היוצא ככל דגרו יחל
 רירה דנטר מאן לשציכה דירה דלטר מאן זכאה ובתיקונים כזוהר שאיחא
 ’ררהלהש♦ מכין שמא לה'היינו נדר ידור ר הפסוק פי׳ זהו לשית
 כשאדם עמו הש׳׳י שיחר כך לידי לבוא יזכה במה ומפרש עמו שידור
 וכשאדם צדקך משפטי על הללחיר ביוס שבע כמ״ש בשבע להש״י עובד
 שביעי׳ שעה שהוא בלילה שעות שש אחר שהוא לילה בחצות להש״י עובד

 שביעית שעה יאsX שחרית הפלת להתפלל צריך היום כשהאיר ואח׳׳כ
 הוא מוס משהאיר שלעיח שעה שהוא היום חצות ואחר הלילה חצוח1י

 זמן הוא מוס מחצות שביעיח שעה שמא הלילה ותחלק מנחה ?מן
 ששח ומכל להש׳׳' לעבוד שעו׳ ארבע יום בכל שמקדש נמצא עתיח הפלת

 חול לימי שביעי ^יא קודש שיה יום שהוא שעות מקדש החול ימי
 הש״י אל לידבק יצול ואז ונשמה רוק עוד נפשו על ומקשר זוכה הוא ים
 ע״י רק הש״י אל לידבק האדם יטל ואיך אוכלה אש הש׳׳י כי נשמחו ע׳׳י

 הכבוד כסא מתחת חצובה והנשמה אדם נשמח אלקיס נר כמ״ש כשמס
 היינו שבעה השבע שיעה נלמטריא שהוא או הכתוב שאמר ?הו

 וע׳׳י שבע׳ בשבעה להש״י לענוד הינין ימי שבעה שעימטדא או שמחלק
 כמו ונסת׳ חח עוד נפשו על מיזשי שהו׳ היינו נפשו על אסר לאסור זה

 אל לידבק יטל ואז א^ן מאסרן אלומיס מאלמים ע״פ ^גוס שפי׳
דבריו יעשה לא היינו דגת יחל לא הזהירה בכן הש״י עמו שידור ר^י

 שהיא כמו היינו יעש׳ מפיו היוצא ככל והטעם בטלים דברים לדבר חולין
 ואס קדוש מלאך בורא שבקדושה דבר מפיו יוצא אס יעשה כן מפיו יוצא
 דירה לקבוע רוצה שהוא וכיון קליפה בורא בטלים דברים מפיו יוצא

̂ינה  טינף ואס בפיו להש״י האד' עבודת ובx כיון הש״י אל לידבק ל
 :דברו יחל נא לכך בפיו להש״י לעבוד יכול איך בטלים בדברים פיו

ה סו  לה ויקרא במחיה ואח קנת את וילכוד הלך ונבח מטות ב
 תיגיק^ויפח . מא,תאשי. ועת בעזה״י נ״ל בשמו נבח י
 שע׳׳י קנת נקרא אדם 'והגוף־םל ׳3 בראשייה טכתע חיים נשמח כאפיז
̂׳י עובדים שהמלאציס עוה׳׳ב אדם קונה הגוף  שכר להס מגיע ואין להש
גוף לו שיש בשביל אדס בן אבל גוף להם שאיי׳ בשביל

 ובשביל שכר לו מגיע להש״י שנד ומ׳׳מ בגוף אחוז והיצה״ר
 היינו הלו ונבח ^הוב •הו הגוף לתוך הנשמה את הש״י שונח כך

̂־ הש׳׳י שצוה כמו לגוף הלך חיים נשמת באפיו מפח שהש׳׳׳י רגשמה  וילס
 ואז לגוף השייכים האברים הם במחיה ואת קנס שנקרא הגוף אח

 הוא השש כי האדם משמות שם לה מים נו מוף תוך אל הנשמה כשבא
 שס צהקיס וכתוב אחיו כשמת להוליד יבוס חצות וזהו לגוף ולא לנשמה
 רק מלאך בדמות היא לגוף מאה קודם שהנשמה רק נחלתו על המת

06^x  בשמו נבח לה יקרא זהו אדם מי משמות שם לה יש לגוף 6
בשמו לה קוראץ איי גאפיי חיים נשמח שהוא לגיף בואה א^ היינו

: כלו לגוף שיכנס ארס של

אבי בשם פרשת
ת כ ס מ  וא׳ המשחה בשמן משוח אחד במשנה י׳׳א יף ממיי ב

אף אומר יהודא ר׳ הרוצח מחזירין ממשיחחו שעיר

מסעי זקני מרי
 להס מסטקין נהנים של אמותיהן לפינך הרוצח מחזיר מלחמה משוח
לפ̂י תליא האיך ולקרן שימותו בניהס על יתהללו שלא מי וכסות מחי׳ זה א יב



מפעיזעי מורי אבי בשםפרשת
ה וישי הפ׳ על ולא המשרה על זה  דש נסקדיס הגדול ׳ הכהז מות ער י

 לביתואוגלוחמכפד לשוב עלץ מכפר גדול כהן חית׳ אס שחיסנרוח
 שיתפללו אמרינן האיך עלץ מכפר כהן דתיתח אמריגן אס ואוי עליו
̂לתו יקויל ולא עליו התעא עדיין הא שימותו הפרגים על  דכחיב וכמו תי

 עליו מכפר דגלות אמרינן אס אכל וגו׳ לספר לך מה אלהיס אמר ולרשע
 נתנולהס אזי מקלע נעיר סcיהvיר כמה עד להורות כהן מיתת רק

̂זי יתפללו שלא וכסות מחי'  והגה יקובל עון כפרח אחר הזאת התפלה ל
 כאתר שס ויגה לעולם משם יוצא אינו שהרג כהן נמשכה שם '3 נעמוד

 מלחמה משוח וכהן ממשיחחו שענר כהן עוד יש אס אף דמשמע סתם
 עוד יש דאס איחא כסנהדרין דכחוספוח רק נמיחתס יוצא אינו אעפ״כ

 דאינו נמשכה שאמר ומה במיחחם יוצא מלחמה משוח וכהן שענר כהן
 כסכרז' תליא ג״כ ואזי לנח הוא רק כהן שם אין אם היינו לעילם יוצא
הכתוב אמר דלכך אמריק ואזי מכפר כהן דמיחח אמרינן אס 1הנ'/

 אזי־ כשלשה לכפר ראוי אס דווקא הגדול כהן מות עד פעמיס שלשה
; אינו אזי מהס כאחד לכפר ראוי א*נו אס אבל מהס אחד תת אס מכפר ; 
ק כהן ומיתת מכפר דגלות אמרינן אס אכל אחריס נשניס ג׳'כ מכפר ̂ ■ ר

ד יש דאס התוספות כפי׳ אמרינן אזי לכיתו ישוב זמן כאיזה להורות ־ עו
ע הוא ובמאי כנלו׳ עונו מכפר ככר דהא כמיתה׳ יצא יג׳׳ל ני׳vכר שני ר  ; ג

^ כהן שס אין אס רק Tא מאנוש '; - ללא גרס דמזליה לעולם יוצא אינו א
 ; כמיחח דוצא אמר הזאת כמשנה והנה לניתו ישוב זמן כאיזה ירעינן
 K f ̂ יוצא, גחל כהן דאף אלא גחל לכהן אחר איש בין מחלק ולא מהג׳ אחד
ל כהניס עוד יש אס ^ ואזי מכפר דגלות הזאת כדעה מוכח ואזי ה̂נ  I ■י ,״א

 ! י:־• וככ»ת< חחי׳ מספקות לפיכך מכופר עונו כי שימוח הנהן על יתפלל
 f ;■ ר9מכ כהן דמיהח אמדנן הוי המשנה זאת כל^ איל וגו׳ יתפללו שלא

צסיכך זלכו מכפר דגלות השתא אכל עליו ימא ועדייז ילזפלל האיך וקשה
:וח׳׳ק וכז׳

 בעכרהירק ישראל נל אל משה דכר אשר הדנריס
 ולכן תופל ונין פאק כץ סוף מול כערכה כמדבר י י

פי' ז׳׳׳ל רש״י דהנה כעזה״י נ׳׳ל * והכ ודי וחצרות
ה שדבר תוכחוח דברי שהן ג״כ לפרש יש p חוכתוח דברי שהן  אל מ̂נ

 האדם דהנה : הירדן בעבר הפסוק מפרש דבר זמן ובאיזה ישראל כל
 ולאחר עליי' ימי של עבר אTנ זאז עלייה ימי הוא אזי ימיו חצי קודס

 קודס והאדם ירדה מלשון הירדן עבר ונקרא ירדה ימי הס ימיו יזצי
 ימיו חצי לאמ־ אמכם נערוח מעשה בשכיל הוכחה מקכל אינו ימיו חצי
 הוכחה מקבל הוא וכאיסלמותאז ממשמשים והימים ירדה ימי הס
 היינו במדבר הפשוק מפרש הוכיחן ומה הירח כענר הוכיחן לכך

 פוגם שאדם עכירות שאר או כזב מדבר שאדם מה הדנר על ש׳הוכיחן
ח היינו סוף מול בערכה שהוטחן מה עוד ומפרש כדיבור ^ו  שאדם ה
 עליו וערב מהאוה שאדם למשל להתכליח בסיף ואינם בעוה׳׳ז מחאוה
 או לבוראו לעבוד הגוף בראות ברא שיהיה כשביל לתכלית והוא לאכול

 בנים מאשתו שיוליד לתכלית הוא מ׳׳מ אשתו האות עליו וערב שמחאוה
 יבוא שכסף כ^יל עוה״ז של והעריכוה התאוה עליו אסור אינו צדי^ם

 דכר אחרית 3טו ע׳׳פ כמ״ר ר״מ שפי׳ וכמו ההוא החאוה מן טוכ דכר
 וסוף אחרית שיהיה מראפוח כוונתו כשהיה הדכר שטוב היינו מראשיתו

 חאותו למלאות אלא דבר לסוף מביט אינו המ^וה כשעת אס אכל טוכה
 הפסוק פי׳ מהעבירה-וס סוב דבר יבוא שלא כעבירה ג'׳כ נכשל אזי

יהודה מנחת צה' וערבה מלשון ערבה סוף מול משהבערגה שרגכיח!

דברים פרשת
a .

מ' בערכה כוונתם היו אס משה הוכיחן ועריבות מחיקות לשון שהוא  היי
̂  1יכ3לה סוף מול היה אס עוה״ז ועריבות בחאוח עוסקים כשהיו

 ייופל וניז פאח בין הוכיחן ועו' ההוא התאוה מן המביע דבר
שון הוא וחופל התפארות מלשון הוא ופארן הבין מלשון הוא כין מל

 S 31̂ הש״י לפני מאוש הוא גאות לו שיש הס־ס דהנה ו^יות חיפלות
האד'להבי? צריך לכך שלו שאינו יעוה״ז ומתגאה מתפאר שהאדם

 מרי- להכין אדם צריך וגס ממנו עצמו אח להרחיק וגאות התפארו' הוא
ל נקייס והייתם כמ״ש לעשות נכון אינו לכך הכריות בעיר שטות הוא  'ל/(-
:שן*״' הש/׳י בעיני גס שטוח שהיא מה לעשות שלא מכ״ש אלxומי , ,I 

 I ׳ ולתל!^ למצוה השטות אח לחשוב האחש את מטעה היצה״ר אבל עבירה
 ; ולבן היכימן ועוד וחיפלוח שטות הוא מה להבין אדם צריך לכך

 .מעשיס על השובה שיעשו שהוכיחן היינו מעשים על חשובה שיעשה
 ל שץ5ע מעשיה׳ במחשך שחורים שהם רעים המעשים ילבנו שעשו

 לבן שיקחשו היינו לבן הוא ולבן הפי׳ אי מעשיה׳ דלבנו חשובה
 אדם כל ש-בץ היינו הוכיחןוחציחס ועוד רע הרהור להם יהיה
וכל חציר היש* כל מ׳ ישטי׳ כמ״ש לכלום נחשב ומה השדה כצין
 ן לש׳׳הר על מרמז רש״יז׳׳לחצירוח כפי׳ שהוכיתן או השל־ה כצין

להס שיש הזהב להם ר ויהיק במועט שיסתפקו זהב ודי הוכיחן
 לכך כיח תאוהו וחצי מת ימאוהץחקכמ״שרז״לאיןאדס

: ^זייזייתר’

דבריםזקני מרי אבי בשםפרשת
ה  סמוך אלא הוכיחן שלא מלמד שנה כארנעיס ויהי ל׳

אלא האדם אח מוכיחין אין דנריס ד׳ ומפני וכו' למיתה
כדי שני וטעם למיתה קודם מוכיחן ד'רבריס למפני הוכיחן ממש

הי' שלא כדי למיתה סמוך  חבירו יהיה ושלא ומוכיחו וחוזר מוטחו י
 אם משה אמר הכוחו אחרי וכו' בספרי כדאיחא ממנו ומתבייש רואהו

 והקשחי וכו' עלינו לזה מה יאמרו הארז לקצת שיכנסו קודם מוכיחן אני
 להביא לו היה טעמים '3 להניא רש׳׳י כהגה היה אס נפשך חמה לשאול

 מנא קשה ועוד כספרי כדאי׳ ולסיס א׳ טעם להביא או טעמים הל' כל
 כמס' איתי' הא וכו' משה אמר הכוהו אחרי פמק על לדרוש לרש״י לי'

רן מ אמרר׳יויגן  וכו'ומקשה מרסן אלא למלכים מונין שאץ ר״ה
 קדיסומשרלאסלקא מעשהדשבט דלמא o’p דאב דמעשה וממאי
 דמרסן להורות הטתו אסרי ולפ״ז סיחון אח הכוחו אחרי דכתיב דעתך
 יהא זה ולחיז וכו׳ משה אמר לדרוש לרש״י ליה מנא קשה ואזי מרנן

 דמעשה הכוחו אחרי מפסוק לתת להנמרא ליה למה קשה נמי כגמרא
 למיתה סמוך שהוכיחן מוכח וגו' כארבעים ויהי מפסוק דהא קדים אכ7

^ ובפמקנאמר א  מיתה לאותו משת שנתאוו׳ מלמד אחיך אהרן מח כ
 דאב חועשה מוכח ואזי ממש למיתתו סמוך הוכית! ומשה אהרן של

 אותן שהוכיחן דשבט מעשה והוא משה שמח באביזדם קדים אהרן שמח
 וכו' הכוסו אסרי מפסוק לסרן להגמ׳ לי׳ למה נמצא ממש מוחו קודם

 חמימה שני: דאפי׳ הוא פרישו מוחו דקודס לחרד אפשר שבגמרא רק
 הוי חמימה שנה ומוכיחן מוטחיןמחתחמזחה קודסמוחואסהוא

 קדי׳ דשבט מעשה ח־ילמא קדים אב אינומוכחדמעשה ואזי מיחה מחמת
למיחה דסמוך סכיח כחומש ז׳׳ל אבלרש׳׳י ר\דס חמימה שנת והוכיחן

 ־ ' למיסר■ דסמוך דעתך סלקא ואס ממנו ומתבייש חבירו רואהו יהי׳
. חביחחאהויזירשגה סוף סוף הא קשה המימ׳sשנר אפי׳ י־״ ״״ ״׳״'י ׳״׳- ׳ י ־* סרו I ^ * I י ׳י״•׳ ״י״ן 1״״ '

מחש לתיח׳ סמוך הוא למיתה דסתוך אלא מחנו ומתבייש
א למיתה לסמוך מוכיח כ^ש׳׳י ס אנו אין ואזי ממש למיתה סמוך ס  < צ

 ».--^*>6הכוחו אחרי פסוק מכח קדם לאב למעשה הגמרא לחירן
ולכן קדים דאב דמעשה מוכח שנה בארבעים ויהי מפסוק דגס

< מחש ^ ש ה ו
/ צריע*' י

ח י ס '1| ■

ח, כי ^י
ש: טעם רש׳׳י מביא ולכך זכי׳ משה אמר הכותו אחרי

. :וק״ל כדלע-ל
ה נ ש מ %הי־י וכל כוחבת והד פתוח והפנקס החנוני־מקוף ב 6 ■ 

■ככל חדיר מתזיח והגבאץ ללוחיטאוילוה ־ ' ׳ ' ■
 לחה לשאול ורגושתי מדעתו ושלא מדעתי האדם ונפרעין'מן

 ג דאיחא yונ׳ להקיף הרוצה וכל הל׳׳ל ללוח הרוצה וכל וסיים בהקפה
' את יתבע דהחנוני* משמטת אינ׳ החמת הקפ' במשנה שביעות

 , —■ל/ דהיינו ופי׳ משמטת מלוה עשאה יאס ייעש שמיןיו מה כעד
 אפרים עוללות כספר אי' משמטת מלוה ועשה כעה״ב עם חשב

' אם נמצא מקיף החנוני שאמר וזה כשמיטה העומח משמטת כיפור ^ ג  י
- ה מאותו לעשו' שרוצה מ׳ ואף משמט אינה חשובה יעשה ולא י׳׳כ ג ^ . 

ם ולכך ישמטי׳׳ה חשובה יעשה לא ואף י"כ שינ'ע בכד הלואה רי  ד מחזי
 / ;ך-5חשו בלא י"כ משמט אינו ואזי ההקפות ממנו ותובע יוס בכל חמיד

י* *• וק׳׳ל נכון יהי׳על והכל המשנה בפירש שביעית נמס׳ עיץ
ואחח:!

I :



̂צת כהואתחנן פר
ן נ ח ת א  להראות החלוח אחה ה׳ אדני לאמר ההיא כעח ה' אל ו
 אל חי אשר התזקה ידך ואח אחגדלך עבדך אח י

איז בשמי'  לאחר על חירצו רז׳׳ל הנה ומסרחיך כמענדר יעשה אשר ונ
 הש׳׳י הנה נעזה׳׳י לפרש ונראה שאלחי העשה אם השיבני משה שאחר
 את תעבור לא כי בעיניך וראה העברים הר אל למשה אמר

 דמות וצערו געיחוחו מתמה ליפרף דרכו אנושי הטכעשכל מן הירח
 משה האיויכול א"כ צלולה דעת דעהו להיות צריך מתפלל וכשאדם
 צער בעת גס להתפלל לו שיעזור הש׳׳י מאח וחיש שביקש אלא להתפלל
 היה ומה ה׳ אל ואתחנן הכתוב שאמר זו מוות מבעיחוחי דמכעיח
 הש״י לו יסייע מבעת לשון לאמר ההוא בעת הש׳׳י לו שיעזור תחינתו
 אמרו דהנה אחה ה׳ אדני תפלתו היה ומה ולהתפלל לאמר יוכל שיהיה

 ני״ודה׳׳אשהוא נכתב נקרא אני נכתב כשאני לא לשלם שתי זה ז׳׳ל
 דעביל מה כל ח׳׳יל כמ׳׳ש הרן מדת שהוא אדר כשם ונקרא רחמנות
 מדת ליר ויבוא לטב הוא מ"מ רן הוא שלפנינו הגם עכיד לטב רחמנא
 מחביח כלול אחד וכל הגבורה ומדת החסד מדת להש׳׳י שיש כיון החסד
 :לטב הוא לכך בו שכלול החסד מדת בו יש ה^׳י שעושה הדו בודאי
באדר נקרא לכך מחבירו מרובה קללהו יוס שכל ח שכולו בגלות נמצא

 החסד מדת ט שכלל לטב הוא שכמדאי נשכיל אמנם הדין מדת שהוא
 לנו הש״י שעושה החסד עכשיו מכירים אנו ואין הנעלם הוא הטוב רק

̂י סעשה החסד יכירו לבא לעתיד רק הגלות ע׳׳י  לעתיד לכך עחט הש
 בשם ג״כ נק׳ ויהיה באהגלייא רחמים יהיה אזי רחמים כולו שיהיה לסא
 את עבדך את להראות התלות וכבר אתה סי' אדני שאמר זהו הזיה
 שתי לו שיש וכיון גמרה מידת זו החזקה ידך ואח החסד מדת זו גדלך

 אתה הוא הדין מלח שהוא אדני בודאי מחנירו כלול א' וכל אלו מידות
 משה אמר והאיך וחי האדם יראני לא ט כתיב הלא תקשה ואם וכו'

 מחרן לזה להש׳׳י לראות xאפ אי הלא עבדך אח להראות החילות
^ הפסוק  היינו וכנבורחיך כמעשיך יעשה אשר ובארן בשמים אל מי א
 אחורי אח וראית כמ״ש הש״י את לראות יכול היה לא משה גס בודאי

 יכר נ הש״י של מעשיו ע״י בנפעל רכר הפועל כת אמנם * יראו לא ופני
ע וגבורתו חסדו  כמ״ש החסד מדת זהו כמעשיך יעשה כתיב ל

 שהקרס לראשונוח נחזור גבורה מדת זו וכגבורתיך לאלפים תשד ועושה
 מ׳׳־מ לטב בודאי הוא דין של זו שגזירה הגס לא׳׳י למא מבקש אני משה

;ומיד חיכף עוב שיהיה ואראה נא אעברה מבקש אני־

,?5■

אבי בשםפרשת
אבא בר חייא ר' אמר מנה׳׳ת ושלקות ע״ב קףל׳׳ז במסכת

ומיס השברוני־ואכלתי בכסף אוכל קרא אמר יוז^ן א'/־ .
 וכז' נשתנו שלא אוכל אף נשתנו שלא מיס מה כמיס ושחיתי לי חתן ככסף

 הפסוק הביא לא למה אליק דק׳׳ק אב״ד דוד מהו׳ המופלא הרב והקשה
 מאת' חכרו מיס וגס ואכלת' מאחסבכסף תשיח אוכל שעיר אצל שנאמר
^ וזה כו׳ ולהקיש ושחיחס בכסף  בפסו' השינוי קשה דכל״ה לו השבתי א
 אוכל ברישא נאמר סיחון ואצל בכקף והדר תשברו אוכל נאמר שעיר דאצל

 אי? כי כרחך על דהא פירושי' דהכי כרחך על אלא חשברני והדר בכסף
 אלא והבאר המן להם שהיה השנים באלו ולמשתה למאכל צורך להס
 ואזי במס ולא בדמים אקת.ממך לוךוח רצה6אם. לסימון אמר משה ע״כ
אוכל שוס ומכ״ש דמים בלא אקח לא מים ליקח ארצה אס לכתוב קשה

ואתחנן זקני פודי
 שאמר שעיר בני אצל אבל למיס אוכל להקיש ע׳'כ אלא דמים בלא יקח שלא

 צריכין שאינם יודע והקב״ר^ בכסף מאתם תשברו אוכל למשה הקב״ה
 דבר מהם ל^וח צריכין אינם שאתם אף להס שצוה ע״כ אלא דבר לשום

 שיקת מיס רק לכתוב קשה אינו ואזי מהם לקנות אסם צריכין אעפ׳׳כ
 מים יכתוב,רק ,אס אלא בדמים רק יקח שלא אוכל פשיטא ואזי בדמים

 לא אבל צריכים שאינן אף לקנות שמוכרחי׳ מיס על רק דהציווי ה׳׳א
 אוכל אף לקנות שמוכרחים להורות אוכל p גס לכתוב הוכרח לכר אוכל
 ולכך למיס אוכל להקיש מכא? מוכת אינו ואזי להם צריכק שאיש אף

 שצריכין ציווי להוא תשבח אוכל שעיר בני אצל נאמר ולכך מסיחון הביא
 דלהורזח בכסף אוכל נאמר סיחון ואצל צדטס שאינם אף מהס לשבו'

; שלאיקרךובחנסרקנכשףוח׳׳ק

עקב זקני מורי אני בשםפרשת
כטד ענר שמלחן־ ל״ה נרש״י מעליך נלחה 6ל שמלסך בפסוק
 מגוהצים כלים כמין אותם ומגהצים נכסוסס שפים היו ׳

 של הזה כלבוש עמהם לבושן גדיל׳ היה גדלים שהם כמו קטניהס ואף
האי אביי אמר י״ט קף שבח במס׳ דאיתא זה למין עמו «דזל תמט

 עפי דאי מני' נשקול ובמשחא ליה ניחיב כמשחא לקצרא מנא דיהיב מאן
 אף הנס להגדיל רש״י ובא דכווצי׳ אפסדי' בציר ^י תתתחי׳ אפסד'
 גדליסעמהן שהיה דהיינו ומהחיה כסותם את נןמגהין1הי שהיה

;וק״ל מעליך בלתה לא אעפ׳׳ה המלבושין לקרוע ראי והיה

פרשת
ה ברש׳י  לו חתן נחון ד׳׳ה מי'1מ כמה אפילו חפחח פהוח י׳׳

 בשני רש׳׳י ששינה מה גדול עיון צריך פעמי' מאה אפילו
 דאית' מה ע׳׳פ לחיז היה ־ואפשר הוא דבר הלא בלשונו הדיבוריס

 שבוע בכל צדקה פעמים דגוביןב׳ צדקה הלכות דעה יורה בש׳׳ע
ר^ת אחת צדקה  , לעניי קופה נקראת ואחת עולם לעניי הוא, תמחוי נ
 1ל חתן נחן לך אומר אני ע״כ לו 1חח נתן הפסוק ואותו העיר אוחו
 שבוע שבכל שבועוח חמשיס יש ההיא ובשנה השמיצוה שנח הזאת נשנה
 קאמר ולכך ולתמחוי לקופה לצדקה פעמים שני הגבאים ממנו גובים
 בפסוק אבל מאה הוא שבוע בכל פעמים ׳3 דהיעו פעמים מאה אפילו
 בלשח אמר ולכך חייו ימי כל דהיינו שנים בכל מדבר הוא הפחח פתח
 ממאה יותר ולא דה׳׳א פעמים מאה אפילו לומר רצה ולא פעמים כמה

: בלשונו שינה ולכך פעמיס
 כל על באריכות ל״א דף מציעא נבא במסכת דאיחא לחת יש

 פעמים מאה אפילו הוכח פעמים מאה אפי' שלח חינוח כפל
אצא לי אין חפתח פחות לדרשה שניה ותיבה פעמיס מאה אפילו השב

ראהזקני סורי אבי בשם
 כמה פעמים כמה חפחח לומר חלמוד מנין אתרח עיר לעניי עירך לעניי
 הרגה ממון כשיש לא אס קודם עירך עניי דהא הרבה ממון כשיש ר׳׳׳ח
 חסנה מרובה לאמחכה6 לי אין חחן לחן מקום מכל חפחח לשניהם ליחן

 מועטחמכין מחנה וברנר׳י מ׳׳מ חהן נתן לומר חלמור מנין מועטח
 העני את רג׳׳ל במסכת ואיחא ע׳׳ש מרובה מחנה ליחן לך אפשר אי אס

 הכפל מפרש זלה׳׳ה רש״י ורגה אחרת עיר לעניי קודם עירך עניי עמך
 לרמו פעמים כמה אפילו הכפל על מפרש תפתח פחוח אצל ולכך

 הראשונה החיבה עס שוה אינו אסרת עיר עניי שמרבה הכפל שהסיבה
 לפתוח מחיוב לעולם דהיינו פעמים מאה אפילו ששם עירך עניי שהוא

 לעניי צריוליחן אינו אם להם ליחן מחיוב אחרח עיר עניי אבל ידו אח
 אחרת עיר לעניי ליחן מחויב אינו עירו לעניי ליחן צריך אם אבל עירו
 אפיל! הכפל חח^מרבה נחן ופסוק פעמים כמה אפילו רש״י מרמז ובזה

 נו יש אס בה מח מחנה סהוא‘ ראשונה לתיבה ודומה מועטת מחנה
;yלשלסזרך דהיינו פעמים מאה• אפי׳ ג״כ

 לד נוחן אלהיך ה' שעריך בכל לו חח? ושוטרים שופטים
משפע ה1חכ לא !צדק משפט העס את ושפטו לשבעך

שופטים פרשת
 דברי ויסלף חכמים עיני יעור השוחד כי חקחשוחד ולא פנים חכיר לא

מן רהנה נעז״הי לפרש נראה וכו' תחיה למען הרדוף צדק צדק צדיקים
הסתם ^



שופטים פרשת
 אוהו מפהה פנ\מיס כמה אמנם השס אה לענוד רוצה אדה כל הסה׳
 יצה׳׳ט השס נתז לכך מנוה שהיא עבירה לו ומראה אוהו ומטעה לה״ר
 מי יודע אעו מ^ס מכל אנל העבירה חן לפרוש דעה איהו ללמד לאדם

 אומר כאמה שהואחצוה לפעמי׳מה כי הואהיצה׳׳טאוהיצה״ר
 יחכרך השס נחן לכך עיירה שהוא אומר והיצה׳׳ר לעשוה היצה״ט

מוי׳׳י הס מולזז והחלה והשכל המחשבה ששס מוחץ הלה גאדס  כ
 עס היצה״ט יחוכח לעשוחו שירצה ודבר דיר כל לברר יטא !לפניה׳
 היצה״ע ירגיז ואז מי עס האמה יברח והס מוודן ההלח לפני היצה״ר

̂׳י וכו' יצה׳׳ר על יצה״ט אדס ירגיז לעולס רז״ל כמ״ש היצה׳׳ר על  והש
 אח הכובש גבור איז^ רז׳׳ל כמ״ש סצה״ר אח לכבוש אחד כח כחן
 שוטר כמו למשל הוא היצה׳/־־ אח לכבוש השס שרהן הכח vואור יצרו

 הוא הכח כן,^אוחו לו שיצייח עד דן לבעל משפט ועיושה ומושל שרודה
 מוחין החלה שופ^ס הפסוק פי׳ חה שיצייח הילה״רעד אח כוכש

 ככל לו סחן טצה״ר אח לכבוש הש״י ^הן כוחוח אוחו הס ושוטרים
 דבר כאוהו לכטס שמחחיל קורס ודבר דבר b מעשה קודס היינו שעריו
 השער יד על הוא הביח כרסח הרדלח כמו ההחלה נקרא ושעריו לעשזח

 לבטל והיצה׳׳ר הנוף שהשסנחן מה היינו לשבטיו לך מסן אלהיך אשר
 על מושלי' ויצה׳׳ט הנשמה אחה שההיה כד הוא מעיודרו אורך

 כשתעשה ואז השם אח לעיוד אוהו וחכיוש ט חחשיל שאחה היצה״ר
 אח ושפעו אזי השופטים אל הק־י ויכר דבר כל ההמניס שקורס רך

 פסוק לפרש יש עפי״ז העס נקרא אלש של אבריו היינו צחק משפט העם
 העם אה לכבוש שוטר צריך אינו היצ׳׳הר דהנה חתיר לנגד ה' שויחי
 חטופנה נפח כי כמ״ש ^ צייחו אכריס בקצ כי לו שיצייתו האכחב שהס
 והאבריס היצ״הר אח לכמש השוטר לו צריך היצה״ט אכל זרה שפתי

 היצ׳׳הר מן אייה לידע יכוליס ומזה לו שיצייתו עד עליהס למשול בחזקה
 טכןדרך כימהשאדסחתאוההואכזדאיחןיצ״הר חומןהיצ״הע

 ר^נדס עס ללחוס צריך שאדם מה אכל היצ׳׳הר חאוח להחאוה הגוף
 ה׳ שויחי זהו השס רצון לעשוח היצה״ט מן בוחאי הוא לו שיציית כד

:השס עבודת ודאי הוא האוהי ננד נגד שהוא מה היינו המיר לנגד

: < לעסור, שלא וה5מ שר^ור^ בעזהי׳י לפרש נראה משפט הטהלא
־ .̂ נשטצלהקר'- או לקנחר דהיינו רעה פני׳ כשביל וכמצו׳ בחורה

 נקראמשה^ החורה שצוה כמו שהיו^ משפט הטייח נקרא זהו רבי
ח״ו אל הקדושה מן משפט חטה רעה פניה בשביל וכשעושה פ'  הקלי
 i'' יעבוד שלא הוא הפירוש פנים חכיר לא : הקליפה היא רעה שהפניה

ה גמצא השמים מן יסורין עליו יבא שלא שמתיירא רעה יראה בשביל להשס ; 
מ ליסר יכול ר\דול תקיף הוא שהש׳׳י כשביל פניסלהש׳׳י מכיר שהוא  P־. vא

 4 דב שהיא גדולתו מכירי׳ שאנו כשביל להש״י לעבוד והיושר אכלהראיי
? אנג, להש׳׳׳י יעמד שלא מי ייסר לא אס גס עלמין דכל ישרשא עקרא ושליט -I 
 I' ■' השוחד כי שוחד חקח ולא ליוצרינו חח נחח לעשוח לו לעבוד רוציס
 r לקבל חצ' הוא פרס לקבל מנח על שעובד חי ט הוא הפירוש וכו׳

̂*י הוא שהשוחד וכמו להש׳׳י יעבוד ולכך חאחהש׳׳י ̂! / יששמר^; פנים כ - 
 הפסוק פי' וזהו השוחד פי על דן מעה שהיא ויש אמה לשפוט שוחד
מ' יעסיק לשלס רז״ל אמרו גאמח ט זה על הטעם ומפרש שוחד הקח ל  ?4. א

̂  כזדאו אמנם לשמה בא לשמה שלא מחיר כי לשמה שלא וכמצוח בחורה
מד יאיגו עליי לשמה שיעסוק מוטב ש ־.®- ל
ראיכן מקום מבל אבל כלוס יעסוק משלא לשמה שלא שיעסוק מוטב

.? מ .סכיט־: לשמה שלא תמיד שעוסקים המדה בזה שנשארים אדם
 י איבו'׳ כמו והיא היזיי' מתכת׳ חכמה שוס השיג ולא מדריגה לשוס ימיו כל

^ בחנתח עור שנשאר היינו חכתיס עיני יעגר השוחד כי וזהו עור ו ת  ? ה
 פרס לקבל חנה על עובד שהוא כיון צדקיס דברי יסלף ולפעתיס
 וזהו עבודתו בטילה לפעמים רבר וכשבטל בדבר חלי שעכודחו

 נתקלקל לששה שלא להש׳׳י שעובד מי לפעמיס דכריצדקיסשמצינו
? פניה בשביל נתקלקל אחר שאלישע במדרש כמ״ש זקנתו של׳־י  ® רעה
פייר*. כשטל ליס! זומצוהשלצדרוהמוסר זכו'אמנם לאביו  פניה בשטל ליסן מותר צדקה של מצוה זו אמנם זכו'
צטה זה הרי בני שיחיה בשביל לצדקה סלע האומר ח״ל
 מזסד צדקה ״טvר תחיה למען תרחף צדקצדק פי'הפסוק זהו

:שתחיה בשביל לקייס

V״/־',

אבי בשםפרשת
 ורך הירא האיש חי יאחרו העס אל לדבר השטריס

 שאינו אומר עקיבא ר' וברש׳׳י כיהו אל וישוב לך הלבב *
 א^מר הגלילי יוסי ר׳ שלופה ידב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול

ט' ולכך שבידו מעבירות הירא  במסכת איחא הא העולם ומקשי! ו
ק על שאד־צדקוהיהרשנגאף האשהע׳׳ת את המקדש מזשין  פי

 בחשובה יהרהר לביתו ישוב למה וא"כ בחשובה הרהר חלמא מקודשת
 דאמי באיסורי ה׳׳ת שם שנאמר מה פי על ומתרצים צדק ויהיה בכאן

 שבידו מעבירות שאמר וזה למרי׳ עדדמהדד בממוני׳ אבל השובה
 וכן שיירו חעיירוה בכאן שאתר תה נראה ולי בידס שעשה מה רוור^
 ארך דבר הוא בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי חז׳׳ל שאמרו מה להיפך

 העונות כל כי מכס עיני אעלים כפיכם ובפריים פי׳ על שאמרו וכמו
 הוא כך מחבת והיד פתוח הפנקס שאמרו כמו בידו נכתב עשה אשר

ם שאחח וזה תשובה שעושה עד בידו ורשומים טדו נכתב  כפיכם בפריי
והתורה המצות וק מכס עיני אעליס לכך העונות נרשמים הכפיכס ועל

שופטיםזקני מורי
- יי’® מעניי'״ יזהשז/חרב^ו גידי ילנוהלחיוי נירי גרשחיס ל• ה  , י

"’® חע־יייז שאמר גנוה לדקרק והאיש יוהשיויושיזיחיח '5י ן ’ל ־ -------״״,.-ן׳ W׳ ו״\׳י I >11׳
ה אמרו ט סו ס/ - כיז המספר כגן אחת עבירה על אף ^
ביס >ז-ממי־ית50לזמ^ ׳ tממ^זצמו ע׳׳ש ס י שאמר^ן פי על אלא י  A ג

׳ ׳ ל י בהועיץ1תש ־לע:ןזח̂  ״ ^ ק
r איש יכרה כי אי בור איש יפתח :י

 א הרטס אח (מחי^אהחטא
״ 13 םכי משפטים פרשת משה תורת

.:■ ־9 מעבירו׳ הירא אמר ולכך בחשובה חבירו אח שיחזיר עד אס
: בחשובה חרח אח להחזיר וצריך חבירו ושל שלו

f׳' אץ ואשוב אחטא האומר יומא בסוף דאיהא לומר יש עוד
קיו; א1ה נ! להיתר לו מעשה תשונה לעשות נידו ^ ש ש

־ ,וייגלו ־  שיש חי לומר יש עוד :שבידו עיירות שחי שבידו מעבירות אתר לזה
 נ ילד שאמר זזה אימתותה בעד'אס נתפס ביתו באנשי צמחוח

:yריקאוק׳ לביתו
ב;■לד ש! ריי ל

פרשת
 'עשתה ראש' אס וגלחה רנח «ו מ״ח לף דינמוח בגמרא

 אומר עקיבא רב* חקוז אומר אליעזר צפררהרבי אה
 גזירח ניוול ילאו גב על ואף קאי אצפררס חקון ד״ה וברש״י יצרל

 קאל אצפמיס בודאי יהא בזה רש״י בעי מאי לדקדק ויש הוא הכתוב
 רבי אמה ואת אביה את ובכתה שם ראיהא לחרןבהקדים ונראה
 אביה אותר עקבא רבי ממש אתה אמה חמס אביה אביה אומר אליעזר
 שטה שחלת את והסויה פי' רש״י דהא להקשות יש והנה ^'ז זו ואמה

 לסנות בשביל במלחמה מתקשטות במתיהס שהנכרי׳ לפישהסכאי׳
 צפרניה לקוץ עשתה זאת גס מסתמא הא קשה זה ולפי עמהס אחרים

 אליעזר רבי בד״ה מקשין שברלוספות רק במלחמה עצמה אח להתנאות
 עכ״ל נתגיירו או ואמה אביה מחו אס מינה נפקא ממש אביה אומר
 לבכות היא צריכה אזי וחמה איי' יש אס אליעזר לדבי ליה סבירא נמצא

 לרבי נמצא ענין בכל לנכות צריכה ולי׳/ג לבטמ אינהצריכ' ונאסלאו
 שאין ובאש לקיז צריכים צפרניים לה יש אש P גם צפרני' אצל אף אליעזר

מדבר והכהו•; לקוץ צריכה אינה אזי המלחמה רץדס עשתה שכנר לה

תצא כי ׳ זקני מורי אבי בעזם
לעשוח צריכים אזי לעשוח שייך אם אליעזר רבי לפי׳

I •׳

י ־ ש״א כיי' ------------------------- -
 זל-//ר̂* צפרנים לה יש אם קאי ר׳׳ל קאי אצפרנייס שמפרשרש׳׳י וזה בכתוב

* אלא הורה ערה ונרש״ילא לולאשה ולקחתי ד-ושרזרת .................- - . , בפסוק
' באיסור ישאנה מחירה הקב׳׳ה איז שאס יצ׳׳הר י

למד כ״ב ף7 דקל־ישין כגמרא למה לשאיל והקשחי וכו׳ נשאה אס
 V CD וכרש׳׳י יצה״ר כנגד אלא חורה דברה לא תואר יפת מתיבת זה

 לו התירו יופיה מתמה יצרו מ שמתגרה מחוך סוארמשמע
ונרש״י שטה בשעח בשטה וראית רבנן חנו שס דאי׳ לחרך ונראה
 שטה בשעת

עירו ואח״כנתן
 או vלתכרר שלקחה לא בה עיניו מהחלה נחן אם
:2שט׳מת<^ כשעת בשלוחאאס הטעס לי ונראה בה ירו

^נ בשר אלx̂ שיאכל דמוטב הרע יצר כנגד לו החיח הרע היצר ז3 ת!  ש
! נוסן וחח׳׳כ הרע היצר ט התגרה צא שביה בשעת אס אבל וכו׳ - י  ע

^ הרע היצר עליו התגרה בעצמו הוא דמסחמא ה3 - התירה ו ר, תי  ׳ ה
 *ip ולן חינף דחשמע לאשה לי ולקח־ז שאמר קשה בפסוק בכאן והנה

^ sלאשר לז הותרה ואחר וגו׳ ניתך חוך אל ומאה כהיב אץ״כ ו
הבא



ת ש ר כו תצא כיזרןני מרי אבי בשםפ
 דהכי ע"כ אלא המעשים כל אחי לאשה לד והימה וכעלתה אליה היא

 יפח י'אשת3ש נשעה כשביהדהיימ וראיס גמרא3 פיחשאכמושפי'
 7ח ולא הוהר אזי המעשים כל אתר ובאמת לאשה לו ולקחה ואזי ר\אר
̂י שאמרחי כמו ע׳'כ אלא  ולמה שביה בשעת כשבי׳ הנ״ל הלימוד על דר

^ן׳ בטוב רש״י ומחרן כד באמה  הרע יצר כנגד אלא חורה דבר' לא ע
 וק׳׳ל עלץ בעצמו החניה שהוא הוחרהלו לא שכיה בשעה לא <אם
 ולא לו לאשה לך ולקחה בפסוק אי' דבגמרא כך יחורן פשוטו ולפי

 להגמרא דקשה ברש׳׳י עיי״ש אביו מון לאחרים יקר<ה שלא לאחרים
 ע״כ אלא לאשה לך והיהה כתיב המעשים כל אחר בסוף באמה יהא
 כמד אלא ההורה הוחיו לא דהא הטעם וכאמה לאכיו ולא למעוטי בא

 ולזה במלחמה בכאן שאינו לאחרים לא אבל כאן בעצמו שהוא הרע היצר
 הטעם רש׳׳י ומפרש לאחרים ולא לך שמייק לאשה לך ולקחה רש׳׳י פי'

 ולא לו דוקא לכן הרע היצר כנגד אלא חיקא המירה 6ל התורה רהא
:וק״ל לאחרים

ה ו ס פ ^ לו יהיה לא ב  למען וגו' וקטנה גדולה ואכן אבן בכי
^ האדמה על ימיו יאריכו *  ויש לו נוהן אלהיך ה' א

 בשל׳׳ה דאי' האדמה על זה מצוה בזכוה שדווקא זה שכר על טעם ליס
 קוכיוטוס או אחה גנב א׳׳ל השחר עלה כי שלחני ראמר ז״ל וישלח פ'

יש כי ודע וכו' אני חלאך א׳׳ל נפשוח גונב פי' השחר מן מחיירא שאחה

 משפטים פ' בסבא Tבזו/ כדאי' סמא׳׳ל ביד שעשוקוה הנשמוח סוד בזה
 כולא אהנהג עלמא האי אלא נשמהין מהעשקין האיך רזא איה' הכא

בשטרא עלווא בד אהנהגן וכר י ורע טוב דדעס כאינא
בסטרא אחהגז וכד דטוב לסטרא ואכרע קיימא טקלא 3דטו
 בההיא דהוה נשמהין וכל סטרא לההוא אכרע דרע

 וספרי הסבא נחלק בסבא ושם ס' לון ונטיל לון עשוק בטקלא שעהא
 א״ה בחסידי העושקות לילוה אוהס משפעח הללו שהנשמות סכרי קדמאה
 שניהם דברי ובודאי קטנים בעודם שמתים הגשמות כשהם סובר והסבא

 כל בוודאי כו' אבינו יעקב לו אמר ע״ז כך ולפעמים כר לפעמים אמה
 והיא בלילה כסס אשר הרשעה ללילות להשפיע לילה במחשך מעשיך

 לישראל שייכים גנב^שמות זהו לגוי ונותנות וכשעושקוח העסקות
 ספרים בשאר וכן עיי״ש נפשות גונב זהו קטנים מחים וכשעושקוחוהם

 והם וגזילה גניבה ע״ד נשמות עושקות אזי כעול' לני׳ ג גנכים כשיש מפורש
 ישראל אח שזרע ישראל כיח וזרעתם כמדרש ואי' המהגירי' הגרי' הס

 אמת משקל ישראל ככני היו אס נמצא גרים עליהם להוסיף כדי בגלות
 אין אס אבל דטוב לסטרא אכרע ו הו אז באתת והכל צדק ומידה וצדק

 לנשמתן לון ועשוק סטרא אcלה אכרע אזי אמת של ומידה משקל בניהס
 למען שאמרו וזהו הגרים אלו מכת בגלות להיות ישראל צריכין ונמצא

: בגלות להיות צריכים ואינם האדמה על ימיך יארימן

פרשת
ת כ ס מ  ואינו מביא הנר קוחן ולא מביאין אלו פ׳׳ר ביכורים ב

 לחת לאבותינו נשבעת xא לומר יכול אשאינו קור
 שאמר למה וסמכו עצמו ר\ר וקור' מכיא ההלכה פסק וברמב׳׳ם לנו

 לאר'עכשיו אב היית לשעבר נתחיך גויס המון אב כי לאברהם הש׳׳י
 משנ' על הרמב״ס פליג לא למה מקשי' ושמעתי כולו העול' לכל אב אח'

 וממזרים י^אל אמרו מכאן חמישי פרק שני במס'מעשר הקודחות
 נתח אשר כחוב נמי והתם בארן חלק להם שאין הגרים לא אבל מהודיס

 במס' דאי' בהקדם מיד קשה דלא נייאה ולי לאבותינו נשבעת כאשר לנו
̂־״י מחי אדמח ד׳׳הלמעונזי כתוספות ע׳׳ב פ׳׳א דף כחרא נכא  וג

 דאמרקדאכיאי מאיטעמא ט' לאבותינו גר אמר מצי לשפיר נראה
 גר דאיכא כיון דמכות בחרא בפרק דאמר והא וכו׳ נחחיך מיס המון
 וסנוך יהודה כר' א״ש אמר מצי ולא לאמחינו נשבעת אשר למימר רבעי

 דוור^ וקורא מביא דגר יהודה ר' דאמר והא דקרא חשיפי׳ לנו לתת על
 כדכחיב כאיז חלק שנטלו לנו להת אמר דמצי משה חותן קיני מבני גר

ם בחוספחא סניא והכי וגו' הטוב והיה ד ט כל אומר יהודא ר' מי

̂יי מורי אבי בשם תבא כיזר
 דההיא אומר ור״ח וקורי' מביאי׳ קיני ובני קורים ואינם מביאים הגרים

 מבני אפילי וקורא מביא גר ללוימר איכא היאדהיכי חשכשתא דחשלמי
 ולפ״ז באריכות בהו' ע״ש מצרימה וירד יעקב דהיינו אוכדחבי קיניארמי

 מבניקיני אף קורא אינו דגר אמרהסהמא ביכורים דמס' דמשנה לק׳׳מ
 כעינין דתרוריהו לנו לתת וגם לאבותינו נשבעת אשר הפסיק אתר דהא
 קורים אינס כארן חלק דנטלי ניp כני אף קורים אינס שארגייס נמצא
 קיני מבני דגר הרמכ״ס ופליג לאבותינו נשבעת אשר לומר יכול דאינו
 המש:' אמרה שני מעש' דמסכח 'xn3 אכל נתחיך גדם המון דאב קורא

גרים בשאר רק שייך אינו הזה הטעם באח* חלק להם שאין הטעם
 על הרמב״ס לאפליג לכן מתודם הם’ ובאמת חלק נטלי דאילובכיקיד

 גבי באמת למה קשי׳ ואי גרים בשאר רק מיירי דהתס דמעשר משנה
 מעשר ודדי וגני קורא אינו קיני מכני גר הלזשנהדאף סירה ניסריס
 כר׳׳ח סברא די:משכה לומר אנו צריכים מתודה קיני מכני דגר אמרה

 מבני אף לכן מצריימה יעקב וירד דהיינו אבי אובד ארמי כיכזריס דגני
^ ווידו גבי אבל קורא אינו קיני ע :וק׳׳ל אבי אובד ארמי כתיב לא מ

נצבים פרשת
 זקניכם שבטיכם ראשיכם אלקיכס ה' לפני כלכס נצכיסהיום

 בקרב אשר וגרך נשיכם טפכס י^אל איש כל ושוטריכם
 ל׳ הוא נציב להנה בעזה״י נ׳׳ל מיתיך שואב עד עציך מחוט מחניך
 לפני חשוב מישראל אחד וכל מלך נציב באדו׳ מלך אין כמ״ש מלכות
 חטאו לא ואלי קדוש וגוי כהניס ממלכת לי תהיו ואתם כמ׳׳ש כמלך הש׳׳י
 קפי׳ א׳ שמואל כמ״ש עליהם בעצמו מלך הש׳׳י היה סלך לבקש י^אל

 בקשו לא אלו נמצא עליהם ממלוך מאסו אותי כי מאסו אותך לא כי ח'
 לי תהיו ואתם בהם מקוייס והיה עליהם מלך עצמו הש׳׳י היה מלך אלxי

 אלהיכ' ה' לפני כולכם נצביסהיוס אתם הכתוב שאמר זהו כמים ממלכת
ע עליהם מלך בעצמו והש׳׳י מלך שאלו לא עדין משה בימי היינו  ל
 מלך כשתשאלו אלהיכסאמנם ה' לפני מלך נציב כלאחד אתם להם אמר
 כגלות שאנחט מה כי לכס מוסר לשיט הוא ודם מלך הש״י לכם זיתו
 הכתוב שאמר זהו ע׳׳ז לעבוד ישקאל את שהחטיאו י^אל מלכי ע״י היא

מלך יהיה שהש״י היה ראויס אלא לכם מוסר של שבטיכס ־אשיכסהוא
 משה בימי כמו ישראל כל ראוי ולזה ושוטרים זקנים יהיה אלxוני

^׳י שאמי  זק? הוא אלxמי אחד כל אס הקשי ואס זקניהעס לי אכהי י
 ימלכו מי על רבנן מלכי ומאן מ:מה שקנה זה זקן רז׳׳ל כמ״ש !מלך

 וכו'וגס מחניך בקרב xסוגרואxזר לזהאמרעלטפכס !ימשלו
 בתורת וגרך הנשים הטף להזדיו היינו בברית לעבדיך הממשלה

: אלxמי ניורוממון לקבל י^אל על להמשיל ולא ה׳

 ה' על להחיצב האלהיס בני ויבאו היום ויהי הזהר עפ׳׳י נ׳׳ל עור
 היום נצביס אתם עכ׳׳ל הוה דר״ה י״ט יומא ההיא היום ויהי

 ראשיכם ה'אלהיכס לפני ונעמדסטלכס נצביס דר״ה יומא הוא
 עייל ^^^^יולך במסכת רז׳׳ל כמ״ש י^אל איש כל זקניכ' שיטיכס
ט' מיד רשיכם טפכם אף חרון רליפוש מקמי ברישא  גצניס פולס ■ ו

 בברית לעבריך שאמר זהו מעשיהם על אותם לחן בי׳׳ה לפניו <עוחדם
 השמע' היא האלוח בריח שנקרא התורה הוא בברית עברך בשביל הוא

 ן ידי זה על התורה אח שיקיים לעולם צאתו קודם האדם אה סמשביעין
 ועשיתם כקולו השמיעו אס היו' עמך סרת אלהיך ה׳ אשר בר״ה אותם
 וכורח בתשובה שבים מקבל הש״י הברית על שעברהס מה על חשוב'

 עמך כורת אלהיך ה' xא אמר ולכך חדשה בחס חשיבה הבעלי עס
 אש בר״ה דנין ועוד הבדח על שעבר למי תקוה אכד תאמר שלא היום

 היום עומד עמנו פה י^ו אשל■ אשר את כי מהגלות ישראל את לגאול עת
 חת דנין בר״ה ^ינו ודיום ע־ל״ץ לן- אימל אשר ואת אלהינו ה' לפני

ס ^ו  היו לא עריו אשר הנשמות לאח נעולס כבי שהיו הנ
ה זמן נ״לשכל ועוד : בספרים כממאר בגופס שההי  מעלה היה חי ^

 עומדס נש^־יס למותו סמוך שהיה עכשיו למדרגה ממדרג' ־אל יש אח
באותו נצנים אתם אמר לכך אוחז שיעלה ללי עלל שאין זה במדריגה

;עומדים נשארים מעמד
ולו א יג
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דלן־ פרישת
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 נקרא הצדיק רגה כעזה׳׳י נ״ל האלה הרנדס אח וידבר נושהוילך
 מהדרעה שהלך משה וילך כחיב לכך לחדר־גה ממדריגה הולך

 לעשו׳ ישראל לכל ד וליח משה ;ה מצוה יקח לי חכם מ׳יצ כמ״ש למדריגה
 אלxי כל אל האלה הדברים אס וידבר זהו להש״י חמיד לעבוד כמוהו
 להש׳׳י יוס בכל שבירך ברכוח מאה בן אליהם ויאמר כמוהו ש־עשו

 קשר ועשה למעלה יחוד ועשה סורסו ששונה היינו שנה יסTוע
x u ע נסיחד זה ומכרן למעלה חלמעה ספיחסx מלמעלה ספירוה 

א שנה יסxע כהיב לכך העולמוס בכל שפנל והשפי' למסה  שני ^ו
 שינה שהיה ע׳׳י למסה מלמעלה ואחד למעלה מלמטה אתדxע פעמים
'0 אנכי מצוה לקייס אלxי לבני משה שלימד היינו היום אנכי רורהז

הן מה וע״י אחד ה' אלקינו שה׳ אלxי בני שיבינו אלהיד ט  י
א, ה' ט לבבך אל והשטח היום וידעת כמ״ש היום ע׳׳י אלד שה׳  הו

ס. שכתוב זה< עוד אין מהחח הארן ועל ממעל בשמים האלקיס היו  אנכי
 לפעמי:ן יורד צדיק כל כי עלי׳ לצורך יריד׳ יש כי ולבא לצאת עוד אוכל לא

 fממדריג יותר למעלה ועול׳ הצדק יתחזק שאת׳׳כ עליי׳ לצורך ממדרגח
 לצורך, לא ממש יחדה היה למשהלמו׳ עת כשהגיע אבל הראשונה

 שהואעלייד* כדולטא יחרה זר\ לצאת עוד אוכל לא שאמר זהו עלייה
 ״הוא[ הזה הרדן היינו הזה הירדן את העט׳ לא אלי אמר וה׳ בשביל

י‘ עלייה לצורך לא הוא זו ירידה

ו

̂צת האזינו פר
ו נ י ז א  כמטר יעחף פי אחרי החיז וישמע ואדברה השמים ה

 עלי וכרביבים דשא עלי כשעירים אמרתי כסל הזל לקחי .
 הארץ ואל מעל השחי׳ אל יקיא הפסק פירשו רז״ל בעזה׳׳ירג׳ עשטנ״ל

 כשאת׳ לפרש יש לפ״ז :רגוף א0 והאח הנשמה היא השמים עמו לדין
 דאורייהא חין כל כולל היה ובסוכה כפשוטו אומר היה ההורה משה

 סידות שומעים נשמה בעלי היינו מחריגה! לפי ההורה קבל אחד וכל
 שאי? גופין בעלי העם והמת תירה עיקך שהיא הורה של ההזרהפנימזה

 לבושי שהם התורה גופי רק שומעים ההורה לפחת ראזיס
 הפסוק עי׳ וזהו ההורה לסודות לטש הס הורה שפשוטי ההורה
 שהוא בעצמו הדיטר האזינו נשמות בעלי היינו ואדברה השמים האזינו
 גופים בעלי הם פי אמרי האוץ זתשמע התורה פדות התורה עיקר
 איכה אמרתו בצע פסוק על וכמ״ש התורה למשי שהם פי אמרי ישמעו

 הוא אמרא התלמוד כלשון גס לכוש הוא שאמרא נמצא פורפירא בזע ׳3
 חצוניו׳- לבישו הס התורה פשוטי כן מד של החיצונות הייט בגד של השפה

bo היינו אמרתי כטל הזל לקחי כמטר יערוף אמר ולכך ההורה ^יימיוח 
 פדות כן יוס ככל הולך וטל הצוח לעח רק יום בכל סלך אינו מטר

 למטר שנמשלו הנשמות בעלי הם לכך אויx למי רק נמסר לא ההורה
™ ההורה ופשוטי  כטל הזל וזה יום בכל שהולך לטל נמשלו לכל שנ
א אמרתי t הגשם ירד כאשר כי שכחוג דרך על ההורה לטשי ^ו o 

אח אח הריה אס כי ישוב לא ושמה השמים מן  והצמיחה והולידה ה
^ לברי יה־׳ P לאכול ולחם לוורע זרע ונסן פב לא מפי יצא א  אלי י

י לע*: ^ עג^ אס ני מ ^vשאמר משה לכן אשי־שלחתיו אח הצליח 
 ויכנסו תשס יעש' אס כי חקס ישוב f>b שדבחו בפת היה ב׳׳ה ה' ח3ד

 : וכו׳ לקחי כמטר יעחף כתיב לכך שומעם באזני
ם י ר י ע צ  בעזס׳י לפרש נראה עשב עלי וכרביבים דשא עלי ב

 שגדלה חי היינו היא בשמים לא ההורה דהנה
ל כמ״ש מזער מעט אם כי בחורה להשיג זוכה אינו לשמים עד גאוחו  ח׳

טה מקום שמניחים למיס נמשלת התורה  לכך נמוך למקום והולכים נ
 אלא הסרה חן משיג ואינו ממנו והולכת מניחס ההורה גאוה לו שיש מי

 לקטן עצמו את שמחזיק מי היינו דשא עלי כשעירים זהו מזעיר מעט
 נקרא קטן העשב ועדיין האח מן להצמיח כשמתחיל דשא נמו

 בשביל לכך ^אשיה בפ' ז׳׳ל רש׳׳י שפי׳ כמו בדשאיס מסכסה שהאח
 השפע׳ אליו יטא ובא הרבה חורה ^שיג זוכה כדשא עצמו אה שמקטין

 רש״י;״ל פי׳ דשא עלי כשעירים כמו גדול בחוזק הש״י חן הרבי: הורה
^גו׳ סער׳ רוח לשון ה חי מפרש ו  רוחו׳ עס גדול שהמטר כמו מטרא ^ו
 שמחזיק למי הרבה חורה מזיק אינו כן קזוז כשהוא לעשב מזיק אינו

 זכה לא חיים סס לו נעש׳ סרהvר זכה רז׳׳ל דשאכת״ש כמו לקטן עצמו
 אזי גדול לעשב עצמי ומדמה גאוה לו וכשיש המות סם לו נעשו התורה

 ממילא רעוה מידות מכל גרוע שסא נאוה לו שיש כיון זכ̂ר לא וקרא
 משיג שאיט במה טובה הש׳׳י לו עושה אזי המוח סם לו נעשר: ההורה

 שהוא עשב עלי וכרביטס חהו הרבה המות סם לו ואין הרבה סרה
 עם מטר לו מזיק אזי כשעשבגדול עשב עלי היורדים לקים מטר טיפי
 שישלוגאוה למי הרבה חורה חזק כן השבלים משבר שהוא גחל רוח

סו למקום והולך גטה תקוס ההורה ומרחהי  מההורה משיג ואינו נ
 גדול שהוא העשב על גשמים נוחן ש״יx כמו סחו לפי מזעיר מעט אלא

: כוחו לפי
י  בזוהר איהא בעזה״י־דהנה נ״ל לאלהינו גודל הט אקרא ה׳ שס כ

היו ההורה נל חד וקב״ה אודיהא  נמצא ב״ה הקדוש של ^ו
א  שחורייחא כשביל להורה זוכה אינו גאוה נעל למה לעיל טע׳ עוד ^ו
 כאלו המתגאה רז״נכל כמ״ש נעלגאור^ על שורה אינו ג׳׳ה וקודש׳
 לדור יכולין והוא חר אין אומר שהקנ״ה בשביל השכינה רגל דוחק

שם שהחהגאה מקום מאוס פורש הש׳׳י לכו המחגאה עס אחה במחיצה

שםה' אוכל לא אוהו ורחילצב כמ״שגבהעעיס ̂  ארדאריירן וזהיכי
 זונה איט המתגאה לכן הקב״ה של שמותיו התורה שכל

/3הק של שמו כמזכי׳ שס׳ הפל׳ או בהורה שהעוס׳ עוד ואמר הורה /1 
 לאלהינו גודל הבו וזהו וררדמא ^חילא להיות צריך
א ואלהינו כנודע גודל שנקרא ר\זסד מצד האהבה מדח ^ ס ד ס ת ד  ח

״ , י :ורחימא בדחילא שלומד ע״י ברחמים הדין מדת לאכללא צריך
 W'צדילי עול ואיז אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו המיס

!x בזוהר איחא דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה הוא ^L r 
^ שורה אינו יהנרך א ■ כי שיש מקוס כי שלים mf(3 אס כי י.וס0 נ  מו£

 השמיץ שפגם מוס אפי׳ טופואלא מוס דווקא ולאו לאירךג
׳ מ • 5כ כי יחברך השם אל יקרב לא הורה מדברי אחל על שעבר

י נר bx< רון הש'^ אל מרכב׳ להיות יכולי׳ אנו אורות כול' שהם
 - ׳ כנגדגיד הוא העשה לא של נר וכל שבאדם אחד כנגדאבר הוא

■ או מצוהאחד נר כשחסר 15א בהש׳׳י לידבק יכולים ועי״ז שבאדם
א מקום כאותו אזי אחד תעשה ס ס ר יכול ואילו מוס ובעל מו
׳ משאר אפילו ממנו השכינה פורש לכך מקום באותו שכינה
י משהמש פעלו המיס הש״י הוא הצור היינו פעלו חמים הצור

 משפט הקב״ה של דרכיו כל ךמ»יצ^.-מ (יס<העע»5ח3
* צדיק מול ואין אמונה אל :כנ׳׳צ ההורה הו ^י א ^ המור והוא י י ^.r 

• ־ בעזה׳׳^ לפרש נראה אבל קצה מישי ז׳׳ל ורש״י כמל כולו
ק מכוח ■ וצדיק אחח על והעמידן חכקק רז״לבא אמרו שלשי ^
־1אסישלואמורהשת,; עלמצוהזו הלו ההורה כל דהיינו יחי׳ י ^ ל  י

 יקייסמצן^, מוח^ילא אזיטדאייקייסמצוהיוואסאינומאתק
̂  שר כמו בהש׳׳יי מאמין שאינו כיון לכלום נחשב לא המצות יקיים
 הפסוק פי׳ זהו במהר׳׳שאז״ל שאיהא וכמו פעמים כמה

 יילה׳י-!11£ ש״״ ארס יעשה לא אזי אל נירא שהיא בד׳ כשמאמין דהיינו
ס הש׳׳יזהי מלפני יראה לו או ט׳ שי א ס ^ קו צדי ס לג עו אין  ו

ד ״ וישף 3טו שיעשה וישר צדק נד׳ שיאמין מי׳י ; :•ה
׳ ועשיח שדרז^לע׳׳פ ו  שיחזץ^^^י?": בה׳ מאמין והישרוכשסא מ

I ■ : הדן משורת לפנים שוויתר ,  p P
ת ח i' לפרש נראה ופחלהל עקש חר מומס בניו לא לו ש

־ לכס וענדהס פןהשחיהון כמ״ש ע״ז לשון שחת ־ ^V 
^ צדק לא היינו לא אז לו שחח דאז ׳X מאמין שאינו כל המונח ''! ^ - ו ש  ר
ס היינו מומם בניו לו ושחת בד׳ מאמין שאינו כיון עול עושה  ־■f בני
 באתר שורה אינו שהסע׳׳א בזוהר שאיחא כמו מומס ע״י יצה״ר

^ אס כי א שאינם מה שפגמו מומס ע׳׳י ניו3 נעשי׳ pול סגוס ב
» שאינם המישור שמעקשיסאת עקש דור והס אלxי באלה־ ל  הו
 • וכו׳ אותו שגודלין כפהילהזה ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ ופתלהל הישר בדרך

£ כל נאמר מינוח וגבי מין הוא אזי יהברך בד׳ מאמין שאינו מי ל הי אי  ■ ׳ ב
& שהוא פהלהל נקרא חייסלכך ינדגואורחה ולא ישוח ל לונ א  ■: כ

^ *• מינוח שמא כיון עבירות אותו ונגרולעס ^ ע ת א לוז מ ג ס ה' ל ■ ה
; ׳ : בכתבי כהבסי

ל ו כ  -:־■ ויגדף אב? שאל ודור דור שנוח בינו עולם ימוח ז
״ שינה אמרורז״ל דהא נעזה״י לךנ״צ ייאמרו ס ו אי ^ : הי

 א שיזכור היינו עילס ימות זכור הכתוב אמר לכך במיתה מששים
 ליל,-- בכל לישן צריך ודור דור שכל שינה זה דבר ויבין עולם מיתת למות
 עולס מיתה למוח שצריך ויזכור יבין ובזה מיסה טעם לטעיס ולילה
 < ■ קיימא של דבר אינו מתאוה שאדס ההאוה והנה ודור ד! שנוה בינו
ח r לזמנו להחזירו וצריך מחביח דבר ששואל כאדם שעה צפי ס

. ״ התאיה
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 ואח״כ זה גופו ומרנה ההחוה מן וגהיה מי^וה ־שאדם ר\יאוה
 זקנתו לעח שימי' קודם אפילו עיד ולא ר3ק3 ורמה עפר המף נעש׳

א יךאכיו3שאלא 3יהושאמרהכהו תילהממנוההאוה3  מלשין ס
 מהאוה שאחה החאוה היינו ר3ד לכל ההאב אבינו

 אילנא נודו מלשין ועדן שאלה תורח3 הס
 היינו יגז־נו גדגדוד לשח או העולם האזסמן שמכריחי'אח הייני

 והראיה האדס אל החאוח ר,יס3מחד כן עלזה זה החיילוה שמדבקי'
 טלו3 זקנחו שלעח לך ויאמרי זקינך שאלה חורח3 הס שהחאוח זה על

 עליון ואומוח הגויס הקב״ה שעשה היינו גויס עליון בהנחל וכן החאוח
 וא3ל לעחיד היינו אדס ני3 הפרידו3 איל הגלוח עח3 עכשו על'י^אל

 גסלוח 3יצ העולם לאותות ישראל ין3 פירוד ויעשה יבדיל אז משיח כשיגא
 לדין ישראל עם העולם אומוח שיעמדו היית ישראל כר לניספר עמים

 רז״ל כמ״ש עוה״ב להס גס שיחן האומות ויטענו זה כנגד זה ויעמדו
 נחלתו חיל יעקב עמו ה׳ חלק כי אז וכי׳ ונעשה לנוראש חנו שיאמרו

 .היא עליונה כאעלה הגלות עח3 עכשיו הס ואומות שהגוים מה נמצא
 נחלתו חבל ה׳עמויעקב וארקכיחלק3הורחשאלהכילעתידל3

: אומוח ולא
ר ו כ  ויאמרו זקינך ויגדך יך3א שאל ודור דור שנות בינו עולם ימוח ז

 אנשים לאותן מגולה תוכחה דהנה בעזה״י פי' לומר נראה לך
היצר אותו שידריך כמו יעשה רע ורע הרע לבס שרירות אחר ההולכים

 הנאה כמו שעישה העכירות כל לחיכו ומתוק שלל כמוצא ובעיניו ר\ע
 שנחנס שעשה זה על נוהס היא מותו אחר וכאמה עבירות שאר או זנוח
 שעשה מה כל מביו שאז דהיינו בא^יהך ונהמה שכתוב כמו עולמו איבד

 שיחשוק י^אל כר שום אין שכדורית זרה מעבודה זה על וראי' טלוישקר
א כופר וכשהוא ע״ז לעבוד  מנין אחד שכל מפני אחרי' חאוח מחמת ס
̂׳ס ממש בו שאין  ענדו כיותר חכמים שהיו הראשירס בחרות כן ואע
 דחכימו מאחר למנשה אשי רב ששאל ע״ב ק״ב דף בחלק שאיחא כמו ע״ז
 התסהותנקיטנא הואי' אי לי והשיב ח׳׳טסלחיחולע״א האי כולי

 על חשק עוש׳ הרע דהיצר נמצא וכו' אכחרא ורהטת גלימא בשיפולי
 הטעה ומ׳׳ת בעיניו מאוס שהוא ע״ז כמו לחכמיס אפילו מאוס דבר

 העגל אח שעשו סתורה קבלת כשעת ישראל וכל מנשה אח הרע היצר
 כמו בפרט עבירות בשאר הרע יצר של דרכו שכך נכק מזה

 הוא דהזנות נמצא יומא ח3 ניעתא נמצא לא זנוח של הרע היצר כשגנזו
 זכור הפסוק פי' זהו כלעכירוח וכן חשק עושה היצה״ר אך מאוד מאוס
 כמ״ש העולס נתקיים שאז ההורה שנחנה זמן אוחו דהיינו עילס ימות

 חטאו זמן ובאותו תורה מתן יוה עד תליי העולס כל רז׳׳ל פי׳׳ יוסהששי
 שהקשה כמו גמור שטוח שהוא יודעיס יאט תכתים כולס שהיו אף כעגל

 שהוא אף ע׳׳ז שעבדי שאחריהם ודור דור שנוח נינו וגם למנשה אשי רב
 מכש׳־ שחימ כמו לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל מקוס מכל גמור שטוס

:עבירות שאר בכל כן כמו עיניהם אח סימא שהיצה״ר נמצא

ברכה פרעזת
 - לפר ישראל כני אח אישהאלהיס משה כרך אשר הברכהוזאת

 מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני ה' ויאמר מוחו
 דהנה בעזה׳-׳י לפרש נראה למו דח אש מימינו קולס מרבבות פארןואחא

אני כמ׳׳ש אצהיס שנקרא כמלאך מישראל אחד כל שיהיה רצה הש״י
 אלxי כני שחטאו כשביל אס כולכם עליון וכר אחס אלהיס אמרתי
 כל שיהיה זו מדריגה ליד שיבואו משה אוחס בירף לכך תמותת כאדם
 הברכה זה אמנם כמלאך לעולם שיחיה האלקיס איש נקרא אלxמי אחד
 םימ־!ש סכור והיה שימות עצמו על משה של כדעתו שנגמר סדם היה

 כמנין תפלו׳ חק״טו שהתפלל ויהפלללפייהש״ישימחוללוכמ״שח״ל
ץ ^  כדבר עוד אלי דבר הוסיף אל לך רב הש׳׳י לו כשאמר אבל שמזיה ו

 שיהי' זו מדרגה ליד ישראל בני שיבואו סברא אינו אזי שימוח וילע הזה
 כמ״ש כשנילס מח משה דהא לעולם שיחי׳ האלהיס איש אלxמי אחד נל

 אלxשי בשביל במדבר מח שמשה היינו ה״ל ופי׳ למענכ' בי ה׳ ויחעיר
 זהו מתים לתחיית עמו שיקומו במחיר מחג׳'כwמשר לכך כמדבר ימזחו
x הברכה וזאת הכתוב שאחר  הכתובה הברכה היינו משה ברך 6
 היה■ וזה ישראל מבר אחד כל יהיה אישהאלקיס ךx ומה זה בפסוק
 להם אמר ואח׳׳כ וזאת לתינח פי' אין פשוטו ולפי כר׳ל מותו לפני דווקא
 ויאמר לכך בא שמשה כמו הקודש רוח אללמדרגהxי בני שיביאו משה

 מכל נמוך ואvX בשביל סיני הר כמו האדס על להשרות בא מגוג? ה'
בוראינו גדולות להשיג והנה שכינה להשראת זכה ההרים

6מי אחד כל אצא בשוה סלם להשיג יכול אינו xל

 שפי'בזוהר׳ כמו ש:הןלוהש״י שכלו שיעור לפי בוראינו גדולות מש־ג
א אדם והנה דלי' בשיעורין נומג נעלה בשערם מדע ע"פ ^  עולם נ
 וזרת כתיב ולכך השנוש זריחת אדם אצל ררךא לאדם מאיר וכששכלו קטן
 אמנם הש״י לו ש;יחן שכלו משיעור ר\ינו לחו משעיר מישראל אחד לכל

 גדולות ולהשיג וא״י ועוה״ב חורה יסרין ע״י באיס שלשה אמח ח׳׳ל
 הוא וגס זו במצוה חלוי התורה שכל אלהיך ה' אנכי מצות הוא בוראינו

 יקיז ואל ימאס אל בוראינו גדולות להשיג ירצה אם לכך עוה׳׳ב ממדרגת
 שאסר זהו חטא בלא נקי שיהיה ככר שחטא מה על לו ל^וע ביסורין
ר הופיע הכתוב מ ס י  להשיג לאדם הופיע השכל זריחת אותו היינו ^
 יפרין ע״י בעוה׳׳ז לאדם לפרוע פארן הש״י כ^יהר בוראינו גדולות
 בלא שכינה להשראת אדם שיזכר; להיות שיכול עוד ואמר כנר שחטא
ש מלאך נברא מצוה ומכל מאוד הרנה מנוח אדס כשיעשה יסורין  ^ו

 אחת מצוה העושה רז׳׳ל כמ״ש צער מכל הארס את להצ-ל לאדס ובבCvר
 האדם ויכול לראשיך הס חן לויח כי במשלי 'ש0ו אחד פרקליט בורא

 ממצוחיו קדושים מלאכיס רבבות לאדס שיסובבו עד הרבה מצות לעשות
ה מחנה שהם שעשה ע  הכתוב שאמר זהו עליו השכינה הxי וממילא ^
 האדם שברא קודש מרכבות האדס על ^ינתו להשרות השם ואחה

 במדרש רז״ל כמ״ש היינו למו דת אש מימינו עוד ואנזר הטוביס במעשיו
ה רנה ע  יהיה שנהם Tוהמונ לבוא לעתיד יהיה צדי^ס כיתות ^

 ■ שאמר זהו הקב״ה של בימינו הס לשמה חורה שלמדו חינוק׳ מלמדי
: למו דח אש ומימינו

ויראזרף כורי אבי בשםהפטורח
פ א ת  ארס ישנה אל ט״ו דף ערכין כמס' דאי׳ \נ״ל אישה אל ר1ו

 את שפוגס שס ומסיים באקראי אפי' שלו 610אכ
^ זיפגס הנעה׳׳׳ב  קדוש איש שהוא היא שידעה כמז ורגה האנרח ג'

ת כמסכחא שאמרו כמו  מחמת או שולחנז על זכיב ראתה שלא או ^כו
 ן יודעי היה נתאכסן שהיה מקום בכל גס סדינו על קרי ראחה שלא
 מתיירא ואינו ^וש איש היא הנה שאמרה וזה ^וש איש שהיא ג״כ

 הנעה״ב יפגוסאח שלא בכד תמיד עלינו עוכר ואעפ׳/נ נפגם מכח
>P אט אף TO5 וק״ל קטנה קיר עלית לא נעשה אוחו:

דאי' וגן׳ חודש לא היוס הולכות אח מדוע ויאמר נפסוק שם
 צורנא איכא אמרו מחא להאי מטו כי חגיגה במסכת

ה הוא עניס ומאור מרבנן הו כי כו׳  אתם להו אמר מיניה מפטרי ו
 נראין ואינן הרואין פנים להקביל חזכו חאין ואינן הנראין פני' הקבלתם

 הוה יעקב דר' לי שמיע יעקב דר׳ מפרקי׳ שמיעלו ממאן לי׳ אמח
 מר דלאיכיל מר נצטער לא אמד קש כי יומא כל דרבנן אפיה מקבל
 ט השחת יראת לא לנצח עוד ויחי ברבנן כהו לכתיכ מה זוטרא מר א״ל

 אחת על בחייהן יחיה במיחחן חכמיס הרואה מה ימותו חכמים יראה
בפגי לעמוד אסור קדושין במס׳ אחרינן הא לשאול והקשחי וכמה כמה

̂׳י עיי״ש שמיס משל מרובה כבודו יהי' שלא וערבית שחרית רק רס  • ברש
 יומאזיהיה כל פניו יקבל ורבו יראה בשנה פעמיס שלש כתיב וכאן

 יראה אמריח איך דקשהעוד להי־ז ונראה שמיס משל מרובה כבודו
^ דבאמח אלא וחי אדם יראני לא כי כתיב הא יראה עי  מצוה ה
 בעו״הב יזט הזה ובשכר הש׳׳י בפני עצמו להראות ירחה הזה כעולס
x כל וראו ה׳ כבוד ונגלה כדכהיב הש׳׳י אח לראוס  כדאי׳ יחדיו 3
 פני את נראית חציה העירך רבו לקבל אבל חניגה בנוס' אגדות בחדשי

ג' במס' אמרינן והנה אחרח מצוה והא לשס ענין ואינו רבו  גשי© מי
 הש״יה© פני לראות לזסת ששכרה מצוה נמצא הראיה מן, פטורין
 פטורין הס רבי פני ממקבל ג״כ ממצא מצוה מאותה פטורין הנשיס

 נשי© דהא אליו הולכת אס מדוע אמר ןלכך ^ךp3 אותס בירך דהא
ח חודש לא עגיך חוב היה אם ואף כזה ממצוה פטורין ^ ;וק״ל ו

בפדבר לפרשת עייך
פ ת5ב  תלוים בהמה ואת אלxי בני בכור כל הרזה הלויס אח ל,ח ן

את הלויס מחvבר פדו לא ז״ל פירש״י וכו׳ בהמתס סחת «
בכוריב יג



i

בשםת1פרע
 בז של ח׳ ושה חמוריהם פשרי אה אלא ינדאל של טהורה בהמה בכורי

 באדם העודפים מגה שהרי הדע יש־אל של חמורים פטר* כמה סטר לוי
̂׳ל הרא׳׳ס ההשה בבהמה העודפים מגה ולא  רש׳׳י והלא חימא ז

 דפדדרבאלאביייאם הא לז>ד'גבי דבסרוה קמא סי'בפרק בעצמו
 דהא טהורה בהמה מבכור לויס גפטרו מבהמה וחומר קל sדדרשר איחא

 דהיא ותירז הטהורה ישראל בהמת הפקיעו דלהו טהורה נהמה
 עליה פלע אביי ^:ל סברחו לפי אלא א־גה לאביי רבא דפריך פירכא

 ישראל של רהcט בהמח בכורי אח הלויס בהחח פדו דלא וס״ל בהא
ה מי  בהמת במ^ם שה חמיד. מזכיר שבתלמוד מפני רבא דברי אח ו
 פוטר אמת שה ואמרו טמאה בהמה בכור רק פוטר אינו שהשה הלויס

 בהחחם חחה בהמה בלישניה קרא מדשני לה ודיקי חמורים כתהיפטרי
 האדם בכור אח תפדה פדה אך קרא אמר דבשה ממאי ואמרו

 בהמה פדו הלויס שבהמה איהא הפדהוכו'ואס הטמאה בכור ואס
 בין טמאה בין במשמע בהמה כל בהמחן החח שיפורש יחויב טהורה
 מכיון טהור' בהמה שאר דומיא טמאה בכור שיהיה מזה ויחייב טהורה

 שאינו לאדם המיא שיהיה ממה יותר בהמחן במלה עמהם נכלל שהוא
 יהודא מנחח ספר שהשיב נמו דחוק וחירלו עכ״ל בעלמא מהיקישא אלא
 בחומש פי' ז״ל רש״י דודאי השםיהברךבהיפך בעזר' לחרן ונראה ז״ל
 מאי קשה דלכאורה המסקנא דהוא רבא כחיחן דהיינו המסקנא לפי

 אריי סובר דילמא נפטרו טהורה מבהמה איהא, אם ועוד רבא מקשה
 קושיא וגם ישראל של טהורה בהמה בכורי את הלויס בהמח פדו דלא

 קאי דמתניחת סובר דאביי מידי קשה לא קחני אינהו פטרי והא ראשונה
 דמשמע קחני אינהו דפטרו משוס לזה והכריחו ובהמה אאדס אחרוייהו

̂ז וגס אדם  על חוספוחלקמן שהקשה כמו חמור בפטור מיירי מחניר
א דין בד״ה רבא  דרבא הוא הפשט אך עסקיק חמור xדבפ וכו' ס

 דהקל אסהלהרז וצריך קחני אינהו פטרו והא נפשך ממה אוהו מקשה
 דהקל לומר לאניי למה קשה כן ואס ארס על גס קאי דמחניחין וחורור
 ודאי דהא מאדם בהיקש ילפינן בהמה דלמא נהמה על גס קאי יחומר

 מבכור בהקשא טינומשוסדלפינן מדקאמראבייגביפטרחמורשה
 ישראל של טהורה בהמה דגם דסברח וודאי אלא בגמרא כדקאמר אדם
 מבהמה רליף שאדטפ'pלילףמהי יכול לא ולכך הלויס בהמת פדו

 אם ז׳׳ל הרא״ס כח׳׳ש טהורה בהמה מבכור הלוים נפטרו רלא טהורה
 הלויס טהורה בהמה מבכור גס נפטרו מ"מ איהא אס ועוד נוקשה

בהמת פח דלא דסובר ודאי מה^שא סקאמר רבא כן אס וחומר מקל
^ ^ טהורה בהמה בכורי את הלוים

 לצאפדיcחומ3yפר^^^ ססרהולכך תמיאזבכורבהמה מהיידשל/
 דהות דרבח אלינא דהייט ישראל של טהורה בהמה סצדס המח3

: וח׳׳ק המסקנא ־
ב ג ספרא רב דמקשה הא על בגמרא שם שקשה מה נחלץ זה א

 שהלא דאפקעליפקעדלאהוי לאבייבןלוידהוישה
שה ^ק  בבכו' שאינו כל אדסהק״נו מבכור אביייליףמהיקיש׳ דלמא לי

 נקיש דטפי לומר יטל ואין שה ליה הוי דלא אף בהמה בבכור אנו ארס
 דלוי וחומר דכברילפינןקל כק אט זה טרטרה בהמה לנסר
^ א ואז חמור מפטר שהדפטזר ליה רהוי פ  טהורה לבהמה לדמוח א
 נהwדר יחגרך השס בעזרת לחרץ ונראה שה לי׳ הוי אי אף נפטרו ולא

 בהיקש יל'ף אלא בהמה גני וחומר קל יליף א1ח רבא על קשה לכאורה
 בהקיש טהורה בהמה ניליף קשה מקו׳ מכל טמאה בהמה 07מא

 דדבר משוס לחרץ אחה צריך אך ז״ל הרא׳ס כמ״ש טמאה מהsיזבר
 לפי מקומן אזהר נפר' שאי׳ כמו בהיקש ומלמד הזר אינו בהיקש הלמד

ה  מי כל להיינו להא מקשלנן דלא סובר אביי חדאי שפיר המקשן פריך ז
 דגבי למיפרך דאיכא כיון טמאה בהמה בבכור אנו' אדם בבכור שאיט

כו׳ אס בד׳׳ה תוספות כמ״ש גורס הקדושה אק נהמה עהו  לא דאי מקי
 דיליף דלאביי טמאה לבהמה טהורים בהמה נמי לקיש קשה הכי חיתא
 ומלמדבהיקש■ וחוזר וחומר בקל הלמד דבר סי וחומר בקל טמאה נהמה

 דאיכא משוס וודאי דרבאאלא אליבא והכא מקומן שאיח׳באזהו כמו
 לגני קרביה ולויס וכרגים מזבח לגבי לךבהס טהורה בהמה לתיפק*

 חנה ש^י הדע ז׳׳ל רש״י שהביא מה על ז״ל הרא׳ס הקשה עוד : ודוק וכו׳ איחא אם ועוד בד׳׳ה הוספוח כמ״ש טפי מזבח
 הניא איו חימא בבהמה העודפים מנה ולא באדם העודפיס

שיז דלת' ואמר אוחה לpי3 כבר שהתלמוד הדאי׳היאח  לאסהנפי
 ואח קרא אמר אחרח ראיה והניא ישר' בכור לבהדי קיימי? והר בהמחן
 סלקא דאי רבוח בהמות חחח אחת בהמה בהמחן חחח הליום נהמה

 או לכחובנךא מיירי רבה בבהמה הלויס בהמת ואת רעהךדהאי
 ׳ הניח מ״ה וחירן טובא פוטר חד ש״מ בהמתן בהמתן או בהמה בהמח

: דחוק והוא על׳ל הפשט חן רתק מפנישסא סאחרון חירן

במדברזקני מורי
ה א ר . אחד דשה מוכח היכי קשה לכאורה דר\<: בעזה׳׳י לחרז מ

 ] דלמא בדיבורי׳ קרא מדשני חמורי׳ סטרי כמה פוטר
 Jממאה בבהמה אלא קרא איירי להוחחדלא להכי^^יידאבדינורי'

 ד בכור• תפדה פדה אך קרא אמר דבשה ממאי בגמרא קאמר לעיל דהנה
 • בץ בו חלקס לא אדס בכור מה חסדה טמאה בהמה ואח האדם
סר אף בכסף שעה באותו בין לדורות  I ■ - מ חחלוק לא טמאה בהמה י

ס פדו הלוים דבהמח נאמר אי נמצא בשה שעה לאותו בין לדורות בין /: ׳- ג
 ,׳ ׳ . דאין חדא מאמש בהיקשא למיליף שייך דלא ודאי ישראל של טהורה בהמה

 / ; לס ובוודאי לאדם שהקיש דלאמצינו ועוד טסרהלחחח בהמה פודן
 . ’ופרה שה פטור ושה עז פטור עז דהיינו חיט אח פטור חין הסברא

 I:: בהחחזדהייס, חחח בהמת לכחוב סצרי זה לפי פרה פטור
ר אי טהורה בהמה אבל אוח? פוטר א' דמיו טמאה בהמה דווקא ה א /נ ; . V 

רי' ש:י לא אי ל3א לאפטורי מינים כמה צריד לפטורי  t.'' 3לכחו אף בעו
ד ^ף והיה רבה בהמה משמע מ׳׳מ בהמת בהמת t ■ א

i בהמהטמאהש׳׳ת ישלחרזלרבאדסכיחמדאיצטריךהקישאגני t n  ̂
• נאמר אי א׳׳כ לעיל רש״י• שפי׳ כמו טהורה בהמה גבי ק״ו ילפי׳ ;^ ל  f : ד

 ■י' שלישראל־ טהורה בהמה בהמחהלויס פדו דלא להורות בדיבורי' שני
 i כמה סוטר אתד דשה לאורוי דאתי ודאי אלא ההיקש לי לחה קשה

ורה בהמה הלויס בהמח פדו דלא סובר דרש״י ואף חמורים  Iטה
$ חייבים דלויס ההיקש מדאיצטרך דמוכח האמת לפי היינו ישראל ^ י כ  *”מ

א הק׳׳ו אז בהמהטסרה V‘לאפנורושלעצחזמכ׳׳שג}!^ אם להיפך ס -c 
ת אך זו סירא א״ר ב״י ספר שכתב כתו ישראל של את יפטור  ,"% -1 ת׳׳

f פד< שלא ישראל בטרי דאוחןרע׳׳ג לטרוי אחי ההיקש דלמא להקשז׳  v
, בהמתן את הלויס בהמח יפדו לא הלייס על שעדפו מפר הלויס ס  0 ■ ד

^ y/fr7 אינו וזה טמאה בהמה בבכור ישנו אדם בבכור שישנו כל
ע דהיינו בבהמה עודפים מנה ולא באדם עודפים מנה למה החדע  נ
 בהמה בכורי להן היה לא רע׳׳ג אוחן לומר ואין עודפים רע׳׳ג
 אחי דההיקש נאמר דאם אינו זה בבהמה עודפים מנה לא ולכך
̂  11דהע,- מוכח ודאי אלא לס דהיה ודאי טמאה בבהמה רע״ג אוחן
 יזוכח וממילא טהורה בהמה ביכורי חייבים ד!ויס לארוק אחי
 י קאחר שלא מה שפיר אתי והשתא חמורים פטרי כמה פטר
 חהו אנולחדע צריכין האמת לפי דגס משוס קרא אמר אלא

.באדם עודפים שמנה כמו בבהמה עודפיס מנה שלא ז׳׳לחדע
^ עודסיס מנה לא למה הנ׳׳ל שיאpה דהיינו ע״כ ומאתים ושבעים ן ^ ב  ב

 שפירש מה שפיר אתי והשתא כ^חי0כמד^ד©,מנו.
ס^ח בהמת ואח פסוק על ו׳׳ל  i ״ ־ ^ הלויס בהמת כסממס,^פדו. ־־ הצוי

 V ־ 'n כמה פטר לוי P של אחד ושה ישריאל של טהורה מהsר3 גטרי
 k ^03 פדו ילא לסרוח בדבורים שני להט דלמא לן מנא קשה חמריס
 בכורי רע״ג דאוחן לארוי אחי וההיקש כנ״ל אלxי של טהורה
 מדלא תדע רש״י כחב זה על טמאה בהמה אבכורי חייבים
& הלימוד עיקר ולעולם באחס שמנה כמו רע״ג בבהמה עודפים

: וח״ק בגמרא שיליף כמו הלרסחחתכהמחס בהמת ואח י

9,* ען.

נשא לפרשת שייך
ב י ת  חחח טומאה שטית לא אס ואמר הכהן והשביע כ

 והר־מנ׳/־ן ואמר והשביע מאי המזרחי ודייק הנקי
^. אחר מימיו אסורה ביאה שבא איש כל פ״י סוטה מהלכות צ די הג ש ״י ע V'wiw ׳״.־׳׳•ו׳! ׳ ״״' ־' •'׳ ■'׳'׳ " ״-׳ *-׳ '► ־"׳ ־•׳ י ׳ א כ י ד * ׳ ■2״

»י חמיו בבית ארוסתו על בא ואפי׳ אשתו נודקין המאורריס המיס א  ש
 - "215והג מעת הא׳ש ונקה שנאמר אשתו אח בודקי? המיס אין מד׳׳ס
S עונה תשא אשה מעון מנוקה שהאיש בזמן עונה חשא ההיא o* 

 ׳־ ושמרח ארוסה דריש חשמעהא כהלכחא דלא האי ז״ל ס־אב׳ץ
 ע״כ כ׳׳ד דף ארוסה ר"פ3 מדאמרק הכ״מ ומפרש עכ׳׳ל

^31̂ עליו שכא מון וכו׳ שתיא ה׳׳א הט לאי הא קראי ר\י דכחיבי  י '
i? רוו״י מנותה איני חמיו דביח ארוסהו על דכא חיחא ואס חמיו f

>r«-מקע! ל עט גנגנ ע י׳-י ׳יי החיג מן 1 ׳־'< ״־י׳*׳׳ ׳
^2נב< ולא לחופה וכנכנסה נשואה כשהיא לה נאpנ לוקתה אכהי רש׳׳י  י‘ג
 ^ האמת לפי אף יהיש־ע פני ומקשה אישך מבלעדי כאן אין הא ומשני

■ שנועוח כשאר שחת־ה כדי מגלגל להכי ומשני אישך מבלעדי כאן  ומר^!<
 : ^סוטה שהיא סבורה ארוסה על כשמזכףן להיפך אליבה יעקב חדוח

 נשול/^־ז־. על ג'׳כ תתודה ולא ממקה אין שהיא וסבורה זינתה אס ארוסה
^ חודה שלא וכאם שתודה כדי ארוסה על דמשביע וצ״ל זינהה אס ס מ  ׳ או
^: שפיר והשהא לבדה נשיאה על אלא אחסה על לך משקין אין לה דויי  ח

^ אישודייקא החח נכו׳ נשואה על ואמר ארוסה על והשביע הפסוק
י ׳ 1לס י ״ ־



כחנשאזקני מורי אבי ב׳יזםפריצ!ת
י £  היס׳ד״הלאו יייש־ W טדך5’ד^ ''ס3י!יחהרמ’זה ל
ט׳’שלא נשיע עליה שנא יליקחא יא״ח מעין מגיקה ” עי  ־
̂׳ל  כדי יהושיע^ פני סירה סבר י(צי 6ל היס׳ ודאי3ו וכו' הכא שאני (י

̂ל סוגג3ד להו דמנא מקשי מאי דאל׳׳כ שסורה  האחח לפי אי מעין ממר
 דחוק' לשנוי' למא נצריך לא ׳'ס3הרמ שחודה כרי רק מגלגל לא הא וכו'

 מנוקה לאו השקאה שערל3 ידע אי לומר הוא לדוחק הכ"מ 3כח רנלא״ה
 "ס3ולהרמ קושיא משוס הזה לחילוק וא3ל ניצריך החו' רק מעון

 כד גולגול דעיקר כפי׳ סכר דמצי קו׳ הושין׳ מיך קשה לא בלא״ה
 נפקא הכי י״ל מזה לנו היוצא מ״ל חו' קושיוח קשה לא וחו שהודה
לא דלהו׳ נארוסין שנסחרה אחר השקאה נשעח עדים או3 דאס גוינה

 ידע אפילו ולהרמכ״סמשקהלהדלדדי' מעון מנוקה להדלאוsמשקר
 משקה למאי להרמכ״ם אפילו קשה אך וכו׳ מעון מנוקה השקאה כשעח

 אס הדכר ונכרר השלום למען השם למחוח הוא השקאה עיחר דהא לה
א לאו אס זינתה ^  נשואי! ואחר כארוסין זינחה דלתא כירור יוצא אין ו

 אס אישך לעדי3 משוס לה יהיה לא וכדיקה לכעלה ואסורה זינחה לא
 פ״י רח3ס היכי אך מעון מנוקה לא '/ס3דלהרמ כנ״ל ארוס עליה א3
 משוס יעקי רחרוח ר\שיח עלי׳ קשה ולא אישך חחת 3כחי אם רא3ס

 חצי לא אישך החח נכחב אם .אנל אישך סחח כו׳ ואמר יע3והש
 דלהרחנ״ש והא 3יעק דחלוס קושיא משום פ׳׳י רח3ס למימר "ם3הרמ

; ודוק אישך החח איצטריך להכי זה כענין לה משקה

 ועתה התורה על הידושים ואחחן ראשון האל בעזרת נשלם
 - נביאים על וגם תהלים על חירושים לבאר אתחיל

ומגילות ספרים ושאר וכתובים

?׳
תהלים חירושי

̂צזי אעןרי  ובדרן ריבעים י^אה^ןב^ א
̂צזב עהד לא חטאים ̂צוב לצים ובמו : לאי

 אש־יי השכינה על חמז ה׳ דהיינו איש ה׳ יxא כעזה״י פי' לומר יש
 כעיחרשעים הלך לא שניל3 לכך זוכה ומהיכן עמו שהשכינה מי

 מן חמור החזיד •ה וכקכיל מחשיה הוא לשוגג מזיד ין3 הפרש דהנה
 עכירה מן גרוע ה3החחש ואוחה וגכיון מחשכה3 שעשה כשביל שוע

 קשה עכירה הרהורי רז״ל שאמרו מה על ז׳׳ל הר״ן שפי׳ וכמו עצמה
 כלבד לאו אלא אינו לפעמים עצמה עיירה דהיינו עצמה מעבירה

 והוי הש״י כהשגחה כופר ויכיון כמחשבה אוהה לעשות וכשמהרהר
 הש״י גהשנחח כופר אינו דאם ע״י עוכל כמו

 הש״י דברי על לעבור במחשבתי עולה ^איך
 כאשר הלו אליולאלבי ייאמר ב׳ מלכים כמו המחשבה הוא הלך <הנה
^ נשכיל הפסוק פי' וזהו וכו׳ איש הפך  חשב שלא דהיינו הלך לא א

 עמד לא חמאיס ובדרך עוד ואמר במזיד עבירה לעשוח רשעים בעצח
 לעשות לבוא דרך עושה השוגג מקוס מכל קלה עבירה שהיא ר\ס דר\ה
 כחחלה אוחו מפתה שאינו היצ׳׳הר דרך כן כי חמורה עבירה שהיא מזיד

 תתלה אוחו חניא לכך אותו לפתוח ליצ״הר קשה כי מזי־ היכף לעשוח
 מזיר לידי לבא דרך עושה השוגג לכך עבירה גוררח ועבירה שוגג לירי

א התיר\ן1  יעמוד ולא השוגג על חשובה יעשה שוגג וTל כשבא חיכף ס
 חטאים ונדרך הפסוק פי' וזהו מזיד לידי יבא לא ולכך שונג באוחו
 חשיבה חיכף עשה אלא מ עמד לא שוג: שהוא חטא של דרך היינו

 ובמושב עוד אמר ולכך טוב ועשה להיות צריך אבל מרע סור זהו אמנם
 לו xשאפ מי י״ב פרק הקדושה שער ר״ח שפי' וכמו ישב לא לציס

 מנה לו שאמרו לא׳ ומשל לצים מושב נר!א עסק ולא בתורה לעסוק
 מחלוצז ודאי רוצה ואינו שלך יהא שתמכה וכל אחת שעה זהובים

 אסכ^רח כי ישב לא לצים ובמושב הפסוק מהזהוניסוכו׳וזהופי׳
 דהנ' לפרש יש ה׳ חורת במה ולילה יומס יהגה וכחורהו חפצי ה'
ח ומחשבות פניות כמה נ^יל בחורה שעוסק מי יש  או ממון כמו א^ו

 תורת שהיא נ^יל לשמה שכוונתו חפצו ה׳ נחורס אם כי אמר לזה כבוד
 אמר זה על והראיה זרה ומחשב׳ פניה לשו׳ לא כה ועוסק כה חפן ה׳

 לשמור הוא לשמה לימוד עיקר דרגה ולילה יומם יר\ה וכחורהו הכתוב
ה פי׳ וזהו ולעשות ^  מה לומד אינו אס אכל דרך מורה לשק חורה של צ
 ופלפולים כחריפות עיסק אס כי אותה לקיים לדעהאיך דרך לו שמורה

 יומם יהגה ובחורחו הפסוק הי׳ וזהי לשמה עוסק אינו נרןא זהו שוא של
 והיה אז ה׳ לעבוד האד דיו לו שמורה מה היינו ותורתו ולילה
 בין חילוק ידוע דהנה בעזה״י פי׳ לומר יש וכו׳ מיס ^^י על שחיל כעז

ק סוף שמואל כמדרש כמ״ש לשתול נטיע ̂ל שלישי ^  שחול נין ההפרש ז
 במקום אוחו ושותלים משנז אוחו ושקרים בראשון שניטע הוא לנטוע
 למה הוא והטעם עכ״ל וכו׳ השתילה היא א^ונה שפעם נמצא אלץ־

 עולה אינו ראשונה שהנטיעה בשביל אחר במקים אוהו ושותליס עוקרים
 ושוחלי' שקרי׳ לכך מאוד גחעי׳ ראשונ׳ כנטיעה מדליס וספירות יפה
x במקום אוחו b והיה הפסוק פי' וזהו יפה גדלים יהיו שהפירוח כיי 
 במזיד חוטא שאינו עליונה בהנהגה שמתנהג חדס דהיינו שחול כעץ

 אזי לשמה תמיד ולומד השוגג על חשובה חמיך וששה
מעשיו שד לשנות צריך ואינו מאוד יפיס עולים ׳מעשץ כל

 אוהו עוד לשנות צריך ואינו יפיס עולים שהפירוח שתול כעז הוה לכך
 דכמעשה ידוע דהנה פי׳בעזה״י לומר נראה מיס פלגי זמהשאמרעל

 עישה מצוה של וכמחשכה חחהון עדן נגן לגוף מלבוש עושה מצוה של
 כל רז׳׳ל כמ״ש לנחלים נמשל עדן ורגן העליון עדן בגן לנ^ה מצטש

 ירא אל כ׳ איוב וכמ״ש וכו׳ דאפרסמון נהרי י״ג לו הראו אמהו ר׳ דמך
 בחורה והעוסק וכו׳ עדן גן ז״ל רש״י פי׳ וחמאה דבש נחלי נהרי בפלגח
ה ^  שכוונתו כמה מצוה של מחשבה גם לו שיש נמצא לשמה הש״י ועובד ל
 גן שני הם מים פלגי על שתול כעז זהו ותחתון עליון עח גן לו ויש לשמה

 נרא' בעתו יחן פריו אשר רבים לשון פלגי על אמר לכך ותחתון עליון עדן
r וזה טוניס מעשים הוא צדיקים חולדות דהנה בעזה״י פי׳ לומר x 
ס לעיל שאחר כמו עצמו אח שמתנהג מי דהיינו בעתו יחן אשר  ^קיי

 נותן אינו חשובה בעל אבל ובזמנו בעתו ומצוה מצוה כל לשמה התורה
 יכולים גמורים צדיקים אץ עומדין חשובה שבעלי סpשמ הגס עחו3 פריו

 שאכל או בחול חשוכה וששה שבח שחילל לחשל בע^ אינו מ׳׳מ לעמוד
^ בפסח חמץ עו  חשובה עושה אס וגם חשובה ימי בעשרת חשובה ו

 בפסת או שעבר בשבת חטא דהלא בעחו אינו מ״מ עצמו נפסח או נשנח
 אינו עצמו יום הו נאו ואפילו הנא נפסח או נשנה תשונה וששה שעבר

 האמור נדרך שמתנהג מי ועל תשונה שעשה קודם נשעי: חטא כי עתו3
 דהנה נעזה׳׳י פי׳ נ״ל יכול לא ועלהו נעחו יחן פריו אשר אמר לעיל

 לפרי העלה כמו לנפשו שומר אלא אינו וגוף לפרי שומר הוא העלה
 דהיינו עצמו אח למף צריך תשובה בעל והנה עלה הוא הגוף משל לכך

 אח לסגף צריך אינו למעלה שאמר כמו שנוהג הצדק אבל הגוף שמסגף
ח עשי׳ אפילו שעושה מה בכל ה' עובד שהצדק מפני הגוף  כוונתו ג^יו
 xא וכל בשביל יבול לא רגיף דהיינו ועלהו הפסוק פי׳ וזהו שמיס לשם

^ ע  כן לא ה׳ בו ועובד מצליח הוא גשמיות עשיה אפילו היינו יצליח י
 ספר דהנה כעז״הי לפרש נראה רוח חדפנו אשר כמיז אם כי הרשעים

 טבע מכח הרשעים מבראו כחב הראשון שער תחילת לר״ת הישר
 כן הקליפה שבסוך מה הוא, והמבחר קליפה ל^י יש xהבדאהכא

 וכאשר הקליפות כמו הס והרשעים השלם בריאת 'x הם הוסידיס
 עס יוצא הצמיחה כח אבל לבדה החטה להצמיח הזורע כוונת נראה

 הפסולת כמו הס ור\שעיס וכו׳ קוצים מעי השושנה ואס באשה החטה
ק פי' וזהו עכ״ל וכו׳ התבן או סו  הרשעים כן לא הפסוק שמקשה מ

 ועברחו וכמו דוברות צלפחד במס כ! כמו הרשעים הס בדן לא דהיינו
 כיון משעיס אח לברוא להש״י היה לא הדן שמן והקושיא בדיו כן לא

מן נהש״י מורדים שהס מ  כמון אס כי וזהו ר״ח כחיחז הפסוק ו
 המון אבל המון בשביל הזורע מכוין שאינו כמו דהיינו רוח חדפנו xא

 הש׳׳י ברא לחה ר״ח חירן חקשהעל שנילשטבעהעולסכך*ואי3 בא
 המטה לצמוח דהנה לחרן יש לזה ההטה עם המון שיצמח כך הטבע
 אלא יהיה לא ואס אותה ומגביה החפה את מגדל שהרוח החוח צריכין
̂קל הרוח אזי נלבד החטה  החטה סניב קליפה הש״י נהן לכך אותה יר
 יקשקש לא אבל והתבן המיז וערף הרוח יקשקש שאז והתבן ר^ון שהם

 הרוח היה 'שאז לבדה החטה היה אלו בעצמה החטה (ינדוף
 ׳ הצדיקי עס נבראים הרשעי' כ! כמו עצמה החטה ויקלקג וינדוף מקנד!ש

הטבע הש״י נרא למה יזקשה ואס ר״ח 3^תו כמו העולס טבע מכח
P א יה



תהלים הירוישי

K>!

̂ייני העול' ריהיי׳ לא שועי' אלמלא רז׳׳צ ברוו׳שאהרו ־יח״ן יש לזה יד  דד
 סמיד עיסקי' אש כי הנא עולש על משניח*' שאינה ה־שעיה הש הנ׳וסיס

 העולש חקייחיש ולכד כרמים וניטעיש כהיש ינוניה הזה עול' נלרכי
 תמיד דעהש איל כלל מאמעיש אינס העילה נזה הpדי5-ה אנל הזה

 כדי הרשעיס הש׳ ני״א ולנד הנא עולש צרכי להכין הש׳׳י אח לענוד
 שהי־שעי' הזסיק שמחת זהו העולש נזה שיחעסקו היה עילם ל^יסגס

 xא נשכיל אלא העולם צורד שאינן כמון אס כי נעילס צריכין אינם
 צרכי שיחול כד רנראיה הרשעיש כן עצמו החטה המון הרוח מדפנו
 ולעסוק חמיד ה' ענדוח מן הצדקיס לנטל יצטרכו ולא עליהס הזה עולם

 כעדת וחטאים כמשפט רשעים יקומו לא כן על ל הזה עולס בצרכי
ט למה לדקדק יש : צדיקים  ולא צדיקים כעדה וחטאיש כמשפט רשעים ני
̂־ש ונראה איסכא  מה לפי מקשה דסששוק למעלה כעזה״ידקאי לי

 אש זה ה כצרכיעולה שיעסקו כדי אלא ננראו לא שהרשעים שאמרנו
 העילס לקיום נצרכים הס גם כי שמוח שעשו זה על יענשו לא הדין מן כז

 אוחן דנין למה קשה וא"כ מעשיהם על כלל כמשפט לעמוד צריכין ואין
 לקיום נכדאיס שהרשעים שאמתו בשכיל דהיינו כן על וזהו מעשיהם על

 לעמוד צריכין שאינן דהיינו כמשפט רשעים קומו שלא xvo היה העולם
 הש׳׳י דהיינו צדי^ם כעדה וחטאים הפסוק ומחוץ מעשיהם על במשפט

ד ועל הרעים מעשיהם על הרשעים שדן ימה עמהם חסד עושה  זה י
 ועומדים שעשו מצוה קצה על שכר מקילים ואח״כ הרעים מעשיהם יההנו

^ אילאיקכלושנשעלענירוח^הסאזי איל בעדהצדקיס פ א  אי
 ואינו מוס בעל עדיין שהוא טון־ הטובים מעשיהם על שכר לקבל להם
̂"?גלקבל'שכר ליכנס ימל  מאוחן הזוהמא כי צדקיס כעדת ולעמוד <

 הוא וגס עדן הגן אוחו לסמל עול אינו ולכך כו עדץ שעשה עכירות
 חטא צדיקים כעדח וחכיאיס הפסוק שנזחרן וזהו כנודע הג״ע סוכל אינו
 7כדבר יאמר אס חטאיס שלמה וכני עני והייתי כמו חסרון לשון הוא
 בעדת ותסיים חטאים יהיה אזי במשפט רשעים ויקומו יעמדו שלא

 במשפט מעמיד עמהם חסד עושה הש׳׳י לכך לכוא לעתיד צדיקים
 צדיקים בעדת מכניסן ואח״כ הרעים מעשיהם על תן א ודן הרשעים

 דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה תאבד רשעים ודרך סpצד דרך ה' יודע כי
 שקשה אדלעיל הפסוק וקאי סוכות אשני כס ויודע כמו יסורין לשון יודע
 בעדת לעמוד שיוכלו כדי הרשעים שדן כמה חסד עושה שהש׳׳י דבטנו לפי

 לו שינכה כד הזה בעולם הצדק ומייסר מעניש הש׳׳י למה א"כ צרקיס
 גס הש׳׳י שיענס היה טוב הלא עוה״ב לחיי מזומן ויהיה בעוה״ז עונותיו
 מקבל דהצדיק י׳׳ל זה על לעו״הב מזומן ויהיה עונותיו על כעוה״ז הרשע
 הרשע אכל עונותיו לו יכופר לכך חשוכה ועושה מאהבה בעוה״ז יסורין

 עלמה ע׳׳ע רמ״א שעי׳ כמו לחטוא יוסף בעוה׳־׳ז אוחו מיסר לשהם׳י
ה׳ -לתלי ראש כל סרה מ»פו עוד יזוכו  ח״ר שהרשעאינו דהיינו ז

ה וע״י הוא מקרה אומר אלא יסורין בחשובה'ע׳׳י  שכופר לחטיא מוסף ז
 ט הש״י בהסחת איכס עליו שבאו שהיסורין שאומר בזה הש׳׳י בהשגחת

 אינו ולכך דוי לבב וכל ראשלחלי כל ט בשלם הולך שהחולי מקרה ע״י אס
 הפסוק פירוש זהו וכל מכל יאכדו שלא כד עור\ז3 הרשעים הש׳׳י מייסר
ד על כי שה״ז הוא דרך והנה  יעשה אס לעו״הב באים הזה שלם י

 אדם הולך כי כמ׳׳ש לשה״ב בו לבוא דרך הזה השלם ולכך טובים מעשים
 ה׳ יודע כי הפסק שמקשה וז̂ר הולך נקרא הצדיק ולכך עולמו לבית
 אינז ולמה דרך שנקרא בשה׳׳ז ר(ךס5 מייסר הש׳׳י דהיינו צדיקים דרך

 רשעיס ודרך הפסק מתיז לזה דרך שנקרא בשה״ז הרשעים מייסר
 ויאבזז לחטוא יוסיפו בשה׳׳ז הרשעים הש״י ייסר אם דהיינו חאכד

*י חשוכה לעשוח כהשגחחו יאמינו ולא מקרה שהוא שיאמרו נמה

ב קפי׳
, ד מ שו ל ס רג ק W ים0א5ו מי ע!ה״י3 1ני*הלפת ד

במסכת דאי׳ מה עפ״י
 מביא למא לעתיד שמלאי ר׳ חיחא ואי חנינא ר׳ דרש פ״ר בתחילת ע״ז

 ויעול יבוא בחורה שעסק מי כל ואומר בחי^ ומניחו חורה ספר ה הקב׳׳
 ברוך הקדוש להס בערטכיאאמר עכו״ס ובאים ומרקכציס שכח
א  ואומה אומה כל תכנס אלא בערבוביא לפני חכנסו אל ס

 וכו' מלכוח אלא לאוס ואין לאומים ויאספו מאמר וסופריה
 במהעסקחס א׳׳להקכ״ה וכו׳ חחלה ארס מלסח נכנסת

 מרחצאות הרבה חקינו שווקים הרבה רבש׳׳ע לפניו אימריס בשה^ז
 א׳׳ל וכו' י^אל כשביל אלא עשינו לא וסצן הרכינו 3וזה כסף הרכה

 פירוש וזהו וכו' עשיחס עצמיכס לצורך שעשיחס מה כל שוטים הקכ״ה
 אותן ידונו לכך החורה קבלו י^אל כשלמא שמקשה אדלעיל שקאי הפסק
 נבוא לעסד זיחקבצו יתרגשו למה החורה קבצי שלא הנויס אכל לעתיד
 להם שמשיכ כמו שטוח של היהצים לומר צאומיס ויצטרכו כמשפט לעמוד
 לעתיד גויס רגשו למה וזהו כשכיצעצמיכס עשיחסאלא לא שוטים הש׳׳י
הלא דק דירי שישינו דהיינו דיבור לשון יהגו ריק יהגו ולאומים לבוא

 ;אתר♦ רבאמת בגמרא שה דאיחא השני פשוק ומתיז התורה קילו לא
 ‘ למימר מצי ומי הגמרא ומקשה קבלנוהו ולא לנו נתח כלום רבש״ע לפניו
ס' למו משעיר וזרח בא מסיני ה׳ כתיב והא הכי ̂ר■ כשעיר בעי מאי ו V:• א׳

i קכליהי ולא האומות כל על הקכ״ה והחזירה התירה שלקח מלמד ייח:?
 V,׳̂ ימנוהוp ולא כלוםקבלנוהו אמרי הכי אלא וקכלוהו ישיאל אצל שבא עד
 ׳ כפית׳ כלום לפרו אומרים כך אלא קבלוה לא אחאי חברחינון דא ועל

 V.;־ כחחחית'^ יחיצבו שנאמר י^אל על שכפית טרך מעיח ההר את עלינו
 ':■ הקכ״״ה' עליהם שכפה מלמד חיפה דמן חתא כר אבדימי רבי ואמר ההר

ה|' שהישב מה נאמר שלא מה מובן אינו ולכאורה וכי' כגיגית ההר אח  ל
ה עלינו כפיס כלוס זה הירן על השונה שאין לומר ואי? זה על ה^׳י  ז
 לדקדק יש ועוד לתרץ שיכולים קושיא הש״י איחס שישאל אפשר אי בודאי
 I[ 1אמר י^אל הלא י^אל על כגיגית ההר כפה שמז׳י לומר שייך האיך
 לקבל ההר רתח לילך ישראל אח כפה מי וגה ונשמע נעשה חחלה

i־ ׳5 • ההר תחת מעצמן ר3< כשהלם אלא אותן כפה לא הלא ההורה
 עלו״י לחת יש אמנם כגיגית ההר עליהז לכסות צריך היה לחה קשה
ר הש׳׳י שכפה מה הנחומא רבי מדרש יתרו פ' רמ״א שמביא מה ה  ^ ה

 י״צן־̂. חעציזז ט פה שבעל חורה שיקבלו כשביל הוא b6x’ על כגעיי)
 .5דקדוקגמ ריט מפני פה שבעל תורה לא אבל לבד שבכתב תורה לקבל

ת זה ולט פה שבעל חורה גס שיקבלו עליהן כפה והש׳׳י  קושי(/ גס מתו
ר שאומרים זה על אותן להשיב צריך אינו סהש׳׳י ראשונה | ה ל  ט

x עלימ o ל בבשלמא א ■ לקבל הטוב ברצון מעצמן הלכו ^  תורה'^^
ת אבל אוחז כפה לכך פה שבעל חורה לקבל רצו שלא אלא שבכחב י ^  7ר

> זה שאחר שפיר אחי ולכך אוחן כפה לא לכך כלל לקבל רצו שלא מ  1 קי
מ שקבלתם מצות שבע ישחועוני ראשונות איחן מקשההש׳׳י ע ה' ת מ  קיי

 1־ ׳ לא למה וא״כ חצוח שבע קבלו הם גס הלא האומות יאמרו דאס
ת שקבלחס מצות שבע הש״י אוחז שואל לכד השאר על אוחז מיז  קי

^ לא לכד נח הבר מצוחשקבלו השבע טימו שהש״יראהשלא ובשביל
 י ל׳. לקבל רצו שלא שמיס לשס דעה? היה 36x'אבל השאר על אוחז
 שב־׳גל חורה גס לקיים יוכלו לא שאולי בשטל פה שבעל
 ארן מלט יחיצט הפסיק פירוש וזהו סpדקדו רט יזפני
 יהיו דהאומוח מחוץ שהפסוק דהיינו משיחו ועל ה׳ על יחד מסלו
 הש״י פפה שלא יאמרו ואס החורה קבלו שלא על לבוא 7לעח

• אלxהי עם ההר חתחיה אינודהיהלהאוחוסלההיצב / / ^ ג ו ה  ו
 * בחחחיח ויחיצט מן ^רשו כמו יחדיו הישראל עם אוהן מפה
בצי שהם אלxי אלו ורחרם האומוח הס ארן מלכי יהיצבו ההו
ס שהם ויעקב יצחק אברהם בני  האומולז אבל אמם מבגץ ^

מלכי, מ ס א םכי ט צ סד מלשון יחד רזגזסו.מסדו6מ  דהיינו י
היו «אם מרה מס? מיוםועוס יסוד להם שנעשה ישראל

 והיוס יסיי כ? גס להס היה סיני הר תחת כ? גס
-: משיחה ט רביט חשה הוא וחשיחו ה׳ סיני הר על שם שהיה /׳ ב׳ ^ א  הי
^ו וזהו מנשה מטה ועליו כמו ך סחו לשון הוא ועל גדולה ^' נו ? ^ ^ ע ד ח  י

־ nnv-v-i S-oS רצו לא שלכד האומות יאמרו ואם משיחו ועל ' ה  ־״ ׳ כמו ההורה לקבל רצו לא שלכך האומוח יאמרו ואם משיחו ועל
רוצחיס להיוח שטבעס רציחה בשביל לקבל רצה לא שאדום רז׳׳ל

^ לרחף שטבעם ניהוף בשביל  ירדו זנוח קבין עשרה כי זנוח א
י איזה על הירץ להס יש האומוח כל וכן ישמעאל נטלו השעה
- A מזי׳ ז״ל הנביא ישעי׳ שאחר כמו היריז זה אין האמח לפי אמנם ^ , י /_ !. . ______

^עפיר-ןק

^ גוו- י״ל רש׳׳י פיהש חטאה העגלה וכעכוס השוא כחבלי העון מושכי
^ כחבלהשוא sחרצר3מעט יצה״רעליהסמעט ^ ע רי קו ל ש ט חו  כ

^ ום׳ העגלה כעכוח שנעשה עד וסלך ומהגבר ע ר ח לו ש כןיי ל  ■ ו
־5היהיסלה.י חבלי׳השואלא עליהם מושכים היה לא אס אומוח ^ ־י ^ / 

מו הפסוה טרוש וזהו העגלה ענוחוח י7ל ולהביאם להחשאס א  2י
״' להשיב יש זה על יצ׳׳הר על לגבור יכולים היו שלא האומוח ^ ל ס £ היי

^ דהיינו עטחמו ממנו ונשליכה וחמוxמו את ננתקה• לומר ^ * ה ל ס ח ב
ה^-^^.־ ינתק כח לו שאין השוא כחבלי הוא שאז להחטיאו היצ׳יהר צ׳׳  :הי
̂ד*. עטתוח לידי יבוא לא וממילא t מרזרו ו־שליכה vדtו נוי ̂  עבוחמו ממט נשליכה וזהו עגלה עטהוח לידי יבוא לא וממילא
־ V לזה שכיחס הקב׳׳הץאינו לאומות להס מטיב למה כן אס הקשה

משצי שכתוב למווכש לש ס יושב הפסק ^י , ____ אמ ישחק ב
®:. רש׳׳י פירוש חוגה ואחריחהשמחה צב יכאב בשחוק /;^ ה מ ל  ז׳׳
ס טוב ד׳ קהלת וכן לטא לעתיד לבם יכאב בשה״ז עמהס משחק ע  ע
 הפסוק פירוש וזהו לב ייטב פנים ברוע כי משחוק
 לעי מלשון צמו ילעג אדני זהו עסהאומוחכעו^׳ז משחק בשמיס
 שורןקן_׳';; פנים להס שמראה במה וקלס לש ממנו ששה שהש׳׳י דהיינו

1^ל;5לגייס אוחס ויוריד האומות ימות לבוא לעתיד הבא לשלם אבל בשה״ז
^ אז הפסוק פירוש וזהו ד  עמים יהפוךאל כמ״שאז דהייט י

^ לבוא לעתיד דהייט אז אוהו כשיגיע דהיינו יחד ברורה ד  ד. מלשון י
 p1p 1האי שימיח דהיינו באש אציחו ידבר וזהו מ״ז קפיטל החהיט עמיס
^ לגיהנם ואח״כיוטדס באפו ימיהס לביא לעתיד הג ב טי ^ו ב הוו  ־ וז

שלממ ליד נימי כמו לשה׳/ שזוכין יס כן גס י^אל הלא הקשי ואי י
ויש
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 אחר דפים ח ־ אי;ס שישראל הוא החיריז אאלס כז גה 5עוה״ להם רש
 גסעוח״ז והש״ימחןלהס עוה״ב להשיג סונהס כל אלא השה״ז

 ה׳ יה3כ ושכרי חיי יחי כל ירדפוני וחסד טוב אך דהע״ה שאחר וכמו
א עוה׳׳ז לאומות כשהש׳׳׳ינוחן הוא שהפירוש ימיס לאורך  לנכות ס
rp ואי השבתה קצירה ביבש כמ״ש להס שיש זנוח איזה n האיך 
^  חיי מכל כעוה״ב אחה ה1ש־ יפה הלא כעוה׳׳ז זכיוח לשלס אפ
 כחיי ועוסקין שעה חיי שמניחין לחי דווקא היינו לחיז יש עוה״ז
 עוה״ב נוחנים להס הש׳׳׳י ועובדים עוה״ז חענוגי שמניחין דהיינו עולם

 ההורה לקבל רצו שלא האומוח אכל עוה׳׳ז חיי מכל יפה אתה ששעה
 שה״ז להם שיפה נמצא עוה״ב להם להיות כדי עור\ז חענוגי להניח

̂׳י משלם ולכך עוה״ב ייז  חן להם שיפה כעוה״ז שלהם מצות שכר הש׳
 כוונתי כל אך רוצהעיה״ז אינו אר דהע״ה שאמר וזהו עוה׳׳ב
 כי עוה׳׳ב טל לנכוה יכול אינו עיה״ז לי מחן הש״י ואם עוה״ב להשיג

 כל ירדפוני וחסד טוב אך וזהו שה׳׳ז חיי מכל בעוה״ב אחה שעה יפה
 לכך רוצה אינו שאני גם אחרי רודפים העוה׳׳ז שהם דהיינו חיי יחי

 גס הפסוק פירוש וזהו ימים לאורך ה' בניה ושכחי שבודאי אני מובטח
 אומר הש׳׳י לזה ועוה׳׳ב עוה׳׳ז להס יש שישראל מה הקשה שלא כאן
 עיה׳׳ן רוצים אינם שישראל דהיינו קדשי הר ציון על מלכי גסכחי ואני
̂׳ב להשיג כוונחס רק  מנכה איני ולכך להסעוה״ז מהן אני אבל עוה

 עוה״זג להם שיש כטובה כשהם ר^ומוח הוא הפירוש או עוה״כ על להם
 ישראל אכל עליהם טומאה וממשיכים עבירות ושאר זנוח אחל־ רודפים
 והשכינה להש׳׳י ומשבחים מודים הס עוה׳׳ז להם שיש כטובה כשהס
 ואני הפסוק פירוש וזהו הבא לעולם גס ישראל זוכיס ולכך עליהם שורה
הי ^  דכיון קדשי הר ציון על מלכי כשיש מושל אני אומר הש״י דהיינו נ

 או עליהם שורה והשכינה להש׳׳י ומשבחים מודם שישלהסעוה״ז
 ויש עליונה כמעלה שהוא מי על קאי ישחק בשמים יושב הוא הפיחש

 השלם מכל גבוה שהוא בשתים שיושב כמו ודומה הזה בעולם טוב לו
 ילש אדני ובאמת בשה׳'• טוב לו שיש זה על שמחה לו שיש ישחק והיא

כדלעיל: למואבלאזידבראלימו

יירתיף היום אני אתה בני אלי אמר יי חוק אל אספרה
 מה על כסב האלשיוז״ל דהנה בעזה׳׳י לפרש יש ׳
 שהעבד הוא והחילוק בכים נרךאים ופעס עבדים פעם נקראו שישראל

 בטוח כי חמיד שגר איני הגן אבל הפסק כלי עבולחו לעבוד חמיד חייב
 לעבוד שצריכין כן גם עבדם נקראו ולכך עליו יקפיד שלא אביו על

 מודם בטובה כשהם אלxשי קאי ואדלעיל הפסוק פירוש וזהו י!מיד
 דהיינו חוק אל אספרה ואמר מלך שהיה דוד והראיה להש״י זמשכחיס

 חחיד בוראו אח ומשבח מהלל שהיה נמה עצמו אס משבח היה דוד
 שאינו גס הבן של ומדריגה אהה גני אלי אמר שה׳ הגס חוק א!ל וזהו

 של שבח המיד מספר אני מקום מכל עליו אביו מקפיד אינו המיד עובד
 נקרא מה ב^יל ילדחיךדהיינו היום אני אומר odx הש׳׳יבשביל

 להשס שעוני היום אוהו נמצא להשם ששבל בשביל מקום של בן צדיק
 לספר צריך בן שנקרא גס דוד אמר ולכך היום אוהו נולד כאלו היא

 באוחויום אז השם איזהיוס יעבוד לא, שאס השם אח המיד ולהלל
, :ילדהיך היום אני וזהו בן יקרא לא .
ן רמ׳׳א וכמ׳׳ש עולמות מארבעה כלול שאדם ידוע דהנה לפרש יש א

 מעולם ורוח הגלגלים משלם וצפש הגשמי הזה משלם שגוף
ה המלאכים ^  מקשר בוראו את ומשבח מהלל וכשאדם העליון משלם ונ

 מכולן כלול שהאדם כיו? אוחו משבחים כולם כאלו העולמוח כל ומיחד
 אספרה הפסוק פי׳ וזהו העולמוח השפעלכל ומוריד מוליד זה יד ועל
 בני אלי אמר ה׳ אז הש׳׳י חמיד ומשבח מספר כשאני דר:יינו חוק אל

 כיון בן נקרא •ה יד ועל העולמוס כל ומיחד xמקשהוא דהיינו אחה
 פועל אני ומה גהש׳ ודבוק הכבוד כסא שהוא העליון שלם עד שמגיע

 לכל וחיוח שפע ומוריד ומוליד פועל שאני דהיינו ילדחיך ר\וס אני
 ששואל זה ידי על דהיינו ואתנה ממני שאל אומר הש׳ ולכך השלמוס

 ומוריד מוליד זעלידיזה יה'שעו עימונז ומדבק הש'מקשר מאת
 ראוימ הלא הקשה ואי ואהנה ממנו שאל וזס העולמזח לכל ספעולזוח

^ן כלום ממך מבקשיס שאינס ר\זיס לכל שפע כוחן שאתה מ ה  לז
 כמ׳׳ש חולינו בשביל שפעלגוים נותן שהש' דהיינו גויסנתצסך הפסוק

vהש׳ נתן לכך שחכזאנו פי'בשביל עליון ימין שנוח היא אומרחל(חי 
 צנו השפע שיחן הדבר יתוקן ואימת נחלתך גויס יזהו לגזים שלנו שפע
ם כשיבטל לבוא לעתיד היינו לגויס ולא  כעשן שמיס■ כמ״ש וארץ ^י

 אחוזהשל דהיינו ואחזתך וזהו הכל יהוק אז חנצה כבגד נמל^ן
 ארן יהיה כשלא כלום לא שהוא אפם מלשין ארז אעסי כשיהיה סצxי

 מחיל׳ עס יעשו מה חימא ואי לגויס יזרועסבשבט ומז חחוזסך יהיה אז
^ז לזה שבשמים אבינו לבין ניניט opom ברזל של  ברזל הפסוק מ

d כלי שסא יוצר שכלי נמו חנפצס יוצר ככלי x הקנה לו אין שנשבר כיון 
P הקנה שד לו ייכיה ולא לבוא לעיציד ישבר ברזל של אוחומוזצה

 השכילו מלכים ועתה אזכחוב שד ואאר השלם מן הטויחא׳ הש' שיבער
 עתה לעת אמר לזה המשיח ליחות גרים מקבלין אץ רז׳׳ל אחרו דהנה
 משיח שיבוא קודם ה׳ אל ולשוב להשכיל לכס יש השכילו מלכים שאתם

 הפסוק אמר לזה שלכם יסx על בטחון לכס יש ואס אסכם יקבלו לא שאז
 xיי העליונים השרים שהם ארן שיפטי גס פי׳ ארן שופטי וxהו

 מלכי ועל במרום מרום צבא על ה' יפקוד כמ׳׳ש לבוא לעתיד הש' אותם
 או ארן שופטי הוסרו וזהו עליהם בטחון לכס אין ולכך כאדמה אדמה
 אבל־עכדואחה׳ נכר אלח הסירו מלשון ארן שופטי (w הפי'

 אזי ברחמים עמכם מתנהג כשהש' היא והפירוש ברעדה וגילו כיראה
 להיות צריך היראה וזהו בעיה״• שלכם חזטוח ינוכה אולי לדאוג לכס יש

 נוהג וכשהש״י כחשובה ולשוב מצות להוסיף כדי בטובה כשהוא לאדם
 גילה לו יהיה אזי רעדה לו ויש כשה״ז יסירין לו שיש דהיינו בדין עמו

 הפסיק פירש וזהו שה״ב לו ויהיה כשה״ז עונותיו שינוכה במה וחדוה
רה ב׳׳ה הויה שם שהוא ה' אח עכיי  דהיינו גמורים רחמים על ^ו

 וגילו ביראה עבדו אזי רסנזיס שהוא ב׳׳ה הויה כשם אחכם מסג שהש׳׳י
:חנפים אחזה רעדה כמ״ש ברעדה אחכם נוהג כשהש׳ לכס יש

שקן אגו כמעט יבער כי דרך ותאבדו יאנף פן בר נ
ל א^צזרי ם' כ  דהנה נעז׳׳הי פירש לומר רראה ■ כי חו

 וכז' יאנף פן ר3 נשקו שנאמר חורה אלא נר ואין דרשו חלק בפרק
 פירוש חדע לא משלוהיה נש הפלס פן חיים ארח ה' קפיטל ובמשלי
 כעוה״ז, לאדם שיש הדרכים שני בין ולהבחין לפלס חרצה אס רח׳׳א

 דבר. רוחך על יעלה אל הטוב הדרך אח מעצמך להבחין ^לד במאזני
r רז׳׳ל שהמשילו כמו מעגלותיה נעו הפלס פן סייס ארח הלא כי זה ^ x, 

 מעגלים י׳^הxוא וכו' ישרה דרך חחלהה האחד דרכים שני אל ראה
 צדק מעגל ראשיהה והשני וכו' ואפלה טמון חושך כל ונלוזים גפתליס

 האלה כד^יס הנה וכו' טוב בכל ערוכה ים מני רחבה דרך ואחריתה
 הטפצ הוא המית דרך לפניו דרכים שחי לעיניס יראה האדם
 ויש־ים רחבים למראם נחמדם שייכיו אשר והאוהו הזה העולם בעסקי

 משלוחיהוס׳־ רפאיס אל ומצוקה צר שמשה מבוא דרך אחרי אך
 דרכו אחרי׳ אך תאכל במלח פס דרכו ראשית החיים נדרו הוא ונהפוך

 הפירוש וזהו וכו׳ שם עיין לו למחכה יעשה זולחך אלהיס ראתה לא עין
 ההורה הוא בר ז״ל רש׳׳י שפי' כמו חאוה לשון פי' או עצמיכם זרזו נשקו

 תבטח אס כי בו לילך חיים דרך הוא איזה אחכם ידריך <שהחורה דהיינו
 ותאבדו יאכך פן החיים דרך אותו לאבד תוכל אז מעצמך להבין שנלך על

ה אם פי׳ דרך א  האחז אזי הדרך אוחו לך ויצר עליך כועס שהש׳׳י ^
 היזח אס וכאמה החיים דרך שהוא הראשונה הדרך והאבר השני דרך
 חוסי כל אשרי אפו כמעט יבער כי להבין לב לך היה בחורה עצמך מזרז

 היה אוהב שהיה למי חוב נעלי שני לו שהיה למלך משל רז׳׳ל כ׳׳ש ט
 כלום תובע היה לא שונא שהיה ולמי מעט מעט תמיד אותו ונוגש הובע

 התורה עפ׳׳י עצמך תזרז אחה אס כאן הפי' וזהו תובע'הכל לבסיף רק
 היינישבח אשרי הוא מעט מעט דהיינו אפו כמעט מבער נזה תבין

:אוחו אוהב שהש' •להאיש דהיינו בז שחוסיס למי ימעלה

ג י׳2ק
מור הלפרש6יר בנו זיזום8אבז מפני בכוחו לדר־ מז

 ולא לדוד מזמור שאמרו מה על רז״ל אמרו דהנה בעזה״י
 ובדרך וכו׳ לזמר ולמעו לעוררו מקדמת השכינה כי היא מזמור לדוד
 ולהכינו לעוררו מקדמה שהשכינה דהיינו לדוד מזמור הפסוק יפורש זה

 דהיינו כנו אבשלום מפני בברחו הוא הטעם אמר זה על לכך זכה ולמה
 לו והיה בנז מפני לברוח נריד שר\ה מה ביסרין שנסתגף מה בשניל

 עלצערו ל3ר\ שהיה הש״י לפני דוד ואתר הבריחה בזה גדול צער
 שנאה מחמת אבשלום ביד שהחזיקו ושינאיו צריי על הש״י לפני ומדבר
 וישטמהו ורבו וימררהו מלשון צח רבו מה ד' ואמר דוד את שונא' שהיו
 עמי מחביס מה הש״י לפני שואל שהוא דהיינו מ״ט בראשית חצים בעלי
 רבים אדרבה הלא מלך שאני בנדולהי מחזאים שהם חאמר אס צרי

^ו והנה י״ח שמוח משה על ריעס ויעמוד כמ׳׳ש עלי קמים  י
 ממך כבד כי וכו' יכול עושם_ננול אחה xא הדבר טוב לא לחשה אמר
 קר3 מן עלי שעומדים דהיינו עלי קמים דודרביס שאמר וזהו וכו׳ הדבר

 6וא וצדק משפט עשיחי דוד כמ״ש אותם לשפוט צריך ואני ערב עד
שאני במה מהקנאים שהם שמים לשם שקנאחס יאמרו
אחח דין ק שאני במה נזה יחכרך השס עובד

 שה״ב לחיי זה ע׳׳י אבוא מקוס מכל גדולה טרחה שהוא הגס לאמתו
^ אומרים רבים ד^א אינו זה פ  דהיינו סלה נאלה*ס לו ישועהה אין נ

q’3x שהוא באלהיס נס לעולם ישועה לה שאי! חד על אומרים 
 שהוא עליו שאמרו דהיינו לעולם שהיא סלה סקנה לה אין הדין מדת

• עמי מחגים שהס לי מקנאים מה וא״כ שלים ואינם מהיורדים
* ב יר
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תהלים הירויצ!י
ן  וכשא:< גמורים רחמים על חורה ׳'ה3 היה שם רכנה הפירוש א

 ישמעאל פח׳׳ש רחחנוחו שיסרכה מביכיס ה׳ אה מב^כיס
 ו3ר מה ה׳ חד שאמר זהו כעסך אס רחמיי שו3שיכ רצון יהי גדול כהן
 ה3ש:הר צרי ו3ר מה גמורים רחמים שהוא ׳׳/ה3 הויה שם דהיינו צרי

 זה ידי על לי מצירים שהם מה ידי על צרי ידי על הויה של רחמים
 מצירים שצרי יסירין יל3בש נ״ה סיה שם של רחמכוח ה3ונהר נהעורר

3גם ככן עלי ההש״ירחמנוהו3מר לכך עומסי לינחמעעו xיםרומים 
 ים3ר אוסן ה3ח* לשו? הוא אמירה דהיינו לנפשי אומרים יס3ר אוהן עלי

 אלהים3 לו ישועסה שאי? יודעת שנפשי יל3ש3 לנפשי יס3י3ח עלי שקמו
 ואינם שיורדים מאוס? שהיא עונוס לה שיש יודעת שנפשי דהיינו סלה

 לו ישועתה שאין יודעח שנפשי כשביל ולכך לעולם הגיהנם מן עולים
 רכים אותן לכך לעולם שהוא סלה כגיהנס הדן מדח שהוא כאלהיס

 רגיהנס מן ואפטר עוניחי ינוכה זה יד על בעזה״ז לי ומצירים עלי שקמו
:לנפשי חכיכיס ריים אותן זה כשביל

ה ת א  לפרש נראה ראשי וםרים כבודי בעדי "מגן ו
'2 יונה כעד כריוזה האת כמו עד3 דהנה נעזה״י .

 כמי ר3הד היה לא טרס הוא וכו׳ ממני למעלה כנגד כעדי שדר׳׳זל
 רש׳׳י ופיריש נ׳ כיאשיה צמח לא עד יצמח טרס על ההרגוס שפירוש

 כפשוק כפל הוא ולכאורה וט' הוא לא עד לשון שבמקרא טרס כל ז״ל
 שכד יפורש רינו3ד לפי אכל כעד מאי אוחי מנן לומר לו שהיה כעד מגן
י לפני חד אתר  שאחה דהיינו עד3 מנן ה' שואסה לפניך נהסלל אם ^'

 וזהו הצרה יבוא שלא עלי לר\ן עלי הצרה שכא קודם מגן לי תהיה
 ומרים ראשי ומרים מפגי רוצה אינו זה בשביל אבל כבוד זהו באמת בעד
 או גאוה ליד אבוא שלא מתיירא אר דהיינו והתנשאות הרמה לשון היא

 ראשיה נקרא שהיראה נמצא ה׳ יראת חכמה ראשית כי הוא הפירוש
 שלא בעד חגן אס ירא אגי זה ובשביל והפרשה תרומה לשון הוא ומרים

 מחי*רא שאני פירוש או ממני היראה ויפרוש יפור אזי עלי הצרה יבוא
 ורם כמ״ש במחשבתי בך דבוק שאני הדבקות היינו ראשי ממך יפרוש שלא

אחה׳אלקיך: ושכחת לבבך

 משנהחעשי שאר דהיינו שונים מכלים וכלים מלשין ואישוה אז אחרי
 מן הקיצותי ולכך בחשובה חוזר אני רק שעשית' רעים ממעשים חוזר שא:י

 ׳ שעשיתי ריעיס מעשים חן אישנה שאני בשביל יסמכני ה' כי השגיבה
:עליהן רשוכה ועשיתי  לפרש נראה סביב א׳צזר עם מרבבות אירא לא

 ממעשי ואישנה שאני בשביל חד שאמר כך הוא החרך בעז׳׳הי
 אשר בשביל יהטעס עס מרבבות אירא לא לכך חשובה ועשיתי הרעים

^ זהו האדם סכיב שהיא מה ה עלי שח! סביב א מ  הוא ׳האדס אם י
 פעל x6 עליו טוב המליצים קודש פיxו מלאכי כל אוהו סובב אז צדק

 כשאדם וכן לב״י המגיד שאמר כמו האדם עשהxא אוחסבמצוהיו
 . והנה שלו בעבירות עשה xא כלהמקטריגים אוחו סובב אז ח״ו חוטא
 עבירות באותן האדם את מיי^ הש׳׳י דהיינו רעתך תיסרך הנביא אמר
 האדם את המילים הם שלו בעבירות שנעשה החקטריגיס שעשה עצמן

 על לו נותן יתברך השם כן גס לאדם טוב עושה■ יתברך השם אם ולהיפך
x המליצי יד 6 x v כמ׳׳שרז״לצדקיסיושכיס. במעשיו האלם עשה 

 להו וז בעצמם שעשו מה שלהם עטחהיהס דהיינו בראשם זעטיותיהם
 אשר,: זהו אותי סביב שאשר מה כשביל עם מרככות אירא לא דוד שאמר

 והמקטריגי^ זכיות מעבירות נעשה אז בתשובה שחזרתי וכ״ון עלי שהו
 5̂ אהבה לו היה בודאי ^וד מאהבה השובה עשה שבודאי xיו מליצי
 עצ< ישית גילאי xv מליצי נעשו המקטריגים מן שנהפכו וכיון הש׳׳י

' :טוב הש׳׳י
 • אמרכם אותו ירדפי שהשונאים שרוצה אחר חד דהצה הפירוש אן

 שיתתצק החטא יגרום אולי ליראה יש אמנם יצילהו הש״י
עק אצל שחצינו כמו אליו השכינה שיחזיר לתקן יוכל ולא ממנו השכינה  2י

ך ר- לת יש לזה החטא יגרגס שמא שירא דהיילו לו וייצר מאוד יעקב וירא
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^ א י ^ ' א א ^  ל y/׳n ^י
י אכל יחיד בשגיל השכינה להחזיר בקל קשה ממנו השכינה שנסתלק

 השכינה חוטאים שהם הגס ימאס לא כביר אל הן כחיב רביס
במד פ׳3 כתיב והנה טזמאתס בתוך אתס השוכן רז״ל שדרשו כמו

שאין מניל רי׳׳ל דרשו אלxי אלפי רבבות ה' שובה יאחר ובנוחה cxb נראה סלר. קדשו מדד ויענני אקרא יי אל ך*,ןלי
I *!̂ווי ̂ד ̂ו י- ̂;ן̂/ וכן(:י׳ רבבות ושתי אלפים משני פחותים אלxבי שורה דיידד *r\ nftt י1ור דוד nnftr.׳*ו- ר *I בעד מגן זאחשאההה׳ דאדלעילקאישאחרדודעל בעזה״י י 

 ה' אל קולי אכל להתפלל רוצה איני עלי כלל הצרה יכוא שלא דהיינו וכו'
 הצרה שיהיה עח ככל שתמיד ה' אל קולי ומשמיע מתפלל שאני דהיינו
 חיי ימי כל ירדפוני וחסד טוב אך חד וכמ״ש קדשו מהר ויענני אקרא
 אלא שונאיו אותו יש־גו לא אכל שונאיו מן נרוף יהיה שתמיד דהיינו

 בכיח ושכחי זה יח ועל הש׳׳י לו יעזור אח׳׳נ שונאיו מן נרלן> כשיהיה
 הספנים ח׳׳ל כמ״ש בתשובה חוזר אזי בסכנה x3^076! ימיס לאורך ה'
 הס סכנה מקים שהוא הים על סמידבספימח שהולכים אוחס הס

 ה' אל קוצי כאן חד אמר וכן בחשובה Tחמ שחוזרים מפני צדקיס
 מהר ויענני אקרא אבל אותו שונאיו שירדפו ה׳ אל מתפלל שאני דהיינו

* :סלה וזהו כך יהיה ותמיד קדשו
 לפרש יסמכנינראה יי מ הקיצותי ואישנה עוכבתי אני

 הדעח בהסח באין שלשה חלק בפרק אמח 1רז׳/ דהנה בעזה׳׳י
 ליחיד צרה כשיש אפילו איש כל אצל שייך וזה ועקרב מציאה משיח הן אלו

 הדעת בהסח להיות וצריך אצלו משיח בא כאלו הוא אז ממנה נגאל נהוא
 שירדפו בצרה להיות זצהx דוד שאמר קאי אדלעיל הפסוק פי' וזהו
 והש׳׳י ירןא שלפעמים הגס אליו כשיתפלל לו יעזור והש׳׳י שונאיו אותו
 לו צר מצריו הישועה לו שיבוא וקודם מצרתו לו לעזור חיכף לו עונה אינו

 שוכב כשאני דהיינו שכנתי אני אחר לכן הטוב חררך לנטות וקל מאוד
 ואימה אזי עליהם ולהתגבר לעלוח יכול ואינני אוחי ^דפים שונאי לפני

 מן דעת מס־ח שינה בשיעח האדם כמו ממנה דעת מסח שאני דהיינו
 לו וחמה הצרה מן נגאל דעת מסיח כשאני ואז לו הצריכיס לברים
 הקיצותי וזהו הצרה מן שעאל כיון משיח לו בא כאלו

 מחשב אזי כדעתו דכשהאדס הדעת בהיסח באה שהגאולה והטעם
 עזר לו איז לכו הש״י על גמור בטחון לו ואין הצרה מן להנצל פעולות

̂׳י הש״י מן  אני אין בפעולות עצמך להציל חצה שאתה כיון אומר שהש
 כשאדס אכל בעצמך לך לעזור תוכל אתה איך ואראה לך לעזור רוצה
 מה יעשה הש׳׳י פעילות לעשות לי מה ואומר הצרה מן דעת מסיח

• xיסמכני ה׳ כי וזהו הש״י לו עוזר אז וצה:
 וישן שוכב כאלו הוא אז להש' לעבוד מחעצל כשהאדס דר\ה הפי׳
ו' קפטיל משלי וט' תשכב עצל עדמחי פסוק על שפירשרמ׳׳א כמו

שלא חצהלהתפלל שאינו דוד שאמר קאי שאדלעיל כאן הפסק פי' וזהו

ה 5י50יז

ות
'X עלי^ רשם אתו xא העם את דוד ויפקוד י״ח שמואל כח״ש

למאות עמו שברחו ישראל אחו סה אבשלום מפני דוד כשברח

 ^ היה שלא הגם ולאלפים למאות ילאו העם וכל שס עוד מאוח יxו

^מהסpשארובמx סביבותיו לו שיש אלxי מקום מכל רבבות ^ הלץ מז̂'
סמ״מpחחול שגופות גס ישראל וכל רבטח

 למעלה IDX מקום מכל אחדשמפוזחן במקום אעס אפי׳ אתל
̂• אירא לא וכו' שכבתי אנז דוד שאמר הוא וזה אחד במ^ס א‘• מהקך׳  ;׳ י

מו היה לא בנו אבשלום מפני שכברחו ר\ס השכינה I אס כי ע
׳ דהיינו סביב אשר עס מרבבות מ^ס מכל לרבבות ולא ־ ר- מחמת
ך -יש אשר עס כ ה ל : למעלה אחד שורש

ה מ את הכית כי אלהי ויעני2ייה^ ס
ג כעזה׳׳י לפרש נראה שברת רשעים שני י י ^  ד
 ויפוצו ה׳ קומה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי בהעלותך פ'3

־'f' ,(-ן/ ע־אך ויהבדרו ה׳ אתגלי ררגוס ופי׳ מפניך משנאך וינוס

 משנחיך וינוס אויכיך שיפוצו כודאי אז ה׳ שיתגלה כיון לפירושו
^ושיעיני לפניך מתפלל איר חד שאמר וזהו

מ’ ל כיך5ו
L בדרך ,

^ טיב לא לצדיק אנוש גס כי שונחי את שתהרוג
̂-יך מתפלל אני זו אמלכדהיינו הושיעני ה׳ ^מה צפ

רי הלא ואיתימא משנאי ימסו 1 אויבי ויפוצו ואז הש״יעלי ו נ צי מ
 הכיח כי איקי דוד אמר לזה דוד שונאי אח הש׳׳י שהרג פעמיס

^ ס אות והמתה שלהם לחיים אויכי כל את שהכית דהיינו לחי אויבי
 רשעים עני אס כי ב^ילי אינו זו ונו׳ לחי כה ואמרת׳ כ׳׳ה שמואל
- חקחימו^ן- אוחי הראה אך אמרתי נ^ופמתס גויס הכרתי כמ״ש

.^ חו ק שי ס ־ ^
מו^ תקחו תי ■אךהראהאו

V ^ שיחתו אס כי דוד בשביל לא למיתה הד שונאי הכה הש׳׳י דהיינו

V/1ע עליו כשיטא הצרה מתוך יצילהו שהש׳׳י יק כלל עליו הצרה יבוא
 ויכן שוכב אני דהיינו ואימה שכבתי אני דלפעמיס משוס הטעם תמר

 כשביל והשינה השכיבה מן הקיצותי אז נצרה כשאני אכל ה׳ סח מלעבוד
אני הפי׳ או לי יעזור שה' כד בחשוכה לשוב מתעורר דאני יסמכני ה' ני

חדפ־ס שהשונאים סנאי צפני שוכב ^ני חאה כשאני דהיינו שמהי

 ש^חדהיי^יעיס רשעים שיר וזהו תשובה ויעשו להם xמו רשעים
̂ג יחחה על ברביס שמו שנתקדש שכרה רששיס שאר  הרשעים שר
:חשוכה ועושים יראים הרשעים שאר .

^ לכ.־ש ה6דייצויעהעלעםףברכתףםלהגר ליי נעז,-/
 שהש״יהר כמה דוד נהנה מקום מכל תקשה אי חד שאמר

̂ דוד סנאי הרג יתברך שהשם הגס דוד שונאי
.מכל כחשובה רשעים שאר ויחזרו כרכים שחו שיר,ודש

 תצא לא עליון מפי יהנה לררן יש לזה נזה נרגה דוד גס
 , הוא אזי ח׳׳ו חוטא אס האדם מעשה לפי הכל אס כי והטוסת
 , לחעל,- השכינה מיחד הוא אזי 3עו עושה סא ואס נענש לכך למעלה

יייי̂’ י״י״י שנחוג כתו טוב אליו נמשך אזי למעלה שחיקן וכיון
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 רי׳גשה דוד של טוב מעש̂ד יד שעל רון דוד גיי ?ס כן עליון יווין שנוח
 שם ש־סקדש למטה נמשך זה ידי ועל למעלה הפנס ונתק? למעלה יחוד

 בהשויה רשעיס שאר יחזרו זה יד ועל חד שינאי ש־הרגי נרניס שמיס
 חנוילא שמו יחוד ונעשה למעלה הפגס שנהקז התשועה לה' שהיסה וכיה

 כשיהויו? ישראל כל עס ה׳ מעשה כל כן כי למטה לדוד 3טו נמשך
 שנעשה כיון למטה טוב נשפע אזי רך3יה שחו יחוד ונעשה הפגס למעלה

 מה התמה אל הפסוק פירוש וזהו פירוד ח״ו יהיה שלא הישועה לה'
 שמו יחוד שנעשה כיו! המי' אינו זה שונאי שנהרגו ממה טוכה לי שנמשך

 מעשה ע׳׳י דהיינו הישועה לה' תמיד הלא כי התשועה לה' והיסס ית׳
של התשועה וזהו למעלה י״ח שמו ויחוד חיקון של 3הטו
 עליונה מבריכה והברכה השסע שנשפע דהיעו כרכחך עמך על אז ה'

. :עלי הימה אין ככן סלה ההו כך הוא זחמיד

ד קפי׳
ח צ מנ ̂י לפרש נראה ו!דוד טזםור גנלנות ל  דהנה כעזה׳

 המנגן כנגן והיה הנביא אלישע מלכיסב׳כהיבגכי
 מה על רז׳׳ל שאמרו כמו השכינה הוא מזמור והנס ה' יד עליו וההי

 שנאמר מקוס כל מזמור לדוד ולפעמים לדוד מזמור לפעמיס שנאמר
 הפי' וס'זהו לזמר ולהכינו לעוררו מקדמה שהשכינה הוא לחד מזמור
 מנצח שהיה וזהו שיר כלי3 מנגן דוד שהיה יל3ש3 דסינו נגי«ח3 למנצח

 שהשכינה דהיינו ה׳ יד עליו יהיה זה ידי על שיר כלי על כנגינוח
 היה זה יד על ש־ר כלי3 מנגן דוד שהיה מה יד על לזמר לדוד מעוררח

 דוד שהיה מה ידי על לזמר לדוד משררח שהשכינה דהיינו ה׳ יד עליו
 השכינה אליו אה3ו ה׳ יד עליו היה זה יד על שיר כלי3 חמן
 הוא נגינות3 הפי' או לדוד מזמור וזהו

 מחוך אלא עצבות מתוך שורה השכינה רז״לאין אמרו דהנה יגון מלשון
 ומן שונאיו חן נרדף תמיד שהיה צרוח3 תמיד היה וחד מצוה של שמחה
 נצח והוא היצה׳׳ר מן הרע הצד מן הוא וח3ועצ כעצמת להיות הראוי

 והיה והרדיפות הצרות כל הש׳׳י מן כאהכה וקיבל היצה׳׳ר על ר3וג
 מזמר זה ידי ועל עליו שכינה להשראת זכה לכך לב 3טו3ו בשמחה תמיד

 עצמו אח שנצח דהיינו בנגינות למנצח בשביל הפסוק פירוש וזהו המזמור
 דהיינו לדוד מזמור זכה לכך בשמחה וקבל העצבוח מחוך היצ״הר על

:לדוד מ׳׳ל השכינה שהיא מזמור
אי5ב ̂צזמע ליחנל הרחבת בצר ענמאלהיצרקי ך  ו

 אוחד בקראי שאמרח־ בעז׳׳הי לפרש נראה תפלתי י
 ביסורין לבעט יסרחני שנתנם אומר איני ודאי חיכף ענני צרחי מתוך
 כי יסרחני מה על אחה ויודע מחני אחה צדק שחסהמא כנגדך ח״ו
 ממני צדיק כמו צדקי אוחי שתייסר הדן מדח שהוא אלקי וזהו אני חייב
 שם אבל רחמים מדת על מורה ב׳׳ה הוי״ה שם כי צדקי ה' אמר לא ולכך
 דהיינו צדקי ובודאי אלקיס שס מן נגזר כי הדין מדת על מורה הוא אלקי
 עונותי על הזמן הרחבת לי שתסן לפניך מתפלל אני זה אמנם ממני צדק
 בכל פעמים לכמה תחלק אס כי עונוחי על אחד בפעס אותי לייסר שלא
 המער בדור דהיינו כך פעמים כמה שעשיה ^איחי כמו מעט פעס

 עתה רש״י פי׳ חטאתם עליהם ופקדתי פקדי ומס אמרה בעגל שחטאו
 ופקדת עומחיהס עליהם כשאפקוד ותמיד יחד מלקלוחס אליך שמעתי
 הרחבת שנותן מלוה כמו והוא עכ״ל וכו' הזה העון מן מעט עליהם

 הרחבת צרות בכמה דהיינו הרחבת בצר וזהו מעט מעט לפחע ללוה זמן
 לפניך מתפלל שאני התפלה זהו לי תעשה כן דהיינו לי מעט לפרעו זמן
 הלא מקוס מכל לפניך תמיד הפצתי לקבל וזכאי ראוי שאיני חימא ואי
 פעמים אותן ז״ל רש״י פי׳ ל״ג שלזוח אחון x6 את וחנותי אמרח כבר

 חונן הוא ברוך ר\ןדוש ראוי שאינו למי אפילי דהיינו ע"כ לחחון שארצה
:תפלתי ושמע חנני שאמר וזהי הנס מתנת לו

̂צןו ריק תאהבון לכלימה בכורי מה עד אי׳מ כני תכק
 ענוה במדת מצינו דהנה בעז״הי לפרש נראה סלה מב

 נמצא א־ש ולא תולעת אנכי אמר זודהמע׳׳ה גב על זו מדריגת שלשה
 יש מקום מכל ענוה מדת שזו הגס שבבריות הסטן חי לבעל עצמו שדמה

 ולכך ואפר עפר ואנכי אמר אבנו שאברהס כמו הימנה גדולות מדריגות
̂דיל חל מן יותר גדלה מדריגה הוא  ואברהם חי לבעל עצמו שדימה ב
̂יל שנמצא לחמס עצמו דמה  הוא חי נעלי מן למטה כי יורה עצמו שמ
 האדם מכל עניו שהיה רבינו ומשה חמס הוא צומח מן ולמטה צומח
 דהיינו מה ואנחנו אמר שחשה אברהם מן יו^ גחלה מדריגה היה
 נחשב היה שלא לדומם אפילו מגיע שאינו יורה עצמו שתשפיל כלום שאינו
 לויטס רבי מאמת ד׳ px3 בעזה׳׳י לומר ניאי: הפירוש לכלום בעיניו

 רמה והנה רמה אנוש שהקוה רוח שפל היי מאיי מאוד אומר יבנה א־ש
בשרן את ואוכל גופו ס7א מנשר • געשה הp̂ר בקבר האדם אה שאוכל

 רחה אנוש שחקות שזכר במה עצנוו את שהשפיל דוד של ענוה וזהו
 איש ולא תולעת ואנכי שאחר וזהי מוחו לא^ מחנו רמה נערה שיהיה

 יורה עצמו שהשפיל הימנו גדולה מדריגה לו היה ע״ה אבינו ואברהם
 שיהיה אותו התולעת שיאכל אחר שיהיה תה תמיד זוכר שהיה במה

̂חה ואפר עפר נעשה  אדם נעשה אח׳׳׳ה בקבר האדם את אוכלת כש
 וזהו xוא עפר העז שנעשה העץ אח האוכל עש כמו ואפי עפר

 בעיניו נחשב הי' שלא יותר היה רבינו משה של ענוה ומדת יותר השפלה
 היו חד ששינאי מציני והנה נחשב היה לא עפר שהיא לחמס אפי' לכלום

 איש אשת על הבא חד אותו שואליס שהיו במה חד את תמיד מביישים
 אבל בחנק מיתתי א״א על הבא איחס משיב שהיה עד בחה מיתתו

 הלא דוד על להקשות יש ולכאורה לעוה׳׳ב חלק לו אין חבירו אה המבייש
̂יל כיון ביוש לו אין ועניו עניו היה  דחא כן אס שיוכל מה בכל עצמו שמ
 צער לו ואי? א״א על שיא לו ואומרים שונאיו אוחו שמשפילים במה ליה
 סומקא דאזיל הוא ביוש כי בייש נקרא אין זה על מצער שאינו וכיון זה על

 1עכי שהיה חד אבל אותו כשמביישיס ^צער לחאן היינו חיירא זאתי
 ואינו סומקא אזיל לא בודאי שונאיו שדברו הדברים באות? ליה איכפת ולא

 כמו תכליתו עד עניו חד היה אס בשלמא לחרך יש אמנס ביוש כקרא
 שלא כיון אבל שונאיו שדברו הדברים באותן ליה איכפת לא רבינו משה
 תחתונה במדה אוחז היה אלא מה שנקרא משה של ענוה למדריגת הגיע

 יזחתוג' מדה אוחו מן שלו ביוש שהיה נמצא תולעת ואנכי שאמר ענוה של
 עד חלק באותו דהיינו מה שיקרא עמה של גדולה המרה עד ענוה של

 המבייש לשונאיו דוד שאמר וזהו ביוש בו היה לו היה שלא מה של ענוה
 שאני כיין ביוש לי שאין תאמר ואם הנא לעולם חלק לו אין חגירו אח
 כבודי מה של ענוה מדריגה עד דהיינו מה עד איש בני אמר לזה עניו

 כזב תבקשו ריק תאהבון עוד ואחר מדריגה אוהו לי שאין כיון לכלימה
 ברית כנגד מכוון המעור שברית הקדושה בשער ר״ח כמ״ש היינו סלה

 שאמר וזהו קרי אותיות וריק השני נפגם ממילא האחד פוגם אם הלשון
 נכללים לכך לבטלה זרע להוציא דהיינו רךי שהוא ריק שתאהבון בשביל

 כזב היא א׳׳א על שיא דוד שאמרו שמה סלה כזב שתבקשו בזה גס
 לכך להיפך י״ל אז טועה אלא אינו תטא חד האומר כל רז״ל כח״ש

 כזב שתבקשו במה הלשון בריח שיפגמהס בשביל קרי שהוא ריק תאהיון
:בכזב אוהו לבייש סלה ■

אזליו בקראי » לו חפיר יי הפרח כי ורעו
 י׳׳א פרק. הקמשה בשער ר״ח דהנה בעז״הי לפרש נראה

 ע״פ שפירש בקרי אוהו בלשינומכימאין שהפוגס להאי מהזוהר מביא
 הוא דדא דעריין ערייחא דא דגר ערות מאי דגר ערות כך יראה ולא

 דגעלי עלמא חייני הני אלא וכז׳ מכלא יתיר ביה מאים דקב״ה מלה
 דבר ערות והאיאיהו מפומייהו דנפיק דילהון במלה גרמיהו ומסאבי

̂יך ושב מיד כדין עביד אס ואי קמך אזיל דאיהו בגין למה וכ׳׳כ  חא
̂יך ויסור בהדך יזיל דלא  מאן כל אמר חייא ר' שם עוד עכ״ל מא

 כי ודעו הפסוק פי׳ וזהו וכו' שייפי כל לי' אסתאבן בישא לישנא דאפיק
 גשן ארן אח ההוא ביום והפליתי כמו הבדיל לשון הפלה ה׳ הפלה
 נפלאה לא וכן ה' והפלא וכן והפרשתי והפליתי רש״י פירש ח' שחות
 שאמר קאי ואדלעיל עכ״ל ממך היא ומופרשת מובדלת לא ממך היא

 ודעו הוא הטעם אמר כזב שתבקשו בשביל קרי סבת לכס יארע שלכך
 יראה ולא כח״ש כזב בדברכם ה' מבחליס אתם דהיינו ה' הפלה כי
 לילי באהס מביניכם .ה' מבדילים שאתם ובשביל וכו' דבר ערות ך3

 דבורו ששומר זבמעשיו חסיד שהוא מי אבל אחכם שמטמאין קרי טומאת
 שישמע היינו ה׳ לו חסיד וזהו עליז שורה ה' דהיינו ה׳ צו כזב מלדבר

 ודוד אליו ישמע ה׳ אל חסיד כשיקרא ה׳ שאליו ראי' זהו אליו גקרחי ה׳
 מביא ולכך אני חסיד כי נפשי שמרה כנז״ש חשיד שהוא עצמו על אמר
 אליו ברךאי ישמע והראי' אחי ה' האי' שאמר וזהו עצמו מן ראי' חד
 ton מקבלין מממואין ה'נפרש ולש״האזי סב שמדבר מי אבל

 ר' חינון אלין הזוהר בשס י״ג פ׳ הקחשה בשער ר״ח כמ״ש מלמעלה
̂וpp אעןן לג:ל ןחגדין ןpיQן קיימין אצטריכא דלא מלה ןח'י
 אשתמע ללא יומין הרכעין וקיימי לון מנדין ואלין פומייהו זמטנפי

' • ונו' צלוההון
̂תחטאו ף^ןן ורומו סשכככם בלבבבם אמרו ואי

̂ה ̂ל שאמרו מה נפרש תחלה בעז״וכי לפרש נראה סי  רז
 אדם ירגיז לעילם אר״ל נחמגי בר לוי ך׳ ךף במסכהא

̂׳ך על יצ״ט  יעסוק לח ואי מוטב ̂זיל תחטאו ואל ך-ןן שן;אמר יצה
 שמע רןריאה יקרא לא ואי מוטב אדל אי בלבבכס אמרו שנאמר בתורה
 שנאמר המיתה יום לו יזכור לא ואי מוטב א;יל אי משכנכס על שנאמר
̂/׳י סלה וחתו  יש יצה׳׳ר עם מלחמה שיעשה יצ״ש ירגיז ז׳׳ל ך

 יגמהמיהה .ש-זכיךלו אחרונה תקנה הי^ אמר נא ל((אי חדא לדקדק
<זו א טו
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^יז עס אצל אפילי בכל שוה וזו  ג̂וTה על כי גודאי מועיל זו וגס י
 יוש הזכרה אכל האחרת יזכיר לאו ואי מוטב אזיל אי אמר ראשיייס
 המיתה יוס לי שיזכיר זה מה הספרים מקשין ועוד יועיל סדאי המיתה

אאת במה כוונתו יצה׳׳רכיזהו עבר זה בשביל אדרבה הלא  שמח̂י
ס  דהכה כעז׳׳הי לפרש ונראה יצה׳^ של בידו שיפול להמיתו כד הוא ^ד
 היא אם נפשך ממה בעצמיו שליס ואין בעוה׳׳ז מנוחה לו אין האדם
 מה תמיד אוחו ותזכיר עמו מתקוטט היצ׳׳׳ט אזי Yהיצ̂ה את וציית רשע
 היצ׳׳ט וציית צדק הוא ואס אחריתך זכרח ולא ליצ''^ ציית ואחה עשית

 עוה״ז תענוגי אחר לרדוף תמיד אותו מפתה שהיצה׳׳ר מיצרי לו אוי אזי
 אמר והש׳׳י הריה שמדכך פנחס מדריגת לא אם נעצמיו שלום שאין נמצא

 בני בסתם אבל יצ״הר מן שלום דהיינו שלום בריתי את לו רוחן הנני לו
 הרשעים ראינו אמנם נפשך ממה בעצמיו שלום להיות אפ^ אדסאי
 היה הצה׳׳ר א'לו הוא הטעם עמו מתקוטט היצ״ט ואין כשלום הולכים
 תציית אל תמיד אוהו מזכיר היצ״ט היה אזי עבירה לעשות אוהו מפתה

̂׳ט ציית והיה היצ׳י׳ה:־ מרח היה ואפשר אחריתך זכור כי היצ׳׳הר  היצ
 עושה שהיצ׳׳הר ה*ינו מצית אוחולעשוה לפתות מתחכם היצ׳׳הר אבל
 או נכרים אצל האיש אוחו למסור מצוה שמפתה כמו מצות עבירות מן

 אין ולכך וכדומה האיש אוחו על לש׳/ם לספר מצוה
 הלא ליצה״ר ציית אתה האיר אוחו להזכיר יכול היצ׳/ע

 אם כי עבירות לעשות אותי מפתה אינו היצה׳׳ר מ^ב הוא
 שלא היצה׳-׳ר מן להנצל וכדי אוחו לציית שלא תיחי מהיכי מצות לעשוח
 בחורה שיעשוק אם כי תקנה לו אק מצוה שהוא עיירה על אוחו יפחה

 למשל מציה שהוא עיירה על לומר היצה׳׳ר אוחו לפתוח יכול אין ואז
 בתורה ^חוב כיון , כדומה או לש״הל לספר או לנכרים איש למסור
 לשמהא! חורה לומד אם שייך זו אמנם מצוה להיות יכול האיר שאסור

 לבטל יותר מתחכם ר^ה-׳ר אבל למוטי מחזירו המאור.שבתורה
 חורה כשלומד גס לכך בחורה כשעוסק לשמה כונחו יהיה שלא מחשבחו
 על בחורה כתיב כאלו לו ודומה האמת מלהביט שכלו עיני נסתמו
 בתורה בעוסקו כונחו שיהי' כדי שיעשה חקנחו ומה שהואמצוה עבירה
 ברכוש במסכת שא־חא כמו התורה על נפשו שימסיר סא התקנה לשמה

 שממית במי מלא מחקיימין הורה דברי שאין מנין ר׳׳ל אמר ע׳׳ב ס״ג דף
 הפי'היא עכ׳׳ל באהל ימות כי אדם ההורה זאת שנאמר עליה עצמו

 שלומד פ'ו מהבל קיום דבר געשה אין אזי לשמה שלא חורה דשלומד
 ושאר של׳׳ה כת״ש שוא של וארן שמים פיו מהכל געשה כי ההורה
 שמים פיו מהיל געשה ויהיה לשתה בחורה שיעסוק הקגחו ומה מפרשים

 ואן התורה על נפש ימשור לעולם קייס שיהיה חדשה וארן וזדנדס
'’ על מ:ייכו התורה בו מתקיימת ־ י

 יאמר אם נס שלס בלבב נפש למסור אותו מרח ואינו עציו מתגבר
 תקנתו ומה כלום אינו כך בלבו <ומר אינו אס נפש מוסר שהיא נפיו

הש״י אם יעשה מה השם קידוש על למות ירצה לא אם כדעתו שיחישב
 השם קידוש על כשימות אבל כן גם בגיהנס ויהיה הכי בלאו אותו ימות
 בידו יכולת יש אזי המיתה יום כשיזניר נמצא עוה״ב לחיי מוכן יהיה

 יזכה אזי השם קידוש על נפשו שימסור וטון השס קידוש על נפש למסור
 ויבין עיניו יפתחו לשמה בתורה שיעסוק וכית לשתה בחורה אגסיק
 מה היצפ׳ר אל ישמע לא ואזי שאשור מה וידע התורה מתוך האמת
 זה ולפי יצה״ר על יצה״ט ירגיז ואזי מצוה שהוא עבירה על אומר שהוא

 יום שיזכיר בלבד אח־וגה תקנה לומר יכול דאין קושיות שני מתורן
 יצה״ט ירגיז לא זה בשביל המיתה יום שיזכיר זה דמה אינו רזה המיתה

 הוא הימרא פירוש דהיינו ראשונות הקדמות בהצרף אם ט ילה׳/־ על
 יוסף שאמר בדרך חרגזו אל כמו יצ׳׳הר על יצה״ט אלס ירגיז לשלם גך

 עם היצה״ט שיריב יראה שלעולם כאן הפי' P בדרך תריבו אל לאחיו
 היצה״ראליהלה היצ״טעם מחרןטע שאינו רואה ואם היצה׳׳ר
 מתחכם שהיצה׳׳ר יתלה אצא פנחס כמו עליונה ממדריגה שהוא געצמו

̂גליו  עליהם להשיב יטל איןהיצה׳׳ט ולכך מצות עבירות לו לעשות ^
 לאן ואי מוטב אזיל אי תורה5 יעשוק חקנחו ומה

 תקנתו מה בחורה האמת מלהבין עיניו ושוחם עליו מתנכר שהיצ׳׳הר
 שהוא דהיינו נפשך ובכל לבבך בכל אומר שמע שברךת שמע לריח ייויא
 אזיל א' האמת ויבין לשנוה שילמוד בו התורה יתקיס ואז נפש מוסר
̂׳הר לאו ואי מוטב  1ב שנאמר ק״ש בפיו שיקרא וגם עליו מתגבר שהיצ
 יוס לו שיזכיר תקנתו אזי ממנו רחק לט מ^ס מכל ובכללפשך לבנך גכל

 בלאו אוחו ימית הש׳׳י השם ק-דוש על עצמו ימסור לא אס דהיינו החיתה
 השני׳ קושיא נס מתורן ובזה השם cnp על למות בלס יגמור ואזי הכי
 לט בכל השם קידוש על עצמו שימסור כדי יוס שיזכיר הטעם ס

: היצ״ר^ יבטל וממילא האתת ויבין לשמה התורה ילמוד ועי״ז
ן  ר״ת וכתב ע׳׳ז עובד כאלו הכועס כל יי״ל דהנה לפרש ים א

העיתים בקצת עצמו להנהיג האדם שערענוהפ׳׳המ״מלרד

 מורא ולזרוק בי^ בר על אימה ולהפיל הרשעים לישר כגון מעס מודה
 ‘־3יי אי ישתוק מתגבר שכעסו האדם כשיראה ולכן וכו' התלמידים על

 3;״־ יחעויזל• כעסו בשעת קולו המגביה ט בכעסו קולו ירעיש ולא בנחת
 ;; לעציר שרוצה ומי וכז' הכעס חשקיטין והשתיקה הנמוך קול אבל הכעס
̂ל וחצה מכעס אוחו  ידאלז יעשה כיצד וכו' ביתו בני על אימה לה'
מ3 עציו מיושבת דעהו ותהי' ליס*ש כדי כועס סא כאלו לפניהם עצמו  3 1י
̂! ואינו כעסו בשעת כועש ש^א מראה שהוא כאדם עצמו לבין /־ כיע■ ,V 

 ;fa': 3; לרגוז צרך כשאתה היינו תחטאו ואל רגזו הפסוק פי' וזהו עכ׳׳ל
 י; ; רוגז באותו תחטאו אל רק לרגז מותר למיטב להחזירם הרשעים

 b? בלבו רך שיר\ה רכה לשון אמירה דהייט בלבבכם אמרו יעשה
 vb.'.’צבי^ אפשר האיך יאמר ואם כועס הוא לפרהס יראה רק יכעוש

^ נדון כועס הוא כאלו לפניהם יראה רק בלבו יכעיס שלא זו מ־ה לידי ^  י׳'
 שיזגדר לזה התקנה בלי פנימי כעס ליד בא הוא בקל בפיו טעס שהוא
 i בלט יכעוס ולא בלבו ויכנע בקרבי לנו וישבור המיתה יום לעצמו
 S ה״יקכה• בלבו גם יכעיס שלא הפסיק פי׳ וזהו כועס שר\א לפניהם ירא׳ה
. ידו«? משכבו'בקבר על בלבו שיזכור דהיינו משכבכם על בלבבכם אמרו

, : oiD מיתה לאחר בקבר שש שידוס יזכיר וגס סלה ,
ן  p|־f< לעיצכש רז׳׳ל כמ״ש קלאה מן נמשך לש״הר רוב דהנה לפרש יש א

v 4 לה״ט גניחו י7צ בא שבחו שמחוך חבירו בשבח אדם יספר o 

 ia? גדול צעי לי יש טובות ומדיח במעלות תניח את שחשבחיס ששימע
 iv3P חשבידם אתם ויאמר יענה בכן בחבירו שמחקנא קנאה מחמת זה

^3 גיש רעות במדות משגיחים אתם יאין מ שיש טובות ומדות במעלות * 
 {Mלחו% היציא בלבו שהיה שהצער רינזיה ונח דעתו מקרר זה יד ועל
 תחלה בלבי האדם כשמתישב והנה רעה עליו שדיבר דבורו ע׳׳י

 1עצמ אצל רעות וח7מ ימצא יודאי עצמו של מעטו דהיינו שלו ומצב
 אלא מכיר איט חבירו ושל כולס יודע עצמו של מעשיו כי חבירו מן
 יהיה שפה בחיכו ראשו פי והיה עיי׳פ חמדה ' כלי ספר פי׳ וכן

̂  תי־י יגיל ,שימיני c7p תחלה בחיכו יסישב ראשו כשפי ז׳״ל הוא פירוש
 הפסוק טחש וזהו חבירו על ידבר שלא לפיו יהיה שפה אזי

 ל :הפל״ ט ודעו סלה כזב תבקשו שאמר קאי אדלעיל דהיינו תחטאו
 . J ^̂  בשכיל לש״ה מספחס שאתם דהיינו תחטאו ואל רגזו אמר זה על

.̂ היו£ מיטב בחבירכם חחקנאים שאתם הקנאה בשביל לכם שיש
 להוציא חרצו ואם תחטאו ואל שלחבירו והקנאה לסבילהצעי־

 •< כיייד חבירכס על מרו היינו בלבבכם אמרו הדטר ידי על לחון
% ✓ ^ להפיג כד עצמך
׳ משכבכם על בלבבכם אמרו הוא

‘ל זחצכד מעמלד על בלבך תחלה החישי חיוציגעל׳משכבכס סצבבכם
ד רמ׳׳א שפירוש ־•כמי ע פ ^

 i׳ ptול3שמתעצל'בע מה הוא שהשטבה שם שפירוש וכו׳ תשכב עצל
ן ןךאך3 בעבודת אחה שנחעצלה מה תחלה החישב בכן ;̂ן :I 

: חבית על כלום ידבר ולא לשלס ישתוק בודאי
ן ח ב %̂ ^ בעז^׳י לפרש ניאה יי אל *בטחו צרק זבחי ז . 

 של הקנחש מאי חדנא ב׳׳ר חמא א״ר ג' פרק בערכין
 ישפיל סא הארז עס ואס וכו׳ בתור̂ר יעסוק הוא ר,׳׳ח אם לש״ה

חנינאאמר בר' אבא וכו'ר׳ . נו<ץא;ןל(חקנה . ״ ■ ^ ה מ י ׳ י נ )
1־̂ ■ W y/p מה על ד׳ח שפי׳ כמו עביחח כל על מועיל חשובה
^3ע על לך יאמרו אס דהיינו מצא חון עשה בע״הי שיאמר - ר ן י י  י
ש׳ומר•^' מן צא לך שאמרו כמו שהוא תציית אל השובה מועיל  - הקלי
i 3כר^ :שכבר תקנת לו אין סיפר ב״ח שאמ׳ר״א ומה לציית צריו T $ 

f לאיים וכי' חלקת שפתי כל ה׳ יכרח שנאמר גרו״הק e 
 יעש״ ואס הרבה חשיבה שיעשה
 •% ■ הוא צדק(צדק זבחי זבחו הפסוק פי' וזהו שיועיל דאי בו גדולה
^ ימי כל ר״ש מדברי רצ״ב דף האזינו באידרא בזוהר כמ׳׳ש הדין טי צ  'W 5א
 m רהxנ חח אלהיס זבחי כתיב והנה דצדק בדנוי עלמא אהוקד דלח

I לא עולה ואחנה זבח החפון לא כי ז״ל הזוהר בשם מביא ס״ג ש״ח f 
^ לקמי דור אלר• וכו׳ קמיהקרבניה דקרסן לאבעיקב״ה וכי  : 51אל

׳’"l-Y ב״ה דהוי' לשמא אלא דאלקיס לשמא קו־כין לא ורךכנא אמר

' :לרחמים הדן שיתהפך ה׳3א ונסחו
י  ירך כלי דהנה ה׳ אל ובטחו צדק זבחי זבחו פי׳ לומר יש א|

̂̂י חיות הxא שהתורה מה על טעם כתב שמיני  טמ
̂-, ומולידיז טהרה חח ומגרשין הנפש משקצים שהם מפני טמאים  אכדלןן
’ ז׳׳ל ומהרי״א עקדה נשה מביא כן אכזריות ותנינת השכל

 מאכ<׳'־ מיגי בכל גלגולים וצסמלח1שה' ידוע דהנה לומר נראה לטחשם
̂: כד ט.הודם בעופות תתגצגל לתיקן שרמי טיהורה נשמה ובוודאי שיא^

בר
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̂ו ע׳׳י ד\שמה ויחס ישראל ר5  נשתה איל שורשי אל איחה יעלה אכיל
 שאינו אסורים וכמאנלוח טמאים בעיפוח חמלגל להקון ראוי שא*נו
 חז לאכול שאסור מה אוכל ישראל כר c א נמצא לאכול אלxי לכר ראוי

 האיסור כמאכל מגולגל שהיה רעה שהנשמה טומאתו על טומאה חזכוף
 דהיינו לינצל רעיח ממדוס הרצה אם הפסוק פי' וזהו יוהר אוהו מקלקל
 דהיינו צדק זכחי זכחי וזהו אסורות במאכלות הזהר וכיוצא לשה״ר
 חלויוחכהלכוחשתיטה הלכות שהרבה כראר יהיה שהשחיטה שחראו
n למלאכי תורה נתנה לא הלא תימא ואי מאוד מאוד ל*זהר יצרל x 
 xאפ פעמים כמה יבדוק אם גס שהוא כל כפגימה ליזהר xאכ והאיר
 כמה נז!^ שאדם כיון דהיינו ה׳ אל ובטחו הפסוק מחת וזה לעעיח
̂׳י בטחון לו יש וממילא אוחו מסייעין ליטהר הבא אזי ליזהר שיוכל  שהש

:המכשול מן אוחו יציל

ם י כ ב יראנו מי אומרים ר ה טו ס ר עלינו נ  או
ך  טוב לאדם כשיש דהנה כעזה׳־׳י לפרש נראה יי ^ני

 יעקב שאמר כמו מזכיותיו לו מנכין אולי לדאוג לו יש נעוה״ז ועשיחח
 והיה יחן מי אומרים אדם האמחורביסמבני ומכל החסדים מכל קטונתי

 מזכיותיו לנו מנכין אולי זה יראה לט ויהי׳ כעוה״ז ועשירות טוב רב לנו
 שיעמדו שסוברים דהיינו זה נסיון לידי אותם שיביא ה' מאח ומבקשים

 הפסוק פי' וזהו צדיקים יהיו עשירות להם שיהיה ר\ס עשירות ננסח
 ההוא וטוב עשירו׳ ע״י שיתקלקלו וא״ח טוב יראינו מי אומת' רבים
 מאה ומבקשים נס־ון לשון הוא נסה ה׳ פניך אור עלינו נסה אמר לזול
 נחתה עוד שאנזר כמו טועים ובאמת עשירות נסיין לידי אותם שיביא ה׳

 אמר שדוד בעז׳׳הי DXל יראה רבי וחיחשם דגנם מעת בלבי שמחה
xעשירות כנסון שיעמדו שסוסים עשירות שמבקשים כמה טועים כיס 
 ואיני עשירות בנסיון עומד שאני מה על בלבי שמחה נתתה אדרבה גי

 מזה גדול עשירות לך ואין מלך שהיה מדוד גדול לנו מי ני הס כמו חיטא
 ולא תולעת ואנכי ואמר עצמו אח מקטין והיה המלך מניח תשר כלום ני

 ואומרים ה' שוכחים עשירות הש״י להם שנותן מעת אחרים אבל איש
 דהיינו רבו זה וע׳׳י ה׳ מאח ולא עצמם של ותיחשם דגנם שהוא

 מריבה מי המה מלשון רבו הפי׳ או dxu שמתמיסוממאיסע״י
 מריבות שרוב זה עס זה ומריבים מתגאים עשרם ע״י דהיינו רבו אשר

 כבוד לו נוהג שאינו חבירו עם נמריג שמתגאה עשיחת ע״י נאות
השמרו ושבעת ואכלת אלקיך ה׳ את ושכחת לבנך ורס וכמ׳׳ש כבודו י9ל

כו׳: לבבכם יפתה פן לכס סו ס ^ : ־ ־ ו

ם שלו לבדד יי אמה כי ואישן אשכבה יחדיו ב
ח ט ב בני ל שי  דוד שאמר בעזה״י לפרש נראה תו

 כמ״ש השס עמו מיחד היה ואז עשירות לבקש שלא להם היה טוב
 עוזר השם כי ונזק צער מכל בטוח היה ואז רוח ושפל דכא ואח א^ון
ן בשביל לעני  יש העשיר כי השס על אש כי דבר שוס על בטחון לו ^י

 השם ולכך רבים עשיר אוהבי כי האוהבים ועל הממון על בטחון לו
 הער אבל בוטח שהיית יעזרוךבמה לו שאומר צעזורלו רוצה אינו
 ה׳ על בטחון לו כשיש העשיר גם ובאמת בה׳ אס ס לבטוח במה לו אין
 מקום ומכל עשיר שהיה עצמו מחד והראי' ה' לו יעזור עשרו על זצא
r על בטחח לו היה לא tv אכל ה' לו מעזור היה ולכך ה' על אס כי 

 וזהו כן גס וxע על ולא ה' על רק בטחון לו יהיה שהעשיר מאוד קשה
 עני להיות טוב ננסיון תעמדו ולא עשירות לבקש לכס למה הפסוק י׳9

ו שלום דהיינו יחדו בשלום הוא שאז  עסו הש״י להיינו הקב׳׳ה של ^
 כיון עצמי על משגיח ואיני דעח מסיח אני דהיינו ואישן אשכבה יא•

 הוא העני דהיינו לבדד שהוא למי לעזור הש״י של דרכו כן כי עמי שהש׳׳י
 רק בטחון לו יש ואז אוהבים או הממון כמו אליו טפל דבר לו ואין בדד
 בדד שהוא למי לבדד ה' אתה כי וזהו תושיבני לבטח אזי השם על

 דוד שהיה הנס ממני דוד אמר והראיה אצלו ה׳ אחה עני שהוא דהיינו
 במרת שהיה דהיינו יעטוף כי לעני תפלה עני עצמו את קרא עשיר

 מכ״ש תושיבני לבטח ולכך הש׳ על רק בטחון לו היה ולא ער הבטחוןנמו
ני ענמו עצ להשגיח צריך אינו ואזי לו יעזור שהש׳ עני באמת גד-שהזא

עלץ: משגיח הש׳

למנצח
ה קפי׳

ת אי! ו ^ טור ד  לפרפנעז״הי גראה ־וד6 מו
 ועוה״ב חורה יסרין ע״י באין שלשה רז״ל אמח דהנה

 לידי יטא לא יסורין לו שיהיה גס ביסורין שמגעט מי ובודאי
 ליד זוכה באהבה היסורין ^קבל מי לילא אלו שלשה

מיין לי שהיה ודוד שלשה אלו  נצטרע חדשים ששה רז״ל שאמרו כמו י
 אותם וקיבל ביסורין שוכב דוד היה שנים שלנז איתא ובמדרש דוד

ואומר ומזמר עליו שורה שהשכינה דהיינו הורה לירי זכה ל<ך גאהבה

ה עליו ששרה מה ע״י חורה דברי ^יי ̂^ ה  אל למנצח הפשוק פי׳ וז
 יה שה מצד דהיינו י״ו קפ•׳ ישעיה נחלה ביוס קציר נד כמו הנחיצות

 לדוד שמזמור זכה לכך באהבה היסורין לסבול בחליו היצ״הר אה מנצח
:מזמר והיה עליו שורה היה שהשכינה דהיינו

ו  דבש נחלי בפלגוחנהרי ירא אל ך׳ קפי׳ באיוב דהנה לפרש יש א
 כסיון והנה דבורים של נחיל כתו כאן ז״ל רש׳׳י ^ביא וכמו וחמאה

^ ע  ריקן עני שבית בשביל צדק להיות העוני חנסון גדול צדיק להיות ה
 ודבש חמאה נחלי מלא שביתו xהעו אבל רxנ לב תמיד לו יש לכך תמיד

 ר\חילות אל למנצח הפסוק פירוש וזהו העולס חן ונאבד מתגאה טוב וכל
 ׳ שהית ודבש חמאה לנחלי מחשל עשירות אצל היצ״הר מנצח שהיה דהיינו

x הרבה לדוד v המלך מבית חסר וכלום מלך שהיה אדם בני משאר 
̂ן:י כל בעצמו מתפאר שהיה וכמו  שעות שלש עד ישנים ומערב מזרח מ
ה' להודות לילה חצות לעמוד היצ׳י׳ס־ מנצח והיה גדול מלך היה ודוד  ל

 דהיינו לדוד ^זמור זכה לכך לך לסחח א^ס לילה חצות כמ״ש
; מזמר והיה עליו שורה שהשכנה

י ר מ ה א ע אז ה יי ה ע דה:ה בעזה״י ל^ש נראה הגיגי ב
והיה יגע והיה בדרך בא שהיה אחד על ̂ ״
 דלדה חמורה לו שהיה אחד x לו ונזחתן חמור הש לו שהמין מתפלל
^י לילך יכול ואינו מאוד חמורהק^ בן עיר והיה בדרך  והכה אמו א

 שהי׳ מאוד האיש ובכה כתיפו על הק^ החמור שישא הזה האיש אח
 צריך ועכשיו עליו לרכוב חמור לו שיזדמן התפלל ולכך הדרך עליו קשה
 כך לו אירע לכך לו ואמר הנביא אליהו אליו נגלה עצמו על החמור לנשא

 לרטי■ חמור ט שיזדמן ולפרש להתפלל לו שהיה תפלתו פי' שלא בשביל
 ורגה עצמו על לישא חמור לו נזדמן עליו לרכוב פי׳ שלא ובשביל עליו

 תפלתו מפרש אם וגס כראוי חפליזו לפרש יכול אדם אין דבאמת גראה
 לעינים יראה האדם כי לטובתו אינו עליו מבקש שהוא דבר שאוהו xאפ
 ‘^בקש הנס אוחו אוהב שהש״י מי לכך בסיף יהא מה יודע הש״י אבל

 לנק€ צריך לכך לו נותן אנו לטובתו שאינו יודע והש׳׳י אחד דבר ה' מאת
 יתן לטובתו יהיה אס הש׳׳י שיודע כמו לו שיחן ה' לפני כשמתפלל האדם

̂׳י עשירות לו שיהיה ה' מאת מבקש אס לחשל לו יחן לא לאו ואס לו  והש
 בעצמו שאדם זה ובשביל מעשיו יקלקל עשיחח זה לאדם יהיה שאס מדע
 ר^דם אס אבל עבירות מבקש לכר עשירות ע׳׳י שיקלקל יודע אינו
 ובשביל עשירות ה' מבקש.מאח היה לא עשירות ע״י שיקלקל יודע היה

ייודעמתשבחו  וזהו עשירות לו נותן אינו שמים לשם שכוונתו שהש̂׳
 ממךרדן• מבקש מה שחאזין דהיינו ה׳ האיעה אמרי דוד שהתפלל
 יזיק ובאמת לטובתי שהוא סובר שאני הבר ממך מבקש אני לפעמים

 שתבין דהיינו לבי הגיון מלשון רגיגי כינה נקשתי בכן ה' לעבודת לבסוף
 שיזיק חנק שאיני בשביל ההוא דבר ממך מבקש שאר זה שודאי מחשבתי

 הסא דבר לי ההן לא לבסוף שיזיק עתידות היודע אתה בכן לבסוף
 בשניל הוא שלי ומחשבה המחשבה גס תבין רק בלבד דבורי תאזין יצא

■ ;נדה טובה ש־הי'לי שאגישה

את^ל' אליף כי ואלהי מלכי שועי לקול הקשיבה
 שמתפלל מה קשה לכאורה דהנה בעה״י לפרש גראה

א אוהו שיציל ה' לפר מתפלל וכשבאה תבוא שלח צרה על  מה כל ^
 עונותיו לנכות הוא הש׳׳י אוחו שמי^ למשל עביד לטב רחמנא דעבד

 אמנם הש״י אוהו שיציל מתפלל ולמה גדולה טובה שהוא ונמצא בעוה׳׳ז
 יצטרך ולא התפלה ע׳׳י עונותיו לו ימחול שהש״י שהחסלה לתרץ נראה
 שהוא לר\ל דהיייי ואלהי מלכי שועי לקול הקשיבה הפסיק פי׳ וזהו יסורין
 טובתי הס הישרין ובאמת טובתי בשביל הוא שמחשבחי הגם הדבר
 צרה מחוך שהוא צעקה לשון הוא שועי וקול
^ז לזה  עונוש ל׳־ שחמחול רוצה שאני דהיינו אתפלל אליך כי הפסוק מ

■ :יסורין יצטרך ולא התפלה בשביל

י ד י ק ך כוקר קולי תיצזטע נו ף אערו אצפה ל  ר״ל' ו
 צרה מחוך שיעי לקול הקשיבה דוד שבקש קג/י דאדלעיל בעזה׳׳י

 שאמרץ כמו היחיד תפלת הש׳׳י שמקבל כעשי״ת או כפור ביום הלא קשה
 רןת3כ הפייס! כמ״ש ניקר נקרק כפור ויוס בהמצאו ה' דרשו על רז״ל

 ׳ פי וזהו יכי' ותספור תעביר כן שבטו תחת צאנו מעביר עדרו רועה
א הפשק  54קפינ ארן רשעי כל אצמיח לברךם לראיה כאן רש״י ^ני

 האז־ס מעשה מבקר כשהש״י דהיינו לחג טוג בין יביך לא מלשון ק״א
x ופותת d רשעי כל אצממז אז מעשיהס על ארם גי3 לחן הזכחנןס 

ת  אדם בני מעשה שמברךין לפי בורך כן גם כפור יים נרךא ולכך א
 מרך ד' הלא שועי לקול הקשינה שהתפללתי עצמו אח חד שמקשה וזהו

 ל»ז זה על לבקש צריך ואיר קוני תשמע כפור ביום דהיינו קולי תשמע
 ואצפה אערוך וכי תימה לשון ואצ^ג ,!ך

אמתין כי1השגה צרהגאמצע מתוך לו;תפל׳> צריך וא^,עי כפור יוס עד
ער ב טו
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ראד^ע גס הפלה* הש׳׳׳י iTCt מיזפלל חני לפך פד,מי' רפור עד

: השנה
 שלשה יצחק ר׳ אמר הרואה פדר, ר!״ל שאחי' ע״ד הפי׳

 הפלה יעייז נטוי קיי ה! אלו א־ס של עונוהיו חזכירין דכריס
 עיו? שזהו אע׳׳ג שועי לקול הדשינה שההפללחי דוד שאמר וזהו זכ«'

 ופו' ומבניין דמאריך הא קשיא לא הגמרא החס שמסיק וכמו חפלה
 נכלל הוא לו שמצירין חכיריו על שצועק יז וגס נרחחי מפיש עניד זהיכי
 דה״נו נוקר ד' ־הו ו אדס של עונותיו מזכירין ואז חניח על דין מוסר

 לזה נתפלהי מעיין שאני דהיינו קולי כשהשמע שאחהמנלךמעשי
ץ ר  מה ורואה מעשי מנקר נעצמי שאני דהיינו לך אערך נולד דוד ^

עונות מהזכרת אירא ולא לך אצפה ואז עליהם ומחידה לך ח'יב י“שא-
: פטור נקנס ונמחה כנר אני שהתודה כיון

י א כ ע ל ר ף ר עו א * הן ת א ע ש ר ץ פ ר ל  לפרש נראה א
 מעולם כי וחסדיך ה׳ רחמיך זכור כ״ה קפיטל דהנה נעזה׳׳י

 כיו? ורחחיר לחסד יצטרכו לא עליון מלאכי כי ז׳׳ל רח״א ופי׳ רמה
 ה? לכן נשנלנו חסל ורנ וחנון רחום נידא ואתה לעולם חזטאין שא:נן

 נחנס רניכול לא כי חסד מדח הוא אל דהנה הפסיק פי' יזהי ״י
 כשמרץדים להרשיע כשהחפון דהיינו אחה רשע חפן אס אל יידאח
 על למעלה דהיינו רע יגור־ לא דהנה אל יניד^א נתנם כניסל לפניך

 כןנרדאחאל יגורךרעואם לא דשס חוטאין אץ המלאכים רשמים
 שננךאח טיונך קמדח נפוח לפניך כשמחודיס מדחך בוודאי לכך שנ/נו3

:אצשתמחול

א  און לי1י6כיו שנאת עיניף לנגד ועללים יתיצנו ל
יי יחעב ופרטה דמים איש תאכדחכיימב

 אני בטוח לפכיד מתודה כשאני קאי דאדלעיל נעז׳׳הי לפרש גראה
 מי דהיינו עיניך לנגד הוללים יהיצנו לא אלו אמנם נודאי לי שהמחול

 שפי' וכיוו רשע הוא וכאמה צדק שהוא וסכר כטעות והוא שוטה שהוא
 רשע הלל כי מלשון או מעורנכין משנה ונלשון משחטים הוללים ז׳׳ל רש׳׳י

 יההלל כי שס רמ׳׳א ופי' י' קפיטל ה' נאז רד3 וכוצע נפשו סאות על
 לראות אם כי הגוף נחאות חלק לי אין באומר נפשו תאות על הרשע
 הברכה ה'אפילו נאץ ברך ובוצע ובאמת וכו' ה' את לעבוד הנפש

 בתשובה חוזרין שאינן הוללים אותן וכו' הגיל על הוא הפח על שמברך
 יש שויס הרשעים כל ולא חילוק יש נהם וגס עיניך לנגד יתיצבו לא

 המחשבה וחטא במעשה רש כדיבור שחוטאים ויש במהשבה שחוטאים
 רעים הרהורים מהרהר אינו אפילו וגם רעים הרסריס שמהרהר הוא
 בשעת ס׳ מאת לבו שפומ: רר! ומצות ותפלה בחורה ה' אח שעובד רק

סכן מסשבוחזחיז ומחשב עבודה ר^ג ק הונ  והכה הנותשבה חטא ז
 הש' אצל הוא סמי מקום מכל למעשה מצרף הקב״ה אי? רעה מחשבה

 שלא ממנו מרחיקו חבירו אח שונא שהוא אדם מבני למשל דהיינו "ה3
 יכול שאינו דהיינו גרס היבש נכאה ורות כמ״ש תמיד לפניו השונא יהיה
 שר\א מי בשביל שנאה לשון כאן גס נקט לכך לפניו השונא שיהיה לסבול
 דבק שהאדם הש' לבין בינו ההתקשחת מפסיק הוא במחשבה חוטא

 אמנם בהש׳׳י עצמו לדבק יכול רוחני שהיא במחשבה ר̂< בחייו בהש׳׳י
 כמו לשנאה משל והוא להש׳ בינו הדבירץח נפסק זרוח מחשבוח כשחושי

 יר,ואר ובזה ה׳ מאח מרוחק הוא כך אוהו ששונא ממי רחוק שהוא
 פועל שהוא מי נרךא הפועל כי פירוש לו אין דלכאורה און שעלי הלשון

 מייר• כאן שגס שפיר אחי דברינו לפי אבל צדק פועל כמ״ש טוב דבר
 ומי און פועלי נקרא ולכך זחס מחשבוח שחושב רק מצוח גששה
 ימיו שנקצר דהיינו לאבדון הולך אזי כזב שמדבר בדיבור חוטא שהוא
 בעולם קיום לו אין כזב שמדבר מי ולכך האמת על עומד שהעולס נ^יל

 קודם אינש מייס הוה ולא שמה קושטא אחרא האי על חלק בפ' וכמ״ש
 הולך ו מהרה ימיו שנקצר דהיינו כזב חברי האבד וזהו ע״ש ונו' זמנו

 ר\וחשבה עס במעשה גס חוטא שהוא מי אבל אבדון ^קרא לגיהינס
 כך ביחיך אל תוצגנה דיאb ולא שכתוב ע״ז דהיינו הועבק כמו היא אזי

 הה< בעלמא שוגג הוא אזי מחשבה בלא מעשה דהנה בגיהנס נשאר הוא
 וגס במעשה שחוטאיס רוצחים שהם יינוsדר דמיס אנשי הפסוק פי'

 אביו חמור ואח שכס אה יעקב בני ויענו כמ״ש ומרמה וזהו במחשבה
 שר^כמה דהיינו ומרמה דזזים אנשי וזהו בחכמה 'י1וג^רשרג במרמה

 ישעי' בסוף וכמ״ש בו למרוד ומהכווניס שיודעים בשכלס טעו ולח אצלם
 לא ואשם תמוה לא הולעתס כי בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו

כאן שאמר וזס בזיון לשון דראון רש׳-׳י פי׳ בשר לכל ייאו! והיי חכבה
̂' יחעב ̂׳י ללטינו ה ג רןועבה אוחו עושה שהש

ותחוהאלהי^8̂א אכואביחיף ברוכחסדף ןאני
 ל״ב בראשיח דהנה בעז׳׳הי לפרש נרא׳ה ביראתף

 כי וכו׳ האמת ומכל החסדים ננכל קטונחי וכי׳ מאד יעקב ויירא כחיב
ירא יעקב דהיינו מחנוח לשני הייתי ועקה הזה הדין חח עכרתי במי^י

 .שנת! כעוהלז חש־ עמו השי׳י שנמל במה מזכיותיו לו מננין אולי
p שמהללים ה־שעים הוללים כמו איני אני דוד שאמר וזהו עכירות 6• 

ך בי אטא שאש עמי חסדיך כרוב ואני איל צדיקים שהן טמר עצמן  ח
 עמדי־ שעש־ת החש־ על לר להודות דהיינו קל־שיך היכל אל אשחתיה
ן לי ינוכה אולי מחיירא אני דהיינו יראתך ב הוא מקום מכל בעוה״ז  מ

 נשאר ולא בעוה׳׳ז עמדי שעשית החסד בשביל המעש־סטוביס
אל‘■ :לעוה״ב כלום

f■

י ̂צר למען נחניבצדקתףי ̂צורריהי
^ התפלל א׳ ב׳ הימיס בדברי דהנה בעז׳׳הי לפרש נראה ס מ ל ש

 ל״?. כי ואמאה הזה העם לפני ואצא לי חן ומדע חכמה עתה ע׳/ה המלך
]vj;ושררה גדולה לשון הוא שוררי והנה הגדול הזה עמך את ישפוט מי

 '■'■%נלדקחך כתני ה׳ מאח ע״ה דו־ שביקש חהו בביתו שורר איש כל להיות
̂'5כש*עש יטעה שלא דוד ביקש לכך ומשפט צדק עשיתי ח־ שהתפאר כמו
 שצדיהייי' כמו 7בצדקח נחני ה׳ דוד שאמר וזהי לחבירו איש בין ומשפט נדק
ג| וזהי לחבירו איש גיז כשידץ צדיק חד יהיה כך דרכיו בכל ה' ע מ ל

rp5 י^אצ עמך אס לשפוט יצריד גדילה לי שנתח בשביל דהי;מ סוררי
נ3

,.......... ־ - - ------- דר ,
החירזזהואלפימשבצ ובאמת לו וטיב רשע לו ורע צדק מפנימה

7׳-י V לוסע־תן ׳-״• 1 שורר׳
ד עמך אח לשפוט יוכל מי כי ח״ו אטעה שצא הושיעני ■ הזה מי ;^ ב ה :ו

מ^ דרכיו נא הזדעיני התפלל משה דרגה דרכך לפני הישר היא  8ל*היי
ר\^\רוי החירוז ובאמת לו וטיב רשע לו ורנג ̂דיה מיי מחיי

שהש״י ראשון
לו ורע צדק

 בודאי יודע
הוא בודאי

לחח
רשע

 וכפרי כדרכיו לאיש
היודע הש׳׳י לפני

=!1 מעללי

א'בות^י לו וטיוב רשע שבלבו מה מטר איני שאני צדיק הוא לפני אלא י ה  ״•'״׳י' -י-- 1̂/1/
P מכיר־ שאיר רשע הוא לפני אלא נסחרות שיודע הש״י לפני צדק P

 •®י אגד שגס שהושיעני דרכך לפני xהי ה' מאת דוד שביקש וזהו טבלנו
 לפי ולא הש״י לפני באמת צחק שהוא מי להצחק האמת לפי ידון
״! לאתיהו אמת דין שדן דין כל ח״ל שאמרו מה וזהו אדם בני עיני ס-  כ

ן איז־לדיין רז״ל כבר-אמרו דרגה בראשית במעשה שותףלקב״ה ־ ז א ל  א
;:y■'. ואען לדין לו בסר עיני כי לאננתו אמת אינו זה אבל רואות שעיניו

I לפי הדין פוסק שהדי? לפי נקרא אמח זה של ברמאתו

 שהורוני מתפלל אני לכך דהיינו יוTשא בפסוק דוד שאמר וזהו
הרמאים; מפני

י הו אין כ י ה בו נ כו ם נ ב ר ת ק ר הוו ב ח ק תו פ

קיז לאמונם חיי א' י ^ גי ש ׳
 עניו שהוא בפיו שאומר דהיינו כטנה בפיהו איו .,״תכי .

נכינר אינה הוות שקרנס מה אבל מלאי נכונה זה אין כמו לכלום
רואה

הוות
שילבו

 ההוה לשון הוא
מה לדבר נחשב

הויה
סייגז הלאואיהימא קנרפתןק^י

ס י^ייו פסויז שהקבר ותגרונס מפיו תמיד שומעים שאנו דהיינו אי  ה
ריגי רוה לדבר נחשב שילבו לומר אפשר האיר כז ואם רהיר חם

V;.

״ ׳ }KP הייז “יא ^ין יחניקו? לשונס אמר לזה נשיר לבו בודאי המיסה ס יו תמיד ^ כני מז
שיהא הלב חן היוצאים דברים אינם המיתה יום שמזכיר

̂ן ומראיס יחליקון שלשונם החנפים כת מן והוא לבד פיו גון אס .̂  » ע
 ״ קפיטל כמ״׳ש הסרשעיס זבלבס וצדיקיס ענויס הס כאלו אדם בני
5•■■־; שהש׳/ התפלל לכך סלה ירצו בפיהם ואחריהם למו כסל דרכס זה

-- ■ V ^ :רמאי שהוא מי להכיר שכל לו

ם מ י ש א רוג£1אללןיםי ה ב ם ה ת' צו ע ם מ ס ?'ו ד עי ״י ® I 
ף ב רו ט בי טו חי ד ה׳׳יד,. נראה ר שסז % לפר '

 i.פירוש מזמוהיו כל אלקים אין ירחש בל אפו כגובה רשע י׳ קפיטל
״ ' * דהיינוליחד? אלקיס שאין מחשבותיו כל ז׳׳ל
_̂ רוידהיינו אללס האשימם חד שביקש כאן

שישן
\0י שיענשסהש״יוחז , . ,

ידעו שאז דיין ולית דין ליח סבורים שהם חתחשבוסס מתעצוהיהס

1 ,'

■ כמו טובה חב לסס שיש דהיינו ברוב עכשיו דהנה בי^אל אלקיס
 ׳ רי3כ שזג׳זי הפשעיס דה־יני בך חח כי הדיחמו פשטיהס אז רב לי יש עשו

rדהיינו עבירה גוררת עבירה רי״ל שאמח כמו אותם מדחיס d o
 י עטרה לידי אוחו מיניא ראשונה בעבירה שנברא המקטרג שהוא

^ אז טובה רוב להם כשיש ברוב זזר\ לגהינס אותו שמדחין עד עי ש  פ
שנית מחשבה שחשב בעירך שכו^ דהיינו בך מרו כי עד הד־חמו

 כבר שעשו פשעיהם היינו זה לידימתשבה אוהן הביא ומי חין וליס
נזמעצוחיס;^ יפלו חלקיס כשהאשימס איל טובה חי להס כשיש חוקא

:ניש־אל הלקים שיש ו-דעו זה מחשבה יחשס לא

ע י ו1ו ( ר ^ ם ל ע י ו ו מ י ל ע ן ס ת ו ו נ מ י ס ל ו ע ל ך ב י ס ת ל  כ

ף בי כ ה כ לפרשסעא־ח נראה א עי אדכ מ״י



לבפ‘"תה ‘1ה'ח'צ

--'t

̂׳׳י לפי' הרפלל שדוד יא*  הש״*:ורן שאט יעוהי׳ז ררשמיט שיעויש שש
 שיהן והרפנל עוה׳׳׳ב מן מה:דן ו:ה1ר־\ אוהה אד נעוה׳׳ז טונה להס

̂ז לצריאיס ג׳וכה  ריי־וס ומכל יהש״י שהט'חוסים כשביל כעור
 כל רעוה״ז וישמחו הפסוק שאמר ההו 3עוה״ להם יהיה

 דה:ה הפירוש או יר:מ היא לעולם ונס חיסיב־
 עוה״ז טובח שהש׳׳י:חן שונחיס להם עוה׳ז של טונה ברכוח רשעים

 אבל מזימורץ כל אלקיס אין ידרוש כל אפו כגונה כמ׳׳שרשע להם
 שהש׳׳׳י:וחן מכירים שהם דהיינו ירננו לעולם אז נך חוסי כל שמחוtכ
 אחר שאפילו •רננו לעילם וזהי להש״י ומשכחים ומרננים עוהיז ונוח1<

 העולם טבע כמו ולא הש״י מאח שהטינה שוכחים אירס שנים למה
 כמה אח־ איל להש״י והודיה שיח :וחן xונהע עני שהיה שכתחלה

 איל ה׳ מאח ם:וא ושוכח שלו העשיחח ונעשה לדשדש כיון שנים
 היסך דהיינו עלימו וחסך אמר ועוד ירננו לעולם כך שסוסים הגדיים
 דר הש״י ואין נהש״י ומורדים מהגאים ה1טול רונ להט שיש ישעיה

 טונה רוב להט יש כשצדיקיס אכל רז׳׳ל שאמרו כמו אחת כמחיצה עמו
̂מו אזוחהך  עליהם שורה שהשכינה ראשיהם על חסייכך דהיינו על
 עשירזה להם יש כשצדיקים דהיינו שמך אהבי ך3 ויעגצו הוא והטעם

 עובדים רק כעוה׳׳ז הענוגים להם לעשות כממונס שמחים אינם נעוה״ז _
שמך אהבי כך ויעלצו זהו בממונם וחסד צדקה לעשזח כממונס גש״י

: כך רגז ששמחחם

 לפרש נראה תעטד:ו כציגהרצוץ יי צדיק תכוך אתה כי
 כמחשבחט צדקה עושים ענייס כשהם צדיקים סנה כעזה׳׳י

 ילא זההיאככח וצדקה נותנים היו ממון להט היה שחישכיסאילו
 מכח מחשכחם ומוציאם צדקה נותנים אזי לעשירות כשזוכים איל בפועל

 טויה מחשכה מן דהנה כך הוא למעשה מחשבה נין והסילק הפועל אל
 הצדיקים והנה נגיף מלבוש עישה טובה מעשה ומן לנשמה מליוש עישה

 אוחו סוככים מצוחיו מן שננראו המלאכים הפרקליטים כל בחייהם
 שנכראו המלאכים אוהן אבל עליו להגין האדם את המקפח כצנה לשמור

 שאמר וזהו בגוף כשהנשמה כחייו אוהו סוככים אינם ככד הלזחשנה יי?
 נעוה״ז עשירות לצדיק מהן שאתה דהיינו ה׳ צדיק תברך אחה כי הפסוק

 רצון אוהו דהיינו תעטרנו רצון עליו להגין האדם אח המקפת כצנה אז
 מקיפי? היו ולא לכד מחשכה והיה צדקה לעשות עני כשהיה לו שהיה
 אותן תעטרנו אזי הפועל אל מכת מחשבתו כשהוציא ועכשיו יזוהו

 אהבי בך ויעלצו לעיל שאמר וזהו ס הטוכי מעשיו מן נראוx ה^אכי®
:קה7צ לעשות השעל אל מחשיחס להוציא שזכו שמחתם שכל שמך

ו קפי׳
הלפרש6גר לו־ור מטור השמינית על כמינות למנצה

כעז״הי
 כר'שמעון דר'אליעזר פרקהפיעלים נביאמציעא דהנהאיהא

 דקולי דיקולי מינה צכריסיה!ומפקי שקרעו כמ״ש ושמן כשר כעל היה
 סמך לא הכי ואפילו וכו' מסרת* ולא ואב כתמוז כשמשא ומותני יהרנא
 על עצמו ציער שרא״כש לומר ויש וכו׳ יסוריז עליה בלp עחי׳7א רא״בש
 פי' וזהו יסורין עצמו על קיבל לכך ושומן כשר כעל עצמו אח שראה
 כחולוחי׳ לשון הוא כנגינות היצה״ר מנצח חד שהיה דר\נו למנצח הפסוק

 אלא נחיכה שורש ואין עין לשון נוגות רש׳׳י א'פירוש חיכה ממת
 על עצמו מצער היה ש במה היצה׳׳ד אח מנצח דוד והיה לנדה הגימל

̂יה שלו השמינית  אדמוני והוא י״ז א׳ שמואל כמ״ש ושמן X3 נעל שר
 זכה זה וכשכיל יסורין עצמו על דוד ^נל לכך וכו' עיניס יפה עם

 של יהיה אמנטכיקשחדשהיסורין לחד הקדים השכינה שהיא מזמור
 היס־ניהנה נחמתך ואל תוכיחנו שאמרה׳חלנאפך וזהו מהנה
 החדםשלא אה להציל חצה שהש׳׳י דהיינו ובירור ויכוח לשון הוא תוכחה

 מוכיח לכך x'O נדרך מתנהג שאינו הש' ט ומברר ולהבח מכמן יתטח
 שצא נשכיל האף החגכרות שהוא עדיין חימה העלה נח וזהו הש׳ אוהו
 הרנה שחטא העבר על הש' שמייסר מי תוא יסורין חמנם הרבה חטא

 הויה שהוא ה' ואמר ביקש לכך האף שהוא החוטם בחוך ח־מה יהעלה
 בחמתך והנ בחוטם האף מדת שהוח תוכיחני באפך חל הרחמיס עג5

ה׳ יזיסרניאמנס  עצמיכח״ש נבר\ו כי ה׳ רפאני חומללאני כי חנני
ה פניגי ח' פרק ברכות ר' חמא יר' אידי נר יעקב ר׳ נ  אמר חד רעינח נ

^י שנאמר אהבה של יסודי! סינן הורה ביטול בהס שיש יסירי! כל  א
 ביטול נהם שיש מ אמר ואידך תלמדנו ומתורתך יה תיסרני הגבר
 רפצתי השיר לא אשר חצהים רוך3 ^אמר א׳הבה של יסיייז חיח תפנה

הו ט׳וז  אני אומלל כי והושיעני עני שהרחם דהיינו ה׳ חנני שחמר ו
 שהושיעגי דהיינו וירא פ׳ נרה בניס מיקה לחברהס חנג מי חצשון
 אימתי עוד יאמר אהבה של יסורין יהי' וחי וספיצה הורה כדבר שרזוכנ
בזוה' וכמ״ש הדור בעון הוא אהבה של יהירי! רהנה שני הרפואה יהיה

 עכד גוונא וכהאי יוס בכל הדור כעון יסורין עצמו על רבל ל שמשיח
̂ש יזוהו־ הוא כ! כארעא ראב׳׳ש  החר כעו? עצמו על יסירין קיבל שראב׳
 כל יהיה אזי ־.זשובה העש כל שיעשה עד כרפוארו ימח׳־ן אם ונלוצא

 זו אמנם המשיח כיאח עד הדור כל יחוק! שלא ושלום חש ייסירין הימים
 אל רןוכים שהס אותם כחשובה כשיחזרו רפואה הש״י לי שישלח ביקש
 אצלו קרוכים שהם כיו! קודם כחשובה יחזרו הם שמסחלוא ׳ שורשו
 1עצמ מקרב כשאחד ז׳׳ל האר"* של הגלגולים מספר וכנרע אחד כשורש

 דוד שאמר וזמ אחד כשורש אצלו הקרובים אוהם כל יגביה אזי הש״י אל
 להשיב נבהל ואינו כמו מהירוח ל' הוא נבהלו עצמי נבהלו כי ה' רפאני
 לו ויאמר ויצא כפ' כמו קתכי לשון הוא ועצמי לןאמרוס sעשרי בפרק

 אזי כחשובה לשוב קרוכי וימהרו וכשיבהילו אהה 'ישרי עצמי אך לב!
 לעשות ימהרו בשורשי אללי קרוכים שהם אוחם כודאי כי תרפאני
^ נפשי כודאי דהיינו מאוד נבהלה ונפשי כשביל תשובה מ  מאוד י
 כשורשה אצלה הקרובים כל עמה תגביה ואזי כמהירוח תשובה לעשות
 לא אס הש׳׳י אל דוד שאתר דהיינו מחי עד ה' ואהה הפסיק ומסיים

 יךוניסאצלי שהם אותם בחשוכה כשיחזרו שסרפאני תפילתי הקכל
 ער יתוקן לא הדור כל כי שאמות עד יסורין ל< יהיה ח״ו אזי כשורש*

חרצה לא אס הרחמים כעל שהוא ה' יאחה שאמר וזהי המשיח ביאח
 אד כחשובה בשורשי אצלי קחכיס כשיחזרו אוחי לרפאות תפלתי לקבל

לשון הוא י מה ד וע המיתה עד שהוא חתי עד f ח רפואה יהיה לא
־ ׳ :חסדך למע! הושיעני נפשי חלצה ה' שוכה חמיה

לפרש נראה כשאו^פייודהייף איזבטיתזכרף כי
 בעון העוצם מן צדיק הקב׳׳ה מסלק לפעמים דהנה בעזה׳׳י

 אוחוהש׳׳יחן יסלק שלא מזה מהירא היה ודוד הדור לכפרת הדור
 ע׳׳י לידו! לגרדום שיעלה כיון כפרט זמנו קודם הדור בעון העילם
 שיחזרו הדור לכפרת אותו להמית הדין מדת יתעורר שנא ח״ו יסורין
 חד 3השי זה על וכאמח אקדש כקרוכי כרו׳׳ש יח על כתשובה העולם
ם ידי על בתשובה חוזרי' שהעולם חשוכה שאותו  הצחקים מיחח ^ואי
 לכבוד חשוכה לעשוח חהש״י מחיראים שאינם כיה גמורה תשובה אינה

 שאינם נמלא הצדיק שמח כתו ימותו שלא עצמם כשביל עישים הם רק
 ע/׳י שיחיו כדי לעצמם שעובדים רק שעשו בחשובה להש׳׳י עיבדיס
 חרצה אם דהיינו נפשי חלצה ה' שובה דוד שאמר זהו שעושים חשובה
 ועל ממני נפשי שתטול דהיינו ממני נפשי שחתלון במה ישראל אח להשיב

 אין כי בשביל חשדך למען הושיעני ביקש זה על ישראל ישובו י*ה ידי
 המות ידי על ישראל שישובו מה דהיינו לך יודה מי בשאול זכרך במוח
 חשובה עושיס הס רק לך שיעבדו זכרך החשובה יהיה לא דוד שימוח
 הקבר הוא השאול אל בא חד שיראו מה וגש ימוחו שלא עצמם בשביל

כאל! והוא השאול אל יבוא שלא בשביל ושבח הולאה יחן רק לך יודה מי
:עצמו אח שנד

מטתיביטעמי לילה אשחה באנחתי יג;ןתי
 שנא חיקון דהנה בעה״י לפרש נראה אטסה

 להיינו חורה דברי מחוך אלא יישן שלא הוא אחד כלילה קרי ליד יכוא
 ביום שהרהר מה דהיינו השינה קודם יבכה שנית השינה קודם שילמוד
 ונחעקר כיום שהרהר כשביל כלילה טומאה ליד א3 זו ידי ועל אשה חאוח
 ר\דם בלילה כשבוכה אכל בלילה טומאה ליד יבוא לכך המוח מן הזרע

 מן אוחו ולהוציא החוח מן שנעקר הזרע אוחו לבעל יוכל אזי השינה
 הלמוד לא מועיל אינו בעצבות הש״י כשעובד אמנם הדמעה עם עיניס

 והוא עצביס לשון היא שעצבוה ומורי מרבי ששמעתי כמו היכיה ולא
 מסתלקות שכינהvשר כיון עצמת מתוך שורה השכינה אין כי ע״ז קליפות

ס מייד קפר כת״ש עליו אחרא סטרא שורה י אז מתנו  שאמר וזהו מ^י
 VDf)D ומצאתי יגעתי רז״ל כמ״ש ה' כעבלוח הוא יגעתי באנחתי יגעתי

 הלמוד לא לזועיל אינו אזי ענכות מתוך שהוא נאנחתי הוא וכשהיגיעה
 ה' שעובד כיון השינה קודם שנוכה הבכי' ולא השינה קודם שלומד

 לילה ככל אשחה שאמר וזהו ו3 דכוקה עצכוח שהיא וקליפה בעצבות
 כשרוצה שבוכה דהיינו בדמעתי וגסמטתי חורה בדברי שיחה מלשון אשחה
 שיגעתי בשביל בקרי אמסה ערשי מקום מכל לישן כמטה עצמו לשכוב

:כעצבוח ה' עוכל־ יהיה ולא יסורין לו יהיה שלא דוד התפלל לכך בחנחחי
̂פ חלק פ'3 רז״ל אמח דהנה לפרש יש ישיחנה איש כלב דאגה ע׳

 ישיחנה אמר וחד מדעתו יסיחנה אמר א^י אתי!ך׳ ר'
 שיהיה התפצל שדוד הפסוק פי' מדעתו יסיחנה דאמר דלמאן לאחרים

 ואם באנחתי יגעתי אחר לזה נעצנות ה׳ את לעבוד ולא רפואה לו
 היסורין דעיקר ליל׳ ככל מדעתו שיסיחנה דר\ינו לילה בכל אשחה תאמר

 דהא לילה בכל מדעתו להסיח ריפ^ אי אמר לזה כנילה הוא חולה של
 ס־׳ה י״ג אחז׳׳ל ג' פרק ש״ח בר״ח כת״ש אמסה ערסי בדמעתי מטחי
מרוב א מתחתיו יום. בכל מתציפיס היו כחס ושבעה במטה ומוטל חולה חד שכב
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תר,לים חיחשי
's שהיה ארס 3ז!ח dw . ׳י ממפי^  של ש:ה י׳/ ח!ו ^!מסה עי־שי ה

 ולא רפואה לו שיה־ה וכקש מדעהי להסיח אפש־ אי צכד ן:ולי יסורץ
 מאח ביקש ש־וד הוא הפי' לא^יס שישח:ה דאמי ולמאן דאגה לו יהיה

 ואס נאנחתי יגעתי אתר לזה דאגה לו יהיה ילא רפואה לו שישלח ה'
 לאחריס ש־שיחנה אפש* אי זה לאח־יס שיש־חנה י*נוvדר אשתה האתר

 צריו ולתה לו וישמע הלילה כל יישן לא שחנירו אפשר אי דהיינו לילה ביל
 ארס משה שהיה דהיינו אמסה ערשה נדמעתי שממתי נשכיל סלילה כל

 ו-האיך מהלילה רגע ננל וה*שירץ הכאי מתחדש והיה לילה כל ־דומפו
 שגופו דהיינו מכעס עששה עוד ואמר לאח״יס הלילה כל להשיח פשר6־

 רז״ל שאמרו ונמו רש״י כמ״ש עששו עצמי ולשון ה^ער מאותו נדיב
 שעיני דהיינו צוררי יכל עחחה עיני וגס אדה של נופו חצי שונרה אנחה
 אויני כמ״ש כי נר!מה להס ש־ש צוררי נכל חאי כשאר ממקומו נעהר,
 לזהש׳׳י שישלח לכךניקש שמו ואיד ימות מסי לי רע יאמרו

אה ס מהרה: י

בכיי ̂צזמעייקיל אוןני פועלי כמיכל ןיףו0
הש״י לו ש'שלח התפלל שדוד נשכיל ה''יaנ־ לפרש נראה .

 שפועלי העילס כשניל יסרין לו שיהיה שצריך האמר ואס מהרה רפואה
 שיעש' דהיינו און פועלי נל ממני סיה אתר לזה ידו על חשוכה יעשו און

 קול ה׳ שמע כי גס ע״י און פועלי כל שיידס חענירות ייסרו ד&ויי:
 הגא נפסוק ומ־רש און פועלי כל כתשוכה יחזרו ס חקי מכל וירפאני כיי3

 דהיינו קח הפילהי ה' תחינתי ה׳ שמע נסשונז: יחזרו האיך אחריו
 אהיה כן שירפאני עצמי על שהחפצלתי מה חחזהי ה' ששמע כשאראה

 כתשובה, שיחזרו הרשעיס בעד שאחפלל דהיעו הפכתיירן! ה׳ נטיח
 אויני ויבהלומאדכל יבושו דה:ה בעדם מקפלל שאני התפלה !מה

 יעמוד שעשה ועבירה עבירה וכל הש׳׳י לפר לדין כשיבואו לביא לעתיד
 בשלס ש־זכרו בלבס הש״י יחן בכן מאוד ויתבייש פניו על ויוכיחנו לפניו
הזה כעילס כחשיבה ויסוכו ל:וא לעתיד שיהיהלהס הכיוש אחו הזה
חשוכה ויעשו כעיה״זכשיחודו הרוששיהי׳להס דהיינו רנע יבישו

 שאמר וכמו חמי־ שס להיות שצריך עיה׳׳כ לפני רגע כמו נחשי כעיה״ז
 איכוש ואל ועראי רגע שהוא בעיה״ז שאבייש מוטב חסידא עמרם רב

 הרשעי' על מתפלל איר דוד שאמר הוא הפירוש או שסא לעוה׳׳ב
 מלשון יבשי וזהו המוס היוס יחרדו אבל שיוזו מחתלל אני אמכס מוחו ;ן

 אמנם עור\ז3 שיהערכו להיינו ארוך זמן רש׳׳י פירוש כיש עד ויחילו
 ישונו לכך המוח מלאך זה מאיד טע והנה רז׳׳ל כמ״ש מא־ ויחנהלו

. עזה״ז: שהוא רגע ויבשו נתשונה

ז .ק£י׳
pfnj לרוד^!זר׳»רל״ע^דכדיביז»פזיםיד יןן1^ן

 עלמהששגג והתפלל חשוכה עשה ־דוד נעז״הי לפרש י
 אולי דוד מתירא שהיה דה־ינו רעה פרה לו •שהיה אפשר נשאמרשירה

 כני שישיחיהו כשביל כן גס כוונתו היה יחירך השס לפר ש־רה כשאמר
 דוד כי אינו כודאי זה רעה פכיה לו שהיה ודאי לו אדסולאהיה

 היה אמנש אדש בר נשכיל עישה היה וצא חסיד היה
 אדס כני כשביל כן גס שירה כשעת שכיון אלצו היה שוגג אולי מתיירא

 ששיכר כהן אדסמכחין שאין מאוד דקיח רעוה פניות יש ט שיש-כסהו
 ליזהר וצריך אדס כני בשכיל כן גס כוונתו וכאמה לש״ש בכוונתי נעצמו
^ לדוד שגיון היה אילי דוד התפלל זה על חזה מאוד  על לה' X א
 משינה טשי מה רש׳׳יז״ל טשכח׳׳ש דברי נשכיל הוא על כוש מרי
 שישכחוהו ישכיל היהה שלו שפניה דהיינו כמעשיו משינה שאול אף גיעוח
 ומראה זו פרה לו יהיה שלא עצמו משמר ולפעמיס במעשיו משינה שהוא
 זהו רעה פניה ג״כ וזהו הפניה חן עצתו אח משמר היאך לעזצס
 רז״ל שאמרו מה עצ המאור מנורת וכמ״ש ימיני כ? הפסיק שאמר
 שאינו שלזאל שהוא מה פירוש מקרב וימין דוחה שמאג דכריס כלשה

 לפיי רצוי שהיא ימין שסא ומה דוחה ההא הטוב מדרך
 חן עצמו שמשמר לעולס שמראה מקרכועלפרהכזו השסיתכרך
 ויאמרו אדס כני שישכחוהו ימיר כן עליו שיחמרו כשביל ההניההוא

הש׳׳י לפני שיצויס הימין מן הס שעיסה שמעשיו

י ̂גזיעני חסיתי כן אלד.ו י  נראה והצילני רדפי מכל ה
לפרש ^

 דה״נו הסיתי כך כשאני שלי אלהי נקרא ה׳ אהה אתר שדוד נעזה״י
 תנל הושיעני בקשתי ככן עלי שמך נקרא אזי V והיסה כך מדבק כשלזני
 הס כבר נו שהיה הפניות מן שנבראו הקניטה הס רדפי והציגני רדפי

 עכירה גוררת עכירה רז׳׳ל כמ׳׳ש פניות נאיהן להחטיאו אחריו רודפים
 כחותן שד אחטא שלא להיא והנילני רודפי מכל הושיעני אמר <ה על

שה: פמחר

א׳׳ל ̂יייו באי׳י יט־־וף ן2
 *זז הי לו אין יט־ף ביער א^יה הישא: :׳ג עמיס דהנה

חן על .‘̂יש שהיא דעתי לפי שהפיריש לכד אס נלתי ממעינסו קילו  י, אי
- צועיך© הס וכשמתפלליס פרס לקבל מנת על ה' את שעיבדיס אנשיס

© cר^פירי ק׳׳ד סהליס כמ״ש פרש לתבל הי הב כבביל ה׳ אל :̂̂  שיל
 ■ 5שבי3 אלא ה' אל ילועק מתפלל שאינו דהיינו אכלס מאל לכקש לטרף
 >15ר1ל אין וטרף כיער א־יה הישאג שאמר וזהו פרנסה הש״י לו שיתן

 ׳ 3מהפלליכג.א ואינס פרס לקבל מנת על שעיכדיס אנשיש אוחז דהיינו
 ,לאריה׳-סאינן נמשליס והס פ־נסה להס שיהיה טרף כשביל אלא הש״י
 L והצילך-. מדפי מכל הושיעני חד שאמר וזהו לו אין Tכפט־ אלא שואג
 ־'. מתיירא אני דהיינו נפשי כאריה יטיוף פז אני תתיירא לאו ואס

 טרף כשביל שלי טוביס מעשים יכל סלי ותשבחות שיחה יהיה
 אני מתיירא וגס עיה״ד פמשת או עיה׳׳ז פרנסת או פרנסה

 & ; שלוע תפלויז שמונח־' ררריס שיש כש״א כסב ל־הנף חציל ואין פורק
ic אוי׳יש יעלה ואז ר<פלוהיו האדס שייקז עד ה א. לעצות ראויס rr 

 »ירז רי*נש כשהתפלה איל כרע מעורב וגס טוב קצת בה היה כשהתפלה
 טוב בה שאין תפלתו יטללתקזאת אינו אזי פרס לקכל בשביל

^ ורע מטוב מעירב כשהיא אכל לירר מה כה ואין <;הפלה
ע על חשוכה אר מתיירא דוד שאמר וזהו כ.גצמו_ הטיב ישארי ר\

^1 פורר אז שה״ז או ש״הב לי שיהיה סניה כשביל כוונתי כל היה £’י  י
? ורוצה חשוכה כשיעשה דהייח דדש ^הולדה פריקה דהיינו מציל ש 2“ ל
 להצלה יהיה לא מציל ואין וזהי כלום ישאר לא אזי הטוב מן הרע

״ :פרס לקבל היה טונהו כל כי

^ אס כנפי עול יש אש זאת עשיתי אס אלהי ש ג
מ׳׳י נ׳׳ל ריקם צוררי ואחלצה יע ע i!V חד נ 0-

י י

כוונתי שהיה חסינו _ זאת עשיתי אס אלהי ה' ואמר
 ■ ניזשא וסיחר' עצמו אח עיבד כאלי גחשב רק הש׳׳י לעבודת <חשד

£' גרוע יותר דהיינו בכפי עול יש אס ממון להרויח ^ הי\ כ ט ה הי  ש
^ עובד שאינו ע״ז עיכד כאלו ונחשב אדם גגי שישכחוהו * ^ ^ ש״י ה  ל

 הפלה הוא ככפי שאמר ומה עול נקרא לכך שישכחוהו אדש
 ויגדל מל' גמלתי רע שלמי גמלתי אס עוד ואמר השמיס פרושות

שהיה תינוק כמו גמל לשין שייר סשיכה כעל ועל ר״א כראשית רגמל
דגומל השינה בעל כך לאכל ומתקל הדד חן איס גומלין ועכשיו ר כ י j'uv( ij'.־

י כלן.- אס דוד הישר-אמר בדרך לילך ומתחיל טירס היו שלא הראשונים
כתשובה שהחזרתי דהיינו רע שלמי כשיל ראשוניס מעשי

^נ׳ד׳ויכישלהו לרשע משלש שהש״י קתיירא שהייתי בשביל ראשיגיס

.שעשר- כעבירות שנבראו הקלישת הס ציירי ריקש צוררי זאתלצה

צמישלא1ל: שמחיח לעצמי עונד
p o

לקכל והוי כגיהנם יהיה
ק: צוררי ואחלצה שאמר וזהו כלום כהשויי־יו הואיל החשוכה"? כי ר
 שההשיבד• נל אכל הקליפות שהס הצוררים מנזנו שחילן חליז

צא׳ PX לקבל בשביל כן גס וההשיגה פרס לקבל היה שכונתו
כרשיכהו כצום

^ חיי ̂ארץ דשגדרסס נפשי אויבירדף
שכן לעפר שדון• כעז^׳י לפרש נראה סלה י

 צא שח״כ אפש־ חי כלוס יצה״ר לי יה־ה שלא מחני היצ׳׳הר לבטל
 % - ירדוף שלי אויב שהוא שיצ״הר מתפלל אר זה אכל ועונש שנר

 י-5יצר-/׳ של דבריו שזו ואדע נדכר ארגיש אני אבל טאניfגר\ אותי ייפתה
 ‘ ׳.■ מר-^,־ שאינו כשביל הוא ליצ״הר צייה שאד־ פעמים שרוב לו חצייה ולא

 15;,א ירדוף שחמר וזהו כעבירה מרגיש חינו לכך יצ׳הר של עריו שזהו
 לפניך חהפלל אני אכל נפשי ירדוף שלי אויב שטא יצ״הר דהיינו גפשי

 אציית נא יצ״הרוחז של דבריו ש;ה וחב'| שחשיג שתוטעני דהיינו
ז ̂ יטמו• פן מהיירא לעיל שסחרהי מה דהיינו חיי לארן וירמוס

^יצ של דבריו השיג כשנח הירחה זהו פרס נקבל ה׳ שאעבוד נפשי >5 
 'ק: להחג־אנישא;ג.^'^ איתי שמפתה ינה׳׳ר של דבריו שזהו כשאשיג אכג

 ירלזגל״י שלי פרנסה הוא תיי לחרז ירמוס אזי ה^ מאח פרנסה לקבל
מנת על שנח ה׳ חח אעבוד אלא הפרנסה על אשגיח ולא לארז

^ ע ל הי ־
ארגי•^ כשלא הלח חינו זו גם הדם כני שישכחוני כשביל טונהי _ הירזה חולי

 שמפההאותי ינ״הר של דבייו שזהו כשמרגיש הכל יג׳׳הר של דבריו
טי לקבל הרצה ונס לו חניית לח מזי הדס כני כשביל כונהי ס מבני כ ד א

ואעטד



i

שי ם חידו הלי לגת

0■I

- A-rj, k!

'̂ y't

'■ u - ?i
" ̂  

A
נ. ?

4̂־:

✓ ו ׳

 לעפר וכנודי שאחר וזהו ליוצרי רוח רחה לעשוח טייל לה' ואענוד
:סלה ישכן

̂י ועורה צורד בעניות ייבאפךהנעזא מכיף,  אז
̂צזפט ועל־ח תסובבך לאומים ועדת צוית מ

 על אסו3 ה' שיקוס ביקש ^וד כעזה״י לפרש כראח ^ןוובה ^מרום
̂.׳ שמיס שס יקודש הגויס  כעירות הנשא ההו נרשעיש דין רש•(
 לזה ישראל על כן גס יחיל שלא האף שיתעורר כיון האמר ואס צוררי
̂ןך̂ן א^ף ̂יע< p^j ן; ואמר משפט נקראת שהיא הי־,ורה ךך
 הורה מתן זכות לי תזכור אזי יש״אל על ח׳׳ו להתעורר האף כשירצה חד

X הופיע כמ״ש לק:ל רצי ונא ולשון אומה כל על הש״י שהחזירה P 
 דהיינו צוית משפט זכות אלי שתעורר דהיינו אל* ועורה וזהו וכו' פארן

ה־ איחא דהנה וכו' תשיכיו לחומיס ועדת אזי התורה כשנחח  פ' יז
 פארן מהר הופיע למו משעיר וזו־ח נא מסיני ה׳ ע״פ 3̂'׳ר דף גלק

 למו לשעיר וזרח א3 לסיני ה׳ לחימר קרא עג3מ דהכי הוהר מדקדק
^ הופיע  כד מדקדק ועוד פארן xמ ומהו למו משעיר מהו פארן ל

 דלהון נניאה למאן לפארן וכדאזל אתגלי ניניאהדלהון למאן לשעיר אזיל
 אען3 דכא שעיר ני3 דאמרו ממה למו משעיר וזרח ומהרן וכו״ אחגלי
 איף סניא וחייכו נהורא עלייהו ואוסיף לישראל טן אנהר מהאי לקנלא

^ הופיע הכי אנ ^ לישראל ו  ואתא לסמאל ק:־א עיד מה וכו׳ פארן מ
 לא א״ל כה כתיב מה אמר דלי אורייתא עי3ח ליה ואמר קמיה

 כיה לי ואתשנא חולקא יהא ולא אורייתך טול דעלמא מארי׳ א״ל וכו'
 מאריה א׳׳ל וכו׳ אתחזי לון דעקב כנוי עמא הא קמר ניחא אי אכל

 עלייהו והי שמיא דחילי חנהירו כהורא טול לין לשת־א איצטריך דעלמא
 דחפיא רו נהי מניה אתפשע יקדמיתא יהא דילי והא לה יקכלון וידא
 למו משעיר וזרח דכשיי הוא ה־א ליש־אל לון למיס: יהכלי׳ עליה

 שאר על דמתנן וכן וכו׳ עליו השעיר ונשא דכסיכ מאל דאס ממש משעיר
 ישראל לון לתיהב מחנן ונטל קביל ומנלהו עמיזאתיניליהאוףהכי

 עלית הה״ד וכו׳ דנטלו הוו נבזיין אלין יט־־אל דנני עדס ס״ח וכו׳
 חורה מחן זכות לנו שתזכיר הפסיק פי׳ וזהי וכ<׳ שיי למרוסשיית

 כל תסובבך ואומה אומה כל עדסשל דהיינו חסיכנך לאומים ועדת שאז
 t1 וע״י ההורה שיקכלו בשכיל לישראל מהיחליחן עדי לך נתנה אומה

 שיבה למרום ועליה ויהי שביו ושבה למחס ועלה משה גתעלה
. ■ . :לישראל ליחן

ם ירץ י!י מי כצדקי יי ופטני8̂ עמי תי כ  לפיש נראה עלי ו
 עדיסמן שקילו מה מר,פחריס דישראל בעז״הידאדלעילקאי י

 כני ויתנצלו כמ״ש ערס אח ואבדו כעג-ל חשאו הנא קשה ואומה אומ̂ר כל
ד׳ אס ישראל x ע n ע ערי הס עמים ידן ה׳ הפסיק חתרן לזה הורב 
 עמך אנו איל x13 שא*הא כמו העגנ את עשי הס העונ' מאומו׳ בכאיס
 וכתומי אז כהס תודתי שלא על אותי השפי׳ ולא כצדקי ה' שפטני י^אל

; עלי נשאר שלי עדיי אז אופיר כחס מלשון עד דהיינו עלי

לכות ובוהן צחק ותכונן רשעים נארע
 חד דהנה כעזה״י לפרש נראה צחק אלחם וכל'ות

 וסלע הצדיק אחר רודף שרשע לפעמים שראינו מה על הש״י מאה ניקש
 ומיד תיכף דהיינו רשעיס רע נא שיגמר דוד כיקש לזה ממנו הצדק את

שע שבט ינוח לא נודאי כי ^שעיס את רע יכלה  cpהצד גורל על ^
שע עומד לכן יוסר דרכו הצדק ש־יטיב כשביל אבל ע ^ ^  וכסוף לצדק כ

שע חן ניצול אזי יוחר דרכו כשמנוב הצדק  צדיק יפול שבע כי ^
שע וקס  לצדיק נס*ון וזהו לצדיק עxש כשביל רע ספו ז^
 דוד ביקש לזה יכחן צדק ד׳ כמ״ש כצדקו יעמוד אס

סx את רע חיכף שיכלה  כך כשביל תאמר ואס צדיק תיכף ותכונן ש̂•
 הלא הקשה זה על כצדקו יעמוד y6 אותו לבחון הצדיק על שעx עומד
 צדק של וכל־ות לבות חכתון הש״י דהיינו צדיק אלהיס וכליות לבות טחן

נ הבל המה כי אדס מחשבות יודע ה׳ כי אוהו לנסיח צריך ואינו

ל שיע ע השס בעזרת לפרש נראה לב ורי8̂י אלרדס׳מו
 יש כתוב אברהם את נסה והאלהיס כפסוק רמ׳׳א יהגה

 כענין והוא שלימותז שיהפ־סם לרסס צדקתו הודיע למען גסון נחינת
 בעיניהם שהיה ית׳ ככסלו נוגעים כמעט העולם כני שתיו אירהס

̂ושא  פי' עכ״ל קונו עס חבהו גודל יס׳ פ<*סס כן על חלילה פניס לו ^
 עליו העוצס יקטרגו שלא וכד לצדק ונפנסות נס*ס לעשות רוצה כשהי׳

 ואינו הצדיק לב יודע ,שהש״י גס לכך בדכר הניס נשיאות שיש שיאמרו
 הדין מדת מן עליו להגן רוצה שהש״י כשביל מקוש מכל אוהו לנסות צריך

 הוא שלי חגן דהיינו אלהיס על מגיני וזהו הוהו להניל נס לו ולעשות
 שהוא אלהיס מ! שהוא עלי שעמד הרשע מן שסבלתי היסרין גשכיל
יxי טייל לי ומושיע נס לי עושה הש״י דהיינו לב ישרי מושיע הדין מדת

o ולא ישר לכי שהיה כשכיל דהיינו 3ל x x’ על' שעמד מדחהלין 
ע רשע ^ :עצי לקטרג יוכלו לא לי יושיע כשהש״י לכך לי ל

□ לפרט נראה יום בב^ זועם ואל צדק י»ופט אלהי
 מכל צדיק שופט ז הד שיודת הגם דוד שאמר כעזה״י

 מניחו ואינו יום ככל עליו שזועם מה הוא והחסד כחסד כליל הדין מקום
 חוזר היה לא יום ככל עליו שורה הדין מדת היה לא אס כי רע להיות

 שיחנזינ עד יוס ככל רעיס מעשיס מעט מעט מתלקט והיה ברשוכה
 עליו וקמיס יום ככל עליו שורה הדי! שמדת מה הוא החסד לכך מיתה

ע רשעיס ^  לי ת לעשו ^שעיס יכלו ולא בישוכה חוזר זה וע״י לו ל
 בשביל לו עxל רוצים שהיו הרשעים על הדין מדת נהפך ואח״כ כלום

0 חטאו והם רועט שחטא 3 x הדן מדת שהוא אלקיס הפסוק פי' וזהו 
 מה ומפני יום ככל עליו שזועס מה החסד שהוא ואל אבל צדיק שופט
:ישוב לא אם שאחריו כפסוק מפרש חסד הוא .

ם W ו8ילט̂ו חרבו זוב8י̂ nh א p ויכוננה דרך
 שזועם מה החשד הוא האיך אמר חד כעז״הי לכ<ש נראה

 חשוכה עושה היה לא יוס ככל עליו זועס היה לא אם דהא יום ככל עליו
כו נעשה ראשה פעס שחטא מה ונמצא  ככל וחוטא שמוסיף מה וכל ^

 שנקרא הרע לשון כמו קשחו נעשה שלי שבעבירה ומה ילטוש חרכו יוס
 צ0ב מוסיף והיה חשוכה עושה היה לא ואס למרחק הולך שחצו קשח

: ויכוננה דרך אזי לש״הר יום
לפרש נראה יפעל לדולקים חציו בליטות רגין ןלן

לרשי^הכין שלו קאי לצדק להרע d3)X הרשע שעל כעזה׳׳י ׳
 דהיינו הכין לו הנא המן גני רז״ל שדרשו כמו מות עליו לחול שיהיה כלי
ע ס״וצה במה עצמו על הדין מעורר שעxש ^  שתטא כשביל לצדק ל

 שחטא מעט זה על חשיבה עושה והצדק עליו הדין לעורר חצה מעט
שע על נשאר הדן אכל ^ xמעט שחטא בשביל הצדיק על לעורר וצה 

0 חטא נעצמו והוא 3 x עליו יחול לכך הדן ערר שכבר וכיון ^  וז
 הפסק פירוש וזהו הצדיק אח שרדף שצו רדיפה היינו מות של הכלי

ן וצו  לצדק עxל שהכין חציו בשביל הוא היאך ומפרש מות כלי מי
שע על הדין חדת נספך חשוכה■ עושו: כשצדיק אזי  וזהו נעצמו ^

: יפעל לחלקים -
ה  בעזה״י לפרש נראה שקי דלי עםל והרה אץ יחבל הנ

 יסכל הנה הרשע על הדן מית כהפך האיך מפרש שדוד ־
 שפירש רש״י דלפירוש חבלה מלשין וגס רעיך שלמת החבול לא מלשון
 עמל הרה נקט ואח״כ לידה חבלי נקט דהחלה קשה לידה חילי לשון

 את לתבל רוצה הרשע דהיינו און יחבל הנה הוא והפירוש הריון שהוא
 עשה ולא רע לעשות הצדק שחשב רעות מחשבות הוא אין כשביל הצדק
 רע לעשות שחישב נזה לעצמו חוב רואה ואינו כלבי ראיתי אס און כמ״ש
ה וזהו רעה ועש׳ הפועל אל מכח מחשכתו •נהיצ-א ^  נמשל חחשי' עמל ו
t ללידה שנמשל המעשה הוא שקר וילד רעה במחשבה שנהע^ למיון

ף ן פעל ויחפרהו כרה ב תי פולב^צר  בעז״הי לפרש נראה וי
 והצדקיצז גיהנס של בור כורה הרעים במעשיו הרשע דהנה

 רוצה שהרשע נמצא גיהנס של כורה מנטלים שלהס טוכיס כמעשים
 לרשע גס להיטיב חצה והצדיק cעיx כמעשיו שחופר מה לצדק עxל

 איצז כי שהכין עצמו של בשחת יפול רשע של סוף ולכך הטוביס במעשיו
 את להציל יוכל שלא הגס הטובים במעשץ מבטל שהצדק כיון לצדק מזק
xהצדיק ויחפרהו הרשע כרה' בור יזהו מציל הוא עצמו שעמ״מאח 

 הרש^ פועל שאינו דהיינו יפעל בשחת ויפול לכך הלבנה ותפי־ה מלשון
י' : נעצמו שנופל אס כי

ב ו ש  לפרש נראה ירד חמסו קרקרו ועל בראשו עמלו י
̂ז כשביל שפעל בשחת מפל האיך אמר שדוד בעזה״י  שהש

 שעשן; עיסx מעשיו כרשע ישלס חחלה דהיינו בראשו עמלו ישיב אומר
א והטעם id דהיינו ירד חמסו קדאדו ועל ס xd היה ^  צנליק ח
 נ;צ כעצמו vdx! לצדק שהיה הצער וזהו רע לעשות שחושב בש־:יל

: חת^ה ^שע מן ויפרע שישלם הוא בדין כפיעל
ה ד ו x דהיינו כצדקו יי א n הודה זה במזמור חל־ שאמר הויכוח 

 עוד ואמר מעשיו ככל וחשיד דרכיו בכל צדיק שלוא להש׳׳י
נהגדל אזי כרשעים דין עושה סס ואזמרה
 ישל שהרשע שאמרנו כמו כך כשהיה שאמר זהו כרכים שמו ונתקדש
̂_לא< ואסן אזמרה אזי פעל אשר כשחה  עליון ה׳ ששס מה יתברך שבח

: הכל על עליון ונעשה שתו יקנרו ונתעלה בעולס שמו ונסקדש מהגדל

פי; ח ק
ח10ל ך מזמור הגיחות ער צ  ורגותיח ז/׳ל ך^/׳י ,׳53 לדן

 פורה ש:חמר כמו כגת לידרך שעתידה אומה על ^מרו
tD דרכתי ב
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תה דדדוש
̂ל מילש ר/־ו ר\<זש'.'* עגין סך לייי *־ו־כהי -  ריו ‘דעזי\ כפרש נדחה מנ׳׳

^nn6)ypx3n לעהידלכיא כגה לידרי שעהידן האומות על שקאי 
̂אומוח דה:ה זה על רגזזחור עמן כל ויפורש  כשכ*ל נגח ל־דרך עידדז ר

 למזלות כח שיש וסבי' יה׳ כה׳ אמוג' להס היה ולא השמי' למזלות ו7י1ש
 רוצה ואס רע או טוג לעשו׳ למזלו׳ כח מחץ הש' ובאמת לר\ע או לר\טיג
̂זל משנה הש' :שיסכאר כמו הארס מעשה לפי צהרע או להטיב ר

̂»ור הארץ בכל אדונעוסהאדד הודף תנה א
 סרק כינוה כמסכה דהצה כעזה״י לפרש נראה ומים2ה^ על

 היה לא העולס אח הקי״ה שירא מיוס רשב׳׳י משוס ר״י אמר ראשק
 ש:אמרויאמר אדון וקראו אברהס שנא על* אדון להקכ״ה שקראו אדס

 ידעת ככר וז״ל זו אגדה כפירוש כתב הרשכ׳׳א וכו׳ אדע כמה אלהיס ה׳
 ונמשדס הצלמיס ועושי! לרורהייס עוכדיס לו וקודס אכרהס כימי שהיו
אברהם שהיכיחס עד האצטגכימח השתים מלאכה אחר מעשיהס ככל

רי

כמזל אדם שיהיה עד בעולם שלטון השת'' לגוזלות יש כי ובאתה וכו׳
 כמה ן אד׳ להקכ׳׳ה רןאו ואגרהס וכו' דכריס שאר או דל או עשיר

 שמוכח היוזלוהכמו לשמה וכילו ר^ל אדון שהש׳׳י לעולם שהראה
 הפך הכל ש׳הוא׳אחז והש׳ עקר שיהיה שלו שאצטגנימה עצמו מאברהם

 הויה CC כהכ ז״ל ומהרש״א ממש לשונו שאינו גס עכ״ד אכרהב של מזלו
 בשסאדהשהוא גס וקראו הוסיף אברהם אכל מציאוחו על וזורה
 ובמסכת עכ״ל השמיס ומערכות הגזירות לשנוח ויכלהו אדנוהו על מורה

ס' אלוה לו שאין כמי דומה כח״ל הדר כל רז״ל אחרו י׳׳ג פרק כתובות  “ו
 אבל לשרים נהנה ולא יח׳ רשותו r>w(ישראל בשכיצשארז ?נראההטעס

 מקבל השר רשות תחת בת׳י׳ל הדר לכך לשרים הש׳׳י מסר חיזלארז
 אק בעצמו שהשר הגם אלוה לו שאק כתי דומה השר מן חיותו השפעת

 cpn מכל הש׳׳י חיותומז השפעת שעיקר ונמצא הש׳׳י מן אם כחכי לו
 הויה שס דהיינו אדונינו ה' הפסוק פירוש וזהו אלוה לו שאין כמי דומה

 כמו המזלות ומהפך שמשנה דהיינו אדונינו נעשה מציאותו על המורה
 שמחן מה רק כח לו אין כעצמו שהשר הכל ורואים האדנות שם שמורה

̂י לו  עצמו כת. להשר אק כודאי השר כת משנה חצה כשהש״י כיון הש
 גם שמו ונהגדל שנתחזק דהיינו הארץ בכל שמך אדיר מה ואז צומת

 הגס הארז בכל וזהו הש״י מן שהכל נודע השר תחת שהוא לארץ חוז3
 להם יש בעצמם שהחזלוח לומר אין מעני או מעשיר מזל לפעמים מ^ינו

 ואם להטיב או להרע המזלות על משפ*ע הגדול בכוחו שהש׳׳י רק כח
 הודךעל חנה אשי וזהו לטובה שלו רע מזל הש׳׳י משנה זוכה האדם

א הודך השמים ז כמדבר עליו מהודך ונתה כמו השפעהך ס  והשמים ן'
 עלשרי שהפעתכח יודעים שאנו דהיינו מיס4ה ומזלות שחס הס

' : כח להס מחן סאחה מאמך ה«/יס ..
̂׳לים צורריף עוז יסדת ויוגקים ע טפי

̂צזכית  הש״י לפרשכעזרח נראה וטתנקם אויב לה
 למו ועולל רשי׳י פירש א׳ איכה לי עוללת כאשר למו ועולל מלשון עוללים
 נקראו אלxי דהיינו מעלליו וכפח יתנכר כמעלליו גס כמו למו זפעול
 מביא והטוב הרעות תצא לא עליון מפי ג׳ איכה כמ״ש רונקים שלאם

 ואת החיים את לפניכם נחתי ראה הקב״ה שאמר מיום ר״י אמר ר^׳י
 רע לעושה מאליה בא הרעה אלא מפיו וטובה רעה יצא לא וט׳ 3ו1מ

 P התורה שעישה דהיינו שלל שי^אל וכמו וכו' טוב לששה והטוב
 עוז נקראת הסרה עוז יסדת ויונקים עוללים מפי וזהו התורה מן יורק
 ה*ה בודאי הלא שלו רעים רועשים חן יונק רע העושה לחה תקשה ואי

x והאין אוהו מעכב שנעיםה שאור רק טוב להיות רוצה d  ליגבר 6
 צורר כמו ויצ״ט נשמה באדם צרר ׳י1שהש הוא החירע אבל טצה״ר על

 זהו טוב לעשות היצס׳ר את לכפות יכולת שיה׳ כדי וגבינה בשר אדם
 בארם יכולת שיש ויצ״ע נשמה באדם בשבילשצת־ת דהיינו צורחך ■למען

 מפחוש לאדם אויב סצ^׳ר דהיינו אויבומתנןס שנקרא היצה״ר ־להשבית
̂נס מתנו מסקס ואח׳׳כ רע לעשות אוהו  שנברא שהמקטרג כנודע בגיר

 בעצמם שהשרים שהוכיח אלמעלה כגיהנסקאי אוהו דן העבירה מן
 טוב ששה אס האדם מעשה לפי הש״י להם ןvשנר מה רק טז צהס אין

: וברכה סובה המזל על הש׳׳י משפיע אזי

ור8̂א וכוכבים ירח אצבעחף מעשה שמיף אראה כי
 לאדם יראה באה לפעמי׳ דר\׳ כעזה״י לפרש בוגנתדינראה

 יראה לאדם יש אזי המזלות מן עליו בתים כשיסורין דהיינו השמים מן
 המזליס שהם השמים מן יראה תלי באה כי אמר דוד שמיך אראה כי וזהו
 אצבעתיך מעשה וזהו ר\א ממך רק הוא מסחס לא כי אדע כן גם אזי

 בשביל דהיינו הוא אלעס אצ^ע פרעה אל החרטומים ויאמרו נמ״ש
 ונח עליו המזל ומן המזל על רע הש׳׳י מן נשפע נכך רע הדס שעשה

 כתיב דהנה כוננת אשר וכוכבים ירת והראיה כת ■ לו יש יעצמו שהמזל ־
שקטרגה על הלבנה ונתמעטה ננראו שויס הגרוני׳ מחוהס שני ,מת

ן1הכוכייםע״*שמ״נ בפ-^אחדואח שישתמשו מלניס ש:י א״א ואמיה  נ
 לש.סת נח להש״י שיש מוכת נמצא דעתה להפיס צבאית ה־כה הלינה
 ז5ע להס שאין מוכת ובודאי כוכבים לה ולתת הלינה למעט כמו אותם
היי מהם יראה וכשבאה הש״י מן מקבלים הכת רק ולעכב למתוח עצתי  0ד

:אצכעחיו מעשה הוא יסרין

•

fe־■

ת כי מ ^ז בן אני׳ גוו ר  לפרש נראה אדפכיתפקדר תזי
 אי״ן לכל לחח שמשגיח הש״י השגתה על מתמיה בעזה״ישדיד

 הכולוע שס שהוא אנוש נחשי מה דהנה מעלליו וכפד כדרכיו ואיש
 3P עונותיו מזכירין דברים שלשה רז״ל לרעה׳כמ״ש הזכרנו כי שיארס

ב^ ויזכור׳ דכתיב וכמה אדם ן ההליס ישוב ולא סלך רוח המה כי /  ע׳׳
 לעכוצן אנוש שנקרא שיארס הגרוע חין על משגיח הש״י האיך וההמי'

 V•־ קפקדמ. כי שבאדם החשוב שם סא אדם ובן עומחיז על אוהו
ס בשביל לגדולה אוחו לעלות לי להטיב עליו משגיח שאתה דהיינו שי ע 4• מ 1 
^" ד' במדבר הנהן אהרן P אלעזר ופקדת כמ״ש שעשה טובים " צינו מ  י

o אח פקד יה׳ כמו לטובה דהpפ פעמים כמה x וכו׳ : - %,

הו ר ס ח ת וחרר וכבוד מאלהים מעט ו
^ פיק במסכה.חגיגה רהנה בעזה״י לפרש נראה

 אדצ*'י■' כברי יג׳ השרת כמלאכי ג' בשדים נאמרו דברים ששה רבנן תנו
ומהים אדם כבני ורייס ופריס אדם כיני ושוחין אוכלק

^י - מ אז
 י הוא מעט חאלסס העט הוxוחח חד שאמר זהו השרת •(מלאיי
̂'1!7<כנג עיי״ לי אעשה כמ״ש פריסורניס סא עזר טרף עזר מיתה תיטח ' 
^ שהצדרךס איחא ובמדרש ושהיה אכילה היינו מזון הוא טרף ! לי ל׳י  נ

די הנשמר בודאי . הנשמר או השומר ממי גחל מי השרת יי־*אכי“  3ג
̂/ זכי דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי וכתיב ר ר,וש»
ממלא

השומר
־ -• ^ כנ״ל חזכרגו ט אנוש מה הקשה תחלה חד שהתשה

תשר ערים שלשה ^אוחן שראינו מאלהים מעט ותחסרהו
מעטר איי צדק הוא כשאדם היינו תעטרהו והדר וכבוד המלאך
בר^ ועטרוחיהש יושבי׳ צדיקים רז׳׳ל כמ״ש והדר כבוד היא בעולם
^- שלו המצות מן שנבראו ^ושיס המלאכים דהיינו '^ '^ רי ט ע מ ס ה
 V ־ ליש^-ן זבה מהיק קשה 0x0ממלאכי גחלים ממילא;:צחקיס נמדע

x v ׳* :ממנו; דברים שלשה חסר שסא השרה ממלאכי

טילדו מי ̂יו ™ תה1ע כ<י ידף כטע^ה ח - ס יני
דין הוא דרגההגיף נעזה״י לפרש ^ הי עג  ח

 והאד' הגוף מצד והיצה״ר בצלמינז אדם כעשה הקב״הכמ״ש
 ״. ^ ציפר״ כמ׳׳ש ״«jP0 בעזר רק היצה״ר להכניע לכוף יכול היה לא

 ביחחהליסיל״ז יעזבנו לא ה׳ להמיתו ימכקש לצדיק
 היצ״הר על לשלוט לאדם ממשלה נותן שאתה דהיינו תמשילהו

כמ׳/^ רגליו תחת שתה כל לכך הגוף שהוא ידיך במעשה אחיזה ....................................
 לרגל, מהברך שבעילם דבר כל דהיינו לרגלי אותך ה׳ וי^ך ל'

 העוררות חושך חזי כמעשיו זוכה האדם אס דהיינו
 יגרע אזי ת״י חעש*ו3 זוכה אינו ואס ושפות וחיות בהמת מיר
יצ״הר על אדם שמושל כמה ח:וי שהכל נמצא המירם כל מן

1 וזרדו הנוי) רזסא ידיד דחווחה אחיז,•־. U . 0׳

 ז׳׳ל פירושרש״י כולסוגסבהמ^תשד ואלפים צנח
ס׳ אלפיך שגר כמו וברן צאן ואלפים  לרזה קשכ ו

 1לפרש נראה לכך כלס ואלפיס צנה שאחר כיח שדי בהמות וגס
 מצפני מלשין ואלפיס צ׳׳א תהליס אמתו וסחרה צנה מלשון צנס
 טובה מקבלים עליונים מלאכים כל דהיינו לימוד לשון שהוא אי־ז

® בכל ח*ות של השפעה מושך שלו טובים ומעשים שגנהפלהו ^ ! ת מי ל עו  ה
 זכויז ומאחדש צנה כמו עליו תגירס המלאכיס כל ולכך המלאכים

 אפילו כילס ואלפים וזהו א׳ מעין לאברהם חשד בס׳ כמ״ש
 שנזזרסחזכוהו הצדק על זכות מלמדם שלהם השרים

שדי בהמות

ולכאורה ישים ארחות עובר הים ומי שמים ןיף2צ
^ ^ מיו ת ש  היס דגי שבודאי ימים ^חו

א בעזה׳׳י לפרש נראה אכל הים .CX שאמר למעלה טעם ^ו
 בזכותו שניונק בשביל הצדיק על זכות חלחדס הים ודגי שמיס
̂  6־מי’ ת>'מ̂י שבר ארור לזה בזכותו נזורן כיס שהס היס דגי האיך

 % וכו' המלך מאת לו נתנה תמיד ארחה וארחתו ירמיה כחןסוף
i כדגי• מזימת דהיעו חרחות בזכוס מעביר שהצדיק דהיינו מזימת לשון r 

־׳ י :בימים אפילו הים

 ^ כח״ש פירושו הארץ ככל שמך אדיר מה אדעיגורו
י כשס רסיס לנו יעשה שהש׳׳י כשנזכי; '

טז
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לדתהלים תדושי

1־

 מה אז עליהס שכוחו והמזלוח השריש ככל אחרוהו ויראה המזלוח כת
אין כי וידעו שמך יהגדל לארז נחון אפילו הארץ ככל שמך אדר

:מבלעדיו אלוה

ט קפיי׳
ח צ נ מ בן עי* ל תיז רראה שזמור מו  כעה׳יי לפרש ^ייי

ש:וא הגדולה כמסורס ז׳׳לראיהי רש״י שמביא כמו
 לפ:־ש ויש כו׳ עלמוח יכהמו והוא מ׳׳ח לקחן כמו עלמות אחח חיכה

 ירןא שלא העליגוהו שס רש״י פי׳ ג' שמוה לעלם שמי זה מלשון עלמוח
 שנצחהיצה׳׳רעל דהיינו לכן עלמוח למנצח כאן פי׳ ככחכועכ״לזהו

 היצה״ר לנצח זכה ודוד לקחן שאכהוכ כמו אדם כי3 מלכוס שנעלם מה
 לחד מזמור לכך אדם בני לבוס משאר שנעלס מה על לשורר והכין זה על

ה השכינה לדוד מזמור רז׳׳ל כח״ש מ :לשורר כדי לדוד ואחיא ^

י אורח ב ו ל כ ב ף י' תי או פי ^נ כ ה ר פ ס לפרש נראה א
 העולם שעכע אדם כני מלכוה שנעלם ראה דוד כעזה׳׳י

 אדם כני שאר מן שנוי הטכע מן שנוי שהוא דכר רס להם עישה כשהש״י
 אינו אזי העולם כדרך פיהטיע על כשמחנהג אכל לקכ׳׳ה משבחים אזי

 שהבדא גס לו עשה והש׳׳י למוח ונטה כשחלה למשל להקכ״ה משכח
 שלא הגוף בריאוח לאיש נוחן כשהש״י אכל לקכ״ה ומשבח מודה אזי

 כשיחן באחת אבל להקיכ״ה ולשבח להודות שכל לו אין אזי כלל יחלה
 רנוחינז שאמרו כמו רגע וככל עת ככל לקכ׳׳ה וישכח יודה לכו אל האדם

 יה ההלל ונשימה נשימה כל על יה חהלל הנשמה כל לכרכה זכרהס
 כל שמלא הש״י שרואה רק נשימה ככל הגוף מן לצאח רוצה שהנשמה

 זה שכל לו היה ודוד לנוף חוזרח כנוח הארץ
 שירהראההאיך כלדכר על דוד שאמר רז׳׳ל שאמרו נמו

 שירה אמר הולד נגמל האיך ואח״כ זה על שירה ואמר אמו במעי הולד
 ^שו שם אח קרבי וכל ה' אח נפשי ברכי שירה ואמר במעיו הסהכל

 נוחן שהש״י ודבר דבר ככל היינו ככל ה' אודה הפסוק פירוש זהו וכו/
 מן משונה נס הש׳׳י לי שיעשה עד ממחין ואיני למ״י משבח אני לי

 של שכח מספר שאני דהיינו אספרה לבי בשביל הוא והטעס הטבע
 אני אזי לבי אל מתישב כשאני ואז הדעת ’כישוב שהוא לכי עס הקב״ה

 הגם לי עושה שאתה ודבר דבד שכל מכי? אני דהיינו נפלאותיך כל מבין
 כשאי אספרה לד חיוההו16נפל הוא הכל הנויע משונהמן שאינו

:נפלאוהו כל מנין אני אוי לני עס הקונ׳׳ה של שנון מספר

ה ח מ ש  לפרש לראה 'ין9ע םןי1̂! אזטרה כך ואעלצה אי
לעילא אחערוחא לחחא כאחעחחא דהנה כעזה״י ^
 זיניה גהר אזיל זיניה קול מעורר קול בזוהר שאיחא כמו
 הכחינה לפי כן העליון שופר מעורר השנה בראש שופר קול

 כן בככי להש׳׳י משכת אס למעלה מעורר כן להש׳׳י משבח שאדם
 חדוה למעלת מעורר אזי בשמחה להש״י משבח׳ ואס למעלה מעורר
 ונהגדל העולמות בכל שפע ומשפיע שלהקב״ה ימין ונתגלה ישמחה

 שנאמר מה ז״ל חלשיך ר׳׳מ כח״ש העולמות b על שמו ינחרומס
 עציכוח אמנם מעלה כלפי עציבוח שייך החיך לבו אל ויתעצב במיזל

 כאדם החוצה מאתו שפע אור התפשטות העדר הוא יח׳׳ש נו הנאמר
 כמו פירוש עכ׳׳ל חצוניותוירוק וישאר בפנימיות נכנס פניו שזיו היעצנ

 משפיע כשאינו לכך להנק רוצה לינקהפרר: רוצה שעגל מה יזחר שארז״ל
ס  שמחה זהו העילמוח על משפיע כשהש׳׳י אבל מעלה כלפי עצמת ;

 לבר ולהיטיב ל<?שפיע ודרכו חשד שהוא הימין התגלות ונרןא לפדו
 השפע ח״ו נעצר אזי דין הוא שמאל ההגלוח אנל ראויס שאינם גס אדם

 עצבות נקרא אז טובים שאינם מעשיהם לפי העולם ראויס שא־נס מחנות
 אין הימין בההגלוח אבל השפע למנוע לקטרג לחיצונים ח״ו אחיזה ויש

 אשמחה הפסוק פירוש זהו טוב כל ומשפיע לקטרג לחיצונים ארויזה
 מעורר אני אזי בשמחה יתברך להשם משבח כשאני היינו בך ואעלצה
 להשפיע ליועלה בך השמחה מעורר שאני בך ואעלצה וזהו למעלה שתתה

 והחתך אזמר אז דהיינו עי־ציס זמיר מלשון אזמרה אזי העולמות כל על
 כל על ונתרומם נהג־ל שהש׳׳י עליון ששמך מפני הקליפות כל והכרית

 כפסוק ומפרש לחיצונים קטרוג ואין טוג כל 0ומז»£יעלה העולמות
• .שאחריו ־

w אחור אויבי בשוב y לפרש נראה ניף5ם ראברו
השמחל שהוא כאחור הוא הה־צוניס אחיזה דהנה בעזה׳׳י .

 לחיצונים ואין פניס מאחור ונעשה כימין שמאל נכלל הימין ובהתגלות
 כיון יכשלו אחור אויני בשוב הפסוק שאתר זהו לקטרג אחיזה שום

 מפניך ייאבדו פניס מאחור ונעשה ימין שנתגלה ע׳׳י הדיניס שנמר,קו
 אבל בפנים אחיזה להם אין הכי יכלאי וכל מכל יאבדו מפנים להיינז •

יכוליס שלא ניפני כשלון נקרא ניקוס מכל אכל שלהם אחיזה הוא שמאל3

t לאויבים ואין הדנים ונמחקו ימין משמאל שנעשה מפני לקטרג t i 
 רע כולש שהה הקליפות חן גדול יותר אויבים לאדם שאין הקליפות

 אז הדנין ונמחקו הימין כשתגלה אכל האדם על תמיד ומקטריגיס
 ימין שהוא ובפנים הדינין שנמחק יופני יכשלו לקטרג אחור אויכי כשוב

: וכל מכל הקליפות יאבדו

שו&טצדק לכסא יודני1ו&:8̂מ כי
 ואויכים הדינין נמחקו כאשר קאי דאדלעיל נעזה״י לפרש נראה

 גס מכניע הש״י אז לקטרג אחיזה להם אין הקליפות שהם שלמעלה
 והכסא מלא השס כעש,ה אז ודין משפט כהם ועושה שלמטה אויביס

 ז׳/ל רש״י פי׳ דור מדור כעמלק לה' מלחמה יה כס על יד כי כמ״ש מלא
 עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הקכ״ה נשבע

 עיי״ש וכו' שלוס והכסא שלם השם יהיה עמלק של שמו וכשיתחה
 גס הוא אז עליהם גוברים ואויבים כגלוח הם כשישראל הוא והטעם

 מה השכינה כי צדק מששט ואינו צר לו צרתם ככל כי השכינה גלוח
 ככד כגלות עליהם ולרחם כרה על להשגיח בשביל היא רק יזטאה

 בגלית האס הבנים עס שתלך הש״י מן חס־ לכך הגלוח לסבול שיכולים
 ס בשונאי משפט עושה והש״י לשונאים מפלה ויש הדנים כשנמהקו אבל
 בשביל נו^וח שהאם צדק משפט שהיא בשביל שצם הכסא נעשה אזי

 יחוד היא היאך בגלות כשהשכינה כשח׳׳ו אכל למעלה יחוד ונעשה כניה
 הדינים כשנמחקו דהיינו ודיני משפטי עשית כי הכתוב שאמר זהו למעלה

 למעלה יחוד ונעשה לכסא ישנה ואז כאויבים ודיני משפטי עשית אז
:צדק שנקראת השכינה מן משפט שהיא צדק שופט שהוא כשניל

ת ר ע ועד ̂עולם מחית עומס רעוע אנדח גדם ג
 שנערוז »’ח^ 6הל ocpn שהפסיק נעזה"׳ לפרש ה6גר •

 מצלים יציאת כשעת כלבד גערה אם כי היה שלא דהיינו הגוים על
 היימ רשע אבדת גערה ידי על ק׳׳ו קפי' ויחרב סיף ביס ויגער כמ״ש

 מעמד כשעת זוהמתן שפסקה ע״י אוחו אנדח רשע שנקרא היצ״הר
 חירות אלא חיות הקרי אל הלוחות על חרוח ע"פ רז״ל כמ״ש סיני הר

 למקומה הוהומא וחזר בעגל שחטאו רק מלכיות ומשעבוד המות ממלאך
 ובערב באומות ליצ״הר אחיזה שהיה וכל מכל היצ׳׳הר נאבד שלא מפני

ב ערב ע״י ולכך דב  היצ״הר נמחה היה אם אבל י^אל את החטיא י
 בפיסות יס־אל נשארים והיו ישראל את להחטיא מי היה לא וכל מכל

 למהלאמחההש׳׳י שקשה נמצא בעגל עוד יחטאו ולא לעולם זוהמתן
 לעולס זוהמתן בפיסוק י^אל שישאח כדי וכל מכל היצה״ר אח
ס  כמ״ש רשע אידה נזיס גערת הפסוק פי' ז

 ר<קחו אוחי חראו אך אמרתי פנוחס נשמו גויס הכרחי
 שישמעו כדי האומוח על פורענות מכיא שהקכ״ה ז״ל רש׳׳י פי׳ מוסר

 לקחו ישראל אזי מצרים יציאת כימי גויס כשגערח לפיכך וייראו י^אל
 שמם אילו רשע שנקרא היצה׳/־ רשע ואבדת בתשובה והרזזירו מוסר
 וכל מכל העולם מן מחית האומות של שמס אילו היינו ועד לעולם מחית

 ימי כל כטוב נשארים ישראל ו וה כלל אחיזה שוס ליצה׳׳ר היה לא אז
:ועד לעולם למקומן הזהומא יחזרו ולא חייהם

̂צת וערים ינצח חרבות חםו האיוב זכרם אבד נת
ה מ  אלמלא ח״ל שאמת ע״ד לפרשבעזה״י נראה ה

 הפכזוק ביתמיכטעכרסזהשמתרן בכה מי העולם o’pn:לא שוטים
 שלא ונכרת חמו אם לאדם גדול אויב שהוא היצה״ר היינו חמו האויב

 היינו לנצח חרבות יהיה אזי האדם אצל כלוסמןהיצה״ר ישארלו
 גס לכך כרס יטע ולא כיח אדס יכנה וצא לנצח חרב יהיה ולס1הי

 היה זה וע׳׳י העולם לצורך יצה״ר חן מעט ונשאר לעולם נצרך ה*צר\ר
 במסכת חז״ל ע״ד^מרו הפסוק מהרן ועוד יוהר להחטיא אחיזה לו

 חשאו לא שאלמלא לאכותינו טובה ונחזיק בואו ר״ל אמר ראשון פרק ע״ז
 כלכס עליון ובני אהס אלהים אמרתי אני שנאמר לעולם כאנו לא מנו

 כמי אימא אלא הגמרא ומסיק וכו׳ חמוחון כאדס אכן מעשיכם חבלתס
 שהם זמן וכל לעולם לפישהןהיוח־ים פי'רש״יז״ל לעולם באנו שלא

 עחחיסוד חל' וערים הפסוק פי׳ זהו כלום חשוכים אנו אין קיימים
 על אלא זה לשון טפל שלא ופי׳ קל״ז בחהליס ז׳׳ל רש״י שמניא ג' חנקוק

re ^ש* דכרשעויןין x מלשון הוא שערים נמצא עיי״ש האת מן 
 פני על נטושים סם יהנה וכמו החז נטישות מלשון הוא ונחשת שורש

 כשהאויב הפסוק פירוש יהי ענפיס ממנו מתפשט שורשvX היינו השדה
 מן התחפשטים ענפיס היינו נישח ןעוךוערים לנצק חרבות חמו

 כשאויב זכרם אבד אז אבותינו של שירש מן המסס^ם הכני' הם השורש
 וקיימים חי־ס והיו אבותינו חטאו ה*י ולא בעולם יצה״ר היה ולא מוו

 שאתר הנזסקנא נפי גם רז״ל כמאמר א:ולעולס3לא א:ן ואז לעולם
שמכוח ין מחמת גנים של זכרם ונשכח לעולם אמ3 שלא כמי אנו מי׳נן כגמרא



תרליש חיהשי
- זרי לעולה ק־ימ־ה שאיור " -  איד מרפשג־ שהשורש מה '׳שה“̂ י

 ואה נהיר י״ח הפישל ורשעי' נהיו :השה3כהי ש:חן וגס הרוו כשאר•:
 משורש הש וחיו השיח כי יחד מ׳׳׳מהוא נשיח ההז הנש־שוחהשר

: דשלנת אחד

י י צ4י*י ו  נעזה״י לפיש כה^ינראה בכי:זלמ^צזפט1ס'י
ה' רז׳/ל כמ׳׳ש א ו  לחייה נמנו דינו וניח הש״י דהיינו דינו וניה ס

 שיהיה כדי וכל מכל היצה״ר כצו לא מצריה יציאה כשעה לנך העולש
ה' זהו לעיל שאמרנו כמו לעולם קיום  שלא וגמרו כמץ דנו ודה הש״י ו
 כיש לכך לעולה ישיג שיהיה ישי לעילה נשביל וכל מכל היצה״ר יכלו

 שנשאר זה ע״י שיחטאו הגה היצה״ר כילה שלא פירוש כסאו למשפש
 פי' או המשפט ע״י העולה ויהקייה נהם משפט הש״י יעשה היצה׳׳ר

 הנלין נראהי יצה״ר נראהי רז׳׳ל ואמרו משפט נרךאח ההורה היא
 להציל יכולהאדה היצה׳׳ר יכלה שלא גם לכך ליצה״ר הבליז היא ההורה

̂יצה״ר מן עצמו  כסא שהיא העולה יהקיים ההורה ידי ועל ההורה ע״י ר
״. כסאו למשפט כוצן זהו רגלי הדוס והארץ כשאי השמים כמ״ש הש״י של

א ת בטיפיים איט־ם9 ירין בצדק תכ׳י י/!ו£־ט ו
 תנלנשי־ל זלס1ר\ 1גוךל דלכך נעוה״י כראהלפרש

 כנגד חבלי? היא שאורייחא אמרו ורי״ל עלחא קנ״ה כרא שכאורייהא
 ימיך ואורך חייך היא ר כמ״ש ההורה היא העולם וחיוה היצה״ר

 לכאורה כי צדק שופט הש״י כקרא זה ונשניל הנל נקרא העולם לכך
 האדם ואין מאוד גדול היצה״ר כי עבירה שעובר מה על האדם לחייב אין
 כחן שהש׳׳י כיון האדם חייב זה בשביל איל היצה״ר על לגיור יכול

 היצה׳׳ר מן עצמו להציל ויכול היצה״ר כנגד הבלין שהיא ההורה
 חייב לכך לנה׳׳מ משניהו זה מנוול בך פגע אם רז״ל כמ״ש בחורה
עני עצמו הציל לא אם האדם  ישפיט והוא הכחוי שאמר הו ז עבירה ו

 זה הקשה ואי ויושר נצדק הכל שנקרא העולש שופט הש׳׳י נצדק הנל
 אומות איל היצה״ר כנגד הכלין שהיא סחורה שקילז אלxי גבי שייך

 מצות שנע על שעוברים מה אוהן p למה החורה קבלו שלא העולם
 זה בשביל אדרבא הוא התירן היצה״ר כנגד לעמוד חבלין להם אין הלא
 כנגד סנלין להם שיהיה ההורה קבלו שלא על האומות אח הש״י ידין

 פירוש זהו הרע לבס באירוח לילך רק הורה עול לקבל רצו ולא היצה׳׳ר
c((3 לאומיס ידן הפסוק 'X יהרגך ע/־ו בכוס יחן כי כ״נ משלי כמ״ש 

0’x n  למישור לו דומות עביחח כל שכחה המרבה ז׳׳ל רש׳׳י פירוש 3
 כל שיהיה ישxבמ לילך וציסx בשניל האומוח אה דן הש״י לכך וכי'

 לתבלין להה שיהיה חורה עול לקבל רצו ולא למישור לפניהם עביחח
;Yהיצה׳ כמד ,

בצרה יזעתות זגב8̂ לרך גכ1̂צ0 יי ןיף,<•
 עוזר הש׳׳י לחה קשה לכאורה דהנה בעזה״י ל^ש נראה '

 יעזבנו לא ה' ל׳המיהו ומבקש לצדיק רשע נופה כמ״ש היצה״ר מן לצדק
 עוזר א;מ ולמה וכו' לצדק שצופה יצה״ר על קאי שזה רז׳׳ל ואמרו נידו

 מצוח מקיים הש׳׳י הוא ההירוץ היצה׳׳ר מן אוחו להציל לרשע הש׳׳י
 בעצתו היצה׳^ על ומתגבר צדיק הוא כשהאדם דהיינו עמו חעזןי ;3עזו

 אזי בעצמו יצה׳׳ר על להתגבר יכול שאינו בתה רק להתגבר שיכול במה
 אומר רק כלל היצה״ר על להתגבר ריצה שאינו הרשע אבל הש״י לו עוזר

 חצוח שי־ך אינו שהז הש׳׳י לו עיזר אינו אזי Yהיצה׳ מן לו יעזור שהש״י
 ל^וק חצוה ועליך הואיל ואמר לו ישב יטל רז״ל תעזובכמ׳׳ש עזוב

 ובדרך אוחז לעזוב מצוה עמו דווקא עמו צומר הלמוד טעון לטעון פיוק ,
 במשרים לאומים ידן זה שלפני בפשיק שאמרנו הפסוק לפי־ש יש זה

 יסxבמ יהלכו ההורה את קבלו שלא על האומות את ידן הש״י דהיינו
X כפה שהש״י מצינו להקשותהלא יש לכאורה הרע לבס ירוהx לפי 0 

 אומות את כפה לא ולמה ההורה את שיקבלו כדי אלxי על כגיגית
 אח לקבל שירצו טהיר לב להם ויסן יעזור או ההורה אס שיקבלו העולם
ת דברינו לפי אמנם הר!ורה ס  ונשמע נעשה אמרו אלxי באמת כי י

 לקייס יכלו שנא שאמרו פה שבעל תורה נקבל רצו שלא רק ההורה וקבלו
x כפה כךלכך כל בחומר o יתגבר ואם שיקבלו עוד עליהם מיגיח 

 הש׳׳י להם יעזור אזי פה שבעל תורה חומר מחמת עליהס היצה״ר
 וזרח פארן מסי היפיע כללכמ׳׳ש התורה לקבל רצו שלא האומוח אבל

 תעזוב עזוב שייך לח שאז כ־ון הש׳׳י אותם <פה לא לכו למי משעיר
 אל לדך מ^ב הוא הש׳׳י דהיינו ללן משגב ה' ויהי הפסוק פי' זהו

 אשכון אגזר והש׳׳י האומות מכל ו^ציס לכיס שהם דך שנקראים י^אל
ל נירח זה בשביל וגם דכא אס ח  התנע פרק בסנהדרין כמ״ש דך ^

 דך דמפיק הוא מנשה דבי תנא הנא האי פפא רב חמר אלה מיתות
 השס וירכה דינין על נצטוה לא שהחומות דה״ני עיי״ש וכי׳ סך ומעייל

x o נכך השם וברכת דינין על כצטוה ישראל רק ד״ך תיבות ראשי 
ל נקדחו א הנזיד ונא דך שנרןאיש אלxגי יעוזר רךוהש״י'ו^שגנ ^

 .צלי^ הוא כשהיש־אל דהי־מ ב׳רה ח לעתו משני רק לה־ז עיז־ היא
 שדיצה לאדם צרה עת שלחעמיסיש היצ׳׳הררק וחהגכרימי־על

ח3 הש״י לו עוזר רננדואזי יכול ואינו הארס על‘היצ׳׳ס להי״-גכר  ע
 <-,3להר>נ רוציס שאינס אלxי שאר איל בצרה לעלוה משגב וזס צרה

:וכנ׳׳ל הש״י להס עוזר אינו א;י היצה״ר על

הו ט ב ̂ןו?ף עזבת לא כי יורע' בד ד ̂ יי. ,1תר
״ שהש׳׳/ תה על טעם עוד שאמר יעזה״י ל^ש נראה

 ■ . שיגג^ו׳/ סברא אינו להש״י ומכיר יודע שהישעאינו כיון לרשע עוזר אינו
 נ־ י״עסצ^? עה3ו פרס ולא עורף אלי ס:ו כי נ' קפי׳ כירמי' כמ״ש הש׳׳י לו

̂׳גף קומה יאמרו  ,;• ש״ידע מי אלא לו שיעזור בהש״י איז^טוח לכד והיש
 ; ■ ישלישרש^ נס שמך יודעי בד יבטתו זהו תמיד ט ועובד .ימכירלהש׳׳י

ד כשהאדש זיווג לשין שהיא אשחי את האדם וידע מלשון יודעי ב עי

" עען ב מ שיד שצח ״ ? עזבתדזי ^ ד
 שמושל ומכירים יודעים שאינו אוחם אבל לעולם מנ׳הגיך ס

 כל מז״שרז״ל הקב׳׳ה של שמו שהיא תורהו על שעיבריס דהיינו
 לו 1אי עליו מהגבר שהיצה׳^ רעהו בעת אזי הקב״ה של שמותיו

: ומ״ל הקנ״ה לו שיעזור

ב״טי® יי’״ יייז ל״ זרדו
 y &1י,6ג שוועמ הגם ו*י5לה ירשמז זתר1 נעה׳׳■ לפרש גרא׳ ־

י' נארן ’ל ע"פיזרעהים ח״ל נמ״ש גמש ש־ססש! נשניל הוא ליה
מה להנרם סאה כוורע ’יש" פי׳ נ׳ הישע  יחיספז P טיין נ

שננכץפי׳^׳ישישהאלסס  יייזנ־'” בחהגרי
חחגייריס הס זה ידי על האומות לפני בוראינו גחלוה

°-----------------------------י ־“־ ״ , ■ ■ י ת ל ו א ג ־ נ ״ ״
*ז י לשון אלא יגונה חיו י׳

 להש״י שנזמר היינו ציון יושנ לה' !מרו
־ -־-י י ט דברים X3 ואשב כח״שרש׳׳יז״לע״פ

^ י צוק יושב זהו במצוה מצוינים שהם ח״ל כמ״ש אלxי הס וציון ^0 3 
הש״י ^ ™ הוא בגלות אלxי

̂  שמעכב רק ר\לוח מן אזהם יגאל בודאי כי גריס עליהם יחוספו
■ : שאחריו נפסוק גריסכמ״שsשיילר3

̂צז זכרזצעקת8̂ לא זכר אותם רסיס דור
^ י״ט בראשית דהכה בעזה׳״י לפרש נראה ^ הי כזי סי כ

 ׳כזייי^': pft (ישלח א^ה^ אח אלהים זיזסר הככר ערי אח להים6
ס' ההפכה  לזע על אברהס של זכו־חו מהו ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ ו

ה יודע ר  r- 4במצריס^^^ףיטל אברהם שאמר ושמע אברהם של אשתו «
 ״ה3הק חס לכך עליו חס שהיה הדבר גלה ולא היא אחותי
 ואס אוחו הש׳׳י הציל זה וע׳׳י לוט ששתק מה הש׳׳י שזכר
ק־ על שכר ל3pאר^ןו ויחס כתיב הכהן אסין גבי מצינו  ׳% י

̂׳: V אליס בחיפח חכמה ראשית בסוף וכן ארו הדבור שנתייחד ׳
 ן,-ן עיי״ש השחיקה על שכר ?בל יאשיה בר אחאי שר' מביא ג'

י V שמצינו מי אהרן וידום מלשון זכר אותם דמים חרש כי הפסוק
̂ים ויזכור כמ״ש צרה בעת להצילם אותם וזוכר השתיר\ח • אלר י ' ת  f א

שעבוד מחמת שזועקיס מה ענויס צעקה שנת לא נוראי
.־־ ^ ' :כנ״ל הגרים שיתושפו יל3ש3 הוא שמעכב

י נ נ . V, מרומטי משנאי עניי ראה יי ת
^ הכתובים שהמשך בעזה״י לפרש נראה ד בו ך כ א %-' ס

•'3א אותנו ויגאול ר^לוח מן שצועקים מה ענויס צעקת שכת ^׳ - בי ה  ׳ ׳ ל
 כפולה תרנה3תיכףומיד עלינו ויחין שירתם

ס y׳iר כמ״ש כפולה תנינה בשביל מרן I ’ הקרי אל הלוחות על ^ו t 
ק המות ממלאך תיהת חלכיות משיעבוד חירות אלא ! מחמחשיזכז^■ י ^

מ י ק
 לת^ החירוח יחזור אותנו כשיגאול ולעתיד זה דבר נתקלקל בעגל

 - שאנוחבקשישת״- זהו המוח מלאך מן מלכיוהוח־חה משעבוד חירות
ה חנינ  שיהיה מש:א• עניי ראה אתד אותנו ויגאל כפולה ה'

̂ ׳ ־ חירוח שיהיה מוח משערי מרוממי והשרת חלכיות משעביד
^ t אספרה למען שאחריו בפסוק יבוא אותנו שיגאל טעם ועוד 0ר\וו

^- ציון בת כשערי תהלתיף כל אספרה למען אגי
י ירמיהו דהנה בעזה״י לפרש יראה בישועתך

^ גבזרתמ איה בהיכלו מרקדים מים שאמר הגמר לארצהלאמר כי  ׳ * ל׳
 ״ מרחוהיו חיה כנו’ה3 מרקד־ם גויס 'שחמר הנורא לומר רצה גא

הצ ־הכל1אספ למען אותנו יגאל זה שב^יל הפסוק שאמר זהו  ' ’«ך0יז
 הגד!ןי התהלוה נל יספרו חזי הש״י חהנוה כשיסשרו צ'ון ח3 בשערי
^צ,^’ש״3 כונהי ואין דגר יחס״ ולא ציון נה שערי3 והנורא הגמר לי

י י ־ יהיל:



להתד׳לים חיחעי

. r r
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 כישיעהך יהיה שלי שחחה דהיימ יישילה־י אגילה רק צרוה לי יהיה
:והנורא הנבור הגל־ול שיאמרו ישיעהך כשיהיה

̂צזחת גויס טב^ו ̂ן עשר ב ̂כדח טמנו זו ת1כר ̂ם ני רג
 את אלהיס יירא כתיב כמבול דהנה נעזה״י לפיס נראה

 שילס לכך האת על דרט אס בשר כל השחית כי נשחתה יהנה האת
תני לפני בא שר3 כל קז לנח אלהיס ויאמר מדה כנגד להשמדה ט'ו  ו
 דהיינו עשו בשחת גויש טבעו הפסוק פירוש זהו הארץ אח משחיהס
 ד־כו את בשר כל שהשחית בשביל עשו בשחת המסל כמי הגויס שנטבעו

 נלכדה טחנו זו ברשה מדה כנגד חדה הוא והרי עשו בשחת הארז,זהו על
 השחית כי רגלס נלכ״ה לעצמם סמנו xא ודשה הפחיס אוחן רגלס

 וברוחתין קלקלו כרוסחין משחיתם הנני לכך הארן על דרכו בשר כל
:שאחריו כפשוק שיבוא כמו ובניו לנח ה׳ נתגלה ואז נדונו ,

Jן•ףy ̂צזה יימשפט ̂צזע ז8נו̂ק כפיו כפועל ע הרון ר
ה' ויאחר כתיב מכול י גב דהנה כעזה״י לפרש נראה סלה

 הויה ששש הגס וכו׳ האדמה פני מעל בראתי אשר הארס אה \אמחה
 מדתי מהפכים מעשיהם ע׳׳י הרשעים מקום מכל רחמים הוא ׳׳ה3

 זהו כ״ה הויה שם אמחה ה׳ ויאמר כתיב לכו הדין לתדח רחמים
 ואנחנו ובניו לנח שנודע דהיינו עשה משפט ה׳ נודע הכתוב שאמר

 משפט רחמי' שכולו ב״ה הייה שם שאפילו כניו מכני שאנו אחריה' אי'3ה
 ד' נודע כאן כחיב לכך האדם אח אמחה ה' ויאמר שכתוב כמו עשה
 של מעשיו ע׳׳י היינו רשע מקש כפיו בפועל הוא והטעם ב״ה הוי׳ שם

 זה ודבר רשע נוקש זה וע״י הדין למדת רחמים מדת מהפך הרשע
 ישראל כני אנו היינו עכ״ל סלה זאח נהגה ז׳׳ל רש״י שפי' כמו סלה ר\יון

 זה דבר שכחו הרשעים איל דבור לשון הוא הגיון תמיד זה דבר מדברים
 רחמים מדח להם נהפך הרעים מעשיהם יד שעל מאמינים שאינם די צא

 הדי? מדת שיש שכחו אפילו אלא נענשו הויה שס ע״י ואקילו הדין למדת
 מרחם שהש׳׳י כשביל לרשעים דין שעושה אלהיס שם שיש שכחו בעולם

 זכרו לא הזה כעולם סוב כל להם ומשפיע הזה בעולם רשעים על
 שאנו זהו רעים שהם העושים מעשיה' על ס אוח יעניש שלבסוף אחריתם
 ויחזור משיח שיבוא דהיינו לשאולה רשעים ישעו שאחריו בנ^וק מבקשים

 משיח כשיבוא יהיה כז המכיל כשעת שעשה כמו לשאולה רשעים וישובו
 עולם לחיי אלה יקילו עפר אדמת מישיני ורבים דניאל הנביא שאמר כמו

 הס מי הכתוב שד ומפרש י״ב קפי' עולם לדראון לחרפות ואלגש
 בני מאמינים ישראל בני אנחנו אכל אלהיס שכחי מיס כל הרשעים

:זה דבר שכחו לא ישראל באלהי מאמינם

לעד תאבד עמים תקות אכיון יעוכח לנצח לא כי
 שיבוא בטחון לנו יש עוד הכתוב שאמר כעזה״י לפרש נראה

 כמ״ש אביון ננךא עצמו משיח הוא אביון ישכח לנצח לא כי אחד משיח
 כך יהיה כי ע״פ החיים אור כספר וכמ״ש החמור על ורוכב עני רז״ל
 לא כודאי כיסורין מדוכה ברומי שיושב רז״ל ואמרו משיח על שקאי אביון
 תאבד ענוים הקוה וכי שרת לנו יעמוד ויכוהו אביון אוהו ישכח לנצח
 ישראל'הס כני הוא הפירוש ענויס הוא הכתיב וכהיב קרי ויש לעד

 תאבד לא כודאי במהרה אותנו שיגאל להש״י ומקוים ושפליס עמים
 עניים שהוא הקרי ולפי רוח ושפל דכא ואח אשכון כמ״ש שלהם תלןוה
 הגויס שעינו מה המשפט קו היינו המשפט קו מלשון תקות הוא הפי'

 כני של עניים הש״י מלפני חסיד נא כודאי מדאי יותר ישראל בני אח
 בני שיהיה הש״י שצוה ערך לפי ינכה כי במהרה אותנו ויגאל ישראל
 ינוכה מדאי יותר אלxי הת הגויס שעינו ועכשיו המר כגטח ישראל
:כגלורו צטוח נריכין שהיו השנים מן וימעט רגצוח מן י^אל לבני

̂מפטו אנוש יעוז אל יי פלף על גדם י
הארק כנסוע ויהי משה שאמר כמו כעזה׳׳י לפרש נראה ^

 יעוז אל ואז ה' קומה כאן אמר כן אויבך ויפוצו ה' קומה משה ויאמר
 שהוא מכתו אנושה מלשון אנוש נקראים הרשעים הרשעים הס אנוש
 פוגם הוא עושה שהוא חטא שכל בנפש חולים הם שרשעים חולי לשון

 מדריגה אנוש שם היא לכך בו שחטא נפש של אבר נחיתו מכה ועושה
 תימא ואי אנוש גבר איש אדם האדם שנקרא שחוח שבארבע תחתונה
 משפטבעוה״ז בהם לעשוח הרשעים על הש״י עצמו מגביה אינו

̂ס שמגיע מצוח איזה להס ויש וכל מכל לעוה״ב שיאבז־י בשביל  שכר לר
 פניו על גויס ישפטו הכתוב מתרץ נזה כשה״ז להס לשלס צריכין
̂יך  חיים מלך פני באור כמ״ש הבריות עם מטיב כשהוא נקרא ך;יי(ן(ת

 קצת על נעוה״ז סsלר להטיב לרשעים פנים להאיא צריך שהש׳׳י ר\.ס
 פניך סמוך שהיא על קצת גויס ישפטו מקיס מכל שעשו טובים תעשים

 שעשו טובים מעשים בשה׳׳זעלקצח להם מטיב שאתה אצנהטוב
שופטים יסsאצר שיש בעצה״ז(ידעו עבירות קצת על גם גרס ישפטו

 על יסורין קצת וגם עכשיו להם שיש כמו טובשעול׳ז להם יהיה בארן
 מורא קצת להם ויהיה לשה״ב יאבדו עיירות ושאר ועל עיירות מעט

:שאחריו בפסיק שיבוא כמו הש׳׳י לפני

תה סלד. הטה גדם ידעו להם מורה יי שי
 הצדקים שהם אומרים הגויס ה דהה כעז״הי לררש נראה

 להם שיש מחמת הוא שלהם והטעות 'לישראל ולא עיה׳׳ב מגיע ולהם
 ע״ה המלך דוד ביקש לזה עיירות להם שאין אומריס עוה׳׳ז טוב כל

 קצת ביסורין הש׳׳י הגוים אותם שיי^ היינו להם חורה ד' שיחר!
הי'להם כעוה״ז להם שיש הטוב אצל בעוה״ז  ואז לפניהש״י מורא וי

 אנוש שנקראים רשעיס שהם ר\ויס שידעו היינו המה אנוש גויס ידעו
 שמים מיראת חיץ שחים בידי הכל הלא חימא ואי לעיל שאמרנו כמו

 ע״י מורא להם הש״י שיעשה להם מורה ד' שיחם אומר אתה והאיר
 אם ישראל גבי שייך זה דבר הוא התיריז בעיה״ז קצת אותם שיעניש
 הגויס אבל צדיק ויהי' בתשובה יחזורו אזי לי^אל יראה יעשה הש׳׳י

 ז״ל רש״י שפי' כמו בתשובה יחזרו לא הש״י לפני יראה להס שיהי' גס
 שמך שמעו אש־־ ארז אפשי בהם שהריחו טוביס שמניך לריח ע"פ

 ונתגייר יתרו בא אהבוך עלמות כן על במצרים נוראות בעשותך הטוב
 הגס נמצא עכ״ל וכו' הוביש אשר שמענו כי אמרה הזונה רחב אף

 שני אותן אלא נתגיירו לא במצרים הש״י שעשה נוראות ראו הגויס שכל
 הכתוב שאמר זהו בהם מעורב ישראל של קדושה ניצוצי שהיה עלמות

א סלה אנוש שנרןאו רשעיס הגויס שישארו היינו סלה המה אנוש  ס
;יראה להם שיהי' גס כך ישארו ועד לעולם

י קפי׳
לעתות תעלים ברתק תעמוד יי למה

 אומתם שמעתי דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה בצרה
 היינו ח״ח קפי' עלמות ינהגכו הוא ע׳'פ

 העולם שדרך העילסהקטן שמנהגים כמו עמנו מתנהג שהש׳׳י
 ממנו מתרחק והגדול ר\דול אצל הקטן מעמידין לילך הקטן כשמדריכין

 וע״י הגדול אל עצמו ומקרב הגדול על לסמוך רוצה והקטן מעט מעט
 הגדול אל עצמו הקטן שמקרב מה וכל לילך עצמי הקטן מלמד זה

 עצמו וילמוד הגדול אחר הקטן שדדוף כדי ממנו מתרחק הגדול
 הש׳׳י חן ומתרחק רשע כשאדם אדם בר עם מרגר\ הש׳׳י כן לילך

 עצמו לקרב מתחיל וכשהאדם הקדושה אל לרןבו אחריו רודף הש״י
י הקדושה אל  איזר האדם שירדוף כדי מעט מעט ממנו מרחיק ^'

 במדריגות לילך עצמו וילחוד מעט מעט ומדריגוח במעלוח ויעלה הש״י
 יתרחק שלא בקש שדוד היינו ברחוק תעמוד ה' לתה הכתוב שאמר זהו

 כרחוק ה' יעמוד לא אלהש״י עצמו מקרב שאדם כיון האדם מן הקב״ה
 הבא רז״ל שאמרו כמו■ אצלו הש׳׳י יקרב אדרבה רק הש״י ממנו שירחיק
 לו יחן הש״י אל עצמו לקרב חצה שאדם כיח pb אותו מסייעין ליטהר
 זה באופן יעשה ולא למדריגה ממדריגה ויעלה שילך טהור לב הש״י

 ממדריגה לילך מעצמו האדם שיתגבר כדי מעט מעט האדם מן שירחיק
 עליו מהגבר שהיצה״ר בשביל האדם לפני מאוד קשה זה כי למדריגה

 שחצינו כמו היינו בצרה לעהוח שהעלים מה האדם על קשה יותר
 בהרהור להחטיאו עליו היצר\ר שהתגבר מהיאמחרש בר׳

 ריבוח שני שפדה חנ.ירא עמרם רב וגם עיניו אח לסמא שהצריך עד אשה
 בסולם לעלות והתחיל עליו היצ״הר והתגבר בעליה והושיבם השביה נזן

 ומחמת אדם בני ובאו עמרם בי' נורא שצעק עד עחהס לזנוח לעליה
 רvינ׳'ר הגברvשר עצמו לדוד שאירע וכמו היצ״הר מן ניצול הדם בני ביוש
 היוצא שכל חיש באשת נכשל דנא רז״נ שז?מרו רגם שבע נבח ונכשל עליו

 שבא לפרו הוא מכשול מ׳׳ח לאשתו כותב כריתות גט חד בית למלחמת
 כש־חגבר מהוד לאדם צרה עת הוא זה נמצא וקדושין כחובה בלא עליה

 רוצה וחינו ממש מתעלם להחטיאיוהק׳׳בה• ורוצה האלם היצה״רעל
 בעת זדם ה מן הש״י יסעלם שנא חד ביקש זה על היצ״הר מן להושיעו

 ויותר ברחוק תעמוד ה' למה שאמר זהו עכיו היל"^ כשיתגבר צרה
 סילה״ר צרהשמגבר בעלז צמרם הושע בצר^ךק לעחוח תעלים למה
 לזה גחוה בעל על שורה חינו והש׳׳י החדס שמתגאה בשביל xואפ עציו

גהוה מן נינצל הסיך שאחריו בפסוק יבוא

זו במזימות יתפשו עני ר׳טעידלק בגאות
ו י י ש  ^סגבר מה דהנה בעזה״י שxל נראה ח

 לירי להביאו האדם על רשע שנקרא היצה׳׳ר ** ׳
 הלא שתתגחה אתה תה צחדס ולומר ציצה״ר לרדפו היצ״ט יכול גאוה
 יכול גזה אנל והולעה רמה עפר למקיס הו׳־! ולאן ס׳תחה מטפה באח

 חין הזצוח שבכל נפי האדס בלב עיקר גחיה דהנה היצ״הט גם להחפש
ן מדם ^ י



תהלים חידויצןי

it ;

 עושה א״כמאיחצוה עליז שמאוס יחזיר אפשי אי לומר ראוי אדם
 יאמר אלא רז״ל שאמרו כמו עליו מאוס הכי שילאו כיון חזיר אוכל שאינו
 אוכל איני לכך לאכול שלא הש״י שצוני אעשה מה אבל חזיר עלי חביב

 יאמר האיך כי זה דבר שייך אין גאוה לענין אוזנם וה5מ שאר לעכין וכן
ס ד  נשייל אבל ומדוק מעלוה לי שיש כשביל להיעאות לי היה ראוי ^
 במעלה שהוא יודע שהוא נמצא אהTמ איני לההגאוס שלא הש״י שצוה

 ששובר גחלה גאוה גופא זה להקגאוחהלא שלא והאיר עליונה
 שבעילס ענוה מסח כל שיעשה הגם הימנו למעלה ואין אדסגדול שהוא
 כיון מאוד ישלוגאוהגדולה מכלמנןוס האדם כל כפר עצמו ויכניע
 שישבחואוקוגם שרוצה רק גדול ואדם עליונה כמעלה שהוא שיודע
 שקרן הוא אדרבה עצמו אס תכניע לכך גדול עניו שהוא יה כמדה
 נחלה גאוה לו יש ובאמת היעולם כפני עצמו.לעניו את שתראה וזייפן
 השפנים כין שפל שהיא עצמו על סוכר שיהא 3כל היא ענוה עירך אלא

ר היה מה ואנחנו משה שאמר כמו מטלז וגרוע  והראי' כך ידעהו סי
 חולעס ואנכי אמר אלא משה של גדולה לענוה השיג לא ע״ה המלך דוד
 משה שאמר כמו מה ואנחנו כן גס דוד אמר לא למה קמנה כרי' כמו
 מדריגה אוחו: האמה אלא אמרו ולא אמיתיים אנשים שהם כודאי אלא

 אלא משה כמו גדולה לענוה השיג שלא דוד לכך יותר ולא אמרו שהשיגו
 שאמר זהו האמת אמר תולעת כמו עצמו כעיר חשוב שהיה קס־נה עמה

 אדם של בלבו יצה׳׳ר שמתגאה מה היינו ער ידלק רשע בגאות הכתוב
 אבל וכו' מסכן ילד טוב כמ״ש ומסכן ער שנרךא היצה׳׳ט אוחו ידלק

 שהיצ״ט פירוש חשבו זו כמ/ימות נתפש היצ״ט גם היינו שכיהס יחפשו
 בתה גדולה ומעלה ‘ חשיטח שזו בלב במחשבה יצה׳^ לו שאומר נחפש

 לז גדולה גאוה להיוח היה וראוי גדול אדש הוא כי ענוה מעשה שעושה
א עניו להיות הש׳׳י שצוה בשביל אבל  שנתפש נמצא ענוה מעשה עושה ס
 ש׳הוא במה לו גדולה שתעלה שסובר במה יושבו יו במזימה יצה״ט גס

 יכולהיצ׳׳ט ואינו כמחשבה גאוה כעל והוא מזימה נרךא ומחשבה עניו
;ונחפש ליצה״ר ,לרדוף

ן  רשע שנרךא כשהיצה׳׳ר היינו עני ידלק רשע בגאות לפרש יש א
 אותו ירדוף היינו עני ידלק אזי גאוה לו שיהיה לאדם מפתה
 נתפש כמה היינו חשכו זו כנזיימוח יחפפו אכל כנ״ל עני היצה׳/שמרךא

 לאדם מפתה היצה״ר כי אותו לרדוף להש־כו יכול שאינו היצ״ט גם
 הוא הכל ומתנהג עושה שסא נזה וכל יותר מאוד כך כל חשוב שהוא
 שחושב שלו כמחשבה ונתפש גדולה גאוה הוא וכאמס חשיבותו לפי עמה
: להשיבו יוכל יצה׳׳ט ואין היצה׳׳ר שאומר כמו שלו החשיכוח זו

בוץי ובצע תאותגפ^זו על ר׳טע בי
י ץ  שאיחא על ריב״ש בשס שנזעחי דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה י

 לתלמידו אבינו אברהם של תלמידו כין מה אכוח ממסכת יחמישי בפרק
 ונוחלין בעוה׳׳ז אוכלין חכינו אברהם של תלמידו הרשע בלעם של

ס יורשין הרשע בלעם של תלמידיו אבל וכוי העוה״ב ה  והוא וכו׳ גי
 אבעו אברהם של שתלמידיו זה חילוק ידע לא מי מקשה מה מאוד נזמוה
p W הריב״ש ותית גיהנם יורשין הרשע בלעם של ותלמידו עוה״ב 

 טובה עין הוא אחד אבינו אברהם של בתלמידו שנאמר מדוח דהנה ז׳׳ל
ר כמו מ  ותק שהיה נמצא נעל שרוך ועד מחוט אקח אס סדוס למלך ^

 וחרנים שהם הרשע בלעם של תלמידו אצל גס יש זה ה1מ הלא בממונו
 שמהן או לזונה אתק הרכה מחזן נותנים שהם עבירה בשביל בממונם

ד לשר הרבה ממון  כדומה או עכ״וס ניד חבירו למסור חביח לנצח נ
 דהיינו נמוכה חח אבינו אברהם של בתלמידו שיש שניה טובה והמידע

 לרעה הרשע בלעס בחצמידושל גסכן שהםענזים.הצאמדהזי:יש
 עם ומזנה יהו^־ המעלות בכל ומישלס ועושר מיוחס גחל אדם שיש

 כדומה או מזי גדולה ענוה כטחישלך צפי שאינו שפחהנכריח
 דהיינו sשפלר נפש אבינו אברהס של כחלמ?יו שיש שלישית טונה והמדה

 אשה ט ידעתי נא הנה כמ״ש ה1שפ הוא אשה תאוח המחאוה שנפש
 ב״ה של בתלמידו ג״כ נמצא באשהי הביט שלא נמצא אח מראה יפת

 דר ואינו בה מביט אינו מאוד תואר יפת היא שאשתו לפעמים לרעה
 ימחקו גנובים מיס כמ^ש מאוד מכוערת זונה עם ומזנה והזלך עמה

 ב׳׳הכי של לתלמידו א״א של תלמידו מהבין זההיהקזשיותהמקשין
 הרשע בלעם של תלמידו אצל ג׳׳ה יש וכו׳ טובה עין המדוח אותן

 עוה״ב נוחלין א״א של שתלמידיו הוא החילוק אבל כך טא האמת מחת1
 הש״י כו לעבוד לטוב ההס בחרות שנזשתמשין בשביל ההם מחת ע״י

 הלל כי הפסוק פירוש זהו רע לעשות ההס במחת משתמשים והרשעים
 כמו גחל עניו שהיה ז׳׳ל כהלל נעשה הישע הייני חאותנפשו על רשע

 ע: לזנות נפשו תאות למנחות שרוצה כשביל והרשע ז׳׳ל חכמינו םהעירו
 ברך ובוצע ואמר סהלל גדול עניו נעשה כטח לפי שאינו נכדוח שפחה

־־ קי כמר5 שהוא כמדומה כתוב שראיתי כמו  שהיה באחר מעשה ה̂י
הנחמן היא v ידע ולא נאמן איש אצל שלו 1'ממ להטמין ורצה נדרך

ה
עד

̂ י“ .

 ■■ אס כרע למודם וכשיגיע שההפלל אקד וראה הכנסת לבית אך
 עד בחוחס פכורע כיון ונאמן צדק היא זה בודאי אחר לארץ עד

 האיש אוהו אצלו בא זמן ולאחר עדם בלא ממונו אצלו והפקיד
 :ל ’שהפקךל האיש אוחו ההחיל כלום לי נתת שלא ואמר הכל לו כפר ממונו
ר’ו נדל" לי ואחר לטיב זכור אליהו לו שנגלה עד ולבסח לצעוק מ  .̂־ ^

<ז ביום שאכל היה והסימן ממונו לו ליחן כעלה שציוה סימן לה  הכפו^ס.'-.
ה במודם שכרע האיש שאותו נמצא וכו' ממונו לו והחזירה  הי

 ויפ^ן?ת.־^ לצדק אותו שיחזיקו כד לארז עד במודיס עצמו כרע אבל גמור
 , שההשע בשביל רשעתו שמפורסס מרשע יותר צטעונרע זנרךא ממונס לו

ה איני כאלו מעלה של עין ועושה הבריות דעת גונב הצבוע א  V17.'י'
 הפסוק פי׳ זהו וכו׳ מבנזלן בגנב חומר רז״ל אמרו זה ובשביל

 היינו ברכים מלשון הוא כרך חבירו לגזול שרוצה מי היינו כרך
ס אותן היינו ה' ניאץ ללידיק אוהו להחזיק כד במודם ברכיו על שעי  ׳̂־ הר

 ברכידס*%■ על וכורע נפשו חאוח למלאות כד כהלל עצמו שהuשי אחד
jd--? ה' ראן לגזיל בשביל אלא מתפלצ איט ש^שע הש׳׳י בעזרת לפרש יש אן

? לכוחתסלל הדם על האכל לא כמ״ש התפלה קודם לאכול לי כ
^;. ייש״ מצהתפלל שגמר חיכף והראי׳ ומיד חיכף לאכול יכול שיהיה  לאעו
 לכי תאוס ‘אס שהולך בשביל ה׳ ומנאז מדאי יותר הרבה ולשחות

 שמהלצ היינו^חה נפשי האות על רשע הלל כי הפסוק פירש
 למלאות ש׳־ולה נפשו חאוס בשביל הוא להש׳׳י הישע
 לשידגא«^ שהוא אמרתי בצע מלשיו ברך וטצע זה על והראי׳ ושתיה
אי יותר ושהיה באכילה ה' ניאץ אזי ומלתפלל מלירך כשגמר תיכף ד  אצ^ עבירה עיבר אדס אין זייל שאמרו ע׳י׳ד הוא הפי׳ אן מ

שטוחזספי׳ נכנסט רבעעל הפסוק רוח הללי  צי
 נפשו חאות בשביל הרשע שוטה שנעשה היינו הוללת מלשון נפשו

 C • נ. הוא לכד יהיה שלזס בלבבו מחירך שגוזל מי היינו ברך ובוצע
הרן הקב״ה שאומר ה׳ ראן זה ובשבי; סוש יודע שאינו גדונ •י ו

̂״;': ירחש בל אפו כגובה רשע ■.̂  איןאל
̂^ לפרש ויאה כלמויסותיו -̂ ̂ל' כעזה״י

 יש דברים שאר אבל האוהו למלאות כדי כהלל עניו נעשה שהרשע
 אין הרשע של .גאוהו גו־ל שהוא אפו גובה ומחמת גחל' גאוה

 דיירא וכל כמ׳׳ש לאין נחשי הוא האדם האיך לדרוש עצתו על
 ת לההג^ו עצמו להגדיל הרשע של מחשבותיו כל ואדרבא חשיבא כלא

 נחשב האדם פוגלץמרושהאיו6רש^«ובה ^^^ק
כמ״ס. ׳ גדולה לשון סא־ ואלהיס מזימותיו כל אלהיס

.נ י* ״' *. לפרעה אלהיס  לאותו חחמח הרשע היינו כגובה רשע הוא הפי׳ אן
עליו יכעוכז הש״י האיך הרשע חרש שאינו היינו ידרוש ן י. ̂י יי ״

 ג•'(- כמ״ש גאוה ביעל מאוד שונא הש׳׳י כי גאוה לו שיש מחמת
 והוא אני אי! אומי שהש״י וכמ״שרז״ל אוכל לא אותו לבב ורחב
לין5הא'ךהש/׳ייק ר%שע דורש אינו ולמה אחה במחיצה צחר ^י  ^ן_
 ^גליג כל אלריס אין וזהו הש׳׳י מציאות שמכחיש בשביל הוא באש

׳ :אלהים שא־ן מחשבותיו שכל בשביל היינו

^ מרום עת ררכיובבל יחילו פ ש  מ
24 יראה בהם יפיח צורריו כל מנגדו ״
 • ^ .% ומקטרג עולה ומסטיז יורד היצה״ר סל דרכו הנה כי בעזה״י
r האדם על ומקטרג ועילה מקטרג נברא עביר̂ר אדם שעושה  v‘P 

^י ביסורין הארס אח לייסר או האדם אה להמית אותו הנההרכ^^׳  ו
 הרעיס במעשיהם מקטריגים הרבה ובראו הרבה עיירות שעשו
^ הישעים על העבירות מקטריגים אינם  או א'

 .מקטרג אזי עבירה ליד ח׳׳ו בא כשצדק הוא ההירון ביסרין
 העבירה על חשובה הצדיק יעשה שלא בשביל שמתיירא הקציפה
̂מקטרג  עבירות תוסיפין יום שבכל הרשעיס הבל העולם מן ת

 הרשע חת הש״י שימית עליו מקטרג אינו לכך •יוהר בחקטריגיס כח
2 ' כח לו ויחן עבירות עיד הרשע שיעשה כדי הוהו ש*יסר

■ כמי יצניחו היינו עיז בכל דרכיו יחילו הנלסוק פירוש זהו למקטרג
=-־ הקליפה מקטרג אינו הרשע שעשה עיבירוס על והמשפט ז׳׳ל רש״י

^3 יהיה המשפט הייני לונגח משפטיך נורום רק בעיה׳'; שיענש - ך  מ
 -pi(הוא מנגח מננדו לזשפטיך אזי במרום למעלה ויבוא הרשע כשימיס
עכ״: עלי' מקטרגים שיזינם והטעם וכו׳ נונגיד רב רז״; כמ״ש מלקוח  שי

 המקטריגיס הס צורריו בהם ישח צורריו כל בשביל היח בעיה״ז
 חייס נשמת באפיו כמ״שרפח בהם חיות יפיח הוח לאדם צרים
^ רשעתו להוסיף כד ־שע ה שיחיה ש־וניס מקטרגים אינם ^ ו י  ’ו

’ ■ ̂ להםחיות;
אמר
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לא אשר ודור לדור אמוט בי בלבו אמר
^ ר  להחגלנל צייו ה^דם דהנה כעזה״י לפרש נראה ב

 הוחכחוכא הרשעים ובעיני מעשיו שיה^ עד כעולם פעמים גמה
 שיתגלגלו מה לן איכפת מה אומרים עוה״ז שאוהכיס נשלל יאטלולא
 נעוה״ז אחד פעם שיהיה עד עוה״ז מטובת פעמים כמה ויהנו בעוה׳׳ז
 במעי לירד שצריך לאדם גדול צער הוא הגילגול ובאמת מעשיו ביסקז
 הרשע מגולגל שפעמים ונפרט פעמים כמה מיתה צער ולסנול אשה

 אומרים לכך זה דבר מכינים אינם והרשעים טמאים כבהמת או נעיפוח
 הרשע היינו אמוט כל בלנו אחר הפסק פירש זהו להם איכפת שלא

 ברע לא אשר ודור לדור שיגולגל בשביל לעילם ימוט שלא בלבו אומר
 ולא כרע לא אשר וזהו מעשיו שיהקן עד לדור מחר הרשע שיגולגל היינו

: הגילנול נצער ליה איכפת

לשונו ותוךתחת ומרמות אלהפיהומלא
ל מ ן ע ו א  דהנהכקפיטלמ׳׳טזה כעזה׳׳י לפרש נראה ו

 כלומר רש״יז׳׳ל פי׳ סלה ירצו כפיהם 'ואחריהם למו כסל מ־יכם
 פיהו אלה הפסוק פי׳ זהו ממנו חרדים ואין בפיהם תמיד אחריהם יום
 כמו קללה לשיז לאלה יהיה שאחריתו לאמר מלא בפיהו היינו «לא

 ומרמות הפסק ואחר ה׳ כמדבר עמה כקרב לאלה האשה והיחה
 כפיו אומר הוא שכך ולחון השפה מ? אלא שאיני רמאות שהוא היינו

 לשונו תחה ותוך זהו זה דבר חושב אינו כלבו אכל לאלה יהיה שאחריתו
f)*x-j1שאין מוכח ממילא ואון עמל הרשע שעושה רואין שא:ו זה על ׳ 

 כתשובה שב היה כודאי כלבו גס אחריתו זוכר היה שאילו שוין ולכו ויו
 שאחריתו הרשע אומר שאינו ודאי אלא ואון עמל הרשע עישה היה ולא

 ותוך זהו sירwיר שאחריתו זה חושי אינו כלבו אבל כפיו אלא לאלה
: לשונו תחת הוא שילכו התוך סינו

יהרגנלן במסתרים חצרים במארב ישב
י י נ י ה ע ב ל ח ו ל נ ו פ צ  שאמר כעזה״י לפרש נראה י

 לצדיק כפניהם עצמו את ומראה הבריות אח מרמה הרשע האיך הכתוב
 שלו המארב הוא וה-כן אדם מי על לארוב במארב יושב שהרשע דהיינו

 ממונם או גופם ישראל בני למסור שם שיושב המלך חצר היינו סצירים
 מסור של דרכו שכך מפני מארב המלך חצר קורא למה ומפרש עכו״ס י7נ

 וצדיק נקי על גס המלך לפני מלשין היא בסהר היינו נקי יהרוג במסתרים
 כשהצדק היינו יצפונו לחצכה עיניו בגלוי אבל ממונו להזיק או אוחו להחג

^ מן לבקש בא ונקי מו  עושהו עליו לבקש השר או המלך אצל שיעזור ה
 המלשינים מן וצדיק הנקי אח ולהציל לעזור רוצה כאלו המוסר עצמו
 בעצמו הוא באמת אכל עליו המלשילס מן ממונו או אוחו להצפין עליו

x ino אדם כן שס היה כשלא בסתר המלך או השר לפני עליו שרגשין 
 כן אדם שוס אותו יראה שלא עצמו ושומר במארב היושב ה־וצח במו

 זהו לצדיק עצמו מראה אדם כני ובפני כמארב אצלו המלך חצר המוסר
 וחזוי׳ והרגום י״א במדבר הנחלת כעין ועינו מלשון יצשנו עירול^כה

:ב־ולחא כחיזו

 יארוב בפיה כאריה במסתר יארב
במשכו עני יחטוף עני לחטוף

ו ת ש ל  בחסדים שאמר קאי דאדלעיל השס כעזרת לפרש נראה ב
 לו שיש כיון אדס בני משוס ירא חינו המסור ר^שע הלא קשה נקי יר\וג

 נסוכה ארי׳ כמו שהוא זה פסוק ומתיז המלך או השר מן תקיפות
 משוס ירא אינו בודאי ארי׳ והנה אדס בני על לארוב בסוכה שס שיושב

 אלא יירא לא מי שאג ארי׳ כמ״ש ממנו יראיס אדס בני ואדרבה אדס בר
 לזה בדעתו הקיף שר,וא מי בשביל לא בסוכה עצמו מחבא ארי׳ בוודאי

 נריך וחינו עליו הארי יגבר שבודאי עצמו חס לחנא הארי׳ צריך אינו
 בדעת עני שהוא מי בשביל בסוכה עצמו מחבא הארי׳ רק ממנו לחבוא
 כדי בסכה הארי׳ מתחבא אזי החריה במקום ללכת ומתיירא ובכת
 ר\וסר דרך כן האריה אותו חוטף ואז חח ונכה בכח העני שם שילך

 אבל בפרהסיא אותו מוסר הוא כנגדו ועומד עמו שחהקוטט תי בודאי
 להמסרנושה יש המשור לפני עצמו ומכניע חת ונכה עני שהוא «י

 שמסור יודע שלא במסתר במארב אוהו מוס״ לכך השי* לפני אותו גמסור
 עמו והתקוטטו כנגח שטמדו אותם בסך אותו מוסר ולפעמיס </וסו
 שעושים ומהן משא לפי ממון מהם לגטת למשל למלך אוחו למסור וצריך

x:וממילא n ומתן משא ג״כ עושה שהוא רוח ונכה עני אותי נס בתוכן 
 עמו שהתקוטטו עצאותס ברשתו במשכו עני יחטוף שאמר זהו זה

 לחטוף כפול מתורן זה ולפי רוח ונכה עט על גס הרשת נופל יממילח
כנע היינו נסיכה כארי׳ נמסמ־ יארוב כך הזה שהעי׳ עני יחטוף עני

רי׳ א  בסתד עני יחטוף המסור כן כנ׳׳ל עני לחטוף יארוב בסיכה ^
:כנ״ל ברשתו במשכו עני יחטיף לפעמים וגס במארב

חלכאים בעצומיו ונפל ישוח ידכח
 של והמסחר המארב־ שלפעמים דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה

 רוח ונכה העני לפני עצמו אח ומכניע וכורע ושוח שמדכה מה ר\שע
 זה וע׳׳י הישע תן עצמו שומר ואינו עליו חח ונכה הער בוטח זעי׳׳ז
 עניים הס כאיס של וממון חיל סח חלכאיס הרשע של בעצומיו טפל
 במודים וכורע לפרהם ישוח שירכה העניים ^ואיס מחמת רוח ונכה

 עצומיו שזה נמצא לו כופר והוא אצלו ממון ומטמין לצדיק אותו ומחזיקים
 באותן ונופל הרשע מתחזק ע׳׳יזה ישוח שירכה מה הרשע של

:חלכאים עצומיו ‘

ראח בל פניו חסתיר אל שכח בלבו אמר
 ואם הש׳׳׳י ששכח יחשוב שהרשע מאוד תמוה הפסוק לנצח

 האיך ועוד פניו הסתיר לומר שייך האיר ה׳ש״י ששכח הרשע יחשוב
 לומר לכיה כך אלא עבר לשון היא ראה הלא לנצח ראה בל לומר שייך

 מתיירא הרשיע גס ותאי דהכה בעזה׳׳י לפרש ונראה לנצח יראה ל3
 ‘ומייסר לצדיק נס ועושה לצדיק יעזור שהש׳׳י שיודע לצדק רע דבר לעשות
̂׳ל שאמרו זהו לרשע  הגנב הנה ט ליה מחתרחאקרא אפוס גנבת ר
 שנגזר ^וע אצל ירךה אם לו יקרה אדם באיזה יודע אינו לגנוב שסלך

 אס אבל ממנו לגנוב יכול הגנב כ? מקצתו או כולו _ממונו שיאבדו עליו
 אוחו שולור ה^׳י וגס ממונו לאבד עליו נגזר שלא צדק אצל הגנב יקרה
 לאותו רגנב שילך הש׳׳י לו שיזמין הגנב מתפלל לכך הגנב יתפוס אזי תמיד
 או ממונו לארס שנגנב כשראינו האמת וכן ממונו לאבד עליו שנגזר האיש
 חיךה3 בעלי שהם אדם בני ע״י שהוא הגס לאדם שאירע היזיקוח שאר
 אלא כלום לו לעשות יכולים היו לא הש״י מן עליו כגזר לא אס מקום מכל

 שהמסיר אותו יענש מקיס ומכל ממונו לאבד כך הש׳׳י מן שנגזר בודאי
 עיירה שעישה כיון חבירו מיד שגנב או נכרי ביד ישראל חבירו ממון
 לא הוא מ"מ הש״י מן כך שנגזר אעפ׳׳׳י הקדושה תורהינו שא^ה מה

 מוסר כשאדס נמצא למקום שלוחים והרכה עבירה לדבר שליח יהיה
 סובר בודאי לחבירו שעושה זילות ג שאר או המלך או השר אצל חבירו

 עבירה תבירו הש״ישעשה גזירת ע"פ ממונו ליאבד חייב הוא שחבירו
 לאבר לחבירורע לעשות יכוציס, ממילא ממנו פניו הש״י הסתיר זה וע׳׳י

 הש״יפניז שהסתיר עבירה חביח עשה שבודאי כך הוא והאמת ממונו
 שהסתיר עביר' עשה לח דחלו מאתו גנב או חגירו אוהו מסור ולכך ממנו
 ולא ינוס לא שסה כלום נו לעשות חנירו יכול היה לא ממנו פניו הש׳׳י
 פרו הש״י שהסתיר כיון שםיור הרשע טועה זו אבל ישראל שומר יישן
 שעושים מה בכל כלל מסתכל אינו כן על שעשה עבירה ע״י חבירו מן

 נכתב שאינו לנצח נשכח הש׳׳י מסתכל שאינו כיון וממילא רע דבר לחבירו
 כראוי נססד שלא שאול אל רז״ל כמ״ש הוא טועה ובאמת לזכרון זה דבר
 היינו בלכו אמר הפסוק פי' זהו הכהניס עיר מב שהרג הדמים בית ואל

 עבירה ע׳׳י אל ששכח למסור שרוצה מי על בלבז אומר המסור הרשע
 רע שעושה מעשה באותו ראה ובל ממנו הש״י פניו הסתיר לכך שטשה

:ננצח נשכח יהיה מעשה באותו ראה שבל וכיון לחייח

עניים ארתשכח ידיף נשא אל יי קומח
 שהסתיר רון הרשע שאומר קאן דאדלעיל בעזה״י לפרש נראה

̂יש ולא לנצח נשכת יהיה שעשה עבירה ע״י חבירו מן פניו הש״י  זה י
 שעשה רע כל על הרשע שיענש האתת אבל לחבירו רע שעושה על ר\שע
 קומה ע״ה דד ביקש זה אמנס כנ״ל השמיס מן כך שנגזר הגס לחבדו

 הרשע מערש שאתה ידיך נשא אל אויכיו ויפוצו ה' קומה משה כמ״ש ה׳
 שעשו ויסוריו העניים תשכח שאל הרשעים וידעו תיכף לרשע העניש

 נשכח שיהיה סבת שהס כמו שכחת ולא עליהם מעניש שאתה לחבריהם
 ידיך נשא אל ה׳ תומה הוא הפירוש ענויס שקורין הקרי ולפי לנצח

 לצדיקים העגם בפני טצחן אח שמראים צבועים רשעים לאותן הענישם
 יתגלה ביסורין צבועים לאותן כשחענישם אבל ישוח ידכה למענה כמ״ש

̂ויס יסורין לסבול בנסיין יעמדו לא שדןן־אי רשעים שהם מעשיהם  ר
 ואז צדק הוא אס כיסורין לנסותו איוב על שקעךג כמן באהבה

̂י כשיענישם סדאי  ענויס אותם המצא ולא מעשיהם יתגלה ביסורין ה̂ש
 ענוים סמנא אל ענוים תשכח תג וצדיקים!הו לענויס עצמם שמראים כמו

:ואשכח דק נפיק בגמרא כמו

לא עלמחנא*ןירשעאלהיםאפרכלבו
 לא אנור אלא לכתוב הוי לא מיותר בלבו לכאורה

 צבועים רשעים שקאיעל שאומרנו בעזה״י לפרש ונראה חדהש
ח שנורחיס י
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תהלים חידושי
ה עצמם שמראים ם ויאמח העולסלצדרס מ  על לעיל כמ״ש רשעים ה

 מעלה של עין שעושה כשביל ה׳ חנא׳ו הוא דלכך ה׳ כאץ ברך ובוצע
 להטעות שיוכל שסו*:״ ודאי הרשע כך עושה ולחה ח״ו רואה אינו עאילן

 כמ״ש שבלב מה מכיר אינו אבל שבגלוי מה אלא מכיר שאינו להש׳׳י גר
 דעת כגוכב נהכנעת שיצא ה׳ מלפני רך; ויצא ע״פ רכה במדרש רז״ל

ה שאומר עלזה ירמיה שהוכיח; וכמו עליונה ״ ב ס הממני ^  א̂(
 ו/ם שנאמר וכמו שבלנ חדרים כל בראתי אנכי' הלא שבלב מה מסתירים

ם איש׳ יסקר י סו מ ה וכו׳ אראנו' לא ואני ב  כאז מה על הפסוק פיחש ז
 שסא מה הרשע שאומר בשביל הוא לצדיק עצתו שמראה אלק^ם רשע
הרשע גס מכחיש אינו שבגלר מה אכל הקב׳׳ה תדרוש לא אדם של בלבו

יודע' שהש/׳<

 לתת תביט וכעם עמל אתה כי ראיתה
יתום יעזוכזחלכה עליף בידיך .

ה ת ת א י י ' ח ף ו ו  שר.ר*ג רואי■ דאדלע־ל «ה'׳י3 לפרש ע
ק מוכיח לזה הדחש לא בלבו אומר ס פ  ב

̂׳י שאחריו זה  משוטט ועינו חניה פנוי אהר ליח כבודו הארן כל מלא שהש
 בישעיה שכתוב מה ובפרס׳ ובארן בשמים לראות' החשפלי כמ״ש בכל

 נמצא נשוא נלאיס לסרח' עלי היו' נפשי שנאה ומועדיכם חדשיכס א׳ קפי'
שעס של מעשיהם חן עמל ש׳הש׳׳י  שהם מה ויודע' רואה שודאי הר
 מחשבה על קא^ שזה בפרת נשוא נלאחיי ואמר עמל שהוא כיון עושים
 או( אוכל לא . מקיא קרא ושבת חודש שלפניו בפסוק שכחונ כמו שבלב

̂י פי׳ ועצרה  ואכזפה עציה לקרא נאספים שאתם ושבת חויש ז׳׳ל רש׳
 והעצרה ומזלות כוכבים בעבודת הנוטה שבלבבכם או( לסבול אזכל לא

 והאו( לפני ואסיפה עצרה ללןייא יחד ראוין האלו הדבר^ס שני ^ין עמו
 פי׳ זהו עכ״ל לבבכם מחוך' אוחו מוציאי( אחס ואין לע׳׳ז שבלבבכם

ה ת ה אחההש״יבוחאי הפסקרחי ח  מה וכ״ש הרשעים שחושבין כל
 וכעס עמל אתה כי זה על והראי׳ וצופה מביט אחה הרשעים שעושין

 מחשבתם ועל מעשיהם על וכועס רשעים של ממעשיהם עמל אחה היינו
 כשאדם ר׳ז״ל פמ׳׳ש בידיך לתת תביט זה על דאי׳ ועוד נשוא נלאתי כמ״ש
 הוא והטעם ואעשה לי הניחה להש׳׳י אומר כאלו כביכול עבירה עוכר
 להלל צריך ונשימה נשימה כל על יה תהלל הנשמה כל ע״פ רז״ל כח״ש

 מעשה שעושה העכור הגוף תן לצאת הנשמה רוצה נשימה שבכל לקכ׳׳ה
ת כל מלא הש̂׳ רואה אמנם בהמה א  ואומרת לאחוריו חוזרת כבודו ה

 עבירה עשית בשעת עבירה עושה כש^שע נמצא כרבו יוחsלר לעבד דו
ה לעשות כת כן גם הש׳׳י לו נותן ר ל  ממני יוצאת היחה הכי לאו דאי ע

 אומר כאלו אמרורז׳^ל לכך עבירה שעושה ראשמהיזלע משימה נשמתו
 שהש׳׳יהאה מוכח ממילא נמצא לעשות ל' הניחה ס־שעלהקב״ה

שעים של מעשיהם  לעשות כח לו ליתן הש׳׳י צריך עבירה שבשעת כיו( י\
ם ולכך ע חצהלעשוח שהרשע לפעמי  למשל עליו נגזר שלא צדק לאיש י
 כי יכול אינו ממון היזק עליו נגזר שלא צדק איש אצל לגנוב חצה הגנב
 רואה שאתה סמוכת הפסוק פי' זהו ממנו לגנוב רגנב ומונע רואה הש/׳י

 שאתה בידךהיינו לחח תביט והראיה רשעים של מעשיהם כל ומביט
 אם תקשה ואי לעשות ^וצה עבירה לעשות לרשע• כת בידך לחת מכיס

 מן חלכאים מציל אינו למה הרשעים של aבמעשיר מביס שהש׳׳י האמת
ח ונכה עניים שהם רשעים  אוחו על נגזר לא אלמלא הוא והחירון ח

 דהיינו כלום לו לעשוס יכול רשע אוחו היה לא רוחלאידממונו ונכה עני
ח ונכה עני לאותו היה אם ה הש״י על בטתון ח  חן מלילו הש״י ר\

 אם כי אוחו תענה ענה אם תענו! לא ויחוס אלמנה כל כמ׳׳ש הרשע
 משפטים פרשה רבה במדרש צעיחו אשמע שמוע אלי יצעק צעא
 שאי( בשביל ואלמנות יתומים אוהב א0 ברוך הקדוש למה יוסי רבי אמר
חן להם ט  גוזל כאלו הציזל( לכך עיניהסבו, וחולים יחברך השם על אלא נ

ה אלו רוח ונכה העני שגס נמצא שם עיין להקב״ה  הש׳׳י על נטחיז לו הי
 היה שלא כשביל אלא ליתום עוזר שהש׳׳י כמו ועיזחלו מצילו הש׳׳י היה
 הרנזע ביד ונפל הש׳׳י לו עזר לא לכך הש׳׳־י על נטחון רוח ונכה לער
ק פירוש זהו ס פ  רות ונכה עני שהוא החלכה היינו חלכה יעזוב עליך ה

 על בטחון לו שיש כיתום נחשב היה אזי עליך ן!ןן03 לו שהיה יעזוב עליך
 תצכה יעזוב עליך שלא בשביל אלא עוזר היית אהה יחוס ידענן וזה הש׳׳י

הרשע; ניד נפל לכך

כל רשעו תדרוש זחערעןעורע שבור
א צ מ  שר^שע אדלעיל דקאי בעזה״י נראהלפרש ת

 הש׳׳י שמשגיח הוכחנו והנה משגיח אינו שהש״י לא.הדחש בלט אומר
 בשביל שותק שהש״י מה אמנם מחשבתם על וגס הרשעים מעשה על

ח ונכה עני האיש שזה  הש׳׳י לכך הש״י מאח נתחייב לו מזיק שהרשע ח
חן ועתי שוקק השעים של זחע ישנור הש׳׳י שוחקשאם שהש׳׳י זה על סי

 ויתבטל' הבחירה יתבלבל אזי שבלבבם הדע וידחש
ל לעיל כמ״ש הש״י מלפני ירא יהיה כי האדם את להחטיא יכול  ■ ע
 - שהש^^ הרשע כשיראה אבל תדרוש לא בלבו אמר רשעאלהים ניאץ
 'x;< ודבר ועונש שכר יהיה ולא היצה״ר ויתבטל יחטא לא אזי תיכף דורש

, כאילו לרשע ונדמה הש״י שותק לכך המשיח ימות עד יהיה לא
 , ■ הייצך תדרוש ורע רשע זרוע שבור הפסיק שאמר זהו וחיטא משגיח אינו

 :־ שכלבמץ^ ורע לחבירו רע לעשות יכול יהיה שלא זריערשע ישבור שהש״י
• שעושה הרשע רשעת היינו תמצא בל ישעו אזי ירחש הרשעים י ו ע כ  ע

: V, * נ כנ׳׳ל הבחירה ויתבלבל כנמצא יהיה לא

̂ מאד»י אברוגוים ועד עולם מלך יי
ש״יזחע שישבור שאמרנו פיחשא״לעיליןאי ^ ה ס׳ עי ש ר ל  ׳ז ש

ע עולש מלו ה' כשיהיה לעתיד יהיה זי תמצא כל הרשעים רשעת  ו^ י7ו
 יתבטל אזי אחד ה׳ ויהיה־ עלית מלסתו ויתגלה משיש כשיביא

 מאילי גויס אבדו רשעיסזהו של זחע הש׳׳י וישבור העילס מן
ס אבדו כבר ועד עולם ״לי ה׳ כשיהיה הקליפות הס ר\וים י  גו

ר היצה״ר שיתבטל כדי רשעים זרוע ישבור ואז מארצו היןליפוח ■2י ^ 
? ועד עולם חלו ה׳ כשיהיה הוא הפירוש או תמצא בל הרשעים ^ י ־ ר ב  ' כ

'3 שעשו מחמת ר\ויס יאבח לבוא לעתיד היינו מארצו גייס ' ^ כ ח  א
 חשפטי-ס עשו לכו חטאו ישיאל בשלמא חטיאה לא שהאיז הקב״ה

^' הגויסתיכףמחמת לכריאבדו לאחטאה הארז אבל ■ ? ס רי ח ה  ש
■׳ מארצו: גויס אבדו זהו ישראל

ייתכיןלבמחק^צץ, שמעת ענדם תאות
? ן נ ז ה געזה״י לפרש נראה א הנ ה במדרש י ב  ר

\בל שהוא יודע בפיו חפלתו כששמרה י הפסוק מזה רז'ל  Iחר
יהם ולפי אזנו כשתקשיי אדם בר של לבס תכין  -דבר

 כיון האדם שבלה מחשבה יודע שהש״י שמוכח הפסיק
 שהש״< כשביל בפיו תפלתו שגורה שיהיה האדם לב מכין

 r^’ שמתפלל קודם יולע שהש׳׳י נמצא תפלתו
 שיהיה האדם לב ומנין מקובל ויהיה שיבקש מה

 אענה ואני ירךאו טרם כח״ש בפיו הפלתו
- יזאיה ששמעת היינו ה' שמעת ענויס חאות הפסוק פירוש זהו י ע י

ה על והראי' וידעת שמעת חיפף האדם בלב במחשבה שהיה  ז
שגורה שיהיה לכם חכין מוכח מזה הלא ועניו צדיק של האוה

P  נלןצא תפלתו אח״כ אזנך שתקשיב בשביל וצמק עגע גפי!
ה החפלה קודם ;שיחפלל מ

ו  תשז•,׳ זו במזימות יחפשו שכתוב קאי אילעיל א0 הפירש א
היא גייל שחשיבות שיודע במה הצדיק שנתפש לעיל

I עצמו אח יכניע שאס ענוה מחה לידי לבוא שישה נמצא עניו p ׳J _ 
■ 'I שר• מה3 כמויט שאין גדול עניו שהוא שיודע במה גאוה לידי ^ י

כאן" הפשוק מפרש לזה ענוה לידי שיבוא יעשה והאיך עצמו
א  חן אוחו rמסייע ליטר\ הבא כי בעי לבא רחמנא ס

 לבוא השחיס חן אותו מסייעין עניו להיות נאמת חצה שאלם
ו ך ,א; ער, להי^ח האיר וחכמה שכל לו ומקיז מ מ i ע
 דכא את אשכון כמ״ש הש׳̂׳ אצל מקורב שהוא בשביל
ק פירוש ס פ להיוס חתאוה כשאדם היינו שמעת עמים סאות ה _..........

ח1חכ' שמעחואז « ל ס י 1גי0עגייסיאה״נחקשינאזנו ל

עמים: שהם

^ עוד יוסיף כל ורך יתום לשסוט ע  ל
̂ין הארץ מן אנוש . . ̂ש״זה̂׳ ניאהל
? לעין כאן הפסוק י מפרש 'אזנו תקשיב שאמר ק̂א ^ י א ז 1י

ייתוס' שחוע^'לשפוט אלא לח ועלו צדיק של תפלתו
 משוס יחוחיס אבי שהש״י כשביל יתום לשפוט היינו שלו באופנו
^ אח ומענה שגוזל מי שופט הש״י לכך בהש׳׳י עצמו אח חולה
 כנז״ש בהש״י עצמו אח חולה שאינו הדך ומשפט לעיל כמ״ש

עכ׳׳פדבר אבל לו ומריעים הגוזלים חן הש״י לו עוזר אינו
מקום מכל הש״י על בטחון 0 שאין גם ודן הדל מ׳^^גס

 חן אוחו ויבטלו הרשעים אוחו יהרגו שלא אוחו ושוחר הדך על
! מן אותו ולבטל לשבור לא אבל אוחו לגזול הרשעים מרח הש׳׳י

 אוחם מניח אינו הש׳׳י לכך הק־ אח להרוג השתים חן נגזר לא כי
 לערוך עזי יוס'ף בל היד בשביל שופט שהש׳׳י הפסוק פיהש זהו

ט׳ חכחו אנושה מלשון אנוש נקראים הרשעים היינו 4:;!; של שבודים ו
 י Vעד היד אח ולשבור לערון אנוש אוהו להוסיף יוכל שבל מח קרוי

ח מן הדך אח ויעבור א ש על עליו שלא הוספה זה ה ^ ת(. '5היו ^  /ן
ך אנוש ^_םנקראים הרשעים אותן יוסיף שלא שופט מו׳י לכך נגזר ו ל׳ ע כ
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 הדך על מ;ר שלא מה הארז מן הדך אח טלו3ש' עד הדך אח ולפטר
; האת מן אנוש לעריץ עוד יוסיף ל3 זהו השמים מן

ייא לן£י׳
שמה נעמ״י לפרש רר!?ה חסיתי ביי לחד למנצח

 וכוטח שחוסה אמר ̂ חד
 שמואל הלא הקשה ואס עליו העומדים הרשעיה מן מחיירא ואיני גי^

 אלך איך שמואל ויאמר ט״ז קפיטל שמואל כמ׳׳ש להש״י אמר הנביא _
 לה' לזבוח ואמרח ני־ך חקת נקר עלנלח ה' ויאמר והרגני שאיל ישמע

 זה׳ על לו השיב והראיהישהש״י אדס גני מן׳ להחיירא שיש נמצא אהי5
 דור' על גס הלא הוא אחד אופנים בשני הוא ההירון ברך עגלח שיאלז
 והש׳׳י■ פעמיס כמה דול' אח להרוג שאול̂ 5ור שאול לפני הרע לשין דביו
 ודאי■ אלא בחירה בעלי אדם מבני גס מצ'ל נמצאשהש׳׳י מידו אוחו הציל
אותי■ חציל שאחה הגס והרגני שאול ושמע' אלך איך שמואל אמר פך

 ואחבטל ממ^חי גולה ונד נע להיוח צריך אהי' מאוס מכל שאול יח חן .
 לפני פעמים כמה שברח דוד אצל גס האחח שהיה כמו הש״י חעבודוח

 שהייז היינו ללוי למנצח הפסוק פירוש זהו צפור כמו ונדי נע והיה שאול
 ואינו חסיסי ’בד' כד'ואמר להאמין זה בדבי היצה״ר אח מנצח חד י

 שאמר' משמואל אוחי חקשה ואס בחירה בעלי א־ס מבני אפילו מחיירא
 היינו צפור הרכס נודי הוא החירוץ לנפשי חאמח איל זהי אלך איך

 שיכול טבע ידי על רק אדם בניי חן להציל באחגלייא נס עושה אינו הש׳׳י י
הו הרכס ונד נע להיוח וצריך עליו שקמים אדם בני אוחן מן לברוח
 על שקאי יחיד לשון נודי הקרי הוא ולכך צפור־ כמי שמואל שהוא שלכם

 ולפי■ ונד נע הייחי שאני כמו מדי לפרש יש חי של עצמו על וגם שמואל
ב  ונהרגו שה׳׳׳ר ל עליו שאמרו ע״י נענש וזר דהנה לפרש יש נודו מהי

 הכהניס עיר' נוב נהרט ע״י לדוד הש״י שאחר פחו הכהניס עיר חב
̂יה ע״ינטרדחאגואחיחופל  יהיה שלא שמואל גם מתיירא נמצאשר

 למשורן שהלך שאול לפני עליו שיאמרו לשון בעלי אוחן ידו על בטרדיס
 הש׳׳י' חן לשון הבעלי נוח וזהו הש״י מאת ונטרדיס נודיס ויהיה לוי אין
 שיהיה בשביל הש״י נודיסע׳׳ימן יהיה שמואל שלכם x׳ הרפס ע׳׳י

 כמ׳׳׳ש' צפור כמו דברים פטפוטי שאול לפני שמיאל על לשה״ד מדברים
כחיב לכך צפור מעשה שעשה בשביל צפרים מצורע הביא לכך רז׳׳ל

, :רבים לשון נודו

 חצם כוננו קשת ידרכון הדשעים חנח כי
לב אפללישדי במו לידות יתד על

 לכו דבריו שני כפסול! מפרש חד היה דברינו לפי בעזה״י לפרש לראה
 הרשעים אוהן שאול אצל לש״הר עליו יאמרו שלא שמואל מסיירא היה

 דרכו כמ״ש קשח דריכת נקרא ולש״הר לש״הר לומי בכך דרכם
 יאמרו שהרשעי' זה בדבר חייב שמואל יהיה מה תאמר ואס לשונ' קשת'
 כי יתר בלא בקשה לירות אפשר כמושאי הוא הריעהסיחץ לשון עליו
 החץ לזיוק אפשר אי יהר בלא אבל יח על וזורק החן מעמיד היחר על

 של הסן עליו שיעמיד יהר כמו תא לש״הר עליו שנאמר •מי כן לבד גקשת
 עיר נוב על לש״הר האדומי דואג שאמר דוד אצל שראינו כמו לש׳־׳הר ■

 לש"ר\ של החן עליו לעמוד יתר כמו דוד היה לדו על ונהרגו הכהניס
 דואג יכול היה לא יסד שהוא חד בלא כי להם לזרוק הפרגים עיר נוב על

 היה שלא אלא עוד ולא הכרגים עיר נוב על לש״הר של חן נזרוק האדומי
 כמ״ש דור על היה כונחו עירהכרגיסרק נוב על האדומי דואג מונח

ט׳ ימיני בני נא שמעו עליו הנצביס עבדיו אל שאול ויאמר ו״ב שמואנא׳  ו
 חילה ואין ישי בן עס בני בכרה אזני אה גולה ואין עלי כלכס קשרתם כי

 הזה כיוס לאורב עלי עידי אח בני הקים כי אזני אח וגולה עלי מכס
 אתיטוב בן אחינןצך אל נובה בא ישי בן אח ראיתי וכו' האדומי דוסג רען

 על האדומי דוחג כונה היה שלא נמצא וכו' נו כחן וצידה בר׳ לו .וישאל
 מן לו מגלין שסין עבדיו על שאול שכעס מחמח דר, הכהניס עיר נוב
 כמו הוא והמשל הכהניס עיר נוב נתפסו וממילא דוד על חאג אמר דוד

 וחושך אופל במקוס שהיו אדס בני שס והרג וחשך אופל במו חץ שזורק
 כיון בחושך שהלכו אנש׳ס אותן להרוג החן הזורק כונח היה שלח נמצא

 האדומי דואג כונח היה נן אותם ר\ג מקום מכל אבל אוחס ראה שלא .
 היה כן הכהניס עיר נוב נהרגו וממילא דוד על לש״הר של Taר לזרוק

 לשונם חץ הרשעים שיעמדו יחר כמו שמואל יהיה שלא שמיאל מהיירח
 הרשעים הנה כי הפסוק פירש זהו יח על ם אחרי נהרגים ויהיו עליו

 צזה לשמואל חיכפת מה החמר ואס שמואל על ידרנוןרןשחשללש׳'הר
 שמואל שיהיה הייני לב נישרי אופל במו צירות יהר על חצם כוננו אמר
 יהיה שלא לב לישרי אופל במו לירוח עליו החז ויעמדו יחר נמו נחשב

נ כנ״ל עציהם מנתם .

לפר« יהרסמצדהמהפעלנראה השתות כי
דאית' בעזה׳׳י י

 מרע מהו מרע לשונך נצור כחיב האנא קכ׳׳ב דף משפטים פ' בזוהר
 דף חזריע פ' בזיהר עוד ׳ וכו לעלמא נחחין מרעין בישא לישנא דבגין

̂׳ו  עאלח לא צלוחא בישא לישנא ליה דאיח מאן משמע קמ״ל מאי ע״ב ח
 אמר רבה ובמדרש עיי״ש יכו׳ וזסאבא רוח עליה איהער דהא קב״ה קמו
 הדעלר לתעלה מלמטה השכינה מסלק הרע לשון שאומר כל חונא רבי
 נמצא וכו' אלהים השתים על רומה וכו׳ לבאים בתוך נפשי אחר חד מה
 כשהתפלה דהא מלמעלה הטוב מונע הרע לשון המספר אלו דכריס לפי

 שקבלה טוב עסכל השכינה יורד למעלה יחוד ונעשה למעלה עולה
 צלוחיה אזי הרע לשון כשמספר אבל אדם לבני למטה ומשפיע למעלה

 למטה משפיע ואינו למעלה מסתלקת והשכינה קב׳׳ה קמי עאלח לא
 שאיחא כמו יועילו לא בחר צדיקים שיש הגס בחר לש״הר מספרי וכשיש
ה הדברים באלה  לבנין זכו לא שאול בימי כי סנ״ל מונא רבי דברי קודם מ
 נמצא עי״ש וכו' וזיפיס דואג לש״הר מספרי בהם שהיה מפני הניח
 פי' זהו ט׳ה שיבנה זכותם הועילו לא שאול בימי צדיקים גס שהיו הגס

 מלמעל' ההשפעה ויורד שוחת מהשהיה פי' השתותיהרמן כי הפסוק
 ני למעלה כמ״ש לש׳י׳הר בעלי שיש עכשיו יחיאל תפלות ע׳׳י למטה
 פן כמ״ש למעלה שמסתלק פירש יס־־סון אזי קשת ידרסן הרשעים הנה

 לא בדור צדיק שיהיה הגס 3ר ממרו ונפג לראות ה' אל העס יהרסון
 פעל מה צדיק הכתוב זר5שא זהי כנ׳׳ל לשה״ר בעלי שיש כיון זכיותיו *פעל

: כנ״ל שמואל מתיירא היה לכך ׳

לפרש נראה ייבשט־בבסאו בח־בלקישו יי

̂ל כח״ש בהש״י כופר הרע לשון המספר דהנה בעזה׳׳׳י  מפסיק רז׳
ה הש״י בהשגחת מאמין היה דאילו לנו אדון חי אתנו שפתינו א  ^ו
 לזה שאומר מה שומע שהש' כיון לשה״ר לומר מתיירא היה הכל ושומע

 שמציכו ומה הכל ומשגיח ושומע רואה הש׳׳י שבודאי להוכיחו הפסוק בא'
מי כת״ש בהיכל שד׳ ת כל מפניו הס קדשו בהיכל וד' חבקוק xע ב א  ה

 עצחז אח וצתצס קדשו יה־כל שה' כיון זה לפשוק פירוש אין ולכאורה
 כל וישמ}י שיראו היינו הארץ כל מפניו הס אמר האיך אחד בהיכל
 וה' למעלה יחוד שנעשה כיון כך הוא הפירוש ודאי אלא מפניו הארץ
 ומשפיע בהיכלו שה' יחוד מעשה אלא למעלה מסתלק שאינו קדשו בהיכל
 ה' שאמר■ ומה הארץ. כל מפניו הכז אוי הקחשה שנתעורר וכיון למטה
 בהיכלו אלא מקום בכל מתפשט שאינו צמצום לשון שהוא קדשו בהיכל

 ראוי מקום בכל דלאו קל־שו כמ״ש קדושתו לענין הוא
 שה׳ למעלה יחוד שנעשה כיון אבל קדושתו להשראה

 וכמ׳׳ש מקום בכל למטה השגחתו אזי קדשז בהיכל
 זה בסדר באומרו ירמוז רמז ובדרך ז״ל כ״ה שמוח החייס אור בפירוש

 בחינות ני גחל ענין לומר ככל אומרו קודס בהוכס ושכנתי שהקדים
 הלא וגבוהים גמה מעל גמה כי המספר בגדר לא והדרגותיה הקחשה

 בכל שנאמר עיוו שדנה בחורה ועוסק שיושב -אחד רז״ל אומרם תמצא
ה' ג' ב׳ על ואמרו שמי אח אזכיר אשר המקום  כפי אחד וכל הxוע ו
 מטעם כי ריבוא מס' פחות על שורה השכינה שאין עוד ואחרו הדרגתו

 מכאן ריטא ס' במספר הברס שיהיו עד לאבוה ההורה נחצה לא זה
 בבחינת וזהו ריבוא ס׳ עד מא' הס הקדושה הדרגוח כי והדין תקיש

ס' קן אין אשר לא' מא' הדרגות כמה האיכות ובבחינת המספר  ו
 שמצמצם היינו קדשו בהיכל ה' שאמר כאן הפסק פירש זהו עיי׳׳ש

 לקדושה אויx הדרגסו לפי קדושתו מקום בכל ומשפיע בהיכל קדושתו
 בזו^דלית שעהכמ״ש מקוסובכל בכל הוא הש׳׳י של השגחתו אבל

 מה היינו יחזו עיניו כסאו בשמים ה׳ הכהוב עוד ואמר מניה פנוי ארר
 שה^׳י לומר יטעה שלא אדם לבני נתן והארץ לה' שמיס השמים שכתוב .

 השמים שם הפסוק שאמר מה כאן מפרש לזה הארץ מן השגחתו ס־לק
 כדוק הנוטה מ׳ קפיטל בישעיה כמ״ש כסאו נשחיס ה' היינו לה' שמיס
 כמו בשמיס אורו בהירות מכסה הש׳׳י היינו לשבח כאהל וימחחס שמיס

 כן השמש האדם אה וףxי שלא השמש האדסמן אהלהמגיןעל
 על השמים להגין השמים^ סחת אדס בני לשבח כאהל השמיס וימתחס
 רקיעיש שבעה ה הקב' מסח לכך הקב״ה של אורו בהירות מן האדם

ה של אוח האדם בני לסבול שיוכלו כדי עד  חד רקיע היה וחיצו הקב̂׳
 רקיע עוד שנמתח ובלילה הקב״ה של אוח לסיול יכולים היו לא פחוס
 שמכסה כסאו בשמים ה' כחן הכחוב שאמר זהו חושך הוא אזי אחד

 זו יח עיניו באמת אבל אדם בני לסובלו שיוכלו כדי בשמיס אורו הקב׳׳ה
 פעמים כמה הלא,מצינו חקשה ואס שעה ובכל מקום בכל השגחתו הכל

 כמ׳׳ש נענים ומינס הש״י חל מעקיס והס מדם מבני פניו מסתיר שהש״י
x ואנכי בחורה o o לכסות רוצה שהש׳׳י בשביל הוא התירוץ אסתיר 

ם בני ד ומסחיר אותם xשמיי גס ה'3 להאמין באמונה יעמח אס ^ פרם ̂ ב יח
i
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תהלים הידיצזי
הוי שאמר א!ד ושחו אמד ה' מי\ס חכל מהס ורס  נאן מ

 אלא עפעה־ו לומר ש״יvד אצל ש״ך א ל דבודא' אדם מי י^סני ןעפעחיו
 מנסים עפעפיו ■האל־ס שייר כמו לחשל האמן איז לשיר כדי מכחי

ח כן מלראות העינים אח ^  שמכסה עפעפיו ניךא קב״ה של פדס הס
 הכתוב ומהת עליהם ולהשגיח אדס מני מלראות הקב״ה של השגחתו

: גאמונה יעמדו אס מ׳׳ל אוחס לנסות היינו אדס בני יבחנו בשביל הוא

נפשו שנא׳ חמס ואור׳ ורשע יבחן צדיק יי
 הש׳׳י הלא ר\דר, אה לבחון הש״י צריך לחה חמיה הוא לכאורה '

 היאך וגס ומחשבותיו מעשיו כל הצדיק את שברא קורס אפילו יודע
 במדרש דהנה בעזה׳׳י לפרש ונראה נפשו שיאה הש״י אצל לומר שייך
 לוקה כשפשתנו היה הפ־שחני יונחן א׳׳ר זה פסוק על אמרו פנ׳׳ד רבה
 מקיש היא יפה וכשפשסנו פורעת שהיא מפני גיוהר עליו מקיש אינו
 אח מנסה כרהקב״האינו וסלכס משבחת שהיא ליוה ביותר עליו

 שנאמר הצדיקים את מנסה מי ואס לעמוד יכולים שאיו לחה הרסעיס
 באברהם ורגה עיי׳׳ש ׳ יט משלים שני שם מביא עוד יבחן צדיק ה׳

 כל על המה־ס היו האומות כל כי שהוא מפורש טעם ברז״ל מצינו
 חוששי? והיו גידיו צריו מגן ואשר אברהס עס ה׳ עשה הטובה

א לפרס׳ רצה ע״כ חלילה בדבר פנים משא להיוה  שליחותו גודל יתברך ס
 לעולם להראות רוצה הש׳׳י היינו יבחן צדק ה׳ כאן הפסוק פי׳ זהו וכו׳

 • וכשהצדיק הצדיק אס יבחן לכך דרכיו בכל צדק בעצמו שהוא צדקתו
 בשביל הוא הש׳׳י לו שעישה הטובה כל לכל ידוע אזי בנסיון עומד

 הצדק אח הש״י שמנסה כיו? חקשה ואי בדבר פנים משא ואין צדקתו
 הרשעים ג"כ ינסה כן אס דרכיו בכל צדיק בעלמו שהש׳׳י לעולם להודיע

 כשיעניש מעשיו בכל צדיק שהש׳׳י לשלס ידוע ויהיה בכסיון יעמדו ולא
הז הרשע אח  מצרף הקב״ה טיבה מחשבה רז״ל אמרו דהרה הוא החי

̂׳י נמצא למעשה מצרף הקב״ה אין רעה מחשבה אבל למעשה  כשהש
 מחשבת לעולם ידוע ואין הטובה מחשבתו בעבור לצדק להטיב רוצה

 מביא שחו יחברך הש׳׳י לכך האדם בר חחשבח יודע הש׳-י רק הצדיק
 שהוא לכל ידוע ויהיה במעשה בנסיון הצדק שיעמוד נסיון ליד הצדק

 מעשיו על רק אוחו מעניש הש״י לרשע אבל הש׳׳י לו מטיב לכך צדק .
 שהרשע לכל ?וע הרעים ומעשיו הרעה מחשבתו על לא שעושה הרעים

 הרשע את לנסות צריו אינו לכך שלו נפשו ושונא גופו האות אחר הולך
 ואוהב ורשע זהו הפשתני כמשל יותר יקלקל אזי הרשע אח ינסה ואס

שונא רסס ואוהב שהרשע יודעים העולם שכל היינו נפשו שנאה חמס
. :הרשע את לנסוח צריך ואינו עצמו של נפשו

וגפרית א׳ט פחים ̂טעים על ימטיר
 מנסה איני הש׳׳י שאמר קאי דאדלעיל בעזה׳׳י לפרש נראה

o i רשעים דרך לחה א׳'כ רשעים שהם לכל שידוע בשביל הרשעיס 
 לרשעי' שיש כשביל ידוע הוא החירון בעוה״ז טוב כל לרשעים ויש צלווה
 יהיה שלא כדי הזה כעולם לרשעים משלסלהס שעשו מצות איזה

 הס געוה״ז לרשעים שיש הטיב נמצא היא בעולס חלק שום לרשעים
 מזונות הצפיר שרואה בשביל בפח שנלכד הצפור כמו לרגליהס חיס9

 הצפור ונאמח הפח שיתוך המזונוה שיאכל הצפור סיר הפח בתוך נתון
 הרשע כן כנף בעל כל בעיני הרשת מזורה חנם כמ״ש הפח בהוך נלכד
 לרגליו ופחים רשת הוא ובאומה בחנם שהוא סובר בעוה׳*! טוב לו שיש

 כבר שעשה חצוה איזה כי לעוה׳׳ב סלק לו ואין לעוה״ב זה ע״י מספס .
 הוא המטר דהיעו פר«יס רשעיס על ימטיר הפסוק פי׳ זהו בעוה״ז אכל

 וגפרית אש זה וע״י לרשעים פחים הוא בעוה״ז שישלו טןב גרנסהוכל
 נלכדים שהרשעים דהיינו בעו׳׳הב הרשעים של ססס מנח זצעפוח ורוח

לש״הב חלק להס ואי? בגיר\ס

יחזופנימו ישר אהב צדקות יי צדיק כי
 שהש׳׳י מה הפסוק שאמר אדלעיל כעזה׳׳ייקאי לפרש נראה

 זטוחיו מאבד עי״ז רשע של לרגליו פחים הוא בעוה״ז לרשעים טוב גוה?
טוב יש לנדיק נצס לפעמים מה הקשה א״כ בשה״ז שאוכצס
̂י שלסנוח לשתי שזוכים צדקיס שיש רז״ל כת״ש התירס נשה״ז  שהש׳

 שיש ומה אר<? xא (חנותי כמ׳׳ש חנם במהנס בשה״ז טוב להס גוה?
 מעשיהם פיחת אפילו מחן ׳׳י הש ואין בעוה״ז ליחק להס שיש צדיקי׳

 בני מה מפני שאצה שהשכינה רבה במדרש ח״ל כמ׳׳ש הוא בעוה״ז
 הש׳׳י בעיני x’ שר\א מי סיינו יש אוהבי להנחיל הש״י והשיב. ערים
נדברים מעשיו פיחס אפילו נצדיס לשלס חצה הש״י אין אוחו ואוהב

 / . יסר-ו שהיא מי אבל צדקה בחורח עוה׳׳ז לצדק לפעמים מחן הש׳׳י הייני
\ תשורסהדן לפנים עוש' xשהי יו^חנדיק נחל׳ מדריג׳ שהוא

 -ר"" אסילי^^יי־^יעת לו משלם הש״י אזי xוהי הטיב ועשית ח׳׳לע׳׳פ
כן פנימו- יחזו X’ הכחוב שאמר זהו פנימיוה שהוא בעוה״ב מעשיו ^׳ .כ

̂׳6עז שהיא כפנימיות לחזות ויזכו בהיכלו ולבקר ה' במעם לחזות כ 3'

׳ ;f, י״ב קפי׳
ויאה לדוד מזמור השמינית על לטנצח

״ נעזה'׳׳ידמנ>צ
ס מי לאדם יש למטה vObron באדם שמינית חדה היא הלשון מ ̂  עי
ה חלק שהכתוב ומצינו הפהוהלשת חוטם נחירי מי אזניס  .. יהלשון הפ

־ לפרש יש או נפשי מצרה שומר ולשיכו פיו שומר כמ״ש לשתים ^ i;ש
׳? הפה ואז לאחד החוח ונחשב ממות נתחיל רק לאחד נחשב והלשון

■% TOO השמיכיח במרה היצה׳^ לנצח שזוכה חי על שמיניח מדה הוא
ע לשון שוס ידבר שלא הלשון ס הרע לשון אבק שוס ולא הי  'למנצח ז

 פה בתוך ומזמר קדמה השנינה לדוד מזמור זה על השמינית
ך1מצנ היה ולא לדוד ואתיא קדמה השכינה לדוד מזמור רז״ל נח״ש t1 ר .L■ 

׳ ̂ פיו: בתוך השכינה שמזמר לכך שיזכה עצמו להכין

̂_3 לפרש נראה חסיד גמר כי יי הושיעה , עזה̂/
צג שיעזור התפלל ^ ש ה

 כבר שהוא דמי too להיות עצמו אח וללמד לגמור שמתחיל
ר זעיז חטא מכל הש׳׳י אוחו ישמור אזי במעשיו A’ ^זייי ft3 ׳0

עצמו ולהתלמד לגמור שמתחיל מי שנס דוד והתפלל ביקש לכן

ס חסיד גמר כי ה׳ הושיעה שאמר זהו אוהו מסייעין ליטהר נ ה  Iו
ה שאי! היא הפירש היינו קונו עס המתחסד חשיד איזהו אמרו כ  ס

תו אלא עוה״ב או עוה״ז הטובים מעשיו ע״י לקנוס במעשיו ■ טנ
 ייזיי לעשות השכינה שהיא קונו עם חסד לעשות הטובים

שהש׳׳י כשמאמין אלא קונו עם חסד לעשוח לבוא זוכה אינו
 אצל נחשב לא אזי חשיכין כלא ארעא דיירי וכל כסדו האת
 ^ ?3̂ הבליס הבל שלמה שאמר כמו הבל ^כל כיון עוה״ב ולא עוה״ז
 בראשיהכמ׳׳-ן יחי בשבעה שנברא מה כל בראשיס ימי שנעה
YJL אמונה ליד לבוא לאדם קשה וכאמה
על והעמידן חבקוק בא לברכה רנוהינוזכרונס שאמרו

 pא מניח ואינו האדם על היצה״ר מהגבר לכך יחיה באמונתו
 לאן. הש״י שיעזור והחפלל דוד ביקש לפי^ כזה אמונה ליד לבוא

^(ונה התרבות ומתחיל אמונה ליד לבוא האדם v ממונה התרבות ומחחיכ ממונה גידי נבוח הנזדס כשמתגבר j' 
ת לשון הוא פסי אדס מבר אמונים פסו כי שאמר זהו ה^כו

 וחיכף בארז בר פסח יהי כמ״ש האמונה האדם לב בתוך
ציוי ש־בוח לחדס הש״י לו יעזור האדם בלב האמונה להחגכר

כיון קונו עם חסד יעשה ואז היצ״הר אוהו יטעה שלא שלימה
:כנ״ל האמח לידי שלימה אמונה

^ ניאהל̂שגעזה̂^ רעהו את איש ידברו שוא
׳ ג׳ קפיטל במלאכי

הלמו וכי משמרהו שמרנו כי בלע ומה אלקיס עבוד שוא אתרסס
עושי נבנו גם זדם חחשריס אנחנו ועיזה חפניה׳צבאוח r , 'פו הו ע ^זי י היי(:ן חסיל גחר כי ה׳ הושיעה ביקש שדוד כך הוא וההמשך

© יהו
שהדור ב^יל מ״ל לו תושיע חסיד לה־וח ללמוד אדם שמתחיל

חן}קן^. שפח הוא חלקים עבוד שוא לרעהו אומר ־ote מה אפילו ד^וי
אמו״ וצא חלקיס ענוד שוח אמרתס אומר מלאכי הלא סימא ואי

ועת- כת״ש הגלות בימי היה ^לאכי בשביל היינו חלקות שפח
מן ס א , ^ אלקיס עבוד שוא והמדברים רשעה עושי נבח גס זדם מאשרים . .

 רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז שלא^יו נפסוק כמ׳׳ש צדיקים
 הנביא הוכיחם לכך וכו׳ לפניו זכחן נספר ויכתב וישמע ה׳

שפח שהוא הנביא אמר ולא ה׳ אמר דבריכס עלי חזקו וחמר ^ שפח טתוח ׳.י!.-לו דבריכסאחרה׳וגלולול״ ,
 Pעבוד שוא לב כאב מחמח מדירים והיו צדיקים היו שבאמת בשביל

■ שאינם אותן על אמר דוד איל יסזדסxמא אנחנו עתה כי
ס לז י  את איש ידברו ששוח מה אמר עליהם אלקים עבו־ שוא שאומרים

 שהוא המר לא מלאכי נביא הלא תקשה ופי חלקת שפח הוא
 שויס אינם 0 הלבבי הייני ידברו ולי בלב בפשוק אמר לזה חלקות
T 3כא מחמא ומערים צדקיס היו הם מלתכי עליהם ר3x חותם

̂יד שוא צדקים ח*נם הם ח־ עליהס שדבר מותו אבל אלקה ע
ח יעבדולהש״י שלא כדי רשעות מחמת ̂  למס אומרים נכך כוונתם ס
׳ כיון הש׳׳י לעבוד א י ש  י ש

׳ סלקיס הצנבוח ח;צ נזחד והדבור ידברו
יכרח



̂טי לחתהלים חידו
הלסרש יכרחי^כליטפתיחלמת מה כעזה״י נר̂י ד

 ודניאל ירמיה אמרור;׳׳ל י
 לא ואתד גסמהיו איה שאמר רגלוי, בעה אחדלארצהלומרהגנור

ה אנשי אבל מראוהיו סי: שאמר מלוה נעה הנורא לומר רצה  הקנו ל׳
 מראוחין הן הן גכורוהיו הן שהן נשכיל ורגורא הננור ר\דול לומר

 הצדיקים אוחס והנה ושותק כנגדו ומגדפים שמחרפים ^ואההגויס
 כעח משתמש הש׳׳י שאין אמרו אדל כדץךן הארן כל שמלא נד׳ האמעו
 ששפהוחיהם נעולס רשעים יש אבל יראה ונמדח הגנורה נחדה הגלות
 וכונהם והנורא הגיור אומרים ואינכו נלכד הגדול ואומרים סלקוח

 בעת למעלה שכינהו שנסחלק' ואומרים כעוה׳׳ז הש״י מציאות להכחיש
 עכירות כל עושים לכך הייחחונים מעשה על למטה משגיח ואינו החורנן

 נגמרחו וכופרים הש׳׳י נהשגחה שמפרים רון וכדומה הרע לשון היינו
 מדברת לשון חלקות שפתי כל ה' יכרח הכחוכ שאמר זהו הקי״ה של

 נגניר ללשוננו אמרו וכונחם כלנד הגדול שאומרים היינו גדולות
 כעוה״ז היש״י מציאות שמכחישים שנשניל הרע לשון לומר אתנו שפתינו

:שלהם שפוזחלקות ע״י הרע לשון מספרים לכך לנו אדון מי וחומרים

כעזרת לפרש נראה אביונים מאנקת ענייים מעוד
דההמשך השם י

 היו אלו אומר שהש׳׳י הקודש כרוח אמר דוד כך הוא
 אמנם כסדו האח כל שמלא נד' שהאמינו ודניאל כירמי' ■כוונהס
 אלxי אביוני r אנק וצעקת ישראל עניי שוד שראו לכס מהירות מחמח
 כל כונת היו אלו והנורא הגטר לאמר רצו לא לפך ושיתק רואה והש׳׳י

 עניים שוד מחמת רק כבודו האת כל שמלא כה' שיאמינו כן גס אלxי •
 רק והנורא הגנור לומר רוצים אינם שותק שהש״י אייונים ואנקת
 מעוררים שהיו רנורס ע״י הגלית מן גואלם הש״י היה אזי כלנד הגדול

 דהיינו להם שדינורסאין כשביל אמנם למעלה ורחמסת הישועה
 מצ-יאות להכחיש חלקות שפח רק אכיוניס ואנקת עניים שוד נשכיל

 הדינור מועיל אינו לכך לש״ה לדבר יכולים שיהי' כדי הש״י והשגחת
 עתה אביונים מאנקת עניים משוד דיבורם היו אילו הכתוב^י'זהי

 דיבורם אשיח זהו דיבורם ידי על הגלות מן ה'להושיעם יאמר קוס6
 הוא יפיח לו יפיס זהו הגלות צרות דיבירעבשביל היו אלו היינו כישע
 אזיאשיח הגלות צרות בשביל לעצמן הדבילי היה חלו פי׳ דבור לשון

 שדיבורם בשביל. אבל הגלות מן להושיעם למעלה רחמנות לעורר בישע
מועילס; אינ׳ לכך כעו״הז הש׳׳י השגחת להכחיש חלקוח שפחי כ״א וחינ׳

הש׳יי כעזרה לפרש נראה טהורות אמתת יי אמרות
כך הוא דההמשך ,

 חלקות שפת רק שהוא כשכל כדיכורס פועלים אינס לכך לעיל שאנורנו
 אמרות '0' שאמרות כשביל למעלה פועל אינו שדכור' הכוע' זעוד

 אמרות להיות צייו הש׳׳י לפני שנא ודבור אמחח היינו טסרו^
 אורייתא דא ועל ע׳׳ב מ״ו דף תזריע פ׳ כזוהר שאיחא' כמו טהורות
 שפווח׳ דאי בנין ולשונו פיו שומר וכתיב מרע לשונך נצור ואומרת מכרזת
 כולא דסלקא וכשעתא לעילא סלקין מילין איכון בישין מילין ממללן ולשני׳

 צארחיה חרר פנון דפלניא נישא דחלה מסחרני׳ אסהלקו ואמרו מכריזק
 יכול ואסתלקתולא מיניה איסעכרה קדישא נשמהא כדן תקיפא דחיוא
 ולשונו פיו שומר כתיב וע״ד וכו׳ התשירל' דמויה נאלמתי כד׳׳א למללא
 משרלוקח אהעבדת ממללא דהוה ווא-הר\א נפשו נפשו מצרת שומר
ט׳ נישא חלולא בגין  אמרות כאן הכתוב שאמר וזהו נאריכות עיי׳׳ש ו
 לש״הר דיבר שלא טהור מפה להיות שצריך היינו טהורות אמרות ה'

ס הא'!־ לשה״ר שמדברים כיון אכל טי  דבורם ע״י בד׳ נוש! להיות י
 אינו ואז לשה״ר כפ'הם שמספרים טון וכו' אצהיס ענוד שוא שאומרים

 אפילו הכתוב סומר ועוד שהבאתי בזוהר כנזכר הש״י לפני דיכוריס עולה
̂'> כמו הוא אדם של הדינור אס  לארן נעליל והוא ונקי זך שהוא צרוף כ

 למעלה מקום מכל ונקי זך הוא שהדנויי האח כני נכל מגולה ושהוא
 משער ההפלות שמעלת תרומה פ׳ כזוהר מזוקקשכעתיסכמושחיחא

 אפי׳ שמזקל־ן'ן נמצא אותן מריחין ושם המשיח לעולם עלשמכיאין לשער
שסיפר מי כמ״ש לעלות יאוי אם ומדקדקין ככסף זך שהוח הדיבור

:כנ״ל למעלה עולה אינו שליכורו צשה״ר

לעולם זו הדור מן חצרנו תשמרם יי אתה
 שאינם תפלות אותן הורה שערי כספר איתא דהנה כעזה״י לפרש גראה
 אוחו שיתפלל זמן עד בהיכלות מונחים הש׳׳י לפני למעלה לעלות ראזיס
 שהיו התפלות גס יעלו אזי הש״י צפני לעלות שראייס תפלות האיש

 ואיחא הש׳י׳י לפצי למעלה לעלות שראויס התפלות עם בהיכלות מונחים
 חינו! לכל ומטין ונזיפו קיימין ד׳ אימן אלין ריי׳׳ע דף פקודי פ׳ בזוהר

לון מנדין וא'לין פומייהו ומטנפי א־צטריכת ילא מלה מפומייהו דאפיקו

 fמקיימ לפרגודא עאלין ולא צלוההון אישתמע דלא יומין ארנעין וקיימין
 ארבעים תפלתו עולה אינו כלשה׳׳ר פיו כשמטנף נמצא עט׳ל לכר נזיפא

 כיון יום ארכעיס שתסיים וקודם בהיכלות התפלות ומונחים לנועלה יום
 ולשהוק אלם להיוח יכיל ואינו לשה׳׳ר יספר כודאי לשה״ר לומר שרגיל

̂׳ר ידכר שלא יום ארבעים  לעולם מנחות ההפלות יהיה כן אם לשה
 אחד יום אפילי שאין כיון למעלה יעלה ולא לכך המיוחדת כהיכלוח

 שהרגיל נשכיל המונחות תפלות גס ולהעלות למעלה לעלור« ההפלה ^אוי
א הדבור אם אפילו לתעלה שאמר הכתוב פירש זהו בלש״ה עצמו את  ס
 שכעתים מזוקק למעלה נארץמ״מ שהם אדם כיי אצל ככסף זך

 מהי למעלה לעלות ראוי אינו ומדקדקיןאםראוין.לעלוחלמעלהואם
 זמן עד לכך המיוחדות כהיכלוח חשמרס ה' אחה ההפלות מן עושין

 הדור מן חצרנו הכתוב אומר אבל למעלה אותם ויעלה כראוי ש־חפלל
6כשבי לעילם להם המיוחדת בהיכלות החפלות שישמרו היינו לעילם יי

שלאידנרלשר^ר יום ארבעים כנמצא וחינו כלשה׳׳ר רגיל שהעילס
 כהיכלוח לעילם לשומרים וצריך למעלה לעולם התפלה עולה ואינו

:לכך המיוחדות

לבניי זולות כרום יתהלכון רשעים סביב
ף ה׳ יכרח למעלה שאמר לפי כעזת״י לפרש נראה 13א

 לשה׳/־ סיפר מ״ל אמרו זה ומכת גדולוח מדברת לשון חלקות שפחי כל
ט׳ ה׳ יכרה שנאמר הקודש כחח דוד כרתו שככר תקנה לו אין  ו

 כגזל הכן רב אמר יהודה רב אמר פשוגי גט פרק כחרא בבא ובמסכת
̂׳ד לשה״ר כלשה״ר והכל כעריות ומעיטן  נמצא לשה׳׳ר כאבק אלא ס
 שלש כנגד שקיל הוא ולשה״ר צדיקים אפילו נלשה״ר נכשלים שכולם

 מקו^ אינו תפלתי וגס רז״ל שאמרו כמו ש׳׳ד עריות גילוי ע׳׳ז עכירות
 יחטא ולא טוב יעשה אשר כארן צדיק אין א״כ למעלה שאמרנו כמו

 כנגד כחר גמורים רשעים שיש הדור לפי צדיקים נקראים אמנם
 רשעים סביב הכרעב שאמר זהו צדיקים הס נקראים הרשעים אותן

 למדריגה ממדריגה יום בכל שהולך הולך נקרא צדיק היינו יתהלכון
 ואמר למדריגה ממדריגה והולכים צדיקים הס נקראים הרשעים וסייכוה

 מכל גמור צדיק שהוא המעלות כרום שהוא צדיק היינו כרום הכתוב עוד
 שאימא כמו אדם כני שנקראים חוסן אצל היינו אדם לבני הוא זולת מקום

 כבני הראשונים ואם אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אס בירושצמי
 הכהוב שאמר זהו יאיר בן פנחש ר׳ של כחמורו ולא כחמורים אנו ארס
 בדורותינו ט הראשונים למעלות מגיעים אנו שאין דיחמי יחמי אנן כאן

 הראשונים אצל הוא זולות המעלות כרום שהוא צדיק אפילו כחס
 קראים נ אינם לכך אדם לבני זולות הכתוב שאמר זהו אדם כני ש;יקראיס

*• ^שעיס סביב אלא צדקיסנחחתינו

י׳׳ג קפי׳
״י י" מזמורלרור״לני״יף למנצח  של חאוה יסאוה שלא היצ״הר את

 בלא לדוד ואסיא קדמה השכינה היינו לדוד מזמור זה נשכיל עשירות
 חנה עד נצח תשכחני ה׳ אנה עד לדוד מזמור על רז׳י׳ל כמ״ש הכנות

:ממני פניו אח תסתיר

בנפשי עצות אשית אנה עד
* ״איה’ שלא היצ״הי '“’ ^ '’י' ^'ייי 'n r״
״׳׳ר! ׳'’®א ארנעה אמר ולכך לרעחו לנעלי!
 שללספיניאשי״קא;^ ננקריאנלעדולערניחלמ ״לשי!

״'!'לי אנה כמ״שוהאלהים ליד! מאימלש!];ימן ״ '1 <^'1 J f.״ 
,.Kn ^ד-רצחוי וכארבעה לידו זימן ז״ל

יום שככל לעני זכיה שיש רינ״ש כשם ששמעתי

מזונות לגשם צריך ואינו חייו ימי כל די שיהיה הרכה
 לא אש מוונוס ו כשיש ̂ שכל לו ויש ה3הר צדק אס רק הש׳׳י מאח
 חולה והראיה OW יועיל לא לפרנסו מזונוח כתוך חיות הש׳׳י יתן
 מחמת העני חבל מוונות באותן עצמו אס לפרנס ואינו מזונות לו שיש

 מזופת הש״י מאת ולבקש לגשת יום נכל צריך לאכול מה לו שאין דחר,ו
 הש״י צריך שהעני ועול יום ככנ הש״י לפני שתדבר העני שזוכה נמצא
 אין כעשיר אכל ויום יום ככל פרנסתו לו להץמין יוס ככל אויזו לזכור
 על מזונות אחד בפעש לו נתן ככר כי יום בכל אוחו לזכור צריך הש׳׳י

 שהוא עד הזמין ה' היינו ה' אנה עד הכתוב שאמר זהו חייו ימי כל
 ל־די מכיאחחהחדס שהעשירות היינו נצח תשכחני אזי לאדם עשירוח
כל ע; מזונות לו ויש עשירות לו שיש כיון הש״י את יזכור ולא שכחה

ימי ■ א יט ■
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̂יו  הש׳׳יי שמהן נחה 6נמצ אל<זל ה׳ אה ושכחה 15לה ויש כמש״ה ל
 צריד אינו הש״י וגס לנצח שכחה לידי האדס אה חכיא עשירוח לאדם
 זהו חייו ימי כל על פרנסה לו נהן שכגר כיון יום גכל העשיר אח לזכור

ר מ  אס ליטר צריד לאכול חה לו העני,שאין אבל נצח השכחני הכחוג ^
 אה זוכר הש׳׳י ונס הש״י מאח פרנסה לבקש ויום יום ככל הש״י
 אנה שנכחב מה שפיר אהי דברינו ולפי פרנסהו לו ליהז יוס ככל העני

 עשדות טוב לא '3 •ייייז לשון שהוא כשביל כא' אנא נכחב ולא כה׳׳א
 כמש׳ V׳n כמ׳׳ש זכוה איזה כשביל הוא לאדם מהן שהש״י העשירות כי

ר ר' מיני' כעא כ״כ פרק שכה  שבארן עשירים יוסי כרכי ישמעאל ח׳י
^ שיאמר שמעשרין כשכיל א״ל זיכיס הס כמה י^אל  וכו׳ העשר ע
 כמה ארצוה שכשאר ההורה אח שמככדין כשביל זוכין p כמה שכככל

כין  יש שבעולם מדה ככל והנה וכו׳ השכח אח שמככח כשביל חזו
 עשירות מחן שהש׳-׳י חיצוניות יש בעשירות למשל פנימיות ויש חיצונית
 ויש חורהאושבהכנ׳׳ל או מעשר כשכר הרכה ממון לו שיש הרבה

 לעכור שכל לו שיהיה לארס הרבה חכמה מחן שהש״י פנימיות עשירות
 אין הרעת חן אלא עני אין רז׳׳ל כמ״ש הש׳׳י לפני
 ^ל לו שיהיה לאדם הרכה חכמה כשיש נמצא ומצות הורה מן אלא עני

^ נקרא אזי הש׳׳י לפני לעבוד  שולחנות לשחי זוכה אדם כל לאו והנה עו
 גרולה לארס כשיש הסתם חן חחילא אחד כמקום וגדולה תגרה שיהיה
 טיבה אינו שהעשירוח נמצא הרכה לחכמה זוכה אינו עשירוח שהוא

 חכמה לו מחן הש׳׳י היה כודאי עשיתח לו הש׳׳י:וחן היה לא אל' כי לו
 לאוחו זכה הזה האדם והנה כריה כל שכר מקפח א׳־מ 'יtה ט הרבה

 לו לשלם צריך והש׳׳י שנח בשביל או חורה בשביל או מעשר בשביל או שכר י
 אזי בשכרו הש״י מאח עשירות לקבל האדם ירצה לא אס שכר

n בעד הרבה חכמה הש׳׳י לו יהן בודאי x פנימיות עשירות שהוא 
 היינו אנה עד הכתוב שאמר זהו כריה כל רx מקפח איש שהש׳׳י ביון

n עשירות שהוא עד לאדם הזמין שהש׳׳י x  ממני פניך אח הסתיר אזי 3
 חכמה שהוא פנימיות עשירות לאדם כשיש ט הפנימיות הוא יך3 היינו

 וכיון חיים מלו פני כאור ולי־כק הש׳׳י לפני לעבוד זוכה אזי הרבה
 אזי אנה עד שסא בשכרו הרבה ממון שהוא עשירות האדם שקיכל

ר מחני פניך אה הסחיר
J' ומכל מכלהחסדס קטונתי אנינו יעקב כמ״ש עשירות טוב לא 

 הזה היידן אח עברתי במקלי כי עבדך אח עשית אשר האמת
 שהש״י הטובה על להצטער לאדם שיש נמצא מחנות לשני הייתי ועהה

 שהיה כמו יה ע״י עוה״ב שנר לו חננין אולי כי כעוהי׳ז עשירת לו גוחן
 יש אדס בני שאר ןx מכל בעוה״ז עוה״ב רx קיבל שמא מתיירא יעקב
 עוה״בבעוה׳׳ז קי^סכר שמא עשירות לו כשהש״יכוח? להתיירא להם

פי׳ הו  לאדם סהואעשירוח עד מזמין ^:הויסכשהש'^י הכחובעד ז
 בלבני יגון להיות בצפשי מחשבות משים אני היינו בנפשי עצוח אשית אזי

 לארס מחן שהש״י עשירות של והטובה החסד הוא יומם היינו יומס
 מחשבות משים אזי עשירות לו כשיש והאדם חסדו ה׳ יצוה יומס בח״ש
^ על ויגון צער לו ויש בעוה׳׳ז עוה״ב שכר קיבל אולי בנפשו ועצות ח  ה

 ט עשיחה טובה לא ף' : כיוס הש״י צו שהאיר עשיחת של והטובה
 ה׳ אח ושכחת לבבך ורם כמ״ש מהעני העשיר על יותר מחגנר ב\צה׳-'ר
ט׳ ה' מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן ל' קפיטל במשלי וכמ״ש אלהיך  ו

x מחוך אשבע פן ז״ל ר^׳י פי׳ i r וכו׳ גאוה מרוב בהקב״ה וכחשתי 
 העשיר אח שמביא עד מהעני יותר העשיר על מתגבר שהיצה״ר <מצא

 מזמין כשהש׳׳י פי׳ אנה עד הכתוב שאמר זהו בהקב״ה כפירה ליד
 אויב שהוא היצה׳׳ר היינו עלי אויבי יחם אזי לאדם עד שנקרא עשירות

 שמור XU;אופנים שבארבעה נמצא כמוהו ארב שאין לאדם הגדול
 יתבאר מבעשיר יותר בעני שיש טובות המעלות והיפך לרעתו לבעלץ

שלאחריו בפסיק

המו׳ פןאישן עיני האיר׳ יי»}הי ענני הביט׳
 לספר והתחיל היצה״ר אח נצח שדוד בעזה״י לפרש נראה

 אנה עד כשהש״י למעלה שאמר מה א׳ מעשיר יוהר עני של מעלות
 הש׳׳י שהזמין כיון תשכחני לנצח אזי לעשיר עשירות שמזמין דהיינו
 בכל העשיר אח לזסר צריך הש׳׳י אץ אזי חייו יחי כל על פרנסה לעשיר

 אוחו ולזכור להביט הש״י צריך לההפרנס במה לו שאין עני אבל יום
 חת ונכה עני אל אביט זה ואל כח׳׳ש יום בכל פתסחו לו ליחן יוס בכל
' הביטה 3הנחו שאמר זהו וכו׳  מזמין כשהש״י למעלה שאמר כנגד ב

 הש׳׳י אין צעני אבל ממני פניך את תסתיר אזי לאדס עד שנקרא עשירות
 ונכנס השערים כל בוקע עני שהפלח כמ׳^שכיוהר ממנו פניו מסתיר

ני לעני הפלה דוד שאמר מה שהוא כזוהר שס ופי' החפלות לכל קודם
̂̂י שאמר זהו וכו' יעטוף עונה הש׳׳י אזי עני כשאדם היינו ענני הכי

 לעשיר אבל ממנו כ<יו מסתיר ואינו הש״י לפני שקורא עת בכל ווותו
 שחמר מה כנגד תפלתו מקבל העשיי'אימ מן פניו מסתיר לפעמים
להיות בלט מחשבות גזשיס * אזי צחדס עשירות מזמין כשהש״י למעלה

̂ז עוה׳יב שכי קיבל אולי וצער יגון לגן שד' בטיח העני אבל בעוה׳  א
כי' ושפל דכא את אשטן כח״ש על*ו הקכ״ה שס שירןא היינו ו ת.  ח

 :שסלקם הדן מדת שהיא אלקי שם ע״י פגם בלי שלס יהיה סי׳ ששם ׳ פי
 ״ <אותו־ ויוציא יחליד שהש״י היינו בעניו עני כמ״שיחלן בעניות בעיס׳ז

^־ אמר ד' בעוה״ז לעני שהיה עוני יסור•• ידי על גיהנס מן ע מ  ל
ג ויחסהיצה״ר מתגבר אזי עשירות לאדם מזמין כשהש״י י ו א א ז ^ 

- היצה׳׳רעלין וירוס מהגבר אין עני כשהאדם אכל לאדם גחל
 - יקש.חד.3ש זהו האמת נדרך ללכת עיניו ומאיר עני על שורה השטנה
: ■ עוד ולא עדות יד על עיני האירה אלקי ה' ענני הביטה

- יושבבטלטשזדמיכמ׳׳שבאורח כי המוח א־שן פן ד ^׳ ^ ס י י  ח
 בוראו מעטדח נטל ויהי׳ בעשרו טרוד יהי' עשיחח ומחמת ר״ה
ךויס בחיי׳ הרשעים ט מות ליד מביא שינה ואותה כישן כחשב מ י תי .מ . 
:‘כנ׳^יואת׳ להם מביא שהעשירוח רעיס דברים ארבעה אמר תחלה  ■'־ /
 ׳ לדברים עשירות ידי על ימא שלא בטוח הייתי אם אפילו אמר
ל שכא בוראו מעבודת הבטלה בשביל מתיירא opn מכל הנ׳׳ל ■־ ע ^5 

ץ. הוא עני אבל המות שילח ל^שן שנחשב הבטלה ואותו עשירות ̂  פמי־דאי
י לטדוד עח לו ויש טירדא לו ז לבוראו לעבה־ עת צו ויש טירדא לו

כי יגילו צרי יכלתיו אויבי יאמר פן
ט להיוק שטוב למעלה דוד שהוטח אחר בעזה׳׳י לפרש נראה  ו ?"5PV ע

 שלא מתיירא אני אמר אמנם עני להיות זה על וביקש העשיר מ?
ן שחראיסשנאחס כגלות שונאים יש אדם לכל והנ̂ר שונאי ^׳ ס אי ^ ס ה  ו

 מלוי אויטם שהם שונאים אותם לכך כגלוי לו אויבים שהם אויבים
ס נקמה להם שיש בפיהם  יכליזיו ארכי יאמר פן הכתוב שאמר ז

 בלנס vישמל הס בגלוי שנאסס מראים ואינם כלבד בלב. שהם
 3כל שהם שונאים ואוחס עני שהוא על בלבם נקמה להם ויהי̂ר

 אשר בנכליהס לכס הס לוררס כי כ׳׳ה במדבר כמ׳׳ש צרי הקראים
u' י^אל אח שונאים היו המדיניס והס וכו' פעור דבר על לכס lS L
 ולהטעיה י^אל אח לקרב כדי בגלוי שנאתם מראים היו לא אכל

י יגיל< היינו אחוט ט יגילו צרי הכתוב שאמר זהו בזנות -

: ^ ב ל ב ל א : ^ 
 6 ת
3ל3

: שיעני אחוט

 בישויעו^-! לבי יגד בטחתי בחסדך ואני
ל©-ש ^ עלי גמל כי ליי אשירר,

 לשו נקמה יהיה שלא כדי אמנם העשיר מן ייתר ע»י להיוח שטיב
ס בני יאמרו כי בדבר השם חלזל יהיה עני«ם. שיהיה גמה ל עו  ה
^ שעוכד מי שיראו מפני קדורנית טנלך בצע ומה אלהיס עבוד ר ל

י: עשיר יהיה לה׳ שעונד מי טוב יח׳ שמו קידוש בשביל בכן ער
עש־רוס לי שחחן בך בוטח שאני היינו בטחתי בחסדך ואני לוד

 שחתולי גס בחסדך בטוח אני גס הטוב מעשי בשביל לא חסדך
תסדר מחמת נצת תשכחני אל מקוס מכל ימי כל על פרנסה חסדך מחמת נצת

־ שאניבטות בשביל תציצרמןיצה״רשאליחסעציואז ^ שז ת ב
« מעסיעל מחזליבחסדדלאבשייל י ו ו . - » י ד צ

ip>
׳ עג שסגל הייני בישועתך לבי יגל מעשי בשביל לא בחסדך לי גוחן

 החסל־ אוחו על בלכט אצער לא עשירות לי שהתן הישועה
:׳ יגון בנפשי עצות אשיח למעלה כמ״ש עוה״ב לי מנכה אולי
 - 1תח אז הפי׳ גס מעשי עפ״י לא התשר עפ׳׳י לי נותן שאתה כיון

 ■ * ישועחוטלאיוכלול^וד^־ היא זאת היינו ישועתך בשביל לבי יגל עשירות
שירו^ע^, ‘ל שחח! כך כשיהיה ואז וכו׳ אלהיס עבוד ס־שעיסשוא  ; ע

זה לה'.על אנדב מה הייני עלי גמל ט לה׳ אשירה הגדול חסדך פי

״כחס״ הש״י לו שנות! טו? העני מ! בעשירות שיש למעלה שאחר  ׳ '
כיון היצה׳^ מן אוהו יציל הגדול בחסדו גס מעשיו פי לאעל

:עליו שורה

י״ד קפ׳
אלוזע; אץ כלבו נבל לדודאמר למנצח

ס. כנודע נבל נקרא הרשע דהנה דעזה׳׳י לפרש נראה ^ ע ה ׳ ו
 - כמושועצליסשסר^;^ לשו? שהוא יבול לח ועליס מלשון שהוא נראה

 לכגו© בעצמו נחשב שאינו בשביל אין נקרא והצדיק טוב לעשיח מתעצל
 שאין הפי' או אין שנקרא צדיק שהוא בלבו אומר הרשע שהוא והנבל

 ■ שאי! בלבו שאומר ה־ינו אין בלט אומר נבל שהוא -^שע למעלה קאי
 ^ המלאכים קטרגו המיול שבדור בשביל כך שאומר והטעס לרק אלא
 ׳ לאר^׳ הש״י והפילס אדם בר כמעשה הרע יעשו צא באח הס יהי׳

. ר־ ט ננוה^חדס אס אנ^ס בר ויראו כח״ש אדם מבני יותר והרעו
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 חושולכזאי^ר מהיי ועזאלשהפילסהש׳׳ילממה הגהוהסעזא
 לי3מ -יניאפויוהר החעינו השחיהו כארז היו יזלאכיס הנה כלבו הרשע

o אדם כני על היא עלילה א׳'כ ארס x עישיס שאינס מה ורמה כשר 
 הוא נכל שאיני כלכי אומר נכל שנקרא שהרשע הפסיק פי' זהו גןוב

 הייני החעיכו השחיהו כאדן כשהיו אלקים שנקראים שהמלאכים שכיל3
 נאוף הוא החעיכי השחהה שנקרא לכטלה זרע הוצאה היא השחיהו
 על שיענש ול־ס כשר שהה אדם כהי על הוא עלילה כן אם חועכה שנקרא

 ויהעיכו ישחיהו לא אס טוכיס ומעשים מצות שהם טוב עושים שאינם מה
עושים שאינם כשביל עליהס יענשי אס ועולה עלילה הוא המלאכים נמו

:טוככעוה״ז

י ם י י מ ז ע ז מ ע ףpה ל י י ע נ ם ב ד לפרש הראה א
כעזה׳׳ישהכחוכ ’

 3טו עושה שאין על הש״י יוכיח שלא כלכו הרשע שאומר מה על משינ
 כי אמה זה דנר והחעיכואץ והשחיהו כארץ מלאכים שהיו שראינו ניון
 המלאכים אז שהיו גם האת על המסל את הכ'א שהש׳׳י ראינו הלא

 אדם כני על ןיףXה משמים ה' הפסוק פירוש זהו המכול קודם
 קדשו ממעון מהשקיפה חון לרעה שכתורה השקפה כל ח״ל בח׳׳׳ם
 כני על המכול כדור משמים '0 השקיף כן סדום פני על וישקיפו ■׳כמ״ש
 כתשוכה חוזר כן ידי ועל כסופו יהא מה דורש משכיל היש לראות אדם
 כשהיו היה וזה התכול מי אח עליהם הביא לכך נח אלא מצא ולא

 בנוח אח אלקיס כר ויראו כמ״ש אלהיס שגיראיס באיז המלאכים
 כר שהי' כעת היה שהמבול היינו אלקיס אח הכהוכ שאמר זהו האדם

 כפשוטושמצינוגכי הפי׳ או כארןשנקראיםאלהיס עסמלאכים ■אדם
 סעד נח צריך שהיה ח״ל ואמרו נח החהלך האלקים נחכחיכאח

 כדור אדם כני על השקיף משמים וה׳ לו עוזר היה שהש״י תיינו לתומכו
 למצוא השקיף שהש׳׳י היינו האלקיס אח דורש משכיל היש לראות המכול

 שירצו אדם כני מצא ולא להם ויסייע שיעזור גס להש׳׳י שיעבדו אדם כני
מסייעי? ליטהר הכא רז״ל כמ״ש הש״י להס שיעזור כד הש״י אח לעבוד

ד,ז3ל נח אלא ליטהר שירצו מצא לא איל אוחו

ל כ ר ה ו ס ד ח ן י י א ת ל א ה נ ש ב ע ו ן ט י ם א ג
ד ח  רשעים מירס שני יש דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה א

 צער לו יש יצ׳׳הראבל את לסף יכול שאינו לחאבון רשע שהוא יש כעולם
 יצ׳^הרעצנפשו שמגרה להכעיס רשע ויש עכירה שעובר כמה גדול

 לא אשר חחח ע״פ ע״ה דפולנאי המוכיח שאמר כמו עניתח אחר ורודף
 הוא ^עונש ד׳ח דכריס וכו' לכב וכטוכ כשמחה אלקיך ה׳ אח עבדח

 הש״י צוה שלא מה חורה דנרי על כשעכרח היינו עכרח אשיכסלא על
 שאחהעושהמה מה על לצער לך עכ׳׳פהיה לעשוחעשיחושמחח

 המכול הר על הש״י שהשקיף הכחוכ שאחר זהו לעשוח שלא הש״י שצוה
 מדרך שסרו עוד ולא הישר מהדרך סרו כולס היינו יחדו סר שהכל ויאה
̂זרו זה על שמחה להס שיש אלא הישר  מלשון יחדו זהו הישר מדרך ש
 שלום בחיהם עליהם הכתוב אמר לכך שמחה לשון שהוא יהרו ויחד

 שטוח לשון הוא נאלחו מדאי הגיהרס מן פחד להס היה שלא היית מפחד
 רוח כו נכנס כן אם אלא עבירה עוכר אדם אין ח׳׳ל כמ״ש נשטהו היינו
 כמ״ש עליהם המכול מי אח מביא היה לא כיניהס שלום היה ואלו שטוח
 החמס ע״י ביניהם מריבה היה אלא להם הנח אפרים עצבים סדור

 שאמר זהו מפניהם חמס הארז מלאה כי כמ״ש לחכירו אחד שעשה
 ואמר הפסוק וכפל טוב עושה בהם היה שלא היינו 3טו עושה אין הכחוב

 ביניהם ואחדוח שצום שיהיה בירהם אחדוח היה שלא היינו Tא גס אין
:עליהם המכול מכיא היה לא ניניהם ואחדות שלום היה אלו

א ל , ו ד ע ד ן י ו א י ל ע ו פ ל ה ריאהלפרש כ מ ה׳׳יו עז  נ
1 * ר המטל שחר ה״לאמרז י ׳ י/

 שזה לומר אין הש״י להם שהשפיע ושלוה טוכה רוב בשייל חטא
̂ס סכרו לכך טוכה כרוב ושקטים שלויס ענמס שראו הטעחס  צדקיס שר

 ושלוה טובה רוב להם יש העולם אח שמכלים הרשעים כל דהלה איט זה
 עשה חייב וחציי זכאי חציו העולם כל כאלו אדם יראה לעולם רז״ל כמ״ש

 על העוצם ולכל לעצמו רע̂ר ועשה לחוב העולם כל הכריע אחח עכירה
 פניו אל לשונאיו ומשלם כמ״ש ושלוו; טויה רוב בעוה״ז לרשע יש כן

 איזה לרשע משלם נעוה״נלכך לרשעסלק יהי׳ שלא בשביל להאניח
 הש״י מאח הרשע מבקש שאינו אפילו טובה ביוב בעוה״ז שעשה זניוח
 זכיות איזה לו לשלס כשביל לרשע נוחן מ׳׳מ ושלוה טובה רוב לו שי;ק

 פי' עמי אוכלי או! פועלי כל ילעו הצא הכתוב שאמר זה נעוה״ז שעשו:
 כיון כנ׳׳ל עמי מאוכלי הוא ועבירה און ועושה שפועל שמי לכל שידוע
 שהם ישראל מרגיש ומי חונה לכף העולס כל מכרע עבירה שעשה
 שהוא כיון עמי אוכלי רשע ונקרא מכלים שהרשע נמצא העונם עיקר
ושלוה פרנסה להס יש לחם חוכלי הרשעים אותס והס ישראל אח מכלה

 הש׳׳י רק פרנסה להם שיחן ה׳ מאה בקשו לא ק*או לא ה׳ אפילו הגס
: עלמא כהאי חצוח שכר לשלס כדי חעלמו להס נותן

יראה שםפחדופחדכיאלהיסכדורצדק
לפרש י ,

 הואכשנילש־ש כעוה״ז לרשעים הש״י מטיב כעזה׳׳ישמהרזלמה
 ערירות לרשעים משלס לכר מועטים וזכיות ת־כה עכירוה לרשעים

 לו משלם מועטים שהם והזכיות הארוך עולם שהוא העחיד כעולם
 ועכירות הרכה זכיות שישלו הצדיק אכל הקצר עולם שתא כעוה׳׳ז
 הצרה של ועכירות הארור עולם שהוא כעוה״ב הזכיוח לו משלם מועטים

 שאומר זהו הקצר עולם שתא יסורין ע״י כעוה״ז משלם מועטים שהם
 ט לצדיקים אכל לרשעים היינו העחיד כעולם פחד פחדו שם הכתוב

 עדקרני לכיס מביצי ומפרנס זן הש׳׳י דהנה כעזה״י לפרש יש 1א :הבא עולס להם יש לעתיד אכל הזה כעולם היינו צרק כדור אלהים
 מקום להמציא להש״י לסייע אדס שוס צריך ואין ראמים

 שמראה פרנסתו כזה מקלקל אדרבה כי הש׳׳י לו יפרנס מקום שמהוהן
 לכך המצאה שוס כלי פרנסה לו ליחן שיכול הש״י על כטמיז צי שאין

 לו שיש כל ז הבטחו כזכות הוא פרנסה והאמת פרנסה לעצמו ממציא
 החיחליס את יראיו את ה' רוצה כת״ש ייתר פרנסה ט יש יוהד בטחון
 השמים חן פרנסה הש״י להס שנחו המדבר כדור שראינו וכמו לחשדו

 פחדו רק פרנסה להם שיתן הש״י מאח כקשו לא ואפילו המצאה שום כלי
 עדח כל וילונו כמ״ש ואהרן חשה על והתרעמו לאכול להם יהיה שלא פחד
 יחן מי ישראל בכי עליהם ויאמרו כמדבר אהרן ועל חשה על ישראל כני

 לשורע לחם כאכלנו הכשר סיר על כשכחינו מצרים כארז ה' כיד מוהינו
 להמציא ישראל כני הצריכו ולא השמים מן הש׳׳י להם נהן כן אעפ״י ונו'

 להש״י לעזור צריך אין אדם כל כן פרנסה להס שיהיה להש״י מקום
 היינו און פועלי כל ידעו הלא הכתוב שאמר זהו לפרנסהו מקום להמציא

 ליתן להש״י שיסייע לפרנסה מקום וממציא שפועל מי כל לידע להס שהיה
 היינו עמי אוכלי דהנהxביו ואינו און היא מקום מאוחו פרנסה לו

ל שאמה כמו ה׳ לחם אוכלי הס ה' עם שהם ישראל של פרנסה  ,ר̂ז
 הימנו ניזונין השרח שמנאכי להם שאכלו איש אכל אכיריס לחם ע"פ

ל שאכלו נמצא השמים מן לחם לכס ממטיר מני ה׳ ויאחר וכמ״ש א ^ 
 פרנסה להס שיחן ה' מאס נקשו שלא הייט ה' קראו לא ואפילו ה׳ לחם
 להם גהן חיכף והתרעמו פרנסה להם יהיה שלא פחד פחדו שם רק

 שורה והשכינה צדיקים אז ישראל שהיו מפני הוא והטעם פרנסה הש׳׳י
 פרנסה הש״י להם נתן פרנסה להם שאין שהחרעמו חיכף לכך עליהם

ת השמים מן  אלוהיו יחידמי^אל כל כן צדק כדור אלהיס כי שאמר ז
טחןלופרנסה: הש׳׳י היה צדיק

נעזה׳׳י לפרש ה6לר פחסח יי כי תבישו עני עצת
כודאי קאי דאדלעיל

 לאדם מפתה היצה״ר חבל שצריך עת ככל פרנסתו אדם לכל טחן השיי
 ואי<ו כביתו הרכה ממון תמיד .לו מונח ויהיה עשירות דווקא לו שיהיה

 אלי צריך צשיהיה רק ככיחו פרוטה אפילו לו יהיה וצא עני שיהיה חצה
 *ח? ולא שעה כאותו יחטא שתא כי שצריך מה לו ויזמין מחסהו ה׳ יהיה
 עשירות אחד כפעם הש״י לו שיחן רוצה לכך פרנסה שעה כאותו לו הש׳׳י

 ואינו חנישו 'עני עצה הכתוב שאמר זהו חייו ימי כל על פרנסה הרכה
 שעה באותה יחטא אולי ומחירח מחסהו ה' ט והטעס עני להיות רוצה

 מבייש הוא לכך ^־נסה שעה באותה הש״י לו יסן ולא לפרנסה שיצטרך
מחסהו ועל עני שיהיה עצה אותה  הרבה עשיתה הש׳׳י לו שיתן אלא ה׳

. :חייו ימי כל על פרנסה לו שיהיה

נעזה״י לפרש נראה ישראל ישועת יתןפציון מי
המפרשים פירשו דר\ה י י

 המשפע חטא׳ שלח ציון היינו כצדקה ושכיה תפדה כמשפט עי׳פציון
 שירחם אס ט לפדות ראויס אינם שחטאו שכיה אכל שתפדה והיושר

ב שאמר זה׳־ כצדקה חנס כמתנת עטהס הש״י  שיזכו יחן מי כאן הכי̂-
 ישועות שיהיה הייט י^אל ישועת מציון ויהיה השובה לעשות ישראל

 אלxי כן שתפדה משפכוויושל־ שהוא ציון כמו xוכיו במשפט אצxי
̂י החשוכה שיהיה אפילו השובה שעשו כיון שחפדו ומשפט xיו יהיה  ע׳
 אליך השיכינו חנקשיס שאנו כמו השובה לעשות כלכיני שיתן הש׳׳י

 שיתן הש״י ע״י אפילו תשובה י^אל שיעשה טון מקום מכל ונשובה
 ע״י צדיקים הס שעכשיו כיון לפחת הס ראויס חשוכה לעשות כלבם

 ישמח יעקב יגיל ואז עמו שכוח ה בשוב הכתוב שאמר זהו החשוכה
̂ן ישראל ךן סוי  כמו ישראל נקרא חכם והתלמיד יעקב ̂קךא ^/
 כישועתך לכי יגל כמ״ש כלכד ככב שמחה הוא זינל נמפרשיס שאיחא

 שיתבטל כיון הגואל כביאת שמחה לו יהיה לא
 לגיףלק תענוג שהיא עוה״ז חאוח אז ויתבטל העולם היצ״הרמן לוז

ט ת 2 י יו
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תהלים י1חיחיצ
 איל 3ק1י< יגל וזהו להש׳׳י שיפכוד חפצוג לו יהיה כלנ שורה שסא מוש
 כניאחמיאל שלו הגיף גס ישמח להש׳׳׳י לעבוד רוצה גופו שגס ר<״ח

̂י - ;מפש 3נל אלxי ישמח זהו לחון השמחה ויספש

קפי׳
בפזה׳׳׳י לפרש כיאה באהלף יגור מי יי לדוד מטור

דברים ספי דה:ה י
̂א הפי'  ה' אח ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ל' מה י^אל ועחה י׳

 עשה והאלהיס כמ׳׳ש יראה נשניל רכרא העולס כל רז׳י׳ל וכמ״ש חלקיו
 ראשית ד׳ יראת כחוב וכן יי יראח חכמה ראשית וכמ״ש מלפניו שיראו
 מצוה לעילא פרחח לא ורידמו דחילו בלא אורייחא בהיקונים זכמ״ש דעח

 כשהשכינ' לדוד מזמור הפסוק פי׳ זהו לעילא פרחח לא ורחימו דחילו לא3
 שיהי׳ יזכה מי היינו באהלו יגור מי ד' אומר היה ומזמר דוד על שורה

 וכמ״ש עראי שהוא אהל שנקרא בעוה׳׳ז ה׳ לפניך בעיה׳׳ז יראה לו
 ונת׳׳ש א*ש מפני חגורו לא כמ׳׳ש יראה הוא ויגור לשבח כאס! דמחחס

 מי אמר לכך לפניך יראה שיהיה מצוי ^וי? והואיל חרב מפני לכס נורו
^ון  עליונה מדריגה שהוא בפוה״ב לשכון יזכה מי היינו קדשיך בהר י

 דמשהמע מאן בתיקונים כמ״ש יראה לו שאין הואיל קדשיך הר שנירא
 ויחר ה׳ וישמע מיד דחילו בלא כלעיקה בצלוהאבין בין באורייחא כין קלי׳
:קדשך כהר ישכון יזכה מי זאח״ב יגורבאהלך יזכה מי אמר לכן אפו

כלבבו אמת ודוב׳ צדק ופועל תמים הולןי
 האדם יזכה האיר מפרש זה שנפסוק בעזה׳׳׳י לפרש נראה

 אח לבדי דניאל אני וראיתי י׳ קפי' בדניאל דהנה פניו על יי יראת להיוח
 גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו והאנשים המראה

 וכי ע״ז מגילה מסכת בח;?לח רז״ל ואמרו בהחבא ויברחו עליהס נפלה
 מזלייהו אבל מידי חזו לא דאינהו אע׳׳ג איבעיחו מ׳׳ט חזו דלא מאחר
 שכינה להשראת ראוי אדם היה אלו מכאן מוכח נמצא חזיא קא מיהא

 כלום חזי דלא אע'*ג עליו נופל יראה ממילא היה עליו השכינה שי^ה
 השנינה שנגלה בשביל כלוסזאבעיחו ראו שלא ומלאכי זכריה חגי כמו
 שיהיה בפלימוח החורה מקיים אינו שהאדם בשביל אבל דניאל אל

 מעיד אליהו דני וצא דהא שכינה לה^אח ראוי אינו לכך כמעשיו חמים
אח o’x עלי אני  לפי הכל וגו׳ אלxי כין כוחי בין ה4א: נין איש כין י

 רני כחב ח' שער ח׳ רלק קדושה כשער עליו שורה הקודש רוח מעשיו
 לכן מוס בו יפול אמנם מצוח איזה ממנו שיחסר מי וז״ל וויטאל חייס
״ג לקיים כחו בכל לחפש האדס צריך  של^ נמצא עכ׳׳ל ובו׳ מצזח ^י
 מצווז מחרי״ג מצוה איזה שחיסר בשביל או שכיכה להשראת ראזי אינו
 אל אליו מום וכל מציה אוהו כנגד שמא אבר באוחו מוס בעל הוא ואז

 לשם כוונתו היחה לא רק המצות כל שקיים גס או חקרב לא הש״י
 ותxל ראו וחינו אחרא סטרא מצד שהוא רעה פניה בשביל אלא שמיס
 *vMvX כשביל הול!־ ררןא צדק סמים הולך הפסוק פי' זהז עליו שכינה

 מצוה שוס מחנו חסר שאינו חחים הולך הוא ואם למדריגה ממדריגה
 שהערלה זמן פי׳רש׳׳י סמים והיה החהלולפני אברהם כא׳׳שאצל

 בודאי מצוה שוס ממנו חסר כשאינו נמצא וכו׳ לפני מוס בעל אתה ך3
 עליו שורה ^ודאי אליהו דבי רגא שמעיד כמו שטנה להשראה ראוי

 יראה שאינו גס האדס על היראה נופל ממילא א״כ שראף כיון השכינה
 לק- נאסגליא השטנה נהגלה דניאל שאנל כשביל נהחבא לבהח גדולה

 כשהוא אדם כני כסהם אבל בר^בא שברחו עד גדולה ירחה עליהם נפל
 נמשך ממילא בינוניח יראה לו יש עליו שורה והשכינה גמענזו חמיס

 עוד ואמר השכינה חזי מזליה השכינה חזי לא דאיהו עציו.אע״ג היראה
 חס־ד איזהו כמ״שרז׳׳ל לשסשמיס צדקהייטשיהי׳מעשיו ,ופועל

 שנקרא השטנה בשביל אדס ש! ופעוצהו טונחו שיהי' קונו עס המתחסד
 ופרעל הפי׳ או צדק עס צדיק במעשיו לחבר חסד עמה לעשוח צדק
 אספקלריא שהיא השכינה עס צדקי: לעשוח במעשיו שכוונהו צדק

 להיות כוונהו אין אבל מאירה אספקלריא לה להמשיך מאירה שאינה
 וכן עוה״ב שכר או עוה״ז שכר או פעולתו על שכר לקבל לעצמו פועל
 ולפי יוס בכל השכינה עס צדקה לעשוח האדם שימין נתקוניס איחא

 צדקה לעסיס מונחו שיהי' צדק פועל להיות שצריך שומע כשאדם שמציט
 יהיה אס בלבו וחושב מישב הוא אזי לקבל ולא השכינה עס וחסד
 בשביל צכך לכלוס נחשבים איכס מעשיו אזי פעולהו על שני לקבל סנתו

 לקבל ולא השכינה עם צדקה לעשות לכוין צריך נחשבים מעשיו שיסה
 עס צדקה לעשוח שמכוין מה אדרבה כי אמח איני יי שמונה נמצא שכר

צדקה לעשוס כשימין נחשנים מעשיו שיהי' כלי השכינה
 כך האתס ש־היה צריך אלא פעולסן על הי־בה שכר ויקבל השכינה עס
 עם צדקה לעשוח מחאוה אלא פעולתו על שכר לקבל האלם יחאזה שלא

 וכשיהיה בלבבו אמת וחבר הכחוב אמר לכך החמח זהו השכינה
י בלט ל׳מת אזי השכינה עס צדקה לעשוח 1י

־ חמילאמחמחגדולוח האדם על יראה ויפול עליו השטנה הxי ״יי  מ
:ה׳ לפני באהלך יגור להיוה ויזכה אמת יראת וזהו ושליט רב דאיהו

 ־ עשהלרעדץרעת לא לשונו על רגל לא
נראהלפאזש קרובו על נישא לא וחרפה

̂י י זד?יס בעזהי
 ואזיש בטבע טוב שהוא טוב לאדם שמשבחים ד^כשא בפומא מרגלא

 ביט! לח עושה ואינו כהוגן שלא אדם לשוס אדסיאיטמד^ לשום מזיק
 לחטת חונף הוא בודאי כי טוב מעלה זה אי? ובאמת רעה שוס

ל שעו^ כהוגן שלא עושה שחבירו לפעמים יקרה שלא xאפ האיך  ע
 זלהוכימ להתקוטט צריך אמח , איש היא זה טוב איש ואס תורה דברי
לי כהוגן שלא לחבירו ולדבר חורה דברי על יעבור שלא חבירו אח  כ

ל רגל לא הפסוק פי׳ זהו הורה דברי על יעבור ולא חבירו לו שיציה  ע
ח בפומא מרגלא היה שלא היינו רעה לרעהו עשה לא לשונו ^  .ל/ךן ל
ה פסוק סוף מפרש והטעם מעולס רע־ לרעהו עשה שלא עצמו ע ר ח  ו

רן שלא אחח איש להייח האדם שצריך כיון רךובו על נשא לא  לחפו
 ■ ולה^,וטט להוכיח ירובי מן עבירה דבר כשרואה קרובו על אפילו
'Xכ אדס מי שאר עס מכ״ש חורה דברי על יעבור ש^ קרובו ^  ו

 על יעברו שלא אוהס ומוכיח ^חקוטט עבירה מהסדכר
ך וא׳׳כ חורה p רעה לרעס עשה שלא עצמו את לשבח יכול ^י o 
ל עמהם^ לההקוטט וצריך אדס בן לשוס חונף ואינו אמת איש שהוא  ע

;; , חורה דברי על ועוברים כהוגן שלא שעושים מה

 יככז• יי יראי ואת נמאש בעיניו נבזה
נע־̂ס לפרש נראה ימיר להיעולא נשבע

rj שלא הכתוב שאומר
 עם ילהחקוטט להוכיח רעה לרעהו עשה שלא מה מעלה שאינו

מ זה דיר בעיניו שנבזה מי אדרבה ט הורה דברי על שעו^ על כי הו  ל
^ הוא חזרה דברי על שעובר על חבירו עס ולהיזקוטט חביח את ת  כ

 רוצים שאינס אדס בני יש כי הבריות ובעיני המקום בעיני
 יבזה חבירו ט תורה דברי על שעובר מה על חבירו עס ולהתקוטט

 נמי מבזיס הם הרע־ס מעשיהם על כשמוכיחים הרשעים כדמ
 בשביל תכירו אח מלהוכיח שנמנעים אדם בני יש לכך אותס
̂  עצתו אח לבזות רוצה ואינו בכבודו לישאר

 ס ובעיני המר\ס בעיני מבוזה הוא ובאמת רעים דברים לו ידבר
יכבד ה׳ יראי את אלא ממנו סרח הכבוד הכביר אחר הרה]ף גי

יגכיר״•-
:׳ * הכר-«-, ’עינ3ו המר\ס בעיני מבוזה הוא ובאמת רעים דבריס לו ידבר ^"י1 ־ ׳ ׳ ־

מי את חוכיח הוכח מצוח לעטר מהיירא לכך ה׳ אח ירא שהוא מי  ע
̂  -גם הודה דברי על עובר שחבירו כשרואה חבירו אח ומוכיח

ד5^0לקיי הבזיון לקבל וקיבל סיר הוא אוחו ^וכיח על אוחו יבזה .1
 //f(0 הבריות בעיני הש׳׳י יכבד ואורלו ה׳ ירא נרןא זהו בוראו
׳ ז«- דחדיו' יטתה תצא רסראי אמרם יתלו ודוזי ארדד מרדדי ̂  J כד זה בשביל יעשה שלא בתנאי אתנס יקלו ובוזי אכבד מכבדי
 תדיח עס ומתקוטט חבירו אח המוטח כי הש״י מאח כבוד

:ך0מת נרןא זהו הש״י מאת כבוד זה ע׳׳י לקבל כדי חבירו מן
קת־ס^ל^ז נשנע x:*0 בוראו חצות לקייס בשביל יהי׳ כוונתו אלא חבירו

״ מקום מכל אותס שמוכיח למי שמבזים הרשעים כדרך ע״יזה
ת לקייס שמיס לשם שכוונתו ובשביל לו להרע שהוא גס שבועתו לקיים צו  מ
 ׳ הש״י מן ממילא לבוא הכבוד שף אזי בזיון לידי שיבוא גס בוראו
 ובשביל ימיר ולא להרע נשבע בשביל כוונתו הכתוב שאמר

r :׳ה ירא נקרא חזי בוראו ׳־ראח בשביל בזיון לקבל וקיבל

- לא עלנקי ושחר בנזצזך לאנתן כספו ק  ל
לעולס יפוט לא אלד, עשה

ה<מי» ביורה דהנה כעזהי׳י לפרש נראה
׳ מה על יותר לו ונותן מאכל של דברים יה את זה שהלוו ים

 מתנה אלא לי נח! שלא ידוע x\03 מוהר זה הרי
ת־.- והוא הלוואה חו הלוואה ר\דס דוחן זשגר מ

חכמ
הר חומש עד ממנו

 והות וחס1ג,; ׳-״ קודס דוחן משגר אס ו׳ בסעיף
x רכית בשביל פירש ולא מעוטית w רמ׳גא כתב ד׳ בסעיף ועוד 

^ מכר דרך רק הלוואה ררך ביח המעות היו לא אם j בכה׳׳ג חו p x 
 להרחיק ארם צריך באתת אבל עיי״ש שם כמבואר מהנה דרך
ע שהואמו^ ר\ם רביח בשביל וונחוxכ מתנה דרך ליתן  מ׳׳
 צא כספי הכתוב שאמר זהו הרבית מן א׳׳ע להרחיק גדר לעשות צריך

 בשכיצ טנתו ר\ה אם כספו מתנה דרך אפילו נותן שלח היינו בנשך תן ג
 לקח לח pנ על ושוחד עוד ואלור הרביה מן 1עצמ להרחיק כדי ישך

ש^בלפעמיסראינו שריהעפ׳׳ילשפוט הממונה אוהליי} כ  כצ ה
המשפטים ' ׳־



מתהלים היחשי
 יכרירן דיזוהרב ומטה שותל מקבל שהוא ־ו יודעים והעולס המשפטים

 להס: נוסניס עוש-ס מה דווקא לפניו המשפט שיהיה השררה עפ׳׳י
מ^ט על ישב ולא הדין מן עצמו שיסלק בשביל מעוח  שוחד נקיא זהו ה

 על הרב ישי שלא הדין מן עצמו' לנקוה להרב שוחד שנוהניס נקי על
 בשביל עצמו אה להרחק חדס צריך גמור שוחד שאינו הגס המשפט

 לא אלה עושה הנהוב שאמר זהו גמור שוחד לידי יבוא שלא גדר לעשוה .
 גמור רביה שאינו ממה עצמו אח להרחיק אלה שעושה הייט לעילה ימיט

 יבוא שלא לעולס ימוט לא איי גמור שוחד שאינו ממה עצמו אח ומרחק
 מן ימוט ולא שוחד לקיחת לידי לעולם ייוא ולא רביח איסור לידי לעילה

:לעולס ההורה
 מי היינו לחמה בקיז אוגרה מלשין נאהלו יגור מי ה׳ לפרש יש או

 מצות כשאוסף וחח״כ בעוה״ז ומעשים מצות לאסוף יזכה
 אורייתא בזוהר דאיחא קדשך בהר ישכון מי לדאוג יש טוביס ומעשים

 כמו לעילא פרחת ורחימולא דחילו בלא ומצוה וראימו דחילו בלא
 ואח״כ בעוה״ז יראה לו שיהיה יזכה מי ראשון בפ' לעיל שפירשנו
 רעה יראה לו יהיה שלא קדשך כהר ישכון מי ידאג יראה לו כשיהיה

 הש׳׳י גדולות מחמת יראה לו שיהיה אלא עונש מתמת יראה בזוהר כס׳
׳ ;קדשך כהר לשכון יזכה ואז ־

ט״ןקפי׳
בך חסיתי כי אל עזמריני לדוד מכתם

 דוד ראוי היה אמרורז׳׳ללא בעזה״ידהנה לפרש נראה .
 היה שלא הטעם רמ״א ופירש השובה להורות כדי אלא מעשה לאורו
 וכל ישמור חסידיו רגלי שכתוב כשביל שבע בה של מעשה לאוחו דוד ראוי
̂׳ר אח לנצח יכול היה לא אדם  רשע צופה כמ״ש בעזרו ה׳ לולא היצה
 שנקרא היצה״ר על רז׳׳ל ופירשו בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדיק
 לא מה ומפני בידו יעזבנו לא ה׳ רק להרויחו ומבקש לצדיק וצופה רשע
 חטא שאס ליחיד חשובה להורוח בשביל הוא מלחטוא דוד אח הש׳׳י שמר
 תשובתו זיתקבל חשובה ועשה שחטא דוד יחיד אצל כלך לו אומרים יחיד
 ישאר שלא לגמרי העון לו וימחול תשובתו הש׳׳י שיקבל חד התפלל ולזה
 בנהר תכבסי אס כי ב' קפיטל ירמיה כמ׳׳ש דוד אצל יהיה ולא כהס שיס

 דוד שהתפלל הכתוב שאמר זהו וכו' לפני עונך נכחם בוריח לך וחרבי
 שלא חד את ש*שמור אל שמרני לדוד כהס מן היינו אל שמרנו לחד מכח׳
 כהש׳׳י ובטחון מחסה לחד שהיה בך חסיתי כי והטעם כחס שוס ישאר

 דוד את הש׳׳י הציל שצא והטעם מלחטוא דוד אח הש׳׳י שיציל ראוי והיה ’
 ונתקבל השובה ועשה דוד שחטא לעולם תשובה לר\רוס כדי אלא מלחטוא
 א״כ כראוי דוד חשובת נתקבל שלא נמצא לדור כהס ישאר־ ואם ישיבתו

:חשובה להורות יכול האיך

כלעליף אתהטוכתי אדני ליי אמרת
 מתיירא היה האיך יאמר שאס ה' בעזרת לפרש נראה

 וכמלוכה בגדולתו שנשאר ראה הלא שלו מעיירה כתס ישאר שלא לוד
 אצל שמצינו כמו מגדולתו יורד היה כראוי תשובתו נתקבלה לא ואילו שלו

 אבינו יעקב שאמר כמו לת־ן יש שתטה מחמת מגדולתו ^טרל־ שאול
 ועסה הירדן את עברתי במקלי כי האמת ומכל סתסדס מכל קטונתי
 היה שאול אפשר בעצמו וסובר דוד מתיירא היה כך מחנות לשני הייתי
 גמור צדיק הוא ששאול בשביל מגדולתו ונטרד בעוה״ז נענש לכך צדיק
 התורה כל בעוה״ז לו שמשלמיס בשביל הוא מגדולתו נטרד שלא דוד חבל

 הכתוב שאמר זהו כלום נו יהיה לא ובעוה״ב שעשה טובים וחעש־ס
 מלוכה מהן שהש׳׳י מה דוד סבר שהיה היינו חתה אדני להוי׳ אמרת
 אדני חלח אינו רחמים שהוא ב״ה הוי׳ שם ד3מ שהוא בעוה״ז וגדולה
 זהו כצום לו יהיה לא ולעוה׳׳ב ז בעיה" לו שמשלמים הדין מדת שהוא
 הוא חזי עשיתי xא טונים ומעש*ס מצות היינו עליך בל טובתי שאמר

 ישאר שלא וביקש דוד מתיירא היה לכך בעוה׳׳ז קבלתי ^בר עליך ל3
:שלו מעבירה כחס סס

כל ואדירי המה בארץ אשר לקדושים
י צ פ ם ח  איתא דהכה כעז״הי נראהצפרש ב

 סעודה שעשה למלך חשל וכו׳ נעורי חטחח טובע׳׳פ סחר כמדרש
 ואחרו ושבו גחליס אנשיס שיהיו אך קרואים לעבדיסלזמן ואמר גדולה
 לכן סעודתך ותאבד המה מצער הלא גחלים אנשים תבקש ■ אס למלך

^ טובך רב מה הנה חד אמר כן נבינוניס הס־צה  ונו' נ־ראיך נפנה א
 מי כי הר־כ מטוכך סעשה מה גדוציס לצדיקיס רק טונך החן לא ואס

 יהיה כל ה׳ טונך למען זהו בי וכיוצא אתה לי זכור כחסדך גכך יחיצנו
 הפסוק פי׳ זהו מאד נצדיקיסרב והכין ברא אשר האושר כל כי לבטלה

וישאר כראוי תשובתו יקונל שלא דוד מהירא ר,יה יאךsר תקשה חס כאן

 לציקי& שהכין טובו חרב הש״י יעשה מה כן אם שלו מעבירה סתם
 שהילז היינו התה בארן אשר לקדושים דו־ אמר לזה הנ״ל במדרש כמ״ש
 ששמרו' אותן בארן אשר לקדישיה יהיה הש׳׳י שהכין טיי רב חד סבר

 נקרא עדוה גדר מוצא שאתה מקום כל רז״ל נמ״ש הניאוף מן עצמן את
 גדולה ידי על כעור\! שכרו היכל שבע בת באשה שנכשל חד אבל קדוש

̂׳י לו שנתן ומלוכה  שעה יפה רז׳׳ל אמרו הלא הקשה ואם בעוה״ז הש
 לא לרו־ שהיה וחלונה כלגחלה וא״כ עו׳׳הז חיי מכל בעוה״ב אחת
 העושה רז^ל אמרו וכבר עוה״ב של אחז שעה רק בעוה״ז שכר קיבל

 שנר לקבל דוד יכול היה הא־ך א״כ ימיו ומאריכין לו מטיבין אחת מצוה
 קיבל שמא מתיירא היה למה קשה אבינו יעקב על וגם בעוה״ז עוה״ב

 הוא התירן וכו׳ התסדיס מכל קטונתי שאמר כמו בעו׳׳הז עוה״ב שכר
 ולא לך אתן מה שאל אותו שאל ע׳/השהש״י המלך שלמה שלחא3
 לעבור חכתה ביקש רק בשונא־ס נצסן ולא עשירות לא שלמה יקש3

 לנכות יכול ולא נמתנה לו נתן עשירות הש״י לו מחן כשאת״כ א׳'כ להש׳׳י
 העור^ב מן לשלמה לנכות יכול ולא במחנה לו כחן כי העוה״ב חן לשלחה

 חכמה אש כי ועשירות גדולה ביקש שלא המלך לשלמה טענה יש כי
 ביקש יעקב אבל במתנה הוא בוודאי ועשירות גחלה לי כתן בעצמו זהש״י
 ובגר לאכול לחם לי ונתן וכו׳ עמדי אלהים יהיה אם כמ״ש הש׳׳י מאה
 עברתי במקלי כי כח״ש מתיירא היה עשירות הש׳׳י לו כשנתן וא׳׳כ ללבוש

 שעוברים אדם בני שאר חכ״ש מחנות לשני הייתי ועתה הירדן אח
 בשביל הנא ולס ע חיי ומניחים היצה״ר עליהם שמתגכר נמצא עבירה
 נותן אולי עשירות להם כשהש״ינוחן לדאוג ישלהס בודאי עוה׳׳ז סעמג
 דוד ן וכ מעוה״ב עוה״ז עדיף להס כי בעוה״ז עוה״ב שנר הש׳׳י להם

 לידאג לו יש ע3ש בת של עבירה־ לדוד שאירע ובפרט המלוכה שביקש
 לו לנכות הוא הש״י לו שנהן והמלוכה שלו עבירה כחם ישאר שלא לדוד

 הוא ואדירי כס חפצי כל ואדירי הכתוב שאמר זהו בעוה״ז עוה״ב
 C3 בקשתי כל היינו בם חפצי כל מלך אלא אדיר אין רז״ל כמ״ש המלוכה

:עוה״ז3 הבא עולם שכר לו ינכה שלא לחד לידאג יש לכך המלוכה היינו

 אסידנסכיה׳ בל סהח אחר עצבותם ירבו
עלשפתי שכוחם את אשא ובל מדם

̂י לפרש נראה  לו נהנו אולי לולידאג העשידיש אמרנו דהנה בעזה׳
 לו שנתן עשירות מן אדרבה הנא עוה״בבעוה״ז לו לנכות בדי עשירות

 עי־ש״ העשיר הי׳ אס אמס עוה״ב חיי לו ויקנה וצדקות מצות יעשה הש׳׳י
 ולא יצבר כמ״ש עושה העשיר אבל טוב היה למעבד כדבעי וצדקות מצות
 עצבותם ירכו הכתוב שאמר זהו חילו לאחרים ועויג וכי' אוספם מי ידע

 קפי׳ בראשית תאכלנה בעצבון כמו יגיעה לשון הוא עצבותם מהרו אחר
 ממון כשאוספיס ואח״כ ממון לאסף יגיעה שמרבה עשירים היינו ג'

 מהרה לסן מהרו לפרש יש מהרו אחר זהו חילם לאחרים עוזניס הרנה
dh עושה כמ״ש ועושק בגזל אלא כיושר שלא העסרוח אסף ^  ולא עו

 שלא אלא ובמשפט ביושר העשירות אסף ואס יעזבנו ימיו בחצי במשפט
^ו הפי' אזי למעבד כדבעי וצדקה מצות יעשה  ומסן מוהר מלשון מ

 אחרז והנה חילו לאחרים ועוזב כמ״ש xלא וחתן מוהר ממונו שיהיה
̂׳ל  ויהיה חכמים תלמידי של גרונם ימלא מזבח ע״ג יין לנסך הרוצה ר
 ממו? לו שיש מי על אמרו רז״ל אמנם מזבח ע״ג יין נסך כאלו נחשב
 שונא הש״י ודאי בגזילה שלו ממון שאסף ונכשרותאבלמי xv3 שאסף

 הרבנות שאר הש׳׳ישונאבגזצמכ״ם כליל שכולה עולה אפילו בעולה גזל
 שלו ממון שאסף מי היינו מדס נסניהם מסיך בל הכתוב שאמר זהו

 נסכיהס אסיך בל שלו מממון ח״ח של גרונס שממלא מה אכילו בנזילה
 מדם וזהו תגזילה בא שהוא בשביל המזבח ע״ג נסר כאלו חסב אינו

 שקאיעלאותן שפירשנו השני ולפי׳ גזל שהוא מדם על כמ״שרד״ק
 לעשות רוציס אלאשמקמציס(אינם וככשרוח ביושר ממון שאספו עשירים

 מקום מכל ח׳/ת של גרונם ומילא ממונו שהוציא אירע אס ומצות צדקה
 מדם היא והטעם המיבת ע׳׳ג יין כמנסך תשוב ינו א נסניהם אסך ל3

 הורגס כאלו ונחשב להס שמאכיל מה אכילתם לח׳׳ח להם שמזיק היינו
 צדיקיס יש והנה בנפס שער כחן שהוא עין רע לחס תלחם אל כח״ש

 שהצדיק בעת בעוה״ז בחייו הצדיק בעודו הרשעיסמגיהנס שמעלים
 לרשע להעלות הצדיק יטל אינו אמנם ריב״ש בשס שמעתי כ־ מתפלל

 ברשע לצדיק אחיזה אין כי הרשע את יאחז מה3 כי הגיהנס מן גמור
 אזי עכירות בקצת והרסעו טונים ומעסיס מצות להם שיש אותן אלא
 ומ״ט בחצות לנדיק אחיזה שיש מפלי בספלהו הצדיק אותן להעלות יכול

 ומ״ט מצית עשו שלא רשעי׳ אותן אבל עביחח בקצח שהישיעו אוח! שעשו
 אחיזה לצדיק אין שגזל ממון ע״י היא והמצורז ומ״ט מצות שעשו או כלל

 כי שפהי על שמותם אח אשא ובל הכתוב שאמר זהו אותם לעלות הס3
 על המת שם להקים כמ״ש אדס של ורוחניוש הנשמה הוא אדם שג השם
והוא ארס של וח ורוחה ה:שי(ה הוא המה ששם המפרשים ופירשו נתלתו
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תהלע חידושי
̂׳ש לכיש היא והנשי האדס עירך  ‘D3 היימ ייס־ לא אדס •c3 ילל כח
 אחיו אשח שתייס יניס וע״י יס־ לא אדש שזלךא ר\שחה של לביש שהוא
1r מאשה מוליד ̂ש נלגיל ע׳׳י לתקז שיא אחיו של הנשמה 6  בזוה״ כמ׳

 לישא יכיל שלא אמר לרן נחלחו על המס שש להקיס זהו מכפשיש ה׳
 לצבור ימיהש כל שכלו הרשעים אותז של רגשמוה שהש שמותם ולהעמת
 להעלות יכיל לא שגזל בממון עשו או ומ״ג׳ מצות עשו ולא ממיז זלאסיף

 אידזה לצדיק אין כי הצדיק של ספלהו שהיא שפחי על ולישאאוחס
:כנ״ל בהם

גורלי תומיך ובוסיאתה חלקי מתיו•
י לצד רשע צופה ע׳'פ ר;"ל אמח דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה

 לצדיק וצופה רשע נקרא היצה״ר בידו יעזבני לא ה׳ להתיחו ומיקש
 היצ׳/^ של בידו ליפול לצדיק יעזבנו כא ה׳ רק להחעיאו היינו להחיחו

ם  היצ״הד של בידו יפול שלא 1 לרש עחר אינו הש״י למה הקשה כן י
ת  החורה אין באהל ימות כי אדש ההורה זאח כמ״ש הוא החי

 מי הוא והטעם רז׳׳ל אחרו כך על̂י עצמו שממית במי אלא 'מהקייתח
 אם אוחו יהרוג או פרנסה ממנו שיטלו למשל ההוד' על נפשו חוכך שאינו .

 ההורה על עובר הקורה על עצמו חמיה שא־נו וחי ההורה על יעבור לא
 כחייש להש״י אוהב שאינו נמצא מחנו הו פרנס יטלו או יהרגו שלא כיי

 להש׳׳י אוהב אינו שסוא וכמו נפשך ובכל לניד בכל אלקיך ה׳ אח ואהיה
כו בכל  היצ״הר מן אוהו להציל הזה האדם אה איהי אינו הש״י נפש̂ו
^ עצמו שממיה מי אבל מו  נמצא יעבור ואל ויהרג התורה על נפשו ו

 להציל הזה לאדם אוהב הש״י כן וכמו נפשו בכל להש״י לאהוב שמרףם
 נמצא פעס בשום היצ׳/־ךלהחטיאו יסל ולא היצ״הר ביד יפול שלא אותו

 פירוש זהו התורה פעם בשום עיבר ואינו תמיד אצלו מתקיימת שההורה
 לתלקו הש׳׳י שבחר אדם אוחו היינו וכוסי חלקי מנח ה' כאן הכחוב
 בחולין כח״ש שחיטה לשין הוא וטסי נפשי אמרה ה׳ pחל כח״ש <מנחו

 שמניח וטסי הוא והפירוש שחוט שחוט היינו כוס כוס שאומרים ל״י ף7
 אחה אז ההורה על עצמו שממית הש׳׳י בשביל ולהרוג לשחוט עצמו
 אטל היצה׳׳רשלא מן אוחי להציל ועוזר תומך. אחה היינו גורלי חומך

:בידו מחקיימח התורה על עצמו שממית מי כמ׳׳שרז׳׳ל בידו . .

0

שפרד. נחלת אף בנעימים לי נפלד, .חבלים
במסכת רז׳׳ל אמרו דהנה בעזה״י לפרש נראה ,

 אידיור׳חמאגר׳חנינאחד גר ברכנהפראראשוןפלעיבהר׳יעקב
 שנאמר אהבה של יסורין אינן חורה ביטול בהם שיש יסרין כל אמר
ז כל אמר ואילך חלמדמ, ומחורחך יה רנו0ת* אשר הצבר אש'י י ^  י
 אשר אלקיס בחך שנאמר אהבה של יסורין איח חפלה גיגוזל בהם שיש
 לעצמי השיב שדוד הפשוק טרוש זהו מאתי יחשדו חפלחי סשיר לא

 והראיה כחם שוס לטד ישאר ולא לנמרי העון לו טמחול בהש׳׳י סבטוח
 ובכל ביפרין שכב שנה שי״ג רז״ל כמ׳׳ש אהבה של יסורין •לדוד שהיה
 ואלו מחנו היוצא ריר מחמס כריס שבעה דוד מחחח מוציאין היה לילה
 חבלים שאמר זהו אהגה של שאינן יסורק לדוד היה לחד שולא הש׳׳י היה
 חבציס לי שהיה חד ואמר יולדה חבלי מלשון חבלים בנעימים לי נפלו

 ■והראיה אהבה מלשון מתיקות שהוא בנעימים לי היו לי שנפלו היסודין
 שהנחיל החורה היינו עלי שפרה נחלה אף ד׳םא ה2שלאה ישורי? שהס

 לעסוק לי חביבה היחה שפיה ישראל נחלת הי(! התורה ט לנו.הקב׳׳ה
 מאן כחד אהבה של יסרין היה ודאי סורה ביטול בה אין ואס נחויה
 מפרש חפלה ביטול בהם שאין הם אהבה של יסורין דאמר ולאילז דאמר

:חפלחו אח היסורין ניטלו ולא להתפלל גס שזכה שאחריו נפסוק

לילותיטרוני אברךאתייאשריעצני^&
 להתפלל וביד ערג ה׳ אח לברן שזכיתי הייט כליותי

 בעח לה' והודיה שבח ונתחי תפלתי אה היסורין ביטלו ולא כעחו
 ואמר באהבה היסודן לקבל שכל לי ונתן יעצני אשר להספלל שזטחי

 כליוחי יסרוני ח לילו דהא אהיה של היו שהיסורין מוכח אף.זו זו צא
 בבבא רז״ל כמ׳׳ש ביום היה ולא בלילה היה יסורין של מצית יהייט
 הוה נאורחא יסורין עצמו על קיבל שמעון בר שר׳׳א שביעי פרק מציעא
 וכו' וכיבא דחא משיכלי שיחן מחוחא נגר בצפרא נמטי שיחין לי' מייכין

 ביטול מפני זילו להו אמר בצפרא בואו ורעי אחי להי אמר באורחא
ט' חורה  כריס שגע׳ה מחחחיו מוציאין לילה שבכל דוד גבי היה 1וכ ז
 נמצא והפלה מהורה דוד אח יבטלו כדישלא לכריס צרי! היה לא וניזס

*. אהיה של יסוטן שהיו

בלאפוט מימיני כי תמיד לנגדי יי שויתי
 ומרחה לאדם מטעה היצה׳׳ר יהנה נעזה״י לפרש נראה

 הוא הס־חן לכן עבירה שהוא מציה יעל מלוה שהות עבירה על לאסם
הוא מדחי געשוח לאדם חשק ועישה לאדס מחמס שהיצה״ר דבר נג

ה  פי לעשית גדול חשק לאדם היה לא זהמצוה דבי היה אם כי ערי
 3הכחו שאמר זהו לעשוח שלא אוהו ומנגד מפיה היה יודח• היצה׳׳ר

 f שצוה מה לעיר.שכל זו סירא היה התיד היינו תמיד לנגדי ה׳ ־חי שי
ה אינו• בודאי לעשות חשק לי כשיש וא״כ שלי חשק נגד לנגר הוא דאי ט  מ
ל מימיר כי מתיירא הייתי כי לעיני תמיד זו סברא היה ולמה י י וה ̂ש  ג

 שהילך מי בזוהר כמ״ש לימין להיות תמיד חצה שאני מה היינו א'ווט
די  -,5צשמא עצמו מדנק יי בדרך הולך שאינו ותי לימין הילד יי שצוה בי

 ’ שלא אמוט בל מתיירא אני נימין לילך תמיד רוצה שאני ומחמת
א החזקתי לכך ימין שהיא שמאל על לומר אייד סיי ל זו י  שי^לי מה ^
 שציה מה אלא היצה״ר מצד כודאי הוא אותו לעשות וחימוש גחל חשק

׳ V* נ אוחי להטעות היצה״ר יוכל לא ואז שלי חשק נגד בודאי הוא
ן ן דוחה שמאל ואשה יצר תינוק אמחיז״ל הפי׳דהנה א מי  י

^ להיפך. להיות צדך אדרבה כי השכל נגד והוא מרךב פי ו
״ שמ!אל שהוא עבירה לעשות איתך מפתה שהינה׳י׳ר מה המאור מנורת
 - 3*מרך ההא ימץ שהוא למצוה איחד מפתה ר שהיצה׳ ומה חתה תהא

א היצה׳׳ר נגנז אחת פעס ח״ל כמ׳׳ש היצה׳׳ר צריכין לתצוה גס כי ל ו
ר אח לכבוש גדילה מלאכת הוא לכך יומא בת ביעסא נמצא  ׳ך ורקל׳א היצה̂׳
 ה׳ בדרך לילך תישבביעחו תיכףשאדס סברא היה אילו כי גמד

^ג לרךבהיצה׳׳ר האדס שצריך עכשיו אגל וכל מכל נזשלידהיצה׳׳ד ^ ע  לדגג
 ל‘ י לחשוך■^ יתגברהיצה׳׳ר שלא •האדם על אחריות יש ימין שהוא מצוה
ד נגד להתחזק האדס צריך לכך שמאל שהוא לעביר̂ר גס לאדם ה׳׳ צ  : הי
־ לנגדילהיית ה' שויתי הכתוב שאמר זהו חמי־ עיניו נגד ה' ולשום מ ? ■ - . 
✓ היצה׳׳ר אותי יחשל שלא מתיירא שאני כשביל הש׳׳י מלפני תמיד  ; . לעייר
 שקוא מצוה לדבר הרע היצר את לקרב צריך שאני מחמת שמאל שהוא

בלאמוט: מימיני ט זהו ימין

 אףבשרייי- כבודי לכיויגל שמח לכן
•- שיוימ״י נשביל w מז״הי«)״י מ לבטח ״ישכון

-f איז ח״ל שאמרו כמו לבי שמת לכן תמיד י ה׳לנגר שויחי שאמרוח״לאיזהשכיכר־
' לב׳ לשמוח צריך היה שמתהלך מתוך אלא עצמת מתוך שורה ׳ F ״״׳ ־״• י *

ה כי תמיד לנגח ה׳ שויתי ואקיים עלי השכינה שישרה  - ׳ לר3 שורה מכינ
■ שאיחא וכמו הש׳׳י אל לט במחשבת עצמו כשמדבק אדם של :^ ר י■ ב

r כבו ואז־ויגל עיי״ש הארה הוא שכבוד י׳׳ג דף '3 פרק היראה שער  ״7
 . ד הארויכמדרשתפיך^^..• כל מלא כמו לחס־ מבפנים הארתי שנתגלה היינו
ת כל מלא הוא די ויגל הפירוש'כאן כן הש׳׳י של הארתו הא ■i- - ' מי

דרך מאיר אדש של בלבו ששורה קדושת.השכינה ומאיר האוי־תי
̂<13nc ;הנוף t̂«bיוקר גדול אור שהוא אדם של .קקיפי ־ :
 כמדע אלס לבפנים שהוא־ ממיש יוחר אדם של ־גתוז

־ האור ״ 6ע שבפנים האור שיתחכר מתאוה
אור עם שיפנים אור ומחחיר ר\וף דופני דרך ומאיר שבתת

לד ו
_______- י רי א ש ״ , ,

ממרי ש׳׳יי״ינו ה ^. ה״לנננאמצ־עא אמס נ ס^-/,  פרקמיעלי
׳ לניים־ה יריגי י"ם3 יי' ’P״® ’״ ל' ״' ז א ייקילי יי חינ  י

י3ל ישני! נשי' אף '’ארפש ?רא וני׳ ’מסיח צא יאנ נהמיי נשמשא ^ ״

ני' הגיף שצעשה ונשמר גוף של־ חימרי צומו וממילא שנמיז ז כ לי מי  ' רי
 ־ ^̂  יהי ריחני ולא נשר אינליס חולע־ס ני נקנר הילעיש הניף יאנלי

שזכהלהינק נר׳׳ש ר׳׳א לכך נקבר ה*נו לגטח ישני! נשרי אף

^ן לשאול נפשי לאתעזוב כי א  ל
̂ל נראה שי^ ליאות חסיריף ^ ̂שנעו ל

דיר-ר-.1םחנ0ישארכ שלא שבטוח שאמרתי י מה דוד שאמר  -י מעבירה כתם ישאר שלא שבטוח
לינג נפשו על הש״י לקשמאת לא הלאעדין לבטח ישכון בשד ואף  ־ '• שי
 Xnuo לא ט דוד אמר לזה לבטח שישטן בשרי על אומר ואיך גיר\ם מן

׳; . ■ חגיהנס נפשי אח להציל ולבקש לשאול שאצטרך ממך להפרד נפשי
ס- גם בך tpd בחיי ונדבקתי ר^יד ננגדי ה שויתי כחיי שקיימתי כיון א  י ל

 A לכך לגיהנס לירד ממך להפרד נפשי תעזוב ולא כך נפשי ידבק מותי
חכדדיד חתן לא אפילו אלא עוד ולא נפשי על ולשאול לאחר אצטרך ר“ P ״-« •
^ הצדיק אח שמולירן כמ״ש שחח לראות הני ד '4̂ 

צדק של הלוט ע׳׳י רשעים כמה הגיהנס מן להעלוח
 לראות הניהנס דרך לילך אפילו מצטער אינו תשיל־ שהוא מי אבל הגיהנס
שהו^ מי אבל צערם על עחהס הצרק ובוכה מעשיהם על מכיס הרשעים

 חסיל של נהשו נדבק הש׳׳יכןבמותו אל בחגתשבקו בידיו ונדבק חסיד
jp לא זהו נירגם דרך גילך קלה שעה אפילו נפרד ואינו השכינה אל p 

־־ : סרוח לראות יזחיריד : שחת לראות ססירך

 את שמתות שובע חיים ארח תודיעני
מ״י נצח בימינף נדמות פניף עו (״לנ

תן הוףעני והראיה גהינם יראה שלא שיטוח לתן לו סחחר אייס א
ר\ניח



אההאם חידושי ! כ

 אייר ד' קפי' '3 סחואל ועוד חמוח לא חטאהך העייר ה' גם׳ הלדא
 לפי־ש יש ועוד וכו' אגוהיך אח־ ושכיח יחיך ימלאו כ' לדוד הנביא נה?

 נחצא לעיל גח״ש יסורין לו היו ודוד מוס^ הוכחוח סייס ודרו כמ״ש
 את ח שמחו שוכע שאהיה כן כחו •;ידאי חייס אורח שהודיעני כשזכירי

 לטעום אזכה כן וכמו לביא לעתיד שמחית שובע יש עדן כג? שהיא פניך
 לנצח שיהיה בימינו שהס ונעימוס החעמג היינו רצח בימינך נעימיס מן

 וקס היצ״הר אח :ח ש: בשביל יזכה זה שכל לפרש יש או עד ולעולמי
 לנגדי ה׳ שויהי לי;ייס וזכה לקונו ותשיחוה ש־רוח ואמר לילה בחצוה
 רעים הרסריס :ר מלהר; היצה׳׳ר אח ונצח בהש״י כמחשיהו ודבק רמי־

וקייס: חי אלxי מלך חד לכך

rל^־־

 שמעהייצדקהקישיבהרנתי לדוד תפלה
מדמה שפתי בלא תפלתי האתרי

 הש׳׳י מאה ומבקש לצרה כופל כשהאדם דהנה בעזה״י לפרש נראה
 הוא האדם על הש׳׳י ששלח בודאייהצרה מצרחו לו ומושיע שידחסעליו

 שן בלא יסורין ואין חטא בלא מיחה אין רז״ל כמ׳׳ש וכמשפט גצרק
 מוז חנם מסנח האדם על הש׳׳י שירחם ומהפלל מבקש הארס אמנם

 ספלה הפסוק פי' זהו תצרחי לאדם ויושיע ו^ון רחוס אל הש׳׳י שנקרא
 ה' ^מעה בודאי צרחו כעס דוד כשהספלל היינו צדק ה׳ שמעה לדוד
 רחום אל אסה מקום מכל הצרה ששלחת כמה צדק ה' שאהה רנס
 לכך מרחוק הוא שמיעה אבל ליחו בעח כשתחסלל ההפלה יש־מע זחנון

 מקרוב חפלסו הש״י שיקבל ספילחי האזינה רנחי הקשיבה דוד הספצל
 האדסבצדק הש׳׳יצרהעל ששלח שרון כמעשיו רחוק שאדס הנס

 ויחון שירחס ההפלל חקוס מכל הש״י לפני האדס חטא כודאי יכחשפט
 ראשון פרק ברכוח בח^ת והנה 3מנךו ספלהו ויקבל חנם מחנס ש!יו
 הכנסת כביס אלא נשמעה אדה של חפלחו אין אומר בנימין אבא חניא

 חפלה חהא שם רנה במקום וכו' ההפלה ואל הרנה אל לשמוע שנאמר
ה במרס ר^פרשים זפי׳  שיחת אומרים שהציבור הכנסה בבית ת

 אבל משמיעה קרוב יוהר שהוא רנחי הקשיבה אמר לכך קול בגעיכווח
 הנ״ל החילוק כמ״שהאלשיך מאוד קרוב שהוא להאזינה דומה אינו

 ואין שומע וחבירו דבר לחבירו שאומר אדם כמו מרחוק הוא ששנויעה
 אדם P קיבל לא אס לו לצייח דבריו ^בל ששמע תיירו אם יודעים אנו

 מרפלל כשסא כהוגן שלא שעשה שלו מעשים מהש״יע׳׳י רחוק שהוא
 אם לו לצייח הפלתו הש״י קיבל אס יודעים אנו אין מרחוק שומע הש׳׳י

 הש״י אז צדק שהוא מעשיו מחמח הש״י אל קרוב שהוא אדס אנל לאו
 מרןוכאמנם ש^טזחפלחו וחשכחוח שדות שהוא מקילרנחו מדאי

 למשל ומיד חיכף זה דבר הש״י לו שיעשה מהפלל הצדיק שאדס התפלה
 אזי ומיד חיכף רפואה הש״י לו שישלח ומתפלל ביתו בחוך חולה לו .שיש

 מקרוב רפואה לו ושולח יזפלתו הש״י שמאזין היינו 3מרןו הש׳׳י ימקבל
 כשאדם דבר שום תבקש שאינו ותשבחות שהואשירוח רנה אבל ומיד חיכך.
ה אומר הש׳׳י אל קרוב שהוא צדק  הש׳-׳י אזי זתשבחוס שירות שהוא מ

 3 נךו כך כל ואינו לעיה״ב שכר לו לקח גנזיו יח33 ומניח רנחו מקשיב
 נדברו אז כתיב תורה גבי מצינו וכן שאלהו ומיד תיכף שנותן חפלה נמו
ש יראי  לימי לפניו וינמעויכהבספרזכרון ה' ויקשב רעהו אל ה'אי
 על שקאי רז׳׳ל ־שאמרו שמו ולחושבי ה'

ה ששכינה בתורה ועוסקים שיושבים שנים  דבחהס ומקשיב ביניהם ^וי
ר להם לתת לפניו זכחן בספר וכותב לפניו שחביב הואיל  להן עוה׳׳ב ^
 שהוא ששמיעה משמיעה יותר מקרוב שהוא רנתי הקשיבה נאמר

 קרוי יזחר שהוא הקשיביז אבל הש״י קיבל אס יודעים אנו מין מרחוק
 ותשבחות שירות שהוא רנה של או חורה של דבריו הש׳׳י שמקבל משמיעה

 שה״ב שכר לאדם לתת זכחן בספר כותב אלא חיכף לאדם ליסן נרי־ וחין
 שהקד' מהקשיבה יותר 3מיךו פסא הפלתי האזינה נאמר חפלה גבי אבל
 לו ויחן מקרוב הפלתו הש׳׳י שיאזין אלהש׳׳י* יותר יךוב להיות צחך

 דוד שאמר לפי חרמה שפתי גלא שאמר ומה ושאלהו תפלתו נמיד מיכף
 במה צדיק שהש׳׳י הגס אדס של תפלתו שומע הש״י היינו ציק ד' שמעה
 הש״י שומע כן תטאאע״פי שהאדם כשביל האדם על הצרה ששלח

א לא עקימא פומא בת־קוניס איחא הלא קשה הפצתו  קודשא ביה ^י
 ר' אינון מילין ז״ל שלישי היכל רמ״ט דף פקודי פ׳ בזוהר מיחא כן ב׳׳ה

 איצטריכו דצח מלה מפונזייס אינוןדנזפיקו (ןימיןונזיפיזמנדיזנכל
 אשתמע דלא יומין ארנעין וקיימין לון מנדין וחיצין פומייהו ומטנפי
 התירוז שלו תפלתו שומע הש׳׳י חין פיו פגם כשאדם נמצח וכו׳ צלותהון

ד שחד הוא ' שמעה אי  הש׳׳י עב-הח כשאי חטא כשחדס היינו צלק י
0x אס מייסר י שהש גם הפלתי שומע הש׳׳י אז עבירות אור<! על 0

 אל כלל עולה הפלתו אין אזי ולשונו פ'י נף1י שפגם חי אכל במעשיו צדק
 דוד אחר לכך מימה שפתי לו שיש אדם של תפלתו שומע הש״י ואין הש״י

:ולשונו פ*ו שמר שח־ מרחה שפתי כלא

מישרים עיניףתהזנה יצא משפטי מלפניף
בפ' זצ״ל ריבש״ט כשם שמעתי דהנה בעזה״• לפרש’ נראה ^

 וצרות יבות רעוה ומצאהו לאסל והיה מהם סיי והסתרתי פסק על יילד
 אמר האלה הרעיה חצאור בקרבי אלהי אין כי על ה:'א הוא ביום ואמר

 זמן כל שסרח על כו3 את ולייסר להכיה שצוה לחלו חשל ז״ל הריב״ש
 בנו-של ולייסר להכות העבד מתיירא היה בבנו והביט השנית שהמלך

 פניו הסתיר המלך עשה מה המלך שצוה גם החלו לפני מלך
 את ומכה מייסו־ 'העבר היה ואז בילו ולהביט מלהשגיח

 עני משנית שהש״י זמן כל הנמשל כן אביו אל וצעק השובה שעשה עד מ3
 בניו כרןאים שאנחנו כיון אלxי3 לשצוט יכולין הדן כעל• אין ישיאל

 הפירוש זהו וכו' לאכול והיה מהם פיי והסתרתי נאמר לכך הש״י של
 תסהש עליו הש׳׳י שירחם צדק ה' שמעה דוד התפלל ראשון שבפסוק כאן

 על כלל אותו ישפוט שלא הש״י מאת מבקש שאינו שאתייו זה בפסק
^ אי זה היעים מעשיו פ  מלפציו אלא ארן יעמיד כמשפט מלו כי א
 cs?3p אני אמנם חייב שהיא מה כפי המשפט שתפשיק היינו יצא משפטי
 משריסכיון יהיה ממילא ואז בי ותביט שתשגיח היינו תחזינה עיניך

 ערגנו ולפו עליו לשלוט הדין כעלי יוכלו לא אזי עליו הש״י שישגיח
 עירך הש׳׳׳י מאת לבקש פירוש לו אין פשיטו לפי כי הפסיק מתורן

ס תחזינה :עולה ולא היושר לעשות שתראה מ^י

תמצא בל צרפתני לילד. פקדת לבי בחנת
r D t'*ל ר כ ו ב ע  שהתפללדוד נ׳׳לבעזה״י פי* י

א לכי בחנת ואמר בוחן אתה ^  נתכוונתי שלא יודע ואחה למת ה'
 ח שהש׳׳י היינו לילה פקדת לבות בוחן שאתה והראיה לפניך להכעיס

 ותפקדנו שנאמר שעה בכל נידון אדס יוסי ר׳ כת״ש לילה בכל האדם את
 כמס' איחא וכן ר״ה מס' בירושלמי איסא כן תבחננו לרגעים לבקרים

 לבקרים ותפקדנו שנאמר יום בכל ניחן אדם אותר יוסי ר' שלבבלי ר״ה
 בל וצרפהני תעשי על בלילה אותי כשדנת היינו בלילה כשפקדידאוחי ואז

 רוו^ו ולאו כראוי תמצא ולא בלום שעשיתי מה מעשי שצרפת תמצא
 י0א\. רן אחה בלבי והרהרתי ביום שהשבתי מחשבה אפילו אלא מעשה
 זהו בקרי.בלילה ניחן אזי אשה הרהור■ כיוס הרהרתי אס בלילה
 בוראי לבות ובוחן מחשבות יודע שאתה כיון פי יעבור נל חהשיתי זמותי
 תשמע ככן שחטאתי במה לפניך להכעיס נתכוונתי שלא יודע אחה

:מעלי ותקל עוני לי והמחול תפלתי

שמרתי אני שפתיף בדבר אדם לפעולות
ץ י ר & ת ו ח ר ה נעזה״י נ׳׳ל א  אמכז יהנ

 האו^ן על מזר בר״ה מר״ה לו י קצובים אדם של מזונותיו ז׳׳ל רבותינו
 כקל לסתור המרבה הרבה ואס מעט אם זו בשנה ויחיח ש׳־שחכר ־מה
 בהרבה מלסתור והממעיט בר״ה שנגזר עלמה העדיף לא סחורה ימיני

 פשלות שעושים אדם בני ויש בר״ה שנגזר ממה החסיר לא סחורה
 גחשב ואינו פרנסתם לצורך גדול כטורח והדפיס פרנסתם לצורך גדולות

 שסן! היה אם גס לפרנשחו הש״י מן שנגזר מה כי להש״י כמסייע אלא
 נטוו־ח מדוקף עתה בר־>׳ה;וצם עלח שיגזר מה מרויח היה בסחורה מעט
 שאמר זהו בר״ה שנגזר ממה יותר ׳ ומחית מרחיב אינו בסחורתו גדול

 לסייע פעולות עונ׳ה שאדם מה היינו שפהיך בדבר ארס לפשלוח הכתוב
 עד ממתין אני אתר עצמו על וחד נר״ה שפתיך בדבר כבר שנגזר מה

 אני זהו פרנסתי אחר גחל בטורח רודף וא-ני פרנסתי הש׳׳י לי שיזמין
 עסוא מי פרנסה׳כמו לי יש כן וחע׳ייפי הרנר את שמר ואביו כמו סתרתי

 פרצסה הוא ארוזות ארחוחפרין זהו פרנסתו ארד גחל בטורח רודף
:פרנסתו אסר לררוף בדבר פרין והוא לו נתנה וארוחתו כפו

לנבוטופעמי3אשדיבמעגלותיף תמוך
 וממתין מצפה שאני שמרתי שאמר,אני כעזה״י לפרש נראה

x גחל עורח3 חלף ואינו פרנסקי הש״י לי שיחן ד1נ n לי יס פרנסתי 
 מאת נתנה וארוחתו כמו פרנסה קוא ארהוס פריץ ארחוח כמו פרנסה
T רגיעה כחו בכל וחלף שפורץ מי הוא ופריז המלך b קני כן פרנסתו 

 רודף שהיח מי כמו פרנסיך ארוחות ני לל p̂־ שממיין
 ואיןילו הש״י לו שיתן עד שממתין רואים לפעחיס והנה פרנסתו אחר

 לו שיתן עד ומצפה בהש״י מאנוין כשאדם שדיצ3 הוח ההיחן פרנסה
יששול שלח אנזת בדרך האדם אח מדריך הש״י וה בזכות פרנסאו הש״י

'.כשן;יה 3 כ
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̂צ תהלים י1דדרו

 ו;ג:שי( ל^סציס ידי על וימוה כדרך ומהן כמשא ילך לאדם רופוח רשיהיה
 אלא עוד ולא הלישפיס אן וינצל דרך .כאוהו ילך לא ממון לו צשאין
 ידי על ממון ממנו וגזלו כנגדו אדם כני חעאו הראשון בגילגול כשביל
 ידי על ממנו צדקה ומקבל עני נעשה עכשיו לכך כעצמו שגרס גרמו

 מעגל שאר או סופר או מלמד לדוח שצריך אז ממנו שגזל מה יהוקן זה
 פרנסה לו היה אלי צר דרך הוא מעגל אבל רחוב דרך נקרא דרך ט צר

 יהכ^ד השס אין לכך רחבה בדרך רק צר במעגל הולך היה לא לאדם
 מה לתקן צר במעגל לדרוך עצמו על שיקבל כר לאדס פרנסה נוח?

 אל כידוע סופר או מלמד שיהיה יר על שלפניו הקודש בגיצגול שעויח
 ימוך כי מלשון המוך במענלוחיך אשורי חמוך הכתוב שאתר זהו הש״י
 כמעגלוהושאלך אשורי בשכיל הוא ומך עני שנעשה מה היינו אחיך

 עכשיו לתקן שחפאהי מלפרו שקדם גילגול ידי על עלי שגזרת במעגלוהיך
 על יומת בסחורה בדרך פענזי כמוטו כל ומך עני נעשה זה בשביל עוד
 מן וינצל דרך באוהו פעמי ימוטו לא עני שהוא עכשיו ליסטים ידי

:כנ״ל הליסטים

לי אלהטאזנף תענני כי רןאתיף אני
 נעיה״ישעידטעסאחד לפרש נראה אמרתי עזמע

 נשמעת הפלהו שיהיה כדי ועני ייך נעשה שלפעמים מה דוד אמר
 ההפלות כל סחה עני שתפלת בזוהר וכמ״ש יעטוף כי לעני חפלה כמ׳׳ש

:חענני כי קראתיך אני הכתוב שאמר זהו לצרה קורס תפלה אדם יקרם לעולם שארז׳׳ל ע״ד לפרש יש עוד
 לפעול קשה צרה בעת אבל בצר לא היעחךשועך שנאמר

 התפלל המלך ודוד עצמוחביח^:ןוריס חסשמחיר נחפצחוכיאין
 שישלויסוריזהגס בשעה ועיני בעחצרה נס ספלחו הש׳׳י גדסמע
 ביסורין אוהו המיסריס הס בעונוחיו שנבראו הקליפות הס שיסרין
 מאת דוד ביקש מקיס מכל אלקיכס ובין ביניכם מבדילים עונותיכם יכתיב
 שורה וקליפה ויסורין בצרה שהוא בעת הפלתו וישמע אזנו שיטה רש׳׳י
 אזנו יטה חסד שהוא אל שנקרא הש״י של חסדו מחמת מקום מכל עליו

 קראהיך אני הכתוב שאמר זהו תפלתו וישמע כדרכו שלא שהוא גם הש׳׳י
 שאתה בשביל מ׳׳מ קראתיך אני ביסורין שחענני בעת היינו תענני גי

 הוא אמרתי שמע כדרכך שלא לי נך1א הט החסד מדת שהוא ^ נקרא
א אמרא ושפה לביש מלשון אמרתי לש־ש יש עוד ו תחנוני  בלשון שפה ס
 הפלתו הש׳׳י שישמע דוד וביקש אמרתו בצע נמו למש הוא ובכחוי הלמוד

 מ׳/ז תפלתו מלעלות שמפסיקין ולמש שפה עונותיו ע׳׳י שעשה הגם
 המסכים כל ויקרע תפלתו וישמע הגחל בחסדו הש׳׳י שיעשה יקש3

 כל לקחע כבוח כסא מהחח סתירה ויחתור בעונותיו שעשה והלנו^ס
:ח©צחו וישמע שמבדילים זהלמשים סמסכיס

ממתקוממים תסים מו׳צזיע חםדיד? ד&לד,
 במסכת דאהא מה עפ׳׳י בעזרתי לפרש נראה בימינזי

 חמרא בהדי' והוה כאורחא אזיל הוי עקיבא ירד׳ הרואה פרק גרכוח
א וחרנגולא ^ג  כל אחר ליה יהבו ולא אושפיזא געא דוכחא האי מטא ו

 לחחריה אכליה ארי' אחא בדברא בח אזל לטב שמיא מן דעבדין מה
 מן דעבק כל אמר ל^גיה כבא זיקא אסא לתרנגולא אכליה שונרא אחא
 שהש׳׳י מה נראה והטעם וכו' למתא שבייא נייסא אחא בלילה לטב שמיא
 היה בעיר לן ר׳׳ע היה אם גס הלא דווקא זה באופן ר״ע אח הציל
 ולא לחמרא ארי' אכיל לא אילו גס בדברא כשלן ואח״ס להציל יכול הש׳׳י
 את להציל הש׳׳י יכול היה לשרגא זיקא כבה ולא לחרנגולא שונרא אכל
 הקליפות היו בעיר לן ר״ע היה אלו הוא הטעם אלא הגייס חן ר׳/ג

 זכיות לר׳׳ע שיש הגס העיר מכל יותר עצל למה ר׳׳ע על עליו מקטרגים
 נשלן אח״כ וגס יחטא ולת טוב יעשה אשר באת צדק אין מ״מ הרבה

 העיר שבכי מה על ר״ע על הקליפות קטרגו לעיר סמוך בדברא ר״ע
 שיהיה גסלי״ע והעניש לקליפות הטעה הש״י לכך בריות ור״ע צער3

 זה צער ידי ועל גאxל וכבה ולסרנגול לחמורו ארה שאכל מה גצער
 הפסוק פי׳ גהליוחרזת צער שהוא השניה מן יוחר גדול מצער ניצול

 ביקש שדוד יתכסי ארי ומחרנס דבר יפלאמחך כי מלשון חסדיך הפלא
 עליו מקטרגים שהקליפות הגס צרחו בעת הש׳׳י לו שיושיע צרתו בעת
 שכסה לר׳ע שעשה כמו חסדיו ולהפליא הקליפוס להטעות הש״י ימל

 הריה שאכל זה סברו שהקליפות מושיע שהש׳׳י הקליפוח יניס שלא חסדיו
ע אח מייסר ר״עשהש״י של לחמורו  ביקש כן הישועה היא ובאמת ר׳

 רחוי בך בטחון לו שיש מי היינו ך3 מסים מישיע סשדיו הפלא לוד
 הוא לחסדיו ולכסי להפליא שצריך והטעם לי ולהינדע לו חסדיך להפליא

 צריך לכך בימין המקטרגים הקליפות הייט בימינך בשבילמחקוממיס
חסדך: להכליא הש״י

̂:ומרני כנפיףתפתירני עיןבצל כאישוןבת ,
̂׳י נ׳׳ל אדש של הצל כי ארס של הצל הוא עק נח אישי! נעזר

ל;. אדס אין אדם של והצל אדם ימו צלו vנדאר עומד או הולך כשאדם  עו
 רקדא לכך אדם כמו לעי? נראה שהצל רק הידיס במישמוש אוהו להרגיש

 מתיירא אינו הזה והצל העין מן הולדה שהוא איש עין בת אישון הצל
ד שביקש ו׳הוא לצל יזיק לא זיין בכלי הצל חח יכה אס דבר משוס  דו

 שמר־כיי שאמר זהו דבר משוס ירא יהיה שלא הצל כמו אוהו הש׳׳׳י שישמור
צ הקב״׳ה של צלו ן שיגו ביקש הר,:״ה של שצלו עוד ולא עי? בת כאישון  .ע

; תסתימי כנפיך בצל שאמר זהי ימינך יד על צלך יי שומרך יי כמ״ש דוד

יקיפו בנפש ארבי שדוני זו רשעים מפני
י5/  בשםריב״ש שמעתי רהנה בעזה״י לפרש כראי: ל

חד שהס ואיתיוה ל׳ו גימטריא ב״ה הוי' ששם זי כקראים דהאחוריים  א
ס נרךא לכך כעצמו הוי׳ שם של עורף שזי נמצא כוזו הס הוי' שם  אתיריי
ס זו ש:קיא באחוריים אחיזה להם יש רשעיס נקראו הקליפוס זו ה  ו

 לאיכז הקרושה מן מקיפים יש אתנס א להיע הארס על מקטרגים
p להיות ונשארו הגיף להוך נשמה ריח נפש מן ליכנס יכול שאין p^, ׳ 
פויו את ודוחים הקליפוה מן לאדס שומרים הס והמקיפים לאדם  הקלי
; כךמראבשיס בשביל לכך לאדם יזיקו ולא לאדם יקריבו שלא

 ’והמקי^ין.^^* רשעים ארשים ידי על צדיק לאדם להרע רשעים באנשים
 מןהר<זעימ ולא בעצמם הקליפות מן רק האדס את ל^מור יוכלו

^ בידרה בעלי הס שהרשעיס בשביל הקליפות בהס שמחלבש־ם י ל  ע
 ־ נעצאר! הקליפות מן איל עי! בת כאישון שמרני חד ביקש הרשעיס על
ס הש״י לו נתן שנבר כיון יי מאת vשמירר לבקש דוד צריך היה לא פי קי  :מ

 שיש הקליפות הס יו רשעיס מפני הכתוב שאמר זהו אוהו לשנזור
על- שיעשו ברשעים מחלבשיס הקליפות היינו אויבי שדור בזו אחיזה ש  ׳ י׳
^ יקיפן בנפש בשביל לי להזיק יכול אינס בעצת' הקליפוח איל לי ארבי

y־׳ בגאות דברו פימו סגרו חלבמו
דד* שאמר

 ^"5תחכ»לי שארו הרשע־ס הס הקליפזח בהס שמחלבשיס הרשעים הם
' הרשעיס אותס תניס מעזי שתצליני רצון יהי יוס בכל טליהס

‘ אס שגס חחק והוא פיהס סגר שמנס מרוב ח־׳׳ק פי' פיחו סגרו
ף מפרש התירוש אלא פתוח פיו מקום מכל מאוד שחן אדס ד ס  פסו
N איט אדס ותענוג שומנס חב בשביל פיהס נסגר שמנם חרוב טעס ro P'• 

■ הש״ו ..אמר וכבר הש׳י׳י לפני בגאוה מדבר רק הש״י לפני עצמו את

- ׳י■ תפלקו ׳^ורה שאין למטה פיו נסגר אזי הש״י לפני בגאות שמדבר
 לכך שמקובל אני יודע בפי תפלתי גצורה אם רז׳׳ל כמ״ש להתפלל

 מכ״ש הש׳׳י לפני ועזות מיאוח שעומד וכיין פימי סכרו חלבמו
שלחבירו פנים עז ונעשה סבירו על שמקטרגיס קליפות בו י כ ׳ ׳ ז ל ' 

I ^ :וכו׳ כאישין שמרני דוד התפלל עליהס

עיניהסישיתולג^•^ סבבוני אשורנו;יתה
ץ ר א  יאמראדס שאס נעזה׳׳־י נ״ל ב

 הגס נאוה ישלו לוקב״ה שהשפיע י טוב̂ר ברוב מתגאה
ת אי עשיחיז כן גס למחר לו יהיה אס יוס יולד חה יודע  נייאו
t? לעת עצמו ורואה עצמו סביבות מס^ל עתה לעה מקוס מכל S i 

 לכורל האיר יודע ואינו ע״כ3 הנאוה לו בא ובעשירות הגוף בבריאות
ח מן לרגצל עצמו אח למניע עצמו  ־ אשוריות הכתוב שאמר זהו מאו
 V0 במדבר אשורנו ומגבעות כמו ראיה לשון הוא אשורנו סבבוני עחה

p'עיניהם הפסיק מחרן לזה תתגאה לכך סבבוני עתה של ה והראי ’O- 
ר .בארן להביט לנטות עיניהס להשית היה היינו בארן לנטות  ת
- ואזי בארן אוחי שיקבר בארן אוחו כשיניחו מוחו אחרי שיהיה
 זה מנוול בך פגע אס ברכוה כמ׳׳שרז׳׳לבמסכח עצמו אח יכניע
^ המיתה יוס לו הזכיר שלא וכיון המיתה יוס לו יזכור לאו ואס  צ הו

• :שמתגאה במה תתחייב

3יוש וככפיר ̂טרוף יכסוף כאריה דמיונו
ם י ר ת ס ם שאג בעזה״ידהנהכחיב לפרש נראה ב . הי

; האריה שטבע נמצא ׳3 קפי׳ עמוס לו אין וטיף ביטר אריה
 ‘ שוא>י אינו לטרוף ומחאוה טסף רק טקף שמצא קודם אבל טרף כשמצא

 ןpנאו נזראה ואינו שוחק שמא מה רשע של דמיינו הכתוב אמר לכך
 לכמי» כאחה שדמיונו בשביל לאחרים להרע חנה שמא מה וכעסו

ג ףxש הרשע מתפאר טורףוחז שהוא עד שואג שאינו ולטחף / הי  ו
̂כ שטקף קודם לשאוג ^רכו רגם ככפיר רשע דמיון וכן לאחרים  , ^^5שו ג׳

 ׳ להסת״ד- כפיר וצהxכ מקים מכל לטרף שואגים הכפירים שנאמר נחו
rn אז לטחף מה לו ונא'ה־ה ממנו יברחו שלא כד עצמו ptrn'PDP

מסתיר כן אוחם fpטו ואז לפניו נילנו עד בשתיקת וחמס עצמו
תת

י ^ ז ע ג



מבתהלים חידוישי
 על מהפאר ואן לאחריה הרעה שעושה עד חמ:ו ישמרו שלא עצמו אה

כמסיזריס יושב ונכפ־ר זהו שעשה מה

נפשי פלטה הכריעהו פניו קדמה יי קומה
ע ש ר ך מ ב ר  כמו ה׳ קומה דוד שאמר בעזה׳׳י נ״ל ח

 וכו' אויכיך ייטלו ה' קומה משה ויאמר י הארון כנסיע הי י׳ שנאמר
 משפיע שהש׳׳י היינו להאביח פניו אל לשונאיו ומשלם כת״ש פניו קמזה

 נשאר הרשע שעשה והרע הרשע שעשה הטוב עד3 לרשע וטוב עשירוה
ה:׳ שיהי׳ הבא לעיל'  מהרה הש״י שיה! רשע של פניו קדמה דוד ביקש נגי

 של סאהו ויהחלא הרשע שעשה הטוב נעד וטונה עשירוה לרשע ויקדים
 הכריעהו רק הרשע ימית נא אי סד אחר ירחף ןלא הרשע וימוח הרשע
 חשובה שיעשה עד ביסורין הרשע xויי עון נושא כמ״ש זכוה לכף לרשע

 בזוהר כמ׳׳ש ע׳׳ה המלך דוד אחרי ירחף לא ר\שע חשוכה כשיעשה ואז
 שמאל מצד נאים היסורין כי חביח צדיק ע״י לצדק מייסר אינו שהש״י

 חרנו להייה יכול ואינו הקנ״ה של בימין אוחז והצדיק חייג שהוא למי
 בשמאל שנאחז רשע אנל חייב שחנירו גס חבירו ליסר הקנ׳׳ה של שלוחו
 נימין נאחז יהיה חסונה רשע כשיעשה לכך הקנ׳׳ה של שלוחו חרבו הוא
 נפשי פלגיה אמר הקנ׳׳הלכך של ושלוחו חרבו להיוח יכול לא ואז

:חרנך מרשע

בחיים חלקם מחלד ממתים יי ידף ממתים
 ניד יפול שלא ביקש השלום עליו המלך שדוד נעזה׳׳׳י לפרש נראה

 הנה כמ^ש הש׳׳י של מכה היינו ה׳ מיד שמחים מאוחן שיהיה רק ;:ונאיו
 ימים אריכות לו שיהיה רק ימים נקצרות ימות ולא נמקנך הויה ה׳ יד
 ורגה מחלד ממחים שאמר זהו זקנה מחמת חלודה וxנ שהעלה עד

 נעוה׳׳ז יותר הרשע שתאריך מה כי ימים האריכות טונה לא לרשע
 שיזכה ביקש לכך יוחר תרשיע ויום יום ככל כי יותר הגיהנס נר,ארך
 להש״י לענוד שיזכה היינו בחיים חלקם להיות שזכו מאוח? ש־היה
 האריכות עוד וביקש מח קרוי שבחייו רשע יהיה ולא החיים נחיי זידנק
 נשאר ויהיה הבא מעולם לו ינכה ולא במחנה לו יחן הש״י לו שיחן ימים
 .אלמלא רז״ל וכמ״ש לאלפים חסד נוצר כמ׳׳ש דורות לדורי שעשה זכוחו
 שאנו כמו עלינו להגין לנו נשאר היה לא בעוה״ז זכורזס אבוחינו נטלו

 כעוה׳׳ז גרים אבותינו היו לכך ליעקב ליצחק לאנרהס זכור מחפלליס
 וצפונך שזכו מאותן שיהיה ע״ה המלך דוד ניקש לכך לנו זטחס והשאירו

 נוכל ממולא ויהיה לעוה׳׳ב צפון יהיה שלו מצות שכר היינו בטנם תמלא
 כמ״ש נטנא וקינז נעוה״ז טובים ומעשים מצות האדם שעשה ממה טוב

 יחד קיבוצם היא גטנא ושתה וז״ל חכיא כי פ׳ בטנא ושמח ע׳/פ רמ״א
 קדושה כוחות ̂כל נהוכה התקנצת ר\פש אל רומז טנא או ונו׳ ידך בכף

;בטנם המלא שאמר זהו הסל תוך כפיחח מצוהוחצוה שמכל
ן  חורה לומד שהוא בדיבור הוא הש׳׳י עבודח עיקר כי הוא הפי׳ א

 מן ממולא כעשה שהעוה״ב נמצא להש״י מנרך או מתפלל או
 נטנס חמלא וצפונך שאמר זהו צהש״י בדיבורו שעובד אדם של דיבורו
 ♦נוכה כשלא ואז דיבור שהוא חרב כמדקרח נוטה יש מלשון הוא בטנם

 הכתוב שחמר זהו דורות לדורי זכוחו נשאר יהיה בעוה״ז 'עוה״בשכר לו
 זטחו נשאר שיהיה היינו לעולל־הם יחרס והניחו זטהו לם3 ישבעו

: בניס לבני

פניףאשבעהבהקיץ אחזה בצדק אני
ך ] נן (ן ץג;  חלקס התפלל שדוד לפי בעזה׳׳י לפרש נראה ^

 ובמה בעוה״ז עוה״ב של שכרו ינוכה שלא 'בטנם התלא וצפונך בחיים
 חיות הש׳׳י לו שיחן חד ביקש לזה בעוה׳׳ז טובה פרנסה לו ויהי׳ יחיה

 אין וחחחנן משה הפלח על רז׳׳ל כמ״ש חנם תחנח צדקה בתורת עוה״ז
 בחורח היינו פניך אחזה בצדק אני שאמר זהו חנם מהנח אלא ואהחנן

 אבל חיים מלך פני באור כת״ש עוה״ז בטובת בעוה״ז פניך אחזה צדקה
 ולומר ה' בנועם לחזוה יזכה ואז לבוא לעתיד עד מונח יהיה עוה״ב שכר

ה׳ ה  בחייו רבינו חשה שזכה כמ״ש בישועתו ונשמחה עילה לו קייגו ז
 שאמר זהו יביט ה׳ שתמונת נעחיד צדיק כל יזכה כן יביט ה׳ ותמיכת

:תמונתיך גהקין אשבעה התתיס כתחיית לעתיד אפבעי:בהקיז

י״ה קפי׳
 את ליי לדודאשרדבר לעכדיי למנצח

בעזה״י לפרש נראה הזאת השייה דברי
 נחשל הוא כדילעטדלהש״י היצה׳־ר על ומתגבר היצה״ר אח שנוצח מי

 האדם כן אויביו כל מכף אוחו יי הציל ביוס שירה שחמר דוד כמו לדוד
גדולים אויבים שאין דיניה וכת יצה״ר מן וניצל היצר\ר את לנצח שזנה

 לנצח יכול היה לא לצדי־ עוזרו הקב׳^ה ולולא היצה״ר מן יוהר לארס
 ב־דו יעזיס לא ה' להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה כמ״ש היצה״ר את
 ה' רק להמיתו ומבקש לצדיק שצופה יצה״ר על קאי זה שפטק רז׳׳ל ופי׳
 לכך אוהו מסייעי? ניטהר הבא ריי״ל כמ״ש יצ״ה של בידו יעזבנו לא

 מן האדם אה הש׳׳י שהציל בשביל הש״י לפני ש־רה לאמר אדם צריך
 כל מכף אוהו ה׳ הציל כיום ש־רה שאמר דוד כמו היצה״ר ר\.סל האויב
 ה' לעבד כדי היצה״ר את למנצח הפסיק פי׳ זהו אדם בני שהם אויביו

 ה' הציל ביום הזאת השירה דברי אח לה׳ דבר אשר לסד נמשל הוא
 נקרא האצבעות עם היד רוחב והנה שאול ומיד אויביו כל מכף אוחו

 בלא היד רוחב שהוא וכף כף נרןא אצבעות בלא בעצמו היד ורוחב יד
 הכף עם חבירו אח לדחוק יכול רק חבירו לתפוש.אח אפשר אי אצבעות

 את היריס באצבעות אוחו לתפוש יכול יד שנקרא האצבעות עם והכף
 שהיו הזיפים בני למשל לשאול אויבים שאר בין החילוק היה וכן חבירו
א לשאול שאמרו דוד שונאי  את שאול שיתפוש כס עמנו מסתתר דוד ^

 לכף נחשלים לכך דוד אח לתפוש רצו לא בעצמם הזיפים בכי אבל דוד
א  שאול אבל שאול ע׳׳י דוד אח לדחוק צוx אצבעות בלא היד חחב ^ו

:שאול ומיד אויביו כל מכף כחיב לכך טד חד אח לתפוש רצה בעצמו

ל מ א י ף ו ^ ^ ר י א * י קי השסחהנה בעזרת לפרש נראה חז
לריכין מתפללי׳ שאס ההפלות כל י י

 החולה על שמתפלל למשל השתים מן לו יענה ואז השכינה על להתפלל
 נחלה היה לא בשכינה פגם לא דאי בשכינה החולה פגם מסתמא שיברא

 שיתרפא יתפלל זה ועל בשכינה שפגם פגם חחלה ש*^פא צריך לכך
 מהפלליס שאנו זהו החולה אחיי׳כ יהרפא וממילא בשכינה שפגם פגם

 להחשיך צריך פרנסה על כשמחסלל וכן רגוף ורפואות רגפש רפואות
 אבל התפלות כל וכן השנינה מן פרנסה לו יהיה וממילא בשכינה שפע

 פי׳ זהו נענה אינו השכינה על מתפלל ואינו עצמו על אדם כשמתפלל
 שיפלו שונאיו על דוד כשהתפלל היינו חזקי היית לכך ה׳ ארחמך ויאמר

 רשעים שינאיו שהיו שכינה כבוד בשביל אלא עצמו על מתפלל היה לא
 של ורחימא sX06 בשביל אתקוטט ובחקוממך אשנא משנאיך הלא כמ״ש

:שונאי מן והצלתני חזקי היית לכך שונאיו על חד התפלל שנינה

 אחסה צורי אלי סלעיומצודתיומפלטי יי
ה משגבי ישעי ppi מגיני בו ת׳ ה״י לפרש ג ע, נ

הש״ימגיןעל דה<ה ׳ י
 על המגי! סלע כמו צרה מכל הצרק את וחציל הצדק
 ה׳ כמ״ש צדיק 5ש מצדו תמיד הש״י היינו ומצודרלי סלעי ד׳ זהו האדם

 כמו צדה לא xוא ע׳'פ משפטים פרשה רש׳׳י כמ׳׳ש ימינך יד על צלך
 יתברך השם ומפלטי אזי לצרה הצדק נופל ואס עיי׳׳ש וכו' ר,נשאו צד על

 שמתי אשר כל,המחלה בשלח פ' ז״ל רש״י כמ״ש צרתו מן הצדיק אח מציל
 אשים ואס אשיס לא רש״י פי׳ רופאך יי אני כי עליך אשים לא במצרים

 אדם יזכה הא-ך הכתוב ומפרש רופאך ה׳ אני כי הושמה כלא הוא הרי
 שאדם צורי לאלוה הש״י מחזיק כשאדם אלי ומצודתו סלעו הש׳׳י להיות

 אוהו מחיה היום ועד חמו במעי האדם את צר שהש״י בלבו ומחזיק יודע
 הגבר ברוך מ(״ש מגיני אזי בו אחשם זהו הש״י על בטחון לו ויש הש״י
 הש״י על בטחון לאדם שיש בשביל מבטחו ה' והיה בה׳ יבטח אשר
 יושיע שירש׳׳י היינו ישעי וקר? צרה מכל האדם על הש׳׳י מנין לכך

 היעו בצרה לעתות מ^ב כמ״ש משגבי הוא לצרה ^פל מצרתו לאדם
 ומתחזק בהש׳׳י מאמין כחוךצרה כשהוא גם גדולה אמונה לאדם כשיש

 הוא פעם בא־זו שאמר זהו הצרה מן הש״י לו עוזר אזי הש״י לו שיעזור
:נהש׳׳י ומתחזק שמשגב משגבי כשהש״י הצרה חן להישיע ישעי קרן

בעזה׳׳י נ״ל יי ארדא מהולל
חד אמר דהנה ׳ ׳

 בכי אבל האדם על שמגי? סלע כתו צרה מכל האדם על להצין סלעי ה׳
 את מציל הקב״ה שאין לומר סברא יש לו להצר הצדק על העומדיס אדם

 אין בחירה בעלי הם אדם שבני כיון עליו העומדים אדם בני מן הצדיק
 על שעומדים אדם בני אפילו האמס אמנם מהם בחירתם מונע הקב׳׳ה

 הצליק שנכשל חטא איזה בשביל הש״י מן הוא הכל לו להצר צדיקsר
̂ן//י בהשיבה וכשיחזור כח׳׳ש מדם י.3 מן גס אותו יציל ך

 בני ראינו הלא תאמר ואם אחו ישלים אויביו גס איש דרכי ה׳ ברצות
 התירוץ באדם ה1מיר הקב״ה ואין כרצונם לצדיק עושים בחירה בעלי אדם
 שהוא מי היינו נילע רייט גמור צדיק בוצע ממנו צדיק רז״ל כמ״ש הוא
נזעוחדיס בחירה כעלי אדם בכי אפילו p שהיצ מאמין גמור צדיק

u!״״^ ^ j.■ > שאמר זהו הש׳׳י מוחו יציל .ז— י־
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תהדם

וו

Iji

 נכלדכר מעורב 6ש;זו להש׳׳י קורא אר ה' אקרא מעורב הוא כן מיס3
 בלא אפשר אי הכל בחירה בעלי אדס כני ע׳׳י אפילו הארז על שרעשה

 שעומד׳ בידרה אדסכעלי כני שאפילו שהאחנסי נשכיל לכך ידיעחהש^י
 הש׳׳י ומעורב שמהילל שהאחנחי זו אמונה בשביל הש׳׳׳י נידיעח הוא עלי
 כמ״ש ארבי מן אותי והציל הש׳׳י לי הושיע אושע אויבי ומן דנר ככל

בולע: אינו גמור צדיק רז׳׳ל

בליעליבעתוני ונחלי אפפוניחבלימות
 חעא בלא מיחה אין יי״ל אמיו דהנה כעזה׳׳י לפרש נראה

 האדש את ומושך האדסבתנל שחיפס כמו מיתה חבלי והחטא;נקרא
 מושט הוי כמ״ש למיתה האדם את מושך החמא ת שירצה למקום כחבל
 אפפול שאמר זהו מוח חבלי החעא נירא לכך ונו׳ השוא בחבלי העון
 הלא תאתר ואם מוח חילי שנקראים חנואים שסבוכוני היינו מוח חבלי
 קורם ימות אם גם מיתה תבלי מן מהיירא אתה ומה למוח האדם סוף
 מיתה אחר יהיה שלא האדם יודע היה אלו הוא החירון ליה איכפח מה
 בשביל אכל קודם למוח מתיירא היה לא גיהנס מוחלים רשעים כח מן

 ך שיארי רוצה לכך גיהנס שנוחלים השעיס נח מן יהיה שלא שמתיירא
 יכעהוכי בליעל ונחלי שאחר זהו שעוות מה ויתקן חשובה ויעשה ימים
 רוצה לכך כניעל כאיש יגיהנס ינחל ומכעיחשלא שמתיירא היינו

:בתשובה שעווח מה ויתקן ימים שיאריך

מות מוקעי סבבוניל^ני עואול חבלי
 בליעל ונחלי שאמר עלמה שקאי לפרסבעוה׳׳י נראה

 שהם עונותיו ע״י גיהנם נוחל יהיה שלא מתיירא שאדם היינו ינעחוני
 כמ״ש גיהנם של תחתונה מדריגה שהוא לשאול האדם אח למשוך כחבל
 ואיח לשביס הוא מנקה ינקה לא ונקה ע"פ י״ה בפרק יומא במסכת רז״ל

 האדם את העון מושך בחשובה שב כשלא נמצא שביס לאינם מנקה
 אפשר ימים ך יארי אם היינו כתשובה האדם ישוב תאמר ואס לגיהנס
 ימות אם אבל הציהנס מן וינצל שעוות מה דחקן תשונה לעשות שיזכה

 סבבוני שאול חבלי הכתוב שאמר זהו חשובה יעשה האיך כקצחתימיס
הי' לגיהנס האדם אח ולמשוך לשוס נחבל שהם עביחח אותן  לתקן יכול ו

? מוח מוקשי קדמוני כשביל מחיירא אבל בחשובה ^

 ואלאלחיאעועישמע ליאקראיי בצר
תבא לפניו ושועתי קילי מהיכלו

 רחמנא דעבר מה כל יז׳/! אמרו בעזה׳׳ידהצה נראהלי
 אקרא בגוף הגוגעים דבריס לי ר6 כשהיה צי בצר מר אמר לכך עבד לעב
^ היינו ה׳ ר  כיח באהבה ומקבל רתמים הוי׳ לגוף אKשר צרה לאותו א

 צדק שאהיה היינו אשוע אלהי אל אבל עכיד לעב רחמנא מנבד מה שכל
 היא אדר שס קולי מהיכלו ישמע ואצעק אשוע זה על אלהי הש״י ויקרא
 מדת הוא באהבה שמקבל האדם שאומר זה שקול בשביל כנודע היכלו

 רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז שנאמר כמו מהיכלו ישמע לכך טוב
 שיהיה צועק שאדם מה אכל לפרו זכרון כספר ויכחב וישמע ה׳ ויקשב
 וחשוב גדולה מדריגה זהו אלט עליו שמו הש׳׳ינקרא לטות ויזכה צדק
 שצועק כשביל באזניו בעצמו זו צעקה שומע שהש׳י׳י עד יותר הש׳׳י לפני

 תמיד להש״י הח נחת ולעשות לעבוד בהש״י דבוק ולהיות צדק להיות
;היכלו ידי על לשמוע צריך 1אי באזניו תבוא לפניו ושועתי לכך

 ירמו ותרעשהארץומוסריהרים ותגעש
נעמ׳׳י לפרש גרפה לו חרד, כי ייתגע׳טו

 ההר עליהם שגעש מלמד ז׳׳ל רש״י פירש געש להר ן0מצ יטשע בסוף
 מחן בשעת ח״ל כמ״ש כאן הפי' p כראף הספידוט שלא לפי לטרגס

 התורה תקבלו אם להס ואמר כגיגית ההר עליהם הש׳׳י כפה תורה
 וקרעש ותגעש הכתוב שאמר זהו קבורחכס חהא שם לאי ואס מוטב
 ההר עליהם געש ולמה חורה מחן כעת ירגזו הרים ומוסדי הארן

 שלא רז׳׳ל שאמרו רגם התורה אח לקבל רוציס היו שלא בשביל לטרגס
 פה שעל חורה אלא לקבל רצו שבכתב חורה אבל פה שעל חורה לקבל רצי

̂׳יקיס חג מפני טרה כלא גס העולם ל^וס אפשר אי מקום מכל יי
ם עליהם וגעש אפו וניחר להש״י חיה לכו פה שבעל רג ט ל ^ ט ט י
 הורה לקבל רצו שלא על להש״י לו חרה כי ויתגעשו ילמה הכחיג שאמר

 שאמרו בשביל הוא רבים לשון ירגזו הדים ומוסדי שאמר ומה פה שעל
 חת על־הם ליסן כדי לכאן ובאו ממקומן נ^שו וכרמל חכור שגס יז״ל

ל ב דיבור שומע שהש׳׳י ^עי  ובמה מהיכלו ט
 וחגעש סיני הר על נעצמו הש׳׳י ירד ונשמע נעשה חחלה ישראל שאמרו

:ותרעש

עשןבאפוואשמפיותאכלגחליס עלה
ת ע ו ב נ מ  שמוח כמ׳׳ש כעזה״י לי נראה מ

שיע פי׳רש׳׳י נמשהוכו׳ י^רחראףה׳  ׳ כצ אומר קרחה בן ר׳יט
 3שכקו הפשיק פי׳ זהי עיי״ש וכו׳ רושם עושה שבחורה אף
 ו5בא עשן עלה הוא והתיחן רושם עשה לא ולמה לו ט־ה ר ויתגעשו

 רוב מפני פה שעל טרה ולקבל לשמוע רצו לא ישראל ני5ש גס היינו
טה שלא דוקדוקיה  ונקייה געשה י^אל שאמרו מה מ׳'מ ל^ימה יוכל י

מו הרוגז והשקיט באפו הנעשה ועלה מזה חזרו לא שנכתב התורה  כ
 י שנככט הקטורת יד על בזוהר שכתוב כמו קטורקבאפיך ישימו -שנאמר
 כעשגש ישראל שאמרו מה וכן המנפה ולכדחעציר הרוגז משקיט נאפיך

א עשן עשן עלה זהו הרוגז והשקיט באפו עלה  - ויש^ נעש של אותיות ט
א עשן עם עלה מן  ̂ הר־וגז והשקיט באפו נעשה על נכתב וכאלו נעשה ט

 אומרים* יש במדרש וכמ״ש תאכל מפיי אש שהיא הטרה לישראל ונתן
א3ו בוכה ות דעת מפיו חכמה יתן ה' כי שנאמר לו ונוחן מפיו שגמעה ד  1ו

* הקכ׳׳ה מפי שיצא כמו כעצמו הדבור הת^יה לקבל י^אל יוכלו צא  ב
✓ מפיו אש היא שהחורה כיון לבוש א חאכליהש/  אוכלה אש ט

 * הבר־י^■ בעולם שנתלבש רק הקב״ה של מדיבורו נ^פים היו בודאי
 ' V עצמו הדיבור ח משלהבת שבוערה גתלח כמו ממנו בערו גחלים לכך

 < גחלחהל^־^^ הכדאהטאכמו בעולם והתפשטט השלהבת הש"'הוא
ח בשלהבת ע  - לזה לקכל ודם בשר שהם ישראל יאיין לא ו

׳ נ גפטקשאחריו

,3ה״יי»!די רגלץ תחת וערפל וירד שמים ויט
טה ̂ , נ

ן י כ ס

 ובסוף שמיס מקרא תפארת שהוא היצירה בשלם ונתלבש
 . 5^הפי שמות כח״ש ערש! שנקרא מלכות מדת שהוא תעשייה בשלם
הי האלטס שם אשי הערפל אל עש ומשה מרטק העם ויעמד  * ז
 שלש שטא מחכמה הדטד אלהיסוכשנחפשט שנקרא מלכות

^׳ משה רק ליקרב זכו לא מ׳׳מ עשייה שלם שנקרא מלכות עד '\^ *ז ת״.  כ
; רפלוכו׳1העסמרחוקומשה«ש«ה:

בנפיו-וף. על וידא עלכרובויעף דרכב
_ הי' למה טעם כחוג ראיתי דהלה בעזה׳׳י לי נראה ■ כר-,

 ליגדא דומים שפניהם מלאכים כרובים יש למעלה וגם במקדש
 ששעשוע בשביל ממנו הכעס נשקט בידו תינוק ונוטל בכעס כשאדס

 כמו השלם על יכשס שלא רוצה הש״י p שמחה ליד מביא
 ׳ רועד הש׳׳י לכך כעסי אח רתתי שיכטש רצי? יהי בעצמו מחפלל

 זהז העולם על רחמים נחמצא ועי״ז בכרובים ומשתעשע
א צמה כרוב על וירכב א ברוב על רוכב ט  בשביל ט

 י ה־׳גולסע״, מן יסתלק ולא העולם על ומרחף מעופף שיהיה
 ומשחעש הכרובים שיוכב ע׳׳♦ אבל מלמטה הש׳׳י אח שמכעיטס

ס אלר\ס ורוח כמ״ש העוצם על ומראף וטפף רחמים רחמלא ה ^ ק ר  - ת
 ׳ גבל על ועוגר 1עי הש׳׳י העולם שחטאו ומה המיס פני

ט הטרה ^י גס העולם על מרחפת אצהיס ורוח הפסוק פי' ז ^י ^ ט ח  ‘ ש
א וידא שכטב זהו למיס שנמשל החזרה בשביל המ?] פני על י ^ 

 על ועובר מדלג כמו וידא שפי׳ שנמצא ידאה כאשר כמו
שנות נמועיףע״יכנפיה החורהשהיאככנפיסלחח בשביל  שי
.לחקוס ג(מר\ם ומדלג עצמו אה מגביה זה וע״י תחתיו רוח ומביא .i 

 5ר0מר אלהיס ורוח סמ״ש פשע על ועובר מדלג הש׳׳י בשביל התורה
ט המים פני טל ר בשביל פשע על עובר שהש״י רוח כנפי על וידא ז V הלזו

רוח*. כנפי שהיא

חשךםתרוםביבותיוםכתוחשכ^ין ישת.
; : . ור\האיך י״לנעזה׳׳י שחסם עם מים

■ אדם לבני להס שיש 1 אדם בר מן עצמו להשחיר הש׳׳י  דעחלר-^
‘ שיש אנו יודעים ט בארס מביטים שאנו כמו בנפעל הפועל כח שיש
 ' ארל^• כמוכן יגשמה רואים אנו שאין גס חיים נשמח שהואט זה

^י והגוף ר\שמה שברא הטים טי אחד בורא טש יודעים ^ שג ה מ ל כ  ■ני ו
:5 ואילולי להס שנות! חיות בהם יש ואכניס עצים אפילי בעולם רואים ^ , . : 

:2 מביטים כשאנחנו דחכטלונמצא ירקבו הבורא טותנזן להם ( ^ ^ 
א העולם כלל שטא מדבר חי צומח ̂י חניטיס אנטו כאלו ט  שכי׳ג! בהש׳

ח בהם ונתן דצח׳׳ס אח מ, כמ״ש זה יגלה שלעת? אותר והכטב טו  ■ ונגל
X כל וראו יי כבוד p אס נגלה ואינו נסתר הוא עכשיו אבל יחדו 3 p  P- 

^ רואים שאנטו מה שכל טון עצמו אח להסתיר האיויטלהש״י ל עו  ׳ ב
א  ןpיpחהשח בכל היינו נפלחוהיו בכל שיחו כח״ש בוראינו גדולות ט

ע ינר הש״י שברח קוא התירוז ׳׳יאלא הש נפלחוח טא הכל עולם מן ־ הל-
־• שנקרא,



מגתהלים י1חירוע

I

̂׳ל שאמרו כמו חושף מקרא  ארפי שמחשיד כ&ביל חושד שיצה״ר ר
 עיניהם מראות שפח עד האמת מדרך אדם בני אח ומפעה נרייחא
 שיעבור לבוא לעתיד אבל אדם בני מן נסתר הש׳׳י לנר לבוחם מהשכיל

on הלב ואח מלראות עינים את לכסות יוכל שלא הארן מן הפומאה 
 בשר כל וראו יי כבוד נבלה שיהיה לבינו וישמח עינינו יראו אז מלהביט

 צריך האדם הלא הקשה ואי סחרו חושך ישח הפסוק פי' זהו יחדיו
 בישין ומרעין פגעים כל מן ה1ש־ בכל האדם על ויסך ויגן שיעזור להש״י

 דרכיך בכל לשמרך יצוהלר מלאכיו כי כמ׳׳ש בעולם לביא שמתרגשות
 אחד רגע אפילו בעולם להתקיים האדם יכול היה לא הקב׳׳ה ואלמלא

התי״ יה תהלל ונש;מה נשימה כל על יה ההלל הנשמה כל רז׳׳ל כמ״ש
 חולה אדם למשל סיבות ע״י הוא האדם על הש׳׳י ומגין שמסיך מה שכל

 עומרם ליספים או רפואות לאדם שנותן מומחה רופא ע׳׳י מרפאז הש״י
ש׳׳י נמצא להצילו אדם צ'3 שולח־שאר הש׳׳י להורגו האדם על  עושה ^
 בלא הש״י יעשה לבוא ולעתיד לעשות־ע״^סיבות עצמו מסתיר אבל כל

 היינו סוכתו סביבותיו פי' זהו מוריך עוד יכנף ולא כמ״ש סיבות שוס
 סביבותיו ע״י הוא האדם על ומגין מסיר שהש״י מה והגנה הסוכה
̂י ופרנסה השפע ואפילו הסיבוח שהוא  פורת ע״י הוא נוחןלאדם שהש׳

ס גחל  ע״י כן ולס לתם תאכל אפיך בזיעת כמ״ש צמו1 את מפריח ^ד
̂י הזוהמאנתןלהם שפסקה במדבר רק סיבה  לחה שהוא המן הש׳

 עצמו אח אדם מפריח שעכשיו ובשביל סיבה ובלא ויגיעה פורח בלא
 וסובל פרנסתו לו נותן שהש׳׳י שוכח הוא לכך פרנסתו שמרויח עד ביותר
 השפע ה'ימ מיס חשכת פי' זהו פרחחו ע׳׳י פרנסתו פועל הוא שעצמו

 לכך ופרתהלדולה ע׳׳יתשיכה לארם שמגיע למיס שנמשל ופרנסתו
 שהואה^צ׳׳הר החושך ויכול פרנסתו לו נותן שהש׳׳י שוכח האדם

 גלולות בריות רואיס שאנחנו מה וגס האמת מדרך האדם את להפעוח
 יכול וכדומה וצוכביס וירח השמש והארץ השמים נמו הש״י שברא
^ס אח להטעות הרע היצר ס להבין שלא ר  בשביל בוראינו לחלות מ̂ו
ה גדולים ברואים אות! שראה ראשון הפעם בהם מורגל שאדם  ס

 וכשמשיל נבראו מאין 'ן3לה רעת באדם היה גקפמחושלאדסשלא
 ודומה בעיניו תימה ואינו גחלים ברואים באותן הורגל כבר לדעת האדס

 שהיצה״ד מה היינו שתקים עבי פי' לוכ^והסראויסלהיוחכךזהו
 גחלים ברואים ע״י טראינו גדולות מלהבין האדם שכל ומעיב מחשיך
 מלשון הוא ושחקים בהם ונחיישן בהם שאדסרגיל ע״י הוא סש׳׳י שברא

:וכו׳ ישכים שחקים קרחתי חיייע פי' סוף ז״ל רש׳׳י נמ״ש ישנים ,

אש וגחלי עבחברר עבץ נגח מנוגה ■
 ל כמ״ש לאום מאירים עושה שאדם והמצות התורה ע״י דהני; נעזה״י

ה שם הוא מצזה וגם חד וקב׳׳ה אורייתא כי אור והורה מצוה גר  ב׳׳ה סי
 ומאיר הש׳׳י אל עצמו מדבק ומצות בתורה עוסק וכשאדם נ״ש גא״ח

 החושך ונעדר בוראינו גחלוח ולהשכיל להבין ומצוח התורה ע״י ה^׳י פ
 פירוש זהו בוראינו גדולות מלהבין לאדם להחשיך יכול שאינו האדם מן

 ונוגה ומצות גחורה האדם שעוסק מה ע״י היינו נגדו מנוגה הפסוק
 יזכה ואז עברו עביו זהו החושך ונעדר הש׳׳י לו מאיר הש׳׳י נגד ומאיר

 אח סותם חושך שנקרא שהיצ״הר דאורייתא רזיו שהיא להבין.הר,ורה
 לו מאיר ואז עבח עניו כשהחושך אבל דאורייתא רזין מלהבין השכל
 ח בגמפריא הכולל עס ברד ואותיות דאורייתא רזין להבין יזכה הש׳׳י
 נמשך שיהא יזכה לא שעדין בשביל ברד בלשון דאורייתא רזין קורא וגמה

 התורה לקבל יזכה אלא שופף כנחל למיס שנמשל התורה מלמעלה לו
 אדם נקרא ואז עצמו בפני נגלד ופפה פפה שכל נרד כמו פיפין טיפין

ר\ ס׳׳ח על אבות ר«xבמ כמ״ש אש גחלי זה  חטה שלא בגחלחן הז
 הפסק בלא שוטף כנחל אליו נמשך שיהא התורה לקבל זכה שלא ובשביל '

 שפעמים גחלת נקרא לכך לחבירו פפה בין הפסק טיפין עפין אלא
 רזין מלמעלה אליו שנמשך בשעה זה ת״ח כן עוממות ופעמים לוחשות

 הוא ממנו שנפסק ובשעה התורה אש ט בוער אז הס3 ולוחש דאורייתא
i עוממת הגחלת

קולוברד יתן ועליון בשמיפיי ררעם
 דהנהאמרורז״ללא בעזה״י נ׳׳ל

 עביו רעמים ע״י שגס נמצא שבלב עקמומיות לפשט אלא רעמיס נבראו
 וכמ״ש בוראינו גדולות מלהבין לאדם היצ׳׳הר להחשיך יזכל שלא עברו

 מלמטה ומאיר ונוגה מלמטה עושה שאדם המצות שע׳׳י הקודס בפסוק
 שעניו עד מלמעלה האור וממשיך לעילא אחעחחא לתתא א0ערו0<א
ה' בשמים שוירעס מה ע״י p כמ״ש אש וגחלי לברד וזוכה ח3ע

 לברד וזוכה עברו ועביו והחושך שבלב עקמומיות נתפשט קולו זעליוןיהן
 ברד כמו טיפין טיפין דאוריחא לרזין זוכה לעיל כמ׳׳ש היינו אש .וגחני

ז כג״ל אש גחלי שנקרא ח״ת

ויהמם רב וברקים ויפיצם חציו ויישלח
 וכתיב בקשת מורים חצים דהנה בעז׳׳הי לפרש vנראר

 שהאדם הפי׳ר^ו בעח הקשח ונראתה האת על ערן בענני והיה
 כמו ענרם נקרא המחשבה וסתימת ובלבול באדס נרמז והכל קטן עולס

 אדם של השכל כתשו המחשבה כשמבולבל כן האת פני על שמחשיך עב
 קשת נקרא שלו בשכל חאירלהאדס וכשהש״י בשכל עב כמו לאדם נעשה

 הארח שהואג׳׳כ רי״בש בשם שמעתי ברק על בעננים שמאיר קשת לחו
 כן העולם בכל אחד בפעם שמאיר ברק כמו בוראינו מחלות השכל
 לפי מאוד בוראינו גדולות להבין אדם של בשכל אחד בפעם הש״י מאיר
 ע״י חציו שילח הש׳׳י היינו ויפיצם חציו וישלח הכתוב שאמר זהו שעה

 האדם שכל שמחשיך העבים לפזר האדם בשכל הש׳׳י שמאיר הקשת
 להבין ברק כמו האדם בשכל מאיר כשהש׳׳י היינו רהומם רב ורר^ס
 כמו רב הפי' או העבים ויהוחס השכל נחרבה רב אזי בוראינו גדולות
 ברק שולח כשהש״י וכו' חצים יורה עננים ורבו וימררהו כמו רד״ק שפי'

 ונתבטל העבים מהומה אזי בוראינו גדולות להבין האדם שכל להאיר
 רזיו להבין האדם וזוכה בדיחא אנפי שמחשיך היצ׳׳הר שהוא החושך

 כממאר האדם אל הפסק בלי כנחל התורה ונמשו דאורייתא
:שא^יו כפסוק

 תבל מוסדות ויגא• מים אפיקי ויראו
אפף חח מנשמת יי מגערחף

 ונסתלק נו נוראי גדולות להבין האדס בשכל מאיר כשהש״י כעזה׳׳י 'ל6
 להבין שוטף האדשכנתל אצל התורה נמשך אזי חושך שנקרא היצה״ר

קי ויראו זהו דאורייתא רזין  יצה׳׳ר בראתי רז׳׳ל אמרו וגם מיס ^
 אנחנו היצה״רורגה כנגד תבלין שהיא התורה היא חילץ בראתי
 לומד אדם כר יש כי הכלין שהיא תורה מועיל אדם לכל שלא רואים
 בשביל אלא רעים מעשים עושים ואעפי׳׳כ הבליו להם שיש נמצא חורה

 לכך לשמה לומד שאינו התורה בלימוד גס האדם את מטעה שהיצה״ר
 תבלין אצלו התורה שיהיה התורה יסוד מלהבין לט ולסתם עיניו לחשך

 גדולות להבין אדס של שכלו מאיר כשהש״י אכל האיסור מן להפרישו
 התורה היא חבל מוסדות לו ויגלה לשמה ללמוד יזכה טדאי אז בוראינו

ר מן אוחו ויציל חבלין נקרא6  כל רז׳׳ל אמרו הלא חימא ואי היצה̂׳
 יתגבר לשמה התורה צשילמוד גם א׳'כ הימלו גלול יצרו מחבירו הגחל

 שיהיה כיס האדם על יותר היצה׳׳ד יתגבר אדרבה האדם על היצה׳׳ד
 בעזרו הש״י לשמה התורה אדם שלומד כיון הוא התירוץ מחבירו גדול

 עקיבא בר' הזס־ו למעלה שהכריזו רז׳׳ל כמ״ש היצה׳׳ר מן אותו להציל
 ה' יגער השטן אל ה' ויאמר וכת״ש ותורתו מאיי בר׳ הזר\ו ותורתו

 לנשמה אדם זוכה התורה ע״י גס ה׳ מגערתך שכתוב זהו וכו׳ השטן בך
 טוב נדרך לילך האדם אח מדריך טובה והנשמה עליונה ממדריגה

 שהיא לנשמה שזכה בשביל ליצה׳׳ר יציית שלא החטא מן האדם אח ומציל
 אדם שזוכה בשביל היינו אפיך רוח מרשמת שכתוב זהו ממעל אלוה חלק

; אפיך מרוח תלק נשמה לו להעח לשמה חורה ע״י

רבים ממים ימשני יקתי ממרום יישלח
 ושפל דכא אח אשכון אומר הש׳׳י דהנה נעזה׳י לפרש ליאה

 ושפלים נמוכים שהם עניים על דווקא שורה הש״י לומר תטעה לא רוח
x שהוא מי אגל w להשראח יזכה לא המעלוח בחרס שהוא מלך מכ״ש 

 עשיר חכם נטר על אלא שורה השכינה אין כמ״שרז׳׳ל אינו זה שטנה
 של מפסולוח xשנהע גחל עשיר שהיה גס רבינו חמשה וראי' !עניו

 על דוד אמר כן הש״י אליו שנגלה זכה עניו שהיה בשביל מ׳׳מ לוחות
ס והוא מלך שהוא גם עצמו ח  זוכה מ׳'מ מלחמות כמה שכבש המעלות נ

 15nx אויבים לדוד יהsX מחמת עניו דוד שהיה כשביל שכינה להשראת
 שונאיו על להתגב' כח לו ונתן דוד אח הציל שהש׳׳י גס דוד אחרי תמיד
 חסידים רוכן רז׳׳ל כ״ש הספנים כמו משל והוא בעצמו נכנע היה מ"מ

 ממרוס ישלח שאה׳׳כ זהו מצילם והקב״ה בחקוססכנה שהולכי' בשביל
 שאני גס אלי נגלה להיוח אצלי שכינהו שולח יתברך השם היינו יקחני

 ברום שאני גס הטעם אצלו יקחר המעלות בחס שהוא ממרום
^י רודפיס שונאים תמיד ט עלי גסה חחי אין המעלות  נמשלי' והס א

 מושך והש׳׳י האהבה אח לכמת יוכא לא רגיס מיס כמ״ש רביס למיס
שארוריו בפסוק ומפרש יביס ממיס ימשני זהו מהם תמיד אוחי ומציל

:שונאיו מן אותו מציל הש׳׳י האיך

ממני אמצו ומשנאיכי עו מארבי יצילני
האדם אחר, ודפיםx השונאים יהנה נעזה׳׳י ל^ש נראה

הוא ב בא
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̂צ!י תהלים היה
א  היזקטדגיס אוהז בעזנוחיו האדם רא5ש המ^סריגים מיחא ס
 אזהו אחר לרדזף אדח כיי אח ימפחיס יס1ר־ אד:? ני3ב שי&3מחל

 האיש אוחו עיני מאיר כשהש׳-׳י לכז ממנו המקמייגיס אוחז שנא האיש
̂זיכ  המקמר־גיש כל ומכטל המקמריגיס כל משיר אזי שלימה כחשובה י

 cנאיtה כח שאמצו מה כי אחר־ו לרדוף להשונא־ס כח איז ממילא אז
 נחיטלו סשיכה שעשה וכיון המקשריגיס חן היה הכל אחריו לרדוף

 דרכי ה' ברצות ע׳'פ רז״ל אמרו לכן השונאים נתבשלו המקטריגיס
t מפר ואשתו ופרעושים זכוניס אפילו אתו ישלים אויניו גס איש x 

 בעינוהיו שברא המקניריגי' מן נמשך הוא ארס אח~ שרודפים רעות
 גס איש לדכי ה׳ ברצוס אז המר,טריגים כל ומבטל חשוכה כשעושה לכך

 מן אוהו יציל הש״י נו היי ש מאויכי יצילני שאתר זהי אחו ישלים אויביו
 ולכטל ולשבר חשובה לעשוח שאזכה וחזק גחל אויכעז שהוא היצה״ר

 וחזקו שאמנו מה דהא ומשונאי ניצול אהיה ממילא אז המקטריגיס כל
 המק^יגי' שבטלתי כיון שבראתי המקטריגיס מן ממני היה הכל שונאי

 3ע הכחוב שאמר הטעם זהו השונאים הם גם כטלו חשונתי ידי על
:ממני אמצו כי מאליהם השונאים שנחנטלו

לפרש נראה לי למשען יי ביוםאיייויהי קדמוני
̂׳ישאת׳ י י בעזר
 רק השובה שעשיתי בשביל לא צרח* מן אוחי הש״י הציל שלפעמים לוד

 אומר הקטן שמואל ונקחועללרתיכמ״שרז״ל השונאים ששמחו בשביל
 והשיב בעיניו ורע יי יראה פן לבך יגל אל ונכשלו תשמח אל ארנך בנפול
 זחת כל פעל ד' ולא רמה ידינו השונאים יאמרו שלא בשביל או אפו מעציו

 שהשינאים כשביל הכתוב שאמר זהו צרחי מן אותי מציל הש׳־׳י לכך
ה/יי לכך בצרתי !שמחוה איד ביום יקדמוד  להציג לי למשען וי

■ ;מצרחי אוחי

נראהצפייש כי חפץ בי יחלצני למרחב ויוציאני
 בשביל או אופנים נשר צרחו מן האדם אה מציל שהש׳׳י לעיל שאמרנו
 בשביל האדם את מציל הש״י או כנ״ל השונאים ונתבטלו תשובה שעושה
 י הש שהצע טעם איזה הארס יודע ממה ממנו נקמו שונאיו ששמחו

 וצא לכד מצרתו האדם מןצרחוהסימןר\אכךכשהציצר^יאת אוחו
הושיע' תשובה לעשות שזכה בשביל שלא להיות יכול אז כטונחו הרחיב

 כשאנחנו אבל הש״י אוחו הציל שונאיו ישמחו שלא בשביל אלא 'יtה לו
 זהו גדולה נטויה עוד לו והרחיב מצרהו האדם אח הש״י שהציל ריאים
 רןאתי ר\[יצר מן כמ״ש הש׳׳י לו שירחיב הכה השובה שעשה חחמח בוודאי

ס׳ יה במרחב ענני יה  מה אז למרחב ויוציאני הכתוב שאמר זהו ו
מז כי בשביל אלא שונאי ינקמו שלא נשכיל לא צרוץ מן הש׳׳י שיחלצני מ י

ב שיוציאנו שונאי,זכיתי ת מי ^׳יג : ד

? נראה לי יב2י? ילי במר כצדכך יי יגמלני
I מקש' שהכתוב

 מצרתו הש״י לו שיעזור זוכה חשובה עושה כשאדם דברינו לפי
 בטונה שיהיה חטא שלא צדק אדם גדולה בטובה עוד לו וירחיב

 והס חטאו שלא גדולים םpצדי כמה רואים אנחנו והרי נבהרחנה
 ישיג ידי כבור ■כצדקי ה׳ יגמלני הכתיב שמקשה זהו ביסורין ?"דוכאיס

 בצדקתו הצדיק שזכה כמו ובהרחבה כטובה לצדק יגמול סייט צי
:שאחריו בפסוק מהרץ ידו וכבור

רעעתימאלהי ולא יי דרכי שמרתי כי
שוץז־מסאכמ״שה׳צדק שנעזה׳י ה״נו נראהלפי- חן  '^5ה ינ

 הדין שמדת יסורין לו כשיהיה גס בצדקתו יעמוד אס הצדק את בוחן
 מנסהו לכך בעילם טיבה לו שיש בשביל צדיק הוא אולי עציו מקטרג

 ששמר הייני ה׳ דרכי שמרתי כי הכתוב שאמר זהו ביסודן הנך׳י
שהיה דרכי הצדיק  אבל הויה שהוא רחמים ממדח שקיבל בטובה ה'כ
 הש׳׳׳י היינו מאלהי רשעתי ולא אס לידע ביסורין לצדק חנסהו הש׳׳י
 הבאק יסורין מחמת הצדיק ירשיע לא אס לידע יסןךין3 לצליל מייסר

מנהי: שנקרא הדין ממדה

מני אסי׳ לא והקותיו לנגדי משפטיו כל כי
 טעם להם שיש משפטים שנקרא יש ההורה מצוח דהכה כעזה׳׳י נ׳׳ל

 ויש ראוי(אומרם נאמרו לא שנתמלא וכו׳ תרצח לא חג״ל לא כמז טוב
 חחמה פרה כמו טעם להם שאין מקים שגקיא מההורה מצות

 והטעם בה יש טעם מה אלxי את תורן העולם שאומיח וכו' ושעטט
 שנתיב בשביל מהם הטעם והעלים חיקיס מצות כמה הש׳׳י שעשה
 חנינה ט יסן לחון הש״י שירצה ח׳׳ללמי וחמח אחון אשר אח וחנותי
בעדם שכר ט שיגיע טונים ומענום יניות ט שאין גס סנס מהנח מאוצר

t מאוצר חנינה אדם לכל הפ׳׳י יחן לא למה לומר יניאה x  r!rr ד  :'י
 . בלא תנוח שהח החירה rp ח שקיים מ־ בודאי אצא •:ח:ם שהיא
 שאדש ונמו ם1ט בלא שהם מנות לירם לד לחה מקטרג שהשטן טעם

 - השטן לדברי משגיח ואיני ם1 ס בלא חוקים שהם מצות איתן מרן־ם
 . לר שיח? צרה בעת האדם כשיציג־ כן חוקים אותן על מקטרג שי*\א
 < . מחנתחנס מאוצר' חנינה תש׳׳י לי יסן חנם מחזה מאיצר חנינה הש״י

 חנש מתנת מאוצר חנינה נותן אחה למה הש״י לפני השטן שיקטרג גם
 מדה השטן לדברי הש׳׳י ישגיח לא מצותיי בעד שנר לי תגיע שאין מה

 השגיח ולא ם1ט בלא וביושר בתמים החוקים אדם שעשה כמו מזה כנגד
 י .ישכיח ולא טעם בלא חנינה יתברך השש לתא־ם יתן כ? השטן לדברי

 אותן הש׳׳י צוה לתה ארם אפילו הרר\ זהודויקאשלא שלשטן לקט־מ
 בלא שהם חו^ם אוחן על הש׳׳י Tא מהרהר אם אבל טעם לא3 חוקים
־ ־ הש׳׳יי לו שיעשה האדם שיצטרך בעת ת^ס מכל שמקיימם גס טעם

 הש״^ ישמע שלא גם הש״י לפני יקטרג והשטן חנם מחנח מאוצר חנינה
 י לעשות שלא השטן דברי האדם יצייח שמע שלא בשביל השטן דברי

ס לנוה הש׳׳י אח־ אדם שהר׳הר כמו מ׳׳מ אבל טעם בלא התוקיס ־ צז
הש׳ו<י כמחשבת יעלה מדה כנגד מדה כן טעם בלא סpוn אותן הש׳׳י
c לו הש׳׳י יעשה לא ינייאי חנם מחנה זה לאדם חנינה יעשה שלא -':d ■ד 

 . c עכ״ל. לחח שארצה פיעמיס אותן וחנותי ז״ל רש׳׳י שפירוש כמו נחים
 'י זוהו בחנם חנינה לו יעשה ירצנק למה לחון שלא במחשבה שעלה וכיון

שיש מצות אוחז מקיים שאני היינו לנגר משפטיו כל כי הפסוק פירוש
ית אותן גס אשירהיינו לא וחוקותיו משפטים שנרןאים טעם להם )מצ
א גס קיימתם אלא מהש אסיר לא חוקים שנרךאיס טעס להם שאין ' ל

̂ :שאחריו נפסוק שיבוא כמו הש׳׳י ארור הרהרתי

ש/,', תמי־םעמוואשתמרמעוני• ואתי נראהלפר
' הש/׳יי נעזרת

ה לא סpמ מכל ימסpוא מני אסיר לא חיוpשחו גס קאמר דהכי כ  - אז
 עמו תמיס יpימpש ואהי באופן אלא חנם מתנת מאוצר חנינה לי שיעשה

ש גלא שהם החוקים על הש״י ארר הרהרתי שלא בתמים החוקים ע ׳ ע
 ׳' . יהי־הל׳ זלא טעם בלא חנם מתנת מאוצר חנינה הש״י לי שיעשה אזכה אז

מו מדה כנגד מדה ס בחנ חנינה לי שיעשה לכך ראוי איני אולי אחרי  :; כ
^p צי יהיה שגא מעוני ואשתמר ובאופן הש״י אלד הרהרתי לא שאני  :ן /

ש// .לו יעשה שלא מעכב העון עון־אםישח״ולאדסעון ה
, ל חנם מהנס מאוצר חנעה

. יף9עי לנגד ידי ככר כצדקי לי יי וישב
 וישב פירושי דהכי בעז^י׳י לפרש ,נראה - ■ •

̂ר-.לחני י " t הדו//, שעושה על הש׳׳י לפני שיצעמ המהסריגיס >

 שאני ■‘י׳׳׳ ■י״-י׳י’׳'( ״*IV׳ WV׳ V V׳ iji׳ י/׳ סר3שבינ3
 לכך opina מצות על הש׳׳י אחר י הרהרת ולא ידי ובור כפיים
 ככור זה המקטריגיס אל לשמוע הש״י כמחשבה יעלה לא מדה כנגד

:הש׳׳י של עיניי לנגד

המיםתתמס גבר עם עפחסידתתהסד
מו חדה כנגד מד:: אדם כל עם הולך שהש״י נעזה״י לפרש נראה  כ

 מלמעלה נמשך כן נולמעלה עצנזו על וממשיך מלמטה אדם שמתעורר
 ובמצות בתורה שעיסק היינו קונו עם המתחסד חסיד איזהו רז׳׳ל והמרו
 איכן אבל לשמה ועובד מגלוהא ינת׳x למפרק ושכינתא דקב״ה שמא ליחד

 לעשו^ ובמצות בתורה עוסק אלא שכר לנרמי/לקבצ ובחצות בתורה עושק
מן ו בסם׳ מר\ שתש״י מלמעלה חסד זוכהלמשיו לכך השנינה עס חסד  ע
הו האדם עם בחס^ לנהוג חסד בעל נעשיח ר,החשד חסיד עם זהו  וז

 אוקו xשמיי גס היינו vלטובר זו גס תמיד לומר שזונה ומי סvאברר חדת
 ארור מהרהר אינו גבורה ממדח היסורין Gיxנמ והס ביסורין הש״י
 איחו לנכות חסד כן_מדח גס הם שהיסורין לטובה זו גס אומר רק הש׳׳י

 התיס שעושה המיס נקרא נכך בימין שמאל שכולל נמצא מעונותיו
ן ממילא אחד הכנ ואומר בחסד גבורה וללx וגבורה חסד בין ושלם  סו

 הגבורות ננותק חסדים חמדת כן גס שהם היסורין על האדם שאומר
 הש׳^. ונעשה בחסד גבורה vלמעלר שנכלל חסד ונעשה למעלה והדין
ר זהו תמים  גסרה חדת שהוא גבר היינו תתמס יסAר גבר עס ^נו
^ vלמעלר כ! נעשה ההחס חסד נמדת וללx סמים עושה ב  רי׳׳בש ו

ס׳׳יה vV׳v 3הוי״ר לשס אחוריים הוא נח״ו שהשם שמעתי  . רחמים מדח ו
̂ו חשס וכ׳׳ו גבורה מדת הס חחורייס מדת וכון׳׳ו  שס של חהע■ הוא כוי׳
יה ̂ה הו̂׳  ■ שהוש ה^^ה על גבורה מדת שהוא זו כו שם שעודף נתנא ̂ב

כלול הוא לטובה גבורה נומדח שהות ז׳׳ו גס מור לכך f\ רחתיס מדת
: ינחת מדת הו כנ״ל; בחסד

עם ־ •
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רןהלים חידושי

 של גחדם אוזחו הולטס איש כל דהנה כעזה׳׳י לפרש נראה
א אשי* קליפות (יןיילוח  נחשובה חוזר וכשאדם אחריו רודפים כעימחיו ני

 חיילוחאשרבראכעוטחיו קליפוס אותם קעצמו'אלהש״ימשכר3ןמך
 שם יכוגים שאין נכוה sמדרגר3 עולה הש״י אל עצמי אדם שמדנק כיון

 ך3 כי שכתוב זהי רד׳׳ק כמ׳׳ש רצן מלשת היא וארוז לעלוח הקליפוח
 ה׳3 לידבק xdd שאי מפני ך3 אמר ולק' 13 עצמי ק3מד שאני היינו
 ארון ואז אתוון כ״נ שהיא התורה ייי על לא אס אש אוכצה אש שהוא
יסורין בלא נהש׳׳י יכול;ידבק אין אבל קליפות של חייאח גלול משיר גחל

סד
תתפתל עקש ועם תתברר נבר עם

 שוש נלא וכריס וכיס להיות מעטו3 שמדקדק מי כעזה״י נ״ל
 ע-ניו לנגד ידי נור כמו ר3נ לכך רעה פכי׳ שוס נלא רע תערובות

 הטוב למעלה הש״י תתברר לתעלה מעשיו 3 פעולה עושה
 הקדושה מן יירק לא הקליפ׳ הקליפה אח ירח־ק הקדושה הי־ע מן

 שהיה יעקב מרח וזהי תתברר כבר עם זהו טוב רק מלמעלה וכחשך
 הרשע עשי הוא יהעיקוש רע וערבוב פסול שוס כלא שלימה מכוחי
 כל וכן עצמו על הרעות כל מלמעלה ממשיך הוא בודאי עורות שמלא

 אבל הרעות כל הרעיס מעשיהם ע׳׳י עצמם על יימש־כיס רישעיס
 שברא ומקטריגיס הקליפות ע׳׳י אחרא מסטרא יאים הרעות אוחז

 הצדיקים אל הש׳׳י מתדכק ש־ע״י הש׳׳י אצל פועלים c וה בעומחיהס
 שבאמת רכה כמדרש כמ׳׳ש הצדיקים הש״יאל ונפתה הצרקים וחביבים

 רבינו כמשה שאפילו הש״י של גדולתו לפי כראוי להש׳׳י שיעבור צרק אין
 שרואה הדור לפי הס הצרקיס רק הש״י כנגד שחטא מריבה מי מצא

 רשעים של מעשיהם עושים אינם יהצדיקיס רשעים של במעשיהם הש״י
 אליו הצדקים ומקרב םpהצד אל הש״י נפחה לכך טוטם מעשים רק
 אל תתפתה הרשע שהוא עיקש ידי על היעו תתפתל עקש ועם והו

: הצרקיס

רמותתשפיל ועיני׳ תושיע אתהעסעני בי
 על מושך אדם כל שאמר למעלה טעם דהוא כעזה׳׳י לפרש נראה

 עם ולמה וכו׳ חהחסד חסיד עם מלמטה שמתעורר כמו מלמעלה עצמו
 גס הלא צדיקים אל ותתפתה מניחו אהה עיקש ע׳׳י היינו התפתל עיקש

 עצמו ומנדל שחהגאה מלתעה שמתעורר כמו עצמו על ימשוך הרשע
 מענים סpהלר הוא הטעם אלא וגדולה גאות מלמעלה ימשוך כן הרשע

 מעורר כן הש״י אל עצמם ומדבקם עצמם אח ומכניעים ר\צה״ר אח
 שמתגאה הרשע אבל אליו הצדיק ומדכק מיצה״ר לו יוטע שהש׳׳י למעלה
o כמו הש״י מן עצמו ומרחיק n x אין הש׳׳י אומר שמתגאה מי על רז׳׳ל 

 עכירות וע״י נאוחו ע׳׳י שהרשע נמצא אחת במח־צ׳ לדור יכולים והוא אני
 מעורר כן הש׳׳י מן עצמו ומרחיק אחרא הסטרא אל עצמו מדבק שעושה

 שהש״י מזה גדולה השפלה לה יאץ הרשע את מרחיק שהש״י מלמעלה
 הרשע אח הש״י שמרחיק מה לכד הרשע מפל ממילא הרשע את מרחיק

 והד הצדקים הס תושיע עני עם אחה ט זהו מדה כנגד מדה ג"כ הוא
 העוסק כל רז׳׳ל כח״ש להש׳׳י מוטעים שהצדיקים כמו מרה כנגד מדה

 דין והדין האומות מכין ולבני לי פדאני כאלו חסדם וגמילות בחורה
 הש׳׳י מוטע כן יכו' בראשית במעשה לקב״ה סוחף רעשה כאלו אמה
 מדה כנגד מדה ג׳'כ תשפיל רשעים שהם רמות ועינים אבל סpלצדי

 כאלו המתגאה כל רז״ל כמ״ש רקדושה סטרא להשפיל רצה כו.,י נטמל
 טעם ועוד ומשפילו כמדחו לרשע עושה הש׳׳י כן השכינה רגלי רוחק

: שאחריו בפסוק יבוא

חשבי יגיה אלתי יי נרי תאיר אתה בי
 של מעשיו כל יבנה חסד עולם טעם בעזה״ישעוד לפרש נראה

 ומצוח בחורה שעוסקים במעשיהם לצדיקים הנחל בחסדו הוא הכל הש״י
 יוחר להם מאיר כח^ו הש׳׳י אור וחורה מצוה נר כי כמ״ש אור שכולו
 אחה ט זהו ומצות חורה באור למטה שמתעוררים ע״י שלמעלה מאור
ר ח ^י ̂ חושך שמעשיהם הרשעים אבל ומצות התורה בהם עוסק שאני נ
* יסוחס ע׳׳י כי החושך מחוך עיניהם מאיר הוא הש׳׳י אותם שמייסד ומה

 הנן׳י שמרחיק מה נמצא החושך להם ומאיר בתשובה חוזרים הרשעים
 אלהי שנקרא ח כמו בעירהס ונחשב ביסורין אוחס ומייסר ר\שעיס אח

 הש״י להם מאיר ע״ייסיחן ט רחמים הויהשסא שם הוא ובאמת
^ מחוך ' ח  שכחבה׳אלהיאוחו זהו בתשובה חוזרים ע׳׳ייסורין כי ה

 רחמנות שמצד נמצא חשכי עיהויאיר שחתה במה הויה הוא שלאנהי דן
 מצוה בנר שעוסקים הצרקיס אבל הרשעים אח ומייסר מרחיק הש׳׳י

 ועושה עמהס הש״י מהדבק לכך השכינה עם חסד לעשוח אור וחורה
:חתתשד חסיד עס היינו חסד עמס

שור אדלג ובאלהי גדוד ארוץ בך כי |

 ישראל ארן היא עולם חויה יסורין ידי על כאיס שלשה כמ״שרז״־ל
 כתו הם והעונות אלהיכם וכץ ביניכם מבדילים עומחיכס כת״ש הטעם
 אלהי שנקרא הדין מצד שהם ישורין היינו ובאצהי זהו ברזל של מחיצה

:ברזל של ומחיצה החותה הוא שור אדלג .
ן ^ מליצי פרקליטין הם וי־גחד ריצה מלשון ארון הפי׳ א  שירא יו

תמיד הולכים בזכיות שירא cושיp מלאכים שכל בזכיותיו
;שפרשתי כתו ושאר גדוד ארון בך כי זהו עליהם והשכינה אחריו

 תא מנן צרופה יי אמרת דרכו תמים האל
e’ftn Wife נעזה״י לפרש בו התסיב לכל

 הדין מדת ומהפכים ורעית קשות גזירות כל כהפלהן מבטלים הצדיקים
 יחירך השם אלא לתעלה שינוי טש ושלום חם לומר ואין רחמים למדת
 יודע אס ואפילו אליו יתפללו סpשהצדי ויודע להיות שעתיד מה יודע
̂׳י  בשעה שלו את עושה הש״י מ"מ הגזירה לבטל אליו יתפללו שלא הש
 אותיות ציחפי חיבות ראשי רק אומר אינו הגזירה אח הש״י שגוזר

תפללו כדי  חיבות ו^שי הצירוף יהיה גזירה לבטל סpהצדי י
 הצירוף אותו סל דבריו W’p’ רק הש׳׳י של דבריו יבטלו ולא לטובה
 גזירה ואותה גזירה גוזר הש״י לפעמים לכך לטיבה יהיה הש' שדיבר

 ’ גזירתו גוזר בשבילשהש׳׳׳י לרעה היא ולרשעים לטובה הס לצדיקים
 צדיקים אבל לרעה מורה הצירוף הדין חל עליהם לרשעים אותיות בצירוף

 הישעיס וגס לטובה הצירוף מורה רחמים למדת הרן מדת חהפכיס
 הצירוף מורה ויהיה רחמים למדת הדין מדת יהפכו בחשובה יחזרו אם

 באמת הוא הש״י של דרכו היינו דרכו חמים האל שנתוי זהו לטובה
 אמרת להיות צריך גזירה הש׳׳י כשיהר לכך עולה שוס מ וכחמיסואין

 ויבטל רחמיס למדת הדין מדת ויהפכו בחשובה יחזרו דאולי ה'צרופה
 בצירוף דבריו הש׳׳י גוזר לכך אמת אלהיס דברי ח״ו יהיה ולא הגזירה

 ולא לטובה הש״י דברי הצירוף ויהיה הדינים ימחקו בחשובה וכטחזרו
 הוא מגן בשביל בצירוף גזירתו שהש״יגוור טעם ועוד לריק דבריו יהיה

 ולצרקיס הציחףלרעה מורה בציחףלרשעיס לכךכשדבריו בו החוסים לכל
 שהמיס בזוהר שפירש מה ובפרט ו3 שחוסיס כשביל לטובה הצירוף מורה
 שהוא דרכו חמים שהאל כשביל שפיר אתי אברהם של חסד מדת הוא

 הדנים וימחקו בחשובה יחזרו אולי צרופה ה' אמרח לכך דרכו בחסד
 גזירת לבטל יכולים היה לא בצירוף היה לא שאם לטובה הצירוף ויהיה
 שהקשה רי״בש בשם שמעתי יכן בתשיבה יתורו אם אפילו הש״י

 בעד שמתפללים אחדיס אלא בחשובה חוזר מתפלל בעצמו התולה בשלמא
 ושם הבינה לעולם למעלה החולה שמעלים ותירן פועלים היאך החולה
ס נמחקו  כל כי לטובה חיבות ראשי ונעשה לטיבה הצירוף ונהפך המי

:בצירוף הש׳׳י גזיחח

̂הינו זולתי צור ומי יי מבלעדי אלתי מי כי ן
 אלהישהוא אין כי למעלה טעם הוא זה שפסוק בעזה״י נ׳׳ל

 לכך ברחחים כלול שהדין רחמים מדס שהוא ה׳ מבלעד הדן מדח
 בצירוף לגזור רחממחו מדת זהו אוחיוח בצירוף גוזר הוא הש״י כטוזר
 חיבות ראשי אותיות הציחף יהיה בחשובה ישוב שאס כדי אותיות
 וכשהש״י חוזר ח׳׳ו לרעה גוזר כשהש״י רז׳׳ל שאמרו מה זהו לטובה

 ח״ז לרעה כשגוזר הוא הטעם חוזר אינו תנאי על אפילו לטובה גוזר
א  אותיות בצירוף לגזור רחחגוהו מדת שזהו אחיות צירוף עס גוזר ס
 הצירוף ויהיה דגגה הגזירה יתבטל בתשובה האדם ישע שאס כד

 בצירוף גוזר חינו לטובה גוזר כשהש״י אבל לטובה תיסת אוהיוסראשי
 הש׳׳י ישוב לא האדם יחטא אס שאפינו נותן החסד מדת כי אתיות

 סא לטובה בחשדו גהר כש׳הש״י כיון תקשה ואס הטובה מגזירות
 יד מהרעב וכל ברחמים כלול היא לרעה וגוזר ד! וכשעושה דן בלא

 כללהחירון הרין נברא לחה כן אס חסד הוא וסלו עביר לטב רחמנא
 בריאות החחנת אפינו בי־יאוח אפשר ה־ת לא כלל דין היה לא אס היא

 רק כנודע הדין זהו סוף אין אור עלשצמצסהש״י היהאפשר לא העולס
 t רחמי מדח שיתף לכך בכבד בדן עולם לקיוס xתפ שאי הש׳׳י שראה

 העולש לבחאאח אפשר מי היינו צורה צר מלשון צור ומי שכתוב זהו בדין
׳ עולם לצור אפשר חי צחנם שילא והצמצם הדין הוא אלהינו זולחי

דרני תמים ויתן חיל האלהמאזרני
 ט גבורה מדת שהוא לדין שצריו גיעם עוד שאמר בעזה״י נ׳׳ל

Pn רז״ל כמ״ש יצרו אח סבש גבור להיוח כח אדס מקבל רגבורה 
 הרע היצר נגר וכח חיל ^המאזרני האל זהו יצר! אח הכובש גיבור איזהו
 הרעבעולסכיהיצד* יצר היה לא גבורה מדת היה נא אלו טעם ועוד
 CX ענ^ו כמו וישר CQ מדיק נקרא היה ולא גבורה ממדה נמשך הרע

ממיס _ א כב ה וה צפר התהלך צאברהס הוא גר'ו הקדוש אתר בעזנס הרע יצר
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תהלים תחשי
זסרחן חסזישר יצדוניןרא על דס6 שמחיכר נמה חמים

;דרכי סחיס
יעמידני במותי ועל כאילות רגלי משור,

 עליונה יראה משיג אינו לענוד מחחיל כשאדם נעזה׳׳י נ״ל
 רעה יראה משיג מהחלה רק עדיין צדיק שאינו לxנ אהכה חהוך שהיא
 נא לשמה שלא מחוך אח"כ לשמה שלא נקרא וזהו עונש יראח שהיא
 דנרי אס לקייס האדס אס ומניא הגנורה מצד נמשך זו והיראה לשמה
 היראה יר על שאמר זהו ענירה מן ונורח קלה למצוה רן הוי החנא
 מדת צריך לכך עבירה מו ולברוח מצוה לדבר כאילוח לרוץ רגלי משוה
 בסחילה צדיק היה אס היינו יעמידני במוחי על עוד ילא בעולם גבורה
 אבל ממדריגחו הצדק אח ולהפיל הצדיק אח הרע היצר יחטיא שלא

 הצדק את להחטיא הרע היצר יכול אינו הצדק שירא היראה ^ל3
: יעמידר במוחי על זהו ר\בוה במדריגתו עומד הצדק ונ^ר
נחושד, השת ונחתה למלחמד, ירי מלמד

 מלמד היראה ע״י שאמר בעזה׳׳י לפרש נראה זרוע^תי
 יראה הס שנודע מה לפי ובפרט סחי הס ויד היצה״ר עס למלחמה י7

 לגבורה רומז שמאל ויד אהבה שהיא לחסד רומז ימין יד כי ואהבה
 עם למלחמה עצמו ומלמד זוכה רעה יראה ע׳׳י היינו יראה שהיא

 כמ״ש למעלה ומצוחיו חורחו ועולה ובאהבה עליונה ביראה היצה׳׳ר
 על זוכה ועוד לעילא פרחח לא ורחימו דחילו בלא ומצוה אורייתא בזוהר

 מ״טשזכה קפי׳ בראשית קשחו באיח? והשב שנאמר כמו היראה ידי
 יצרו וכבש כקשת אברו ונתחזק אדוניו אשת עם ניסיון ליד כשבא יוסף
 ידיו אצכעוח מכין הזרע שיצא ידי זרועי ויפוזו אלא עבירה עבר ולא
 ושלח ציציח במצוח זהיר שהיה באחד רז״ל שאמרו וכמו כרש׳׳׳י עיי״ש וכו'

 פניו על וטפחו הציציח ובאו עבירה לעבור ובא זהובים מאוח ארבע לזונה
 שאמרהכהובונחחה זהו העבירה מן ופירש הש׳׳י מן היראה באלו
 אבת ̂חחזק מה לנחות היראה יד על שיזכה היינו זחעוחי נחושה קשח

 עבירה יעבור ולא קשת של prn יחבטל עבירה לעבור ניסיון נעת כקשה
 רש׳׳י סי׳ ל׳ קפי' בראשית בגללך ה׳ ויביכני נחשחי מלשון סא ונחושה
:ידי אצבעוח של כוחי הוא נטויה ובזרוע כמו סא וזרועוחי נסיחי

וימינףתסעדניוענותף ותתןלימגןישעף
שמות בזהר איחה ידהנה בעזה׳׳י לפרש נראה תרבני י
ס' יזרישא בריח דא מגן ע״ב ג דף  נש דבר עליה אימלאננא מגן מה ו

 מקא ליס ליה דכטד מאן נש דבר עליה מגן ̂׳ישא בריח הכי ־אוף
 אלקיס ה׳ ומגן שמש ט פסוק על פי׳ כן בהדה למקרב דיכיל בעלמא
 ונעשה הבריח בנסיון ועומד הכרית שומר שאדם יד על נמצא עיי׳/פ

 על שזכיתי בשביל הכתוב שאמר זהו היסוריס חן האדם על להגין חגן
 לכך עבירה לידי באחי ולא זרועוחי נחושה קשח ונחחה היראה יד

 עלץ מגן שהבריח בשביל יכיללמרךב נזקא דלית ישעך מגן וחתולי
 לראשי חחת שמאלו שכתוב כתו חסעדני וימינך האדם זוכה כך ואחר
 שמתחיל וראש והתחלה שמאל מצד היא היראה היינו חחבקני וימינו
 שמאלו זהו שמאל מצד שנמשך היראה מצד היא להש׳׳י לעבוד האדם
 מאהב׳ להש״י שעובד חתיקני שוימינו האדם זוכה כך ואחר לראשי חחת

 למדריגה זוכה ואח״כ חסעדני ויחינך כאן שאמר זהו ימין מצד שנמשך
̂ה שהיא מיראה גדולה  כאן שאמר זהו יראה ענוה עקב כמ״ש ע

ל שאחריו בפסוק ומפרש ענוחך אותי ומלמד רבי מלשון הרבני וענוהך
נראה צעדיתחתיולאמעחרךסולר תרחיב

 כמו שסעונוחנוהו גדולתו במקום למדחהש״ישמצינו שיזכה נעזה׳׳י
 וגדולה צוהש״יעשיחח שיחן גס האדס יזכה כן וכו׳ יוחנן ר׳ שאמר
 לבבך ורס שנאמר כמו גאוה להס להיות עשירים אצל הוא שמצוי עניו יהיה

 בגיהנס ונופל העו^ נ^ק העשירות ידי שעל נמצא אלהיך ה׳ אח ושכחת
̂ס חרבכי וענוחך שיזכה ביקש דיד אבל  עניו יהיה ועשירות גדולה שבמ
 אהיה ומ״מ וגדולה עשירות של מעמד לי שיהיה תחתי צעד חרחיב היינו
 ענוה בשביל בגיהנס ליפול נחלק אהיה שלא קרסולי מעדו ולא ואז עניו

: בגיהנס ונופל נחלק אהיה שלא ניצול אר\ה י3 שיש
בלותם עד אשיב ולא ואשיג׳ אויבי ארדוף

 אכד הרודפים השונאים דרגהכל נעזה׳׳י לפרש נראה
 מחלבשיס מקטריגים אותן בעונותיו מקטריגיס שברא הסמחמח האדם

 דרט יי ברצות כחיב המקטריגיסלכך שברא לאוחז שונאיו ונעשו אדם נבני
 נשקלל קפ״ג סימן ססידיס בספר מביא ובן אחו יסלים אויביו גם -איש

עיי״ש וכר גרם ועוני לן אמר יי כי ויקלל לו הניחו דוד אמר דוד אח שמעי

 ̂ הפויהלשביי לעשות צריך שינאיו מן עצמו להציל חצה כשאדם נמצא
 היא' והתשובה השונאים יחבטלו וממילא בעונותיו שברא המקטריגיס

 אופזאחלי־ השונאים הפלח היא ס החשובה וכאופן איפניס בשלשה
 במעשה; זהו זמן ובאותה אשה באותו מקום חשיבהנאויו רז׳׳ל כת׳׳ש

 עבירה דבר שאר או שדיבר כזב דבר אוחו לדבר לו כשאירע בדיבור <כן
 בחתשבה שחטא מה אפילו וכן חשובה זהו מלדבר יצרו הכובש שדיבר

 וכי̂ב להרהר רע והרהור מחשבה אוחו לו כשאירע רעים בהרהורים
 נציצוא- מעלה וזמן עת באותו יצרו שכובש וע״י חשיבה זהי מלהרהר יצרו

 . ̂■*3שר עכשץ במחשיה או בדבר או במעשה שחטא בעת שהפיל דרישה
 : לי ויש יצרו את שכבש במה הקדיש הניציז אוחי מחדבק יצרו אח

 ע̂י3 שהפיל הקדוש שהניצוץ חיות לה שאין כיח הקליפה נופל וממילא
 שהעידן עכשיו בעומחיו שברא ומקטרג הקליפה של חיוח היה שחטא
 pro הקליפה ניפל ומקטרג לקליפה חייח לה ואי? למעלה הקדוש הניצוץ
 ,• בשונאיו הוא כז שלו במקטריגיס ועשה שפעל וכפי אדם של רגליו

 V יש הפסיקים אותן יבואר יבזה רגליי כפות תחח השונאים שנופליס
 ארדוס דוד שאמר זהו הפסוקים במשך יבואר אתרים אופנים
 ז היא ומה בעונוחיו שברא המקטרעיס לרדוף שיזכה היינו ואשיגם

 ‘ י יזכר־ מחשבה או דמי או מעשה באוחו לחטוא לו כשיארע הרדיפה
 ■’עצר» להעלות שיזכה גדילה השגה שזהו ואשיגם אמר לכך יצרו אח לכבוש

 שלל-מ אחלק אשיג ארדוף כמ״ש שחטא בעח והפיל שברא הניציצוח עם
 ■’אמנס־בי& יצרו אח שכבש במה עכשיו שהעלה ר\יצוציח שלל מצא הוא

 אחריות לאדם יש ט המקטריגיס כלוחם עד לחטוא אשוב חד'ולא
 לאחד" שקרה כמי אשה באוחו מקום באוהו חשובה לעשות כשצריך יחטא
 ד ־ ca?p3 גס ועבר ונכשל אשה באוחי מקום נאוחו חשוכה לעשיח שהלך
 ‘ הרהמד מחשבת לתקן ^וצה יארע במחשבה וכן בדיבור וכן הזאת

 ■ ן5סע3 מלהרהר יצרו אח כיבש ואינו ושוכח נכשל פעמים כבר שהרהר
^ יכל׳ שלא זחז כל כי כלוחם על לחטוא אשיב ולא ביקש לכך הזא׳ ל ק  ה

 ־' במחום לביא צייך ט עוד יחטא שלא ארדיוח לו יש והחקטריגיס
־ כנ׳׳ל אשה באוקו מקום באוחו

רגלי תחת יפלו קום יכלו ולא אמחצם
 י כאיחו^^ מקוס באוחו. מלחטוא יצרו אח כשכובש היא מה בעזה׳׳י
כשעורי־ עכשיו שחטא בעח מקטרג ונעשה בקליפה שנפל רגציצוח ומעלה

 כמו חמחצס זהו חיות בלא ומקטרג הקליפה כשאר ממילא ומקטרג
׳ riT>Ti וז5ר־\י ורזרו̂רי. ויוי̂ו דג1»ן/שלמליםר־-\מהנ1דוהנ1-ד»̂רו  היידיש הניצוז ומעלה ונוטל קליפסזמקטרג של. גוף ובוקע •פולח

c יכלו לא עכשיו שלהם היחיוח p להס ביה ומקטרג הקליפה
ש ̂מו ^ ומקטרג הקליפה רגלי חחח יפלו ייק

ה אדם בני שנאת כי אוחי ששונאים אדם בבני יהיה כן במקטרג %^י  ג נ
אדם בני נופלים כן המקטריגיס שנופלים כיון כנ״ל מזקטריגיס

׳ להעלןק חשובה לעשות שזנה כמו כנגדמדה מדה ועוד אוהו
״ ששונאיס אדם בני שיפלו יזכה .כן ומקטריגיס הקליפות ונפלו סר : בפסק ויבואר

תי תכריע למלחמה חיל ותאזרני ח ת מי ק
להעלות השובה לעשות שזכיחי בשביל בעזה׳׳י נ״ל ^

 ppT בחיל מחני אזרחי זה בשביל לפני ומקטרגים הקליפות ונפלו הנצילות
 -3ז בזכוח עכשיו עלי וקמים אוחי השינאיס אדם גני עם ללחום למלחמה
̂ 1 ח̂רsר קמי ויכרש יפלו ומקטרגים הקליפות ונפלו תשובה שעשיהי

:סחהי קמי תכריע זהו עמי עוד ללחום לשונאי הקומה יהיה
אצמית□ ומשנאי עורף לי נתתי ואויבי

 ו-3חשו של שני באיפן מדבר שכאן כעזה״י לפרש נראה
 עצ^ יסגף כן החטא מן שנרגה מה כפי המשקל תשובת שיעשה היינו
 מזו אוחי הטינאיס אדם בני להרוג יזכה וכן ומקטרג הקליפה הרוג אזי

 השוכאיס אדם בכי יפלו כן מקטרג ונפילת החשובה שכפי לעיל שביארנו
 ראדס3יל;רוג כן המקטרג והורג המשקל תסבת כשששה כן אוהו

 הקליפות הייני עורף לי נחיז ואויבי זהו מדה כנגד חדה אוחו השונאים
 ■ שיכיתי עורף לי נחח רעחו ומבקשים אדם ני3 אויבי שהם ומקטריגיס

 הריג^ לשון שהוא וערפתו הפלה לא ואש מלשון ולהורגם לערפס
 ע//ד אוחי ששונאים אדם בני היינו אצמיתס ומשנאי אזכה אזי מאחוריו

 חשוכת ע׳׳י החקטרינים שהרגתי וכיון המקטריגים בהם שמחלנשיס
:שונאי אדם בני ואהרוג שאצמיס אזכה המשקל

מנעזה״י עלייולאענם מושיע ואץ ישועו
I ככי שאוחז

החקטריביס והיו מקדם בהם שנחלבשו המקטריגיס אל ישועז שונאי אדם
מוש־עיס



תחלים חידושי
 לכך המקטריגיס ניחיטלו המשקל חשימה שעשה עכשיו להם מושיעים

 אל יפ:ו ישיעו כאן הפירוש כן ההר אל שועו תלכון והוא מושיע ואין
 המשקל השונה ע״י המקטריגיס שנחנטצו נשייל מושיע ואין המקטריגיס

 האלהיס מי ויבואו היום ויהי א' קפי' איוב וכמ׳׳ש ענס ולא ה' על לכר
 נקרא מקטרג שהקליפה מה נמצא נחוכס השטן גס וינוא ה' על להחיצב

 חשונת שעשה נשניל ה׳ ענם ולא ה׳ על לקטרג הקליפה ירצה כן ה׳ על
 הקיטרוגשלשאר לכונטל שנכראנעייירה המקטרג ונחבטל המשקל

:לקטרג השטן יכול ולא השטן של הקליפוח

חוצות כטיט רוח פני וא׳צזחקסכעפרעל
ס ■ ■ ל י ר שלישי כאופן מדכר שכאן נעזה״י נ׳׳ל א
• I נסילא חשובה שעושה שהוא חשובה של
 הגדר חשוכח שהיא הראשון אופן אופנים בכמה חשוכה שיש יחיר

 ניצוציח העלה מלחטוא יצרו וכבש.אח גדר אשה נאוחו מקום באוחו
 הרג המשקל וכח חש שעשה השני ואופן לפניו ינפלו-הקליפוח הקדושה
 שלישי אופן הקליפוחאכל מן רשימה נשאר מקום מכל הקליפוח

 כהורה הכחוב ח3חשו שעשה החשוכה אופני ככל שעשה-חשוכה
 כטלודין תיחוח שארכע אעפ״י ח״ל ואמרו דין כיח מיחוח ארבע
 שחייב מיחה צער שהרגיש עד מאוד עצמו וסיגף כטלו לא מיהוח ארנע
 להרוג זכה מיחוחנ״ד ארכע נעצמו שוזיס ונשכיל החורה עפ׳׳י

 כתי' ניכר שוסרושס ישארמהס שלועדשלא ומקטריגיס הקליפוה
 לעפר מפזר הרוח לרוח העפר זורה ואת׳׳כ לעפר וגס עג דנר ששוחק

זהו היה לא כאלו ודומה כלל אחד כמקום העפר חן רושס נשאר ולא
 לעשות אדס כשזוכה מדריגה עוד ויש רוח פני על כעפר זאשחקס
 טיט זה על והמשל רז׳׳ל כמ״ש זכיוח לו נעשה זדונות מאהנה חשוכה
 וטח־ס חוצוח של הטיט נוטלים תמנו נדול ואדם ■מאוס שהוא וזונות
 הטיט חן ד1ע נדליס שאינס ד לא ונחיינש הנוחלים על כיח של מחוץ
 כתוכו החוס הכיח מחזיק הטיט שע״י ממנו שנרגיס אלא שנחייכש <יון

 קיא הוא ירה עב הנמשל כן סוחס שהטיט נשכיל נקנים דרך יוצא ואינו
 צדיק ואין העיירה מן להבדל שכל לו יש צדק ואדם מקיס כלי צואה
 מאהבה חשוכה שעושה חשוכה כעלי אכל בעבירה לעמוד יכול גמור

בחל להיוח צריך שאינו מעבירה שנברא המקטרג אח שחיקן די לא
 זהו ממנו ונהנה קמש מלאך סניגור המקטרג מן עשה אלא ממנו
מצוח רקי^ מענין רד״ק שפירוש כמו ופירושו חריקס חוצוח כטיט

ע נת״שרש׳׳י או מ־ר,.מחוז פני על ומרדד פמרקד ע״ ^  ארק ז
אודיתנחרניע״ייש: רגירו אח ררק מלשון חרבי

עם גוים לראש תשימני עם מריבי תפלטני
שזכה כמו נ״לכעזה״י יעבדוני ידעתי לא

חשוכות לעשוח האדם
ת כעפר המקטדגים ולשחוק הכחוב  מן לעשוח או רוח פני על הא

 למטה עוזר הש״י כן העבירה מן רושם שוס נשאר ואינו סניגור המקטרג
 זהו עליו וידב לו שישנא אדם מבני שונא שוס ישאר שלא מדה כנגד מדה

 מקטרג מן שעשה נשכיל גויס לראש חשיחני עוד ולא עס מריבי חפלטני
 טונה לו מחזיק הקליפה לכן קדושה שהוא סניגור עשה קליפה שהוא

 יעבדוני ידעתי לא עס ואפילו לראש אוחו ומחזיקים אוחו ומשרסיס
:שאחריו כפסוק שמפרש כמו הטוב שמעי כשביל י

לי יכחשו נכר בני לי ישמעו אזן לשמע
 בעולם עליו מכריזין הצדיק דרגה כעזה׳׳י לפרש נראה

 לבית המגיד העולמוחכמ״ש ככל הולך ושמעו העליון
 מאופן נאחד חשוכה לעשות כשיזכה כאן שאמר זהו במ״מ עיי׳י׳ש יוסף ־

 העליון כעולם מלמעלה עליו יכרזו שביארנו חשוכות משלש החשובה
 היינו לי יכחשו נכר בני אחד עליו יכריזו מה ומפרש רישובה בעל שהוא

 כמ״ש אחרא מסטרא נכר כני קליפות הס בעונותיו שבורא המרגזריגיס
 חשובת שהיא אשה באותו מקום באוחי חשובה ועשה הארן נכר אלהי
 נכר כני שהם ומקטרג הקליפה ונשארה ושהpהניציצוח והעלה הגדר

לעשות שזכה מלמעלה עליו זהושמכריזין חיות כלא ורזה כחושים
;בשבילי לי יכחשו ככר שבני עד חשוכה

ממסנחתיהם ויתרנו יכולו נבר בני
 שהיא המשקל חשוכת לעשות זכה שאם כעז׳׳הי לפרש נראה

 מכריזין נכר ני 3 שנקרא המקטרג אח והורג מכלה אז השני אופן
 לעשות זכה ואס יבולו נכר שב<י עד חשובח לעשות שזכה מלמעלה עליו

 שעשה או שוסחשס נשאר שלא עד המקטרג שהרג הכחוב חשוכה
 טמא קליפה שהיה מקטרג חן סניגור שעשה עד מאהב^ חשיבה
חשוכה של שליש* אופן שזקו יושר מליץ קדוש מלאך סניג! נעשה ע?שיז

מה
 חגור חלשי[ ויתרנו עד חשובה לעשות שזכה מלמעלה עליו חכריזין אז

 כשביל המקטרג עם עכשיו עצמו ומזיין שחוגר היינו ירך על חרבך
 ענש־ו מוסגר ׳ טמא קליפה תחלה שהיה ממה ונהפך מיגור שנעשה
 מקטרג שהיה מה היינו ממסגרותיהם ויחרגו זהו קדוש מלאך נעשה

שז מצורע כמו מוסגר וטמא :בו עצמו חיגר מעור נעשה עי

לפרש נראה ייוברוךצוריוירוסאלהיישעי חי
השם כעזרה י

^׳י והודה שבח שנוחן  אופנים כשלשה חשובה לעשות שזכה ל
 שהיה קדושה הניציציח להעלות שזכה הראשון אופן ועל לעיל כאמור

 אל התי הניצוץ העלה חשובה שעשה ועכשיו ומקטרג קליפה של חיוח
על  נותן המקטרג והרג המשקל חשובח לעשות שזכה השני אופן ה'ו

 המקטרג ולהרוג המשקל חשובת לעשות כח לי מחן ציד ובתר שכת
 מיגור מקטיגור ונעשה מאהבה השובה לעשות שזכה שלישי אופן ועל

 שאזכה לי יושיע הש״י היינו ישעי אלהי וירוס שכח מחן עליו שמליו
*. לעשוחכך

הנותןנקמותליוידברעמיסתחתי האל
 חשובה עשייח שכפי לעיל שביארנו כמו נעזה׳׳י לפרש נראה

 שזכה הראשון אופן על לכך אותו ששונאים אדם בני נפילות הוא כן
 אדם בד כפלו וכן הקליפות ונפלו הניצוצות והעלה חשובה לעשות

 חשוכת של השלי אופן ועל לי נקמוח הנותן האל שכח נותן אוהו השונאים
 אוחו ששונאים אדם בני להרוג זוכה וכן הקליפות להרוג שזכה המשקל

:ר^׳ק כמ׳׳ש דבר ענין שהוא סחתי עמים ידבר שנח נותן

מאיש תרוממ׳ני קמי מן אף מאויבי מפלטי
 אופן שעל בעזה״י לפרש נראה חמסחצילני

חשובת. לעשוח שזכה השלישי . ,
 בעוה״ז זוכה כן מיגור קטיגור מן שעשה עד מאהבה חשובה או הכתוב

 מאויבי מפלטי שבח מחן אוהבים לו נעשים אותו ששונאים אדם בני מן
 על אויבים שעומדס מה ידוע הלא אויבים לו שאין מעלי: מה תקשה ואס

 האויבים כי האדם ונחגדל נחרומס זה וע״י אדם של לטובתו הוא האדם
 וזכיות עצמם על שלי עומת נוטלים צער לו ויש שמתנתסגאדם עציד
 לש״הרכמרעהחירון עליו ודברו שהצירולו אדם לאוחו מהדם שלהם

x אדם שהוא מי א0 p ואינו מצוקיו שכר לו שמדע מת שלו בקב רוצה 
 חרומחני קמי מן אף שכתוב זהו בעיניו וגזל חמס שהוא אחרים של רוצה
 והס זכיותיהם שכר נוטל אני כי מ^ומש אני שונאי שהם קמי מן היינו

 vצרn איני היינו הצילני חתס מאיש הוא התירה ממני עונות נוטלים
;מצוח שכר שמגיע מה שלי נקב אר רוצה רק חמס איש להירןא

אומרה ולשמף בגוימיי עלכןאודף
 רוצה ואינו שלו בקב חצה שאדם כן שעל בעזה׳׳י ל^ש נראה

 רוצים אינם ישראל כל כן מצוהיהס שכר לקבל אויבים לו להיות
 מה שלהם בקב רוצים אלא מצוחיהס שכר חלקם וליטול אומוח בין בגלוח
 על זהו הגלוח מן כשיוציאם להש׳׳י יודו ולכך מצוחיהס שנר להם שמגיע

 ועוד(לשמך הגלוח מן ישראל חח והוציא משפטבנויס כשתעשה אודך כן
 שאמר כמו מלא וכסא מלא השם יהיה הגלוח מן י^אל כשתוציא אזמרה

:אזמרה ולכו זכו׳ יה כס על יד כי

 למשיחו חבר ועושה מלכו ישועות בגריל
לפרשבעזה׳׳׳י נראה עולם עד ולזרעו לדוד

 שעושה כמו שאמרנו לפי
 דוד כהן אוחו ששונאים אדם כני נופלים כן המקטריגים ומפיל חשובה

 חשובת ערך מן יוהר שונאיו מן ישועתו שיגדיל להש׳׳י והודה שבח
 יה׳ה שלא גס משיח של עח כשיבוא וגס מלכו ישועות מגדל זהו שעשה
 החסד מצד זהו והאומוח הגוים הש״י יפיל חשובה עשו שלא כלל ראויס
x עמו שיעשה ביקש לכך למש״חו חסד זעושה n לזרעו שגס הפסק בגי 

;עולס עד ולזרעו לדוד זהו כך הש״י יעשה

י׳׳ט קפי
על ה״ר5’ אס לגלח גחצה מ■ ה״ני ל^ר מזמלר למנצח

 רוח היינו לדוד מזמור היה זה
 בוראו גדולוח להכיר יעח ומלאדלאדס ומזמר דוד על שורה היץדש

 אחת על והעמידן חנקוק א3 רי״ל היצ״הרכמ׳ש ינוצח ואז יסברךשמו
 יחברך גדולתו ומכיר נהש״י אמונה כשיש״ היינו יחיה באמונתו יצדק
חטי ובה אלהיך ה׳ אנכי רמשונה מצוה זהו ני יתנוא לא וךאי3 אז שמו

כ כב
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תהלים י1חידויג
א הכל  לז.ה :ז1״1ע'יי׳פור\. שלישי פרי מכות מס:ח1׳/1 כמ׳י׳שמס־ש̂׳

 יעשה אס גס מאחיז ואינו יוראו גדוליס מכיר אעו אס כי לומר גדאה
 נמצא כהש׳׳י טפר שהיא כיח לכלום נתשב לא כתורה שכתוב מה כל ויקיים
 כי׳׳ה כוראו גדולות מכיר אש אכל ומצוה מצוה ככל להש׳׳י עוג־ שאינו
 לעבור לתעוא יתבייש אזי מיציה פנוי ליח כבודו הארן כל שמלא

לפני הוא הכל לכיש הז לניב הן ודבור דבור כל אפילו כ״ הש׳׳י צור על
ט' ערים ואין אומר אין היה במזמור שיתבאר הש״יכתו :ו

 ידיו ומעשה בכודאל מספרם השמים
נגישתזת נלךאו נראהלידר\ה הרקיע מגיד

 ועשה ומים אש שבלל שם על נק־או ׳ שמיס לזה והטיעס ורקיע שמיס
 מז״ש יריעה כמו השמים את שרקע שם על נקרא ורקיע שמים יוהס

 בוראינו נדולות ניכר השמות ומשני י׳׳ז במדבר למזבת צפוי פידס רקועי
 שבלל o'HX כתה אל כבוד מספרים שמים במהשנקראים שמו 'חכרך

b להם ויש שמים ונעשי שלום עשו הש׳׳י של ולכבודי ומיס אש ש"יvר p 
 על גחנה יריעה ש־קע הש״י של ידיו מעשה ניכר רקיע שנקראים וגמה

x(־D מגיד ידו ומעשה וזהו הזה היום קיוסעד להם ויש טלו העולם p:

לליל׳יחוהדעת ולילה אמד יביע ליום יום
ר XD3 רדאהלפרשבעזה׳׳יההנה ס מו  מעשה 3 ל■ פרק ^ע

 אין אמר השמש וכשבא ואניהו אלי זה אמר השמש כ^אה מביא אברהם
 סמוך שהיה כש׳לחשיך ואעבודאוחו אלי זה אמר הירח ראה אלוה• מ

 והנה וכו׳ אלוה להם יש אלוה זה אין אמר היוס להאיר היוסוהתחיל לאור י
 אל והשבח היום וידעת כמ״ש בוראו אח אכיהס הכיר השימש מזריחת

ס' ממעל בשמים האלהים הוא ה׳ כי א::בך  עד ממזררושמש וכמ״ש ו
 של בצוארו תלויה היחה אבן במדרש שאיחא וכמו ה' ש־ מהילל מבואו

 בגלגל חלאה משתה נתרפא אותה ורואה תולה שהיה מי כל אבינו אברהם
 ׳^לה שהיה מי כל אברהם של דבור היה שאבן העקידה נעל פירש סמה

 משתה בוראו גחלות שמלמדו בפיו חרפאו אברהם היה בוראו באמונה
 בוראינו גדולת ללמדם מי ואין אברהם משמח היינו חמה בגלגל הלאה
 כן השמש מזריחת מראי גדלות למדתי מהיכן אמר חמה בגלגל חלאה

 ראשון יום אמנם עכ״ל השמש מ״-ימת נלאדסילמודגחלה-הש״י
 כראשונה אבינו אברהם שטעה כמו לטעות יש העולם לאויר אדס כשהילך
ה השני ליום לתחו־ת אמנם אלוה היא כעצמו שהשנזש א  ששקעה ^ו
 וצוה השמש שברא ארר אלוה שיש מודאי ידע והחשיך אתמול השמש

 היינו אומר יביע ליום יום וזהו ערבית ולשקוע שחרית יום ככל רוח6
ה מיום  שפיר ואתי הר^״ה של שבח אומר הבריות יביע המחרת ליום ז
̂-׳י לשון  שוקעת חמה לערב יום אל ירום מתחדש, בראשית מעשה ז״ל ר

 שמחוך נמצא וכו׳ שבח אמרו הבריזה יביע כך ומחוך לבקר וזורחוח
 דעת לאדם מלמד וטכביס הירח והנה להש״י אדם מהלל השמש זריחת
 חקר אין עד הבורא וגדולות הוא נחשב מה כי האדם שפלוח להכיר
x וכוכבים ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי ח׳ קפי׳ כמ״ש n 
 לאויר אדם כשהולך ראשונה לילה אמנם וכו' תזכרנו ט אמש מה כוננת

 שטעה כאו אלוהות בעצמם סהס לעלות יש וסכביס ירח ורואה העולם
ס ה  ששקעה ורואה שניה לילה כשהג־ע השלוסאבל עליז אכיכו ^

ש שיזרח כד היום להאיר כשהתחיל לילה בסף אחמול הירח  ועכשיו ה^
א אח־ אליה שיש מדאי ידע וטנבים ירח לנרות מתחיל שניה בלילה ר ^ 

 ללילה ולילה וזהו לילה בכל העולם לצורך ל^שו וטכביס הירח אח
 ירח ר\ע\ לאדם דעה מראה שניה ללילה זה מלנה ר\ינז דעה יחוה

 בוראינו וגדולות האדם שפלות דעה מראים בלילה שזורחים וכוכביס
ח^ך  איוב אני דעי אחוה כמו מראה לשון הוא מחיה שמו י

; צ״ב קפיטל

קולם נשמע בלי דברים ואין אומר אין
 הלח קס׳׳ט דף לך שלח בזוהר דהנל: בע:ה׳׳י cxb גיאה

 סלקין דאילין וצלותא דאורייתא קלין נר לעלמץ אסאייוו דלא אינון קלי?
 אחאביד ולא סלקין דלא אינון א^ינן קלין אכל רקיעין בקעין לעילא
ה קול חלת ואימן  חשטטא קלא הר\א קלניטא על דאהי בשעחא ח
^ קול עלמא סייפי עד עלמא מכזיפי באירא ואזלא  דנפיק בשעתא נש ד

 אינון דצערא קצין אלין וכו׳ משכי׳ דפשיט בשעתא נחש ר\צ וכו׳ גשמחי'
גו ואעצין דעצמא סייפי ער דעלתא מסייפי ואזלי באירא ומשטטי ואזלין

מתערץ אינון קלא נש x יהיב וכד ין.חמן יחיזילז
אן אומר אין קלאוס׳עיי״ש-זהן^י׳ ההוא נגבי ס ו ^י  בלו ד

ס ושאר תורה רבד כמו רכה לשון אמירה היינו אלס נשמע ^י  שאק ד
טי קשה הוא ודבור צער שנ  .שמ^ש אילין קצין חלת כמו צער של יי

 צפי וחד חד כל קולס נשמע יהא שלא חפשי שחי אמר זה על □זהר
רקיע^ן בקעין וצלותא דאורייהא קלין הנ׳׳ל נזוהר שחמר כתו מרמתו

 ומחיליז"רעפי^ ראקץ גו עאלין שאמרנו אלין קלין והלח לעילא ושללן
הי עד תחן וא־<טמ*ן א’א והכן הלא ההוא לגבי מתערין קלא נש בר ד  ת

הי בז  סלקא מפומיה נש בר ראפיק ומלה תלה כל נ״ה דף שלישי חלק י
 אל מלה האי אתבחנת וחתן דאעלח לאחד ואעלה רקייעין יבתעא לעילא

:שאחריו בפסוק זה ומפורש עיי״ש יכו׳ לא אי דכשרא תלה היא

מלידים ובקצהתבל מם יצא הארץ בכל
כעזה׳׳י נראהל̂ש בהם אהל לשמשים

שאמרבזוהר• מה לפי
 מסייפי באויראואזלי ן1ומשט* אינוןאזלין רג׳׳לאיליזקליןדצערא

א וכו׳ דע^א ומחילין קיןpגונ יאעלק עלח^ עדסיפי עלחא הו פי'  ה
ח בכל מחפששין קלין החלת היינו קום יצא הארץ בכל א  שאמר׳ כמו ה
א מסייפי אזלי מה ובשביל וכו' עלמא סייפי עד עלמא מסייפי אזלי מ  על
 יתערו נשר^יה כשיהיבבר c’prD משום עלמא סייפי עד

 בר כשיהיב שמקוים op בשביל יצא הארן בכל וזהו קליה ההוא
ש קליה עדין נש בר יהיב ללא עד אבל קליה ההוא לגביה יתערו קליה ש  * וי
̂ חבל ובקצה וזהו חמן ואתטמרן דעפרא ומחילין נק^ן גו אעלין
ך מלשון חבל רקראיןקצה דעפר׳ ומח־לין נקיקין הס חיל קצה היינו  ׳ ק
 מהמלאי! ושס עוה״ז של האור וסוף קן הוא ומחיליז ןpבנק ששם וסוף
 שממלאיס הייני מליהס וזהו קליה נש בר דהיב עד אילין קלין הלח
ר- פי על לפרש יש בהם אהל שם לשמש :דעפרא ומחיילין קיןpהי  ת

 כחת! והוא שא^יו פסיק יפורש ונו בראשית פ' בזוהר שאיסא
 לבר ליה איח כמה כפיך דברי ואשים פחח שמעון ר׳ הזוהר ז׳׳ל

מן לקלהון ציית דק״בה בגין ולילה יממא נאוחיתא לאשתדלא אי  ד
^^ל באורייתא דאתחדש מלה ובכל באורייתא דמחעסקין י  דא*זדצ '
ט' רקעיא עייר באורייתא  דחכתסלו מילהסתימא וההוא חדאו
 וכחי*^ וסלק יומי! דעתיק מילין באינון אתחבר סלקא כד הכא דאהחדש
זולתך אלהיס ראתה לא דעין גניזין עלמין בחחניסר ועאל בהדיה
^ בההיא יימיז עתיק קמיה ואחעתדו מילין ואחיין ושאטן מחמן ס ע  ש
0 מלה ההוא וכו׳ מכלא רךויה וניחא מלה בההוא יומין עתיק ארח P 
^ ומלה חלה כל וכן חדא רקיעא ואחעבידא ונחיח וסליק ת מ חכ  ד

^ והוה יומין עחיק קמי שלים בקיוחא קיימין רקיעין אסעידין י ר  ק
̂  וכצל בפיר לברי ואשים כתיב וע״ד וכו׳ מחודשים שמים חדשים שמים

- f^ אוחיחא דאתמ^ כשעהא כשיתיך ע, א ל ״  י
ה עליה דחפא עד דפומהון בשלהובא ליה לאוקדי׳ עילאין' L?1 קב̂׳ p p 

 האי על חפי קב׳י׳האיהו (י׳pימאpו דהאימלהסלקאואתעהד
 ^ י{-3לג יקנאון ולא לגבייהו אשחמזדע דלא נש בר ההוא על וכסי

שס י״ל ורח״י עיי״ש וכו' חדשים שמים מלה מההוא דאהעביד  חי׳
 יהיה זה לפי עכ״ל חיקו בתוך נחון שהשמש מכאן בשמים בהם

ה ק סו פ  שאמר^־^^^י׳י^ אהאניח חלתקליןדלא על פירש בחסלה ה
 רס לי3 דבדס ואין אומר אין שאמר מה דאורייתא קלין מפרש ועכשיו

־ ואעלין רקיעין שבקעץ אורייתא של קולס נשמע היכן ר\לסעד ^  ל
 ׳׳ ^ לשמש ואמר הנ׳׳ל בזוהר כת״ש חל־שיר שמיס מהם ונעשה קנ״ה

באותן בהס אהל שם ל^ש אמר לזה ז״ל רש״י כמ״ש השמיס
או חדשים ^ ^ :אורייתא חחשי מן מ

!1 1

כגכור- ישיש יוצאמחפתו כחתן והוא
זוהר עפ״י בעזה׳׳י dx( נראה אורח לרוץ
 ואחעהל״רו סלקא מלה דהאי השתא דאמר י

 מההוא עדדאתעטד וכו' מלה האי על חפי איהו קב״ה קמי והימא
ת! היא דסלקא ראורייחא מלה האי זה לפי נמצא חדשים שמיס מלה ת  נ
̂ 3לאתע עת כשיגיע אמנם מלה האי על חפי שאמר כמו החופה בתור
 חל׳שי^ן שמיר T3ראוזע עד מלה האי על חפי שאמר כמו חדשים שחים
 ippnP יוצא כחתן הוא אז חדשים שמיס ביד לאריע עח כשיניע נמצא

־ חדשים שמיס ממנו לאיתעבד כד קב״ה עליה שספי
ה היינו כחתן לשון ל^ש יש אן צ  דעקיר מילץ בשאר להתחבר ^

הב'׳/* בזוהר שאמר כמו חדשים שמים ממנו לט-גשות כד יומין
f לכך דבוק לשון הוא וחתן קב׳׳ה עליה שתפי מחפתו יוצא הוא אז r p i 

 .. כשסלין היינו אורח ז לח כגיור ישיש עור ואמר כנ׳׳ל חסן בתו נעל
fp כמו שמחה לשון הוא יש־ש כי כשמחה האדם מן עולה דאורייתא x 

t o i א אז בשמחה מןהאדס עולה דאורייסא מלה דהאי וכיון  . הו
 3״הכ בזוהר שאמר כמו בהם א-מז להיות יומין עתיק לפני לחן כגבור

א יומין עתיק קמיה ואתעתדו מילין ואחיין ושאטן מסח! נפקי הי ה  נ
 ארור! נכתב ולכן מסלא קתיה וניחא מלה בההיא יומין עתיק ארח שעתא

 שמחה לשון שהיא ישיש דווקא שאמר ומה ריח לשון שהוא וא״ו חסי־
 עצבית מתוך שורה הסכינה אין פ׳׳ב שבה מכגה רז״ל שאמרו כמו הוא
יש ז׳׳ל י' שפי' ההמשך ולפי הלכה לד^ וכן יטדה רבי חמר ונו׳



מ

1מתהילים חידושי

̂ש  ת גדולי שממיר היינו ל׳׳י חפיטל איוה ישישים וארוס מלשון ישיש לפ׳
 נריאוח חעח וקן הוא שהשמש לשמש גמל כת שנהן שיזו יהשרו הנורא

 כנשים אורת לו ש*ש ונפרס ארח לרון כגמר הוא ועדיין העוס׳׳ז
:ז״ל שאמרו כמו

 עלקצותם ותקופתו מוצאו היצזמים מקצה
דהרה נעזה״י לפרש נראה מחמתו נסתר ואייו
פסוק על חזיח כמדרש איהא י

 ומנביאים לנביאים הורה תדברי חרוזים שהם נשעה כתרוזים צואיו
 ומרש יושב היה אי עז כן מסר ינחןsיסככרpשמ הדירים והיו לכהויגיס

 שמא לו ואמר אצלו הלך עקיבא '’לר לו אמח סביכוחיו מלהסה והאש
 בדברי וחוזר ׳־ושי הייחי אלא לאי א׳׳ל עוסק הייח מרכבה בחדרי
 שמחים הדברים והיו לכהוביס הנביאים ומן לנכיאיס ההורה ומן הורה

 באריס׳ ח' קפיסל במשלי ז״ל אלש-ך חשה רבי ופירש וכו׳ מסיני כרחינהן
 ה? ד יחפרדו לא וההורה ישראל לשמת כי בקיצור דבריו וכלל עיי״ש
 שהיא חכמתו כי יחכרך בו הדסק העליון הי^רה מגזע שירש הנה

 מחלקי אחד בכל פה עסקינו ידי ועל מאיכותו מהפרדת בלחי ההורה
 הארתה על הארה ויאיר העליון פנימיותו יתעורר הפשוסיס ההורה
 אל הנשמה מן לאדן למסה עד ומחפשס כה שעוסק נשמת עם והדבק
 אש עניז זהו בארן לחסה כה השסק של רגפש אל הרוח מן הרוח

 כן בה כשמחדש ההורה לחסה שתחרחב כמו שחלהסוחסייכוחיהס
 שכל כיון גדול אור העליון רוחניוהה חלק התעוררות על נוסןח למעלה

 כה שעוסקים התורה שמחת וע״י יהברך כי דסק מההורה ואות אוח
 דבוקה שנשמותיהס וכממה עוזיאל כן ויונתן אבא ר' או עזאי כן למסה

 ומחפשס הנשמה סביכוח הורה של אש מלהס יהכרך בו למעלה כן גס
 הורה של אש שמתפשט עד הנפש אל הריח ומן הרוח אל רגשמה מן

 למעלה וקאי מוצאו השמים מקצה הפסוק פי' זהו הארן אל למסה
 קתיה וקיימין הקב״ה לפני ועולין רקיעין ן בקעי דאורייתא קלין שאמר
 אוחואוהדהנה כל של מוצאו השמים שמקצה בשביל הוא לזה הסעס
 מעל השחיס אל יקרא פסוק על רז״ל שאמרו כמו שמיס נקרא הנשמה

 כסא אצל הוא שלה קצה הנשתה שהוא וקצה.השמים עמו לרן ןאל
 בו שדבק העליון שורשה מעורר ואות אוח כל כהורה וכשמדבר הכבוד

 ואות אוח כל כי גדול אור למעלה מעורר הפה מוצאוח יה־רווכל
מקנו הפה חחיצאח א ששם יקנר! ו  השמיסשלמשמה מקצה ס

 מעורר ויזפלהנפיהוךאורריח רנורונחורה שנרראשמיםועל־ד
 ומשם רגשמה סביב ותuומלר האוחיוה צירוף ע״י גחל אור למעלה

 שמלהסוח עד הנפש אל מתפשט הרזה פשסאלר\וחומן0מ
̂ל רש׳׳י שפי' כמו קצותס על ותקופהו וזהו בעוה׳׳ז האש  1סיוכ הקפת ז׳

 ואח׳׳כ רגשמה סביב תחלה מלהסח ההורה שאור היינו קצה אל מקצה
 הרוח קצה אל שמיס שנקרא הנשמה קצה מן מהפשס

 והרוח שהנשמה הקצה אל הקצה חן וזה ר\פש קצה אל זאת״כ
 יהברך אצלו הוא הנשתה וקצה קצה נקרא ולכך גבול aלר ישי והנפש
א הנפש וקצה הנשמה סאאצל הרוח של וקצה  הרוח אצל ס

 הקצהעדשמלהסתסביבוחם אל הקצה מן הורה של האור מחפשש
 כמו מפסיק אינו הניח תקרת גס כי הפסק שום לזה מפס־ק ואין נעוה״ז
 שאמרו אכויה כן אלישע של כריח על כמעשה קהלה במדרש שמביא
 היית לו שישרפו אבויה ואמר סביבם האש זליהש הורה דברי ז׳׳ל חכמינו

 מחמימות להפסיק הסחר שאין היינו מחמחו נסתר ואין וזהו עיי״ש ס'
 סחני ה1 שאור כיון מפםיק א־נו הניס ר,רןח שאפילו מרה של וסאור

:מאוד הוא .

 יי עדות ש3נ משיבת תמימה יי תורת
נעזה״י לפרש נראה תי3 נאמנהמחכימת

בחקוניס חיחא דרגה
 איהיחוספחא זמנאאהקריאח בהסא ז׳׳ל לסופו היקוןכ׳׳׳ארךוב

 דאהקריאז חכמים לתלמידי עמה נחתין חוספוח כמה שבח דיזס מססרא
 לון ירחין שבס ערב קדשא לעמא למתוספין אימן ואלין יהירות נשמות
 שני פרק ביצה ובמסכה עכ״ל קודש חול אחעביד ובהון לחיל ביימין ס׳׳ח
 נוסלין שיח ולמוצאי בע״ש כאדם הקנ״ה נוסן יהירה נשמה ריב׳׳ל אמר

 פי' זהו עכ״ל נפש אנדה וי ששית כיון ויכפש שבח שנאמר היינו מוחה
 ממנה להשתמש ההורה אח פוגם שאינו דהיינו המימה ה׳ הורה הפסוק
 התורה ידי על לקנל כבוד או ממון נו לחחוך קורדס אצלו להיוח בשה״ז

 שמיס לשם כשלומד אבל אצלו שלימה ואינה ההורה אח גס פ: הוא ■ אז
 שלומד מי היא ה' הורה שאמר ומה חמימה ה׳ הורס אזי פניה שוס לי3

 שלומד זכיין ולכניני לנו והנגלוס אלקינו לה' הנסר,רוח כי דאורייסא דזי[
 זהו יהירה לנשמה בחול גס זוכה הזא אזי לשמה ולומד דאורייתא חין

יהירה נפש צו שמשיבת יינוsדר נפש משיבה אזי ר^ימה ה׳ הורת שאמר

 אבידח משיב היא התורה כן אבידה חשיב כחו הוא חשיבת ולשון בחיל גס
̂׳ל שדרשו כמו חשיבת לפרש יש או שכה במוצאי הנפש  היינו שבח על ר

 שאמר קאי אדלעיל הפסוק כלל והנה נפש לו יש מקום מכל שסבה כיון
 התורה שהאור שפירשתי וכמו קצוחס על ותקופתו מוצאו השנזים מקצה

 מפרש ועכשיו וכו' לחסה עד ־׳שס ומת ומקיף הנשמה סביב נזלהסת
 בפנימית התורה מאורוח אור לו משפיע אזי תמימה כשהיא ה' שהורה
 זה כל והנה באיל גס לת׳׳׳ח ההורה שמשפיע יהירה נפש וזהו האדם

 בתיקונים כח׳׳ש ורחימו בדחילו כשלומד הוא ההורה מדריגה שאמרנו
 אפשרלהייח אי ובוודאי לעילא פרחת לא ורחימו דחילו בלא אורייתא

 הפסוק מפרש לזה שמו יתברך הבורא גדולת חריר אינו אס ורחימו דהילו
 שמע במלח גדולה ע' יש שמו על מעידים שאנחנו היינו נאמנה ה' עדזת
 יחברך שמו על מעידים אנחנו היינו ע׳׳ד וזהו אחד במלת גדולה ודל״ת

 ואינם בפיהם עזוסזו שאומרים אדם בני יש אבל אחד שהי
 ומדבר בלב נואמין שאינו כיון באמח אינו זו עחח כלבבם מאמינים

 נאמנה ה' כשעדוח אבל בלב מאמין שאינו מה כפה
 אזי הארז שד׳אחדב^ בפה שאומר מה בלב שמאמין דהיינו

 אבל הזה עולם פתיוח אחר שהולך פחי נקרא הגיף היינו פחי מחכימה
 אוחו לפתות יכול ואינו הפהי הגוף נחכם אזי אחד שד' בלבו כשמאמין

 וצדיק אחה על .והעמידן חברץק בא ̂׳ל רבותינו שאמרו כמו הרע היצר
 הבורא בגדולות כשמאמין באמונה תלזי ההורה כל דהיינו יחיה באמונתו

̂׳י מפני וירא הבורא גטלית תפני מתבייש כבוח האת כל שמלא  הש
 הש״י לפני שהוא עישהמצוהיודע או הורה וכשלוחד עבירה לעבור

ה' ורחימוזזהו בדחילז אלא עושה ואינו ח ח :פחי מחכיתח נאמנה ע

 אמרו רז״ל דהנה תחימה ה׳ חורת פסוק נעזה^י לפרש יש עוד
̂דרין במסכת  משנה אח נו וכתב עלפי כ׳׳ב דף סנר

 ואחה עמו ונכנסה יוצאה שהיא אחת הורזח שהי לשנזז טהב ההורה
 בכל למעלה כותב אדם כל דהנה לפרש יש וכו' נגזיו בבית לו שמונחת

 של חייו שבימי נמצא יחתום אדם כל וביד כח״ש כיוס שעושה מה לילה
 יה פר מצות שקייס אשה כשמשא למעלה הורה הספר כל כותב אדם

 מצות וכשקייס ורביה פריה מצוח שקיים בלילה למעלה כותב זרב־ה
 עד ביום שעשה מצוה בלילה כוחב המצוח כל ושאר סוב ויום שבח

 שסחב רק למעלה ההורה כל כוהב רשע אפילו כולה ההורה כל שכוחב
 השם צוה כן פי על אף קייס שלא למעלה כתוב מצוה כל על בסעוה
 בתי לשמו שאמחרז״לכוהב זהו למטה חורה ספר לכתוב יהברך
 ואחת מסה של הורה ספר היינו עמו ונכנסה יוצאה שהיא אחת חורוח

 מצוה כל למעלה שכוחב חורה ספר אוחו היינו גנזיו בבית לו שמונחת
 זרגה לעתיד 7ע למעלה לו שיש גנזיו נניח לו מונחח למעלה שכוחב

 כשרגיה פגס שוס בלי חמימה שיהיה חידוש אינה מסה של חורה ספר
^ הגהה  חורה ספר אבל שוססעוח בה יהיה שלא עד הגהה א

 כל לקיים קשה כי שוססעוח בה יהיה שלא קשה מעלה של
 ה׳ הורת נקראח מעלה של חורה והספר חי״ו עד מאל׳׳׳ף התורה

 של כשההורה היינו חתימה ה' חורת הכתוב אמר לכך הש״י אצל שהיא
 מה יחירה נפש לו יש שכח במוצאי שגס נפש משיבת אזי חמימה מעלה

 : כנז״ל בחיקוניס שאיחא כמו בחול חכס לחלמיד יש בשבח לע׳׳ה שיש
 יהגה ובתורתו חפצו ה' כסורח אס כי א' בקפי' לפרש יש זה פי ועל

 כחוב י ועי״ז ההורה כל לקיים הוא וכוונתו שחפצו היינו ולילה יומס
 ל^יחה כדי ולילה יהגהיומם מסה של וכהורחו ולכך ה' הורה למעלה

:חפצו וזהו למעלה ה׳ חורת יכתוב ועי״ז מסה של חורה

לבמצותייברה משמחי ישרים יי פקוד
שקאי בעזה״י לפרש נראה עינים מאירות

ד' הורה שאמר אדלעיל
 אור עליו משפיע שההורה הוא שפרשנו מה ולפי נפש גושינח חמימה
 עצבות מחוך שורה השכינה אין רז׳׳ל אחרו הלא ומבפנים מבחון קדושה

 כיון מצוה אצל שנוחה לר\ות xאפ והאיך מצוה של שמחה מחוך אלא
 אוחז שמפתה כמו מצוה שוס לעשות שלא להיפך מהאוה שהאדם י

 אוחו ולכביש הר היצ׳ עם ללחום צריך אזי חצוה עושה אדס ואס היצ׳׳הר
̂ש הוא החירוץ אמנם שמחה לו להיות אפשר והאיך בחזקה  בזוהל׳ כ̂מ

 גבורה ואח״כ בחחלה חושיה נקראח החורה חמר יצחק ר׳ ח׳ דף חדש
שמחשת חושיה נקראת בחחלה כי לך ןגן׳ לי שיא׳
 רגיל שהוא כיון וכו' הר י' עס להלחם לו ש'ש מפני אדם של כוחו

 הפסוק פי' זהו עכ׳׳ל וכו וגבורה שמח^ לו יש אז בחורה לעסוק
^ אינו שעדיין מי היינו לב משמחי ישריס אצל ה׳ פקודי  לו אין י
 ומצוח בהורה לעסוק עצמן שהרגט ישרים אבל ובמצוס בחורה שמתה
̂ר כבר וכי״שו  אפסר האי! עדיין חאמר ואס לב משמחי להם היצ̂ה
 ומריעי קצירי הס ומצות בחורה שהעזסק״ס סזן שמחה להס להיוח

מדוכחיס א כןו
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 הוא החיחז אמנס להם שמחה להיוה אפשי האיד יסיריס5 מדוכאים
 מרי׳ על החצוח עושים שאינם שניל3 כיסיריס מדוכאים הס לכך

 שאמת הא על גבוחח פועל כספר שאיסא כמי להס הראוי בכוונח
 ראינו והנה חודש אוחו3 ימוח שלא מוכטח לכנה ^וש מצוה שקיים מי

 הראוי בכוונח לכנה קדוש מצוח מקיים שאינו כשביל הוא כך שאינו
 הפסק פי׳ וזהו לינה לקדוש השייכים שסכונח וכתוכ לכנה לקדוש

 המצוה כשעושה היינו בשחקים הוא כהיר כתי הוא כרה יי כשמצו'
 נימטריא כרה וגס שעושה זו למצוה השייכים הכונח עם נבהירוח

 נשים כמו פי' עיניס מאירות התצוה אזי דאורייסא הין סוד הוא ר׳׳ז
 מאירוח פתר מנחם ז״ל רש״י פי' כ״ז קפיטל ישעי' אוחו מאירוח נאות

ס' מורי אריחי כמו מלקטות  היינו עינוי כמו יסוריס לשון הוא ועיניס ו
 היסורין ממנו מלקטוח אזי הראוי בכוונה הסיד פי על המצוה כשעושה

 ומלמד גדול כוחו הסוד עפ״י שעושה רגכראמאוחומצוה המלאך כח ר
 כשעושה לפרש יש וגסכפשוטיו היסוהן מן וניצול עליו וכוח

 כתו העכירה מן וניצול אדס של עיניו מ^ר אזי הסוד עפ״י המצוה
 הים ככרני זונה ושמע ציציח כמצות זהיר דהוה גכרא האי רז״ל שאמרו
 ורוצה אליה גא ואח״ה שכרה לה ושלח זהוניס מאוח ארנע ושכרה
 הציצית חצילין אץ ולמה וכו' פניו על וטפחו הציצית ובאו מעשה לעשות

 כמחק ה״ל שאמרו כמו הוא החיחן עבירה לעשות שרוצה אדם לכל
 מצות עושה שהיה היינו ציצית במצות דהוהזהיר נכרא האי לשונם
 האיר ולכך הרקיע סוהר כמו הסוד ע׳'פ וזהירות ככהיחח ציצית

:העכירה מן אוחו להציל עיניו

 מעזפטייי לעד עומדת ייטהודד, ידאת
דאדלעיל כעז^׳י לפרש נראה יחדו צדמ אמת

ישרים ה' פקודי שאמר קאי ׳
 ט שעמד זמדריגחו מיראתו אדם נופל לפעמים הלא וכו׳ לי משמחי

 גחל נכח יצ׳׳הר כנגד מתאמן זה שע״י עליה צורך זו רידהt הגם
 שנפל כשעה מקום מכל מראשונה גדול יותר למדריגה למעלה ועולה

 השכינה ואין עצבות לו יש אד כראוי הש׳׳י לעבוד יבול ואינו ממדריגחו
 רעה פניה להש׳׳יבלי כשעובד לזה הוא והתירוץ עצבות מחוך בורה

 נופל אינו אזי רעה פניה כלי וזכה טהורה היא הש״י לפני ויראתו
 טהורה ה׳ יראת הפ€ק פי׳ זהו עצמת לידי כא ואינו ממדריגתו לעולם

 שהם כיון שמחה להם להיוח האיך.אפשר קשה עדין והנה עומדהלעד
 כיסורין ומדוכאים עניים חכמים תלמידי ובx כיסודן מדוכאים עניים

̂י וצדיקם ת׳׳ח שהם כיון לזה הוא החירוז  ואומרים באהבה מקבלי' א
 באים היסותס להיוח בעצמיס עבירה שום מרגישים אנו שאין הגס

 בגילגול; חטאנו אולי ואומרים באהבה מקבלים מ^ם מכל זז עבורה על
 כאן הקודם בגילגול שעשינו אלו עבירות ועל בעולם שהיינו ההדס
 רואים שאנו מה היינו אתת ה' משפטי הפסת פי׳ וזהו ^סרין
 עיירה שוס עכר שלא הגס אמת הוא הצדיק אח ומייסר שופט שהש׳׳י
 ■ יעולם הזה עילם היינו יחדיו צדקו מקים מכל יסורין עליה חייב שיהיה
 יסורץ מקכליס הס הקודם כעולם שחטאו מה צודק הס כחירוהא הקודם

כעולםהזה: עכשיו
י את ומענג חאוחעו^׳ז אחר האדם הנה הוא הפירוש א

 בתורה שעוסק מי אבל לנשמה גדול צער והוא הגוף את עצמו
 ועוגד כתיר' שעוסק מי הגס לגוף וגם לנשמה טענוג הוא להש׳׳י ועובד
 אפש' והאיר תפרנס6ל כמה לו ואין ומתן במשא לעסוק יכול אינו להש״י
 כיון םpמ מכל לאכול מה לו וא־ן בתורה כשעוסק לגוף תענוג להיות
 יוהר התורה אצלו וחשוב התורה אצלו חמודה כתורה ועוסק צדיק שהוא
 גם מדבש יותר התורה אצלו ומחוק העולם העכוגי וכל ההב מכסף

 הפסוק פי' זהו העוה״ו תענוגי מכל התורה יותר חשוב לגוף בעוה״ז
 כמ״ש אמס הוא והתורה ה' משפטי נקרא התורה אמח ה׳ משפטי

 אמת דבר נקרא לעד קיום לו שיש דבר היינו בפיהו חורחאמחהיחה
 ומי מימיו יכזבו לא אשר שנאמר כתו כזב נקרא הפסק לו שיש ודבר
p x*אחר\וףהוא עצמובהענוגיעוה״ז האותעוה״זומענג אחר 
 קייס רגוף אין כי הפסק לו שיש דבר הוא ממילא גחל צער לנשמה מצעי־

 התענוג וכלה הנשמה אס כי נשאר ולא כלה הגוף וכשמת בעוה״ז רק
 וגם לנשמה תענוג שהוא לעד קיים אמת הפרה היא ה' משפטי 'אבל
 וגם יחדיו והגוף הנשמה לפני צודק התורה היינו יחדיו צדר\ וזהו לגוף
 דהא תענוג התורה ודאי בעוה״ב דהא יחדיו ובעוה״ב נעוה׳׳ז צודק

 היא תענוג גוף נו שיש בעוה׳׳ז גם אבל ר\וף ולא ר\שמה שם נעוה״ב
 עוסק ואינו בחורה שעוסק כיון לא:ןל on לי שאי! הגס הפרה לו

 השני פסוק שמפרש כמו לו תענוג ההורה מפס מכל ומסן במשא
 חמודה שהתורה צופים ונופח מדכש ומפקיס רב ומפז מזהב הנחמדם

 ;צופים ונופת מדבש יותר ומחוק וכסף מזהב יותר כעוה״ז לנוף גס
p j תאוהצזהבופו ופזרשלו זהי פחד הארס דהנה לפרש יש 

, עלמא ג״ה ^דשא ברח באומיחא הצא ופז זהב נברא ומהיכן

מ כח נמצא  מרא ומאז לחיך מחוק לבש וכן בתורה הוא ופז הז
 ש{ המחיקות נמצא עלמא קכ״ה ברא באורייתא הנא בדבש רמתיקית

א דבש  חמודה היא שהתורה היינו מחמדים הפשוק פי׳ זלם כתורה ס
 חמודיה הם אם רב ופז מזהב זה דבר יודעים איו מרן חאיה כל בעיט
 הכל נברא שבה ופז זהב של שורש כה שיש התורה מכ״ש העולם בעיר

 הש אס צופים וניסה מדבש יודעים אנו מרן התורה ומתוקה וכן
 מששבה המתיפתשל שורש שיה התורה מכ״ש לחי־ מחוקים

: הכל נברא

רב עקב בעמדם בהם נזהר עבדף גם
ער^ ענוה ומהשעשחה יראה ענות עקב דהרה כעזה״י נ״ל ׳

 • • מי' נמצא ה' יראת חכמה ראשיח כמ״ש לראשה עטרה חכמה עשתה
 לירא^ז; שזוכה היינו רב הוא שלו שעהב גדיל לדבר זוכה מגאות שנז^
לן גס הנה הפשוק פ̂י זהו שלי עקב נעשה לחכמה עטרה שהיא  ’ ס
 ע״ג- חד היינוישהיה בהם נזהר עבדך גם עצמו על חד ואמר לרבות
 ' יגדייג ש׳^ עצמו את ממעיט היה אלא הרבוי שהוא מגם סהר

 'f)f< ששמרתי בשביל היינו רב עקב בשמרם אמר וע״ז עצמו אח למעט
 - ״ f כ רב־ עקב וזהו לי עקב יראה שנעש׳ה זכיתי הרסי שהיא מגם עצמי

. י ; רב עקב גרךא לכך לענוה עקב נעשה לחכמה עטרה היראה .

/ בעזה״י־ תנהני1מייבץמנםתר עגיאות
לו שגיאות י ״ הו

מם מי היינו רסי לשון שהוא שניאכח לשון ר יבץלהזהרמן א הו  :ש
© שנעיר מה אפשר עצמו למעט כמה ועד רבוי נקרא היכן עד הרמי  . אל
 . מנסתרות' וגם מבין אי© עצמו והוא רנוי הוא נאמת מיעוט הוא עצמו
 י מ•3ומ בפטמיחו גאות לו יש מ"מ יכלתו בכל עצמו ממעט שאדם דגם לפי

ת עניו שיהיה בשביל א״ע ממעט הוא אלא יותר כמד לו שראוי ה ד ה  ד
ר לקבל חצה ואינו עמה מדת עישה בגלוי שנס נמצא ענוה מעלת גס ט  ־ מ

»' מנסתחת חד ביקש לכך גאות לו יש בפרמיהו שהוא Tנס3 מ״מ  מ
̂ : שבפנימיות גאות מן הש״י אוחו שיציל

־ 1א ימשלובי אל עבדף מזריםחשוך גם
& ה & י ־ ב ר ע ש פ מ י ת פ נ ו ם ת י ה1השב־5א ♦,■ 5ז ה״
^ כחוג דהנה ע ל

ם' ידלק רשע בגאות יף׳ד קפי' רו ה העני שהצדק נמצא ע ט  0רן נ
זז־יצמ,Lyn הרשע של נאוה לסיול יכול אינו הצדק העני כי הישע של הגאות ה ידי על וגם כעס ליד הצדיק העני גם, זה ידי על ובא העט אצל ־ י

■ דןך התפלל זה ועל. הרשע מגד שמתגאה גאוה ליד הצדיק העני

S ונאוה כעס לידי ובא הצדק אצל חלק אד לעלות שמשתרר הזדס n 
^ :3ר פשע הוא וכעס גאוה כי רב מפשע ונפחי שאמר

לפניף לבי פיותיון אמרי לרצון יהיו
0שיהי ביקש בעזה׳׳י לפרש נראה וגואלי צורי

ואמר-. עצמו והתנצל פ*ו אמרי לרצון
 , והש/^ לה היאיי מנה וחינה חיבה בכל כונהי שלא אט שיודע הגס
 שצי ומתשבה אותי ברא שהש״י כיין ומחשבה מחשבה כל ודאי יודע

 ובמדרש ל״ג קפי׳ מעשירים כל אל המבין לבס יחד היוצר כמ״ש
ל מחילץ בתוכה ועשה מדינה שינה לאחד משל מביא ט׳ פ' במדבר כו  ■ ו

r הלא עצחיכס את מסתירים אתם מחני למנאפים אומר הקב״ה כך f i 
ס' כליות ובוחן לב חוקר ה׳ אט הה׳׳ד הלבמח את שיראתי הוא  י לכך ו

 מרדליס תחילים אחכם ועשיתי אחכם בראתי אני מפללך אל ותשכח נאמר
 לפי- שוהגיע הגס פי אמרי לרצון יהיו חד שאמר זהו וכלל הלבבות אלו

 המחשב© וגם אותי יצרח שאתה היינו צורי ה' שאתה כיון ודאי לפניך
תי שלא וכיון שלי ומחשבה מחשבה כל יודע את׳ה בודאי בראתה שלי  מונ
 מקופוגואלר מכל לרצון יהיו האיך לה הראוי מחשבה וחיבה סיבה בכל

 להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה כמ״ש הרע היצר מן גואלי שאתה היינו
 , מכמנייס' שאינם שתפעת אורה שערי בספר כמ״ש וגס בלו יעזבנו לא ד׳

 , אותש ויעלה שלימה חפצה אדם אותו שיתפלל זמן עד מונחים כראוי
 חפלה כשיתפלל עצמו אדם ע״י תפלות אלו יעלו מן1 שארך נמצא חפלוח
 תפלות אוהן של פיו אמרי לרצון חדשתיכףיהיו ביקש בכן שלימה

יטצי© יהיו ומן לאחר מפס מכל גואלי שאתה כיון כראןי כיון שלא הגם
‘ . ;אצלו להעלות

למנצח ׳ »



■

^י מותהלים חי

T O JD S ף ף1מ1מ ן ף מזנצח ל ממי אההיצה״רשלא ה״
 כמו הקב׳׳ה של מדוחיו על לההרעס

 את לוצח חד שזנה ועל עייר לכ;ב רתלןגא דעייד מה כל ה׳׳ל שאמרו
איצשרךרוד ולא גחנו מחוך ומזמר אתיאלחד השכינה לדוד מזתוי רז״ל שאמרו כתי לרוד נזזחור זכה באהבה היסורין ולקבל היצה׳׳ר

' ־' ־ . ־ I להשראתשכינה** עצמו להכין - - • • ־

לפרש ימלא עצתן? וכל כלבבף דף יתן 2קyי אלד,י יענףייביוסצרהיעזגבףעזם

ל לאלו ערו שהוא ד ה לל מ מנו « נשירה אלה־סחח זנחי ש*נר מן ז
 ושפל עניו שאתה מה ע׳׳י הוא עלייתו היינו סלה ירשנה ועולתך שכתיב

לי התת ואס* כדשן  מלשה הוא ושלה עליו וחרסים שדשיס ארס כל ת
 רומא ז״ל רש׳׳י סיחש אבירי כל ה סל א' איכה כמ״ש המסילה סולו

 עצמך מחשב שאת* מה היינו עולה מלשין ועולתו הפירש או וכו ורפס
 וקרנן כעולה נתשב הוא עליך ברגלים חמשים הכל שיהא ואפר כדשן

:הרעה מן ויצילו יעזרך זה ע׳׳י עונותיו לכפר

 לו שהיה זו גס א*ש נחום מצימ רהנה לפרש־נעזה׳י׳י נראה
 אן הש׳׳י לו עשה לעינה זי גס אמר הא־גז ממנו כשגנבו בהש׳׳י אמונה
 היה לא למלו טובים אבנים עם הארגז הביא אלו כי טובה עצמה הרעה
סח^ כי המלך בעיר יחשב  שגנבו עכשיו אבל המלך מבית כלו
 ע׳׳יהעפר נס זעשההש״י עפר הארגז נמלאו סובים האידס ממנו

 העפר ידי על מלחמה המלך וכבש אבינו אברהם של עפר כמו שנעשה
 מתחלה רעה שהיה מה נמצא העפר ידי על אלxלי תשועה ונעשה
 שאין טובה עצמה רעה נעשה בהש׳׳י זו גס איש נחום שהאמין נשביל

 מדת שהוא אלהי היינו אברהם אלהי אומרים שאנו זהו הימנו למעלה
 מה כנודע התסד מדת אברהם שהוא החשד מדת בעצמו הוא הדן
 ובאמת הדין למדת העולם בעיני נחשי היה עפר ומלאו הארגז סננכו

 שארי אבל לישראל תשועה באה העפר הש״ישע׳׳י !:יהחסדמאת
 כל רז׳׳ל אמרו מקום מכל זו גס איש כנחום אמונה להם שא-ן העולם

 לטי אנור לכך שמואל מדרש שפי' כמו עביד לטב רחמנא דעב? מה
 לטי הוא מקים מכל חן הוא שעכשיו גם אלא עניד 3ט אמר ץלא עביר

 שאנו זהו בעו״הי או כעו״הז טוי לו ויהיה זה חן ע׳׳י עומהיו לו שימכה
 יצחק אלהיש^אדיזיששהוא היינו יעקב ואלהי יצחק אומדםא^:י

 המיות שכל לטי הוא מקים מכל עונותיו על ועונש דן הוא שיאמת
 מהדוויהו שכלול יעקב מדת שהוא Tבח כלול הדן מדת בזה זה כלולים
מח מחסד  אל למעלה תחובר שהוא לרמוז יעקב ואלהי ו' נכתב לכך ו
ה על עונש באמת דן שהוא גס לומר יצחק אלהי לי  הוא מקום מכל ע
 הפסוק פי' זהו מתחוייהו כלול יעקב אלהי ונירא לטב ויהיה בחסד כלול
 העינו זו גס איש כנחום בהש׳׳י מאמין אחה אם היינו צרה כיוס ה' יענך

 הרינו צרה cv3 רחמים מדת שהוא הויה א0 שיענךהש״י והרעה
 ור\עה הוי״המדתרחמיס הוא כאמת בעיניו ורעה שר\אצרה ביום

 מכל זו גם איש נחום כמו כך כל אמונה לך אין ואם לך הוא טובה בעצמו
 ותשע תתחזק היינו יעקב יsש:׳אלי מקוסלאחחיראדהאישגבך

 יעקב מדח שהוא בחשד כלול הדין שמדת נשלל לטב יהיה שנותאי
 כלמהדעניד ח׳׳ל שויתרו מה שסלולמחי־וייהומחסדומדיןוהוא

:עבי־ לטב רחמנא

ל«־ש יסעדף וםציון מקודש עזרף ישלח
 דלא בעידנא נין כה דעסיק בעידנא כין ומצלי מגינה חורה ח׳>ל אתרו
 ישלח הפסוק פי׳ זהו בה דעסיק בעידנא ומצלי מגינה מצוה בה עסיק
 בטחון לך שיהיה יעקב אלהי שש ישגבך אמר תחלה היינו מקודש עזרך

 לד שיהיה אומר ועכשיו שפירשנו כמו לטובה הוא עליך שימא הרעה
 אותך להציל עזרך לך ישלח הש״י כי עליך כלל ר\עה יבוא שלא בטחון

 דעסיק בעידנא בין ומצלי sמגינר שההורה שלמדת התורה בשביל מרעתך
 פ׳ בזוהר כמ״ש קודש נקרא וובתורה בה עסיק דלא נא7ע3 בין בה

 קודש דאקרי Tמא נפקח מחכמתא אורייתא ז׳׳ל קכ׳׳א דף משפסיס
 אלxכמ״שרז״לי סימן לשון ציון ניךא המצות היינו יסעדך ומציון

 כ׳זומכו כועד אלא אינם שהמצות בשביל יס־עדך אמר לכך במצות מצויינין
 עוזרים המצות ואין נהם דעסיק בעידנא אלא מגינס אינם שהמצות גשביל

 שאמר זהו בהם דעסיק בעידנא לתומכו סעד סם המצות אלת תמיר לו
:יסעדך ומציון

סלה ירשנה מנתתיףועולתף בל יזכור
 לו אין שמא האדם יתיירא שאולי הש״י בעזרת לפרש נראה

 יהיה מקום מכל לתומכו סעד לה־וח מצות לו ואין עזר לו להיות חורה
 מקיימין ישראל ורוב שבח מצות כשביל מרעהו הש״י לו שיעזור נטוס אדם
 ע״ז עיבד • אפילו כהלכתו שית השומר כל רי׳׳ל אמרו וככר שבח מצות
 רעה יבוא לא ממילא העבירות כל ט שמוחלין וכיח לו מוחלין אנוש כדור
 b חכור שכתוב זהו עונותיו בשביל הוא האדם על שבאה רעה כל כי עציו

 שבת ביום שנח מה מנוחה שבת מצות זטה לך יזכור הש׳׳י היינו חמזוחיך
 שבת בזכות צעשותבשבח שאסור מה איסיי מלאכת עשה ולא י\דש

מי כל רז״ל אמרו והנה מרעתו לו ועזור עונותיו כל לו ימחול מוחה

 אמרו וכן למעשה הקב״ה מצרף טובה מחשכה yרז׳ אמרו דהנה
 עני למשל עשה כאלי ש:ר לו נוהנים עשה ולא ונאנס מצוה לעשוח חישב

 •כאלו ליתן שחישב הצדקה על שכר הש׳׳י לו נותן הרנה צדקה ליהן שחושב
 שרוחן כמעשה המצוה לקיים שזוכה למי דומה אינו מקום מכל אכל מזו

לקיים כילו ואין ליחו שחישב עני כמו המחשבה על ש:ר לו יש p צדקה
 ישלופירוחנעוה׳׳ז המעשל: כי המעשה על שבי ״

 1ל נותנים גשמיות כעשייה המצוה שעשה כשביל ממוח חציל וצדקה ש כמ
 מחשבה שהוא והרוחניוח מצוה של הפירוח יהיא ז

 לו שנשאר הקרן הוא שעשה ע״ימצוה למעלה חו׳ שנעשה מצוה טל
?4רוח:יותנש מתשבהשכולו כיאם לו עוה^נלכךהע:ישאין  כו

 עושה שאדם דברים אלו רז״ל אמרו לכך פיחת בעוה״ז לו ואין לעוה״ב
ח כעיה׳׳ז פדוהיהם אוכל י ז  דברים אלו נאמר ולא לעו׳ה״ב לו ימחp י

 כמו שנר לך P* הש׳׳י היינו כלייך לך יתן כאן שכתוב זהו חושי שאדם
 לכך כעיה׳׳ז פיחת לך אין עדייו אבל נןציה לעשות בלבבך חושב שאתה

 כיד המצוה ל?יס שתזכה מחשבותיך יג^׳י שימלא ימלא עצתך וכל אמר
ה ואז לעשות חושב שאתה כמו ט :כנ״ל בעוה״ז פירות לך י

 נדגול אלהינו ובשם בישועתיף נרננה
לפרש cfn< ימלאייכלסשאלותף

דהנה בעזה״י י
 איל האדם מן פניו מסתיר כשהש״י אלא האדם על נאה צרה אין

 אשתיר הסתר ואנכי כת״ש כאדם נוגעות ציה אין באדם משגיח כשהש׳׳י
 את לרדות לעבס וצוה בנו על שכעס למלר משל ריב״ש נשם וכמ״ש וכו׳
 לכך־ הרולר שצוה גם המלך בבן לפגוע וירא בוש העבד המלך זבפכי מו

מ בבגו משפט העבד שיעשה כדי מבלו פרו והסתיר המלך הלך  ז
 ה' שמות שקר בדברי uיש• ואל כמו היינו בישיעתיך נרננה שכתוב
 וכו' בחוקיך ואשעה לו וחמה וכו׳ ירגו ואל ישעו ואל ז״ל רש׳׳י שפיחש

 שעה לא מנחתו ואל קין ואל הבל אל וישע מלשון ישעו לומר' xאפ ואי
 ולא וכו׳ שקר דברי אל ישעו ואל לכתוב לו היה כן שאם יפנו אל ולפרש
 מלשון לפרש יש כאן אבל עיי״ש וכו' לאחגייהם סמיכה של שמיש מצאתי

 צרה• אין עלינו משגיח כשהש״י בשביל אזינרננה אלינו פונה שהש״י יפנו
. : אלינו פינה שאתה במה נרננה בישועתיך נרננה לכך אלינו באה .כן יהגו ואל ישעי ואל רש״י שפירוש כמו דבור מלשון הפירוש 1א

 מזמן שאתה כמה נרננה ^נו בישועחיך נרננה כאן הפירוש
 שגורה אם רז״ל שכתבו כמו לפניך לרנן ושבחים דיסדיס פינו נחון

 ויהיה קשות וגזירת הדינים ינזתיקו ואז מקובל שהוא אני יודע כפי תפלתו
 האומות נגד הדין במדח ישראל ויתגברו האומות כנגד הדין נודח נהפך

 ו שהי ישראל כנגד מתוחה הדין שהיה ואסיזר מרדכי בימי שהיה כמו
 תפלת 'ע״י היהודים כל להשמיד להרוג י^אל על לעילא מקטריגים

 הדין במרה ישראל שישלטו הדן מדת נהפך אלxי וכל ואסתר מרדכי
ט האומות על  שנקרא הדי! מדת היינו נדגול אלהינו ובשם שכתוב ז

 ומפרש כנדגלות איומה כת״ש האומות כננד וחיינוח דגלים נהיה אלהינו
 האומות' על ויהי׳נהפךהדין הדין הש״ישיומחק אל יתפלל האי־ הפסוק

ר' שכבר מה לבטל יכולים אלהאיוxעלי העילםאשכברנגזר  מז
 ז״למאיחמאחמאמ׳אותדאדהוה פנחש פ׳ כזוהר כמ׳׳ש ויבואר

 באוהוו^׳ו לאסבנאה דבע־א דמלאךהמוח ס־מנא הוא ודא ברקיע טאש
 הה״ד רומח מיד ואתעייד בהדיה ליה וחבר ליה חטף וכו' ח' ואוח
ס׳ בידו רומח זיקת  רעה כי ראו אמר שפרעה שמצינו וכמו עיי״ש ו
̂־חל על דם באצטנניניח אהx היינו פניכם נגד  מילה לדש ונהפוך יה

 ,השתי מילאו ישראל וכשזט ישראל •על דס למעלה שנגזר הוא הפי'
רעוח הגזירות כל P מילה דם תיבות שחי ונעשה דס של אותיות
 חות מכל ויעשה שימלאו שונחעע׳׳י על להפוך יטל למענה שנגזר
 זהו לטובה ויהי' אחח תיבה למיעלה 3שנכחו רעה הגזירה מן ואות

 ה' ש*מצא יהיה וכקשהך שחלחו כג היינו משאלותיך כל ה' ימצא שכתוב
ה  הגזירה חן ואות הות כל ימלא מצדרחממת רחמים שהוא סאהוי

עה  אבל וחות אוח כל חן לטובת אחת תיבה ויעשה למעלה שנכתוב י
ראשונה הגזירה מן רעה X! ’ יהיה הדין מצד למעלה ימלא ח״ז אם

צכך כ כג
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 ואוה אוח כל ליועלה הויה שס ש־מלא יהיה אדה של משאלוחיו כל רך
 כמ״ש שונאי( על נהפך יהיה והדן לסיבה ויהיה גמורים רחמיס שהוא

:רדפוך אשר שונאיך ועל 7איינ על האלה האלוח והיה

 יענהו משת יי הושיע כי ידעת עתה
̂צזע בגבורות חרישו משמי ימינו י

 היינו צרה כיוס ה' יעי־ יחיד גיי לעיל שאמר כמז נעזה׳׳׳׳י לפרש נראה
 אמי כ? לעיג כת׳׳ש רחמים הויה שם לאלסהוא שיש והצער העיניי

 משיח שיבוא לבוא לעתיד משיחו ה' הושיע כי להאמין עחהילעחי כאן
 שמו קידיש בשביל היא בגלוח וצער עינוי לי^אל שהיה ומה צדקינו

 .«שעש. כמי כיסים לרו ויעשה צד^ו משיח כשיביא אלxי על שמו שיהיזדש
 כיסים י הש׳ שיעשה זוכה ולשון אומה ואין ממצרים בהוציאם אלxלי

 עינוי לכך מלוח עול שסבלו ע׳׳י ניסיס להם לעשוח זכו ישראל תן עליהם
 לכך ישראל ידי על ׳שמיס שם שיקדש שיזכו כדי לישראל טיבה היא מלוח

ס יי? אבינו לאברהס כשורה ר\לוה היה  בשביל זרעך יהיה גר כי הב^י
 ישראל הניציצוח כל שילקטו גחל כרכיש יצאו p ואח,-י יזכו ר^לוח שע׳׳י

 ה' מעשה ספר נחיב וח ידם על ש׳׳ש ויקודש ניסיס הש׳׳י להס ויעשה
 עלינו עמד בלבד אחד שלא ולנו לאבותינו שעמדה והיא יגדה סיר על

 כי בודאי משיחו ה׳ סשיע כי ידעתי עתה כאן שאמר 0ז עיי׳׳ש וכו׳
 לסם שיבוא אלxי שיזכה זה בשביל הוא לישאל שהיה והגלות העינוי כל

 יזהו שמו וי^דש כמצריס שעשה כמו ניסיס להם ויעשה צדקינו משיח
̂יל הוא והעינוי עינוי מלשון יענהו ^שו משחי יענהו שכתוב  משמי בש
 כמ׳׳ש ימינו ישע כגנורח משיחז ד' הושיע שבודאי בטחה ועוד ׳קדשו
 ונעשה כחסד כלול היא דין שכל יעקב אלהי שס ישגבך יחיד גיי לעיל

א ורחמים החסד היינו מתזייהו שכלול יעקב מדת רחמיםשהוא  ס
 כלול דין שהוא בנמרות שכתוב זהו ניסם לנו ויעשה שיבאמשיחצדקינו

ימינו: ישע זר\ ימין שהוא בחסד

יי בשם ואנחנו בסוסים ואלה ברבב אלה
 ע׳'פ רבה במדרש כמ״ש לפרש נראה וןדיף

ס ״ י האומה הוא סוס ביס רמה ורוכבו ס
 המרום צבא על ד׳ יפקוד כמ״ש האומה :להשר הוא ורוכבו גרס של

ת במרום א  החומות מן יש כאן אמר כן באדמה האדמה מלכי על כך ו
על שבטחונם ויש כרכב אלה אומר עליהם שלהם xה על שכסחונס

I לעשוה עצמן של כוחם v S f V  i
 מ אלה ה נשם לעשוח מה ואנחנו נסושים ואלה אומר עליהס למלחמה

ט ג ה ^ שלומיע סמהאלא -^מ־רלרמחולמחשאיו ^ טיהם־

ר^ הוא והיחוד ונקודה ואות חיכה מכל למעלה יחוד
 ואז ר^זים סלו נעשה דן אלהינו רחמים הוי״ה הייט אחד ה׳ אלהינו
 pn כי י%א. על שעומדס העולם ואומוח המקטרגים נתבטלו ממילא
 החוכשנמחקהדין^^מע.ה מצד אלרקxעלי עומדס העולם אומות

 אלסס sר נשס שאמר זהו למטה העולם אומות גס בחטלים מת אזי
 ה^ בשס למעלה נזכרים ותורה תפלה של דברים שיהמ הייס נזכיר

 ה אלהיט ה שאז גמודיס רחמים נעשה ויהיה הדין שימתיק אלהיט
 שאחריו נפסוק יבוא לכך העולס אומות יתבטלו ממילא רחמים כולו אחד

ונפלו: כרעו המה ־

ונתעודד קמנו ואנחנו ונפלו כדעו המה
 את ויורד ז' קפי' בשופטים ^אמר כמו בעזה׳׳י לפרש נראה

 xכח המיס מ? בלשוט ילרק אשר כל גדעון אל ה׳ ויאמר המיס אל העם
טו על יכרע אשר וכל לבד אותו הציג הכלב ילקק  רש״י פירוש לשתוח ^
 לפני כרעו המה כאן הפי׳ p ע״ז לפר לתוע למודם היו שת ז״ל

 אין כי ונפלו לכך עליהם בטחון להס שיש שלהם ע״ז לפני או ת^רת רחד
S המחס צבא על פוקד הש״י כי להס לעזור שלהם ע״ז אן

ה מ ו א ר ל מ ס ^ מ, ,גסע״ו [  שלהסמ־פלמ״י״להכ
ל1שכח במצרים סמצינו מ ה מצדה אלהי נ, ס  המה אמר לנו שפ־-וס א
 ולא X לשוס כרענו שלא זקופה בקומה קמנו ואנחנו אבל ונפלו כרעו
ס ונתעודד נזכה לכך ע״ז לשוס מ תו  הש ויול? האומוח על עציהם מ
:עציהם ונקומם נתגאה ונחעודד על רד״ק שפירש כמו קוממיות אותנו

לךאעו ביום יעננו המלך הושיעה יי
 כמ״ש לפניו טוב מה יודע אינז האדם דהנה ה' בעזרת לפרש נראה

 שדומים דבריס שיש היינו מות דרכי ואחריתה איש לפלי X'דרך יש
^ יסxוי טוניס בדבר האדם רוצה לכך האדם בני צפי«ל ^(דס ל

 אדם למשל מות דרכי הוא יתהיד השת שיודע כמו האמת ולפי זה
ה ממון לו שיחן יתברך השם תאח שמבר,ש ב  החל־ס לפני שדומה ^
 לגיהנס הממון יד על שיורד מוח דרכי הוא לפעמי׳ ובאמת גדולה לטזבה

 זמנו קודש הממון יד על ומת לרעתו לבעליו שמור עושר שכתוב כמו
 זחנסעלידיעשרס ר\דס העולם מן שנאבדו והמן שא-רעללךח כמו
 השש לו שיחן לכקש צטך יתברך השש מאת טובה מבקש כשאדם לכך

ד׳ לפני טוב מה הש׳׳י שיודע כמו יס׳ השם מחשבת לפי טובה יתברך א  ה
 שאמרו כמו מחשבה לשון הוא והמלך המלך סשיעה ה׳ שכתוב זהו

 מחשבחך, לפי הושיעה ה׳ היינו נמלך מלשון או יצא בגבירה המלך ח״ל
 לפני טוב תה יתברך השם שיודע איעפ״י מקיס ומכל המלך מקרא

x ילפעמיס rר,א־ ”p כצ רז״ל שאמרו כמו לטובתו האדם את הש׳׳י■ 
 שיציצ^ הש״י לפני האדם ומבקש כשמתפלל עביד לטי רחמנא דעביד מה

ס של לטובתו הם שהיסורין גס קראו טוס יענהו היסורין מן אוחו  אד
אינו טוס יענינו שכתוב זהו יסודן לסטל יכול האדם אין מקוס מכל רו

 I:\ כי(מ' יענינו סימן הוא בפי חפלה סל דיבור שגורה שיהא הדבור סשיעה
■ J ;כנ׳/ל הש״י לפני מקובלת ודאי שחפלחי קראינו

' כא קפי׳
ישמח בעזה יי לדוד מזמוד למנצח

ב? לפיש ייאה מאיד יגל מי. ובישועתד
ל בעזה׳׳י ־ י :ע ;4

א מזמור זכה כן על למנצח שאמר זהו היצ"^ אח לנצח דיד שזכה  ' י . הי
ו יזיייר ^ גרוני מתוך מזמרת שהיחה השכינה 7מ

ט׳ ;,3"חילוק רבוחיכוז׳׳ל שאמרו כמו לדו־ ואתיא השכינה קדמה ו ־ ,I 
 / ׳ יפור• היצ״הר אח לנצח דוד זכה ובמה מזמור לדוד ובין לדוד מזמור

 :'.י!bוכשאד חד וקב״ה שאורייחא להבין זכה ^וד היינו יוxשא בפסוקיס
 ד; .התור*ךן ע״י הש״י אל עצמי מדבק אז שורשה אל התורה לקשר לומד

׳ שהש׳<^ כיון בפיו שנור ולימודו דאורייתא חדווסא לו נשפע ואז שלומד

, , ■ - —............ -S■׳ ז^כחין
 חם לידע והסימן וכו׳ יחן לעמו עח ה' שכתוב כמו

’ א3 שהשו׳׳י וזכה
מיל^[י _ _____ ____ ■■‘‘(^חהלי
ד ישמח אז כי לומד שאתה חזרחיך לשמוע ל  מ

 * ^ ן;, העולמות בכל חדזה היא אזי שלומד תורתו אצל כשהש׳׳י היינו
 ע״י העולמות כשיקשרכל אלא תורתו אל הש״י שיבוא זוכה

itP - הוא ואז למטה הש״י קדושות וממשיך שורשה אל התורה ומדבק

br
אי י

 ייזז שגור,- ותורתו קצת חדוה כ! גס מלמעלה לו ונשפע העולמות בכל
י שזוכה מאיר רני כמ״ש חכמה כמעיין נפתח ושכלו בפיו השמים

ס הז ^  בסלע מלה כמו הורה של הדיבור הוא מלך ישמח ל
 במדרש כמ״שרז״ל בשמחה מפיו יוצא חורלש של ומלה מלה כל

שר' עסק אס אותו ושאלו סייג האש לומדוליהט היה עקיבא רבי  ־ ־ במע
 ׳ הייתי אלא לא עקיבא רבי והשיב בראשית במעשה או מרכבה
 ■ כנתעחן שמחים הדבריס והיה לכתובים ומנביאים לנביאים מחורה

 V :53לק עצמו של לטוכחו אלא לשנוה שלא הורה לומד כשאדם אבל חסיני
 י בראשית כזיהי כמבואר בס״ם כח מחן ח״ו אזי מהתורה ממון או כבוד

^ הקדמות  ני־ ארס שלומד התורה נוטל שהס״ס שס מבואר הזו
 >׳ המי׳ זהו עי״ש וכו' בהם ומתחזק שוא של וארן שמיס wובונר גשמה

ע שהוא מה סונה שאתה היינו ההר אל שועו מלשון מה ובישועתך ע  ־. ח
 ̂ י ‘ כבוד אי ממין או ההורה מן פרס לקבל עצמך להנהח ללמוד שנה אחה
ס מכל ושכינחיה הוא בריך דקודשה שמא ליחד הלימוד שעיקור רגם קו  ׳ י' * מ
 י, :p׳W יגיל אז מה ובישועתך זהו לרגאהך גס ללמוד מעט פונה אחה

 ■ להנאת פונה ני;יוח מעט הרע ליצר ציית שאתה בשביל מאוד שנרןא
שאפני^ כמ״שבר״ח למעלה תורתו מקבלי? אין עצ^ך שרלאי  .ע׳׳פא
 ̂ אתרי(/ ולסטרא לקדושה שיס שני לו שיש מה מקבל אינו יתברך שהשם
 , והנה ע"פ ח״ל כמ״ש מאוד ^קרא הש״ס שהוא היצר ומקבל

־ :מ׳׳ה הרע יצר זה מאוד הטוב יצר זהו טוב מאוד

י■ בל שפתיו וארשת לו נחתה לבו תאות
. שלומד גם הש׳׳י בעזרת לפרש נראה סלד, מנעת י

אין■ לפעמים לשמה תורה ארס
ע לשין שסיפר בשביל למעלה תורתו מקבלין כ כמו לשוט וטימא ^ תי  ז ^

־ כי'' הפגם בר\וח י׳ פרק הקדושה שער חכמה בראשית
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 שיהיה וא׳׳א וסירפא פגש ידי על יזצא מפ̂• היוצא וחפלה ר\.ייה היל
 בזוהר ר״מ כשס שס מביא וכן יקרנ לא מוס נו אשר כל כי למעל̂ר יחוד
 אית ואי שלזקינל אר יודע נפי הפלתי שגורה אס אחמר ונגינה רכ׳־׳ח דף

̂׳ל טרפה איהי דסירכא בגין שמטורף יודעאני בעידוכא ונפקא סירכא  עכ
 למעלה ותפלתו חורחו מתהלין שא־ן האדם מרגיש אינו תיחאהאיך זאי

 שא*נו שפד שייר תורה בשלמא השיגה ויעשה הרע לשון שעפר מחמת
 דבר על להש״י שמתפלל חפלה אבל למעלה תורתו מהנלין r^׳ מרגיש
 לעשוח צריך כידאי נענה ואינו דבר שאר או כגיס או פרנסה שצריך
 מה כל לו שמתנין היא ההיחז ולהבא מכאן תפלתו שיר,וכל כדי יזשיבה
 גס לו כתתה לס חאוח שנתיב זהי מרגיש אינו לכך התפלה כלא שצריד

 לשון שדיבר כשביל מקובלת־ אינו שתפלתו מה מרגיש אינו לכך חפלה בלא
 הרע לשון עוד ומדבר חבלה נלא גס לס חאות לו פנוחרן כיון הרע

שפתיו ואדשח זהו מרגיש שאינו בשביל בתשובה חוזר ואינו פיו זמטמא
*• סלה מנעת בל הרע לשון של שפת*ו דינור היייש

א הפי׳ לכלה! דלעילא כמה i/A י׳ דף וירן׳א בזוהר כמ׳׳ש ס
 דק״כה כסא אשהכח ולעילא מכלהו עלאה רקיע איח רתיעיס

 במראה דמות הכסא דמות ועל כסא למוח ספיר אבן כמראה גד׳׳א
cn6 איס ומאי דכלא מלכא אשתכח הכל בהאי הכי אוף מלמעלה עליו 
 מושל שאדם מבואר נמצא עיי״ש וכו' תהאין ככלר\ אשתנח דלא מה אדס

̂׳נה שברא מה על «מולך  מלו ישמח בעזך ה' שכתוב זהו בעו׳׳הז הק
 חיות נענה״ז שס־את וגסרחיך ככחך בעזך ה' הש׳י אל אמר חד היינו

b וא'ל:ות ונר\ווח !עופות t o מלו ישמח בעוה׳׳ז שבראת מה ופל 
 אכל כעזה״ז זו שבראת מה כל על מלך להיות שבראת האדס ישנות היינו

 ולא עוה״ז מחאות עצמו שפירש מי ישמא אז משיח כשיבוא לבוא ̂נגחיד
 מכל עניו היו: אלא הזה עולם נעניני מלך להיות עור\! בעניר עסק

 משמחת גדולה לשמחה יזכה אזי מה ואנחנו רבינו משה כמ״ש־ הארס
 מה ובישועתך שכתוב זה רנה ולשונינו פינו שחוק ימלא אז כמ׳׳ש עוה״ז

 צרחס ככל כי ישראל ישועת עס הש׳׳׳י ישועת כשיהיה היינו מאוד יגיל
א נאמר לא והשיב רז׳׳ל כח״ש צר לז  יגיל מה משיח בביאת ואוי ושי ^

 מתאות ופירש לכלום עצמו נחשי היה שלא מגוה׳׳ז מה שהיה מ' זנואוד
 שהנשמה ומצות כתורה שסק אלא הגוף עניני שהס ש^׳ז ועניני
 לכלום עצמו בעיני נחשי היה ולא עצמו פדש הגיף בצרט איל והנח
 לכך פלוס xח ולא מה הוא הצוף באמת כי מה שיקריא מאוד ערו והיה

; המצות של שכר ^בל הוא אז כי משיח בביאס הפעס באותו יגילמאול

שפתיובלובד וארשת לו חאותלבונתת
̂'פ רז׳׳ל שאמרו פ״פ כעוה״י לפלש נראה  ידיך את פוחח ע

 הוא ולכאורה רצונו כפי אדס לכל משביע שהש׳׳י רצון חי לנל ומשביע
̂׳י אל צועק וגס פ.'־נסה לו שיהיה רצונו עני כל לי <זמוה  לו שיחן הש

 שנותן עניות דבודאי הוא התירון אלא רצונו ממלא אינו ולמה !פרנסה
 רעים שהס אחרים להנצלמיסורין טובתו לשביל הוא לארס והש״י

 בענץ עני יחלל כמ״ש עדות ע״י גיהנס סל מלינה להנצל או מעניות
 שהיא הנשמה מקום מכל עניות לסבול רוצה אינו שהנוף גס ממילא

 גיהנס של מדינה להנצל כדי עוני י&זרי לסבול רוצה היא ממעל אלוה <זלק
 האדם עיקר הנשתה כי הנשמה של רצונו ארס משביעלכל הש״י לכך
 יש ממעל אלוה חלק שטא כיון ומשמה הנשמה למשי הס ובס״ וגוף
 בעיה״ן ער להיות הוא והאמח האמת לבקש הגוף מן יותר שכל לה
מ גיהנס של מלינה למלל לדי  ישמס בעזך ה׳ למעלה שאמל כאן הפי^ ז

 הקשה ואי מלך שהוא האדס ישמח בעוה״ז הקב׳׳ה שברא במה היינו
 מושליס שאין נמצא לאכול מה להס ואין עניים שהם צדי^ס כמה הלא
 מתן יחברו השם היינו לו נתחה לנו חאוא סא הסירוך בשה״ז כלום
 רז״ל שדרשו כמו אדם של לבו נקראת הנשמה חפן שלבו אה צדיק גחרס

 ער וחלקי לבבי צור שהוא הקב׳׳ה ז״ל רש׳׳י פי׳ ער ולבי ישנה אני פ׳ על
 של לבו נקראת הנשמה לכך ממעל אלוה חלק ר\א והנשמה עכ׳׳ל !צשמתי

 מרנה שינצל כדי רק ודלוח בעניות בעוה״ז להיות חפצה אדסורגשמה
 חפצה שהנשמה מה לבו מאות לי נותן והש׳י׳י האחת הוא שכן צימס של
 הגיהנם לסבול ורוצה עשירות לי 1ש'ח הש׳׳י אל ומתפלל צועק שהגוף גס

̂בל  שי להיות יוסלי האדם לפני שטוב שהאמת יודע שהש״י בשביל נ
 הגוף שצועק במה משיח אינו בעוה״ב גימם של מדינה ולמצל בשה׳׳ז

 רר! תפלתו דוחה הש״י אי? עשדוח הש״י ט שיח? שיתפלל במה גס
 פירותיו מן ששה שהש״י כמו עוה׳׳׳ב חיי תפלתו מ? יששס הפלתי <(קנל

 קיימת והקרן בשה״ז פירוסיו אוכל ששה שאדם הדברים מן המצות סל
 1תפצת מן P כנודע העוה״ב פיחתיוחיי נשה״בששההש״ימן לו

 מקבל אלא הפלתו נמנע אחה שאין שה מנעת ל3 שסתיו וארשת זהו
״ י' ;שה״ג לחיי הפצתו

כוח
לראשו תשית טוב ברכות תקרמנו כי

מה ה' בעזרת לפרש נראה פז עטרת פ' על אמרו רז׳׳ל ד
 לאדש אומר ב׳׳ה שהקדיש לי ואשלס הקדימני מי

 לאדם- שילם יתברך השש אלא שכר קבלת ר\דם מצוה לעשות הקדס שלא
 השסז לו נתן שלא עד מזוזה עשה מי המצות עשיית קודס שכר קבלת

 עולס ששכר נמצא וכו׳ בן לו יחחי שלא עד חל מי בו לדור בית יתברך
 עשיית קודס שנר לאדש לשלש יתברך השש שמקדים הקדמה נקרא הזה

 כאן שכתוב זהו המצוה עשיית אחר הוא הבא עילם אבל המצוה
 יתירך שהשם סלה מנעה בל שפתיו וארשת הקודם בת' שאמר מה על פי'

 ומפרש הבא שלס חיי sהתפלר מן שעושה אלא ומקבל האדם תפלח שומע
 הזהי שלס שכר לאדם להקדים שהיה מה היינו טוב ברכוח הקדמנו כי

 חשי̂ת זהו הבא עולס חיי מהן יתברך השם עישה טוב ברכות שהיא
 בראשיהש ועטרוחיהס יושבים צדיקים רז״ל שכתוב כמו פז עטרת לראש

; צדיק כל בראש עטרה להיות הקב׳׳ה עתיד אחח וכן

נתתהלוארך.ימיםעולם שאלממף חיים
 האיך הכתוב שמפרש השם'תביר בעזרת לפרש נראה ן
 היינו הבא עולם הזה שלס ידי על שמתפלל מןחפ^הו הש^יששה

 הזה כעולם ימים שיאריך הזה עולם חיי מבקש שהאדם חמך שאל חיים
 הקצר שלס נקיא הזה שלס כי הזה בשלס ימיס אריכות ציה ובאמת

 והארכת לך ייטב למען פסוק על חילק מסצח בסוף רז״ל שאמדו כמי
 האמת יודע שהש׳׳י כשביל לכך שר\ב שהוא ארוך שכולו בשלם ימים
 אריכות לו שיהיה כדי בעיה״ז ימיס אריכות למעט האדס לפני שטוב
 ימים שיאריך האדס כשמתפלל לכך חרול שכולו עילס שהוא לעוה׳׳ב ימיס

 שלאדס תפלתו שמקבל sהש״יטובר לו ששה הקצר עולם שהוא בעוה״ז
 שכתב זהו ארור שכולו שלם שהוא שה״ב של ימים אריכות לו שיהי' כדי

 שה״ב לו נחת ואחה הש״י מאת שאל עיה״ז שחיי היינו ממך שאל תיים
:לעולם ימיס אריכות היינו ועד עולם ימים ארך שהוא

עליו תשו׳ והד׳ הוד בישועתך כבודו גדול
 לדיקיס כמה מהשמצינו הכתוב שמפרש בעזה׳׳י לפרש כיאה

 חשוה והלד הוד גם בישעתיך כבודו שנחל בשה״ז גס טובה להם שיש
 של שכרם להם שמשלמים רשעים כמו אינו רואיו כל בעיר שחשוב עליו

 ישרש והטעם שלם לעוה׳׳ב'י:י' שכרו שגם אלא הזה בעולם שה״ב
:שאחריו כפסוקיס

נשמחה לעדההדמ ברכות תשיתהו כי
 הש׳׳י האיך הכתוב שמפרש בעזה׳׳י לפרש ניאה י[ד2£

 כי זהו בשה׳׳ז לו שמטיב הצדקצס עס מתנהג ’
 לו החלש היינו בשמחה התרהו מקום מכל בשה׳׳ז לעד ביכות תשיחהו
 עדן גן שזהו פניך כשיהיה^את כשה״ב השמתה ומהו בעוה״ב שמחה

:הש׳׳י של פניו מאיר שבג׳׳ע

יפוט בל עליון ובחסר ביי בוטח המלך כי
 טובה לו להיות שזוכה הטעם הכתוב שמפרש בעיה׳׳י לפרש נראה

 כי משלם עוה׳׳ב שכר לי יהכו אלא עוה״ב שפר לו ימכה ולא בעוה׳׳ז
 ברודהגרר כמ״ש בה׳ ובוטח שמאמין אמולה בשביל האדם זוכה שה״ז

^ משכר לצדיק לנכות שאין נמצא מבטחו ה׳ יהיה בה׳ יבטח אשר ר  עו
 זנה בה׳ לו ה שה הבטחון בשביל אל^ מצוהיו בשכר שה״ז נפל לא כי

 צלם לו שיש צדיק אדה היינו בה' בוטח המלך כי ש^חוב זהו לשה״ז
 וחיות בהמות כל על שמושל 1מל נקרא הבריאה כעת לו שנתנו אלהיס
ט׳ 'היה וחתכם ומוראכם כח׳׳ש ושפיח  בה'זוכה שסטת ונשלל ו
 שעונד צדיק כיאוהו שני טעם ושד עיה^ב משכר ינוכה לא לכך לשה״ז
 החסר פי ענ שכר הש״י לו נותן פרס לקבל ע״מ שלא מאהבה להש״י

 שהנדיק כמו מעשיו של פעולחיו פי על לצדיק שמגיע ממה יותר במד' שלא
 חן שה״ז שכר לנכות שייך שאין נמצא בחייו השכינה עס חסד עושה

 החשד פ־ על ני יחנו מקיס מכל הניכוי ע״י לו יגיע שלא גס כי עוה״ב
:שה״ן ניבוי בשביל ימוט בל עליון ובחסד שכתוב זהו

תמצא ימינף אויביף לכל ידך תמצא
ה י א נ ו’ cw נעזרת לפי;! נראה ש י ג  שהנסי י

I 1ו1ממניחירווכ מתפהמהשהששיתגרך>
 י^אל על הקמים כל רז׳׳ל שכתוב כמו ה׳ אויבי שהם י^אל לאויבי

ולא אויביך לכל ך7 חמצא שחתר זי^ יתירך השס על קתו כאלו צרsלר
א גר



̂י תהלים חידוי

t‘1'1

ע דיי חיז נ• לכלאיניד הר^א יל- או!,*  רהר:ן'־\שפ מלמעצה •ד יו י
 וניחו ידו יהירך השס לו חחציא אז ח׳׳ו לישיאל להצר מלמטה חסעורר

 שהשה חשי שהיא הקב׳׳ה של ימינו היינו שונאיד המצא ימינך קשה ונס
 מאת מכקש אינו שהרשע נס ושונה עשירוס יתשדו לרשע משפיע יהברך
 ופונה עשירוח של החשד כאלו ופונה עשירויש לו שיהן יחנרך השס

:להש להיפינ ה׳ אויני וממציא וחנקש רודף

̂טיתימו  כאפו יי פניף לעת אע כתנור ה
לפ*ש ליאה אש ותאבלם יבלעפ

השס כעזרס ־
 ממציא ירינרך השש למה ר\י,ודס נפשוק שהקשה חה מהמ זה נפסיק

 אלא ישראל לאויני אוהנ הקנ״ה שאין סא הסיחז חלx’ לאוני וכוחו ידו
 אינו בעצמו שההנור נחנור לבשל או לאפוח אש בתנור שמשיס כמו הס

 אק וממאש מפתם הוא התנור אצל משמש שהוא חי כי בעיניו השיב
 להסיק בהמר אש ליהן צריך לכך לנשל או לאפות שצריך נשניל אלא עצמו
 להרע לפושעים וכח יד מחן יסב־ר שהשס מה כן לנשל או לאפות כדי
 ומרחיק מחאש יהריך השה אדרנה כי הרשעיש אח שאוהב נשייל אינו
ד על הצדיק אח להוכיח צר־ו יהנרך שהשס נשניל אלא ה־שעיס את  י

 יחברך השש לכך יחפא ולא פוב יעשה אשר נארן צדיק אין כי ^שע
 שהקשה ומה ידו על צדק של תפא שינוכה לצדק להרע לרשע וכח יד גוחן

 ה׳ פניך לעת כאן מחרן לרשע פונה תשפיע הש״י למה לעיל בפסוק
 צרשע גס פויה ומשפיע הש׳י׳י לפני למעלה רצון עת הוא שפעמיס היינו

 פניך ועה לסאבידו פניו על לשונאיו כמ׳׳ש'ומשלה לרשע שיש זכיות עד3
x שזהו הפסוק ומפרש חיים מלך פני באור כמ״ש רצון עת היא n גדול 
 את מוכיח ואינו הרשע ע״י חפאו על הצדק אח שנזוכיח מה הש״י מאס

 והאכלה יבלעש באפו בשביל צדיק של בחפאו שנירא המקפדנ ע״י הצדיק
 מיני מחמשה אחד שהוא הצדיק בחפאשל שנבהא החקפי־נ כי אש

 אז הצדיק אח בעצמו המקפרג r היה אלו כנודע אף שנקרא חשקיה
 המקפרג יתלבש לכך המקפרג של אש באפויבלעסותאכלש

 שגם כשביל עונשו כקל הוא אזי חפאי נשניל לצדק לה־ע רשע באדם
: לו מיצר כמותו שאדם נפש עגמת שהוא ליסורין נחשב זה

אדם׳ סבני וזרעם תאבד מארץ פרימו
 לתעלה שאמר הנהובמה שמפרש נעיה״י לפרש נראה

 עת שהוא פניך נעת נעוה׳^ז לרשע ועשירות פינה משפיע שה^׳י
 ופובה עשירות כיע״י לרשע טובה אינה שזו הכתוב מפרש רצון

 הם והזטוח לעיה״ב שכר,ז?יוחיו הרש;נ מאבל בעוה׳׳ז לרשע שנוהנים
 מעשיהם הם צדיקים תזלדוחיהסשל רן״ל כמ״ש אדם של סיחהיו
 שהיא עליונה מארן היינו תאבד מארן פרימו שכתוב זהו הטובים
 מאבדיסכי בעוה״ז לרשע שיש בניס רשע של זרעו וגס תאבד עוה״ב

 זכותם מניחים כעוה״ז הפונים מעשיהש שכר קבלו שלא הצדקיס
 הפוני' מעשיהש שכר שקבלו הרשעים אבל איות לבנים,זכוה ויש לבניהם
 שם תואר אדש מבני וזרעש שכתוב זהו אבות זכות לנניסס אין בעוה׳׳ז

 אדם איש גבר אנוש שמות שבד' החשוב שס הוא אדם צדיק הוא אדס
 זכות מאבדים רשעים של וזרעם אבל אנוח זטח להם יש צדק אלם ובני

:אבות זכות להם שיש צדק אדם מבר וכשתניס אנוח

יוכלו בל מזימה חשבו רעה עליף נטו כי
 ידעה הלא כשאול שיש הרימ״בם שכתב כמו בעזה״י לפרש נראה

̂׳י אירע הש׳׳י ̂ל שאמרו נס רשע שיהיה זה אדם על במחשנחו הש  רז׳
 שידע כיון מקום מכל לפרו הפפה כשמביאין הש̂' קאמר לא ורשע צדק

 ויהיה אדם ישנה שאט במעשיו האדם מוכרח א׳'כ ש־היהרשע הש״י
 הרשעים הי*מ רעה עליך נפו כי הפשוק פי׳ זהו הש׳׳י ידע לא א״נ צדיק

 יודע שאתה הש״י נשנילך עליו שאומרים עניך הרעים מעשיהם מפיס
 מזימה חשט זהו להרשיע הרשע צריך לכך הרשעים מעשה במחשבה

 שיודע יתברך השם של ומחשבה מזימה חשנו הרשעים היינו יוכלו בל
לשנות; יוכלו בל הרשעים מעשה

על תכונן שכסכמיתריף תשיתמו
ס ה י נ  מהרן שהפסוק יתברך השם נעזרת לפרש נראה פ

 נתונה והרשות צפוי הכל במשנה שמואל מדרש כמ׳׳ש הרמב״ס קושיות
 שבן כמו לעשות סxה שעתיד מה הש״ייודע הוא ג'והתירוץ בפרק
 כן פי על והף עומד או יופב חביח שדאת בהווה ויודע חאה אדם

̂מיי בידהאדס הבחירה שעתיד תה ורואה יודע הש׳׳י כן לישי אי ̂נ
 כמופרצהוהש׳^י לעשות ביידהאדס והבחירה ולעשות לבחור רםfס

כת הש״י לו מחן כן לעשות האדם שבותר וכמו האדם שיבחר מה יודע

הו. לרע הן לפוי הן לע״ות  תשיתמושכמ פי שאחרהכהוב ח׳׳וז
 לטוב הן אידי לתלק האדם אה חשים יתירו השש שאתה היינו ביזיהריך

 ודבר! אחת סא צדק הוא ארש אש התקשחה הוא במיסריך ח״ו לרע או
^ במיח״יו

 לעשוח לאדם בחירה יש מקום ומכל כנודע שמאל מצד במיהריו ודכיק אחיז
 עצס: וכן פניהם על תכונן כן האדם שיבח־ מה יודע והז״י שירצה כמו

.באוקו האדם נולד שיהיה הש״י מכין וכן האדש יבת־ ש:ז הש״י במחשבת
*' : וtמע לפי לאדם הראוי יזזל

גבורתי(״ ונזמרה נשירה בעוזן? " רומה
צ; ־ • שאי( הקודם כפסוק שביאר מה לפי בעזה׳׳׳י לפרש נראה

 ;V,״רומי;; דוד ההפלל לכך לענוש וראוי עבירות לעשות במעשיו מוירח האדם
 :״•לעשות"' גבודהך הם ‘ בעוזך ה׳ רומה היינו נבורה הוא עוז בעוזך ה'

 שאיכס;•:^ עבירות לעשות ברע ובוחרים בחירה בעלי שהם בגויס נקמה
ת סיגי נשירה בגוים נקמה הש׳׳׳י כשיעשה ואז לעשות מוכרחים הי  L־T שי

 ;■־•;. שנפבעו■ סוף ים על שירה ישראל שאמרו כנמ שירה אומרים י^אל
נספר היינו גבורתך ונזמרה סוף ביס מצרים

"י" :ונפלאותיו מצרים ניסי ומספרים מזמרים

'' ׳כב קפי•׳ .
̂ י; נראק לדוד מזמור השחר אילת על למנצח

̂ר .י*
 י > לעזרתי אילוחי חלשין אילת נקרא השלנה יחברו השם בעזרת

ם ומפרנס זן השנינה כי השכינה מן מקבל לאדם שיש הכח שכל ̂  ■ ‘ י
 :ב’ה5וה כוחי היינו אילוחי השכינה נקרא לכך כמדע שהחחי' העולמות

 f̂  איד§ אדם בר אוחס פרס לקבל בשביל טובים ותעשיס מצות שעושים
^ כל כי בשכינה מא-ריס  !ר א,ןךן רז״ל כמ^ש עבד לגרמיה דעיד ח

 כשכילל^ירבש־?^ ומעשים מצות שעושים היינו קונו עם החהחסד
תי סיס לקבל מנח על שלא השכינה עם חסד לגמול ״י * השייוס׳זע^ עליו י
% להאיר בשביל ומעשים חצות לעשות הרע היצר אח לנצח זו למדה בםכ

להאיר השכינה בשביל היא אילה על הרע היצר אח למנצח זהו
שאמרו כמו לדוד מזמור זכה לכך השחר זהו שמאיר שחר כמי

- ד דו על שורה הקודש חח להיות ואחיא קדמא השכינה לדוד מזמור ^ I״ ן
 גי לכף בשכינה להאיר הוא דוד מעשה שכל בשביל מזמר חד היה

>r -..1'״< י • V״ ____^__ דוד על השכינה ששרה

 מישועדו,י־ רחול. עזבתני למד. אלי אלי
c■■« לי̂רשנעי̂ח דברישאנתילי*־.

^^ שכתוברש׳׳י;״לבפ׳כיחשאבשלש ד,י אלרחו ה' תה' שרהמדו 1ע
f ׳ ----------------־' ״י

חצךקן_ ה גזחחה קל ע י ׳ שכיזיגיט
י AS יאחס שיוונזא קייס אחת היא רחתיס נידח ה' ה' ו״ל רש׳׳י סי׳

̂'א ™ י' איי א־ ’׳"’י ׳''׳^ ״י ®א יי )1(למה ’אל א
’נמללחאעכ׳^לרש״׳^^■ מצאחי פך עיגחלי לחה הרין למוח יאקאמר

=י השרלה שליחלח השחי אילת שרנה שקרא נשרל כאן הפי׳ ר ״,.  כ
״ ניה קרא לכך ̂־ ה 2 יהש־ילס החטא קייס י״שי א 0
 ״ S ייילהשכער• ישאל חשינה3 שג שאר טין החגיא לאוד יניח־ אלי

ת שוסאחי א1התנ לעשית עינחר A ליז איחי למניע לו היה ע3ש ננ rro 
ה 3ר אמר נחלק כח״ש נעצמי ידינ שאיני חימא יא■ סי  לעיל־ i'l< י

קיני' ליי׳ עצמו אים יניא א* יאיאאנא רסי סינ מנ אלוי  קאמידענ
ר ? משכנו מעל דיי גיקס ערנ לעח ויהי מיי •עריה נונ ר  ו

 י משרנישללילהלמשכנישליוסינתעלמה״״ ׳הייהשהפו אמררנ
■ רענימרעיני משטעי נאים יש 11קל אני־ הלכה  ■ שנעלחצאנמה״^
 ' המנמקל^ נחשחיש ע5ש שיהא החמא מ< עצמי להציל להיזע רצה
שניעור^,: אורנה חטא ליד יניא שח  ג־רההיצרהדעעל.עצחינמ״
 ;; "®n-n נהרטס שכינתי טק עזנהני למה אלי אלי די שאל תקים מכל
ס אניא שלא הרע היצר מ! עצמי להציל להישיע רק מעליל להנאה לא  I לי

אנצלחןהתפאהיהלד' תשמיש שבהרמת וסברתי טעותי כי חפא
 ״ רחוקמישועחישעשי■^ שארזה היינו חישיעתי להושיעניזהורחזק

^. אני היינו שאנחי דברי זהו בזה לי להושיע וסביחי תשמיש להרמת  ' ש
לשס היחה שכוונתי כמן 'הרע היצר מן הושעחני ולא עזבתני למה

י■ : שמיסכנ״ל .

- ׳ ולילה תענה יומסולא אקרא אלתי
יתברך השם בעזרת לפרש יראה לי חמיה

< שיהאמין זו גס איש נחום מצינו גה
 שהדין להאמין גחלה אחונה לו שהיחה ובשביל לטובה זי גס ואמר

׳ שגס האמז למלך מחנה זו גס איש נחום ש׳הוליך הנזרגז שגנבו לו שנעשה

■־-<>־

I?■׳



מטתהלס י1ח'רוע

1%:

 כי הדן מן טינה ונעשה הלין המחירן זי ויאמעה לטובה סא היז יי
 עכשיו המל־ כע־ני חשוד היה 6ל חייוס האבניס עס הארגז הגיא אצו

 כמו ליש־אל ישועה נעשה עשר ומילאו האריז מן טוכיס האבייה שגנגו
 יומס א-ךא הדין מידה ש^א אלהי הכהוג שאמר זהי בגמרא שאיסא

 יצוה יומס כמ״ש חסד והוא לטובה הוא הדן זו שגס מאמין שאצי היינו
 דין עוד יהיה ולא חסד באמה נעשה זו אמרה כזסח אז חסדו ה׳
 אמונה לו כשאין איל הדן מן עינוי עיד לו יהיה ^א היימ הענה ולא

 לו שנחשב הייני ולילה זהו לדן לו שנחשי אלא לטובה זי שג׳ס להאמין
ח ונשהק נמחק שלא היינו לי דומיה ולא אז דין הוא שהלילה ללילה  ה

ח הפסק ואין י ל ל
ן  בכייה קבעו כחניס ישראל מינליסשככו כריח שהנה הפי׳ א

 ובוכה שצועק יש יחיד נבי כן ככייחס על להס ענו ולא לדורות
 אקרא אלהי שכחוב זהו אוחו עונין וא*ז מלמעלה עליו משגיחין אין גחנס
 אז הש׳׳י אל וצועק דין שהוא חלהי קורא חסד יומס שהוא נ!ה היינו יומס
 שצועק היינו ולילה אבל מלמעלה עליו משגיחין אין1 מלמעלה חענה ולא
 חקין שו שאין לי דומיה ולא כודאי אז אצלו ולילה דין שהוא מחמח הש״י אל

:השמיס מן עליו ומרחמין לו עוני! אלא למעלה

נר<>ה ישראל קדושיושבתהלות ואתה
לפרש י

 שאמר זהי חהלוח יושב של ר״ח שהוא ח׳׳י בגימרא השצ׳יקדיש גןעזרח
:ישראל חהלוה יושב לכך ח״י גימ'3 שהוא קדיש ואחה

ן על זס ר\ ואשים פ»ק על ההרנוס שפירוש כמו ^וש היא הפי' א
 נמצא עלאפהוכו' ושויחיקדשא ידה על אפהוהצמידיס

 קדוש כעצמך יהברך השס שאתה היינו קדוש ואחה כך הוא שהפי׳
 ישראל חהלות ומצפה יושב ואתה קדוש נקרא הכשיגישהחכש־ט שהוא

 החסד מן אחד והוא הפלחס מן שנעשו כחכשיטין ישיאל אותך שיעטרו
:ישראל מתפלת שנעשה העטרה שמקבל ישראל עס יחברך השס שעישה

T fn וחפלטיפו בטחו אבותינו בטחו בף
 נוזר יתברך השס אלהיס ביראת מושל צדיק דהנה יתברך השס כעזרת
 מקטרג שהצדיק דעתך סלקא וכי בזוהר וכתוב מבטל והצדק גזירה

 בשביל הוא ושלום חס רעה גזירה גוזר כשהש׳׳י הוא הפי' אלא לקנ״ה
 הדינים נמחק היחוד וע״י למעלה יחוד עושה והצדק מהעוררין שרניס
 הדיניסזר\ שנמחק כיון טלור\זירוח3 וממילא רחמים טלו רעשה
 בטחו אבותינו בטחו כך כאן הפי׳ זהו לשונו זה שאין גס מזוהר המכוון

 פעמיסננליוסלכך ישראל שמייחדים דיחודא אחוון כ׳׳ה כגיחטריא
 דיסודא אתוון כ״ה ידי על יום בכל פעמים למעלה יחוד שעשו איותינו
 ותפלטימו בטחו זה בשביל קשות ר\.זירוה ונטלו vלמעלר הדינים (מרג,ו

 נמחקו דחודא אתוון כ׳׳ה יד על ־חוד למעלה אבותינו שעשו ידי על
 ידי על למעלה שנעשה היחוד על היטחיז זהו הקשוח וגזירות הדניס

̂ירוח כל שנטלו והפלטימו לכך אהוון כ׳׳ה : ורעות קשוח הג

בושו ולא בטחו בך ונמלטו זעקו אליף
 פעמים כמה מצינו שהנה יתכרך השם בעזרח לפרש נראה

 שמות בפ' מצרים בגאולת שכתוב כמו ונמלטו יתברך השם אל שזעקו
 על ישועה שנעשה מה אמכס וכד אלי באה ישראל בני צעקה הנה ועתה

 כולו ונעשה הדין ונמהק עליונים מדוח הצדקים היחוד־שמיחדם ידי
 אבל הדין שנמחק כיון עיטב כלי ומיל חיכף ישועה נעשה רחמים

 מקטרג הדין מדח הש״י אל ■שצועקים צעקה יד על הנעשה הלועה
 הדין מדת עליהס קטרג היס חצל כשבאו מצרים ביציאת שהיה כמו

̂לצו כשביל ביס אלxי ציאנר  שמצא עד ע״ז עובדי והללו ע״ז עובדי ש.'
 ניסעדחוטמס לירד בה׳ שהאמינו האמנה זטח יתברך השש להס

 האמונה בשביל אז נפש עד מיס באו כי אלהיס הושיעני הש״י אל וצעקו
 נמצא אלxי בני וניצולו היס להם נקרע נפש לסכן ביס לירד שהאמינו

 זהו האמונה נס*ון לידי שנאו עד הגאולה נתעכב הדין מדת קיטרג שע״י ’
 הישועה ונתעכב הדין תמדת קטרג היה ומ״מ ונמלטו זעקו אליך שכתוב

 שהוא דיחודא אחוון כ״ה ידי על למעלה יחוד שעשו היינו בטחו בך אבל
 כולו ינעשה הדין נמחק ה־חוד יד על כושו ולא אז בטחו בגימטריא

 לבוא רכבו בושש מדוע מלשון משו ולא זהו הישועה נתעכב ונא רחמיס -
; ג' קפי' ביש עד ויחילו וכמו ה׳ קפי' שופטי,ס

ובזוי אדם חרפת איש ולא תולעת ואנבי
 עניו שהוא מי כל רז״ל שאמרו בעזה״י לפרש נראה עם

 הולעת ואנכי עצמו על לוד אמר שבעילסלכך ר\ךננות כנ הקריב כאלו
 שנמשל חשיבות שהוא לומר תטעה ונא כתילעת עצמו ברני שממזה
שסין לתולעת ישראל נמשל צכך ס׳׳ל ואמרו אלxי סולעה כנו״ש גתולעת

 לצדיח עצתי מחשי שאינו איש ולא מפרש לכך כתולעת בפה אל<ז כוחם
xאלא כפה שכוחו כחולעת נשמעה הפלתי להיות כפה שכוחו איש ררא 

 מעלה לו יש תולעת תאמר ואס כתולעת עצמו כעיני מביזה היה דוד
 נחשל לכך לומר הטעה ולא לתולעת עבירה שאין ועונש דין לו שאין

 שאי? זה גענין עצמו מחזיק שאינו היינו אדס חרפת מפרש לכך גהולעח
 מעז שאכל עבירה שעשה הראשון אדס כמו אלא כחולעה עבירה לו

 מג״ענ? הש״יאחהאדס ר\אשוןשגרש לאדם חרפה והיה הדעח
 עוד יש והנה אדם חרפת לו יהיה ח׳׳ו יחטא שאס עצמו את דוד מחזיק
 בכל אלא פ־נסתו לבקש צטי^1לר צריך התולעת שאין לתולעת מעלה
 ובזוי מפרש לכך לתולעת נמשל לכך לומי הטעה לא מצוי פרנסתו מקום

 וצריר אדם באמת שהוא היינו מלאכה על סיבות ראשי היא ע״ם עם
 כשוק נבילה פשוט רז׳׳ל כמ״ש מלאכה לעשות עצמו לבזות פרנסתו לבקש

ענוה מדת לו שיש לתולעת שנלושל אלא עם ובזוי זהו לכריות הצטרך ואל
:כתולעת עצמו בעיני שמכוזה

יניעו בשפה יפטירו ראיילעיגולי כל
 החזיק שדוד אדלעיל נראהלפרשכעזה״ידקאי

גאוה הוא ובאמח הולעח ואנכי שאמר לעריו עצייי -
ילעיגו ראי כל אמר לזה כמוהו עניו ̂ייל שמחזיק גדולה

 לי ילעיגו ראי שכל בעצמו סיבר אלא לצדיק עצמי מחזיק שאיני היינו לי
 ראשיהם המגביהים ואותן ז״ל צ״ה סימן ב״ח כשס אברהס כמגן כמ״ש

 עכ׳ץ עליהם מלעיגיס המלאכים ר\ג על כחביטיס למעלה ועיניהם
 עושה כשאדם עליוגח״ש מלעעיס חלאכיס שטוח עישה כשאדס נמצא

א חעהיו שכל ענמו שמחזק אמר לכך עליו מלעיגיס שמלאכים עבירה  ס
 שונאיו אדם שיני מה נודע והנה לי ילעיגו ראי כל לכך שטוח או עבירה

v< לשון מדברי? צדיק של x רעיס החלאכיס שמהלבשיס היא צדיק מן 
 ס ה אדם בני של עבירה או שטות מעשה על שמלעיגיס הקליפות שהס

 טיבה והוא הצדק חן הרע לשון ומדברים צדק של בשונאיו מהלכשיס
 האדם ונזרגיש רואה אינו האדם על לאדס^מהשמלעיגיסיהמלאכיס

 מ? הרע לשין ומדברים צדיק של בשונאיו הקלקוח כשתתלבש־ס אבל
 כמ״ש א׳מד איפניס בשני היםי־ין מן שינצל לנייק טובה הוא אזי הצדק

 צועק והרשע מעילם עשה שלא עלעבירות בגיהנס האדם אח שדנין רז׳׳ל
 עכירות אוהן עשה שלא אחח לו משיבים והס עבירות אוחן עשה שלא
 הוא רעכש לכך עביתק אותן שעשה אתר אדם מן הרע לשון שדיבר רק
 בעד לסבול צריך שהיה יסורין חן הצדיק שניצול נמצא עבירות אוחן על

 השונאיו הס מחנו הי־ע לשון שונאיו שמדברים עכשיו שעשה עבירוה
 צער צדק שמרגיש ידי על שניח הצדק שעשת עבירות על נענשים יהיו

 שעשה היסוריןכיון מן ינצל וממילא בחשיבה חוזר מהשמדבריכממנו
 כשמתלבשיס היינו ראש יניעו בשפה יפטירו הכתוב שאמר זהו רשוכה

 אזי הרע לשון לדבר נשפה והשונאיויפטיירו שונאיו נבניאדס הקליפות
 ראש מלשון הוא ראש ראש יניעו זהו היסורין מן שינצל טונה לו עושים
^ שהוא ולענה  ראש יניעו מחנו שמדברים הרע לשון ידי ועל מר ד

:כרחש מריס שהס היסורין מחנו מונעים

בוגינה חפץ כי יצלחו אליייפלטחו גל
צפרש י

 ה ח נקשה דבר ה^׳י לפני כשנונקש יש־אל לבר ליחד שדוד בעזה׳׳י
 יתברך השס בשביל רק בישתו יהיה לא דבר •לו שחסר בשביל שצריך

ה בעולם לצדיק שח^ שמה ג״יב״ש בשש כמבואר  להודיע בשביל הוא הי
 להתפלל צריך הצדיק וכשחחפלל להתפלל מעלה של חס־־ון לצדיק

 הכתוב שחמר זהי למטה יתקן למעלה כשיהוקן וממילא למעלה ש־הוקן
 הש״י אל וגולל מסיב הוא ובקשות התפלות ש:ל ה־־נו יפלטהו ה' אל גל

 יצילרץ זה ובזכות הר,ליפות מן קדושה הניצוציה שיפלטתו בשביל
 לו שחסר מה ע^,יו האדם שמניח האדם ו3 חפז כי בשביל הש״י

 חציל לכך מאוד יתברך בהשם שחפן נמצא מעלה של חסרון ויובקש
:הש״י אוהו

אמי שרי על מבטיחי מבטן גחי אתה כי
 את וירא ביוהר שאמר כמו יתברך הסם כעזרת לפרש נראה

’3nx שהשם בזוהר פירש אנהיס רוח עליו וההי לשבטיו שוכן 
 נהסעין יכניס שלא בלעם בישאשל מעיני ישיאל להציל רוצה יתברך
 שדנה ה שהיא שתתה היינו אלהלס רוח ישראל על עליו ותהיי לכך הרע

 ל ע בי.שח עינא שלטא לא לכך מי? על כאמא אלxי על גדפהא פריסת
 יתברך השם אל חד שאמר מבטן גחי אחה כי ח־ שאמר זהו אלxי

 ש־וכל בעולם חי וחין הרע עי! 1יי את להניל רוצה הש׳׳י כשאתה
 של הבטה נזן מבטן חוציחי גחי ם אח כי זהו בישא מעיני אותו להציל

 ש:ח הקניפוח של הבטה אי רעה שעיניהם אדם בני
יחברךמציל האיךהשם הכקוב מפרש בי בישא עינא ישלוט

אח ב כד



> ’וי 1צ'י

תהלים חידושי
̂יי על סיחי5מ 6c״3 מעיני האדס את  שנל נותן יחנרך השש היינו אמי י
 השכינה שהיא אמי משדי שיונק מה על כנ-יחון לאדה להיות האדם אל

 שיזון יהכ^ השש על ן במיתי לו יש וכשאדם התחחין עולם שמפרנסת
 השכינה שהיא אמו משדי יונק כמו והוא השכינה ידי על אוהו ויפרנס

 בנה את שמרק אשה כמו למשל הא־ש על גדפהא פורסת השכינה
 פירסת השכינה כן בנה את שתיניק כדי עצמה אח ולטף להרכין !צריכא

 סו~סת שהשכינה וכיון ולמ׳־נסו ולזונו אוחו להניק האדם על עצמת את
 שמפרש זהו האדס על בישא עינא שלמא לא אזי האדם על עצמה אח

;אמי שד על מבטיח*

אתה אמי»}י מבטן מרחם השלכתי עליף
לומר שייך האיד השלכתי עליך דוד שאמר בעזה״י לפרש גראה r•-- ־״י-׳-׳י --ן .י•' W I ן

תו ולפרנס האדם אח לזון יחברך השש שמחיוכ שמשמע השלכתי עליך
 רחמנות שמגולל כטוחיס אנו רחנןנוח מחמת היינו מרחש מפרש לכך
 אתה אלי אתי חבטז עוד ואמר הארס על הש׳׳י ירחש בודאי הקכ׳׳ה של
 אלא אינה השכינה של והשנתה הבטה בי ומשגיח יי מביט שהשכינה גס

 מאירה שאייה אספקלריא היא בעצמה השכינה כי אהה אלי זהו מכוחך
 אמי השגחת היינו אתי מבטן שאמר זהו ה^׳י ה3 שתשפיע מה רק

:אתה אלי זהו Tתט תשגחח הוא אמנו שהיא השכינה

עוזר אין כי קמב׳ צרה כי ממני אלחרחק
 כשבירך אבא רר׳ ברכחא בזוהר איתא דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה

 אין האדם על משגיח שהש׳׳י כיון עליך הש׳׳יימיח אוהו בירך לאדש
 אסתיר הסחר ואנכי בהוכחה כמו«אתר האדם על לשלוט יכול רע לבר
ס על שולטים אזי האדס מן פניו מסתיר יתברך כשהשם ח״ו ד  כמה ^
 את מזיקיס שהס משיכות בריות כמה מן מלא העולס כי יסורין מיני

 למלאכיו האדסומצוה על משגיח שהש״י רק שאחריו פ'3 כמבואר האדם
 בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי כמ״ש החזקין מן האדם את לשמור
 כשאתה קרונה צרה כי ממני תרחק אל הכתוב שאמר זהו דרכיך

 האדם אח להזיק מזי^ן מן מלא שהעולם כיון ממני פניך ומסתיר מרחיק
 צרה ממני הרחיק וכשח׳׳ו המזיקין מן אוחי ושומר לי עוזר שאתה רק

יו;Tשא נפסוק שאפרש וכמו המזיקין מן אוחס להציל עוזר אין כי ירוכה

כתרוני בשן אבדי רבים פרים סבבוני
 נפסוק שכחננו כמו יתברך השם בעזרת לפרש נראה

 בריות מן מלא שהעולם רז׳׳ל אמרו ונזוהר ובמדרש בגמרא הקודם
 מלאכים שני אלם לכל כוהן שהש׳׳י רדן האדם את מזיסס שהם משונות
 ור^לאכים דרכיך בכל לשארך לך יצוה מלאכיו כי שנאמר כמו לשומרו
 לעורים רק ישינים אינם שמלאכים בלילה בין ביום בין האדם את שומרים

 ורבים שפרים משונות בריות הס רבים פרים סבבוני שכתוב זהי תמיד
ד רק האדם את מזיקים והס נעולס המלאכיס היינו כתרוני בשן איי
א וחזקים אבירים שהש נשז אבירי נקראו  שינה כשבא בלילה היינו שן נ
 כשנא וחזקים בריאים מלאכים אבל שינה האדס כל על ונופל בעולם
 את לשמור כתרוני והם בשן ■אבירי נקראו לכך לישן צרירן שאין שינה

ט' לך יצוה מלאכיו ט שנאמר כמו המזיין מן האדם :ו

לפרש נראה ושואג טויף אייה 0פיר עלי 1פצ
נעזה׳׳יפצו

 אהה זדך כן ואומרים פיהם עלי פוחתים הקליפות היינו פיהם גולי
 כאריה נמשלו י^אל כן טרפו על שואג אריה של טבע כי ׳*שואג טורף

 לא יתנשא וכארי ׳קום כ׳׳גהזעסכלביא במדבר בספר שנאמר כמו
̂׳ל רש״י ישחה חללים ודס טרף יאכל עד ישכב על נלילה ישכב לא ז

 שמע אח קורא טצד לטרפו הבא מזיק כל ומקבל אוכל שהוא עד מטחו
ט׳ מיטתו על  טורפים ישראל ואומהס פיהם הקליפות פותחים לכן ו

̂׳י אל ושואגים שמע בקרית הקליפות והורגים  מן אותם להציל הש
 אל הש׳׳י אל ששואגים אדלעיל וקאי ושואג שטזרף אריה כמו הקליפות

־ ממנו תרחק

היה עצמותי כל והתפרדו נשפכתי כמים
גראהלפרש מעי בתוך כחענמם לכי

כנ» בעזה״י ’
ה לפני וישפכו מיס וישאבו המלפחה יקבצו י' ייפי' בשמואל שכתוב

ט׳ ה׳ קדם כמיא נחיובהא לבסן ושפיכז יונתן תרגום רש׳׳י ז׳־׳ל  והנה ו
 עצמו על המיס מזוך שקיבל וכיון המים לתוך לקיש־קפך הש אמרו רז״ל
 וכן המיס מן לחזור נח לו היה לא ולילה בתשובהוללמודיוס לשוב
̂^ פסוק על רבה במדרש דרשו  של טחו מתשת שהתורה ספירים מעולפ
ראיינו נשפכתי כמיס הכתוב שאמר Kזר חושזה שמס נקרא ולכך אדם

 .■ ׳ עצמותי כל בגופי׳והתפרדו אני נחלש אז הש״י לפני בתשובה לני ששפכתי
; - ה״ינו מעי נמס'יחוד כדונג לבי היה כך להיות בדעתי נחיעצתי לכך

 : י הש״גאבצ לפני מעי בחוד כמס מונג לבי יהיה מתשיתי בפנימיות
 ר מצוה לחלוחית בו אין כאלו נדמה יהיה והיצ״הר עולם לפני בהתגלות

פ רינ״ש שש י כמ׳׳ש מכ3 שצריך עדוח*ך אל רגלי ב'tוא דרכי תשיתי ע̂׳  \ נ
 ך לעשות או• ללמוד לש׳׳ש רק לילה חצות לקום ירצה אש למשל היצה״ר דעת

 : איש לכך וכל מכל תבטל וי כנגדו להלחם םארמצוהיתגרהנוהיצה״ד
 •- - בצר־^ן לעסוק לדבר האדם שיתעורר מ^תמה יעשה יהחיולות החנם
ך, אל רגלי ואשיבה ואח׳׳כ היצה״ר אל שייטת ט שיש ודרטו ^ ד  ע
ת כחורמ אדם יעסוק לעולם ח״ל שאמרו זהו עררם כשאר בזה וכיוצא ^  ו

 :לשמה חיכף כשיעסוק אבל לשמה בא לשמה שלא שמתוך נשמה שלא
 כתורה לעסוק לאדם כח יהיה ולא האל־ס ויחליש היצה׳׳ר בו יתגרה
 מלקות^-ן-? מדבק ולשוני כחי כידש יבש שאח^ בפסוק שאמר וזהו ומצות
מה בהתגלותלפדהיצה׳/־והעולם שתבחיז היינו חשפתיר מוח ולעפר  &6מ־
^ שמדבר האדם את רואה שיצה״ר נס מצוה לחלוחית ס אין כאלו ^;ן שו ל  ג

' ^3לק שטנתו היצה'/־ לפני לאמר היצה׳׳ר דעה גוני הוא ותפלה תורה
ת שעוסק בשביל מחנות שיתעלו אדם מבני או הש׳׳י מאת פרס ^1ג  0ר

 חורה בלשונו שמדבר מה היינו מלקוחי מדבק ולשוני זהו והפלה
%t^ שצריך זה וכ< חורה.ותפלה בשביל מתנות פרש לקוח מלקוחי הוא 07
 והיצה׳י׳ר׳שוכן^^^ בטף נחונהומחובר שהנשמה בשביל היצה׳/־ דעת ̂.נוב
 ל^יל כמביאל* הנשתה על הגוף עס היצה׳/־ יחגבר שלא ובשביל בנוף
^ מוח עפר נקרא והנוף הי^ה׳׳ר ^דעת ולגנוב לרמות צריך לכך שסנו

̂ rV׳ 3למי שצריך שהטעם הכתוב שאחר זהו למוח וסופו העפר מן נברא
& .. :חשפחינו מות ולעכ< בשביל הוא היצה׳׳ר דעת Tii' f..,: i■.■־.':!! ,

הקי^■ מרעים עדת כלבש סבבוני כי
0 יבחיב ה״י8נ< לפרש גיאה ורגלי ייי כאיי 1 4 

 1nf< ישליס אויביו גס איש דרכי
שונאים לו יש אס אלא מלמטה שונאים לאדם שאין

י י < * ־ ד

ס’״’י׳י “א'^ ,1הנ1אחו * ^
מלמעלה ישאשונא־ם אלאאש , .

■ המהטרגימ הם בעונותיו האדם שברא מלמעלה לאדם שיש המקטריגיס
 של^ז^ אדם'זהו של שונאיו ונעשים מהוגנים שאינם אדם בבר מתלבשים

^ למעלגהשצועחיס סביוני המקטרגים היינו כלבים סבבוני כי הכתוב י
 שוכאי היינו הקישני מרעים עדת למטה לכך כלבים כתו למעלה האדם

שיתן, שלוס עם,השונאים שיעשה לזה התיר\ז לכך האדם את מקיפים

שצועקיסע1 5ה
• הייר% •ז

^1השיכא יתבטלו וממילא מלמעלה מקטרגים לו יהיה לא ואז בחשיבה
כחשוד] עצמי אח אר מחזק היינו ורגלי ידי כאח שאמר זהו מלמטה

t

ומצות בתורה לעסוק ורגלי ידי מחזק אני כאח היצה׳׳/• על ומתגבר
» ' \ :עויתי אחאשר ־י

- יראו יביטו המד» עצמותי כל אספר
_______________r ׳ י ^

על
ש

ק^י שינאיס שראיתי מחמת דוד שאמר ביעזה׳׳י לפרש נראה
 הארחי חשובה וע׳׳י חשובה לעשות ורגלי יד כארי נלי

ז״ל האר״י בשם כמ״ש האדם ופנימיות עצמות היא ר\שמה והיא
 מאי חשובה ידי ועל עצמות נקרא פנימיות היינו וכלים עצמות פעמים
 האדסזהושרא• ופנימיות עצמות היא שהנשמה שלו נשמה האדם
 ״י' מספ השמים פ׳ על בזוהר שאמר כמו עצמותי כל אספר

גזרח^ז ספיר מלשון אל כמד מאיחם השמים

ס  י
:31שכת

ס השמים פ׳ על בזוהר שאמר כמו עצמותי כל אספר  ־2כ״ד*^ מס^י
י מאירים  הפ-ר חלשי! מי

 ־2לישמ מאיר היינו עצמוחי כל אספר החשובה ידי על כאן הפירש כן
 ידברו שלא הועלתי לא חשובה שעשיתי ואעפ״י עצמות שו:יא
 והביטו שנאמר כמו אותי לגנות יביטו השונאים המה ואדרבא ממני
1̂כמ שחרחורת שאני* תראוני אל שאמר כמו לבזיון בי יראו גם משה

;0שודן)י
ו1

ו ״<״'״־ ־־' - ׳ ־ ־־ ־ - ׳ — •י —' ד ו ! ; ־ ״ ׳ י ׳
מ3ר משה על אפילו גמור צדיק על לשה׳ד מדברים ^שעיס שראינו י

 - 5שעושי הוא התיחז איש באשת רז׳׳לשחשדוהו שאמת כמו רשעים דבת
^ שיבוא כמו הרע לשן עליו שאומרים במת לצדיק גדולה טובה  • i“ בפסו

 ׳H :שדגין רז״ל כמ״ש היינו גורל יפילו למשי ועל להם בגד יחלר\ שאחריו
 S•' ""‘אותן' עשה שלא ציעק והרשע עשה שלא עבירות כמה על הרשע אה

 J ? י- הרע לשון דברת אבל עבירות אוחן עשית שלא אמת לו משיבין עבירות
 ־• ־ ממע עבירות אוחז נטלת עבירות אותן עשה אחד אדם ואותו אחד מן
f;’ וו:צדקאומרשצאע^-ד. עשה שלא מצות איזה על לצדיק שכר נותנים גס t 

^ ־ ׳ . 1T31D אנשם אותן ל3א מצות אותן עשית שלא אמת לו משיני[ מצות אותן  ־
 ■: *י יחלקו־ הפסוק פי׳ זהו שכרן לך מחנים מצות אוחן עשו הי־ע לשון ממך
 .:• • V העבירות מתלק אני ממני הרע לשון שמספחם ע״י היינו להם בנר

 : . חלוקא■ היא לבושי היינו גורל ישלו למשי ועל להם שעשיתי והבגידות
 חלוקאן למש באותו מתעטף שהנשמר% המטח מן עושה שאדם ררבנן
:׳ ,דרבת חלוקא לעשות מצות מוסיפים הרע לשון המספרים הס דרבנן :
j לשון שהוא נפל אחיו פני כל על מלשון גורל יפילו זהו גחל יוחר x . ־:
; . • הלבוש על שלהם חלק ששוכן חלק הוא וגורל ׳ '

(אחה ־ ־ - -



̂צזי תד.לים חיידו
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ייאלתרחקאדותילעןרתיחושה ואתי•
 האדם על סנאוה צר<ח כל נודע מה בעזה״י לפרש ריאה

 סשובה וכשעושה ע׳׳יעונוחע למעלה לז״ו פירוד שגרס מחמה רוא
 הדינים ונמחקו בחשויהו למעלה יחוד שעישה לתעלה מחקן אזי

 שאנחנו החפליח כל לכן הצחח חן ונפטר מלמטה נחק? יממילא
 הצרות כל ריב׳׳ש שס3 שאמר כמו השכינה בסביל הוא ?יהפלליסהכל

 על לההפלל שלמעלה חסרון לאדם להודיע הוא האדם הכאיחעל
 למעלה יחוד שיהיה בשכינה הפלתו ידי על למעלה וכשיחוקן השכינה
 אל ה' ואתה הפסוק פירש זהו הצחח מן ויפטר למטה יח^ ממילא
 הרחק אל ה׳ ואחה ומתפללים מבקשים שאנחנו היינו אילוחי תרחק

 לתחהונים ומפרנס וזן כח ניחן שהשכינ' בשביל אילוהי שנקר׳ השכירה
̂פ לעיל תמ׳׳ש  השכינה שהיא אילותי תריחק כשאל ואז השחר אילח ע׳
ויפטר חושה לעזרחי ממילא אזי ה־ירס וימחקו למעלה יחוד ייהיה

חנימןהצרוח:

יחידתי כלב מיד נפשי מחרב הצילח
 פירש לי אין רכפשיטו יחברך השם לפרשבעזרח יראה

 הפי׳ אלא גופי מחרב הצילה למיחר ליה הוה לנפש ׳יק ו אינו החרג ד
 בישים הרהורים מן הש׳׳י אוחו שיציל השלוס עליו המק דוד שביקש הוא
 שהוא החיות מן הכפש חותכים רעים שהרהורים לנפש כ^ג שהם

 רחיי אילנא שהוא שלו החיות מן הנפש בחרב שחותך כמי אילנאדחיי
 בישא חהרהורא אסתמר ז״ל חורה יTכס ויצא פ' בזוהר כמ״ש

 דישראל מקורא ונחלא נהרא חסאיב דחיי באילנא דמשקד מהרהורא
 זהו עיי״ש וכי׳ כלל קיימא ליה ליח לגרמא וחבירו לנפשיה מוחא דיהיב
 כמ״ש היינו יחידחי כלב מיד הש״י שיציל ועוד נפשי מחרב הצילה הפי׳
 מסיגי קדושה רצוצי להעלות הוא מחפלליס שאנחנו החפלות שכל ח׳׳ל

 תקנום המירם במקום והתפלות למעלה יחוד ולעשות שמתו המלכים
 היה ראויס ישראל שהיו בזמן רז׳׳ל ואמרו שפחיגו פריס ונשלמה כמ״ש
 היה ישראל כשחטאו ואח״כ אריה דמוח מזבח גבי על שרבוץ האש
 כראוי כשהתפלה רז׳׳ל אמרו כן כלב בדמות מזבח גבי על רמן האש
 הרדיפות פסולה כשהחפלה איל אריה בדמות מצאך התפלה מקבל

̂פוח התפילה אה חוטפים  הש׳׳י שיציל שביקש זהו כלבים נקראו והר
td הש׳׳י יציל למעלה יחוד בה שעושה התפלה היינו יחידחי כלב

:כלב אותה יחטוף שלא יחידתי שהיא ההפלה
עניתד רמים אריהומקרני הועיענימפי
 החפלל הקודם שבפסוק השס בעזרה לפרש נראה

 שנקראו הקליפות יחטפו שלא כלב מיד יחידחי שר\א החפלה הש״י שיציל
 יקבלו מפי שיצאו החפלות שכל הושיעני הש״י מאס ביקש חבל בלביס

 ומקרני ביקש ועיד אריה מפי הושיעני זהו אריה בדמות שהם חלאכיס
 עני הפלח ומקבלים מאוד חשוב עני שתפלת נודע רהנה עניסני רמים

 שתפלת ז׳׳ל בזר^ופי' יעטוף ט לעני חפלה כמ״ש החפלות קוחסכל
 מלשון עני להפלת TOn החפלות שכל דהיינו התפילות כל מעטיף עני

 גס תפילתו הש׳׳י שיקבל שיזכה דוד ביקש לכך ללבן העטופים והיה
 הש׳׳י שיקבל יזכה מ"מ רמים קרני שנקרא גדילה לו ויש מלך שחד

 רז׳׳ל שאמרו הפי' לומר יש או עניחכי רמים ומקרני זהו ויענהו ח^תו
 אמר לכך תפלתו ונתקבל עני נקרא ביסודן שמעונה עשיר שגם

 שנקרא גדולה לי ש*ש מתמה התפלה יעכב אס היינו רמים זמהיעי
 לכך שנה י״ג יסודן לדוד שהיה רז׳׳ל כמ״ש עניתני מ"מ רמים קרני

:חפלחו שיקובל ראוי

אהללף שמףל>»יבחוךקהל אספרה
 חפלחי שתקבל כשאזכה חד שאמר השס בעזרת נ״ל

̂זח, אתן חזי שבקשתי כמו ולמשה  הוא החילוק אמנם לשמך והודיה ס
 התורה פנימות שהס דאורייתא רזין עיס’??’̂ כמותי אנשים שהס לאחי
 שמך מכוונים שהס דאורייתא רזין בפנימיות גדולתך ואג:לל אספר להם
 כתיב והראיה בספרים כמ״ש הארס פניחוח הוא השס אדס שגבי כמו

 בלא המת כשמס יתגלנל ע׳׳ייטס היינו מזנחו צהקיסשסהמתעל
 הש״י אצל כן החדס פנימיית הוא הנשתה זה ייטס ע״י נילי ויהיה נניס
 שהוא עס המון בתוך אבל לאחי שמן אספרה •הי הפנימיוח הוא שמו

אסור כי דאורייתא רזיו להם אגלה ולא בנגלה אהללך קהל בתיך
:ראוי שאינו למי דאורייתא רזיו לגלית

 ונורו כבדוהו ייהללותכלזרעיעקב יראי
בעזה״י לפרש ניאה ישראל זרע כל ממנו

 לכך לחכמה ככר זנה בודאי ליראה שזכה מי נמצא יראה אין חכמה
 חכמה לו שנתן יתברך להשם ולהלל להודות לי ראוי לחכמה שזנה בשביל

 יעקב זרע כל אבל לחכמה שזכיתם בשביל הללוהו ה׳ יראי שאמר זהי
 המור הס שפלה מדריג' הוא שיעקב בזוהר וכן כח׳׳שבספדס כבדוהו

 שהם חח חוספיח עליונה מדריגה היא ישראל אבל הארן עם עס
 לחכמה זכו שלא הארז עמי שהם יעקב זרע כל אמר לכך חכמים תלמידי

̂ן אכל סחם הש׳׳יכפי יכבדו כבדוהו ליראה לבוא יכלו ולא  שזכו ח׳
 לימד לכך יראה לידי לבוא יוכלו בקל ולהם ליראה זכו לא ועדיין לחכמה
 זרע כל ממנו וגורו שאמר זהו יראה לידי שיבואו עצמם שדגילו אוחס

:ישראל שנקראו חכמים תלמידי שהם ישראל
 הסתיר ולא עני ענות שקץ ורא בזד, לא כי

לפרש נראה שמע אלץ ובשועו ממנו פניו
הש׳׳י בעזרת

 ביסוד מדוכאים הם ה׳ יראי חב והנה ה'הללוהו יראי למעלה שאמר
 מבוזה שהוא אותו הרחיק שהש״י לו שדוחה עצמו בעיני ושפל עיר

 לפרי להלל יתברך השם לפני לקרב יכול יהאיר היעני לכך הש׳׳י בעיני
 על הבאים היסורין שכל האמת אכל יתברך השם בעיני מבוזה שהוא כיון

 רז׳׳ל שאמרו כמו אסתיר הסתר ואנכי כת״ש פנים בהסתרת הוא האדם
 שעשה השן שאותו נמלא שן בלא יסורין ואץ חטא בלא מיתה אין

 וסיכם שנ כמ״ש ממנו פרו הש׳׳׳י שהסתיר עד הש׳׳י מן הרחיקו האדם
 פניש הסתרת בשביל אינה שני ישרי אכל וביניכם אלהיכס בין מבדילים

 שר ביסוד מדוכאים שהיו תנאים כמה שמצינו כמו אהיה ישרי אלא
 נקב לו די בר וחנינא בני תנינא בשכל רזון העולם כל רז״ל וכת״ש
 כמו יתברך השם אל מאוד מקורב שעזי והראיה לע״ש מע׳׳ש חרובין
 ההפלות לכל קודם עני שתפלת יעטוף כי לעני חפלה ע"פ בזוהר שכתוב
 עגי שתפלת נמלא היזפלוח לכל קודם עני תפלת מקבל יתברך שהשם
 לפי שליח בלא שי תפלח מקבל בעצמו והש׳׳י ההפלות לכל מאחר
 זהו חח ושפל דכא אח אשכיו כמ׳׳ש יחברו השם אל מאוד מקורב שהעני

 ענייסמכלמקוסט שהס גס הללוהו פי׳הפשקשקאיאדלעיליראיה'
 שעני זה על והראיה ממנו פניו הסתיר ולא עזי ענות שקן ולא בזה לא

 סחת כמו יסודן לשון הוא וענות שמע אליו הש׳׳יובשוש אל מקורב
ערחה; אשר ׳

תד,לתיבקר.לרבנרריאשדםנגד סאתןל
 בחוךקהל לעיל שאמר בעזה׳׳י לפרש נראה

 שהלולולהש״י היינו קהל כתוך שחהלל הההלה מהו כאן מפרש אהללך
 ותהאי בעילאי כולא על ושליט רב שהש״י יתברך השם מאח מאתו שהכל

 פנוי אחר לית ני הש׳׳י מבלעדי וחחסורס עליונים נשלמות וליחדבר
 כל ישמיע ה׳ גבורת ימלל חי ט הש״י. מכח מאתו הוא והכל מידה
 הש׳׳יז̂ו מאח מאתך הוא שהכל כלל דרך להש״י מהלל לכך סהלתו
 נגד אשלם נדרי שאזכה הש״י מאח אר מבקש זה אמנם רב בקהל ססלתי
 לה׳ נשבע אשר כת׳׳ש המקדש בית לבכות היה דוד של נדרו והנה יראיו
 משכנות לה' תקום אמצא עד וכו׳ ביתי באוהל אבוא אס יעקב לאייר נדר

 לשמי הניח תבנה לא אתה רק נביא עי׳׳י צי שלח הש׳׳י רק יעקב לאביר
 לצורך הרבה וזהב נקף והכין המקדש בית של הישרות רק חד בנה לכר
 בימי רעב היה ט זה על דוד שנענש אמרו רז׳׳ל אמנם המקדש בית ברן
 להם לחלק רצה לא ודוד ברעב מוטלים צדיקים עמים ה׳ יראי והיה דוד

 נדך« דוד שביקש זהו המקדש ביח בנין לצורך וכנס שאצר וזהי הככף
 בת לצורך וזהב כסף להכין נדרי להשציס שאזכה הייני יראיו נגד אשלם
 וישרנגל מון יהיה וכיצד יראיו נגד ונכון X’ שיהיה ביקש אבל נ״ה

̂יוז יראיו חפרשבפשקשא

יחי דרשיו יר,ללויי וישבעו ענוים יאכלו
ם כ ב ב ף ל ע ̂ש נראה ל  שנא ביקש בעזה׳׳ישדוד ל

 ענוים יהנלו רק בחרן רעב יהיה
 בנין לצורך וזהב כסף וכנס שאצר מה עבירה יהיה לא ממילא וישנש
 לשסו והודיה שבח יחנו לאכול וענוים לצדיקים להם כשיהיה ואז נ״ה

̂ש דקויס דורשיו ה' יהללו זהו להם שנתן הפרנסה על יתברך  כמ
 במדרש כח״ש חימא יאי טוב כל יחסי' לא ל׳ וחרש• ורעיבו רבו כפירים

 מי הקב״ה והשיב עניס בני מה מפני לקב״ה השטנה ששאל רבה
 מי לצדיקים עשירות אימנוסן הואשהש' החירון בהורה שיעסקו

̂י מהשיח! להרויחמנל בחמי! שיעסקו ע״י מלימודם יבטלו שלא  הש
̂שיהיה אדרבה לצדיקים פרנסה  כי נחירה יעסתו פרנסה להם ע׳

יהיה נא ’ אס וגס תורה אין המת אין אס ט
y/p כי כמתים חשובים ויהיו ירשיעו לצדיקיםו ח פרנסה אין ̂א 

ה בידיו א כ
תרשע
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 הירץב ;סשאחר מוהוTלא אפילו אנלהצדחסאחי כמה כחייו
ד על ויענדוה׳ לצד־רןס פרכסה כשיהיה  ויהיו פרנשה להס שיהיה י

 שאפילו לכככס ולכך לעד לנינס יחי זהו מיהה לאחי אפילו חיים
ז ה' כשיעובד הצדיק עס משלים היצהי׳ר

ק אפסי כל יי אל וישבו יזכרו  וישתחוו א
לפרש גראה גויס משפחות לפניחכל

השם געזרח י
 ילו על נלקה והכירו א1חי אחד נזה זה ערניס ישראל כל דהנה יחניך
xמ והם אחד אחדוח הס ישיאל שכל נשכיל הטעם pלכך ה בז זה יס 

 הש׳׳י אל עצמו ודכק להש׳׳י עונד אחד. צדק אס
 שאמרן זהו נו מקושרים שהס כיון כקדושה לידכק ישראל כל עמו מחשיך

V'n י ולכל לו זכה מצוה כשעוש׳הxענירה עובר כשאדם להיפך וכן אל 
 כיון עבירה לעכור לרשע אפשר האיך כן אס ישראל כל עמו ממשיך ח׳׳ו

 עמו הרשע גס וממשיך ה' עונד והצדק הצדיק אל מקו^ שהרשע
 כמעשה הרשע שעוכר העיירוה כל הוא החירון אלא ה׳ אח לענוד

 יוהר בדקות הוא זה צדק מן יוהר גדול ולצדיק הצדק אצל כמחשבה הוא
 הצדק נכשל מסהמא כמעשה זנוח של עבירה שעבר מי לחשל מחשכה מן

 כמחשכחו שנשמר זה מצדיק יוחר גדול והצדיק רע הרהור של כמחשבה
 נואף ע״פ כחלק רז״ל כמ״ש לפרקים אלא חורה למד שלא נכשל מלהרהר

 כשס שמעתי וכן לפרקים הורה הלומד זה לקיש ריש לנאמר חכד אשה
 הריכ״ש השיב שיח שחילל מישראל אתד על אחד פעם לו שאמרו ריב״ש

 ששימש במה שבה חילל בעצמו הוא ט זו בעבירה הלק לו •ש שבעצמו
 אוהו שעבר עד זאח עבירה ונחפשט לשבח שדומה הכס חלתיד עם

 ה׳ אל וישבו יזכרו הכחוב שאמר זהו סכת שחילל גמורה עכירה אלxי
 כל ה'אפילו אל גחלים הצדיקים וישובו שיזכיו היינו ארן אפשי כל

 ארן שנקרא הגשמיות מן כיותר שנזדככו הצדיקים הס ארן אפסי
 אפסי הם כיוחר שס־דככו והצדיקים מאדמה שנכרא ארן שנקרא שהגוף

 עלמה ה׳ אל ישנו כשהצדקיס ואז ארץ שנרךא גשמיות כלי פירוש
 בעל אז מחשכה מן דקוח ניוחר שחטאו מה על או במחשבה שחטאו
 לפנץ וימיעו ישתחוו כודאי היינו גויס משפחות כל לפניך וישתחוו כרחך
 שהרשעים מחמס גויס שנקרא כקליפה שחדובקיס הרשעים הש׳׳י

:שאחריו כפסוק וכח׳׳ש הצדק אל מקושרים

כעזרת לפרש נראה וסושלבגוים המלוכה ליי כי
שקאיאדלעיל הש׳׳י ׳

 שכזדככו מאת אי?1 אפם שהם 0pn5 ה׳ אל וישובו כשיזכרו לעיל שאמר
 הס גויס משפחות 3כ וישחחוולפרך יכנע ממילא ואז ר\שמיוח מן

 לה^ כי הטעם מפרש גויס שנקרא הקליפות אל שמחכ^ס הרשעים
 רז׳׳ל כמ״ש ואנר אנר כל על הש״י ממליך שהצדיק כיון היינו המלוכה

 מצוה לאור«ו המיחוד אכר אוהו על הש״י ממליך עושה שאדם מצוה ככל
 על מושל הש״י הקליפות הס כגויס מושל הוא מלך נעשה שהש׳׳י וכיון

 מר\שר שהרשע בשביל הרשעי' על ישלטו שלא הקליפוח ומכניע הקליפות
לעיל: כנזכר הצדק אל

 יכרעו לפניו ארץ דשני כל וישתחוו אבלו
חיה לא ונפשו עפר יורדי כל

 הם ארן דשר כל וישחחו אכלו מהמיה שהכחו׳ נעזה״י לפרש נראה
 וישהחזו זהו כמקומס ויושכיס ושוחים בשלום(אוכלים שיושבים הרשעים

 ארן דשני והס פרנסתו ■חר א ונד נע להיות צריכים ואינס במקומו איש
 לפניו הגס ושמן דשן מלשין ארציות שהם כגשמיוח שתניס שהם היינו

 השכינה רואה אדם שכל הפסוק מזה רז״ל ודרשו עפר יורד כל יכרעו
 יזכה הרשע שגס נמצא עפר יורדי כל יכרעו לפניו שנאמר מיתה ר\דס

 חיה שאינו היינו חיה לא ונפשו מ^ם מכל מיחחו קודם השכינה לראוס
 כעוה״ז לרשעים הש״י מיטיב vלמר הימה נעוה״זא׳׳כ כגוף הנפש עוד

חן :אחריו הבאיס בפסוקים יהורן זה על החי

כעזרח לפרש נראה לדור לאדני יסופר יעבדנו זרע
זה שבפסוק השם

 בעולם לרשעים יהברך השם שמיטיב מה על מחרץ אחריו שבא וכפסיק
 שמגיע רשעים ויש לשונו זה ע׳׳ב יוד דף שמוח כזוהר שכחב כמו היה

 מטיא לא דנא עלמא בהאי ושלם בשקט יחבי הצדקיס כמעשה אליהם
 קב״ה קמי דאחגלי בגין אמחי דצדיקייא עוגדין עבדי כאילו עלייהו
 כעלמא קשוט דהוא זרעא חניית איליפיק בחיונחא ריחונון

 שאמר זהו אברהם דקשוס זרעא מיניה דנפיק תרח כגון
 מיניה דפוק היינו יעבדנו זרע כשביל לרשעיס מטיב יתברך השס הכקוב

מעשיהם ידי על בשכינה מאיריס ויהיה יתברך להשס שיעבוד זרע

 השמים פ' על בזוהר שכתוב כמו למר לאדר יסופר שכתוב זהו הטובים
 ספיר מלשון אל כבוד שנקרא בשכינה מאיריס השמים אל כסד משפרים

 הבא לדור אדר שנקרא בשכינה שיאירו לאדני יסופר כאן הפי׳ כ? גזרתם
:בשכינה ויאירו ה׳ יעבדו כניו היינו רשע אוחו של יוTא

עשה כי נולד דגידוצדרןזולעם יבאו
בזוהל: שחירן השני החירון זהו השם בעזרת לפרש נראה

 דחובק יחברך השם שיודע בשביל לרשעים יתברך השם מיטב שלכך
 עמהס שהיטיב הש׳׳י של צדקחו ויגידו יבואו בעצמם והרשעים בחיובסא

 ־ הרקעיס עם יתברך השם עשה כי יספרו נולד לעס רשעים שהיו גם
 יהרו על רז״ל שאמרו כמו בתשובה לחזיר וזט ימיס להם שהאריך טובה
̂יס מכל ה' גדול כי ידעתי עהה הטוב שאמר ק כך לומר נאה למי אלר  ר
 חקל ה' גחל כי רק ממש aר3 שאי? יודע שבעולם ע״ז כל שעבד יתרו

 ייזברך השס ומהקדש גדל חח בחשובה כשחוזרים הרשעים כל כן אלהים
; : ■ יחברך השס גחלח נולד לעס ומספרים העולמוח בכל נ

כג ^י׳
; m 1מינ א־הי אחסר לא רעי יי לדוד מזמיור

א1פשי< טלאי
 • .ברקותו והכל יתברך השם מן הכל להא אחסר לא רעי כשהש״י

 הש/׳י* אמר לאדם כשבירך אבא ר' בזוהר כמ׳׳ש בעזה׳־׳י לפרש נראה
ס על יתברך השם כשישנח בוודאי להא פקיחא בעינא עליך ישגח מ א  ה

ך3ח השסי כן אם אלא נענש אדם שאין הקלה שוס לאדם יארע לא  ד
ט' אסחיר הסחיר ואנכי כמ״ש מחכו פניו מסתיר צ אדם אין אבל ו פ  י
עציו שורה השכינה כן אס אלא עליו ישגיח יחברך שהשם לזה לזכות

בסופו בראשית בזוהר כמ׳׳ש ועליו השכינה אזהשסיחנרךמשגיחעל
 ■ הלולא.אאי- בהאי חלי הוה כד הזקן הלל ח״ח ז׳ בקף חדש זוהר שמביא

 ,A ואתר רמיז הוה כאן מי כאן אני אין ואס כאן הכל כאן אני אס
״י כל לאקרא אחרא ההוא כאן הכל כאן שריא אני דאקרא שכינחא א  ד

ר רז׳׳ל כמ״ש לדוד מזמור הפסוק פי׳ זהו עיי״ש זכו' בה לאזדווגא מו  מז
 : ■אכל לכי מיז שלא לול על מעצמה שורה שהשכינה הוא לחל

 שישרה שיזכה הכנה עשה שדוד הוא מזמור לדוד דכתיב
̂ל זכה שלא נמצא חד של גרוני מחוך שמזמר נוזמור שנקרא  כזיסר׳ג! עיז כ

 ׳' שהשעיר לליל מזמור כשהיה אבל הכנה שעשה בעח רק עליו השכינה
 עצ יימיד שורה השכינה נמצא חד הכנח בלא דה־ על שורה מעצמה

‘ ’ שהשר־.- כיין רועי ה׳ אז לכך עצמו הכי? שלא גס חד הכנת בלא
א כל שנקרא יחברך השס כאן אני שנקרא ה זארן, כאן ס כ

5שש כיון לעולם עלי ישגיח יה׳ שהשם לעולם זה דבר אחסר לא  יי’^2
רעי ה' שיהיה אחסר לא sר^נר בלא גס עלי תמיד שורה

ינרזלג, פנוחית מי על ירביצני רישא בנאות
׳ ׳ צונורמ״חחצוק להנההש׳׳י בעזה״י לפרש נראה

 שבאדס גילי! שס׳׳ה כנגד שס׳׳הל״ס שבאדם אברים רמ״ח כנגד
 ואס כמדע ח־בק חלוקא לעצמו לבוש עושה מקיימן האדם
 יהושיעהקיךן אצל צואיסכמ״ש בגרם לעצמו עושה עליהן

שא^? לבוש לשון היא דשא ורגה הצואיס ש״יז״לע״פתד שר  כח׳׳
S הארץ חלשא בדשאים מחמלאח כשהיא הארן לנישח הוא דשא p p] 

^ כמו זורע הוא מצוה עושה וכשאדם עיי״ש עשבים לבוש וחסכסה  - שכ
 חצוס רמ״ח זורע כשאדם נמצא חסד לפי וקצרו לצדקה לכס זרעו

 לבוש והוא ואבר אבר כל על לבוש הארד מ! שנברא הגוף על מהגדל
 .לכוש לעצמו ששה המצות על כשעובר ח׳׳ו להיפך לא דרבנן מלוקא
 לרן? שהוא דשא היינו ירביצני דשא בנאות שכתוב זהו צואיס בגדים

ס מי שנקראת התור׳ פי על נאה ללטש ה־אךיזכה ומפרש נאה יהי׳ ^  חכו
 אלא מהקיים אינה ההורה p רז'/! שאמרו כמו למיס נמשלה שההורה

ל שאמרו נחו בביתו מנוחה לו שיש במי ע ^ א בשמים לא פסיק ר  ס
^ ולא בסחרניס לא מצוי ההורה שאין היא ליס מעבר ולא וכו׳ ר ג ס  ב
• אוח* ינר\ הלזורה פי על היינו ינהלני מנוחות מי על אמר לכך

: שאקיים ממצוח דרבנן חלוקא נאה לטש לעשות אזכה ואז

נפשיישובבינתיבמעגליצדמלמעןשביו
ה ממעשה נודע דרגה• יתברך השם בעזרח לפרש נראה  החצי

סו נהתלבש לגוף דרבנן חלוקא לבוש אדם עושה באו
חצוים של וממחשבה החחחון עדן בגן להיוח לטש

 ועיקר עליון עדן נגן לעלות שלו לנשמה דרבנן קלוקא למש אדם עושה
 .סשי הרק קחשה שער בר״ח שכהב כמו ורחיחו רח'לו הוא המחשבה

ת נממר ועליהס י״ה הם ואהבה יראה נשא פ׳ זוהר בשם ס' הנסבו ל
אכהינו



תהלים י1רןירוע
 וה^צוה הסירה יכס ח שהה ו^ה הס ייגגליס ואימא א3א שהס אלהמו

 CG עוד יכו' הנגניה גאבריס ארס ני3ל נראים סהם מסני נגלות והס
רי ונ לעילא לסלקא יכילח לא ורחימו נדף.רניוממהכלאדחילא ה  ו'

 נחלת נ״ש א״ח נחיליף נא י״ה ושס י״ה הס ורחימו דחילו כי הויה
 א־ונס נגלוס וה׳ הפסיי! שאחר כחי נגלות הס ו״ה כי היגועס מציה

 נתילוף נסהיות כאי ולכך ולינא נמוחא נסתרות הס והיראה האהנה
 שי^ה המצות נשתלמה לא יראה אהבה במצוה אין אס ולכך אותייח
 יהו״ה שישהלס צריו במצית נין ניערה שנין גחצא למעלה ושחעלה יהו״ה

 שהוא התחשבה סור3 יון לב צייר כך אסר שפי׳ וכמו ורחימו דחילו ידי על
 הפסוק פירוש זהו עיי״ש ופי׳ א״ס עד כלא לסלקא ה״א וא״ו ה׳׳א ת׳׳ד
 חלוקא לנוש לנשמה שיהיה ידי על ישונלמגץמה הנשמה היינו 3ישונ גסשי

 הנשמה עולה אז ורחיחו דאילו שהס ותורה מצוה של ממחשבה דרננן
 לגן לתעלה לעלות צדק לקראת השכינה כי צדק מעגלי שהם השנינה דרך
 ומצוה כתורה שעסק נשניל יהו״ה שם שלשהלס ידי על העליון עדן

 במעגלי ינחני זהו לעיל כנזכר והנסחרוח המחשנה שהס ורחיחו בדחילו
 החחון עדן בגן הגוף להיות שאזכה למעלי כוונחי אין נאמת אנל צרק

 כוונתי רק פרס לקכל מנח על עונד לקרא זה כי עליון עדן בגן והנשמה
 ומצוח נחורה עוסק כשאני ידי על יהו״ה ^ס שישתלם שאזכה שמו למען

ס :שמו למען ז

 כי רע אירע לא צלמות בגיא אלך כי גם
ומיצזענתףהמה שבטף עמדי אתה

י נ ו מ ח נ  נקמנות כשאדס רינ׳׳ש נשם דכחוה כעזה׳׳י לפרש לראה י
 שמות רוח נו נכנס א׳'כ אלא ענירה עונר אדס אין נסור לעבירה עלול

 ימ3 מנדיל מסך שוס שאין גדול כלל שהוא זה כלל אדס שידע אחר אמנס
 שהס זרות מחשבות כמה לפניו שיעלו גס והפלה חורה בשעת אלהיו לנין

 שקנ״ה אדס שידע אחר מקוס מכל שם מסתתר שהקב״ה וכסוין לנושין
 שאמר הפסוק פי' זהו את פעלי כל ויתפרדו הסתרה זה אין שס מסתתר

 צלמות גיא שלקרא בקמנוח שהולך הייני צלמות בגיא אלך כ* גס דוד
 בחייו רשע ונעשה ענירוה עובר וכשאדס לעבירה עלול שהוא נשביל
 לא בקמלות שהיה גס היינו עמדי אחה כי רע אירא לא ואמר מת קרוי
 שידעתי עמדי אחה כי בשביל רע שנקרא עבירה לידי שיבוא מתיירא היה

 אוו פועלי כל יתפרדו לכך אלהיוכל״ל וכין כיני תנדיל חסך אין כי
 ינחמני המה ומשעלהך שבמך נשכיל ענירה מן ניצול האיך עוד ומפרש

 את מיס־ יתברך שהשס היסורין שבט הס שבמך לפרש יש כפשוטו
 כמו יסורין עליו יבוא שלא עבירה לעבור מתיירא אני לכך הרשעים

 יראה זו באמה אכל הפסידה כנגד עבירה שכר מחשב הוי רז״ל שאמרו
 לומר שייך ולא ניסורין אוהו ילקה שלא הרצועה מן שמתיירא רעה
 המושל שבט הוא שבטך הוא הפירוש אלא רעה יראה מן מחירא שדוד
 רב יחברו שהשם בשביל יתברך השס מן ליראה שיש רז״ל שאתרו כמו

 זו יראה וכשאדסבאלידי עלמין דכל ושרשא עקרא ^לא על ושצינן
 לפחד צריך זרה מחשבה בנא ריב״שז״ל בשס כמ״ש החטא מן ניצול

 ומירר נורא עס ייאה מחבר היראה יד ועל ממכה ולירא
 הפי' זהו זרה המחשבה שהיא הקליפה ך1מח הקדיש ניצוץ

 שאxו עקרא כולא על ושליט רב שאתה לך שיש המושל שבט שבטך
 כמ״ש היינו ומשענחך לחטוא מחירא אני זו יראה ומחמת עלמין דכל

̂מנקש לצדיק רשע צופה ע׳'פ רז״ל  שהי״צר בידו יעזבנו לא ד׳ להמיתו ■
 רק הצדק את לוחית זה ידי ועל להחטיאו לצדיק שצופה הרשע הוא

ס החטא מן לינצל לצדיק .עוזר השסיהברך  שאחההשס ומשענסך ז
 את ממנו ינח דהיינו ינחמוני אמר לכך החטא לינצלמן לי משען יתברך

 נוחעשינו ינחמנו זה ע״פ ז״ל רש״י כמ״ש הצדק יעבור שלא העבירה
ס' ידינו עצסן אש ממנו ינח  ומשענחך הפי׳ או ה׳ בראשית עיי״ש ו
 בידו משענתו ואיש יהיה שלעתיד הנביא שאמר מה על בזוהר שכתוב כמו

 גחזי ששלח אלישע כמו המתיס יחיה מישראל אחד שכל היינו ימים מרוב
 יתברך השס שאחה ומשענחך כאן הפי׳ כן המת לחמת המשענת עש

 אלא בעבירה אותי ש'חט'א ידי על הרע היצר ביד אמות שלא חיתי מחיה
 המיש זהו חי אני זה ידי ועל העבירה מן אותי מציל יתברך השס אחה

•• כנ״ל ינחמוני

בשטן דשנת צררי נגר שלחן לפני תערוך
י ’ ^ א י י פ ה מ י דהא בעזה׳׳י לפיש נראה ח

 שנית בזמן רי״ל אמרו
 שאדם רוה דהיינו מכפר אדס של שולחנו עכשיו מכפי־ מזיח קיים המקדש

̂־ו על ניחן  קרבן היריב כאלו נחשב הוא לעניים או לאורחיש לאכונ שלר
הו הכתוב שחמר יהי ע הש״י שנהן ידי על הייגי צוררי נגד שלחן לפני ה

נא
 או אורחיס לפני שלחן לערוך אדם ביד יכולת שיהיה ונכשיס xעו לאדם
 נחש« ענייס או אורחש לשני שלחן שמעריך ע׳׳י כי צוררי נגד וזהו ענייס
 שנבראו המסטרגיס ונתבטלו העונות לאדס ונתכפר ידבן הקריב כאלו

 שהשלחןהוא צררי נגד אמר לכך לאדס הצוררים והס האדס בעונות
 כהל ע״פ רכה כמדרש רז׳׳ל אמרו והנה לצררי שמבטל לצוררי נגדיות

x'אל ראשר על ושמן לכניס בגדיך יהיה עת n עת בכל שס ומפרש 
^ן תעשה לא חצות אלו לבניס בגדיך יהיה  אלן יחסר אל ראשך על ו
 שוס לעשות יכול היה לא לצדיק עוזרו הקב״ה אלמלא והכה עשה מצוח
 לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדק הרע היצר הוא רשע צופה כת״ש חצוה

 ראשי דשנת אמר לכד אותו חסייעין ליטהר שהבא בידו יעזבנו
^ הש׳׳י אהה דהיינו  לעשות שאחהחסיי&י עשה מצות של משחן דשן עי
 התחלה מלשון ראשי הפירוש או ראשי ושחן דשן המצות מן עישה אתה

 לי מסייע ואח׳׳כ האדם מן הוא ההחלה רק הוא עושה שאדם המצוח כי
 חשד לגמול כווכהו להיות שיזכה דהיינו רויה כושי דוד זו׳ביקש רק הש׳׳י

 יהיה ולא קונו עס המתחסד חשיד איזהו ר״ל שכח-יב כמו השכינה עם
 עול כחיקוניס שכתוב כמו עבדין לגרמיה דענדין חסל־ שכל אנשים מאותן

 פ3ול לי פדאני כאלו חשדיס וגמילות בהורה העיסק כל ׳ל רז שאמרו מה
 ואיכס" חסדים וגמילות שעוסקיסכחורה וכמהאנשיס האותות מנין

 להיל כדי עבדין לגרמיה דעכדן חסד. כל א׳א חגלות השכינה פודאים
 חשד־ לגמול כדי רק ומצות בתורה האיס כוונת שיהיה צריך ובאמת פרס
 שנקראה השכינה הייני יויה כוסי שאמר זהו השכינה עס

 אלהים ׳ בגמטריא כוס דהא ושבעה רויה יהיה כוסי
 כוסי שאמר ומה שכינה שנקראת הקדוש השס שהוא
 העשר ישפיעו שעוסק ומצות תורה ע׳־י שיזכה היינו רויה י׳ סס הוא

 רויה שכינה ויהיה השכינה יישביפו בשכינה ספירות פשר שהם מדוח
 דכריסנאמד עשרה רז״ל שאמרו וזהו ספירות מעשר שקבלה מהשפע

 על ח״ל שרמזו בזוהר וכו׳וכמ׳׳ש והדחה שטיפה ברכת של טס3
, ; בשכינה שלושפיפות ספירות עשר

 ושבתי חיי ימי כל ירדפוגי וחסד טוב אך
-fe7 נעזה״י לפרש ררלוה ימים לאויך יי בבית

רוצה שאינו שאמר אדלפיל י . < , .
 גדולה לו היה חד הלא תקשה ואס פרס לקבל מלת על לעבודלהש׳׳י

 להבל ומצות בהזרה עסקתי לא אני חד אמר לזה מלך שהיה בשה״ז
 וחסד טוב אך זהו בעוה״ז גהלה מחנה לי נתן בעצתו הש״י אלא פרס

 אלו כי ימיס לאורך ה' בבית ושכחי אצא עיד ולא חיי ימי כל ירדפוני
 היה מלך להיות vגדולר צי נתן והש״י פרס לקבל בשביל להש׳׳י ענדתי
 ופרס שכר לי ונסן ופרס שכר בשביל ענדתי כי העוה״ב לי לנכות סברא

 עס חסד לגמול אלא פרס לקבל מנת על עבדתי שלא עכשיו אבל בעוה״ז
 שיעמי לו אין החסד מצד נותן הש׳׳י אלא שכר כלום מגיע ואינו השכינה

. : ימים לאורך ה׳ בביח ושבתי לכך עוה״ב גם לי יהיה

: כד קפי׳
תבל ומלואה הארץ ליי מזמור לרוד

כשגברו ח״ו נהsדר בעזה״י לפרש נראה בה רשביי
 בשכינה פגם יש ח׳׳ג למטה עונוח

 למטה עונות שגברו בשביל למעלה יחוד שאין בשביל
 אדס בני הס בחשובה העולם כשחוזרים אבל

 נעשים אז אל עצמס ומרןביס בתשובה חוזריס בעוה״ז השוכנים
 היינו הארן לה' הפשוק פי׳ זהו השכינה פגם ונתמלא למעלה יחוד

̂ש ארך שלקראת ישראל וכנסה שהשכינה למעלה יחוד שנעשה  בזוהר כמ׳
 לה׳ היא ארן שנקראת שהשכינה וכיון איז נקראת שהשכינה עפ״ז

 בשכינה שיש פגס כל ממלאה בודאי ומלואה אז ייחד.לד׳0שנ
 בה וישבי תבל בשביל הוא אתדלמעלה טעסנעשה מאיזה הכתוב שx<מ

 ונוצות בתורה שעוסקים ׳ לה׳ הס חבל יושבי אדס שבני היינו לה׳ שהס
 למעלה יחוד נעשה לכך יסכרך הש;ן אל עצמם ומדבקים לשמה

:שכינה של חסרון ונתמלאה

יכוננה נהרות ועל יסרה ימים על הוא כי
 שאמרנו מה על הטעם שמפרש יחברך השם כעזרת שxל נראה

 ידי על למעלה יחוד שנעשה ^הסחהוניס מעסה ידי על הוא שהכל למעלה
’ מעשי׳

התחחונ של
 ׳׳« ׳־*■■- ־•י w־אלמקוס
 השטנה לזג משפיעים הס עלתה מיס מלמעלה שמקכליס מה משפיעות

ה שנקרח 2 כ
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תהלים תחשי
א שיאמר כמו הלאה ים «רךאה  שר-א הגן אה להשחיה חעדז י̂ו
 חשפעח השכינה ד די שיהיה מלא אימו הים איל ים ס6ש:קר רשכינה

ס שם הולכים שהנחלים חרןוס אל זהו הימנה שלממה ההחחולס אל  ה
א מלמעלה שפע שמחבלה מה ים שנקראה השכינה ה*ימ ללכה שנים  ה

 משפיע שאינה סשפע ומונעים חושאים ׳ו1ואםח למטה לזשפעה
 השכינה חקכלח שאינה למעלה שפע נגרע אזי שפעלהחהונים השכינה

 היא כי הכחוב פי׳ זהו עצמה לצורך שפע מקכלח רק מטה לצורך שפע
 ים ימים על לעולם יסד יחברו הסס היינו יסדה ימים על יהברך השס

 כח״ש שיע״פ והורה שיכיע חורה חורות השני הס חחאה וים עלאה
 והתורה ראשית עקראח החורה בשביל אח אלר%יס ברא בראשיח רז״ל

 על הבא לכך נפקא מחכמה אורייחא בזוהר כמי׳ש עלאה ים הוא שבכתב
 הסאה ים היא פה שעל וחורה שם כמבואר לבינה יצפה בחלום אמו
ח יהברך השם היינו יכוננה נהרות ועל אבל  נהרות על לעולם והטן ס

 שימשך היינו ועומד המים שקוו ים כמו לא נהר כמו השפע מושך שיהיה
שהוחאחהח במ״שונהר חחאה ליס עלאה מיס השפיע  יוצאמעתלה
 יחוד עשהxכ לכך למטה מלמעלה שקיבל השפע ישפיע חהאה והים

 טובים מעשים שהטיבו בשביל חחהונים לצורך בוודאי הוא זו׳׳ה למעלה
ט למטה  יתור שנעשה יד על מלמעלה שפע השכינה שיקבל חחחוניס ח

: לסחתוניס שישפיעו כד למענה

ו1קר<ג במקום יקום ומי יי בדד יעלה מי
'Vh ̂׳׳י׳י א בהר בעזר  ין רז להבין אדם וכשזוכה רז גימטריא הו

o דאורייתא x ד  בהר יעלה מי הכתוב שאמר זהי עלייה נקרא ר ם
 גשם כתוב והנה דאורייתא חין שהם ה׳ בסוד לעלות יזכה מי היינו ה'

א cc האדם שחושב שבמקיס ריב׳י׳ש  כשמכין לאדם ראוי זה לפי האדם הו
 זמירות למשל האדם שם ^היה התורה בעסק או בהפלתו האדם
 שיעלה ראוי למעלה מלמטה העולמות כםדר שחשודריס שחרית זחפלח
 לבריאה במלעבתו יעלה כך ואחר ליצירה מעשייה במחשנהו האדם

 עשייה להעלוה שחר של והפלה זמירות סידור כוונח כיון>שכן !אציאח
 האדם שחושב ובמקום לאצילות וחנריאה לבריאה יעלה ואח״ה לילידי:

 כעולמות נמתשבהס שעולים עלייה ביי ראינו ובאמת האדם הוא שס
 קדשז במקום יקום ומי שאנור זהו מועטים המה אבל שחושבים עליונים

̂׳ש שמכוין מחשבתו קדושת במקום קם להיות שיזכה היינו  בר^ת נח
:מחשבה קדושת הוא תהיו קדושים הכתוב שאמר שמה הקדושה סער

 לאנשאלשוא אשר לבב ובר כפים נקי
? י ^ ד׳ מ י מ ל ע ב » ־ ׳ נ א ל ו ו ש פ ^5נ : ן י ; נ ? ^

 באילנא דמשקר מהרהורא בישא מהרהורא מסתמר גר׳׳מ הל-׳ה רס
^אונחלאמ דתיי ^אלויהיב ראpמסאיגנר  ותביר! לנפשא מוחא די

רי כלל קיומא ליה לית לגרחא הו ר I ה
 אפיק דעלמא קדושין דכל בגין קדושים והייתם והתקדשתם דרך ועל

אעכ״ל בהרהורא ומשיר רר שני פרק ובמס'נדה סנ מ  כל אמי א
 וכו' הקב׳׳ה של במחיצתו אוחו מכניסין אין הרהור לידי עצמו המביא
 בהר לעלזח יכול אילו בודאי נישק מהרהורק נקי שאינו מי נמצא עיי״ש

 לבב ובר כפיס הך הכתוב אמר לכך דח־י אילנא דאורייתא רזין שהם ה׳
 בחלום האלהים אליו ויאמר ך׳ בראשית ע'׳פ ז״ל רש״י שכתוב כמו היינו

ס ס נקיון אבל ז״ל רש״י פי׳ זאת עשית לבבך בתם כי ידעתי אנכי נ פי  כ
 שלא כפים נקי כשאדם עכ״ל כאן יש ידם משמוש אמרח הדא כאן, אין
ע  ה־ה שלא לבב ובר וגס הרהור לידי עצמו להביא שלו באם:ושאימ מ

 שהס ה' בהר לעלות ראוי אז אשם נגיעת בלא גס בישין הרהורים לו
 נאוה דאורייתא רזת ה׳ בסוד לעלית עיכוב יש עוד דאורייתא רדן
אד׳יז׳ בשם שכתוב כמו  שצידלהיוהעכיו היתודיס שעי שסידור yה

 בריך שקודשא ח״ל שאמרו וכמו עירך כל הגאוה מן ולרחוק מאוד ושיזל
מר אתת במחיצה לחר יטליס והוא אני אין החהנאה כל אומר הוא  מא
 מגונה מדה שהגחוה כיא הקשה ואם אוכל אוחוילא לבב ורחב עניס נבר^

 הוא הסירון גאוה ח מ* יתבר! השם ברא למה יח'ירך השם לפני מאוד
 העביר׳ מן אדם «יצזל גאוה במדח להש׳׳י לעבוד גאוה מדת הש״י שברא

 לו ויהיה כך אחר שיודע בשביל ולגנוב 4לנאון בושח לחשל הגאות די י על
 להשם לעבוד לא בחנם שמתגאה מה א:צ מאוד טובה זו גאוה גושה

 אשר(א הכתוב שאמר זהו יתברך השם בעיני נמאס זו נאוה יוערך
 הוא אז להש׳׳י לעבוד לא בחנם שהגביה:פשו היינו נקשו לשוא גשא

 ראוריחא רזין שהם ה' בהר לעלות ראוי יהביווא/ץ השס בעיני גמאס
 ונא שלישי סרק המפלה נדה במסכת יז״ל כמ״ש הוא למרמה נשבע ונא

 תהי וא: צדיק תהי אוהו שמשרעיס השטעה היא מה למרמה נשבע
ץ יהsר אחה צדיק לך אומרים העולם כל וחפילו רשע ׳ פי כרשע געינ

 \ff1 ההורה אח לסמור שיועחו שקיים למרמה נשבע ולא יעקר עין3 שס
לין לה? חשוב למרמה נשבע ולא משום אטו בעל׳מא בשבועה ^ ב

ה הר ב

וצדקהמאלהיייצמנו יי ברבהמאת ישא
\3 לעלות זוכה כשאדם בעזה׳׳י נ׳יל  דאורייסא חין שהם ה' ר

 5כ3 שפע וממשיך למעלה יחוד ששה דאודיחא גרזין שעיסק ידי על «אז
הו הרתמים ממדח טוב שפע ממשיך עצמו על וגס השלמות ta ישא ז r o 

 שאמרן מה על ש ריב' נשם כמ״ש הוי' שם רחמים חדת שהוא ה' מאת
טד יצ3ש עשה בני חנינא היינו בר חרנא בשביל רזון השלם כל רז״ל צי  ; ו

t סודברכוח זהו ידו על רזק העולם כל להיוח בעולם שפע להחשיך f n b . 
ת לקבל יזכה הדין מדת מצד אבל צדיר מו ס הייני צדקה בתורת ב א  , שג

שא מחמת וברכה שפע להמשיך ראוי שאינו הדין חדת עליו ירטר־ג  שח
ד. יהיה הצדקה צדקה עמי הש״י שיעשה יזכה מקום מכל עלו ח מי  שי

א י בהש׳ דבק דאורייתא ברזק ביחודיס תמיד שעוסק דשייל הש׳׳י ל מי  . ■ מ
חי להוכיח עליו לשלוט לרע אפשר אי ואז עליו ומשגיח גז דבוק הש״י  I או

מר התוכחות כל כי ביסורין א הכל עומיז על בחזרה מא מן, ה ח ס ה  ב
p ומצאהו לאטל ^והיה מהם פר והסתרתי וילך פ׳ כמ׳׳ש פנים u n 
^ אי האדם על משגיח שהש׳׳י זמן כל אבל וצרוח רבות פ  לשלוכן לרע א

א ע ; ^ כ ~ . צדקה ששה יתברך חי^סהשם האדסמכל ע ס  ע
תון וחנותי רמ״ש ראדס א ^ א ת א, זצרקל: שכתוב זהו א ס פ י ה ל א  מ

י ^ ס ק ־ צ ה ס מ ז ^ ^ חניד מ שסי שנ״ה -׳ שי ע, ש הי מנ ליי  ע
׳ :מנחתו ואל הבל אל

י זה ש ק ב מ ו י ש ר ח ר ו ז ד ו ^ ס כ ק ע י ף י נ פ

״ל אמרו להרה יתברך השם כעזרת לפרש נראה ^ אי ח י ד
 V 5כ צדק דבר על מקשיב חדמושל אמרו וכן טי הוא סצהו טב דעמא

ש משרתיו ^סולעהרא ^ שבני העבירות שכל דורו בני על נתפס צד  דיר
שבנ שנס הראש למשל עבירות אותן מן קצת שמץ לראש יש ששים מח  5ב

 .נמצא כ״ב בקפי' למעלה וכמ״ש במעשה עבירות עושים דורו ובר
 ס אמרו לכר שנחר גדולים החכמים שהם הראש אחר נמשך הדור
ה ח ^ נתפשס בגויה שרא יוחאי בן שמעון דר׳ דרא פעמים נ ^ ;> ח  ה
ע החכמה תעייני ונפחת החכמה מעייני פחח הוא כי בינוקי אפילו מ1ל ג ! 

חו.נאתר דורוואתרי בזוהר מו
: ^ ^ ™ יכין כ׳׳י ר׳׳ש שהיה’t על ס. ה י׳

 דור׳ו לבני גס למטה החכמה שפע משך הש״י אל לבר, מלהיות אחל
ם ממילא ערכם אי לו ^ יזי! שהם ה' בהר לעלוס שזוכים דור כ ♦ » ד או  ד
שס שהםחרשיודבקים זר7ה שחכמי מוכח בודאי מ ,החידבה »  ׳
ר זה שכתוב זהו אחד רגע אפילו סpמפסי ואינם ר היינו ח ה ח  כז
^ מבקשי חרשיו בודאי דאורייתא ברזין להבין י ^ ה ל ס כ ק ע י ו י  מ

י תמיד לשון הוא סלה יעקב דמלנאשנרךא בגופא אח?ן שדורשיו  י
ס מלהיות אחד רגע אפילו מפסיקין קי :הש״י אל ע

פתחי ותשאו ראשיכם שערים שאו
ה דגבור מלך ויבוא עולם א פ ^ eל p

שה״י ״ הכר- ג ד
ס ענין הריב״ש בשם צו נס' יוקף יעקב חולדות בספר כחוב ( הנ ן ו  ה

אנס עלהטבע ראשון בפעם הדבר מהחדש שה כך ואחר נרך  נע
 חפי שמעתי וכן שס עיין ז״ל האר׳׳י בשם שם מביא וכן p גם טבע

 . jp-^p שנפקדה ביום ח׳׳ל שאמרו מה על קאסוררז״ל נחמן בר׳ משהר'
מה נפקד אמנו ת כמה עמה שנפקדו הפי׳ אין ערךוח כמה ע ךי ר  (3 ע
שביל היא שמא אלא שרה בשביל הוא שהפקידה מוכת אינו כן אס במס  כ

^ ש־חא ה הפי׳ ח מ ש א ה פקידת של הצימר פחתה אתנו הו רו ק  ע
ל המשיח כיאח עד ערךה כשנפקד ואח״כ ידה על גחל נס שנעשה כ  ה

א ס שאו הששוק פי׳ זהו אמנו שרה שפחתה הצימר אוחו ע״י ס ^ ע  ש
א שער לפתוח צריו שלכם החסלה שהוא בראשיכם היינו ראשיכם הו  ש

ס אוחו p גס ושיהיה עכשיו נס לעשות גחל פתח ^ן זהו לדורות נ צ ה  ו
ס לאוחז צריכק שיהיו עת בכל היינו שלם פתחי ס פחח שיפתח נ ל ע מ  ל

מו כך ממילא יהיה למטה נס שיעשה  , pלעשו למעלה פחח שיפתח טבע נ
ס ס בהתחלת למעלה שער נפתח שככר כיון למטה נ  לפך בראשיכם מ

 שנגג־׳ נפתח שכבר רון למטה נס לעשות פתח באותו הכבוד מלך רבוא
ס ולכך בראשיכם הנס בהתחלת נס לעשות הכטד מלך שיביא למעלה מ  א

 pבמלט שמשפיע יסוד מדת שהוא צדה בגימטריא מלך כי הכבוד מלך
 חיבת גם שתחתיה בשלמות למטה נס לעשה שנרךאתכבודה׳

 צמעלגן יחוד שנעשה וכיון ואדני הויה יחוד צ״א גגימטדא הסלל עס
למטה; נסים ששה או

מי י



w n נבתהלים
גבור יי עזוזוגבור יי הכבוד מלך זה מי

הננה־ חלו vזר מי הכחוי שמהמה נ׳׳לכעזה״י מלחמה
 על חורה עזוז וגנור עזוז ה׳ אפשר האיך

 שנעשה וניין אדני הויה כחרן הכולל עס צ׳׳א כגיחטריא שעזוז היחוד
 גבורה שיעשה וגבור xאפ האיך א״כ הדינין כל נתבסמו למעלה יחוד

 הרה כחנין צ׳׳א נגימטריא מלך כי הכבוד מלך על פירוש והיא דין שריא
חז אדני  וכן בכבודי ונקדש כח׳׳ש גבורה על רומז וכבוד היחוד על ^ו

 לעשייז xאפ והאיר כבודו נחגדל דין עושה כשהש״י פרעה3 ואכבדה
 שחאלא ואחכלל הדיח נהכסחוכל למעלה יחוד שנעשה ריי! רן

ח ימין כולו ונעשה בימינא  הגבורה היינו חלתמה ככור ה' הוא ההי
שעושה:ס ע׳׳י כבודו ונהגדל ̂ ישראל שונאי עס מלחמה לעשוה היא

עולם פתחי ועזאו ראשיכם שערים שאו
ף ו ב ב  למעלה שאמר מה בעזה׳׳י נ״ל ה

אומר וכאן עולם פחחי ורגשאו י
 אירהס עד בסנהדרין חלק בפרק רז׳׳ל אחרו דר\ה עולס פחחי ושאו

 אחר ליצחק דחזי כל יצחק האי אמר לאברהם דחזי כל זר!נה היחה לא
 זקן ואברהם שנאמר זקנה לי׳ דליהוי רחמי אברהם נעא אברהם האי
 שנאמר חולשא והיה רחמי בעא חולשא הוה לא יעקב עד כימים בא

 דמיחפח חלש איניש הוה לא אלישע עד חולה אביך הנה ליוסף ויאמר
 נס שנעשה שער פחחו שהס נמצא וכו׳ ואחפח רחמי ונעא אלישע ואהא
 יש חילוק אמנם זקנה להיוח טבע כמו נעשה וא׳׳כ זקנה להיוה סחלה

 זקנה להיוס שער ופסח זקנה להיוס אברהם שביקש מה כי
 נימים שבא לא־ס זקנה להיוח טבע כמו נעשה נס אוהו
 פחמי והנשאו זהו זקן לו אהיוח כדי לזה פעולה שוס לעשוס צריו ולזינו
 שביקש מה אכל כימים שבא לאדם זקן להיוה עולם פהחי שנשאר עולם

 כל אע״פכ לדורוח טבע כמו זה גס כעשה דחיהפח חולה על אלישע
 חולה לי שיש מי רז׳׳ל שאמרו כמו עליו רחמים לבקש להססלל צריך חולה
 רפואה לעשוח צריך וגס עליו רחחיס ויבקש חכם אצל ילך ביחו בחוך

 ההפלה שיועיל השער פהח אלישע מקום מכל הטבע נדרך לחולה
 הזקנה על ביקש אברהם כי הוא והטעם שיברא לחולה הגוף ורפואת
 לו לר\וח נימיו כשבא אדם בכל נוהג להיוס טבע כמו זה נס ונעשה
 כי זה שייך חולה בכל לאו שיברא חולה על אלישע שביקש מה אבל זקנה

 איחפח ולא ונזח למוח עסו כשהניע כך אחר חלה גופיה אלישע נכי
 שיככיל מיהה עליו נגזר אולי רחמים עליו לבקש צריכין חולה כל כן על

 . לחולה הגוף רפואוח לעשוח צריך וגס רעה הגזירה אח יתברך השס
 הקדוש של שליחות לעשות הזה לשלס נא כשמלאך רז׳׳ל שאמרו בשביל
 לעולם כשבא הנביא אליהו וכן הזה עולם של זך בגוף מתלבש הוא ברך
 השם שולח הרפואוח והנה למרום כשעלה שהניח זך כנוף כהלכש הזה

 לחולה גשמיות רפואות לעשות צריך לכך המלאך רפא; ידי על יחדךך
 השמים מן לחולה שישלח לרפואה לבוש גשמיות רפואות אותן שיהיה כדי
 על שקאי עולס פתחי והנשאו ראשיכם שעריס שאו למעלה שאמר זהו

 הזקנה כמי אדס ככל שייכיס שהם לעולם טבע שנעשו ניסיס אותן
 והנשאו ונומילא בהתחלה בראשו השער ופתח אבינו אברהם שביקש

 לעשות צריך שאינו טבע כמו אדם בכל קבוע שנשאר פסח'עולם
כאןקאיעלאוחן איל בימים שבא לאדם זקנה שיהיה פעולות
 בהתחלה בראשו שער שפחת אלישע כליו אדם יכל שייכיס שאינם כיסים

 שרגיעעסו אדם חולה לפעמים כי ארם בכל שייך שאינו יברא שחולה
 לו לעשות וגם רגזירה לבטל בעדו להתפלל רחמים צריכין לכך למוח

 השמים מן לחילה שישלחו הנפש לרפואות לבוש להיות גשמיות רפואות
 להיות יוכל שיהיה בהתחלה בראשו השער פחח אלישע מקוס מכל

 לכד הגוף רפואות לחולה שיועיל החולה שיברא כחפלהי אדס שיפעיל
̂נו ראשיכם שערי׳ שאי כאן ■אמר  בהתחלה שער לפתוח שצריך הי

 עוצם פתחי ושאו ,זהו זה נס נעשה שיהיה בתפלתו לפעיל ייכל שיהיה
 למעלה יחוד שנעשה בשביל למטה נס נעשה יהא הכבוד מלו ויבוא

 מלך שאמר ומה הכולל עם מלך כמו צ״א בגי׳ שהס ב״ה אדנ׳׳י הוי״ה
̂׳י' היי״ה יחוד שה בשביל הכבוד נס ־ לעשות למטה ךDשנמ ב׳׳ה אדנ
 לבוש שהס הגוף ורפואות ספלוח ידי על החילה את לרפאות לחולה

̂ל הנפש לרפואות ל שאמרו כמו הלנושיס הס וכבוד מלמעלה שגי̂י  ח̂׳
 יוחנן ר' אמר אש כיקוד יקד כבודו החח פסיק על חלק בפרק כסנהדרין

 והא מכבד למאני' להו קרי יוחצן דר' הא כי ממש ננוח ולא כבודו חמת
 לרפאות נס לעשות למטה הננושך היחיד היינו הכבוד מלך אמר לכך

מוד: שניךא בלבושיה שנתלבש הכבוד הוא מלך בגימטדא שהוא החילה

מלך הוא צבאר יי הכבוד מלך זה מיהוא
מלךהכטל זה מי אחר לעיל בעזה״י ת׳ל סלה הבכור

 שכאן בשביל הכבוד מלך זה היא מי אחר וכאן
 אינו רק למטה נס נעשה זה ידי ועל למעלה יחוד שנעשה הפירוש הוא

 וזה נסחר לשין היא כי זה היא מי אמר לכך לבוש ידי על אלא באתגלייא
 למטה נתגלה אלא באחכסייא היא מעלה של היחיד כי אהגלייא לשון

חגיו השס היינו צבאות ה׳ הכתיב ותפרש לביש ידי על  על נס עושה י
 אח לרפאות נס לעשיח הש״י כשרוצה לחשל חיילותיו שהם צבאותיו ידי

 ידי על להיות צריך לכך המלאך רפאל רפיאהעלידי שולח החולה
 שהוא מעלה של היחוד היינו סלה הכבוד מלך זהי לעיל כנזכר לביש

 תמיד היא סלה כבוד שנקרא לבוש ירי על הוא הכולל עם מלך בגמטריא
 הש״י וירפא מוריך עוד ימף לא ואז צדקינו המשיח מלך שיבוא עד כך

 כ? אחד ושמו אחד ה' הכל וידעו לבוש ב^ באתגלייא החילה בעצמו
 כשיות בגוף עצמו מלביש שאליהו קצ׳׳ו דף ויקהל פרשת בזוהר איחא

; שס עיין למעלה י שכתבת כמו הזה לעילם

בה קפי׳
אדם בני כל דהנה נ״ל ״ייידיינפשיאשא אליך לדוד

 ומתן במשא לעסוק צריכין
 וכזכלצרכירגוף ולישן ולשהות לאסל שצריכין ביתו ואנשי עצמו לפרנס

 אמנם ובקר ערב ולהתפלל ומצוח בחורה לעסק צריכין הנפש צרכי וכן
 כל אלהיס העובד הצדיק כי עבדו לא לאשר אלהים עובד בין החילוק

 ומצות בחורה לעסוק לה' לעיוד נברא לכך כי לה׳ לעבוד רק כונהו
 כי הש״י עבודת בשביל הוא הכל הגוף בצרכי כשעוסק ואפי׳ ולהתפלל

 אוכל להש׳׳י לעביד יוכל ויהיה פרנסה לו שיה־ה כד ומתן במשא עוסק
 הש״י עבודת הוא שהכל נמצא להש׳׳י לעבוד כח לו שיהי' כדי וישן ושותה
 להתענג נוכחו כל להיפך הוא הרשע אבל הגיף בצרס כשעוסק אפילו

 הנפש בצרכי׳ כשעוסק אפילי ולישן ולשהות לאסל הזה עולס בתענוגי
 אועו״הב הזה עולם שכר פרס לקבל כדי כוונהי והפלה ומצות תורה
 זהו עצמו תענוגי בשביל רק יתברך השם עבודת אינו מעשיו שכל נמצא

 נועשה ידי על למעלה יחוד כשיש היינו ה׳ אליך לדוד הפסוק פי'
 שהוא ה' וכשאליך בייהר שאיחא כמו דוד רקראת השכינה כי החחחוניס

 אשא רפשי אזי להש׳׳י שעוברים הצדיקים החחתוגיס מעשה ידי על יחוד
 שנקרא ושהיה אכילה כגון הגוף בצרכי שעוסק גשמיות מעשה היינו
 כי למעלה אשא מ"מ הש׳׳י מעבודה נוח שהוא וינפש שבח מלשון נפשי
 ומתן במשא ועוסק ׳ישן ושוהה שאוכל מה גס הש״י ענודה הוא הכל
 מה להש״י עונד שאינו מי כי להש״י לעבוד כח לו יהsשיר בשביל הוא

 אלא האדס נברא שלח לבטלה הוא הגות בצרכי ועוסק ושוחה שאוכל
: בוראו לעבודוח

יעלצו אל בךבטחתיאלאבושה אלהי
 בך אלהי דוד שהתפלל בעזה״י לפרש נראה לי אויבי

 נך שנטחחי מה לי יעשה ובידאי בטחתי
x הנכי כרוך כח״ש  נוחאחר לפעמים אבל נובטחו ה' והיה בה' יבטח 6
 אל ביקש לכך האדם שבוטח מה ומיד תיכף הש״י עושה שאינו הדבר

 הדבר יתאחר שלא ד' קפי׳ שופטים לבוא רכנו בושש מדוע מלשין אנושה
 כיון הדבר שיתאחר לך איכפת מה תימא ואי הש״י אל הארס שבוטח
 לי אויבי יעלצו אל אמר לכך בקשתו הש״י יעשה שבודאי הש״י אל שבוטח

 אבל הדנר יתאחר אס מקפיד הייחי לא עצמי בשביל דוד שאמר היינו
 אויבי ט בקשתי הש״י שיעשה קודס לי ואויבי שונאי ישמחו שלא כשביל

 הדבר, יתאחר שלא מבקש אני לכך בקשתי הש״י שיעשה בטחון להס אין
: בוטח שאני

ביתי אנשי ופרנסת פרנסתי לי שתתן בטחתי בך אלהי הפירש
 אשר הגבר ברוך כמ״ש לבריות אצטריך ולא צריך שאני מה כל

 ולא צריך שאני מה כל לי שססן בודאי לכך מבטחו ה' והיה כה' יבטח
 כיון רז״ל כמ׳׳ש אנושה אל ואז נך בוטח שאר כיון לבדות אצטריך
 ך3 בוטח שאני רון א;י אכל כירוס משתנה פניו לבריות חדס שנצטרך

 אתבייש לא 1 לבריות אצטריו ולא צריך שאני מה כל בעצמי לי שחתן אזכה
 מה היינו לי אויבי יעלצו ״ל אני מבקש זו אמנס ככרוס פני ישתנה שלא

 לי תנכה ולא חנס מתנת יהיה ביתי אנשי ופרנסח פרנסתי לי שהתן
 צוריי נגד שולחן לפני יזעיו!" ו״ג בקפ׳ שהתפלל כמו עוה״ב משכר
 ם המקטריג הם צוררי נגד וגדוש מלא ערוך עוה׳׳ב של שלחנו שיהיה

̂ללי אל כאן שאמר זהו והקליפות  הם צוררי ישמחו שאל לי י
 שיח? מה כל אלא הבא עולס משכר לי שחנכה כשיראו עלי המקטרגיס

 אל )6ו הבא עולס משכר לי חנכה ולא חנס מתנת יהיה הזה בעולס לי
:לי אויבי יעלצו

גה ‘א כו
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̂טו יבושו לא קויזי כל גם ריקם הבוגד׳ יב
 שלא אנושה אל• דוד שנקש שפרשתי ראשון פירוש לפי כעזה״י נ״ל

 לא קויך כל גס אמר יחכרך השס אל שנוטח מה נטחונו הש׳׳י יאחר
 יחברך השס אין בודאי ינישו לא הש׳׳י אל ומטח שמקוה מי כל יבושו

 לביח מלבוא שאיחרו אוחן היינו ריקם הבוגדים ימשו אלא בטחונו מאחר
 משלם להם ריקס ה' פני את יראה ולא לקיים רגלים בשלש המקדש

:בטחונס להם ומאחר מדה כנגד מדה יחברך השם
ל  במחנח ״בטחונו השםיחכרך שיחן הבקשה עיקר פי'השני י3ן

 הענקה משכרו חוז לעבד שנותנים כמו משכרו לו ינכה ולא חנם
 הענק ריקם תשלחנו לא מעמך חפשי תשלחנו וכי ט״ו קפי' דברים למ״ש
 ריקם המגדים יבושו אמר לכך וכו׳ ומיקבך מגרנך מצאנך לו סעניק
 לעבד הענקה נחנו ולא ריקם תשלומו לא קיימו ולא שבגדו אותם היינו
 מתנת להם מחנים ואין מדה כנגד מדה יתברר השם משלם להם עברי

;יותר ולא להם המגיע שכרם אלא חנם

בעזה״י אורחותףלמרניג̂׳ הודיעני דרביףיי
דרך דהנה ״

 לאדם נותן כשהש׳-־׳י הוא והערן צר דרך הוא אורח רחב דרך הוא
 אדם לפני טוב שהוא רחב דרך כמו פשוט שהוא אריכי וח־י ובני עשירות

 מה מפני דרכיך אח רא הודיעני ע׳׳ה רבינו משה כמו דוד ביקש אמנם
 עושה לפעמים אבל הודיעני ה' דרכיך זהו לו וטוב רשע לו ורע צדק
 כמו האדם לפני דומה כי בטובתו מכיר האדם ואין לאדם טובה הש׳׳י
 שאמרו כמו צר שה(א לאורח דומה זה ודבר טובה היא ובאמת רעה
 ארי ואכל הנר אח הרוח וכבה ללזן פונדקי לז נחנו שלא לר׳׳ע שאירע רז״ל
 שיאו גדולה טובה היה ובאמת גחלה ציעה דומה והיה התרכנול אח

 אירע וכן ניצול ול׳י׳ע העיר אנשי אח ותפשו העיר על בלילה ליסטים
 ל^סר עמו ששלחו טובות ואבנים הממון ממנו שגנבו זו גס איש לנחום
 גדולה טובה היה ובאמת מזו גדולה רעה לך אין עפר הארגז ומילאו
ד שעל מאוד  לא וממון טובות אבנים הביאו ואילו הגזירה נתבטל העפר י
 מה שכל בה׳ שהאמין לטובה זו גס אמר לכך המלך אצל חשוב היה
 כזה אופן היינו למדני אורחותיך דוד שביקש זהו לטנעייד רחמנא דעבד

 צר שהוא לאזרח שדומה טובה הוא ובאמת האדם אצל לרעה שדומה
 מה שכל טובה היא ההיא עהx בה׳ ולהאמין להבין ורהב פשוט שאילו
 מה שכל בך ולהאמין להבין למדני ביקש לכך עביד לטב רחמנא דעביד

לטובה: הוא הכל עושה שאתה

 אלד׳י אתה כי ולמדני באמתף הדדכני
היום כל קיתי אותך יעעי

 לאדם עזרו הקב״ה לולי האדם על מתגבר ארם של יצרו יום בכל רז״ל
 ומבקש לצדיק רשע צופה כמ״ש יצה״ר על להתגבר יכול האדם היה לא

 כיני הדד השלום עליו המלך דוד שביקש זהו בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו
 יטעהאוחוסצר גאמחשלא יתברך השם אותו שידריך אמחךהיימ3

 ישעי אלהי אחה ט ולמדני ביקש יתברך השם לו כשעזר כך ואתרי הרע
 למדני אלא הרע היצר על גברתי בעצמי שאני לומר אחגאה שלא היינו
ע ד  תקשה ואי היצה״ר חן עזרחני שאתה ישעי אלהי אחה כי האמת ^
 דוד ביקש האיך א״כ שמיס מיראת חיז שמיס בידי הכל רז״ל אמרו הלא

 עוזר הקב״ה רז״ל שאמרו מה הוא התירון באמת הש״י אותו שידריך
 להש׳׳י לעבוד בעצמו הצדיק התחיל כשכבר היינו הרע היצר נגד לצדיק
 הכל בהתחלה אבל היצה׳׳ר נגד לו עוזר הש״י הרע היצר מד יכול ואינו
 היינו היום כל אוחוקויחי שכתב זהו שמיס מיראת חוץ שמים בידי

 היצה״ר מן לי תעזור שאתה עליך היזס כל מקוה שאני מה דוד שאמר
 שכבר כיון באמתך הדריכני מבקש אני לכך להש״י לעבוד ההחלה זהו

 רז״ל אמרו וכבר היצה״ר מן לי שתעזור עליך מקוה שאני במה התחלתי
:השתים מן אותו מסייעין ליטהר הנא

המד, מעולם כי רחמיףייוחסדיף זכוד
 היסורין כחבתישכל כבר בעזה׳׳ידרגה לפרש

 וא:ט כמ״ש האדם מן פניו מסתיר שהש״י בשביל היא האדם על הבאים
 על לשלוט יכול רע דבר אין האדם על משגיח וכשהש״י אסתיר הסחר
 עינו יפקח הש״י לברך שרצה מי לכל בירך אבא שי׳ בזוהר וכמ׳׳ש הארס
 פניך תסתיר ולא אוחי כשחזכור היען זסר הכתוב שאמר זהו עליך
 וחסדיך יסוריס מיני מכל וחצילני עלי ה׳ רחמיך יתעורר בודאי אזי ממני

 היינו המה מעולם כי בשביל חסד עמי שתעשה עלי לטא יתעוררו
 כמו חניח עם אחד חסד עושים ישראל שמי בעוה״ז נוהגים החסדס

 חסדים שכולה מפני יברא אומר שחשד רז׳׳ל אמח עולס בריאת בשעה
תסד עושים י^אל וכיון«ני צעילא איהער לתתא באחערוחא נהvור ט׳

ש׳/ ויעשה לעילא חשד יתעורר לתחא חשד ונתעורר חבירו עם אחד  ה
 שב*צ3 ישראל על למעלת שיעוררו ראוי וחשדך זהו ישראל כל עס חשד

; למטה החסדיס נתעורר שכבר מטה של שלם היינו המה מעילם כי

 כחסדף תזכור אל ופשע• נעורי חטאות
לסריש נראה יי טובף למען אתה לי זכר

 אוצי עליו לרחם עליו הש״י שישגיח היינו רחמיך זכור למעלה שביקש
 עלון יענוש אצא ייתם שלא די ולא עונותיו על גס ישגיח כשישגיחהש"■•

א והטעם תזכור אל ופשעי נעורי חטאות ביקש לכך עונותיו בשביל  הו
̂א היא הש״י של וחסד כחסדך ̂־  האדם עונות על ומוחל פשע על שבר ש
 לזכור זכית שלי בשכל לי שתתן היינו אחה לי זכר מבקש אני זאת אמנם
 טיכך 3ר היינו ה' טובך למען הוא והטיעס עליהם חשובה לעשות עונות
א לפניו טובה אירה כי שה״ב שהוא ליראיך צפנת אשר  לעשות יי-יי מ׳

yלעיי האיר עלי! יענוש ילא פשע על יעבור והש׳׳י בעצמו השובה - t 
ה ילא לעלמא ולא נדיינא מידן צא אחר לאלישע שפסקו כמו צ י׳

ש׳׳י מאת ביקש לכך מקברו עשן אעלה אמר אלא ר'מאיר חלמידו  ה
 יכה ש־ כדי תשובה לעשות שנותיו לזכור שלו בשכל זכחן לו שיחן
הי איחא וכן הבא עולם שהוא ה' טיבך ̂̂י טי  'ז׳׳צ ע״כ ‘יו ’^
 גישהאלשור ולאכתיג לחטאת של ביה דכחיב בסהנא שנאחר מה

 צא[ דהי^ אהרן אכל יכו׳ בקדמיתא עינשא קיילו הא ישראל אלא לחטאת
א בעת אהרן בעד גס ואחפלל וכתיב וכר דמשה שנשאכצלוחא קביל הי  ה
ה חובא כאן ועד  כעדאהו־ן התפלל שמשה שנס נמצא חליע׳׳כ ס

 3שכת כמו נגמרי העון נמחל לא מק־ם מכל חטאתו יתברך השם שיעביר
״ . תלי: היה חובא כאן <עד

ד חטאים יורה כן על יי וישר טוב ד ד ב
ה לפרש גרי׳ה ^ ! שהש־־ייגיד נייע ד ל עו ה ח א א ני

 וחנון אליחיס י מדיחי בהם לקיים להם להטיב כדי ברואיו וכל
^ מקיים היה האיך ובחאיו העולם את ברא צא שאלמלא המדות כל ד  מ

 של טזכו כל היינו טיב הפסיק פי׳ זלט חסד ורב וחנון רחום ליקרא
ש״^״י היה לא וברואיו העולם את שברא קודם בגוויה גנוז היה  להתפ

x לכך XD ורב וחנון רחום שנקרא טונתיו מדח חי n 'מלשון ה ,  ׳ ו
הייני שררה לשין שהוא מלאך אל

^ מישל  ורחמים חסד עמהס לעשות והיו7מ לקיים כדי עליהם זי
 ק̂  1גדן. חם־ אין בריותיך עם ורחמים חסד לעשות העולם שירא כיון

 ר-"' על זהו חטאותיו על תשובה לעשות כדי בדרך חטאים להורוח
 יריס’1אח, לי זכר הקודם בפסיק שביקש על טעם וזהו נדרך חטאים

חן ש• ^ : חשובה לעשות שנותיו לזכור בשכל זכרון הש׳׳י

• ענויסן-^ וילמד במשפט עגוים יררך
 ר,-ר,ן שזס סניך’ השש נעורח לפרש נראה

^ הח־רוז בדרך חטאים יורה יהיה מהש״י למעלה שביקש
 מ^!כו3 יתברך השם אותו מדריך עניו שהוא מי היינו במשפט
א את תדחך יתברך שהשם שד וצר« משפט שנרןא התורה  _״?ףי

 תת שרואה כמה גאות ימחשנהו יפול שלא לעניו מלמד שהש״י אלא
 במש״;) הישר בדרך שהילך מה ובאמת כתשפט הישר כדרך שהולך

ר חלתד עניו שהוא מי היינו דרכו עמים וילמד חןהש"ילנךאמר  או
 השם של דרכו הוא הישר בדרך שהולך שמה בשכלו שיבין הש״י

j יהגאה וחס עניו שהוא בשביל במשפט אותו מדריך יתברך שהשס /p 
 שתסגאי- נשביל הרשעים כל כמו בנושפט יהברך השם אותו ריךT לא אן

 ןי לא אוחו לבב עיניסורחב גבה הש״יכמ׳׳ש מן מרותק הוא
הש׳׳׳ז־ אל י’ענ שימח מי אבל נדרך חטיאיס אותם מורה אינו

;במשפט הש״י אוהו מדריך לכך דכא חת אשכון כמ״ש

בריתו לנוצרי ואמת חסד ארחותיי כל
הכע• היינו ה׳ אררייח כל נעזה״י לפרש נראה ועדותיו פ

 רתכה וארוחתו מלשין ה׳ מאת שהוא ומזונות
 Ip שכר להשלוס פרנסה ניחן הש״י אין החסד עפ״י הוא המלך מאח

 שאין וחמת הוח לכך פרנסו: הש׳׳י נותן החס־ עפ״י אלא טוביס מעשים
 שטס בש-כל פרנסה הש״י ניח! היה אם בשלמח כוזב ח׳׳ו להיות הפסק
 ,צ3ח פרנסתו נפסק *ס3טו מעשיס שכר לו נשאין לפעמים טובים מעשים
 הפסי) חין שכר נש־נוס נח החסד פי על פרנסה נ<חן יהנרך כשהשס

 יהבר־ך השם מהן לנר איל יתברך השם של ללוסדזי הפסק שאין ואמת
 י73שעי מי היינו וע־וסיו בריתו לנוצרי שכר ם חשלו בלא בחסדו פרנסה

P השנינה עש חסד לגמול אצח פרס לקבל השםיתניושלחעצמנת
הש״י
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 חלשון ועחהיי נריהו לנוצרי זהו החסד פי על כ? גס פיגסה לי ניח? הש׳׳י
̂פיס חסר נוצר  של עזיו ביית מניח סורס ומעסיס r החור הייני לל

 על פרנסה לו מתן יסכרך השס לכד חהס שכר ל3לק חצה ואינו הש׳׳י
:הפשק שאץ ואתח הוא לכך חסד פי

 לו שניחן חה3 העשיר עם חסל עישה הש״י דהנה הוא הפי׳ 1א
 כיאלסרוצה חסישלשוא עשיריהשלשיא עשיחיחוהיא

 על לז נוחו שהש״י לארס דומה עשירוח לאדם לו נוחן ונשהש״י נעשיחח
 פניו על לשונאיו חשלס היא הרוב פ* על ויאמס חנס מהנח החס־ פי

 לאלם טינה שאינה נמצא שלחניח לשחי זוכה אדס כל לא כי להאנידו
 דימה לאלם כי ושקר שוא של חסל היא ולכך עשירות לו נותן שהש׳׳י מה3

 אנל כנ״ל עולש הוא ובאמת עשירות לו נותן שהש״י תה לחסד בעיניו
 של חסד הוא עשירות צהס ואין הזה בעולם צער חיי להס שיש לצדיקים

 זז גס זו גס איש נחום וכמ״ש לטב רחמנא דעיד מה כל שאמרו כמו אמח
 לעתיד גדולה טובה לו יהיה מקום מכל עכשיו לרעה שלומה גס לכייבה

 אבל רחב דרך הוא דרך היינו ואמת חשד ה׳ ארחוח כל הפסק פי׳ זהו
 לרך נוהן יתברך שהשם מה ה' ארחות כל שאמר זהו צר דרך הוא אורח

 ואמת חשד הוא למי כך אחרי ומפרש ואמת חשד הוא כעוה׳׳ז לאדס צר
 ומניחים ומצות התורה שומרי אוחסשהש היינו ועדותיו בריחו לנוצרי

 יעשה יראיו רצון יחכרך השש לכך הבא עולם חיי נשכיל הזה עולס רדי
 מניחים רשעים אכל הנא לעולם שיזכו כדי הזה בעילם צער חיי להם נוחן
 הוא עבירה לעבור חאוה לו כשבאה הזה עולם חיי בשביל הבא עולם חיי

 עיבר הוא מקום מכל הבא לעולם יזכה לא זה שע״י שיודע נס עוכר
 הזה בעולם עשירוח לו נוחן יהכרך השם לכך חאוחו למלאות עבירה
 השם מקום מכל הנא עולש לו ינוכה עשירות ידי שעל גס תאוחו למלאוח

;רצונו ממלא יתברך

הוא רב כי לעוני וסלחת יי יצזמף למען
 עוכר רשע אדם דהנה יחירך השם כעזרת לפרש נראה

 קלים הס העבירות שכל בשביל קל הבריות בעיני נקרא עכירות
 ורב גדול בעיניו העבירות נעשה כחשובה כשחוזר אבל לעשות בעיניו
 קיבל לכך מנשוא עוני גדול בחשיבה כשחזר קין כמ״ש ומתחי־ט וחוזר
 בעלמא בביטול מדאורייחא רז׳׳ל אתרו וכן אוח לו ונתן חשוכתו הש׳׳י

 אמרו חכמים אלא דיו עונו על ומתחרט כחשובה חוזר כשאדם □גי
 בשביל היינו ה׳ שמך למען הכתוב שאמר־ זהו המשקל רשונח לעשוח
 כיון היא 3ר כי בשביל לעוני וסלחת לך ראר רחמים ש^א ה׳ ששמך

 עשיתי שלא גס עוני על ומתחרט חוזר ואני כעיני רב עור שנעשה
ה ששמך כיון לי שתשלח ראוי המשקל חשובת ד׳׳ ה א ה׳  בחךס

:לי ותסלח חרחשעלי רחמיסצכךשהוא.

יבחר יורנובדרף יראיי האיש מיזה
 מה רנה במדרש רז״ל אמרו להנה כעזה״י לפרש נראה

 היינו הזה נדרך ושמרני עמדי אלהיס יהיה אס אבינו יעקב שביקש
 דרך בכלל נולס כי דמיש שפיכות עי־יות גיסי מלש״הרע״ז שינצל

 אשה דרך כן נאמר עריות גילוי לשונם קשהס וידרכו נאמר לש״הר
ט' שכמה ירצחו דרך נאמר דמים שפיטח מנאפח  שהם ובשביל ו
 אלא יעבור ואל יהרוג נאחר שלא העבירות מכל החמורות ענירוס
 ומאלו כולם מגד שקול הרע ולשון ש״ד ג׳׳ע ע״ז עבירות שלש באוחן

 וע׳׳י כגזל רובן הרע לשון באבק כולם כח״ש ליזהר קשה עידרות
 קשה לכך המחשבה על נענש ע׳־׳ז בעריות ומיעיטן לש״ד בא גזילה
 מי הכתוב שאמר זהו מהן הש״י אותו שיציל אבינו יעקב ביקש ליזהר

 נדרך השמים מן שיורנו עד כך כל ה׳ ירא נמצא מי ה׳ ירח האיש זה
 שמוחר מה יבחר ע"; ש״ד לש׳י׳הג׳׳ע בדרך כמרומז מה היינו יבלד

 לח אבינו יעקב אפילו כי יעשה לא לעשות שאפר ומה יעשה לעשות
:כנ״ל השמים מן שיורוהו שביקש עד עצמו על סמך

̂ל •6̂’ ארץ יירש וזרעו תלין כטוב נפשו לוד
̂׳ר לדבר שלא יבחר נדרך השמים חן שיורוהו איש יזכה שאם  ולא לשר

שר^ תלין בטוב נפשו בידאי אזי ע״זג׳׳׳עש״ד יענוד האי שמי  כמ״
 סור מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב חיים
דהא עליונה ארן יירש וזרעו שקכה אלא של מי^
 כתשובה חיקן לא אם עובר שאדם העבירות שכל ר״ח נספר סיסח

 הבנים ומוכנים העין אוחו עליהם נמשך הימים כחוחן שמוליד הבנים
 בבני ומצויס רגילים ש״ד ג״ע ע״ז שלשה״ר יכייז עבירות אותן לעשות

 זרעם שגם זרעם על גס עבירות מוחן נמשך חשובה עושים וחינם מדם
שזכה איש אכל בשכינה לידבק זוכים מינם כך וע׳׳י עבירות אוחן עושין

 מוזהרים ממילא בניו שגס נמצא עבירות מאותן ליזהר ר^מיס מן שיורוהו
עליונה ארן יירש וזרעו זהו בשכינה לידכק וזוכים עכירות באותן

דהנה בעזה״י נ׳יל להוחעם ובריתו ליראיו יי סוד
מעניש יתברך השם

 גמור צדק אבל מעונו לשוב כדי יסורין בשאר או כעניות האדם אח
 או נערית אוחו לייסר הקב״ה צריך אין ח״ו חוטא אס ה' יראי שנקרא
 הס טובות ושאר עשירות ה׳ ליראי נותן כשהקב׳׳ה גס אלא יסורין בשאר

 מאן: וייראיעקב אבינו יעקב גבי 310x כמו חשוכה ועושים מחיראיס
ט' לו וייצר  עבדך את עשית אשר האמת ומכל החסדים מכל קטנחי ו

 שכתוב וכמו מחנות לשני הייתי ועתה הזה הירח אח עכרתי במקצי כי
הי ולא כסף לא עמי היה לא במקלי ז׳׳ל רש׳׳י  מקלי אלא מהנה ולא ז

 בעולם הבא עולם שכר יתברך השס משלם ח״ו אולי והיראה ז7לב
 שאין כזוהר כחוב ועוד להאכידו פניו על לשונאיו ומשלם שכתוב כמו הזה
 יתברך השם אלא מעונו לשוב כד כיסורין הצדיק לייסר7צד יהביד השם

 . היינו ליראיו ה״ סוד שכתוב זהו התורה ע״י מעינו לשוב לצדיק מודעו
 יחברו השם לפני לירא צריך6 הוא והשוד רחמים הוא הויהכ״ה
 טובה לו ונותן האדם על *'תביר הש^ כשמרחם

 נדרך ט במחשבה סוד זה ודבר מזטיתיו לו מנכין אולי הזה בעולם
 כנ׳׳ל ביסוטן ה׳ יראי לייסר צריך הש׳׳י ואין לאדם טובה נראה פשוטה
 :ה׳ ליראי מודיע בריח נקרא התורה היינו להודעס ובריחו ועוד
 איה אומרים מלאכים ואפילו מכולם נעלם הש׳׳י דהכה לפרש יש או

 סול נגלה ולמי אלוה שיש משיגים המחשבה ששוד רק כבודו מקום
 אותן אכל חטאי דחלי היינו ליראיו הכל מהוה שהוא יתברך ה׳ שיש זה

 חטאו לא האמינו דאילו יתברך השם שיש מאמינים אינם ודאי שחוטאים
 כריח שנקרא החורה היינו להודעס ובריחו ליראיו ה׳ סוד שכחב זהו

א אורייתא חד וקכ״ה אורייתא ט אלהוחו כן גס מודיע  חרי״ג ס
 תעשה לא ושס״ה אברים רמ״ח כנגד עשה מצות רמ״ח שהם מצות
 הוא כרוך הויה ושם השכינה מן אבי הוא וכלמצוה גידן שס׳׳ה כנגד

 אותיות הוא ברוך סי״ה הואשם מצוה כי האברים בכל מתפשט
: כחיקוניס שכתוב נמו נ״ש בא״ת י״ו: הס מ״צ

רגלי מרשת יוציא תמידאלייכיהוא עיני
 מן הוא הכל לאדם שאירע מה רכל השם בעזרת לפרש וראה

 כן אס אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם אין רז״ל שאמרו כאו השמים
 להשמר אפשר אי מלמעלה עליו שנוזרין מה וכל מלמעלה עליו גוזרים
 השם מאח ויבקש בחשובה כשישוב רק אלא הגזירה ממנו ולבטל ממנו

ה עצה דול אמד לכך זירהxר שיבעל יתברך סנ  אל תמיד עיני אצלי מ
ר אי  רגלי מרשת יוציא הוא כי בטחוני אלא הגוף בצרכי משגיח ה'ו

 גי6 אנל נצרה טפי אתפס שלא רגלי מרשת יוציא יתבע השם היינו
:הש׳׳י מבלעדי עצמי להשמר יכול איני בעצמי

ן  ממרין עינוי שכל וימרין עימי מלשון ה׳ אל תמיד עיני הפי׳ א
 רחמים שהוא הוי׳׳ה מדת רחמים שהוא תמיד אני אומר לי שיש

א עתה שלעח הגס עכיד לטב רחמנא דעביד מה כל רז״ל שאמרו כמי  מ
 או משונה ממיסה ינצל יסורין ידי על כי הוא לטוב מקום מכל יסורין
 CV יסזרין היינו רגלי מרשת יוציא הוא ט שאמר זה גהינס של מדינה

 רגלי מרשת יחגרך השם יוציא וה ידי על כי רחמים הם בהם עינוי לי
;גיהנס של או ושלום חם מיתה של ברשת אתפס שלא

יראה נעוה״י v־׳ אני ועני Tff כי ותני אלי פני
יחיד על רז״ל אגדו

 ימי בעשרת אם ט ליחיד עונה הש׳׳י שאין נהחצאו ה׳ דרשו נאחר
ר לבקש כשצריך היחיד יעשה והאיך הש״י נמצא שאז תשיבה  מאת ע

 על אס כי עצמו על יבקש שלא הוא העצה השנה באמצע יתברך השם
 וכל דמטרינוחא שלוחי הם שצדיקייא ריב׳׳ש בשם שאמרו כמו השכינה
 היסורין של כדוח׳ ^ינ׳3 חסרון שיש להם להודיע הוא לה׳ שיש ה־סורין

 עצמו על יבקש לא דגר שאר או יסברךרפואה השם מאת לכךכשחכקש שלו
 רפואה יהיה ממילא ואז שגשכינה חסרון יתברך השם שירפא יבקש אלא

̂׳י להיות יטל ה^ינה כשביל כשביקש נמצא למטה לאדם  אוחו עונה שהש
 מישראל אלפים או מאוח לכמה ששקול גחל אדם הוא אם ונט עת בכל

 ^יטל נ״י שמעון בר׳ שמצינו כמו עת כל3 לן ועונה כרבים נחשב
 אלי פני דוד שאמר זהו השנה באמצע אפילו הקב״ה שנזר גזירות נמה
 ביקש שלא שלנו אם שהיא השכינה שהיא אם גימ׳3 הוא אלי היינו וחנני

 שאיני הטעם ואומר ותכני ממילא ואז השכינה על אס כי עצמו על דוד
 חשובה ימי חxע3 אם כי עוכין א;ן יחיד ני אחד עצמו על מבקש

 לו שיענה בטוח אני לכך המצות חן אלא עני אין y/n ןאחרן אני עני
:וחנני וממילא השכינה בשכיל ביקש לכך שנה כחמצע

H צרות , ב



l i

!1
!! lif 
111̂

w

̂־פ י1ח'רו׳צ תה
טפצוקוחיחציאני דרחיבו לבבי צרות

̂י נ״ל  נסופו יוסף יעקי חולדות כספר 3כחו דמה כעזה׳
 מחשבות כמו וזרה רעה מחשבה 63 הפורעניות קודס ז׳׳ל הריב׳י׳ש ש&3

 תוך3 שיש 3ל שיתן זו מחשבה לרקן והה^ה וכו' ע״ז מחשנות או זנוח
 וישחף כנודע השבירה מחמת הקליעה שסוך השכינה ניצון זו מחשכה

 און פועלי כל יהפרדו ואז ו3 יכוא ורעד ויראה השכינה עס עצמו אח
 טובה דבריו לפי נמצא ממיתה הוא גס וניצול ונורא יראה יחוד ונעשה
 כרתו בעל זרה מחשבה לו שנופל במחשבתו לו שצר מה לאדס הוא גדולה

 ויהיה מחשכתו שיחקן כדי רעה נזירה עליו שנגזר לו להודיע הוא
 שצר מה היינו לבבי צרות הפסוק פי' זהו הריב׳׳ש כמ׳׳ש ממיחה ניצול
 כרחי בעל לי רופלוה ומחשבה זרה מחשכה לחשוב חצה שאינו לבבי ברוד

 לכך רעה גזירה עלי שנגזר השמיס מן לי להודיע שרוצים היינו הרחיבו
 ואנצל זרה המחשבה ואתקן שארגיש כרי וזרה רעה מחשבה לי שולחים
 ידי על לי 3להרח* שרוציס הרחיבו לבכי־הוא שצר מה נמצא ננ״ל ממיתה
 וצוקה צרה מן שהוציאני הוציאני ממצוקתי ואז זרה מחשבה שאתקן

כנ״ל זרה מחשבה ידי על ורעי יראה עלי■ שנפל בשביל עלי שנגזר

חטאותי 'לבל' ושא ועמלי עניי ראה
 מה על קאי עניי כי ועמלי עניי כפל שאתר מה כעזה׳׳י נ״ל

 האוחז ומשיר לעשוח גדולה האוה לו ויש לעשוח עבירה לאדם שאירע
 כאלו שכר לו נוהניס עבירה עבר ולא אדם ישב רז״ל כמ״ש למצוה ינחשב
 עבירה לעמר שלא סאוחו לשבור עצמו שמענה עניי נקרא זהו חצוה עשר:

 שביקש זהו לקיימן עשה ומצוח בחורה ויגע עמל שאדס מה הוא נענולי
 עבירה של חאוה לשבור עצמי אח שמענה חה עני• ראה הש״י אס דוד

 מצוח למעלה לשקול כשיבוא חטאותי לכל ושא ואז ומצות בחורה ועמלי
 של כף ויכריע למעלה משא עכירות של כף יהיה בודאי עבירות כנגד
 אבל ולקיים לעשות בכיון בהן ויגע עמל אני ומצית בחורה כי מצות

 לי יארע ואש דאפשר מה כל עצמי ומשמר חאוחי משכר אני עניחח
 מכווין אעו כן אס בשוגג אלא ומעל במרד לא הוא ושלום חס עבירה

 המדהשל הוא וכך עבירוח של כף משא יהיה כודאי המצוהלכך כנגד
:עון משא שאפילו יחברך השס ־

שנאוני חמס ושנאת כירבו אויבי ראה
 שנתרבו היינו רנו כי אויבי ראה חד אמר שכך כעזר\י נ״ל

 בעשירות נחרבו ששונאיו לאדם גדול צער והוא ארבי בעשירות וכחצדלו
 חמס ושנאח אמר ועוד רבו כל 1יב1.א צערי ראה דוד אמר לכך וטובה
 הגזל אח ששונאים ומה ממוןסדאי לאהוב אדם בר טבע הנה כי שנאוני

 לא בחורהינו שהכתיב יחכרך השם ציווי בשביל הוא הגזל מ? ופורשים
 אותי שמחזיקים בשביל שמיס לשם אוחי ששונאים אומרים שונאי כן חגזול
 צער והוא אוחי שונאים היה לא מציה היה שאלולי שמצוהלשנאוהו לרשע

 ששונאים השונאים שאומרים כיון גם לרשע אוחו שמחזיקים לאדם <דול
 כל רז״ל כמ׳׳ש אוחי ישנאו שלא שלום לעשות קשה שתים לשם ■•:אותי

ה שמיס לשם שהוא מחלוקת,  ראוי זה בשביל בכן לההקייס ספ
: שחרחסעלי

חביתי כי אבוש אל והצילני נפשי שמרה
ך  שלא החטא ז1נ נפשי שמרה ביקש שכך בעזה״י כ״ל ב

 כי ושונאי אויבי ומן היסרין מן והצילני ואז אחטא י
̂׳ל שאמרו כמו עונות מן נמשך הכל  שונאים וגס עון בלא יסורין שאין ז

 נפשי כשהשחור ואז אחו ישלים אויביו גס איש דרכי ה׳ ברצוס כחיב
 כמו בה' לחסות בוש שחוטא מי כי בך חסיתי כי אבוש אל החטא לון

 אומרים וכו' ישראל ביח הובישו כן ימצא כי גנב כבושה ב׳ ירמיה שאחר
 אלהיך ואיה והושיענו רלמה יאמרו רעתם ובעת וכו׳ אהה אבי לעץ
 מן והצילני ואז החטא מן נפשי שמרה ביקש לכו וכו' לך עשית אשר

 וכיון בך חסיהי כי אביש אל אז החטא חן שנשמר כיון כי ושונאי היסורין
:ה'מבטחו בה'והיה א^יבטח הגבר ברוך נאמר אזי חוסהבך שאני

י ש י י ו נ ח צ י י ברוך שנחינ חה ’בעזה״ נ״ל כ
I I והיה בה' יבטח אשר הגבר 

̂ןה חכט;תו ה'  החדס אין וחם ליענש חייב האדם אס מבטחו האירה' ר
 יחברך השם אוחו יענש לא מקום מכל בה' יבטח לא גס זי6 ליענש חייב
 יהברך השם על בטחון לאדם שיש כיון הוא החייוז אלא חייב שאינו כיון

 וטבע ר^בה לצדקה ממונו מפזר שהוא למשל אדס בני מטבע הוץ ועושה
 מפזר יחברך בהשם ונוטח מאמין שהוא בשביל אלא ממה לקמץ חדס ני3

 שהוא וטבנ ונחת דנרדא גזיזא חבר אי שמתענה וכדומה לצדרך, ממונו
 עושה הוא יהברך נהשס ומטח מאמין שהוא ונשביל הטבע כעד

נטחון בשביל שעשה כיו! וממונו בגי® לו יזיק שלא מנטחו ה' אי7ם

 מקיים שאני מה היינו יצרוני וישר חס הפסוק פי' זהו יחברך השם
 משורת לפנים הוא וישר בחמימות הולך ואני אלהיך ה' עס חהיה המיס
 שאני מה היינו xוהי הטוב ועשית פסו׳ על רז״ל שכתבו כמו הדין

 יחירך השם על בטחון לי שיש מחמח והטבע הדין משורה לפנים עושה
x רגבר ברוך הש״י שהבטיח כמו קויסיך ט יצרוני זהו ה' ינטת 6  ב

ז מבטחו ה׳ והיה

צרותיו מכל ישראל את אלהים פרה
 צרוני י וישר חס הקודם בפסוק שאומר מה לפי בעזה״י כ״ל

 השס והטבע הדין ורח מש לפכיס הש״יועושה על בטחון לו שיש שמי
 5ע שבטחונס b6x’ כן אם וצוקה צרה מכל אוחו וחציל שומר יחברך
 מעיד שהש״י כמו והטבע הדין משורח לפנים ועושים יחברך השם

^י לכהך כלולוהיך אהבח נעיריו חסל לך זכרחי בעצמס עליהם  אנ
 רא(ד' הטבע דרך מן לפניס י^אל שעשי נמצא זרועה לא בארץ במדבר
 צרוחיו מכל ישראל אח ויפדה אלxי את הש״י שישמור בודאי

x הגבר ברוך יחיד אצל ש שכן מכל מבטחו ה' והיה בה׳ יבטח 6 רגי  ׳ ל
.. :צרותיו מכל אלxי אח אלהים פדה לכך

כו קפי׳
וביי הלכתי בתומי אני כי יי שפטני לחד

לרמון הוא לדוד נ׳׳לבעזה׳׳י אמעד לא בטחתי
 שכצ אדני מלכות מדת על

 כולו בעצמה מלכות מדת והנה ידה על נעסם תתהונים עוצמות צרכי
 צדה נקראת מלכות ̂מדת ע״ב קצ״ח דף בלק פ' בזוהר חובx כמו דן

 אתקרב וכד דנו למסבל עלתא יכיל ולא כלל וסרונחא בלא דין כולו
מ' דצדק לינא לחסבל עלמא בני ויכלין כלא אהבסם כדין בצדק משפט  ו
 שם משפט ויהקי־ב שיתחבר היינו ה' שפטני לדוד שאמר זהו עיי״ש
 ויעליו'' הדין יתבסס ו דין מלכות שהוא עסדוד רחמים שהוא הוי״ה
' והיה בה׳ יבטח x6 יגבר ברוך כמ״ש לזה שיזכה והטעם לחסיל  ס
 ר*אןל אינו האדם אם שאפי' הקודם בקפיטל כמ״ש הוא והפי׳ מבטחו

 ץ3לב בחוס שהולך כשביל מקום מכל מבטחו ה' שיהיה מעשיו פי על
̂  לו שיושיע יחברך בהשם ובוטח הטבע מן למעלה שהוא דבר ועושה
̂יר’ שבטש בזכוח מבטחו ה׳ והיה הטבע כדרך יזלזי^ י*

אגכי^ן ™י מחני שגנבו זו גס איש נחום כמו הטבע מן למעלה
 דר־ן- כנגד שהוא למלכות העפר עס והלך xp הארגז זמכחו טובות
 JL ש אפ*לן לטובה ,זו גס התיד לומר מדתו שהיה בשביל רק הטבע
̂ל מבטחו והיה גס יתברך השם לו עשה לכך הטבע כנגד ^ הלי עס שה
גט ייייי

 ה׳ שירכיה הזכה לכך בטחתי בשבילויה׳ הטבע מן למעלה
:אמעוד לא ואז הדין זיסבסס מלכות מדת אל שיתקרב

ולכ̂, כליותי צרפה ונסני יי בחנני
שמד״ שבטוח למעלה שאחר הקדמה אחר בעזה׳׳י נ״ל ־
 וישפיע כ״ה הוי׳׳ה שם שיתקרב אס כי אוהו ישפוט לא בלבד מלכות

 שראן, נוחנח רחמים שמרח ה׳ בחנני אמר לכך הדן ויחבסם בחלסח
ע יצר מן לו להושיע חד על לרחם  ובודאי ובאמת כעבירה יכשל שלא ר\
̂ 7ע אלא" מעשה לאותה ראוי דוד היה לא רז״ל שאמרו כמו אלא כך היה

שם שירחם דוד ראוי היה יחמיס מדת פי שעל היינו חשובה להורות  ה
ע יצר מן אוחו ויציל עליו יהברך  בשבי־צ אמנם בעבירה יכשל שלא הי
 הציצ לא לכך תשובה לעשות שילמדו עולם כאי יקכרךעל השם שריחם

 בעצלות אוחו מציל אינו יתברך שהשם וכיון עבירה מן אוחו יהברך השם
 יתברך השם לולי רז״ל שאמרו כמו הרע היצר מן עצמו לקציל יכול אינו
 היצ(־״ מן עצמו צילsלר הצדק יכול היה לא היע הצי מן לינצל לצדיק עיזר
 לען בידו יעזבנו לא ה' להחיחו ומבקש לצדיק רשע פה צ< כמ״ש הרע
 שלא הרע יצר מן לי תושיע הרחמים בעל היי״ה שאהה ה' בחנני ביקש
ן שהכל כיון הצדק אח שמנסה נסיון זו מאי הקשה ואס בעבירה אל^  מ
 התירך לא ח״ו לאו ואס הרע היצר מן ינצל הש״י לו יעזור אם הש׳׳י
 יודע הש׳׳י הלא הצדיק אח לנסות צריך הש״י אין הכי בלאו דהא הוא
 והאלהים ע"פ בזוהר כמ׳׳ש הוא הענין אלא ן בנסיו הצדיק יעמוד חס

 ■ רצהלהעלירז שהש״י היינו נימי ארים כמו שסא אברהם את נסה
 ■ שעמד אבינו אברהם מדריגות עולם לבאי להראוס אברהם מדרימה

הנ יקטרגו לא ולזרעו אבינו לאברהם הש״י כשייטב יאח״כ נס־ונוח בעשר  ז
חן אני ראוי הטובי׳ מעשי ע״י דוד שאמר היינו ה׳ בחנני דו־ שביקש ב ^ 

 סכשצ שלא יצה״ר מן לי שהושיע ראוי הרחמים בעל הויה ואהה אותי
 אמר• הב^־הלכך מןהש״ימאיזה שהכל כיון תקשה ואם בעבירה

 הושיעני אס ה<למאחך כי הבחנה אין!ו באמח היינו ונסני
מן “ -



̂צ נדתהלים י1חיח
 1אנירוצהכסנ6ל6לא ׳ולאו1ואסח׳ אכשלנעררה ייזיצ׳׳הדלא

 מדריגחי עילם לכאי להראות מדריגהי שהעלה דגלי רסי אריס למו
 לא וכליוחי לבי צרופת היה לא שאלמלא וכליותי לבי צרופה שאני שידעו
 וכליותיו לבו צרופה היה שדוד כך היה ובאמת יצ״הר מן לי מושיע היה

̂׳י לו שיושיע הרחמים מדת עפ׳׳י ראוי והיה בקרבי חלל ולבי כמ״ש  הש
 הש׳׳י לו עזר לא לכך מסיו? שיעמוד דוד שהר,פאר בשביל אלא יצ׳׳הר מ?
שגס חשובה להורוח עולס באי על שריחם בשביל הש״י ומחרז יג״הר מן

:הש׳׳י לו עזר לא לכך רחמים מדת זה

חסד^ננךעיביור,תהלכתיבאמתן? כי
 יחברו הסס מאת מבקס האדס דהנה הש׳׳י בעזרת לפרש נראה

 מה כן אס עביד לסב רחמנא דעביד מה כל הלא הזה בעולס לו שייטב
 צו שעושה שכמו כיון הזה בעולס יחברך השס לו שייטיב האדס מבקש
 ובוודאי לאדס צער כשיהיה הוא החיחן אמנס לו טובה הוא יתברך השס
 בגיהנם להיוח יצטרך ולא בעולסהזה לו שינוכה לאדם טובה הוא

^ רז״ל שאמרו כמו בשמחה הצער לקיל וצריך  כד הטובה על שמברך כ
 על מהרעה ו צערו על נחפם אדם אין לפעמים אך הרעה על מברכין

 הזה בעילס לו וייטב עונו יחברד השס לו שיממל הארס מבקש לכך הש׳׳י
 על טעס דוד שאמר זהו באמת להש׳׳י ויעבוד בשמחה יקבל בודאי ואז

 למדריגה אוחו ויעלה אוחו וינסה שיבחו? יחב^ השס מאח שביקש
 באמיחךכשהש״י זהחהלכחי עיני לננד חסדך ט הטעם לו וייגייב העליונה

 ועיבד והולך בשמחה מקבל בודאי ואז לעירו החסד ניכר לאדס מטיב
 ושלים חס צער על לאדם מטיב יחברך כשהשם אבל יחברך להשס אמח3

 ביקש לכך יחברך השס כנגד ומחרעס הרע היצר אוהו מכשיל לפעמים
:באמת יחברך להשס ויעבוד וילך הש׳׳י לו שיטיב '

לא נעלמים ועם שוא מתי עם ישבתי לא
א ו ב  לענינו חוזר עכשיו השם בעזרח לפרש נראה א

 יחברך השם לו שיושיע xהמחח חדח פי על שראיי
 לעבירה אוחו שיגרור חחלה עבירה עשה לא כי החטא חן אוחו ויציל
 לא שוא מתי עם ישבתי לא החטא מן תמיד עצמו שומר היה כי זאת

 אנשים הס שוא מחי יחדיו אחים ישבו כי שנאמר כמו הזה בעולם ישבתי
 כל שכחוב כמו מתים הס ובאמת חיים אדם בני לאנשים שדומים רשעים

 אדם בכי שוא מחי נקראים לכך וחלל מח רז״ל ואמרו מתחולל רשע ימי
 רז״ל שאמרו מה ונודע מחים הס ובאמת חיים ארס לבני שדומין סלשוא
 ועם אמר לכך במוחו Csבר מדבק בחייו שמדבקאדס אדם בני בבאוחן
 תחון ת לגירגס יורדים מוחם שלאחר הרשעים היינו אבוא לא לעלמים
א  הזה עולם מן ונעלמים לעולם משס עילים וא^ס ואבדון שאול מרן
 לאותו אבוא לא נעלמים שכחובועס זהו לאבחן שיורדים יון הבאק ועולם
 לכך בחיי הרשעים עם ישבחי ולא נחחירחי שלא כיון מוחי לאחר עולם

 ויורד׳־ם העולמות כל מן שנעלמים הרשעים עס אדבק לא מותי לאחר גס
; : אבוא לא נעלמים ועם זהו לאבדון

אשב לא רשעים ועם מרעים קר,ל שנאתי
 וא ש מתי עס ישבתי לא שאמר למעלה שקאי בעזה׳׳י נ׳׳ל

עו  מי ידע מנא הקשה אס כנ׳׳ל הזה בעולס רשעים עס נחחבר שלא ס
 מרעים קהל שלאתי זה בפסיק מחרן מהס לההרחק כדי הרשעים סס
דמ היה ולא העולם חן בדול והיה ה׳ בדרכי מתבודד דוד שהיה יינוwר
 מריעות סעודות לעשוח ונאספי׳ נקהלים כשהיו העולם עם ונאסף י

 בחורה לעסוק שעה נאותה שהסבודד מפר עמהס חדמחתבר היה לא
 בשעה העולם מן מתרחק דוד שהיה שנן ומכל מרעים קהל שנאתי זהו

 כמו רשעים נקראים שאז זה עס זה ומדביס מתקוטטים העולם שהיה
 ועם שאמר זהו כמותך רשע רעך חכה למה רשע פסוק על רדי׳ל שכהוב
 מתי עם ישבתי לא רשעים אצל ישיבה לשון שנקט ומה אשב לא רשעים

 חקלה מביא רשעים עם שהחחברוח מפר אשי לא רשעיס ועם שיא
̂ש לאדם  באה ישיבה שנאמר מקום כל חשא ט פ' רבה במדרש רי׳׳ל וכ
 לאכול העש xוי וכמו לזנות העם רחל בשיטים ישראל וישב כתו תקצה

;עיי׳׳ת לצת^וכו׳ ויקומו <שתו

יי ואסובבהאתמזבחף כפי בנקיין ארחץ
 את ראה במרחז מד כשהיה רז׳׳ל אמרו דהנה לפרש נראה

 ואמר דעתו נתקררה שלו במילה וכשראה המצות מכל ערזס עצמו
א ז׳׳ל השמירתואיחאבשסריב׳׳ש על למנצח הו  חצה דוד כשהיה הפי'
 המצות עשיית בשעת לן שהיה ופניות עביחת מטינופת עצמו לרחיז
 רק רעה פניה בלא מאה היה שלא המצית מכל ערום עצמו יראה

 פניה לו להיות דעת לו היה לא ימים שמונה שהיה בעת שנימול המילה
ה חז אני היינו נפי בנקיון ארחז שאמר יהו די טיטפת מן עצתי ח

 משפט חיtע כמ״ש כפים יקי שאני גזל געון נתלכלכתי שלא עבירה
 שוזיה נמצא ה לז וצדקה לזה משפט עושה דור שהיה רז׳׳ל ואמרו וצדק
 ט רעה מפניה מתיירא ואינו הגזל מן עצמו שומר שהיה כפיס נקי דוד

 אד רעה פניה עם עשה מצות כשמקייס חצוה בעשיית מזיק רעה פניה
 רעה פרה בשביל עבירה מן עצמו כששמר איל לכלום המצוה נחשי אינו
 כשאר ואז למעשה מצרף אינו רעת מחשבה דהא נענש שלא טוב הוא

 יחוד עושת אני היינו ה' מזבחך את ואסובבה עבירה מטינופת רוחן
 נקבה כמ״ש כנודע ה' מזבח שנקרא השכינה עס מסיב שאני למעלה
ה' ואז גבר הסבב  מפרש היסוד עושה עמה אדני שהיא קדשו בהיכל ו
 לקום זמירות מנעים דוד שהיה חודה בקול לשמיע שאחריו בפסוק
 נק• אינו כשאדם אבל וחפלוחיו זמוחחיו יד על למענה יחודס ועושה

 ובפרישכם א׳ קפ' בישעיה כמ״ש עולה אינה ותפלוחיו זמירותיו הגזל מן
 אמר ולרשע כתיב ועוד מלאו דמים מכסידכס עיני אעלים כפיכם

אלה־סמהלךלספרחוקי;

כלנפלאותיף ולספר תורה בקול לשמיע
ט כנקיון שארחז למעלה שקאי בעז׳׳הי לפרש נראה  כ

 ה^ אח((זבח כפיסאזואסיבבה נקי כשאני היינו ה מזבחך זאסומהאח
 ר6 ובמה כר׳ל לה׳ השכינה עס אני ומסבב למעלה יחוד עושה שאני

 עושת הש׳׳יאני לפר משמיע כשאני חודה בקול לשמיע עושההיחוד
 איט לכאורה כליפלאותיך ולספר מזמר שאני וחיבה חיבה כל עס יחוד
 ימלל מי כתיב הלא הקב׳׳ה של נפלאות כל לספר אפש־ האיך כי מובן

א הפי' אלא חהלחו כל ישמיע ה׳ גבורות  *0 גסרוח ימלל מי כך ס
 וצהxכ אדם יעשה והאיך וקצבה סוף לו שאין דבר הוא הש״י שתהלוח

 מה וכל שבתוכו מה וכל העילס כל כלל דרך ישבת יתברך להשס ל^ח
 ישמיע זהו לחהלתו ור^בה סיף ואין חהלתו הוא הכל לדבר יכול שהפה

 זהו הש׳׳י נפלאות הוא הכל שבחוט מה וכל העולם שכל, חהלחז כל
 העול® כל שאספר במה למעלה יסוד שאעשה היינו נפלאותיך כל ^סשר

נפלאותיך: הס שבחוט ומה

במדף מישבן ומקום ביתף מעון אהבתי יי
 שישמיע על יחוד שיעשה שאומר אדלעיל דקאי יחברך בעזה״י נ׳׳ל

 אורייתא בח־קורס ואיסא הש׳׳י נפלאות הוא סהכל ולספר חודה בקול
 בחורה לעסיק אדס צריך לכך לעילא פרחח לא ורח*מו דחילו בלא זחצוה
 בר׳׳ת כמ״ש טיב אינו עונש יראח של הדחילו והנה ורתימו בדחילו ומצות
 מפני שירא דהיינו חממת יראה לאדם שיר\ה שצריך אלא היראה שער
 שש עיין בר׳׳׳ח כמ״ש עלמא דכל ישישא עקרא שסא כשביל יהנרך השם

 מתיירא אדם הלא עונש יראת לו יהיה שלא לאדם xאפ איך תקשה ואי
 אמת של אהיה למדריגת אדס כשבא הוא התיחן העונש מן

 דהיינו מאודך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' אח ואהבה כמ״ש
 הן עונש יראת לו אין אז הש״י אהיח בשביל וממונו נפשו מוסר שהוא
 ה״ הפסוק פי' זהו הש׳׳י אהבת בשביל הכל שמסר כיון בממונו הן בנופו

 שנקרא' השנינה היא ביתך מעון אה אוהב חני היינו ביהך מעון אהבחי
 אהבתי ה' רrא ודוד חייבא לאלקאה רצועה דמלכוחא דנא מלכיה
 שהכל מלכות מדת ביתך מעין שהוא עונש נסהיראת אהבתי לכך אותך

 היינו כבודך משכן ומקום הוא שלי והיראה אהבתך בשביל מסרתי
̂׳י עלמין רכל ישרשא עקרא יתברך שהשם בשביל רוממות היראה  שהש
 דקב״ה ז״ל רמ״ב יף פנחס ס׳ מהימנא ברגגיא ואיתא עולס של מקומו
לשמיע ראוי אני לכך וכו' שכינחא דא עולס מאי עוצס של מקומו איהו

: סממוח ביראה ורחימז בדנזלו נפלואחיך כל ולספר חודה בקול

דמים אנשי ועם נפשי חטאי׳ עם תאסף אל
י י  משי חטאים עם חא^> אל עצמו על כיקש דוד בעזה׳׳י נ״ל ח

 ואם חטאיו עדשיחקז ימיו יאריך אלא שלו חטאיו שיהקן קודם ימוח שלא
 וזי דמיס אנשי ועם אמר לזה מיסה חייב חטאיו בשביל אדרבא תאמר
 ובעלי רוצחיס דמים א:םי שהם דורו לפי יתברך השם אוחו שידן היינו
 ואחיחופל דואג על רז״ל שאמרו כמו שלשה הורגח הרע שלשון הרע לשון

 עמשא אח הרג יואנ וגס הכהנים עיר נוב ונהרג הרע לשון בעלי שהיו
 וכשיחית לחיות לייק'יאוי דורו לפי יחברך השם אוחו כשידין לכך
 מעשיסשל אגתולפי כשיחשוב קקילו צדיק ייהיה חטאיו יתקן אז

־• דורצריקיס

מלאהשחד וימינם זמר׳ בידיהם אשר
 כמי החסד במדח קשורים רשעים יש נ׳׳לבעזה״ירהנה

 הזוהמא הרע הוא וישמעאל חסד דדרגיה אברהם מן שיצא ישמעאל
̂ז ועושה אורחים ונזכרס גזאף סא לאגרהס לחסל זה שרשע ג^יל צדנ

יני) א כז ־



14<vTn' תהליס
 שהוא מאף הוא לכד רע הן סוב הן ההשדיס כל עושה הרושד במדה דכח

 שיצא עשו כמו ר\כורה יושוריסנמרח רשעים ויש ג׳׳כממזהשפע
 הוא ?X מאף אעו אבל וגזלן רוצת הוא לכך מדחדגבורה שהוא מיצהר.

 מחרוייהו גדולים רשעים יש אבל להשפיע ולא לעצור הגבורה <ןדח
 ז׳׳ל ע׳׳ב ר%ו דף פנחס פ' מהימנא רעיא נ כמ׳י׳ש רב ערב ונהראיס

 ויצחק כאברהם מעורב יעקב הפי וישמעאל בעשו מעורכין רב דערב
כ  רוצת רעורן מדוח שני להם יש רב דערב נמצא עיי״ש דחרוייהו ^
 בזוהר פעמים כמה שכחוב כמו כשמאל דבוק רב שהערב כשביל ונואף
 וגוזלין רוצחין הס לכך דעמא רישי ונעשין ישראל על מחגכרין רב שערב
 ונמשך מחרוייהו ערוב שהם כשמאל אצלם ככלל ימין וגס שמאל חדה שזהו
 שדרכו החשד מדק שהוא שלהם ימין ומצד שמאל מצד גס הניאוף להם

 כתה שוחד נוחן ובזה לכל עצמו אס ומכרע אדם לכל קונף הוא להטיב
 ימסו ולא כרשעו שיחזיק כד שפלים לאנשים עצמו אס ומכרע שחונף

^ הכחוב שאמר זהו נידו  שידי! דוד שביקש למעלה וקאי זחה כידהם א
 בידהם אשר לכך רב ערב של נשמוק שהם דורו לפי יחברך השם אוחו
 לכך שוחד מלאה וימינם שמאל מצד להם נמשך וזנוח הזמה היינו זמה
 בתדח אחוז היה מקום חכל איש באשה שנכשל גם צדק הוא דורו .לפי

 לשון כעלי שהיו רז״ל אתרו הד של הרו ועל וחשד צדקה לעשוח החסד
 כננל עונו מגדיל הרע לשון שהמסזר כערכין רז״ל אתרו וכבר הרע
 ערבלבשהסג״ה שהסממדח דמיסנחצא שפיכח עריוח גילוי ע״ז

כנ׳י׳ל: ורוצחים מאפים

1\ ^ : ^ : ^ י ^ ; ג נ ח ו י נ ד פ ך ל א י מ ו ת ב י נ 5א

 אנשי עם ויהיה חטאיו שיחקן קודם הזה העולם חן יחברך השם אוחו
 לכל מעשיהם מדורו שילמוד מעשיו דוד יקלקל שח׳׳ן חאמר אס חיי דמים
 בטחתי וכה׳ הלכחי בחומי אני כי קפיטל בחחלח שאומר נחו כאן אומר

 בטיח שהוא אמר הש״י אוחו שינסה שביקש כשעה אמר שאז אמעד לא
 נשעה בחומי פהלכחי בשביל עבירה לעשות אמעד לא שודאי
רח  אשל- המים וצפתח חניח שלקח ובשעה שאיל של מעילו כנף ^

 ברודפו שאול אח הרג ולא שאיל של מראשחיו
 השם לו ויושיע שיעזור ראוי לכך לו שיושיע יהברך כהשם שבטח בשביל
 ה' והיה בה׳ יבטח אשר הגיר כרוך כח״ש חטא ליד יבוא שלא יחכרך
 והטעם כנסיון עמד ולא שיע ככה שנכשל אחר מיירי כאן אכל מבטחו

 יאסוף שאל יחכרך השם מאח וביקש חשוכה להורוח כד רז׳׳ל הואכמ״ש
 רשעים שדורו נס ויחיה שחטא מה שיחקן ^דס הזה עולם מן אוהו
חחיל הולך שאני כמו אלך בחומי ואני ובקשה חפלה דרך כאן אמר לכך

’ל פדני מבקש אני אמכם בחום
- בעיניו וחנכישא..יהלתן סרחםעלי בודאי וחנכי אחטא כשלא ואז

בטקהליםאברךיי במישור עמדה תלי
 ההאוח כל אח* להדוף הוא אדם הרגל דהנה נעזה׳-׳י כ״ל

 להכניע צריך הרגיל טבע לשיר רוצה כשאדם אמנם וממון כבוד ימו
 כד היחר של אפילו מדאי יוסר ממון למאוס וכן מדאי יוסר עצמו אח

 עקום לקנה משל מפראג מהרי׳ כמ״ש השוה מזג ליד ימא &אמ״כ
 יעמול כך שאחרי כדי אחר לנד אוחו מעממים ישר שיהיה שרוצה

 יוסר ממון ולמאוס מדאי יזחר עצמו להכניע צריך כןאדס השוה נמזג
 ואז מישור של השוה במזג יעמוד כך שאחרי כדי היהר של אפילו מדאי
 כיון כרכים לדרוש או כרבים להחפלל העמוד לפני לעמוד לו מוחר
 ארלחישלאשיכרהאוחן רעה מפניה מתיירא אינו האוחו שכר שככר
 נשכיל כרניס לידרוש או להתפלל העמוד לפני לעמוד ראי אינו עדין

 רעה פניה לי יהיה בודאי הכבוד אחר לרדוף אדם של וטבע שההרגל
 רגלי הכתוב שאמר זהו העולם בעיני הדרשה או ההפלה נאה שיהיה
 שלא במישור ועמדה חאוחי שברתי כבר שלי ההרגל הינז כמישור עמדה
 ה׳ אברך היינו אכרךה׳ כמקהליס לכך הכבוד א״שר עוד ארחף

:רעה מפניה מתיירא ואיני העמוד לפני ואספלל

כז קפי׳
חיי יימעוז אירא ממי וישעי ייאורי לדוד

ף ן ך ח א י מ  יהכרך השם -בעזרח לפרש נראה מ
 דוד נקראת שהשכינה נודע שהנה ^

 הארה וממשיך לי מאיר ה׳ אורי אז למעלה יחוד שיש דהיינו ה׳ וכשלדול
 אור והורה מנוה נר כחיב לכך כי ה3 לילד הנטו הדרך איזה לידע עלי
 שמאיר נר לו כש־ש אבל המרוח באחד מפל בחושך הולך כשהאדם כמו

 חאד המצוה כן הבור כתוך יפול שלא עצמו ומשמר הבור אס רואה לו
שלגיהנס ולאיפולנכארשחס יחנרך השש שצוה כמו שיעשה לאדם

ת יעמר שלא לאדם להאיר המצוח מכל כלול אור יהחורה \^ ה ל לג  ע
 יש למעלה יח־ד אין ושלום כשחם p גיהנם של שחח כבאר יפיל ולא

 צמעצם יחוד כשיש אבל להחטיאו האדם על צלדצוניסומחגבריס שליטה
 להאיר לאדם הארה ומגיע החיצורס ומחבטלים און פועלי כל יחפרדו אזי
 דרו^^ס^ יודע אדם שלפעמים וישעי גס לילך ר^טן הדרך איזה לידע לו

 שהשש היינו וישעי אמר לכך תקפי שיצרו בשביל עבירה עובר ומ״מ
ע היצר מן לו מושיע יחביד  ;מכםממי (:יינו אירא ממי אמר אמנם ר\
 להביא האדם צריך היחוד מאוהו אדר הוי^ה כמנין צ״א גמטריא הכולל
 הוא למעלה שנעשים היחודיס כל כי היא והטעם רוממות ליראה עצמו

 לשכיכה ניקנק מיין נעשים למטה שעושים שלצדיקים טובים מעשים ידי על
 מזרעת אשה שאתרו כמו טוב הוא אזי דכורין מיין מחעורריס כך ואחר
 יחברך השם לגבי אשה שנקראים אנחנו לכך זכר יולדוח תחלה

 צ3א חסד שהוא זכר יולדח אזי שלנו טובים מעשיס ידי על חמלה מזדעים
ס כך ואחר חחחוניס מעשה בלא למעלה צשהיחודמחעורר ■  מחעולרי

 וישעי אורי שאמרנו כמז טוב לעשות חחהונים
 שהוא נקבה יולדות חחצה מזריע איש אזי טוב

מס מעשים לעשות לאדם מעורר איש שנקרא יתברך כשהשם  ה(א שי
 זה^־ש^ןל למוטב האדם אח לחזור האדם על שבאים ויסורים דין ידי על

ה׳ שהוא גגמטריא׳יחזד חיי היינו אפחד ממ■• חיי מעוז ה׳ הכתוב מ ״  כ
מי הי'נז אפחד מתי אזי למעלה יחוד לעשות אוחי ומעורר ומחזק מעוז  מ
יחוישהשנ^ מאותו אדני הוי״ה יתוד שהוא צ״א גחטדא הכולל עס

 בשביצ יראה לו להיות רוממות יראה ליד עצמו ויביא זה על האדם
א און ^יעלי דכל זשרשא ערךא יחנרך שהשם 1ו

ד יראה היי״ אירא ממי חחלה אמר לכך לזכר נקבה מן נתהפו מי מ  ייי
פ ז״ל רש״י שפי׳ וכמו מןהיסורין יפחד שלא שסאהקנה א ע׳' הו  ה

̂  עכ׳׳׳ל הקרובים על ופחד הרחוקים על אימתה ופחד אימ׳זה עליהם
ר הרחוקים איל פחד היסוריןנרןא מן יראים הקרובים כ/י ר לי ל מ ס  אינ

־ ■' נ אלאסחסיראה היסורין מן ׳

 עלימרעיםלאבולאתבשדי^ך ברדוב
כ׳טלו המה לי ואויבי .

 עולה ומסט־ן יורד דיליה וכת ר%ע יצר ידע למנה לפרש ליאה
 ‘ ,A ובאנזת אדם של כנשמתו שילט להיות הי־ע יצר של כורחו יכל

 r< בזוהר שכחוב כמו אדם של בבש**ו אלא הרע ליצר sשליטר
 להמית אדס של המקטריגיס הם דליה וכס הרע היצר והנה

= בשזרשז הדיח להמתיק לזה והתקנה ממונו או גופו או ^ ^ א הו  ש
 שע־ינינה כחמישים יכנס ואז מחערין דנין שמשם הבינה
 רןן1 שאתר-ו כמו הוא הפי׳ בשורשן הדני! ממחיקין איך הוכר ולהבין

א הפי׳ כמעשיו יפשפש עליו נאים יסור־ן אדם רואה אס ^'.7 הי - 
א האדם על באים היסורים  שמהטריגיש המקטריגים מחמת ס
 מחמה באים המקטריגיס כל כי במעשיו יפשפש לכך מלמעלה

ר-^ היינו השורש שיהקן cיהTא ישרש ולכך בעונותיו שבראם עצמו  הגנבי
ס היא וחשיבה המקטריגיס ינטלו וממילא המקטרג נברא שממנו ל  עו
 שפמשכוי מאיז לשורש! עולה שהוא תשובה כשעישה היינו הלנה

 בטלו וממילא העכירות על תשובה ועישה העבירות מן המקטרגים
מן הביכס עולם שהוא תשובה היינו בשורשן זהומתהיקין החקטריגיס  ע

 צן העבירות המקטריגיסשהם שורש לחקז למטה מתעורר שהאדם
 הבעה עולם שהוא בשורשן והדירן המקטרגים נמחקים למעליה
 אה לאסל מרעים עלי בקרב הפסוק פי' זהו בינה שערי חמישים
ס את מביאים שהם היצר מכת המקטרגים הם מרעים אי  לצל ה
x אח לאכול כדי רעות עבירות ה עלי מקטתיס שהם היינו י3 קכ ח  ה

 1̂,ואדע, צד מיישב שאני להמחיקז המקטריגיס אח־ משרש שאני ה לז
עו עליהט אני ומתחרט בעוני נבראו המקטריגיס שכל בשבילי הוא לי  הpי

 רי1בחמיש*סש: למעלה גש והדירה החקטריגים נמהקיס בכן יזשובה
רג: עוד יוכלו שלא התקטריגיס ונפלו כשלו המ״הואז שגימטדא ביני: ט ק ל

 לבי^ש יירא לא מחנה עלי תחנה אם
בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום

 ישראצ כר אחינו אח לימד השלום עליו שדוד הש״י כעזרת לפרש נראה
 המבטצ״ס והרשעים המקטרגים מכל ירא יהיה ולא חברך להשסי לעבוד
 סביבו הרכה ל7ל לן שיש המלך בן כמו יתברך השם מעבודת אוחו
מטכי ייל ״יש נקיח צדק כל כן אדם משוס ירא אינו בודאי ונזק צער מכל
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 כל רז׳׳ל חרו6ש כמו ־שברא־במצוחיו ־מה סביבו הרבה חיל דנן5ל שיש ־
 מכל החיל אח רואה שאינו נם אח־ פרקליס ל< קילה אחת מצוה העושה

 מקיפים ילוחיהT, עם זאח שנקראח השנינה שבודאי בה' יבטח חקוס
 הפסוק פירוש זהו היוסוכו' כל עליו חופף שנאמר כמו לראשי ושומרים

 חיל של מחנה ריאה שאני בשביל לני יירא נא מחנה חחנהעלי שאס כמו
 סביבוחי חיל של מוזנה רואה ואיני מלחמה עלי חקוס אם כ! סביטחי

 עם נקראחזאה שהשכינה בוטח אני היינו בוטח אני ביאח מקים מכל
 רואה שאיני גס לראשי ושומרים פיסpח הטובים במעשי שבראהי החיילות

 שאמר יםxת מגיד בספר שכהוב כמו כך הוא בודאי מקום מכל אוחס
 כמלך במצוחיו שברא חיילוחיו בהיו הילך שהוא עיי׳׳ש יוקף לטח המגיד

:וכו׳ לראשיך הס חן לויח כי שנסוב בגחדכמו

 אבקש אותר. יי פאת שאלתי אחת
 לחזות ימי.חיי כל יי בכית שבתי

בעזה״ידהנה לראהלפרש בהיכלו ולבקר יי בנועם
משפטים פ׳ החיים אור בספר י

 הפקדון נעל ובעמוד ז״ל כחב ישלם לא 1עמ נעליו אס ע״פ 3ך״ קפי׳
 והרוה כאמרו לך שכתחיה כמו הנפש לי חן הנשמעח טענה ויעעון
 האם לך שנחנה כמו לו חנה רף'ל דרשו נחנה אשר האלהים אל חשיב

 לו אמר אפילו ח״ל אמרו כי עמו בעליו בטענח ליפטר הנפקדים יכולים
 לכל הדין והוא בבעלים שאלה זה הרי חפצו ממנו ושאל מיס השקיני

 הנופא והוא האדם היוח מיום ולכלכל לזון קדם האדון והן השומרים
 עמו בעליו ירךא לזה וכו׳ אדם בצרכי ומחעסק חיים נשמה האדם אף3

 הנפש ישיבו שלא הגם פטורים הנסשוח שומרי והרי סף ועד מהחלה
 אם גס אחד זאת קושיא לסרן נראה ולי עיי׳׳ש שס ומהרץ שנחנה כמו

 לחזוח יזכה האיך מקום מכל בבעלים שאלה נטענח עצמו אח אדם יפטור
 אמרו הלא שניה פטור שהוא גס שחטא כיון הבא עולם שהוא ה׳ בנועם

n רז״ל x יו׳הר ינחנו יפה שאומרים הניהנס חן הרשעים מן העולה 
 הרשעים שמשיחים והטעם עין שיגן הצדיקים מן העולה השבח מן

 להם היא גדולה שטובה מפני בגיהנס להם שיש היסורי? על נגיהנם
 דאחי לעלמא ולא נדיכא מידן לא אלישע^חר על למעלה שפסקו והראיה

 מקברו עשן אעלה אמר אלא הזה הפסק חלמידו ר״מ רצה לא ינוא
 על נצרף בגיהלס וכשנידון מקום בלי צואה היא עבירה כל הוא והטעס

 בחחלה שפשקו כפי אבל זך ונשאר הצואוח ששורף גיהנם של האש ?־י
 ר\יהנס חן משבחים הס לכך כצואוח מטונף נשאר היה אוהו לדון שלא
 המוחים ומן הצואוח מן גיהנס של אש ידי על אוחו שמצרפין הטונה על

 כמדרש שאירא זהו מוס נו נעשה שחוטא נאגר כי מוס נעל ישחר שלא
 כהנור הבוער הדין יום זה היום כסוס צ״ח דף פ'ו־רא זוהר רגעלם
 המנקרים אנשים שלשה ורגה וירא עיניו וישא ר\וף מן רגשחה להפריד
 מבקרים P לרע טוב לן יבקר לא מלשון פי׳ וכו׳ שעשה מה מעשיו
 אחח הפסוק פי׳ זהו לאו או חוס בעל הוא אס האלם אח מלאכים שלשה

 ה׳ מאח שאלחי בנו̂ן מיוחדה אחת שהיא הנשמה היינו ה׳ מאח שאלחי
 להש״ז לעבוד רצוצה למלאות אבקש אוחה לכך חיי ימי כל בה להשחמש

אני ופטור כבעלים שאלה והוה חיי ימי כל ה׳ נניח שנסי הגס סמיד
בנועם לחזוח כיי .מצות ולעשות עבירה מן ליזהר א:י צריך מ״מ מעונש . .. _____ .

 שכינהחיקרחדחזיא דקייחחנחחר כיון דנדיקינז נשמחא כל ב׳׳י מר״ש
 וכו׳ דמהא צדקא לפנניא וברךו זילו לון ואמר לאנההא קרי קב״ה למיחב
 נועשיז מנררין ה׳ היכל שנרןא השכינה שהיא בהיכלו שאדם כיון נמצא

 אם גס מעשיו להיטיב רדס צריך לכו בצואוח מטונף מוס בעל אינו מס
:הדין פי על העונש מן פטור יהיה

יפתירמ רעה ביום בסוכה יצפנני כי
 שחור הוא הזה בעולם עושה שאדם מה כל דרגה בעזה״י נ׳׳ל

 לאדם טוב ומה שכח לאדם לשלם רע ואם טוב אס לעוה״ב סיז51
 שכר לו שיהיה טוניס מעשים ויצפון ימיו כל לה׳ ועובד צייק שיהיה
 או רעב או חרב כעולם רעה יש לפעמים הזה כעולם גס הבא לעולס

 אס הרעה חן להנצל ראוי אס מעשיו לפי האדם אח ומין בעולם דבר
 כיון ושכינהיה קכ׳׳ה יחוד ידי שעל טובים מעשים ועשה צדיק ^וא
 אהל כמו עליו פורס השכינה ושכינחיה יחידקכ״ה עשה ויום יום שנכל

 מה היינו כסכה יצפנני ני הפסוק פ־ריש זהו מחבל מכל אזסו ומסתיר
 יחוד עושה שאני טוניס מעשים הוא הנא לעולם יום מצפיןבכל שאני

 ביום אז אדר סי״ה כחנין צ״א סוכה גחסריא שהוא ושכינחיה קכ״ה
 כנודע ה׳ והיכל אהל שנקרא השכינה היינו אהלז נסחר יסתירני רעה

שמציל מה ומפרש צרה מכל אוחו להציל אהל עציוכמו פורס ושכינה

 אחד דירים שלשה כלול הצור שהוא ירוממני כצור היינו שכינה אוהו
 ד שמות כנה ערצר אח וחכרוח צור צפורה וחקח כמ״ש חרב הוא צור

 של חרב דבר הוא כצור שלישית כצורח שני מלשון רעב היא בצור שניח
 ירוממני אז אדם בני שנימעט מיעוט הוא כציר מלשון וגם המוח מלאך

;אוחי ומציל vהשנינר עלי ופורס יחנרך השש

 סביבותי אויבי עד ראשי ירום ועתר׳
תרועד, זבחי באד׳לו ואזבחה

ח׳ השם נעזרח לפרש נראה ליי ואזמרה אשירה  דהנה י
 מביא כ״זזע״ב קף יוסף יעקב חולדות כספר

 הוא שהפי׳ עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבחי ע׳'פ הרינ׳׳ש בשם
 החחלת שיהיה עמובחחלה להשחחף הרע היצר דעת לגנוב שצריך
 עליו יקטרג לא ונזה לשמה שלא הרע היצר עם זחפלה זמצוה חורה
 כי כשזכיחי כאן דוד שביקש הו ז וכו׳ לשתה לגמור ויוכל הרע היצר
 אצטרך יהיה שלא לי חושיע אזי עמי שאהה בסוכה יצפנני
ה״י דעח לגנוב  להסגבר ואח״כ לשמה שלא להחחיל ע

 אזכה בהתחלה בראשו 7ומ חיכף אלא לשמה לעשות הרע ינר על
 ולכך סייבוחי אויבי על ראשי ירום יעחה זהי הרע היצר על לההגבר

 אינם שלוישהם שונאיס אדם בני על שקאי חטעה שלא כד סביסחי אמר
 להתגבר כח לי וכשיהיה ממוו מרוחקיס שונאים אדרבו: אלא סלכיו
 אזכה אז לי ומושיע .עוזר שאתה בשביל הרע היצר על בהתחלה ביאשו

 שאני מה סאות לשבר שאזכה היינו חחעה זבחי יאהלו ואזבחה ג״כ
 האוחו לשבר זוכה כשאדם מוסר בספרי ומדע הזת עולם תחוח מחאוה

 משבר הוא אז עוה״ז בתענוגי להתענג פשמחחיל ומיד חיכף בהתחלה
 שהוא השמש חחת הם וחאוחיו עוה״ז חעמגי וצל היצה״ר של כח חובח
 והשמים השמש חחת שיעמול לאדם יתרון מה שכהוב כמו השמיס החת
 ואזבחה זהו לשבח כאהל רמחחם הנביא כישעיה שכהוב כמו אהל נקרא
ע היצר לזבוח שאיכה באהלו  שהם היה עולם חאוח גשמיים בדברים הי
 הרועם מלשון חרועה זבחי הזניחה הוא מה ומפרש השתים אהל החת

 בחאוח היצה״ר כח הואשאשבר והזביחה שכירה לשון שהוא ברזל בשבט
 דהא נשיר שהקליפה כיון מעכב וא-ן לה׳ ואזמרה אשירה ואי עוה״ז
 שירח אומרים ואח״כ הקליפה לשבי חמלה זמירות לומי אלxי מנהג
 נחה הקליפות לשבר כשאזכה אבל סזתור לא מלשון הוא זמירות היס

 שירה לומר יכול ואזמרה אשירה אז הזה עולם בתאוח חאוחי שאשבר
̂׳כ תחלה ;זמירות ואח

ומה נעיה״י ענני(״ל1 חנני1 אקרא קולי יי שמע
אומר אין כתיב י י

 חורה של הן דבור כל כי יתברך השם לפני קולס בלינשמפ דכריס .־ואין
 כ״ב ידי על הוא הכל חולין שיחת דעלמא תלה של דבור אפילו והפלה
ה' בו קבועים אותיות שהכ״ב התורה אוחיוח  האוסיוח ושורש שמו י
 בשרצן ששם בשרשן האותיות מניע כשמדבר לכך שמו יח׳ בו ס קבועי

 אקרא קולי ה׳ שמע שאמר הסו יחברך השם חן חלק הס האוחיות
 ■ שאקרא מה היינו אקרא קולי ה' דהא נקילי מתפלל שאני שמעבה היינו
 אוחקנועבזי״ש כל כי בעצתו ה׳ הוא אותיות יד על הוא בקוצי

 יהיה מקום מכל איל חנם מתנת מאוצר וחנני תפלתי שסשחע אני ומבקש
 וענני מבקש אני לכך הנינה לי והעשה חפלחי שקבלתי אדע כשלא צער לי

:הפלחי שקבלה שחודיעכי

אבקש יי פניך את פני בקשו אמרלבי לף
 הרהור אדם בלב נופל יוס ככל נהsדר יחנרך נ״לכעזרחהשס

 השם אל דוד שאמר זהו גדולה בהחמדה למד שלא על ומתחרט חשוכה
 לבי של הראשון אות היינו פני בקשו לבי אמר הש״י בשבילך לך יתברך

 כא״ט שהס לפכי.לבי שהם אותיות היינו פד בקשו הפי' 1א צמד והוא
 הקדושה הורהינו ללמוד וחצה בחשובה תהרהר שלבי היינו לחד גגמטריא

 לשמה הקדושה הורחינו שאלמוד שאראה אבקש ה' פניך את אומר לכך
 כ״ב מן אוח כל להעלות ס״יי בספר רי״בש נשם כמ׳׳ש לשמה הוא והיכי

 לפגי שהם ואוחיוח לשמה זהו שורשן אל בהס נדבר שהחורה אוחיוח
 ל׳ פניך אח זהו אותיות 3כ״ גיחטריא טדה׳׳ד הוא השם כרוך הוי״ה

: שןxל הקורה של אוהיוח להעלות אבקש

 עבדף באף אליתסתרפניףממניאלהט
תעזבני תטשני1> ף,ייח עזרתי אלר׳י ̂ו

iJ/JAfi מן פניו מסחיר אינו שהש״י זמן כל ידוע והנה כעזה׳׳י נ׳׳ל 
 אבל הזה נעולם העונש מן אדם לדאוג צריך אין ך;אךס

כת״ש הפורעניות מן לדאוג יש ושלום חס פניו מסתיר יתנרך כשהשם (י,נט ב בז



י ט י מ י ם ח י ל ה ת

 כשמנולנל סרו הסחיר שהש״י לידע והסימן אסחיר הסחיר ואנכי
 מלשון פנים הסחרח הוא אז מחשיחו לנזין יכיל שאינו האדס יוחשבח

 לחבית אדס מחשבח ידוע אינו כי האדס מחשגה ועים7ו גלזים הס לפניך
 יכול אז הש״י אל כ^נק לכך ידוע אדס מחשבוח יחברך השס לפר רר,

חו ומדבנ] יחכרך השס לפני שעולה מחשבחו לטין ^נ  יתברך השם אל מ
 חש פניו מסתיר יתברך כשהשם אבל

 השם אל מחשבתו לעח יכול שאינו בשביל מחשבתו מבולבל אז זשלום
 בספר כתב לכך ממנו עצמו אח יתברך ה-שם שהסתיר בשביל יתברך
 נאה הפורעניות שקורס הספר בסף הריב׳׳ש בשם יוסף יעקב חולדות

ס ע-י׳׳ש וכו׳ ע״ז מחשבות או זנוח מחשבוח כמו וזרה ה1ה יוחשבה  ז
 בך תתיד לידגק מחשבתי לכוין שאזכה ממני פרך הסחר אל הפסק

ח ר6 ואז ס  יהיה ולא יסרק שים לי יהיה שלא עבדך באף 1חנ אל נ
 היסרין מ? מבקשלהנצל אני לחה היית עזרתי תאמר ואם פורעניות סוס
ד שעל לאדם סבה הס היסריז אדרבה הלא  האדם חוזר יסרין י

 חששני אל מחיז לזה יסרין יד על היית עזרתי שאומר זהו בתשובה
 שלא עלי לשלוט הרע היצר T3 הטסי אל הייט ישעי אלהי תעזבני אל1

 הארך פני i נטושים והנה כס הפקר כמו נסש ושלום חס אהיה
ה שלא עלי אימתך לכשיהיה  היצר י3 ישלוט לא אזי הפרך כמו נטוש אי\

 תעזבני אל אוחי והחט־א הרע היצר בי שלט כבר ושלום חם ואם הרע
 היצר מן ואינצל חשובה לסב תושיעני אלא הרע היצר נשאדביד להיות
 שלא היינו ינדעי הדן מדח שהוא אלהי שיהיה אצטריך לא ואז הרע

 שמעצמי תושעני אלא בחשובה לשיב כדי אוחי ביסרין לייסר חצטרך
לשוב; אזכה

שאמת בעזה׳״י נ׳׳ל יאספני ויי עזבוני ואמי אבי כי
שלשהשוחפין רז״ל

 הקדוש חלק והנשמה ואמו אביו מן הוא הגוף והקב׳/ה ואתו אביו נאדס
 זמן כל ונס ואמו אביו חלק שסא הגיף מצד הוא הרע והיצר הוא בחך
 רק עליו שולט הרע היצר שנה י״ג עד שהוא בו מטפלים ואמו שאביו
 הקחשה מצד עליו השכינה פורס אז אביו מרשוח שיוצא שרם י״ג אחר
ס הטוב יצר  רק ט לשלוט הרע היצר ביד עזביני ואמי אבי כי שאמר ז

ד ה' שנים י׳׳ג אי  להכניס הטוב יצר לי ונותן הרע היצר חן יאספני ו
 תסקף מלשון והוא חון והקליפה פייס שהקדושה הקחשה אל אוחי

:הביתה אורד

למען מישור באורח ונתי דרכף יי חרני
 האדם על יסורין באים דלפעמיס נעזה׳׳י ל־׳ל שורדי

»p ונשברה בספינה גישב שרצה אחי רבה במדרש שאיחא כמו לסבתו 
 5כ עם טס הספינה נטבע כך ואחר בספינה לירד יכול היה ולא רגלו
 שנח כך אחר ונתן רגלו שטרח ידי על ניצול והוא בחוט שהיה אדס

 יודע היה ואלו sהחיתר מן שהצילו רגלו שבירת על יחברך להשם •הודה
 חיקף מחן היה המיתה מן להצילו לטובהו שהוא רגלו כשנשברה יוהחלה

 רואה אס ח״ל כמ״ש סבר היה מתחילה אלא יתברך להשס והודיה שבח
 '0 הורני הפסק פי׳ וסו וכו׳ במעשיו יפנמש עליו גאין יסרק אדם

ע ד  ל« צדיקורע מה מפני דרטך נא-את הודיעני משם שכתש כמו היעז ו
 אבל רחב דרך הוא דרך ט מישור בארס ונחני לי איכפת לא כשאדע ואז

ע באותו מעולם אדם בא שלא צר דרך הוא ארח  גס לי איכפת ולא ד
תי שכבר בשביל צר דרך שהוא א ואדע דרע ה' הו  והנפקא לטובתי ^ו
 על לפניו וזמרה שירה שאשורר היינו שוררי למען הוא שאדע איניה

:לפניך שירה אזמר ומיד חיכף לסבתי שהם כיון היסורין

שלך עדי בי קמו כי צרי כנפש תתנני אל
ס י מ ח ח פ  מאת ביקש ע״ה המלך שדוד נ^לבעזה׳׳י ר

נפשות שהס הקליפות מן אוהו שיציל הש׳׳י
 הם פות הל,ל והס בעונותיו אותם ברא בעצמו והאדם גופות גלא

 מן תתיירא היה ומה ההנניבגפשצרי אל שאמר זה אדם של ריו5
 שדבר ידי על שנבראו הקל^זוח היינו ךx עדי בי קמו כי מ©־ש הלטיפות

 ואומרים מלמעלה האדם על מקטרגים הקליפות ואותן ושלך 3כז האדם
ך שדיבר האדס על עחח למעלה  יפת שרך י7ע נרךאו לכך וכזב ^

 הקליפות היינו רעה דוברי ז׳׳ל רש״י שפי׳ כמו דבור לשון היא ויפת חמס
שיוצא שצקחשה הדבור חוטפיסוגוזלים הס וכזב שנד מדבור שנבראו

 מתפלל כך ואחר וכזב שרך נדמר קלישח לאיתן ^*א אדם אוהו מפי
 של הדבור ולגזול נחטוף קליפות לאותן יכולח יש הארס חוחו ולומד
 יתן ואל יתברך השם אותו שיציל ביקש ללו יוחס זיפת זהז ותפלה הזרה

מ:3אוי בנפש אוהו

חיים בארץ יי בטוב לראות האמנתי אלא
^קשלפניזה ת סמחייראמן נ׳/בעזמ׳׳ילפישאמרנ̂י ^ הי

 חורה דבד ממני יחטפו שלא הרע ולשון וכזב שרך שדיבר במה שברא
 הללוכמ״סח׳׳ל עבירות מן ליזהר קשה ורדה מפיו שמוציא והפלה

 ציבא מן לש״ה שקיבל דוד נכשל שבאמת ובפרט לש׳׳ה באבק כילם
 בארן ה׳ בסב לראות מאמין מקום שמכל לעצמו נחמה אמר לכך ס׳׳ל
ה׳ דעו בקפיטלק׳ כמ״ש הבא עולם שהיא תייס  סאאלהיסהוא כי
 הו^ הפי' עמו אנחנו וא והקרי מרעיתו וצאן עמו אנחנו ולא עשני

 הרעיס מעשינו לפי מקום מכל עשנו שהוא גם עמו אנחנו ולא הכתיב
 באמת אבל עמו לרךות ראוי אינו מעשינו שלפי כא׳ ילא במ׳׳י שמרדנו
 זהו מרעיתו וצאן עמו אנחש ולו הגדול בחסדו מקום שמכל בו׳ ולו הרךי
לכך ולא שכתיב בשביל היית האמנתי אלי שאמר מ׳ לו הרךי  כא׳ו

רן בסב לראות האמנחי א ב  לא הרעים מעשי לפי אבל החיים ה'
מן שבראת הגדול בחסדך אלא החיים בארן ה' בסב לראוה האמנחי  ע

- וצ^ עמו אנחנו ולו בודאי לכר נחלתו חבל יעקב י^אללחצקךכמ׳׳ש
, מרעיחולעו״הבגסשאינוראוי;

לבףוקוהאלי^ ויאמץ אלייחק כןה
^ בהש״י בטחון להם יש ישראל כל דרגה בעזהש׳׳י נ׳׳ל

 בהש״י בטחה א שיש מישראל אחד כל שאומר במה מאמירם אין למעלה
 שהיס אב״נו באברהם שמצינו כמו בטחון לו שיש במעלה שותחזק לא אס
 f א© ואמר סדוס מלך של הרכוש חן ליטול רצה ולא הש׳׳י אל בטחון לו

ך ועד מחוט ^ מכל אקח ואס נעל ^ו  העשרילויי אר תאמר ולא לך א
 י׳לנמצאאברהס כת״שרש״י יע^ני שהש׳׳י בטחון לי יש אברסאלא אח

 ג© גלול ועוש ליסל רצה לא בהש׳׳י בטחון א שיש במעשה הראה אבינו
מ ינסה מקום מכל הש״י אל בטזח לו שיש במעשה האדם יראה אם  או

 כמ׳׳© ננסית ארך'כ הש׳׳י אוחו שניסה אבינו אברהם כמו הש׳׳יבנכדון
 השייי אוחו שכיסה המלךע״ה חד וכמו אברהם אח נסה והאלהיס

 רצמ ולא הש״י אל בטחו? א והיה מעיא ככף בכרות אחד פעמיס שר
ת דוד כשנטל סיח שונאו שאוצ להרוג ^ המיס וצפחת מראשו היןי ל  ו
 האד© כל כן הש״י לו שיעזור בטחון א היה אלא שונאו שאול להרוג רצה
ס  במעשד- בטחו? לך להיות שתחזק במעשה חזק ה׳ אל קוה שכתוב ז

 Xh וקוה אז מסיי! ך3ל לאמן כשהזכה ואז בנסו! שתעמוד לבך ויאמן
: ספק בלי ה'

כח קפי׳
אליףייארךאצורי})תתרכזו לחד

יון--, עם תחשהממניונמשלתי פן
ף ן קן ץ>7 בחקוניס דאיחא הש״י בעזרת לפרש נראה ב  ׳ ל׳,זי

 0^ בצאהאדיליהלשכינתא במחשבתו סליק נש אסבר
^ אן נביא דחלכא דהיכלא דדפיקלפחחא מיד דעביד ופקודא פקודא

ןP אש לוזך;גא ךקךא ןן,ך צףק אן חכש או חיז<»^ '
 אפסחלה ממש אירג אלא לאפחח וממנא לעבד אמתין ולא מיד

̂  ל איחא וכן עיי״ש יכי' כלה לגבי כחתן לגנה ליה דאית ורחימו
£צד כי ע״ב קל״ח קף לו שלוז פ׳ יוסף יעקב חולדות בספר ז״ל ריב״ש 2 
ח המאורע וכל דמטדורחא שלוחי אימן סי  ועיסי בעור שלהם י
^3ו עלההסרחאשרשם להתפלל וצריך בשכינה חסר שזהו מ ר\  תי
^ ארךא ה׳7הפסזקלחדאל פירוש זהו למטה גס ממילא רסקן  ו

ד ^ו ע  לדודשהו! אמר לכך השכינו: מלסחשהיא חמזלמדח מי
ה בשביל אליך השכינה  7יסורי על עצמי על מתפלל ואיני אל־ךא ה' מגינ

 ואח© החומר שא-־חנו כיון וממילא ב^ינה שיש שלירקעלהחסחן
 שא© לגוף צער יהיה שלא ^וצה הנשמה כמו ממני חחרש אל צורי מצרינו

 י© מקום מכל לנשמה כאב שאין נס חסרון או כאב או לגוף צער יש
 יש השכינה כ? wבחורר יעסוק בראשו חש רז״ל גולשון לנשמה מיחוש
 האזי© בם׳ שכתיב רגס צר לו צרתם בכל שכתיב כמו האדם מצער מיחיש
ס' ליה ולא להון חכילו כתרגומו ז׳׳ל רש׳׳י פירוש מומם בניו לא לו שחח  ו

מו האדם מצער לשכינה יש מיחוש מרץס מכל מומו ולא בניו של מומס  כ
 עלי! כשרו אך שכתוב כמו לבור כשיורד ר^וף מן צער לה שש הנשמה

 מ הגות צער כשרואה מהאבל שהנפש היינו תאבל עליו ונפשו יכאב
^י פן הכתוב שאמר זה האדם צער לסבול יוכל לא השכינה מ שה ח  ה

© ונמשלתי ממני מיחוש לה יהיה בעח תתפלל ולא השכינה כשחחרש  ע
 כן־ הגיף חיסורי הנשמה כשרואה לגשמה צער שיש הגוף שהוא בור מרדי

 1כמ השכינה אל אנחנו ט האדם מייסוד וצער מיחוש לה יש השכינה
 בעדי השכינה תתפלל בודאי לכך הנשמה אל הגוף שהוא הצורה אל תומר

למטה- יתוקן ומשיצא שם שיתוקן השכינה בעד רק להתפלל צריו אני ואין

 קולתתוניבשועיאליףבנשאיידי שמע
ה לפוש v-xh(אלדבירקרשןז , מ



w n נותהלים
̂ון לו ידיעה הוא ער5 לו יש רשאדס שאמתו  לכן כשטנה שישחכן;

 טוכחו הא'ר א״כ האדם אצל למטה יחוקן וממילא שצילה3 שיהוקן >הפלל
 למטיה גס יחוקן צשכעה למעלה כשיחוק? שיודע כיון לאוד השכינה על

 של צער יעד מהפלל ואינו עצמו של צערו שמצית כיון הוא החיייז צערו
 ואס תפלתו יחכרך השס שיקבל ראוי השכינה צער חהסללנעד רק עצמו

 על תפלתו שיקיכל כדי השכינה כעד ככיון שמתפלל רמאות שהוא חאאר
 שמע הפסוק פיתש יהי אדס של האיךכוונתו ויודע ה' חתשנוה יודע >ה
 אליך בשועי תחנוני קול שתשמע שדאוי היינו אליך כשועי חחמני קול

 האדס שכוונת לומר שיש הגס השכינה כשביל שהוא אליך מתפלל כשאני
 צער למטה גס יתוקן כשכינה למעלה כשיהוקז שיודע עצמו כשביל הוא

 ונושא מתפלל שהוא הייני דבירקדשך אל יד בנשאי מקום מכל האדם
 וכית השכינה וצער חסרון שיחיקן השכינה שהיא קדשך דביר אל כפיס

 ונושא מתפלל רק עליהם מתפלל ואיני עצתי אדם של יסורין צערו שמניח
:תפלתו יתברך השס שיקבל ראוי השכינה כעו כפיו את :.׳

j הזה התיל אח לי עשה יד ועוצם כותי כמו כותי ירי בנשאי הפי׳
שיקנל ראוי השכינה בעד להתפלל טחי כל משא שאני הייני • ■

:תפלתי יתברך השם

 און פעלי ועם רעזעים תמשכניעם אל
בלבבם ורעד. רעיהם עם שלום דברי

 בעד מתפלל שאני רמאות שהוא תאמר שלא ה' נעזרת לפרש כיאה
 ליה ארס של צערו למטה גס יתוקן בשכינה למעלה כש-הוקן כ־י השכינה
 ז׳׳ל שאמרו כמו רע בפועל עשו שלא הס רשעים עס חמשכני אל
 רעיך סכה לחה רשע שנאחר רשע נקיא חביח על יד המרים
 שהם אותן כפועל רע שעשו הס און פועלי ועס ונו׳ נאמר לא הטח

 בפה אחד שרודבריס בלבבה ורעה רעיהס עס שלום דוברי הס רשעים
 כשאני לכך בלב ואחד בפה אתי מדבי אינו צדק שהוא מי אבל בלב ואחד

 השכינ' צער שיתוקן רוצה שאני אמת הוא השכינה בעד נפי ונושא מתפלל
*. צערי בשביל טנתי '\t< אבל צערי יתוקן וממילא  בעון נענש שאתר בזה זה ערבים ישראל ד.הנה הוא הפי^ או

 שלא נס העון יעשה שלא חבייו אדז שעכיח לזה והתקנה חבירו
̂ת  באותן שייך זו אמכם אבירו בעד נענש אינו אז מקים מכל חבירו יצי

 שמראים צבועים אותן אבל להם להוכיח יצול באחגלייא שהס רשעים
 בלבבם ו;דגה רעיהם עם שלום וחברי בקרבם רעות וכל כשרים עצמם

 אל ביקש לזאת שיידס מעבירות להנצל תקנה ואץ להוניחס יכול אינו
 עציהס ערב להיות החברני אל היינו און פועלי ועם רשעים עס חמשכני

 רעיהס עס שלוס דוגרי שהס אותן און ופועלי רשעים של עונותס עד3
 למחזח יכול אינו כשרים עצמן מראים צנועים שהס כיון בלבבם ורעה

*. כעונס לתפוס שלא ראוי לכך בידם

 להמכפעלםוכרעמעלליהםכמעשה תן
להם ונמולם השב להם ידיהסתן

 ויאמר פסוק על חקת פרשה סוף רבה במדרש דאיחא ה׳ בעזרת
 מלך לעוג יעמוד שלא משה מתיירא אוקושהיה ה־רא אל משה אל

 הרפאים מן שפלט עוג הוא הפליט ויבוא שנאמר אברהם זכות הנשן
 אברהם שיר\ג עוג כוונת היה וחביריווכו'ובאמת לעומר כדר שרכה
 שהגיד זכות עשה שבמעש׳ה כמדהו לעוג הש״י שילם לכך שרר אח וישא

 היה וכוונתו ממצרים ישראל שיצאו עי ימיס האריך לכך לאנרהס
 to בניו ביד שיפול שלו העונש לכך שרה אח וישא אברהם שיהרג לעבירה
 הוא להסכפעלס תן הכתוב שאחר זהי עיי״ש וכו׳ ושרה אברהם
 תאמר ואם שלהם מעלליהססאחע,מחשבה וכרע שלהם המעשה

 3טו הוא שהמעשה טון ונמחשבחס כמעשיהם להם ליתן אפשר האיך
 כמעשה מפרש לזה בלבבם ורעה רע והמחשבה רעיהס עס שלום דוברי

oo’t רק שבידיהס הטוב מעשה על שכר להס שתתן היינו להם הן P 
 על שכר להס שחתן הטייבה מעין רעה להם שחת? הייט aצר גמולס
 שה^י מדה כנגד מדה וסא לרעה יהיה ולבסוף שלהם הטוב מעשה

 הש׳׳י לו שנתן עוג כמו להס לרעה הש׳׳י וטונת טוב שכר נהם נותן
 גמולם ב הש זהו אירהס של בניו ביד שיפול כדי טיב שני ימים אריכות

לרעה יהיה והטונה טוב שכר יהיה שבמעשה כמדחס צהס

ידיו מעשה ואל יי פעלות יבינו לא כי
י א ל ו ם ם ד ה חי נ o'3 ב m y"’ הוא שפפוקות 

 הימנו cשלמעלי ע״פ טעם
 קשה לרעה יהיה וסופו טוב שכר להם שיתן להם גמולם שישיב שאומר

 עניד ב לט רחמנא לעבד מה כל תמיד אלס שיאמר רז׳׳ל אמרו הלא
נחום אצל שחצינו ונמו לטובה הוא לרעה לאדם שדומה דבר אפילו הייח

 ממנו וגנבו לקיסר חתנה טובות אבנים עס ארגז שהוליך זו גס איש
 טיבה ממנו ונעשה לטוב' זו גס אמר עפר הארגו ומילאו טובות האבנים

 אפילו נמצא וכו׳ טובות האבנים מן יותר העפר הקיסר אצל חשוב שהיה
 קב״ה שעושה הטובה שכן מכל לטיובה הוא בחך הקדוש רעהשעישה

 הוא התירון הטוב שכר מן רעה שיהיה אפשר והאיך לגיובה שיטה
 ומאמינים הש׳׳י מן הוא הכל רק בעילס חקרה שאין למאמינים דוקא
 מן הוא שהכל שמאמינים זטת באותו יתברך השם מן לטובה הוא שהכל
 אמרו לכך טובה הרעה מן אפילו נעשה לטובה הוא והכל יהברך השס
 זו גם איש נחום וכן עביד לטב רחמנא דעביד מה כל אדם שיאמר רז׳׳ל
 הרשעים אותן אבל טובה הרעה מן גס נעשה לכך לטובה זו גס אמר

 בהשגחת מאמינים אינם בודאי בלבבס ורעה רעיהם עס שלום שדוברי
 להם שנותן הטוגה להיוחשאפילו יכול הש״י מן הוא שהכל יתברך השם
 לשונאיו ומשלם בסופו ואתחנן ס' כמ״ש לרעה ספו יהיה יתברך השם

 כדי הטוב גמולו לז משלם בחייו ז׳׳ל רש״י פי' וכו' להאנידו פניו אל
 יכול כן לרעה הוא לוהש״י שנותן שטובה נימצא הבא עולם מן להאבידו

 כמו הזה בעולם לרעה יהיה יתברך השם לו שניתז הטיב ששכר להיות
 בשמאלה בימינה ימים אורך ע"פ רי׳׳ל שאמרו זהו לעיל שזכרנו עוג

 עוה״ב שהוא ימים אריכות לשמה שעישים בה למאמירס וכבוד עישר
 חתורה שעושים למשמיאלים אבל רעה שוס ממנו נמשו שאין אמת שכר

 לשמה שלא שעושים כמדחס שהוא והטעם וכבוד עושר לשמ̂ר שלא ומצות
 יתברך השם P לשתה שלא רעה והמחשבה טוב הוא המעשה נמצא
 השם כוונת אנל לאדם טוב הוא שבמעשה וכבוד עישר שכר לו מחן

^ כמ׳׳ש לרעה יתברך  עו"הכ מן שנאבד או לרעתו לנעליי שנליי עו
 ידי על היה עולם מן נאבד או נהרג פעמים שברוב או עשירות ידי על

 היינו לדין הרחמים מדח מהפכים הרשעיס ח״ל שאמרו זהו עשירות
 מצד שהוא לרעה להם נעשה הרחמים מצד שהוא הטובה אפילו
 אומרים שלהם הרעה שהיא הדן מדת מהפכים הצדיקים אבל הדין

 הפסוק פירוש זהו הרחמים מצד שהוא טובה להם ונעשה לטובה זו גס
 רעיהם עם שלום שדוברי רשעים אותן היינו פעולתה' אל יבינו לא כי

 פעולות שהוא יבינו לא אדס בני ידי על טובה להס בא אס בלבבם ורעה
 ידיו.שהש׳׳י מעשה ואל ואפילו הסיבות כל סבות יתברך שהשם ה'

 מעשה הוא שהטובה נמצא אדם מי יד על שלא בעצמו טונת להם מחן
 אלא יתברך השם מן שהוא יגעו לא opn מכל הוא ברוך הקדוש של ידו

 דיבוריהם היו לא יחברך בהשם האמינו שאלו תקרה שהוא אומרים
 שהש׳׳י יבנס ולא יהרסם לכך הכל יודע שהש׳׳י כיה בלב ואחד בפה אלד
 יהיה הש״י וכוונת טוב שנר להם יחן הטוב מעשה על כמדהם להם ישלם

:יבנס ולא יהרסס הטובה אותה לכך הרעה מחשנחס בשביל לרעה

דהנהכל. נ׳׳לבעזה״י סלתחנוני נישמע יי ברוך
קב״ה חפלתינוליחוד I י

 למעלה יחוד נעשה בודאי אז תפלתינו שנתקבל זוכים וכשאלו ושכיהיה
 לזעיר דגדלוח מוחין ואמא אבא השפיע בודאי אזי למעלה יחוד וכשנעשה

 ישפיע אס אלא ומקנא לזעיר ויחוד דווג כיאיאפשרלהיוח ונוקבא
 שס ט שסא;ו"נ ה' בחך שאמר זהו זמקכא לזעיר דגדלוח מוחין ״א1א

 הס בחינתו זעיר שהוא ב״ה הוי״ה ושס בקריאתו מקנא שהוא אדני
 לזו׳׳נ יחוד נעשה שאז תחנוני קול שמע כי מאו״א מלעילא בחך זו׳׳נ

i דגדלוח מוחין זו"נ וקיבלו .
ן בשם מביא ע״ב ל׳׳ב יז> יגקף יעקב חולחס בספר דהנה לפרש יש א

 משל שיחו ישפוך ה' ולפני יעטוף כי לעני חפלה פ' על ריב״ש
 מבוקשו ימלאו המלך מן דבר שיבקש חי כל שמחתו ביום שהכדז למלך

 מבוקשו אחד לכל זנחנו xעו שביקש מי ויש וכבוד שררה שבי̂ר מי יש
 עמזג׳׳פ בעצמו המלך שידבר ומבוקשו ששאלתו שאמר אחד חכם והיו:
 וכבוד עושר מן עליו חביב שדיבורו מאוד המלך בעיני מאוד והוטב ביום
 יפסחו ושם עמו לדבר בהיכלו ליכנס רשות לו שיחנו בקשתו ימולא לכן

 שזה שיחו ישפוך ה׳ לפר זהו כן גס וכבוד עושר מן שיקח האוצרות לו ,
 שאיר היינו החנור לקול שמע כי ה' בחך הפסוק פי' זהו ע״כ מבוקשו
 בחך ואומר לפניך ומהלל משבח אני אלא לאן אס בקשתי רמלא אם משגיח

 שמע כי זהו ושמעח לפרךחחנור ודברתי לפניך שהתפללתי שזטתי ה'
 :וכבול עושר מכל תחנוני לפניך שדברתי מה לפני טוב ויותר תחנוני קול

ל  וממלא וחתנוניו תפלתו מקבל שהש׳׳י זוכה כשהאדם לפרש יש א
 או אוחו מרפא יהש׳׳׳י חילה לו שיש למשל נס .לו ועושה בקשתו

ומהללים משבחים וטצס כל נפי ̂ נחפרסס אז נס שאר
ה להש״יואזמדס ך ח הזנ ךד'ז ח  כישמעאל זוכה בפיכלכשאני ב
;כל בפי בחך הש״י אזי מפורסש נס לי וטושה חחנוני

לבי ויעלוז ונעזרתי לבי בטח בו ומגני עזי יי
רי }י ע כן ו ו רנ ״ו ר ^ נ״ל א עז ̂׳י ג ברוך לעיל שאמר לפני הש



תהלים חדוישי
 יחירן השס לפר להתפלל שזכה ה״מ תמנוני שמערןול ני ה׳

 בקשחו על n'V שלא xd6 האיך חימא אי נקשחז נעשה אס !זשנית
 יחברו השס לי ויושיע שיעזור וצריך וצרה' היחק מחיר מבקש אדס הלא

היו יכלכלך והוא יהנך ה׳ על השלך שנאמר כמו ההיריז צרחו מן  י
 הנית בעל אצל nxn כמו למשל ה׳ על השלך שלך המשא הוח
 ולפררסו לזונו הגיח בעל . על מוטל שלו הצטרכות שכל

xלר ולרגעיל יש3להל1 aרר, ת oxncD עטדהור יעבודaוטלת 
ד הוא עטחיץ הוא ומה יתברך להשס לעמד האלם נברא כן עליו מי  ל
 ומג^־נס ש;ן הש׳׳י לו יחן שלו הצערנוח כל ואז הרע היצר על הטוב יצר

 גהשס האדם שעובד מה אפינו ובאמח הצערכוח כל לאדס ונותן לאדם
א הכל יתברך  וחנקש לצדיק רשע צופה שכתוב כמו יתברך השס מן ס

 ומחזיק יתברך להשס לעבוד רוצה שאדם רק בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו
 עוזי ה׳ שאמר זהו צו עוזר יתברך השש אז להשס לעבוד עצמו אח

 לענוד כדי הרע היצר מן עצמי לי*להציל עוז יחברך השס היינו «מניר
 כל יחברך השם לי עושה יתברך להשס עובד כשאני ואז יתברך להשס

̂׳י לי מושיע לפעמים או הצרות כל מן עלי וחגין שלי הצטרכות  מן הש
 לימן ויושיע שיעזור יתברך השס על בטחון לי שיש הבטתון ע״י צרחי
 כי זהו מבטחו ה׳ והיה בה׳ יבטח אשר ר\בר בחך ובvיx כמו צרתי
 אומר שאר ידי על צרסי חן הש׳׳י לי חוש*ע לפעמים או ורעזרחי לבי בטח

ץ אהודנו ומשירי לבי ויעלוז זהו יתברך השם לפני ומהלל סירה .  שחין ה
 אהודנו משירי ואז לני ויעלוז אמר לכך לנו משמחת אלא שירה אומר אדס
 3TO כמו הוא והענין -•צרחי מן יתברך השם אוחי מציל השירה >ע'׳י

 דא דשאיל מחן הוי מלסן ארבע חזי ותא ע״ב קצ״ת דף rnn מורדויר\
 כלותסמאי עד אשיב ולא ואשיגם אויבי ארחף אמר חד !^^-לדא5

t o י ״ « י ״־הא יה־ לאw 11 מא־צי! א ^ ל
<׳ כ דיי ח ה, ^״ א־ ^ שאסה ^י אע;^ א ,^ל-ה־י

ילא אנחחיהו לח^ ’^המ^פשנ,^אד,לא־״דמל־אא'הינע
 עמו אשר והעם אסא רתעס דנחינ הוה ז־ו ל^׳׳ה ל,ן ויוטל ן1ל

 הכושים וינו© יהודה ולפני אסא לפני הכושיס אח ה׳ זעוף «מ'וכתיב
 איהו אסא אבל נמחרחס הערב ועד מהנשף דוד ויכס ביה כתיב מה דוד

 לא ואמר שאיל נמי הכי אוף יהודה מלך יהושפט מחי וקב׳׳ה רדף
 הוה דלא בגין לון קטיל ואח אזמר אנא אלא ולקטלא למרדף יכילנא

 ברנה החלו ובעת דכתיב הכי ליה עביד וקנ׳׳ה כאסא כך כל וופשפש
 ליהודה שעירהבאיס והר ומואב עמון כני על מארבים ה׳ נתן ורלפלה
 לזמרא לא יכילנא לא אנא אמר נמי הר אוף יהודה מלך חזקיהו ויננפו

 מביז מאיליו דדחיל לךבאבגיו לאגתא ולאלמירדףולא
י מלא! ויצא הה«א בלילה ללדכזיר\  וחזק^^ה וכו אשור במחנה ל

 נמצא סהיחיבבביתיהושכיבבערסיהוקודשאבריךהזאקטיללוןזט
 היה לכך ר^טא מן עצמו לשמור לדוד עוזר סא ברוך שהקדוש מגיל
 מזתמר דהוה בגין בזוהר שכתוב כמו עליו יגין יתברך שהשם בטוח

 למרדף בעי דא ועל לשלטאה י לשנאו דונסא יהיב ולא חובין וואילין
 יהודא מלו אסא כנ״ל מגיני ואז הרע מיצר עוזי ה׳ ז© סדר אבתר״הו

 שיהרוג הש׳׳י על בטחון לו היה בעצמו השונאים להרע יתיר דתל הוה
 חוביןאבל מאיצין הוהדחיל יהודה מלך חזקיה וכן הוה וכן השונאים

 לני בטח בי זהו הוה וכן השונאיס שיהרוג הש׳׳י על בטחיז לו היה
 ר\ג והש״י ותפלה רנה הקב״ה לפני זמר יהודה מלך יהושפט !נעזרתי

:אהודנו ומשורי לבי ויעלוז זהו השונאים

̂ים »' .ינגיייהינפלח (ציום נפילים גמרם עמלהיסיפ עיו  ה׳ז
1t o 6nמנהוןננלוח רו6יליןדאשח1מר1 ׳1־ ! ו נ לי ה דשון ל

מר ועלייהו חמם נלי ישראל על לדימן ואימן סני מא1ננן s ני ^ו t o 
ס עמל^ס אינון אילק חמשמפניהס האת נ3 ושם י  מסייסיאפל ע'

 C?W דחמחימיהאומאה נעמלקער פוריןנאלאואיהו״ליאאלא
 דחמחוןחעצחא עד רב עירוב מתמח הוא המשיח ביאת שעיסב נמצא
 עמך שחת ר רד לך ל״ב קפי' שמוח כת׳י׳ש רב העירוב הוא עמך והנה
p ובמדרש בזוהר ומבואר בעמך אפך יחרה ה' למה !ם׳ i פי׳ | 
 אתעמךך״ הושיעה הפ©ק פי' זהו רב ערב אס כי בעגל חטאו שלא ז׳׳ל
̂/\ ולא בחשובה שיחזרו רב לערב הושיעה היינו רב הערב הס  יצג»ק̂ך

 הש© ויבדר צדקינו משיח שיבוא נחלתך את זבח־ ואז העולם מן להמחוח
io'הס נחלתו אס x ו שכבר כיון נחלחו חבל יעקב הקג״ה שיראם  נ

 הש׳׳׳י ורעם ואז משיח את רג ערב יעכט ולא 3ר ערב בחשובה
 ו ארעהצאני״ אני קפי׳ל״ד יחזקאל י^אלכמ״ש רועה בעצמו

 h יהיה משיח כשיבוא היינו העולס עד ונס^ס ה׳ אדר נאס ארביצם
; לעולם ישראל והתנשאות

כט קפי׳
̂ים בני הכוליי לחד מזמור  כבוד■ ליי הנו ן

ועווהבולייככוד^צזמוהשתחוולי?
ש ד מ ת ר ר ה  רךמזמורלדודאכע-וי3יח נעזרתהשס נ׳׳ל ב

זשמ^ זאתא מזמור נקראת השנינה רזי׳ל י
■ עליו הקודש רוחהxשי הככהלזה חדתחהקודששלאעשה על

^ הבו אמר לכך גאות ליד שלאיטא מתיירא ד צז דג' מג פ »׳ג״ ?»''ז1<
״ שהיאכמדנתש למרומחשבה במעשה לי:ש״י לעטר אדם שצריך ^ 
̂א לנפש זוכה במעשה להש׳׳י לעבוד אדם זכה נשמה  עולסעשייס׳ל־ שה

' הרוח מצד שהוא בדבור להש׳׳י לעבוד יהיר זכה נפש שנקרא
 ;; לרוחממללא• גאדס והוה חיהומ^גס לנפש האדם ויר\ ב׳ בראשית

 זוכה במחשבה להש׳׳י יחירלעטד זכה יצירה עילם שהוא לחח
ס המחשבה שהיא אדם של פנימיות שהנ^ה א * ז

 ע־ן,• הש׳׳י אלא בעצמו יתלה אל אלו מדיגזת בשלשה להש״י לעבוד זכה
 ציפה פי נגל y׳yר שאמרו כמו לך כחנו ומידך הכל ממך כי כמ״ש לו

i נייי יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדק o-
ם ד  ^ צר:'' הכו חתנה ואמר לאדם עוזר הש׳׳י רק להמיתו ומבקש ^
 ^ היצה״ר על שמתגברים אותם הם אלים
 1-1י כמסכת רז״ל 'כמ״ם אצים בני כרראיס הס דברו עושי כח גטרי
ק ת איל, ואח דכחיב הוא דקשה לישנא אל דהאי משמע מאי שני ^ ו ^ 
ו יש ל״א קפי' בראשית ז״ל רש׳׳י פי׳ וכן י״ז קפיטל יחזקאל לקח ^ ^  ל
 ^ הש/^ מצור* לעשוח וכשחזכה וכו' רע עמכם לעשות כיד כח יש

 כך ואחר אלים בני לה׳ הבו זהו לך עזר הש״י רק בעצמך חסלה
^ חסלה3 יתברך להסס לעבוד זוכה אס היינו ועוז כבוד לה׳ הגו ר חו  '2ו

רך3יח להשס לענוד שיזכה לו עזר אלאהש״י לעצמו טובה יחזיק
̂רירר־. ריא ״-!!יי•*. ̂^ rfftv̂ רל. ̂י ̂ו ̂יר •!,vn ̂ד  מ״ח תיקון נחיקוניס כמ״ש השכינה היא ותפלה וסרה ה

 אלא 3ע״ מ״ט דף שלישי חלק נזוהר וכן וכו׳ איהי חפלה ע״ב
־ 2נ1יג יזיליות “נס® רינ״ש שס3 איתא וכן עיי״ש תפלה דאיהו כ״י דא

3%כ זכי' כלה קישוטי ענין3 ממורי דשמעתי ע״ב קל״ח דף יוסף ^ m m ס' שעל הצדיק הוא ^הוהשושכין ף,ןא יחן1̂ח ^ן ט טכ י
פלהמעומקאדליבאמייחדהחפלהשהוא0ה-חודוזווגעליוןב ‘

 לאומות ותעצומות עוז הש׳י׳ינזחן היינו ה׳עחלמו א׳לבעזרת
 לעו^י ואס הזה בעולם וממשלה ושירה מלוכה להס להיות העולס

 ושררה מלוכה כך להם מחן ע״ז שעבדו העולם אומות שהם רצונו
א בסך הקדוש של רצונו עושים שהם אלxלי  להיות שראוי שכן מכל ס

^רה מלוכה  הבא לעולס אלxי שיזכה בשביל אלא הזה בעולם לישראל ו
 הבא עולס יסורין ידי על נאים שלשה רז״ל אמרו וכבר המשיח לימות
 שיקבלו הזה בעולם אלxמי הש״י פניו הסתיר לכך הורה י^אל אי־ז

ה שאוהו נמצא המשיח לימות הי;א לעילם ויזכו יהוסן ^ ס  זיסוסן פנים ה
D̂ל'ס  פי' זהו שיבוא מש־ח וישועה עוז הוא הזה בעולם iאx’מרןנ

 צרקעו משיח שיבוא וישיעה העיז היינו הוא משיחו ישועות ומעוז הפסוק
א  אתה נקרא לנוכח כשהש׳׳י Tנס לשון הוא שנק־א פנים הסררח ס

 הוא השסיחברך נקרא ושלום 00 פרס מסתיר יתברך כשהשם
*• נ^<ר לשון

 ורעם נחלתיף as וברי עמך את דעשיעה
Ml ’נעזהש׳׳ y׳j ונ׳טאםעדהעולם

ף7 בראשית בזוהר
ואימן רב נערב אימן מירן וחמש tPM <״ה

........- - .— > ----- —------
■ כבוד נקראח והשכינה עיי״ש יכו׳ עלייז זיווג והוא י^אל לאלהי ^  מ
 'לעמו.יקן עיז ה' כמ״ש התורה היא ועוז אלהיכס לה' כטד הנו כמ״ש
ו כבוד לה' הבו ואומר  ,לכגדי ה' שויחי כמ״ש המחשבה קדושות שהוא ^
שנס ליח אליהו אמי הלא תמיד נגדו ה׳ לשום אפשר והאיך תמיד  מח

 ;סי היימשמו תמיד לנגדי ה׳ שזיחי הוא הפי׳ אלא כלל בך תפיסה
r להיות הוא ברוך הקדוש a i להיית כדי תמיד פרו נגד במחשבתו
®יחיה•״ לקיים מחשבה שקדושות נמצא תמיד יתברך השם לפני יראה
 נעצמו יחלה שלא שמו כבוד לה' הט אמר לכך שמו כמד הוא תמיד לנגדי

מחשבתו: לקדש עוזר יחברו השם אלא ת ורוזמו דודלו בלא אורייתא בחקורם כמ״ש הוא הפי' או  ־ לאפמז
 אמר לכן לעילא לא וררדמז דחילא לא3 חצוה לעיל

 ־ סזרך^ יהיה במעשה להש״י לענוד יזכה אם היינו לה׳ ו3ה פעמי'
ש אצים בגי לה׳ הבו זהו הש׳׳י לפר לעילא פרחח שיהי' כדי ורחימו א  י

 שיהיה כדי בדחילוזרחימו יהיה והפלה בתורה לה' לעבוד יזכה
p לעמד יזכה ואם כסלועו! לה' ו3ה זהו הש״י לפני לעילא פרחח b'' 

ק מי ורחימו בדוזלו יהיה tod לנגדי ה׳ שויהי לסיס במחשבה  שיהי
הש׳׳יזהז צפר עולה מחשנהו

אליסססנ״ןשהואשלסהעצ^י^ עלהמלה׳בגי האר״יז׳/סונח



נזחהלים חיחיצזי
 לה׳ י3ה ועל היצירה עולם שהוא ועוזשסמ״ה מולה'כבולי ועל

 להש״י לעבוד אדם כשזונה ואז הכריאה עולם שהיא ס״ג שס שמו כמד
 עשייה עילחוח לעלוחשלשה שיכה ורחימו דידלו3 ימיזשבה דטר נמעשה

 כוונת בסידור כממאר האצילות מעוצם מקיף אור מקיל אזי גריאה יצירה
 הקהחואה הרג״ה ממ׳׳ה לפני ומודים ומשהחויס כורעים ואנחנו
 החיצונים עיני ומסמא ומבטל מקיף כאור גדולה הארה להוריד גדולה
 מקיף אור להמשיך והסי! מהקחשה יונקו שלא הכלנה רשעים ועיני

 זהו לעשייה ומיצירה ליצירה וחכריאה לבריאה ומאצילוח לאצילוח מא^ס
 אור לקבל קבלה היא חיבוח ראשי קודש נהדר׳ לה' השחחוו הכחוב שאמר
 וחיצירה ליצירה ומבריאה לבריאה מאצילוח נמשך א׳׳ס אור שהוא מ?ןיף

 קודש ולענאמרנהדרח מהקדושה יונקו שלא חיצורם עיני לסמא לע^יה
ארה0■ :^  ככרכוח אמרו וח״ל הכל לפני הדר הוא שנמשך קדושה אז

^^₪  וגילו שנאמר משוס יראה לשון קילס נחרדח אלא רץדש רמ7ה3&
 ע״ב שם קודש בהדרח לה' השהחוו על כוונה בסידור כחיב

:כנ״ל לבריאה מאצילוח מקיף אור להמשיך לאצילוח רומז

המיפאלהכמדרדעיסייעל ייעל קול
D^D ם י ב  פרק אסח במסכת דהנה נעזהש׳׳י ̂׳ל ר

 לוי בז יהושיע רבי אמר ששי
 ואומרת ומכרזת חורב מהר יוצאות קיל ויוסכח יור כל3

 ה׳ קול היינו וכו' חורה של מעלבונה לנריוח להם אוי
 אינם אנחנו אמנס חורה של לבריוחמעלמנה להס אוי אומרח למעלה

 הוא בחך ה^זש של קולו לשמוע אנחנו זוכיס להיוח נביאים במלדיגח
 בבת מש!חמשיס נסר' משפסקה ה׳׳ל כת״ש קול בבח משתמשי' רק בעצמו

 נמשלת החורה אמרו ורי״ל מעלה של מקול ונולד הנמשך לp היינו קול
 הוא וכן למיס שנמשלה התירה היא המיס על ה' קול שאומר זהו למים

 הורה אלא מיס ואין אקרי חורה ואוליפנאדקב״ה ה׳ דף שמות בזוהר
 אל מפרש המיס על ה' קול אומר תהו וכר קב״ה אלא חורה ואין

 אורייתא כי לקב׳׳ה מכבד להורה המכבד אל שנקרא לקב״ה שיכבד הכבוד
 עליון הוא כביכול כי ההורה עלטן הובע לכךהקב״ה כמדע חד וקני׳ה
 רמס מיס על ה׳ הרעים יזכו בה לעסוק ההורה לכבד כשיזכו ואז קנ׳׳ה
 רבים מים שנקראים האומוה על ברעם ירעם השמיחברך ^ינו
 פירוש האהבה לכבות יוכלו לא רכים מיס השירס שד בסיף שכחוב כמו

ס מיס רש׳׳י;׳יל  והידיס יעקב קול היןיל ע׳/£ רז״ל וכמ״ש האומות תי
 לכך עפו ידי הידיס אין אז בהורה עוסקים יעקב קול כשהקול עשי ידי

 ה׳ קול שרגה הוא הפירוש או העולם מן ויכלם האומות על ירעסהש״י
 אמרו הלא בהורה עוסקים שאינס חורה של עליונה נפייל המים על

 קרא לא אפילו רשב׳׳י משוס יוחנן א״ר ע״ב צ״ט דף חנחוח במסכהא
 הזה החורה ספר ימוש לא קייס וערביה שחריח שמע קריאה אלא אדם
 ק״ש קוראים אדם כל הלא חורה של עלבונה הוא האיך כן אס יזפיך

 היען רבים מיס על ה' הרעים הכהוב מחת לזה וערביה שתריח
 בחורה לעסיק מרבים שאינם רבים מיס בשביל הוא הש׳׳י י^רעומת

 רק כק״ש המיי עוסק אינו מ״מ חורה נמו הק״ש שנחשב גס מה ר^בה
 הרעים של חיבה ורגה הש״י מהרעם ליה וערביח שחריח יחעיס לעיחיס

 עדן באותו שגס לרמוז רכים מיס על ה׳ הרעים שיל חיבות ראשי ה<א
 היוםמ׳׳מלא כל בחורה לעסוק שהות לאדם אין אס מחרעסהש״י

 קכיעוח כמו שתא וערבית שחרית ק״ש שקורא נחה בעצמו יסתפק
 דףצ״ע נחנחוה שם שאמר כמו להורה עיתים יקיע אלא להורה עתיס
 אדס שנה לא אפילו נלמד יוסי ר׳ של מדבריו אמי ר׳ אחר מזה לעיל ע"נ

 ההורה ספר ימיש לא מצות קייס ערביה אחד פרק שתריח אחד פרק לא6
 הש״י שהרעומוח רבס מיס על ה' הרעים הסטב כפל לכך מפיך הזה

 יהיה למים שנמשלה ההורה שיחה היום כל בהורה עוסנךס שאינם על
 ה> הרעים היבוח ראשי כן גס הוא הרעים והחיבה הדה הדבה יביס

 בהורה לעסוק יכול אינו אהה שאס מהרעס שהש׳׳י לרמוז רבים עצמים
: לחורה עיחיס קבע הפתוח לכל היום כל

 יוצאות קול בת יום בכל לוי בז יהושע ר׳ שאמר מה הוא הפי׳ 1א
 היינו חורה של מעלסנה לכריוח להם אוי ומכרזת חורב מהר ^

 עלבון יש א; דחימו נלתילו צומדס שאינם אז צשלזה ממדים %ינם
 לעלות שלומד ההורה אותיות כקוצים שלומד ההורה לאוהיוח וניוש

 לשמה למד שלא בשביל למטה אוהס דוחים הש׳׳י לפני שורשן אל למעלה
 הפסוק ׳’t< זהו מזה גדול עלבון לך אין ורחימו למדבדחילו שלא נשניל או

 שליו למיס שנמשלה ההורה על יוצא עליון הכרוז קול המים על ה׳ רץל
 היינו למד אלף הוא אל הכבוד אל ימפרש לחורה וביוש עלבון יהיה

 שיעצה להורה כבוד שיהיה ההורה תלמוד דרך נאיזה לעצמך שחאלף
 לחורה עלבון יהיה וצא הש״י לפני שירש! אל למעלה ההורה איחיוח

 לו ש;אין האתר ואם למטה אוהן ליחות שתלמיד אוחיוח ח׳'\ יביישו ?לא
 דבר כי ורחיתו בדחילו עצמו להכין או לשמה ללמוד עצמו להכין שהןח

ה צריך וה הרבה שיעורים ללמוד צריך כי עצמו להכין שהוח לז יאין מנ

 לשמה ללמוד עצמו להכין ירצה ואס קבלה פוסקים גמרא משנה מקרא
 היינו רבים מיס על ה' הרעים הכתוב אמר לזה כך כל הרבה ילמיד לא

 לשמה כונה בלא הרבה הורה שלומד מה רטס מיס על הש״י ,חרעומוח
 נקרא הקדושה והנה בכונה שלא מר\בה בכונה מעט טוב רז״ל כח״ש
 רכיס מיס אמר לכר כמדע הרבים רשוה נקרא והקליפה היחיד רשות
 שמחן לשמה שלא הרבה הורה שלומד על מהרעם הש״י היינו
ה׳ ה״עיס זהו הרבים רשות שנקראים לקליפות חיוה

א הי־עיס חיבח כי כסל שאמר ומה רייס מיס על  ה' הרעים של ת׳ח ס
 ה׳ יראת חכמה ראשית י״ז דף ברכות במסכה דאיתא רבים מיס על

 לשמה לעסיס אלאלעושיהם נאתר לא ללומדהם עישיהם לכל טוב שכל
 הקשה שלא:ברא לו נוח לשמה שלא העושה וכל לשמה שלא לעסיס ילא

 אדס יעסוק לעולם שנהגו מקום פרק ל^ש ריש האמר סאמר ואס הוספות
 לומר ויש לשמה גא לשמה שלא שמחוך לשתה שלא אפילו ומצות בחורה
 חנן? על שלומד תירי והתם חייריו לקנטר אלא לומד שאינו מיירי דהכא

 מהרעם הש״י היינו רביס מיס על ה' הרעיס כך שהפי' נמצא שיכבדוהו
 שמח חבריו לקנטר לשמה שלא למיס שנמשלה חורה שלומדם אוחן על
 רבים הקליפות שנקראים בחדהו לרדיפות חיות imx מפ;י נברא שלא לו

 חביריו שיכבדוהו כדי לשמה שלא שלומדים אוחן על מרמז הרעיס זחיבח
 הוא״שלא חיבות ראשיה ההחלה רק לשמה בא לשמה שלא מחוך שאז

 שלומדים מה על מהרעם שהש׳׳י נמצא לשמה יהיה ואח״כ לשמה
 בא לשמה שלא מחוך כך אחר כי לשמה שלא היכוה ראשית בההחלה

: רביס מיס על ה׳ הרעים של ר׳׳ח הרעים בחיבה מחמז לכך לכמה

פ•׳ נעמ׳׳ילפ• בד״דדנראהלפרש יי סל בכח יי מל
ד' הרעים על לעיל ראטן י י
 היה שלא האחר אס הרב̂ר לומד שאינו על מחרעס שהש׳׳י רבים חים על
 מפרש לזה ובניו ואשהו עצמו לפרנס שצריך מפני הרבה ללמוד שהוח לו

 אין כוחו לפי כלאחד בכח אלא נאמר לא בכוחו רז״ל כמ׳׳ש בכח קולה'
 האדם לחד שלא על הש״י מהרעם לזה בריוהיו עם בטרוניא בא הקי׳׳ה

 אכל ללמוד יכול אינו כודאי בפרנסתו טרוד שאדם כעה ארס של כוחו לפי
 הש׳׳י מהרעם זה על 1;“ה לשון או בטלים דברים ומדבר פנוי שהוא בעה
 או בטלים דברים לדבר פנאי לו יהיה לא ואז העה באוהו למד לא למה
 אם הרע לשון בעל של הרךהיה מאי בערכין ח״ל שאמרו כמו הרע לשין
ר' הרעים על לעיל שפירשנו שני פירש ולפי וכי' יחורה יעסוק הוא ח״ח  

 דחילו בלא כווצה בלא הרבה שלומד על מהרעם שהש׳׳י רבים מיס על
 עצמו להכין בכוונה מעט ללמוד לאדם טוב אלא לשמה שלא או ורחימו
 שלא על יענש שלא שמתיירא אדם יאמר אם ורחימו בדחילו לשמה ללמוד
 בריותיו עס בטרוניא בא הקב״ה אין בכת ה' קיל מפרש לזה הרנה למד
 שוהיה רק ה3ר\ אס מעט אס כוחו לפי אלא ללמוד חייב הארס אין

 יוצא שהכרוז רז״ל כת״ש הוא בהדר ה' קול :ורחימו בדחילו לשמה
 ואמרה קיל בה יצאה ע׳׳א ט׳׳ו דף חגיגה שובבים בנים שובו מלמעלה

 קרי דא וקלא ע״א קל״א אף גסבזוהר מאחר חון שובבים בניס שובו
ס' חלין גמנין  בצלן בעוהכן הבעון אס בעיי חבעיון אס ולהלאה מכאן ו
 כמאן אחיו מאריסן לצבי והכי בעיחנין ובעו צלו בעיו קדישא מלנא קמיה
 היינו בהדר ה׳ קול שאמר זהו ע׳׳כ עצייהו לרחמא לבנוי לקבלא דזמין

א קול הו  בעוצם קול בה הקילההוא חן שמתפשט מעלה של הכרוז ה'
 וייפי בהשובס ויחזרו הררשיהדת בשביל בהדר הכרוז ר\ל ומהו הזה

;הראשונים מעשים

את יי וישבר ארזים שובר יי קול
ן ו נ ב ל /  וחמשין הרין חיר\ן בהיקוניס דאיהא בעזה״י א׳ל ד

גופא דאיהו אילנא דמהרבי ואע״ג בסופו י ,
 עד רק ביה כהוב מה דעשה פקו־ין דאינון איבא ליה וליס דאורייתא
 מאדי אמרו דא ובגין וכרה השחית אוחו א ס מאכל עץ לא כי חדע
 שובר ה' קול הפסוק פי׳ זהו עיקר מעשה אלא עיקר מדרש דליה מחניהין

 בקול יעננו והאלהיס ידבר משה כמ״ש ה' ר\ל נקראה התורה היינו ארזים
 לארז נחשציס טובים מעשים לה.ם שאין חכמים חלמידי הם ארזים שוכר

 ברצורחו אדם מכל גבוהים ס׳׳ח כך פיתח עישה ואין אילנות מכל שגבוה
 שכתוב במה אוחו שובר חורה קצל דעשק פיקודין פיחת עושה ואין

 מציט וכן וכרח חשחי' אוחי מאכל ען לא קךע אשר עז רק בהורה
 הבית לפני אשר הזקניס באנשים ויחלו חסלו וממקדשי ט' קפי' ביחזקאל

 המקודשי׳ מן ממקודשי אלא ממקדשי א״ס א^ח ורבוחי׳ ז״ל רש״י פירוש
 לפי לחבלם וצוה חיזר מלהזיקס בהס שהחרה החיו חקוקי אוהס הם לי

 נדאיחא בהם מיחו לא הרי מאלו w נסחנו מה לפניו הדין מדת שאמר
 המעש״היה שזה הלבנון ארזי חח סאמרוישירה זהו שבתע״כ במס'
 אוחן קורא לכך בחחלחו קפיטל חי גאו שם כמבואר קיים שבה׳׳מ בזמן

 ארזי עמחך אח הוכחחוכיח של דעשה פקודין נהם היו שלא ח״ח זקנים
 :החלה אוחס ושיבר החנזיל ת״ח ומאוחן לבנון נקרא שבה׳׳מ הלבנון

ח וירקירס ב כ



תהלים חידועי

. I;־•

בן דוןכמו1ו̂צ לבנון עצל כמו דרקידם
ס י מ א  שנענשו על טעם שאומי נעזה״י נ״ל ל

 עשו שלא רז״ל שאמרו העגל א1חצ כמו הוא מיחו שלא צשכיל דיר,ים5ה
 רד לך ע"פ ז״ל ר^׳י פירוש וכן העגל עשו רג ערב רק ישראל כצי העגל

 מעצמך שקכלח רב ערב עמך אלא נאמר לא העש שחת עמך שחת ני
 וירקידש שאמר זהו מיחו שלא על צעכשו ישראל בל אמנם וכו׳ וגיירח

 השש רקד כן הקמח את וקולט הסובין אח שמוציא בכברה שחקדיס כמו
 גבי שעשה כמו שלאמיתו בשלל אצלו למעלה הצדקיס אח וקלט יחברך

 רז״ל כמ״ש היינו ראמים כן כמו ושריון לבנון לזה חקנה לכך העגל חטא
 כילו חשובה הוא לצמן הפורענות בפני כתריס טוביס ומעשיש השובה
 טולש מעשים הוא ושריון ילבינו כשלג כשציס חנןאיכס יהין אס שנאמר

̂׳׳ל שאמרו רמו  וכל גדול לחשבון מצטרף נותן שאיס ופרוטה פרוטה כל רז
 שריון כמו דרכנן חלוקא מלבוש ונעשה מצעיף עושה שאלם ומצוה מצוה
 לעיגול עיצול ומצטרף קטנים ענוליש מן צעשה והשריון האדם על שמגין

 למצוהועישה חצוה הש״י מצטרף כ| לאדם ולבוש מנן שריון ונעשה
א דרבנן והחלוקא לאיס לרבנן תלוקא לביש  לאדש מלבוש ומגן ש־יון י\
 כמו הוא טובים ומעשים תשובה שהוא 'וןxו לבנון לאדם כשיהיה ואז
 רז״ל שאמרו כמו שיעולס ופורעניות דין משוס מתיירא שאינו ראמים בן

 ין] קשיו קרניו ראם לקיש ריש אמר i(('קי׳׳ג דף זבחים נמסכת
 א^א לחיכה צריך היה לא ראם המבול שבשעת נח פ׳ יבה כמדרש איהא
לו היה  מבואר זרגה המים נלטנלו התיבה אצל ששם החינה אצל ס

 בשעת בעולם ששורה הדן מן עצמו להסתיר החיבה אל נכנס שנח בזוהר
 ראש אבל לרשע צדיק כין מכתין אינו למשאית רשות שניחן שכיון המנול

^ היה לא  החיות כל כן לא ןל3המ שעח3 בעולם הפורה הדיין מן מחיי
 לצ) הדין מן מתיירא היה לא וראס בחיבה הסתירו ועופוח ובהמות

 חשובה לז כשיודה הייט ושריון לבנון שאמר זהו התיבה אצל הלך
:ראמים בן כמו ופרענוח הדין מן הסירא לא אז טובים ומעשים

&2,“יי'='י'*''“קיל''חי £ ^
 התורה רחוק ורחימו לחילו בלא כשלומד נמלא לעילא פרחח לא זרחימו

 שיושב אח־ שאפילו רז׳׳ל אמרו ורחימו בדחילו כ»?:מד אבל הש״י מן
ה שכינה בחורה ועוסק ר  שאז רח*חו3 שלומד לזה והסימן כנגדי ^

 ומלהטת שמתלהב הוא הסימן כנגדו ושכינהישרויה לעילא פרחת התורה
 על חזית מדרש בשם % קפי' משלי' כספי אלשיך שמניא כמו סביב אש

ומנביאעלצחובים לנביאים חורדשמר״ת שהם בשעה צוארךבחרזזיס
־ מלהטת והאש ם ה ^ א ט י נ  ס
 סדכותיז מלהטת והאש ודורש יושב היה עזאי

 ת ה אלא לאו א אמר עוסק הייה מרכבה שמאכתלרי אצאואמדלו
 ור\ו לכתובים הנביאס ומן לנביאים ההורה ומן זחויזבד׳ח יושי

 ה קול■ הכתוג שאתר זהו עיי׳׳׳ש וכי' משיני כנתינהן שמחים הדברים
 עולה קול אותו שאז שלומד־ברחיחו ה׳ קול כשהוא אשהיינו להיות חוצב
 ברחימו שלומד כיון אש להיות חוצב אז קולר^ ונקרא יתברך השם לפני

 צריך והנה עזאי בבן כמבואר באש בוער וההר שנאמר בסיט כנתינחן
r סביב מלהטת שהאש לרנדנע הסומן אמנס בדחילו גם ללמוד

מדברקדש יחיליי יייחילמדבר קול
 דף יוסף יעקב חולרוח נספר דאיתא ה׳ כעזרח לפרש נראה

̂׳ב פ״ח  בתורה בעסקו שאם בעצמו שידע לבנו שאמר הרמב׳׳ן בשם ע
 שתורתו ידע בתורה כעוסקו ואהבה יראה כשיתמלא לשמה כה עוסק
 י' קפי' בדניאל שכתוב כמו הוא והפירש וכו' יתברך א!ניו לרצון עולה

 אח ראו לא עמי היו אשר והאצשיס המראה את לבד דניאל אני וראיחי
 בפרק ואמרו בהחבא ויברחו סvעציר נפל גד«^ חרדה אבל המראה

 ריי חיתא יאי ירמיה ר׳ אמר אנשים נינהו מאן חגיגה מסכת ראשון
 מאי חזו דלא מאחי וכי וכו׳ ומלאכי זכריה חגי זה אנא בר חייא

 קא מיהא מזלייהו אבל מידי חזו לא דאינס גב על אף איבעיהן טעמא
̂ן דברי פי׳ זהו עיי׳׳ש וכו׳ חזי  לשמה ללמוד אלם י!כה שאם הרמב

 אז כנגדו שרויה ושכינה הש״י לפני עולה תירחו שאז זרתימו בדתילו
 הש׳^אע׳׳גדאיהולאחזיהש״י מפני האדם על מפלת חרדה ממילא

 של בלבו ממילא מלמעלה אדם אל בא אסיה וגס חזי מזליה מקים מכל
 שאו ורחימו בדחילו לומד אם אדם סימן הפסיק סי׳ זהו אדם

 ורעדה חיל היינו מלבי יחיל אז ה׳ קול ונקרא הש״י לפני עולה הורהו
 הפסוק ומפרש יתברך השם לפני ותפלה תורה המדבר אדם על נופלת
 האדם אל ורעדה חיל נופלת אימחי סע\ מדבר ה׳ יחיל אימהי

 ב^ושה כשמדבר חקא ורחימו בדחילו הש״י י5לפ והפלה תורה המדבר
 כשאינו אבל ורעדה חיל ונופלח הש׳׳י לפני דכייי עולה אז ורחימו ודחינו
על ורעדה תיל מפלס אינו ורחימו נלחילו י3מד שהוא גם בקדושה מדבר

חסז האישדמשיחוק שםי ה
fe י!הי הויש־ס לטיח צריטס 'fc (1ש6ר עח] ע/׳, נמסנל)ר' (זי1ן 
» »p ר  ממ)ר,<ירי קדושה זטריחיכי׳ מטאהליוי חורה #
ס׳ חשא עגוהמניאהלידיראח ע«ה ד על ר\נו ו ג מפלח קדושה י  מ

מלחטוא־. האדם על זרעלה

̂צזוף אילות יחולל יי קול  יערות ויח
א וכהיכא לפרשנעזר* נראה כבור אמי נ

מ1 יתברך השם ^ אי
p כתיקונים n? בצלוו, במחשיחיה סליק נש כר אם ח׳׳ח צ׳ יף י׳׳ת 

 דהיכל לפחחא דדפיק מיד דעביד זפקזדא פקודא בכל או צ^ינתא דליה
 אס|*^־ לחרעא דקרא מיד צדק או חכם או חוזה או נביא דמלכא
 לענדזממנאדאפחח^ אמתח ילא מיי יענה ה׳ חמן סליקת
 לגב̂? כחתן לנבה ליה דאית זרוזמז מחייבו לה אפתח ממש

 הקידאלאח^ צלותאאן בההיא סליקת לא שכינחיה
 כדל. איהו ולאו שלזחא ידי ואפיאעל היכליה ליה למפתח
 קוצ שיה־ה •חליצה אם הכתוב שאמר זהו עיי״ש וכו׳ דמלכא להיכלא

̂ה יתברל. השם לפני עולה ^לך שיהיה היינו  3יחו אז לפניז חביב <י<
 ה׳ פני אח משה ויחל חשא כי ת׳ רבה במדרש שכחזב כמו אילוח

ד בתנתה צור ובת מלשון יתברך השם אל ומהנה דורן משה שהקריב  f הני
 rימחרלג הדורן הוא שהתפלל התפלה היימ מ׳׳ה קפי׳ תהילים ייחלו

ל|1ע <&ל̂י3 יתברך השס אל השכינה והקריב תפלה נקראת שהשכינה  ו
̂ל שם פירוש  לסבת מסליה חורפיה מלשון המר אח שהמתיק וינ
& ה' לפר עולה קול שיהיה הרצה אם היינו ה׳ ^ל הפסק פירינן א  חד

 רבה מדרש של ספרושים כשר סינו אילוח יהולל יהיה צשחהפלל
 י̂י יר»;#«' הסם אז יחברך השם אל ומחנה דורן השכינה בתפלחך שתקריב
 rtn לשון הוא (יחולל תפלחך ומקבל היכליה לך פוחח בעצמו

 ?403 טונחו שיהיה השני כפירוש או אילה נקרא והשכינה
י בגלוח כביכול שהשכינה מה היינו המר להמתיק י  י \ הוא ויחילל מ
■ ע'לאה שכינה על מרמז יביס לשון איאת שאמר ומה המתקה שר^ ו

 על נתב הי׳׳גע״ב ס״מיזי תיקח כמ״שגחיקולס הראה
^' ימייאה עלאה ושכינתא לחחא יחידאה תתאה שלנתא ואשהארת ^  ל

ו זה לכל כשחזכה ואז עיי״ש וכו׳ בדד ישבה איכה אוקמוה והא ^ ס  ש
 הזכה אז הש׳׳י אל השכינה ליקרב סונתך ויהיה ורחימו בדחילו
 '2 ר בצק מלוש מעיר ישטח ז׳ קפי׳ הושע כמ״ש הוא הפי׳ לערות
 צי!על3 מלוש מעיר שי?וא הרע יצר ישמח ז״ל דש׳׳י פי׳ חמצתו

ן ג ל ב ה עד וישן ישובח אותה עושה הוא ^,^•עהטצר מ
^ ״

״,— ״׳ י׳ . *״ ׳ ■..'׳י׳.׳ ענ nי^׳*אתהאד '־  י
,%' Y ךך3יח השס כשיגלה יערוח כשיחשוף אבל מציה שהוא ;־רה

 לעשות כדי הוא האדם אח הרע יצר שמעיר מה להבין אדם
^^*3יע ולא הרע ליצר אדס יציית לא מדאי אוחו לענוש כך ואחר

 על אשר 1הלכ מחשיף כמו התגלות לשון הוא ויחשוף עבירה
 אומר סלו ובהיכלו עבירה סס אדס יעבור כשלא ואז ל׳ בראשיח

^ כטחהן כסא לפר באים אדם בני מעשה כל ר^נו ט ס שי ע מ
S"ושלום חש אדס בני שעישיס רעים מעשים הן אדם בני שעונים n 

^ ע׳^א ק״ג כמ״שבת־קתס״טדף היכלו שם נזכר
ס היכלו שהוא בשכינה שם וכשמזכיריס וכו׳ סתאה שכינהא היכל ^י מ  ,ה
־ ציוי על עבר ודם שב^ הש׳׳י של כמח חינו אז אדם בני של רעיס ^2 
 ־ ’ 4עביר שוס בהיכלו אז יזכיח ולא עבירה סס אדם יעבור כשלא אבל
& לכך הש׳׳י של ככוח זהו אדם בני שעושים טובים מעשים רק ה ב  י ז

: כבוד אותר טלו

^'6למבולישבוישביימלדלעולםנר יי ה
י . ,

■ שיהףמדחהרחמיס ולא מדתהרחמיסישבונסחלק שהוא הוי״ה שס ר״\ה
 L ■לח אח אלהים ויזכור לנח אלהיס ויאמר כמ״ש מטל של הדין במידת

 ' W0 הרחמים מדת לשחף נצטרך התירוןהואשלא ישב למבול ה׳ זהו
קן אלהים ויאתר כמ״ש האיךליכצל לנח מצאתיה הדין מדת שגס תי  לי

x כל ט׳ לפי בא 3 ם' גופר עצי חבה לך עשה ו  ר סמדחהדיואמר נמצא ו
 ללן שהכנסס בזוהר כמבואר בחיבה שיכנס עצמו להציל האיך לנח עצה

 •לרין ויאמר ומ״ש בעולם השורה הדין מן עצמו להציל סא בתיבה
ה שהוא ב׳׳ה הזי״ה שם היינו וכו' התיבה אל ביתך וכל אתה בא ל ע  נ

ס לנח רשות נתן שלמטרונקיא מ י  ' בזוהל- שם כמבואר החיבה אל ל
מיהמטליז^3 הרחמים מדת שחף לא באמת אבל עיי״ש  1מדחהחבי

ס; שהוא הרחמים מרח שנסתלק ה׳ וישי טעמא מאי הפסוק שמתת  ש
־י■ מד^ן פי על שנס בשטל אלהים שהוא הדן נמרח שיתף ולא כ״ה sהוי״ר



תהלים תחיטי
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 וישאיקיוסלעולסזהו לחיגה שנמס יד על החנשסיירגיזהצדק
 גמטריא3 שהוא הצדק נח ונשאר צ׳ ריא1גחנ3 מלך כי לעולם מלך שאמר

: עולם לקייס מלך
ן  כך אחר מיס כולו היה העולם ריאס3 קודם דרגה לפרש יש א

 ואחרי היכשה ומראה אחד מקים אל המיס יקוו אלהיס ויאמר
 ראהי3 אשר האדם אח אמחה ד' ויאמר ואז ול3המ נדור כשחעאו כר

 נחמחי ט השמיס עין> ועי רמש עד החה3 עד מאדם האדמה פני חעל
 העוצם ולחזור העולם חן הנרואים כל לתחוח ^צה היינו עשיחם גי

 ה׳ וישי טעתא ומאי ישב למבול ה׳ זהי כראשונה שהיה כמו למיס כולו
̂גשה  שהיה נח ההיריזהואכמושכהוב לעולם וקיום ישיבה הש׳׳י .־;-,ג

 היינו לעולם מלך שאתר זהו לעולם קייס שנשאר ה' כעיר חן מצא
:לעולם קיום נשאר ידו על צדיק מנזטריא מלך

 השכינה ושלום חס חוטאים אדם כשבני דהנה ריהפי'הוא
 נסחלקה הראשון אדם חטא רז׳׳ל כמ׳׳ש למעלה סהלקת1 ״

השניוכו' לרקיע השכינה נסחלק קין חטא הראשון ע
 מלמעלה שכינה מביאים אז טוכיס מעשים ועושים כים1

ל ^. וכו' ראשון לרקיע שטנה הוריד אבינו אכרהס זכה עח׳׳
ה ען*  כמו גחלים צדקיס דווקא וזהו לא;*ן השכירה הניא ינו3ר מז

 כוונחס רק רעה פניה שום בלי להש״י שעבדו רבעו משה או האכוח
 לרקיע מרקיע השכינה להביא זכו לכך ושכינחיה דקב׳׳ה שמא ליחדא

א להש״י שעובד מה אז רעה צפניה גס שכוונתו מי אבל לארז עד  ס
 גס שכוונתו ׳כיון לארץ למטה השכינה צהביא יכול ואיני ורע טוב מעורב
 '0 הכהוב פי׳ זהו אחרא סטרא מצד היא רעה שזפרה רעה לפניה
 של וערלה שלו לב ערלת . שמל מי היינו בו לחל אוהיוח למבול ישב למבול

 פניה לו יהיה שלא שלי לב ע״לח עצמו סמל מי רעה הפניה הוא צב
 תמצא האיך תאמר ואם בארן יש־בהלהש״י יהיה ידו שעל ראוי ה1מ
 האמת רעה פניה לשוס ולא שמיס לשם רק כונחם שיהיה כך כל סpצדי

 לא שמים לשם רק כונחי שיהיה בעולם אחד צדיק רק יהיה אפילו הוא
 יחידים שהיו האבות כמו לארז השכינה להביא יכול רעה פרה לשים

 שכחוב זהו עולם יסור וצדק כמ״ש לרקיע מר^ע השכינה והורידו בעולם
 רק כשיש אפי׳ הזה בעולם להש׳׳י ישיבה ש*ש היינו לעולם מלך ה׳ וישי

:צדיק בגימטטא מלך ט לעולם אחד צדק

בשלום עמו את יברך יי יתן לעמו עוז יי
א עוז אמרו רז״ל הלא עתיד לשון יחן שאמר מה בעזה׳׳י נ׳יל  ס

 כמ״ש הוא הפי׳ אלא יתברך השם צחן כבר והחורה עוז נרןאח התורה
 החזרה תבלין בראחי הרע יצר בראתי אומר הוא ברוך הקחש רז״ל
 ועוז כח שנוחנח עוז התורה נקראת לכך הרע היצר כנגד תבלין היא

ע יצר על ליגבר  ההורה על עוברים ההורה לומדי כמה ראינו ורגה ר\
 זכה לא איים סס ההורה לו נעשה זכה רז״ל כמ״ש הוא

בדרך y‘רז׳ וכמ״ש המות סם ההורה לו נעשה
 ליטמא הבא אוחו מכויעין ליט׳^ הבא אוחו מוליכין לילך רוצה שארס

 התורה כל אס לקיים ולעשות לשמור כד ההורה שלומד מי לכך לו פוחחין
 היצה״ר על לרגביר ועוז כח לו שנותנות חיים סס לו הוא ההורה אז

 לשמור כד התורה לומד כשאינו בשביליפבאליטהרמסייעיןלוחנל
נותן התורה ואין לי פוהחין ליטמא א3 אלא זלעשוח

 זדון עולה הלמוד שגגת כי המוח סס לו ההורה ואז לן להיי;! ועוז כח לו
 על ליגבר וכח עוז נוחן הש״י היינו יחן לעמו עיז ה׳ הכהיב שאמר זר\

 הש״י של עמו שסא מי יסן לעמז שז שנקראת ההורה ידי על ד\לה״ר
 שאינו הש״י מן רחוק שהוא מי אבל היצה״ר על ליגיר ושז כח יתן

 על לעבר ועוז כח י הש'' לו נותן אינו ולעשות לשמור כדי התורה לזמד
מ ההורה הש׳׳י נתן שכבר גס הרע היצר  לו מושיע ההורה אין מ̂'
 אדם כשעוסק כי המיר מנוחה לו אין האדס יהנה ליטימא שבא כיון

 היצ׳׳ט ושחייה נאנילה וכשעוסקאדס לו מקטרג היצה׳׳ד ומצות בתורה
 לקיים אדם כשזונה רק ליצה״ר יצ״ט בין מחלוקת שתמיד ננוצא צו מקטרג

 כשתוכל גס שששה גשמי דבר בכל להש״י שעובד דעהו לרגיר בכל
 המאכל תן קדושה ניצונית שמעלה יתברך להשם שבד ושוחה

 שאוכל במה נרגה יצה״ר כי יצה״ר ובין יצה״ס בין שצי׳ס הוא אי ומשקה
 ה׳ זהו ושחייה אכילה באוחו להש״י ששבד ניגהכמה והיצ׳׳ט ושוהה

;שעושה גשמי דבר בכל הש״י לעבוד שיזכו מלוס עמי את יברך

׳ י ^ ל ר

נראסלפרשנעזה׳׳. לדוד הכית ת?ת שיר מזמור
 חלק בזוהר להנה

i לוייס

נח
 שישרה למעלה נפשו נדבק השומע להזח ראוי ותשבחות מזמריסבשירוח

 ע׳׳י ושכינחיה קב׳׳ה ומיחד מנגן היה המלך דוד וכן עליו השכינה
 בשביל ה׳ יד עליו ותהי המנגן כמנגן והיה הנביא אלישע וכן זמירותיו
 ונדבר, נלוה השומע לכו יחודס פי על היה שניגונם

ה אחxלה וזכו למעלה נפשו  רז׳׳ל אחרו לבטלה שמזמר מי איל ^ינ
 הזמר היינו שיר מזמור הכתוב שאמר זהי בביתא חורבא בביתא «מרא

 חנוכת הוא יהברך השם לפני וחושבחות שיחת שא־מריס מה שיר של
 שיר של זמירוח ששומע וע״י כנויע דוד נקראח השכינה כי לדוד הביח
 השכינה שורה להיות נפשו שלו הפיינוות ומחנך למעלה נפשו נדבק

 דבק אדס נפש אז כי הגוף על שורה השכינה אין כי נפשו על דוד שנקרא
 חנוכת לכךאמר בשכינה דבקה ונשמתו בנשמתו דבק ורוחו שלו ברוח
 ומחון מטח שכתוב כמו האדס פנימיות שהיא נפשו על לרמוז הבית

:כ״ה קפיטל שמות תצפנו

לי אויבי שמחת ולא דדיתני כי יי ארוממך
 רז״ל אמרו דהנה יתברך השם בעזרת לפרש כראס

 עצים על ונסמך מודלה גפן מה לגפן י^אל גמשלי למה רבה במדרש
 כמו ונחשבים מחו שכבר אבות זכות על ונסמכים מודלים י^אל כן יבשים
 מרותם הייוו דליסנו כי ה׳ א־וממך הפשוק פירוש זהו יבשים עצים

 צריכין ארבעה V׳n שאמרו כמו לי שעשית הניסיס על ה' אותך ומשבח
ס' שנתרפא וחולה הים יורדי להודות  א^א וסיס לי עשית בזכוחי לא ו

 זכותאבוחי על ונסמך מודלה שאני טדליסני בזכוחאבוחיזה
 בשעח• האדם על המקטרג היינו לי אויבי שמחת ולא לכך

 אויב הוא מקטרג ואוחו האסורים בבית או חולה שהוא בשעה הסכנה
 מחציו אותו ומרפא צאדס נס עושה נשהש״י שמחה לו ואין לאדס גדול

:אסורים מבית אוחו מוציא או
ן  על היצ״הר מתחדש יום בכל רז״לחתרו דהנה הוא הפירוש א

 לצדיק רשע צופה שכתוב כמו עוורו הש׳׳י רק להחטיאו האדם
 לצדיק עוזר שהש״י מה תאמר ואס בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש
 מה תצדק אס כתיב כבר אינו זה עצמו כשביל הוא קיצ׳׳הר על ולגמר

 שה^׳י מה אלא מומס בניו לא לו שחח האזינו פ׳3 כתיב וכן לו חתן
 לשבח נאה לכך אוהו מסייעין ציטהר הבא הצדיק בשביל הוא לצדיק עחר

 “פי׳׳ זהו בשבילנו הרע יצר חן לנו שעוזר על יתברך להשם ולרומם
 ית־< בנוח שאמרו חלודלנו דלה ולשון דליחני ט ה׳ ארוממך הפסוק
 ודלה ולאיוחס להם שגיירס היינו ולאבותינו דהיינו רבה במדרש ופירשו
 כי לפניך ואשבח ארומס לכך שחח באי בעומק מלרדח אותם והגביה

 שמחת כי אויבי שמחת ולא שתת באר בעמק מלרדת לציחניוהגנהחני
 שחת בבאר צאדס לרדת כדי בעצירה לאדס הכשיל הרע היצר האויב

:אותי סייעת לכך ליטהר בא שאני בשבילי לי עשית והכל
ן א א הו  תורה יד על למעלה יחוד לעשות זוכים כשאנו הפי'

 דודה אל להתקרב השכינה ומעלה עושים ומצוחסאנחנו ותפלה
 ומשפיע העולמות בכל לתעלה יחוד נעשה ואז דוחה עס למעלה להתיחד

 העולמוח בכל חדוה ונעשה העולמות בכל ושפע הארה יתברך השם
 אxא מצדסטרא שיגא יצ״הר ואז למעל׳ יחוד שיהיה לזה מצפים שכזלס‘

 ר״ת הוא כי דליתני כי ה׳ ארוממך הכתוב שאמר זהו כנודע מחכפייא
 ליחדה אלxי כנסת להעלות זוכים כשאנו הש׳׳י שנ^ומס ישראל מסס

 עת הוא אז למעלה יחוד שנעשה כיון לי אובי שמתת ולא ואז דודה עס
 הרע ליצר ואין נתחקי הדיח וכל הגחל אויב שהוא היצ׳׳הר ונטל רצון

י :למעלה אחיזה

v׳oa'3 ותרפאני אליך שועתי אלתי יי
אחרו להנה י

 בעת ואז בצר לא שועך היעחך שד לצרה חפלה אדם יקדים לעולם רז׳׳ל
^ והוא מגהו דרכיך בכל כת׳׳ש הש״י לו יענה כשיתפלל צרה  ארחוחיך יי
 הש״י מן ^כל לו רחבה שהוא בדרך אדס כשידע היינו נ' קפי׳ משלי

 צרה בעת הש׳׳י לו יענה צר שהוא באורח הש׳׳י לו יישר אז אליו ויתפלל
 רחמים שהוא הויה צי שהיה בין אליך שיעסי אלהי ה׳ הפסיק פי' זהו
ם אליך שועחי דין שהוא אלהי לי שהיה בין  לי שהיה רחמיס בעת ^

 לכך הצרה אל חפצה שהקדמתי הש׳׳י אל והתפללתי שועתי רחבה דרך
:בעחצרהןקרקאנינענהליבחפלחי ה' או פי' ה ליחד היה תפלותיו כל היינו אלהישועתי ה קכ̂׳

 השכינה טהוי״הקב״המדתחפארחאלהיהיא ו^ינחיה
 יחול כשנעשה ואז ושכינחיה ה קב' ליחד בתפלוס וכוינתי מלכות מדת
שמאל נעשה רחמים שהוא הרה עם הדן מצד שהיא השכינה אלהי
ת חסד של מספר ע״ב גמטריא חסר שהוא בימין נכלל דין שהיא  ו

ה ליחד כונחי ואין מ׳׳ו אלהי ו ל הוי׳/ז ע׳׳ב אלהי ד׳ גמטחא  קב̂׳
ט שיהיה נימין שמאל שיכלול ו^ינחיה כוונתי א אלא טוב לי שיהיה בשביל חםד ט
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 פר03 כח״ש והרסאני לכד לעיך חח נתח שיהיה כשדלך אליו רווחי
 שלוחא ״שצחקייאאינין3שסהרי3 ע׳׳ב קכ״ח לף rp̂ 3,יעל־ חוצחס

 xn שזהו ני־וע וע־כו בעוני שלהם יסורין המאורע יכצ דחערוייחא
̂ינה  ממילא ניחקז שס ובחיקונן :ס xא הסנדון על להספלל וצריך ב

 ושכינסיהלהירןון בהסליסכימדקב״ה שכונח־ כיון גסגמעהע״כלכך
:וסרפאני ממילא השנייה

מיורדי חייתני נפש• שאול מן העלית יי
ר  גתגוי יונהי השירים נשיר nx)3 רמו יהררד השש געזרח ר״ל בו

 אח־יהם פרעה ־דף ש שעה אותה על נאתר זה ז־׳ל רש״י פי' הסלע
 להפנות ולא הים מפני לפניהס למס חקוס יאיז היס על חונים והשיגום

 הנז מפני שבורח ליונה שעה באוסל: חמין היו לחה רעוה חיוח וזפני
 חראיך את הראינו הוא ברוך ההדוש אמר ורו׳ הסלעים בנקיקי ויכנסה

 שצעס תה הנם כחצח ע״כ צרה עה3 פונה אח למי מעשיך ר^ון את
 מקום מנל ינהxה צער מחמת ולא צרחס מחמת טה ה' אל ל6xי בני

 ידי על בהס*לה ה' אל יצעקו צרתם מחוך לשמה בא לשמה שלא נזתוך
 בנפש ומקשרים הרבוד בכסא חקשריס שהאותיות התורה אותיות ב״ב

 וכיון הש׳׳י נפר התפלה מעלה הש״י אל בהפילה שיצעקי וכיח האדם
 הש׳׳י לפני נתעלה נפשם נס הש״י לפני עילה ה התפל אותיות םתפלחס

 נתפר הש״י אל קשורה כשנסשם ואז בנפש: קשורים באותיות כיון
 נעשה הש״י אל שדבוקים כיון השכינה לתיקון לשח' להתפלל לטוב רצונם
 יחיד אצל הוא כן שכינה תיקון הוא הש׳׳י ורצון רצונם הש׳׳י סל רצונו
 נפשו ויתעלה הש׳׳י אל ויתפלל שיצעק כדי אדם על יסירין מביא הש״י

 צרהמ׳׳מ מחוך שצועק לשמה שלא הוא שהחפלה הנס הש׳׳י לידבקאל
 שאול חן העלית ה׳ הפסיק י פי׳ זהו כנ״צ לשמה בא לשמה שלא מחוך
 נפשי כתעלה הש״י צפני ומתפלל שואל שאני שאלה ידי על היינו נפשי

 מקוס מכל לשמה שלא והוי צרה מחוך צועק שאני הגס הש״י אל ונדבק
 חי נרךא הצדק אבל בחייו מת נקרא 1ר\ש היינו בור מיורדי סייסני

 מיורדי חחיירח שסה ע׳׳י ח* שנקרח צדיק שנעשה בור תיורד חייתני זהו
 מתיירא שהיה או ר3הק לבור וירד ימות שלא מתיירא שהיה או ור3

̂י הש׳׳י אל בהפלה צעק לכו מוחו אחי הניהרס לכור ירד שנא  שהעלה וע׳
 שאוסיוח כיון הש״י אל ונלבק נפשו גס נחעלה הש׳׳י אל ההפלה אוחיוח
 אל נפשו שנדבק כיון לשמה בא לשתה שלא גוהוך ואז בנפשו קשוריס

̂׳י  רס־ון לתיקון לשמה להתפלל הש״י מן החרה נפשו מקבל או הש
 הש״י אל לידבק נפשו שנתעלה עוד ולא חי קראx צדק הוא ואז ה^ינה

 כי יחברו השם לידבקאל אלxי נפשיח כל שמעלה אלא
 ישראל מ אחד שנפש כיון יחד יסxומקי יחד דבוקים ים־אל נפשות כל

̂ה  רק הש״י אל נידבק 3nx’ נפשות כל עמו מעלה הש״י אל לידנק גחע
 ע׳׳י הש״י אל לידבר, נפשו מעלה הש׳׳י אל שמתפלל אדס איחו החילוק
 יחברך בו דבוקיס שאותיות הש׳׳י אל ומתפלל ששואל התפלה אותיות
 הטוב ברצונו אותם מעלה אלxי נפשות שאר אבל אדם בנפש ודבורם

 גס נעשה יחד יסxומקו דבוקים שנפשות וכיון השכינה חי^ון לחקן
 ו קפיטל אסתר מגלת פי׳ זהו השכינה חי^ון לתקן להתפלל רצונם
 שאנה ירי על נתעלה נפשי היינו בבקשתי ועמי נשאלתי נפשי לי <זנחן

לDXי נפשות שאר שהס עמי אבל לפניך ומתפלל שואל שאני התפלה
:לעיל כנזכר הטוב רצוני שהוא בבקשתי ותעלה ״

בעזרתה' נ׳׳ל קדשו לזכר והודו חסידיו ליי זמדו
רז״ל דהמרו י

 לגרתיהו דעידן חסר כל ביוה־ איהא וכן קונו עס המתחסד חסיד איזהו
 שרנהא למפרק השכינה עם חסד דעביד tdo איזהו עבדן,אלא

 לנוסי דבעי מאן הא־ רז״ל אתרו וגם ושכינחיה קב״ה ליחד מגלוחא
 הוא הפירוש אמנם דאבות מילי יקיים או דנזיקין מילי יקיים סס-דא
 לח שמ״מ כיין טוב סא לשמה שלא אפילו עבירה מן עצמו מציל גשאדס

 שמקיים לתבירו אדם שנין במה שנזהר ע׳׳י חסיד ונקרא עבירה עבר
 חסידית מדוח זהו ה גזיל לידי יבוא שלא כר משלו שמו̂ו דנזיקין מיני

 מדת הוא חינידחמח כשמקייס חבירווכז נגד משלו שמוותר חה3
 בחבות רז״ל שחמרו כמו “איסי מן לינצל כר ההיתר מן סשיחחשפורש

 לזהלפחשמן וכהחה וכי אמח באשסו האשה עם שיסה הרבה אל
 אלא חסיד נקרא אינו עשה במצות יתברך להשם מהגדעובד אבל עבירה

 דודה עם ליחדא השכינה עם חםד לגמול שכוונתו קנו עס המחחסד
 קונס עם שחחחסד אותן היינו חסידיו לה' זמרי הכתיב שאמר זהו

 כר אוסס לי^ צריו־ יתברך השס אין יתבק* השם של חסירו נקרא
 יסורין בלא מעצמם אלא חפלחס ע״י נשתתס ויתעלה להתפלל שיצטרכו

 נשנזסס ונתעלה בזמירסס יהורם ׳עישיס נמ0י להשס מזמדס הם
 למעלה יחוד ועושים יחירך השם אל שמעליס הזמירות אוחיוח יד על
 לכך בזוהר כנזכ׳ יחגרך להשם קרר שמזמרק מזמור נקראת השכינ׳ כי

לר\ זמר שנרןאח השכינו; וחעליס לה׳ זנןרז אמר

 יהברךע׳׳י השם לי להידע צריך לחסיד גם ולפעמים
 נקרא מדה ואותו יחטא ולא טוב יעשה x6 בארץ צדיק אין כי יסורין
 להחפלל בחשיבה לשוב יסוריז ע״י אוחו מזכיר י׳־ינרך שהשם קדשי זכר
̂י לפני  על יתברך לשמו יהודיה שבח לחח וצריך לקדושתו לשוב כדי הש

 זהו לקדושתו לשיב האדם אח לזכור כדי האדם על שהניא היסרין
:קדשו לזכר והודו

ילין בערב ברצונו חיים באפו רגע כי
אמרו דהנה בעזה״י לפרש נראה ולברררנה בכי

פרקקמי# רז׳לבמסנתברטח י
 רש אבינא רבי ואיסימא אבין רבי אמר רגע וכמה רגע זעמו. המס

 ס ו ברצונו חיים באפו כידגע שנאמר רחח דרגע לן ותנא כמיחריה
 הגדול הי־ב גשם נח בפרשת רמ״א שמביא עפ׳׳י לפי־ש ויש
 והיא לעמו לעשות דבר אשר הרעת על ה' ועחס פסוק על

 דברי בשפתיו הוציא לא אשי עי גט על אפו י^ה כי ר-תמן
 חש הנה ואומר בדברים מפליג כעסו בשעת אך נוער כאש

 כבר כאלו חמתו שככה כן וע״י קשים בדנריס וכיוצא ואאביד
 זהו.. בדביר כעסו הטיל לעשוחלעמי שדיבר במה הרעה ה'על יינחם
 רק כעס לפניו ואין הואהטונהשלס באמחהש׳׳י כי הגמרא פירוש
 בדיבור היא הש״י של זעמו היינו כמימריה רגע וכמה רגע הוא זעמו

 ,זהו כלוס עישה יאין הזעם נחתק וביה כך(כך לעשות שאומר כמיחריה
 כך לעשוק שאומר כתימריה הוא רגע ואותו באפו רגע כי הפסוק פירוש

 השםיהכרך של ומחשבה ברצון היינו ברצוט חיים בשביל והוא וכך
 הדיבור ידי על הזעס ונמחק בדיבור כעסו מטיל לכך ולהחיות להטיב
 בורך נקרא צלולה אדס של וכשדעחו קטן עולם נקרא שאדם נודע ור\ה
 ,3ש?זעור האדם אצל ערב נרךא צלולה אינה אדם של וכשדעחו האדם אצל

 jp כשדעתו היינו בט ילין בערב הכתוב שאחר זהו ומחשנחו דעהו
 שהבי^ ויסיייז הצער וחחרעסעל ילין צלולה ואקדעחו מעורב אדם
 ויסור,ן הצער על שבוכה ובט משה על העם וילונו מלשון עליו הש׳׳י

 וחחשצ̂, דעתו כשנעשה היינו רנה ולמלך אבל עליו ה;״י שהביא
 J3pדעבידרחמנאל דכלמה מנין הוא אז האדם אצל מרך שהיא צלולה

 שכתוב כמו להש״י ומשבח מרח לכך כרצונו חיים באפו עבידורגע
:לישועה לי ותהי זה יד על עניחני כי אודך

ניאה לעולים אמוט בל בשלוי אמרתי ואני לפנ׳ש .
̂  לטובתו האדם על יסורין מביא שהש״י לעיל שאמרנו לפי בעזה׳׳י
 האותיז^ יד על הש״י אל נפשו ולקשר הש״י מאה ולבקש צשאול שיצטיד
 לימור! י מצי בטובה ויx כשאדם יחבת־אבל השם מאת ומבקש ששואל
 *”המלרע״העלעצ! דתי אמר לכד ולקלקלמעשיו הטובה מדרך רגלו

 מדרך רגליו ימוט לא ימיו כל בשלוה שיהיה נס בעצמו שיטוח
 יי P לעולם להש׳׳י עבד ימיו כל חד שמלך גס האמה שסוא כמו לעולם
 עות^ והוא היום על שעות שלש ישיניס ומערב מזרח מלכי כל שאמר
 בשלרכלאריוטלעולסואי! אמרתי ואני זהו בחורה לעסק לילה חלית

; לעוצס התורה מדרך אמוט בל שלוה לי יהיה אש שגס ליסרין צריך
 'הסתרת עוז להררי העמדת ברצונך יי

בעזרתה׳דהלה לפרש נראה נבהל הייתי פניך
I על מלך כשהיה בשלותו גס דוד .

 יסורץ לחד היה שנה י״ג רז׳׳ל שאמרו כמו צרות כמה עליו עירו ישראל
 אבשלוס צרח גס וכו' כריס שבע מתחתיו נוטלים לילה ובכל חולה מושכב

 השס שמביא שמה נמצא ברצונו חיים באפו רגע כי לעיל שאמתו הגס
 לטות הוא ותברך השם שברצון לטובתו היא האדם על יסורין יתברך
 - וחתפ^מן ומשתומם נבר;ל היסורין בשעה מקום מכל לאדם חיים

̂רי העמדת ברצונך ה׳ שידעתי הגס שאתר זהו היסירין  . ■ שכוורחך עוז לר
 עוז שנרךאח התורה על_ידי מלכוח הררי להעמיד יסירין יד על ורצינו
 מקוס מנל היסרין מן להתפחד ראוי ואינו לטובתי שהיסורין נמצא

oxco של פרם הסיבית הוא שאז היסוריץ בעת היינו נבהל הייתי פניך .■ 
 בשלותמלכ̂ו שארי גס לכך היסורין מן ומהפחד נבהל הייתי הקי־׳׳ה

 -י לדרך האדם אח מביא היסורין כי התורה מדרך לעולם רגלי אמוט לא
■ :מוכד תוכחת חיים ודרך שכתוב כתו החיים

; שכרו ק*בל שמא מתיירא vTO אבינו אברהם דהנה הוא הפי' אן
 לר מגן אנכי חברם סירא אל הש״י לו שאמר עד הזה בעולם

 .̂ זאומרי חאג היה ז׳זצ רש״י פי׳ ט׳׳ו קפי׳ נראשיס מאוד הרנה שכרך
 איסת/ וכן הירא אל המקום לו אתר לכך צלקוחי כל על שכרי ר,בלהי שמח

 ולכאורה ז בעו̂ה שכרו מרעל חולי לידאג צו יש אדם ^ל מוסד בספרי
חיי מכל עוה״ב3 שעה יפ; אנוח נחסכת רז׳ץ אמה הלא תמוה הוח

עוה׳׳ז



נטתהלים חידושי

i* ׳

שעהאחיז3יס

̂ז  אם יחיו לו וחאריכין לו אחחמטינין מצוה העושה ח״ל ואחרו עור
 הוא החירון אחחאחנס שעה אפילו כעוה״ז לקנלשכרן ־כולין האיך ר!

 חכל עוה״ז עסקי שעה י:חיי ועוסיןיס עולס תיי שחריחיס אדס נני איהן
 ר3חד אי גוזל או שגונג הזה עולס ע^,י יל3ש3 ירה3ע שעוכר חי ש:ן
 שפרס עוכה אולי לדאוג יש להס הזה עולם עסקי שניללר\גיח3 שיר
 שעה יפה לוחר ואין הזס עולה3 ועשירוס טונה להס שנוהניס נמה
 של אחה שעה להס יפה היה אלו הזה עולם חיי מכל א3ה כעילס אחח
 לעסוק הגא עולה חיי מגיחים היו לא הזה עולם חיי מכל א3ה עילס

 עולש עסקי נשכיל ירה3ע ושלום חס לעגיר ש:ן מכל הזת עולס נעסקי
 סpצדי ל3א הנא נעולס שכרם ינוכה שלא לי־אג להם יש ;ך

 והטובה רך3יח להשם חחיד שעובדס חמיד הנא עולם חיי3|
 נלא בעצמם להס טחן יחברך שהשם £ישלהש,הואמה

 טונ אך דוד שאמר זהו הבא נעולס שכרם ינוכה ̂לא
 והחשד הטוג היינו ימיס לאורך ה' נניח ושיחי חיי זי
 והחשד הטוב לי נחן הש׳׳י אלא אחריהם לארדפחי ־

 טוח3קשהילכך3 שלא מה עתי חסח להטיב
נעולסהנא שכרי ינוכה שלא ימים לאורך

שחמר זהו עולסהזה חיי מכל הנא בעולם .....
 נעילס לי שיש שלוי3 היינו לעולם אמוט נל נשלוי אמרחי ואני 3ן0הכ

 ברצונך ה' בשניל הוא והטעם הבא לעילם זה ידי על ט1אמ לא
 שנרךא גחלהי כח להעמיד היה הש״י ברצון היינו עיז להררי העמדת

 שבשלוי בטוח אני לכך לי זאת גדולה להיוס רדפתי לא אני אבל עוז ך\רי
 מצעז הלח הימא ואי היא לעילם שכרי ינוכה שלא הנא לעולם אחוס ל3

 ועתה וכי' גלעד יבש אנשי אל מלאכים לוד וישלח נ' יופי' שמואל
 בית חשתי אותי וגם שאול אדניכם מח כי חיל לבני והיו ידיכם חחזיקנה

 שעשה הגדולה אל ונבהל להיט היה חד שנם נמצא עליהם למלך יהודה
 אצל היא כשאדם הוא התיייז גלעד אנשי'ינש אל ששנת מה פעולה
 לפעמים אבל הזה עולם בהאוח תמאס הוא אז הש׳׳י אל שדבק האמה

 ממנו פניו מסתיר הש״י גס ואז הש״י מן ונרחק ממדריגחו יורד צדיק גס
 שעה לפי וזה עיה״ז חאוח אחר לרדוף אוחו ומפתה היצ׳׳הר ט ושולט
 הייתי פניו הסהרה שאמר זהו למדריגחו וחוזר עוזרלוהש״י אח״כ
 זהו הנחלה אחי־ לרדוף ולהוט ננהל הייסי שצפעחיס מה הייני גבר\
 ך3 ודבקהי לנודריגהי חזרהי אח׳׳כ ל3א ממני פניך שהסהרה נעת היה

 לכך לסכיר לעבוד רק רציהי ולא הזה עולס של הגדולות בכל זחאסהי
להוך. נבהל כמו להוט לשון הוא ינהל כנ״ל לעו׳׳הב ממוט בל בשנוי בודאי

ייאלןאואלייאתחנן אליף
 לעיל וכתבתי חנם מהנה לשון אלא מקום בכל חמן אין ה׳ אל זאהחין

 סsשלר יסירין המאורע וכל דתטרוניהא שלוחי אינון צדיקייח הריע'ש ש׳3
x שזהו בידוע ועינוי בעוני n ח החסיון על להתפלל וצריך בשכינהx 

 ה׳ אליך הכחיב פירש זהו למטה גס ממילא ניחקן סם ובהיקונן סם
^ון שיתוקן ה׳ בשבילך ה׳ אליך מתפלל כשאני היינו ארןא  השכינה ח

 בעד מתפלל שאיני כיון חנם מתנת לבקש צריך ואיני בלבד אקדח אזי
 בער מתפלל שאני גס מהירא אני אמכם השכינה חסרון בשביל אלא עצמי

 שיותקן כיון כי עצמי בעד גם ה׳ אל כוונהי מחובר אולי השכינה חכץ־ון
 צי שיחן ואהחנן לכך למטה גס ממילא ן יהוק השכינה חסרון למעלה

;אתחנן ה' ואל זהו חנס מתנת

שהתהיודף אל בררתי ברמי בצע מת
ר ס ר <ז י ג י ך ה ת מ  הש״י געזרס לפרש ה6נר א

'■ י ״ ו ־ * •עשה מה y׳n ורגהאוור( ' ׳
 לדברי אף יכול אלס האמנם שנאמר נאלם עצמו יעשה בעוה״ז אדם

 האדם לפני טוב שבעיס׳׳ז נמצא ן תדברי נ־ק ח״ל עצמו תורהיעש'
 כאלם ליחס עצמו יעשה אס תורה בדברי אבל עוה״ז בעניני כחלס שיחס

שירה שאומר מי רז״ל דאמרו עפר נעשה וxכשכ מותו לאחר יעשה מה
 שמועה ואומרים ת׳׳ס שהיה ות׳ שירהלעוה״ג לומר זוכה בעיה׳׳ז

 כאלם קורה בדברי נעוה׳׳ז שדוס מי אבל נקבר דובבת שפתותיו מפיו
 בעוה״ב שירה לומר יזכה ולח בעוה״ב שם גס שיחס נעו״הב ירויח מה
 יררח מה כאלם בעוה׳׳ז בדמי נצע מה ז^ן

 מפני בעוה״ב שירה לומר יזכה שלא עפר נשרו כשיהיה שחת אל ברדחי.
 חתהך היגיד עפר היודך הו ז נשה״ן תירה בדנרי כאלס עצמו שעשה
 ארןא אליך לכך אמתך היגיד עפר היודך נחמיה לשון החיחא ה׳ שהוא

י הנא לעונה שיזכה פט הזה נעולס

י יי נ ת י ו ה י ד ף י ן ן י ע עפ״י נ״לבעזה״י ל
ע״פ לעיל שכתננו

לבקש צריך אינו השכינה חשחן IHלחיר מתפלל כשאני אקרא ה' אליך

 עצמי נשביל גס כוונתי אולי מתיירא שאני נשייל אכל חנם מהנח
 אתת:ן ה׳ ואל לכך למעה גם ממילא יחקון השכינה חסתן כשיתוקן

ס חנס תחנת לי שיתן  נשייל סנתי אם גס היינו וחנני ה' שמע שאמר ז
 היצה״ר לימן עוזר היה ה׳ מבתש א:י אכל חנם מתנת לי חן וחנני עצמי
 בעד רק שאחפצל הישיעני אלא עצמי בעד להתפלל היצ״הר יפי׳גי שלא

 כשיחואן יהיה וממילא עצמי בשביל כוונתי יהיה ילא ינהxה חסחן
עצמי: נשכיל כונתי יהיה לא אבל למטה גם יתוקן השכינה חסרון למעלה

 שקי פתחת לי למחול רס£די חפנת
בעזה׳׳י לפרש נראה שמחה ותאזדני

פ' בזוהר ח־-יחא
 ואשלס ואנחהו וארפאהו ראיחי דרכיו פסוק על ע׳׳׳ב ק׳׳ו ף7 משפטים
 וקיימא איהו ודאיכמיהא אלא איהו כמיהא איחחזי הא ולאבליו לו (יחומיס

 ולאבליו לו ניחומים ואשלם מהו אקרא מיהא רשע ואיהו דהיאיל בחייז
 ולהלאה שנין מי״ג נ"נ דעאל וכיון נשא בני עס טינו עביר קב״ה אלא

 משמאליה .וחד מימיניה חד ליה דנטרי נטורין מלאכין חרין עמיה פקיד
 וכו' בחחה עמיה ואחקיפו ביה ח־אן אינון מישיר בארס נש בר אזיל כד

 דאהקיף כיון מניה ומסעברן עליה תהאבלן איני! עקימן בארס אזיל וכד
 לו נחומיס יאשלס כתיב כדין מישור בארא ליה ואנהיג קב׳׳ה ניה

ועל בקדמיהא דעיד מה על מם את: דאיהו כקדמיתא
 דהוו מלאכין אינון ולאבליו כן ובתר בתיובסא ותי השתא בד1ר מה

 ודאי הא בהדיה דאתהדרו והשתא לזניה אתעברו כד עליה מתאבלן
 הפכת הפסוק פירוש זהו ע׳'כ ודאי חי איהי סטריןוהשסא לכל לחומים
 ׳הר היצ לימן עוזר היה ה' תקודם בפסק שמסיים לי למחול מספדי

 מלאכין שהיה מה מספדי הפכת הרע היצר מן הש׳־׳י לי כשיעזור ואז
 עכשיו עקיחא בארח והילך שחוטא נשעה האדם על וחהאבליס סיפדים
 כר אזיל כד כח״ש לו למחיל הס החלאכין הרע היצר חן לו עוזר שהש׳-׳י

 איסא נחדוהוכן ואחקיפועמיה ניה חדאן אינון מישור בארח נש
 השירים שיר המחנים כחתולת בשולמית תחזו מה פסוק על רבה במדרש

 בנו הדבק בך ונחזה שיני שובי לי^אל אומרים ז'האומוח קפי׳
 נמחולות לנו לעשות יכולים אתם וכי ישראל משיניז שריס לכס ונעשה
 לבן מניח כשהלך אבינו יעקב לפני מנאכין רביא ששים ומרקדים שחליס

 אבינו 3יעק לפני ומרקדיס חלים מלאכין רבוא ק״ך אחרי ורבנן אביו אל
 הוא שקי יהנה המלאכין ומראדים חלים הצדק לפני לי למחול אמר לכך

 מה אז מישור בארח והולך תשיבה עושה כשאדש היינו שמחה זן בגימ׳
 שמחה זן שקי חן ונעשה הש׳׳י מהפך בשק ולילך להתאבל עליו ש:גזר

 להתאבל ראוי שהיה ואבלי שרן הסרת נשון שהוא שקי פתחת שאיזר זהו
 ידי על שגזחה זן והאיר אותיות הוא וחאזרני היינו שמחה וחאזרני בשק

 בניגז׳ שהוא שקי חן יעישה הגזירה הש׳׳י מנטל האדם שעושה השויה
 זן לו שיהיה הש״י לו מאיר השובת ועשת הרדס שנתקדש כשביל קדוש

 בצער יחיו כל שהיה אבינו יעקב ולכך קסש בגית' כן גם שהוא שמחה
 מ״ח קפי' בראשית תעמוד אל אלי רדה ייסף לי ששלח זכה ימיו וסין*

;זן הוא ונו׳ שם אותך וכלכלתי וכו' שחתה בגיח׳ שהוא באתגושן וישבח

אלהי יי ידום ולא בבור יזפרף לכען
ם ל ו ע ך ל ל ו  ה׳דאיהא יעזרח לפרש נראה א

f חזמור נקראת שעינה בזיהר 
 לכך בשכינה דבקים הס וצדקיס ב׳׳ה לקודשא סדיר מזמרת שהיא בשביל
 ברוך היי״ה בשש עמם נוהג שהס״י בין לקב״ה החי־ שיסבחו רקוי

 שלא הדין מדת שהוא אלהי בשם עמס מהג שהש״י בין רחגזיס שסא
 שאמרו כמו הדין במדח עמס שיהיה נס להש׳׳י מלשבח הפסק יהיה
 למען שאחר זהו הרעה על מברכין כך הטונה על שמברכין כשם רז״ל

 השכינה למען כנודע כבוד נקרא' השכינה היינו יחם ולא כבוד יזמרך
 בין אנחנו כן יחס ולא הפסק בלי הוא ברוך להקדוש חיזיד שנזזמרח

 בין הוא ברוך הוי״ה שהוא הרחמים נמדח עמנו מהג יח<-רך שהשם
 כיון הפסק בלי אורך לעולס אלהי שהוא הדין במדת עמנו נוהג שהש׳׳י

’ כמותה לעשות ראוי בשכינה דנקים שאנחנו
 סליק נש בר אס ת״ח ל׳ דף י׳׳ח ר,יקון בתיקוניס כמ׳׳ש הפי׳

 לעביר ופקודא פקודח בכל או לשכינהא דיליה בצלוהא בחחשבסיה
חיזה דמלכאנביא דהיכלא לפסחא דדפיק מיד  מיד צדיק או חכס אי א̂ו

 לעבד אמתין ולא חיי יענה סי״ה החן סליקת שכינתא אס לחרעא דקרא
 ליה דאית ורחימו מחגיני ^ אפתח ממש איהו אלא דאפסח ומלונא
א ואם כלה לגבי כחתן לגבה  פקודא או צלוחא נההיא סליקא לא שכי̂נ

ט׳ שלוחח ידי על ואפילו היכליה ליה למפתח קב״ה ציה חשיב לא  זהו ו
 יזמרך למען היינו ידום ולא וד3יןמרךכ למען פי'הכתוב

 יחם דא'ולא;3 ואז השכינה מח1לה לשרך כשנזמר שגינה
ב״ה הוי״ה אודך לעולס חצהי ה' לכך לעיל ״,ך א1אן

שהיא ב כט



תהלים י1חידוזצ

!.:ח

 על מורה דין שהוא ואלהי רחימו שהוא אר^ה על מורה רחמיס שר,וא
 כח׳ישנתקוניסאורייהא ורחימו נדחילו או־ך לעולם שסאדחילו יראה

 ורחימאלא וכןמצוהנלאדחילו לעילא פרחח לא ורחימו דח*לו לא3
 השכינה להעלוס יכול לא ורחינוא דחילו נלא כשיזמר נמצא לעילא פרחח
 ואז אודך לעולם ודחילו עלרחיחו מרמז שהוא אלהי ה׳ לכך צעילא

 אמחץ וצא בענמו ויקיל הש׳׳י ידום ולא בזמיחחיו השכינה להעלוח יכול
לעידוחמנאדאפתחכנ׳׳׳ל:

׳ י £ א ק ״ ל

ח צ נ מ l ל l O t O ד ח ש nhrt ל אל נ1מ ח15ן
להיות יצה״ר לנצת עלש׳כהדוד

ה' נוטת  נקראת השכינה לדוד חזמיר רז״ל כמ״ש לדוד מזמור זכה לכך נ
 שי^ה כדי המוח לעשות צריך ואין חל על ושירה יאחיא קדמה מזמור

: rעל שירה שכינה מעצמה אלא עליו השכינה

בצדקתף לעולם אבועוד, אל חסיתי יי בף
3^ טנ  בושת אר ה׳ ך3 וו היי חסיהי ה׳ כך •י עזה׳3 נ׳׳ל ל

הכל כי לי שתעשה צריך שאני דבר כל על ־
 שלא בך אני בשוח צרל שאד ר3הד שיתאחר גס ממך

 איושה אל זהו צריך שאר ר3הי חעשהלי מקום ומכל לעולם יתאחר
 גדעשה נגיוח אני הא^ך תאמר ואם לבוא רכבו בושש מדוע מלשון לעולם
 לי יעשה ולא ר3הד יחעכב שמתי מחמת דלמא צריך שאני מה הש״י

חז לעולם זה ר3ד השסיחירך  מחמה היינו פלשני צדקתד3 היא היד
 שנות מכל רפלשני צדקה עמי הש̂׳ יעשה בה׳ וחוסה נושח באני

ר ,גס צריך שאני הדבר לי ויעשה זמקשריגיס ^ י לשלם יתאחר לא שי

 לי היה הצילני מהרה אליאזנף הטה
להודיעני מצוחת לבית מעוז לצור

 להאזין הש״י יכול לא למעלה וכי אזנך אל• השה שאחר מה כעזהש׳׳י נ׳׳׳ל
 שד\ד צרכי אדם שמבקש מל: כל הוא הענק אצא אזנו להשוח בצריך

 ניכר אק וכדומה ובנים אשה או פרנסה יסברו השם לו שיחן שמבקש
 לצורך ממון לאדם כשאין לאדס שמרע צער העלזדם בעולמוס למעלה
 לממון צריכים אין העליונים בעולמות כי וברם אשה לו שאין או פמסחו

 יתברך השם שפה היינו אזנך אלי הטה דוד נינןש לכך וברם לאשה ולא
 אדסבעולס לבני שש בצער רשגיח ויראה למשה להאזק עצמו אה

 בלא החחחוןלישב בשלם צער וכמה פרנסי: לצורך ממון בלא החחחזן
 יימ^א עליהם יתברך השם וירחם ובניס

להאזץ למטה עצמו יחברך השם שטה סובלאדס לא תאמר ואס אנס גי3
 שעושים עבירות המכזעריס במעשי וישרח הש׳׳י יראה אז ס תפלח!

 עבירה פנס שם מגיע אין למעלה אכל התחתון בשלם למשה אדם בר
 רק בדיני חשק שלא היינו הצילני מהרה אמר לזה מודע שם ונמתקין
 לי היה הרעיסכי במעשי חשגיח ולא להצילני נדי בצערי חשיח מר\ה

 להצילני צרה בעת ומשז מחשה וסלע לצור לי שתהיה היינו לצורתעוז
 יודע שלא אויב מפני שם להסתר וסלע צור תחת צרה בעת שבורחים

 ובא סלע או צור החת נסתר שהוא האויב גישTבצכש6 הוא p̂ר לאויב
 והצור הסלע שאז נמצא רעה נתפסכנמצודה אז ומצע הצור חתח עליז

 בורח היה בחיז היה לברוחואס יטל שאינו לו כמצודה שהס לו רעה
 מעוז לצור הוא יסכרך שסשס נס כן אינו יתברך השם אגל אויב מפר

 יהיה שלא לארם להיצר האדם על המקטרג הגדול אויב מפני זמחשה
 לחשה משגיח יחברך והשם האדם שנריך דבריס שאר אז פרנסה לאלס
 נחפס אינו מקום ומכל צרכת לו וששה האדם תפלח ומאזין האדם בצער
 האדם לראושצער למטה הש״י שתשגיח וצ3בש רעה כבמצודה האדם
 ופשעים שמח המכוערים אדם במעשה גס יתברך השם ימיח שאולי
 אמר לזה עליהם נענש להיוח ופשעים שנוח רעה במצודה נחפש ויהיה
 שמאריך מצודה באותו לאדם מושיע הש׳׳י היינו להושישי מצודות לבית
 לו מטיב ועכשיו חשובה שיעשה עד האדם שעשה ופשעיה שנוח על אח

לאדם משז נצור הוא יחברך שהשם וששהלוכלצרכיושלחדסנמצא
גסלביחמצידוחצהושיעניג ,

עמך ולמען אתה ומצודתי סלעי כי
י נ ח נ י ת י ל ה נ ת  שעס שזה ה׳ בעזרת לפרש נראה ו

 בשלם ומחסה מגן אק ני למעלס
במצודה נספס אדם אין ונם הש״י ידעה ג^זי האדס על להגן שיוכל
נוקף אדם אין ס״ל שאמה נחו השסיחברך ידעת בלתי ושלום חס רעת

 הנרס היינו סלעי כי זהו מלמעלה עליו גוזרין כן אס אלא למשה אצבש
תה הוא הכל במצודה נחפס להיות ומצודתי כסלע עלי להיוחמגין שלי  ̂ א

 עלי לר\ז מעוז לצור לי שתהיה להיוח יוכל מאחך שהכל וכיון מאחך
 שאי כיון רעה המצולה מן אוחי שמציל לסשיעני מצודוח כסלעולביח

 P הרעו הצא לא עליון מפי כח׳ב הלא תאמר ואס מבלעדיך אפשר
חז חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה והשובות  כמו כך הוא באמח החי

 ■ חזד כאלו בתיובתא דחזר מאן וכל בר״מ קכ״ב דף נשא בזוהר ^חיב
 השובה איהי ודא הויה ביה אשחלים י׳׳ה בין דאיהו י' לאות ה' אוח

 I לאתרחקא גריס חועא איהי נש בר כד חדאי וכו׳ י׳ לגבי ה׳ חשוב
ס׳ ו׳ מאוח  גריסלאחזראה' חשובה דעבד חאן כל ובג״ד ו

 דנואמרו! חלויבחנץבה הכל ופורקנאבדאחליאובג׳^
 שלימו דאיהו בחשובה אלא תלוי הדבר ואין כלו הקיצים
 מ מעשי לפי שהכל נמצא שי׳׳׳ש וכו׳ שמי למען אנ^ה
̂  I השם אז למעלה שלס ב״ה הויה שם ונעשה חשובה

 האל חוטא ח׳׳ו ואס צעי מכל האדם על להגי; לאדם
תו׳ונהפס מאו  שאומרו זהו רעה במצודה ה׳

 _ הויה! שם ויהיה חשובה סדס יעשה אס הייס ותנהלני
ח  ה׳ אוח ומרחק אדם חוטא ח״ו ואס לאדם צער שוס יהיה שלא ח

הלי שמא9 כמו ונד נע להיות למקום ממקום ני1אזוהכה אוחו׳  נ
ד שנקרא בכברה ^  בראש במחזור שכתוב זהו למקום ממקום שמר^ ד
̂ השס חן ש׳^ל נמצא ינוע ומי ימח מי יחחמון כפור וביום יכחבון השנה

£' • :האדם מעשה לפי שמו למען יתברך

מרעתזוטמנוליכיאתהמעזין תוציאני
 דהנהאיתאבזוהרפקודידף- בעזה״י לפרש נראה

 ’ דקב״ה בארחוי ולמנדע לאסתכלא נשא לבר לון איח כמה בסופו ר״ך
 ״ שרומ עלמא בני אסחמח ואמר ואכריז נפיק קלא ויומא יומא בכל דהא

 .{ בהלד רגלייכו יחפסין לא עד דחפים מרשחא אסחלקו חובין גלי
 < מרשת הסתלקו השמח שערי סגח שלם בני השמח האמת בדרך פירוש

 1■ ההו(/ ברשת רגליכס שנחפסיס שיהיו קודם בשה״ז אדם כני בו שניצודן
 מפרקי שלישי בפרק ורגה ע׳׳ה החויס כל על sפרוסר ומצודה כאךז׳׳ל

ס כל על פרוסה ומצודה בערבון נחון הכל אומר היה ר\א ארח  י החיי
 כוחבחוהגבאין והיד פתוח והפנקס והחנונימקיף פחותה החנוח

ה וכי׳ חדעהו ושלא מדעחו האדם מן ונפרעין יוס בכל חדר חתזירין הכ  V ו
ה המצודה מיהם יודעים אנו אין ס  i מן לידעלהזהר החייס כל על ^־ו

 רעה שהמצודה נראה אמנם המצודה
 ״ ככי' צ- מצח עצכן מהרה הרעה פלגסמעשה לעשה אשראק

 מעכישיגש שאין במה הוא רעה המצודה היינו רע לעשות בהם האדם
ס היצ׳׳הר אויא מפחה לצך הרע מעשה כשששה תיכף י עוכו
א המשנה וסוף  *' ' 2-,1 ומה התייס כל על פרוסה מצילה על פירוש ה

 ר לאדסוא,, שמרךפין בשביל מקף ולבוני פתוחה וחK< המצודה
 לעשו» רעה במצודה נחפש לכך שששה עגיחח על חיכף אוחו מענישים

 תדיר מיחיריו והגבאי! טחבת והיד פתוחה שהפנקס גס עניחח עוד
 במצהז- נחפש מקום מכל העונש מפני לירא לאדם יש כן אס יוס בכל

א שהעונש וכיון מדעחו ושלא מדעתו האדם מן שנפרשן יד על רעה  ׳ הו
 מתרה שהוא העונש על לומר היצ׳׳הר אוחו מפחה האדם מדעת שלא
 זהו עביחח שד לעשוח רעה במצודה נחפש לק־ העבירות בשביל לא

הפ׳י שיציל שביקש היינו לי שמנו זו מרשת הוציאנו פי'הפסוק הו  או
 המצודה היא מה ומפרש החיים כל על שפרוסה המצודה זו מרשח
 הוא זה העונש הש׳׳י שהסתיר מה היינו לי שמנו אמר לזה והרשת

 מיראת חון שמיס בידי הכל ח׳׳ל אמרו הרי האמר ואס רעה המצודה
 להבין וכת שז לי שתחן מבקש אני היינו מעוזי אחה כי אמר לזה שמיס

 עבירה כל על להבין שכל לי כשחחן רעה המצודה מן להנצל האמח
 שאתה נמצא העבירה מן עצמי אשמור ממילא אזי כך אחר שיבוא העונש

■ :מעוזי אהה כי זהו רעה המצודה מן להנצל לי מסייע רק
 אחוחיסשהס על מרמז זז רי״לש נשם שמעתי דרגה הוא הפי׳ או

 . הם השם ב״ה הוי׳׳ה לשם אוזרים שהם דאוחיות דינים
 ה׳ ואחר ז׳ הוא ו' ואחר ו׳ הוא ה׳ ס׳׳זושאחריו׳קהואכ׳ואחר

 שם כי זו ב״ה הו׳׳יה שם מן במספר יותר הוא כי׳׳זו השם ואותו ז׳ ^זא
ה  הדנים מן הצילנו היינו זו מרשה חוציאני זהו זי ונשאר ל׳ו ב׳׳ה ס״י
ס על כמורשה נופלים שהם ד  והנה הדירם על שמרמז זו ונקרא ^
 בא הפרערוח קודם הרי״בש בשם בסופו איר,א יוקז יעקב חולדות בספר

 לתקן וכו׳והחקה זנוחאוע׳׳א מחשבת כמו וזרה רעה מחשבה
 שיהזך השכינה ניצון זו זרה המחשבה בתוך שיש לב שיחן זו מחשבה
 יביא ורעא ויראה השכינה עס עצמו אח וישתף השבירה מחמה הקליפה

 הוא גס ו;יצול ונורא יראה יחוד ונעשה אן פעלי כל יחפררן ואז מ
ממיסה ׳ ־ ׳
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תהלם חידושי
 להציל יכול הלא זו מרשה הוציאני לנקש צריך מה כז אם כV חמיחה

 זרה המחשבה כחוך ש־ש לב שיחן הייכ׳׳ש כשש שכחוב כתקנה עצמו
 מעוזי אתה כי לי טמנו הנהוג אמר לזה כנ״ל השכינה בחוך גיציז
 לידע האדש חן ונתכסה נטמן האדס על שורים שדיניס נשמה הייני
 עצמו כדי זרות מחשבות גתוך יש השכינה וניציז הש״י מן שהכל

ה עס הי הי  אלא זרות המחשבות מן אוחו להציל מעוזו הש״י ה^ינ
 מרשת תוציאיני ביקש לכו זה דגר האדם מן ומכסים מטמינים קליפוח

 ניצון עם עצמי לקשור שכל לי ותהן זו חרשה ותוציאני חונדעני היינו. זו
 :כנ״ל און פועלי כל יחשרדו ואז זחח מחשבות כתוך שיש השכינה

 גגימטריא זו אחד בגינוסריא זו הפירוש
 חן ונתכסה נטמן כקכינות נהפס וכשאדם אהבה

 יתברך להשם יטללעבוד יחבירזאינו השם ואהבת דם:אחדות
 על ח׳/ וחורה עליו שורה רנים אז מלמעלה לו עוזר נשהש׳יי *

 ז״ל ע״ב פ״ח ונקף ע״א פ״ג דף יוסף יעקכ הולדות בספר
ניקדי? מיין החלה נעשה ואז לכך עצמו שהכין מאדם א3 [ק׳

 לארס כשבא כן שאין מה חשד על שמרמז זכר ויולדות מ׳׳ד ^
 החלה באין דכורין מיין כי הצרה על מורה ח׳׳ו אזי מעצמו ^רה; ,

 שלא בזכרו שיח״דהאדס לזה והתקנה די? על שמרמז -נקבה דלדח
 יוהר ויתפלל מלמעלה החנה לעוררו שהצרכו רק מעצמו החעורר
 פיתש זהו עיי״ש הלשון קצת ששניחי גס שם המכיוון זה הלב מעומק
 והתצודת מרשה והצילני הוציאני היינו לי טחנו זו מרשת הוציאני הפסוק
 השש ואהבה יחברך השש ̂דוה א הקליפות ממני ומכסים לי שטמנו
 שאתה היינו מעוזי אחה כי להיות צריך ואז זו שהסנגימ' יהנרך

 מפני עוז שנקרא וגבורה דין על מרמז הוא ואז לפניך לעבוד וזחעוררלי
‘s מלמעלה בא שההעוררה 3np מעורר שלפעמים ובפ״ט נקבה ויוללות 

 זו חרשת שהוציאני מבקש אני לכך יסירין ידי על לפניו לעבוד לאדם הס״י
 אהיה ואז הש״י ואהבת הש״י אחדות מחני לנסות הקליפות יכלו שלא

 זכר וינדח החילה נוקבין מיין ויהיה לפניך לעבוד עצמי ואכין גגלולוה
י ' . בעולם: חסד זיחפשט ’

אמת אל יי אותי פדיתה חחי א£קיד בירף
 דחילז בלא אורייתא בהיר\נים דחיחא הש׳׳י בעזרה לפרש נראה

 והכה, לעילא פרחח לא ^רחימו יחילו בצא מצוה לעילא פרחח לא מיחימו
 ומצוסבדחילוורח־מווהמה בהורה לעסוק שיזכו עלייה כני ראיחי

 זכו ולא היום כל ומצוס בהורה שעסקו אנשים אוחן יעשן ומה מועטים
 ללמד לי נראה וחצוס בחורה שעוסקי בשעה ורחימו דמילו להם שיהיה

 לעילא פדחת לה זרתימו דחינו בלא אורייתא הוא שהפי׳ עליהם ןנוח
 קצת בו שנזרק כצל רחימו לו ואין הש״׳י לפני כלל דחילו לו שאין היינו
 חוקי לספר לך מה אלהיס אמר ולרשע נאמר זה על ואפיקירסח מינוס
 נאלהי שתאמין מי אבל למעלה עולה שמינו כלבד פיך עלי בריהי «חשא
 לו ויש עבירה לעבור שלא הש״י מפני ירא להיות דתילו לו ייש ישראל
 להיות דחילו לו שאין גס לשמה ומציית בתורה לעסוק ואהבה רחימו
 הסלהבות לו אין וגם ומצות בהורה שעיסק בשעה נקשן לדא דא אבריו

 מכל ומצות בחורה שעוסק . בשעה התלהבות שירלקלבובאש
 נחירה שדבק כיין עציו שיקטיגז הקליפיה מן מותו הש״י יפדה מקום
 מרמז שההורה ורחימו רחילו בלבו כוחן ומצות חורה חור בודאי ומצוה

א תפארה על  כי הוא שסהויהברוך הוא וכן.מציה ז׳׳א סל גופו ^ו
 גופושצז׳׳א תפארה הוא ב״ה ושססיה מ״צהואי״הבא״חב׳׳ש

 ידות שני שהס דרועוהי בו נכלל ממילא ז״א של בגופו ולאדם שדבול. ורון
 מרמז גבורה שהוא שמאל יד1 כנודע אהבה על מרמז חסד שהוא ימין יד
 שהוא ^מאידימין היינובידך חחי אפק־ד בירך שאמר זהו יראה על

 על שמרמז גיורה שהוא שמאל ייד מהנה שהוא רתימו על שמרמז תסר
 קפ̂י במדבר איש ממנו נפקד ולא מלשוו רוחי אפקיד ירחה שהוא דחילו
תי עיי״ש זכו׳ נחסר לא ז״ל רש׳׳י פי׳ ל׳׳ח  ורחימו דחילו מן נחסר ^ו

 שאני בשביל אוהה פדיחה מקיס מגל ומצוס בתורה שעוסק בשעה
 בו נכלל ממילא ז׳׳ח של גופו על שמרמז ומצות הורה ידי על בה׳ דבוק
 רח־מו על מרמז אל כי אמה אל זהו ורח־מו דחילו על שמרמז ידוה שסי
 שכתוב נחו דחילו על מרמז ואל היוס כל אל מסד שכהוב כמו חסד א1שה
 חמה ההן כמ״ש אמה שנקרא ז״ח של בגופו נכלל הכל יוס בכל זועם ואל

 גם ומקטריגים הקל'שח מ! הנשמה מה יתברך השס יפדה לכך ליעקב
 מקום מכל ומצות בחורה שעוסק בשעה ורח־מו לחילו הנשמה מן שנחסר

 שיש ורחימו דתילו גס בו נכלל מכויצא ז׳׳א של ניפי ש-הוא בד׳ שדבוק כיון
:ומצות בתורה לעשוק רתימו לו ויש עבירה לעבור לחילו לן

יי אל ואני הכלישוא השומרים שנאתי!
- איהאבמדרש,עלפסוק7 נ״לבעזרחה׳ !חו/י0ב ׳

 בן יושע ר' בשם לה מחני נחמן בר שמואל ר' קהלת אמר הבלים הבל
 והבל חזו וזילחעלה חזו למעלה זו קדיחה שיעה ששופת לאדם קרחה

 בו שאין באדם שיש מעט הבל אותו והנה ע״כ מחש בו אין עליונה של
 כתו משמאלו ואחד מימינו אמד מלאכים שני הבל אוהו שומריס ממש

 השומרים שנאתי שכתוב זהי דרכך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי שכתוב
 ידי על באדם הבל שנתקיים מה היינו שוא הבלי ששומרים המלאטם הס

 ה׳ אל ואני אלא חמש בו שאין הבל שיא הבלי הוא המלאכים שמירח
 ואז המלאכים שמירת אצטרך ולא אוחי ישמור בעצמו הש״י היינו בטחתי

 הדבקים ואתם שנחמר כמו לעולם קיים הבלי שיהיה מרובה הבלי יהיה
• :היום טלכם חיים אלה־כס בה׳

ו הוא א כמה ע״ב רס״ג דף פקודי פ׳ בזוהר שכתוב כמו הפי'
 ט:ופא מלה או בישא חלה לאחדא ממנין דאינון אחרנין גרדינין

 בהאי לחייהון ווי לון ווי קדישין מילין אפיק ולבתר חפומיה נש בר דאפיק
 אחר ולחפגס לשלטאה אחינין גרדינין למילין דגרמי נשא בני אימן אילי?

 מסאבת רוחין דאיצין בגין דאתי לעלמא לון ווי עלחא בהאי לין ווי ^ישא
 אקדיתו קדשא חלה לבתר נש בר אפיק וכד חסאבא מלה האי נטנין
 קדישא מלה להאי ומסאבי מסא:א מלה ההיא ייטלי מסא־א רוחי אילין

 הבלי הוא הבלי השומרים שנאתי הכתוב
 של דבורי הבלי השומרים הס מי ומ©־ש חפי שיוצא קדושה של דבור

 וממחינים שומרים הם שוא שנקי־א הקניפוס הם שוא מפי שיוצא ^ישה
 ואם אותם שונא לכך ולסאבא לחטוף כר מפי שיוצא קרשה דבור הבל על

 שאסקכבר טמפא כמלה ברא שכבר עםהקליפיס האמרמהיעשה
 מה שיתקן הש״י אל בטחוני היינו בטחתי ה' מל ואני חמר לזה מפומיה
 הקליפות ויכלם מפי ט:ופא מלה בישאאו מלה שהוצאתי נמה שחטאתי
:מפי מוצא שאני קדישא חלה יסאבו ולס יטמאו ולא העולם מן

ואשמחהבחבדףאשרראיתאת אגילה
השם בעזרת נ״ל נ£שי בצרות ידעת עניי -

 שאמר מה יתברך ־'
 נאוי ע׳׳פ כמ״ש לחיז השמחה התפשטות הוא ואשמחה בלב הוא אגילה
 מסיני כנתינתן שמחים הדבריס והיה רז״ל שאמרו כמו בהורים לחייך
 השם כשטאה הארס עם הש׳׳י שעישה בחסד הוא והשמחה עיי׳׳ש וכו'

 עני אין רז״ל כמ״ש ומטה חורה מן עני שהוא האדם על ומשגיח יתברך
 כדי ויסירין צער ע״י לאלם יהברך השם מודיע ומצות הורה מן אלא

 גס רלה עניות מן השכינה יתוקן ואז מעשיו ויתקן בתשובה האדם שישוב
 כי ממורי שקבלתי לפי ע״ב קל׳׳ח דף יוסף יעקב הולדות כספר כמ״ש כן

 ועינוי בעוני שלבם יסורין המאורע וכל למטרוניתא שלוחי מינון ^ליקיח
 ונהיקונן שם xא החסרון על צההפלל ונרי־ בשכינה חסר שזהו בידוע

 על ולסלוח לשמוח שצריך נמצא ע״כ למטי: גם ממילא נתר־,ן שם
 שעל משום ביסרין עניתני כי אודך טז״ש האדם על שהביא היסורין

 החסרון לי מדע היסורין יר על היינו לישועה לי וחהי היסורין יר
x  בשכינה ש־חוקן כדי בחשובה שוזרחי הקנחימעשי לכך בשכינה 6

 פי' זהי יסורין שוס לי יהיה שלא למטה יתוקן ממילא שלה החסרון
 על שמח אני היינו עניי את ראיה אשר בחסדך ואשמחה אגילה הכתוב
 עניי חח ואמר ומצות הורה מן ודלוחי עניי אס וראית שהשגחה לוסדך

 ומצות תורה מן עני כשאדם צרחסלוצר ככל כ* השנינה על מרמז אח
 השכינה על שהשגיח חןהש״י הואתשד לכך ענייה ג״כ השכינה אז

 שאדע לי והודעת ומצות חורה מן ודלוה־נו עניוהינו לראות ועלי
 ידעח שאמר זהו נפשי צרות שהם ע״ייסורין בשכנה אשר החיסרון

 חסרון שיהוק! כדי בחשובה לשוב מעשי אראהלחקן ואז נפשי בצרוה
:יסורין שוס לי יהיה שלא למטה החשרון יהוקן ממילא אז השכינה

במרחב העמדת הסגרתניבידאויב ולא
 נצחח שהודעחני ידי על למעלה שקאי בעזה׳׳י נ״ל תלי

 הגדול חויב ביד הסירחני ולא זה יד ועל בחשובה מעשי לתקן נפשי
 לידע נפשי בצרות הודעתני אלא בידו נשאר ח״ו להיוח היצ״הר שהוא

 השכינה ניתקן ואז מעשי והקנהי השובה יעשיחי השכינה חיסרון
 מצרות לי ונתרחב רגלי במרחב העמדח שאז למטה גם יתוקן וממילא

 חסרון לחקן כלי מעשי נהקן להודעני רק נפשי צרות לי היה לא ט נפשי
 ממילא השכינה חסרון זנחקן חשובה מעשי!עשיהי שהקצתי וכיון השנינה
 :רגלי במרחב העמדת י׳לא נפשי צרות לי יהיה שלא למשה גס יתוקן

ן  ואחר באים נגעים דברים י׳/ח על ח״ל אמרו דרגה הוא הפי' א
 לשון על בחשובה לשוב נפשי בנרות שהודעחני נש״ה!ע׳׳י מהם

 ואי מוסגר מצורע לראיות הוצרכתי לא אויב ביד הסנרהני ולח לכך הרע
 לשון לב^ בחשובה תקנה שאין ערנין במסכת רז׳׳ל אמח הלא תימא
 מקיס מכל מלקוח שפתי כל ה׳ יכרת הקודש ברות חר כרחו שכבר הרע
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 ולא מעט מעט אוחו רערש זמן יחירך השם לו שירמיג החשוכה מועיל
 הרע לשון הוא רגלי , רגל• כמרחי העחדח זהו אחה בפעם אוחו יענש

 הרע לשון על שנחחיינחי עונש אוחו רגיל הולני לשונו על רגל כמ״שלא
:מעט מעט אוחי שיעניש הזמן הרחכח היינו כמרחב העמדה

נפשי ייכיצרליעעזשהבבעסעיני חנני
* טני ב  שירחם היא שהיקשה השם כעזרת לפרש נראה ו

 זהו כ״י חיכות שראשי ישראל כנסת שנקראה השכינה על יחכרך השם
 והראיה כ׳׳י עם ח.־ס מתנה חנינה יחכרך השם שיעשה כ״י ה' סרני

 הריכ״שצדיקייא דהאצרליכמ״ש עסכ׳׳י חנינה לעשות רוצה שאתה
 כידוע ועינוי כעיני שלהם יסורין המאורע וכל דחטרוניחא שלורד אינון
 שם וכחירלנן שם אשר החסרון על להתפלל וצריו בשכינה חסר שזהו
 כדי מודעני אחה כודאי לי כשצר נמצא ע"כ למטה גם ממילא נהקן

 מכקש אני לכך השכינה עם חנינה שתעשה השכינה צער על להחפלל
 איני כי השכינה עם חנס מתנת שתעשה מכקש שאני ומה כ׳׳י ה׳ חנני

 רד״ק כמ״ש ס1ככ; עששה כי כראי אינס שמעשי כשכיל כמעשי תולה
 כשלשה יחכרך להשס שהכעסהי בכעס כרקיו כלומר עש יאכלס מגזרת
 רז׳׳ל כמ׳׳ש ונטני נפשי עיר הס ואלו יהכרך להשם לעמד שצריך דנריס

 נמוכה ורות טוכה עין אבינו אירהס של תלמידיו מאמת נפרקחמיש־י
 היינו חו־כ כמדקרח כוטה יש מלשין כמוכה רוח הוא ובטני שפלה ונפש
 חיה לנפש האדם ויהי כמ׳י׳ש הרוח מצד הוא והדיבור הדבור הוא בטני

 דכריס בשלשה יחכרך להשם שהכעסתי ובשביל ממללא לרוח נמתרגס
ל עין לי שיהיה אבינו אכרה' של מתלמידיו להיות זכיתי שלא אלו  ורות טו

 שתעשה מכקש אני אלא כזכוהי לחלות יכול איני לכך שפלה ונפש נמוכה
:ישראל כנסת שנקראת השטנה על לרחם חנם מתנת מאוצר חנינה

כשלבעוני באנחה ושנותי ביגוןחיי כלו כי
י ח מודיע האיך שמפרש ה' כעזרת נ״ל כ

חיי ביגון כלו כי השכינה צער לאדם ^ י י ׳׳-י
 צער להודיע כד חיי כיגון כלו ישראל כנסת כ״י שנקראת השכינה היינו

ה ^ינ  הדין מחדח שישתנה זוכה כשאני היינו באנחה ושנוחי אפילו ה
 ולחה ככחת שיהיה זוכה איר וצער נאנחה הוא מ^ס מכל רחמים למדת

 מעשיו ויתקן השונה האדם שיעשה כד הוא השכינה צער לאדם מודיעין
 נזוהר כמ״ש למטה האדם צער יתוקן וממילא השכינה צער יחוקן ואז
 גריעוחא יצחק ר' אמר תייא ר' אמר ע״א נו״ז דף תזריע פ׳ שלישי חלק

 אשחכת לא ולעילא לעילא דאישחכת דכלאלאאשחכחלחחאאלאבגי!
 דצפינן^ עלמא בחובי לחתא אשתכח כד אלא

 זהו בהאי והאי בהאי האי חלייא דכלא
 כלך נכשל עיני ע׳׳י היינו עששו ועצמי כחי בעוני כשל הפסוק שמפרש

 כת חעמן השכינה כי כחי עוצם שהוא השכינה היינו עששו ועצמי אפילו
 קבלת ונפסק נכשל עונות ידי ועל לאדם וחיזק כח השכינה ונותן האדם

 מלשון עששו כרד עצמות שהיא כעצמה השכינה כביכול כי השכינה מן נח
 סחו נאלם שישפיע כדי כראוי השכינה אור מאיר שאינו היינו עש יאכלם

 חשוכה אדם שיעשה כדי יסורץ ע׳׳י השכינה צער לאדם מודיעין לכך
ס יתוקן ואז מעשיו ןיהקן  וממילא כראוי השכינה אור ויאיר השכינה מ
 כת לאדם משפיע ממילא למעלה השטנה אור שנתקן כיון למטה יסוקז

:טוב וכל ובריאות

 מאוד ולשבני חרפה הייתי צוררי מכל•
למידעיראיכחוקנדחממני ופחד

 לפעמים עששו ועצמי כחי בעוני כשל הקודם בפסוק שאמר כעז״הי ג״ל
 הם צוררי מכל אלא בעוני כחי להכשיל יצטרך שלא טובה הש׳׳י לו עושה

 מקטחגיס הקליפוח שמתלכשיס חרפה כעודהייחי שבראתי מקטריגיס
ס אדם בבר  ובזיון חרפה וע׳׳י אוחו ומכזיס ומחרפים מהונרס ^ינ

 אדם בכית שדרין הקליפות שאוחן רבה במדרש ואיחא העון ינוכה
 שאותם בשכיל בחון שדרים הקליפות אוחן מן לאדם יותר גחעום

 להרע יכולים ואז הרעים במעשיו יודעים האדם בבית שדרים הקליפות
 מאוד ולשכר שכתוב זהו דאמר מאן לחד כך הרעים מעשיו כשביל לאדם
 מריעים הס בכיתי עמי שדרים שכר שהם ומקטריגיס קלימח אוחז היינו

 ומכדסמאוד ומחרפים מהוגרס שאינם אדם כבר ומחלכשיס יותר לי
 שאירע מה הש״י מן שהכל נמצא כנ׳׳ל בחה־ שלייס קליפות שאר מן יותר
 אדס ואס בעונותיו שברא מקטרגים צורריו מן הוא ובזיון חרפה לאדם

 כמ״ש מפרסמו הש״י תורים כחדרי נסחר אפילו להש״י לעבוד וכה5
 בחדרי סתר נקרא שהמחשבה במחשבתו יסודם לעשוח שזוכה היינו רז׳׳ל

ק חחשכיזי נגלה שאינו ימזריס  על פחדו ונופל מפרסמו הש׳׳י למ״י י
 מיחדקב״ה שאר מה ליחוד היימפחד למייעי ופחי שאמר זהו סביבותיו
פחדיעל וכךמפל אשתו אח אדם וידע מלשון במחשבתי ושסנחיה

 עוסק שאיי נחת שאני בשעה היינו ממני מזו כחיז ראי אפי' סלטחי
 נמחשבוץ ושכינהיה קכ״ה מיחד שאני מחמת מקום מכל ימצות בתורה

 לפי הש״י שהכלמן נמצא ממני ונולדיסונורחיס עליהם פחדי גופל
 עליהם פחד ומפל אוחי שמכבדים מה הן אוחי שמבזים מה הן מעשי

* ;טוב או רע אם מעשי לפי הכל

אבד ככלי הייתי מלב במת נשכחתי
■ חת קרוי כחייו רשע ח׳׳ל אמח דהנה כעזהש״י נ׳׳ל

 ונשמה רוח נפש לו אין מת קרוי שבחייו הרשע אכל דומם כאין
 רק/ בהמה או גוי כמו החיונית נפש לו יש הגוף שלז כלי אכל הקדושה

 * I הקדושה נפש לו אין והרשע הקדשה נפש שוכן שבלב מלב מת הרשע
 ולחושבי ה' ליראי זכרון בספר ויכחב כמ׳׳ם מלמעלה נשכח

וי חורה לרשע שאין ^ נשכיי הרשע
 היי(^•^ מלב כמת נשכחתי שכתוב זהו למעלה זכרון בספר

 ^ קייס נשאר וגוש בלכד מלב מת שהוא רשע כמו מלמעלה
 P קייס נשאר והכלי שבחוגז מה שאובד ככלי היינו אוכד ככלי הייתי
שהוא■ והגוף אבוד שלו קדושה ונשתה חח נפש שבתוכו מה אובד ר^שע

 שתרחם אס כי הטיב מעשי על לסמוך לי אין ככן קייס נשאר שלו כלי
״ :חנס מתנת וחחנני עלי אחה

 מסביב מגור רבים רבת שמעתי כי
זממו נפשי לקחת בהוסרםיחדעלי

 <0שה רבים דכורי שמעתי כי העולם על חמה הש״ישדוד כמזרח נ״ל
 מאור נשעי־ה וסכיניו כמ״ש לקב״ה וסמוך סביב שהוא הצדק מן יראים

 ׳ לביי זולס כרוס יחהלכון רשעיס סביב כמ׳׳ש סביב צדק נקרא לכך או
̂ xn סשס הגיהנס סביב הצדק שמוליכיו רכה במדרש ואיחא אדם

 זולת־ שהיה מה לי:ש׳'׳י והודיה שבח הצדק שיחן כדי הרשעים
ס הכא כעולם המעלות כרום הצדק שיהיה כד הזה בעולם אדם לבני  ז

& כי כמו יראה לשון הוא מגור מסביב מנור רבים דבח שמעתי כי  יגור
 ,5היי כהוסדסיחלעלי אבל הצדיק הוא וכו'מסביב האף מפני

 הנגולס מן נפשי מחשבחסלקחח זממו נפשי לקחת יחד עלי כשמחיעציס
 צדק ובאמת ממני יראיס ואינם אוחי להמית

אני: חסיד כי _

אה;ו- אלהי אמרתי יי בטחתי 5עלין ואני
אמרדודנסשי-- שכך יחכרך השם בעזרח לפרש נראה ׳

 P \ שאתה ה' בטחתי עליך ואני מקום מכל זממו נפשי לקחת עלי קמים
 י3ל3 אמרחי אמנם בי ישלוט שלא מהם תצילני בודאי הרחמים

חציל שאתה כמה הדין מדת הוא ח׳׳ו אולי כלבי מתיירא אני היינו

יעקג ^ 'י"
 ושי' הירדן אח עכרתי במקלי כי והאמת החסדס מכל קטונתי
שלולי^! מכ״שכל זכיותיו ינוכה אולי מתיירא אבינו יעקב שהיה  ■ אדסי

^ :הכא לעולס זכיוחיי ינוכה אולי טוכה לו עושה יחכרך כשהשם

ומר־ודיפי אויבי מיד הצילני עתותי בירף
' קהלחקפי׳ג דהנה יתברך השם בעזרת לפרש נראה •

 C0 ימין יד ידוח שני שהם רעות עתים י׳׳ר טובות עתים f׳’ שלמה אנזר
 ■ .בידך אחר לזה רעות עחיס י׳׳ד הם שמאל יד טובות עתים י״ד

ס י״ד אותן הייגו ומרודפי אויבי מיד הצילני מבקש אר זאת אמכס סי  .ע
 ׳ ־ ושלוס סש אם רק שינאי בי ינקמו שלא ורודפי אויבי יד על יהיה לא רעית
 ״ שלא ורודפי אויבי ע׳׳י ולא ידך על יהיה לרעות עתים י׳^ אותן הגיע
 ״ אויגי מיד הצילני אמר לכך זאח כל ה' ולא רמה ידינו שונאי יאמרו

ס! שהם עתים י״ד אותן לרמה מאויבי הצילני סתם אמר ולא ומרודפי מגז

בחסחן הושיעני עבדף על פניף האירה
': 3ע אומרים ששמעתי יתברך השם בעזרת לפרש יראה

 רןן׳30י שהשם היינו ויושיעם ישמע שועחם ואח יראידעשה רצון פסוק
 'י שדזאמ רוצה ש-ראיו רצון שאותו יודע יתברך שהשם גס יראיו רצון עושה
 'שהוא בשביל מקום מכל לרעה שסא האמת הש׳׳י יודע לטובה לארם
 ׳ השס אל לועק לו רעה שהוא הצדיק כ^ואה כך ואחר יעשה יראיו ראן

 ׳ אחק א10 לו אומר יתברך השם ואין ויושיעם ישמע יחברךשועחס
 אמ^ו עבדך על פניך האירה הפסוק פירוש זהו כך שרצית לעצחך גרמת

ואכז לי העשה לי וטובה ססד שהוא יודע אתה אם היינו בחסדך הושיעני
מקים מכל לי שטובה שסובר מבקש שאני גס לי חעשה לא לאו

ידעח



אתהלים חידו׳צזי ס

 עמי והעשה עידך על פרך חאיד אס גס נחסדיר הישער האמח ידעח
 נוצר שכחוב בחסדיך הושיעני ולזרעי לי הפסיק בלי יהיה וחסד טובה
 יהיה שתושיעני מה כן עולם ועד מעולס יראיו על ה' וחסד לאלפים חסד

:עולס ועד מעתה ולזרעי לי הפסק לי3

רשעים יבשו לןאתיף כי אבושה אל יי
 ירמיה דהנה הש״י בעזרח לפרש נראה ידמולשאול

 הובישו כן ימצא כי גנב כבושח• ג׳ קפי'
 אבי לען אומרים ונכיאהס וכהניהס ושריהם מלכיהם המה ישראל נית

>cri ואיה והושיענו קומה יאמרו ונעחרעחם ילדהנווכו׳ אח ולאבן 
 ה' דוד שאמר זהו רעחך נעח יושיעך אם יקומו לך עשיס אשר אלהיך
 אבי לעץ אומר ואיני ואדון לאלוה ב׳׳ה הויה ה' אוסך מחזיק אני היינו
 שעונדים רשעים אוחן רשעים ימשו אלא רןאחיך כי אבוסה Jאל לכך

1̂) ^  שישחקו היינו דומם מלשון ידמו לשאול ידמו לכך אני לען נריס3׳
יושיעם אני לעז שאומרים כיון ,צרחס בעח צרכיהס מלשאול

: יבושו לכך צרחס נעח ־ ר-
 מחרם אין דבר איזה הש״י מאח מבקש שאדם דלפעמיס הפי׳

ה' יאמין אם אוחו מנסין כי ובקשחו שאלתו השמים מן חיכף לו ב
 אני היינו ה' דוד שאמר הפסוק פי' זהו ובקשתו שאלתו נעשה שלא ןם1

 עוד אוחי חנסה למה לכך ובקשסי שאלחי חעשה שלא גס ה' בר מאמין
 מלשון אמשה קראחיך כי אנושה אל זהו ובקשתי שאלתי עוד חאחר 6ןל

̂ילו  אנושה אל ו' קפי' לבוא רכבו משש מייע '3 קפי' שופטים טש עד ןי
 של ובקשתו שאלהו תאחר רשעים ימשו אלא קראתיך כי האחר אל סיינו
 דומם רשע שיהיה לשאול ידמו ממך שנית פעס יבקש לא בודאי אז כי רשע

:עוד לשאול
ן  בכל לוי בן יהושע ר׳ שאמר מה על פ׳ לעיל כחנחי דרגה הפי׳ א

 מעלבונה לגריוח להס אוי ומכרזת חויב מהר יוצאת קול בח יום
 זוכה אינו פיו ומטנף ולשה׳׳ר כזב מדבר שאדם ידי על היינו חורה של

 שער בר״ח כמ״ש חורה דברי כשמדבר הש״י לפני למעלה דבריו שיעלה
 ח״ל אמרו וכן ע״ו עובר כאלי בדבורו המשנה כל ח״ל ואמרו הקדושה

 אדון מי אתנו שפתינו דכתיב בעיקר שכופר על לשה״ר מדבר אדם אין
 ה' אוחו מחזיק אני ה' היינו ה' וד7 שאמר הפסוק פירוש זהו גנו

 כ? אמשה אל לכר וכזב הרע לשון מדבר אין שאני בשביל ואדון לאלוה
 למעלה יעלה מפי שיצא ותפלה תורה דברי יבושו אל היינו הראחיך

 שיוצאים כשביל מפי שיצא האותיות למעלה יבושו ולא כבודך כסא ^ני
 רשעים ימשו אלא וכזב הרע בלשון שלאטנפחיפי נקחשהובטר\ה

 חורה לברי מדברים כך וארד פיהם וטנפו וכזב הרע לשון מדברים שהם
 הכבוד כסא לפני לעלוח מניחם ואינם למעלה האוחיוח מביישים >חפלה

 כיון יחנרך השם לפני עוד מלשאול חמס רדשעים יהיו לשאול ידמו לכך
:למעלה לעלות האותיות יניחו ולא למעלה האותיות שיניישו

 צדיק על הדוברות שרך שפתי תאלמנה
לכ<שנעזרח גראה וסן בנאוה עתיק
שאמר מה הש״י ׳

 זקופים האנריס כל ללשון ברוך הקדוש שאומר רז׳׳ל כמ״ש שרן שפחי
 של ואחח עצס של אחת קחי׳חומוח לך שהקפתי עוד ולא מונח ואחה
 חומוח הס הקפחיים הרע לשון מדבר כשאדם נמצא השפחים הס בשר
 שרן שפחי תאלמנה זהו הרע לשון מלדבר הלשון משמרים שאינם שקר

 חזק לשון הוא עתק צדק על ר^ע לשון מלדבר הלשון משמרים שאינם
 גאוה ידי על יתברך להשס לעבוד הצדיק עצמו שמחזק היינו רר״ק כמ״ש

 יחירך השם כבוד בשביל עצמו ולבזות עניו להיוה צריך האדם כי ובוז
 כשתפחה להש״י הצדק עיבד רגאוה ידי על וגס השסיחברך לפני ולעבוד
ע ליצר הצדיק משיב עבירה לעבור לצדיק הרע ־היצר  לעבור יוכל האיך ר\

 בגירגס יהיה והוא בג״ע יהיה חביריו כי מחביריו שפל שיהיה עבירה
 עבירה מהאות ניצול הגאוה יד שעל נמצא חבריו נגד חרפה לי ■ויהיה

 לש״הר הצדיק על מדברים הס בצדיק גאוה מדח רואיס וכשישעיס
 שפחי שלזאצמנה ראוי לכך גאוה נמדח גס להש׳׳י הצדק עובד מח6ןב

:ובוז מאוה עתיק צדיק על הדובחח שרן

 פעלת צפנתליריאף אשר רבטוכן? מה
למ-ש נראה לחוסימכךנגדבניארם

הש׳׳י בעזרת י

̂׳ש לצדקיס הצורך להההפקוח הוכן אשר מרזב  כי הוא הפירוש עיי
 רטן הזה ועולס מאוד גחל שכ*ו לשמה ומצוח חורה שמ^יס הצדק
 עולם כל לשתה ומצות חורה שמקיים צדיק לאותו יחן אס גס שכרו מהכיל

 בעוה״ב אלא משכרו כלום בעיה׳׳ז לו נוחנין אין לכך בשכרו ד אין הזה
 שאז רעה פניה לו ויש וחצות חורה שמקיים לבינוניס אלא שניי די לו יחנו
 שכרו ישולם ודווקא בעוה״ז שכרו לשלם להיות יכול כך כל גדול שכרו אין

 רעה פניה עס שקיים ומצות חורה אוחו למעלה לעלות יוכל לא כי בעוה״ז
 רז״ל ואמרו וכבוד עישר בשמאלה בימינה ימים אורך שכתוב זהי

 שלא שעושים למשמאילס הבא עולם שהיא ימיס אורך בה למיימיניס
 ששכרך היינו טובך רב מה הפסוק פירש זהו בעוה׳-ז וכבוד עושר לשמה
 צריך שאתה ליראיך צפנת אשר והראיה מאוד גדול לצדיק נותן שאתה
 נותן אחה למי אלא מהכיל קטן הזה ועולם הבא לעולם השכר ̂־לצפין
 שמקיימים אדם בר הייני ארס בר נגד בך לחוסים פעלת נעיה״ז שכר

 נמצא אדם בני אוחם שישבחי כדי אדם בר נגד ומחשבחס ומצוח חורה
 פעלת זהו הזה בעולם שנרם להם מתן לכך רעה פניה להם שיש

בך שחוס*ס לאוחס הזה בעולם שכרם פעלח אדם כני נגד בך לחוסיס
כגדבניאדס:

 תצפנש איש פניףטרוכסי בסתר תסתירם
בעזרת לפרש נראה לשונות מריב בסכה

̂׳י למעלה שאמר הש
 הזה עוצם לשנוה סtשעו יראים צדיקים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה
 שאין היינו הזה בעולם שכרם להם נותנים אין לכך שכרם מהכיל קטן

 יום(יום בכל לצדר! ומפרנס זן הש״י אבל הזה בעולם עשירות להם (ותנין
 וזרעו יעזב צדק ראיתי לא כח״ש יתברך השם לו מכין הצדיק שצריך מה

 לטבעביד רחמנא דעביד מה כל רז״ל שאמרו כמו והוא לחם מבקש
 מבני הרע עין בו שולט עשירוח לאדם מחן יתברך כשהשם היא והטובה

 מחן אלא עשירות הש׳׳י מחן אינו לצדק אבל בו מחוברים שהם אדם
 מ שולט אין וממילא עושה היה כאלו שלו הצטרכות ויום יום בכל לצדק

 הפסוקתסהירסבסתרפנין פי' זהו עשירות לו שאץ כיון הרע עץ
 הם פניך בסתר לצדיק נותן שאתה במה לצדיק מסתיר אחה היינו

 שגלוי לצדיק עשירות גוחן אחה שאין חיים מלך פני באור כמ״ם הטונוח
 ז״צמרוכסיאיש כמ״שרש״י מרוכסיאיש הרע עץ בו ושולט לכל

 מחובר שהצדיק מחמת נמצא לו להרע יחד המתקשרים רשעים מחיבורי
 דגר לצדיק מחן יתברך שהשם היא הטונה לכך הרע עין לו יחנו לרשעים

 לצדיק תצסנם וגס הרע עין לי מתנין אין לכך שצריך מה כל ביומו יום
 מכל הצדיק על להגן הצדיק על וחפ*א סכך הש״י היינו בסכה

ת שהמיןטריגיס לשונות ריב שנקראים המר!טריגיס פו  ע׳׳י שננראן הסיי
 כלא לשונות שהם קליפות נבראו וכזב לשה״ר שדיבר כלשונו האדם שפגם
 0 פיח בשכר בעזה״ז עשירות לו להיות לצדיק ראוי שהיה ובשביל מפיס
 לצדיר עשירות גחנו ולא שכרו מהכיל קטין שעולם רק טובים מעשיו

 הצ-יק על לקטרג יוכלו יגריקשלא על הש״י וחפיא סוכך לכך נעוה״ז
: גופים בלא לשומת ריב שנרןאים הקליפות

מצור בעיר לי חסדו הפליא כי יי בחך
̂י לפרש גראה  טובות עושה שהש׳י׳י למעלה ש^ור כעזה׳י

 שעזר הכוובוח <ל על שיזהי־ והטובה המקטריגיס מן ומצילו בסתר לצדק
 במצור הנוף אח היצה״ר ככש שכבר הילה׳׳ר על ליגבר לצדק הש׳׳י ‘

 גדול מלך אליה ובא מעט ואנשים קטנה עיר ט׳ קפי׳ קהלת כמ״ש
 ומלט וחכם מסנן איש כה ומצא גדלים מצודים עליה ובנה אותה וסבב
 הגוף זה קטנה עיר אגדה חדיש ז״ל רש׳׳י פי' בחכמתו העיר אח הוא

 הרע היצר זה גדול מלך אדס של האברים אלז מעט בה ואנשים
 טוב יצר זה מסכן איש לו מרגישים האיברים שכל

 לצדיק רשע צופה כמ״ש הרע יצר על יצ״ט ושיגבר עחרלצדיק והקלה
 ברוך להש״י והודיה שבח שנתן זהו בידו יעזבנו לא ה' להמיתו ומבקש

 ,שעשה מצור עיר שהוא הגוף היינו מצור בעיר לי חסדו הפליא ט ה'
̂י רשיחו תחת הגוף אח וכבש גדולים זמצודיס מצור היצה׳׳ר  עזר והש׳

 היצ״הר על יצה״ט שיגבר הצדיק הש״יעס הפליא גדול בחסדו לצדק
: הרע היצר מן אותו שהציל זה על יחכרך להשס והודיה שבח לחח וראוי

 עיניף מנגד נגרותי בחפזי אמרתי ואני
יף1̂ בשועי תחנוני קול שמעת אכן

א רל׳׳ו ף7 פנחס פ׳ בזוהר ראיחא יחברך השם בעזרת נראהילפרש  ' תי
צריךלאטח? דאורייתא מילין דאפיק מא! מהנא ברחיים וטחט מהימנא

 ואחרנין שלמים אחקריאו מילין יאיגי! שלימי! מילין ולאפקא בשניים לון
ראימן כ ל



תהלים הירושי
 יטחנוחדילהו? ליז כהלטטהרלאטתח דאכליןירליז יין1דאימזשנ

 חרהכם ה' ואף שירהס p3 עידנו הכשר כהי כס״ ובשיכיהסמה
 אסרתי יאר משיק פי' זהו נא הלעיטד דאמר דמאן מגזעא לא־נון
 ההורה לעלות יכול שא*:ו עירך מנגד מרזהי אז כהלעטה היינו נחפזי

ה ה' ואף כמ״ש לפניו והתפלה ̂־וכי קול שסעס אכן c3 חי  היינו ס(
 פרט הוא דבור כלל ,היא הקול חחנוניס חכקש שאני שסעת כלל זדך

ה  לפני לעלות ראוי ואינו והלעטה כחיפזון סא הדינור שהוא הפרט מנ
̂׳י שומע מ"מ הש״י  וחרתש חתרניש שסנקש הקיל ואsשר כלל דרך הנ

 שאז השכינה חיש״ון שביל3 אליך כששפלסי היינו אליך בשיעי האדם על
 לזישרון למטה יחוקן ממילא השכינה חש״ון וכשיהוק חפלסס מר\כל
 לעולס אמוט ל3 כשלוי אמרתי ןא:י ל׳ קהי׳3 למעלה 3שנתו זהו האדש
 כטוחנות לון דטטנין הטחנה3 שהוא בשלוי והפלה הורה כשאמרתי הייט

 שהתורה שכיל3 לעולם אמוט ל3 אז בהלעטה שהוא כחפזון ולא דילהון
;הש״י לפני למעלה עולה ותפלה

 יי נוצר אמונים חסידיו כל יי את אהבו
גאות עשה יתר על ומשלם

אוי ה' עזרח3 לי׳ל  שאז״ל חשידס אותן נין חש*דיו כל להש״י שיאהבו ^
 עי3ד מחן האי ח״ל שאמרו מה או קונו עה המתחסד חסיד איזהו

 לקיים חשידא למיהוי רבעי מאן האי דאנוס חילי לקייס חשדא לחיהוי
x עושיס ולכך הש׳'י3 מאמירס סלס חש־דיס אותן כי דנדקין חילי n עם 
c ולכך השכינה שלהיא קונס irp n חרבה אל שאמרו לתשל דאנוה מילי 

 השם של ומורא יתבע נהשש שמאמינים בשכיל וכחמה האשה עם שיחה
 סמאמיניסנהשם בשביל דגזי^ז מיצי מאימים ולכך רךעליהמ3יח

 פרוטה אפילו חבירו אח לגזול הש׳׳י לפני מורא להם יש לכר יתברך
x לך זכרתי כח״ש האמונה ונוצר זוכר והש׳׳י n כלולוחיך אהבה נעורייך 
 האמונה זוכר יתברך שהשם נמצא זרועה לא ארן3 כמדבר אחרי לכתך

ה' ים*אל שהאמינו  אמונים כאן אומר כן זרועה לא בארן לחדכר והלכו נ
ה׳ נוצר שלהש כמחשבה תשירו שמאמינים האמונה אותה היינו ה׳

 כחחשכחן שמתגאים לרעה ש-תחשכתם ולרשעים טוב שבר להם לשלש
 מחשבה אין עיירות שכל הגם מחשבתם גאות על הש׳׳י להם משלם
 כמו לע״ז נמשל גאות אמנס כנודע וזנות ע"; אלא למעש־ה מצרף רעה

 אדם כל רשב׳׳י משום יוחנן ר׳ חמר א' פרק סוטה כמס׳ רז׳׳ל שאמרו
 לב גבה כל ה' תועבת הכא כתיב ע״ז עובד כאלו החרו גסות יו שיש

 על גם כנאוה נענש ולכך ביתך אל תועבה תביא ולא החס ונתיב
 הוא יחר גאוה עשה יתר על ומשלם זהו לע״ז שנמשל בשביל התחשבה

. : לבבכם אתרי תתורו ולא כמי׳ש המחשבה

pn ליי המיחלים כל לבכבם ויאמ״ן
 ממחשבת עצמי לשמור קשה האדם יאמר שאס בעזה׳׳י ל׳׳ל

 במה גאוה מהשבת לו יהיה אז האדם מכל עניו ינשיה אס שגס גאות
 להיות ענמו את אדם שיחזק היינו חזקו אמר לזה האדם מכל עניו שהוא

 לו חס*יעין ליט׳^ הבא רז״ל שאמרו כמו יח^ך השם לו יעזור ואז עניו
ס  לו שיעזור עלהש״י ש־היהלובטחו? צביכסרק יחירך השס ויאמץ ז
 1עצת3 זהו ערו שיהיה עצמו כשבעוחעל אבל יתברך השם לו עוזר אז

א ששובר הגאוה  לכך עניו בעצמו להיות ש״ול כמגהו שאין גדול צדיק ש̂.
 הג<^ ברוך הת׳׳ש יעזור ואו עניו להיות לו שיעזור יתברך נהשם יגטח

:לה׳ כלהמיחליס זהו מבטחו ה׳ והיה בה׳ יבטח אשר
א הו  לגמול שלו והפלה בתורה שכונתו למי עוזר הש׳׳י הפי'

נינצל לו עוזר יתברך השש אז פרס לקבל לא השכינה עם חסר .
 במדרש שפי׳ משה ייחל מלשון לה׳ המיחליס ׳ כל שאמר זהו נאוה מן

 צ\ר ובת מלשון בתפלתו י להש׳׳י מחנה השכינה משה שהעלה אנה
יחלון: פניו במנחת

לבי׳2ק
חטאה בסוי פשע נשר משבילאשרי לחד

 שאיהחבממתע״ן ע״דמה י״לפי׳כעזרחהשסיחברך
ט' מעשה לאותו ראוי חד היה לא ׳׳י3ר,ש משוס דאר׳׳י והייט  ו

 לן אומריס יחיד חטא שאם לך לומר אלא וכו׳ בקרבי חלל ולבי זכחיב
 עוד ולא ע''כ וכו׳ חשובה עשה אהה אף תשובה שעשה ירדד אצל כלר

 ה' רש נתן ירי על יתברך השס השיב חטחהו על דוד שהתודה שכיא
 אוחז השיב לא גרא p שמעי תו א כשקילל וגם תמות לא סטאחך העסר

 המעביר השנהפ׳׳רכל ראש במסכת רנא ואמר מלותיי ע< והעביר
ת מדוחיו על ט׳ עון משא עאמר לוכלפשעוו מעני עשה מקיס ומכל ו

ש^ למה חקשה ואי מאוד עד חשובה ימיו כל חשוכה  ע
 שמביא כמו הזוהר פי' לזה יתברך השס לו העביר שככר כיון חשובה

 שלא■ הקב״ה מלפני אותו שהעביר שתמונה וז״ל פ״ג תשובה שער ר״ח
 לפי החעא לתקן כראוי תשיבה לעשיח צריך מקוס מכל אבל עניו יקטרג

 כלשון משאין אמר ילא מעבירין לשון רבא אמר שלכך כאן גס נאמי זה
 שלא הש״י מלפד אותו מעבירין אלא לגמרי מוחלין שאין להורות הפשיק
 משכיצ לח־ הפסק פי׳ וזהו כראוי תשובה לעשות צריך אגל עי־ יקטרג
^י חשובה לעשות ממנו ולומד חד מן שכל שמקבל  ואשרי'לנשמתו לו א

 העברה מלשין נשוי פשע נשוי הוא אס אפילו ממני שלזקגל עו־ זלא
ש שהתודה ייי על דהיינו המקטרג היא ופשע למקוס ממקום  אר^יי

 cpn מכל כנ״ל עיו1פ את מעביר יחכרך השש שאז חיירו אותו
מן מלשין שהוא התטא לנשות כראוי חשיבה שעישה דהיינו חטאה ס  ח
^ון שהוא עצמה עבירה וזהו חטאים שלמה ובני אני כמו  :■ אצלו;-: ח

ן ה המלר" מדוד תשובה לעשות לימדם העילס כל דהנה הפי׳ א  'ע׳׳
״״ לעשוח השכיל מהיכן דוד אבל חשיבתו הש״י מזבל  י י

ה א  מ אחת והיא עין נושא שהיא הש״י שבח בתורה כתיב ^
 ו שמענו לא וליחיד לרבים ה׳ עד ושיח בתורה ־כתיב דמאי

^י חשובה לעשוח משדל  מ, שמא שבח לשון הוא אשרי פשע נשוי א
:חטאי כוס* ולכך פשע

לו יי יחשוב לא אדם אשדי
!4הש; 0ד1ע3 פ׳ גראהלמר דמיה בדוח*

פרק שבת במ^ח יתברך
י  ־ . ו1ררכי לכל חד ויהי שנאמר טיעה אלא א־נו חטא דוד האומר כל ^

 רשב׳יא: ובודאי וכו׳ עמו ושכינה לידו בא חטא אפשר עמו משכילוה׳
 t.!:.^ סדופלע שחטא סיבר וכו' מעשה לאותו ראוי חד היה לא שאומר

 ־ ך5ה( דאל׳׳כ טיעה אלא אינו חטיא חד האומר כל ר"׳' שאמר גמרא האי
 י בסבל בתשובה חד נתקבל להכי דלחא לעולם חשובה להורות ימל

 אפשר הגמרא קישיוח קשה כן ואס חטא שח־ ר3€ש סדאי אצא חטא
 משכיל לדוד כך הוא וההמשך הפסק לזהמתרן וה'עמו חטא חד

^י תשובה לעשות ממנו לקבל תריל חשובה עשה ודx כמו וכו׳ לו א  ׳ ונ
ה׳ חטא חד אפשר סקשה הנא  . 'C0 ומה חטאתי לעולם אמר לזה עמו ו
מ שהוא דהיינו עצמו אח יחשוב לא אדם אשרי בשביל הוא עמי היה  ־ • ע
שאמרו-ד אלז אשכון דנתיב עון לו שיש אע״פ לו ה׳ לכך
M הלךבנות כל הרךב כאלו עניו שהוא מי כל רז״ל

 53 שאמרקי ומה כמוני חשובה לעשוח בחשובה שנתקבל ממנו ללמוד
 רמיה ברוחי ואין חוקא היינו עזן לו שיש אעפ״י לו ה׳ עניו שהוא

^ מעשה שעישה הצנוע והשני האמיחי ערו אמד עניו מיני שני שיש
;;i ^5גח גאוה זזהו עניו שהוא אוחו שישיחו כד העולם בפני

^! א-ל הוא במעשה שהוא הגוף דהיינו להתפאר שהוא ^?־.' תו'  כרו
̂ן להתסאך שכוונה! גדולה גאוה לו יש שלו מחשבה ̂ן,ן ןןך . ן

; במחשבה התנשאותו שסא רמה מלשון ־ :

היוס כל בשאגתי עצמי בלו החרשתי כי
 לעילשילמיד שאחרגי יחברך השם כעזרח פירוש לומר נראה

 סשוי נז״מ מהתודה וע׳׳י מחתיו על שהעביר ע׳׳י פשע לו שנשוי אף מחד
 ומחודיג^ חחתיו על כשמעביר דילזוא קשה תשובה יומהו כל ועשה חטאה

ח משירח לפנים עשה וחד השונה נעשית צריך אינו סונר טעה אי ה  ו
 ׳ .. וצא גרא בן לשמעי החרשתי כי דהע״ה אומר לזה תשיבה צעשוח שצרך
 ש׳׳ח ר׳׳ח כמ״ש עצמי כלו מ^ס ־ומכל מחתי על והעברתי לו עניתי
ש ויכסהו כימים בא זקן ־1.ד ונסמלך וז״ל אליהו דבי תנא כשש  .מגדי

 מחל־פיש היו כריס ושבעה במטה מוטל חולה חד שכב שנה י״ג אחז״ל
ט' ממ׳י יוצח שהיה ארס מרוב מתחתיו יוס בכל  בתסכיזאי ואחז״ל י

̂ימיס דכי׳רב וכו׳ חד נצטרע חדשיס ששה פי״א סנהדרין  'אשרמלך ור
 עצמי- כלי שהחישתימ״ת אפי■ נמנא וכו׳ שנה ארבעים י^אל על חד
 לכך מדוהיו שהעביר כמה לגמרי נתכפר דצא מוכח ממילא חולה ע״י

■ <' : צעקה ססבהש׳״יאע״י שעש*סי דהיינו היום כל בשאגתי  מ״חבלועצמימס׳ כיהחרשתי ישלפרשדזהנמיקאימדלעיל אן
 אליו כשבא שהתודה דהיינו היום כל בשאגס• הייתי כנר

 סעאתו לו העביר וה^ שהתודה אף מוכח ממילא עצמי בלו ומ״מ הנביא
■ ז :לגמרי נתכפר לא

 נהפךלשז־י■ יריף כייומסויילהתבכרעלי
מ׳׳י בחרבונימימסלהנ״ל ע ibrtT קפה והגה נ

■ ומהותן מדוחיו על כשמעביר לעולם י י
מיז



סבתהלים י2חי̂ח

:

W'.

̂יזשוכה איזלי־יד  עצמיוהסהיו שכלו לדוד שהיויסורין ומה לעשי
̂ז כ"מ כמס' דמה דזד מר^ז לזה חטא שוס על י̂ל ה3אה של יסורין  פ׳

 שיחין:מטי ליה מייכין הוו כאודהא יסיחן עני׳ קגיל בר״ש אליעזר ר׳
 נטול מפני זילו להו אמר נצפרא או3 ורעי אחי א׳׳ל אורחא3 וכ̂ו ־ח4לצ<

 ממילא ידך עלי הכבד ולילה יוחס כי דהע״ה שאחר וזהו וכו' סורה
 נא אהיה של היו ואס גס'לוס חדהוו אהכה של יסורין שאירס מוכח

 אחרו ועוד אהבה של הממן הוא זה כי חורה כטול משוס גיוס היו
 וכו' אהיה של יסירי? איצס ומים נגעים יוחנן א״ר ^׳ר ברכוה גייס'
 לשדי שנהפך אהגה של יסורין סאינס הונחה ועוד דהע׳׳ה שאמר וזהו

א דהיינו סלה ר!יז נחוינוני  והוא מבחוז ייבש בפנים שלח שחין של סימן ס
 עליולנכוח שיאו וראי אלא אהבה של יסורין ואינס נגעים חמיגי 'אחד

 ל חטאיו צייךלכסוה ת"מ פשעיו כגר הש׳׳י לו שנושא אף עומחיו
 פרקכ״גרגהז שבס במסכה דהנה כך הוא הפי׳ לומר יש אן

כר ׳ ׳ ׳ ׳ י ־ ■
הארז

לני3 . , .
 חורש מלשון דהיינו החרשהי הפסיקיכי פי׳ וזהו וכר מרנןיבין עצמותיו
 קנאה ג״כ נקראא חבירו אשת אחר שמהרהר שההרהור און חחשנוח

 מרקיכי? עצחזחיו ובודאי נאה לואשה שיש על לחביח שמקנא נלב
̂יחה דהיינו גמ״שראב׳׳יולכךאמרכיהחרשחי  אשח ליקנאהעל שי־

 כל גשאנחי שהייחי אף מוחי אחר עצמי בלו אזי שנע בה ואx חנירי
 והיה צדיק שהוא במי מיירי ב״י אתאי ר' דודאי השובה עשיהי פי׳ היוס

 ונחמת הכי כלאו יסירין לו יש הרשע דהא מרקיבין עצמוהיו ה6ר!נ ל«
 ראי׳ והביא לכיח'וס,מ המגיד כמ״ש ונפש כנוף וקיס חי אלxי מלך לול

 היה והנא בחרולים רמ׳׳א כיזב וכן לבטח ישכון גשרי אף שאמר חמה
 עליו ר\זלך דוד שעשה כיון קשה ועוד מרקיני; עצמוסיו א״כ קנאה לו

o t e מחרצה חדא קושא אמנם יסרין לו היה לחה כראוי חשובה 
 והאש עפר מיס רוח אש יסודיז מארבע מורכב תאדס דהנה בחברחה

 סוג אצל שייך איט ורקב הלחוח מסוג ועפר ומיס היובש מסוג הם חח1
 לרקוב יכול אינו רוחני שהוא ודבר ריחניוח ש׳הס ורוח אש דהיינו היובש

 הגשמים מדכריס שהם רקב הלחוחשייך מסג שהם ועפר מיס אכל
 היו כראוי השלוס עליו המלך דוד חשיבה שעשה אף ולכך לרקב דכולים
 באו לכך לו שהיה קנאה מחמה ועפר מיס יסודוח השחי הייני ןרקייס

 מים גשמים היסודוח שסי הלסלוחיהשל נחייבשו זה ידי ועל יסורין ין‘״'
 אוחז מייבשין ואח״כ מעיקרא לחין שהם יבשים סאניס קיץ כמו ועפר

 ס שה ורוח אש יסורוח שני שהס היובש בסיג עומר ונמצא יבשין וגעשין
 יסליס, ואינם רוחני נעשים הלחליחיה כשנחייבשו מיסועפר כךאוחן חחני

 ’ יקיס חי לוד למה חקשה אם הפסוק פי׳ וזהו יסרין ע׳׳י וזהו ךקוצ5
 לו שהיה דהיינו ידיך עלי הכבד ולילה יוחס כי מהרץ לזה ונפש נוף3

 ועפר סו־וחמיס ׳ שהי של הלחלוחיח שיטא לשד נהפך אזי ימרין
 פירוש סלה ולכך יבשים האניס שהוא קין כמו ליובש שהוא ערבוני

:לעולם שהוא סלה קייס דוד שנשאר ׳

 אמרתי כסיתי לא ועוני אוריעף חטאתי
נשאת ואתה ליי פשעי עלי אודה

fף, י ל  חלר, פ׳3 דהנה בעזה״י פי' לומר נראה ס
V• | דוד למה ביראה דמן דוסחאי רבי דרש י

 V'h יכין מי מיאוח הקב״הרבש״ע לפר חד אחר מהי לסוחר לומה
ט׳ לך שניתי  על נס חירן וזהו וכו׳ לך שניקי עגדך חשוך מזידיס גס ו

ס' לה' חטחחי יחן אל דוד ויאמר י״ב מי׳ בשמואל שמצינו מה  ולא ו
 נמו שעשה שפ־ר אחי הגמרא שתחרץ למה אמנם ופשעים עונוח מכיר
 י והש העו^וה על או הפשעים על חחלה מקודה היה דאס כוסי מנץ*
 החלה החודה לכך שוגג מהמדד נשאר היה אזי לו שנזעביר לו השיג

 פשעיו כל על לו מעבירין מלוחיו על המעביר שכל ובפרט שוגג זהיכףעל
 ידו חסה שהיה במערה לשאול פעמים כמה חדוהיו על העביר ידוד

 ̂כ לו מעכיר שהש״י יבודאי פעמיס כמה ועוד המיתו ולא אוחו לגמיח
 השוגג על אלא התודה לא ולכך נשאר השוגג אך קשעיי

>K)i גא עדיין ועוני אודעך סמאסי הפשוק פי׳ 
 צזה עונו על כלום התודה ולא חשאסן על תיכף התודה והאיך גסיחי
 חטאתי אגל עון נשאת ואהה לה׳ פשעי עלי חולה בלבי אמרתי פסדץ
ר  מזיד שהוא הפשע על החלה אחוזה אם בלבי שאמרחי דהיינו סלה ^
 שהוא סלה נשאר השיגג אבל המדד אלא נישא ליאיר נהא הש״י ואס

 הכי בלאו בטוח המזיד השוגג!על על תינף תחלה ארורה לכך למןלס
:מחתיו על מעביר שהוא משוש לו שינזחול

 וחטאים דרכיו פושעים אלמדה נ״א רבקפיעל כך הואהפי' אן
וגבי דרכיך ששעיס גבי נקע למה לדקדק רש ישובו אלין

 ראוי דוד היה לא ע״ז שאיחאיחסכח מה לפי אמנם ישוס אליך חטאים
 דרכיס ב^י לעולם ללמד יצריו השיבה להורוה כרי אלא מעשה לאוחו
 לעשות שצריך השר ודרך כנגדו שפשע מי אף שביס מקבל שהש׳׳י הא׳ דרך

 כמו וחנון רחום שהוא דרכיך פושעים אלמד: וזהו השוגג על אף חשיבה
 שהואמקנל מדוח עשרה שלש לו והשיב דרכיך הודיעני משם ששאל
 בעצי שהם וחטאים וחנון רחום שהוא בשביל כנגדו שפשע מי אף שביס
 השובה לעשוח ואלמדס השיבה לעשיח שצריך דהיינו ישובו אליך שוגל

 עון על חשובה לעשוח שצריך דחס כלום ללמוד צר*ך אינו העין על אחנס
 הוא עון על השוגה מקנל הש״י ואס מחטא כ״ש הוא
 פי׳ וזהו עון נקט לא ולכי מפשע כ״ש

 לשון שהוא ימכסחנפשוח לשון כסיחי לא ועיר אודיעך חטאחי הפסוק
 אודה משוסשאמרחי חטאתי על כשהתודהי חשבתי לא עיני דהיינו סשבין

 מחודה וכשהוא מנת חאחיס בכלל דהיינו עון נשאה ואחה לה׳ פשעי עלי
 שעשה ולומר להחודוח צריך אינו מאר חמור שהוא הש״י כנגד שפשע

 חיירו אח לפייס רוצה כשאחד מדרך כי בכלל הוא כי ממנו קל עון ג"כ
 לפשוע יתי3ר\ ואומר החמור הופס אזי ופשעיס געינוה כנגדו שחטא
 את חשבתי לא לכך :לל3 שהוא כיון הקל גס לפריט צריך ואינו כנגדך
 נשוי אשרי שאמר כמי פשעי על קוני לביו גהחודוח שצריך כיון העון
 יהיח ואז בגמרא שתוקי כמי לקינו שפשע פשע דהיינו חטאה כסיי פשע
 מהחי לזה פשעי בכלל כן גס שהוא חטאי על שהחודחי ומה בכלל

 שילמדו אחרי הבאים הדורוח בשביל סלה להחודית ̂ריך חטאתי
:סלה חטאסי וזהו השעג על אף חשובה לעשוח ממני

 סצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על
יגיעו לא אליו רבים מים לשטף רק

 פשעאיהב אוהב כמ״ש ריב לשון הוא דמצוא פי-שכעזה״י לומר נראה
 ריב לשון הוא חצוא דנם לומר שייך לכך מ״צ והשורש י״ז קפי׳ משלי מצה
 והוא חבירו אוחו כשחקנטר הריב בשעת עצמו לעצור גחל נסיון והוא
 כל יתפלל זאח על הפסוק פירש וזהו מזו גדולה עמה לך שאין שוחק

 ורקין אכין כל מיעוט שהוא רק עצמו יעשה מציא שיהיה חשידלעח
 דבר וממוצא לחבירו יענה ילא הריב בשעת עצתו שימעט דהיינו מעוטין
 ראשית מיס שגיר י״ז ק׳ במשלי כת׳׳ש יגיעו לא אליו רבים מים לשטף
 חגרא האי חז״ל שאמרו ע״ד רש״י ופי׳ נטוש החגלעהריב ולפני מחן
 אוחו כשיקרטר ישתוק אם ממילא רוח רתח רון דמיא לבידקא דמיא
 וזהו רביס מיס שטף להיוח דמיא כבי־קא החגרא יתרחב לא אזי חכירו
 כהחצאו ה׳ דרשו נ״ה קפיטל ישעי׳ כת״ש ה^רוש או יגיעו לא אלין

 שהוא בהמצאו ליחיד פ״ר ר׳׳׳ה במסכת ודרשו רןוב נהיוחו קראוהו
 מי ת־ביינו קרוב כהיותו פירוש לומר ונראה דווקא חשובה ימי עשרת
 לי לנשברי ה' קרוב כמ״ש לו קרוב הש״י אזי נשבר לב לו ויש עניו שהוא
 אף אלא עש״יח על להמחיז צריך ואינו ל׳׳ר חהלים יושיע ריח דכאי ואס

 הים יורד ח׳׳ש ^ורו ר״ה במש׳ ושם דינו ר גז חתקרע השנה באמצע
 ויעמול ויאמר ה׳ מעשה ראו התה יביס במים מלאכה עושי באניות

 יחוגו סהומוחוכז' ירח שמיס יעלו וגומר גליו וחרותס סערה רוח
ט׳ להם בצר ה׳ אל ויצעקו כשיכור וינועו  סמניח להם עשה הקב״ה ו
 נענו לא לאג״ד נענו דין גזר קודם צעקו לך לומר שבחורה זרקין כאכין

 מאותן עדף לבגשבר לו ויש עניו שהוא מי נמצא דמי כיחידים הגךנמי
 מצוא לעת חכזד כל יספלל זאת על הפסוק פי' וזהו בספינה הבאים רבים

 רק דהיינו עשי״ת שאינו אף עח בכל מצא לו יתברך השם שיהיה דהיינו
 שמניחיס מיס לשטף דומה וגס ונשבר עניו שיהיה מ-עוט לשון

 ׳ רבים אזי לב ונשבר ענוה מדח שזו כמוך למקום והולכים גבוה מקום
 כיחודיס שהם בספינה הנאיס מיס שטף של רניס דהיינו יגיעו לא אליו
 נשבר דהייט רק שר\א היחיד וזה השנה ימות בשאר לאג״ד נענו ולא דמי
 שיענו יגיעו לא אלץ רניס מיס לשטף אף ונענה לו ה' קרוב שאז צב

■ :מים נשטף לי:ס
ן  חצוא לעח חרנא א״ר פ״ר ברמת בחס' שאמרו ע׳׳ד פירוש י״ל א

 ר׳נחןאוחר טובוט׳ אשהמצא מצא שנאמר זואשה
 לעת אומר ג׳׳י נחמן רב חיים מצא מוצאי כי דכח/ חורה ו ז מצוא לעת
 מר קבורה זז מליא לעת אמר ר׳׳י וכו׳ תוצאוח למות שנח' מיחה זו מצוא

 זוטרא דמל הא אמריבמערבא הכסא ביח זו מצוא לעח אמר זוטרא
 מטלהו עדיפא למה טעס נתן לא מהר^א;״ל וכחב מכולהו עדיסא

 דלא יגיעו לא אליו רביס מיס לשטף ךק ךקךא אסיעא
 ב״ה צו שיהיה חסיד כל יחפלל רלכך הכסנז ניח לענין אלא יפה מתפרש

 מהרש״א דברי וכו׳ יגיעו לא אליי שיזז של רבים מיס ששטף כד סמוך
 בעזה׳׳י לפרש נראה לכך דלךא סיפא מוקי היכי אמוראי אינך על קשה

 טרסא זוטסא דמר אמרו דבחערבא והא אמוראי לא^ך דקרא סיפא
 כל יתפלל זאח על 1דנקנ מאי יפה מהשיש לא אמוראי דלאינך ^שר

א ל יי=יי א .



תהלים חידושי
 חורה או טובה ^פה לו שיהיה להתהלל צריו ארס כל הלא דוור,א חסיד
 סחיד עוסק שהוא חסיד דנקט מאי שסיר שייך זוטרא מר לדברי אבל ונו׳

 וחסלה ומחסללי' שעה שוהים היו הראשור' חסידים שאמרו כמו בהפלוס
 מתפללים היו החסידים והם הפנה קודם ענחו לרקוח חמיד נקיות צריך

 נית שיהיה זאת על יחסלל לכך חז׳׳ל שאמרו כתו גייס שעות תשעה
 אשהיש זו מצוא שמפרש חרנא :לר׳ שצטרך בעת תמיד לו חונן הכסא

 רבעוירא דרש ראשיז פרק סוטה במס׳ שאמרו ע״ד דקרא פרשסיפא5ן
 האוכל כל אשי דרב משמיה א׳׳ל וזמנין איוי דרב משמיה א׳׳ל זמני!
 אשה בע־ כי שנאמר זוכה אשה על א3 כאלו ידס נטילת בלא לחם
 הפשוק פי' וזהו תצוד יקרה וא״אנפש לחם ככר עד זולה

 טובה אשה הש״י לו שיזמין דהיינו מצוא לעת חסיד כל יתפלל זאת על
 כשיהיה זנוח ליד יבוא ולא סיכף לו יזדמן אשה לישא זמן כשיגיע בעתו

 רבים מיס לשטף רק שייך זו אמנם אחרים נשים אחר יהרהר לא אשה לו
 אליו אז רבים במים ידיו ששוטף ידי על רביס מיס ששופך דהיינו

 להתפלל שייך לא אז רלס במים ידו שוטף כשאינו אבל זמת יגיעו לא ,
̂ין  הוה מקום מכל הא זנות לידי יבוא שלא כדי בעתו אשה הש״י לי שיזנ
 הראוי שיעור דהיינו רבים במים ידו שיטף שאינו כיון זוגה על בא כאלו

 לפרש יש חורה זו מצוא ואמר נתן ולר' רביעית ש:\א ידים לנטילת
 יהיה ללמוד כשיושב דהיינו חצוא לעת חשיי כל יתפלל זאת על נעז״הי

אמר ולרשע כמ״ש עון מכל נקי שיהיה מיס נו אין רק והסר מלשון רק
אמר ובהקונים פי׳ ^ושה שער וכת״שר״ח חוקי לספר מהלך אלהיס
א לא עקימא .פותא  מים לשטף וזהו ער״ל מיס דאיהו קב׳׳ה ביה ^יי
 עבר אזי קכ׳׳ד חהליס כח״ש הזחניס מיס שהם יגיעו לא אליו רבים

 אפרים עוללות כמ״ש חילותיו עס היצ״הר שהס הודורם מיס נפשיכו ־על
 להתפלל צריך לכך עוה״ב מן האדם אח ששוטף רביס למים נמשל שיצ׳׳הר'
 הש״י לפני תורתו דבור יעלה ואו עון שוס בלי נקי יהיה ללמוד כשישב
 לפרש יש מיתה זו מציא שאומר ב׳׳י נחמן רב דברי ולפי שה ר״ח נמ״ש

 ןמן בעתו שימוח דהיינו מצוא לעת חסיד כל יתפלל עלזאת בעזה״י
̂־וה־נו ימי כמ״ש שנה שבעים שהם אדם לבני תיוחד ה  ולא שנה שבעים ׳

 מיתה הש״י מקד־ס פעמים שכמה מצ־נו אמנם זמנו קודש מיאה לו יקדים
 מי אס כי שייך איט וזו שניס עוד יאריך אה מעשיו יקלקל שלא כדי לצדיק
 '0 השירים שיר כמ׳׳ש מאהבה עובד כשהוא ולא מיראה עובד ש׳הוא

 לא בודאי אהבה לו כשיש ונמצא וכו׳ האהבה לכנות יוכלו לא רבים מיש
 בלבו הש׳׳י ש־חן להתפלל צריך שנים לו שיאריך כשמתפלל לפיכך תקלל י

 שמקדם נחה גדולה טובה יחברך השם לו עושה כן לא ואס אוחו לאהיב
 לא אליו רבים ונים לשטף רק וזהו הבא עילם יאבד שלא כדי החיתה לו

 מיס ששטף כדי יחברןכאהבה השם לו שיח/ כן גס שיתפלל דהיינו יגיעו
 ים קבורה זהו מצוא צעת, אמר7 יוחנן ר׳ ולדברי יגיש לא אליו רביס

 ליבעי איכשי- לאמרי י זההיינו ברשילאעל־ אמררבא לפדשדר^ר
 זיולאבתרייחאשלמאוכמ׳'שר\דסלזהראי' עד רלדזיאפילו אינש

ממה קשה ולכאורה קבר ימצאו כי ישישו גיל אלי השמחיס מפסוק
למח יפה סימן אומר נתן ר׳ הדן נגמר פרק בסנהדרין ברהא

 חו גוררחו שחיה או נק^ר ולא נספר שלא מיחה לאחר ממנו סנפר־וין
 מים לשטף רק הפסק מתרץ לזה וכו׳ מטחו מזלפיןעל גשנזיס שהיה
 מיס שהוא לגיהנס יבוא שלא בטוח שיהיה דהיינו יניעו לא אליו רביס

 העולס בזה ממנו שיפרע כשורה יקבור שלא לג טוב p לא דאס הזידוניס
לגירגס; לבוא יצטרך ולא .

ו  דהיינו חצוא לעת חסיד כל יהפלל זאת על כך מהרן הפסוק א
 שום בלא כשורה שיקבר שיחפלל *חא0 ולא מותו לאחר שיהקכר

 התפ^ה אלא מוחו לאחר ממנו שכסרעין לו יפה סימן להא אינו זה בזיון
 שיסכפר חצה מיעוט בזיון אבל כלל יקבר שלא דהיינו גחל בזיון יהיה שלא

 חזלפין ולשון מטחו על מזצפין. גשמים שהיה לובזהולכךנקיטשסאי
 לו יש מיעט בזיון אלא כלל מלקביר יעכבו גשמיסשלא מעט הסרביב־ס

 לא. אליו רביס מיס לשטף רק יהיה התפלה וזהו כראוי לכבדו יוכלו שלא
 גשמים אבל כלל לקטר יוכל שלא עד כך כל המיס ישטפו שלא דהיינו יגיעו

מזלפיזטובלו ׳
ן  בח עבירה ליד שבא לסד שאירע מה הענין המשכה לפי הפי׳ א

 העולס מן מצוא להיות לפניו שיקרא לעת חסיד כל יתפלל זאת על
 תהילים עינימו מחלב יצא פסוק על ל״ה דן> בכוחח במס' שדרשו בתו
 אותו הש״י יציל חצוא עת באותו בכן רעה לתרבות יוצא שהיא ע״ג ק׳

 רבים מים ףpלש כד רק והבור מלשון רק ויהיה מעבירה משומר שיהיה
 הש״י אוחו שיציל יתפלל למה חקשה ואי יגיעו צא שאליו הניהנס שסא
שלא הש׳׳י אותו שיציל שיתפלל היה טוב הלא עבירה לפניו שיקרה נעת

 fiih הצלחר ולא נחירה כעל שהאדם לעשות ביד שהיה כיון לפני שבאה
V:d3 שהנאלשהר סייעתני ולכך היצה״ר עס ללחוס מעצמי שהתחלתי 

̂זש המלאך נשאר pול הדבר סבב שאלו תסוככני וזהו אותו מסיעין ■ 
• ׳ שנבראמןהחצוהסלהכיהיאצקראחעלשמי: .

 האדם אח חנןיד מסבב המצוה מן שנברא ר\,דוש שמלאך הפי' 1א
• סלה חסוככני וזהו רעה מכל להצילו

ן  מvר שהש׳׳י אחד כעולם יש הצלוח מיני שני דהנה כך הוא הפי' א
 עושה אינו שהש״י שניח ניצול ממילא הרוקףאוחו שונאו אח

 את- שהורג כזו שהצלה נראה לכאורה אותו שמציל אלא כלוש לשונאו
 ע! איסהא כחב ה' מעשה . כעל אבל כשונאו נקמחו שריאה ערף שונאו
 לשונאו עושה ואין אוחו שמציל דהיינו בעדי מגן ה' ואחה פסוק

ט' ראשי ומרים כביד זהו  רשעים שיני לחי אויבי כל• אח הכיס כי ו
 שונאו אח הש׳׳י הכה אוחו להציל ילאו לומר שיוכל דהיינו שברח

:עכ״ל הכי בלאו ישע שהיה בשביל אס כי
ד ן ז ;  לשונאיו עושה ואינו הגנה ישלומרטעסשהצליזע״י ן

̂ג! שונאו שהיה כין הנס על הש״י לשבח שיכול מפני משובח
רג ע״י מצילו כשהש״י אבל כווץ או  שונאו כשהיה אז שונאו את ^ו

ה/ שר xא ללוד שגיון דהע״ה שאמר כמו הש׳׳י להלל יכול אינו י^אל  ל
^ לשון פרשי רמחינו ז״ל רש׳׳י פי׳ ימיר בן סש דברי על חו ה ש ה »  מ

 פי׳ וזהו וכו׳ שאול של מפלחו על שירה שאמר השגיון על ומחפלל
S אתה אלא כלום לשונאו עושה שאינו דהיינו מצר לי סתר אתה w .* 
̂ 3א הזה הנס עשית כשבילי שחצרר כודא ידעתי אזי שונאו שהוא מצר

 פלטו״ רני מעלה ועוד שכרת רשעים שיני xאפ שונאו אח הורג כשהש״י
 אגל נכרי הוא אס כין י^אל הוא אס כין סלה הסככני הצלה של שבח

̂י להלל.את יכול אינו י^אל הוא אם אזי שונאו אח כשהורג .  :הש
ו ע׳׳ד א ירדסומפלימז וחסל טוב אף פסק על שפי'במ״ר הפי'

 גמך» גדול חסד שהוא דהיינו ימיס לאורך ה' בבית ושבתי חיי
SLnnn( ימיס לאורך בביאה׳ ושבתי זה וע׳׳י ימיו צ

.־
 ומסתמנת צחועימיס בביתה״ ושבתי זה וע׳׳י ימיו כל נרדף שהוא
^ קולי אח ה' ישמע כי אהבתי הפי' וזהו מושג אינו ימיו כל ונרקף חחנו
 תמיד אוחי רורפים שיהיו יר על חתנור קולי ישמע שתמיד דהיינו

 מציל שאתה צרה שוס חאה ואיר מצר לי סתר אחה הפסק פי' וזהו
 דילת^ מצער שאני דהיינו וייצר יעקב ויירא מל' תצרני אזי חקודס אוחי

 p^ך כמ״ש יחקצר^ שמא מצער אני וגס שכר ע״י החסדס מכל קסנתי
 ממפלל רק , שיראי ביד ח״ו ליפול רוצה איני וגם ה׳ את ושכחה לבבך

 לp שבח פלט רר וזהו אוחו יציל חמידוהש״י שירדפהו צרות לפניו שיקרה
ג כנ״ל ימיס לאורך ה׳ כבית שכחי זה ע״י סלה חסבבני הצלה

שהוא תצרני מצר לי סתר אהה הפסוק מחקו לז׳ה עבירה לפניו יקרה
 לא עבירה לפניו יקרה שלא היצה׳׳ר מן לי מסתיר שאתה דהיינו היצה'/־

 האדם את ויצר מלשין הצרני 'וזהו מציתי שכך כיון זה על שכר לי עיע
עבירה מן שפלטני לך משבח ^'י דהיינו פלט שכררר לי מגיע זו אבל

ף ל י ב ז מ ד > ן ר ד ב ך ד ו א ך ו ל ת ו צ׳ ז ע י - א ז י ל ע
א,! הע״ה חד נה5ח בעזה״י פי' לומר נראה

 מעשן- ליד א3 בשבילכם חשוכה לעשות ממני למדו העולם לכל
 '2ז חשוכה להוחח כד אלא מעשה לאותו ראוי דוד היה לא חי״ל כמ״ש
 לבי איעצה חלו זו כדרך ואורך אשכילך כשביל הפסק פירוש
לעחהערכזי״■? וירכיה כמ״ש כעיני אי̂רx מה עיני בשבילך שהוא

ט מעל דוד ^ ’ הגג: מעל חחצח אשה ררא וכו' מ
ף  העכירזי מן לפרשאצילך מתפלל אתה לדוד הש׳׳י שמשיג הפי' א

בי אשכילך הלא אמר לזה שבע כח עון מן לאהצלחיך ולמה ^  ד
ת רוח ט נכנס ״כ6 אלא עבירה עוכר אדם אין כי טוב שכל לך שנתתי  ש£

 ל<ל טוב שכל ה' יראת ר״ח כמ״ש יראה שהוא טוב שכל נתתי ולך
 בר^תי חז״ל ואמח אור וחורה מצוה נר כי תורה זו ואורך עושיהס

 1כצמ ולא מעצמך חלך זו כדרך ממילא חורה זו תבלין בראתי יצה'^
 ' ס;'!ד צריך שהיה ז״ל רש׳׳י ופי׳ נח התהלך האלידם את כנח שנאחר
 שכיעז ח3 כעון נכשלס הכי משוס חימא ואי וכו׳ אלקים מאת לתומכו
 זה כנסית חעמוד לא לך ואמרתי שיעצתיך מה דהיינו עליך איעצך

 לעשוו־א הכרח יחברךהוא השם ידעוח הלא ז״ל רמ״כס הקשה ככר דהא
 ■ ־>1כמ לעשות אדם שעתיד מה רואה שהש׳׳י ז״ל שמואל מדרש ותירץ העון

1לו:עושב־' בחירה יש מקוס ומכל לפניו שנע^ מה בסה רוחה שאסם
 ^הש׳^רואר^; הרע לעשות בותר שהעושה רק שירצה כמו לעשות
 על<ך.ז איעצה וזהו כיח הברירה ומ״מ הרע ולעשיח לבחור האדם שעתיד

 ־ ו לכך הזה עון לעשות עתיר שאתה כעיני איתיx מה דהיינו עיר הוא
׳ ;כנסיון תעמוד לא אמרסי

ן .אמררכיהורהא״ריז כסופי חלק כפ׳ דהנהאיסא הפירוש א
 א-עצמן-13ה דוד שהרי ניסיון ליד עצמו אדם עיא אל לעולם

כי' אברהם אלקי אומרים מה מפני לפרורבש״ע אמר ונכשל נסיון לירי  • ו
 ' • לפנינ אמר לי מעסס לא אח לי מינש אינהו אמר חד אלהי אומדס ואין

^ כחנני סאמר נסני רכש״ע נ ̂ל ו  ̂ כהדך וענידגא-מילחא לך מינסא א׳
׳ ערוס ביבר לך רמנסיגא מודענך קא אנא ואלז סדעגא לא דלידדהו

"TO V.::: ׳
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c^n משביו שהפך יסדה רב אמר וכו' משביו מעל דוד 
 באדם ים קטן איר הלכה מחנו ונחעלחה יום של למשכני לילה של

ס' שגע מיעיכי כ1ח משביעו  דעון דוד נכשל דלכך לומר יש ולכאורה ו
 ולכך ערוה כדבר אוחו לנסוח שרוצה הש׳׳׳י שהודיעו כשניל שבע ח3

 רעב ונעשה ליום לילה של משכבו והפך בחשמיש עצמו משביע היה
 עצמו משביע היה לא העבירה אח הודיעו לא ואלו בה ונכשל זו לעבירה

 נהפך שהורעו הש״י לו שעשה הטוגה וממילא רצול היה xואפ כך כל
ס לפי ירע הם׳׳י שיאמה החירון אמנם לרעה לו  נשים כמה לו שיש די

 אח לעמוד יכול לא ילנר שבע הוא ממילא עונה מצות אחח לכל .ומקיים
 ערוה דבר3 אוחן לנסית שרוצה הש״י הודיעו לפיכך העון מז עצמו

 דוד איל העון מן ינצל כך וע׳׳י מנשיו ויפרוש עצמו אח שירעיב •מי
 והשביע ליום לילה של משכבו שהפך בהיפיר ועשה הלכה ממנו נעלמה

 הוא דרך דהנה הפסוק פיחש וזהו שבע ח5 נעון נכשל ולכך עצמו את
 משום וכי ל' משלי מנאפת אשה דיו כן בעלמה גבר דרך מלשון ביאה

 דהיינו חלך זו שבדרך ערוה בדבר יהיה שהנישיון ואורך אשט־לך ״
 דהיינו עליך איעצה אלא ליוס לילה של משכבו ומהפך ביאוא ?)ארבה ^

 ויחנו ויענונו מלשון עינוי ערוה בדבר שאנסך לו ואמרתי צמץ•1יג שלכך
 שיעצחיך דהיינו עיני וזהו דא עינוי ח״לשהוא ודרשו קשה עבודה עליצג

 עצמך וחרעיב עצמך אח שהעגה בשביל עתה בדבר שאנסך לך מןמדהי
*. העבירה מן חנצל כך חשמישוע״י חן ־

ורסן במתג הבין אין בפרד כעס תהיו אל
̂הלוחרפד ־ פ1עדולכלוםבלקרובאליףר

 לידי עצמו יניא אל לעולם ר׳׳יא״ר האדאחר על בסופו חלק נפרק
 זמוהי המצא בל צרפחני לילה פקדח לני בחנח דכהיב וסיח וכו׳ נםיון

 האי כי אמר ולא לי דס:י דנןאן בפומא נפל זממה איכו אמר פי יעבור נל
ה יחן מי ר׳ל רש״י פירוש מילחא ס  דברי אח לעכב ואפשר רסן נפי ו

 כפרד כסס תהיו אל הפסוק פירוש וזה בחנני של זה דבר שלאאומר
 אבוס וחמור קונהו שור ימו־ ק״א בישעי׳ ורסן במסג אלא אין'הבין

 בכך שהרגילו ומאחר ביום בחרישה מחקנו פירושרש׳׳יז׳׳ל וכו' נעליו
 שינה לא עליו מוראו להיוח קונהו השור מכיר שור ידע ד׳׳א וכו' יו יודע
מנו^הסוסוהפרל־ עכ׳׳ע וגו׳ היוס ̂ חורש אינו לומר עליו ^זרחי מה

 ע״בסמרר פרדאמרונחוציןדףר
t הונך קונהו שמכיר השור לכך וכי' וחיה לבנה פרידה מכח w בנח 
 והנה ורסן במהג לתחנו צריכין קונהו מכיר שאין הסיס אנל ורסן מהג

 לזה בחנני אדבר שלא והפרד דבר אח לעכב רסן בפי והיה יהן מי אמרחי
ס סהיו אל הש׳׳י לו אמר ס  במחג אלא קונהו אח לצייח הבין אין כפרד נ
 ועדיו חש*בוח לשון הוא עדיו קונהו את שמכיר כשור להיות וסהלך ורסן

 מה כל העולס דרך כן כי אליך קרב כל אוחו לבלום כשצריך ופרד סוס של
ofinc אזי אצלו לעמוד יכוצ אדס וא־ן בעליי אח ומכה ביותר משוגע 

 אח מדר שאינו כל והפרד הסוס של החשיבות נמלא גחל ביוקר הוא
 חהיה אל אחה אבל יותר חשוב יוהר מכיר שאינו דל ו בעליו שרעא רויהו

 שאתה וכנ ורסן מחג בלח קונך אה הכיר כשאתה שצך החשיבות אלא כך
: שלו חשימח הוא יוסר תכיר

חסד ביי והבוטח לרשע מכאובים רבים
רבי׳ יתברך השם נעזרח פי׳ לומר נראה דין

כשיהיה דהיינו רב לו יש עשו ויאמר מל׳ ^
 ̂רשע יסJמכאו אזי הזה בעולס טוב ושאר עעןן רגיס טובים לרשע

 הייטח אבל הבא נעו^ס בגיהנס וישאר הזה בעולם זכיותיו לו שינוכה
ה׳  י הש׳ ט זכוח שוס לו ינוכה צא הזה בעולם עוד כל א שיש דאף ג
̂ם קיימח והקרן החסד ע׳׳ע הזה בעילם טוב גוחן וזהו הבא לעו

. יסובבנו: חסד בה׳ הבזטח • ׳ אן י שעבירה מפר הטעס גחלה עבירה שעושה רשע בשלחא מ
 מביא ראשונה בעבירה שנברא המקטרג דהיינו עבירה גוררת

 כמה לו שיש עבירוח כמה כבר עשה אס ובפרט שניה עבירה לידי אוחו
ס מקטריגיס  אוהו שמביאיס רבים לו שיש דהיינו לרשע מכאובים רכיס ה

 ■ גזלאני דהיינו יסובבנו חסד בה' הבוטח אבל אוחו ומכאיבים עבירה לידי
 כמ״ש חסד נירא מצוה של שהשכר חמיד יסבבכו ממצוחיי שנבראו חסד
ש כמעשהו לאיש סשלס אחה כי החסד ה׳ זלך ^׳  בחורה העיסק כל ו

 העבירה מן יצילס הס וא״כ פ״ק ע״ן עליו משוך חסד של חוט בלילה
 חיל חיש לפעמים שנקרא מה עצ רמ׳׳ח כמ״ש סביביי שאססינביכחמיד

 : שאחריו פסק מתרן לזה אצלו חמיד סובבים מצוחיו שחיל מקני
אח כתיב נח דהנהגבי לב ישר• גל והרצינו צדקיס וגילו בה' שאחי

סג
 החהלכחי אשר אומר הוא באירהס ז״ל רש״י יפירש נח החהלו האלהיס

 בצדקו ומהלך מחחזק היה אברהם אבל לחימכ סעד צריך היה נח לפניו
 היצילו לא למה השלום עליו המלו דוד שהקשה מה מתורן זה וצפי מאליו
 גוררת שמצוה מקודס לו שהיו תצוח יד על העיירה ח! יחברך השם
 אמנם העבירה• מן יחברו השם אותו מציל היה בודאי הוא החיייז חצוה
 אברהם אלהי כמ״ש חד אלהי אומרים שיהיו לשאול חד שהקשה כיון

 רבש״ע לפרו ואמר לי מינסח לא אח לי מנסח אינהו הש׳׳י לו והשיב
 יבקש אזי אוהו יציל דאס העבירה חן יסברך השס אוחו היצול לא לכך נס:י

 לחותכו סעד צריכין היו לא ויעקב יצחק אברהם ובאמת חד אנהי שיאמרו
 בעצמו לעמוד יוכל שלא דוד אבל ויעקב יצחק אברהם אלה־ לכךאומרין

 ע•7 לא וחד דוד אלהי לומר אין לכך צחומס סעד ידי על לא אם ננסיון
 אוחו• הציל לא לכך בנסיון עמד שבעצמו יסבור אלא עזח יחברך שהשם

 ביקש לא אס אמנס לעמוד יוכל לא שבעצמו לו והראה השסיהברך
 צדיק שישאר אוחו מציל היה יחברו השם בודאי אזי חד אלהי שיאמרו

ס וחסיד  כשאחה חד אלהי שיאמרו מותרות תבקשו אל הפסיק פי׳ וז
 לשמוח לך ודי הש׳׳י עזר ידי על אלא בנסיון לעמוד יסל אינו בעצמך

 צדק כשאתה דהיינו בה׳ שמחו וזהו צדיק שאתה עייילו יחכיר כשהשם
 ולגל לשמוח לך יש דהיינו צדיקים וגילו אזי לד עייי שהיא ה עס בה׳
 אלהים כיראה מושל צדק כמ״ש צדיק יקרא מיראה עובד אחה אם

 מאהבס^קחא עובד אחה ואם יראה לך שיהיה לך עוזר יחברך והשם
 סימן שזס חהלה נאוה לי^יס וכסיב אהבוך מישרים כמ״ש ישי־

 כל ותררנו וזהו יחברך להשם סמיל ומשבח מרנן כשי-אדם האהבה
^י  לבקש ולא מאהבה לו עיבד שתהיה יחכיר השם לך מה!שעזר על לב י

 יחברך השם אם דהיינו בה׳ שמחו סתמא תחילה נקט ולכך מותרות
 ודלו שניח פעם נקט ולכך חלקים לשני נחלקת השמחה אבל לך עוזר

 ולא בלבד בלב שסה גילו אלא אינו אזי מיראה עונד צדיק אחה אס די:יינו
 השמחה חגלה הוא אזי מאהבה עובד אחה ואם לחון השמחה להראוס

. ; חמידלהשסיחברך מרנן שאתה במה לסן .

לג קפי׳
תהלה נאוה לישרים ביי צדיקם רננו
נראה:לפרשבעזדתהש"ידהנהכתיגאחהאלהיםהחהלך .

X< אותר הוא ובאברהם ז׳׳ל רש״י פירש נח f היה נח לפניו ־התהלכתי 
 מאליו בצדקו ומהלך מתחזק היה אברהם אבל לסוחכו סעד צריו
 בשמש הסתכלותו ידי על בוראו אח הכיר תעצמו אברהס פירושו הוא וכך

א כי לינך אל והשטח היום כמ״שזידעח זירח הו  בשמים אלהים ה'
 ה׳ שם מסלל מבואו עד שמש ממזרח כתוב וכן מחחח הארץ ועל ממעל

 וירח בשמש הסתכלוח שע״י מוסד שיט ספר בסף המעשה כתוב <כ?
 ולא מאוד גחל אברהם אמונת היה לכך עיי׳׳ש בוראו את אברהם הכיר

 אבל בוראו אח וענד היסרין כל כיהיהסובל היהצר׳־רסעדלחומכו
 בזמן P לחומכו סעד צייו היה לכך כזו גדולה אמוצה למדדגח בא לא נח

x< צדיקים יש הזה f ויש הש״י עם צדקיס שהם ונמצא עוזרם הש׳׳י ̂ 
 ישרים נקראים והם בוראינו גדולות מכירים מעצמם הם אשר צדיקים
 אשורנו כמו ראייתו על רש׳׳י שפירוש מ״ט קפי׳ נראשיוז שור עלי מלשון

 ודת בשמש מסתכלים שהס אברהם מדרגות שהם דהיינו ולארןוב
 להלל נאה ולהם הש״י אל יהירה אהיה להם ויש בוראינו גדולות וחכיריס

 גדולת מכירים מחמח&הס ויראה מהלליסלהס״י'באהבה הם ני להש׳׳י
̂/ רז׳׳ל כמ״ש היצ״הר מן עוזרם שהש׳׳י הצדיקים גם ובאמת בוראינו  5ע

 - עוור הקב״ה אלמלא בידו יעזבנו לא ה׳ להמיחו ומבקש לצמק רשע צופה
 גסלאוחן וכו׳ הצדיק את היצ״המחסאוממיח היה מןהיצ׳׳הר

 רננד הפסק פי׳ יתו רשיעיס שאינם על להש׳׳י ולהלל לשמוח יש ר^דיקים
 צדיקים שהם הגס להש׳׳י ולהלל ולשמוח לרנן לצדיקים ש׳ש דהיינו צדיקיה

 חבל רשעים שאינם על ולשמוח לרנן להס יש מ"מ הש״י עם היינו בה'
 להלל נאה להס מראינו גמלות שמכירים אוחן היעו חהלה נאוה לישרים

 ר ויראה אהבה מרוב מהללים כי יתברך השם
ן  נהש׳י סדיקים וישבחו■ שירמו דהיינו צדיקים רננו לפרש יש א

בה' אמר לזה אדם נכי שאר ולא צדקים דווקא אמרתי ולמה
 מחםבה להס ואיו יח בה דבקים הם צהש׳׳י מרננים כשהצדיקים היינו
 ודבור רטר מכל ובדבור במוזשבה להש׳׳י ומרננים מדברים וכשהם זרה

 נברא ומהמחשבה ^לחך של כלי מהדטר קדוש מצאך נברא
 זרהנמצא■ מחשבה להס שיש ארם םאךבני אבל מלאך של פנימיוח

 לכך קליפה הוא שבתוכו oפנמיוsר אבל מלחך של כלי נברא שמהדבור
ה׳ דבקים שהם שירננו לצדקיס להשץ להצל זוכיש שהצדיקס ועל ש יח׳ נ

4להללעלזהכמושאנואומריסעלשא:ומודיסלך-גוזורא נאר^להס
 עלשזכינולהוחחלוכמ״שכי ’ההודאותדהיימשאנסנומשנאיםלהם'

 ווחיעמה ישבחונךפירושזסחס־יוסר. שפתי מחיים חסרך טוב
שזכינו ב



תהילם חידויטי
ך ששפיז* /!זכימ■ ^נ  לישדס חהלה נאור% לישרים הפסוק פירש זהי י
ר אן מלש!ן  תהלה נמה להשי׳׳י שירה לומר הצדקיס שזט על משה ̂י

; 0'על להלל לצדיקיס נאה נאה פירוש

זמרולו עשור בנבל לייבבנור הוח
 שייל3 ירננו שהצדיקים גה' צדיקים רננו שאמר אדלעיל דקאי נעזה׳׳י ג׳׳ל

 לההאהית שיהיה לדך הצדיקים גם נאמח אכל נה׳ שהסדכקיס
 מצוה לעילא פרחה לא ורחימו דחילו בלא אוריייזא כחיקונים כמ״ש דראה

 נור ככי סיבות שחי הם בכינור והנה לעילא פיחת לא ורתמו חחילו גלא
 על ואבכה בוכה הוא הש״י לפני •מתיירא שאדם היראה מצד הוא מי

 הקדושה כשהאש אהבה מצד הוא נור כהוגן שלא שעשה הראשוני' מעשיו
 שאמר זהו הש׳׳י אל לכי ודולק הש׳׳י כואזיישלואהכהאל מלהטת
 יראה דהיינו מר נכי יהיה לסש״י שההודאה בכינור לה' הודו הכתוב
 הש׳׳י כי 3ל גכה כל ה' תועבה כי עמה מדת נס לו שיהיה וצריך ואהבה

 לאדם נמשך הגאיה יהגה אמת במחיצה לדור יכולין והוא אני אין אמר
 מעלות ע^ כקדוש' שיש כמו אלקי׳ עשה זו לעומת זו אח ני מעלית מעשר
 גביר כחכמחז חכם יתהלל אל כמ״ש כטומאה להיפך יש כן עומת וחדת

 אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל כזאת אם כי בעשרו עשיר מכורתו
 גבורה או חכמה כמעלות גאוה לו יהיה שלא שם שפירשנו מה לפי זכו׳
 המתהלל יתהלל בזאת אם כי הקחשה מצד אינם כשהם עשירות או

 השכל הקדושה מצד כשהם המתהלל יתהלל מעלות כאותן גס דהיינו
 משבעה גאוה לו להיות האדם יסל ״יכן1מ לעבודה שהם אותי זידוע
 יכול כן עשירות גטרה סכמה מדוח שלשה כאן זכר כי היתרים מדוח

 גאוה לו שיהיה או אדם בכי משאר יתר’ מיין שהוא הכינה מצד להיוחלו
 1ל שיהיה או אדס נר משאר יותר חשדיס גמילות שעושה xno מצל

 ש׳הוא התפארת בניאדסאומצד שאר מנצח שהוא הנצח מצד גאוה
 בכי משאר פנים הדרת לו ש*ש ההוד מצד או אדם כר משאר מפואר

 עשרו שע׳׳י הפסוק שה-זכיר עשירות מדת ש׳הוא היסוד מצר או אדם
 או ב׳׳א שאר על שררה לו שיש המלכות מצד או ארס כני לשאר משפיע

̂׳א שאד על למעלה גבוה שהוא הכחר מצד  יוהר מעלות חצינו ולא כ
 לעצמו מנבל אדס ואם האדם כל זה כי האלו מדוח xr3 כלולים שאינם

 זמרו עשור בנבל זהו יתברך השם לפני לזמר ראוי אזי מדוח הע^ <ל
 מחת עשר כל לו יהיה אס גס היינו הנשאcנל נבלת אם מלשון בנבל לז

: לו זמרו אז לעפר עד עצמו ויכניע עצמו וננל

בתרועה נגן הטיבו חדש שיר לו ̂טירו
 וארן חדשים שמים ע״פ רז״ל אמרו דהרה בעזה׳׳י לפרש גראה

 חדיר עושה אני אשר אלא נאמר לא עשיתי אשר עושה אגי אשר חדשה
 גם והנה בראשית פ׳ בזוהר שאיחא כמו דאורייתא רזין חדזשין מאיכון

 יחוד ודבור דבר מכל כעשה ורחימו בדתילו כשיהיה ותשבחות השירות
 דהיינו חדש שיר לו שירו שאמר זהו כידוע גחל אור שם ונתחדש למעלה
 למעלה יתחדש ואי ושכינחיה דקב׳/ה שמא ליחד כונחו ויהיה שיר שישיר

 לפני' כונחו יהיה לא אבל למעלה גדולה שמחה יהי' ואז וחדש גחל אור
 פני׳ לו יהיה אס כי למעלה כלום יפעול לא שאו אחרת ומחשבה
 מן הטיבו שאמר זהו הש״י לפני למעלה עולה אינו אחרת ומחשבה
 ז״ל רש״י פי׳ ל׳ קפי׳ שמוח הכרות אח בהטיבו מלשין הטיבו גהרועה
 שינקה נגן הטיבו פי׳ זהו וכו' המנורה של הבזיכין נקוי לשין בהטיבו
 רעה ומחשבה לפניה כונהו לו יהיה ש:א הפסולת מן והשירה מיגון
 וסאיך ושכינחה דקב״ה ששא ציח־ הש־רה שמנגן נשעה כונהו יהיה אלא

 הרועם מלשון בתרועה מפרש לזה זרה מחשבה לו יהיה שלא יעשה
 פירוש זהו חרוצצס ו׳לחרועס רש״י חהיציסב׳פי׳ ברזל כשבט

 ואז הש״י צנד-י ולשורר לזמר כש־בוא הש״י לפני צבו שישבר נחרויעה
 הפניות כל כי רעה ופני' זרה מתשבה לו יניא- לא הכנעה לו כשיהיה

 שמזמר רעה הפני' הסתס טמן הגאוה מן יסxנמ זרות ומחשבות
 מהם ממין לקבל רקבלכסדמהםאו חרס בני שישבחוהו כד׳ ומשורר

 היה’ החיך עצמו בעיני נחשי ואינו עניו כשהוא חבל אוהס לקנהר או
 לממון צריך תינו וגם ם אות ללךהי או הבריות בעיני חשוב להיות חצה

 בכבוד עצמו את שינהג הרכה ממון צריך הכבוד ח̂ח חדף שהות מי ט
 בענוה מתנהג כשהוא אבל הכבוד לפי הכל ומשרחיס נאים לוכליס ויהיה
 שתמרן מה וגם במועט ומסתפק הממון תחר רודף ואינו זה צכל צריך איט
 גמור צדיק שהוא נמצא הקברנוח כל הנךיג כחילו עניו ש־זיא מי כל ח״ל

 ופניה זרה מחשבה נו יהיה שלח ^תים מן Hאור עניוומשייעין גשהוא
 הזהרובר' וכתורתו מאד בר׳ כמ״שה״לשהכריזזהזהח רעה

:ובתורתו עקיבא
באמונה הו1מעע ובל יי דבר ישר כי

ם' ככינור לה׳ הודו שפירשנו קאי יאילעיל כעזה׳׳י ג׳׳ל שישבת ו

̂׳י  ה*ו? שי ונו׳ חדש שיר לו שירו שפירשנו מה וגס ורחימו בדחילו לה
̂נתיה הוא בריך דהודשא שמא ליחד רק כוונתו  להיות אפשר אי זה ו
 בוראינו גדולות מכיר אז יתברך הבורא והנהגת כנחלוח כשמסתכל אלא
̂̂; קצת ̂ם היא ה' כי לככך אל והשסח היום וידעת כמ  ממעל כשמים אל
 כוונתו ויהיה ורחימו דחילו לו יהיה ממילא עוד אין מחתת האיז ועל
 כוראינו ומהגוח כגחל' מסתכל כשאינו אכל ושכיכתיה דקג״ה שמא ליחד
 שמיס שברא יס אלה שיש מהיר כיוזש/אינו ורחימא דח־לא לו יהיה האיד

 ורחימוונם יהיהלודחילו כהסלפנימי וכלא:! וירח שמש והארץ
̂ינחיה דקב״ה שמא ליחד כוונתי יהיה לא בודאי  כפרגג יודע שאינו כיון ו
 למארי׳כמ׳׳ש הואכדילאשחחודע העולם שכראקי״ה ששה שנודע
 ברזין נש לבר לי' ברא קב׳׳ה ס״ת אבל ע״א קנ״ה דף תרומה פ' בזוהר

 לתינלע דתיי באנפי'נשמחא ונפח זעבדלוכאומנחאסניא דתכמתא
̂׳א דמאה' ביקרא למינדע דחנמהא ברזין זלאסתכלא  בשמי הנקרא כל כד

 . אתונה לאדם שיהיה כדי העולם הש״י שברא נמצא וכו' בראתי ולכבוד
̂יי' ביקרא למנדע נמ״ש בהש׳׳י  . ה/!שר בר ד ישר כי הפסוק פי' זהו דמ
 לדור אחד ר3ד מלשון הוא דכר כדלעיל ראי' פירוש שור עלי מלשון
 *0 דנר ישר כי אלא ורתימו יחילו לידי לבוא יכול שלא דהיינו הנהגה לשון

̂ן3ואליהיהזהד הש׳׳י הנהגת ומביט ואהxכ  רקטןבעירךהלאכ
 ץ4בהז מאמת שיהא אמונה כשביל הוא ׳3 כאמונה הש׳׳י של מעש־הו

 יתברך בוראינו גדולות בהנהגת להכיט צריך לכך כמ״שלמנדעלמארי׳
 ל «7י על כורחינו אכינו אברהס שהיכר כתו אתונה ליד יבוא זה יד שעל

:■/ : כנודע היום והנהגה השמש זריחת

הארץ מלאה יי חטד ומשפט צדקה אוהב
 צדקה שעושה מי אוהב שהש״י פעמים כמה מצינו דהנה בעזה״י ר׳ל
 jp,3 ואת גע אח יציה אשר למען ידעתיו כי י״ח בראשית כמ״ש ומשפט

 תשפע כישע'שמח וכן וס' ימשפט צדקה לעשות ה' דדך ושמי־ו ריואח
̂׳יר תפדה במשפט ציון וכן וכו׳ לבוא ישועתי כ;קרוכה צדקה ועשו  וש

 כל העולם אל המיז להשפיע הש״י של טובו שמדת זה על הטעם בצדקה
 גלות וזה להניק רוצה הפרה לינק רוצה שענל מה יותר רז׳׳ל כת״ש טוב

 אחנס כמדע טוס מדת הש״י להם שישפיע זוכיס אינם שישראל השכינה
 מחן וכשאדם כמת חשוב שעני לעניים צדקה שעושים בעולה צדקיס כשיש

̂  הש׳׳י שישפיע גורמים המחיס חרדית כמו הוא אוחו ומחי' צדקה .לו
 הש״, להט ישפיע כשלא כמתים חשוכים שהס ה־עולס אח ׳ ומחי טוב
 כמ״שבצד̂ר המתים תחיית ויהיה הצדקה כזכות יבוא משיח לכך

 משפיע̂י צדקה שבעלי כמו חדה כנגד חדה מודד שהש׳׳י לפי תכונני
 למעלו- יתעורר כ! כמתיס חשוכים שהם העניים אח ומתיה ריקן במקום
 ינואחשי^ וגס האת מלאה חסדו <יר\ה לעילם טוב כל הש״י שישפיע
 rnO/5 יצ3בש סא צמןה אצל משפט שאמר ומה המתים תחיית רהיה
̂* גזולה כשהיא הש׳׳י שונא כליל שכילה עולה אפילו כעולה גזל שונא  מר//
 A4 הש׳׳י לסני חשוב שאינו גזולה אלא שלו שאינו מממון שעושה צדקה

 יככשת^ במשפט שלו הוא הממון שאי וביושר כמשפט מתנהג כשאדם
^ נאתר לכך העולם על חסד ומעורר יתברך השם לפני הצדקה חשיב

אוהיצרמר* וגמה ומשפט גןי.« ^
 יושבי״ר^ העולם תמיד דהיינו הארץ חלאה ה׳ שחשד בשביל ומשפט
 השם לכך מתקיים העולם יה כשביל הארץ מלאה שיהיה לחשדו צריכן
 העולם יא2ל חסדי ומתעורר ומשפט צדקה שיעשה מי אוהב יתברך

 תנינן חעי ה' אחר דבר ז׳׳ל ק׳׳ע קף תרומה פ' סוהר איתא וכן
א בגין חד זכו׳ סוף ים ניריעח קכ״ה קתיה נש דבר מזונותיו  דק̂ז

 עלמא כל אהקייס וקשוט דנא ועל וקשיט בדינא עיברוי כל הוא בריך
 ולרשיעי לצדיקי כרנא עלמא כל דן וזמנא זמנא ובכל ויומא מא1י ובכל
 וחמי נשא כני ח איהו וכי א-הב צדקות ה׳ צרק כי כד׳׳א עלנוא כני ולכל
 לון למיהב כעיני! קשה כדן קתיה חטאין וכמה חייכין כמה נשא בני

 ביד1י ואיהו דלזטאן חיעיאולאינון למיזן ליה דאית בגין זמנא בכל מזונא
 דאחמשיך עלאה חסל־ כפום לון ומפרנס יז! היין משורת לגו עמהון

 דמי עובדוי כפום דקשהקתי' וס׳אע׳^ ואסנגידעלכלכניעלמא
:עיי׳׳ש וכו' סוף ים כקריעת עלמא

צבאם כל פיו וברורז נעשו שמים יי בדבר
 נמכמחפסידם נשל׳/ז א־הא דהנה נעזהש"< לפרש נראה

 ברסשית מזוהר מניא וארן שמיס עושה לה׳ אחס כרוכיס פשוק על
 לאשחדלא נש לבר ציה איח כמה בפיך דברי ואשים פתח שמעין רבי ׳ל ז

 .דמחעסקי דאימן לקליהון ציית רקב״ה בגין ולילה ימחא באורייתא
 ראשתדנ דההוא ידא על באורייתא דאתחדש מלה וככל באורייתא
 מה ראו לה׳ אחם ךוכים3 אמר לה טל וט׳ חדא רקיעא עניד באורייתא

אהס ■
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w n סדתר׳לים
 רן6שמיסו שהיןנ״העושהמרןורח^ חורחפס עסק3 גורמים יזס1ז

x חדשה ואח חדשים שמיס בערן חדשים  ור\ה : פושה אר 6
 חדשים שמיס נעשים הסודוח שהם ה' מהורח

 ארן נעשה וכו׳ דאורייחא מילין שאר דהיינו האדם זמחזרח
 קלא ליה דליח היל לך ליח 3ע״ מ׳׳ז דף חזריע פ׳ וכזוהי־ וכו' חדשה

 עיכדין איני? וכל קב׳׳ה קתיה סרגוריא ואחעכיד לעילא דסליקואחעטר
הכל דעגיד מלה ההוא דקב״ה פולחנא אינון דלאו נש כר הו3 דאשחדל

 ההוא נש דכר נשייהיה כפנןח וכד כעלמא ושאטח ואזלא חניה יחעכיד ■
 שאמר הפסיק פי' זהו וכו' כקוספיחא כאכנא כעלמא ליה מגלגלא הנל
החועלי/ יחנרועלזהאחר להשס שישכחו יינוsדר צדיקים רננו לעיל
ככוונת שמהפלל או התורה פדות כשלומד כלימוד הן נתפלוח הן היא

 שתים ה' כדכר זהו שמיס נעשה ומהן ה׳ לכר נקרא אזי הקודש שמוח י
 וממילא החורח סודוח למטה מדכר שהאדם מעצמן היינו נעשו לכך יעשו
 מפיו שיוצא רוח כל היינו אס3צ פל פיו וכרוח חלשים שמיס למעלה (עשו

 קלא ליה דלית הכל לך זוהרז׳'לליח3 כמ׳׳ש השמים צכא ממנו יעשה
 ל3שחה נמצא וכו' קב׳׳ה קמי׳ סניגוריא ואסעכיד לעילא טר1ואפ ׳דסליק

 סניגוריא ללמד השמים מצכא כאחד ממני נעשו: מפיו שיוצא פיו !רוח י׳
 ממנו נעשו דקנ״ה פולחנא אינון דלאו דכריס ר3מד ח״ו ואם קכ׳׳ה יןמי

 ואזלא מיני׳ יחעכיד הכל לעכיד מלה ההוא הנ״ל כזוהר כח׳׳ש מקטרג
 הכלחגלגלאליה ההוא נשמחיהדכרנש נפקח וכד נשאטחכעלמא

 אם צכאם נעשה פיו רוח שמכל נמצא וכו׳ כרלספיחא נא3כא בעלמא
 מדבר ואס מלין מלאך ממנו נעשה דקנ״ה .פילחנא דאינון דכריס מדכר
 שהוא מקטרג רע מלאך ממנו נעשה דקכ׳׳ה פולחנא אינון לאו7 דכריס

צבאם: נקרא כן גם

החמות באוצרות נותן דדם מי כנר בונם
 כן לז שהיה למלך משל אומרים שמעתי דהנה כעזה׳׳י נ׳׳ל

 מה כל מאגד והיה ח נערו מעשה עשה רק X’ כדרך הלך ולא יפד
I כט ליד אוצרותיו גנזי לו ליחן מתיירא המלך אכיו והיה אכיו לו שנוחן 

 פלטרין לכנוח צוה המלך עשה מה בשטותו אוצרותיו גנזי כל יאכד שנא
ה וחדרים גחלים ^  ולעשיח ככותל אחד אוצר לגנוז חדרצוה וככל בתוכו ^
 נמוך מעט או הכותל משאר גכוה מעט או האוצר במקום בכוחל שינה

 ולא ימיו כל נערוח מעשה ננ< יעשה אס כך המלך ואמר הכותל ׳משאר
 מעשה שיעשה כיון כי האוצרוה כאותן כנו ירגיש לא אזי למוטב יחזור

 ומקום גמה אח־ מקום למה ולהסתכל יט3לה פנאי גערוסלאיהיהלו
 יחזיר ואם בנו מ? היוצא כנו לזרע האוצרוח מונח יהיה אז נמוך אחד

 המלך אכי עשה לא למה לכנו יקשה מדאי אזי xי מדך וילך בחשובה
 נמוך אמד וכחקוס גנוה אחד כמקום לעשוח צעקס צוה ולמה x’ הכוהל

x נלוס n כותל לעשות המלך מניס ’x אח עשה עונה לטנה כודאי 
 אב־ו כונח היסה מה ולבדוק הכוהל לסתור כנו יצוה אזי עקום הכותל

 אוניות לו יש המלכים מלכי ך מל הש״י רגמשל כן האוציוח ימצא זאז
 אדם כני ימאו שלא בהורה בפירו׳ אותם לכפג רצה ולא דאורייתא רזין

 לצרף בצלאל היה יודע ח״ל כא׳׳ש הש׳׳י כרצון שלא ויעפ מהוגרם שאינם
ויודע מכיר רשע אדם היה ואלו עכ״ל וארן שמיס נבראו שכהן אותיות

 ועושה וארן שמיס כהן נורא היה יאת שמיס ^הןננראו ־מוחיות ■
י עשה מה אלוה עצמו  אצא כתורה דאורייתא רזין נפ־רוש כתב לא ^'
 אז אתת אוח יתור מחמת דאירייסא רח למדין שאנו או בחורה רמז

 מדות עשרה שלש דאורייתא רדן למדין אנו או אחס אוח שחסך מחמת
 בליעל רשע אדם לכך רמדן שאר או וכו׳ ופרט כלל ישתעאל ר׳ שדרש

 שלא עצמו ונוהג עכירות שעושה כיון דאורייתא רזין להכיר יכול אינו
שמרמדס רמזים צהנק זוכה ואינו חכמי: מעיינות ממנו נסתמו כפרה

 מעינית לו נפתחו הישר נדרך והולך צדקי כשהוא אכל התורה פדות על ^
 רמזים שאר או אחת אות יתור מתמח דאורייתא לזין להבין וזוכה חכמה

 ליס נמשלה התורה הים מי כנד כונס הפסוק פו׳ זהו פתכאר כמו
 אותם וסתם דאורייתא רזין כמקום ואסף וצנר כנס זהש׳׳י כנודע
x או אחד אוח פתור דהיינו נד כמו זה במקום יעשה o או /1אר אוח 
 עשה כן חומה שהוא כשור קמו נד כמו נצנו על שסרג' כמו רמזיס שאר
^ אחד אות גבוה עשה דאוריתא רזין שססס במקום הס׳׳י  כשור שיהא יו

 דר\ה ג״כ חת נאד כמו נד מלפרש ז׳׳׳ל שדחהריש׳׳י כמו נ^ש ס6ן
 ניכר ואינו ר!שיכ הס כלים ששאר נשייל כציס לשאר נאד בי? היא החילוק
 עגזודיס הדפנות משיה בהוט אין אס שגס משקה בחוט יש אס מכחיז
 אזי משקה בתוכו אין אס ניכר עור של שהוא הנאד אבל קופס מחמח

 הנאד בתוך כשיש אבל רכים שהס מחמת זה על זה שוכבים הדפנות
^ ועומדים גטהיס הדפנות אזי משקה  כמקום הש׳׳י עשה כן מגתיז וני
 חסר או אחת אוח יתור ע״י ןןוץ3מ ניכר דאודיחא רזין וסתם שמילא

 אכל מיותר היא פשוטה לפי תורה של פשיעה שהיא נחיצזנוח אחת אית
^ אינו הסוד מנלע ,  דהנה דאורייתא חין בתורה שיש והראיה מיו

ף לה אין אק ’׳'Ps'O כתו חד וקב״ה אורייתא נחיקוכיס כנודע פ

ף לו אין התורה כן וגבול סוף לו ׳  לו שאין ים של תהום כמו והוא וגכול פ
 ודאי אלא וגכול קצה לה שיש חאין אנו חורה של פפטה ילפי גבול

 גכול להם שאין תהום כמו שהם דאורייתא רזין פשטה בהיך אצר שהש״י
 להם שאיו רזין אותן תהומות באוצרות מחן הפשיק סוף פי' זהי וסיף

:וסוף צהגכול אין התורה לכך כאוצרות נתן תסס כמו וסף נבול

יושבי כל יגורו ממנו הארץ כל מיי יראו
ל ב חניז השש ע!רמ3 נ״ל ת  p’6 נשמע הכל דבי «ף כמ״ש ׳

ט׳ שמור מצוחיו ואה ירא אלהיס  אלקיך ׳ ה מה ישראל ועתה וכמ׳׳ש ו
 י״א דף כראשית פ' בזוהר וכן אל^ך ה' אח ליראה אם כי מעמך שואל

 פקודא־דא וא־^י דטלא קדמאה פק,-דא הוא דא אלהיס ברא כיאשיס
א איהי ודא ונו' ראפת דארןי ה׳ יראח ע  ועל מהמנוסא גו לאעלה ^

 העולם בריאת שעיקר בר״מ פי' וכן עכ״ל עלמא אתקיים דא פקודא
 האיז כל מה׳ יראו הפפק פירוש זהז וכו׳ למארא ליה לישחמודען בגיז

 שנחוכ כמי הארן ועיקר יסוד זהו והנורא רגככד השם אח ליראה היינו
 הטעם ומפרש האדם כל זה כי שמור מצותיו ואח ירא האלקיס אח

 ויגר מלשון יגורו חכל יושבי כל יגורו ממנו אמר לזה האיז כל הוא היכן
 היראה מן ממנו דהיינו ך״א כראשית רבים ימים פלשתים כארז אכרהס

ת עלי וישט״ תבל יזשיי כל שיגוח נמשך  ועל לעיל כזוהר שכתוב כמו א
 בשביל לפיהזו^בראש־ח דהפירושהוא עלמא אתקיים דא פר\דא
 לא לאו ואם האדן ואת השמים את אלקיס כרא ראשית שנרךא יראה
א  חבל יושבי כל יגורו היראה שבשביל העולם עיקר הוא היראה לכך ^

; אותם דכרא למאן לאשתמודע האת עצ יתקיימו

נ״לכעזרחה׳ ויעמוד צוה הוא דהי אמר הוא כי ^
קאי דאדלעיל

 ארס יכול תכל יושבי כל יגורו וממנו העולס נברא יראה כשניל שאמרנו
^ שכרא עכשיו אכל העולם נברא יראה שנשכיל אמת ולאמר להקשות  כ
 יח^ים מקום מכל ממנו יחירא ולא להש׳׳י האדם יענוד לא אם גס העולם
ס אח הקב׳׳ה שנרא אינוסיכףx הוא הסירה העולם ד ^ 
 עז מכל לאמר האדם על אלסס ה׳ ויצו נאמר

 איפכא חני יצחק רב אחא כי ע״ב נ׳׳ו דף כסנהדרין רז״ל ודרשו וכו' רגן
 אנדי' נר יצחק ורב חסדא רב משמע מאי וכו' ס רנ זו אלקיס ע״א זו ייצו

מן חדאמרסת ^  אמר וחד וגומר להם עשו צויחיס אשר הדרך מ
 הש׳׳י שעשה נמצא ע׳׳ב צו אחרי הלך הואיל צי משפט רצח־ אפרים טשוק
 הצדיק שמעון שאמר כתו להש׳׳י והעבודה היראה העולם עמוד

 ונ״ח העבודה ועל החורה על עומד העולם דברים שלשה על
 עונדלהש׳׳י אזיאיט הש״י לפני יראה לאדם אין שאם
 הש׳׳י לפני האדם לאיחירא אם העולם את קנ׳־׳ה שברא גס ולכך

 העולם יתקיים ולא עבודה דהיינו העולם עמוד יחסר אזי אוחו ויענה־
 ויהיה עולס להיות עולס בדאח כשעת אמר הוא כי הפסוק פי׳ זהו

 יראה לאדם יהיה לא אס מ^ם מכל נעשו שמיס ה׳ כדכר כמ׳׳׳ש עולם
 ה' רצו מלשון צוה ויעמוד צוה הוא דהא העולם ח״ו יחכטל להש״י לעבוד

; העולם עמוד ממנו שעשה ויעמוד ע״א שהוא

 עמים מחשבות הגיא גוים עצת הפיר יי
לבו מחשבות תעמוד לעולם יי עצת

לאדם יהיה לא שאם שאמרנו דאדלעילקאי בעזה׳׳י נ״ל ודור לדור
 חקשה ס6 העולם אה ח׳׳ו יחבנול להש׳׳י לעבוד יראה

 כשמים וראשו מגדל ובנו נהש״י כפרו שסלם הפלגה בדור מצינו הלא
 הה־ת שנתפלגו הפיצס משם קxהעול את הש׳׳י ביטל ולא כהש״י לממד
 העוצם על ריחם הש״י העולם ניטל שלא זה דבר גרס הש׳׳י שחסדי סוא

 אברהם דהיינו צדיקים שיה־ו מל:ס הנאים הדורות על שהסתכל כשביל
a רז״ל כת׳׳ש אלxי שהס יריכו ויוצאי אבינו x p אברהס עד מנח דורזח 

 שבא עד ובאין מכעיפן היו הדורות שכל לפניו אפיס ארך כמה להודיע
 היה אבינו אירהס רבה במדרש וכמ״ש כלס שכר וקבל אבינו אברהס
 דורות כתפו על סכל אבינו אברהם היינו קורות שחי הסבל כמריש
^יו ודורות שלפניו א הלא׳ תקשה אס הפסקים פי׳ זהו כזכותו הגין ^
 הפר רק העילס בישל שלא דהיינו גויס עצת הפיר ה׳ הפלגה כדור מצינו

 אותה אביה רגיא ואם מלס? הניא עמים מחשבות שיגיא נמה עצתם
 מחשכוחס הניא כאן וכן וכי' הפרה זו רגאה ז״ל רש׳׳י פי׳ ל׳ ר31מ3

 ישמעז לאxא כמ״ש חבירו שאמר מה אחד הכין ולא לשונם שבלבל
o א־ש x טיט מניח וזה לבנה שיאל זה ישמעו לא ן׳׳ל רש/׳, עי׳ רעהן 
 ויפן ולכך וצהx מה חבירו מחשבת כמחשבתו הנין שלא נמצא וכו׳

^ אותם עצחייצעוא!! שני פסק מתרץ לזה העולם יםל3 לא אכל מ
 לדו.ד לבו מחשבות לכך העולם שיעמוד עצה חשב הש׳׳י יינוvדר תעמוד

■ יריכי ויוצאי אביט אכרהס הכאיס ת בדוה הש׳׳י שהסחכל דהיינו ודור
 דורות הxע על הש״י הגין לכך אלxי שהם ממט הבאים דורות
ב ' _ שמנין ־ א ל
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wnc חזסטס 0ו מממ גנאיס ומרוח ירהס61נזכוח אברהם עד 
:אחדהס ה:אים וחר הש״ילדור של לנו

לנחל' בחר העם אלהיו יי ר1תףאע אשרי
h) מהדעביד כל רו׳׳ל אמרו דהנה בעזהש״י לפרש נראה 

 דנריס כמה שיש לשב אמר לכך שמואל מדרש ופי' עכיד לעב רחמנא
 יסוריש הס צי הזה כעולס כיוניס ואינס האדס את נהס חיסר ^הש׳׳׳י

 ידי על הנא כעילס טובה להס שיהיה לטב הס היסרין גס חר)יס מכל
 כל זה דבר אומר מי והאמת ע״כ הזה בעולם עומתי^ס להס שינוכה

 לעבוד מגמותס שכל כך אומרים לטבענידי^אל רחמנא דעביד מה
 כדי בעוה׳׳ז היסרין ושאר הגלוח עצמס על וקבלו העוה״ב ולנחול הש״י4

 כחי מלכיות ושעבוד גלוח אביש אברהם לנו שבירר כמו העוה״ג ולנחול
 להסכדי מהשמיישראותסהש׳׳ילשב נמצאשנל נניהנס נהיה שלא

 מגמותסלהיוחטונה שכל העולם אומוח *חילהעוה״באבלע׳׳אהס
 לא כי עביד לטב אומרם אינם כיסורין אוחם מייסר כשהש״י נשה׳׳׳ז

 טובה להם שיהיה חצים רק העיה״ב לנחול כדי היסירן להם ייחא
 הפסוק פי׳ זהו מקותס זהו כי להו איכפת לא כגירגס שיהיו גם נשה״ז
 כדי זה תנאי על והעמילז העולם ברא שהש׳׳י שאמרנו אדלעיל וסמוך

 הפלגה העולסנחר ביטל שלא ומה מפרו לירא למרה לאשתמודע
 הגקעליהש <הגחלxח בשביל אותם הפין רק ביטל ולא בו שמרדו
ח אוחם ייס* לכן כנ׳׳ל אברהם נזסח ס  טובה להם שהיה נמצא בי
ח נדולה סו  מן נתבטלו לא זה ידי שעל יחברך השם אותם שייסר ני
ל להאמין אדם לכל יש כן העולם  אבל עביר לטב רחמנא דעביר מה ^

^ ר^וי אשרי זהו כר׳ל לישראל אלא אינו «ה  הוי״ה היינו אלהיו ה׳ א
ח מדח הוא אלהיו רחתיס שהוא  אלהיז הוא שהוי׳׳ה לנוי - אשרי ה

 הויה הדין מדח שהוא אלהיו נקרא שאז אזחס מ״סר יחירך בשהשס
 עביד לעבידלטב מה שכל בשביל רחמים שהוא הד״ה אצלם אלהיסנרךא

 ישראל היינו לו לנחלה בחר שהסהעס אלxי אצל רק שייך לא u אבל
 הבא העולם לנחול רק חצים שאינם להם לנחלה יחברך השם שבידו
צהס לטובה הס והיסודן ר\לוח כל לכך הזה עולם על דואגים ואינם

:כג״ל זה דבר שייך לא העולם אומוח גבי אבל

 אתכלבניהאדם הביטייראה ®שמים
 בל אל השגיח ממכץשבתו

אל המבין לבם יוחד היוצר הארץ: יושבי
V tt ̂י ̂לבעזהש^ בשעת שהמלאטס רז׳׳׳ל אמרו להכה נ׳
את־העולם יברא שלא קיטרגו העולם בריאת ^

 צפניו לחטוא עח<האדם המצאטם שאמרו חזכרס ט אנוש מה ►מל-̂ש
 כמן י^יאל בשביל העולם את וברא ושרפם אצבע הוא ברוך הקדיש ונתן

 ראשית שנקראו והתורה י^אל בשביל אלהיס, ברא בראשית רז'/! ,פאמרו
 יתברך השם הסחכל מקום מכל לחטוא עתידן אלxי שאפילו הגם

 משחים הפסוק פי׳ זהו העולם אח ברא ינשבילס ודור דור שבכל בצדיקים
 אצ ילךא פסוק על רז״ל שאמרו כמו הנשמות הס שמיס דהיינו ה' הביט

 זהו הארן ואל זהוהנסמה שמים אל עמו לדין הארן ואל מעל השמים
 אדם העולםקןויס אומות ואין אדם קרוים אתם ח״ל אמרו וגס הגוף
 האלם בני כל אח ראה בנשמות שהסתכל ה׳ הביט משמים אחר אכך

אה  מגבר יותר עליונה מדרגה שהוא ארס שנקראו הצדקים נשתוח י
 דהיינו הארז יושבי כל אל השניח שבתו ממטן זה ובשביל אמש איש

ס יושבי כל אל והטיב השגיח בהס שהסתכל ישראל נשמות בשביל א  ה
 הלא הקשה זה לפי כן ואם כן גם אוהס ברא י%אל ורשעי האומוס הס

 כל ידע יתברך הרמב״סן׳^צהלאהבורא שהקשה כמו לבס יחד היוצר
 על מוכרח האדם שיהיה מזה יתחייב רשע או יהיה צדיק אס ואיש איש

 ידעתו תהיה לאו ואם היותו פרס יתברך השם ידעו אשר ההוא העני!
 וז״לאמח אבולז p«־n ג׳ בפרק שמואל מדרש ותירון וכו׳ אמיתו׳ בלתי

 ס1א יהיה לא זה בשביל אבל רשע או האדם יר\ה צדק אם יודע שהנו׳י
 בבחירתו יברך שהארס מה וצפה וראה הביט רק וכו' במעשיו מוכרח
 ר\דס מעשיהם ידע היוצר הלא כאן פסוק שמקשה זהו שמאריך עיי״ש
 או טוב אם הארס שיעשה כמו לכך לנס והכין שיחד נמצא אותם סברא

 השס דהיינו כל אל המבין שמואל מדרש של חירון הפסיק וחהת רע
בני של מעשיהם הוא ובאמח מבחירתו האדם יבחר איך יוהג ♦סברך

:יעשה P נעצמו האדם יבחר איד האדם

ינצל לא גמר חיל כרב נושע המלך אץ
ב3  שמוכיח קאי דאדלעיל בעזהש״י ךןנד־אהלפרש3ל

. ? מי רע אס טוב אם אדם בני מעשה מיאי ה

דאי שמיס מיראת שמיס^חקי ביד הכל רז/* בחירתו לפי הכל
̂ש אותו שיהיה הש״י שידע יתברך השס ידיעת לפי שהוא  לכך צדק הא
 שהוא מי פעמיס כמה ראינו הלא קשה כן אס צדק להיות מוכרח הוא
 חטא לו שאירע השלום עליו החלו חד כמו בעבירה ונכשל גמור צדק
 שהוא רון צדיק שיר\ה אוחו ראה יתברך השם הלא וכדומה שבע בת

 אירעלאתו ולחה צדק שיהיה כך הש׳׳י אוהו ראה בודאי צדק באמת
 למה טוב ויעשה צדק שיהיה מוכרחת הש״י שידעס טון חטא איזה צדק
^י אלא רע עשה  ̂למי שהוא שתים מיראח חוץ שמיס ביד שהכל מוכח ו

 צדיק שהאיש גס לכך רע אם טיב אם האדם שיוסר ייק■ באיזה בחירתו
 מה הוא זה ואפשר ועישהרע עליויצה׳׳ר שגובר אירע לפעמים
 15היי חשוב׳ להורות כד אלא מעשה לאחו ראי חד היה לא ח״ל שאמרו
 זטוה א שהי׳ טון החטא אחו מן הש״י אחו טציל חד ראי ר\ שסדאי

 1ה במעשיו מוכרח שהאדם הבריוח יאמרו שלא רק עליו מגינים ומעשים
 במעשץ מוכרח שהוא טון תשובה צריך הרשע שאין נמצא רע הן טוב
 ־ שהאדה הכל שידעו כדי בבחירתו הש״י לי הניח לכך הש׳׳י ידעת לפי

 לטשמו הרשע צריך לכך בעצמו אלם שרוצה כמו בחירתו לפי עושה
 43שהאדו ראיה שמטא הפסוק פיחש זהו חשובה להורות וזהו תשובה
 המלך אין והראיה ידישתהמ׳׳י בשביל מוכרח ולא בחירתו לפי עושה
 1עצמ על המלך אן לפרש יש פשוט כח ברב ינצל לא גבור חיל ברב משע
 ד5 אמר סpצד חכמים תלמידי כל על א חטא ליד א3ו חלך שהוא אמר

 שמכל רובחילשישלהס יושיעלהס ולא רבנן מלכי מאן ח״ל גמ״ש
 רז״להעושה. אחדכמ״ש נבראמלאן־חליז עושים שהם מטהומצוה

 ;מתצוחסשג ^*ברא החיל שאוחס נמצא אתד פרקליט לו ר\נה אחת מצוה
 החטא מן הצדקים את החיל אותם ויצילם שיושיעם ראוי היה הצדיקם

 א3ו בבחירתו צדק האדם נשאר לכך במעשיו לארס מכחחין שאי? רק
 1מ ברב ינצל לא הגמר וכן חיל ברב נושע ואן עבירה לידי צפעמים

^ גמר הצדק יצרו.נמצא את מ1הכ גמר אזהו ח״ל כמ״ש היימ ר  נ
Y מיד® ומכל היצי׳הר על לההגנר כח רב לו שיש )W  P•

 היצ״/^י. מן כח ברב הצדק ינצל ולא הצדק על היצ׳׳הר מתגבר שלפעמים
 שבילידעת3 מוכרח ואין האדם בבחירת הוא שהכל מוכח ממילא

כךנראהלי: יתבע השם

שלןד,םוםלחשועהוברובחילולאימלנ^
̂ל  סצ^ארעל מהגבר חפרשהאיך דהפסוק בעזה״י נ׳

 ואין שמו '30י בה׳ ולבק טוטם ומעשים מצות עושה הצדיק הלא הצדק
L האמת אמנם עליו להתגבר היצ״הר יכול האיך בו אחיזה ליצ״הר 0 

 ^עהדדזן כמ״ש הצדיקיס לכל יארע כן ע״ה המלך לחד שאירע כמו
הסן! עריות3 אתו שינסה הש״י מאת ששמע טח טעה שמד .חציופ׳3
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 הי־י- היצר מן רגצל חאוחג להשביע ופצגשיו־כד מיו על ובא ללילה י\ס
 יש ^חי אבר ט עליו להתגבר הרע ליצר כת נתן אדרבה ט וטעה

 ר נחז אשה חאוח3 עצמו את שהשביע וכיון שבע מרעיבו רעב משביעו
 הוא הזה עולם חאוח כל ובאמח בחטא ונכשל עליו והתגבר הרע ליצר
 קש3מ מנה לו יש כידו תאויזו וחצי מה אדם אין רז״ל שכחנו כמו
 מן יוחר לו שיש מה כל נמצא מאוח ארבע מבקש מאתים לו יש

 1באז! יש אחד אבר רז׳׳ל שאמרו מה אמנם החאוה אחו יותר מבקש
א  לו אז אס שגס זה שייך אז תאוח שבשאר שבע מרעיבו לעניו מ
^ בחאוה יותר שעוסק חה מכל באמת אבל ממון מבקש מר\ס מכל  כו
 ח׳׳ל אמרו לכך יוחר עליו להתגבר הרע ליצר כח

 ro לו במוחי עצמך שp קדושים והייתם והחקישח
 כל שבאמת אפשר א באסור היצ׳׳הרלהחגברעליולהחטיא יוכל שלא

 ישצומרשלזרא וכו' באדם יש אחד אבר ח״ל שאמרו ומה החאוסשויס
 שנאבריס המיוחד אתד אנר אחו קרא בתוכו שרוי ביצ״ר\ אבר לאותו
 מתגסד הצדק על להחנכי כשרוצה היצ״הר של דרכי שכך לדברינו נחזור
 שטז» שיהא לצדק ומפתה בתאוחו שסוף שיהא יחרsחחלהבר עליו

 . הוא שטוןזבחאוהו שהוא בזה ובאמת החמא מן שינצל כד בחאותו
 כשהיא׳ כתרנגול אשתו אצל מצוי שיהא לצדיק מפתה שהוא למשל מכשילו
 על ובאמת טמאה אשתו כשתהי' יראה ילא שבע שיהא כד טהורה

t טמאה כשהיא עליו להתגבר ליצ״הר כת מחן שטיףבאשהו ש.:וא זה o 
 לתשועה הסיס שקר הפשוק שאמר זהו חאוח שאר לע.ין וכן באסור
 10«תא שטוף שסא הסוס בפרט בהמה מעשה שיעשה דו;יימ

^ט' אשת אל אש מזוירם סיסים ירמיה שאמר כמו עהו  שקר־ הוא י
 ־1ליצהיו!ו̂׳ וחיל גח רימ אצלאשחו יותר שטוף שסא מה כי לתשועה
 שמרבה מה היינו מולט לא חילו וברוב זהו להחטיאו

 א©יד'1ומכשילו. עליו להיזגבר יצ׳׳הר של וכחו חילו י;יתר.מרגה3 אשתו
 בהיחצ* האוחו כשימצא לו ואמר היצה״ר אוחו שפיתה כמו אוחו ימלט וצא
fe אמר ולכך כך לדוד שאירע שראנו כמו שקר והו נאסור יכשל  ̂

שירבה ע^י האדם ימלטדהייגז לא חילו 3רו3ו לתשועה הסיס
האחו

y  _v
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 אדרבה האיסור מן ל5למ היצה׳/• על להחגנד m חיא יהה
:ודל נאמר ולא חילו נאמר לכך היצה׳׳ר של ומחו ^לו ונחרבה ימלס w׳ ׳

 לחסרו למיחלים יראיו אל יי ק דגר׳
ברעב ולחיותם נפיצזם םמות להציל

 דר׳ השען שאמר רז״ל אמרו הלא קשה דהנה בעזה׳׳י לפרש יראה
 ובחורחו עקינא נר' הרו1ה ברקיע עלך למנחי אלמלא מאיר ור' -עקיבא
 לע עpר3 שהכריזו בשביל רק מכשילם היה מאירובהורחו נר' הזהח

̂אהכשילס  אחהצדיקשלאיכשלנחסאגסמס הש׳׳י שמציל •מצינו נמצא ■
 בידו יעזבנו לא ה' להתיחו ומבקש לצדק רשע צופה ע׳׳׳פ ח׳׳ל ׳שאמרו

̂׳ה ;שאלמלא  שיאמח הוא ההירון יום נכל מחנויאו היה לצדק עוזרו הקב
 שיהיה לאדס כופה אינו שהש״י היינו מיראהשמים חוז שמים יד3 ־הכל
 מהחיל כשאדם אבל במעשיו בעלגחירהואינומוכרח נשללשאדס ̂דיק

Vמאוד מחגברעליו שהיצה״ר רק כוחו בכל ושבדלהש״' להש״י יד3ע 
 הש״יומציל עוזרלו יא'לו:ינוללהנצלמןהיצה'/־אסלאבעזרהש"ילכך‘

̂אבל מן ־אוחו  אותו כופה אינו כלל היצה״ר עם ליחש שאינו מי היצה׳׳ר
̂ישיהיהצדק  שמקשה הפשוקים פי׳ זהו בחירה שהאדםנ־על כיון הש׳

 הש״י ואין במעשיו נחירה בעל ש:אדם לעיל שאמרנו מה על «:פסוק
t אל ׳ ה עין שהנה מצעו הלא צדיק שיהיה הו1א להכריח ספה . h y 

.i^מיחליס!orשצא ברקיע עליהם ש^ריזו מאיר ור׳ עקיבא ר' כגון דו 
 ממוח להציל עליהם שהכריזו מה הפסוק מחה היצה״ר אוחם יא1*חנ

 ר\א יחמא שלא הצדק אש מציל וכשהש׳׳י מת קרוי בידיו שר\שע וםשס
 בשביל סא יחעא ^א הצדק אח מציל שהש׳׳י והמעס המיהה מן .מצילו

ח־ה דהייט ברעב ילתוחס  שהרעיט במה ברעב הצדיקם אוהם שהש״̂י
 אוהם שפיתה היצה״ר על וההגברו להס שנתאוו מחאוחס עצמם את

 על והתגברו מאוחותאוה עצמם אח הרעיבו אוחהחאוה '^חאות
 הש״י לו עוזר אז יותר הצדיק על להחנבר חצה היצה׳/־ומהשהיצר\ר

̂*בשביל ןזד  אח לטהר והתחילו עצמסמחאוחם את שהרעיבו היצה
: השמים מן אותן מסייעין לבך עצמן

̂מינו  בו חואיכי ומגננו עזרנו ליי חכתה גפ
בטחנו קדשו בשם כי לבנו ישמח

 שיר\<ז לה׳ חכחה נפשצו הפסק ^מר יחגרך השם בעזרה לפרש וראה
 שהשסיחברך הוא ומנננו שעזרנו הגס לבוא לעתיד הבא עולם של טוב ו!נו

 עולם לנו מגיע מהיכן תקשה כן אם ר\ע היצר נגד עלינו והגין ^זרלנו
 יכולים היינו לא ר\ע היצר נגד לנו שעזר יחברך השם שלולי כיון הנא

 הרע היצר נגד להלחם לנו עוזר יתברך שהשם רק ר^ע היצר נגד להלחם
 שעשינו סביס מעשים על שכר שום לנו מגיע ןאין הש׳׳י מעשה סא <:נל

 היצר נגד להלחם שהתחלנו מה הואעלזהמגיעלנושכרעל ןשחירון
 יחברך בהשש שיטתנו בשביל יחירך השם לט עזר p ואת-

 לעבוד להתחיל אפילו חצים אינם הרשעים ט להש״י לענוד ןההחלנו
 בטחון להם ואין הרע היצר נגד לעמוד יוכל מי אומרים כי יתברך להשם

 יתברך בהשם סבוטתיסpהצד אבל להם שיעזור יחגרך השם על
כך ואחר יתברך להשס לעבוד ומתחילים הרע היצר נגד להם שיעזור

 ישמח נו כי הפסוק פי׳ זהו שכר לנו מגיע זה על יחנרך השם להם עוזר
 טתמ3 קדשו בשש כי על הבא עולם שכר לנו שיגיע לבוא לעחיד (בנו

 לכךנשמח השסיחברך עזרלט דהחתלנולעבודלהשסיחברךוא^כך
־. לבוא לעתיד הבא עוצם בטוב

יר׳יחסרףייעלינוכאשריחלנו׳לך
 ס שמחחיל לצדהיס עוזר יתברך שהשם שאמרנו קאי דאדלעיל נעזה׳׳י

 נגד נהם שיעזור יתברך להשם ומיחלים ובוטחים יחברך להסם וד31^
סsלר עוזר לכך הרע ר\צר
 יק לצ/ אפיט שכל ואין בטחון לו שיהיה יחברך להשס לעבוד אפילו ♦החיל
p0’P’> צן דוד ביקש לזה יגמור יתברך והשם יחברך להשס לעבוד ^ 
̂חיו באותן גס הגדול בחסרי לצדיק יתברך השס שיעזור השלוס. עציו  ש
 כחט יחברך השס לו יעזור להש״י וייחל שיבטח לגדיק ותכמה שכל להם
 עונד לצדק וחכמה שכל לו שיש נמה שראינו כיון יתברך להשס וייחל בלוח

מה רק יחיח־ להשס ק נאוהן גצדיק הרע היצר שהטעה נ  להשם עובד א
ם יעזור שבחשר^ר^חל ביקש לכך יחברך . ק יחברן מ ^  עיניו ויאיר ל

 הדברים יתברקנאוהן השם לו שעוזר כמו הרע היצר מעשה שהוא שיבין
 נסוחן יתברך השם לו יעזור ען ^3יח להשש ומייחל לעיוד שמק<ץל
 זהו יתברך ייחללהשם כאלו יתברך להשש לייחל שכל לו שאין הלבריס

הפסוק  שכל גגו שא'! דברים באותן גס לנו לעזור עליט ה' חסדך יהי מ/
:נך יחננו נאשר כאצן חנרך ■ להשס לייחל ,

לד קפי׳
אבימלןד לפני טעמו את בשנותו לדור

ך ל י  א*חא דהנה געזה׳׳י לפרש נראה ן
it v . ע׳/ן י׳ פרק הקדושה שער בר״ח י

 לזמר xואפ לשונם וזה וכו׳ האלקיס לפני דבר להוציא ימהר מ <ל^
 . מדבר הוא שנאם- שידע השגחחו על לנו להורות האלקיס לפני אחר בעניו
̂כי המלך  שלפניו >p3 שם וכו׳וכח״ש דבריו שומע אלקיס המלכים מ

 נחקום השני וראש א' במקום א׳ ראש השלשלת התוקע כעין לשונם וזה
 השלשלת ראש אדם בנענע רחוק ההוא המקום שיהיה פי על אף כי אחד

 בסקורס ז״ל כחו^ לזה וקודם עיי׳׳ש וכולו השלשלת כל מנענע שבידו
 פומא וכו' מום דאיהו קב׳׳ה בי׳ ^יא לא עקימא פומא רז״ל אמרו
 דנפיק ודבור קלא דבע׳׳פ ואוריהא דבכחב אוריהא לקבל איטן י׳יבא

 ומפרש וכו' די״ה ורחימו בדחילו לון לאפקא צריך ו״ה אינון מחרווייהו
 אם אבל מייחד ובזה שויס ולבו פיו שיהיו ללמדנו בזה והכוונה לשונם וזו

 פי׳ וזהו וכו' בנטיעוח צזpו מפריד בלב ואחר נפה אחד מער הוא
 אמר אז רז״ל שאמרו כמו חד על הקודש רוח ששורה היינו לדוד הפשוק
 ד׳ דניאל טעם שים ומכי כמו דיבורו אח שמשנה היינו טעמו את בשטחו
 חדע אזי בלב ואחד בפה איר שמדבר דבית ומשנה הדבור הוא טעמו

 בסידור כח״ם אבינזלך שנקרא יחברך השם לפר סיכף שהוא נאמנה
הפי׳ סpהאל לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך וכמ״ש האר״י  לפני וזה̂ו

 בנטישת pצpו פירוד ששה שת׳׳ו ה״ו ויגרש היינו ויגרשהו אז אבימלך
 פסיק על רז׳׳ל שדרשו כמו למות שהולך היינו וילך ואז בתיקורם נמ״ש

 לשון הולכות אמה ורבותינו רש״י פי׳ היאור יד על הולכוח ונערותיה
 אן בלב ואחד בפה אחד והמדבר וכו' למוח סלך אנוכי ר\ה כמו מיתה

 התפז האיש מי י׳׳ג פסק זה נקפי' כת׳׳ש למות הולד הוא הרע לשין
 מכלל נדרש והתורה מימה מדבר ושפתיך מרע לש̂ו נ^ר וכו' חיים

* :לאו שומע אתה הן

בפי תהלתו תמיד עת בכל יי את אברכה
̂ידהנה נ״ל  רל׳׳חע״א דף דpפפ' איהאניוהר נעזה׳

 £ריpאיטןד דכל רזא ז׳׳ל משה אל המשכן את ויביאו פסוק על
חד יחודא  יומא כל ימהימנותא סא יחודא י
 לה pyn וכיון משה לגבי לה דאחיץ עד יא לכרסייא לה ipbo אילי!
 דא חא על דתיי ממקורא ביכאן לרווחי הוו אינון כדן משה לגבי

 וקשורא צלוחא דצלי כלמאן דא ועל וכו' קשרין יאיט! דחודא נקשורא
 ההיא ואי יאוח כדקא וקשורא צלוחא איהו ניסאי מסתכלי! יחודא וקשיר
 מאחר נ^מיתא איהו אחברך כדין יאות כדקא קשורא וההיא צלותא

 לא עליון מפי דהנה מעצמו מפורש והדנר עכ׳׳ל וכו' נפקיין ברכאן דכל
 עושה למעלה שמיחד טונ עושה האדם אס רק והטובות הרשח תצא
 ששה אם כי עושהרעלמעלה איט למעלה פוגם ת״ו לעצמוואם טוב
 שאני' סיט עת בכל ה׳ אח אברכה פי'הפסוק וזהו כנודע לעצמו רע

 למעל^ יחיד ועושה צלוחא ומצלי מתפלל שאני עת בכל ה׳ עם מחברך
 כנודע עת בכל נקט ולכך בזוהר שכתב כמו ה׳ עם מהברך אני אוי

 בכל שאמר חס עת נקרא מלכות ומדת כל נקרא יסוד שמדת מהזוהר
 תמיד לפיכך ה' עם מחברך אני אזי עת עם כל מיחד כשאני היינו עת

:, למעלה יחיד וששה לר\ חמיד ומהלל מתפלל שאני הייט נפי סהלחו

דשמחו ישטעוענוימ נפשי* תתחלל ביי
̂׳ש בו דבקים דמה געזס׳*י לזל הו^ ההחפארוח אז יס

 אזי יחברך כה' דסק כשאני נמצא לו ינחן מה כשצדקכו יהברך לו אבל לנו
 הכחו^ שאמל זהו יחירך כה' דסק שאני •ה יד על ימההלל מתפאר אנו
 6חחהל אזי יחברך בו דבוק שחני ה' עם כשאני היינו נפשי חחהלל ה׳3

 .אם צי יתבע נה׳ לידבק יכולים שאינם וישמחו עמים ישמעו לכך גפשי
< שאמרו וכמו רוח ושפל דכא את אשכון כמ״ש ושפל עניו שהוא מי  ח׳

, : ענדם ישמחו לכך השכינה רגלי דוחק כאלו המתגאה כל

יילוהלפר* יחדיו ונרוממדושמו אתי ליי גדלו
ה' בעזרח ^

 חקשה׳ וישמחו עטים י%ע'ו שאמר עטה מעלת שמפאר קאי דאדלעיל
 מלמו הלא לו וישתחוו כבוד לו יעשו ̂עולס שכל כמלך עצמו דוד נהג למה
 במלכות' המורד כל רז״ל ש כת׳ הוא הה,ךןץ אמנס מאוד גדולה ענוה
 והטעס שמים במלסח מורד כאלו הר בית
 ממעל' אלוה חלק הוא ל דוד ניח מלכוח על שורה שהשכינה מפני הוא

 דוד מחרץ הכתוב שאמר זהו לשטנה משחחוה כאלו לדוד והמשחחוה
טיאסגילו׳ לעצמי אוחי ליוהגדלים משחתויס מ,- עצמו אח

«וכגה □ לב ששורה אתי 1c,h יתברך להשס ומודם משחחוים כאלו היינו אחי לה'
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תהלים! יt̂‘וTח
 יחדו ואתם אני סינו יחדו שחו ונרוממה לזה והראיה עלי השרנה

 אלאכשאסם לכלום נחשב אני שאין בודאי שמו נחחמה !חברוחה
:עלי ששורה יחנרך להשס משחחויס כאלו היא לי חשחחויס

 מגדילים כשאנו היינו יחדיו שמו ונרוממה אהי לה' גדלו פי'vר
ס̂י לחד יחח ויהד מלשון לנו הוא השמחה אז שמו ומרוממים

 נעבוד אס הפרש איו השסיהנרך אצל אבל שמחה לשק יחדיו כ? ששמח
̂וחי ואומר כהוכ וכן כנ״ל לו נהן מה צדקנו אס י כ לאו או לו  שנוח היא ל

כמ׳׳שרמ׳יא: עליון ימין

הצילני מגורותי ומבל וענני יי את דרשתי
 מחפלליס שאנו ההפלוח כל דהנה כעז״הי לפרש נראה

 שיחכרך ומבקשים מהפלליס אנו הזאת השנה אח עלינו ברך למשל כמו
 סוד יושפע ממילא ואז עליונוח מדח מכל העליון ממקור השנינה ויימלא

 אברכה ע״פ כח׳׳ש למעה יורד p לתעלה מעוררים שאנו כפי כי עלינו
חה'  השכינה כשביל אלא בשבילנו לא כוונהינו מקוסכל מכל אכל כנ״ל א

ס מלמעלה גיוב לס שיורד ממילא וזהו עליונות הברכות מכל שיחמלא  ו
 אל בעונוחינו שפגמו מה הפנס שיהרפא מבקשים אנו רפאינו ברכות

 ממילא ואז בשכע׳ הפג'שפגמו אוהו שיתרפאו מבקשים ואנו השכינה
 למעלה שמעוררים כמו הגיף ורפואוה הנפש רפואיח לנו למטה יורד

 הזה נדרך מהפלליס וכשאנו והפלוח ברכוה שאר וכדומה למטה יורד כן
 כיוןשהש״י הפלחינו יקוכל סדאי אזי השנינה צער בשביל אלא בשבילנו לא

 צער בשניל ומבקשים מתפללים אנו אבל בשבילנו לא כונחינו שכל דואה
 השטנה צער על מרחמיס אנו ואם השכינה

 טובה לנו יושפע וממילא השכינה צער על הש״י שירחם מכ׳׳ש
 קשה טובהיט בשביל אלא השכיגה צעי־ נשייצ לא מתפללים כשאט אגל

̂׳ש תפלתו נתקבל שאז עני שהוא לא אס חפלחינו שיקובל  לעט תפלה כמ
 בזוהר כמ׳׳׳ש בו יש טובות מדות שאר או עני ענות שקן לא כי יעטוף כי

 שהיחה ה' אח כשדרשתי היינו וענני ה' אח דרשחי הפסוק פירוש זהו
 וממילא וענני בודאי אזי השכינה צער בשביל אלא עצמי כשביל לא כונהי
 הטוב למעלה שמעוררים כמו הצלני מגוחהי ומכל למטה הטוב (חשך

P למטה הטוב יורד :

יחפרו אל ופניהם ונדדו אליו הביטו
 ונהרו צדחם מחוך אליו שהביטו אוהס כל ז׳׳ל רש״י פירו׳

 דברינו לפי בעזה״י לפרש נראה עיי׳׳ש יהבישו יחפרו פניהם האירו
 שבודא% בזה והמעלה השנינה בעד יהיה החפלות שכל לעיל שאמרנו

צער בעד ומתפלל מצטער אכל לעצמו לא שסונחו כיון תפלתו יר\כל
ה אס למשל השטנה  שיפלו כונתו היה ש*פלו שלי שונאים על ל1ט0מ ט

 אנגא ה׳ משנאיך הלא וכמ״שחד להש״י עובדם שאינם נשביל
 להתפלל ליקרב בוש שאינו בזה שנייה מעלה ועוד אחרץטע (במחמממך

 צרות וגס השכינה צער בעד כ׳׳אי עצמו בעד מתפלל שאינו כיח הש״י לפט
 הש״י לפני להאפלל לקרב האדם וצריך ויום יום בכל האדם אחר רומוח

 ט להתפלל הש״י לפני לירןג בוש לינצלוהוא ויום יום בכל
 ועכשיו והצילו נס לו ועשה הש״י לכ<י התפלל שאמש כך כל כדאי אינו

 בעדצערה^ינה ומתפלל כשמבקש יסאבל לי שיעשה p גס יבקש
 לפני יזם בכל ליקרב מש איט אזי ממילא מלמעלה יורד שלו והטובה

״י  הטובה כי עצמו בעד מתפלל שאינו כיח השטנה צער בעד להתפלל מ
 שהביטו אותם פי' ונהרו אליו הביטו הפסוק פי׳ זהו ממילא בתה שלו
 הביטו אלא צרתם כעת עצמם על השגיחו שלא דהיינו צרחס מחוך אליו

%נה צרת על !השגיחו  שפעלו פניהם האירו ונהרו בודאי אזי ה
לבקש יחבישו שלא יחפרו אל ופטהס שנייה מעלה ועוד כנ׳׳ל נהפלחס

כנ״ל: שיצטרך פעם בכל

הושיעו ומבלצרותיו שמע די רךא עד זה
 לפעמים אס היא הפירוש דברינו דלפי יחב^ השס בעזרת נ׳׳ל

 בשביל מתפללים רק השנייה צער בשביל מתפלליס שאינם איס בני סצינו
 שהוא או עליו מרחם והש״י עוני יסורי מתוך הש״י חל שצועק ענמס צער
 אבל יעטוף ני לעני חפלה כמ״ש על'ו מרחם והוא הש׳׳י אל וצועק עני

 אזי השכינה צער י.על לא ענמצ על הש׳׳י אל מי^חפלל בזה ההמי־ש
 לקבל ראוי אימי דהא הצרה אליו כשהקדיס אס ט הש״י לי עונה אין

 מרחש זה בשביל ערות או עוני מחוךיסורי שמתפעל בשביל אלא תפלתו
 ענה זה ובשביל עניות או עוני יסרי ט הקדים שכבר נמצא הש״י עליז

 ממילא אליו נאה והטובה השכינה צער בעד כשמתפלל אבל הש״י לו
 יבוא שלא אוחו מציל הש׳׳י אלא יכןורין אצין שיקדים צריך אינו אזי ננ״ל
ה' קרא עי יה שאחריו יפסיק הפסיק פי׳ ז^ז יסיט! אליו  דהיינו שמע ו

ול' כן גס עטוס או עוני יסוךי מקןך ל\רא שהוא מי לפעמים שמצינו

r

 ומכל אזי וה״;}ומע קרא עד כשזה בזה ההפרש איל עליו ומרחם שמע
 צרותיו אליו כשהקדס רק הש״י לו מושיע שאינו דהיינו הושיעו צרותיו

 צרותיו ומכל אזי ערות או עוני יסוה מחוך כשצועק הש׳׳י עליו מרחם אזי
 צריך אינו השכינה צער בעד יתברך השם אל כשמתפלל אבל הושיעו

:שאחריו בפסוק כמ״ש עניות או עוני אליויסורי להקדים
ויחלצם סביבליראיו יי מלאך חונה

 תמיד ועושה השטנה צער כעד ותבקש כשמתפלל היינו
 מיחד רק ח״ו פירוד יהיה שלא השכינה צער על שדיאג למעלה יחוד
 שהוא ד' מלאך למטה לו היחוד׳נמשך וחאוהו שכיכחיה עס קנ״ה תמיד

 היחור ומאותו צ״א שהוא מלאך כמו צ״א אדני עס סי״ה יחיד בגימטריא
 שלא יראים שהם אותן ליראיו סביב וחונה למטה מלאך נמשך מעלה של

 קודשא שמיחדם למעלה יחוד תמיד עושים לכו למעלה ח״ו פירוד יהיה
 אותן וסיבב למטה מלאך כמשך היחוד ומזה ̂ינתיה עם הוא ברוך

 שחולן ויחלצם וזהו וצרה צער עליהסשוס יניאו שלא אוחן לשחור היראיו
 שכ< משריס המגיד אמר עליהשזכן יניא שלא ונזק צער כל מהם

 לצדיק סובבים הס טובים ימעשיס המצות מן שנבראו קדושים המלאכים
;אוחו לשמור

בו יחסה הגבר אשרי יי טוב כי וראו טעמו
;סביב ה' מלאך חונה שאמרנו קאי דאדלעיל בעזרתי נ״ל

 יראים■ שלימים כמה ראינו הלא תקשה אם ונזק צער מכל ויחלצם לראיו
 • ויסורין בעניות הס מקום ומכל השכינה צער נשכיל וסנתס חפלחס שכל
 י שלמה אמר וכן אהבה של יסורין שיש רז״ל כח״ש לחת יש ע״ז גדול וצער
 ג' קפיטל משלי ירצה בן אח וכאב יוכיח ה׳ יאהב xא אח כי ע׳׳ה

 לאדם חמה עתה לעת הגס עכיד לטב רחמנא דעכד מה כל וכח״ש
 בטובתו מכיר שאינו אלא הוא לטזבחו כודאי מר\ס מכל לו וקשה לו שרע

 1מנ« נהנה טוב טעם בו שיש ער כשאוכל בזה והמשל שלהקב״ה
 ii5 יש אס ולראות להבחין יכול אינו טוב טעם בו שיש זה ער וכשרואה

 הס שבעירו הגס הש״י טובות ולהבחין לראות יסל אינו כן טוב טעם
 יהןלהשס לבוא לעתיד כן ואחר לטובתו הס כודאי מקום מכל יסורין
 זכה זה יע״י בעוה״ז יסרין לו שהיה זה על והודיה שבח יתברך

 רשעיס סביב מיתה שלאתר במדרש רז״ל כמ״ש מאוד עליונה למדריגה
 ק3ש נותנים אזי בגיהנם רשעים של הצער ורואים הצדיקים יחהלכון
 בעולם אדם לבני זולח vx מה ע״י כרום שהם מה יתברך לשמו והודיה

̂ל הזה בעולם יסרין להם והיו הזה  p< הבא בעולם נהרוממו זה ידי ו
 זהו הש״י לו שיע^ מה באהבה ויקבל בה׳ לחסות הגבר צריך

 (-J דבר על וראו טוב טעם בו שיש דבר טעמו היינו וראו טעמו הפסוק
n טעס בו יש אס ולהבחין לראות יכול שאינו בודאי טוב טעם בו שיש iu 
 ✓ ^ 31PP פי'נמו ה׳ טוב כי וזהו ה׳ מעשה להבחין יכול אינו כן

 יחסר̂• הנכר אשרי לכ? ה' טובות להבחין יכול אינו כן כמו דהיינו
 מציגו ואדרנא לוהשסיחכ^ שיעשה מה כל באהבה ויקבל

מכל קטונתי כח״ש ה3ר\ טןכה לו כשהיה מאוד נתיירא ןב

■־״׳וי
'X'■'
'V.

התסדימ ־־־• ־ !־ ■שיערן:
y/pn פי' מחנות לשני הייתי ועתה הזה הירדן אח עברתי במקלי כי וכו׳

I
 הפסור• פי' יהי עמי שעשית והאמת החסדס’t על זכיוחי נתמעטו ז״ל

50 אח שיראו הייג' ליראיו מחסור אין כי קדושיו ה׳ אח יראו שא^יו
 כי כשיל יראה להס יש ולמה יראה להס יש קדושים שהצרקיס קדושיו

 הטובה כשביל זכיותיו צו מנכין אולי לדאוג צריך לכך ליראיו מחסור אין
י' ; לו שנותנים

יחסרו לא יי ודורשי ורעבו רשו כפירים
 כפירים הש״י בעזרת לפרש נראהטוב כל

 כי ורעבו רשו יהס הרשעים נקראים
 ממון לרשעים יהיה שאפילו נמצא בידו האוחו וחצי מת אדם אין

 תחאוים יותר ממון להם שיש עוד כל כי ורשים דלים יותר הס הרבה
 ורעבוחמידכיאיאפשף הםרשוpל יותר להם ותסר ממון יואר

 צא במועט שמסתפקיה הצדיקים הס ה' ודורשי אבל חסרונם לנולאוח
 ואיגסי לפניהם די להם שיש מה כל כי הקרון שוס לעולם להם יחסרו

 מועט אפילו להם שיש מה כל סיען טוב כל זהו יותר הגזביס
. : בעיניהם טוב

א’ נ״ם' מה פ־ על לפרש יש אן המ*ד^■ נחיג ״ה’ ה׳ ״
ר ויערב? ויענך וכתיב במדבר מן ^ו חד סי א ר׳ מיו א  ר'

אה מי דומה אינו אמי וחי וכו׳  ואוכל חאה שאינו למי ואוכל ^ו
 שבעין ואינן שאוכלין לסומין רמז מכאן יוקז ר' אמר
' אמר ם׳ נפש מהלך עיניס מראה טוב קרא מאי וירא י  ור\הלענין ו

 מעין טובה שיט למשל ולראות לטעום ג׳׳כ צריך שמו יח׳ גרולוחבוראימ
הרעה .



- i’‘

סותהילם חידויטי
 בשמת שדהו תוך3ור5 לו שרפיזת לחרד מעשהבמזזיש מחגהשמביא

 כחצא אוצר שם מצא ואח׳׳ב בהם חורש שזיה הוריש שמה ונפל מזרישה
 רע דיר עוד לו כשאיארע זה דבר כחוש וטעם כזה מעשה לו שא׳רע לאיש
 יד3ע לטב רחמנא ד3דע מה כל ז״ל כמ״ש טובה לו עושה ש^ש׳׳י יאמין
מה כל כי להאמ׳ן האמנה לו אין כחוש זה דיר טעש שלא ארס אכל

 מעין טובה לאדם יארע שלא אש^ שאי הגס לטבעכיד רחמנא זעכד .
ש ' ה ע ר  בעת בוראינו גדולות להבין זה על לב מחן שאינו אדס בני ה

ע לי כשיארע ולכך הרעה מעין טובה לו שיארע  האמנה לי אין י
 וראו טעמו הכתוב שאמר זהו הרעה מן טובה לו שיהי' בה' להאמין

 מעין סובה כזה דבר לכס שיארע כעת וראו טעמו עו ס ה' טוב ט
 תדע! ואזי ד טוי כי וזהו עביד לטב רחמנא מסדעביד כל woy הלעה ’

 מה כל לטונה ’ הכל כי בו יחסה הגכר אשרי רע דבר לכס מוארע
ה' לחשות וטוב עביד לטכ רחמנא דעביד ' . • :ב

ליראיו מחסור אין כי יןיוישיו יי את יראוז .
שבא עד שני פרק בפסחים אמרו נ^׳לנעזה׳׳ודהנהרז׳׳ל י י ̂ ־

 היראה משיגים כשאנו הגס ח׳׳ח לרמה הירא אלהיך ה' זדרש־אח ר׳׳ע
 אין אזי בעולס היראה מדת נברא זה שבשביל הש׳׳י לפני לירא צ^גל^זה

 ידיעת בלתי בעולס כיאיןדברנעשה שבשלס דבר משוס יראה51^
̂י כייראחסהואיראת ה״ח בפצי לירא אינו יוןא׳׳ימ׳׳מצריכין  הש

 לירא צריכץ אנחנו לכך והש״ישורהעליהס הש״י5וב^^1שי נשכיל ־
פי' זהו יחכדך השם יראת בעצמו הוא ח״ח יראת%3לע1זה1 מפניהס

 כמ״ש ה״ח הוא ה׳ את לירא שצריך הייט ̂קחשיו ה׳ את יראו סוק5̂< .ו
̂ן שהס קסשיו הס זה מ^ים ומי ר׳׳ע י'  וןxח זה ואין במעשיהם מליקד

 הוא ס״ח יראת כי היראה שלימות זהו• אדרבא כי יחברך 6הש ביראת 'י
:ליראין מחסר אין כי וזס יתברך השס יראת :

כל יחסרו לא יי ורריצוי ורעבו כפיריפריטו
יראה עוד שיש 'טןבנ]^לבעזדה"ידאדלעילקאישאמר " ’* ‘

־ יתברך להשס 'עובד ואינו־ במעשיו שלוס אינו אולי ©:דךהאדסמדא
 יתברך להשס לעבוד האיך תמיד ומבקש וחרש זו יראה ומו^סשלו כראוי ־

 יתברך להשם לעבוד השנויס מן אותו, מסייעין הבאליטהר נקרא אזי
 ובאמת ^זם״יחברךיכראגי שעובד וסובר.; בדעתו שתקיף מי כראראבל
ר\נו5רשו;ו כפיריס' הפסוק .פי׳ זהו כראוי יתברך להשס עויד מ' ע

 כמ״ש יתגרו להסס שעונדים וסנריס בדעתם ^הסהקיפיס איחס
ס ה ח ט ב ר־י מפי ^  כראוי להש״י שעובדים שסבריס כפירים נקראים !

00-n W תמיר זתבקשיס שדורשים אותן ה׳ וחרשי אבל רשרורעבו 
ח^ו לא אזי יהברך להשם לעבוד האיך ;טוב כל י

אלמדכם עןמעולייראתיי בנים '•לכו
כי רוממח יראה לידי לבוא קשה דמה בעזה^י לפרש נראה • ־

m העונש • מפני שמתירא :חיצמיות; י :יראה ■ ̂ לו יש ’הסחס 
מ ל\:לירא' ; :צדיק־-גמזרזא-ן ^מנם י1ילשא1מפ:י
 ננךאת זז ויראנ: פנימיות יראה הוא הש׳׳י מפר לו^ראה כ^ש !ולאי
 יראת מפני ולא בוראינו גדולוס בשביל הוא שלו נוראה '^יינו ה' <ראח
 הכתוב אמר־ הולך נקרא הצדק היינו בניס לכו הפסק פירוש זהו עונש

 שמעו וזהו לי שחשנןעו די1על היינו נניסלמקוס־ שתקראו מדריגת עד n\ י
:יראת,ה׳ ללמדאתכס אוכל שאז היינו אלמדכם ה' יראת אזי לי

האהבה שמתוך האהבה לאחר בא רוממת ירא׳ ש**גה הפדוש '
תמיד מעיין להש׳׳י שאוהב מחוך היינו רוממות יראת ליד בא ׳ ־

מ,6ו0«חצות • 1ק5,, שר^למ־63ע./׳ז0 לה’עמ'ראהחמחוחנמ׳׳
 TO אשר ס והאכש המראה אוז לבדי דניאל אני וראיתי ע'׳פ ראשון פרה

ט ׳01 עליהה נסלה גדולה חידה אנל הרןד*ה אח ראו לא «מי י  מאוזר י
 כל כן חזי קא מיהא מזלייהו חזי לא דא-נהז אע״ג אבעיתו מ״ט קזן זלא

 דחיהו ג אע׳ ממילא ה' מאת היראה אניו נא וךאו33 וק3ל כשהוא גאדס
̂ח יראה לו ויש חזי ׳לאי^מזלי  היראות שכל ה׳ יראת נקראת זזו ר

שה -  מאת באה זו יראה אבל הש״י לפני ירמה לו סהיה לעצמ( א<עי
̂;כשאין-לו ה׳ ̂ןי(ן אהבה אב ̂י וק3ל ן ה' מחת רחוק הוא אזי בהש׳

m הש״י לפ:י כשהוא לו נמשך זו יראה כי זו לידי-ירחה לטח יכול !אינו i 
 ודם גשר מנך לפני כשהוא נחוש סאיס שאצו כמו ומתיירא חוי מזלי׳

̂ןתוא  כן המלך מלפני רחיק כשהוא ולא יראת האדם׳ עג נופל לפפו ^
עצמו מרסק כשהאלס נוקוס מכל כבודו הארץ כל שמלא הגם זה ,י־3;-3

 הוא אזי בעונותיו שברא הקליפות ע׳׳י ברזל של מיזצה ועושה היו1גונ
 היינו צי שמעו בניס לט הפסק פי׳ זהו זו יראה לי וא־ן ׳a מאת

 ה־ינו אלמדכם ה' יראת אזי צי שתשמעו ילי על ברה במדרגת גשחלכו
:חזי שמזציה ה' מאת יראה א נמשך גזהיה ׳vר יראת י7צי למא שתכלו

עול ע׳׳•
לתיק

חאישחח£ץחייםאוהבימיםלראות מי
 היינו איש מי האישולאאמר לכךנקטמי1טובנ״לבעז.הש״י

ה' ס6^רך עליו שורה ששכינה יזכה מי איש ה׳ מי •
 הרוצה ח״ל כמ״ש הפי' אבל חיים ספן שאינו יש.אדם וכי חיים החפץ
 הזה בעולם עצמו ימית הבא בעולם שיחיה החצה היינו כו׳ ימות שיחיה

 הבא עולם של דלעילא ־חייס הייני חיים החפן פי׳ זהו חורה דברי על
 שנקראת עליו שורה ששכינה יזיי: אזי הזה עילם תענוגי אתי חדף ואינו

 שיחיה מבקש למה היא עולם של חיים רק חפן כשאינו חימא ואי ה׳
 היינו טוב לראות ימים איהב אמר לזה למוח רוצה ואינו הזה בעולם גס

 בעולם טובים מעשים ללקט כדי הזה בעולם לחיות ורוצה ימים שאוהב
 קפי' ישעי׳ אותם מאירוח באות נשים כמו פי׳ טוב לראות וזהו הזה
 טוב לראות וזהו וכו׳ אריחימורי כתו מלקטות מנחם בשם רש׳׳י פי׳ כ״ו

טוב ללקט

מרמה מרבד ושפתיך מרע ליניונזל נצור
 מעורב יהיה שלא היינו טוב ילקט האיך שאחר בעזהש׳׳י נ׳׳ל

 בדבור הוא יתברך להסס האדם עבודת עיקי והנה רעה פניה שוס
 למודך הוא לשונך ואמר הברךלהשס-יהברך או בהפלה או בחורה שעוסק

 למודך שחשמוד היינו מרע לשורך 'גצור וזהו משנהו ומפסיק השונה כמו
 אם גם עוד ואמר שמים לשם למודך שיהיה רעה פניה שהיא מרע

 תדבר שלא לימודך קדם לשמור אס צריך רעה מפניה למודך תשמור
 פוחאעקימאלאשריא בסקניס וכמ״ש שאזרקלקלפימו מרמה דברי
 וחיפו ד׳קיימין אינון אילין רמ״ט קף פקוד פ' בזוהר כ"כvב״ה1ר ביה

 מלהדלאא^צטריכאומטנפיפומייהו מפותייה דאפיקו אימן וחנדיןלכל
 דף וכ״כ וכו׳ צלוההון אשתמע דלא יום ארבעים וקיימי לון מנדין וא־לין
 לאחדא ממנן דאינון אחרנין גרדנן כמה הליין בישא רוחא ומהאי רפ״ג
 מילין אפיק ולבתר מפומיה נש בר דאפיק טנופא ̂ מלה או בישא מילה

 גרדינין לאינון דגרמי נשא בני אימן אילין לחייהון ווי לון ווי קדישין
 בעלמא לון ווי בהאיעלמא לון ווי קדי^ אתר ולמפנם לשלטאה אנדינן

 אפיק וכד מסארא מלה האי נטלין משאבין 'דאיליןחחין בגין דאהי
 מלה ההוא ונטלי מסאבא חתי אילין אקדימו קדישא מלה Tלב נש בר

 פי' וזהו וכו׳ נש בר ביה זכי ולא קדישא ̂מלה ומסאב;לההיא חסאנא
 לפיו יהיה vPfc כמו הלימה־ קודם התחלה ה:ימ.0מרח מדבר

 חשחמיה־ך• הלימוד קלם שהוא הדבור התחלת כן הבגד שפח ^:וא
 הגם הלמוד קה־ס מרמה נדבר פיך תפגום ח׳׳ו שאם מרמה מלדבר

 להא ויהאבו יטמאו הקליפות מקם מכל רעה מפני' למודך שתשמור
: קדשא מלה

 רשע נרןא ואז נלב ואחד נפה אחד תדבר שלא הוא הפי' אן
 חק לספר לך מה אלהיס אמר ולרשע דכחיב כלום אינו ותורתו

 מדבר יהיה לא אדס בני בפני לחיז ההרגלות הוא ושפתיך הפי' זהו
בלב שא:מ דבר בפיו אדם-להראות בני לרמות 'מרמה .

ורדפהו שלום בקש טוב ועשה מרע פור
 אמר ראשון פרק סוף חענית גמסכהא דהנה בעזה׳׳י נ׳׳ל

 תשא מאשר עליו וכפר שנאמר חוטא נירא בתערת היושב כל שמואל
 מציעזר רבי אמר ומי הגמרא ומקשה וכו' קדוש נקרא אומר 'א0 וכו׳
̂׳גוךי דמצי. הא קשיא לא וכו׳ הכי  נפשיה מצקלצעוייה דלא ,הא נפשיה .ל
 שממעע מפני בסעריח לישי ‘ רשאי תלמיד;חכס אץ לקיש ריש אמר וכי'

 סירו אדני נא הנ' ויאמר י״ט קפי׳ בראשית בפראה והנה שמים נמלאכ׳
 שלא עקלתון דרך לביתי הדרך אח עקמו נא סיח ז״ל רש׳׳י פי׳ וכו׳ נא

 היינו מרע טך הפסק פי' זהו טרו נאמר לכך שס נכנסין שאתם יכירו
 של מאכלות ולאכול אסרוח מאכלות חן לפרוש הוא הממוצע שדרך
 זהו כלום היום כל אוכל ואינו מתענה שהוא מי אמנם צרכו כדי סהר
של מאכלות ובין איסור של מאכצוח בין שבאמצע הדרך מן סי נקרא

I ׳'*wvi עו ׳% ̂■*יני vww ״'״ J I
 הנ״ל בגמרא. רז׳׳ל כמ״ש להתעמת לו מוהר חזי טוב מעשייה החעניוז

 מתענה החדס אש דהנה ורךפ׳הו שלום בקש הדבור היה טוב באמת אנל
 לנשמה ורע לניף טוב הוא אוכל הוה ואם, לגוף ורע לנשמה טוב הוח

 אכילתו בשעת יצרו וזובח שאוכל מי אמנם ביניהם שלוס שאין נמצא
 הנאה יש יה1נ האוהו ומשבר הימנה ידו מושך הנאה לו גדש מדבר דהיינו

 לכפר המזבח היה קייס שבה״מ בזמן רז״ל אמת וע״ז ונשמה (גוף
 אכילה! בשעת יצרו וזובח חאותו שמשבר מי מכפר אדם של שולחנו ועכשיו

 ע׳׳י והנשמה הנוף בין שלום קש3 אמי ןלזה3הואחמהממשלקר
ג ש^וטי א ל



̂צזי חהלים חיח
̂ויוי ®שנר  *זרוז׳היצה״ר ר\עו ירדפהו ז61 אכילחו ח1נש! ח

« :ממש יצרי והוא!רחת מחערח גייל היא חאייזי ששכירח '

שועתם ואוניואל צדיקים אל יי עיני
ה׳׳י נ׳׳ל  של נעוני הצדיקים אה הש״י שמענה מה דהנה נעז

ת סי א לכך צדקיס של להפלחז הש׳׳י שמהאוה מפני הוא ה3אה של י  הו
 אז יושיעם רתמים ויבקשו שיתפללו כדי יסורין של נעימי אותן מעמ:

p ויסורץ עימי מלשון עיני היעו צדיקים אל ל עיני הפסוק פי׳ זהו י 
ה של יסורין היינו רחמים שהוא הוי׳ ה׳ עיני וקחחר  אל הוא אהנ

ס ^  כשניל היינו שועחם אל ואזניו הוא ההירון כך הוא ולחה מיי
:ס שועח אל גאיניו ההו כנ״ל צדקיס של להפלחן תחאוה שהקכ״ה

זכרם מארץ להכרית ייבעושירע פני
ה׳׳י נ׳׳ל ש רתמיס של פרם הוא בעושי ה׳ פד נעז .כאור כמ̂׳

ה וגס חיים ד  בעושי רתמים של ה׳ פני הוא ולמי רתמים הוא היי
ט לה ליחן כרתו כעל אוהו חעוש׳השכופץ גט תלשין .י״מ א כן ג  הו

 יצרו אש הכובש גנור אמהו רז״ל כמ״ש טראו רצון לעשיח ^יע י‘ ^
 גאכרהם רז״ל כמ״ש עמו שלם שהיצ״הר עד היצ״הר כך כל מפה
ה ח ה היצה״ר שאפילו לפניו נאמן עבי ״יז מ  שיצר דהיינו עמו שלם הי

ע בעושי פירושו זהו רע לעשות עוד אוחו ומפהה מזכיר חינו הרע  ר
ס כ  שנקרא הגוף הוא מארן להכריח אוחו סבש הוא כך יכל הרע אח ^

ף  היצ״הר כי רע לעשות אוחו להזכיר יוסיף שלא הקליפות של זכרם ח
 היצר של כוחו נכרת כבר כי לעסות אוחו עזד מזכיר ואינו עלזו סנוס

חו; מלהחטיא הרע או

נ׳̂לנעזה״י ויישמעומבלצרותסהצילם צעקו
אוחס דהכה י

 לחסא ואחערוהא בוראם רצון לעשות חתחס הרע אס שכובשים אדם גר
 בשמאל שהוא היצה״ר בימין שמאל נכלל שלתחא כשם לעילא אחעיוחא

̂לל ש י  ורז׳/ל בימין שמאל נכלל למעלה כן היצ׳׳ט שהוא ן הימי חיחח ימי
ה׳ שנאחר מקום כל אמח ה' צעקו הכחוב אמר לכך דינו ובית הוא ו  ו

ס אותם שליעטינו כנז ה׳ אז כשצעקו היצ׳^ט תחח היצ״הר ^ו  שמע ו
 ולא בימין שמאל ונכלל לרחמים להס נהפך שהדין דינושומע־ם גצשניח
א אל שה שלפעמים היינו הצילם צרוחם שמכל ^י  לאדם רעה הש׳׳י ע

ה ולא תלץ שנשברו לאחד רז״ל כמ״ש לחשל הימנו טובה לטא גיי  הי
ם על לשוט הספינה לתוך לילך  הספינה בחוך אדם מי שאר והלכו הי

ה נטבע יאא׳׳כ ה גדולה שטובה נמצא הספינ  רגלו שנשברה במה לאדם הי
תה מ! ציצל  הבאה־ הטזבה ידע לא רגלו שנשברה ,בשעה עכ׳׳פ המי

̂ו ^י ברגלו אותו שירפא הש׳׳י אל שצעק בודאי הרעה ח מ  שומעלו אינז ו
ה שהיא בשטל רגלו לרפאות ד לאותן אכל לו טונ  היצ״ה שכובשים אדם נ

 שהיא מה היינו הצילם צחחס שמכל שלהם השכר עתו שלם להיות
ה כי צרה אינה הש׳׳י חגח לפי אלא צרוחס היא סברתם לפי ל׳־והס  טונ

ה שלא מקום מכל ממנז ט  הש׳׳י מצילם שעה לפי אלי לצדיקים לער י
 אפילו להסשוסצער יהיה שלא כדי רגלו להשכר צריך ולא אחר י״יפן

:שעה צפי .

יושיע רוח דכאי ואת לב לנשברי יי
יז״ל רת״ו ip פנחס פ׳ מהיח«ן נד^א והנה נעמ׳׳י נ'׳!

צריקומכלםיצלנויי(״לגננים יעות רמת
דהנהכחיב י

 y'i רבותינו ואמרו בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדק ישע ציפה
 יעזבנו' אתר־הצדיקומבקשלהמיחורקה׳לא חדףהיצ׳/הר יום שבכל
ה טדו ש ז  צדייו רעות רטח שמקשה הפסוק פיח

 לא ולמה ה׳ יצילנו וממלס הצדיק אתר רודפות רעות שהרבה היינו
 רודפו< עכירות שהרבה כמו יחטא ולא היצה״ר מן הרשע גם הש׳יי יציל

 שלא 1הרשנ יציל כן אוחו מציל יתברך והשם אוחו להחטיא הצדיק אחר
ה אחת עצמותיו כל שוחר שאחריו פסוק ומחרן יחטא  נשברה לא מהנ

חן חי  עצמו מחזיק שהצדיק בשביל לצדיק עוזר יתברך השם למה ה
מו מאוד עליו צזחגבר הרע שהיצר רק ימלחז לפי הרע היצר v נ t o 
 כגצל■ יתברך השם לו עוזר לכן הימנו גיול יצרו מחבית הנחל כל רז״ל
ל מרוfשי. כמו הרע היצר א ח׳׳ עין לטהר הג טי  אינו הרשע אבל אותו ני
/ זהו יתברך השם לו עוזר אינו הרעלכך היצר כנגד עצמו לחזק חצה  פי

 ממני עצמת כ׳י מעמנו לך כ״ו בראשית כמו עצמותיו כל שומר הפסוק
 עצגזו שמתק מה הצדיק של עצמיחיו כל יתברך.שומר השש היינו מאוד

ר שלא אוחו שומר יתברך השם הרע פנגדהיצר ע ס  י הרע היצר עליו י
ה אחת אפילו ט  ג יתגבר שלא הצדה את שומר יחכה־ השם נשברה לא מ
 V pb הרע היצר כעד עצמו שמחזק מה מעצמוחיז אחת וישבר הרע היצר
^ עליו יתגבר שלא אוחו שימר יתברך השם עו ר ה ר צ פו/ לשבר עכל הי  iא
ה אחת הנ רן מ סי ק יבוא הרשע של ו פ ה רשע תאותת שאחריו כפ  מ

שטט שבחייו ^*שע המותח הרעה היינו יאשמו צדק ושונאי  קרוימתנ
ל יחנרך השם לו עוזר אינו לכך הרע היצר כנגד ומחזק מעצים שאינו  ל^י
ה ואלו הרע מן אותו ה לצדק אוהב הרשע הי  I הרצןג; אח מחזיר הצדיק הי

^ צדק̂  דבריו אין לכך הצדק. שונא שהרשע עכשיו למוטנאבל שמעינ/|  נ
ק יכול ואין הרשע אצל ר ט הרשע את בתשובה להחדר־ ^ ז  ך 1׳צד^ ושונאי ו

ה היינו יאשמו א הצדיק אח שונאים שהרשעים מ o הו cro שממית מה 
ה ר ט ע '1/ ־ ;בחשובה יטללהחזיר׳אוחו הצדק ואין הרשע את ה

[ ' בל יאשמו ולא עבדו נפש יי פורר,

וש
 חטאה נש בר דדש וכגוונא כנהורין תשוכין מחערבין לישראל

 צריך אלxי כך פסולת מחוך אוכל כטרר
ץמזכי--אהערב  רות אלקיס זבחי וחאדמלה הוןחשוכץ3^^^י,

ה כו מ ח לו יש שמעצמו הייס נשכיה תת יש aאופגי בשני ו  ח
שמעצמו שני באופן או לכלום עצמו מחזיק ואיט עמה מדת לו ש ^ש ״ ,

א־ ב ס ד ע עו ר כ מ דןו ^ א כ ד מ ״ ס׳ ם ש ק ר ה ר ^ ^ ^ ^ ^ ח ^ דדו לי
 כי ממי למה שמע וה׳ שאמר.צעקו למעלה יףשיק^קאי ר״-

מ לב  שיש נמצא ^נווב חלזח הרע ^בשו אנשים אותן טי
 צריך אין בתוכו שהיצ׳׳ט אחד לבטח '3עשהאדסישא ^ <<-^.
בחוכ^ייר שהיצ״הר השני והלב רע לעשות איט ׳ להשנר

 שאותן נמצא רע לעשות אוהו יפחה שלא אוחו מנבשוהרע
ש.3גשגרי׳ל0שה ?י ^י  בשביל להם ה׳ קרוב לכך לב נשברי להם ׳

 דהיינו הצילם צרוחם ומכל שמע וה׳ יה״! שלא שפי'
לב. מלמנשבט1"/י^שסצערואיחקשההל(

היינו יושיע רוח דכאי ואת הפסוק ממאם שהש׳׳י אוח!
רשיהיהםsשיעלרkא- WךS״ כי לב נשבריםsל

בו מ סי חו שונאיפלצרקבזג* כמהשהרשעים ס̂י ה
ם ה׳ פודה ה דו ענ ש פ הצדקים׳ נ

̂  כשטל בעבורם נענש הצדיק אזי לצדק אוהבים כשהדשעים כשלמא
^ בסשובהאבל אתהרשע והחזיר הרשע אח הצדיק הוכיח שו שע ^  כ
 נענש ולכךאיגו הרשע את בחשובה להחזיר יכול הצדק אין אזי לצדק

סבו: הצדקבעבורהרשעוזהוולאיאשמוכל סי חו  ̂ . ה
n U H ק פי' אומתם שמעתי ט פ ל  וני .רעה רשע המותח ע

- 6דלפעמי ^ ! ם ומהקוטט: זונא:.לצדק5ת ע  ועושה הצדק .
ר הרשע נענש ואח׳׳כ לצדיק הרעות בל בו פ2אכל.א לצקגן'מאגד שהרע מ  ̂ , י

ל פירשו לא־טוב לצדק ענוש גם ח׳׳ל | ; שיענשהרשע לצדיק טוב לא ח׳י ] 
 ■' ה' אס דוד שאמר כמו השמים חן הוא שהכל הוא האמח אלא בעבורו
ה היינו בי הסיתך  השמים, מן הוא הצדק עם מתקוטט שהרשע מ

ש׳׳י ^ ד על שמיס שיחקרששם חצה וכ ם רשע מתיץטט אזי הצדק י  ע
מ3 למוח שזמנו רשע אוחו הצדק  הש׳׳ישיחקוטק מן הוא ומיד חיכף ש

ס̂   לצייס שהרע מחמח שמת העולם יאמרו תיכף ימוח ואת״כ הצדק ע
ח נמצא מ ^ א שהרשע ש  שמח אומדם והעולם ימות בעונו ט

ט שמיס שס ונהקרש לצדק שהרע בשביל ̂ רשע תמותת הפסוק פי' ז
 אומרים והעולם הרשע את ממית הרשע שעשה הרעה היינו

, ;ויאשמו לכך הצדק ששונאים בשביל היינו יאשמו צריק

̂׳הקפי

צב’שניר <הם היהמעצקלא

V.את לועו יריבי את יי דבר׳ לחר
^ : / או\ שמים בידי ח^להכל דאמרו כעזה׳׳י לפרש נראה

̂ר שמים !מיראת ̂׳ל וא׳ M הרע יצר על טוג יצר אתז ירגיז לעולס יב x i \ 
 ;■ השכי^ היינו ריבה לדוד הפסוק פי' זהו הרע היצר עם לריב אדם נזצריך

 ; השל^. כשטל הרע היצר עם מריב כשאני בזוהר כנודע דוד סקראח
 '■ וז׳ טלאי היינו יריבי אח אזבודאיה׳ השכינה שרקראחחדכדלחקן

̂׳הר על להתגבר לי עוזר הוא טיהברוך הש^^ לתיקון שכונתי כיון יצ
נמצאמהשמףלעלילההגברולדבעסהיצ׳׳היטללהיוחשאחחזקל^י^

̂ ‘כמ״שהללטאן חושיעיני בודאי ואז השרנה לתיקון הי־ היצ׳ עם
ח אצי I היען כאן הכל אז כאן השכינה ^י

̂  שכל^^' שונאיסשלי אדם בני הם לחמי אח לחם מנקש חני ן«נס
»)r מגקם אני ולכך שמיס בירי הכל ר עצמי אח להושיע נייי  ̂

בשונאים; קמה שתעשה לוחמי
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תהלים היח/טי
כעזה׳׳י נ״לבעזרתי תתזקצןגןוצנתויןו&ת

דוד שביקש . ...
שאזכה הושיעני מקום מכל בשונאי לקחה שיזעשה ^

 רעה לי יעשה שלא שונאי מן שאנצל כדי מצוהיך לקיים חורחיני עמוד
 ויעשה. שיזכה עניא ליה משדר ב״ה ימ׳שח״למאןירייסליהקודשא

 ומצלה מגינה חייה רז״ל ואמרו שונאיו מן או מן.צרה להינצל ידי המסה
3 p3ומציל מגינה בה"צוצוה עסיק ללא געדניה נין ביה יעה*ק ע:דרה 

 האדם לובש הוא שמגן למגן נמשל שחורה. נמצא בה יעסיק בעידנה
 בשעת שפורש גס מלחמה במגןחאידבשעח והולך. מלאמה

 על מגן ההורה כן במגן למש שהוא כיון במגן הולך אנזר לאקוס חלחמה
 נמשל ומצוה עליו מגן ההורה נשאר בסורה עסיק דלא בעידרה גס האדם
 בשעת רוחוח משלש האדם אה מקיף יף אדם שמעמיד צנה כמו מינה

 שהוא הדף נשאר אחר למקום מלחמה נשעה אורש וכשאדם מלחמה
 ■מגיןעלהאדש צנהכןמצוהאינה בלא ואדס״הולך במקומו הצנה

 מג? החזק הפסוק פירוש זהו ממצה וסריש במצוה עסיק רלא בעידניה
 למגן לי ויהיה בהורה לעסוק שאזכה לבי החזק להש״י שביקש היינו יצנה

 האדם לפני מזומנים מצוח כמה כי לצנה לי שיהיה גחצוה אזכה־לעפק או
 ומצוה בהורה לעסוק שאזכ̂ר לבי החזק ביקש לכו לעשות ו^ורוצה

 בשונ̂ל נקמה שהעשה כדאי איני אם בעזרהי וקומה ואז וצנה חגן שהוא
;וצנה מגן כמו בעזרחן חהיה כי שונאי לי ידק שלא אוחי הציל מקום מכל

אפור רדפי aלרןרא וסגור ימית• והרק
 שביקש בעזה׳׳י לפרש נראה לנפשיי׳צזועתך

שנם אחהיודע להש״יאס י ;
 אם לחשל סכנה במקום שהוא בשביל במלחמה לו יעזוי לא ומצוה החורג
 אן בהויה לעסק וכש־זכה זכיות ומיעוט עוטה רוב עכשיו הוא האדם
 סכנה במקום לינצל קשה עבירות מחצה על זכיות מחצה שקול יהיה אצות

̂ל כמ׳׳ס במלחמה  לכך ח עוס מחצה זכיוח מחצה היה שקול אחאב על רז׳
 ויעל אחאב אח יפתה מי הש׳׳י אמר בביחונלפיכך בשלוה שר\ט היה
 אחאי כשבא כ״ב קפי' א' מלכים וכו' גלעד ברמוח ויפול

במה זכוח לו היה שלא נהרג סכנה במקום במלחמה
את וחנוהי בהורה הקנ׳׳ה .אמר לזה אמנם ̂,נצל
 6מסאםהחד מאכת הש״י נוחן׳צו זכוה לו שאין מי היינו אחון אשר
 במלחאה האדם יבוא שלא אלינה הש׳׳׳י לו עושה הש׳׳י בעיני חן סשא

 לכך לינצל ה זכו לו אין סננה שבמקוס יודע שהש׳׳י כיון סכנה, מוקם
 הפסק פירוש זהו סננה במקום במלחמה יבוא חנינהשלא הש׳׳י לו עושה
 שצא חנינה עלי שחרק היינו ברכה לכס והריקותי מלשון חניה והרק
 סכנר<זהו במקום אינצל יודעשלא כשאהה שונאי מן מלחמה עלי יביא

 vלמלרןמר עלי יבואו שלא הדרך שונאי כעד שחסגור רודפי לקראח ;עור
וכו' בידי ה' יערך הזה היום ע״פ רז׳י׳ל כמ׳׳ש צרעה לשון א0 .^ור

במלחמה עלי לבוא סכלו ולא שונאי על צרעת שתשלח י׳׳ו קפי' שמואל־א'
שקצ̂י לזה גם כדאי אני אין .אס עוד ואמר בביהס נערים ,יהיו

 הקליפות מן נפשי שעאל סשיעני במלחמה על'.שולאי ימא שלא וחי1̂
^ והושיע  עם שלום לעשוח אוכל אהיה ממילא ואז הקליפות מן לנ

 לנפשי אמר זהו אחו ישלים אויביו ברצוחד׳דרכיאישגס שונאיכמ״ש
 כשהגאל ואז הקליפות מן אר ישועחך לנפשי שהאנור היינו אני יעעסך

 אהו ישלים אויביו גס איש דרכי ד' ברצוח בי יקוייס הקליפות מן -מושי
. :•למלחמה עצי יבואי שלא שונאי עס שסם לעשוח ואזכה י

אתור יסוגו נפעוי מבקשי ויבלמו יבשו
לואהלפוישנעזרחהשם רעתי חשבי ויחפרו

 כל ידוע דהנה יחברך ■
 בעונוחיו אדם שברא הקליפוח מחמה הוא האדם על הנאים סונאיס

̂יפוח איחן  ועושיסעם בשונאיו מחלבשיס הס ותיו עונ3 אדם שברא הר
 להוריד להחטיאו האדם נפש מבקשים הקליפות יהנה מלחמה ?אדס

 כמבואר האדם נפש־ על שישלטו הקליפות שסוברים ם5א:*ה «ח,הכפש
 נפשו יחברךגואל פהשם זוכה ץ>קע׳'בע׳'נוכשאדס7 פ׳,שלח.לך בזוהר

 קדושה ניצוצי כל עס האלם נפש יתברך השם גואל בולאי הקליפוח מן
 מ! קדושה עיצוצי שנוטל וכיון לנפשע/דם שייכים ליפה1̂י
̂וצי כי חיוה יבעיסנלא קצישת נשארו ^יפוח  חיהז הם קדושה ר
 ואו הקדושה מן חיות להם שאין כיון היזליפוח ?ליס יממילא קקליפוח
̂שלוס שלו שונאים  הקליפות מן V0 והמלחמה. השנאה כל כי עמו עישי

 נפשי מבקשי ויכלמי יבשו השונאיסזהו גס בטלו הקלישח ונטלו שכלו 'טון
 vDm לחלוחיח בהם יהיה שלא נפשי־יבשו מבקשי שהם קליפוח ^^ו

 סגאל אז הקלישח מן אותה שתגאל אני ישיעשר לנפשי שתאמר ישקזכה
 הס נפשי מבקשי ויכלמו לכך ידי על בקציפה עפלו קדושה הגיצ-צוח9?

ח ואין קדושה צחלזשח חיות להם יאיו שינשי כיון נצים יטה ^

סז
 הקליפות היינו אחור יסוגו לכך עמו ללחום שונאיו על להתלבש כח להם
̂זורייס הקליפות אחיזה מקום ששס אחור יעו  הקליפות יבעלו לא כי בל

 הארז מן אעביר הטומאה חח ואס שאז המשיח ביאת עד לחצוטין
 הס רעתי חישבי יחפרו ממילא בשונאים הקלישת מתלבשים שאין וכיון

 נסשילהחטיאנירקהם מבקשים שאינם אדם בני שלמטה השונאים
 כיון• השונאים ויבטלו י,שבחו בנופי והיזק רעה לי לעשות רעתי סישבי
 ותפרה כמ״ש יחפח לשן א׳מר לכך; הקל־שח מן מלמעלה כח להם שאין

 בושה יהיה החמה היינו צבאות ה׳ מלך כי החמה ובושה הלבנה
 כ? ה^ןה אור מלקבל ונשבית חפרה יהיה והלבנה ללבנה אור להשפיע

 מזהקלישת ,מלקבלגח- ויבטלו שישבתו רעת: חושבי יחפרו כאן הפי׳
 שאן איש דרכי ה׳ ברצוח שכתיב זהו עמי בשלום ויהיו מלחמה עמי לעשוס
 ■ כיון אתו שלים אויביו גס ממילא הקליפיח מן הקדושה ניצוציח מ^ים
 מעין וא?ן הקלישח ובטלו הקדישה ניצוצי שהם הקלשיח חיות שהעלה

, ;עמו שלום יעשה לכך עמו להתקוטט לאויביו כח אן

התה יי ומלאך. רוח לפני כמוץ יהיו
 האיך תאמר שלא יחירך השם מזרח לפרש נראה

 • מצד שהוא טוב היצר •ברא יתברך השם כי הבחירה יתברך וחבטלהשם
 ׳ השם יעלה הא? p ואס הקלישס מצד שהוא יצרהרע וברא הקדושה
 טצד נשאר ויהיה הקליפות ויבטלו הקליפות מן הקרושה ניצוצ' יתררך

 צדיק׳ יהיה כרש שבעל הבחירה צחבטל כן אם הקדושה מצד לבדו טוב
 הוא התית טוב היצר כנגד שיעמוד מי ואין הקליפוח שנתבטלו כיון
 סוכה במס' רז״ל כמ״ש אלא וכל מכל הרע היצי שיבטל חד ביקש שלא
 - •אורת רןאו ולכסף הלך קראו בחחלה ר\ע יצר רנא אמר חמישי פרק

 ■ עובר הלך. ז״ל רש״י פי' עשיר לאיש הלך ובא דכחיב איש לןאו ולבסף
 וביקשדוי ניס ה בעל איש אכעיא אורח עמו מתאכסן ואינו עליו רך1

 • אחיזה יהיה ולא הקלישח . מן הקלושה ניצוצי להעאח הש״י לו שיושיע
 - אצלו אחיזה שלא»'היה.לקלישת ומכ״ש אצלו אכסרא להם לקלישחלהיוח

 כח ויטה עובר כמון הקליפות יהיה אלא עליו הביח כבעל להיות
 ?אדם, שלא.:אחוז אדסvר מן טצ״הר וצדחוח היצ׳׳הד על ליגבר ליצ״הט
 יראה אלא העולס לקיו' היצ׳׳הר באמתצריכין אבל האדם אח להחטיא

 בקמח הדבוקה חתחונה קליפה כסבין.שהיא ולא כמו! שיהיה.היצ"הג
 ישאר טחינה אחר ולס טחינה יד על כי׳אם הקמח מן. לפרוש וקשה

 הרדיפה שהוא כמון אצלו הרע יצר יהיה אלא ובין5ג קמח דבוק.קצין
 ־על הבאים היוחוח מן להגן רק טא והמוץ בקמח דבוק ^ינה עליונה

 לא אבל הגיף: של הטבע לקיום רק האדם אצל יצ״הר יהיה כן התבואה
 בחירה יטה וממילא נשמה של הקדושה ניצוצי אל אחיזה ליצ״הר יהיה
 יהיו שכתוב זהו האדם א! היצ״הר על ליגבר טוב ליצר כח ויהיה לאדם
 לקיום שהוא רוח לפני ..יהיו,כמון הרדיפות הייצו רוח לפני כמון

 ק.ירה3ה יהיה ואז הגוף של לעוס,הטבע ם:צה"ררק כן.יהים התסאה
 מן משז.אח.'טצ׳:^ לטות ה' מלאך שנקרא ליצה״ט כח ויהיה. שיה
זהוומלאךה׳־־דוחה.: האדם את יחטיא שלא האדם ,

רדפם יי ומלאך וחלקיקת דרכסחשך ירד
̂ל ̂׳י נ ̂׳י הנה נעזר  טוב הן כרצונו לעשות לאדם נתן.הנחירה הש

 הרעים מעשיהם לעשות שונא-ו הרשעים מן ימנע לא מדאי א"כ רע הן
 ית או .אבן שום על.הדרך סונח ואם;1להביג3ימ אינו בחשך טלך כמו

 מעשיהם במחשך הרשעיעוטס .על נאמר כן בלדך ונקעים צומא
 משגיח ואינו חפן בו של מה לעשוה הרשעים ביד הנחירה נתן שהש׳׳י
 גירגס של ונקשס בגומא יפול עבירה יד שעל עבירה לעשות שלא הרשע
 וחלקצקא חשך רשעים של דרכם יהי שכתוב זהו בששך הולך כמו והוא
 חבירו את להרוג רוצה ובלט לחבירו שוחקת פנים שמראה החנופה הס
 להס שנותן בשביל מעשיהם לעשות הרשעים מונע יתברך השם ואין

̂שע כשעושה היינו רודפם ̂ר ומלאך ^א ^וצה מה לעשות הבח־רה  ר
 רודפם על.הצדק ה'ששורה מלאך שנקראת השכינה אז חפץ שלט מה

 נמצת הרשעים על לצדנןשיחול שהכין הרעה אותה ומהפך לרשעים
; הצדיק סס מציג מקום ומכל הרשע בחירת מבטל הש״י שאין

חפרו חנם רשתם שחח לי טמנו חנם כי
 מודע שהש׳׳י יתברך השם נעזרת לפרש נראה י1צלנפש

שכל ונותן הצדק לשחת רשת נןמנוpללדיקמה
לחנם שטא נמצא רשעים לו שטמנו הרשת מן עצתו לשמור האיך לצדיק

 של שחת לצדק יודע סבריסשלא לושחחרשחםשט־^ם חהשפחנו
 רשתם יד על נשחת ויהיה ברשתם זיפול הצדיק עצמו ישמור ולא רשתם

 כיון רשתם מלשמש הרשעים אח מינע אינו יתברך שהשם גס באמת אבל
שחצים עTל לצדק שכל יתברך השם נותן מקום מכל בחירה בעלי שהם

̂שעיס ב לג ר

ill



תהלים י3חידוז
R.'

 ששימר לצדק עוזר ו.:שטירגרך עלידרשסס אוח! סלשח־ח1ד\שנ
 רשהט שחח לי ששמט מה בתנס שהוא נמצא ברשהס מליפול עצמו אח
 מה לחנס היינו לנתשי חפרו ח:ס גס שלהם השמנה מגלה שהש׳׳י כית

 בור שהוא גיה:ס3 נפשי להפיל וכורים וטצ׳׳הדהתיפיים שהקליפות
 צופה כמ״ש ת והקציפו היצ״ר\ על להחגיר לי עוזר שהש׳׳י כיון שחת

:נידו יעזבנו לא ה׳ לתמיהו ומבקש לצדק רשע

 ורשתואשרטפן ירע לא שואה תטאהו
בד. יפול בשואר, תלכדו

י ל׳-׳׳ל ^ ע  עשת זהו לרעחז לבעליו שמור xעו ע״פ אמרו דהנהח׳׳ל נ
^ס שנרגאו והמן קרח של  רךח בל שעשרם נמצא העולם מ| ונאבדו בע

 תושר לשון שואה פי' ז׳׳ל רש״י כי ידע לא אשר שואה צמו היה והמן
 חושך הוה והמן קרח של ועש־רזח מהומה לשון שיאה פי' ז״ל ורד״ק

 שעשירות ידעו שלא רק עושריס’t על העולה חן שנאבדו שלהם מהומה
 משה על רשחו פרש־ קרח בעשרם נחגאו אלא חושך,ומהומה שלהססא

 ישחו פרש המן עמן אשר ברשחו\ ונלכד ’ואהרן
 את ולחלוח היהודים כל את זלאבד -ולהרג להשמיד

שהוא^ מלדכיונלכודהמ?  יוחר זנהרג ובניו המן שנחלה טמן נר
 חושך של שואה היה והמן קרח של שעשירוח נמצא מאומתו אלף חסיעיס
 נשארים היה עשיחח להס היה לא אלו כי קעתס שנתכלבלו להס מהומ'
 דעתם שבלבל מהומה חושך של שואה להס היה העשיחח עכשיו בחיים

 שכתוב זהו סמטxא כרשהס ונלכח. עולם צדקי על ל^ושרישחם
 שואה הוא ,ש!להם0'ש^}יח והמן. קדח ידע שאלו ידע לא קמאהד^אה

 -צך<ז.שלס3ע רשתם• לפרש נ&סחבן^מסשלא הוו שצ׳משךממהומס
 עולם צד? על רשתם idx סלצדx1.;מiזןונהגאxר1 קדח אמנסטעז

n לא ולמה טמדחלצדוxורשחו-א ולבסוף x מל עצמןxעל ושרשחס 
 שהוא והמן קרח של עשירות היינו בה יפול בשואה אחר לזה עולם צד?
אה ס לפרוש דעתם בלבל ומהומה חושך של ^ ^  כד עולם צדיקי על ר

;טמנו אשר ירשחם שיפלו - -

«״י כישועתויל-מנזרי' חשיש תגלביי ונפשיי
אסח דבמסכת

אמואל  לבך יגל אל ובהכשלו חשמח אל אויביך בנפול אומר הקטן פרק'ד̂י
 במפלת כשי^ח הוא והפי' אפו מעליו והשיב בעיניו, ורע ה' יראה פן

 שיראה ראוי אינו והוא אויביו נענשו בשבילו כאלו הוא משמעות אויביו
של מעליו יסברך השם ישיב לכך בשביצו או'ב:ו שיענשו שונאיו במפלת

חקומנןידאתקוטטעצ׳5ה־׳ל&  בא̂ז
ם  רשעים של כמעשיהס עשה שלא שזכה בשביל לשמוח רנהזגם אש̂ע

 התועים מן הבדילנו אלהיט בחך יום בכל בשמחה אומרים שאנו <מו
n שלא אפשר אגלהאיך w שנהקדש בשביל רק שונאיו במפלת אדם IX 

 שונאיו מפלח בשביל גס שומח שהוא בודאי כן גס שונאי! שהם כיון יח׳
 נפשך ונצל למך בכל אלהיך ה' אח זאהבח ^קייס ל^וח'למי נאה למי

x &יינו i x העולם ?י כל ומרח יחברך ונפשו,וממוננבשבילמשם גיפו 
 בשביל לא שונאיו ת^ח3 ששומח להיות יכול יתברך השם בשסל «?ז־ה
 שהם שמו שנתקדש בשביל הוא שלו השמחה אבל שונאי ,שהם

 על משגיח ואינו הזה עולם חיי שמניח כיון יתברך השם של שונאיו
 שחד הפסיק פירוש זהו כלל בשונאיו לנקום רוצה ואינו כלל הזה עולם
 ומלאך ותלקנ?ח חושך דרכם יהי. שיפלו שונאיו על לעיל עי'ה:ביקם סתלך

 אמר לזה שונאי במפלח לראות ,כדאי אר שאין חאמד ואם רודפם צ׳
x:6 הא? יאמר ה'אשנא«אס משנאיך הלא ^בר s גם חד ישמח שלא 

 במה חגיל היינרינפשי בה' הגל מנמז אמד לזה שונאיו שהם מחמח <ן
 אבל גילבלבבי לי יש זה על כמעשיהם עושה אני. ואין בה׳ דבוק ׳שאד
 של בישועתו חשיש לומר לי ראוי לע כלל עוה״ן בשמחת שתת אני *אין*

 יק׳ שמו שנחגדל הקב״ה ׳ של בישועתו רק שומת אהיה ©לא ס־ע״ה
 שפיר לכך שונאי נקמת בשביל שומח הד אין איל נרשעיס דן כשע׳ישה

ו שיתקדש אנאבשבילך בשבילי לא באויבי נקמה שמעש' קשחי3 יתברך; ^

 מציל בטוף מי יי תאמרנה עמז׳ואי בל
מגוזא ואכיון ועני ממנו .ענימחזק.

 כמו עצמי מתחזק שאני חיזוק לשון הוא בעזה׳׳יעצמותי לפסנש נראה
 ר!פי׳ בראשית מאוד ממט עצמת ? מעמנו לך יצחק אל אבימלך !יאמר

 מי ד' חקמרנה היצה״ר על תקקזק שאר עצמוחי כל הוא והפי׳ ד׳׳ו
צצדיק רשע צופה המ׳׳ש ר\צה״ר על ליצמ־ אפפו אי מנלעךך כי נמוך

 .מרוזין«ממ, עני מציל שאומר ווהו בידו יעזגש לא להמיהוד' ומבקש
 דא• ממט מחזק ער ע׳׳כמציל חא״ז דף פ׳זאחחנן בזוהר שפי׳ כמו

 .והסירותי רכחיב כמה כאבנא הוא ר,?ף דצהי׳ר בנין יצה״ר מן יצה״ע
 ־ הוא זהענין X3 לב לכם ונחתי דכתיב 6x3 הוא ויצה׳ט האבן לב את

 מחחזנ[ אם ליצה״טאלא לעזור האד^ בתרח מבטל הקב״ה אין שבודאי
 און להחשיא חצה הרע והיצר היצה״ר על ליגבר היצה״ט עם האדם
 ליג^על טוב היצר עס לאדם הש״י מסייע לזה נעלכיחו האדם

 הרע היצר כמד אוהו מסייעין ליטהר היצה״דכמ״שרז״להבא
 ערי; מציל אמר ולכך כרתו בעל הרע היצר אוהו יאטיא שלא

 , ז״לשאמ^ שאמרו וזהו כרחו בעל עצמו היצ״הר יחזיק שלא ממנו מחזק
ע הכריזו אלמלא הינ׳׳הר ^ו ^קי ^ו ובתורתו עקיבא בר' הז  ; בר'; הז

 שהש^י' אלא מחטיא׳ הי׳ כרחם בעל היינו מחטיאך הייתי ובתורתו מאיר
 הואי ממנו שאמר ומה בה׳ זהיר ?הא למעל׳ הכריזו ולכך להס עוזר
̂צלמוד שיש ריב״ש כשם כמ״ש צרמוז  ■־ שעושהלרצון היצ׳׳הר מן ממנו לאדס

א להחטיא האד׳ לפחות נזראינו הסי  • לעשור̂ן אדס יראה כן יסברך מיי
 V האדס צהחטי׳את היצ״הר ימרוצה היצ׳׳הר על להתגבר בוראינו רצון
^ וחומר קל ללמוד האד' 3ל3 שטחן לאד׳ הש״י מסייע נרחו בעל צ' הי  V ;מ?

 I ־' להחטיא-? ורוצה כרחו בעל האדם להחטיא מצווה היצ"^ שאין גופו ממנו
I אל האדס להחטיא שנברא שליחוחו לקיים כדי כרתו בעל האדם אח

ח׳ מיני בכל החטא עצמומן ל^ור שמצווה :3’5 יציית אלא מכ״ש ^י ^ K׳ f e; 
 לרבכן^" רכא להו אמר ע׳׳ב קף כ״ג לו בא קx יומא במסכת ור\ה לחטוא

 ;גהינש ^ר,י ז״ל רש׳׳י פי׳ גהינס חרתי הוx לא מנייכו במטותא
 ; באוחכמ•'^^ גהינס וחירשו ח?ימהו ולא בעוה״ז בחורה ועמלים יגעים

^ חיגהינס'x שיורשים אנשים שאותן נמצא נעולמיכס נהניתם צח וב?יכס | ■ f 
 ״ והס(י^אד ש״הב לחיי אדם להביא נברא היצ״ט כי זהיצ״הר היצ״ט גוזלים הס

ה לומדם אינם ^ ̂ס אח גוזלים ההורה מקיימים ואינם ל - הלצ׳ ^ צ' ד י  י Vז
:550מטארעל^ה והס ה׳׳ז ש nvxxi לעמק האדם לפתוח נברא . > \ ^  ד

; V A עחך. הש׳׳י שמיס לשם ־ שטנקו נל אבל גזלוליצ״הר עוה׳׳ז מן נהנה ; 
ה בחורה לעסוק שיזכה ^  -1^ ד V לני־ ויהיר בחורה שכתוב מה לקיים וחכה ל
ט איט היצ״הר וגס היצ״ט גוזל שאינו נמצא עו״הב ה ^י הנ  נ

^''- שהוא אדס של שנרי להרבות היצ׳׳הר טונח גס כי עוה׳׳ז מן צ הינ״

נזו^ כמ״ש הואהיצ״ט עני מגוזלו ואביון ועני הכתוב שאמר זהו 3לעו׳/נ
 5יגחא* יי פי׳׳אכייו ז״ל רש״י כי היצ״הר הזא אדון ונו' וסכם מסכן ילד
, j;>p1«1ל?/ האדם וכשטונח עיירה דבר לכל תאב היצ״הר כן דבר לכל
^ לשמה ומצות בחורה ולעסוק ל?יס הש׳׳ישיזכה צו ש׳' ה חיי ל מ  ויז

׳• וחביון: עני ר\צ׳>טוהיצ״הרשהס יגזול וצא

p; מ, הרבה החסידים מן אחד אמר ז״ל ח׳׳ה בשם ע״ב רמ׳׳ד דף ה׳ f 
ק׳ X03 ימצאו תעשיהס להס זכ^ראיס החשבון יוס יבואו טו ז

 ־• זכיו כשיחשרומספר וכן וס־^כגטחכר בכס דיבר xאcמוח
 מר^ם אבדו להם ויאמרו ההיא בעת אותם ?זו3י בגטחם המספרים
 חוטחס בספר שימצאו ג׳׳כ מהם יש וכן ופלוני בפלוני שדברחס

ט בעבור עליהם טספי להם יאמרו עשנו צא יאמרו וכי עשו שלא ® 
 ומפגיש־ עכ״ל חיקם אל שכעהייס לשכנינו השי כמ״ש כס שדברתם ופלוני

 מציל*ארן הא׳׳י היינו מגוזלו ואביון ועני למעלה שאמר מה כאן הפסוק
רא היצה''^ יגזול שלא האדם ה^׳ יגזול עגיילא מי  הינ
 שהש״י למעלה כמבואר והעדן אביון שנקרא

 בעוה׳זן עצמו מענה לפעמים כי גיהצס תרתי יירש שלא האדם מציל
x ומצות תורה לקייס b i התור^ מאבד חבירו כגטח הרע לשון מדבר כך 
 עב^וין בשביל בנה־נס והוא ממכו שרטר לחביח שנותן ש?יס ומטח
מר חביח שעשה  מן אוח! שיציל הש״י מאח לבקש צדך לכך ממט ^י

 ' V® הייט המש עדי יקומון הכתוב שאמר זהו הרע לשון
 ' W שלמעלה בב״ד שיעידו חמס עידי מעלה של בב׳׳ד

̂ *׳Ip ח’ראש3 כמ״ש חבירי על צשה׳׳ר של לבריס וגזלתי תמסחי
■ עליד צי העשוי חמס ז״ל פי׳־רש״י עליך ^מסי א^הס אל ’X !תהמר 

 זשומ■ בזיור שומע שאתה ממני חומס אהה דבריך ועוד וכו' מטייל אני
^ שואליס מעלה של ״3 ישאלוני ידעתי לא א% וזהו.שאומר עכ׳׳ל  או

 1שד^ה?ממנ חבירי רק מעילס עברתי וצא ילעקי שלא עבירות אותן על
ך ממט שלברחי ובשביל עבירות אותן עבר היא צש״הר רי צ ''• שן  ל

;ציענשיבשבילו

רעהתחתטובהשכול^^גפשי' שלשני
משלמי, לש׳׳ה מהם שלעלחי אדם ט3 שאותן בעזה׳׳י נ״ל

רעה ' ............. .



סחתהלים הידויצזי

I! 'i' ’

 להם נוחז אר הרע לשין מהם שדירהי שלל3 היילו ה3טו יזחח רעה לי
 שעשו העייחח לי ורוהניס תשלחיס יהס ה3טו שהס שקיימסי המצוה

 מענדס הס צדיקים של חולדוהיהס ט לרסשי שסל היא ולכך רעה שהס
 ומי טיכיס החעשיס ההולדוחשסס אבדחי לש׳׳הר שערהי ונשכיל טיכיס
 למה השוק על כ״ד בראשית שטלכח״שרש׳׳יז״ל קרוי מיס לו שאין

:עיי״ש אחד ביום שניכם אשכל

 בצום עניתי לכויצזישק בחלותם ואני
כיו״ש נ״לנעזה״י חיהיתשוב על ותפלתי נפשי

ע׳׳פ רנה נמדרש י
 במנחה צור ונח מלשין הש״י אל מהנה דורון משה שהקריב חשה ויחל
 שדברתי ידי על ^איחי נחלוהס ואני כאן הפי' כן עס עשירי יחלו הר?

 שדברתי אדם כ•3 לאותן הטונים מעשי גדול ודוחן מחנה נתחי לש״הר
 עניתי שק לנושי ע״י שלימה נחשונה לשוב היחלחי בכן מהם לש״הר

 לחק? צריך עצמו אבר נאוהו האדם שחטא אבר באוחו ובאמח לפשי בצום
 הורה לדבר נפיו להקן צריך לש״הר שדבר בפיו שחטא לש״הר רחצא

 פ' בזוהר כח׳׳ש חשוב חיקי על איאפשרכמ׳׳שוחפלתי וחפלהאמנם
 מניה לאחפרעא לקבליה ודאי תהיה זאת אומר יהודה ר׳ נ׳׳ג ף7 מצורע
^י  משמע קמשמעלן חאי הכהן אל והובא בייסטהרחו ש״ר מוציא ל

 איחער דהא קב״ה קמיה עאלח לא צלוחיה נישא לישניה ליה דאית
 כתיב מה תשונה עליה וקינל נחשונה דאהדר כיון מסאנא רוח עליה
 עלחיקיח-שונכי וחפלחי שכהונ זהו הכהן אל טהרתווהונא ביום

 וחחים הוא בריר קודשא קמיה עאלס כיוןשלא חיקי אל חוזרת התפלה
:הרע לשון שדברתי חיקינשביל אל וחשוב נץזרח מלמעלה ההפלה אח

קדר אם כאחליתתהלבתיכאבל כרע
י1^צ ת ו  שלישי פרק בערכין דאיהא הש״י כעזרת לפרש יראה ח

 מגדיל הרע לשון המספר כל ישמעאל רני דני תנא
 זהו עיי״ש וכו' דמים שפיכות עריות גלו ע׳׳ז עבירות שלש כנגר עונומ
 רעים שני להשתרר ח״ל ודרשו מהשחרע המצע קצר כי פמ׳׳ש גאן הפי'

ע לשון כשדברתי כן כההכנס צרה המסכה <אחתכי  כאלו דומה הי
 כאלו דוחה לשה״ר כשדברתי וגס להש״י רע ח״ו ועשיתי ענדחיע׳׳ז

 הבל את והרג להבל אח שהיה קין כמו לי כאח ודמיתי דמים שפכתי
 לשון כשדברתי וגס יעקב אח להרוג ורצה ליעקב אח שהיה עשו וכמו

 אשהערוה אל התהלכתי כאלו עריות גלוי על עברתי כאלו ררעדומה
 ל״ה י׳2̂ר בראשית אביו פילגש בלהה אח רשכב ראובן וילך שנחוב גמו ‘

 מלאכים הרע לשון שדבר בשביל ר\נו אסקודרשחוהי גכךכאגל
 לך יצוה מלאכיו כי 3שכחו כמו עליו מחאנליס ומשמאלו מימינו ההולכים

 וארפאהו ראיתי לרניו פסוק על בזוהר שאמרו וכמו דרכיך ננל לשמרך
 ניחומים משלס אזי נתשונו: חוזר כשאדם ולאניליו לו רחומיס ואשלם

:כשחטא עליו שההאנלו המלאכים הס ולאנליו לאדם לו

שמחוונאםפונאםפועלינביםול^ג ובצלעי
נשרת לפרש נראה דמו ולא הרעו ידעתי

־ , כמ״ש הש״יונצלעי י
̂׳י  ונאספו שמחו הרע לשון שדכרהי מה הוא והשכר עלי נא ששכר רש
 הזכיות עליהם ונוסף שלהס עונות שנטלתי מה שלהם השמתה <־\ינו

 ולא לשון־הרע שיברחימהם בשביל שלי הזכיות עליהם ונאספו זהו שלי
 אבל בחשוב' וחוזר במעשיי מפשפש עליו באים יסורין אדס ̂א׳xכ עוד

 לשון שדבר נשכיל ממנו שנטל חנירו עבירות כשביל יסרין לאדם כשיש
 לעשות העבירות יודע אינו כי כראוי חשובה לעשות יכול אינו ממנו הרע

 שכתוב זהו מחבירו נטל עבירות איזס א־טיודע כי קשונהעליהס
 קפי׳ בישעיה ז״ל רש׳׳י שפי׳ כמו הימורין הם נכיסנכיס עלי כאספו

 שברים שהס נכים עלי נאספו היינו שברים לשון נכאים אך חהגו ט״ז
ע לשון שדברתי מרמת  ̂ יסורין לי וים מחירי עיירות חחנריונטלהי ר\

̂ן שנ'ל3 כראוי עליהם לשוב ידעתי עליהם,ולא עדירות איז
 לשוב לבבי קרעו לי שיש היסרין דמו ולא קרען שאןעך זהו חבי^ עבר

 באותו חשוכה לעשות צייו לעכירסכי התשובה דמו אבללא בתשובה
̂ייז שו^א אבר  לעשות יכול האיך חבירו שענר עבירות יודע שאיט י

:לעבירה החשובה דמו לא לכך אבר באותו חשובה

שנימו עלי הרק קעוג לעגי בחנפי
 רתמים לבקש שצריך אמר נעזה׳׳ישנתחלה לפרש דאה1

̂ר האדם אח הש׳׳י שיציל  שצריך אומר ועכשיו תכירו על ידבר שלא מלשה׳
 רז״ל שכתוב כמו מחיירו ילןוףלתביחבשניללהנות שלא רחמים לנקש

̂חונך היינו לענימשג בחנפי הפסוק פי' זהו טדו נופל לפיף לרשע דנלר

 יודע שאני שפחי עקימת לעגי שהוא אתה צדיק ואומר לישע חירף שאר
 אתה צדיק לומר לו לחנוף ’שפתי מעקם לעני שאיי אלא רשע שהוא בלב

 א<י לסיף לכך דאליהו ג חעו לי יש אם כמו אכילה לשון שהוא מעוג בשביל
 השם אותי שיציל רחתיס לבקש צריו לכך שרמו עלי חרק להיות בידו טפל

 הפך לשון הוא שלעני מפורש ת כ קפי' ובישעיה אחנוף שלא יתברך
 שסה בלעני ז״ל רש״י פי' ידבר אח^ח ובלשון שפה בלעגי כי שם שכתוב

 הפוך דינור לשון שהוא לעגי מדנר החולף ונו'כן הפוך דנור לשון
:אחה צדק לו אומר והוא רשע הוא שנאמח

משאיהם נפשי השיבה תראה כמה אדוני
̂יחידתינראהלפרש הש״י דהנה כעזה״י םכפירים

 קרח ונתגאה לקרח עשירות נח!
 יחן שלא היה טוב הלא לגיהנס ונטרדו ואהרן משה על וחלק בעשרו
 נבט בן לירבעס מלוכה נתן הש״י וכן יחטא שלא כדי לרךח עשירות הש״י
 יחן שלא היה טוב הלא הרבים אח והחטיא ירבעם חטא מלוכה וע״י
 יחכרך השם אין הוא החירוץ אלא יחטיא שלא כדי לירבעס מלוכה הש״י

 שמע כי כ׳׳א קפי' בראשיח כמ׳׳ש לחטוא סעתיי מה על האדם אח דן
 לפי שם הוא באשר ז׳׳ל רש״י פי׳ שם הוא באשר הנער קול אל אלהיס
 לפי לעשות עהיד שהוא מה לפי ולא רידיז היא עכש*י עושה שהיא מעשיו
 להמית זרעי שעתיד מי רנש״ע ואומרים מקטרגים השרת מלאכי שהיו
 או צדק הוא מה עכשיו משיבים והוא באר לו מעלה אחה בצמא בניך
^ וזהו דנו אני עכשיו של מעשיו לפי להס אמר צדק לו אמרו רשע א  ב
 הגס גחל עישר הש׳׳י לו שיחן מעשיו לפי זכה קרח הענין כן שס הוא

ד שעל הש״י שידע  על דן הש״י אין חקוס מכל לגהינס קרח ירד וxע י
 נבט p ירנעס וכן זכה עשירות לו מגיע עכשיו של מעשיו לפי אלא העתיד
 רחת אפרים כדבר י׳׳ג קפי' הישע כמ׳׳ש עכשיו של מעשיי לפי למלוכה

 שלמה כנגד ודיבר למקוס ידבעס שקינא ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ כישראל הוא ישא
 משם בישראל הוא נשא שלחה היה גדול מלך שהרי וברעדה קשים דכריס

 לגדולה שעלה כיון וימת בבעל ויאשם ישראל מלך להיות להנשא זכה
 ירבעם שיאשם הש׳׳י שידע פי על אף נמצא עיי״ש וכו׳ כע״ז ויאשם
 הוא עכשיו מעשה לפי אלא העתיד על דן הש״י אין מקום מכל בבעל
 כמה אדני הפסק פי׳ זהו למלוכה זכה לכך למקום ירנעס שקינא יידון

 ידו על מהנהג העולם שכל מלכות לספירות שרומז אדד שם היינו תראה
 * האדם את לדון תראה עכשיו שאדם כמה פי' תראה במה מלכות ספירת

 עצתו על מתיירא ד!יד היה לכך רדון לעשות אדס שעהיל מה לפי ולא
 נפשי ה3הש' התפלל לפיכך' ח״ו יחטא הש״י לו שנותן גדולה ידי על אולי

 וירבע® ירח של חושךוחהומה הוא משואיהס נפשי שתשיב היינו משאיהס
 מהומה של חושך להס היה ירבעס של והמלוכה קרח של העשירות כי

 שיציל המלך דוד יר,ש3 לכך ידע לא שואה חטאהו ע׳'פ לעיל שפרשתי כמו
 מלוכה גדולות נהפך יהיה ולא שלו מלוכה ע״י יחטא שלא הש״י אצחו
 חכפירים ביקש ועוד מהומה לחושך שלו

 פרם לקבל מנח על להשיי שעובדם אותן הס הכפיייס היינו יחדתי
 בשביל להש׳׳י ששואגים אותן הס הכפירים לטרף שואגים הכפירים כמ״ש

 סונחי יהיה שלא הש׳׳י אוחו שיציל ־וביקש טרף שנקרא ופרנסה מזונות
 במעשה חצוה כשמקייס בשלומא פרס לקבל מנח על יחודיס שמיחד בעת

 בחזרה אדם יעסוק לעולם רז״ל אחרו מ"מ פרס לקבל מנת על שכונתו גס
 תשונה יעשה ואח׳׳כ לשמה נא לשמה שלא מתוך כי לשמה שלא !מצות

 כח היה לא המחשבה כי המעשה ויחקן לשמה שלא כונהו שהיה על
 מעשה לבטל כח ה3 אין פרס לקבל מכת על רעה ומחשבה המעש׳ לבטל
 על מחשבתו ושלום חס יהיה אס במחשבתו יחודיס שמייחד מה אבל מטה
ס לקבל מנח  נזחשבתו מנטל פרס לקנל מנח על הרעה מחשבתו אזי ^
 שיציל יחידתי חכפיחס ביקש לכך נחחשנחו יחודס שמיחד מה מצוה של

 71:0 לגמול רק כונחז יהיה שלא יחודיס שמיחד עח3 ירגרך השס ^חו
. . ■ ’ עסהשכיני): _

אהללף עצום בעם רב בקהל אודף
 הרסיס על בקהל אודך להיוח כשאזכה בעזה׳׳י לפרש נראה

 גדול דבר בודאי להודות צדכין ארבעה רז״ל כמ׳׳ש לי שעשית ורצונות
 שבחיך לספר כשאזכה אבל ורבים ביןקהל ניסא פרסומא להודוח הוא ורב

 ומחזקים ביןעסשמעצמיס שבחיך לספר שאזכה היינו עצום בעם
 רז׳׳ל כמ״ש יוחר גדיל שנח שהוא אהללך אן הרע היצר על זחהגנריס

 אלxל* להם חקנו שנניהס נביאים אמרו מי הלל פסחים ערני בפרק
 וצרה צרה כל ועל ופרק פרי! כל ועל גאולח^ על אותו אומרים שיהי'

 רז״ל אחרו וכן נאולחם על אוהו אומרים ולכשנגאליין עליהס תבוא שלא
 אתר נפוריס הלל אומריס שאין הגיעס י״ר ךף אף פרק מגילה בחס'
ה' עבדי הלאיה נימא הכא פרעה עבדי ולא עדךי הללוין; ההס רנה

ו ולא א ל



תהלים י'1חדוע
 שיחיו לספר כשאזכה לכר אנן אחשוחש טנדי אכחי אחשורוש עגדי ולא
ה׳ רי3ע הללויה ^מר ראוי הרע היצר על ומסננרים שמעצמים עס בין
 שחצה מה לעשוס משועבדס הרשעים כי ארן הרע היצר עבדי ולא

 ואו שולט שאיוו הרע היצר רשות מן נגאלו הצדיקים אבל הרע היצר
 בגמטריא ש׳^א אדר שס היא והאירה הקליפות יזן נגאלה השכינה גם

 לגינה' שמרמז אהיה בנמטריא שהוא א״ך אהללך תינה מן ונשאר הלל
 הנינה עולם אל הלל בגימטריא אדר שם שהוא שכינה שמעלה נמצא

:אהללך עצום נעם זהו אהיה שם שהוא

יקיצו חנם שנאי שקר ארבי לי ישמחו אל
W נבראו ושקר כזב מדבר כשאדם נעזה׳׳ידאמחח׳׳ל לפרש נראה 
 זמקטריגים אויבים הס קליפות ואותן שדינר השקר מן קליפות ’
 דבר שכראן אדם ידבר מתי ומצפים שממחירם רק חיות להם ואין לאדם

 פיו שנינף בשביל שלהם חיות וזה שנקלזשה הדבר חוטפים הס קחשה
 שבקדושה דבר לחטוף רשות לקליפות להם יש לכך שקר לדבר תחילה
 אחר מדנר כשאדם השקר מן שנבראו לקליפות ששמחה נמצא מפיו שיוצא

 קהלרב3ש^ןרכשאודך זהו לחטוף מה להס שיש שבקדושה דבר כך
 שחושיעני חשובה לעשות שאזכה ר\־מ שקר אויבי לי ישמחו שאל אזכה

 אויבי שהם הקליפות יבסלו ואזי שדיברתי השקר על חשיבה לעשות ־
 זהו בעולם שאינם כיון שמחה להם יהיה לא וממילא השקר מן מנראו

 חנם שונאי גס ואז השקר מן שנבראו הקליפוח הם אויבי לי ישמחו אל
 האדם שירא הקליפות בהם שמתלנשיס אדם בני הם שונאי כי עין יקרצו

 ממילא שעשיחי תשובה ע״י הקלישח כשבטלו לכך לאדם שונאים ונעשים
 שינאי וירמזו שיקרצו מה הוא חנם ואז לי להרע שלמטה בשונאי כח אין
 ר\רציס לכך מהם עצמי להשמר ארגש שלא וכדי לי להרע כלי לזה זה עין

 ונטלתי חשובה לעשת כשזכיתי אראהאנל שלא לזה זה בעין ומרמזים
יועילוכיוושאיןלהסכחמן יקרצועקכילא בחנםשואר אז הקליפות

: לי להרע יוכלו לא הקלישת ^

’־ttnpK לאשדוםידברוועלרגעי כי
 שנאים דרך כי בעזה״י לפרש מ־אה יחשטן מלמות

 ואתל בפה אתל שמלבריס הרשעים י
ח לכך ארבו ישים ובקרנו רעהו עם שאם מ־גר בפיו בלב  ומרמז קו

 לחבירו ימרמז קורי רעהו של שנאיו כן גס הוא שחבירו לחנית בעיניו
 שונאי כאן שממר זהו כלבו ולא לפרס הוא רעהו עם שמדבר מה שיכין
 ידברו שלום לא כי יודעים שכולם נשכיל לזה זה עין שוקרצו מה הוא .חנם

:בפיהם שלום שמדברים במה רעיהם אח להטעות יכלו ולא .  תלמידי תנינא ר׳ אמר ר/אלינגזר להנהאמר הוא הפירוש או
י;וא שהפירוש בוניך. אלא מיד וס/אצחקה• שצום חכמימקת^ס

־ןשריס העוצמות ̂ו
ה חז ®ו ̂זוריס שהאותיות כיון בזה .  בכסאהכמדלכך למעלה ר

 עולמו' ומקשר שמעלה העולמות בין שלום עושה והפלה בתורה כשמדבר
 שהם שלו שונאים היינו ?נרו שלום לא כי אמר לכך למעלה מטה של

 מדברים אח׳׳כ אס אפיא לשנס שמטמאים ולשה׳׳ר כזב שמדברים רשעים
 דףי״גמשמע מצורע 'p בזוהר כמ״ש למעלה עולה אינו ותפלה חורה

 כמז וכי' קכ״ה קמיה עאלח לא צלותיה נישא לשניה ליה דאית מאן
 עושה שאינו נמצא עיי״ש 3חש חי^ על ותפלתי כפסוק למעלה שהבאתי

 עולה שאיני כיון ותפלה בחמרה אפיא בדבורו בזו זו עולמות לקשר שאם
 עוד ולא והפלה חורה כשמדברים אפיא ידברו שאס לא כי זהו למעלה

 החחיס ובהחייח נשה״ב מאמירס שאינם אפיקורסים הס ששנאי אלא
̂ל שרמזו ומה  שהוא חושבים הס בחורה המתים ותחיית עוה׳׳ב רז׳
 רגעי ועל זהו להש׳׳י שיענוד כדי האדם את ליראה וערמה מרחה דברי
ח ח ממחי הס אר־ז רגעי יחשכון מרמות דבת א  רד״ק שפירוש כמו א

 מאמין שאינו יחשכון מרמות דברי ארן ממחי שהם התחיס הוא והפירוש
 המתים תחיית יהיה משיח כשיבוא ארן רגעי הפירוש או לעו״הנ שיזכו

 מאמירס אפיקורססאינס שהם השונאים כנזדע tifa מנוחה יהיה שאז
 בשרה ורמזו החתים תחייה רז״ל שאמרו מה וסוברים המתים בחתייח

 יהיה שאז המשם תחיית היינו ארן רגעי ועל זהו מרמות דברי הוא
:מרמוחיחשבן דברי בארץ ממחה

האח האח אמרו פיהם עלי ררחיכי
 על שאמר בעזה׳׳י לפרש נראה ן jyy יאתה .

שמרחיביס העולם אומוח שנאי ״ ^
זה פיו מרחיב אז בשחוק פיו ממלא דס6לש ישיחל על מחיק הס פ

ראתה ר^ח האח אמרי השחוק מהו ומפרש גשיזיק פיהם עלי וירחיבו
ה׳?ן3 ששקף שמחה ראימ פעמים שני השינאיס שאומרים היימ עיננו

תי האא כמ״ש אש של אור שמחהמחמח לשין הוא האח פעמים שי מו  ח
קפי' אור ראיחי שעי' ; י

פי' אן שחלחה היד מפר בהפלה כמ״ש י׳׳ד בגמטריא האח ה ש
ל התקדש כיח בשי שנאים יד שלטה פעמים ושר במקדשך  ע

ם נקמתך שמקזס ראוי לכך פיהם שחיק ממלאים זה ה ;נ

ממני תרחק אל אתי תחרש אל יי ראיתה
ה׳׳י נ׳׳ל שיח שאתה ה' ראיחה בודאי נעז  העולמות בכל מ

ס שי המקדש ביח שדפח על ששמחים מה להם תחרש אל ובודאי  פעמי
 אל בוודאי מקום מכל להם מאריך לכך רחמים הוא ב״ה כוי״ה ששם גס

 ממר חרחק אל אדר מבקש אנכי זאח אמנם להם הששק ואל תחרש
א שהוא אדר היינו ̂  הרשעים בשונאי ומשפט דין שחעשה למלכוחא דנ

 ימשפט ח העשה ומיד חיכף אלא רחור\ח לעסיס תרחק
:הרשעים שונאי

 מאגוש אשביתה אפאיהס אמרש האזינו בפ׳ כמ״ש הוא הפי׳ אן
ט יאמרו אן צרימו ינכרו פן אגור אויב כעס לולי וקרס ד ה י מ  ר

ם כטס האויב שכעס לא אם ז״ל רש״י פי' זאת כל פעל ה' ולא ה לי  ע
היו ט הגדולה יחלי ויששחס להם יוכל ואם להשחיחס אל כ  ו

ח פן שאמר וזהו בי הגדולה יחלו ולא כ  צרימך ינ
ר הגדולה שאין בנכרי גדולתי לחלוח ינכרוהדבר סו פ ה פי׳ הו לוז  ש

ש שנאי שעש מה היינו תחרש אל ה׳ ראיחה ש א גודאי "ה3 ש מ’ר  י
 ’ מחשבה לשון שהוא תחרש השנאיסאל אמנם בהשחחך הוא שהכל ה'

מו  תחשוג: אל ז״ל רש׳׳י שפי׳ ג׳ קפי׳ משלי רעה רעיך על החרוש אל נ
 י'0ר לכך ואלהיו ו3 יחלו רק מאתך שהוא יחשובו אל השונאים עיי״ש <כו׳
;; ומשפטכנ׳׳ל דין בשנאי חרחקמלעשוח שהואדגאדמלכוחאאל אדר

וא^י אלתי למשפטי והקיצה העירה
ה' גדאהלפרש לריבי ת ר עז רי יחברו ב ב חי  דכ

בראש•^ שגזר למשל היינו לאלהיס המשפט ־
^• ואחד אחד לכל שיהיה ושמעו? ראובן על השנה א סו ש אל ח ש ̂  ע

ה  ן3רא( ודן לשמש! לשלם רוצה ואינו אלפים חמשה שמשן מן ראובן א
חי ראובן ונתן שחד מקבלי רעים דיירם לשי שמעון עס  ופשקו ש

היה לא המשפט אוחו אלפיסלשמשן חמש׳ לשלם ראובן יצטרך ו' לו י  כי קי
ה שנזר יבטל לא כודאי יתברך ה׳ גזירת ר אלפיס עשרת אחד לכל שהי  ר

ד ה׳ לאלהיסשמטרישן הוא המשפט חני * ליטול י ^ א'’י לי תו ז3י  אי
ת' ה׳ ומטרישן אלפים חמשה - אוחז שרויח לשמעון הצלחה ליחן י ע מ  ח
ה מהו הפסוק ומפרש והקיצה העירה הפסיק פי׳ זהו אלפים ר ! העי ^ ד

א אללי רו רחמיו תתעורר עכשיו ממני שנאי . עז מ -5ה , - 
U שיוהזד׳ משפטי :;?זעשה אלהי. ט,אתה5ה להיאיי-לו

^ שזלו מה ? ^־יגי אדני1זונאי5מ ן מרת 1^ ̂  ישלועבשריו!^^^ ^
א מהם להפסיד ריש שז ה :ממני מ

4̂ ישמחו ואל ייאלהי כצדקף שפטני
ח לפרש יראה י ז ו ה' מ י נ ח נ י חי ״ ציקחו מ ר ה ״ ל

ם הו ח מיו ש א מ ח אי ה אחד ינ א סנ העל שרג ר מי  שראה ג
פ־ עמודי »׳ננו ס מ ש ד’ פלא משי של ה1־ו עי א- ה עיי ק ״ג

ק שי ט אל ל סנ ? 1ר<אשי על ?ניס נמחצלח מניסה ™ ^ ר מ א
שלו שאפילו להרריא! ש! מניסים עמיטס סה מנ  יעל מגי נ

לו1סשפג אי! ש ה מ ס הי ה יויו סו חנ מהלה הן נ סו קגי ח צל מ מ םנ א  ני
^ שפטני נא! שניקש צי ח שיהיהחמווג סיני נ ס ה מי התו  ולא נשוה י
א מדאי יוסר צדקה עמגו מעשה אל ה סרנ הו עלח שפעיו מ ה ש סע א  יל

ה׳ רחמים יקרא ור^Dsשיר3 והציקה המשפט היהממווג’ אז »6ו  ל
ה שם היינו ח שהיא אלהי עם רחמים שהוא סי׳׳ ה הד! מי הי  ממווג י
 C1P סצאיראונ• שיצאי לי ישמחו אל ננמריסימ״ילא רחמים שהיא נשוה

, . :הרחמים מדה פ׳ על שהיא ליי! גקמה
יאמרובלבםהאחנפשעואליא^־ו אל

שת המקי בעזה׳׳׳י ל&רש נראה בלענוהו ״ו קפי' מ׳א י
א הי הגר אל ת ת קל וחרא ו ח הו ת ר ה ' ט

פי׳ ה עיני ב ה ח ר ט יז׳Dרג ה y׳' ש ה ר מ ה. א א מי ה כוי מ ה ר ח ס אין  זו
 הללב השנים כל להריון זכתה שלא צדקת ואינה צדקת היא כאלו עצמה

ש הרשעים ידך P ע״כ ראשונה מביאה נתעברתי ואני א ^ו  עצמם כ
ה ונפשם סpהצדי שהם עצמם על סוברים בצער והצדיקים בשלוה הי  י
ם הבא בעולם הצדע  ■ הצדיקים שרו^ם בשביל כרשעים בעיניהם דומים ו
ם ממוזג והדין המשפע שיהיה צצדקו שיפטני דוד התפלל לק' בצער ,ע

, •הצדקה



̂טי ̂־ם חיח סטתה
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 ס3ל3 יאמרו אל שכיל3 צער3 כך כל צדיןים יהיה זלא ורחמים הצדיןה
 נפשעו הישעיס מרו6י שלא שמחה לשון הוא האח לסשיגו האח הרשעים

 הרשעיס יאמרו שלא לענוהו3 יאמרו אל ועוד 3כעו״ה שמחה יהיה
 יאמר לא כרשעים מחגסים שהצדיקים כשביל צער3 הצדיקים נזכוחם

;זסכלעמהו כצער גכלעיס כצער הצדקיס כך יל3ש3 הרשעים

 רעתיילב׳טו שמחי יחדו יחפרו יבשו
̂טת עלי המגדילים וכלימה כ

 יחדו שאמר מה וגם ויחפרו יבשו כפל שאמר מה כעזה׳׳י לפרש צראה ‘
 ועל מהרה הרעה מעשה פחגם נעשה אין אשר ח׳ קפיטל קהלח 3דכחי

 מערש הש׳׳י אין הוא שהפירוש כהסלעשוחרע האדם כני לב מלא כן
 רע לעשוח לאדם כרדרה שיהיה כלי שעשה עונוחיו על היכף הרשע

 עונותיו על האדם חיכף הש״י מעניש שאין כשביל העונש מן יחיירא ולא .
 רשע של העונש יחאחר היינו מכי כושש מדוע מלשון הפסוקיכשו פי' ,זה

 מן הרשעים ויכלו שישכחו היינו הלכנה וחפרה מלשון ויחפרו הסוף אכל
 כל יכלו לא ואס העולם חן יכלו יחדיו הרשעים כל יחדיו ואמר העולם

 אלא לצדיק שהרעו כשביל שנענשו הרשעים יאמח לא יחדיו הרשעים
 לרשעים שהרעו כשניל העולם מן שנאבדו הרשעים אוחז שנענשו יאמרו

 הרשעים שנאבדו הכל וידעו יחדיו הרשעים כל שיכלו אמר לכך חבריהם
 וכו' נפשינו האח בלכס יאמרו אל ואז לצדיק שהרעו כשכיל העולם מן

 הרשעים אוחן רעחי שמחי העולם מן שיכלו שראוי הרשעים מי ומפרש
 אוחן ל^מדהכמדמדהראוישחכיאעל רעחי על ושמחים שמצפים

 כעולם מוחם לאחר היינו וכלימה בשח ילכשו עוד ואמר רעה הרשעים
 צואיס נגדים לכוש ויהושיע-היה כמ״ש צואים נגרם שונאי ילבשו העולם

 עבירות מן שנעשו בגדים מוחו לאחר לאדם כשמלבישיס גדול בושת וזה
 העולם מן ונכלה לגירגס שיורד סימן והוא מקום כלי צואה קיא ■שנקרא

 אוחן ומפרש העילס מן שנכלה כלה מלשון וכלימה כפל אמר לכך
 הרשעים אוחן שסברו נפשינו האח בלבכם שאמרו עלי התגדילס הרשעים

 צואים כגדם מוחם לאחר ילבשו וכאמח הבא בעולם יהיו פהס כלכס
:וכלימה צהסכושח שיהיה

 תמיד ויאמרו צדקי חפיצי וישמחו ירונו
נראה ׳טלומעבת החפץ יי יגדל

לפרש י
 ליחן מרנרס אירס האומוח היינו לאומים ויתנו ישמחו דכחיב 'נעזה״י

 אז נס הש״י להם שעשה שמחה להם כשיש אלא יחברך לה׳י ושכח שיר
 צער לר^ שיש גס בה' מאמינים ישראל אבל להש״י ומרננים שמחים
 והס עכיל לטב רחמנא דעביד מה שכל שיודעים להש״י מרנרס ודוחק

 לילי ובאים והשבח הרינון אוהיוח ע׳׳י הש״י אל ומדבקים להס׳׳י מרננים
 השכינה עם וחסד צדקה לעשות לשמה שנונחס בשביל הוא והכל שמחה

 עס וחסד צדקה לעשות כשביל הש׳׳י אל ומשכחיס כשמרנרס לכך
 דוד שאמר זהו חדוה עליהם ונמשך למעלה וחדוה יחוד נעשה השכינה

 ואת״ג ודוחק צער להם שיש גם ירוצו בתחילה וישמחו יחנו הר\דש ברוח
 שהם אוחס אומר הקודש רוח צד^ חפצי שהם אותם שמחה ליד באים

 שיש גס ומשכחיס מרננים לכך השכינה שו:יא עמי צדקה לעשוח חפצים
 3לט רחמנא דעביד מה שכל בה' מאמינים שהם כשביל ודוחק לר^סצער

 מן חשד שהוא תמיד אומחס שהם היינו ה' יגדל תמיד ויאמרו זהו עניד
 החפץ אמר לזה הש׳׳י מן חסד הוא שהכל יאמר ומי גדולה שנקרא הש׳׳י
 ולעשוחשלוסוטונהעסעבדולכך להטיב חפן הש׳׳י מדאי ענדו שצום

:עביר 3לט רחמנא דעכיד מה כל שנזדאי האדם יאמין

כלהיוסתהלתף תהגהצרקף ולשוני
וצדקה מדבר חי צומח הש״ינראחמס נ׳׳לכעזה״י ׳

 ולשכת להלל שיכול מדבר שעשאו האדם עם יסכרך ה' עשה וחסד
 צ3א ישכחונך שפחי מחיים כיטוכחשדך כמ״ש הוא כריך לקודשא

^  שהוא מה לאדם טזכה אינו הרע ולשו? 3כז אדם מדבר זשצוס iכ
 ולשוני הפסוק פי' זהו לגיהנס יורד הרע ולשןן 3כז דבור ע״י ל ר3מד

^ היא ומדנר ההגה מהעשור היינו תהגה  צדקה עמדי שעשית צי
א אימתי רק ותסר  חהצחך היום כל מדבר שהוא מה לאדם טובה מ
 מה לאדם טובה היא אז חהלסך היום כל ומשכת כשמספר היעו

־. מדבר שהוא
 הצדקה מהו ומפרש עמדי שעשיח צמיןו ההגה ולשור הפי

 לעת מעת היא היום כל היינו חהלחך היום כל עמד שעשיח
 חהלחו ניכר כיוס הקב״ה של ושנתו רכרחהלחו כלילה הן כיוס הן

 כי כמ״ש חהלחו ניכר כלילה ה' שם מבואומהולל עד שמש ממזרח כמ״ש
cW ׳ ונו כוננת אשר ומכבי' ירח אצנעוחיר מעשה שמין:

ל׳ץ קפי׳
הפי׳ר\א כעזה״י לפרש נראה לדור לעבדיי למנצח

 היצ״הר את ננצח חלה שהוא מי
לחד מונחו יהיה לעכד למנצח זהו להיוחעבדה  היינוהשרנה ה׳

 ושכינחיה היא כריך קוד^ לייחד כוונתו ויהיה כזוהר כמדע דוד נקראח
̂י׳ה ה' שיתחבר לדוד ה שהוא  שיעשה וכיון לוד שנקראת השכינה עם הוי
 על האדם להתגבר וימל הקליפות כל נכנעי' אז לדוד היי״ה למעלה יחוד
 שכוונתו כיין הרע היצר אח לנצח ויכול הקליפה חצי שהוא הרע היצר

 מלמעלה אוחו מסייעין הכאליטהר נקרא ושכינהיה ׳'ה3ק ליחד אדם של
:להיוחעבדה'

פחד אין לבי בקרב לרשע פשע נאום
כשיזכה כעזה״י לפרש ה6ני עיניו לעד אלה־ם

להיות הרע היצר אח לנצח אדס ,
מ  גדול דבר זהו כהשינה הרשעים אח להחזיר כ? גס יזכה אז ה׳ ע

 להוכיח צריו אמנם וכו' דחייכא בידא דאחיד מאן זכאה כזוהר כמ׳ש
 ללב נכנסים ר\כ מן היוצאים דברים כי צדק של י3ל מקירות הרשע אח
 לרשע אומר כשאני היינו לבי בקיכ לרשע פשע נאום הפסוק פי זהו

 כודאי 3הל מן יוצאים דברים שהיא לכי 3בקר הרשע שפשע הפשע
 אין אז בתשובה הרשע שחוזר וכיון בחשובה לחזור הרשע בלב נכנסים

 פחד יש בחשובה חוזר הרשע שאין זמן כל כי עיניו לנגד אלהיס פחד
 כשחזר אכל עונותיו כשניל כיסורין אוחו ייסר הדין מדת שהוא אלהים

 פחד א*ן לכך ירוחם ועוזב חודה כי כיסורין יחיסר לא כודאי כחשובה
;עיניו לנגד אצהיס

 עס להמון דווקא יזהו פשע יחדל לא דנריס בחב כמ״ש לפרש יש
 חכם הלמיד של חולין שיחס אפילו רז׳׳ל אמרו חכם חלמיד ט

 דברי׳ שמרבה מה. נאום היינו לרשע פשע נאום שכתוב זהו לימוד צריכין
 ידבר שלא אפשר אי ובריס ׳ הרשע כשמרכה כי לרגוע פשע הוא הי־שע
 פחד אין שבודאי לכי קרכ3 ודומה כזב או הרע לשון הדברים גחוך

 יוחנן רבי ואמר שלישי כפרק בערכין רי״ל כמ״ש עיניו לנגד אלהיס
 שנאמר כעיקר מפר כאלו הרע לשון המספר כל זמרא ס רכייוסי משוס
מפל שהוא ורון לנו אדון מי אתנו שפתינו נגטר ללשוננו אמרו אשר

;עיניו לנגד אלהיס פחד אין בודאי בעיקר '־

לשנוא עונו למצוא בעיניו אליו החליק בי
 אדם שעבר כיון סנא רב אמר ח' פרק ביומא דאיחא כעזה׳׳י נ׳׳ל

 כהיחר לו נעשיח אימא אלא ס״ר לו סחרה לו סחרה כה ושנה עבירה
 כאותו חשיבה לעשזח רז״לצריך פי׳כשסריכ׳׳שז״לדאמרו ושמעתי

 אותה לו שיזדמן חשובה בעל שיראה הייני זמן ובאותו אשה כאותה מקום
 ולא אותה וישנא וימאס זמן ובאותו מקום באותו עבירה עמה שעבר אשה

 במתיבתא והקשו הרע יצרו שזובח חשובה עמהענירהזהו יעטר
 ושחק בחציפות הלך עבירה אשה אותה עם לעבור כשהלך ררקיעהלא

 וסלך חשובה לעשוח כשבא ועכשיו עבירה ליד שבא עד האשה עם
 ולשנוא למאוס כדי בצניעוח ראש בכפיפות הולך שם שהאשה מקום לאותו

 העבירה לעשייה דוחה שאינו גמורה חשוכה אינו א׳'כ העבירה אח
 לילך שניח פעם חשובה לבעל הותרה שבאמת דר^ע כמחיכחא וחרצו

 יצרו ימף ומ׳׳ת ראשון פעם עמה שעבר האשה עם ולשחוק בחציפות
 וזהו שלימה חשובה זהו יעבור שלא העבירה אח ולשנוא ליחאס הרע

 חשובה לעשות כדי כה ושנה עבירה אדס שעבר כיון הונא רב שאמר
 בחציפות ליל־ך כהיחר לו נעשית אימא אלא ט״ד לו סחרה לו סחרה

 פי' זהו שלימה חשוכה שיעשה כדי עמה ולשחוק עמה לסחור אצלה
 עירו לנגד אלהים פחד אין חשוכי; כשיעשה שאומר אדלעיל שקאי הפסוק

 להיחר ודוקה חלק פי׳ כעיניו אליו החליק ט גס ביסודן אוחו ייסר שלא
 בחציפו׳ עמה ולשחוק עביר׳ עמה שעבר אשה אצל בחציפות לילך כעיניו

 אותו לעשות לו מטי שיהיה היינו לשנוא עונו למצוא כדי אלהי' פחד בלא
 זמןיישנא ובאוחי מקום עוןבאוחו אוחו כבר שעשה עוןעסהאשה

• שלימה חשובה יהיה שאז בעבירה וימאס
ן א הפי' א ע ט משחוק כעס טוב ז׳ קפי׳ קהלת כמ״ש ס ף  פנים נ

 יצטער אל אחריו הדי! מדח שרודפת ז׳׳למי רש״י פי' לב ייטב
 על פרסזעומוח אסהראההקב״ה המטל לדור להם היה טובה

 פנים רוע קקעה להם הראה שאלו עמהם ששחק משחוק ירס3ש עבירות
 הרעה מעשה פתגם נעשה אין אשר ח׳ קפי׳ וכן וכו׳ למוטב חוזרים היו

 אשר ז׳׳ל רש׳׳י פי' רע לעשות בהם. ^רם ני3 3ל מלא כן על מהרה
 להפחג ממהר הק׳׳בה שאין מהרה רעה מעשה משפט פתגם נעשה אין

ס רע לעשוח בקרבם לבס ומלא דן אין סיורים הס כן ועל רע מעושי  ז
 הרשע עם ומשח*ק מחליק הש״י היינו רו ע3 אלץ החציק ט הפסוק פי'

ף בעונם 3 ל



תהילם דדח׳שי
 חגינ והוא עמו מטיב יתברך שמס הרשע בעעי שדומה הזה בעולה
̂יעיר ר\שע וגאתח הש׳׳י כעיר  פניו אל לשונאיו משלס לכך הש״י חאוס

 כדי הזה עולס הישע כעיני שחביב כעוה״ז שכרו מחן מעוה׳׳כ להאיידו
לעשית הרשע אח לפסוח חקיס הרע היצר שימצא היינו לשנוא עונו למצוא

:הבא עולס ויאבד היא כעולם הי־שע לשנוא כדי עונו

ומרמהחדללדצצזכיללהיטב דברי
ר' אמר ראשון פרק חערח דכמ^ח בעזה׳׳י לפרש נראה

 שנאמר הרע לשון מספרי כשביל אלא נעצרין הנשמים אין פזי כן שמעת
 לשון כשביל חוספוח פירוש סהר לשון נזעמים ופנים גשם תחולל צפון רוח
 עיד נזעמים פרס והיינו הגשם חכטל צפון הרוח הרע לשון שאומר שקר
 פוסקי כשכיל אלא נעצרים הגשמים אין יוחנן רכי ואמר אחר כקף שם

 מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים שנאמר מחרס ואין כרכים צדקה
 דבי הוא און ומרמה דכריפיואון הפסוק פירוש זהו שקר כמתח
̂ון שאינו  נוחר׳ ואין כרכי׳ צדקה פוסקי הס ומרמה וכדומה ׳ר^tל ר
 להשכיל חדל לכך נותן ואינו שיחן הנכאי שסזכר צדר,ה לגכאי מרחה שהוא

 שער אורה שערי כספר כמכואר משכיל נקרא הישוד מדח היינו לי:יטכ
 ע״ה דוד שהיה ולפי טוב ימלא דכר על משרל הגדול והסיד כ״א ךף ב'

 חלוי הזה כמקום משכיל לשון וכל משכיל לדוד אומר היה זו כחדה דנק
 אל הטוב כל ומשפיע וחחשץ משכיל נקרא יסוד מזח על שקאי עיי״ש כו'1

 או לשה״ר שמדכר היינו וחרמה און פיו שדנרי נשכיל אכל מלכות מרח
 כשכילס נעצרים שר\שמיס ה׳׳ל שאמרו מחנים ואינם כרכים צדקה פוסקי
 שהיא הטוב מונעי׳ ומרחה און פיו שערי נמצאע׳׳י פרנסה הס גשמיס
 המלכות אל היסוד מדת משפיע שאין פרנסה

 חדל זהו העולם אל כיוב המלכוח ,שישפיע כדי
 ימים אוהב חיים החסז האיש מי ל׳י׳ד קפי׳ םכחיב זהו להיטב להשכיל
 rחי ימי שאז ימיו 'כל טעה פרנסה לו שיהיה שרוצה סימ 3טו לראוח
 מרע לשונך נצור לזה העצה אתר זה על כמת חשוב עני כי חיים נקרא
 וגם הפרנסה אח מונע שהלשה׳׳ר לשה׳׳ר מלדכר עצמך שחשמור היינו

 חשמור שפהיך מוצא שהקייס היינו מרמה מדכר עצמףושפחיך יזשמור
 לכך לקיים אסה צריך לליז השפתיים מן שיצא כיון נדרת כאשר יעשיח

 לקיים אחה צריך השפחים מן שיצא בשביל מרמה מדבר ושפתיך אמר
; שנדרת מה לקיים צדקה הגבאי אח חרמה שלא

̂צזבעלמע ̂^ יתיצב כבו1אוןיח עלדרןיל
מות אתרי כפ' דכחי' כעזה׳׳י נ׳׳ל ימאס לא רע טוב

ת כמעשה י״ח קפי׳  אשר חצריס א
ת וכמעשה חעשו לא כה ישכח'  לא שמה אחכם מביא אני xא כנען א

 שאנשיה שישבחס^במקו׳ הגס שממש y׳r החיים אור. חעשווכו׳פי׳
 הזמן כל בירה׳ ישבחב׳ לצד החושב בידנח ̂ימכס חממג ולא זונר׳ מי

 חעשו לבל החשק לנצח סחחעצמו אתכ׳ חצוה אנכי כן אעפ״י וכו׳ ההוא
 אחכם מגיא אני וגומר כנען ארן וכמעשה עוד ואמר כמעשיהם

 כחינת של שידה הרגיעה שה אשר לחקי׳ באח׳ שאחס אעפ״י פיחס שחה
 אני מחייב מחעוררחאףעלפיכן החושב בחינת ונמצאח הזה הרע

ס׳ כמעשיהם עשוח לבלתי אסכם  גורס המ^ס שלפעמים נמצא שם עיין ו
 זה אדס ובא אדם שם חטא שכבר מקום על שוכב כשאדם הייגו לחטוא

 כשחטא הראשון שברא הקליפה שאותה להיות קתב מקום אוהו על שכב1
 הקטיפה אוחה ביריס לבטלה ורע בהוצאת או בניאוף מקום גאוחו

 בזה זה ערבים אלxי כל ט מקום באוהו ששכב השני האדם אח החטיא
 מקום מכל אבל מקום כאוחו ששכב השני אדם רןי אירע לכך
 שר\הר חחמח קרי אדם רואה הרוב לפי כי בעצמו לחלוח האדם צדך
^ מכל ונשמרה פ' על רז״ל כמ״ש בלילה קרי טומאת לידי בא לכך ביום  ד
ט על יחשוב אין הפסוק פי' זהו רע ^  רןי שרואה מה שחושב ר\ימ־ מ

 דרך על יחיצב רך לידי בא לכך עבירה שס שנעשה בוxח בשביל הוא
 י״ח יחזקאלקפימל 5ע׳/ ל״א דף שבועות נחסכחא כמ״ש היינו סוב לא

 שתובע הוא והסי׳ בהרשאה הכא זה אמר רב בעמיו עשה טוב לא ואשר
ס של חובות ^י ̂^ כאז הפי' כן א אסx מה שאומר טוב א5 ייך ייזי

ך  של עבירה ממילא מקים באותו ^טאו אחרים חובות מחמח הוא ר
 קרי של עבירה לו בא כי חוטא שאינו שאומר ימאס לא רע שנקרא קרי

ס נזחמתחומח  חשובה לעשוח בעצמו לחלוח האדם צריך באמה אבל א^י
־ רןי: לידי ינא עצמו-*שלא לשמור י

ן צריך עליו באים יסורין אדס ואהxכ רז״ל כמ״ש הפי'הוא א
 לפשפש צריך נxלח וטפל חולה כשאדס לכך נמעשיו לפשפש

 צדיקים שלפעמים אמרורז״ל והנה שלימה בחשובה ולשוב כמעשיו
׳ כמו החר בעון נספמיס  בעון יסורין ענמו על שקינל d״x אליעזר י

 ולשיב בעצמו לחלוח צריך למשכב ונופל תילה כשאדס מקיס מכל אבל הדור
מ הדור נעו! לחלוח ולא כתשובה משען על יחשוב און הפסק פי׳ ז

 חו<ה שהוא מה ועולה און' שהוא תושב למשרה ומפל חולה כשהוא היינו
 וא^■ פסעוס כמסכס' רז״ל פמ״ש טוב לא דרך על רקיחיצב למשכב ונפל
 עצ יחיצב האיש אוחו כן בהרש׳אה הבא זה תאמר בעמיו עשה טוב צא

 מחיבות בהרשאת הוא למשכב וכפל חולה שהוא מה שחולה טוב לא דרך
ס ^י  עצ בחשובה תזר שאינו ימאס לא רע לכך הדור עון שסובל א
בעון הוא למשכב ונפל שחלה מה לחלוח צריך אלא שעשה רעים מעשים

■ : עליהם חשובה שיעשה שעשה רעים מעשים וימאס עצמו
ן הרהורי כי רעים הרהורים להרהר לאדם הוא'שאסור הפי׳ א

 דהיינז עבירה הרהוח דווקא חיחא ולא מעבירה קשה עבירה
 מהרהור אפילו עצמו ישמור אלא עליו שאסורה אחרת באשה שיהרהר

 הרהור שאינו הנס אשתו עם שיכב הוא האיך יהרי^ שלא אשהו משכב
בו על יחשוב און הס' פי׳ זהו אוחו להחטיא דרך הוא מ'׳מ עבירה ^  מ

 שאינו גס אשתו עס משכבו חישב שהוא מה ועולה און שהוא היינו
 דרך על עצמו שמעמיד היינו טוב לא דרך על יחיצב מ׳׳מ עיירה הרואר

 ביxמ שחישב ידי על כי ימאס לא רע שהוא חטאים דרך שהוא טוב נא
 לכך רע נקרא קרי של שעבירה בלילה קרי ורואה הרהור ליד בא אשתו

אשתו משכבי אפילו להרהר שלא טוב •

̂חכיןיס עד אמונתך בה׳צזמיםחפדף יי ^
 שכרס לקבל ולמחי־ לעשותם היוס ח׳׳ל אמרו דהנה בעזה״י נ׳׳ל

 אין עישיס שהצדיקים מצות של פיחת אפילו ליכא עלמא בהאי מטח סכר
 אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי לרגחיל יחכרך ה׳ שהשיב כמו בעו״הז לה׳

 צדיק לשוס מגיע שא'? חסד נקרא לצדיק נוחן יסברך שה׳ והשכר
 עשה תי לי ואשלם הקדמני מי פ׳ על רז״ל כמ״ש
 שכבר נמצא וכו׳ ס נתחי שלא עד מ3 מל מי בית לו נחתי שלא עד מזוזה
n הצדיק קיבל x החסד ע״פ לביא לעתיד לצדיק שכר נוחן יתברך ה' רק 
 על׳פי שהוא צדק של שכר היינו חסדך בהשמים ה' שכתוב זהו

 הואאמוכסךעד הטעס לאת מרינו ואינו בהשמים אוחו מחזיק הש׳׳י
 שתריס זקדאו עד ימיו כל יחברך בה' אמונה לאדם שיהיה היינו שח^ס

 התרגוס פי' בנבחחו או בקרחחו י״ג קפי׳ ויקרא זקנחוכמ״ש הוא
̂׳י ופי׳ נחדחוחיה או בשח־קוחי'  עיי״ש וכו׳ ישרם שחקי' קרחתו ז״ל רש
תן היא יתבר! שה׳ שוכח להיות יכול עשירות לאדם מחן וכשהש׳׳י  הנו

 וצרזד ער היא והצדק הזה בעילם צדיק של שכרן מחן אינו כשהש׳׳י אכל
 בשתריסשיסןלוה׳יחברר יסברך בכליוסמאתה׳ לבקש

חברך יימס לו שיח! יחברך '0 מאח לבקש צריך וערביה יחxש סעודת  י
 בהש״יחמידמליוסויןרן להאמין צריך מנדלא ערבית סעודת על
קך זהו פרנסתי יתברך ה' לו שיחן לשמים עיניו חולה זקנחו עד  אמזנ

:שחקים עד \

טפטךתהופרכן« אל כהררי צדרףף מ׳
׳׳לכע־,-.,/’ תועיעיי ובהמה אדם

ס שמחזיק מה ג״נ ^ ני ש׳׳י  של שכרי מחן n׳M חסדי ה
 הטע רעך איז חעשיק לא ע״פ קדושים בס׳ הח־יס אור כמ׳׳ש הזה
■ שאמרה רז״ל כמאמר הזה בעיל׳ פרנסה להס אין חורה שבני  סור̂•
A לסתל יכול העולם אין כי בכיעכייסבשסהאר״י מה מפני n 

 r לבינורםודרדם אלא משפיע אינו לזה הצדיקים בשביל חנתן xא ובה1ר\
 אלפינו כהררי צדקחך כאן הפי׳ זהו עיי״ש וכי׳ חורה בני ניזורס יהיו

 א־* כ^רי גדול הוא הצדקיס שכר בשביל עושה שאחה וחסד הצדקה
 מהכע קטן הזה עולה כי צדקיס של השכר יכול׳לסבול הזה העולס ואין
 ואס בעוה״ז לצדיקיס שכר מהן אין לכו אל כהי־יי שגדול הצדיקים שכר

 אתר- ביסוריעוראסאיז הצדק אח מי:סר אחה למה משפטיך תקשה
רי הצדק אח תייסר לא מקום מכל הזה בעולס שכח לצדיק לו מחן  מזו
^ן לזה עוני  או צדק של לטובתו הוא עוני יסורי גס כי רבה תהום מ

 כמ״ש המיסה מן וניציל כמת חשוב עני כי מיתה חן הצדיק אח שמציל
 0ר\יהנ מן הצדיק אח שמציל או המוה אויזיוח היא וחהוס בעניו עני יחלז

 שאומר. זהו החהוס אח עליו כסיחי כמ״ש בההום ואבדון שאוצ שהוא
 שהוא הגיהנס או חהוס אוחיות שהוא המוח א< הי־יט רבה חהוס כחן

 לעצל'מן לצדיק טובה העניות לכך העניות מן יוחר רבה הוא בחהוס
 בחיסניסיחיקג דהנה ה׳ תושיע ונהמה אדם טעם ועוד וגיהנם מיחה
 עס היראו'את. אל דאיחמרבתן עמיהארן אלין ובבהמה וארבעין שנע

 ה' היינו ה׳ חישיע ובהמה אדם הפסוק פי׳ זהו הס לחמנו כי החרך
 הבא לשלם חלק לו יהיה לבהמה שנחשב הארן עמי שגס הצה יתברך

 הבא שלם מחלים סsשניר חכס ההלחיי את הארן עמי שיפרנס ידי על
 בצל כי הח^ח את שפרנס יד על והעסהאר־ז הורהו יד על הח״ח

 יה*^ ולא לצדיק עשירוח יהברן ה' כשיחן אבל הכסף כצל החכמה
̂'כ הארן עס אחו שיפרנס נרין אבל הארז לעס הגא שלם יהיה 1מר



תהליים חידושי
 שנקרא הארז עם מן פרנסה ומאכל ער היא אדם שנקרא כשהצדק

:הבא לעולם ה׳ חזשיע ונהמה ארס אז נהמה

בצל ארם ובני אלד,ים חשדןז יקר מד,
שייןל כנפי[? ח  יהכרך השס נעזרח לפרש הראה * י

 פרק כרכות במסכת רז״ל יאמרו י
 ררכי משמיה הנא וכן מאיר רני משום רבי אתר הונא אמררב הרואה
 הא כי חןשתיאלסי לומרכלדעכדין רגיל אדם יהא לעולם עקינא

 מפא ושרגא וחר־נגולא חמיא בתריה והוה נאורחא אזל עקיבא דרני
 שמיא מן דעבדין תה כל אמר ליה יהכו ולא אושפיזא בעא חכסא האי
 אכלוה שונרא אסא לתמרא אפליה אריה אתא בדברא בת אזל לעב

בלילה לפב שמיא חן דעידין כל אמר לשרגא כביה זיר,א אתא לחרנגולסא ] I שמיא חן יעכדין כל דאמרי׳ היינו לר\ אמר למחא שבייה גייסא אסא
 אוחו ולהציל עקיבא לר' לע;ור רצה הש״י אם תמוה הוא ולכאורה לפנ
 להציל יכול הש׳׳י הלא להרנגולחא אכל ושונרא לתמריה אריה שאכל נמה

 כיון הוא ההירוץ אלא וחרנגולתא החמור יחיה אס נם עקיבא אסר׳
־ ר' על גס היין שיה לכך ללון עקיבא רני שנא אתר בהא' דעין ששרה

 לרחמים הדין נהפך גדול צדיק ר'עקיבא שה*ה מתמח אלא עקי^א ’
החמור שהוא ר״ע של נהמתו על הדין ששיה נמה הדירם !נמחקו

 עקינא ר' שגס כיון ר״ע על קפרוג שוס לקסרג יכול לא ואז א0רנגול0sוו
 יקר מה הפשוק פירוש זהו וחרנגולחא חמורו שהוא נהמחו שאבד נענש
 הדן מדת שהוא אלהיס ע׳׳י שנעשה החסד מאוד ירך היינו אלהיס חסדך

 ביתינא שתאלא שנכלל לרחמים הדן מן שנהפך עקיבא לר' שאירע כמו
 על הסכים הדן מרת שגם כיון החס־ אוחו על קפרוג שוס יהיה לא !א!

 אדם נני כמה כי יחסיה כנפיך אדסנצל עוד-ונני ואמר החסד ^אותג
ם ^ ר  נמלאכיס כמ״ש ו־סיש כצער צד^ס שרואים מחמח הש׳׳י מאח נ

 שמרנו כי נצע ומה אלהיס עבוד שוא אמרתם וכו׳ דבריכם עלי pjn ג'
 זדים מאשרים אנחנו ועתה צבאות ה׳ מפני קדורנית הלכנו וט משמרתו

 ופוב רשע בראותם אחורנית לנס מסיב וזה וכו׳ רשעה עושי ננני גס
 כמו הדין מדת שהוא אלהיס ע״י חסד כשנעשה אבל לו ורע צדיק ל\

 נמצא עביד לפב רחמנא דעביד מה שכל הכל יודעים עקינא לר' שאירע
 לפונות שהוא בה׳ מאמינם נעוה׳׳ז ועוני יסרין לצדיק שיש מה שגס

 וכני זהו הש׳׳י של כנפיו נצל וחוסיס כתשובה חוזרים אדם בר לכך הצדיק
, :יחסיון כנפיך בצל אדס '

 חה ואנחנו כמ״ש מה שנרךא ענוה מדח היינו ירך מה הפירוש
̂׳י כי ענוה מדת מאוד ירך  ונעשה הדן נמחק עמה מרח ע

אלהי׳ זבחי כת״ש חס־ נעשה הדן מדת שהוא אלהי׳ מן אצהים ■חסדך
ר\ ופי׳ רוחנשמ׳ה ה׳ זבחי ולא כתיב אלהי׳ זבחי ה׳ דף וירךא פ׳ נזו

 אלהי׳ועלדא זבחי אלא כתיב לא אלהי׳ רךנן הוא הכי א״לודאי
 דתבסש גבורה ספר ההוא אלהי׳ בגין דא זניחא דהא בצפון שחיטתן

 על ועוד וכו׳ דינא על רחמי ויהגנרון דנא ויתחלש דדינא חתא רסנר
ד  אמר א׳ פרק סוטה ובמסכת יחסיון כנפיך בצל אדם ובני ענוה מדח י
 הקדש אמר הרוח גסוה בו שיש אדם כל עוקכא מר וץמא ואי תסדא רב

 רעהו מלשני שנאמר בעולס לדור יכולין והוא אני אין הוא נרוך
ה אצמיח אוחו  1את אלא אוסו חקרי אל אוכל צח אוחו לבב ורחב עיניס גנ

ה׳ של כנפיו בצל לחסות יכול אינו גאוה כעל שהוא מי נמצא אוכל לא
 שהס אדש נר אוחן אבל אוכל לא אחו אומר יתברך שה' כיון יהנר!

:יחסיון כנפיו בצל ארס בני אוחן ענוים

תשקם ונחלעדניף מדיצוןביתף יחין
̂׳ל  שבית שנזמן חת נמוכי גדולים כמה אריכ״ל סוטה נמסכה נעזה׳׳י נ

 נצחה שכר מרךיבמנחה נידו עולה שכר עולה קייסאדסמרךיב המקדש
 הקרבנוח כל הרךיב כאלו הכחונ עליו מעלה שפלה שדעתו מי אכל בידו

 עליו שמעלה כיון העון מ? מסולק עניו שהוא מי עיי׳׳שנמצא ונו' כנלס
 חן ופפור שנוסיו כל לו ונחכפרו הקרכנוח כל הרךיב כאלו הכסוב

 פפור עון גו אין עניו שסא וכיון עין בלא יסורין אין רז״ל כמ״ש היסורין
 מעלת על הכתוב שאמר ועוה״כזהו עוה׳׳ז לעניו לו וש היסוריןממילא מן

 כיסך מדשן יחין הענוה בעל שיזכה מיניה לעיל בפסוק שדיבר ענוה
̂׳ז  וסהן לילה בעוד וחקס כמ״ש ביח שנרךא השכינה יד על שממהג העוה

 על שפירשנו שני פי' לפי <הו עו׳׳הב הוא חשקס עדרך ונחל לכיתה טרף
 רז׳׳ל דאמרו כאןכפשוטו הפי' ראשון פי' ולפי אלהיס מהירךחסק־ פסוק

 לאדם שאין נמצא מאח־ס מבקש מנה לו יש בידו חאוחו וחצי מת אדם אין
 עשיר איזהו רזי׳׳ל אמר' צכך חסו* הוא שתמיד 1כי' כמלואו הזה עולס

 דעניל מה שכל יודע שאדם וכיון לו שיש במה לו לי שאז נחלקו השמח
 מקבל הוא היה כעולס יתברך ה׳ לו שמחן מה כל עניד לטנ רחמא
̂יבחו שהיא שיודע כיון יותר מחאוה ואינו יפוח פנים בקבר הד ואז ל׳

 אז כלום לו חסר שאיני כמלואו הזה עולם לו ויש בחלקו ששמח עשיר
בית שנקרא השכינה פי על שמתנהג הזה עולם הוא ביחך מישן ירוין

: הכא עולס הוא חשקס עמיך ונחל מ״ל

נראד,אור חייםבאורף מקור עמו? בי
 לחיי יזנה וצדיק עניו שהוא תי כיסך מדשן ירוין שאמר לפי כעזה״י %

 יותר, הזה עולס חיי שלוי השגו רשעים הלא אדס יקשה שלא הזה עולס
 שלוי השגו שהרשעיס מה היינו חייס חקור עמך כי מסרן לזה •הצדיק חן
 למוח רשעים של זמנם כשיגיע הפסק לרסע־ס להס יהיה הזה עילס ח־י
 יוס*ף למות זמנס יגיע אם גס כנשריס יעלואכר כח יחליפו ה' קווי אכל

 רשעים ושנוח ימים תוסיף ה׳ יראת כמ״ש חיים שנוח להסהש׳׳י
 שהוא מי כן עולמיח הפסק לו אין מקור חייס מקור עמך כי זהו סקש־נה

א אז וצדק עניו  ר\יע אס גס חייס מקור לו יש אז הש׳׳י עס עמך ס
 הצדיק ונפפר מח אס וגס סייס שנוח לו מוסיפין למוח צדיק של זמנו
 הפסק ן שאי חיים במקור הצדיק שדכוק נמצא עוה׳׳ב כחיי לאור הולך

 עדניך ונחל שאמר עוה״ב חיי וגס מס רך«י כחייו גס הרשע אבל עולחוח
 נזוהר כמ״ש אור נראה כאורך גדול חענוג הוא שעוה״ב מארש תשקם
 לעוה״ב אור ויהי אור יהי היס אל ויאמר ל׳׳אע״ב דף בראשית פרשת

 נתורא והוא דעינא נהורא והוא בקדמייתא קב״ה דברא נהורא איהו ודא
 סייפא ועד עלמא מסייפי כיה חזי והיה קדמאה לאדם קב״ה דחחזי
 טיבך רב מה ואמר משבח והוה לדוד קב׳׳ה דאחזי נהורא והוא עלנוא
 מי היינו אור כראה באורך כאן שאמר זהו עיי״ש וכו' ליראך צפנת אשר

 ידי על נראה שיהא דעינא נהורא ש,:וא לאורך יזכה ועניו צדיק שהוא
.כזוהר כמבואר גדול תענוג שהוא סופי עוצס עד מסוף זה אור

לב לישרי וצדרךף לידעיף חסדף משוןי
 לידעיך חסדך חשוך הש״י לפני החפלל שחד כעזה׳׳י נ׳׳ל

 כל דאז יחודא ומיחח וידעין שמקשרים לאותן חסדך שחחשוך היינו
 חסדך המשוך יאות אחכרכאכדקא וכלא אשחכח שלימו וכל נהירין אנפין

 כמ״ש ידיעה שירךא לתעלה היחיד שעושים אדס בני לאותן בעיה׳׳ז נם
 כן ויחוד זיווג לשון שהוא אשחו חוה אס ידע ד'והאדם ניאשיחקפי'

 ראוי למעלה יחודא ומקשרים שמיחדיס לידעיךהסאוחן כאן הוא
 וצדקתך אבל מעלה שלי וברכה היחוד ■מן חסדך בעוה״ז גס להס שתמשוך

 למעלה יחודא ליחד יודעים שאינן אוחן עם צדקה שתעשה היינו לב לישרי
 ראוי בכן עונותיו ע״י העולס מן טובה מונע הרשע כי רשע שאינו רק

 אל לשונאיו לשלם הוא טובה לרשע שיש מה רק הטובה מן הרשע להאכד
 פיכה מונע שאינו לבב ביושר שהולך לב ישרי שהוא מי אבל להאנידו פניו
 ברכה להמשיך למעלה יחודא ליחד לטין יודע שאינו רק העולם מן

 הזה בעולם לפונה ציסן צדקה עתו העשה מ״מ העולתוח בכל למעלה
;לב ’X’ לאזחן

תנדני אל רשעים ויר נאור, רגל תבואני אל
 מר ואיהיחא חסדא רב אמר א׳ פרק סופה במסכה בעזה׳׳י נ״ל

 אני אין הוא בחך הקדוש אמר הרוח גסות מ שיש ארם כל עוקבא
 גבה אצמיס אוסו רעהו בסתר מלשני שנאמר בעולם לדור יכולין והוא

 ,והנה אוכל לא אחו אלא אוחו תרךי אל אוכל לא אוסו לבב ורחב עיניס
 xא כמקום אלהיך ה' פני אח זכרך כל יראה הxכ פעמים שלש כתיב
 לקיים ברגל המ^ש לבית לבא יכול האיך גאוה לו שיש אדם כן אם יבחר
 שאין מחנו בורחת שהשכינה כיון אצהיך ה' פני אח זכורך כל יראה

 רגלי דוחק כאלו המסגאה כל רז״ל וכת׳׳ש בעולם עמו לדור יכול הקב׳׳ה
 בא רגל שבכל בזוהר מבואר מ׳'מ המקדש כיח כש^ב ואפי' השטנה
 דף אמור פ׳ בזור\ נמ״ש מישראל אחד לכל עלאין אושפיזין עס הקב״ה

 דההוא כנוונא אזדמנו כוצכו אלא וכו' יקירא אושפיזא לזמין למלנא צ״ד
 נחדווהא נהירין באנפין אושפיזא לההוא לקכלא ואתקינוגרמייכי דילי יומא

 בכל דילי זמינ־ דהא בגין יקירא סעודחא ליה אהקינו בהושבחחא
 חדי קב״ה לין וחי לאושפיזין חדי ואי ק׳׳ד בדף וכן עיי״ש וכו' ספריו
 לאדם וכשיש עיי״ש וכו׳ ה׳ על חחענג אז עליה לרי ואברהם עמיה

 חבואני אל כיקש לכך אצלו עלאין ואושפוזין הקב״ה לבוא יכול נאוההאיך
 ואז גאוה עש המקדש לבית אמא שאל שחושיעני היינו גאוה רגל

 הקליפות בז ישלטו שלא היינו תנדר אל רשעים ויד גאוה לי יהיה כשלא
 א״ל זמנין עוירא רב דרש סופה נמסכח שאמרו כמו העולס מן אוחו לנרד

ה ^י  גסוח בו שיש אדם כל אמי דרב משמיה לה אמד וזמכין אכי דרב מ
 בעולם ישנו תאמר ושמא ואיגט מעט ש:אמררומו מתמעט לסוף הרוח

 לסיף הרוח גסוח בו שיש ארס כל אשי רב אמר שם וכן וכו' ואיננו ח״ל
 אוחו ינדד שלא הקליפוח מן ניצול גאוה לארס כשאין אבל וכו׳ נדחה הוא

;העולס מן
ה ס א ל ז



.הלים‘) חיוויעי
קום יכלו ולא דת און פועלי נפלו ?צזם

 ההוא ליה אתר חמישי פ' יומא מס'3י נעזה״י לפרש נראה
 כשוליה'אזר טומאהה דכסינ אחס טתאין כרי השהא חנינא לר' מינא

 שהם כזמן אפילו טומאחס ליההאחזיחהכחיכהשיכןאהסכחוך
 ״ל ר) אמח גאוה כעל אבל עניחח כשאר זהו עחהס שכיכה טמאים

 עם לדור יכול הקכ״ה שאין כשביל השניכה תלי חחר, כאלו המחנאה כל
 גס און פעלי נפלו שלגאוה עון כאוחו שם הכפוב שאחר זהו נאוה על3

 כשיש אכל טומאת' כהוך אסם השוכן מקום מכל עיירות שאר שעברו
 נגאוסו הרשע ינהxה רגלי שדוחק כיון חקומה לי ואין נופל גאוה לרשע
 שדחה וכיון השכינה חן הוא האדם חיוח כי הרשע קוס יוכלו לא ממילא
 זהו גאוה צו שיש לרשע חיוח אין ממילא השכינה רגלי גגאוחו הרשע

קום יכלו ולא דחו שאמר

א קפי׳
*<' ע״נ ו׳ יז׳ מצילה נמפכמ אלתתחריכו׳ לריר

 שהשעה רשע ראית אם יצחק רכי
 איני וכו׳י עיד ולא כמרעים תחתי אל שנאמר חחגרהנו אל לז משחקח
̂י משוס יוחנן רכי והאמר  הזה כעולם כרשעים להחגרוס מותר רשכ
 לחשך ואם וכו׳ כם יחגרו חורה ושומרי רשע יהללו חורה עוזבי שנאמר

 אומד נוקפו שלכו מי עולה כעושי חרךא ואל בתרעי׳ חחחר אל לומר ארם
p במילי הא קשיא לא וכו׳ כמרעים להיות כמרעים חחחר אל אלא 

 שאינו כצדק ^ גמור כצדיק הא קש־א ולא וכו׳ אימא ואנעיס וכו' דדיה
 כמסכת ז׳׳ל הרי׳׳ף הקשה שאני חשתקח שעה אימא ואכעיח וכו׳ גמור

 רשב״י צריך לחה קשה החירוציס דלכל כן גס ז׳׳ל ומהרש׳׳א ברכוח
 ראשון לחירוץ כמרעים כמרעי'להיוח חתחר אל אלא הפסוק לחרז
 שלישי לח־רוז ומ גתור שאינו בצדק מיירי של ולחירוץ לירי' כמילי מיירי
ס׳  איחא כרכוח כגמרא נדקדק דהכה יחירך ה׳ כנגזרת לתרץ ונראה ז
 יצחק רכי ולמה כתרעי׳ חחחר אל לדוד לומר אדם לחשך ואם הלשון בזה
 אומר נוקפו שלכו מי הלשון מאי וגס כמרעי׳ חחחר אל אלא מביא לא
 משה רני הואכךדהנה אלאאלחחחרכחרעי׳וכו׳אךהפשט כן

 רול וגבי במרעים חתחר אל לדוד אף אומרח הקודש דרוח פי׳ ז״ל אלשיך
 לומר ש־יך לא וגס גמור צדיק היה חד דכודאי אלו חירוציס שייך לא וראי

 מילי על הרשעי' עם מחקוטט היה לא דוד דוליאי דדי׳ בתילי דמיירי
ה ד  חיי ימי כל ירדפני וחסד טוב אך כ״ג נקפי^ עה״ש דוד שאחר ז כת ד
 נרדף שהוא חה לו שטוב במדרש זה על ופי' ימים לאורך ה' ככיח ושכחי

 לאורך ה' ככיח שבחי ולכך ה' על אלא להשען לו אין כך ומחוך ימיו כל
 הקטט׳ אך דידיה גמילי׳ לו מצירים שהיה מה טונה לו שהיה נמצא ימים
 שהוא דוד מד לו משחקת שעה לומר אפשר אי וגם דשמיא כמילי היה
 למה כן ואם לו משחקת שהשעה רשע מאותו יותר גדול מזלו ומלאי מלך

 יתקוטט שאל דהיינו במרעי׳ תחחר שאל לדוד הקודש רוח 'הזהירה
 ולכך כחרעי׳ להיות כמרעים תחחר אל רהפי׳ מוכח בודאי אלא עמהס

 לההגרוח אסור דקאתר יצחק דרנ שפיר אחי והשחא לחד אף שייך
 כן גס ומסמיך כך אתר שמניא י׳Tא מפסוקים היכחה לו יש ברשעים

 אךרשכ״י בעלמא אסמכתא אלא שאינו לדוד חיבח דולג ולכך קרא אהאי
 ומקשה־ הגמרא שמחת וכמו להחגרוח שמוח' אחרים פסוקים מביא
 שייך לא דוד וגבי במרעי׳ תחחר אל לדוד נאתר הא לומר אדם לחשך ואס
 צדיק שאינו דהיינו כן אומר נוקפו שלט מי ומחת כנ״ל החיחציס כל

 היה כודאי דוד הלא חקשה ואי להחגרוח חוחר גמור צדק אכל גמור
 נשכיל אלא הגמרא ומחרן כמרעי׳ חחחר אל לדוד וכחיב גמור צדק
 עולה כעושי הקנא אל כמרעים להיות כמרעים חחחר אל לדוד נאתר כך

 כמו ברשעים לההגרוח מוחר גמור צדק ולעולם עולה כעושת להיות
;כס יהגרו פורה שומרי שנאמר

ן ל ו ס פ כ  שר וכפסוק לשון ושינוי כסל ראשון בפסוק א׳ לדקדק יש ו
I למימר ליה הוה ברעי' במרעים מאי ב׳ לשון ושינוי כפל 

 פי׳ לומר vונראר וכו׳ כמרעים חקנא אל כהיפוך נאמר לא לחה ג׳
 להחטיא שיכול האחד ע\לס3 רשעים סוגי שר יש דרגה יחברך ה' בעזרח

 הכלוס עליו חד שאמר כמו ממנו עונוהשלמידין ידי על הרכים אח
 דמעה הלחם ופי' סלה חטאתי עון נשאח ואחה פשעי עלי אודה אמרתי
 דוד שראו מפני כחזיר ועשאוס ממנו אחרים אנשים שלמדו אוחן דהיינו
 זו אך חעאחי עון וזהי לגמח דמוחר סכרו לכך בשוגג זו עבירה עשה
 אסוריס שאינן אוחן דהיינו יודע שאינו תי לטעוח שיש עבירה גבי שייך
 גזירסו מחמת אלא אסורים שאינן החוקים למשל הרך׳בה ליייי מחמת אלא
 שתוחר לטעוח לו אפשר חוחה שעושה אחד ורואה יודע שאינו מי !לכך

 לאומרו ראר נאמרו לא שאלמלא עביחח איחן השר והסוג כן גס ועושה
נאחז וחאה הדן יודע שאינן חי אף מלאי אז לכל גלוי עולה שהוא
הרכים אח להחטיא אפשר אי ואז שתותר לטעות יכול אינו עושה

א שיסירו  שמלליתיס רשעים שרואים אנשים יש מקום מכל אך מוחר ^ו
 ועושה אותש מקנא מקום מכל מפורסמות עוולח עושיס שהם שיודע אף

 רעהאךנזהמהשאנשיס כשעושים שמצליחים ואהx מפני כמוהם
 לא שהוא שמו על נקראת העכירה אין כמוהו ועושים אוחו מקנאים
 דרות נכון על יטאר והשהא עבירה שהוא יודע שהוא אוחו החטיא
 כמרעים החחר אל לדוד וזהו הנ״ל רשעים סיגי משני לדוד הזהיר הקודש
 עכירות כאוחן דמיון לשון דהיינו הסוסים אה חחחרה ואיך כמו דהיינו
 לאותן חדמה שאל לו הזהירו ממנו שלמידן אתריס לאנשים מרעיס שהם

 רשעים אותן דהיינו השר מסיג לו הזהירו וגס מהס ללמוד רשעיס
 שהם שידוע מפני להס להתדמות שייך שלא אף מפורסמים עוולס שעושין

 עולה שעושים איםx קנאה מקוסמחמח מכל מפורסמים עכירות
 לשון השני בסיג נאמר לכך כמוהם ייעשה להם שיקנא אפשר ותצליחיס

 רהיה שייך לא קנאה לשון הראשין כסוג וגס דתית לשון שייך שלא קנאה
 דהרשעים א*נו זה ומראי לאחרים מרעים שהש כמה הוא הקנאה משמע
 והאתריס עצמן להנאח עושים הס אך מהס שילמדו נכיון עושים אעם

 המוהש לעשות להם שישוה דחית לשת נקט לכך ממילא מהם לומדים
 ימל^ מהרה כחציר כי הטעם ואמר ממנו ילמדו וממילא עצמו להנאח
 לאחריס שמריעים עניתח שעושים הראשון הסוג דהיינו
 pfj hvono וכל הרבים אח מחטיא שסא ונמצא
שתצי<ץ ומה חשובה לעשזח בידו חספיקין אין הרבים
 רשעיש ולאוח! בחשובה שיחזרו כד אלא אינו לרשעים אף מאריך שהש״י

 איכס שטדאי מפל להם האף יאריך לא בודאי הרכים אח מחטיאים שהם
 העזלס מן יאבדו כמהיה דהיינו יחלו מהרה כחציר ולכך כחשובה חוזרים

ס מחטיאים ואינם מע־פמיס עולה שעושים השני סוג אכל חציר כמו  א
ה״ו כחיים ומניחים כחשובה יחזרו אולי להם אף מאריך לכך הרבים עו  נ

 דומה מ״מ החיים מארן שורשו שנפסק מפני מח קרוי כחייו שרשע אף
 ppr<5 שלא לעלה במראה שדומה יניקה לו ואין שורשו שנפסק ירק של לעלה
 שמארהין רשע דמיון הוא כך שורש לה שאין מפני נובלת שהוא אלא שורשי

 שורשן שנגזר מפני לו אין שורש אך אנשים לשאר במראה שדומה האף לו
 3טו הלא עוד ואמר השני סוג אוחן יטלן רשא כירק ולכך החיים מארז
 וחזוני חיי בני הוא עוה״ז הצלחות כל יהנה נעוה״ז ויצלח צדיק שיהיה

 הגבר בחך הכחוב שאמר כמו דהיינו טוב ועשה כה' כטס אמר מזוני על י
 וצן/ בריוח מזונות לעצמו פי'שיעשה ה'תבטחו והיה בה׳ יבטח אשר
צדיר ארס שיהיה ורק אך ה׳ על בטחונו אס כי למחר יהיה מה ידאג

 לבעית יסל איט שאינו מי אכל ה' על לבטיח צד מאיזה לו שיש xוי
 אמר ולכך עונוחיו כשביל מזונות לו שיצמצמו שאפשר מפני בה'
 אר-ן שכון אחר חיי ועל טוב ועשה וכחנאי מזוני לך ויהיה בד' בטח

h במסכת שאיחא כמו זיהיינו o x איכא יוחנן ר' א׳׳ל ע״א ח׳ דף np, 
 ,VP לא לארז בחוצה אבל כהיב האדמה על ימיכם ירבו למען חמה בבבל

 וסי* וכו' להו לאמי הייט אמר כנשתא לבי ומחשכי מקדמי ליה לאמרי
 סיר-^ מדרשית ובחי מסיוח בחי עסידן שאיחא במה ז״ל מהרש״אה

 דהיה כנינזיזא לבי ומחשכי רמקרמי להו דאהני טעמא והיינו בא׳׳י
־ אס הפסוק פי' ויהו וכו' שם לעחיד יקבעו שהרי האדמה על הס ^5 

 ומחשיך מקדי' או אלxי כארץ או דהיינו אדן שכון ימים שחארוך
 דהיינו אמונה ורעה אמר כני ועל ישראל כארז כמו והוה כנישחא
 שמיה וקושטא אחרא ‘להא איקלע חדא זיחנא צ״ז דף בחלק שאיחא

 אינש מיית רטי ולא ברוכרייהו מ^י הוו
 בכי* חריז ’ל ’זה'י מנהי? איחחא נסיב זימניה בלא

א שבכתה אחאי חייפארישי' זקא דכיחהו א3יח הוה חד יומא חינה פ  טי
 בני חרתי ליה שניבא הכא ליחא לה אמד ארעא אורח לאו סכרי אדשא

 ורעה לו אמר לכך וכו' יןxמא פוק מינך נמטוחא א״ל אינשא אחי
ה פרנסחך וחכקש עצמך אח כשחרעה פרנסה לשון דהיינו אמונה  חהי

י' או סענוגיס לך יהיה ומ׳׳מ צדיק שחהא ה' על והחענג ואז באמונה  פ
 כרצונך רצונו עשה אומר היה הוא אכוח כחסכח דאיהא מה כהקדיס כך
 האדס שיעשה א' פרושים 'x שמואל מדרש ופי' כרנונו רצונך שיעשה כדי

 כרצונם להם יש דעלמא רובא כי ה׳ אח לעבוד כרצון לו שיש כמו בפועל
ט׳ ה׳ אח לענוד  1דהייכ כרצונו רצונך שיעשה כדי סייס שני נפי' שם עוד ו

 רצונו עשה שלישי גפי' כתיב עוד היום כל מצוה לעשוה לעולס שיהיה
 הכוין ומשחה מאכל רצונך כשעושה דהיינו דעהו דרכיך בכל v"1 כרצונך

 בסמוך על דהיינו ה' על והתענג כך הוא הפי׳ זה לפי וכו׳ לש״ש גס
 שכפעם אפשר אי וזאת וכי' המערכח על ונתחה גבי במנחוח שמצינו כמו
 סעשה כך אך לש״ש אס כי כוונחך יהיה דלא עליונה למדרגה העלה אחד

 שיהיה ה׳ על והתענג וזהו לה' וחציו לכס .חצ לחצא־ן תנייו שכחחילה
 לשם הכל שיהיה דהיינו לנך משאלות לך ויחן כך xוא זה אצל זה בסמוך
 כותו בכל ה׳ לעבוד חפז מישראל איש כל שמלאי חפן שלבך כמו שמים
 1כמ אךהחיחזהוא פרס לקבל מנח על לעבוד אסור הלא חקשה ואס כנ״ל

פעולתיך שכר לך שישלם מלאכחיך בעל רגא ונחמן אנוח נמסכת סאיתא
פירשו



'1 iאתהלים שי ו ע

 מכל חאהכה אלא שכר לשוה ה' חטגוד לא שאהה ל’ז המפרשים פיישי
: הפשיק סי' ההו פעולחיך שכר לך שישלס חלאכסיך כעל נאמן מקום

 לשס לא שמיס לסס מעשיך כל שיהיה דהיינו גולעליידרכין-
 אף דהיעו יעשה והוא עליו וכעת שכר

 שכר לו שישלס עליי לבטוח לך יש מ׳׳ת שצר כשביל עושה אינו שאחה
 לו שנוהניס כחה מאבד תהום מכל הלא חקשה ואי שכר שוס מקפח שאינו ,

 לו הניס שנו כמה זכיוה לו מנכין כי שעשה טובים מעשים אוחס שכר
 הוא ידוע הלא סרס לקכל מנה על שלא לעבוד אפשר האיך וגס כעיה״ז
 איזה אוהו מנסה שהקכ׳׳ה יחןלוהש״ישכרוההיחןהואכך שבודאי

 שמגיע מצות אוהן על להייט כעוה״ז לו המגיע שכר לו נוחן ואינו שניס
 אז ודוחק בצער אוחו ומ׳׳מעובד לעיל שאמרנו כמו הזה בעולם שכר לו

 מזכיוח לו מנכין אין אז וגס פרס לקבל מנח על שלא אוחו עונד ודאי
 אוחו לעבוד אדוני אח אהכחי לטעון יכיל דהלא אח״כ שכר לו כשנוחניס

 נחנו שלא אף עידחי שניס כמה יהלא הזה עולם של זה כשכר אצא לא
 תאמר ואס שאמרנו כמו וכו' דרכיך ה' על גול הפסוק פי' וזהו שכר לי

 החירוז חהיה ואז כנ״ל נסיין T על להיוח צריך י6נווד היאךאפ^
 הכל אור מה שאמרו כמו דל;יינו כצהרים ומשפטיך צדקיך כאור והוציא
 שחאהל שלך טוניס ומעשים מצוח חהיה כך תשר אוח ואין ממנו מלליקין
 הלשון שאחר ומה הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם שלהס הפירוס
 שבאב' והאור הכאה ידי על מהאירס האור שמוציאין כמו היינו והוציא

^ון שום בלי צדקך כשלום לך חסדכךהש״ייוצא 'אינו  הכאה ע׳׳י ח
 וזהו לך המגיע הטוב לך נחן ולא שנים איזהו אוחך שיסדה יסוחן שהס

 כצהרים שנים איזה שסבלס היסורין הם ומשפטיך צדקך כאור והוציא ׳
:החוס ומהמעט הולך ואח״ב שעה לפי אלא שאיני הס

וכר מאף הרף וכר לו והתחולל ליי רם
 כאיש דרכו כמצליח כפל וגס והתחולל רום לשון כפל לדקדק יש

 ה' כעזרת לומר ונראה וחתה מאף לשון ושינוי כפל וגס מזימות עושה
 אף ומצליחים עכירוח כעושי תקנא שאל הקורש רוח דינור כאן דעד יחברך

 העומדים רשעיס כאוחן לדכי מתחיל זמהשחא אדס לשוס מזיק אינו
 מר ליה שלח ע״א ז' דף גיטין במסכת שאיחא כמו לצדקים ומריעים

 מהו למלכות למוסרס ובידי עלי העומדים אדס כני אליעזר לר׳ עוקבא
 דום ליה שלח ונו' טובא לי מצערי קא ליה שלח וכו' ליה וכחב שרטוט

 סוג בעולם הס רשעים סיגי רהנה נהקדיס ונבאר לו והסחולל צה׳
 וגוזל סאוחו למלאות לגזול שרוצה עצמן להנאת לצדיק מכאינים שהס א'
 שמואסים רשעים אותן הס השני וסג ושפלים נמוכים שהם הצדיקים את

 עם כשהיהי עקיבא א״ר ע"כ מ״ט ף7 בפסחים שאיחא כמו טוב בעושי
 נכון וס׳וכודאי כחמור חכסואלשכנו תלמיד לי יחן מי אמרתי הארץ
 מקכל והוי אנוח כפרקי שאירא כמו עמהס הצדיק יתקוטט שלא וראוי

 לו להרע נא toh אס ז״לאף שמואל מדרש ופירוש נשמחה האדם כל את .
 ואם לו להרע יסל לא השמים מן עליו גזרו לא דאס בשמחה אותו יקבל
 הפסוק פירוש וזהו עביר לטב רחמנא דעביד מה דכל טובלו ודאי גזרו
 מה דהיינו והתחולל דגם לה׳ שהוא מפני יתקוטט ולא שחוק דהיינו לוס

 דרכו כמצליח חתסר אל לכך שאמרנו כמו לה׳ הוא סלל נעשה שאתה
 עושה כאיש וגס דרכו כמצליח לצדיק שמנאיכיס הראשון הסוג דהיינו

 שהם רעוח מחשבויח צצדקע^י מכאיניס שהס השני הסוג דהיינו מזימות
:בצדיק מואסים

אצלו הס המחשבות דהיינו מזימות עושה באיש הוא הפירוש .

עד ע״ב ך״ב דף בפסחיס שאיהא כמו השני הסג והס כמעשה .
 ולכאורה חכחיס תלמידי לרבות הירא אלהיך ה' אח ודרש עקיבא ר׳ שנא
 נענשיס אינס עבירות כל על דהצה לומר ונראה הוקשה למאי ידוע אינו
 ולזה נלנס סלxי נית תפוש למען שכתוב ע׳׳ז גבי אס כי המחשבה על

 פ'3 שכסונ כמו המחשבה על נענש עליהם שגס חכמ*ם תלמיד ^קשה
 פירוש וכו' נפשיכס תגעל משפטי אח ואס תמאסו בחקותי ואם בחקותי

 תחכמיס שונא נפשיכס הגעל משפטי הששים באחרים מואס ז׳׳ל רש״י
וכו' באף אלא מדבר אינו רש׳׳י פי' זאת אעשה אני אף אחרין וכתיב וכו'

 שהוקש מפני עליהס נענש ומ״ח בלב אלא אינו החכמים שונא שהוא ומה .
 הכתוב ואמר חיוב לענין כמעשה אצלו דהמחשבה נמצא המקום ליראת
 טוב הלא הרשעיס עס להחגרוח אסור למה קשה דבאמת זה על הטעס

 לנקום ויכול השמים מן אותו יסייע אולי עצמו אח הצייק שיבחן היה
חז אמנס מהרשע  ביוחר רשעיס שהם השני סוג רבאוסן כך זה על החי

 ביסורי ציסר מעציו להקצ הש״י רוצה אינו ודאי חכמיס בתלמידי שמואסיס
 ונמצא לכך ין1רא הבאשהסאינס בעוצס מאף לסטור כלי הזה בעולס
 הצדיק יטריח ובחנ' בשה״ז ליענש השתיס מן עליז יגזיי לא שבודאי

 נבאר ובחחילה נשה״ז יענש לא ודאי הראשון הסוג וגס עמו להתגרות
 ימיו בחצי כמשפט ולא xעו עושה ילד ולא דגר קורא י׳׳ז בירמי' יהפסוק
תחלה בנפשות פוגע אינו הרחתיס נעל הגא זה על דקשה ונו' יעזננו

 תחלה הלא יעזבנו ייייו כחצי אותר יאיר
 ה׳ בעזרת להרן ונראה ימות אז ישיב לא ואס שיעני אוחו ליסר לו היה

 הכו מה על '6 בישעיה על'פסוק פי׳ ז״ל אלשיו משה ר' דהנה יתברך
ה הוסיפו עוד  על מוכיס שהם בתה ייכוvדר דוי לבב וכל לחלי ראש כל ^
o תוספים זה ידי x ראש כל מקרה יד על שהוא אומרים שהם במה 

 שעושה אוחו דודאי שפיר אחי זה לפי העולם מנהג כך דיי לבב יכל לחני
 בחרהוניס משגיח הוא יתברך שה' מאמין אינו במשפט ולא ע־ישר

 ירוית או מעט יחיח אס השנה בראש גזר אשר גזירתו פי על ומנהיגם
 עליו נגזר מאשר טפי נפשך דממה עיולח לעשות צריך אינו ואז הרבה

 שנגזר הסר ואותי שבעולם העוולח כל יעשה אס אף לו להיות יוכל לא
 האיש אוהו אלא עולה שוס יעשה לא אס אף שיכה לידידו הש׳׳י יחן עליו

ה פי על הוא שהעולם סונר ^  כל וחוטף עוולת עושה לכך רגהגחו מ
 יחטא שאז ביסורין אותו לענות הש׳׳י יכיל אינו וממילא לחטוף שיסל מה

 מקרה פי על־ הוא שהעולם וסיבר הש׳׳י בהשגחת מאמין שאינו כיון יותר
 ומצינו ימיו בחצי שימות דהיינו יעזבנו ימיו בחצי אס כי חקכה לו אין זלרר

 והלכתי נקרי עתי והלכתם לי תשמעו לא בזאת ואס נתיב בחקותי פ'3
̂ל אלשיך משה ר' הרב ופי' וכו' קרי בחמת עמכס  בקרי עמי והלכהס ז׳
 בחמת שהוא קרי ב^מת עמכם והלכתי היסורין כל היא מקרה כי לומר

 וכו' בכס יכה הכת אוחו קרי שהוא באומרכס פעלתם אשר הטומאה כת
 הפסיק פי' וזהו חמה מעלים הוא תירה שאומרים עבירה שאותו נמצא
 השס רוצה אימ גדולי' רשעים שהם השני סיג אוחו דהיינו מאף הרף

 ומוטב להם הנח הקודש רוח אתר לכך הזה בעולס אוחס לייסר יתברך
 כנ״ל: כחוקותי בפ' ככתוב העינש הוא וכך הבא בעולם בהם האף שיחי
ן א א הו  בנפול רביעי בפ׳ הקטן שמואל ע״רחהשאמר הפי'

 אפו מעליו והשיב בע*ניו ורע ה׳ יראה פן תשמח אל אויביך
 כודאי נו שסר,גרה שכיון ו3 תתגרה שאל הקודש רוח הזר\רגם לכך

 הרלסזן סיג ועל האף שהרפה נמצא להרע מחשנתך שחקייס אשמת
^ אל חמה ועזוב הטעם אמר ת  לא סדקי דהיינו להרע אך ת

 אינו האיש שאותו כיין בו תתגרה אס כלום בו אפעול
 ייסר אס ואז חאותו להשלים גוזל שהוא הש'׳יכ'ון בהשגחת מאמין

^ יחטא בעוה״ז הש׳׳י אוחו ו  ויעלה ישוב ולא חקרה שהוא שיאמר כמה י
 החטא עזיבת לשון חתה ועזוב אמי ולכך חאה הנקרא הטומאה כח

 מתחרה שאתה מה דהיינו להרע אך תחסר אל החמה אוחו תעלה שלא
ה שהוא שיאמר יותר שיחטא להרע הוא בו ^  אך עוד הכתוב ואמר מ

 כמו הראשון סג ׳'לxר סוגים שני דהיינו יכרחון מרעים כי יהיה העונש
 אתד הוא השני וסוג חילו לא^ים ועזב היינו יעזבנו ימיו בחצי שכתוב

 נשרש שהיא כיון והטעס תשובה לעשות בילו חספיקיס שאין מהדבדם
 עם בעצמו והוא התורה ע״י אס כי היצה״ר לשבר יכול ואינו בטמאחו

 גיא כל שכתוב כמו אוחס מואס שהוא כיון מחי׳׳ח ללמוד יכול ואינו הארן
 דומים והס להס מריעים שרשעים אוחן דהיינו וקווי וס׳וזרץ ינשא

 הלא תקשה אם הכתוב עוד ואתר ארז ירשו המה לה' וקווים ושוחקים
 בעור\ז ותו א לייסר יכול שאינו אף הר־חמיסוא״כ בעל הוא הש״י

 כמעשהו לאיש תשלם אחה כי החסד ה' לך הכתוב ע׳׳ר רחמים ממדח
 הראשון סוג על קשה מ״מ אלשיך משה רבי שפי׳ וכמו ס״ב קפיטל סוף
 יחנעא לא ואז הצה שהוא כמו לו שיהיה חאוחו הש׳׳י שימלא טוב הלא
 הכתוב שאתר כמו זה על הוא החירון אמנם ימיו כחצי למוח צריך ואינו

 אדם א־ן בנמרא שאיתא וכמו לשבעה כלא ויציעכס כ״ר קפי׳ בישעי'
 כחצי מח שהוא שאמרנו לוו(רעלפי נראה והפי׳ כיח חאוחו וחצי ■מת
^ יכול שאין כיון ימיז  שימלא היה טוב הלא הנ׳׳ל קושיא וקשה אוחו ליי

^ז לזה חאוחו יחברך השם  לו שיש מת באמת ה*ה דאם הגמרא מ
 לו שיש ממה כפל אס כי מתאוה שאיגו דהיינו חאוחו חצי הוא השתא
 שיש כמו מעות עוד לו נותן היה הרחמים בעל שהוא יתברך השס בודאי

 יוחר יחכרך השס לו יחן שאס אינו האמת לפי אך למוח צריך היה ולא לו
 אדם אין הפי' וזהו יותר צו שיחס* מפני הרבה ויגזול יוחר יחאוה אז

 ועוד הפסוק פי' וזהו בידו סאוחו חצי היה אס מח היה שלא דהיינו מס
x לו שיהיה יעיל דהיינו רשע ואין מעט r מעט שחצהמז כמו 

 ואין אס כי חקומה לו אין ולכך טפי לו xשיח ר0י\
 ואס ארן ירשו המה ה׳ וקוי שאמר כמו ימיו בחצי שימוח רשע

 Kכמור ירשע אוצי רשע של חילו שיירש במה לצדיק הוא רעה הלא תאחר
 על והחבוננת לתרץ פסיק סוף ובא ויבעט ישוחן וישמן שכתוב <מו

 חדין אל אומר הלל שני פרק אבוח במסכה שאיחא כמו ואיננו מקומו
 בא הלל דהיינו זה על פי' לומר נראה למקומו שתניע עד חבירך אח

 בין לחוב בין חברך את חלין שאל לני עצה ןנחן מלשןן אוחנו להציל
 הרע לשון ליד חסא לא ו^י גמתי אלידי3לזסחדמתוךשבחו

 ומחבחצי רשע היה שהראשון דהיינו למקומו שתגיע עד
^ אז מקומו על ובא אן^ן יך^ וצדיק ימיו  ללמוד סוב לכף אותו לדון מו

 ליזהר אני צריך בכן וכך כך שעשה בשביל נענש מה מפני תוכחה מתנו
 נוקותז על והחסננח מפני אינו זה כמהו יישע שמא חקירא אל סי' וזה

ה ואיננו ב ל
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תהלים חידודי
 חד/ אז הרשע יאימו רשע של מרומו על פשרהיה ששני; דהיינו ואעמ
 חרז ירשו וענויס הטעם עוד 3הכחי ואנור מחנו והזהר נענש תה מפני

 מידה לידי לנוא *כיל אדס שאין ענויס נודאי הס ה׳ קווי אוסס דהיינו
 מחזיק שאינו עניו הוא א׳'כ אלא לה׳ ויקוה לי החריעיס לכל שישחיק זו

 עביר לטב רחתנא ד דעני מה כל ואומר א.הכה3 ומקבל לעצמו ענוחא
 הרשע יירש אס גס זה ולפי עונוסיו לפי לו שמריע;ס מה מעט שסא
 לפי הוא הש״י לי שנחז חה יאמר כי לכנו יחס ולא ינעיט לא ויעשר

 הפסוק שנוסייס מה וזהו מעשיו לפי לכך כדאי אינו היא כי חסדיו רוב
 שיש מה וכל נחלקו שחח שאינו רשע שמלח דהיינו שלוס חי על והסענגו

 הוא לו שנוחניס מה וכל נמועט חסחפק הצדיק אבל יוחר חימד יוחר לו
 אין דהרשע שליס חג על שיהיה נמה דהיינו הצדיקים והתענגו לכך רונ

 צער לו יש יותר לו שיש ונצרה מכאונות יחיו שכל לחוחד דאוי חעמג צו
:יותר שחומד מפני יותר

ן  העילס פ׳שלישיונטונ הפי׳הואכךדאיתאנפרקיאנוה א
 הוא לרשע שנוחניס טונ נאזחו ז״ל שמואל המדרש ופי׳ נידון

 תענו; שוס לרשע אין דנאמת נמצא דין הס ו של הרסמיס דהיינו ליחן
 להס יהיה לצדיקים שלוס רונ על והתענגו מסיים לכך אצלו דין להכל
חנ תענוג  סוג על דגס עוד הכהוצ ואחר לרחמים להס שיהיה שלוס נ
 דהנההטעסמה יח' נהשגחהו מאמין שאינו זה טעם שייך השני

 והצדקיס שמצליחים נעצחס ^ואיס מפני נצנ הצריקיס שונאים שרשעים
 מאמינים היה אס ונאמח מוסר נשנט כח״ש נעוה״ז דסורים וזחכאיס

 אם בעצמם וחותר קל נושאיס היו יס׳ השגחתו פי על הס שהיסריס
 הססינריס אך וכמה נחה אחת על רצונו ליעונרי כך רצונו לעושי

 שפזר מפני עני צדק נעשה לכך שאומרים מקרה פי על מהנהג שהעולם
 דאפילו זה על והראיה עצמי שסיגף בשביל נחצה וגס לצדקה מתזנז

אה  ז׳ דף בברכות שאיסא כמו ניסורין מדוכאיס גמוריס רשעיס כ^ו
 גחור רשע שהוא כשביל היסורין תולה אינו לן רע גמור לרשע
 ביסורין ניחן זה בשניל ואומר זכוה איזה צו מחפש אלא

 X96 שנלנו מה יודע רמי זכות איזה שעשה אף גמור רשע הוא זנאחת
 עציו וחורק לצדק רשע זומם הפסוקים פי' וזהו לפניס ועשה צנוע שהוא

 אויניך כל פיהם עלי פצו '3 נאיכה שכתינ כמו נקמה לשון דהיינו שניי
 חושב שהוא דהיינו חושב לשון וזוחס וכו׳ בלעמהו אמרו שן ויחרקו שרקו

 נוקם שהוא דהיינו שניו עליו וחורק לצדיק ביסורין שחדוכא גמור רשע על
 המקחח שאר אז העני לכך לעניים מעותיך שפיזרה נשניל אזמר עליי

 שרה ותצחק כמ״ש כחש לשון שהוא לו ישחק הדין חדת שהוא אדני ונוראי
 זנודאי מאמינה היתה שלא דהיינו שרה וחייכת התרגום ופי' נקרנה
 הדין מדת יד על יתברך נהשגחחז מאמין אינו שניו עליו שחורק הרשע

 מאמין היה אס דהיינו יזמו יבוא כי ראה כי הפסוק שמסיים ההו
 רצונו לעוברי כך רצונו לעושי אס בעצמו ק״ו משא היה יקב' בהשגחתו

 שהוא שסובר סברתו לפי יומו יביא כי לראות לו היה ראה כי וזה עאכ׳׳ו
 שהיא שיסבור יותר שיחטא מפני בעולסהזה אוהו לעמש אין ולכך צדק

 מקרה עפ׳׳י שהעולם שסוברים כך ובשביל עוד הכתוב ואמר מקרה
:דרן ישרי לטבוח ער!אביון נהפיל קשתם ודרכו רשעים פתחו סרב

תשברנה וקשתותם בלבם תבוא חרבם
 לטבוח להפיל כפל וגס וקשת חרג לשון ושינה כפל לדקדק יש

 שיהפך דהיינו בלבס תבוא נר!ט חרב גבי קשה וגס אחד בכל לשון ושינה
 לחוד הצדק להציל דהיינו תשברנה חלא נקטי לא קשת וגבי הרשעים על

 יש בפרק חנינאאמר חמאנר דהנהר׳ !נראהלומרפי'נעזה״י
 לומר אלא ללשון יד יש וכי הלשון כיד והמות החיים דכתיג מאי בערכין

 לשש אף בסמוך ממיתה יד מה אי ממיתה לשון אף ממיתה יד מה לך
 עד אלא אינו חן מה אי לשונם שחוט חז ת״ל בסמוך אלא ממיתה אין

אמה ארבעיס  א״כ בחרן תהלך פיהסולשונס בשמיס שתו ח״ל ונ'
 ממית יד בגמרא דקאמר והא וכו׳ כיזז דקטיל קח״ל לי לחה שחוע תז

 לחן הלשון לדמות עור יש וגס בסמוך אלא של/ינו שביד חרב יד על היינו
 כך בחן מעשה שוס עשה שלא אף והורג החן קופץ אז הקשח נשדורך

 עשה שלא אסר אדם אתית בעיר והורג זה בעיר כאן אומר רכילות לשון
 והוא וישר חס איש על רכילות לומר העולם מדרך אך מעשה שוס ני

 X3 אדם הוא לואך יודע אס אותו ולרדוף כנגדו לעמוד שיליל עושר
 כך שיאמר רואה הרכילות עליז כשאומר וגס בישרו ברשימתו והולך
 ירא דבודאי כנגדו לעמוד שיכול תקומה לו יהיה שלא לגמיי חוחי לשחוט

 לומר צריך היה ילא בפרהסיא לו מרע היה דמל״כ וישר צדק מהמיש
 רכילות לומר צריכין ואין בפרהסיא לעניים שמריעין שרואי; כמו רכילות

 ודרכו רשעיס פתחו חרב הפסוק פי׳ ״הי עליהם הקיפי שידס מפני
 אלא הורג שאינו התרב הפסוק סוף יתחיז שניהם לי למה קשה קשתם
 ומריעי עליהס תקיפי שידס וחביון עני להה'ל בפרהסיא והוא נסמוך

חהס שחונודין מה לגזול ממדמתס להפיל אלא א/ז אוגס נפרהס להס

 ובצנע^ מרחוק שהורג קשתם שדרכו ומה קיימי׳ נשארו בעצמם הס אבל
^י הוא ה־כיטח לשי! דהייני  שלא לחלוטין לטבוח דהיינו דרך לטסחי
 שהוא רק יכולת ובעל עשיר שהוא מפני כך אחר לו וירע כנגדו יעמוד
 זרש על העונש הכתוב ואחר ממנו להזהר יודע ואינו דרך בישרות הולך
̂/ע דף סנהדרין בגמרא שאמרו מה פי על הייני  חלת יוחנן רבי אמר ל
 נחלן מצרה צדיק פסוק על הוא וחד מאיר לרבי היה שועלים משלי מאה
 אך זה על חשל לומר צריך דלמאי מובן אינו ולכאורה תחתיו רשע ויבוא
 הרשע את הואמיסר ברוך הקדוש אין הצא לו דהיקשה לומר נראה
 דהאתת במשל מחרז לכך תחתיו רשע ויבוא לומר שייך יהאיך הזה בעולם

 לפעמיס אך עליו להקל הזה בעולם הרשע אח יסר מ א־נו דה^י״ה
 את מציל יחברו והשם לצרה אוחו והביא לצדק שהרע הצדק להנאת
 כך הוא ובמשל ממנו הצדק שינקום כד לצרה אוחו ומביא מחנו הצדיק

 לצרות הזאב בא לכך אוחו תחילה שרימה על לשיעל להורגי בא שהזאב
 בפרהסיא לצדק היצר באס שייך זו אך ממני שינקוס להנאתו תחתיו מיתה

 לומר שייך איך ממנו הצדיק ידע שלא דהייני בצינעה ׳לצדיק היצר אס חבל
 יודע אינו הצדק דהלא הצדק שינקום כדי צרה לאותו תחתיו רשע שיבוא
 לעכי׳ מיצר- שהוא חרג דהיינו בלבם תבוא חרבם הפסוק פי׳ וזהו מזה

 כדי כלבו החרב אה ומביא יתברך השם מהפך לכך בפרהסיא ואביון
 שמריע הלשון שהוא הקשת דהיינו תשברנה וקשתוחס הצדיק שינקום
 אינו אבל מחנה הצדק מציל שהוא תשברנה אלא אינו בצינעה לצדיק
ה כעולס הרשע אח ליסר יתברך השם רוצה שאינו הרשע על מהפך  הז
ה ע״ד היינו רבים רשעים מהמון לצדיק מעט טוב עוד הכתוב ואמר  מ
 חלה אבל יזהר חומד יותר לרשע שיש מה כל וכו׳ מעט ועוד שאתר

 וחומד לו מעט הוא טוניס מעשים שעושה מה דכל להיפך הוא הצדיקים
 שכתבו כמו הישר דרך הוא וכך תמיד תשגה באהבתה שנאמר כמו יותר
 טוביס ובמעשים ממנו למטה האדם יראה לעולם בממון מוסר ספרי
 לעשיח ויתשק הימנו שלמעלה צדי^ס באנשים האדס יראה לעזלס
שעושר כל טוניס מעשים היינו לצדק מעט סוב הפסוק פ*׳ וזהו יוסר

א א' הו
ה דהיינו רשעים המון שיקיימו דהלוא' רשעים מהמון אפילו רב מ  כ

ס בזה זה ערבים ישראל דכל טוב היה עושה אחד שצדיק מה רשעים  א
ס שאמרו מה הפי׳ וזהו ידיו נחנחתה התורה כל קיימו  כמהפעמי

 כל יקיימו אס ישראל כל דהיינו אלxי ככל שקול שהוא ק צד על בגמרא
 ישראל ככל שקול אז כולה ההורה כל קייס אחד צדק ואס דו התורה
 ך1שי והאיר בתורה שכתוב ממה יותר הצדק שיקיים לומר אין דנודאי

 היטע^ן הכתוב ואמר שאמרנו כמו ולאי אלא י^אל ככל שקול שהוא לומר
 לעשו^ כשהרשע מפני הרשעים על רבים הס שהמצות מה זה על

 לעשוס כלז לו ואין עליו כבדים ואבריו ראשו לו עושה הרע היצר אז מצוה
 צריך בעצמו שהוא היינו אוהו מסייעי! ליטהר הבא שאמרו אף מצוה

ויוזנו שיגמור אוהי יסייעז השמים ומן יצרו על ולהתגבר לעמוד
̂  לעת רוצה ואינו השתים חן אותו שיסייעו בטחון לו אין הרשע אבל

על ולהתגבר
 * זרועו כי הפסוק פירוש וזהו אוהו מסייעי; חצוה לעשות כשבא חיכף לכך

 1רר^3חש רשעים של הכח דהיינו כח לשון הוא זרוע חשכרנה רשעים
 ך1 סומך הקב׳׳ה דהיינו ה' צדקיס וסומך אבל , מצוה לעשות כשבא

̂ל חמדה כלי בעל שהקשה מה מתות ובזה מצוה לעשות צדקיס למו ̂ז
^ שאמרנו במה מהות תשברנה רשעיס זרועות גבי ה' הזכיר ל^ ה  ד

 הזכיר״ה׳ צדיקים'לא סומך גבי ד׳ הזכיר ולכך הרשע כח משבר הרע
 עוד הכתוב ואמר הרע יצר מצדה שהוא תשברנה רשעיס ריעות ז גבי
ע צייק למה א״כ ה' צדיקים סומך כשיאמר חקשה אס  שתירצו' אף ל' יי

 שאף ראינו הלא קשה מר\ס מכל גמור שאינו צדק לו ורע צדק בגמרא
 הקב׳׳ה אח ישראל כנסת ששאלה כך הוא וההירזן לו רע גמור צדק
 סרובין קב3 לו ד שהיה דוסא בן חנינש רבי כמו עדם בני מה מפני
 ״ בעולס פירוחיהן שאוכל מצות אותן עשה ומסתמא גמור צדיק הוא הלא
 קרן מהפירוח להן שעושה דהיינו יש אוהבי להנחיל הקב״ה והשיב הזה

 תהיה לעולם ונחצחס חמימים יחי ה׳ יודע הפסוק פי׳ וזהו ^ימח
 ח' שיפטיס סוכית אנשי בהם ויודע כמו יסודי! לשון יודע דהיינו

 חיסר לחה ההסיק ומקשה גמור צדיק שהוא חמים צדק לשון זחמימיס
 ומתרן חמימים ימי ה' יודע דהיינו בעניות גמור הצדק אח יתברך השם
 להנחיל הקב״ה שהשיב כמו דהיינו תהיה לעילם ונחלחס פסוק סוף

 לעולמי קיימת קרן שהיא תהיה טיב שכולו לעולם ונחלחס חהו יש אוהבי
 ם מדוכא שהם מה זה על הטעם הכתוב ואמר לעוצס>תהיה זהו ו עד

 שהביא מה בהקדם ישבעו רעביז ובימי רעה בעת יבשו לא הזה נעולס
 יבוא עולמו לבית איש בהסחלק ז׳׳ל הזוהר בשם רוח במגילת ז״ל רגו״א

 ומצוין אותו ומאספים מחילתו בחינת אל החתיחסיס כל מיו להקביל
ט׳ מחיצתו עד אותו  חינ-ו׳ע נמו עונשם לקבל דינים עדיין עליו כשיש וידוע ו

 5נחו;;ופי עינשו לקבל בבושת להחזיר צריך אז עונשים שאר או הקבר
רמ״א ■



עבתהלים חיחיטי
 אף הוא הקבר שתיכוט 1דדו־ וכו' דמעה יון ’עי■: א6 ?סור! על ימ׳׳א

 כיז״שח־שנסומוטדכהשכאה חוהרה ישתיה אכילה נשכיל לצדיקיה
 מעעש רצול אז חייו כרי אס כי הזה חעולס לא:הכה הצדיק ואס לפשי

 שסוא רעה כעס המימיס אוהן ינשו לא הפסוק פי׳ וזהו הקיר חימט
 כי ע״פ רת״א כח״ש הקכר ח־בוט של הקשה הדין ויוס המיהה יוס

 אף עוכשיס לקכל לחזור יסניישו שלא דהייכו וכו׳ רעה ניוס כסוכה יצפככי
 חניכא רני כתו חמימים אוחן מקום מ:ל הקיר חינוט לו יש הצדיק שגס

 כד אס כי הזה תעולס ליהמס יכול היה ולא עני ימיו כל שהיה חסא ?3
 רענון וכימי הפסוק סיף פי' וזהו הקבר ח־נוט לו יהיה שלא כודאי חייו

 כעולם ישבעו הזה נעילס להס שהיה רענון ימי נאוהן דהיינו ישכעו
 כלו כריס כיקר ה' ואויכי יאנח רשעיס כי עוד הכחוב ואמר האחר
 ולכך האחר נעולס יאנדו שרשעיס בשביל הוא הפי׳ דהיינו כלו נעשן

 ^זה כללכעילס ליסןלהס שלא הדין וחן שהסאויכיה׳ אע״פי
 השס אויבי שהס אף לכך האחר נעילס נשנילשיאנדו מכלחקוס

 כלו הפ' ומקשה לטנח מפוטמים כנשיס שהס כרים כיקר אוהן מפטס
 הזה עולס רשע לכל שיהיה הדין מן האחר בעולס יאבדו אס דהיינו
 נעשן הפסיק ותחרן חעוה״ז גס שכלו רשע־ס כמה ראינו ולמה בטוב

 החיים מארן שירשו שנפסק מח הוא הרשע כחיי אף באמה דהיינו כלו
 שכרו לו נוסנין מצוח איזה לחלוחיח לו שיש גמור רשע אינו עדיי? אס אך

 דהיינו מציה לחלוח־ח אוחו וכשנשיכש כעיה״ז קיוס לו יש ולכך געיה׳׳ז
 שנחלה דנר לאיזה הוא והדמיון מח הוא ממילא אז שכח קינל שכני
 מייגש העשן רק לגמרי שמכלה האש כמו ל^וח יכול אינו שהעשן בעשן
 חצוה לחלוחיח לו שיש רק בחייו כבר מה הוא ר^שע כך דבר אוח!

 כלו כעשן הפירוש וזהו כעשן נכלה כמו היא לחלוחית אוחו וכ^חינש
 עבירה כשעובר חיכף הרשע אח הש״י שייסר היה טיב הלא הקשה ואס

 ולא הש״י מאה שהוא יבין כודאי ואז מדה כנגד מדה הוא הש׳׳י ומרס
 חחריס רשעיס על קשה אז לעיל שחירצנו כמו מקרה שהוא לומר יכול

 אוסס מייסר אינו למה מקרה שהוא יאמרו שלא דלעיל מענירוס שאינו
 שייסר היה נאפשר הלא דלעיל רשעיס על גס קשה אפשר או הזה כעולם
 שמצית אלדעוסה׳כחו שסאחקר׳הכי יאמרו שלא נחחבילה אוחם

 כמ״ש כחשובה ויחזרו שחטאו מה שיבינו כד הצדיקים אס מייסר שהש׳׳י
 מדה ממש דהיינו רח״א ופי׳ כמעשהו לאיש סשלס אחה כי החסד ה׳ ולך

 שהוא לאיש דייקא וזהו עכ״ל שלוקה חה על לשוב יבין למען מרה כנגד
 את הש׳׳י יישר ראם הוא החירוץ אמנם איש לשון משמעות שכך צדק

שכר ליכא וא״כ שיחטא איש שיוס יהיה לא בודאי כשיחטא חיכף ררשע
יצרו שמתגבר וכשיזדמן הכי בלאו לחטוא רוצה אינו צדיק בשלמא תעונש
 3אךטו הע״ה דוד שאמר כמו בעוה״ז אוחו שייסר הש׳׳י מאח מבקש וחוטא
 וגס חיי ימי כל ימיס לאורך ה׳ נניס ושבהי ועי״כ חיי ימי כל ירדפוני וחסד
 שחטא תה על לשוב נעצמו מהחיל והצדיק מדוחיו כפי לאיש מנהיג הש״י

 במעשיו שיפשפש כדי אוהו מייסר הש׳׳י אז עבירה איזה שוכח אס רק
 וזהו לגמרי למרקו אוהו מיישר הש״י אז כראוי השובה עשה לא אס וגס
 לחה חקשה אס דהיינו ונותן חונן וצדיק ישלס ולא רשע לוה הפסוק פי׳
 לחה דהיינו רשע לזה מחרץ לזה כנ׳׳ל הרשע אס הש׳׳י מייסר אינו
 חונן ונריק בשלמא ישלס ולא בעיניו שידמו יצ3ש3 יחח3הע רשע לוה

 ונוסן וגס כנ״ל אוהו שייסר הש׳׳י מאס חכקש שהוא ואחחנן לשון ונוסן
 למה א״כ הרשע את ר0'מי הש״י שאין א״כ הקשה ואס חשובה געצמו
 אמר ע״ה שלמה וגס עיבל הר על והיזללה גריזים הר על ברכה אמרו
 הוא בהיפך הלא יברך צדיקים ונוה רשע בביס ה׳ מארה ג' משלי

 כי ד^סיק מסרן לזה הרשע אס מיסר ואינו הצדיק אס מיסר שהקב״ה
 שירשו הוא צדיק של הברכה דהיינו יכרהו ומקולציו ארץ ירשו מבורכיו

 ארן ירשו לעולס וכו' חורה גמ״ק שאיסא כמו החייס ארץ הוא רן6
:הסייס מארז יכרהו הוא רשע של והקללה

ן . א הפי׳ א  ממון קול צוס ג״ד צריך התשובה דהנה גושקדיס כך ס
 לו שאין משיב חשובה לעשיח הרשע אס כשמוכיחים והנה

וברו אשהו לפרנס כח צריך כי לצום לו אפשר אי קי חשובה לעשוס פנאי

 סגי בעלמא בביטול החזרה וחן יחברך ה׳ לו שיחחול מיד חיכף הש״י
 לצוס לו אפשר שאי אף הצום וגס חשובה של דברים מהשצשה אחד וזהו

 לו היה צדקה וגס בידו יכולס שיש מה מעט שיצום טוכלי מ״מ הצריך כל
 זה ועל יכפר הריחמיס בעל שהוא והש׳׳י בידו יכילח שיש מה מעט ליחן
 דרך היא וכך ס־כף לעשוה לו אפשר הזאה החשובה כי חיחץ לו' !אין

 יכוצח שיש מה עישה כראוי השיבה חיכף לעשיס יטלס לו כשאין הצדיק
 יסברך השם לפני ואומר מעט מעט וממון וצוס וידיי חפלה דהיינו בירו

 דהיינו ישע לזה הפסק פי׳ זזהז תשיבחי אכמיי אזי נחייס ה' אסיגזזר
ופורע חעניחו אדם לוה שאיסא כמו זקנתו עח על סשובה לוה שר^שע

 לשון שהוא חונן צדיק ישלחא הכח כחלש זקנחו לעת כי ישלם ילא ובאמת
 לוס אחריה דנר'ס מהשני וגס עושה היכף לעשיח אפשר שגידאי חפלה
 ליחן xשאפ מה נותן מקום מכל כראוי לעשות לו אפשר שאי אף וממון
 דילמא זקנתו לעת התשובה אח שמניח הי־שע על תמוה וביותר מעט

: יכרתו מקולליו כי הפסק פי׳ וזהו קודס יתוח
 ־ חשוכה דהעישה בגמרא דאיחא מה בהקדיס כך הוא הפי׳ אן

 מאהבה תשובה והעושה נעשהלוכשגגוח זדונות מיראה
 מספיקי? אין ואשיב אחטא האומר דאיחא תה וגס זכיזח צי נעשה עביחת

 תשובה א־ן השכל דמצד בעזה״י לומר נראה והטעס חשובה לעשות בידו
 שיעשה חוטאיןלמלרבשרודסהיועילחה כחושרואיןאש מועלת
 אמנס מועלה חשיבה שאין וחורה ונבואה חנתה שאמרו כמו חשיבה

 שכבר יעשה דוה הקנה לז אין דאל׳׳כ שביס מקבל רחמנוהו מצד הש״י
 דכיון השיבה לעשיה בידו חספיקין אין ואשוב אחטא האומר ולכן חטא

 1אינ חשובה ובאמח חשובה שיעשה בטחיז על לכתחילה כן עושה שהוא
 ולזה הקנה לו ואין חטא שכבר משוס הש׳׳י• רחמנות בשביל אלא מועיל
 עבירות מאהבה חשובה עושה ה ולכך יחטא שלא חקנה לוי יש בודאי
 ממון קיל ציס דהייני כראוי חשובה יעשה אס דאף משוס זכיית לו נעשה
 אוחז מקבל רחמנותו מצד שהש׳׳י אלא שחטא מה לשלס יכול לא מ״ח
 י(' אלא יעשה לא אף א׳'כ שחטא מה לשלס יטל לא סיף דסיף וכיון

 דיו לו שימחול יהברך השם לפני זיהחת שיחפלל דהיינו דבריס מהשלשה
 אח"כ שמחענה מה זה ולפי שני בעלמא בביסל הסירה חן שאמרו כמו
 בעצמו הזכות ויה הש״י לפני ודחו חלבו דורון ומקריב מחנה מוחן הוא

 השובה כשעושה חקא וזצ־,ו שעשה עבירה כל על שמתענה מה היא <
 מעונש ירא שהיא דהיינו מיראה תשיבה העישה אבל זאת שיודע מאהבה

 כי החטא אף יחקן לא יבידאי יענש שלא החטא לתקן השובה עושה ולכך
 ששגגה כיון אך כלוס יתקן שלא היה הדין ומן מועלת אינו תשונה באמת

 פירש וזהו מהזודונית שנעשה השגגה היא יהו יועיל שחשובה אצלו היא
 לה יש והלואה העבירות שלוה סונר שהרשע דהיינו רשע לוה הפסוק
 חינן וצדיק בשלמא כראוי חשובה יעשה אם אף ישלם ולא ובאמת חשלומין

 שהוא דהיינו ואתחנן על שפי'רש״יז״ל כמו חנס מסנח לשון שהוא
מחנה נוהן חחענה צדיקsשר ומה בחנס לו ימחיל יחכרך שהסס מחפלל
וחשלס כתיב ולא ונותן צדק אצל כתיב לכך יתברך צהשס

 גבר מצעדי מהי חקשה אם עוד הכרוב ואמר הרשע אצל כמו
 חייב איני לומר הרשע שיטל אחד קושיות שני דהיינו יחפן ודרט כוננו
̂׳ל כאמרס לצדיקים שעוזר כמו אוחי עזר לא הש״י כי שחטאחי מה  ז

 עלך דתנרזי אלמלא מאור לר׳ וכן עקיבא לר׳ השטן שאמר בגמרא
 הרשע יכול זה לפי וכו׳ מחטיאך הייחי ובחורחו בפלוני הזהרו ברקיע

 והרשע מצילו הש״י לא אי השטן מגד לעמוד יכול מי כי חייב שאינו לומר
 רש״י שפי' וכמו כוננו גיר מצעדי מה' הפסק פי' וזהו הש״י מצילו אינו
 כחי היינו יחפן ודרכו הוא השני וקושיא ה' ביראה גבור כשון גבר ד׳ל

 היא הש״י ידיעח כי שחטא במה סירוץ לרשע שיש ז״ל הרמב׳׳ם שהקשה
 בפרקי שלישי פרק שמואל במדרש עיין לחטוא הרשע מוכרת ולכך הכרח
 מה האדם דרך דהיינו יחפן ודרכו פירוש זזהז צפוי הכל משנה על אבות

 ומחרן הכרח היא שידיעתו יחפן הש׳׳י דע או טוב אס עושה שהוא .
 עוזר ואינו לצדק עוזר הש״י לחה שהקשיהי ראשונה קושיא על הכתוב
 במדריגה שעומד צדיק גני בשלמא יח סומך ה׳ כי יטול לא יפול כי לרשע

 ליפול חצה עכשיו אמנם הרע יצר על מעצמו התגבר שכבר עליונה
 גדול יצח מסבירו הגדול כל כי לעמוד יכול ואינו מאוד יצרו עליו שנתגבר

 ה׳ כי יטול לא אי אחרים ע״י כופל משמעוח יפול כי הלשון וזהו הימנו
 לא שמעולש הרשע אבל אוחו חסייעין ליטהר שהבא משוס ידו פמך

 איכן שהרשע גס ומה נפילה לשון אצלו שייך ולא במדריגה לעלוח החסיל
 אוחו מסייעין אין ולכך לשוב רוצה אינו עצמו ע״י אס כי אחריס ע״י נופל
 במדרש דרגה ז״ל הרמב״ס קושיות דהיינו הפסוק מתרץ השני קושיא ועל

 להוכיח בעזה״י אומר ואר שס עיין הרמנ״ס קושיות מחין ז״ל סלזואל
 שלפעמים מדראינו הכרח אינו שידיעחו אמת ז״ל שמואל מדרש שתירוץ

 היא הש״י שידיעת נאמר ואם שנותיו חב אחר אפילו חוטא גמור צדיק
 גמור צדיק שיהיה ידע הש״י דהלא לחטוא גמור צדיק חצי האיך הכרח
 כח מו ודאי אלא לעולם יחטא ולא גמור צדיק להיות צריך בהכרח וא״כ

 יעפ׳׳ו רוזשא גמור שהצדק לפעמים מציגו ולכך הכרח אינו הש״י שידיעת
 מעשה לאוחו ראוי דוד היה לא בגמרא שאמרו מה לחרן לי נראה זה

 שחשיבה דוד ע7 יי היה מניין לדקדק דש וכו׳ חשובה להורוח כדי אלא
 לדקדק יש וגס להוחח צריך אינו מועיל שחשובה פשוטה הוא ואס מועיל
 גמור צדיק שהיה דוד דווקא דלמא מועיל שחשובה להורות מצי האיך
 אינו דלמא ימיו כל שחטא מי אבל חשובה מועיל חטא אחד ופעם
 הוא דהפירוש מחורץ שאמרנו מה ולפי חשובה מועיל

 שמונרחיס חפני^^ומריס תשובה לעשות רוצים אינס ש׳^שעיס כך
או אך הכרח ,הש׳׳ישהוא נשבילין^עח במעשיו ^  צדיק שהיה שדוד נ

גמור א א



תהל

 אינו הש׳י׳י שידיעה ■׳ל ל ששואל תדיש רהי-וץ הירח ‘א; והגיא
 הינף ולכו השונה להוריה הלשין ̂ולהי השינה לע^וס וצר-כין הכרח

 נפיקי א־שא הלא הקשה יאש השינה לעשוה .שלריכיז1י־ אז דיך נשחטא
 הלא לחטוא הציק תצ• האי־ וא״כ מציה גוירה חציה רנ*עי סרק אבוס
 כי מ־די קשה לא ובאתה מלחטוא ימנעו והיצוה ייצוח היוס עד עשה

 שהוא לומר הפליג לומה שנן לפי אלור עזאי שנן פי׳ ז״ל שתואל המדרש
 מי האדר ש־אליר אי1ע 1נ ראה ע־ר מלוכד יוהי יצרו אה הכונש ג»:ור
 לנונשו קל ־נר הוא שלעולם אתר לכך הרע היצר לכניש שאוכל אנכי

 ה מצו גוררח חצוה אז העיירה מן ינירח קלה ליזצוה רץ שיהיה דהיינו
 כן גס ליחס היא אס ודווקא ונו' הרע היצר לכניש שיכיל אוהו ויסייעו
 ללחוס מהרשל היא אס אנל יחטא לא אז אוהו מסייעין התצוה רה בעצמו

 גס הייהי נער הפשק פירוש וזהו יועילו לא המצוס גס הרע היצר עס
 נא הע״ה דוד דהיינו לחס מנקש וזרעו נעזב ראיהיצרק זקנהיולא

 כאתד פעס נאיחו וגסלקנהי' נערהייחי נ־ ואמר השניה קושיא לחרן
 זקן נגמרא שא<תרו כמו שנאמר לא אס כאחד שניהס להיות אפשר .והאיר

 זקן פני והדרה הקוס שינה מפני כחיכנהורה וגס חכתה שקנה זה
 נתעשיס זקן שהוא דהיינו יכי' אורייהא דסביר מקחיה אונקליס והרגש
 חיחא לשון נע־נ צדיק ראיהי ולא זה ולפי גמור צדיק שריה הרכה טוניס
 חסייעין יאין צ־יקנעזנ ראיהי שכולאי בוא״ולימר ראיחי ולא נכהב ולכך
 שהיה דהיינו זקן וגס נער היה שהוא כך אמר עצמו על דהיינו אוהו
 ס!ח הקשה ואס הכרח אינו הש״י שידיעה' מוכח חעא מקוס מכל צדיק
 מעשים הוא זרעו דהיינו לחס מבקש וזרעו אינו זה מציה גוררס מצוה
 מלחמה לשון ה־ינו לחס וכו׳ לצדקה לכס זרעי ש:הץד כמו שלי טוניס

 אוחו חסייעין החצוי} ואז כעצתו הוא שילחיס היינו לחס מנקש יזהו
 עוד הכחוב יאמר ייעקלו לא המצוה גס תהרשל הוא אס אנל שיגמור

 לברכה וזרעו ומלוה חינו כלהייס לצדירן טעסעלתהשהש״יעיזר
 יכלכל ומלוה חונן איש טיב קי״ב קפי' בההליס 3שכחו מה בהמדיס

 על רמ״א שנחוב מה עס״י כ< היא דהפי׳ לומר ורראיס במשפט יבריו
ס' ה׳ חל ונצעק הסיק  יכול ואינו לחוטא גדול עיקר הנא וז׳׳ל הגא ני נ
 בר חייא דר׳ כעוגדא הרע מיצר יצילהו ה׳ אל יצעק יצרו אין לכנוס

ע מיצי' יצילנו ה׳ אומר שהיה ישי  לפנימו עצמו השטן לימד וכאשר הי
 הלא נ״ח בישע׳ כח״ש הוא יפילהו הש״י ויקבל שישמע והחיק? כי׳ ו

 אחזה בצדק אני וסמ״ש וכו' יענה וה׳ הקרא אז וכו' לסמיך לרעב סריס
 טיכאיש הפסק פי׳ וזהו לעני כשמליה שיציקוההיא פנידיהגדולה

 לננוש לו שיעזור הש״י מאה ומנקש חינן כשהיא לי טיב צדיק היאר שהיא
ע ה־צר  האיש יאחר אמר ואס חפלהו חקינל שאז ומלוה דוקא אתנס הי
ח שאין אף צריך שאני מה אהסלל יpפלsר וחקוכל היאיל  נוח החר\ס ח
 כמו דבריו מנהיג לשון כמשפט דבריו יכלכל הפסוק מסייס לכך הימנו
 יקיבל אז ויושר משפט שהוא מה מחפלל שהיא דהיינו ז׳׳ל רש״י שסי'

 לצדית יחברך השס שעוזר מה על הכחוב שאמר מה הטעם וזהו יזפלהו
 אלא הי הב צועק חינו היום כל של ההפילוח כל דהייני חיק היוס כל

 מלוה וגס הרע היצר את ליכניש לו שיעזור יתברך השס מאת חינן
 הס זורע שהוא מה דהיינו לירכה וזרען לכך תפילהו מקוכל שאז לענייס
 הרשע גס שלפעמים מצינו הקשההלא ואס לירכה הס שח טוייס מעשים
 מלוה וגס הרע היצר אה לכסש אוחו שיעזור ירנרך השס מאח חנקש
 צדיק הואר שהוא איש טיג אלא כתונ3 נאמר שלא הוא התיחץ לענייס

 ומגביר הרע ליצר יד ונזחן עבירוח כן גס עושה שהרשע נאמר לרשע ולא
 הפסוק פי׳ זהו הרע היצר אה- לכבוש יכול איח עצמו על הרע היצר
 ועשה כך ואחר החלה מרע סור היינו לעולם ושכון טוכ ועשה מרע ©ר
 ושנון ואי קי"כ קפי' חהיליס נפשיק האחור טוג אוהו ©נ

 והלרקיס אשוב איך הרשע יאחר ואס ה' ניראח לעילס
 ולא משפט אוהג ה׳ כי 3הכהו אמר לכך ימיהם כל ביסירין מדוכאים

 כך הוא הפי׳ דהיינו נכרח רשעים ן;רע נשמרו לעולס חסידיו אח יעזוב
 להתיירא לרשע אין כן ואס יוכיח ה׳ יאהב חשר אה הכהוב שאמר נחו

 מי אוהב ה' כי יהנרך השס אהבת מחמת הס ר־ן היס כי היסורין מפני
ה נזשפט עמו ה׳ שנוהג חי ^  נכשל לא שהחסיד שרהיח מה זה על ו
 שחחנא מי הוא והחסיד ישמור חסידיו רגלי שנהוג כמו עון נשום מעיל®
 שהש״י מחעת הוא יני־אי פניך חת ישייס ישנו שנהוג ונמו ניסיר־ן

 אח יעזוג ונח פי׳ יזהו נ־סורץ חוהו מ־כא ולנך גיוהר החסיד את מוהנ
 _ תהרן נזה שלהם טיניס מעשיס של הפיהוס היכן תקשה ואס חסידיו
 י כמ׳׳ש נהיפך הס הרשעים קבל שכולן לעילם דטיני נשמח לעוצם
 לו חין וחז היה כעילס נו שחשלס דהיינו להאניח סזיי אל לשנאיו «משלס
 נכרהים שלו טוניס מעשים זהו זרע נכרה רשע־ס ררע וזהו הבא לעולם

 חלק להם יש ־ש־אצ נל הנח הקשה ואס היה נעילה לו שמשנס יד ענ
 נזה הנח נעולס רילק לו וחין נכרש ישעיס כן.כשזרע ואס הנא לעולם
 נמסנח שאמרו כמו ההירון חמנם הרשע זה נחלק יהנרך השם יעשה
 הרשע חזר לח חם רוקח וזהו עדן נגן חנירו וחלק חלקו נוטל זכה .עיגה

פ׳ שנתונ כמו ניזשונה נח עד רעיך שלמח חחנול חסנ משפטים,חם נ

 py מן חליץ מטל ואחה עtהי חהיו אם דהיייו לו חשינח השמש
r קודם חיירו של השמש נא עד דרינן חלקא רעיך שלמת שזהו w t 

 וישכנו ארז ירשו צדיקים הפסוק ׳ פי וזהו כהשוכה חזר אס לי תשיבנו
 וישכח הרשיתם מאח הצדיקים ירשי החייס אי־ן דחינו עליה לעד
 נעולש החוזר ידי'גלגול על להסהיקן יש הרשעים שפל אף פי' עליה לעד
 לעל הצדיעס וישכנו וזהו לו להחזיר צריך אין כתייו שב לא אס תקוס מכל

והפי'■ משפט הדגר ולשיינו חנמה יהגה צדיק פי עוד הנהוג ואחר עליה
פ׳ רמ״א שפי' מה ע״ד כך  לא וכו' לשמלתו חעשה וכן ע"פ הנא כי נ

 שרך^ חאה שאחה אס כי עדין הרשיע שלא להתעלס ריכל
 ממנו חאנד שאם היוח עם לעחיד ממנו חאנד אשי וזהו נאבדה

 חנירו וחלק חלקו נוטל זכה כעני? ' אהה חמצאנה
לז ס חטא ליד יבוא שלא מחגירך להחעלש לאחוכל ע / ח  פי

 האדס ייהי שכחוב כמו הנשנוה היא פי חכתה יהגה צדק פי הפסוק
 אל פה פסוק על רמ״ח פי' וכן מתללא לרוח אונקליס הרגוס חיה לנפש

 מחשנה לשון שהוא יהגה לשון כחיב לכך המחשבה וזהו מ אדבר פה
o וכמו x־on  n אזי שלשה הלקט שאס לקטה לא ושלשה שנים שלקטה 
 ואותר גלבו חכמה מחשב הצדיק כך לחכמה זאח ונחשב הכל ממנה ילקחו

 גס־ חני יאבד אזי חלקו לי שיהיה כשביל למוטב ר\שע אחזירנו לא אם
ה יה ערניס ישראל כל כי כנר לי תיה ש חלקי  למחוק גירו שיש ומי נז
 יהגה צדיק פי וזהו נעצמו עשה הוא כאלו כעונו נתפס הוא מוחה ואינו

 דברי^ בירור שהוא חוכחה לשון שהוא משפט חדיר לשונו ולכך חכמה
 הרשע־ יחזור אם הרשע חלק שיאגד אף הרשע אח מוכיח הוא לכך

 שהצדיר יהייגו חמעדאשוריו לא נלבו אלהיו שחורה ונפי־ט בחשובה
אוכל. לא כהורה כתיב שכך הרשע חלק שיאבד אף הרשע את מוכיח ודאי

: חשוריו חמעד לא ולכך להחעלס
 המחשבה לקדא צריך עצמו לקדש וצהxכ שהאדם כך הוא הא•׳

 3מוש ששם במוח לשנים נחצקה והמחשבה והראיה והדבור
 לכד יום ככל עבירה מהרהורי ניצול אדס אין כי הרוח ששס ובלב הנשמה

 ,, משו^ ידבר אלא הלשין אח לקדש צריך וגס במחשבה עצתו לקיש לריר
 סל^ בגמרא שאמרו כמו הרע לשו! ליד יבוא שלא לשנת אפילו אדם

 ׳ שאמרו כמו שבלב המחשבה ואח העין אח לקדש צריך וגס הרע נלשין
 ■ חומד והלב רואה העין הס דעגירה ס־סורי סרי לבאועינא נגמרא
 חחשכחו יפנה ולא בהורה המידי שיעסוק לא אש אוסס לקדש חצי והאיך
 הולה מאלו ושנים דגריס הארבעה אוחן יקדש אז מסחורה רגע אפילו
 בתורת אם כי נטליס לדברים מחשבתו יאנה לא אם דהיינו אחרים בשנים

 03ד רק שבמוח במחשבה חושב אס אחרים משנים נס ינצל אזי חפצו ה׳
א הפה כי בחבירו אחד חולת שנים אלו כי הרע מלשון ינצל אז חורה  ס

 אחריס והשנים במוח שמושבה הנשמה כן היא.גס והמחשבה הנשמה
 3ינצ חורה דברי רק הלב נתחשבח חושי דאם בחבירו חד חולה ג"כ

 לבב- אחרי חתורו ולא שבחוב צמי אסורים בדברים מלראות העח
 ̂ פי הפסוקים פי' חהו העין ואיז״כ הלב בתחילה עיניכם ואתרי
 וגלד ההורה שייא חכמה מחשב שנחוח המחשבה דהיינו חכמה יהגה
^3 אלהיו הוריז וגס לדבר ויושר שראוי מה היינו משפט תדבר ולשונו  י ל
 ראייה לשין דהיינו אשוריו חמעד לא ואז שבלב מחשבה דהיינו
אן אסריס בדברים לראות ראליהו יחלק לא פירוש קרוב ולא אשורנו  ו

 והואטכשאך• עליו לגבור הרע היצר יוכל לא אלו דברים אדס כשמקדש
ס עבירה לדבר האדם אח להסיח יכול אינו הרע דהיצר הרע היצר  א

 אז עבירה בסרסרי וכשמחטיאו עבירה י7 שהם סרסורים יד על לא
 בסדסורי' עצמו אח האדם כשמקדש לכך עצמה עבירה ליד בא
 • ומגרש רש^לנרק צופה הפסיק פי' וזהו היצרהיעלו יוכל צא אז

 שהוא כציסת הוא האדם אס י כשמרשיע הרע היצר דהיינו להמיתו
 J500 במארב צופה הוא הרע היצר כך p5 להרוג ובמסתרים במארב

 שהה עבירה הידי מקדש וכשאדם להמיתו וע״יזהמבקש עבירה ידי
 : יש דברים הארבעה ואותן הצדקם חדיז שזהו דלעיל דברים הארבעה

' ואז הו״יה בשם אחיזה להן  אור<ן עבירה ידי שהם בידו יעזבנו לא י
 פי׳ולחיכולה־צר בהשפטו ירשיענו ולא ולכך דלעיל דברים הארבעה

 יאמר אתר יאס ויכיח לשון הוא משפט עמו בההונח אותו להרשיע הרע
 הרע ה־צר לכביש אוכל רזי דנריס הארבעה יקדש שאס אמרח טוג הרשע

 הכתוב אמנם אותם לקדש קלו דגריס ארבעה לנו־ח להגיע קשה אבל
 ישליש ליויביו נם איש דרכי ה' •ברצוח זו סגרח חיריז ט״ז קפיטל במשצי

ע היצר נוח<ח הס שאויביו במדרש ואנורו אתו  י הריצוי הוא יהאין" הי
 , רחוס היא מה הש״י נדרכי שיאקז הוא הסתם מ! דרכו הש״י שירצה

 ה' אל קוה שנכח! הפשוק פ̂י וזהו עניים על וחנון רחום אהה qh וחנון
 ושמור ובתנאי עבירה ידי שהם הרע היצר נוחות אח לכמש שיעזרך

 ׳ ארן לרסס ויחממך למוטב כשתחזור וחז אתו ישלים אויביי גס שאן לרט
 שיטול הדין חלקסמן ניטל שהצדיק ברשעוחן שמתו רשעים מרוחן דהיינו

ה כת חן שהיא בתשובה שהחזיר אוחי הרשע חלק  ראויייחר• והוא מי
מן יוסר ךךןממך מעקרו הצדק תן הרשע חלק לעוג

סצליר,



שי עגתהליםתרו

 חראה ישעיה כהכרה תזכה ועוד ‘אי לישת ה*ייק
 ייצאו ישעה כסוף נ שניי כמו לכוא לעה-ד יהייע
̂ו  ומחחיל וכו׳ חחוח לא הולעיס כי כי הסוסעס הארשיה ■:סג'־' <ר

 שקשה אס כר והפ׳׳ ר'ע;ין כאז-ח ימחערה עריץ ישע ראיחי הכהונ
 מצית r ייז לי שיש גחור שאילו הוא'־שע לו וטיי רשע שאייילי אדלעיל

 שעשה ח מצי איזה שיש דהיינו ערין רשע ראיהי הלא כגמרא שאמרו למו
 הש״־ש מן נע־י שלוא דהיינו ומתערה חצוה אורז ביח עיין היא וא״ר
 יש הלא השירש חז נעהר לחה קשה וא״ג 3ס״ ישעיה ז3חא פקלי כמי

 לשלם שצייר י׳ה ה כעולס לו טוי שיהיה הדין וחן שעשה חציח איזה לו
 רענן כאזרח הכהוב ומשני שעשה מנוה אוהן נשכיל הזה כעולס שנר לי

 שתכמהו כל אית״ היה אvה של'ש' איוחפרק כפרחי שאיירו חה ע״ד
 מועטין' יש־שיו ז מחיי שענפיו לאיל? דומה הוא למה ממעשיו וורגכה
 וני' נערכה כערעת יהיה שנא׳ פניו על והיפכהו ועוחריו כאה יהרוס

̂ל שמואל מדרש יהקשה  מדכר אס כי ענין חאוהו חדכר הפסיק שא'ז ;'
 דהפי' ומחרז וכו' זרועו שרCD 3 אלא נד׳ נוסח שאינו האיש נאוהו

 הורחו שאין נזה חורה חחעשיו חרוכה שתכחחו כל האדם כי כך הוא
 יא המות מלאך הוא ה^וח לכך וכי׳ אדס כר כעיני רקלההגדל לשמה

 סי ה׳ חז העילס כל שלעו כד כל ליעא סי' פרו על והופנחו ועוקרהו
 כאזרח הפסוק פי׳ וזהו וכו' הכריוח לשס אס כי נזצוח עשה ׳ <לא ו3ל

 ואז חרוכין שענפיו רענן והוא השורש שנרקב אזרח כאילן דהיינו רענן
ה סערה רוח ויענר מ  נא שהרוח נמצא ולא ואבקשהו הרשע' אינמ,כך ו

 ולא הרסע וגני ואיננו אילן אצל דנקט והא פניו על והוסכהו זעיקרסו
 העולס מן נאנד היה אס לרשע היה גחצרמשוסדטוב

ולקנל.עונשן כדין לעמוד צריך' כאמח אכל כדן יעמוד ולא לחלוטין
 ואחר מירגס הוא אכל ככאן נמצא ולא מקומן על ואבקשהו וזהו נגיהנס
 לאיש אחריס ני ישר וראה הס שמר דהיינו כך עשה בכן עוד הכרוב

 כשהשחור כך' הפי׳ נכרחה רשעים יחTא יחדיו נשמח ופושעים שלוס
 בני של פניה לשוס ולא שמיס לשס כחמימוח השחור חס שחר ה׳ מצוח
 אי כי שמיס לשס רק מצוה לעש־וח ד1מא קשה שהוא האחר ואס אדס

 . שהוא ראה דהיינו 'שר וראה מחוץ לזה אדס נר של פניה כלא אפסי
 חי י׳׳א סימן בהישע שפחו? כמו, שמיס לשס רק החצוה לעשות יס־־ יןצ

 ופישעיס כס ילכ< וצדלס ה' דרכי יש־יס כי וידעס נכון אלה ויכין חכם
ס ייכשלו  דרכי הס עכוג כלי ישריס כי יכין הכס שהוא חי רח׳׳א ופי׳ נ

 ולכך ה׳ דרכי מאוד' קשה לישעיס אכל ע־נוג כלי בם ילכו ולכך צצרק ה'
מה לשין ראיה ישר וראה וזהו וכו' כש ינשלו  ה' דרך וקל ישי צי ראה ה
̂נו ס1של לאיש אחריה כי בפרט  בריחי פסוק על רח״א שפי׳ מה ע'׳ד הי
 הנסחה כאדס מהנגדיס שני כי פנחס אצל והשלום החיים אחו היהה
 שנזדכך פנחס אצל היהה והמהנה האחר נופל האחד קס אם זהמף
 שהיא לאיש אחריה כי הפסיק פי׳ וזהו ניניהם &ליס נעשה ואז הגוף
 בוראו לעבודוח החומרים נוחוח ירגיל אם דהיינו שלום שיהיה צדיק הואר

 לו יש הרשע צס הלא האחר ואס ניניהם שלוס ויהיה כך יחמירו אז
 ופושעיס הפשוק מהרן לכך הנשמה על הגוף מגביר שהוא דהיינו שלום

 הנשתה יחדיו נשחדג הרשעים דהיינו נכרחה רשעים אחריה יחדיו (שמדו
 אינס שעהה אף פי׳ והגיף הנשמה נכרחה רשעים י אחריח כי והנוף

 כי צדק ההיה אם הרויח ועוד שיכרחו הוא הסיף מקוס מכל (כררוים
 שני כי נראה כפל שהוא צרה;זה בעה זחשועוסצדקיסמה׳מעהס

 על הצרה יבא שנא לאההצדק חצ שרש״י האחד הס סשועוה מעי
 . בעת הצדיק אח מציל שהש׳׳׳י והשני השיעה נקראת והיא כצל הצדיק

 ה׳ ויעזרס הכהוב ומקשה צרה בעת מעוזם וזה כבר עציו כשבא צרה
 כלל הצרה הצדק על יבא שלא ההיינו ראשונה שהחשועה פי׳ ויפ:טס
 הכחוב מקשה לכך הצרה מן ניצל שהצדיק דהיינו פלט נקרא הוא והשני

 לצדיק הס׳י שיהיה היה טוב הלה ויפלטס זו מה ד׳ עזרם ו אמרח אס
 מרשעים יפלטם הכהוב ומשני כלל הצרה עליו ^לאינא חמידלעזך

 הש׳׳י והס רע סו טוב אם כרנונו לעשוה האדם ביד דהיחירה לזשוס
 להרע רונה כשהרשע נמצא ועונש שכר ליכא א״כ כרצינו מצעשוה ימנענו
 ואס נתירה בעל שהוא משוס כרצינו חלעשוה ימנעו נא הש״י ודחי לצדיק
 •שמור חסידיו רגני שנהוב כמו נכו! אינו פשיטא הצדיק סח הש״י יעזוב

 רפואה נורא והש׳׳י כרצונו לעשוח ומניחו בחירהו מונע אינו הש״י לכך
 ואם בחיר' שהסבעלי מרשעי׳ יפלטים וזהו הצדיק אח ומציל המע׳ מסך

 מהרן נזה הצדיק סת הש״י מציל למה בחירה כעלי שהם א״כ ר«אמר
: בו שבטחו כשביל הצדיק סס הש״י מושיע דלכך פי' ט חסי' כי ויושיעם

לחקפי׳
קצנף ג להזכיר לדוד מזמור אלכ  יי

יש5צ נמוה תיפתי וכחטחף תוכיחני
השם רח1נע ’

 זכאה דא f יחוד לקש־יא דדע ומאן ע״ב מ׳׳ה דף כראשית בזוהר יחכרך
 דעתין סלקא מכטצ ואיהו גזיר הב׳׳ה לחהא רחים לעילא רחים תולקיה
̂ין קש־ר איהו דכד בנין אלא הגי לאו דמאייה מקט־נא דאיהו  וידע קש
 סהייכא:דקא וילא אקחכח שלימו וכל נהירין אנפין וכל יחודא ליחרא
 ואיהא בעלמא דנא אשהכח ילא וחהבטלין מחעדרין דינין כל יאוח

 ■ הפיריסאוהוחזמור נק־־אהדודזהו פעמיםשהשכינס כזגרכמה
 ״ דורה עס ליתרה לתעלה השכינה שיזכיר היינו להזכיר לדד לאדם מגמד
לוז וחז וברכהיך אליך אבוס שתי את אזכיר אשר מקום בכל כמ״ש ' - 

 רחמיס ונעשה מהבטלין דנין וכל לה־רין אנפין כל למעלה יחוד שנעשה
 ■ בקצפו אל ה' שני בפסיק שאייר זהו הוי״הלה שם שהוא גמוריס
 שהזכיר יד על למעלה ר ית ש:עש: כיון היינו חיסרני ובחמתך חו:יח:י
ה היי׳ שם ונעשה הד׳־ין כל ובטלו למעלה השכינה יהעלה  שהוא ל
 בעל אין רז״ל אתרו יהנה חוג־תזי ביןצפו אל בודאי נמוייס רחתיס

 לעשיר התלה לאדם מייסר הש״י אלא תתלה ננסשוה פוגע הרחמים
 ושליס חש שב וכשא/יו בהשיבה האדס ישיב בהרנגולהאהולי ^עני בשורו

 החלה הש״י שמיס^ מה נמצא גמוריס ביסירין הש״י אותו מייסר אזי
 ח’י:'אש כתו בירור לשין הוכתה נקרא בתרנגולתא ולעני בשורו לעשיר
 שידע לאדם מברר הש״י היינו אביחלך אח אברהס והיכת ך"א ר,פי'

 תוכיחני גקצסך אל אמר לכך לפניו שליחה בהשיבה לשוב כרי שחטא
 עבדיו על קצף פרעה קפ־'ח״א חחלתרונזכמ״שבראשיס הוא שקצף
 החלת שהיה האיפיס שר ואת איהי הטבחיס שר ביה במשמר אוחי זיתן
 על המשקיש שר צהשיב פרעה שפסק לסוף עד במשמר אוהש שנהן ויוגז
 נו לד*ר ־י או נהוכיח הש״י כשירצה ב־קש לכך האופיש ש־ וצתלוח כנו

 בחתהך אל וגש ברחמים סלא ריגז שהוא קצף ע״י יהיה לא שחטא
 שהית בי כע״ה תו וסת חתשירש איל ׳ש ן נ רוגז שוף הוא סיסרניחתתו

חגז ̂י •רצת שתם ביקש כן התן את לחצות שציה סף  סוהו ל־^ הש׳
 ע״י סלא רוגז שהואשיף ח־תה ע׳׳י יהיה גתוריסלא ביסורין

רחמיס^היה:
{If יוסף יעקב חולדות כספר הריב״ש בשם כא׳׳ש הוא הפירוש 
 המאורע וכנ דחטרונוהא שצוחי צדקייאאינון ל ע״ב קל׳׳ח דף '

 על להתפלל וצריך בשכינה חס־ שזהו בידוע ועינוי בעוני שלהס 'סורין
 מזמור שאחר זהז למטה גס ממילת נתקן שש ובחיקינן שם אשר החס,דן

 רמ*ו; להזכיר לדוד הש״י ^וצה מה על היא המזמור היינו נהזכיר לדוד
 הויה שהוא ה' ביקש חסרון.השכינה על דוד שיחפלל כדי השכינה סל.

 רחם ברוגז היינו חייס״ני ובחנוחך גאפךחוכיחני אל הרמתים בעל
 הז רחמים ע״י השנינה חש-ין על להתפלל וחזכירני שאודיעל הזכור

 צער לסדם להודיע הש״י יכול כי לעיל כנזכר רוגז בסוף הן רוגז בהחלת
: יוTשא נפשוק נחביאר ־:רחמים רק יסורין ננס sהשכ'נר

לפרש נראזס ירי עלי ותנחת ט WW חציי̂ 
ה' בעזרח י י

 וצריך ז׳/ל ע״ב קע״ד דף יוסף יעקב חולדות בספר רינ״ש בשם איחא1
 הרהורי יוס בכל ־לארם שבאין התחשבה יד על הכחז רמז במחוג לידע

 שעיני לחי הנודעים דברים שאר יד על או הכרוז מ^תח שהוא חשיבה
 הבין אין כפרד כסיס חה'ה אל הנאמר אנו מכלל יהיה שלא לו סכל

 וירסהידעושתרמזין פתד איזה בעולם כשנתעורר רק וכו׳ נתחגורסן
 שמחה איזה וכשנתעירר וכנ״ל היראה בשורש שידביק' מלמעלה להם

 זהו לקח ויושל) חכם ישמע בזה וכיוצא ה' עבדות בשמחת ידבק בעוצם
̂׳י מה היינו בי נחתו חציך כי כאן שחנזר  שנופל ע׳׳י לאד׳ מודיע שהש

 הוא פנימתח יראה לירי לבוא החרם שידע כדי חיצונית יראה האדם על
 ירחה ליד לבוא האדם את להזכיר האדם אל חן הש״י שזורק חז צמו

 כתו הוא ח־צניות אהבה שהוא שתתה האדם על כש.־סעורר וכן פנימיוס
 פנימיות אהבה ציד נבוא האדם אה לתזכיר האדם אל הש״י שזורר! חץ
 קדושת מן צה ח שהם ת־לונים שדבריו בשביל כי נתחו חציך אמר לכך וגס

 נזכרתי ידס ועל עלי נתחו הציונית וחהבה יראה שהם עלי נחתי הש'י
 שהוא ימין יר ידוח שני ירך שנקרח פנימיות ואהבה יראה כידי לבוס
 ותנחת זהו פנימיות יראה גבורה שהוא שמאל ויד פנימיות אהבה חסד
 זכיתי בי נתחו חיצוניח ואהבה •ראה שהם ע״יסתציך שזכיתי ידך עכי

 ואץ עני נחזו פנימיות ואהבה יראה שהס ידיך עלי וחנחח י־ס עג •
 בפ' שכהוב מה שפיר <זר.י ובזה יסורים ע׳׳י להודיעני נריך חתה

 והס כלים חני רש״י פי׳ בס אכלה חצי רעוח על/מז סספה הסז־נו
 שהש׳׳ימססף בזהסבחנסכימה חציו מכלה הש״י היינו כניס סינס

 בחשובה ב נשי שירגישו כדי הקב״ה של חניו הס שהרעוח רעוח עניהס
חציו מכלה יתברך שהשם נמצא בתשובה שבים אינם ונחמת נפניו שלימה

:גפניו בחשובה לשוב מרגישים שאינם כיון בחנם בהם

שאם אין זעמף מפני בבשרי מחום אין
 כחן בעזה״יהש׳י נ״ל חטאתי מפגי בעצמי

״׳ ב לו



תהלים תחשי
 חצוח שכאדם אנדים ררז״ש מג־ עשה מצום רמ׳-׳ח מציה הרי״ג לנו
 עשה מצות איזה מאדם חם־ ואם שיארס גידי) שם/ה כנגד העשה לא
 הנפש כאב־י הוא והחם־ון מצוה אוחו ש־יגד איר אוהו גש חש־ אז־

 האדם אה מים־ יחנרך כשהשם כך ואחר האדם עירן שהוא ר\וחני
 שהוא נש־ו על המציה חיס־ון גהגלה האדם ‘שח־ש מצוה אוחו ירי על

 אלא עשה מצוח קיום על מייש־ יסכרך השם אין אמנם האדם למש
 אשכח־ה מלאכא ההנלח סרק מנחיח נמשכת כממא־ ריחחא עי״א3

 אין ליה אמר אעשה ענישתו ליה אמר וכו׳ סד־גא רמכסה קטינא לרבי
 בשביל היינו בבשרי חהוס אין הנהוב שאמר זהו ע:סינין ריחחא עיק3

 מפני עשה מצוח קיום וןxחיעל נענש יאיתח עשה מצות קיוש חסרון
חא בעידן שהוא זעחיך  בריחי אס לו מחן הנני בסנחשנאחר והנה רי̂׳
 כל שאך אבל היצה״ר עליו יקטרג שלא יצה״ר מן שלום רי׳׳ל אמרו שלוש
 מיצרי מןיצה״רכמ׳׳שההנאאוילימיוצריאוילי קטרוג לו יש ארם

 מיוצרי לי אוי היינו זעמך מפני בב^י מחום אין כאן הפי' הוא כן
 כי מיצרי לי אוי היינו חטאהי מפני בעצתי שלוש אין

 ואליך רובן חטאה לפחת ד׳ קפי' בראשית כת״ש חטאח נרןא היצה״ר
סשוקחז ואליך רש׳׳י פי' ט ר.משול ואחה חשוקחו

 נמצא ומהאוהלהנשליו שוקק חמיד יצה׳׳ר היא חטאח של
 כי ארם של עצמיות שהוא אדס של במחשבתו החיד מקטרג שהיצה״ר

X30 אין אמר לכך אדם של עצמיוח שהוא הרחרוח לנפש למש הוא 
 ובשביל חטאה שנקרא היצה״ר קטרוג שהוא חטאחי מפני בעצמי שלום
 הרע ליצר כח •יש הרע ליצר שציית במה החלה ליצה׳׳ר חזקוח מחן שאדם
 מנו? יהיה יחוxוא עבדו מנוער מפנק כמ״ש האדם על כך xא לקטרג

ע יצר חטאחי אמר לכך  גס עלי להחגבר כח לו גסחי בעצמי שאני שלי הי
 אל אבימלך ויאמר כ׳׳ו קפי' בראשית מלשון בעצמי שלום אין ל^ש יש

 כשאני הימנו חחק מלשון שהוא מאד ממנו עצמת כי מעמנו לך יצחק
 הרע היצר עלי מקטרג יחכיר להשש לעבוד עצמי אס ומחזק מעצם

כנ׳׳ל; חטאת שנקרא

יכבדו כבד כמשא ראשי עברו עונותי כי
וחכקש לצדיק רשע צופה בעזה״ידכחיב לפיש נראה

 המפרשים ופיישי ל״ז קפי' וכי' בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו
 את להחטיא היינו להמיחו ומבקש לצדיק צופה הרע היצר הוא שהרשע
 היצר נגד לעמוד הצדק יטל היה לא ובודאי הצדיק אח ממיח שאז הצדיק
 היצר נגד לעמוד לצדיק עוזר יחכרך השם בידו יעזבנו לא ה' אלא הרע
 לצדיק שתגיע השכר נמצא אוחו מסייעין ליטהר הנא רז״ל כמ״ש הרע

 המצוח לקיים צהx ראשונה מחשבים בשביל הוא המצוח קיום בשביל
^ יחברך להשם לעבוד א  לקיים אדם כשרוצה וחיכף הש״י לו עזר כך ו

 ורוצה מצוה נוררח מצוה כך xא ממילא לו עוזר יתברך והשם המציה
 עבירה לעבור אדס רוצה שלפעמים בשביל אמנם המצוח כל לקיים אדם
 המצוה לקיים צהx ^אשון ^צון חיטל עבירה לעטר וצהx זה רצון
 עבירה לעבור זאח שהמחשבה בפרט iro היצר חן קטרוג לו יש לכך

 הכתיב שאתר זהו המצוה לקיים טובה מהמחשבה האדם אל מצוי ר0י\
 קטרוג שהוא חטאתי מפני נעצתי שלום אין שאמרתי מה חסמה אל כאן

 טד יכולה יהיה שלא היה מהראוי מצוה גוררת מצוה הלא היצ"^
^יל אמנם לקטרג היצה״ר  הם עונוחי היינו ראשי עברו עונוחי כי נ
^ שאדם המזידין ר המחשבות אותן ברצומ עבירה עו ט ע הל צ ^ 
 מצוה לעשו׳ז שרוצה החחשטת מ? הארס אל יוחר מצויים הס עטרה

תצה מחשסח שאותן נמצא  ח מחשבו על וגברו עירו הם עבירה לעבור ̂נ
 הרע היצר כיד ינולח יש לכך יתברך ה' מצוה לקיים צהx הראשון רצון

 ליטהר הנא רז״ל רגסשאמרו ראשי עירו עזמחי כי זהו האדם על לקטרג
 החילוק מקום מכל אוהו מסייעין הבאליטהר רשע אפילי אוחו מסייעין

 •חברךומצוה השם חצות לקיים צהx הראשון ^צון נשאר היה אלו הוא
 למשא עליו היה ולא יסבה־ השם מצוח לק״ס תשקגדול היה מצוח גוררת

 הצואר על ענקים שלובשת אשה כנזו לגרגיוסיר וענקים כמ׳׳ש חצוה שוס
 בענקיסכן עצמה ללבוש חשק לה שיש בשביל למשא עליה יהיה ולח

 בשביל למשא עליו אינם על(:יצה״ר עצמו לגיור שזכה למי וחצות ההורה
^ו מ'שעברו אבל הש״י 0מצ' לקיים לו שיש החשק ̂יורש וג  עליועומר
 השי׳י מצות לקיים אדם שרוצה כיון גם עליו לקטרג כידהיצ׳'^ יכולח

 האדם על כבד למשא המצוה שיהיה היצה״ר פועל מקוס מכל מסויעין
p שהיצר בשביל לעשוהו x שחסייעין גם לעשות &לא אוחו מפחה 

 הינה׳׳ר על לגבור צריך גדול בנח מ׳'מ היצה״ר על להתגבר האדם וזה
;ראשי עברי שעונותי בשביל ממני יכבדו כבד כמשח שנחוב זהו

מפניאולתץ^ה נמכןחכורתי הבאישו
 ורבנן וכו' לפיהו אדם עמל כל ה׳ פרשה ייקרא רנה דנמדרש בעזה׳׳י

 לענמה שיגיע־ה כל יודעת הזו שהנפש לסי רע לריח ולא לפיהו אמרו
ע״י יובן הזה והמדרש טובים ומעשים מצוח שביעה אינה לפיכך עיעה

 הצדיק חבירו ס1י רף חקיעוס עשה אחד שצדיק בימינו שאירע ששמעתי
 שנפטר היה וכך עו״הב מענייני לחבירו שיודענו קודש נוהה שימוח חי

 שמת אותו של שפניו חבייו מוח לאתר החי חיירו אוחו וראה מהם את־
 צדק שאתה במעשיך אני מכיר הלא המת את החי ישאל חולנית היא

ה תוחה שללזדח ב  פניך למה בג״ע אחה בודאי טובים מעשים ועשית ^
 שכל נג׳/ג גחל צער לי יש אמנם בנ״ע שאני אמה המת לי השיב חולנית

 טובים וממעשיס בעו״הי שלמד מחורה עו׳׳הב לוחעמגי יש צדיק
 רע ריח מריחים שלי ט'ניס ומעשים מהורה לי יכשנוחניס בעו״הז שעשה
 רע לריח ולא לפיהו אמח רבנן המדרש פירוש זהו הימנו בורחים שכולם
 לא אבל לפיהו הנאה שיהיה לשמה ומצות בחורה לעמול שיזכה היינו
 או גאוח בשביל שלומד לשמה שלא היינו שלו ומצות מחורה רע ריח יהיה

 רע ריח יש לכך לצואוח נמשל ועיירה בלימודו עבירה קצה שיש לקנהר
 נמקו וגס שלו ומצוח חורה הבאישו הכחוב שאמר זהו שלו ומצות בהורה
 רז׳׳ל שאמרו כמו לראשיך הם חן לויח כי כמושכחוב אולחי חסני חיורס־

 לו יש הרבה חצוח העושה וצדיק אחד פרקליט לו קונה תצו^ העישה כל
 סמיד הס המלאכים ואותן אותו שמלויס כמצוחיו שירא גה־בה מלאכים

 עולה אז העולם מ? ליפטר זמני וכשיגיע שילך מקום בכל בחבחחה
 שעוסק מי אבל בג״ע למעלה במצותיי שברא המלאכים עס הנשמה
 הסורה ן מ פרנסה לי להיות או רבי לקרי כדי לשמה שלא ומצות בתורה

 יס גשמי הס שלו ומצות סרה כעסק שנבראו המלאכים נמצאשפנימיוח
 מן נברא המלאך ופנימיות המציה עשיית מן נברא המלאך שבצורת
 של הפנימיות גם גשמיות בשביל vהיתר שלו שהמחשבה וכיון התחשבה

 בעוה״ו שאדס 1זמ כל גשמיים הם ומצות חורה בעסק שברא מלאכים
 האיר ניפטר זמס כשיגיע אבל בחבורתו תמיד לו סובבים המלאכים אותן
 נימוק כ^הגשמיות הלא כג״ע שלו המלאכים עס הנשמה לעלות יכול

:עדן גן של האור מחמת למעלה
א אך הי ט'  היינו ׳ חבורת מחמת שלו המלאכים נימוק שיהיה ה

^ וחצית בחורה שעסקו שלו חיריס מחמס ו  ורחימו בדחילו י
 שכל כי היה שלא אולתי מפני חבירויוהכל מחיפת נטה צדק כמ״ש ממט

 קפי' בישעיה 3mx וזהי כמוחבירו ורחימי בדתילו ומצוס בחורה לעסוק
: רע ריח יהיה שלא היינו ה׳ ביראח והריחו י׳׳א

קדר היום כל מאוד עד שתתי נעויתי
י ת כ ל ̂ל ה  לכך לחקן יוכל לא משוח נעזה״ימלשון נ׳

תודר; יבאישו שלא תשובה לעשית יכול לא
ס אורח כמ׳׳׳ש לסקן יוכל שלא העוות מהו ומפרש שלו טובים ומעשים  תיי

 של חגור כנגד פיו שיהיה עד כך כל ישתה לא ה' סעיף ק־״ג סימן
א דמיחזי משום היטב הבאר פי' מכנסיים ^  ייהרא אותה נמצא טו

x שזחה שאדם v ידור לא כי לתקן יוכל לא מעוות היא במודים מדאי 
̂  במידי שכי־ע עשה שמציה בשביל מרגיש מאינו זה על חשובה לעשוח

מאו^' עד שיזייזי שכתוב זהי ליוהרא נקטין שגס להבין מרגיש ואינו
:מדאי XV שהשתחה היינו ׳
ך  ד^^3בצלקו הולד צדיק שאדם היצה״ר כשרואה הוא הפי׳ א

̂,!!! הרע היצר אז עיירה לעבור ליצה״ר ציית ואינו הישר מתג
 לימי הצ׳יק על עצבות שמטיל שחורה בתרה xא באופן עליו
 עי־ ימיס כמה להתענות ■ הצדיק אח שמטא עד כשלימות עונד ואינו

 להשש עוד לענוד לצדיק כח יהיה שלא הצדיק של טחו ומתיש שמאבד
 בחעניתא דיחיב רב בי בר רז״ל שאתרו כתו עבירה כן גס והוא יתברך

 מאוד עד ששחותי מה יוכללחקן לא מעוות זהו ליכילכננאלשירוחא
 ועוד יתברך להשם לעבוד עוד יטל שלא מאוד עד גופו שהשחית היינו

ע שהיצר מה לתקן יוכל לא מעוות יש  על לומר האדם אח מטעה ^
 אוקן מטעה שהיצה״ר כיון לתקן יוכל לא מעוות זהו מצוה שהוא עבירה

 עדילה על תשונה לעשות לידע יכול האיך מצוה שהיא עטרה על לומר
 היוס כל שכתוב זהו למצוה עבירה אותה נדמה שבעיניו כיון שעשה
 1ומx שמאל מצד שהם עבירות עושה אני היום כל היינו הלכתי קולר

 ותיהס עו: מלבין הש׳׳י חשובה עושים לאxכש• רז״ל שחור.טי״ש על
 שנקרא כמו מדריגה חל ממדריגה הלכתי שאני נדמה ובעיני אלxי של

:מדריגה אל ממדריגה שהולך בשביל הולך צדיק
ך  סחחיו בספינה שקידת למי משל רבה במדרש כמ״ש הפירוש א

 הנא להם השיב עושה אהה זו מה הספינה אנשי נל עליו צעקו
 מכל הספינה חטכע אי תחתיך המים יכנסו אס לו אמרו קודח אני תחתי

 קודר אני עבירות ששה אלי היום כל היינו קודר היוס כל הפי' זהו וכל
 שאני למצוה נדמה ובעיני העולם את להציף הספינה אח ונוקב וקודח

: הולך הצדיק שנקרא כמו למדריגה ממדריגה המצות ידי על הלכתי

בבשרי מתום ואין נקלה מלאו כסלי כי
 כל שיעשה הלנהי קודר היום כל איך לתמוה שאין נ״לבעזה״י

אותו הלא צדיק שהוא להונך עצמו בעיני וידמה עבירות היום



עדתהלים י12חידוי
t פעס3 וה5מ שהוא גגוירה על לומר אמד פעם יל״ר\ o האדם ירגיש 
 שאמרו תה לפי אמנם היצ״הר אוחו להסעוח עוד יוכל ולא ענירה שהוא

 תמילאאדרכז נעשהלוכהיחר ושנה עכירה אדס שעיר רז׳׳לכיון
 על לומר האדם אח להעעוח ליצה׳׳ר ר,ל יוחר ושלישית שניח בפעס

 כסלי כי הכתוב פ*רש זהו כהיחר לו שנעשה טון מצוה שהוא עבירה
 עבירה עובר אדס אין רז׳׳ל כמ״ש שעות ס6ש עבירות היינו נקלה מלאו •י ״*
 שעות שהוא כסיל מלשין בסלי נקרא לכך שעות רוח בו נכנס א"כ אלא '

 עבירה על לשעות בעיני נקלה יותר אצלי והכסילוה השטות שמלאו ומה
 שני פעם אצלי הכסילות שמלאו ידי על כהיתר שנעשה כיון מצוה שהוא

 טעיתי שיילאי מדגיש אני לכך בגשרי מחום שאין ידי על אמנס ושלישית
 בנשמתי חסרון יש לכך עבירה שהוא חצוה ועל מצוה שהוא עבירה על

:בבשרי מתום ואין בגוף ונתגלה
ו א הפי׳ א  היוס שכל לעיל שכתוב כמו הלכתי קודר היום כל ס

 ממדריגה הלכתי שאני בעיני ודומה קודר שהוא עבירות עושה
 נקלה ואז למעלה שטוח מן סאחי שנתמלאו מלאו כסלי כי עד למדריגה

 ידי על נתגלה למטה וגס הנשמה חסרון מחמת למעלה ומבוזה אני
: 'X33 מתום ואין

 באור למעלה ^קלה היינו באור נקלה מלשון נקלה הפי׳
: וככדלוח שטוח מחמת למעלה חבירו חופת

מנהמת עאנתי מאוד עד ונדביתי נפוגתי
 ריב׳׳ש בשם נ״ו ךף יוסף יעקב חולדוח כספר דאיחא בעזה״י ג״ל לבי

 ממנו נוטלי! אזי לעונש ראוי שהוא למי העונש ליפרע כשרוצין
 פי' זהו עכ״ל בו בטחון ש-יזחלק לפניו להתפלל ראוי ע"כ הבטחון מדדגח
 פי׳ ח״ה קפי' בראשית להם להאמין לבו ויפג מלשין נפיגוחי הפסיק

 נחלף נפעחי היינו עיי״ש וכו׳ מלהאמין והלך לבו נח^ף ויפגלבו ז״ל רש׳׳י
 בשביל נזאוד עד ונדכהי העונש היה בה'לכך ולבטוח מלהאמין לבי

 יחברך השם אל שואג שאני ומה ואמונה הבטחין מדריגות ממני שניטלה
 שואג א:י לב וכאב יסירין מחמת אלא ובטחון אמונה מצד אינו לי שיעזור

 יולדתנו את ולאבן אחה אבי לעד אומרים כ׳ קפי' ירמיה כמ״ש הש׳׳י אל
 נמצא והונדענו קימה יאמרו רעתם ובעח פרס ולא עורף אלי פנו כי

 רשעים שהם גס הש׳׳י אל שואגים דסורין לב כאב מחמת רעה שנעת
 קול בת ששמעו כח״שרז׳׳ל מתאנחת לשון הוא מנהמח ע״ז ף3עו

: וכו׳ ביתי אח שהחרבתי לי אוי טונה מנהמת
ו  רחמנא דעביד מה שכל מאמין בה' אמונה לו שיש מי הפי' ^י

 על רז״ל כמ׳׳ש רע רנר לו שאירע גס שואג ואינו 7עב לטב
 כן ביתי בר,וך שאינו אני מובטח ואמר בעיר צוחה קול ושמע שהלך הלל

 קבנו בה׳ ומאמירם ענוים היו הלל ביח כי טעם ושמעתי במדרש היחא
 כל כי צועקים היו ונא רע הן טוב הן להן שא־רע מה כל גמורה באהבה

 לבו ף1ש:ח ראיה שמביא הפ*'כאן כן עביד צטי רחמנא מהדעביד
 לא בה׳ כראוי בוטח היה אלו לבי מנהמת שאגתי (ר^איהבה' מלהאמין

י. טביד לטב רחמנא דעביד מה כל ט שואג הייתי

עדךכלתאותיואנחתיממךלא אדני
ה ר ת ס  חולדות כספר ריב״ש בשס כח״ש בע!ה״י נ״ל נ

 הפסוק פי' קנ״א דף יוסף יעקב
אין ט והענין עחהיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשנתי

 יהיה שלא ר״ל יחטא ילא טוב יעשה אשר באח צדיק
^ ההוא בטוב  כי וביאר אפשר אי זה וחטא פניה שוס מבלי יעשה א

 כשרואה p שאין מה היצה״ר ט מתגרה רע דבר שזס בלי טוב כשיעשה
 הדבר גומר ואז לו והולך מניחו היצה״ר חלק חועבח בו שיש היצה״ר
 היצ״ה דעת לגנוב צריך כי וכו׳ גננים ישרי׳ וז״ש כך אחר לשמה ויעשה

 קדושה דברמצוהאו בכל וכז׳ר״ל דרכי מצוהח׳׳שחשבהי דבר בכל
 עדותיך אל רגלי ואשיבה ואח״כ הגשמי להנאת דרכי תשבחי בהתחלה

 התחלת הם חאוחי כל היינו תאותי כל נגדך אדני שאמר זהו עיי״ש וכז'
 ואינן לשמה ולא הגשמי להנאת שהם בשביל נגדך הס המעשה מסשבח

 גמר מקום שמכל בשביל אבל לשמה כונסינו שיהיה רוצה שאתה כמי
 אחר באופן אפשר אי כי לפניך שתעלה ראוי לע לשמה הוא המעשה

 הוא ואנסתי היינו נסתרה לא ממך ואנחתי שאמר וזהו שביאלנו נמז
 בשביל והנחה עקירה שבת מעשה אצל רז׳׳ל כמ׳׳ש המעשה גמר הנחה

 המעשה גמר להא נסחיה לא ממך המעשה גמר רגתה שהוא נאנחתי
 הוא ברוך הזי״ה שם היא מצוה כל ט נסתרה לא מתו ממילא ^ואלשמה

: לשמה היתה צח שהתו־ןלה גס לפניך שתעלה ראוי לכך

אץ הם גס עיני ואור כחי עזבני סחרחר לבי
לרישא טיובה ונחזיק בואו בירושלמי סת׳׳ש בעזה׳׳י נ״ל

 סחרחר לבי מתפלל שאני כעת היינו סמ״־חר לבי זהו במודים דכרע
 לסתזט האיך שמחשב הזה עולם בעניני ומסחיחי משוטט לבי מחשבה

 חפ*ו שמוציא האותיות תמונה מחשב ואינו הזה עילם בעניני ולהתעסק
 הוא רק הזא בריך הקדוש המלכים נולני מלך לפני מדבר האיך ולידע
 כשיגיעו סחו על עצמו אח וסומך הזה עילם ערני לסמור היאך מחשב
 בעצמו כוחו למודים וכשיגיע כונה בלא חזה על יכה בעצמו כוחו לנו לסלח
 וכתיב כוחו על שסומך היינו כחי עיבר זהו טונה בלא לרישא יכרע
 דהוה גביא האי על רז״ל כמ״ש היינו ס עינ מאירות ברה ה׳ מצות
 וטפחו ציצית ד׳ ובאו וכי׳ היס בכרכי זונה שיש ושמע ציצית בחצות זהיר

 ציצית במצות זהיר הוה גברא שה|י בשביל מעבירה איתו והצילו פניו על
 שהציצית וכיון ובחרה בחחשבהכלילה שלו ציצית שעשה הרקיע כזוהר
 ערים מאירוח לכך וברורה צלולה במחשבה וזכה ברה ה' חצות שהם

 אתי אין הם גם עיני ואור כאן שאמר זהו מלחטוא עיניו האירו שהציצית
 הפלה שמצות נמצא זרות מחשבות לחשוב התפלה בעת סחיח־ שלבי כיון

 עירם מאירות אינה לכר אצלו וצלילה וברה זהיר אינה ה' מצות שהיא
 אור גם אתי אין שהמחשבה בשביל אחי אין הם גס עיני ואור זהו

: אחי אין עיני

מרחק וקרבי יעמרו ננעי מנגד ורעי אהבי
י0?^ ק׳׳י קפי' כת״ש יתברך השם בעזרת לפרש נראה ד

 לפניו בפרן עמד בנדרו משה לולי להשתידס ויאמר
 שאהב יעמדו נגעי מנגד ורעי אהבי כאן הפי' כן מהשחית חמתו להשיב
 כת״ש החצות הם י3א!ה דהיינו מנגעי אותי להציל בפני עומדס זרעי

 לח מצות אוהב ז״ל רש׳׳י סי׳ כסף ישבע לא כסף אוהב ה׳ קפי׳ קהלת
 אחת מצוה העושה רז״ל כמ״ש אוהבי מצות נקראו שלכך וי׳-ל מהם ישבע
 ללמד למעלה עומד ארס של אוהב יושר מלין שהוא אחד פרקליט לו בורא
 כמ׳׳ש הוא ברוך הקדוש הוא ורעי מנגעו אותו להציל האדם על זנוח
 אKר בחך הקדוש ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ תעזוב אל אביך וריע רעך כ״ז קפי׳ משלי

 מחדק שארם זמן וכל אבותיך אח שחיבבו אביך ורע אלxלי רע שנקרא
 עונש שום לו יהיה שלא בטוח יהברך בהנזם ודבוק לרע הוא ברוך הקדוש

 כת״ש פרס בהסתרת הוא הכל בחורה שנאמרו התוכחות כל כי ונגע
ת רעות ומצאהו לאכול והיה מהם פר חיTוהס ל׳׳א קפי׳ דברים  מו
 שאדם זמן כל נמצא וכו׳ ההוא ביום פני אסתיר הסחיר ואנכי ויו׳ וצרוח
 שדבוה כיון פנים בהסתרת אינו שאז בו ודבוק לריע יתברך השם מחזיק
 גגוש שום ישלוט לא בודאי ואז באדם דבוק יתברך השם יהברך בהשם

 מנגר ורעי אהבי אמר ולכך יתברך בהשם שדבוק בשעה האדם על ונגע
 בה דעסיק בעידנא מצוה רז״ל ואחרו המצות הם אהבי כי יעמדו נגעי

 ט שדבוק בשעה האדם אח מציל יתברך השם הוא ורעי ומצלי מגינה
 ל׳ קפי׳ דברים נח״ש קרובי שנקרא התורה אבל יעמדו נגעי מננד זהו
 מנינה חזרה רז״ל אמרו לעשותו ובלבבך כפיך מאד הדבר אליך קחב כי

 וקרובי אמר לכך ה3 עס*ק דלא בעידנא בין בה דעסיק בעידנא בין ומצלי
 האדם לפני עומד בה עסק שכבר מרחוק שהוא התורה גס עמדו מרחוק

:מנגעו להצילו

 דברו רעתי מבק׳׳טינפעזיוחריצןי וינקשו
יהגו היום כל ומרמות הוות

 כמו בעונותיו אדס שירא הקליפות הם נפש♦ מבקשי ה׳ בעזרת ג״ל
 הארס על שרוקטרג אחד קטיגור בורא אחת עבירה העושה רז״ל שאמרו

 ומבקשים עליו מקטריגים הם בעימחיו האדם שברא שהקליפות נמצא
 שעשה העוז אוהו וחזטריס הרע לשון י המדברי ואותן ונפשו נשמתו
 לקטרג כדי בעונותיו שברא הקליפות לאותן ומעוררים נוקש־ס האדם

 לדא דא זארכיזחיו הדלת על נוקש מלשון נפש' מבקשי וינקשו שאמר זהו
 נוקשים האדם שעשה העין שמזכירים בדיבורם הרע לשין שבעלי ניןשן

 ודורשי דהא הוא האיך ומפרש האדם על לקליפיחשיקטרגו ומעו־ריס
 רטל תלך לא י״ט קפי׳ ויקרא שנאמר כמו הרע לשין בעלי הס רעתי

 לשון ומספרים מדנים משלת שכל שם על אומר אני ז״ל רש״י פי׳ בעמיך
 לספר רע ישמעו מה או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים הרע
 לש״ס שבעלי נמצא עיי״ש ט׳ רגילה הולכי רכיל הולכי נקראים בשוק
 רש״יבמערי^׳ג שכתוב כמו לש׳׳ה לספר שידעו כדי רעתי דורשי הס
 אין בתתלהו אמת קצת בו אומרים שאין שרן דבר כל היא ודבש חלב זבח

 באמת שידעו באמת רעתי וחרשים חורןיס הרע לשון בעל♦ לכך מתקיים
 רעה עבירה אותה תחלה ויספרו שעירהי עבירה איזה רעתי מן

 שאמר זהו הרבה כזב גם היום כל לספר כךץכלו ואחל־ באמת שעשיתי
 עיירה זה א לידע רעתי דורשי הרע לשין בעלי למה היינו הוות דברו
 שיו עכ שהוא כמו האת' שהוא הוה מלשון ר\ות דברו בשביל שעשיתי רעה
:האמה החלה שאמרו כית יהגו היום כל כזב שהו^ מרמות כך ואחר vh( א לן



תהלים חירו׳«*
יפתח לא וכאלם כחרשלאא׳טמע ואני

ן0  נאמר עולכיסעליהס ואינם הנעלבים ח״ל דאמרו כעזה׳יי נ״ל י
 ששומע אחד ח חדרינו שני בזה ויש בגבורחו השמש כצאס ואהביו

 שוחק ב׳׳ה הבורא יראח חחמח אמנם זה על בלבו וכועס ונעלב חרפחו
 רבינו כמשה גדולה למדריגה מגיע אינו אבל לריק נקרא עולב זאינו

 כששמע בלבו אפילו כעס ולא ליה איכפת שלא האדם מכל עניו שהיה
 למדריגה שזכה היינו אשמע לא כחרש ואני שאמר זהו ממנו שדברו מרפחו

 שאולי חרפחו לשמוע שמתיירא חרפתו מלשמיע עצתו שמשמר ראשונה
 הוא חבירו מן חרפתו שומע כשאינו נמצא חיירו עס ויחקועע יכעוס
 חבית מן חרפתו לשמוע יכול אינו הוא P לשמוע יכול שאינו כחרש

 מחבית חרפתו ששמע אירע ואם עמו ויתקוסס לו ישיב אילי שמחיייא
ת עס נחקוטט ולא  רנינז כמשה גדולה יגה לתדר זכה לא מקום מכל חני
 לחבית משיב שאינו ומה תבירו לו וגידף שחירף מה על בלבו שכעס כיון
 נדשמע אלס כמו היינו פיו יפתח לא כאלם הוא הש״י יראת מפני הוא
 מפני להתקוסט יכול אינו אבל כועס חרפתו אלם כששומע לדבר יכול ואינו

 להשוב יכול אינו איל בלבו וכועס חרפתו שומע זה כן לדבר יכול שאינו
 למדריגה שיזכה הש״י מאח ביקש ולהלןקוטעמפכי^ראחהש״ילכך

: יוTש̂א כפסוק כמבואר רבינו כמשה גדולה

בפיו ואין שמע לא אשר כאיש ואחי
ת ו ח כ ל  גדולה למדריגה שיזכה דוד שביקש בעזה׳׳י (fh ת

 כשישמע לו איכפת יהיה שלא רבינו כמשה
 אשר כאיש ואהי זהו שמע לא כאלו בעיניו נדמה יהיה רק מחבית יןרפחו

 חרפתו שומע אס וגס חיש שאינו שמע בידו יכולת שש כאיש היינו שמע לא
 אותו ומגדף מחרף שחבירו מה בעיניו שנדמה שמע לא כאלו בעיניו דומה
 חבית עס להחוכח יכול אינו לכך עציו אומר שחבירו מה כל אמת הוא

 מחרף שחבית מה כל שסובר כיון חסרונות עלי אומר אחה לתה צומרלו
א אוחו ומגדף  להחוכח יכול שאין תוכחות בפיו ואק שכתוב זהו אחת ת

 האדס מכל עניו שהיה רבינו משה למדריגות שזכה בשביל חבית עס
 אמת הוא עליו שאומרים ניח חסרו וכל מכולם גרוע שהוא בעיניו מלמה

־ :עליו שאומרים מה ליה איכפת לא לכך

אלהי אדני Hennas הוחלתי לףיי כי
לר' עוקבא מר ליה שלח קמא פרק בגיטין כמ״ש בעזה׳׳י נ׳׳ל

ס' מהו למלכות למוסרם ובידי עלי העומדים אדם נר אליעזר  ליה שלח ו
 לו והסחואג לה' דום ליה שלח בהו דאיקוס מצינא ולא טובא לי מצערי קא

שכם1  כליסמאליהסוט'וכן והס המדרש לבית עליהם והערב ס'ה
 רבינו משה על כשדיברה ומיד חיכף בצרעח מריס נענש לכך ח׳׳ל אמרו
 העניש לכך זה על כלל לה דיבר ולא כלל למשה איכפת שלא בשביל אחיה
 הוחלתי ה׳ לך כי כשאזכה כאן הפסוק פי׳ זהו בשבילו מריס אח הש״י

 רק חברי עס אתקוטט ולא לי איכפת יהיה לא מחברי חרפתי נשאשמע
 מחרף שחבירי מה אפילו הש׳׳י מן הוא שהכל שאדע הש׳׳׳י לך אוחיל
 לכך קלל לו גראה׳אמר כן שמעי כשקיללאוחו דוד כמ״ש אותי ומגדף

ף לו איכפת ולא באהבה אדם מקבל אס ^ ה  בודאי אז חבית אותו מ
 שמחרפין האיש אוחו בעד בודאי יענה הש׳׳י היינו אלהי ה׳ חענה אתה
 כמו חבית אח ומחרף כהוגן שלא שמדבר האיש אותו ויעניש אוחו

אליעזר; שהשיבר׳

עלי רגלי במוט לי ישמחו פן אמרתי בי
ו ל י ד ^  הקטז שמואל אנוח מסכת רביעי לבפרק נעזה״י נ״ל ד

 פן לבך על אל ובכשלו תשמח אל אויבך בנפול אומר
 שראוי חד שאמר הפסוק פי' זהו אפו מעליו והשיב בעיניו ורע ד' יראה
 אחר עלי לשה׳׳ר ומדברים עלי שונאים שמקטרעיס גס יסורין מן שאנצל

 אמרר,י כי ועוד אלהי ד׳ תענה אחה הוחלתי ד' לך כי לעיל שאמר כמו
 הש״י ויגדל אפו מעלי והשיב יקוייס זה ידי על רגלי בחוט לי ישמחו פן

 השונאים והם נחל נקרא חסד שמדת הגדלו עלי שאומר זהו עלי חסדו
:החסד מלח עלי ממשיכים רגלי במוט ששמחים ע״י -

ו ־  ומקטריגיס הרע לשון עלי המדברים השונאים אותן הפיסש א
 שלא לעשות הישר דרך מן רגלי שמטו כשרואים שמחים עלי

 עלי באמה אבל עלי וקטרוג לשה״ר לדבר מה להם, יש שאז חורה נדת
איני לכך ממני יותר ענירוח לעשות דילוxר של« השונאים היינו הגדלו

;חחיראמהס

תמיד נגדי ומכאובי נכון לצלע אני כי
 הוא ברוך שהקדוש בשביל יסורין לצייק יש דלפעחיס געזה״י ל׳ל
עקרות האחר\ת היו למה רז״ל שאמה כמו צדיקים של לתפלתן מחאוה

 ני5 פי שאאי צדקים לתפלחן־של מחאוה הוא ברוך שהקדוש נשביל
 המו לצלוי־י לשון הוא לצלע תמיד להתפלל ומזומן נכון אני היינו נכון לצלע

 בו׳קד אור ער ותשבחות שירות ולזמר לילה בחצות לעמוד דוד נור\ שהיה
 לו היה מקום וחכל צרקך משפטי על 7הללת ביום שבע אמר ואח״כ
 בשביל אלא באו לא היסורין בודאי תמיד נגח ומכאובי שכתוב כמו יסורין

 לפיש בעיניו יקשה ואס צדיקים של לתפלתן הוא בחך הקדוש שמתאזה
 אאת זיקח שכתוב כמו נוקבא על מרמז צלע מקום מכל צצצויי לשון לצלע

 31כמושכת מלכות מדת שהיא תרמזעלנוקבא והתפלה מצלשח־ו
 5מחקר התפלה סוד שהוא אדני הנר^א שם אזי ב' ^ער אורי' בשערי

:וכז׳ חי עסאל

הסחס פעוניאג^דאדאגמחטאתי מן נ״לגעזה״י
עא הבאים יסורין

 בולאי חשובהראוי ועושה מתודה וכשאדם עונותיו בשביל הוא האדם
 ן1י זה על אמנם ירוחם ועוזב ומודה שכתוב כמו עליו יחנרך השם שירחם
 נעשה מזיר שהוא מעון ונעשה מיראה חשובה אדם עושה לפעמים לדאוג

 מעון נעשה מיראה השובה כשעושים רז״ל שכתוב כמו שוגג שהוא חטאת
̂י ואגיד אחודה אגיד עוני ני הפסיק פי' זהו שוגג נעשה מזיר שהוא  לפנ
 יתברך השס יאגידלפני שהתוודה מה אולי מחירא אני מקום מכל הש״י
 אדאג חטאתזהז העז? מן נעשה ואז היראה מפני הוא עזני

 הש״י לי שימחול ראוי ומתחרט מחטאחי דואג שאני יריון לוחטאחי
̂ ‘י1רא היסורין שבאו אופן שבאיזה נמצא ביסורק אותי ייסר

:יסודןרנ״ל לי יהיה

VWH3 y(׳שרך שוג^ ורבו עצמו חיים ואיבי
קפיי דצעיב י

 מרע לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב חיים החפז האיש גד כתיב ל׳׳ד
 מרמס מדבר ושפחו מרע לשונו נוצר שאינו מי אבל מרמה מדבר ושפתיך

 חיים- חפז היה אלו כי טוב לראות ימים אוהב ואינו לחיים וארב שונא
הו מרמה מדבר ושפתו מרע לשורו נוצר היה טוב לראות יחים ואוהב  ז

 לחייה ואויבים שונאים שהם אותם עצמו חיים ואויבי הכתוב שמחמה
^ כבריאת חזקים עצימיס לשה׳׳רהס שמדברים רשעים שהם  הגו

 ושוכאוי באמת ההולכים הצדיקים עם שמחקוטטים עוד ולא ובעשירות
 לשון הוא ורב! עמם מהקוטטיס לשה>'ר שמדברים רשעים אותן שקר

* < ומחלוקת ריב

ישטנוניתה)̂״ טובה תחת רעה ומשלמי
ב רדפי ו y דאתרו בעוה׳׳י לפרש נראה ט / p 

שהק׳׳בה רבה במדרש
* הבהמה «צ עתר מעלה דבור לו שנתתי האדם עס שעשיתי בנגוכה  הו
 לשון שמדכרים שאותם נמצא וכזב הרע לשון שמדבר רעה עושה
 חעצ^ דיבור יתברך השם להס שנתו טובה תחת רעה משלמי הס וכזב
 שרולשי^ הצדיקיס על ולוצניס ותקסרג־יס שונאים והס הבהמה על יותר

זהו טוב שנקראת בסויה תמיד ועוסקים שמדברים היינו טוב רק
^ ; טוב רדפי תחת ישטנוני טובה תחת רעה

ממני תרחק אל אלהי יי תעזבני אל
 פרשד- ויצא רב^ מדרש יתברר השם בעזרת לפרש נראה

ט  צליר ראיתי לא‘ אומר דאת מה היך פרנסה אלא עזיבה אין ז׳׳ל ם'
 ברוך שהקדוש מה יהודה בן איסי סס אומר בכן לחם מבקש וזרעו נעזב
 פרנמם צו שיחן ליעקב יתברך השם השיב אעזבך לא כי ליעקב אחר הוא
היינו תעזבני אל הפסוק פי׳ זהו ה שס שהוא הי־חמיס במדח ה' ״  הי

 נורת לפעמים אמנם פרנסה לי אלאיחן תעזבני שאל בטוח הוא 'ברוך
0 בראש שנגזר מחנו ®־נסחו להרחיק האדס על מקטרג הדין x 0 

 שכבד אפשר אי פדנסחו לבטל הרין מדת קטרג כך ואוד טובה פרנסה
 בעחו לו מתנין ואין ממנו פרנסתו שמיידק פועל הדין שמדת רק נגזר

 P פרנסחי ממני תרחק אל הדין מדת שהוא אלהי ביקש לכך ונזמנו
;ובזמנו בעתו סרנססי יחגרך השס לי שיחן שאזכה

בעזרת לפרש נראה אדניתשועתי לעזרתי חושד,
דאמרו יתברך השס

 עמהס נדינה למצריס גלו עמהם שכינה ישראל שגל' מקום כל רז״ל
ס׳ ס׳ עמהס שכינה לבבל גלו ו  . השכיגוז אריס של הזה המר בגלות וכן ו

 . ושב אצא לאנאמר והשיב שבוחר אח אלהיך ה' ושב כמ״ש בגלות עמנו
 גמיף רש׳׳י פי' וכן הגלות חן עמנו יחזור בעצמה שהשכינה מלמד

^י אתי זה מלבנון כשתגלו כלה מלבנון אחי השיריסע׳׳פ שיר כי א  חג
 אני.אשיבעמכש הגולה מן וכשחשובו תבואי מלבנון אחי עמכס אגלה
 ותחיש שיזמהר לעזרסי חושה מחפלליס שאנחנו כאן הפי' זהו ונו'

עונותינו מחמת לכך זכאים אנו שאין תאמר ואס המר הנלוח מן צגאלינו



תהלים חידויצזי
 חמאה לא שהיא אדר ם:דןראת השכינה יל3ש3 חשועסי אדני אמר לזה

:השכינה נזכוח המר רגלוח מן כן גס שהגאלינו <^אחשזעתי

ל׳׳ט קפי׳
כעזרח לפרש וראה לדוד מזמור ליחתון למנצח

ה * רךלפישהיה3ה׳י
 למנצרן זהו הקדושה חדרחיניו לדח שמגע רכר כל3 יצ״הד אח מנצח ,דוד

 שהיחס מזמור נקיאת השכינה היינו לדוד מזמור זכה לכך ליחחון
:זה מזמור ואמר דוד על שרה שהשכינה זכה דוד של גרונו מחוך מזמרח

 בלשוני מחטוא דרכי ^!ומרה אמרתי
רשע בעוד מחסום לפי אשמרה

י5ל ף  נן3ר“ע׳ פ׳ רכה גמדרנו לאיחא נראהלפרשנעזדחה׳ ג
דרך3 ושמרני עימדי אלהים יהיה אש עניינא גכל לה גזחרין .

 הרע מלשון דמיס משפיכות עריוח מגילוי מע״ז הולך אנכי הזה
 אלהיד חי ואמרו שומרון אשמח3 הנשבעים כמד׳א ע״ז לא6

 אשה דרך כן שנאמר עריוח גילוי אלא דרך אין שבע אר3 דרך וחי «ץ
 דרך ואין אחס חלךבדרך אל שנאמר דמ*ס שפיטה אלא דרך ואץ וונאפח

 עבירות שלשה אלו הנה שקר קשתם לשונם ידרט שנאמד הרע לשון אלא
 בלשון כלולים ®*רךכולס הכלולים דמים שפיכות עריות בילוי ע״ז המורוח

 הוא ע״ז כי עגיחח איתם לידי וא3י לא לשונו3 תחלה יחטא לא אס הרע
 אלהיך חי ואמרו שומרון גאשמח הנשבעים הנביא שהחרעט כמו גדטר

 בית מיחת חיינין אין תקום מכל ע״ז מחסנת על גס שנענש הגס וכו׳ ן1
 עריות גילוי ע״זודן לשס שעושה ואזמר אלאגעונרלע״ז ךן
 חחלה הנואפת עס וידבר ישתוק לא אס לנאוף אפשר אי

ש  שפיטת וכן לעריוח הא־ט אח חרגילין ראש וקלות שחוק ח׳׳ל גמ̂׳
ס ח ס ה מז ^ אפ אי ס מי  מחמת חחלה עמו מריב היה כן אס אלא ו

 מחטוא דרכי אשמרה אמרחי הפסוק ^י׳ ז^ן להרגו עליו קם סנאה
 חתורוחעבויה עכירוס שלש מאוחס אשמרה אמרתי אני היינו גלשוני

 עצמי את שאשמור מחמת כלדך הכלולים רמ'ס שפיכות עריות גילוי זרה
 5ע יאמר לא אס כי שלח אתם לידי אבוא לא ממילא ואז בלשוני נוחטוא
 הערוה עס ישתוק לא ואם אותם יעבוד האיך ממש בה שיש ורה ענודה
 אמנם אחז יקטול למה חבירו עם תחלה יריב לא ואם עמה ינאף האיך

 בעוד חחסיס לפי אשמרה אם כי בלשוני מלחטא עצמו לשמור xd6 ^י
 אמרו לפניך נאמן ו3לב את ומצאת כתיב אבינו אברהם אצל לנגדי רשע

 נאמן הרע היצר שגם הרע ויצר הטוב יצר יצרים שני. רומו לבבו
 לו נגד0נ( הרע היצר היה ולא יתנרך להשס לעיוד לו שעזר אברהם צל6

 מחסום לפיו לשחור צריו כנגדו הוא הר^ היצר אדם כל ח:ל
 אתו מביא כנגדו שהוא הרע היצר לדבר שמתחיל סינף כי כלל ידבר שלא

:•כלל ידבר שלא מקסום לפיו לסמור צרך לכך הרע■ לשון ̂ידי

וכאבי מטוב החשיתי דומיה נאלמתי
 כחולין ׳'ל רז שאמרו כעזה׳י׳י לפרש נראה נעכר

 אלם האמנם לכתיב מאי יצחק רני אתר
iדקרvה בעולם אדם של אמנתו מה רוז3ר  כאלם עצמו ישים הז

 מה מובן אינו זה לפי וכו׳ חדברון צדק לומר חלחול חורה לדברי אף יסל
ס׳ חהלה דומיה ס״הלך קפי׳ בכהוב ^י הצא ו  מצוה ותפלה חורה ד

 ארייחא לרגל אינון וליבא פומא קל״ב דף בחיקמיס כמ״ש הפי׳ אלא לומר
 ו״הצריף אינון מהדוייהו דנפיק ודבור קלא ע״ק3ד ואריסא גכחב1

 ולפעמים הויה חמן שריא לא לאו ואס די״ה ורחימו בדחילו לון לאפר^
 יפה כודאי שוחק לכך ורחיחו כדחילו ללמוד יטל שאינו כעצמו ארס מרגיש

 בלאדחילא שמתייראללמוד הש׳׳י כבוד נשנ-ל שהוא כיון חהלה כמו לו
 באורייתא נין קליה חמן משתמע די ומאן ע״א 3קכ/' לף נמ״ש

^ ה׳ וישמע מיד יחילו בלא בצעקה בצלוחאבין בין  מחמת או וכו׳ אפו וי
 וכיון ורחימו בדחילו ללמוד הש׳׳י רצון לעשות ורוצה להש׳׳י שאוהב

 שוחק לכך ורחימו בדחילו ולהתפלל ללמוד יסל שאינו בעצמו שמרגיש
 דוס היינו חהלה חמיה לך והו חהלה כמו נתשב בודאי

ם י׳/ן  ורחימז דח-לו על שמרמז י״ה בשביל ישיחיו ^ו
 כאלם עצמי עטתי היינו דומיה נאלמתי פי׳ זהי תהלה כמו נחשב מ׳׳ל

סא יחטיאני שלא אני מתיירא דעדי היצה״ר שעx נשכיל  דוס דומיה ו
 הש׳׳י של דחילוורחימו כשביל הוא ס1כ^ עצמי שעשיתי מה .כי ♦'״)ה

 מטוב החשתי כאלם עצמי ״'^מע״ישעשיחי עלזהשסי׳׳ה >)מרחז
p בברכות רז׳׳ל כמ״ש נעכר וכאבי ואז טוב מקרא החורה סה!א x 
 עליו איס3 שיסורין אסרואהאדס אמררבאאמררבהונא ראשון
ט׳ במעשיו יפשפש  תורה בביטל יתלה מצא ולא פשפש ו

׳ י מן שביטל מחמס חורה נטטל יחלה מ

עה
 עבירה איזהו יודע שאינו במעשיו לפשפש יורע אינו לפך למד ולא ההורה
 חטוב החשתי כאלם עצמי שעשיתי ע׳׳י הפסיק פי׳ זהו עליו שאסורה

 הס כאבי היינו נעכר וכאבי לכך טוב ש:קיא התורה חן ובטלחי שחקתי
 עבירה זה א• על להבין במעשיו לפשפש יודע שאינו עכורים היסירין

 נענש עבירה איזה על להבין אצלו יצלול יודע היה חורה למד שאלו נענש
 איזה על לפשפש להבין יודע שאינו אצלו עכור למר שלא עכשיו אבל

:נענש עבירה

דברתי אש תבער בהגיגי בקרבי לבי חם
 לעיל כת״ש חלב ר״ת בקרבי לבי חס בעזה״י כ׳׳ל בלשוני

 בגאות דברו פיחו סגרו חלכמו י׳׳ז קפי׳
 בגיאות דברו ע׳'כ פיה׳ סי.ר שמנם רוב ז״ל רד׳׳ק פירוש
 מאד עניו שהיה רבינו כמשה צדיק היה אלו כאן הפי׳ כן חעמגיס מרוב

 pb חעמג חחב חלב לו שיש בשדל אבל דבר שוס ליה איכפת היה לא
 שאיכפת ר3ד אוחו על לכעיס לחוז מוציא ואינו בלבו דבר שוס ליה איכפת

 כמשהרבינו שאינו גס צדק והוא ע״ז כעובד הטעס שכל ליהכסייל
 מ״ב הוא ולכי ח״ח הוא חם כי צדיק מחטריא לצי חם הוא צדיק מ"מ
̂׳ק הוא ובחילד צ׳ הוא  על לכסנוס מזציא איני אבל ברגבי הוא לכך צ
 ישחנה איש כלב דאגה י״ב קפי׳ במשלי והנה ליה דברשאיכפח אוחו
 יעסוק ישחחנה טיב ודבר חדעחז ישתנה ז׳׳ל דש״י פי' ישמאנה טיב ודבר

 האומר ולדברי ממנו וחצילכה שבלבו הדאגה את חשמק והיא בחורה
 את ישמח חביח טובשינחמנו ודבר מקרא של סופו כך לאחרים ישתנה

 במחשבתי הוא ברגיגי אש תנער' בהגיגי הפסיק פי' זהו עכ׳׳ל הדאגה
 יסל שאינו בלט יותר תחגנר שהכעס אש ה־כער לכך לבי ורגיון מלשון

 זה־עס הדאגה אח תשמח והיא כתורה שיעסוק יד על מדעתו להסיח
 וכיון טוב שנקרא התורה שהיא 3מטו החשתי למעלה שאמר בשכיל

 כדברי אלא חקיה אין לכך מדעתו להסיח יכול האיך ההורה מן ששותק
 וכעגח הדאגה אה ישמח חבורו שינחמנו טוב ודבר לאחרים ישחנה האומר

: יכעוס שלא כדי לאחרים בלשוני יבר^ זהו

אדעה היא ייקציומדתימימה הודיעני
פרק דאיח^בברטח בעז^׳י ר׳ל מדיהדלאני

חי מבי רבנן מפטרי כי ב׳ א  ר'
 ^'ראה ׳ וכו בחייך חראה עולמר הכי ליה חצינלזאמרי ר׳ מבי לה ואמרי

 לצדיק מראה הקב״ה כי רבה בבראשית רד׳ל כמאמר הפי׳ דעתי לפי
 אמי לר׳ רבנן שברכו זהו ישן והוא שבעה ונפשו שכרו מחן סילוקו בעת

 חסן לו להראות הש׳׳י ימקן שלא כחייך עולמך־חראה חנינא לר׳ או
 שברא אור כאותו להשתמש יזכה בחייו גס אלא סילוקו עת עד שכרו

̂י וגנזו ©פו ועל העולס מסיף ט שמכיטין הקכ״ה  לצליקיס עדן נלן הש׳
 אול אוחו בחיי הודעני היינו קצי ה' הודיעני כאן שביקש זהו לבוא לעתיד

 כשיגיעקיצי׳ לי להראות עתיד שאתה סופו ועד עולם מסוף בו שמביטיו
 מהתחלקוח ידעת ואמנם ז״ל האר״י בשם יעקב קהלת בספר והנה

 מספר וכפי מתס קצת כאיס וגלגול גלגול ובכל ניטצות לכמה ר\שמה
 המצות בהס שעושה והימים חייו ימי כל מספר כל הצלם של הציצוצוח

 בי עושה שאינו והיום ההוא היום כנגד ההוא הצלס של אחד ניליז ניתק!
 זהו ההוא היום כנגד ההוא הצלם של ההוא ניצוך פגום נשאר מצוה
 של מדה אוחו בעוה״ז ג״ס שתודיענו היינו היא מה ימי ומדת כאן שאחר
 נעשון מה הודיעני אחד ניציך יום כל בעוה״ז לתקן לי שנתח גלוצות
 תקלתיי לא א׳׳ו או אאד פליז יוס כל חקנחי אס ניצוצות של מלה מאותה
 לשון הוא חלל אני חדל 0ח אדעה שאמר זהו פגום היום אוחו ונשאר
 היינו כנשים אורח לשרה להיות חדל י׳׳ח קפ̂י בראשית כמו מניעה

 ויום יום בכל לתקן צי nox ניציצוח של המדה מן שנעשה מה כשהודיעני
 פגזסאז היוס אוחו ונשאר איזהניצון מלחק! ומנעתי שחדלתי מה ארעה

:שפגמתי מה פל ואתקן חשוכה אעשה

ה אך נגדך כאץ וחלד ימי נתת טפחות ת
נ׳׳לכעזה״ירש׳׳י כלהבלכלאדסנצבסלה

הנה פירוש ל ז׳
 האדם ימי כן כטפחיס הנמדד כדבר האדם ימי הס מדודים טפאוח
 שהבאתי ז״ל כשסהאר׳׳י שכתוב כמו היינו ז׳׳ל רד״ק פירוש וכן קצובים
 ימי כל מספר כך הללס של הניצוצית מספר מרס שכפי הקולע בפסוק

 מגד ההוא הצלם של אחד ניציז ניתקז מצות dc(3 שעושים והימים חיייו
 הצלם של ההוא ניצון פגוס נשאר מצוה ז3 עושה שאינו והמס ההוא היום

 לשון וחלד נגדך כאין וסלדי שאמר זהו ההוא היום כנגד ההוא
 בשעה אבל מלי משסמשין ואין כשתונח חלודה כלי מעלה אימתי חלודה

 בשעה חלדי נקרא אדס גבי כן חלודה מעלה אינו בכלי שמשסמשין
 ולא שבטצחי בשביל נגדך כאין הוא לכך חלד נקר^ בטל יושב שארס

\ הקנתי 3 /



cpתהל תדוישיי
א היזם שמגד מיציז חיןרחי הו r י ii שיכרא מה כל הבל כל אך יזקשה 
 שאומר זה מה כן אס קהלת אמר הבלים הבל כמ״ש בראשית ימי נששח
m הימים גס הלא נגדך כאיז הוא בטל ש׳ושי מה ותלדי t להש״י 
 שכל רז״ל שאמרו הבל הכל קהלת אמר הבלים הבל כמ״ש והבל אין הוא
 סלה נצי אדם כל מתח־ לזה הבל הכל בראשיח ימי דששח שנברא מה

 ופי' ייסך לא אדם בשר על כמ״ש הנשמה על ומזx אדסהזאשסמ׳/ה
 ואם אדם שנקראת לנשמה לבוש הוא ובשר הנשמה הוא האדם האלשיך

 איי הנשמה שלנשמהכליוסניצוזאחדשלרצלס ציה רצ. ללןקן יזכה
 לעולמי וקיימים חייס נשארים ההוא הנשמה צלם של הניצוציח עם הנשמה

 שאז שבח שסלו לעולם גס וקיימים חיים נשארים סpצדי שנשמת כנודע עד
 כמו וקיימים חיים נשארים יהיהסpהצד נשמח מקום מכל העולם יחרב

 כל שאמר זהו וכו׳ צדיקים לנשמת כנפיים עושה שהקב׳׳ה ח״ל שכתבו
 כל עם אדם שנקראת הנשמה היינו לאדם הטפל היינו סלה נצב אדם

;וקיימים חיים עד לעולמי סלה נצב יהיו האדם ש^קן הרצוצית

 הכליהמיון אך איש יתהלך בצלם אך
fmx,ממה״יוזה ל׳ל אספם מי ייע ולא יצבור

הוא הזה בעולם אדם
 הרצזציח מספר לתקן למדריגה ממדריגה הולך להיות נשמרו לתקן פדי
 בצלם אך שאיחר זהו ז״ל האר״י בשם לעיל כמבואר נשחתו צלס בל

 הזה בעולם איש יתהלך נשמתו צלם רצוצי בשב־ללתקן היינו איש יתהלך
ה עולס בת־י זעוס^ס הבא עולם שמניווסח־י הרשעים אמנם  הז

 להם שיהיה המתים ובתחיית הבא בעולם מאמירס ואינם חאותס למלאות
 כי ומצות בחורה לעסק רוצים אינם לכר ומצות חורה שכרעל^וס

 חורה לשכר אשפם מי ידע ולא ומצות תורה ויאסוף יצבור למה אומרים
 זהו המתים בהחייח שיקום או לעוה׳׳ב שיהיה מאמין שאינו כיון ומצות

 ומה ויערו יהממן ושטוח הבל הרשעים היינו יהמיון הבל אך שאומר
 ידע ולא ומצית חורה יצביר שאימריס היינו ויהמיון שידברו והבל השטוח

 הבא לעולם שיחיו ניסTמא שאינם בשביל וחצות הורה של לשכר אספם מי
 מחויב באמת אבל ושטוח הבל מדברים הס לכך המסים בתחיית ויקומו

 יקבל ואז המתים בתחיית ויקום הבא לעולם שיחיה להאמין אדם כל
o x 00 לקבל ולמחר לעשותם היום כמ״ש ומצות חורה עלX :

היא לך תוחלתי אדני מד.רןיתי ועתה
 כך בגא ע׳׳ב רכ׳׳ז קף רחי פי' בזוהר דאיהא בעזרתי כ״ל

 לאהברכא הוא בדך קודשא בעי לברכא בכלאחרחירכאןאצטדיכו
 לאאסבריך ואיקודשאבריךהוא אחינק אחברט ולבתר בקדמיהא
חכק מסקיימיןובדף לא ברכאן אינק בקדמיחא  דההואשדה רנ׳׳
 דא כגורכא בברסי אתקיים לאיהז לבתר ברכאן מיניה דכפקי אתקיים

ק ד^דשא ב^מיחא יעקב בריך  נמצא ע״כ לבנוי ברק ולבתר הוא בי
 חקוה שאדם יד על היינו ברכה לו שיתן יהנרך השם אל מקוה שאדם חה
 כרנה לו משפיע השכינה ואז השכינה אל עx ממשיך יתברך השס אל
ע ממשיך לא דאי  כיון ברכה לו יחן השכינה האיר תחלה השכינה אל ^

 לתעלה בזוהר כמבואר מלמעלה ^קבלח מה רק כלום בעצמה לה שאין,
 שאומר היינו היא לך תוחלתי אדני קויחי מה ועתה הפסוק פי' זהו

 אומר לכך כשמתו לתיקון רק נברא שהאדם איש יתהלך בצלם אך למעלה
 הואחיקון הזה עילם צרכי לי שיתן לה׳ קייתי שאני מה אפילו כאן

 ממושכה תוחלת היינו היא לך אדניכיהוחלחי שנקראת השכינה
 כי השכינה יד על היא מלמעלה שפע החשכח כל כי היא לך מלמעלה

r נמשך חסלה x ברכה השנינה משפעח ור^׳כ השכינה אל מלמעלה 
 השכינה אל שפע ממשיך הש״י אל מרלה שאדם במה נמצא האדס אל

עו״הז ואפי'מצרכי מלמעלה שפע שמקבלת השכ-נה אל טובה ונאה
:נשמתו חירץן גס הוא ה^ינהזאז תיקון באה

תשימני אל הצילניחרפתנבל פשעי מכל
̂׳י ג׳׳ל  3טו לא נפש דעת בלא גס י״ט קפי׳ במשלי הנה בעזה

 שנפש בשלל הוא בשוגג דעה בלא לאדם עבירה אירע אס הוא שהפי'
 תשובה לעשות ושכח במזיד בפשע זה עבירה עבר שכבר היינו טוב לא

 לעשות מלמעלה לו וחזכירין לו שמודיעין בשוגג זה עבירה לי אייע לכו
 חן יתברך השס אוהו שיציל היינו הצילני פשעי מכל ביקש לכך חשובה
ת' והשם בשוגג זה עבירה לעבור אוהו יביא שלא במזיד שעבר הפשע  י
 ר\ה הכי שבלאו בפרט הפשע על השובה לעשות אוז״ באופן לו יודיע

 מלשון הוא נבל תשמר אל ל2נ רךפח עוד ואנור בתשובה יחיו כל רוד
 נקראים לכך ונלאה חש מלשון ז׳׳ל יש״י פי' י׳׳ח קפיטל שמוח הבול נבל

 ויחי פ' ובזוהר ומצוח בהורה לעסוק ינלאה חש הם שרשעיס נבל רשעים
 בההוא עביד נש ובר ליה ואזהר אתי יישא האי ונד לשונו זה רכ״ך דף

סהדוהא ואסה? בכסופא קליק יימא ההיא מאריה קחא חוגא יומא

 ונלא׳^ תש שהם גיל שניןייאיס רשעים שאוחז רמצא לבר בלחוחי וקאיס
 שהלכו ימיהס כל בודאי ימיהם כל בטל והולכים ומצות בחוי־ה לעסוק

 שיעזור ביקש לכך לבי בלחודוי וקיימי וחרפה בביפח בכסיפא סלקו בטל
 ימע יעלה לא ואז ית*ו כל וחצות בהורה לעסוק שיזכה יהברך השס לו

;תש*מני אל ל3נ חרפת זהו וחרפה בכסופא

עשית אתה כי פי אפתח לא נאלפתי
 ט פי אפתח לא נאלמח* כפל שאמר מה בעזה״י נ׳י׳ל

 יאלמתי למעלה שאמר לפי אלא פיו פוסח אינו אלס שהיא מי בודאי
 לא נאלמתי אומר ו:אן וישתוק שידום כאלם עצתו שעישה היינו דומיה
 שאומר בשב־ל לדבר כלל פי יפתח שלא אלם באמת היה הליאי פי אפתח
 אומר לכך פשע יח־צ לא דנריס וברוב הצילני פשעי מכל הקודס בפסיק

 אבוא שלא אינצל אז לדבר כלל פי אפתח לא נאמת נאלמתי הלואי כחן
 בדברי־ אפילו לדבר כלל פי אפתח אזלא אלס כשאהיה הנס פשע ליד

טל בדבר ח*יב אהיה לא מ״ח והפלה חורה שאדי  ללמוד זהמת
 פשע ליד אבוא שלא אייתר נמצא אלס להיות עשית אתה כי ולהתפלל

:אלם בהיות
^ שלא אינצל ואז שנאלמתי היה טוב היינו נאלמתי הפירוש או  איו

ה כי פי אפתח לא אלם כשאה־ה שאז בשביל אבל פשע ליד ח  א
 ואחה העולמות כל בראת שאתה סהלחיך יגיד פי אז מדבר כשאגי עשית
 ט לומר פי אפתח לא אז ח׳׳ו אלם כשאהיה אבל מאין יש הכל עשית
 חהצחין ולספר לדבר טוב לכך מאיו יש העולמות כל ובראה עשית אחה

:מאין יש העולמות כל ובראת עשית אתה כי

מעלינגעךמתגרתידךאניכליותי הסר
x תיבות ראשי בעזה׳׳י לפרש נראה ׳ o המן נגעך מעלי 

^ ראשון פרק מגילה כמסכת רז״ל כמ״ש י  אבא א׳׳ר טבעתו אה המלך ו
0 גדילה כהנא בר x  שנתנבא! נביאות ו״ז נביאים ממ״ח יותר טבעה 0

 החזירחס טבעת nx.o ואלו למיטב ישראל החזירו לא שהם לישראל להס
 המן ע״י הייני נגער תעלי הס״ חיבות ראשי היא המן לכך למוטב

ל מעל וקליפה נגע שהוא היצ״הר א  זהושביר^ בתשובה שהוחזרו ^
א! נגעו נקרא לכך בעצמך שיראת היצ׳׳הר היא כגעך מעלי הסר דוד  ו

ה אינצל לא מקיש מכל איל לפניך אחטא לא כודאי היצ״הר כשהסיר מ  מ
 מציה לעילא פיחת לא ורחיחו דחילו בלא אורייתא בחיקוניס שאמרו
 הס ידך בי ידך נקרא ורקמו ודחילו לעילא פרחה לא ורחימו דחילו

 מצד הוא ורחימו כמדע הגבורה מצד יראה הוא ודקלו וגבורה
^ מלל האדם אה יחטא שלא היצ״הר xיו אס שגס נמצא כמדע קו מ

מר- על לי ייר מהגרת
ס כלה הוא לכך ורחימו בדחילו ומצוח בחורה עוסק שאינו אד מ ה  ר

; יחטא שלא
ן א א הו קן3 לעסוק זאת למדריגה למא לאדם אפשר שאי הפי'

 חיצונית יראה לו יש בהחלה אלא ורתימו נדקלו ומצות
אהבה אל יבוא חיצוניוח מאהבה וכן פנימיות ליראה
 חיצוכיומ ואהבה חיצוניות יראה לאדם יהיה לא אז היצה״ר xוכשיו הש״י

ה׳/ כשיוסי אז לכך פנימיות והאהבה פנימיות יראה אל ימא מהיכן צ  1הי
 7J13 האדס על ומחלוקת חערא להש״י קהיה כליחי אני ידך מחיגרס

̂ 1היצר ללוצייו ’ארכל'״ וממילא ורחימו דסילו על וחזיסx ידך
 ■קצוניחוהיראהזהאהבר- ואהבה קצוניוח יראה ליד האדם להביא

^ השם אהבת פנימיות ואהיה יראה ליד לבוא שער הוא קצוניח ב ה י
:״ה3 הש״י ויראה

 1עלעוןיסרתאישותמסכע^! בתוכחות
סלה הנלכלאדם חמודואך

» בהוכחות זהו עון בלא יסרין אין ח׳׳ל כמ׳׳ש בעזה׳׳י לפרש נראה  היי
n עין על אז לאדם מוכיח כשאתה x אזי יסירין לאדם וכקש איש 

 ותמס אמר לכך עוה׳׳ז תאוח קמדח שיס יטעם ואינו עוה״ז האוח חמדת
 !3 שנכנס הדבר אוכל לתולעת בשביל כתולעת אחר ולא קמודו כעש

 אוכלים שאינם ת־צבי! שנקרא קטנים תונעיס הס עש אבל התולעת
 חמדס שום וטועם אילל אית יסוייז לו קש מ* לן חמאסיס רק המאכל

א יסירי! בלא גס אדם כל באמת אכל עוה׳׳י האוח  הכל כת״ש הבל ס
ל אך זהו יסורין בלא גם עוה״ז תאוח חמדת לתאס לאדם וראוי הבל  מ

 צתאכן ראוי בכן ודק הבל הוא האדס יסורין בלא גס תמיד סלה אדם כל
;עוה״ז 'המדח

רז״לי^אל שאמרו כמו ש״ז בנמטייא הוא כעש לפרש יש 1א
 שיש מי רז״ל אמרו והנה כפ׳הו אלא כיחי שאין לתולעת נמשלו

והנה הקצה על רסמיס קנקש חנס מצל ילך ביתו גתוך חילה לו
. שהש״ן ־ ־



גןי י רו׳ ם תיי י ל ד עות
 שר%ז צבור חפלח מעלה ציור שהשליח יסוד מלח «ד5 הוא שהשיז
 השכ־כה להעלוח ששים לשש מהפלל נשש׳׳ז אתריו עוריס והס סחפלל
 עולם חאוח חמדח לשוס ולא להרפאר לא 0Tא פניה לשס ולא ולימדה

 הפלח שיעלה ידרך מסילה ועושה רקיעים נוקע שלס״ז חפלהו אז הזה
 נהונחיח הפשוק פי' זהו יהפלהו ש״ן שעשה ודרך חסילר: אוהו3 צייור

 וצריך איש יכרז עון על אז לאדם מוכיח נשארה היינו איש יסרה עון על
 להיות צריך אז עון על שיסרח איש אוהו על רסשיס לחכסלכקש לילד

 צדיק להיות צייך שהש׳׳ן ש״ן כיחטריא כעש היינו חמודו כעש והמס
 שכוונתו היינו סלה אדס כל הבל אך אלא עור\ז האוס של חמודו שממאס

 ה4שענ ודרך המסילה אוחו3 היא סלה אדם כל חפלוה הבל להעלות אך
 הסשסאוחז הש׳׳יוחן מקיבלהלפני הפלתו שאז שמים לשם בהפלתו

כש״עא״תהקפ״אידקדקולחזוראחר כלז״ש שהואש״ז חכסהעיר
 החנם גם ואם טיבי־ יכמעשיש בתורה גחל והיותר המן היותר

:ככ״ל ציבור הפלח מעלה שהיא ש״ן נקרא לתעלה למטה ש״ן אינו

 אל האזינה וע־ועתי יי תפלתי עזמעה
̂צז אל דמעתי  אנבי ניגר תחר

נספר דא־יזא נעזה׳׳י נ״ל אכלתי ככל ב1תוע עמזי
 בשס יוסף יעקב הולדוח

 שהחסרון ידעו? להס שח^ ומה דמטרוניהא שלוחא אינו? שצדיקיא רינ״ש
 להס יהוקן וממילא בשכינה שם החשרון שימולא ויחפללו בשכינה הוא זה

 ונודע עצמו להנאה זה בשביל יכוין שלא רק מהשחסרלהס למטה
 יוסף יעקב חולדות בספר כתב וכן בזוהר כח״ש הפלה נקראה שהשכינה

 וכו׳ דודה עס לייחדה הפלה הנקרא חלמת יחוד שיהיה רק קףצ״ח הנ״ל
 הוי״ה הוא ה' ישמע השכינה היא חפלהי ה' הפלחי שמעה שאומר זהו

 ממילא אדני עם הויה יחוד שיהיה למעלה כשיסוקן ואז עמה וייחד
 שהוא האזינה אמר ולכך לי שחסר מה למטה גס ויהוקן האזינה זשועחי
 סליק נש בר אס ה״ח ע״ב ל״ג דף י״ח היקון בהיקוניס כמ״ש מקרוב

 דהיכלא לפהחא דדפיק מיד וכו' לשנינחא דיליה בצלוהא במחשיחיה
 מיד יענה הו״יה חמן סליקת שננינחא אם לחרעא דקרא מיד וכו' מולכא

 ליה אפחת ממש איהו אנא ליה דאפ׳תת ממנא או לעבד אמתין ולא
 שהתפל' וכיון עיי׳׳ש וכו' כלה לגבי כחתן לכבה ליה דאיה ורחימו מחייבו
 בעצמו ין מאז יתברך השס אז למעלה יחיד ונעשה סלקא השכינה שהיא
 כנזכר לגבה ליה דאית ורחימו חניבותא מחמת שליח יד• על לא שועחי

 שיש מחמת אמנם שועחי בעצמו שמקבל מה מקרוב האזינה זהו לע־ל
 שיהוקן רק בתפלסו כונהו שיהיה אפשר אי עצמו של מחסרון צער לארס
 חסרון שיתוקן שמתפלל מחשבתו בתוך מתערב אלא השכינה של חסרון

 אל דמעתי אל ביקש לכך גסתסרונו יתוקן שאח״ב כדי השכינה
 המדמע המטמא רז״ל שאמרו כמו תערובות לשון הוא דמעה• החיש

 שיתוקן להתפלל מחשבתי בתוך שמתערב מה דמעתי אל הייט והחנסך
 צי החשוב אל חידוש אל תשתני יתוקן כך שאחר כדי השכינה חיסרון

cx אל ג׳ קפיטל משלי מא׳ש צעון n רעך על 
 והטעם עיי׳׳ש וכו' תחשיב אל ז׳׳ל רש<׳י פי׳ רעה

̂ערב שמדחע מה לי תחשוב שלא שראוי  תיקון שאחסלל מחשבתי בתוך ונור
 אמתי ככל תושב עמך אנכי גר כי חסרוני יהוקן כך שאחר כדי השכינה
 העליון מעולם שהנשמה נכריה בארץ כגר הוא הזה נעולד שהאדם
 לעסוק שנה שבעיס שהם חייו ימי שהוא שעה לפי הזה בעוצס ובאתה
 העליון בעילם ושם לעולם הבא בעולם שכר למיל נדי ומצות בהורה
 לעולס קדמו האטת נשמח כמו הצדיקים שנשמת תושב הנשמה נקראת

 שהס הצדיקים בנשמת נמלך העולס בבריאות שהש״י רז׳׳ל שאמרו כמו
 רביעי רגל שהוא המלך דוד נשמח היינו להם וכדומה האמת נשמח

 מדמע שאני מה היינו תחרש אל דמעתי אל אמר לכך כנודע למרכבה
 יסיקן שאח״ע כדי השכינה חיקו? על להתפלל מתשיחי בתוך ומערב
 הוא עצמי בעד מתפלל שאני מה גס כי לי תחשוב שלא ראוי חסרוני

 שאמרו כמו תמיד עלי שורה שהשכינה השכינה בעד מחפלל אני כאלו
p שמיס במלכות מורד כאלו חד בית בחלכוה המורד רז׳׳ל i 
 מהפלליס ההפלות ושאר עלינו ^יר רפאימ כמו ההפלות כל חקכו
 שחמר זהו צר נו צרתם בכל שכתיב בשביל השכינה על הוח והכונה עלינו

 שהשכינה עמך אנכי בעוה״ז היא גר כי הי־נו עמך אנכי גר כי הטעם
יי Tv וחנכי בעוה״ז עלי שורה י'  לו צרתם בכל בודאי נכך יי״יח י
 השכינה תיקון על מתפלל אני נא.ו היא עצמי על מהפלל ונשאני צער
̂׳ב וגם  לשכינת מרכבה החבית שהם סבותי ככל ב תיש בך דביק אני געוה

 תמיד דבוק שא;י נמצא כבודי לשכינת מרכבה רביעי רגל אני כן כנוח
 כאלו הוא עצמי על מתפלל כשאני וגם השכינה צער הוא וצערי בהש׳׳י

השכינה: על מחפלל אר

ואינני אלך בטרם ואכליגה ממני רישע
 שיהיה ממני ישועה לך שיהיה שאזכה שהחפלל נעזה׳׳י כ״ל

 ממילא ואז ממני השע וזהו השכינה חס־ון ויתוקן בשלימוח יחוד למעלה
 חיסרון ונתקן למעלה בשלימוח שהיסוד ישיעה שנעשה טין ואבלינה
 ואבליגה לעיל כמבואר למטה חכרוני יתוקן ממילא ואז למעלה השכינה
 על בשצימוח למעלה יחוד שיהיה שאזכה כיון תקשה ואס למטה אתחזק

 אומר והאיך כלל הזה בעולם יהיה ולא למעלה אסתלק אז החי־ ידי
 לקת כי ואיננו האלהיס אח חנוך ויתהלך ה' קפי' בראשית כמ׳׳ש ואגלינה

הא בקושטא חנוך ופלח עוזיאל בן פי'יונתן אלהיס אותו  קדסה׳ו
ט'וכמו לרקיע וסליק אהנגיד א־וס ארעא דיירי ליתוהיעס  שאמרל ו

א בריך קידשא מיחד היה וחפירה הפירה כל על חנוך רז״ל  ושכינחיה ס
 למטה שאתחזק ואבלעה מבקש אני היינו ואיננו אלך בטרם אחר לזה

 כל על למעלה יחוד שנים כמה שעשה חמך של למדריגה שאבוא קודם
 נוהג שהיה היינו אתהאלהיס חנוך ויתהלך כת׳׳ש ותפירה תפירה
 למעלה נסתלק לכך כך עשה שניס כמה למעלה יחוד לעשות תמיד והילך

 אז ידי על בשצימות למעלה יחוד לעשות כניס כמה אזכה כשאני כן
 שנה מאוה שלש שחי חניך כמו שניס כמה אלך בטרס אבל למעלי: אסתלק
 חזק להיות ואבליגה מבקש אני ואיננו בי מקוים להיות וחמשה זששיס

;להשסיהברך לענוד כדי כלום לי יחסר ילא הזה בעולם ובריא

מ׳ קפי׳
 היה כאשר בזוהר נ״לבעזה״ישאיתא מזמור לדוד למנצה

 אליו שתבוא והתבודדות הכנה עושה
 אלין ובאה מאליה חקדמה הקודש וכשרוח מזמור לדוד אומר הקודש רוח
 היחה חד של הכנה היינו לדוד למנצח היא וכאן לדוד מזמור אומר הוא
 עצניו של חיקן על ולא התכינה תיקן על להתפלל היצה׳׳ר אח שנצח במה
 באסה מזמור נקראת שהשכינה זכה לכך שאחריו בפסיק שיפורש כמן

:עליו הקודש רוח ושרה אליו

שועתי וישמע ויטאלי יי קויתי קוה
 ריב״ש בשם יוסף יעקב חולדוח בספר שמביא בעזה׳׳י נ״ל

 ועיני בעור שלהס יסורין המאורע וכל דמטרוניהא שלוחי אינו? צדקיא
 בשכינה שם אשר החיסרון על להתחלל וצריו בשכינה חסר שזהו בידוע

 על להתפלל לכך ימין שלא ובלבד למטה ממילא רחקן השכינה ובתיקון
 בזה הרגיש ע״ה המלך ודוד למטה לעצמו שיתוקן כדי השכינה היקי?

 צערו על מלבקש והיית השכינה צער ל! שמודיעין ידע צער לו גשהיה
 שיהיה מקוה שהיה היינו ה' קויהי קוה זהו השכינה צער על רק וביקש

 שמא אדני ושם היי״הב״השלס שם יהיה ואז למעלה יחודבשלימוס
 לתעלה היחיד שאין בגלות היינו וכו' יה כס על יד כי כמ׳׳ש שלס הכסא

 שצס הוי׳׳ה שס ואין שלם אינו אדני שם שהוא הכסא אז בשלימוח
 על מתפלל היה רק עצמו מתפלל היה לא ודוד י״ה השם חצי רק אלא

 ז׳׳ל האר׳׳י שתיקין בזמר כמ״ש קויתי כפל אמר ולכך השכינה תיקי?
 טלא דיתרזשך יכו׳ לכלקדישין קדשא עחיקא קדם מ< רעוא יהא שבח לליל

 וכז' קדיש'? תפוחי? לחקל ולהטיל אנפין דזער רישא למליא מיניה עליאה
 טלא דיחמשך תחלה השכינה לתיקון כדי פעמיס שני לקוות צריך לכך

 זהו קדישין הפוחין לתקל להטיל ואת״כ אנפין העיר רישא למליא עילאה
 פעמים שני חר\ה אצי אדני ונקרא הוי״ה שם שנכתב היינו ה' קויחי קוה

 היקון על והתפלל צערו על להתפלל דור שהניח ובשביל שניהם שיתמלא
 בראשית ז״ל רש׳׳י ומביא רז״ל כמ״ש שועהי וישמע עלי ויט לכך השנינה

ה׳ פ׳ על כ״א קפי׳  המבקש שכל ללמדך u פרשה סמך שרה אח פקד ו
 והש״י וכו׳ חחילה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא תיירו על רחמיס
 כמ״ש חבורו לשון הוא חבירו ועוד אדברה ורעי אחי למען כמ״ש חבירו
 השכינה שהוא חיבורו מקוס על והמתפלל אלהיכס ה'3 הדביקים ואתס
 לכך vחחלר נענה הזא וחסרונו צערו לתקן דבר לאותו צריך בעצמו והוא
 מפני אלי ויט לשון שאמר ומה וחסרוני צערי לתקן שועתי וישמע אלי ויט

 גשמי בדבר יסתכל כקחשחו שאין קדוש שהש״י הישר חדרך הטיה שהוה
צער לתיקון והתפלל צערו שהניח בשביל אלא אדם של וחסרון צער

; שועתי וישמע הישר מדרך אלי ויט לכך השטנה

מבורשאוןכיטיטהיוןויקםעלםלע ויעלני
דאיהא בעזה״י לפרש נראה רגליכונואשרי

היראה שער חכמה בראשית י
ר גיר «קרא ראשי! הינל ו׳'ל הטימאה היכלי״ ׳1 ייג פרה מי ״ ר<! י י
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תהלים היח׳טי
 אוחו חחים כולס אלא יפול שלא גו שיאחז סומך לו אין ו5 הנאלימס

 פהוח ושמו אחד ממונה יש דומה היה הממונה וסחח וכו׳ גחונו שיפול
 אדס נני לפחוה שמד והוא חבלה חלחכי ורגיאוה אלף כמה ירו והמח
ס׳ וכימה כניאוף להביט טיגה מדרך  חילה מלאני כמה ידו ותחת ו

 גשפחין ארס שיוציא פגום דגר או נגלוה דצרי גכל לאחיז ממונים
 יצה׳׳ר זה כמד ונקרא היון טיט נקרא הוא ד׳ היכל וכו׳ אוהה ושימרים

 אוחס אחריסוהס אלהיס הנקראים אלו כל זה ובהיכל ונו׳ מכשיל אכן
 באמצע וכו' וגזמה ובנאופיס השה״ז כתענוגות המסחיסבניאדם

 מתפשט וממנו נגע ושמו אחד רות יש הזה ההיכל
 לכל לטמא עומדים והס צרעת נגע ונקרא אחד רוח

 מכור ז״עלני שאותר זהו המטמאים כל על יותר לשה׳׳ר כעלי אוחס
 היכל מן אוחי העלה זה וע״י היצ׳׳הר מן לילינצל עזר הש״י היינו שאון

 הראשון טמאה שהיכל כר״ח כמ״ש שאון מר שנקרא הראשה הטומאה
 פגוס דכר או נבלות דכרי לאחוז חבלה מלאכי ממונים ושם כור נקרא

 כח׳׳ש ודבור המייה לשון שהוא שאון נקרא לכך כשפתיו אדס שיוציא
ד ופי׳שסכתצודת הארץ ך"הכאשאוןעדקצה ירמיה  שהוא וציון ח

 טיש שנקרא טומאה של רכיעי מהיכל העלני וגס ודבור המייה קול לשון
 י״ח קפי׳ לשל כח׳׳ש סלע נקיאח השכינה היינו רגלי סלע על ויקס היון
 שלי הרגל יהיה מעשי שכל שאזכה לי עוזר והש׳׳י ומצודתי סלעי ה׳

 חופר חנוך כת״סרז׳׳ל מעשי ככל דודה עס ליחדה השכינה נשגיל
 זהו קכ׳׳הושכינחיה מיחד היה ותפירה ספירה כל ועל היה מנעלים

א רגלי השכינה שהיא סלע על ויקס  ושכינחיה קנ״ה ליחוד שלי ההרגל ס
 העין הס דעכירה כדסורי חרי וליכא עינא רז״ל אתרו והנה מעשי נכל

 כחדכר מ־וג ולא אשורנו מלשון אשורי כונן אמר לזה חומד והלב רואה
 וממילא עכירה בדבר אסתכל שלא ראייתי אשורי הכין הש״י היינו כ״ד
 להיות יכול לכך חומד אינו הלב עבירה בדבר הסחכל העין שאין כיון

 כיון אעשה אשר בכצמעשה ושנינחיה ליחדקב׳׳ה במעשה שצי ההרגל
: עבירה לדבר פונה לכי שאץ

ו  דכריה בשלשה הסתכל מהללאל בן עקבית שאמר כמו הוא הפי׳ א
 הש״י היינו אשורי כונן אמר לזה וכו׳ עבירה ליד בא אתה ואץ

 עקדא שאמר אלו דברים בשלשה להסתכל ראייתי שהוא אשורי הכין
 שמה שלי.ליחד ההרגל להיות ויכיל עבירה לידי אמא לא ואז חהללחל כן

 פונה לבי שאין כיון אעשה אשר מעשה בכל ושכינחיה דקב״ה
:עבירה לדכר

 יראו דאלהינו תהלה חרעו יצויר בפי ויתן
yרז׳ נ׳׳לבעזה״יכמ״ש ביי רבטחו וייראו רבי□

ע״פהכץ רבה כמדרש
 במסכת חסא בן חנינא רבי אמר וכן י׳ קפיטל לעיל אזנך הקשיב לנס

 רש״י פירוש מר\בל שהוא אני יודע תסלחי שגורה אס ע״ב ל׳׳ד דף ברכות
 מלבי נובעת וחחינסי נכשל ואיני במרוצה בפי הפלתי סדורה אם ז״ל
ס נחחנוניס להאריך חפן שאני מה כל פי אל  חדש שיר נפי ויחן שאומר ז

 נונעח תחינתי שיהא נפי הפלתי שגורה שיהא נותן יתברך נשהשס היינו
 התפלה שהיא התהלה היעו לאלהינו ההלה כודאי הוא אז פי אל מלני
 חפלסיוס שאץ כמדע הוא חדש שיר שאומר ומה מקונללאלהינז בודאי

 ז״ל האר״י בשם ויחי פ׳ החיים אור נספר כמנוא* חבירו ליום דומה זה
 שלו הנשמה של הניצוציח מספר ניצוציחוכפי לכמה הרשמה שהתתלקזח

p נספר מבואר וכן אחד ניצץ מחקן חייו מימי יום שבכל חייו ימי 
 זלה״ה האר״י בכהני מבואר ר ז״ל ע״ב ס״ז דף יוסף יעקב תולדות

 המשיח ביאת עד מחר יוס לחפלח חמה זה יוס של חפלה בחי׳ שאין
 באמצע לארס שבאו זרות המחשבות חן זה על מיפת מורי בשס ושמעתי

 והם יוס בכל לברר האדס שצריך ניצוצין ורפ״ח השדרה מסוד חפלה
 למחשבה חמה זה יוס של זרה מחשכה ואין ולהעלותן אותם שיתקן נחי!

 מחן יתברך כשהשם היינו חדש שיר בפי ויחן שאומר זהו ע׳'כ מחר של
 מחשבה שוס בלא פי אל מלכי מנעת הפלתי ש־הא הפלהי שגורה שיהא
 ליום דומה שאינו חדשה הפלה הוא יוש שבכל בשביל חדש שיר נקרא זרה

 נקרא וזהו חדשות זרות מחשבות יוס נכל מחקן שהוא וגס ומחר אחמול
 שאול אכל נחחלחו ואתחנן פ׳ רנה במדרש כמבואר נפי תפלתי שגורה
 שהפלהו מונטח יהא לתפלה לבו אדס כיון אס לתפלה סימן זהו אותר

 ה־עו לאלהינו חהלה בודאי מזנך תקשיב לבס חכי? שגאמר נשמעת
 יעקב חולדות בספר והנה לאצהינו התפלה שהוא החהלה חר\בל שבודאי

\»p< שאס בעצמו שירע לבנו שאחר הרמ״בן בשם מביא ע״ב פ׳׳ח דף 
 ואהובה יראה כשיתמלא לשמה בה עוסק בהורה בעוסקו
 יראו אומר לזה וכו׳ יתברך לפרו לרצון עילה שיזייסי ע7 בחורה בעוסקז

 מתעורר כך ואחר למטה התעוררת צייד יבר לכל היינו וייראו רגיס
 שאיריו מלמעלה יראה עליו נופל או רבה ביראה כשאדסחהפלל מלמעלה

 יתפלל רביס יראו לחלהינו חפלחו שירילןיכל כשירצה לכך נקשו! לדח לא
ה ביראה ואס יראה עליו ויבא לאלהימ חפלה שיקובל וייראו וא; מ

 ה'3 ויגטאו אומר ה לז רבה יראה לידי עצמו להניא יכול שאינו תאמר
 היראה כעולס ויכוין רנה ליראה עצמו יכין להתפלל עומד כשאיס היינו

 השש לפני תפלתו ויקונל רכה יראה לידי לבוא לו שיעוור בה׳ יבטח ואז
: נקשין לרא דא שאבריו מלמעלה יראה עליו נמשך ויהיה יתברך

פנה ולא מבטחו יי שם ר1א׳צ הגבר אשרי
בסוטה בעזה״י נ״ל כזב ושטי רהבים אל

י3ר אמר א׳ פרק
̂  בישועתו ורואה זוכה הזה בעולם אורחותיו השם כל ליי גז יהושע
א ברוך הקדוש  ושס הקרי אל אלהיס בישע אראנו דרך ושם שנאמר ס

 זהו חצוה של שכרה כנגד מצוה הפשר מחשב ז״ל רש׳׳י פי׳ ושם אלא
 מעשיס לעשות הזה בעולם ודרכו אורחותיו שם אשי הגבר אשרי שאומר
 כתו נו ומושיע מבטחו ה׳ בוראי אז שכרה כנגד הפשרמציה מחשב טובים

 יכמיש לא אתכם הקב״ה של בישועתו ורוא׳ זוכה בזלוי יהושע רבי שאומר
 להס שיעזרו עשירי׳ אדם בני על שבוטחים עולם בני דרך כמו הבטחון
 אל פנה ולא אמר כך ל שקר <הוא בה' בטוחיס שהם בפיהם ואומרי׳

^ בעלי העשירים אל לבטוח במחשבתו פונה שאינו היינו רהבים אל או  ג
א רהניס או ׳3 קפי׳ ישעיה נזק? הנער ירהנו מלשון רהכיס שנקראו  הו

 הגבזריש המה 3ע״ כ״ה דף נראשי׳ בזוהר כמ״ש הכיס ראו היכוח ראשי
 זנעשה עיר לנו נבנה הכה 103 דאתמר דאלין מסטרא אינזן השם אנשי

^י על ועטרה ס״ח בהן ושווין זמדרשוח כנסיזח בחי ובוניו שם לני  רי
 רהביס עשיריס נקראו לכך ע"כ וכו׳ שס לון למעבד אלא דה׳ לשחא ולא

א האיך יראו שהכל הניס ראו שרוצה ה שם לי לקנוח צדקה נוחן ס הנ  ו
 בעאן לא בקג״ה ביה מהימני ללא אינו? דא כגוונא ע׳/ דף שמוח בזור^

^ן בתר יומא כל גרמייס לאטרחא בעאן ואינן בארחוי לאחכנא  מז
הו סליק לא דלמא ולילי ימחא  מין האי לון גריס מאן דנהמא פחא לדי
 נשטוסא ששו ולקטו העם שעו הכא אוף אהימנוחא כר אימן דלאו

ס עיי״ש וכו׳ דגרמיהו  ששטו במה שלי כטסז יכחיש שלא כאן שאומר ז
שחין אלא עיי ומטדחין בשטוהא
 האמינו ואלו 1ומח משא כשעת כזב מדברים אלא כאמונה ונותנים נושאים

 ומכל בשטוחא לשטוח כן־ כל גרמייס לאטרחא הוצרכו לא באמת ׳sר3
 בודאי לי שיעזור בה׳ שבוטח כיון ע״ז שנקרא כזב לומר יצטרכו לא שכן

 0י3רה אל פנה לא היינו כזב ושטי שאומר זהו בכזב ולא באמת לו יעזור
 כך כל גרמייהו מטריחים ואינם בה׳ שבוטח־ס כזב ושטי עשירינ^זגסלא

חיס אלא כזג מדברים אינם וגס יומא כל פרנסתם אוד שטיס להיות  ט^ו
:מבטחו ה׳ בודאייוהיה להם שיעזוכ בה׳

 נפלאמיך אלהי יי אתה עשית רבות
 אלינואץעי*וךאליך ומחשבתיך

ג״ל״״י-״־שא,! מספר עצמו ואדברה אגידה
בה^/ל לבטוח שראוי

ש מחחיו להראות בשניל הוא העולמות כל שנרא מה כי ̂ 3 כח̂׳
 וז״ל ע״ב רנ״ד דף פנחס פ'3 נרמז וזה ז״ל בהתחלתו שעריס מבוא
ס אחקרי מה על דיליה ובריין עלמא דברא קודם עלמא מרי הכי חו  ר

ס׳ וחנון  2'להזצ! עולמוח להאציל הפשוט ברצונו עלה כאשר אמנם ו
 וכיוצא דיין אי 1חמ מלו או רחוס להקרא יכול אינו כי הפועל אל לוחיתיו

^ אלא נו ^ בריאות א  עשיס רבות הכתוב שאומר זהו עיי׳׳ש וכי' העו
 להראזס גשכיל אתה עשית ורבות גדולות עולמות היינו אלס ה' אתה

ה שס שסא הי־חמיס הסמדח אלהי ד׳ שאתה מדוח?  הדמ וחדת סי
 רבמז יתברך השס אצל לזמר שייך אין כי הכתוב ומחת אלהי שנקרא
 שאנחנו אצלינו אלא טירחא ט ואין רעשו שמיס ׳ ה בדבר רק כי עשית
ר? שבראהקלזש מה וגס נפלאות הוא ודם בשר  העולחוס הוא נ

 אץ ודיין וחנו? רחוס שהיא מחחיו . להראות בשביל
ף אלא ושלום חס לזה צריך יתברך השם מעשה ס

ף שהס תחלה במחשבה עלו וישראל תחלה במחשנה  כנודע מעשה ס
 וכמו מדוסיי לנו להראות העולמות כל ברא מדוהיו שנדעה ובשבילנו
 זהו העולמות כשברא הצדגןיס בנשמת יתנרך השס שנמלך רז״ל שאמרו
 אליף ערוך אין יתברך השם אל אבל אלינו ומחשבחיך נפלאחיך שאומר

 יודע איני תכירו ומשיב לו יש כמה עושר אדם על לפעמים ששואלים למשל
 אלא לו יש כמה סדאי מכויז שאינו ר\נו כך הוא העי? אגל לו יש כמה

 זה ארס דמי האומר התורה פי על הוא וכן מעט יותר אי מעט פחות או
 בתורה המפורש ערך כפי נותן עלי ערכו אמר ואש שיייו כפי נותן עליז
 במקום לנועלה והנה הימנו מעט או הערך מן יותר האדם שוה אס הן

 יכיל אינו סוף און שנקרא לשאול אפילי רשאי ואינו ראוילהש־נ דעח שאין
 אני יכול האיר ולהשיג במחשבתו לתפוס יכול שאינו כיון להעריך אפילו

סוף אין אור כשנמשך רק ערך צו אין סף לו שאין כיון וגס להעריך
 ורשמי ברעהו קצח להשיג יכול שאדם במקום העולמות להחיות למטה

נדנר ‘



עזתהלים חידויצץ
 מי כי למשה גס שבחו חס?ר שעצתו הנס שבחו להעריך יכיל שס (דבר

 אוחריס שיחו חקצח ערך תקיס מכל ח׳הלהו כל ישמיע ה׳ ימללגכורוה
 אגל סיף אין שנקרא לתעלה אליך ערוך אין הפסיק סי׳ זהו במיו
̂׳ש העולמוס להחיוס לחשה סיף אין איי שיו כשית  יס רז ען כפרי כמ
 יחשיך ר׳׳ל חהלחך יגיד פי רכוין גס ז׳׳ל 3ע״ ח״ד דף העמידה שער

א סהלחך אח״כ  לשון ויג־ד הפה חן צאתו אחר לחשה העליון אור ^ו
 שאותר זהי אור לשון ראשו על ררו נהלו כמו וההלחך המשכה סרגוס
 להחיוה למשה סיף אין אור אמשיך אגידה היינו ואדכר׳ה אגידה

 ימלל מי כי שבחו חקפר עצמו מקום מכל שכחו אדכרה ואז העולחוח
:חהלחו כל ישמיע ה׳ גכורוה

 לי כרית אזנים חפצת לא ומנחה זבח
לפרש לראה שאלת לא וחטאה עולה

כמו כעזה״י
 יחכפר אס עצי לייח השכעחי לכן א' פ' השצה ראש כחסכח רז״ל שאמרו

 אכל מחכפר אינו ומנחה כזכת רכא אמר וגו׳ ומנחה כזכח עלי כיח עון
 כפסוק שמסיים הפסק פי' זהו עיי״ש וכי' חורה נדנרי הוא מהכפר
 כתורה שיעס^ כאן אומר לזה נוראינו גדולות מספר שעצמו הקודס
 עלי לכיח תפצח לא ומנחה זכח זהו רכא כמ׳׳ש ומנחה חזכת שעליף

 פחתה הוא כריח לי כריח אזרס היינו עלי כיח חורה כדכדי מהכפר אנל
 האיך תקשה ואס נפשיכם והחי שמעו וכח״ש כור איש יכרה כי מלשון לי

 תמיד עולת להקריכ צוה יחכרך השס הלא כזכח יחברך השס חפץ אין
כו' לחמי קרכני אס וכו׳ ישראל כני אס צו כמ״ש הערכיים וכין ר0ש3  ו

 חפצח לא ומנחה זכת שאותר מה היינו שאלח לא וחשאה עילה חסרן לזה
 מהשצוההש׳׳י אבל שאלת לא חשא הכאיסמחחח ועילה חוהוזכח

:חשא כלא הסתס מן הוא וערכ שחר חמיד עולח להרןיג
ן  אזן 3׳'’ קהלה ע"פ שני פרק יכתוה נמסכה כמ״ש הוא הפי׳ א

 שנא קודס אלעזר רגי אמר עולא אחר הרנה משליס חקן וחקר
 ועשה שלמה שיא עד אזנים לה שאץ לכפיפה רוחה הורה היחה שלחה

 קופה של אזניס יכו' אחיזה כיח אונים לשון אזן ז״ל רש׳י׳י פי׳ אונים נה
 ין מתרחק שניוח 'T על נמי הכי חפול שלא ומשתמרח הקיפה כהן לאחיו

 לסייג עירוכין שסיקן יוחר רש״י מפרש קי:לח וכמגילוח העריות מן
 חפצת לא ומנחה זכח זהו לשהרה סיע ידים נשילוח וסיקן שכה שמירוס
 אונים צי פחחה היינו לי כרית אונים אלא ומנחה זנח ויביא סיחשיא
 אוחז כשאדם בודאי כי ההורה על ויעבור יפיל שלא ההורה בהן לאחוז

נ יחשא לא חודה של וגדר הסייג
 דכריס כמ״ש זיין כלי הוא אזנים היינו לי כריח אזנים הפי' ^לן
 זיין כלי כתו ז״לאזניך כ׳׳גויחדחהיהלךעלאזנךפי'רש׳׳י ^

 מכורחיהם חמס כלי מ״ש כראשיה כח״ש ס־יף זיין כלי כן גס הוא וכריה
 שיר וכן מכיר יוני בלשין הסייף כלי!יין פי׳רש״יז״לחכורהיהסלשון

 חורה דברי משלו נחמן i'2 שמעון ר' אמר ע״נ ג׳ דף רכה השירים
 חורה דברי כך מלחמה בשעה לבעליו מהקיים הזה הזיין מה נזיין

 צא ומנחה זנח כאן הוא והפי׳ צרכן כל כהן שעמל חי ע״י מהרךימח
 זיין כלי היינו לי כריח אונים אלא ומנחה זבח ויביא ארס שיחטא -תפצח
 רז״ל כת״ש אחטא שלא ממני הרע היצר וצתהוך לכרוח לי גחח חרב

 היצר שהוח חמלחךהמוח חירות אנא חרוח הקרי אל הלוחוח על הרוה
 בראתי הרע היצר נראחי הוא ברוך הקדוש חמר ׳'ל 1ר אמרו וכן הרע

 נגד זיין כלי חרב שהתורה נמצא הרע היצר כנגד חגלין שהיא המורה
; למעלה שפירשתי כמו והשאר הרע היצר י

ר5ס במגלת בא^י הנה אמרתי אז
ר ן ח  פרק שע״ק כר׳׳ח הש״י בעזרת לפרש נראה ד

 רנה ויקרא רנה מדרש מניא קע״ש דף י'
 הנה כי נכי חוה פסוקא להדי! משי הוה ונד נךייה פשיש רני אחור פ׳

 קלה שיחה אפילו וכו' שיחו מה לאדם ומגיד רוח ונורא הריס יוצר
 לפניו וקוראים שלאדם פנקסו על 'שחדסמשיחעסאשחוהסנכחנץ

 דכריס רנה מדרש וכן עכ׳׳ל עיפה שחר עושה סהבין ומי תיחחו בשעת
 הולך הריני חאמר שלא היא שגגה כי (ימלאך סאמר אל ו׳ פרשת
ע לשיו וחומר  הוי היא כחך הקדוש לו אמר אוחי יודעה כריה יאין הי

א מלאך שולח שאני יודע ^  על מדנר שאתה מה כל וכותב אצלך ע^ד ו
 אפילו אמרתי אז היינו כאחי הנה אמרתי אז הפסוק פי׳ זהז ע"כ ^בע
 שאמרח'משבאתי מה כל הזה לעולם באחי הנה שאמרתי קלה שיחה
 נכחבין שאומר כמו עלי כחוב ספר במגלת הכל היה היום עד הזה לעולם

־. אדם של מיתתו כשעת לפניו וקוראיו אדם של פנקסו על

ן  כל אח ה׳ ויראהו ל״ד דכרים שכחונ מה על רז׳׳ל שאמרו הפי׳ א
אל ״צ I רש׳׳י ־׳P האחרון הים עד וכו׳ ק עד הגלעד אח האון

 החאורעזח כל הקי׳׳ה הראהו האחרון היוס אלא האחרון הים חקרי
 כמו כחורה מבואר והכל ע״כ המתים שיחיו עד לישיאל ליארע שעהידין
 ואח ונו׳ המכפלה מערת זהו הנגב ואח שאחריו כפסיק ז״ל רש״י שמפרש
 המאורעות שכל נמצא וכו' המקדש כיח כלי יוצק שלמה הראהו הככר
 שמכואר כמו כתורה חכואר הכל האדם שמדבר מה אפילו לאלם שיארע

 וכו' ונהרגהו לכו אחיו שאמדו כתורה שכחוכ הצדיק דיוסף מעשה נכי
 אשר הזה הכור אל אותו השליכו דם תשפכו אל ראוכן אלהס ויאמר
 שנה אלפים וההורה אביו אל להשיבו מידם אותו הציל למען וכו' כיודבר
ה מ  אני זה לעולם כשיבוא האדם שידכר מה כתורה ונכחכ לעולם ^
 3כהז ככר הזה כעולם שאזרתי מה כל הזה לעולם כאחי הנה אמרתי

: התורה היא ספר כחגלת עלי

ותורתך חפצתי אלהי רצונך לעשות
ל ו ת ̂י בעזה״י נ׳׳ל ב  שכתוב למעלה שק

האדם שמדבר מה כל כתורה י
 נ כתו ככר נעוה״ז האדם שיחשוכ מחשכה אפילו עוד ואמר כעוה״י

 היינו מידם אוחו הציל למען ראובן על מעיד שהתורה כמו חורה3
 יוסף להשליך לרעה היה ן3ראו של מונחו תאמר שלא מעיד התורה
 יוסף אח הציל למען לטונה היה ראובן של כייכהו אלא הבור אל הצדיק
 ויאמר כ״ז קשי' בראשיח וכן מידם לעצל שקשת בחירה נעלי שהם מידס
 רצונך לעשוח אפילו הפשוק פי׳ וזהו וכו׳ אבי אכל ימי יקרנו בלבו עשו

 כאלו התורה שהיא ספר כמגלח עלי כתוב ככר כמחשכחי חפצתי אלהי
כתוך שנתונה כלבי מחשב שאני מה ההורה שיודע מעי כתוך ותורתך

:מעיים כני נסוך נכלל 3הל כי מעי
ן  עשה אומר היה הוא אנוח מפרקי שני נסרק כמ״ש הוא הפי' א

 שמואל המדרש ופי' וכו׳ כרצונו רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו
 המאכל דהיינו שלך צרכים עושה כשאתה אפילו לעהו דרכיך נכל דרך על

 יהיה אלא להנאתך בהם כוונתך יהיה לא וכיוצא והתשמיש והמשחה
 לקיים והתשמיש בוראך אח לענוד כח כך להיות האכילה לשמים מנת־
 רצונך עושה כשאתה יהכרך רצונו עשה שאמרו וזהו ורכיה פריה מצות
 וזהו לתצוה מאכלך יחכרך הוא שיחשוכ כדי רצונו לעשות כוונתך יהיה

 יחשבם רצונך שהוא והאכילה התשמיש דה־ינו רצונך שיעשה כדי שאתרו
 כשאני היינו חפצתי אלהי רצונך לעשות שאומר זהו עיי׳׳ש וכז' למצוה לך

 לעשות ומתשכחי חפצי וכדומה ושחיה אכילה הזה עולם בצרכי עוסק
 ונותן ושוהה אוכל שאני מה אפילו מעי בחוך ותורתך לכך אלהי רצונך
:סורחץ* שלמדתי רצונך עשיתי כאלו תורתך כמו נחשב הוא מעי נחוך

הנהשפתילא צדקכקהלרב בשרתי
א ל ב ׳ יי א י ת ת א ע ל ה״י נ״ל י דהנה ״ו

י׳ קפי׳ משלי
 שאחריו ופשוק משכיל שפתיו וחושך פשע יחדל לא דברים כרוב כתיב

 3רו3 שמשמעות וכו׳ רבים ירעו צדיק שפסי וכו' צדיק לשון נבחר
 לשון נבחר כסף צדיק אבל אדם כני סתם על קאי פשע יחדל לא דכריס

 בפרקי רז״ל שאמרו כמו הוא והעעס רכיס ירעו צדיק שפחי וכן צדיק
 וצדיק ידו על כא חטא אין הרכים את המזכה כל חמישי פרק אכוח
ס מזכה x כדרכי ללכת אותם שמוכיח נדינורו יני r דוד מצודת שפי׳ 

 לר%ס יורה ני שפתיו מפרי אוכליס רביס ז״ל רניס ירעו צדיק שפחי על
x הדרך  דנריס שירכה גס הצדיק בטוח לכך להם לטוב כה ילכו 6
 זהז בדיבורו היביס אח שזיכה בשביל חטא לידי יבוא ולא פשע יחדל

 ויושד צדק בדרכי לילך אותם הוכחתי היינו רב בקהל צדק בשרחי שאומר
 על בא חטא שאין אני שבטוח צרכי כל מלדבר אכלו: לא שפתי הנה לכך
 היסה אלו תאמר ואס גדינורי הרניס אח שזכיתי כשביל פשע לדכר ידי

 הקליפה מצר רעה אחרת לפניה 3ר לקהל צדק שנשרחי נשעה נזונתי
 לנוא יוכל ועכשיו רעה פניה לי שהיה 1כיו נדינורי הרניס אח זכיתי ולא
 ולא שחים לשם שהיה מונחי ידעת אחה ה' אומר לזה ופשע חעא לידי
 לילי אנוא לא כרצוני הרכה שאדבר גס אני נטוח לכך רעה פניה צשס

: כדיכורי הרבים אח שזכיתי בשניל ופשע חטא

 עוד ולא ללשון אומר שהקנ״ה הפי׳הואאיפכאכמ״שרו״ל ןיןן
 עיי״ש וכו׳ נשר של ואחת עצם של אחת חומות שתי לך שהקפתי

 לידי ויבא הרנה ידבר שלא ללשון ראשונה שמירה הס שהשפחיס נמצא
 מכל נדיבורי רכים וזכיתי 3ר בקהל צדיק גסשכשרחי כאן הפי׳ זהו פשע

 הרבה דברים מלדבר ולשוני פי את מלשמור אכלא לא שפתי הנה מקום
 את והמזכה נדינורי הרכים את שזכיתי הגם פשע לידי אבוא אולי כי

 היסה אס האמת ידעת אחה ה׳ אומר לזה ידו על א3 חטא אין הרבים
 איני ודם כשר אני אכל בדיבורי הרניס אח וזכיתי שמיס לשם כוונתי

זכיתי ולא רעה פניה לשם כוונתי היחה אולי כי כוונתי היחה האיך יודע
אח כ לח



שחידויצ}י ־ לי ה ת

 שפסים צדכין לכך פשע יחדל 6ל דברים בר\י ל.היוח ויוכנ ס־ביס אח
:הרבה ערים אדבר שלא ולשוני פיו לשחור

 רב אמר הרואה פרק בכרכוח רי״ל שאמרו כתו הוא הפירוש
 יורדי להודות צריכין ארבעה רב אחר יהידה

 בביס תבוש שהיה ומי ונתרפא חילה שהיה ומי מדברות זהולכי הים
 pיירוחח לכתיב עש״ה קמי לאוסיי צריך אביי ואמר ונו' ויצא האסורים

 רני חצרני חצר לי סתר אהה ל׳׳ב קפי' לעיל והנה עיי״ש וכי' עם קהל3
 רק ה' אח ישבתו שלא אדם כני יש ז״ל רמ״א פירוש סלה תסובבני פלט

 רחוקה בארן איש יהלך אם חשל דרך ממנה ונצלו וצרה מלחמה בראותם
 הדרך אם אך חסח לה׳ יודו מחייכם וינצל חרב אחוזי לסעים עליו ויביאו
 פגע ולא שם? יפגענו ולא איש ילך ההיא

 מן יותר ה' לו העיב זה הצא כי הוא ונהפוך וכו' תודות ישלם לא רע
 לראשו? כן שאין מה וצער כרע מראות ה׳ הצילו גם זה כי ר\משון

 שאין רז״ל כפי' לכדו נחלות נפלאות לעישה נאמר השני הסיג ועל וכי'
 אתה דוד אמר מאימה ידע לא והכיצל לכדו ה' אלא כרסו מכיר הנס בעל

 שהוא חצרני פניך אחלה הצר אח חאה שאיני מחני רsנס'־׳ יחי כל לי סתר
ה' אודנו ולא כנסי אכיר לא תאתר ישמא א־אנו לא כי השני הסוג ת  א

 וכו' סלה חשיבכני פלטה של רני תודות אשלם אז אם כי היא יז לא
 הצדקה מנשר היתי ה־ינו רב כקהל צדק בשרתי הפסיק פירוש זהי עיי׳׳ש
 אבל להודות ן צריפי ארבעה לעיל כמ״ש רב בקהל הש״י לי שעשה והנס

 משום יודע איני שאר גס תמיד לך חלהוחה אכלא לא שפהי הרה נאמה
ה בשביל נס ה א  נפלאות לעושה כמ״ש לי עושה שאתה הנסים יודע ה'

 אכלא לא ששפתי צריך לכך כניסו מכיר הנס בעל שאת לכדו גדולות
 שפי' כמו רגע באותו נס לי עשית אוצי לך להודות רגע בכל חמיד

: לעיל רמ״א

 אמונתך לבי בתוך כפיתי לא צדקתך
 כחדתי לא אמרתי ותשועתך

נעזה׳׳ישאמרוס׳׳ל ג״ל למתליב דופדףואמתל
נפלאות לעושה ע"פ ‘ ׳ י

 כסיחי לא צדקתך שאומר זהי בניסו מרר הכס כעל שאין לבח גדולות
 יכול אר שאין עד היבה תמיד לי עושה שאתה והניס־ס הצדקה היינו

 נפשות כמכסה מלשון הוא וכסיחי לי עשית רסיס כמה בחשבון למנוח
 שאין ובפרט הערכך מכסח וכן חשבון ט׳יופי׳רש^׳יז׳׳למכסת שחוח

 לידו גדולות נפלאות עושה אהה כי לי עושה שתהה הניסיש תן יודע אני
 שאתה מאמין אני אמונתך לכי בתוך אמנס כניסו מכיר הנס בעל ואין

 כשלש אומרים שאנו כמו ורגע עת בכל תמיד ונפלאות רסיס לי עושה
 1עמנ יוס שבכל נסיר ועל הxע שמנה של אחרונות

והנה וצהרים ומקר. ערב עה שבכל וטובהיך נפלאותיך נעל
 לומר זה למקרא זו פרשה סמך עמלק יבא רש״יע״פ פי׳ שחוסי׳׳ז
 אס כרךניכו ה' ה*ש אומרים ואתם צרכיכם לכל ומוכן ביניכם חחידאני

ס׳ אהכש ונושך כא שהכלב חייכם אין  כתפו על כנו שהרכיב לאדס משל ו
 לי וחן יה חפן טול אבא ויאמר חפן רואה הנן איתו היה לדרך !יצא

 הכן אוהו לו אמר אחד באדס פגעו שלישית יס שניה וכן לו נותן והוא
 הכלב ונא מעל־ו השציכו אר היכן יודע אינך אביו לו אמר איא את ראית
 אמונתך כתדתי לא אמרתי וחשדעתך אמונתך כאן מ^ומר זהו ונשכו
 וחשועהך אותי מגדל הש״י שאתה חה היינו הדסה את אומן ויהי מלשון
א  באביו שכיחד הין כאותו נחדהי לא אמרתי לי מושיע שאתה חה ס
 הש׳׳י שאתה האמת אומר אני אלא איא אח ראית אדם לאותו ושאל
 חה אמנס זה דבר מכחד אני ואין ורגע עת בכל תמיד ומושיע אוחי מנדל

 שעשית ואמת חסד לכל שידוע בגלוי ונפלאות ניסיס לי עוש״ה שאתה
 צדיכין ארבעה ^"ל שאמרו כמו ברביס רב בקהל להודית אר צריך עמדי

: רב לקהל ואמתך תשדך זהו להודות

חסדך מכני רחמיך תילא לא יי אתה
נע;רוז לפרש נראה ואמתרתמיריצחני

I הש״יאר־^שסהוי״ה
 ממני רחמיך חכלא לא מתיירא אני אמנם תמיד גמורים רתמיס שהיא
 מניעת הרעים מעשי מחלות ושלום תס אגרום שנא מתיירא אני היינו

 לכך הרעים מעשי מח/מח מחמתי ממני רחמיך הכלא לא זהו־ הרתמים
 תמיד שלך אחה של החשד היינו יצרוני תמיד ואמהך חסדך מבקש חני

 אצא העוב מעשה שכר שוס בשייל אינו הוא אחת של המסד יצחניכי
 :לכך האדס ראוי שאינו גם החרס עם תנם חסד עושה יחב' השם

ן  אומר ביבי ר״ג תניא משכת כ׳׳ג כ<ק שיהל נפרק כמ׳׳ש לפרש יש א
 מן עליו מרחמין הכריות על המיתס כל ורחמיך רחלויס צך ונתן

ז<:ו השמים מן עליו מרחמי! הנריוחנ^ן על מויחש נו שא־ וכל השמים

 אסנחך הכלא לא היינו ממני רחמיך תכלא לא ה' אתה הפסק פירוש
שון שכתוב כמו לו ליחן מ לזכות הגון עני דורון לי ותשדר ממני ^ 

 מסעא ערא דורונא ליה משדר הוא בריך קודשא ליה דרחיס מאן ביוהר
־ : רעות גזירות מן להינצל כדי בו לזנוח

 ממני הרחמנות מונע תהיה לא מחני רחמך תכלא לא הפי' או
 העני על לרחם שאזכה רחמנות לב לי חתן אלא עני על רולרחס

 השמיסואז מן עליו מרחמין הבריוח על שארחם טון ואז לי שחומן
:יצרוני חמי־ ןאתתך חס־ך סדאי

 השיגוני מספר אין עד רעות עלי אפפו כי
 עצמו לראות יכלתי ולא עונותי
1אפפ ט נ״ה״י נ׳ע עזבני ולבי ראשי משערות

וצרות רעות עלי וסיבו
 ן אי עד שנקרא שתפארת צר לו צרתם בכל כמ״ש למעלה שהגיעו עד

 פסוק על ע״ב קל״ו דף תרומה פ' בזוהר כמ״ש למלכות ומאיר מספר
 שמיס היך פרט נארח קרא משתעי השתא ז״ל אל כבוד מספרים השמים

 ובכוונת עיי״ש כבודוכו׳ להאי עלאה ובנציצי בספיח וחתקנין מספרים
 ואת בזוהר הוא וכן עד שההפארחנרןא האר״יעלשיכןעדכתוב

 על תשובה יעשה כן בלאעוןאם יסייין אין חחחרן״ל הלא תאמר
 על ובאחי עונוחי השיגוני באמת אמר לזה היסורין חן ויפטר עונותיו

 'שעשיתי העון אוחו ולי־ע לראות יכולתי ולא אבל ליסירין העונות ידי
 שה׳שש בשביל הס והרעות שהיסורין תאמר ואם העון על השובה לעשות
 מאןל נשערה וסביביו כמ״ש השערה כחוט סpהצד■ עס מדקדק יחכרך

 עון בשביל הם שהרעות כיון תאמר ואם ראשי משערות עצמו אומר לזה
 היינו עזבני ולבי אומר לזה חשובה שות לע עה אוחו מרגיש אינו למה

 אח מחזק האדם לב לכך מצוה העבירה מן לאדס עושה היצרהרע
 הוא ועזכני למצוה בעיניו שחמה מרגיש ואינו עבירה לעשות האדס

̂ . עזובתעזוב: מלשון

לש, חושהמנעזה״י לעזרתי רצהיילהצילנייי
למעלה שאמר

 רצר כא? אומר לזה עונוחי שהשיגור בשביל וצרות רעות עלי אפפו כי
 1 שלא כיון בודאי ואז לפניו אחטא שנא הרע היצר מן להצילני ה׳

 בלא יסירי? אין רז׳׳ל כמ״ש חושה לעזרחי רחמים שהוא הוי׳׳ה לפניו
שכי] להני! שכל לי ויחן הרע היצר מן יצילני יחנרך שהשם וכיון עין  ולה

̂  ^ היצר יוכג יהיה ולא עין אותו על תשובה לעשוס שעשיתי עון איזה
 יהיודלי שלא טון ואז מצוה שהוא עבירה על לומר אותי להטעות

:יסורין שום לי יהיה לא בודאי

נפשילספיתך מבקשי יחד ויחפרו יבשו
חפצי ויבלמו אחור יפנו

רל יוסףדףפ׳'ז יעקי הולדות בספר דהנה נעזה״י נ״ל אז ̂  ע״
העומח כי לומר רצה לו לרע בארס האדם שליט אשר ובעת

® ווורייוזי!/
י©
מוציא

" שולאיס סיגי שני לארס יש והנה ע״כ שליחתו שכישה אחר מהעולם  מ
̂ס שנתלבש אותם האחד ^ האדם הקליפוחשכרא בר או חיוו עונו  נ
 שמחיס בלבם רק שונאים השני וסיג ט ומצירים לאדם חדפיס שונאים
 אמר לכך אוחי לי״וף שנאחס לגלות עדיין העזה להס אין אבל לרעתו

 ליחותח שיתייבש היינו יבושו לו ומצירים אותו עודפים שונאים אותם על
 ויחפרו ואי לזשכרנה ר!צירה ביבש כת״ש קדושה ניצוצי שוס להם ישאר ולא
 מלשון רעתי מבקשי סינאי שיתבטלו הייני לספותה נפשי מבקשי יחד

 ע׳׳׳י מהס קדושה ניצוצי שהוצאתי ל’בט- החמה ומשה הנבנה וחפרה
 שהש מחמס צרעחי שתוזס שהס השני סיג ואז לי והצירו אותי שרדפו
 חפצי סס ש בתה ויכלחז אחור ויסוגו ויתירו ישוט בלבם אוחי שונאים
 עליהש ויראה פחד יפול לפני שונאי ומפיל אתי ה' ש-ראו כיון רעתי

̂י אותם יפיל אוצי ני לרעתי שמחים ולהיות אוחי לשנוא ׳ :הש

האח לי האומרים בשתם עקב על ישמו
ח א  לשונאיו משלם רהנההש״י בעזה׳׳י לפרש נראה ה

 טיב לרשע חעיה״במחן להאכידו פניו אל
 כדילהניז-ל בעוה״ז בלוחק הס וצדיקים 3מע\ה״ להאבידו כדי בעוה״ז
 ♦pלש שזוכים גדולים צדיקים ויש לעוה׳׳ב אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי

 לעשירות שזכו בנו ושלחה המלך דו־ כמו ועוה״ב עוה״ז שולחנוח
הבא לעולם גס כ\5ו לפניהם נופלים שונחיס וגם הזה נעולס ומלכוח
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עחתהלים חיתעי
 הצדקיס ועל c*pn5 שהס מן5ע על לומר רשעים של ודדכן

 לצדיקים עוזר שהש״י רואים וכשהם ישעיס שהס אוחחס
 על הרשע-ם מודים אינם כן אעפ״י לפדהם שונאים ומפיל נעוה״ז גס

 אומרים אלא כשנילצדקהם להם עוזר והש״י צדיקים שהם הצדיקים
 כמו א3ה מעולם להאיידם כדי יעוה״ז שכר להם משלם יחברך השש
 כאן שאומר זהי ונו׳ במא• מיההו איש אשח על הגא לדוד אומרים שהיו
 בסיף שהיא עקג על ומנייום משימים הרשעים היינו עקב על ישומו

̂ג צדיקים לאוהן יהיה אם בסיפו נראה שאומרים  שדונזה מפני עיה^
 הרשעים אוח! לסשם שיהיה כשהם הוא נאמח איל לרשעים בעיניהם
 כשראו שממה להם היה אשת כפולה שמחה האח האח לי האומרים

 לעתיד שמחה להם שיהיה סיגרים ושנית לדוד מעשה אוהו שאירע
 אותם שילגישו ע״י אותם שיביישו נשתם גאתה אבל נניסנם אוהו כשיראו
 לעתיד וישמחו ישישו נו כי'לא וצדיקיש דוד איל לירדלגיהנס צואים בגרם

;שאחריו בפסיק כמבואר לבוא

 יאמרו דיטמחובךכלמבקשיך ^ישו
̂צזועתך אהבי יי יגדל תמיר ת

 צדקים אותם היינו מיקשיך כל ך3 וישמחו ישישו לביא לעחיד נעזהי׳י גיל
 לגרנויה ולא השכינה עם חסד לגמול ומצות כהורה לעשוק שכוונתם

 ישישו מנרןשיך נקראים הם קינו עם החהחשד חסיד רז״לאיזה נמ״ש
 בשוכה שהם נין עצמם על מקפידים שאינם גשגיל לבוא לעתיד נך וישמחו

 תריפללים ואינם עצמן צרכי מניחים ה׳ יגדל תמיד יאמרו ברעה שהם נין
 מלכי מלך כל שמו ויתקדש יחרימם ו ש־הגדל תמיד תחפלליס רק עצמן על

 שהם היינו ‘ רשיעתיך אוהבי שהם בשביל הוא ברוך הקדוש המלכים
 יזכו לכך עצמן צרכי על מקפידים ואינם השכינה של ישועה אוהבים

כך; וישמחו שישישו לבוא לעתיד

 עזרתי לי יחשב אדני ואביון עני ואני
תאחר אל אלהי אתה ומפלטי

 וכל כיין דכל חמא דוד ז״ל קצ׳׳ה דף בלק פ' כזוהר דהנה נעזהי׳י גיל
 דעלמא צצוחי בכל וליח למסננא לאפתחא זמינין כולהו שמיא שרעי

 עביד האי דחמא כיון ׳ דחסננא כצלותא מיד אצית הוא בדיך דרודשא
 אמר מוסכנא בארעא ויתיב דמלכותא למשא פשט וממכנא עניא גרמיה
 כי נגיז אתתי חימא ואי ע:ר אז:ך ה׳ הטה לדור תפלה דכסיב חפלה

 הקיפין חלכין על ושציטח אנח מלכא ולאו דוד קב״ה y׳6 א:י ואביון עני
 מלת ושיק אח*א בנוונא צצותיה אקדר מיד ואביון ער גרמך עביד ואס
ה כלא ועכ׳׳ז אני חס־ד כי נפשי שחרה ואמר ואביון דעני  נדוד ניה ס
 כלא בזוהר שמסיים כמו ואביון עני ואני כאן שאומר זהו עיי״ש וכו׳
 לי שיחשב כיה ואז ואביון לעני לי יחשב אדני יחן מי איל נדוד ביה הוה
 עזרתי מדאי דמשכנא צליחא כשאר לחפלתי מיד אצית קב״ה ואביון לעני

:רצוני יעשו בודאי תפלתי שנתקבל כיין האח- אל אלהי אחה ומלטי
 של נב״ד אוהו ודנו אינגיד ז״ל יצחק זרע המחיר דהנה לפרש יש *

 הלא הצדיק זקנו בעדו והמלין :שעש tvr איזה על למוח מעלה
 כל גדול עני היה יצחק זרע המחיר ובעל עין מכפר יסורין רז״ל אמרו
 הישורין מחנו קילו ולא שלו חטא על שט העניות שיכפר כןראוי אם ימיו
ת ורךקע גדול הקור שד\ה במרחשוון פעם רק שלו עניות של ת  ה

 והסנדלים הארן עדן נקרש ולא הארן על לעיל שלג ונפל מאוד נחנזסחס
 לעח ה^נסת ח לב קידש ש־״ח בערב והלך הער כדרך תרועיס היה מלו

 ואמר מאוד קר בטיט רגליו שנטנפי והיטט הר^ר והרגיש ערב מנחת
 סנדלים נקנות נמה לו שאין כמוהו יסורין לו שיש ורשע חוטא הוא בודאי
 ע״כ היסירין מן וניצול שצו חטא עצ לכפר למעלה קבלו היסורי! אותן

 שלא בשביל שלו חטא על לכפר העניות יסורי קילו שצא בעיני והטעם
 בידאו ר1אנ הקור ש*י\ג*ש שית עיב אוחו רק היסודן עם השובה היה

א ס  זהו עליו כיפרו לכך היסורין עש חשיבה שהיה נמצא ורשע חוטא כ
̂י הפסוק פ̂י  אם יודע מי חבל ויסירק עיניי רזלשיז עני ואביון י5ע וא

 לי תשב’ אדני שהומר יהו למעלה ש־קובל היסורין השיבהעס עשיתי
 עוני יכופר שיודא־ תאחר אל אלה* אחה ומפלעי עזרתי מדאי אז ליסירין
 יסורין לי אין עון לי באין וכיין עמהם השובה שעשיתי היסורין בשביל

;יסורין לי יהיה נא עיני וכשינזפר עון בלא ימרין נמ״שרו׳׳צאין ^

׳ י פ א ק ׳ ט

היצר אח לנצח שזכה ל׳לנעזה״יעל לדוד מזפור למנצח
 שיבואר כמו דל אל משכיל להיות הרע

 שם על מזמור שנקראת השכינה היינו לדיל מזמור זכה לכך אחריכן
כ׳׳מ כזוהר כמ״ש חד על ונחה שרה לקלה המיל ומשכחת מזמרח עטא

פי׳ לדור מזמור שנאמר  ונחה שורה ליהיוח ואחי׳ קדמא השכינה הזא ה
: חד על

יי ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי
 סלע החלוה ראשון סרק כיבחות יתברך השם כעזרת נ׳׳ל

ה' הקיא אז אומר הכתוב עליו דוחקו בשעת לעני  ומדקדקיז וכו׳ יענה ו
א תמיד לעני הלא דוחקו כשעת לעני לומר העילסהאיךשייך  כדוחק ס

 מקום וחיל במעות דוחק לעשיר שגס העשיר על דחקוקאי מפרשין לכך
ה' הקרא אז זוכה לכך לעני מליה  אשרי כאן הכתוב פי' זהו יענה ו

 דוחק לו שיש לעשיר רעה יום שהוא היינו רעה כיוס דל אל משכיל
 יזכה לכך צדקה לו ליתן או להלותו דל אל משכיל הוא מקום ומכל כמעוח

ה׳ תקרא אז הש״יכמ״ש ימלטס הש׳׳י אל כשיקיא  שאין במדרש בזוהר בגמרא רז׳׳ל בדברי מוסכם דושנה לפרש יש או r יענה ו
x!3 וכתוב ומצות התורה חן אלא עני  דאחיד מאן זכאה 1

 להחזירו קשה וחייב רשע שהוא מי והנה למוטב ירו להיזז דחייכא בידא
 . למדריגה ממדריגה שילך צריך אלא לשמה ומצות בהורה שיעסיק לחיטי

 למוטב יחזר עכשיו לשמה שנא אפי׳ להש׳׳י לעביר יצה לא בתחילה
 לשמה בא לשמה שלא מחוך כך ואחר לשמה שלא ומצית בחירה שיעסיק

 מה שטותו מן לדל שמשכילו היינו דל אל משכיל אשרי כאן הכתוב סי' זהו
 אז למוטב כשתחזור לו שאומר ידי על למוטב שיחזור להשכילו רשע שהוא
 יום הוא רעה שיום רז״ל שדרשו כמו הוא רעה ה׳ ימלטהו רעה ביום

 הרשע אה שמחזיר נמצא רע ליום רשע וגם כת״ש לגיהנם הרשע שיורד
 א%י מקוס מכל ד׳ ימלטהו רעה שביום כדי לשמה שלא כחשובה לשיב

 כחשובה להחזירו ומצית ההורה מן עני רשע שהוא לדל שמשכילו מי
:לשמה בא לשמה שלא מתיך כי לשמה שלא אפילו

ן  כשם מביא ע״ב קת״ו דף יוסף יעקב תולדות כספר לפרש יש א
 החיות כי כפכה עלי וחשח צרחני וקדם אחיר פסיק על דב״ש

̂ן וגדלות קטנות בסיד הוא האדם וחיות רצואושוב  לידע דעחו וכאש־יר
 בדעת מנצ״פך ה״ג כי בש־שן הדינין נמתק זה די על בקטנות שסא

 בכזפז כע״ח כמפורש לחטיא האדם עצול הקטנות בימי ונודע וכו׳ ז״א
 השם בוד1 ל הטהרה ימי נקרא הגדלות ובמי טימאה ימי ונרןא יעי״ש

 אשרי היינו ל אל משכיל אשרי כאן הפי׳ זהו ע׳'כ ובטהרה בקדושה
 להבין דעת לו וע׳׳יזהשיש וקטנותו דליהו להבין שמשכיל לאדם וטוב

 יום ה׳ ימלטהו רעה ביום אז בשורשן הדיגין נמהק בקטנוה שהוא
 לחטוא ־ עליל שהיא גס יחטא שלא ה' ימלטס הקטנות ימי הס רעה
 בקטנות שהוא להבין שמשכיל בשביל יחטא שנא ה׳ ימלטהו מקום מכל

:בשרשו הדין נמחק
 שיייחא Tה נספו יוחשין עשרה פרק קדושין נמסכח לפיש יש אן

 דרגא שקולו אמר חסידא עמרם רב לבי אסקינהו לנר\דעא דאהאן
 רב שקליא נאיפוחה נהורא נפל מנייהו חדא חלפה דקא בהדי מקמייהו

 סליק לחידיה דלייה למידלייה עשרה י3 הוהיכלין דלא לדרגא עמרם
 אחו עמרם בי נורא אמר קלא רמא אפשח דדרגא לפלגא מטא כי ואזיל
 הדן בעלמא עמרם בי חיכספו מוטב להו אמר כספתינון לי אמרו רבנן
 ה׳ חי ליצרו נשבע ניעז מצינו וכן וכו' דאתי לעלמא מיני הכשפו ונא

 חחטיאו היה הרע היצר חצה היה אם ודאי ורנה היוקר עד שכבי
א הרע היצר כי עצמו להציל יכיל שלא אתר באופן  והאדם רוחני מלאך ס
א  לעצמו ועצת שכל נותן שהאדם למעלה שרואין כיון אוזנם ודם בשר ס

א לדל לעזור  כדי וכו' וחכם מסכן ילד טוב כמ״ש דל שנקרא היצ׳׳ט ס
 הבא רז״ל שכתוב כמו מלמעלה לו מושיעין היצה״ר על היצ״ט לגבור

^י הפסיק פירוש זהו מלמעלה לו מס־יעין ליטהר  היעו דל אל משכיל א
 היצ״הר על לנבור כדי דל שניךא היצ׳׳ט שסא לדל ועצות שכל נותן שהוא

 שמתגבר רעות שעות או רעה יום שיש היינו ה׳ ימלטהו רעה ביום אז
אק כיון מקום מכל חשידא עמרם לרב שאירע כמו ראדם על ה־צ״הר  ^ו
 על ליגבור היצ״ט הוא לדל ושכל עצות שנותן לדל משכיל שאדם לתעלה

: ה׳ ימלטהו ל:ך למעלה לו מושיעין היצה׳׳ר

 ואל בארץ ויאשר ויחיהו ישמרהו יי
ראשיו פי׳ לפי נעזה״י ג״ל אויבין התנת

 אל משכיל אשרי שפירשנו
 בעצמו לעשיר דוחק שהזא גס נהשכל לעני שנוחן צדקה על שקאי דל

י על הוא השכר  כמ״ש המוח מן ישמרהו רל״ק שפי׳ כמו ישמרס ה' sז
^י לקייס יזכה ואס החוח מן חציל צדקה  השני כפי׳ דל חל משכיל ח

 ומעשים בחצות ודל ער שהיא הרשע למוטב להסדר שישכיל לעיל שפירשנו
 את שהחזיר כמו מדה כנגד מדה לעוה״ב ויחייהו שלו השכר אזי טובים
 רז׳׳ל ודרשו מתחולל רשע ימי כג כת׳׳ש בחייו מת ש:קרא בתשיכה הרשע

 שאז צרק ונעשה בתשובה אוהו שהחזיר וכיון וחלל מח בחייו שהרשע
צקייס יזכה ואם מדה כנגד מדה אוחז יחברך השם ,יחייהו כן חי גיגא

י.6א א . לט
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רדליס חידושי
 וקטנוחז דלוחז להרז דעה ויחז שישכל השליסי כפי׳ יל אל יישרל יזשרי

 ויחחזק באת xשיא נמצא לעיל כנזכי כשישן הד־רס יתחקי זה ידי על
 יזנה יאש ג' קפי׳ משלי מאושי והוחכיה מלשון בארן לןיוס לו <יהיה
 ועצוח שכל שיח! שפירשנו ד' נפ־׳ דל אל חש:יל א€*י לקיים האיס

 ואיןx וכיון היצה״ר על היצ״ט להוהיק(לנבור דל סיקרא להיצ׳׳ט
^ שבא למעלה ע  זהו יצה״ר על היצ׳׳ע להגבר וזוכה אוהו חש־יעין לי

 הפשוק סי' זהו היצה״ר חן גדול אויב לך שאין אויניז בנפש וsסהכר ואל
ch לקייס יזכה x אזי שפירשנו פירושיש ארבעה כפי דל אל משנין ’6

:■אויביו בנפש חהנהו ואל בארן xואו וירזייהו ישמרהו ד' יזכה

ערשדויכלמעזבכוהפכת על יסעדנו יי
ן י ל ח ם יהס ונשמה מף לו יש ה^דם דהנה ננגוה״י נ״ל ב ר מ

 המאכל ך וכהו גשמי מאכל האדם שאוכל דגופא בחזונא
 הגשתי רגוף מן אדם של הגוף וניזון מאנל של הרוחני חיוה יש גשמי

 כי שנחוב זהו המאכל שכחוך הרוחני חיוח מן רזון ונשמה המאכל של
 לא היינו האדם יח־ה ד' פי מוצא כל על כי אדם יחיה לבד הלחם על לא
 צריך אדם של הנשמה גם כי האדם יחיה הגשמי שהוא לכד הלחם על

 וכשהאדם ד' פי מוצא שהוא המאכל שכחוך הרוחני חיוח מן חיוח לקכל
 ח? דנשחחא כחזונא ניזון רק גשמי חאנל לאסל יסל אינו אזי ח״ו חולה
מר זהו החלה ניזון לחולה שיש שלחעלה האש  ערש על יסעדנו ה' ^ו

 אש מן לחולה ומזין מסעיר יחכרך השם היינו לנכס וסעדו חלשה דוי
 ימי כל אוכל שאינו מעלה של אש מן ניזון חולה של הגיף וגס מעלה של

 ימי חשך כל היינו כחליו הפכח משככו כל שאומר זהו גשמי חליו((אכל
 כריא שהאדם שבזמן כריאחו חן מהופך הוא כחליו שוכב שהוא משכט

 המאכל שכחוך הרוחני חן הגוף ממאכל הנשמה ורזון גשמי מאכל אוכל
 אש הרוחר מן הגוף גם רזון ושלים חס תולה כשאדם ועכשיו גשמי

מעלה; של
ו  התהלך האלהים אח ו' קפי' כראשיח כחוב כהקדיס לפיש יש א

 נח לפניו החהלכחי אשר אומר הוא וכאברהם ז״ל רש׳׳י פי׳ נח
 לנח סעד אלהיס שנקראח שהשכינה נמצא וכו׳ לחומט סעד צריך היה

 רינ״ס בשם כמ״ש הוא הפי' אלא יסעדנו סי״ה שם כחיכ וכאן לחומכו
 דמטרנוחא שלוחי אינון צדיקיא ע"כ קל׳׳ח דף יוקף יעקב חולדוח בספר

 וצריו בשכינה חס-י שזהו כידוע ועוני עינוי שלהס ישריז המאורע וכל
 נמצא למטה שסרחקןגס ונהיקוח שם xא החסרון על להחסלל

 השכינ׳ צער לו שמודיעין כעונוחיורק חינו הוא חולה ושלוס חס כשהצדק
 הוי״ה שס שסומך סעד זהו ממנה השפעהו שנסחלק אהבה חולח שהיא

 לה השפעתו שיוחזר השכינה חיקין על להתפלל ידע שלא הצדק אח
 שהיא השכינה מרגישצער הוא Y'n דוי ערש על שכב שהוא ע׳׳י זעכשו

 השכינה כי הרשעיס עונות ע׳׳י ממנה השפעתו שנסחלק אהבה חולח
 וע׳׳י ממנה השפעתו מסתלק ע׳׳י וצער לוי לה דש כנודע מטה נקראת
 יסעדנו הויה ה׳ זר\ חי ערש למעלה שגס יודע ד\י ערש על שוכב מ;צדק

 שהוא ע׳׳י לחומכו הצדיק אח חסעיד נ״ה הוי״ה השש היינו דר עיש על
 מטה מרךאח ינהxה חקון על להתפלל שידע כדי דוי עיש על שוכב
 על שוכב שהוא הצדק יסורי יח על וגס וצער חי לה ויש ערש שהוא
 והנה השכינה אל יסוד תדח מן השפעתו ויוחזר הדירן נמחלץ דוי ערש
 מדח היינו בחליו הפכת משככי כל זש״ה כנודע כל נקרא היסוד מדח
ע כדרכו עושה היה ולא שוכב היה מ^כו כל שנקרא יסמי  כמדח לה^י

 נהפך הצדק של חליו ישרי ע״י הצדק של נחליו הפכת עכשיו מלכות
 למקומו כל שנקרא יסד של השפעחו וחזר הרחמיס למדת הדין ממדה

 יסעדנו אלהיס אחר ולא יסעדנו הוי״ה אמר ולכך מלכוח למדח להשפיע
ה צער לצדיק להודיע הוא הסעד נשכיל ^ינ  שייך אין אלהיס שנקראה ה

 האסורים מביח עצמו חכישמח־ר אי? כי לצדק יודיע כעצמה שהשכינה
 ילי על לשכינה לרפאות הצדק • ישרי יד על 7מסע הוי״ה שס לכך

ד על או הצדר, שיהפלל ;כמכואר הדינין נמחקו הצדק ישרי י

רפאהנפשיכיחטאתי ייחנני אמרתי אני
ך  דוי ערש על מוטל כשהצדיק שפירשנו מה לפי כעזה׳׳י ג״ל ל

 דוי ערש השנינה שמודעיןלוצער חסושליסהואמה ״
 יחנרךעליו השם ררחס שיחון הצדק מבקש למה כן אס שלמעלה
 ממילא למעלה וכשיהוקן כנכד השכינה צער על רק לכקש היה מר\אוי

 על לומר לנפשה ט־בוהא מחזק לח לדק שכל נשכיל אלא למטה יחוקן
 שנסתלק השכינה צער גרמו עצמו של עינוהיו אילי יסיכי צדיק שהיא עצמו

 אוחו וירפא עציו יסכרך השם שיחון חכקש לכו השכינה מן השפעתו
 ומננילא למקומו השפע ש־וחזר השכינה צער יתוקן ואז הנפש רפואת

 תקשה ואס ר\(/־ני אמרחי אני כהן שחומר זהו הגוף רפואת לו יהיה
 ה׳ שבקשתי מה אומר לזה כלכד השכינה צער על רק בקשתי לא למה
צער גרמו חטאחי אולי שסברחי לו חטאתי כי נפשי רפאה היינו חנד

 שיחוזהשסיחכרך׳עלי• לכדכהשחי מחרה ססחלקהשסעחו השכינה
 למקומה השפע שוחזר השכינה צער ויהוקן הנפש רפואח אוח• וירפא

, : הגוף רפואת לי יהיה וממילא

ואבד-שבו ימות מתי לי רע יאמרו אויבי
 על שחוטל אוחו מחזיק היה העולם כל אילו נ״לכעזה״י

 חולה' אינו כודאי צדק שהוא כיון יודעים יהיה לצדק ושלוה חס חי ערש
 לרקן כדי כחשכה חוזרים והיז השנינה צער לו שמודעין אלא בעונוחיו

 חולה שהוא הצדיק על הרע לשן לדבר הרשעים דרך אבל השכינה צער
 זהו כחשוכה חוזר אינו לכך השכינה צער לו חוייעיו ואינו בעומחיו
ע יאמיי אויבי שאומר  חולה שאני מה גרמו עונוהי הוא רע היינו לי י

 עוכוהי יכפר לא השיחה אפילו שיאשרו עד לרע כך כל אותי וחחזיקים
 אויכיס- אותן על קאי שמו ואכד ימות שחי או שמו ואבד ימות מחי אלא

 לוחי דוי ערש על מוטל חילה שהיא צדק אותו על הרע לשון שחדבריס
 נענש חנירו על לש׳׳הר שמדבר שאותי ונודע בעונותיו שהוא.חולה עליו
 לשן עליו ^יבר חבירו שכר ניטל שעשה ואוחן׳מצוח חבירו עונות בעד
ע ^  מציה שם לי נשאר שלא שמו אבד לש״הר שדיבר אוחו כשמת נמצא ו
 יחיד לשין אומר ואח׳׳כ לי רע יאמרו אויבי רכים לשון חשלה שאתר ומה
 לכך שכי^ לא דהרי מיחה רז׳׳ל שאמרו כמו הוא שמו ואבד ימות חחי

, :שמו ואבד מאויבי אחד כל ימות מחי יחיד לשון אומר

ארן יקבץ שואירברלבו לראות בא ואם
ו א ל צ ח י ר ץ1ל ב ד  לראות א3 ואס כעזה׳׳י נ״ל י

 לכקרחולה שבא היינו שא י
 כעומחי אינו הוא בודאי שלה שאני על שמצער כפני שאומר ידכר שוא
לדבר ומכין מקבץ למ3 היינו לו און יקכוץ לכו אבל הדור בעונות אלא

 ערכין במסכת כמ״ש נש״הר היה נח כך בפני גס חומר היה שאילו גמור
 משוס יה3 ליח מריה כאפי דמיתאמרא תילחא כל רבה אמר י״ז ז̂ן

:כישא לישנא

רעו-, יחשבו עלי שנאי כל עלייתלחשו יחד
י ̂׳י נ״ל ל - הקטן שמואל רביעי פרק אכות מסכת כעזה ^  או

ה' יראה פן לבך יגל אל וככשלו תשמח אל אויביך כנפול
3וש3מדלאכחי חכרטטרה ר״ע פי׳ אפו מעליו והשיג בעיניו

כמ׳» עלי
 ש ^ אלא נושך הנחש אין רז׳׳ל אמרו לחש בלא הנחש ישוך אס ע״פ

 יןן על מלמעלה שיתנחש ראוי p אדס לאוחו שישוך מלמעלה לו אחשין
^ שהוא לי רעה יחשבו שהם כשביל שלי וישרין החולי להס שיהיה רו  עו

̂  מעצי שחשוב ראוי לכך עלי ושמחים וחדיס וישרין החולה גרמו
״ כנ׳׳ל השכינה צער ל* מודע;ס כאמח אבל שונאי על עליהס וחתן

בליעליצוקכוואשרשככלאיופי» דבר
ס מ S לשה׳׳ר עליי שמרני איינ איחי נעזה׳׳י ג״ל ל w-) 

ה לי רע -יאמרו אוכיו למעלה כמ״ש בעונותיו י מ  ו
̂׳׳ר שהמדבר רז׳׳ל אמרו  וכל חבירו כשנוח נלכד הוא חבירו על לשר

 שאומד חה היינו בליעל לנר שאומר זהי לחבירו נותן לו שיש הזכיות
 עימת על ולענוש להחחייב בו יצק ליעל3 דברי הוא חבירו על לשה״ר
 חולה שהוא ומה צדק הוא שהשלה מאמי! היה אלו וגס חבירו

שדשקראפל מרח השפעחושל שנסתלק השכינה צער לו שחודעין  י
 ומוסיף בחשבה חוזר כן גס היה בחליו הסכח משכבו כל למעלה כח״ש

 !p שנקרא ישד מדח יהא שלא השטנה צער לחקן כדי שביס יייי־־׳יס
ר.«י שרמרא יסוד מדת משפיע יהיה אלא

מעש
 סצ שנקרא יסוד מדח משפיע יהיה אלא שוכב

 גמצא בשנותיו שלה שהוא צדק על לש׳׳הר שאומר עכשיו אבל ינהxלה
 השכינה צער לחקן טובים מעשים מוסיף ואינו בחשבה חוזר שאינו

W’x להשפיע יסוד חדח שהוא כל מדת להקיס  חלה שכב וא% זהו 3
^ר מלח לר\ס גדי טובים ומעשים תשובה יושף לח כל שנקרא יסוד  י

בשכינה: להשפיע כל כנרךא

בואוכל בטחתי אשר שלומי איש גם
ה יעוה׳׳י לפרש נראה עקב עלי תדיל לחמי מ

 מסהא גחדא כולל שאינו
א שלזמי אע הוא הפירוש אלא ו3 גטחחי אשר לחמי אוכל שלומי איש הו



w *n עטתהלים
^tProjf^-Tf חכמיסמרבימשלוס הלמיד ר״־חרילא מר6 ^לי׳עזר ר׳ 

 להחי אוכל ו3 סתי1'3 לרשעים ה׳ אתר שלוס ̂־? כיזיג וכן געולס
 תכלה שיהא וצדיק ח:ם תלמיד שהוא שלוחי וזינושהיחיגטוחנא־ש

 זהו עלי שיש ודיניו החלמתה יכלה הפלחו3 עלי שיש ודני! המלחמה
̂י' סיף ירמיהו וכו׳ ואנלס 3יעק אח אכל כי נזצשח לחמי אוכל  פי׳ י׳ ̂ר

̂יה  אוחו עצמו אה להטריח רוצה. אינו אחח3 ל3חןא3א ענק מצודוח
 ד3ויא שיכלה כדי עדי3 להחפצל לי לעזור שלוחי איש שטא צרק ח״ח

 3שסיפייהיהטו שאומר עלי זכוח מלמד אלא שעלי ודיר! המלחמה
 י3י1א יס1 הרש כחי אינו לי Dx חולי היסירין בשביל א3ה לעואס שאזכה

 היינו 3עק עלי הגדיל הצדיק ל3א שמו ואנד ימוה מהי לי רע סאוחריס
 אינו אבל א3ה לעולס שאזכה שאומר שלי הסיף הוא עקב עלי שחגרל

 המלחמה את ולהאכיד לכלוח בעדי להתפלל עצמו ח6 להטריח רוצה
:שעני ודנין

 וכו״ השמור חשתרחי אח ואם חלד בירכי אם צבאוח ה׳ אמר כה ג׳
 שרפים העוחדיס רש׳׳יז״ל פי' האלה העומדים בין חהלרס לך ונתחי

 רביעי פרק קדו^ן במסיח איחא ישיבהוכן להם שאין השרה ומלאכי
 ליה אמר שבבבל חכמים סלחידי הראיני וכו' פרסיים הראני ללוי א״ר

 המלאכים אצל כמ״ש לעולם לפניו וסצימי זהו השי־ח למלאכי חמים
 תמים צדיק כשאהיה כן עליו נצייס אנשים שלשה והנה אב^הם אצל שבאו

: לעולם לפרך נצב השרה כמלאכי להיות מוחי לאח״ אזנה  בראשיח . כמ״ש תאומים לשון הוא בי תמכח בחמי ואני הפי' או
 רומז ו׳ אני נקראח השכינה והנה בבטנה חוחים והכה כ׳׳ה

 לחבר היא ושכינחיה דקב״ה שמא ליחד ובשאזכה בזוהר כנודע לחפארח
 לחומט מגד להיות בי תמכתי אז בחומי ואני זהו אני עם ו' ולתומיס

לעיל: כמפורש

™״*. לים ויגוטי ■m״ יא״ה ״־!■״?”™רנייידנ״י
 ברכות במסכת אמחרז״ל הש׳׳י בעזרת לפרש גדאה

 גמור שאינו צדק לו ורע צדיק גמור צדיק לו וטוב צדיק ראשון ®יק
 ואותו גמור צדיק שאינו מפני הוא בודאי חולה יסורי לי מש חה ומצא
 חולי יסירי לו ואין בעדי להחפלל רוצה שאינו צדיק ח״ח שהוא שלומי איש

 והקיחני חנני הרחמים בעל ה' ואחה התפלל לכר גמור צדק הוא גודאי
 להם ואשוה גמור צדק שאהיה כדי הטוב xvn להשלים עלי מקבל ואני
 מחשבה מקום מכל גמור צדיק אינני שעכשיו גס עוד יסורין לי יהיה «לא

 צדיק להיות הטוב מעשי ואשלחה שאראה תהיוס עלי מקבל שאני טובה
:והקיחני אוחי ותרפא למעשה תצרף גמורים לצדקיס להס ואסיה גמור

יריע לא כי בי חפצת כי ידעתי כזאת
י ב י ו י א ל ה ע א ח לפרש ני עזי ר הש״י נ ה פרשה מו

 ארךי קודשא ורוח ע״ב רצ״ו דף פקודי ^
 זהו נש דבר עמיה המיד דאשחנח קדישא רשימת עריח תא דאיהי ואח

 חוה את ידע והאדם כמ״ש בזאת וזיווג יחוד לעשות שאזכה ידעתי בזאת
 נ״ג קפי' ישעיה כת״ש מחליי ותעמידני אוחי שתרפא אחר היינו אשתו

ה׳  וחפץ ימים יאריך זרע יראה נפשו חשים־אשם אם התלי דכאו חפז ז
 ובין ביניכם מבדילים עונותיכם אס כי כח״ש הוא שהפי׳ יצניח בידו ה'

 עסק עיקר 3ע״ ס״' דף 0DTX האר״י בסידור שמפרש וכמו אלהיכס
 שורה השכינה אין עונותיו בכתמי מלוכלו ובהיות לשטנה ההורהכסא

 קידס יתזדה לכן ליושב מכאוב קיץ ועון עון וכל עליו מקגסלישב איו כי נו
ה' זהו וכי׳ לימודו  שכינתו לה^וח חפץ הש׳׳י ר\נו החצי דכאו חפץ ו

 כקוץ שו:ס חעכבין האדם עונוח אבל דכא אח אהכון כמ״ש האדם על
 שיסודה היינו נפשי אשם חשים אס וכשנעשהחילה החלי צכך מכאוב
 להשרות ויכול ממנו העונות יבדלו ואז הש״י כנגד האשים שנפשו דאמר

 יראה ^הא השכינה מן יחברו עליו השנינה שישרה עליווכיון השכינה
 כמדע ה׳ חפז שזהו ושכינחיה קנ״ה ליתוד יזכה וגס ימים יאריך זרע
 ליחדה השכינה עם חסד לגמול הוא עוסקים סאיתנו ומצות התורה שכל
 מעלה ומצות בחורה כשעוסק עליו שורה שהסכינה וטון דודה עס

 בזאת כאן אומר לכך יצליח בידו ה' וחפץ דודה;הו עס ומיחדה הסכינה
 שכינסו להשרוה בי חפצת כי כשביל בזאח יחוד לעשות שאזכה ידעתי

 זההודיחי הוחצחי לכך מכאוב כקוץ עונוחיסהס עלי יעכב ולא עלי
̂׳י כנגד ס^שיס שנפשי  W עוכותי כצ בדלו כבר אוחי כשסרפא גס הש

 ^בראו המקטרגים שהם אויבי גס אצלי עונותי והתחירוח ריעוח ואין
 יט על עונוחי שנתכפרו בשביל אצלי והתחבחח ריעות להם אין בעוטתי

 ריעות לשון הוא יריע עלי אויבי יריע לא ט זהו לי wשתיד חולי יסורי
 המקטריגים שהם אויבי והחחבריח ריעוח שלאיהיה והחחברוחואזגיון

 ציחדה השטנה להעלות ואזכה עלי השכינה ישאה אצלי נעונותי .שנברמו
:דודה עס ’

לפניך ותציבני בי תמכת בתמי ואני
ה "יvבעזר לפרש נראה לעולם מ שורה השכינה אין ד

 יקרב לא אליו מוס כל כי חחים צדק על אלא
 צדיק לכך כנ״ל גמור צדיק שאיני ההזדחי חוצי יסורי לי ע^׳ישהיה אבל
 כמז הטוב מעשי להשלים גמור צדיק להיות עצמי על וקבלתי לו זרע

 חחים צדיק שהוא גמור צדיק להיות להם ואשלמה הקימיני שפירשנו
 לעשות לחחט סעד ותהיה עלי השכינה «י^ה

 נח התהלך האלהיס אח תמים צרק שהיה נח גבי טוניסגמ׳׳ש מעשים
 אז תמים צדיק כשאני היינו בתמי ותני זהו סעדלסומכו הסכינה שהיה
 צאתר אזכה וגס טובים מעשים לעשות לחומט סעד שאתה ני חמכח
קפי' זכריה כמ״ש לעולם לפניך נצבים שהס השרת כמלאכי להיות חיתי

ן מ ן א מ א  אלxי אלהי הש׳י׳י לקרא עכשיו בעזה׳׳י נ״ל ו
 מחזיקים שאינם בשביל האומות אלהי ולא ' י י

 מודים האזמיח כל שיהיה האמה יתגלה לבוא לעתיד אגל לאליה אוחו
 ברוך זהו אחד ושמו אחד ה' יהיה ההוא כייס כרת׳ש אחד ושחו אחד שד׳
 הבא העולם ועד הזה מהעולם זהו האימות אלהי ולא אלxי אלהי ה׳

 באתונה אמן יהיה לבוא לעתיד כי בכלל עד ולא לבוא לעתיד שהוא
 כל אצל שלימה באמונה ואמן גם אחר ושחו אחר שה׳ אלxי אצל שלימה

 אמן אחז האשה ואמרה רז״ל שדרשו כמו אחד ושמו אתל־ שה' האומוח
x מאיש אמן זה מאיש אמן  זאתן אלx’מ אמן כאן הפי' כז 6

;העוצם מאוחות

מ״ב קפי׳
קס'' במדבר בעזה״י נ׳׳ל קרח לבני משכיל למנצח

 לא קרח ובני כתיב ך״\ י
 תשונה הרהרו המחלוקת ובשעת תחלה בעצה היו הם ז״ל רש׳׳י פי' מחו

 היינו למנצח זהו שס וישגו בגיהנס גנוה מקום להם נתבצר לפיכך בלבם
̂יה אס תשובה לעשות הרע היצר אח לנצח וצהx מי  כני ל משכיל יר

 תחלה בעצה שהיו אע״פי בחיים נשארו חשובה ידי על ניצולו האיך -קרח
 לעלות בגיהנס גבוה מקום להם נתבצר חשובה ידי ועל קרח עם ונבלעו
 שהתשובה כד הגונה חשובה לעשות אדם כל מזה יראה בודאי משם

:הזה בעולם חיים לי ויסן גהינם של מדנה אוחו יציל

תערוג נפשי כן מים אפיקי על תערוג כאיל
ם ד ד ל א ? ן י ל  כחכמ״ש לשון הוא איל ג׳׳לבעזה״י א

פירוש איל אין נגנר הייתי פ״ח רפי' י
 מסכת 31nx כמו הוא^רנסה מיס ואפיקי כח ̂ו אין כאיש הייתי רד׳׳ק

̂של מפחיזוח ג׳ יות.י? ר' איור ראשון פרק תעית  הקב׳׳ה ביח
^ו מ t נ  וכו׳ החתים הסייס ושל גשמים ושל חיה סל הן ואלו שליח 3

 לא טעמא מאי יוחנן זר׳ ׳ וכו פרנסה של מפתח אף אמרי ביזערנא
 כאיל פי' זהו פרנסה היינו נמי גשמיס יוחנן ר' לך אמר להאי קאחר
 הש"• נכחאל וטעק הערוג שאדם כח כאותו היינו מיס אפיקי על תערוג

 לאפורך מחשל מלמעלה ושפע פרנסה יחברך השס לו שיחן מיס אפיקי על
ה הייט נמי גשמיס שאמרו כמו מים ס  אלהיס אליו תערוג נפשי כן ^נ

פ^ ז״ל רס״י שפי׳ ך״ז במדבר מברוה בנוחצלפחד p מלשון הוא ס  י
 השכינה היא יסvאלר אליך ותצעק תערוג שנפשי הוא xהיו היעו תבעו

 יכח( קונו עס המתחסד חסיד איזהו ח״ל שכתוב כמו אלהיס שנקראת
 לגמול ומצות בחורה בעוסקו האדס כזונת שיהיה שצריך זור\3 שמבואר

 חסדדעגדן עסשכל שעוש*סהתון כמו לא השכינה עס חסד
:לגרמייהוענח

 אבוא מתי חי לאל לאלהים נפשי צמאה
̂ממ״ילפישאיזר יאראהפניאלחים

אפיקי על תערוג כאיל
 להיות נפשי שצמאה מה היינו לאלהיס נפשי צמאה לשון אמר לכך מיס

 לאלהים כן גס הוא הפרנסה שהוא מים אפיקי בשביל כח3 וצועק תערוג
 וישאט ך"ז בראשית אלהיסכמו שנקראת השטנה בשביל הוא הצמד
 בזוהר ומבואר אשתו על רש׳׳י פי׳ לאשתו המקום אנשי
 מסוימת היא הזאת י'זהמדה דף א^ שער אורה בשערי מבואר וכן

 יכל טוב כל מקבלים אלxי ידה שעל צהודע מיוחדה במלה בתורה
 יחכיר ה׳ לפר שלוחיה? ואח ישיאל את המכנסת והיא ברכה וכל שפע

 הפרנסה בשביל וחעחג כשצזעק גס נמצא עיי״ש ובן׳ זאת בלשון ונקראה
לרן:ל xאפ‘אי כי אלהיס מקראת לשנינה טונה 6<־,( מיס אפיקי אTםנ

ב לט



תהלים חיחעי
ה ס ה  השכינה ר אלהיס שנרץאה המכינה די טל c6 ר מאחהש״י פ

 שמקילה רק מאירה שאירה אשרקלריא שוקראה כלום לה אין מה5בט
 הספירות ו:ל לחחהוניס ה1כךנספ־ יאח־ מלמעלה ט־כ וכל וירכה שפע

 מדת יד• על הוא טיב וכל וכרכה שפע הפנינה אל שמשפיעים מעלה של
 הנקרא הוא יסוד ׳3 שער ההחלה אורה כשערי כח׳׳ש חי אל שנקרא יסלי
 המעלות ט׳ סיף שהיא לפי חי אל א“ה;ק׳ וטעם רד אל

 הספירות מכל המושך והיא אספקלריאות ט' הנקראות
 החסד יומדת שליושך ולפי שהודעניך כמו אדני למדת והחיים החסד מרח

 מושך זה שם ומכח וכו׳ ח־ כקרא החייש מתדח שמושך ולפי אל נקרא
ש למירהם כעולה אשר הנכראים נכל החיים אדני שס  זהו וס'עיי׳׳

 שנקרא ישכיל ככח וצועק וחעתג נסש* שצמאה מה כאן שאומר
̂א אלהיס שנקראה השכינה שייל3 לאלהיס הוא מיס אפיקי  הס דר
 וכרכה שפע מלמעלה כשנינה שישפיע יסיד שהוא ח־ אל לחדה צועקים

 אפשר א* כי טיכ וכל וכרכה שפע להס השנינה ישפיע כך וארד 3טי וכל
 נפשי מ לה1 לח שאמרנו נזה אמנס אחר באופן מלמעלה פרכסה ל3לק

 חשד לנחול בשביל רק וציעק הע*וג שיהיה ש״אוי אלהיס אליך הערוג
 יהיה וממילא פרנס־ לו שיהיה עצמו כשביל לכוין ולא השכינה עס

 אלא המה עיודה ואינו פ-־ש לקיל חנה על עוכד כקרא שזה לשכינה טונה
 מנח על שלא השנינה עש חשד לגמול בשייל רק יחכרך להשם יעכוד
 ואז שכר שום השלום נשכיל לא ואמו אייו רצון העושה כין פרס לקבל
 כמו שרסהא אנפי נקרא ויהיה עליו השנינה הקייש רוח שי^ה יזכה

 של פנים רק סיס מכו האדס אירי כני כי הארס ההגלות שהיא הפניס
 שהצדק שנינהא אנפי נקרא עליו שורה ששכינה הצדיק כן מגולה אדש
 הצדק ש־ואה ע׳׳י אס ני לראותה אפשר שאי השכינה המלות הוא
ה שירה שבודאי השכינה vרואר כאלו הזא ע ^  לא אמנס הצדק על ה

 מנת על שלא שעיבד צדק אוחו אס כי חוזד עציו השכינה שישרה יזכה
 השכינה עס חשד לנחיל ריצה יתברך השש חאהכת אצא פרס לקבל
 התיל ושירה צדיק אותו עס חשד גומל השכינה כן שכר שוס בלא המיר
 שמקושר נמצא פרם לקיל חנה על יהכרך להשש שעוכד חי איל עליו

 והוי הבא עולס או הזה עילס האות שלו פרם שהוא תאוה א־זה3
 עליו יחיד שכינה אתxלה ראוי אינו מוס בעל ונקרא ורע טוב מעורב

 פני ואראה זו למדריגה אבוא חחי שאומר זהו יקרב לא אליו מיס כל כי
 אלא פרס לקכל על-מנה שצא יתברך להשס לעכיד שאזכה היינו אלהיס
 ואו השכינה עם חסד לגמול נשכיל יהכרך השס אל וצועק חערוג א.היה
 ישרה כודאי אז כי שנינהא אנפ* שהוא חלהיס פני פני על נראה יהיה

:שנעתא אנפי פני ויהיה חמד עצי שכינה

 באמר ולילה דמעתילחםיומם לי היתד,
fv אליכלהיוסאיתאלתיר

 ועמד אח־ ליצן והלך כדרך חיילותיו עס המלך שהלר מעשה ששמעחי
 כדרך לילך חיילותיו עם המלך ירח שצא למלך הניצן אמר הדרך באס

 המלך אמר למלך נו ישתוק לא הליצן אח אוהו להסח המלך ילוה א: גס
 כיונתי אין ח׳׳ו הליצן השיב לי ישתוק שלא אומר שא^ה לי העשה תה לליצן

לא רק העשה מה לי ור יא חי ט אוחי כשיכה דיר שיס למלך לעשות
 כל אלי באמור ולילה יומס לחס דמעתי לי היחה זהו מלבכ<׳ אשתוק
 איה ואומריס ומנדפיס שמחיפיס האומות הייני אלהיך לדה היום

 כביש כנלוה שאר בשביל ננדס להשיב עמס ללחיס רשאי אני ואין אלהיך
 זה על ממי־ ביכה אלא להס שיהק שאיר ידסרקהחצחחהשלי חחת

 הוא דמעתי מנתניה לשון היא לתס ולילה יומס לחס דמעחי היתה
 זה על וצילה יוחס המיד בוכה אלא צהס שותק שאיני שצי מלחמה

: אלהיך איה שאומרים
ן  שאמרנו מה פי׳ ז׳׳ל ע״ב ה׳ דן. ש:דפס חייס בעז כמ״ש הפי׳ א

 ועכ״ז ליזעלהלמקימן נס־־ילקו החיתה כי פי׳ המלכיס שנשירו
 וח׳הש למטה תב־רין מא:ץ א־לין ונפלי נכניס רצוצין קצת נשארו עדיין
 לייעלה ועלה רזהפסיצס האוכל שוהברד ואע׳׳פ הקליפות שורש נחהיו
 על לתקן ננו שנשאר מה וזהו בהונם נשארו הקדושה נירצי עדית עכ״י

ט׳ טינים זחעשיס תפלה ידי  כא הרע ששירש מפני ב' נעמוד שס עוד ו
 יש ורע סב שיש עחה אן־ ונו' הנחל מאור נא והטוב תבייין מחאנין

 הקדושים הניציצין הטוביס מעשים ידי שעל כצדיקים שכר ועונש שכר
ט׳ הקליפות מתיך אותם מענין הס שירדו  cr ל דמעתי ני .היתה Ci ו

 ר\וטמאוהחדמע V'n כמ״ש מער!יוח לשין היא דמעתי ̂ומסולילר^
 שיש חבי־ין נזאנין ידי על בנתהיו ורע טיב i התיערוביה היינו -והמנסך

 שורש בל קרישים הניצינץ נהעטת שצריך ידי על חלקו חדס לכל
 מן שבח הינה״ר עס ct לל נריך שלי טיב־ס ̂ ימ״״ הפנה ידי על •ךלקו
̂זיס נריך ר,•;ירי! מהנין מן ■שנמשך הקציפית .שורש כדי ונינה יוס נצ

הינה״ר עם ינחס לא ח״ן ומם קדושים הניצוצין הקליפות מן ,להעלות

̂׳ו שיגבר להיות יכול הקליפות שורש של ה־ע מן ודbשלמ ע עליו ח  של ר\
 שגבר אתי לאלישע שאירע כמו יחביד השס מאמינח להעבירו ר^ע •צר

ע עליי ה־ ה־צ אלי באמור זהי שנשתמד עד הי  אלה־ך איה היוס כל ׳
 הניציצות ולהעלות החליפית להפ״יד ה־ע ‘ה־צ על צרידלהתנכי לכך

 שחשך השנל בקטנות וכשאדם הטן עולס לקי־א האדם *הAור ^ושות
 אצל נקרא אז אקר ושמו אתד שה׳ ביראו גדולות לאמתו להבין אצלי השכל
 בוראינו גדולות להבץ לאדס מאיר שהשכל ב־דלוח ונשא־ס לילה האדס
 איה היום כל אלי כאמור שאמר זהי יוס האדם אצל נק־א אז לאמתו
 כורא־נו גדולות להבין כיוס אצלי כיור שהשכל כזמן אפי' הייט אלהיך

 אלהיך איה היוס כל אלי ואומר שלו אה עישה הרע היצר מקוש מכל
 אצלי ש:רךא סראינו גחלית מלהבין אצלי חשך שהשכל נזמן שכן מכל
 לילה לכתוב צריך לא לכך אלהיך איה היצ״־־־ לי אומר שכידאי לילה

 מרה פטי אחר כיח דתא עולס מלא כיודו בקדושה אומרים א:ח:ו והנה
 כבודו חקים איה לזה זה שואלים לשבחי משרתיו כשבאיס מקים מכל

 משבחיס לעומתם לכך ויx היא היכן כסח מקים יודעים שאינס להעריצו
 רוצה שאדם בשעה אלהיך איה אומי הרע היצר היה ואלו זאומריס

 בודאי אלהיך א־ה היום כל אלי באמור אבל לשבת היה בוראו לפני לשבח
 צר^תכבר האדם יראה לכך מאומנתו האדם להטות הרע היצר רוצה

 לגמול אלא פרס לקבל עצנזו בשביל ולא הקליפו׳ מן קדושות ניצוצין להעלו׳
: שנינתא אנפי נק־א ויהיה עליו השטנה ישרה ואז השכינה עם חשד

 כי נפשי עלי ואשפכה אזנרד. אלד,
 בית עד אדרם בסך אעבור

חוגג המון ותודר, רנד, בקול אלרדם
 להגי! אצלי כיייי כשהשכל להיות אפשר האיך תחמה אל בעזה״י נ״ל

 ראיר היא החשיבה אלהיך איה הרע היצר לי שיאמר ביראינו גדולות
אצלם ברור השנל והיה יש־אל מן זוהמתן שפשתה סיני הר מעמד מן

 «שד3 אעבור כי בשב־צ הש׳׳י לפני להתחנן 1נפ עלי ואשפכה אלהיך אלה
עס הולים היו נכך רביס אנשים בסך העגל עבירות ש.יביו הייט עבירות הולים היו ונכך
nn'p .,1 היה המשכן ש:וא אלהיס בית על לתת •הב שנדני עד העגל על יייז^קח
—ש־ה ייי׳ כניד^ ה־עגל על •הי שנתנו
 ענית קיל אין ראתר ל״ב קפי׳ שמוח שנהוי כמו העגל בשעת

מ איל שומ.ג אנכי עמת קיל חלושה עמת קיל ואת סי תרו
 יר»0ר שה־ה לי כיאה לו כשנאמריס שומעס נפש את המענים וגדופים

ן5א־-הי בביה וחידה בקילרכה ברגלים חוגגיס שהיס ע״י ג״כ
 ,/fj מועך כיוס ת׳ ברת נתנו קיל ב׳ אינה כמ״ש מקדש או משנן

 ו;ן׳ רס גרץל ב׳תונו ומשוררים שתחיש ח־עדשהיו רוס ז״ל
 זהו העגל קול על תיקין חוגניס שהיו והודה רנה של קיל אוחו

 אז תה־ה האשה י״ח פרק שבת חסכת כמ׳׳ש cיsרiא נירי עד אד־ס
^ רגליו מניע והיא חאחוטו בזרועיו אוחזתו הירטנורה פי׳

 J? i הולד לעגל זהב ה־דיס שהס בזרוע ש:המ עיירה אוהו תולה הש״י
^ 1ר^ על ונם להס תיקן להיות אלהיס כית לצורך זהב שנתט עד ר חו  צ

 בט עם הליח שה־ה T.n חיגג המון ותולה• רנה בקיל תיקון ה־ה העגל
ה בקונ בתל חונניס ישריל  רול על חיקה י^ה אצה״ם בבית ותודה ת
 ביראיג! גדולות להרן האדם אצל ברור כשהשכל נס לכך היעגל צחיק
ר\0הי שיתגבר להיות יכול  האדם צי־ר בכן אלהיך איה לאמר עציי ׳

 עש חסד לגגמל אנא פ-־ס לקבל מנה על להש׳׳י לעבוד שלא עסקיו להניח
: שכינתא אנפי נקרח ייהיה עציי השכינה ים־ה וחז השנינה

 עליהותילי ותהמי נפשי תשתוחחי מה
פניו ישועות אודנו לאלהיסביעוד

p מ:חיח כמסכת יז״ל דה:האמת נ״לכעזה׳׳י x *ה מפני שליש  יו
 ראשו כפיף מה תפר תועי\ן ^ו צד׳קס מפני רו״ד עו׳ה׳׳ב נכרה

 CDפ־' לזה זה חמין שאין מעשיהן מס;י ראשיהם כפיפים שט שצדיקים
ס׳ חמין את מעשיה! יעקב בעין  הכי זה:זשוס מש: גחל זה ש: וכסח ו

 על להש׳׳ישצא לעבוד ראי זה לפי מסבירו דרזתבי־ש כפופים ראשיהן
 pחנ על נהש׳׳י יעבוד שתם השכינה עס חסד צגמיצ פרס נקבל מנה
 pותצו בהורה סקי1 ש לזיקיס איחן לפנ:י כפיף ראשו יהיה פרס לקבל
תו זכה צא ניזה חתלדה בעצמו ההדס ואז השדנה עס חסי לגמיל  כ
תו שתבייו רק חבירו כמו ולזציח בהורה עסק הוא שגס כיי! חבית  ניזנ
 ותהמיעליי נפשי Tמהתשהוה שאמר זהו השכינה עס חסד לגמול
 ומ5וכ< שחוח נפש־ יהיה 0X לקבל מנת על זמצוח בחורה כשיעביד היעו
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̂זי תהליים חיח
 חסד לגמול ומלוה חורה5 לפסוק שזכה ירו5ה מסלי שיחכייש לטו״הב

 ויזצות כהורה שעסק גס לכך זכה שלא פצחו פל ויחמיה השכינה עם
 לשון הוה הוח־לי היינו לאלהיס היחילי לאדם ה3טו עצה לכך חכירו כחו

 כש־יל אלא סרנסהו נשכיל האדם יהשלל שלא משה ויחל כחו חפלה
 לער«יד גס יזנה ואז כהפלחו השכינה אה שיסקן השכירה עס ד0ח לגמול

̂׳ל עשי אחד סרק סנהדרין במס׳ כמ״ש שירה לנואלומר  כל אמרריכ
̂ז שירה האומר  כיסך יושבי אשרי שנאמר לעוה״ב ואומרה זוכה בעוה׳

 שהוא שידה אלא פרנסה על כקשה שאינו שדה שאומר הוא שהסי' וכי'
 לומר לבוא לעס'־ גס יזכה לכך השכינה חיקו! והוא להש״י והורה שבח

 גס שיזכה לומר שייך לא פרנסחי געכור האדם שמחפלל מה אבל שירה
 על להחפלל יצטרכו לא לניא לעחיד כי פרנסהו על לההפלל לבוא לעחיר

 יהיה לבוא לעסיר ואז פרנסתו למנוע ועון חטא שום יהיה שלא הפרנסה
 יחפלל שלא היינו פניו ישועות אודנו עוד כי שאומר זהו כארץ בר פסח

 לאלהים הוחילי ז,הו השנינה עס חשד לגמול אם כי עצמו צורך בשכיל
 שהוא פניו ישועה כשיהיה לבוא לעתיד אודנו עוד כי יזכו ואז לעיל כנזכר

 ילכו פני ויאמר שמוחקפי׳ל״ג כמ״ש פניו שנקרא השכינה ישועות
 שירה לומר יזכה ההךויניחלך שטנתי ואמר תרגום שפי' לך והיחוהי

: השכינה לתיקון רק עכשיו שהתפלל כמו שכינה גאולת כעת
̂טי אלהי  אוברף כן על תשתוחח עלינפ

מצער מהר וחרמונים ירדן מארץ
 השכינה שישרה יזכה אם שגס הכתוב שאמר הש׳׳י בעזרח לפרש נראה

 צד־קיס אותן לפני וכפוף תשתוחח נפשי מקום מכל עלי אלהי שנקראח
 אפילו כי הש״י שיעורלענודח שאין ממני יותר ומצות בסורה שעסקו
 מחמת לו שחסרו מצות אותן לקיים כדי ישראל לאת לבוא רצה ובינו משה

 חיקון בעד שיספלל לעיל שאחתו בפרט ישראל בארן הלויוח מצות שאוהן
 וכסוף שחוח שיהיה נמצא לבוא לעחיד שירה לומר שיזכה כרי השכינה

 השכינה עש חסד לגמול רק ומצות בחורה שעסקו צדיקים אוחן לפני
 האדם חצה אס לכך שנר חשלום לשוס לא ואמו אביו רצון העושה ככן
 כד רק ומצות כתורה יעסוק הבא לעולם וכפוף שתות נפשו יהיה שלא

 השכינה חן שירדו קדושות ניצוציח אותן להעלות הסכינה עס חסד לגמול
 ירק מארן אזכרך כן על זהו שכר תשלום לשוס לא הקליפות תוך

 חסד לגמול כוונתי רק שכר חשליס לשום כוונחי אין כן על היינו וחרמוניס
 מן שירדו קדושוס כיצוצית אותן לפניך ולהעלות להזכיר השכינה עם

 עד ושומם חרס ונעשה ישראל ארן נחרב ז ועי״ את שנקראת השנינה
6V0 כל ויבטלו שירדו קדושות הניצוצית כל שיעלה יתוקן ואז משית 

 אזכרך היינו מצער מהר אזכרך וגס חיות שוס להם יהיה שלא הקליפות
 הר המקדש לבית סנרהם שקראו רז״ל שאמרו המקדש בית שע/תרב גוה

 בתורה אעסוק לכך מצער מהר זהו מועטים יחים שהוא מצער ונתקיים
 שלא כדי קדושות ניצוציח להעלות השכינה עם חשד לגמול נדי ומלוח

; ימים לאורך המקדש בית רסקייס ישראל ארן יחרב
 כל צנוריף לקול קורא תהום אל תהום

עברו עלי וגליה משבדיה
 א׳ עמוד קי\ד דף יוסף יעקב הולדות נספר הש׳׳י כעזרה לפרש נראה

 יוצאת קול ח3 יזם בכל רז״ל שחמרו מה כענין ריב״ש בשש מביא '2\
 כזוהר איחא וכן תורה של מעלבונה לכריות להס אוי ומכרזת חורב מהר

 אית• כמה ןגו׳ הצלליס ונסו ה־וס שיפוח ע־ פתח יוסי רני י״ג דף ויק־א
 ככל דהא מאריה קמי למחטי מחובייהודלא לאזדהר נשא לבני למ
 מלכא לקמי לגייכו עלמא בני אתערו וקארי נפיק כרוזא ויומא יומא

 אחערו מחובייכו לאזדהרא אחערו קדישא
 שישמע מי אין שאס עלאה קדישא מאחר כגווייס דיהב קדישא נשמחא

 הכחזין שמועות ני הריב״ש ותירס מכריזין נמה אתהכרוזין
 תשובה הרתרי לו שאין רשע לך איו ולכך המחשבה הוא
 יד־ על הוא והפירוש ע״ג הכרוזין אלו מצד יוס בכל

 להביא צנור כמו הכרוז של הקול נמשך למעלה שמכייייו
 הרשעים רז״ל אמרו ולכך כחשובה לשוב אדם של הלב במחשבת יראה
 יראה ומביא צמר כמו שנמשך הכרוז קול מחמה היינו חרטה מלאים

 הרמם צמדך לקול קורא חהוש אל חהוס הפסוק פי׳ זהי האדם כלב
 אל חמיה והוא עליהן העיר כל וחהם א' יוח כחי חמיה לשין הוא

 בת ראשונה תמיה כי ראשונה חמיה על ייתר אחר ח/מיה היינו תמיה
 להביא צנוריך הכרוז לקול שיך1להנ כדי ויום יוס בכל ומכריז קורא קןל
 הר,דם בלב נכנס ובאמת בחשובה לשוב כדי האדם בלב יראה הצנור ררך
 והסמיה ויוס יוס בכל כתשובה שמהרהר עד הצסר דרך הכרוז קול
לתקן מה שלי תשובה הארס שיעשה י ̂יגי למה היא

 שיפעיל ראוי האדם כלי, ונכנסים אמת דכי' הם הכרוז שקול כיה מעשיו
 שניה והחמיה מעשיו לתקן שלימה חשוכה האדם שיעשה הכרוז קול
 תשיבה האדם שיעשה הכרוז קול פיעל אינו אם כי המיה יוסר היא

 הבא־ס היסורין הס עברו עלי ר וגלי חשבריך כל הלא מקיס מכל שליחה
 שידע יסורין ידי על לאדם השכינה צער שמודיעין מלמעלה האדם על
 חמיה והוא שלימה תשובה שיעשה כדי עונותיו ידי על למעלה שפגם מה

 האדס שישוב היסורין פועלים שאינם מה הראשונה חן יותר גדולה
:מעשיו לחקן שליחה בתשובה

̂ו  את סוחר זיהr ש החיה נגד המיה תהום אל חהוס הפי׳ *
 דרך להמשיך כ־י ויום יום בכל ומכריז קורא קול ח3 חבירו

 דנר והוא שלימה בחשובה האדם שישוב כדי האדם בלב יראה צנור
 הרהור בלבו נכנס ומ״ח קול ח3 של הכרוז קול שומע אינו כי חימא

 עכרו עלי וגליך משכריך כל הראשעה את סוחר שניה וחמיה חשובה
 שיתיוכצל ודס שבשר תיחא דבר והוא האדם על הבאים היסורין הס

 מבטלין ויסירין כח ליעף כוהן יתברך השם רק יסירין לקבל יכול עוכר
 בתשובה לשוב ומכריז קורא תה שא א״כ ומצות בתורה מלעסוק האדם
 האדם היסוריןאח• יבטלו שלא כדי יסורין לאדם יהיה שלא ראוי

, כחשובה: מלשוב
עמי שירה ובלילה חסדו יי יצוד׳ יומם

ויקרא לפרשכעזה״י נראה חיי לאל תפלה
בנ*ו ואת אתאהרן ז׳צו קפי׳ י

 החיה מהרן ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין ז״ל לאמרפי׳רש״י
 לעשות ניחר כמו האדם בלב שנכנס הכרוז קיל פועל אינו למה ראשונה
 האדם בחירת מבטל הכרוז אין שבודאי הוא החירון שלימה חשובה
 עונש או בטוב כשיבחור שכר לאדם שיהיה כדי רע או בטוב לבחור

 האדם אח לזרז כדי יק הוא למעלה שמכדזין מה אמנם ביע כשיבחור
 בטוב לבחור האדם ביד הברירה מקום מכל אבל שלימה כחשובה לשוב
 לזרז כדי להכריז הש״י מצוה יוס בכל היינו ה׳ ילוה יומס זהו כרע אי
 אח לזרז כד להכריז הש״י שמצוה מה הש״י של חסדו זהו האדם אח

 פועלים אינם למה חמיה יוחר שהיא שניה חמיה גס ומחורן האדם
 לאדם יש אם גס הוא ההירון שלימה בתשובה האדם 3שישו היסודן
 באהבה היסרין לקבל או ביסורין כועס להיות או בתירה לו יש יסורין
 פירשג לך אשירה ומשפט חסד מזמור לרוד ק״ח קפי׳ חהילים כמ״ש
 האדם עס נוהג שהש״י בין בחסדו האדם עס נוהג שהש״י בין רז״ל

 היינו עתי שירה ובלילה זהו לך אשירה הכל על יסורין כמשפט
 שמקבל בשביל עמי שירה מקום ומכל כלילה לאדם מחשילן כשהיסורין

 לתק? רוא<ה לכך שכינה ויסורי צער שמודיעין ותרגיש באהבה היסורין
 נקראת השכינה כי פ;חו0 ידיי על למעלה יחוד לעשוה השכינה סיקון
 שנקרא יסד למדח חפלה שנקראת שכינה ומעלה כנודע חפלה

 לנועלה שיתוקן כיון ונומילא חיי לאל חפלה זהו ליחרה כנודע תי אל
 חבטלין היסורין אין ח״מ אכל ממנו היסורי? שיבטלו למטה גס יחוקן

 בהם בועט הוא היסגרין באהבה כיאסאיןלושכללקבל שלו הכחידה
 חה סיתריס היסורין שאין מחורן הוא לעיל שפירשנו השני פי׳ לפי וגס

 ויראה באהבה היסורין יקיל יזכה אס כי בחשובה לשיב למעלה שמכריזין
 היסרין ע״י להש״י ויעמד ממנו הישירין ויבטלו למענה 'גהxה לחקן

: השכינה להקו
למהשכחתנילמה סלעי לאל אומרה

ע,ה״י■3מ אויב מדראלך־בלחץ •
רף ביוה'ויקרא ׳ י {

 בקייומהו וקיימא עלאה דחכמהא רב נהירו אחי בכל אל ז״ל ל׳׳א
 מקעיוי חדא שעחא אפילו למיקם עלמא יכיל לא בעלמא אתער אל דהאי
 לאל אומיה זהו שס עיין וכו׳ יומא בכל בעלמא דתחערין חקיפין דינין
 מזרם לאדם ומחסה מגן שהוא סלע כמו סלעי הוא אל שם היינו סלעי
̂ןא דמחערין תקיפין הדגין מן ומחסה מגן קוא אל שם כן ומטר  כעל
 שכתחנו לחה הדינין מן לנו ומחסה מגן הוא אל ששם וכיון יומא בכל

 כריז מ יתברך ש׳השם נשכיל יסורין לנו שיש חאמר ואס לנו חצהטיב̂ 
 הכרהין אל פונה איש ואין כתשובה האדם שישיב כרוזין כמה יום בכל
 תכופות נרות יתחברו לחה היינו אויב לחן3 אלך קודר למה מקום מכל
 צבאות ה׳ תפני קדורנית הלכנו וכי ג׳ מלאכי כמן שתריוח הוא קודר יחד
 עניות מפני ושחור חשוך קו־ר כא! פי׳ וכן שחיות ע<ין צ'ין מצודת ' פי

ב בלחן אלך וגס תארס משחיי חשך אלxלי שיש ורעב ודלות  הס אוי
 עניות שניה צרה לנו יהיה שלא ראוי המר כגלות אנחנו אס המר הגלות

: שכחחנו כאלי דומה לכך ורעכ 0זדל!
 הרע היצר מן גדול אויב לך שאי! הרע הינד על שקאי לפרש יש

 הולכיס אנחנו אס אויב בלחן אלך קודר לנוה הכתוב ומתמיה
Q ר!ירר א



תהלע חידושי
 ימגר שלא אוינ גלחז לילך שלא ראוי הצרור, מפני ושחור חשוך קידר
 מפר ושחור חשיך קדר הולכים שאנחנו כיין להחטיאנו עלינו הרע היצר

 אשכון 3כחי וגס צר לו צרחס ככל כח״ש עחני השכינה כודאי הלרוח
 שלא הרע היצר מן חצילנו שהשכינה ראוי א׳׳כ רוח אסדכאישפל

:עלינו יחגכר
 כאמרם צוררי חרפוני בעצמותי ברצח

אלהיף איה היום כל אלי
 והנה ז״ל ריכ״ש כשס מכיא כסופו יו^ יעקב חולחה כספר כעזה״י נ״ל

 או זנוח מחשכח כמו וזרה רעה המחשכה כאה הפרעניוח קורס
 עצמו על ע״ז ומחשכח אחרים על חורה זנוח שמחשכח רק ע׳׳ז מחשכח

 בהוך שיש לכ שיחן זו מחשכה לסקז והחקרה משמים מיסה עונש איזה
 כנודע השכירה מחמס הקליפה שכחוך השטנה ניצוץ זו זרה המחשכה

 און פועלי כל יחפרדו ואז כו יכוא ורעד ויראה השכינה עם א״ע רשחף
 פי׳ זהו עיי׳׳ש וס' ממיחה הוא גס וניצול ונורא יראה יחוד ונעשה
 השמים מן מיחה עצמו על שנגזר כשכיל היינו כענמוחי כרצח הפסוק

 מן ונעקר נרצח ונשמתו רוחו נפשו שלו פרמיוח שהם עצחוחי כאלו והוא
 הרע היצר הס צוררי ע׳׳זחרפוני מהשבח לו כאה לכך העליון החיוח

 אח להאכיר וחצים לאדם ושונאים צוררים שהם הקליפוח הס וסייעחו
 כלכי אלי כאמרם האדם כלב ע״ז מחשבת מניאים העולם מן האדם

 שהקשה מחרך,מה וכזה בוראינו אלהיךומכתישיסגחלוח איה היום כל
 וחשוך שחור קודר שאנחנו כיון ארב כלחץ אלך ^דר למה הקודם כפסוק

 הוא עליהחיחן שמסנכר הרע היצר האויב לחץ למה הצרוח מפני
 לו עישה הרע היצר לכך לחק? יודע ואינו מיסה האדם על נגזר לפעמיס

 שנגזר מרגיש זאח תחשנה יע״י ע״ז מחשכח האדם כלב שמניא טובה
:כנ״ל וניצול למעלה יחוד ונעשה בו יכוא ורעד יראה ואז מיחה עליי

 תהמיעלי ומה נפשי תשתוחחי מה
ישועות אודנו עוד כי לאלחים הוחילי

 היצ׳׳הר שעושה הטיכה ומסיס שמפרש בעזה״י נ׳׳ל פניוארהי
 לאדס להודיע מחשבחע״ז האדם כלב שמכניס תה

 הודיע לא אלו כי העליון החיוח מן שלו הפנימיות עצמיוח ונעקר שנרצח
 חיוח מן שלו הפנימיוח עלמיוח ונעקר נרצח נשאר לאדם ר\ע היצר

 על מחמיה היה וגס הכא לעולם מאוד ושחוח כפיף נפשי היה ואז העליון
 הכא לעולם נפשי חשחוחתי מה זהו הכא עולם אכד האיך מאוד טצמו
 להפלגח חו־נמי ומה שניח פעם כאן נאמר ולכך הכא לעולם חהמי ומה

 מי על שקאי כשביל וסהמי חשחוחחי מה אחד פעם אמר לעיל ט העניו
 קצח שזכה בשביל כך כל החמיה אין פרס לקבל ומצוח בחורה שעוסק

 כאן אבל לשמה ומצוח בהורה שעסקו חביריו בפני ושחוח שכפוף אלא
 יוחר החמיה כלל לו שאין הנא העולם ואבד העליון מחיזח נפשו שעקר
 ע״ז מחשכת נלנו מכיא ר\ע שהיצר מה נהלה טובה הוא לכך גדולה
 פועלי כל ויתפרדו נו יכוא ורעד ויראה השכינה עם עצמו משסף שאז
 מלשון לאלהיס הוחילי זהו ממיתה וניצול ונורא יראה יחוד ונעשה און
 כחוך שיש 3ל שנוחן היינו אלהים נקראח והשכינה יאחזזן נרעדה חיל

 ומשחף השבירה מחמת הקליפה שכחוך השטנה ניצוץ זו זרה מחשכה
 ונעשה און פועלי כל ויתפרדו כו יבוא ורעד חיל ויראה השטנה עצמויעס

 השכינה ישועות הוא למעלה יחוד שנעשה וכיון ונורא יראה יחוד
 וחרגום לך והנחסי ילכו פני ויאמר ל״ג קפי׳ שמוח כמ׳׳ש פני שנקראת

 היינו ואלהי פני ישועת אודנו עוד כי זהו לך ויניח ההך שכינתי ואמר
̂י נקרא יהיה יתברך השם  יראה למעלה יחוד שנעשה שכיון שלי אלר
 ויהיה זרה עכודה של זרה מחשכה ויחבפל און פועלי כל יתפרדו ונורא

 פסוק על שפירשט הראשון פירוש פי ל וגס אלהי שה׳ שלימה אמונה לי
 אדם מחגאה שלפעמים כך הוא והפי׳ יחות אויב כלחץ אלך קודר למה

 מן שלו פנימיוח היעצמוח האדם ונעקר נרצח הנאוה ידי ועל וxע3
 יטלין והוא אני אין גאוה נעל על אומר השסיחכרך רז״ל כמ״ש החיות
 כרצח זהו אוכל לא אוחו לכי ורחב עיניס גנה כמ״ש אחת כמחיצה לדור

 הרע היצר נו שולפים העליון החיוס מן ונעקר שנרצח וכיין נעצמוחי
 נאלהיו כופר להיוס ע״ז מחשבוח נו ומביאים הקליפות שהס וסיעתו

 סשס מביא לכך אלהיך איה היום כל אלי נאמרס צוררי חרפוני זהו
 עניות גס אלא המר כגלות שהיא ד לא יחד חכופוח צרות עליו יחכרך
 ואז הצרות מפני שחיח ונפשו ושחור חשוך קודר שהיא עד ורעב ודלוח
 שחומר הפסוק פי׳ זהו דכא אח אשכון כמ״ש השכינה עליו ושורה נכנע

 על שמתמיה עלי חהמי ומה אדם בני מכל נפשי תשתוחחי תה נעצמו
̂ודס מכצ יותר ממדריגחו ירד האיך עצתו  וצועק נכנע זה יד ועל ר

שהוא משה ויחל מלשון לאלהים ̂חילי זר\ לו שיעזור הש׳׳י אל ומתפלל

 לאיחנו וחוזר אוחו מגכיה הש״י חשוכה שעישה כיון ואז חפלה לשון
 הרחכת מחוך הש״י לפני שירה אומר ואז איוב גכי שהיה כמו הראשון

 פני ישועס אודנו עוד ט זהו שלימה כאמונה יתברך כה' ומאמין לב
̂י נקרא יתברך שהשם ואלהי , :שלי אלו

מ״ג קפי׳
 Ton לא מגוי ריבי וריבה אלהים שפטני

תפלטני ועולה מרמה מאיש
 תחלה נענש הוא חבירו על דן המוסר כל ח״ל אתת דהנה כעזה״י נ״ל

 ידוכמדה חכירועל כדילעמש בדנו לעיין סחוח שספרו הוא והפעם
 לותר רוצה ואינו מדוחיו על מעמיד שהיא כשס לו מודדין מוח־ שאדס
 לו חוותרין ואין הש״י כנגד שעכר מה על אוחו מענש־ז כן תכירו כנגד
 גס היינו פלשתים עס נפשי חמות שמשון שאמר ע׳׳ד ביקש דוד אמנם

̂כל סכר היא שעכר מה על אלהיכ אוחו שישפוט  חגוי ריכי וריבה כד ו
 כלילה האומות את דן הש״י רי״ל אמרו הלא חקשה ואס חסיד לא

 עוסקיס שהם כשעה כיוס ישראל אח ודן עכירוח מן ישיניס שהם נשעה
 מדק חכל ישפוט והוא כקפי׳ט׳לע־ל הוא וכן וחצוס כתורה

 לשופטס רגיל היה הקץ כא עד ז״ל רש׳׳י פי' c’xn3 לאותיס ידן
on לפי כרחמיס o n מן ישכים כשהן כלילה אוחן דן כהן המצויין 
 אוחו אלהיס שישפוט אחה כפעם להיוח xאפ האיך א״כ העכירות

 ,במסכת רז׳׳ל כמ״ש חסיד לא מגוי מחרץ לזה האומוח מן ריבו ויריב
 יצחק ׳ ור לוי ר׳ אני חסיד כי נפשי שחרה לדוד ע״פ ראשון ox ברסח

 תלכי שכל אני חסיד לא רנ״שע הקב״ה לפני דוד אמר כך אמר חד
 לך להודות אקוס לילה חצות ואני שעות שלשה עד ישרם ומערב מזרח
 או לילה חצית xא או אחח כפעס אוחס שידון להיוח יטל א״כ וכו׳

 רה ל'לה חחלית לעמוד חסיד לא שהאומוח יוס של ראשונות שעוח כשלוש
 מן יכניס שהס כיון אוהס לדון וראוי היום על שעות שלש ישנים

 ראוי כהורה לעסוק לילה מחצוה לעמוד חסיד שהוא כיון ודוד העבירות
 מרמר מאיש אמכס בחורה עוסק שהוא כיון לילה בחלוס גס אוחו לחן

 ותחרגס ברכחיו ויקח במרמה אח־ך בא כ״ז בראשיח כמו חפלפני ועולה .
 3שכחו כמו בחכמה עולה שעושה כאן הוא והפי' בחוכמא אחיך על

 צו לקנוס לחבירו מעוח הנותן '3 סעיף קפ״ג סימן משפט חיש ש״ע
 במעוסיו לעצמי וקנה והלך אצלו חכירו מעוח והניח מטלטלין או קרקע

 PPj רמ׳׳ת כחב וכדומה ט׳ ו הרמאין מכלל הוא והרי עשוי שעשה מה
 ט״ ריבו יריב יתברך שהשם לבקש יכול אינו כזה איש שעל ד׳ סעיף
 חפלפני ועולה חרמה מאיש ביקש אלא כך על עונש לו מגיע שאין

 pוpלע יוכנו שלא רמאים אנשים אותן מן יחכרך השם אוחו ויציל שיפלט
:רמאוח שוס לו

 ̂.JPי שהשם ביקש האותות שהם אדס בני אויבים על הפי׳ אן
*V(האדס לאנד שחצה הרע היצר הגדול האויב אבל ריבו יריב

̂י יריב יתברר שהשם לבקש אין הנא עולם וחן הזה עולם  ̂ שישש 1̂יי רי
שמ̂י כידי הרע היצר ברא יתברך

 המרכזי מן יתברך השם אוחו ויציל שיפלט ביקש אמנם שמיס מיראת חוץ
 ועל עבירה שהיא מצוה על לומר האדם אח להטעות הרע היצר שעושה
 היכך את ניא יחנרו השס כי גדולה עולה שהוא חצוה שהיא עבירה
 יהיה הרע היצר על האדם שיגבר וע׳׳י לחטוא האדם אח לפסוח הרע

 מאיש ניקש לכך הארס אח להטעות הרע היצר ברא לא אבל שכר לו
 עבירה שהיא מצוה על לומר האדם את שמרמה ה־ל״הר סא מרמה

 ׳ להבין שכל ני שחחן הפלטנו לכך גדולה עולה וזה מצוה שהיא עבירה ועל
:אותי להטעות היצ״הר יוכל ולא האמת ולהשכיל

 למה למהזנחתני מעזי אלהי אתה בי
ל©-ש נראה אויב בלחץ אתהלך קדר

שניחן כעזה״י י י י
 אתה ט היצה״ר אוחו ירמה שלא אוחו ייציל יפלט שהש״י שראוי טעם
̂י  מן אוחי ולהציל לפלט מעזי אהה שתהיה רא'י עלי שחך שנקרא אלי

 כידהיצ״הר זנחחני למה מבקש אר לכך אוחי ירמה שלא היצ״הר
 הקשה הקודם כקפי' לעיל אויב בלחץ אתהלך קודר לחה היינו להחטיאני

 אלהי שאתה שוכח להיות שכחה יTל אותי שהבאת ה'ינו שכחמי למס
 לוחך היצ״הר הגדול האויב היימ אויב בלחץ אלך קודר למה שם אמר לכך
 אלהי שאחה שוכח להיוח ’הרהיי בחחשבחי שמניא כרתי בעל אוחי
 טיבה עושה שהיצ׳׳הר לעיל שפרשתי כמו בעצמוחי ברצח לעיל מתרץ לכך

 1אוח הטעה שהחלה כשביל נחחשנתו ע״ז הרהורי שהניא מה לאדם
הח־וה מימיחומן עצמות אח ועקר צחx עד עבירה לעשות גיצ״הר

העציון



פאתהלים זי4חי̂ת
 האדסנעל אח שלוחץ יר על היצ״הר לו מודיע לכך לו נודע ולא •העליון
 לחה מקשה כאן אכל ימוח ולא לחקן שיראה כדי ע״ז כמחשכח כרחו

 לעשוח אמה חדרך אוחי ולהשוח אוחי להטעוח הרע היצר כיד זנחחני
 כחחשכח אוחי ללחוץ הרע היצר שהוצרך עד עליה מיחה שחייכ עכירה

 ירמה שלא אמח דרך חחחלה לי להודיע היה 3טו לי להיליע כדי ע״ז
 קודר למה זהו מיחה עליה שח׳יכין עכירה לעשוח הרע היצר אוחי

 שחייבין עכירה עשיחי שבעצמי חורה אחהלך לשון שהוא בעצמי אחהלך
חיוס מד ועהרחי שעשיחי מדירה יו״י רייי.*י׳י ומשחדל וויחר: עניה

- /IU V.'V׳ ׳>*וע ׳ ׳• I ע הרהורי חי כמחשב 'א3׳-לה ״י
 וזהו עבירה לעשוח הרע היצר אוחי יטעה מחחילהשלא הששיחברך

: וכו׳ אורך שלח

 ינחונייביאוני ואמתףהמה אורף ̂»לח
מעכנותיןז ואל קדשף הר אל

 מאמרוח עשרה ח״ח נספו ע״ג י׳׳א רף ויקרא זוהר נעזה׳׳י נ״ל
 אלהיו ה׳ אנכי כחיב חורה למחן חאמרוח וכו׳ ביאשיח למעשה
 אור דקכ״ה תהימנוחא רא אור ויהי אור יהי כראשיח במעשה וכחיב
 להבין שכל לי שחחן אורך שלח זהו וכו׳ וישעי אורי ה׳ דכחיב אקרי

 של חוחס שהיא השכינה אורואחחךהיא שנקרא דק״בה נזהיחמחא
 שימני ע״ב נ׳׳ד דף רקרא בזוהר שכתוב כמו אתת שחוחמו הקב׳׳ה
 חוחס הוא מאן כחוחס שימני לקב״ה דא אתרה אלxי כנסה כחיחס

 אוחי להוחח האתח כדרך ינחור המה דאחוחסדגישפנקאדקשוטוכו׳
 אומן מצוה עבירה מן לעשות אותי להטעוח הרע היצר יוכל שלא האמה
 עליונה מדריגה אל לבוא אזכה האחח בדרך כשינחיני ואז עבירה מצוה

 מדריגה אל לבוא כשאזכה ואז ̂שיך הר אל ויטאוני זהו קדושה של
 ואל זהו עלי שכינה וחשרה שתשכון ראוי אהיה קדשיך הר של עליונה

:עצי שח^ה לשכינה משכן שאהיה משטנתיך
 אלמזבחןןהיסאלאלשמחת ואכואה

אלהי אלהים בכנור ואודף גילי
 מה על ע״ב י״ב קף יוסף יעקב חולדות בספר בעזה״י לפרש גראה

 מן דעבדיז מה כל לומר רגיל אדם יהא לעולם ברכוח במסכת שאמרו
 זו גס שאמר זו גס איש נחום חעליח במ^ת וכן וכו׳ עברין לטב שמיא
 (לר\הלמחק בכחניהאר״י שביארו מה הריב״ש בשם מביא לטובה
 חסד הכל נעשה אז חסד שורש בדין שימצא ע״י היינו בשרשן ליגין

 מזבח אל ואבואה זהו עיי״ש וכו' נו שמצא זה חסד בשורש הדין <נמחק
 אזכה אז לשנינה משכן vשאהיר משכונחיך ואל שאזכה כיון היינו אנהיס
 הדין להמחיק עקיבא ור׳ זו גס איש נחום שזכו עליונה למדריגה ואטאה
 מזבח אל זהו החסד בשורש הדין ונמחק החסד שורש בדין למצוא ב^ס
 אל שאבוא יד על אלהיס שנקרא הדן מדח ולשבור לזבוח שאזכה אלהיס

 יחפשט ואז החסד שורש בדין שאמצא אל שנקרא היזסד מרח שהוא אל
 בר שהוא גילו ן3 רז״ל שאמרו כמו מזלי שהוא גילי אל ושמחה אהבה

 ולשנח לשורר מחחיל אז ושמחה אהבה האדס על שמתפשט וכיון מזלו
 כולו ונעשה הדין נמסק באהבה ומקבל הדן בתוך שמצא החסד על

 ואז הדין בחוך שמצא החסד מחמח מאהבה בכנור ואודך זהו חסד
 החסד חדת גס שכולל אלהיסאלהי שנקרא הדין מן ונעשה הדין נמחק

:החסד מדת שהוא אברהם אלהי כמ״ש

 עלי תהמי ומה נפשי תשתוחחי מד.
פני ישועת אודנו עוד כי ל»ןר.ים תוחילי

 חהמי ומה נפשי חשחוחחי מה לנפשו משיב שדוד נעזה׳׳י נ״ל ןאלר\
 שולח שאינו הש״י על וחחמיה ושוחח קודר שנ̂שו היינו עלי

 הש״י לפני לעבוד עליונה למדריגה אוהו להניא אוחו להנחוח ואמתו אזרו
 יעבוד אס גס הלא הדינין וימחקז הלין בשורש החסד שימצא מאהבה

 הדנין להמתיק יכול יראה שהיא הסחהונה במדריגה יחברך השס לפני
 ט שיבוא ורעד יראה ידי שעל נספו יוסף יעקב חזלדוס בספר כמ״ש
 ויתפרדו קשוח וגזירות הדינין ונמחקו ונורא יראה יחוד למעלה נעשה

 שיניא היינו ורעדה חיל מלשין לאלה;ס היתיצי זהי עיי״ש שן פועלי פל
 הדינין וימחקו ונורא יראה יחוד יהיה ואז אלהיס מפני ורעד יראה נו

 לומר ויזכה כנודע פני שנקרא השכינה יסעיח היא יחוד שנעשה !כיון
 ישזעוח אודנו עוד כי זהו פני שנקרא השכינה יסעוח על והודאה שירה

 שכוצל אלהי אלהיס שנקרא הדיו מן נעשה ויהיה הדינין ימחקו וגס פני
מדריגה סא שיראה שנחבתי ומה אברהס אלהי נמ״ש החסד מדח נס

 ז״לאלא נ״ו דף מוח אחד סרשח בתחילת בזוהר מבואר כן חחחונה
 בקדמיחא פולחנאדבינשיליף דכל ניראה ה׳ אח עברו חאנא הכי

 דעביד ישחנח דמחרי̂ר יחילו ובגין חניה לדחלא ביראה נביהדמאריה
 אודיחא פקוד בחחוחא דיעביד נש בר ישחכח לבחר אורייחאוכו׳ פקודי

:בשמחה ה׳ אח ענדו דכחיב

קפ״׳מ״ד .
שאמר י״לנעזה״יחה משכיל קדח לבני למנצח

למנצח ח״ב לעילקפי׳ ׳
 אל ישכיל היצה״ר לנצח ^וצה מי על שקאי פירשתי קרחשס לבני משכיל

̂ס עד אוחס שהחיו חשובחס והועילה חשובה שעשו קרח בני  גבוה שמ
̂יל חשובה לעשוס לבו אל ארס ישכיל כן כגיהרס להס נחכצר  עצמו ל

 חשה שנצח ניצוח על מדבר כאן אחנס עצתו אח להחיוח הגיהנס מן
 בני נקראים ק״ח של עדתו וגס קרח של בניו כמשמעו קרח ליני רכינו
 משה חירס על שחלקו ידי על ישראל בר ישראל לכלל שקוראים כמו קרח
 על טיהנם להס כחנצר גבוה שחקוס לבניו נס ונעשה בארן נבלש רבינו

 העולס לבני משכיל רבינו חשה אוחס שנצח זה ניצחון חשובה שעשו ידי
;שאחריו בפסק שיבואר כמו יבחויחימ בה׳ להאמין

 לנו ספרו אבותינו שמענו באזנינו אלר.ים
מדם בימי בימיהם פעלת פועל

 לי אחר חנה כר בר רבה ואמר חמישי פיק ב׳׳ב מסכח בעזה׳׳י ג״ל
 נפק דהוה נזעי חרי וחזאי אזני קרח בלועי לך אחוי סא טייעא הסא
 משה אמרין דהיו ושמעיח שמעת מה אצית א״ל וכו' קוטרא מנייהו
 היינו שתענו באזנינו אלהיס זהו עיי״ש וכי' בדאים והס אמח זחורחו
 שאירע כמו שמענו באזנינו ועדחו בקרח שנעשה הדין הוא אצהיס מעשה
 ממס באוחו שמעו דוד של בחרו גס מסתמא ששמע חכה בר בר לרנה

 הס רק שמעו שלא xאפ או בדאים והס אמח וחורחו משה שאומרין
̂יס  אגדת בשס רש׳׳י שמביא כמו אחדהס הבאיס הללו בדורות מד
 שעשית גדול לס בימיהם פעלת פועל לנו ספרו אבותינו וגס חהיליס

 מקוס להס נחבצר קשובה שעשו יד על קרח לבני
 על ארס קדסשבראח מימי שעשיח כמו ונחשב בגיהנסלהחיוחס גביה
 קרח של בניו בראח כאלו הוא ר!ח למי שעשיח זה נס כן אדמה סר

 אותס החיית ואחה העולם מן ונאבדו לגיהנס ירדו שכבר כיון מחדש
 לבכי משכיל קרח בני מעשה נמצא מחדש קרח של ברו בראת כאלו נחשב
 שהס מה באזנ-נו ששומעים בשביל כה׳ובחורחינו להאמין עוצס

 ובחורחיכו אמח שההורק וכיון בדאים והס אמה וחורחו משה מחודס
 שעשית הנס דל1נ לנו ספרו ואטחינו מחו לא קרח ובני כ״ו במדבר כחיב
 ברא יחברך שהשס מה שאמח נמצא מחדש אוחס בראת כאלו קרח לבכי
 כמ״ש אמח יתברך השס אמח שהתורה כיון ועוד האדמה פני על אדס

: וכו׳ הארץ ואח השמיס אח אלהיס ברא בראשית בהורחינו
 תרע ותטעם הורשת גויס ידף אתר,

נראהצפרשנעזה״יכמ״ש ותשלחם לאמים
 לא ליד יד י״א קפי׳ במשלי

 פעולתו שכר לו חטא לידו מידהקב׳׳ה ליד יד ז״ל רש״י פי' וכו' רע ירקה
 שכר לגויס בידך מחן שאתה במה היינו הורשח גויס ידך אחה זהו וכו׳

 שאחה כמו להאביח פניו אל לשונאיו ומשלס כח״ש הזה בעולס פעולחס
 (ג-3יש אזי שכר אוחו ישליס וכי אביו אח עשו שכיבוד שכר לאחס נותן

 בעולס לגויס שכר בידך גוחן ובזה'שאתה חשברנה קצירה ביבש כמ״ש
 כמו לגויס הוכיחם אצו ט מעבודתך הגויס וגרשחאח הזההורשח

 שהוא וחטעס עוד ולא בחשובה חזזריס היו אולי ועדחו לקרח שהוכחת
 ומאחי ז׳׳ל רש״י פי׳ וכו׳ טעס שיס ומני ה' עזרא כמו דבור לשון

 שכר בידך רוחן שאתה ע״י היינו צזיחי אשר צווי דבר סמת היחה
 כביכול וחטעס וגס מעטדח אוחס וגרשח הורשח הזה בעולס פעולחס

 לאומיס וגיחףמגדך^ע חירוף שמדברים לכו אוחס הבאת כאלו
 חרב הוא שלח וחשלסס בזה לאומיס וחבר רעי נעשה אחה היינו וחשלחס
 :כ^ב לאומות הרגת כאלו ב׳ יואלקפי׳ יפולו השליח בעד כמו

 ברכיה כ׳׳חא״ר פרשה שמוח רבה במודם הפי׳כמושאיחא
 טפחים שני בידו היה כביכול טפחים ששה ארכן היו הלוחות

 אחה זהו ליד יד בין מפרישין היו טפחים ושני טפחים שני שלמשה ובידיו
 וגרשת הורשח גויס משה ציד בידך שנחח הרץרג היינו הורשס גויס ידך
 רז׳׳ל שנחט כמו ההורה ע׳׳י לאומוח להס שרע בשביל החורה חן

 רז״ל אמרו וכן העולס לאומוח המוח וסס אלxלי חיים סס התורה
מחריד? היה סיני נהר אלxלי הקב׳׳ה שידבר הקול האומוח כששמעו
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תד׳לים
 של הקגל העולם אומוח שטעמו וחטעס שאומר זהו יאהליהם אויס

 עד נאהליהם מחריזין שהיה לאימוח רע היה לאומים חרע חורה מחן
 והסיפא שלח שרקרא בחרב הרגחס כאלו וחשלחם זהו מהו שכמעט

 חורה גמהן יחברך השם כדברו יצאה נפשי נאחר ישראל בני לנבי כי נוחן
 ביקש שהיאסםחייסלישראל החורה רק ישראל של נשמהם יצאה

 אוחילמחיס נחה ההורה אחרה כי כשמהם והחזירו אלxי על רחמים
 כל בפירוש האומות שמעו אלו לכך ההורה רהח לא העולם לאומות אבל

האומות ששמעו אלא מחים תיו בודאי י^אל ששמעו כמו ודיבור דיבור
:חחריזין היה אלא מחו לא לכך חרדה קול כלל דרך

 לא וזחעם pא יריטו בחרבם לא כי
̂צזיעהלמו ואור וזרועך ימינך בי הו

 בלבבך תאמר אל ט' קפי' עקב בעזה׳-׳י ̂׳ל רציתם כי פלד
בצדקתי לאחר מלפניך אותם אלהיך ה' בהדוף ’
 מורישם ה' האלה הנויס וברשעת הזאת הארז את לרשת ה' הביאני
 ברשעת כי ארצם אח לרשת בא אחה לבבך יניושר בצדקחך לא מפניך
 אשי הדבר את הקים ולמען חפנל מורישם אלהיך '0 האלה הגויס
 אל חנמים ושפחי רח״א פי' יליעקב ליצחק לאברהם לאבותיך ה' כשבע

 לה אין וירושה הארץ אס לרשת ה׳ הביאני בנדקתי בלבבך תאחר
 אלהיך הנויסהאלהה׳ ברשעת אלא ישראל יחטאו אם גם הפסק

 הארז מחנה יתברך השם ונתן הפקר הארך ונשאר מפניך מורישם
 הארז יתברך השם נהן שלא הפסק לה יש ומתנה ל'^אל
 הוא אלx‘ל מחנה שנתן זה וגס להש״י שיעברו זמן כל אלא ל^אל

 זהו וליעקב ליצחק לאברהס לאבותיך נשבע אשר הדבר את הקים למען
 זכו לא הטיס רשעה שמחמה נמצא לשונם זה שאח נס פירושם כוונת
 מהנה שנתן אלא יחטאו אם גס הפסק יהיה שלא הארך אח לרשח ישראל
 הועילה לא אטח זכות (אפילו להש״י שיעבדו זמן כל לישראל הארץ

 דף נשא פ' חהימנא ברעיא הוא וכן להש״י שיעבדו זמן כל אלא לישראל
 הורשת גויס ידך אהה החלה xdd הפסוק פי' זהו בסופו ע״ב קכ״ב
 נקרא ההורה וגם מחנה הורשה מים משה ליד בידך שנהח ההורה ה־ינו
 יראה הוא העשה לא שס׳׳ה ואהבה יראה הוא ההורה שכל בשביל ידיך

 הוא חסד שהוא ימיו יד לזה רומז וידך מאהבה הוא עשה מצוח רת״ח1
 מה ישראל ועתה י' ע^ב נהוכ וכן יראה הוא גבורה ושמאל אהבה

 דרכיז בכל ללכה אלהיך ה' אח ליראה ה'אלהיךשואלמעמךכיאם
 הארז מן הגויס גרש התורה חן הגויס ^רש ולפי וכו' אוחו זלאהבה

 להם שיש בשביל ישראל לימר הטעה שלא ובשביל הגוים רשעת בשביל
 בשביל לומר תטעה שלא וגם כארז ישארי יחטאו אס גס אנוח כוח5

 ירשו בחרבס לא כי אחר לזה אלxלי ירושה הארז נחנה הגויס רשעת
 שהוא סורג מן הנויס רז׳י׳ל ודרשו ו^־ביחרבו והגויס כמ״ש היינו ארז
 זהי כולו העולם ומן' האי־ז מ? יחרבו החורה הגויס יןבלו שלא סיני הר
ת מן הגויס מחרט בחרבס לא כי  ירשז אלxי זני רשעתם ע׳׳י הא

 וזיועס גס יחטאו אס גס בידם יחשה הארן להיוה חלxי לא'כי ארז
 ירושה הארז להיות לחו הושיע לא ישראל של כוחם אבוס זכות שהוא

 וזרועך ימינך הי זהו יתברך להשם שיעבדו זמן כל מחנה אלא ישראל ביד
 שהוא עשה חצות רמ״ח שיקיימו ססד ימינך היינו רציחס כי פניך אור1

 היראה מצד העשה לא שס׳׳ה שיקיימהו גבורה שמאל וזרועך החסד מצד
 והנה מפניך ואנצל אור וחורה כח״ש אור שנקרא ההורה הוא פניך זאור

 ביניהם היה חנס שנאת רק וחצות בהורה עסקו שני בבית רז׳׳ל אחר<
 אז לחבירו אחד בין שלוס שיהיה ע׳׳י הייני רציתם כי אמד לזה גלו לכך

̂׳י לפני רצויס יהיה  בתורח רק להס נהנה לא כי בארצם וישארו הש
:כמ״שלעיל מתנה

יעקב ישועת תאמלביאלהיםצוה אתה
 כחבואד במחשבה הס הבירורים כל נודע דהנה בעזה״י נ״ל

 ע/׳ב מ״ט דף ו׳ פרק ח׳׳־ב ש״ג בפרט פעמים כחה שערים מביא בספר
ט' המחשבה ע״י רק בירור אין כי ״ג5  ן3 בספר מבואר וכן עיי״ש ו

 חקלא מחצדי נקראו ולכך וחסייס ריב׳׳ש בשם מביא כ׳׳ב דף יוסף פורס
ר\ ולכך במקובלים כמטאר  וע״ין זרות חחשבוח ממחשבתו להפריד יז

ט' הקציפו׳ מהשכינה ולפרוש להבדיל גורס  הוא אחה שאומר זהו עיי׳׳ש ו
 מלכי מלכא לת ד' קפי׳ דניאל כח״ש מחשבתי הוא מלכי אלהיס מלכי
 עי׳׳ה אימלכונך אעינך כמו עצתי מלכי ז׳׳ל רש״י פי׳ עיי״ש וכי' עליך ישפר
 חשבתיx אלהיס תלכי הוא שאתה כיה היי״ יעקב ישועות צוה לכך

 תמיד במחשבתי דבק ואני אלהיס נקראת השכינה רקאלהיס היא ועגחי
p’x ומבדיל בשכינה o i ולהפריש כדי'להבדל זרות מחשבות ממני 

 יחול יהיה השכינה מן הקליפות סינדלי וכיין השכינה מן הר,ליפוח
בשכינה אחיזה להס כשיש ח׳׳ו היחוד מפרידים הקלישת רק כי למענה

̂  השכינה מ? הקליפות כשיבדלו אבל אלוף תפריד ונרגן וכמ״ש כנודע
 שהוא השכינה למעלה יחיד יהיה אז זרות חמחשבוח מחשבתי שהבדלתי

 זרוז אלא צי ואין יעקב ישיעות ויהיה יעקב שנקרא תפארת עס מלכות
:למעלה היחוד שיזרז

בעזה״י א׳ל מףנבוםר&עו1דעונננחב^צ5 בז?
לתעל׳״ שקאי י י י
 מן זי^שי יבדלו זה ע״י זחה מחשבות ממחשבתי להבדיל שזכיתי כיון

ה קצת אחיזה להם יהיה שלא הקליפות השטנה ^ינ  צרימ בך זהו ב
 שהבדלתי וע״י תמיד עלינו ^קטריגיס צדנו הס הקלישח היינו ננגס

 אחזו’ שלא הקליפות אח ננגחודוחיס צרינו ובך זרות מחשטח ממחשבתי
 ותדחה וחנגח השכינה חקיףאל שסקיףאור בעצמך בך הוא והכל בשכינה

 ירי על עלינו הקמים אדם בגי הס קמינו נטס בשמך ואז הקליפות אח
 לקליפות אחיזה יהיה שלא וכיון רשעים אדם בבני הקליפות שמחלבשיס

 למעלה שיתוקן כיון אדם בבני להתלבש לקליפות כת להם אין בשכינה
 ונירושעל נמס לכך כמדע למטה יתוקן ממילא למעלה יחוד שיהיה

 שאין בשביל בשמך שאמר ותה לנו להרע עלית שקמים המינובניאדס
 הבריות על כשמרחם שמוח הס פעולותיו אלא וכינוי שם לו אין סוף

 שקמיס רשעיס וכשנבוס אלהיס נקרא ברשעים דין וכשעיש-ה רחום נקרא
‘ ממך הכל כי זאת פעולה שיעשה השם אוחו חתך ע״י הוא עלינו

תושיעני לא וחרבי אבטח בקוצותי לא בי
x ת״ח קפי' בראשית בעזה״י א׳ל  בחרבי האמורי מיד לקחתי 6

ען ע׳'כ ותפלתו חכמתו היא ובקשתי ’3x3 ז׳׳ל רש״י פי׳ ובקשת*  הי
 רש/^ פי' בידם פיפיות 3x1 בגרונם אל כמ״שחממת 13x הוא חכמתו

ם אל דוממת ז׳׳ל חנ 3ל והס מ x שמחרומס שמה היית ע״כ בידם פפיוח 
3 אותז כאלו אצלו כחשב עצמו התורה בתורתו הש׳׳י x כי בידו פפיוס 

 כמ״ש בקשתי הוא והפלתו חרב כמו הקליפוח אח ותוחך מזמר התורה
 אונינואשר יעקב אמר זהו כבקשתי ועמי בשאלתי נפשי לי הנחן ז׳ אסתר
 בלא ליצולה זכה ותפלתו תורתו שהיה ובקשתי ’3x3 האמורי מיד לקמתי

 בקשרזי״אבטח לא כי אמר עלינו אבל ורחימו כיתילו זרה מחשבה שוס
זרר׳ מחשבה שוס בלא ובחרה צלולה שיהא ספלתי על לבטוח יכול אין

*'סיימ ”
 שהס^רר• גם הקליפות מן תושיענו לא לומדים שאנו ההורה

 הו<-^ שלומד מי היינו הקליפות את ומזמר שחותך פיפיות חרב נקרא
 |1ך^,3 לשמה חורה ללמוד זוטס אינם אנ^ו אבל ורחיחו נדחילו לשמה

^ : תושיענו לא’3x1 לכך ורחימו

ומשנאינוהכישז̂ו הושעתנומצרינו כי
מצר,״ הושעתנו כי מצדס גאולת על שקאי בעוה״י ני׳ל

 שנקר^ שלהס השר הוא הבישות ומשנאינו ועבדו פרעה
, לשון הבישות אלxלי להיצר ועבדיו פרעה בלב שנאה ן . ש ב א י ףי  י
הסניצוצי שבו חיוא לחלוחית ישראל שנטלו היינו תשברנה קנירה

V ^ישר  חצ אח וינצלו י״ב שמוה כמי׳ש הקליפה חיות שהם הקליפה שבהוך
ף’”? ש ז״צ האר׳׳י ופי' רגיס בו שאין כמצולה למצרים שעשאו רז״ל ואמרו

 לס להם ש־עשה אלxי זכו מה אני חשוב אס ואף ז״ל רש״י פי׳ ישראל
 אנכי כי האות לך וזה ע:וך יהs־‘ניא. ויאמר הש״י השיב ממצרים ואוציאם
x על האלהיס אא תעבדון ממצרים העם את בהוציאו שנחהיך o ה  הז

 צי יש גדול דבר ממצרים שיצאו ל^אל יש זכות מה ששאלת ז״ל יש׳׳י פי׳
 DXX ג׳ לסוף הזה ההר על חורה לקבל עתידים ש^י זז הוצאה על '

ס המר הגנות מן ותוציאנו חישיענו שעכשיו ראוי כן ממצרים שיצאו  ג
 לנו יש גדול דבר מקום מכל כראוי שיהא בתפלחינו בטוחים אק שאנ^ו

: י(xשא כפסוק שיבאר כמו נ^ילו שתנאלינו שראוי

לעולם ושמך היום כל חללנו באלהים
 ויאמר ג' שוות דרגה בעזה״י נ״ל סלה נודה

 אל תאמר כה חשה אל אלהיס עזד
 יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבוהיכס אלהי ה' אלxי בני

 וי״ן חסר ז״ל רש״י פי׳ דור לחד זכרי וזה לעלס שתי זה אליכם שלשי
 אבל המשיח ביאח עד הוא והעלנוה ככתבו יקרא שלא העלימהו לומר
x b פסת של שביעי ביוצר כתוב וכן ככתיבתו השם יקרא המשיח ביאס 
 המקיש שיית בזמן היה וכן חיבתו חסמלא מתניו ככתיבתו ינךא שם

 השס אח אוחריס הין במקדש ז' פרק תמיד במשכת כח״ש קייס היה
ה״א ביו״ו ככתט השם את חברטנורה ר״ע פי' נכנויו וגחיינה ככתבו

ובמדנה



פבתהלים חידויצזי

̂׳ה f אל3 נכליו מרעה3ו ח' יל  הייש כל הללני גאלי\ח הפסוק פי' זהו ו
 של היום כל יזהלליס איח;ו דוה היום כל כת״ש גליה של היום כל היינו
 עיי׳׳ש ח׳ דף אורה די1ש< כח״ש אמ״י שס כמו שהוא אלהיס שס3 גלוח
 השס לקחח רשאין שאין מעלימין "ה3 שסהוי״ה היינו לעילם ושחו
 לעולם הוא שלה סלה מ־ה הבהוב מהחיה הו3ככחי "ה3הוי־ה

 צריך ויהיה ככסיבהו השם לקדוח סרה לא לעולם .וכי היא והחמיה
 "ה3 הויה סס לקרוס וכזהה צדקיהו משיח שיבוא 3טו הלא להעליחי

 יל3כש שיגוא ראוי חו3ככחי השם לקרוס שמלה רזה ודכרנדול קו3ככחי
 יד כי כמ׳׳ש נכחיכחו ויקרא מ*א הוי׳׳ה השס יהיה ואז צדקינו משיח זה

כו': הו עלכסי

בצבאותינו תצא ולא ותכלימנו זנחת אף
 יא3מ המזון ברכת אחר הגיה מסדר נעל דמה בעזה׳׳י נ׳׳ל

 נאף הגויס שהרחף שראוי היינו ה' שמי מחתה והשמידם באף הרדוף
 אינה ישראל בני שאנחנו גס רעים מעשיהם ידי על עצמם על שמניאיס

 לראות הגויס על חלהשניח זנחח היינו אף:נתח שאמד זהו לכך זוכים
 מנייש שאחה וחכלימנו גם הנה נאפו לכלוהם כדי הרעים וזעשיהס

 מ? רראוx המלאכים הם ישראל אוח3צ היינו צנא<חימ3 א5ח ולא אוהנ,
 אומר ראב״י אבוח משכת רביע־ פרק רז״ל רח״ש יש־אל שעושים המצות
 אצל שהיה המחנה היה וזה אחד פרר\יט לו קווה אחה חצוה העושה

 מלכים 3כחו וכן זה אלהים מחנה ראס כאשי יעקב ויאחו* כח׳׳ש יעקב
 אש ורכב סוסים מלא ההר והנה וירא הוער עיני את ה' וירקח ו׳ ׳3
 מלאכים ורכבוח אלפים שסביבו לביחיוסף המניד אמר וכך אלישע יטח3ם

 הראוי מן כן אס ננדוד כמלך נחוכס והוא היעוניס במעשיו שברא
 אחל לד אין כי המר הגלות ח? לגאלית בצבאותילו חצא שאתה •הוא

 מצוח מלאים ישראל פושעי רז״ל שאמרו כמו מצות כמה שעשה מישיאל
 נחעשיהם שיראו מלאכים רביאוס וכמה כמה יש ישראל לכל ממילא כרחון

 נציאוסינז לצאח חצה אהה ואין אורינו מנייש שאתה אלא העונים
:כלוס לעשות המלאכים יוכלו לא ומכלעדיך

למוי שסו ומשנאינו צר מני• אחוד תשיבנו
 לישראל להיגאל עת כשיבוא רז״ל אמרו דהרה בעזה׳׳י ה׳׳ל

 שיגזר כהחן מלך להם יעמיד רבוח צרסת עליהם יניא כתשובה יקזח ולא ׳
 זה דבר חיכף שיהיה היה טוב כן אם נחשונה שיחזרו עד גזירוח עליהם

 זר\ אותם ותימסיס וסוסים גוזלים שתווים המר מלוח להיוח ולא'"צטרכו
 היינו צר חני לבכץף ה.יא אחור תשיבנו האמת יודע אחה הכתיב שאמר
 ידי על אלא מעצתם בחשובה ישראל יחזרו שלא האמת יודע יתברך השם
 לניד וביני לויחזרוכתשונה עד כהמן מלו עליהם שאעמוד צר מני

 הלא אותנו וחוחסיס גוזלים הגויס שהם שלנו שונאים לחו שסו ומשנאינו
: נגלוח להיות יצטרכו וצא חיכף שיהיה היה טוב

כעזה׳׳ר י״ל וריתנו ובגרם בצאזמאכל חתננו שמעחי■ דהנה י
 ע״פ פי׳ דפולנאי 3הר יוסף יעהי רני הרי בשם ששמע̂י נמרומם

 ה׳ פרק כמ״ש חיבות ראשי הוא הצאן חן קרבנכס את חקריט הצאן מן
 כארי וגנור רזנציי כנשר וקל כנמר עז הוי אומר תיחא נ? יהודה אנוח

 ורגה נמר נ^ ארי צבי תיבות ראשי הוא לאן שבשמים אביך רצון לעשוח
 קל כנמר עז להיויח צריכי) הנויס נין מפוזרים שאנחנו המר גלוה מחמת
 להיות ניחו אנשי ופרנסת פרנסתו להביא כארי וגבור כצבי רץ משד
 כצאן• חחננו זהו שבשמים אבינו רצון לעשות עח לנו ואין לאכול להם

 בשביל הוא והטעם מאכל בשביל צאן של סיבות כראשי היינו מאכל
 שסגאול כשנזכה אבל הפרנסה וקשי: אותנו שגוזלים זריתנו ונגויס
 צעשוח כארי וגמר כצבי ת כנ^ וקל כנמר עז נהיה אז רגויס מן אוחס

: שבשמים אבינו רצון

רבית ולא הק בלא עמף תממר
יהכרך השם נעזרת לפרש נראה ■במחיריהם

 דף א' פ' בראשית רנה נמדיש
 הוא הוא נרוך הקדוש צדקה מכיסך ניזח אם אנדימוס רני אמר ׳3

 מתנת פי׳ הארמנית וחן הגולגלאוח מן הזמיונות ימן הכיסיז מן משחרך
 עמל תמכור זהו וגילגולח ומטלטצין הקרקעות מז P חסים מיני כהונה

 שיגנז הגויס יד חמת המר להיזתבננוח ישראל אח שמכרח היינו הון לא3
 ישראל נחנו מלא הון נלא נשביל וארמניח גולנלאוח מסים ישראל מן

להפריש ייי מצודיז פי' מהונך ה׳ אח מד ג' משלי נח״ש מהונם צדקה

 שנחנס מה ישי־אל עם יחברו השם עשה גדולה טונה והנה צדקה מממונו
 המר נגלות ממחה להס אין כי הזה עולם חיי לישראל ואין המר נגלות
 עולם לחיי ישראל יזכו כן ידי על לישראל סמיד וחוחס־ס נוזלים המיס
 עולם נחיי עובר עולם שהוא הזה עולם חיי ישראל שמחליפין נמצא הבא
 מכל הגא בעולם אחת שעה יפה וגס עד לעולמי קיים עולם שהוא הנא
 מיהר אינו יתברך השם היינו במחיריהם רניס ולא זהו הזה עולם חיי

 נותן היה אלו כי הנא עילם בחיי הזה עולס חיי לישראל שמחליף נמה
 שעת לפי אלא מסקייס שאינו דבר להס נוחן היה הזה בעולם לישראל

 עולם יסנרך השם להם מהן עכשיו עובר עולם שהוא הזה העולם קיום
 בעולם אחח שעה יפה וגס עד לעולמי המתקייס דנר הוא הנא
 במה יחברך השם מיתר שאינו די לא נמצא הזה עילם חיי מכל הנא

 להס נותן יתנרך השס אפילו אלא הבא כעולם הזה עולם להם שמחליף
: הבא עולם חיי להם שנותן במה יוסר

וקלם לעג לשכגיגו חרפה תשימנו
 שאחר לפי נעזה׳׳י לפרש צראה לסביבותינו

 הש׳׳י שנתן הקודם נפסיר!
 כאן אמר לכך עיה״ב להס שיהיה כד עוה״ז ואינדיס המר נגלות ישראל

 וילמדו נגויס ויתערבו כח״ש יותר חיטאיס הם המר גלות ע׳׳י שאדרבא
 מחמת חבירו מאופת נכוה צדק ערן נגז רז״ל אמרו והנה מעשיהם
 יה שלעוסה חרבריהם נבון ממילא להש׳׳י יותר עבד הצדק שחבירו

 והוא כך כל עבר לא שחבירז חחנירו לאחד ונושה חרפה נגהינסיש
 תשימנו הו ז שכניו חביריו עברו שלא עבירוח שעבר נשניל מחנירו בוש

 חיפה שאנו עד מדאי יותר חטאנו המר גלות לשכינינוע״י חרפה
 •הזרה רני קע״ב לף נ' פרשה ויקרא רנה כמדרש והנה חנירנו לשכנינו
 נשעה כיצד מהלכין הצדיקים לרשעים סביב יתהלכו רשעים סביב אומר

 נפשם נגיהנס נדונין הרשעים את ורואי! עדן גן מתוך יוצאין שצדיקים
 נאותה כי הפושעים האנשים כפ̂ג ור׳או ויצאו הה״ד עליהם שמחה י

 עליהם שהניא הייסורין להקב׳׳העל יהודאה שבח נוחכין הן שעה
 אפך ישוב גי אנפת כי ה׳ אודך ההוא ניוס ואמר הה״ד בעוה״ז
 כרס הקב״ה לכשירומם זלות כרוס אמתי תהס וחנחמני העולס כאומת

 צכאות ה׳ כרס ני שנאמר אלא'שראל הקב״ה של כרמו ואין כעולמו נזוי
 הרשעים לצדיקים סביב• אלא וכו' ר'נחמיה לו וס'אמר אלxי ניס

 עולין שהרשעים נשעה כיצד הא יתהללון רשעים סביב דצחיב׳ מהלכים
 נפשם עדן גן כתוך בשליה יושבים הצדקים אח ורואים גיהנם מחוך

 לכשירומס זולת כחס אימתי וכעס יראה רשע הה״ד עליהם מסחענה
 היינו לסביכוהינו וקלס' לעג שאומר זהו וכו׳ הקנ׳׳המצותנזויוחנעולם

 לסנינוחינו לעג אנחנו אז לגיהנם לירד צריכין הרעים מעשינו ע׳׳י
 יסורי לראות הגיהנס את ומסננים עדן מגן שיוצאים צדיקים לאותן

 נותנים הצדיקים גס הצדיקוס געיני ללעג הס שהרשעים נמצא רשעים
 חן רצלו ועי״ז כעוה״ז צצדיקיס שהיה היסורין על ושנחלהש״י קנס

 ויחערכו המר בגלוח שאנחנו כשביל הוא והכל הגיהנס
: כגויהוכו'

בלאומים ראש מנוד בגויט משל תשימנו
 נמחידהם רגית זלא לעייל שאמרנו מה ל׳׳לנעזה׳׳י

 כלי המר נגלות הזה עולם חיי שאוכדיס במה לישראל מחליף . שהש״י
 לשכנינו חרפה אומר'השיחיני שאחריו ונאסוק הנא עולם י1לי שיזכו

 בא לזה לסכינירו חיפה ונעשים ייוהר חוטאים המר גלוח ע׳׳י שאדרבא
 ישראל שחובדס המר גלות שע׳׳י ניניהם והכריע השלישי הזה הכתוב

 אומות הגיוס נמו נגירגס יאבדו שלא הנא עולם לחיי יזנו עוה״ז חיי
 גיהנם לאותו שבא שמי זאגדון שאול שנקרא לגיהנם שהולכים העולם
אל אנל העולם חן נאבד  לא שחטאו גס המר נגלות שהיו כשביל ̂י
 תשימנו זהו הגויס נגד וגדולה ממשלה קצת להס ויהיה כניר\ס יאבדו
 וגדולת משל על ראשם ויעד יתמהו האומות מלכי ואפילו נגויס משל

 שיתמה עי ישראל וגדולת משל נחשב יהיה המלכים אצל גס כי אלxי
 לאוס כמו חלכיהס הס לאומים בלאומים ראש מנוד יהו בראשם רנודו

̂ותיהס אומניך מלכים והיו כחי׳ש יאחך מלאום  וכו' מניקוסיך ו
:לעיל כנזכר וכו׳ לשכנינו חלפה תנחמנו ישראל כנגד אבל

בטתני פני ובשת נגרי בלמתי היום כל
 כששומע וכלימה משח לו יש צדיק אדם ש̂ל בעזה׳׳י נ״ל

 שתנחנז בשבילנו להס שוחק והש״י הש״י על ותגדפס מ^פיס הגויס
 אזי לרגויס הש׳׳י ישתוק ואס'לא המר בגלות לר\וח וצר־יכין חטאנו

א יאנח א מ



הרלים חידושי

 רלמחי:גדי היוס כל זהו לישחאל גלוה יר\ה ולא העולם חז היויס יאודו
 כגדי שהוא הש׳׳י מן כלתהי חה היוס כל כח״ש גלוה של היום כל היינו
 שאחריו פסוק3 שמפרש רמו היא והכלימה החיד לנגדי ה' שויחי כמ״ש
 איס של שמעשיו רז״ל אמרו גס שוחח והוא להש׳׳י ומגדף מחרף מקול
ה חעשוח כמה ז״ל האר״י שס3 כמ״ש נחו ל! על יס3כהו א  ז״ל האר״י ^

 לאדס שיש נמלא לניש ה? 3לט הן שעשו מה להס ואחר אנשים נחצח
 ויכוליזככי שעשה כמספר מצחו על עונוחיוהכחיניס נשכיל להחכייש

חו חה לקרותו אדס  פני יל3ש3 לי יש וכשח שאמר זהו נזצחו על 3^
 חשביז מכסח ז״ל רש״י פי' י''כ שחוח נפשוח כחכסח מלשון הוא כסחני

 ז״ל האר״י כמו אדס שכני חשכון לשון כסחר כן הערכך מכסח וכן
 יש כן על עשה עכירוח כמה כחשכון ולחשוב מצחי על לקרוח יכולין

:להחנייש לו .■

ומתנקם ארב מפני ומגדף מחרף מקול
 שאמר מה על טעס מפרש זה שנפסוק נעזה׳׳י לפרש נראה

 כמ״ש ומגקף מחרף מקול מפרש נגדי כלימחי היוס כל הקודם כפסוק
 מפני כאן חסיש כסחני פני וכשח הקודם כפסוק שאמר מה ועל לעיל

 אינו ומצוח בחורה עוסלן גמור צדיק הוא כשאדם הנה אויכומחנקס
 משני כמ״ש עליו מגינים ומצוח החורה כי וחחנקס אויב משום מחיירא

 שכרא המלאכים היינו וענקים•לגרנרוחיך. לראשי־ הס חן לוויח כי א׳
 כל כעיני לחן שיהא חסד של חוט עליו נויעיס שעשה ומצוח כחורה
 נהפכים השונאים כל כי ומחנקר אויב לו ואין אוחו אוהכיס וטלס רואיו

 שנרא הקליפיה אוחן להיפך הוא עונוח לאדם כשיש אכל לאוהכיס
 כני שאוחן נמצא שונאיו לו ונעשים רעים אדם ככני חהלכשיס כעינוחיו

 לידע האדם מצח על לקרוח ינילין שאינם ז״ל להאר׳׳י דומים שאינח אדס
 הוא אס יודעים הס כלל דרך מקוס מכל האדס שעשה מה פרט דרך
 הוא לכך כעיניהס נמאס הוא רשע הוא יאס בעירהס לחן הוא צדיק

 ליךוה שיכולין כסחני פני נשכיל לי יש וכשה שאמר מה כאן מפרש
 שיהיה אדס כני חצויס שאינס הגס עשיסי עכירוח כמה פני על ולחשוב
 כאן מפרש לזה אנשים מצחוח על לקרוח שיטלין ז״ל האר׳׳י כמי צדיקים

 ומחנקס אויב לי שיש כשא״אה משה לי שיש היינו ומחנקם אויב מפני
 שאע״פי שונאי כעיני נמאס אני לכך מצחי על עונוחי כחוכיס כודאי
 נדחה כלל דרך מקום מכל פרט דרך מצחי על לרךות יודעים שאינם

:כושה לי יש זה ונשכיל עיניהש3 נמאס אר עונוחלכך שעשיתי כעיניהס

שקרנו ולא שבחנוף ולא באתנו זאת בל
? ! ת י ר ב  יעקב חולדות כספר נעזה׳׳י לפרש נראה ב

כי הריב״ש בשם מניא ע׳׳ב קל״א דף יוסף
ועינוי שלהסנעוני יסוריז המאורע דמטרוניחאיוכל שלוחי אינון צדיקיא
 יבחיקונן שס אשר החסריון על להחפלל וצריך ב^ינה חסר שזהי בידיע

 היינו כאחנו זאח כל שאומר זהו ונו׳ למטה גס ממילא כיחקן שם
 שחסר החסרון מן הוא עליו שכא זאחוכלהיסורין נהראח השכינה

x  הסחיר ולא המיר לנז נמצא השכינה שיהיה הראוי מן א״כ ינה3
 נפק, רז״ל כמ״ש מצאנוך ולא היינו שכחנוך ולא כאמת אכל חאחנו פניס

 לנו היו לא לנו נמצא השכינה היה אלו מציאה לשון שהוא ואשכח לק
 פניו מסחיר שהשכינה עכשיו אכל עלינו חרחס הש״י כי כך כל יסורין
 לכך זכז' ההוא כיוס פני אסחיר ר^חר ואנכי ל״א דברים כמ״ש מאסנו

 כל שכחנוך ולא כאחנו זאח כל הכחוכ ומתמיה גדולים ישלמיסורים
 חצאנוך ולא היינו שכחנוך ולא נאחנו זאח שנקראת השטנה חן היסורין

 מניא כסופו יוסף יעקכ חולדוס כספר והנה חאחנו פניך הסחיר שלא
 להמציא לו מלוה היצ״ר^ כי לו אשר לכל נושה ינקש ע״פ הרינ״ש כשם

 להתפאר מעשה שנקרא חורה שילחוד או צהחפאר שיעשי: מצוה איזה לו
 היצה״ר ואז וצרוח רעוח רמח מלמעלה דכורין מיין לו משפיעין וכן

 לזה ע״כ לו אש<־ לכל משה ינקש וז״ש הלוה מן להפרע נא שלו נושה
 בריחי לא אס כמ׳׳ש החורה הוא כריח כבריסך שקרנו ולא כאן אומר
 ומצות כהורה לעסיק |«־i3 החירה קיימנו לא היינו וכר ולילה יומס

 עסקנו אלא וצרות רעוה רטח מלמעלה f ח׳ ח״ו שיבוא כדי להחפאר
:מאתנו פניך משחיר שאהה ההמיה לכך כאמח ומצוח בחורה

מני לבנוותטאשורינו נסונאחור לא
? ! ח ר  דף יוסף יעקב הולדוח כספר דהנה כעזה״י נ״ל א

 מקום ז״ל הריכ׳׳ש נשס מגיא ע״ג קכ״ע
 כחדריגות עילה האדם והנה טלו הוא שס חגעח אדה של שהמחשבה

 מי שכהונ כמו למדריגה ממדריגה עילה ומצות כתורה שעוסק יד על
 האדס כשעולה והנה לעיל קדשו נחקוס יקוס ומי ה' נהר יעלה

r חפל או חורה כמעלות שעולה זו וכשעה תפלה או sהתורר כמעלות

ס חושי זרה ייחשכה חושי  דב^יט שאר או שלו ומחן משא נשמייס ידייי
 חחשיםו ידי על שהאדם נמצא כולו היא' שס חישב שאיס וכחהוס גשחייס

 יזשrה מן למעלה לעלות רוצה כי השמש חחח כארז למטה אחור נסוג
 דבריס שחושב מחשכתו ידי ועל והפלתו חורסו ידי על העליונים נעולמוח
 והכן לרעו אחור רסוג לא כאן אותר לזה בארן למטה אחור נסוג גשמיים
 כמ״ש ראייתנו הוא אשורינו הט שלא היינו לא על קאי ארחיך חני אשורנו

 ראייסו על שור עלי י״ל רס״י פי' שור עלי צעדה כנוה מ׳׳ט למי' כראשית
 לי לכך כני חנה כ״ג קפי׳ משלי כמו הוא והפי' קרוכ ולא אשורנו כמו

ס״י סרי זלכא עינא יצחק א׳׳ר ברכוח ובירושלמי הצרנה דרכי ועיניך  סי
ט' ועיניך לי ליך חנה 3דכחי נינהו דחטאה  צי יהביח אין הר־ןכ״ה אחר ו

 יגס אחור נסוג שלא לכנו ששמרנו ונשכיל דדי דאח ידע א:א ועינך לכך
:׳ מאתנו פניך חסחיר שלא ראוי ארחך כדרך לילך להטט עינינו שמרנו

עלינו ותכם תנים במקום דביתנו בי
התמי\ר> כל חחרץ זה שכפסיר! כטזה״י נ׳׳ל בצלמות

מנ אחור השיבנו דלעיל כפסוקיס שהחי־עס ■
 כאן מחרן לזה כאן עד הפסוקים שאר וכו׳ מאכל כצאן חחננו וכו׳ צר
 pTO כעולס ניסורין אוחנו מדכא שאחה היינו סניס כמקום דכיחנו כי

ס שירןא דנחש מסטרא אחרא סטרא של מקוס חניס מקום שהוא  תני
 pכoו עלינו תגן מיחה לאחר היינו נצלמוח עלינו ולכסות עלינו להגי! כד

 אבינו אברהס רז׳׳ל כמ״ש לגיהנס אוסנו יוטדו שלא הקליפות חן עלינו
 עול נאהכה לקכל לנו טיב כגיהנסלכך נאבד׳ שלא כד המלכיוח לנו נירר

נ נצלחוח עלינו ותכס זהו גהינס של חדיר שמצילנו כיון הגלוח יסורי

לאל בפינו ונפרש אלהינו שם שבחנו אם
ף  חינה כל הש״י לפני מתפלל או לומד כשאדם נ׳׳לכעזה״י !

 חצוניות אוחיוח צרופי ע״י למעלה נברא שאומר וחיבה
 ממנו ככרא התיכה שאומר בשעה האדם ומיחד שמחשב והמחשבה הכלי

 נק/׳ש הש״י לפני שעומי שוכח מספלל כשאדס ולפעמים הכלי פנימיוח
 מחשבות עס ומיהלל כחודס דכרע לרישא טיבא ונחזיק בואו בירושלמי

y\ אוח סכל נמצא אחרא סטירא הל־ןליפה מצד גשמיוס מחשמח זחה r*) 
ר האוח שנחוך המחשכה ט הקדושה מצד פנימיות חיוח להס אין הסינ  ו

 בשער היא וכן למעלה זר שהיא הקליפה מצד גשמיות מחשכה הוא
 ן מאוס ומתפלל בחורה עוסק צדיק ארס ר\וח3 ז״ל ׳3 פרק יחודיס

 1א שאומד זהו קדשין ורוחו! מלאכים ננראיס מפיו שיוצאין הקולות
 כפינו ונפרש לפניו להתפלל שעמדנו אלהינובשעה שס שכתנו

: למעלה זר היא גשמיות מחשבות זרות נחחשטת

5יוד; הוא כי זאת יחקר אלהים הלא
ב ל ת ר מ ל ע הש׳׳יש,^ בעזרת לפי־ש ריאה ת

̂יס הלא ש־עוס^ מה זאח יחקור אלר
^ למעלה היחוד עיקור כי כשטל זרה כמחשבה ללמוד או לההפלל ת ש ע נ

ע ז <׳!עu״a׳'*♦ ״י  חשס חגקנהייח ׳
 י על ושכינחיה קנ״ה יחוד לשס אומרים שאנו כמו כנעלם הוא והיחוד
 ינזו"' יעשר שהיא ה״גי חעלומזח ידע ר\א ט זהו ונעלם טמיר ההוא

■ ״ ;נלכ שהיא המחשנה ידי על כנעלס ’

אן נחשבנו היום כל הורגנו עליף כי צ כ
ה ח ב היום כל הורגנו כיעליך גס כעזה׳׳י לפרש נראה ט

 ק־דוש על להריגה עצמי״ מוסרים שאנחנו היינו
 ליחדה השכינה עס חסד לגמול כד כוונחינו אין מקום מכל יחכרך שעו
 מסירת ע׳׳י כעוה״ב עליונה למדריגה לזכוח כד כוונחינו אלא דודה עס
 מסירת ע״י כעי״הב שס שיזכה כדי בעוה״ז גופו להרוג עצמו שמניח נפש
 כוונת בסדור שכתיב בהמה שחיטח כמי נתשכ וזה עליונה למדריגה נפשו

 אס וכן ההיא עיף אי בבהמה המגולגל נפש להעליח חכיון ז״ל השחיטה
 חדבר■ לחי מדני בלחי חי מצורה זיכוך לדך סתם מתעלה כה גלגול אין
 הצאן סל השחיטה כוונח במו נחשבנו טנחת נחשכנרכצאן שאומר זהו
 שאנחנו נמסירח סינחינו כן עליונה למדריגה המגולגל נפש להעלות הוא

ע שמו קימש נשכיל אותנו ולהרוג לשחוט עצמינו מניחיס תג  מי הוא י
י ;עליונה למדריגה לעוה״ב שנזכה

ו ̂׳ש 3ע״ נ״ז קף כגיטין כמ״ש היא הפי׳ א  אלו אמר לקיש ן3 ר
 רצ דאחררכא כעצמו שיזטה הלטח שמראים חכמיס תלמיד
ר פי׳רש׳׳י אחר ודבר משחיטה ננפשיהבר מליליחייאיניש  ג

טבחה כצאן נחשבנו הפסוק שחסיס זהו כגרונו יהחכנו שמא משחיטה
היינו



פגתהלים ח*דושי
e לאועל א7ח" חיח^כיעלירהימטלהייט היימלא rr אלא ש:^ג 

 על היאה הצאן אח לשחיש האי־ לשוחט תכש ילתיד שמראה מה יפילו
■ ;נהרג כאלו עצמו(חשב

תזנח אל הקיצה אדני תישן למה עורה
ח צ נ  ייסן ילא ילוס לא ר\ה כהיב דהלא חמיה והוא ל

̂י הוא הפי^ אלא ישראל שומר  נעצמו ה̂ש
 עישה׳ אש נקיא פעולחיי ע׳׳י אלא שס שוס לו ואין ״ה3 סיף אין יקרא

 רקרא דין של פעילה עושה ואס כ׳׳ה הוי״ה שס לקרא רחחיס של פעילה
 שהם י^אל שימי להייס יישן ולא ימס לא הנה הש״י כאמה לכך אלהיס
 נין י^אל כן השה אח לסייף רוצים הזאניס שכל ניןזאנים כשה י^אל

̂י רק האומוח  חחשלחו להיאוח זו מלה אנללענין ישראל אח שומר הש׳
 אמר ולא אדני יהירה חיכה אמר לכך ישן כרךא האומות כל על ואדינוחו

 מדה לענין אלא כלל ישן אינו כודאי שאחה כשניל הישן למה סחסעויה
 לכך ישן כאלי נדמה הוא כלהאומוח על ומחשלהו אדנוחו להראות זו

א והחירון אדני חישן למה עורה אתר  הקיצה הקודש רוח משיב כאלו ס
 אדונוחו להראות משינחו מעורר אינו מה היינו לנצח חזנח אל

 הפ״י ויעורר כשיקוץ כשביל ישראל אח לגאול האוחוס כל על וממשלחו
 לכךאינז לנצח הזנח אל עולס גאולח יהיה לנאולאחישיאל משינתו

 רשעים וכמה נדח ממנו ידח כשכילשלא משנחו חיכף ומקיז מתעורר
 וככל מצרים ראשונים בגלוח כשלמא כחשונה נוחזרו תיקון להם יהיה
ה ייון ומדי  הרכיעי מלוח חיקון להס יהיה רשעים שאוחן הבסחון ט
 הנלוח ז מ אותנו הש׳׳י כשיגאל עכשו אבל בגלוח מאריכין היו לא לכך

 ר\לוחולכך אריכוס נאוץ לכך לנצח הזנח אל עולם גאילח יהיה הרביעי
 רגאולה על שמרמז כשביל אעירה לשון אמר ולא הקילה לשון אחר

׳. קץ שנקרא

ולחצנו ענינו תשכח תסתיר פניף למה
 אלxי על משגיח שהקכ״ה זמן כל בעזה׳׳י לפרש נראה

 כניס נקראו שי^אל בשניל אלxיסור^עלי לשלוסשום יכול אינו
 ולשפיס לרדוח העבד יכיל אינו בנו על משגיח שהמלך זמן וכל להקב״ה

 כנו חן פניו מסתיר עבדו ידי על לרדוח כשרוצה המלך אבל מלך של בנו
 והסתרתי ל״א קפי' דברים נאמר לכך ו מל של בנו ורודה שופט העבד אז

 על ההוא ביום ואמר וצסח רבות רעות ומצאהו לאכול והיה מהס פני
 פניך לחה שאומר זהו האלה הרעות מצאוני כקרני אלהי אין כי

 כל׳הגויס על לר\אוחאדונתיך אותנו שיגאל זכינו לא אס היינו תסתיר
 פניו ע״ישחסחיר כי עלינו מלהשגיח חסחיר פניך למו: חקוס מכל

 דק נפק 1רז׳/ כמ׳׳ש מציאה לשון הוא השכח כי ולחצנו ענינו אותנו מוצאות
 אותנו שמוצאות סשכס הפי׳ כן ומצא ואשכח שהפי׳ ואשכח

: ולחצינו ענינו

לארץ דבקה נפשינו לעפר שחה כי
ו נ נ ט  כנסה תיבות ראשי הוא כ׳׳י בעזה״י לפרש נראה ב

 כשביל אוחנו שחגאצ זכינו לא אם היינו י^של
 שחה ישראל כנסת שנקראת השכינה כשביל אותנו גאל הטובים מעשינו
 כמ״ש כידינו זה גס תאמר ואס כנודע נפשינו נקראת והבינה לעפר
 לי פדאנו כאלו חסדים וגמילות בתורה העוסק כל הקכ׳׳ה שאותר רז׳׳ל
 וגמילות כתורה שעוסק מה בשכיל בזוהר חירן העולם אומות מכין ןלנני

 חסיד איזהו אלא עבדין לגרמיה דעבדן חסד כל פרס לקבל הוא חסדים
 השכינה עס חסד לגמול רק פרס לקבל כוונתו שאין rp עס המתחסד

 חרב כמדקרח כוסה יש כמ״ש הדבור הוא כסננו לארץ דבקה שחומר זהו
 כשביל ארציות גשמיות שהוא לארץ דכוק שלנו ותפלה תורה של והדבור

 אחה רק השכינה לגאול מועילים אינם אנחנו לכך פרם לקגל שכוונחינו
:עמנו אותה ומאול לעפר ששחה בשביל השכינה על תרחם

למקחסדף ופדנו לנו עזרתה קומה
 כני עדת כל וילינו מלשון הוא לנו נעזה״י לפרש נראה

 דכני כנישחא כל ואחרעמו החרגוס פי׳ י׳׳ו קפי׳ שמוח משה על אלxי
»36x שאנחנו מה לנו עזור היינו לנו עזרתה שאומר,קומה משה׳זהו על 

 בודאי הוא xשהיו המי נגלות עלינו משגיח אחה שאיז ^ליד מ^עתיס
 הגלות ביסורין לנו די כי אחרים יסרין עלינו ̂'א’ שח^ית

 למען הוא המר מגלות אוחנו לפדוח היינו חסיד למען ופדנו אכל המר
אותנו ותגאול חסדך למען תעשה לגאול יאויס אינס שאנחנו גס סשדך

המר: הגלות מן מהרה

מר קפי׳
ק־חמשכי־■ לבני ששנים ■על למנצח

נחריש דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה ידידות שיר
 ע״פ דףט׳ע״ג השירים שיר

 בנוהג חסדים בגמילת קרייה פתר דצפורי חנן רב החוחים בין כשישנה
 פיו לפסוח יכול חהש אחד ואין האבל לביח נכנסין אנשים עש״ה ^עילס

 היא למה אבלים ביכה וברך פיו ופסח אחד וכא אבליס ברכת לברך
 לביס נכנסין כ״א עשיה שבעולם בנוהג ועוד החוחים בין לשושנה דומה

 אחת ונא חתנים ברכת לברך פיו לפתוח יכול מהם אחד ואין המשחה
 בנוהג החוחים בין כשושנה ביניהם דומה הוא למה כ״ח וברך פיו ופתח

 לפרוש יטל מהם אחד ואין הכנסת לבית נכנסין אדס בני עשרה שבעולם
 לפני ועובר שמע על פורס מהם ואחד הסיבה לתני ולעבור שמע על

 להיות שיכה וכיון ע״כ החיחיס בין כשושנה דומה הוא לחה הסיבה
 לעבור יכול שהוא נשכיל גאוה לידי לבוא יכול החוחים כין שושנה

 ת־וד נמאס גאוה ובעל הסיבה לפני לעבור יכול אחר יאין הסיכה כפני
 והוא אני אין גאוה בעל על הקב׳׳ה שאומר רז״ל כמ״ש יחכיר השם לפני

 לנצח שיכה היינו שושנים על לחנצת אומר לכך אחת כמחיצה לדור יכולין
 שהיה משכיל קרח לבני מ״ח החוחים כין שושנה שהיא גס היצ״^ את

 העולם חן ונאבדו גדוליס נהנים להיות רצי כבוד אחר ורדפו גאוח להם
 חביב ידדח שלו שיר היינו ידידת שיר אז ושפל עניו להיות משכיל לכך
 : רוח ושפל דכא אח אשכון כח״ש ושפל עניו שהוא כשביל הש״י לפני
ן  שזכה ששנים על למנצח היינו ושמחה ששון מלשון שושנים לפרש יש א

 שהם משכיל קרח לבני שזכה שמחה לו להיות היצ״הר אח לנצח
 והשכיל בגיהיס להם נתבצר גמה מקום בחיים ונשארו חשוכה עשו

 שזכה מזה גדולה שמתה צי יש1 חשיבה כן ■ גס יעשה קרח מבני וקיבל
 לפני מאהכרעושמחה עובד שהוא נמצא חשיכה לעשות קרח להשכיללבני

:השי׳י לפני חביב ידדס שלו שיר לכך כנודע גדולה מדריגה שהיא הש״י

 מעשי אני אומר טוב דבר לבי רחש
מהיר סופר עט לשוני למלך

 רונן חנו עומדין אין פ' ברכיח במס' דאיתא ה' כעזרת לפרש נראה
 תנין לדבר סימן אומר שאול אבא לשמים לכו את שיסין צריך המתפלל

 וכן אזנך חקשיכ אז לכם תכין אס ז״ל רש״י פי׳ אזנך תקשיב לבם
 בפי תפלתי שגורה אס דוסא בן חנינא ר' שאמר במשנה הפרק כסיף
 כמרוצה בפי תפילתי שגורה ׳אס ז״ל רש׳׳י פי׳ מקוכל שהוא אני יודע

 להאריך חפן שאני מה כל פי אל מלכי וחחנחינוכעח וא־נינכשול
ס בתחנונים  ידידח שלו שהשיר כיון היינו טוב דבר לבי רחש שאומר ז

 אדס של לני חכיז בידאי׳ אזנו ולהיןשיב לשמוע יתברך השם לפד חביב
 כיון זגס זרה מחשיה שוס וצא טיב לבר רק בלבו וירחיש יחשוב שלא

 זהו נכשל ואינו בפיו חפלחו שגורה אז יתברך השם לפר הפלתו ל3שמר\
 אז הש׳׳י לפני תפלתי שמ^בל כיון גס נכשל ואיגי למלר מעשי אני אומר

 כן במרוצה שנותב מהיר ספר עט כמו במרוצה בפיו תפלתו שגורה
̂ל שפי' כמי במרוצה כפיו מורה תפלתו  עט לשוני זהו רש׳׳יז׳

: מהיר סופר
 לעבוד שיזכה או עניו להיות שיזכה מי למעלה שאמר הפירוש

 יתברך השם לפני חביב ידידת שצו שיר מאהבה בשמחה להש״י •
 המעשה אי המחשבה אמר ילא יתברך השם לפר חביב שלו הדבור שישיא

 היינו טיב דבי לבי רחש הפסוק מפרש ולזה יתברך השם לפני חביב שלו
 שהוא טוב דבר רק יתברך השם מקבל אינו ומחשב מרחיש שלבי מה

 אןחר גס למעשה תצרף הקכ״ה אין רעה מחשכה אבל טובה מחשבה
 כי רע מעשוח למלוך עשייה בכדי שהות יש מעשה היינו למלך מעשי אני
 ולפעמים מהיר סופר עט כמו כמרוצה מדכר לשוני אכל טוג לעשות אס

 גדול׳ צדיקים לכמה שאירע כמו כהוגן שלא ומדכר בדבורו אדם נכשל
 ומקיבל חביב ירידת שלו כשהשיר אכל מעלה כלפי דברים שהטיחו עולס
לעיל; שנתבאר כחי נכשל ואינו במרוצה כפיו שגורה תפלתו אז הש׳׳י לפני

 על בשפתותיף חן הוצק אדם מבני יפיפית
̂רים ברכה כן שאוזר לפי כעזה״י נ״ל לעולם ^

לעילמישזכהלהיותעניו 1 ^
 ידידת שלו ש*ר גאוה להם שהיה כשביל שנאבד לבני<ךח שהשכיל ידי על

 יפיפיח שאתם מה גס היינו אדם מבני יפיפיח אמר לזה הש׳׳׳י לפני חביב
 ידי על שנאבדו קרח בני שראית מחמת אדם מבני הוא עניו להיזח שזכית
 חן הולק מקום מכל יראה מחמת לשמה שלא עניו שהוא נמצא גאוה

א בשפתזסיו כ מ



̂צ תהיוים י1חיד

 כפניה לעשוח אסור פשה מלוח ליייס כשכיל ידדס שלו ששד כשפידיד
 להציל חוחר ר\יאוף אוחז הגאוה חן החכירה מן עצמו להציל אגל

 לפני 3חבי שהפלחו ידידח שלו ששד כן על כנודע פייה ידי על נס עצמו
 כרכה באה אלxי הפלה ידי שעל לעילם אלהים כרכך יחכרך השם

: העולם כל ועל אלxי על ושפע

 לא הז שאלולי לרשעים טיבה ונחזיק כיאו רז״ל כח׳׳ש לפיש יש
 ולא טוכ שיעשה כארץ צדיק אין כי המקום לפני חשוכים היינו

 לפני הצדיק חשיב נגדו רשעים שהם דורו לפי חשד הצדיק רק יחטא
 רשעים על רומז אדם כר היינו אדם חכר יפיפיח זהו הוא כריך רמקוס
 כר כנו אשר המגדל ואה העיר אה לראוח ה' ודד י׳׳א גראשיח כח״ש
 הראשון אל־ם כני אלו וכו' חרחוחא חדיש בשס ז״ל רש׳׳י סי׳ האדם
 כטיבה כפוי אלו אף עמדי נהה אשי האשה ואמר הטונה אה שכפה
 מכני רק יפיפיח שאהה גם הוא והפי' וכו' טיכה שהשפיעו כתי למרוד

 מכל כך כל גמור צדיק אין וכאמה כטוכה קדמאה דאדם כנוי אדם
 דורן לפי יחכרך השם לפני חשוב שאהה נשכיל כשפחוחיך חן הוצק מקום

: למעלה שפרשהי כמי כרכך כן על

ן  כל אומר חסא מ חל'.־א רני שלישי פרק אנוס חסכה לפרש עז א
ח  יפיפיה זהו הימנו רחה המקום חח הימרו רחה הנריוה ^ו

 שאחה וכיון 3טו ושש חן אדם כר אצל לד ויש יפיה שאהה היינו אדם מכד
ח כודאי הימנו מחה הכריוה שריח ארס כני אצל יפיפיה  מחה המקום ח

 יסכרד השם לפני 3חשו שאחה כיון כשפסוחיך חן היצק ממילא ימנוsר
 שפיר'לעיל כמו לעולם אלהים כרכר ס על הימח מחה המקום שרוח

:כולו ולעולם הפיצסךולך יר על ברכה שיכוא

מר ירך hv חרכה חגור הדרר הודן? ג ו
 כראשית כח״ש ספלחך הוא ה^נך כעזה״י לפיש נראה

̂-ד3 האחדי מיד לקתסי אשר מ׳׳ח  די אונקלס הרגום סי' ןדר,שהי 1ר
t על מרמז דך ונכעוהי כצלוהא דאחוראי מירא וסינוח d רז׳׳ל כת״ם 
 נסחר ירך מה ירכיך חמוק• ט׳׳ז קף חנלחין ואלו שלישי פרק קטן כמועד

 שחחגור היינו ירך על חרבך חגור הוא והפי' כסהר חורה דכרי אף
 כמ״ש־ סתר שנקרא התפלה כוונה שהם דאוריייא עלרזין ספלרך

r^ ח־חן כתיקונים x ססדיןוגרזץ אימן ודא והריזדףס״נע״כ 
: לון לנלאה דלא צריך סחירין דאינון ובנין מחש דאורייסא סחרי ואינו!

 על מרמז סתר שהוא דך על הפלתך חרבך חגור הפי׳ או
x קראx ורחיחא דחילו o נרעיא נשא פ׳ כזוהר כמ׳׳ש 

ה ע׳׳ב ר!כ״ג דף מהיחנא ^ו ס  וליבא בחוחא דאינה ואהבה יראה הנ
 לבר וברישא מופא דאימן ומצזה' ההורה והנגלות וברישא דגיפא בחללא

 לא דא ליה רחום אי לר,ב׳'ה דחיל נש בר דאי ודאי הוא הכי דמלה !חא
̂זנלייא דלא מלה דאיהו בגין אחרא נש בר י^ג  אנל קונו לנין כינו אלא א

 נש נר לכל אהגלייא דא דעשה נפקודין ואזיל באורייתא דמסעסק נש ר3
 לעילא פרחח לא ורחימו דתילו כלא אורייתא נהיקוניס וכחוב עיי״ש וכי'
 כירך שמרומז סחר שנקרא ורחיתא כדחילא חפלחך שחרןנזר מזהיר לבך
 לכבוש גנור כשאתה היינו הודך גנור הפסוק ומסיים תפלתך שהעלה כרי
 לפני ומודה ומהלל משבח שאתה הידך בשעה גכד חהיה יצרך אח

̂׳יילכבוש  מחשבה שוס נלא ורחימא בדחילו להתפלל כדי יצרך אח ה
 רינ״ש נשם ע״נ קכ״ט דף יוסף יעקב חולדות נספר כמ׳׳ס בפרט רה5

 כאן שאומר זהו ונו' כולו הואי פס מצעה אדם של שהמחשבה מקיס ן׳׳ל
ה נמקוס דר שאתה דרה לשון והדרך מרוב  כשעין דר שחהיה ראוי ה

 שההפלה עולם נאוחו שתחשוב היינו מגעה שההפלה כמר\ס הרפלה
 הדור שאז זרה מהשנה פוס החשוב לא אבל סדורשס שאז שם מגעה

 כעולמות לתעלה עולה והתפלה ד\שתי כעולם זרה מהשנה כמקום
 החשוב שלא ההפלה בשעה יצרך אח לכבוש גכור ההיה לכך העליורס

:זרה מחשכה שוס

ו רו דףקע״אוינעכפף וישלח פרשה נזזהר כמ׳׳ש הפי' א  די
 מיד דאורייהא סמכין דאסכיי כיון אתר לקבליה דאחחכס *

3 נלךא הלסח והנה עיי״ש וכו׳ אחחקף לא אזחיחא x נ״ז קפי׳ כח״ש 
ך חגור שאוימר זהו חדה ולשונם  לשונך שחתגזר היינו ירך על ^נ
3 כמו שהוא x כמו דילך המכין והוא לך מפרנס שהוא עשיר אוחו על 

 על דילד המכין העשיר אה הוכיח־ אלא אוחו מלהודח לו חז/־יף לא דך
 גבורשכנשהאהיצרךזהו נקרא אחה ואז• שעכר העכירה בשביל פניו

 שמ^נס למי אפילו אדם לשום מסייף אחה שאיז יחברך השם בפני סדך
 שיקרא סהדי רז״ל כמ״ש הבריזה בפני והדרך דלךגס המכין אוחךוהוא
 כל נעיני חשוב אחה אדם לשוס מחניף שאיני אהה אנל זילא אאגדיהי

 שאין ואהx כיון נעירו חשוב אהה לי ייעיז שאהה א'ש לאוס אפילו
:ארס לשוס מחניף אחס

 וענוה אמת דבר על רכב צלח והדרך
ימינך נוראות ותורך צדק

 והדרך הקודם בפסוק שאמר מה ־ שמפרש הש״י בעזרח לפרש נראה
 שהחשיב היינו ההפלה כשעה מגעה שהחפלי: עולס כאוחז דר שתהיה
d מגעה ^תפלה עולס כאיהו x הוא האיו כאן מפרש שמה חדור ואז 
 באמון הוא חפלה של כשדינור היינו ההוא לעולס עצמי אה מעלה

 יעילה רקיעים מקע ההפלה אז אחרה פי.יה לשום לא השכינה להעלות
 באמח יקראוהו xא לכל קוראיו לכל ה׳ קרוב כמ׳׳ש יהנרך השס לפני

 באוהן חושב־ רק ההפלה בשעה זרה מחשבה שוס חישב אינו וכפאדס
 אוהיורן אוחן על רוכב כמו הוי ההפלה בשעה נאמה שמדבר אוהיוח

 מקום לאיזה הסיס אוחו מוליך הסוס על רוכב כמו אמח דנר של
 ומיצירה ליצירה העש־ה מעולם האדם אח מוליך האוחיווז כן שירצה

 שט מגעה שהאוהיוח נשניל ההפלה כסדר לאצילות ומבריאה לבריאה
 רק זרה מחשנה שום חושב אינו וכשאדם כאמה כשמדבר ההפלה בשעה
 שהוא וכיון אוחיוה נאוהן דבוק הוא אז כאמה שמדבר האוחיוח אח חושב
 בשעת שם שאוחז עולס לאותו מניעות והאוחיוח אותיות כאוחן דנוק

 עיצס לאוחז האזהיוה ידי על עצמו אח מעלה האדם גס מדאי הח©!ה
 הזא צלח שלך דירה היינז זהדרך שאזמר החפילהזהז כשעה שם שאוהז

 כקעוהז ז׳׳ל רש״י פי׳ המלך לפני הירק זצלתו י״ט '3 שמואל כמו
 ועולה רקיעים נוקע נאמה כשמדבר אדם של הפלה כן ועברו כ^יסהון

 מוליך זיוכבהסוס כמו אמה דנר על רוכב יחנרךוהאדסנקרא השם לפני
 מעולם האדם אה חוליכין האוסיור. כך למקום ממקום האדם אה הסוס
 גאוס בעל כי בצדק עניו אדס שיהיה צדק וענוה בתנאי אחנס לעולס

 השם חן רחוק גאזה שנעל בשביל עולמית לאוחן עצמו יסללהעליח אינו
 אחת במחיצה לדור יכולין והוא אני אי? יחכרך השס שאומר כמו יחברך

 אמר לכך עניי שהיא עליו שיאחרו להתגאות בשניל עניו האדם זלפעחיס
 שפצ עצמו בעיני נדמה שיהיה עניו באמה שיהיה היינו צדק וענוה
 חולדות בספר והנה עליונים העולמוח אל עצמו להיעלוח ראוי ואז מכולם
חי ע״ב פ״ח רף יוסף יעקב  שידע לכנו שאמר הרמב׳׳ן בשם מחורי ^ע

 ואהבה יראה כש-חמלא לשמה בה עוסק בחורה בעסקו שאס בעצמו
 וח-ירך שאיחר יהו הש׳׳י לפר לרצון עילה שחורחו ידע כהורה כעוסקו
 באיתלז ותתפלל שלומד אמה דבר על רוכב כשהוא היירו ימינך נוראוס
 בודאי עליו השכינה שישרה אויx כצדק ערז הוא וגס לשיזה שהוא

 ירא^; הוא נוראות וחורך הרחב״ן שאמר כמו ואהבה יראה מהמלח
קן שמורים זהורך ואמר ימין מצד חסד שהוא אהבה הוא ימינך  או

:ואהבה sיראר לידי לכוא מלמעלה

ב יפלו תחתיף עמים שנונים חציף ל כ
י ב י ו ך א ל מ שא״ חציך בעזה״י לפרש נראה ה

̂ס “הוא העמים אה הורג ’ ר החו
 I כמו לחז מדמה ולכך לבניך ושננחס כמ׳׳ש שנוניס ^קרא לומד שאתה
 יתיבד! ורלזיייי בדחילו שמהפלל או שלומד התורה כן מרחוק שהורג
 אס וחציק חלשו! חל? אמר לכך רעוח פניות שלומן ההפלה או ההורה
 שנקרא שלו ההורה היינו ל״א קפי׳ כמדבר המלחמה חופשי נין המלקח
 היען יפלו פחיזיר עמיס אז רעוח פניוח מכל זנוונדל יהיהמוחצה שנורס
 כו לחרחור שהורג p כמו שלן ובתפלה בהורה העמים הורג שאחה
 נמס האומוח העמיס כל שלו והפלה בהורה למרחוק הורג אהה

 מברריס וכשאנחנו הרעים מעשינו ע״י ינהX3 ח׳׳ו שנאחזים הקליפות
 וחחשבא רעוה פניוח מכל והפלה כחזרה עסקינו בשעה חחשבחינז

ה לאחוז יוכל שלא קליפות מכל השכינה למעלה יחכרר כן זרוח ^יי  ב
y וז״ס ז׳יל הרינ״ש כשס ע׳׳ב כ״ב דף יוסף פרח כן כספר כחוב וכן t o 

 ■ עסק בכל שצריך המחקה והבדלה הכנע' סוד זלה״ה מחורי שקבלחי
 הקליפה וכורח שמל עד לחשוח שצריך מ״ל ח״ש וז״ס ונו׳ והפלה הורה

 בשס מורי שביאר התפילה סוד שהוא בשרשן הדנין למחק וידבר ימלל אז
ד יזהר ולכך במקובלים כמבואר הקלא מחצדי נקראו ולכך רכו  לה^י

 הקליפות מהשכינה ולפריש להבדל גורס ועי״ז זחה מחשבוח ממחשנחו
ס זהי שס עיין זכו׳  האדם בלב גס היינו המלך ארבי כלב הפסוק ^סיי

שאוסן עולס של מלכי המלך אויכי שהס קליפות יש
̂ס הקליפות האדם בלב שנכנסין זחה המחשבות ר

 ונחם מס׳׳ס הס זרוח שהמחשבוח >pיו לבית המגיל שאמר כמו
xשוס לחשוב שלא מחשבחו ומברר מטהר כשאדם לכך אחריו ורפיס ■ 

 הקליפות מעצמו שמבדל נמצא והפלה חורה עסק נשעה זרה מחשכה
 קליפה קראx זרה מחשבה שוס כלבי יכנסו שנא זרוח החחשבוח שהס

 פל בלב קליפה שוס יאחזו שלא לב שנקרא מהשכינה למעלה יבחלו כן
 אץ בשכינה אחיזה שוס לקליפה שאי! וכיון השנינה שהיא מעלה

 כל וצכך השכינה מן הוא שבעולם החיוח כל ני חיוה שוס להקליפה
האזתוח •



^̂ פדתהלים יlחיר
ה מז חיוח להס אין כי מחים העמיס״שהסמצדההליפה האומזח ע ^  ה

 שהיו מתדריגחס הקליפות הס העמים שרופליס יפלו חחחיך עמים זהו
 שוס הקליפות שהם לעמים אין מחשכתו שעהר ועכשיו כשנעה מחזיס

 הקליפות העתים את שהורג נמצא ומתים ומפלים אוחהכשכינה
:כחז סרג כאלו מרחוק

טור עולם אלהיט כסאף ̂זבטמ̂י ועד
ט6̂ ב ? ז ן ת ו כ ל  ססתיס כמסכת כעזה״י y׳D מ

i ד׳ שנר\ופרק מקום פרק
ה רכ אמר סי  אע"פ וכמצוס כתורה אדם יעסוק לעולם רב אמר י

 האיר׳ ז״ל מיכל ר׳ המגיד ודקדק לשמה כא לשמה שלא שמחוך לשמה
 כיו! לשמה שלא אע״פ ומצות בחורה אדם יעסוק לעולם לומר שייר

 אינו לשמה אח״כ שעובד כן אם לשמה בא לשמה שלא שמחוך שאותר
 לשמה שלא תמיד לעבוד צריך כאמת לחוץ ויש לשמה שלא לעילם עיכד
 דרכי תשכחי פ׳ ביאר ממורי שמעתי קמ״ז ף7 יעקב חולדות כספר כמ״ם

 לשסשמיס כיאסירצהלק׳יסחצוחלילהרק עדוחיך אל תלי ואשיבה
 כצרכיו לעסוק שיתעורר יעוצה עצה לכך הרע היצר בו יתגרה ללמוד
 עדותיך אל רגלי ואשיבה כך ואחר הרע היצר אל שייכות נו שיש ודרכיו
 לשמה שלא יעסוק תחלה אמרו ושפיר ודפח׳׳א ענינים בשאר בזה וכיוצא

 כשירצה משא״כ עדותיך אל רגלי ואשיבה לשמה לטא יוכל זה iוnnש
 וכל מכל זיחכעל כנגדו להלחם היצ׳׳הר נו ימרה לשמה מיד לעשות

 לשמה שלא ומצות כהורה יעסוק לעולס רב אמר ששפיר נמצא עיי״ש וכו׳
 ותה הרע היצר נו יתגרה שלא כדי לשמה שלא לעסוק לעולס שצריך

 D'n’pn הואכמוכסאאללשמהלמשל לשמה שלא בתחילה שעוסק
 המצוה מעמיד הוא הכסא הכסא על מילה מצות

 לשמה שלא p המצוה לקיים אפשר אי כסא בלא ני
^ אי לשמה שלא בלא כי לשמה אל ומעמיד כסא הוא  אפ

 שלא תחלה לעסוק שמותר הטעם שמסיים זהו לשמה לעשות
^ שהוא כשניל לשמה  והנה לשמה בא לשמה שלא שמחוך לשמה אל כ

 שישכיל שהכוונה משכיל קרת לבני שושנים על למנצח אמר קפי׳ בחמלת
 חן עצמו ישמור זה ידי ועל ג^חן ידי על העולם מן שנאבדו קרח לבר

 מחתת לשמה שלא 'להש׳׳י שעובד נמצא יחברו להשם ויעבוד הגאוה
 מה היינו אלהיס כסאך אומר לזה רעהשמהיראשלאיענש יראה

 כסא כמו רק הוא רע לעשות אלהים שנקרא הדין מדת מפר שמהירא
בסורה לעשוק מגחר ועד עולם לכך לשמה <̂ל

 הרע סצר בו יחגרה שלא כדי תחלה לשמה שלא ומצות
לשמה שלא נמצא לשמה נא לשמה שלא מחוך ואז

 ביא ש כדי כוונתו לשמה שלא שעוסק בשעה גס כי לשמה אל כסא הוא
 רעה יראה לו להיות לאדם אין באחח והיה לשמה כך צעסוקאחר
ט נמי׳שקפי׳  1זה טוניס משפטיך כי יגרחי אשר חרפתי העבר ^׳'

 את מייסר שאתה מלוכה שבט היינו מגכוחך שבט מישור שבט שמסיים
 פסוק על רז׳׳ל כמ״ש הדין משורת לפנים מישור שבט הוא בשבט האדם
 להתיירא אין כן אם הדן משורת לפנים שסא xוהי הטוב ועשית
 להיות כדי רעה יראה ליד עצמו אס שמביא מה רק הדן מדת מפני

־. לשמה נא לשתה שלא שמתוך לשמה כסא

 חן?1צרקותשנארשעעלכןמ׳! אהבת
ששון שמן אלהיף אלהים

̂יי נ״ל ה ה״ פרק ענוה שער חכמה ראשית בספר נעזה
 שער הלבבות סבת רמ״דע׳׳בבשס בדף מביא ו

 וכי̂ז לרעה אוחו שזכרו החסידים מן אחר על נאמר וכבר ז״ל הכניעו;
 הגיענו אליו וכתב הארן חזמרח מלא כלי ט למדבר שלח הדבר שהגיעו
 הרבה החסידס מן אחד יסמר בזה ךTוגמלל מזכיוחך מנחה לי ששלחת

 בספר ימצאו מעשיהם להם זנשמראיס הועגון יום יבואו אדם גני
 אותם עשה צהס ראמח עשינו לא ויאמרו אוחן עשו שלא זכיוח >כיוחס

 המספרים זכיות מספרי נגנותכסוקכשיחכדו וספר בכס דבר אשר
 שדברתם בעת מהם אבדו להם ויאמרו ההוא בעת אוחו יבקשו מנותס
̂ח חובות חובוחס בספר שימצאו נן גס מהם יש וכן ופלוני בפלוני  עשו ש

 ופלוני פלוני בעבור עליהס נוספו להם יאחרו עשנוס וכייאמיוצא
ס שדברהס  ודגה עכ׳׳ל וגו׳ חקס אל שנעהים לשכניגו והשב כמ״ש ג

 לחניח נמצאשמכנד הרע לשון מחבידו מדבר שאחד עולס מדרך
ע עןון חביח מדגי ולמחר מזכיותיו  זכיוחיו לו שמחזיר נמצא ממנו ר\

 מאדסאחר הרע ממנסכיותתדברלשון שנטל חביח מדבר לנ«זר אן
 ימיהם כל ממילא הרע לשון עלץ שדיבר! בשביל שנטל הזכיוח צו נזחן
ע לשון זה מדבר היזם זה עם זה מחליפין הס  לו מחן מחבירו ר\

 אנל זטזחיו להס זרוחן אחר מאדם או ממת חבירו מדבר ולמחר זכיותיו
עליו שמדבר מי נמצא אדם משום הרע לשון מדבר שמינו צדיק שהוא מי

מחכריף

 לשום נותן ואילו לו מחזיר אינו זה והצדק זכיותיו לו כוחן הרע לשון
 הכתוב שאומר הוא ה ז אדם משוס הרע לשון מדבר שאינו בשביל אדם

 מדבר אתה אין לכך זכות לכף לחיו אדם כל לצדק אהבת היינו צדק אהבת
 עליו לו ואין זכות לכף אדם כל דן שאהה בשביל הרע לשון אדם שוס על

 ואין הרשיע שבודאי בחברך יודע שאתה במ^ם וגס עליו לדבר גנאי שוס
 ניאףעסאשת שתבירו שראה למשל זכות שום עליו ללמוד יסל אחה

 בפיך לדבר שונאלה־שיע אחה רשע וחשנא מקום מכל כדומה או חביח
 אלהים משחך כן על כדה שלא עשה שחביח לומר מחבריך הרע לשון שוס
 אדם משוס לשה״ר מדבר שאינו בשביל היינו מחביריך ששון שמן יוvאלר
 יש כי גדול וכהן תלך שמושתץ כמו גדולה של משיחה אוחו שימשח יזכה

 ששון שתן כאן אמר לרך נזיר או מצורע בחטאו שנעשה למי משיחה
מז אלהיס שס ואומר גדולה של למשיחה שרונזז  מדת שנס הדן למדת ^ו
 ומאין גדולה של משיחה שהוא ששון שחן אוחו שימשח לכך יסכים הדין
 רק כמותך צדקיס כן גס שחבריך היינו מחברך ששון שתן יזכה

 לצדק שאוהב צדיק מאותו הרע לשון שדברו ובשביל הרע לשין שמדברים
 ותשנא זכות לכף לדון אפש״ שאי ובמ^ס זכות לכף אותם לדון בריות

אלהיס שס גס לכך הרע לשון שום עליו לדבר להרשיע שונא אחה רשע

: אדם משום הרע לשון חדכר שאינו בשביל אדם לשום

 סן בגדתיך כל קציעת ואהלות מר
v׳oty3 לפרש ה6גר שמחוה מני שן היכלי

בפסוק כתבתי י ׳
 חומתס בספר שימצאו כן גס מהם יש וק הלגנוח חובזרי בשס הקודם
 כעיור עליהם נוספו להס יאתר עשינו לא יאמרו וכי עשו שלא חובות
 וכו׳ חיקם אל שבעתים לשכנינו והשב כמ״ש בס שדברתם ופלוט פלוני
 חצות אלו רז׳׳ל אמרו וכו׳ לבנים טדיך יהיו עת בכל כתיב והנה עכ״ל

 מעלה של בגדו על כתם נעשה עבירה עובר כשאדם בשביל תעשה לא
 אותן נוטל ממנו הרע לשון מדבר אחר וכשאדם שלו דרבנן חלוקא שהוא

 מן הכחס שקולף צריולומר כרחך על עליו שדיבר אדם אוחו שעשה עבירות
ע לשון עליו שדיבר האיש אוחו מן דרבנן חלוקא של בגדו  אותו ועישה ר\
 מי היינו ואהלות מר שאומר זהו עצמו של דרבנן חלוקה של בבגדו כהס

 שונא שהו רשע ותשנא זכות לכף אותם שדן בריותי לצדק שאוהב
 שמדבר מי לו מוהכין הזכיות אז אדם שום על הרע לשון לדבר להרשיע

 שתטלין העבירוה א'מר וכאן הקודם בפסוק אמור כבר הרע לשון עליו
 עבירות אותן גם לאדם מאוד מריס שהם שעשה עבירות הס מר ,הימנו
 העושה כי הטומאה רוח האדם על מאהיל שעשה
 ואוהו רז׳׳ל כמ׳׳ש מקטרג קליפה .נורא עיירה
 החטא ויתקן כחשובה שישוב עד האדם על זשורה מאהיל מקטרג קליפה
 הרע לשון עליו מדבר אחר וכשאדם ברא אשר מקטרג הקליפה ויבוטל

 כחם דרבנן חלוקא עליון הבגד מן קולף העבירוהשעשה ממנו נוטל
 האדם על שהאהיל הטומאה רות קולף וגס שעשה עבירות ידי על שנעשה
 ידי על הטומאה רוח אוהו עצמו על מאהיל עכשיו עבירות אוחז שעשה

קצ־עות ואהלות מר שאומר זהו שדבר הרע לשת
ויר^א כמ׳׳ש קילוף לשון סא קציעוח בגדותיך כל

 גיוא מן יקלפון בירא ויח תרגום פי׳ סביב מגיח יקציע הבית ואח י״ל־
 הטומאה רוח עלץ ומאהילים ממס שהם שעשה עבירות אותן היינו
 בהש׳י׳י האדם שבגד עבירות הס בגדוח? או שלו הבגדים כל מן קולף
 פרק בערכין והכה חבירו על שדיבר לשה׳/י• ידי על חיירו מן אותם קולף

 יוסף ומה לך יחן מה דכחיב מאי זימרא בן יוסי ר׳ משוס ר״י אמר ג׳
 מוטל ואחה זרלפין אדס של אבריו כל ללשון הקב״ה אמר רמיה לשון לך

 פ•' וכו׳ בשר של ואחל עצם של אחד חומות שני לך שהקפתי עוד ולא וכו׳
 והשניים ע״כ שפתים כשר ושל שיניים של שוחח עצם של אחד ז״ל רש׳׳י
 שתסיים זהו הרע לשון מלדבר לעכט הלשון אל וחדר היכל ימו הס

 לשמן שיזכה לעיל שאמר השמחה היינו שמחוך מני שן היכלי מן הכתוב
 שלו ש־ריס של ומחיצה היכל שלו שן היכלי ששמר יד על מחבריך ששון

 לשונו שמח לא חבירו של שיניים והיכל הרע לשין מלדבר הלשון שמח
ח עליו שדיבר עד חביח של  חבירו סותו שימח ולכך הרע לשון חיי

 פעלי שלח גס שן היכלי ע״י היה והכל יחת העב ממנו ונטל בזכיותיו
 היינו שמחיר מני מקום מכל לש״הר מלדבר הלשון ששחק רק שן היכלי
;הרע לשון מלדבר ששחק מה שתיקה שכר שמחוך מני אומר יתברך השם

ךותיףנצבהשגללימינך5בגותמלכיםבי
. מבואר דהא בעזה״י לפרש נראה אופיי בכתם

 איש בהס.ץלק רח* פ' הזוהר בספר
בחינוהמחיצחנ־ אל כלהמחייחסיס פגיו להקביל יבאו עולמו לבית

ב ומאשפיסאמ



ההלים י1חידוע
 היינו ניקרוהיך מלכים מורו זהו חרויצחו עד זחו6 ומלח אוחו וחאספיס

 מלך הוא צדיק של נשמה כל לכמח פניו להקביל שנאים צדיקים נשמוח
 צדיק של שנשמה ובשניל יש אוהבי להנחיל ע"פ ה״ל כ״ש עולמוס ש״י על

 עולמות הש׳י׳י ועל מעלה של עולמות נגד בנות נקרא מלמעלה חיות מקבל
 נשמות נקראו לכך זכר לשון מלך נקרא הם3 ומשפיע מולך שהנשמה

 קב״ה יחוד מחמת נולדים צדקיס שנשמוח בשביל וגס מלכים בנוח לדקיס
 שנקראים צדקיס נשמות ואותן כנודע מלכים בנוח ושכינחיהניראיס

 שגל נצבה וגס לכבודך יקרוחיך בשביל פניך להקלל באים מלכים בנוה
 להקביל באה השכינה הייני מלכחא שגל רז׳׳ל כמ׳׳ש אופיר בכתם לימינך

̂׳ל כמ׳׳ש צדיק פני  אבל רואה אינו בחייו וחי האדם יראני לא כי ע׳׳פ רז
 עליו להגן צדק של לימינו עומד השמנה היינו השכינה פני רואה במוחו

 ר\ןכ״ה עח־ד רז״ל כמ״ש ראשו על עערה נעשה וגס החקנוריגיס מן
 מאלף יוחר חשוב וכחם עערה ואותו צדיק כל בראש עטרה להיות
 שזנה׳ אופיר כחם עטרה אוחו נקרא לכך פ< חכחס פעמים אלפים
 ברוך שהקדוש זכה לכך עצחיצ״הר שהפיר כשביל וכחם עע־ה לאותו

:בראשו עטרה <זוא

עמן? אזנןזויצזכחי בתוראיוהטי עמעי
ת י ב ך ו י ב  תשמר אם הש״י בעזרת לפרש נראה א

 1א כל׳ל לשה״ר מלדבר עצמך אח י
 לך יקרא שהש׳׳י למעלה שחשמע הזכה וגס ביקרוחיך מלכים בנוח חזכה

:מלמס בכוה שנקראים צדקיס נשחוח שאר כמו ח3 כו נם
 שא־נו אודניז סחיחין עיינין סחימין למטה צדק כשנשמה הפי׳
 לראזחאחר שיוכה תה אורוחשלמעלה בחייו גראוס זיכה

̂זר חולה לשמוע שזוכה כמו בחייו הודה לשמוע זוכה אינו וגס מוחו  ל(
 כשתהיה שתזכה אינך והגד וראי בח שמעי זה< תעלה של בישיבה מוחו
 ולאראית^ שמעת שלא דברים למעלה וצראות למעל־ לשמוע <דיק

 קשה וגס עמה' שרגיל עתו בני לעזוב צמות לאדם שקשה הנם מעולם
 החענול גודל מחמת מוחו אחר באמת אבל אביו וודס משפחתו לעזוב

 1ושכל זהו אביו ובית עמו שוכח למעלה ורואה ששומע חמה לו שיש
̂ל החאב אניון מלשון עוה״ז החאוח הס אביך גיח או אביך וביח עמך  לר
 תאוח כל ישכח למעלה לו שיהיה החענע מחמת למעלה שישכח דבר

: הזה עולם

אתיך הוא כי יפיןי המלך ויתאו
ו1 ל י ו ה ת ש  רהאימל»ן יעןה״י לפרש נראה ה

קפי׳ במדבר ההר הר לכס חחאו
̂׳ל רש״י פי' ל״ד ט׳ סיבה לשון חהאו ז  ההר מהר ז״ל רש״י פי' וכן ו

 הצפון מצר אל וחלכו חסט ההר מהר ז׳/ל רש׳׳י פי׳ חמת לבוא חהאו
 ויהו נשמתך אס עולם So מלכו המלך יסובב היעו המלך ויחאו זהו ׳01

 גחל יופי לך אץ השכינה אל מרכבה ואחה אדניך הוא כי שזכית יפיך
 בסידור כמ׳׳ש לו והשחחוי אוחך וסובב עליך השכינה שי^ה שזכיח מזה

 הקב״ה ממ׳׳׳ה לפני ומודם ומשחחויס כורעים ואנחנו ע"פ ז״ל האר׳׳י
 וחכוין וכו׳ מקיף דאור גחלה הארה להוריד גדולה השח׳זוואה ז׳׳ל

 ליצירה ומבריאה לבריאה ומאצילות לאצילות מא׳׳ס מעף אור להמשיך
 מקיף אור האדם ממשיך השתחואה שע׳׳י נמצא ע"כ לעשיה ומיצירה

 השכע׳ ששורה האדם כשזוכה לכך האדם ששס העשייה עולם עד גןא״ם
: השכינה אליו שהחשיך השחו^אה נקרא לשמחו אח ומסבב נשמתו על

עשירעם יחלו צורבמנחהפניך ובת
שדףרמ״ג לפרשגעזה׳׳יברעיאמהימנא נראה  פ׳פנח

 דמטרוניחא בירא למלכא דורונא לשמרי צריך יימא בכל קדישא נוצינא ז׳׳ל
ס איהו אי  דכל tprni ור״ח שבח epso כגון תוספות צריך בעלה בי

 שאדם טובים ומעשים ותפלה שהתורה נמצא עיי״ש וכו׳ טבין יומין
 ימים אורך וכתיב דמט:יורחא בידח למלכא דוחנא שולח הוא בהן עוסק

 בתורה ושעוסקיס בה למיימיניס רז״ל אמרו וכבוד עושר בשמאלה בימינה
 שעוסקים בה לחשחאילס עוה״ב שהיא ימים לארכוח זוכים לשתה זמצות

 אותן היינו צור ובת זהו וכבוד לעושי־ זוכים לשמה שלא ומצית גחורה
 הצור פסוק על בזוהר כמבואר גבורה הוא צור כי משמאל שהם רושמות

 שלא ומצות בתורה שעסקו בשביל משמאל הס הנשמות ואותן פעלו המיס
 שהם ה־ורן מנחה באותו' היינו עס עשירי יחלו פניך במנחה לכך לשמה
 חשה ויחל כמו יבקשו לשון יחלו ויום יום בכל נותנים שהם ומצות סויה
 לשמה שלא שהוא כוונחס לפי כי עם עשירי להייחס לפניך יתפללו יבקשו

שעוסק מי אבל עס עשירי להיוח זוכים לכך עיה׳׳ז תאוח להשיג רק הוא
;שאחריו נפסק יגואר לשמה ומצות במרה

ממשבצות פנימה מלך בת כבודה כל
 הנשמות אוחן בעזה״י לפרש נראה זהבלבושה

 ומצות בסורה זויעוסקיס שמיימיניס
 צליר<ס שנשמות לעיל כמבואר עולם של מלכו מלך בח נקראים הם לשמה

מ וזהו החויה פנימיות להשיג כוונתם וכל מלכים בנוח נקראים  כני
 חאוסעוה״ז להשיג רוצים אינם אבל החויה פנימיות שיגvלר כשחזכה

 ימים לאריכוח יזכו לכך פנימה מלוך בח כבודה כל זהו עס עשירי להיות
ן שמתו צריו עוה׳׳ב לחיי שזוכה מי כל וידוע עוה״ב חיי שהם ^  ל
 חורה מאור נעשה מלבוש ואוחו דרבנן חצוקא שנקרא עולם מאויו לבוש

 אוחו ט למשה זהב ממשבצות אמר בעוה״זלכך אדם שקיים ומצות
א מצוה וכל ^ןייס המצות מן נעשה דרבנן חצוקא מלביש  כת״ש אור ס

 יהיה ה״ד לקיש ריש אמר שני פרק שבח ובמס׳ אור ותורה מצוה נר
 עיזך זרעים סדר זה אמונת וכו׳ ודעת חכמה ישועות חיסן עהך אמונת

 התורה שכל נמצא אוצרו היא ה׳ יראת ואעפ״כ וכו׳ מועד סדר זה
 חלור^דרבק הלבוש והנה היראה היא שלהם והאוצר החדר ומצות
 חדר ומצוהשקייסנשלו מצוה וכל האדם שקיים מצות מאותן נעשה
 חג חדרים כולו הלבוש נמצא וה5המ קיום בשעת לו שהיה היראה ואוצר
 משבצות נקראיס והחדרים המצוהשק״ם בתוכו יראה של חדר ובכל יראה
 ירחה של חדר הוא כסדעומשבצוח יראה שהיא דין על מרמז זהב כי זהב

ח שמוח כמ״ש בסכה כנוס שהמצוה ^ משבצות מסבות ל׳ חי ב ה  ז
 תושבהאבן שעושה במשבצות האבניס מוקפות ז״ל רש״י פי׳ איחס
M© המשבצת נמצא במשבצת ומשקעה האבן למדת גומא כמין בזהב 3 

למלבוש שיזכה למשה זהב ממשבצת זהו וכו׳ סביב האבן את
, ;עוה״ב לחיי מלטש באותו לכנוס דרבק

 אחריה בתולות למלך תובל לרקמגת
עיה״»3 ל״ל לך מובאות רעותיה

אמת דהנה י
 שישסס משחות וגשמל שבגוף הרשמות כל שיכלו עד בא דוד בן אין רז״ל

 נשמות למא יכולים אירס בעולם להתגלגל וצריכין תחוקניס אינם בעולם
 כאמור שעשיהס שתיקנו הנשמות אותן אבל גוף שנקרא חדר מן חדשות

ע לשק דבר שלא לעיל  וילס כשימותו אז תיקנו מעשים שאר ונס ר\
 לרץ לך אחה דניאל כח״שבסוף יקויימבהס העליון לעולם הנשמות

 יר}■, ולא למעלה ישאח שעלו רגשמוח שחוהן וכיו? לגורלך ותעמוד וחמת
 הין שלא בשביל בהולות שנידאיס חדשות נשמוח לעוה״ז במקומן ירדו אז

 שאומגי זהו משיחצדענו ויטא גוף סקרא החדר ויחרוק? געוה״ז עדיו
 למעל(- שאמר מה שקיימו הנשמות אותן היינו למלך חובל לרקמות הכתוב

 מרור־מ להיות לרקמות הקב׳^ה המלכים מלכי מלך לפני שיהירחובל יזכו
•ך מובאן,- דעותיה אחריה בחוצוח לכך למעה •m3 חרל• ולא בשכינה
 ויתרות לעוה׳׳ז ירדו בתולות שנקראס חדשות נשמות היינו יעוה״ז

י :צדקינו משיח ויבא נוף סקרא

בהיכל בשמחותוגילתבאינה תובלנה

I I W

ז יי ׳״עי׳* י ׳׳■! ״-!‘י'^׳״׳ לחופה יתך י פו חו ו י ^ז ^ ־׳ ^׳  ׳׳
 די עד קחך ושורח יחך יליי! צלי^יא כל bo('וכו מזו למעלה זו אחרנין
 יוכה־ שנשמג^צדק כאן שאומר הו ז עיי״ש וכו׳ קדמאה לחופה חמטי

 כמס^י עולס של מלט מלך בהיכל חבאינה עד וגיל בשמחות תובלנה
:חגידימשריס בספר שם

אבותיףיד׳יומיףתשיתמולשרים תחת
ל כ יחבתז השם געזרח לפרש נראה ב

 צדיק נן שהניח חי כל יי׳׳ל אמי' י
מען הצדק נשמח שיזכה הייט ברך יהיו אטחיך תחת זהו מת לא כאלו  ל

 ואותו. מת אינו כאלו נחשכ ואז מקומו ממלא כמותו צדק גן ה הז בע־לס
 !5ומוש שר יהיה צדק כ! אותי הייט בכל(;ארץ לשרים השיהמו צדיק נן
 מוו הרע יצר צדיק גן כאיתו ישלוט שלא וגשמיות ארציות ענייר גל3

 3ד 3״p רף וירא פרשה ביוהר הנעלם במדרס כמ׳׳ש באסייס ששולט
̂ח חמה לבבל נחיח הוה כד יוקף  גשי בגי ונפקי עיילי דהוו ייוקייא אי

 צא ליה תמרו הרע מיצר אלין משיזפי לא אן אחר חטאין ילא ספיח
ז״ל בפי׳ שם פי׳ אחגזרגא וקדישא מקדושתא קאחינא נישא מקינלישי!

אמרו



התהלים חידויצזי פ

 אלא רעה מחשכה כיסיןרי׳ל מאינדשין ומלדיס גאים שאיים אמח י
 ה*ו לא ולכן רעים ולא טוניס קונדיטיו והורחסג^ושהוהיעו לידתם

:כך כל נהם לשלוט יכול הרע היצר שאין לחטוא חוששים

 בכלדרודרעלכןעמים שמף אזכירה
לפרשנעזדס יראה יהודוהלעולסועד

חמח יהכרך השם י
 עליהם שיתוספו כדי האומות מ החןישראלנגלות רז׳׳לשהשסיחכרך

איז לי וורעחיה חתסק ודרשו גרים  ז׳׳ל רש״י פי׳ וכן '3 * קפי הושע נ
מו נן כורין כמה להכרס סאה כזורע  והעני! גרים כמה עליהם יתו

 חושל מאניו קדושה הארת וקיבל נקדושה שנולד נשכיל צדק כן כמו
 ניניהם שי^אל, ירי על קדושה הארת מקנלים האומות כן הרע ניצר

 הוא כרוך הקדוש של שמו תמיד ומשנחיס ומזכירים ומקדשים נגלות
 אלxשי וכיון ונרכחיך אליך אכוא שמי את אזכיר אשר מקום ככל וכתיכ

 ומקכלים האומות על גס מתפשט יתנרך שמו קדושת עצמם על ממשיכים
̂יה האותות  נגלות ודר דר ככל שמך אזכירה יהו ומגייחס קדושה ה-ו

 ומודים ומגיירים קחשה הארת האומות ומקנלים האומוס ני!
: ועד לעולס יהוחך עמים כן על זהו להקנ״ה ומסנחים

 מ׳׳ו קפי׳ .
̂!!יר עלמות על רךח לבני למנצח

 האמינו לא קרח נני הלה הם״י כעזרת לפרש נראה
 כחשונה חזרו העולם מן ונעלמו כארץ יםננלעוT על רק משה נחורח
 ועלו נגיר\ס להם נתבצר גנוה מקום לכך אמת ותורתו אתת שחשה והודו

 כמדנר מתו לא קרח וכני כמ׳׳ש הנא לעולם יזכו וגס הזה נעולה וחיו שס
̂׳י פי׳ כ׳׳ו קפיטל  הרר^ו המחלוקת וכשעת תחלה נעצה היו הס ז׳׳׳ל רש
 למנצח זהו שם וישנו נגיהנס גנוה מקוס סvלר נחנצר לפיכך בלנס תשונה

 שיולו קרח נצחלנני העולם מן ונעלמו שננלעו הבליעה היינו קרח לנני
 שנבלעו מה על שיר עלמות על לכך משה כתורת ויאמינו האמת על

 מה קרח לנני היה גדולה טובה כי שיר לומר דאו העולס מן ונעלמו
 משה נחורח להאמין בחשונה לחזור זכה וע״יז העולם מן ונעלם שננלעו

; הבא עולם ולחיי הזה עולם לחיי זוכה

נמצא בצרות עזרה ועוז מחסה לנו אלהים
ף א  אומרים קרח שכני יחנרך השם עזרח3 לפרש נראה מ

לט ואנשיו כקרח שנעשה הדין מדית שהוא אלהים ■ .
 ע״פ רז׳׳ל כמ׳׳ש התורה הוא ועוז הניהנס תן וחגק תחסה 0רן לנני
 חשובת לעשות יזכו ואנשיו רןח שנבלעו ירי על כי יתן לעמו עוז ה׳

 ותורתו אמת שמשה הוח וגס וחיו נגיהנס להס נחנצך wגנור ומ^ס
 העולם לכל גס אלא ושז מחסה לנו אלר\ס דווקא תימא ולא אמת

̂ש ̂ל כמ׳  על לכרך אדם חייב מ^ה הרואה פרק נרכות נמסכת רז׳
 רגיל ארס יהא לעולם בגמרא שם וכן הטובה על כשסשמברך ר\עה
 באורחא אזיל הזה ע^נא דר׳ הא כי לטב שמיא מן דעבדין כל לומר
 ולא אושפיזא נעא דוכחא האי מטא גאxו וחרנגולא חמרא כהדה והוה
 לטכאזלנחבדנראאתאאריה דענדיןמןשמיא כל אמר ליה יהגי

 ל^גיה כנא זיקא אתא לחרגגזלא שונראאכליה אסא לחמרא אכציו;
 צהז אמר למתא ייה3ש גייסא אחא כלילה לטג שמיא מן דענדין כל אמר
 יתברך השם היה בודאי והנה לטב שמיא מן דעבדן כל דאמרו היינו
 לחרנגולא ושונרא האריהלחמרה אכל לא אם גם עקינא לר׳ להציל יכול
 דוכחא אותה על הרנין שס הxש לדוכתא עקינא ר׳ שנא נשניל אלא

 עקיבא;פנתתק לר׳ טובה עשה יחכרך והשם אותם שי^ו עציהם שנגזר
 לבני ה הי וכן ול^נגולא לתמוריה שאנלי ממונו הפסד ע״י הרנין אצלו
 . כמ״ש ממונם הפס־ ע״י הרנין להס נמחק תשונה שעשו ע״י קרח

 כל וחת בחיהס^וכו׳ ואח וחנצעאוחס פיו: אח הארץ ותפתח י״ו במדבר
̂י פי׳ מחו לא קרח ובני 3כחי פנחס פ׳3ו הרכוש  נתבצר גי.וה שחקים רש׳

 הרנין נהם שנמחקו טיבה להס והיה נאנלו רכושס אבל נגיהנס להס
 עוזר י סש' היינו בצרות עזרה זהו ממונם הפסד ע׳׳י נחזים ונשארו

 שנרןא ממונס היזק להם שממציא ע׳׳י הצרוח מן איחס להציל אלxלי
 החלתיס מלשון מאיד נמצא זהו ממונך מל מאודך רז׳׳צובכל כמ״ש מאוד
 הצרוח מן שינצלו כר ממונס היזק להס שתמציא היינו רך3ע עון מצא

לכךכלמהדעכידרחמנאלטנעביד.

כןלאניראכהמירארקובמטהרים על
 עזרה הקידס בפסוק שאמר לפי נעזה״י נ״ל ימים בלב

מן צאדס עוזר הש׳׳י היינו מאוד נמצא בצרות

 זאת ע״פ רז״ל כמ׳׳ש שמקיים אדם חכ׳׳ש ממונו הפסד ע״י הצרות
 שממיס בתי אלא מחקי׳חח התורה אין באהל ימות כי אדם התורה

 שאינו גשמיות ארציות שהיא עיה״ז ומתליף שממיר נמצא עליה עצמו
 קיימא של דבר רוחני שהיא הבא עולם על קיימא של דבר

 זמן הצרות חן יראה לו אין בידאי ימים לאריכות
 ת בתאו עסק ולא וממוני עוה״ז תיאות הפסיד שמעצמו כיון היסורין
 ל ע אצלו הדינין נמחק לכך ומצ-יח בהורה עשק תמיד רק וממונו עוה״ז

 אמר ראשיו פיק ברכיה במס׳ איחא וכן וממונו עוה״ז חאוח הפסד יר
 עוף יגביהו רשף וברי שנאמר הימנו בדילין סורין’ להויה העוסק כל ר״ל
 אלהיך ה׳ לקול תשמע שמע אס ויאמר מפסוק יוחנן י3ר אתר וכן וכו׳

 עליו אשים לא בתצריס שתהי xא המחלה כל וכו׳ תעשה בעיניו והישר
 כשאני היינו ארן בהמיר הייסורין מן נירא לא ע"כ זהו עיי״ש ׳01

 ומצות בחורה עוסק בהסרק עוסק ואיני גשמיות ארציות ומחליף ממיר
 ידי על ויסורין הצרור. מן לאדם עוזר יתברך כשהשם יש׳לחלק אמנם
 הזה עולש חאוח מלח שבעצמו מי אבל גאות ליד בא אינו ממונו הפסד
 גאות לידי לבוא יכול ומצות בסורה תמיד עוסק רק בממונו שסק ואינו

תגדול עצמו שמחזיק בי ח מ  עד הש׳׳י לפני מאוד שנאוי ובעלגאוה ׳
 בלב הריס ובמוט אמר לכך אחת במחיצה עמו לדור יכול אימ שהש׳׳י

ה מה ומכניע שימוט היינו א  ויכניע ימוט מחבירו *ה0ג הר עצמו אח ^'
 רז״ל שאמרו כמו יחים ומסיים בלב היא הגאוה עיקר כי כלבו עצמו אח

 נמוך למקום והולכין גמה מקום מניחק מיס מה למיס נמשלת התורה
 או בלנו עצמו להכניע יראה לכך גאוה נעל אצל בנמצא אינו התורה כן

 ירושלמי ע״נ קי׳׳א דף יעקב בעין כמ״ש חורה מלא שיהיה מרמז ימים
 קרא להאי ר׳׳י מטי כי ר״ל אמר רבה כימא בתרשיש ממולאים שקלים

 גדול גל בין הזה היס מה יהישיע רבי אחי ן3 חנציה למדנו יפה אמר
 הורה של ואותיותיה דוקדוקיס לדיבור דיבור נין כן קטן גל גדול לגל
 בהז ולאשחדלא באורייתא ע״נלחלעי י׳׳ב לף בהקדמה בזוהר איתא וכן

 אתעסק נש דבר דכיון ורוחיה נמשיה להקנא יומא בכל לה ולאפרשא
i דכתע קדישא אחרא בנשמת נאורייתאאתחקן x נפש חיה נפש 

^ קדישא דההיאחי'  נפשא ליה ליח באורייתא אתעסק לא ברנש ל
 על למטה בפי׳ בזוהר שס והפי' ז'5ו עליי שייא לא דלעילא קדזשא

 שיהיה ימים מרמז לזה בהורה ל^בות היינו יומא בכל לה ולאפשא
 מלא יהיה ואז ולילה יוס בחורה ויעסוק שירבס תורה מלא

 להם קובעי רק שאיינס אנשים כאות! לא , ימים כי תורה
 אי! הזה עולס וגהאות בממונם עוסקים היום צל ושאר לחורה עתים
 ואינם ולילה יוס בחורה שעוסקים אנשים אותן אלא מהס בדילין יסורין

 בשביל מהס בדילי! יסורין אז הזה עולם ובחאוח בממונם משגיחים
, כנ״ל ממונם כהפסד הדינין שנמחק

בגאותו הרים ירעשו מיסיו יחמרו יהמו
 רבא ואמר ראשון פאן תענית נמסכת כעזה׳׳י ל׳׳ל סלה

 הואדקא אורייתא דרחח מרבנן האיצורבא
 אפ-לו רבינא אמר ה׳וכו׳ כאוס כאש דברי כה הלא שנאמר מראחאליה

 מלבך כעס והסי שנאמר בניחיתא נפשיה למילף לאינש ליה מבעי הכי
ט׳  ולילה נחורהיוס והוגים שהומים הינו מימיו יחמרו יהמו זהו ו
 נ׳ פרק חולין במסכת כמו מימיו שיחממו מימיו יסמרו ואז

 1נ ונתסו מעיה בני שנחממו הוא שהפי' מעיה בגי ונחמרו לאור נפלה
 בד חנינא רבי ואמר ראשון פרק תענית במסצת שם רז׳׳ל שאמרו גס

 לך לומר למיס לכו, צמא כל הוי דכהיב למיפ חורה דבריי נמשלו למה איד
 אתר לכך לנ(ש גס נמשלה התורה ח׳׳לו וכו* גבוה מקום מניחין חים מה

 והכעש כעס לידי אוחו ויביא למיס שנמשל התורה שיתחמם מימיו יחמרו
 רבינא שמסיים וכמו ע״ז עונד כאלו שנחשב מאד גרועה מדה הוא

 דקא הוא אורייתא רבא שמתרץ גס בניחותא נפשיה למילף לאינש שמנעי
 הרשעים על כועס הוא כשכועס מרבנן צורבא הוא הפי' ליה מרחחא
 שיכעוסעל ליה מרחחא אורייתא לכך חורתינו כדת שלא שעושים

 אמר לכך מצוה ^ועסלדבר נמצא התורה את שיקיימו לכופס הרשעיס
 שאינו מלוה לדבר שיכעוכן ליה מרחחא שאורייחא הכי אפילו רבינא
 בכעס עצמו ירגיל שנא בניחותא כפשיה מכעילתילף מ״מ ע״ז כעובד
 צורבא שגם נמצא ע״ז כעובד נחשוב שאז מציה לדבר שלא נס ויכעוס
 הריס ירעשו הפסיק מסייס לכך מצוה לדבר כשאינו לכעוס אסור מרבנן

 יראה לכעוס איחי שירתחי החויה של מימיו יחמרו אס היינו בגאותו
 עם מכל גטהיס הריס עצמם אח המחזיקים הרשעים ולרעוש לכעוס

 שכל מספרי כנודע בגאותו הגבוהיסכהרם הרשעים להשפיל
ד מצוה לדבר טעם הוא ואז גאוה מחמת הוא כעס  רשעים להשפיל י

 ‘;מרבנן צורבא אפילו לכעוס אסור מצוה דבר בלאו אבל ־
ן בחורה ויהגו שיהמו גם קובל שהפסוק מימיו יחמרו יהמו הפי' א

 אצלס משרב למים שנמשלה התורה הייט מימיו יחתרו מ״ח
ב ־ בחומר 3 מ



תהלים חידויצזי
 תסדעם לגמול כוונחסלשחד% שאין חומר שניגא הגוף שהוא .?תר3

 איזהו לימיחכמ׳׳שה׳^ל ידי על הגלות מן צמיפרקהשנינה השנינה
 ש:ר פרס לקבל מנח על נלימודס כוונתם אלא נז1ר, עס המחסד חסיד

 גיהוח ירעיש אס פי׳ בגאותו הריס ירעשו גס גשמי חומר שהוא עוה״ז
x עצמו שמחזק מה שלו o א״ע להכניע חניריו לפני עצמו ישפיל גמה 

 של ב' גאותו בשביל היא הכל מ״ת המיס ובמוס למעלה כמ״ש להיות
 עניו שהוא עליו לומר בשיחו שיספרו שרוצה גאוחו בשביל הוא בנאוחו .

 מפרש יעשה כיצד אלא גדולה הואגאוה שלו שעמה נמצא גחל
:שאחריו בפסוק

קדש אלהים עיר ישמ̂ר פלגיו נהר
/21מ^} י ץן5נ  לאדם שלומד געזה״י לפרש נראה ל

 כונמ יהיה ומצות בהורה כשיעסוק י
 הגלות מן השכינה לחיפרק השכינה חסדעס לגמול

 שלו ומצות חורה יעלה וררדמאואז בדחילו ומצות בחורה שיעסיק
 פלגיו חן נהר כמו השפעה וימשיך העולמות בכל יחוד ויהיה למעלה

 השפעה אותה ימשך מיס מלא אלהיס פלג ס׳׳ה בקפי' כמ״ש מעלה של
 השפעה מקבלת כשהשכינה כי העולמות בכל שמחה ויהיה השכינה אל

 הגאולה p ויקרב היחנה סלמנוה בעולמות השכינה משפעת מלמעלה
 נהר שאומר זהו צדקנו משיח יבא בשליתוח העולמות בכל יחוד כשיהיה לי

 שלו ומצות בחורה למעלה יחוד שיעשה ע״י אלהיס עיר ישמחו פלגיו
 עיר ישמחו השכיגה אל השפעה מעלה של פלגיו חן נהר כמו ויחשך
̂ם הקודש  הגאולה קן שיקרב ע׳׳י אלהיס שנקראת השכינה וגם יחשל
לירושלים ויבואו הגלות מן אלxי עם השכינה ויגאלו

 בחורה שיעסוק גם אמנם שם וישמחו הקודש עיר
בשעת עצמו לשמור גס צריך ורחימא בדחילו לשמה ומצות
 יוסף יעקב חולדות בספר דהכה זרוח המחשטח מן ומצזס חורה עסק

 מגעת ארס של ססמחשבה מקום ז׳׳ל הריב׳׳ש בשס מביא ע׳׳ב קכ׳׳ס קף
 מחשבה וחושב ובחצות ובתפלה בחורה עוסק כשהוא נמצא כולו הוא שס

 המחשבה במקיס הזה בעולם עצמו האדס הזה עולס עניני גשמיות
 לקדש צריך אלא למעלה שלו ומצות ותפלה חורה לעלות יכול האיך

 ואז וחצוה ותפלה חורה עסק בשעת עליונים בעולמות לחשוב מחשבתו
 ותפלה חורה לעלות יכול המחשבה במקוס עליוניס בעולמות 60

 כמדלקדמין פתח כ״ד דף בראשית בזוהר הוא וכן נהס עוסק שסא ומצות
 דההיא כמה ידיע אתר לההיא צלותא גסלקא נמיתך ודאי זרקא ואמר
 בצלוחא מחשבתיה לסלקא צריך הכי ירע לאחר דאזדריקת דקירעא אביא

 שצריך קדש היינו עליון משכני קל־ש הפסוק שמסיים זהו שם עיין'01
 מחשכה שוס יחשוב שלא ומצות ותפלה חורה עסק בשעת מחשבתו לקדש
^ני עליונים בשלמות לחשוב מחשבתו כשי^ש ואז גשמיות מחשבה זרה  מ

 הרערה וגס עליונים בשלמוח המחשבה במר\ס בעצמו שישכון יזכה עליון
:בעולמוסעליוטם לשטן יעצה ומצות ותפלה ;

אא־.ים יעזרה חסוט בל בקרבה אלהים
נהר לעיל שאמר לפי נעזה׳׳׳י נ׳׳ל בקר לפנות

 כמו היינו אלהיס עיר ישמחו פלגיו י
 למיפרק השכינה עס חסד לגמול ומצות בחורה אדם שיעסוק שפירשנו

 חמוש בל בקרבה אלהים הא הפסוק מקשה הגלות מן ישראל עם שכינה
 גלוי עמהם השכינה לבבל גלו עמהס השכינה הגלות שבכל מרז׳׳ל כמלע
ם׳ עמהס השכינה למדי  שבודאי לישראל בטוח משכון היא והשכינה ו
 יעסקו לא ח׳׳ו אס שגס נמצא עמה י^אל גס יגאל ואז השכינה יגאל

 החילוק אמנם אותנו יגאל מ״מ השכינה עם חסד לגמול ומצות בהורה
 יעזרה הפסוק שמחרן זהו בעתה זכו לא אחי׳^ה וכו רז״ל כמ״ש הוא

 אותנו שיגאל אלהים שנקראת השכינה שמצד עזר היינו בקן לפגות אלהים
 בקר אז שיהיה ^לה הג זמן בקר לפנות יהיה זהו השכינה שיגאל מחמת
עס חסד לגמול ומצות בחורה ישראל ?שיעסקו אבל בעתה זהי לישראל

: כשזסאיזש:ה הגאולה יקרבוך השכינה
 בר אס וח״ח ע״ב ל׳׳ג קף י׳׳ח חיי\ן נתיקוניס לפרשכת״ם יש אן

 לשכינסאאובכלפקודא גצלותארליה במתשבתיה סליק נש
 חכס אי חוזה אי נביא לחלנא נהינלא לפחחא דדפיק מיד דעניד ופי^דא

 יענה ה׳ חמן סליקת שכינה אס לסרעא לה דקרא מיד חסוד אי צרק או
 ליה אפתח ממש איה! אנא ליה דאפהח ממנא או לעבד אמתין ילא מיי

 כל מן והנה עיי״ש יכו' כלה לגני כחתן לגבה ציה דלית ורחיתי נזחביבי
 קרוש מלחך למעלה נברא חצוה מעסק או ומפצה חורה של ודיבור דנור

 וחן מלאך של כלי גוף נברא מלוה עסק או דבור כל מן אמנם כנודע
 נברח במצוה עוסק אי תפלה או חורה שחדבר בשעה שחישב מחשבתי
עוסק או חפלה או חזרה שתדגר נשעה מחשבתי ואס המלאך מימיות

 בחורה דיורו של הפנימיות אז דודה עם וליחדה השנינה להעלות בחצוה
 או לעבר אמתין דצא הש׳׳י לפני מאוד חשוב המצוה עסק או ובתפלה

 אלקיס שאומר זהו כנ״ל ליה אפתח ממש איהו אלא דאפחחליה מגונא
 , שמחשבתו היינו מצוה עסק או תפלה או תירה בפנימיות בקרבם
 ותפלה התורה תמיט בל בודאי אז דודה עם ליחדה השכינה להעלות
 יעזרה אלא עוד ולא בודאי מקבל הש׳׳י ר שעיסק מצוה עסק או שמדבר
 חורה לפנז שיכנס פתח בעצמו לה ואפתח עוזר הש׳׳׳י היינו אלהיס
 זהו דודה עם ליחדה השכינה להעלוח מחשבתו שפנימיוח חציה או ותפלה
 שלא מחשגחו לשמור האדם צריך אתנס אלהיס שמךאח לשכינה יעזרה
 ולא דודה עס ליחדה אלהיס שנקראת השכינה להעלות רק כונחו יהיה
 כל רו׳ע שאמרו כמו בקר לפנות זהו רעת פניה שוס במחשיחו יערב
 שיה*ה היינו לרע טוב בין יבקר לא מלשון הוא ובקר פונה שאתה פימת
 להעלות רק יהיהסונחו שלא לרע טוב ש לברן במחשבתו סונה

 אז רעה פניה שום מחשבתו בתוך יערב ולא דודה עס ליתדה השכינה
ז שעוסק מצוה עסק או תורתו או תפלתו יקובל

נתןבקואתמוג גויפמטוממלכות המו
ס השטנה ויגאל נ׳׳לבעזה״יכשיעזורהש״י ארי{  ע
 כשיתחיל בתחילה אז מטו הגרם ררדו י^אל י

̂׳י חיכף יאמינו לא הגויס מפלח  יאמרן אלא מטו שירת אתם מפיל שהש
 הומה לשון המו ז׳/! רש׳׳י שפי׳ כמו המוגוים זהו מטו ירד שמזלה הגויס
 מלסת 6שנרן שלהם המזל וירד שמטו ממלכות מטו הגויס שיאמרו היינו

ל כוכב ז״ל רש״י פיחש השמים למלכת כולם לעשות ז׳ קסי׳ ירמיה  מדו
 לבסוף רק סמייא לכוכב מלכהוכןח״י לשון השמים מלכת היוקורין

 נמזגו כמו חמס לשון חמוג ז״ל רש״י פי׳ ארן חמוג בקילו נתן שיראו
 נפלאות אראנו חצליס מארץ צאתך טמי כמ׳׳ש היינו וכו׳ כנען יושבי כל

 ואז ארן חמוג לעתיד יהיה כן כנען יושבי כל נמוגו מצרים ביציאת כמ׳׳ש
 לירד ראוי המזל ירידת מחמת ט זאת היתה ה' שמאת יאמינו בודאי

 ה׳ מאח מדאי ויושביה ארץ וכמס שנמוג מה אבל תחתונה למדריגה
:מזל ירידת מחמת

 תרגום גד' ט׳ קפי' אסחי ולאכדס להמם מלשון המו הפי׳ אן
 ומבולבל ומשוגע מהומס הגויס שיהיו היינו לשגושיהזן להמס

 ר^זיסמבולכל יהיו למה ומפרש וישראל הקנ״ה המלכות כשימטו
רן חמוג בקילו נתן בשביל 36x’1 הקב״ה ממלכות כשימטו ומשוגע  א

 אן סיני הר על בקולי הש׳׳י נתן חורה מחן בשעת מצרים יציאת בעת
ת חמוג  לישראל חיים סם התורה רז׳׳ל שאמרו כמו ויושביה א
 באהליהס העולם אומות שהיומתריזין העולם לאומות המות
 על ישאג שאוג קולו יחן קדשו ממעון ישאג ממרום ה' כתיב לעתיד
ת ונמס נמוג יהיה בודאי  יו;ין- ז הגייס האומות יפחדי לכך יושביה וכל א

, מהומסוחטלבל: .

הייעקב צבאויועמנומשגב יי ל- לנו̂* ס
* גסי^אלפחדיכש^ תאמר שלא הש״י בעזרת לפרש נראה

ת  רז״ל שאמרי כמי היינו לנו משגב עמנו צבאות יי אמר לזה א
^ ודינור דינור כל לוי כן יהושיע ר׳ אמר תשיעי שנתפרק צ  1̂שי

כי בדברי יצאה נפשי שנאמר י^אל של נשמתן יצחה הוא בחך הקדוש  ו
 טל הוריד קבלי האיר שני דיבור נשמחס יצחה ראשון שמדבור מאחר
 מצרים יציאת שבשעת נמצא אוחס והחיה מחים בו להחיות שעתיד
 להחעת תחיה של בטל לנו משגב עמנו היה צבאות ה׳ תירה מחן בשעת
 היזם הכה כי ג׳ קפי' מלאכי כמ״ש אותנו יחיה הש״י לעתיד כן אותנו

א היום אוחס ולהט קש רשעה עישי וכל זדם כל יהיו כתנור בוער גא  הג
 בפסוק כתיב לי^אל אבל וערף 0X להס יעזוב לא אשר צבאות ה' אמר

 ופשתם ויצאתם בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכס וזרחה שאחריו
 ספארא מדת הוא יעקב היינו סלה יעקב אלהי שאומר זהו מרבק כעגלי
 ה׳ יהיה לעתיד שגס לעולם סלה יהיה י^אל על לרחם רחתיס שהוא
 הרחמים אלהי יעקב אלהי שהוא ידי על אותנו לחיה לנו משגב צבאות

; ליפחד לי^חל 1א' לכו אותנו לחיה ועי לעולם סלה עלינו ירחם

שמות שם אשר יי מפעלות חזו לט
 בפסוק שאמר לפי הש״י בעזרת לפרש נראה בארץ
 כתנור בוער היום יהיה שלעתיד שגס הקודם ׳

 אלהי יעקב אלהי שהוא הש׳׳י מקוס ומכל רשעה עושי וכל זדים כל וליהט
 קיום עכשיו שגס הדבר על חתמה אל אוהנו ויחיה עלינו ירחס הרחמים

 הנשמה כל ע׳׳פ רז״ל שאתרו כמו גיסים מעשה הוא הזה נעולס האדם
 . תצה ונשימה נשימה בכל ט הש״י יה להלל צריך מהxנ כל על יה ההלל

 יטלה אין לכך הש׳׳י מן הנשתה שמתיירא רק הנוף מן לצאת הנשמה
לצאח1 ^



פותהלים י1חידו<צ
 הריך להבי? הלנר על לעמוד יכולין 6ל המחקר חכמי כל לצאחגס •

 השרוף האור כי ממדיים שהם זדם x33 מוק אור שהוא הנשמה
 מפעלוה חזו לכו שאומר זהו ניסיס מעשה שהוא ונמדיס זמיינשו̂ 3ה
^3 כמ״ש ה' ו  גס היינו איכרא רלא ליה 3ט ידיעה לא3 דאזיל מאן ז

 ידיעת לא3 והולך אזיל אגל הולך שנקרא מדדגהצדיק שהוא והולך שאזיל
 עליונה למדריגה לכו כאן אמר לכך ד3א דלא ליה 3ט ה' מעשה גדולת

^ ה' מעשה נזפעלוח וחזו  שמות נקרא הנשמה היינו בארן שמוח שם א
 לאשה לי קניתי מחלון אשח המואביה רוח אח וגס ד' קפי' רוח כמ״ש

 ופרשו וכו' אחיו מעס המח שם יכרח וצא נחלחו על המח שס להקים
 שם להקים אמר לכך וס3י דרך היה רוח אח טעז ש:טל שתה המפרשים

 הוא נניס לא3 אדם שמחכשמח הוא אדם של שהנשמה נחלחו על הנוח
 התת נשמת בגלגול א3 אז אשחז אח כשמייבמין אגל מעוה״ג אגורש
 משפטים פ׳ בסיא כמ״ש ח־קון לו ויש מאשתו שנולד מח של שמו שהוא

 נשאר ולא למעלה ממנו יוצא נמשחו אזי ישן כשאדם נחוש חאין וכן
 חיזרס אז הנשמה הוא ששמו נשמו אוחו וכשקוראין חיוח מעט רק ו3

 שמות שס אשר ה' מעשה חפעלוח חי־או לכך משנחו וניער האדם אל
 מתנגדים והס מאדמה עפר הגוף שהוא נארז אדם של ננ^חו שדוא
ח  וכמו הש׳׳י אוהנו יחיה חאמינושלעחיד כן ניסיס שהוא.מעשה מ

 דאמר אליעזר רני אמר גרים דשמא חנצן ראשון פרק נרסח שאמרורז״ל
^ ה' מפעלוח חזו לכו קרא  שמות אלא שמוח סקרי את.אל3 שמוה שס א
 נכל שמרמז נשכיל נאדם אחר ולא שששמוחנארן אשר שאמר וחה

0’t57 הגשתי שגוחיה רוחני חיוח נו יש האדם שיחזה ארציות גשת״ם
:ניסים מעשה והוא ,

 הארץקשת קצה עד מלחמות משבית
ישרף עגלות חנית וקצץ ישבר
נתוכו: דאיסא הש״י נעזרח לפרש נראה באש

 אלעאי נר יהודה רני כדדרש חמישי פרק
 הצדיקים כפני ושוחטו הרע ליצר הוא נרוך הקרוש מניאו לנוא לעתיד
 כחוט להם נרמה רשעים גבוה כהר להם נדמה צדיקים הרשעיס ובפני

 כשיבוא היינו האיז ׳ קצה עד מלחמות משביח שאומר יהו וכו׳ השערה
 הרע היצר מלחמות נשנת ויהיה הרע ליצר הקנ״ה ישחוט ואז משיח
 משיח כשיבוא אנל חייו ימי כל הרע היצר עצז ללחום חמיד צריך שחדס

 ללחום יצטרך שלא הרע היצר מלחמות נשיח יהיה אזי הרע היצר ויתבטל
 אחר העולס סיף הארז סוף שהוא הארץ oip עד הרע היצר עס עוד
 סנלה כנגד והארן נתלחו כעשן שמיס כמ״ש הארץ שינטל הששי אלף
 היצה״ר שינטל מש־ח שיגוא מזמן היצ״הר עס עוד ללחום יצטרך לא לכך
 אז הרע יצר יהיה לא וממילא וגשמיות ארציח שינטל העולם סיף עד

 כתוב ט' נראשיח והנה כנודע גוף נלא כחלאכיס שיהיו כיון נעולס
 נפש כל ונין זניניכס ניני נוהן אני xא הנריח איח זאח אלהיס ויאמר

^י אח עולם לדורח אהכס xא חיה  ניני נריח לאות והיחה כענן נחתי ק
 הוצרכו שלא דורות שיש חשר גכחב עולם לדרח ז״ל רש״י פי׳ האר־ין ובין

 של ודורו יהודה מלך ^קיהו של דורו כמו היו גמורים שצדי^ם לפי לאות
 ויהיו הרע היצר ויהנטל משיח כשיבוא כן אס ע״כ יוחאי בן שתעון רני

 נעולס קשח עוד יהיה ולא קשת של לאות יצטרכו לא בודאי צדיקים סלס
ישבר קשח שאומר זהו

 ביאת עד העולם מחחלח היה הרע לשון של עבירה רגה הפי' או
X עולם בחחילח כי המשיח * 'd חיה אל שאמר הרע לשו? הנחש 
א הש׳׳י אכל הדעס עז מן ^  עץ חן חאכלו אחס אף העולמוח כל ו

 שאכלו עד ואדם לחוה הנחש פיחה הרע לשון נזה עולמוח זחנראו הדעח
 הוא הנור נגלוח שאנחנו היום עד וגס לעולם מיחה וגרנוו הדעח מעז
ע לשון ידי על וצינא אחה למפינשח ואמר צינא מן המלך דוד שקיגל ר\

י לכך השדה אח חחלקו וצינא אחה
̂ ------------- על מלך ירנעס שנעשה ובשביל דוד

ט משיח כשינוא אנל המר להיוחנגלוס נענשו ע״ז אנוחינו שענדו ^ו  וי
 הרע לשין יהיה ולא העולם חן הרע היצר ויחגטל הרע ליצר יחנרך השם

 קשר^ לשונם אח וידרט ט' ירמיה כמ״ש ישגר קשח אומר לכך נעולס
^ שקר  ננטיעזחני קיצז xא שני פרק חגיגה רז״ל שאמרו כמו חניח וי

 גסורה דעסיק משום לדייניה מידן לא נרקיעא אמרו יאחי נפשיה נח
 וליחי דלידיינוהו 3מוט מאיר ר' אמר דחטא משוס ליחי דאהי לעלמא !לא

 מאיר דר' נפשיה נח כי מקגח עשן ואעלה אמית מחי דאתי לעלמא
 גטרא רניה למיקלליה גבורחא יוחנן א״ר דאחר מקנרא קוטרא □ליק

ט' , ^ מקגרא קוטרא פסק יוחנן דר' נפשיה נח כי ו א  שאומר סו ז ד
א^ נטיעוח3 שקילז מי היינו חניח וקצץ  מש־ח כשינוא חנינה לו יהיה כ
רוח ואה כהיב מש'ח כשיבא הא7 אחון א׳זי וחנותי מלשון הוא חניח

 אלא לבוא לעתיד גיהנס אין רז״ל אמרו גם הארז מן אעגיר הטומאה
 רשעה עושי וכל זדם כל והיו כהנור גוער נא היום כי ג' מלאכי גמ״ש

x צבאוח ה' אחר הנא היום אותם וליהט קש  שרש להם יעזונ לא 6
 למעלה נטיעות נטע שבהחלה היינו xכא ננטיעוח שקילז מי לכך ענף
 למעלה וק־צץ רעים נמעשיס קלקל ואח׳׳כ טוניס ומעשים חורחו ע״י
 עד אוהו ללהט כחנור סער הנא היום נו לשלוט יוכל לא חקוס מכל

 טונים ומעשים בחורה נחחלה שעסק נשניל וענף שרש לו יעזוב לא xא
 שני היינו נאש ףxי עגלות גס דאהי לעלמא למא חנינה לו יהיה לכך
 אל בנית אחד ועגל נדן אחד עגל אלxלי ירענס שהעמיד עגלים של ע׳׳ז

 על שען הייני חורה של נאש ע׳׳ז עגלוח שני של החטא אוחו הש׳יי ישרוף
 שעסקו אלxי כל כן ננטיעוח שקיצץ יחיד אצל כת״ש התורה זכות ישראל
 ירבעם להם שהעמיד עגצוח שני שעבדו ננטיעוח קיצצו רק וחצות נהורה

הsיר  מ״ט בישעיה כח׳׳ש שעסקו ומצות התורה בזטח חנינה להם '
 אלה לעגל שאמרו מיה רז״ל ודרשו אשכחך לא ואנכי תשכחנה sאלר גס

נעשה ישראל שאמרו מה אבל משיח לעחידכשינא חשכחנה ישראל אלהיך
:אשכחך לא סני הר על אנכי שאאר מה הש״י חן וקבלו ונשמע

ארוסבגוים אלהיט אנכי ודעוכי הרפו
D llX ץ ל א ס הגויס דהנה כעזה׳׳י נ״ל ב  ד נג דפים ומג מ^פי

 הסוררים מן עין ותעלים ^בל הש״יוהש״י י
 רק אוסובעוה״ז ומגדפים שמחרפים הגויס מעניש ואינו! ומגדפים

 שאינם ישראל בשביל הוא והכל ומגדפים שמדפיס יענשהגוים לעתיד
ס נין המר נגלות להיות אלxי וצריכיו נחשונה חוזרים  אינו לכך הגי
 הוי כמ״ש הגויס ע״י ישראל אח ליענש כדי הגויס,'נעוה״ז את מעניש
 יחזרו כשישראל אנל ישראל לענוש שבט כמו הס שהגויס אפי שנט אשור

 שחירפו מה הגויס הש׳׳ימן ינקום אז הגלות מן ישראל ויגאלו נהשונה
 שמות כמ״ש נגויס נקנזה שיעשה ע׳׳י שמו ויחקדש ויחרומס כנגדו וגידפו

 הש״י כשיעשה היינו ובפרשיו נרכס חילו ובכל נפרעה ואכבדה י״ד
ה שיטבע נקמה ע  של שמו ויקומם יחככד נים ופרשיו ורכס חילו וכל ^

 רעים ממעשים הרפו רד׳׳ק שפי׳ כמו הרפו שאומר זהו ממ׳׳ההקב״ה
 ויגאלו סsעליר חשונה ויעשה שלהם רעים מעשים אלxי שיניחו ה־ינו

 כנגדו וגדפו שחירפו על ננוים נקמה הש״י יעשה ואז הגלוח מן ישראל
 נעל אלי;יס אנכי כי ודעו זהו הנויס נין יחנרך שמו ויחקדש ן־חרומס
מס בגויס אפילו בגוים ארוס היכולת ^ו  ואי עודמלנדו שאין שידעו שמו י

 על רס קי׳׳ג נקפי' כמ״ש מרם נין שמו רהרומס עכשיו גם הלא חימא
 ה׳ גויס כל על רס כחיב ששם בארץ ארוס כאן מסיים לזה ד' גויס כל
 אמנם גויס כל על יחנרך השם שמחרומס רמ׳׳א ופי׳ כנודו השמים על

 ואינו כנוח השמים על הש״י של רוממוחו גודל מחמת הגייס אומרים
 יחרומס נגויס נקמה יחנרך השס כשיעשה אנל הגשמי נארץ משגיח
 כאלהינו בארן(אין שמשגיח שידעו בארץ גס הגזיס אצל יחנרך השה

; נארז1 נשמיס

סלה יעקב אלהי לנו משגב עמנו צבאות יי
ק יומא מסכת נעזס״י ג״ל  למה ריב״ל אמר ע׳׳ב מ״ט דף שניעי ^
 משה אסא ליושנה העטרה אח שהחזירו הגדולה כנסח אנשי שמס נקרא
 נהיכלו מרקדים גויס אמר ירמיה אחא והנורא הגנור הגדול האל אחר
! נורא אמר לא נוראחיו איה  איה ננניו משחעבדין גויס אמר דניאל אי

 מ ז אדרנה ואמא! הגדולה ננסח אנשי אחו גנור אמר לא גסרוחיו
 יכולה האיר אחח אומה מראותיו שאלמלא וכו' ואלומראוחיו גבורותיו
 היימ לנו 3משג עמנו צבאות ה' שאומר זהו אומוח שבעים בין להחקיים

ה' המר נגלות עמנו צנאוח ה' רואים שאנחנו מחה  מן לנו 3משג ו
 אכר<ו אומוס שנעים נין ^וס לנו שיש נגלות נניהס שאנחנו האותוח
עיג סלה יעקב אלהי הוא שהש׳׳י מאמינים  היינו וסוף עקב מלשון הוא י

 נגלות אותנו האומוחששיעברו מן נקמחימ שינקוס שלנו אלה' הוא הש׳׳י
הש"; העולס שינטל שביעי נאלף וגס משיח שיטא עולם סוף הוא יעקב

̂י זהו סלה שלנו אלט ; סלה יעקב אלר

קפי׳מ׳ז
קרח ה״ל מח6 נע!ה״י י׳ע מזמור לבני למנצח

חשה חורח הכחישו ועדתו |
 ממזוזה פטור ספרים שמלא ניח מציצית פטור חנלח שכולו טליח שאמרו

 אמת שמשה והודו תשונה עשו קרח בני רק העולם חן נאבדו לכך
 אמח שהיא החורה על שיודו קרח לנני נצח שההורה נמצא אמס וחורחו

 אח שמנצחים אדם נני גס קרח לבני שנצח היינו קרח לבני למנצח זהו
 את מנצחים והס משה חורח להס להכחיש היצה׳׳׳ר אס וצהx היצה׳׳ר
 על שהודו קרח לבני ודומים אמח חשה חורת שהורחינו להאמין היצה׳׳ר

iQ התורה א



תהלים י1חידוע
 כמו התורה כשבח לספר זה מזמור נאמר עליהם אננח שהיא התורה

, : יוTשא נפסק שיבואו־

לאלהים הריעו כף תקעו העמים כל
ר' דרש א׳ פרק ע״ז דבמסכח נעזה״י נ״ל רנה במול

לבוא לעתיד שמל^ חנינאואיחימאר ׳
 יבוא בתורה שעסק מי b ואומר בחיקו ומלתו חורה ספר הקי״ה מניא

 נקבצו הגויס כל שנאמר בערבוביא עס״ס ובאים ומתקבצים שכרו זל1ן*<
 כל תכנס אלא בעתוב־א לפני תכנסו אל הקב״ה להם ואמר וגז' יחניו

 וכ<׳ תחלה נדיבה ארסו מלטח נכנסת וכו'מיד וסופריה ואומה אומה
̂'ז3 עסקתם במה הקב״ה להם אומר  עולם של רבונו לפניו אוחדם עו,

 בהרבינו וזה כסף הרבה עשינו מרחצאות הרבה חקננו שווקים הרבה
 הקחש להם אומר בתורה שיעסקו כדי אלxי בשביל אלא עשינו לא וכולם
 להושיב שווקים עשיתים כסTעצ. לצורך שעשיחים מה כל שוטים הוא ברוך
 ואין זאת 7יג בכס נל אמרx זאת מגיד בכס כלוסיש וכו' זונות נהס
 בפתי יוצאין Tn משה שם אשר התורה וזאת שנאמר חורה אלא זאת
 העמים גל זהו עיי׳׳ש נפש בפחי לוצאין כאין האומות כל pi לפש

 למדת ויש הש׳׳י מאת שכל לקבל יד פושטים העמים כל היינו כף תקעו
 הריעו אמנם שכר לעתים גם שיחן ולומר לקטרג אלתיס שנקרא .הדן
 יחד כ״בע״נע״פברן דף פ'ויקרא בזוהר כמ״ש רנה בקול יסcלאלו

 הא' אלהייס בני כל ויריעו אלא ז׳׳ל כלבניאלהים ויריעו בוקר כוכבי
 הריעו כאן הפי' כן ארז התרועעה חעה כד״א דלהון חילא איהבר

 כמו חורה של רנה בקול דדינא תוקפא שיחברו היינו רנה כקול לאלהיס
שם מבואר וכן תורה אלא זאת ואין זאת יגיד מיבכם הש׳׳י שהשיב ,

ואשתדל צילה נפצגות קם נס דבר אלא רל ע״ג כ״ג דף !זוהר
̂זן נמצא אלאבלילה-ע״כ קרי0לאא בתהדאוריתאדרנהלאוריחא  של

 בחורה גגוסקיס שישראל מלה צ0’גה5לכךבקל ^זולה על מרמז רנה
:שכר לקבל לאואות שאי! הדן מדת משברים

מצות שיע רבנן הנו שביעי פרק סנהדרין דבמסנת הפירוש 1א
 דמים ושפיכות עריות וגילוי וע״ז השם וברכת דנין ברינת נצטוו

 אף אומר שמעון רבי הסרוש על אף אומר חדקא רבי החי מן ואבר וגזל
 עליה מווהר גח בן מכשף בפרשח האמור כל אומר יוסי רבי הכישוף על

ס׳ ף' שמכיש ולוקחים המוכרים כד^ היינו כף תקעו העמים כל זהו נ  כ
 השם אל כף חקעו העמיס כל כן המקת לקויס ומתן משא בשעת כף אל

 הריעו מונס מצות משבע יותר תנאים ולשאר מצות שבע לקיים יתברו
 שלא במה שלהם השר הוא לאלהיס רעה העמיס שעשו היינו לאלהים

 כל חנינו הכי אלא ח' קף וירןא פרשה בזוהר כמ״ש מצות שבע קיימו
 ויבא דא כגונא הוה עלייהו דמתנא רגדבא תילא ההוא להכא אלהיס
ר ודמא ואי עליה תילאדאחפקד ההוא לילה. בלעם אל .אלהיס ^ו  אלץ ו
^א וצו׳׳' ולאי הוא הכי ביוצוס אלהים  אוליפנא הכי '
^57־'“ לעיצא אספנים דלתחא אסעבד '
 נם ואחשוך הה׳׳ד משולטכיה לל^לא יצר\ן7 רמ-בא

 לגרמיה לרבות אנכי גס מלתא חליא מנאי ולעילא גב על דאף אותך אנכי
 תנחם דלא בישרא דנעין מתט כהאי גבאי ישתכחו דלא בגין לי מחטו

 דוחר וכו' במחטך לי חקון דלא בי ויקוצין מגזלטני לעברא בחובך אח לי
 ליב ר' הרב שפי' כמו ושמחה רנה בקול היה העמים שעשו הרעה מזה

̂ק מוכיח  בשמחה אצהיך ה' אח לגבדח לא אשר תחת ע׳י׳פ פולנאי דנך
 שיצר רשיעיס נדניירשעיסהיינו^יש שני כ״תשיש קפי' דברים נבמזבלבב

 הרשעים רז״ל כמ״ש חיכף חקחרטיס אבל וחוטאים ע^יהס ^רגבמהנבר
 אחר חמיל ^ודפיס פנים עזי יותר רשעים שני מין ויש חרטה מלאים

 כלל לוחחרטיס ואינם עביחח כשעושין שמחה להם ויש לעשות עבירות
 מאוד כועס הש׳׳י רשעים אזחן על להכעיס רשעיס אפקןרסיס והס
 הש׳׳י שצוה מה היינו ממתה אלהיך ה' אח לאעבדת תחחאשר זהו
 עבירות ועושים כשחוטאים העמיס כן בשממה ועבדת עברת לעשות ^צא

ע ^שמחה להם יט אדרבה אלא כלל מתחרטים אינם  לשר הריעו ־ ל
 ואינם ושמחה רנה בקול עבירות שעשו במה אלהיס שנקרא ^הס

:מהחרטיסכלל

כלהארץ על גחל מלך נורא עליון יי כי
̂ל  לאצהיס הריעו פסוק על שפרשנ' הראשה פי׳ לפי בעזה״י נ׳

חורה של רנה בקול אלסס שנקראו הדינין רנה קל3
 גוברים רחמים ויהיה אצהים שיקראו הדרן פימחלז אז ר הוא הפי׳

 הוי״ס כששם כמדע עליון רחמים שהוא ה' יהיה מלמעלה
 להיפך כשח׳׳ו אבל גוברים רחמים אז אלהיס שהיא ניקבא על דכורין
 עליון רחמים הוי״ה סם כשיהיה לכך דכוריןדינין על מקנא
 הגויס כל כי העמים כל ״ל יייא יהיה

שימחק וצעתיל אל<;יס שס במקנא שמאל מצר אחיזה צהס יש הדרן ובל

 יגטלו מיניו גל יבטלו עליון רחמים שהוא הוי׳׳ה שם ויהיה אלהים שם
 גדול.על מלך רק ויהיה לנצח המות בלע ויהיה לישראל המצירים הגויס כל
 על החסד פי על מלך הש׳׳י שיהיה היינו החסד מדת הוא גדול האת כל
 שמחיראיס העמים על מרא יהיה לכך הדיניז כל ויבטלו וימחקו הארך כל

 חרען ה׳ ימינך בכח נאדרי ה׳ ימינך מצרים ביציאת כתיב שכר שיבטלו
 שתעו ולע אויב חרען לכך חסד שסא ימין כולו שנעשה היינו אויב
. :פלישת יושבי אחז חיל ירנזון עמים .

י1 פ  שני\א שלהם להשר רעה עשו שהעמים שפירשנו השני פ̂י ל
 מפרש שקבלו מצות שבע קיימו ולא שחטאו במה אלמם

 יסל אינו לכר מאוד עליון ה׳ כי למעלה שלהם הפגם מגיע שאינו הטעם
 אל דק מצוח שבע קיימו שלא נחה העזלס אותות שפגמו הפגם להגיע
 נורא הש״י שלמעלה עליון על קאי נורא ואמר יוחר ולא שלהם השר
 גדולה ויראה אימה להם יש הכבוד כסא הנושאות שהתיזת כמדע מאזד

 עלראשרשעוס מזיעתן דינור נהר ויורד מזיעות יראתן שמומח עד
 על הש׳׳י אס להביט החיות יכולים אינם גדולה יראחן ומחמת בגיהנם

 לכך למטה מכ״ש כך כל נורא למעלה הש״י ואס לאו אוי הכבוד כסא
י מינו הארז כל על גדול מלך הש׳׳י ת מכל יותר גדול מ׳׳ א ̂׳י ה  הש

 אי״. ^מה העמיס שפגמו הפגה איו לכך מקומו העולם ואין עולם של מקומו
 ‘י״■ ׳ מאור וגדול נורא שהש׳^עליון 'ל3בש הש״י אל מגיע מצות שנע קיימו שלא
 השר אל מניע מצות שבע קיימו שלא במה העמיס שפגמו הפגס רק

א אלהיס שנקרא שלהם ^י  לא-זגץ א שחח כתיב כשחוטאים יישויאל גבי ו
 האזמזון מכ״ש א׳ב קפי' רכד־ם ליה לא להון תדא החרגוס פי' מומס

:הש׳׳י אל מגיע שלהם פגחס שאיו בהש׳׳י דבקים שאינם

עמיסתחתינוולאמיפתחתרגלץו' ידבר
 סימכים שאנחנו רגלינו נקראים מלניס בעזה׳׳י לפרש נראה

 שיחין תיקון בחקורס שממאר כמו רגליו על שסומך אדם כמו עלמלפיו
 דאיהי זאת עשיח כי הנמש אל אלהיס ה׳ ויאמר ז״צ 3ע״ ^׳ה דף וארבע
 הבהמה מכל אחה ארור מאחרה ונפלה דאשחכתחיבשה דגרמת שכינחא

 ויאי רגאי עלמהדסמירדאינון ושליטי! מלכין יהא לייטליהדלא וגו׳
 4דל1כמ שיהיו עמים ינהג הש״י היינו תחתינו עמים ידבר זהו ליה דקציז

 שלהם מלכיס ולאמים היינו רגלינו תחת ולאמים ידי על תחתינו ןמפליס
ה בראשית כמו לאמים שנקראו  yJtר פ•' יסריו ממעיך לאתים שני ^'
 תרן(ז ומפלים כמשיס העמיס־יהיו של מלכים וכו׳ מלכיוח לאמיס שני
 סלאי) ומפליס כטש יהיה העמים של שמלכים ורון רגלינו שנקרא מלכינו
^ המלטם שסומטסעל העמיס כל יהיו ממילא מלכינו צ ש

:־סתתים כבושים .
ן ̂י היינו ולאומים חתתיצו עמים ידבר הפי׳ א ^ ינהג הש׳ מ  ע

^, ולאמיס עמים ידבר כך כתיב מצא והא חחחינו ולאמיס ח ח

^ , 
ץ■•',.

-י. ?■ ̂־ ׳
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 1̂נחוי ישראל שהיו המלכים הס ולאמים חומר כך ואחר האומות כל כולל
̂  לכך שנזכה והטעס תחתינו כפופים יהיו מלס בירהם בגלות
 רג^ roi שומרים שאנחנו בשביל היינו רגלינו בשביל הוא תחת רגלינו
̂הכתרין צבער אוחו נשרפו ימין V;׳ vnto בסדור כמ״ש החרא סטרא על רומז שחחז מבתינו חמך מבערים כיכפסחאנחלו' תחתינו כפיפיס ומלכיהם העמיס שיהיה נזכה שננו  דמסאבוהאשתסהקלשה הע

 רז״ל אתריו גס רשעים תלהט ולהבה מסוכם הקדושה ניצוצי ולהוציא
̂אל יפקון אורייתא שבזמח בזוהר פעמים כתה מבואר סורה מחן הוא בשמעות גצי̂ו מארבע ישועה לנו שיהיה לרמוז כוסות ארבע בפסח שיחי!  ביוסהראשוןהרד לכס ולקחתם בזסת אמר י1ל רבי בשם בררה רבי פריעזהדא הראשון במס לכס ז׳׳לולקיזתים רבה במדרש מבואר ומלב אתריב מצות מק־יסין אנחנו בסוכות המר הזה מלות מן י
 דכתיב המשיח מלו זה ראשון לכס ומביא מקדשינו מקום מראשון מרום ככול כסא ביה דכחיב המקדש בית זה הראשון לכס ובינה מאשון רצת ביה דכתיב עשו זה הראשון מן לכם ופורע ראשון לכס נגלה אני
״ ן ולאמיס תחתינו עמים ידבר נזכה רגליס שלש מקיימים סאנחמ בשביל לכך אתן מבשר ולירושלים הנס ר\ה ̂יח ראשון ביה

%.K יעקב גאון את נחלתנו את לנו יבחר
̂י נ״ל סלה אהב ̂׳  ; ־X6 ינ«̂־ כשביל הוא והטעם נפלאות אראנו מצרים מאוץ צמחו כימי כמ״ת גאוט ברוב t בחוזק נחלחינו ואת אותנו בוחר יהיה הש״י היינו ומלוג גוג בימי לעתיד קמיףוכחוכבסיחרהאר״ישקאי גאכךחהרס ובחג אחגאוןכת׳׳ש לעתיד נחנתינו את יבחר גס לעתיד לנו ינתר געז

■ מקדם שאנחנו השלישי מק־ש ̂ת רי׳׳ל שאמח כמו הייט סלה אהב שיננה
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זי ג ^ דו חי

 זה־כי איז שאמר <ח3 שי,ראו יעקב *זפויז היא למעי‘ חהרה3 •שייגה
ח אס  לכך חאוד ליעקב אהב והש״י לעד קייס יהיה לרך אלהיס ל

 כמ׳׳ש גאהו ולהראוח7ימ5 כמהיה לבוא העחידה בגאולה כפלאוח יעשה
 יעקב אח ואהב ה' נאס ליעקב עשו אח א'הלא קפי^ מלכים .

 אהבה היעו סלה אהב אשר יעקב שאומר זהו וכו' שראחי עשיו ואח
א יחנרךלשקב השם *שאהב :עוד יחרב שלא ועד לעולם סלה הו

 בעזה׳׳י
השילם

פז
 לפניו שירה לומר בוראינו גדולוח לידע שהשכיל' אוחס מש:'ל רק הש״י

:לעסיד הש״י לפני שירה לומר יזכו בעוה׳׳ז

אלתיסעלגויסאלהיסישבעלכסא מלך

̂ה-יםבתרועה ל ♦שו£ר ייבקול עלד׳ן W י׳
השיו בשיר ’ .

 ומראיךנאוהעי׳ ערב קולך כי קולך אח השמיעני חריציך הראני־אח
 תשנה שכהעווהו אס כי פניו אלהיכזעל צלס לו יש איש,ישאאל רל' האלשיך

 בו יחקייס ולא ימיחנו המת ונמר אריה או כאיש סב יפגוש כי כן ועל פריו
 לא כי מלאהו מאיש משחת כי וכו' ה־יח כל על יר\ה וחחכם ומוראכם

̂׳כ יחסלו בצלם סה בעיניו כדמה מהמוח כ'כמשל יבזה צלמו ע  וי
 נחשים כיור ויוסף דאריוח־א בגוכא כדניאל נציק p שאין לכרוחלוחה

 ויתקן הטוב מראהו ישוב מרשעתו רשע כשוב אמנס צלשם השחיתו לא ט
 אח חחלה הראיני יאמר וזהו יחטא טרם פ־מו.כאשר יס.עלvלר6 צלס

 אח השמיעיני כן ואחרי חשובה ידי על הישיאלי האמיחילאיש מראיך
 זהו נאוה מראך כאשר לפני עלב קולך הלא כי ממני ̂שי;הצלהS^כ ̂ולך

' לאלהיס הריעו כחחלח שאואר כמו בתרועה אלהיס .?)אומרעלה
 לפניי כי לבו שכחוך היצ״הר לשבור איס שצדך נחל גלמט תרועס מלשון

 הקרכנוח אצל נזכר שלא כווהר כמ״ש קרבן שוה נוזשב אינו הלן. 'חדח ;
ה *לצןשס0םס־אלר\  קרבן מכס ירךב ני אדם רחמים־ שהוא הי״

 לא אלהיס ונדהה נשבר לב נשירה רוח אלהיס זבחי אכל כ״ה להוי״ה
י וכברמדרמסוצח חמה ^׳  הדין ־ להעלות הוא הדן ז׳ילההתתקת ^
 הדין מדח 'שהוא אלהיס עלה לכך הריח בכמנח שס כמבואר בשרשו
 נמחק לנס אה אדם־ כני ששברו בשבילתיועה הוא בתרועה בשישו

 לנס את ששירו במה טתשאו מה הדיןלעלוחל»כשנילשחק:ו
 מה שתקנו כיון וממילא מקרבן יותר הדין תדח לפני לנס שבירוס שנחשב
 ממשק־ רחמים שהוא הוי״ה ואז פניהס על אלהי׳-אשר רחקן:צלס ̂שיחעאו

 מה־ שניחקז בשביל היינו האמך שופר,מלשון.שס:ר שהוא חפלתו נקול
Tערב בהפלחם ם<ןולה0על־,פני אלהים צלם ונמשך שחטאו Sti וחביב 

 כיקוצך שסארחזיסעליהסכמ׳׳ש ר%ה שם הש^־וממשיך צפני
:נאוה כשמראף ערב

מלכנו,-זמרו‘? זמרו ומרו אלהיט זמרו
 פתחהנצניס חייא ר׳ צ״ו דף כראשית בזוהר בעזיה״י •נ״ל

 אתברי ולא אשתכח דלא אין דאדס בגין וצו' הגיע •גאחולעח׳הזמייר נראו
לה <צלאז»חעצב  חילין וכל בארן לראו הנצניס אדשמיד ראחחזי ציון מי

 דאתקןחקונא הניע הזמיר עת בה דאחטמרואחצליאוואחיהיבו
 זהו אדם אתנרי לא עד משתכח דלא מה קנ׳׳ה ל!מ< לזמרא דהושבחן

 את שנרא אלהיס לשס והודיה שבח זמרו היינו אלהים זמיו שאומר
 בראשית כיו׳ש יחברך להשש זמרזשיחוהודיה הארס שי־זכה כדי האדם

 את אלהיס ויברא וכו׳י בצלממ״כדמוהינו אלם נע&ה אלהיכו ויאמר ג'
 את אלהייהשברא ולשבח־לשם ׳ל־זמר ול^נמצאסישלגו בצצמו האדם

יח^רך השם לפני ולשיח לזמר שנזכה צד >
אל בחך צך מודם שאנו על אומרים שאנחנו כמו

 ישראל בר עם אנחנו לנו שנ<־־א על ולזמר ̂לשנח לנו יש וגיוחר ̂;הודאות
̂ולשבח ״י.מלגצריביחו.ד0מ1 יחיד לעס לו להיות  שאר לגצי.הש"יולא לזמי

̂׳ש האומוח  3<הי וגם צי־חהלחי;ספת יצחזי זו עם קפי׳ ישעיהו כמ
 שאומר 0ז האותוח ׳שאר ולא לווקא חהלוסישלאל יושב קדוש (אחו;
ל שאצחצובני מס והודיה שבת זמרו א  מה ביחורזמרו למלכנו זוכים ^

ג קפי׳ שכחע צמו האומות שאר זזכיס שאינם  מחייש חסדך טוב כי פ׳
ישכחונך: שפסי

משכיל m אלהיט האיץ כל מלך בי
 על למלך ה׳ והיה לבא לעתיד כתיב הלא חפשה סעזה׳׳ישלא ר׳ל
ז ^ ל  לזמר שזכינו על וצשנח לזמר לנו שיש סאמר סמיך p אם ג

 TאלעתKהחכליחר עיקר הלא האזמוח שאר ולא למצלגנוגיחת־ ולשבח
 להש״י האומות כל יישבתו יזמח הארן,ממילא כל על ^גמלד יהיה ן^ז

 כל על ה׳למלו שיהיה לעיחיד גס היינו משכיל המשונןזמרו לזהמחרז
 גחלוח לידע זנעוה׳׳ז שסנוכיא אוחם רק לומרשייה מס לא סארץ

 רז״ל כמ״ש לעתיד הש״י לניני ^רה לומר יזכו לפניו שירה לומר ̂וראינו
 זוכה כעוה״ז שירה בפרק העוסק כל אומי הגחל אליעזר ר' מי

 אוחו ישיר אלא נאמר לא שר משה ישיר אז שנאמר לעוה״ב ואומח
 ט׳ניאסבזאחיחהלל ידמיין כמ׳׳ש משכיל זמרו שאומר זהו נעור^ב

לפני ירה ש לומר יזכר< לא לעתיד שגס היינו אותי וידוע השכל המקהצל י

ו ש ד  ולשבח לזמר לנו שיש עוד פסוק שמפיש ;״י בעזו נ״ל ק
 בעוד בעיה"; הש״י לפני ולשבח עלשוכימלזמר ׳

 הקליפה מצד שהיא היצה״ר על מתגברים ואנחנו בלבנו שהיצ׳׳הר־
 ומיחדס הש׳׳י לפני ולשיח לזמר כד הקליפה ומכרעיס ומשברים

 אבל האומות זוכים שאינם מה שלנו והשבחות זמירות ע׳׳י, זשנינחיה קב״ה ־
 העולמות בכל יחוד ויהיה הקליפות ויבטלו לנצוז המית בלע יהיה לעתיד

 לעתיד כי לעתיד שיאמרו ותשבחות הזמירות על שכר קילח שוס יהיה ולא
 לכך צעולס הרע יצר שוס יהיה שלא היצה״ר על להחנבי צריכין אין

 אליעזר ר׳ שאמר ומה שכר לקבל ולמחר לעשוחם היום 1רז'/ אתרו
 הבא לעולם ואומח זוכה הזה בעולם שירה כפרק העיסק כל הנחל
 לפניהש׳׳י שירה ולומר היא שכר'בעולם לקבל לחיות שיזכו היינו

 ה' שכתוב כמו יאבדו כעוה״ז שירה אמרו שלא הגוים אבל הבא בעולם
 היינו גויס על אלה׳ם מלך שאומר זהו מארצו גויס ועראבדו עולם מלך

 גויס על אלהיס מלך יהיה שאז הארן כל על מלר ה' ^היה לעתיד
 מלא השם ויהיה העולמות בכל יחוד ויהייה קדשי כסא על ישב אלהיס אז

 על שכר שוס יהיה ולא העולם מן והקליפות היצ״הר ויבטלו מלא וכסא
:לי נראה P מארצו הגוים יאבדו וגם לעתיד שיאמרו וחשבחוח הימ^חח

 כי אברהם א?*הי עם עמיטנאספו נדיבי
נעלה מאוד ארץ מניני לאלהים

 ואי חנינא ר' דרש ראשון פרק ע״ז משנתי רז״ל אמרו דהנה נעזרתי ('י
̂/ה מביא לבוא לעתיד שמלאי ר' חיתא  בחיקו ומניחו חורה ספר היקב
 עכו׳׳ם ובאים ומתקבצים שכוח ויטול יבוא כתורה מישעתק כל ואומר

 לנו חנה רבש׳׳ע לפרו אומרים וצו' יחדיו נקבצו הנוים כל בערבוביא'«א' ,
 וכו׳ בשבת אוצל בע״ש שטרח מי שוטים הקב׳^ה להם אומר ונעשנה מראש

 ומי ייריס ומסג העולם אומות' באין לבוא לעחיד אומר יותי ר' חניא1
 אלא וכו' המשיח לימות גרים מקבלים אין חניא והא מנייהו מקבלי
 היינו נאספו נליבי'פמים׳ שאומר עיי׳^שזהו וכ̂ו גרורים גרים שנעשו
 חמ שיאמרו התורה לקבל לטא לבלעחיר להסיכדב שיהיה׳ העמים אותן

 קפי' בראשית כמ״ש העולם מין וייחבטלו ימותו נאספו ונעשנה מראש־ לנו
 תי אבו אל אותי קברו עמי אל נאסף אני אליהם ויאמר ם אוח רצו מ״ט

 פקיבל אביהם זרע היינו אברהם עסאלהי רק בעולם ישאר וכו'ולא
 עשה אשר הנפש אח גם׳ יעקב זרע הש יתנה* השש של אנסתו
 שגיירו צסשוח אותן או אברהם שגיירן מאומות נפשות אותן היינו אביהם
 הס בגלות שישראל בעת שגיורו אותן או וכדומה יחח כמו מעצמן

 מאד איז מניני לאלהיס כי והטעם ישאח אברהם אלהי עם נקראים
 דין השמעת לבחיבמשמיס מאי ערן׳אמריחז׳קיה באןתו שש כת״ש <פלה
 אלא יראה למה סקכזה וחם ש^זה למה ייראה אם ושקטה יראה איז

 לא. שמא ^ראה בתחילה ז״ל רש״י פי' שקטה ולבסוף יראה בתחילה
ח ותחזור התורה ישראל יקבלו א  בנעשה שקבלוה ולבסוף ובהו לחס ה

 קודם שמגייריס הגרים וגס התורה שקבלו ̂שראל נמצא שקטה ונשמע
 שייתקייס האיז על שמגינים r א מניני נקראים הס המשיח ביאת

 לקבל לנס שיתנדבו האומוח אותן אבל הש״י לפני נעלה מאד לכך בעוצם
 העולם מן הרע היצר יחבטל שאז משיח ביאת אמד 6לט לעתיד סתורה

: במעשיהם הארן על יגעי לא

׳ י £ ח ק ׳ ם

רח לפרש גר^ה ירח לבני מזמור שיר ״י מז מ
 הם קרח בני ח־ץ שאמרו י

 נחיצד לפיכך בלבם תשובה הרהרו המחלוקת וכשעת חחלה בעצה היו
ני פ' על y;׳רש״י פי׳ וכן שם וישבי נגיהנס גמה מקום להש  גא קרח ו
 להם שנתבצר נס להם נעשה שעשו חשובה בשלל נמצא ך׳'ו במדבר חתו

 ששרה השרנה ידי על הש׳׳י לפני שירה לומר זכי יגס בגיהנס גסה מקיס
 שהשכינה בזו׳^ פעמים כמה ,כנודע מזמור השכינה שנקראת עליהם
 גדול כח ולסדיעך יתברך השם לפני חמיד שמזמרח בשביל מזמור נקראת

 השראת ידי על שנאמר שיר היינו קרח לבני מזמור שיר זהו תשונה של
;שעשו חשובה יד על לכך זכו שהם קרח לבכי מזשור שנקראת שכינה

אלהינוהר מארבעיר ומהולל יי גחל
שן ל  פרש׳ה ויקרא רבה מדרש יחכרך השם נעורת נ״ל לן

מרן זימודד עמד פתח יוחאי P שמעי! ר' י״ג 1
™ ב מג



תד-לים חיחע!י
 ראויה שהיא אומה מצא ולא האומות כל אש הוא בחך הקדוש מדד
 ההרים כל הוא ברוך הקדוש מדל־ המדבר דור אלא ההורה אס לקבל

 כל אש הקב׳׳ה מדד סיני אלא ההורה אח נו שהנהן הר ולא;ןצא
 מדד ירושלים אלא המקדש בית י3 שיבנה עיר מצא ולא העייחס
 א״י אלא לישראל לינהז .שראויה ארן מצא ולא הארצות כל הקב״ה
 של חשדו שמדת טינו ה' גדול שאומר זהו ארץ וימודד עמד הה׳׳ד
p הש״י xהוא גבורה חדה כי להחתשטבכל להשפיע הוא גדילה 6־ 

 ולהתפשש להשפיע הוא •גחל שנקרא הש׳׳י של חשדו מדת אבל לצמצם
 שפי'בכוורח כמו מאוד שמאיר היעו מאד ומהלל אמנם תקום בכל

 בהלו מלשון שהוא בכי״ע שמאיר בתשבחות מהלל מלך על ז״ל האר״י
ח  יכולין אין מאוד גדולה יחברך השם של שהארהו ובשביל ראש* עלי נ

 אם כי ממציאותו המקוס יבוטל שלא הש׳׳י של הארחי מקום שוס לסבול
 שנידאח שכיכה שורה ששם הקודש עיר ירושלים שהוא אלהינו בעיר

o אלהימוגסעלהר x v q במדבר הוא סיר שהר גס הש׳׳י 
כשברא שמתחילה קדשו הר הוא סיני הר מ״מ
עליו הש׳׳י שי^ה ראוי להיות אוהו קידש סיני הר

 התורה בו שחנחן הר מצא ולא ההרים כמ׳׳שרשב׳׳ימדדהקב״הכל
 להיות באהרן הש׳׳י כשבחר מסתמא שלהם תשיבה על ומרמז סיני מלא
אהרן כמו גדול כהן להיות רא'י מצא ולא הקב״ה מדד בידאי גדול כהן

־־ חשובה ועשו אהרן על ושואחלקי שבחנם הוח לכך

̂יהר יפה ירכתי ציון נוףמשושכלהאר׳
} פי ת צ רי ך לן ל ב מ ם ג׳יל ר » ה׳׳י עז  א1לנ לעהיד נ
ארן קדושת הש׳׳י שירחיב י י י

 ע״פ אלשיך ר״מ כמ׳׳ש לארן בחיז נס העולם. בכל להקפשט י^אל
 תפרצי ושמאל ימין כי ובו׳ יטו 7משכנוח ויריעות אהלך מקום הרחיבי

 המקים כל ח«׳צ שאמח מה שהיא רמ״א 'v נ״י קפי" ישעיה וכו'
 אותן היינו מצרים בלא נחלה לו נותנים שלישית בסעודה שנח עונג

 שלעות׳ העליון הרוחניות התפשטות להם יהיה שבת עונג שקיימו אנשים
 ממקוס יצאו אם והאחרים העולם !׳sj ע־ מתפשט אלxי וארן ירושלים
 7לעח שגס נמצא שס עיין וכי' עליונה ^ושה יצאומתחת אהלו בירחיב

 עונג שקיימו לאותן רק י^אל יבאיז בירושלים קדושת עיקר יהיה לבוא
 שתתפשט נוף כמו לארז בחוצה גס אלxי ארץ קדושת להם יתפשט ח30
 יהיה החיים עץ לאילן שנמשל ובקדושה שיעיקר האילן מן

 גש יהיה קדושה ההפשטות שהוא והנוף אל“יש. נחו־ז
 של ניף של היפה היינו האדן כל משוש נוף יפה זהו לארץ גחיצה

 אלxי בארן וגס הארץ כל תשיש יהיה י^אל ארן קחשוה ההפשטוח
 י^אל ארן סתם כי מזו למעלה זו הדרגות גיפאיש

 בנות וראנה צאנה ע"פ השירים שיר רבה במדרש כת׳׳ש ציון הר נקרא
 י^אל ארן לפרש יש p ובציצית במילה בחגלחח לי המצרניס בניס לוין

 חייב צ6גכולארךישר כי במצות ישדמל^ויי! שארן בשביל ניין הר נקרא
^ תרומה חלה •במצות ע מ  יש ועוד לאח בחוצה כן שאין נזה וכדומה ז

 שנשחטו הש״י לפני קרבנוח מקריב־ן ששם יחשליס חזה גדולה מדריגה
 לסניס לפני מירושלים גדולה מדריגה יווזר יש ועיר צפון ירכתי זהו בצפון
 זהו המלכיס מלכי מלך שסא בשביל רב מלך מקרא שורה הש״י ששם
 עריס לכס והקריהם ל׳/פ במדבר כמו הזמנה לשון קריס רב מלך לןרית
רב למלך שנזמן הזמנה לשין אלא הקרייה אין ז״ל רש׳׳י פי׳ מר^ט ערי

; רב למלך בנסחם המקורה חדר מלשון הוא קריח או

̂י נ׳׳ל למשגב נודע באומנותיה אלד,ים נעזה׳
באין שגס

 רמ׳׳א כמ׳׳ש באדם אלא המקדש בבית שכינה השראת עיקר אין אלxי
 לוחרים שמעתי הנה ז״ל ע״פיעשולימקדשושכנידבחצכס תרומה פ׳3

 ושכנתי מאומרו בבית ולא היא באדם שכינה השראת עירך כי מבאן
 השכינה היינו בארמאחיה שאומראלהיס וכו׳זהי בתוכו אמר ולא בתוכם

 למשגב שהוא לכל מדע המקדש בית .הוא בארמנותיה אלהיס שנרךאת
 לעשוח 1הח היצר על י^אל בגי שמתגברים וחוזק משגב בשביל הוא ל׳

ה שורה לכך קונס רצון  אתxה עירך כי המרךש ניח על גס ה^ינ
־ :באדש הוא שהינה

ץ וכל ז׳׳ל ר׳׳א קף כסופו יוקף יעקג וזולחת נספר כמ״ש הפי' א
 מלכות עד בקליפות ונתלבש מהחיות נתרחק האוח שנתרחק מה

 יעקב חולדות בספר מבואר וכן וזרות מחשבותרעות ששם שבמלכות
 אינה שהמלכות מחמת נמש! שבאדם זרות המחשביח כל קט׳/ דף יוסף

 שהיא השנינה גלות על לג יחן וכא^ שס עיין וכו' דודה עס ביחוד
 ואז גדולה תרדה יחחרד הקליפות כיעור בתוך מטבש השכינה ניציז

 הקודש ניצון ונתברר נורא עם יראה יחוד ונעשה און פועלי כל יתפרדו
 היינו בארחנותיה אלהיס זהו עיי׳׳ם וכ̂י הח*ות אל למעלה ונהחנר
^לה אלהיס שנקראת השכינה בארמטתי' להיות הקליפוח מן למעלה נ

 זרוס מחפיות יחפוב שלא הרע היצר- מן למשגב שיקל ירי על לכל מדע
 לארס גורס הקליפות כיעור בתוך מלובש השנינה ניצוץ ושלום כשסם כי

 בארמנוחיה במקומה להיות הקליפות מן כשמעלה איל זרות מחשבות
 על 1עצמ ולחזק להשכיב מחשבותיו לטהר שיכול ידי על לאדס נודע

: הרע היצר

ה כי יחדיו עברו נועדו המלכים ת
ה׳ המלרם הכתוב שאמר מה השם בעזרת לי נראה  הידועה ג

 אברי בכל מולכים טוב והיצר הרע שהיצר שידוע טוב והיצר היצה׳׳ר היינו
פי׳6ו וכסיל זקן ממלך וחכס מסכן ילד טוב ל׳ קהלת כמ״ש הגוף  ו
 הולד שנולד שמשעה זק? האבחס כל על שליט שהוא יצר ז׳׳ל ר&״י
 הרע שהיצר נמצא וכו' רעה בדרך שמחעהו וכסיל וכו׳ ט ניחן הוא

רוו בפסוק שכתוב כמו מלך 6נרך טוב היצר גס וכסיל זקן מלך נרךא  ^ו
 שיאמרנ. סופו המסכן הילד כי ז״ל רש׳׳י פי' למלוך האסוחסיצא מבית כי

 רש מלל במלכותו גס כי וכו׳ אסוחו וחבית עוניו מחוך למלוך שיצא עליו
 כהפך הוא במלכותו גס כי שימלוך הוא והגון כשר כי ז׳׳ל רש״י פי׳

ה ממנהג ר ^  עיי״ש וכו׳ הרשים כמדח החכתיס אצל עצמו ומקטין ה
 לאחר אלא לאדם בא אינו יצה׳׳ט והנה מלו נרךא היצ׳׳ט שגם ומצא
ט גם שיא שנה י׳׳ג לאחר גס ולפעמים שנה  האדש עובר מ׳׳מ לאדם היצ̂׳

 o’piT המלכים היינו נועדו המלכים הנה ט שאומר זהו עבירוח
 היצ^נן לו הועיל ולא שכה עשרה שלש לאחר שהוא יחדיו נחוועדו ויצ׳׳ט
ט יצה׳/־ יחדיו עברו כי כלום ד3ע הארס עס בחברותא ויצה̂׳

י עכירות;; האדם

נעזה״י נ״ל ראומתמהונבהלונחפזו המה
כמ׳׳שבזוהר ״

 עס טיכו עביד קני׳ה אלא ולאכליו לו לחומים ואשלם מהו ע׳׳ב ק״ו דף
p עמיה פד\ד ולהלאה דעאלמי״גשכין וכיו? נשא בכי o גטודיו מלאטן 

 אימן מישור נארח נש כר אזיל כד משמאלה וחד מימינה חד ליה דנטרי
 לדונזנא יקר הבו ואמרי קמיה מכסזי? בחחה עמיה ואחקיפו ביה חדאן

 חידה ומחעבח עליה מחאכלן אימן בארחעקימו אזיל וכד דחלכא,
 ואשלם' כתיב כדין מישור באורח ליה ואנהיג קב׳׳ה ביה דאחקיף וכיון

 מו־ על אחנחס דאיהו בקדמיחא לו נחומיס ^שלס ולאבליו לו נתומיס
 ולאביליו P ונחר בחיונחא וחב השתא דעבר מה ועל בקדחיחא דעבד
 וישלש ה' ובזוהר מניה אחעברו כד עליה מהאבנין דסו ?מלאכי! אינו!

 לסמר־ לר מלאבי' ט פחח יהודה ר' יותר מפורש ע״כ קס׳׳ה דף
ר בשעחא דהא חבריא אוקמוה רךא האי דרכיו בכל  לעלמא אתי נש ע
 כד״א חדר נש לבר ליה מקטרג דאיהו הרע יצר בהדיה אזדמן מיד

 כחרוויימ! נש כר אזדווג כדן שנין חליסר כר איהו כד וכו׳ חטאחתנז
 איר» יאילוז לשמאלה רע ויצר לימינא יצ׳/ע משמאלא וחד מימינה חד

^יי k נש דעי• חליר משסכחין ואינח ממוכין ממש מלאכין סר־י? כשי/ חדירבהדידער ״*!?יד! יעי׳״ן **יי!
Ce על ימינא ושליט קמיא אחכפיא הרע יצר ההוא לאחדכאה נש

לשתאלא י ־ — ־ ־ —
אן וגס עבירה עובר נש שכר כ^ואין לנטראלנרנשהסמחמיהין

 עכירר־וגס שעובר נש כר של מעשיו על נבהלו ויצה״ט יצה״ר מלאכיו
: מניה ומחעכרין עליה לי|3מחא אימן בזוהר כמ׳יש מחנו ללכת נחפזו

בעזה׳/רעדה נ׳׳ל חילכילדה שם אחזתם רעדה
לאותן אחזתם

 היצ׳׳הר מפתה מקום ומכל וסצי׳ט היצ׳׳הר שהם לאדם שמלוין מלאכים
 הזא ירא אי יצחק א׳׳ר ק׳׳י וירא פ׳ הנעלם במדרש כמ״ש לחטוא לאדם
אה עולה עושי כל דרך P אלא כרייחי למטעי אתי למאי  הרע כ^ו

 כשעה היצ׳׳הר כך לכלום חושש ואינו חוזרלרשעחו ומיד שעה לפי מחירח
אה  חיל זש׳׳ה לכלום חישש אינו לחון שיוציא טון ירא הרשעים דין ^ו
 ״־ P ר׳/ן אח תלמידו שאלו שלישי פרק נדה כמסכת כמ״ש היינו כיולדה
 כשעה להם אחר רךנן מביא יולדת חורה אמרה מה מפני מתאי

 , חכיא סרה אמרה לסיע לבעלה נזקה שלא ונשבעת ר\פצח לילד שכורעת
 כך ואחר לכעלה יקק ח שלא נשבעת לידה סבלי חיל שמחתת נמצא רךבן

שעה^ואה הרע היצר כן לבעלה ומזדקק חוזרת מצערה כשמוח  ב
 כמר הוא שלו היראה ומסירא העונש זכר עבירה ועובר לו ציית האדם

̂-לבעלה חוזרת מצערה כשתנוח כך Tשא יולדות חיל  היצר כן זמזדקק׳
אה בשעה הרע  ומתיירא וצהבל העונש זוכר עבירה עובר אדם ^ו
 הרע היצר של היראה ט לחטוא לאדם ומפתה היצ״הר חוזר כך ואחר

־ ; שעה לפי רק

לסר יי*־ תרעזיש אניות הדיםתשבר בחח
השש בעזרת \

יתברך

 ̂‘



פחתהלים חידושי

■ t■‘

1 ■

 ׳ הוא ברוך הקדוש ראשיו פרק קידושין במסכח ח״ל שאמרו כמו ימגה*
 אהס ואס סבלין חורה לו ובראתי הרע יצר בראחי בני ל־שראל אומר

ס׳ בידו כמסריס אחס אי? בהורה עוסקים  ושת1ש פ*ו ברוח זהו ו
 שלש האדס אצל להיות שהקדיס הרע היצר היינו חשבר קדס בתורה
 נווב היצר קידם אצלו להיות שה^ס הרע ליצר האדם השגר שנה עשרה
 ליצה״ר חנליז שהוא בחורה שעוסק פיו חח ידי על האדם אוחו השגר

 כמ׳׳ש אניות נקרא הגוף היינו מישיש אניות הרע ליצר אדש כשישנה ואז
 נש דבר נשמחא איהי דא לספינא דנחתא יונה קצ״ט דף ויקהל נזוהרפ'

 בהאי אזיל נש בר וכרן ׳ וט נש דגר בגופא למהוי עלמא להאי דנחהא
ה והאניה כד׳־א לאחברא דחשיבח רבא ימא בגו כספינה עלמא ^  ח

 במלאך וכתיב שביעי פרק שהוא הנשה גיד פרק חולין ובמסכת להשגר ■
 ששמעתי וכמדומה הוי פרס* אלפא הרי דחרשיש וגמירי כתרשיש וגויחו

 שש חרי תיגוס שני דחרש־ש פרסי אלפי חרי דחרשיש גמירי לזה הפירוש
 פרסה אלף שישית חלק נמצא עלמא הוי פרסה אלפי שיח רז׳׳ל שאמרו

 תרשיש כאן הפי׳ כן פרסה אלפי חרי שישית חלקי שני היינו שש ותרי
 אדם כשזוכה היינו שמחה לשין הוא שש שמחות חרי שש תרי תימה שני

 ההורה ידי על אצלו שקדם הרע היצר לשטר הרע היצר להחגגרעל
 שמחות חד תרשיש ■ לו יש אניות ש׳ירא הגיף אז יצ׳׳הר משגר שלומד

 (א3ל לעתיד ב׳ לב משמחי ישרים ה' פקודי כמ״ש וזזה בעולם שמחה '6
:במעשיו ה׳ ישמח שאז

 צבאוח יי בעיר ראינו עומענוכן באעור
עד יכוננה בעיראלהינויאלהים

DSi U ה ל  חיקין השסיחירךבחיקורם בעזרת לפרש נראה ס
השמש וזרח ועוד ז׳׳ל קי׳׳א דף ותשעה שחץ ^
 עמיה דשכינחיה נש בבר אהר באן הוא בדך קודשא דא

 אונקלוסבאתר ותרגום וגו׳ שמי את אזכיר אשר המקוס בכל כד׳׳א
 מנינז אחכנש השמש ונא חמן שנינתיה ליח ואי סמן שכינתי דסשד
 נישץ יסורין וכמה מחילי! כמה עליו ושלסין בחשוכא ואשחאר וןנ״ה
 מצאוני בקרני אלהי אין כי על הה״ד • אהבה של יסורין אורן דלאו

 .שמשא נהיר ולא עליה שכינתי׳ x’6 דלא גרים ומאן וכו׳ האלה הרעות
 שאדם נמצא ע״כ מפומי דנפקין דשקרא ומלין דשקרא הבל בגין עליה
 שכינה הxש באתר ואז הטובים מעשים ע״י שרותיה להשראת זוכה
 אליך אבוא שמי אח אזכיר אשר המקום בכל כמ״ש צבאות ה׳ מורה

x נאתר שהוא וברכחיך m’ כל והרה אונקלוס שתירגם כמו שכינתיה 
 לו ש־ש לאדם רבה במדרש רז״ל שאמרו כמו האוזן בשמיעת תלוי החורו;

 רטייה לעשות צריך נרפאוחאחהאדס רוציס אס אבדם בכמה מכוח
 שמיעת אcש אחד ברטייה האדם אח מרפא הש״י אבל ואבר אבר לכל

 לחורחינו שמענו •הוכאשר נפשיכס וחחי שמעו כמ״ש האברים כל האוזן
 ששמענו זמן כל היינו צבהוח ה׳ בעיר ראינו כן התורה נדרך לילך

 ירושלים הקודש בעיר שורה היההש״י התורה בדרך לילך לתורחינו
 השכינה התורה בדרך הולכים שי^אל זמן כל אלהינו בעיר הוא והטעם

 רז׳׳ל ודרשו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כמ״ש הקודש בעיר קורה
 והולכין רצונו עושין שי^אל זמן כל היינו בהובם אלא נאמר לא בתוכו
 אלהינו נקרא והשכינה בב״ה הקודש בעיר שורה השכינה התורה בדרך
 בכל כח״ש צבאות ה' שם שורה אלהינו שנקרא השנינה שם ששורה וכיון

א זה וכל וכו׳ שמי אח אזכ-ר אשר המקום  לעתיד אבל הזה בזמן ט
 ממילא האדם עוד יחטא ולא הרע יצר יחברך השם שישחוט לבוא

 לא האדם יחטא שלא טון סלה עולם עד יכוננה אלהיס שנקרא השכינה
 בעיר המקדש בבית תמיד שורה יהיה שהשכינה כיון ואז עוד יחרב

 אזכיד המקום בכל כמ״ש צבאות ה׳ תמיד שם שורה יהיה אלהיט
; ׳or שתי את

היכלף ברןב חסדף אלהים רט־נו
מלכים הצובאות מראות בספר רמ׳׳א בעזה״י לפרש נראה
החפלל נ׳ד׳מביאמאמר  וש-לועמו אליהו לו שיראה ריג״ל חף׳ל̂:

 להם עני(יעש איש בנית לנו אחת ולילה בהורה עושקי ממהסלמרלס
 הליהו וירח לדרכם בבוקר וישכימו רבה בשמחה מעדותו גדולה אכסניא

 ח.יהז לו אמר ולבסוף וכו׳ ויהרננה העני מהאיש בקר עצת נחצר
 נפשו כפרה לו עשיתי מהרה למות עתיד אוחו(-עיי כי הטעם
 שנות בשחרית שראה הבית נעל העני אוחו עיי״׳ש-נמצא וכו׳ נ^רהו
 פרתו מח לנך עליו שורה אלהיס שנרןלח הדין שמית סובר היה פרחו
 ימוח שלא נפיחו כפרה לו שעשה יתברך השש מאח חסד הוא ואמת

שמת על ומתרעם מזה יודע אינ« הטח נעל העני שאותו גס מהרה
מזהוסן לאחר באוחועולס יהיה !למ»ז2פרתןמנלמקןסמיט^ע

 כפ־ה לעשות חשד אלא דן ה־ה לא פרחו שמח מה האמת לי יודע
 געילס לי שהיה הישיריז על יתברך ללזשס והודיה שגת יחן אז בפרתו

 זהי פיהו שמח זה מעשה כמו לו להיטיב חשד רק דין היה לא כי הזה
 בשם ז׳׳ל רש״י שפי׳ מתשבהכמו לשין הוא דמינו אלהיס דמינו שאומר
 הדן חדת שהוא לאדש שגאים היסורין על למינו במתשגתנו היינו מנחם

 גם האדם עם טוגה עושה שאתה חסדך ר\א ובאמת אלהיס שנלךא
 מקס מכל ה הז בעולם לו עושה שאתה טיגה מה האדם יודע שאינו

 לז שהיה שהיסוריז האמת לאדם יודע היכלו בקרב מוחו לאחר כשיבוא
 להש״י והודיה שגח יחן אז לטובתו חסד רק דין היה לא הזה בעולם

 :מאוד גדולה טובה לו היה כי הזה בעולם לו שהיה היסירין אותן על
ן  של התרות אמנם ורחמים חשד כולו הוא ברוך סיף אין הפירוש א

 זוכים אשאנתנו מעשינו לפי הוא סיף אין בתוכם שתתלבש ספירת
 עושים ושלום תס ואם החסד בחדס סיף אין מתלבש אזי טורם במעשים
 אלהיס שנקרא גבורה במדח סוף מהלגשאי! אזי עונות רעים מעשים
א שדמינואלהיס מה נמצא אותם להעניש  אגלגאתת מעשינו לפי ט

 טכליך בקרב חסדך זהו ורחמים חסד סנףכולו אין שהוא הפנימיות
; שוp גו;יכל וה׳ כמ״ש

ארץ קצוי על תהלתך כן אלהיט כעזמן?
 כשעלה געזה״י נ״לצרקמלאדזימינף

 שמי יחגרך ברצונו
 רחים שהוא חדוחיו להראות בחאי' אח להטיב העולם אח לברוא לעד
 כדי ובי׳ מיני׳ וקביז צמצם תכלית לאין שמתפשט סיף אין אז וחנון

ט כנודע ספירות של מדות לעשות  וצמצום גבורה שהוא אלהים כשמך ז
ת קצוי על חהלחך כן לע  עצי נרו בהלו כמו אורות הוא חהלחך א

 ולא מקום בכל מתפשט הש״י של אורו היה צמצם היה לא אלו ראשי
 אלהיסשטא ששמו עכשיו אבל אורו להתפשטות וקצבה שיעור היה

 על רק אלא אורו מהפשט ואינו אורו שצמצם היינו וצמצם גבורה
ת שנרךאח השכינה אל הספירות ומן הספירות  מתפשט למטה וכן א

 הקליפות ששם עליונה ארן בקצוי י%אלאבל צאת רק קדושתו אורות
 זהו הכלים שבירת ע״י בקליפה שנפלו ניצוצץ רפ״ח רק אורו מחפשנן אינו
 תן הקליפות יבטלו לטצין של האורות שיפלטו ולעתיד הקליפות חיות

 אורות מתפשט אינו הקליפות ששם לאת בחיז למטה וכן העולם
 מחתיו חסדו להראות כן גס וגבורה דין שהיא צמצס אוחו וגס קדישתו
 זהו כנודע בריותיו עם וחסד צדקה לעשות וחנון רחום שהוא הטיביס

 לכך ימינו מצאה שצדק הטוביס מדוסיו להראות הוינו ימינך מלאה צדק
; בריותיו עס וחסד צדקה לעשות יכול שאח׳׳כ כדי תחלה לצמצם הצרך

יהודהלמק בנות תגלנה ציון הר ישמה
5? ן טי £ ען  ראשון פיק ברכות במסכת ל׳לבעזה״י ן

 מחנות שלש אומר יוחאי בן שמעו? ר׳ הניא י
 וארז תורה רא יסירין(אלו ע״י אלא נתן לא וכולם לי^אל הקב׳׳׳ה נתן

 מה אמר שלמעלה ציוו הר ישמח שאומר זהו עיי״ש וכו׳ ועה״ב ישראל
 לאדם יודע יין חסי הוא באמת אלהיס מדת שטא במחשבחינו סדמינו
 וגם העליון בעולם מוחו לאחר אדם כשיבוא העליונים בעולמות למעלה
 בריותיו עס חשד לעשות כדי הוא העולס בריאת בעת שהיה הצמצום

 בעוה״ז יסורין באמת לאדם יש שלפעמים מפרש ועכשיו שפירשנו כמו
 rרpי ע׳׳י לי^אל הקב״ה שנתן מחנות לשלש שיזכה כדי לטובתו והס

 והשר י^אל ארן של מהנה הוא ציון הר ישמח יזכה יסורין ע״י האחד
 כדגלווישמתז יזכו ישראל נשמות הם יהודה בנות תגלנה יסירין ע״י יזכה

 אדם שאץ ההורה משפטי היינו משפטיך למען והשלישית בעוה״ב
 שיזכה! כד לטובתו הס pשהיסו נמצא יסרין ע׳׳י רק אלא לחורה זוכה

 רז״צלעולס לי^אללעאמרו הקב״ה שנתן מחנות לשלש ע״ייסורין
:עביד צטב רחמנא דעבד מה כל לומר רגיל אדם יהא

מ סגדליה ספרו ציקוהקיפוה סובו
 סביב יחהלטן רשעים סביב אומר רבי נחמיה ור׳ יהודה ר׳ ל״ב פרשה

 וריאין עדן גן מחוך עצאת בשעהבצףקים כיצד מהלכין הצדיקים לרשעים
 וראו ויצחו ד הה׳ עליהם שמתה נפשם בגהינס נידונין הרשעים אח

 נקג׳׳ה והידאה שגח נוחנין הן שעה גאוחו בי הפושעיס האנשים בפגרי
 ט ד׳ אודך הטא ביום ואמרת הה׳^ בעוה׳ץ עציהם שהביא הייטרין על

 אח עצינו עוקף אהה מתי עד נחמיה ר׳ לו אמך וכו׳ אהך ישוב בי ינפה
 יתמכון רשעים סביב לכתיב יםמהלטן1ר\ש לצדיקים כביב יצא המקרא

 יושבים אחר^דקיס ורואין גיהנס מתוך ע,לץ שהרשעיס בשעה כינד הא
̂ס ממזיענה נפשס בהוךגןעדן מלו׳ ובמדרש וט׳עיי׳׳ש עינוי ע׳צשין עציר

י« א ■ מך ־



תהלים י1חיח׳צ
 לי המצוייניס עי ציון עוח וראנה צאנה פ' על מפרש השירים שיר רכה

 שהם ציו? נרןראיסכני שהצדיקים נמצא בציצית במילה בחנלחח
 ליה כדאית חד לכל ציון! סיבו שאומר זהו שמקיימים במצות מצוינים

 ומסבבים סובו ציון בני שנקרא'ס הצר^ס יהודא לר׳
̂ל מיהנס וניחר! שיושבים .לרשעים  הרשעים סבו נחמיה ולר׳ כנ׳
 יהודה לר' בין כנ׳׳ל עדן מן בשלום שיושבים ליו! מי שנקראים לצדיקים

 שהביא היסורין על שבחוהודא׳הלקב׳׳ה הצדיקים אז יחנו לר*נ וני?
 היו לקיש ריש שחבח ר׳׳א בפרקי רז׳׳ל אמרו והנה הזה בעולם עליהם
ה' לפניו אמרו עח בגן אותו ורואים מיהנס  הלא בדבר יש משואפרם י
 השיב בגיהנס ואנו עדן בגן הוא ולמה עמנו הבריוח אח חלסעם וההיה
 בחשובה שב הוא ט יוהר חייבים אחס מכאן אדרבה הוא ברוך הקדוש
 מסכח במעי מקיפין אין מלשון והקיפוה שאותר זהו שבחס לא ואחס
 כמו לזו זו מקרבין מקיפין לשון רש׳׳י פי' ע״ב מ׳׳׳ו דף שלישי פרק חולין

 עולים שהרשעים בשעה היינו ביצה במשכח חביות שסי מקיפין אין
 הרשיעים רוצים ג״ע בחוך בשלוה יושבים הצדיקים אח ורואי! מגיהנס
 והקיפו שדימו לקיש ריש חירי כמו שבג׳׳ע הצדיקים אל ולדחוח להקיף
 לזה הבריוח,עמנו את מלסטם היה זה הלא לומר לקיש ריש אל עצמן
 אל עצמן ומקיפים שמדמים הרשעים קטחג ע׳׳י היינו מגדליה ספרו אמר

 שב היא כי יותר חייבים אחם מכאן אדרבה הקב״ה להם משיב הצדיקים
 על בג׳׳ע לצדיק שיש במגדלים הארה שמוסיפים נמצא אחס ולא נחשיבה

 שהיה הדור מחוך בחשובה לשוב היצה״ר על להמבר ק הצד שזכה ידי
 צדק שהיה שכן מכל צדיקים חבריו היו אלו שכן מכל רשעים חניריו

 לעמוד יכולים גמורים איןצד^ס עומרין השובה שבעלי במקיס אבל
 השובה עשה והוא רש־עים היו שחבריו יד על יוסר חשוב שהוא נמלא
 הארה לשון הוא וספרו עדן בנן לצדק שיש במגדלים האר̂ר חוסיפין לכך
 אל כבוד שמאירים אל כבוד מספרים השמים פסיק על בזוהר שפי' כמו

;גזרהס ספיר כמו

למען ארמנותיה ^טיתולבכסלחילהפסגו
fiDn׳ אחחן לחי 1־)V לפישאמר נע־ה׳׳י

 מתענוג הקודם בפסק י .
 לבכם שיחו להסלזהאמר מקנאים cהר^^ והאיך עדן בגן סpהצרי

 השיג בשביל ומצות בחורה לעסוק לבכם סונח יהיה שלא היינו לחילה
 לגמול בשכינה כח להוסיף לחילה לבכם טונח יהיה אלא עק גן של סעגוג

 ר' מג' פ' השא כי רבה במדרש שאיסא כחו הפי׳ או השטנה עס חסד
 ובח כתר׳׳א הרן כמין לאלהיס ש^ניס חשה ויחל מהו אומר נחמיה

 המר אח עשה משה ויחל r׳n אמרין ורבנן וכו' יחלו פניך במנחה צור
 כוונת יהיה כן ליה יא1מח חורפיה כד׳׳א מחיקות חלוי ת׳׳ג פ' מחוק
 כוונת יהיה או ומצות חורה עסק ע׳׳י דורן השכינה להעלות האדם
 לאדם יהיה ואו וחצות בחורה שעוסק ע״י השנינה דני להמתיק האדם

 שעוסקים אדם גר מאותן יותר שכר השכינה עס חסל לגמול שכוונחו
ע שכר לקבל כלי ומצוח כתורה הו היינו רמנוחיה6 פסגן זהנ מול  הגבי

 להס יהיה השכינה חסדעס לגמול שסוכחם אדם מי לאותן ארמטחיה
 יוסר עדן בגן ארמנוחס גמהיס שיהיה חרס בני משאר יותר גבוה שכר

 חאמר ואס שכר לקבל כד ומלוה בחורה שעסקו חבריס מארחנוח
 כוונתו שיהיה היצה״ר אוחו שיפתה יוחר רעה פניה לו יהיה שאדרבה

 שכר שיהיה(ו כדי השכינה עם חסד לגמיל ומצות בתורה עסקו עח3
 פ' רבה במדרש שא־הא נמו אחרח לסר תספרו למען אומר לזה ^תר

 חמא בן הכהן פנחס רבי אמר רע ינקה לא ליד יר מי׳ל פ׳ מפא י5
 שאין תנקה שלא למה ליד מיד שכרה מחן חבקש אל מצוה עשית אס

 כלום לבניך להנחיל בקשח שלא נקרא אחה שרע מעוונחיך מחנקה אחה
 היה הא'ך שעשו מצוס של שכרן מחן ויעקב יצחק אברהם בקשו שאלו
 מיד ולישראל ליצחק לאברהם זטר מזכיר היה האיר נחלש צדיקים זרע

 אחרון לדור תספת למען שאומר יהו ינקה לא ליד יד הוי ה׳ וינחם
 שעוסק ומצוה חורה על תיקף שכד לקכל האלט טונח יהיה שלא היינו י

 1כמ הארה מלשון סא תספרו אחרון יאיררלדור למען כוונתו יהיה אלא
 וכיון אל כמד שמאירים אל כמד מספרים השמים פסוק על בזוהר שפי׳
 בתורה שיעסיק פניה לו יהיה לא חיכף שכר לקבל האדם כוונת שאין

 נהנה שאינו כיון יוחר שכר לי שיהיה כרי השכינה עם חסר :מול6 ומצוה
 אוחז צפחות יכול צא אחרק לדור יניח רק השכר חן חיכף נעצמו

: היצר ׳ ע \ י

ינרגנו הוא ועד עולם אלהינו אלהים זה כי
ל ל ע * תי  fp־n לקנל שלא שראו' הנתם שמפרש נעוה״י םו

 עובר עוצס שהוא הזה בעולם ומצוח תורה על שני
 מש*ח ויבוא למעלה יחוד ויהיה חשיבה לעשות ישראל יזכה אס אלא

לכך ועד עולם טחוד אלהינו יתברך השס ויגאלינז צדקינו
ניוהר כמ״ש אלהיס זה ני זהו ועל לעולס לקבל לעתיד אז טוב

ת פ׳ויצאדףק״ןע״באמראיןזה סני א  זהלתהוי אלהיסאין ט
 אלהיס בית אלא איהו לאו לי^ה ^ימא נלחודוי לאשחכחא זה אק בפיל

 גופא שייפא מכל ברכאן ביה ולארקא פירין ביה ולמעבד ביה לאשחמשא
 זה למעלה(יהיה יחוד שיהיה יזכו חשובה יעשו כשישראל לכך ע''כ

^ נרכאן^ז אלהיסלארקא ^יחאבלת אוח שישתמש אלהיס הי  י
 ‘שהוא ד1זן לעולה נצחי שכר לקבל אז פוב לכך ועד עולם ניחוד אצהינו

 שאין עולם מוח על ינהגנו הוא רז׳׳ל שאמרו כמו זהו מוח ט שאין עולם
׳ י : טמוחכיישלפועלהמוח

א 1א הו  שכך פעמים ?מה כחיג בחורה הלא חקשה אם הפי'
 5וכדומו כעחם גשמיכם ונתתי תלכו בחוקתי אס כמו הזה עילם

 כאב' ומצות בחורה שיעסלץ ישראל לבני מפתה ית׳ השס הוא החירוז
פט איזהדבר או ממון ונותן בחורה לעסוק הקפון הילד בנו המפתה  י

6שי.עסוק« אביו כוונת שיאמת נמצא בחזרה שיעסוק כד לתינוק  'לד1
 שכ̂ל לו אין שהילד בשביל אמנם גדול לתכלית הילד שיבוא כדי בתורה

 יפה דבר שאר או ממון לילד ליחן צריו ללמוד רוצה אינו
 השכיגהילכך עס חסד לגמול ומצות בחורה שיעסקו שכל להם שאין בשביל

 •־. ונ^תי חלט בחוקתי אם להס ואומר ישראל אח ^חברך השס מפתה
ת^^ בחורה לעסק לישראל חשק שיהיה כד וכדומה בעתם גשמיכם  , ו

א מתוך לשמה שלא ומצות בחורה כשעוסק כך ואחר ^ נא ^מה ^  : ( ...לשנ̂ז
•vv ?מ ינהגכו הוא זה השכינה עס חסד לגמול לד ומצות בתורה ועוסק  ■ ׳

i; שנותן; הילל העלס בנו המנהג כאיש אותנו מנהג יתברך השס הייני מוח f > 
v; Vי: שנע וברוך נרוךהוא הש״יח כנ׳׳לכן בחורה לעסוק כדי ממון לעלס

S'

פט קפיי׳
יינן.

נראהלימרפיחשנעזר^;:{^^ לבניסרחמזמור למנצח
r׳■ הזגז יהמזמור הש״י ׳

̂  מביא זה ודבד צד^ז מליחן ידהס הקופצים אנשים אותם על מיוסד
^ הרוצה ח' סעיף rרמ׳/ ס־מן דעה יורה בש׳׳ע גכמ״ש רעוה מדות  לז
ה שמיס לשס שהוא דבר וכל ידו ררחיב הרע יצרו יטף, לעצמו ^ מ י  31מ
ט׳ והיפה  פי׳ מהו טובות מדת לכל יבא צדקה שע׳׳י הוא שהפי' ו
 היצר לנצח וחצה הרע היצר עס נצוח צו שיש מי דהיינו למנצח

 בעשרובשבילשלאנחן- נתגאה 0T׳שגס טצדינצח ללמד מזמור קרח
ו60י שלא ומלמדס־לעולס חשובה עשו בניו אבל העולם מן ונאבד צדקה

' י ; לידמדהרעהזאת

כל האויג* העמים כל ואת שמעו
^1פרונ פחות־משוה על דהנהברנחנהרג חלד

 לוחר!י רוצה ואינו אכזריות מדח לו שיש מפני
 ר*3עכ אויזן הקמצנין והם אכזרים שהם מהם שיש ישראל בני וגם כלום

 »3שהםמ ומפני וכמושאיחאבסנהתריןדףכ׳׳פע״ב אדיהרי דשכבי
V 3מקרו סאונה-<שהוא 1לג> להם אמי־̂׳ אצלו מקרזב שהם ישראל
 J ילחול%^ כספס על יושבים שהם חולדה מלשון שהוא חלד יושבי כל האזינו

^ ולאומזק אחד ממין וחולדסוהס העכבר כי דנרי על היושבת - ,5 .f  V 
 ’ י i אמרילם ולכי מרחוק שהוא שמעי לשין להם אתר ממנו רחוקים שהם

 ־ן3חדר ואחד ז״ל חכמה ראשיח נקראחזאחכמ״שבעל •אחשחשובל:
 ׳ כציקל* וחטאך הש׳׳י צוה מה על לומר נראה והפעם צדקה הוא חשובה

 מביא דהצהקה משוס צדקה מענין שאינו עבירות בשאר אף פרוק
 יעשגא יצרו את לטף יטל ואינו בתשובה לחזור ר^וצה ולכך פובוח מ?זח
א במסכת אשי שא״ר וכמו פונות למדות אוחו ויביא צדקה  דתי בחרא מ

ט׳ המצות כל כנגד צדקה שקולה ח׳ י כת^• עודשסאתררחב׳׳אאר״י ו
. • וכו׳אתת יועיל לא וכתיב ממוח חציל וצדקה עברה ביום הון יועיל לא

- אצ<>' שהפי׳ וכי' משונה ממיתה שמצלח ואחת גירגם של מטנה שמצלח
 הרשעים על נאמר אחד ופעס כפשוטו ממוח חציל צדקה נאמר אחד פעם

 -pi וגסגשניל המצות כל כנגד ששר\צ צדקה וכשנותן מת קרוי שבחיו
הסחס לכלהמצוח אוחו מביא מן  . מסול שהם חמהגזררחחצוה ט
 ג מציה ולכל המצות כל כנגד שקולה שצדקה בסביל אבל לה הדומה אחד
 צוקואזצי^ וזהו חי אז ונקרא מצות לכל אוחו מביא לכך אחד מסוג היא

ק פי׳ וזהו גיהנס של מדינה דהיינו ממוח  צמןהתצוק י״ג במשלי ^
 , שילון חי1א נוצר צדיק שנוח! צדקה דהיילו חטאת חסלף ורשעה דרך חס

 • <̂כ אותו מגיא חליחן ידו tpp שרשע הרשעה אבל פוב בדרך
 עומן^ כאל\ הציקה מן עינו המעלים כל שם ממרא שאמרו כמו הרעות

ל הפסו^ס המשך נמיר אחי ולזה ע׳׳ז י ע י ' י ^ ש מ  'ענר^ גיוס הון ב
 , שבגמרת רשע יפוג וברשעתו דרכו חישר חמים צדקת ממוח תציל וצדקה
 עגר^ ביה דנחיב ההוא גיהנס מדנר^של שמצלת הוא איזה אמח וא׳׳ל

 שצגיהגסי^מ אוחו.מדנה מצלח לכך זה על פעס מחן שני <ט'ופסיק
 <בךשעמ^נן^גליס3טו נדרך הולך צדקה בשביל דרכו xחי חמים צדקת
ם בסיף אמרו ולזה כנ׳׳ל רשע יפוג הציקה מן עיניו ^  עישר פסק על פ
ט׳ שנקרח עשרו sזר א״רלקיש נרעחו לבעליו שמור  שהפי׳סצט ו
כשהעושר ־ ׳



פטתהלים חידושי
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 תמנו מחסר ואינו אצלו העושר שמשמר דהייט לנעליו שמור כ^זעושר
 כשהוא איל צדקה על נענש לא עני ליה שאס לרעחו הוא אז ליח^ציקה

 ולכך קרח מדח ויו הצדקה על שנענש לרעחו הוא אז נוחז ואינו עשיר
.־ זה על העולם והזהירו חשונה עשו ונרו העולם מן נאנד

צןיחדעשירואכץן גס בניאדםגםבניא̂י
 מאחד 1אביו ך3 יהיה כי ראה נפרשה רמ׳׳א דהנה הוא הפירוש

 עליהם אדס לב יפול אשר נוני<וח סיה יש כחב יכו' שעריך נאחד אחיך
 כלום הוריש ולא רש p גס היה שליעני אביו ני לנו אל נסחילהשומי

 J3 צדיק לו ורע צדיק נגמרא אמינא נהיה שאמר כמו לימי יש אז מ3ל
 דרך. לבו אל ישיח או הנ׳׳ל סירוה נדחו אז אאר אים נר הס אס אך רשע

 וזה נחעשר לכך ומהן כמשא רגח נעיר נמדל העשיר זה אולי אחרח
 אז, נח;דלו אחד נעיר שניהס אס אך ומחן משא נמקום נחגדל העני
,מהנהג העולם יאמרו שלא קרח בני מ הקמזה הניחו לכך זו סנרא נדחה

 . הס ז עליונה מדריגה הוא אדס שהואר אדם נר גם מקרההלא פי על
 מקום ומכל מתןו מעט מדרגה שהוא איש וגס,נר ואניון עשיר יחד נניו
̂ס ממדרגה עדיף הוא  אחד נעיר לריס שהם דהיינו יחד והס וגנר אנ

 שנשאר כמו מוכח .ממילא אניון ואחד עשיר אחד מקום ומכל מקטנוהם
 השמיס מן והכל , גמור שאינו צדיק לו ורע צדיק החסקנאנגמרא

;מעשיו לפי ,

תבונות לבי ותות חכמות ידבר
 אהx נועז גני מהדהנהמצינז על פי׳^נעזה״י לומר נראה

ה דבר ט  דאסנטלה לקטה אינה שלשה לקטה שכלים, ששני מיוה ^
 שנים אס כי שלקטה שעכשיו המ!שה כל להחזיר צריכה העזה שלשה
 עשר בחורה כהיב יהא צדקה גני יש לזה ודומה להחזיר «אינה

n t o x 1 w״b שחחע בשביל עשרx ואינו אסהואחכס נמצא 
 צדקה וניסן לצדקה ליהן יסכרך השם שצוה תה לעצמו מחזיק

 חכמה צדקה גבי ויש אחא חכמה זה שיחעשר xתיי הוא אז כראוי '
 ז״ל רשי׳י פי׳ יהיה לו קרשיו את ואיש נשא פ׳3 כתיב דהנה שנאמר *

 סוף וחxהמע יהיה לי לכהן מחנן ואינו מעשרותיו שמעכב ומ׳׳אמי
הו שאין  חם, נמצא <©׳ ,לעשות שהותהלמולהiהxא׳.מע אלא עושה ^
 לו, שהיו המעות ומאבד לו שנו^ס מה כראר-אזמאנד צדקה מחן אינו

 נהקייס אז מחנו שמגיע הצדקה לעצמו מחזיק ואינו חכם הוא ואס מקורס
 כראוי, הצדקה נוחן ת:מות.אס שני צלקה גבי יש ממילא שלי המעוח
אנירג שיש ראינו לפעמים אך זגםיחעשר שישלו המשח שמ^יס האחר

 יחברך השם בהשגחות א־נסמאתירס שהם מפר מצדקה ובחוקים לב
 נא אלxי בעליו אבוס וחמור קוניהו שור ידע א׳ קפיטל כח״שבישעיה

 להם אין עס בשם הנקראיס שאוחן yז׳ החבונן«פי.^רמ״א לא עמי ידע
 יודעשהבעצי׳ שהוא דהיינו נעליו אינוס שתכיר חמור כמו אפילו מגונה
 מכירים אינס נשסעס הנקראים אותן איל האנוס לחוך המאכל מחרם
ה. לשאר או החנזח לחזך מחן שסאהכעליס יחנרך שהשם חי מ  ה

ה ס ^נ  כראול צדקה נוחנין אין זאת חנונה להס שאין בשביל כך5 וכו׳ ה
 יוכה פי .הפסוק פי׳ טבעוזהו פי על ממהג העולם סוברים ם5ם«

 שיחן דהיינו חכמות רביס בלשון נאמר לכך חכשח שחי דהיינו חכמוח
 אחר ולא חכמוח אני יודע מה ומפני חכמוח ^י רקייס כראף׳ צדחר
\  צי יש המחשנה שסא לני שר\יון פי׳ חבונוח לבי והגות שכצ3ר

 בלשון חטנור. נאמר ולכך העישיחח ,יחכרךמחן שהשם להני! חנונה
 שלא ושני xיחע לא צדקה יחן לא שאס אחת חנונוח שחי צו שיש רנים

:עכשיו א שיש מה לו יתקיים

אפתחכבנורחדת^ אזני למשל אטה
^ נמשך זה נפסוק נעזה״י פי״ לומר נראה ■  הראשון א
 ואני פרה ולאלשס לשסשתיס צדקה היהליחן טוב הלא אסחקשה

 ז״ל רש״י דר\ה Txb נא ע׳׳ז xשיחע כד צדקה שיחן לעיל אמרתי
 חרתישמעחי נכמר אפחח ועל הקדמור משל שהיא חזרה הוא משל פי׳

 העולם ונאים נכמר מגנן היה צר\כיחס רוצה דוד כשהיה אומרים
ע ^ ס מוכיחם היה כך ומחוך נעימוחהוץל ל ק פי׳ וז ^ו  אטה ר
 החורה שה*א למשל האזנה לשון אזל מטה שאני דהיינו אזר ־ * למאל

 ציחן שאמוסי מה אך בחורה שכתוב מה זםpל ליחן-־צדקה שכונתי
 חדתי בכנור שאפתח כמו פי׳ חדחי בכנזר אפתח הוא שיחעשך כדי צדקה

 כדי צדקה שיחנו לשמה נש(א פוחח אר לכך צלבס נכנס שיהא כד
שמה שלא ומחוך להחעשי : ל^הנאל

ן ד פי' לזמר יש א m ניי t שאל איחא ח׳ יף נתיא נננא דו;נה 
 ענייס אוהג אלתיכס אם עקיבא י3ר אח הרשע pופוxטזרמ

שלא (’על וגזר ענדז על 0זדסשן;ע בשר למלך משל נך אמשול וכף

 ובדרך וכו׳ התלר עליו כועס הלא והאכילו אחד אדם והלך להאכילו
 כמו צדקה שנוח! לחי שכר מחן שהקב״ה ראינו הלא לחרן יש הפשוט
ה שאמרה  יוחר רז״ל ואמרו נועז היום עמו עשיחי %f(האיש שם ה

 הבית בעל עם עושה הער העני עם עושה הבית שבעל מה
 הרשע כשאלת לזמר בודאי־אין כן נעזלםהכאאם שכר לו שהש׳׳ינזתן

 ציית אני האין־ לי תקשה אם הפסוק פי׳ וזהו זה על הש׳׳י שיכעוס ח״ו
 משל דהיינו האזינה מלשון שהוא אזני למשל אטה הלא צדקה ליחן
 שהחירון תדחי נכנור אפתח דxמ זה על צוקה ליתן ואסיר הרשע של

 הען הנימין שחתה כמר במעשה נביט דהנה כנור של חדה ע״פ הוא
 שקול הוא הטעס אך חלל שאינו עז על כפשוטו נעשה לא ולמה חלל

 חלל הען ולכך ערב ממנו קיל הבת אלא לשמעו ערב אינו בעצמו רמין
 החוזר וקול xהי קול הוא ש ען של ההלל לחוך הילך נימין של והקול
 מעות הבית הבעל שנותן מה הצדקה כך ערב קול הוא חלל קול מחוך
 הבית העני>לבעל חן שחוזר ומה גשמי דגר שהוא מועט דבר הוא לעני
 ובודאייכשראינו מרובה הוא טוב ^ולו בעולם הש״י לז שנותן השכר היא

הרשע של משל נדחה ממילא הצדקה בעד מרובה רxשהש׳'ינוחן

יסובני עוןעקבי רע בימי אירא למה
 הוא רשע מגורח י׳ קפי׳ נמשלי נעזה׳׳י פי' לומר נראה

 אין דהרשע צדקה על שהמכוון אצלי יחן«הפי' צדיקים וחאנוח חנואנו
 שאינו דהיינו ממנו מפחד שהרשע מציט אחד דבר אך עליו אלהיס פחד
 יהיה לו קדשיו אח ואיש הוא והםיף יעני שלא בשביל צדקה ליחן חצה
̂יינו רשע מגורח פי׳ וזהו שיעני  הפחדו זהו אדרבה יעני שלא שמפחד דר

 מפחדים שאינם צדי^ס מצינוגם הלא חאמר ואם עניוח לידי חביאנו
 יחן צליקיס וחאוח מהרץ לזה עניים הס מקוס ומכל צדקה ונוסנים

 וזהו הבא לעולס נקי ויהיה הזה נעולס xשיחי חצה שהצדיק היינו
 שלא פי׳ רע זגדולחי ננוח* כשאני דהיינו בימי אירא צמה הפסוק פי׳

 עקבי גורם הצדקה מן שמעלים עון אותו דהיינו עון ולכך רעה ימי ינואו
: שיעני ימעיסבבהלבר סיף שהוא שלעקב פי׳ יסנני

ן ה פי'בדרך לומר יש א הנ ^ד  ר׳דאיסא ברכוחן־ף במסכת א
 חטאה יוסי’3X ישמאל א״לרכי מפחד חלמידאדקא ההיא

 דאינעית מאן איחא ג׳ דף ובמגילה וכו׳ תטאיס נציון פחדו דכתיב אח
 ׳ וכי ק״ש לירךי חקנהיה מאי חזי מזליה מידי חזי לא אע׳׳גדאיהו

 ר״י שאמר 1כמ חטאיו מפני הוא נודאי דמנעיח כיון קשה ולגאורה
 כשהרהר כי יפחד לא ואז בחשובה שיהרהר חקנה אמרן לא ולמה בר״י

 להיות צריך החשובה דודאי לחרן יש אך גמור צדק הוא אז השובה
 ;יסוריס אךם ריאה אם בגמרא שאמרו כמו עבירהשעשה כל על בפיט
 שפי׳ כמו דהיינו חזרה בביטול יחלה מצא לא במעשיו יפשפש עליו באים

 מוכת ממילא וא״כ לחקן כדי שחטא מה יודע ואמו למד שלא המפרשים
 יהרהר חורה נביגיול יחלה לחה דאל״כ נפרט השונה לעשות דצריך

 אפשר אי האדם כשמנעיח שפיר אחי והשחא נססס הכלל על חשוכה
 נעקניו דש שאדם .עבירות יש כי כחשובה שיהרהר תקנה לו למצח
 רגע באזהו נחשיבה אוחס לתקן יכול והאיך עניחח שהס יודע ואינו

 בימי ומגעיה אורא דהיינו,למה ביטי. איגיא ״ למה הפסק פי׳ הו4ו
לירא' לי למה חאחר ישמא שעשיחי רע הואבשביל הלא בעולס ?שאני
 דש שאני עון דהיינו יסובני עקני עון מהרז לזה חשובה להרהר יכול הנא

: לירא הזה הדבר מסבב בעקבי
 החשובה נשער חכמה דעת דנספר אחר נדרך פ•׳ לזמר יש אן

 נידו ארעי הס שמצוח מי מהן ואחד שז׳׳ל הגורמים דברים
 אלך אני אף במקח המצוח שחעשה ר״ל בקרי עמי חצכו אס 30X זזה

 אני למה דהיינו רע כימי אירא למה הפסוק פי׳ וזהו קרי בחמס עמכם
 אותן דהיינו יסונני עקבי עון הפסוק מחרן לזה דע שנקראת קרי רואה
;רןי לידי מסבב בחקרה המצוח שעושה בעקבי המצות דש שאני עון

יתהללו עשרם וברוב חילם על הבוטחים
 פיחנן לפי לעיל שמקושר נעזה״י פי' לומר נראה

 חילם על המטתיס ןxמ שני שפסוק דהיינו אירא למה פסוק על ראשח
 על בוטחים שיהיה דעחך סלקא וכי חימא לשין שהוא פחח נקודה שה״א
 ש־ודעיס ממון על נטחונם להיות שוטים אינם כי אינו בודאי זה חילס

 כי צדקה מתניס אינם זה ל נשבי אך צדקה יחנו לא אס לאיבוד שסופו
 צדקה יחנו אס כי צדקת ליחן קשה שלבם דהיינו יחהללו עשרם וברוב
 והם עשיריח חב לי:ס יהיה ולא ממונם יחסר עחה לעת אז לראוי

 : סxע רזנ3 צהס והתפארת םxבע עצמם ומהללים משבחים .
 כה' שבוטחים אנשי' אוחן אף ראית הנה כי בייו פי׳ לי׳ יש אן

 דהייט ממונם עס הוא שלהם בטחו? דל-ן שלס בטחון להם אין יח׳
V פרנס הש״י לו שיחן נטיח אד הרנה ממון לו יהיה אס שלו שבטחון
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תהלים חיחעי
ס על סמכץ אין כי עליהם זכוח קצח ללמד ואפשר  להם כשא'ן ולכו מ

 נמה להס השנווה אבל גס הש׳׳י להס שיעשה בממון להס אין חמו!
 הצלחה הש״י יחן מעמ3 גס הלא עשירות חב ס לה שצריך שאומרים

 ה״א לשון פהח נקודה ה״א הבומחיס הפשוק פי׳ זהו ו פרנסה לו ניהיה
 בסמוך על פי׳ חילם על הם ה?ועיםשהס אותן פי׳ הידועה

 יה ה ואפשר ממונם אצל הוא שלהם שהבממון מנשה חטה ועליו כמו
 וברוב הוא השטוח אך כנ׳׳ל הנס על מרן ס* אין כי עליהם זכות לצמר

 זההגעמ כ׳׳הושתו קפי׳ בירמיה הוללות.כמ״ש לשון עשרסיחהללז
;הוללת לשון 'יtר פי׳ זהחהללו

̂להים יתן איעזלא יפדה פדר. לא אה יא f
 ערוךי״ד דהנהכשצחן בעזה״י פי׳ לומר נראה כפרו

 בסיר הצדקה ליחן צריך ג׳ ס' רמ״ס סימן
 1ז׳/ הש״ו וכתב זכותו הפסיד זועפות בפרס נתנה ואס וכוי יפוח מיס

 ווודקה וכו' לבבך ירע ולא על ועובר הרבה לו נתן אפילו סח״ג שס1
 ואס ע״ב ח' קף בחרא בבבא שאיתא כמו גהינס של מדנה להנצל הוא
 עובר וגס זכותו הפס־ד ד הקליפות מן הנשמה פודה אינו בעצבות מתן
 פודה הש׳׳י אלא לעולם בקליפות נשתקע אינו מ^ס מכל כנ׳׳ל לאו על

 הפסוק פ•׳ וזהו ע׳׳ייסוריגיהנם הקליפות שהס אחר עם מן אוחה
 אור ראיתי חמותי מ״דהאח בישעיהקפי' כמו שמחה לשון היא אח

 להס אין פי' פדה לא אח יתהללו עשרס שברוב אנשים אותן אדלעיל וקאי
 שפדוש כמו קב״ה דא איש יפדה עצתו אח לפדות כד צדקה ליחן שמחה
 יחן לא מיניה והנפקא וכו' קב״ה דא איש ימרר כי פסוק על בזוהר

 ע׳׳ימדת הוא אז הרדיפות מן הנשמה פודה כשהש׳׳י פי' כפרו לאלהיס
 של מדנה וניצול לנפש טפר הוא צדקה מחן וכשהוא אלהיס מקרא

^ חדת שהוא גיהכס : ה
ן שפי״ כמו הנשמה הוא את הרמז צד על אמד בדרך פי' לומר יש א

c אחיך ימוך ס פסוק על בהר פ'3 ז׳׳ל רמ״א n 'הפסוק פי 
 איש דהיינו איש יפדה בצדקה הנשמה את פודה אינו דהיינו פדה לא אח

 זאתהפעסעצם האדם יאמר נרא^ח פ׳3 כמו הגוף שש על נקרא
 שצריך פי׳ זאת sלקחר מאיש כי אשה יקרא לזאת מבשרי ובשי מעצמי
 רע חולי עציו שולח יחירך והשם לעצמו צדקה שעיכב נמה הגוף לפדות

> עליו באים עט״ס או  לצדקה לו נחשב אינו הצרה מחמח צדקה שמחן ̂ו
 נותן אינו וו צדקה כי כפרו לאצהיס יחן לא ט הנשמה את שיפדה

;הגוף טפר אלא נפש כופר להש׳׳׳י

יקר בעזה״י נ׳̂ל לעולם וחיל נפשם פתן דלד
שפי' כמו מניעה לשון * י
 שהם רש״י פי׳ חדל יושבי עם ל׳׳ח קפי' בישעי׳ כמו הוא וחדל ז״ל רש׳׳י

 דהיינו נפשם ויקל־פדון הפסוק פי' וזהו הנדים מן שמונעים המתיס
 הם אז טוב שטצו הידוע לעולם פי' לעולם■ וחדל אז נפשם סדת שמונע
 שצא מחמת עת בגן חלגן 5צה שאת הצדרןים שהם החיים מן מלליס

:עדן הגן מן חדלים הס לכך הגיהנס מן נפשם אח <דו

בעזה׳׳י פי׳ השחת־׳׳ל יראה לא לנצח עור ויחי
בא הע״ה שדוד

 סוף ר\הינם מן עצמך אח תפדה צא שאם אחריתך שכחת איך להוכיח
 עול של נימטריא שכך שכה פ׳ שהוא עוד גופוללגיהנסכיויחי

: השתת יראה צא הלנצח

 יחדכסילובער ימותו חבמים יראה כי
פירוש לזמר נראה לאחרימחירם ועזבו יאבדו

דרגה עזר\י3
 הרשעים אך החר בעזן שמחהצליקהוא ידועלאי׳רצדה-שלאחמא

 ונצזח' הצדיק במיתת להם נתכפר כבר אומרים כי בתשובה חוזרים אינם
 שמח רשעים של צנשמחס איי ט עושה מה זו שמחה ונאמח להם היא

 שיסחצקלהסאף יהיה ולא הנא העולם 1מ יאבדו ר בעונם הצדק
 יחברךנו^ השם זמני ר\דס הצדיק חח אם בודאי כי שעשו מצוח מאזהן

רו צו  מתוקה פסוק ^ במדרש שאזח כמו שנוחיו כל חי כאילו משלם ^
 אוחו מטל והש׳׳י וכו׳ למלך משל יאכל הרבה ואס מעט אס העונד שנח

 הס ט להם שיש מצות מאותן בעבורם הצדק שמח הי־שעיס מן השכר
 יתרו יחד לשין יחד ימותו חכמים ידאה כי הפסוק ט' ויהי מיתתו גרמו
 ובאמת הצדק במיתת שנתכפרו להם הוא שמחה מ׳׳ד לחד שמחה שלשין
 ורמ״א תעזוב עזוב לשי! הוא חילם לאדים יאבלדועזט ובער כסיל
 קונה rn6 חציה העושה כל ט חיל גבור ח״ייויאלפעתיס מה על פירש

שהס שעשה מצות מכל ת3ר\ חיל לו יש צדיק כשהיא ולכך אחד פרקליט
ן ת ו א ע ק ג ו כ ל םו י נ י (^:טנאמרגקהלת השניסמיל מ

 נקרא והצדק העייחח הם חישך כי הפי׳ שלדעתי הולד בחושך הכסיל
 רשע אינו בער גם1 הולך גחישר וזהו גרע טוב מעורב הוא והכסיל הולך
תי' משלי מאיש אנט בער ט עצמו על המלך שלמה שאמר וכמו גמור  ק

 שמת לצדק וניחן שעשו מהמצות שכר מחן שה^׳י לומר שייך ולכך צ׳
 מצות שיחנו דהיינו טלס לאתייס ועזם ט יאבדו ובער כסיל וזהו נעמרם

נעבורס} שמח לצדק שלהם
צדקה ליחן חצה שאינו העושר דרגים אחר בדרך פירוש לומר יש 1א

 ליחן ראוי מיתה קודש בשלמא עוד לחיות צריך הוא כי משיב
ז' כשערן אבל לממון עול לחך שאינו צדקה ו  ליחז׳אטא יכול אינו עוד י

 הרגה בשיפי אם ט בחחק צער חיי לו שיהיה חצה אינו כי המעשר
 מחליף אתה גהאיך שבעולם שיטה לו מטבין אך ר^ע היצר לו אומר כך

 והס צער בחיי הזה בעולם תחיה אם הלא קייס בעולס עובר עולם
 לצתיס חיים לעתיד יחיה זה ולעומת שנים פ׳ או מע׳ יותר צא מעוטים

 המעשר/ נתן כבר אפילו אם כי המעשר שתתן בלבד זו ולא ועד לעולם
 f וא מאוד רעב שהעני רואה אם לו שנשאר מתה ליחן מחויב מקם מכל

 שכשאר מהמעט לעני לחלוק מחויב רעב מחמת שמח טועט יאכל מה לו
^ חחה נפש פיקח כי לו  ופי״ 7לחמ לרעב פחס הלא שנאמר כמו ה

ט׳ לרעב לך המיוחד מלחמך לחצות 7שצי ז״ל ^מואל מדרש  לא ואס ו
 העישרי ואני לאחרים יעזוב חיל! וגם הוא יאבד אז כך העושר יעשה
 'שרוצה טוען העושר דהיינו עוד ויחי אלו פסוקים פי׳ וזהו רע נענין
 דהדם. השחח יראה לא לנצח הכחוב משיב לזה רב ממון וצחך עוד לחיות

ר^; לעולם שהוא לנצח זה לעזמח צער בחיי הזה בעולם תחיה אס אי  ל
 החכמיס; חאה שהוא דהיינו יחד השחתועודטיראה^ןשמיסימוחו

 ותנזת»1כמת חשיב שעני יחד ^יהס והנשמה כשהגיף מחים והצדקס
 .שנקנו ונמ חילם לאחרים ועזבו יאבדו ובער כטל הוא הסוף בודאי רעב
 את» ין8^ ובס־ל ידע לא בער איש שנאמר מה ע׳׳ד חוקא ובער כסיל
ד להשמדם און שעלי כל ויציצו עשב כמו רשעים בפחח זאת ה מי3 פ מ  , י

 מן מטער מלשן הוא בער כי יטו לא כשיל וגט ידע לא בער גני שנקט
 אל לשנאיו ותשלם בחורה שנאמר מה עTל חכמה דברי מ ואין הכל
 , 3שכתו כמו בלבו הכסיל בוטח מ׳׳מ זאת שודע אף והכסיל להאטדו שיו

 לרש נותן ימלט בחכמה והולך כסיל הוא בלבו בוטת ף'ח קפי׳ במשלי
 שכאמר ע״ד הוא הפי׳ שלדעתי מאחת רב עירו ומעלים מחסור אין

שע ז״ל פירש״י בשרו אח ואוכל ידו אח חובק הכסיל בקהלת  חובה הי
ן ליום בשח אח ואוכל הגזל מן אצא אוכל ואיט יגע ואיגו ידיו אח ״  ד
 ואימ ידיו אח חובק הכסיל לצדקה אף שייך זה ודבר ד׳ בקאיטל וכו׳

 ו5כס*לדה«ז הוא בלבו בוטח הפסוק פי׳ וזהו וכו׳ צדקה ליחן רוצה
 בשרו אח אוכל והשף ידיו את חובק ולכך הדין מיום בלבו שבוטח

 בלבו שבוטח מחמת עירו ומעלים בסיף שמסיים מה וזהו הדן
 אכל שני בפסוק פתח ראשן גפשק רבמארוסטבמהדשיים

 חחשירפי^כעזלמ לו אין ̂*ש נותן ונס גיהנס של מדנה ימלט נמנמה
 שכתוב מה !דעה .1ל שיש אף זאת אח יבין לא וכסיל וזהו הזה
מעשיו מאה ־ כי עליו יעסר שלא בלבו מטת מיזס מכל

ד להשחדס היא וכו׳ עשב כמו רשעיס בפחח להנץ תבונה  לי ע
 ׳ ־^1צ1ציח רוציס ואינם בלבם בוטחיס שהם ובער כסיל כאן גס נקט

■?ס י .רןולס יסTצא ועזבו שיאידו והסוף  ״
ן  לבואבגלגולס^ ררגההאדסצריו בדרךאחר ישלומרסי׳ א

3 יותךם אינס הרשעים אך כנודע מטח ההרי״ג כל שחקן 4 
 אוי\ הזה העולם מחאות נהנים הס ט להם הוא ושחוק הגלגול
 ד ר מאימת מחיראיס ואינם חפן שלבס מה כל ומתענגים ושוהים
 מ גס אז עוד תגלגל נמותואס מחר כי ושהה אכול לו אומר הרע והיצר
 תאודובפרס^ עד קשה הגולנל צער האמח אבל חפץ שלבך מה תעשה

 כת״׳גו בגהיכס יאבד א׳׳כ אלא חקה א אין אז בגלגולים מעשיו יהקן לא
^ למה ובענין יז׳׳ל י״ג שער היראה בשיער ז׳׳ל חכמה ראשח בעל צ  י

גר/ז• מורי חירון נגיהנם שטהרח אחר לנשמה גלגול
1/50 מה ולטהר לתקן שיביא אפשר ועורכי וכו'
אז, דאם מוכח ממילא וכו׳ לטהר לגירגסxאפ ^ שו ע מ קו ה אי  ׳ ל
אכ דלנרסבאבגלגול לטהר יטל אינו שהגיהנס כיון הקנה לו א־ן  1^^ו

 מוכת זה בגלגול מהשתגיאץ רק הבא בעולם רן ליח7 הרע ה־צר תאתר
̂ הבאגא׳׳ל בעולם P ודאי.כד־ששאר הזה בעולם נענש הצדק חדראינו

 י־ שיאבד בולאי עינש שים לו ואיו הזה בעולם תצל'חין שמעשיו הרשע
 ט■ אף ישלם בארן צדק הז י׳׳א קפי׳ במשני ונמישכחזג הבא לעוצם
 שמעש! הרשע p לא ^^^ו הצדקמת תאחר ואם ותוטא רשע

שי לו ראיה להניא יש זה על צדיק שהוא בודאי בלגי אותר מצציחין  מ
 כשהק׳גה ז׳׳ל רש׳׳י ופי׳ אקדש בקחני נאמר ועליהם יחד שמתו צדקים
ט' מהיראים רשעים בצדקיש רן ששה  •יחד ששרפו ואביהו נדב שהם י

 מדיטק;• מי על אחד עבירה על שתתו ואהרן מחשה ראיה להניא יש או
מ׳ ; ™ '^ דובמקורקין עושה רש״יז׳^למיזק״נה סקתויקמכסו



חה^ם היחשי
̂ני3 אומר הוא וכן וכי' דוח3ה על ומתיזדש יראוי סא  נחצא אקדש קר

 כעולס עורש שאין הרשע ובודאי הזה בעולם ק לצד חעניש שהש״י מיכה
 כשהמוח צדקה סחן לא אם העושר ליסר יש ועוד הבא לעולס יאבד הזה

 עני שתהיה הזה בעולם אוחך הש״י יגלגל אז חילך לאחריס וחעזוב
 חדה כנגד מדה לך ליחן ירצה ולא לוחעוחיר שעיבח מהעישר ויבקש
 בגלגול חבוא אם אומר הרע היצר דהיינו עיד חי’י סpהססו תי' וזהי
 לנז לעג השחה יראה לא אכל כך יהיה גצח עוד שחחיה לו איכפה מה

 שני וא׳זx דהיייו יחד יתוחו חכמים יראה כי אינו זה הכסוב ומשיב
 חשא על יחד שמהי ואהרן משה או נדבואכיהו והם יחרו שמחו חכמים

 ועזבו ועוד יאבדו שני כפי׳ כנ׳׳ל כלכס שבוטחים ובער מוכחשכס־ל אחד
 ומבקש עני להיות בגלנזל יבוא ואח׳׳כ עכשיו להם שים חילם לאחרים

 חדה כנגד מדה מאומה להס יחנו ולא ממונם להס שיחנו אחרים לאוחן
 ודור נדור משטנוחם בחימילעולס קרבם :שאחו־יו פסוק גם יבוא זה ולפי
 ט' דף קטן מועד בגמרא דרגה נעזה״י נ״ל אדמוח עלי בשמוחם קראו
קפי' ונאויב ז״ל דבריהם ונחזיק קברם אלא קרבם חקרי אל כסימו קרכס

צדיק שעס הפי׳ שלדעהי גבר עס שלש פעחיס אל יפעל אלה כל הן
כמה אוחו להביא עליו הש״י מרחם בינוני עם או אחח מלוה קיים שלא •

 גבר הנקראיס חחהונה מדריגה הרשעים אכל שיחקן עד בגלגול פעמים
 אוחס והש״ימביא כחשוכי: חוזרים אינס ניהנס של כפחחו אפילו שרשעיס

 עוד לי הניחו בגיהנס הרשעים שצועקים כמו חירון להם יהיה שלא בדי
 פעמים שלושה אותםהש״י מביא לכך טוב אסיה ואז העובר לעולם.
 הוי זימניא כחלח אזי מעשיהם קצח אפי׳ יהקנו לא ואס הזה נעולס
 קרבם הפסוק פי׳ וזהו כנהינס ונשארים למוטב עור יחזרו שלא ץןזקה
 בית הקבר האיך הקשה ואי לעולם כיח הקבר י־היינו לעולם גסימו
 ודור לדור משכנוחס חהת לזה הזה נעולס מיתגלגל הוא הלא לעולם

עול דהיינו ודור לדור הוא עראי אהל שהוא משכן ירןא הזה שהעולם
 בהימו קברם חזי מעשיהם יחקנו לא ואס ראשון הפעם עס לזרוח שני •

 כן ואס ז״ל מהיש״א שפי׳ כמו המהים ח בסמי אפילו יעמח שלא לעולם
 שני עוד אס כי יהיה לא הלא בגלגול שיבואו היצה׳׳ר להם מבטיח מה

 במדרש דהנה אדמוח עלי בשמוחס שקראו מפני צמה כד וכל פעמים
 ושמו וז״ל חמדה כלי בספר נשאי בפ׳ והובא ע״א קנ״ט דף י׳ פי׳ דבה
 כמו בכרי בן שבע שמו גלית שמו נבל לשמן ר\שעיסקודי(ין מנוח
 ישי ושתו אל^ה ושמו קודמים שמס הצדיקים מנל
 מורה שם שהיבח לע״ד והנראה ז״ל ו חמדה הכלי ׳ ופי וכו' בועז ישמו

 ירקב רשעיס ושם גבי הראשונים שפי׳ כמו האדם נשמח מציא-׳ח טל
 החנם מביא וכן האבדון הוא 3px נפשם מציאוח על מורה שם שתיכס'

 המת שם יכרס וצא המח שם להקים בפסק הלוי!כ-׳׳ל שלנזהאלקבז כמו׳
 ננל כאומר לשמם קידמיו הס יס1ר\ש המאתרשאומר כוונח ובזהנב׳ן

̂מו בחשיכוה מוקדם הגוף שנבלרגא מורה שמן  והוארגפש אלש
 מעניני יוסר הגוף ענין אצלס שמחשבים כלומר שס הנקרא
 חשוב שם הננךאח שנפש נהה קידם שנ(ס בהיפר הנרקיס אמנם רגפש
^ אצלם ו  שקראו בשביל p יענשו לחה הפסוק פי׳ זהו על׳ל מגופם י

 קראן כך הטפל הוא שמנשה מנשה מסה ועל" נמו אדמוה עלי נשמוחס
 שם על אדחה הנקרא הגוף אצל טפל שהוא עלי נשממם שהוא נשחוחס

 יהקן לא אס כי הגלגול על בטחון לרשע אין ולכך מאדמה חומר שחרוז
 דעת בספר מביא וכך x:!0 לו א־ן אז בטולס שהוא פעמים בשלושה
 מהגלגל עבירה בסיבת יהמחנלגל וז״ל השיעי פרק הידעוה שער חכמה

 עס ר״ל ונו׳ ל יפע אל הן וז״ש ר\אשון פעם זולת פעמים שלופה ירק
רק הרשע מהגלגל דלפעמיס נמצא עכ״ל ונו׳ גבר שנקרא ראשו! פעה

: וכו׳ שלוש או פעמים כמ״ש פעמיה שיי ־
 הוא בחימו קרב כלי מלשק היא ירבס אחר נדרן פי׳ לומר יש }לו
 שהוא הרע היצר מלחחוח דהיינו מבפנים שבוח מרת מלשון ^

 ז׳יל הלבבוה חובח בעל כמ״ש לעולס היא זאס מלחמה פנים מלחמות
 הרע היצר בא מ׳׳מ אחד פעס אוהו מצח שאי׳ה אף הוא היצר דרך

 אתר שירדוף הרע היצר אוהו מפחה לעולם ונן שניס פעס עמו ולורס
 כי זכור אוחז מוכיח והכהוב טיוב כל וזלאיס צזיס ובנה xויהע הממון

 ודורנאוהארז <קןלך נקתלחדור משכונותסלדורוחרכסןשנהוב
 השמש החס שיעמול עמלו יכל לאדם יקרןן מ^ וא״כ עזמדח לעולם
 לך יר^ון מה הכא הכהוב פי׳ וזהו ן׳׳ל ש׳׳'Yשפי כמו ההורה חליפי

 החדם בא ודור הולך דור העולם ומנהג האיל מזמו? איל !)חרדוף
̂ין  ' מעשים אלא אוחו מלווין ואין אוחו מנלין משין מעשיו מבלה <

^ לרדוף אווץ שהיצימפחה מה וגס וביס1ג  חוחו מוכיח הכבוד א
 קרח כפ׳ השם אנשי מועד רןואי מלשק סמיחס קראו הוא הלא הכחונ
 קטן ג׳ קפי׳ בא־וב שכחוב וכמו אדמוח עלי א'״ חשוטיי לשון שהוא

 יודע האחר בעוצם שס ז׳׳ל רם״י מאמייפי׳ חעי ועיד קןא שס ץל7זג
 שאמר וזהו וכי׳ עילם גדולת גדולה שפלשהשאוהי ומי שס נמיחשוב

 מחתת לך שחבוא החשיבות חוחו ארמית עצי כשמוחס רךאו מחוב
יהיה מה ס׳׳נ געולס^נא חדמגסויצא עלי סוקא הוא עשירות ’

 הכל ^ימא של דבר והכבוד העשיריח לא כי אחריו דוףxD החמין מן לך
רו^Tע לך הש״י אשיח! אפילו אלא ממין שתבקש זי ולא כשיחות בטל
 חלק להם ואין כעה״ז עשיחת להם שנוחניס אנשים יש כי ז ע׳ הצע׳

ס ה!ה נעילם אכלי פונים המפדס כל ני הבא נעילם  נמשליס מ
ה אותו שמאכלין אבוס כשור ב  תו אי •לין‘שא ש שסיבר שוות יהשיר ^

י ^  וטוכלשמוט 1x שיהיה אותו מאכילת לכך בנפשו כי ^ע יללי ל
 האיש אוחו כך אוחו שותטין היה לא שמן היה לא יאילו להכילה חוחו

 כלה הטירה וכל כלה שהוא הזה כעולם הבא עולם טורה שמאכילין
הפשוק וזהו , ; vx6d פי̂׳

כיררבליליןנמ^ולככהשתנדטו ואדם
 חחתונה מדרגה שהוא מאדמה אדס לשון כיקר ואדם פי׳

 מלשון שהוא משה על העם וילונו מלשון ילין בל כיקרגדולהו כשהוא
ת מו עו  וכשהוא כך שענשו הש״י על מ^עם אזי בעוני כשהוא כי ז

 כמו זה על עצמו ציער ע״ה ארני יעקב ומצינו גדולה שמחה שמח עישר
 הירדן אח עברחי במקלי כי האמת ומכל החסדים מכל קטונתי ש^ור

שהוא נדמו כבהתוח נמשל ובאמת ילין בל
:לשחוט אוחה שמאכילין הבהמה כריחהכחו מלשון

ף מפרש ל״ה רף סנהדרין דהנהבמס:חxא בדרך פי לומר יש א
 שעה ואזיל כדמחשב היאשון אדם על בלילין כיקר אדם

 אדם שנאמר לו והלו נכירד עשרה שהים וכו׳ שניה עפרו הוצבר ראשונה
3'X ̂׳ב ה' לף חלין ובמסכה לילה ל־נח ילין בל ז״ל רש״י ופי׳ ילין כל  ע

 ר' קאמר שקליס במסכת וז״ל מביא כ״ש לא עצמן צדיקים ד״ה בהוספת
 אימש כבני הראשונים ואס אינוש אנו הראשוניס-כמלאכיס אם זירא

 קאי ואדלעיל הפסוק פי' וזהו יאיר בן פנחס דר' כחמור ולא כחמורים אנו
 כעולם ולא הזה בעולם רק תשיג שרשע דהיינו אדמוח עלי כשמוחה אקראו

 א«1חצ פי על ^אשין אדס דהיינו ילין בל ביקר ואדם זה על ור\איה הבא
 הראשונים אם1אחךן חטא רק עשה לא והוא בו לן ולא עדן גן מן נטרד

 מכ״ש ובודאי הרבה חטאים לנו שיש נמשלים כבהמוח אנו אדם נקראים
:שעשו חטאם ע״י הבא מעולם שיכרחו דהיינו נדמו כבהמות נמשל

ירצו בפיהם ואחריהם לפו כסל דרכם זה
 שרודף מי דאמר אדלעיל דקאי בעזה״י פי' לומר נראה סלה

 שנצרח סיף הזה בעולס כבוד לו שיהיה הממה אחר
 המעשים רק שצו אינו הוי ולכך וזהב כסף לאדם מלוין אין כי הבא בעולם
 חוץ שמים בידי הכל ובפרט שלו נקראים והס אוחו מלוין הס טיכיס
 החצות הבריוח בעיני אבל שלו הוי 6שמי היראת ולכך שמיס מיראח
 נ״ט קפיטל בישעיה כמ׳׳ש בעיניהם לשטוח כחשביס טובים ומעשים

 שוטה ומוחזק רש״י פירוש וכי' משתולל מרע xונעדרת האתת והס־
 טובים ומעשים המצוח דהיינו דרכס זה הפסוק פי׳ וזהו וכו' הבריוח על
 או הבא לעולם אוחם מלוין שהיו דרכם כ^איס היו עושים היו אם

ס היו לכר שתים ביראת לאדם בחירה שיש בשביל י ^  לחו כסל דלכם י
 סיף,שלהסגפיהם',לשזן דהיינו ואחריהם בעיניהם לשטוח שנחשב דהיינו

 השניס לפי שהפי' מקנהו מכסף גאולתו ישיב לפיהן בשנים רביח עוד חם
 ושכור ריצון לשון ירצו מעשיהם כפי לומר רצה בפיהם כך היובל עד ש־ש
.̂  כת״ש ירנוסצה ענמס בהם שעשו בעיירוח דהיינו כחעשיהס פי׳ 0ס

 שספיחש וכו׳ עונינו ביד וסמוגינו ונו׳ רעחך חיסרך ב׳ בירמיה
 הס שעשו עבירות ידי על מעשו הקליפות דהיינו בעצמם העבירות

-: בגימם דין להם יעשו בעצמם ,

 ררדובס ירעם פות ̂טתו לשאול כצאן
עזאול דבלות וצורם לבשר ישרים

 'אבות קיxנ רביעי בפיק דהנה בעזל׳י לומר נראה לו מזכור
• כרחר סעל לך מנוס , בית שהשואל יבטחך.,יצרך ואל

 לפנ;.מצך■מלכי וחשבון קין ליסן עח-ך אתה כרחך זעל ונו׳ נוצר אתה
̂ל הרש״א פי׳ הקי׳׳ה החלכיס  על הכוונה שאול מ״ש כי לומר ואפשר ז

 «ה3 לך די כ* עמך דין הקבר אחר ipr כלומד לך מנוס ביח הוא הקנר
 וכד שיך זו sהבטחר כי מזה וגדר מזה גדר המצרים בין מונח שאתה
פ' זרמ׳׳׳א  ,ישקף אז החנה וו׳׳לאמר דנ^ו וסוף אחר כענין פי' בהר נ

 שם כי ואחשבה מניהלו ביח אקישא̂ו עולסכי ועד העולס מן בלכתו וירא
ט' ועשה׳בעואיייי .פעלxא משחיחש יחזו עיניו היוהו P3 ו  אל חי.,יחי ̂,

 רמ״א של וקף'דבריו היש״א של דבדו ממלח הפאושיס כשני ונחזיק צבו
ט' בשאול מונח סאתה לך די יצרך יבטיחך שאל פי׳  ,ועל אינו זה הק^.ן

x המשתיחס דהלא ןמשנזן דין ליאן עתיד אלזה כרחך  בעונותיו סעלח 6
 צועקים והס נבראו ולכך דין d רעשה שימוח עד ומצפים בטנים. הס

תובס וגוביס רן בן ועושיס אוהו ונוטליס פרנסה לנו הן יראחנו לרשע
״״ א מה ' י



י ז ן ׳ ח י ם ח י ל ה ת

 שעל להורת ועול;וסף לך מנוס נית נשאול לומר אפשר ואיך החנו
 אש כי גהר פ׳3 דהנה הקיר אתר וחשמן דיו ליחו עהיד אחה כרמך
 שאינן זסאכלאח החתשנין מן אש תצא ממרא אמרו וכו׳ מחשכת יצאה

 חלק לו יש מישראל אחד כל שאמרו מה פי על רמ׳׳א וכו׳ופי׳ חחשנין
a\ ניטל זכה לא עדן ען חגיח וחלק חלקו נוטל זכה בגיהנס וחלק עח 

ס׳ מיהנס תכירו וחלק <זלקו  ח ליחן עתיד שאתה מוכח ממילא א״כ ו
 אפילו ט חלקך למהמראהגיהנסולאעודשתטול אחרהקכרדאל׳׳כ

 סלה ירצו גפיהס שאמרחי קאי ואדלעיל הפסוק פי׳ וזהו חכרך יחלק
 להס אין דילמא חקשה ואס שעשו עיירוח ידי על כגיהנס שיענשו דהיינו
 לארן למטה היורמז הכהמה כרוח הקכר אתר גגיהנם ימרין משפט

 הקבר הוא בשאול מונח שאתה מה לך לי ט גיהנס משפט לה שאין
הי  לשאול כי הגיהנס מן תפטר אהה כך משפטגהינם לה I’fc כצאן י
 על חעלה לא הכתוב מזהומחרז וגרר מזה גדר לקבר שנמוך לך די שחז

 נקרא עבירה עלידי שנברא הקליפה דהיינו ירעס מות הלא ט זעתך
 הארס אח דן נעצמו עבירה ואותו הרשע ממית שהעבירה בשביל מוח

 מיהנס ח שיש מוכח ע״כ וא״כ ממנו «ברא הק!יפה על בגיהנס
 מלשת או ברזל בשכנו חרועס מלשון ירעם מות וזהו לעיל שאמתו <מו
ifr מושלח שהקליפה דהיינז י^אל חעה מלשון 

 הצדיקים דהיינו לבקר ישריס נס וירלז אלא עוד ולא מיחה לאחר הרשע
 וצוחש לרשעים שיש עדן גן חלק מהס שנוטלים במה הרשעים על משליס

 בגהינס להס שיש צדי^ם של׳ חלק אף דהיינו שאול לבלוח הרשעים של
 סטל ועכשיו לצטק ודירה זבול להיוח שלברא מה דהיינו לו מזנול וזהו

 מן כפשוטו הוכיח רצא והא גגהינם דין שיש מוכח ע״כ וא״כ ממנו הרשע
 יצאה אש כי שכחוב מזה רק גירגס שיש בתורה מצינו דלא משוס הגיהנס

:לקרא לישנא נקט ולבך תחשסן

שאולכי מיד יפד«נפ>«י אלתים אך
יסח^יסדרןנראהלויורפי׳מזה׳׳ידמהסראשיחחסמה

חחפיז לא ט וז״ל הזוהר בשס מביא פ״ג ש׳׳ח י
 חייביא לגגי אחקן איהו והא קרבנא קמיה דיקרמן קב״ה בעי לא וני »ח
̂ת ויתכפר דקרטן נא3רך  וקרננא אמר אלהים לגני חד אלא תוביהון לר
ט׳ דהי לסמא אלא דאלקןס צשמא קרבין <א  יקריב כי אדם דבתיב ו

 לגט מלכא רדוד טון ובג״כ וכו׳ דאלקיס וצאלשתא מנסרן*בןלה'
 לא דא לשמא דהא ונו׳ זנח חחפון לא כי למכחב אוצטריך אמר אצהיס
 דאלהים קרבנא נשברה אלהיסחח זבחי דכתיב נשברה חח אלא מר^־ח

 ורקין אנין כל דהיינו אך הפסוק פי' וזהו וכו' נא6ד וסנירא אצינו
 אף אלקיס אז נמאס בעיניו נבזה דהיה עצמו כשומעט פי' מיעוסת

ך נפשימידשאולאו יפדה הלח מדת שהוא א  בממון עצמו כשימעט ט'
ני שאול מיד יפלו^נפשי הליו מדת אצהוסשהוא אפי' צדלזפאזי טתן

ם1טצנלמלינהשל מ  cfim . iMtiiTcr שהואמצדמדח י
mg מיד שנקט שפירמה א<רו חהל סססי

ח אך משאול וצאקאמר שאול ח עני ד לקראים ה  בא P שעל שאול י
א אינו ענוה ידי על או צדקה יר ועל שאיל צידי ם העבירה ל?י ג ע מנ  ו

 עטה או בצדקה הגיהנס מיד בעצמי אוחי לוקח אני דה״נו סלה קחני’ בי
;לעולם שהוא קלה

ה מ18יעי!}יראמ כי תירא אל במו מ
 fלחובלילm רקר ^ורחיאדם ביךןןפי׳אדלעילקאי

 איש יעשיר כי ראינו הלא חקשה אם הש״י על ויתרעס
 לאגדו לאדם עשיחח נוחן סהקג״ה לומר אפשר ואיך צרק תואר שהוא

 ומעשים זכיוח שירבה כלי נחןעשיחח לצדיק כי איגו זה ^ולסהגא תן
 הפסוין פי' ווהו יוחרלממחו וויוקאררגנן שהם מלסטס ו«ע» עוטס

 חואר שהוא איש יעשיר כי ראיהי מלסיו או מורא שמ^^וון תורא אל
 טשעיה כמ״ש מגדם גקרא עוד טחו כבוד ירבה ט משיג ןדיקלזה

וכו'0׳יז^חחחנגדה1ופת <ןפי׳י׳וחתתכבוחיקדקןדמזדאש
; עלפמקקרנסבחימווט׳ גמזעיתט! שדרשו נמו הקבר הוא מיתו

אחריו יעללאירר קח במוחו לא ני
כ אם1כ  יחנ^טתן שאמדחישהשם חקשהעלזה דופי׳

 הלאכחיבכלנדיב שירנהזטוס כדי להצדיק עשיחח
 לא ממת להחנדב להס שאץ העניים דהיינו המפחוס יפייי> מי״י לג

̂^ לבס נדניז אלא הטאו  עשיחת למה p נחת כאלו להם זהשיי׳יג
ה ^חיז’ יי• אך לצדיק מ  פעמים של והטעם ממות חציל צדקה י
 פרנסה יהיה ^יו ימוח שאם מממ שכתסרנס בשבל,^ני לחיוח ̂ייך
t שייך הה לעגי o! שייך אין אז ט בעלמא במחשבה ולא ג^שה צדקה 
משמן שס טוב ו׳ קפיטל נקהלח ר מרש יש זעוד חמוק חציל צוקה אמר

 אסגמעשר%שרותן כי במחשבה להיוח יוכל לא טוב והשם ורו׳ טיב
 טיט ושס לשעה טוב שמן פי׳ ז״ל ורש״י טוב שם א יש אז הרגה צדקה
 מינה הנפקא הפסוק פי׳ וזהו ונו׳ לעוצם שמו יהי שנאמר לעולם

 לו המיוחד במוחו לא ט במעשה צדקה ויעשה עשירות לצדיק כשיהיה
ת לא הכל ועת־ ממוח תציל במיעשה הצדקה ט יקח  שישאר דה״מ אחריו י

 מוטס ומעשים ממצוח הנעשי׳ המדם טוב השם שהוא כבודו אלא לעולם
 כי להיות יכול ולא מיתה לאחר אף לעולם מושל טוב והשם

:במעשה אס

י ד כ ק ב י ו י י ח ב ו ש פ ? נ ק ח י ד ב ב י ט י ך ת ל

: הצדיק־מןגאןה שיחן מה ידי שעל שאמרתי מה על חקשה אס פי׳
 הזה ם4הש מן נפטר הצליק מח כשהצטק נקי־א לע הלא ממוח יצילו
 הצרקיוסר הואעלידשתי החירק אך הרע לחיצי איסורי! שיש

 הוא נפשי ט הפסוק פי׳ וזהו מאח יעשה יוס יוס בכל מחר מצוח יעשה
 , סאמימי מה ועל חצוח בה’שיר אוחה יבק־ חי שהוא במה גוזיו הנשמה

ם איזה יודע אינו ששאשסנווב כבודי רק אתריו ירד לא הכל ל^ל ס  כי
ת לו יש הא? שמו הולד גחל ועשיר חקיף אדם על יש טיב  גדול עםיו
 ׳ שהעיג במה שיוחך דהיינו לך חיטיב ר דודוך הוא טוב השם מפייש לזה
 6ן ס הטובה א את /צחקה בלא עושר שהיא במה אבל ה3ר^ במאח לך

. לרעהו: לבעליו שמור עושר

א ו ב ו ת י ת ו ב א ר ח ד ו ע ן ^ א ל ח צ נ י ; ע

ר ו קת במוחי פי׳שאמרחילעיל א
. כאהצזה״^ש עד יודע ואייו ימים שיאריך

 י; ידעתי לא פסוק על ו"י רש שמביא כמי אגוחיי חר עד שיסא הפמק
 אסלוו א»־ק מגיע אס חה קר 13 יהושיצג רבי אמר חולחח בפ׳ מוחי
 ; ^^ה צדקה ^ שעל זר*י הזה הליין מן הלא הקשה ואס וכו׳ ידאג

^ה כחוג בחורחו הואכיהוז לעולסוהיהשכרטובאךהחירוז  ^סב ו
^ נקבר %טף 1 מכיחת המוח יח על כי רח׳׳א וט׳ מוח  ימצל וני

 : לע?ד^ןא זהזיכוצלזסח ?י רקהחחניחועל ונשאר הגשמיות
 * ל6 ר1א הקב״כןבפיו־־ושגוראה של מפיו חורה שישמע גדולה למדריגה
 דורי עד חבוא לסטלולאיזקאחהופי׳הפבזוק ויכול הלג״ה

̂  לעולס שיחיה דהיינו לעילם שהוא נצח עד היה טוב הלא וידה
̂ rym לאוחו יזכה ׳חלא לנל יחיה אם דהיינו אר יראו לא הכחוב משיב

' . :לראוח ין שהגשמיות הקנ״ה של אור שיראו

ם ד ד א נ ת ו מ ה ב כ ׳ ל ע ט נ ן י ב י א ל ו ך כ י I; ן0כ

 שיעשה הבת לא V גמלי. לקר היה הראשון כשאדם ט׳
שלהאנ״ה

״יס ס־ימן לשון נתזו נהמות נקראים אנו אדם
̂י ̂ש הפי' א! בייי להא פרז אל לשונאיו לשלס עטרות להם הש׳׳  -̂  C א

'נ*״״ מעשים «ימ יל( צוקה ליחן עי! ילש נקר חחהיגה מדמה
 ט איש אנל1(דמ 01ננהמ נמשל

סי ; טמ נ
א1ה עשיר

* ס י נ ״
י ה י יי־נ

- נ׳ קזי*
 יידברויעמן לאםףאלאלד.ים מזמוד

̂זעד ̂צנ ארץםמזרח טמאו ז
 0 לבוראינו ולשבת לזמר לאדם טש געזה׳׳י גי׳ל

 השטנה עם חסד לגמול החסד מדת שהוא
 וא ג״ה הייי׳ה שהיא חדה עס ליחדה השטנה

 אז אל ימיו כל לאסף מזמור זהו השכינה עס יסד
 ל שנראות השנינה עס חסד לגמול ^וצה החסד
 גטקורם כמ״ש רב ערב כמעשה יעשה ולא ב׳׳ה
 צגרמ4לי3דע חסד מל רב ערב ואימן ז׳׳ג עיא
 האדס שרגהעסקנ״הכיחבעגודח מיחד

 ( jam לה ר\אוי ניכה מצוה כל על ומברך
 לג לשכינה אוקיר להיות וטנחו ורחימו בדחיט

 מ למעלה עסאוטוההדיסר השכינה להעלות
 אוקי( אוטוח שהוא ןי(ךא זהוער הקנ׳׳ה

 וחפלכ בתורה דנוח טי על למעלה
ן  שעמ וקר וששון ושמחה הפי'מלשון א

 הוי׳׳הז עס השטנה כשנויחד לשכינה
מ3 דקר ושמחה תעמגוששק נעשה (אוח ח1א

 ימיו כל שזכה
 שעושה;«ם החסד ומה

^ ק ה נ ח נ ט ה הי  אי
 הוגן1ננ6היינוי ה' :היס
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1^ ^ דו י ו

 השמש חיח ע׳/? ח״ל כת״ש מנואו עד ממזרידשיזש כלימיו כו ־^עשה
 היתחי שמואל של שמשו זרחה עלי של שמשו שקעה שלא עד ונא^השמם

 סוף שהוא ואו3מ עד שמשו זריחת נקר^ האדם גייאת שנחחילה נמצא ־
:השנינה עס חסד לגמול נצדקו ימיו כל יהיה שמשו שקיעת ימיו

* י  העליונים העולמות ככל שנעשה היחןדים שכל ידוע הנה הפי' א
 את להסיצה׳/־וכוכשיש ^ארקע״ימעשההחחחוניסשיש

 דווקא וזהו העולמוח ככל יחוד נעשה עי״ז נרראיט רצון לעשות יצרם
̂ש העולם קייס 'יי'  ואח׳׳כ עלמא סי שני אלפי שיחא רז״ל כמ׳
מ ח  לצדקים כנפיס הש״י שיעשה מלאכים צדיגןסנמו ונשאליו העולם י

 כמעשיהש יחודיס לעשות הצדקיס יוסלו לא ואז הננזד כסא תחת שיפרחו
ס יהיה שלא נשכיל עכשיו כמו סונים שו  דומים ויהיה יצה׳/־ ל^אז

 לאדזש ^ומרשיש מה סילו חמזדחשמשעדמניאו שאומד זהו למלאכים
 עם ליחדה חסדעס^ה%נה לגמול תן ימיו כל לאסוף כשזכה !לזמר

 מבואו עד השמש ממזרח דווקא שזיא נשכיל הטעם כ׳׳המפדש הוי׳/:
 שאז ח״כ6 ולא העולם סין> שהיא מסאי עד ותוקא ה(}(זחון עולם שהוא

 שא̂י כיון גמעשיהס יחודס לעשוח ימלים ואינם כמלאכים ה^די^ס
 ימיו כל לגמול חחחונים מעשה עכשיו למעלה חשוב לכך יצה׳׳ר אז להם

דודה עם ליחיה השטנה עס חסד

נ״לנעוה׳^מלדש מבלליופיאלהיפהו&ייע •סציון
השירים שיר דנה ״ ‘

̂ף  כמילה נחגלחת לי המצויינים נכי צית נמח ויאנה צאנה צ״נ י
 מכלליונמ מ^ק שאומר זהו מרס המסו פי׳ח״כהאצוירס תציציח

 חצות ישראל שמקיימים מה כלהעולא^חהוא ישל5<לילחיא ,גיע«
̂ים צווצחס יהיה אמנסלא 'נהס6אמצויני י  אלא פרס לקכל המצוא בל

 דולה עס ליחלה השטנה עס חסד לגמול המצות נקוים סנחס ׳יהיה
 החצות קיום ידי על היינו הופ*ע אלהיס זהו עושה שסא מצוה מל

 הקנ^ה ומופיע ומאיר ומשפיע ושכינחיה הוא כריך קודשא גיחד
 ורחימו נדחילו האדם שעוסק ומצות חורה ע׳׳י הפי׳ או יבשצינחיה

 ומצות נחורה שעוסק האדם אוהו על אלהים שנקרא השצינה ימרה
;הופיע אלהיצו זהו אדם זז9לאו השכינה ומואיע ומאיי

 לשנייו אעז יחו̂* ועל אלדזינו יבא
̂טעדד, וסכיביו תאכל םאוד נ

אה  6א 6היו משיח ילוא א^מחי רז׳׳ל אמרו הצה געזה׳׳י לפרש ע
 רז׳׳׳ל אמרו ופעס התודה כל ויקיימו נחשונה שמזזרו היינו כקולי תשמע!

ה ;אמר :̂̂  זמתפללעסהצסר והעוסקנחורהוכגמילוחחסדים כל הר
̂אר1«  החירוץ אלא העולם אומוח מבין ולנר לי פדאני כ^ו עליו לה*

 דקא נשא כר וכמה ז׳׳ל קפ׳׳א דף תצא ט פ׳ חהימנא נרעיא למ״ש ׳י^א
 קט׳ה אתפרק ולא וחצלין חסדים גמילות וענט נאורייחא משחדלי

 וגמילות יסהנקכ״ה לחבר רשסדלכאויייחא אלא וישראל יושטנחיה.
‘c t e־fo אמ דהא אוקצווה t tn פקודת הכל רץגו עם אלא־המסחסד 

 הנמיל מאן ־ קנ״ה עה חסר עכיד וכהא כהושכיגחיה למיפרק •מניד
 שאמרו <מה מתורן נזה עיי׳׳ש וכו׳ גמיל עםקנ׳׳ה עהשרגתיס מזר

̂ה3ר)/׳ל<אמר.הק  הצמר עס ומתפלל חסדים וגחילוח גחורה העוסק כל ׳
^נילי  עם חשד לגמול כומחו כשיהיה היינו האותוח מנין ולנני .גאלו

 כשעוסק די לכך לגרמיה לעשיתחסד פרס הסנינסולאלשוסקנלת
jוישראל ושכינחיה קב״ה הצכורלפדות עס חסדיסומתפלל וגמיאח חורה 

 כל כשיעשו היינו כקולי היוסאסחשמעו רז״ל שאמרו ומה הגלות <זן
 חסד לגמול סונתס יהיה שלא נס טלה התורה כל וקיימו ימונה ישראל

 אלכנ'רלאpכת״ש הגאס מן אויום יגאל מקום מכל טסהשכינה
06m «ר\נוכטקיימומהשאמר יחרש ואל אלהיט ינוא שאומר זו 

 רק כוונתו ויהיה ומצות נפסקהקודסאלהיסהופיננשיעסוקנתורה
 מגאח השכינה אזיגוא אלהים שנקראת נשכינה פיעK<האירו^

 ראוי שאין מ̂ר הימגסשמנישראלשעשו «יךאחאצהי«ואלילךש
 כישראל שיש נשכיל עניתח אותן על הש״י יחרש ענירוח שעשו לע»ח

 השטנה ינוא נזסחס השבעה עם חסד לגמול רק ומצות עותמ:&!»רה
 ואז נגלות השטנה עס אוחמ רגלה אשר מולה חן אלסנו סנקי^ת

ח3העזלסשי1ו^0* פו ^י ^  נשכיל כנודע הפליס משטיח שנתהוו ג
ת ויתגלה ל מ מו מ כיי  כקפי' כמ״ש הקליפות חאסל לפרז אש אז מ

שהיה הכליס שטרח יחזקן ואז ציין סרב ■יילד אשצמיו צ״ו
 כודאי ונשברו לססל יכלו 6שצ עד אור וח5מ?* הכלים סקנלו מחמת

̂י היה  ישכרו שלא לסמל שיכולים מה כפי אור צהשפמג לצמצם יטל הש
 והיצ״הר הקלישח ויקהוו הכלים שישברו ^יייולקר העולסהיה אלא
̂אכל שנר שיהעז לדי  העולם ויחוק! הגלות מן השרנרז כשיגדל ועונש

מיניו אז ועונש 1x< עוד יהיה ילא והרדיפות «ינטלהיצ׳^  נשערה ו
נשערה סיף אין הש׳׳י של מיניו שצס הסטטית של הכלים סייח

צא
 שיכולים מה כפי הספירות של ככלים להשפיע מאוד 'יtה ישער מאור

;עוד ישירו שלא לסבולכד הכלים

לרין הארץ ואל מעל העזמים אל יכךא
 ראשון פרק ע״ו כמסצת כעזה״י לפרש נראה עמן

 ויעיח pוא ימאושמיס הקכ״ה להם אומר _
ח אומרים כולה התורה אח שקיימו כישראל נהם מו  שמים רבש׳׳ע ^ו
 וארן שמיס חוקות ולילה יומם כריסי לא שנאמר״אס כעדותן מגעין וארן

 מקום מכל וארץ שמיס של וחן1ע לקכל חצק איצן שהאומות גם שמיץ לא
 נצטס פ' ©ף כמ״ש עדוחן מקכל אמא וארן שמיס שאומרים יודע הש׳׳י

ס וכו׳ הארץ ואת השמים אח נכס העלוחי  לעחידהש״י שאומר ז
 כולה התודה שרןימו אלxי3 שעידו האדן ועל מעל השמים אל 'יקרא
אח שמים ישראליים עמו שדין נעת  שקיימו על להעיד ו

: התורה כל  א״ר לה ואמרי רכא דרש רביעי פרק נדרים נמסכת לפרש יש ̂או
 מאי כזטל וירח שמש זנוצה עמד וירח שמש רצחיכ מאי יצחק

^ נעו ^עי גר?ע ו  לפניו ואמח לזכול מרקיע וירח שמש שעלו אלמד י
אנו אין לאו ואם אארין אנו עמרם לכן ^ אם רכש׳׳ע
א ולכאורה עיי״ש ונו׳ מאירין  אם אמד וירח שמש פנים שיעיזו תאיה ס

ט מאירין אנו אין עמרם לכן דן עושה אתה אין  הלא קיימי ברשותן ו
 אלא הארן על להאיר וירח השמש צריכין הארן על להאיר צוה הש׳׳י
אין שמים חוקות ולילה יואס כריתי לא חם כחיל הפי'  היינו שמחי לא ו

 להכחיש ורצה משה על חלק וקרח כנודע העולם נתק״ם התורה נזטת
 לכן דן הש״י יעשה לא שאם נמצא הקדושה תורתנו שהיא משה תורח
 העולם ויחכטל ח״ו מוכחש התורה ישאר קרת אח להעניש עמרם
 אחה שאין לאו ואם וירח שמש שאמרו זהו וירח השמש יאירו לא ממילא
ח אנו אין עמרם לבן דין עושי: ע ח״ו העולם שיתבטל כשביל מאי  ל
 שמש כגון לשמים הטפל וכל מעל השמים אל יקרא הש״י לבוא לעתיד
 שלא על י^אל עמו כשביל אוחם לדן אותם יקרא הארז ואל בכלל וירח

 אלxי שקיימו התורה כזטח כי האומות מיד b6x* של עלבונם תבעו
P עלנונס שיחנעו ראוי להם הטפל וכל וארן שמים גיזקיימו  36x' i 
 שהניא נשכיל קרח חן משה עלנון שתבעו וירח שמש שעשו נמו האומוח

 ראוי זכוחןנתגןימז3ז התורה שקיימו אלxאלמכ"שיxלי חורה משה
:עלטנס שיתבעו

זבח על בריתי ^תי ליחבירי אפפו
̂ש נראה  איש ואין י״ט שופכים נתז ^זא נעזרתי ל

 שיאספו ישראל כני מאח מכקש הש׳׳י היינו ללון הייתה אותם מאסף
 העוסק כל הקכ״ה אמר רז״ל כמ״ש רגלזת מן אלxזי ושטנחיה קכ״ה

 מטן ולכט לי פדאני כאלו הצנור עם ומתפלל חסדים וגמילת נחורה
 לחשדדענדןxעם כהמון יהיה שלא שלי חסידי אמר ולכך האומות

 דקא ישא בד ז׳/וכמה 1קפ״ו cp הצא כי פ' בר׳/ו כמ״ש אנמריהעבדן
 קב׳/ן אתפרק ולא ומצלין חסדים גמילות ועבדי באורייתא משחדלי
 וגמילת יחהנקי״ה נאודיחאלחנר דשחדל אלא אלxוי ושכיחיה
 פקודן דכל רןנו עס המחחסד אלא חסיד איו דהא איקמוה הא חסדס
ק דעניד  זאת מדרגה לידי לבוא קשה ונאמח זט' שטנחא נהו למ̂י
ק השכינה עס חסד לגמול כד ומצות כחזרה לעשק  כהושטנסיה למ̂י

 פרסשכרעוה״זאו לקבל האדם טונח הסתם מגלוחאטמן
 1שת קידוש צפשעל במכדרא ומצוח גיזזרה לעסוק ©כה לא אם עוה״ב

 •למדריגה שיזכה כד שמו עלקיחש להריגה עצמו שמוסר עס כהמון לא
 גם המציאות מן לינטל אפילו עצמו על סמקכל אלא הנא לעולם גדולה
 אפילו עצמו על שמקכל טון נמצא יחכרך שמו dtp נשכיל נשמתו
 לא יהנה לא וממילא יתנרך שמו ̂ושח כשכיל ת המציאו מן לינטיל

̂  ה^ינה עם חשד לגמול רק ומצות נתורה ועיסק כעו״הב ולא נעוה׳׳ז
 שלא היינו זכח עלי נריחי כרתי שאומר זהו ואמו אטו שמכנד כנן
 ולא מכינה עס חסד לגמול חס*לי להיות זאת מדרגה יTל לביא יוכל

 כן אס אלא הבא ע\לם או ןגוה/ין שכר לקבל עצמי לחועלח כזנחז יהיה
 שיזכחז גס זנח עלי ומצות בחורה לעטק יתברך השם עם כרת כרת

 ולא הזה כעולם יהנהלא ולא המציאות מן נטל דהיה אוחז זישתטז
 : השטנה ay חסל־ לגמול רק ומצות בחורה עוסק ממילא הנא בעולם

0x5 צי0נקצ'פהרפ״תני שנפלו קדושה רצוצי על שקאי 
 מעשינו יד על ל^ר לני נתנה לקליפות חיוח והס ̂ושה

 ישאר לח הקליפות מן קחשה הניציצי נל ל^ר וכשנזכה הטינים
̂קציטח .דווח שוס להס  שאומר זהי גאולה ויהיה העולם מן ויבעלן(

 יצכך הקליפות מן קדשה ניצוצי השסיחכרואספץליחכזי זמכקש
 ירר3ממניוו: הס קדשה כירגיצזצי12ןןאס אוחי היינו לי אמר

 ^תוב כמו נפש מסירת יד על דוקא הוא ̂ושה ניצוצי של והאסיפה
נכדלזי כ סך.

e».r׳



תהמם חידושי
 מאד הקיפון vכייעשיההקליפ'־ ייעחי מר רגה ס/־׳׳יז״ל יטי־ור

 על נפשה שמסרו מלוכיה הרוגי ע״י ל׳א נירוריס שס לברר אפ:ך ורי
 נח ז עלי כריס• כרהי אומר ל:ך וכו׳ הכ־רוריס לחכליה השש ה״ישח

 נפש נמס־רח וכת עלי וחצוח בהורה לעסיק הש״י עס נריח שכרחו היינו
; גאולה ויהיה קדושה ניצוצי ולאסיף לברר יוכלו אז

כיאלהיםשפטתא שמיסצדמו דגיה
ף, ל  שעושה פליאוה כמה כעזה׳׳ידהכיזיש נ״ל ם

 לסאלמשלשנולדמחוסר לעחיד הש׳׳יויחורץ
 בגלול שחעא בשביל בהיאי הוא אלס או סומא או רגל או יד מתוסר אבר

 ויסורין בצרעח מדוכא והוא ואביון ער אצל שנולד או אבר באוריו הקורס
 בעשירות מופלג עשיר אצל שנולד או הקודס בגלגול שחטא בשביל ודאי הוא
 בשב־ל בודאי והוא המלך נן כחו בטובה אוהו מגדלין אצלו יחיד ב; והוא

 עבירה שעשה כיון חימא ואי הקודם נגלנול טובים מעשים שעשה
 השם אוהו העניש לא למה אנר מחוסר להיות ונחחייב הקודם גלגול3

 מעשים שעשה מי או שעשההעבירה שהיהבגלגול פעס באותו ♦חנרך
 השס לו נהן לא למה ועשירו.ז טובה לו להיות וזכה הקזדס בגלגול טוגיס
̂ים כחוהז חיכף יהברך  היא החיחז טובים מעשים שעשה בגלגול פנ
ה תעשה פהנה נעשה אין xא ח' נק׳הלח נח׳׳ש ע ^  כן על מהרה ׳

ע נשוה ל בהה האים נר־ לב מלא  סיכף נועניש יחברך השס היה ואלו י
 השם היה ואלו עדירות לעשוה דולה אדם שוס היה לא עבי״ה לעושה
תניו  בר כל היו חיפף חצות לעושה טוב שנר משלם י

 להיות ראוי וצח הגוןרה ונתבטל מצות לעש!ת רודפים ארס
 יברא סלה שופט עד לעוליוי וקיים חי שהוא יתברך השס אלא ועונש שנר
 להש״י טעמים ועוד רע p טוב הן כמעשהו לו רשלס ארד בגלגול אותי
ס באויזו כמעשיה! לאדם משלם שאינו ע  אנ׳שת שאין תה הקודם בגלגול פ

 למעלה שאמתז הטעם אוחו אפילו הטעמים אותן כעוה׳׳ז להשיג יכוניס
 שהש״י למאמין בשניל הוא שמשיג תי ואפילו ליהשיג יסל אדם כל אין
 הקודם גלגול בשביל הוא עונש או שנר לאדם שיש מאו'ין.מה אמיז אל סיא
 יהבטל שהז צדקו שמים ויגידו לסא לעהי־ ח;:ל ־יה נו ̂ע יודע איש אנל

על הש׳׳י של צדקו השנזיס מן אז יגלה כנך לבחירה יצטרך ולא היצי\יר
 חי סלה הוא שופט אלהיס ני ידעו ?אז בוריה על דנר כל לידע גיריה

 בגלגול אוחו ברח חצ/א vכמעשה לחיש סינף ויןייסלעולסלכךלאשילר
: כמעשיהו לז וישלם

בך ואעירה ישראל וארברה עניי שניער
ה נץזה׳׳י אלהיסאלהיהאעכיי׳ו מ ד

r1׳ ri\rr. Iויאמר כתיב י׳׳ט שמות 
 בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הגה משה ל6 ה׳

 חורה ספר סליק כד ר*'! קף ייקהצבזוהר- כחוב עכשיו וגס עמל
 בזיע■ ורתח נדחילו באימחא גרמייהו לסדרא עחא כל בעאן ־ין6 לתוזן
 לקבלא דסיני טורא על קיימי; תהסחא נחה לבייהו ולנוונא לחחא ללא

 לספר rרסשו׳ ואינו; רכ׳׳ט דף פנחס פ' חהימנא וברעיא וכו' חורייחא
 מקבלים כאלו לגיייהו תשיב איהו הקורא מפי נפיק רדבור בזמנא חורה

 בשעת שמעו עמי שנקראים עם שהמון נמצא וכו' דסיני ב<טורא אורייתא
 ידבר משת כמ׳׳ש משה של קילו בתוך מלובש הקב״ה של קולו חורה חח;

 מלובש סא בחך הקדוש של קולו שומעי; עכשיו וגם בוץל יעננו יהאצהיס
 זהז כנ״ל בזוהר כת״ש רבינו חשה בדחוח שהוא בתורה הקורא ק'ל <חוך

 הם כנודע אלxי ו נקרא חכמים ותלמידי ואדברה עמי שמעה &אומר
 בכסא מקושר ואות אות שיל ההורה אותיות ף'ב אלסהוע״י יזכירים

̂ה אורייתא ח״ל אמח וגס עודו  היינו בך ואעירה שאומר זהו חד וקב׳
ב אדון אלהים יתברך שהשם אלהוהו על יסTמע החורה אוחיוא ן̂׳

לכך העולמות כל התורה אזחיוח בך׳׳ב וברא העולמות כל על ושליט
 ארן רז״ל שדרשו וכמו העולם מ| החרהנמיוץ על שעברו החבול ברור .

ויחבטל ההורה י^אל יקילו לא אילי יראז ארץ בהחלה יראהושקטה
 שאני שתדעו ראוי כן אס שקשה ההורה אלxי שקבלו ולבסיף העולם
 1כמ ישראל על אלהוחו שנקרא נסייע צמוח1היע בכל ושליט אדון אלהיס
x אלהיך ה׳ אנס שאמר  אצהיך אלהיס זהו מצרים מא^ הוצחחז 6
 1ל ותצייתו אנכי אלהיך אלהיס וחדעי סשנחו שלא שראוי דהיינו אנכי

:ומצות ההורה לקיים

לנגדי יעולתף אוכיחך זבחיך על לא
ל ״ ףנ מי  כרתי חסידי לי אספו למעלה אמר4לקי: נעזה׳׳י ח

 עם ברית שכורתים חסידיס אותן היען זבח עלי בריחי
 לחקת יסילים יתברך שחו קדושה על נפשס שמוסרים זבח על* יתברך השס

מוכית א־:י ר<יט אוכיחך זבודך על נס כאן אחר ליה הגלוח מן השנינה

 למפור האדם מחויב שאינו יהביד שמו קחשח על נפשך פחמסור אוחד
̂ו  שאר אגל דמים שפיכות עריות גילוי ע׳׳ו על אלא שמו הדישה יעל נפ
 השס עס בריח שכרתי אותן חסידי נק-איס לכך בהם וחי נאמר חצוח

 מצות בשאר גס יתברך שמו קדושת על נפשם שמוס־ים זבח עלי יחירך
 ילס על רגלוח מן השכינה לאסוף וראויה קונס עס חסד שעישיס הס
 פ' בזוהר כמ״ש היינו תמיד לנגדי ועולחיך אותך מוכית אני זה יעל אבל
 למשה חולקיה זכאה האלהיס אל עלה ומשה ע׳'פ ע׳׳ב ע״ט דן* יחיו
 בכי שאר עלמא בני לשאר משה ביז מה חזי תא יסדה רבי תאני זנו'

 אילמש׳הכל■ למלכו סלקי; לרבו סלקיז לעחרא סלקי; עלמאכדסלקין
 שאומר זהו חולקיה זכאה תלהים אל עלה וחשה ביה כתיב מה סליק
 או מתעשר שאח עלייה אצלך שנקרא הייאצמה תמיד לנגדי רעולחיך כאן
פ רז״ל שדרשו כמו תמיד לנגדי הס כבוד לגדלוח עולה את  נשיאי אשר ע̂'

איגו ער כשהוא בשביל לי^אל עניות יפה ח״ל אמרו לכך יחטא
:לחטוא ממהר

ממכל»ז»ין?■ פר מכיתיך אקח לא
 פל ישראל שגלו רז״ל אמרו דהנה כעזה׳׳י נ״ל עתודים

הכ^ למיס שפיכת עריות גילוי ע״ז על שעברו ז
ס כפח לא ולחה לכפר קרבן להביא יכולים עריות גילוי ע׳׳ז על מו ר ק  ה

 שאין רז״ל שאמרו כמו החית אלא קיים היה המקדש בית הלא עליהם
 כשעומד אבל שלו עבירות על ומתחרט מתודה כשאדם אלא מועיל הקרב?
- עליונה במעלה י^אל כשהיו לכך תועבה רשעים זבח במרדו ת מ ^  ב
א/ לכך עונס על התחרטו ולא במרדם עמדו עלייה אצלם שנקרא וכבוד  צ
ל עון מכפרת וגלות האותות בין וגלו הקרנמח להם הועיל ע  ?ף כי
^ ונדכה נשבר לב אז והתחרטו והתודו הרע לבם נשבר הגלות ם'  ‘ אלהי
 מעמודי אחד הקרבנוח עבודת ^ים המקדש שנית בזמן שהיה ומה הבזה

 ועבזדה התורה על ע!מד העולם שלשהידברים על עולסכמ״שרז״ל
 בין ומדוכיס אסורים וישראל המקדש שחרבביח עכשיו חסדם וגמילת

 מי כמ״שרז׳׳לכל העולם עמוד זהו נשבר ולבס התר בגלות האומות
 נשברמ רוח אלהיס זבחי שנאמר הקרבנוח כל הקר־ב כאילו עניו שהוא

 ,ועולחך בשכיל העונות על לכפר פר מביתך אקח לא הכתוב שאומר זהו
 אצלך מעלה שנירא וכבוד עשירות במעלה כשאתה היינו תמיד לנגדי
c סזעבר• רשעיס זבח לכך העונות על חת^ט אתה ואין תמיד לעדי אהה
 לוקרן אינו שהש״י כיון הירבמס ידי על העולם להי־קייס יכול ואינו

 ממללאיחיך העולם מתקיים במה אלא שמקריבים חטאת פר ירבן ומקבל
^ ייז3 מלשין ציון במצודת שפי' כמו ממכלאחיך היינו עחודיס ע  ה
̂׳ל שאמרו כמו ועתורים ס איז י״ג קפי' נשא פ׳ רבה במדרש רז  עתודי

 ואומי- לגליס התעחח אשר ט״ו איוב דחימא כמא עמידה לשון אצא
 -,3 נתונים שישראל ידי על העולם קיום עכשיו היינו לך בשדה זעחדה

א זה האומיס באסוריסנרן הכלא יי העולם עמה־ מ

בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי
׳ עחודיס,-,} חמנלאהין־ שאומר לפי הש״י בעזרת לפיש לראה

 W(כתפורש העולס עמוד קיום הוא ר^ר בגלות נתונים שישראל מה
 ׳ »1בגל נתונים שישראל מה הש״י בידיעת שלא מירה שהוא חימא סלא
 האומות הס יער תיחו כל לי ט הש״י אמר לזה האומות נין

^ וכז' מיער חזיר יכרסמנה ס׳ קפי׳ לקחן כמ״ש היער חיית ׳ י  ' פ
 להם שאק יאורsר כחיות אויבם הרי ישראל זכו תלויה העין מיער ז״ל
 היער כחיות מוצבר עליהם נגזר שהפורענות ובזמן ביבשה לעלות כת

ס׳ וסרגח חשת־ת שהיא  חיוסהיער שנקראים האומות הש׳׳י אומר ז
 ושריס כח״שלבמלטס בגלות לישראל הסליכולםביריעחיהסטבשים

 להם כשיש כי המר גלות יר על י^אל לב להכרע כד הוא והכל ה' ביד
 נשיא אשר פ' על רז״ל שדרשו כתו לחטוא עלולים וכבוד עשירות

 ■ פרר חולץ שאיחא כמו היינו אלף בהררי בהמות להיות ראוי כך אלא
 אלם בני אלו רב אמר יהודה רב אמר ה׳ תושיע ובהמה ארס ראשון
ם׳ כבהמה עצמן ומשימין בדעת ערומים שהם  יצת 0א כובש כשאדם ז

 ' עשירות לאדם ונותן אל כהררי האדם עם צדקה עושה שהש״י נשעה
 אלא הש״י לו שנחן וכבוד עשירות ידי על האדם מתגאה ואינו וכבוד
 אז בהרירי בהמות זהו אדם כל למי נכנעח שהיא כבהמה עצמו מחזיק

 יצ3בש ימ0 וכו' תימן אלון* וכ̂י ברעשי אלופי אלה חלשי! אלף הוא
 אאף' הוא אז וכבוי עשירות של גחלחי בהררי גם כבהמה עצמו סמחזיק

ס לכסש הרע הילר על מושל שהאדם הרע היצר על ואדון t'החת א i
̂ש האדם עם יתברך שהשם בשביל , ' תחי* ושפל דכא אח אשכון כמ׳

עמדי שח וזיז הרים עוף כל ירעתי
ידע והאדם כמו וזיוג יחוד לשון היא ידעתי נעזה׳׳י נ׳׳ל

‘ אח ־ - - -



צבתהלים הידויטי־
̂ו חוה אח  הש׳י שאומר זהי המד;! כל 6'סוד'גר,ר ומדא ד'̂ tרא5 אש

 צדיק יד על עס.חשרוגיחא כל ^קרא יסוד וידה מיחד היינו כל ירעהי
 כתו והנןעס הריס כמו גייה עליונה מדריגה אל ופורח יעופף געיף

 חערוניחא מיי גולכא דנעי שליחוהא כל ז״ל נ״א ]ף7 נשלח בזוהר שמפורש
 נקדמיחאומהמן עייל מטרוניחא לני למלכא נפרןאכל^שליחיהאמחחא

 ומסהא לחחא חעילא דכלא שליחא איהי דמטרורחא אשחכח למלכא
 יכיל לא עמי לחללא דיצטרך מאן. כל מהכא אמר שס עול וכו' לעילא ’

 חייבוהא כרקב״הממיאוח למטרוניחא דאודעלה למללאעמיעד
 ולהלאה ח:אן שס עוד וכו׳ נרשוהה כלא דיליהנכ״וא«ןיד ורחימיחא

 בזאח הה׳׳ד למגירוניהא דאודע עד עמי למללא לא-יכיל לי דאצטריך יזאן
 ש־י וזיז שאומר זהו עיי״ש יכ̂י דכלא דמלכא שליחא הקדש אל אהרז יגיא
 שדה שנקראה השנינה מז־ז עליונה למדריגה עולה צדיק שס היינו עמדי

 ליחדיה עמדי להיוח עולה שהצדיק עליונה מדריגה לאוהו לעלוח ממקומה
 ועולה ומצוח כהורה שעוסק הצדיק מחבב יסנרך ר%שס לכך דודה עס

 אני כל ידעתי אומר יחברך שהשס בשניל עליונה למדריגה ממדריגה
 למדריגה ופוחח שעוף שצדיק ידי על כל שנקרא יסוד מרה ומזווג מיחד

 השכינה מזיז עליונה למדריגה הצדיק שעולה ידי על ני הרים כמו עליונה
 עם ליחדה עמדי להיוה עליונה במדריגה עולה להיות שרה שנקראה

 עליונה לחדחגה אפ^לעלות אי כי כל שנקרא היסוד מדח ע^ידי חרה
 על וא ה סהכל למעלה בזוהר שמפורש כמו עתו השכינה יעלה לא אם
ד  הזזים הבריות חד מצודה שפי׳ כמו וזיז לפרש יש וגס השכינה י

 ע׳׳י הנעש־ס הברואים כל אומר הש״י היינו השדה למקוס.ע׳'פ ממקום
 בעצמה השכינה כי עמי שנחיחדה עמד היוחה מתחת הוא השכינה

 הארה מקבלה דודה עם שנחיחדה ע׳׳י רק שאינה־מאירה אספקלריא היא
 ע״יצדיק נעשה זה וכל החהוכיס הברואים בכל להשפיע מלמעלה

 עחז השכינה ומעלה עליונה לתדדיגה לעלות וזוכה ונוצוח בחורו: שעוסק
 הצדיה מייחד ואז הזיהר כשש לעיל כמפורש vכינרcה בלחי אפ;ן־ אי כי
י : נתחחוניס להשפיע הארה ותקבלח דודה עס למעלה השכינה ־

ומלואה ליתבל אוטרלךכי לא אסארעב
 רנוהים כשנכנסו רבח חנו עשרים פ' שבח חxבמ בעזה״י נ״ל

 יחים הנה שנאמר מישראל שישהכח חורה עתידה אמרו ביבנה לכרס
 אם כי למיס צמא ולא ללחם רעב לא בארן רעב והשלחהי ה׳ נאום נאים

 ישוטטו וממערב ממזרח ים עד מיס ונעו וכתיב ר\ דברי אח לשמוע
 שלא והטעס עיי״ש וכו' הלכה זו ה' דבר ימצאו ולא ה' דבר אה לבקש
 רני ל״ה רף שש* פרק בברכוח רז״ל כמ״ש נ״ל ה׳ דנר אח ימצאו

 נתן 'והארץ1לי שמיס השמים וכחיב ומלואה הארן רמיכהיבלה׳
 עיי״ש וני׳ ברכה Tלא כאן ברכה קודם כאן קשיא לא אדם לניני

מ«ח  חלמידי מצוין אין מה ומפני נדרים ואלו עשירי פרק נדרים ונ
 בהורה מברכין שאין אמר רבינא חכמים חלתיד מנניהס יוצאים חכמים
 אה ויבין החכם האיש מי דכחיב מאי רב אמר דהvיה ת דאמר ר\זלה

 עד פירשהו ולא השרה ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה קיר זאת
 וגו״ הורסי אח על.עזבם ה׳ ויאער מאחר נעצמו . הקב״ה שפירשו

 שלא רב אמר יסדה רב אמר בה הלכי לא והיינו בקולי שמעו לא הייצו
 מכפר שר\לוח לוה נו ה׳ דבר אח ימצאו לא לכך החלה בתורה ברכו

 לא לכך ומלואה הארן לה' ואז י^אל נארץ כשהיו שעשו '^גונוא על
 חהחה אל היינו לך אומר לא ארעב אס זהו הלכה זו ה' דבר אה ימצאו

ה הידשא וליחד עליונה למדריגה, שזכיחלעלוח כיון ושכינחיה ד׳

. . , . ..........נקרא... המורה
 וכמו ההורה פנימיוס היא ומלואה 1לי3ח לו בראתי ד^ע יצר נראהי
 לירגות אסור שאז ברכה קאיקודס ומלואה הארך לה׳ ר'לוי שאמר

 בסורה ברכו שלא בשביל ומלואה חבל לי כי המורה על נאמר כן מעוה״ז
 דבר או sהלכר דבר ימצאוהו ולא ה׳ דבר אא לבקש ישיטטו החלה
 שלא בשביל מהמורה ליהנות שאסורים שם רז׳׳ל שאתרו כמו עואה
 לך אומר שלא נחה ארעיב ואס לך קשה לא לכך בחורה בחחילה נרמ

 קב״ה וליחד עליונה למדריגה ׳הלכהאונסאהגסשזכיח דניייז׳
;כנ״ל ומלואה חבל לי ני נשייל ישנינחיה

ס ישורו שיים בי אומר הוא וכן וחש'י שר כתי פי'  בשס האוכל שאומר ז
 שהס האומות שרי מעלה של בשרי אכלה אם אומר הש׳׳י היינו אבירים

 שפי' כמו שתים הוא אבירים כי אבירים בשר נקרא לכך השחיס על
 שילדם שהם שחקיס לחם ע״ת קפי' איש אכל אבירים לחם פסיק על רד״ק
 הם ודסעתודיסאשחהעחודיס אז מוצק כראוי חזקיס שהשמים בשביל
 כל רפאים לך עורר י׳/■ קפי' ישעיה כמו שלמטה שרים האומות מלכי

 אבירים X3 האוכל לכך גויס מלכי כל מכסאוחם הקים ארן עתוד
 על שאפקזד אשהה עחודיס ודם אז במרום המרום צבא על שיפקוד

 שהן תמיהות יש ההימא בה׳׳א שאמר ומה האדמה על האדמה חלכי
 הנגלה ב' א' שמואל כמו י״ז בראשיח יולד שנים מאה הלבן כמו קיימות

: אהה הרואה כ׳׳ט שם ינליסי י
 אינון דעשה ופקודין ז״ל נ׳׳ה דף ועשיין חד תיקון בחיקוניס הפי'

עלייה! דעיר למאן לסחאל פינסה דל״ת ופקורין זקג״ה תאכליז
 אכ*לה נקרא והזיוג היחוד אלא למעלה אכילה אין בודאי הוא והפי׳ וכו'

 יחוד עושה עשה מצות אדם שמקיים ידי ועל פיה ומחתה אכלה כח״ש
 שצא עצתו אס שומר הוא תעשה לא מצות אדם שמקיים מה אבל למעלה

 שמתיזה זהו למעלה ח״ו פירוד יעשה ולא יפגום עלמי'לא אח יטנף
c• הריס עוף כל ידעחי אמר למעלה אכיייס נשר האוכל t למ׳עלה יחוד 

 האוכל אבל למדריגה ממדריגה ועולה ומציח בסרה שעוסק צדק ע״י
א בשר אבירים גשר ע׳׳י ימיי יהיה אס התימה בה'  כמו בשר לב ס
 הרכה יגעת אס ס־בה ולהג ד״א למעלה הנזכר נשא רבה במדרש שפי'

 ונתחי דתימא כמה הה״דבשי־ ממך יצה״ר מסיר הקב״ה בדבריהם
 לחזק בשר לב לך שיש במה היינו חוזק לשון הוא ואבירים כשר לב לכם
 עישה אינו בזה סעשה לא על לעבור שלא היצ״ס־ את לגבור עצמו את

 למעלה יפנוס ולא עצמו אח ישנף שנא עצמו אס ששומר רק למעלה יסד
 פרק בחולין שאיהא כתו סימא בלשון כן גס הוא אשחה עחודס ודס
 מש שטלס מי כשביל אצא מחקיימס העולס אין אילעא ר׳ אמר שישי

א ודם בלימה על ארן חולה שנא' מרינה כשעת עצמו  דממה לשון ס
 לעיל שהבאתי כמו עמידה לשון הוא לה/עחודיס דוס כמו שחיקה
 עמידה לשון אלא עחודס אין שפירשו י׳׳ג קפיטל נשא פרשה רנה מדרש

x ט״ו איוב כמו b כן גס אשהה וכו׳ לגלים ׳ 'החעדתו 
 אס% כמו משהה נררא סעודה כי אכילה שנקרא וזיוג היחוד על רומז

 שם על נקראח סעודה כל ז׳׳ל רש׳׳י פי׳ לו עשיהי אשר המשתה אל ה'
 דממה היעו אשתה עחודס דם וכי הוא וההמיה עיקר b>,x היין

 ת״גן העולם מעמיד שתיקה שאותו מריבה בשעת פיו שטלס ושחיקה
 מרע סור הוא שחיקה אוחו כי למעלה יחוד שחיקה אוחו ע׳׳י יהיה לא

 בתיקונים כמבואר האדם שמקיים עשה ממלות למעלה נעשה הימור אבל
- דקל׳ה: מאכליו עשה מצוס

 נדריך לעליון ושלם תודה לאלהים זבח
ותכבדני אחלצך צרה ביום ולןאני

 מאי לאביי פסא רב א״ל כ׳ קף שלישי פרק ברכות בעזה׳׳׳י ל^ש יראה
 אי גיסא לן ת^היש דלא אנן שנא ומאי כיסא להו דמ^חיש ראשונים שרא

 שיהא מהנינן קא זאנן הוה בנזיקין הנוי כולי יהודה דרב בשני סמי משוס
 ואנן מטרא אח? מסאניה חד שליף הוה כי יהידה רב זאלו וכו' סדרי
 קמאי ליה אתר בן דמשגח וליח צווחינן קא וחצוח נפשין תצערינ' .קאי

 אקידוש נפשיה מסרינין לא אנן השם אקיחש נפשייהו מסרי קא הווא
 אוחך מוכית שא־ני אוכיתך זבחך על ־ לא למעלה שאמר ולפי וכו' השם

 תחיבו איני כי שמו קידוש על נפשך ולמסור עצמך אח לזנוח מחויב להיות
 למיס שפיכות עריות גילוי עבירות בשלש רק השם אקידוש נפשו למסור

 על נפשך ותמסור שחזבח היינו חודה יסsלאצר זבח כאן אומר לכך ע׳׳ז
 יהודה רב כמו חיוב מחתח ולא להש׳׳י לסדוח הודאה מחתח 'x קידוש
 כששליף יהודה רב ע״י השס קידוש ונעשה שמו קידוש על נפשו שחסר

 כשימסור אדס כל כן כד׳ קדוש אין כי הכל וידעו מטרא אחי מסאכיה חד
 במסכס אמנם יהודה רב נחפלתוכמו לו יענה שתו קידוש על נפשו

 בשביל אלא נעצרים הגשמים אין יוחנן רבי אמר ראשון פרק העניה
 מים אין וגשס ורות נשיאים שיאמר , נוחניס ואין ברביס צדקה פוסקי

 נדרו ישלס לא שאש נדריך לעליון ושלם אומר לכך שיר נמחח מחהלל
 ואז נוחניס ואין צדקה פוסקי בעון ̂עצרין הגשמים כי מפלתו יועיל לא

 כשאטא אחלצך צרה יוס שהוא נעצרין שהגבים בעח צרה ביום ורןאנו
 אחה וצריך נעצרין שי^שמיס צרה יום מחמס מנעל חליצח לידי אוחך

 כמו היבם רגל מעל מנעל שחולצת יבמה כמו מנעל ולחלוץ להפלה
 מעל נעלו וחלצה הזקנים לעיני אליי יבמחו ונגשה כ״ה דברים שנמוב

 חטרא שאלזח לך חיכף אענה מסאניה חד ששליף יהודה רב כמו רננו
חפלהך: ע׳׳י לך עושה שאני הנ:סיס העולם שמישיראה שיקויש וחנבדני

ולרשע א מן ״
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 רקי ל^לספר אמראלהיסמר ולרעע
נעזה״י ליל ?T& עלי בייתי ות^א

־הו במ׳/־ע׳׳פו י
ט׳ צד^ס של מעשיה! אלו גוקר דהי רשעים של מעשע;ן אלו ערג  ו

̂־> 3יעק חולדות כס׳ מגיא  ויהי וז״ש 1ז̂׳ הרינ׳׳ש כשם פירש ז' כקף יו
 לכך ליוקר כסא ערל נעשה הידלה אתר ר״ל אחד יום סקר דהי 3ער

p^קהלת כת׳׳ש פירושו נ׳׳ל ע״כ והין אחד יום נקיא הערכ גס יחד ניר 
 החושך מן האור טחרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי ׳3

 ףמ׳׳ו7 תזריע ׳pר^w3זאיחא1הרש הוא הסכלות קז׳רש׳׳יז״למן
 כלומר הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי ותניא ע׳׳כז״ל

̂א לאאשחכח ואלמלא לחכמתא חועלתא אחי ממש הסכלות מן  שנוול
 חועלחא דאתיא כמה וכו׳ ומיצי חכמחא אשסמודע נעלמאלא

 עיי״ש וכו' נהורא אשחמודע חשוכאלא לנהוראמחשוכאדאלמלא
 לכקר כסא רשעים של מעשיהן שהוא שהעו־כ ריכ׳׳ש שמפרש זהו

 על היושב האדם מעמיד כסא כתו שלצדיקים מעשיהן שהוא
 רשעים של מעשיהן הערכ כן הכסא על שמרנזן דבר Tמעמ או הכסא
 לאאשתמודע שסוסא שאלמלא צדקיס של מעשיהן הבקר מעמיד

 כן אם תקשה ואם אחד cv נקרא הערב גם יחד ^יהם לכך מכמתא
 לא שסוחא שאלמלא לעולם תועלת רשע של מעשיו שנס הרשע יאמר

 שיזכה בשביל חנוא לאדם אומרם וכי הוא החיהן ^מתא אשחמודע
 הרשע יענשו אדרבה הרעים במעשיו לרשע יהיה הנאה מה כי חבירך

 מעשיו ע׳׳י כי לצדק טובה שעושה לצדק כסא שהוא רק מעשיו על
 שיהיה טוב לכך חכמחא הצד^סואשחמודע מעשה מאיריס הרעים

 אלהיס היינו אלהים אמר ולרשע הכתוב שאומר זהו לעצמו ייטב לייק
 שהוא הרעים מעשיו חיריזעל שאומר רשע ולאותו הכסא ממטרא

 שטוחאלאאשתמודע א5שאלמ צרקים' של למעשיהן הכסא אלהים
 כת״ש להאיר ל׳ הוא לספר תהי לספר לך מה הש״י א אומר חכמת'
 מה היינו אל כבוד מאיריס השמים אל כבוד מספרים השמים ע״פ בזוהר
 ומאיר מספר אחה רק רעים מעשים עושה כשאתה לך יהיה הנאה

 הי׳ טוב הלא חכת:א אשחמודע שטוהא ע״י הצדיק יסpשמ התורה היקי
 ל?יס ברה שנקרא הורה עול וסובל משא שתהיה היינו ברחי ויעא לך

לפיהו; אדס עתל כל כמ״ש בשבילך פיך עצי זהו טובלו יהיה ואז התורה

א הוה' ראשונה לילה על נמצא מלשתות שי ליל נשמר לא לן  ללוע חי
ה שידע כיח תירן לו ^ן שדה לילה על אבל שכרות מחתת שעשה מ ^ 
ה עגירה ליד אותו להביא שכחת ידי על דעתו גנב הרע שהיצר  d ס

 גמי ראית אס שאומר זהו לשתות שלא שניה בלילה עצמו לשמור ללוט
^ והטעה דעתו ̂:נב הרע שהיצר ראית שכיר היינו עמו ותיז  או

 ‘jjti pp עמו מעשיו מארן אחה עמו ותרן וענ^ו עיירה לעשות
 מצוה שהוא עבירה על לומר דעתך וגנב הרע היצר שהטעה הרע
 לשמור לך היה אותך והטעה דעתך שננב ראית שכבר כ*ח חיריז אינו

^ כי רשע נקראת לכך דעתך עוד יגיב שלא הי־ע היצר מן עצמך  הצדין
 ואמר דעחם לגנוב יוכל הרע היצר מן עצתם שומרים נאמת

ל רשע נקראת מקום מכל נו()ף אינו שאתה נס חצר! מנאפים ועם ^  נ
̂ן עבירה כשעובר יחוד אדם כמו היינו המאפים עס חלק לך שיש  1של.רא

 feito חלין להם יש האברים וכל אבר באותו עבירה מעשה שעושה
 עיצא ח׳^ל שאמרו כמו עבירה מתחיל אברים משאר אלא עוד ולא עבירה
 ידי ועל חומד והלב רואה העין דעבירה סייסורי תרי וציבא
 וכן* בעבירה ממשמשים והידם המות מן הזרע נמשך ומהרהר חומד

 יחידיי כאדם נמשלו ישר^ כל כך עבירה באותו חלק להם יש האברים כל
ס- ^שראל כשאחד ולכך העדה עיי העדה ראשי ישראל בכלל יש כי  ש

Jffn כמו עבירה באותו תלת עדה ועיני עדה לויאשי יש ניאוף של עבירה  
 של המחשבה ייי על עיירה באותו להסתלק יש יחיד של ועיניס
# תן זרע נמשך חומד הלב חאה שעין ידי על העבירה מתחיל ומהם נ  ה

 tirjV עיני עדה ראשי שהם הדור גדולי מן העבירה נמשך לפעמים <ן
ד על זרות ומחשטת רעים הרהורים להם יש י1שהול נמשך זה י ^ ^ 

 מנאפיס ועס אמר לכך אדם לערות נמשל הנואף ר עבירה לעשות
i הנואפים עם חלק לך יש הרהור של מחשבה ע׳׳י היינו חלקך

טרסח תצמיד זונף8̂ ברעה שלחת פיף
 ועשחו חד ימ!יז כחקמיס יתברך cw בעזרת לפרש נראה

^'' שעה בחישנן סליקת דהכי שכינה דא ודאי שפה והא ס״ב קף א צ מ  נ
 שולחה ובפשעיכס וכתיב השכינה על השפתיסמרמז שהם
ה שדברת יד על שולחת השכינה היינו ברעה שלחס פיך אמר ע ב ר  כו
IfO יסתי שנקרא סלשת היימ מרמה תצמיד ולשונך p אס הרע לשון

דבריאתריך ותעזלך ואתהעזנאתמוסר
 הוא מה רשע כר\דה שנאנזר כמו הוא שרשע בעזה״י נ״ל

 הכלל מן עצמו אה שהולא ולפי לו ולח לכס לכס זאת העבודה מה אומר
ר  ור^ה תענוג ובעל מפזנק עצמז ששה שהרשע נמצא וכו׳ בעיקר מ

 אצל גןולה עבודה שהוא עצש על ונז^ח חורה של לקבל הרשע «ל
 מל הרשע את מייסר יסוךןכשהש׳׳י ז>נ^1שהדשנ שכן מכל הרשע
mלo p dאTמשציף pרD̂ד קרי-csע  חורה ^/>^הלנךס3ה

 הרשע אח הש״י ייס^ בודאי הלא מ^יס ואינו אחריו הרשע זמצוחימשליו
 גירגס ימרי הרשע יסבול והאין־ שנותיו על בגיהנס

 חשובה לעשות לרשע טוב לכך תענוג ובעל מפונג שהוא לון
 היינו מוסר שנאת ואחה לרשע שאומר זהו גיהנס של מדנה וינצל נחייו
^י  עצש ששה שהרשע כמן ביסידן אוחז ייסר שהש׳׳י שונא הרשיע נו

 ומצות בחורה לעסוק אפילו הרשע על קשה ומשנק חעמנ
̂׳כ ישירין לקבל הרשע על שקשה <וכ׳*ש  דברי ותשלך למה א

 הקב״ה ערי שהשליך על בגיהנם יסורין ר^שע יקבל בודאי הלא אחריך
 כיון גיהנס יסורי הרשע יסבול והחיך לאחריו ומצות חורה נקיים שצוה
 וינצל בחייו תשובה הרשע שייעשה טוב לכך ומפונק תענוג בעל שהוא

:מדנהשלגהינס

מנאפים עשועם ותרץ גנב ראית אם
̂נך דף בסיש יוקף פורח p בספר בעזה״י ל׳ל  צ׳

M עמוד '  רדון ה־צה׳/־ כי הריב״ש בשם מביא נ
 ובזה הטיב ליצר עצמו שששה וצ׳׳ל היצה״ר נברא לכך הא וקשה

 משוס ומשני נביא לכך הא וקשה ידיב דעלמא השוחט Dש״vי פי׳ 1יוב
ד ועל הטוב יצר בדמות צבוע שהוא  נשמה נוטל זה י

ט׳  רשע צ0י הלא שנותיו על רשע מייסרין למה קשה זה לפי עיי״ש י
 אותו מפתה הרע היצר היה שאלו אותו הטעה הרע שהיצר לחת

ח  ועשה דעהו גנב הרע שה־צר בשביל אלא לו ציית צא:היה עבירה *״ז
 הוא מצוה אוחו ובאמת מצוה לעשות אותו לפתוח הטוב טצי עצמו

 בפעס לתרץ יטל זו אמנם לן לצייח האדס אח מגעה לכך עבירה
 כיון סירון אינו שריה עם בפ חבל הרע היצר שהטעה.אוחו ראשונה

xשנא הרע היצר מן לשמור לך היה דעחך הרע יצר מנב כבר איח 
 ובר\מה בשכבה ידע ולא לוט י^טגד בראשית כנזו לעתך שד יגנוב

̂ל רש״י פיחש פי על ואף ירע שבקומה לומר נילד בכירה של וגילמה ז׳

 שהוא הלקון ותחבו־ חצמיד כשלשונך כן אם הרעים דבורך ידי על
ס  של זיווג אלא אמיתי זעוג אימ מרמה הוא בהפלחך המלכות ע

ד על מלכות שהוא השכינה שלחת דהא ושקר ד י טי »3שי הרעים ד  ד
y קףר״אבששריג״ש בסופו יעקב ביארבספרחולדוח וכן כבר /j 

ה שכל זכמ״שמהרש״א ר מ  חפלה הנקרא ליראה הכנה הוא ה
ן יגהפלה עי ^ ו  jthn שהיר כמי לקמה וכשלוימי y׳n כנא׳וימד אוחפצל י

א ־0 שאין מ״דזמה הו
כו׳ מחשבות בחפלחו אוחו שמבלבלין לחטאה חפלהו חו ח S וכך ז p- - 

ט' וצרות רעות ורבות מלמעלה Y'n לו לו נמצא שם עיין ו  ^י
 מ זרית מתשביח בתפלתו אוחו שמבלבלץ לחטאה תפלתו לשמה שלא
ס בדיבורים כשטימא שכן עי ב ר\  שמיחד שהיסוד הי־ע ולשון ס
שןלז ושקר מרמה הוא שפי ת מלמעלהמ״ר טמ ט ח ר עי » י  וצרו

י : ליצלן רחמנא זרות ומחשטח

באחיףתרברבכןאמףתתץחע•
עמי, הקתשה שער בר״ח pיחג השם בעזרת לפרש נראה

̂ג א הקדזשבר? להם אמר ז״ל חנתומא מח־ש בשם מביא קצי׳ב ף7 י׳  מ
 ואתם עצמיכסמל^זהרע הרחיקו מלטמגיהנםwלר רצונכם אלxלי

^• שנממימיקאיש הבא ולשלם הזה בעולם לכרג סוגו׳ חיי חפז  ה
ע שם המוציא המצורע חורת תהיה זאת ש שהנגעים ר״ע מוצ׳׳א י »  י

 &ןיקז במאה ואהרן מרים וחדסר במרים כתיב מה ראה בגופו מוצאים
ה מריס אל אהח ויפן י״ב במדבר כידב מ  לבדיק כתיב מה מצורעת ו
^ אח וכור כ׳/י מריק ומה קן׳ו מריס והלא למרים אלה? עשה א
 בך לאשתו להחזייי אלא נחטונה באחיה'לא אלא דברה שלא

ח על לש״הר V בנגע השמר הענין מן כתיב מה עאלו חיי ife
 שנאמ̂ו הקב׳/ש של ידו ט גגע גחל כהן שהיה אהיז ואף מאוד לשמור ,

̂־־ במדבר ̂מזיי ס אף י׳ ב ^ ואהרן במרים בם וילך ה' הי| ! » א. ל  1א
 שרחהמצורעהמוציאשסרע תהיה זאת הזי ימיס ז' לאחו־ ומדם מיד
ט׳  שכתוביקרתי^כל כמו הייס תדבר כאחיך תשב שאומר זהו ע'׳כ ו
ק למחנסששבו מלון ישב גדי הוא טמא יטמא ט הנגע אשר יחי  ו

̂׳י ויקרא ־ בצרעק שתלקה ימים שנעת לאהלו מתון ויסב י ז י ^  ו
ר חדנד באזדך ובשביל כמצורע מ ^ שום to קשה שחמז ד אי־  גנ
ק משה על גנאי שום דיברה פלא למדם  משה על קשה לסר שדיברה י

קצת רתוק שהיא אמך p3 שכן מכל לאשתו להחזירו אצא נחטונה ונא
ממך
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 שחליןה מכ״ם חממ גנאי הדבר דופי חן ח מאביר אחיו שאימ ממך
 גנאי חפי שתדבר אמך בד שאינס אדם בני שאר לומר צריך ואינו נצתגח

 כי פי ח חיטח שחי הוא דופי לפרש ויש בצרעת שחלקה בודאי מהם
 משוס ביה ציח מרה באפי דמחאמרה מילחא רנה אמר ערכין נממת

 בפדו שלא פיות שתי פי דו פרצופי! ח מלשין ח אמרח^ לכך בישא דשנא
 הרע לשון הוא לכך שית אלא גנאי אומר אינו ובפניו גנאי אומר

בצרעת: וילקה

̂צזית אא־ז  אמיר היות רמית והחרשתי ע
ארניף ואערכה אוכיחף כםון?

 היינו עמו יחרץ 3גנ ראיח אם לעיל שאמר לפי בעוה״י לפרש (יאה
ח  שומר אתה ואץ עבירה ליד אותך והביא דעתך היצ׳יהר שגנב ^
 אחה שאץ עמו מחרן אחה מהיצי׳הראלאאדרבא ולהבא מכאן אותך
 כמור אהיה היות דמית כן דעהך גנב שהיצ׳יהר שוגג אחה אלא ודיב
 אוחד מישי ואינו לך מחריש שאני בשניל ומזרשת׳י אלהעשיח להא
 אהיה דמיחהיוח כן דעתך גונב שהיצה׳׳ר כמו ^מוך אהיה היות רמיח

 ואעשה אוכיחך היינו לעיניך ואערכה אוטחך אלא לע̂י ^מוך,שחגנוב
 כדי העכירה כנגר העונש מדה כנגד מדה להיות נגמך^שאערכה

fo p ה' ולך שכתוב כמו חשובה לעשות' כדי שעברת מה לעיניך רכר 
 לשלם חש־ עושה שאתה כיון לכך כמעשהו לאיש תשלם אחה חסד.ני0

 לעפות ויכול שעבר העבירה העונש ידי על האדם יודע כמעשהו לאיש
לתקן: תשובה

אטרףואין נאזאתשבחיאלוהפן בינו
 נ׳׳א דף בשלח בזוהר בעזה׳׳ילהנה לפרש נראה מציל

 שליחוחא כל נו יבואו צלי^ס לה׳ השער זה הה׳׳ד
 למלכאלבי מחחא שליחוחא נפקאוכל משרומסא ♦בעימלכאמבי

 שליר^ א׳הי אשתכחדמטרורחא למלכא ומתמן בקלזמיחא עייל מטרוניתא
ט' דכלא שליחא איהי א7 רעל לעילא ומחחא לחתא מעילא דבלא  שם עוד ו

 דאודע עד עמי למ^» יכיל דאצטריך^לא מאן מכאןזלהלאה
 דכצא דמלכא שליחא הקודש אל אהרן יטא בזאת הה׳^ למטרודחא

 רע הן טיב הן מעשה שכל מוהר מבואר נמצא מכאע״כpלאו כמס
̂ז «עשה ^ת מדת מטרוניתא יח על 1ס« נעוה׳ שמ  לכך זאת מלממ

 מטרורחא הא? שחטמ 'לבר מתוך דבר הבינו היינו זאת נא דינו אמר
 שלחת פיך למעלה שנא׳ מה כסחעשו מכם עחידלהפרע זאת שימראס

א ־ ך ^ ז ^ כצהמספר yרז׳ שאמח סכחיאלוסקמו ® ש׳  כאילו ל
 אתנו שפתינו נגביר ללשונינו אמרו אשר שנאמר כו©דבעי<ך

 הוא ולכאורה מציל ואין אטרוף פן אמר לכך לכו אחן מי
f e tp ה הקדוש מן להציל יטל מי כי  הוא הפירוש אלא ג׳׳

מו  יסTכ טובים ומעשים תשעה פי׳ד אבות שאמחגמסגתא נ
 חשוכה הקב״הע״י מן עצמו להציל אלזם שיכול נמצא הפרעסח בפני

 תקנה אזלו המספרלש׳׳הר אבל הפורעדות בפני כתרים שהוא ומעשים
 ב׳¥־ חמא ר׳ אחר ג׳ פרק ערכין במסכת כמו טובים ומענדם

אי מ <  ש:א״ בחורה יעסוק הוא ח״ח אם לש׳׳הר מספד של ס^תם ^
 בה וסלף שנא׳ דעהו ישפיל הוא הארץ עם ואס וכו׳ חיים ען ל®!

ר׳ םיר ח ח  דוד כרתו חקנהשכבר לו אין סיפר אמר f>m בר׳ אבא נ
n m גדולות מדברת לשון חלנץח שפחי כל ל׳ יכרח שנא׳ הקרש)tbf מה 

 הארן עס ואס בתורה יעסוק הוא ת״ח אס לשה׳^ לידי ימא שלא
א דברי לפי נמצא דעחו^וט׳ «אישפיל  רמינאס*פראינ3א3ר׳

 הוא דעתו שישפיל הארז עם כי טוניס ומעשים בחשובה גס נןן5
 יותר וחשוב טובים מעשים הוא בחורה כשעוסק השוברעוח״ח

שים  בעידנא בין בה דעסיק בעידנא נין ומצלי מגינא חורה ט טובים ^ע
 אטרוף פן זהו בה דעסיק בעירנא אלא מגינה אינה ומצוה עסקבה 6דל

שיגד16ו צ-לנד»£רל  שניו()צוהצאימללהצילעצמו שניויא ס
ה0נ מי! 3טי לנן טזניס ימעשים »ג ר מחיו דני המלה ל ץ ינ  הא

 חווישמדנרצשה׳דישונמ עחידלהער* המ*ונ!חאש:ר!ראמזאת
נחשינ^מעשיסטןלסוימגעעצמ! אלוהואיוינוצלהצילעצמיאןיל!

הר• מלונר^׳

אראנו דדך ושם יכבתגי תודת ןבח
ע ש י ח ב י ה ל  נשזינחאמ ’מ-אהלפרשמניהי■׳ א

 קדושת בשביל נפשי ומוסר עצמו
 קלזשס על נפשו שמוסר הכונה ואין ומצות התורה לקיים כדי רן5יח̂ 
 ציחימעס השכינה עס חסד לגמול יפ» מיסד אלא שנר לקבל כד אמזי

 פעמים שני הנ^י יכבד אז ומצות התורה בקוים נפשו מסירת ע/׳י דודה
כצ3 יחמץ• ששו נחקדש שמו קדושת על נפשי מוסר שאדם מעה אחד

 שמו קדושת על נפשי מיס• האדם האיר המלאכים שרואים ^למוח
 מקבלים דבר שאר או גשמים על ומבקש שמתפלל בש־עה שני יתברך
t אדם בר איסix בעו-ה״ז יתברך שתו נתקדש רצונו ועישיס ספלחו ‘C 
 פיק ברכות במסכת שאמרו כתו בקשתש עושה אליו כשמתפללים אלוה
 מסאד חל־ ש^ף כד שמו קדישז על נפשי שמשר בשטל יהודה רב שלישי
 על נפשו ומושי עצמו שזובח הייני חודה זונת שאומר זהו מטרא אחי

t נס על במזכה שבאה תודה אלא שכר לקבל בשביל לא שמו קדושת m 
 חורה ב?ים השטנה עש חסד לגמול כןהוארוצהלתסורנפש הש״י

 אזי יום בכל עתנו שעישה ונפלאות רסיס בוראיש גדולות ימצוחבשטל
 הייני אלהים טשע אראנו דרך ושש גש ^*•נו כמז פעמים שני יכבדני
t בישע לראות ויזכה המר הגלות מן השטנה לגאול דרך שמשים v x t 
̂ל כמ׳׳ש אלהיס שנקרא  הצבור עש ויתפלל וג״ח בתורה העוסק כל רז׳

̂מ ופי׳ ומותfo מבין פדארליולבר כאלו  קפ״א קף חצאי ט פ׳ בר׳
 לתיעמן דערד פקודן דכל השכינה עם מסד לגמול רק כונחו שיהיה

 באביל לא שמו קדושת על נפשו שמוסר זה לכך עוי״ש זכ̂י שכינחיה כהי
 השנינה אנאול דרך ומכין מטם השנינה עס חסד לגמול אלא שכי לקבל

 שכתבתו וכמו אלהיס מקראת השכינה טשע קהגאחוזוכהלראוח
: חכודי לי אספו בפסיק קצת נאר3מ יוחי לעי״

נ״א קפי׳
היצה״ר דוד שנצח בשביל בעזה״י ג״ל איור מזמור למנצח

 זכה לכך שאחריי בפכווק טנואר כמו
 לקב״ה Tחמ סמזמרת בשטל מזמור שנקראת שהשכינה לחד מזמור
 כמ״ת צרוד ואחיא השכינה ^מה ידום ולא כבוד קמרך למען כמ״ש
 אתמר fo אתס* לא רעי ד׳ לחד מזמור כתיב ז״ל 1ק׳/ דף חרומה בזוהר

 ושראת זאחיא קדמה שכינחא ור\^ מזמור לדוד זטן לחד מזמור נץ מה
:עציהבקדמיחאע׳^כ

כאשדבאאל חנביא אייוגתן בבוא
 יחברוiהשם בעזרח לפרש גדאה שבע בת

 היצרההגכמ״ש שזהימהט־צתדוד
 אנשים שני לו יאמר אליו ויבא דוד אל נתן אח ל׳ וישלח י׳׳ב '3 שמואל

ט׳ רש יאחר עשיר אחל־ אחת בעיר היו  ויחמול העשיר לאיש הלו ויבא י
 הרש האיש כבשת אז רקת אליו הבא לארח לעשות מזבקרי מצאנו לקתח
 ס ה׳ גאישגזאדדאמראלנתןחי דוד אף ויתר אליו הבא לאיש רעשה

 נתן ויאמר וכי׳ ארנעחים ישלם הכבשה זאת העושה האיש מוח גן
ס׳ בעירו הרע לעשות ה׳ דגר את בזית מחע וכו׳ האיש אחה חד אל  ו

 אשת את זחקת כזתני ט עקב עולת על מטתך חרב תסור לא עתה
ט' צה׳ חטאתי נחן אל חד ויאמר וכו׳ לאשה לך להיות החתי אוריה  ו
 ?דיגרדמייסאשר הנביא נתן אליו בבוא הרע היצר אח חד שנצח נמצא

 חל הודה ואדרבה זה על המלך חר כעס ולא המלך אל לדבר נדת לא
 כשמ̂ו דהי א׳יי׳^ מלטם שמזוג נם3פירג עשה לה׳ולא חטאתי ואמר
 וישלנו אל בבית המזבח על קרא אשר האלהיס איש רבד את האלו

 <ס' חפשהו נאמר המזבח מעל יח את ירבעם
 עצמו וטימא שבע בת הרעכאשרבאאל היצר נצית יותר שנחל ובפרט

 וחז שמוני® מי כנגד פניו שמעיז עבירה גוודת עבירה אז בעבירה
 של דברי קיבל שבע בת אל שבא מעשה אחר אפילו הרע היצר נצח

:זכהשהשמהקזמאאליו לכן לה׳ חמאתי והודהואמד הנביא

סחה מיףm כרוב אלהיפכתפקד חנני
י ע ש ת פ פ ל ה א ס נעורח מז הי ל ח־זי חנ סי ש  ה

ה בעולש יענש שלא מתיירא  קודש ימות שלא הז
ת חטא שטל3 המלוכה יאבד או זמני ה ונס שבע ג  שלא דוד מתיירא הי
ה עולם על דול התפלל כן על הבא בעולם יענש  כחסלר אלהיס חנני הז
̂ל במדבר של הספר במדברבסף רבה במדרש שאיחא כמו טד ז׳  רחמיך ז
ה לא הרא»ן לאדם שקדמו חסדיך אלילי רבש׳׳ע אמר וחסדך ה׳  לו הי

ס כי שנאמר עמידה  אלא P לו עשיח ולא תמות מות ממש אכלך מ
ק מגן אוחו הוצאת ט׳ תחק״ל וחיה ע הו  אלהיסותתן חנני שאו׳ זהו שנ

ה בעולם חיים לי  למוח חייב שהיה הראשון אדש עם שעשית כחסדך הז
ס באותו  שאני פי על אף ימים ליארימת חמן p ימיס לו והארכת ז

פי׳ אי מיסה חייב מר אעשיח כחסדך ה  רז׳^לשחדלא מדמיי כנודע ע
שוסחיות  של משנותיו שנה שבעים הגחלמול נחסל! הש׳׳י רק היהלו

שוסמ^י׳״עדת לא שדור גם לחד אדסונהן  בחסח אלא עבד
ם ^י ש״י ה תן ם לחד נ ה ענ ת ה׳ על ^ף ע שחדעגרעטרז  פי

חהחחן שחייב  כתסקו אמר ונסעלהמלוכה החשד ®יסעלעי ל! חי
מו מ3 ושבתי חיי ימי כל ירחסני וחשד טוב אך y^/ קפיטל חד שאמר נ ט

ב פו



ההלים י1דדדו׳צ
c 3ו1הג היינן ימים לא̂־ך ה׳ mיהכרך השס לי סן̂‘ החלוכה של ׳ 
 גשגיל צי לנכות אין לכך אות* רדשו אלא יחירך השס מאת קשתי3 לא

 ה׳׳ל כמ׳י׳ס יותר אצלי 3חשי א3ה עולם ט הנא עולם ישתאכה
 ר* כטת ישגה* לכן היה עולם תיי מכל הנא נעולס א׳תח שעה יפה

 לא החשד פי על היה שלו שהמלוכה נמצא ימים לאורך הנא לעולם
 מתנת הוא החשד כי המלוכה לאנד אין עבירה שעני גס שכר לחשליס

 מתה רחמיך כרוב התפלל הנא לעולם הענירה ישאר שלא וכדי מנם
 קמי דק־ימא מה וליח ז׳׳ל ק« קף חשפכוים פיש' בזוהר צת״ש השעי

 פשעי אשר ני הפושעים ̂;שים נסגרי וראו ויצאו כתיב וע׳׳ד דתיונחא
 מה על ולאתגחחא לאחנא בעא; דלא כי הפושעים אלא נשיב לא גי

̂ה לון. מקבל הוא דאחכתמו כיון אנל דעבלין  אע׳י׳ב דא נש בר ג״כ3 קב
 עליה וחש ליה מקבל לקמיה וחב אלשריך דלא נאחרא ופנים גיה דפשע
 יל על רחמין ואסמלי רחמי! עליה מליא הוא רחתיס מלא קנ״ה להא

 אי רחמיו מעון ועופי נעירי על אפילו מעשיו כל על ורחמיו לד״א עים־וי
 נשנחא ואשתמודעאן דדעין נשא בני על שכן כל רסמוי תעו עלייהו

 רבים רחמיך דוד אחר וע׳׳ד עלייה! אןxו עציהו מעון דרחמוי למאטהן
̂ך ה'  מחה רחמים מלא שאתה רחמיך כרוב אמר לכך ע"נ חייני כחשפי

 יומא במסכח שאמרו גם לר\ חעאחי ואמרתי שהתודיתי כשביל פשעי
 על אדם עבר חיש ישמעאל ר׳ שהיה כפרה תלוקי ארבעה שב^ פרק

 ויוסהכפוריסהולין ששובה תשובה ועשה דין בית ומיתות כריתות
 כרוב ביקש מקום מכל ונו׳ פשעם בשבע ופקדתי שנא׳ מחרקין ויסורין
 פשעי וחמתה הדין משורת לפנים עתי שה1ת רחיויס מלא שאתה רחמיך

 כריתות על שרומז פשעי נקט לכך ביסורין אותי ה*סר ולא בלבד בחשובה
 על פשעם בשבע ופקדתי ישמעאל ר׳ שדרש כמו דין ציח ?מיתות

:נ״ד ומיתות כריתות
טרדני ומחטאתי מעוני ככסני הרכה

 בשעה רביעי סרק לונחוח במסכת בעזה״י לפרש נראה
 בלא עיום שאעמוד לי אוי אמר ערוס שעומד וראה לחרסן דוד שנמס
 עליה אמר שיצא לאחר דעהו נתיישבה [X330 בחילה ̂יזכר לון מצית
 בשמינית שנמה המילה על לחד מזמור השמינית על למנצת שנא׳ שירה
 כן גס שהם והזק? הראש פאות לו ביש דוד סכר לא למה תמוה והוא
̂ש בשם ושמעתי מצות  לא למרחץ חד שנכנס בשעה הוא שהפי' ז״ל רינ

 רחץ אם כמ״ש עונות*! מן עצמו ולהרח־ן לעיין שנכנס אלא נשני לחרחץ
 מצוה אין כי מצוה שוס בלא עיוס שעומד וראה ציון r׳j3*1 צואת חח אמי
 פאות גם לכך המצוה קיום נעת רעה פניה לו שהיה רעה מיה בלא

 מאוד יפ*ם והזקן הראש פאות לו ש־ש רעה פניה לו יש והזקן הראש
̂ו במילה חד נזכר לכך ̂ארם בני בעיני וזקן הפאות ע׳׳י נאה והוא  שבנ
 עת באותו דעת שוס לו היה וצא ימים שחונה בן כשהיה אביו אוחו שמל
 המילה שנחגדל ת0 וגס במחשבתו . רעה פניה להיות ימים שמונה בן

ר זה! רעה פניה במילה שייך ואין אדם חבגי מכו©ש מ  כבסני הרב ^ו
 וצריך רעה פניה שוס בלא מצוה א-ן כי מעוני לננס הרבה ■שצריך מעור
 הכה־ב לכך בלבד החילה חן חון רעוה פניות תן שעשיתי החצות כל לכבס
 הס לכבס סצרינין לרמוזהעותת רז בגמעריא הרב כי הרב והקרי הרנה
 א־ן כי אתרים אדם חבני ומססה נמחשבחו וסוד רז שהס רעית הפניות
 היינו עוב לא נפש דעת בלא גס כתיב והנה חביח מחשבת י(לע האדס

 שלא הש״י אוחו שמר ולא שו<ג שהוא דעת בלא עבירה אדם לשעינר
 נפשו ועימא במזיד עיירה עשה שכגר עוב לא נפש בשביל הוא א1<ז

 ומחעאחי שאומר זהו אוחו שמר ולא בשוגג גס לחעוא אוחו הש״י מית
 עון אפילו 7 מז עון שוס לי יהיה שלא ̂נועון כשרגבסצי הייני עהתי
 טוב שני נפש ויהיה אוהו וחטסר תכבס רעה פניה לו O’x מחשבה
 דעת;הו בלא שהיא שוגג לילי אבוא שלא אוחי תשמור בודאי אז וטהור

:טהרני זתחעאתי
תמיד נגדי וחטאתי פזעעיאגיאדע כי

מחעאתי ו תה תטעם שמפרש בעזה״י לפרש נראה
 היית אדע אני פשעי ס שוגנ לידי יניא שלא הש׳׳י אוחו שישמור טהרני

 רוצה כשאני ליך טוש׳ כשאני במחשבתי אדע אני גמןיך עוש,*: שאני «ה
̂יחשובה  עדי וחטאתי אבל עוד צעשוח שלא עצתי אח לשחור יכול לג»ב

 רצוני נגד הוא מחשבה בצא שיגג עישה שאני מה תעאסי היינו 7ת0
 בשוגג עושה שאר ל׳ שאירע רי! ff,<;ןן;יןא במתשבתי רצור ואין תמיד

 ביקש לכן השוגג מן עצמי לשמיי יכול אני אין p< ה13דעת(מחש בלא
 הש״י אוהו יטהר אז טהור מזיךויהיה עון חן יתברך השם אנתו שיכנס

; שוגג לידי יבוא שלא !ישזמראן^
 ת׳וידענהסאת שופעיס %ש אן־ע אני פשעי ני לפרש יש או

מה בהוןהייט וחגור קס1חלעב מגשימותפי'ר^יז״ל

ל כמ׳׳ש חשובה ע׳'' ילחקז הקליפה לשנוי יכול במדד עישה של!:י  י̂ז
 עבירה דבר שיא גגון תשובה בעל דמי היכי שמיני פרק יומא r ביום:

 מקום באותו יהודה רב מחוי ופי'הימנה ראשינהוסרה פעם לידו
 אשה ובאותו מקום באותו לו שאירע בזה נמצא פרק ובאוהו אשה ובאותו
̂קליפה משבר עובר ואינו פרק ובאותו  בסזיל כשעבר בהתילה שברא ר

 p5n אר שאין רצוני נגד תמיד הוא השוגג היינו חמי־ נגדי וחטאתי אבל
 אני מה כז אם מחשבה בלא בשוגג שעשיתי לי שאירע אלא במתשבחי

 למקום אתר שנפל כמו הוא המשל אלא בכוונה עשית* שלא כיון חייב
̂רף בשוגג צואוח  - בשוגב שנ!$ל כיון בזה חייב שאינו גס נצואוח עצמו אח ו
 גס בשוגג עבירה העושה כן הצואות חן עצתו לרחוץ צריך ח׳/ז לצואת
 בעבירה עצמו ענף מ״מ מחשבה בלא בשוגג שע^ בשניל מייב שאינו

 1ח1א3 , מקום באותו לו יארע אם גס לשומ מגעיל לא לכך לצואוח שדומה
 . שעכשיו ע״י בשוגג שעש׳ה מה מחקן האיך יתטא פרקילא באותו אשה
 היה לא ג"כ עבירה שעבר בשעה הצא עבירה לעבור רוצה אינו

^ ביקש לכך מחשבה בלא בשוגג שעשה אלא זאת עבירה לעבור  שי
̂י אוחו  ,< ישמור יאז טרור ויהיה מז־ד עון שום לו ישאי שלא מעון הש׳

/ ;■טהרני ומתטאתי לע שוגג חטא לידי ינזא שלא יחברך השם אוחו '

 עשיתי• בעיניך והרע חטאתי לבדף לף
..בשפטי^ תזכה בדבריף תצדק למען

̂׳ל ^י בר שמואל ר׳ אמר חמישי פרק שבח חסכת דהנה בעזה׳׳י נ  נ
 לסל דת־ יהי1 שנא' טועה אלא א־כו חטא דוד האומר כל יונתן א״ר
 מהאני אלא עמו ושכינה ליד! בא חכיא אפשר וה'עמו משכיל דרכיו
 t ׳ עשה ולא לעשות שביקש הרע לעשות ה׳ דבר את גזית מדוע מקיים
 ׳ סחב ב׳׳ד למלחמת היוצא . כל יונתן Y‘א׳ נחמני בר שמואל דא״ר וס׳
, ל<̂־ באמת היינו חטאתי לבדך לו שאומר זהו ונו' לאשתו כריתות ספר

 וצא הרע לעשוס שביקש יונתן נ׳׳דא̂׳ שמואל רבי שדרש כמו חטאתי
 ' י עצ אפילו לעניש מאוד שמדקדקים העליונים בעולמות לפניך אמנם עשה

 ‘־ • אלאאצ נגלה אינה והמחשבה מאוד נשערה וסביבי! כמ״ש המחשבה
 אלהינושקאיעצ ה^זחלה' פסיק על בזוהר כמ״ש הש׳׳יבלבד
 ־ וצא הרע לעשוח במחשבחי שבתשחי במה חטאתי לבדך לך לכך המחשבה

 ■י ' ‘ רחשס' חקגם ומכל יחטא ולא טוב יעשה אשי־ כאת צדיק אן והנה עשיתי
 . בחסכרן כמו חח לפי צדיק נחשב שחטא אע״פ דוד וגם חח לפי לצדיק
 .׳ ' וכז' זנאכהי שמחו ובצלעי דכתיב מאי רנא דרש רביעי פרק חציעא בנא
 ,̂ 5!; דוד לי אמרים ואהלות בנגעים שעוסקים בשעה אפי' אלא עוד ולא
•חלר לי ׳*’י במה מיתתו א־ש אשת על '

 ■ ׳ .וגר} הנא לעולם חלק לו אין ברבים תיירו פני המלבין אבל הבא לשלם
 ־ .והזיפים ואחיחופל דואג כמו הרע לשון נעלי דוד של חרו היה
. ' אמר דורו לפי צדק דוד שהיה נמצא עמנו דודמסמחו־ הלא לשאל

 ׳ עיכס . לפישהש׳׳ימלקדקעוטצדי^ם׳כחועהשערהיבפר^סן^ן^
.־- חך וחשב שביקש חה יתברך השס בעיני נחשב הכבוד לכסא
̂ע שאומר זהו עשה כאלו  ; ־: זהשאירעלח״י׳ע וגס עשיתי בעיניך ור
 ר׳ דאמר והיינו ראשי? פרק ע״ז בחס׳ כתו בדברך תצדק למען

 י ישראל ולא מעשה לאהיהדודראיצאסו משוסר׳שמעעב״י
̂^ לאותו  .1יתי[ אצל כלו לו אוחייס יחיד חטא שאם לך לומר אלא וכו׳ מע
 * לר להס אחרים צבור חטא אם חשובה עשה אחה אף חשובה שעשה

 צבור או עבירה עבר יחיד שאש הוא שהפי׳ וכו׳ צימר אצל
 1ע הממונה מלאך רז׳׳ל שאמח בשביל השובה לעשות ירצו ולא עבירה
 • - ^ יודה אש הטיפה על גוזר והש״י הש׳׳י לפני הטיפה מביא הר\יון

 • קאמר לא רשע או צדיק ואלו עני או 7עש או חלש א גבור או טפס או
• כיון צדק יהיה בול־א חכס שיהיה הטפה על גוזר שהש׳׳י כיון ורגה
 וכן שלמו לאבד שלא הרע היצר על לגביי שכל לו יהיה חכס שהוא

 התב יצר אא כובש יהיה בודאי גבור שיהיה הטיפה על גוזר כשהש״י
 גייר מהש׳׳י לסיפך וח יצרו את הכובש נבור איזהו רז״ל שאמרו כתו
 כשנזר׳ הרעוכן היצר על להתגבר שכל לו אן טפש שיהיה הטפה על

 pp נמצא הרע היצר על להתגבר כת לי אי! חלש שיהיה יתברך השם
 . לך אינו האמת אבל עליו נגזר שכן שוטה כסיל שנקרח לרשע תירוץ

 ׳1וכ חכמה יחן ה' כי פסיק על ׳3 קפי' משלי על ̂א ריי נפי׳ כמבואר
!p הטיפה על גוזר שהש׳׳י גס הריב״ש בשם יוסף יעקב חולחח בספר 

 . או יצריו את לכבוש בתורה חכס להיות האדם ביי הבחירה חכם שיהיה
 להטיב לרעה המה חכתיס כח׳׳ש עבירה לעשות לרעה ח:ס שיהיה

 חלש א עבירה לעשות גבור א היצה̂׳ את לכבוש גבור להיות וכן ידעו
 דוד ומן עני א עשיר לעגין P'חצוה לעשות חלש או עבירה לעשות
 גבורועשיר חנס שיהיה חד של טיפה על ןך5 אי73ר זה מוכח
..החיש 73 שהבחירה מלמד עבירה ל'יי גא מלץם מכל נאמת שהיה כמו

P? ' ־



צדתהלים י1חיףוי}
 וזכו כמיס פנים עמהס הש״י שדיר שזכו היזורה שקללו ישראל יכו

 כך ה^׳י עליהס גזר כודאי אלהיס כמלאכי עליונה למדריגה לעשיחח
 האדם כיד שהבחירה מלמד העגל מעשה איחי ליר כאי מקים ומכל
 עליו מזר שכך כאומרו חשוכה לעשוח ירלה ולא יחיר חטא אם לכך

 מקום ומכל ועשיר נמר חכש עליו ז.ז שנג חד יחיד אצל כלו א אומרים
 שק־ כאומריס חשוכה לעשוה ירצו ולא למר חטא אם וכז עכירה ציד נא

 שזכו דעה דור המדכי חר צמר אצל כלך להם אומרים עליהם וגזי־
 שהכחיר׳ מלמד העגל מעשה עכירה ליד נאו וח"מ עליון כמלאכי להיוח

 לאהייחי מדאי ברכיו הצדק למען זהו שרוצה כמו לעשות נידהאיס
 אוחו לי שאירע רק כקרבי חלל לכי כי שבע כה של מעשה לאוחו ראר

 יאמר שלא ליחיד השיכה להורוס כדבריך הצדק לחען שנע ח3 של מעשה
 דוכר שאתה גם כדברך צדיק שאחה מיכח ממד עליו נגזר שכך היחיד
 אדם ניד הבחירה מנץם מכל ועשיר גיור חנם שיהיה הטפה על וגוזר

 הכל כמשנה מ״א שלישי פ־ק ש־זואל מדרש כספר והנה כרצונו ̂לעשוה
 כני מעשה כל צפוי הכל פי' הרמכ״ס בשם מביא נחונה והרשוח צפוי
 כיון חאמר וצא לפניו גלוי הכל לע:וח שעסיד ומה ^עשה מה אזיס

 עהיה מעש*ו3 מוכרח הוא כן אם האדם שיעשה מה יודע סהקב׳׳ה
 שיכריחוהו דכר ואין ורע טיב לעשות כיח נחונה ס־שוח כי רשע או צדק

 שכר וליחן רשעים מן להפריע נידח העולם בטוכ הוא שכן וכיון
 צדיר, הוא והצדק שיענש וראוי ברצונו חיטא שהחוטא לצדקיס

 הלא הרמב״ס קושית כארימח וכו׳עיי״ש שנר שיקנל ראוי גרצונו
 אליס החקר והירוצו הש׳׳י שידע כמו ש'עשה חכריחלאדס הש״י ידעת

 גחלוחכוראינז להשיג קצחה חמצאדעחעו חמצאאסעדחכליחשד
 האדם ביד הבחירה מקום ומכל לעשות האדם vrv האיך יודע גאמח
 יתברך השם ראה מדאי כך מוכיח חד מ? והנה כרלומע״כ לעשות

 נתז צדיק על יתברך השם יראה למה נאמת שהוא כמו שו;ואצדק לדוד
 אוח! ישמור יתברך שהשם הוא שר היו אדרבה עבירה שיעשה דור

 אח שמר לא יתברך השם אלא ישמור חסידו כמ׳׳שרגצי עבירה מלעשיח
 אבל חשיבה להורות כד רז״ל ששמרו כמו הבחירה אל אוחו והניח זזד

 הש״י אלא עבירה שיעשה חד כתו צדק על יחירך השם חשב לא !ודאי
 שאומר זהו עבירה לעשות שיבחור אחדור ישמור כשלא ידע

 בשביל אמת אינו ושלום שיזם שלך מששט על יאמרו שלא בשפטיך מזכה
 אבל הש׳׳י במחשבת שהיה כמו לעמת לאדם מכריח שלך שהידיעה

 האדם שעתיד מה יתברך השם שיודע אע״ג אלא כך שאינז מוכרח ממני
 כשפטיך תזכה לכך כרצונו לעשות האדם ביד הבחירה מ״מ לעשות

נ אמת שלך שמשפט

אמי יחמתני ובחטא חוללתי בעון ר,ן
 ע״פזה ךףנ״ה ניאשית זיר\3 דמה כעזה׳׳י לפרש גראה

 דרין אימן דכל דוק:י לרודס קב״ה אחמי ילחה ר' אמר אדם חולדוח נ«ר
 עלייהז לקיימא עלמאדזמינן ומלט עלמא חכימי וכל דיחקלעלמא

 שבעין ליה אוז־ף ומיח דאתיליד דישראל מלבא דוד למחמי מטא דשראל
r שבעץ מאדם וגרעו שנין x דור שבח דא ועל קב״הלדור לון ,וסליק 

ט׳ בפעלך ה״ שי«חחני ט ואמי  מאדם שרן שבעין אינו גדעו דא ועל ו
 אדם חטא לא אלו זה לפי נמצא ונו׳ בהו לאהקיימא ליה דהוה שנין מאלף

 כמלאך לעילם וקייס ח־ הראשי! אדם נשאר והיה ח1הח בעז הדאשין
 שבעין לגרעו יכיל היה הא־ך כי כלל חיות מלכח לדור היה לא !{להיס

 ואם לעולם לחיות הראשון אדש ^ריך טון ר\אשון אדם של מחייו שנין
 עכשיו אבל לעולם יחיה לא אזי הראשון אדם סל מרדיו j’x שכעין יגרע

o אלף שיחיה רק שימוח ארס על ונגזר הראשו! אדם שרוטא x גרעו 
 אדם חיה ולא שנין שבעין עוד ר^אשון אדס של מחיץ הוא כרוך הקחש

o חת״קל רק x ידיעון על שנבראתי הייני חוללתי בעין שאומרה! זהו 
 שגרע מה px שבעין חיות יתברך השם לו גהן הראשון אדם שעשה
 הכל כי עון ליד באחי עין ע״י שנבראתי נשכיל, ולכך pר^אש מאדם
 עון שנכתב ומה ידיעון על הוא שלי נריא̂ר ושורש השורש אחר הולך
 כמו מטפל עין ידי על חד שנברא לרמוז עוון מין כשני

 אשחו עם זיווגו בשעת חשב אביו כי חמורה נן היה שדוד רז׳׳ל שאמרו
 עון ידי על חד שנברא כשביל לכך אשחו על א3 וכממח שפתחו על שנא

א הרע היצר גבי מכופל מי  פ^ק יומא במשנת והנה עבירה צ־ד דוד ו
 רחמי בעו דעבירה יצרת על רחמי ליע• ה,א ועחרצון היאיל אחר משי

 ענתא נוצא חיחרב לההיא קטילהון לאי נגיא אמילהו ואמס״כידהז
6י חרן בכל לחילה יומא נח ניעחא אינעי הלחאיימי מנכוהומייהו xל 

 ביום בו המלדה ביצה ניעחחנחיומא ןלאאישחכחונו׳פי׳רש״יז״ל
 ובחטא שאומר זהו ונו' החעים יזן חימום שפסק

ר ^מיי״ייי' יחמחני הינ ל׳יי כמ״ש חטא ר\עמקרא ע
כמ"שר!״ל אוחי והוליד אמי נתחמם רונז לפתחחטאת

הרע היצר ןלוצי זנך 'יללות חתלם מזרעת

̂יx ורון לאמי חימום היה לא ע יצר יד על כרא  לכך חטא שנקרא ר\
:זה עון ליד אוחי והביא הרע היצר שלט

חבטה ובסתום בטחות חפצת אטת הן
י ר ו ^yי פ״ סנהדרין מס' דהנה בעזה׳׳י לפרש נראה נ

 יכיא אל לעולם רב אמר יהודה רב אמר חלק
 ונכשל נסיון לידי עצתו הביא ישראל מלך דוד שהרי יס*וז לידי עצתו אדם
 יצאת איהי אברהם אלהי אומרים "מה מפני עילם של רטנו לפניו אמר

 מינ^ח לא את לי מינסי אינהו אמר חד אלהי אומרים ואין יעקי זאלהי
 נא73וע לך חינסא א״ל ונסני כחנר שנאמר נסני רב״שע לפניו אמר לי

 לך דמנסעא לך תודענא אנא ואלו הודענא לא דלדידהו בהדך חילחא
 רב אמר וגז' משכבו מעל דוד ויקם הערב לעת ויהי מיד ערוה בדבר

 אכר הלכה ממני ונתעלמה יום של למשכנו לילה של משכבו שהפך יהודה
ס' שבע מרעיבו רעב משביעו בארס יש קטן  1חשכב שהפך ז״ל רש״י פי׳ ו
 אחר יהרהר ולא מתשמיש שבע שיהא כד כיום תטהו תשמש שהיה וכו׳
 ומרבה רעב בתשמיש אברו שהמשביעז הלכה ממנו נתעלמה היום כל אשה

 שהרבה ע׳י׳י עיירה ליד שיא מה לעצמו גרס שחד נמצא ע׳'כ חאוה
 דוד וסיר הלכה ממנו שנתעלמה לטובה היה ליוד כוונת מ״מ בחשמיש

 היינו בטחוח חפצת אמת הן שאומר זהו תשמיש ר\בוח י ע׳ עצמו שיציל
a שיהיה חפץ הש rx אמח הכליות מן שנובעות מתשבתהאדם 

 ושלום אש ראוף לשום חר כוונת היה יא כי אמת כ ג׳ היה חד וכוונת
 .העבירה עצמנמן להציל כד בתשמיש שהרבה חד כוונת היה רק

ן  האמח וחפן אמז אל אתה חפנת אמת הן דוד שאמר הפי׳ א
 באמת הוא בתשמיש שהרבתי מה כוונתי יודע שאתה וכיון

 נטתוחחןהעיירהגם שיהיה העיייהראוי מן עצמו להציל כדי
 חודעד חכמה ובסתום העבירה מן אוחי שתציל ראוי בתשמיש ש^בית

 חכמה רעב כשחשייעו אבר שאוהו הלכה ממני ונעלם שנסתם מה היינו
 אח להרעיב האמת שתודיעני ראוי חכמה שנקרא ההורה היינו הודיעני
 חכמה קראx שהתורה כך היה ובאמת עבירה לידי שלאיבוא כדי האיר

 שאתרו כתו אלא עבורה לידי יבוא שלא כדי האמת אותו מודע היה
 טען לכך <זשונה להורות כד אלא מעשה לאותו ראוי דוד היה לא רז״ל
 שיודיע ראןי חכמה שנרןא התורה כי מעשה לאותו ראוי היה שלא דוד

:האבר את להרעיב האמה אותו

ומעזילג תבכסני ואטהר באזוב חחטאני
ן י ב ל  שלא מיזייא היה שות■ נעוהיי נ״ל א
עבירה ע״י הטומאה רוח היזליסה בו ידבק ’

 כנודע ניאוף של עבירה ליד עוד ח״ו איחו ומביא שיע בית שעיר
 חחטאני ביקש לכך עבירה שעוברי! כמקום עבירה של רשימה שנשאר

 שאומר כמו והוי החטא טהרת הוא החיטוי רד״ק כאזיככמושפי׳
 פ׳ דף יתרו פ' בזוהר שכחוכ כמי נחזוי חטהרני

 לדכאה קב״ה דבעי אתר דבכל אזונא מן ק״ח ע׳׳׳ב
ט מחרכי באזוגא גם לנר  דאספקלא דלעילא חילי דיהער משום מ̂׳
מסאבא רוח מיערה אתערא כד עלוי דאחפקד האיידלא דהא עלוי

y הש״י אותו שיטהר באזוב חתטאיני שאומר זהו ע״כ נש בר זאהדכי i 
 על הממונה מלאך שר ההוא איתער כד האזוב לנל הממונה ומלאך השר

 חן הקליפות יברחו ואז הטומאה חת שהוא מסאבא חח מבער האזוב
 י יהיו אם ה' יאמר זנוכתה נא לכו א' קפי' בישעיה והנה ט ידבק ולא ידוד

 כי רמ׳׳א פ' יהיו כצמר כחולע יאדמו אם ילבינו כשלג כשנים חטאיכם
 יהי! אם אמר ובזה כזכיוח ונעשים שמלבכים מאהבה השבים על ידבר

 לבגד אחר שהחטיאו ע׳׳י חטאx יש כי ילבינו כשלג כשדם חטאיכס
 אודם יהפכו הזנו רחצו שאמר בהxהח ע׳׳י אז החולע והאדמו שצבעי

 גחליס כך כל אךאםחטאתיכס השלג אל נמשל שהוא לזכות העונות
 שהייתם הס חטאחיכס כן הבגד אח שמאד־יס כתולעת הם שאדרבה
 הנזכר החשובה דרכי יספיקו לא אז הזולת אס ומחשיאיס מאדימים

 עז לובן שאינו יהיו כצמר אם כי כשלג ועצום גדול כיוח הז לוב! לעשות
 שהחטיאו ע״י שיחטא מי כיון אלבין ומשלג חכנסני שאומר זהו כשלג
 להורות כדי רק חטא שלא חד מכ״ם ילבינו כשלג חשובה ע׳׳י אז אחר

 P שחטא טעס לעיל שאמר וכמו רז׳׳ל שאמרו כתו אלxי לבר חשובה
x תשונה שע״י ראוי וכו' חוללתי געון r שאומר זהי אלבין משלג 

מי ע ■ אלח ומשלג מ

עצמות תגלנה ושמחה ת׳שמיעני
דורכפסר! שהתפלל לפי נ״לבעזה׳׳י

 התפלג ואטהר באזוב תתטאני הקודס
ממני א מן הקליפות ומכריח כאזוב אותי שמטהר מה הש̂׳ לו ודיעt זה כפסוק



I?’■!*>

ס ממני  ראשי? פרק מנילה חסכח5 שאמרו כמז הייני. מפי? חשמיפר י
nא על אנ:י שש אומר הוא י:ן מילה זו אליעזר ר׳ אתר וששי? rד 

 זמן שכל מהול שהיא לו דוש-ע הש״י לו שיודיע וביקש דוד ההפלל
 שאמרו נמו מהול vb וה!י:אלו ערלהו ס:■משך בא־ דבוק שהקליפה

 מנית ואינו לבוא לעחיד גיהכס של פרמו על יישב אבית רז״ל'אבררזס
 כמשך ייאיף של בעבירה עצמו שטימא מי _ליר־גגיה:סרק מהול אדה

 אירהס אותו מניד אינו ליה מבשק^ וצא מהול אינו כאלו ונעשה ערלהו
 הש׳׳י לו שיודיע דו־ ביקש לכך לגיהנש לירד אוהו ומרת יהודי שהוא אנעז

 הוא ושמחה מהול הוא ואז מתיו הקליפות וחברית כאזוב אוהו שמטהר
 פי׳ נלך ה׳ בית לי כאומריס שמתתי דוד שאמר כמו שpהמ כיח ננין

 אוחו ימות מחי שאומרים אדם כ:י שמעתי לי כאומרים שמחהי ז״ל רש״י
 ע״נ שמת ואני צתל ונעלה המקדש כיח ויבכה כנו שלמה וימלוך זקן

 נודע המקדש ביח בנין ידי על כי המקדש ביח כבנין שמח שדוד והטעם
 להנניש שלחה שביקש כשעה רז׳׳ל שאמרו כמו -זד של עונו שנמחל לכל

 וארבע עשר־ס אמר גזו שערים״ דבקי הקדשים קודש איהלביס
 עבדיך דוד לחשדי זכרה משיחך פני חשב אל שאמר עד נענה ולא רנטח

 ושמחה ששון השמיעני ביקש לכך קדירה כשולי דוד שונא* פני נהפך ואז
א ששון ר\ינו  צי ויודיע מהול ואני תמר הקליפה שנפי־ד לי יודיע מילה ס

 עצמות חנלנה ואז עוני שנתחל לכל יידע שאז המקדש כיח כנין הוא שמחה
 מביא אליר\ דכי כחנא אמר והנה עצש חדשן טובה ישמועה כח״ש דכיח
 וכו' כמטיה ומיטל חילה דוד שנב שנה י״ג נ׳ פ־ק החשיבה שער ר״ח
: ושמחה שנ£ח שהשתיעני טובה שמועה ייי על דכיח עצמוח אמר לכך

מחר. וכלעונותי מחטאי פגיר הסתר
 אמי רב אמר חמישי פ׳ שיח כמסנח דהנה בעזה׳׳י צ׳׳ל

ס׳ עון נלא יסירין וא*ן חטא בצא מיתה אח  מסנח שני ונפ״ק עיי״ש ז
 מה ימי ומדח קני ה' הודיענו דכתיב מאי רב אמר יהודה רב אמר שבח
 אמר וכו׳ קצי ה' הודיענו הקב״ה לפני דוד אמר אר חדל מה אדעה היא

 וא־ן כנך שלחה מליוח הגיע כבר א״ל כשבח באחד אמוה חמוח נשיח לו
 יום טוב כי א״ל בע״ש אמות רמא כמלא אפילו ייזי״סה נעעס מלכוח

 שעיזיד עילות מאלף בחורה ינניסק יושב שאחה יום לי טוב מאלף נסצריך
 הן האדם על שנא מה והנה המזנת גב• על לפני שלתה^להרךב

 ס אפי וחרה ל׳׳א דברים כת״ש פנים בהסהרח היא הכל ימריץ הן מיהה
 רבות רעוה ומצאהו לאכול והיה מהם פני והשחרחי ועזבחם ההוא ביוש

 הרעות מצאוני בקרבי אלהי אין כי על הלא ההוא כיוס ואמר וצרוח
 נקראים שישראל והטעם וכו' ההוא ביום פני אסתיר הסחיר ואנכי האלה
 שוס ננו ליגע יכול אי? עלינו משגיח אבינו שהוא םהש׳׳י וכל להקב״ה בניס
 לעשות שבשתים אבינו חלפני מתייראים הנ־ןליפ<ח כי קליפה שום ולא ■רע
 האדם על לבוא יכול אז ושלום חס פייו מסת*ר כשהש״י אבל רע שוס לנו
̂  איכנ«ת לא1 מחטאי פניך הסתר דיל שאומר זהו ימרין 1א מיחה אז

 מתיירא איני הה מיתה עצי חנזור זאז חטאי מחמא פניך תיר6מ כשאחה
 תTהס יגרום שלא ושלום חס ואם למוח אדם כל צרך הכי בלאו בעתו ט

 לא זמנו קודם אחר יום אפילו בטוח היה זה על זמנו קורם למוח פנים
 זה על אמנם מאלף כזצריך יום טיב כי יהנרך השם לו שהשיב כמו ימית
 השחיר ח״ו כ״א עונוס מחשה פניך חשתיר שלא מחה וכלעונותי ביקש
 היסורין בשביל מתיירא יהיה יסורין עליו באיס אז שנוח מתמח ע־ך

:ח׳׳ל שאמרו כמו לדה־ יסירין היה שבאמת כמו ^
 הלמידו שאלי ראשון פ~ק מגילה במסנח ח׳׳ל שאמרו כמו הפי'

 שיאוהז ישראל של שונאיהם נהח״בו מה מפני יוחאי בז ר״ש אח
 כדיר יש פנים משיא וכי לו א:«רו נצלם שהשתחוו מפני א׳׳ל כלייה כדור
 ונו' לפנים אלח עשה לא היןב״ה אף לפנים אצא עשו לא הש ל׳הש אתר
 חטא מחמת פניש הש״י כשיסחיר בשביל מחטאי פרך אמר׳הסתר לכך

 אבל לפנים רק קב״ה של פנים תרתההס יהיה כ? דעת בלא שהואזסיגג
 עינותי וכל ביקש אבל רע שים מ יגע ולא לו להגזיב יהיה הקנ׳׳ה מחשיח

 התדם שעשה מזיר שהוא עין בשביל פניו הש׳׳י כשיסתיר בשביל מחה
 ן־עח במחשבה באמת פנים ההסתרה ח״ו זדעחכןיהיה במחשבה

;מחה עזנותי יכל ביקש לזה רע בו יגע ואז

חדש אלר׳יסורוחנכק טתרבראלי לב
ל נ׳׳ י ב ״ ס  טהור לב לי ברא אלהים אמר שלא מה נעזר^״י ב

 כמו דוד על הקודש ריח ששרה שנודע הוא הפירוש ׳
bo'ba ̂כח נחסכת  יונחן ר' אמר נחמני כר שמיאל א״ר חמישי פרק נ

 משכיל דרכיו לכל דוד ויהי שנאמר טועה אנא אינו חטא ד»ד האומר כל
 ס:ר צמו13 דוד אמנם י;ו' עמו שכג־ה1לידו בא חטא אפשר עתי ייי'

א ̂̂י  שלא מתיירא יהיה המיל נגדי וחטאתי שאמר כמו חשיבה יעשה פ
̂ליפוח נו ידבק צג ביקש לכך מעליו השכינה ויסלק שעשה עבירה ע׳׳י הר

:. ■-. חד,ליש
 הקליפיתשלא עהורמן הש׳׳ילב לי שיירא ירא טה<ר

 ' שישר־ה לי יהיה אלהיס שנק־אח הפנינה הייני אלהיש לי יא; הקציפוה
 פעל דוד ויקם חלק פ׳ סז־־ייז במשנה רז״ל אמרו והנה עצי השנינה
 6של:^ למשכבו לילה שהפןתשנטשל יהודה רב אמר וני׳ משכנו

 , מתייראדוד_ב^יל והיה ו:ו׳ רעב שמשביעו הלנה ממנו ונסעלמה
 iוהרגל היעבירה מן להינצל כדי בתשמיש להגבות עצמי שהרגיל

 . ־65 מעמר. השכינה יהפיש אזי נשיו אצל חמיד מצוי שיהיה יכיח טנע
 6ד0כ היו העם אל ויאמר י״ט שמות נמ״ש ברןבי חדש נטן ורוח ביקש

 ריוא בקרס יתירך השם שיחדש הייני אשה אל יגשי אל יחיש לשלשת
 כמו שTנחש ירבה שלא ידי על שנינה להש־אש וראוי נכין שיהיה
 ידי על שנינה להשראת ראויס נעשים סיר ה־ במעמד
 רזיו בקרבי הש״י שייה־ש דוד ביקש אלאשהנן נגשז שלא ימים לשלשת

 , 0יס,לרןנ אי עליו השכינה שיש־ה כדי נשיו אצל כך כל מצוי יהיה שלא נכון
̂ל שדרשו כמי  . 5אצ שכתוב שבח שהיה והכן טבח וטבח מ״ג בראשית רז׳

 ,hbp נכון רוח נרךכו הש״י שיחדש דוד ביקש כן יניאו אשר את והכינו שבת
. :עליו השכינה שי^ה כדי לשבח משבח אש כי נשיו אצל מצוי יהיה

אל זך5כך ורוח מלפניך תשליכני אל
ה כעזרת לפרש נראה תמחממני הכ ר ^ ^'י א ר  V נ

א חכמהשערהאהכהפררן י ׳ י׳
̂׳א הר^ן חנקה לא אם עונוחיסם נכחתי מליכלכח הנפש נהיות כן ז׳׳ל ע  ■ ז

 ז ‘ (ן3׳<זה לא שיתבאר כמו <עזן עזן לכל פרט־וח התשובה יד על עצמה
 /־■ p31 אצהינו לנין בינו חבדל מח־צה העון כי שיתמיד העליון ברוחניות
 i ז5ש ונעמוד בתפלה או בחורה עוסק נעמדו זרות מחשבות יבלבלוהו

ט הלוי והדביקות האהבה ועיק־ ז׳׳ל  , מןו הזרות מהמחשבות הלב חxנ
מ5ר נתב וכן אלהים לי ברא טהור לב השלוש עליו והמלך דוד שאמר  י

x נספר ע״ה חס 'o ת ני ^ ה יחדש הנוף ט ^  ׳ הבוף ובהיות כנפש ט
 . שחבל^^ גלי כראוי שיכוון אפשר ואי לנשמה פגם קצת יגיע מדאי טמא

 ילי׳הפג^ על נפרד הוא שהרי העלית מהשורש וחפרדהו אחרת מחשבה
שמ^ על יאx לא דאיהו נחקיניס כדפי׳ שבנשמתו  b דכחיב■ פגימא נ

 ־ יזהו ע"כ דביקוח לו שיהיה אפשר אי ולכן יקרב לא מום נו xא איש
 תדחה אל שעשיתי בעבירה שפנמחי גס היינו מלפניך חשלינר ל6 שאומר

 ך3•לדבוק. אזכה אלא מחשבתי שתכלכל יד על מלפניך אותי ותשליכני
 אצ קדשך ורוח שד ואמר זרה מחשבה שים אוחי יבלבל ולא בחתשיתי

rx רז״ל שאתת כנזו היינו מיוני חקח r3 !'בכמ> אין קידוש
, ן53הר ״ז’'* רווז יתברך השם יקח שלא וניקם

 ; סמקוייס וכדומה קרח כמו סxע ידי על שנאבדו אנשים נמה גי
x w ממר חקח אל ^שך וחח ביקש לק־ לרעתו לבעליו ש.מור :

̂, ששון לי השיבה ורוח ישע
ר’הלפרשנעזה״6נר תסמעי ה טי

^ * L ויריבו ז׳׳ל רל׳׳ח

\'

^ לתיעל המשכן אח ויביאו ז׳׳ל רל״ח
^ לגביה לה ילאיחאה לה לס^קא צריכין אינון כ^מיהא לחופה ^  ו
 יכל רזי המשכן את ויניאו אקומינא והא חדר לגבה ייהי איהו

tow דרזי יהודי ויחדי יחידא דקשרי 'om סלקו אלין יומא כל S 
̂  משה לגני לה דורבקי וכיון משה לגבי לה דאתיין עד דא לכרס״א

̂ז רוי על דחיי ממקירי כרכאן דרווחי הוו מינון מו דידדא בקשורא ד ^י  ז
 אי ביה יתידאמסתכלין וקשיר צליחא דצלי לואן כ: דא ועל וני׳ קש־ין
 כדר^ קשורא וההיא צלונזא ההיא ואי יאיח כדקא וקםורא צלוחא א־הי
ס' נפקין ג־רכאן רכל Tחא בקדמיחא א־הי אתידך ן כר יאות  ו
מ למעלה ויחוד קשר לעשוח שאזכה ישעך ששון לי השיבה שאימר זהו חכ

בקדמיל^א שאחנרך ישעך מהאי רגיעליששון ישעך הוא שאז יאות
לדיד^ ורות עור וא*ור רחדואיר»הר

1חמונ לפזר לב שב &ו?וח r׳p״ .— ־ .
שצא בלנז שמחה, מחן ית^ך שהשם זאת המצוה מן הפיחח לצדקה

וחטאים ררכיך פשעיםאלמדרז
 כשאזכה לוד בעזה׳׳ישאמר נראהל^ש

ש כמו בקשתי ותעשה חפלחי שתקבל ק ^ 
3 פשעי מחה רחמיך כחב קפי׳ החלת x ומחטא^׳צוהרל משני כבמי 

 גד אפילו סבים ומקבל וחנו? רחום אל שאתה דרכיך פישעיס אלמדה אז
מקבל שאחה שכן ומ^ משן יותר חמורה עבירה שהוא לפרך שפשע

בחשובה



if!

תהלים חיח׳טי

s

 שאחה נחשיבה ישי שוגג שעשה אי מדי שהוא עין שעשה מי גחשונה
 שהוא פשע על חשיבה מהבל שאתה כייז לו יחוחל שלי חשינה מקבל

 שאמר היינו אלילישיני וחמאים עול ואמר מעון חמיי יוחר חרלשהוא
 חשיבה לעשיח שצריכין נשונג עב־רה שעשו חשאיס כעלי אלמדה דוד

 לעשות צריכיז אין כשיגג עבירה שעשי כיון נעיניהסלומר נקל יהא שלא
 לעיל שביקש ׳כמו השוגג על אף חשיבה שעשה דוד מן ילמדו יזשוכה

 כי עון להזכיר צריך שאין זה נפסיק עון נזכר לא לכך טהרר ומחטאהי
 וללמד פשע חן שכן כל הוא ־ עןן שעשה מי חשונה מקבל שהש׳י־י ללמד

:חשא חן כ״ש הוא עון על חשובה לעשות 7שצי

אדהיתעזועתי אלהים מרמים הצילני
ן נ ר W ת h'' ך ת מ ד  נעזה״י לפרש נראה צ

 כשני חטא שדוד לפי ’
 בני כחרב אוריההתיחיהרג ונעלה אג;ניאוף1חנ עכירותבבחשנע

̂׳ל שאמרי ומחמת כרציחה חטא עמון  היה עבירה גוררת עבירה ר
 אותו שיציל ביקש כאן עד לכך עבירות באיתן עוד יכשל. מחייראסלא

 אלהיס לי כרא טהור 3ל לעיל שאחר כמו ניאיף כעון עוז ינשל שלא הש׳׳י
ס׳  ש:רךאח השכינה היעו אלהיס חדמ'ס הצילני מבקש ועכשיו ו

 תקשה ואס עוד אדס לשוס יהרוג שלא דמיס משפיכות אוחו יציל .אלהיס
 מבחירחו האדס מונע הש״י ואין כרצונו לעשוח בחירה נתן הש׳׳י הלא
 ועקרכיס נחשים נו שהי׳ הבור אל יוסף להשליך עצה ראובן נתן ול^
 אמר לכך בחירה כעלי שהס מידם יוסף אח הציל לחע?
 פעמים חשועהיכמה היה אלהי שנקיאת השכינה היינו חשועחי אלהי
 יסברך השס שאין הוא הפיחש אלא אויביו כל ומן שאול מן אוחי שהציל
 שאול ויבקש י׳׳ט א' שמואל כת״ש שלו אה לעשות בחירה כעל אח מזנע

 ודוד כק־ר החנית אח ויך מפני-שאוצ ויפטר וכקיר כחד נחייח להנוח
 כן רודפו מפני הנרדף אח חצ'ל יתברך השס אבל הוא בלילה וימלט נס

 ביקש לכך דוד אח הציל יהברך והשש כחנית שהכה בחירחו שאול עשה
 אדס לשוס יהרוג שלא דוד אח חציל השכינה היינו מדמיםאלהיס הצילני

 אח הש״י שיציל כיקש מקום מכל מנחירחז סאדס מונע הש׳׳י שאין גם
 שלא דתיס מן הד ניצול ה יהי וממילא להרגו רזקף חד שיהיה הנרדף
 לשוני חרנן רציחה שהוא דמים מן לינצל כשאזכה ואז אדס לשוס יהרוג

 כי גס נזכס עיני אעליס כפינה ובפרשכם א' ישעיה כתיב קר.ךדהא7צ
 רציחה דמיס ז״ל רש״י פי׳ מלאו דמים ידיכם שומע אינר הפלו: חרכו
 כשאזכה אמר לכך חפלחו מקבל הש״י אין דמים ברציחוח שחטא מי נמצא

:כמבואר למעלה ויקוכל צדקהך לשוני חרנן אז דמים רציחות מן לינצל

תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אדני
 דבעי שליחוהא כל נ״א דף נשלח כזוהר כמ״ש בעזה״י נ״ל

 עייל מטרוניתא לבי למלכח דבעי שליחוחא וכל נפקא מטרוניתא מני מלנא
 דרצט׳-יך מאן ולהנאה מכאן וכו' למלכא ומסמן נקדמיהא

 שאומר זהו עיי׳׳ש וכו' למטרוניחא דאודע עד עמי למללא יכול לא לי
 חי זמירו ויקובל דמיס מרציחת לעצל כשאזכה היינו חפחח שפחי אדני

 שנקרא הראשון שער הפחח שפחי שע׳׳י אזכה אז סש<׳י לפני וחפלחי
 בקדמיהא עייל וחפלוח הזמיחח שכל מטרוניתא המלכות מדח אדני
 זמורחי שיקובל שאזכה כיון ועוד למלכא ומסמן מטדורחא לני

 שגורה אס ה׳׳ל כמ״ש כפי שגויה ותפלתי זמורחי יהיה בודאי !חפלחי
חי  כמ״ש היינו סהלחך Ty ופי אז מקובל שאני יודע נפי ^

 חפי ש־צא ודבור דבור שכל ראשי עלי נרו נהלו וק אור סהל עטישיתיו
 וחיבה אוח שכל כיון העליונים באוחיוח דטק יהיה אוח כל ני ■אור <היה
 פרק סף ברכוח במסכת רש״י כמ״ש טיכה כמחשבה יוצא מפיו שיונא

 נכשל ואיני במרוצה נפי חפלסי סדורה אס שגורה אם איועזמדין
 ע״כ כחחנוניס להאריך הפז שאני מה כל פי אל מלבי נובעת וחחנחי

 מן שיוצא כיון הלב בנונח הוא מדאי מלבי נובעת שחחנתי ורון
 סהיה חהלחך יגיד ופי זהו שמדבר האוח של ואור חיוה הוא והמחשבה

 חפן שאני מה כל כי פי אל מלבי נוכעח תחנת* ויהיה בפי תפלתי שגורה
 מלא חוח כל ויהיה והאריך המשכה לשון הוא יגיד בחחנוניס להאריו
 חור לשין שהוא חהלחך זהו האוח של ואזר חיוח שהוא עושה מחשכה

:לי נראה כן

עולהלא זנתואתנה תחפוץ לא כי
ה צ ל  למעלה שביקש ג״לנעזה׳׳ישנוחןטעסעלמה ת
 ונא פשעי תחה רחמיך כרב כחסדך אלהיס מני י

 ט״ו א׳ שמואל כמ״ש זבח חחפון לא כי יל3ש3 עונותיו על קרבן הניא
 שמע הנה ̂ד בקול נשמיע ס זזנח כעולות לל׳ החפץ שמואל ייאמר
אדסני איליסגסכתובסיהרשלכרכתכ מחלכ להקשיב עוב מעוח

t לה׳ העי מכס יקיע t המניח אצל היה אל שס חכר ולא ב״ה היי׳׳ה 
 נשעח רוח רק כרבן שוס מוע־ל שנקראאלעסאין הדי? מדה כי־צפי
 ־ הדין r ממד 1 ביק ודו־ נשכ״ה ילח אלהיס זבחי שאח־יו פ'3 כמ׳׳ש
 צדקה שאח: יאתנה נח זבח חחפיז לא כי אמר לכך אלהיס חנני כמ״ש

 ישפ״עליךוחטאיו מלכאמלכי להן ד׳ לכפרכמ״סדניאל מועיל אינו
 רש״י.ף'ל פי׳ לשלוחי ארכה תהיה p עינק במסן ועויהך פחק בצדקה

 מועיל שמינו נמצא לבוא ה^״עה חמה* שלא לשלימך שהית חהא אוני
 עולה עוד ואות־ מהרה חבא שלא הרעה לעצור מועיל רק לכפר צדקה

 אלתנא וח׳׳ח ז׳׳ל ע״ב קפ״א דף סצוה פרשה ז,:ר3 כמ״ש חרצה לא
 אבאיש אמאי ימא ח ואי לבתר ליה יכיל לא חקט־גא לכנא יהב חולקא

̂ה ליה  קריב לא ואיהו נהירא'לאחתשי׳א דגריחלכסיא בגין אלא קב׳
 כתיב דא ועל לעילא דסלקא עילה אלא אח־נין כיה אלאחזנאTא קרבנא

 אחעבר בתילקא אחזנח את־א סט־א דאנמלא הימיס כל איוב יעשה ככה
 לא איהו אבל לעילא סליק הוי דקדישה וסט־א מניה חלק ואש מקדשא מעל
 יש־ דכסיב לן מנא מיניה גרמיה ואעדי מקרבניה אח׳״א דאחהני כעא
 אחרא שטרא מניה אחהני לא עולה הא7 עולה חדיר קריב דא יעל מרע

 עולה אמר לכך ע"כ נטיל תדידיה לבתר דנטיל מה כל כך ובנין לעלמין
 כמבואר אח־א לסטיא חלק נעיצה כה ואין כליל שטלה בשביל תרצה צא

 ואתנה זבת גבי אבל עולה שהביא בדיעבד אסלו מרצה אינו לכך נזהר
 טובים במעשים יותר הש׳׳י חשד כי תתשיו לא כי כתיב צדקה שהוא

 נרקה חלק או רךבן כשהביא אבל צדקה ולחלק קרבן ולהביא מלחטוא
' : השסיחברךמרצה

 ונדכה נשבר לב נשברה רוה הים1} זבחי
.rp״־rt״cnrirt-0 תסר, אלהיסלא

 פיק גשזה־׳ין שאיחא
 לפני הרוח נמוכי גדולים כמה כאורא׳ק יהישעכןלד ואמרר׳ תש*

 נירו עולה ̂שכר עילה מקריב אדם קיים המקדש שביה בזמן הקב״ה
 כאלו הכתוב מעלהעליו שפלה שדעהו מי אבל בידו מנחה שכר מנחה

 שכיחוב ובשביל נשברה רות אלהים זבחי שנא׳ כולן הררבנות כל הקריב
 כמו דווקא והי־נו סלן הקרניות כל הקריב כאלו דרשו לכך רבים לשון זבחי

 מעל׳ שפצה שדעתו מי אבל לוי בן יהושע ר' אמר וכן נשבר׳ חח שנתיב
 וגרוע שפל שהוא בדעחז לו שדומה הקרבנוח כל הקריב כאלו הכחוב עליו
 אדם בר מכל שסל עצמו שמחזיק במה עניו שהוא יודע ואינו ארם בהי מכל
 לו שיש מי אבל כולן הקרבנוח כל הקריב כאלו הכתוב עלייו מעלה לכן
 נשברה חתו אין מקום ומכל גדול עניו שהוא היינו ונדכה נשבר לב

 וגדלות שמתה קצת ויסלו עניו להיות שזכה בנזתשבחו שיודע בשרל
 נשברה מחשבתו שהוא ריחי אין ממילא עניו להיוח שזנה על ניזחשבחו

 לשמה שלא ענוה גדולה כמושחמחרז״ל תבזה לא אלהים מקום מכל
 כאלו חשיב אינו אכל חבזה צא ם אלהי ונדכה נשבר לב שאומר זהו ונו׳

 שר\א במתשבחו שיודע נשירה אינו שרוחו בשביל וחJהקרב כל הקריב
 כל הקריב כאלו חשוב הוא ושברה רוחו כשגם אבל עניו

: הקרבנוחמלן .

חומות תכנה ציון את ברצונך דדטיבה
ס י ל ש ח  בהיטיבו מלשון היטיבה בעזה״י נ״ל י

 ז׳׳ל רש׳׳י יקטרנהפ׳' הנרות אח
 מבקשים שאנחנו היינו וכו׳ המנורה הנזיכתשל לשוןנקוי בהטיט
̂׳ל שאמרו כמו הפי׳ או יחגאלינו צית אח וחנקה שחדכה  נרך^ן ישראל רז

 יחענן^- והנה מצות ושאר וחגלחח מילה במצות שמצויינים ציון בכי
 שכל בשביל ונהיקוניס בזוהר ז׳׳ל רשב״י שאמר כמו הגאולה שנתעכב

 לשמה ומצות בחורה לעסק צריך אלא עברן לגרמיה חסדשעבדן
 ברצונך הטיבה דוד ביקש לכך פיש לקבל ולא השנינה עם חשד לגמול

 שלנו מצות הוא ציון אס הטיב ברצונך והטיהר וחדכה שחנקה ציון אח
 השכינה עס חסד לגמול רק כוונח־נו שנה־ה טהור לב לנו שחסן

 שיר סיף כמ׳׳ש ,היימ ירושלים חומות חבנה גס
 ושד חומה אני וכו׳ כסף סירת עליה נבנה היא חונזה הם השירים

 היא חימה חש ל י רש״י פי׳ שלוס כמוצפוח בעיניו הייהי אז כמגדנוח
ט׳ וביראתם באמונתה תחזיק חם  ואותה דודי חה*-ח3 חזקה חומה אני ן

 כמו שלם יראה שש על נקיא יחשלים ט ירושלים חימת נקראת חומה
באמונה חזק חר אס ךן״ל

רהוג אז ירושלים חומות כחימה וביראה
 מנקשיס שאנשיו כמו ירושלים חומות חבנה שמבקש זהו עלינו שתרחם
 גשמונה שחחןלכולבחזק מ^קשיס אנחיו p ונשודך; אליך השיבינו

 הגלות מן גאולה ת יה ואז ירושלים חומות שהיא כחומה ניראהואהנה
: כמשמעה ירושליס חומות והבנה המר

* ב מז
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מד׳לים
 יעלו אז וכליל עולד! צדק זבחי וץ2תח אז

̂י פרים מזבחך על ̂כוא נ״לנעזה׳ משית אזנ
מעלמא רסעלהיצה״ר צדקינו י .

 זנת החפיז לא כי אמר למעלה צדק זנרוי חחפיז ואימז עז? ינוקש 0קי1
 מזנת שמוע הלא הנביא שמואל אתר כני ענירה על נא שהוא נשניל

 והזנת ישראל נד אצל עגירה שום ימצא לא משיח כש*נוא טונא^ל
 צדק נינחי ירנרך השם חפן לכו ענירה שוס על לא צדקה נהורח יהיה

 חלק נזחז ואינו כליל כולה שעולה כשביל רירצה לא לעיל שאמרנו עילה גס
 לנצת המוח בלע יהיה אז משית כואxכ אבל לעיל כמנואר אחרא לסערא
 ליחן יצכידך ולא אTא סערא שוס כעילם ימצא ולא אחיא סערא דחנער

 וגס כליל כולה שהיא עולה יחניך השם נפר מדזצה יהיה לכך לס״א חלק
 עוצה ז<:ו יחכרך השם לפר מרוצה יהיה כליל סלה ססא סלן מנתז
 מכל כליל שכולה כשביל עולה אפילו הרצה לא שאמר לעיל אנל וכליל
pe משית כשינוא אנל מחצה נו שא כליל וסלה מועש דנר שהוא מנתה 

 יהיה כליל וטלה מועט דבר שהוא כה? מנסת שאפילו להזכיר ̂ריך
 ששמעתי כמו הוא הפירוש פרים חזיתך על יעלו אז לעיהש״י מרוצה

 כשביל קרנכומ שאר הזכיר ולא שפתינו פרים ונשלמה ע׳׳פ פי' אומרים
 האיפה ע^ריח פעם צאן פעם להניא אה יתברך שהשם שמצינז מה

 פרים שנשלמה במה איל אלxי מחת על הקנ״ה שחס נשכיל למנתה
 פרים כשפתיו לשלם יוחר טוב הוצאה שוס להיציא צריך ואינו שפחינו

 חפן לאנני גסלך כל שיהיה לטא לעתיד כן הקרננות מכל גחלים סהס
 קר־מ כנדכאו לקמן ישראל יצטרכו לא העולם כל3 מושלים י^אל ויהיה
: מזנחן־סדס על יעלו אז זהו פריס המשוגתשנקרנמת מן יניאו

נ״ב קפי
שחצה מי היינו למנצח געזה׳׳י נ׳׳ל ביללדור8למגצחמ׳!

 לדוד משכיל היצה׳׳ריהיה לנצת
 נענתי עלי שעברו וגל גל כל ח׳׳ל שאמח כמו שקיים דוד מן לx יקיל

 זה •רי ועל גאול לפ:י הרע לשין פעמים כמה חד על שאמרו ראשי לו
 רצה ולא פעמים שני שאול את להרוג חד 73 והיה 7ד את שאול רדף

 אדם כל כן רדיפות מיר כל עצמו על קינל אלא ה' נחשית יד לשלוח
 מקטריגים עציו וכשיעתדו ס־ע היצר לנצח הש׳׳י לפר לענוד שרוצה

לחד: משכיל למנצח יהו לפניהם ראשו יכניע

 ויגדלעזאולויאמר האחמי דואג .בבוא
אחימלך בית אל חד בא לו

 חאג שהיה מעשיו שם על נקרא ששמו האדומי דואג גנוא נעזה׳׳י
 עליהם שהלשין הכהניסשלנוכעד דם לשפוך האיר חרסטח והשב
ipCl !ה ימי6םר הפי' או דמר מ  הרע לשח כשאימר הי־ע ל»ן עלי5 כ

 שלי הדעת אין רק רע̂ר עליך חיירך שדנר מה לך אומר הייתי לא ומר11
 האדומי דואג נקרא כן רעה עליך יער כתוהו מניזה פלוני שאיש סנלת
 עולה נעירו היה כי חד על לש׳׳הי מלסש* ולישתוק ליחס דואג שהיה

 עבדיו שאר ימרח נחרדו חד שיצליח כשייאה בשאול חד שמרד ווה
ף שאול רק מרד לא חד ובאמת  והנה לנרות צריך והיה להרגו חד אחר ח
 בטאחןאוזמלך האחתי^ה״ר דואג סיכף אמר שלא שהיה נועשה

 לענדיו שאול ויאתר כ״ב א׳ שמואל כמ״ש שאול ששאל עד המתין לא6
 וכרמים שדות ישי בן יהן לכלכה גם ימיני נני נא שמעו עליו הנצניס
^י אלפים ’X ישים לנלכס  את גולה ואין עלי כלכם ק^הם כי מאוח ו

 הקים ט אזני את וגלה עלי חכם חולה וא*ז ישי נן עם גני ככרת אזר
ס לארב עלי עבד אח גר  עבדי על נצב והוא האחתי חאג רען הזה ס

 וישאל : אתיטב בן מלך 7א אל כבה בא ישי בן את ראיתי ויאמר שאול
 להסתפק שיש נמצא לו נתן הפלשתי גליות חרב ואח לי נתן וצידה מ' לו

 לא לכך לשה״ר לומר רלה שלא היה סונתו אם האהמי דואנ גנוונח
 שאול כששאל נך אחר אלא חלו אחי מן האדומי דואג ביוא סינף אחר

 וכו' ישי i3 עם בר נכרת אזר את גולה ואין עלי כלכס ק^תס כי ואמר
 האדומי לחאג שנידע למלך יודע שלא האדומי דואג מתיירא היה ואז

 היה לכך כנפשי יתחייב למלך אמר ולא אחיחלך אצ נבה אל חד והשנא1
 לומר לרעה חוקא היה יוחג כוונת לומר יש או למלך להודיע חאג לריר
 שהיה נשכיל אחיחלך חן כשנא חינף חאג אמר שלא זחה הרע לשון
אולי הרע צשון לומר חאנ מתיירא יהיה גחזד צדק בשאול ייודע

ע לשין מרנר אתה לחה לומר המלך שאיל בו ער1<  המתי? לכך בפני ^
 לפני לומר העת היה אז הרע לשון לנציו שיאמרו בעצמו שאול שביקש עד

ס הרע לשין שאיל  כבוא אמר וצא האדומי דואג יבוא הפסיק פי' ז
 לש״הר לזמר רצה שלא זנוח לכף לחאג לדוש יסל היה הרע תיכףלשין

שהיס לשאול יודע שלא לנפשו דוא; מתיירא היה ואז שאול ששאל עד

שו לשאול אמר וצא דואג ע7י שאו^ שמצית במה אמנם יחתיעמפ יגדל
%אצ'3ל7יעקנוחג לכיח תאמר י׳׳צךכה שחוח שכתוב כמו היינו  רי

דן הקשים פי׳רש״יעלוחגידדכריס  זיגד האחמי שדואג בשביל מי
 לשון לומר שהתחין לשאול שאמר גס כגידן הקשים דנריס דואג שאתר
 הרע לשון לומר שלא דואג כורה היה אס מקום מכל שאול ששאל עד הרע

 שה!ה. לפאול כשיודע כנפשי יתחייב שלא מתיירא היה שאול כששאל רק
 אלא כנידן קשים דכריס לומר דואג צריך היה לא לו אמר ולא דואג יודע

 לד וישאל האג אמר לחה יותר ולא אחימלך בית אל דוד נא לו ויאמר
 לא הדכריס אותן לו נתן הפלשתי גליות חר־נ ואת לו נתן ה7וצ בד׳
 אלא אתימלך על גם לשה׳׳ר לדבר היה כוונתו בודאי אלא שאול שאל

 ס יגער שלא צדק שהיה שאיל לפר הרע לשון לומר חאג תתיירא שהיה
 המחין לע לשה׳/־ לפר לדיר עיירה עסה אתה למה לי ויאמר שאול

 המשכה לשון הוא ויגד הפי' או לש״הר לפניו שיאמרו שאול שביקש עד
 7ימש 7יג חהלהך יגיד ופי ז״ל נס־דדהאר״י שפי' כמו דברים אריכות
 לס®- היה חאג שנונח מוכת וממילא לבריאה מאצילוח היורד השפע
 האריך למה הרע לשון לשם האג כיונה היה לא שאם לעיל מזכר לש״הר
 אוהו שאל שלא מה גם לספר דואג האי׳יך ואם וכו' בד׳ לו וישאל לספר
 ייאמר שם כח״ש אתימלך את חד הטעה האיך ג"כ לספר לו היה שאול

 צו ויאמר רק אמר לא ודואג וכז׳ דבר צור המלך הכהן לאתימנך דוד
אג כוונת היה בודאי דוד הטעה האיך סיפי ולא תלו7א׳ ביח אל רוד  ח

:סרע לשון לספר

דעבורחסדא^פל תתהללברעה מה
׳ אמר כה כתיב ט׳ כירמיה דהנה בעזה׳׳י V(׳ ה

^ וכו׳כי חכסנהכמתו יתהלל אל בז ש א
 וצדקה משפט חסד עושה ארד׳ כי אוחי וידוע השכל המתהלל יחהלל
 חכם יתהלל אל ד' אמר כה הוא שהפי׳ ד' נאם חפצתי באלה ט נארץ

 6שהי הש״י לו שכחן חכמה על ליתר חכם יתהלל שאל היינו בחכמתו
 r(f ועשירות הגבורה וכן חכמה לו גחן הש״י אלא עצתו של חכמתו
 יחהלל בזאת רק נתן הש״י אלא מעצמו שלו שאינו בהם להתהלל לאדם

 ח)ץ שמיס בידי הכל כי עצמו אדם חשל שזה אוחי וידוע השכל המתהלל
ע7ר להשכיל שזכה כזה גס יההלל למאי תקשה ואש שמים מיראת  איחי ז

ת לזה לכת הצנע להיות לאדם טיב הלא  חסד עושה ה׳ אר ט מח
 לעשזון רוצה הש״י היינו היום כל אל וסד יחע כי בארן וצדקה משפט
^ אמנם אדם כל עס חסד חחיד  ואירא הקליפות מן הוא וס1ה
 fp]:D ונתרומם כהעצה אד להש׳׳י וחשבתים כשמהללים פעמים כייה

 שזע^ בתה המתהלל יתהלל בזאת לכך אתכפיא אחרא וסטרא דקדושא
 ונתרוס^ נתעלה וע״ז בוראינו גדולות להבין שזכה אותי רחע והשטל

 לסיזו-ן הקליפות שהיא אודא אחכפיאולאיטלסטרא הש׳יוס״א
u חסד עושה ה׳ אגי אז לכך מלירד החסרים x n בארד וצמזה 

 כמ״שס״לאמהוגבורהכיבש* הגביר ברעה תתהלל מה שאומר
כרעה יציז את לכמש גמר היית אלו דואג על דור אמר לכך יצרו

^ של הרע היצר כי להתהלל היה תשוב מה הרע לשין לדבר ן ו ש  ל
^יל חלנ  עריוחשפיכומ גיאי ע״ז כנגד שקול הרע שלשון ג

 כיס ז ואם עבירות שלש של הרע היצר סגד גחל הרע היצר לכך דמים
 להתהלל מאוד חשיב מה הרע לשון לדבר שלא הרע היצר על להתגבר

 אליכל חסד ויחגלה אחכפייא אחרא וסטרא השטנה ויהרומם יתהלל ואז
: היוסכנ׳׳ל

̂} חות עוזמה1ונךכתערמלטיצ1ובלע1תח
ה י ס  מלה דלית ע״ב קצ״ג ף7 בלק פ' בזוהר נעזה׳׳י נ׳׳ל י

 דאפחת בזמנא אלא נש לנר לה דישחמודעון בעלמא
 קולמוס ח׳׳להלטיז אוזרו וכן הוא חאן נשא לבני הודע פומיהפומיה

 בערי 7חמ חושי אס מדבר הלשון תמיד תושב שארס כמה היינו הלב
 ̂ מדבר• הלשון כן חביח ברעח תושב ואס חורה דברי מדבד הלשון הורה

מר זהו הרע לשון  רע וענין שבר הווח רד״ק שפירש כמו תחשוב הווה ש̂ו
 את לשבור הוות תמיד שהחשוב לס לכך ע"כ במחשבה בין במעשה בק

 ולא חאין אין מתוע תער כמו רמיה עושה מלטש כתער לשונך לכך חיירך
 שערות וזורק שגורר כמו חמה אלא הראש חן השיער כשחותך שומעין
^ הראש חן נבר חהוכיס  ורוכבו סיס נר׳י שמוה כחו רמיה עושה וז

 תחשיב שאתה בשביל לשינו כר ומ^ ה^יך רמה י״ל רש׳׳י פי' טס רמה
 ואינו החג לשון ומער הלב קילחס הלסת חגירך אח לשמר הווה המיד
 בשענש חיירךכמו אח ומשבר חותך שהוא הרע לשון שמדבר נשעה רכר

 מעשה שמספר כמו עלאח־מלךסהדומה הרע לשון דואג בדימר
^ נוב איש וחמשה שמונים זה זאסרכךנההנוע׳׳יצפוןהרע שהיה  עי

המכים “ ! ׳



̂צזי צותחלים חימ
 חחיד 315חו שאהה ושניל הוא והכל

: רעות מיזשיוח

מרברצרפםלד, רעמטובשקר אהבת
̂ל  א׳הר ליח ככולו הארז כל שמלא ידוע הגה כעזה׳׳׳י נ

 שכתוס היולוש היילוז ח! ח vn להם אין הקליפוח אפי׳ מיניה פנוי
 הקליפות מלו3י קרושוח מיצ־וציח כל הקליפות שיפלטו למא ל^מיי לר!
 הוא הרע אח 3לאהו האדם הרע היצר לפתה שיכול ונזה העילה מן

 קדישגגיז לאהיהניצון הרעשאלו בתוך שגרת הר־ןדוש
היעלאהיההרע חון  האלסלסוגחו והיצה)/־מפחה בעולם נמצא נ

 חשובה שיעשה או הקליפות ישנר ובזה היצה״ר על עצמו אגשיגכור
 רע אהבת שאומר והו הרע שבתוך הקדוש הריצון יוציא הקליפות וישבר
ה מה היינו מטוג ח  מחמת הוא הרע אוהב ^

 לאהוב לך ^זה א״כ בתוכו טובהמח שרקלא ה^וש רליז ׳
 בעצמו הטוב לעשות לאהוב לך טיב הלא שבתוכו הטוב בשביל הרע אח
 ואמת צדק שידבר לא אס קיום לו אין מקי 1וכ רע חערונח שוס בלא

 שלחתני אשר הארן אל׳ באנו ייאמרו לו ויספיי י״ג במדבר הוא וכן לפניו
 שאין שקר רבד כל ׳'ל< רש׳׳י פי' פריה וזה היא ודבש עתתלב וגס

 מדבר שקר שאומר זהו בסופו מחקייס אין בתחלתו אמת דבר ^מרים
 א״כ תחלה שמדבר ואמת צדק מחמת קיום לו יש השקר היינו דק5

 האתת לומר טוב ידו על קיוס ישלו השקר שגס כך כל גדול האמת
 כלים אינו בעצמו שהשקר כיון כלל שקר לדבר ולא תמיד שהוא סלה בלבד

:קיום לו ממששיהיה ואנו

מרמה לשון בלע לברי כל אהבת
̂ש בעזה׳ייי נראה  דבריס ברוב יוד קפ׳י' במשלי כח׳

 דבר מלדבר יחדל לא לרוב בטליס דבריס כשמדבר היינו פשע יחדל לא
פ׳ ז״ל אלשיך ופח״ש וכדומה לש״הר שהוא פשע  את ועשית ע׳׳פ חצוה נ
 מן ותxהנמ רעות שבע לt ואס באר הס בטלים שהדברים 1האפו מעיל

̂׳ר עבירות שגע ח? ואח?־ דנריסבטליס  אצל 3ש*וש מחמת הואלשה
 שומקיס והעולם ליצצוח לברי או בטל יבר מספיר ואחד אחד שבל חנרואא
 מדע רק יאמר מה לו ואן אחד דבר ג״כ שיאאר אותו מאתה והיצה׳׳ר

 ויהרוג יבלע רכילות לש״הר אוח! יאמר ואס חבירו על רכילות לש״הר
 לס״הר אוחו לפעמים ואפי' לומר אוהו מפתה היצה׳׳ר מ׳'מ חנירו אס

 דברי בטל דבר אמר מחנרוחא אח: bx מחמת מ״מ שדן הוא רכילות
 שאור לדואג שאירע כמו ומרמה שרן אפילו לומר ג״כ הוא צריך ליצמח
 דוד שהטעה האמת דואג יודע דהא אחימלך על ומרמה שרן של לש״הר

 צוני המלך הכהן לאחימלן דוד ויאמר שחואלא׳כ״א אחאאמלןכמ״ש
 רי3ד כל אהבת שאומר זהו וכו׳י מאומה ידע אל איש אלי ויאמר* לנר

 לשה״ר מיגר אחה לכן נטליס הדנריס כל תמיד לער אוהב היייושאחה
 אחה מרמה לשין הוא אפילו לחנירו זה הרע כלשון בולע שאתה אפילו

;בטלים דברים תמיד מדבר שאתה מה מן נמשך זה כל אזמר

 מאחל ויסחף יחתף לנצח אליתצן? גם
ע שנ - פי ל ה א נו ד, ל ם ם חיי } * ר א מ ך ש ר ש היי1ו

פריו ערכין במסכת י ־
̂הר המספר כל ישמעאל ר׳ דבי תנא שלישי  שלש כנגד עונות מגדיל לש׳

 גדולות מערת לשון הכא כתיב למיס שפיכות עריות גילוי ע׳׳ז ענירות
 עריות בגילוי גדולה חטאה הזה העס חטא אנא אלילים בעבודת ונתיב
עה אעשה ואץ בחיב  כתיב דמים בשפיכות לאלהיס וחטאתי הגלולה הי
ט׳ מנשוא עזני גלול  הרע לשון שסיפר בשביל דואג על חד שאמר זהו ו

 לנצח יחנך אל גס אמר לכך ע׳׳ז כנגד שקול הרע שלשון הנזלך לפנישאול
 ויחז בראשו גמולו ישלם חסד שסא שמואל שנרןא גס יהגרך שהשס

 ונחצהם י״ב דבריס שכתוב כמו נתיצה שטעון ע״ז כמו לנצח חאג 06
̂ןןולגילר חזבחותס את שכתוב כמו מאהל זיסחך יחחך אחר עריות ן

̂׳ט בראשית  עמה להיות אצלה לשכב אליה ^גךקולאשמע יוסף גבי ל
 ישראל נשי כל בזוהר שמפורש כמו הבא ■לעולס עמה להיות י״ל רש׳׳י

 אבל בשכינה דבוק הוא כאלו באשתו הדבוק וכל השכינה על רומזוס
 אל עצמו אח ומדבק השכינה מן עצמו אח חותך הוא הנכריות על תבא

 דואג שסיפר בשביל היינו מאהל יחתךרסחך שאומר זהי אשחזנזרם
 עצמו מדבק הנכריות על הנא כמו עדות גילוי לנגד שי\ל שהוא לש״הר

 המספר כן כנודע אהל שנקראת סשכינה ונחתלמן זנונים אשת אל
 על לש״הר שסיפר הקדמוא זנוניכנחש אשת אל עצמו מדבק לש״הר
 מה וכנגד האל שנרןאח השכינה מן זיהח נתייר לכך חוה לפני בורחינו
 שכתוב כמו סלה חייס מארן ושרשך אמר דמיס כשפיכות לש״הר ששקול

ר\ אל קין ואמר בארז הר\ה ונל נע קין אל ה^׳י שאמר ה׳ בראשית

ט'  וגד רע זהיחי אסתר ומפנ'ף האדמה פני מעל העה אוחי גישתי הן ו
איז  לואוחכמ׳׳ש ליחן הש׳׳י שהוצריך עד יהרגני מוצאי כל והיה נ
 את שהרג בשביל מדה מדהכנגד הוא והכל וכו' אוח ה'לקין וישם
 לש׳׳הר המספר כן החייס שורש מן הרוצח נערן כן חייו ממנו ונטל אחיו

 מן לזאג נעקר הכהגיס עיר נוב דואג הרג שבאמת בפרט לרוצח חמה
:לעולם סלה החיים בארן לז שיש שורש

נ״לבעזרמה' ישחרו ועליו וייראו צדידם ייראו
צדיקים ויראו י ״

 אז דמים שפיכוח עריות גילוי ע׳׳ז מגד שנענש דואג של ומפלה העונש
 עזן לש״הרכיון^ואין לומר יראו? הצדיקים על מפל ויראדהיה

 באבל כת״ש ישחקו דואג מפלח על ישחקו ועליו כך כל גדול לש״הר
 נתעלה עומת שעשה כשביל רשע במפלת ששותקים ועי״ז רנה רשעים

 החשך מן היינו החשך מן האור יתרון וזהו הקדושה מעלת ונתרומם
 החשך מפלח כש/״זאיס מעשיהם במחשך והיה כמ״ש עבירות שהוא
 וחורה מצזה נר כי כמ״ש אור שנרןא שהס.המצוח לאור יתרון רעשה

 חולדות בספר הריבי׳ש גשס כמבואר הטוב אל כסא הרע ונעשה אור
יוסף: יעקב

 ויבטח מעוזו אלהים ישים לא הגבר הנה
כתיב בעזה״י נ׳׳ל בחותר יעוז עשרו ברב .

אל לשונאיו ומשלם ,
 בעוה״ז לו טיב יוסר ומרשיע הולך שהאדם במם היינו להאכידו פניו
 אפילו רז״ל ואמרו לעזה״ב חלק לו אין ואז מאוד מרשיע שהאדם כיון

 שכרכלבריה מקפח אין והקב״ה כרמון מצות מלאים אלxיפושעי
 הרשע מיתת שלאחר כיון שעשה מצות אותן לרשע הש״י ישלם ואימתי

 השס צריו לכך לעוצם שסמהינס ויהיה לגיהנם הרשע את יוליך
הזה בעזלס שעשה מצות שכר לרשע לשלם יתברך

 שעושה עבירות טל הזה בעולם להענישו יחגרך השם יכול ואין
 אימתי הזה עולם לרשע יהיה הזה בעולם הרשע אח שיעכישו שא׳׳כ
 מה כל ורואה עבירות שעושה והרשע שעשה חצות רx הרשע יקבל

 זהו יוקר ברשעו ותעיז דיין וליח דין ליח סובר יותר מצליח יותר סמרשיע
 דואג הגבר היינו מעוזו אלה*ס ישים לא הגבר ר^ה דואג על שאמר׳דוד

 כלום לו עישה אינו אלהיס שנרןא הדין מדת מעוזו אלהים ישים לא
 איגו יתברך השם היינו משומם לשון הוא יב«ס או מעוזו לקלקל לחאג

ה היינו זxע ברב ויבטח וגס אעוזו משומם א  יותר שמרשיע מם כל ^ו
 מעוז בהוחו מעוז לכך דיין וליח דן ליה וסבר יוחי־ שלו עשירות נתרבה

ד' להרוג רצו לא שהרצים לדואג שאירע כמו ברשעתו  כמ״ש צהני'
 ר' כהני והמיחי סבו עליו הנצגיס לרצים המלך ויאמר כ׳׳ב א׳ שמואל

 המלך ויאמר (־׳ נכרגי' לפגוע ידם אה לשליח המלך ענצי אבי ולא וכו׳
 גכהרס הוא ייפגע האדומי דואג ויפי בכהניס ופגע אהה סי -לדואג
בהית! העיז לכן עשרי שנחרנה במה שבטח ב^יל הוא הכל זכי׳

רשעו: שהוא

 יבטחתי■ בביתאלהיס רענן כזית ואני
נ״לבעז״השאמר כחסדאלהיםעולםועד

עלניז על דוד ^
 בבית רענן כזית להיות אזכה לשה'^ מלדבר מ'3ע חח ששמרתי בשביל

 רענן אלהיס נביח רענן להיות כה1 יוצא שהשמן הזית כמו היינו חלהיס
א  ע«> עושה אלהים בביח רעת להיוח זכה פעמים שמי רבים לשון ס
^ זיח בשמן המ^ש בבית במנורה שמדליקין אחת אלהיס בבית פרי מי  ו

 מסלח נקמצו ממנו והריס ז' וירןא כח״ש למנחות זית שחן שמרןיבין
ת פעמים שני מאיר להייס שאזכה בטאאי כך וכו׳ ומשמנה המנחה  ב̂ב
 לבית הארון להכניס שלמה כשביקש רז״ל שאמרו כמו אחת המקדש

 לחסרי 0x1 שלמה שאמר עד נענה ולא רננות כ׳׳ד אמר הקדשים קודש
ת קדרה כשולי דוד שונאי פני ונהפוך נענה אבי דוד ^  חדלהיוזז שזכה ו

 וחשגתווז משירות החמיר עלרןגן יוס של שיר המקלש בבית אומרים
 ופן מזמוד לדוד אומרים הראשון ביום נמו תהילים בספר דוד שחיבר

 אלהים בחסד בטתחי גם עת־ ̂לא ק^וליס מספר אומרים הימיס בכל
 אזכה לעתיד נהללו עבדך דוד בשירי המר ננלוח גס צי ועד עולם שאזכה

א והכל דוד בן משיח להיות :לש״הר מלדבר לשמור שזכיתי בשביל ס

 כי, שכף ואקר׳ עשית כי לעולם אורף
מ«י!עחני(3ע!הי?3נ״ל טוכנגדוסידף  שחי רבנן w ראשון פרק י

נברא שלא לאדם נו מח אומרים הללו וג׳׳ה שמאי ביח נחלקו ותאצה שנים
י״י.’ - א מח

1\



(nT!!*’ תהלים
 נמנו נברא משלא יוחר שנברא לאדם צו נזח אומדס והללז יוחימשרגרא

 יפשפש שנברא ועכשיו משנברא נבראיוחר שלא לאדש מחלו וגמרו
 לקבל מנח יהבידעל שעונליסצהשש באוהס שייך זי אחנס במעשיו

 ולא עוי שיעשה בארן צדיק ואין נתשבון למעלה עמהס שמדקדק? פרס •
 לכך עליהם ונענש שחועא משיירא יוחד נברא שלא לאיה נוח יחעאלכך

 אבל ית:ןא סלא עצמו לשמור ויראה במעשיו יפשפש שנביא עכשיו אמרו
 ואמו לאביו העובד כבן השנינה עם חסד לגמול להש״י שעיבדס ^אוחס
נוח? מקום ומכל ריה3 כל שכר חקסח אינו והש׳׳י שכר שים וצה1 *'^צו

 שתעא גם עמו מדקד^ן אין שיעור כלי במחנה שכר יסברך השס 6 ־
 שמגיע לומר הש״י עם דקיק לא שהאדס כמו מדה כנגד מדה לו מוחצי?

̂׳י שעבד עיודחו נעד שכרי <ו ’  תה האדם עם הש׳׳י מדקת־! אין כן להש
 שאמרו כמו סשידיס שנקראו אדם בר אוח? צפד נמצא לו ומוחל סימא

 לגמול להש״י שעיכדס כמה שכונחם קונו עם המחחשד חסיד איזהו
ם ססד י c לאדם נוח לפדהס השטנה ע xולא טוב להם יהיה כי 6־ 

לפרך' ומשבח מוחה אני היינו עשית כי לעולם אוזך לוי שאמר זהו יענשו
 צדיק אין הלא חאמר ואם שנברא לאדם נוח כי עשית כי העולס מל

 נגד טיב טובזלאיחעאוא׳׳כיענשולזהאוחרואקוהשמךט יסיעשה
לה& וחמחול חשד עתם חגחול השכינה עס חשד לגמול שעיבדיס חשידיך

א שכר שחטאוותחןלהס מה - ל מי מ ז מאוד להס עוג ו

נ״ג קפי׳
לתד מעכיר כחלת על למנצח

 נוקף אדם אין ה׳׳/י אמרו יהנה כעיה״י לפרש נראה
 רואה אם אמררז״ל לכך מלמעלה עליו גוורין אם אלא למטה אצבעו

אוסם שמפתה אדס בד ויש במעשיו יפשפש עליו באים יסורין אדם
ה הוא מקרה לומר ״הר5הו '  לכך עליו שבאו יסורין שאר או מחלה מ
 לה־תגנר צריך לכך טוב ולעשוח בחשיבה ולשוב במעשיו מפשפש אעו ׳

 ולעשות בחשובה ולשוב במעשיו לפשפש חוליו בעח היצ״הר את ולנצח
 בעת היצ׳׳הר לנצח ש־וצה מי ה^נו מחלח על למנצח שאותר זהו טוב

 לשון הוא מחלח רעה חולה עליושהס יסוטןשבאו חליוהואושאר
ד מן ללמוד לדוד משכיל יהיה חלשה י ס שחמיד ח  ביקש לא צרחו מנ
 שאול ומצרי מוח חבלי אפפור קי״ו קפי' כת״ש אוחו לרפאוח רק להש׳׳׳י *

 לכך רפשי ה1מלכ ה' אנא אקרא ה' ובשם אמלא ויגון צרה ׳חצאור
 היצ״הר על ויגבור ולשוב'לחשובה ו1במע לפשפש מדוד והלה כל ילמוד '

הש׳׳י; 'כיחפללאל1ואח

̂טחיתו אריחים בלבואין נבל אמר  ה
טוב עעה אין. עול והתעיבו ■

ת צט־ש נראה ר ז ש3אוח? דךא0̂  ׳י1הש מ  עליהסהיצר1ילנ6ני^ען
ה בדרך זמז^ךאותס הרע ־  ששולט נבל ^קראו אדם בד אוחן לנודע רע

 במקרה היא חילה שהוא מה לומר בלים אוחם לפתוח היצרהי־ע עליהם
 השכינה היינו השתיקו אלהיס אין דבר שאר או מאכל איזה לו שהזיק
 בנה אח המייסיח כאם האדם אח מייסיח והשכינה אצהים נר<את

ע קיצי אוחו מפתה הנבל אבל בתשובה ״לשוב  לאצהים להאמין שלא ר\
 בחשובה לשוב במעשיו לפשפש כדי בחציותו אותו השחיתו השכינה

pVj■ עליו לסגן בחשיבה חיזר שלו«אימ בעול העונה נשאר עול והחע-בו 
 הרע היצר על לההחזק צ׳־יך לכך עליו להגן טוב עושה אין גם ןהחציוחו
 שירתם כדי טובים מעשים ולעשות השובה לעשות מדוד ולצמוד נחליוחו

אותו; וירפא עליו יחנרך השם

 ארם בני על העקף מ׳טמים אלחוש
דורען מעוכיל 1היין לראות

־ —■ ־- ■־ ■« k.1/1 של״, אוני?
 נסקו שם ויהיקונן שם אש־ התסייז על להתפצל וצריך בשכינה ׳©הוחש־

 השק-ף אדם בני על השקיף משמיש הים חל שאומר ,ממילאסלמטהייהו
 ששולח במה אדם בר על ומכה שוקף אלהיס הייד הדלח על סיקף לש»

 אלהיס את דרש משכיל היש לראות אדם בני על יסירין שאר̂  חילשיה ,
 היא חלהים אח דורשום הם אם צרחם בעת פורש הם' 'לדאוחהאיך־

 וממילא בשכינה שם אשר החסיון צחקן לראות אלהיס ^^אח השכינה .
•’ למטה יקקן

̂יהאנכחבי לחשאלהיסלא עיראכלו אבלו ̂י קראו  האר׳
נו הקדוש וניטן גלגול שאין וצומח עשנופרי ?לה״האיןלו

ל ותקנו , <ן הרציצית להעלות ומץ מק לכל ברכות ח׳׳ ^׳ שןןן.  1הקדו
ציז מעלה שאין על לנילxר את הורג אזי ברכה בלא באוכל מי חו ה או  לז
 כי שאוכל בלחש עמי שאכלו היינו לחם אכלו עמי אכלו הכהוב אמר

. ' 1 . : אלהיסלאקראו
י ׳  ישמת יעקב יגל עמו שמח אלהיס נשוב ישראל ישועות מציון יחז מ

אשכחי׳ לוי כן יהושע ר' סנהדרין מסכת בחנק דאיתא :ישראל
 לדידיה שיילה זיל ליה אמר מטח אתי אימהי ליה אמר לאליהו

 חלאיס סגלי עניי ביד יחיב סימניה ומאי דרומי אפהתא יתיב והיכי
 דלמא אמר חלי ואשיר חד שרי סלזשייואס־ריבחדזימנאוא־הו

 שלזס א^ל ומורי רבי עליך שלום לי אמר לגביה אזל איעכינא דלא מיבעיני
ה א״ל אליהו לגבי אתי היום א׳׳ל מר אחי אימת לו אמר לייאי בר עליך  מ
 ראתי לעלמא ולאייר לך אנטת א*ל ליואי בר עליך שלום אמר א׳׳ל לך אמר
 אמטלך היכי א׳׳ל אחא ולא אאינא היום לי דאמר ט שקיר קא שקורי א׳׳ל

 משקרי שקרי לאליהו ריב׳׳ל אמר למה לדקדק יש רישמעו בקולו אם היוס
שרי דמקשי׳בשם בעצתו למטח חיכף אמר ולא ני מפנימהלא  גסלא׳

 דאליהו בגת' אמרינן הא עיטב יהא שלא כד זימנא בחד מטח ואסור
 אליהן ארי לנס סלח אנכי סנה שנ' הגאלה משיתנלבשי לפני א' יום יבוא
 ולאקור לשי' למשיח ליה הוה אתמול אליהו בא לא ואם ט' בא לפד

 ן)1ר\ אומר אחה למשיח להקשוח ג׳'כ לריב״ל הוי זו; ולפי זימנא גחד י
 וכו רז״ל דרשו אתישנה כעת׳ה דכתיב וחירן אחמול אליהו בא לא הא

 יוסאף- משיחבעחוימאאלימ כטמא לחלק כעההואפשר יט לא אחישנה
ם קד  כדיסלאימא לפניו מבשר יה*^ לא בעתה שלא יבוא ואם לבשר ׳

 בלא אחי דלמא זימנא T3 מטח ואשור שרי לא וטרלס טר קטרוג
^ יהיה ולא מד'1. ל עבי' שפיר לפ׳׳ז עיכוב בלא ריחי למיו מב  דג׳׳

 דלמא אתמול אליהו נא לא הא היום אומר אחה בעצמו למשיח הקשה
 משקריטשאמר אקורי אמר לאליהו אשכח ט הדר אך זמני בלא ויחי

 נר%צ\ אם היום לך אמר הכי גד שקרי צא אליהו א״ל בא <לא היוס
 צי המצו^ניש בר ציון נמח וראגה צאנה רבה במדרש ואיהא וזשמעו

 \y*1 ישראל יסעיח חציא יחן חי הכתוב ז״ש בצ-צח במילה בתגלחת
 מטיזבלא ש־טא י»*אצ וסעורי sיר\ר ועי״ז בחצות חצויירס שיהיו

 5יער, יגל לגאלם יסכית חד׳׳הד אלהיס ש^פיא עמו שנוח אלהים
לציון גגלסוגשתחה יסדויטאו וח״ח '&מחישאאלהמח(עס

׳ י פ ע ק ס

כמאזנייס איי׳צז טי כזב איט טי חבל אך ,
לעלו׳תהג»י.מהבליחזי :

ft*■* '׳P(נ« שליוה fo סי' ילא *זי ונר איור הע״ה יד1
 בא ממש בו יש כירה הבל אם מחש בו יש חנור היל אש דמה להבל
 למעלה זי קדירוח שיעה ששיסה כאדם וט׳ הבלים הבל <פי׳

 אך■ דהיינו הגל אך הוא כך הש*׳ זה לפי וט׳ ממש ט אין עליונה
שבא\^ יהיייז איר ומהחיחא האדם בני הס הבל מיעוט
2 אך■ דהיינו הגל אך הוא כך הפי׳ זה לפי וט׳ ממש ט אין עליונה 1 
״v״- דהיינו איש גני כזג איך ומהחיחא האדם בני הס הבל מיעוט ' 

 מפיו היוצא הגל אוהו נזנומיןלקצ מדבר לו טש מעט הבל
^ ומקיים קדושה דברי וכשמדבר מפיו הבל יוצא דיטר שבכל ע מ ל מ ה

׳ ׳ t קדוש מלאך ממנו ,
שפי^רמ^אעי^ כמו הצשמה נקרא דהנהאדס כך הוא הפי׳

 כמ״ש הניף'הטעם נקרא אנוש או 'איש יישר לא אדם על
 עלאחדוחטאיאפש״לומרעלרטס מורה אדם שם אפרים עוללת
 אחהוזאחד ישראל נשמוח כל כי אדס ר\שתה שנקרא הטעם וזה אדמין

 או אישיס רבים בלשון לומר טכיל ש אי לכר מחיליזם הנופוס אך
 ל3ה מעט הוא הנשמה דהיינו אדם בני הבל אך הפסיק פי' וזו אנטם
 לו אין הגיף דהיינו איש בני כזב יט' קדרות שבעה שטפת כאדם ותיוח
 זני קיום לה שאץ לימר אין הנשמה על אנל הנכזביש מיס נמו כלל קיום

 fורpהי לסבול להנשמה קיים יש מקום מכל בעיני שמח הרש! גס
 סקאס למה דהיינו לעלות הפסק.במאזנים תתמה כז היא ואם בגיהנם
 עם לדקזק אץ הדן מן כי והרע הטיב במאזנים אדם בני מעשה
 צי עוני אח והעביר פשעי חשא ומהלא ז' שאחראייב כמו האדם
 יחד מהמ המה הפסיק ומחרן ושחרסניואינר אשכב לעפר עיזה
 מעשה על שכר מקבל היה לא כליש אדם מעשה נחשב היה לא אם דהיינו
 'יהו הטיב במעשה וישרוח הרע מעשה על שיערש לי טיב לכך הטיב
 יהי־ו רוזו־ כמו שמחה לשין היא ייזר הטיב מעשה היינו מהבל המה
 במעשה מיטשמח הרע על לענוש בחאזרס מעשיו שוקלים לכך ח״ד צחד

־ • ׳ הטונשיקנלשכר: ׳
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א !:פי״־היא^ד־דהנהאיחאנחןה -או ^כ א מע א ש מד א ת ר מ א
 דמנא שמיה טבוח ורב חרמן ההוא לי אמר נעלמא יןושטא

א א•ר^עי חדא ה ונא שמיה וקופשא אחרא להס  הי
ה ולא בסברייהו משר  י3רס־ זימנא בלא אעש מייח הו

ה חד יומא תינה ח3 הרחין לי והוו חלהו! אחחא  א3יה הי
ר אדשא ט^פא שבניחא אהא רישא חייפי וקא לחהו1 י  אורח לאו סי

א ליהא לה אמר ארעא רן חרחין ליה ו3שכ' הנ א אנשי אחו ג ^  אמרו א
ט א׳׳ל האי ייאי ליה .  פיר, חינך נמטותא ליה אמחו מעמה ר\ה ה

ס' מאחריו י דנרי שמל חצעו נמצא ו רו מהים ט  חך ק הפס פי' וזהי נ
ס הס אדס מי שנתמעט מיעוט היימ1 , ד  שייר אדס לשון שגש או ^

 טב נשנל נתמעט ולכך אלש ולא לקטן פרט דאיש הקטנים על לומר
ר  דהיינו לעלוח נמאזניס כשביל וגש כזי שהגחליםמרנרים דהיינו איש נ

רו מהים ולכך האחד צד לעאח גמאזנים רמאוח שעישיס  מאי חימא ואו י
 פיהט הבל לשביל דהיינו יחד מהבל המה מתיז הואלזה מדה כנגד מדה ,
 הבל נחמעש לכך פיו בהבל טב שמדבר ובשביל חיא אנו תינוקת של .

 ולכאורה הבל ידי על הוא נתאזניס וגם ליצלן רחאנא תינוקת של שיהס
א .  קנה על אחד צד שכופל כך ד׳^תאוח אחד צד רשא הוא איך תמוה הו
 ומהחימא ירד שר וצר שכפל צד עולה זה וע׳׳י הצדדים . חולפמשר שנו :

חן אמנם שטפל מאי שווא שהמשקל גיון חי  העוצם דאויר הוא ה
,tv .צד' שכשכופל ולכך העולם אייר שקל אחד סיף פל שאמרו כמו ממש נו 

ת נהקצר אוי הקלה על .)אמד. ו ו עי  וממילא השני צד מן צד אוהו סל ה
ך ; טג ע מ  שיקל יותר שם נוש שאויר שני צד יורד ולכך ^ צד מן האדר נ

 ולכד שכופל צד מן אויר שגונב הוא שעישה שרמאות נמצא סם ומכביד
 דהיעי יחד מהבל המה וזהו העולם הבל הוא שאויר מדה כצגד חדה א1ה .

:בשיה יחד מהגל צהיוח צדך הצדדין שני
פי' חינוקא של פיהם היל זו וגס הבל שגינב הוא מאותx ה

 אל אמר לזה פרנשה כשביל רמאוה לעשות שצריך חימא ואי
 תראה ואם מחנו הצלחה לך' יהא לא כי חהנלו אל וכלול בעושק אבטחו י

 טעם דהיינו אלהיס דבי• אחח טעמים משלשה לל חנותו אל יניב קי תיל
א הו א'  אלהים שהבור כשביל אבל נחעשר רמאות שעשה בשביל שלא .

או ' ה ואס עשיר שיהא. צוה. צפרו 5טפי נסהני פ בחמימות מתנהג הי  ה-
 א׳ טעמים שר עוד הבלה לשו! שמיעה שמעחי זו שחים עשיר &שיטא ;

א מעילם להאנידו פניו אל שמשלסלשונאיו  שנית נעה׳׳ז לו מחן לכך הנ
מו  מש:ת לשון ערכיו שפי׳ בערגה נחון הכל מסנה על מהרש^א שפי' נ

י מעות חאלה א סנותן  מלה משלם הש׳׳י כי משכון תמכו ליטול ש*וכל כ
ה אין עני להיות חייב ואם מרה גגנד rtT עני שהוא מה יסירים ז P n 

 שתים הפשוקים פי׳ וזהו אח׳׳כ ויעני מעיה תחילה לו מחן לכך נרייחו
wלמדת דהיינו לאלהיס הוא שישלו לעשיחח הכח דהיינו עור כי שמעתי 

 לאיס השלם אחה כי חסד אדני ולך ניח0 הבא מעולם להאבידו הדין .
 לכך אח׳׳כ שיעני כדי עשירות לו ליהן צריך לפעמים לכך חוקא כמעשהו

ס״כ שלחדי-יאזחו אמרתי רמז ודרך לב אנחשיחו יטב כי וול  קפי׳
ה שהיחה כלילה . פ הפי׳ צפ״ק ^*ת.תקנ׳׳ב קהילרדנו פה ^י  אך כך הוא ו

ה הבל דהיינו אדם גי1 כגל פ ^י ם הואר שהם אדם לבר שהיתה ה ^י  כ
o’v מעוח או שלעבר יום דהיינו איש (י3 כזב געשה ^ n לשלם 

 כשביל הוא הטעם לשלם אין כי לכזוב וצריך שריפה ר\חה ונלולה למחר
ח רסלעא אז  שרךוחעליןאת במאזני ושקר עיאת שעיסה דהיינו ^

 מפני מדה כנגד והמדה המשקל שיעיר בו שאין אף לעאח מאזנים הכף
 האןיר גונב הוא במשקל שמשלך שמה לעיל שאמרו כמו יחד מהבל שהמה.

 לא ני העולם הבל מגד השריפה הגל הוא ולכך העוצם הבל הןא0
ip x( מאזנים של השקר זה שעושים החדות בעלי אם ני:

iv קשיי
לייטראלאדתיפ טוב אך לאסף :מוטור

שאקף בעזה״י פי׳ לומר נראה וכ^ לברילבב ‘
rA מה על תמה x 1ל ורע צדק 

י מ56׳  ולצדק להאבידו פרו אל לשונאיו שמשלם הוא שהחידוז אף לו 3ו1ג
ה ליבעילס רע •  הקשה מקום מכל הזה בעולם עומתיו שינוכה כדי הז

ה ־הלק מו הלא  שהם לישראל טיב רק מ“דה לישי־אל טוב אך שיהיה הי
ה צדיקיסולא מתואר הי ה בעוצם לא רע להש י  הבא בעולם וצא הז
 שמעואצי הכתוב כמ״ש ר\שע-ם מתואר שהם לבב לברי יהיה !אלהיס

ט׳ לב אבירי  זה על ומשיב דין לרשעים יהיה הזה בעולם גס דהיינו ו
 שמביא כמו ודין רחמים שיחוף הוא ואר דהיינו רגלי נטוי כמעט «אני

ס רמ׳׳אנחחילח ^ ה  יחברך כשהשס וא״כ ׳פ כ ובחורה המדרש נשס ח
ס3 מי ח ר ף ^ דן חדת שה<א אני דהיינו כאין רגלי נטוי כמעט ודין ח  ה

א פ' וכתתילח שס רמ״א ספי' מז והיי״ה נ  אותיות אין רחמים צמרה ^
שעלה מאין יש שברא שהואכמגר^דם צרמו כאין לשון נקט אנ^נלכך

דן במדח העילם לברוא גחחשבה  כשמשתף ט אשורי שפכה בידאי אזי ה
/n רגל* נטוי כמעט אזי ודן רחמיס מדת  כאין אדלכ^היה נכרי אינו r׳

 לא אם ■איכפח מה תקשה וכי אשורי שפכה בודאי אז* בלבד דין שהוא
מו בהוללים קנאחי כי נ׳ סשיק מחרן לזה ליישע קיוס יהיה  ותקנא י
 הוללים שהם ברשעים מקנא אני אימתי דהייני ל׳ בראשית באח־חה רחל

א אני לכך א־אה רשעים כששליס  איל כמוהם לעשות וחצה אוחם חזנ
ה לא בודאי לישעים הריו מדח כשיהיה הי  נחצאשאיס בעילם רשע י

 הרשעים כי עונש יראה דהיינו מיראה אם כי מאהבה יהברך השם עיבד
 לצדיקים ומרע הרשעים על יתברך השם מרחם לכך לי! מלאים יהיה
 השתא גם הלא הקשה ואי מאהבה עיבד הוא בודאי צדק הוא מקום ימכל
א עולם עיכש מיראת אם כי מאהבה הש״י עיבד אינו  דהיינו.הגיה״ים הי

ת לזה חיהה לאחר &הוא ח  אולם ובריא למוחם חרצובות אין כי הפסוק מ
ק בשבת שאמרו כמו דהיינו  דכחיב מאי עולא בר רבא דרש ל״א דף ב׳ פי

ס׳ ו ן אי י  ועצבזן חרדן שאינן לרשעים דין הקב״הלא אמר ג
c m שפי׳ וכמו כאולם להם בדא שלבם אלא המיתה 

 שהרשיעו העבר על עצבין שאין דהיינו ז״ל טהרש׳׳א
ט ^יו מע ח ' מלהרשיע להבא על המיהה מיום תי

 מה בשביל נמצא אולם כבריא הזה בעולם בטיב להיות רצונם אבל עוד
א ובודאי בחשובה חוזר צהיית עצב אינו מיחה שלאחר קהי אצד ש^  כ

ץ וגס מאהבה ^ ה אס כי זה ה בעילס לי ^*ע הצדק על מ  לו טיב הי
 בודאי עביחח איזה שישלו גמור •שאינו לצדק כי גמור לצדיק דהיינו

 לו יש גמור לצדק אפילו אך שעשה עונות איזה לנכות רע לו להיוח צריך
ה של ימיריס הי ^ צדיק שהוא לאמר בלט להתגאות יטא שלא א ו  זזהו י

 לאינונעו צדק תואר שהוא אדס עס וגס אינימו כעמלאנוש הפסיק פי׳
:וכו' גאיה ענקחמו לכן

iשולחנות לשתי זוכה אדם כל דלאו ידוע דהנה א/חר בעניו פי' י׳׳ל ^ו 
ה אם אלא הי  גס לו יש בודאי אזי חטא שום כלי גמור צדיק י

ה עולם ג׳'כ לו יש גמור רשע הוא ואם וע״הב ^!עי״הז  עוה״ב לא אך הז
ה עולם לו אין גמור שאינו צדיק הוא אס אבל  לטובתו עושה הקכ״ה בי הז

מא הזו& בעולם עונו לנסח פי' ולאי הו םוז  של מזמור הפסיק לגיהנ
ה בעולם לאסף שמחה  ט רע פוש ולא ומ׳׳ט מצות דהיינו וב1כ אך הז

דן מדת שהוא אלהיס צדיקים תואר שהוא אלxלי שלפעמים אה  ה
ד הוא עליהס שולט  שאמרו כמו לבטח שני לטהר היינו לבב לברי כ
ד על אצלו נאמן הרע היצר שאף לפניך נאמן לבם אח ומצאת על ׳דז״ל  י

 הש״י מנסה צמור שאינו הצדק גם ולכך אאע׳׳ה הDחנx זהנס־ונוח
ה עולס5 ד אמר מדרש נלל וירא בפ׳ רמ״א שאי׳ צמו ביטרין הז  ר

ה הפשהר !יונתן  הכשיר למען ה׳ ינסה יש נסיזנוח חיני ג' יש וכו' הז
מטהר הרע יצר סיגי ממני ולהסיר הצדק אח וקדש סכ מה  לטהרו

 לענק שה״ה אני ואומר '1וכ עבירה ליד שיביאנו והוא כסף זכמצרף
א יסירין שאר ^ ס ט  למי ושבח מזמור 60 לכך הרע היצר את גם ל

ה העולם גס לו ויהיה היסירין מן ינצל שאז טוב אך כעיה״ז שאסף  הז
דיז מן רגלי נטוי כמעט ואני כי טעם ועיד  עונות מיעט לו פ6 הטוב ה
 שפכו כי זמת. ̂ םים צו איו כאלו רהץד כאין 3tro אזי

ד ועל הדרך על נשפך כאלו דהיינו אשורי  ומפל רגליו נחלק זה י
רה אפילו שעשה מי כך  ט הדרך על נשפך כאלו הוא אזי אחת עיי

ה שוס ולא טיב אך מאסף שיהיה טוג ולכך עבירה גוררת ,עבירה ל ב  ע
 יסורין לו יהיה שלא טוב אך לאסיף שטוב רראשון טעס על הקשה ואס

ה בעולס ה וכן אלxלי עניא רז״ליפה אמרו הלא הז ב  ני פעמיס ^
ה געולס טובה לו יש אס  ויבעט ישורין וישמן ני יתקלקל שמא חשש יש הז

 XV חשש יש אתר מצד כי הפסיק מחרז לזה ה׳ אח ושכחח לבבך ורם
ה בעולם יסירין יהיה<!ו אם א ט הז  הצבועים ברשעים עצמו קנ

ה בעולם טיבה יש ולהם העולם בפד •עצמןלצדקים שמשבחים  ט הז
 להם תהיה תרה יודע כי מקנא אינו מפורסמים ברשעים כודאי

 רשע הלל כי ע״פ רמ״א שפי׳ כמו עצמס שמהללים אותן אבל באחרונה
אז מ3 ובצע נפשו חאוח על  חאות על רשע יתהלל כי י' בקפיטל ה' נ

 xכע לצבור או למערדם לאכול וף X1 בחאוח חלק לי אין כאומר נפשו
X כי כזב שקר והוא וכו׳ ה׳ את לעבוד נפש לתאוח אם כי כמשפט שלא 

 שיהיה עצמו שמהלל נמצא זכו׳ הגזל על היא הפח על שחברך הברכה
ע לכך הצדק לו מקנא לכך בע״הז טיבה לו יש וגס בעו״הב תלק לו  ט

 ט הפסוק פי' יזהו יקנא ולא הזה עולם גס לו ויהיה גמור צדק שיהיה
 רוצה אני הייט אראה מפורסמים רשעים שלום אבל בהוללים קנאתי
ש לראות  יסורין להס שאין מה דהיינו עצובות אין ט יוTשא פסיק ומ^
ה להם היו וא:ז מח קרר תיי\3 שרשע למותם הוא בע״הז  טונ
ה לא ט חחיסכחטאם היו לא הזה בעילם  לעשוק ותקיף אולם הי

ס אוצסוחנדף הוא ובזמנו האיריס בכל בריא כשסא אבל דלים  וז
ם גבר דאצים כל מלשון אולם ובריא שעי  המהצליסא׳׳עהוא אגלס
סיג מן שיהיה בדעתם עצתה לא וזי מאד בטוגה עצמם 61x’0 בשביל רשעיס ב מח



תהלום חידושי
 רוהיה ומרה נעז^׳ה; להם שיש וח5מ איזה להס ומשלמים גמורים רשעים

 שהם אף צדקיס סוג חן שיהיה נדעחס הר אך אינו בודאי אחרונה3
 דהנה עביחח אען בודאי בלבו אומר ענירויז שעשו בעצמם יודעים
̂׳פ .פי' רמ״א  לרגע וxנ בעור והיה ונו׳ בשרו כעור יהיה ני אדס ע
 לחה וכו' שבהוארים המשובח הואר שהוא אדש בקיצור וז״ל ונו׳ צרעח
ה שאלו צרעת לנגע יהיה החשוב אדם של בשרו כעור שוהיה  כבלתי הי

כי' ניכר עונו רושש היה לא כשר  צדק גבי כי חזה לעיל כחוב יהטעש ו
 כמינו מין טומאה שעקרן הרשעים כן לא הטומאה אח דוחה הקדושה

ה גמור צדק שהוא כלבו הרשע אומר לכך וכו' חיצז אינו א ^ו  לו שיש כ
 גמורים רשעים מן שיהיה בדעחן עלמה לא זו טוכהכעוה״זכי

 להיות יכול אינו כ? גס גמורים שאינם צדיקים ומן
 צו שיהיה נשרו על ונראה לחון הטומאה אח דוחה הקדושה היה דא״כ

 עבירה אח שעשה זמן חיכףאחר ההו גמור צדק שהוא וראי אלא יסורק
 חטא שוס בעצמו רואה ואינו שעשה מה ישכח אזי הזמן כשירכה אבל
 בעמל הפסוק פי' וזהו בעיניו חמס כאלו הוא אוחו מייסר הש״י ואס

 עב*רה לשון הוא ועמל חחחונה מדריגה הוא אנוש חואר אינימו אנוש
 עלחה לא בודאי זו י' קפי' זכו' חכיט וכעס עמל אחה ט ראיחה כח״ש

 לדק חואר שהוא ארס עם וגם אינימו ובודאי אנוש כעמל שיהיה בדעחו
 לכך גמזריס מרשעים הוא באמח כי זה מסיג אינו כי ינוגעו לא בודאי

העע דהיינו גאוה ענקחמו לכן בעוה״י לו טוב מ ה או  ומחכבדמ הנ
 יעטףשיחיעטףמלשו? כזה איש לסלי מעט הוא שעושה הגאוה כל כי

ה  זונה שח כמו ערוה מלשון שיח ל׳׳א נראשיח ללבן העטופים והי
 לא כאלו למו ס חח הוא העבירה כשיהיש שיח יעטוף דהיינו ז' משלי

:מעולם עשאה
ל ה אחר נדרך לפרש יש א  מביא ג' שער החשוכה שער כר״ח דהנ

כו' לא עולה ואחנה זבח חחפיז לא כי הזוהר נשם  בעי לא וכי ו
 וכז׳ קרבנא חיעיא לגט אהקן איהו והא קורבנא קתיה דילךמן ?׳ה3ר,

 לשמא קרבי? לא וקרבנא אמר אלהים לקמיה רוד אלא
 מקרבין לא דא לשחא ד־לא זכו' דהוי״ה לשמא אלא דאלהיס

ח אלהיס זבתי דכהיב נשברה רוח מלא  עציט דאלקיס קרבנא נשברה ח
 אנין כל דהיינו טוב אך לאסף מזמור הפשוק פי' וזהו וכי' דלינא וחבירא

ח רי  אלהיס כי אלxלי טוב עצמו אח שממעט ענות שיטא אך מיעוטי? ו
 אם וגס ונדכא נשבר ואינו כאולם בריא שלבם דהייני לבב גרי על שילט
דן מדה לגבי יהקבל לא שבטולס הקרבנוח כל יקרב  שממעט טוב לכך ה
הsויר א׳׳ע  אמנם אלxלי טוב אך לכך נשברה רוח אלהיס זבחי ואז עניו י
 לידי ריבוא האיך יודע איני אבל עניו שיהיה טוב בודאי אסף עוד איור

ה הז ה כי מ־ ה מיני שני יש הנ  יקבל ולא חחיד עצמו שימעט אחח ענו
ח יהיה וחמיד מחבירו והחנשאזח כבוד שוס ^  ענוה ייש מאוד ושפל א

 מסבירו וגדולה כבוד שיקבל דהיינו השחוזח מדח לו שיהיה מזו דולה ג
 אינו הכבוד אוחו לו יחנו לא ואם לכלום בעיניו נחשב לא אבל

 מלאסה לעשוס . מו5ע ...מת לבזות יצטרך 01ו מקפיד
 לידי לבוא שקשה אמר שניהם ועל מקפיד ואינו עושה בו ביוצא או »יה3

ה הנ לד חדג״ ח  המיל עצמו ימעט אס כי קשה היא ראשונה מדה ח
 כנגדם לעמוד יכול ולא ממנו ויגזלו העולוח כל לו יעשו אז שסל ו־היה ■

 חשוב יהיה אס כי מאוד קשה מדהשרה וגם חלדד עצמו שמשפיל בבביל
שיצ^ך בעיני חופעככ ע לבזוח הבריו  לחוכא יהיה אזי א׳׳ע יבזה א׳

אטלזצא ק זיהו אוהו ותבלשין הבריות בעיני ̂! סו פ ה  אסף שאמר פי'
 תלי נטוי הראשון הסוג דהיינו במעט זאני ט יעשה האיך יודע ימ6ש

 ממונו זה ז״ל רש״י פי' י״א במדבר ברגליהם אשר היקום כל ואח מלשון
 יכול ואינו אוהו שגוזלים דהיינו רגלי נטוי וזהו רגלו על שמעמידו אדם בל

שפיל בשביל כנגדם לעמוד  א? נקרא שהיא השניה מדה ואס עצמו ^
 כל על עלח נגד עצמו משפיל מדח א' פרק ע<־וה שער ר״ח למ״ש
 כאין וזהו ונו' המאציל נגד לאין עצמו מחשיב להיוחו אי? נקרא והוא

 באדם הארס דס שופך מלשת שפכה אשורי שפכה אזי כאין בעיניו שיהיה
 קרוב ולא אשורנו מלשין אשורי חבירו אח המבייש ביוש על רז״ל שדרשו

ם שאומריס כמו דהיינו כ״ד במדבר ח מפני כשנהנייש העל  אומר חיי
ה וזהו הבושה מפני עיניו שלהבו כ  הבושה מסר עיניו שנ^ך אשורי ^

x ר״ח כת״ש xאפ אי עמהס שאהקוטט חאמר ואס d בשביל פ״ג ענוה 
3כ משה ששמע xח רו ה  ל3א בעבורו השם השיב px1 עליו ומרים א

הו בעבורו מלוב השם אין אזי בעצמו נשמשיב  קנאתי הפסולןכי פי׳ וז
 כשאני דהיינו אראה רשע*ס שלום אזי אשהו אח וקנא מלשי? בהוללים

 ואס יחברר ה' מאח אראה רשעים שלום אזי םרשעיס’נעצ^ מקנא
מאוד הר<א אמר הלח נ^חך שלזכיישיס מה לל ^יכפח̂  חקסה
 יעבז ׳׳'X בשם ר״ח ומביא רמה אנוש שחקוח רוח שפל הוי מאוד
א סוף עמה בשער  חחח לא אחרים אסיבזוך ^ייוג^יז׳׳לאמרהחנ
ס שריסח סבה ונח? זמנדופיהם מהם  הערץ האנוש אוהו כי רמה אנ
ך אשר פו x וגדפוך ^ n שאתר וזה וכו' ול^פהו לך ומה רמה חאכלהו 

®r הריאו אל בצבס הורחי עס ליק רודפי אלי שמעו x ומגדפוחם אנוש 
אוחך שתכיישיס לו אינקח מה זא"כ י ^

גני הרמה יאכלהו למחר כי אינו כאלו כלבך חשיב לן סו מ ^ צ ה ה
ך האיש אוחו דהיינו אין ח או ה  מפני היה לא כאלו כאין נחשב ^נז

ה הס רן־צובוח אינו זה הפסיק משיב הרמה שחאכלהו הי אי ס רי פ  הי
 אזלפן ובריא עכשיו אבל מיתה לאחר דהיינו למוחם הוא רשע לאוחז
̂׳ אמר אמנם כאולם להס בריא לבס עחה לעח דהיינו  לו שיועיל שאפ^
 מן שהיאיענף הקנאה חן שיצלנו האנזד זו ענוה לידי לבוא ייכול ענוה

ק ענוה בשער הר״ח כמ״ש הגאוה ה xכא וז״ל ז' ^ א  שחכידו אדם ח
ח בונה הן מבגדיו הן מאכלים ממיני הן ענירס קנה  להשיג טורח אז ני
ה רמז זה ידבר וכו׳ בזה ״ ע  כל ואח עמל כל אני ראיתי ד' קהלח ^

 לשון מן שיצלנו וכו'השני מרעהו איש קנאת היא כי המעשה כשרון
r x לשון יספר שלא לבוא יטל זו ענוה ולידי גאוה מן בא לשון כי 

פי' מחבירי הו א אמש בעמל הפסוק וז מון המצוי קנאה ^ו ה  כ
 ינזבעו לא אדם ועס איגימו חחחונה מדריגה שהוא אמש שנקראים עס

ס מצוי והוא עx לשון הוא עליו באים שהנגעים מהדבריס שהאח־  כן ג
ס אנז ה מדריגה שהוא באדם חהיה כי נגע כמ״ש צדיקים כ  עליונ
 שאין אף אמד מקום מכל אך ארס עם ימגע לא אז ענוה לידי וכשיבוא

ה נו א רן • ממון מקנא שאנו מחוך חבירו ממון קנאח לידי לבוא ג  חבי
ם ארס כל ט ממנו צדיק שאין לומר בלט עx היצר אוחז מפחה ד א  ו
ה מקנא אינו והוא לחבירו שיש וכלים הממון על בתבירי מרגא צ והראי  ע

ה ס כאלו הוא ענווח מעשה שעושה ערו אחר אדם יראה אס כי ז מ  חו
תו הוא אס כי עניו שוס יהיה לא דעהו לפי ט ממונו הו ל י' ח ר! פ מ  הפ

ס על עגחוכחס שהיא ענוה של הענק דהיינו גאוה עגקחמו לכן ר א  ה
ה על והראיה בזה שמחפאר אצלו גאוה נעשה ענוה לו כשיש  שייז' יעטף ז
 5ושפ עטוף עצמו עושה כשחבירו דהיינו ללבן העטופים והיה מלשון

:שמהפאר כשביל ר\א בודאי חמסלמו כאלו בעמה
ן ה יאמר א מ ס האדם יאמר לא העביחח כל ד סה סי י מאו ן ע'  מ

 בכל עלי נזר שהש׳׳י אעשה מה אך בחזיר אפשי יאמר
 עניוישאס שהוא בעצמו שלאיתג .משזבחח המדה בעמה אך עבירוח

ה שוס בו יפול שלא xאפ אי עגיו sX)6 בעצמו ידע או  יריוי האיד ואז^ב ג
רעלי אפשי לומר מ״יגז ש ה ש ע א ה מ צ אג ה או  wf<הלא ננ

LL- איל1 לעשוח ראוי ךx שסובר ענוה מדח עושה

;1:.

,2'.'

מיני עטה מדה עושה י' שי־ ל י׳ ®״ י ה 1ר״ 1יא' ל״ מ ■ כלל ע ®׳ ס  ה
ק סי ט נאוה ענקהמו 1לנ מ ה״ ה !0 הענק ו מ 6ו< נאוה א נעשה ע 4-  ״

ח יעטוף ־ה על עצמו אס שעושה מה נו
ה אפשי שאומר פי׳ ליוו חמס ושפל או  לי שראוי מ

ה נעיטו סיוס היא ילנך עלי ג!י שהש״־ אעשה ס שלריף מ ז' להיו י  ס
ש״ילפינומפל מ0י שהיא נאיהלומר 0 סכריגו־רהה נ \1^ ר א ’ש שאר'ר/ל-_1..■מ ̂ ,

 לו יש אס אינפח גוה יוקשה יא• נאוה להם שיש
ה כזו א ס ערו שהיא וסובר ענוה מחוך מ ה מטוי י ״

לדי^ ח עברו עינימז מחלב יצא הפסוק אמר ^יו  י V n״* כל מלשון חלב לבב מ
פי׳ הבדולח כעין זעייי מלסיו עירמו חשוב יבר שהוא יצא כד ו
ה ע ח }J_ ׳׳- ׳ .)sos m כבמו־זיז רז׳׳ל כמו ד ג wuפי' הבדולח כעין ועייו מג&ון כי ׳ ״ •י יצא כד ו
אז׳»<»?',>״״ ^״ניילת י״ה יד מגירי״ יי״ל מוי רעס ג ״י י ״ ^ninr.נורחז vnr. ״ייירוה _דו _ _ _ _ _ _ _ __ מ*-. *"*גחרכו ', שלי'’*נ נלני שסונר עריוי לנ0ש ע״ימה ?״0״ימואה ^ ה’שיי ע  ־
ם ט רעה להרניס ■צא זה יע׳׳י הארס מנל עטו שהוא נמה ז א׳  • ״

יייז’’'’ W מחגאה נלני רק ערי היא נאמח הלא תאמר יאם ענירה
'' ׳' —״..Vמ^ו-י/ איז ר»ה ורוח,זדד האדח מדלי 1רוץי  ■^'^‘אמנסמציר?*^ למעשה מציף אין רעה ומחשבה האדם מכל עניו

 ואח ז׳׳ל ג' פרק שף עניה שער ר״ח כמ״ש בלב גאוה על אפילו
י _ רןיר הגאיה שחהיה אפילו לב גבה כל ה׳ חועבח ״ חו ״ ל  3ה
פיי ך. משייס ר״' שאמר מה עפ״י לוחי נראה ןטעס ו׳ ג כ  ו
,H־ שיס חדס כל כ כחי^ ע״ז עובד כאלו רוח גסוח
סיו אל תיענה תניא ח הוני׳ ר עמה שער ^׳

ף ״עיש י ״ תפיש למע! דנהינ המתשנה על א ש ת ימעותפי ^ נלנם ישראל ס י ה ו נ 4ל
״ייי ^ י”̂' ’ ״ ״ ^ ר למא־היהש מי לאי יאי יי מי^יזהשאמר מ הפתיקענרוחשכייחלנגדה״יושעוך,

סוג על ^מר וזהז עבירה גודרח הארס מכל חשוב
שג לידי יבוא שמ״מ איניחו אנוכן בעמל קנאהיעל

• ־ י ג ״ * ? * ™ ■ ? ”i t

שרעאנעצמווס*!! תררילהיניח ג״ה'ר'צהל«יח0נשר\מחמ
» «־״ י™ ^נ עריה מתמת הרע לש,! לשעמים * ^ ̂ 2י

ה שעשה עליי תה נתנ-רי,לני ענירה ^ ^יאה א « ״ מ  כ
דוהעלשומאג! ״'®■אהיואישלג,’ חנ-יץ נפר יקינל ומספר !יל

איי ™ «י צועק ילנך ״ מ ^ V XU עליי י
מיגדמ כמוהו עולה על לשחור, עוד טללהנול מ & מ פי׳ הו וז מ עילה על לשחור, מו  הפסמןימיקו פי' וזהו כ

 ז5ממקיםעצמךםה שהם דהיינו ייייקו ידבח o\xn עושק גרע וידברו
א הרע שלשון ברע ו־דנח ענויס ב כמו רע נקי חו ע נצ\ר-ל»נו ^ ר  מ
ספיזז ן«:דמ ידברו חמרזס או נזילה שהוא עושק שייאיס דהיינו מ  ש
מין מאוחן לש׳^ רי הר,שס ואס שנזזלק מאוחן או עצתן ומנניהי? ^

לראות יכול שאינו לב כאב מחמס ניהואמדגר זולש״ה סלאאגשראין
■ עולה ־ ־
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 y׳n שאמרו מה 60 המורה אך ועמה יראה מחחח הוא וצה סו גגולה
 צש״ה עליז לספר רשאי אחה אי לפיכך זכוח לכף האדס כל אח לן הוי
 בדינו צדק והוא שסוגר כמו איוו דילמא עבירה שעואה שאחהסובר אף

 גמור צדק על לש׳׳ה מספרים סעמיס שכמה שראינו מה לפי ונפרט
 עלי( שסיפר גנות אוהו מפר רשע שהוא עליו סבר שסיפר אוחו ובודאי
 עשה שחנייו שסבר אף לספר אסור לכך מלש״ה אחד שום עצל לא וא׳׳כ

איז חהלד ולשונם פיהם בשמיס שחו הפסוק פי' וזהו עבירה  ,דהיינו נ
 והעמים לשמים עצמן שמגביהיס שמיס נקראיס הרשעים גאוה!והס נעלי

 בקהלס.והארן. ז׳׳ל רש״י שפי׳ .כמו .לארזי ער שנמוטם ארז גקראיס
 עצמן שחו דהייני פ*הס גשמים שח( \זהג וכו' עמים אלו עומדח לעולם
 חהלו ולבסףלשוום שמיס הנקראים גאוה בעלי על החלה לש״הר לספי־
 פי׳ לפי יאמר או גאוה על3 שהוא עליו שבר כי ענוים על אף גארן

̂ילא שכאנמ שני ו מחלב לעיל מ  ע״א ויחי ו״ל;נס׳ רש״י שסי׳ כמו ^
 דהיינו למרחוק צופים שמשם הריס לשיז עינים חרגומו לפיvערם חכלילי

 האכל פן מן"ש ̂ האוה ורוב חלב מחמח לו ̂ש עצאו אח שמגביה מה ־
 החאות איחי ב^ד.מביא לזה ולא וכי' ו^חח למר ורס ונו׳ ושבעה

 וזהו ניהנה לידי אוחו עד־שמביא העגיחח לצלישאר לידגאוהאלאגם
̂ש גיהנם אלא עברו אין לגב משניזח עבח פ״ק ע״ז במסכה רז״ל כמ׳

 וכו'ואין;עברה;אלא זד,יהיר שנאמר • בגיהנס גו®! המהיהר
\ i i i .1יוסעבהה!היזס^ההיא, גהינסשנאמג ’

ן הוא א ף עמה הר׳׳ח?ןער שמביא ע׳׳ר הפי'  מדוח ׳6 פרק ס
 הוא טובה עין כי ונו׳ ששמ.במסכחאנוח לד.ים1הסג^0הענו •

 אינו עהר, מה:שיש"לר־:ואף:על:-פי־.:שיש_לחביח3הסהפקוח
ו ונו׳ מקנאים כ ^  לחגירווכו׳ צרהבמהשיש כיעעו רעה עין ו
 פן לטמחגאהכדכהיב דברים ושאר במאכלים האוה אחר והרודף

 פי' חהו ח׳ אלהיך־דבריס אח'ה׳י ושכחה לבבך ורס ונו׳ וככעח כל11ר
 אחרים בשל לראות יצאה שעימ מה דהיינו עינימו מחלג יצא הפסוק

 יצאה עינו ולכך חחגאה כך ומחוך ודשן ושבע שאכל חלב מחמת 60
 ר׳׳חשעריראהפרקב' שמביא מה לפי ובפרט לראואבשלאסריס

 מעליו המורא לדחוח שלא זקופה ר\מה3 יאויב״לאיםשלאללכח ומ(ה
 גמימר סלב אמוחזמחמח ־יצאחגךלד׳ דיו. יגע״היוצו׳ מעלח היהה וזו

ן יצאה עינימו דהיינו  שיצא לומר שייך האיר חקשה ואי אמוה י לד׳ ס
 מצ*ט לא אגל חלב מחמח לגגך ורס אלא לחיב • לאו הלא עיניאו אחלג

 מחמח הוא. יוצאה שעינו מה כי לחת יש אגל מחלג יוצאה עינו והא5
ם  העין אין כי עירכם ואחריי לבבכם אחרי החורר ולא כמ״ש לבג 'י\

 עירמו:דהיינו 3י.צאמחל שפיר אחי ולכך חומד שהלג מה אלא רואה
 פסק סף. שאחר. וזהו עינימו יוצא וממילא לבבו־ מרים חלב רוב מחמה

׳ משכיוחלבב: הס העירם ־דסיממהשענרו ■עברו
ן  חואר שיהיה הדן מן חלאהלג שמן שהוא מה יחנה הוא הפי' א

 דהיינו ישראל של פנים חואר זו אין ונאמח מאוד יפה שלו פרס
 מלשון עינימז מחלב יצא אדרבה כי ישראל של חואס שזהו אצהיס לם5

 יעשה האלך ואיזהימא לישראל המיוהד עירמו הייט הבדולח כעין דןעימ
 1־ן0מ נמזולזה שעושהאשדעס ב׳זה כמאמר גפשז להשיב ו1צר ׳הלא
ף  וחארו עינימו מחלב יצא שאמרסי מה היינו לבב מנוסיח עברו פסק ס
 אחר הלך כי גופו לקיים כד צריך חיונח ־שר\פש שעברו:יור^למה מפני

 בצג השוכן שנפש מחאוהייחרממה שחיך מה חאוחהמקל^אנוצ
גופו: מ^והלקיום ' . •

ידברו כטרום זק.1עו»! וידברוברע ן5יםי
 ערלוח שעוסס אצשיס יש יהגרך השם נעזרח לומר גדאה י

 חבירהם על הרגג פ1לנ ומדברים לחון .והולכים נסחר לחבירהם גלולות
א והטעס הרע לשון עליו שמדבו• .עוד ולא עולה לגם שעשו דיין לא  ס

 עולה לו שעשה מה עליו ויקבול לחיז יצא 1יר3שח שמתיירא מפר
 אס ואף בריבו הראשון וצדק הרע לשו? חנית על ומספר מקים ־לכך

פ׳ יאמינו לא ׳כ0א חבית עליו יקבול ס ^ לווז רי ח מ א מי קי סו פ  ה
 עושיזדהיינו וידברןברע סוירו אח שעושק דר\ינו רש״י.ז״ל שפירש נמר

 ̂ד ולא אוחו ועפק גזל סנירו שאדרבה חייח על הרע שמספדלשון
ת ל ח ח׳ א  שעשק להיפך חנירז על לשון'היע שמספר עוד ולא ^ו

 בכבודו שישאר לל6פי׳־ מרום מסך דהיינו ידברו והוסא*ממתס6
בריבו הראסן• צדיק ני ידברו וחשב אאזס

בעמיםפיהםול*שונםחד>לןיבארץ ,שתו
ס ונשחו י״ט ישע'ה שחו,מלשון ס' ססמהי  ז׳׳ל רש׳׳י ופי' ו

 .*טן6 לכל הזוהר׳ cto ר״ח’ יא3שמ עמו דהיי» ו•310ו השאח מלשון
ה פומייהו ומטנפי איצטריכא דלא מלה מפומייהי זמפקין  מנדין ואלין נ

נזיפא וקיימא צפרנידא עאצח ולא צדוחסן ל|שחמע דלא יום מ' ורלימי .לין

 כמו בארן חוזלד ולשונם בשמים הנשמה הפישמשומס לגרוט/וזהו
ט' לנצחרהלו איזבי״דחתקפהו  כמו בארז נמס הלשון דהיינו י

:נמס שלשונם מרגלים שמצינועבי

לפו ימצו מלא ומי הלום עמו ישיב לכן
 חשוב עפר ואל אחה עפר ט דהייר בעזה״י פי׳ לומר נראה

 יד על אוחס ברא בעצמו שהוא מה דהיינו עמו לעפרו ישובו לכן חהו
 הלום עמו נקראים ׳־ ולכך מקטרג נברא עבירה מכל כי שלו עבירוח

 להלום שלו להמקטריגיס מוחו לאחר שנמסר פי׳ יין הלומי מלשון
 :ח׳׳ח הוא אס חורה דברי אפילו דהיינו למו ימצו, מלא ומי אוזו ולהטח

 כמו לומר xאפ או שעשה עבירות בשביל המקטריגיס בעיני מזלזל הוא
' איוב3  עדן גן ז׳׳ל רש׳ץ דבשג^אה^פי' נחלי פלג(ח,נהרן3 ירא אל ן

ס לר׳ הראו וכן וחמאה כדבש שמהוקין  ' ואף נהרייד^פרסמון י׳׳ג אנו
 בגיהנם לבוא צריו אחד , מ׳׳׳מאסישלועבירה שישלוהרכהעו״הב

 בעוני מזלזל למו ימצו ומימלאשלג״ע וזהו עבירה לט׳^־אוחה
: להם שנמס־־ מקטריגיס \ ׳ ־־ ; .

'3 חח כמדרש שדרשו כמו מלנוח אלא הלום אין י'1̂ א!
 על יושב ונשהקכ״ה הלום גשו האוכל יעז,לעה3 לה ויאמר ע״פ ^

ובעו״הז המלך נוראים נימים באומרים רמי המלך דידנקרא כסא
 לפני כש־בוא אכל ־ נחשטגע^יןלעבירה ואין ר לשה׳ .בעקביו אדסדש
 כשרניס סכים והס אוחו וק שיחו לאדם מגיד אז לדין הקב״ה ממ׳׳ה
 הפסק פי' וזהו ישיחהו מעץ הבכא בעמק עוברי כת"ש לגיהנס אוחס

 הלוסאצנ עמו ישיב לש״ה לעבירה בעיניהם נחשב שאינו בשביל. לכן
 מי הבכיה מחוך שיחמצה היינו לחו ימצו מלא ומי אז לפניו לדין ממ״ה

: ישחהו מעין שכחוב כמו מלא

בעליון דעה ויש אל ידע איכה ואמרו
 ית׳כמ״ש אל שוכחים לש׳׳ה מספרי י^אהלפישדהנה

 סיבריס נמצא לנו אדון ' מי אתנו שפחיט ,מביר .ללשורנו ^שק,אמרו
ל' משגיח איט *?זש״י  מחמיהם דבורים על לדון וכפיאץ‘ ריבורס ע

 הפי' או מזה ידענו לא ואנסו בעליון דעה ויש אל ידע איכה ואומרים
 אל צידע ליה הוה דסיט'האיך אל ידע איכה ואמרו עצמס שתהרציס

 בעציון להשג ודעה שכל שיהיה דהילט געליח דעה ויש או בעוה״ז
 מךריקזכיחי ידלאמרחי השגו מראי.חו,הנה'^הרשע;^שלויז'^עולם

־ , ' : י.-^/33.ל ' י . ',1
ו  אדם כשחטא איפה לומדפ^יבדו^אחר-כמ״שגמדרש יש א

 שנא׳ויאמרצואיכה הקב״האיכה עללו החחיללקונן הראשון ־‘
 לדן.וידטאוחםלגיהנסיקוננו העליון בעוצס וזהופי'הפסקלשנואו

 מן n3DwX רז״ל אמרו ר\ה1 איכה ואמרו וזהו כך עשינו איכה בעצמם
ס' דנח יפה שאומרים ג״ע מן יותר הניהנס  ידי שעל להס שחסד מפני ו
 אע׳׳פי■ הפסק פי׳ יזהו הבא העוצם לחיי ויזכו ,עונס ינוכה גיהנם

 עי על 0לס»ןיחברך.,שדני י.ישבחי מ׳׳מ ^סיקונט יסייט שאמרו.איכה
ד ס מ מלשון אל רהגידע ^  ומיסר סידג דהיינו'אה -אנשיסוטח בס ייו
 v/'obשיזכו דה;יט ויש זה ידי על כי אל ע׳׳פהחסדשנרןא הוא אואם

 רעה ,הבאועודיזכועלירדרגס לצדקיס'בעולם עולמוחשנוהניס
 היה לא חלגהרשעים ב״ב שיבוא . שמצפים לביא לעהיד דהיינו בעליון
 עצמם ועכשיושמטהריס צאצהיט בינם .מבדילס היסעזנוח מיהנס

יחברר השם שיראה בעליון דעה ,ל^£יג; לגא 1 ^עחיל’ נגהינם'זכו

̂. הישגו ז3שמיז;̂ז תנה: דז
 קדיברמהסלעילמספרים רשעים אוחן דהיינו לפרש נראה .

 גאוחכחיבחועבתה' עונדע״זדגבי כאלו שהם גאוה ובעלי לש׳׳ד\
 אחנו' «סינו נגביר ללשוניט אסח אשר כחיג הרע לשון וגבי לב ?בה כג
 אלה כמו ע״.ז רשגיסשמרמז אלה י־שעיס אוחס נקראים ולכך לנו אדון מי

̂יצא שאמרח רשעים סג ועוד 36x’ אלהיך  ■ שהולטם עינימו מ^ב לעיצ
 שלוח אחר עולם;שהו'לדםחמיד׳ ושלוי אוחס שקורא וזהו לבס האוח

 של חיל וגס היינקי״בשלסהזה הגדילו ז״ל שפ*׳' כמו השגו עולם
 דהיעו בעליון דעה ויש אל ידע לעיל שאמרג< כמו להם יש טובים מעשים

 כפי בנק־ון לעי;ארחץ זכיחי אך.דק א״כ הבא העולס לחיי שיזכו
 כל הלב על מ'6נ הצאוה כי ללב שייכים cp שאמרט רשעים סגי דהנה
 לבו, ^החאוההסלחאוס וגס הלבב נמשך,.מחס הרע הלשון וגס לב גבה

 אך' iTOJpוזהו,פי' מעשיות מצוה מן קשיסעחך בלב המצויים ודברים
ק' ממעט. אך דהיינו ריק סי. ., יי כי מ ה/ מ
̂ציל שאמרל' עביחח שלש מאוחן, לבני  ביה מלשנן כפי בנקיון יארחז .ל
רש׳׳י ופי׳ ג׳ דניאל עלוהי אתרחלל י לעטדד\,די ושז־ב וכמו רחיץ אנא

■ V׳׳׳ . )
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׳׳-־תהלים י14חלד̂ו

 דיהיהלשזץךעל דהיעו כפי מקיון ואישן וזהו עליו נט^ו אשר ז׳^
 היהt ואף ועיה׳״כ עיה״ז להש היה וי מעשיות מצות שהוא כפי לקיון

 שמשה־ים עכשיו גש מחיס מכל ללב השייכים עיירות אותן על נגיהגם
 הפשו^ מתדן לוה עוה׳/ להש אין מקום מכל נגיהנש ימאו ולא הלב גס

 נפשוקעצמו ישסשירה ולכאורה לכ־רן;־יס וחוכשתי היום כל נגוע ומהי
^ אמר וחולאואח״כ היום כל רק אמר בתהילה ו ת  לבדים ו

 ננוע אמר תתלה לבק-וגש מנקי שמתחדשות רשיז׳׳ל פי׳
 דהנה רך3יח השש געזרת לומר יש אמנם הוכחתי אומר כך ואחר

 כי הזה בעוצם עונותיו שינוכה וביו הגיהנס בין שיש במה ההפרש
לפי משפע לו יעשה מקערג ש:ל שלמעלה ב״ד מלפני מוסרים בגיהנם

פי ל<ו אינו הזה בעולם אוחו שמייס־ים מה אבל שפגם העין שיעור  שי
 רשע^מזר ולכך שובה בת שישוב להזכירו יפורין עיק'־ אש כי עונותיו
 רזאהי אם ח״ל שאמרו וכמו אותו מיס:־ין אין תשובה יעשה לא שכודאי

a אפשל אי בעו״הז כי ש:יח במעשו יפשפש עליו כאין ימורין אדם  ר0
 = למצחו שיער אין בעו׳?הב אבל חייו כדי שהוא ה-זם מיל יותר אותו

 fמ?v1מה כנודמ בגיהכם אחד פעם שנשרף אחר יום בכל האדם שמתחדש
 ואוחי מן אינו הזה בעולם דהיינו ריק אך שאמר מה על שמיאץ הפשוק

 ח״ל שאמח כמו הרע ולשח גאוה עון להודיע בא והנגע נגוע
 6ממו|ך1 שיער שאין לגקדם הוא בעווז׳ב שהוא ותוכחתי איל המס כל

> ; יום בכל

 לא תלשה ומחמת דעל אמרבק£יטל הקתשויותרהרבה מפיו כלוהשמענו
 עןיהכתבומאחרשראינובצרתנמשוחש^י. וביקשמאתנולהעלות ליכתובבעצמו

ובלבעוברעיינווש-תוחבלעלראבדץולאמשחכתן עינינו .

תהלים על חידושים האל בעזרת נשלם
1.Aני ׳

f̂\,׳V׳V4vrv־׳V

ם שי חידו ל ■ ת ע ו ת ב פ מ
r.•

ג ג'דף ס שנא מאי ע׳׳  yh וכ^ לא ותו ארבע שהן b’X דחני הח
 וכעל עני תני שבת דעיקר הגמראהכא מחרץ צא למה להקשות

ח ה אב׳ גרוע מלאכה דהוצאה משום לעיל התיספוח שתירן כמו הני ת  ה
ט או מינייהו חדא אלא מי לא שבח עיקר דלאו  לומר יש א^זנם רtע או ע

 שמעות כמ״ד שסוכר כשמל נגעים דמראות לומיא מן ידע היא המקשן
ם למראות דומין ואיח לפטורי יעוחTו מוז אעו השבח יציאות כך נגעי  דו

עני רtע שהוא ויורד עולה 1הרב לענין מיירי כולן ועשיר עני לענין אגל  ו
ח שנועוח גני שמביא כמו רעו ה רש״י כוונת ש;ו ואפשר ז׳^ רת׳׳י וי  מ

 pל דומה השבת יציאוח ובודאי ויורד עולה בקרבן שהם כאן שמניא
בעניםעשיר: ג״כ ומיירי

» ף  ולכאורה וכי׳ פשיטא מעאח איוב בשוגג ל׳/? בהוספת ע׳׳ב י׳ ד
 לזמר נראה אמנם ז״ל רא״י על חופפא מוכוף מאי -קשה «

ה״י ^י דלפי׳ ז״ז J ואת rb«15,ניאו משייתהמקשן שפי׳ ר ib* נהפציפ‘
^3J>ומp jס צ ״ ה ^ו ר חני5א האמחלי אם פי הכרס הוציא סתמאו  ו

א א- עז א חי ךדל הנ מ א ה אד דענ תה חיוב לענין אך הוא מספקן י  מי
שמונרנן חטאת ולחייב שוגג !לענין ^י לאצדךלא איו ה חל  רשות כי
א הרבים רשות הזי והאי ריחיד ט ב פנו ^ כ ב די כלל די  גחל בפ'

ס הוציא ואם כאן לאשמועיק ילאי אלא לרשות מרנ^ח המוציא הכני ה ללא JL ו תה לער| ל? למספקא מהכך הו  לשיטתו אזיל רש״י אמנם מי
^ בר רמי כתרא פרק כריש  על שחייבין כל קאמר הכי לילמא חנ

חו ג כין חטאת ^ ה אם ממילא כרת זדונו על נזי  ואס סתמא נקט הי
ה רויב והכרס הוציא »גג דקאי אנזינא הו ל י דלא ואשמועינן ע  מהנך ס
חה ולעולם קרנן לערן פטורי  צריך לכך ברייתא כהך ורלא תייב אינו חי

ן לערן בפירשכח לאשמועית ב תה לערן בין ד ה לא מי רי מהנך הו  פטו
תה ולא קרבן לא מהן אאת על יריב אינו יהזדא r3 איסי$7 הו מי  כ

ם ^־יחא ספת אמנ תי לא ד-הכא דסיגיא רפירשו לשיטתם אזלי החו  א
ר כרמי p אחת על חייב אינו כ׳׳ידקאמר בחראול^סי פ׳ לדיש חמא נ n 
תה ן לער ה אם רגם נמצא מי  חייב והכניס הוציא ואם סתמא נקט הי

תה לערן לקאי מוכח ח מי צי׳ קרנו דלע מו ה כ״ג פ׳ ב ט ק אנ ה אד ט שי  פ
ת פי׳ לכך פ׳ על פלע לא נ׳׳י ואיסי לרשות מרשות  וו דודאי הוספו

0ל שהלהגמרא5/ ש הר, ס הוציא לנקוטסתתאוא ר הכ  תייבאלא ו
אי דאשמועינן כץן פשיטא הגמרא ילשיוח ה ה ו ה והאי רר\׳י הי  ר׳^ה הו
^ו ממילא ל ב קני חיי חל כלל נפרק נ  לרשות מרשות המוציא ג

טיב וח׳זלן ̂ : הי
ה ה בתוספת א׳ ד כו׳ פשט ד׳׳ דוו ח א ח בי ה ל ע מאלר״י ב ץ לעניודבעלהבית אמאיצריךלמיחרחרתי \ חי ר ח הל א ר כו׳ונ  ו

ח י ז ה יחברך השם מ הנ ד בבות של על מדאי י טו פ  לר׳^ קשה לא י
ג׳ בעצמו ף ק א׳ נ תוי ד ע טו פ ה  חטאת חיוב לידי דאתי ל׳׳

ש, שפיח כו׳ לר״י נראה אינו רש^י חה  לבעה״ב רש״יקחשיג לפי׳ ועוד ו
סה לפטור ושרם דחיוב nr* דהיינו יציאות שלש הכנ  ג׳ ולער אחת ו

א והוצאה לפטור ונגיש ליזוב אתת ר%יימ הכנסוח מג כו׳נ תו ח א

 ובעצהניצפילארא' ולאי^צריולמיכתבער זה דלפי־
 11אל דה(צ*ה פטוחם שני 5̂ע"ה3ול להכנסה פטורים שני עני דאצל
̂^ש-א בודאי צחוסתיו הלשון שוזר ואחי לחיוב בכוח שתי על היא דר צחזיספלן ןלשון
 יחמג־ הסנים אוח! היית וכי׳ ודבע״הב לער חרתי למיתר צריך אמאי
כו׳ השבח יציאות בד׳׳ה תוספת גסזהלאקשהלהנה אמנס <ח^מ־ ו

י דברים למה שמעיר? זו דממ«ה משוס לאקחמי לי׳ ח^בי דהוצאה  <4ו
לעני למיחכי צריך כן ואם וכו׳ ל׳ על צד' ליה חשובה אדם של וידו

ר\ הכמוס י(̂ל תה0 דלעלין להורות לפרס ילו את הער פשט הבית  י
י' ^יז למיחני צריך ונס ר' על כד׳ חשובה אדם י
ד של ידו הכנסה גבי עקירה להולואללערן עני של 't מחזך ונטל  א

ל הוצאה וכן.לערן עלד^ כד׳ חשובה ה באופן ובע׳׳הב ער ל׳  , ר^3ן ו
א משמע «ה׳ אלל מי אגנ מי ה ילפינו ״ ב ר ^ ה ע ח מ ̂  J תימא וכי מ

ם מן מוכת ז י .
ה לעני? בין עקירה מ c שנים למיחני למה דאל׳׳כ מ iX >1מלאכה^<יג) 

מ4דלאעשה ריז פטור נמי שלימה מלאכה עשה אס גם הלא י׳ " ^
לעני ד' על כי' חפזבה אדם של ייו ודא אלא ד׳ ממקום ההנחה

רה1 י

 % אנל פטורין ל«יהס רסחא דאשמועיק לדחוח יש זה על ומתה
י לאו3 הא תקשה וכי שלימה מלאכה1עשו שלא ע״פ6 ץן ^ יד̂ן  דשיי ידעינן הכי בנחו הח חקשס וכי נחמי11עשו שנח סע׳זז

^ פטור דרישא בבא בל׳׳ה תוספות כמ״ש אסיריו אבל פטודן ו מ ?1ו * 
לא עור דלפני איל' זה מכשול'כי' חתן לא עור אלפני קעיר הא וא׳ח
השר אז שלימה מלאכה עישה כשאחד אלא שייך לא מכשול חתן

 ׳ ד עג כד חשובה אדם של ריו וב׳׳ה דעני תרתי לאשתועינן
ה עצ קאי. חוספיי ו^זלומרדקושיות להנחה ובין עקירה לענץ א צ ^ 

ה והכנסה ה וגס התוספת בלשון במובן איט וז  שייך חוספק^א i חי
ק ׳' י': ״ : עלזהודו׳׳

{ ך ף א ז׳ ב ̂׳ה בתוספת ע׳׳ ריו לעיל ׳י לר וקשה בפרס ונוח בד פ  ט.
 ׳7 מקוס מעל והנחה עקירה בעי והא ידו יפשש אמחרתין י

ר עי כ ה מו ח ס׳ ה דילמא קשה יהיה מקום מכל להא ו ת ® מ  הואר
 וחהכאלאמגמע שפריך:ממראלעיל כמו pרהבעיpע אבל נעינן

: הנחהזצ״ע אלא
^וז מהי־ש״אעלרשי׳יז״ל שכתוב מה ח^ע״א ל לי ?[^ ו
ה לא דאי בפשיטות ד׳ בעיי! הו ס ^ ה לא בר״הי מ  הו

קר כיח בר״ה ל׳ מקום שהיא לנוף izw בר׳׳הי שהיא העיקר העי  ו
הי גופיה ד׳׳ ס שם לן איכפת לא הוא נ ה ד׳ במ^  ־והרי נרר3 חמו

ה ספו  לא ד חפצא לרב לטטמא י׳׳ל ושמא אכיי אמר כד״ה בהדיא כתיב מ
ס בעי ^ ם ברה׳>י ל׳ • ח «  על כמונח ותשיב דמי כמלא ביתא ראמריח מ

 כר׳ וחשוב בר׳׳הי שעומד העעץ* לומר יש שפיר נמצא וכו׳ מרבע מר\ס
ד' להיות לנוף מחשיב דתיא דמלא כמאן דניסא ףכ נז

I

בדף
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צטשבת מסהת
מ3 ̂׳ב ח׳ ד ̂׳ג ע נראה לכן ור^ דרנא הא3חיו חהוי לימא גד

למהלאחשני להקשוח׳לפר׳ר׳׳׳ח אין ^■'חוס׳ כפיחש י
 פשור מקום גברא דהאי לגבי הח& לחי מ׳ '1בדף לעיל כמו כאן הגמרא

îוא  פשור מקום לכ׳׳ע הנא הוא איוב אקיא לנ׳׳ע ^
 חיתן לכך חייב יו1סנ דרך מווצא דאמרו מרבנן ^לאיקאה משוה אמנה
 דמי כעומד לאו דמהלך נח ללא אשינוא סהיו דרך והמוצא נא לא החס
 במקוח שעומד לון הכועס ר״א* מרבאלא־' הרןשה לא המקשין ולכך

 בהילוכו דררסעיו שהוציא מיורי שהורבלן החאז לח כאלו הוי פגוור
 אכל בעומד ל׳כ שתיירי מרנא הקשה אבל דמו כעומד לאו ומהלו

 לא למה שפיר חזספח הקשה פטור אאוציאוד^ לרש^ההעסמ^ס
; ודוק פטור דרו חוציאו נורנחשג״כ מקשה

באוח\ הויעלי׳ שאי ד״ה בחי ע״באס ל׳ג בשבסנךף
ס על המהישא הקשה ^ב״ם ל־נדא״נ מאי ריב׳׳ם חי

 הדלקה אי דהיינו כווחיא דאילכח' לשמואל אליבא קאי חחרץ,דאנעיא
 או בקינסא ^ילו שמו^ ימחיר לקילסא שליגא כן אה מצוה עושה
 בנךנהא שמואל ואוס׳ לכר ^מנר פלילי P אה מצוה עלשה הלאה דילחא
מנר לשרי לשמואל אאר סברא דאי! מחיי לנר במנר לדורנו

 עואש הנאה דאי דגריהס מכל דמשמא מלוה עישה הנחה אי אפילו לנר
 ליה קמבעיא לא דלשמואל נאמר לאם ב^נכוא כמו לנר מכר אסור מצוה
דהדלקה' רגא דסיר חהא אש־ט' לא כ| אם מלוה גששה הדלקה דוד^

̂ה אבירא כשמואל אינמי משה עושה ־  לחר^ וכראי? כווחי' להילכחא ל
̂ש דקואיות מוכח ע׳׳ל להנא בעזה״י אחיש^א קשיוח ^ דקאמר ר׳ ת  הג

^י מלוהע״ל קנןאלמ״דמשוסאכסולו א  הדלקה אמרח אי אלא ל
 על קשה להנה ק^א לא מצוה עישה הנחה חאמר אם אבל מצוה עושה

 מהרן דמאי מרבא מצוה עושה דהדלקה הגת׳ מוכח לא למה הגמרא
 אמר לא למה קשה י?לא דאללקיה הוא לצורכי אומר הרואה החס וי\מ׳
 אפי׳ מעומד שהדליקה רק אוז3 הדליקה אשי׳ רבוחאפפי רנא

 לשס שהודלקה לידע שצריך הטעם מפני כלום ולא עשה לא אא"כ הניחה
 למימר לו ולמה מצוה לשש שעישה מוכח לא עומד כשהוא אבל מצוי?

 הדלוקה רגא אמר הכי למש\ס לחרן י^לים;#ו אך' בפלש הדליקה
r לא 'מ^ימ* הלליקיזבאיזו לומר יצול דאינו נפנים tP דהא ולאכלוס 

 שהדליק׳ חולת ולאי דאז חלכ^ י?דליקמנר c5 דהיינו כלוס עשה פגלמיס
 ספר' כמ׳׳ש חנוכה מנר להדליק יכול האיר אנולה לשש לא ד̂א לשם(צוכה

 לא' חנוכה בגר הדליק ^אש^ דאז בפלס הדליקה נקש לכך שמואל ניח
 כשהואשלא אבל באקואו אלא מצוה אנו חנוכה דנר ללוס ולא עשה

 b"r מנר ה^וח כל להדליק מותר p אס' לרוח כשאר הוא יזונא נממס
 אינו וה אך כלוס ולא עשה ולא מצוה לשש שהדליקה אינואולח לן אם
 אי אבל לנר מנר להדליק מוחו* דאז מצוה אושה הדלקה' חאמ׳* אי אלא

 במקומה הקושיא כן אס לנר מנר' להדליק אסור' אז מצוה עושה הנאה
 לסכי^ הגמרא יכול ר\ה זה ולפי בפלש הדליקה רנא נקש דלמה עומדח

̂י לחת אני יכול זה נס אך מצוה עושה cדלקלwדר  למ״ד' דהנה בעזה׳
 דאינז מצוהלהכחשהמצוה ביזוי בין בינייהו ושאי עוש^מצוה הנחה

הי איגא לשתא משרגא לומר יצול  אסיר מלוה ביזוי גם־ילמ״ד הלא מיי
 ומאי■ לקילסא דומה לן ואש מצוה ע\שה להאמחה משרגאלשרלא להדליה
 אחכוח פתילוח האחד דהיינו בליהו אילא חרי' לומר' א<ץ ^י^

 ארוכה הפחילה רק למקומו מונח דהא מוהר מלוה לזיר מ»ם
 בגמרא שאתר כמו דהיינו ניניהו איכא לומ׳ יש ועוד מדליק הוא ילי׳
 הנר נוטל פירוש הכי אלא מלולס שסו^ם כמו לא רק לש־־גא מסל-גא
̂זרי משוס תאמר ח!מאן אחד חנוכה' נר ומלליקממנז שחלק חיוצה  ב
 דהא בידו שהזא לון מצוה אינו שחלק חנד מלוה דליכאלזד שד מלוה

 אסור מצול? עושה הכחשה דאמר למע! ^גחהעושהמצוהאך'
 אח ומכחיש חנוכה שמנלנחמנר נוטל הנר שמדליק למשושצשעה

 כשנוטלרגרביח מזה גדולה הכחשה לך פחוסוא^ן הנרודולקמעש
 אך המצוה אח מכחיש כן אש מצוה אעו ודולק יליו3רגר &וחן ובשעה

 שנוטל דהיינו בינייהו איכא מוכאתעלכרחךמולא 0'ני(3אי־לא איזה
̂ן ומדליק בידו הנר  ארוכוח פחילוח דהיינו שפי׳ נידהו איכא דאי ממ
 מצוה עישה דאדלקה להוכיח לגמלא היה עומדח במקומה הר\שיא א'׳צ
 ואם בידיו שחלק ר\ר שנוטל ור\ינו אמח הסני׳ לניהו דאילא וואי ‘̂אלא

 הנחה דלעולס מלוה עישה להדלקה להוכיח יכול דלא שפיר גן
 משוס מעומד בחון הדליקה רבא נקע לא למ<־ קשו? מ^הואש עושה

 ואז בידו שחלק חנוכה הצר שחופש יהיעו חניכה מדמל^מנר לפעמים
 דצשסחצוה מוכת כשהדליקה כשמגייזאאר^רהאגס המצוה ח^יש

 אחר נר ממנו להדליק כדי שחלק מצוה הנר לכסחילה שנטל כיו| הדליקה
א' אחר הנר א׳׳ב ̂; יבא נקט לכך היא מצוה יי  בפניש הדליר

א נוטל שליח בייליהו ראיכא סבר ודא♦ ששח רב 0̂ג  זה וצפי בידו מ
 ר\שיזת על ידרוז כחב יוק> ברנח צפר דהנה המרש׳׳א קושיו׳ ♦חורץ

 למ׳׳ל אלא אינו חצור% אכחושי למ״ד יקשיוחגמרא מובן ואינו מהרש״א
גבי 0דהר) קשיא לא מטה עושה הנחה למ״י אבל מטה עושה ^ללייה

 חיוכה גבי אבל לנר מנר להדליק מוחי לכן מצוה הוא הדלקה גם מנורה
 מצוה ביזוי בין גינייהו מאי חימא וני מאה אינו הילקה משום אסור

 אינא אס דהא לי מובן ואיני ארוכות פתילות כיריהו איכא מצוה להכחשה
 בפתילות אף אשור מצוה אכתשה למ׳/י א״כ ארעית פתילות בינייס
 מטה הדלקה משוס מותר מנורה דגג♦ ברכת'יוסף מחת ומאי ארוכות

 שפיר אחי סברתי לפי אך ואסור מצוה המקה ארוכוח בפתילות נס הא
 עושה דהדלקה מנורה לבי דשאד לומר ♦כול דלעולס להקשיח יכול דלא

 בין חצוהואיהיחאחאיבינייהו אינו הדלק׳ חנוכה נר גני אבל מצוה
 ומדליק בידיו שדולק חנוכה הנר שנטל דהיינו א״ב להכחשה מציה יזויי 3

 בשעה הנר את שחכתיש 'מפני אסיר מלוה הכחש׳ למ״ד שאז מ׳׳ל ממנו
 הכי משום וא׳׳כ שמותר מודה ארוכיה בפתילות אבל בידו הנר שנוטל
 עושה הדלקה למ׳׳ד אלא ממרא קישייח קאי לא וע׳׳כ ממרה גבי מותר
 אי כך הוא ריב״ם הנ״לדחית מיש׳׳א קושיות יחורן זה ולפי מצוה
^3 פליגא זאי׳ל מצוה עושה הדלקה ליחא  ילו אפ שמואל ומחיר לונ

 כמו דהיינו לנר מנ׳3 פילג♦ זא"כ מציה עושה הנחה אודלחא גקייסא
 איכאבינייהואי ממנו ומדליק שחלק הנר בידו שחיפש שכחנחיליליל

 דע״כ ממטח לבטל ליו שדולה הנר 'ליטול אמר י מציה אכחישי
 מהיר דוקא וכאן מציה שה1ע הנחה למ׳׳ד 0ג'<̂י יר יא’לה צריך
 ונס ברןנסא להדליק אבל ממצוה כטל.הנר5 שמואל היינו לאמי מאן

 בם זדאיאוסר המונח חנולה הנר יייליק יטזל להדליק משרוצה ליטול
 מחורצת שפיר מאם.כן חצוה ע^שה הנחה דהא מצוה נוזיי מש'וס שמואל

i ודוק המרש״א קושיות
ר׳ אמר אבא בר חייא ר׳ אמר קל׳׳א קף שבא נמסכת

 את חחי! מצוה מכשירי אליעזר אמרר לכל לא יוחנן
 מגזירה אלא אליעזר ר׳ למדן ולא לן היום חובח הלחם שתי שהרי השבח'

 השבת אח שדוחין הלחס שתי למכש־רי מנין אומר ר'1אטעז שזהדחניאר׳
 האמורה הבאה מה הלחס בשתי הנאה ונאמרה בעומר הכאה נאמרה
 הלחם בשת♦ האמורה הלאה אף לוחיןאחהשבח מכשירין בעומר

 לעומר מה למיפרך אילא מופני צא דאי מואני השבת את דוחין מכשירין
̂ור' מצא ם א אכן ̂צר ר ̂ור מצא שאם הלאם' בשיח♦ אאמר ר  קוצר אינו ר

 חימאמאי ולו' הלאם באת♦ הוספוחבר׳׳החאמר ולו' הגמרא ומחת
 קצור אמצא פי על שאף העומר מה מינה ייליף גופא דהיא אריך
̂> קוצר קצור מצא אס הלחם שחי אף קוצר  מכשירין תרח♦ מינה ונילי

 הלאם בשחי גס שיהא למיליף מצי לסאלא י׳׳ל א״נ וכו׳ וחית לקצירה
̂׳כ להא עומר גבי קציר ראמנא לכאוב לאה P לאם צר1ה ק^וי מ^א אם  ע

̂ו וקציר דמבארוש ליה סיירא הנמרא  קוצר קצור שמצא א^ ליה אשבות'♦לו
 לשחי אמרח אי לן ואם הלחם משיתי עומר טפי' החס גמרא מדנקט
 משתמע וקציר דאבחריש עואר גבי קציר לי למה לעומר ש״וה הלחם
ל דדוקא ולאי אלא שליהס  הלחם בשחי ולא קוצר קצור' מצא אס גלומא ג

 טל הוספות פריך מאי וקשה כאן עד התוספות פי׳ מהרש״א פירש כך
 בחוספח הלא קוצר קצור מצא אס שיהא הצחס שחי יליף דילתא הגמרא
ה צייץ שאם ושוק נד״ה זה שמחר ^ מצי היכי ומסוכה חאמר ואס מ
 גיח ומבנין ואס אכיצויאג לגמר אדליבא ־ולו׳ דלקמז כלהנר וכן למילף

 בהדן מצעו מה גמרי הל♦ להצא וי״ל ומחרן זכו׳ שבח לחי ללא האקדש
 בשבח גוהגוח שחצוח צל אף שנס דאו מלשירין בשבח נוהגו׳ שמצות

 עצאו המטח דהיינו מכיבוד לאשייולמלף שנחה־לכך אכשיריהד^
 כתיב ולא מצוה קצירה אמרח דאי מוכח ע"כ זה לפי זכו׳ שבח דוחה אימ

k המקדש בית ובנין מכיבוד טפי למדילן ודאי שבח דידחה לימוד ii גם 
 היא הקצירה מקום דמכל משוס הכי חיאא לא לאי מצוה בעצמו קצירה

ושתי יעומר ברייתה כ\א להביא אנא̂  אייא ̂ר על קשה אכשידה
 רלאילפידן לסלו ומללא בלבר עומר להליאאגא לי׳ היה לא ^חס׳
 ודאי אלא ממילה יליף ואנא עומל גבי לכחוב לא קשה ילפינן דאי מחילה

 מ&לם בלבד מעומר להביא מצי לא הכי דמשוס וא״ת ממילה ילפיצן ללא
 דהא בודאי היא לגרת לאו מצוה היא שהקצירה ללמד איצטריך לעומר

 הלחם ושה♦ שמר הנך זרח♦ בלולב רחמנא וליגחוב בע״ג פריך הגמרא
 ק^: מטה היא שהקצירה ללמד איצנ^ת דע\מר חאמר ואי רש׳׳י כפירש

 בחריש כתיב לא גס ואי ודאי אלא ע(חר ליכחוב דלא גמרא פריו מאי
 מטה היא הקנירה ילשצן הוו§ א׳׳א שבח דוחו? דעומר ללמוד ובקציר

 אבא בר תייא ר׳ על קשה צן ואס רש/׳י כדפי' והנאתם וקצרתם נזדכחיב
 צהוכיח יצול לא בלבד למעו׳מר ih\ אלא בלבל מעזמל הוכיח לא למה
 גלי קרא צי למה קשה יאי ממילה ילאיק דצעולא לומר אני שיכול מפני

 דתי דלא ומקדש מכיבוד ילעינן הוה מומר גני כחוב לא דאי מפני עותר
 מוכח ן כ ואס היא מצוה בעצמה הקצירה דהא חוספוח כקישיזח שבח
 מקשה מאי זה לפי מכיבול טפי ילפיגן הוס מצוה בעצמה לקצירה ציון

 ולא מצוה בעצמה הקצירה צלמם שחי צבי דגא ילפינן דילמא הוספות
 ודאי והוא אצא נר עלר׳אייא פריך הג־שרא להא כלום ר\מרא פריך

 מוכיח מאי דאל״ה מצוה בעצמה הקצירצ ♦היה הלחם שחי דגבי נר5 לא
לעולס דילמא הלחם שחי גני ג״ש מדאיצטרך ממילה ילפינן דלא חייא רבי ילפית ב מט
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שבת .מסבת
ר rPm ממילה ילפימ ‘  TO'כ ילפינן יהוה משום מיצטיר הלחם שחי ג

 חייא ר׳ מוכיח ומאי לכיכזד דמי ס ואס מצוה היא הקצירה דגם וחהדש
 ס ואם מצוה אינה דהקצירה חייא ר׳ סיד הלחס שחי דגבי ודאי אלא

 עז״ה3 לחת ונראה חוספוח מקשה ומאי מופנה שפיר הגמרא פריך
 איכא מופנה לא דאי ̂ מופנה גמרא קושיוח על לומר יש לכאורה רהנה

'פשנויסדהייכ<אחד3 קוצר קצור מצא אס שנן לעומר מה למיפרך •
משוס בחיל לשסמצוה קוצר בחול קצור מצא אס שכן לעותר מה כפשמוו

 קצור מצא אס הלסס בשתי אכל בשבח קוצר בשבח קצור מצא לא אס הכי
 קצור מצא לא אש אף בשבח לפיכך כחיל אף תצוה לשם קוצר אינו מזול ־

̂צר חינו  לעומר מה הגמרא תייר סכך לומר אני יכול אחד פשנו ועוד ר
 דגביעומר אלמא חצוה לסם בשבח קוצר בשבח יקצור מצא אם שרן

 אינו קצור מצא לא אס אף הלחש שחי גר אבל מצוה בעצתה הקצירה
 גס דהיינו השני כפשט החוספוח ומשמעוח מצוה אינו דהקצירה קוצר

 רש״י הוכיחו וממה רך פירש רש׳׳י אםחצאהלורקוצרוגס ׳בשבח
 עומר דגר חייא מרבי דהוכיחו ה׳׳ל אמח הוא השני דהפשט וחוספיח

 קצור מצא אם אלא הכי חימא לא דאי בשבח אף קיצר קצור מצא אם
 הורת לא למה עומדת במקומה הקושיא כן אם סוקא מץל יץצרהיעו .

 איצטריך לא ולאי בחול מצנה היא בקצירה דללמד בלבד מעומר ודא ר
 מוכח הלה בלבד ועאחס כחיב'וקצרהס הוה נמי אי וק^ר גחריש

 אמח הוא השני דהפשט ודאי אלא לעיל כדכחבחי לקמן בגמרא ממוכח
 להוכיח חייא ר' יכיל דלא שפיר וא"כ בשבח אןף קוצר קצור מצא וחם

 דחי דלא ומ^ש מכבוד טפי למילף אתינא דהוה משוס בלבד מעות
מעומ' להוכיח יטל דאכחי קשה <אח אך מציה בעצמה דהקצירה מפני
 לי למה קשה הכי חימא לא דאי ממילה ילפינן ילא מיכח דע׳׳ג גלבד

 קצור מצא אף לרבזי אחי וקציר דכחריש לאוריי דאי ומאחס !קצרת
 דבחריש מוכח הוה והבאחם וקצרחם כתיב לא אי אף ^ מבת

 מצא אס-לא דהיינו א:(פה ^^א׳ג^ר-קיצמןשבח
b ואס ממילה ילפיח דהא קרא צריך לא לזה שבת שידחה קצור b :p צי 

 לתה כן ואס קוצר קצור מצא אס אף לרבוי דאתי ודאי אלא וקציר בחריש ־
 הוכיח לא ולמה ממילה ילפינן דלא ודאו אלא והבאתם וקצרתם לי

 דלעולס ־3נל מעומר להוכיח יכול דלא לחרז אני יכול אך בלבד מעות'
 והבאתסהא חם למהליוקצי קשה ואי ממילה לות׳דלשית אני •יכול ׳

 לחרן יכול קוצר קצור מצא אם אס אף לרגיא- אחי וקציר בחריש מוכח
 לאי עיחר גבי אלא לחי דלא נלוי6 והבאחס וקצרחס כחיג הכי דמשוס

 לכך הלחס שחי גס מני׳ מרבינן הוה בלבד וקצור בחריש כחיג הוה
 הגמרא פריך מה השני לפשט הלא חקש' ואי והבאתם וקצרחם גחיב
 הא הלחס ושחי עומר מיניה הנך וחי סיכה גבי רחמנא וליכחיב לקמן

 קשה לא זה ומקדש מכיבוד טפי אילאהוהכחיבצביעומדהוהילפית
 מסוט? ילפינין הר וודאי • הלחס ושהי כחוב ר־לחסלא שחי גס

שוה בגזירה הלחם משח/ ילפינן..עומר הוה p ואס זדחי

 והבאתם מקצרחם יסנכהוכיח כח ^
 מעומר להוכיח יסל שפ-ר חצוה הקצירה נמי הלחם שתי גני אי נל'1ל

 <ה לפי ילפינן ודאי אלא והבאהס וקצרחס לי למה מחילה ילפינן בלבד
 מצא אס נמי הלחס שחי גבי רילמא גמרא פריך מה שפיר החוספח פריו

 דהוכיח לחרך אני יכול להוכיח חייא ר' יכול האיך הקשה ואי קצור-קוצר
 מצא אס הלחש שתי גבי גס זו בסיר׳ דהא והנאחס מק^רמז חיי ר׳

:הט־ב ודוק והבאתש מקצרחם להוכיח יכול לכף «־p קצור - .
ה ך  כל מעיי׳ חולי ולא חולי כל רב אחר גורי׳ בר חמא רב אמר י׳ .

 אשה ולא רעה כל ראש מיחוש ולא מיחוש כל לב כאב ולא כאב ‘י ■
 חוצה איזה לברור ברירה יש וכי זה אמר נ״מ למאי מאוד וחמיה רעה

חולה שים לו יהיה שלא היה טוב הלא ברירה לו היה ואם שירצה
 על פ׳׳ר ברכוה במסכח דאמרו פי על יחברך השס בעזרח לחרז ונראה •

 אש׳ה זו מצוא לעח אומר חניגא ר׳ מצוא לעס אליך חס־ד כל יהפלל זאח
 זו מצוא לעח אמר זוטרא מר דעחו לפי חד כל אמוראי שס יופרשו ונו -

שאמרו הפרושים כל דהיינו א״ר חמא רב שאמ' מה וזהו גהל^ס
 שכולם מצוא לעח לההפלל חסיד כל צריך כולס על בגמרא אמוראים ס5 •

שיהא לההפלל 7חס כל צריך לק מעיים חולי ולא חילי דכל מאוד רעים
 בעת עצמו שמעצר ידי, על לי .הכסא ביס שיצטרך בעח קמ;ד לו ;

 חולו יTל ובא הגוף אל הפסולת חוזרים איי הפסילות
ח ס ו ר י ש ג ^ י מ י  א״ר ב״ג חמא ורב מעיס חחלח,חילי שהוא '

cc שאנע- זוטרא מר דהיינו בכאך פחח שם לסיים 3?? דמ״
ל חינונ א סי ע  לא1מ)נ מ

ל׳יסמרלעסמציאז, רננ״מן
לי « ״יי ׳1א י י ^ ^׳ ^ י ע ל ם * תא י הגונלחסי ^לסמסנ ונ

/ ס׳ איי ט א ר °; ( ל סי ^ ע הילי טיג«ל לי r הי toיאל ר»י ׳
ודמו שנאמר המיתה ץאויזכוראיוכז

רפואת ^י^^^ואתרכך רפואת אמלים > .

Tשr‘ה היצי׳ עליו גבי בודאי לב כאב לו כשיש ונמצא הגיף O tg 
 מיחה לו 7המ כשיתפלל איל שיעולס כאב מכל גסל זה וכאב
 לצעלמיהרז5לה*ז בלב תמיד כשיחשוב ממיל׳ טיבה וקבורה טובה

 מיח^ כל אמר כך ואחר לה כאב לו יהיה ולא הרע היצר חן ינצל וקבורה
 זי מצוס לעת א;מר נתז ר׳ לזה קידם שס שאמר מה הוא ראש מיחיש ולא

 כל שצריך ונמצא בחורה יעסיק בראשו חש ח׳׳ל ואמרו וכו׳ חורה
ד ועל בחורה לעסיק יח׳ השם לו שיעזור להחסלל  מיף^ לו יר\ה לא זה י

 קודש שס שא̂ת מה הוא רעה אשה ולא רעה כל כךאמר ואחר ראש
 איחרא איגש נשיב כי במעיבא וכו׳ אשה זו מצוא לעח חנינא רבי אמר
̂י אשם ולא רעה כצ אמר ולכך וכו' מוצא או מצא הכא ליה אמרי  רע

' • טונה אשה לו ויהיה רעה מאשי שינצל חש*ד כל שיתפלל
ן  ןהכני והחאוה הקנאה הקפ* ר״א שאמר ע״ד הפי׳ לומר יש א

וכצנרהי*״ אבוה רביעי פ׳ העולם מן האדם אח מוציאין
^ א-ך ידועסיאוהו דהנה מעיים חולי ולא חולי כל אמר נ

 ך חחוה אחר כשהולך ונמצא הגוף אל מחפשט כך ואחר נפש חולי ונעשה
 ;זה יד על מעיים לבני ההולך ושחיה אכילה ש׳הוא הזה עולס

י זהרעהמכל וחולי הגוף אל שנהגלה אחר ונחלשים
 ״ רה צנ3 שהוא הקנאה כעד הוא לב כאב ולא כאב כל העולם מז האדס
י' לחכ;יי'\הנ^ שיהיה מה כל על לחבית שמקנא

שהיס חיירו אשח על מהנא ‘לפעמים'״ כי דילל רטיח הרהורים וגס בלב

< ךעה ןן 3וכא הקנא׳ ע״י לידו שיבוא המעשנש כמו כך כל חמורה
- ■ מיחוש ולא מיחוש כל העולס מן האדם את שמוציא כיון כאב
 ״ מה על ידאג ולא כבור אחר ירדוף שלא דהיינו הכבוד כעד
 , העולם מן ^.תו מוציא אחר:הכבול שהרודף הברוקיטון :בעיר
ש לחוש וש ,הצל  ירחיקגג״ן אדתה1^^< ולד^וגחומהכגוד^יןזצחו

̂וזהו הכבולואז מן  ולאמ'אי<י לחוש יש הכל גגל ו3היי1וש:!0מי כל טוב־לו
מייי שיהיה בראשין ־ פאיצוראש זה יחושעל שלא דהיינו ראש ^נ ל  מ
% רעהולאאשהרעה שימזהבעיניהיריוחכל טובלו ר אוחו מ  זו

 P.-מאשכי לשמרו משלי.־׳ הע״ה שלמה שאתר וכמו חטלן שגרוע
^ לשון מחלקז דע מאשת לשמרך ו׳ וקפי׳ ז׳ משלי ,מנכריה ה:, רי  ננ
 V ישי״ ולא ישונון ׳ לא באיו; כל נאמר מיטת ועל רע אשח ורידא מינוח
 ’ ^זקואם>שובנלא א קו> באמחבאס' וכמו '3 קפיטל חיים חרחוח

^א ̂רש רכל למימרא חייס ארחוח ישיגו טת-; וט׳^לכר^^! ממי
׳ :ליצלן רממגא מנעולה רעוח מכל גרוע מינוח שהיא זו רעה

ביצה; ־מסבת
וא״ח ^^׳^ולהמ>*«י^ווב<ט׳

זוצדח■1^^־'י;א*^מקט גאהנאאזס.*יז - .
 חוספוז' דמקשי הא משוס היינו שמהירין ב״ש קודם שאוסרין ב״ה איפכא

 ^ קושיא על ודאידשומנין ומהידין לינקטאו^ין
 מוחר; טלטול אבל אכילה דווקא אמינא היה האכל לא אויןריס ב״ה •נקט
 ומהירין• אוסרן דנקוט במאי מיניה נפקא מאי קשה הכי חימא לא ■דאי
 צריו' ולכך מחירין הילל בית אגב דנקוט הוספה מקשה ־ שמאי בית ועל

 אנג מחירן שמאי ביה שייך ואז אוסרין הלל ביח החלה להפוך חוספח
 בית רגבי החלה שייך לא מרליריו שמאי ביח לינקט להקשוה אבל הלל ניח

; ■ :ודוק ר^כל נקט או מהדן נקט אי מידה נפקא לא שתאי '
H SD  iH ̂׳ל מיד הט שייך לא בכזיח שאור נד״ה ’ פירוש■ לק־ ך
 לישאווי/, למה קשה ז רש׳׳י לפירוש ההוספוחדהנה •

 חמזנכנוחגוז' אומרים שמאי למינקטאלאביס בכזיחולאהוהליה
 . מיי- מי לאשייו ההוספות רלשיוח וזה אומר־סבכזיח הלל וביח

רי שמאי יניח טעמא אמרי בגמרא הוא כך הילוספוח וסירון ט שו  י מ
 ממז נא5ק1 לכחוב וא״כ קשה דחמול' משוס מחחן חמירא .שאור

̂ח זה לאגשיעותשל זה של דש*עות ורחי אלא לבעישאור  ,היללסני[ וב
 ; אלא 'במחלחין נקט הוה לא אי זה ולפי הס שווים וחמץ דשחור
^י דחמזחמיר משושדסשר אומרדטעמאדב״ה .הייחי בלבד  מ
̂  ודאי אלא חמן לגעי ולא שאור ליכהוג וקשה לאוכלו דראוי משוס
 לזייח שמאי מביח יוחר כאן מחמיר אעו הילל דניה נמצא בכזיח
 הילל ונית בכזיח שאור לסיר משוס בככוהבוח חמן דסבר
^ גם במהניהין נקט שאור-בככוחבוח.לכך דסבר משוס בנויה ר או  ש

 ־שאור דגס הלל יח3 דסיר ומוכח נכדח שאור גס הלל ביח
 תיתן וזה לקולא הלל ביח הוה יאז wקשר דחמוצו

 ; ודוק ו^'״ לחומר׳ הילל דגדח טוב יוס גבי חילי חלת כאן
׳ דב'^ הוהידעען לא הכי גאו דאי שאור לילקוט לייי ו כ ו ^  רהא ^

ם ו ת2ח פי מגביהי! בד״ה. ו מ ם ^ עו ^ י' ז נ ל ש ה צ ע מ
®י פה! ® '
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ס' גהמה למאכל ראיין  השילתן מעל מנלהץ נד״ה חהרש״א ,ו
 אמאי כר׳׳ש אוא לן סחם י,שבס3ג לאחייי ל״ל זה לפי ^קשיח 0
ט׳ אפינין ל־שער סהחא ־ הכי הר3 שליג יהודא דר׳ וי׳׳ל ו
 דחטלטלין מהוסהרוא עדיפא לא ת'׳מ היה ימד לגני דרגים ג וחע ינו
 ובע״ב המשכח כסף שגשנית עדיפא ודאי דדלועי! ההיא אכל יכי' ידש גר

 וההיא אולמא דמאי וקשה כר״ש לכי׳ה opip ד״ה יזי^יח איחאכ
 שיף מהר״ס והקשה וכו׳ לה מי לא דבעדילח ונ׳׳ל התמא מהאי סחמא

 בעדיוח לה הני מללא מוכח' הלא אתאא להביא להגמרא למה ז׳׳ל
 משום כעדיית לה חגי לא7מ להוכיח הגמרא יכול דלא ומחיז

 הגמרא מגיא לנו ישן לא אבל חדש גר ליןiלנbח יהודה כרגי סחס שיש
 לה חני מדלא שמעון כרל הלל דביח מוכח ואז שמעון סחמ^כמי

 הגמרא מביא מהאש״אלמהלא ^שיח צעדיוחלפיזהישלסזשוח :•
 מ"מ הא דגזשלשלץ משהמא עדיפא דלא ^מא וכי אאונין דשער המא0

 בעזה״י■ לחרן וגראה געדיית לה חני מדלא אאונין דשער כלוחמא מוכח
אולמי׳ מאי לה מוקי בד״ה הוספיח מקשה מאי לכאורה מ־גה
 משוס כר״ש סהמא אולמי׳ הכי משוס דלמא סחמא מהאי סחמא דהאי
 אבל אפוכין רשער ושחמא הרלוע־ן אח מח׳חכין כר״ש החמות שני שיש

 דיש משוס להרן יש אך מנגיהין דהיינו חדא סחמא אלא ליכא איפכא
 ומקשה ישן לא אנל חדש נר מטלטלין דהיינו יהודא כרבי סחמא עור

 יהודא צר׳ סהמוח ושר שמעק כר׳ סחמוח שני יש דהא בפיר יזוספוח
 בעדיות לה חני מדלא אולמי' הכי דמשוס הוספוח ומחרן אולמי' ומאי

 דשער וסחמא דמאחצין להכואסתמא הגמרא דצריך ^מחורן והשמאי
 הביא לא דאי דמגביהין . עפא דהיא משום להביא - ^פורןלא״לרץ

 דמטלטלין מסחמא עריפא הלה צא אפונין ׳ דשער מזמא' אלא הגמרא
 בעדיות לה אני מדלא עריפא שמ^ן כר' דסחמא סס־א דיש חימא ̂כי

 דיששניכזחמוח יהודאמשוס כר' דסחאא להיפך סירא מ״מיש
 ר1דש־ ושחמא רמחהכין סחמח הגמרא מביא לכך ומעיהין מטלטלין

 דכרגי סתתזת שני ואז דנזגגיהין סיפא דהא ידעינן ממילא אפונין
 : וח״ק נעדיוח לה סר מדלא עדיפא שמעון ,,

y^  הא וחימא שמעון כר' סנא לן דסחם שיח גני ד^ה חוספוח '
 'הוא זה הוספות ד^ימ' מאלוקח(©'.]'גוךאה הוי.סחס^ו^־ז׳׳ב .

x p n הדליעגן אח חכין1דחלןילזר שלפניו לחוספח השר עס
 מוכיח דהנתרא לומר אא דיכול התימא להקשיח חספוח יכול היה לא

 לן חשמא קא מאי דאל׳׳כ השמשוח בין ,דאזירישהיומחוברין מדלועין
 הכלבים לפגי הנבלה ואא ל״ה קודם ההוספחאך הירוז מזחחכיןונסלפי

 דא׳זר♦ מ^לועין גמרא להוכיח יכול דמ״מ החימא להקשיח ינול לח כן גם
 לפי אך ןנבלה דלועין הדדי כהרי להו חגי למה דאל״כ ע״כ.במוקצה

י למשוס ^ספוח מירון  לשון ש'ין דנשרהס משום החף בהר. חגי ^
״ : סוספוחשפירהחימא מחהכיזמקשה , ;

ה ר ט' וסימא ויחלוש יעלה שמא ד״הגזירה ג׳ע״אבחוספו׳ ב ו
 דלקמן ט.גמא לי למה מעמא האי דאמר רזן א״כ סימא אכל י

 דגפקא מוקצה משיס לקמן רש׳׳י פירוש הכי משוס דילמא להקשוח ו־ש זכי'
 שמא גללה משוס הכא כמו לקמן ז״ל רש׳-׳י פירוש דאי לדינא מיוה
 לגזור _יש גסאי לבי דלס הילכחא לן קמשמע פפא רב דהיינו ויחלוש יעלה
 יש דהכא דישראל הגושרין פירוח גני כמו ויחלוש יעלה שמא משוס

 לישראל חרון ומביא בי״ש פיחס חולש הנכרי אים 1דוו^ ולומר לטעוח
ciD  ̂Sv36 מ״נו מעצמן נופלין דהפירוח אף הרשרין פיחס כמו נ׳ןירה 

 נכרי גבי הס דהפירוה אק נמי הכי גזירה משום אסור ישראל גבי הס
 מביא דהנכח היכא ̂אבל מ^סגזירה אסיר חולש הוא מקום מכל

xר פירוה aיש נכרי של ם6וג׳ס מעצמן מפלין חרחילטובאדהס דם ין 
 נפלו אם ני!'ט פירוח מביא כשהנכ^ ידעינן דלא אף מומיין דהס לומר

 דהא לישראל דורון ביצה מביא הנכרי חס מינה מ״מנפר^^ אוהלשן
 לכוי־יף ויהיהחוהר הנושדן משוספירוח ודאיליכאאי^^אלא

 צכולח אהקצא־ השמשוה לבין דאהקצאי מגו דהי־מ מור^ה משים לקמן ז׳׳ל
 זה פעם מ^ם אסיר ג״כ בי״ט ביצה דוחן מגיא הנכרי אס א״כ יומא
 השמשויז ן ס בעולם היסה לא אbד שמשוא5ו גין איחקצאי ניצה להא

 מה כל ואכיל ש?ט געי דאי השמשוח נין איחקצאי לא דמ״ח חימא וכי
 ׳•לן דהנכרי זה שייך לא הכא מ״מ לעיל ־הוספוה שפירוש כמו ןזנגזה

 נעזה לחרז ונראה חו׳ספוס מקשה ומאי צשחוט לקסהרעולח יחז
ה דהנה ^ ̂׳ר למנוה חי  הא ויחנוש יעלה שמא מאי סימא אך מקשה נא

 דאך נראה וכו׳ מוח׳ נפש אוכל דהא לחלוש לכחחילה.יווסר אפילו .
 הספות מקשה מאי להקשיח דיש שלפניו י״ל6 מקושי-יעס הוא סימא .

 י׳׳ל ועוד לעיל הירן הא א'צא '«יחלוש .יעלה »יא מאי
 ^ג־לין האילן נפירו' דמיירי הציגועמאדמוקצ' לומר אין הכי דמאום
 יאכל'נמצא בי״ט נושרי? פירוה יהיה שאם לכך מצס' והוא מעצמן להשיר

 דעחיה מקצה לא מעצמן הנושרין ח0מ* חוקה הוספות הירון 1דלג
 שפי' כמו תינה דעס' מקצה וודאי ני״ט הפירו׳בידיס לחלוש איל מינה
צקשן חדלא מוקצ' הוה שמעו! לר׳ דאס דורון &הלא נכרי גבי ז״ל יש׳׳י

בדף

 לקטן חדלא וודאי ניד׳ דלתלוש נמי והכי מדעת' אהצינהו מאתמול
 יאכל בי״ט מעצמו ישור אם אלא מצפה ואעו מדעתי׳ אקצינה מאסמיל

 דנפירות אף ויחלוש יעלה שמא גזירה הגמרא קאמר דשפיר נמצא
 יעבור ואז ויחליש שמא'עלה גזירה אסור מ׳/ו מוקצה שייר לא הנו^ין

 ועננים נפירות דווקא וי״ל הוספות תירון לפי אך כנ״ל מוקצה איסור על
 ינלענה נכפו ונעזרו להם מחאוה שאדם לפי ויסליש יעלה שמא שייך

 נפש אוכל הא ויחלוש יעלה שמא מאי חימא אך שפיר חוספוח מקשה
 אקצינהו דווראי מוקצה איסור משום נידים לתלוש דאשור חימא וכי מותר
 הכי ומשוס חדעהי׳ אקצינהו דלא לו׳ אר יכול מאחמול לקטינהו מדלא

 ובעודו להס מחאו' שאדם סיכף לאכול שלא דמה-ירא /מול0מא לקטינהו נא
 מקשה לכך למח' כן גס ריס3 לתלו׳ ומצפה יושב היה לכך ינלענ' נכפו

 היה לא חוספוח נחחילח לעיל אנל מוחר נפש איכל הא שפיר חוספח
 מוקצה איסור משום בידים לחלוש דאסו' משוס חותר נפש אוכל הא קשה
 לי לתה טעמא האי דאמ' כיון חימא אבל שפיר חוספיח מקשה נמצא

 ויחלוש יעלה שמא גזירה משוס טעמא אומדס אש אם דגם דלקמן טעמא
 משוס בידים לחלוש דאשור לסו־ן אנו צריכים מוחר נפש אוכל הא קשה

לישראל ביצה דורין מביא הנכרי אס מוכח ממילא כל״לוא׳׳כ מוקצה
 דהחם דטעמא לומר ז״ל ליש׳׳י ליה מ:א כך ואחי־ מיאצה משוס אסור
ח' מייהיג״כ היזם דילמא מוקצה משוס פי  מוקצה שייך ולא האילן נ
 יעטר ואז ויחליש יעלה שמא ומ^ימ^זידמשוס שישור ומצפה 3יוש להוא

:היטיב ודוק שסיר חוסאוח ומקשה מוקצה על
 משחמע דמהאי יעוד נא׳׳ד כחיכ מכד ד׳׳ה בחוספח 3ע׳' ה'

 מידי להתירו אתר מנין צריך אין א״כ כדפי' נהדיא היהר
̂א ח1להקש ויש לעיל דהוהאחרמוחלאחרזמןכדפירשחי  ע׳'כ דר

 רמרחה שכמנין דנר כל נד״ה לעיל דחוס^ות מוכח
̂ש  מדלא אלא למד בלא ימים שלשת נכזניס כתינוהיו מולא חצין שהיו ה

 אין לזמן שמשימין חרמות אבל להתיר צריך חשמיש גני ש"מ הכי כתיב
x. צריכין אין יתרמוח מלת״־ מוכת להי^אין צריך t לומר דיש אלא 
 עצמכם הזמינו הימ׳־ס לשלשת נכונים היו הפסק לשון להיות צריך לכך

 להם שש דחרמות מוכח אינו דמ״מ אך הימים שלושח לסיף שיהיה לדבר
 היהר צריכין אין זה על צימוד לנו כשאין וממילא היתר צריכת זמן
 כהיש h)n מוכיח דהחוספוח אלא הכי חימא י צא דאי

^ צריני? זמן להן שיש דחרמוח לומר רוצין  נכוני׳ היו נקע למה דא״כ הי
^ צרכין אץ ד^מוח דאשתועינן אלא הימיס לשלושת  מאי קשה א״כ הי
 אין שנמנין דגר ולעולם דאחא הוא עונה למצות היעא ו:י הגמרא מקשה

 אלא הלמד לי למה הימים לשלשה הצסוק נקט צחה קשה להתיר צלייך
 כנ״ל מוכח ראינו חצין צהיש מדחה והחוספוח אינומיוח' דכלמד ולאי
x משתמע דהאי ציון הוספות מקשה אאי קשה זה לפי ’o אין נהדיא 

 נהדיא היח׳ דנזשתמע אף אשמועינן הפסיק דילמא להסירו מנין צריך
 מוחTא דהוה מיד תוספות שמניא וראי׳ להסירה מנין צריך מנלמקיס

 נעזרת לתרן ויש מהנא וילפינן להתירו מנין צריך גס^מוח דלתא
 אין כהדיא היחר משמע להאי כיה שפיר מקשה דהחו׳ יחברך השם
^ דחשהמע אף אשמועינן דהססוק לומר ואין להתירו מנין צריך  הי

׳־ החרמות וגם להתיר מצין צריך באדיא  ליוה קשה צן אש היסי" צריליו '
 עונה למצות אמינא יהוה משוס ואומר הכי'מניא דמשום לומר לאגארא

 סיתות דגם לאחיי ואומר מטא הכי דמשוס לומר יש הא דאחא הוא
 ואמר הכי להניא ייסף לרב למה חקשה וכי היתר צריכין לזמן שמש־מין

 שנמנין דכר אנא ראיה להניח צריך לא הא היתר צריכין ד^מוס לארויי
^ו נא יוסף דרג לומר יש להסירו מנין צריך ניצה כמו  מהו־״ם 0ר\שיו ל
 מול אל ירעו אל והנקר הצאן גם צי למה ז׳׳ל לפירש׳׳י שהקשה ז״ל שי̂>

 ולרב להתירו מנין צריך שבמנין דבר צאשחועית דבא וחירון הוא ההר
pv« ן שייך ולא ז״ל שיף קושיוחמהר׳׳ם נשאר^  דנאלאסמועינן ל
 לפי לאהליכס לכם שוט מפסוק מוכח דהא להתירו מנין צדך שנחנין זנר
 איסור משמע אשה אל חגשו דאל לומר יש יוסף רנ דנלא יוסף רב דברי

 מהרם קושיוה קשה יוסף 3ר דברי לפי אך לעיל הסוס' כמ״ש לעולם
 לארוי' צריו ל3ר\ו במשוך פסיק גס1 פי' ואומר מתרץ לכך ז״ל ש־ף

 ההר מול אל ירעו חל והבקר הצאן גס יצריך ולכך היחר צריכין דחרמוח
 אלא דאתא הוא עונה למצות סימא וכי לומר הגמרא צריך ולא ההוא

 :ודוק שאיר סוספוח ומקשה א^מוח לאוריי אחי דלא ודא'
א ר מ ג  נדנד ראיה להביא יוסף צריךרנ ישלהקשוחמאי ר\״ל ב

 ן3 ר׳׳י מהקנס מוכח הא להסירו מנין צריך שנמנין
 הא זכאי בן יוחנן חקנחרני מו^משום ניצה חיחי דמהיכי נופי׳ זכאי

 הא לחקן יוחנן רני צריך למה קשה זכאי יוחנן רני החקז מדקחני
 קלקול שייך לא להא המקדש ניס משחל־נ לין3מק היום כל עדוס ממילא

ת צדך שימח דבר משוס האקין הכי אלאדמשוס הלזיסבשיר  מ
^ז יש אך אימנו לא אניצה דהא אסרה טצה וממילא להסירו  דשי ל

 עדות לקבל שלא דכשהקנו להסירו מכי! צריך אערוס דווקא ולומר לסלק
 אז ונמעלה המנחה מן דכשבאז חקגו דאי1 משום ולמעלה ^מנחה מן
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סצה' משפת
 אחת קדושה דהנה משוס דאשורה *צה3 אנל בשיר קלקול ודאי היה
 המנחת מ? עדי' באו שמא בעלמא חששא משוס אלא אחח קדושה אינו

 עברה משוסחששא ס11דהנ ציון אלדגההירו מנין צריך ואינו ולמעלה
̂ש הטעא עברה החששא ̂כא והאידנא בד״ה תוספוא כמ׳  אף חברי דא

 מביא לכך ביצה ובי! עדות בין לחלק יש מ"מ דהחס לחששא דוחה ראינו
 זהל שכבת 1יפלינ שמא חששא' אלא אינו נמי דהתש אשה אל חגשו מאל
 בירושלים פיחת בנמצא יהי׳ שלא תששא אלא אינו רבעי כרס גבי וגס

 :לחודי׳ מבמשיו'היובל ראיה להביא יכול דלא נמי מהורן ובזה
ה ף של כשיערו לא זה של שיעור' לך לומר ר׳׳ה בהוספות ע״ג ^ ב

מן לבא דו אומר הייתי שאור כתב לא דאי רש״י פירוש זה י
 ולא וכו׳ תמז דשיעור מנלן וא׳׳א בכצותבת ודווקא כנדון להיות הדין

 מיוחאבלאפירוא הוא רש״י פירוש הומיות שמביא מה גהיראוס׳
̂׳י  רהלה יתברך השם בעזרת לחרן ונראה להקשות כן גם יכול רש

 הוהכ״ש הא שאור אכילה גבי לי למי לב׳׳ש האמת לפי קשה לכאורה
 צריך וע״כ בכזיח מיהם אלילה לבי סהרי שמא' בית דהא הקל מחמך
 אכילה יליף הייתי בלבד חמן אלא אכילה גבי כתיב צא דאי לחי־ז אתה

 כ| אללה גבי נמי הכי ית5ב ושאור בככוחבח חמץ ביעור וכמו מביעור
 רש׳׳י' שפירש כמו היינו מאללה ביעור' ילפיצן דצא סירי שמאי דביס אף

 מוכח לא איפכא וא׳׳כ וחמן שאור שניהם ביעור חדכחיבגני ז״לדמוכח
ל כתיב לא זו בסברא דהא  ' שאור צחיב לכך בלבד חמץ אס כי אכילה ג

 אינו' שאור לעור דגל לביעור דומה אינו מוכחדאללה וממילא כן גס
 בכל צמו בכזית אכילה הסתם ומ| שוים הס אכילה וגני לחחץ שוה

 ילפי׳ אנו וביעור' אכילה להשוות דיסל היל לכל מכאן מוכח נמצא מקוס
ר אחי זה לפי מחבריה חד  להקשוא תוספות יכול לא רש״י פי' יבלא ^;
 כאהלכחא הוספות מ(^ןי לא ולאי להא לךא לי למה כן דאס נהירא ולא

ל שאולי לי למה בככיחבוח דחחז גמירי  בככיחבות דחאן צאוחי לעיל נ
 אלא כנדון צהיוא הדן מן לבא דיו רמא דלא כחבשאו<= לאכי לומר יש

 בככוהבות־ לבער א״ב דאמז גאיל דהלכחא ציון חיספוח זדאיסשיוח
 דשאול לא' בצלל דחמן ידעק ומהילכחא ביעור גבי חמץ לחכהב לי לחה

ל חמן כחב לא דאס לומר יש זה על גס  אכילה' רלפינן ה״א ביעור ג
ל וממילא להלכהאגמירי ביעור גל צמו בלצוחיח דתחץ מביעור  ג
 אכילא גני כמו מאכילה ביעוא ילפינן ואז בככוהמח כן גס שאור אכילת
ל שאור ל׳׳ל א״צ הקשי וכי ביעור גבי כן כמו פוי׳ וחמן שאור  אכילה ג
 מלעור אכילה שאורילפינן כתיב אי גס דהשתא מחמץ כ״ש הוה דהא
 הוה לא שאור כתיב 60 לא דאי לומר יש זה על דלעיל חיחן שייך ולא

 אכילה בין ככזיח דשאור אמינא וה6 אלא גככוהגוח ג"כ דשאור ידעינן
ל חמן קרא כחב לפיכך לחמן להקיש שאור כתיב לכך ביעור ובין  ג

 דגל שווים אינו דהא מביעור אללה דלאילפינן מוכת ומקילא ביעור
ל שווים אינם ביעור וגבי שווים ישאור חמן אכילה  שמניא השתא א

̂י פירש הוספות ̂-לנא שפירא ז״ל רא׳  מך^ן, כנדון להיות הלין מן די
 ביעוד' גבי חמן קרא ל' למס גמירי דכשהלצתל! נהירא ולא שפיר הוספות

̂׳א לתר׳ •כול ולא ל שאור ל׳׳ל כל׳לנ^ה מביעור דילפינן'אכילה דה׳  ג
 מן לבא דיו הא כנ'^ ככזיא דשאור דה׳׳א לחרן יצול ולא כנ׳׳ל אכילה

 דלאילפינן להורות שאור כתב דלכך מוכח וממילא כנדון להיות הדן
 ביעור גבי חמן לי למה שפיר תוספות ומקשה כנ׳׳ל מביעור אכילה

ודוק: אחר פירוש החוםפוח מפרש לכך מהללכ^ידעיח דהא
ם ך  ודאי אפיל! ספלו מאיאריא הצי ע״א׳בחוספותלי׳האי ור ‘ , ר

̂מא כמי י ש ח ר איחליהוכו' מדרב^ה^יה וכו' לומר וכו'
 קאי דזה לומר נראה וכו׳ כווחיה לן סיירא נא לרכו כל בו עושה אבל

 קופה' מלא אדם מכניס יסדה 3ר ואמר ד״ה בתוספות הראשון לתירוץ
 יכול•' דודאי כאן להרן יכול היה הוספות של השני להיחז דאי עפר

: ולחורבתו לגינתו שהכניס בעפר לכסות
 משובך הסולם אח מוליכין אומריסאין שמאי ע״אניח ש'

 פירוש מחירין הלל וציח W< מחלון משהו א^ לשונך י
 לכך המיוחד סלס סלקאידעהך הסלם א׳ח מוליצין 1אי ז׳׳ל ןןש״י
 כאן מקיס לו אין לפנינו שפירש׳יי קס״ד מלת ז׳׳ל מהרש׳׳א וכתב וכו'
 קס״ד דמלת יתבע השס בעזרת לחרן ונראה בדוחק אס כי הנראה (פי

 שפי׳ בזה רש״י בעי תאי קס׳׳ל־ מלה בלא גס דלכאורה לכאן שפיר שייך
 חסניוץן על קושי׳ לתרץ צא דרש״י לתרץ נראס אך לכך המיוחד סלם
 משוס לומר אחה וצרין לחלי! מטס אבל לי למה קשה לכאורה דהנה
 דביה לרבותא לשובך סליכי! ונקט אסר לחלון מטס דגס אמינא ז־סה

 אסר לחלון מחלון אף דמגליכי! מוכחע׳׳כ דה« קשה' לכאורה. וגם הלל
ה כ? לא דאם  Obh דוקא ודאי אלא לחלח מחלון מוליכין אבל למיגקפ ס
 שמאי ביס רסחא למינקט הוה ׳'כ6ו לחלח מחלח אף אסיר מוליכי! אבל

 וצריך לשובך משובך וכ״ש לחלון מחלון הקולס את מוליכח אין אומרים
 מ״ת להקשות יש זה ולפי דב׳׳ה לצבוסא לשיצך משונך ינתט לומר אחה
אמינא ה07 זכ״ח לחלון מחלון אזמוציכק אומרים "ש3 טפי רנוחא ליסני

ח הלל וכיח לימי ק^ס ב׳׳ה מחיר לחלון מחלון דווקא חי  '̂ משלב^ אף מ
. לכחוצ דצריכין אף כנ״ל לחלון מחלון מטס איל צריכין לא וממילא לשובך

 יהיה זגס לחלון מטס אבל לב״ש צריכין לא מקום מכל לב׳׳ה בפירוש
 צ״ש׳אותריס^ נקט הכי דמשוס קשה אינו זה האמח לפי אך לב׳׳ש רבותא

 אפי' מותר היחיד ברשות הא לשובדלריוקא משובך מוליצין אין
 דצאי׳ באחניסין הנה וגס תנא לאידך אבל בגמרא ח:ז רב כדאמר לשובך
 אלו'קשה דגאלפיס׳א ז״ל רא״י מחרן לכו קשה חנן מרב ירעית
̂׳:־ אין נקט מדלא ̂־מוכח תיירי לכו המיוחד בסולס דמחניחייז קס״ד  מוליל
 קישיא קשה אינו וממילא כדאיחאה׳׳אבגמרא לשובך מבית
ה ה לא לחלון מוליציןאחלון אין נקט ס  זלםך<6נ איירי דמהניחין ידעינן ס

 מוליכים א׳׳כליחני תקשה עליה'וט של בסלס אצא לכך המיוחד
 .לאלא̂נ מחלון דאפילו רבותא דאשמועינן לומר אנו יטל לשובך, דניה הסולם

̂'לאורוי משובך הסלם מוליט? אין נקט לצר הסולס מוליכי! איץ ̂ך  ש’לשו
 f מאלון' מטה< י אבל לי למה קשה אינו ג"כ ואד שובך של בסלס דאיירי
 r מילה נפקא דמה לשונך משובך אף דמחיריו אילל לביח בפירוש ויכחוב

 לומרז יטל זהאעו ונס הלל לביח או אמאי לבית בפירוש יכתוב אס
סה'  מ׳^ר! לאלוו’צון1מג הסולם מוליכי) אין אומרים ב״ש נקט לגסאי

̂ןר^ף■ הילל ביס בדברי מדנקט שובך של בסולם דאיירי מוכח הוה  , מח'ר
 - דאאאועינן משום לומר יש לשובך מביתי מתירין נקט ולא לשובך אשעו
 םולסז5הביא' אי והיינו מ׳וציטן אין לחלון מחלון דאף שמאי לבית רבותא
tb? של בסולם' ^ירי אי לקמן ז׳׳ל רש״י כדפיחש יום מבעוד לשובך 'b i. - 

 y מבעוד משס סלאס כבר דהא לשונך מאובך מחידן הילל בית כמי נקט
ח לפי אבל יום מ חז ^  t.מוליכ^ן^ אין לחרךדנקש אתה וצריך אימ זה חי

 חנן^ כירצ מוחל־ לשובך משובך אף 7היח דברשוח לדוקא לשובך משובך
. . :צראקי^וק , ,

י צי דלא מחליתין ע^ב ב׳ , ר* אמר דחניא תנא ^
ס׳ יהודא אמר וכו' אליעזר ^ ס׳ אומר חסא ר׳ ו  ו

 ^^^רממרא^צא׳צריוהלמרלןי לוסאוכו׳יוהוא אומריסמשום״ר׳
̂י ונראה לואא רט 'גס יסדא' ר' אמר להביא  יש דלכ^רה למרז״ביעזה׳

 - מ״עי״ זמחניסיו אליעזר (3 שמעון צרט מחניחין לעולם דלמא להקשות
 מביא לכך שובך של בסולם מיירי אליעזר בן שמעת ורבי עליה של בסולם

̂>Tאל'עזר גן שמעון' כרבי דלא נאשךמחניחין ממה ואז יסדה ר' אמר  vא
סדה רמאדרבי עון אדר^ אליל י  jTp שמעון רבי דהיינו אליעזר צ? ^

 tjo לס03 דמיירי מתניחין ממילא עליה של בסלס אף מ'ירי אליעזר
 V:ו לבי מ3ד מפרא דרבי;הודא חימא ואי שמעון כרבי דלא טליה

̂כ שמעון רט מדברי מוטח יהודא רט יינו6ד  - ■:’שובך איירידס^ל^אל ̂ע׳
 I;מחניחין.! איידיגסכן כ? אס לשובך מבית הסלם מוליצי! ןiא קחני מדלא

 הסלס מולינין אין במתציחיז כן גם קחני מדלא שלבך של נסילא
י ׳ ז3 שמעון כרבי מחניחין לעולם דילמא לאקשוח יש מקום אכל אך לשובך
̂: קטנים'מחניחיז בסילמוא ורבי אליעזר תייר

^ כמיים גאליס צ»למוא3 ־ ' ^ לי
!•^להצןסוא־קישייסיץגס ׳ רבידוסאאומר מביא לכך לקטנים גדולים

מיירי־בגד^^* דוסא דרבי תוספת כתיריז לחרז אמל^ וצריך מעירובין
מי מוכח ע"כ נמצא ' וא( גדיליס בסולמות מיירי אליעזר בן שמעון ד

I:

נדף

■ ■ר.

 מביא-כא^־ כן גס ולכך אליעז׳ כ? שמעין כרבי דלא מתניחין מוכח ממילא
ט׳ לקדיחא נפיק תייא רבי בני שיין ואז דוסא כרבי יגז׳׳ל לאיייי ו

נדף
ודוק; אוספות קושזוח

t ביא ע״א י׳ e רענעא אסלן אלא יטיל אומרלא% 3 
או>' רס׳׳י פיחש זכו' בבית המח והתנן וכו יוסוניחהלל

ט' פליגי דבגרירה דעתך סלקא וקא המת משימות  המהרש׳^ ומקשה ו
 לטעמיא' אלא קמפלגי בברירה לאו נמי דהאחא לפרש לס ניחא ולא ז׳ע

א דב״ש  נפסח כצון מעשה̂  על אלא מטס־ אינו דלסף בצלי׳ דאף ס
 פירש־ ז׳יל רש׳׳י דהנה מיד קשה ללא בעז׳׳ה לומר ונראה בדוחק ומחרן
^ דקא עלה אתמר הא בר״ה  לפר־' לפתחים טומאה חורח משימה סי

 כגוןגפחת מעשה י7 על אצא מהם עולה אינו שוב אמת במיתת מחשבה
 סבדי דב״ש ראיס יהא משוס כך לפרש ז״ל ר^׳י וצריך וכו׳

 אינומועיל דהכא לפרש צטך לכו ?מחשב̂ר1 מועיל שמח קודם להוציאו
^ קודם טומאה וימה ברירה אין תשברי משום זבה המס מ t ה o 

 צריך זה לפי מעשה יד על אלא עילה למפרע אועיל אינו
לא א׳׳כ ברירה להו איח דל׳ע נימא דאי מרירה דפליגי לעיל לארש ז״ל

̂זר מטהראלא־ע׳׳י ללכםיןזאינו בכלים דאף דביחשמאי דטעמא יכוללו
 ג^יא המחשבה מועיל הממויאי שימות קודם כשחישב הא מעשה
מפרעy7 הדבר נימאיסברר שמת לאתר 'שי■1.םכזאר>רשי6שמאי . .......... . , . .. כשחישב אף P *ם6 שמאי

 לעולהאלאודאי טומאה ירדה לא וממילא כן מחשבתו כ! גס היחה
: ודוק בגרירה דפליגי

f  f lD ̂לא ואמר וכי' עולא אמר חריסץ מאי ע״ב י׳׳א ם׳ ט  תריסי ז
לאין משוס הילל דנית טעמייס נמיחנינא״מאילהימא חסיות ״

בת*
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^f!5י1צ3 רן3 rזcלrכלי3ורה־bזאtלt ̂׳ל דנסים ט׳ סופן התירו נמ^קמ ז
 ̂ אפילו אמינא הוה רחימא מאי לומר הגמרא לרץ מאי ־ להקשית יש

 לסלק דאי ף.גכתים6 . לחזרה אמעא להוה דהיינו כמי דנחיס
 ׳ התירו משוס הילל דציח להטעס האמח יס.זדאיאףלפי03שכ ההריסח

 החוספווז כמ׳׳ש יסקע משיהשמא גזת חיס3 ילני חאילחן משוס סופן
 מהר׳׳ם כמ״ש ?תקע שמא לאשייך סיאק הוחרדגני מקונ^סליק מכל

fe חלונליז  V'f לפני עזי גני סאמרו מזו אמר־ י הגמראר יכול 
הו מ ^ סיןי ר ט  וא״כ כליס3יןשררוסהירה6אמיגא דתימאהו־ס ה

 קמ׳׳ל• 3סו כיוס -זמוחר.להתז*ר3טו יוס מערג מניוח אוישס׳לרץהחריס•
 אם:א^ ודאי יהא טיכ יום3 צהחזל ואשור רולףלחן משוס סופן הקירו

 שייך מאי־ P לא ■לאם נחקמןל החרסץ לפר עור שחינוה אחי חייצף יחן
 טונוא״כמאי יום לאתי ליתז יכול דהא ■ חוולחן משום סופן הסירו
̂מרי  ואפיאמפרביו^ עלייהו למוגא לחזי לתימאמשוה מ׳הו הגמךא' ̂ר

 אלא מחקלי^ להא יוס תצעוד שטחו דלא להיות יכול האיך קשאו נמי 3טו
 יום גצור3מ לשטוח־ ששכחו יאיחרמי לומרלהגמרא״^ומר צריד ודאי
 מכעזד חניות החריאי להחזיר ששכחו דאיסרמי אמר יכול נמי הכי א״כ

 סואן התירו האמת לפי לומר שפיר' שייך 'גני^ור דבשלמא יוסוצ׳׳ל
 .לשטואן אצויר ספן החע־ו שייך ילא יוס ל1ע3מ שטחו אס תחלת!־ משום

b י'׳ט3 in אלא התירו ללא משום־צגיכוד להיינו איסחקמא1תשאר 
כנין אין האמת לפי תריס גכי הכא איל חחלחן מסום

 ומשים' יתקע מש^ששמא גזרו ז׳׳ל חכמים תיס3 גכי <ץ> ככליס' וסחירה
 החזיר שלא איהרחי לאם לומר' שייך לא ת'יס3 הגמרא ללומגיא אי הכי

 אמא טיכמשום ציום להחזיר חנמיצז'שלא גזרו יוס מכגלרל החציי^
 חילחא ע"כ א' כדף לעיל צדאתר גזרו'הצמים לחורלא הכי יתק^^משוס

 תנא האי כי דלא כגחא^אימחניתין ־ שס עוד רצנן ו3 גזרן לא נןציחי לא1
 תנא האי כי ללא מחכיתן לומר הגמרא יכול לא עולא אמר ,ודס1 זכו׳

 ישי סיר שמאי וכיח בתיס כתדס* איירי להכא דמסני׳תן לחרץ דימל
 מיירי נ׳׳׳א ר״ש תנא וההיא לסלק אף אסיי ולקצי ככלים וסתירה כנין

 מודה שמאי כיח אף 6רבי וצרכי טיי יוס ■שמחת ומפיס חרמת ,כחריסי
^ השתא^לאמר אבל לסלק למותר  אייר♦ גג״כ ומסניחן ספן התירו 1עו

̂'דלמ־כי*האימא'וק״ל ■ :מי
דילחא■ וח1להה אין וכי' לי לנוה כותש כגמרא ע״א י׳׳ג ד

 על מפריש ואינו הזרע על למפרש משוס מחש הכי משיש י >
 מה' אף החלתן כל היינו אצמרל״כזחש ׳ דקאמר הא ע״כT אינו העץ

 •אשוס' שנוחז ־מה אלא כותש אינו דאי דלן לעשותו עליו שעוטל שנשאר־לוי
א כלל סהא' למחני למה'צי כן אם הפץ על מפריש דאינו  מוכח ̂י

 מ־י כותש הוא ממילא העץ על מפריש ואינו הזרע על מפריש מדקתני
 אינו הלוי על הא לי למה חש1כ שפיר הגמרא ופריך. העץ לו יהן שלא
:וק׳׳ל דגן לעשותו מיטל ; י י

̂׳ד ̂׳א ̂י ̂י ופסק בנייהו איכא רי״ס כהוספית ע  אסר ל שיש ר׳
ס׳ לחומרא דאזלי ענין כל5 ̂ י  דשני מוכח הא להקשות אי) ו

 והמלח כמח׳ניחן למינקט למה קשה הראשון דלטעס אמת הס הטעמיה
 חא< כשידע אכלין דאף טפי אvרגזר למיגור' ליה היה פרור ה וכעד כפך

 ה1למיר הוהליה קשה השני ולטפס הפרור וכען כפך לכשולל כעי קרירה
ק׳ ^די א׳  איות הס הטעמים לשני ודאי אלא הפרי׳ וכ;א כצר רסח

 צ(*יך לכשולי כעי מאי מאתמול ידע וגס תו1ט מפיג טוקא;מלח''דא'נו נרם
 ישי שינוי צריך אינו מוריקא או לכשולי כעי מאי כשידע לק אכל'חצ סינוי
 לגריעותא סנרא 6טע לכל איש חלת דאפילו דהיתרא נח לז לאשמוע׳ לומר
 עץ של כמדוך לדוך ומואר 1כ כל שימי צריך אינו הילל לכייוס הכי אפילו

 הוה הראשון לטעם לכשולי כעי קצרה מאי כש־לע תצצין הוסנקט דאי
 מקוס למכל משוס כך כל שינוי צריך אינו הלל כית ^:ר צאן אמינא־לוקא

 אף גחל שינוי צריך טעמו מפיג אינו לגס מלח אכל טעמו מפיגין הם
ה יאשני לטעם מוריקא נקט יה̂  או־אי הילל לכיח  דווקא אמילא ס

 מלח אכל גדול שימי צריך לאינו הילל לח סכר מאמזול ידע דלא מוריקא
: זק״ל מודה הילל ציח ואף גדול דדעמאתמולצ'יךשימי

C n  נראה וכו' טוב יוה3 קטניוח הכורר ד״ה כא/יספוח 3ע" י״ל 3
 בורר לסכר נ״ש על ותימא למקשה הוא כך ^חוספוח דהצעא י

 כרירה הוה הפסולת מתוך לאוכל כשנח איחא אוכ^מהוךהששולת^ י
 כרירה הוי לא ואז האוכל מחוך פסולח בורר לסכר ^ר15אחי, ל^ה אכל

 אכל וכז׳ האוכל על מחכה שהפסנלח החס נמי ל^מרזכ^א!י ויש «מהרז
אbשהאו הנאמיירי ̂פסולח על ה3ח  נח חילוק דאין סכר הלל וכיח גו' ו ר
 הוה לא הפסולת על מחכה שהרוכל ובין האוכל 3מרוכה*ע סהפסולא

 דפריך ובגמרא תוספות ומקשה הפסזלס מחוך אוהל אצא^זוקא' ברירה
 יהא בטלטול אפילו פי׳ ’X7 מאן איכא ״י ^אוכל על מרוכיז דפסולח

 הר דלב״ש מרר הוי דלכ״ע בורר ליד ימללהזשיחלזהי היה אמר
 מחוך אוכל סכר דהא בורר הד הילל ולכיח מיעוט י הו האזכל להא טרר

חיז בורר הוה הסשילא ^הא עלעול דאפילי פרך מילה דעדיפא אלא אן

 כיח דהיינו תוספות קושיות גס פיר ש אתי הגמרא חיחז ולפ• אסידוכו׳
 מחוך אוכל אכל לעולם כרירה הוי לא האוכל מתוך פסילת סיר הלל

 מרובה כשאוכל אכל המועט הוא כשאוצל זלוקא כרירה הוי הססי.לזח
 הלל כיח סכר למה תקשה וכי ברירה הזי לא האוכל אף הפסילח על

 אכל כטרתא כפישא לפסילת גמרא מתרץ זה על לוקא אוכל למרר הכא
 האוכל לכתר אסיד הגה מחכה הפסילה הזה יאי כשיעורא זוטרא הס
 לעדפא אלא בתוספות גירסא היהלפלו ז׳׳ל ותהרש׳׳א :הילל לבית אף

 לאף סבר הילל כיח הא וקשה וצו' אמר יהא פסילת דאפילו פריך מינה
 אס גס אפשר וא׳׳כ האוכל הפשולת;אמילכרר על מחכה כשאוכל

 מאימחרן זה ולפי לכרו׳הפמלת אמר האוכל על מרובה הפמלח
 . בורר ־ דרך חהו מקשה הוה אי גס הא מינהמליך לעדיפא אלא חוספזת

 להו מושמע לומר ורצה פירשמהרש׳׳א לכך הפסולת לכתר אסור היה
 נוטל אסור הוה ולא בורר דאינו לב״ש ב׳׳ה מולה מחכה דכפסילח
 rבמיעוטא דכטל ממס למפרך ליה ועדיפא בורר־ לרך זה דאין צ^סמלת

:וכו׳ אמר פסולת וגס פמלת ככולה להשחא
ר ו  חוח' למיזגא חזו חימא וני חזו למאי כלאים אצא בגמרא 0B ע

 כקשין אלא נד׳׳ה הוספות מסקנת לפי להקשות יש חניאז<גי׳6^
 ולכך ונח טווי שוע שאימ רק כרכן מיירי דהלא דמתניתין למימי יש

̂י־אשוז או תחתיי להציע מותר  נימי' ■להא לחרן יש ז״ל רש״י של לפ'יים
 לבישה׳ הוי משוסמימי׳ אינו זה אסיר׳אף ומ״ח ונוז טווי שוע איני ג״כ

■ ־ וק׳׳ל קצת
ם3  למר קמי' מחניחא חסוד להוה סמיא ההוא ב׳ עמוד ♦י׳ו ף

וכי' עציב להוה חזיה לשנה וצו' עצ*ב להוה חזיה שמואל י
 קרי מה מפני המפרשים ומקשין אסו' לדידך שרי לכ׳׳ע את פישע א״ל
 • כפלוגחא תלייה להא לזמר נעזה׳׳י לתרץ ונראה שכח דילמא פישע ליה

 כרב הטעס סכר ודאי נהרדעי אסלה למעריב שמואל דהנה דמע׳׳ל
̂׳ע אופין אין שיאמרו כד אשי  כדי כרנא העעס סבר לאי וכו' לשבח מי

 אכולה .שמואל לערב ♦טל דלא ודאי זכו׳ יפה מנה שיברור
 הי&ה מכה לבתר שוכח הוא מ״מ להא לו שהדחו מי דעת בלא צהרדעי

 סמיא. והאי וכו׳ אופין אין שיאמרו כר הטעם סכר דשמואל ולאי אלא
̂׳כ  נהרדעי אלול' מערב לשמואל יודע היה הלא שנית כמעס מלעציב ע
אכד לסמיאהטעס זדאי ראשון אמרלוכךכפעס להא רכרנ  סי

 מה מועיל אינו דלדעחו שניח בפעם עציכ הזה ולכך יפה מנה שיכרור
 יודע היה דהסמיא M לו שהניחו מי דעתי בלא העירוב שמואל שמניח

 סיכרוד כדי לטעם מועיל אינו מץם מכל יהרדע' אכולה מערב ששמואל
 העירוב כשעת השאא. שיודעני בעינן ולכך העירוב כלל זכר ללא xדאפ
 f שיכרו כד לטעם מע״ל מקש' הגמרא ור\ה יפה מנה לכת' שיזצור צדי

̂י פי׳ יפשע שמא גזירה ומשני נמי כי״ט אפילו מעי״ט ארא מאי  רש׳
 הלשון לכאור' והנה עכ׳׳ל דטריד משוס 3יער ולא ישכח יפשע שמא זי׳׳׳ל

 אך ישכח שמא ציהלמימ׳ הוה מדקדק חינו יפשע שמא
 עי״ט עדיף אינו ישכח שתא חשש דלענין לחיז צריך

 t(־0n לכך .ישכח סמא חשש יש בעי״ט דגם חי״ט
 דאף הער־וב מניח כשאינו פשיעה הוה לי׳׳ט יפשעדהיימ שמא אגמרא
 הוא מכאן ולאחר טירדא מחמס להניח יכול אנו מ^ו העירוב דווכד
 וזה שכחה פשיעה אנו כעי״ט אכל כג״ל רש״י לפיחש הא והיינו שוכח

 כפעס לסמיא מקשה דשמואל שפיר אחי והשתא לערב שישכח שכיח לא
 מ״מ תכשילין עחכי אוחיכי דלא לזמר יכול אחה ואי עציניח אמאי סניח

 הימא וט כהרדעי אכולה מניח שאני אחה יודע לעצונדהא לך היה לא
 שצי אעיחב סומך ולכךאי^אחה אבריא כרנאלדי הטעא סכור לאתה

 שכון ^־בדיעבדאס הגאראי צקו&יוא עיאונ^״צ\ להניח לך היה מ׳׳מ
 ז״לכשס •הושיע פני ספר בי׳׳טכמ״א גם להרח למותר ודאי ולהניח

 סוכר אני לעולס הסמיא לו והשיג בי׳׳ט להניח לך היה וא׳׳כ התוספות
 לי היה חימא וכי שלך עירוג על סמך אני אין ולכך שיכרור כד הטעם
בי אנ^גציב זה על כי״ט להניח חי או  ליה אמר ט״ט חכשילין עירוני ^
ח על לעתי שאין אסור ז^לדידך רש״י פירוש אח פושע שמואל  המזי

i פושע כך פירושו עכ״ל לדברי/חכמיס חרדס שאינס זהפזשעיס f 
ז אחה סכור וא׳׳נ אושע לסי בי״ט אחה הלח שלא מה דהיינו ^  ו

 הוריחילךבפעס שאר לדברי אחה אין יפה מנה שיבחר פלי
 לכך אופין אין שיאמלו בד הטעם היימ י3ערו על לסמוך הראשון
 אסר לדידך כדנרי ולהורות עתני לסמזן־ חרצה שאתה אף השתא

 ע׳׳א י״ז נדף : pni חכמים לדברי חח־ין שאינן המזילין על דעתי שאין
ט' טעמא האי לי צמה וא״ס וכל שביתה למיקני מ׳׳׳ט ד״ה בתוספות  ו

 הלכה רב אמר י״ו לבלף אלרב דרג תוספות ליקשי להקשות ואין
ה א5 לא׳-׳כ אען זה וכל קמא כתנא  ר\שיא להקשות תוספות יטל ס

ט' קשה זמ׳/« שניה :וק׳׳ל ו
ז| ן ף  הנא האי כי דלא מהניחין הנשילין שני אומר ב״ם ע״ב י״ז ב

ט' אלעזר כן שמעון ר' אמר לחניא י  הלכמא רבא אמר ו
3 J נהנא



ביצה טסנת
 לי וראה לכך וכו׳ וחלר!ו מה על ג^׳ה יזוספח ̂׳ה3ד ואלעא דית כמא
ט׳ איפכא דגיס  לפרש למושפוח להו ניחא וצא ז״ל שיף מהרס ומקשה ו
 שני הס וניצה דג סיר נ״ש דהיינו וכפחשיצו לפנינו הוא כאשר

 ועוד, וכז׳ ומתיז אחד תבשיל הס שעליו וניצה דג סיר וב״ה תכשילי!
 רגא מדפסק דמוכח איפכא לנחס צריכין דהוספוח נ״ל ויותר לחרז כתב

̂ף דב״ה ואליבא ייח כתנא ^כחא נסמזך ^ הגירסא רמא ו! א  היא כ
 לי למה קשה תבשילי! שני הס שעליו וביצה דג סבר ב״ש דהיינו לפנינו

ה וראי הא "ה3ד ואליבא דקאמר  כתנא אמר למה שמאי כבית דאי נ׳׳
 שמאי דבית ע״כ אלא דב״ש אליבא שוי! ודברייתא דמחניהין תנא הא דיר!

 4כב"נ דפסק אמינא הוה p ואס אחד תבשיל הס וביצה דג להו סבירא
 אחד תבשיל הס וביצה דדג דברייר^ תנא אליבא ב׳׳ש לאפוקי דידן ולתנא
 שמאי בית לפרש ז״ל רש׳׳י דדחיק הא לומר יש לרש׳׳י דגס ונראה עכ״ל
 רג׳׳ל שיף מהרס כתיחז וכו׳ אחד כתבשיל וזה צריך תבשילי! בני אומר

 לפיחש השתא האגס שיףהנ׳׳ל מהרס תירון על להקשות יש 1א
 ז׳׳ל רש״י ולפירוש אחד תבשיל אומר שמאי בית רגרס ז׳׳ל תוספות

 ודג תבשילי! שני אך.דהפשי<דצריו תבשילי! שני אומר שמאי בית מרס
 דבית ואליבא רבא קאמר למה קשה מקיס מכל אלד 3t30 ה& וניצה

 דהיינו שמאי דביח אליבא קאמר רבא דאי ב״ה דודאי מוכח הא הלל
 דידן כתנא תבשילי! שני הס וביצה דג וגס תבשילי! שני דצריך הלכת׳
 ׳ ואליבא דיד! כתנא הלכתא סוקא קאמר למה קשה שמאי דביח ואליבא

 שמעון כרבי הילכחא לומר לו היה הילל ביה במקום מ^ה דאינו דג״ש
 שני הס ובילה ודג תבשילי! שני צריך כן גס וסבר הלל דבית ואליבא ״א5

 דהנה בעזה׳׳י לחיז אה וני רש״י לפירוש ובין הוספות לפי׳ בין תבשילי!
 וביצה, דג על קאי תבשילי! דשני סברו דתו' רש״י עס מחולק ,התוספו'
 תבשיל וביצה ודג תבשילי! שני, דצריו דהפי' סיר ורש׳׳י תבשילי! דהסשני

 סי' לקייס ים מקום מכל דלישנא^לא^משמעכז כתבו שהתוספות אף א'
 ביצה, שאס^פיפר בסי^נקע\שר! ■ יהיהמשמע,כ!דהיה דהלשיז רש״י
ה בדג ושר! נקע, במתני' וגס תבשילי! שני שהן *כו' ^ ̂  שה! ו

 ביתש% נקט הכא איל תבשלי! שני, הן וביצה הפירוש.דג תבשילי!
 הס וביצה דג פילין דצריושניתב כפירוש לומר יש תבשילי! שני אומר
 לומר צריך דרבא שפיר אתי זה שקי,לולפי הדבר כ! ואס אאד תבשיל
 א"? תקשה וכי דני׳ש .אליבא ר^מר דרבא . אמינא דהוה דב״ה אליבא

 הלכחא לות' לו היה דב׳׳ש ואליבא דידן כתנא הצכהא דווקא קאמר צמה
 שני הם וביצה ודג תבשלי! שני צריך כן גס דסבר דב״ה ואליבא כרשב״א
 שלין' חב מי דקתניב׳׳האומר התוספות. ו^רסת לומר יש תבשלי!

 הם' וביצה ודג תבשלי! דהפשטצרי^שר ,ר^׳י .כפירוש, לטעות יש
 אליבא למחניחן תנא עס רשב״א מחלק הכי בלאו דהא אחד אבשל
 נמיבהאדדג דמחולק לטעות יש תבשילי! שני דצדך. בדין הילל אדבית
 יש אתד תבשיל אומר ב״ה דקחכי רש׳/ ולגרסת אחד תבשיל הס זביצה

 .,.אחד. תבשיל: . ^ ובלה דדג ׳ הוספוא ̂.כפירוש להפשע לטעות
̂., ',אכד?א= הוה יה פי5 ̂! :;ודהלכח הם וביצה דדג־  תבשיל \

 שמאי דביח אליבא .ולעולם דידן כתנא הלכהא א3ר אשמועירן לכך אחד
 יצ׳3ו קאיאדג ובודאי תבשילי! שני ה! קהני רהא לימטעי ליכא ובמתנית!

 ל^ה בברייתא דקתני תיספוח לגרסה רבא כ! גס א^וועינן ממילא ואז
 תימא דאי תבשילי! שני הס וביצה הפשטדדג חבשילין.ודאי שני אומר

ל הס וביצה ודג תבשלי! שני דצריך רש׳׳׳י מירש ^  ב״ש ממילא אחד ח
 הם וביצה דג ל־היינו כזה אלד בתבשיל דדי הפירוש אחד תבשיל לאמר

 לומר לו היה דידן' כתנא ^כחא א3המר,ר למה קשה אצ'נ תבשילי! ■צןני
 אליבא ורשב׳׳א רמהניה[ תנא פליג לא זו סברא לפי דהא נב״ש הלכת'

 וכי תבשילי! שני הס וביצה דג דב״ש אליבא סיר רשב״א גס דהא דב׳׳ש
 דהיינו האמת על לטעות יש כב״ש הלכתא סתס נקט sאי.הור הימא

 דדג דרשלא אליבא היינו כב״ש הלכחא דקאמ' והא התוספות כפירוש
 לומר הדעת על יעלה, חיתי דמהיכי אינו זה אחד. תבשיל הס וניצה ■

 דגם לומר עדיף דב׳'ש,טפי אליבא לתחניתק דפליגירשב״אוהנא
 מוכח אלא תבשילי! שני הס _ וניצה דג דב״ש ׳ אנינא סיר רשב״א
 דהיינו התוקפות כפירוש דהפשט דאמת דיד! כתנא הלפהא רבא מדנקט

 רבא אמר ולנך אחד תבשיל ,הס וגיצה דג היינו אחד תבשיל אומר ב״ש
 בפירוש לומר רנא צריך לכך ״ש3ד אליבא ולעולס דיק כחגא לכהאvר

 רבאבפירוש לרש״יאילאאמר ואליבאדב״הוגס הלכר,א.כתנא.דידן
א דלעולס אמינא הוה ד^״ה אליבא הלכחא  אליבא הלכחא קאמר מ

 «׳ש3ד אליבא רשב׳׳א דקאמר הא א3ר ואשמועימ- ינ״ש
 הבשל הם וביצה דג אבל תבשילי! דצריךגןני הפשט 1חנש:לי שני

 הלכהון רק דיד! כמא לומר,הלכ^ רבא צריך ה*ה לא כ! לא דאס אחד
̂' כבית  הלכתא בפירוש .רבא לומר צר:ך לכך החוספוח שמאי.כנ״ל.ל
̂ל ש־ף חר\ם דברי שש:י־ והשהאאחי העל דביח ואליבא לידן צחנא  ז

:3רבאודוק.היטי מדברי קפיר הוכימ ורס״יז״ל לתוספות . .
 וקשה וגו׳ מפלגי קא במאי ד״ה בתוספות ע״ב ו׳ נקף
מ' פי׳ צהאי כאבא וסברלה מדיא אמר עובדן אלו ר

 5טו גיום קרבין׳ וח5ונד כדרים אבל משמע לנכרי ולא לכס דאמר שאול
 מורח.^ספת מאי להקשות אי! וכו' לגסה ולא לכס לומר ליה מוקי מדלא

 ^ואי^ לא הכי משוס דילמא לגבוה ולא לכס מוקי מדלא אמת רש״י דפירוש ,
 בד״ה זה שאתר בתוספות כמ״ש ליה פסיקא דלא משז' לגבוה ולא לכס
 קמעא ולר׳ איחא.כך עוברי! באא דהחס אינו זה וס׳, לנכרים ולא לכס

 ־שאול, כאבא לה סבר למימר איכא מאי י״ט דוחה דאמר גמליאל בן
 ■ מלכם דרשינן דלא שפיר תוספת מוכיח רן אם וכו׳ לנכרים ולא לכס דאמר

 אמאל הלחס שתי גמרא קושיות נשאר בי ה חימא לא דאי. לגבוה ולא
 אינ\י התוספות, שלשו! .נראה אך גמליאל !3 שמעון לר' טוב יוס דוחה

̂ט קרבין ונדבות נדרים אבל משמע הוספות מדנקגו כך משמע  מד־לא ב:׳
 נראה אלא בי״ט קריבץ ונדבות דנדדס מוכח לפי.דגרי הא וכו' מוקי
 דפירוק להוכיח תוספת יכול הא לד^ק יש לכאורה דהנה כך לחת
 גמליאל שמעוןבן. ר׳ הגמרא אמרי למה קשה שח דלפירוש. אמת ראשון
 י סבר רתנא טפי ניחא קמא כתנא סבר אי הא .שאול כאבא סיר

 'מוסת' מאי עצומה קושיא קשה וגס טוב ביום .קרבי! ונדבות נדרים
 ’החס. מדאמר טוב גיוס קרבין ונדבות ,נדרים סיר שאול דאבא תוספות

 .אין זנדנוח נדרים סגר לעולם דילמא לנכרי ולא לכס שאול . דאבא, אליבא
 ̂ כאבא שפיר אמר ̂ והגמרא ישהא שמא גזירה מדרבנן טוב ביוס קרבי!
ס ולא אתי דלכס טוב קרבין.רוס ונדבות נדדס דמדאורייהא שאיל ^י  ,לנ

 העכן'^ דחובח cnbb שחי וגבי ישהא שמא נזרה רדבין אין מדרבנן אך
 .,כררים דמקאודיחא ^נא רב תמוליח דהא ישהא שאא .שייך, לא כנהו

 הס כיוס דחובח הלחס משחי היימ טוב ביום קרבין אין ונדבות
^ שחי דסיר גמליאל בן שמעון לרבי אבל טוב יוס דוחה אק ל  ה
v| b.מאי כן ואס מדרבנן קרבי! אין ונדבות דנדריס לומר יש טוב יוס ’OlP ־ 

 צףד למה לדקדק עוד יש דהנה כך לחרן אחה וצריך תוספות
 דאין לומר יכול אחה איך הא מדאורייתא קרבין דאין להוכיח
 .ישהאיעד' שמא לירוש ר׳ל רש׳׳י הא ישהא שמח גזירה משוס , מדלבק
 קלא[ ונדבוח ^ריס סל שלוח ״כ6ו ולו' ברגל מלוי ,שר,3 לו שיהא המועד

 . רבמ׳־י לומרדלאפלוג יש אף טוב ביום קרבי! אין ישהאאמאי שתא שךך
 ' להוכיח יכול לא דחוספוח שפיר אחי זה לפי להורת הונא רב צריך ולכך

 ■ לחרץ^ זה על קמא כחנא סיר התס אמר מדלא אמת ראשון דפיחש
ס קרבין ונדבוח נת־יס. קמא חנא דסבר הא דר\ה  ; ה»מ טוב מ

■ אין' ונדבולז דנדרים לומר יסל אח^ אי כן ואם עילוח לא אבל ̂ב̂י  ר
 ־' Jjp;■ודאי אלא ישהא שמא שייך אין ודאי לחוד עולות גבי הא מדרבנן

: לגבוה,ושלמיםמרביט.מלה/ ,לכסאהיולא קמאסיר ; '^ ש ס קג ס  א
̂גו( סברכר^ אמך לכך מלכם , טוב יוס דוחה אינו הלחס ’צמליאל'?■ |3 שנ

 ראשון דסירוש מוכח ודאי אלא לגבוה ולא מוקי ולכס קריבין אין
י: ת' :ודוק בי׳יט קריני! ונדבות נדריס סיר שאול דאבא ,

ף ן c כחג וכו' ביניהו מאי וכו׳ להו אבעיא בגמרא שס ^ ^ p/ ' 'i׳
ב . ״ א לי ^ ה ה׳׳ עו ^ שבתוכו׳ ז׳ מי אל ה חני מ הו ב כו ו

 א3לר לתיתני דה׳׳מ ה׳-׳ה יזרוק לא שבת היחה ואס דקהני
 יחבר? השם בעזרת להרז ונראה עכ״ל וכו׳ יזרוק לא אקשנאבד הבשר

 ב!' בררבהונא רבה דהיינו איכאבנייהו שבח לומר רגמרא יכול דלא
מ קרבן הכשר צשביל יזרוק שבח היחה צחדשדגסאס.  ׳ ^קטירהאמו

עלממז ררב,הונאלוחריזרוק3 רבה1דאסכןקשהמאיצרי צערב

̂יי ץ ׳"־י חניז ענ W י
 דבא 1לערמ׳/ הלשר לאסל מנת על הורצה לומר לו קיו: לערב איחרין

 ללא הייינו'אף יאכל והנשי יזרוק הדס יישא דנקט דהא לאשאו.עינן
 נמאן נעשה יוס מבעוד להקט-ר יצול ולא האמור'ןמ״מהוא'ל נטמאו

 ^רצה זרק ואס ממקט . דחוכח התוספות כמ״ש דמי דציקנהו
 ■ יש ז׳׳ל מהרש״א של שניה אושיא על וגס לאמרין דאיהנהו ודאי לערב
 אשחטן יהייט אופמס השני* על דשי? שנח היהה ואם נקט דגמרא לחרן
 אינקטצקושיוחמהרש״א אבל זיצזנז ולאחר ואישחטילצניזמח לשמן גןלא
 דהוהמ׳טולכך לשמן שלא אשחט אלא שייך א1ח הבשר נטמא יינוsרר

x,ה כשנטמא  לסני שתט אבל יזרוק לא לכחח־לה להדיוט חזי דלא3
 לןה'לא מפך בחול להא יזרוק לא הבשי נטמא אס לומר שייך לא זמח .

’ ,״ ■ t וק׳ץ חופני׳ אשני שייך שנאדלהוי נקט לכך יזרוק , ;
ליה אמר וצו׳ סיא איא רב מיניה נעו בגמרא ע׳׳א כ׳׳א

ס׳ ונינוח מהנין־זהלנדריס י  רג מקשה מאי קלק!קשוח ו
אויה י



ביצה מסכת

̂•יו

i

אין ומינוח רדרים לכחווילה הר משום דילמא ,לנדרים זה גיז ייה א או
 רחירוז לחי־ז יכול ואין כנייהו מאי ד״ה3 החיספיח ירחכהשיוח

 נדרים להקריב לכחחילה ירלין האיך מ״מ שנאנח כמי דנעשה דוספיח
 עושין לכחחילה וכי אומירין הקטרח קודם הנשר שיאכל כדי ני׳׳נו ונדרח

שנאנח: כמו שיהיה
ה ד  אין לה קחני מאן מחרה האי להו כ׳׳אמ״נממראאנעיא ב

מחרה דעושה לאשמועינן צריך לא ודאי לחידה דנ״ה להקשוח י
 דאסור מודה גוסוגסנ׳׳ה לכל דנחחין אינו זה למליו מחמין כ׳׳ש דהוה

ש ‘  דמדורה נ״ה אשמועינין לכך נפש לכל שוה דאינו משוס חוסשוח כ̂מ
' ׳' :וק״ל הוהשוהלכלנפש גופו לכל

ד ו איו שלשה נמחרחין שם ^ מ׳ סו רי  החמין אח כוומח דנ
 הא לומר נראה ני״ט המנורה אח זוקפין לכחחילהני״טואין

 ינשל לא הפרק נחחלח כמו הפשע היה טומנין אין גני לכחחילה מקט
:נלאעירונ לכהח־לה טומנין אין דהיינו נחחילה עליו

ה ד צד) אין עופוח ושל חיוה של נינרין ורמינקו נגמרא פ׳׳א כ״ד ב
 דהכא מחניחין דלמא גמרא מקשה מאי להקשוח יש וכו׳ ני״ט י

 לערב לכלונן שבאין והרנגולין כאיוזיז עופוחני׳׳טמיירי דקהניצדין
 הא דאף פטו׳ ותרנגוליו אוהין הצד קחני דהא מהן לצוד מוחר ולכך

 מ׳'מ וחניא נד״ה חוספוח כמ^ש אסור אכל פטור הייני פטו' דקחני
 הואיל פטור מ״מ נחון דצד אף מיירי וחרנגולין אווזין הצד דנךני «יא

 אנל לכחחילה אסור ולצך אווזין הצד סח' חדקחני לערב לכלוין ובאין
 לכהחילה: אף הבינריןמוחר ומן הבינרין מן עיפיח צדין מ0ק נממיחין
ה ד ̂׳דע״ב‘ ב %אם3 כ  ישמאוחוהמיןצמחונראסורי׳חשו' ר

 הוצרר למה הר׳׳ן נשם קושיא ז״ל מהר׳׳ם מביא וכו' מוקצ' י
 י׳׳ט ממלאכה יהנה שלא מטעם הכל פי׳ לא ולמה מוקצה לטע' רש״י
 לומר לי ונראה וכו' שיעשו נכדי לערב שאסורים לרש׳׳י הטעם שזהו

 נמחיכר נמינו יש אס לומר רש״י יסל דהאיך מ-רי קשה דלא ה״י1רע
 האב כל מותר ודאי עצמו ני״ט הא י*ט חנזלאכח יהנה שלא משוס אסיר

 שמהרן כמו לסרן יכול אחה ואין עצתו י״ט ר\אח נשניל מלאכוח
 נסוף יעלה שמא גזירה ד״ה נהוספוח ע׳׳ב ג' • בדף לעיל חוספוח

 מ"מ וכו׳ נפש לכל יאכל אשר אך דכחיב משוס הירושלמי שס3 ההוספות
 מוחר ודאי טוב כיום מלאכה .עושה דהנכרי כאן

 שטת משוס אסור דח"מ לומר ואין טוב כיוס מהס ליס:וח
 חוספות מקשה נעצמו הקישיא זה הא ויחלוש נעצמו ישראל יעלוז סמא
 ויחלוש בעצמו אלxהי יעלה שמא נכרי גני למה־לאגזריניןכאן בא׳׳ד

 שמא וחצינאדלאשייך וצנוןדנעימרא נלפת ומחתשסדמייריהנא
: וק׳־׳ל וכו׳ שם מחרן ועוד מדנר דאדכרי ויחלוש אלxהי יעלה

 ישתוט לא מעי״ט קכזע הוה לא דאי קמ׳׳ל ד׳׳ה נרש׳׳י ע׳׳א כ״ו ^ ד
 זאסקי׳אין דענר א״נמשוס איסור מחמח דמוקצה •מסוס י

 חיכף כקיצור לחיז לגמרא היה ואסקיה דעכר משוס שני לפי׳ להקשות
 לאשמועינן איצטריך דנכור דעלמא מומיו כרואין לפצוג ראשונה קישיא על
 דקנסינן אסור מקום מכל עלהsכשר מומי' ניה ונפל ואסקיה דעני אף

 שני לפירוש מוחר ואסקיה ענר לא אם אכל ואסקיה דענר משום אוהו
 אס דגס משוס אינו זה אך לבור כשנפל פלוגהא לחשמועינן איצטריך ולכך
 ואסקיה עבר דאש זה דין מוכח לא לטר בבכודשנפל פלוגהא נלט

 דאין לאו ואס כפשוטו ישמוט לא לאו ואס הפשט לומר אני דפול
 מהי״ס שחירז כמו לחרץ דיכול משוס פשיטא קשה ולא ישחוט 6ל חום ו3

 לערים נ״ח צער משוס סד״א מחרז לכך והיפוכו דנר רנקט שי״;׳׳ל
 צריכא לא ומחרז ליה מיגעיא וישחוט יעלה צא הכי אי וקשה ולסקיהקמ״ל

 ואין הוא מוקצה והא וכו׳ הוא חס הא לשחסיה שפיר קשה ואז ׳0!
 מהרס כמ״ש יעלה לא למנקט ליה הוה דא״כ והפוכו דנר דנקט לחרן
 ואסקי' ענר אס מיירי דמסניסין ר\מרא חירוץ שפיר מוכח לכך ז״ל שיף

:וק״ל קנס משום ישחוט לא קניע מום ביה ונפל
ד ו ט׳ ואסקי' וענר לאו ואס ד׳׳ה נרש״י שס ד  ז״ל מהרש״א כחב ו

 וכו' ואסקי׳ דעכר משוס פירוש דהיינו זה כל מוחק ומהרש״ל ^
 נתב עלוי׳ דדעחי׳ מ״ר דמחניחין יהודה צר׳ דקאמר אהא לעיל מיר^

 מהרש״ל עכ״ל ואסיןיה דענר משוס א״נ כפרש״י שלפנינו נוסחאות כל3
 הכת צ^ימו יש זהר\׳נ פירוש דמחניחין לקייסלל<׳יr ואם לאמחקו

 יש דמחניסין נר׳׳י לעיל דגס ז״ל מהרש״א כדברי להוכיח אברייחאומ־אה
̂׳ג למחוק  לא אמאי ומחניחין ז״ל רש״י קושיות נשאר כן לא דאס הא
מז הכי שניח  . דחיקא שניוי לשניוי איצטריך דלא רש׳׳י כחירוץ לתיז ו
חז אס נפשך ממה קשה  3טו חירון הוא יאסקי׳ ר3דע משוס נמי אי החי
 ואסקי' דענר משו' השעס י״ל ננרייח׳ דגס כך לחי׳ז יש הכא גם כן אם
 שנינן דלא במאי יחור כאן אין א״כ דחיק׳ שניוי המת א׳׳נ החיחז ואס

 אחי ואז נמי אי למחוק דיש מהרש׳׳א כדברי מוכח ודאי אלא במחניחיןהכא
 מחתת מוקצה דסה 3טו חירץ להרז כיל’ דנמחניחק רש״י סירז שפיר

 :וק״ל זה הת^ש״א כיון xואפ כך לחרד אין, בנריחא הכא אנל אימר
ת ף איתני׳ וכו׳ מוקצה יש מרנא הילל מיניה בעי נגח' ע״נ לו ב

ס' יי3א אמר ט׳1 עמו ומומו נולד שאס ושוין ^  ליסני כגון ו
אין נימא אי גס הא הגמרא מקשי מאי להקשות יש וכי׳ החס דייני

קב
̂׳י דהא התם דייר דיחני לחיז אחה צריך שיח לחצי מוקצה  לעיל פ•׳ רש
 דיו ומשוס תיקון משוס כזה שאין וכי' ני״ט מום נולד ואס כי״ט כי׳׳ה
 החם דייני דיחני כגון לקמן וכדמיקי מעולם איסור חזקה כו היחה שלא

 משוס אסור דאל״כ החס דייר דיחנא להיוח צריך ע"כ כן ואם עכ״ל
 השם נעזרת לחרן ונראה שנח לחצי מוקצה שאין אף ייז ומשי' חיקון

 גמרו נין חילוק שיש לחין חיכף לגמרא היה קשה לכאורה דהנה יחנרך
 הוה ונטר לנסיף דאמרי לאיכ' שמחרן כמו שמיס בידי לנמח אדם נידי
 טון הייני אדס נירי ז׳׳לגמרו רש״י שפיר' כמו אדם נירי גחח כמי

ט' מדעחיה ליה מקצה לא לחקני דנידו  להראות נידו יש נמי נטר וא׳׳כ ו
 קאי יחכי׳ דהא לחרן אהה צריך ודאי אלא מדעהיה לי' מקצה ולא לחכם ״

 כי״ט ומומו הוא כולד דהיינו דגמרא כמסקנא אושעיא דר' לנרייחא
 אסורלה׳״אות לכחתילה אבל מומחה ראה אס בדיעבד אלא מותר אינו

 להראות יכול דא׳־ן כיון מרעחיה מקצה נשי בכור גס כן ואס כי״ט לחרס
 וכו׳ ליה איח רבה רטעמא וי׳׳ל לכור שנפל ככור כד״ה חוספוח כח״ש

 ..מאתמול עלויה דעחיה לאו הלכך מומיו האין דאין ליה איח לר״ש אבל
ס'  ״ שנח לחצי מוקצה יש רמא ואי מדעתיה ליה הקצה כמולד יהכא ו

 לא שבת לחצי מוקצה אין יימא אי אנל שפיר גמרא מקשה ולכך אסור
אי כלל קשה היי ל ^ ל ראה אס לחכסאנלנדעכד להראות אסור ד
 התם דיינו יחני דלא ולעולם הבכור אח לאסיר אייזי ק^סיח לא חכס
 מוקצה משום אסור נדיעיד אף אז שגי* לחצי מוקצה יש נימא אי אכל

. . :ודו׳/ז הגמרא'שפיר ופריך
ח ר ר^ וכו׳ אצלו הרגיל חרור אצל ד״ה בחוספוח ע״נ כ״ט ב

. יש הא להקשות אין נולד או דמחונר חששא דאיכא היכא י
 אינו זה לעיל כדאיחא לי^אל דאסור לחחום מחוץ הונא שמא חשש

 שיעשו בכדי אמיריו ולערב ד׳׳ה נחיספוח ע״כ כ״ד בדף לעיל דאיחא
 תוחר לחחוס חיז דססק מאיינר׳׳א שמואל הר״ר ואומר החוספח נסוף

ט׳ : וק״ל לשיטחו חוספוח אזלי זה לפי ו
ה ד נדוחקאוכו' רנאנמחוזאדדח אחקין ננמרא ע״א ל׳ ב

, כל״הדדרו עלויהחוספוח סודריה נפרוס דדרובאכפא י
 רדרו גבי רדרו פ״ה נמי וכן וכו' נראה אלא וכו׳ וקשה וכו׳ נרגלא
 הקיספות ודנרי הוא שינוי מ״ח להקל אין נמי ואפילו נאכפא לדס באגרא
 יוחר מככיד דאכפא ז״ל רש״י מדנרי מוכח דהיכי חדא מאוד חמוהין
̂ייכו להקל א־נו ואפי׳ סיר רש׳׳י דלמא מאגרא  ועור שוין שניהם דר

 אינו אכפא דהיינו בשינוי טורח מרבה ואינו שכחב רש״י דמשמעמערי
 וכשהוא כחנרש״י ד׳׳הדדרונדוחקא ברש׳׳י לעיל ועוד מכנידיוחר

 מנא קשקן לכאורה דהנה בעזהיי לחיז ונראה משאו להקל ישנה משנה
 אחרינא שינוי וגני להקל אינו לאכפא מאגרא דשינוי לומר ז״ל לרש׳׳י לי׳

 גני למשל אחרינא שינוי גני דכשלומא כך להו־ז יש אך להקל דהוי כחב
 נו לשאח הוא ונוח קיל דרגלא שפיר לומר יש נרגלא לדרו נדוחק׳ דדרו
 לישא דהיינו כך עושה אינו כן גס כחול למה קשה ולא מדוחקא טפי

 להטריח רוצה ואינו לז שיש או רגלא דהיינו עחר לו דאין לומר יש נריגלא
 קיל דאכפא לומר יכול אחה אינו לאכפא תאגרא אכל ענ<ו העתר ליטול

 ישא אם חסר דמאי באכפא משא אינו. אמאי נחיל קשה דא׳׳כ מא;רא
 לפי אך להקל איח לאכפא מאגרא דשימי שפיר רש״י הוכיח ולכך באכפא

 י והא עלוי׳ סודרא לפרוס נאכפא ח־רו הגנורא קאמר אמאי קשה זה
 אלא שוויס שניהם להא נאגר׳ צידרו נאכפא דדח דהיינו כך לשנוח יש

^ הוא דאכפא מוכח ודאי  פירוש דהכי שפיר מת* ואן חאגרא יוחר מ
 משוס לו שיש הנזשמוח כל באגרא נושא בתול דהיינו נאגרא דדרו הגמרא

 כמ׳י׳ש יוחר מכביד דהיא אף נאכפא לישא ישנה ט׳י׳ט מאכפא קיל דהוא
 אכפא3 נושא נחול דהיינו באכפא דדת להכבד לשנוח דמוחר בחוספוח

 נישא היא לי שיש משא כל בחול מסחמא ודאי הא להעת יכול היכי קשה
 ולכך נאגרא משא זה בלא נושא דהוא לומר צריך אלג; קיל שהוא נאגרא

 להוא גוונא האי נכי נמי מיירי ני״ט וא׳׳כ נאכפה לישא צריך שניה משא
 להיות יכול צא וא"כ נאכפא ושני׳ באגרא אחל משא משאוח נ׳ נושא

 קאמר ולכך כאגרא נישא הוא בחול גס אחד למשא לאגרא מאכפא דשנה
̂ושא אף משאוח אב' דהיינו עלויה סודרא נפרוס שפיר ר\מרא  של נ

 להקשות ואץ גסבאכפא לנושא לאכפא השחה לשנוס יטל דאין אגרא
 אלא אחד בפעם משאות הב' ישא לא דהיינו כך ישנה סודר לי למה מ״מ
 נושא אינו לעולס אחד דמשא שימי הוה ודאי דאז באכפא אחר משא ישא

 בל״ה הוספוח דהא אינו זה פעמים שני משאות המי וישא באכפא
 דרך שיעשה כדי בהלוכא לאפושי טפי עדף י״ט גבי דהכא 3כה המניא

 כשעושה ואז עאי' סיליא נפרוס שפיר גמרא קאמר ולכך וכר שינוי
 שכת גני כמו נהלוכא מלהרנוח במשא להרנוח טפי עדיף נסודר שינוי
 לאתושי יצטרך ולא נמדר שיטי כן גם יעשה נמחניחין א"כ צהקשוה וחין

 נמיא דמטמיש זחנין ד״ה נחוספוח (יראשון דלחיחץ אינו זה בהצוכא
 אסור ולכך חצמעלה רחב שפיהם נכרים ̂(;דיסין דמיירי גומר יטל

 דברי נצא גס לומר אחה צריך שני ולחיחץ מלמעלה סודרא לפרוס
 דלרש״י סוספוח שפיר הוכיח זה לפי סודר לאיןלו דמחניסיןמיירי

שפיר אחי שכתגהי מה ולפי להכנד אלא להקל אינו אכסא לשינוי הפשט
לני; א נא



ביצת מסנת
 רנותsלר זצא להקל ישנה משיה וכשהוא מ־וחקא ח־רו נד״ה י’רש דורי
ת שלא או לרגלא ממחקא דהיינו להקל או פירושו וי׳׳ט טורח ^יו  ל
 דורו וד׳׳ה רש״י שכסוו מה כן גס וזהו לאכפא מאגרא דהיינו טרחא
 להקשות ואין ושינויו טורח מרכה אינו מ׳׳ח להקל שאינו אע״פ ואגרא
 לאכפא מאגרא ישנה למה א"כ מרגלא יוחר מככד דאירא חוספוס לפירוש
 כשהו׳ ודאי דהא אינו זה להקל לרגלא מאגרא שישנה עיזי הא להכגד

 וחול גס נושא היה דאל״כ רגלא דהיינו עיזר לו אין נאגרא בחול משא
_ :היטיו ודוק לp שהיא ורגלא ־

{ ףך מר אמר יכו׳ נחמן מרו רכא מינה עא3 כגמרא ע׳׳ו ל׳׳ד ר
ר' אמר ועוד חנינא נמי אק אף רחמן דרו כריה זטרא י
 ל׳י׳י־ו זה אכל ז״ל סוף מהרס ומקשה וכו׳ המוקצה על אדס עומד אציעז׳
 וכו׳ ביחו וכני כניו אצל החוספוח וימ׳׳ש למחר אוכל אני מכאן דילמא
 גופו איהו דעל ביחו וכר כניו על קאי האיכעיא ע״כ דהנה כך ופירוש

 כמ׳׳ש כך להניחם דעחו גלה ודאי גופו דאיהו לאיעיא מצי לא וד$י
 ודאי אלא קוכע ודאי שיח לכך מלאכחו נגמרה הוה וא״כ ^ספוח
̂י דאכעיא  היכי שיף מהר׳׳ס שפיר מקשה זה לפי כיחו וכני כניו על ר

 קוכע שנח ולכך נופי כאיהו מיירי מחרסין דילמא ממחניחין להוטח י3מ
̂י לחיז ונראה רו מיירי ע׳'כ דמהררון שפיר הוכיח לגמרא כעזה  ונ

 א; דאף כהבנה פליגי לא ע״כ א'כ גופיה כאיהו דעיירי דאל׳/ל כיחו וכלי
 כשנח מסחוקצה לאכול אליעזר לרכי מוחר מ׳^ו כרירה אין נימא
 כל ולכך מלאכחן נגמרה הפירוח כל ק אה כך להרחס דעחיה דגלי

 משום- לאו שירשום עד דקאמרי רכנן וא״כ כשית לאכול מוהר הפירוח
רי  גלי גופיה איהו דרכתלאסכרי הטעם ע׳׳כ אלא איןכרירה ^נ

 קשה זה לפי ברירה דאין משום שירשום צריך ולכך כן־ להנירוס יעיז^ה
־3 בתול לי^גו שכח מאי.איריא.  דשנא לאשמועינן צריך לא ודאי דהא ^

io p חאנים' שטמרו חץוקח גגי ר^י דהא^בהלא מלאכחו בלנר״שנגמרה

̂'ה ^̂ ך5^ ׳ "אורחיס ומוכךאגב5האקמ׳^דט ^ ^“'̂  לפלזג;בהכ«ןזם
מוכן טכל ךקמ'״ל לומר שייך דלא ודאי כהכנה .פ^גי דלא השתא ̂כ’וא

על העומד קהני מ־לא שכח אצל מוכן דטכל מונח דהיכי ועוד שנה אצל

בדף

 שייך לא נהכנה פליגי דלא הא.השתא המוכן מן זה הרי וי.ו' ממוקצה,
 ביתו וכני בנרו איירי .דמחכיחין ודאמוכח אלא המוכן מן זה הרי לף

̂ואז ונ;ללצ!  נגמרה שלא נדבר קונע לשנת דאשמוענין שפיר אקי נקכ^ה
זדו׳׳ק: שנח אצל הוא מוכן דטנל אשמועינן החיחן ולפי מל^נתלל^י^א

 יחדה על קאי האינעיא ע״כ הא להקשוס יש כגמרא, סם עוד
 רעל מידי למנעי׳ מצי דלא ודאי לשכת יחדה לא דאי לשיח

 קוכעה שכח בד״ה רש״י .כמ״ש יחדה כשלא קונע דלא וראי שכח מוצאי
 עראי ממנו לאכול דמוקר .טכל משכחת. לא א''כ דקוגעה נימא דא: ועוד
 .כשבת לאכול אתיר הכי כלאו יהא חבע:^ חצי דלא ודאי גופיה שכח ועל

 .דהיינו יחדה. על קאי ד^יבעיא ע״כ אלא, מוקצה, משוק יחדה כשלא
מי־ על גמרא קודם.שבח דאמר
 האגסאינעיא עלויה #:ע וט מכאן כיון.דאמר שאני.החס זוטרא

 על קאי דהאנעיא לדחוח יש ואפשר למחר אוכל אד מכאן אמר על קאי
 נד״ה ז״ל רש״י כמ״ש מדכור עדיף דמעשה אינו זה אך והטמנה יחדה

 r וצ״ע ^כע למעשה ומכ״ש שטמנו חימקח
p?3׳/3 .c ראה וכולהרבשלא וכז' חאנים (זל]ס0 נד״ה רש״י 

 קשה הגיח פני בשראו פיחקדאי וכו׳ מיירי קא ןח3ה פר
 אינו דחצר מוכח סלהו חאידר ממילא הא חצר לומר יוחנן לך׳ למה

:וק״ל קוכע ׳
ם ך  דכאנעיא נראה וכו׳ פירוח משילין הנן כגמרא ע׳׳ו ל״ה ב

 דקיל י״ט צ3א תמור שנח החש א״נ לומר יכול לא ראשונה י
 כיה לזלזולי דאתי אשיר דקיל משום דאירבה אינו נמי.זה טוגא אקי'

 כאכעיאשרה אכל להוצאה חמה טלטז(בי״טדטלטול כשרואיןשעושין
 ולא מזחר ינןל גי״פ אגל יחמיר■ משוס אסוך בשכת החס שפיר ק^מר

 חפנה אינו דהלא מלאכה שגס כאן עושה דאין לזלזולי אחי לומר שייך
 ראשונה האכעיא אכל לזלזולי אחי גזירה^לא ומשוס קיפוח וחמש ד' אלא
ip כשבח החס לומר שייך לא כאכיעיאשניה וגס קופות מחמש יותר על ̂ 

 ׳ הא דמשוס חוחר ממון הפסד לאיכא ני״ט אנל מחן הפסד ליכא1^סיר
 : האי מלו הפסד הוי לא קופוח. החמש כל מפנה פורה.א.דמשןיר,ואיט

W  מפרש נולהו באילן לאעולין וד״ה רש״י גמחניתין ̂''ו״זג״ב . 3
^3ד משוס הטעם מה לפרש יכול מראוכו׳פיחשדלא מ י י *
 רש׳׳י פירוש ׳1וכ מרקלין ואין כד״ה רש׳׳י אכל עצמו גפני טעס הוי חד,

חי משוס שיר כלי גזירהשמא,יתקן ספי־ש וגמרא  :אכולהו טעס י
f f lE D i r p ,>לומר יש ודאי אלא טניי מצוהקא ד״ו:ור 

 דהנה פירוש ולאקשיאוס׳ כפיחם.הקונטדוס י .
 שמא נזירה כשוה מקדשין אין והרי יומא כפ׳׳ק פריו לא למה קשה
אלא ואינו מקולס האשה לו לתקנו משוס ודא אלא אירוסין שטר יכתוב

י יכתוב שמא שייך לא בשנת הנמר  ■ לבר 3ו{ןו דלל רת■ לזמר יש גמ' מ
מ׳ לאגזר שייך לא מעי׳׳ט ברן • :ו

סץםעלמסיתכעה
משקיןמתניתין ^ אתהמדנריו׳ אח ושיחעין א̂־ ר,) ס ו

ץ־ שקעח מיניהר׳ ועי והא מוקצה לרבי ליה אית . ג
שה שמעין לר' המרה מתי;פצעילי  ממש׳׳א^׳׳ללרג^ מ^וכו/הק

J(יהודה כרבי לן' סחס דבי׳׳ט מלכתי' בריש דאיח,ליה נחמן p p  jgit . 
 'הכא פחך דלא ודאי כי״ש לן סתם לזלזולי אחי ללא ובשבח לזלזולי ואתי
ט׳ מידי  'לאינד'.^(«האנ^ אלא גשגסוכז' איכאלאוקמי חמרי דפצעילי ו
 ולאי משילין על)־ הדרן. הוא-כך והסגנון בעזרתי לחת ונראה *• גנו׳ קאי

 לני/- גר^לה מסכח.ביצה סליקא ואז מ״ל •מהרש׳׳א הש־ו' קשה יהיה
 'לנג^ אמקינן מהךש׳^אהא מקשה מאי קשה דלכאורה מהרש׳׳א ^שיות
 [^y.Tiph טלטל לוור^עבי דילמא טפי לזלזולי׳מחמדנן ואתי דקיל דבי׳׳ט'
 בסףלחפרק' יהושע פני כמ״ש לזלזולי אחי קיל ר״ט משוס זיו סנרא
 לצורה* לשנתי/,טנט< כך הוא לזלזולי אחי דהפיחש האינעיא גב; משילין
 ̂,’לא ארלה גבי זה לפי לצורך שלא טלמיל גס ולהתיר לזלזולי א^ בי״ט
 ן לצור-ר, שלא אכילה שייך לא אכילה רגבי י״ט גני לזלזולי דאתי לומר שייך
 שפזה,ן גת׳ מקשה ןא׳'כ טפי׳מ^ח י׳׳ט גבי להקל נפש;ש אוכל משוס וגס
 י>׳ג|ן3ד לעיל גמרא דהחירוזמוחרז שפירי ממש׳׳׳א מקשה מ״מ אך
 ' כ^צה? ו^כיאוסרב^ה משום דהיינו אמחניתן גס קאי לזלזולי ואחי קיל

^י־ מ״מ. נפש אוכל דהוא אף לזלזולי דאתי משוס בי״ט שנולדה ^ סו  א
 . ‘הכי רלמאמשוס הגמרא מקשה מאי דגסהכא שפיר הגמרא מקשה

 כאוךמ;5̂ דהנה שפיר אחי יה לפי לזלזולי דאתי משום אסור מלכריוח
 י'כ^, הלא לי״ט שבח בין צליך^חלק למה נחמן ר׳ בדברי לעיל קשה
 f פניהי^^, לאוכל.כמ״ש ולמי ר\וף הכאת הד רןורוח מבקעין דאין לחת
 סעלמא טלטול 'אלא PאיJמגניהי וגס הללועין את מחחלין אבל

^' זו:ה(ןשהפד וקושיא. מוהר מוקצה מןקצהא^האבלזטלטול ת  ■. י
ל והביא  מוגח דמכאן אוח׳ ואד שבח במסכת ר\מרא מחלק ד
^, ידע דלא • המקשין על קשה דהנה לטלטול אכילה בין חילוק ת ה  ת

ל חילוירכת לא! רש סיר לא וגס וצמו^ן לגרוגרות דומה מדברות  ׳ ‘י׳׳
 UvKPדלעיל מסתת' להכא חיכףאמהניתין מקשה לא לשבתא״כאמאי

 הגמרא.' זהלעלללמסלאמביא הקשה יהושע ופר ומגגיהין מחתל
 מלורוות'ן בהמות דהיינו תירוצי שני מדבריו׳וחית דגהמוח מאsסי• האי

ה ץ3 חילוק דיש משוס ועול וצמוקין לגרוגרת חמה ^ל ^, לטלטול , א  . ו
 ■ אכילס כין איליק רש דהיעו השר החיריז סבר ע"כ דהכא המיןשה
/ ^טלה יי לאממץ למה גחמן רו על ל^ל קשה וא״כ לטלטול
 ̂ כשמו יסשיע הפר שהניא ז״ל אכרה' כמגן אחהלחרז וצריך לטלטול
 /‘כעלמאיהסהר טלטול משום דאסור הטעם עצים מכקעין דאין שכחוב

^ דהזעוזהנאח־הצוף^השס^^ויממהזלאטלה־זל^ממ^מל^ות ל  1ד
ל נחמן רב על הנ׳׳ל יץשיא חקשה ואי אנרהם מגן כדנרי מונח אינו '^ 
שהאמאי^?!׳. ראשון תוספות דרגה ישלחרן זה  . וחחלחמסכחמק

 " י אמינא.^ דהוס משוס ותירון וכו' ומחירים יסxאו ולא תאכל אומרים ו׳׳ש
ט' וט^ לחוד בטלטול מחיר דנ״ש ' r שט ^חיריז י

 )'׳קיימאיועוד לאכילה ביצה דשתם משום אכילה לשון דניט האחד חירוצים
׳ חירודז דלפי .נמצא כו'1 ג׳׳ש אגב. נקט וב״ה־ וטלטול אכילה משמע יחאכל מזצאדלפו.חירון;

̂ט׳ד3ין.ש3 לחלק גמרא צריך הכי דמשום לחיז יש הוספות של שני  ח:ליז
 ן ליתצי תוספות קושיות קשה נשאר ׳'כ6ד לטלטול אכילה וין לחלק יכול ולא

 גל:לחוד1טא3 מחיר דו״ש׳ דה״א כחיחצם חימא וכי וחתירין איסרין
 ממנניהון'עצמותו. אף קשה ונשאר וטלטול אף אסור כ״ה דא״כ אינו

 מחי׳^נג^זלהלכוג דב״ש מוכח יהיה ודא אלא ב׳׳הטלטול דמחי׳
̂ט בין חילוק דיש לחרד צריך  'הנ״ל הוספות סשינח מסות ואד שבחלי׳

̂׳א דהיינו כחיחצס  קשה לא ומ"מ לחוד כטלטול מחיר רנ״ש דה
 משילין מפי׳ מ״מ אך גמרא כחיחז לי׳׳ט שנח כין לחלק רש משוס אכ׳׳ה
̂׳באחא־ כקף משילין כפרק יהנה אברהם מגן כדברי מוכח  ׳ ̂'זע

 ורמנהו גמרא ומקשה כלבד נפש אוכל לשכחאלא י״ט בין אין במהניחין
 פפאהא. ת אמר אלא וכי׳ בשבח אבל כי׳׳ט ארוכה לדך פיחת משילין

 דטעמא. לעיל. דאמר נחחן לרב ז׳׳ל יהושע פני ומקשה וס׳ ג״ה הא ב״ש
̂כ א"כ מוקצה משום וב״ה ״ש3 דפליגי שנולדה לניצה t דכל סברו ע׳
 ־ :במוקצמקדצ׳ש סכר יכי״ט עצמות למגכיהין האי ט אסור נשכח מוקצה
)משום. ^ינו לב״ש דתוחר דהא מהלחין כריש כחכהי ככר מ״מ זחירוז
 fv זמתירין.ובי: אוסרין ליחני סוספות קושיות נשאר זה לפי וכו׳ נפש אוכל
̂ט- דכ״שאינו אמינא דהוה כחירוצס חימא  מיזיראלאטצטולזהאזנרלא
 ולא&ליףי ׳̂ש3ל לשכה י׳׳ט כין ידלוק עוד ים הא יהושע פני רלשיוח נשאר
̂וא״ה לאשייך טלעול דגגי נפש אוכל משום מחיר דנ״ש צחת אוכלנמז

ה ודאי ^לא כמא! דלא לשנת י״ט כיו איו מהניחי! הי דנ׳ג׳שמחיר מוכח י
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 דהיינו חוספוח של &ו?6ר כיזירוז :צחדי/ההלחרז אףנאכילה!״
 קושיא נשאר זה לפי קיימא לאכילה ניצה דסחס משוש אטלה לשת דנקט

 כין מילוק דש לתרן נחמן רב צריך למה דהיינו יסשיע פני של יאשונה
 דא׳׳כ משוס לחרן שייך ולא לטלסול אכיל׳ בין למלק יטל הלא לשבח י׳׳ט

 סיחן סובר נחיזן רב ע״כ להא אינו זה ננ״ל הוספות קושיו' ישאר
 אלא קיימא לאכילה ביצה דסהס משום לשון ללקט הוספות של ראשון
 מהרש״א קושיות יחורז זה לפי נמצא אברהם מגן כדברי ע''כ מוכח ודאי

 . גמרא מקשה דלא מאי יתוח ׳• מ״א דברי לפי כתב יהושע הפני דהנה
 בי״ט שנולדה ביצה וגבי דמגגיהין מתמחן דמפכיא למאי בפשיטות

 חדאי וחית אב״ה נ׳׳ה א״כקש׳ה מוקצה משום טעמא נחמן רב אוקמא
 דאי? סתמא מהאי אבל לטלטול אכילה בין חילוק ליש לחת אפשר היה

 דלעולם לומר מכל זה לפי נמצא שפיר מקשה לטלטל מוקצה דהוי מבקעין
 לזולזולי אחי גמרא דמשני והא ככ״ל לזלזולי אחי לומר נדך לא אכילה נבי

 מיד קשה לא בי׳׳ט שנולדה ביצה דו:יימ מחניסין אבל טלטול על ר\מ
 אף לעולם אסור אכילה דהיינו לטלטול אכילה נין חילוק דש משוס

 כלל מהלש׳׳א ר\שיוח קשה ולא לשכת י׳׳ט בין חילוק טלטזלייש גשבחוגבי
 לזלזולי אתי לומר שייך לא אכילה דגני משוס שפיס מקשה- דגמרא

׳ :היטיב וד״וק * ־

קגביצה מסכת

 חיו המגילה אח לקחח כשרין כל6 ,מסניחין ע״ב י״ט
ט' לכתחילה ואפילו ר״י לעולם *זטה שק ,מפש׳/ובג'  ו

 יוסי ר׳ מתניחיןhהמכשי5לו.לכסיזיi6וjיה'ד(: פימשרש״י-לעולש-ר׳
^; דעכל הי^ואפנלו או  והאי היא יהודה ר' אסילו.לבסתילה תורס..1ל

ס׳ עזריה בן. אלנעזר אבי מ^..פל דרבי. המזון דנרנת  ומקשה ו
 היא יוסי ר׳ דמתניחין להאי.אוקימחא .לפהש הכריוזי מי הטהרש״א

 ש״ד ודיעבל לא לכתחילה דמחניחין לימא לא אמאי לא דיענד ואפילו
ט' עזריה בן אליעזר דר' אליבא שלרבי'הילה כרבי .ואקןא  ונראה ו
̂־&  בסוף ן1גקל מכשיר יהודה ורבי בל״ה דהנה.סוספות בקה}ץ ל

̂,עדף,מר^ הסוספוח׳כתב  מה הא1ורי6מד לבה, ,שהכעמת־-וב4^^^^
^ ע׳׳כ141בק: כן שאין גני כן מרנחמייבשייךגס ש

.חרק חבל ..ונכך-יגחבדענד .ט־-י. .”דפי;פט1ד צושום
̂אף כ^-ילא גחחע דלא  ..בחרא אף שייך זו ^שברא אלא.נדאי בדיעבד יצא

̂/ וכונשכתב ̂׳ב נ' ?־ך! בנדה רש  שסע כבר שומע ואיט המדבר חיש ע
 ■ מיעבד ואפילו יוסי דר' ממאי בגמרא קאמר ל&ר^המאל \למןנלד^י.'

̂׳ג קשה דמי שפ־ר דיעבל הא דלא ■הוא י^דה\^|חמלה.  ממ
 שאינו מי להא יצא לא אףנדענד ח־ובאסכן ,'‘א^^'^'אין.גולשום

 אפילו חיוב בו יש וחס התריס בדיעבד אפילו מוציא איימ י נדבר מחויב
 תוספות היריז שייך ולא סוספוח לקושיות לכתחילה אעלו יוציא מדךבנן

 לחרזי יש 'אך .ר,גר<חיוב.3ךהא.חרש^ג נן3^^חד;דך ד^^ד^נןלאמוציא
סיק. רכל משוט. ■לא cp'fo^ חיק גב; דלעוצק,יש-

יברך לא דחני הא אלא<Vh3 הוסלוח ל^וךד^4כעי דרבנן
 המזון ברכת גבי לחזיכן משוה שפיר תוספות מקקה1 אכגמקט^ ׳ ,^
 תיקון דאורייתא כעין אמרינן ולא כזית אלא אכל ^§ן^^אניו;שלא7
 לכהחיל' דמוציא מצינו לא גבית^ש לכקחילה.אבל יוציא קטן וקיינמי J,־,

 דהא תיקון דאוקייחא כעזן עי;חרש4ימג כ׳׳ש-הי^דלא הא אקשה ,אי
̂ןילולןאני עדיף חרם  לאוריה כעין הכ-י.נימאגבי,חרש דמשוס אמך מקטן
 וזו גיסא פרסומי ליכא חרם דגני יהושיעבשם,הב״! כ^ספכ' חיקון
 לא דקחר הא ע׳׳׳ה להא קשה המזון גבי.ברכת מגילהאבל 'גבי שייך

 אלא אכל שלא דהיינו אדרבנן כן גס קאי ■ה,?וזח;בלבןו ךכת3ינפד^(לס,
 ואפילו יהודא כר' אוקימהא במאי פחך׳הגמרא רקקמאי דאל׳׳ה כזיח

 דוקא דלמא בלבו המזון ברכת -ד^לא^בהו־אלס הא אל̂א לכהא־לה
̂ילו- חורהמוחר גמ  אף מותר חרש ולכך דתנן דהוי משוס לךחחיצה א

 וכך דרבנן חד מוצ-א דרבנן הרי אף ור\דא לר׳ מ7מ דרמ? חרי דקוה
^ יהושיע הוקשה-,הפמ  לכתחילה דאורייתא להוי המזון ברכת גבי א

/ בי ג ^ ־\ ^  ברכת יברך לא לתני הא דהגמראסבר ןדאי ק׳׳קאלא י
ף המזו?.גל?ו א -  יוציא לא למה זה על קשה ״כ6 דרבנן המזון ט־כת ^
 הוא ל׳ש הא קשה תיקון דאורייתא כעין לה.<ליכאלמ:מר5החן&צכךי<

 פרסומא משוס לחיז ולינא תיקון לאורייתא ?ן1ט אאחית :זלא |1מקנ
 נתחייב דכבר משוס זו רסברא3ל^[זברךלאס 1דמחנ',הי ני^ץ^?צ •

̂יא:’ <זיי חףלהוא  גני אך קטן לכתחילה א מוצ ואינו לכתחילה י
י ו^מא: י  קטן גבי רבנן דחיקנו משוס לכתחילה האפילו למוציא מ

 ממילא זה ולפי תיקנו צא חרש גבי אבל חייבבקל(:מאת דהא וסומא
pמחו pשיוpלהאע״כמחניתיןלמגלהומחניחזלברכח משוסמהרש׳'א 

הד נתחייב דנבר סבר למגלה חחניסין להא תנא כחד אחא לא המזון

 ומחניחיןדברכא לכתחילה אפלו לרבת תל דרבנן חרי ומוציא מעלה
 ימגלה רש״ילמחניחין כנ׳׳ללנרפיייש מעלה להוי סירי לא המזון

:3י1ודו׳'קהי יוסי כרבי אתיא

מגילה במסכת מהריצז-׳א קוטיו׳ על חירותי
 מדינה דאמרח והשתא ע״ב ע״א ג׳ דף מגילה במסכת איתא

יום• ר׳ אמר אתא למאי ומשפחה משפתה לדרשה ומדינה
 לשמוע ובאין עבודתן שמבטלץ ולגיה כהונה משפתות להביא חנינא בר

 לשמוע ובאיו ת׳׳ח !’שמבטל ר׳ בית של סתכו מכאן וט' מגילה מקרא
 מגילה ומקרה עסלה לי פשיטא אמררבא וט׳ מק״ו מגילה מקרא
 מגילה ומקרא חורה ברחנינאתלמוד יוסי מדרבי עדיף מגילה מקרא
 עדיף מצוה מת מצוה ומת ח״ח רבי בית של מלסמכו עדיף מגילה מקרא

 דחניא מולאחוחו מתמצוהעדיף ומחמצוה עבידה מדחניאוכו׳
̂׳ל מה ולאחותו  שמת ושמע בנו אה ולמול פסחו לשחוט הולך שהיה הרי ח׳

 כך לאחותו מיטמא שאינו כשם ימל יטמא לא אמרח יטמא יכול מת לו
 אגל מיטמא דאיני הוא ולאחותו לומר תלמוד מצוה למת מיטמא אינו

 עדיף מנייהו הי מצזה ומת מגילה מקרא ■בעירבא מציה למת מיטמא
 משום עדיף מחמצוה דילמא או פר־סימידסא משוס עדיף מגילה מקרח
 גדול מר דאמר עדיף מצוה מח •פשטא ה״י דבעיא בחר הבריות כבוד
 רש׳׳י פירש שבתורה חעשה’י לא אח שדוחה הבריות כבוד
 וכתיב להתעלס תוכל לא דכחיב העשה לא אח

 והקשה כבודו ^י ואינו זקן כט ממנו מחעלס שאחה פעמים והתעלמת
 יכתיב החס שאני הגמרא דמדחי שמחו מי בפ׳ איחא הא ז״ל מהרש״א
 דרבת מגילה דהלא תסור לא אלא להביא הגמרא היה ולא והתעלמת

 גמרא להפשש תסור מלא לי;ביא יכול היה לא לרש׳׳י נעזה״י נחר! נ״ל1
 דבע-א בחר הגמרא מתרן מה קתה לכאורה נהvדר אתי בס־גנון יהיה
 תעשה לא שלוחה כטדהבדוח לגדול עדיף מצוה מת פשטא הדר

 כן ואס עסלה דהיינו תעשה לא דוחה רסא פרסומי נס הצא שבחורה
 ניסא פרסומי ״ דילתא ניסא מפרסומי עדיף הנריוח דכבוד מוכח היכי
 אחר בסגנון יהיה דהגמרא לחרך ונראה במקומה האבעייא ונשאר עדיף
 דמכת מגילה ממקרא לעדיף מונח מעשה לא ^וחה דמצינו מכח רלא
 מבעיא מאי קשה לכאורה להנה אחר בסנגון הוא אלא מוכח אינו זה

 מגילה למקרה כן לא דאס עדיף מצוה דמח מוכח הלא עדיף איזו רנא
 אחי ומשפחה משפחה ת״יינא בר ר'יוסי אמר מה קשה עדף

 דדות- שכן כל מצוה מת דוחה אס הלא עבודה דוחה מגילה ̂־מקרא
 אלא ומשפחה משפחה לי למה כן ואס עבודה דוחה מצוה דמח ענודה

 ולאחותו לי למה איפכא קשה ולא מגילה ממקרא עדף מצוה מת ודאי
 ממקרא עדיף אס הלא מעמלה עדיף מצוה דמח

 קפה לא דוה מעמלה דעדיף שכן כל מגילה
 מוכא כן ואס קשה איפכא אלא דרבנן על לסמוך יכול היה לא לסחורה

 שיש ידע לא רבא ע"כ להא לתת ונראה רבא מנעי עדף מצוה דמת
 מולאחותו ללמוד לגמרא מרן קשה דאל״ב כרח v3 לאין כרח בין חילוק
 שאין טבולה אלא מחה אילו דילמא כחת מ שיש פסח מצוהיוהה למת

 ובמת ללא כרת בו שיש בין חילוק שיש סבר לא דרבא ודאי אלא צרח בו
 עד מוטל הוא אס יסריח שלא אחל דהיינו הבריות כמד שני יש מצוה
 יקבור אס דהיינו ן1נזי3 מוטל שתא דהיינו הבריות כמד יש ועול למחר
 הגמרא מרנקע רבא הוכיח זה ולפי מקולס העמדה יעשה אבל היוס

 פסח נ̂ר ואם עבורה שאר נקט ולא פסח חחה מצוה למת מולאחוחו
 1פשת נקט ילהכי ודאי אלא סתם פסח למיחד ליה הוא פסחו נקט צמה

 שניהש לעשות יכול ראינו 1א\ח מציה מא דוחה פסח דחוקא להורות
 tJדא לטמא לו א׳׳א מקום מכל מקורס הפסח ישחוט אם אף אחד ביום

 את דוחה וא׳׳כ לערב לאסל יכול אינו הלא הפסח שחט למה יטמא
 יעשה עמדה לעשור, יכול ולא למת יטמא למה עבודה שאר אבל הפסח
 יסריח לא נזה שעהמועטוס דבשגיל שניהם ויעשה מקודם עמדה
 מנעיארבא כן ואם עמלה דוחה אינו בנייח מוטל שיהא ובשביל

 היעדף צןניהם לעשות ויכול מגילה ומקרא מצוה מח
 מוטל שהוא משום ואי ־ צך אחד מצוה לעשוח לימל משוס ניסא פרסומי
 מצוה למח לטמא דיכול אף רילמא או מגילה מקרא דוחה אינו בנזיח
̂וס מקום מכל אח"כ  מקולס מצוה למת יטמא נבזיון מו;יל שהוא מ
 יטמא לאס מקולס העמד' עושה עבודה גבי בשלמא כך אחר ויקרא
 עבוד' הכי משוס כך אחר עבודה לעשות יכול לא קורס חצוה צמת
 פשטא הדר דאבעיא נחר רגמרא וסשע טלם מצוה מת הכא אבל קידם
 את שדוחה הבריות כטל גדול מר לאתר עליף מציה מס
 הבריות בזיון משום לאף פירוש שבתורה תעשה צא

 והתעלמת גבי מצינו שכן תעשה לא לוחה בלבד
 עדף מצוה למת מוכח וא׳׳ע תעשה לא דוחה לבד הבריות בזיון דמשוס

מגילה דמקרא משפתה לי למה קשה עדף מגילה דאסלאכןדמקרא
«דל ב נא



מילה םבת5
 עדיף מצוה דמח י6וד 6ל6 מצוה מח ט'ז שכן כל הלא חעיודה עדיף

 הקשה דחוספוח משוס פשח הגמרא ניייע למה קשה ואי מגילה ממקרא
 חעשה לא דוחה היריוח דככוד מיהחעלמח נילף ולאחוסו לי למה ׳'מ33

 הגמרא צריך וא׳׳כ כרח שהוא פסח צמילף יכיל דאינו משוס ומחרץ
 לנקוג! רש׳׳י צריך וא׳׳כ מוהתעלמח יליף עכייה רשאר פסח לנקוש

 שהוא ענודה חחה דמהמצוה מוכח אינו אסר דמלא יהחעלמח
̂ל־ן מוהחעלמח להניא צריו לכך דאורי^וא : זח׳

כתובות מסבת
fW 'הא וא״ח יכו׳ כחולים טעלח לו היה שאס נד׳׳׳ה חושפזח עי׳א א 

 בד שמחוך וכו'ונקי'פירוש ר״ח ואומר זכו׳ כהן אשח הינח י
 נגמרא דאמרינן לפירושו וקשה נרצו? שינחה עדים וינואו היכר יתירר

 לפירוש ראיה מייחי היכי זהשחא וכו' חנינא נמי אנן אף אניי אמר
 הרץל יצא כך שמחוך לנ״ד ישכים מ״ח נאמן דא*מ ע״ג אף הא קונ׳0

 מהקנן היו לא לפ״ה דנם ועי״ל וכו׳ וי׳׳ל הדנר וינרר עדם ויניאו
 דנאשת כיון אנל עדיכד ידי על יסנרר שמא משום ד' ליום רסח שחהא

 נשאר גס נרכיעי ריסה שיהא חקרי לאוספה נאמן ג' מכת וכפתיחה מכן
 דמשוס משמע רהכא היחא עדים ע״י ויחברר הקיל יצא כך שמחוך נשים

 דחקכו מ׳׳ד איכא דגישין ונפ״ג כרניע• שחהאנישאס חיקרו דזנוח חששא
 חיישנץ לא אתוחו נח על יחפה שמא משוס אבל פרי משוס נגיסין ומן

 החימא הוספוח מקשה לא למה העילס ומהשיו שכיח לא דזנוח משים
 ■ חוספוח של הסימא ע״כ להרה נעזה׳׳י להרץ ורראה חוספוס מ^רףבחחלח

 פי' ההוספיס דהא מידי קשה לא ההיספוח דלפירוש הקוג' לש־חש קאי
 גבי הא להקשיח יסל לא כן אס נרביעי ניסח שמהא חקנו פליג לא דמשוס

 כרצון איירי ודאי אחוחו נח גני דהא משוס לזנוח ודיסק לא אחוריו ח3
 אנלהכא לא.שכיח ז־צוך כהן באשח. אף מיחה ת״בה לא ולאי דנאיגס

דליכא כה? אשח משים דהיינו סצוג צא ברביעיימשום כיסה ־שחהא חיקנז
 וסקנוגס שכיח ואונס חייש/־ן ושפ־ר אסורה כאונס אכל סחחיו

 חי־שיק לא נ' מנח פפוסה ישראל דנאשה אף פלוג לא משים רשים כשאר
 וראי אלא לחו־ כהן אשש משוס פליג לא מלץס מכל שכיח ילא משיש

 קול ע״י עדיס שיבוא שפירוש רש״י לפירוש ההימא מקשה להחוספוח
 לזנוח חיישנן אחוחז.לא נח גבי הא שפיר מקשה זחחחיו ברצון שזינחה

 דהייחי רש׳׳י פירוש על להקשיח חיכף יכול לא זה לפי שכ*ח דלא משיס
 אי דהא הפשש הוא כך יהכא דרציו לזרוח חייש־נן לא דלעילס לומר יכול
 אמירא כהוה אומר הייחי וחירוצו אניי ר\שיוח חוספוח מביא היה לא
 אכיי של כהוכחה פחוח פחח נטוען איירי מהניחין דהיירו אכיי של

 הפשש הוא כך וא׳׳ה וכי׳ לאו מאי כד״ה ע״ב ש' נדף החוספוח למ״ש
 pכ אשח אצל דהיירו לב׳׳ד תשכים בחולים שענח לו היה שאס רש׳׳י של

 יכא מ״מ ספק חד שהוא ואע׳׳פ וחחחיו באונס זינחה שמא חושש־? לאין
 כשיצא הדבר ויהברר לב״ד יבא לכך לי מאמינים אנו דא־ן משים לב״ד
̂*ד ילך צא האנשים שאר וגבי עדיס ע׳׳י הקול  חוששין אנו דאין־ משום לב
 להקשיח חוספוח יכול ולא פלוג לא משוס כרכיעי הקנו אך דרצון לזנוח

 אבל לרצון משוסדנחאחוהוחיישינן לזנוח רלאחיישינן מנחאחוחו
 היו לא לפ׳׳ה דגם וע״יל .וחיריז וכו' מאכיי חוספוח דמקשה השהא
 ופחוחה הכן רכאשח משוס אבל עדס ע״י יחברר שמא משוס חהקני?

̂נו לאוסרה נאמן ג׳ חבח  הקול יצא כך שמחוך משוס נשים בשאר חר
 הא נשיס בשאר לבי׳ר ילך האיך וסימא שפיר מקשה עדים ע׳׳י ךך3ן,ק
 א״נ דרלון לזנוח חיישיק דלא אחוחו בס גבי כמו ררצון לזנוח חיישכן לא
 דין לכיח ילך זה דמשוס כרצון שזינחה עדיס שיכוא יחוש לא כאן גס

ודו״ק: נשים כשאר
 דההוא חהא אלא וכו' כן אינו גיטין לעני? רנא אמר כגמרא

 מעכשיו מסיפא הא להקשוח רש וכו' אחינא לא אי להו דאמר̂ 
 ונקש כגיען אונס אין דאי כנישין אונס דיש מוכח וכו׳ באחי לא אס
 למשעי אני ויסל גוונא האי כי נקש צמה קשה נחלה הדן והיא מח

 ולעולם ימס קמי דהיפול ליה ניחא דלא משוס גש דהוה הוא מח דרוק׳
 חס מעכשיו שאמר דהיינו איפכא למנקט ליה הוה כגישין אונס יש

 ̂ דאין משוס גש יהיה ולא ימח גט יהא חודש עשר שניס לאחר באחי
 'לא שייך דלח כגישין אונס דאין משוס דהשעס מוכח ואז כגישין אונס
 משוס גט אינו הכי דחשוס לומר אני יכול דלא ינוס קמי דידקול לי׳ דחא
 מיחה לאחר נש אין שייר לא מעכשיו גני הא מיחה לאחר גט דאין

 אונס דאין משום גט דהוי השעס דאין מוכח ודאי אלא מרישא כדמוכח
 גש הוה דמ׳׳ת רנוחא ואשתועיכן כגישין אונס ליש ידאי אלא נגישין

:ודו״ק יכוס קמי דהפול ליה ניחא ילא לזשוס
ה ף מאי וכו׳ בשלישי לכניס העם נהגו ואילך ומסכנה ע״ב ג׳ ב

הרביעי ליוס הלישאח בחולה דאמרינן נימא אי סכנה *
ביום הנשיאוח נחולה לאמרינן רנה אמר נעקרי׳ לגמד נהגו תיהרג

 צנועות דאיבא משוס הוא אונס סכרה הא' החילה לשפם־ חיעל הרביעי
 איכא רש״י פירוש וכו' פריצוח איכא דאונסשרי להו ולידריש וכו'

 העולם ומקשין נעליהן על ונאש־וח כרצון עבדי להי מקליק דאי פרוצוח
 אונס סכנה האי סשיא קודם להו ולידרוש להקשוח חיכף לגמרא היה
 דמשוס רש״י לפירוש מחקדק אינו פרוצוח איכא הגמרא דחיריז ועוד

 יכול לא דחיכף כעז״הי להרז ונראה כרצון יעשו כאונס להו דמקלינין
 חכתים חקרת למעקר צריך למה דהיינו להי ולידרוש להקשיח הגמרא

 •“לומר- יכול שרי אונס הא חחילה לטפסר דנכעל משוס נרביעי לישא שלא
 כחולים שענת לי היה שאם משוס כרניעי שישא חכמים הקנו מה דמפני

. לידע יוכל לא החילה לטפסר כשיכעיל עכשיו הא היהמשטסלב״ד
: • שקדו משום חימא וכי חכמים חקנח שייך מאי א״כ בהולה היה אס
 ליה רשרח להיוח דיכול גמרא אתר לחשה ג' בדף דהא ר,דא אינו נחי

 דלחא ידע שלא דהיינו איסור יהיה לשוכחו אלא לאינו שקדו דמשום ועוד
®•ן זינחה  אונס.הוא סכנה האי כך הגמרא מקשה השחא אכל כא̂י

 שרו ראונס להו ולידרוש קשה צמעוח דאיכא משוס סכנה דנקש ודאי אלא
 ררשינן• אי דהיינו פרוצות דאיכא משוס וחיריז סכנה נקש אמאי וא"כ

 לשפסד ננעל אי איכפת לא דהא ברביעי הנשואין יהיה ונמצא ^י דאננס
 דהייכר כרצון עכדי להו מקליק דאי שפיר רש״י פירוש ועחה חחלה
 כחולים לה ימצא לא דילמא יתיירא ולא כרצון אחי־ לאיש כאיחסין שיזנה

 :ודו׳׳ק בחולים הכי־ליכא ובלאו תחילה לשפם־ כבעל כודאי הא
ם ף כמוצאי. ולא שכת כערב לא יבעול לא כך בין מר אמר ע״א ה׳ ב

 - אלאבמוצאישבון חבויה משוס שבח כערב בשלמא שבח י
 ישודט שמא גזירה זירא ר' אמר אלא '1וכ זירא רבי אמר לא אמאי
 טריל לא דלנפשיה התם וכו' הכיפורים יום מעתה אלא אביי א׳׳ל עוף
ח בחולה להו אבעיא וכו׳ רוחא ליה איח החס איימי וכו׳ ^  כרכיעי ר

 * ונבעלת־ ברביעי נישאת בחולה קפרא בר דחנא ח״ש וכז׳ ברביעי וכבעל
̂איל בחמישי  טעמאד' וכו׳ בה׳ נישאח אלמנה לדגים ברכה בו ונאמרה ה

ס׳ אלמנה הכי אי וכו' ברכה משום מיו  י י מי5 אי עדיפא ^דס ברכה נ
שק הרמב״ס מביא עולס האיהל הספר וכי' שקדו משוס  ■ מהלסגן^ פ״י ^
 והרמב׳^"' מיף גז ישחוט שמא גזירה בשבח בא׳ נושאיןנשיס דאין אישוח

 י י‘פסר דהרמב׳׳ם חיחן עולם דאוהל אף שני חירון לפי מאוד תמוה הוא
ט להרמב״ם מנ״ל קשה מ׳׳מ שבגמרא ראשון כחירון  ' ליה ראיח הי

 'הי(^ אס אבל טריד לא דלנפשיה התם קאמר דהנמרא האי כולי רוחא
 י שהול^ הכפורים יום כערב נוונא האי בט דווקא היינו טריד לאחרים

 י דאיכא בלילה שסא כשנת באחד חחונה לעשוח אבל בשבח אחד גיוס
 ונראה עוף בן ישחוט שמא חיישינן לא דלמא האי כולי הרוחה
 והיט וא״ח כחב שקלו משוס נמי אי בל׳׳ה חוספוח דהנה בעזה״י

 ר״לדלהאל ברכה משום בהדא קחני בברייחא הא שקדו משוס למימר ,
 פי^ בששי ונבעלת בחמישי רשאח אלמנה הכי הברייחא שנייאהויפי'

 היו- דדגיס ברכה משוס וא״ח אחרת בברייחא שמפורש כמו שקדו משוס
מןי לכך חשו לא שקלז הקכח להניח לסם  י גאמרה הואיל,יבשש̂י

: ״[א7 הגמרא■ מוטח מאי להקשוח יש החוספוח ולפי׳ לאדם
 ז פורח? בהאי אפילו דעחא לאקרורי חיישק לעולס דלמא לאקרורי

 ‘בחמישימשו^ ונבעלת ברביעי נישאח בחולה הנרייחא קאמר והכי
 ‘שב^־3אחד3לינשא איקרורידעחא וא״חאימשום איקרורידעחא

 ברכה כו ונאמרה סאיל קאמר לכך בשבח בשני ונכעלח
 מוכת אלא בחמישי ונבעלת ברטעי רשאח הכי ומשוס לדגים
 ‘ שמא גזירה משום לאחינשא בשבח דבאחד ר^מב״ס סירח
 לאקרוט חיישיק דלא שפיר הגמרא ומוכיח עוף בן ישקוט
 V ברכהאלאמשוס הגמרא ולאקאמר דעחא לאקרורי חיישינן דאי דעחא

ודאי אלא עוף ן3 ישחוט שמא גזירה יאמר א׳'כ בשבח באחד חינש׳ דלא
- , ,י • ; ודוק דלאחיישינןלאקרורידעחא מוכח

ה ד ^ לטבול הספי־ מניה יוצא פלוני אש ושהיה ע״א כ״ח ב  י ל
ם' עבדכהן כחרומהזדילמא • או ̂? הו  ושהיה ע״ב3iPע
ס׳ הוא כהן עבד ודלמא הגורן על עמנו חולק ^ רש׳׳ל ומקשה י ו ל ן  ז׳
 מון מוקי לא אמאי חימא 3נ״ הוא כהן עבד ודלמא גמרא ע״ב

 חליצה ובן גחשה דגן עליהר^א ונפק הוה לכהן באכוה רירחזקלן
̂׳ב מקשהעל רש״ל דר\ה עזה״י3 להרן כ״וונראה בדף כדלעיל  ולא ע
 ' הגמרא דפריך הספר מניח יוצא פלוני איש דהיייו ע׳׳א על מקשה
 ׳ עצ*ט>^ מקשה לא הט רמשום לומר צריך ודאי אלא כהן עבל ורלמא

 עבד שהוא לזמר שלא נקט הספר מניח ע״א כ׳׳י נדף פירש דחוספות
 באבוה דמוחזקלן לומרלאיירי יכול לא עכ״לזלעך פרקיו בסוף כדאמר

̂. שפיר- פריך גסיפא גס זה לפי הספר חביח נקט צמה א׳*כ לכהן  ־' ודלמא
 קשה הוה דה^ באמה לן למוחזק לאיירי למימר וליכא כהן עבל
̂י ושהיה סתם למיחני לי היה הגורן על עממ חילק ושהיה נקט צמה  אוגל

' : ודוק לן מוחזק דלא ולאי אלא קרומה . _
■ ' בדף י" ̂ '־ ’ .
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כתובות . מסכת

k

ף3 מוני י׳ה1 וחושפיח ע״נ v י ^י  דאי מגו וכו״ דאיחנוס* אי
הגת׳ רץשיזה ושאר לפירושההו׳ ליקדק זני׳יש אחיה עי5

ט' כחול׳ יומי רעכא  לודאי הגמרא כחירון תפסה דילמא למיחש יליכא ז
 עדים ליכא ע"כ דהא החוכמות כסברת כלוס נידה \h1 טענה עדיפה
כשחפסהודוקג ״

ה ד  כעי יקא משוס וכו' יהושיע ר׳ מודה וליחוי ממרא ע׳׳א א ̂ ג
 לןוכו׳מהרש״אוישלישבדעיקר יןייימא וכו׳והא לחיחני י
 המהר־ש׳׳א על יסליקלת וכר עלים דיש סיפא משום יהושיע לי' יוילחא

 איוו זו וימחא לירי' רמחא משום וכו' וליחגי הגמרא לץשיוח עירך הא
:ודור, מהיש׳׳א קושיוח נשאר א׳'כ כרישא אלא שייך

ה3 ̂׳נ מ׳׳א ד וכו' ר'/« לכרי לפיסלו נאמגין אי? רגמ חנו כגמרא ע
ט' לר׳׳ח אלא ופו׳ לרנרן בשלומא ’  יחור לכרי הוא והנשלוחא ו

דילמ׳ ארישא דקאי למקשין דמנלז חלא אופרס בשני לחת ים אך לכאורה
 כטעמייהו ני^ לרבנן בשלמא מקשה לפר מידי קשה ולא אסיפא קאי

 לומר יש ועול ארמן קשה הכי חימא לא דאי אסיפא קאי לא ודאי
 מביא לכך נאמנים אלו הרי בל״ה תיספוח כקישיוח אמי יש רכלן כלא1

̂׳כ רתא לרנצן נשלומא  שפיר וקשה חוספוח כתירוז לומד אתה צייו וע
. ודולק! מאיר ליני

ה ף  דאפילו תימא מאיד כר' הלכה איחא לי׳ה בתיספוח י״נוע״א ׳ ב
 ואס לחלק וראה אין נחמן דלרב וי׳!׳ל זכו׳ סיר חצי למי צרכנז י
 פליאה הוא לומר ויש והתימא זכו' סתסקאמר הוגא 5דר ̂י״ל ילי' יויאמי

 כעזה״י לתרןי ונראה להקשות יש זה כלא■ לכאן שייך מה תאמר אם ^עוד
 שכחי מה על שכתבו בשפר מוחה ד׳׳ה בחוספו׳ פירוש המהי־ש״א דה:ה

 כי דהא בעי מאי בידיה שטריה פרעי •לאי זכו' לפרש א*ן אבל הוספות
 משמע מ״מ וכו' נתתן לרב לע׳׳כ אע׳׳ג חיםפות עבי׳ל וכו' אינה לעין
ט׳ הונא ליב להו סא ו  לרב לקמן תוספות שכתוב מה לפי לחורדקצת ו

ט׳ לרב להא מייתינן שפיר להשחא מפליג האת'ולא סתם הונא או  הונ
וכו׳ זחימא חוספיח פירש הוא כך לפ׳׳ז

 תוספות כפיריש דהיינו לתלק לי׳ ליאה אין לחתן ר^ןוכ תימא וכי
̂הו  השטר לפסול מגו אמיינן ללא כמו הולא כיב רר?מ טעג%רר"מ נד׳

 חיתי רמהיכי כך לרבנן דגם סיר נחמז רב א״כ בעליס למי הצי למא1
 רב לילמא תאמר ואם ־קשה להא אילו זה דתירון מוצת ע׳׳כ הא לחלק
 כתירוךתוספות לומר אתה צריך וע׳׳כ וכו' ואמנה במודעה נדירי סנא
̂כ מפליג ולא קאח' סתש הונא לרב וי׳׳ל  כהוה לעולס לומר אני יכול וח

 משום פרוע לומר במעו נאמן דאינו דהיינו לפרש אין אבל של אמ*לא .
 למימר איכא מאי אמנה גבי תימא וכי בעי מאי בידה שטייה פרעיה דאי
 השתא הא חהרש׳׳׳א כ׳תיהז חימא וכי חהרש״א כקשיות לומר אלי יטל
 תירוז שייך אינו מפלעי ולא קאמר סתם סנא דרב תוספות סירוז לפי

 פרוע לו׳ בחיגו נאמן לאינו ע&1כשהנ א"כ ולחוק מר\ש"א כמ״ם הוספות
 אין נתתן ליב ראשון סירון שייך אינו בעי מא' בידה שטרי' ̂!יפרעה

 בשטר מולה סיר מצי רננן גס דלעולס היה' מוהיכי לחלק לו נראה’
 שטריה פיעיה דאי משוס פרוע לומר נאמן ולא לקיימו צריך אין סכחבו .

 לומר שייך ולא היינו אנוסים שאומרים עדם גבי אבל בעי מאי •גידיה
 דרב חו' חירון לומר שייך ולא נאמר® ושפיר בעי מאי לדה סטר'ה

:ודו׳׳ק לסלק יש השתא להא לחלק נריען אין צממן
וכ<׳ שנתארמלה האשה י״ו לף שני פרק כאובות במסכת

חגי בהולה אומרת היא f ■■ י אלמנה אלא ט לא אומר והוא ̂נ

קד

ס׳ מאחים כחובתה פחע וראשר% כרגומא שיצאה עדם יש אס נשאתיך  ו
 סהג(א לימאחח מהימן בעל ציכאעלי׳ הא דאיכאעדס טעחא גמרא

 כאן על ר״ג תימא אפילו מהימנא איהי אמר הא ר״ג יfמ כר״ג דלא
 מאי לי׳ ודקאדי אמי לא וברי ברי אבל ושמא בברי מלא ר׳׳ג תאמר לא

ס׳ למי ושמא ברי כי נישאוח בהוצוח ישים להב טון וכו׳ ליה לארי  ו
ט׳ ר״ג לאי נל^ה הוספות  לא ב״ד מעשה אתר ר^ען דלמ״ד יראה ו

 אפי׳ הבעל נאמן הכא פרעתי טעון דמצי פריךדלמ׳׳ר כלום אמר
 'א1מהרנ פרעתי אמר כעי דאי במיגו נשאתיו אלמנה לומר לר״ג

 מגו למימר איכא כלום אמר דלא דלמ״דנמי בד׳׳הדאיר׳/ואע״ג
ט' אשתו היא אס אוחו מכיר'{ שאין במקום  אלמנה לומד דנאמן ו
ט׳ אשתי אח ^ין אמד עי3 דאי כמגן גשאחיך  התורני והקשה ו
 כדאין מחניתין מירי דלמא מקשה מאי חר״ט נחמן מהור׳׳ר והמופלג
אשתי אס דאין במייגו נאמן דהבעל עדם צריך לכך אשתו אח־ מכע־־ין

 א״כקשהלמהאיחא עדיס בלא אף היא(אמנה לעולם 1מכזי'3אנל
 אין הא בתולה שהיא דהיינו בהינומא שיצאו: עדים יש אם במסניסין

 היא ממיל' ואז מיגו לו יהיה ולא אשתו שהיא לילע אל̂י עדם ^יכין
 משום אלא פריך לא ר\וקשן דר\ה בעזס״י לחיז נ■ ונראה לד׳׳ג (אמנ׳
דאר,רי ר,ושיא על הגמרא כרמחו־ז יישאוח בחולות נשים רוב לסבר

כ  זה בדף למטה כדפריו יסשיע צרכי גס פריו לא למה קשה ̂א
למשוס, סבר לא להכא דמקשן לומר אלי יסל אך רוגא בחר ניזיל לא לקה

 מאי קשה זה לאפריראלאלת״גאך לכך נאמנת יהיה רזבאלתודא
 הא זה על קשה רשאית בתולוח נשיס לרוב כיון לר״ג הגמרא פריך
 אני יצול א״כ רובא ליה איתרע קול היכא,דליכא למטה זה נדף איחא
 זה על אך כלוס הגמרא פריך ולא רוגא ליה איתרע הכא לגם לומר
 אלא עדים ליכא הא עלים לאיכא טעמא המקשין פריו דכך לומר צריך
 להוי כיון להא כר״ג ללא סתמא מן לימא מהימן געל בעלמא מקול
 שפיר אתי זה לפי מהימן דבעל ר״ג וסבר ושמא ברי ליה הוי טוב רובא

 דלמא יוהמקטן“מאיפ: הת^ש״א מקשה להכי מהיש״א קישעת
 ליה איתרע לא ומ״מ קיל וליכא אותו מטדן בלאין מיייי מחליחין

 דהיינו אוחל מכירין דאין משום קול שלא-יהיה נכון להכי משוס רויא
עדיס ומ׳^ו קול להיות יכול לא ולכך אתרח מעיר שהוא  משוס צריט̂ז
 מ׳/ו רובא לה דאית אף אשתי אח דאין במיגו מהימן בעל עדים דבלא
 לתה א״כ דהיעו הנ״ל נחמן ר׳ כקושיות חימא ו:י מרוב עדיף מיגו

 עדים יש אם בהירמאהא שיצאה ערים יש אס נקטבמחניחין
 עדם להיות צ^ך דע״ט לתרן אני יכול זה על סגי אשתו שהיא

 אבל אשתו שהיא זה על אלא עדם דאיליכא בהינומא שיצאה
 ציה איתרע א'כ בחולה היא אס דהיינו בהינומא יצאה אס ידש לא זה

 לשפיר קילמשוס כאן שאין בשביל כאן רובא איתרע מהלא דמפצי רוגא
העדות אבל אוחו מטרין דאין משום קיל ליה ש״יז מה הוא נטו

 איסרע ודאי בחול׳ שהיא העלות יידעין ^
 לבעל ר״ג ומודה הגמרא לחירן וברי בף ונשאר הב וליכא רוכא ליה

 יש אם בחחניהין לנקוט צריך לכך אשתו שהיא עדים דאיכא אף מהימן
 שפיר המהרשי׳א ומקשה בחולה שהיא דהיינו בהינומא שיצאה עלים
 הנ״ל בדף למטה להנה למטה יחורן מהרש״א!הנ"ל פי׳ וע׳׳פ :וח׳׳ק
 הזי מהו עדם ליכא כי רשאות בחולות נשים לחב וכיון הגמרא פריו
 בעזה׳׳י לחרן ויש חיכף לעיל זו קישיא פריו לא למה זה על וקשה
 דלעיל • סיר זהsר להמקשין להקשות לאיטל חינף דלעיל
 דהבעל משוס עדיס צריטן הכי דמשוס צחיז אני יכיל

 זלמ״דאינו נאמן למ״ד פרעתי אמר בעי דאי נאחןבחיגו
 אמר בעי ואי בתיגו הבעל ונאמן אוחו מכירין באין מחניחין מיידי נאמן

 מהרש״אסכרתזעו מיכחדגס דהא עדףמחב ומיגז תשהי את אין
 באין מחניחץ מיירי מהי־ש״אדלמא מקשה מאי קשה לאל״כ מרוב עדף

 לרוב וכיון הגמרא קוש־וח קשה מכיריו באין כשמיירי הא אוחו מכירין
 הא רובא לי׳ איתרע להו איח טל נשים דרוג טון חיייז שייך ולא נשיס
 לסגר משיס למקשה המהרש״א ודאי אלא לvר לו אין ודאי מטרין באין
 לכך מכידן באין מתני' רמיירי להיות יכול שפיר ולכך מרוב עדיף מיגו
 לר׳׳׳ו מיגז והאי מיגו האי מכדי פריך השתא אבל להקשות יכול לא לעיל
 שחוט שור החס לפניך שחוט שור אין הנא לחת אתה צריך וע"כ וכו'

 על שיעלה לפניך שחוט שור אין שדה גבי הנא רש׳׳׳י פי׳ לפניו
ט' לתבוע בעלים לב  מען אמרי׳ וצא שחזטלפניך שור הסם אבל ו

 וכי נשים לרוב וכיון שפיר פריך זה לפי וכז' אדעתיה אשיר, צא דדינמא
 יהושע דצרני לזמר אני יכול מרוב עדיף ומיט מ*מ לו יש דהכעל היתא
אסיק לא ודילמא לפניך שחוט שור לסי משוס מיגו אינו המיגו pול פריו

;ודו״ק שסיר הגמרא אדעחי'פריו. .

' כתובות מסכת על סיום
אחררנחייאבראשי המסכת בסיף כחובות במסכת • ^יר[א

 שיטענו ישראל שבארז סרק אילני כל עהידין רב אמר
 עץ כי רש״י פי׳ חילם נחנו וגפן מאנה פריו נשא ען כי שנאחר פירות

 מה אמור פרי עז. הרי חילס נחנו וגפן חאנס מדכסע פריו נשא
 מוכס להיט מאוד לחמו׳ יש פרי ישאו סרק אילני אף פריו נשא ען כי

ט סרק אילני ולא פירות אשאר קאי פריו נשא עז כי דילנוא מכאן  ו
 או תאנה אלא לאליכחוב כן אס וגפן מתאנה אילמת כל דלפען חימא

 פרי ישאו אילנות כל האמת לפי הא קשה ועוד Tמא' חד ורציף גפן
 לפי אך חילם דנתנו אינא רבותא דמאי ועוד דווקא וגפן תאנה נקט למה

 הראשון אלם חטא על דוןאי דהיינו שפיר אחי פנייהושיע פירוש
 החטא קולס בראשונה כקו חילם ישאו ולעחיל ופריו טעמו שנתקלקל

 קושיות לך קשה ויהיה גזרות דיני עלךשני הדרן שפיר אחי והשתא
 ע״ט בדף לעיל איחא להנה ויסות כחובות מסכת לה וסליקת אך הנ״ל
 פירוס פירוה אוכל והוא קרקע בהן ילקח כספי׳ לה נפלו מחרתין ע״א

 זהמחוברין פירזח אוכל והוא קרקע בהן ילקח הקרקע החלושיןנזן
 יפה היא וכמה בפירוט יפה היא כמה אותה שמין ר"מ אמר קרר,ע3

 מן שלווהחלושין אומריםהמחובריןלקרקע וחכמים בלאפירוחוט'
ס' שלה הקיקע ט' החלושין האוספות ומקשה ו  מאיר ורבי ח״ק היינו ו

 מאיר רבי נקט למה דהנה בעזה״י ונראהלרית עכ״צ בהו פליג לא נמי
דהפיחח איירי ב ע" ודאי אלא שלה המחונרי! לינקט לו היה תוהה שמין

־ P’() א גב



כתיבמ מסבת
 החצי' מ״צז נפרז ממר שחצץ רנוהאאע^פ ווקנז לגמרי לגמרין יגן5
 המחיברים אזמרי' דחבתיס אמיכא הוו; זה ולפי שלה היא רשוחה3 גח׳36
 כולו שנגחו׳ היכי אכל אר״מ קאי דהא כפניו יגמור שחציו ר\ט דוקא לו6

 דהיינו שלה הקרתע מן והחלושין נקש לכך שלה דהוה מודהחצמיה
 גמרא :ע"כ שלו לגמרי שנגמרו אן• הפירוחמחגנרין אם דווקא'איל

 חז' מקשה אילני וגופני דיקל׳יאילר דיקליואילר וכו׳ וכחי ארעא פשינוא
 דדקגי וי״ל וכו' וקשה וכו' מדקלי וכ״ש מאילני גרישי דגיפני הכא׳משמע

 צריכין גפנים אבלphb כדן פלוש עדיפאכזהשא״ללהוציאשליהס
ט' מרונה יציאה  המוציא ארח' למנלה ׳3 ונעמ/ד ונו' מתקלקל ד^״צ ו

 אמש לתגרח אפילו א&י א׳׳ר קימעא וכמה וכו' אשתו י1נככ על הוצאוח
 ז״ל• ורש׳׳י חושפות ומקשה וכו' דתמד שיגרא אפי' 3ר בי אמרי ונו'
 ושילם גרוגרת אכל נראמרינן רוגרח מל עדיפא חמרי הא אפי' מאי

 גפנים לקולp דלענין מיאן מוכח נמצא וצו״ נרצה גלליו המא סמרים
 יוחר דמחקלקל וכ״ש אילנוח שאר דהיינו מאילני להחקלר^ יוסר זרכן

̂י מדיקלי גריעי סאנה עעמא ולעלין הוספוח למ׳׳ש מדקלי  גריעי ודר
 ^חשא יחוקז זולעחיד חאנה אצחוב נקש דלכך שפיר אתי והשתא ׳מגופני
 הכי כלאו דהא יפה שעמם יהיה פיחת מל׳ש'שאר ^גמס:פה ♦יה^ה
^ ד  החשא שיתוקן ולעתיד יותר להתקלקל שחיפו צפן זנםמןש ת^צה ע

:ודו״ק יתקלקלו לא פירוח שאר מצ״ש גל̂ו יאקלקל לא
W ליה ואמרי פיר׳ ליה אמרי רטורי ופירא אנא נגמר׳ 

וכו' קרנא מחלי\> גועל אין פירא מחליף גזעו דחלחא כללא קרנא
 ידי׳ה חוהפוח וכו' תנא האי כי כמאן גלימאוכו' עילא נחמן 3ר אמר
 הא דאםכן קשה ועוד וכו' לרשכ׳״א וקשה וכו״ גרים ר״ח דמילתא כצצא

 המחקיים כקרן צחאוב אירא נמי הוי קרן ר׳׳׳מאזמר גאריה איר דקהר
מעל  דלר׳׳א נמתניחין קחני דהא אדר״מ דר״מ קשיח וא׳׳כ פיחת אוכל י

מפיחא נריעי צא וצריף 0גארי15של והן אוא| שמין המחונרי! ות1י3

 חשוכה אינה דהק־־נןע האי סלי אניה כיח שכח ליכא כשימכור וצייף
 אחי ׳ דהחו ה׳'^1כע לתרץ ונראה. וצייף גפריח הוא דהעיקור האי נולי

^ לשון 6ג שפיר קו  מאיר רמקשהעלרני במאי מדוקדק אינו יה1ה
 ממה דהיינו קוש־ו׳ השא הה חדא דקשיא לי נראה לכך נחמן 3ר קולס

 ולפ״ה חגסאוח מקשה המפרשיסדמאי הקשו ועור מלא קושיא נפאך'נשאר
 אמר רב(אמ| הא ומוצרין ק^נא מאליף גזעו אין כאן אתר היכי קשה
 הא ע״טקשה הוי פיחת סביי רכנן וגס כי׳ מיכסי גלימא ליה עיילא

 הגמרא פסק ולא דמילהא כללא קאמרי קרנא ליה אמרי הקונארס לפירוש
 מקשה ומאי מא*ר כר' סכרי קל־נא ליה אמח לחימר חצינו א׳'כ הוא

 מרישא גדולה פליאה קשה ללאורה והנה לתת גיאה אך הוספות
 במאציתין אתר הא יןאה פיחס הול זחול ומ(ק מייה. 'מאיר דר' לכחיסא

̂זגפריחלאגריעלמאיליה ,׳שלי;וחוס',1מ:רצתהמחוכרי  לי*«נ<.;דפיר
 לאת יש מחוכריךאך ׳ כריע^ו^זח׳ ־ לא ^ציכאול לקליז! ^וכריש

 כד״ה כחוב ז״ל רש״י דהנה לה בנפלו אייח דהכרייתא ׳מוכח דהצה;!יל
 משוה כיה רש״י כעי ומאי מא־ר אדר' דפליגי כרכנן הנא האי ני גמאן
 פיר לכתחילה קונין ואין קרן סבר דר׳׳ח בלכחחילה רסליגי אמינא דהוה

 לכתחילה אפילו סכלי וחכמים למכור כדעבד,איוצריכיו אכל וגפריס
 נחמן רב דהא כר׳יזמא^ר נאמן"דווקא 'רב הוה וא"צ ונפריח ר ס קונין

̂ן: ̂אי? אבל׳צבסמלה ליזגבי להיינו צליאא לי פיליא &מך  צליחא קנ
'לצך 'V בדיעבד דפלעי והיינו צרמ| סואן ו׳׳ל רש׳׳י 

 דפליגי חימא דאי כדנצכד רפל'גי ז״ל רש״י מוכח מלאן
 שלא דהיינו כר״׳ח נחמן ר׳ דהוה חדא ר׳׳מ נדיעכימודה אבל לכחחיל'3

 החחוכרין פיחת אמר במחניחין דהא אדר׳׳מ דר^מ חקשה ועוד כהלכתא
 לכך ז״ל תוספות כמ׳׳ש לקרקע ממחוכרין גריעי לא לזת9ג ופ:ר שלה

 ולא שפיר אחי יה לפי לה בנפלו דהי.יגו מיענד דפליגי ׳ז״ל לש״י מיכח
 כיח שכת סכי־ שר׳׳ח מר6 ודאייכו(אצי' אדר''מ:ד^[ דר׳׳מ קשיאינןרישא

 ר'׳מ מודה ברישא לכך ז׳׳ל מסארני מהר״י אני׳כמושכחב
 יהוה נאמר חי מ״מ לקרקע ממאוכריו גריעי דלא אף פירוח ו;וה7

 והוא לפנינו בעין הוא החיל כל סלהדהא החול כל יהיה שלה
 בקרקע לגס כלום לנעל יהיה לא ונמצא לקרקע מת;בר,
ש'/ז״ל לעולס^כמ״ש כלה לא והקול להשתמש לא!ו<;צ  ^וכור ויצרוך י

 שפיר וגפריח פיר גבי אבי'אכל כיח שכח הקרקג;;עסהלזולנליכא
^ו  דהיינו רות הפ למכור דיכיל חחונחן מפיחח גריעו חוספוי^דלא כ

ח ב ש ה ל ׳ י ה י  וכפיחתלאשייך ביחאבי׳ י
 הס לקרקע במחוכרין ר"מ סכר שפיר כמבחין וצס אניה שבתביס

 ולפירוש שפיר תוספות מקשה זה לפי כיח־אכיה שכח שנאמר משוס שלה
 כר״מ סכרי קרנא ליה דאמרי לפ״ה לומר יכיל אני דאין הקונסר(לן.^ה

הס רטורי זפירא זרדחא המשביזשלהואבא קשוזהאלר׳׳מפיחח

'hteMOTM הפיחא לחכור ויכול מחליף גזעו אין וגס מחיבדן פירוח
 גזעו כללאדמלתא קרנא ליה אמרי , לחהתמר אניה־א״כ כיח לשבח לה

 אם אף הא קשה קינא הו״ ולכד מחליף גזעו רראוהכאאק מחליף
 מחולרון פיחת דהוה משוס שלה הוה מ״מ כמחניחין מחציף גזעו הוה
 ולפ״ה שפיר תוספות ומקשה כר״מ סכרי לא קרנא לי׳ דאמרי ודאי אלא
 ■מו^ דאינו אף וליעכד לכתחילה כין לחלק חוספות צרץ• ולר״ח קשה

 לאר׳׳^ הלנחא היי דמלחא כצלא מ׳׳מ כר״מ סנרי לא פירי לי' דאמרי
 מטאתי אהר׳׳י קושיות גס מתורן והשתא ודעכד לכתחילה כין

 כ^ז^ור־ לאמן רב דתי ועוד תוספות מקשה מאי להקשות יש דהנה
 קוגין ואין פיחת זה הרי רבנן וסירי כלכתחילה דפליגי לומר אר יטל הא

 אפןלו וקורן קרן סיר מאיר ור׳ לחכור צריטן אין כד׳עכל אכל לכתחילה
 סיר ודאי דיעבד דהיינו גלימא לי' עיילא דקאמר נחמן רב וא״כ לכתחילה

 פהילבחא נחמן רב דהוה תדא ז״ל רש״י הוכחת נסתר חוקאוכאן ציכנן
 אם גס הא אדר״מ דר״מ סשיא מחמת להוכיח ליכא ועוד

̂׳מ מ״ש נדיענד יגי1נאמרל©  אליכי^דר׳יאנ^ץח קשיאדר״מארר
 חאמרגחירוז ואי תחילה אדר׳׳ח דר׳׳א תוספות מקש' לכך ז״ל תוספות
 אחה צריו ע''כ ואי׳ב אבי׳ כיח משוסשכח דהיינו ז״ל מטאתי מהר״י

 שייך' דלא לקנואודאי אי דהיינו נלכתתילה דאי לה דנפלו דאיירי לומר
 כהלכחא.דהיעו שלא ואלון רב דהוה קשה נשאר א׳׳כ אכי' כיח א3ש

 נשאר. א"כ בהלכחא נחמן ירב והוה בלכחאילה דפליר חאמר ואי בר״ח
תן שייך ולא אדר״מ רר׳״מ קישיא ̂׳י אי 'W-1■ ־ וממה ז״ל מטארר מהר

/ ־ .היטיב וח׳׳ק חדא קושיא נשאר ׳

̂גזון בחםופוה6-ם . '"'’-V: פרקלא
 t וזמנין אמי דר' משמיה לה אמר זמנין טוירא רג רר<צו

 כאלו ןדים נטילת בלא לאס האוכל כל אשי דר משמיה
 61^ לומי' וראה וכו' לאש עד,ככר זונה אשה כעד גי אנא׳ ענה אשה
י לאמו כמ״ש,למ נקראת ,אחורה זתבנמה״זזהנה על «פ*׳ ^ נ
 נידיצילעשות לקיימם אציס ואירס התורה בלאס שעוסקיא ויש

י היימ נידו ותלמידו לכאן שנא מי אשרי למעלה שאמרו רז״ל כמ״ש ^ 
iS טידס עשה שלמד מה כל שקיים כידו תלמודו ותניא שבא מי f ג^¥ן 

ך מי אכל ההורה חכלי' שזהו לעשות לשמור כט לשתה חורה לומד ^  ש
א עצמו לככוד שלומד נמצא לקייש ואינו.רוצמ חוריה  נשג^ל או דורש ס
 שלומד מה שיקיים לחנליחו לומד ואינו sרער פניה שאר

 צוונחה-להו^ (אין פיה \מחחה שאכלה זונה לאשה דומה הוא בוראו
̂  1נרם,אכל לאוליד צוונההלתכליא כעלה עס שדרה אשה כמו ולד

̂ ’מגלה.חדפ הש׳׳י אלא להוליד. ולא לחוד הנאתה נשכיל כוונתה זזנה
 ‘אלומ דהיינו ידס למילת כלא לאס כצהאוכל הגמרא פי׳ זהו ומחעברה

 ומ^1 הוא ל^וות.במעשה.אזי לרךימ;ס הירה ליטול חצה ואינו התורה
חו1'1 |ש[ה1זונה.באגהכ<על5בא.<אש כאלו נ £ו ^  להולי' ה

 ו?* ̂'*-?^®להול^ ״ רי.צה.טזיוס ו^מ לומד א-יש<יה כן חאותו למלאוח
S או התורה מן כבוד לו שיהיה כדי חאוחו למלאות אלא כלום התורה c* 

™ יצילנו; הרחמן רעה פניה

ף3 ץ עליי יש ואם ׳6 ך מיו יתקיים שיי או אגל נ
מ שxר סי על נישאה ומערער בעל כלזמןדלאאחי י ^ ־ א ל  ו

ש חזוייףמשוסעגונאאקילוכה ט׳י שוח־האע/^^^ רננןו  להק
לגשנו לא V כאמת מזויייף ואט שיהיה ח־ישינן לא באמת דודאי

> דהאודאיחומרא טהרננז אקילז עיגונא משוס כלום החוספוח ^ 
 חיאי' מזריף שהוא ויערער יכוא־הכעל כך ואס מזוייף הוא דילמא

̂׳מ מצוילקיינ^ שהיא ישראל באיז אףשהיא לקיימו עדוח ימצא לא  מ
 כריהדכל׳איש־יכול' שכקחחיילכל לא ועוד לקיימו ליכאעדוחעלץ זיוף
 מונא^לא ע״נ ' אלא הים צמדנח בעלה שהלך לאשה וליחן גט לזייף

 עצי^עדוח שיש שטי וגס האשה כשכיל הגט אח השליח שיזייף חיישינן
 נטעורמזו^יף דאין sמקשר ■ התוספת אך בכ״ל־ עדותן שנחקרה כמי בוא
 ז׳^ועלו^ן־לארן שיף כת״שמהר׳׳ס פלוג לא משוס שנוחת כשאר כמו

ה אקילו משום'עיגונא הגמרא חיייז ודאילאקשהדכבר מן ‘ נ  י
 יסיאל בארו גס יאמר לא דלמה התוספות קונווח אך חד ומהימנא

י בחון כמו ונפנינח׳תס נכתב בפני ד > ו זה מזיז> נטעון שלא ^ ^ 
^ ■ בפר כשיאמר אף לשליח נאמין לא אלxי רודאיבארז ^ז ח כ  זנ

 אקילובהיבת בחוןלארףדמשוסעגונא היינו׳ לשליח רמו דהממהי
 לכו לקיומו. יטלין אינן בת׳׳ל וגס הגט לשלח שניס ימצא צא דשמא

 שכיחו ישראל גארן אכל 3נכח בפני כשאומר לשליח המנוהורכנן
 שייך נכתב.דלא כפני כשיאמר אף לשליח נאמח לא בוודאי לקיימו ומצוי
חוספוחדקייסחיכף קושיוח וע״כ מצזילקיימ׳ עיגונאאנךלרדהא משוס

כשמביא
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הה'*גיטין ״; מסבת
 ה3 אהילו עטיא משום כלום משני זהלא ׳ועל1^^^?י?אץלמליחארזהגג

 דסיכר לרגא כמו שיירחא ^יחא הא א״י•3 גא! שי? עיגון למה המן -
 לומר צריכין נא/^אין אבל קיום משוס ריזחס רכהב נפנו חוקין1,'

 לא ולכך נחוחמיו יחקיים עודירין עליו יש אס וממילא לקיימו דמליי מש(ס
אקילודמצוי משוסעמנא שייך נכחכדלא בפני אף'כשאומר לי לאמש.
 1גג בכל וס ק רנצריך כיון להרן יש אך חוספוס מאיז מאי וא׳׳כ ,ע!גימו

 לא אס אבל עיגון ביה-קצת דשיזך אפשר ויערער הבעל ̂'א’ לא 5״ אף
 . :ודו׳׳ק עיגון שייך לא אז ויערער יגוא-הגעל אם אלא לי-יהקיוס

ה3  עיל החהומים עליס ר״ל דאמר לקיש כדרוש אכגמהא7ע ג׳ ך
 ךאצריו הוא ורבלן בב״ל עחחן שנמקרה כמי נעשה השער י ■

 • לכל.נריה חיי שבקח לא דאל״כ שעיוח שאר גבי דאצריך הוא רגלן פי' ,
 עורריןיחתיים ד׳הואסישעליו בחואפח ׳3ף7החוספוח.נ כמ״ס

 מהר?)םשיףז״ל פלוגכמ״ש לא משוס אצריךרבנן -נשוחמיוו^גיגיגגין
. . . . שסגחוספוחוק״ל י .

י ן ̂׳ה נהספוק שס ־ < ש  היא ורבנן גמלי מיגמר לדייני &פרי סחס ל
כר' מהניחין למוקמי בעי ובסמוך וכל' ק̂ו3 פי׳ לאצריך - . .

 הא תאיר כרבי ף'מוקי1דבס: חוספוח צריך מאי ■להקשיח אין וכז׳ גלאיר
 כמו ראצריך הוא ורבנן להיינו מאיר דרגי אליביה קאחר הכא ג־ס ע״כ

̂ל  חיישינן לא ודאי זהו׳'ולרבנן ועומך כחוב א&כח דילמא בפ?יש<&!ן׳י.̂ז
 יחיוש מאיר לו״ הוא דהאשש ודאי אלא לשמה בקיאין רוב להא -לכר

דילמא חיישןנן מקום מקל מיגמרגמירי דדיינא ספרי דסחס אף <למעוטא
 לגרש רוצה והיא ונמלך צשמה ושמה כשמו ששגזו אחר בשביל ספר כחוב •
 אל לשמה בקאין .ללא לילמא-הואיממעגעא לסישינן. משים ר\ע באוחו .
 בעלמא לע̂' אלא רא־נו למפרשי .׳|הייהל’לש אזלי להתוספיס עילחרז .

לעז.זהוא דיוציא לרבנן אף שייכי הה הגט על לעז יוציא •להיינו-קבעל
:וק?ל חמעוטא

ס שהקשה }ון5 ’  שפירא שנכאן פירש״י על לעיל ז׳׳ל שיף מר\'
 חוספוח כת״ש נפשיה דמירע סבירא א ול לרבא מהני לידעח* , 1

 נמי שלחתי הבעל כשאמר הא ננהג בפני לומ' השליח צריו למה ̂/׳ל
צריטן דאין גמרא קאחר הכי בלאו גס הא לי: מובן אינו וב^ מהימן .
 גגכ״ד עדוחז רוח^,הואכע?שנחקיה0עניו- ש:ש̂  נכחב בפני אסר •

שפירשתי כמו נכתב גפני לומר הקנו • ולבך דאצריך הוא ורבנן רק
. לע־ליצ׳׳ע: . . '

-H IS D In S בחרא מ^^ורא בספר זכו' קנא ד׳׳המאןהאי 
t ^^^/אנהי o הייקי ילעגו ^לו,_מהני

 אחי ללא י בשביל רק לשמה אשיס נכהב לואדבפני צריך מד.דאין4
 לא וממילא מר\י לא דידענו לתקן הוצרכו שלרבאלכן ם1ובע; -לאחלופי

 עכ״ל לשמה משוס נכתב בפני לומר לצריך הא וא*כע״כ אחילאאלופי
 בעזה׳׳׳י לחרז ונראה בקושיא ונשאך זו קושיא הקשה y׳j מהר׳^השיף -־!,נן

 ידעע אמרי דכי רבאכיזן דקאמר בגמרא הקשה בחרא להנהמהדורא ■
 בפני לתקן אצטרכו אה זכו׳ דעצמא שסרז׳ נקיוס לאחלופי אחי •מהגי
 א̂ר בשביל רק צריך אינו ן הדי שלפי אף פסול לא.^ןר דאי ̂נכחב

 כשר הוא הד| אמן לא:מן?ני;אף דידעא להס;למ^ז הי׳ יוהר ;לאחלופי
 רבינו ולפי •וכי׳ נכתב ■ - גפני לומר ̂ל-יצטיד ־* ולא לאסלופ; ־אתי דלא <ר

^סלךוליינהאה  שלא צכחב בפני לחקן 1כרי 1,דלכ1להה ■משולסמחהז̂ו
טע׳1צ1 ^ ,<  ללא משוס בהדיא לשמה אומר ולא •לשמה משוס הוא ^לו

 היכר משוס גכחב ובפני מהני ענו1חקנו.די לכך .אמי>.לסגזי/גמו.לרבה
 זו קושיא נס ימרץ זה ולפי ק^ם משוס הוא דהטעס מוכח !אן

 למה דאל״כ לשמה ג״כ החסומה בעי 5דלרב מוכיח.שפיה 'דהחוספויז
 ואין היכר נכהכיהי׳ היכרהאחגפני לומרמשום .מהני(אק5:עעג»(
 משום הוא היכרוהטעס משום הוא נרחב דבפני יחענו.מהני או •לטעות

 למה דהיינו בחרא מהחרא של ראשונה קושיא .נשארקשה א״כ •'ריוס
 להסלחקןדדענולא היה פסול דאיגייז יכרsום־רD«3המו^גפני.נבח

 יאמרבפנ^1 יחקן דאי לעיל שחרצתי צמו לחת ואין משוס.היכר מהר
 משום הוא דהטעם לומר יטעה היכר משוס מהני נידענולא נחחם.לחוד
 בעי לא אליעזר ולך׳ הוא לר״א הוספות קמויוח לקא זהאינו לשמהגנ׳׳ל

 ידענו אצךו לא ולמה קיום משוס דה^עס מוכח כVאלא.עs.חחומהלשמר
 תהני צח לילענו ולמה לשמה משום הוא נכאב בפני ולאי אלא .להזמ־

:וח״ק לשמה בעי חתימה מס ודאי אלג^ ׳ c ־ ־'̂ ׳ ׳־'
ר׳ ׳  ונו בעי לא כאינה לשמה חא^מהבעי מאיר •זגמ^אי

לי למה קשה אי1 היא מאיר ר׳ לעולם ישנלהקשוח;חלמא : .
 לומר ללא.נטעי כלי נכתב נפר תקנו להכי מלמא־ לומר יש ̂ 3גהח בפני

 בפני תקנו לכך היכר משום מהר לא זילעלז קיום משום זהטעסהוא
הג  ההוספוחלעיל לפירוש ובפרט לשמה משי© דהטעס-היא מדעו. ננ

מה7  אי אבל ,נכתב בפני לומר מלסצרנו ׳ היימ סחמא.לשמה:קאמר ל
ז וצ׳׳ע השליח לא.ידע נכחב פר3 יאמר • : ^

{ ףן  הרקס מ? המביא אף אומר גמליאל ר׳ מן בגמרא ע׳׳א ל׳ .^
אגי> (אמר וכו׳ צולים מכפר אפילו אומר אליעזר רני ונו׳ 1

 הכי סיבר קמא לתנא מכלל וכו' לי חזי לדידי חנה בר בר רבה ואמר יוכו׳
 להקשות מצי לא לחו־ גמליאל דמר׳ בעזה׳׳י לפרש נראה וגו׳ צריך לא

 קיום משוס או לשתה משוס סירי שניהם רלעולם לסרן דיכזל משום •
 במרינח שנזרו Tה'סמא במדינת חחלוק שלא יזשום גמליאל דר' וטעמא

 גפני לומר צריכין רמי בסמוך ולכך כדמסיק בדבר' חילוק נתנו לא הים
 משוס לומר צריכין לידיס מכפר אף דסובר אליעזר׳ רבי מביא -נכחנלכו

 תחלוק שלא סיר לא דר״ג ע״כ אז ומובלע סמוך שי\א אף חחלוק שלא
 מא1דט ודאי אלא החלוק לא משום לומר נצרוך לודי׳ מכפר דא״כאף

 דר׳ טעמא דילמא להקשות יש מקום מכל אך קיום משום הוא גמליאל דר'
 להוא משוס צריך אינו לכך לויי׳ ובכפר חחצוק שלא משום הוא גמליאל

 שלא משוס לולים בכפר שייך ולא א׳ נדף חושפות כמ׳׳ש עצמו כלול
 מביא״הגתרא לכך עצמו כלור אינו לכפרלודיס סיבר אליעזר ורבי החלוק
 קמיפלגי ישראל את בחחו' מובלעות סמוכוח בעיירות אניי ואמר
 סבי כתבי והוי האיאתרא לי חזו לדרי ברחנה בר רבה ואמר

 דאי קיום משוס הוא גמליאל דר׳ צשעמא מוכח ע״כ וא"כ לפומבליתא
 דאף טפי רבוחא ר״ג אמר לא למה א"כ תזלוק שלא משום צוא ̂'׳לאא

 ומ׳/ז טפי סמוכות דהוא לומר צריכן נבל להוא לפימבדןחא סבא מבי
 לרבה«רבא בפלוגחא לפליגי ודא' אלא חחלוא ,:שלא משים לומר צרילן

̂לא קנז*ז לא אליעזר ר' ועל  לומר יש לפומבדיהא -כובא מבי נקט למ.
̂י לו׳ צריכין מ״מ לוד על.שם יגיזראק ̂יי־י®  i ̂ק׳

ך ,  בל׳׳ה לרף מעבר כתב ההוספות דהרה אחר באופן לומר יש ^ן
 ומריש]א וז׳׳ל היס ־במדינת ׳ למדינה ממדע' גט המביא חנ|

 מצי לא לא׳׳י ממ׳׳ה׳ דוקא דמשרזע היס ממלינח ט ג המניא ן מחניסי1
 לאפור,י הכי ונקט צריך נוזי היס במדינת מדנה באותו דלעולס למיפרך

 ר״ג בלא דה׳׳א להקשות יכול ר׳׳א׳לא לבלא שפ־ר מאי זה לפי וחגר רר!ס
 ממדינת הרזביא נקט ולהכי למימר צריכין אין וחצר ברקס גס דלעוצס

 המביא דנרט להא לארויי באר׳׳ג לכך' באחת ההוספוח כמ״ש היס
 הוספות כקושיו' היס במלינח מדינה באותו לאפיקי היס ממדי('

 וחצר אף־המביאמר̂ר אות: ת׳ג להא. למיחר ליכא ואנר רקס דלמעוטי
 מביאהגמרא לכך אחנאקמא צלום פליג לא ר׳׳ג ולעולס למימר צריכין
 פציג דר״ג מוכח ע׳'כ ואז ־למימר צריכין לולי' מכפר אפימ אומר ר״א

 לחית' צריכיו מרקס המביא אף ר״ג כשקאמר גס להא אמא ,.אהנא
 הואלאפוקי ממדנחהיס גט המלא להאדנקט לומר נוכל וו"מ

*. וק״ל לוריס כפר
̂ בדף

 כי\ן כך מקשה להגמרח בעיה׳׳י י ן ״זג .«7f7ועל לס־ לבבל אב
 יחזור שתא השתא נגזור א׳'כ לומרב״נ צריך היה יע׳׳כ המשנה דבזמן
 שהקשה כמו להקשות ואין ז׳׳ל ש̂ף מהר״ס סא׳ש לקלקולו ער

מיני׳ מתניתין בלא לפרוך P לאס ז״ל שיף
 דמיני׳ ישלתיז זה על מקודם ולא לבבל רב אר\ מכי אנ/ר דהא וני׳
 לגישין כא״י דקאמרבנל להא לומר דנוכל צמיפרך מצי לא .וביה

̂. ̂לא כא/׳י הוה מילי- לצל .ודיינו:לא ̂-כא״ו  לשמה שכקיאין הוא
 רלח חיני׳-לעכין נפקא מקוס' לקלקולו-'-צזכל יחזור שמא לגזור ריש עאף.

 לכך גזרינין לא שכיחי לא רגבי לעיל שאיחא כמו גזרינן לא דאז שכיחי
 צרינין בעכו דהא לומר צריך שכיח לא דאף מוכח דמשס מחניחין פריך

;וק״ל שכיחי לא אף לומר
ף ד ̂ב ז׳ ב  דספעה בקונטיו׳ פירוש נקי־נ עציץ ל״ה כהוספוח ע׳
 חידוש לאשייועעין אתי ויו' צריכהלינקב ואלנה של.חךס ,דלעיל י
̂קירם- אעובעציז0_ יספינה אחר ̂̂ו וכז  ז"לר״לדעצ;ד ־מהרש

̂׳י  דסלהבאיכו להרן בו לחרש יכול ולאסיה אלאישלען ליכא ,לפירש
 ודאי לספינה חרס בשל כאן עז בשל כאן בספינה שמחלק כמו נקוב

̂ז להקשות יש ויי' כנקוב נקוב אינו ואפי' חל־ס של נמי בו .-לאיכא  מאי דמ׳
̂יח משני  כאן ספינה גבי גס משני אי גס הא וש1ח* לאשמועינן דאהי חוספ

 איכא ספינה גבי דהיינו חד בכל חידוש איכא מ'׳מ נקוב שא»ינו3 כאן בניקב
̂מ ליברוח דאחי אף חעוש  אף חידוש *איכא עציץ וגני נקוב מהני ת
 גבי גס הגמרא משני לא צר\בוא"כלמה אויראמהני ביה לשלטי
 לאחי כף הוא והפי' בעזה״י ונ׳׳ל נקוב בשאינו כאן בנקוב כאן ספינה

 זה ולפי הברייתוח בשני להיעו הצעין בשני דהיינו חידוש לאשמועינן
 ואשמועינן בספינה צם נקוב בשלחנו כאן בנקע כאן יטללחרז לא

 על קשה מ"מ נקיב מהני לברוח עשוי׳ בספינה לאף יבוחא
 דהאמדגקט ספינה נקט למה קורא ואעו מביא דקחד ברייה׳ האי

 נקוב חר\י לבחח לעשייה אף לאשמועען וקורא מביא ברייתא באידך .
 למביא נקיב שאינו חעליז כ״ש הוא נקוב כשאינו וקור׳־וא'כ זמביא
 חרם בשל כאן ען נשל כאן בספינה הגמרא מחרן לכך ̂רא ואינו
 חרם לשל אשמועיח וקורא מביא דקתני הא בחריויהוהיעו ספיר ואחי
 דווקא בעינן עז נשל אשמועינ׳ הירא ואינו ̂א3מ דקסיי והא מקיג הוא
מיפסק עצין גבי לומר שיש משוס נק״ז מעציז ללמוד יכיל ולא נקוב

י>־א1א ^ ^ד•
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דטין .מסכת

בדף

\yh(6דמכי 6ה יןחני לא חי וג& נל,ונ דווקא געיגן ולכך אוירא
 מקוב הוא dx־7 משוס וקורא רמכיא הא הוא המפס הוה'־עינן לא

ה אלא  לכד 3נקי מהני לברוח דעשויה אע׳׳ג רמחא דאשמועינן אחינא מ
 הוא האי דחרס הוא דהטעים מוכח דאז קורא ואינו דמכיא הא קחני

: וד״וק כנקוב
 מאיר דר׳ הא לאעוטי מנינא לרבנן בשלמא בגמרא ע״ב ס'

 כעזה״י נראהלאיז וצו׳ מאי למעוגוי אלאלר״ממנינא י
̂ה כחוספוח דהנה־מע״לאיאא לרבנן ב^מא יהור דמביא-גמרא הא  ד׳

 מה כעבד אבל עימנא משוס האי באשה כשלמא וא״ח ולמביא למוליך שוה̂ 
 וכו׳ חורין נכח דאסור הא עיגון דחשיב וי״ל בדוחק ומחא וכו׳ יש עיגון '

 דסירי דלרבנן לר׳׳מ אלא אינה חוספוח דקושיוח כחב ז׳׳ל שיף ומהר״ם
 משוחי־ר הוא החורה מן א״כ בפניו שלא צאדס וזכין לעבד הוא זטח

 לא דאי שפיר אחי זה לפי וכו' השליח לו יה? דלא אף בשפחה ואסור
 ליחצי דהיינו מאי למעוטי מרנא לר״מ להקשות י.:ול לאי בשלמא מייסי

 אלא אינו לר״ח דאף אמינא הוה vח;רה דהיינו בהא אף ר״מ וכדבר•
 הוא 3דחי משום לחזור יטלן בעבד לאף בחזרה לר״א תודשיה שלשי!

 עיגון דמה ל׳ל חוספיח קושיוח מכח ומביא לחוליל שוה איצו א״כ לעבד י
 הוא דזכוח ז״ל שיף מהר׳׳ם שמחיז כמו לחת יש דלרצנן כעבד יש

 מסברא ידעינן לא חוספות של דסיחז בחזיה שוה אינו ולנו לעי־
 לר״א היא למעוט* נורנא לרבנן בשלמא גמרא מביא לצך דוחק דהיא
 לא■ דלרבנן מולח הכי כלאו הא דר״מ למעוטי מדנא לרבנן למה נזשה

 יש עיגון מה תוספו' קו^וח קשה ומביא מוליך על דהא נחזרה שוו
 ודאי ^לא כחזרה דומה אינו א״כ לעבד הוא חנוח !להיז וצריך' נעבד
 כבא שאסר מה דהויעילון הוספו׳ שממת צמו להיז דים מוכת
 לר״נו א׳׳צ לרבנן עידולכףצריךמנינא הואגט ולעולסחוב וזירת

:ודו״ק מאי צמשנר מלנא
 אמר לו׳ יוסי מי׳ אליעזר ו3ר אמר חרא י׳׳א-בגמרא

 א3 דחנא כעזר\'י לומר נראל: וכו׳ בצידק לחכמים שמעון
̂ו היא ממון לגיט־ אתאן ספא א*מא בעיח ואי להוכיח'להיחז  לור

 ממילא א״כ ונו׳ נשרים אלו דאף לדכייו ך1כץ אי״ש פירש ז׳׳ל רש׳׳י זהא
 דהיינו ראשון דלתיריז דוקא הא ממה לגיטי אהאז סיפא דהיחז מוכח
 קשה וצי' מובהקת שאין אכצנשמוח מובהלךן בשמוח בד״א קאמר ר׳׳ש

 עקיבא יראלהו.ד^ר׳5ס כמאן לדבריו סחך להביא יטל האיד
 תוספות כמ״ש סיר מצי לא וציכגן כהדוט שטרוח בשאר אפילו מכשי׳

:וק׳׳ל בדידיה וליחני בד׳הליפליג

 דרשב*ם^ןי}ןהעליו פליאת על תירוץ
מאירוח נ'ם2( ,

א ן ל ̂טן נמסכח ^י|  צוא' עי עליו סש גט כל מארי ע^א י' דף ג
 מצי גמרא * ום 6עבלי ישיחטרי 6נש* מגיבר חון פשול

̂׳ק לא אהל׳  ואדה מוחרח כוחי מלוח לחניא t/*h ולא ר״א ולא ח
 צל אות׳ ל׳ג ר״ש וכו׳ אוס- איליעזר רבי כפסח חונחו ידי כה יוצא

 אי מני מישראל יוחר כה מדקדקין הרבה סחיס כה שהחדנץ מצוה
 ב״ג ר״ש ואי לא נמי אשה גט אפי' ר״א אי נמי שטריח שאר אפי׳ ס׳׳ק

 לא נמי אשה גט אפי׳ אאזוק דלא וא נמי שטרוח שאר ‘אפי׳ לאחזוק אי
 טזאאי אחזוק ולא בהא דאחזוק היא רשב״ג חימא וכי

 אצא מ הזצשרו לא ר״א אמר אלמא כמי חצי אפילו חד אר׳יא מאיי *:לו
 דכותי לאו דאי בסף ישראל דחחיס וכנון ר״א לעולס כלבד כוחי אחד ,

 נמיאלא שטתת שאר אפילו מקמיהאיהכי חכרלאמחתיסל־ה
מי מיניה דקשיש למאן שבק הוחא אמרינן  זאח פפא 3ר אמר וכו' הטנ
 אליעזר רבי אמר גופא וכו׳ זה בלא זה חוחמין אין הגט עילי אומרת

 צל חנינא לן משמע קא בלמי טחי אחד עי"׳ אלא גו הוכשרו לא
ט ט׳ פסוצ כוחי עד ^יו שיש !  נמי חיי אפילו הוהאמינא מנ(חנ׳יחן ׳אי י

 והקשה לן משמע קא לא גמי •חד אפילו בשטרוח מסם ח־ לקחני והאי
 החורה מן שק־ עדוח דאין שנתב הרמב׳׳ס • עלו מאית׳ פנים בספר

 אם אבל שקר בצדו אומר אלא ח־וב לאין כאנס חט ולא מפיהם טלכחיב
 על קשה רמב״ם לפי׳ כן ואם התורה מן חיוב אין שקר א׳׳ע חותס

 יש נמי שטרות שאר אפיט קשה ואי קחא כתנא מוק לא למה .הגמרא
 שטרוח כשאר הכי ומשוס כתיבה אלא מהני לא קמא לתנא להא ומ׳5

 אבל באורייתא כסיבה לא בכתב סקר דעדוח ■משוס מהי עד, מהני לא
 עצ׳׳ל דאורייתא להוא איש אשח איסור מאוס ישקר צא טילד אשה בגט

 חיכף הגמרא פריך לא למה קשה לכאורה הנה7 בעזה״י צייח לי ונראה
 תנא אי הגמרא ליפרוך זאת קשה צעיל נמי חדי אפילו דאחזוק אי

̂כ אנו וצריכים זה הקשה בחרא ומהדורא נמי ארי אפינו קמא  לתרץ ע׳
ח׳ מתרן לא לחה כחוב שיף מהר״ה דהנה מיירי וכול׳ הנ

 אליעז^־\מארןי לר' צמי'שמוקים לנשוף ישראל דחפים יצמן אחזור כדלא
 ועוד אאזוק דלא כיון מהני לא תירי כוחי אפי־לו אחזוק בדלא דלרשב״ג

 אטלו אמינא הוה מחחניח? אי' הגמרא מאימחי־ת הקשה
 כחזה דאי דשטיחח לרבזחא אד דקחני ואאי נתי הרי

 נשטרוא אפי׳ חרילאאכלחד דנשטרוח ה״א הרי מחניחין
 h נצא זה חוחמין נשטרוח דהא כך לומר חיחי רזהיכא קשה מרגי

 חוחמי? אי? כשטרוח דגם אמינא דהוה ומחת פשול חד אפילו ל? אס
 וע״כמוכחדלחנאקמאמצוהדל^ן אטוצטעכ״ל nדגהvזר כלא זה

 ללא למהלאעשהאיצאנליהומצוה דאימר\י כחיכתלאמא^ירצר
 אףדגסמצוהזאח חצר קןאמרגיצוחי ולאאחזוקדלחנא צסינא

 כאן ניwמר לא אחזוקולרסנ״ג חשוב לא קמא לאנא מ״מ אאזוק לא
 כוחי מהני לא דאףלחנאקמא ודאי אלא שיףז״ל מהרם שטהב
 fho'3 מהדורא וקושיוח מאירוח פרס קשייח יאות וכזה כחינה בדלא

 קד״ חרינמי דאיחאמ׳ חדממחניחן אלא הוכשר דלא דלר״אמוכ׳
 קשה חד ממי שטה׳ כשאר יאמר ארי רחלי לאי חאמר ואי חרי ל־יחנ׳

 כן ואס זה בלא זה אוחמין דאין גט אטו וזרי'( דג משוס ע״כ חיחי אהיכי
 כרשב^ג מחניחת חוקמא ע׳׳ה חרי ממי דבגט כשאחריא הא הוא אבר

 נשאר אחד כשר יהיה חיחי מהיכי צן אס נהא אחזוק ולא נהא ולאחזק
 כ? ואס אחזוק צלא ירי מי יהא ממי לא חכר דהיא אף דהא שטרוח

מי רלא ודאי אלא חרי כנט נקט לא למה  דברי מוכח ̂דלא ונמצא הרי מ
 כדש^ג אלא מסניחין לי»קחא יטל כשלא אלאאחד כשר ללא אלעזר ר׳

 חרי אפימ קמא לחנא ליפרך הגמרא יצול לא דחיכף כך הסגנון כן אם
 צומר יטל חרי נפ5 נקט לא למה חקשה ואי נמי הכי אין לומר יכול צמי

 אצעזר דר' דין מוכח ולא קמא כאנא לזקמא יכול דהא שטרות שאר משוס
 פריד לכך גט אטו דגזרירן משוס אמר יכול חיחי ואיקשהמהיכי

 אס©ג צריו וע׳׳ג נמי שטרוח שארי אפילו קמא חנא אי הגמרא
 חיו^!'^מ לאצחיללפיהרמנ״סשכחנדאין שטיוס ינשאר 'להת

 נמי הכי אין לחרז אחה׳יכול ואי נמי חרי אפיט אשה א״כ ׳שקרגכחב
 מזי לקט ראי חד לקט הצי למשוס וא״א חרי ליתיר קשה כשר 'לחרי
 ע״פמשום כו לומר חיחי אהיצי קשה מרגי חד שטרוח דנשאר ה״א

 מאי צן ואס כחיבי לא שטרוא שאר הא א0 חבר כ? ואס צט אטו דגזזרין
מי לא כחיכי דלא מצוה קמא לתנא הא חבר מהני  ודאי.ללא אלא חני מ
 יכול לא דחיכף בחרא מהדורא קשיוח ימרז למטה וגם קמא צחנא

 הוצשר ללא דאמר אליעזר מצחר׳ נמי חרי אאילו לראכ״ג להקשוח
 זן; די! לו חי״ז קשה אלעור רבי על גם אמר אני יכול בלבד צוחי עד אלא

 שטרוןן רבשאי אמינא הוה הרי נקט דאי משום חד נקט במחניחין דלמא
ה מיייי גס דהא נט אעו דגוזרין משום מהר חד אפילו י תז ^ 

 דלא ואי נחי שטיות שאר אפילו דאחזוק אי חחילה הגמרא פריך לצך
 הא3 אחזזק ולא נהא דאחזוק ודאי אלא לא למי אשה גט אפילו אחזוק

 rjn גס דאי כלבד מתי ער אצא כשר דלא מוכת אלעזר דר׳ די? ׳כ 61־
™!- בשאתשנויוח תטעה ליחרתייי^איתאאהשלא קשה *«ר  דחד

ת משוסדגוזריןמשוסגט מ א  הואהאכשאמריח־דסריו חכר ו
?3 כרשנ״גודאחזוק אלא לחוקמאמחניחין יכול לא ע״כ כשר ? ^

אחזור ^ילא ^ ’יי׳
מי לא חבר דהזא אף ijj דין ודאי אלא שיף מהר״ס דברי לפי לרשב״ג מ  
 ׳/:3לי־ש שפיר גמרא מקשה א׳׳כ חד אלא כשר לא דנגט אמת עזר1א

 אפיט»־וי צאכ^בגטאלאחדהאלרשב״ג ־אפיטחרינמימפנימה
r- . ;היטיב דלאכרש׳׳בנודו״ק ודאי אלא כשר נמי ־ ־

n iS D lH ףהמוד נמיבדלאספיק נד״העבד סו אנ ע׳׳  בדףג׳
ליהדזמיאדאשה.וכו״ אמד דס׳׳דדמיירינלא ועוד

א זנוח מ׳»מ 6דה מונן אינו ולכאורה  מפכדדמילי לא דהא לעבד מ
 למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול מ'׳מ אמר בלא דמיירי דאף

 הרב ימל מיניה שמעת דקאמר נגמרא עוד נדקדק דהנה נעזה׳׳י להרן
 לשון וכו' ידיך מעשה צא דא׳׳ל עסקינן נמאי הכא ומחת וכו׳ לומר
 מעשהוריך צא לומר דיכול אלא לסת הוה לא מדוקדוק אינו הוא יא״ל

 עמי עשה לומר יכול אי נשלמא כך לתרץ אחה צריך ע״כ אלא למזונוחיך
 משוס לעבד הוא זכות מ"מ ליה באמר מיירי לא דמחניסין אף זנך ואיני
 תעשה וגס מזומח לו איז דאז זנך ואיני עמי עשה הרב יאמר דשמא

 נמה אנל שלו ידיו מעשה גס שחרור ליה דאית השתא אבל לרבו ידיו
 לענד 3הר מחן השתא דהא למזומחיך ידיך מעשה צא לומר הרב שיכול

 למזוצואיך ידך מעשה לא הריב אמר אס אף העכד מחיח א״כ מזונות
̂ל עסרךס במאי הכא גמר' מהרן לכך מידי יפסיד לא כן גס  להיינו דא׳

 במאי זכות שחרור הוי ואז למזונותיך ידיך מעשה צא דא״ל מיירי מחניתין
 מ׳/ז ,fo תקשה ואם הרב לו מס! אינו הפי בלאו וחזונות לווחח דיוצא

 • %ןרי והיפי צמוונחיך ידך מעשה צא הרב הויחונהיטדלאקאמר
 תוספו' שהקש׳ כמו להקשו׳ יכול הכי בלאו זהאימדהא רבנןסתס

. ר׳/\3 '
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Vגיטין משכת

ip:
I

̂׳ה1  דגרי גס ש&יר אחי זה ולפי עגדס כשץרורי לא אבל נ^ס 'י1מיג ד
 חוב הוי ואז וכו' דאשה דומיא אמר בלא דחיירי דס״ד ונגוד אוספוה
 : ודו״ת למזומחיך ידך מעשה צא לעבד לומר 3הר דיכיל אף לעבד
ה ̂׳ו ף  ומסירין כבחיכין מרע שכיב דברי ק׳׳ל והא בגמרא ע׳׳א ט

 דברי לאייס מצוה לן וקיימא קאמר משלח ׳ ליורשי והא וכו' דמי י
 דברי לרןיס מציה ק׳׳ל הא חיכף מקשה לא למה להקשוח יש וכו' ^:מח
 המח דברי לקייס מציה הא להקשוח יכול לא דחירף להיך ונראה המח

 דברי לקייס מצוה שייך דלא גוחן שמח הודם מקבל דמח דאיירי ישלחרך1
 היינו משלח יורשי ר׳׳ש 1דנקנ והא הנשיא ר׳י׳המר״י3וזומ?וח־ כמ״ש ׳המא
שמ דמ״יירי גישוס  לאחר אלא מחנה אינה מרע שכע זמסנח מחג ב
 מצוה לן קיימא הא שפיר פריך דמהרז-דמייריננריא השהא ל3א מיחה

 ר״ש נקט למה א״כ קודם מקבל דמח לחרך.דמיירי המחואין דברי
̂כלל יורשי  : וצ״ע היה כך שהיה מעשה דלמא לרחיח יש אך משלנ

ה3 ה בחוספוה ע׳׳א י׳׳ז ף  דבלאו וכו' בגיהין זמן תקנו מה מפני ^'
וכו׳ ניטה אח הטמין בעי דאי חגו כך על האמנמאשה הכי ’

 המזונוח על סעודפוס פירוח לה כשיש האשה הפסיד ח׳׳מ להקשוה אין
 נפשך דממת אינו זה הפירוח שספסיד משים גיטה להפחין ומחיירא

 פירוח לה יש ואס אמכיטה יטמין אזי פירוח לה אין דאי הפסיד לא
 דיפסיד משום גדשחיך יטעון לא בודאי אזי המזונוח על ®עודפוה

:וק׳׳ל הפילוח היא חרויח אזי יאמר מ״מ ואס הפירוס
.מחי האשה שחיע כדי פיתה משום לקישאמד ריש ד״ה

 להקשות יש נחיג׳ שעה עד ולאהפסידפירוח נכחבונחחס ־ ״־
 גט פוחבין האיך יוחנן לר׳ חו״.שהקשו קישיוח ■לק־ש לריש !האקשת

 וכו׳ השרי עד יחן ולא ברסן יכהוב שמא ניחוש זמן בלא אישה גלא צאיס
 הכתיבה אחר מיד דמכחמא בסיף חוספיחשם שהירך כמו להי־ז וצריך

ס לר\דלא ^חן  הקנו למה לר״ל קשת א״כ לנפשי' פיריונוחא אינש קיי
 ש-^נחינה עד מחתימה פירות האשה שהפסיד משיש ואי נניטין יזמן

 לנפשיה הא פורעיו אינש מקדי' לא הא רחחימ' כיוס לה •הז שלא היימ1
 בלאאשחועמו־ וחן בלא גט לאיש מהבא טעחא דהאמהאי

̂ישלח hrz הזא דהתשש להרז. ויש  תקדי׳* לא שייר לא ואז שליח ע״י ל׳ה ^
 היינו תלית ידי על קיל דש חוספוח דכחיב והא לנפשית פורענוחי' א'נש

 ז ויו״ק זמן חקנו ולכך נכהב חחי ידוע אינו אכל לירה נמסר מאי קול
ף  פשוט גט ובפ' טעמא מהאי יפפל מאולזי גט וא״ח כא״ד שס <זן

ס' דכאר מוכח  חתימה משעה ד׳׳ל ז״ל כחב.החהרש׳׳א ו
 אינו דמקהמא לומר וצריך חידושירשב׳'א3 כ״ה הזמן שעה חאמרער

̂׳ק ״א3הרש לפירוש גס וכו׳ הזמן שעח עד ר^ט לה ^והן  אמאו ק
 אלא סוים והנחינה החסימה שעח דהחם מקושי מגט ראיה יאו3<ש

 לומר לזה הפריחו דמי מאוד המוה עצ״לוהוא וכו' מאואר &הז־מן
 בשעה לה נותן אינו אם אף הא שעחהזחן להעד אינונוחן' מסהמא1

 משו׳ זמן הקנו מה מפני דהא שפיר הופפוה מנ!שה מקוס והזמ^מכל
 לה נותן דמסהמ' אף נסינה שעת עד חתימה משעה פיחח עחפפיד

 ביום יהן שלא אחד סעס יקיה שמא החשש מקום מכל החחימה גיוס
 מאוחד־ס גט יפסיל טעמא מהאי וא״א זמן הקנו הכי משו׳ ושחתימת

 דמסן מיירי דמקישר ראף מהיפ״א קושיוח קשה יהיה לא אז וגס <נ"ל
 רגמראמקשה בעזה״ידהיה לחרף ונראה זמן ן,<מ//(ימו'לנלא5^ץ

̂וט' צחוב״הו  אהני ומחרן בחקנחן חפחיס היעילו מאי חודש שנה ש
 וכו' פ־רוח דבחרי'לעניו לשמע פירש׳׳י לבהרי' ולשבוע לשסעקמא

 כחפ אס דהיינו זו שבוע של הפירוח רחפפיד אף כך הוא הפשט ןע''כ
 כשבא שמע מסיף אלא הגנה לא־ שבוע בסיף לה ונהן שנוע כ?חלת
 מועיל מקום' מכל הגט על לה לצהוב לנ׳׳׳ד א לס ילולה דאז לילה הגט
 משבוע דהיינו מהזמן הגבה שרה שמע עד לה-אלא גסן לא לאס <ןזמן

 כשל כולו חיקן אףדלא קצרן הזמן איק! דאש מוכח ממילא ראשולה
 ור\חינה שהכתיבה היכי דדוקא כתב ואנחי׳ כהט בד׳י׳ה וההוספות

 אף פסול אחל־ כיוס הוי' דלא היכא אבל קצת ן־מועיל 1אן כשר אחל ^וה
 ך׳ל החהיש״א הוכיח דלכך שפיר אתי יה לפי דבחריה לשבנע מועיל7

 דאי הימן בשעה אלא הכתיבה מוס אינה הנתינה מאוחר גט <מסתמ'
 דהאנחמלהביוכז ליחוש למאי דהא מידי לאקשה <אה־מאהכי

 יחן שצא אחד פעס יקרה שמא משוס ואי ״ך3ל למא וחוכל <;עןתימה
 זה דהי כיון פירוש הזמן לאחל אהני דהאי לשר מ״מ החתימה בי(;פ

 החחימה בשעה יחן לא שמא חוששין אנו אין לה מחן החתימה■ שע׳<ז־3
 יחן לא שמא אלא איני דהחשש שנוע גני כמו זמן אמילאחר ד^א/זרח

 ראתני כשר מ״מ לבוא־לב״ר דחוכל חשש אין ניזמי' לה להשצוחן יומ\3
̂׳א דנתרי' וע3ש3  נוחןביו' אינו מאוחר גט דמסהחא ז׳׳ל לכףפירשמהרש

: היטיב יליק הוספוח כמ׳׳ש פסל זמן לאחר לאמי אף החתימה(לכד
« ה עיב.מזוספיח 1׳״ ף בערים m פיריש שנילזא לא ז«ח י׳׳

מצי רהוה ה״ה ז״ל ש־ף מהר׳׳ם כתב וכי' שכיח לא והחראה י
ע׳/: דהנה בעזה״י להרף ונראה שכיח לא מז?א מןןר«ו דבח זנזח לשמי׳

V

א מוכח ו ה תנ ח דנ ספו ם זנוח חו ה בעדי א ר ח ה  אלא דווקא לאו שכיח לא ו
ה בלא לחוד בעדים זנוק א ר ת ט קשה דאל״נ שכיח לא ג״כ ה ״ ר לא מ מ  א
ח ר׳׳ל ח שכחבו כמו היינו זנוח משוס מ׳׳ ספו הו כד״ה חו ז קלא הנ נ  א
רה וי׳׳ל כש״ה להו חפה שמא נזי ה על י ת בני רי מז כו׳ מ  יאמרו שלא א״נ ו

כי' ויחזירנה גירושי! אחר זינחה ח ודאי אלא ו כ  בלא בעדים זנוח דאף מו
ה מ ר ה פה שמא חייש לא ולכך שכיח לא ה ח ה על י ם בני רי  שתא או ממז

ה לפי שכיח דלא משוס להחזירה ירצה  חושפות רצה דלא שפיר אחי ז
ת קשה דא"כ שכיח לא אחותו דבה זנוח להרץ  ריש אמר לא אמאי מ׳׳
חה יאמרו דהיינו־שלא זנוח משוס לקיש ה ויחזירנה גירושין אחר זינ  וז
ז לכך אחוחו ח3 דלאו נשיש בשאר אף שייך י ח שפות מ  בעדים זנות חו

שכיחכנ׳׳לוק״ל :לא

גיטין מסבת על סיום
5. P H' א כ אלא אשתו איז אדם יגרש לא אומר שמאי בית משנה ע״  א׳'

כו' דבר ערוח מצא ' ה ־אמרו תניא ו כו׳ לב״ש ב״ ס אמרו ז ה  ל
ה ם ב״ ר א מ א ח י רו מר הייתי דבר נאמל ולא ע ה ח&וס או רו ו׳ חצא ע כ  ז
חה קשה ם לחרן צריר׳כ״ה ל ה נאמר א רו מר ולא ע א א הצא דבר נ  הו

ל' רן ממי ה דהא מהו ״ שה ב ק  לדידך דהיינו דבר נאמר כבר והלא לב״ש יי
ר ילא י א פ ה א, רו ר לחוד ע כ סר י רי לדדי אנל מיו ס סיי  בודאי דבר ג
ש"' לצהוב צריך ר בל ה3 י אי וב״ש ד׳' ה עבדי ■מאי דבל ה א דהא לי ר  ק

ה וא^׳כ משחעי בערוה יו^קא רו א בדבל ע עי כו׳ ליה מנ חו מי אשה ו רי  הכ
ה לפרש ליה הו ה אמינא ד ו י א בדבר ע ה ע^׳ש ליה מבעי ה בד׳׳ ב״  מי ו

כו׳ כתיב ה ו א ודאי נמי ב״ עי  אלא כייפינץ דלא להוציא לכופו לערין מנ
לן ברורה בעדות א מנ ה ש ק צו׳ חי ו א ש הג״ א מ ל די פו כו ל ^ א ק ש הג״  ד

ח לגרש דאסור להורות ם פי עצ הדבר יברר א"כ אלא אשתו א  עדי
ס כשיש להוציא אוחו דכופין לי^׳ש רש״י כתב לא למה ועוד ברוריס  עדי
ה בחוספיח ע״ש ברורים ״ ה ד ס להלן מ די ע ס נ רי ח ט׳ ב  שיש כיון ז

און בשם קושיא נדפס עדיס ת מקשה מאו ז״ל נרודא אברהם ר׳ הג ספו  תו
לי הי א ר ק חנ כ כי ה ל א מ ל ם תהוזמו די עדי  הראשון לבעלה אסור מ׳^מ ה

דן להקשות לתוספיה הוי טפי קשה עוד לקתה ה ף רהא כראוי א'נו ד  א
ם רה לבעלה אפור נשאה לא א ד להחזי  ■ דילתא חוספוח מקשה מאי קשה עו

א שאתר כמו וגירש׳ דעבר מייליה־כי הכחוב ד מאי רנ ענ ש עבד ד  י ע״
ה לא מצא לא לרבא פפא רב א׳׳ל כגמרא ו י  מדגלי א׳׳ל מאי דבר ולא ע
ז' רחמלא כ ה דחצא היכי מיידי ימיו כל רילחא קשה ו  בשלמא דבר ב
ה ח ע ה לו כתיב ד׳כא קא• לא ודאי א הי  אלא ט הראוי אשה לאשה ת
ם דבר בה דמצי מ-ירי דילמא ר׳׳ ה  איצטריך אתאי לב״ש תקשה ז״ל שיף מ
א לכהן גרושה איסיר לצווח ח בים חצא אא״כ גרושה אין ה ח ס דבר ע ח  ו

א דזונה ליה ה־פק כן רן קמא קחא נעזה^׳י להרן ונראה הי ה ה נ הנ כ ד ״  ע
מר אם ב״ה לקושיות מוכח א ה נ  דבר נאמר לא הי־נו דבר נאמר ולא ערו

ר נאמר לא הקושיא דא* ר3ד3 אצא ב ס ראשיות כלצ.קשה י ׳׳ הי ל ש'ף מ  ד׳
ה נאמר ולא ר37 יאמר אס בקיצור יאמר לב׳׳ה שהקשה רו ה לא ע  הו

א ג״ש ידעינן ה״ ר ד ה כתב לכך לגוסי׳ דג ו י ש ע ^ ר ח כ ו מ ז א  מדלא ו
ד ק ה ו או ב חי ה לכתוב לב״ה הקנזה רא״ל צ רו ר ע ב ר תתילאמוכח או  ו

ה לי למה דאל״כ הצ״ש רו  רבד איצטריך הא־ קשה הראשון צד על אגל ע
ה לכתוב הקשה דא"כ כתירוצו לחרז ואין לג״ש רו ח וממילא לגר או ע כ  מו
ש ה כתב חדלא הנ׳׳ רו ה לג״ש דאתי ודאי אלא דבר צריך ולא לחוד ע  אינו ז

ה כתוב אי ד<עזל׳ בד או ערו ה לא י ש ידעינן הו  לי למה חקש׳ ואי הג״
שOf על דבר ח ' ח ךדכר ל צטרי ע לאפוקו דאי  פמ״ש חן רסבר מר׳׳

ח ספו רי ב׳׳ש בד׳/ה חו ר׳/ג סי ה סבר לא ודאי ד  השר ת דאס הלל כני
ה למהלילכתוב ח ^ ל ־ ר ב ן תכ&ילה ד חן טו ג חי כ ר׳ ר ש ד ג ל ר ח  ^ו

ה ערו א לאחר לתנשא ו הו חה הדי! ו קדי א צריך א״כ עכ״ל הבשילו ה  'לב״
ב שינה לכך מחן לאפוקי דבר חו  'ודאי הג״שאלא מוכח ואז או כחיב ולא הכ

מר לא היינו דבר נאמר ולא שלו שיא קי ילא'3 כד ב׳^ה הירוץ מדלא א  נ
ה לפי בדבר אלא דבר ח ז י ח ח צריו דב״ה ראשונה קושיא מ ח  לדיריה ל
ס חה P ג ה וחירף בדבר כהב לא ל הו נ׳ ד חי ה כב״ש א א בדבר ערו  חד

ס מילחא ̂ל רש״י דברי נ שהב״ה דהא דפי' שפיר אחי ז׳ אי לנ״ש רמק  'ה
א לי׳ עבל' מאי לבר א הקושיא אלא צג״ש . דגר צריך ולאי ה כ הו  א״

ה לפי לי' מבעיא בדבר ח ז כי א מדגלי׳ רבא שסיר הו ס גבי רחמנ  לא אונ
מ'3ד מכלל ימיו כל לשלח׳ יוכל ל ס דא״ח עבד דעבד מאי ע מ'3 ג  צריד על

מ' כל לשלחה יוכל לא ר3ד ה3 דמצא לאף רחמנא 3כחו יכיv{רלאהדורי  1י
ה לצהו' קשה נשאר א״כ רו ש למיטעי וליכא בדבר ע  צי למה דא״כ כנ״

 דלא מאי שפיר אחי וגס עבד דעבד מאי דבעלמא מוכח ודאי אלא' ימיו כל
א א מדגלי כפשוטו מוכח דצג׳׳ש משוט לב׳׳׳ש פפא 3ל מבעי  גני. רחמנ

ס א 3ר ידע ולכך אונ ה3ל אבל להוכיח פפ  אדבר ר^י דילמא ציה עיא3מ "
רן ח מ א לו ו ף רג א א לב״ה י ל #ונ ״ ה לפי מ ס שפיר אחי ז  רלא מלוי כן ג

 דא"כ עביר ו בעבר מיירי הראשון בעל׳ יוכל לא לפסוק תוספות משני
י עבר רבא להוכית לייך למה קשה עני עבד למאי ו מי ו ס ע מאונ

יוכיח א נג



גיט*; נטנת על סיום
 דרווספוח אף הראשון כעלה יוכל לא מפהור, דה־עו טפיה יוגאן •וכיח

 רש׳׳י כדכרכנ״לאך דא״כליכחוכ אףלב׳׳החוכח לכ׳י׳שת״רז חקשה
 ד3 עם רוחצח ממרא מדקאמר דהיכיח ני־אה להוציא לכופו לעיין שנהב
 לו ואסורה היא ודא' שזונה לדכר רגלים כן אס ז״ל רש״י פירוש ס״ד אלס
 מצוה כגמרא קאמר והאיך עי׳׳׳ש חייספוח כמ״ש היזורה מן לגרשה ה3>חו

 מנא חקשה וכי ונו' דבר ערוח כה מצא כי שנאמר הסורה מן לגרשה
 אדס כני עס כרוחצה מיירי הפשוק דילחא מצוה מקיא להוכיח לר^מרח

 יסשיע פכי כח׳׳ש חוכ משמע לא דנפסוק אינו זה לגישה חונה דהיינו
̂׳ל׳והשתא  דהייני ויורה לעחח דכר דכר ג״ש יליף דהנתרא שפיר אחי ז
 משמע אינו ופשוק לגישה החורה מן חובה זו קשה אדם כני רוחצוחעש

 אך מצוה אלא אינו פסוק של יפשיטו ז׳׳ל רש״י מפרש לכך חצוה אלא
 דחונה אחר נמקוס דגלול אדם כני עם רוחצס על כאן לרמז נא ההורה
 להוציא לטפו לענין רש״י שפירש וזהו נרורה נעדוח אלא אייו לגרשה
ה נעדוה אלא כייסינן לא לגרשה חיכה דהיינו חי תויז זה לפי נ  קושיוח י

 גיטין מס:ח ליה סליקא ואז המגרש עלו הדרן אך ז׳׳ל שיף מהר״ס
 אין נעיר מזנה שס לה יצא רנא אמר נגמרא איחא פ״ט נדף זהנה

 לה חוששין אין רש״י פירוש לה יחזו הוא פריצוחא מ״ס חוששיז־
 צריך א׳'כ לכהונה ל^כרה פריציח דמשום מכאן מוכח נמצח לכהונה

 נמקוס רוחצת מצוה משוס דגרשה היכי הייצו כהן גני vגרושי לכתונ
 תקשה וכי נעלמא פריצות משים לכהונה נאש״ה לא ואז אדשחחצין שכני
 מיירי דלמא הראשון כעלה יוכל לא לי למה הוסשית מקשה מאי כן סס

 ליה כייסירן לא להחזירה רוצה אש ואז מצוה משום שגירשה
 חצוה משום ליה כייפינן לא היכי דוקא אינו זה

 שגירשה אחר אכל זה מצוה לקיים רוצה אינו לואר יכיל אז1 שנרשה קודם
 ועוכל דמכטל משוס להחזירה שלא ליה כייפינן בידאי אז להחזירה ורוצה

ג לאיסצלהר^ןוח- תוספות אך והויתונ מצוהזיככית  ואףדלא1^ןו
 רבי הגאון כקושיות <תת דיביל א-כו זה כר׳ל אסירה יהא לאחר לשאת

 רוצה ולכך הוזמו ועכשיו עדים לו שהיה ירי דמ ז״ל כחלא אנרהס
 אס נפשך ממה שפיר הוספיה מקשה לאחר דנישאח השחא אך להחזירה

 חזה ותצא לאחר כשנישאה איש אשה והיהה נטל הגט אז הערים הוזמו
 רנא יוכיח קשה מקים מכל ענד דענד מאי רנא אמר דגמרא אף ומזה
 לנ״ש אלא אינה תוספות של זו קושיא תימא וכי ענד דעבד דמאי חנא?
 חימא לא דאי עבד לעבד דמאי זו קושיא מכת מוכח לב״ה מטס-אף מכל

:היטנ זד/ק כנ״ל כדבר ערוה לכחונ קשה נדבי דמיירי אלא הכי

קח׳טין משהח

כדף

ה3 ̂ה ג׳ע׳׳אכרש׳׳י ף  אניה לו מסרה שאם חואה למעוטי ?•
 ז״ל רש״י דנקט הא בכך מקודשת אינה קידושין לשם לחופה י
 למעוטי דאצטריך הא משום לומר נראה וכו' אטה לו חסרה שאס

 דהיינו הוכא רק שיליף כמו מצסף. מאי׳ו חופה דיליף דה׳׳א משוס חופה
 ז׳/י רש׳׳י פי׳ שהקנה דין אינו שגומרת חוסה קונה נוחר שאינו כסף מה

 זה לפי ולירושחה ידיה למעשה אייה מרשוה להוציאה גומר שאינו כסף
 ולכך לחופה אביה מסיה שאס היינו חופה למעוטי לפרש יש׳׳י צריך
 דמקדשה הינא למעוטי צריך לא אנל כא׳ל ק״ו ליליף דה״א למעיסי צריך

 מרשות להוציא שגומיה חופה ק״ו ליכא דהא תיהי למר^ט נחיפה עצמה
 t וק׳׳ל אב רשות לה לית דהא אניה

̂נ ס׳ לן מצא נכטף ע׳  דאמר נ ר אמר יהורא רכ אחר ו
 עצמות ספר הקשה וצו׳ זה לאדון כסף אין חנס ויצאה קרא

ל וקשה יוסף  לאב זנוח לו שיש כיון דילמא נכסף רמקדשה מוכח הי
 יש הא ונאמר מקרא דשמעינן הוא כזה נכיאה לקדשה שכר לו שנוחצין

ל דהייצו אחר לארח כסס ^ ׳ נ  הוספות כמ״ש כביאה לקדש שכר א
 כד״ה הוספוח דהנה כעזה״י וא׳ל ירו^מי בשס נבחו;fef האב ד״ה3

 כנערה איירי ע"כ צחחי בחי את קרא דהאי וי׳׳ל כחצ קטנה ה׳׳ח זאימא
 צשואה היתה א״כ כקטנות דאי בצערה אלא לפרש אפשר אי חופה וכו׳

 ויצאה דפ׳ שפיר מוכח זה ולפי וט^ גמןילה ולא מגק3 ודינה כשזיצחה
 מוכח להא קרא צריך לא ציאה כקידושי דאי כסף כקידושי מייד חכס
 מיידי ע''כ דהא ז׳׳א קטצה ה״מ דילמא וא׳׳ל הזה לאיש נתחי בחי מאח
 עליהכשהיתה נא דאי נערה כשהיא ניאה כקדושי לאיש נחתי בחי אח

 לא קטנות של דעלזנוח כשזינהה ונעולה נשואה א״כהיחה קטנה
 :וק״ל כסף על קאי חכם דצאה ע״כ ומוכח חיספוח כמ״ש מחיינה

ה ד נכקח הוי״ה מה להזיה יציאה נמי ואקיש בגמרא ע״א ה' ב
מוציא כסף מכניס כסף יאמח אניי אמר בנק• יציאה אף י
ט' קטיגור יעשה מיגור ס׳ וא״ח קטיגור יעשה סניגיר בד״ה חוס׳ ו  י

ט׳ הכי למימר ליכא הענריה דנאמה לומר ויש  אשה שמקדש איש ל3א ו
 לומר דאין ע״ז פי' עכ״ל וכו׳ ן הגרוש נין הקידושין בין ילו על נא הכל

 היא מסנח וכשחגרשה הכסף הוא מחן כשמקדשה אשה גני כאן נס
yxt לא אשת גני דכאן סוספוח כתג לכך העבריה אמה גגי כמו הכסף

̂צא  להיות צריו לכך ונו׳ הגירושין כיז הקידושין גין •דו על נא הכל די
א  כי. למהלי לאניי להקשות יש זה לפי אד הכסף אח הנותן תמיד ס
א דנתן היכי אמינא הוה לחוד חנם לזיצאה דאי לומר ואין ילח  ואמרה ס
 הנזחן היא ידה על נא דהקידושין דאף לא״כ אינו זה קידושין הוה היא
 יעשה סניגור לחת ואין נכסף הייה מה להויה יציאה נתי דאקיש ודאי

 יקיא גירושין דגני הוא יין הכסף היא נוחן קידושין דגני משוס קטיגור
 ,טל הכל־נא הלא לימר ואין העבריה אמה גבי כתו שנתן הכסף הנעל

 דהקיליסץ אף זו סברא לפי הא הנותן היא להיות צריך לכך הנעל יד
 יתיקדשה, חנס ויצאה לי למה קשה כ? ואס המחן ואct ידה על נא

 לחרך ואין הגמרא שתקשה כמו העבריה מאמה הוא ק״ו הלא ככסף
 יוצאה אשה גס זו סנרא לפי הלא בכסף יוצאה שכן העבריה לאמה מה

i'לנחן דהיכא מוכח חצס ויצאה רחמנא מדכתב ודאי אלא בכסף p 
 בכםןו דיהגרש להויה יציאה להקיש יכול ולא קידושין הוי לא היא ואמדה

^ יקח דכי קרא נלא אף מוכח ואל׳כ חנס יצאה איצטריך ולכך ך אז  ד
 צעזה׳׳י לחיז ונראה יקח כי לי ולמה קידושין הוה לא היא ואמרה
אעל ק״ו יקח־זהלא כי לי לתה גמרא מקשה למה קשה לכאורה  |[3ח ס
 bin מיצאה דיליף■ דלעיל נתרא סתס על מקשה ולא מהכא לה דמייחי

 כנדון להיות הדין מן לנוא דו נימא קשה דהנה משוס לסרן יש אך
 איצי וזה לא נערה אין קטנת א]ףהכא נערה.לא אץ קטנה החם
 א*חי דמהיכי מקטנה נערה מי׳מניליף צערה העברי׳ מאמה ילפיצן דלא

^י לא לאביה הוי קיחשין דכסף אף נערה מלא נכסף יקודש קטנה  י
ה אכל העבריה מאלוה קטנה אלא למילף עי  דלית דקטנה למילף יטל לא נ

 ותשקו< נפשה חקדש יד לה דאית נערה איל לאכיה דושיהp כסף יל לה
 .ולכך לאביה קידושיה כסף נערה גבי דאף חנס ויצאה צריך לכך כספה
 jhT דכי עדיין ירעינן דלא אמינה כהוה יקח ט פ׳ על הגמרה מקשה

 הגמרא חירוץ הקשה.על ז״ל ומהרש״א חקח כי ולא למעוטי אחי
 דגמרא מהרש׳׳א מתרץ לכך. חקח כי ולא למעוטי איצטריך יקת דכי מתיז
 יחויז:גם זה ולפי מוי^י^זק״ו ולא מקרא דמייחי נופיה צליח לתרן רוצה

 ויצאה הקת כי ̂לא עונ^1לנ האמח לפי יקי! ני דאיצטריך ראשינה קושיא
•<.ן היטיב ודוק כג'^ לאביה קדושין כסף נערה גבי ואף איצטריך חצס

 רבי הגאון כןשיות על עןתרצתי מה תירוץ
י ׳ ברוראז״ל אברהם _

מק׳^ קוג' חיפה הונא רב אמר ע״כ ה׳ קף קדושין במס׳
^ו שכן שבהן השוה להצר מה כו׳  הונא ורב בע״נ י

ט' באישות  חתל^ אף דחקנה הונא רב של זה דק״ו מהרש״א ופי׳ ו
^ לא לחוד לי׳ דליקני כלנד חופה נאוחו יגמור וגס כסף בלא חופה רי צ

^ הג׳^ הגאון■ :ע״ש חופה תחילת שחצמור לאורייאף ^ן א׳ ב הו
ל״<ל^^^| הגמרא ע״נחקשה ד׳‘בדן לעיל קשה מצחחכהןלס״ז

• ^ מי
 !r ■■ וכו/ החוספוח ופי׳ ועומדס זקוקה שכן ליבמה חה ומשני וכו׳ אשה

 הוכל״ אינה זי שביאה ועומדח זקוקה שק פי׳ מפוזנא אליעזר ומהר״ר
au נאמר לא גומרח ביאה דאשכחז משום ראשון קח^ן• גומרת אלא W 

 המר&ס קושיא אכחי הנ״ל מהרש׳׳א פיהש זה לפו ע״כ קנין חחלח
 ועומלח זר\קה שכן ליבמה מה למיחר וליכא ובעלה ל׳׳ל במע״ל

 דאדרבאהכיאיחאבר^ו חחלחקנין שחקנה נאמ׳ לא בלבד שגומרח
 1אי< ביבמה שגומרת ביאה קוצה ביבמה גומרח שאעה כסף מה הכא כי
 הנ/)צ H לרץשיא מקום 1אי ז״ל מהרש׳׳א הירח ובלא באש׳ שחקנה דין

 דטאה ובעלה נמי ואיצטריך לחוד קניו חחילח למידן הייצו מיבמה דנק״ו
 למ^> מציצג גמי דזו מוכח חהרש׳׳א לסירח אבל חגחור צמי מחחילחה

 י0ואומר, עכ״ל יבעלה לי למה קשה א׳'כ בחופה כמ״ש דיבמה מק״ו
 לסנרחמהרש״א דאף ואומר משלי ואשא הנ׳׳ל הגאון לחרזהשוח

 ר■ץ0נvחחלר3 כך יהיה והסנמו מחחלתה דהגמיר ובעלה א־צטריך
 ממע<ג גנירושח קאי גי״ה הכ״ל ?ף7ב שהקשה מה תוספות קושיות
 f((׳ד דף בגמרא דאיחא *• הנ״ל הגאון קישית יחיר! וממילא גירושין

 הצחרא ופריך '0ו ובעלה אשה איש קח כי דתדא מהכא לה מייחי ותנא
 fפרכא,וט דדינא מעיקרא אלא וכו׳ העבריה אמה מה הוא דין והלא

ט׳ יקח כי ואיצטריך  ויצאה,והיתה א״ק מצלן בשטר איחא ה׳ ובדף : ו
ס׳ מסתגריא ומשצי ראית מה הגמרא ופריך וכו' ליציאה הויה מקיש  ו

 ונראה בדוחק; ימחרן כתיבה ממעט בכתיבה קאי דילמא חוספג' ומקשה
 מוכלו הגא ראית ומאי פריךהגתרא מאי י״ל לכאורה לחרןדהנה לי

 יקרן כי ל׳׳ל דלעיל הגח׳ קישיות קשה איפכא לומר תמצא ראי היא דכך
 הלא בכסף יוצאה שכן לא׳׳ה מה וכ״ח העכריס מאמה היא ק״ו והלא

וקןן עי לצן־־אצטריך צמשטי אתי וכחב ע׳׳נ אלא בכסף יוצאה אשה גס
צפ״ז



קזקדו׳צזין כמכת
 ראית ומאי שפיר פדך דגמרא לשרן אנו וצריכין הנגויא פייד מאי לפ״ז

 לך קשה ואי י1שי3 מתקדשת דאינו למעוי^ אתי וכחנ ננסת ,^מאיוצאה
 שכן לתיפרך יכיל ואינו העבריה נואמה הוא ק׳יו הלא יקח כי -<״ל

 שיוצא לרכות אתי והיתה מדויצאה זו סברא לפי דהשחא יוצא'נכסף
יבמה לחיפרך ואיכא כשטר מתקדשת שאינו למעוטי אחי 3וכה .מסףא"כ

 אשה גס הלא בשטר נקנית אינה שכן ליבתה מה למימר יליכא תוכית •
 לרכות אה' והיחה דויצאה ולעולם יקח כי אצטריו לכך כשטר נקנית -$נה

בד״ה 5ע״ ד' נדף שש הקשה דחוס׳ קשה זה אך : נכק^ שיוצאה
̂יקת צ״ל אכהי מאורליינש יעקב הר׳׳ר הקשה פריכא דדינא מעיידא ,  כי

תירץ נסנאל ורכינו וכ('; יקרו אחרת מואס העבריה דאתה מהיקשא רלף
 ויצאה דהעאיל :מוהפדה אלא ככסף יתניח העברי ידעיק.דאמה דלא גיח *
 קושיין קשה זה :ע''כ ככסף יוצאה אשהשאינה נכסף ני^יח כסף3*
דאינה למעוטי איןי דיכחב מוכת דהא ראית וליה הגתרא פריך מאי הי״ל '

 3וכח ככסף שיוצאה אתי והיסה ויצאה דהיינו להיפך ואי נכסף יוצאה
 קשהל״לכייקתהאמצילמילף כשטר מתקדשת שאינה לחעוגיי אתי י
 למילף יכול דאינו נחירוצס וכ׳׳ת אוס' כקושיוח העבריה מהיקשא־צאמה ’

 אך :ההיקש על משינין דאין תוכיח יכתה ולי׳ל בכסף יוצאה שאיצו מפני
 קניו בחחלח אף שתגמור לרבות יקת כי דחיצטריך לתת אצי נאצול גס־

 אד יכול הלא קנין בתתילח אף ביאה שהגתור ובעלה ל״ל קשה אר^לפ׳׳ו‘■
 זאת צס לע״ד ונראה נ קנ'| כתחילת אף שחצתור דהיינו מכסף ק״ו למילף
 למעוטי אתי סכהב ר׳׳ל ראית ומאי המקשה קושיו׳ לפי דהרה ׳*לתיז

 יקנן כי ל״ל וכ״ח ראית ומאי שפיר פר׳ר א"כ כשטר מהקדש' באינה
t לחרז אר יכול וכעלה ל״ל חקשה וכי כחחלת^ין שתגמור ■איצטריר o 

 בו־הקדשות פודי! שכן לכסף מה הגמרא 'צפרכת מכסף למילף עול‘
 אינו שטר זו סברא לפי דהא חיכית שט̂׳ לומר יכל ואיני שד ומעשי

 יחורז ̂ר1 ולפי שפ*ר הגמרא ופריך ויעלה איצטייו א"כ תה גא קונה ־
 דהגמרא כסיכה ממעט ככחיכה קאי דלתא שהקשה חת ם' ר\.ו קישיוה
 קאי לות׳ תמצא דאי גירושין ממעט כדרושין דקא• תוכח כך 'מ.הרז

 מתקדשת שאינה למעוטי 3וכס לי למה קשה כתיבה חחעט בכתיבה '
 והיחס ויצאה מוכח כשטר שמהקדשח אימר אכי חיהי־' •בסיןרדמה־ני

 לחה סנ״ל קושיא קשה צר לומר אד יכול האיך ל־ציאה הייה לאתסיש
 ל׳׳ל קשה קנין כתחליז אף שתגמור דאיטרך ■ליכייקחזכ״ח

 שכן לכסף מה למימר דאיכא משוס יסללמילף ■דאינו יכ״ה וכעלה
 ואיכא כשטר נקנית אשה זו סכרא לפי הא שני ומעשי הקדשות' נו פידז

 אתולרסייי והיחה דויצא׳ וודאי אלא וכעלה ל״ל א״כ הוכיח שי^ למימר
 לי למה א"כ כשטר נקני׳ שתהא לרכויי אח• ולא ככסף מהגרשת שתהא

 אלא ידענו אנו 30וכ כלא גם הלא בשטי נקנית שאעה למעוט• וכחי
 והיההאחי ויצאה ככסף מתגרשת שאינה למעוטי ודאיידוכתיאתי

 ממעט כגיחש־ן קאי דהיינו בשטר נקדח שתהא לרבויי
 רג״ל אןןxר קושיות יחויז זה לפי שפיר הגמרא מתיז ״כ6 גירושין

 קרן כחחלח אף שישגמור ללמד ונעלה דאיצטייך וי״ל וכעלה ל״ל דהקשה
 הוה ובעלה צתיב לא דאי י״ל מכסף ק״ו למילף אני יכול הלא תקשה וכי
 בכחיבהממעט דהיעוקאי ראית ומאי הצמרא כקושיות אומר אני

 אחי ויצאה.והיחה בשטר מתקדשת שאינה למעוטי אחי וכחב בתיבה
 דאיכא משוס מכסף ביאה לחילף ליכא א"כ בכסף אמחגרשת לרמי

 דהא תוכיח וציכא ומעשרות הקדשות ו3 פודי! שכן לכסף מה למיפרך
 אני יכול יקח כי ל״ל קשה כך לומר מצי היכי . ונ״ח בשפר נקציח אינה
̂י קנ*ז כתחילת אף שתגמור אצטייך לומר  לא הלא וכעלה ל״ל התשה נ
 בחתילח אף שתגמור sביאר על ללמוד וכעלה אצטריך לכך וכעלה נתיב
 יקח כי ל״ל קשה דאל״כ גייוש-ן ממעט כגירושין דר,אי מוכח לפ״ז קנין

 דקאי ע"כ אלא ונעלה צ׳׳ל קשה קנין בתחלח אף שתגמור דאיצטדך ונ״ח
:ונכון ברור כי היטי־ב ודוק לעיל כדפי׳ גירושין ממעט בגירושין

ה ף אי שנקנית מלמד ובעלה ט׳ע״בנצמרא ל כו׳ א׳ו  בני
 עצמות ספי הר!שה ונו׳ בעל והדר דחקדש עד ^״א מהחס 1

 רנכחיכה דרכא אליבא לה מוכתב דרשינן דלעיל לדקדק יש !/׳ל
 ליכא כיאה ולענין התוספות וכאבו נכסף מרגרשח ואינה מהגרשה

 והשתא מגרשה הוא ממנה שלהתרחר, למימרמההויהבכיאהונו'
 דוכסב רןא מיעוט ני כן לאם בעיל יהדר דמקדיש צמימר מצי היכי חימא

 דלההרחק כל מיעוט צריך אין ל;ה וביאה ככסף מתגרשת ממעט־דאינה
 וכתב ך איצטרי האמת דלפי נעזה״י לחרז לי ונראה מנישה הוא ממנה
 יוצאה אשה אף בכסף שיוצא׳ העבריה לאמה אמינ^לניקוש דהוה משוס
 יכול דלא אלא הגמרא קאמר לא זלעיל למעוטי לכתב איצטריך לכך בכסף

למעוטי וכתב דכחיב משוס מסף שיוצאה להקיש איזי והיסה ויצאה לומר *
 דריןליש עד למימר מצי דהאיך ז״ל יוסף עצמוס של נ' קישיא רקשה !אי

מה לאמה דאחקיש כיון בעיל והדיר . ה___ , . מ אשה אף לחול בכסף מיוניה א
 וכעלה אשה גני רחמנא נתב דלהכי אינו ג"כ זהו לחוד ככסף מקניי׳
 ל3א וכיאה בכסף ניקניח אשה דהיינו אמההעכיי׳ למעוטי בה^א

;ודוק לחוד נקרת העברי' אמה

ד אצלר' בובגבג שמעוכירשלחיוחת י׳ע״כבנחראחא ?1ב
ט׳ לנציבין נחירא בן יהודא י  לעולם יצחק בר נחמן רב אתר ו
 אין אלxי בת גרושה חכמים אמרו שהרי אעשה מה אכל וכו' לך אימא
 ז״ל המפישים הקשו דעולא משוס לחופה שתכנס עד בתרומה אוכלת

 לא הלא דעולא משוס הטעם ולומר להוסיף יצחק בר נחמן לרב למה
 בעזה״י להיז ונראה בתדאמחרחי אלאלחיזהר,"ודשייךאף בא

 על כתרומה אוכלת אין ישראל כת אחשה דקחני הסתס מן חדאי
 תוספות שהקשה כמו פמפון משום הוא הטעם ודא• לחופה שתכנס
 הטעם נאמר אי נס לן איכפת לא ולעיל וכו' לחיפה שחנרס עד בד״ה
 שאין משפחה ק״ו נמי ניחא קשה לא מקום מכל שימפון משוס היא

 1חיישןנ ולא בתרומה מאכילתה כספה בתרומה מאכילתה ביאתה
 ולא מאכילת׳ כספה שכן כל מאכילתה וביאתה אשה שכן מכל לסימפון
 אינה ביאתה אף לסימפון כשחישירן לסימפוןזהאינודהא חייש־נן

 במו עושה כשואין כשכיאה אף סימפין משוס שחכנסלחופה עד מאכילתה
 נשואי! ביאה אי בעי' גבי לעיל קאמר מדל׳ ז״ל יהודא ס׳ביח שהיכיח

 כשנימא אף ולאי אלא כתרומה אוכלת אי א״ב עושה אירוס*! או עושה
 ז״ל ר\א״ס וכמ״ש סימאו? משים אוכלת אינה v)עושר כשיאיז ביאוה

 np6 וא״כנימאדיו ונו' בחהמה מאכילתה בחוספיתד״הזישטאתו^
̂׳ה שהקשה כחי דיגא ^ן ואין ונו׳ מארלתה שביאתה זו גד  ל

ף לא דהכא ק״ו יחייפרך היל* דיו אמרינן דלא כחיחצ׳ ^  וחומר קל מי
 זנפר!א מדאורייתא בתרומה לאכול דמותי* הר,"ו נשאר מקום דמכל

חז וגם לאכול מותרה דאז הסימפון עליו ד^בל מינההיכא ̂׳ש חי  הר
 מ"מ אוכל ,כסף דקנין רחמנא דגלי הכאדאף שייף לא ז״ל מקוצי

 הטעם ^לוח צחך יצחק בר נחמן 3ר אבל סיפמין משוס אסור מדרכת
 קשה כנ״ל סיפמון משוס הוא הטעם נאמר דאי דעולא משוס להוא
 דיו לזמר ואין לסיפתון חיישיח דלא משפתה ק׳/ נמי ן!אניליף אחאי
 סיפמון משזס אוכלת דאין הטעם אין כיאה דגכי אינו זה כנ״ל דנא אסיף
 ועל מדאורייתא לחופם שתכנס ער ביאה '3צ אוכלת אין הכי כלאו דהא

 הואכמ״ש ליא־זדהטעם יצחק בר גחמן רב בא לכך ק״ו מיפרך זה
ה תוספות  לא דעולא משוס מעיקרא דגזרו לא דאי לחיפה שחכנס עד ^'

 לדעולא חיישיח דלא משפחה ק״ו למיליף מצי לא ואז משום.סימפון גזרו
 :ורוק המפרשים כמ״ש לה ימזגו שמא שייך לא שפחה דגני משוס

ם  היכי אכחי וא״ח התו' בסיף קאמר אחאי חז׳ ד״ה ע"נ ט״ו ף
 מה לנכרי מנמכר כאלה שיגאל שכיר שכיד למיליף בעי י

רון מכרים גן יטמע שלא בדי באלה שיגאל הוא דין לנכרי לגמכר חי  ו
 בתחילה כך יהי' והסגנון התז׳ קשיות לחרך שיש אני ואומר בדותקט׳

 וממילא ע״ג י״י גיף לעיל הרא״ס על שהקשה מהרש״א קשיות נתרץ
 וא״ח באמצע מנ׳לז עצמו מוכר ד״ה חז' ע״ב י״ד דף תו' קשיות ותירץ
 מיני' לישתוק כסף קני! לענין העברי׳ אמה אצל והפדה אצטריך אמאי
 מע״ע אלxלי הנמכר וע״ע כהיקש אלxלי הנמכר מע״ע עבריה ןר!יף

 כסף לגירעון לידרוש דאצ^ך (י״ל שכיר לשכיר כנ״ש לנכרי הנמכר
 וחיחז לנכרי הנמכר מע״ע גילף נמי כסף גירעון המהרש״א הקשה1
 יוצא אינו דהא היובל שמת למי אלא אינו דגוי כקף דגירעון דומה אימ1

ל rpo גירעון איצטריך וא"כ כשש  החומש בפי' והר״ס שש שנוח לפי ג
 להא דאיצטריו וחית ?הפדה איצטריו אמאי מ״ל קישיא הקשה
 דנעלם חדא מהרש״א והקשה דאב אותהדע״כ מפדן דסניא
והפלה דאיצטריך דכהכו דהכא החוכמות דברי ממנו

 משו' 36(ע״כ3 רמפדן לקמן יליף מסברא ע"כ דהא ועוד כסף לגירעון
 עכ״ל לעברי' דעבי* סהיקשא הכא נימא נמי כע״ע דאל׳?כ חססחה פגם

 ראי אלה3 יגאל לא אם להקשוחל״ל יש לכאורה דהנה בע״ה לתרז ונרא׳
̂ל בשש נגאל אינו דנכרי מוכח באלה כתיב לא מזי  קושיות קשה דאל׳

 ועבריה מגברי מהיקשא לי׳ חיפוק כסף קניו לעניו והסדה ל״ל הוספת
 קשיוח קשה התו' כחירו׳ו כסף לגירעון דאיצטריך זכ״ה לנכרי מנמכר

 דאינו המהרש״א כתירוץ וכ״ח לנכרי מנמצר רציף נמי דהיא המהרש״א
 לגירעון והפלה זאיצטריך בשש נגאל נמי נכרי זו סברא ל̂פ הא קשה דוחה
 שלא וא״ב בשש יוצא אינו דהא דומה דאינו מנכרי לילף יכול דאינו כסף

 דאיצטרך ע"כ לסרן ויש כאלה yול׳ כשש נגאל ידעינןדננריאינז נמי באלה
 והפלה ל״ל קשה ואי בשש נגאל מכרי ה״א באלה כתיב לא דאי באלה

 הנ״ל הראם כתירוץ דאב בע"כ אותה דמפדין והפרה דאיצטרך ^כוללומר
 דאב ע״כ3 אותה מפדין על פירוש כתבו התוספת דףי״ח דהא קשה אך

 לאב לי' ניחה דלא משוס דאב ע"כ3 לפדותה המשפחה לבני דנכיף
 ל״ל ^שי׳הנ״ל קשה זה לפי א״כ עלי׳ ^גסחוצאב ויהא לכיחו שתחזור

 קשיות דאל״כק^ בשש נגאל אינו דנכרי מוכח ימי גאלהבלא׳׳ה
 כסף.קשה לגרעזן דאיצטריך כתי׳ וא״ח לק"כ והפדה ל״ל רו׳הנ״ל

 ראינו וא״חכתירוצס לנכרי מנחכר נילף קו׳התיש״אדהיאגופה
 בשש נגאל נמי זזנכרי סברא לפי דהא בשש נגאל אינו להוא דומה
(אי נשש דנגאל לעולם חימא ואי בשש נגלול דאינו ע״כ אלא

לפיןהע״ב הא sקשר דאב יצטרךלמפדןבע״כ6ד והפלה ל״ל השיא ע״ע ב נג
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קידועין מסכת
 שלחי כמו לעבריה דעייי מהייןישא ע״כ3 אוחו מפדין למי ע״ע

א  דלכרי ה״א סיהי דחהיכי בשש נגאל א'מ נכרי ממילא א׳'כ היוהרש̂׳
 דאינו לישראל הנמכר ע׳׳ע מה לישראל הנמכר מע״ע מק׳י׳ו בשש נגאל
 ע״ע זו שירא לפי הא לכ״ש לנכרי הנמכר ע״׳ג בשש נגאל באלה נגאל

 פי׳ לפי לעבריה מהיקשאדעכרי באלה נגאל נתי לישראל הנמכר
 ל׳׳ל הנ׳׳ל קושי' אשה וא׳׳׳כ באלה נגאל הוא דאב כע׳׳כ דמפדיז ההוספוא

 נמי חאמר ואי והפדה מדאיצטריך נגאל אינו דנכיי מוכח ע׳'כ הא באלה
 דמהיכי כשש נגאל אינו נכד ממילא אז דאב בע׳׳כ למפדץ דאיצטריו

 ה״אדנכדנגאל אילאכחככאלה רלעולש לייייז אמ ומוכרח סיח׳
 דאב בע"פ דמפדץ דאיצטדך לומר יכול והפרה ל׳׳ל קשה ואי בשש

 הנמכר ע״ע דהא חיחי מהיכי קשה ואי בשש נגאל דנכרי ולעולכ׳
 דע״ע רףו זא״כליכא לעבריה דפברי מהקישא כאלה נגאל נמי לישראל
 ולא לזה יגאלנו כתיב הא למימר דאיכא יאלה נגאל נמי לי^אל הנמכר

 איכא שפיר וא״ל כאלה נגאל דאינו לישראל הנמכר דע׳׳ע למעט לאחר
 וא"כ לישראל הנמכר מע׳׳ע מק״ו כשש נגאל לנכד הנמכר דע׳׳ע לתימר
 הרא׳׳ס חייז שפיר וא"כ בשש נגאל אינו ד׳נכרי באלה איצט(־יו שפיר

 דברי ממנו נעלה דוודאילא דאב בע״כ דמפדין והפיה לאיצטריך ־
 והפרה ד^צטדן* החוספח חיריז סכי צ׳'כ והוא הנ״ל החוספוח

 אחא יהפדה זו סברא אמר ולא מסבר'' דאב בע׳׳כ ומפרין כסף לגירעון
 באלה כחיב לא דאי אמינא הוה לסי אלא האמה לפי דאב בע״כ למפרין

 הנמכר וע׳׳ע דאב בע״כ לחפדין והפדים ואחא ולומר לסיעוח יכול היה
 ונס כסף לנירעון והפרה אחא האמת לפי איל בשש נגאל לנכד

 דאי בע׳׳ה למפד' אחא והפדה ראי המהי־ש׳׳א שהיןשה שניה הקושיא
 יהרא׳׳ס אשה לא נחי בע׳׳למהיקשא אוחו מסדין יהא נמי ע״ע א״כ

 לומר אפשר אי וא׳׳כ באלה נגאל היינו בע״כ דמפדין התו׳ כפירוש בר0
 אינו דע״ע למעט יגא^ו כתיב הא בע׳׳כ אוחו יהא'מאדן נמי דע״ע
̂כ בחלה וגאל  אחא והפל־ה לומר יפל דהיה •הרא״ס כחד ^יר־ ־ וא-

 דכחיב משוס בע׳׳כ אוחו מפרין להיוח יכול אינו וע׳׳ע דאב כע״כ למפדין
 מפרין יהא נתי ע״ע הכי אי י״א בדף החס דפריך והא למעט יגאלנו
 בע״כ ע״ע מסדין ואין למעט יגאלכו כסיב הא פריך מאי ע״כ3 אוחו

 יגאלנו דמפיק הגלילי יוסי ר' על דפליג לחנא החס לפריו קשיא לא
 שהקשו חו' קושיות יחורן זה ולפי מיגגיט ליכא וא'כ אוחריחי רשא1ל

 באצה נגאל לישראל הנמכר ע׳׳ע שיהא שכיר שכיר למילף יכול היכא
 נין יטמע שלא כדי באלה שיגאל הוא רן לנכד לנמכר מה לנכרי מנחכ׳

̂׳ד ואי הגמ' מקשה והכי הוא כך הגמרא והפשט קשיא לא הנכרים  ס
 שהיד שרר ללף כאלה נגאל שאינו מי ומה קאמר אמאי שכיר שכיר לל־ף
 דאיגו ליה חיפוק באלה ל׳׳ל הנ״ל קונדא קשה שכיר שכיר יליף דאס וה"פ
 מנמכר שכיר שכיר ללף והפוה ל׳׳ג החו' קושיס קשה ואל״ה בשש גגאל

 כסףקשהקושיזח לגירעון ואצטריך חוס׳ צחירן תאמר ואי לנכד
 מהרש״א בחירו תאמי ואי מנמכרלנכד לליף למי דהיא מהו־ש׳יא

 לנכרי גמכר סירלדזו לפי ־ הא נגאל־בשש אינו לנכרי דנמכר־ לאינו
 למפרן דאיצטרך הרא״ס כחירן וא׳׳ח והפרה ל״ל ט׳ נגאל גמי

 לעבריה ועבד מהיקישא בע׳׳כ אוחו מפדן נחי עי׳ע לפ״ז א׳׳כ נע׳׳כ
 שכיר שכיר נילף קשה הא באלה נגאל שאינו מל ומה קאמר אחאי וא״כ
 נגאל נמי ע׳׳ע א"כ ואב בע׳׳כ דאיצטריולמפדן ע״כ׳לחו־ז ומוכרח הנ״ל
 בשש נגאל לנכרי גמכר שיהא ת״ו וליכא לעבריה דעברי םאpמהי באלה
ק יצחרן בר נחמן רב אמר וחייז כאלה ול׳׳ל  לאחר ולא לזה יגאלנו ^'

 למילף'מיניה ליכא דאב כע״כ למפדין אחא דהפדה חאמר צמי אי
̂׳ע ^ באלה נגאל שיהא ע  שיהא ק״ו איכא כן ואס יגאלנו קרא מיעוט ד

 :ודוק בשש נגאל דאינו למעט באנה ואיצטרך בשש נגאל נחגר
א ת ^  ככסף נקנה כנעני עבד ע׳׳א כ״ג דף דקידושין כגמרא א

 אחריס יד על ככסף עצמו אח וקולה ובחזקה ובשטר
 עצמו ע׳׳י ככסף אותריס וחכמיס מאיר ר׳ וברי עצמו ידי על ובסטר
 אח וקונה כ״בע׳׳בגמרא בקף מהניחין הוא כך אחרים ע״י ובשטר
ם׳ נכקת עצמו  עסקינן במאי עצמו ע״י לא אבל אין אחריס ע׳׳י בכסף ו

 לעבד היא נדב דאמר מאיר לר׳ ליה אמעלא מכדי מדעהו שלא אלימא
 אלא לו חבין ואין בפניו שלא לאדם זכין ורנינא לחירות. רבו מיו שיצא
 עצמו ע״י אין אחרים ע׳׳י לז משמע קא והא מרעחו פשיטא אלא בפניו

 עלמו כשטרע״י סיפא אימא הצי רטאי דבלא3לע לאאלמאאי|קנין
 חימא וכי לא אמאי אחריס ע״י מדעתו ואי לא אאריס ע׳י׳י אין ^מו ע״י
 כאחד באיס וידו דגיטו לן משמע קא ורא עצמו ע׳׳י אף עצמו ע׳׳י מאי
 מאיר ר' דברי אחרים ע׳׳י ולא עצמו ע׳׳י בשטר דחניא הכא חני לא והא
 ניט־ן במס' איחא הא ר\מרא פריך מאי להקשלח ויש הגמרא הקשה כך

א ע׳׳  לחירות יצא עבדו המפר\ך סבר דרב ישמואל 3דר פלוגחא דףמ׳
 שיחרור גט צריך ואינו יוצא עבט המפקד סבר ושמואל שיחרור גט וצרך
ט חקנה לא אמ העגי אואו עבדו המפקיר דרב אליבא אמימר ואמר  מ̂׳
לו׳ מק;י מצי צא ואיסורא sיר3ג דאינא הוא איסורא ליה קניה לא טפיה

̂שא מוהר אבלשפחה חדי! בנח הקנה לו אין חוספוח ופי'  וגסמוחר ל
 דהא סייראציה כרב מאיר רבי ע״ג דהא קשה זה לפי כן אס בתרומה

 רבו מד שיוצא לעבד היא דב מאיר ר׳ אומר ע״ב י״ב בדף לעיל
חימא. לרבנן־וכי וקאמר בשפחה אוסו־ו וגס מחרומה שפוסלו מפני לחירות

 לעצמאחוספות ואזיל ועריק ליה שביק ליה ופסיל גיטא ליה זדיק בעי אי
 מ׳׳מחובהייאלוזה חאמרחהכצך חימאואס ביבריהתחחילוכי

ה חוב ליה חשיב דלא דקשיר לומר ויש מחרוחה שפוסלו השיחחר  מ
̂£ננין מחרומא לפוסלו רבו יכול יקבלנו לא אס דון זה שמק׳יו  נ

 לאכןקשהקשיוה כדנסכיראליהדאס א״כע״כר׳מאיר אחר
 כחר־וצה חימא ואי מהרולוה שפוסל לו הוא חוב rfn והא החוספוח

 מאיל ר' מהרן מאי כן אם אחד נענין לפוסלו ש*כול מפני חוב לו (־אין
 אחר בעלן לפוסלו יכול ואינו לעלתא ואזיל ועריק ליה שביק

 בעי ׳אי אחר בערן לפוסלו יכיל אעפ׳׳ה הא
 שיחרור גט צריך אינו עבדו מפקיר דהא מחרומה ופסלו עבדי מפקיר

 אי אבל מחרומה נפסל וממילא כפניו שלא אוחו לפקור יכול כן ואס
' קאמר שפיר שיחרול גט צריך ‘עבדו ־המפקיר כרב ליה סביריא  י
 אוחו ומפקיר כן פי על אף להא לעלמא ואזיל ועריק ליה שביק מאיר
 שיחדור 3ג לו גחן שלא זמן כל בתרומה לאסל יכול מקום מכל בפניו שלא
 ליה שביק ליה ופסיל ליהגיטא זריק בעי אי חימח זכי לרבנן קאמר והכי

 כיון אוחו דמפקיר לפכץואף יכול אינו כן אם לעלמא ואזיל ועדק
 דר׳מאירכרבסבירא ע״כ ולפיזהחוכח לוגטשיחרור ליחן יכול דאינו
 מחניתין לעולס דלמא מאיר לר׳ בקידושין הגמרא פריך מאי כן אס ליה

 ין3ח ואין לו הוא חוב הא הגמרא קשיוח קשה ואי מדעחו שלא איירי
 ואוסר מתרומה שפיסלו מפני לו א הו חוב לר״ח הא בפניו אלא לאדם

̂׳י נקנה בכסף קאמר הכי רמחניהין לומר אני יכול א׳׳ה בשפחה  ע
 ולא אדון אוחו שיפקיר מנח על כסף להאחן יחנו אחרים פירוש אחרים

 בחרומה לאכול מומר וגס בשפחה מואר יהיה ואד שיחדור גט לו יח?
 וגס בפניו שלא לו זבין ובודאי לו הוא זנוח וראי והא חירין בו יהיה וגם

 מפני אחרים ע״י עצמו'לא טקראע״י בשטר אבל שפיר יהיה הסיפא
ט ט כ־שנוהן בשפחה אוסרו וגס מהיוחה שפיסלו לו הוא חוב שאז  ג

.וצ״ע בפניו אלא לאדם חבין ואין גמור חורין בן הוא דאז ש־חרור : 
ה ד רה לגלגול מנין עולא אמר בגמרא כ״זע׳׳ב ב החו מן  שטע׳

 על אמן האלה על אמן אמן אמן האשה ואמרה שנאמר י
 סטיתי 'שלא אחראמן מאיש אס אמן זה מאיש אס אמן השבוע׳
 ושבועה אלה מוכח ראשון דמאמן חוספו׳ פירוש וכו׳ ונשואה ארוסה

 עצ קאי ואמן־יחיר' קאי בפרשה דכחיב מה דאכל אחר ואיש זה ואיש
 דק:י איליחא דמי היכי ארוסה האי גלגול על ללמד ונשואה ארוסה
 ול(/ שוחוח לא ארוס' והחניא ארוס' כשהיא לה ומשקה ארוסה כשהיא
 אחסה כשהיא הTדנס אלא רחמנא אמר אישך חחת כחובה נוטלות
 מיא לה נדקי ולא רחמנא אמר משן האש ונקה נשואה כשהיא לה ומשקה

שקי^-vר6■ כשהיא לה לקני אלא בד׳ה חוספוח גלגול ע׳׳י אלא  סהומ
 יזחת עפשי' שעי משמע הכי רחמנא דקאמ׳ אישך וחסת נשואה כשנ:יא

 שהסתיר׳ משמע אישך חחח הא הכי קרא לפרושי מנ׳׳ל האמר ואס אישך
 אישך דהגזח סני דחו' מוכח ע"כ דהא להקשות ויש וכו׳ כנשואין היחה

 אצא הכי חימא לא דאי חיא לה בדקי לא שחיח אס דהיינו עיכוב הוא
 . יה שלאחר חוספ' על קשה א"כ לה בדקי שחחה אס אבל שוחח שאינה
 עליה שבא כגון ליקמ' תאמר ואס רחמנא אמר מעין האיש ונקה בד״ה
 צאו גלגול ע׳׳י לה מורך כי דהא ליה חשיב מעון מנוקה רכה״ג וכו' בשוגג

 רלמא קשה זה ועל וכו' הוא מעון מנוקה
 וכי מנוקה איע בשוגג עליה בא אם לעולם
 דאמר הא רלמא הוא מעון מנוקה לאו גלגול ע׳׳י לה מו^ כי הא חימא

 ולא לחופה נכנסה האיגוונא כי נשואה דווקא היינו דמגלגלין בגמרא
 מנוקה היא דאז ארלסין מגלגציןעל אוחהאז ומשקין ונסחרה נבעלה

 רתחת סבר דחוספוח מוכח ע"כ אלא ארוסה של סתירה על אף מעון
 דהנה שפיר אחי ואז לה בדקי לא שחחה אם אף עיכוב הוא אישך

̂׳ינלגול אלא ה״ג בד׳׳ה החוספוח  ̂ ארוס עלי׳ כשבא גמר' לוט הקשה ע
 אץ כשמואל עולא דסיר ומחרן נבעלה וצא לחופה ונכנסה אביה בניס
 אף מוכת וע"כ ע"כ ארוסה 6הי לחיפה שנכנסה אף א׳'כ לפסולת חופה

 אא דאי חופה בה חפסי לא מי׳מ הTiדנס ידע דלא בשוגג לחופה רנכנסה
 לא בשוגג דאף ודאי אלא בשונג לחיפה בנכנסה לוקמה קשה הכי חימא
 בשוגג עליה בבא דמוכח שפיר חוספ׳ מיכיח זה וצפי חופה בה חפסי
 ר\א מעון ממקה לאו בגלגול לה דמורץ לפי אף דהא מעון מנוקה הוא
 למה קשה א"כ נבעלה ולא לחופה דנכנסה כנשואה דמי'ח חימא וכי

 הוא יין1ע א׳'כ נסזל־׳באירוסין שמא חושש אחה אס הלא מגלגל אחה
 דהאחחח מיא לה בדקי ולא בשוגג אף לפסילת חופה אין יהא ארוסה י

 זה ולפי מעון חנוקה הוא כשיגג עליה בבא ודאי אלח עיכוב הוא אישך
משמע אישך חחס הא הכי קרא לפרושי מנ״ל חוספוח מי^ה מאי

שהסחורה



̂טין משית קחקידו

י

 משמע אישך דחחיז מוכח ע״כ הא קשה משיאיז היחה שהסמירה
 מ׳׳ת גלגול על קאי יאירה דאמן חאמר נמי דאי ככשיאין היא שהשקאה

 נדקי ולא אישך חחח היחה לא הלא ארוסה על מגלגל אחה למאי קשה
 מאי וא׳י׳כ כנשואין היא דהשקאה משמע אישך דחחה ודאי אלא מיא לה

 אישך סחה לי למה <]שה דהנה נעזה׳׳י■ לחרן ורראה חיספוח מקשה
 הוה אישך החח כתיב ה\ה לא אי אף שוחח אינה דאריסה ללמד
 לי למה קשה שוחח דארוסה חימא דאי שוחח אינה דארוסה מוכת
 הגמר' מוכיח לא למה הקשה חוספוח דהא גלגול על למידרש יהירה אמן
 על דמגלגלין נפקי לא דמהא והירון אחר ומא־ש זה מאיש גלגול

 שייך אסר איש דאוחו משיס היינו אחר איש על דנוגלגלין דהא קרקעוה
 גלגול ילפיגן לכך שבועה ו3 שייך לא קרקעוח אנל אס שבועה בו

 ״כ ג וארוסה חימא ואי שביעה רן נס שייך לא מארוסה מארוסה
 שלאהסהדהאגסמאישאחר גלגול על יחידה אמן לי למה א׳'כ בוהה

 קשה שביעה בו שייך אחר איש ’דג< משוס הימא וכי למילף אני יכול
 לכך שוחח אינה וארוסה ודאי אלא שבועה בו שייך א־־יסה גבי גס הא

̂ילנול לרבוח יחירה אמן איצטריך  למה וא״כ שביעה בו שייך דלא כזה ג
 אישך חחח לכתוב צריך ולעול' לחרן יש זה קושיא עלי אך אישך חחח לי

 אמן לי למה א״כ הימא וכי שוהח דיאיוסה אמינ' הוה אישך חחח דגלא
 יש אחר מאיש למילף אני יכול הלא שבועה בו ששייך גלגול על יהירה
 חגלגלין אין מ״נן שבועה כה ש־יו דבא־וסה אף ד:אן אמינ' יהוה לומר
 מעון מנוקה אינו בשוגג דגס אמינא דהוה מעון נומקה אינו שהוא מסר
 הוא עון מנוקה דנשוגג ארוסה על רמגלגלין לרבוח יחירה כחיבאמן לכך
 אישך דחחח סבר דהחוספוח דלעילס ראשונה קושיא ג"כ יסורז זה ולפי
 חיא לה בדקי שחחה אס אבל שוחח אעה דארופה אלא לעכב אחי לא
כ הקשה וכי  הא דילנוא הוא מעון מנוקה דבשעג לחושפוח מנ״ל א̂'

 של סחירה על גם דאז נבעלה ולא לחופה בנכנסה היינו גלגיל דמרנינן
 וממילא אישך חחין כלל לי למה קשה א״כ מעון מנוקה היא ארוסה

 א־שך חחח דנלא לומר צר־ך ע"כ אנא כנ׳יל חח1ש אינה דאחסה מוכח ,
 מזכת א״כ כנ״ל הוא מעון מנוקה דבשוגג לגלויי אחי יחירה דאמן ר\א

 הכי קרא לפרושי מנ׳׳ל שפיר חוספיח ופדך הוא מערן מנוקה דנשוגג
 היה שלא אף אחסה של סחיר' על ומגלגלין גלגול על קאי דילמאאמן

: ודו״ק מיא sלר בדקי שסהה דאס אישך חחת .
Q פותח לא ארוס' והחרא דאמר במאי בגמרא יחור דברי על 

 כתובה מסלוח ולא דאמר בזה בעי מאי כהוכחה נועצו' ולא
 אינה דארוסה אמינא הוה הב* דכלאו נועלוח ולא להביא לחרן ונראה
 ולא לחופה ̂ינכנסה לוקי קשה רהיה נמצא עליו אסורה אינה וגס שוחח

 אינה נמצא עניו אסירה אינו לפסולוחהא חיפה אין חימא ואי כבעלה
 זיוצא׳ עציו שאסירה דהי־ני כהוגה משלוח ולא הגמחא מביא לכך פסילה
 דאין לחיפה בנכנסה לאוקמי יכרל שאינו ואח'שפיר כלום בלא ממנו

̂ : לפס־ליס חופה
ן ר ף  כחוניס שר וגכוריס מלן דהוי משום ואידך כגמ׳ ע׳י׳ב ל׳׳ז ^

 לומר צריך מאי הקשוח ל יש וכו' מלמיין ואין כאחד הנאים י
 בהו דכחיב דברים ושאר ונסכים מלך הלא וביכיריס מלך כחוכיס שני

 הוי לחור ביאה דכחיב יהיכי סבר' ראי כחובי' שני סי ומושב גיחה
נסכי' גבי מושב וגס לכס נוחן אני אשר לי למה א׳׳ה וישיב׳ יחשה לאחר
 לנחוב אלא מושב צריך לא חדש גבי ונס וישיבה יחשה לאחר דהוי לאררי

 ׳קשה לכאורה דהנה בעזה״י ור׳ל וישיבה ירושה לאחר והוי לחוד יאה3
 הוי לחוד יביאה מיולך •ליף לא למה דיין ישמעאל ר׳ דני לחנא האמח פי3

 כמו אחלה דהוי מיד דלאנימא אילטדיך וכינורים וישיבה יחשה לאחר
 דילן ישמעאל ר' דבי לחרא קשה ועוד ישמעאל ר׳ דיי הנא אידך עסירז

 ומושב כיאה דנהיב רהיכי לאחיי לכס מחן אני אשר נסכים גבי לי למה
 יושביס שאתם מקוס בכל מושי חימא דאי וישיבה ירושה לאחר ־הוי

 בארן סלוי שאינה מצוה הה־ בלאו הא כלל מושב לי למה וא׳׳כ משמע
 ודאימושבאחילארוידאינואלאלאחד נח׳׳לאלא כין בארז נוהגו'כין

 לי ליוה וא״כ דבריב ושאר חדש מיניה וניליף נסכים גבי וישיבה ירושה
 כחיב לא לאי בסבורהה מחורצח חדא קושיא אך לכס מחן אר ישר
 למה חקשה ואי יושביס שאתם מקיס ננל מושנ ה״א לכס נוח! אני אשר

 ירושה לאחר ממלךדניאה דנילף אמינא דהוה לומר יש זי: על כנ׳׳ל מישב לי
 לאחיי 3נןיש רחמנא כהב לנר מחלה גילף דלא איצעריך ביכורים <שיגה

 ((ושב לאיוי' לכס נוח! אני אשר איצעריו לכך יושבים שאחס מקום ל0נ
 יליף דלא מונח לכס מחן אני אשר דכחיב והשחא וישיבה יחשה לאחר ^וא

הי ממלך לחוד ביאה  וכי ככורים גני לי למה זישיבהדאל׳׳כ ירושה לאיד י
 למה קשה לא האמח לפי פיחש אחלה דהוה יידי אמינא חימאדהוה

 מיל♦ דכל אינו זה ישמעאל ר' רני חנא לאידך מחלה מילי כל ילפינן לא
̂וא לכבוש דדרנו ממלך כ״ש הוא  מילי שאר מכ״ש וישיבה ירושה לאחר ר
 סיירא דלא אף מלוה:• נמי הוי ביכורים אבל חהר\י שכן לחלה מה «גס

 גבי קרא גלי לא אי הי־נו ישני׳ בחושפזח שאיחא נמו מחהני השסא לן
;צריבה דחורה אמי;א קוה חלה דגני יא̂<s 3דשינר השתא חבל סלה

 סאלאחר דמחהני דבר דאף לגלוח לסריס איצעדך לכך דוזחהנ' דבר
 נכסיס גני מושבוח וגס לכס מחן אני אשר לי למה קשה א״כ וישיבה יחשה

 לחור דביאה ממלך ונילף לחוד ביאה לכתוב צריך לא חדש גבי ריושבוח וגם
 ניליף מ״מ דמחהני דבר דהוי חדש ואף מכ״ש וישיבה ירושה לאחר היה

 כיון מחלה לילף לסעוח ואי! וישיבה יחשה לאחר הוי דלככוש ממלך חכ״ש
ה דמחר\י דבר אף7 ביכורים גני רחמנא דגלי  אלא וישיבה ירושה לאחר ס
 יכול לא דחיכף ראשונה קישיא מחורז זה לפי ממלך יליף דלא מוכח ודאי

 לנהי לדחות יש זה על לחוכיס שני וחדש ונסכים מלך דהוי משוס לחיז
 מכ״ש דלפינן משום לחוד כיאה כהיב הוה אי אף נסניס גבי עינןTד

 המההני דבר דהוי משום מחלה לילף חדש גני למיעעי איכא מ"מ ממלך
 אני ואשר מושב לחכחב ואיצטריך חדש גבי מושי למיכחב איצטריך לכך
 לאחר הוי ומושב ביאה דכחיב היכא דכל לארויי נסכיס גבי לכם מחן

 וכנ״ל שפיר אחי ואז מביכורים החיל׳ לחרץ צריך לכך וישיבה יחשה
;היטיב ודו״ק

ה ד  הני מנא וכו' קידושין עליו שאין כל בגמרא איחא ע״ב ס״ז ב
 והלכה מניחו ויצאה קרא אמר וכו' בר חייא ר׳ דאמר חילי י
 לאתר ואימא אבא ר' לה מהר!יף לנךוניש ולא לאחייס אתי לאיש והיחה

 הא לבן ואידי אילי ואימא ונו' איש יקת לא
 ואידי איד ואימא וכו' נפקא אשה מאחוח לכתחילה דיעבד והא לנסח־ל'
 ר* אמר אלא וכו' מגלן עריוח שאר וכ<' נמי הכי אין וכו' אשה באחוח

̂ןו ירכרחו האלה החועכוח מכל יעשה אשר כל קרא אמר יורה  כל הור
 בבא מודים הכל אביי אמר אלמא נחי גדה אפילו הכי אי וכו' העחוח

 וכו' חזקיקאמרקרא אחר ממזר הולד שאין הסוטה ועל הנידה על
 קולא וכו׳ חזיח מאי אשה לאקישילאחוח ואיכא לנידה לאקושי איכא מכדי

 וכו׳ מיבמה מק״ו אחיא אמר יעקב בר אחא רב מקשינן לחוחרא וחומרא
הדא לאווין חייבי פפא רב אמר נמי לאווין חייבי שאר הכי אי  כחיבא נ

 חהייו כי עקיבא ולר׳ זכו' לאיש חסי? כי נהו
 לו שאין כל וכו׳ ישכב ולר׳ לכ״גוכו׳ באלמנה לה מוקי במאי
ר' גכ\׳ לכ׳׳ג כבעולה לה מיקי וכו׳ הניחא מחזר הולד בישראל ביאה  ו

 יוסף הראש והקשה ׳ אנפשי ומוקי יחיק דהוא לקרא שבקי' בע׳׳ב עקיבא
 חלק והראב״ר השנה כל נשים שחי לישא אסור דכ״ג דפסק הרמב״ס על

 הבא לאו דהוא סיבר הרמב״ה אבל הכפוריס ביום אלא איסור דאין עליו
 והוה שנים ולא אהח יקח ננחולי' אשה והוא דכחיב דהיינו עשה מכלל
 לכ׳׳ג בבעו׳ ישבב לרבי לדחוקי צריך למה הגמרא על קשה א׳'כ עשה
 דהיינו שנוא׳ אחה מסתמא דאז שסיר אחי אז סח׳ בכ״ג כשמוקי הלא

 אצלו שנואה היא השריה לפיק־ אצלי ראשונה היה עדיין שנים כשקישה
 שסיר אחי הפסיק וגס שנים ולא יקח בכחוליה אשה והוא העשה מפני

 בשניה לקח שנואה ע"כ ח״ח לשנואה הבכור מ אף ברישא אהינה דאמר
 נחרץ החלה דהנה נעזה׳׳י לחיז לי ונראה ע"כ שנוא׳ היא הכי דמשיס
 הקשה הריטנ״א דהיינו יוסף עצמוח של וקישיוח ז״ל ריטנ׳׳א קושיוח
 מנלן הגמרא מקשה מאי רהקגו מיצי הני מנא בד״ה החוספיח לפירוש

 מחייבי מחזר האכהאהליאדכיוןדהוי הא חופשין קימשין דאין
 קידוש־! תפסי לא לאו־ן ח־יבי לח׳ע דהא קידושין הפסי לא ודאי כריחוס

 דאין ואור׳׳י וכו' לאוין מחייב ממזר ליה דאית ליה דשמעינן משוס אלא
 דאמר יהושיע דרבי אליבא בעי והנא דר״ע אליבא אמח זה ה׳׳רדכלל

 דאין מודה ואפ״ה ב״ר חיהוח מח־יכי אלא כריחוח מחייבי ממזר אין
 מאי ר\יטנ״א הקשה זה לפי ונו' כחחוה בחייבי סופסין קידושין
 אמר אצמא חימא וכי נמי הכי אין דלמא נמי נדה אפילו הכי אי מקשה

 הולל דאין אף יהושוע לר׳ הא ממזר הולד שאין וכו׳ מודים הכל אביי
 יש ו זה חשיא הקשה יוסף העצמוח וגם קידושין חפסי לא מ״מ מחזר
 גגי קרא לי לחה הקשה יוסף העצמוח דהנה ז״ל הריטב׳׳א קישיוח להרן
 למילף אני נול י הלא עריוח שאר גבי ההיקש לי למה וגס אשה אחוח

 קשה זה לפי חוניח נדה לומר אני דינול משוס וחייז לשוק מיבמה ק״ו
 גם הלא קידושין הופס דנדה אביי אלמאאמר להביא צי׳ צמה המקשין על

 ני לחה הסה חופס אין דמי קידושין חופס לנדה מוכח אביי אחר בלא
 אפ% אי חזה להוכיח אך צריך לא יקשsהר וגס אשה אחוח גבי קרא
 יכוצ המקשין אבל קידושין חופס עריוס משאר דאחד לומר אני שיכול

 קידושין חפשי לא העריוח כל שאר דסדךי הגמרא על שפיר כך להקשות
 נמי נדה הני א' להקשיח שפיר ויכול קידושין הפסי דנדה כירי ע''כ א׳'כ

 העצמות דהנה לסיז אני יכיל זה על אך יי3א אמר אלמא להביא לו ולחה
 מיבמה מצינו במה ל־לף דהייני נמי לאוזין י3חיי הכי אי על הקשה יוסף
 ביבמות דהנה וח־רון הכי אי קשה הק׳׳ו זה בלא גס הא הכי אי מאי

 רלא אחי יבמה רגבי ההיה לא סיר ררב ושמואל איחאפלוגחארב
 יבמה פ־רש רש׳׳י וגס ללאו אחי חהיה רלא ר3ס ושמואל קדושין תפסי

 לאוין חייבי שאר הכי אי להקשוס יכול הי׳ לא לכך 3כר קידושיו תפסי לא
 אגל נלאו חהיה דלא כשמואל לי' אני יכיל מיבמה מצעו במה ניליף נמי

 תפסי דלא אחי חה־ה דלא כרב סכר ע׳'כ מיבמה ק״ו דקאמר השתא
 לומר אני יכול זה לפי נמי לאוין חייבי שאר הכי אי שפיר פריך קידושין

ך גס א נ



מסכת •
 גחי גדה איד^י אניי אתר אלחא כלא להתשוח יכול דלא המר,שין על גש .

 אשה אתוח גכי קרא לי למה אי׳ג חקשה ואי כתי הכי איז לות׳ חכי דסל
 דלא כשמואל דסנר לומר אני יכול מינמה ר׳׳ו כיליף לי לחה ההיקש וגס .

 צריך לכך קידושין חפשי ניכמה וגס אחי ללאו יבמה גבי דכחיכ חהיה
 פריך דכך הרישב״א קושיו׳ שפיר אחי והשתא אביי אמר אלמא להביא

 שאין הסופה ועל הנדה על בבא מודיס ׳ הכל אביי אמר אלחא המקשין
 איל ממזר הולד שאין דהייכו ה־יפב״א כקישיוח חימא וכי ממזר הילד

 אי? מ''מ אבל ממזר הולד אין סופה גס ע״כ א׳׳כ חופשין אין קידושין
 סבר ע״ה וא״כ ממזר הולד אין של הפשפ הוא כך דהא חופסין קידושיו

 שיקיה ע׳'כ עקיבא ורבי למפה פירוש רש״י דהא קדושין חפשי לא יבמה
 ק-דושין חפסי לא לאוין חייבי ע״כ דהא אנפשיה דחיקומוקי דהוא לקרא
 אלא קידושין חפסי דלא ח״ל על לימוד דאין מוכת כחצא חיבת׳ מציגו ממה

 לאוין חייבי דהייכו קידושין חפסי לא סופה סבר אס וא״כ מיבת' מציגו מה
 לי למה וא״כ קידושין חפסי לא יבמה וסיר מיבמה מציגו מה לומד ע'׳כ
 אלא מיבמה ק״ו גיליף צריךדהא לא ההיקש וגס אחוחאשה גבי קרא
 משום אשה אחוח גבי צריך קרא לכחוכ לכך קידישין חפסי גדה «דאי

 יולושי? חפסי ונדה מוכח נפשך ממה חוכיחכמצא נדה למימר לאיכא
ה גמרא שתביא יחור הדברי מחורז וגס שפיר המקשיז ופריך פ  הלא ס
 חייבי שהיא גדה על פריך והגמרא רש״י שפירש כתו לאוין בי חיי סופה

 קרא לכחוב צריך לכך וכו' גגדחה חהי' א״ק הגמרא ומשני רריחוח
 קישיוח אבל חוכיח נדה למימר דאיכא משום ההיקש וגס אשה אחוח גבי

 מאשת היקשא ניליף אשה אחוח גבי קרא לי למה קשה נשאר יוסף העצמוח
 בשלומא עריוח בפרשח כחיבי אב אשת וגס העריוח כל הוקשו דהא אב

 משוס בהיקשא אשה מאתוח אבזניליף אשח גבי לי למה קשה לא איפכא
 יכו דהי אי אאשת קאי אשה אתוח של הלימוד אב אשח גבי כחוב לא דאי

 אלא אשה אאחויו קאי לא והיתה דויצא' בגמרא כדא״חא זהיחה ויצא' ;
 למה.לי קשה זה אבל גהליא קרא דכחיב צריכא לא אב דאאשח משוס

 בעזה׳׳י לחרז ונראה אב מאשת היקישא וניליף ס־אגביאחוחאשה
 קושיא על חיחזהחוסיוחדמחרן על הקשה יוסף דהנההעלחוח

 לחומרא בד״ה לעלמא לאוסר׳ קידושין דחפסי לות' חומרא אדרבא שהקשו
 כך דמחוך קידושין ספסי דלא לומר חומרא דאדרבה וי׳׳ל וחירצו מקשיגן

 מאיאולמיההא דמ׳׳מקשה יוסף ההשהעצמוח זה לפי ממזר הולד
 לעלמא לאוסיה קידושין דתפסי מחומרא קידושין חומראדלאחפסי

 אשח וגבי שוות החומרו׳ העריוח כל גבי דהכה יוחר לחמוה יש .לכאורה
 קידש אם דהיינו קידושין כשחפסי טפי חומרא לפעמים איש

אס נמצא בעלה מח מיד קידושין ולאתר אשח׳איש
 חפסי דלא נאמר אס אבל לעלמא אסרה היא קידושין גאחרדחפסי
 ע״ז אך קידושין דחפסי לנדה נקיש קשה א״כ כלל חומרא ■קידושין.ליכא

 לעלמא לאוסרה חומרא דאיכא קידושין דחפסי לנדה נקיש נאמר דמאי י׳*׳ל
 דמ׳/ו שווח הסמרוח עריוח שאר וגבי קולא היא קדושין חפסי לא ואי

 דחפסי כשנאמר קולא איכא וגם קידושין דחפסי כשנאמר חומרא איכא
 מכאן ולאחר בעלה מח קידושין ולאחר איש אשח קידש אה דהיינו קידושין

 ממילא בעריוח חופסן דקידושין נאמר אם נמצא אוחה וקידש אחיו הלך
 שני אחיו ^דושי וגס איש אשח כשהיחה אוחה שקידש ראשון קידושי חפסי

 אין ממזר אבל לעלמא אסרה והיא חופסין בעלה כשמת אוחה שקידש
 אותה שקידש הראשון קידושי ממיל׳ דושיןp מפסי דלא נאמר ואי כאן

 כשמת אוחה שTשק שני אחיו וקיחשי חפסי לא איש י' אשת גשהיחה
 מעלמא אחד עליה בא אס וגס לעלמא אסרה היא ממיל' ן!ה.חפםי1ב<

 הולד הראשין אחיו עליה בא אס וגס קיחשץ חפסי לא דהא ממזר הולד
 וקולא חומרא איכא קידושין דחפסי נאמר אם שוה דהצדרי׳ נמצא ממזר

 גם יתורץ זה לפי וקולא חומרא איכא קידושין חפסי דלא נאמר אי וגם
 יכול חומרא מהאי חומרא האי אולמיה מאי דמקשי יוסף עצמות קושיוח

 גבי אבל שוות החומרו' עריות־ שאר דגבי התוספות תירץ דכך לתרץ אר
 קידש אס דהיינו קידושי? תפפד כשלא אלא תומרא ליכ׳ לפעמי' איש אשת
 דהא חומר׳ כאן אין קדושין דתפכזי נאמר אם בעל׳ מח ונא איש אשת

 הולד גןידושיז תפסי רלא נאמר אם אבל בעלה מחמח לעלמ׳ אסרה
 שוות החומרות עריות שאר י3יג בעלה מחמח לעלמא אסורה וגס .ממזר

 יוסף עצמוח קושיות אך קידושי? חפס דלא אשה מאחות לומד אני לכך
 יהושיע צר' הקשה בא״ד החוספוח דהנה יהושיע רבי על קשה כשאר
 קידושין תפס כשלא איכא חומיא מאי כדחוח מחייבי ממזר אין דאמר

 קשה דושיןp תפסי כשלא הוי מיהא פגום דאמר ליה דאשמועיכן ןי״ל
 מחומר׳ פגום דהולד קדושין חפסי דלא להאיחומרא אולמיה מאי מ'׳מ

 לר׳יהושיע ע״כ דהנה יותר לי תמוה וגס לעלמא קיסשיןדאסורה דתפסי
 לא יהושיע דלר׳ ממזר הולד מ״מ מיתו׳ בחייבי חופסין דושיןpד אף

 פריו מאי הקשה מילי הני מנא בד״ה תוספות דהנה בהא הא חליא
 רהא מוכח ע״כ דהא קידושין תפסי לא ממזר'יאי להולד טון הא מנ׳׳ל

אלא קידושין הפסי לא לאוח לחייבי ידעינין לא נאp» דלר׳ חליא הא3

̂גזין קיח
 אמרן דכללזה ה״נ דאין ואור״י ותירץ לאווין מחייבי ממזר דסלד משוס
 לדקדר, יש ולכאורה וכז' יסשיע דר' אליבא יע* והכי דר״ע אליבא
ר׳ אליבא ולא עקיבא דרבי אליבא אמת זה דנלל חיספוח דכהב נמה  ד

^ הלא יסשיע  הולל אס דהיינו אמת הכלל יהישע דר' אליבא דגס אפ
 לא קידושין אס דהיינו לא איפכח אבל תפשי לא דושיןp גם ולאי ממזר
 אם אלא הוא דכלל הוכיח לא והתו׳ ממזר אינו הולד דמ׳׳מ אפשר תפסי
 לומר צריך איפכאלאמוכחאך אבל קידושין חפשי לא ודאי ממזר הולד
 הא חנלן וכו' איש אשת אלא פריך דמאי יהושע לר׳ אינו הכלל דע״כ
 אי7ץ זא״כ ממזר דהולד מודה יהושיע ר׳ וגס מיחוח חייבי הוא איש אשת

 לרבי אינו זה דכלל ודאי אלא הגמרא פריך ומאי חשיןp חפסי לא
 שpלו קשה א״כ ממזר הולד דושיןp דחפסי ואף יהושיע

ס דהולד לחומרא שוה ר\א לעלמא דאסויה פפי חומרא דהוי לנדה  עגז
 והולד לעלמא איש אשח הוי קידושין דחפסי כשנאמר חומרא איכא ועוד

 ליכא דושיןp תפסי לא אי אבל לענמא שאסרה חומרא איכא וגס ממזר
 כשחססי חוחרא ליכא איש אשח דגבי לומר ואי? פגום דהוצד אלא חומרא
 ליכא קיחשין חפסי כשלא גס הא כנ׳׳ל קידושי?
 יהושיע לר' ממזר הולד קידושין תפסי אס אף דהא חומרא
 עריות ובשאר חומרא כאן אין קידושין כשהפסי שוות הצדדים ממילא
 חומרא אלא אינו קידושין תפסי וכשלא קידושין כשחפסי חומרוס שני איכא
 אסור דכ״ג דפסק להרמב״ס דהנה כעזה״י לחרץ ונראה פגום הולד אחת
 שגירש איחא דבגמרא בי׳׳ה עשה היכי א״כ השנה כל נשיס שתי לישא

 אחת ביחו דנחיב הכפוריס ביוס נשי' שחי להוי שלא כדי תנאי על שניהן
 שתי לישא אסיר דהא כך להיו' אפשר אי שתיסאךלהרמב״ס זלא

 דהיינו מאי על השניה שקידש לומר אני צריך וע"כ השנה כל נשום
 אשתי חמות לא ואס קידושין יהא אשתי מחה אס השדה אח שמקדש

 אפשי לא אי גס עריו' שאר דגבי שפיר אחי זה לפי קידושין יהא לא
 כהן קידש אס דהיינו והשנית פגום דהולד אחד חומח' שני איכא קידושין

o דחפסי נאמר אי ממילא חכאי על שבחורה חעריוח אחה גחל n p 
 אבל גיחו ובעד בעדו וכפר ומקיים היא ביחו דהא אחרח לקדש צריך אין
 דחפסי כשנאמר והצדדס אחרה לקדש צריו קידושין חפס* דלא נאמר אי

 ואי ממזר דהולד חומרא וגס לעלמא שאסורה חומרות שני איכא קידושין
 ונס פנוס דהולד דהיינו חומרוח שני איכא כן גס קידושין חפסי דלא נאמר

 אם איש אשח גבי אבל שווח הצדדים אחרח לקדש צריך גדול כהן קידש אם
pחויזרא כאן אין קידושין דחפס נאמר אס בעלה מח ולא איש אשח דש 

 קידש אם דהיינו חומרא איכא מ״מ קדושין חפסי דלא נאמר ואי כלל
 משוס בהיקישא אשה מאחוח אד לומד לכך אחרת לקדש צריך איש אשח

ה על גס ולכאורה דושיןp תפסי לא אי איש אשח גבי חומרא דאיכא  יש ז
 5גדן כהן קידש אס דהיינו חומרא גסלהיפךיש דהנה להקשות

 אותה קידש לא וגס הכפורים יום קודם גט לה נחן ולא מעריות אחת
 לעבוד לכ״ג אסיר קידושץ חפסי נאמר אי ממילא חנאי על מעריות אחת
 .לעםו גחל לכה? מוחי־ אז קידושין חפסי לא נאמר אי אבל גי״ה

 יץ^3לענד מותר זה משוס נשים שתי לו שאין משוס ואי הכפוריס
 חשש משיס אלא אחת אשה עוד גדיל כהן מקדש אינו דהא הכפורים

 3חעכ אנו זה משוס אחרת אשה עוד קידש לא אס אבל אשתו חמוח שמא
 שאר וגבי שווח החומרזח איש אשת גבי נמצ׳ אשתו מחה לא אם עבודה
 אני צריך זה על ע״כ אך '?onp דתפסי כשנא׳ פפי חומרא יש עריו׳
ת ^ן כשחפסי חומרא חש נאמר דמאי אשה לאחות שפיר דמקשיצן ח  קי״

 1מ לה כחן לא וגס חנאי בלא מעריות אתת גדול כהן קידש אס דהיינו
 דסא עבוד׳ לעבוד אסור קדושין חפש־ נאמר דאי הכפוריס יוס קודס

 הא׳שהוא אסורים בשני עליה הוי מעריות אחת שהיא השני׳ כשקדיש
 אסורלל׳ג דהא עליו בעשה היא א׳מעריו׳ועוד כריחו׳דהאהיא חייבי
ר' השנה כל נשיס שחי לישא  ספסי דלא סבר אסירים בשני יהושע ו

 אין כאן כריסו׳מ״ת בחייבי קידושין דחפסי נאמר אף אס ולכך קדושין
 ראשונה קושיא גס יחורץ זה שניאסירי׳ולפי יש שכאן קדושיןמפגי תופסח

 דאילאהוהכחיבגבי אחוחאשה גבי לרחוב יוסףדצריך עצמות של
 לא העריוח כל שהוקשו מהיקשא יפלן הוה אלא אשה אחוח
 מקשינן הייחי אלא העריות כל אשה מאחות יליף הייתי

 מאי קשה מקשית לחותרא וחומרא לקולא ח־מ^ וכי לכדה העריוח כל
 משוס חימא וכי עריות שאר גבי שווים הצדדים הא איכא חומרא
 דשp אס דהיינו איש אשח גט דושיןp חפס כשלא פפי חומר' לאיכא

 כשחפסי טפי תומרא איכא ה אש אחוח ג^ הא קשה סנאי על גדול כהן
 אינו קדושין חפסי לא ואי ממזר הולד וגם לעלמא דאסרה קידושין

 תנאי.דהיינו על גדול קידש אם דאיכאחומרא נאמר מאי פגוס הולד אלא
 חפסי דלא נאמר אס אף אשה אתית גבי הא קדושין תהא אשתו מחה אס

 אס אותה מקדש גדול גדול כהן דהא הופסין קידושין כאן מ׳'מ קידושין
 אינה אשתו אחות דהא לו מוחרח היא ואז קידושין bor< אשתי חמות

אשת רגבי שווח הצדדי׳ מר\ס מכל א"כ אשתו בח־י אלא עלז אסורה
איש



ביסבת
 חומרא איכא אחיחאשה וגני קידסץ רשלאחפ^ ספי

irsb,̂ י גני קרא כחוב לכך לנדה דאקשינז אפש^ ע
^ . J1"קדושין חפש' רלא אשה לאתוח טפי דמקשינן שפיר אחי ״י ׳ 

 אך שווים הצדדים עריוח שאר וגבי טפי - חשייאישחומרא ^
 ענתוח קוש־ות קשה עדיין עקיבא לר' אבל יהושיע לר׳ ^ס'י ̂ י

כל שהוקשו אב דאשח מהיקשא ניליף אשה אחוח י3ג היא י־י ^ ' .
 חפסי דלא ילפיגן היה בודאי אשה אחוח כחיב היה לא אי 9״

 לחרו ינראה שקידש גדול בהן סברא בלא איש אשח חוחרו׳ ^דושקמחמח
 לאוקמי עקיבא לי׳ לי למה הקשה יוסף העלמו׳ דהרה לייעקיבא גם

 וכי עלמא לכולי קידושין דחפס* בנדה חהיין כי לוקמי. גדול לכהן כאלמנה
̂היין כי צריך לא דלנדה ה־חא ׳  גס הא בנדחה חהי' כחי דהא ר

 דבשלותא זו קיש־א לחרן יש פשוט ובדבר יחלל לא קרא כחיב כאלמנה
 לאו דאי בשני' האלמנה לקח דהא שפיר אחי גדול לכהן באלמנה מיקי אי

 עשה חייבי משוס שונאה השני' לעילה דהא שמאוח שחיה? הוי א׳'כ הכי י
 אחד האסורים בשני עליו האלתנ' ואי בשניה האלמנה לקח בודאי א״כ

 גבי דכחיב אף לכך שנים ולא אהח עשה משוס ועוד אלמנה שהיא משוס
 חפש*■ אסירים בשני דאף לאשתועינן חהיין כי כח־ב מ"מ יחלל ולא אלמנה
 עקיבא דר׳ מוכח ע״כ ה5 לפי חהיין כי צריך לא נדה גיי אבל קידושין

 יוסף עצמות קושיוח שפיר אחי ואז קידושין חפסי אסורי' בשני לאף סיר*
 חומרא כן גס יש עקיבא לר' דהא אשה אחות גבי קרא לכחיב דצריך

 אינן אשח קידש אס כ״ג לערן דהיינו קדושין חפסי אם איש אשח
 א3pע לר' דהא הכפירים יום קידם גט לה נחן לא וגס חנאי בלא

 שני דים משוס לומר אחה צריך ע"כ אסירים בשני אף קיחשיז רוססין
 האחד יןDוTק ^פסין לא אי איש אשח נבי חותרוח

אי על איש אשח גדול כה? קידש אס וערד מחזר להילר  מ
 מנרה ילפינן הוה אשה אחוח גבי כחיב לא אי כן אס אקדח לקדש צריך

 כשחפש חימרוח שני איכא אשה אחוח דגני משוס קידושין דחפש־
 אשור הנאי בלא נדול כהן קידש אש וגס לעלתא אסירה דהיינו קידושין
 לכחוב צריך לכך ממזר הולד אלא אינו חופסין קידושין אין אי איל לעבוד
 סבר ר׳ישבב דודאי כך להרן צריכין ישבב לרבי וגס אשה אחוח גבי קרא
 צריו עלרמ״בסדע״כ •וסף יחירןקשיוחהראש זה לפי עקיבא כר׳

 בשני דאף לאשמעינן דהיינו גדול לכהן ביעזלה ישבב לרבי להרן
 קרא דצרירלכחוב יוקף עצתוח קשיוח לסרן כדי ^דושן חפשי אסורים

,ודוק אשה אחוח גבי

מסכתבכאקטא
 כטוען כפל חשלומי משלם ש״ש נמצא ד׳יה בחוספוח ע״ב נ״ו

 גזלן טענס דטוען ניחא הוא גזלן אי אבל חזויין ליסט־׳ טענח
 כפל משלם ש״ש נמצא אנחי וא״ח כפל משלס לא בידו שהיא ונמצא
 במאי בחוספוח יהור דברי הוא ולכאורה וכו׳ בבעלים גנב טענח בטוען
 לסושפזת היה בזה חושפזח בעי מאי רחא הוא גזלן או אבל דכחב

 בעז״ה לחרן ונראה כפל משלס ש״ש נמצא אכחי הא חיכף ל׳הקשוח
 בשע' ודוקא כחב \רו' ד״הבההיאהנאה בתוספות ע״ב נ״ו בדף דהנה

ה דחחעסה  שהאבידה בשביל אבל וכו׳ לצורכה שוטחם כגון ?אביר׳ נ
 ושבר׳ וכו׳ בסוכה יכו׳כדמוכח לעניא ריפח׳ מלמיהב יפטור לא בביתו

 רב דמפרשי איכא יוסף רב על פרושים שני איחא ובגמרא וכ\׳ הוא
 פרוטה לי׳ למחני' בעי רלא הנאה בההיא דחי כש״ש אמר יוסף

 כיון דמי כש״ש אמר יוסף רב הכי דפרשי כש״סאיכא לעניאהוה
 כיון דהיינו שני׳ ובדעה דמי גש״ש הילכך כורחה בעל שעבדי׳ דרחמנא
 נפקא איכא לכאורה דהנה פרושי׳ שני לומר אני יסל שענד׳ ררחמנ׳

 והלך מונח אבירה וראה מצוה בדבר שעסק דהיינו הדיעוח שני בין מע׳
 פטור היה שנטל כשעה אף ש״ש הוא מ״מ ראשונה לריעה נמצא ונטל

 כשהוא מכאן לאחר מ״מ ראשונה במציה שעסק משוס לעניא מריפחא
 לכאן ש״ח הוא שניה לדיעה אבל לעניא רפהא חלמיחב פטר כה עוסק

 לדעה דגס לו' אני יכול אך כבהנמצוה שעסק כיון רחמנא שעבדיה לא
 לאחר מ מ׳ רחמנ שעבדה לח האבידה דנטל בשעה אף ש״ש הוא שני׳

 כ וע' לשמורה מי לה ואין בעלים לה לאין כיון רחנונא שעבדיה מכאן
 שני׳ לדעה גס אבידה והגביה נמצוה דעסק דהינא סבר דחוספוח מוכח
 דעוסק להוכיח לחוספוח למה חוספוח על קשה לכאורה דהא ש״ש הוא

 דסוכה מגמרא בה שעוסק נשעה המצוהאלאחוקא נמצוהפטורמן
 ה נשע חקא אלא הנזצוה מן פטור אינו דע״כ כך מוכח הכא גס הלא

 יוסף רב על אביי פריך מאי רקה הכי חימא לא יאי באביל־ה שעוסק
 קרנא ש״ש אמרח ואי כפל חשלומי משל׳ באבידה גנב טענח הסוען

 בביתו אבידה שהיה׳ דהיינו כפל לשלס גוונא בכהאי מצינו הא שלומי עי3
 עיסק דהוה זו סירא דלפי נמצא אותה גם ונטל אחרח אנידה וראה

 פטור דהא ש״ח שני' אבידה על הוה בביחי אבידהx זמן כל במצוה
הימא ואי כפל עליי׳ ראשוג׳וחייב אגידה מחמת צעניא מיפהא

בדף

̂טין קט ■־ קדו
 כו גס שעבדיה דיחמנ' כיון מפישי דאוכ^ אליבא אזיל אניי רקושיוח

 אחרת אבידה וראה באבייה שעסז דהיינו כפל מצינו דה! קשה אינו
 אלא כפל ומשלם ש״ח שניה אבירה על והיה אחרח אבידה והגביה מונחת

 שפיר אחי ואז בה שעוסק בשעה חקא המצוה מן פטור דאינו מוכח ודאי
 רחמנא 7̂3שעבי לא האבידה רנטל בשעה דאף סבר דהחיספוח מוכח לכך

 מ״ת בגיחו מונחת דהאבידה אף במצות עוהח שאי̂ג בשעה כ! ממאת;
 ממצוה חבטל לא וגס בעלי׳ לה דאין כיי! ראחנא ושעבדיה לשומרה מצוה
 לומר אני אבייריכול מקושיות להוכיח יכול לא כן ואס כ! בשביל יי ראשונ

 הוספות להקדים צריו זה ולפי מפרשי ראינא אליבא אזלי אבי' רקושיוח
 ש״ש נמצא אכחי להקשיח יכול לא זה רבלא ניחא הוה גזלן א• אבל

 מש״ח למילף יכול הא ש״ש גבי קרא לי לתה אכחי דהיינו כפל משלם
 לומר אגי יכול כפל משלם ש״ש גס הא נפל משלם דש״ח חקשה ואי

 שנטל בשעה נמצוה שעסק דמפרשי גוונאלאיכא לכהאי איצטריך וקרא
 לומר יכול אני אין ואז שומרין לה שאין מפני את״כ ש״ש האבידהוהוה

 לה שאין מפני אלא ש״ש הוה לא הוא דהא בבעלים גנב טענת שטוען
ה כן אס אצלו הבעלים היה ואי כך אחר שומרין  ם מקד לכך ש״ח ס

 ש״ח הוה אבדה שומר לי' צריך ודאי ואז ניחא הוה גזלן אי אבל חושפות
 תימא ואי כפל משלם ש״ש נמצא אכתי שפיר קשכז אביי קושיות מכרן

: היטיב וה״ק ש״ח הוה חביחש^א בשומר דמיירי

מציעא מסכתבכא'
ה ד ס׳ חנאמציאה דאי וצריכא ע״בבגמרא א׳ ב  מקת חנא ואי ו

 גיסא בחד הצריכא אמר לא למה להקשות יש וכו' וממכר י
 סנא ואי וכי׳ מיני' וממכר מקח ידעינן הוה לא מציאה חנא אי היינו
 ידעיגן הוה לא מקום מכל שלי־ כולה דהיינו וממכר מקח
 שאחד ארגחי' אני אומר בזה טפי במסחבי מוקמינן דהיה וממכר מקח
 מוכח ואז מצאתי׳ אני חנא אי בד״ה תוספות כמ״ש במזיד שקר טיעז

 למחנידפשיטא ארגחי׳לאצריך דאגי וממכר אמקח קאי דכולהשלי
 לאשמיעיגן במחניחין סי' ז״ל רש״י דהרה כעזה״י לתחי ונראה ממציאה

 יש לכאור' ההפקר חן בהמה לקנות שויס שניהם ומנהיג דרוכב אחא
ה דלא הימא ואי מצאתי׳ אני למחני לי למה זה לפי להקשות  ידעינן הו

 ומנהיג מרוכב מציאה ידעינן הוה מר\ס מכל וכו׳ וממכר ממקח מציאה
 בצריכוחא חליא אינו זו קושיא אך ז״ל רש״י כמ״ם במציאה דמיירי
 דיויירי ומנהיג רוכב קחני דהא מצאתי׳ אני לי לחה קשה הכי דבלאו

 לא איפכא אגל ומנהיג־ רוכב לי למה אלא תירן דרש״י־לא במציאה
 מיירי ומנהיג דרוכב ידעינן מנא האמח דלפי הוא זה על והחירק־ חיין

 דילמא■ ההפקר מן לקנות יצול ג״כ דמנהיג אחא ולאשמועינן במציאה
 דהא כלל לי וממכרלתה במקח מיירי דא• משו׳ אך במקחוממכר איירי
 במציאה י ר דמיי מוכת ע״כ אצא וממכר נמקח דתיירי שלי כולה סנא כבר

 שפיר אחי והשתא' ההפקר מן לקנות שויס דשניהס לאשמועינן ואחא
ה לא מציאה קחני לא דאי מצאתי׳ אני למיחני דצרי\  ררוכב ידע־נן ס

 במקלו מוקמינן הוה אלא ההפקר־ מן בהמה לקנות סוים שניהם ומנהיג
 אני תנא ולא סלי טלה דתנא והא במציאה איירי שלי וטלה וממכר

 דאז מצאתיה אני לכןחנא ראחיה־ מצאתיה תימא דלא משום מצאתיה
 במציאה איירי ומנהיג רוכב ע״כ א״כ במקתוממפר מיידי שלי צילה

 אני תנא צא אם דהיינו כך הצריכוחא הגמרא אמר לא למה תקשי ואי
 דגלא אינו זה כנ״ל במציאה תיירי ומנהג ררוכב ידעינן הוה לא מצאתיה

ר׳  נמי ואנא יהיב קא ימי היתר׳חברא מורי וממכר מקח דגבי זו סי
 אני תנא לא אי גח ו׳ וכ הכי למיחר דליכא מציאה אבל יהיבנא קא דמי

אי במציאה מיידי ומנהיג דרוכב מוכת הוה מצאתיה  נמקת חיירי י
^י אלא מציאה כלל למיחני לי למה במציאה מיידי שלי וסלה וממכר  ו
 חן לקנוס דשניה׳שוים לאשתועינן ואחא במציאה מיירי ומנהיג ררוכב
חויז זה לפי צריכוחא לעשות הגמרא צריך לכך הפקר  הגמרא יכול דלא י
 זה ארגח׳ באני ימיירי אמינא הוה שלי נולה חנא דאי הצריכותא לעשות

כ רהא פשיטא דהוא למיחני צריו לא ארגחי׳ דאני אינו  ומנהיג רוכב ע̂׳
 ע״כ אלא ארגחי׳ אני ל׳׳ל וממכר במקח או במציאה או מיירי

 צחן לכך מלאחיה אני לי למה וא׳׳ב וממכל ומקח שצי כולה ראיירי
 :ודו״ק צדדים בשני הצרי־כוחא לעשות הגמרא

 דאמיממון דלאכסומסס לימאמחניחן ב׳ע״בבגמרא
 ז״ל מהר״ם ׳ומקשה וכו גלאסמעה חלקת בפפק המוטל

 דהיינו אוחזין שנים דקתני כסומכוס מחניחןדלא ע״כ החלמידי׳הא בשם
 מסבירו מוציא אידך הוי מוחזק א׳ אם ל3א מוחזקי׳ שניהם דווקא
 דאמר כסומכוס דלא והיינו לעיל ז׳׳ל רש״י ש^י׳ כמו ראי' להביא ועליו

 שנגח בשור כמו מוחזק דאחל היכי אפילו חןלקין בספק המוטל ממון גל
 יש לכאורה רהכה געזה״י לחת לי ונראה נחחק וחיחן וכו' vהפרר אח

 אף חולקיו לכך דממונא דררא איכא סומכיס מגי מהר״ס קישיוח לחרז
ף ראחד כ ג

בדף



̂עא בבא מסבת מצ
 בין הגמרא מחלח וכד דממונא דררא ליכא במ^ציהין אכל מוחזק דאהד

 החם ומה בד׳׳ה חוספוח שמביא כמו לסימכוס גיר דאלים דכל איבא ־
 קשיוח על מקשה דמהר״ם משוס אירו זה אך דמווונא דררא דאיכא

 הגמרא צריך למה דהינו דממונא דררא בין לחלק ידע דלא הגמרא
 ולפי מוחזק מאחד להקשוח יכול הא משנועה להקשוח

 במציאה רישא פפא רב לפיחירן רהיה מידי קשה לא זה
 שניה תדנק' להוכיח ואין קונה וראיה ראיתי דמצאחי לומר נוכל זכו׳

 קונה אינו ראי׳ וא׳׳כ ז׳׳ל מהרש׳׳א שכהוב כמו הגבהה דהוה אוחזין
 דהיה משוס אוחזין שנים דנקנו אינו זה כלל הגבהה נקש למה דאל׳׳כ
 קושיות נשאר דא"כ חולקין נמי מוחזק דבחד לומר ואין מוחזקי' שניהס

ה73 חוספוח  אלאודאימוכחדבחד דכל^לי׳גבר מארבא ויחלוקו ׳׳
 דחד בארבא לכך הראיה עליו מחבירו המוציא מוחק

 לעולם לומר גברוא׳^כלסומססלאקשהמידידנוכל דאלי׳ מוסזקכל
 אינו דראיה לאררי היינו אוחזין שנים דנק' והא נתיחולקיז מוחזק בחד
 סיר לא הכי בלאו דסומכוס אינו זה מארכא קשה i'b תימא וכי קונה

ט ארבא על חסומטס הגמרא כקושיות דארנא גדינא  כחירון חימא ו
 ממהני׳ גם קשה לא א׳'כ דמחונא דררא ין3 חילוק byhi דהיינו הגמרא

 מוחזק בחד ולכך דרדאדממונא במחניחיןליכא דגס עלסומכוש
 :משבועה הגמרא מקשה לכך הראיה עליו מחברו המוציא

ה ד וכו׳ למימר איכא מאי וממכר מהח ג׳ע׳׳׳אחינחמציאה ב
 שמואל מוהרר המנוח הגאון בשם מקשה כהן המנסח •

̂׳ל קראקאוויר  נקש ממאן זוזי ולחזי נד׳׳ה החישפוח דכחם אחרי הא ז
 א״כ מחד זוזי דנקש ולעולם דנשיילה ן קת דליחא לשנויי מצי הוי ומיהו
 ונראה פשידא ליכא וממכר מקח דגסגבי השני החירוז לקיים אפשר

 תוספות שפירש צמה לעיל מקשה ז״ל שיף מהד״ס דהנה בעזה״י רז0<
 מאי א״כ מחרייהו דנקש אמריק אי גם קאי זוזי ולחזי דקושיא לעיל
 מהי ידע דלא אלא pnh היה לא מר%וזיהו זוזי דנקש צריכא לא משני

 היינו צריך לא גמרא דהאדקאמר וחיריז מרידה בעל ומהי מדעחיה
 כסובתוספוח להקשוחמאי נראה וכו'ולי לזכור רגיל דבחד משוס
 דע״כנקש מוכח ע״כ מתדוכו'והא דנקש לשנויי מצי הוי זמיהו

 בד״ה לעיל חוספוח לפירוש וממכר חקח לי למה קשה דאל״כ חחרוויהו
 הוא שלו סיר מדהפס אימא וממכר מקח אבל דפירש מציאה תנא אי

 דכך שפיר אחי ז״ל שיף מהרס היחן לפי אך מחרוויה! זוזי נקיש יהא
 דנקש ג״כ איירי וממכר דמקה לשנויי מצי הוי ומיהו חושפות מקשה

 איצשריך לאצרילומ׳/מ הנמ׳לומר צריך ולא דליח׳קחן אך מחד
 דאקח המקשין שסיר וכו' מחרוויהו משז׳נקש וממכר מקה נמחניחין

 חינח שפיר אחי זה לפי איירי מחד דנקש מחרוויהואו דנקש או וממכר
 איירי ע״כ ומיהו תירוץ לפי למימראפי׳ איכא מאי וממכר חקח מציאה

 לתרץ נראה עוד וממכר מקח כלל לי למה דאל״כ מחרוזיהו דנקש כן גס
 איכא מאי וממכר מקח מציאה חינח מקשה לכך מאוד גלרךפשוש

 וקשה מינייהו דחד ודאי הוי דא׳׳כ מחד דנקש דאייךי לתרץ ואין למימר
 ע׳'כ ר׳יושי דאמר דהא מונח ומ׳׳נו פסידא זשסליכא דמזנח שלישי ממנה

 חד לכל מנה איכא דבודאי מני' שני א־דך על הייט הרמאי הפסיד מאי
 מינייהוכח׳׳ש דודאידרד משום מונח הכי בלאו שלישי מנה אבל

 כר' ולא כרבנן לא כחאן דלא מתניחין יהיה וא״כ ז׳׳ל בחרא מהדורא
ס קשה א״כ מחרחיהו דנקש דאיירי ולאי אלא יוסי  איכא דבמחניחין מ

: וק׳׳ל פשדא
ור׳ וכו׳ הזמה בתורת איני שכן השוה להצר מה ע״א ד׳

 חייא רבי מכיא מאי להקשוח יש פריך לא הזמה חורת חייא
 הוי הזחה דלעול׳חורח לומר יש במחרחין הא ממחניתין חונא ותנא
 קנס שישלמו דהינו הזחה חורח בהו שייך לא דמחניתין עדות אך פרכא
 לומר שייך ולא הוא דידי׳ דחפים דמאי זה על סהדי הוי העולם כל יהא
 אממונא חשיד הוי לא בשלומאבמתניהין להקשות יש הייחסץשד עמנו
 העלאח גבי אבל וכו' וצריכא לעיל גמרא כלאמר היחרא דמורי משוס

: אממונא חשיד דהוי לומר יש חייא דר׳ עדם
 חייב דשהיס ואע״ג חייב שחיס לעוצס ד״ה בחוספו' ד׳ע״ב ףם ר

 נמה קשה ולכאורה וכו' אבידה משיב עקיבא רגי ליה חשיב י
 דסיר ודאי עקיבא מר' מקשה מדלא אמקשין כך חוספוח נחב לא

 שחים סבר עקיבא דר׳ סבר ייאי דהחקשיז אינו זה אך הוספות כחיחץ
 עעמא קאמר מאי א״כ חייב שחים סובר ע^בא לר׳ סבר דאי פעור

 ליפלוגיבשחי׳האגסרבי האשחיספסורוט׳פי׳דאל׳׳כ דאמרשלוש
 עקיבא דר' סבר דהתקשין ולאי׳מוכח אלא 3חיי שחיס סובר עקיבא
 בגמר׳ חסחבר׳ידאמר נמי כהכי סוכר המקשין דהיימ פעור שחים ®סר

ר אליעזר רני דגם שפיר ®טח ולכך דמותיג לאיכא  פשור דשחיס מנ
 זה צפי חייב שחיס סברי דחרוייהו גמרא ומחרז נשהיס דאל״טלפלוגי

 מוכיח ולא P’3 דשחיס ומוכיח מסיפא למוחיב דאיכא הא לחיז יש
סונר וגס רא3ןן^נינמיחסח משוסדלאיךע פעור רשחיס מרישא

ברף

 לרבי מגי יש פעור שת'ס דאי פעור שתים לעולם בד״ה תוספות כקושיות
 שחיס סובר אליעזר בר׳ שמעון דר' מוכח נמצא אליעזר בר׳ שמעון

 לפלוגי דאל״כ חייב שתים סובר עקיבא דר״ שפיר מוכיח א׳'כ חייב
: ודו״ה בשתים ̂׳ה בתיספו׳ שם עוד  כחפרבה לשנויי מצי הוה וכלים כלים הא ד

 מאודדמ״ין וסאחמוה כדבסחוך ומערות שיחין בורות
 דלעוצס לומר ואין בכלים לפלוני דאל״כ חייב ויליס דכלי׳ שפיר מוכיח

 איכן דהקרקע אף אשמועינן בקרקעי דמפלני והא פעור וכליס כלים
ח שיחין בורות בה דחפי דהיינו בעין מ׳׳ ה עציהס כשבעין אין וחעח׳  ז
 דאין דאשמועינן לומר יש בורות כה בחפר מיירי דאינו אף דא׳׳כ אינו

 יש ודאי אלא שיף מהר׳׳ם כקו' קרקעות שיעבוד כפירו' על גשבעיז
 בחפר דמיירי נאמר אי גס א״כ וכו' ערוכה משנה דהוא כחירוצו לתרץ

 חייב הילר דהיינו חייב וכלים דכליס מוכח ומערות שיחין בורות בה
 שיף חהר״ס שמביא ערוכה במשנה דאיחא הא א׳'כ פעור דהילך דאל׳׳כ

 דאל״ב בורות בה דחפר אף ע"כ חיירי קרקעות על נשכעין דאין ז״ל
 דאין הכא לאשמועינן צריך לא כן אס הילד משוס הכי בלאו פעור

 דכלים מוכיח כגמרא בעזה״י'דהנה לתרץ ונראה קרקעוס על נשבעין
 3קיי וכליס דכלים מאי אלא קשה וכליס כלים ליחני דאל״כ חייב וכלים
 איחא נשנעין דאין ביה אשמועינן דמאי כלל לי למה טפי קשה מ׳׳ח

 דאשמועען המ״ל חייב וכלים כלים דאי חוס׳ מחרן לכך ערוכה במשנה
 דהשחא כפירחן על נשכעין אין מ״מ ומעח' שיחין בורות בה בחפר

 דהקרקע מיירי ערוכה דמשנה אמינא הוה חייב דהילך זו סברא לפי
 דאינו דכלים המיא קרקעות דמיירי הכא אשמועינן לכך בעין הוא
 כדפי® הא להקשו' יש מ״ח אך כפירתן על כשבעין אין ומ"מ בעין

 וא״ש חייב כלים דמקצס הודה ד״ה תוספות עוד שם איהא מחדש ברלין
 קרקעות מקצת חודה והיה בכלים כפר בעי דאי בחיגו נאמן יהא
 דמייריבחפרבה לשנויי מצי היכי זה לפי יותר בקרקעות חפן שמא

 כלים הזדה-סק^ח על הוספוס קושיות נשאר א''כ ומערות שיחין בורות
 הקרקעות הא יותר בקרקעות תפז דיהא להרן ואין בחיגו נאת? יהא
 לחרן ויש בוחה בה חסר דהא דמים אלא לשלם צריך ואינו בעין אינו

 ;;ילך4 נאחר אי אבל פטור הילך נאמר אי קאי ה הוספו קוש־וס דע"כ
 הילך שטוען מיירי כלים מקצת הודה לומר אני דיסל מידי קשה לא חייב
 מדכפר ודאי דהא קרקעות מקצת הודה בעי דאי מגו שייך לא וא׳׳כ

 בד״ה תוספות גמ״ש חשחמיט קא ואשהמוטי משכנא מסחמ' בקרקעות
 מודס אי גס א״כ להעיז יסל לא משכנא לא דאי פגיור הילך למ׳׳ד

 ך1שי ולא ידו תחת בעין פהס הכלי' לכפור יכול איח מ"מ בקרקעות
 בעין שהוא מה כלים מקצת מודה לכך להעיז יכול ואינו אשחמועי

 יכליס כליס הא שפיר אחי זה משתמיטלפי הוא שמשכנא והקרקעות
 גחפרבהבורוסןלא לשנוי מצי דהוה קשה לא חייב הילך דהיינו חייב
הילד סכרינן השתא דהא במיגו נאמן יהא כלי' מקצת הודה על קשה

י : יו»-0 *ד1לר :דד *1דדי«  J ך^3 דהא מידי קשה לא פכוור הילך <מ*ד דגם לי השה זה אך חייב
 א סטוד דה'לר טון וי״ל כתב פטור דהילך ש"מ ד״ה ברוספוח ע״א
/א״ע וכו׳ מעיז אדס ואין הכל כופר ליה הוי הילך דהוי שהים אמר ,y

כלישוהודהבקרקעזת כופר דנהט
^ן. אי אבל כך כל מעיז ואינו במקצת מודה דהוה ע  י

 ולאיסל הכל כופר ויהיה הילך דהוי קרקעות מקצת בכלי'רודה
 כליס מקצת על אתת דטוען מוכח אינו זו מיגו דמחחח קשה ועוד להעיז
 צריד מ״מ מיגו מחמת אמת ודאי בקרקעוח שכופר דמה דנהי שכופר
 ועוד הקרקעות על כן גס מגלגלין ואז שספר כלים מקצת מחמת לישבע

א ע"כ הא יותר בקרקעות חסן שמא תוספות מתרץ מאי קשה . ^נ  מ
 אלן ויפדה זוזי ליה דהוי עד מישחמיט קא ואשהמוטי הקרקעות
 דחפזבקרקעותיוהר לומר שייך לא א״כ לבעלים ויחזיר הקרקעות

 י*ץ עוד מקרקעו' לי' נפקא ומאי הקרקעות לעצמי יטול לא דהא .משום
 מקצת מהודה מוכח הגמ׳דקמ״לזוקקיןמ״מ תירוץ לפי בג׳דאף '

 נקש למה קשה יאל״כ חייב מ׳׳מ הילך דא״ל אף חיירי חייב דקחני כלים
 סטור הילך יאמר כליס מקצת הודה ליתני פטור קרקעות מקצת הודה
 : זצ״ע חייב יהילו מוכח ודאי אלא דפטור קרקעות מקצת הודה ומנ׳׳ש

ה ף  או וכו׳ מהו תקפה בלא הקדישה ד״ה בתוספות ע״א ז׳ ב
וכו׳ דבריי בשביל ליח’ דלמה כתקיפה הוי לא הקדש דילמא י

 הוא וכו' יקדיש כי ואיש הגמרא דמשים הא ז״ל שיף מהר״ס ומקשה
נו מטעם להקדיש יכול לא א״כ כהודאה הוי לא שחיקה דאי מיותר  ^י

 כתב מאי קשה לכאורה דהנה מידי דלא'קשה בעזה״י ונראה וכו׳ שלו
 דצמהיצוחוט׳האאי משוס כתקיפה תוס׳אודלמאהקדשלאהוה

 בשטל אף לצוח דצריו צי^דיוטזדאי כמסירה לגבוה ראמרדאחירה
 כך הוא דהפיחש לתרץ יש א! מתקיפה דבריו נגרע דלמה דבריו

 כן אם לו מודה דאינו דכיון משוס מצוח לאינו והא לו מודה אינו דלעולס
 משום בדבורו להקדש יטל אחרים(לא גיר לו שיש כפיקדון הוי לא

דאיכו ״



קימציעא בבא מסבת
 ולכד רשוחו5עו6ש לפי נגזלsדי:^רpל^ יכול שאילו צמו צצשוחו לאילו
 יקדיש כי ואיש פסוק להניא הגמרא צריך זה לפי דנריו כשביל יצויח למה!

פ' דנלא כרשוחו שאילו דכר להקדיש ימל דלא מילה דמוצח  דהוי ודאי ה
 להדיזש כמשיר' לגכוה אמירה דהא הקדש לעכין אף כהירא' שחיקה

 מוציאין חקפ׳ לומר חמצא אס גבי ז׳׳ל רש״י דנרי שפי׳ אאי זה לפי רמי
 מחקפה הקדישה דלאא^ם אילהמקודשח לאחקפה3מידוהקדיקי?
 הקדש אלים דלא מוכח מקשה'מהיכי ז׳׳ל שיף חהר״ס עכ׳׳לדהלה

 כחקפ׳ שחק אש יוחר הודאה.מסחבר לעלין דודא׳־ והירן וכי׳ אחקפה
 חקא לפרש רש״י צריך לכך וכו׳ חוספוח יצגח־צמ״ש דלחה מכהקדש
 מחלןפה הקדישה אליס דלא משום מקודשח אילה כלאחקפה הקדישה

 והקדישה חקפה אס אנל ברשיחו לאינו כיון דנריו נשנול יצוח דלמה
 לשחין דכיו? לחוד מהקפה אלים הקדש כהאי,גוולא דודאי לומר נוכל

 דנריז נשכיל יצוא למה הכי שייך דלא לי׳ אודי דאוחי ודאי כשהקדיש
 לקץ' לא ולכך כאכעיא כשאר והקדישה הקפה א״כ כרשוחו שהוא כיון
 מיני נדייק ללא משוס חקפה בלא הקדיש׳ בפירוש כגמרא צן גס

. :וק׳׳ל מקודשח והקדישה חקפי: הא
^ ך ס׳ פטורין כלן קסז ד״ה בחוספוח פיב ף' ךן  שלא לומר ואין ו

 דקאמי והא ז״ל מהרש״א כחי יכו׳ אחד רק נעדר לשאר י
 אחר לגורן צירוף ידי על היילו וכו׳ חיויא כר דאי לפשך ממה לעשר לקמן
 דאף מהרש״א מחירון מוכח למצא עכ״ל חיוב לכלל ככר האחד בא אהרי

 מלין מכח כחוכן שהוא עשרה אוחן וניפטר לגורן לצרפו מוחר לכחחילה'
 הנא חס־יע' לא הא משוס אי דמקשה יי3א על קשה זה לפי הראוי
 יוחר יהיו אצילו הא וכו' והוא חשעה אלא לי׳ דליח מון עסקינן במאי
 מוציאי? אין דילמא מידו ן מוציאי כהן דחקפה מוכח הירי קשה מ׳/א
 אז חיובא בר לאו דאי כהן של בממונו פוטר אילו לפשו ממה ה'כא ומ"מ

 כעשירי הספק ילך לומ׳דילמא ואין הראוי במלין החשעה נפטרו
 לפפךאינז ממה מ״מ הראוי מכין ליכא דאז יוסר יהיה ולא בחראי
א חיובא כר לאו דאי פוטר  אחה צריך אך הוא עשורי נר צאו חשעה ס
 בעשירי ילך דילמא דחיישיכן משוס כך להקשות ימל לא דאכיי לחרן

 זה הוא עשורי בר לאו חשעה לאוברחיונא דאי לומר ואין באראי
̂פו צריך ד׳ודאי אינו  חוס' כמ״ש חיוב לכלל בא כבר דהא אחר לגורן לצ

 לגורן לצרפו צריך לזוב לכלל דכשבא וכו׳ עשורי ר3 לאו חשעה בד״ה
 דחנן זכו׳ דאמרי היא מיצחא לאו אמר הדר מאי קשה זה לפי אך אחר

 ואי מקשה וצו'מאי נפשך ממה לעשר עשירי בעי ספיקא7ם' ואי ׳01
 דלא פטורין ולכך מעארה יואר הדיר יסוך דליכא תיירי הכי דילמא ס׳׳ד
 בא כבר להא חיונא בר לאו חשעה לומר שייך לח וגס הראוי מנין שייך
o יותר שהיה חיוב לצלל x rn לגורן לצרפו דיצטרל לומר ואין חחצה 
 כעשירי שקפן אןחז יהיה שמא חיישילן בגורן דגם אינו זה ^חר

,וצ״ע גתראי
ה ד  ומשיחה בידה גט דאמר חשדא מירב שנא ומאי גמרא ע״א ז׳ ב

דנקטיר' בשליח אדוקין שני׳ ע״כ הא להקשות יש וכו׳ נידו י
 טוען אחד כל דהא מחמרו אחד כל ללחק יכול דלא מיירי ודאי אנוהו
 אלא חופש דהיה' ודאי מחיירו אאד' כל לחפוס יצול היה ואס שלי צולה
 ודאי וכו׳ סודרא האי מ^שיא רב למוכיח הא א׳׳כ לנהק יסל דלא ודאי
 מדרבחסדא מקש׳ מאי קש׳ יה לפי לנהק יבול בדלא אלא להוכיח מצי ולא
 בד׳ה חוספוח מסרן לזו נראה אך כשר יכוללנחק לא אס גט נכי גס הא
 לחונו הגט שלחן כשעה פחותה ירה היחה אס דכחב ללחק יצול אם

 קרקע חעלגבי גיסך בטלי דהוי משוס וצו׳ מטרשא אינה ידה וקפצה
 כחיבונחן גסגביקנין הא שפיר מקשה דהשחא בידה ולחן

 השאא אך פחוחה ידו היה ידו לסוך כשלחן אף קנין הוי ומ״מ לרעהו
 : יהודא ביס ספר המ״ש וכו׳ כריחוח צחב דגט ולחן דגני ומשני קפצי

ן ו ף  איפוך וכו׳ והחליא לפרעזן יוכל ר' חייש ולא גמרא ז׳(נ״ב ד
 למימר וליכא ז״ל מד\ש״א מקשה וכו' דרבנן קשיא א״ה ונו' י **

̂ו (*רנלן  יחזור דצא מורו רגפק בדליכא אבל פליגא הלפק בדאיכא ליוו̂ר
 וכו׳ הנפק בדליכא מיירי כחובה דשטר והך לוה ולא ללוה דכחוב משוס'

 המו;רש״א;׳'ללאמקשה דהנה כ״ז שואל מר\׳רר החואי והקשה
 יוסי ר׳ על גמרא כשהקשה יאפיך קודס אגל דאפיך לאח׳ רבנן על אלא
 הנפק בלא מיירי דכהובה דהך נאמר דהאיך כלום המרש״א הקשה לא

 אמאי בעלה חחח עודה א"כ ללוח כחוב שמא משוס יחזור צא ולכו
 תיירי דכהובה נאחר דהאיך מידי מקשה לא השתא לס זה לפי יחזיר

 יחזיר בעלה חחח שדה דאמר יוסי דר׳ טעמא מאי א׳׳כ הלפלן לא3
 חוס׳ דהנה מידי קשה דלא בעז״ה לי ונראה ללוח צחוב לשחא ניחוש
 לקלוני' חיישילן דלא סבר קמא לחנא כתב מודה שהבעל בזח^ נד׳׳ה
ס׳  יוסי דר׳ לומ׳ נוכל זה לפי לאשה יחזיר מידה שהבטל בזמן ולכך ו
 ולא יחזיר בעלה חחח עודה חוקא וסבר מודה שהבעל אבזמן ך,אי

 ועוד ז״ל רש״י נמ״ש חחחיו כשהי׳ פרע דחסחמאלא לקנונייא חיישען
 חיישילן לא ולכך גרשה לא עדין מהלקואוהדהא חיכף חגנה לא דהא

 וסבר קמא אחנא יוסי ר׳ פליג נחגלשה או נחארמלה אבל לקנונייא
א שפיר >׳'ל מהרנו׳א מקשה זה לפי לקנוניא לחיישנן מיירי דכחובה ד̂ו

 יוסי• ר׳ ליקאמר והא ללוא כחוג שמא משוס יחזיר לא ולכך הנפק בלא
 שייך דלא מודה כשהבעל היינו יחזיר בעלה חחח עודה
 בעלה חחח עודה קלולייאדהא שייך לא וגם ללוח כחוב שמא
 כשהבעל אף קלוריא דשייך אולחגרשה כחארמלה אבל יחזיר
 ולכך קנוניא עושה ועחה פרע כבר לשמא משו׳ יחזיר לא מודה
 לפירעון חייש יוסי דר' מוכא דמ״מ יוסי ר' על שפיר הגמרא פריך לעיל

:ודוק קלולייא שייך לא דיאל׳־׳כ ,
ת ב ס מ  אחד מקפה זירא ר׳ בעי ע״א ו׳ קף מציעא בבא ב

 לא למה לספק יש העדן סיף עד וכו׳ מהו בפנינו
 הפלפול צריך ולא וכו' דמסוחא עלה הוה מאי בקיצור הגמר' הביא

 אס לפלפל לאביי למה הפלפול מביא אס לספק יש יעוד כהן חקפה של
 לספר, יש ועוד ס*וע צריך אין לדחוח הלא לאו אם אמת דתסייע החליא

 עלה הוה מאי אתר ולא דמסוחא עלה הוה מאי דווקא מרקד' למה
 דמיא כהודאה צאו דשחיקה באמח מונח היכא לספק יש ועוד להקדש
 בחחלת לקט לא למה זירא ר׳ על להקשוח לאין בעזה״י לחרן ונראה

 הקדישה את׳׳ל לומר אח״כ צריך מקוס דמכל שנא דמא הקדש האבעיא
 ר^בעיא בחחלח נקט לא למה קשה זו אבל מאי ח^שה הקדש הוי לא

 סי לא הקדישה לו' חמצא אס אף ואז משיחא כמו מקרקעי הקדש
 מקרקעי הקדש לגבי חקפה גבי אף כהויאה לאו דשחיקה ודא הקדש

 דהיינו שכחבחי כמו הוא דהפי׳ דבריו בשביל יצוח למה לומר שייך לא
 שאיחא כמו מ^יש של בישוחו שאילו כיין דבריו לי׳ אכפח דלא

 מיס בספר הפי׳ מצאחי ופן ברשוחו ביחו מה בגמרא
 הוי לא דשחיקה הקיש הוה לא מטלטליו דהקדש אף ולכך עמוקי׳

 גבי איל ברשוחו שאין כיון דבריו בשביל יצוות דלמה משוס כהודאה
 נימא דאי וכ^ יצוח למה שייך ללא כהודאה לש/אק׳ צהיו׳ יוכל חקפ׳
 יצותא׳׳כגס שיידלמה לאסיהקדשאףדלא מקיקעי הקדש לגבי

 להיפך את״ל לומר צריך מקים דמכל לחיז יש אמנס מידו מוציאין חקפה
 חקפה למימר איכא מ״מ הקדש הוי מקרקעי הקדש אס״ל דהיינו

 רבנן ליה חזי קא לאסייךלומרהא הקדש משוסדגבי מידו מוציאץ
 רבלן רואי׳ חקפה דגבי ההקדש על משני' דאינו רבנן ידעו דמהיכא

 בהודאה הוי שחיקה מקרקעי הקדש גבי ולכך חיני׳ דחטף
 דסיר משוס כהודאה הוי לא שחיקה חר!פה גבי ולעולם

^י׳ אמלס רבק לי׳ חז• קא הא א  לא חקפה של דהבעיא כחב ז״ל ה
 גבי כהודאה הוי לא דשחיקה הגמר׳ כשפושט נמצא דברינו ולפי פשט3

 דלו׳׳רו לומר יש אך כנ׳׳ל מידו מוציאין חקפה דגם וראי מקרקעי הקדש
 הקדש גבי כהודאה שחיקה הר לא דלכך לפשוט לא חקפה של האבעיא
 אחקוף ואס חקפחי לא דעדיין השחא יצוח למה דסובר משוס מקרקעי

 והא ב^׳ה חוספוח כת״ש מחקפה הקדש אליס דלא שלי יר\׳ בודאי אז
 דאליס ודאי ממנו השני חקף זאח״כ האח־ חקתה דאם היכא וכי הכא
 מטצטני הקדש גני ומכ׳׳ש שחק ולכך הקדש הדין היא גבר

 אני יצוח למה וסייר אצלו הוא דכבר כהודאה אינה שחיקל:
 מכל ודאי ממנו הקפה אס אבל ברשוחו שאילו כיוז דבריו בשביל
 מטלטלי הקדש פושט האתס לפי ולכך ליה אודי אודיי שחק חד לומר
 חקפהלהא דצעול'נפשוט לומר נראה סקפחאחלס פושט וחילו

 סיוע תנילא רב שהביא וכמו מידו חוציאין כהן חקפה בגמרא המסקנא
 שי'ך כהן חקפה דגבי סיירא ז״ל חוספוח דגש מוכח כרחך יעל זכו׳

 חוספוח ר\ה7 ז״ל רשי׳י שפי׳ כמו צוח ואא׳׳כ י^אל דשחק זמיירי
 דהתודש רמסיק השואל מפרק מקשה כהן בממונאשל בד׳׳׳הפטור

 שחיקה שייך לא כהן חקפה רגבי נימא ואי וכו' חודש בסוף בבא לשוכר
 לשוכר טלי' היזידש בסוף כא דאש החס דילמא חוספוח קשה מ מאי

 דחוספוח ודאי אלא ז״ל האשרי׳ וכמ״ש לי׳ אודי שש^קאודיי דמשוס
 האמת לפי נמצא צזח ואחי׳כ ישראל דשחק מיירי כהן חקפה דגס סיבר •

 נפשוט וממילא כהודאה לאו דשחיקה ודאי כהן מיד דמוציאין דמסיק
 הגמרא מגיא לא למה דא״כ קשה זו אך דמוציאין דחקפה האבעיא

 דהלה בעזה״י לחרן ולראה ר^יבעוא לפשז' כה? חקסה לעיל חיכף
 מחקפה מוכח כבר הלא דמסוחא עלה הזה מאי מקשה מאי יזחר קשה
 י׳9ואףל הקדש אילו הקדישה ובודאי מידו דחקפהמוציאין להן

 מוכח ודאי מקוס מכל גבר אלים לענין דמסוס׳ אבעיא דפ׳ הסוספוח
 זירא ר׳ על להקשות יש לכאור' דהלה בהברחה חלי׳ אבעיא דחדא
 ס־ןדש הוי לא מטלטלי הקדש אח^ל דהיינו שלישי בעיא מבעיא לא למג;
 אמנם חוספוס כמ׳׳ש גיר אליס צענין ^יא3ח מקרקעי הקדש מ׳'מ

 באיזה פירושו מובן אינו דלכאורה כך ^וא חוסעןק של פירושו כשנבין
 דגס נאמר חיתי דמהיכא מסוחא על אןקן מסופקי׳ סברא

 ודאיהאחלי״ אלא לחקיףהא^ יטל חקופהאזאילו בלא הקדישה
 זאח״צ חקפה כלו הוי אז כהודאה שחיקה נימא אי ראשונה באבעיא
 כהודאה הוי לא שחיקה דילמא אז האחר עוד לחקוף יסל דאין הקדש

 שהור,ף קודם הוי דקודש אף להקדיש יכול אילו ואז
הקדש היי לא האחר חוקף אם מקוס מכל האחר

 שחיקה לעניו כפשוטי פי׳ ולא הכא לפרש הוספות לצריך והא
ר, ה61נהו א נ



מציעא בבא מסבת
 מיחותמיל׳חוכח מוליאין כהן חקפה דלפיהמס״־^א משוס כהודאה
 חו׳ פי׳ לכך דמסוחא עלה הוה מאי פריך ומאי כתודא׳ לאו דשחיקה

 לכד כהיחר נכרס דהחס וי״ל מחולו פוטר ד״ה3 שפירשו שיטחס לפי ז״ל
 לו ויש גבר דאליס כל דריכא מסחא גבי למי והכא וכו׳ חפיסחו מהלי
 לשוכר רהחודש השואל נפרק כמו כהודאה שתיקה למי והוי לתקוף רשוח

 לשוכר החשלהחודש דילמא או כהודאה שחיקה הוי כרשות משוסכיוזרחפס
 לא הקדש אכל כהודאה שחיקה הוי ברשות דחקפה וכיון דחקפה משוס
 זוכה ממלו האחר אח"כ חקף אס תקפה דגבי היכי וכי מתקפה אלים
 גניהקדשאס דכשבעיאר׳זירא שפיר אתי זה הקד'לפי גני ה״ה

 הקל׳ על נין מטלטלי הקדש על כי? שלו אנעיא קאי כהודאה שחיקה
 כרשות דהוי מקי־קעי הקדש גכי מעל׳ דש לחלק ידע ולא מקרקעי
 תקפה על תוספות קושיות חכח מוכח מעלה הוי דכרשוח זו רסנרא

 ליה מדנעיא כהן מתקפה כודאי ידע לא זירא ור' השואל מפי־ק כהן
 משוס כהן מתקפה חיכף לפשוט הגמרא יכול לא ולכך הקפה לענין

 ס׳׳ש הגמרא מכיא לכך מקרקעי הקדש של אנעיא דעדייןרשאר
 דחקפה המסקנ׳ נשאר הפלפול וכחוך מקרקעי הקדש דהוי מחסוח׳

 וכ״ש הקפה לענין כהודאה לאו שחיקה מוכח מידווממיל' מוציאי? כהן
 דהוא דמסותא עלה הוה מאי מקשה הגמרא אך מטלטלי הקדש לעניו

 השואל מפ׳ לפשוט להקשות ואין לתפו' רשות לו ויש מקרקעי הקדש
 אינו זה דכרשוח שתפס לפי כהודאה דשחיקה משוס לשוכר דהחודש
 אנלהקדש מיד מוציאין אין ולכך תקפה הוי השואל כפרק דהחס
 עדיין תקפו שלא כרשוחו ממש שאינו כיון להקדש יכול דאין אפשר
 לא כדיני! להוציאו יכול שאינו ממון כל נחמן רב דאחר הגמרא ופושט

 שהוא כיו? כרשוחו הזי בדייני? להוציאו יכול אס רווק׳ הק־ש הוי
 שהוא אף ברשוהו אינו הוי בדייכין להוציאו יכיל אינו אס אבל מקרקעי
 כנר דמוכח מטלטלי להקדש שיה בודאי אז רשיח לו שאי? וכיון מקרקעי

:ודו״ק כהודאה הוי לא דשתיקה כהן מתקפה
ה ף ב ב ע״ ר׳ וכו׳ הפיאה את שליקט מי החס חנן גמרא ט׳

 אמרעולאאמר וכו׳ אומריס וחכמים זכסלו אלעזראומר י
 ע"כ הא להקשות אין וכו' לעני מעשיר ומחלוקת לוי כן יהושע ר'

 קני לא חיגו דליכא היכא לאתרי׳ שחב נמקיס לב״ח דחופס סיירא כ׳׳ע
 דגס ודאי אלא מגו משוס אלעזר דר׳ טעמא למימר צריך למה דאל׳׳כ

 הכא אלא קנה לא לאחרי' שחב כחקוס לב״ח תופס סיר אלעזר ר׳
 כן גס לאחריםלכךיכול חג כן גס היה לנפשי׳ זכה דאי מיגו משוס קנה

 הא לעני מעשיר קשה זה לפי ממילא לאחרי׳ כשחי אחר כשביל לתפסו
 לנפשי׳ זכה דאי מיגו לומר ואין לאחרים שחב כמקום לג׳׳ח חופש הוה

 היה מ׳׳׳מ הא לעצמו לזכות ויכול והוהעני נכסיה מפקיר דהוה דהיינו
 אך בנכסים לזכות הערס ויכולי׳ נכסים מפקיר דהוה במה לעני׳ •כוח

 דמפקיר אף לעצמו הפיאה כשחופס לעניס חב היה דמ״מ אינו זה
 כס ימליס נכסים כשמפקיר נל6 אלאלעכיס שייך אינו הפיאה מ״מ נכסיס

 הוה דאי משוס יפה מיגו הוה זה אי צ״ע ומ״מ בהן לזנוח העשירי׳
 וק״ל: כנכסים העניס דזוכי׳ יאפשר להם חוב כ״כ היה לא לנפשיה זכה

ה ף  נחוספוחד״הזכחהליועודדאמרר׳יוסיכרחנינא י״אע״א ב
 ז׳׳ל שיף מהר״ס כתב ׳ וכו מדעתו שלא לו ק<נה אדס של חצרו י

 כמשחמרת ועדיף משתמר הוי שדיהו בצד עומד כי משחמרח וכאינה
 וכז׳ שדהו לו וחקנה המקשין ק׳ תכח מדייק מהר׳׳ש בשמעס׳ כדמוכח

 בנמר׳ דקאמר דהא ז׳׳ל מהר־ש״א כדכרי להוכיח נעזה׳׳י ונראה וא״צ
 לעצמו ליטול דרוצה דעתי׳ גלי אי היינו כמשחמר הוי שדהו בצד עומד
ח אינו דהוא ליטול יכול אוד דאין משום ידו על משתמר׳ הוי דאז  מי

 אז דעחיה גלי ולא אמר לא אם אבל שדה לי זכתה כשאמר דהיינו ליטול
 :וק״ל יטול ליטול שרוצה מי דכל משתמר אינו שדהו כצד עומד אי אף

ה3  מצי לא ללוקח זוזי׳ ליה אית אי הניחאלחאןדאמר ט׳׳וע״כ ך
 הכא וכו׳ זוזי׳ ליה איח למ״דיכי אלא שפיר חוב לסלקלכעל י
ט׳ אפוחקי שעשאו כגון עסקינן כמאי  המקשין גס ע״כ הא להקשות יש ו

 בזוזי לכ״ח לסלק מצי דלא למ״ד גס דאל״ב אפוחקי סעשאו דמיירי ידע
 לא ומכר קנה דאקני הברייתא סנרי אי הברייתא על נפשך ממה קשה

 י׳׳ד בדף לעיל תוספות כמ״ש השבח לגיות כ׳׳ח מצי היכי א״כ משתעבד
 משתעבד ומכר קנה אקני הברייחא סברי ואי נמי ד״החריז בחוס׳ 3ע״

 דלמהלאטריףב״חממה הנ״ל בדבור תוספות א״כנשאררץשיוח
 הנ״ל תוספות כחירון לחת אתה צריך ודאי אלא זכי' לוקח שטרוף
 זה אך בזוזי נ״ח לסלק דמצי למ״ד מקשה מאי א״כ אפיחיו שעשאו דהיינו

ה שיש כמי לחרץ דיש אינו  ב״ח שטרף דאחר דמיירי כתוספות אמינא ס
ס׳ שדחה כמו לוחות ואין וכן׳ ומכרן קרקעות החוכר קנה  גס דא״כ חו

ט׳ ממשענד יגב׳ השבח  מבני השכח דגובה נקט לא דהכא יהאינו י
; ודו״ק חורין
הכל ד״ ש״י ר ע״ככ  אין שרדי וכז׳ יחזיר כ׳׳ד מעשה א

V כן׳ גפני שלא השטר מקיימין דו ז״ל מהרש׳׳א כחב נ׳׳

 כנפיל״ דאיתרע דון בי׳ד כפני שלא השטר מהיימץ הוה דאי לזה דהוצרד
 עד כטוב השטר לזייף וטרח ליה ולא כתב לא שתא למיחש ל? איה

 אי אכל פירוש עכ׳׳ל לעיל חוספית כמ׳׳׳ש חחימחז שהיא העדים שססרי'
 אף הא להקשות ואין מזוייף שהוא ראיה להניא כע׳׳ד כפני הוה
 ואין ההנפק וזייף טרח שמא ניחוש מ״ח כע״ד כפני שלא מקיימי? דאין
 ף׳ל רש׳׳י צריך לא א״כ מזייף שהוא ראיה הבע׳׳ל יניא דהשתא לומר
 ראיה הכע״ד יביא וזייף דטרח אף הא כע׳׳ד שלא מקיימי! דאין לומר

 ונכתב עדים תחימת וזייף טרח דאם ז׳׳א אך שהואמזוייף השתא
 ההנפק לסחור השתא הכע׳׳ד יכול דאינו ודאי בע״ד כפני שלא ההנפק

: ההנפק שור לס השתא דיכול ודאי ההנפק זייף אס אבל
ה ף כז׳ בשוק שט׳׳ח המוציא יוחנן ר' אתר אסי ר׳ אמר ע״א י׳׳ז ב ו

 פירעון משוס אי וכו׳ לבעלים יחזירו כיוס בו זמן כו 3וכתו י
 יוחנן ר׳ אמר מי אסי לר' זירא רבי אמר תיישינן לא יומא כת לפריעה

 לפירעון ניחוש דמ״מ להקשות ואין וכו׳ כיומי׳ אינשי אלמאפרעי וכו׳ הכי
 כבר נכתב השטר זה שמא ניחוש מ׳׳מ חיישינן צא יומא נח דלפריע׳ אף
 פריעה שייך וממילא מאוחר דשטי הזה ליוס מאוחר היה הזמן אך

 אינשי שכיחי לא גמרא שמחרן כמו לחיז יש אך מקודם או הזה כיוס
 ; וצ״ע מאוחר השטר שיהיה שכיח לא ה׳'נ אמיג' קא כיומא דסיעי
ם ף ה כיש״י ע׳׳ב י״ז ב  משוס אי גני' לא לה נקיט לא אי ד׳

 אחריחי זימנא וגכיא כחוכה ומפקה הדרא דילמא דחיישינן י
 דאי כמיגו דנאמן גכיא לא לחוד ככחוכה ע״כ הא להקשות אין וכו'
ד ודאי אלא גרשחיך לא אחר בעי עי  פעם ה 3חג הכתובה עס גרישין נ

 כעידי הלא בכתובה שנית פעס דחגכה לוח׳ רש״י צריך לא א״כ שנית
 אינו זה אך כחובה כלא היום שנוכה כמו שנית פעס חנכה לחוד הגט
מהרש׳^ כת״ש היורשי? מן דהיינו שנית פעס תגבה לחוד ככתובה דגס

 :וק׳׳ל כלום אתר ד׳׳הלא בתוספות ז״ל .
א ל  קא לאביו מלקט קא כי לנפשיה זכי׳ ליה ליח קטן אמרח אי א

וכוי׳ אחריו מלקט יכני אשהו אמאי הוא עשיר אמה מלקט
 ואם זכיה איחלה דאשחוודאי פי׳ לו אין אשתו על דמקשה ומאי

 נאמר דהנה כעזה׳׳י לחיז יש אשתו נקט לחה לכדו בנו על הקושיא
 הטעם אחנס ובנו אשתו נקט יוסי ור׳ לחודיה כנו הח״ק נקט למה

ס ללקט מותר אזי שלי' או מחצה לו ואין פועל שהוא היכא דלס״ק  ג
 בעצתו עני הסיעל דהא אשתו ומלש פועל של כנענים ושפחתו ענדו
 חדא כמלאכחווהאדנקטת״הבנו טרוד שהיא רק ללקט מותר היה

 אשחו ייייקא נקט וראי שליש או מחצה לו שיש היכי יוסי ולר' נקט מנייהו
 ר3ע דיד זכי' להס אין כנערס ושפחחו עבדו אבל זכי׳ להס שיש וכנו
ככן אתאי להקשות יכול לא אשחו דבלא שפיר אחי זה לפי ממש רבו כיד

עשיר ל׳׳ד אתייי
 חלי־ט לא אלעזר לי' כדדרשינן בלקט חייב בשדה חלק לו שיש כיון אלא
 או אחרינא מקי־א להו נפקא או ולרבק שלו על עני להזהיר לעני
 שלו\** על מוזהר איני דעני סכר יוסי דר׳ לומד יש א׳׳׳כ מינה שמע
ר רר׳׳י לרבנז שאין סי

 ענדו ילכך שלי על מיזהי עי סובר יוסי דר׳ ודאי אלא כנענים ושפחתו
 זריי׳ לו אין אמרת אי אחריו מלקט בנו אמאי א׳'כ ללקט אסור שפחתו

 חרס מציאת והחת מדאורייח׳ זכיה לי׳ איח קטן יוסי ר׳ וסבר ע״ש
 אהמ? להקשות איו דהכא משנה בלא ורו׳ גזל משום בי:? יש וקטן שועה
 מיניה זכה לא ואניו מדרבנן זוכה קטן סוכר יוסי ר׳ לומר דיש משום
 כתירד אביו כיי גגו רד מוכח דהכא ומשנה אגל תוספות כקושיו׳ כלום

:תוספות של
ש י׳׳ י  לומר ויש התו׳ כסיף בשלמא אמרח אי ד״ה כתוספות ע

 1וז׳/ רש״ל הקשה יכו׳ זכיית שני שיחקנו סברא אין דמרכנן
 דחקינו אלמא חמש גחל גדול לאו לקמן יוחנן ר' דסנר מציאה גבי אנל
 אף דהא מדרבנן אלא במציאה זכה לא שהבן אף איכה משוס לאביו רבנן
ס׳ מדבריהם גמור גזל אלא אינו יוסי לר׳  דאמר לשמואל הקשה וגס ו
 ז״ל מהרש׳׳א מדרבנן זכיות שני תקנו האיך כזוכה זוכה שאינו עשו

 לתרן כעזה״י ונראה אחד כל ותירצו לקושיא הפכיח! ז״ל סיף ומהרס
 יוחנן ר׳ דודאי לחת יש יוחנן לר׳ ראשונה קושיא דהיינו קושיוח שני

 הסומך גדול גבי חקא היינו איבה משוס סינר ממש גדול גדול לא דאמר
 הסומך קטן אכל איכה משום לאביו דמציאחו לומר שייך אביו שולחן על
 חקימ לא זכיות דחרי משוס אינה וס מש לומ׳ שייך לא אביו שולח! על

 הסומך קטן גני הטעם להיות צריו לכך מדרבנן זוכה נעצמו דקטן רבנן
 ליתר שייך לא הסומך גדול וגבי כשמואל אביו אלל דמרוצה משום

 ור׳יותלן אינה משוס הטעם לומר צריך לכך אביו אצל מריצה
 לומר שייך הסומך קטן דגבי בחרא כשמואל סובר

 על סומך שאינו דכקטן עלע פליג וכחדא אביו אצל מריצה
שוצחן על סומך שאיט כיון אביו אצל מריצה לומר שייך לא אניו שולחן

אביו



אבבאמציעא מסכת ס

 אצל מרוצה ר3סו ודאי שמואל אכל לצורכו לקט שמצא מה מסממא אכיו
 ממש קטן קט? סוכר שהוא אכיו שילחן על סימר שאילו חט? אף אביו

 על שכיה קושיא ועל קאמר דס׳־׳ד טעמא שמואל כד״ה חו׳ של כחירון
 מה להקשוחעל יש דהכה לחוץ יש כזוכה זוכה אינו שעשו דאמר .שמואל
 סליג דלא אע״ג יחידאה ליה דקרי והא שמואל ואמר כד״ה חוס' שכחונ

 דפליגי כ״ש לקט גכי הכי עליה דפליגי רככן מקום מכל מאיר ר׳ אלא
 דלא ואמרי נ?3ר פליגי להיפךהכא וקשהדילמא מחמח גכי החס עליה
 בעלמא אכל רכלן חקילו לא זכיוח דשחי משוס כזוכה זוכה שאילו עשו

 הכא רכלן אתרו ילא אף י״ל אמלם כזוכה זוכה שאיכו דעשו רכלן סכרי
 אמאי מקום מכל לאכיו הלקט להיוח כזוכה זוכה אינו שעשו מחמח
 לו אין שקטן אף לעצמו כלו ילקט הלא כלל אחריו ככו ילקט לא אחרו
 אכיו וגם וכו׳ להו ניחא ועניים כזוכה זוכה שאילו עשו נימא מ״ח זכיי'
 יכול לא אזי לאביו יהיה דאס משום לעצמו לכנו הלקט שיהיה ליה ניחא
 אף כזוכה זוכה שאינו עשו כלל חכמים אתרו דלא ודאי אלא כלל ללקט

 אמר אלא דחשני כחאי שמואל לנרי לחרד יש זה ולפי שישסירא כמקום
 זכו לא ואכיו כלו של לעצמו הלקט דהיינו כזוכה זוכה שאינו עשו רנא

 עשו מקום מכל אניו כיד כן דיד משניות כמה דאיכא ואף כלל מידה
 ועניים דאכיו משוס לעצמו זוכה הכן להיוח כזוכה זוכה שאינו חכמים
 הניחו ומקום היטיב ודו׳׳ק זכיות שחי כאן אין ממילא להו ניחא גופייהו

ז כו לגדור לי
ה ל כ ב ע''  נמיאלאכדאמד חרי אפילו אריאחלחא מאי כגמרא ך'

 וכו״ מכריז דשטרי ז״ל רש״י פירוש מכריז שטרי וכו' רבינא י
 מנין ואין שתים דמיעוטשטרוח מידעידיע חרי אכל חלחא דווקא הילכך
 דחרי חלחא מצא דודאי ידיע מידע השחא גם הא להקשוח אין סימן

 מצא שהוא אך חח אלא מצא לא דילחא סוכר דמ״מ אינו זה מכריז לא
 דמיעוט־ להכריז יכול לא חרי אכל מכריז ולכך סקמא כדלו או נחפיסה
 או בחפיסה דמצא אף מצאתי שטרוח ז כשמכרי וא״כ שנים שטרוח

 ;־וק״ל קאמרשטרוס היכי דאל׳׳כ שטווח חרי מצא ודאי מ״מ כ־לוסקמא
{ ה ף  דן אס וא׳׳ח דרחרא ידע מידע חאינה ד׳׳ה בחוספוח ע״ב כ׳ ^

 וחרובי׳י בזיחיס אסור אמאי וכו' דרכים בעוכרי לחלוח הוא •
 אף ולכך הינוח דרך חייח הכי דילמא חוספוח מקשה מאי להקשות יש

 לדרך■ הנוטה אילן חחח מצא דהא מיאשי דלא אסור דרכים מעוכרי דנפל
 מנשחפי דלא במקום מייד הכא וע״כ סיגזן חקום הוי וא״כ שדה כצד או

 לפי דהיינו עליו מוכירו וזיהו הואיל דגרסי ספרים לחב קשה דאל״כ
 שייך ואי הבעלים מיאשי לא ולכך יקחס לא המוציא הזית חחח שהם

 דמיירי מוכח ודאי אלא דמלשחפי דסכרי הבעליס דמיאשי ודאי גזנשחפי
 משוס־ דרכי׳ העוברי אף מיאשי לא ולכך מנשחפי שייך דלא כמקום הכא
 דסנרי דרכים העוברי מ״ממיאשי בחאינה אך סימן מקום להוי

 מיאשי לא וחרובי? ובזיהי שלהם מאילן שנפל דסירו יקחו להכעליס
 וחרוגין דזיסי׳ שלהם מאילן נפל שהוא דהנעליסלאיטעו דרכי' העוברי

 אם מדמספק נפילה דרך מייח הכא דודאי לחו־ז ויש דנחרא עכידי לא
 הוא בודאי דררהינומא״כ מיירי ואי האילן מן או דרכים מעוכרי׳

 ודו׳׳קד דהוהדרךהינוח חרכים מעוכרי
ה ד  רביס־ שאין לאוקמי בעי ולא בטמון ד״ה כחוספוח ע״א ך״ז ך

־ *•י  3רו אס אצא העיר רוב למינקט ליה הוי לא וכו' מצויין ן
 משוס אי בו יגע למה בטמון וא״ח שמצא כמקום שכיחי ישראל או נכרים
 דלא מיירי דילמא להקשוח אין וכו׳ ויכריז יקחנה המפנה אוחה שיפנה

 טמון שהוא אף נצרים ברוב המוצא יטול ולכך נפל אלxדמי בודאי ידע
 שמעון ר׳ קאמר כי חוספוחבד״ה כמ׳׳ש שם הטמין נכרי דחולי: משוס

 הטעס דמשמע העיר רוב לחינקט הוי לא קשה דא"כ אינו זה וכו׳
 מישראל בודאי דיודע למיירי אף קשה זה אך מחיאסן שהבעלים משוס
 יחלה המפנה דילמא ויכריז יקחנה דהמפנה לומר דאין נוטל הוא

 יכול דהאיך אינו זה הוא דמי^אל ידע לא דהמפלה הטמילוהו מכרים
 מיאשי לא ודאי בטחון הא נוטל ולכך הוא דמי^אל בודאי דיודע להיוח

 מקשה דהחוספוח י׳׳ל ועוד לבעלים להחזיר צריך היה וא"כ הבעלים
:ודו״ק בו ליגע רשאי האיך ומכריז מוטל י^אל רוב על

ה ד  וכר סימן בו שאין דבר מצא ורמינהו בגמרא ר״הע״א ב
 כלי מצא רבנן דחנו להא חנינא גמרא דקודסדקאחר נראה י
 דיש מידי להקשוח יכול היה לא וכו׳ ככלי מקצחן פיחחוכו׳ ולפניו
 אחי בכלי פ־רוח מצא במחניחין לקחני הא דהיינו מייח דמחניחין לחרז

 אלו הרי קרקע גבי על ומקצחן בכלי מקצתן הא מיניה מדיר! לאשמועינן
 היה לא נפל מכלי דאי נפל דמאחר דמוכח קרקע גני שעל אוחן שלן

 כלי אבל וכחרא בכובא הא ל''ה בחוספוח שאיחא כמו מידי בו משחייר
 דהיינו טפי רבותא במחניסין לינ^ט קשה להכריז חייב פיחח ולפניו
 דחייב בכלי חקצחן דכ״ש אמילא דהיה משום פירוח ולפניו כלי מצא

 נקט לכך טפי מעלה הוה מירי בי׳ לאשחייר האמח סכרח כמו להכריז
משוס שלו אלו הרי בכלי מקצתן הא לרוקא נכלי פירוח מצל> במחניחין

 מקצתן בהדיא דקהני דחי׳ר להא חנילא מביא לכך גרע מידי ני׳ דאסחייר
ולפני! לכלי אחי הדיוק דודאי שפיר גמרא מקשה ואז להכריז ח־יכ ככלי

: פירוחוק״ל
ה ד כו׳ כסמלי׳ אשה גט לאהדורי חילה לפקא מאי ע״ב ד״ז ב ו

לה המכיאו השליח מן שאכד אשה גט לאהדורי רש׳׳י פירוש י
 מן שאבד דווקא רש״י נקט דלכך כעזה׳׳י לומר נראה לה שלחן קודם

 וחצה שגרסה אומר דאס משוס עצמו הכעל מן שאכד לומר דאין השליח
 נחזיר דאוחיחא לאו דסימנין נאמר אי אף דלאמן ודאי לראיה לה שיחזיר

 לזמן ואפילו בד״ה ע״ג י״ח כדף לעיל חוספוח כעלמאפת״ש לראיה לה
 כגט לגרשה רשאי דאינו ודאי עתה לגרשה שחצה אומר ואם וכו׳ מרוכה

 דאין ודאי כן אס כיוס מ זמנו שכחוכ לומר וא־ן מוקדם דהוה משום זה
 או הסופר אח ולשאול עTל דוכל נפל אחר שמעון כן מיוסף שמא לחוש

 הלכו כולם אחד לביום לומר שייך ואין שלי ב״ש היוסף את או העדים
 שאבד לומר אין וגם אחר גט היעל לכתוב יכול דהא ועוד הים למדינת

 חיכי׳ נפקא לומר צריךגמ^א למה קשה לכאורה דהלה מןהאשה
 נפקא איכא השטיוח ככל גס הא אשה גט אריא מאי אשה גט לאהדורי

 אנתיה לנעל לי' דניחא משוס טעחא דמכוק הנתיא המסקלח מיניה
 ודאידלא ניחאללוה דלא שטרות גבי יא״כ למיהבסמניןולמשקלי׳

 ע"כ אלא הגמרא כמסקלח לאידאורייחא סמלין אי נסימלין מהדרינן
 דאורייחא לאו איסמרן דהיינו בגמרא ה״א כפי מוכחדהשחאסנרינן

 אף ולכך ׳ וכו בסמני! דנהרר אבירה למוצא דניחא משוס נן מהדרי לכך
 השליח מן שאבד דמ״ח שפיר ז״ל רש״י הוכיח זה לפי מהדרילן שטחח
 חקלחא רבנן עניד לא באיסורא אבל לזמר גמרא צריך למה קשה דאל״כ

 זו תקנה שייך לא גט גבי מ"מ הקנחא רגלן עביד באיסורא דגם נהי
 אס אף למוצא גט יאבד דאס אשה אינו כשהמוצ׳׳ איכא למוצא ניחא רמאי

 ואס כנ״ל אלד גט לכחוב יכול או כצ׳ל אשתו אח לגרש יוכל לא לו יחזירו
 אוחה יכחיש לא אס נפשך ממה ניחא לא כן גס שנרשה גט אשתו תאבל
 א^כ אוחה יכחיש ואס גט בלא אף נאמן אשתי אח גרשחי שאמר הבעל
 ניחא ולכך השליח מן שאבד רש׳׳י פי׳ לכך לה שיחזיר ליה ניחא לא מראי
 למה אדרבה קשה לא הגמרא ועל לו ויאבדיחזירו שליח יהיה שאם למוצא
 נפקא ליחא חקנחא רבנן ענד לא אבלבאיסזרא לומר הגמרא צריך

 אף דאוחיחא לאו סמנים אי ואז שלה גט שאנדה עצמה כאשה מיניה
 אינו זה למוציא ניחא דלא משום מהדרינן ממילא חקנחא רבנן עבדי אי

 :ודו׳׳ק אשה המוציא אי אף מינה כפקא לעשות רוצה דהגמרא
ם ף  מסיימי דלא משום אלא קאמר לא ר״ש ואפי׳ גמרא ע"כ ל׳׳ב ב

 סיף מה״רם עיין וכו' ק״ו דרשינן קראי תסיימי אכל קראי •
 כיון טעינה נכחוב אי דכשלמא לדחוח יש ומיהו שיף מהר״ס וסיים ז״ל

 רק נכתוב לא אס אכל וכו' כיניהס לחלק סירא אין ע"כ סחמא דלכחוב
 בעזה״י לי נראה וכו' ילפינין מינה למיליף דנוכל מה לר״ש פריקה
 ל״ה הא וכו' לרש״י ואפילו כמ״ש קאי דכניחוחא רמיח׳ דנריז דלעולס

 דקראי איחורא דהיינו וכו' דאורייתא צכ׳׳ח ע"כ ס׳׳ל דהא ק״ו יליף הוי
 ע"כ ל׳׳א בקף לעיל פחקה רחמנא למיכחג לי למה נל״ה חיספוח כמ״ש

 כיס חסיון בו יש בין לחלק דאין ודא׳י ואז דקראי איחורא קאי דצריכתא
 טעינ' גס סחמ׳דמשמע בהדי' טעינה דנכחב כיון כיס חסיין בו לאין
כיס חסרון נו שאין להיכא איחור גס דילפינן ודאי כיס חסרון שאין

מפריקהודוק:
ם ד דלאו מתניתן שכר שומר המשכן על הלוהו ע״א פ׳'נ ב

קחני המשכן על הלוהו ואידי איד והא וכי׳ אליעזר כר׳ י
ד הא להקשוח גמרא־ צריף למה לרקד'׳ יש  המשכן על הלוהו ואיד אי

 קחני המטש על הלוהו מחניחין הא אלא להקשוח לגמרא היה לא קחני
 קשה הלואה כשעת שלא מיירי דר׳׳א נאמר ואס הלזאה נשעח דמשמע

 מיירי אלעזר ר׳ גס הא הגמרא מקשה דלכך כעז״ה לחי־ז ונראה טפי
 שהלוה! כאן הגמרא כתושחירן יכוללחרז היה הלואהדאל״כ כשעת
 אי הגמרא קושיות תקשה וכי מחסרא וחסורי שהלוהופירוח כאן מעות

 מיירי עקיבא דר׳ ישלחרן זה על עקיבא כר׳ דלא מחהיחין קמה הכי
 לחרן יש אלעזר ולר׳ הלואה בשעת מיירי ומחניחן ה הלוא גשעח שלא
 דנפירוח רבותא לאשמעינן היינו חוקא הלואה בשעח דלקטמחליחין הא
 על הצואה ואילי אילי והא פריך לכך שכד שומר הוה הלואה כשעת אף

 מחוורחא לאוקמא צריך לכך עקיבא נר׳ ע׳׳כדלא ואז קחני המשכן
;וק״ל דלא׳כר׳אלעזר

ה ך רני בנחיס והירק זו גג על זו גנות מחניחיןשחי ע״ב קי״ח ב
כולי בעיקרו רבא אמר גמרא וכו׳ עליון של אומר מאיר *
 כעי וכו׳ וממכר מקח גכי נמי ותניא בל׳׳ה תוספות וכו׳ פליגי לא עלמא

 אפריון א׳׳ל מלכא לשכור קמיה אמח וכו׳ ירמיה ר׳ ואיחימא ענן רב
 גרסאלא הרא״שלא מלכאזכו' כד׳׳הלשטי תו׳ שמעון נמטי׳לר׳

 בעיא עלתה למה ותמהני ומקשה לעקרו מגיע ןאין מגיע אנעיא
 ליטול יכול שהעליון מה כל משוס שמעון לר׳ דטעמא כיון בחיקו זו

ה בפשיטת ב נ



מציעא בנא מסכת
 מש הוא כי הואמהייאש ומזהשאי חחרו מתייאש אילו t משיטח

כאעי׳ הך שפיר מפשט׳ i'b ויחסנו למטה שירד מחיירו רשוח לישאול
 ולראהלהרז לתחחון והשאר העליו? של המף עס לחלש שהעיקר כל

 הרא״ש קושיה על חיריז כאן יש כך יהיה והסלנין כעז״ה הרא׳׳ש קישיח
 מסכסא לה וסליק׳ קושיוחהרא״ש ולשאר והעלי׳ הניח עלו הדין אך

ז ואז ״מ3 י  לחרז כחב ז״ל ופרישה •הדרישה דהנה הרא׳׳ש קישיח ייי
 היינו לעיקרו מגיע ואין לנופו מגיע קאי כעיא דהא ז״ל הי־א״ש קושיוח
 ולכך לחחיוון העיקר ודאי דאז ר\וף עש העיקר לחליש יכול כשאין
 לחסחון הנוף גם ושייך עיקיו כחר אפו שדי אמריכן אי הנוף על מכעיא

 זה על אך עכ״ל הניף לעליון הוי הנוף לחלוש יכול שהעליון כיון דלמא או
 עיקרו נחר מפו שדי דאמרינן סנרא יש לאס חדא קושיח שני להקשו' יש

 והוי עיקרא בחר מפו שדי דאמרינן מבעיא לא ודאי אז לחחחון והוי
 עיקרו בהר מפו שד דאמריח מאיר כרבי ר3יb שמעון רבי להא לחחרון

 עיקרו בחר מפו שדי לומר חיחי מהיכי ועוד במחניידן ז״ל רש״י כמ״ש
 שדי אלא במחניחין אמר לא מאיר רני דהא הירק שירש בחר דהיינו

 הוא עפרו שהרי עליון של נמחכיחין ז״ל רשי׳י כמ״ש יניקה בחר טפו
 יונק שהוא חמקיס ז״ל רש״י פי׳ חי ירק-זה מהיכן רואין יורק הוא ומשלו
 שד מאיר ר* סיר הגזע מן היילא איל? גבי הא ועוד עכ״ל ינחן לו וגדל
 דף בחרא בבבא שאיחא כמו האילן בעל של הגזע והחס עיררו בהר מפו
 היינו ז״ל רש״י פירש חמה פני ואהx כל יוחנן ר' אמר גזע ע״א ס״ב

 מן היוצא דאילן מאיר ר' סנר ומ״מ עכ׳׳ל הקרקע מן חון האילן כל
 לכן יניקה בסר נופי שדי אמרינן דסלר משוס הקרקע לבעל הוי הגזע
 דקושיא הרא״ש הללויחות קושיוח דבשני הרא״ש קישיוח למורן לי נראה
 סף דסבר דר״מ טעמא דהנה כך קאי והאבעיא חירחה מחורלח חדא
 עליון של הוא השורש דהיינו עיקרו בהר נופו שדי דסיר משוש לעליו? הי'

 דעליון מאיר ר׳ סגר לבך עליו? של תעפיי יונק הניף וגס רבא כדקאמר
 לעיקרו מגיע שאי? היכא אבל חחהון של כאוירו שהנוף אף מחחחון עדיף

 בחר מסי שדי אחרינן דלא חודה מאיר רבי גס לחחהון העיקר הוי דאז
 הנוף והוי שלו השורש וגס דהמףבאוירו עדיף והחחחון לחוד יניקה

 לבעל דהוי הגזע חן היוצא אילן גבי מ^ר ר' דקאמר והא לחחהון
 דהגזע לסוד יניקה בחר דהיינו עיקרו בחר נופו דשדי משוס הקרקע

 בעל של גאוירו דעוחד משוס שאני דהחס לדחיח יש זה על האיל? לנעל
 הגזע חן היוצא דאילן מא־ר ר' סבר לכך הקרקע חן יונק וגס הקרקע

 כה״ג וממכר מקס גבי נמי וחכא בד׳׳׳ה חוספוס צח׳׳ש הקרקע לבעל
 כמו כלום יקשה לא הקרקע לנעל הנזע מן היוצא יהודא א״ר דאפי׳

 דהנוף אף לסוד ילקה בחר נופו שדי פויר מאיר ר׳ דילמא או שכחבחי
 יחורן זה ולפי עדיף העליון מ״מ חסחון של השולש וגס חחחון של באויר

 כה״ג וממכר מקח גבי המי וחרא ד״ה בחוספוח שהקשיחי מה גס
 לבעל הגזע מן היוצא ר׳׳י אתר דאפי׳ ממש כה״ג הוי ולא שכתב במה

 הקרקע שלבעל באוירו עומד שהרי כלזס יקשה לא הקרקע
 זו לסירא הוספו׳ צריו למה קשה וכו׳ הקרקע חן יונק וגם

 בהוספות ע״א ק׳׳ז נדף לעיל הא הקרקע בעל של באוירו עומד דהחס
 הכא ואמר ושמואל ההוספות כהבבסיף המיצר על העומד אילן ד״ה

 דלא יהודא כר׳ ההס לסיור יסל עיקרו בתר נופו שדי דהיינו חולקין
ס׳ עפר גינחו להמלאוח דרגילוח משוס עיקרו בחר נופו שדי אמר  ו
 אבל נינחו לחלאוח רגיל החחחון סיבר יהודא דר' ז״ל מהרש״א פירש

 לומר לחוספוח היה כאן גס א׳'כ וכר עפרו אח ליטול רגיל אינו «יעליןן
 הגזע ח? היוצא יהודא אמרר' דאפי' כר\ג הוי לא הפי דמשוס זו סברא
 ר׳יהודא סובר הכי ח״מ יניקה בהר נופו שדי דהיינו הקרקע לנעל

 כמ׳׳ש למחות יכול דחחחון חשו׳ עיקרו בהר נופו דלאאמרינןשדי
 סברא חוספוח העלה הכי דחשוס שפיר אחי השחא אבל לעיל הוספות

 עלחירוזשלייש גס אך שכחביזי כמו הרא״ש קושיות לחת כדי זו
 שלו הוי וליטול ידיו לפשוט יסל שאינו העיקר אף הדן מן דהא להקשות

 הנוףלעליון הדיןגס מן א״כ ז״ל רש׳׳י כח״ש לחחחון אפקר דאפקורי אלא
 אבעי' דליכא וודאי וניטול ידו לפשוט דיכול טון לו מפקיר אינו והנוף

 דאינו וכיון הדין מן עיקרו ובחר יניקה בהר נופו דשדי לעליון דר\וף כלל
 יהיה ולא בתהניחין אחר פירוש לפרש ונראה שלו כשאר ר\וף מפקיר

 צחחחון הנוף דאמר יהודא דר׳ טעתא מאי לדקדק יש להנה כלום קשה
 רלא אף יהורא ר׳ אבל עייף והעליון נופו שדי סבר מאיר ר' בשלמא

 ז״ל רש״י בדברי ועוד עדיף דחתוזו! טעמא מאי מ״מ נזפו שדי סבר
 משמע זכו' ליה מפקר אפקורי גןג:י׳ ועליון החחון של והשאר שכתוב
 דעליוןגופי' ועוד לחתהון דהשאר הכי גלאי טעס דיש רש״י בדברי

 מודה יהודה ר׳ אף דבעיקי־ו לזמר לרבא מנל? ועוד לגביה מפקר אפקורי
 יכול שהחחרזון משוס במחניחין דנקט הטעם צפי דהא עליון של דהוי

 רבי גס חדאי לע־ש נראה לבן סהחון של הד העיקר אף א״כ למתוח
 המרש׳׳א וגס הוספוח דכהב והא למחיה יכול העליון דגס סבר יהודה

 ליטול רגיל אינו העליון אבל למלאו' רגיל לההחהון סובר יהורא דר׳ ז״ל
שניהם סונר יה<יה לר׳ האמה אנל כך צהרן יכול דשמואל היינו עפרו

 והעליון י׳5הר מחבירועליו דהמוציא ודאי שויס דשניהם וכיו? פוויס
 ההחחון והוי ברשותו מונח שהוא כיון בעיקר מוחזק הוי

ו מוחזק החחחון והיי החתון של באוירו הוא יהנוף מיצ'א  נ
 מפו שדי סיבר מאיר רבי אבל עיקרו בהר נופו שדי דלא מוציא והעליון

 בהרי^ דשדנן לעיקר שייך ימיף בעיקר מוחזק דהעליזן וכיון עיירו בחר
 סובר שמעון ור׳ בנוף אף מורא הי״-חהון והוי כנוף דחוחזקאף ודאי
 כת״ש בנוף אף חוחיק דהוי ודאי וליטול ידו לפשוט העליון שיכול במה
 צריך אלא יד בפשיטות ליטול יכול שאינו במה אבל עיקרו בחר ניפו דשדי

 צל דההתחון בו מוחזק הוי דהתתהון ודאי וליטול חבירו לרשו׳ לכמס
 בלא ליטול יכול אינו העליון אבל העליון דעה בלא אף נוטל ^וצה אימה
 ששיר ואחי וליטול נגינתו ליכנס מחחחון רשות דצריך'ליטול החתחי? דעה
 גופיה דהעליון ועוד בז מוחזק דהחחחון פי׳ גופיה ועליו? רש״י דברי

 דולאי פליגי לא צ״ע דבעיקרו רבא דברי שפיר ואחי ל*ה חפקר אפקורי
 דהאכעיא הרא״ש קושיות שפיר מחו' זה לפי בו מוחזק העליון בעיקר־

 שהעליון העיקר הדן דמן כנ׳׳ל לחוד יניק' בחר נופו שדנן אי כמ׳׳׳ש קאי
 החחחון א"כ בו דמוחזק כיון לחחחון היי יד בפשיטו' ליטול יכול אינו

 עדיף העליון דילמא או באוירו הנוף וגס שלו דהשורש הנוף לגני עדיף
 משוס שמעון ר׳ של דהטעס מוכח ויהיה והעליה ח הבי עלו הדח אך

 דהנה הרא׳׳ש קושיוה נשאר א״כ מוחזק משוס ולא ליה חפקר דאסקורי
 שניים של והעליה הביח ע״ב קי״ו דף והעליה הניח הפ' בחחילח לעיל
 ולהוי ן3יה מאן1 ברשות וליחזי הגמרא וכו'ופריך חילקין שניהם vשנפל
 האי בכי שוחפין אימא בעיח ואי וכו׳ הראיה ועליו חחביח המוציא אידך
ה רשוחא למיקנ' אהדדי קפדי לא רש״י פירוש אהדדי קפדי לא גיונא די  ד

 הלכך חפצו שם להניח חבריה לנביה רשוחא חד כל ליה מסקר דאפקורי
ט' מוציא אידך הוי לא מינייהו דחד ברשוח יחבן נתי כי  מוכת נמצא ו

 לא א״כ חבריה לגביה מוחזק חד הוי לא שכנים דהייט דשיחפין מכאן
 דעליון דר״ש דטעמא ודאי אלא מוחזק משום במחניחין דטעמא לומר מכל

 הוי וליטול ידו לפשוט יסל אינו שהעליו? במה אף הדין ומן ליה מסקר־
 מציעאויחורן בבא מספח לה סליקא שלונשארקושיוחהרא״שאך

 בטלולן אוחזין שנים איחא המסכה בהח־לס לעיל דהרה הרא״ש קישיוח
 דמאי חימא ייחליקו בד״ה חוספוח זיחלוקו וכו׳ מצאחי אני אומר זה

 יש אחד כל כאלו דחשוב שאני דאיחזין זי׳׳ל גבר דאליס דארבא האי שנא
 כלל וכי' היא דדי' האי דחפיס דמאי סהדי דאנן החצי בודאי בה לו

 יכולס החלוקה וגס מוחזקים שניהס שיהיו צריך החוספוה מדברי העולה
 הויכלדאלים מזה נחסר כשאחד אבל יחלוקו אז אמה להיות

ס מותקין כשאין אף יחלוקו דממונא דררא דאיכא היכא כל ולסומכוס  וג
 ולסומכוסהיכאדליכא אמסעכ״ל להיות יטלה החלוקה אין

 דיחצורן מולזקין שניהם בין חילוק שיש להוכיח לי נראה דממוכא
דהוהכלדאליס חוחזקין אינן שניהם או מוחזק חד ובין

iv c ju 'Ayi uuv'ijj אבל סםמוחיקח
 חי"מוח?^" אפילו ולסומטס הראי' עליו מחביח המוציא מוחזק
 העולה וכלל מהר״ס קושיו' על חירון לעיל כחבחי וכבר וכו׳ חולקין

 איר^ סימכיס דגני לחלק דיש משוס כזומטס על קשה לא האמח דלפי
 ״ ליכא נמחניסין אבל מוחזק בחד אפילו חולקין ולכך דממונא דררא

 מדחד דהגמרא אף חילקיו אז מוחזקין שניהם שיהי׳ צריך לכך דממונא
 לחלר יש מוחזק לעני! אכל שבועה לענין הייט דממונא דררא של חיריז
 אכל וכו׳ דחמיגא דררא דאיכא החס ומה בד״ה חוספוח כמ״ש
 ל׳׳ד רף בחרא ובבבא ארבא גבי כמו גבר דאליס כל הוי מוחזקין כשאינן

 לאו פירוש עכ״ל בכח נין בראיות בין דאליס כל רשנ״ם פירוש ע״ב
 שלש אלא הדין מן שלו דהוי פשיטא גמורות ראיוח דאי גמוחח ראיות
 הרא״ש קושיות שפיר יחורן זה לפי מחביח יוחר שצו שהיא קצת ראיוס

 לחולמ׳׳ל יניקה בתר טפו שדינן אי קאיכמושכחבחי דהאבעיא
 היכא לסזמכוס ונין לרני! בין דהנה להחחון הדין מן הוי דהעיקר

 דררא דציכא הכא כי מוחזקין אינן דשניהס היכא דממונא דררא דליכא
 חסרון והכאליכא ממיז חסרון דממונא דררא פ־רוש ז״ל דרש׳׳י דמתונא

 אהדדוא״כלא. דשוחפקלאמקפדי שניהסאקמוחזקין ונס ממון
 'גטליח אוחזין לשניס דמי ולא החצי בודאי יה3 לו יש אחד דכל לרעינן
 ליטול יכול אחד כל לאין היא דידה האי דחפים דמאי סהדי אנן דהחס

 ןpמותז דאינו אף שנפלו והעלי׳ הבית גבי רחולקין והא תיירו שביד מה
̂׳מ אהדדי מהפדי לא דשוהפן כי.ן  איכאדררא דלסומכו' חולקין מ

 רלב חיובחא חיהוי לימא בל״ה חוספיח כמ״ש לחרץ יש ולרבנן דממונא
 בה לו יש אחד כל דידעינן כיון קין מוחי חשיבו בהט מ״מ וכו' נחמן
 אללס דהחחחון יהודא דר' טעתא הנא א״כ עב׳׳ל החצי מדאי

 שוקש לגני בראיות אליס והעליון באוירו שהוא כיון הנוף לגבי בראיוחיו
 נחר נופו דשד כיון נוף לגבי אף בראיוח אליס העליון סיר מאיר וא׳

טפו דשד כר״מ וליטול ידו לפשוט שיכול במה סבר שמעון ור׳ עיקרו
בתר



?במסהתבבאמציעא
̂ילזיו נחר  לרשות ליכנוס צריך לא6 וליטול יא לפשוט יכול שאין גאה אך ט

 ליכנס העליון מריח דאינו נכח אלים דהחחםון ודאי החחחז?'וליטול
 ליהרחצא מפקיר גופיה דעליון בראיוח אלים ונס וליטול לרשוחו
 אתי אלים דהוא כיון חן.הדין'לחחחון מגיע אינו שהעליון העיקר

 שפיר הקשה מ׳'מ שהקשה הרא׳׳ש לומר נראה אך כנ׳׳ל שפיר האבגרא
̂׳ש משר למה כדבריו עוד נדקדק רהנה  קודם כר״ש הלכה ומביא הרא

 הלכה ספרא אפרים אמר ואח<׳כ קודם האכעי' איחא ובגמרא האבעיא
̂׳ש  משמע בחיקו זו בעיא עלתה לתה שמקשה לשונו נדקדק ועוד צר

 לשונו קש: ועוד בחיקו נשאר למה שמקשה אלא שפיר היחה דאבעיא
 משמע חאתון של והשאר שלו הוא הניף עם נחלש שהעיקר כל שלהב
 מאי ועוד זה לו ומכין הנוף עם נחלש כשעיקר קאי ודאי דאנעי׳ אלשונו

 דר״י אליבא קאי דר׳׳ש סוכר דהרא׳׳ש לומר נראה לכך לחחחון והשאר
 עליון של עיקר איזה ר״ש (!אמר רגא כדקאמר עליא של העיקר דסונר
 לפשוט' יכול שאינו עיקר אוחי אבל וליטול ידו לפשוט שיכול מה היינו

 בסימן כסב דט״ז משוס לי נראה לכך אוחו הכריח ומי לחחחון מפקר
̂׳ל הלז גמרא על קס״ז־ ̂׳י הלכה ור׳׳י ל׳־׳מ דקיי  כהדיא אפסיקא והכא כר
̂לכה  רוצה והרא״ש הכלל מן יצא הכא היינו עכ׳׳ל צר״מ דהיינו כר״ש נ
 יכול דלא ודאי לפ״ז דר״י אליבא דר״ש סיבר לכך הכלל מן יצא שלא לחרז־

 והנוף לחחהון ודאי דהעיקר כיון הנוף עם נחלש אינו כשעיקר למכעיא
̂׳י להחחון הלי ̂לאו  עם כשנחלש העיקר על לחכעיא צריך ודאי אלא לר
 מבעיא מאי שפיר מקשה ועי׳ז הנוף ידי על לעיקר להגיע דילול כיון הנוף

 לחחחון המף עם נחלש שאינו והשאר שלו ודאי הנוף עם נחלש שעיקר כל
 דלא כלום קשה לא המקשין דעל בחיקו ̂ז בעיא עלחה לחה מקשה לכך
 נפשט לא למה החרצין על כר״שאלא דוללכה ספרא מאפרים ידע

 מלכא שכור בד׳׳ה חוספוח דברי שפיר אחי זה לפי ספרא מאפריים
 בעי מאי דוזשה וכו' בהלכו׳ ברן היה מלכא דשבור כפ״ה ש“לפ נראה

 נראה לכן בדינים בקי נקט ורש״י בתלכוח נקי דנקט הוספוחדמשני
 להאדר״ש אמחה שפירוש רש׳י׳י דקשהלפי' לחיז רוצה דחוספוח
 כמו דמחניחין מר׳׳ש דידע ודאי בדינים בקי היה אס קמיה דמחניחין
 דשנור קמיה אמחה שייך היכי קשה ועוד דמפלשי איח על רש׳׳י שמקשה

 דשבור ודאי ׳ חו מחרן לכך לעיל לינקוט כר״ש הלכה דפסקו אחר הכא
 בר״ש הפשט ידע דלא כיון לתיקלסי' יכול היה לא אך מר״ש ידע מלכא

 אפרים משוס קתיה דאמרוה השחא אך ר״י על או nS על קאי א"
 הלכה ור׳׳י ר״מ דקיי׳׳ל וידע בהלכות בקי היה והוא כר׳׳ש הלכה ספרא
 אפ׳־־יון ואמר קלסיה לכך דא״י אליבא קאי דר״ש הלכיח וממילא צר׳׳י

 אבל כן הוכיח מאכעיא ידע דלא מלכא שיור' סירוח וזהו לר״ש נמטי׳
̂ך.  היספות וכ״כ כצל מבעיא לא דאל״כ דר״ח אליבא קאי דר׳׳א ןדאי לן

:היטיב ודו״ק השמד ד״האילן בחוספוח ק״ז בק^ לעיל

סנהדדן צן&כת
ף ד  מנאליה ז׳׳לקשה שיף מהר׳׳ם הקשה ב׳ע״כבלמראנ

 עירבוב אין לעולם כן מחרן לא למה או להקשוח להמקשה
 ממומחין ומיעטינהו אחד משפט נושום שלושה ובעי כאן כחוב פרשיוה
 הודאף ולא גזילוה דווקא להוחח ע"כ גזילוח גבי מומחין רחמנא מדכחב

ס׳ ,הלואוח  לעניו ילפינן לא דודאי הוכיח דהמקשז בעז״ה לחרז' ונראה ו
 כמ׳׳ש בשלשה דסגי כיון נפשות מדיני מאונוח דיני מומתין
 הודאות דמעטינן השחא דקיימינן מאי לפי קשה כן לא דאס הוספות
 סנא דאי וצריכ̂< לעיל גמרא דקאמר הא זה ול̂פ מחומחין וסלואוח

 דנקט והא חומחין צריך והלוואוס הודאוח הדין הוא ה״א ואכלו׳ לזילוח
 ל\ קשה דכהיבי הוא וחילות בגזילוח דכחני ג׳ דעיקר משוס וחבללה לזילוח
 פרשיות עירוב אין היען דכחיבי הוא וחבלות בגזילוח ג׳ דעיקר נאמר

 משוס לסר! ואין והלואוח הודאוח גבי ג' שיהיה חיחי מהיכי כן 6א
 אפשר אי מומחה לענין אבל שלשה לענין ניחא זה אחד ממשפט דילפינן
 שלושה ולענין וחילות גזילוס גבי מומחין לי למה לא׳׳כ א׳ ממשפט למילף

 יכול דלא מונח ודאי אלא שלושה והלואש הודאו׳ גבי' צריך האמח לפי גם
 דאי שפיר אחי והשתא מומחין לעכין נפשוח מדיני ממונוס דיני צמילף

 צרין והלואוח הודאות דגם אחינא הוה וחבלות נזילות אלא חנא צא
 ממשפט ניל־ף ח׳'מ כאן כחוב פרשיוח עויוב דאין אף מוחחין שלושה

 והא מומחיו שלושה דצריך וחבלות מגזילוח והלואוח הויאוח דהיינו אחד
 :ודוק וחילוח בגז־לוח כהיבי ג׳ דעיקר־ משום וחבלות דנקטגדלוח

ה11 ע״ב ד ̂׳ה בחיספוח ט'  כגון וי״לדמיירי זכאי דבן נפלוגהא ד
 וכו' אחר עד שם היה לא סהדי דאמח י
 חבעו דעולא אליבא לעיל משני לא לחה להקשיח יש' וצו׳ איירי צפר׳-׳ח

 ואי אחר עד שם היה לא סהדי הנך יאמיי דאייח צפר״ח נןמון
 ויצטרך הכחישם דלא כגון האב עידי אח יזיס שתא למיחש דאיכא משוס

לעירי והזימוס עדס אב שהביא מון למארז נמי השחא דא׳׳ה ך׳'ג נתי

 עידי הוזמו דלא בגון האב עירי אח יזיס שמא למיח״ נמי איכא הבעל
 שהוכחשו חיירי זכאי דבן בפלוגת׳ כאן דהנה בעזה״י לסרן ונרא׳ היעל

 ובאיזה יום באיזה עדוחן שכיוונו דהיינו בחקירות הוכחשו ולא בכדיקוח
 לעיל אבל שעה ויאוחו יום באוחו אחר עד שס היה לא ואחרו שעה
 באיזה עדוהן כיוונו שלא דהיינו בחקירות אף שהכחשו ר״ח לפי׳ מיית

 עדות כאן מ״מאין אחר עד שם היה לא שאמרו אף א״כ שעה ובאיזה יום
 בשעה אומר וזה עד שם היה לא פלוני בשעה אומר שזה זה על גמורה
 להכחשה הזמה בין לחלק דיש ואפשר וק״ל אחר עד שם היה לא אחרח

כלום קשה ולא
ה ף לשריפה יוצאה נשואה רבנן ד״הקסברי ג׳ע׳׳אבחוספוא ב

 שהקש׳ מה אלו לדכריהס קשה מיהו ז״ל מהרש״א הקשה וכי׳ י
 מסייף חמורה 'פהxד דיליף לבאר לקמן אוספות
 אחיא חמור סייף דמסברא אע״ג חימא שוצז מגזירה

 וכז' חמורה סקילה דמסנרא לעיל וא״צ ליה ומפיק ג״ש
 מסייף חמורה דשריפה דיליף לבחר שריפה לגבי דודאי דמיא לא דהא

 דאיכא משוס בעיקר יד לפושט סייף שניחן אדרבא למימר מג״שאיכא
 לחוד סייף אבל כשריפה או כסקיל׳ שניהם ושקולים אבד ממוני בהדי׳

 בעיקר לפושט דניחן כיון בהדיה אחר דיר דליכא סקילה אבל חמור אינו
 עכ׳׳ל מסברא ליה תפקא דהג״ש דמא ילא משריס׳ חמורה מסברא ע״כ

 נח ראיזה משוס מסייף חמורה סקילה ילפיינן דהרה בעזה׳׳י לחרן נראה1
 לחוד קילה בש דינו למדיח אבד וממונו בסייף דינו ונידח המדיח כח מרוב׳

 ושריפה חמור שהוא למדיח מדניחן מחרווייהו חמור דסקילה מוכח ודאי
 דאף נמצא סקיל׳ כמו מחרוויהו חמור נמי שיהא מסקילה בג״ש ילפינן
ר' ציה מפקא מסייף חמורה שריפה מג״ש דילפינן השח׳  אלפושטיד מסי
 נימא דלעיל קישיו׳ קשה זה לפי אך כלל החרש׳׳א קושי׳ קשה ולא בעיקר

 עמו אתרח חותרא לו יש דטיף דלעיל חוספו׳ חירץ והשתא יוכיח סייף
 משניהם חמורה דסקילה מוכח דהא כצל שייך לא כ^,יצה שניהם ושקולין

 הכי ואפילו ז׳׳ל החופפת שכחנו הלשון נדקדק דה:ה לחרז יש אך כט׳ל
 כדמוכח בפי׳ כחבו לא ולמה בשמעחא כדמוכח ממנו חמורה שריפה

 שידעינן קודם אמינא הוה לפי אלא כחנו לא דההוספוח ודאי אלא מג״ש
 רש״י דהנה כלום קשה לא זה בלא גס לג׳יש כשבאנו האמח לפי אך מג׳׳ש

 משכחת דלא וכו׳ בסקילה כהן בח לארוסה רחמנא מדמפקה גרס לא ז״ל
 רחמנא דמדכחב הג״ש הוא והקרא לגרו׳ יש ולכאורה וכו' לרמז קרא

 כה? בח דאיוס' מוכח ודאי מסייף חמורה שריפה לארוסה אבל הג״ש
 מסקילה חמורה יפהx א״כ יפהxב כהן ח3 ארוסה דא״ת בסקילה
רה ומכ׳׳ש  יש אך לה בסק כהן בח דאר-יסה ודאי אלא מסייף ^מו

 בשריפה כהן ח3 דאהסה לארויי הג״שאהי דדילמא לדחוחפירשזה
 אנו וממילא עדף בעיקר ידו פושט חכח היא דהוכחה רש״י פירש לכך

 חיתא דחהיני בשריפה כהן בת רארוסה לאחיי ג׳׳ש אחי דלא אומרים
 שמקשל ההושפיח אך ז״ל רש״י שיטח כך בעיקר ידו דפושט משירא רפוק

 דארוסה לאחיי משירא מפקא ניחאדהג״ש זהמנלמקום גסלפירז׳
 בסקילה כתן בח מג״שדאחסה להוכיח דיבול ודאי בשריפה בחכהן

 אך כנ׳׳ל מג״ש רמוכיח יוכיח סייף נימא קשה לא האמת דלפי גמצא
 לא דעדיץ ואף הקונטרס לפירש גס ומה ה״א לפי הוא חוספוס קושיוח
 דהיינו נשמעהא כדמוכח חס־יף חמורה שריפה ודאי מ״מ מג״ש ידע־נן

 ולכך לסוד מסייף חיירי ונמסניחי? סייף לפני שריפה דקתני נמחניסין
:ודו״ק שפיר חוספוח מלייז

ת ל  זהמרה פגי אגיח מלאן ה״ש יוסף רב אמר בגמרא ע׳׳ב י״ד ב
 שלשה רק שיצא באמת דילחא העולם מקשין וכו׳ עליהן י

 גרי אומרי׳ שהס הלז בדבר יהמרה פליגי ממרא שבזקן רק חמשה או
 ואין שבעי׳ חקא הומרה והוא ה׳ או אלאג' נצאה צרינין אין עננה
 לא אמאי כך סירי הוא דאי קיימי' סוחי גוואי דאיכא הנך דילמא לומר
 הרשות לדבר אף לצאת מוהר מ״ט עד דודאי בעזה׳׳׳י לחרץ ונראה יצאו
 עגלה אירע ואח׳׳כ הרשוח לדבר עשרים ילאו שמחסילה להיוח ויכיל

 P גס סירי הנשארי׳ ובודאי חמשה או שלושה מהם ויצאו ערופה
הרשות לדבר מהחילה שיצאו עשרי׳ אוחו אף או אס כי צריך שאינו

 :וק״ל צן גס יוצאים היו כאן היו ואס שלייך״כולס שסברי אפשר
ה ד ב בנמרא ע״ב ק״א ב ה ס ^ו ספר ו צ ה ר  שלא ובלבד חנא ח

׳ וט ביה דריש מאי שויחי האי ואידך וכו׳ אבוחיו בשל יחנא׳ י
 לשני חורה משנה ס׳׳לוכחבאח דלא ואידך צפר׳ א־ז ו״ל רש׳׳ל הקשה
 שמא פריו מהי לי׳ קעביד מאי שויחי למלך היסה אחח חורה א״כ חורו׳
 לחנך שיש סביראלי׳ דלא איכא מי ועוד כך עישה היא יחידו ס״ח לאוחו

 הדיוט כל אפילו הרי לי לחה מלך גבי לו וכחב האי א"כ חורויז ספרי שני
 הזאת השירה אח לכס כחבו ועתה שנאמר vooio ספר לו לכחוב מחויב

 גס קשם לכאורה דהנה יחברך השם בעזרח לחרץ ונראה ע׳'כ וכו׳
 כן גם מוכח לחוד וכהב כחוב אי הלא מפנה לי למה ב״א ונר״ש לרגא

לחרץ יש אך מלך גבי לכחוב לי צמה דאל״כ חורח הפר שני דצריך
דאיצטרך א נו •



סנהדרמ מסבת
 רוחב הר ג״כ משמע והלשחממרא לשמו יהם5ש שיכתוב דאיצטייך

 להרהנוח הראוי לאורוייכחב אתי משרה ילמ״ר נמצא תורות שתי לשמו
 כהב התורה כתב למה גמ׳3 עוד ונדה־ק לשמו סרה׳ שיהיה מוכח לא

 ההורה דהיינו תיני׳לדינא דנפקא י׳׳ל אך דווקא מלך להשחמחנר הראוי
 כתב לכתיב לו אסור אשורית לכתב כשישתנה מלך גבי להחמיר אחי

 לאתר אף עברי' כתב כשירצו לכתוב מותרים ישראל כל אכל עברי׳
 קורא גס לחת יש אך מחית רש״ל של י׳ שנ קישיא ממילא שנשתנה
 נימא אי להשחנו׳ הראוי כתב קאי אימת קשה לרבי דהנה ראשונה

 הלשון שייך לא עברי׳ כתב לכתוב אסור דאז אשירית כהי להן כשהותרו
 חורבן קודס כשחעאו אבינתייס דקאי לקדמותן חזרו דהלא רשחנה כחב

 יכול לא ממילא הלא זה על וקשה אשורית כתב לכתוב אסור דאז הגיח
 כחבהייאוי דאיצטריך לסרן יש אך שכחו דהא אשורית כתב לכתוב

 צריך אינו והמלך אשורית בכתב חורה ספר לו דהניחו היכא להשחנו׳
 איצטריך לכך זו תוהה בספר דיוצא יה״א שיי׳ חזרה ספר לשמו לכחוב
 וקרא עמו זהיחה כתב מלך גבי הלא קשה זה על גס אך התורה משנה

 ובכתב מנך של שני׳ חורה ספל שהוא לו וכתב אצל חייו בוכצימי
 וקרא דריש לא דר׳ מוכח ודאי' אלא שכחו דהא לקרות יכול אינו אשורית

 שעושה תמיד דרישצ״כ לא דר' מונח ממיל׳ וא״כ לקרו׳ הראוי מקי' נו
 וללח המרחז לבית כאן נש יכמס דא״כ בזרוע אותו וחולה קמיע כמין

:היטב ולוק לרל ואידך שפיר הנמר' פריו ולכך אינו וזה הכסא

̂צזבועוח מסכת
ה ף  וכז* שבועות יחנא7 מ״ש צזליא ממכות תנא מכדי בגמ׳ ע״ב א' ב

 שבועות דחנא מ״ש להקשות לי' הוי יחורא על העולס מקשין •
 וגס עליו לוקין אין מעשה בז שאין לאו ססר המקשקהיה בעז׳׳ה זנ״ל וכז׳
 מחניחין דקחני הא בע״כ וא״כ כדרבא חורה רבחה נפי׳ צי׳ סנירא לא

 משכת׳ לא מלקוח דלעלן קרנן לענין דמיירי ודאי ד׳ שהן שחיס שבועות
 הקשיא זה ולפי ע״ב ג׳ בדף ואכל־כדאיתא אוכל שלא דהיינו אחת אלא
 דחנא מ״ש א׳׳כ מלקות לענין דמיירי סליק ממכות תנא מכדי כך הוא

 לא קרבן לענין אלא מצילו דלא ארבע שהן שחי' היינו הרכה שבועות
 לעמן בי? קרבן לענין בין דתיירי ואכל אוכל שלא שנועה אלא למחני הוה

 על חייב החס דאד כמו למנות דמיא לנהא הגמרא ומתיז מלקוח
 אלא מייד דלא ארכעאע״ג שתיסשהן הנא תנא שחיסכז'לכד הראש

:אחר באופן לקחן עיין וק״ל רךני
( ן ף  ביצה קרוס היכל סיד בלא בשלמה מאי האי כגמרא ע׳׳א ו׳ ב

 בגמרא חמוה הלשון וכו׳ קשיא היכל סיד אלא וכו׳ קשיא לא י
 עלס'ד כשמקשה אבל לאקשיא קרום היכל ס־ד בלא דמשמע

 לא ביצה קרוס בשלומא למימר הוה הט קרוס על גס קשה
 לחרז ונראה סיד על כשמקשה אך רחמנא אמר ספחת השיא

 אמאי וא״ח מנןשה ההיכל מיד עיהרח נד״ה חוספוח דהנה נעזה״י
 למעל׳ זו דקתני ור״ע וכו׳ דה״פ ד״ל זמחרז וכו׳ בפשיטוס מקשה לא

 הסיד יצטרף שלא לו׳ אלא הצמר עס סיד מזולאשיצטר׳
 לספחת הגמרא משני מאי להקשות יש לכאורה זה לפי וכו׳ השלג עס
 הסיר עס הקרוס מצטרף עקיבא דלר' נפשיטוח קשה מקום מכל הא

 לחרז ואין ההוספות כקושיוח הסיד עס הקרוס מצטרף אינו זלמחניחין
 עס הקרוס שיצטרף לא מזו למעלה זו דקחני לר״ע דסיע< נחירוצס

 משני דהא אינו זה השאח עס הקרוס יצטרף שלא לומר אלא ^סיל
 לחרן ךיש6 שאח עס קרום שמצטרפי׳ סבר עקיבא ר׳ אף דהיינו לספחת
̂יינו סיד על כשמקשה כן גס נכלל זו לקושיא  בהדי מלצרף סיד טהרה דר

 על להקשות צריך לא ממילא א"כ מצטרף לא קרוס דבהדי ליצרפי' מאן
 ציצרפי' מאן בהדי קרו׳ הכי אי הגמ׳היחה קושיות אך קרוס
 דלרבי ליצטרפי' מאן בהדי קרום על מקשה לא למה דהייט
 בלא בשלוחא גמרא מחרץ לכך שאח עס קרוס להצטרף יכול לא עקיבא

 שהוא מאן,לצרפי׳ בהדי קרוס דהיינו קשיא לא vביצר קרוס היכל סיד
 אמר לספחת השאת עס מצטרף שאינו סיד בלא לחוד קרום על קושיא

 סיד מחמת קשה קרוס על אף דהיינו קשיא סיד אלא וכו׳ רחמנא
 ;ודוק מלצרף ט׳זרח סיד על כקושיא נכלל זו כנ״ל בפשיטז׳

ת ו פ ס ל ת ה ב  ליה נמי תקשה חימא מלצרף סיר טיהרת כן אס ד׳
 נמי חולדות א׳'כ7 יקשה יכי' מלצרף בהרת טיהרת *

 דברי לפי קשה באמת לכאורה דהנה בעזה׳׳י לחרץ ונראה וכו׳ יצטרפו
 שמצטרפון מצמד והיה ח״כ3 כדרשינן למחניחן סירי דילמא תוספות

 אך הגמרא מקשה ומאי קרום ע^ סיד ולצטרף מצטרפין החולדות וגס
 שניה דבשלומא ניצה כקרום לה שניה מדקתני מוטח דהגתרא להת יש
 עס הצטרף שלא לומר אלא הב^דח עס שתצטרף לא היכל כסיד לה

ח א ס׳ היכל 'י0 טהרת בד״ה ׳10 כמ״ש מ  לה שניה לקחני הא אך ו
 שתצטרף צא דהיינו עסןוזס־ד הצרף שלא למעוטי דאתי ודאי ביצה כקרוס

 א״כ חוס׳ שכחוב כגוונא הסיד עס הצטרף שלא לומר אלא השאת עם
של התוה צהרץ יש זה לפי מצטרפין פינן חולחת ששני מוכח ממילא

 דכתיכ ז׳׳ל רש״י כתיחז לחרן שיש להקשות יכול לא בהרת דעל תוספות
:וק״ל כנ״ל חצטרפין שאין מוכח חולדות על אך והיה
 כתיג אי גמורה כפרה ונתכפר מקשה בגמרא ע׳׳ב ח'

 מכלל וכו' חטאת' לכל לכתיב השתא כדקאמרח מחטאה׳ '״
 וכו׳ חטאת לכל מאי ^׳ה בתו' קשה לנאור׳ דהנה י״ל חטאח לכלל דאתי

 החמה סחוךלשקיעת ליה אחיידע כי שתילה עדיף החשחל' שעיר נמי אי
 לדנךת יש ועוד מחטאתם ולא חטאהס לכל כחוב לחה קשה מ׳׳ח הא

 דפשעים חחיא חטאיס דאמרה השתא קשיא קא הכי דקאח׳ בגמרא
 מקשיינן הוה דמסירא נמצא וכו׳ לעולם קרבן דלאובני פשעיס אימאמה

 אמר לזה וחקודס חטאתם לכל כתיב לא אי לכל דפשעיס חמיא חטאים
תן לפי יכו' החמה לשקיעת סמוך ליה דאחיידע צריכא לא בגמרא  תי
 נודע לענין אלא דפשעים דומיא דרשינן דלא ליה דאחידע תוספות בד״ה

r חטאתס לכל כקיב אי איירי לזה דמקודם אע׳׳ג וכו׳ יוס מבעוד לו fn 
 דכתיב הא כן אס לכל דפשעיס דומיא חטאים מקשינן הוה דמסירא ציון
 אבל כלל ליה אתיידע לא דהיינו טפי כמסתבר מוקוחינן חטאחס לכל

 דוחיא מחטאים דממעטינן מסתברא האמה לשקיעת סמוך אחיידע
 שעיר גבי אלא דפשעים דומיא חטאיס כתיב לא דאי לסרן יש אך ופשעים

 דמחטאחס יוס מבעוד לו נודע לענין אלא חקשינן הוה לא המשחלח
 מרבינן חטאחס לכל דכחיב והשתא כלל ליה נודע דלא היכא מרבינן
 דנתתייב החמה לשקיעת סמוך ליה אאיייע דהייני חטאת לכלל ואחי

 הפנימי שעיר גבי חטאתם לכל מפשעיהם למכחב איצעריך לכך באטאח
 והא חולה דאינו יום מבעוד ליה לאקושיאףהיכאדאחיידע דאייחר
̂ב  גבי זה ולפי גמורה כפרה מכפר דאינו לאחיי אחי חטאחס לכל וכחי
 לחימר איכא שפיר יוס מבעוד לו נודע אלא מוכח דלא המשתלח שעיר
 החת׳ לש^עח סמוך ליה אחיידע אי גס דחילה אחילרבויי חטאפס ולכל

חז וזהו חטאה לכלל אח' דהיינו  המשתלח שעיר נמי אי חוספוח של חי
 דצכל איצטריך דלהכי פי׳ וכו׳ לש״ה סמול ליה אחיידע כי שחולה עדיף

 נשאר השתא אך גמורה כפרה מכפר דאיט אס'למעוטי ולא תטאתס
 אי דר\ה הגמרא הירח־ שייך ולא גמורה כפרה ונכפר לןושיוההנמיא

 המשתלח משעיר חק״ו למיליף יכול דלא ודאי גמורה כפרה דמנפר נאמר
 כח״ש חולה אלא אינו המשתלח שעיר דכפרח קרנן בר על מכפר אינו1

 כפרה מכפר הפנימי ושעיר וכו׳ גמורה כפרה וכיפר נד׳׳ה חוספוח
 הפנימי שעיר גבי חטאחס לכל מפשעיהם אייתר דלא נמצא צמורה

 לכל דכחיב דהא להיות ויכול יזס מבעוד לו נודע למעוטי דאיצטרך
 ך1סח ליה אחיידע אי גס דמכפי לארזיי אחי מחטאתס ולא אטאתס
 וצ״ע; חטאתס לכל לכתיב הגמרא משנה מאי וא"כ כנ״ל החמה לשקיעת

ה3 ה בתוספות ע״א י״א ף אבל יכי' נלינה חפסל הvמער אלא ד׳
 הנא לחיחר דאיכא וכו׳ גופא מברייחא מחנילן הך לא אי י
 חנאלינר• לא מאודדלמה חתו׳ והוא וכו׳ לינה וה״ה יוס טבול

 1וכרא לינה בהדיא לחכי מנתוח גבי כמו בהדא
 ך ואי הגוף קדושח קדוש דלעולס כך מחרץ דחוספות בעזה׳׳י לחרן

 לינה חני דלא והא לינה הלין דהוא נמי הכי אין בלינה תיפסל
 הכוס קדושות קדוש בחכהשת דנתנה אחילאורויי 6בדיחsדר משוס

 ppw היה לא בהדי' לינה הנא אי אבל יוס נטבול פסלה ומדאורייתא
 למיס קדושות קדוש במכחשת דנחנה אמינא הוה אלא חדאורייחא דפסיל

ר הוספות כמ׳׳ש עס״ק שכעסה חולין משוס יזס בטבול דפסול והא  בד׳
 מדרבנן כן גס הייט נלינה דססונ והא וכו׳ יור נטבול ליפסל הוכשרו

 תשרדשה ומיהו זכי׳ זצויחה הואיל בד׳׳ה האמת לפי ז״ל כמ״שרש״י
 המחקדשי׳ נשאר לאכשורי אחי רילמא נליגה ליפסול רבנן גזור 3ליקר בכלי
 ו1אנ נלינה ליפסל נמכתשח גחנה דגזור אמינא דהוה כ״ש א״כ עכ׳׳ל

 תדרננן פסול דאי הוספות כחירן לומר ואץ גופי׳ קטרח נכלי התחקיש
 (א הוספות דחירון אינו זה לפסול נמי במכחשת נחנה לא אפילו כן אס

 נחנה כשלא למיגזר שייך לא לינה גני אכל יוס טבול גני אלא ש־יך
 דוור^ ככלי משקדשה מיהו הנ״ל רש״י כמ״ש שרת דכלי דומיא במכחשת
ט׳ חז  דנתנה ולעולם לינה משוס נמכחשח נחנה נקט דלכך נמצא גז
 ע"כ ואז לחוד יוס טבול חנא לכך דמי׳ קדושות אלא קדוש לא במכחשת

 במכחשת נתנה לא אפילו א״כ מדרבנן דאי הגיף קדוש׳ דקדוש מוכח
י : ודוק לינה הדין דהוא ולעולם

ה ף וכי׳ תעשה (לא הייטעשה קלות היינו כגמרא י״בע״ב ב
 W נין ספיקן נודע נין בשוגג שעשאן אוחן וכי׳ ה״ק אר״י י
 קא פרושי סיפא מחרן יהודא דרב כיון להקשות 1א' וכו׳ ספיקן נודע

 איגו זה המקשן כסברת למזיד פירוש דהודע נאמר לא צמה א״כ מפרש
 יהשגגו^ הזדונות מפרש דתחלה במחניחין כסדר יהיה דאסכןלא

ף דקחני ס  ולאן אלא החמורות מפרש יאח״כ הקלות מפרש ואת״כ נ
; וק״ל פי' אינו דהודע

ה ד  בכרת רבי ומודה ר׳ והא הא אמר רנא בגמרא ע״א י״ג ב
וכו' ליה ליח לרבי כרתיי״הכ הכי סימא לא דאי דיומא י

 עבירות של שנין אינו על מכפר אינו דיוה״כ מכאן מוכח היכי להקשות יש
לה ומשכחת דיומא עבירות של מזיר על מכפר אינו ייה׳׳נ דילמא דיומא

כרת



סגפנהדרין מסכת
̂׳ה דמוספוה אף כחזיד שעשה דוהי׳ל כרח  6ר,ר כחב ומכפר הואיל הד

 מיוה׳׳כ מרכינן שכיס אינו גס דהא קשה מ״מ כחזיד מרכיח הוא דיוה״כ
 קאי הוא דיוה׳׳כ לומר צריך דוה׳׳כ כרח משכתק דלא משוס אך הוא

 שייס שאינו על מכפר אינו דיוה״כ מנלן א"כ יומא דשאי אעגירוח
 שהקשה ׳"ל מהרש״א כקושיוח לסרן ואין המזיד על מלסי אינו דלמא

 ואין וכו׳ חיופה שפתה מאשס ק״ו המזיד על מכפר דיוה״כ נילזי לעיל
 הק״ו דהשחא אינו זה יוכיחו ואשמות תטאוח רוב דהיינו כחיחצו לדחוס

 על מכפר שכין שאינו על מכפר שאינו חרופה שפחה אשס מה כך הוא
 לומר' ואין המזיד על שמכפר דן אינו שכין שאינו על שמלפר יוה״כ המזיד

 מוכח לכך שכין שא'מ על מכלרין איח אשמוח שכל יוציחו אשמוח 3רו
 איכא מזידדוחא רעל רומא עכירוס של שכין שאינו על מכפר אינו דיוה׳׳כ

 חזיד היינו דיומא חזיד על יכפר לא דיוה״ל דקאמרינן דהא אינו זה ק׳׳ו
 חאשמוח ק״ו צמילף יכול לא לפ״ז דיו״הכ כרס דנמצא היכא כי כרס של
 על תכפרין שאינן כרח של חזיד על מכפיין אינן חרופהשהס שפחה של

 מכפרי אין צלרבי־'וה׳יכ מנלן קשה כריהוחכמ״שחוספוסא״כ חייבי
 ומשכחת יומא של דעכירוח המזיר על מכס* דילמאאיינו שכיס שאינן על
 נד״ה' היספוה דהנה בעויה״י לחרן ונראה כמזיד שעשה דוה״כ כרס לה
ט' חלק אך צי למה וא׳׳ח מקשה הכי סימא לא לאי  שמא או וכו׳ וי״ל ו

 רוצה שאינו ככפרה שמכעט אלא מעבירה חזר אאילו אך איצטריך
 אינו דיוה׳׳ל לרכי להוכיח מנלן כן אס להקשוח יש לכאורה יכפר שיוה״כ
 הא לה משכחת היכי כרח׳דיו״הב דא״לכ דיומא שכין שאינו על מכפר

 הוא מכעט דהנה י״ל אך ביוה׳׳כ כשתכעט דיוה׳׳כ כרס לה משכחת
 מכפר אינו יוה״ל דלר' מוכח ממילא א׳'כ לו יכפר שיה׳׳כ רוצה שאינו

 מכ׳׳ש דאיחכפרגסעלשא־נושיון דיומא עכירות של שכיס שאינו על
 רוצה אינו כודאי שכ כשאינו דהא מכעט דמכפרנסעל

 הכרייתא על שפ־ר 3כח החושפות אך לו יכפר שיור\'כ
 אינו דמ״מ חירן לזה נמכח סברא מכת הכי נלאו הא אך לי למה דקשה
א מכת מוכח  זה לפי אך צריו לכך כיי׳׳׳הכ חכעט על יכפר דאינו סיי
 ניוה״ב מנעט על מכפר אינו דיו״הכ כברייתא סובר דר׳ מנלן קשה מ"מ

 עבירות על שב שאיני על מכפר אינו דיוה׳׳כ אלא מוכת אינו שירא
 דאל״ל מכעט על מכפר אינו יוה״כ דלר' דמוכח לחרן יש זה על דיומא
 אינו' דיוה׳׳כ דמונח ראשוניה קושיא גס יחורן זה לפי לר׳ אך לי לחה

 שייס' שאינו על גס מכפר הציפורים דיוס חימא צאי שנין שאילן על מכפר
 צחרן ואין לר׳ אך לי לחה קשה כמזידא״כ שעשה משכחת דיוה׳׳׳כ זכרת

 שאינו על כשמכפר דהא אינו זה חכעט על מכפר איני דיוה״כ דאיצטייך
 הנ״למהורזמהשיש כנ׳׳ללפיכל עלחכעט שבחכ׳׳שדאיהומכפר

 דיומא בכית חודה דר' בפשיטיח רגחרא היכית לא למה כגמרא לדקדק
 דיכול להוכיח יכול לא דכפשיטוח מתורן הנ״ל כל ולפי למה אך לאל״ג
 הגמרא צריך לכך המזיד על מכפר אינו דיול\כ למעט אתי דאך לומר

 מזיל דלמעיטי חנעט למעט אחי דאך מוכח ממילא ואז מסברא להוכיח
 שאינו על מכפר אינו דיה״ב מוצח ממילא וא׳׳כ מוכח דמסברא צריך צא

 אך עלחבעטולמהלי שביןמצ״שדמצפר שאינו על מכפר דאי שבין
:היטיב ודו״ק

ה ך *  דאנאשכועיוח שנא מאי סליק ממטח נ׳ע״כמכריחנא ך
 תנא מצדי מקשה קא דהבי פי׳ נעז״ה לומר נראה וכו׳

 קשה א״כ זוממים שנעשים מעדות מטח מסכת כל ששיירי סליק ממטח
 גני שייך שאינו הגס העדות שבועות חלא ולא למהתנאשכועוחסתס

 שטעות ד״<? ראשין בתוספות כת״ש ארבע שהן שחים עדות שטעות
 סליקדמייריבעדוח דמינה למכות לומיא נשכיל הוהלמיהני מטס מכל

 ארבע שהן שתים לומר ושייך סתס שטעית תנא דצהכי הגמרא ומתרץ
 יי'כ0 מכוח שמסיים כמו ארבע שהן שחים דשיועוח דומיא טפי דהוה

̂י שחיס הראש על  תיס ש שייך' דלא העדות שביעוח למיחני יטל לא ולר
 דאמר אלעזר וכר׳ שחיס הראש על חייב בתוספוחד״ה : ארבע שהן

 נמי מזקנו דא״כ עבדי ללוח נמי ברהיטני למלקט הלוקין הן אלו נפרק
 במספרים נם דראשו האמח כמו לטעוח דיש פי׳ תער אשמענינן צא

:ודו׳׳׳ק רהיטני מלקט על לאחיי אחי הקנו אסור
 יוחנן דרט דממילחא וכו׳ סימא זכדרבא ד׳-׳ה בחוס׳ ע׳׳ב ג'

 לדקדק ויש ז״ל מהרש״א הקשה וכו׳ נאונל אפילו לקי היי י
 ישמעאל לרני ס פעמי שני לשיא יוחנן דרגי דרשא היזיספוח דברי לפי

 על לוק־ן דאין ישמעאל לרני סינר מצי ובעלמא אכל ילא כאוכל דלוקין
 דמותיר מהךסתמא יוחנן רבי חייתי מאי יא"כ מעשה ט שאין לאו

טהיי  כמי ישמעאל רבי בההיא דהא מעשה בי שאי! לאי ליאיז ̂"א'? נ
 3כח בעצמו מהרש׳׳א דהנה נעזה״י לחרן ונראה וכו' לוקין דאין מודה
 איכא ש׳׳ר ומוציא דמאכלתי ועוד וכו׳ נתי עקיכא רני נחוספוח ד׳ בדף

 דאיכא לרבא משא׳׳כ מעשה ט שאין לאי ^ל התורה נכל ־למילף
 לשעבר דשיא דומיא שקל־ לבשבועוח אכל ילא כאיכל ליל? דלא מיעוטא

 לאו על לוקין לאי! ב^הור ממוחיר ראיה שס־ר יוחנן ר' מייחי יה לפי
לא דאם אכל ונא אוכל על לי?ן דאין כרנא מוכח ממילא מעשה ט 1’שא

 לוקץ דיהיה בעלמא גס ניליף כן אם אכל ולא אוכל על גס דלוקין אלא כן
 ישמעאל ר' קסכר בגמרא דקאמר והא מעשה בו שאין לאו על
 התראת סבר ישמעאל דרבי דאפשר משוס לוקין מעשה בו שאין לאו

 על לוקין שיהא בעלח׳ מכאן למילף ליכא וא״כ התראה שמיה לא ספק
 צריכיו אין שכן לשבועות מה לחיפרך דאיכא משום מעשה בו שאין לאו

 הגמרא שפריך כמו התראה שחיה לא ספק התראת דהא התראה
 הצד ובמה התראה צחכין אין שכן זומתיו לעדים מה ע״ב ד׳ דף במטס
 דסיבר יוחנן רבי אבל נתצוח שם שפריר כמו חמור צד למיסרך איכא

 משבועות למיפרךואיכאלחיליף ליכא התראה שמיה ספק התראת
 על לוהין דאין כרבא מוכח ממילא מעשה ט שאין לאו על דליקין כעלמא

: וח׳׳ק אכל ולא אוכל , . .
 ג״ש איצטחך ארואי וא״ת טומאה אתיא ד״ה תוספות ע״א ז'

 דאצטריך דאימא ק״ק מיהו ז״ל מהרש״א כתב וכו׳ דרבי י
 דהא בעזה״י לחרן ונראה למקד'עכ״ל דתרומה היקשא לאפיקי
 מוכח ואינו גרידא דחרומה לה דמיקי יוחנן לרבי אלא אינו זי קישיא

 כקושיות לחרן יק יוחנן ולר׳ תרומה לאפוקי דרבי מדאצטריךג״ש
 ׳ דטומא מג״ש לי׳ היפוק דרבי ג״ש לי למא חיתא ומיהי לבסוף טספוח

 לר׳ דווקא דוה גיפי׳ ז״ל מהרש״א שס וכתב דישיכן נמי קודש דלענין
 שפיר מוכח זה ולפי קודש דתטומאחולענין ג״ש דדרשבהדיאהך יוחנן

 נבלת לרבות אחי עה מהיקשא תחמה יליף דנא דרבי ג״ש מדאיצטר׳
:־ ודוק טהור עוף , ,
ה ד  וא״חוהאיך בי׳ אחרו במזיד'ולא ד׳׳ה בתוספות ע״ג ז׳ ב

ט׳ במזיד לאוקתא אפשר י .  קשה מיהו מהרש״אז׳׳ל הקשה י
 בע׳׳א מכפר דהפנימי למימר דכעי למאי להו חקשו לא אמאי שיהי׳ איך
 רגלים שעירי הא בה ואיו בה אין דהיינו אתיידע ולא שוגג זש׳׳ד ג״ע

ט' זה על מכפרי' חדש וראש  ע׳'כ ט׳ נדף דהנה נעזה׳׳י לחרן ונראה ו
 הני בסוף ילא כתחילה צא ידיעה בו שאין על ר׳׳י אמר כי להי אבעיא

 גו שיש כמי להוד׳ ששיפו חע׳ אבל להודע ססו שאין מילינחט׳
 ע׳׳א על מכפי הי׳ י דהפניחי לחרן יש' זה לפי' זכו׳ דחי כסיוף ידיעה

 קיבן לכלל ואתי להתיידע ספו מ״מ איל אתיידע ולא שוגג שפ״ד ג״ע
 שאין להמיידע סיפו שא־ן חט׳ על ח:פייס חיש־׳ וראשי רגלים ושעירי
 מקדש טימאת גבי ח־צון על תוספות שהקשה כדרך ד' אלא כיו מכיר

 • ודוק להודע חט׳שסיפו אכל בד״ה ע״כ ט׳ וקדשיונדף
ת ד  הוי גוקי׳ ממשכן חימא רבא מהיב ד״ה בחיוספו׳ ע״א ט״ו ב

 דה״ל די׳׳ל גמי ונרא׳ ז״ל מהרש״א כתב כו׳ לחיפרך י
 דע״כ במשיחה אותס דמשני נהא מתרצה לא נמי והך ממשכן צמי^רך
 כמק^ ע״א נמי תבעי לא דאל״כ אכלים רק קאי לא דאותס חיעוטא

 קישיא דהך כעזה״י לפרש נראה ולי על״ל כלים לבי לע'ל התוספות
 יש לכאורה דרגה במשיחה בחיחזיאוחס לתרץ ג״ג יוכל גיפי׳ ממשכן

 אות' דאסא העשה וכן ד״ה כסיף הוספות שחיחץ זה לפי צהקשוח
 דמקה דומיא לדורו' בהן בעינן ולא אכלי' קאי לא העשה דוכן לגלויי
 או חה במש או לדורות במשיתה אותם אימא הגמרא דמא;חקשה א״כ

 b’ אתנ-ם אכלים קאי לא תעשה דוכן לגלויי אחא אותם הא בעבודה
 דלדורו׳ אכלים' קאי תעשה כן גס נימא אדרבה הוא גמרא דקושיח צחו־ז
 בעבודה בעי אי גס דלדורו' לאחיי אתי ואותס במשיחה בעי אי ג׳'כ
 בש*ח׳ הכתוב תלאן בס ישרתו אשר דכחיג האמת ולפי כתט התז' אבל
 ממילא במשיחה ולא בעמדה דווקא דלדוח' לאחיי אוהס אתי ואז

 לפי כלים גבי ע״א נן בעי לא ולכך אכלים צלל קאי לא תעשו דוכן מוצת
 ואי אחשכן גס וקאי כתיב אותם גופיה ממשכן אקושיא לחרן יש זה

 1דוכ חרוייהו נקיי׳ דאדרנא אינו זה נבעי לא נמי ע״א א״כ חקש׳
 ע״א ג״כ ובעי מקדש גבי במשיחה בעי אי דלדיוחת להוח׳ אתי תעשו
 בס ישרתו ואשר מקדש גבי בעבודה בעי אי דצחח׳ לאחיי אתי זאוחס

חו השרת כלי ז״ל לש״י שפי׳ צמו כלים גבי כתיב ^  : ודו״ק וכו׳ י
 בשוגג עצמו בטיחא למלקוח שהי׳ צריך ד׳׳ה בחוס׳ ע״א י׳׳ז ברף

 בלא עצמו יסמא שלא בו והחרו במקדש שרז היה אס אנל איירי י
 דדבריחוספוח נעזה״ימה לחרן נראה וכי׳ ל? מילקי שהי׳נמי
 שהוא עזרה באויר עצמו חלה הוספות מציין לזה שקודם מהופכין

 שלא בו והחרו שיזבמקדש שהי׳ לומר סיס דלעול בגמרא מאוחרת אבעיא
 שטימא ששעה משוס צקי חילקא לא שהי׳ בלא מקום ומכל עצמו יטמא
 דכחבו השתא אבל דמי כעזרה לאו עזרה ואויך׳ עזרה באויר היה עצמו

 כן אס דמי נעזרה עזרה דאייר עזרה באויך עצמו חלה בד״ה תיספו׳
 לכך שהי׳ בלא לקי מילקא ביי והחרו עזרה גאויר עצמו טימא אס גס

: צריןלאוקמ^בשוצגודו״ק
ט׳ ונכנס בראשון הלך ר״ה חוספו׳ ע״א 1י"ג בדף  ברה׳׳י אי ו

^ תו' מציין דלא הא נ״ל וכו׳ חייב נמי בחד איירי י  הלך ברי
 ידיעה דבעינן מחייב צא כרר\י אפילו די׳׳ל משום נכנס ונא בראשון
 שבודאי גם לר׳׳ש בסיפא כמו טמא שהוא אף כחד מחייב לא ולכך ודאיח
לכך פטור ודאית ידיעה לו היחה שלא כיון מ״מ בטומאה במקדש היה

מציין ב נו



̂טבועות טסבת
 : היטאלאידעהודאיוזוסק שלא גס ח״(! שמחייב בסיפא מצייז׳חו'

ב ״  ז״ל מהרש״א הקשה כידיעה ידיעה ספק עשי בסוספוחד״ה ע
פשיע' ולא שומן אי חלב אי הוא מסופק נתי חלב גבי לקמן ק׳י׳ר, ׳
ט' לר׳׳י מר׳ פריך ומאי איסורא דאיכא לי׳  בעזה״י לחרז נראה ו

 בעלמא ודאי שידעוח כשם ר״י אחר למה שפיר הגמר׳ חקשה דמ״מ
 היכא לחטאת מתחלקות ספק שידיעות כשס אמר ולא לחטאה מחחלקיח
 דאיכא לי׳ פשיטא דלא היכא ספק ידיעות כך איסורא דאיכא דפשיטא

: ודוק לאשמות מחלקת איסורא

ח נ פ ז מ י ע

ה  גיוס דאזיל פ״ה עמהס ולחח לשאת אסור ד״ה בתוספות א' ף
 וממכר מק׳ת אף שר׳׳ל משמע לשונו מתוך לע׳יא ומודה אידו י

 אינו כגולה כגמרא שמואל אמר דהא וכו׳ העולס סמכו מה על ולןשה
ם׳ אידס יוס אלא אסור  כתקרולת מיירי שמואל דילמא להקשות יש ו

 בידם אבותיה׳ משוס רק ע״ז עובדי שלאו כגולה אף שאסור ע״ז
 כאמת מילי שאר אכל מכשול חת? מכלמקו׳איכאמשוסלפניעורלא

 מנהג משוס רק ז ע״ עונד דלאו אידו נייום ומולי אזיל שייך דלא רון מותר
 חקרבו׳ קורס ימיס שלשה ג״כ לאסור כן אס חימא ואי נידם אכותיחס

 משום ע״ב ה' דף בגמרא הסעס אמרו דהא אינו זה עור לפני משוס
^ של מוס נו יש אס לעיין יומא תלחא בעינן ולהקרבה  אבר מחו

̂׳ז שאדוקין עצו׳׳ס אותן דוקא לומר יש זה לפי  שלשה מכינים הס נע
 ללא אפשר אנוחיהס מנהג רק ע״ז עובדי דלאו נגולה אכל קודם ימיס ‘

 נראה אמנס אידו כיוס רק מכין ואינו הגמרא כקשיוח האי כולי בעי
 הדרים לנין בא׳׳י הדריס הנכרי׳ ני? לחלק דנא שמואל דא״כ לתו־ז
 כזה גס שמואל חילק לא ולמה נלכד אידו יום אלא אסיר ינו שא בגולה

 וממכר מקח שאר גס עמהס ולחת לשאח אסיר בא״י הדרי' שנכדס
 דומי׳ איירי דשמואל תוכח אלא ע״ז תקרובת אלא יר1אכ אינו ובגולה

איירי לא המשגה גס אכדראו וממכר מקח שאר וגס דמתניחין
; כתקרובת אלא

ף ״ א רווקא עאהס ולתח לשאת אסור מפי־ש היה ורי׳ח ב
לפי׳ אף הא לדקדק יש ז״ל מהרס כהב וצו' דחקהנח

 ל^׳ אף א״כ ומודה דאזל מטעס הוא ולהלוותן דלהשאילן טעמא ר״ח
ח  נצטריך גמי לר״ח א״צ וכו׳ להס מלויס שאנו מנהגינו על לתמוה יש ר׳׳
 פלחו דלא נגוויהו לן קיס שכינינו דנכריס משוס ההיתר דטעס לומר
 כעזהש׳׳י לתרץ ויש כזה דחק ז׳׳ל מהרש״א וגס בדוחק וחירז לרש״י כמו

 אי ועוד איכה של תירן על הוספות מקשה מאי קשה לכאורה יהנה
 וממכר אקת דהיינו עמהס ולחת לשאת אכל וכו׳ איכה משוס טעחא

 הלא וכו׳ הנכרי ידע מאי ולפרוע וללוח לשאול וכן וכו׳ איכא איכה מאי
 קא מעוטי לשאול אכל וכו' להשאילן בשלמא גמרא פריך ע״ב ו' בדף

 דאול משוס אמר רבא להשאילן אטו לשאול גזירה אכיי אמר להו ממעט
 דהעולס לימר יש כן אס אכייורבא כך משני ולפרוע ללוח גני אכן וחודה
 איכה מוחר.משוס ולהלוהן דלהשאילן הכל מותר ממילא כאביי סכרי
 כיון להשאילן אטו גזירה שייך מולזדדלא כן גס מהן וללוח לשאול א׳'כ

 ממקח לאלי גס מקשה דהחוס׳ לומר יש אמנס מותר גופיה ולהשאילן
 היה וחיריז פלחו ללא נלווייהו לן דקיס מחמת לתת צריך לכך וממכר

 דחקרוכח כמידי חוקא עמהס ולחת דלשאח ר״ח חירוז לכך 0לחור,לר״
 שנותן כיי? וממכר במקח ומודה אזל שייך דלא מותר וממכר מר!ח ל3א

ס' החפן חחח המעות  אינה מ^ס נהגו העולם לומר יש זה לפי ו
 דלא משוס איכה שייך דלא וממכר ממקח קשה ואינו תוספות כחיחן

 קשה לא ולפרוע וללוח ומלשאול מעות שנתן כיון ומודה אזל ג׳'כ שייך
 גזירה שייך לא וכאן גזירה משוס דהטעס כאביי סכרי דהעולס משוס

:ודור, איכה חסום מוהר מפי׳ להשאילן משוס
ה ד  הר עלינו כפית כלוס רנש׳׳ע לפניו אומרים כך אלא ע״ב ב׳ ב

וכו׳ ההר בסחחיח ויחיצבו דכחיב לישראל שעשית כמו כגיגית י
 עליהם כפה ולכך ונשמע נעשה ישראל שאמרו אחר היה זה הלא י״ל

 להס אומר מיד עודשס כלל לקנלו רצו לא האומות אכל גיח ההרכג
 להם הקשה לחה ועוד מיד מאי קשה וכו' ישחענו הראשונות הקב״ה
 ינצחו שהס לומר שייך שאינו וכפרט לחרץ שיכולי' כיון ראשונה ר,ושיא

 דאיחא ממה קשה לכאורה דהנה כעזה״י לחח ונראה כחירוצס ה׳׳ו
יחכרך הוא שכפה עי ילP^׳ שמיאנו מה נח פ' חנחומא במדרש

 לקיים דקדוקי'שקשה מפנירטי הואחורהשכעלפה כגיגית ההר
 שבכתב חורה על עליהס כפה לא זה צפי וא״כ יחח כס׳ רמ״א כמ״ש
 לקבל רצו לא יש׳ג״כ הלא אמה שכך לומר יש באמת אכל אחרו ומאי

 על להס כפה ולכך לקיים קשה מזה שיותר מפר שככחב חורה רק
 קשה שיוחר מפני מצית שיע רק לקבל רציט לא אנחנו גס א"כ סיוחר
 הש׳׳י להס משיג לכך השאר על ההר עלינו גס לכפות לך והיה לקיים

היה יותר לקבל רצו צא ישראל נשלמא ישמעינו הראשונות וחירף מיד

 יוחר שקכל' עכשיו והראיה יותר לקיים יוכלו לא שמא שמים לשם דעחס
w לא מועט שהוא מצות ז' גס האומות אכל קיירזוהכל p הו  וז
 כאוח כעה״ז ישראל שעושי? מצות כל נ״ל ואר״י : ישמיענו הראשינות

 את ישראל עשי וט׳ואר״יכ״ללא העולסלעה״ב לאומות וטורפות
 דהכה כעז״ה לזה זה לסמוך יש וכו' חשוכה לכעלי פ"פ ליחן אלא העגל

ת חקרי אל הלחוח על חרות רז״ל שאמרו מה ע״פי קשה לכאורה  חיו
 ישראל חטאו לא אלי זה ולפי מלכיוח חשעכוד חיחח ממ״ה חירות אלא

 ואק יחטאו לא וממילא יצר\ר שהוא המות ממלאך חירות היה בעגל
̂׳ה ששאל רז״ל שאמרו מה פי על להרן יש אמצס חשיבה לעשות לריט?  מ

 ישלות הש״י לו והשיב אשלוט כמה התורה ישראל כשקיכלו הש״י אח
 של חשיבה לבעלי פה פחחון ליחן העגל עשי לכך זה לפי העולס באומות
 גם פ'׳פ והיא למרומי היצה״ר חזר אזי העגל שעשו ואתר העולם אומות

 ילמדו שהאומו' לומר שייך שאינו וא׳׳ח ישראל של חשוכה לנעלי כן
 באות בעיה״ז עושין שישראל חצות שכל ב״ל ר״י הקדים לזה חישראל

:לעוה״ב העולם לאומוח וטורפוח
ה ף  ליכאלמעטמהכא ומ״מ לך בחמין ו׳חוספוחד״וזאחך ב

 אירס רכריהם 1ז׳/ מהרש׳׳א כחב וכו׳ מוס וכעל אנר מחוסר י
 לאסור החי מכל למימרמהאיטעחאא-צטריך איכא דהא לי איכנים
 מכל דמדאיצטרך מאחך מוס בעל גס נמעט דלא היכי כי איר מחיסר

 לאוסרן רסקא ולא מותר מוס נעל ע"כ א״כ אבר מחוסר לאסור החי
 לא ודאי הוספות קושיוח להנה כעז״ה לחיז ונראה כצ׳׳ע ונשאר מאחך

 כחב וכן כעלמא לצוותא אמינא מאחרוהוה אי לחת דיש ההרצן על ר,אי
 דמקאה המקפץ על הוא תוספות קושיות ודחי אלא ז״ל מהרס

 חזספו׳ מקשה זה לפי לי למה החי מכל נמי מקשה ולא ל״ל זרע להחיות
 החי מצל כתיב דלהכי מהרש״א כחירון סיכר החקשין אס נפשך ממה
 ילפינן לא וסריס זקז גס א"כ מאתך ילפינן דלא מוס כעל על ללמד

 אחי לא דאסך מוכח אכר מחוסר לאסור החי מכל מדאיצטרך מאחך
 דלאידע אף וסריס זק? למעט זרע להחיות איצטרך זא״כ הכל למעוטי
 סהר לא א"כ וחדפריך לי למה זרע להחיות פריך ומאי מציותא המקשין
 ודו־׳׳ח• הוספות קושיות וזהו לי למה החי מכל נמי ליקשי מהרש״א כחירון

ך ׳ א ̂׳כתשמע חו־ספוח שכתוב מה לפי ז׳׳ל כחכחר\ש״א ב  א
 על׳ל הקו דכל ממיעוט היינו טריפה למעוטי טפי דמסתכר

 דהיינו כמסתבר קרא לקי אדרבא ככה״ג קיא מיקי אמאי להקשות צאין
 מוס בעל גם ונמעט אבר מחוסר נמעט ומאתך טריפה התי מכל למעט

 נפרש אס דהשתא זרע רחמנא כחכ צוותא מאהךה״א אי מאידמסיק די׳׳ל
 נאתר ו\אס וצו' אבר מחוסר כלל למעט ליכא צווחא סירא הך לקיימא

 איצט-וך הוה לא א׳'כ וכו׳ למעט ושפי׳ דצוחא סברא הך ^ימא דלא
ס׳ לך נדומיז מאהך שפיר דנמעטי וסריס זק? למעט זרע לחיכסב  ו

 דקרא לוח׳ הגת׳ יוצל דכאמח כלל לי מוכן אינו חהרש״א של והחיריז
 סל האמח מסקנת כמו דצווחא סברא הר קיימא ולא טפי כמסתבר קאי

 דלא וסרייס זקז למעוטי זרע להודות צריך ומ״מ להחיות דנכחוכ צחרא
תי איל^ריך ל^הבי טפי דמסחג' אנר חחוס׳ רק מאתך משתמע  ה
 אקך מוקחינן דלא האמת צפי כשלמא חוספזח כת״ש טריפה למעוטי

ס זקן למערבי אלא אכר מחוסר שהוא כמסתבר ס״י ו
 נאמר אי אבל בעלמא צוותא אמינא הוה לתרץ גמרא צריך לכך משמע

 לא אבר מחוסר שהוא בחסחכר איזו רמוקי ז׳׳ל מהרש״א צקושיוח
 יpלח ונראה טריפה לחשטי החי מכל חדאיצטריך וסריס זקן נמעט

 במסחב׳ קרא גמרא מוקמי לח דלהכי בעזה׳׳י ז״ל קש־וחמר\ש״א
 מהרשי׳א כמ״ש מסתבר ג׳יכ שהוא מוס בעל גס חאהך עט נמ דא״כ
 נכר ן3 ומיד לי למה דא"כ כן לומר אפשר ואי מוס כעל גס נמעט ו בפי'

 בבית דאלו ופי׳ אבר למחוסר מנין כר״ה תוספות שמביא הקריבו לא
 נאמר ואס וכו׳ נכר כן ומיד דכחיכ אסיר שכעין בדוקין אפילו המר,דש

 בן מיד קרא צריך ולא כמקדש מכ״ש מאתך מוס נעל פסול ככמה שגם
 לא7 טריפה רק נמעט לא ומאחך מסתכר כדלא קרא מוקמי לכך נכר
 רר, נמעט לא החי ומכל צוותא דהוי כמעט לא מום כעל אבל צווחא הוי

 אכל שלה אכריס ראשי שתיין נהמה הכא חורה אמרה אבר מחוסר
:היטיב ודו׳׳ר, מוס כעל נמעט לא

 ולא בעלמא לצווחא אמינא הוה גמרא שחירון מה א״ש דברינו
 נדרך אתך הוהמוקמיח להחיוהזרע חיחזאילאכחיב

 נמעט וממילא לך נחמין אתך נד״ה חוספוח כמ״ש העולס קיוס שהוא
 צריך לכך מאתך מוס על 2 נמעט שלא כד טריפהאנל ולא וסייס זקן רק

 מאחך מום כעל יליף דלא נמי הטעס וזהו בעלמא צוותא לחרץ הגמרא
 אתי החי מכל דילמא שהקשה ז״ל מהרש׳׳א של ראשונה קושיא וגס

 לא שאתר מוכח ככר דהא לחיז יש מאחך מוס בעל יליף דלא לגנוח
 ז צוותא משום הוא הטעם רק כנר בן ומיד מפסוק מוס בעל ממעט
ה ד הא ב ע״בו  יהכיחלז׳שקליהאיהווקעבר הכאדכילא ו׳

 סל שצו שאינו ברייס׳ מיירי דילמא לדר,ד׳ יש עור לפני משים י
מי לא דט עור לפני משי' קענר ולכך נח בני או גזיר אוחו לא ליה י

שקל



t״y מסית
̂׳ש  דהוכיח נעזה׳-ייי ליזיז ונר^ה יוש'ט שלא חין בד״ה שוספוח מקלייי

 ודאי אלא מחנה לשון שהוא יחן לא קחני ולא יושיס לא מדקהני החקשן
 יי3חריע5 דקאי מוכח ואינו יושיט לא קחני ולכך נזיר של שלו שהיא
 יחן לא קחני ולא יושיט לא מדקחני נחי דיקא כנחרא דקאחר והא גהרא

 שלו שהיא לארויי לומר דיש נהרא עכרי נחרי לקאי מוכח הכי דמשיס לא
 דקאי ותיירי שלו שהוא מיירי דכרייחא נמי דיקא קאמר הכי אלא סיר של

 בחרי דקאי ולא שלו שאינו תיירי דברייחא חיחא דאי להרא עברי נחרי
 :יחן לא למימר לי׳ הוה יושיט לא מאי נהרא עברי

ת ו פ ס ו ת  ראיה חכאז ממעט קא מעוטי מהן ללוח אלא ד׳׳ה ב
 אדרבה לדקדק יש בלארביח דמיירי לפי׳ר׳׳ח

 א״כ להלוחס אטו מה! ללוח גזירה אניי דמשני מאי לפי לר״ח קשה מכאן
 אסור ודאי ברביח מהן ללוח הלא ברגיח מוחרלהלוחם למה לר׳׳ח קשה
 לחרן ונראה בחביח מהן ללוח אטו להלוחסבריביח לגזור יש א׳׳׳כ

ח דקדק לכך נעזה׳׳י  דמצטער שרי ברניח להלוחס ונקט בלשונו ז׳׳ל ^'
ח א ^ו  לאביז כחב אניי אמר בד״ה זה שלפני ונחוספוח שמחה שום לו טו

 גכלהו דגזרינן דהא למיגזר שייך הוה לא שמחה שוס דאיכא לאו אי מיהו
 לא טונא שמצטער בריביח להלוחס ולכד שמחה שום דאיכא משוס היינו
 הוספות מקשה נחחילה החוס׳ שמהופכין מה שפיר אחי והשחא גזרילן

 אלא מקשין על חוספיח מפרש ואח׳׳ב גמרא של חירוז שהוא אביי על
: מהן ללוח

ה ף ̂א ז׳ ב ̂׳ה בחוהפוח ע׳ ̂כ דמחלוקח פשיטא ד  למה סחס וא̂(
 דלאו לפרש נראה לכך וצו׳ משוססחס למיפשט לןחימא . י

 להם ה*ה רבריו ולפי ז׳׳ל מהרש״א ופי׳ וכו' למיפשט בעי סחם מכח
 חוספוח שחצה דחשמע לפרש נראה לכך לשון שייך ולא לומר ויש לכחוג

 יהודה כר' דסחיס רבי דהנה בעזה״י לפרש ונראה בגמרא אחר פי׳
 יהודא כר' הלכה ור״י ר״ח הכי בלאו הא כמוחו לסחוס צריך היה ולחה

 משום כללא הך להו וליח רפליגי אמוראי החס ואיכא משוס ודאי לא6
 מ״ת כשחס הלכה ליה דליח למאן ואפ׳לו כר״י אמוראי לרגך סחס הכי

 כר׳ רבי פחס לחה דא׳׳כ יח־ד לגבי כרביס רבי דסחיס מה לגני חשיב
 הכי משוס אלא כרלס לעשיחו צריך ואינו כחוחו הכי דגלאו כיון יהודה
 וזהו דפליג למאן אפילו עלמא לסלי כחוחו הלכה שיהיה כדי כמוחו סחוס

י היטיב פי'חוספוחורו״ק
ן ו ך  אלחנן להרר וקשיא עזה של עטלוזא ד״ה בהוספות ע״ג י׳׳א ד
I ניחוש לא גלח כמו חשוב אינו הנכרי דאס הפירושים על 

 ע״א משוק שאינו ובין ע״א משוק הנכרי יהיה בין הנכרי ניד ע״א לדמי
ט'  לפני משוס שבחוכה הנכרי עם ולחח לשאח לאסור יש דנודאי פי׳ ו
 לשאח מותר אי הגמרא מבעיא מה קישיא5אנל וחודה יל דאז ומשוס עור

 חכמיס חשו דלא הגמרא מחרן מאי וגס לה שחוצה הנכרי עס ולחח
 שבחוכה נכרי של מעוס בודאי לו יש הנכרי אס אף הלא ניחוש רלמאי רשה

 ולא גלח כמו חשוב ואינו ומודה ואזיל עור לפני אז שייך שאינו כיח מוחר
: ע״א דמי הוי

ה בחוספוה ע״א ׳3 ̂׳י פי׳ נכרי ושדי ד׳  כתושה בשר שדי רש
 להכשיל כרי בסנס אבל להיויח כר שמינה בשר ושקיל שצו

ט׳ חיישיגן לא ישראל ח5 א ההיא גבי שני בפ׳ מרלקמן וראיה ו  ^ב
 פי׳ בלומי דמורייסא רקיסתא טון חמרא לחערובוח דלאחייש דמורייסא

 פסק וכך ונו׳ זוזי בארבעה פי׳ לומי בארבעה דחמרא וקיסחא וזא5
 שאס מדברים ובו בחנותו נכרי המניח וז״ל קי״ח סימן שם י׳׳ד הטור

 להכשילו החליף שמא תישינן ולא מוחי חורה איסור בהן יש הוחלפו
 וחניא דע״א בפ״ק חוספוח כ״כ ז״ל ב״י וכחב וכו׳ בחליפין נרגה אא׳׳כ

 מפ״כ בפשיטות כן הוכיח הר״ן שגס שם ומביא זה חוספוח דברי שם
 מוכח דהא^ו מאוד חמוה הוא הנראה ולפי וכו׳ משס ח<ספוח שהוכיח

 להכשילו חיישינן לא מפסיד אינו וגס מחיח הנכרי דאין דהיכי מכאן
 חחרא יתערב אס הפסד לנכרי שיש ארבא גבי החס דווקא דילמא נס01

 היכא אבל זוזי בארבע דחמרא וקיסחא כזוזא דקיסהאמורייסא נחוכו
 ונראה להכשילו שיחליף לחוש יש מחיח אינו אקילז מססיך הנכרי דאין

 דאחי דמורייסא ארבא ההוא ע״ב ל״ד דף גמרא לשון דזה בעזה׳׳י לסרן
 האידנא עד רנא א״ל בהדה נטורי עכו דחן אנא ר׳ אוחיג דעכו לנמילא

 חמרא ני' דמערני משוס אי לה ניחיש לחאן האידנא עד א״ל נטרה מאן
 מוכח כרחר ועל וכו׳ לומי בד׳ יחמרא קיסחא בלומי דמורייס ר\סהא

 דאצ״כדנמכרפחוח י׳sזר מארנעה יותר נמכרמורייש להכאבעכו
 סק'ס״.א0ה נק־צור א״כלישני זוזי ארבעה אובשוה זוזי מארבעה

̂מא לחוש אין וממילא זוזי בארבעה דחחרא  דיפסיד כיון חמר׳ עירב ש
 בארבעה הכא נמכר אס וגס זוזי מד׳ והכאפחות זיזי ד' חמרי דהחס

 מורייס נמכר דהכי ודאי אלא כלוס ירויח שלא כיון חמיא יערב למה זוזי
 נדי יערב שתא חיישינן זוזי נד׳ חמרא דהחס אף ולכך זוזי מד׳ יוחר

 חמרא יערב למה וממילא דמורייסנזוזי קיסחא החם משנה להחיחלכך
סע״ג וצפי וי בזו מורייס שיקנה לז3רטו0ין הלא זוזי נל׳ שהוא מוכת ז

yT

ברף

 מעלה לו היה לא לעס מודים שהביא אומן שהלכד מייד שגמרא ^כ
 מורייש לקנוח ומלויס גויס סיחריס הרכה שם דהיה ישראל תמנו שיקנה

̂׳מ קשה דלכאורה  מורייס לקמח להנכד מצוי היה לא שמא ניחוש מ
 שיחיחחועט מוטב שאמר יין עירב ולכך כפיתעוחי' כמקומו הרנה
 לחרז יש אמנם בחונו ועירב יין מעותיו נמוחר וקנה כלוס ירויח משלא

 היין עס לסליך עצמו אח ולהטריח במקומו יין לערב לו למה ״כ6ר
 חמרא היה בעכו דגם מוכח דע״כ ואף ויערב בעכו יין שיקנה טיב הלא

 וממילא זוזי בארבעה חמרא החס בקיצור ליחני קשה דאל״כ זוזי בארבעה
 חמרא בעכו שיקנה טוב הלא זוזי בד׳ ויקנה חמרא החס יערב למה
 ממנה אלxי שיקנה כדי החם עירב הכי בשביל חיחא ואי ויערב בזול
 ממנו שיקנה מעלה לו היה דלא לומר צדך השתא דמשני לפי גס הלא

 שאכחונ כמו חורייס לקמח מצויס גויס סיחריס הרבה לו שיהיה ישראל
 שפיד מחרן מ׳/מ זוזי בד' חמרא היה בעס דגס מוכח ודאי אלא בסמוך

 לקנוא יצטרך ולא מעותיו כפי במקומו מורייס לו חצוי היה הסחס דמן
 לי למה נתרז מ״מ חורייס כ״כ חצוי היה דילמאלא חאוש ואי חמרא
 לו טוב הלא וחמרא מורייס להוליך עצמו אח ולהטדח חמרא שס לערב

 מוכח ע"כ א״כ בלבד מודים אס כי להוליך יצטיך ולא בעס שס שיעיב
 היה לא דילמא ניחוש דאל״כ ישראל ממנו שיקנה בזה מעלה לי היה שלא
 אלא ישראל ממנו שיקנה כדי חמרא שס עירב יח״מ מורייס כך כל מצוי
 לו היה ולא חורייס לקמח מצויס עכום סיחריס הרבה בעכו יהיה ודאי

פי' יאף ̂זי*אל’ נחה מעלה  ומוריים כזול היין כאן אבל ז״ל רש״י י
 בד׳ יין היה בעכו שגם כברהיכחנו דברינו ולפי לערובי וחיישינן ביוקר

 ביוקר־ וחורייס זוזי בארבעה בזול היין דהכא כך הוא ז״ל רש״י פי׳ זוזי
 מעיחיו כפי מורייס כך כל במקומו לו חצוי היה ולא זוזי מארבעה גיוחר

 ה^מרא להוליך יצטרך ולא בעכו שיערב סובר יהsשר במקומו עירב ולא
 ר\אה לו שאין רון מפסיד הנכרי שאין דאף דחוכח שפיר אחי והשחא

 כך כל לו חצוי היה לא שמא ניחוש דאל״כ בחנם להחליפו חיישינן לא
 אלא לישראל להכשיל כדי בעכו ולא יין שם עירב ולכך במקומו מזרייס

;היטיג ודוק ש«?חליפו חיישינן לא הנאה לו שאין כיון ודאי
X\y* פ׳3 חנאי דסליגי ואע״ג א׳/־ ר׳׳י והאחר ד׳׳ה בחוספוח שם 

 יהודא רב על בדיחא הך דפליגי לחרן בעי לא מ״מ ב״א
 דאינו היחרא משוס כחב ז׳׳ל מהיש״א דהנה בעזה״י פי׳ לומר נראה

 לפי ע"כ פרצוסוח דקחני בהא סנילי׳ ולא מעיי! לחיחני נראהאיצטריו
 פליגי וגרייחא ׳ מתחזי דלא נראה אינו לומר לגמרא ניחא לא לכך זה
 גני ליחיי שמוחר נראה ואינו מעיין לי למה קשה דא״כ יהודה רב על

 יזהו רשמשחחוה נראה אינו אם אימא אלא גמרא לכךמחרן פרצופוח
 מעיין לחיחני צדך ולכך כמנשק נראה דבודאי פרצופוח גבי שייך צא

:ודוק נראה דאינו ה־חר משום
ף ד ̂ב י״ד ב  במקוס וא״ח למכור שלא שנהגו מקום ד׳׳ה כחוספוח ע׳

 בגמרא כדקאמדנן זבנה לשחיטה נימא נמי לחכור שלא שנהגו י
 ישלדקדר, דאימרלשחיט'זבנה משוס לנכרי פרה דזבין סנא רב צני

 לשחיטה אומר בד״ה ע״א ט״ו בדף מקשה בעצמו חוספוח דהא
 ירביענה שמא ניחוש מקום מכל זבנה דלשחיטה נהי חאמר ואם זבנה
 רבנן גזור ולא היא שכיח ילא רחיליזא לומר ויש וכו׳ שישחטנה הורם
 לשחיטה נימא נמי למכור שלא שנהנו במקום מקשה מאי קשה א״כ
^ שישחיטנו: קורס ירביענה שמא לחיחיש איכא ח׳׳מ הא זבנא אפ  לו׳ ו

 לומר דיש כלל חוספוח קשיוח קשה לא הונא רב ועל כזו למלחא דחושש־ן
 פרה מכר הונא ורב לקה בהמה למכור שניהגין במקום תיירי הונא דרב

 לחרץ צרך לכך לרגיעה לחיש שאין במקום אף שאסור גסה בהמה שהוא
 ולא שחיטה קוים שירביעגה שחוששין לעולם אבל זבין לסחיטה אימר
 דקושיוח בעזה״י לחרך ונראה כלל הונא רב על חוספוח מקשה

 ^לא בהמחו על חס דנכרי טעמא ואמר הדר רב דאף המסקנא לפי הם
 עלהרביעהולכךאסור חשוד לחכור שנהגו במקום אף ונאמח חעקר
 א״כ שחיטה קודם שירניעה שחיישינן הוא טעסsדר לו׳ אין א״כ ליחד
 קודם ירביענה שמא משוס לאסיר להם היה לחכור שנהגו במקום סף

 קשה הירא רב על וגס בהמחו על חם דנכרי לומר שייך אין ואז שחיטה
 קודם ירביענה שמא ניחום למכור שנהגו במקום דאף חוספוח קישיוח
 וא״כ רבנן גזרו לא שכיח דמילהאדלא לחח סוספוח צריך לכך שחיטה
 זנין לשחיטה רמא נמי למכור שלא שנהגו במקום שפיר חוספוח מקשה

ודוק: למכור ייהאמוחר
ף ד להקשות יש וכו׳ קלי׳ ואגרה קני׳ שאלה בגמרא ע׳׳א ט׳יי ב

במקום ואמר רבהדר דאף בגמרא נשאר המסקנא הא י
 בהמחו על חס לנכרי למכור מוחר הרביעה על שחשודים ליחד שאסרו

 יעבור שאז שכירות ומשוס שאלה משוס לגזור יש וא׳׳כ חיעקר שלא
 שאסרו כמו ררביע ישראל בהימח על חס אינו דהנכרי עור לפני משום
 ולכך הרביעה על שחשודין מפני נכרים של בפונדקאות ליחד

 ונראה תיעקר שלא בהמחו על חס שאז אף למסר גס אסרו '
ז צחרו ־ א נ



ע״ו מסבת
של׳י לחת  דאי גזונא גזדנ?גהאי דלא דתולח tdb דגמראממול) נ
 שייר ףדלא6 למכיר דקה בהמה גס לאסור להס היה א׳'כ דגזריח יזימא

 יעמוד שמא משוס לגזור יש חקוס מכל ושכירוח ^ולה דקת נהמה אצל
 שהם עור לפני משוס יעיור ואז נכריס של נפונדקאוח גהמהדקה

 אפשי־ והטעס גוונא כהאי גזרינן דלא ודאי אלא הרביעה על חשילין
 גזרינן לא כאן גם לחיד לפני משוס דלפד לפני גזרינן דלא כמו לומר
 רבה בע״ב וגס פרה ההיא זבין הונא רב שס עוד ! ודו׳׳ק לפני משים

 היו ורבה הונא דרב מימא דלא משוס לומר אפשר חמרא זביןההיא
 והחמור שהפרה ידוע שהיו ידוע לשו? ההיא נקט לכך דספסיא אידע

 אפשר או הכא מר עבד והיל שפיר הגמרא מקשה ולכך בעצמם שלהס
 שלימין לן>י׳'ד^׳'בנד׳'ה3לעיל חוספוח כמ׳׳ש דאשמועינן לומר

 דנכרי בביח' עלתא לה חזו כ' רביס ימים לאחגי אפילו פרה אבל ושבורי!
 אף אשמועינן ולכך כ"כ למלאכה ראוי' שאינה לפי זבנה לשחיט' אימר

 כיו! זבנה לשא^ יאמרו ח׳'מ ישראל של שצו שהיא ידועה דהיחה
וק״ל כך כל למלאכה ראוי שאינה

ה ד  ר״י ואומר ממקניאין דיוק אשי רב ד״ה בחוספוח ע״ב ט״ז ב
ט׳ חי^גסה דארי המשלה דדיקנמימן י או  הקשה הו

 דא״כ חיה כל סאש למהלי מצי לא ודאי דהא קpמדו אינו ז׳׳ל מר\ש״א
 מלאכה 73דע גסה נה;מ' שאר אשי דרב רוקא האי ידעינן היה לא

̂ל וצ״ע דאסור  מוכח ג״כ גסה ואריחיה בפשיטו׳ כחב דהחר בעזה׳׳ו ונ׳
 דעביד דחיה ר״א שמדיילן כמו חיה כל סהם ליחני דא״כ דר״א מדיוק'
 לדור* אלא אחי דלא נימא דאי כלוס אשה לא וקושיו׳ למכור אסור מלאכה

 ראויה שאינה חיה כל ליחני א״כ דאסיר מלאכה דעביד נסה חיה דשאר
 הא כך הדוק ג״כ ויהיה אוהה מוכרי! אין לרבי' נזק בה ויש למלאכה

 לארויי ארי נקט דלכך ודאי אלא אסור נזק בה אין אפילו למלאכה ראוי
 דראוי מנלן איפכא חל|שה שלא מקות ובזה גסת ודווקא גסה חיה דארי

 גסה ודווקא גסה דארי לארויי ארי דנקט והא מוחי רלמא אסור למלאכה
 מוכרי! אין נזק בה ויש גסה ידה כל ליחני דא"כ מחורץ דברינו לפי אמנם
 אסור לחלאכ' דראוי האחד דברים שני לאררי ארי נקט דלכך ודאי אלא
 להאדך צריך יהיה דאז חיה כל כחב לא ולכך גסה ודוקא גסה דארי שניה

:היטיב ודיק בפירוש הכל
ה ף  W אכלי אא יהוו כלבי הנהו הוו איכא דהכי יימר ומי ע״ב י״ח ב

 אלהאדר׳מאיר אמר למיכליה שקלקלאשדאבהוהווקאחו י
 מאמי! היה לא שומר אוחו הלא להקשוח יש זכו' ליה ויהגה שבקוה ענני

 עצמו סיכן האיך קשה וא׳׳כ זו חפלה יועיל אס מדרס' זו בחפלה שינצל
 ויאכלו זו חפלה מועיל אינו דלמא אינשי שאכלו הכלבים לנין קלא זשדא
 לחרך ונראה איס ביי יאכלו שהכלביס מציגו שלא לדקדק יש וגס אוחו

 שמוסרים אדסבפיהס בני שאוכלים המסירים בעזה׳׳ידהכלביסהס
 שלא חנינא ר' בח לו ליחן מחיירא היה והשומר ככלב נזבח זהוא אוחס
 זהוצי׳ במסחריס והאביא' אוחה שקל עשה מה המלך אל המסיריס יגלה
 אמר למלך אוחז למסור שאחז דהיינו למיכלי' קאחי והזז לו שנחן קלא

 ששקל דהיינו שקל וזהו ניהלי׳ יהבא אז שבקוה ענני מאיר דר' אלהא
 למימראלאשדאקלא מיזחרולאהזהציה הוא דאצ׳׳כ והחביא' אזחה

 בהו שדני קול שהוא קלא ואח׳׳כ והחביא' אוחה ששקל ודאי אלא בהו
 או שנקוה ענני מאיר די׳ אלקא אחי למיכליה קאחו והוו אוחה לו שנחן
 נשחמע שמעצמו היינו מלכא בי חילחא אשחמע לסוף אחגש ליה יהגה

: בה נזכר שהמלך מלכא ביה
ה ף א ב  ענד אדסוחאקא אריס' טעמא מאי ׳ה“ל בחוספוח ע^א ד

I 'ט  מהרש״א כחב וכו׳ עבד קבלנוחי' קבלנא לרשב״ג ליה ליח ו
 מיד קשה לא לקחן ור״מ יש״י לפי׳ אבצ לקמן ר״ח לשיטת זו קושיא y?׳

 לפר״י אף רהא דבריו מבין איני על׳ל לאריסוח קבלנוח דומה דאינו
 לטבם וכלים בכה״ג באבילוס אפילו מוחר אחרים ביי ומלאכה חלוש
 דוח׳\ שהוא בעצמו חוספית כמ״ש אחרים ביד ומלאכה חלוש הוא גניי

 לכובס וכלים אחרים ביד ומלאכתו חלוש הוא לעבדו דעוחח ר״ח ראיו'
 נ! גס לכובס ר״יעלכליס לחרן וצריך נקט בחדאמחחא לעבד! ועורוח

 בבר! אבל באריסוח שדה לקבל רגיצוח שדה דשכירו' ר״י מ״ש וגם הכי
 לשכור ג״כרגילין לכובס כלים זגגי יוס יוס מידי ביחתילו'לשכור

 אחרים ביד ומלאכתו חלוש בילאי ר״ח לפי וגס יוס יום על וצא נקבלמח
 בחוך אלא מוחר אינו דחלוש דשמעתח ומסקנא חוס׳ שמסיים כמו מוחי־

ס' נכרי של ביחו  : ור׳׳מ ר׳׳י לפי' גס שפיר חוספוח מקשה וא׳׳כ ו
ה ד  עור איהטחיפוקליהמשוסלפר ד״גיל״אבחוספוחד״ה ב

 וה״ה צרבוח' נקט דסתי אמרח אי בשצמא אלחנ! הדי «פי' י
 דקחניכוחי הוהה״דדאע״ג ראי חמו׳ וכחבמהר״סז״לפירושו ס' נכרי
האאמרחדה״ה שרי מאי גף אבל לעיל פייר מאי א^כ גוי ה״ה ט׳  ו

 בד׳׳ה לעיל שפי׳ לשיעחו אזל אלחנן הרר להלא לי חמוה ודבריו עכ^ גזי
ט׳ שרי מאי צנכרי אבל  שזהו דשרי ממחניחין ח־ייק אלחנן הרי פי׳ ו

דקחני לאע״ג ס״ל להוה לומר יש זה לפי '1וכ דפליג מא! וליכא לנכד

 : ומ^ק ממחר' היינו שרי מאי גוי אבל לעיל שהקשז ומה גוי ה״ה רוחי
ם ף  כחבמהרש״א וכו' בעיניהו ולקברונהו ל״ה בחוספוח ע״ב ס״ג ב

 ומ״ש קביו בי' דבעי הכא מ״ש זה לפי קשה קצח מיהו ז״ל י
ס הקשה וט קירי בי׳ בלא החסדסיי  לחרץ ונראה זה קושיא ז״ל מהי׳׳

 יקתס שמא לחוש אין עפיא שנעשו לאחר חוספוס שכחוב דמה בעזה׳׳י
 משוס הוא הטעם זבל משוס הקברים אחר לחטט דרך דאין בהם לזבל

̂י עפר שנעשה כיון יטול לא ולכך החח חן עפר רקב שהוא שיסבור  ע׳
 רקב שהוא יסבור לכך עפר ונעשו ונרקבו בשר היה יבחחלהכשקברן רקב
 אי הכא אבל המח לקבר דומה כקרקע בקבר שמונח כיון המת חן עפר

 בי כאן ואין שריפה עפר שהיא שניכר וכיון קברי בי בלא וקברי קליניהו
 אבל הקבריס אחר לחטט דרך אין דווקא כחב החוספוח כי יטול קברי

:ודוק ולקירינהו ליקלינהו צריך לכך קברים ליח כאן
ה ף  מיהא אנא א׳׳ל וכו׳ שישך לבר קורבנא לי' אמטי רבא ס״ה ^

 ההוא עדדיחבואחא איכאעלי דחלכא מאיאימחא י
ט' דמלכא פריהתקא  בר על חושל מלך הוה אס נפשך ממה לדקדק יש ו

ך שישך  מלך היה לא ואי עלי איכא דמלכא אימחא מאי אנא אמר ^י
 הא ונס דמלכא אימחא עליכו איכא אחון רבא לו אמר האיך עליו מו^
 א3ר אח שישךשאל דבר בעזה״י לחרז ונראה דמלסא פריססקא אחא
 דהיינו אימחאדמלכא לכו איח רבאאחון לו השיב איכא חי מהאי טפי

 ברצונו שלא הוא חאוחכס ממלאים שאחס מה דכל הקב״ה דממ״ה אימח
 חאוחך ממצא שאחה אף בכן זנוח ובחוכס מצוח שבע על מצווים שאחס
 הקב״ה מת״ה כשיבקש ופחד איחה לך יש קמך ערומוח זונוח שקיימן גמה
^ עלן חהוי לא אנן הדין ליום ח  חאוס^ לז ימלא בעצמו שהש״י דמלכא אי

 דמלכא פריסתקא אחא דיחבי עד י' משלי יחן צדיקים וחאוח כמ״ש
 ממ״ההקב״הדקבעי של שלוחו מ״השהוא היינו מלכא לך דקנ!עי קום
 העולם מן אוחך נוטל שהוא רהיינו נפש קובעיהם אח וקבע מלשון הוא

 לשוב ההחיל ואזיל נפק כי כך שראה כיון הדן ליום אוחך לעמוד ורוצה
 פירוש איכא דמלכא אימחא מאי אנאתיהא שבחחלהאמר בחשובה

 f לע פלח ילא בי' ידענא רבא שארזר כמו ע״ז עובל היה לא שישך שהבר
 עמל ע״ב '3 בדף לעיל כח״ש זנוח כמו השאר על יענה שלא סובר והיה

 להם שיש העולם אומוח מחסידי היה שהוא כיון באחח אבל להן והתירן
 לבוא אין כי השאר על מענישין ולכך ע״ז עבדו שלא אוסן עוה״ב קצח

 בדין לעמוד צריך לכך לעוה״ב מצות משבע בשאר שחטא נמה שק בלבוש
 ז ע״ עבד שלא ומה עיה״ב לו יהיה שלא סובר היה שישך והבר השאר על

ה למוח זמנו שהגיע שראה וכיון ימים שיאריך בעוה׳׳ז הש״י לו ישלם הי  י
 ו^זר לשוב החחיל עבירוח שאר על בדי? לעמוד צריך וממילא עוה״ב לו

 כמר מיה הוא שהעונש פירוש חיפק' בישושא לכו לחיחזי רבעי עינא
 למיחזי רבעי עיגא לכך ערומות בזונות שהסתכל בעיניו חטא והוא חדה
 א׳׳ך בעוה׳׳ב יענש ולא בעוה״ז שחפקע עדף עולם באוחו בישוחה לכו
 פי׳ שזהו לומר ואפשר בעוה״ו משפטו וקיבל שישך פקעעינאדבר אמן

 הנחת דה־ינו עמה עצב יוסיף ולא חעשיר היא ה׳ ברכח י׳ משלי הפסוק
 לן ^היה לא אנל לעוה;׳ג אוהו חעשיר היא לצדק הש׳׳י שנוחן והברכה

מ בעצמו לו גוחן שהש״י כיון המלכוא אימח  עתה 3עצ יוסיף ונא וו
 ראה שלמה דהיינו חמיה לאיש וחכמה זחה עשוח לכסיל כשחוק ור\איה

 שהיה פיפר בר הוא לכסיל כשחוק עליה ואמר זה מעשה הקודש בחח
שהיה רבא שהוא חבונה לאיש חכמה כמו לושחוקעשוחזמה  דסינז

 שהוא' סובר והיה זמה חאוחובעשוח שמילא במה שישך לבר שחוק
 שלמל חכמה על רגא שהוא חנונה לאיש הש׳׳י שיחן עוה״ב כמו דומה

 היא רשע מגורח ובאמת איכא מי מהאי טפי אוחו ששאל נמו נעוה׳׳ז
 יבוא געוה״ז לו שיש דמלכא אימחא אוחו פי׳ יחן צדקיס וחאוח חבואנו

 כרן! דתלכא איחחא להם אין הצדיקים אבל רבא לו שהשיב כמו עליו
 ואין פה סו כעבור כך sשהיר והראיה בעצמו הש״י יחן צדי^ס שחאוח

 אחא דחבי עד שם שאיחא כמו הוא שהראיה פי' עולם יסוד וצדיק רשע
 סופה(אין כעבור וזהו אחד ברגע העולם מ! ונפק דמלכא פריסתק׳

: לעוה״ב עולם יסוד הוא צדיק אבל רשע
 נמימחניחיודאמרלעיחוחי חנן כי אמראביי בגמרא שם עוד

 הפועל השוכר ברישא אמר למה א״כ לדקדק יש חנן ערב
 עמו לעשוח שכרו רמחא לאשמועינן הוה טפי נסך ביין עמו לעשוח
 דלעיל בעז״ה לחרך ונראה אסור ערב לעיחוחי אמר ולא אחרח מלאכה

 מראחא ופשטו יכי' מהי יינן לסח׳ שכרו להי איבעיא ע״ב ס״ב נדף
ס׳ קלינהו זיל א״ל חסדא דרב לקמי׳  וסובר פליג דאביי לומר יש א״כ ו
 יינן סחס הא לדיוקא נסר ליין שכרו ברישא נקט ולכך מוחר יינם סחם

̂ק מוחר יינן צסחם שכרו אפי' ; ו־ף
ה ד ^1וכ הביא לא אחאי וא״ח אמר רגא בד״ה ע״ב ס״ו ב

גני אבל האי ומפטס דאזל היא מיצחא דריחא רב אחר ולכך י
א להו למה לדבריהם ק׳׳ל ז׳׳ל מר^ש״א כחב וכו׳ כמון ר סי  לעיל ע
ורבא למיחר איכא הכי בלאו הא דמזייץ הנא ושאני כרב סנר מצי לרנא

מצי



קיהt״y מסכת
̂׳נ ם1זמפנ האי דאזל התס ושאר 3כר מצי«ר ח הכא משא  חיהא מ

 רית הם דשניהם היכי מחלח דהחוספוח כלום מקושיא ידענא ולא
 ריחא נין לחלק יש אז ההיסר אח אוכל והוא ההיחר בחוך לכנס האיסור

 מריחא גרע זדאי עצמו האיחור מן ומריח נהנה דפמסאנלהיטשהוא
. : ודו׳׳ק דפשם

ת ו פ ס ו ת  של נפל לפרושי מסייס הלהאמאולו״ ד׳'ל:ור\י־ ב
 מעיקרא דאפילונפיגס לאשמועירן חחלה חולין

 אינו חחלה חולין נפל מנבא כי מדוקדק אינו ולצאורה עצ״ל ח״ק קאסר
 לחוו יין נפל מסיפא אלא וירא כדר׳ ר״ל אסור מעיקרא דפוגס מוכח

 בעזה׳׳י לחת ונראה זה דקדק מה״רס ונם שפיר מוכח עדשיס
 יין נפל מסיפא דמוכח להורות חחלה חולין נפל 1נקנ לכך נך הוא להפי׳
 היה' אז חחלה חולין נפיל קחר לא דאי אסור דפולםמעיקרא עישיס לחיו
 ■של נפל רקתני והא י מ לר' עולא כדשני עדשים לחוך יין נפל לדאוח יכול

 לבסוף; פוגם הוה ולא כיר׳זירא הייני אסור הכל חחלהדנרי תרומה
 היכא נרישא תש תחילי למה חקשה ואי סוף ועד מתחילה שנח והוה
 חוספוא לקשיוח לפעוח דיש אינו זה זירא כר׳ נימא או כאחח דנפלו
 ור״נן כגמרא דמשני כמו או גורס וזה זה דהוה משוס שמעון ולר׳ גד׳׳ה

 חוצין נפל קחני לכך <זגמו שרהס כשפגליו השביחו שניהם כשהשביחו
 למה כן לא דאם וירא כר׳ סובר אינו לר״ש מוכח דאז מחיר ר׳׳ש תחלה
 שפיל מוכח אז זירא כל׳ ס-יבר אינו ואס תחלה חולין בנפל מסיר

 עדשי״' לחוך יין דנפל כהא וא״כ אסור הכל דברי פונס ולבסוף דהשביח
̂ :ודו׳׳ק מעיקרא דפוגס מיירי

ה ך  הואטעמאאלאללבוא״חקשי' בחו׳ד״המיד ע׳׳אעייב ד
 ובפ'' בנכרי קונה דמשיכ׳ דרב אליבא מוקי רהכא אדר׳ דרב « **

 וט^ בנכרי ולא ט^אל קונה דמשיכה כרשב׳׳ל ליה דסברי משמע הזהב
 נראה וכו׳ בנכרי קונה' אינו א״כ בישראל קונה דמשיכה קסיר אלמא
 ואי תה חוספוח מציין שחחילה מהיפטס דד״ה מה בעזה׳׳י פי׳ לומר
 חוספות מציין ואח׳׳כ בגמרא מאוחר שהוא קונה בנכרי משיכה ס״ד
 חדאיש ד״החמזהיסמאד לכאורה להנה עעמא הוא מידי ד״ה

 הכי' דריש ילמא1 כנכד קוצה אינו למשיכה מהחס מוכח היכי להקשוח
 בל׳ה לעיל חוס^וס כמ״ש נהא או בהא או לנכרי הא במשיכה לעמיחך

 יש׳ שניח מידי קשה צא וא״ל כל באתח סיבר דהכא דהחרצן ז״י סרולי
 אלא לרב בנכרי קונה דמשיכה לאמי! מחו־ו אינו רגמרא דהא להר,שוח
 לשון' וגס לרב בנכרי קונה מסיכה דלעול׳ לומר דיש כך מדחה הגמרא
f זוזי שקולי בד״ה תוספות b צפי' לומר יש וא״כ וכו׳ לדחי הא דסבר י״ל 
 בעזה״' לסרן ונראה הא'ם כמו לרב בנכרי קויה אינו משיכה האמח
 קונה בנכרי משיכה ס״ד ואי בד״ה חוספוח דהנה ראשוני; קושיא תחלה
 מעות משנחן אס סיפא אימא א״כ קונוח חעוח מאי ואלא וא׳׳ח מחשה

 וי״ל וכו׳ קונות ימעות כיון משל לי־ ולמה המלח ליס ר\אה יוליך משך
 וכסף משיכה חרח' בנכרי דבעינן למימי בעי וכו׳ הכא מקשה לנין
 מעות קנה לא כע״א מחאיי דמחרן האמח לפי לומר צריך ולפ״ז וכו׳
 חזספות רלשיוח נשאר מ״צ קונוח מעות לגס נאמר דאס לחוד משיכה אלא
 וא"כ לחוד קינה אינו מעוח האמח דלפי ודאי אצא משך בסיפא לי צמה

 V(קונה ככרי אבל הא הזהב־ בפרק כאתר אם דאף שפיר חוספוח מקשה
 מציין ולכך לחול קוכה אינו מעוח דמוכח מהכא קשה מ׳/ו בהא אז נהא

 הקשה ואי הזהב מפרק חוספות מקשה ואח״ב ס״ד אי1חחלה תוספות
 משיכה ולא בנכרי קונה מעות או מוכח דמרב מהכא חוספוח ליקשי א״נ

 דמעות מוכח גרזפאוח יהלוקח ומהא בהא או בהא או קונה נכרי אז
 אלא אינו דהמחרן שציה כקושיא לחרן יש דהא אינו זה קונה אינו

 לבנכרי■ החקשין כסביח לומר יש ובאמת קונה לחוד דמשיכה מדחה
 חרוייהו בנכרי דבעינן לומר יש לרב וגס ומשיכה עינןחרוויהומעוח3

 כיילהלהו מיליהווהדר זוזי שקוצי אמר ולכך זמייריבמנאדי^אל
 בדף ששם שפיר אוספוח מקשה הזהב מפרק אמנם חרריהו דנעינן משוס
 מעלונו׳ומחרז לספר נחנה זהחניא 3דר עליה גמרא מקשו: מ״ח

 קשה מ״מ חרזייהז בנכרי דבעינן נאמר אס אף א״כ נכרי בספר הנ״ע
 דלא אע״ג ספר גבי בנכרי קונה לחוד דמעוח הזהב בפרק משמע חסsןר

 משוס חסwמר מוכח ולא הזהב בפרק משמע דכחנחוספוח והא משך
 חוספוא ומתרץ וצו׳ לשנוי ה״מ נכרי נספר בד׳׳ה הוספ\ח שם דכסג

ס׳ נכרי בבלן מיירי דבלן דההיא y׳’«נאן  גתוד דמעות דספר וההיא ו
:ודו״קהיסיב יוחנן כר׳ אלxבי קונהמיירי

 דהיחיא קמא דקמא איסרא לגז היחיר׳ ד״ה ברש״י ע״ג
 לקמן ז״ל רש״י שפי׳ מה לפי מדוקדק ואינו עכ״ל ליה נסיל

 כחדא כולא דנפיל וכגון וכו' דאיסורא מיא בגו דהיחירא חמרא לא ה״ג
 ציין ביין יין בין חילוק כאן אין וא׳׳ב עכ״ל לבנו' דאסורי למיא אפשר ףלא

̂לגו דבשניהס מי׳3  איסור׳ לגו זהיחירא בעל קמא קמא היחירא איסורא
 כחדא כולא נפל לא ואס טעס בנוחן אימרין שניהם כולא כחדא נפל אס

 לגו היחירא יין3 יין דנאמח ״יsגע^ר ליזת ונראה משהו3 אסורים שניהם
דקמא נלשונז רש״י דנקנו והא במשהו אסור כחדא כולא דנפל אף אימרא

בדף

 למהאיסזראלגו טעס לחח בא רש״יז״ל היינו ליה לךואדהיחיר׳נמיל
 שנפל נסך יין דקחכי הא לעיל רש״י שפי׳ כמו טעם בכוחן מותר היחרא

 היה שלא דהיינו וכו' גדולה בחביוח כשנפל לה מוקי אסור כולא לבור
 והטעם במשהו אסור איסורא לגי והיחירא חביות של גודלה מחמת ששיס
 כחדא כולא ד*פל אף בטיל קתא קמא אמרינן היחירא לגו איסורא דגבי
 קתא ג״כ מריק א איסורא לגי היחירא וגבי גדולה חביוח שהיה לא אם

 רש״י שנקט וזהו במשהו אסור ולכך כחדא כולא דנפל אף בטיל קמא
 ומ״מ כחלא כולא דנפל מיירי ולעולם ליה בעל דהיחירא קמא דקמא

:היעב ודו׳׳ק במשהו אסור .
ה ד  זהשחא וכו׳ ארחחו כעוה רבא דרש ד״ה וח1חוס3 3ע״ ע״ד' ב

א״כ קליפה כדי רק תפליט ולא מבליע לא אינו עירוי דפירשחי י
 וכו׳ במלקט וקולפין הנגר מנסת היה ואם וכו׳ נכריס' של חביות ו?ני
 אם וא"כ ר^יפ' כדי דחפליט כיון מועיל עירוי סקא דילתא להקשוח אין

 כדי דכברפלט וכיון קליפה כדי רק לפלוט יכול לא 'שתמשאח״כגסכן
 ישמש אס אזי ורהיטכי ומלקט' קולף אי אבל להשתמש מוסר קליפה
 בלע לא דודאי בעזה״י לחרן ויש הנשאר הדופן חן יפלוט שמא אח״צ

̂גי קליפה כדיי אלא מתחלה  מדופן נבלע דאי ערר מדצ
 יוחר יפלוט את״כ כשישחמש . עירו' סגי לא אזי חפו אל

 כך תשמיש ע״י דופן אל מדופן חחלה שבלע כמי קליפיה מכדי
 קליפה מכדי יוחד חחלה בלע דלא ודאי אלא חשמיש ע״י את״כ יפלוט

מי עירוי מהני ולכך ^ : ודוק במלקט קולף ג״כ מ
ה ד  ואיצטריולמיצחב איצטרידלתיצחבוטהר ע״הע״בבגמ׳ ב

 מאי אך ליכחוב לא א״צ י׳׳ל ז״ל מהר״ס סקשה וכו׳ נדה במי י
 לאצחר ילפינן דמנ' וטהר כחיב הנז ושביעי שלישי הזאח ינעי אמרח
 והא דהו כל אתינא'וטהור הוה כחבאןי לא דאי בעזה״י לתרץ צראה
 בטבילה סני מ"מ ושביעי שלישי להזאח היינו נדה במי רחמנא לכהיב

 מוכח דאז אן רחמנא כסב לכך מי רביעית וצניחח מחטין כמו דהו כל
ששאל ישראל שמואל ר׳ אומר לא , שאולי! אבל ד״ה בתוספות :וק״ל לאלחר וטהר וא"כ סאה ארבעיס הזא נדה במי .

 רדברי הא בעוה״י פי׳ לומר נראה וכו' מישראל כלי
 אבל ואח״כ כסופו והלכחא סוספוח מציין בהחילה מהופיכא אוסאוח

 שבא כיין פשיטא הוא שמואל רבינו ?*אזמר מה דלכאורה משום שאוצין
 דנשחר השתא אבל לטבול חייב ודאי ראשון ישראל ביד' טבילה חיוב לידי

 שאל אם ג״כ אמינא הוה א׳'כ כסחילחו ולא כסיפו בגמרא הלכחא
 מן ופטור סופו בחר ניזל מנכרי שקנה חבירו מישראל כלי ישראל

 שבא כיון בטבילה חייב מקוס דמצל שמואל רבינו אשמועינן לכך הטבילה
 דגרס׳ נראה ז״ל רש׳׳י מדברי אמנס ראשיו ישראל ביד טבילה חיוב לידי

 אבל ארב״א ר״נ אמר ואח״כ דמרדא חנא זבן יוסף בר יצחק רב תחלה
^ והטעם לא נאולין  הא' אחי שייך מאי משכנחא דאנעיא לומר אפ

 יצחק רב דאמר והא לא שאילי! אבל צלקיחין אלא שנו צא ארב״א אר"נ7
 כציס' אפיצו אביהו בר א״ר אתר שייך חדשה שהיא דמרדא מנא זבן ״י3

:ו״ק7חלשיס(

W o S t b b V t i V©

ף ד  bמוחרגיעולילכדי לפגם טעס נוחן’אמר7 ולמאן ע״הע״ב ב
 אסיה צא הזנא בר חייא א״ר לה משכחת היר רחמנא ראמר י
 לשחרי ואילך מכאן לפגם טעם נוחן דלאו יומא בח קדירה אלא חורה
ט' גזירה  מירה לשניח צריך ולמה הנמרא מקשה מאי להקשות יש ו

 משוס יומא בן שאינו גם להגעיל לריץ לכך הלא יומא 03 אטו
 לומישלא שייר ואין לשבח מחלי׳ וחורפי׳ חר'ף דבר בה יבשל שמא

 מצי להשחמש רוצה מסתמא כי חריפים שאינם דבריס אס כי ישחמש
 דברי׳ גס להשחמש לאסור יש בודאי ועוד אריפי' בדברים גס ענין בצל

 לומר טפי שייך וזו חריפים דברים וישתמש ישכח דדלמ׳ חריפים שאינם
 והסננון בעזה״י לחרץ ונראה ̂ומא נח שהיא אחרת כלי אטו מלגזור

פזעל אח השוכר עלן הדרן כך הוא  אמנם זו ^שיא לך קשה ייהיה ̂י
 ה לסיפ מרישא המסכח שתחזור ידי על דהיינו ע״א מסצח לך וסליקא

 אמרינו דלא במקומו להורת יש חחלה3 דהנה זו קושיא יחורזלך
 בריית׳3 שקתני מה על להקשות יש ללצאורה לשבח מחלי׳ כצה״ג חורפי'
 מדיחי! וצלזחו׳ וקיחוניוח כוסוח כגון צונן ע״י ןvר3 שנשחמש לברי׳

x דבר כל בפסוק ז׳׳ע פי׳רש״י וכן טהזרין והן ומטבילן  אש3 יבוא 6
 דבג־ כל היינו חעביחבמיס באש ימא לא אשר וכל וכו׳ באש תעבירו

 סימן בא״ח והנה וכו׳ וצלוחיו/־י צוסוח צגון האור ע״י תשמישו שאין
 אברהס מגן כחב וכו' שחי׳ כצי להגעיל מחמידן ויש י' סעיף סנ׳׳א

 כמבושל וכביש מע״ל לחם פחיחי בהם ששורין ועוד י״ז קטן סעיף ן״ל
 כתשמישי דינו מע״ל חמץ בו עמד ראם y׳5ן3כח ובסעי׳קטןמ״ט

^׳ y׳p כמ״ש בחמין  ער״ם כצי גס ר\א להקשות יש וא״כ ן
 מע׳׳ל בסונו כגוש היה אס להגעיל צריך צןנן3 שנשחמש!

וצמה ב



vy מסבת
 גס הלא כמיס חעררו כאש מבוא לא דנר וכל חורה אמרה ולחה

 צריך אין דלכך לתרן יש אחנס להגעיל צריך וצליחוח זקיחוניוח כוסיה
 כהן כסישחמש טעם יחן דהאיך כצורן להשחמש שדרכז כליס להגעיל

 יאסיר אזי כצונן ישראל אצל כתוכו ככוש כשיהיה סאמר ואס כצונן אלxי
 כשביל דהיינו לשחדי ואילך מכאן הגמרא כקשיוח לחרן יש זה על

 סימא וא• לכתחילה גס חותר לכך לפגם טעס מחן והס יומן בני שאינן
מ' כחירוז  דלא אינו זה יומא כת אטו גזירה משוס אסיר לכתחילה ר\

 הוא כבוש מחמת האיסו' דהרי ק״ה סימן כי״ד הט׳׳ז כח״ש כאן שייך
 שעה כאותו והרי מכושל נעש׳ דאז חע״ל שהיא כביש' שיעור אחר

 וכן וכו' כתוכו וxש ההיתר לאסור כח לכלי לו ואיו יומא כן אינו נעשה
 כתוכו כשככוש מותר יומו כן הכלי היה אס גס ונמצא הש״ך שס כתב
 לגזו' ואין יומן כן אינו שסתמן נכרי ככלי לכתחיל׳ להשתמש חותר ולכך
 כלים גס לכך אסור לפגם טעס שנותן פסח גכי אכל יומא בן אטו

 להגעיל צריכין מע׳׳ל כתוכו כבוש שהיה כיון כצונן להשתמש שדרכן
 דאי לשכח מחלי' חורפי' ככה׳׳ג אמרי' דלא שפיר מוכח זה ולפי
 הלא קושיוחנו ישאר א׳'כ לשבח חחלי׳ חורפי' גדול ככהן גס ניחא
 ככוס שהיה כיון להגעיל צריכין יהיה כצונן להשתמש שדרכן כלים גס

 יהיה אולי ישראל כהן כשישחחש ועכשיו נאכדו הנכרי בכית כתוכן
ף דכר כתוכן בכוש  ואין' חע׳׳ל אחר כשכולעיס גס אסורין יהיה ואזי ^י
 מוכח ודאי אלא לשבח מהלי' דחורסיה כיון לפגם טעס מחן שאז לומר
 קי״ל הנא תקשה ואי לשבח מחלי' חורפיה גוונא נכהאי אמרינן שלא

 אסור חלתיח של קורט ל׳׳ט כלף לעיל שאיחא וכמו לשבח מחלי' חורפי'
 מוהר לפגס טעס נוח? מר דאמר אע״ג כסכינא לי' דחפסקי' משוס
̂׳א מסכת וסליקא אחנס וכו' ליה מחלי' דחלחיחא חורפיה אגב  יחורן ע

ה ל״ט דף כאוחו שם תוספות דר\ה ד׳  כמו וי׳׳מ דחלחיחא חורפי׳ אגב נ
 חורפיה דאגב כקליפה ס:י דלא נכרים של כסכין שיחתך וקפלוט דבצל כן

 בצל וצא טפי דחריף ח־לחיחא דווקא מהר״ם נשס ושחעחי שפי נלע
 מן הצאין יהר^לוטוח יהקפריסין החגכח ח״ר ע״ב מ' ובד׳׳ף וקפלוט
 במכבש וכטשין מבושלים קפליטוח קפריסץ ז״ל רש״י פי' וכו׳ האוצר

אין ט׳ו  כלים דסחס משוס פי' משביחו ולא פוגחו גיעול משוס כו ו
 קכלוט הלא וא״כקשה ז״ל באשרי שמשמע וכמו יומן כני אינן (כריס

̂׳ש חריף דנר הוא  חמשליסגם הקפלוטוח לאסור הוספו'והיה כמ
 לחרן יש אמנס לשכח מחלי' דחורפיה כיון יומן בני אינן כליס דסחס
 לחחכס שנזהרו זחיס ח' סעיף הת׳׳ז סימן בא״ח דאיתא מה עפ׳׳י
 יומא ת3 אינו אס חדשה כקדירה לככשס נזהרו לא אפילו חדשה ן נסכי

 חורפיהו כטל מיס נהס שנוחרן כיון אנרהה ומגן הט״ז ופירשו מזתרח
ס'  אסורדחורפי' נכרים של נסכין שנחסך דקפולט שפיר יתות זה לפי ו

 דנוהנין כיון גיעול משוס בו אין וכנוש ממשל קפלוט אכל לשנח מחלי'
 ואילו מכאן שפיר הגמרא ג״כ מקשה ולכן חורפייהו כטל מיס גהס

 איח שהס נכריס כצי נסחס לכתחילה לכשל מותר שיהא דהיינו לישחרי
 לכוחן דכיון חריף דבר בהן יבשל אם גס לפגם טעס נותן והוי יומין נהי

 רך שד כציס להגעיל צריך אין וכן חרפיהו מבטל בישול בשע׳ מיס כהס
 פגוס חריף דכר חע׳׳ל כסוכן יכבוש אס דגס כצונן כהם להשתמש

 רמ׳׳א לדכרי אמנם חורפייהו נטל מיס כהם ונותן וכיון לעס מעת
 נח שאינה איסור כקדירוח כשל אם ולכן שכתב ג' סעיף קכ״ב כסימן

 חריפי' דנרי' שאר או מכליו או חימז שרובו תבשיל חריףכנון מאכל יומא
 מי יש בשס זו דיעה רמ״א כחג הכי ומשיס פא״ח מרדכי וכו׳ אסור

 שציין ומה חריף דבר בבישול הזכירו לא הקדחוניס שכל משוס שאומר
ס  סצ׳׳ז ס' בתשובה פ'3 3כה עצמו הרשכ׳׳א המ׳׳ט סי׳ רשב״א בשם ג

 שייך כבישול ס דג קצת משמע חמ״ט וכס׳ חריף דכר כבישול שייך דלא
 וכר כבישול ^הא הזכירו לא הקדמוני' פל אכל ד"מ כמ״ש חריף דכר

 לחרן ויש דלעיל קושיוחינו נשאר רמ״א לדברי אכל שהוכחנו וכמו חריף
 לדעה שהקשה הרשב״א כשס מביא קכ״ג כס' הב״י דהנה עזר\י3

 חלתי' של קורט גבי א"מ פ'3 דאמרינן כפגסהח אינו בעין דסנירא
 דחלתיח דלזורפי' אסור הכא מותר לפנס טעה נותן דאמרירן ואע״ג
 שייונ^ט פיהש על קרש ששמניכוח סכינים נסחס אפי' אלמא לשכח מחלי'
 הרמכר חלתיח של בקורוט יהתס ז״ל יונה הר״ר מורי לי וחירן לפגם

 לסרן יש זה לפי הרשב׳׳א עכ״ל כליו אח הוא מקנח וחנוני בחנוח
 חריף דבר שייך נ*שוצ3 שגס שמו3 המרדני שהניא מווינ' יא3טו דהר׳׳ר
 אבל במע׳׳ל שנפגם שייך נכעיז שגס דיעה כאותו סיבר לשבח זחחלי׳
 אבל לשבח מחלי' חירפי' אי הכלי על בעין היה דאס מחלק חריף לעניו
 לקפלו׳ שפיר אתי והשתא לשבח מחלי' חורפי' אין מןהכלי הנ^ט טעס

 חורפי׳ לכך נקי אינו סכי! דסחס משוס אמר נכרי׳ של סכ־ן3 שנחתך
 מוח' נכד בנצי ונכבש שנחבשל קפלוט הסכיןאנל שבעיןשעל לשבח מחלי'
 לשבח מחצי חורפי׳ אמריניו לא פליטה וגבי נקייס הס כלים שאר שסחס

 ז״ל רש״י פי׳ אךאתהזהבוכי' דנחיב עכו״ס גיעילי גבי ובן
 מקשה צנך וני' שלו חלודה להעביר שצייר לומר אמח רגוחינו
 אם נס אזי בעין כאן דאין כץן לישחרי ואילך מכאן שפיר הגמרא

היה דברינו לפי אמנם <פגס טעס מחן יהיה חריף יגשלדנר

 אכל כעין על קאי והיה ג׳ סעיף קודם הג״ה אותו רמ״א לכתוב צרך
 ג© מע״ל כשהיית סוגם אינו כעין ג׳ כסעיף כ״י השחאדפסק

 על חריף דכר ששייך ככישול דנס ד׳א רמ״א כשכחב "כb חייף דבי כלא
 קושיוחינו וישאר לשכת מחלי' חורפיה כליס r פליטו על נס תאי ד כרת
 הוא כעין על וחקא ג' סעיף קורם לכתו' צריך זאה דהג׳׳ה ודאי אלא

 ;לשכח מחלי' אינו חורפי' גס כליס של הפליטה אבל לשבח דחחלי'
ה ד  הוז טוני כר ובאטי יהודא דמר הא כי מסבתא סיף ע׳׳ב ע״ז ב

 אחרוגאפסקאכל חלכאאייסילקמייהו ר,מי'דשכור יסכי ׳
 דאכל מיניה נפקא מאי וכי׳ אכל פשק רגת' נקט למה לדקדק יש זכו'

 שהוא אני מכיר כמוי׳ ליה קיס מר ז״ל רש״י דפי׳ מאי ועוד הנכרי
 דצריך כיון אסור הדין חן הלא כאן שייך פרישיח מאי קשה ורי' פרוש

 . השוכר עלך הדרן כך הוא והסגנון כעזה״י לחיז ונראה נעז ולא נעיצה
 ע״א מסכת לה וסליקא אמנס הנ״ל קושיות לך קשה ויהיה הפועל אח

חתך אס חלתיח של קורט גני ל׳׳ט כד״ף אמריח לעיל דהנה זיחויז
 לשנס מחלי' דחורפי' ב׳׳יאסור אינן אפילו נכרים של כסכין
 נכרים של כסכין שנחתך וקפלוט כצל דגם וי*מ חוספיח וכתב

 וכו״ סלהיח של קורט כמו כולה ואסור כקליפה סגי לא
ץ הסכינים כת״ה ז״ל הרש׳י׳כא כשס קכ״א בסימן מביא הכ״י והנה  ג
 אחרוג כמו חריפיס דכדם אפילו צונן לחתוך א3 אס קטנים ובין גדולי'

 הלא קשה זה ולפי וכו' קשה בקרקע פעמים עשר נועצה כהו וצנחוכיוצא
 שהיה כיון טובי בר לבאטי ליחן ופסק לעצמו כשחתך נאס~ האתרוג

 כשר של בסכין צמן חחך אם המור מביא צ״ו בכדמן עוד ולא נעיצה קורס
 צנון מדמה שהרשב״א כיון טפי להקשות ואין אסור שכילו כתב הרשב״א

̂ן נחנוד דמיירי רשב״א פירש ש״ח קורט ונכי חלחיח של לקורט ואתרוג  וי
 אע״ג ואהרוג צנון קגס אס הקורס כל אסור הכי ואפילו נקיים כלים לו

^ יהיה הסכין מעז  כפ׳ דהראש לחרן יש זה על והאתרוג הצנון או
 אפייוי אלא הכי חימא לא דאי וזי׳ל גדולים כשס הר״ס כשם מניא א״מ

 שמדמי' להי״ס וא״כ וכו׳ חלתיח של ר\רט וכ״ש לנקטינהו ובצלים כרישין
 קורע וכ״ש ובצל צנון לינקט זו קושיא נשאר תלחיח של לקורט ובצל צנון

 א© היינו שי׳ח לקורט וגלל צנון דומה לחוד דלהא הרשב׳׳א סינר לכך ש״ח
 מחצי׳ דצמן חורפיה גס אז נקי אינו להיות הסכין שדרך כמו בעין הוא

 חלחית של לקורט דומה אינו חחלה עץ דנ נקי ן הסכי אס אבל לשבח
 בצונן להפליט כך כל חריפים אינס ובצל צונן אכל בצונן מןהסכין שמפליט

 שיש בחנוני דמיירי משוס דוקא חלתיח של קורט לינקיט גמרא צדך ולכך
 קשה נשאר ראשונה קושיא אבל שם’ הרשב״א שפי׳ כמו נקיס כליס לו

 שכתוב מה ע״פי לחרץ יש אמנם נאסור נעיצה קודס אחרוג שחחך כיון
סי' הטור  '1דטע עד או וכו׳ אסור X3 של נסכין שחהכס צנון צ׳׳ו נ

 טוע^ אס שגס הרשב״א בשם מגיא והכ״י וכו' כשר טעס בו יהא שלא ליה
 דבתחילה כיון מחורץ זה לפי וכו' הדחה צריך מ׳'מ בשר שעם בו ואיו

 אח״ס" נעץ לכך טעם שוס בו שאין וט׳עם נעצמו ואכל מלכא השמר פסק
 הרמב״ס בשס צ״ח בסימן ב״י שכחב וכמו יהודה למר ונתן ופסק
 iujpo או למצריכי? פוסקי׳ לשאר ואפילו מל״ח ילא קפילא צריכיןלא דאין

 בקרדע הסכין נועז מלכא שבור דראינז הכי מ׳׳ח חומו לפי מסיח או
 דצר,'ף אvור טעם שוס ט שאין יודע מסתמא נכשרוס לו ליחן ומהדר
 הרחה האתרוג יצטרך שלא בשביל החירון טעם נותן אינו הלא נעיצה

 Xrj לכך להדיח ישכח שמא לכתחילה דאסור צ״א בסימן שאיחא וכמו
 נשכיל לכתחילה וחסידי'לאסור שהיאמילחאדפרישוח רש״ישפיר

: כמבואר היטיב ודו״ק דחהsר

0זבחי מסכת
̂צזנה ה נחוספיה שוהה6ר במ ס כל יי חי ס' סנ  רומיים עסדה י

 ארבע בהנך שייך קידש ושימי וכו׳ קבלה הדין והוא נקט
 בזריקה אלא שייך לא כעלי' שינוי אבל שלמים לשם עולה כגון עבודזח

 שייך קודש ששינוי נזה חוספוח בעי מאי יחור דברי הוא ולכאורה וכו׳
 מחרזףוכ»וא מאי קשי: vלכאורר נהvדר נעז״ה לתרץ ונראה וכו׳

 תאי אחריתי עבודה לחינקט ליה הוה דקשה וכו' קמייחא עבודה
 נקט לא בעלי' בשינוי דהנה לתרץ אנו מהאיילייכין אולמי'ד^י

 מ'׳מ קשה אך ש״ק משמע לשמן דשלא לקמן חוספוח כמ״ש כמתניחין
 משוס לומר וצריך לשמו ושלא לשמן שלא דהיינו ש׳׳ב גס למינקט לי היה

 שלא לזרוק ע״מ ששוחט דהיינו בזריקה אלא שייר לא בעלים דשינוי
 לשמן שלא שנזבחו נקט דבמניחין משוס ש״ב למינקט יכול לא ולכך לשמו

 מסרן לכך בעצים שינוי גס לומר ויכול זריקה לחינקט הוה קשה זה אך
 עבוד' הוח כך דהפשט שפיר אתי זה ולפי נקט קתייתא עבודה תוספות
 שייר קודש שינוי מחרן לכך מהאי רהאי אולמי׳ מאי וקשה נקט קמייחא

 ;נקט קמייחי ענוד׳ לחרץ אני ולכךצריך לא ש"נ אבל עטדוה ארבע נהנך
ה ל  כשר זבחי'סחמא דגבי שנא מאי רבא רמי א׳ע׳׳גבגמרא ב

 עומדין לשמן בסחמא וזנחיס וכו' ומשני פסול סחמא גט וגבי י
 שלא קחני וצא ונו' לשמן שלא שזבחז הזבחיס כל דתנן מהא איליחא מנלן

־ - ̂ ^ נזנח ־



קטזזבחים מסבת
ט' לשמז לזנח  עלו לא סיזמארמי 5לעול דלמא חישיה הצאן והקשה ו
 הוה אי דלמא לשמן שלא רוש כפ וכ״ש עלו ילא סתייא ליגקש קשה ואי
 ונראה ע׳'כ לגמרי פסול לשמן שלא פירוש י3ג1 אחילא הוה סקמא נקט

 ליחני עלו שלא אלא למתני לי למה לעיל אמר הגמרא דהא כעה״ז לחרץ
 כקטשחייהו אכל תוכה לסס עלו דלא הוא דלכעליס קת׳׳ל הא עלו ולא

 הפשט הוה ע׳'כ סתמאכמחרחץ נקט דאי נמצא לה לשנדי ואסור קיימי
 קיימי כקדושתייהו דאי כסחס ענודוח שאר שיעשה דהיינו עלו שלא אלא

 לגמרי כשר יהיה הא קשה לשמן כפירוש עכודוח שאר דיעשה לעגין
 פשמ ולשס סהס זה כדף בגמרא כדאיחא חעה לשם גס שיעלה דהיינו

 על סיפו יוכיח דאתר ההם שאני דילמא החרצן דחיוח לפי אף
 שלא אלא כמחניחין אמר מאי א״כ כשר פסח ולשם סהס מ״ח חחילחו

 כל שיהי׳ דהיינו כהו אית הקדושת לשסחוכהאבלכל לכעליס עלי
 דהפש' ודאי אלא חוכה לשם עלרלכעלי' ג"כ אי׳כ לשמו עכודוח שאר

 ממילא זה ולפי כפחם עכודוח שאד■ שיעשה דהיינו ^ינד כקדושחייהו
 הוה סהמא כמחניחין נקט הוה אי דגם קדשי׳ צאן קושיזח מחורז
 דאי חונה לשם לכעלי' עלו לא אלא אינו לשמן שלא פירוש דגס מוכח
 שלא אלא למחר ל׳׳ל קש׳ א׳׳׳כ לגמרי פסול לשמן שלא פי׳ גכי אימא
 עכוחת שאר שיעשה דהיינו קיימי דכקדושחייהו לאסמעינן לנעלי' טלו

 שלא יאמר לא ממילא הא קשה לשמן שלא כפירוש יאמר נסהסולא
 דאסיאמר קיימינן השחאנסכראזו, דהא הקרנן אח יפסל שלא לשמן

 לנעלים עלו שלא אלא למיחר לי לחה וא״כ לגמרי יפסל לשמן שלא כפירוש
 עלו לא אלא אינו לשמן שלא כפירוש יאמר אם דאף מוכח ודאי !אלא

 כסחס עכודוח שאר שיטשו דהיינו עלו שלא למנקטאלא צריך ולכך לנעלים
ודוק; הגמראדססמא מוכיח שפיר א׳'כ לשמן שלא כפירוש יאחר ולא

 לשם נזנח הזנח דכריס ששה לשם מהא אלא ע״נ א' נדף שס
 לשם כלבו היה שלא מי אף יוסי רני אמר וכו׳ זונח לשס זנח

 אתו ד־למא לשמו לימא דלא כ״ד אתנו הוה לד שת:ח׳ כשר אלו מכל אחת
 מיצחא ומחני לד קיימא פסיל סתמא דעתך סלקא ואי לשמו שלא למימר
 להאריך לו למה חימא יש וכו׳ לד קיימי כריה חיספוח וכו' ני׳ דמפכול

 כעזה״ידהנה לחרך וכו'ונראה פשר זההאנהדיאאמרסתמא כל
ד דחקנח סכר ר״י דודאי עצומה קושיא קשה לכאורה  כל על קאי ל

 לשם כלט היה שלא מי אף למימר יוסא לר׳ למה דקשה דברים ששה
 וכת ו; זנח לשס כלט היה שלא מי אף לחימר ה״ל אלא אלו מכל אחד
 לפי לחימר דלא לד חקנו דנריס ששה דאכל סיר דר״י וראי אלא נשר
 ונחות וריח ואישים השם לשם למימר דלא לד חקט למה מ״מ קשה זה

 זנח לשס שלא למימר אחי דילמא למימר דלא לד תקנו וזונח זנח נשלומא
 חקנו למה דנריס ארכעה אינך איל חונה לשם הקרנן יעלה ולא זזונחו

 לשם יעלה וכו' וריח ושם אישים לשס שלא יאמר אף הא למימר ׳'רדלא3
 כשרין ר\ך אנל נא״ל כלהזנחיס כלה כמחניחן הוספוח נח׳*ש וזונה

 שוחט שאינו מי דודאי כך לחת אחה צריך וע"כ וזוכה לשם ועלו ומרצין
 יהי׳ שלא קרנן לך דאין חולין לשם שוחט הוא ודאי וכו׳ ושם אישים לשם
ס' ואיישי׳ לשם  דהא ואישים הפם לשם יאמר שלא חקנו לפך זה ולפי ו
 לשם יאחר שלא כמי חק:ו לכך וזוב׳ זנח יאמר שלא לחקן אני צריך ע׳י׳כ
 כהכשירו עשה שבודאי מפני לשמו כשר סתמא דמפכימה ואישי״ רשם
̂׳ה \םמו  כודאי א"כ ואישים להשס שלא למיחר אחי למא די חושש אני וא
 נס אי חולין דהא לשמו שלא לכ שחט כודאי אשא חולין לפס שוחט ד\א

 נ׳'כ יאמר שלא הקנו לכך לשמו שלא מאמח הקרכן ויפסל לשמו צריכים
 זה לפי כהכשירו עשה שבודאי כשר וסחמא וכו׳ ואישים השם לשם

 יוסי ר׳ מדנרי להוכיח יכול היה לא דחיכף החוספוח יןשיוח ג״כ יתורז
 היה שלא מי אף דהיינו הוא כך יוסי ר׳ נדנרי דהפשט אני אומר דהיה
 כלבו היה דנריס חמשה אינך אכל המ״ל דנדם מששה אחד לשם גלנז
 הש־שיח גס לכך כהכשירן עשה חמשה שו:א־נך שראינו מפני כשר ולכך
 מששה כלום אמר לא אם אכל כהכשר עשה ג׳׳כ נוראי כפירוש אמר שלא

 גיטיודנהב ולכךגני פסול עיקר סחמאכל שחט אלא הנ״ל דברים
 מביא למיפרךכלוסלכך הגמרא יכול היה ולא פסיל עיקר סחמאכל
 וא״כ לשמו שלא למימר אחי דילמא לשמו למימר מ!א כ״ר אחנו הגמרא

 מר1ל יכול דהאיך למרינס דלא דכריס ששה אכל קאי f׳3 הקרח ע^כ
 מכח ויפסל ואישים צהשס שלא למימר אתי דלמא וכו׳ ואישים השס לשם
 כלל יאמר ולא עיר,ר כל סתם שישחוט נ״ד דחקגו ודאי אלא לשמו שלא

 דסחמא מגט שפיר הגמרא פריך כשר ומ״מ דנריסהנ״ל
*• וחין פסול

ה) ר  א״ר וכו׳ שחצצו תנור דחנן וכו׳ אחריתי מילחא ע״א׳ורמי ג׳ ^
הקל חרס ככלי חציל לא הסמור גמח הליל אם ק״ו אליעזר • .

 וכו׳ אוהלין חילקין שכן חמור כמח שהציל אמרח אם לא לו אמח
 הכי אי קאמר ק״ז ר״א למימר איכא מאי אליעזר לר׳ לרנלן החינח

 נדקדק ויש כ״ש לא חולין קדשים מחלליו קדשיס צימאק״ו הססנמי
 מ״מ לא אס או לרכנן נימא חס לי דמה כגמרא יחור דנרי הוא להחינח

קושיא הקשה קדשים הצאן נה3ח נעזה״י צחרז ונראה קשה אליעזר לר'

̂׳א פריך מאי עצומה  לאו למה קדשים גני דהיינו למימר איכא מאי ל
 כוורת על אלא ר״א פליג לא חוספוח לפירוש הא כה מחריג לא מינה
 כמחיצ׳ קדש*ס אצל חולין עשו לשנות יכול לר׳׳א גם א׳'כ מחיצה על ולא
 הזכח כרכה דהצה כחברחה מחורצ׳ תדא קישיא זה ולפי תנור אצל

 תשים וחומר קל רימא קשה לרנח גם הא הנמ׳לר״א פריו דמאי הקשה
 נטומא׳ אליכייהו קרא דגלי כיון ותירץ וכו׳ כ׳׳ש לא חולין קדשים מחללין

 כן אחרינן נמי כקדשים דה״ה מינה ילפיגן כה מחריב לא מינה נלאו
 יכול היה לא לרבנן התינח מייחי הוי לא דאי שפיר אחי א״כ ׳ וכו

 קדשים צאן כקושיוח אני אומר דהיה למימר איכא מאי לר״א להקשוח
 מניא לכך אילעזר רכי פליג לא דבמחיצה חנור אצל כמחיצה עשו רמ׳׳מ

 קדשי' ק״ו לרבנןףנימא דגס הזנח כרכה קושיוח וקשה לרבנן החינח
 דלאו טומאה גכי דמצינו כית צריךלתתכחירוצן וע"כ כ״ש חחלליןחוליולא

 סבר למה למימר איכא מאי לר״א זה לפי מינה ילפינן מחריב לא מיכה
 יא״כ בה מחריב לא מינה דלאו מחיצה גני מציגו ק׳׳יהא אמרינו סורח
 אכל כלל מינה דלאו מחיצה דשאני חימא וכי כזורח גני גס מיכה ילפינן
 קדשים אצל חולין כחב קדשים הצאן הא שהוא כל מינה הוה כוורס
 דלרגנ? דה־כי דנרי לפי גס וא׳׳כ הגמרא דכרפריך ופיריש לכוורח דומה

 חייז לא מינה כלאו מחיצה אצל דחצינו מפני ק̂׳ קדשים גני אמרינן לא
 מינה דלאו מחיצ׳ אצל דמצינו מפני ק״ו אמריגו לא כוורח גני גס ה״ה

 אליעזר א״ר כמחיצה אף דהיינו קאמר ק״ו ר״א ר\מרא ומשני חיין לא
 קדשים גני סכי אי שפיר הגמרא פרל ואז ידיץ סכר מחיצה גני יגם ק׳׳ו
 גבי דתציכו משוס הימא וכי כ׳׳ש לא חולין מחללי! קדשים ק״ו נימא נמי

 מחיצה גכי דגס סיר ר׳׳א הא מינה ילפיכן חייז לא מינה דלאו מחיצה
 אלא הגמרא ומשני זו סברא לפי מחיצה על אף ק״ו אמר ר׳׳א דהא חיין

: היטיב ח״ק1 וכז׳ אליעזר כרכי דרבי טעמא
ס3  משוס מינה ולילף בזריקה ולכחזנרחמנ' ד׳ע״אנגמ׳ ף

וכו׳ מיחה זר עלי׳ חייג שכן לזריק׳ מה למיפרך דאיכא י
 נמי ה זריק וא״ח לזניחה מה בר״ה כחב חוסשוח דהא להקקוח ויש

 לזרוק ע״מ אלא כעלי׳ בשינוי פסיל שאינה רשחיטה וחומר מקל חפסול
 תאמר בעליס כשינוי פסול שכן גזריקה תה הגמרא לישני זה לפי וכו׳

 כסב לחרןדהנההחוספוח ונראה כעלים כשינוי פסול שאינו נהנך
 וזריקה משחיטה והילכה קילה וניליף וא׳׳ח וכו׳ לזריקת מה נד״ה
 קשהליכחוב דאיט היא כך חו' ופי׳ וס׳ כחוץ חייבין שכן להנך מה וי׳׳ל

 בזר פסיג שכן להנך מה די״ל משום מיריהו שחיטה וניליף וקילה זריקה
 מחורץ זה לפי בזר פסול שאינו כשחיטה חאמר
 זר עליה חייב שכן לזריקה מה לתרץ גמרא צריך דע״כ
 ח״מ בעלים כשינוי פוסל שכן לזריקה מה הגמרא יאמר נחי דאי מיסה
 וע׳׳ס חינייהו שחיטה וניליף וקבלה כזריקה רחמנא ליכחוג קשה נשאר
 אחה צריולנוא זה כלא גס וא׳׳כ נזר פוסל שכן להנך להרץמה אחה צריך

 עליה חייב שכן כלבד זו פירכא אמר הט משוס נזר פוסל שכן לפירכא
 : זקנלה כזריקה רחמנא דלכחוכ קשה אינו זה גס ממילא ואז מיתה זר

ם ד  מנלן מיהה לאחר אחי דלא א:זם ד׳ה כסוספוח ע״א ה׳ ב
 חינייהו אשש ניליף לי׳ ניחא ושלמים דעולה כמן הימה י

 שאר דניליף א־פכא אמינא הוה דאדרנא וי׳׳ל וכו׳ ההורה כזאח נהיקשא
 חיספוח דהא חוספות מחיץ מאי להקשות ויש כלל אחי דלא מאשם קדשים
 בפשחוחכיאת דמכחכרךאי הקדשים כל שאר הא נד״ה כחג בעצמו
 שאר דיציף לומר יכול אני “6s0’1 א״כ כשרים הזנחיס כל דשאר מוכח

 דיכור כחוספזח ועוד וחטאה כפסח קראי לי למה א״כ מאשס קדשים
 מינא לי דלחה סוספוח מקשה האי קשה וכו׳ כלל לייהי לא אשס המהחיל

 גס הא קשה לאשם אחא שפחיו דמוצא מוכח וע"כ קדשים לשאר שפהיך
 אמינא דהוה מקודם החוספוח כח״ש שפחך מוצא איצטרך זנחיס לשאר
 מוספות מקשה מאי <א"כ שפתיך מוצא לאו אי מאשס קלשיס שאר דיליף

 איצטרירמוצא קדשיס לשאר גס שפחיוהא ממוצא מוכח דאשסע״כ
 מע״לבר״החטאהנתי דהנההחוספוח נעז״ה לתרץ ונראה שפתיך

 הכשירנת שלא הוא רחמנח מיעט מותרה 3דקר אע״ג וחטאת וה״פ וכו׳
 אוחה לר״ל לעיל איצטריך הכי משום מחיים כמו מיחה לאחר מדאחיא

 ולפיזהיחורן מחיים כתו מיתה לאחר אחי לא נמי דאשס אשס למעט
 לאתר אמי דלא נחוספוחד״האשס כדהואדהוספוחמחרץ דסגמן
 כלל אחי דלא מאשס קדשיס שאר דנילף איפעא אמינא דהוה וכו׳ מיחה

 החורה כזאח מהיקשא אשם רלף הוספיס קשיזח קשה דלעיצס חימא וכי
 משאר אשס דניל'ף אמינה דהוה כחרוצס חימא וכי ושלמים מעולה
 לעולם ל לחרן אני יכול זה על וחשאח בפסח לי למה קשה א״כ קדשים

 גגי לי צמה חימא וכי חאשס קדשים שאר דניליף איפכא אמינא הוה
 משוסדילפינן אלא דפסול אשס גני ד<;איךעינן משוס וחטאת פסח

 אשם כן כמו ופסול מתייס כמו מיחה צאחר אחי ללא חטאח במו מחטאח
 3י0כ הוה לא ואי פסול מחיים כמו מיחה לאחר אתי דלא

פסת לי למה קשה יאי אשס P גס ,ךעיגן לא חטאח
לציליף היכי כי פסח איצטריך הכי דמשום לומר אנו יכול

«*» א נח



זבתם מסכת
 דנא TDD כמו חסייס כמו מיתה לאחר יז דנא ת1קי־ננ אוחז גה מאחת
 מיתה לאחר ינאי! אף קרכנוח שאר כן יפסיל מחיים כמו תיימה לאחר
 ילפינו הוה לא פםח כחיי הוה לא אי ל3א כייסח לפסי מאשם יליף מ'/מ

 החורה חאה יהיקש מח־יס כמו מיתה לאחר דנאין מס3ר,ר אותן מאשם
 תיחז שסיר אחי זה ולפי לעיל כמושאיחאממרא לשמו שלא לפסול אתי

 ולכך דפשיל מחטאת ילפינן דאשס זאת שירא לן מוכח חישסוחזחאן
 תוצא איצטריך לא הא חימא כלל לייתי לא אשש ד״ה חושפות מביא

 דפסיל מחטאת ילפינן דאשש מוכח ע״כ אלא וכו' לאשם אלא כלל שפתיך
 לאחר אי?3ד קישיש שאר דילפע? לגלות פשח דאיצטריך שירא מוכח זגס

 שפתיך מוצא דאיצטרך משוס חוססוח קושיות קשה אינו ואז מאשס מיתה
 קשה ואי מאשם קדשים שאר דילפינן אמינא דהוה קדשים לשאר גס

 יכול וחטאת פסח נכי למה א׳'כ מאשש קדשים שאר למילף יכול האיך
 לגלות פסח ואיצטריך דפסול אאשס לגלוח חסאח דאיצטריך לומר אני

 זלעולס מאשם מחיים כמו מיסה לאחר אין3ד קדשיס שאר דילפירן
 קדשיס אשאר שפתיך מוצא איצטריך לכך מאשם קדשים שאר דילסינן
 אאשש לגלוח אתי דפסח זו סברא מוכח אינו דלעולס עוד תוספות וכותב

 א״כ תימא ואי מאשם מיליף קדשיס אשאר לגלוי איצטרך לא חטאת וגס
 יש אהא ונו' לאשם שפחיךאלא איצטרירמוצא לא ע׳'כ הא קושיא נשאר
 הא נד׳׳ה חוספוח כותב לכו וכו׳ טעמא מהאי יה3 הדר דהשחא לומר
 חטאח דאיצטריו גמ׳3 סברא שהיא מוכח דחהא וכו׳ הקדשים כל שאר
 שארקדשיס-עאיןלאחר לגלוחדילפינן ואיצטריךפסח אאשס לגלויי
 הא אוסה צי למה חאמר ואס קשה הני חימא לא דאי מחיים כמו מיתה

 אלא וכו׳ כשרין קדשים דשאר מכלל וחטאח נפסח לעכב קרא מדצריכי
 אשאר לגלויי אחי ופסח אאשס לגלות אחי דחטאת זו סירא מוכח ודאי

 אותה צריכין לכך מאשש דניליף מחיים כמו מיחה לאחר דבאין קרבנוח
 איצטריו וחטאת מאשם קרמוח שאר דילפינן אמיגא הוה אותה לאו דאי

 מאשם לךמותדניליף אשאר לנצויי איצטריך אאשסופסת לגלות
:היטיב וח״ק

ה ר הניח יוחנן רני והאחר להו דקני׳ למימרא כגמרא ע״כ ה׳ ב
הניח יוחנן רני והאמר להו קניא ולא וכו׳ נניו לשני מנחה י
 קניא נשלמא אמרח אי כה ממירין ואין קרינה ומה בניו לשני בהמה

ט׳ נה ממירין דאין היינו להו  נמי אמורי להו קניא לא אמרח אי אלא ו
 נד״ה תוספות וכו׳ לרנוח ימיר המר אם קרא דאמר החס שאני לימרו
 אינו יורש וכו' יוחנן ר' קאתר תש״ה רכפרק חימא וכו׳ מיחר אחד
 היה חיכף הגמרא חירוץ עד חוספוח נטר למה להקשות ויש וכו' חימר

 הא ממירין אין בניו לשני נהמה הנ'ח דקאמר לעיל להקשות לחוספוח
 ונראה מימר אינו דיורש יוחנן ר׳ קאמר הנ׳׳ל בפרק הא מימר אחד

 לעולם אני אוחר דהיה להקשות יכול היה לא לעיל דסיכף נעז״הי לחרץ
 דאשמועינן לומר יש שכיח נקט למה א״כ חימא וכי מ־מר אינו יורש ח׳ דגס

ח ח״  בד״ה ז״ל רש״י כמ׳׳ש בשותפות שהיא אע"פ קרבה המירה לא אס ד
 המקשין על להקשוח לתוספות היה תקשה וכי שומפוח משום בה אין

 יורש רצחא מקשה מאי ליתרו נחי אמורי להו קניא נא אמרח אי דחקשה
 סרני דמיקרנ לומר יש אחד ליסכי א״כ סימא אחרוני אפילו מיחר אינו

 להקשות יכול היה לא עלהחקשין דגם לתרץ יש אשמועינן נשותפין
 וכי צימרו נמי אמורי איאמרהלאקניא נפשך ממה פריך דהמקשין

 אחד יורש ליהני קשה א"כ תימר אינו דיורש חמירין אין הכי משוס סימא
 בשוחפין קרבי מיקי־ג שנים שהם דאע״פ דאשמועינן סימא וכי שנים וכ״ש
 להו קניא דלא מנחה גבי יוחנן ר' מדברי דמוכח זו סירה לפי הא ■קשה
 אצא נגוזיי׳ שוחפין וא־נן להו קניא לא קרנידהא דמיקרב פשיטא א״כ

: פיר1התקשין. ופריך להו דרןציא מוכח ודאי
ם ף  אמר כיפרו לא או שנאו מה על כיפרו להו אנעיא ע״א י' ב

 שני כיפרו דאי כיפת דצא מסחכרא אידי דרג ברי׳ ששת רב י
 כיפרו דאי בד״ה תו׳ וכו׳ קרב הוא למה כלפרו לא מאי ואצא נא למה

 וכו׳ הראשון שכיפר אע״פ יום בכל מתנדב אדם קרבנוח כמה סימא
 בא לחה שני קאמר מאי וא״ס להכא חייב למה שני דפריך לומר ויש

 חליי׳ דמחשנה י״ל ומיהו וט׳ לשמן דשלא אמחשנה לכפר קאחי דילמא
 בנדב׳ בא שאינו קדייק למאשס ונראה נעלי׳ אלא מכפר לא וקרבן בעובד

 קדייק דמאשס ונראה דכתב בזה חוספוח בעי דמאי מפורסמת זהחימ׳
 ראשונה קשיא על חירן קריקהוא מאשם דנראה חית קדשי׳ והצאן וכו׳

 ועוד ראשונה קושיא אחר חיכף לעיל לינקט דהוה חדא לי נראה ואינו
 בעזה״י לחרן לי ונראה חוספוח חירוץ צעיל דהא י״ל יעוד נקט צא למה

 דמוכח דהיינו אי־ךגיסא על קש" נשאר הוספות של ראשונה קושיא דהנה
 דקרב י׳׳ל קרב הוא למה חימא וכי בא למה שני כיפרו דאי כיפרו לא7

 על אך ליקרב חייג קחני לא דהכי חוטפות היתד שייך לא זה ועל נדבה
 למה דא׳׳כ מחניחין של טעם הדרך לא יזו מוכח דע״כ לתרץ יש זה

 ידעינז נלאוהכי האגס הפסחוחטאח חיזמו בתסציחין למינקט
 נדנה קרב הקיבן זאוחו כיערו דלא מוכח ע״כ דזה פסיל וווטאח פסח1

ופסול נדנה ליקרב יכול אינו דזה ולאי נדנה נא דלא וחטאח פסח א״נ

 בא שיה'ראשון סברא אין דזה ודאי אלא לכפר אחר להביא צריו יגס
 ושני כיפרו דילמא תוספיח דפריך השתא אך שפיר גמרא ומוטיא ידוה

 תלוי דמחשבה י״ל ומיהו וסיריז לשמן שלא חחשבה אוחו על לכ̂פ בא
 מחשביו אין נעליה דסיר מ״ד לחד אלא איט זה חירוז דהיינו וכו' בעובר

 י״ל קרב הוא למה חיחא יכי כיפת דלא דלוכיח קושיא נשאר זה לכי
 זה על כנ״ל וחטאח הפסח מן לחינקטחין למה א"כ תקשה וכי בנדבה

 ואי נדבה קי־ב והראשון כפת דלא לאשחועינן וחטאת פסח נקט לכך י׳׳ל
 אוחו על לכפר קרב והשני כיפרו דלעולס ה״א וחטאת פסח נקט הוה לא

 וחטאת פסח נקט לכך מחשביו כעליה דגם ח״ד כאוחו לשמן שלא מחשבה
 שלא מחשבה אוחו על לכפר בא והשני דכיפת לומר יכול אני אין ואז ^

 אחר וחטאת פסח להביא יכול דאין נהי וחטאת פסח גבי כן אס לשמן
 דלא ע"כ אלא פסול הראשון לחה מקום מכל לשמן שלא מחשבה על לכפר
 לכך פסול נדבה בא דלא וחטאת פסח לכך נדבה קרב והראשון כיפרו
 קרב והראשון כיפת לא דהיינו כך הטעם להיות יכול דלא חוספיח מחוץ
 דהא האשס מן חיז אמר ולא וחטאת פסח מן חיז אמר למה א"כ נדבה

 מאשם ונראה הוא כך והלשון וחטאח כפסח vנדנר בא אינו אשם גס
 כיפרו סברהרלא זו דאין מוכח נדבה גא שאינו האיבעיא בעל קליק

: ולו״ק נדבה קרב והראשון
ה ד  דע״א חטאת לחטאת בה לכתיב חלב חטאת אשכחן ע״ב ח׳ ב

 אסיא דע״א חטאת חנלן זכו' שפתים וביטוי הקול ושמיעות , י
 ע"כ דהנה להקשות ויש הצל במה אחיין והנךכולהו וכי' חצב מחטאת

 תוספות קושיות קשה לא לאי לדרש חטאתו חטאח סכר דהחקשין מוכח
 עיכובא נזיר בחטאת מנלן וא״ת תוספות בסוף ונמיהס מנתחס בל׳׳ה
 לריש חטאחז מחטאת וי״ל כחיתצס לחת אתה צריך וע"כ בעלים בשיחי

 לעיל הא חנלן הקול לשמיעת חטאת גמרא מקשה מאי זה לפי זכו׳
 אשכיחן לקחן קאמר דהכי לומר ויש מנלן זריקה בד׳׳ה תוספות כתב ע״א

 עליו וכפר ביה לכתב ראעי׳ג מכלן הקול שמיעות אבל וכו' חלב חטאת
 חלקת ילא בזריקה קודש שינוי היינו חטאת לשם לעיל ודרשינז מחטאתו

 ניגמר חלב בחטאת בעלים ושינוי כפרה עיקר שהוא לפי בזריקה נימא צא
 מיוחר הוא חטאחו חטאת הא קשה דליכאפירכא הקול משמיעות

 משלמים דנפר^ צריך לא למצוה נפקא דמעליו צריך לא בעלים ללשינוי
 עבודות לשאר אתי חטאתו חטאת ע"כ וא׳׳כ לעיכוב אחי וע״כעליז

 מוכת הוה בחטאת רגם צריך לא קודש שינוי דלזריקה לעיכוב קודש לשינוי
 יכול לא דמזריקה חלקת לא מחמת עבוחח כל למילף אני יכול ושפיר
 לחילף יכול עבודות משאר אבל כפרה עיקר שהיא מפני חלקת בלא למילף

 איחא בע״א דהנה בעזה׳׳י לחת ונראה החקשין פריך ומאי חלקת בלא
 חלבוסיסי בחטאת רחמנא חראמחרסיבהילאליכחוב היתי בגמרא
 גמרא פייר זה לפי וכו׳ אחרים דמים עמהס יש שפן להנך מה מהנך
 חטאתו חטאת דאחא מוכח דע״כ חימא וכי מנלן הקול שמיעות שפיר
 מהכד לילף חלב בחטאת . קרא לי למה קשה א"כ כנ׳׳ל עבודות לשאר

 רן<- חימא וכי משלמים ילפינן דצמלוה עיצוב מוכח חרתי דבהיד חרתי '
 הרו^ רשמיעות חטאת השתא הא אחרים דמים עמהס יש שכן לר\ך
̂י אחא חטאתו לחטאת סברא זה דאין ודאי אלא יוכיח  א׳׳^ עגויזת לש

: היטיב ודו׳׳ק מנלן הקול דשמיעות חטאח
ה ף  פסול לשמו שלא כשר לשמו פסחבזמגו ח״ר בגמרא ע?ב '0 ב

חילי הלי מכא xכ לשמו שלא פסול לשמו השנה ימות ובשאר ^
 וכו׳ לה' שלמיס לזבח קרבנו הצאן מן ואם א׳׳ק לשמואל אמה אמר .

 כלקאמרח וזבח ושלמים כחיב הוה אי כווחיה ליהוי דשחיט כל אימא
ט מה אי וכי' ליהזי שלמים דשחיטליה לכל שלמים לזבח לכאב השתא  ^־
 לזבח אלא וס׳ ובנדבה בנדר הבא כל אף ובנדבה בנדר הבא דבר גופורש
 כצל למידרש שייך לא ומיחורא הוא יחורא דזבח ז״ל הואפירש״י רבויא
 כוחיה להוי ליה דשחיט לכל אימא הגמרא ופריך ע״כ רינוייא אלא ופרט
 וץשיא6פריךגחר דמאי ראיה צריכה אינה מפורסמת והקושיא וכו׳
 הגתהא חיריז כבר הא כווחיה ליהוי דשחיט לכל אימא זימנא חרי חדא

 דהנה בעזה״י למיז ונראה וכו׳ כדקאמרח וזבח לשלמים כתיב הוה אי
 כתב בשףהחוספח לשמופסיל ה^ה ימוח בשאר פסח בד״ה ז״ל חוספוח

 לזבח שיעקרנו שלמים לזבח הכא מדדרשינן דנפיק לומר ואין
 חן ואס ד״ה תוספות ועוד לא לעכב אבל למצוה מילי הני דדילמא .שלמים
 דלא דריש רמיהורא ונראה בפסח לאוקמי ליה חנא וכו' וסימא וכו׳ הצאן
ט' קאי דאשלמיס שלמים לינח למיכחב צריך הוה  וכו' ש׳׳י רגינו ופי' ו
 ועוד פסח למותר מיוסר הוא הצאן א"כ וכו׳ לעיל מדכחב י״ל וה״נ

 כתב הוה למימראי לי' ה0 השלמים לזבח כתב הוה אי ד׳׳ה ־ספות
 כסב דמאי לתמוה יש ולכאורה ע׳'כ כלל צריך לא דשלמיס כדקאמרח ̂׳בח

 קושיא הוא הלא כלל קושיא דרך כתב וצא וכו׳ למימר לי' הוה תוספות
 לחוס' שייך 3כת הוה אי ד״ה דחוספוח לומר לי נראה לכך מאוד .עצומה
 יאשון דהחירוז מוכיח שחוספוח דהיינו וכו׳ הצאן מן ואס ד״ה שלפניו

 דצאן דמיתורא השני כתיריז ולא דריש קא דשלמיס דמיחורא עיקר הוא
־ לזבח כתיב הזה אי גמרא צישני קשה השני נתירון נאמר דאי דריש קא

ר׳ מ ^ נ



סז׳ובחיס משבת
עיתל הוא ראשון ״ מורת אלא צריך לא ״שלחים נדךאחרח

 שפיר אהי ואז אפסת לקאי מוכח דשלמיס חיחורא דה־ינו
כדקאמרס לזנה כתיי הוה אי לחרן הגמיא יסל ילא

כלל לאידפען הוהיכהיכשלחיס לא אי הא צריך לא דשלמיס
 לחאי אמנם קושיא דרך וצא היכחה דרך חיספוה נהב לכך אפשת דר,אי

 סירא שייר לא איוחרג׳׳כ הוא לזבח דהיינו רינוייא דלזיח גמרא דקאמר
 ליכהוב לא דא״כ ליהיכווסיה לי׳ דשחיט לכל למימר שייר לא ואז זו

 כן ואם הוא תיוחר ג״כ דזבח אפשת רקאי ירעילן וחיחורא כלל שלמי׳
 לחיז אני יכול אך טוסי׳ ליהזי לי׳ דשחיט־ לכל איחא גמרא פריך מאי

 לי למה א״כ קשה ואי טוחי׳ ליהוי דשח־נו לכל שפיראיחא פריו דגחרא
 פשת בד״ה ההוספו׳ כח״ש לעכב שלמים רכהב לומר אני יטל שלחים
 וכו׳ פסת שם ש־עקרני שצריך רהכא דלפי׳ לומר ואין הסגה יחוח בשאר
 מיותר לזבח אני אומר הש׳תא א״כ לא לעכב אכל לחצוה מלי הגי דילחא
 לכל ולעולם עיכוב1ללמ חיוחר ושלמים פכזח שיעקירשם מציה ללמד

 פריר דע״כ מיכח גמרא של שני' פעם דקישיא נמצא טוחי׳ דשחיטליהוי
̂גו אתי לחצוה ע"כ דזבח לעיסכ אחי שלמים דילחא  לכל ללמד לגופי׳ רהי
 דהיינו דלעיל חירון שייך רלא שפיר אחי זה ולפני טוחי׳ ליהוי דשחיט

 זבח כסב הכי דמשום לו׳ אני יכול כרקאמרת וזבח לשלמים כחב הוה אי
 אבל לעיכיב אחי ושלמים סוסי' ליהוי דשח־ט לכל דהיינו למצוה קודם

 שלמים לשם שישחוט למצוה אחי שלמים הוה קודם שלמי׳ כסיב היה אי
 פסול זבחי׳ שאר לשם אבל שלמים לשם שחס לא אס לעיטב אחי ויבת

 כווחי' ליהוי דשחיט לכל ללמד קידם זית למיכחב איצטי־יך לכך לגמרי
 ודו״ק: ראשון חיריז שייך לא שניה דבקושי׳ זימנו סרי שפיר גמרא ופריך

ה ד  לשס ששחטה חטאח דמבוג משמיה רב אמר בגמרא ע״ב ט׳ ב
 חורה החטאח חזרח זאח קרא דאמר לשירה נחשון חטאח י
 שנקמצו המנחוח כל אומר ר״ש לרבא חשרשיא רב איחביה וכי' אחת
 לכל אחת חורה המנחה חורח זאת אמאילימא יט' כשיריח לשמן שלא

 חשאת צשם ששוחט' חלב חטאח לפיל דאמר לרנא רש״י פי' המנחי׳
 מנחות ואלו וכו' ̂ינהו הדרי כי רהחס מיני' למיפרך ליכא כשירה דם

 לשםחטאח דהא קשיא 3לר אלא וכו׳ שוין שתוחיהן אין ומרחשת חחבח
 הכי אי־איחתר אלא וכו׳ כעילה הוא שהרי היא גמור שינוי נחשון

 כפרהלמחיס אין כשירה נחשון בו שיתכפר ע״ח ששחטה חסאח איתמר
 ניהו ומאי פסולה ונחשון חמה חי הא לן רןתשמע הא בעלמא מח ולימא
 איתמר הכי איתמר אי אלא ננהו ילוח j הני מצורע וחטאות נויך חטאת

 וכו׳ היא עולה כשירה כנחשון חטאת שמחייב מי על ששחטה חטאות
 מקשה לא לחה החפרשיס והקשי יכו׳ מניי־ע וחטאת נזיר חשאח ולימא
 דאמר רב על מצורע וחטאת נזיר חטאת ולימא זו קושיא חיכף גמרא
 לשום ששחטה לימא נחשון חטאת לשים ששחטה חטאת דמביג משמי׳
 החרנין על ה1קנ לכאורה דראנה בעזה״י לסרן ונראה וכו׳ נזיר חגיאח

 בה שיתכפר מנח על ששחטה חטאח איתמר הכי איחמר אי אלא דמתרץ
 הלז החרצן סיבר אס נפשך ממה קשה בעלים שינוי דהיעו וכו' נחשון
 איתמר הכי דנימ׳ דעתו על עלה האיך א״כ כעולה היא נחשון חטאת
 כפרה דאין משוס וכשירה נחשון ה3 שיתכפר מנח על ששחטה חטאח
 חימא וכי בעלמא מת לימא גמרא קושיות כשאר א״כ מיתה לאחר

 הא קשה פסילה דנחשון דומיא חי הא לן משמע דקא גמרא נחירון
 א״כ היא חטאח נחשון חטאת החרצן רסיבר חימא ואס ניהו עולוח
 אינו ג׳׳כ בראשונה נמו נאחר אס הלא הגירסא ולהפך לחרץ לי צמה
 ומרחשת מחבת בשמותיהן שחליקין ממנחות גמרא פריך דמאי כלל קשה
 דאינו לרנא לעיל שפרש״י כמו חטאת משאר חלק אינו נחשון חטאח אבל

 כיון נמיכימא הנא הםא״כ חטאת שניה׳ נינהו הדדי דכי משו׳ השה
 צריר ע״כ אלא כלום גמרא פריך ולא נשירה לכך הס חטאח ששניהם

 מיהו כתב חטאת שמחויב מי בד״העל דרגההתיספוח כך אחהלחרז
 על ששחטה חטאת לעיל רבח לאחר פירוש כלו׳ מחוייג שאינו ממי גרע
ט׳ פסולה כלום מחוייב שאינו מי  של לחטאח הנא תוספות כתב לכך ו

 יהורןדהחרצן זה לפי כלום מחוייב שאינו ממי גרע וקדשיו מקדש טומאח
 צריך לכך עולה ולא חטאת לא ואינו לדורן אלא ן5קי נחשון דחטאח סינר

 כבראשונה נאמר דאי נעלים שינוי על דקאי ולומר הנירסא להפך ההרצן
 דחטת׳ שיה אינו חטאח גבי גס דהא חחנחה שנא מאי גמרא קשיות קשה
 אתמר חי אלא מתרץ לכך לכפרה בא הוא חטאת ושאר דורון הוא נחשון
 משים כשירה נחשון בה שיתכפר מנת על ששחטה חטאת אחמר הכי
 הא לחרן אני יכול בעלמא מח לימא חקשה ואי מיסה לאחר כפרה דאין
 על ששחט כמו דהוה משו׳ פסילה דנחשון יימיא יד הא לן משמע קא
 נינו:ו עולות ר\י הגמרא ופריך פסולה ולכך כלום מתוייב שאינו מי

 חטאת הייני רנהז הזאאלאשלזס דדורן סיבר שאתה כמו לא דהיינו
 מוכת צא נת כשר דנחשון דומיא נמי חי א״כ ומצורע יר ז נ וחטאת גחשון
 חטאח ולא עולה לא ואינו הוא דורון נחשי! דחטאח סברא דיש ע״כ
 דמבע משמי׳ דאמר רב על דתיכף ראשויה קוש'א נמי יחורן זה להי

צימא צהקשוח יכול היה נא נשירה נחשון סטאח לשוס ששחטה חטחח

 היא נחשון חטאא סוכר דרב לוחי אני יכול מצורע וחטאה■ נזיר חטאת
 ששחטה חטאת כך הוא והפשט דורון אינו ומצורע נזיר וחטאת דורו?
 כשירה ומ׳/ז נחשון בה שיתכפר מנת על שחטה וגס נחשון תטאת לשוס

 זאת קרא דאמר משום כשירה נחשון חטאת לשוס ששחטה דמחחת
 דאין משוס כשירה נחשון בה שיתכפר ששחטה ומחלות החטאת חורר,
 משום פסולה ששון דו דומיא חי הא לו משחע וקא מיתה לאת״ כפרה

 נחשון דחטאת פסילה לכך כלום מחוייב שאינו מי על ששחט ליהיה:תי
̂ן דותיא וא״ב דורון הוא  רב יכול ילכו׳לא נןשולה ג״כ דורון דהיינו דנח
 הגמרא פריך לכך לדירן באין דאינן מצורע וחטאת נזיר חטאת לומר

ט׳ המנחות כל אומר שמעון ר׳ לרב׳א משר־שיה רב א־חביה .תחלה  ו
 שוה אינן חטאת גבי גם השחא דהא המנאה חורת ואת לימא אמא•

 איתמר הכי איתמר אי אלא הגמרא ומחת הוא דורון נחשון דחטאת
 וסיף וכו' קודש שינוי על ולא לחול נעלים שימי על קאי דרב דהיינו ולו׳

 חטאת שמחויב על ששחטה חטאת איתמר הכי איתמר אי אלא הנמרא
 וחטאת נזיר חטאח בפירוש ולימא שפיר הגמרא פריך אי וכי' כנחשון

:ודר׳ק מצורע .
rp Z i ליפחל נמי הכי וכו׳ חוטח אונן אימא אלא פ״ש ט״וע״א 

 אונן רש״י פי' בכמה הוחרו לא שכן שבהן השוה להצד מה
 אונן רש׳׳י פירוש זה ואחר חילל יעבד אם מקראי לקמן ילפינן יוכיח

 הא יחלל ולא יצא צא הרוקד' מן גייל בכה! דכתיב יעבוד שלא מוזהר
 פירש ולא דבריו רש״י דבחחילה־ססר רןשוחsלר ויש חילל יצא שלא אח״

 וחתוהין לאיצא התקדש מן דיליף פירש זה ואחר אונן יליף קרא חאיזה
 קושיות על דתחרן התרצן על קשה לכאורה דמה כך לחרן ויש לבריו

 לא אונן דהיינו חוכיח אונן אימא אלא בבמה הותרו שכן מהצרגו
 יפחך אונן על שנס ידע לא וט זו סברא לו מנין קשה בבתה הותרו

 לאונן הוכיח דהמקשת לומר כראי: לכך ביתה הותרו שכן להנך מה
^ א"כ בבמה הותרה סימא דאי בבתה הותרה לא  גבי קרא לי למה ק

 הותר' לא דאונז מוכח ע״כ אלא הצר במה וטמא מוס מבעל וניליף אונן
 דאיכא משוס וטמא חום מבעל אונן למילף מצי הוה לא ולכך בבמה

 אונן סתם רש׳׳י פירוש לכך בבמה הותרה שכן להנך מה לחיפרך
 גמרא דקאתר השתא אבל קראי איזה פי' ולא מק״אי לקמן לפינן
 מקרא מוזהר אונן ע"נ דהיינו מוזר\ן שהן ובו׳ מאונן הצד נמה דילפנן

 סחרה שכן להנך מה שפיר ר\מרא פריך א״כ יצא לא המקיש לתן
 משוס וטמא חוס מבעל ונילין אוח גבי קרא לי למה א״כ הימא וכי בימה

 אלת יצא לא גדול שכהן לגופיה צריכא יצא לא המקדש דהפסוקמן
 דמן תקרא מוזהר אונן רש״י שפירש וזה ממילא מוכח הדיוט שכהן

 בבנזה הותרי: שכן להנד תה שפיר הגנזרא פריך לכך יצא לא המקדש
 :וד״ק בבמה יאx דילמא ד״ה זה שאחי רש״י ז'ה לפי ינואר וכן כי׳׳ל

ת ף  ונעל כפורים חחו^ וא״ת יום וטסל אונן ר״ה בתוס' ע״ב י׳׳ז ב
 תוספות מצו דהוי מאירוח פניס ספר והקשה ונו׳ יוטחו מוס י

 דמאי מא־רוח הפניס על לתמוה יש ולכאורה וכו' יוכיח זר להקשות
 א/׳ תקנה לו אין שכז לזר מה בגמרא איחא לעיל הנה יוכיח זר מקשה

 בסוספ׳ רהנה בע״הי לתי־ן ונראה יוכיח זר להקשוס התוספות יסל לא
 כפרה זמחוס.״ אונן דילפינן גת׳ דהפשט כתב אונן שרפה ד״ה שלפניו
 דאמר ולמאן תוספות ומקשה וכו' תחמה בנגיעת שאסור יוס מטביל
 לאכול שתוסר יוס לטבול דמה וחומר בקל אתי לא דמי כזב דזב מח"כ
 מח"כ למ״ד גס הא ז״ל שיף מהר״ס והקשה וכו' בטומאה הבא בפסיז

o. לטבול מה פריך דמאי יוס מטבול לתילף יכול דמי כזב דזב v שמוחר 
 וא׳י׳כ מאכילה ולא ילפיין מנגיעה ארן הא בטומאה הנא בפסח צאכול

: מנגיעה למילף אני יכול אבל מאכילה לנזיליף יכול צא

חולין משבח
ת ו פ ס ו ט' לא עלי הרי אמר אבל בד״ה ע״ב ב' דף ח למה י׳׳ל ו

 vh בחירוז הלא אחר חי׳ רי׳מ על חיספוח מתרן
 לי לחה בנודר דאי ננוע משחעיקרא ע"כ דהא ר״מ על קושיא מחויז

 דהא לתרץ יש אך :עיקר כל נודר דאין משתמע חחסל מכי הא קרא
 כחיב הוה דחי לחוספוח מנא לרקדק יש ; כי' חזה טוב בחוספוח

 לחודי' כחוב הוי אי גאחשלסדלמא משמע הוה חשחידורלחודי'
 לא משמע חשחידור יאי ועוד ות־שלס משחידור תשמע י1ה משתדור

 חיספות לקושיות לתרץ ויש חשלס לא נתיב למה יירא לר' קשה חשלס לא
 אוליהכ״ קושי׳ אלא שלם תחר אשר אח הפסוק לאאזצילתהלי

 על פירוש סידור לא ואשר וכי' סידור מא^ הלימוד דעיקור פי' דרש״י
 י*.,וב הלימוד דעיקר רק ר\מרא מביא צא למה קשה דלעיל פסוק
̂ורז חדור אשר ומפסוק לוןקשוח יש אך חדור אשר  מ״

 צא משניע לחודי׳ משתידור המס'ע"כ סעיוח אזלי והט הקושיא
 ולא משסדור-משמע אלא נמי משחידור צי למה השלם משמע. דאי חשלס
דפסוקפי׳ אינו זה כל לי למה לזמר 1יאי חשצס לא לי ולמה תשלס

M( 2 נח il



חולין מסיח
 לר' לפ״ז חשלם ולא לתורי׳ משחייור משרוע דלר״ת מוכת נמלא אדלעיל

 1משמ: לתורי׳ זידור רמש אעו כ ן התלש לא לי למה קשה לא רמי יודא
 אינו זה נפקא משתידורדהאמאשרחידור למה להקשות ואין וחשלש
 דמדר סיד יהול־א ור' שלם כתיב דהא וודאי נדר משמע תידור דאשר

 קושיא נמי מחורן והשתא כי' משחידור כתיב להכי עיקר כל נודר אין
 מכי הא לי דלתה איירי מצי לא דגנדי לר״מ לחיז נוכל דאין דלעיל
 דהא השלס לא לי למה א״כ איירי בנדב וודאי אלא נפקא לנדיר תחדל
 ואין תשלם לא שייך לא בנדבה דהא ותשלם משמע ע״כ קאי אנדב

 הוי לא דאי אינו זה קאי אדלעיל דהא נמי חשהיחר לי למה להקשות
 אלא ר׳׳ת תיקל בנודב איל קרא איירי דבנודר אמייח הוי חשתידור כתיב
 חשלם לא לי וחשלסולמה אמרינן נמי לחודיה משחידור כתיב הוי אי ע״כ

. : היטיב ודוק אחר חירון תוספות מחרן להכי
א ל מ  דהכי הגמרא לחיחן י׳׳ל ׳0 איידי והכא עיקר התש בנ

 הוה לא דאי גתוקדשין אטמא דיענד לתיכתב איצטדך
 חיתר נמי לכתחילה במוקדשין דטמא ה״א אפקי הפסולין מכל כתיב
 כהלכות נשים מפגי דיעבד בלשון כתוב אמרינן הוי כתיב דיענד הא זא׳׳ל
 טמא מפני דעבד כתיב דהתם לאשמועינן דיעבל הכא כתיב להכי א׳׳י

:כו׳ שותטין הכל בהוספות עיין וצ״ע במוקדשין
א3ב ר  נד״ה תוספות לפי וקשה כו' במאי דאיטמא טמא האי מ

 לכתחילה רק■ כחי היא הרי ובמוקדשיןלאדמפרכסת
 רק מח בטמא לאוקתי נוכל x33 עע שמא משוס במוקדשין טמא אסור
 שייך לא והכא מפרכסת עדיין שחיטה דבשעת משום טמא לא הסכין

; צ׳׳ע בגשר יגע שמא נזירה
M לא אמאי לדקדק ויש כו׳' סכין בודק ד״ה תוספות ע״ב ג' 3

תוספות לפרוך ועוד להקשות אין רק וא״ח תוספות כתב י
 לחרן ויש חיחא קודם תומר ועל במע״ל הקשיא שייך כוחי על זה בלא

 שלא רק לדף במעבר ג״כ קשה טה כותי של הקושיא כך יהיה והמכון
 היינו תית ויש זה חימא אתר תוספות פריך להכי קושיא על חיחז היה
 תוספות היה לא זה דבלא חירן שיש זאת קושיא להקשות אין סימא אתר
 X:היה נמי משחלי אפי׳ קשה דהיה ואכיל משחלי דלמא ל^ז יכול

 נמי אי כמי .והכי מירתית משוסארחוחי טיב ונכנס דהטעסדיוצא
 על תוספות מתרץ להכי : אתריו לבדוק שלא היה מירחח הא מישחלי
 אלxכי עננוו שמחזיק לפי תוספות שמחרן זה אחי־ להקשות שאין קושיא

 צריך דאמאי זאת קושיא להקשות אין שפיר כתבו השתא מירחת לא
 מירחת היה הא משתלי נמי דאי וא״ל אישחלי דילחא וי״ל ונו' לכתחילה

 נודה שאין והחומר הכותי סבורים דסם ז״א ונכנס ביוצא ימxכדמכ
 ולא אלxכי להם דמתזיק משוס לכותי ונכנס יוצא ואין למומר

:וק׳׳ל מירחתו
M  ונכנס דיוצא רנא דייק האיך י״ל וכו' מסיפא דייק רבא ל' 3
 מה ולפי לבודקו צריך אין ונכנס ביוצא דילמא מותר לכתחילה י
 גם דהא שפיר רבא דייק וכו' ומצאו בא אבל ע׳׳א ג׳ דף תוספות שכתבו

 תוספות קושיות קשה נחי זכו׳ ותצאו בא אבל וברייתא סיפא על כאן
 רשות ומצאו בבא כיון נמצא וכו׳ לברר שאפשר כיון תירוצם ל^ז וצריך

:מותר לכתחילה ונכנס ביוצא ע׳'כ
 מה על שסמכו נראה כו׳ כגון וי״ל כי׳ כותי מצות ד״ה

 האיך דאל׳׳כ כו׳ כוחי חצות ל״ה י' דף בגיטיז שכתבו י* ־ ׳
 כל א^ח מצה הכותי אכל שלא כגון לפירושם כוחי נמצוח יוצא שייך

 שעבר מה על יוצא שייך והאיך הבוקר עד הכותי לשמור צריך א״כ הלילה
ואפשרמשוסלילשגיכתבוהכי:

M D 'לכל מומר אי ה׳ע״אמיחיבימכסוכו׳אימאסיפאוכו ,
 דקחניבה רסיפה דמגופא ק׳י׳ק וכו׳ רישא הייני התורה י
 האי מאי דוקא קאמר התורה לכל דאי לדחוי ה״מ שבח ומחלל יין ומנסך
 נמי בכללו הא לד׳׳א מומר ואי יכו׳ ומחלל היין ומנסך הכי לקחני
̂ל ומחלל מנסך  דהוי ז״א חומר לי ולמה מנסך ליכחב קשיא ואי עכ

 להקשות יש דהא וי׳׳ל התורה לכל מוחי לאו לע״ז דמומר ענן כרב אמרינן
 איירי דרישא י׳״ל אך חמנסך כ׳׳ש הא המומר אח להוציא רישא לי לחה
 ־ חמנסך השתא חרס חון 3לתל מומי ׳3 בעמוד כדמוקירגמרא נחלב

 הוה לע״ז דחומר כימסקנה ואחרינן לע״ז הייני דחנסך שמעיח הוי לא
 מדם חיז לכל חומר לתלב מומר הוא והחס כולה התורה לכצ כמומר
 להקשות הגמרא מצי לא לפ״ז :וס׳ הארץ מעס בד״ה תוספות נדפירש
 לחלב במומר איירי נמי דסיפא מומר האי א^ינן דהוי לחודיה מסיפא
̂מרא איהוי  דהשתא לחודיה מנסך ציחני התורה לכל אי מקשהר
 הא לד׳׳א מותר יאי קשיא ואידך כנ״ל לחלב מ^עחומר מצי לא ממנסך

 מיקשה דרגמראעדיפי מידי קשיא לא מי בלאו וכו׳ מנסך נכלצונמי
 להגמרא למה בע״ב ד\מרא מתורן דברינו לפי :וח״ק חליעחא קשיא
 עולה כתיב הוי אי הכי הגמרא לימא וכי׳ עילה 3כחי הוי אי צריכי ■א̂י
נולה התזרה צכל נמומר איירי דעוצה דמומר חטאת שמעינן הוי לא

 איירי נמי עולה דברינו דלפי כנ״ל מדם חיז בחלב איירי דחטאת זמומר
:וק״ל לחלב במומר

1 Mבמאי דקרא פשטיה וכי' רבנן נהו גזרו טעמא ומאי גמרא ׳ 
̂ק יש:וכו' כתיב י  טעמא מאי קודם ליפרך להגמרא ליה היי לד
 וכו׳ דקרא פשט*ה הגמרא מקשה תאי פייר אגרות דחידושי י׳׳ל אך

̂א פשטי' זה דלמא  קושיא על לחרז יכול הייתי יל״ז לפ׳׳ז נסד יין על דר
 מקשה השתא אבל פשטיה זה דלמא ת״א קושיית כו' ופשיטא הגמרא
 להכיגזור מ״טדלמא רגמרא מקשה מאי קשה מ״ט ברישא הגמרא

 דהא י״ל אך הוא אליהו סבא תוספות ופי׳ פסיק האי אמר שסיא מפני
 לר״ש לתלמודו ולא גופיה לר׳׳מ פסיק האי אליהו אמר לא אתאי קשה עוד
 לפ״ו רבו לפני היושב אחלמיד נמי שקאי שנבן ס־י לר״ש אמר מש״ה וצ״ל

 לר״ש פסוק האי הסבא אמר לא דילתא גזור מ׳׳ט שסיר הגמרא מקשה
 דמצא הגמרא רבו,ומשני לפני היושב לתלמוד לחודי' טעמא האי משוס

 הגמרא מדפריו מוכח נמצא נסך יין על הפשוק אמר ע׳'כ כו' יונה נמי
 היה פי' וק׳׳ל פשטה מאי שפיר הגמרא פריך לקרא פשטיה שיש מ״ט

 נ מרבו הקשת דיר אותו יקשה שאל דר״מ תלמידו שהוא לר״ש מוכיח
M בהא לימא כו׳ נכרים של בסכין השוחט איתמר ע״ג ח׳ 3
הכי אמרינן אי הגמרא בעי מאי לדקדק יש מ' קחפלגי י
 א־פסקי דלא וכיון כתב דרש״י הגמרא מקשי להט נראה פלוגחייהו אזלי

 טריפה בסכין אמרינן דף כאותו ולקמן דקולף לחומרא אזלינן הילכחא
 הכי הגמרא קושיא אזלי לפ׳׳ן צונן השחיטה דגיח בצונן אפי׳ זהילכחא

 והלכה צונן ב׳׳ה צונן צמ״ד נמצא צונן ומ״ס רותח מ״ס כו׳ בהא לימא
 הגמרא מ^ץ להכי בהדחה ודי הכי לימא ה׳/ צונן דב״ה איפסקי נמי

:זק׳׳ל לאכ״עב״הרוחחכו׳
א ר ס ̂׳א אמרען הא א״ל דסכינאבלע דוחקא אגב פנ  דב״ה בע

 קשה אך הסכין דחוד יוונית משוס חח מיחח
 הא יומא ?3 טה ד^ין וכו׳ בסכין השוחט בד׳׳ה תוספות מוכח מאי

 י׳ סימן בי׳׳ד הט״ז שכתוב מה ולפי בעין יש הא ב׳׳י היה אין אפילו
 שפיר אחי לפגס טעם נויזן נמי בעין אפילו בסכין סברי דתוספוח ו' ס״ק

:עיי׳׳ש בב״י דאיירי ליכתוב תוספות צריכא
 ד״ה תוספות מיניה כדבעאי ונו' טנא רב אמר גופא ע״א ט' דה

 היכא נ׳׳מ האי הגמרא לימא א״ל : וכו' קוששין אין א׳׳ל
 דעת בו שיש בדבר דחפילו הנ״מ יהיה ועדיפי דכיבח;וכו' יר׳ דממשמס
 מ״ע בדף היא דטבחא ידיה היכידמשמשי דינא דהאי אך לקולא אמרינן

 :וכו' זאב מבא מהכא דינא האי הגמרא ומייחי
H1SDW וקשה כו׳ דלחומרא הנא דשאני כו' ועלה טבל ד״ה 

כו׳ משוס לאו אלא '3 בעמוד תוספות שכתבו מה לפי י
 כו׳ לי' חטתאינן לקולא דאף ועוד '0 אזלינן דלתומרא הכא דשאני וא׳׳ל

 : 1צ׳/ כו' דמטמאינן נמי היינו אתי קולא חומרא האי1ן ה׳׳ג לפ״ז
ŷלא דאף ועוד כז׳* לאו 6אל ד״ה 3״  יש ט' גחל גגע היה דאי ל

,5ש בשסע כמן לקולא הכי הוספות כתבו לא איnקאpלד
 ואמאי שלישי הסנר דצריך בחורה כתוב ראשון כשבוע שהיה כמו מצא

 pמוחל והוי בתחילה שהיה כמו פשט זה ולאחר באמצע חסו־ היה דילמא
:לקולא אף אחזקה דאוקי אלא

 במקומה התוספות קושיות היה הכי תוספות כתבו הוי דאי ןי"ל
 וי״צ כו' דהינח קשה אבל חוספוח חקשיס ד״ה דלעיל עומדת

 שאני קשה אכחי תוספות קושיות כאן היה לס׳׳ז וכו' רעזחא יש רה׳-/
 ׳ ואין רעוחא ביש אחזקה דאוקמה לקולא ידעינן ומהיכי דלחומרא מא
 רעותא כאן אין דברינו לסי והכי ז״א כנ״ל לקולא אזלינן דה׳׳נ לומר יכול

;חסר היה שבוע שנטף לקולא הכי תוספות שxמ להר
ך  ריעוחא ה׳־נ דיש הכי לעיל תוספות לפ״זקשהמאימחת א
 קשה ומיהו ומקשים מכשיעור xנח ואח״כ כשיעור שהיה י
 ותו כו' תסיר היה והנגע אחזקה גברא אוקי דנימא ס׳ חילחא דאך
̂צו זאת קישיא על חירון ליכא  אבל דלעיל קושיא על דהכא חירון לי
 ראשון שבוע ובסוף גיול הנגע שהיה היינו דהכא סירון האי כו' קשה
 ואוקי כו׳ מילסא דהך קשת ומיהו קושיא היה לא והשתא כשיעור היה
 דאפילו ז״א וטהור הכה! כשיצא נחסר היכף היה והרגע אחזקה גברא
 גדול נא אך כשיעור הנגע שני בשבוע דעדיין טמא גברא הכי

ז למפרע כשהיה
ך  והאיאירר היא חדא התוספוח ששני יהיהכך י׳׳לוהטנין א
מקשים מאי קשה עוד יהא קשה מיהו אקושייא הירון ועוד י

 לחומרא והכא לחיחרא הכא דלתא לקולא מימא קשה מיס תוספות
 אבל אחזקה נגע אוקי נגע גבי והנא אחזקה גברא אוקי טבילה גבי להכי
 מיהי הסוניגז הכי לפ׳׳ז מקום בכל לסלא מהכא ילפינן היכי דא"כ ז׳׳א
̂א שאני וא״ל וטהר אחזיך' גברא אוקי הכא דלמא קשה  ראזליגן ה

 על קשה■ נמי זאת וקושיא לקולא תקיס בכל ומנלן לחומרא והחס לחימרא
 ז׳׳ת לקולא מקום בכל להגמרא מנ״ל אחזקה דאוקי לאו אלא הגמרא

דמדאורייתא “ ׳



היחחולץ׳ מסנת
 לה מטמאית והייהו ר!ולא אחיא החם גס יהא וחו לחלה א'ן דחאורייחא

 הבי כנ״ל עומדח כמקומה קשה מיהו קושיא נמצא כו' קדשים לשיוף
 וכסוף גדול רגע שהיחה והיינו קולא איחא הכא לאף יעיד חי' מת־ציס

 הכא נימא קשה לא והשחא כו' גייס כשיעור הייגו נחסר ראשון שבוע
 אכחי הנגע החס־ דאפילו ז׳׳א ויטהר אחזק׳ גכרא אוקי והייני לקולא
 ל הטיב עיין טמא הוא להני כשיעור הוא נגע דעריין משים טמא היה

ה ̂׳כ י״א ל  דאין לי נראה ועוד כו׳ כי׳ לאסהידו הך ודלמא ד״ה ע
 אחד ער להיגי איו כו שמסהידין אוחו גס א״כ כד העדי׳ הורגי? '
 לי׳ דכדקינן וכ׳׳ח לעיל חוספוח מהשכחוב לפי להקשוח יש כו' חודש י״כ
 נילף לא הטריפה להרוגאת חיישץ מדלא רוכא בחר דאזלינן ושמא פו'

 להרגו כעו דלא וכיו? הכא חו׳ כחגו מאי קשה לפ׳׳ז ע״כ בעלמא
 מצינן הא חודש י״כ לאחר אף הס יהרגו לא א׳'כ חורש י״נ לאחר עד
 להרג חיישין לא הוא טריפה אי נפשך ממה חורש י״ב בחוף להרגו לי'
 על דהא להזימם שיכול עדיח הס הוי הוא טריפה לא ואי הטריפה אח

 רצו דהס להרגם מצינו הס גס וא״כ יהרג ושפיר העידו בריא ארס
 יכולים חודש י״ב עדאחר אוחו חובשיס אס והשחא חודש י׳׳ב חוך להרגו

 דהוא שפיר כחגו רחו׳ בעזה״י לחרן ויש חורש י״ב אחר חיכף להרגם
 חודש י״ב לאחר אף נהרגיו אין הס גס ממילא חודש י״ב חוך נר\ג אין

 העדים מן אחד היו דדלמא חודש fי חיו אוחו להרוג יכולים דאין
 באים היה שאם ר׳׳ל להזימ׳ יכול אחה שאי ערוח הס ר\ה נמצא טריפה

 דיכולים להזימס יכול אחה שאי עדוח הס היה ראשונים להזיס עדוח
 חודש י״ב עד העדוח חובשי׳ לומר ואין להעיד באנו הטריפה על לומר
 לי׳ מצו לא נמצא החו׳ כסנרח חודש י׳'כ אחר טריפה נעשו דילמא ז׳׳א

 גם א״כ שפיר חי׳ כחנו כנ׳׳ל העדוח מפני חידש י״ב אחר עד להרגו
;היטיב ורו״ק חודש י״ב לאחר אף נהרגין אין הה

ה  בפרק מפורש וכו׳ שליח חזקח אין לעולם ה׳׳ג ל^ה ע״א י״ב ך
I שליח לעולם הגמרא לישני לחו׳ דקשה נראה ע"כ מערנין ננל 

 לפ״ז השליח רמצאה פירשו וכו׳ לשלוחו שאמר או דנד׳׳ה שליחוחו עושה
 מצאה שהשליח ואיירי שליחחו עושה שליח לעולם הכי הגמרא ליחרץ
 אסור ובהרומה מותח־ן שחיטה אצל מצוין ורוב מוחר שחיטה גני להכי
 בפרק סבר 1׳ נח ׳ב ב כך הוא דהאמח חום׳ פ׳ להכי בדעח שלא משוס

:שליחחו עושה שליח אין חזקה מערבי! בכל
 רגוחובר מ! כשנחלש דמיירי א:י״ח הדלועי׳ אח מחחכין ד״ה י״ד ףי}

 הוי והכי אדלועיס גס יהודא ר' פליג לא אמאי לפ״ז י״ל וכו׳ י
 אסורה מע״ש נחלשו לא והדלועי׳ מע״ש נבילה היחה לא אס למימר ציה
̂*.ו וכו׳ מע׳׳ש נבילה היחה לא אס לנד״ה לחוץ ויש  והשחא הוספו' מר

ט׳ דייק יהירה דממשנה יוסף הר׳׳ר ומפרש :וכו׳ מפרש צאי אלואי  ו
 משוס הטעם עיק־ דבדלוירם דלועים ר״י למיחני׳ הכא מצי לא לפ׳׳ז

 המוכן מן שאין נפי הדין לאשמועינן צריך והנא אסור מחמח מוקצ׳
 מוקצה משוס אסור בלאי׳ה דלועי? כי הדלועין על הטעס זה שייך ולא

:וק׳׳ל דלועים סר לא להט אסור מתמה
ן ̂׳ב 5ף ̂׳וע  כח חיישלאשמועינן רר׳ולא ד״הלהודעךכח ט׳
 דרבנן כח א׳׳כ מקשין במהר״ם הביא וכו׳ חייא דר' דהיחירא י

 דקחני במוכני דהגוחט בברייחא אשמועינן כבר נמי בדענד דפסלי
 שחיטחו בו ושחט מאליו קנ׳עומד או הכוהל מן יוצא היה?ור סיפא

 יחר שפח חוגזוח מביא לגוה לדקדק יש דהא לחרץ ונראה עכ״ל פסולה
 חייא לרבי דפשיטא חייא דר' כח לכחנו לס הזי חייא דר׳ דהיחירא נח

 :לומר דנוכל היינו אמר היחירא נחי דלרבי צ׳׳ל אלא היא היחירא
{  נחמן רב דקאי אנט־גנוס בן חנינא י״טע״אג^׳מוהלכחאכר׳ ךו

 הא טוחי׳ נחמן רב דקאי למימר ל״ל מהרס׳׳א מקשה כווחי׳ י *
ח נדף  וכו׳ רש״י פירש כשרה שהוא מוגרמח על ג״א העידר׳׳ח ע״ב י׳

 נחמן רב דקאי לבוא הגמרא דהוצרך ונראה ; עכ״ל הלכסא עדוח
 ר׳ דאמר ידעכא שמעחא אנא למימר נחמן לרב למה דהאי״ל נווחי׳
 אך כו׳ נ׳׳א ר׳׳ח דאמר ידענא סמעחא אנא למימר לי׳ הוי כו׳ חייא

 דילמא הxכ למט׳ כובע דחשיפוי שמעינן לא נמי גופי׳ ב״א מר^ח י״ל
 למימר נחמן רב מוצרך להט לקמן הגת׳ כדאמר קאי ארבנן י״א ר״ח
 יהושע ר׳ משום אמרי דאמוראי היינו ידעגא דאמוראי שמעהא לאנא
מל^ יהודא בר יוכז ר׳ על דקאי דמפרש ב"צ  למפה כובע משיפוי ו

̂׳א כר׳׳ח הילכחא למימר הגמרא הוצרך זה צפי נמצא  נחת? 3ר דקאי ב
 יוסי ר' על קאי ב׳׳א ר׳׳ח דע״כ ב״ל יהושע א״ר דסמיך היינו מוחי׳

:ולמטה כובע משיפוי ומכשר
ת ר  יונה דנני דומיא עד מ׳ קטנים ולא גדולים חורין כ^^ח״ר ב

אין גדולים חוריס אף לא גדולים קטניסאין יונה בני מה י
 לשיטת לי קשה הא אנל מקשה המרש״א ז הגמרא עכ׳׳ל לא ־קטנים
 רש״י לשיטת הר״ס משוס מניא עוד ס׳ קרא בעיק דצמצוה כיון רש׳׳י
 מהרש״א שקישיח ונראה עיי״ש ט׳ קרא חד דלישחמיט קמכני לא אמאי

 רגמ׳ על להקשורי עוד יש דהא בחנרסה חדא מחורציא הר״ם יק׳שוי'
לצמא עיכוגא גחציס יונה ובגני עימגא קטנים עחורין מג׳ האמח לפי

 הוי בני לי למה וא״ל עיכובא חדא בכל דליח בק״ו מחכרחה חדא ילפינן
 יונה דבבני אמרינו הוי ה'ונה מן כחיב הוי אי ז׳׳א היונה מן למכחב לי'

 והוי יונה מבני ק״ו חורים לחילף מצי הוי לא וחו מצוה וגחליס קטנים
 דוקא שכיוייס ללמד בני כחיב להבי עיכוכא קטנים דכחוריס אמרינן
 בהו דליח להיפך וכן מיונים ק״ו חורים ילפיק והשחא מצוה קטנים

 זה לר\ח'ק הוי יונה בני אצל חורים כחיב למה א"כ י״ל אך עימנא
 עיכוב דווקא בני ע״כ להדדי מדסתגו ע׳'כ אלא ק״ו ילפינן נמי והוי מזה

 נמרית אי הכי הגמרא לישני קשה אך יונה לבני דומיא וחורי׳ לגדולים
 למילף כדי כהדדי כחובי להכי אמריח דהוי ז׳׳א להדדי סמכי לחה ק״ו
שבחורס כשם היינו מצוה שניהם חד דככל מאידך חדא

 משני לכך להיפך וכן חצזה גדולים יונה במי כך מציה גדולים
 אהדדי מדסמכי מוכח ואז היונה מן או ולכחוב קרא לישחמיט לא הגמרא

 חד דבכל לתיליף סמכי דלהכי לומר וא*ן חחנירחה חדא ק׳׳ו ילפ-נן דלא
 כקושיות וגם היונה מן או ולכחוב לישחמיט לא קשה א״כ מצוה שניהם

 חד בכל יהי׳ ואז חורים בני תורים גבי ולכחוב לישחמיט לא ז׳׳ל ר״ס
 וגם ק״ו מכח מהדדי מזריח דלא מוכח ודאיחדסמכי אלא מצוה שניהם

 בני מן ולכתוב קרא לישחמיט לא בלשונם ממקט כך הגמרא משמעוח
 הגמרא דמקשי נמצא בלשונו ז״ל רש׳׳י נקט וכך היונה מן או החורים

 צריו למה ז״ל ר׳׳ס שהקשה מה אך חורים מי לכחוב ר\״ס;'׳ל כדברי
 דילמא קשה נשאר דומיא דנלא אינו זה דוחיא מחמח להוכיח הגמרא
 קטנים הטא אס בדיעבד יעכב שלא ק״י מחמת מחברי' חד ילפינן לעולם

 בני חן ולכחוב לישממיט לא חימא ואי יונה בני מן וגדולים חורים מן
 כחב הזה אי ז׳^ חהרש״א כקושיזח לחרז יש זה על היונה מן או חורים

 משני לכך אחר בכל מצוה שניהם היה אז אחד בכל שניהם נפרוש
 לי למה דאל״כ מחנרי׳ חד ק׳׳ו ילפינן דלא מוכח ואז דומיא הנמרא

̂יינו הסמיכות  האמח דלפי מחורץ מהרש״אז״ל קישיוח וגם החמיא דד
 צא הגמרא נקט ולא דותיא מחמת מחיריה חד ק״ו ילפנן דלא מוכח

 מצוה ש שניה להיוח הוא החמיא חימא שלא כדי אלא זלכחוב לשחמיט
 שניהם ולכחובבכלחד גמראלאלשחמיט מקשה לכך אחד בכל

: היטיב ודוק
ס  נמי היקשה רלא והא מר^י׳ס וכו׳ נגע א״כ אלא ד׳׳ה ע״ב כ׳יד ף

 ו דר,״ א.(רינן דהוה מיד מקשה דלא נראה :כו׳ הראשון אק״ו י
 : צ״ע הכי כחב לקמן גופי' מור״ס גס :רלגניל כפייושס אנלעה ל,אי

ם  יש :חהר״ס ;כו׳ מקומוח בג׳ או נשנים השוחט ע״אר״ה ל׳ ף
הכו׳ לחוספוח להו לחמוהדצמה *  שסיר דכחבו גראה חחקז

 ברישא הוא כך החו׳ המשך מפורעח שחיטה הוה רוב אחד כל כששחטו
 מפרע׳ הוה מיעוט למטה או למעל׳ וחזך אחד גמק-יס רוב יש אם מקשים
 דאכחילאהוה ומחרציס גדול בחסך רווח מרווח השחיטה דביח

 השחיטה ביח נוטה למטה או למעלה יש דחחך מכח דילמא מפורעס
 שחטו דאם שפיר מקשו והשתא מפורעח לעיניס נראה וצא גדול לחחך

 הצדדים משני שנחחך חיטה aJ נית נוטה להיכא נפשך ממה חג אחד כל
 ; מפורעח חהך אידך הוי נמצא הזה התהך ומכסה שנוטה צד דצאיזה

ת ד לפי׳ חימא חיובתי׳ תטאח הוה לא ד״ה חוסשוח מ״א ב
דנקנן דהא י״ל ום־וא כו' להקשוח שלא שבקונטרס ראשין י
 אסיק דלא כיון פשיטא דפריך דהמקשה ק״ק ל. המרש׳ הקשה וכו׳ חטאת

 • החוספוח סנויהח ציה חיקשיה כפרה ציה דקרא סברא הך אדעהיה
 לפי׳ לבזר כסוף הכי אי נד״ה לעיל כהגו החוקפוח דהכה לחרץ ונראה

א ק ולא בהמה בחטאח ליה חסהיר הזי שנקונטחס שני  קושיות ציה ז
 קשיא ודאי פגום קנה ובחצי העוף בחטאח זוטרא מר כשמחרז אך עולה

 רהכהיששני זה על טעם ליחן ונראה * מובן ואינו עולה ליחני ליה
 כען לעיל חוספווז כמ״ש האחד לאחמועינן דאיצטריך נחטאח רבוחא

 אלא שייך מיינו וזה בנו ואח לאוחז חמה ואינו עליו חייב הורצה זרק דאם
 דמיא כדידיה צאו לכפרה ליה דקניא אע״ג רבוחא עוד ניש העיף נחטאח

 עולה קשיא דלא קבר מצי המקשה א"כ זה בה בחטאח אפי' שייך וזו
 דהלא ז״א אצו רבוחא לשני דאצטריך חאמר ואס זבח ליחני שפיר ופריך

6nv3n באומר לה מוקי דהא מוכח אינו דמי כדידיה לאו לכפרה קניא 
 ליחנישאר חטאח למיחני איצטריך לא שני רבותא וגס זניחה בגמר
 מוכת אינו א"כ זו רגוחא וישחמע וי״ט בשבח נוהג דאינו יחיד קרנן
 רש״י דהא לקושיא עולה סבר ודאי החרצן אבל *■ לקישיא עולה לסבר

 עולה סכר לא דאי הונא לרב ראיה מביא זוטרא דמר פירשו זחוספוח
 פגום קנה חצי נצא לעולס דלמא הונא 3לר מסייע היכא א״כ לקושיא

 ליה דקניה דאע״ג לאשמועיכן ךאיצטדן לף יכול זבח ליחני קשיא ואי
 ויט.{ע עולה ליחני דאם לומר מוכרח ודאי אלא דמיא כלידיה לאו כפרה

 הוספות וכחבו לקושיא עולה סבר דהחרצן מוכח א׳'כ זו סברא ג״כ
̂׳ דהיינו ראשונה לסברא שפירולפ״זגס  מוכח שגקינטרוס ראשון פ

 במקומה הוספוח קישיוח זה ולפי לר\שיא עולה סבר ג׳׳כדחרצן
 הוה לא הונא רב דאמר לאו אי פסא רב אחר מאי עומדח
 מוכח ע״כ הא רבה מעשה מעשה למאי סיובחיה סטאח

סייעהא . א ״ -



רזולין מסבת
 לאשמועיכן דאילטיך כפירוצם זכ׳׳׳׳ח חטאח 1מד(ר,נ הונא למ סייעחא
 אכ« וצריכים עולה ליחני קשה דמיא כרד׳ לאו לכפרה דקרא דאע״ג
 יכול הוה לא ר״ה דאמר לאו אי שפיר אמר ספא רג דלעולס כך לחרץ

 אוסר אינו דלמא דהו כל כמעש׳ שלו שאיני דנר אושר דאדס להוכיח
 רנוסא ׳3 לאשמוענין חטאח 1דנקנ וי״ל חטאח דנקם מ״ש קשה ואי

 שאר ליהני קשה עליו חייב הורצה זרק דאס כיון דהיינו חדא ור,א3דאר
 דקניא אע״ג דהיינו שניה רנזחא ואי זו רניחא ג''כ וישחמע יחיד קרנן
 נ׳ אשמועינן ודאי אלא עולה ליחנ' קשה דחיא כרידיה לאו לכפרה ליה

 רנוחא ידענא הוה לא עולה כחיב דאי רכוחאוחולאקאהליחניעולה
 ביחיד אלא אינו ג"כ העוף דעולח הגם עליו 3חיי הורצה זרק ראם כיון ־זו

 דקאי דה׳׳׳א עוף אעלוס דקאי ידענא הוי לא עולה נקיש הוה אי מ"מ
 1נקנ דמש׳׳ה לחרן אני יכול חסאת ליהני בהיפר קשה ואי בהמה אעולח
 כרידיה דאי דמיא כדידיה לאו לכפרה דקניא דאע׳׳ג ודאי דמוכח עולה
 סימניו שני בעיא העוף עולוח אף דהא הוא כעפר מחסך הא קשה דמיא
 דקניא לומר אני יכול חטאח כחיב אי אבל דמיא כדידי' דלאו ודאי אלא

 דקאי לחרץ יכול הוא בעפר מחחך הא קשה ואי דמיא כדידיה לכפרה
 לפ״ז עולה נקט לכך פגום קנה וכחצי אחד סימן דכעיא העוף אחעאח

 לעולה אבל הירצה זרק דאם כיון זו רטחא גס לאשמועינן חפאח נקש
 הונא לרב לס־יע יכול דאין פסא א׳׳ר לפיכך שלו שאינו דבר אוסר אדס דאין

 דקניא מספרא דידע אף פי׳ הונא לרב סייע הוי לא פשיטא הגמר' ופריך
 אשמועינן הוא שהחירוך חוהפוא קושיוח מכא כדידי׳דמיא לכפרה
 מוכיח שאינו פשישא מקשה מ׳'מ דמיא כדיריה לא לכפרה דקניא דאע׳׳ג

 הוה דחימא מהו הגמרא ומיזיץ פפא רג אשתועינן ומאי לר״ה היוע
 סייע הוה וא׳׳ה דחיא כד'דיה לצפרה דקניא כיון ודאיח לסברא אומר

 מ׳׳שחטאח קשה לא דאי שלו שאינו דבר אוסר דאדם דמוכח הונא 3לר
 הורצה זרק דאם כיון אשמועינן ואי כזה אשמועינן רנוחא דמאי דנקס

 שאינו דבר אוסר דאדס ודאי אלא יחיד קרבן שאר ליחני קשה עליו 3יי0
 לר׳׳ה לפ-יע והוה פנוס קנה חצי3ו העוף חשאח לנקוש צריך ולפיכך שלו
 ידע המקשין גס א״כ הונא 3לר סייעיה היה דלא פפא 3ר אשמועינן לכך

 לכפרה דקניא מוכרחה סכרח דהיא ידע לא אך לכפרה רקליא סברא
̂ק דמיא כדידיה . :הישיה ודו׳

̂ט׳׳א קושיות על תירק חולין במסכת מהר
חכירו כהמח היסה הונא ת אמר מ״א רף חולין בחסכח
 סיר אסרה אחד סימן ה3 ששחש כיון ע״א לפני רבוצה

 ר^חשסחוה שאמרו פי על אף יוחנן ר׳ להכיהאדאמרעולאאמר
 לרב נחמן רב איחכיה אסרה מעשה כה עשה אסרה לא חניח לכהמח

 כיון אמרח ואי חשאח שלש חייב לע׳׳א חיז3 בשבח חסאח השוחש הונא
 הוא בעפר מחחך לחייב לא חון אשאושי אסיה אחד סימן בה ששחש

 מחקבל אינו זהא מון שחושי משום חייב אמאי וא״ח חוספוח והקשה
 בשבח(י״ל קרב יחיד קרבן ואין כיחיד אלא ליחא העיף דחשאס בפניס
ס׳ דביצה פ״ב כדאשכחן הורצה זרק דאס רכיון  בנו ואח דאוחו ואע״ג ו

 אלא זה דאין זמן מחוסר חשיב לא שכח זמן מחוסר משום פטור חיז3
 הכא פפא רב אמר דשכח חעשה לא דוחה יחיד דקרבן עשה דאין משוס

 כמאן הונא רב מכדי קאחי הדד בהד דכולהו עסקינן העוף בחטאח
 כגמר כאומר אלא קאמל דהו כל מעשה ועולא כעולא לשמעחיה ׳אמרה
 רש׳׳י פירוש זנח לאשמע' חשאח איריא מאי הכי אי עונד היא זניחה
 ועולה קאי העוף חטאח3 מיניה שמע עוף3 נמי דאיחיה חטאח דמכקש

 נגמר באומר ולאו סימנין שני נעיא העוף דעולח משוס למינקט מצי לא
 עוף לאשמועינן איכפל אמאי וכו׳ זביחה כגמר באומר דאי ונו׳ זניחה

 מדליח דכי לה נקש הונא לרב לאחוני לאו פרכא והאי חיילי נמי ננהמה
 מעשה כגמר אלא שלו שאינו דבר אוסר אדס דאין וחימא חהכא הונא רב

 טעמא אינו דודאי קפריך הכי אלא דנקט חשאח שנא מאי למיפרך איכא
 פירש ועוד הוא אחרינא שעמא ודאי אלא זניחה כנמר דאומר משוס
 זנח לישמע׳ חשאח איריא מאי הינא 3עלר דווקא להיעו אחל פי׳ רש׳׳י

 שס פקע לא דהא חשאח שלש וחייב שלו רהם שלמים אפי׳ ללישחמע
 ע״זבחחלח בעובד ש״מ ומדנקטחטאח זניחה גמר עד מיפה קדשים
 במעשה אסר מצי ולא אירוחלי טעמאדחטאח ומשוס קאמר שחישה

 אלא וכו' הונא לרב וקשיא זוטא במעשה אסר הוה שלמים דאילו זוטא
 חצי שהיה כגון עסקינן בייאי הכא פפא דרב משמיה זוטרא מר אמר
 אמר קאחיין הדדי נהדי דכולהו וגמרו שהוא כל עליו והוסיף פגוס קנה
 מאי חיובחיה חטאח הוה לא אחד סימן הונא 3ר דאמר לאו אי פפא רב

 לכפרה ליה דקניא כיון דחימא תהו פשיטא וכו' רכה מעשה מעשה
 לאהוהחטאחחיובחיא החוספוחבר״ה והקשה דמיאקמ״ל כדידיה

 מדקדק עלרבהונא להקשות שכקינטחסשלא ראשון חימאלפי׳
 ע״כמדנקט הא רבה מעש^ למימר מצי היכי אסכן זנח לאשמועק

הא7 ז״ל ושמא דהו נל למעשה ר\נא 3לר סייעתא מינה דייקינן חטאת

 כדדי' חשיב לא אי׳ה לכפרה לי' דקניא ע״ג דאף לאשממינן חשאח דנקט
 דפריך להחקשה ק״ק המהרש״א והקשה דהוא כל במעשה לאוס־ה
 לי׳ חקשי לכפרה לי' דקניא סברא הך אדעתיה אסיק דלא כיון פשיטא
 החיס״ דהנה ודעח טעס כטוב לחרץ ונראה ע״כל ודז״ק החי׳ .חמיהח

 מסחנר הוה שכקינשרס שני לפירוש וכור כסיף הכי אי כ־׳׳ה לעיל כחנו
 זוטרא מר כשמחרן אך עולם קושיוח לי קשיא ולא בהמה נחטאוח ליה

 מובן ואינו עולה ליהליחני ודא'קשיא פמס קנה וכחצי העוף בחשאח
 לאשחועינן דא־צשריך בחטאח רבוחא שני יש להנ׳ זה ליחןטעסעל ונראה
 דוחה ואינו עליו חייב הורצה זרק דאס כיון לעיל ההוספות כח״ש האחד
 אע״ג רכוחא עוד ויש העוף בחטאת אלא שייך איח וזו כנו ואח לאוחו
 א״כ בהמה בחטאה אפילו שייך וזו דחיא כדדיה לאו לכפרה ליה דקניא

 חאמר ואם זנח ליחני שפיר ופריך עולה קשיא דלא סיר מצי המקשה
 דמי כדידיה לאו לכפרה קניא רביחא דהלא אלו רכוחא לשני דאיצטרך

 א־צטייך לא שני׳ וגסרכוחא זניחה כנמר כאומר לה מוקי דהא מוכח אינו
 רבותא וישחחע שבח3 נוהג דאינו יחיד קרנן שאר ליחני חטאח למיסני

 לקושיא עולה סכרי ודאי החרצן אבל לקושיא עולה דסבר מוכח אינו א"כ זו
 לא ואי הונא לרב סייעה מביא זוטרא דמר פירשו וחיספוח רש״י דהא
 חצי בלא לעולם דלמא הונא לרב מסייעא היכא כן אס לקושיא עולה סיר

 דאע״ג לאשמעונן דאיצטרך לומר יכול ליחניזבח קנהפגוסואיקשיא
 ליחכי רא׳׳כ לומר מוכרח ודאי אלא דמיא כדידיה לאו לכפרה ליה דקניא
 לקושיא עולה סכר דהחרצן תוכח כן אס זו סברא כן גס וישחמע עולה
 ראשון פירוש דהיינו ראשונה לסברא גס זה ולפי שפיר חוספוח וכחב

 הוספות קושיות ולפ״ז לקושיא עולה סכר דהחרצין כן גס מוכח שבקונטרס
 חטאת הוה לא הונא רב דאמר לאי אי פפא רב אמר מאי עומדח במקומה
 1חדנקנ לר״ה סייעהא מוכח ע״כ הא רכה מעשה מעשה דמאי חיובחיה

 לכפרה דקניא דאע״ג לאשמועינן דאיצטריך כחירוצס חיחא וכי חטאח
 פפא רב דלעולס כך לחרז אנו וצריכים עולה ליחני קשה דמיא כדידיה לאו

 דבר אוסר דאדם להוכיח יכול הוה לא הוכא 3ר דאתר לאו אי שפיר אמר
 דנקש שנא מאי קשה ואי אוסר אינו דילמא דהו כל במעשה שלו שאינו

 שני אשמועינן חטאח 3ו0כ דאי חטאת נקט הכי משום לומר יש חטאה
 שאר ליחד קשה עליו חייב הורצה זרק דאס כיון דהיינו חדא רנוחא

̂̂י דאע׳׳ג דהיינו שני׳ רביחא ואי זו רנוח׳ כן גס וישחמע יחיד קרנן  דר
 ב' אשחועינן ודאי אלא עולה ליחני קשה דמיא כדידיה לאו לכפרי: ליה

 רמחא ידענא הוה לא עולה 3כחו דאי עולה ליחני קשה לא וחו רנוחא
^ אינו כן גס העוף דעולח הגס עליו 3חיי הורצה זרק דאס כיון זו  נו

 העוך> אעולגת דקאי ידערא הוה לא עולה נקט הוה אי מ"מ ניחיד אלא
 יכול חטאה ציסני להיפך קשה ואי נהמה אעולח דקאי אומר שאני

 לאן לכפרא דקגיא ודאידאע״ג דמוכח עולה נקט הכי דמשוס לחרץ
 אף דהא הוא עפר3 מחחך הא קשה דמיא כדדיה דאי דמיא

 3כחו אי ל3א דמיא כדידיה דלאו ודאי אלא סימנין שני בעיא העוף עולות
 מחסך הא קשה ואי דמיא כדידה לכפר׳ דקניא לומר אני יכול חשאח
 קנה וכחצי א׳ סימן דנעיא העיף אתשאה דקאי לחרן יכול הוא בעפר
 ’ דאש כיון זו רנוחא גס לאשמועינן חטאח נקט לפ״ז עולה נקט לכך פנוס
 ך3ד אוסר אדס דאין לעולם אכל ננו ואח לאוחו דומה ואינו הורצה זרק

 הגמרא ופריך הונא 3לר לסייע יכול דאין פפא 3ר אמר לפיכך שלו שאינו
 לכפרה יקני' מסברא דידע אף פירוש הונא לרב סייע הוה לא פשיטא
 דאע״ג שאשמועינן הוא שהחירוז חוספוח קושיוח מכח דמיא כדידיה
 מוכח שאינו סשיטא מקשה מקום מכל דמיא כדידיה או ל לכפרה דקניא
 דחימא מהו הגמרא ומחרן פפא 3ר אשמועינן ומאי הונא לרב סייע
 ׳'כ6ו דמיא כדידי' לכפרה לקניא כיו| ודאית לסברא אני אומר הוה
 מאי קשה לא דאי שלו שאינו דבר אוסר דאדס דמוכח הונא לרב סייע הוה
 זרק דאס כיון אשמועיח ואי בזו אשמועינן רבותא דמאי דנקט חטאת שנא

x דאדס ודאי אלא יחיד קרבן שאר ליחני קשה עציו חייב הורצה ih 
 והוה פגוס קנה וכחצי העוף חטאת לנקוט צריך ולפיכך שלו שאינו דבר
 כן אס הונא 3לר סייע הוה דלא פפא רב אשמועינן לכך הונא לרב סייע

 מוכרחת סברא דהיא ידע לא אך לכפרה דקניא סברא ידע המקשה
/ :היטיב ודו״ק דמיא נדידה לכפרה דקניא

n iS D IH א כו׳ נקובי בשאר חללו לכיח הלב דקי ד״ה ח״ב דף  ו̂ו
 נראגז כו' חללו לביח ולא הלב לקב כשרות ואלו גבי דחנן

 חללו לביח ולא הלב ניקב חני למה לחוספוהלהקשוח מקו' היה לא רנל״ז
 הי׳א כשר החס חנא הוה לא אי די׳׳ל :דכשר שמעינין דמהכא דכשר
 ‘ז״א חללו לביס לא ניקב ליחני וא״ל טריפה: נחו חללו לניח לא ניקב לאף

 ליחד הגרגרח ופסיקה הוושט וח3נר\ חני אמאי מקשה שיף למהר״ס
 דבהכי לומר ופס'קח נקיבות חני להכי ומחרץ הגרגרח נפסק הוושט ניקב
 ניקב אפילו לומר חללו לבית ניקב חני להכי לומר נוכל לפ״ז : נכלה הוי

 נתי חללו לביח לא דאפילו ולעולם שריפה רק נבלה אינו נמי חללו נביח
 קשה ני׳ ניטל במחניחין תני לא אמאי חו' דמקשיס השתא אנל :שריפה

, גשילהאלא להכילאחניאהגא נבילה הוי בניטל לילמא מקשים מאי



סטחוליץ מסבת
̂׳ז ילה3ר דלהיי' ה״א שום דלייו צ״ל  דלא חללה לביח אפילו ה5מהו כ״ש לפ
 דכשרה חללו לכיח לא רקב החס חר לתה שפיר מקשים השחא נבלה הוי

*י מהכא שמעינן הא
 ראי מקשו מאי י׳׳ל כו' כשרה הנרגרח ניקב דאחר והא

 נבילה הוי דבנפסק טדפה בנקב ה׳׳א דכשרה חנא הוי לא
 הטריפוח כל חשב דהכא ר־מחניחין אינו זה אך טריפה רק הוי ונניקי
 למחני ליה הוי בניקב היינו טריפה נגרגרא לומר יכול הוי ואי בהדדי

 :טרישה הוי לא בגרגרח ע״כ אלא דנביל׳ נפסק ולא טריפוח בהדי
ך  במחניחין כחיב יהא מרקב גרישא להקשוה להו הוי קשה אכחי א

 ימי דניקג לומר יכול הוי אכחי דנל׳׳ז לחר־ז נראה אך ברישא י
 בכאיסר חיסרון דהא ז״א ניקב במחניחין חני לא אמאי ואי׳ל טריפה

 ולא כו' חיפוק לא דאפקח הנך י״ה מ״ג יף גחו׳ צדלקמן טריפה כמי
 ה׳׳ה רה״א הלב אניקב דמחרצי' השיחא אכל ניקב חני לא נמי להכי חני

 צרגרח ניקב החם נקט למה שפיר מקשו לינקב דסופו חללו לביח סמוך
 אמאי וא״ל חני נא אמאי טריפה דאי דכשרה שמעינן מהכא הא כשרה

ש בכלל נמי רזה ז״א חיסרזן חני לא  בל״ה תו׳ שכחוב כמו ליפסק ס
:כו׳ חיפיק לא יאפקיח הנך

 חרוחא ועייל מרה אפיק יהודא בר ר״י לה קחני מאן גמ׳מרה
 אין נראה אך המרה ניטל איצא אכסי שיף מהרס' מקשה ע״כ

 רש״י פי' כחדא ליה חשבה הנוסח וביח המסס אמריח בגמ׳1 כלל קושיא
 דחנ< המרה ניטל נמי חני לא להכי לפ״ז דמי וכחד סמכי הדדי גבי דהא

;סמיכי הדדי גבי נמי וכבד ומר׳ הכבד ניטל
 לר״ש דמחניחין וחסרון צו׳ חדא ועייל חרא אפיק ד״ה תוספות

 הא שיף מוהרס מקשה וכו׳ י״ז אלא הוי לא רלרמן
 דכוצהז היכא דכי מידי קשה לא זה אבל ע״כ הנידן צומוח ניטל איכא
 מחרצין אמאי א״כ וא״צ הכבד ניטל בכלל צ״ה ניטל ה״נ כחד חשיב כקוני
 זה ז׳׳א חדא חשיב צ״ה דניטל וי׳׳ל כו' חפיק לא לאפקיח ר\ך נד״ה חו׳

 לחיסרון לשדרה חיסרון בין הנ״ל בד״ה חילק עשו לחו׳ הינא דכי לר״ש
:הגידין צומוח לניטל הכנד ניטל בין חילוק דריאההנ״ליש

א י ף  צו' חוליא' בלא צלע אסי ורב כהנא להב מכלל נ״ב דף מ
 בדבריו טעו שהס למימר לחלמויא ליה ניחא ולא מהרש״א

 נבילה ילענין כמי למימר לן ניחא ולא כו׳ קאנור חוליא וכוליה לצלע
 להקשו׳ יש דהא המרש׳׳א קושי׳ חרי י\י לחרן ונראה ע״כ נו׳ קמ^עיא

 ז״א גיסתרי ודאי רזה וא״ל לגמרי החוליא ניטל אס להז בעי לא אמאי
 ליה חשיב לא דדילמא כחבו צו' קאמר ניסחרי נמי רב והא ד׳׳ה רבחו׳
 גיסתרי הוי לא לגמרי החוליא יטל נ אפי' אמרינן דנה״א נמצא גיסחרי

 מיניה נפקא דוה ד״ל מיניה נפקא מאי א״ל :לבעיא הכי להו הוי לפ׳״ז
 טריפה ברוהחח אמר הוי אי דהשחא להואבעי׳ פשיטא הוי דממילא

 אתר הוי ואי טריפה דנמי השתא להו דאיבעי בזה ליה סבירא נוראי
 לנשירה קיימח החוליא עדיין בוהדאס פשיטא להו הוי טריפה נניחוחא

 היו לא כשרה צהו אמר הוי אס אכחי השחא להו דאבעי מאי לפי אבל
 מירחח א׳'כ סברי. רש״י שכחב מה לפי מאי לגמרי האוליא ניטל אס ירעו

ה3ד פלוגחא •דעו ct>l נראה אך וכו' רחח ,אר  נמי באוליא ראמרי ״
 קושיות מידי קשה חולא לפ״ז וטריפה וכן ממראע״ב כדאמרינן טריפה

 נס בניטל אסי ורב כהנא לרב מבעיא דילמא דמקשה חהרש״א של שני'
̂ל החוליא מקצח  ע'׳כ להו קמבעיא נבילה דלענין ז״א מרב כ״ש זה וא׳
 דודאי בזה דידעו וא״ל כנ׳׳ל כולה ניטל אס לאבעיא להו הוי קשה דא׳׳כ

 נבילה לעני? לאו ע״כ אלא נבילה לעני? להו דאבעיא ז״א כב״ה טריפה
 דמקשה מהרש״א של ראשונה קושיא מידי קשה והשחאלא :להו קמנעיא

 בדבריו טעו שהס אך חוליא מקצת גס בניטל אזלי שלהם האכע'א דילמא
:מקצת בניטל או כולהקאמר בניטל מס להו ומספקי'

 דהוי חרנגולח ההיא עד וכו' דאמרי ולוי ושמואל רב ס'/ דף
 למאן במחטא דבדק מאן מקשה מה י״ל וכו׳ חנא רב בי

 נבילות לישראל מאכיל אחה מתי עד בידיה דנדק
 מקשה ד״י בשלמא הוא ננלוח מאכיל מה מפני
 כפי' יש׳ של ממונן מפסיד אחה א1במחנ דבצקינן נאמר אס שפיר ליה

 כשבר העצס אם לדידיה אלא נוקבו נקובזהסמי שאינו דפעמים ז״ל רש״י
 מי ענן לרב נחמן רב ליה אמר בגמרא לדקדק יש עוד שפיר בדקינן הא

 אמר למה וכו׳ טריפה לוי והתנא וכו' ומכשיר בידי׳ בדק שמואל אמר
 וכו' והתנא ומכשיר בדק שמואל בפשיטות למימר ליה הזה בידם בדת

 קרימא נקב אם סבר במחטא דנדיק מ׳׳ד האי ע"כ לחרןדהנה ונראה
 אס חחאה ניקב דלא לידע יכול האיך דא״לכ טריפה נמי לחוד עילאה

 נבילות מאכיל בידים דבדק לדדך שפיר ליה מקשה והשתא עילאה ניקב
 והשתא פקע מיפקע רוככי׳ אגב שנוי׳ להאי ליה זליח עילאה נקיב דלמא

 דחתא נפיק לא ומוח חחאה בלא עלאה 3נקי דלמא ביד ליבדוק מכל איך
 דוקא בידיס בדק שמואל אמר מי להקשות נחמן רב הוצרך ולפ״ז מנק

 שמואל לחת דיכיל להקשו' יכול הוי לא בידים אמר לא דאי ונו׳ והחניא
 נוכל לא להכי גידי' איירי ולוי קיימי' שני ע"כ ובמסמר בידי׳ דביק

;מגין(דו״ק דהחאה חתאה בלא עילאה ניקב דיצמא לבדוק

M עד כו׳ ו אסירי קתא שיחלא דטרפה ביעי הני אמימר אמר ר״ח 
 מקשה מאי קתא ללישנא לדקדק יש הגמרא ע׳'כ היא גופה מ׳׳ט י

 וכו' כוחו להודיעך ומשני להדיוט ליפלוג לגבוה אדמיפציגי הכי אי הגח׳
 הכי אי של קושיא הא קשה דר׳׳א כחו להודיעך להדוט וליפלג ומקשה

 דמ״ש מיד הגמרא מקשה לא לא דאי כחו להודיעך ע"כ אזלי הכי נמי
 נ״ת מאי אלעזר דר' כאו’ להודעך הקושיא עיקר מאי ועוד' מגבוה הדיוט

 מפני הגמרא אתר למה לדקדק דיש ונ״ל דר״י אליבי׳ אל דר״א אליניה
 אך שאסורה טריפה בביצה ושוין בפשיטו' לחימר הוי' באיסור שגדלה

 ;מודם לא מארעא בדספנא אבל אסורה קמא שיחלא דוקא דה״א י״ל
 בשיחלאקמאא״כ לי' ולישכי הגמרא מקשת מאי להקשוח יש עוד

 בקדשי' דווקא ה״א וולדות חני הוה דאי לחרך ויש מולדות ושוים ליחני'
 חני להכי דמוחר סכרי מהדיוט הוא ע״כ בביצה אהל שאסורה מורי'
 בלא רש״י פ' על קשה שלחו' שהחב המהרש״א על לעיין יש לפ״ז ביצה

 הוי אמימר בלא וא׳׳ל כו' דחנ' הא ואלא להקשות לגמ' הוי נמי אמימר
 ליה הוי דא"כ גורם וזה בזה וחודיס אמו ירך בעובר דפליגי אחריכן
 סירי דבביצה ה״א ולדוח חני הוי אי קשה עכ״ל בוולדוח ושויס למיסכי
 ליפלג לגמה אדמיפלגי א״ה הכי הגמרא סוגיו' אזלי לפ״י יצ״ע דמוחר

 רק באיסו׳ שגדלה מפני לחיחני איצטריך הוה לא והשח' להדיוט
 קמא בשיחלא דוקא אמרען דהוי וא״ל שאסירה כמצה ושויס בפשיטות

 בוץלחח ושוים ליחני קשה רחוחר סברי גורס וזה בזה אבל דאסו' מוייס
 סירי בדהדיוט אבל שאסורה מודיס דקרבן בולח' דוקא דה׳׳א וא״ל

ת' ומשר קאי נמי הדיוט על ישויס ע''כ פליגי בהדיוט דהא ז״א דמוחר  הג
 דרבי כתו להודיעך כדי באיסור דגולה מפני ומי וחני להכיפלעינגמה

 ליפליגו כחו להודיעו כדי בגבוה פליגי הכי משוס ואי לי׳ ומקשי יהושע
 ואשמועינזכחו באסור שגדלה וחולאצרידלמיחניחסני בדהדיזט

 א״ה שפיר אתי השחא דרכנו לפי עדיף דהחירא כחו ומשני בדר״א
 הגמרא דחשני למאי קשה בחרא דלישנא לפ״ה בחרא רלישכא

 גמרה חני אמאי יאsר דגופא משוס וטעמת גמרה חני
 גמרה חני להכי י׳׳ל אך שאסורה בניצה ומורים בפשיטות ליהני כלל

 בע״א ה׳׳אדפלגי גמרה חר הוי לא ואי יולדו' איכה דטריפה להורוח
 חני להכי יולדוח וטריפה באיסור שגדל' חסני גורם וזה גוה ומודים
 גדלה אפי׳ ליחני היא גופיה דכיצה משוס טעמא הא קשה היה נמרה

 אינה דטריפה ע"כ אלא היא דגופיה משוס אסור נמי גורס וזה דזה
 קשה אכחי אך איירי קמא דבשיחלא להורוח גמרה חני להכי יולדוח
 משוס מודיס גמי גורס וזה זה3 אפילו דה״א וא״ל כלל גמרה חני למה

 ולרוח חני הוי דאי אינו זה אך ולדות ליחני אשה כנ״ל יזלדוה דטריפה
 שסיר הגמרא סוגיוח כחי הכא אזלי לפ׳׳ז דמוחר סירי דבהדיוט ה׳׳א
 משוס'שגמרה למיחני איצטריך הוי ולא להדיוט לפלגו לגמה דמיפלגו א׳׳ה

 יולדת דטריפה משוס מודים נמי גורס דבזהוזה דה׳׳א כללמ״לוא״ל
 אבל דאסור מודים בולרוח חקא דה״א וא״ל וולדוח לחני קשה כנ״ל

מודים נמי ע"כ בדהדיוט דפליגי כיון הא ז״א כנ״ל דמוחר סירי בדהליוט
 ;זק״ל קמא ללישנא כג״ל כו׳ כחו להודיעך ומשני בדהדיוט ״

M המ״לא״צלמיט מעורב ר׳׳הונילף ; דנשר סוגיא ע״ב ס״א 
עומדת במקומה הגמרא קישיוח דקשהלחוססוח נראה ל׳׳ל י

 נילף הזי נשר כתיב הוי לא דאי אצטריך ואכחי ועז^ה מפרס ונילף
 לן לאוחיי ועזניה פרס דאיצטריו ז׳׳א ועזניה פרס ל״ל ל מעורב'א׳

 הוי זאכחי '1כ פירושן נאמרה לא נד״ה חוספוח כדנחנו טהרה מני ס
 צמינו א׳׳כ חוספו^ כחבו לכך נשר כתיב הוי לא אי מעורב ינפינן

למהליוק״ל:
א ר מ  רחמדא דה׳ טעמא פי׳' כו׳ נשה רחמנא דכחב טעמא ג

 כשר דא״כ ועזני' מפרס למילף נוכל לא הכי משוס נשר
 כחוב? שני להוי ועזניה מפרס למילף נוכל לא ככי בלאו הא לי למה
 לן לאורויי איצטריך להא נשר ל׳׳ל ליה מקשיה לא בפשיטות דאי ס ל כל

 ועזניה ומסרס כ\' פירושן נאמר לא בד״ה החו' כקושיזח טהר' סימני
 להקשות יש להו איח סימן חד בשניה' סכר המקש! דהא ידעינן הזי לא
 רחמנא מדכחב הוחר רמי חדש מנשרלבסימן ׳לפינן האת'האיך צפי
 חדט ומסימן טהרה סימני לן לאורויי נשר רחמנא כחב להכי דילמא נשר

 כמו זעזניה מפרס ידעינן נחי טהרה סימני הא וא״ל איסורא 'לפינן
 כסב דלהכי אתרינן דהוי ז׳׳א כו' פירושן נאמר לא בד״ה חוספוח שכתב

 סמן בו שיש האי י ל לחה וא"ל לאיסורא מישן נמי דניליף פ״ו רחמל
 טהרה לסימני ה"' דאיצטריך ז״א עופוה מ'׳׳ט הוא כ״ש דהא ישן

 מעזניה אבל כשר אינטריך להכי לאיסורא ישן מסימן דילפינן ולעולם
 למה לא ראי חדש ־מןb מנשר מוכח ושפיר ןי״ל * לאיסורא ילפיח עדיין

 א׳׳כ לאיסורא יש! מסימן ילפינן הוי נשר כתיב הוה לא לאי יא׳׳ל נשי לי
 תלש מסימן להא ז״א טהרה לסימני דאיצטריך וא״ל ישן סמן לי למה

 יצפינן דהוי וא״ל ישן סימן לי ולמה טהרה סימד ידעינן הוי נשי ומי׳׳ט
 טהרה סימני לן לאורויי איצטריך ושארעופוסטמאין ד' דלנעי מחורין

 מי״ט חד למיכחב הוי טמאי! עופות י״ט רחמנא כחב למה ז׳׳אדא״כ
דלת ע"כ אלא טהרה סימני ידעינן נמי הוי חרש סימן בו שיש ואותו
יצפינן ב נט ׳



חולין טפבת
 צאיסורא מישן לילף דלא ע״כ אלא יש? סימן ל׳׳ל ואכחי וד?1מר ילפינן

: ודו׳׳ר! מזחר נמי חדש דיסימן לן ‘לארוי אלא נשר ל׳׳ל וא״כ
 במקומה חוס' של קושיא להקשוח יש ונו' החרס עוף כל ף׳'ךן

 דכחב ל״ל וא״ל טמא הדורס עוף דכל הוא הל׳׳ח דילמא עימדח
 ישן מאידך ילפיכן שדורס אוחו הוי לא אי דלמא ז״א שדורס אוהו רחמנא

 הח' כקושיח טהרה לסימני אצטריך נבר אינו זה נשר ל״ל וא״ל לאיסרא
 כחבו וא״לדתו' עזני׳לאהויכחיב זא׳׳לכסירוצסמפ״וידעינןהא

 בחד לאיסורא ישן מאידך ילפינן לא ושוב מכחוביס דידעינן דאמח אליכא
דלאת' מידי חו' מקשי לא האמח דלפי ו״א י״ט עס כחונים דהוי סימן

 חדש סימן irpT הוי לא ממילא חדש סימן להחיר אלא נשי איצטריך לא
 וא״ל חדש אוחו ל״ל הל"מ הוי אי שפיר כחבו דחו' מידי קשה לא זה אבל

לסימני' ילפינן הוי סימנין דלאיזה ז״א לאיסורא ישן מאידך דהויילפינן
 מצי לא חדש ולסימן כחובי' הוי י״ט עס ישן דאוחו נילף מצי לא ישנים
 המהרש״א קושיות להקשו' ויש מיניה ליליף חדש כחב הוי לא דהא לילף

 דאיצטריך כהירוצו וא״ל ל״ל נשר להקשוח לחוספוח הוי עומדח במקומה
 מנשר מצינן האיך דורס דאי דורס אינו ודאי חדש דסימן ז״א חדש לסימן
 מוכח יה א"כ חיס אינו דחדש אילו ודאי אלא דטמא ה״למ הא להחיר
 ע"כ מיניה למיליף מצי ולא כחוביס הוי י״ט עם דישן טמא דאינו מישן
 חדש הסימן עס ומכ״ש חדש סימן בלא אפילו דורס אינו אם טהור הוא
חוס' הדכחבו אמרינן הוי כשר כחיג הוי לא דאי נשר דאיצטריך להרן ויש

 טל ללמד אחי דלמא וכו' קשה ומיהו וכו' עופות ך"־ מכדי ד״ה בסיף
 עדיין לפ״ז וכו' דטמאיס טהרה סימני מג' א' לו משיש כיוצא ועל עצמו
 לפי אך ישר איצטריך להכי מינייהו בחד לאיסרא מישן ילפינן הוי

 ואותו טמא הדורס עיף דכל הוא ה"למ דלמא תו׳ על קשה עדייו דברינו
 אצטריו ונשר לאיסורא ישן מאידך ילפינן דלא לאחיי איצטריך שדורס
עוני' אי כתיב(א״ל הוי לא דעזני' ידעינן הוי לא דמפ״ו טהרה לסימר

 ללמד אחי ישן דאוחו דברינו לפ* ז״א כנ׳׳ל ניציף כזמן לאיזה כתיב לא
 ואצטריך כתובים להוי למיליף נוכל לא דמי״ט וכו׳ בו כיוצא ועל עצמו על

 כחיב להכי סי' בחד לאסור ישן מאותו ילפינן הוה אכחי א"כ לגופיה
 אי שפיר מקשו דחו׳ לחרך יש אך ניליף דלא לן לאחיי אוחו ג״כ רחמנא
 ישן מאידך ילפינן הוו כחיב הוי לא אי וא״ל שדורס אוחו ל״ל הוא ה"למ

 הא ישנים לסימנים לומר מכל לא ניליף הר סימן לאיזה א"כ לאיסורא
 כיוצא ועל עצמו על ללמד אחי ישן אוחו וא״ל הי״ט עס כחוניס ישן האי
 הל"מ נאמר דאס ז״א חו׳ שכחט כמו הדדי בהדי כחביס הוי ר״ט מ

 טמא הדורס דעוף הוא הל"מ דאס בהדדי י״טכחוגיס ע״כלאהוי
 ג׳ שיהיה צריך אינו דורס אינו אס ע"כ טהרה סמכי ג' לו היה אפילו

 מאיקאמר קשה טהרה סימני דלאינודורסצריךג' 'סימני'דאל״כ
 אצבע או זפק לו שאינו עוף כל הל"מ לימא טמא הדורס עוף כל הל״ח
 אס ע"כ אלא ארבע כל ליה דלי' משוס טמא כקלף אינו קורקב או יחירה

 הוי לא נמצא טהור נמי ב׳ עוד לו יש אם רק ג' כל צריך אינו לורס אינו
 י״ח לאידך אמרינז הר תדא כתיב הוה דאס בהדדי כתובים י״ט

̂ריס  כזו סימני׳ ושר דורס דאינו לן אורויי יהל״ת הל״ת מנח הס ט.
 על מצינו גמה למילף מכל דלא ונהי סלס רחמנא כחבינהו להכי טהור

 בק״ו נילף הוי חד סימן על אבל איפכא לז אוחי דהל׳/( לאיסירא ג׳ כל
 נא ומעוני׳ חו׳ שכחנו כמו לילף דלא לארויי פרם רחמנא כחב להכי
 סמרם ושני דורס אינו על הוא דהצ״מ וא״ל כתיב לא דהא להקשוח מכל

 ל״ל דהוי הסכחוביס אכחיהי״ט ולפ״ז חדש סימח יהיה וחדמנייהו
 הוי אפ״ה דא״כ ז״א כזו סימר׳ על הל"מ ללאו ילפינן הוי והשאר חדא

 על הצ"מ ע״כ אלא דטמא חדש סימן לו אין אס הוא הל״מ למימר לי׳ ,
 הוי לא א״כ טהור י״ט כזו סימר׳ ושני דורס אינו אם אבל טמא הדורס ■

 עזר צ״ל ואכסי כו' פרס איצטדך להכי ק"< מיני' ילפינן והוי כחוביס
 וכי חד לסימן דאיצטרך ל״ל כשר לי׳ קשה צא המרש״א לראשית אבל

ס' מוכח הא חקשה ־  שני עופות הי״ט עס הד ישן דסי׳ מכת מוסר אחד ר
 בו כיוצא ועל עצמו על ללמד בא ישן לסימן י״צ כשר למה וא"כ כתובי׳

 מוכח וממילא כתובי׳ י״ט הוי לא א׳׳כ הל"מ דהוי כיון לו׳ ואין מ״ל
 כ״ד מכדי "ה73 מקשה דחוספוח אינו זה נו' מוחו־ אחד דסי׳ ישן מסי׳

 דאיח מהאי למיליף יזצי היי מהיכי וא״ח נא׳'־ טמאי׳ עופוח
 סימן כחוב להכי ידאי אלא וכו' לאימר חדש סימן בין

 לא דלגופי' כהוני' שני ולעשית החדש מן גס סיליף דלא וכו' הישן
 היאדמהנהו פירכא חוס'לא ומשכי מי״חעופוח דאחימרףז7איצטר •

 עכ״לוא״כ כאחד הנאים כחוניס י״ט חשיבי דסלהו כלל לאילפי'
 למיליף יכול לא מ"מ הדדי בהדי כחוביס י״ט הוי ולא הל"מ כשנאמר

 ואיצטריך אסור אחד סימן דלעול' מוחר אחד סימן שיהא ישן מס׳
 דסימן ולהוחח כחוביס שני ולעשוח חדש אסימן לגלויי ישן סימן ן

 ולא הל״מ הוי יהא חי' כחירון לחרן יאיו דורס אינו אם מהני חדש
 סימן אוהו לי למה שפיר מקשה החוספוח אך בהדדי כחוביס י״ט הוי

 אינם הי״ט דכל דורס שהוא אי7ו חדש ס*מן שישלו אוחו שדורסדהיינו
חית' מהיכי חיש דסימן םימנין צל׳ אלא נשר צריך יהי׳ לא ואז דורסים

 דהא פרס דהיינו ישן סימן בו’ שיש מאוחו מוכח ישן וסימן אסור יהיה
 אחד דסי' להורות אלא פרס לי ולמה כחוביס י״ט הוי לא הל״ח כשנשאר
 השתא דהא לחיחר ליכא כתובים שני דלהוי חדש אסימן ולגלויי מיוחר

 אסימן לגלויי אחי ז׳/ מהרש״א קשיות לפי אבל כלל חלש ן סיח כתיב לא
 נ היטיב ורו״ק כחוביס שני דהוי חדש

M אכחי כו' וכ״ת כו' הן טמאין עופות כ״י כו׳ רנן רב א״ל ס"נ 
 סבר האיר נפשך ממה להקשות ויש ע״כ הוו וחרין עשרין י

 ויקרא דאה דשדייא סבר אי הוו ושיח עשרים א״ה דמקשה למאי המקשן
 החיב נמי דאה אצל דהא הוו ושבע להקשוח״עשריס ליה היי עלייהו
 יש וכן וחמש עשרים עלייהוהוי דאה שדינן דלא סבר ואי למינהו

 וצ״ע ודו״ק הוויון כ״ה אכחי שמקשה קושיא באידך להקשו'
ה  מאי לדקדק יש וכו׳ חי ראשו הא מח דראשו טעמא ד״ה ס״ח ד
קש' נמי דמרישא משמע דיוקא מהאי פרכיה עיקר הלכך כחנו '
 צי מ הוה שכחנו בזה חוספ׳ בעית מאי ועוד מדוקא רק הקושיא הא

 מאי המהרש״אדמקשה בעולחיזקושיוח דחו' ונראה מנדה למיפרך
 דראש הכא לאשמועינן איצטריך הא חנינ' קמ״ל מאי הגמרא פריך
 קשה שמואל על הא הכי אזלי החו׳ וסוגית וס׳ כילוד הוי נחי נפלים
 כחכ דיוקא משם וא״ל רובו ליחני ורובו ראשו ראשו מאי יא״ל מרישא
 מנדה מוכח זה הא הוי לא נמי לנחלה ככור חי ראשו הא לדיוקא ראשו

 רובו בלא ראשו ע"כ אלא שמואל על קושיא מזה מסיק בכורות ובמס'
 קושיות קשה לא טלודוחו הוי נמי נפליס דראש מזה מוכח נמצא מיירי

; ר,״ל1 החרש״א
ה  מהו בעזרה ידו את עיבר רבחנניאהוצי' ס״טע״אבעי ד
 ידו אח שהוציא רש״י פי׳ וכו' קלים קדשים לך וכו'וחבעי י

 רש״י דח־ מאי מקשיס וכו' לידה יש דמ״ר אליבא לך וחבעי והחזירה
 ^יעי״ ואזלי החזירה בלא לפרושיה ליה הוי לידה יש דמ״ר אליבא חקא
 ^ינא לפיש הוצרך דרש״י לתרץ לי ונראה : לידה דאין למ״ד אפילו
 מיד־ אביי ליה מלןשי לא החזירה ובלא לידה אין למ״ד דאי לידה ים דמ״י
 1א̂נ הוה אי ליה לשני יסל חנניא רב דהא ׳01 קלים קדשים לך וחבעי
 מחיצה דאין לו שני הוה אה ואי וכו׳ יירושלים קלים קדשים מינך איבעי
 לענין חמורה קדושה דהיא מהו בעזרה חינך לאבעי הוצרכהי אכחי

 היכאנ מהו בעזרה מינך דאיבעי השחא אכל לאו אי מחיצה הוה אי שחיטה
 אי ל' איפשט ממילא בירושלים קלים קדשים איבעי אידך חו לי דספשטיה

 מחיצה הוה ללא בירושלים דכ״ש ידענא אנא מחיצה הוי דלא לי היסשיט
 דאפילג מהו בירושלים לי חיבעי לא נמי אכסי מחיצה דהוי לי חיפשט אי
 לשחנייון לעזרה להכניסה צריו הא מחיצה הוה לא דירושליס אמרינן אי

̂ך ואליבא הנזזירה דוקא פירש״י להט מחיצה הוי העזרה וממילא  דמ׳
 דלדיד̂י אמו עובר מחיצת ע"כ אלא וכו' לך והבעי שפיר ומקשי לידה יש
 5 ודז״ק הרסי ליה ואיפשט חדא לך איבעי אנא ליה דלישני חזרה מהני לא

ה  דר״רן ק״ו אהני להכי עד ט' עוברה שמח נהמה ע״ב ע׳ ד
רי^כא דכחב צ׳׳ל ג״למקשין מורם כסב הגמרא עכ״ל י
 החיה בכל סלך סחמא לכחוב טמא טמאה במעי כ״ה דאפי' כיון
 3השחאדכחי צריךג״כדהא לא ארבע דאפי׳ להקשוח לי נראה גס

 לינזמאומשני• קלוטה במעי קלוט ר\מרא פריך וארבע כפיו חרווייהו
 דליטמ̂ן בהדיה דכחיב לעקור הק״ו יכול האיך קשה אכחי ק״ו אהנו להכי
 להחיד אחי הק״ו ע"כ טמאה במעי אטמא קאי דקרא די״ל כיון צ״ל אך

 כמי שתא החיה ככל הילד רק חרווייהו כחיגי סי לא נמי אי לפ״ז
 לקלוט אחי הק׳׳ו ע"כ טמאה במעי אטמאה קאי דקרא אמרינן הוי

 מה יחס נמי זה ואגב חחייס דצדכי לחרץ ונראה דטהור קלוטה במעי
 הבא פקועה יכן אמרית ע״א ס״ט דבדף ׳0 לשר מצי הוי חו' דחקשו

 במעי לעובר ייעינן מהיכא ילפ״ז חקנה לו דאין מעלייחא בהמה על
 דלא מעלייחא בהמה על הבא פקיעה מבן שנולדה אמו

 לה אין דאחו כיון למיליף מצי לא מק״ו דהא ליטמא
 מיטמא לא פרה במעי דקלזע שאמרינן כשס י״ל אך סקנה
 מהלכי כ״שהכאדהאי שמונה במהלכי ארבע מהלכי דהאי מכוס

 דמקשו מירי תוספות לפ״זלאמקתי מטמא דלא שמונה במהלכי במונה
 הוי דאס ז״א פרה במעי דקלוט אקושיא ק״י להכיאהני הגמרא לישני
 פקועה מבן שנולדה אמו במעי לעובר קשה סי אכחי הכי הגמרא משני

 ידעיגן הוי לא שמונה במהלכי ארבעה מהלכי דחחירוצי כיון כנ״ל ליטמא
 לו יש אס אעיבור מורה דכפיו וארבע כפיו חרווייהו צריכי דרכנו ולפי

 יש אס אבל מטמא ארבע לה יש אס אאמו מורה וארבע מטמא ארבע
 קשה אכחי הוי לחוד כפיו כחיב הוי אי לפ״ז מטמא איו שמונה להס
 שמעינן לא מק״ו דהא ליטמא כי' פקועה מבן שנולדה פרה במעי קלוט
 ולא ארבע במהלכי כפים מהלכי דגמ׳דוקא כשינויי לשנויי מצי ולא כו׳

 ה0 ואי שמונה ממעט דליחא ארבע כחיב לא דהא שמונה במהלכי
 שהאי קלוט במעי דפיה אמריח היה כפיו כחיב סה ולא ארבע כחיב

 דוקא דרמא כחיב הוה לא ארבע דהא ליטמא כו׳ פקועה מבן קלוטנזלד
 קשה אכחי אבל חרוייהו להכיצריני שמוגה מהלך ולא ס׳ ארבע מר̂לך

מהיכא - ־



קכחולין מ&כת■
 שנא שקועה לוח הנולד קלוטה נמעי דקליס ידעונז מהיכא

 עוד צחרץ יש הס׳ל מהר״ס קושיו' על וצ״ע מטמא דלא נהמה על
 טריפה אמו דהיינו טריפה שהיא קלוט במעי פרה למעט כפיו דאיצטריך
 ונסףענרהואלינאדר״א נטרפה יולרוח טריפה למ״י ק״י דלאשייו
 אליעזר דר׳ ואליבא עינרה ניטירפה־ולנסוף או נ׳׳ח נדף קחא ופלישנא
̂ז אסור הולד דנס ניזרא ופלישנא  למעוטי ארבע דצריר לחרן ים ודוקולפ׳

חוס' קושיוח וגס אסר ג״כ שהולד טריפה שהפרה קלוטנמעיפו־ה
: מחורןודוקה״ל י

OT3 ̂ט  בחייש לעולם כו' נכלאי' נוהג בנו ואח אוחו ה״ר ע״ב ע׳
 הגמרא לשני להקשוה יש כו׳ ח3 הצכיי'וילדה על הכא י

 ■ החיישה על א3ה בצגי ופליגי מקצח ואפי׳' שה אמרינן לא דסלאעלמא
 שה וכולו אב לזרע חוששין אמדנו לא דלרנגן כו׳ p ילדה ונח נח וילדה
 :מקצח אפילו אמריק ולא שה חצי רק והוי 3א לזרע חוששין ולד׳א ואסור

 ליפליגי עומדת הגמ׳נמקומה קושיה הוי ישלחרץדא׳־כ
 מצי הוי ורנקולא אניכא דרכי אננפלוגחא לזרע נחוסשין י

 מקצה ואפי׳ דשה דהאנאמהאמריק נההואט׳ פליגי אי צשופיי
. . ̂ שהלאאמרינן

חולין עלמפכת טיום
 ינו כו' 3יעק רנ' דבי חני׳ גמ׳ כו׳ נני׳ על אם יטול לא

 כיבוד נמצא ק״ועלמצוחחמורח אמרינן במשנה לדקדק
 ואס אב נכינוד ימיס אריכות החורה כחב למה הקן משילוח חמור
̂ל  ימיס דע.-־יכוח הקרא שינוי על אגחח בחידושי מדקדק דמהרש״א ונ׳

 חיסr ה החיס יש דאב דנכינו לומר דשילוח ימים כאריסח לא 36 להינד
 ימים אריכות אב כיבוד גני הקרא כחב הכי דמשוס לו׳ ונוכל הבא לעולה
 ״ל3 אין בצדה שירו: מחן שיש מצוה כל אמרינן דנגמרא י״ל ועוד
; ימיס אריכות כתיב עלי'ואפש'לכן מרוהרי}• י

 חזא מעשה דהוא יעקב מניאהגמ׳ראיהמר' לתה לדקדק
 די״ל וי״ל חזן דכ״ע וצפי' ר דר׳ חלישכא ראיה מייחי לא אמאי

 עביר' עשה רלמא ליפרך נענירההוי מהרהר דילמא פדך:י»מ' אמאי
 כו' לידי אחי דלא לרגין הוי דהשתני שנויי לשני הגת׳ מצי הוי לא והן
 להליכד שוה דחזרה נהליפה כפל לא למה עבירה עשה דאי י״ל 4

 דר' מלישנא ראיה מייחי הגמרא מצי לא לפ׳׳ז השחא הגת' נדמסיק
 ̂ ;יעקב■ מר׳ הגמרא מייחי לכד עשה ענירה לומר דיכול חוצפיח

 הקן שילוח הדרןעלד חרוך שכולו כו'נעזלס לך ייטיב
הר לא הקן שיליח הדרח לא דאי חולין מסיהא וסליקאלה ^

סליקאלס דני אבל עצומה קוש'א משוס חולין חסכחא סליק מציח
 הגת׳ פריך נמזקדשין צא אנל נחולין ;הקן שילוח סליק שפיר חולין מס׳
 פ' כי' ומרדו שונכו פירוח במקדיש אמר 3ר ומשני כו׳ ין מוקדש ר\׳ד
 ראויי׳ אינם דיונים משוס עצמו שונכו מלןליש אמר ולא ׳1כ במקדיש רש״י
 דלחא דמעשהחזא יעקב מר׳ ראי׳ מייחי מאי לפי׳ז קטנים כשהם אלא
 ששלח עשה עבירוח שני השחא בריש׳ גוזלות האי הקדים האיש אוחו

:לאביו מוקרשין ולקח לחקלה
 מצי לא לו ס'ופי'נ^ג'מחקח ז̂ר יצא דבדר; לחרז %וףאר,

ואע׳׳ג נהני' ולא מועלים לא חוריס ביצי דהא לאהויי *
 הוא והטעם ונו׳ מזבח בקרשי איירי מחני' מועלים הכיח בדק ובקדשי
 מזבח בקדשי מועלין ׳הרע״בלכךאין שמביא כמו ג'דמעיצה בפר׳

 עופות וגס כלל למזכה ראוין אין זמנן שעבר או זמנן הגיע שעופוחשלא
 ולעיל דמים קדושח והם היאיל ראןין הבית בדק קדשי אנל פדיון לו אין
 בחורין פסול יונה בבני כשר יונה בבני פסול בחורין כשר איחא ל׳ב בדף
 כשרים קטנים יונה בני פסולים קטנים כשריס גדולים ת״ףחודן זכו׳

 יונה ובני זמנן הגיע נ'א חודן ג' פרק במעילה ס0(פסולים גדולים
 גם ולכך לפדיון ולא למזבח ראוין שאינן ולאמועלין נד,נין לא זמנן סענר
 עצומה הקיפיא ולכן למזבח רארן שאינן זלאמועלין לאנהנין חורין ניני

 שובנו פירוח האיש אוחו דילמאהיקדיש ראיה מיוחי מאי יעקב רני ל1<
 אוח' הכיר לקחת האיש וכשבא קננו שנחגדלז ולאחר קטנים כ-שהו להיינן
 הקדש ג׳'כ שהס ומזלות ׳קלה ל׳ האס ושלח כדין שלא עשה מקום ומכל

 אכל צהקר׳ ראוין שאין מועלין לא חורין ביצי דד!קא להקרבה שראוי!
 ולכך איסודהקדש לאביו להאכיל אוחן ונטל גמור הקדש הוי !יולדוח
 שהקדממ מה לפי אמנס איכא עלמא בהאי מצוח שכד לעולם אבל כערש

 יש הבית בדק קדשי היה דילמא יעקב ר׳ על להקשות אין דודאי לחדץ יש
 דמרדהפקעהקדושחיהו כיון הניח בדק דקדשי כרב ליה להרזדכזנירא

 נפשך דממה לתרץ יש זה על מזבח קישי היה דילמא הוא הקושיא אך
 הוא האס ששלח מה לנמצא גמלי׳ לוקא שהס חורין מין היה אם הוכיח
 אב כבוד מצוח קייס הא מקום מכל גדולים שהיא לחקלה ששלח כדין שצח

 הולדות הגדולים דאס זמנן הגיע שלא הורי! הס רגהלוח הס דהיולדוח
 משילות פטורין מפריחין אפיזחין במשנה שאיחא נמו משילוח פטוריס
לקיים ומותר מועלין אין להא מדרבנן אלא אסודן אינס ח1זצ1הג וממילא

 מצוה אחה שאין זה יצא ̂׳ה במוספוח שמטמע כמו אי כבוד מצות נזה
 איכס והס חורין של אףכנציס ואיירי משוס לך מחקח הגמרא חייתי דלא

 דמכל חימא וכי וכו׳ שילוח חצות לקיים יכיל ולכך מדרבנן אלא אסורין
 בהאי מצות שכר נאמר אס א/־ו זה לתקלה ששלח משוס נענש מקוס
 זו עבירה לידי ליחי דלא עליו וחגין אב כבוד חצות חהני איכא עלמא
 מכל אב כבוד מצות קייס ולא יונה בני המין אותו היה ואס להקלה לשלח
 רש״י שפי' כמו גדולה היא האס דהא הקן שילוח חצות קייס הא מקוס

 היא האם בודאי ועכשיו קטנים יונה דנני שונכו פירו' נקט דלכר ף׳ל
 דצא עליו ותנין הקן שילוח קיים ושפיר מדרבנן אלא אשורה ואינה גדולה

 ואי ליכא עלחא בהאי חצוה שכיר ודאי אלא קדשים בא*םור אביו להכ״ל
 דהגוזלות לך חקח שייך לא דהא הקן נךלוח נס קייס לא מ׳׳ח הא חימא

 ובצים אפרוחי׳ שש שהיה דמיירי לחרן דיש אינו זה מדאורייתא אסורים
 אסורין ואינן זמנן שעבר יונס בני היא והאם בבנים לך חקח לקיים ויכול
 דלא חגיו איכא עלמא בהאי הצוח שכר ואי לשלה ומוחר מדרבגן אלא

 פי' רהו ליכא עלמא בהאי מצוח שכר אלא קדשים באיסור אביו להנש׳ל
 מסכת וסליקא אמנם קדשים היה דיצמא לך וקשה הקן שילוח עלו הדרן

:היעב ודו׳׳׳ק הנ״צ קושיא ויחורז וכו׳ בחורין כשר משנה חולין

כריתות משכת
א ת  שאם יוחנן א*׳ר לי למה מלעא ע״ב דף כריתות במסכת אי

 מלאכות אנוח דחנן הא חו וס׳ אחד בהעלם כולן עשאן
 צריך מאי קשה וכו'לכאורה לי לחא מניה׳ חסראחח ארבעים
 בעז״ס לחרץ ונראה לי למה מנ*נ' שנח מסנח על הכא להקשוח הגמרא
 ממילא הא זאחח אחח כל על דחייב לארויי מנינא לי למה קשה דהנה
 כל הושיע' ר' מר ל אלעזר ר' אמר ע״א נ ד' /נאX1המ להנה מוכח
 אמר וכו' ביניהן חטא' ח־לוק אחד וכרח לאוין שני מוצא שאחה מקיס
 קמ!'ל הא לאו כי' השמן אח המפט׳ סניגא נמי אנן אף יצחק נר ר"נ
 ואחת אחח כל על דחייב מוכח ממילא א״ר ש״מ ביניהן חטאח חיצוק דיש

 ביניהן חטאח חיצוק לאוין שני היאדאיכא כל חונחממחניחין רהא
 איכאנכלחדלאן דחחניחין כריתות הני כל ועל יצחק בר כדמוכחר׳׳נ

 אחת חסר מ' שנח איחא למטה זה נדף דהנה לחת יש אך עצמו בפני
 חדא אלא מחייב דלא מלאכוח וזדון שכח שנגח יוחנןחנא א״ר ומשני הוה
 אחת תשר מ' דמחייב מלאכות ושגגוח שכח זדון וכחכי הגמ׳ ופריך וכו'
 חיהא דמחטאס ליה עדיפא מלאכות וזדון שבח שנגח חנא ומשני וכו'
 לא נתלאכוח דתיזיד דאפ׳׳ג חידוש דאשמועינן ז״ל רש׳י׳י פירוש מיפטר לא

 הא מנינ' לי למה זו ̂שיא קשה כאן גס ולכאורה חטאח נוחד יפטר
 שבת הגמרא קושיות קשה דאל״כ ואחת אחח כל על דחייב מוסת ממילא

 עשאן אס כולן על חייב דאינו הגמרא חיחז שייך ולא הוי אחח קסר מ׳
 זה אך אחת חלא טלן על ח־יב איט עריזח גס הא אחח אלא אחד נהעלס

 שית המחלל דנקט הא באמח אמינא הוה חנינא נקט הוי לא אי לחרז יש
 ׳'כ6ד שפיר גמ' ס־יר תעיס דקהגי השחא אך מלאכות ל׳׳ט מכל איירי
 ן ראשונה קושיא חחורן זה לסי ו״ל רש״י שפירוש כמו כריסו' ע״ה ליחני

 חטאת מחד ח מלאכו וזדון שבח דאשגגח לאחיי מנינ' איצטרי־ דלהכי
 בשנגח איירי דתחגיחין מוכח היה לא מניני׳ לאו דאי מיפטר לא מיהא
 לי למה מנינא הוא כך הגמרא המשך זה לפי כנ״ל תצחנוח וזדון שבח
 מוכח דהא להקשוח יש מ״מ זה על אך וכו׳ עשאן שאס יוחנן א״ר

 ממילא א״כ ביניהן חטאח חילוק לאווין דאיכאשני היכא דנל ממחניחין
 מלאכות אנוח דחנן הא חוספוח מחיז צהך ואחס אחח כל על דרדיב מוכת

 על 3חיי אחד בהעלם כולם לישאסעשאן למה מנינא אחח חסר או־נעיס
 חוכח ודאי אלא ע״ה נמהניחין נקש לא לחה קשה א״כ ואחת אחח כל

 מיהא חטא׳ דמחד אשמועינן ז וא מלאכו' וזדון שנח נשגגח ירי א דמחני׳
 מיהאצא חטאת דמחד לאוריי מניני׳ צריך ולכך מיפטר לא

;ודוק מפטר
ה ד  שני מוצא שאתה מקום כל הושיעא א״ר אלעזר א״ר ע״א ג' ב

 מאחר וכי זכו' בינהן חטאה חילוק אחד וכרת לאחיו י ׳
 ל•׳ כדאי' לר״נ לי למה רחמנא דכחב' דאחוחו כרח מוחלקין דלאווין
 מ״מ הא וכי׳ישלהקשוח הדין מן עונשין שאין לומר להו מבעיא לרבנן
 ואל צריך לא לרבנן וגס טומאתה ננדח אשה ואל יצחק לר׳ לי למה קשה
 הגמרא משני ומאי מיותר יונה דר׳ היקישא וגס טומאתה ננדח אשה

 דהך מנלן לעיל מקשה שבע באר בספר הרב דהנה עז"ה3 לחרן ונראה
 הבא דהיינו בא עצמו על לחלק דילמא סא הכלל על לחלק מיוחדת אשה
 ניציף חימא וכי חח וא אחס כל על חייב אחח בהעלם נדות חמש על

 ומחרז וכו' יעלה3 אח מטמאה שכן לנדה מה למיפרך איכא מנדה
 זו העריות כל ילפינןדהוקשו יונה דר׳ דמ״ממהיקישא הזנח רכח3

 לחלק טומאת׳ כנדה אשה ואל דאיצטריך שפיר אחי יה וכו'לפי לזה
 אר׳ אליעזר מר׳ מוכח ולא אחד לאו אלא דליכא נדוח חמש על נא אס

 מה למיפרך דאיכא עריות לשאר איצטריך יונה רר׳ זהקישא הופיעיא
: דר׳יונהזק״ל היקישא צרך ולכך מעלה את מטמאה שכן לנדה

עיי א ם
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וכי׳ כחיצעי הקטורח את החפטם דהרא לי למה וכו׳ השמן
 הקשה שכע באר כספר הרב ס׳/ז ביניס חטאת חילוק דיש קת״ל

 לעיצ כדאמרן עצמו בפני עליו דחייבין ליה חיפיק זה לכל הוצרך אמאי
 דחיינין לאו ואי וכו׳ אחד כהעלס כולם עשאן שאם אחי להכי מניינא

 חדא בצרא הלא חטאח וארבע לשלומם משכחת היכי עצמו כפני <עליו
 בגברי אי קחשיב במאי חנא מקשה הגמרא דהרה בעזה״י לחרץ ונראה

 ‘וחני קחשיב גברי חרא לעולם יוחק רבי אמר וכו׳ הררבעח ה^:ןה דל
 על הבא רמי נחר הכי אי וכו' עליז זכור והביא הזכור על הבא הכא

 בספר הרב וכחב וכו' כאביי גמרא ומחרץ עליו בהמה והביא הבהמה
 שחיה חייב ישמעאל לרבי דקאמר חיחוח ד' פ'3 אמה דלר׳ שבע באר
 דלא מהורז זה לפי וכו' עליו בהמה הבהמה,והביא על הבא ל;חני קשה
 מפטם דעל אמינא הוה דלעולס דמחניחין ממנינא להילה הגמרא יוכל
 יש זה על ממררא חדא בצרא הא הקשה וכי חדא אלא חייב אינו וסך

 דאחר אכהו וכר' עליו בהמה הביא אן> חורה מחריחין באמיז לחת
 וק׳׳ל במצעי הקטורח אח מפטם מדקחני להוכיח צדיך לכך שתים חיינ

:לדף מעבר עיין זה על להקשוח שיש מיז
 על הבא הכא וחני קסשיג גברי חרא לעולם יוחנן א״ר בגמרא

 אוחו פירש שגע באר בספר הרב וכו' עליז זכור והביא הזכור .
 ואפילו שחיס דחייב דפליג מאן ליכא אחר זכר היה אס אבל עצמו הזכר

 בפרק ר״ע וסבר אחד בהעלם נדוח חמש על הבא כמו מודה עקיבא רל
 צריך מאי להקשיח יש זה לפי וכו׳ ואחת אחת כל על חייב שהוא לו אמרו

ע גס הא .כר׳׳ע סבר ובמדף ישמעאל דר' אליבא לאדחוקי הגמרא  כר̂׳
 והא :וצ״ע זכרי׳ נשר עליז הזכור והביא הזכר על הנא לאוקמי יכול

 דהוי דמחני'משום ממרג׳ להוכיח הגמרא דלאיכזל דכחבחילעיל
^ כל דלעולם אמינא  וסך מפטם דהיינו אחד וגרח לאוין שר דאיכא הי

 יש זת על ממנינא חדא לה בצרי א״נ חקשה וכי אחד חטאח אלא ליכא
 ישלהקשו' ע׳'כ כנ׳׳ל עליו בהמה והביא הבהמה על הבא נס דנקט לומר

 חילוק ח' וכרח לאוין שני דאיכא היכא דכל מוכח מקום מכל הא זה על
 ישמעאל דר' טעחא כחב שבע באר בשפר הרב דהנה דניהן חטאת
 כר' דסיר משוס שחים חייב עליו זכור והביא הזכור על הבא דסיר

 חטאח חילוק אחד זכרת לאדן שני מוצא שאחה מקום כל דאמר אלעזר
 אחל וכרס לאון שני דאיכא היכא דכל מוכח דמ״ח קשה זה לפי ביניהן
 להרז וליכא מנינא לה בצרי דאל״כ קשה זה לפי בירהן חטאח חילוק

הבהמה על הבא על חייב אינו הא קשה עליו בהתה הביא דנקטגס
 שחיס דחייב לן מכא ישמעאל לר׳ דהאאף אחח אלא עליו נהמה והניא

 חטאח חילוק אחד וכרח לאוין שר דאיכא היכא כל מוכח ודאי אלא
 אף א״כ חניינא בצרי ולא שתים חייב ישמעאל לר׳ ודאי ואז ניניהז
 להוכיח יכול דלא נעז״ה לחרן ונראה אצעזר לר׳ סיועא מוכח ממנינ'
 ציכא אחד וכרח לאוין שני דאיכא היכא כל אומר הייחי דלעולם ממנינא

 על הבא דנקט לומר יש מהינא לה בצרי א״כ הקשה וכי אחד חטאח אלא
 לר׳ אף שחים דחייג לן מנא להקשיח ואין עליו בהמה והביא הבהמה
ס' ישמעאל  דקרא אורחי׳ דרישא אחוהו דקאמר הא דר\ה אינו זה ו

 אחד וכרח לאוין שני דאיכא היכא דכל אלעזר דר' סירא כשנאמר היינו
 דר'אלעזרע״כאחוחו לסברא איליחא אבל ביניהן חטאת ח־לוק
 לחלק אחי טומאתה בנלח אשה ואל יצחק ולר׳ לחלקלרננן אחי דרישא

 ליחא אי דאף שפיר אתי זה לפי עריות שאר ילפינן יורה לדבי נמהיקיש׳
 שחים תיב עליו בהתה והביח הבהמה על היא מ״מ אלעזר דר׳ לסירא

פ׳ כחיבי הנהמה על הנא דהא  יונה דר׳ מהיקישא ילפינן א״כ עריוח נ
 אחוחן ע״כ ואז להוכיח וסך ממפטס צריך לכך מרנא נצרי ולא לחלק

 דהא צריך לא דלחלק האמת לפי דקרא אורחיה לרישא
 הנהמה על הנא נס האמח לפי ואז לאדן שני איכא

 הרננספר שכחנ כמו ד״א7 מסברא ידעינן עליו נהמה והביא
:היטיב זדי׳׳ק שבע באר

ה ף  קנעיארנאמרנ דעדכאןלא מוחר באומר אלא ע׳׳ב ג׳ ב
I לגמרי מיפטר אבל מחייב חרמי אי מחייב חדא אי אלא נחמן 

 הנכרים לבין שנשנה נחימק לה משכחת אמר רנפפא מיניה נעא לא
 מפר מוחר באומר ^יקיליה פס^ ורב הזנח נרכח הספר כפב וכו'

ס׳ הוא אנוס מוחו־ אומר דס״ל  רב דגם נעז״ה לתרץ נראה ולי ע״ש ו
 מקשה הגמרא דהגה חיא קושיא לחרן נא אך מוחר נאומר מוקי פפא
 וזדון שנח שגגה חרא ומשני וכו׳ חלאכוח ושגגח שנח זחן וניחני לעיל

 שנגח ז״ל רש״י פירוש מיסטר לא מיהא דמחטאה ליה עדפא מלחכות
 מ?הא מיפטר צא אשבח שגג דמני מילחא ליה חלאכוחפסיקא וזדון שנח

 אבלשגגח חדא מחייג במלאכות אף שגג מחדחיובאחטאחדא׳׳כ
 חיובא מהך דמיפטר לזמרן לי׳ פסיקא לא חדא נכל דלחייב מלאכוס

 לפי וי(' חדא אלא מחייג דלא נידו וזה זה דהעלס בשנח אף אגג מון
 שלו האנעיא יבא פשט לא למה מוחר נאומר חירוז על קשה זה

תימא דאי חדא אלא 3מחיי לא ביח הה זה העלס דהיינו ממחנימין

 עבודות■ ושגגת ע׳׳ז זחון ונחר הגמרא קושמח קשה רמח*יכחרח*א׳^נ
 אי- דהיינו ליה ססיקא דלא הגמרא כחירק לחיז ואין ארבע דמחייב

 וזהי זה העלם זו סירא לפי השתא הא חדא אלא מחייב לא בע׳׳ז אף שגג
 לא. לפיכך חדא אלא מחייג לא וזה זה העלם ודאי אלא סרחי מחייב

 משכחת פפא ר׳ מהיז לכך ממחניחין רכא פשט לא ולמה ליה ופסיקא
 אמר אלא הנכרים לנין שנשבה בתינוק חחניחין מוקי דלא דהיינו לה

 משוע ממחכיחח להוכיח רבא יכול דלא דמח^ דהיינו לה משכחת הלשח
 רכא יכול לא ואז הנכרים לבין שנשבה בהימק מהניחין לאוקמי דיכול

 דאשתועיכן דהיינו רש׳-׳י של ראשיו כפי׳ לחיז יכול'אר דח״ח להורח
 יכול לא א' אבל חטאת מחד מפטיר לא במלאכות דהזי־ דאע״ג רבותא

 ז׳׳צ רש׳׳י של ראשון כפירוש נאמר אס אף אז מוסר באומר אלא לאוקמה
 1נקנ אמאי דאל״כ אחא אלא חייב אינו זזה זה דהעלס מוכח מ״מ

ק חדא במחניהין r ודו̂׳
ה ף שור חלב כל רחמנא כתב אי סירי ורבנן בגמרא ד׳ע^׳א ב

וע^ף חיה סיני גבי מה מסיני שור שור רליף אמינא הוה י
 מאי לחמוה יש כו׳ ועז וכשב שור רחמנא■ כהב להכי וכו׳ בהן סיצא

 לתה קשה א״כ מסיר שור שור דליליף לומר נוכל רהאיך רבנן קאמרי
 דהכי לרחוח ואין במשמע חיה גס סחס חלב כתב אי גס הא כלל שור לי

 א׳׳כאחאי לחלק ניכחב ושור כתשתע חלבהכל קאמרדהוהאמינאכל
 למה ועוד ועז כשב דהיינו הצריכוהא שאר גבי ׳ הכי גמרא לןאמר לא

̂׳ש קאמר  צריך ישמעאל ר׳ דהנה בעזה׳׳י לתר! נראה לכן מסיני ג
 דהיינו חיה למעוטי אחי דלמא לי׳ מדחי ורבנן לחלק אחי דקרא להוכיח

 משמעדאחי הסחס דחן לחלק צסכיחדאחי ישמעאל ר׳ מאיוכל
 דהיינו ועז כשי גני לדחוח הגמרא יסל דלא שפיר אחי לפ׳׳ז חיה למעוטי

 אחי וכשב חיה אפי׳ מרבי חלב רכל אמינא הוה לחודא כבש כחב אי
 וכו^ חיה למעוטי אחי דכשב אומרים אנו הסחס מן רויאי אינו חה לחלק
ה שור כחב אי דהיינו שפיר הגמרא קאמר שור גבי הכי אכל  6אכןינ ס
 הסחה ימן לומר ואין לחלק אחי ישור חיה אפילו לרגויי אחי חלב דכל
 דחיה מוכח משור גס דהא אפשר אי ודאי זה למעוי^חיה שור אחי

 ושור במשמע חיה גס חלנ כל ודאי אלא מסיני שור שור דליף נמשמע
^ דהוה כפשוטו קאמר הגמרא רלעולס לחרץ יש ועוד לחלק אחי חי  א
 אחי דשור איני זה כו׳ כלל שור לי למה תקשה ואי מסיני שור שור ניליף

 בכל אנל במשמע ועוף חיה ההם מה הגמרא שקאמר כמו עוף גס לרנויי
̂׳ק במשמע אינו עוף חלב :ודו

yר  שור חלנ כל קרא לימא א"כ לן אמי ישמעאל ור' בגמרא שם ן
 עץ כחיב לא אי להקשוח אין לחלקכו' ש״מ לי לחה עז וכשב

 צד בו יש שכו וכשב לשור מה לחיפרך דיכול מביניהו ללמוד יכול היה לא
 ישמעאל דר' הגמרא דכיוןדמסיק אינו זה לעיל הגמרא כדפריד ריבוי
 ילפינן עז גס א"כ מכר' לאו בין מלאו לאו בין מעגיינו למד דגר סבר

 • זיףל חלב גבי נמי הכי בכלל עז גס ^שיס רגבי היכא כי מעריכו
ה ף א ב ע״ כ יהא לא יכול ורמינהו בגמרא ז׳  מכפראלאיעל יוה̂׳

דא יהו דר' ^ניי אחר וכו' בו שנתענה י
 זמ^יך בחורה פנים ומגלה עול מפורק חוץ וכו' דידיה אליבא רני הא

 חוק, לא לחה להקשו׳ יש וכו' מכפר יוה״כ ישובה עשה ב^שאס בריח
 אלא מכפר אינו דיוה״נ דלעיל ברייחא דקחר והא דיני אליבא ואידי אידי

 לומר xאפ דאי לתרז ואין וכו' פרס ומגלה עול בפורק מיירי השבין על
^ וכו' פנים ומגלה עול בפורק מיירי דלעיל דברייחא  יום עבירוח שאר א

 הברייחא צריו למה קשה דא"כ שבין שאינו על אף מכפר הכיפורים
 חאמר כשוגג המזיד על מכפרי! שאי? ואשם בחטאס אמרח אס לא צפרו־

 מנסר שאין ואשם לחטאת מה לפחך כשוגג המזיד על שמכפר ניוה״כ
 אף עביחח נשאר שמכפר ניוה/'כ תאמר שבין שאינו על עבירה נשום

 אינו זה ענירוח שאר על גס ודאידהברייהאקאי אלא שבין שאינו על
^ דקחני והא דרני אליבא והא הא דמחח רכא על קשה נמי דהכי דיי  ב
 גופו' דיוה׳׳כ בעבירות מיירי השנין על אלא מכפר אינו דיוה״כ דלעיל
 שאימ על עבירה בשוס מכפר שאינו ואשם לחטאות מה פריך לא למה
 ודאי אלא שבין שאינו על גם עביחח בשאר שמכפר ביוה״כ חאמר שכין
 שבע באר בספר הרב דהנה כך לפחך גמרא יכול דלא לחרן אחה צריך

 . אחטאיו דהוה מידי החזיד על יכפר לא הכפוריס דיום נימא וא״ח מקשה
 הנא הכיפורים דיוס לקראי דשסעוח פ״ק החוספוח כשם ומחרן ואשם
 לפ״ו וכו׳ במזיד דמרניק מוח עלמא וכולה שבין אינם אפילו למ״ר איכא

 על עבידוח בשאר מכפרין שאין ואשם לחטאח מה לפחך הגמרא יכול לא
 מחטאת הכפוריס יוס דליף שנע באר קושיות קשה דע״ז וכו׳ שנין שאינו
 אחי הוא ה״כ V נפסוק שבין שאינס על ענירוח בשאר מכפר דאין ואשם
 המזיד על חכ^ךין שאין ואשם לחטאת מה לפחך צריך לכך מזיד לרבויי
ע ובזה נ כשוג החזיר על דמכפר ביוה׳׳כ חאמר נשוגג  דנה״כ מוח ד׳
 הא מחרן לא למה ראשונה קושיא נשאר זה לפי מזיר לרבויי אחי הוא
 פרסמ״ל ומגלה עול בפורק תיירי דלעיל וברייחא דרבי אליבא והא

ה בגלינן שנדפס גהזספוח דמה נעזה״י לחת ונראה רני ומודה גח׳
בעלוות
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 מתטאחואשסדלא׳ דיומא ענירוס יהאדיליף וסלי ועכירוחדיזמא
 משיס עכיחח אשאר חשוכה בלא דמכפר נופיה מיוה״כ יליף ולא שיכפרו

 על׳ שכקכע ואשם מחטאת עליהם כקכע שיוה״כ דיומיא עניחה /״יליף
עיי חטא אוחו ו ט'  ואדילפת כיוה״כוכו׳ תאמר קאמר לה״כ ״ל’ו

 נארשכעז״לכחג כספר והרב גופי' מיוה״כ תיליף ואשם מחטאת
 ברייתא הך מייתי הכפורים יום בפרק וז״ל וכו' עול מפורק חוץ ד״ה3

 ליה כפקא דשגועוח פ׳׳ק בסוף עיול מפורק חון ה״ל שם התוספות זכתכז
 לפני הכרח חכרת הכרח וכו׳ עול הפורק זה נזה דברה' כי מקרא

 תי׳ל חשובה עשה אפילו יכול יוכזהכפורים לאחר חכרה הכפוריס יוס
 מאיר יעקנ רני הרב והקשה בה שעונה בזמן אלא אמרחי לא בה עונה
 דליבנן ר׳׳י וחירן וכי' כריתות ל׳יו להובהדי השיב לא אמאי ז׳׳ל ליינש

 קאמר דההם למיחשבינהו מצי לא לא דרבי ואליבא וצף אדרבי דפליני
 אחה כל על חייב אחד בהעלם כולם עשאן שאם לומר לי למה מנינא
 וכרח לאו זחנו על שחייכין במלחא אלא חטאת מחייב לא ולדירה ואחת

ד לאפוקי וכו' דבמוח נק׳׳ק רבי כדאמר  ליח לאו לכרח דאחרנו נהי ה
ס' בהו  לא הכי דמשום תוספות i ראשון דלתיחן יתורץ זה לפי עכ׳׳ל ו
 חטא אוחו על שנקבע גאשם־ מחטאת דיליף משוס וכויי מיוה״כגופו יליף

 דקחני דלעיל וברייתא דרבי אליבא ואידי איד לחיז יסל מ״ללא
 עול בפורק מייח שבין שאינו על מכפר אינ\ יוה׳יכ

̂׳ר ליליף תוספות קושיות קשה א׳׳כ וכו׳ ̂׳ל גופי' מיוה  לתרץ ואין כנ׳
 הא אינו זה חטא אוחו על שנקבע ואשם מחטאת דיליף דהיינו כתיחצם

 מוכא ע׳'כ אלא לאוכנ׳׳ל דאין־בו פורקעולמשזס על חטאת ניכא לרבי
 וכו' קאמר ה״נ רמחרן תוספות של השני ולחית עבירות בשאר דמיירי

כ עול בפורק מיירי דלעיל דברייחא להיות יסל דלא לתרץ ים למה א̂׳
 שאינן על גס מכפר כשוגג המזיד על ומכפר הואיל יכול ו^מרא ר,אמר

 הכרח־ חכרת הכרח קרא כתיב וכו׳ עול פורק גבי הא חלק אר ח״ל שנין
 שאר3 דמיירי ע"נ אלא יוה״ע בפרק חזספות שמניא כמו ה"כ1י לאחר

היטיב: ודוק עכירות

נדה מסבת
 שעתן דץ הנש•^ כל אומר שמאי א' דף רדה במסכת

וכו' הרבה לימי׳ ואפילו לפקידה מפקידה אומר הלל ^
 דחנן וכו׳ היא ר׳׳ש חניות תנא מאן ע״א ג׳ דף לקמן איחא ובגמרא

 ברשות כין למפרע גביו על שיעשו טהרות כל חסר ונמצא שנמדד מרוה
בי׳  ברה״יי טר\רות הרבים ברשות ר״שאומר טמאות ברה׳׳י ובין ^

 סיטה מה סיטה כי סברי רבנן מסוטה אלא למדוה לא ושניהם חולין
י כודאי ועשאוה ספקהיא  אימא לסוטה אס כודאי ועשאוה ספק נמי מ

^ הכי טהור בר״ה ה״י טהור בר׳׳ה סטה מה כסיטה ש  החם ה
 כרה׳׳ר חסר לי vמר חסר משוס הכא ליכא נר״ה וסתירה סחירה משוס

 דאינא כיון טהור בר״ה טומאה ספק כל הא וסיח ברה׳׳י חסיר לי מה
ם׳ דמי טומאה כודאי לריעוחה חרתי  וכו' אומר שמאי נד׳׳ה -יזוספיח ו
 לחילין אבל לתרומה או לקרשי׳ וכו׳ורוקא רתולץ בגמרא מפרש לעת מעת
ה לכ׳׳ע  טמא דבדה״י טומאה ספק מכל שנא מאי תאמר ואם שעתה ד
 מסוטה ילפינן דלא לומר וכו'ויש מסטה משוסדילפינן לחוליו אף ןלאי

 והקשה אחזקתה לה מוקמינן לעח דמעח בטומאה ולכך למפרע לטמאה
 למפרע טומאה מקוה גס הא מסוטה מקוה ילפינן היכי p אס מד\״ם

 משום ילפינז רהחס מהר״ס וחירן וכו׳ באשה כמו חזקה איכא וגס סיא
 יפריך המקשז על גדולה קושי׳ הקש' לפ״ז ע״כ לרעזח׳ חרחי דאיכ'
 מאי דא״לכ לריעותא דחרחי מסברא ידע לא ע׳׳כ הלא סוטה כי ואימא
 וגס ידע דלא ודאי אלא בר״ה לטר\ מסוטה למילף יכול לא הא פריך
 דאל״כ ילפינן אפ׳׳ה חזקה לה ויש למפרע טומאה דסבר מוכח ע״כ
 למילף מצי דהיכי מיושב אינו רה״י גס הלא רה׳׳י על פריך לא למה קשה

 לה ויש דהיאלחפרע אע״ג דלפינן דסבר ודאי אלא נרה״י לטמא מסוטה
 מתניחין על מיד תיכף הקשה לא למה המקשין על קשה א״כ חזקה

 ואיח למפרע טומאה למילף יכול דלא כהירוצס חימא ואי חוספוה כרלשיוח
 חזקה לה ואיח למפרע טומאה למילף דיכול סבר המקשין הלא חזקה לה

 למה חדא דקדוקים כמה קשה לכאורה דהנה בע׳׳ה לחיז ונראה ע"כ
 סתירה תחלה לחרז לו למה דתרחילריעוחא לחירוז חינף' תירץ צא ׳

 לריעוסא חרתי דאיכא משיס החס לומר לו למה קשה ועוד ליכא נר׳׳ה
 כלל ריעותא ליכא בסוטה הלא ריעוחא חדא דאיכא משוס לומר לו היה
 טהור שיהא לילף מ׳/מ ליכא בר״ה סחירה גמ׳ מחרך מה קשה ועוד

 ודאי דהנה בעזה״י לחרן ע״: אנו וצריכין באמת שאמר כמו ר״ה3
 לא דאי לריעואא חרתי סיר לא ודאי סוטה כי ואימא דפריך יץוקשין

 אלא לידע דלא המקשן על לו׳ שייך לא זה דסרחילריעותא סנרא ידע
 דאיכא משוס סבר לא לפניך חסר דהי־י סברא וע״כ סנר ולא לידע דאי1

 ליכא לפניך טמא דהעמד ריעוחא על אבל דחסיר הוא השחא למימי
הנ״ל דקדוקי יחויז זה ולפי איחליה דהעמד ריעוחא ״כ6ו מידי למיפרר

 מסוטה. ליליף דהיינו כפשוטה פריו דהמקשין לואר יכול אינו ודאי דהנה
לא הכי ומשוס חזקתו על טמא העמד למימר איכא הלא בר״ה לטי^
 התוספות כח״ש פריך והכי כפשטה פריך דלעילס חימא ואי ילפינן
 וא״כ חזקי\ על מקוה העמד למימר ואיכא טמא העמד למימר דאיכא
 דהא להיות יכול איני זה נס מסוטה למיליף ויכול כלל ח!קה בלא נשאר

 ה מסיט ילפינן היכי וא״ח למטה ע״א ׳3 ף73 לעיל כתב ההוספות
 חזקת לה איח סוטה הא טהרה חזקת דליכא היכא אף בר״ה לטהר

ה חזקת לה איתרע ינשחרה לה דקינא לימדמשום ויש טהרה  טר\
̂יו סחיר-׳ ליכא דבר״ה אע״ג  והגליון וכו׳ נלילה או באפילה יכוללהיוח מ׳
 המקשין פריך מאי א'׳כ רה׳׳י הוה ולילה לאפילה הירושלמי בשם רחב
 החוספית פקשיוח מסיטה ליכאלתיליף חזקה שום למקיה דליח אף הא

 בר׳׳ה סתירה רליכא כהירושלמי אני סבר דלמא להקשות לך ומנא
 קושיוה ודאי אלא מסיט' למיליף וליכא טהרה חזקת לסוטה איח א׳'כ

 ה צריןאח וע״כ בר׳׳ה לטהר מסוטה ליליף ותסבר׳ היא כר ^מקשת
זא״ב כהירושלמי דסבר ליכא בר״ה וסתירה סתירה משום החס לתרץ
 פפיו כל הא הכי תימא וני התוספות כקושיוס מסיטה למילים ליכא

 דלעולם הגמרא ומחיז טהרה חזקת דליכא אף טהור בר״ה טומאה
 לטהר ומסיטה ליליף תקשה ואי החיפפוח כיי״ש בר״ה סחירה איכא
 מסיט״ למיליף משוסהכי־ליכא לריעיסא חרתי דאיכא משו׳ החס בר״ה
 קושיא גס מתורן וא״כ הנ״ל הדקדוקי׳ כל יהורן זה ולפי sבר״ר לטהר

 לה ואיח למפרע דטומאה תוספות כחירון סבר המקשין הנ״לדצעולם
 המקשין על תקש' ואי ברה׳׳י לטמא מסונגה ילפינן לא טהרה חזקת
 דאיכא משים ברה׳׳י לטמא מסיטה ילפען היכא רה׳׳י על פריך לא למה

 חזקתו על מיץה העמד לתימר דאיכא ואף יזזקחו על טמא העמד למימר
 מסיטה ילפינן הפי ומשוס חזקה שוס וליכא חזקה כנגד חזקה ואיכ׳

 ואיחלה למפרע טומאה כתבו דהחוספוח משוס לגימאברה׳׳י
 ילפינןממטה להחזקה וליח למפיע טומאה ילפיקאנל לא חזקה

ז ודו״ת ברה״י לטמא
ה כהרי והתנו ממקוםלמקוסיוכו' טומאה מחזיקיגן ומי ע׳׳א ד' ך

מהטמא הדף גבי על י  אי נפלה שאס אע״פ חונחחחהיו ו
 ונטלה לשס נכנס טהור אדס אומר שאני טהורה נגעה א״כ אלא אפשר

 למקוס אלא נצרכה לא אליעזר וא״ר שס אדס נכנס שלא לי ברי שיאמר עד
 ח"כ3 בקרקע הדף חתת מונח טמא בגד טמא מדף רש״י ופי׳ מדרון

 הטומאה אב הוי דצא וכו' קלה טמאה לשון ומדיף זב לעליונושל מדף קרי
 שהדף־ פי על שאף מדרון למקום אלא רש״י פי׳ עוד וכלי' אדס לטמא

 כנגד נגעה נפלה ואס ליפיל הככר וראויה מלרון מקום עליה שהככר
 כשר^מדף פ♦׳ מדרון מקום איפכא פירש וחופפיה וכו׳ טהורה אפ׳׳ה
 המרף• אס אבל לשם נשאר לא המדף על הככר נפל דאפי' מדרון גמקיס
מה רש״י בעי מאי בזה וקשה ע״כ לטהורה פשיטא שיה בקרקע  נ
 במאי חוספוח כפירש פירש לא למה ועוד קלה טומאה למדף שפירוש
 בעז״ה ונראה מדחן במקוס אלא נצרכה לא אליעזר א׳׳ר הגמרא דמחרז

̂׳י׳ת הקשו אומר שאר בד״ה חושפות על העולס דהרהמקשין  וא
 גארם לל'' צליחיח גבי דחולין ובפ״ק טהור באדם תלינן רהכא
 הסירה טהור דאדס מילחא מוכחא הכא לומר יש נמי אי וחירן וכו' טמא

 מה העולס מקש־ן זה ולפי וכו' טמא מדף על הפול שלא כדי •־ בכוונה
 שני הוא אס כגון בכוונה עשה טמא אדם גס הלא תוספות מתיז
 וא״כ שני הנכר נעשה המדף על חפול אס אבל שלישי הככר אח ועשה

 יצול אינו אז בעצמו נוטל הוא אם אבל אחרת הככר יטמא .
̂ג מתורן הוא גזה אבל אחר ככר לטמא  לטמא לו מה יאזי
 וא^כ המק> את ליטול לו. היה אוחו ולטמא הככר אח ליטול

 צו אין ובארם זאת עשה טהור אדס וראי אלא כלל הנכר יטמא לא
 זאת עשה שאדס בזה מרא' הוא וגס לו יש חילוק דמה המדף את ליטול
ה ה1ק טומאה דמדף רש׳׳י פי׳ שפיר זה ולפי טהור שהוא  ואסר\

 אדם לעולם דילחא קשה י הי' וכליס אדם מטמאה והי׳ חמורה טומאה
 הוא טמא האדם הא המקף אח ניטל צא למה קשה ואי זאת עשה טמא
 המדף אח נטל צא ולכך ראשון נעשה היה המדף אח נוטל הי' אס שלי

 זאת עשה טהור דאדס מוכח הכי ומשום קלה טומאה דמדף ודאי אלא
א מדרון דהמקום שפיר בזה לשיטתו אזל רש״י זה ולפי  אשר הדף ס

 מקום הוא מונח רהמקוסאשרחדף תו׳ כפי׳ ראי עליו מונח הככר
 זאת עשה טמא אדם צשלס דצמא עומדת במקומה קושיא א"כ מדחן

 דילמא המדף אח ליטול לו היה קשה ואי אחר ככר לטמא יוכל שלא כיי
 ממקומו המדף אח שיטול בזה יחקן במה המדף אח נטל הכילא משוס
ר יפול שמא מ״מ הארז על ויניח כ  א״כ ויטמא המדף אצל הארן על מ
 מקף אבל מדרון מקוס על מונח דהככר רש״י כפירוש ודאי אלא חיילז מה

 שזה מונחבחר\ס המדף דאס פי' חזספוח דהא שפיר אחי ולכו שוה מקום
 שפיר מוכח ולפ׳׳ז מדף במקוס מונח נשאר היה הנכר נופל היה אס ודחי

 אח ליטול לו היה זאת עשה טמא אדם לאי זאח עשה טהור דחדס
הא הל־רקע על המדף אצל יפולהככר שמא שנתיירא משום ואי המדף
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נדה מפבת
 אלא המדף אש נסל לא למה וא״: מדף במיןום מוסרן ישאר ודאי יפול אם

: ודור! זאח עשה טהור אדם ודאי
( ה ך כמטה יושכח היחה למחני' לי למה שעחא דיה כיצד ע׳'נ ה' ב

ופיסה -טוסחשכטהרוח הייזה לחכי כטהרוח ועסוקה י
 מסיע מטמא כמי מטה שעחאמע״ל וראחההאק׳׳לטמחאדדיה

 אדס לטמא ומושי משכב עושה שבנדה לעס מעה וערי דאמר לזעירי לי'
 דבר וכל הוא לישאל דעס בו שאין דבר חטה האי מכדי נגרי׳ לטמא
 כמט׳ אוחה כושאוח כשחברוח זעירא סרגמא טהור ספקו לשאול בו שאין
 כידי הכאה טומאה ספק יוחנן ר' דאמר והשתא חכיות׳ יד לה להוי
 לישאל דעת כו שיש כמי קרקע גני על מונח ככלי אפילו עלי' נשאלין אדר

 למה דקשה להולמו אפשר ואי כמטה אוחו כושאס חירותי' שאין אע״פ
 הגמרא חירז אס ועוד יוחס ר' דאמר משוס חיכף הגת' מחרן לא

 מאי מחנן ר׳ והשחא ואמר כמאי כגמרא עוד כעי מאי זעירא חרגחא
 מר\יע לימא קודם מטה האי מכרי חיכף פרי־ לא למה וגס תיכיה נפקא

 דאחר כמאי הפשט פירש הרשכ׳׳א חידושי דמה נעזה׳׳י לחרץ ונראה
 אינו דאי ומושב משכב מיטמא מטה דגם דמוכח מסייע לימא הגמרא

 אוכלין מטמא אה ק״ו הוא הלא מטה נקט למה וחושב משכג עושה
 מטה דנקט ודאי אלא כלל מטה במחניחין נרט למה וא׳׳כ כלי׳ כ׳׳ש

 אמר דחחילה הגמ׳ פריך ̂יר :זה ולפי וחושב משכב דעושה לאשמוענן
 הגמרא פריך כך פירוש מכדי הגת' ופריך לזעירא לי׳ מסייע הגמ׳
 כזעירי לחרן אחה צריך \%כ לישאל נודעח שאין דבר מטה האי מכדי

 סיועה ליכא וא״כ כמטה אוחו משאוח כשחירוח' זעירא חרגחה דהיינו
 נקט למה קשה ואי ומושב משכב עושה דאינו לעולס למימר דאיכא לזעירי
 שכד״למטמא אע׳׳גדהוידכר דאשמועינן איכאלמימר כלל' מטה

 ר' דאחר ר״חא ומשכי לזעירא ס־ועה ליכא כן ואס זעירי כדחרגחה
ט׳ טומאה ספק יוחנן  דעושה מוכח דע״כ צזעירא סיועה א־כא א"כ ז

 לא יוחנן לר׳ הא תטה כצל נקט למה קשה צא דאי ומושב משכב
 P ואס עורי כד! ומושב משכב דעושה וודאי אלא לאשמוענין איצטריך

: סיועה(דוק איכא
ה ף  תאיר ר' אין למפרע אפילו סיר קמא דהנא מכלל ע׳יי׳א ה' ב

 צא לחה להקשוס יש ולכאורה וכו׳ כחמין גכי דמחמיר היא י
 שמאי סיר דהאע״כ כחמים גני הי'דמחמיר שמאי הגמרא אמר
 שמאי חודה לעיל אמר דהא למפרע טמא ׳;ן שכר נשי' ארבע גני אפילו

 דכחסחמור לומר אחה צריך וע׳׳כ רש״י לפירש למפרע דמטשא נכחמי׳
 דם דגני אף א״כ וסת לה אין אשה אפילו שעחא דיה דם גנא דהא מדם
 מטת׳ כחמה נשי׳ כארנע אף זה ולפי למפרע מטמא כחמה שעסס דה

 נשי' שאר גס דהא למפרע מטמא דם אס חלי׳ לא לדידי׳ דהא למפרע
: ע׳'כ היא שמאי הגמרא אמר לא לחה וא״כ שעתן דיין

ה ל לאז מאי ומשקין אוכלין מטמאה היא מאי מיחבי ע״א ן׳ ב
הקש' לא למה וקשה ע״כ לקודש לא נחתמה ונין דקודש בין י

 דהיה נעז״ה לחיז ונראה לחני הכי אי תדם מיחני חיכף הגמרא
 מנא רהרומה ונין דקודש כין לאו מאי גמרא מקשה מאי קשה לכאורה

 סוספוחלחהלאפריך קושיות קשה חקאדקודשועוד ליהאדלמא
 להקשוח יכול היה לח דהיכף ייזויז זה ולפי מע״ל רמטמא ממחכיחין

 שפיר פריך השתא אנל דקודש חקא דכארמיירי אר אומר ר\ה מיחני
חז דהא  ליה דאיה היכי קחני כי ציחר הכי אי קושיות על הגמרא חי

 קשה הא קחני צא לטומאה דררא ליה דציח היכא אכל דטומאה רררא
 כחס דגני לומר אחה צריך ע׳'כ דטומאה דררא ליה דא־ח כחס ליחני

 דנקט היא מאי לשון וא״כ לקרות׳ וכין לקידש כין דמממא כמי הכי אין
 מאי דגם לאו מאי קאמ' שפיר זה ולפי התרות' וכין דקודש נין כהס עי
 מחורז ומחיל' לחרומה וכין לקודש בין היינו דס גני דנקט מטמאה היא

 דאיירינין דלאחוכח להקשוחממחניחין דלאיכזל קושיוחחוספוח
 היא מאי דמי דלא דקודש לא החרצן לו ומחיז לחרומה וכין לקודש

 דגכי דכחכחי והא ע״כ כחס דגני מטמאה היא למאי דס דגני מטמאה
 : למגינה ומקולקלת דקחכי חשוב היעו דטומאה דררא ליה איח .גסס
 שנזכר לאחר אליעזר כר' ר' יעשה מעשה שמע הא דף ארחן ר

 נעריל מוה׳י׳רר כאן והקשה וכו' ר׳׳א הוא כדאי אמר ^
 שעח שהות כיון הכי חודה רבנן גס רק כרבנן הילכחה לעולם דילמא
 מהרי לי מונן ואיני הוראחו מחמה או עצמו מחתת שגג לי דמה הדחק
 דגס ניחא דאס קשה נפשך ממה הא כך לומר יכול דהאין חדא טעמא

 ר' הוא כדאי אמר למה כן אס הדחק שעת שהוא כיון כאן מודה רננן
 סימא ואי הכא מודה רכנן גס הלא הדחק שעח3 עליז לסמוך אליעזר

 כי מוכן איגז ועוד אליעזר כרני פסק נמה כן אס כאן חטמאין דרבנן
 יטל איך קשה הדחק שעח שהוא כיון הכח מודה רבנן דגס קאתר רמאי
 שעת שהוא מפני נחט׳׳לע כאשה שנגע האדם את שיטהר כך להיוס
 שעח ציכא דהשהא עוד שיגע חה והנאה מהיוס טהרוח יטמא הא הדחק
 לכתחיגה אוחו יחיר הדחק שעת שהוא דמשוס לכתחילה שיעשה הדחק

טהור pח7sר שעח א1שה כיון מנן קאמרי שפיר בשלומאגניאשה

 אכל דם ראתה דהא עוד יגע לא והלאה דמהיוס רכר שנגע הטוזרוח
 השני והקושיא לכתחילה עוד טהרוח שיגע אוחו לטהר יכול אני האיך
 ,כלא דהיילו מחורן הוא גס כגמרא יחור לכרי דקוא כה והוינא דהיינו
 חוס^ על הקשה ז״ל מהר״ס דהנה כלל למיפרך יכול היה לא כה והירא

 הוראחו קודם אכל הוראחו לאחר טהרוח עשה ההוא דאיש נקט לא למה
 שום עשה כשלא רני אוחו מטהר היה לא לודאי וחיחז כלום עשה לא

 מהר״ם דברי לפי א׳'כ כחי ולא כמר לא הלכסה אסמר דלא פיון טהרוח
 דהאיש דהפשט לומר יכול דהיה ודאי כה והוינא מביא היה לא אס ודאי

 זה ולפי הוראתו לאחר אלא הוראתו קידם טרתת שוס עשה לא ההוא
 אלא מטמא אילו דחע׳׳ל רלעולס הונא לרב להקשוק הגמרא יכול היה לא

ר' דעשה רכי מצער היה מאי כן אס חימא וכי לחרומה לא אבל לקודש  כ
 אכל הוכא 3ר דאחר דהא עצמו אח מצער היה הכי משוס רילמא אלייגזר

 הוחר לא לכתחילה אכל ככר סרומה נגע אם בדיעבד היינו להרומה לא
 והיחר אליעזר כר׳ רעשה א״ע ר' מצער היה הכי ומשוס לתרומה גס

 הוראחו ע״י הלזה האיש שיעשה עצמו אח ציעי זה משוס ונס לרהחילה
 כה והויגא הגמרא מביא לכך עוד שיגע מה והלאה מהיום לכתחילה

 ומוכה כמר ולא כמר לא הילכחא איסמר דלא לומר אתה וע״כצריך
 לקצר שיש נמקוס כאמריס וקצרתי שפיר הגמרא ופריך התוספות כפשט

. :וח״ק להאריך אין
ה ף והלא וא״ח טמא ונוגע 'ד״ה נחוספוח שס איחא ע״א ט' ב

קאמר כחנס עליו שמזין טהור א״נ וכו' וי״ל וכו' עליו מזין י
 כסוף נושא מזה מאי ד״ה כחיספוס ועוד וכו׳ דיומא דפ״ק וכרבנן הכא

 לא הטמא על להזוח כדי אכל כחנס היינו דטמא ונושא ונוגע החוספוח
 עליו שמזין טהור כמי אי לעיל חוספוח חתרן מאי להקשוח יש ולפ״ז
 אפשר ואי כחנס עליו מזה דהא טמא יהיה המזה הא קשה קאמר כחנס

 מאי וא״כ החוספוח כת״ש טמא ודאי כקנס ונושא נושא יהי׳ לא כשמזה
 להימז אפשר אי הא טמא ומגע טהור עליו ומזין שהמזה הגמרא קאמר

 כחנס עליו נחצא^שמזה הוא טהור עליו המזין אס נפשך דממה כך
 אכל טהור חזה5 ושפיר היה טמא עליו המזין ואס טחא החזה ממילא

 לחרך וגיאה הוספות כדר־וח שחש הערב צריך עליו המזין הא מ״מ
 שיעור צריכה אינה הזאה דאמר למאן אפי׳ כגמרא איהא דהא כעזה״י

 מידי קשה לא זה ולפי שיעור צריכא כמנא אבל דגכרי אגכא מילי הני
 . אלא ככלי הוי דלא דהיינו טהור עליו ומזין שהמזה שפיר קאמר דהגמרא
 .דהנושא נמצא ויזה גבעוליו ראשי שיטבול כדי דהיינו חצוחצס כשיעור

 לא אכל גבעוליו ראשי שנושא גמה שיטנול שיעור כשנושא אלא טמא אינו
 ראשי רשטוכל דהמזה שפיר אחי זה צפי כגבעולין שיש שיעור כשנושא
 השיעור אינו וזהו נגנעולין שיש כשיעור אנא נושא אינו ומזה גכעוצין
 למה נוגע 1ב אס חקשה ואי (רwטר המזה לכך זה כשביל טמא ש־ר\ה
 ככא עצמו נדה כמי דהנוגע קשה לא זה שיעור כאן אין הלא טמא יהיה

 • ידו״ק הוספות מהרן שפיי־ כן אס שיעור צר־יכין אין ואז כלי
ה ך חשמיש כל על עדים ב׳ צריכה אומר כ״ש כמחניחין י״ו ב

^]ן1עד בשני דיה חומר נ״ה הנר לאור השמש או וחשמיש י
 שמא ליחוש לדכריכס לב״ה נ״ש להס אמר הניא הגמי־א ואמר הלילה כל

 כביאק; זרע שככה והספנה ראשונה כניאה כחרדל רס טיפח הראה
 לן אמרי ב״ש דברי אח אני רואה יהושיע ר׳ אמר תניא ב״ה א״ל שניה

 כדי הזה בעילם עליכם שאאריך מוטב אמר עלינו ארכס כמה חלמידיו
 לא נפש בעל ללמד כולם מדברי ירא ז רכי אמר לעוה״ב ימיכם שיאריכו

 לדקדר ויש לטהחח ההיא חניא כי ושינה מעל אומר רכא וישנה יבעול
 הא ללמד לא מגיא דבלא משמע חניא אחר וירא א״ר הגמרא מביא למה
ה כחוספוח דהאאיחא לחרז ונראה נלמד כמי חניא כלא אף  ד׳

 שניהם מדכרי דקאמר קשה ועוד וכו׳ וקשה וכו׳ רש״י פי׳ אומר כ״ש
 אפי'לנעלה כינה־ס בדיקה בלא פי׳ וישנה יכעול לא נפש נעל נלמד

 פירוש לר״י ונראה כריקה צריכה לא לטהרוח אף לנ״ה הא גרידא
 וכו' לה יאחד לי חשמי^ אחר חדשים עדיס ׳3 צריכה דלנ״ש רסנ״ס

 כדיקהאחרכל כצריכה וחודי׳ הלילה רהבב׳עדיהכל ונ״האומר
 3רו איכא חשמ*ש דאתר משום ולטעמה חיש מצרכי דלא אך חשמיש
 אחר כריקה שצריכה קאמר מ.י דכ״ה דפי' תוספות ולפי׳ וכו׳ ליכלוך

 דכעי הייט יישנה יבעיל לא נפש כעל ר״ז דקאמר מה ע״כ תשמיש כל
 כעל כינחיים כדקה כעי נמי גרידא לבעלה דאפי' לע״כ כינסיים נדיקה

 דכעי דהיינו וישנה יבעיל לא נפש נעל ר״ז קאמר לטהרות דאי נפש
 לאו אפי׳ נפש בעל סריא מאי קה נד נעי לא לבעלה אבל לטהרות בריקה

 הא ש״מ אלא לטהרוח בדיקה דנעי מודה ב״ה חפי' דהא נמי נפש בעל
 גרידא לבעלה אפי׳ בדיקה רבעי וישנה ינעול לא נפש בעל ר״ז דקאחר

 הבדוק א״כ אלא ישמש לא דבעלנפש לר״זהא ליה חנא קשה עריו אבל
 ריאה שאמר יהושיע ר' ר׳׳ז׳מדברי רמוכיח צ״ל ע״כ גרידא נבעלה אן*
 הארכח כמה רני תקכו כ החלמידיס לקושיות דר\ינו נ״ש דברי אס אני

 חומרא כאן אין לכאורה הלא קשה עלינו החנןררז כמה כלומר עלינו
 חעשהכב״ה אם ממילא חשמישצסשתישבטהחח נין דפעמיסחיגע

להייע ־־ ־ ־ - . ■



הכבנדה מסבת

i f  ;

 ידעה לא זה לפי הלילה כל אחד עד3 שיזגדיה חוספוח לפירש להיימ
 לה שיהיה דה־ייי\ "ש3כ חעשר} אי אכל שמצאה הדס היא שי(יש0מאמה

 וא״כ הדם הוא השמיש מאיזה יודעה היא אז וחשמיש השמיש כל על עד
 חומרא כאן ואין סהורוח הטהרוח אז אחרון מחשמיש הדס אש
 היינו ̂׳ש3 רי3ד אח אני רואה יהושיע ר' דאמר דהא מוכח לכר כלל

 השמיש־ כל על חדש עד3 השמיש על ליקה3 צריכה גרידא אפי'לנעלה
 לפי׳ז עלימ הארכח כמה ר^י החלמיריה קאמרי שפיר א״כ עצמו פכי3

 יהיה א״כ אלא וישנה עול3י לא נפש על3 דצל יהושיע ר׳ רי'3מד מוכה
 דק־ורם מח^ידשפיר והשתא זירא ̂ר אמר ושפיר חדש עד חשאיש כל על

 עצ3י לא נפש כעל דכל לו׳ דרא ר׳ יכול היה לא יהושיע ר' אמר תניא
 דמקודס השחא אכל הא זירא לר׳ ליה מנא וירא H קשה היה וישנה

 כך דהוכיח זירא ר׳ שס*ר אמד וממילא יהושיע ‘די אמר הניא יא3מ
ודו^; יהושיע ר' מדכרי .

א  וא׳׳יח טהדוזוכו׳ לו שיש דצר כל עד ד״ה נחוספוח 3ע׳׳ ף
ם׳ י  לא לנפש טמא כל כחיב לא א♦ הא ז״ל מהרש׳׳א הקשה ו

 כדוחיק ראשון ומחרךחירון זכו׳י ואנדרוגמס טמטונז למעט הוה'דעין
 3לדר כולי' לטעות אמינא הוה עד לא׳כחיכ לדחוחדאי יש שני וחירן

 לחרן נראה אמנם הק׳׳ק ז״ל מהיש׳׳או קושיות יתורן ונזה דאתי הוא
 דכהיכעד לחא הגמרא לריך למה כך הוא תוספות נעזה״ידקושיות־

 שלוח צריך חדס כלי וגס אתי 3לדר כולי׳ נימא דאי מוכח עד נלא גס הגיא
 חרה כלי למעוטי דאתי אמינא להוה חימא וכי לי למה לנפש טמא א״כ
 למה מצופה יוצא לטומאה לאחיי דאתי הזוכר מ״מ א׳'כ אתי ללרב ולא

̂׳ל '׳אcכמושהקשהממ^ לי  3כח' דלא כיון כאן שייך לא ותירוצו ננמרא ז
עדודוקהיטיככיכרור:

® ה3 כתוספות שס ע״לו י״ל ך  כיון ותימא אחר אחר אחר מאי י׳'
 ז׳ כועלה טמא דהוי הכר תחת עד ותיטול ידה שתושיט כדי ותני' י

 דאחר מןהמטה שחרד על יוהר חשהא לאס ידענא ממילא תלוי אשש ורדיג
 לכאורה להקשות ויש עכ״ל שבעה טימאת כועלה מטמא אין1 הוא אחר
 אשמועינן דילמא המטה מן שחרד כדי מחניחין ליחנ׳ דלא חו׳ מקשה מאי

 *1כ שיעור לכין שהושיט כדי שיעור כין חילוק ליש כרבחסדא מחדהון
 כדי דצס אנזינא היה שחו«יט־ כלי אלא מחניחין נקט לא אי אבל גןתוריד
 כרלוחסדא מתניחין אשמועען כרכאשילכך זמן אחר הוא שחרד

 כד״ההאיעד ושפירשו לשיטת׳ לחרןכעז״הדהחוספוחאזלי ונראה
 לפרושי דהוהליה לפרש ונראה וכו' מכיעא כידוה עד נידהואין
 זה עכ״לולפי כידה עד כיש איירי דמחניחן כיון נידה עד נאין ברייתא

 לאשמועינן חימא־ וכי שחרד כלי מחניחן נקט דלמה שפיר התוספת מקשה
 מוכח אינו שחרד כדי דנקט האמת לפי אף הא קשה תסדא 3כר מחרתן

 שיעור שתרד וכדי שחושיט וכדי כר״א לומר אצי יכול עולה1ח תסדא 3כר
א שחרד כד מחניחין דנקט הזא אחד  דאין היינו זמן אחי Tא ס
 תקשה ואז הברייתא על הגחיא נדמחת שיעירי' נפיש כן נידהואס עד

 חו׳ האפי' צי' לדהמינעי עד ואין נידה עד האי הגמרא כקושיוח
 לו היה לכך כידה עד כיש כמחניחין 'מקט משום כפירוש ליחני דהיינו
 אי קשה לא גופא מתניחין על אכל כידה עד אין ככרייהא כפירוש לינקוט
 שחרד כדי לומדדהאי אני יכול כן אס בפירוש לינה׳ בידה על כאין מיירי
 ועלכידה שתרד כד דלעולס חסדא כרב מוכח ואינו בירה על באין מיירי
 קשה לא הברייתא על וצכך שפיר התוספות מקשה לכך שוה שחהיט ♦כד
 3כר אשנוועינן דהנרייחא לומר אר דיכול שחרד כדי דלא־צינקט מידי

 :ולו׳׳ק לינקנלכפירוש בידה עד באין מיירי דאי שפיר ומוכח חסדא
 וא״ח כסומכו' לעיל בד״ה בחוספזח נידה במסכת נדף׳כ״ר*

 מלא שפיר דם שבתוכה כחחיב' הוי דם מלא שפיר ואם
x של כחתיכה להוי נמי נשר  כשאין לידה טמאה דאינה נפרקין דאמר 3

 היכי סומכוס ככי לעיל כחכ לא למה תוספות על וקשה עכ׳׳ל עצם ה3
 כעז״ה לחרך ונראה הכא עד תוספות נטר ומאי זה דין סומכוס ראמר

 כסמוך דכעילמימר אע״ג תו׳ כתב יהושיע כר׳ שמאsנל׳'ר לוה ומקודם
 היה מסופק נמי רבי ומשני ולד הכל דברי נעטר אבל נצלול המחלוקת

מ ולפ״ז עכ״ל שמא קא׳ להא בהא חי  על להקשות החו׳ יכול ללא י
 קושיות על להרן אני דיכול מפני יהושיע כר׳ שמא ד״ה מקודם סומכוס

 כשיש אצא לילה טמאה דאינה נשר של כחתיכה להוי מקשה למאי תו'
 מיירי כאן אנל עצם בעי הכי משוס נצלול דווקא דהיינו לתרץ יש עצם ה3

 נד׳׳ה לזה מקודם 3כח השתא אנל עצם כאן נעי אינו הכי ומשוס בעכור
 ולפ״ז נעכור או נצלול מיירי אי מסופק היה דר׳ יהושיע כר׳ שמא
 דשאני חתרן ואי נשר של כחתיכה להוי סומכוס על תו׳ מקשה שפיר
 או נעכור מיירי אי לרני מנעיא מאי א״כ קשה נעכור דמיירי הכא
 חימא דאי נעטר מייד דצאן מוכח הלא לזה מקודם התו׳ כמ״ש נצלול

 מטמא דאינו נשר של כחתיכה להוי חו׳ קושיות קשה נצלול כאן*מייד7
ג כשיש אצא לילה  א״כ מסופק היה דרני רואין דאט ודאי אלא עצם ב
 W חן׳ נטר לכך נשר של כחתיכה להוי החו׳ קושיוח שפיר נשאר

הכאודז״ק; ,

ה ■ ד ה ד״ה בתוספות שם ע׳׳א ל׳י׳ג ב א  החהרש״א הקשה והויא ד
ספירה של ראשיז מיו׳ טפי ככה״ג לסתור משכח דלא אע״ג ’ .

ת נקיים ז'  מקצת דסיר ליה פריך חמא כר רמי לסברת א״נ וכו׳ יחי
 שפליטה לה ת משנת שפיר השתא נקיים ז׳ ספירת כחחלח ככולו היום
 בכאן זצ׳׳ע לספירת׳ ב׳ כייס ספירה באמצע הוה זינה ימי ג' .שאתר

 ימים נ׳ ש־סהור ליחצא יכול דהאיך להולמו אפשר דאי החהרש״א על
 אחר כשנת ששמשה דהיינו כך להיות צריך ע׳׳כ מהרש״א פי׳ לפי דהא
 שלישי יום הוא כשבח שני ויזם התמה שקיעת קודם ראתה ואח״ה חצות
 לתחילת כשבת שני יזט אוהו לספור והתחיל׳ יזם מבעוד פסקה לזיב׳

 וא״כ סלטה לספירה שני שהואייוס כשבת שלישי כיוס ואח׳׳כ ספירה
 התמה שקיע׳ קודם שפלטה לומר צריך האיע״כ קשה ימיס שני סתיה
 שיושה ודאי רהא החמה ^ שקיעת קודם משלימות עינוה שש דהא מעט
 וא״כ החמה שקיעת קוד׳ אח״כ לראות שתוכל כדי יוס מנעול כשנת
 ולפי ליוס לספירטעולה שני יום שהוא חיומג׳׳נשנח שנשאר מעט אוהו

: לישב ויש אתמול יום אחד יום אם ד סוחרת אינו .זה
ה ד  אלא דוקא ארבע לה לית פי' ליה ליח ד״ה בתוספות ע״ב י״ט ב

 תוספות 3כח דלא והא אחרינא מקרא החמישי ליה נפקא י
 rיוכל דלעיל נעז״ה לחיץ יש ליה ליח אב״א הגמיא דמשני אכ״ש לעיל
 ומטמא איום דדם דרש לא לדדשאיוגס דמי' ילל ליה ליח דנ״ש לומר

 ב״מ עקיבא הידוק חוספוחנר״ה דכתכו השתא אכל כלהמראזח
 וא״כ לארמימות י מטה דאינו עקיבא גס מטהר ככרחי דיחק מטמא

 דאמר יהא תוספות מהרן לכך המראות כל מטמא ואינו אדום דדס סבר
^ ארבע ליה ליח היינו ליה לעקניאלית  מקרא נסקה החמישי אלא דו

:זק״ל אחריני
ה ד  ז״ליש איכאהחכמהרש״א פירכא מאי לגמר'והכא כ״ג ב

 למדין אין דמ״ה לרבנן למימר לתלתודא הכריח מי לדקדק י
̂י סכרי נרד נימא לא אמאי פירכא דאיכא משוס אחד מצד מופנה  כח
 צדדים וילפינןמשל מצ^א שכקינין י׳צ3מ ומופנה מצ״א מופנה דאיכא היכא

^ז ויש  לישסוק קשה א׳׳כ פירכא דאיכא לרכנן נאמר דאס כעזה׳׳י ל׳
 לר׳׳י אבל כלל מופנה לא וחנץ מצ״א מופנה ונהמה דאדם מהפנאה

 משני ממופנה וילפ-נן בד׳׳ה תוספות שהקשה כמו קשה איכאפירכא גס
 ז ודו״ק פירכא דליכא לר׳׳י אמרינן לכך צדדן

 ולא כדכריוה לא אומרים וחכמי׳־ ראשונה במשנה נידה במסכת
 לפקידה מפקידה יד על ממעט לעת מעת מלא זה כדברי

 לע׳ מעת אלא רש״י פירוש לעת מעת יד על ממעטת לפקידה ומפקידה
 בדקה כגון וכו׳ הרבה ימים יש שאם לפקידה מפקידה יד על ממעט
 הערבים בץ עצמה ובדקה וחזרה טהורה ומצאתה שתריח עצמה

 בודקות צריכה-להיוח פעמים נתסניחין לקמן דאמרינן טמאה ומצאתה
 והקשה וכו' אמש ליל של טהרות מטמאינן לא השמשות ובין שחו־יח

 להיות צריכה פעמים בתסני' לקמן דאמרינן נקטרש׳׳י למה מהר״ס
 לחיוג רסנן רש׳׳י נקט הכי דחשוס ותירוץ נזה רש״י נעי מאי נידחות
 על נומעט ־הpלפ מפקידה דקאמר דהא וערנית שתריח נודקוח להיוח

 צהרי׳ של בדיקה אבל וערביה שתדי<ז חיוב של הבדקה היינו מע׳׳לע יר
 על וקשה עכ״ל היטיב בודקות אינה עלי׳י חיוב דאינו משוס ממעט אינו
 אבל כך סכר דרש״י שפיר חירון ז׳׳ל מהר״ס הדאי זה לי' מנלן רש״י
 בעזה״ו לתרץ ונראה חיוב של דווקא יהי׳ והבדיקה לי׳ מנלן גופי׳ דש׳׳י

 המשמשת נקט צמה מחניחין על קשה לכאורה דהנה ממחניחין דמוכח
 לפקידה מפקידה יד ועל מע״ל יד על וממעטת כפקידה זה הרי נעדיס

 ילעינן וממילא ווכפקירה הרי בעדיס המשמשת אלא למנקט לי׳ היה צא
 סירת מוכח ודאי אלא פקידה כשאר מל״פ יד ועל מלי׳ע יד על דממעטת

 אשמועיכן היאשלחיובולפ׳׳ו אלאא״כהבדקה ממעט דאינו רש״י
 בשאר כן שאינו מה ממעט בצהרים הוא אס אף חשלזיש דגבי מחפסין
 נצהרים גס תשמיש גבי אנל בצהרייס לרבנן חיוב דאינן משום נדיקוס

 הרי בערים המשמשת נקט דהא ממחניחין משמע וכך דרבנן חיוב היא
 ומצאה בשחרית בדקה אם דהיינו מע״ל יד על וממעטת כפקידה זו

 הא מע׳׳לעולפ״ז צא אכל ואילך משחרית אלא מטמאה אינה טהורה
 בצהרים דשמשה כרחך על צפ^דה מפרלדה יד על וממעטת דנקט

 שמשה דהיינו חחניתין אשמועינן כך דאי דשחריח פקידה וממעטת
 הוא כ״ש הא קשה ימים כמה מקודם שנלקה נייקה וממעטת נשחריח

 כך הוא דהפשט ודאי אלא ימים כמה דממעט מס׳ש מל״ע ממעט אס
 תשמיש *3דג משוס שחרית של הנדקה ממעטת נצהרים שמשה אס

 בשחרית אלא מועיל אינו חשמיש נצא בדיקה אבל מדרבנן החיוב חמיד
 אפי׳ דמועיל מהמחין אשמועינן ובתשמיש לא נצהריס אנל בערבית או

:Jנצר^יםוד^ר
א ת י  ט’מ בגמרא שם ע״ב כ״ז רף נדה נמסכת א

 אשכתתיגהו רנה אמר ומחרן שמעון דר'
שמעון דר' טעמא היעו רנה אמר אלא וכף רג דני דרננן

א ׳ א ס ״ '



נדה מפכת
וכו׳ וצריכא וכז' שניהפזר 5יין ’ חרווד מלא וכי׳ חח\ד גופא ונו׳
ט' אידך הניא  אפשר דאי ר«שוס דקמ׳׳׳ל צריכא הא דגס חוספוח וכחב ו
 שמעון דר' <£עמא דאמרח השחא הגמרא ופריך וכו׳ חרוד יהא סלא

 רונ3 ביסול משוס יוחנן א״ר פעמא מאי שליא גני כחחילהו ספו משוס
 מאי שליא גני חיכף הגמרא פריך לא לחה עצומה קושיא כאן כה(יש נגעו

 סדא כשלש כאמצע פסק ולמה מח גני דר״ש טעמא דאמר היכי טעמא
 הקשה ז״ל המרש״א להנה כעז״ה ונ״ל להטעס שייך שאין מה אידך

 הוי כאן מח של גופו כל מ׳׳׳מ לנימוק נהי שליא גבי הטפס דפי' לרש״י-ז״ל
 כחחלחו לסופו משוס דחיוול כהא נמי למסיק למאי א״כ וכנצל כרקכ צי׳

 הוא רקכ_7 כיון נשלזמא הכי נימא לא אמאי מבטלו אחר לכר ענין ונכל
 גמרא פריך צא למה קושיוח נחרן כהחלה עכ״ל מנטלו אחר דכי

חייז וממילא חיכף  6הטע כגמרא דאמר היכף דהנה מהרש״א קישיות י
 היה טעמא מאי שליא גני למיפרך היה לא כחחילחו ספו משוס דר״ש
 לרקד כיון הוא הטעם שליא גני גם דהייגו מהרש״א כקושיוח אני אומר
 הגמרא עניל דהשחא שפיר הגמרא פריך כאן א̂ך מכטלו ד״א הוא

 מ״ט שציא גני שפיר הגמרא פריך לכך אילך הניא על.השלש צריכוחא
 ליכא וכאן פעמים הרי לי למה א״כ משוסדד׳׳אמנטלו דהטעם סימא ואי

 שהוא כל עפר לתוכו שנפל 3רק חרווד מלא קחני כני להא צריכוחא שום
 משוס ר׳׳י כדמהרז להטעס ודאי אלא בטילו מ דד׳׳א משוס מטהר ר״ש

 ליכהוב ולא צריכוהא הגמרא אמל מאי להקשות ואין כה ננעו כרוב ניטול
 אוחו קחני לא אי הא שהוא כל עפר לתוכו שנפל רקב דתרווי כנא אוחו
 מכטלו דד״א משוס אלא נרוכ ניטול משום להטעס ידעינן הוה לא נכא
 חרי לי למה 1טל3מ דד״א משום' הטעס דאם אלא לא־מוכח השתא להא
 לא אם לאף זה.אינו ידעיגן הוה לא כנא אוחו קחני הוי לא אי אנל ננא
 הטע׳ ראי 'טולנרוכ3 משום להטעס שפיר ידעינן הוה נא3 אוחו קהני

ט7 מתנימין צי למה קשה א״כ מכטצו לד׳׳א משוס  ידעינן הא. שליא ג
 שנפל רקב ור סרו גגי ד^ו כניח בנחפזר רקב תרווד מלא בבא מאותו ״

 א״כ לי למה הגמרא ופריך מכטלו דר״א משוס נתי הטעם עפר לחוכו
 כה נגעו כרוב בטול משום שליא גני דהטעס ודאי אלא לי למה נמי שליא
 הגמרא ופריך נרונ נטול משוס דהטעם מוכח כנא אוחו נלא גס א׳׳כ

:ודו״ק מתורן מהרש״א גס והשתא כנא אוחו לי למה שפיר
 ד״ה בתוספוח שס כותים נגוח פרק ס׳ג דף נידה במסכת

 בקטנות דווקא דהיינו י*צ1 וז״ל מהר׳׳ס הקשה כותי׳ כנות
 אין למשני המסקנא לפי אלא יתיישב לא סירון וכו׳ ואשה דרשי רלא

 מה לפי המקשה אבל וכו' להו מפרשי חזיין כי ואשה אשה דלרשינן
 ■קושיות צי׳ מחרן היה כמה א׳'כ זה חילוק ארעחיה אסיק לא דעדין

 כל על יושב׳ שהן מפני טעם. לנהע׳ דמחניחן תנאי צריך מה תוספות
̂ל חאריסחן נלות שהן ליה תיפזק ודם דם  לכאור׳ יהנה בעזה״י וס׳ל עס

 דלא ואי נמי דילן אפי׳ חזיא לקאי אי ה״ד מקשה מאי המקשין על קשה
 נסי דידן אפי׳ קשה. ואי חזיין קא לעולם רילמא לא נמי דידהו אפי' קקזיין
ג הכותי׳ אבל להו מפרישין דאין משוס  מפני טמאות מפרישין להם אע̂׳

 הרישא על גס קאי יושכת שהן מפני דהטעס ולס לס כל על יושבת שהן
 רהטע׳ למוכח שפיר פריך דהמקשין לתרץ אנו צריכין אך כוחי׳ כמת על

̂י לא משנת שהן מפני  מלריסחן נדות טחי׳ בנוח קתני להא ר^ישא על ר
 מעריסתן נלו׳ הן למה קשה ודם דס פל על יושבת שהן משוס הטעם ואז

 התינוק יאחה אי ולאי להא לחוש אין ולאי ראשונים ימים שבעה הלא
 הן ירוק דס על לאפי׳ סוברין אנו להא אביה! להן מפריש היה ולאי;

 ראתה שמא לחוש יש ימים שבעה אחר בשלומא התינוקת מפרישין
 לס ראהה ללידתה חמישי כיוס כר ואחר ירוק לס ניוסשמלרה

 טמאה עדיין היא א"נ השביעי ניוס וטבלה לדסיחק ארוסוהשלימחו
 יושבת שהן מפני להטעס מוכח לכך לחוש יש מה ימים שבעה קולם אנל
 לא המקשין לולאי ז׳<ל מהרס קושיות יחורן לפ׳׳ז הרישא על ך,אי ,לא

 היכוק יושנת שהן מפני הטטם לי למה חוס׳ כקושיוח להקשות יכול היה
 הטעם דבאמח סבר דהמקשץ לוער אני יכול מעריסה? נחת שהן מפני
 הטעם לכתוב צריך ׳'כ6ו כוחי׳ הרישא-בנוח על גם ר,אי יושבת שהן מפני

 ימים שנעה על קשה א"כ כך סיר מצי חימאהיכי וכי גופי׳ רישא משוס
 אי דמי היכי ראשונים ימים שנעה. על מקשה לכך לו' יכול .ראשונים
 שנעה לעל לא נמי דילהו אפילו קחזיי! דלא ואי נמי לידן אפי' לקחזיין

 גרש׳׳י ודוק ולס לס כל על יושסח שהן לומר יכול לא ראשוניס יס1־^
:ורוק כתנחי כאשר משמעות ותמצא

נדה מסבת על סיום •
ה ד  ומשמשה לערב יטנלה עשר אחל יום ר\ואה מחניחין ע״ב ב

 רלל ובית בקרנן יחייניז וחושב משכב חטחאין אומר ב״ש י
 ואחל־ כיחה אח ושמשה אחריו ביוסשל טנלס מןהקרבן פטורים אומרי'

 הקרנן מן ופטורין ומושב משכב חטמאין אומרים שמאי בית ראתה כך
מד׳ הצל עית ד או הרואה נל׳׳ה בתוספות שס וכו׳ גרגרן זה ה

 זוב ימי כל חלכתיב לי׳ משכחת היכי ביממא זבה פריך דהכי ומפר״ת
 יחים לבדיהא משמע דכה חיהי ביחחא אימר לקמן אמרינן טוחאחה

 השמשות כין נשר בתאה משני קא מאי חימא חיר.א זבה נעשה היא
ט׳ השלישית להזכיר חש ללא וצ״ל ניוס ראיות '3 אלא ליכא מקוס מכל  ו

̂׳ל חהרש״א והקשה  דהא לספירה עולה vהמחרר יוס מקום מנל להא ז
 חלתא יוסהמרד של ולא הראשון יום של היא השמשות בין של ראיי' ע״כ
 אינו יוס,המחרת הכי ומשוס ז׳׳ל המרש״א ומשני בלילה ראתה לא ע״כ

 ואינו בו שפיסקה יוס הוא ולמחר בטהרה פסקה לא להיום משוס עולה
 איכי וט'. עשירי איתמר בגמרא ע״ב ברף שס עוד יכו' למנין עולה

 אחה אפינו עקיכא לרל עזריא בן אלעזר רבי לי׳ אחר אהא לה למחני
 הלכה מאי מסיני למשה הלכה לנדה ילה &בין יום עשר ואחל וכו׳ לורנה

 יוחנן ר׳ עשר אחל הלטח אומר רייל עשר אתל הלכה אמרי יוחנן רני
 לקיש ודש שימיה ענד לאחריני הא שימור בעי ללא היא עשר אחד אמר
^ שימור. בעי עשר אחד לא אמר  מאי רש׳׳י .(פי׳ הוה לעשירי שיחור ו

 בעי מסיני לחשה הלכה ר׳׳אלהוה קאמר י״א איום למשמע הלכה
 נינהוהניקראי הלכוח הד שלפניו) ימים משאר הלכותיו מאי הש״ס
 ומה זבה תהא רצופים נדה בתתילח ימים ג' הרואה יכול לתניא צינהו

 לנוחה סלזיך אלא ואיךלי לנדחה סחוך נדחה עת ה״לבלא וכו׳ מקיים אני
 מנין אחל יום אלא לי אין חזוב כי או ס״ל מנין אחד יוס לניחה ליופלג
 מצינר מה אמרת מצין וכו׳ ששה חמשה ארבעה שלשה שנים מופלג לרבות

רה שראר הע^רי אביא אני אף לזיבה וראוי לספירה שראוי ברביעי  ל^י
 (חיספות וכו' נלתה עה בלא ר^ל עשר. אחד לרבות ומרן לזיבה לראוי
 איירי אלעזרלא ר' הא ור׳׳ל יוחנן ר' פליגי במאי תימא יוחנן ר' בד״ה
 י״א״לא בשימור אבל זינה בהו דשייכא שבתוך'י״א הימים בחשבון אלא
 בחדן אלא איירי לא אלעזר ר׳ דר,אמר הלכה לודאי וי׳׳ל וכו׳ כלל איירי

 אמר וכו׳) פציני בעלמא בסברא ור׳׳ל יוחנן ור׳ זיבה נהו דשייכי הימים
 אמר נדה חהוי נלילה תהוי'זבה־ ביממא אימא אבא לרבי שמעיה רב
ovבן שהוא ־ לו מובטח יוס בכל הלמח, שונה כל אליהו לבי הנא' ׳ 

̂י בפירוש מ'הו וכו׳ אליהו לני הנא ב״ה וכולו(תוספות שנאחר הבא  רש׳
 מיי־תי בהלכתא לעיל לאייד לאילי נראה וכן בספרו הגיהו ור״ס איחא

 הדרן יהבק־'לואר השס בעזרת לפרש ונראה )וכו׳ טוב נדבר לסייס לה
̂ל־ז ׳דבי זזנא על עלך הדק אומר ג/ני בחחלה כך יהי׳ והסגנן עלך .  אל
 שסבר מה לשיטתו אזל ותוספות לעיל ששייך סיר שהוא רש״י לגרסת ’

 עלר״עלקישיח הדח תוספות לגרסת לומר אני צריך ולכך לעיל שייך שאינו
 \h שייך מה אליהו לני תנא על קשה לכאורה רהנה ע׳'כ שמעיה רב

 דווקא למה ועוד. הבא עולס |3 יהי' יוס בכל הלכות שלומד מפני וכי ועוד
 חוזר שאתה דסינו נרה מסכת לה וסליקא תניקוח עלך הדרן לכך הלכות .

̂י דהנה כלום קשה יהיה לא ואז נדה מסכת וגס תניר\ת  לעיל פירוש רש׳
עדאחד וסביד ור׳׳ל ר״י דפליגי להא .x עי לא  משום היינו שימור נ

' דקאמי אבל,אי.הלכה עשר^חוקא הצכה.אום,אחד דקאמר .  אלעזר י
 ,זנסיאי^לעשר•-. Rcfr הלכה קשה׳אאי לא אז עשר'וס אחד אכל קאי

 איחח ילעיל משארימיס חלוק ע־^ שאח־ לומר תיהי דמהיכי שימור
 אחי זה ולפי מוהר דחנן גרגרן סיר אשי ורב ששת רב פלוגתא ס׳ד
 יוס בכל קאי י׳׳א בקאמר הלכות השונה כל דהיינו אליהו לבי תנא
^ אחל יוס לגס סבר וא״כ עשר אחד אכל ת דהיינו שימור בעי ע  עי

 לנ״ה לעיל פי׳ ורש״י י״ב ביוס ומושי משכב דמטחאין שמאי
 שמאי כבית סבר אם אבל וכו' בכך ירגיל שמא לחטוא ממר\ 'גרגרן

 ביזס לשמש אסיר להא לחטוא ממהר אינו הוא אז שימור בעי עשר אחל .
 לבוא יכול ,אייו לעולם יר%א הנא עולס בן שהוא לו מובטח כ? ואס י׳׳ב
 שפיר ואתי הראיה שאחר כיוס לשמש א׳׳ע מרגיל אינו להא חטא לידי
 יכול אינו ע''כ תוספות לפירוש אבל רש׳׳י לפירוש זהו אליהו לבי תנא

 דר״יוח׳לדתוספןת בפלוגתא רש״י עם מחולק תוספות להא כך להיות
 אלעזר^ןי לקאמרר׳ להלכה אף בעלמא בסברא דפליגי ליה סבירא

 וסנירא ור״ל ר׳׳י פציגי הכי אפי׳ הלכה מאי קשה ואינו עשר אחר אכל
 כל אליהו לבי חנא יטללומר אינו כן אס שיחור בעי לא ענר לאחל להס

 אכל קאי להלכה אף הא לו מובטח עשר אחד אכל קחי הלכות השונה
 גרס לא לכך הוספות לפירוש שימור בעי לא לא״ע להס סנירא מ״מ מ״ע

 לומר אני וצריך שייך איני לכך לשיטחו שאזל מפני אליהו דני תנא תוספות ■
 למה קשה לכאורה להנה הוא וכך שמעיה רב קושיות על עלך הדרן

 מבערב כ^ואה בהליא איחא דשס נ׳׳ר כדף שמעיה רב הקשה לא
 c^n לאנרץט בכאן הלח שמעיה רב קושיות לכאן שייך ומה זנה (עשית
 רב להקשית יכיל היה לא דלעיל כו לחרז אנו צריכים וע"כ דינו מה בלילה

 ה1̂ך לא ואז מסיני למשה הלכה י'ס עשר לאחד אומר שאני מפני שמעיה
 זגהלהת חהוי' בלילה לנס הלנה זה על לגס משוס נדה חהוי בלילה אימר

 רנהו קראי א3עק* לרבי הגמרא לקאמר השתא חבל הלכה י׳׳ח דיני כל
 דילחא זה על קראי לן• י״אחר,ראמנא כל מרבה באתה שפיר ,פריך

 קרא יש זה על לגס ומשני קראי לך אין זה על הלא נידה תהוי בלילה
שמעיה רב קשיות קשה לא הלכה שאומר לצתי מוכח נמצא וכו' עת בלא
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נדה משבת
 מצימ מה מקראי 'יום עשר ארוד יליף דהיכי לעיל משה לצאייה ועוד

 הלא קשה וכ̂ו העשירי אניא אני אן> לזינה וראוי למ»ירה ^אי״ ביניעי
 נקיי'ראשוה' סחרה אם לספיר'דהיינו ראוי יוס עשר ארןד לאחר גס

̂ח דלא כך לומר אנו צריטן וע׳׳ה יום עשר אחד לאחר עד נקיים משכי  יל
 ע׳׳י לא . אשל המיד ראוים שהם ראשוג' לנקיי׳ שראוי יחי׳ אומן אלא

 דאיוס י״א אאאר ע׳׳לקאי עחנדחה בלא דקרא קשה ה1 אך .®הירה
 לספירה ראוי י״א גם דהא מרביעי לילף מצי דהא קרא צריך לא י״ח

 הראיו' שסוף דהיייו השמשוח בין זיבה של שלישי יוס ראהה אס דהיינו
 יום הוא ולמחר במהרה היום פסקה רלא ונמצא השמשוח כלהבי?

~bvn הספירה יום מחיזיל נמצא שבעה למנין עולה ואינו בו שפוסקוס
 יכוללמילף אינו הכי חימאדמשוס ןאעןכל(^ןאלאעדח^א'וכי החמישי
 למיליף מצי מ״מ כנ״ל ביום ראחה אס אף חמיד' ראוי שהוא מרביעי

עי יוס השחשוח טן' 6כשראח דהא שפיר  וע״כ לספירה ראוי אינו מי
̂נו שפוסנץח יוס דאמרינן להא דסיר' לארן אני צריכים  מפני עולה א

 אבלהכא שלס מעל׳׳ע דהיינו ספייא) שיעור הלילה עד נשאר סלא
 במהרה היום אסקה ולא השמשות לגין סמוך שלינו זיבה כשראתה

 ספיר׳ שיעור כיוןשנשא׳ עולה מ״מ בו שפוסקוח מס הוא שלמחר ע״פ6
 הא נדו: חהוי אימא'בליליא פריך מאי שמעיא רב על לכאורה קשה ועור

 מיניה שמע בד״ה בחוספוח ל׳ ובדף בנמרא ע״ב בדףל׳׳ז לעיל אמרינו
 זיבהה לספירות עולה אינו בה! שאעורזאין נדה דימי מקומוח ובכמה

 בחזך נקיס שבעה לספור והאיך'וכולה לספירה עולה אינו הלילה א״כ
 לעיל רש׳׳י שכחוב צמו נ^ים שבעה לספור יסלה י״א לאחר אבל י׳׳א

 עדשחספול חיילהימינדה נדאהדלא ע״כבד״המהימי נדףל״ז־
 אחד למיליף מצי היכא קשה "כ6 ומי הכי אין חימא וכי כהים שבעה

 הא לזיבה וראוי ל^ירה ראוי שהוא מתיעי דהיינו מקראי יום עשר
 מעח שלס יוס וליכא נדה ימי הוא הלילה דהא לספירה רמזי א׳? יעי3ר

 דשירמר^ח יוסי לרבי פריו שמעיה דרב לחת אט לעחוע״כצי־יכיס
 שנעה לספור יכולה ושפי' נדה חהוי בלילה אימא לספירה עולה היוס
 ככוצו היום דחקצה לספיר' עולים לילות בלא ימים דאף י״א צחוך נקיים
 עצומה קושיא ד^זה זה לפי שמעיה רב פריך יוסי דלרבי מוכח ע״כ נמצא
 היינו עולה אינו בו שפוסקוח יום גמרא דאמר הא מוכח יוסי לרבי מא

̂וא הלילה' עד שנשאר מה כל להא ספירה שיעור כשאר אפילו  שיעור ר
 ממרא למשני למאי ועוד ככולו היוס מקצת סבר אvדר יוסי לרבי ספירה

 בין ברואה ומשצי לה משכחת היכא יוסי גדולה'לרבי זבה קושיא על
 אינו ספירה שיעור שנשאר אף טפידסיר מוכח רשמשוח

 בין ברואה גמרא חירון ע״כ נדה היא דבצילה זו לסברא 6דה עולה
 ונמצא לעיל ר״ה כפירוש השמשוח בין כלה ר\א*ה שסוף היינו השמשות .

 לתרץ וצריך לספירה עולה המחית יוס הא ז׳׳ל מהרש״א קושיות קשה
 דלא משוס המחרת יוס עולה אינו הכי דמשוס ז״ל מהי־ש׳׳א כחיחז
 לספירה ואינו'עולה שפיסקוח יוס הוא ולמחר היוסבמ^ה פסקה

 נמצא עילה איט מ"מ יוסי לרבי ספירה שיעור הוא שלמחר פי על ואף
 הא סבר ע״כ ככולו היום מקצת יוסי כרבי דסבר שמעיה דרב מוכח
 זה לפי אפירה שיעור שנשאר אף עולה אינו שפוסקוח עם הגמרא ראמר
b קושיא קשא ittn השמשות בין דכשראתה קרא צריך לא י״א אאיוס 

 אתה צריך וע״כ י״א אלאחר אחי קרא ונמצא י׳׳א עד־ האסירה ימי משכי
 מאי כן אס הן זיבה ימי די״א נינהו דרגנוח סיר שמעיה דרב לומר
 רב קושיוה קשה לא כינהו הלכות דסבר דלמאן לעיל הוכחתי הא פריך

 גדולה קושיא ונשאר זבה נעשית בלילה דגם הלכה זה על דצס סמעיה
 תינוקות פרק תחזור שאתה דהיינו תינוקות עלך הדרן לכך שמעיה רב על ־
 ע״א ס״ו ךף3 תינוקת פרק נחחלס לעיל דרגה נדה מפכה לה סליקא ואז ־

 מפח רואות שאפילו עצמן על החמירו ישראל בנוח זירא רבי אמר איהא
 בד״ה בתוספות בדףנ׳׳ד נקייסולעל שבעה עליו יושבות כחרדל לס

 ספק כולהון דהוה הזה בזמן לנשיס תקנה אין הא הקשה דמשני ולמאי
 ונו׳ לנדה הראויס בימים דקיימי ופעמים נקיים שבעה וצריכות זנות

 הראוי ימים אבל עוצין אין דווקא נדה ימי נמי לר״ח חז&פוח ומתת
 יוסי כרכי סבר אינו שמעיה רב דלעולם שפיר את' זה לפי עולין לנדה
 דבלילה להיות מצי הינא תקשה ואס לספירה שלם יוס דבעינא וסבר

 אין נדה דימי י״א בתוך צק:יס .שבעה לספור יצזלה אינה הא נדה יKתר
וא"כ לספ׳רחה עולין הראוי! דימיס מוכח ע"כ הא לספירתה עוצק

:הימיב ודו׳׳ק שפיר שמעיה רב ופריך לספירחה עולה שפיר לילה

 בגמרא■ הוא לספירתה עולה אינו שפוסקוח יוס הא לעיל שהקסיחי‘ מ:א
:לעיל מקומות ובכמה ע׳׳א ס״מ לף3ו ע״א ל״ג ךף3
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מכג
הירו׳צוים

ר פ ס כ שיגה נחינוחעילס ■ f ?חוולחנחיגהה iw ס המדרג! מ
 אתר ענשו מה חוטא לחכמה שאלו חהליס בילקוט ואיתא ,

 הנפש אמרה ענשס מה חוטא לנבואה ^לן רעה הרחף חטאים
 יניאאשס אמרה ענשו מה חיטא לתורה שאלו חמות היא החוטאת

 הה״ד ויתכפר חשובה יעשה אמר יענשו חוטאמה להקב״ה שאלו ויתכפר
 X’ שר\א מפני טוב הוא למה בדרך חטאים יורה כן על ה' וישר .טיב

 אמרה מה א׳ בזה רב הדקרוקיס ע״כ טוב שהוא מפני X’ הוא ולחה
 מה וגס אשס שיביא מה' עונש הוה זה ויתכפכיוכי אשס יביא אורה
 או אשם כשיביא הלא עונש הוה מי ויתכפא חשובה יעשה הקב״ה שאמר
 ענשו מה רשע שאל ולא חוטא בלשונו נקט למה ב׳ יפטר תשובה יעשה

 לחה ד׳ וכ\' לחוד והנבואה לחוד' החכמה אחר דבר אמר אחד כל למה ג'
 לצאן וישר טיב הפסוק שייך האיך ה' רמץ שאר ולא אשס דווקא אמרה

 עונש שיש השואל לע חודאי הפשוט חחילה'בדרך בעזה״י לינראהלחרן
 היחה השאלה 1א רונז חטאת חיט^לפחח לא ואס שכתוב כמו לרשע
t מה דווקא חיטא o; הלא יענש צמה בשוגג ̂ עבירה שעשה מי דהיינו 
 מה וא"כ לידים אנה והאלהים יחטא שלא יעשה ומה במחכוין שלא עשה
ה אר הוא נדיב מה כלומר ענשו  אין הלא המפרשים הקשו כבר מ

 והאיך כ״ש' לא עצמן צדיקים צדקים של לבהמחן חקלה מביא הקב״ה
 כשעשזה אך ישמור vtC^ דוודאירגלי ז״ל ותירצו שוגג לידי אדם א3

 החכמה תיריז וזה עצירה גוררת. עבירה אז. במזיד עבירה תחילה
 דהיינו הרעה דאוחו משוס השוגג על אף יענש לכך רעה ^דוף חטאים
 הוא ההירון וזהו החייב הוא ולכך לכך אוחו רדף מתחילה שעשה' המזיד
 עבירה לירי אוהו יביא לא וודאי שהקב״ה בעלמא מסברא השכל מדרך

רגב־א שאמר שחצינו כמו תייז הנביאה אבל במזיד מתחילה עשה לא אס
 הנפש צלא קשה תחטא כי שנקוב(נפש טונוכמו לא נפש גצאדעח גש

 מעל ומעלה הכתוב וחיחן בשוגג שיחטא שייך והאיך קדוש ממרלס הוא
 וזהו ז׳׳ל אלשיך משה ר׳ הרב שכתוב כמי במזי׳ בתחילה רהיימשמעלה

 טוג לא הנפש רמסחחא החייב שהיא חמות היא החוטאת הנפש החידון
 דחן נמי נהי חייז והתורה החוטאת' היא הנפש וא״כ לידו שוגג כשבא
 הוא מקוה מכל מהכוין בלא שוגג שעשה מה על ליענש ראוי לא הדין
 חטאת יניא בשוגג יחטא כי אדם בהורה שכתוב כמו יעשה לא למה חייב
 לו הוא אם־ספק אבל בשוגג עבירה שעטה כשידע שייך זה תאמר ואם
 ויחכ^- אשס יביא לרא יש זה על נס אך יעשה מה עבירה עשה אם

x הביא לא sלחר חייב הוא ולכך  אשש־ יביא תורה אחרה ולכך כדינו 6
 בחורה שיחוג כמל יעשה מקום מכל ספק לו היה אס דאף ו־תכ^

 טל ^וא החיוב אז שביס ומקבלי דיןvמשורחר שעישהלפני׳ והקב״ה
 בית חורבן בזמן שגס מיניה והנפקא כדינו חשובה עשה לא למה החוטא
 למילך הוא תשובה!'המשל עשה לא למה ־ ח־יג החוטא מ״מ המקדש

 שיאכלו יארע אס ואף לפניו כשיבואו שוס יאכלו שלא עבדיו על שצוה
 ממילא רע ריח יריח שלא לפניו כשיבואו פיהם ויקנחו ידיחו מ"מ בשוגג

בוודאי לפניו וגא איי' וללוהאיתר צום' בצוגג אכל אהעבר אירע אם
 לא למה חייב מקום מכל בשוגג לו שאירע אף למלכות ראשו צנחתייב

 צ\וכ הפסוק פי' וזהו ממילא מבואר והנמשל המלך שציוה כתו פו הדיח
x  לפנים יהיא שביס מקבל שהש״י במה טיבה מדה שהיא דהיינו ה׳ 1

 שלא מפני בשוגג שעשה באה החוטא נתחייב יה פי ועל הדין משורת
 חטאים להס מראה שהוא כלומר נדרך חטאיס יורה כן על חשובה עשה

 על היחה דהשאלה לרתוח . הפירוש'ש זה אך בדרכם שיהיה^ח־יביס
 זכצנאמר צוגג על אלא ‘חייב שאינו מי אלא נקרא אינו וחוטא אוטא
 אאר פי' בעזה״י לומר ונראה רשע נקרא א'׳כ בתחילה מזיר שעשה

y לאה א"כ מתחילה מזיר sעשר שלא חיטא היחה דהשחלה v 
 חכמים שאמרו כמו שתיקה היא החכמ' דנחיב מנחיבחה החכמה זתירן

 שיאמרו כמו חטא לידי בא ולכך ההיפוך עשה והוא שחיקה לחכמה סיג
 חדנריס לשונך נצור דהיינו מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור הכתוב
 לידי יביא אלא מדע סור־ יכוללהיוחי ואז רע הנקרא הרע ולשון בטליס

 בקפיסל שכתוב וכמו אוב עצה להיוח יכול מרע סור כשיהיה חטא־ואז
ך פי  רע שנאו ה׳ אוהבי שכתוב וכמו וכו' ברעה שלחת נ'

חסידיו שומרנפשוח ולכך הרע ולשיא בטליס דברים היינו1
 משה רנינו וכמ׳׳ש חטא ליד ואו3ו שלא יצילס רשעים מיד

 וזהו בטלים מדברי׳ נמשכי׳ עבירות שכל ורמו] פעמון בפ' אלשיך'
 הרע ולשון בטליס דברים ודיברס חכמה כדרך נר\ח שלא מפני סירון

 לכך אוהו והביא רדף שעשית חטאים דהינו א1חל ליד באח לכך
 ליד שבאת נמשך שממנו בטלים דברים דהיינו רעה הנקרא עבירה אוחו
 מצה רבינו כמ״ש הנפש מנח נא נתיבתה צפי השיב והנבואה חטא

 לכתוב דראר השירים שיר בחחיצח ט אדבר פה אל sפר פסיק על אלשיך
א פה כ ס
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̂צןים חידו
חייז אוזן אל פה  האדם ויהי שכחוג כמו דיגשמהנר,יאפה אערבוו

 הדיבור העילות כל מעילות יבא והאיר תמללא לרות ומתרגם ח*' לנפש
 מהרחבה הדיבור מהבל ממעל אלוק חלק שהיא הנסת' אך עכור חומר אל

 פה אל פה וזהי פה נקרא והנפש לגוף וממנו לנפש וממנו לרוח וממנו
 יבוא לא וודאי בחרה כשהיא והנפש בקיצור דבריו חןכן זהו בו אדבר

 אך אבות בפרקי ז״ל אריה גור כת״ש ממעל אלקי חלק שהיא שוגג לידי
 דבוק ורגפש החומר כשמתגבר אבל החומר על הנפש כשמתגבר שייך ;ה
 הנבואה חיייז וזהי שוגג ליד לבוא ויכול ברורה אינה הנפש גס אז ו3

 לכך ברורה יהא שהנפש דהיינו נבואה נידי שיביא כדרך עשית שלא מפני
 .חמות היא ברורה שאינה רופני החוטאת הנפש דהיינו חטא ליד באח

 C אש דהיינו קרבן יש המזיד על דאף שכתוב דרכה לפי השיב והתורה
 שפיר חצינו זה לפי הפיקדון שבועח או העדוח שבועת או חרופה שפחה
 לידי הביאתו עבירה גוררח ועבירה במזיד עבירה עשה אחד שפעס
 שעשה עבירה על קיב? והביא שנייה עבירה ידע וצא ממנו ונעלס עבירה
 והביאתן מחנה ידע שלא מפני כיפר לא שנייה עבירה על אך וכיפר נחדד

 מתנדב שהיה בוטא בן כבבא עשה שלא מפני חייב והוא עבירה לידי
 שאמרו לזה דוגמא ומצינו עבירה ספק מיד להוציא יום בכל תלוי אשם

 כבא אף עשירים מתייב ידסיס 1ב אליעזר ר' עניים מחייב הלל בגמרא
 ויחכפר אשם יביא התורה תירן וזהו החוטא אוהו מחייב בוטא ז3

 שמקבל בו טו מדת לפי השיב והקנ״ה בוטא בן כבבא לעשוח היה דהיינו
 עשה לא אך חשובה ועשה במזיד עבירה תהילה שעשה מצינו א׳׳׳כ שנים

 דאז מיראה חשובה עשה אלא זכות נעשה הוה דאז מאהבה תשובה
 עד ישראל שובה בפסו׳ בגמרא לקיש בן ר״ש שמוקי כמ\ שוגג אצלו נשאר

 לשון דהיינו נתכפר לא שעשה בחשובה נמצא בעוניו כשלת כי אלהיך ה'
 עבירה גוררח ועבירה שענ אנלו נשאר אלא לנמרי שיח^ח קימת

 דהיינו ויחפפר חשוכה יעשה הקנ׳׳ה השיב לכך אחר שוגג לידי הביאתו .
 החכן בסיש הסהר אגן שרדך ע״פ השירים שיר רבה , סררש ; לגמד ויתכפר כראוי תשיבה עשה לא למה ידיב החוטא

 בשבילי אומר זה זה עם זה מריעין היו והקש והמוץ
 עד לי המחינו החטי' א"ל השדה נזרעה בשבילי אזמר וזה הארץ נזרע׳

 כשנכנסים הגוין בא השדה נזרעה מי בשביל יודעין ואוו הגורן שתבוא
 והשליכו החב[ נטל לרוח המון לו הלך לזרותה הביס בעל יצא הגורן אל ׳

 עובדם היו כרי אוחו ועשה החטין אח נטל ושרפו הקש לאת
 הללו cעולvר אומות כך בר נשקו כמ״רא מנשקו ^ואהו מי כל הבריות
 ישראל אנו אומרין והללו העולם נברא ובשבילנו ישראל אנו אומרין

 של היום שיבוא עד המתינו י^אל אמרצהס העולם נברא ונשבילט
 בא היום הנה כי הה״ד העולם נברא מי בשביל יודעין ואנו הקב׳׳ה

 חליל ואחה נאמר אלxי אבל חשאם ורוח תזרם וכחיב וכו׳ כתנור בוער ,
 ומון לקש הרשעים שמדמה מה בעזה״י נ׳׳ל תתהלל י^אל בקדוש בה׳

מוס־פ' שמזקינים כ׳׳ז ח״ח זקני אמרו רז״ל דהנה לחיטים והצדיקים
ס' שנאמר סכמה  שנאמר־והו״ טפשוח מוסיפ' שמזקירן כ״ז ע״ה וזקני ו
ה מ  הקשים עדיין שבחוכ׳ החטים' קודסשצגמר תבואה של והמוץ הקש ו

 יבש נחי שבתוכה החפה בהמהוכשנגמרה למאכל ראויס המון וגס ראויס ׳
 אינה כשהחטה הוא והטעם בהמה למאכל ראויס ואינם והמון הקש

 לחטה הארך מן הולך העיק׳ הארץ מן זהחטהגדילה עדין נגמר׳
 עלה ולא עדיין נגמרת אינה כשהחטה נמצא הקש דרך מלמעלה שהיא ‘

 למאכל ^וי ולכך בקש ההוא הכח ועדיין החטה אל החפה של הכח כל
 בתוכם החטה שכח גם אדם למאכל ראיס ואינם הקשוהמון בהמה

 החפה טעם יש בנח בחוכסכיאס החטה טעם בפועל שאעו כיח
 חטים להיות כח להם נתן הקב״ה אותם כשברא הרשעים כן נהוכס
 לכל כי שירצו כמו בחירה להם נתן דהא ירצו אם הש׳יי אח לעטר יהיעו

 וכיון בפועל הש׳׳י עבדו לא אבל ירצה אס השם אח לעבוד נחיר׳ יש אדם
 כת להם שהיה הנשמה כח ומאברין הצוף אח ומגבירין הרשעים שמזקינן

 היו בנערוחס חטה לחלוחית בהם סאי? ינש כקש נעשים הש״י לעבוד
 חטה כח בה שאין יבש פקש נעשה ובזקנתם חטה כח בה שיש לח כקש
 כיון החטים מן שהוא תבן באוחו ג״כ חייד מסתמא חנן שנקט ומה

 ני זורעים אינם דעלמא וסבן השדה נזרעה בשבילנו אומרם דנקטשהם
 אינם קטנים כשהם להפך שהם ראיס אנו והחטים גדלים הם מעצמם
 כח עדין בפועל עלה שלא בשפל בהמה למאכל אס כי אדס למאכל רארם

 אם ני בחטה הכח צל עדיין ולאנחפש^ כקשיס עדין הכח כי חטה של
 החפה נגמר אזי ונחייב׳ החטה שנחגדל ער הכח מתפשט מעט מעט

 אס כי בפעול ה׳ עיבד לא עליי! קטן כשהוא ח״ח של דרכן וכן בפועל
 ח נעבוד אליו מתנגד והגוף בגוף ג"כ מחפש' והכח ה' את נעבוד נכח
 את ומכניע משמה מגדיל יום ו יוס נצל ה' עובד צשהצדיק רק השם
/0 זקני אמרו ולכן נפעיל צדק נעשה אי הגוף  דעהו שמזקינין צ״ז r׳

 כ׳יכ תבואוזמןחשהניאפהבני׳ דוקא שנקט ומה עליהן מסישבח
• החווה אוחיוח כ״ב נמנין

עירובין מסכת ■
ר5/ '1}  דברי בון שנשמעין ביח ב״א'צל ירמיה א׳ר ע״ב י׳/ח דף בי

 אלוה איה אמר ולא שנאמר כחרב אנו שוב בלילה תורה י
 וחתי שמעו שכתוב 1ע״ בעז״ה לפרש נראה בלילה זמירות נותן עושי

 אבר(אבר לכל רטיה צדך לרפאח כ^וצה ורם בשר רז״ל אמרו נפשיכם
 וחתי- התורה את שמעו אחת ברטיה האדם את מרפא הקב״ה אבל

 דודע בשכלו ברור כשהיא אצלו יום קטן עולם הוא האדם והנה נפשכם
 לילה אז ה׳ את לעבוד רוצה ואינו אותו מפתה וכשיצ״הר ה' אח לעיוד
 שיעסוק לזה והרפואה התבלין אבל ודין דין ליח ואומר שכלו שנתשך אצלו

 כל ב״א ירמיה ר' שאמר זהו למוטב מחזירו שבתורה והמאור בחורה
 שלומד דהיינו בלילה חורה דברי בי שנסמעין לבית שדומה הנוף הוא ביח

 מכל אבל בוראו נדולח מכיר ואינו משכלו שנפצ אצלי נ^ילה בעת חורה
 שבתורה המאור צי נחרב אינו שיב אזי התורה את עוזב אינו מקום

 וזהו שמרו ותורתי עזבו אותי הלואי רז׳׳ל שאמרו כמו למוטב מתזיח
 אומד שאין דהיינו בצילה זמירות נותן אלוה איה אמר ולא פסוק שמביא

 שעוסק בלילם זמירות שנותן מי הבורא נדולח שיכחיש עושי אלוה איה
̂׳י שפי' כמו בלילה בהורה  בן יהושע ר׳ דאמר היינו י״ט בךף שם עוד רש

 מורה יעטה ברכות גס ישיחהו מעיז הככא בעמק עוברי דכחיב מאי לוי
 יעטה ברכות גם וכו׳ הקב״ה של רצונו על שעוברין אדם בני אלו עוברי
 יפה זכית יפין דנת יפה רבש׳׳ע לפניו ואומרים הדין את שמצליקק מורה
 רש׳׳סל אירוהאמר לצרקיס עדן גן לרשעים גיהנס תקנח יפה חייבת

 וראו ויצאו שנאמר בתשובה חוזרין אינן גיהיס של פתחו על אפילו רשעים
 הא ישראל ,בפושעי הא קשיא לא וכו׳ וגו׳ בי הפושעים האנשים בפגד

̂ל אמרו אאר ובמ^ס עע״ז העולם אומות בפושעי  היוצא שהשבת רז׳
 נמשל( העבירות כצ דהנה בעז״ה לפרש ונראה עדן מגן יותר מגיהנס

 שלושה אומר ר״ש אנוח מסכת שלישי פרק רז׳׳ל שאמרו כמו צואה לקיא
 מחים מזבחי אכלו כאלו חורה דברי עליו אמרו ולא אחד שלחן על שאכלו

 לפידבדוסג נמצא מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי שנאמר
 דגא שמכף גס חי וכשאדם בודאי מקום בלי שהם לציאה דימה הענירוח

 מקים מכל ראש ועד תל מכף בציאה מטונף והוא מתום בו אין ראש ועד
 ראש וער רגל מכף בצואה מטונף עצמו אח ורואה כשמת אבל מרגיש אינו

 אחד שתינוק בזוהר שמביא כמו ומעצמו ממנו שעולה רע ר\יח ומריח
 של רע בריח מרגישין אנו אין ק״שולמה קראו שלא בגדים בריח הרגיש
ת אוחו עס שהורגלו בשביל מרגיש אין בעצמו הרשע וגס הרשע ד  ה
x< הביח אל הסון מן בא כשאדם בזה והמשל f מן שס עומדם אדס בני 
 שעומדס עצמן אדם בני אותם מרגישין אין ולמה רע ריח מרגיש ה:ץנה

 כטבע להס נעשה רע ריח באותו הלילה כל שהורגלו בשביל השעה מן
 לו שהיה רע הריח מחנו מפזר מצויה והרוח החויר אל שהולכים וכיון

 מרגיש השינה מן ארם בני שם שעומדים מחדש לבית וכשבא הלילה כל
 אנו שגס טון רשעים של רע בריח מרגישים אנו אין לכך. רע ברית

ח אוחו ־עס והורגלו קצת מטונפים  אןק» אבל מרגישין אין לכך הד
 לק- ריח כאוריו הורגל ולא אמו מבטן קדוש היה בזוהר שמובא ההעוק
ת אוחו יריח שלא כד צדק אצל רשע קוברים אין ולפיכך הרגיש  3̂ ד

 חוש גס לרך צלולים החושים כל אזי הגוף אס שפושט כיון הרשע מן
 חוחו לאחר הרשע גס הרשע של בדהרע ומרגיש אצלו וצלול זכה הריח

 מטוגף עצמו ורואה עצמו של רע בריח מרגיש הגוף אח שפושט כיון
 ללבנו הלשע עם לעמק עצתו יטיף ומי עצמו אח לסבול יסל ואינו בצואוס

 נברא שעשה עבירה שמכל הרשע עס הש״י חסד עשה לכך ולהדחי
 קט^א שאותו כיון בגיהנס קעגורהואהמייסרו ואותו אוזר קטיגור

 ומן הרע מן שיחלבן עד בניהנס הרשע עס מהעסק לכך הרע מן נברא
 גדולה שטיבה מג״ע יותר הגיהנס מן הרשעים ולכך רע הריח
 בגיהנס עמהס להחגשק קטיגור העיירה מן שנברא הש׳יי להס עשה

 יבוא דאהי לעלתא ילא ניריינה מידן לא שאמרו אחר ולכך הרע מן ללבנה
 לכךאמרר׳/ו שלו מטונףבצאוח כיוןשישאר תלמידו ר'׳מ לארצה

 זישאר שלו רע והריח הצואות מן ללבנו כד מקברו עשן אפיק לכשחמוח
:וצח מלובן

חולין מסכת
} לי ף/ו  לאנץ וחצה מעוח אביו לו שהניח מי אר״י ע״ב פ״ד דף ב
 ואל פועלים וישכור זכוכית בכלי וישתמש פשתן כלי ילבש י

 נזוניקא זכוכית בכלי וישחנזש רומיחא בכיסנא פשתן כצי ילבש עמהי ישב
 ישללקריז פסיריהו דנפיש בחורי עמהן ישב ואל פועלים דשסר חוורהא

 לו שהלח אתר למה ב׳ טרחא בלא שהוא מציאה שמצא נקט נא למה
 זכי ד׳ ממון ולא מעות נקט למה ג' מעוח מאביו שירש אמר ולח אגיו

ישליך לאבד רוצ̂ר אס ה׳ להם שנותנים מה שמאבד־ן עסקינן נשועס

i '■v';
I t

:.p-.



ם י ש ג ו צר ו י ד א ל
V

קנד

4;

I

v:
■ן■

. V 

1

,^ מ ס, ס <י חן וג פי שוג ר ה3 * טה ש מן ה״י־ ^^^^'׳וגיאה^יר  גען
מ ל ח  ^סורגירעזעשהצויבשהיאח^בת ^ פניס ]!וצמה יש ה

q ^פשמל 'i 'b  to 'w ת מעררה׳וגגור עצמ^כמו־שכהנה שוגו ח  כמה׳
ט ל מ ה, מ ה ו עי  ראן לומר ״א3פחח־ על אומה ^סיןלו / המאורסה־ מ

שנדלחס . ח ן3 וגגז׳אדוני׳ גלמלע.  ■ שצא כשניל יו3א3 מרד לכך ̂ מציט מני
ח , מו שךמ מו ם־ה^ אר א ט מו ו3עצ שלא ^

W וגידלו ש אביו הש״י 3 על ךנ לכ חוו ^ו דו ב א אבל עליו א  בעצמו ס
שעמך ^•'’יעלשיו י שלאהחזירכ ס מפני א כל א חו ע לד ד ע חוז א  הו

ל ע ה מ מ ' מיר^ דעחו מ י ז ̂ייך :אימ א ר כי המשקל משובח צ שו  מוע■ אס
מ: ^ t;336 שלא £ר ו o ז חו מו ו ^י מו לסנן> נריך אינו נ ^‘ 

ש^מה שיהיהמלו מו שטשה ה,'(^ל;מה3חשו ויא ה שהוזהר היינו גקטנו  ת
שה ח עלפי שמלאו|ע ס0ה ^י מ; דו ד! משורח י מ ה מ׳׳ ס מנ  י קשה א

שעומגעל ל(|וד קאוד שלחגלל נ  שלושהו וצףך־למצזא כאיסור יעמ;;כןוך
in הקנוא fo ע01ח״ל־^ אאמךו כמו ה מנוזל ך3 ^: ה3ל מאכיהו ז ס' ״  ,ו

שנימ יום ל! יזלור ואסלאן ר חנקוןן שאמר כמו המיחהי מ מונ א צדנןנ  ו
חו מצות שיעשה יחיהשלישיח או עו בזי ^וי ע ל ל ד שי ה א ל  לעמדח כ

 המיחה יזס3 היצ׳/?ר למנר האחד מציה,פי׳ גוררת מצוה בוראו,כי
ח ר עדרה יבוא וסייגשלא גדר לעשוח מ  ידכד שלא ע״י עוך:ליןי̂י

 ישאלו, ואת״כ אס^שהעכירה אז ̂ כזב ?כר ולא 3ל3ואמד, אאדכפה
 סישכור־ שלישיח את:ע!מימעגי^ מונע לכן־ האידיאמר עשה 6א אוחו

.גוררח שמלוה .<;צוח“^ךממ״^;למוינו ימ5<עצמ(.ש̂י
שהמרגלו^ירמעו׳ ■ לא מעוח מלשון ^;מל

%; יסל  שעשהי מעוות ונשאר אוחראביך^זנוטחו לח^להיעו-סלא^ג
 ̂ מקנורגים לאבין־אוחן יה^עליוורוצה5צ0מק מעשיס,רעיכרונכרא'מן;ם

שלא; כדרך פשתן כלי ילנש  רק רע3 טוב שמעורב שעטנז ש3יל גןאוע־י̂׳
 שבא כמויששאלהזזלצח הוא הו־מז אמיזש ליד 7נ» שהוא לחמי פשמן כלי
 נסיסי■ לצפור! חרי לחייו גנאי שיח'לתחיס נחיכ׳׳ע המלך. שלרוה אח

 יוש אח יזכור־ פשסן שילבש מ־ ע׳׳י דהיינו כיחנא לה ואמר מ־תיב למניו
̂ז3הצןיח׳י,שלו  פשחו מן שהוא בפת ר\אחזי הדל׳ יזכזר ש..משחו^

̂נ̂ו כפו  ח״ח אמו־־ דמחי׳י׳חב אךהנהמלט .למנמ.'שימ:שפשח!6^
 מחפחמץקימעא־ אס פשמהבאסמניחשא! ככלי האר׳׳י6אינצרלאד<

 ־ זה לפי דמיהם וכמה הס כמה הארבליינו כליאשח! הסאמדיס^אבל
 שחנוא כיון כך אנודין 6ה קימעא מחפחמין אס חן6פ ̂זכלי כמו יטעה

 דהיינופשחן רומחא בלחנא הגמרא , מעטאיןלוחינהלצךמפי־ש
 בכלי' ישחמש אמרו שלח אקנה לו שיש נמדיש שא:ןרו האכבלייס החשוב
 כמו יהייה דעה שפחי יקר וכל: במשלי כמ״ש כול1כלי;ר דהיינו זכיכיח
 שיש־ סבריס מבאיז כברי חוכן אין. הכליס דכל כברו .שחוכו זכוכיח

 ■ מבחוץ נרא׳ זכוכיח כלי אבל מיס אס כי שס . אין בחוקרייןיובאמח
 קל״ה במאמר אפרים עוללח שמציא מה שבחוכהוסמךלזה מה האמח

i n ישתמש־ שלא צוא ולאחד תחנ'3 עבדין לשני -כיסח שני שנהן למלך 
 דבר י שלא זהו האדס יאמר אמנם וכו' לפרקי׳ אס כי ההיא בכלי

̂ר ס3ד אבל ליצנוח או לשה  הגמראזוניסאן מפציש לכ|־ בטל?ס;.מוחוי ר
 ‘צי־ידלשמורעצמו^^מד^י' ר3^ךחאוךגיוןסחטא:כ חיוורהאשהוא

̂־: שליקיח בטליה  ישב אך.אל אוחו שיסייעו מצולז הס פועלים שיזכור ;̂.
 חקיס הקם ע'׳פ רז״ל שאתרו כמו עכבה לשו? אלא עמה^לוסימעה

 לטעון רציח אס עליך ומצוה הואיל לו ואמר לו הלוישב אס יסל עמן
 מלעשות ויתעצל בלבד עליהן שיסמוך עמהן ישב אל ג"כ וזהו קטור סעון

 אבל משוגב רק שמצלח א*נו זה מצוה גזררח חייה אמרו למה חקשה ואי
 בשדל ש׳וגג לאדם ש׳אןע מה על המפרשים שתירצו כמו המזיד מן לא

 וכף פסוקלערהייחיוגסזקנחי ,על שעירסחי וכמו לפניו חזיד שעשה
 אל■ משל כחור^שהוא עמהז ישב ואל שאמרח מה ממדא מפרש זהו

 אין ולכך המועלדגפישפ־סידהז שור שנקרא כי׳פ רמ׳׳א שפ׳ כמו המזיד
|̂  r אחו מצילח הפסימועט שהוא מזיהשוגג אכל אוחו מצי
א ת י ה גחל כגמרא א מ  שנאמר שמיס מירא יומר כאו מיגיע ר\

 וטיב הזה כעילס אשריך לך ופוב אשדך חאכל כי כפיך יגיע
^3 ואלו הגא לעולם לך  י, ספר מקשה ה׳ ירא איש אשרי נאמר שמים י

׳ ונראה ונו׳ כפו מיגיע לנהנה שמים ירא בין חילוק מאי שמואל מדרש
 אנשים האחד סוג בעוצם אנשים סוגי «x יש יהנה ה%3 ס' לומר

אשר ה׳ ירא שהוא ממנ^מפני יד׳ ̂ןך אסרי^ קמה «מומףם
 הזה עוצס אבל לכד הבא עולם ימללירשאלא זהאינו וסוג הגזול צוהלא

̂י ו ןד ל  וחציחאוחו מה אדם דאי! שבעולם ממון כל לו יהיה אם אף #
לחומד נידו  הזה כשלם שממעטים השני וסוג מכ^מק ימיו שכל וא̂ו

ס ממון חומדק ןאינס רי  הזה־ שלס להס יש זה וסוג נחלקם ושומחי׳ #
 כל לבאר שרציח מה זזה מועט באוחו .ונהנה במועט ,מסחפק להא

 הראשזן סיג דהיינו שמיס מילא יזחר השני מג דמינו כפז מיגיע הלהצה
# #i נאמר ולכך הנא ועולם הזה שלס עולשח שצי לו יש כפו 

הבא שלם אצא לו אין שמיס ירא יאלו לר וטוב בעה״ז אשריך
אישילחפ׳ ןלכךק#ראשד . ׳ .

] ע  כיאזןמלין ויודע^האזינולי מלי חכמים ראמר#עו ^ליה^ ר
 טיב מה כינינו נדעה לנו נבחרה משפט אוכל. ליי^קזל-ינמס .

 גני אמר ל׳ האזינו יודעי׳ ־ וגבי חגמיסשתעו גבי לתה לדקדקא׳ יש
̂זז המשל הוא מה ליג׳ יודעי׳ וגבי חכמיסמלי  כמו־שהחיך חנחן מילין א

 הלומד חכם איזהו זומא׳אמר בז דהנה לפרש־געז״ה לאכול־ונראה יטעם
 לא הכי לאו דאי חורה־ דברי שהחכ׳ישמע ודאי הוא ממילא אדם מכל
 להכניע צריך זה־אזי דגר יודע אינו ̂יצישהחכם־ שייך זי אמנם חכם הוי
 אבל ממנו קטן מן אף אדם מכל צלמו׳ קטן:ממנו מן לשמוע עצמו אח
ונז׳ג^גצמו דקר  ממנו קטן מן לשמוע א׳׳ע להכניע צריך אינו ש^חכ̂׳

 בעצמד ללמוד שיכול מוס^"אף דצרי אכל ד״ח שאר גגי שייך זו אמנם
 היזפרשיצן׳ תקוסיכתבו מכל המוס** קכי שיודע׳בל^ . מוס^^או ;ןר63

 לשמיעה ראיה דומה אינו כי מתנו קטן־ מן אף מוסר דברי לשמוע שצריך
הטע׳ השומע השתיע׳שנכנס.יוחר,בלב מן, כמי הראן׳ מהפעלמז ואינו  ו
 שלושה מסירה ז׳׳ל’ מוחי חוכחח חי' בדרך מביא הזל״ה דה:ה הוא

 המלך פחנס ונשמע ,אל,הקודש בבואו, קולו ו,ננן־ןע ונקמע געשה ונשמע
 |fמ)’יגיא וזמן עה כל קבלנו עולנועס שסעד1ונצ קבלני;#ע פיריש
 ב״ה הוא הקודש אל בטאו קולו שנשמע מרבנו,רדזיני׳ה^זוח דהוא

 שצ מלכו למלך כי הכבוד לדורש לא כי לרבים
 חה עפ׳י׳י הדיבור התזיב דיל ואבי המלויזכו' פחלם ונשלו! זה הו• עולס
 מחלבגד אזי־ באמונה ביראה ־ מיזדיז מהלב יוצא כשהדברים כחוב גךזצא.
 בחוך מתלבש הש״י ’ שוכגיסחאיזלי בנים שובר יוכו בקל שיוצא קול הכח

 דבריו השימע & נכנכן־ יילכד המוריז .של. דבייו
 דבריו מחוך קול זהבח מזבייצששומע לוחל־בע^מו היה מאלו יומר
 מלט המלד פחנס ונשמע בשביל הקודש" אל בבואו קולו ונשמע פי׳ וזהו

 אדסרואהחוב אין כי טעס־לשמועמוסר עוד־יש דבריו מחוך שצעולס
שהוס מקום מכל נוחן הדין האיך ויודע בעצמו שלומד אף לעצמו  סזבי
 לו ומברר אוחו' ומוכיח עמו מווכח עליו חאי? אחר איל שפיר עושה

 מצי חכמיס שמעו אליהוא שאמר הפסיקיס y זה. ולפי כין שלא שעושה
̂'. ̂יכרמכל ̂־50 חכם מקוסאיזהו,  אמרם מכלאדם ו

ט בלאי מסור . היב^ רורעיס  שיאזינו דהיינו לי האזינה מקים מכל ה
 נקנו ולכרלא שרם לשמיעה ראיה איט כי ני שישמעו ע״י בלבם הדבר

̂יודעים  אדס של בלבו מקרוב שהוא האזינו אלא שמיעה.שהואמרחוק גבי
 הדבריס־ הלא אינו זה מלי מחתת הוא שהפעולה מלי יטללומר לא וגס
 על הטעם ואמר לי שיאזינו מחמח הפעולה אצא בלארהכי יודעים הס
 קיל הבת מוכיח של דבריו מחוך הנחיה לשון מיליז־חבתן אזן כי זלן

 בחונו לעין־ נראה אעו ־שהטעס לאכול יטעס ח־ך כמו הש׳;י מאח שיוצא
 כך החיךה־טעס מרגיש וכשאוכל בחוך'המאכל כמוס הטעם כי הרחוח

 משפטי שני טעס ועח־ דבריו בחון־ קול הלח מרגיש מוכית מן גששומע
הלנו ד ע לנרליע׳יבירנרחה לשוןודכוחינכחר׳ הוא משפיט ננו  כמו אס ט

 :לעצמו 31ח רואה אנו בעצמו אלס אבל אומר שאני כמו או אומר שאחה
 ישישים ואחס לימים אנוט צעיר ויאמר הכוזי כרכאל בן אליהו |y ף

חי דעי מחווח ואירא כךזחלחי על י תי א ס. ^ חנז ידברו ׳מיס א  ז
א :.אכו תה5^^ז^עקיעךח הי ח  לארבים* חבירס וטמח^שדי ־באנוש ךו

 :־ אני אחוהדעהאף לי אמרחישמעו לכן ;יביצוימש«ו וזרךרם יחכמו
ן ע  ג׳' ואירא זחלתי כפל זקציסל ולא ישישים נקט למה א' לד^־ק י

אך ט לומר שייך ה ע דווקא למה ד׳ שידברו ימים ג  שנים'זדיעט ר
 רבי׳י זפשיקלא רוחיהיאבאנו׳ ק1פס למעלה שיך האיך ה׳ חכמה
 חכמה(אורך טנדשיס י״ב איוב לעיל דהנה בעז״ה לחרן ונראה יחכמו
פ' זמן־שמזקידם כל hf'n זקני דהיינו הבונה ימים ט  לכך חכמהמו

ם כאורך ס ה וזהו חבורה . ליד בא זקן שנקרא י  4ואתכ אליהיא שנקט מ
 ואחם נקט היה ואלו חכמה אפילי ט עצמרשאין רצהלהקטין ט ישישים
איזם• חכמה בו יש שעכ״פ משמע היה ח־טנה בכס שיש זקיניס  לכונקעו
חס יישישים א זחלחי שנ<ןטלפל ומה חכמה אטלו בו שחין להו #־  ע׳׳ד• ו
 זיל׳ אמרו ׳ בגמרא רמ׳׳א לו ויצר מאוד יעל,כ וישלאויירא פ׳3 3ס:חו
# אח חטאה פלוט רבי א״ל מילחח דמוה חלמידיס רלהו' כ  • פחדו ר
ה וכו הטאיס נצית הנ לו וייצר אז לנו בקרב מאד שיראחו ראה יעקב ץ

 כל גדול מורא היה צא עון בי שיש לא 0א נפשי יודע^מרח לב באומרו ־
ט׳ וייצר וזהו כך  לכך שזחלחי גשטל זחלחי כן אליהוא-על שאמר ו«ה ו

 קושיוח שני הקשה וגם נפשו מרס‘יודע הלב כי אחכם דעי מחוח ואירא
ם הלא להוכיח מוכיח צריך למה אלד־ מי  שומע• אינו ואס לאדם מוכיח׳ ס
n ספר שמביא גמז אדם לב? ישמע שלא מכ״ש להס S בשם' י׳ בשער 

 לבד ׳ואזדהרין נחחין וכו׳ כדאחבריאו נש דבר יומק אניז חאנ' הזוהר
ח׳ נלחודייהו ויומא יומא כל נש ט ־ ו  שניה* עשיא ידברו ימים אמרחי וז

י שכחוב עד חכמלן יודעו שנים ורוב  להוריעס■ ובריחו ליראיז ה׳ מ
 התורה לכך דווקא ליראיו ד׳ דסוד לפי ע״ז פי׳ כתוב וראיתי

א מי מודיע בריח שצקראח f ס n ח לו מגלי! שאין נמצא ה״ מורה מדו  ה
 לכך יח^א שלא בטוח אינו שנוחיו 3רו וקודם ה׳ ירא כשהוא אלא
 ולא שגוחיו רוב כשעבר אבל ;התורה סודות לז מוסרי! אין

 • ורוב •וזהו החזרה מדות לו יחסאאז־מוסרי! לא שוב חטא
אין דרגה ראשונה קושיא על ומחרן חכמה ־ ייי־י שנים

ב ' ס 0<וי א



ם י ו צ ^ ת

מח אא׳׳כ עבירה עוכר ארם  לא מדאי כי אצלי שהפי' שטוח: רוח מ י
 והנשמה שטו׳ חח כ< כשנכנס אך .אוחו מוכיח היום כי עררה עובר

 .הנשמת שומע מזהיר שהיום האזהרה כי שומע אינו אז הימט מסמלת'
ח אכז יזהו אוחו שיוכיח אדם גן מוכיח 1צרי ולכך הגוף ולא  הוא ח

 דהיינו מ.כיזו אמשה מלשח אנוש שנחר׳ תחתונה מדרגה דהיינו באניש
 קושיא ועל מזהיר שהיום מה חבינס שרי ונשמח ט נכנס שפז׳ החח

 אלא אינו זה מגשנוחיו שעכר מי אלא יוציח שלא לומר דאין מסרז נצי
^י אכל חלוא לא שנותיו רוב שקורס עיס1יו היינו אם  יודעים אמ אין מ

 זקיניס כתה או חכמה נהם ואין שנוסיו שעברנחב אנשים כמה והראי׳
 פ׳ וזהו שנוחיו רוב קולס שחטאו ר9מ הוא בודאי חנונה נהם שאין

 אמה ל' שמעו אמרתי כן על משפט יבינו וזקנים רבים'חכמו לא הפסיק
אר: ^ו א ה ע / י

משכתראשהענה
לל5ליע1י(«ענ'י'0מדו היוענידעל מררנאנל5 בגמרא

ו .׳ נושאעון סשעלמי על עון.ועובר נושא שנאמר ^
 על לו שמעניחן מהכא מוכח היט מל־א למ^ק יש פשע על שעובר למי
 על שמעכירז מוכח היכא זעיר א' עח משא אלא כחיב ולא פשעיו כל

ד פשעיו  וכי ג' זה חלקדק זי׳ל פשעומהרש׳׳א ולא עת משא כתיב ה
 מי הראוי מן עון.הלא משא הש׳׳י יהיה פשע על שעובר למי המדה כך

^(ו הש׳׳י יהיה פשע על שעיבר  על המעט^ אמר למה ל' אשע מ
 לחרן ונראה פשעיו על לו מעמדן פשעיו על המעביר אמר ולא מחחיו
 שמחנהג כמו דהיינו מדה כנגד מרח לארם משלם הש״י רהנה בעזה״י
רי עמו מהג כך בעוה״ז האדם  ובדקדות במלה עצמו נוהג האדם אס מ

 מדוחיו על מעביר האדם ואם .עמו4ונדקל( במלה יתברך מהכהשם כך
 ונוהג מלותיו :לגעל1הש״<מעצי מלוסיבכר על יוחר ועושה לו הראוים

שעיו על ■לו ומעביר הדין משורח לפנים עמו  כנגד מלה טגצמיי וזהו כל̂(
ח צ׳׳ש מדה  לקבליפרס מנח על שלא העובד אמנם פ׳׳ב אהבה שער ד׳
 בלי לו מחרן פן ידוע פרס הלק ממחין שאינו שיעור בלי שעבודתו כמו

ע על העינר מעלח ולכך וכו' חצדדחסר ש־עור  שיעור בלי שכרי זה ד
 נושא שנאמר משא אומר חנינא נר יוסי ר׳ אמח מזה ולעיל ע"כ ומלה

 החדה היא וכך ראשון ראשין מעביר ר׳׳י דכי חנא עלפשע ועוכר עון
 שמרח נמצא וכו׳ עלמדוהיו המעביר רנא אמר וכולי עצמו מון רנא אמר
 שבעונות הראשון דהיינו העונוח מן אחד שמעביר היא יחנרך השם
 הש״י כך חביריו עם ומדקדק הזה בעולם גמדה עצתו שנהג למי וזהו

 מדקדק ואעו מדוחיו על מעביר האדם ̂םî במדה לו ומודד עמו מדקדק
 העבירות כל על לי מעביר שהש׳׳י טיאי המדה על לעמוד חניריו עם
 לו מעכיר הש״י אחד פעם ממתיו על העכיר שהאדם אף מדה בלי שלו
 מדה כנגד מדה הוה בעצמה וזהו מדה כלי לו שמעטר טת עבירוח הל

 פשע מורדומצוק,ניניהם היא ופשע מזיד הוא דעון נבאר הערן אל לטא
 נדבר חללה מרלאלא וא-נו לחאבין הוא ועון נו שמורד להכעיס הוא

 מגע ארס דיש זה בדרך 1כ גס לומר יש אדם בני וגבי לכן אוחו המניא
 ומחיפו זה על עמו מחקוטט וחנירו נכוונה שלא או בכוונה גחנירי
 טון המלה זו ט מדותיו על מעבי' נקרא אזיאיט לו שוחק והוא ומגדפו

לי קנוגעבסביח ה או חוא״כאף צער ועשה ו  שחביחמחז־פו לחני
 טלמה אצהלי אוחו מונע רעה לד עושה דאסהוא כדין ומג^ן«הואשלא

 מקוסכמן מיכל חגל אל אנד וסוד ריב כמי׳ששהע״הדבך <ך^ןרףאוחו
ints מה על שכאוב לג כאב מחמת אלא להכעיס מחרפו אינו שחבירו 

 שחבירו מה כך עון שנקרא לחאבק עטרה כמו דומה והוא לו שה1«
 נוסו היושר כן לב כאב מחמת אצא עושה ^ינו טון שן הוא מחופו
 אדם מי שיש אןף אוחו וציער עמו שהואהחאיל טון לו לשחוק שראוי
 הס כנגדו חבירויקים אפיחרפואוחו !ערנאזביריהם שהם' הגם

 משזרח הוא?ליקזאינועושהלפדס זהש»חקלו רשעיסאנל בקראיס
 גם לו הש׳יימורד נזה דאיש נמצא אוחו וצער החחיל שהוא כיון המרה

א מוחל ואינו מיה כנגד תרה כן  לא אי אבל אחד אלא אינו שן מ
פו נגע ולא רעה שום לחבירו עשה ^ חנ/י דו  להצעיס־אזהן ומגרש ב
 לשחוק שלא הוא המדה כי על מעביר שס׳א נמצא לו שוחק <הוא

W כיון לו ttts ומגדפו מחיפו ווזגיח רעה שוס לחביח עשה ולא מ 
 P ומורד פושע כך להכעי׳ ומרי פשע שהוא לעבירה חמה והוא חנ׳3

 הש׳׳י ואס מדוחיו על י הוא אזי שוחק הוא ואס להכעיס סנירו
 על עבר שהוא צמו י1̂̂  לי מעטר היה ?מזה עמו הולך ה;ה
ע ה וזהו מ  על שעבר במה אדוחיו על שהעני' טון אבל מדה כסנד חי
 במדהדווקמאסכן עש וטצךומר^ה אינו טדאיהש׳׳יג»כ כזו פשע

 דהrAVהוא עטסח ח! אח׳ שהוא ראשק מעטר כי פשעיו כל קעטר
̂׳י נחנא מו״ש הש״י של  ■עמו נוהג שמן״י ולזה הי׳אהחלס וכך דבר

 כל אמרירבא הלמיא פ' מפשעץ׳וזהו מעבירלו אזי המלה מן יוסר
 סוסירעה לו עשה ולא בחניח ןגע לא שהוא דהיינו חדוחיו על

נודמי י אז א ומעגיר שוקק והוא כנגדו ופושע ומדש מחופו יי«3«ס

 רא^ צריך ואיני מדה מגד מדה בעצמו וזהו פשעיו כל על לו מעבירין
 וח^שהביא בשק״ז מהג שארם כנגר'המרה הש״י.הוא ממס כל צי לזה

 שלא מחרן אלא;קוא לראי׳ אינו פשע על ושבר שן נושא שנאת׳ הפסיק
 מזה לעול לזכלפשעיוזהלארחס שמעבירין חאמר חקשההאיך,

̂׳י הפסיק  מה קחרז לזה אאר אלא.עבירה ואינו ראשון מעביר סהש
̂לשין על פשע על שעיבר לחי הוא אחד עין משא ,מר6של  מזד ^חוך הוא

 אצל פ׳ •פשע על לתביח ופיחק עיבר שהיא דהיינו חנשה מטה ועליו
 תנירן אוחו אירף ואת״כ כנגדי רעה חחל' לו ועשה לחלרו שפשע מה

 על לחיירו והעביר במדה אלא מדוחוץ על העביר .שלא נמצא לו ושחק
 אומו חירף ולכד חחלה לאבירו ופשע החחיל ש^וא כיון לשן שרומה מה

 ואים שן אלא לו נ\שא נמדהואינו ג"כ עמו מדקדק הש׳׳י לכך חבירו
 עשה ולא בחבירו נגע שלא דהיינו ^מחחיו על שמעטר מי אבל אאד אלא

 על ^יעטר נמצא שוחק והיא נת;ס וגידפו מסרפו וחטח רעה איס ̂ל
 ׳שאוחו המדהוכט׳ן ימיחללופשעאתדהוא היה אסהש״י אז נזדוחיו

 נןלוחיו ג^׳למעבירלוג״כעל עלמרוחיצאזיהש״י האישיהע^ר
! • r פשעו כל לו ומעטר '

ברכות רסכת
̂ג3ו מיס ל1אמין( ־,®!Ip® איר\הא,נח'נ בגמרא אני

ןמשנינץ אהלדי קראי ורממ אבית על יומחו לא וכרס,

 וא״כר^זהמה הש״יחסל הלאחדח לדקדק בידיה'וכי'יש אנוטהס
 על •יענש לא מ^ח אבות מעשה שששה הנס אטו שחטא . מה הבן 3ח'י

 העגל חטא גס מצינו הלא שנית מעטו על אור.ו לענוש ודי מעשהאטת
 אין ״ל ז רח״י ופי׳ ל״ב שתורו חעאחס עליהם ופקדתי פקדי עיו' נאמר

 חורבן וגס העגל שן מפיעיז קצח בה שאין י^־אל על נאה מרעניות
ה כמה היה גהלא ?מדגש ,<מו,שא:חא העגל היה.!בעןן מ  חרוח מ

 על לתהדוקא טעם לומר בג(אן׳<י!גס1^לר<ז < שו.העגל אחי־
̂ח דהנה רביעים חן פחוס או יומי ילא רנשס  בשם מביא ש׳׳ק ר׳
ה חטא שאס ז״ל הזיהר ה ^  קורם ן3 7מול אס הטומאה רוח עליו ו
ה nw והשד וכו' הטימאר% נח בו נמשון3sר אויו בחשובה שישוב  ^׳

 לית דחו המיר אח^כ1 הישמעחליח לדח לחו שהמיר ישראל א׳ נחזר על
 עטרוה על נמצא עכ׳׳ל באביו היו ההם העביחח נ׳ צי לו והשדו אחר
 עשה לא ואלו אטו מצי א שנמשך טון חייב שאינו לטעון לו אפשר כזו

 ■אתר לנר אטו של שניה אלו יהיה עשה לא ג׳׳׳נ הי^ הענירוס אלו אביו
 מצד שנוח לו זהשנמשרי באופן דהיינו בר' על אנוח שן פוקד הש״י
 ה© רנגגיס כני כמה והראיה אלו עונות עשה בעצנוו הוא ונאמס אביו

 אבוחיהס ה1מש כשאוחזין ר^ארא לשון מדוקדק ונזה גמורים צדיקים
 דהנה שפיר אחי דברינו ׳ולפי פששקיס.לןעשה.אבן(^ אמי ולא גידיהם
ה הוא ענ^־ה אחצ.*גא;ל:לי, 1!פ*1פיח^על 1̂5 רמ׳׳א העטי  נקרא גדי׳

א’מ^צה^<דאם^ הכליםסעלידיד' ידוא כמו העבירה ילי  גדר ש
ס vו■הנר לענ״^ יד כמו והיא עצמה עבירה ליד נא אזי העבירה  ג

א אטח מעשה שע״י לעטר' יחח הס אביח מעשה כאן  וששס ניטל ס
 גידהס אנוחיהס מעשה שאוחזים ה״פ וזהו בעצמו הענירוח אח

 בא אטו של עגירוח שע״י שלו ללבירוח הןדס הס אנוח של העטרוח
̂י ולכך שלו עטתיו לילי  1ען׳ שגאלו אן* שלו wt3v על עליו .פיקד הש׳
ש' לשלישי׳ אלא שאיני והטעם אביו  י^שו לא ע״פ אי׳׳ל שאמח עי׳ד ורני
ח הוא שאס זנו׳ זרעך וניט ך מפ  החורהשסר^׳ אין ח׳׳חשיב יגנו ח̂׳

ומה ט^יפה'לעצמו הרואה ה״ח איזה אמרו חולין ונמס' מזרש
__ . . . . , \n^J

 לערן שגס ונמצא אלקיס הירא הוא והח״ח ה' יראח תכמה ראשיח ר
 שמעתי וגס ללזרוח ליראה נמשן אזי צדיקים הס דורוח שלשה אם יראה

^ שלשה שאם המדרש נש׳ שאיתא ח רו  אמזקח אזיאינו צדקים דז
 jji עניו ופוקד לאיה שאש הפ׳ שאמרנו לבטנו לט ונמצא זרעו מ הצדקח

^ אלא אביה  הא לנמר ^יך ע׳׳ל אביו ע״י הנא שלו שנוח עליו או
ס כאהיז ו3ה'י שליקיס על ר^זרהכחוב ר  1ל צרטסיאעפ״יכזיש מ

1 היינו רביעים אגל זקז עבלות מכח אוחרהעביו־וח לו שבא (טענו W 
א ושלישי'צריקיסאעט׳כ 6נר טוען ס  עבירותחצא שתן *לו שנא '

 היונ׳׳רהשעיסזגי^צ השלש' או .בניס דאיחימאזה יקמ ע^ירוחאני
שבא »ח0ל י לו טוב הלא זקנו ̂’ זקימ עבירוא מכח ולטעון לו ו|צמ־ה

טי נומכחעבירלח ^ זלפייזהאיוט׳על א טמז' ס' שי צ^^11תמ
 1ר.וח מ אידלטעוךשגא א״כ צדק־ס היו ורגעים והשליט׳ לגבניס לומר

 צדיקים היל סרוח ששלושה צץן אניח עבירות מנח עביחח
 פקליf וביום שנאמר העגל שן צט טעס'6ז אזרעו פוסקח הצדקת אין 3שו

תי ^ ̂ל אמת ט ו ^׳ אל הצושח על חרוא רז׳  מלק^זירות ארוח ’ ח
 צא ומזצא^לי היצ׳׳הר ש^וא ^התות ׳ 1<זמלא ןחירוס מלכיוח משעבוד

fc'u העגל ׳*גשו וכיון כלל חזצ(אים היו ולא היצ״ה להם ה;יו לח שי העגל 
עטה׳ זהץ^קל זע׳׳י עייהיצ׳׳הר חוטאים ועכשיו למקומו היצה׳׳ר וחזר
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tכאלי־עלי הוא הש״י r א ולכן העב'רי(ז .אוחן להס צ3 העגל .עת  מ
 היצ״הר שוףט הש״י סאז ״נ3 החש־ח יא.ה3 עד גל1ה איסג,סנ\^ המסד

 פקדי bn1 לכך^אןזר העגל נעצתועת הוא עילס3םה*צ׳^־ זמן ל.רל3א
קן כיון מייעווהעגל שאין פתילה לר שאיו ותתליי  שהש״י עולוח ^ו

 עון גגליהם פוקד כאלי ולזמה הענל עון roftb*63 הס עליהם פיתל
 אספיה אתויהי אס עי׳ג כקפינול הפסואיס ינואר דנריגו ילפי העגל

 כעעיעראב^ עעצהוא לדעה(אס יאחשנה נגדחי כרך לור היה כמו
 פה הוא!יכוא הזיה הקפיטל .דהלה אנינה.לאחו״חם אל מתל־ש* אל

 כמו אספרה אתיחי אס ‘רוד׳לרשע אמר זה וגס פייאו כמ׳׳ש הרשע
 ,דור* עס שיהיח כמו לספר אמרח' .אס פי׳ מיך. דור הנה
רו  מעשה כשאואזיס; עוןאנוסס cc^p. פוקד שהשיי אח״יר נ

 שיה-יה־עונדי' דהיינו נוגדים אואם אפשה פ̂י אותם נגדחי או• אנואיהס
 העונש מפצי אניו ג(ענר עצירות אותן לענוד ידאיס ויהיו עונש מילאה

 שיהיה הקשילדלי כשעונד חיק( הש׳׳י מע:ש אינו וה טעה מפני יהא
̂י א 1ממחי כנל עכר אה וגם לעיור בחילה  כשעושה 5אנ 35אולי'יש הש׳

 סוחוחיק) ואענש קש׳יי לו ממחץ אינו אזי אנוח של מעסהענירוח
 לושה אנוח אלןזכמע^' הה נרו על יו3עציחח,א נמשך הסחס דמן ליון

 לענזר יחירא .רנשעל.הועונש ונמצא לוהש׳׳י מאחין אינו ולכן לפיל לו
 יהיה דהיינו׳שלא נוגלם <שון נאמר לש^לוילכו טוב לכך אכויחיו עזן

 ואחשבה ואמך נעלמא בל?ה והוא מאהבה י5עו כמו מעשיהס חשוב
 למהיעגשו' .אבוחיהס כשאומויסמעשה פוקד.עליהסאף למה לדעח
ר עמל ע^מס שפל.3םי.גג:שי להס ודי אגגחיהס כשביל מי >  .דהיעו־ ה
רנלשדוד אלמקדלז'מת ,עד^אנוא1:ול<הדב5■עלז̂  נ^ין

^' הקר ויגלה ראשון ^ציח ש-חיג ראהסלוח׳קדשו  מדרש_^כ^3 א;
 הןגנל,אלא- עת אחר חרות כמה היא b״3 וג»מז העגל נעא נחרב שב׳׳ה

 שרןזר העגל־במה נעון להס רמשו שעברו עכיו^ת שכלי 'שבשביל ודא•
 אוחן אכוח0ע הוא כןה״פ כמו עחהעגל הוא כאלו דומה למקומו (;יצ׳׳ר\

 עליו דואהכאלו^?וקד אצוח מ־תמחעון לו ומושך בעצמו עבירוהשעידר
 אחריהם הברס עס פיהה מה דהיינו לאקריחס אבינה אבית«.זהו עת

ו ל ש נ״ל נחכונה שמיס כונן יסל־אריו •ק״פע/ה׳׳כתכמה י מ
מה מרע־צילה/כי קור ה/^כמה ;ראח הא׳ נעזה״י . ,

 לו יש בוודאי■ ^דולוהנוראו להכין' הש׳׳י ליראה..מלפני אצל שישלאדס
 רע לכל להחאוה לאדם יפחה שהיצה״ל גס מרע סור שאדם ומה חכמה

 מרה ואחריחה זרה שפחי חטופנה טפח דצרכע״ש מחוך ר5ד חנין ̂|לא
 גל:^ק1י'כו< ל^ף תקיס מכל לעבירה מן עהה שנהנה גס לכך ^טנה
̂דשכתוב זו עבירה דבר מחנך שימשך הדבר הייר  יסד נחכתה ה׳ זר
 כמ״ש' ארץ יסד בשבילו הש׳׳י לפני ליראה חכמה לו שיש מי היילו ארן

 האר׳ אח האלהיס וברא.אח שעפה הייט מ־לפרו ש-יראו עשה האצהיס
צ מכונן שמיסשיסיה כונן ולהיוח שי:ראמלפרו בשביל  חכינה ע״י כעוה̂׳

̂גו חהומוח בדעחו מרע לסור ביכה צו ביש  יחודיס צעשוח לו שיש חי' גצר
רז׳׳ל חנוןשאמרו במדריגח לר\וח זוכוה אשמו אח האדם ידע־1נמ״ש

 גדולים־ רשעים ערים כמה ראמי הלא הקשה ואם כעיה״ז לו איש עוני
 שהערות זה באיפז כן שגס ודאי אלא הגיהנם מן שינצלו דעתך סלאא וכי

 כמ״ש מחגאה עשיר לכשסא חשובה ולידי טיבוח מחח ליד אוחו מגיא
 ר\ יראס עמה נצנע״ועקב הוא עני כשהוא וכו׳׳אנל ואכחח ליכך ורם
 עני' כשהוא גס להרשיע אגלאם,רוצה טובוח ומרוח חשיבה לידי בא לכר
 ההון דהיינו סכרה ניוס הין. יועיל ה!|שוקצא פי׳ וזהו להרשיע יוכר

 .׳ חציל וצדקה אצל גיהנס של מדנה להנצל יועיל לא בביחו שנשאר רוחtוע
 וא^חקשההלאאין ממרא כמ(.שייוקי שלגיהנס מדינה שהיא ממוח
ס׳ עבירה מכבי^ מציה  דרכו חמיקידשי ציקא צי61פסורן סחת לזה ו

 כמה חת^ש״הלא הואי1ח^ ל:מ מביאאיסו1ררכו מי^* הליקה דהיינו
 רשעת הייט פסונןו^רשעחו סיף מחת לזה מוחם על־ צדקה.רםעיס בעלי
 iv עניי.שאין הוא אס וגס רשעי יפול {כו1 ^צה'להרשיע שבעצמו שלו

ס היימכת״ם׳ישבוי חצילס ישרים צדקת צדקה ליחן משגה ^  אחיסניך י
פ'׳ יכו׳  צדיקים עם מדקת! שהש!י אלק;ק 1הד פני אואן:משרים רת״א ו

ומקבל ^מיהדין' על 1סל(צדנ ישרים.אגא^סה כחיטהשערה
̂ה> ואם מדנהשלגי^נס י שתצילס וזהי באהבה  ענייס' כמה א10 חר
 עציום של הווח ונהווחה׳יימבאוחו פסוק סיף מאת לזה גמורים לשעיס

p לכל’סגד שהיא מי f וצוגדיס וזהו בגיהנס להיןאיבוגד'ילכד רוצה
והנה משונה ממיחה שהוא ממוח מליל למן^אחד הלא חקשה ואם ילכט

בעולם חיום להס קלל(האימש ^ ?
^דיךסי מחקיימיס ■cb אתנם ק כל.זמן גז^ו טטיז. ^י  ^יסיכנטלם ^

ח^ קואר שהוא אדם במוח אנל שעח^ר׳  שאיט רשע אואו צראי^
^ל^גהאי על לי איו צדקה טחן־ שפי׳’י?זא;הלא0 ״י  מפני על׳פ׳״כי '

1דיקי5ר^עהנא^־ה t’א נ׳יזצהגיו ׳ ט אי ל ש ^ ל:  עלהדוררעה’ע
̂׳י פי׳ כן וכמו ה אצלמה עכשיו כפ^ה לו שיש אמח אין רש ^  מהיום י

סו^^פי׳ הצדק שאבד כיו| ישען מי על והלאה הוו  כמוחוחלת וז
ט' ממושכה ה וע״י צדק6עצזטח מצפה שהיה מה היינו ו סי ה  ז

אחר מטעם ועוד אבדה הצדק נשמח אבל טזזל וחקיף כח בעל פי איניס
ה 55̂’יש,$י׳.אמר ט הצדיק שמח מה על לדאוג לרשע יש ^  שיסוא־ ר
 וע׳אי פ>׳''אפסוה1טה ־ גירעה לא'יצטעצי0הצד<ו לכך־נאקף העם על

מ נחלן חצרה צדיק אפשר ט לדאוג לישע אחר'יש טעם אפר  רשע ר
 אדם דא^ט מאי רא״ייד׳ל לפי׳ שקשה מה מתורן שפירשנו ובמה וזחחע

 ;צדק■ תואר ה(א אדס מדריגת כי אהדק דסתרי חרי והוא רשע
ב / ו ס‘( כ פ׳3\ סנ  יי־5אחדהמפ1ו(׳/ ה׳ י׳מהצכוח־ךעזח־דין ״

ט׳ בפרו שלא או חררו בפצי הרע בלשון  עליו וצחב עכ׳׳ל ו
 דמיאאמרא• אילחא כל רצח 'אמר דעחכץ בפ׳׳ג וז״׳ל משנה כסף בעל
te ולישצא ק״ש:חגצק< א״ל טשא משום־לישכא בה ליח מרה באפי o־! 
 לא^רי'וין וחזרתו ז^ר .אמרתי לאי מימי דאמר יוסי כר׳ אנא א״ל

 לחרןי בקום>־אונראה, נהלח לצאכרבא׳ענ״ל למהפסק רביט על לחמוה
 כלט^^ן דףיט״וע׳׳ב^־׳׳ה צע^חטן דרגהחוספוח בעזה״י

למשמע ^ילא פלוני דמדאגיה כה״ג פי^ באפיחלחאולו' לחחחמרא
ת רנרקנטור אמר היא אם אבל כישא לישנא משוס דלאאחרה קב׳׳ה מיחד היה וחפירה הפירה הל היה(על מנעלים חופר חנוך עלחני

ס בחיץ עלה וחנוך !שכינחא י  אותיות ס1לקי־אמרח.הומוםננךעו.חה ^
;^יהמוח^א־ימוהע״^״שזםה^עשיחיחודס

צדיקים על הספד
̂א קפטילמעלי ממוח' חציל וצדק^ עלרה ליום הת לא:ועיל י׳

צרקח'שריס צ1יפ וברשעתו דרט חישך סמיס ללקח
 תוניס יסוחת חקוה חחנל י?ן?ב אדם בליות ;ללח טגדיס נהווה סצילס
 בע־י״ה פ׳יוהמשל טמר נראה חחהיו רשע ויבא נחלן מטי־ה צדק אנרה

 יועיל; לא כתיב ר״אב׳׳אא׳^י מאגחרא״דףי׳אמר דהנהבמק׳
ק׳ הון ח לא כסי^ ז ^ הללו צדקוח שני ממיא חציל רשעוצדקה או
 איזה משונה ממיתה שמצילה ממהשלגהינסואתת שמצילה אחת למה
 להקשות ויש וכו׳ עברה דכאלבי׳ ההוא גיהנם של מדינה שחצלח היא
 וא׳יכאסעשהכל עבירה מכבה מציה ואין מצוה מכבה עבירה הלא

 העטרות על עונש ינןנל לא זה בשביל וכי הרבה צדקה יעשה עטרוה
 הואכךאסעןןה־צדקה אמנם כמדע אפשר א< בודאי ־כעשה
 שיעשהחשובהעל חשובה לי^ אוחו ומביא טרר זו מטה אזי הרבה

 סעיף רמ׳׳ח סימן י״ר גוש׳׳ע הפי וזהו גיהגא של מדנה ינצל שלו עבירות
 פ׳׳שחצהלזכות כ^1 ידו וירחיב הרע יצרו ילוף לעצמו הרוצהלזלוח ח'

̂ב צדק שיהי' לעצמו  ראינו הלא זה על חקשה ואם' צדקה ליחן ידו ירח
 הוא החיירון ימיהם כל בחשובה חוזלים ואינם ציקה בעלי רשעים כמה

 ירצהלעשוח אס חשובסא׳צא שיעשה אוהו טפהי הצדקה אין מודאי כך
 ולכך יצרו על שיגבור א מסייע הצדקה יצחיאזי על יכולילגבר ואינו חשובה

 חשובה לעשות רוצה שאינו הרשע אבל החשובה מדרכי אחד צלקהר\א
 שימא כד צדקה לעשוח רוצה איט שכעיא' טון אוחו כופה איןקצדקה
 והלה לחוד צדקה אלא רוצהלעשוח אינו השובם אלא חשוכה אוחולעשוח

ס מדנה רצוצ צדקק הערסאיןיממשגחליח! ^ א ע׳׳זיסרי ^גיו

 התירן ועוד׳מהו בפניו לש׳׳ה אמר מואר אמר ולא דמקאמרא לשון
 מבריתאהיה ,אותו מנ}שה ־היה אם באלמא יוסי דאמריכר׳
 אכפדל השכל■ מן אוהו כשמטוס אבל כר׳עכן דאחרי מחרואנא

על לם קשה הלא w מר' מסייע מאי גישא ולישגא .חוצפא

׳ייוחמר -י י* " ^ י ^ י • י ־ • > ; י —
 בפניו^ולהמקנןןהיהשיכרדי^ום^ לומר ששייך דהייט מרה .טופי

 טו.סל( לאור 5''0ל אף בפניו כשמחאמרא היינו כלמילחאלמהאמרא
 רבא^אדאמריי לז ולישנאלשאןמ׳תרו טש^צפא הקשה לכו גפליו

 לבר^^ייר לא-אמדמי יוםר\אכךמימ^ ר'' של דבריו יוסיזהפי׳ *׳5
צריולחזור דהיינו צ(יה(נומדי,ם1ן3אםה לאחוריו לחזור v לש״הגמ̂ו * w 

 ר̂< על מוו^יטמר ויהי׳ בפטהם שידבר עומדיס הבעלים אס להביט
̂  לואר אןזוא גמור ו?!ץה שבאמת כזה לבר אמר שלא יוסי ר׳ ,מחפאר

 אמר לש״ה מאוס ̂ויכח,למשתמעדלאו פלרא ביה נורא כה״ל אצא גפניו
ה מעצמי יודע' אם ;ולכך ̂^ 1ב^יו(ל< אומר ש̂י  מחניישנזה הי

מו לחזור 'צריך ואילו ם:יו3 ש^ אף טמר למאאמראמוחר  ורבלי ®
 הנהלסיסברך רנא חייחןשל וזהו יוסי ר׳ אמר כזה

ר חיאק יהיה (ממילא בפניו גמור לש׳׳ה אמר ימוחר  ^א^^אסו
ח שלש ^יר מקשה ולכך מומ* ובפניו מ ן & ^ א פ צ ו  לש׳׳הי ח
עו7מילחא כל כך הוא בפניווהפשלו אף אסור גמור ר\ ד מ ת  שייך מ
 שגא בין בפניו ומו^:!לומרטן טשא ליעכא משום בה לית אזי בפניי אמר

̂ ־ : יוסי כרבי דאמר בפנויוזזהו,אנא ^
» ?ן3 והוה.^ארם^א)דות י^רו ^^גטנ|
ה כצלסצע' י , א עי ^־ז הדקדזסס עי.

ב ־ ״ צ‘ & ו ב ר

יי



צייהים על הספד
̂זר נזה ש ךלל דמהריחשער־קחשה' העז̂ה ורראה\פרש עלר̂.
המזייוס׳ הס רשעים יפשוח אומר יהודא ר' הזוהר כשם ז״ל נמפו פ״ה
 הוא אן נעלמא tp’in דאח׳ענדן לחייניס ט»להו הכי אי יוסי י' אמר
 הכי ח־יא ר' אתר עלמא כההוא להו חמינח נישא הוא אן דרהנס ענשו

̂ן נשעחא גפשחאדרשיעי׳ מינךוהאאיקומנאמלי  מעלמאכמה מפ
̂דוגי  לת03 להו זאעלז לגיהנס להז לאעלאה להו 1לל3לק מזדעצץ 1י0גמו ג

 ומטען נעלמא ושאטין ואזלין נהו מזדווגי חר3גיהנםל3 יומא כל31ד,יני
 היינין׳להו לנחר מהמייהו השונה אסחים לקא לאירן לרשעים להו

 נעלמא הו3 ושאטין דאזליו לנהר יומא נכל וכך חמן ואסחאח ̂;יהנם
 ומחאנליזעליה מנרןרונשרא בגופא וחמןחולעהא להכרייהו מהדרי!

̂ל ̂ח ומסיים הזוהר עכ׳  פהצפש פעמים כמה העניו ראינו ונימינו ר
 שאינן אוחן ובוודאי ע"כ וכז' העמן על ראיה עילי כמה ויש העליון גליל

 ורכילות ל׳׳ה מספרי כמו בדימרים ופוגמים כראוי הדיבור משמרים
 הס וריס3ד ע׳׳י לנכרי ישראל ־של ממון שמוסרי! המסירים אוחן ובפרט

̂דעלמא־לאמרמוחול ;היו ת מצד בא הדיבור מזיקי  המפרשים כמ״ש יו
 לצדק הן הפסוק פי׳ זהו המזיק רוח רוחו נעשה או* דבורו נאספוגס

 ניושר היה מעשיו וכל מולו היה מלך'לצדק גל ״מןדא! מלוי׳ל׳ ימלוך
 כוודאי וTשחח פי׳גםהשריס ישוח למשפט בוודאי יולדים pi ונצלי!
 אמנם בריס אדם שום לעוח ולא במשפט'הראוי עצמם מהנהגים היה
 נריבןהכל אוחן בראדסומעוא וגוזלים עולוח לפעמים שעושים. מה

 מצוה שעושה סוכרים מסירים והנה בהם אוחן שמשסין המסיחס ןג״י ^
 דנר בשניל פלור אוחו למסור מצוה כפיהם שאומרים כמו שמוסרים במה
 איש והיה הפסוק פי׳ וזהו צדיקים שהם שסוברים שמחים <כך.הם פלילי,
 היינו איש שהיא שסובר שמשמח דהיינו שמחה לשח והיההוא כל ה;ימ

 אוחו ומחיאין כשמח המזיק נעשהרוח אוחו ^חבא חואך.צליקזבאמח
̂!ר,אזי3 ̂אס נעשה ^ ̂המדק  יוסי ר׳ קשוח דהיינו זרם וסחר חאמר חח
̂!); טב הכי מו .̂ מיס מזרם נסחרים dc» קאמר אס ;פי להולנדיכי

ר׳ נצמדה״מגאירק ^^־מיס
 בציון 0הז?וני מיס ונפלגי וצצמוח ציה מקום מיהנם הוא ציון פי׳ חייא

 ושאטין אזלין הס שעה כאוחו כגיהנר הזדוניס המיס כשנחלקם דהיינו
 מיהנס ונשאים לדיניהו אוהו מהדרק כעלמא לשאטין חר3ל ל3א בעלמא
 נפשאויניו ואח3כח; ,1דעלייה מזה לעיל שם הזוהר. כמ׳׳ש 'לעולם

 ■ שאקלעח אברס כמו געשס שיאס לה״גו ,כו׳1 הקלע כף בחוך יקלענה'
 בעו^ז מאריך שאינו דהייט עובר כצל ימיו בעיה׳׳ז האדם להנה אוחן
 ואינו בחקמו חחיל שמחקייס כנד סלע כצל ימיהם בניהנם הרשעים חבל

 לך עורר וכמו רפאים ארן כמו הגירגס שהוא עייפה באס וזהו עונר
̂׳ד ישעיה רפאים  השוכנים חורה מדברי ידהס שריפו אוחס שהם י׳
 מלעישק עיפיס שהיו 6אוח עפה אר| הגיהנס גס״כן נקרא ולח בגיהנם

̂הצס ה׳הסיהשוכרס 0חור1 ̂מז'במאי בג  ד3כ סליע כצל נקכי1 וזה״מ
 מוהן־נעשח לאחר ©®־:נדלש^ה; ̂דשעיס איחא בילקוג) דהנה
ואסירן ̂למ וקלעין; הקלע לכף דומם ג#ן

^̂ להס״׳הול־יקהמאודלח•’^
 עונשם נכרי ניד ישראל ממון מוסרין היו הרע לשונם שע״י הישעיס אוחן
 הצער להס וקשה כבד כאבן נעשים ps^ ל״ה מספר; משאך יוחר .קשה
 נא לזה זה דבר מאשניס אינם אוחס.הרשעים ואם אוחן כשורקין יוהר
 פי' הקשבנה שומעים ואזט חאיס עיני השענה ו̂ל שלישסהכחע פסיק

̂ח ̂|הר ̂וכן־;מו ̂מיו שאז־גג לעיל שהבאתי ^  סילאי ב
̂ני לא  או^הס 6זזרוחהבאי זהואוחן מעשה מלראות חחיס ע

̂רע ̂נחמה אזיואזני בימיהם שלאיא  בימיסהקודע׳: שאירע שומעיסחד
 הם והמחריס הרע לשון בעלי דהנה זה בדרך הפי׳ לומר יש

 עצמו ש.עושה המסור בפרט כשר;ם, עצמם אח שמראים צנועים
 כמעשה ועושה הבהרח העמוד וחר[תיה אדם לגר טונוח עושה כאלו

̂£באיס  להם הוניאו ארצם ^ך ישראל מי' מוליטס ישמעאלי<מ?ו,
 מרחמים ישמעאלים חשראל־ כסגוריס ונומח^וחים מלוחים תחם
^א .הלגחס ואכלומן ,עליהם את ופחח' לשהוח ״ כשבאים .ואח׳<כ61י

ו3איה כאלי עצמו אח שמראה הרע ;צשון ^ ה ועל-ידי :  מתריו לו מגלה ז
פי׳ אוחו ומוסר הולך והוא הו ש1הפסי?[ וז  שהואמשמא ת:יימ §האי

ק הוא כאלו; עצמו ח6  וסחר רוח א3כמח הוא אגל'?אמח שנק^אאיש ^י
 הצודוח1רוחבתו1מאגג ־ שהיו ישמעאלים כמעסה, שעשה דהיינו זרים

ס3כ מים זרם !הסתירו ח גבי דגקע שפ¥ לשחות'ואחי להם מליחן י
 להם׳יכולח אין ש^אמח • ‘ הכתיכ וא^י'צמד סחר י זרם י3וג .א3מח רוח

הס 6w לשוס רע לעשוח ד אחד ־ ה'® לגלי נמזליס ו מ לשטוף ע
שבר אצל וכשבא העולס חי' ירמיה כמ^ש ממלנ  כאם i6Ta לא ^וו

מ לא עולס ^ין ־ גכיל חול שמחי ־ אאר תחילו לא חסני אס ה' רנ ענ י
 יכול שהוא וסובר עומד אעפ׳׳כ יעס־נהג ולא ולאיכלווהמו.'גציו ניחגעשו

ל שאמרו כמו העולם .לשטוף  ואני ה-היכזל לא היאשי! שהגצואומר רז̂׳
ס נשסד׳יוכך חול של גמל אצל וכשבא אשטוף ם ה ע מסור כל המערי  מ

ע ע שהיה שהמער שרואה זאע׳׳פ ד עו מי לפרו בעצמו שהוא י אי

 בלא ארם לשום לדע יכולת לו ,אץ’ ונאמא נזק לו יהיה ולא כרצונו יעשה
 מים פלג פי׳ בציון מיס וזהו׳כפלגי כגלייהיס _ ניושליס והס הש״י ידיעח

 וציון ואבר הוא ציון אצל כשבא גל ונקרא מהים חלקמים שנחלש הגל היא
 ועברי כמו לים גבל הש״י שנתן חול של, סימן שהוא ציון מלשון הוא

̂׳ט יחזקאל ציין אצלו ובנה' אדם עצם ורא^ בארן העיבריס  הלא וא׳׳ח ל
כרצונ׳ ב׳׳א וחומס־׳ יגיזלי' ברעחס ומצליח•׳ רשעיסומוס״י' כמ' ראינו

לים• ורוצה רעה ליום רםע הכין הש״י הוא החירן בץ־ס מוחה ואין
 - ’ ליסר הש״י שחצה למי להרע בידו יכולח יש ולכך ע״י צדקים אנעם

̂׳׳יצוה והנהזמציט  מים לך המוציא כמ״ש ונחן מים ליחז לסלע הש
 יש ’ לפלך r ז שיחיש* רוצה הש״י אם צם א'׳כ ח׳ דבחס החלמיש מצור
 'הגנה לשת שהוא כצל וזהו הש׳׳י, בליעה לו להרע המסור ביד יסלח
 שצואי מה החלמישע׳׳י כבדשהואצור סלע ישראל על ומגי! מציל שהיה
אה לצדיק ̂ הוא.הגנה כך ליחךמים הש״י  tי‘ויה המסצר ע׳׳יי שנחיסי־ י
, ' : לבאבגיהרם יצשרך לעי״הבשלא לוהגנה , ,

א ל  ווייס ־באורח בעזה׳׳ירהנה פי' רואיםוס׳נ״ל עיני חצועינה ו
מןקנ״וכחבמגן סי לש״הרעלב־^ אברהםמוחרלומר '.

 צאו כ^י' למלך ודוקא דבריך אח ומלאחי אחריך אבא ואני מ״ט מחליקח
 יקג?^״'י לא ,שבודאי לומר כשרמוחר למלך דווהא פי' וכו' לדוד כחן

 ממנו לשמור למיהוש יקיל אלא עליו שנאמר האיש אוחו מן לנר\ס הרע
הס׳ פי' וזהו ממנו ינקום שמא לומר אסור לשי׳הר שמקבל מי בפני אבל
̂' ■ ישראל ^'ה<פני יאמר אס : ארגכריכדנקיי

 י לו%שמראז לידע עיניו שפוחת דהיינו מכשול אחן לא עור לפי קצוח
/ סשעמה ועיניו ון5מל רואים עיני תשעינק לא זזהו עליו שנאמר אוחו
 שנא צדק לפני אמרח אס ?שלחא תקשבנה שומעים ואזר דצא אינו
 להא צדק לפני אמרח שלא ^ינו ^^^' אכל שפיר אחי הרע לשון יקבל

. . , “ ' ' - . ; ז חקשבנה שומעים ואזני .
ן ; מומר ^^וסור שמה לעיל שפירשנו שגי פירוש ל̂פ הוא הפירוש . א
 לרשע ממונף כשמל• זה^מא על הטעם ואמך‘ ,שמיס ;.הוא,ביד .1

 ; י ושחק עניים למסור "^חיל צ«נט<:זמםור ח(רלה3נץז.ו . מפל ל^ף
̂< וכיון לו וחנפו להמחח׳בו רצו ולא למחוח בידס' ^ש העשירים , שק:פ

פי/הפשוק.ולא^ וזהו אוחס לסף.,מסור ולכך בילו לנפול בוודא;צדכין לו
 'אליו שעה לא הסהמשגיחיס רואים עיר דהיינו חאיס עיני חשעינה .

 שיהיונופצים יקים6ודאי־0 ולכךץםוף כחשובה אותן ולחזור לכגמש.אוחו
 ' ־ ־: בידו׳ולכן־ואזראומעיסתקשבנהמה-שמוסר:בפרהם■'

3 3 7  בעזה״׳ילהנה פי׳ נראהלוא׳ ללעחוצו׳ יבין נמהחם 1
עהן אישאח ׳.' ירגח שוא ע״פ י״ב גקפיטל פי׳ רמ׳׳א . , ג

 יחנח שסוא׳ובחנס אמונים ן פס כ"כ וז׳^ ידברו . ולב בלב חלר\ח שפח
גלב' הוא כי ל<ןיועילו כי זה אח זה לרמו' ;חלקח שפת רעהו אק יש6ן

ה יךבח׳וילנו ולב to ומה זה אח ז t ה  חלקוחס שעח לאמח זה אח ז
ר שצצנלגלא מדאגו מ ^ איןי מ ה׳ לרעהו ל חזי כ  לשון חלקו' כל י

^ימ^נצביהלומ'!ה|שאוהה מדביתגד^זת'
■‘^ ^ חבירו איש׳אח ם א #כיי ^ £ ? מ ' ח
 ועכ״ו וצו׳ אהובים רעי׳ באמח אם כי שקר והוא בלבד נגביר שלשונינו

ה אח זה לרמ' יוכלו לא , ס מילי פטומי כי אחד מכל יבצר לא כי ז  ̂ עכ״לי ה
ק סי׳ וזהו ס פ  מה* מנין אחד כל דהיינו לדעח יגון נמהרים ולבב ; ה

ס חלקוח שפח רעהו אח ידברו ושוא חבית שבלב מנ  חמהר עלגיס ולשון ^
 הוא צחוח והדבר עדשמכניסהשפחחצקחבלבחבירו לדנרצחוח

כו׳ חלקוח שפחי כל ׳b יכרח לפניו שאומר  6S מ!,ן#דון שפחינראחהז ו
ה ידי ועל , שפחחלקס מכרם ז ׳. :תיירו גלב ה

ר דהנה פי' לומר יש 1א ס מ  :בר^ישראל אח למסר כשהולך ה
 לפי אבל כנגדו שחטא ־ בשביל בזה מצוה עושה שהוא אומר נכרי

ה שלא ראינו האמח חו הי  ממון שוחד’ לו כשנוחנין והראיה מצוה לשם ^
̂ש׳לא בדעחו היה, ואס הנכרי לפני אוחו מוסר אינו  שוחר נוטל היה לש׳
הפסק וזהו ̂ג* שהמסר חאמיי אס מ׳ לדעח יבין מזהרים ולבב פי'  שנר

 ומאן מוהר לו שיחנו בשייל מסר נעש' ;דלכן ומהן מוהר לשון נמהר
 ’'יתאיז צש״ש שעושה’דהיינו דעת שנקרא ההורה היא לדעח עץ
 להמטיר וטחן מוהר כשנוחרסי דהיינו אמהר עלרס ולשון דהא א־נו זה

 שאין צחולזממ.ילא'מוכח לדבר לשונו ׳נהפך אזי לשוךעלגיס שהוא
̂׳ש  • חונפי שהעולם דראינו לשיש דעהו שאין שמוכח הנניא עוד ואמר לש

 יו ..האמא לומר ממצו שיראים מפא נבל שהוא אע״פ נדיב אוחו וקראץ לו
 למסר שחיןב׳למסורומצוה אלאמי מוסר היה ואס־לא

 סהי^-־ ח״סם יהיו לא ואס האמח ’ אומרים והיו לו לחניף צריכין היה
1’ אוהןר^ שקראין גס ימסראוחס לא אוהס־סודאי למסור 'צוצוה 5 
ן הוא .א ם של בדעחר היה אם כך הפי' רי  W׳ לא אזי שמיס מסו

וללג^״! סיב אם כי לנבל עוד קרא לא: וזהו ̂דיב
 יע בעוצסאם לחק! אליו פונין שהכל דהיינו שוע יקרא אם כי יאמר

 מ^טכפ לו יעשה אוחו משפטאזיימסר לעסוחצו אחדוצריכח
 נג נדיב שהוא נדיב שייך האיך הוא והפוכה דבר לואי תקשה ואי חורה
תיז לזה ידבר שננצה לנבל  חון ועשה סבר,ולס גנלס נבל כי הפסוק מ
דהנה .
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קכוצדיקים על. הספר

 ־מרוון כריח,הייעור ̂׳סנה י
נררך לומר ארגן• והטעם מ<דע

ד^גוווהחח : : הגס פי׳ וזהו שאיחא כמו 3ל3 משמו ^^^̂ג
עליו בוכים העולם אם דהיינו הוא העוה״ב !3 אס כיכר מהספחשלאדם אחי כשמרהר3הרהורהל3 שלוי *

נמימח׳6יוי!)הצדיוסי,יי':וז;1לאחי« זיגם16מסהמאמ()צדתינרן האמוגדמראזינסנסהלנ
ע מונמז חשה־זרה ואין רשע הוא מסחחא בוכים איכס העולם אם אבל עליו לבכוח ושייר כנודע להיפך או ז׳׳ל ומוציא רעים הררורים <יידי f י זי

^עור^5^^ ח הלב ס3נ& ^ן/׳ל ״י1עז' ו ו שוכן ^ ^ ר כי דומם כאבן ומונח חיוס צו נ אם כי נא; ואין כשמהו הקליפות חטפו ע

'וכיון

י7/ ■ •
רcלה̂( לוה לכר גסאון^מוחו מחיות ויהיה צדק אמי ילכד האת חחנף חנף מוח^מ׳עכי שמא  העולם לעורר ספדsה

 קשיא לא ומשני ההספד להסס צריכין צדיק שהוא הגם ראינו זה כל ועל לנכי ואמך מעשה על כמו עליהם' נענש רעים הרהודם של זו שמחשבה אוו ועשר
 ות ח ט יש צדיק הוא המח אם גס דבאמת פ' וכו' ואחים ליה דמחמי הא לומר דו3ד ישדן שהמסור הגס פי' תועה ה׳ אל ולדבר עוד"הכתוב ־

 גס רשע הוא המת אם אמנם לבכי העולם לעור׳ ההספד להחס צריכין יתברך השם מדעת הוא בוודאי דבורי יד על ממון אני שמזיק לחי הלא
 :רומם כאבן ומוכח ח־ות ט אץ כי לבמת העולסיכולים אין להספד שמחממין הוא דהאמח אינו זה להזיק יכולתי לא דאצ״כ נזק להיות חייג האיש שאוהו ־

 אפו שבט לוןיוח ■ לריר אחה אין אכל רזק להיות חייב האיש שאותו בוודאי
 בדבר אחה תועה ה אל ולדבר הפסוק פי' .למו;וסוזהו שלוחים הרבה כי
 נסם להריק אס כי לעשות יכול אחה איו כי לו לסייע לריר אחה אין כי זה

׳ ואמר שלוחים הרבה ע׳׳י וצמא הוהרעב הכי בלאו דהיינו יחסיר •למא ומשקה רעי  אתדבמדנד לגהינ׳ יש פחחים שלושה נואציעור ירמיה י
אשר וכל הס וירדו דכוזיג במדבר בירושל׳ ואחד נים ואחד הכי בלאו האיש אוחו כי הש׳׳י שצוה ממה יוהר שמזיק הפי׳ או למקום שיש
 רכסיב בירושצים קולי שמעת שאול־שועחי מב^ דכתיב ביס שאולה חיים להם היא רעים כליו וכילי יחסיר צמא ומשקה רעב נפש מרק והוא וצמא רעי
 בציון לו אוד אשר ישמאל ר׳ דבי ותנא נידושליס לו וחנור בציון לו אור אנך אותם גוזל שהוא רכה אמירה דהיינו נאמרישקר עניים לחבל יעו זמוח

א״ר מוריי! הא״ר ליכא ותו גהינ׳ של פתחה זה בירושלים לו ותנור גיהנם זה״ 1אי ובאמת ניבים לצרכי מעוח שצריכק עניים לפני שקר שאמר ■רכים בדברי׳

14עיחביןפ״< מסכת

 יש תמרים ב׳ זכאי ̂וחוןבן ר' דני מדי בר רנא תנא לי׳ ואמרי לר בן יהושע
 וזהו ׳ כשרו הגיזל הר ציר ששרנו זזהז מבניה׳ עשן ועול' הנם !3 בגיא

 באו ^ז״ל עז׳׳׳ה3 לפרש נראה דרושליס היינו דילמא גהינס סל פחו/ה
 ח״ו לנפיל שלא גהינס של פתחה בדרך מלילך עצמינו לשמור האיך להודיענו
לדכר נכשל הדבור ע״י היינו במדבר t</ לגהינס יש פחחים ושלושה בגהינם

 מראה אינו אביון כי קשה מדבר אביון אבלעס אותם גוזל והוא יצריכים
 אתם מלבר לכך העולם בסר כעשיר עצמו ומראה ־ העולם בפר . יהנלניות

: משפט אביון בדבר וזהו בתוקף אותם וגוזל, קשוח ־ ־ ■
ף £ ס תtרא3פ' חמישי בליל שנפטר הכ״ם מורי אני פטירת על ה

**, : .............. ________ מק׳׳כ תשרי לחדש נ״ה ■
ת כ ס מ ־ ר מוצא עזמליפש^ ’ לא דגרים ברוב כמ׳יש לשר\ר או כזב משמי' שילח בר שמואל 3דר בויי׳ ר״י אמר כ״ג פרק שנח ב  פהח ^רעו
* c ̂י לגהינס לירד אחד איני לאו אס הוא הע״הב בן אם רה' אד/ של מהספלז דרב  הם וירדו יכתיב שמטא הראי' וזהו ולש״הר כזב דיבור ע

ט׳ ע״י כי שאולה חיים להס אשר וכל הא קשיא צא קאמיגא יהתם סספדאי אחים שילח ר3 שמואל לר' רב והא״ל  מש״ר על לם׳/:ר ועדתו קרס שדברו ד
 על מרמז בים אוזר ופתח שאולה חיים להם אשר וכל הם לגהינס ירדו לכך קאמרדהחס מאי העולם מקשץ אחים ולא ליה רמיומו והא ואחים דחחמו

 נו’א הרשע כן מלא איננו והיס ה*ס אל הולכים הנחלים שכל כמו עוה״ז האוח אמר מגיד יהנה הש״י בעזרת לפרש ונראה שס יהיה טולאי הלא קאמינח ‘
 הס והחאוחו נידו האוחו וחצי מת איס אין ר!״ל כמ״ש לעולם ראוהו ממלא הקליפוח מן העשוקוח הנשמו׳ להוציא הוא ההספד בכיית טע׳ ז״ל לב״י

 בירושלים אחד ופףח לגהינס אדם יורד החאות ע׳׳י כי גהינם של אחד פחח כשמח דווקא למה טעמו על טעם לזמר ונראה העולם בזה לר^יד להביאם
 יראת לו ואין ראש בקלות שהוא ומי שלום יראה שס על נמרח ירושלי׳ היינו כל שמיאלבמשנה מדרש שכתב מה עפי׳ הנשמות להוציא טטס כשר אדם

 וזהו לגהינם שירד עד עררוח לכל האדם אח מביא הקלותראש שמיס שיחע מפני הגאולה אח שמקרבת חשובה גדולה רז״ל שאמרו מה על ישר^ ‘
 כגנ׳׳ש היינו ר\לי שמעת שועחי שאול מבטן הים על הגמרא שמניא הראיה אפשר אי בעמם רשעים וכרבות שבגוף הנ,שמו' כל שיכלו עד בא דוד גן שאין
 פי' תשבענה לא האדם ועיני תשבענה לא ואבדון שאול נ״ז קפטיל במשלי הנשמה שאז חשובה אסיעשו אבל ונו׳ שיחזקנו עד שבגוף הנשמות שיכלו
 החרם שעיני כשם לחוכ׳ הרשעי׳ את לקבל חשבעג' לא זאנדון שאול ז״ל רש׳׳י עכ״ל מר^ה3 ויכלו שבאוצר הנשמות מן לעולם יבואו ןאיגה-יודדח עולה
 תאות כל והנה ע״כ חאוחס למלאות יצ״הר אחר מלשוט תשבענה לא רשע יורדת ואינה עולה הלשמה שאז כשר אדם נשמח כאן ג״כ הוא הטעם וזהו
 החס׳ רשעים ובטן נפשו לשובע אזנל צדק כמ׳׳ש בטן אל הולכים רשעים העול׳ בזה להביאם עשוקוח הנשמות להוציא לבטח הזאה בעח ומוכן

ח המוועצל בגמרא שנקט הלשון זמלוקמןגיכ פ ס  בטן והשוה הים לעמקי • שאיל וקרי הים ׳ בעמקי הנה המה בתעי ויונה אמר ולא כשר אדם של מ
ר .להורותשהוא אלא צדק ארס  שע״י גהינם של פתחי הם והחאוח חהוחס ממלאים אינם ששרהס לשאול שיסע כמו העליון במזבת ה3^ן

 וחנו׳ בציון לו אזר אשר דכחיג ירושלי׳ על והראיה לגהינם אדם יורד החאות בלי להקרבה הואכשר אם העליק ׳3מז3 הצדקיס מזמזת 3̂ שמיכאל
 יש׳ היינו נהינ׳ זהו בציון לו אזר אשר ישמאל ר' דבי והנא דחשלים לו אדם כשמת אבל זכיות רונו אם גס שייך צדק לשון אבל פגם ד^ינו מום שום

יורד המצות מהיימזח אינם ואס מצוירןבמצו׳ שהם כשביל ציון גני נקראו יכזלן אינן אזי בגלגו׳ למא לחזור וצרך מחוקנח אינו שנשמתו כשר שאינו

------ , , של עאזיבפתחה ראש כשהואבקלוח נמצא חוטא ליד מביא ראש שקלמז 1,
 ליכא בגמראיזאו ומקשה שלום יראה שהוא ירושלים בשביל לו זר\וסמר גהינם נשמות להביא בוכים הס לכך להתגלגל יצטרך ולא לעוה״ב יכנס שחיכף פי׳

 הגמר׳ שמקשה היינו זכו׳ הנר בן מיא חמריסיש ב׳ זכאי בן יוח:ן ר׳ והאמר חיכף לעוה״ב ליכנס מוס אינו מסתמא בוכים אינם ואם בזההעילס עשוקוח
 וודהירער־ שהוא מאוה היינו נהינם של פתחה שהיא רעה מרה עוד יש הלא דהסס הספרא אחים שילח נר שמואל לר׳ רב והא^ל איני הגמרא ומקשה
׳ כי למרחוק הולך צלו חמר רז״ל כמ׳׳ש רגס בן מיא יש תמרים שני וזהו מאוד צוה לכך להתגלגל יצטרך וצא הקז עד שס שינוח בעצמו עT דרב פי.׳ קאמינא

שני ויש מכל גטה עצמו מחזיק ^ ............... גיאוח לו שיש מי כן אילנות מכל חמרגבזה הנשמות ויבואו העולם שיבכו כד עליו להספידולחמס שילח בר לר׳ישמואל
 וגדולמכליאדס ^דקגטה גאזה אחד גאוה מני שני שהוא החרים דרב ברי׳ ר׳׳י לפי הא ההספד להתס שצוה ראינו ומ^מ העוצם בזה עשוקוח
הו שאץ עצמו שמחזיק גאו׳ לו יש ענוה זע׳׳י גדול ערו שהוא שני טכים העולם העוה״ב אסהמתבן ממילא הוא דרב מסמי׳ שילח בר סחאול מו ^  הה ענ

ע״יהגאוהנאלידיכעסמורע ט מבניהם עשן ועולה ח׳׳ל שאמרו הסימן דלעולס ה־גמ׳ זמחרן עוה״ב מ אם ניכר אלם של מהספדו שאמר עליו-מע

או
צי׳ואחיסאזיהואבזעוה״ב:

מורה שההספד גדול בשם בספר כתוב ראיתי דמה הפירוש לומר יש
 גאוה לו להיות יכול ראש בקלוח כשאדם ני 'רו^ים3ש בפתח נכלל הגאוה

• mm מודא מפרי לפרז נכמג הוא יראחשמים לאדם כשיש אבל

תזסג מ ה  ט
א

 פחח פוחח היט׳הר ימחלגהינסאלא
שע׳׳י



ם י ש ו ד י ח

̂י הייני כמדבר היא אחד והפחח הארסלניהנח אח זהעמס שע׳׳׳י  שמדגר ע׳
 האדם אח מישר שיצ׳׳הר אחד פתח זהי לש״הר או כזב אדם

 היסחמז ה*ינו ביס היא לגיהנס האדס אח מושך שהיצ״הר שני פחח לגיהנס
 חכלח רז׳׳ל יכמ״ש ליס גבול חול שמחי אנכי הן חיראו לא האוחי כמ״ש ליראה
 לגיהנס אוחו המושך פחח הוא יראה לו שאין ואדם לכ״ה דומה ויס ליס חמה
 הוא שלימה יראה אינו אגל יראה לו שיש אדם היינו בירושלים הוא שלישי פחח
 וירושלים רוממח יראה הוא שלימו: ויראה לגיהנם האדם אח המושך פחח נמי

:רז״ל כמ״ש יראהזשלס שס על (קרא

מסבתשבתפ׳ד
ת אמר סי חז או ה רנו פ מר6לא6 שיי מןנרטחסעחס ערים י׳

 ̂ •; סחת*) מטפה באא מאין וכו׳ באח מאיו דע עבירה ליד בא אחה ואין ערים
 : ממ^׳ההקג״ה לפני וכו' מי נלפט והולעה רמה עפר למקיס הולך אחה ולאן
״ .יראה ע׳׳ש נקרא ולע גמור צדק היה מירושלים חד אוחו המדרש ענין וזה
 לו אומר והיה ה׳ בדרך . לילו בנו אח חמיד מוכיח והיה ירושלים שהיא שלם
ה וחמיד יוחר יחקלקל xחחע אם כי אוחי הוריש לא לי חשמע לא אם  הי

 המעות לו שצא,יחנו מוחו קודם כך יצוה אחיח בעיר ימוס אס אף לו אומר
 יחעשר אס איכפת לא ואזי. הנ״ל דברים בג׳ ויסתכל ה׳ בדרך כשילך אם כי

 ציה יחנו שלא מוחו קולס צוה שבודאי ידע אביו שמח למדגחא בנו כשגא לכך
 הקחילחיכף עקביאלכך שאמר מעוחכיאסכשיסחכלכג׳מיליןדחכמחא

 . עפ■״ למקום הולך אחה לאן התחיל ובתחילה דחכמחא מילין חלח להראות
הממלא קגיף הוא שבתוכו שמה למקום אמח בפי׳ ראיה והא וחולעה רמה

^ו הוא הקבר ^ח אוחה בלא ערום אלא ס״ד מצות בלא מצות נלא ערום זירא ר׳  אס וחולעה רמה מקום הוא או וכו׳ צדק יהיה אס ע
 נעצמו יבוק זה הסחכלוח לידי. לבוא רוצה אדם ואס ע׳׳ב וכו' ^יק אינך מי היינו משתולל מרע וסר הנביא אמר דהנה בעז״ה לפרש נראה מצוה
 חכליחן מזי האילן מן שנחלשו דקים ועצים השדה עז האדם ני ד^ס עצים מן עליו המלעיגי׳ מן בושה רקיל עצמו אח לכזה צריך צדק להיוח רוצה שהוא

 דקזחוא^ן לגודנ כי עפר נעשים והעצים עליהן ולאפות לבשל צשורפן ולא גרמ״א א׳ גסימן חיים אורח כמ״שבש׳׳ע מצדקתו יסור לא זה ובשביל
̂׳י עליובעמדח המלעיגי' אדם בני מפני יחנייש  ואש צכצוס יצלחו לא שי^עו עד העצם מזנתת אס השני והצד לכלים ראוין חצה שהוא מי אכל הש
^ ׳R ̂ ^ ’יי^י 3ע העז להיוח יכול אינו עצמו אח לבזות רוצה ואינו הבריוח בעיני יחכם ערום להיו'
 על עליו להלעיג הרשעים אח מסית היצה״ד כי המצזח את לקיים צדיק

 האוחז פרנך ר׳ שאמר זהו המצוח מן עצמו מסיר ועי״ז לקיים ^וצה המצוח
 ערוס נשאר ורצהלהיוח כס״ה שכתוב מה ומקיי׳ שאוחז היינו עחס ס״ח
 ערום להיוח שרוצה חצמה אוחה היינו ערום נקבר אזי הבריוח בעיני וחכם
 בחייהם שהרשעים ,בחייו קוברה כאלו לו קבורה הוא הבגיוח בעיני וחכם
 וערמומו׳ חכמה אוחו עם נקבר יהיה לקבור עתו כשיהיה נס מחים קרוים
 מחבייש אינו שאדם מצות יש הלא כי ס׳׳ד מצות בלא מקשה מצוח בלא בלבד

מפני להחביש שייך ואינו עושים העולם שכל ותפלה וחפלין ציצית כמו לעשות

 אליהו כמו ונפש בטף לשעיס ולעלות בחייו כלי מעצמו
 שחכליהז, עב לעז דומה וה אזי לו וכדומה הנביא
 ;עפר להיוח תכלית אזי ממנו שפילה במדריגה האדם ואם כלי ממט לעשות

 למר^ש הולך אזי מאוד גרוע האדם ואם לו וכדומה יאשי' בר אחאי ר' כמו
 (.שתי־;5ננ לא ועקכיא עפר להיוח שתכליתו דקים עצים כמו תהו וחולעה רמה

 האדם.^וה׳'־י' והנה המפרשים כמ״ש בעולם מצויס שהם תחתונות המלדגוח
לקים העצים תכלית כשיסתכל אבל בה' להחדנק ה' הדרך יודע ואינו כאורח ______ . . , ^

סצר צדרן ישפע ולא ה׳ לדך יתפוס אזי האדם כך עפר לעשוח שחכליחן ________, _____________________ ____________.
תיז עושים' העולם שכל כ׳ון זה דבר על מלעיג אין ני המלעיגים  להראות האיש אוחו החכ' לכך וחולעה רמה להיות הגמרא מ

 5 ■ ביא^^יז״^י׳^ן חד לחמי דלא מנהגם היה העיר באותו גם כי הולך אחה צאן המלעיגים מפני לעשות שמחכייש אותהמצוה מצוההייט אותה בלא עתם
::;̂  רקיסיןידעע׳^י מובלא טעי! חד מן אבל הולך : לאן ידע ולא אכסנאי לגני שמתנייס כיח מטה אוחז בלא זהחסמה הערמה אוחה עס נקבר יהיה עליו

3ואז,ידל דקיסק מובלא חן ידע העולם לאותו אתה'הולך לאן yrV ^:ר^זין ' :עלין המלעיגיס מפני לעשוח
^'jשהואמסיז^(לא עמצא עפר לעשות והטוצשחכליהו החיים הוא ה׳ שדרך אייחי למימח זימניה ארע למרנחא אזל מירושלים חד במדרש איתא ד:; : ■ 

- לאיש נתן ולכך באחה מאין שמסתכל לו הראה ראשונה בסעודה הולך אחה נרי אחי הוא אין ליה ואמר מדיליה בידיה ואפקיד דביהא מרי

 ויהב מעיס בר נסב גברא יחיה ק רישא ויהב ופלג נסב ברעותי פלג 5ס א״ל מדי
 לתרהין ויהב טפי חרין נסג גנוהי לתרץ ויהב חליןאטחאת' אהחיי׳נסג קל>

 פליגן הכדין אמר חליחא׳ מילחא הא רדי' ויהבקמי׳ כולה גופא גסב בגחיה
 כדין עביד אח והאידנא מידי ולא לך. אמריח ולא קמא זימנא פלגח נאחריטן

ד דלאו לך אמרית לא ליה אמר  קמא זימנא פלגיח יאוח פלגית1 וע׳׳ג היא ד
 בנך חרין סלחא הא ופריגא ואיחחך אח בסעודחא אייחיח פריגין .חמשה
 הא פדגין וחרחין ואנא חלחא הא יפרעא בנחך תרחין חלחא הא יפריגא
ויהבחלך רישא נסבת חרננולחא חולקרןהאידנא^אייחח מן מידי נסבח ^חא

 . חרנטליג? שני לקח ולעצמו א> בטחיו ולשחי א׳ נרו ולשני אחת חרנגוצה ואשחו חהיב לא לא ואין דילי מה ליה הב דחכמחא מילין חלת לך ויעביד ירושלס חן
 שהואחלקאביוואמלכמ^*■־ סרוחה באחהמטפה מאין שמסתכל ולהראוח לגבי ביחאדחגריה מחמי חדמנהון ביניהוןדצאלמי ליהמהליציוענדין

 ? • אביה^מי הקג׳׳ה באדם שוחפין שלושה ס״ר המפלח פ' נדה בחסכח שאמרו דמטא כיון בריה אחא יומין לבחר עלמין לניח ואיחפשר נפשיה נח אכסנאי
 ארם מ^רעח vאשר וכו׳ וצפרניס וגידין שבראשו מוח שממנו לובן מזריע אביו מובלא אח מזבן אי׳ל דקיסין מובלא שעון חד חמא מדינחא דההיא פילי בתרע
ט׳ ונשמה רוח בו נותן והקנ״ה וכו׳ ושכירות ונשר עור שממנו סימוחהון נסב הוא אזיל פלן גני יחהון ואוניל טימוחהון לי סב אין א׳׳ל דקיס־ו  קונסז■ וזהו ו

 דהייניטפה[^^ טלרטףא׳ גופים שני מן להורות ואשחוטףא' שנחןלאיש דרתי׳ גבי דמט׳ עד בחרי׳ אזיל הואוסא אזיל הוה פלן לני ואביליחהון
 ' ואין מבושל שהיה לפניהם שנתן גוף כמו אלא ואינו ואמו אביו של סרוחה לו אמרי דקיסין מובלא ומי ליה אמר דקיסין מובלא סי חא פלן אי ליה אמר

 iiצו:רור הש״י שיחן עד דומם כאנן הוא משניהם שנולד הנוף כך חיוח עוד ליה בסראי דאהי נש בר הרן אלא אח לי אמרח דלא אן ליה אמר לי דחיתי
 מכררג. אחד כשיקח דהיינו ענין באוהו ג״כ נתן ובנותיו בניו ולשני ונשמה אמר חדא מילא הא לדין דין שלמא ויהבי ונכנס ביחיה ליה אפתח לאלתר היטן
 וגסלעצסורלןז בת יוליח כעל זכשהקת^מחמבטחיו אשהמלדמ של ועבד אעליה גבך דמית גברא לההוא כריה הוא אנא ציה אמר אח מאן ליה
̂יולד של גוף לעצמו יקת דארכטיון מ־משאענחיה מחן זחרחיז כנין הרין גברא לההוא והו׳ מגיס ליה ס טףרשני אשה  שלשל ^שה ששידר רמז בפשוצו ׳זג

 לעיל rn1־p מטפה שנא מסתכל שהוא ונמצא נארס שוחפין ששלשה להורוס ליה אחר למיכל דשריו כמה נחכשילה חמשה'פדגין נסעת־חא ל,ימיה אייתי
& וחשנו! דין ליחן עתיד אחה מי לפני מסתכל שהוא לו הראה רמשא פריגא ויהב דחיסיוחפלג צבי אנא דדיאמרלא קנופלגאמרלאהוא ^ פ  ל

ד|5אן3 הטעת לנו ואמר דידה ׳np ויהב גופא כולא נסי לכך הקב״ה ממ׳׳ה הריו דהן גברי הרי בין ויהב חנייחא פרעא ונסב ואיחחיה גברא בין א|  א
 הג’זו6 נשם י״ב בשער ר״ח שמביא כמו דהיינו איזל אנא אתינאבאילפא ויהב תדןפריגין נסב חרתין?.בנחיה בין ויהב תליתאה בנוי

̂̂י אכלון ^יליה ר,ימיה ?.5 למהיי עלמה להא^ דנחתא דנ״נ נשמחא איהו דא לספינה דנחחא יונו: לעידן חיינא מילחא הא מיד ולא ליה ולא^מר ^  ̂ ג
א ל ט נ ר ס א ש מ ^!^^ ימארבהדוהיבח בגו כספינה אזילנהאיעלמא ב״נ וכדין וכו׳ דב׳׳ל היא גסעודחאאמרלו.סנפלגא״צלא קטימחא ר  לא^:

‘כד׳׳אואניהחשבהלהשברוב׳׳נכדאיהונהאיעלמאחטיוח^בדערק^^^^? י י י
^ דא חקיפא סערה קנ״הרוח אטיל וכרן עלמא בהאי אשנח ולא מריה
? ודא מקמי׳ דב״נ דעא ונעאח קב״ה קמיה סדר דקיימא דייא גיזרח ^ ^ ד הו  י אי
לנו אחעא כאילפא להוחח נעצמו הנוף כשנטל נמצא וכו׳ לספינה מסער אי  ב

 להשבר אניה חשבה סערה רוח דהוא דינא גזירת ע״י דהיעו אדל אנא
 אחה מי לפר שמסתכל הראה ונזה אלפא חן ואזיל קב״ה מקמיה דינא
̂׳־ה אברים שאר סידר מה ועל הקנ״ה ממ״ה לפני וחשבון דין ליחן < ,< - לע

״?/׳>' במהשיהיברישאר\מאגנראע׳׳פישאמדמ(ס'חתידפ<^לן׳מטא־' ישלרמז .
 I ׳ ליה' וכו' בבא לי׳ פתחי קלא רמא דג״ע לפהמא מוקדוס אלכסנררוס מן בניה יפקון דמעה איחחך קדס ויהניח מעיה בני נסבה דבייחא רישא דאת

 א״צ חקיל הוה ולא דליהבהלי ודהבא כספא דכוצא תקלא גלגלחא בייחך מן ויפרחו יפר<ן דלמחר בנחך קדם ויהבח גפייא חרין נסנח מעיא
! רש׳׳יז״לעין דלאשנעוכו׳פי׳ גצגלחאדעינאובשרא וקום אזיל אנא אילפאבאילפאאתינאבאילפא הרן אנא צוןלנעליהוןנסניח1וי

L ״ ונסהו^חמצא עפר קחמעט בעפר ויתכסה שמח עד ממון מלכנוס :ע״כ ליה ואזיל רליה יהינליהמה לאלתר ואיזיל גבף אבא דאפקד מליצי והב
f,, . .5 שנח! רמבבמה זה לפי חשנענה לא אדם ועיני תשבענה ואבדון שאול דכחיב יעשה לא אס לבנו הירושה יתנו שלא מוחו קדם צוה למה א' לדקדר, :;. r 

בגלגלו מוקרן לאלכסנדרום שרמז כמו לו לרמוז גברא קית׳ רישא י - . .
״י להסירו דהיינו בעפר ויתכסה שמח עד ממון מלכנוס שיע לא האדם מ|  מ

אח? שלו ממון יחאוה שלא זה מדרך לסור היית לבעל זה רמז לכך עוד זה
^ זה בדרן אברים שאר סידור לומר יש או אביו שהניח ירושה לו ^ ה;י הנ ל

ה באתןלאז מאין דע מפרש והדר רחר הא א״ג ז״ל עקביא nxn על פי׳ ח  א
אחרים דגרו?ז שלשה על כיון סרוחה מט^ה באח מאין מפרש והדר הולך

 רחמיה מילתא וזו לעצמו הביח הבעל יעכב אלא דחכמחא מילין הצת
 ג׳ דחכמחא מילין תלת יעשה צא אם לו יתנו שלא צוה שאביו ?3 ידע האיך נ׳

 גדולות חכמת אלא ^עירי חנחח אינו שזהו ש״עשה חכמח על ג״ה יאמר שמא
 מה של בדברים ישראל אח המדרש בזה משבח מה ד׳ לעצמו שיעכב כדי ממנו
 אמר ע״ה המלך שלמר% דהנה בעז׳׳ה לפרש ונראה הרגה דקדוקם ועוד בכך
רש ש*היה ןהיינוטיב עשיר והוא־ דרך מעקש בחומו הולך רש טוב

■״**

^ר ע ר\שמ<זונו' על נאמרים והס עבירה לידי צנא שלא יקח מהם שנס כשהיא ה׳ אח ושנתת לבבך ורס כי כשיתעשר ישע משיהיה בצרקחו ני  מאין י
ל ̂ אלהי ק1וו והוא כבוד כסא מחחת נשמחך שמחצב באת ומחגאה להרשיע יוכל בקל כשמחעשר איל תמיד ה׳ אח זוכר עוני בצרת ע  ראוי יאין ^

ט׳ הרעה במעשיך ונכריה זרה שחעשנה בשלשה הסתכל לזה חיקן מצא חהללאל גן עקביא אמנם עשירות וחמת 1̂פמשס למר\ס מלך אתה ולאן ו

-•*?> - ■

nil
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תדו׳צ!ים

י ין

 טוכ שחמנע וי6ר ין6ו לילך ושמשך עחידה שמה חיים אורחוח להשיג חוצנה
 גם כי הקנ״ה ממ״ה לפני <ן3וחש דין ליחן עחיד אחה <לפ״;מי מנעליי
ח אח ליחן עתירה הרסמה  לילי א3 אחה ואין נהם הסתכל ע״כ וכי׳' ה
̂,שר\א ר^אה האברים בסידור כך יכו' עלרה  שלשה כאוחן גם מסתכל לו

 ר\עלם נחררש וירא מוהר שאיחא כמו נשמה על נאמר ראש דהנה נשמה ;לשל
 היא זו כארגמן ראשך ודלת הכל על ראש שהוא מראשון מרום כניד כסא

 רישא דאנת לך ויהניח רישא נסניח אמר דלכך נמצא ממנו הנטלח הנשמה '
3 rמכסא גאת מאי? הנשמה מסתכל שהוא לרמוז יחא 

 ונכריה זרה שתעשנה ראוי ואין דביחא רישא הנשמה לכר ראש שנקרא כבוד
 מעיין בני נסיכית ראש הנקרא הכבוד כסא תחת למר\מר תחזירה אלא

 כיון תאמר שאל להודיע בא מעיה מן כניה יפקח דמינה אחקך קדס ויהכח
 אח ובאמת ותענית בסיגוף לגמרי הגוף אבטל אדם של ועיקר שהנשמהראש

 הגוף יקי־נ לא שאם מקרב והימי? דוחה שמאל ואשה תינוק יצר טולכי דרך זו
מז הוא וזה ממוצע ,בדרך ,  מ״ר בזוהר שפי׳ כמו אשה נקרא רגיף דיאה ^
 ותולדותיהם וכו׳ הגוף זה שרה ונו' לספוד אברהם ויבא שרה חיי פ׳ * י

 הגיף שה;א אתחא קדם רהב מעיה בני נסב לכך טוניס מעשים צדקיס של
 הס כניס דהיינו מעיה מן בניה יפקון דמינה הנוף גס *ןייס שצריך לרמוז

 נסיח ה' את לעבוד יוכל לא הגוף לאו דאי הנוף מן יפקין טיכיס המעשים
ה דביחא עמודא דאינו? בנך ויהבחלחרין סריןאטמאתא הנ ל  פי'

ט' ־גופא בניני חרין ? 6א ה3כרך הבנים ויתרוצצו חולדות פ׳ מ״נ גזוהך  ו
 דאמר ולבא כבדי אינון דגופא בניני כי מזה לעיל שפי' כמו ולב הכבוד ,היינו
 א־הון דגופא אבל מוחא דרישא מנהגא וכו׳ גופא מנרגא אימן ולבא כ^דא ד״ש
 דרישארוח מנהגה במוח שמשכנה הנשמה וזהו לשונו כאן על וכו׳ חרין

ט׳ ומעשה דיבור מחשבה והס < בכבד משכנו פשxר בלב משכנו ו
 ה׳ והעובד עכ״ל וכו׳ נפש נגד מעשה רוח נגד דיבור נשמה נגד מחשכה ״

 הגשמה שהיא מחשכה ורגה במעשה בדיבור במחשבה אוחו לעבוד צריך
 חרין שהם וכבד לב שהם ומעשה והדבור מוקא של שמנהיג ברישא רמז כנר

 האדם ועיקר דנייהא עמודא שהן לרמוז אטמאסא חרין להון יהב .1ני3
 גביהן על העילח ונמחשנה עמעשה כדיבור לזהי^לענידה'נהם וצריך
 ויזלח ביוקו מן ויפרחון יפקון ולמחר מחך קדם ^ויהניח גפיא חרין נסבה

 לעלוקה דכחיב מאי אמר אבא ר' וירא פ׳ מ״: הזוהר דהנה פי׳ לבעליהן
 נפש המחאוה נפש שהיא דאמרן לוט ננוח שתיבנות־הכהכאלושתי

 :לקחן כתב עד וכו׳ לעילם הרע יצר אהר ר\ודפת בגוף המשתתפה
yף  מעשיהן לפעול שיצא עד מאביהן במק־לוט שני וחהרין לקמן כתב ן
 כענין 6רשעי של דרכם וכן שעחה1 יולדות זו ו רשעתה יולדוס זו ^

 זכו'אמרי שם לו ומכניסי ומוליטלגיהנם לאלם שהורג עד הרע שהיצר
 דבנינשא לקכלא מגיהנס עולה הרע היצר ^כחלסחיסזט'כך למהדר
 לוט כמת שהס הרעות הנפשות אלו לצייח שלא שרמז וזהו וכ^ להם ולפתוח

 יפרחון יפקון הנא לעולם שהוא למחר רעות ויעשה להון יציית שאס
̂וף שהוא בייחך יון  שהוא הרע היצר נעליהן ששם לגיהנס לבעליהן ויזלזן ר

 הליסטים מן חד שהוא נגיהנס ממרס ושם כעוה״ז ממני שנחעכרו נעליהון .
 נמצא גפיא חריך להן נתן ולכך להון ̂צייס שלא לשמור צריך לכך שגגיהנס
 חיצבה שממנו הולך:למקום אחה לאן הנשמה אצל .שמסחכל לו *שהראה

 ולפני מנעליו טיב לוטלהמנע לבמת שתשמע ראוי ואין ^כז ארמוח להשיג
 לרמוז הגוף לעצמו שלקח כמה לו ר^אה וחשנו? דיו ליחן 7א<ז־ה'*עח מי

 לעיל שכתבתי כתו רכה לדינא יומא שהוא אזיל אנא באילפא אסינא באילפא
 ומה וסומא החגר משל רז״ל שאמרו כמו הדין שם ליחן עתידה הנשמה וגם

 דשא שאמרו(סניה כמו רמז ג׳׳׳כ מדרש, של פשטי כי רמזים נזה שאמרחי
:ונו' דבייחא חשא לאנח לך ויהניח

׳ פרדןד״ יומא מסכת .
U fl ואזניו מטף ודרו פתוח פיו שוטה נכלב נאמרו דנדם ה׳ רבנן 

 הרבים רשות צירי על ומהלך ירכוכוסיו בין לו מונחת וזננו סרותיח
 משחר^ח כשפנית נשים אמר רב הוי ממאי נשמע קולו ק6ן נובח אף וייא

 הנזרק כדבר למקטצי״ א״ב נירהו מאי עליו שורה רעה רוח אמר שמואל ?ו
 דחייף הנזרק בדבר אלא אוחו הורגין אץ אוחו כשסרגץ לשמואל ח״כ

ס׳ מאית לי׳ דנכיח מסתכן ^  דאחר לחאן הנזרק בדבר למקטל רש׳׳י פי׳ ו
ט׳ עלץ שורה רעה רוח  בערבי שאיחא מה ע״פ כעז״ה פי׳ לומר נראה ו

 המקבל וכל הרע לשון המספר כל אנ״ע ר׳ משוס ששח רב ואמר פסחים
ס' לש״ה כתרי׳ וכתיב אוחו חשליכון לכלב שכאמר לכלניס להשליכו ראד ו

 ראוי לכך זה על פי' מאני ושמעתי תשיא לא י׳3 קרי שזא שמע תשא לא
חיז לא ישראל ולבני שכתוב מכלב גרוע שהוא מפני לכלבים להשליט  כלב י

 בעת לשונו שומר אינו לש״ה והמספר הצורך בעת לשונו ששמר נמצא לשונו
 המסור הוא שוטה בכלב דבריס חמשה שאמרו הא נראה יה ולפי הצריך

 לשינו שומר שאינו כלבים שאר מסוג שיצא שוטה כלב נרןא הרע לשון על3׳
 שנתן עצם ושל X3 X חימוח השתי דהיינו קתות פיו לסימן שאמרו חהו

 פ־חש וזהו כראוי הלשון שומרים ואינה תמיד פתוחה הם ללשון הלג״ה
 והשפחים עצמו אח מריס שהוא רמיה מלשון שקר משפח נפשי הצילה הססוק
 עליהם שמוטל מה עוש*ם שאינם שקי־יס הס לשונו אח לשמור השם שעשה
 סלמוח בריר טעם יש אס מלח חבלי תפל היאכל ק״ו כאיוב דהנה מטף ודרו

נמרנה חזק דבר שאוכל המצמוה מחתת הבא בריר טעם יש אם ז׳׳ל רש״י פי׳

קבז
 כל על לו וקוראי? למסור חונפץ שהעולס המסור דרך ור\ה וכו' דר

 מלשין ריר הפי׳ או יום בכל שאיכל המאכל רוב חחמק נוטף ודחו הסעודות
אח  שנריח המפרשים שכתבו נזה ע׳/£ דהיינו ט״ו הקרא זוכו ררב^ו

 כריח ג"כ נפגם אזי, הלשון פוגם ח״ו ואס הלשין נריח כנגד מכווין המעור
 רורו יזה לבטלה זרע חיצא בודאי כן גס לשונו סנוס שבודאי והמסור המעור

 ד״ח שומע אינו דהיינו למטה כפולות גדולות ז״ל ל׳ש״י פי׳ סרוחיח ואזנו נוטף
 י שיכב גדולות שהם הכפל מחמת הס אטומיס כי מעונותיו לשוב באזנו ליכנוס

 מלשון סופ׳ דהיינו ביןירכבוחיו לו מונחות וזנבו לשמוע יכול ואינו האוזן חור על
 והטעם רע סיפ׳ מסיר כל דר\ה ירכבוחיו בין לו מונחת ט' ישעי׳ וזנב ראש
 המסירה דר! שכן למבצר הלך אומרים ולא למבצר רן העולם שאתרו כמו

 כח נוחניס ולכך במהרה רצים אם כי בנחת הולך אינו למסור ציס1xכ
 שכתוב כמו שלו להמליצה כת גוחן מצוה לינר רן כשהאדם כמו להמקטדגם

 צידו על ומהלך ירכסחיו נין לו מונחת זנב וזהו רע סיפו ולכך המפרשים
 ואינו ארס שוס יראה שלא בהחכא הולך למסור כשהולך דהיינו הרבים רשוה
 וי״א הרכים רשות בצידי ולא הדרך אמצע שהוא הרבים רשות באמצע הולך

 בדבר וי״א ח״ק חחילקה האיך ל־קרק יש ולכאורה נשמע קילו ואין נובח אף
 הוא אס עי׳פ בלק נ״ס פ' רמ׳׳א דהנה נראה אמנם כך אס לעינים הנראה

 את מונע שאינו דהיינו הרשע בחירח מקייה הש׳׳י חן יחן ולעמים ילין ללצים
 את הקב׳׳המציל מר\ס מכל אכל לצדיק לעשות שריצה הרע אח לעשות הרשע
 מהלכר להצילם תן יחן להם להרע ’ ולענוים ההוא הרע חן הצדיק
 אוחו מציל הש׳׳י כי לצדק אכפת אינו הצדיק אח למסיר כשהולך זה לפי נמצא
 צדיק דהיינו אומדס ויש וזהו אוהו בולע גמור שאינו צדק למסור רוצה אס איל

 נותן השם כי הצדק אח למסור שחצה מי אצל נשמע קולו נוקוח^ן אף גמור
 נשים אמר רב היה ממאי להס אכפת ולא ההוא המסור מן להצילס חן לענויס

 ב' היכל י״ג פרק היראה בשער רי׳ח שמביא כמו דהיינו נו משחקות כשפנוח
 נשים כדמות נחלום אדם לבני ומחרא׳bעיל3 מחפשנדס רוחותוכו׳ שני יוצאים

ט' בקרי אותן ומטמאות יפוח ט׳ ההיכל בתוך כתב מזה ולעיל ו  כל חלוין ו
 חטא שככר מפני לשונו לפגום זה עבירה ליד בא לכך רב וזיש וכו' כשפים
 דהיעז עלץ שוחה רעה חח אמר הלשוןשמואל בריח כנגד המעורמכדן בבריח

 בדבר בריהולמר^וליה איבא שטוח בורות נכנס אא״כ עבירה עובר אדם אין
 שורה רעה חח דאחר ולשמואל מעליו וצא חורא־ין בתסור הדין דר\ה הנזרק

 מסתכן דח״ף מאן דח״כ בבריחא שאמר כמו נידם להרגו אצלו יקריב לא עליו
 לש״ה נעלי הם יקר הכלי ופי׳ ראתן בבעלי הזהר רז״ל שאתרו כמו דהיינו

 אמר ־הע״ה וגס גנאי שוס להם למצוא תבריהס ומביגייסאתר שרואים
 צריו אמר לכך אצלו כשתייף עציו גם הרוח ידבק שמא 3יש לא לציס ובמושב

 אצלו לקיב מותר המעור כריח פגם שלא אוחו ולרב הנזרק ברבר למקטליה
 לש״ה׳קטיל דהנה מאית ליה דנכיח מסתכן דחייף לשונו גם יפגיס לא שנידאי
 מהנאמר למקנלו יותר גרע ובודאי והאומר יהמקבלו עלע הנאמר שלשה
 מאית ליה דנכית וזהו חטא והמקבל ההרגו חן יותר המחט־א דנדול עליו

 ברית כי מת קרוי ובחייו רשע שנעשה מאית לש״ה שמספר חי לפני דהיינו
 * מסיכן שהוא :צו6 אפי' לישי שלא להרחיק צריך לכך שנתקבל לל״ה כרותה

^ לפניו דצימג[ידבר ״ :מתד על ל;

עבת משנת , ־
ף ״ ה לא יהודה א כ  מלעעיס ויהיה שנאמר ח״ח נה שביזו כשביל אלא ^

ט' אלקיס במלאכי  המנזה כל יהודא רב אמר מרפא אין עד מאי ו
̂׳ת  מכל זו עבירה חמןר יהיה למה העולם מקשין לתנחו רפואה לו אין ר

 ח׳׳ח שמבזה זו ולעבירה חשיבה שמועיל רפואה להם שיש שבחורה עבירות
 אין רז״ל אמרו חיריז זללה׳׳ה אבי והנה השובה מועיל שלא רסיאה לו אין

 יטל היה וכשהשטוח וכו' שטוח רוח בו נכנס א״כ אלא עבירה עובר אדם
 שעבר את־ השטוח בו שנדבק מכ״ש להחטיאו עבירה שעבר קודם ט לירבוק
 שאינו ח״ח אוחו שיוכח היינו תוכיח סכת מצות sצוההחזרר לכך עבירה

 ועול האמת אל אוחו להביא שטותו עבירה שעבר למי לברר זה כשטות למק
 גבוהוהולכין מקום מניחין מיס מה למיס נמשלה חורה רז״ל אמרו
 לילך, יכול ממנו גבוה הח״ח אזי נעעץ תשוב כשהח״ח נמצא התורה כן נמוך
 מבוזה כשהח״ח אבל הנמוך אל הגבוה מן שיהו אצלו הח״ח מן חורה דבח

 שזהו אצלו הח׳׳ח מן חורה דברי לילך והאיוימל ממנו שפל הה״ח אזי בעירו
 אין ח״ח המנזה אמרו לכך בשטחו דבוק משאר נמצא לגמה הנמוך מן

 א״ו' ג' פ״ק ערכין במסכת תא דאי בעז׳׳ה לפרש נראה ולי למכהו רפואה
 בחורה יעסוק ח׳׳ת אם ר^ע לשין מספרי של חקנחם מאי חנינא ב״ר חחא

 שנאמר דעתו שפיל הוא הארץ עס ואס וכו׳ חיים עז לשי! מרפא שנאמר
 כרתו שככר תקנה איו^ו סיפר אחר חרנא נר אנא ר׳ נרוח שגר ה3 וסלף
 שלא תקנתו מה אלא וכו׳ חלקויז שפחי כל ה׳ יצרח שנאמר הקדש נרות דוד

 כמ״ש הארך ם ע הוא ח״ח המכ;^ בודאי והנה ט׳ ז הרע לשין ליד ימא
 אבל כחמור ואנשכנו ח״ח לי 1יח מי אמרתי הארך עם כשהיתי עקיבא רני

 ס' זהו אהבה להם שיש בסיפה ו״םכ אח נאמר נמחלוקח שהם גס ח״ח
̂גמרא  ח״ח על הרע לשון שמספר הייני ח״ח רמנזה כל יסרה רב אמר ר

כיו\ עס הוא בודאי  מועיל ואין עצמו שישפיל תקנתו מאי ח״ח ששונא ^־ן.
 בחולין רז״ל כמ״ש שמים ירא שיו:יה צריך שח״ח ללמוד ד״חר^סשיכול לו

 אפי׳ טייפה הרואה סתם אמרו ולא לעצמו טריפה הרואה ח״ח איזהו
 ומורי לעצמו ומחמיר צדק כשהוח אלא ח״ח יקרא שצא מלאי אלא לאחרים

טרפה ב □ג ׳
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 הקנה שמועיל רחדהא5 חמא נר׳ יהודה ר׳ מסחשמועינן לעצמו שרפה
: עצמו להשפיל צריך ארןsי עש שזה אלא הרע לשין למספרי ^

ה הראפ׳פ׳ שוי מרי
אדרעוס

קרצהעחש̂ר סיא א׳׳ל ננחרזהו דהיינו שרומא מז5 נאוייו
̂נה השה נאמח סיא לו שהשיב דהיינו עיד שמיא  זקנחי לעח לעשיוזח
 דג׳׳ל פ״ר נל״א ב'׳מ וכמ״ש מועיל זקנהז לעת חשובה עשה אש מקוס
אפי׳ לריגול שם ר״ח ופירש כאיש יצח על שמתגבר מי אשרי

ולכךאעפ׳^ישר^א^ןכ^׳לע^ חוראשריו5שהוא תשיבהיחמברכאיש -׳־־ .«
י>1<מ׳? ר^י!3השי1 וחורה ונבואה לחכמה שאלו הכי דבלאו ועי־ זקנותו חד וחתא דמבריא שגיל״א כאילין עבר היה ממיא שחיק

̂ה אלא חשובה סבא סבא א׳׳ל נציביו קאיסחציבחצוביןצמינצב סי גבר ^ גדול׳vל בחסדו הקי
 P אם נחסדו אוחו חקנל יח׳ השס אלא האמח לפי ב^חז גס בחייך א״ל עבד שמיא למרי דר\י ומה וחשטח קריצת א/׳ל חשכת לא קיצח חי

 וזנ£ן הגדול בחסדו הש״י אוחו יקבל מקוס מכל זקנחו לעת חשובה יעשה מאה בר ואח לו אחר שניו מאה בר לו אמר דין יומא אח שנק נחה נר סבא
̂חצובי? וקאיס שלן  אגזר•^^ אח חשובחנ היחה וכך חסדך גשמים כמ״ש עבד שמיא למרי דיסני זכיס אין א״ל מנסן אכיל דאח סיר נצובין למינצב ]חלי

מהדגצןל^:^? האברים למנוע אוכל מונע.דהיינבשלא לשון חשכח לא קרצה זכיח אס בחייך א״ל לבני מיגע אני כך אבהסי לי שיגעו כשם לאו ואס אנילח
׳ ל אני קרצחומ׳׳נו לו אומר אר לזה זקנתו לעח מקמו לאעבראהיצ״הר האענחהגודע חאינקאמר עבדין יומין לסיף לי מודע מלהקחהוה אכול

̂ח הרגילו האברים שאמנע פד בחור שהוא כאיש ליה אמריו חרעפלמין על ליה וקס סציק חאינין קיסולא מלא עבד מה למלכא  אינו־ רהחשובה וא
̂הרי אי׳ל עבד שמיא למרי דהני ומה לך אומר אני לזה זקנותו לעה ־ סבא אנא א׳׳ל עיסקו מה א״ל דעל כית תלכא קדם עלון לון אמר עסקך מה  <ת;3 הי׳צ

 *3 ־ בעוה״ז־ טובה • לו איו דהצדיק פירוש דין יומא אח שנין כמה בר סבא ־ תיכול זכיח קרצח אין לי ואמר׳ נצובין למעצב חצובין חציב ואנא עלי דעבריח
י<ג? והשיב טובה של שניס דהיינו חייך שני כמה ליעקב שאל שפרעה אמר פיריהזן מן חאינין והילין מנהון ואכליח זכיחי הא לי מודע חהא מנהק

 ' אזיאצלו־שכיס העוה״ז חאוח אחר שסלך ר\שע אבל טובה של שאינן וכי׳ ואמר ליה ויתיב דדהבא סלק תיחנין קלוואינוז-אנא שעחא בההוא אדרינוס ,
̂לס אח חייך שני כמה היצ״הר אוחו טוביהולזהשואל אמחליו: דינרק יחיה וחמלון דין7 קרטולא הדין דחיפמז אנא ̂קלוואינז?  א'3יומאריןא
 א׳׳להיצ׳׳הרואס הלראחרחאוחלבו שנין המאה כל דהיינו שנין מאה ברייה לסן דיהודאיאמר סבא חיקרירןלהח מוקרי׳ הדין כל עבדוהו
 שיסי רעתך על חעלה והאיך מרובה חשובה לעשוח שצריך שנין מאה בר לבעלה אמרה פחין ברח הוח דחגירא אנחתי' ליה מוקיר לא ואנא אוקייה

 אזי נוצוח חעשה כשלא ונמצא מצוח לעשוח בחייך שהוח עוד פי' מלא־מרעלי' עבד מה נדינרין ומפגר' חאיני רחמא מלכא דהדא חמי קבלר
^ וקאלס ־ וזהו בעוה״ז מצות לקיים מצוח חסרון בשביל להתגלגל אחה מה א׳׳ל פלטק קדס וקס ואזל חאיניו החתורי' על שחשימן גחל שק הערוך

̂׳ל עסקך .  מנהו! נהנה שאח פירוש מנהון אכיל דאח סבר נציבין למנצב חציבי׳ למלכא אמחן עלון גדינריז ומפגרא חאיניז רחמא דמלכא שמעיח א
 ?1שמפג ב'׳פ רמ״א שפירוש וכמו כך כל ימים שהאריך xאפ אי בוודאי המצוח מה ליה ואמרנ׳ חאינין מרעילין מלא טעון פלט־ן חרע על קאיס סבא ח־

 בעשיוס האברים מן שנהנה מה תכרות לא ואוחו חאנל ממנו כי ע״פ אנא קלוונין אמר נדינרין ומפגרא חאינון רחמא דמלכא שנועח א״ל עסקך
 י ^ לחנצב אפשר אי מ״מ חצונין תחצוב אס גס וא״כ אכילה בלשו! מדמה נאפחא אפיי על שד יהא ונפיק דעייל מאן וכל פלט־ו חרע קדס ילדה דחקימון

̂ה ואזיל יחיה רחשאפינין  p-לאו ואכליחואזס ימי סאריו זניח אין סבא א״ל נזנהון חיסל ולא דחייך אנאסליסלך יקרא הדון ככל לאנחחא אמר לביית
̂י1עגיתג הל הקני אבוחי דגודאי פירוש לבני יגע אני כך אנהתי לי שיגעו י׳׳ל פגין ולא בשילין דהוי אמרוגין הוי ולא חאינין חהיין לאלע* גצוג אזיל אמרה  זי<
̂̂ן מאי ׳3 מעשה אוחו מביא למאי חדא הרץ; ̂י מןלןן קן̂ך ןןך עד עשיחי.מריט לא <

 זיוסר- שניס מאה עד ימי זכיחישחאדיך ,מהיכן וא׳׳ב עברתי עבירות כל ג׳ מנהון אכיל לא דאת פיר לא הקשה לקמן הא תשכח שסיר אזי קרצח חי
 1כ ואני יהס ני/ מעשהאבוחיהס כשאוחזים נניס על אנוח עין פוקד לחימר והוהליה למנצבנציגין חצובין קאיסהציב שנק מאה בר ואס מדייק למ׳\

ה אמרחהיה וקאיסלמנצבנצביןד׳למאי מ ה'ל ה מר א ק ס אינ מ עליל ד  עשו שאנוהי ודאי אלא אנוח עבירוחבודאיה׳ממהןמעשה כל מו
 שעשית̂י עביחח על חשובה עישה אני כך בשבילי ויגעו מוחן קודם וכיון מלנא קדס עאן אמר .הראקי! לתה pP מ̂ל והשנ* סל מלא ראשין
̂ל דעל של^ן^ לבני בחשובהי יגע אני מ>'מ להתגלגל צריך ויהיה טוב לעשוח אזכה דעירל כל למה ז' מלכא קדס על לא והשני הדבר וסיפר עיסקך מה א׳

- ו”בי* א׳י׳ל חשובה כשעשיח• בני על עונותי הש״י לפרש וניאה לספור קדל כי עד היבה דקריקים ועוד באפיה שרי יהא ונפיק •
 ;ר1■מגןםמ^ מאהבה חשובה כשעושה ידוע ־ די:לה לי מודע חהוה מנהון ואל שאמרו עפ׳׳י כך נקרא ולחה היצה״ר הוא טמיא שחיק דאדרינום בעזה״י
̂£וקה ׳׳כ6ו שוגג מהזחן נעשה מיראה תשונה וכשעושה מצוה שאין אוקו שמבטיח הרש״א ופירש זכו׳ לך ממס טח בשאול שיש יצרך יבטיחך  •יי כשי̂ע

̂?׳? יזכה לא ימים כשיאריך מיראה היינו אדרימס וזהו כחוט' יגיעי ימחו שס כי עמו ודברים דין הקבר אחר '̂'̂  לעשוחמצוחדאוחושוגגשנם
 אכוכמלה^^^ זכיח אס בחייך פירושו וזהו הרבה עבירוח לידי אוחו מביא ונאמח מנוס ביח לו שיש לקבר ינוס אוחו שמחזק חוזק לשון אדר חיבוח שחי
̂& השובה עשיח בוודאי אזי כחייך מצזח לעשוח שחזכה דהיינו לו שאין ד ולא רעתך חי^ך טמיח שחיק בעצמו הוא כי אוחו מרמה הוא ̂יכעש  מאהכה

̂■ אשנבי מקטרגה מן :עצמותיו שהזא טמיא אח ומשבר שוחק הזא אפילי אלא x33 מנוחה ̂יי  ב
.שממזק-אוהו דהייגו טמון חלשת טמיא בצפון אוהו ומשבר ששוחק הפי' אי

 לי יחב \ V ד 3 חח מודע ולנעמ מלשון לי מודה חסה הוה אוחו שישיר כדי בצפון ־ אוחו מרמה וגאמה ממס ביה לו שיהיה
̂ 3דףוחדרש^מרי ענדיוהאניןדהנהבעיחנע סףיומין חשובה דרך דהיינו וצר סאדרךקטן דטנרייאשכיל שבילייא נאילין עבר

̂׳ש מועדם חאנים חדאי שני מ״דוהנה צי חעיילי בחשובה הדר דאי דה״א כרע׳ מ״ט,חליא נפ״ר במנחוח כמ
 K לא X״ מחוז רעזח תאנים האחד והחל הנכורזח כתאני מאוד שמה רקח אמר רבא ו׳ דף מגילה ובמסכה מילחא מסתייע לא בהך זלעיילהו

̂אטברי' ̂יחה שטובה ולמהנר רשעים חלו רעוח חאגיס גמורים צדיקים הטובזידאלו חאנים מרוע אח הרואה חכס איזהו כי והפי'הוא ר
j1*7P והטעס וט ריח נמו הדודאים ח׳׳ל סברס אבד וש״ח עושה כך וע׳׳י בגיהנס מיחה לאחר לו נולד אה'שיהיה שרו̂א להיעו הנולד

̂ן הס הרשעים שעושים הצגנירוח דכל רעוח לחאינים הרשעים שיה ריקנין שאפי' רקח שמה נ^א למה לזה קורם שם ^מרו וכמן חשונם  ^ נמשכי
 ר־ס! זרע טוב הדעח ועז לעולם יצ״הר והביא זוהמא שהטיל א׳*ה של חטא ראייתה שטובה סברה כן גס ^א מפני הוא והטעס צרימון מצוח מצאיס

̂ 3 ממנו שאכלו העז הוא חאנה עלה ויחפרו רש״י ̂ירוש כתי חאנה עבר היצה״ר שהוא אדרינוס פי' זהו ז טיביס ומעשים חשובה עונוס p ע׳נ׳י
 ל׳אל' הדעיז עז3 העבירוח כל גכללים היו ובוודאי וכו' נחקנו גו שנחקלקלו שרואים ראייחה טובה x על טבריה הנקר׳איס חשובה נעלי של שביל־ן !אוחן5

 -ן7ה עבירוח גוררת דעבירוח העביחח לכל יצה״ר זו בעבירה נמשך האיך דהיינו נצינין למנצב חצובין חציב קאים סב נגר חד שם זחמא הגיהנס משך
 סן- בען כוללים היי העביתח דכל ודאי אלא המפרשים כמ׳׳ש פג מאוחו ׳ שעיוות מה לחקן צריך בחחילה גי טוב וע^ מרע פר להיות צחך החשובה

 יהצדקיס תאנה x על נקראים ולכך עבירוח לכל היצה״ר נמשך וממנה וכז' חשובה לעשוח צריך בחורה שיעסיק קודם כי פ׳׳ב פף ש״ח ר״ח נמ״ש
 )21חא״ שהיא הדעיז ען חטא מן הנמשך שהיצה׳׳ר מפני הטויזח לחא־נ-ס לספר לך מה אלקיס אמר ולרשע כאומת רציה חורחו אין החשובה קודס
* אש שטפין זה ע״י הבא לעולם גאו ידו שעל להס גדולה עונה היא דמיון זיקת ום' המלך לפני יחקרג האיך מ^יח בצואוחעונוח וזה וט' חוקי  ̂יצה/̂/

̂' לבזיה וזהי הקדושה אל היצ״הר שמכניסים טובוח האינים להס וגע^ כן אמות ארבע להרחיק יצריך בחורה לעפר, אפר רע ריח שיש במקום כי  יזתי
 זלעל העבייזח מן ונעשה מאהבה כראוי חשובה שעשו דהיינו חאנים ן עבד וזהו באריכות שם עיין וט' עליו עונותיו צואה יטזמאח בחורה לעוסק הדבר

 ן״5 דהיינו חאיניס עברי! יהו י טובוח חאינים לו ונעש/ה מצוח עשה זגס הרל»י ויפרין סטפין ע״י ממני חוצב היה הטומאה חצובין חצב סבא דהאי ̂פי׳
̂ח  לאלי מרע ענתה הא אמר ריח ניחנו המדאיס כמ״ש המצוח שהם פיחח למנצב כך ואחר שנברא והמקטרג הטומאה נחצב זה וע״י לעשוק לב׳
 P ובטיל זקן מלך היצה״ר שהיא למלכא קטב שיהא העת הגיע שאמר פי' פירוהזהן ואוכל בעי״הז נוטע שאדם לנטיעה דומין שהם ומע׳׳ט מצוה נציביו

;f* ש, הקב״ה לממ׳׳ה מדע ש־הא העח הגיע שאמר הפירוש או מורע מלשון אי סנא היצה״ר א״ל לצרק' לכס זרעו וכמ״ש לעו״הב לו  ’געו״הזוהרחקיימס
אבל חשיבה עשה שלא. כיון למות עח היה לא כאןלהיוח צריך והחשוכה ל״ב איוב אני גס קרצח מ;זומר מלשון חשכת לא קרצח

 שהיה בסרט עוד יקלקל לאוחישלא העת אזי מצזא ועשה חשיבה שעשה כמה חקום פבה הזוהרמפר בשם פ״א ש״ח ’ר״ח כמ״ש בב^ופ כשהוא
עדשת,-} ימלי האריך שהש״י המצות שהם הפבגת התאנים שעבדין יומן אמר ובר׳׳ח ובי' טבא גקיומא דקום נסובוחא אשתלק לא עי יש לני באזהרה

נכר!

x האדמה ....- ׳ י ------ .. ; . בטנא בעוה^ז.ושמח שעשה המצות הס מארצך חביא 6
׳ )תוך כפירות ומצוה מציה שמכל קדושה כוחוח כל בפכה המקבצא הנפש נברא עכייה נ;עושה דכל מקטרגים מהס

ימ׳ מעלה של ב״ה הוא ה׳ x3 אשר המרלס אל השפל מעוצם והלכח ובזה להיות צריך בחשיבה לב״י המגיד ןכמ״ש זקנתו



רזכחחדושים
ה׳3לפני.חז והרחו מידך מצימיך סאידכרן לר,חהיהזהטנאמלו  ת

 אני אונד ארחי אלהיך ה׳ לפני ואמרח ועניח ואז לפניו המונא כדיריז אלה־ך
 .הרכהחצוחכי ולאסנלחי עליאשרגואלחי אלראחשיח שהמצלוחאמר

 שמלאר,רסלאחארן כאז הה^הפירש היצה׳/־זכו' אגיטא אונד ארמי
 הוך ניזקס שעשה והמצוח עביחח מן שרעשה הזכיוח מצזח מלא סל דהיינו
 עצמי שהכין נהכרה וקס גחדריגה וסלק הסל חיו כחאניס הדיחה הנפש

 דומה הזה העולה אנוח חסכח כפ״ר ר׳׳י כמ׳׳ש פלטין חרע שהיא מויה״ז
 מה א׳/י לטרקלין סחכרס כדי בפרוזדור עצמך החקן העיה״ב בפני לפרוזדור

 דהיינו מלכא קל־ס עלון לון אמר בעיה״ז עסקה כמה כלו' כעוה״ז עסקד
 .השי׳י לי' אמר דעל כיון הש׳י׳י לפני שיכנס כד טובים ומעשים כמצוח שעסק

 עכיחח שעשה מה על לההנצל החחיל נעוה׳׳ז עסקח כמה כלומר עסקך מה
 עליו לקטרג שלא ומתיירא חשוכחו אח הש״י שיקבל רוצה חשיבה שעשה וכיה

 מאהבה חשיבה שעשה שריו היצ״הר עס לדבר החחיל עשה מה היצי׳׳הר
 לסניגור שיהפךהקטעור ראוי היצ״הרלקדישה והכניס זכיוח מהעבירו' יעשה

הר אח עלי דעבריח סבא אנא שאמד מה זהו י  לחנצי חצובין חצב ואנא היצ̂׳
 עשיהי מקיס מכל אבל ואפיח סנדחחני ידך על שעברחי אמח דהייני כציבח

 חנהין חיכיל זכוח אין לי ואמריח כנ״ל הציכח למנצב חציבח חצב ואנא חשובה
 חשל שהיא מצוח שעשיחי דהיינו חנהון ואכליח זכיחי חהאחידעליהא

 שהבאח• החצוח אוחן דהיינו פיריהון מן והלין לעיל כאיייי לאכילה
 ונס זכיוח חעדרוח ונעשה מאהבה חשוכה חיtשע פיריהזן מה? יש בסל

 דדהנא כדלון חיחנין אנא קלוואנין שעחא אדרינוסבהאי אמר שעשיתי חצוח
 וחמלחיחיה דידה קרטליה דחפנוןהדין קלווארןאנא ויחיבליהאמר

 ועשה שברא מלאכיו ע״י הוא מחןליבעוה״ב דנריזפי׳דהשכרשהש׳׳י
 מן נעשה מאהבה חשובה עשה שזה וכיון כנודע מצוחיו י7 על בעצמי האדם

 לו כשמשלס ואז לסניגור לו ונהפך פרקלטין המקטריגים שהס שלו היצ״הר
 היצ׳׳הר שר\א נעצמו אנדרינוס שאמר וזהו ית על היא העו״הב שכר הש״י

 החציה יקרבו קרטליה הדן שתפני! וגזר ציה ונם דדהבא סלון לו שחחנין
 ה׳ מזבח צפני והניחי מייד הטנא הכהן ולקח הש׳׳י לפר גדול הכהן ע״י

ס עיהי׳ב שכר יקבל ואח׳׳כ שתו יחברך לפניו המובא כדורון אלהך  וחמלין וז
 רב* גב* שלישי פרק בתערח שאחרי כמו ש״הב אל משל שהוא דנרע יחי'

̂יגא  ליה אחזי שמיא מן ,דפחורא דדהכא כרעא חד ליה דיהבי דיסא ן3 ח
 ואיהודחרחז־ן חכרעי1אפתוראדמ אכלי צדיקי דכילהו שעחזין חלמא3

ט׳ כרעי  אלא רוחני הכל ששם זהב שוס כעוה״ב לומר שייך לא ובוודאי ו
 יש ולכך שסלזהב שיהיה החשיבות מדמה לכו אזהכ0שו;חשונשנעו.י;״ז

 של עור\ג ששכר לומר יש ועוד העוה״ב שכר הל משל הוא דינרין שגס לומר
 חשיבה לעשוח כשרוצה אי׳ג חשיבה שער ר״ח כח״ש דנרק נקרא חשובה עלי3

 חטהר עליו הדן קבלת וע״י בסיגופין עצתו ליסר יסורין עצמו על לקבל צדך
 הדין ע״י דהיינו חיבוח שחי דנרין וזהו זכו' וחשכס מממם העליונות חדוח
 במס׳ שאמרו וכחו רנה כמו וירוה שמחה שהוא רין מקבל עצמו על שקינל
 לב ולישרי לצדיק זרוע אזר שנאמר לשמחה וישרים לאורה צדקים פ״ר ר<עניח
י שמחה  עוה׳׳ב של שמחה שהיא 1רי מקבל בשה״ז עצמו על שקיבל הדין ^'

 שאר פירוש דהודאי סיא להדי! חקריניה חוקריה הדן כל אמריצי^יעבחהו
̂׳הר כנודע מאוד ורעיס אנזדס שהס היצ׳׳הר של עכחהי  סחת לו יש שהיצ

 כל שהיה להייז הקרירה מוקדיה הדין כל אוחו שאלו חבלה מלאכי כמה ידו
 שעשה דהיינו יהוד נעשה אז סיבוחי׳ ולעת כלענ'הוח ועשה ברע יחיו

 בריה להון אמר דיהודאי סבא וזהז וכו' מועיל אינו ואז זקנוחו לעש חשובה
 בריה להס שהשיב לומר יש הפשוטו כדרך ליה מוקר אנא לא ואנא אוקריה
 או ליה מוקיר לא ואנא חשובה שיעשה עד כך כל ימיו לו שהאדן אייגיה
 ח״י והיה חשובה שעשה במה לבוראו החשוב שהוא אורןיה כריה הפירוש
 חשזנה ועשה ורשוהו מח״י ויצא בוראו את הכיר ועכשיו היצ״הר של יישוהו

 :בחמיה ליה מוקיר לא ואנא לקי למראו שאוקיר חהו י
 והנשמה הנפש היא אנחחיה פי׳ פחין דמגירחהוחברח אנתתיה

 כי זר לאיש חהיה כי כהן זבח סבא בשס פ״ג ס׳׳ח ר״ח כמ׳׳ש
 היא רשע מגורס כמ״ש מיראה עובד הוא מג*רא ונו׳ כהן נח נקראת הנשמ״
 פי׳ ו פת ברח הוח וכו' צו יבא ירא שהוא מה רש״י פי' ק׳יי משלי חבו^ז
 שצ לרגליו פחין שטומן שס על פחי? שנקראה היצה״ר ברח הוח yio ה«ןש

 לאותו הנפש שאמרה פי׳ ברקנלזי לבעלה אמרה מפתיוקשיס כמו איסלצוח
 קבלזי בר נקרא ולכך עיה״ב יאבד שלא או עונש מיראת עובד שהיה האדס

 אמרה ולכך זה בשביל הש׳׳י עובד ולכך גיהנס ולא 3עוה״ שכר שיוצהלקבל
 שחעשה עוה״ב לך יהיה חקוס ומכל עוה״ז חאוח כל אחר שחלך איעצך אי

 לאוחו זקנחו לעח ההשונה שהועיל כמו החשובה לו ויועיל זקנחיך לעח ימינה [׳
 בסביל עוה״ב שהוא דנרין לו ונחנו הקי״ה לממ״ה חאנים |סבאשהביא

 דהדא חמי שאמרו וזהו הזה הכבוד כל לו ועשו זקנוחו לעח שעשה החשובה
 וקס ואזל חאידן קרטליה מלא עבד מה בדינרין זמפנרא חאינין רחמא לולכא |

0V4 ומורי וכו׳ שק צריך ׳3לחשי עוד כתב פ״ג ש״ח ר׳׳ח דהנה פי׳ פלטין 
 והכוונה שק בהיפוך וקש הקליפזח הס וחבן ששק ר״מ3 נת״ם כתב

r על שק שיעלם ראוי הקליפה אחי־ ונמשך חטא חשובה שיעל :יזן a ובזה 
 הקליפה שהוא בשק מחלבשח כולה הנשתה וכן '0ו הקש שהוא יצרו ננע
v̂ לנד ob? עושה כשאינו נמצא זכו׳ עליז השק יעלה נשמחו ולחיקין השכילה 
 מירח׳ אלא חשיבה עשה לא שזה כמו נשמחז על השק נשאר אזי כראוי ה3>שו

על השק שנשאר ונמצא עוה״ב לו ויהיה בגיהנס יךאחעוה׳^כ^יבא

 יז לא שעשה הנוצות וגס שעשה התשובה יהייר ההאנים יגשלגיא בשיי
 נעשה שמהענירי׳ ורע טיב מעורבי' ה׳ו אלא רע שים בלי וצלמיס זדס

 כראוי החילה מעשיו חיתון סלא כיון ברע חעורביס ג''כ היו והנוצות שגגות
 אחר פלטין קלס וקס האעין x שלוא קרטולי׳ שמלח וזהי לעיל שנאמר כמו
 רחמא דחלכא שמעת ליז אמר בעיה״ז עסקת במה סירש עסקך מה ליה

הי'5 תיראה וחצות השובה שעשה נהס שהשיב פירש בדנרין וחפ:רא תאינין  ז
 חשובה עשה ילכך בדנרי? ומפגיא סאינא רחחא דמלכא ששמע כמי עוה״ב לו

 מאהבה חשיבה שעשה דהיינו רזלכא קרס עלץ שהשיב הראשין כמו ולא ומ׳׳ט
 פירש למלכא ואמרין עליז עוה״ב בשביל ולא בי וירבק הד״י לפני שיע^ה כד

 לבא יכול היה לא בעצייי הוא אבל הש״י לפני ואחרו או3 אוחו ששאלו אוח!
 הרע על קאיש סבא חי־ ליה ואמרין עדין לו שנשאר השגנית בשביל הש״י לפני

 שמעת ליה אתר עסקד מה ליה ואמי־נא חאנ־ן חרעיליה מלא ט.נין פלט*?
 קדם יהיה דהקיחון אנא קלוינין אמר כדנרין וחפנרא חאיכין רחיוח דחלכא

 שעושה עור\ז שע׳׳י פלטי? תיע שהוא נגיהנס שיעמוד דהיינו סלטיז הרע
 שיש־ יסורין ע׳׳י הגיהנס כר לעוה׳׳ב ניכנס שער כחו והיא לעיה״ב יבא חנות
 פלטון תרע נקרא ולרן צעוה״ב ליכנס שער כמו והוא לעיה״ב יבא שה ליזיה

 לעשית באפשר היה שלא יאמר אס פי' באפי שרי יהא ינפיק דעייל חאן וכל
 ואימ עבירוח עשה וככר היצר\ר ברשות שהיה רין מאהבה כראוי חשובה

 והיו עבירוח שעשו אנשיס כמה חצינו דהא ט עלזהלזהישינו חייביסורין
 אוחו מחייב־ן והס כראוי חשיבהמאהבה מכלמקוסעשו היצה״ר בישות
 ע^ז במס׳ שאמרו וכמו וכו׳ עשירים מחייב ראב״ע ענייס מחייב הלל נמ״ש

 וטורפות באות עזה״זrc'y 3 שישראל חצוח כל ב׳׳ל יהישיע וא״ר ע׳׳ב ר׳ דף
ס׳ לעיה״ב פניהם על העוצם לאומות  יאמרו אס כך רפירששסהוא ו

 שלא וכמו ביותר חמורה שהיא התורה אח לקיים אפשר היה שלא האוחוח
 לעמוד יוכלו שלא ניאוף משוס וישמעאל רציחה משוס עשו זה בשביל לקבל רצו
 כחו וקיימו התורה ישראל שקבלו מתמח אותן יחייט מקוס מכל עצמם על

 ישראל חצוחשעשו וזהו קיימוהו היק שקיבלו יש־אל ישאלו שאומות שס שאיהא
 וזהו ההורה אס לקיים שאפשר פניהס ליד לסדיע פניהם על וטייסות יאות

 שעשה דהיינו בשלום ונסיק היצה׳׳ר ברשות דעייל מאן כל כאן גם הפירש
 הזח רחשא באפתא באפי טרי יהא וזהו אוחו יחייבו ע״י מאהבה השינה

9ול^n אכילת קודב x  cהקבר שהיא לגייחה ואזל יחיה פינק רמש 0’6־ 
 עונשו שיקבל אחר מקום חכל הדן ויקבל יסורין לו שיהיה שפהקי חף דר\ימ
 שנטלו דהיינו יחיה פינו? ולכך שעשה מהחצוה מהחשיבה הבא עילס לו יהיה

 1כמ והדין היסורין עליו קבל ש זמן על שיגשה,והטמינו והמצית החשובה
̂יי אוחז חייאין האדס כשמה דסיכף עליז שפסקו  מה שיפסקו מעלה של ב״ר לפ
 לכר הדין שיקבל עליו שפסקו וזהו שפסקי כמו לו עישיז ואח״נ לו vשיעשר
 לבייחה אזל והיא זחן אחר על טיביס ומעשים חשיבה שהוא החאנים הטמעו

 ואחרכויאכט הקבר חבוט שהוא הקבר דן חחילה לקבל וקיר גוף שהוא
 זצ0ו יחיה פינון חולעיס לינילה קודם רחשא באפתי וז׳^ החוצעיס אוחו

 שאמר סי' לך שניס איא יקרא הדין ככל לאנחתיה ^ור יקבר לגוף לבייחה
 לאמך נליג איזיל אחרה כך צי עשית למה זה לכל אוחז שהסיח הרע לנפשו
 היין ולא חאינין א־מן חהוין בפני' עצמך החפאר פירש יש-יאל ננסח שהיא

 היה הדעת שעץ דאתר דלמחן רמ״א שפירש ונמו נלב דאהרוגחמה אחריגין
 גצ נאמר מינוח וגבי שבלב מחשבה וזהו בעילך וכפר מין שהיה דהיינו אתרוג
 שלא ההפארעצמך לו שאמרה וזהי חיים אורחוה ישעו ולא ישיבון לא באיה

̂נה לך היה לא ואז בעיקר נכפור אוהך הה-חי  אחרוגץ הוזין ולא וזהו חר
 שעשית דייך פירוש זצאפגין דהוויןבשילן עצמך ההפאר יגה ללב הדומה
 1כח כלום חפינה עשית לא מאלו טיב חקוס סכל תיראה שהיה אף חשובה
 1חנע אזי שעשו י^אלחשזנה פושעי אלו פניה סנטה החצנה פ;*חתר

; פגיהוגהגשלו

̂צז רבה כדר
א ת י  רג אמר השואבת צאח לעה ערב לעת נ״ט פ׳ ©ף רבה במדרש א

 הוא מלבחין כלביא קל ושמע ציקחאשה הולך שאדם בשעה הונא
 לשמוע וא©ר לשה׳׳ר לספר אמר דהנה בעז׳׳ה נ׳׳ל אמרין איח מה מציס
 אם בגנוחה ולספר עליה לשאול צריך אשה ליקח הילד אם אמנם לשה״ר ולקבל

 חסרונה לו יודיע לא האשה על לצדק ישאל אס לכך לו להודיע חסדן לה יש
 הולט אוח! אבל חסרונה יודע אינו הצדק וגס הרע מלשון עצמו ששומר בשביל
 האדם בגמח המדברים הס כמדע לעחידנכלביס שיגלגלז לכלב־ס שנמשלו רגיל

 כלביא קל ישמע אשה ליקח הולך כשארס לכך אדס כל של חסרונן יודעים תמיד
 חציחחה זהו בעצילשה׳׳ר לאותן לשמוע צריך אשה כשהילךל־קח חיילו מננחין

 ע7ל שצריך מחמח מקוס מנל לשה״ר המיר לשמוע שאסיר גס אחרין אינו!
 צכלבי' שנמשלו צשה״ר בעצי לאוס! לשמוע צרך ננוח לה חין אס האשה מעשה

א אם דבריהם על יחקור ואז גמחק לו שיודיעו כדי : אמח הו

n2vf מסכת
ש ר ר מ  אלא עונים אין א' יוחנן ר' מ״ג פרשה רבה ב

 בן ר׳׳ש שמיא ענני עם ואח שנאחר חלמעגה
 מקצה נשיאים מעלה שי״אמר מלמטה אצא עננים אין אנזר לקיש

רן א  יין של חביח חכירו אח שעד לא׳ יוחנן רר׳ דעתו על ה
1 ןקלקנה י א 0
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̂צזים היח
 חונזחך א׳׳ל חשיס של ס^ה הילד לחייח שאמ^ לאתד אומר ר״ש וקנקנה

 לו נק^או שמוה ה׳ משר וקיל ענניך אייחי לא'־! אותר הקב׳׳ה כך מרוד ובא
 לבעלי שובי שהוא אד הרקיע פר אח מעכב שהוא עב חזיז נשיאיס ענן אד עב

 את עושה שהוא ה:שיאיש לאלו אלו ענרס הבריוח עושה שהוא ענן שעריש
 חח ומשרה רק־ע3 חזיונות עושה שחא הזיז אלי על אלי נש-איס הבריות
 בעז״ה לפ״ש נראה אתיז בן ישעי' חזי? אמר דאה כתה הבריוח על הקודש
נהרח־כ ונראה המחשבה אל רמז היא ענניס זצ״ל רע״ש כשס שתעחי דהנה

ידי ועל ccמ אל הכנה הוא הרקיע על חחפשט כשהענן כמו זה יבר

מי חפיש עייד והיכי מעיין ולא דמאר-ך הכא ותעיין דמאריך מ ^ייי י6י  1?1ר
ל שלוש' 1דנקנ האי ליק־ק יש מידי ליה ייר\ב ערא אחי רילתח בשלחנו ^ א ־ ס י רי כ  ד

 ^*לי־אדס^' ימיו דבריה׳שתאריניו■ כמה יש הלא יוחר ונא אדם של ימיו שתאריכין
% ליחדמי רז״ל אתח ועוד ימיך יאריטן למען וכו' אביך אה כיד כמ״ש שיי ח מ  -י

כ3 ת בסף דהנ׳ בעז״ה לפ־ש ונראה הריה ועוד יתיס תאריך בי\ ־ ס  מ
ח ועלה גוזלח לי והנא לבירה אביוע^יה לו שאמר היי איזח ^  י
' וה־הז־ זה של ימיו אריכוח היכן ומה נפל ובחזרחו הכניס אה ולקח ^ ט

 מעשה סוף נתר לידי ארו׳׳כבא במוחין חחפשש כשהמחשבה כן ראשס הולך
 דבר לעשוה החלה שיחשיב לא אס מעשה לעשוה אפש׳י אי כי חחלה במחשבה

 כן כלי בהוך כמו בחוכו כרס שהנשס הגשם אל כליס הס עננים והנה זה
 יוחנן ר׳ לדעה מלמעלה שנמשך התחשבה אלקדתוח כלי הוא האדם ■מחשבת
 כת׳׳ש מלמעלה נמשך כן גס המחשבה קדמוח אל כלי שהיא חחהונה מחשבה

 למה חקשה ואי וקנ^ה יין של חביס חבירו אח שכבי לא' דר׳׳י דעחי׳ על
 החירון מלמעלה יורד רע דבר אין והלא רעה מחשבה לארס נמשך לפעמים

ר כהוגן שלא ועושה והשכל האמה מדרך חועה אדס לפעמיס כי לזה י  ס
 לו נמשך ארס כל כי מחשמחיו ירי על מלמעלה לו מודיעין לזה כהוגן שעושה
 הקדוש׳ מצד חיזשבוחיו כל אזי נהש״י דבק כשהוא מעשיו לפי מלמעל׳ מחשבה

 זרה מחשבה לו ורפל מלמעלה מודיעץ מהש״י עצמו שפורש ומיד והיכף
x להידיעי d ר׳׳ש ולדעה אחרא מסטרא זרה מחשבה לו כופל ולכך ה' מאח 

 עצמו האדם מן היא המחשבה קדמות על כלי שהיא חחחונה מחשבה נ״ל
 כך הארס שמכין הכלי ולפי מלמעלה שנמשך המחשבה קרמוח אל כלי ונעשיח
 מלמעלה קדושה ממשיך הקדושה מצד המחשבה כלי כשמכין מלמעלה חתשיך

^ או זרה מחשבה בחיכה ממשיך אחרא מסיערא התחשבה כלי וכשתכין פ  א
 ומהפכה אמרח כלי מלבישה והוא הקדוש' מצד אצלו המחשבה באה שבהחלה

 ומהרהר וחושב מהפכ' והוא למעלה יחוד לעשוח במחשבתו שנופל למשל לרעה
 הבא א״ל חטיס של סאה הלוני לחבירו שאמר לאחד סאמר •הו אשה ס־הור
 לפי היינו מטר וקיל עניכך אייסי לארץ אותר הקב״ה כר ומדוד א3ן קופחך

 שחו׳ ה׳ רז״ל ואחרו התחשב׳ קדמוח יקבל כך ארץ הנקרא הגיף שיניא הכלי
 קטן עולם הוא האדם דהנה הרקיע פני אח חעבב שהיא עב לו נקראו

 וכשחישב אצלו אור הוא אזי מראו גדולח להכיר לאדם מאיר וכשהמחשבה
 לכך אצלו חישך הוא אזי בוראו נדולח מכיר ואינו זרה מחשבה מחשבחא^ר׳

 לארס המא־ר השכל הוא הרקיע פני ומחשיך מעכב שהיא עב המחשבה נקרא
 אצלו השכל נחסך אזי בוראו גדולח מכיר וכשאינו לאיז שמאיר ר^ע צמו

 בשוק השער יצא כמו מלה לשון הוא שער שערי' לבעלי סבר שהיא אד ינקרא
 ועישיס חורה לומדי חכמים אנשים ויש טובות מדוח בעלי הס שערים ובעלי
 כל בוראינו גחלוח מכירים אינס אבל לאדם טומח מידוח שהם ומע׳׳ט מצוח

 מכיר האדם אם בזה חולה כולה החורה כל כי לכלום נחשב אינו מעשיהם
 ציוצרינו רוח נחח הס שלו ומעשיו חורה אזי עונד למי ויודע בוראינו גדולוח

 חורה כל אזי בהש׳׳י מפר ח״ו אס ומכ״ש בוראו גדולוח מניר אינו ח״ו ואס
 לכך ליוצרו כ״ר לעשות בשביל עושה שאינו כיון לכלום כחשב אינו שלו ומעשיו

 שהיא ענן ונקרא טובות מדוח בעלי שהם שערים צמגלי שיבר שהוא אד נקרא
ענות מדוח כל האדם כשיעשה באמח דהנה לאלו אלו עמים הבריוח עושה

שכולוי, בעולם ימיך יאריכון למען אלא זהשל

ן הקן שילוח גבי יכן וכי' ימיך יאריכין למען ואס אב כבוד גב־ חורה ע מ  ; ל
אי שהם ימים דיזשמע ימים והארכת לך י to י

^0שיהי לומר לו היה יחיס והארכה ליתר שייך לא אי״יו שכולו לעולס ן . ך, ל :־
׳ יי׳י•

 ואס בעוה״ז להש״י שעבד הימים מאוחן הבא לעילם לבוש לעצמו
חס' אזי השם בהם עבד שלא בעוה״ז יחים  ע(צלן לכיש. מאיחו ימים אוחן נ

ל’בעוה״זלהשם כשאר'עובד ימים לפיספרזור\הפ׳אריכוח כ מ ?ופ .
 מיזכו שנעשה כיח לעולם קייס שהוא דהיינו ארוך נעשה עיה״ז סל

ען שאמרו וזהי הפשק לו אין ועוה׳׳ב לעו״הב דרבנן חלוקא מ  ל
ס נעשיכם להש׳ שעבד עצמם הימים אוח! היינו אייו שטלו בעולם ימיך  א
הו לעולם קיימים הס ממילא ארוך שכולו לעולם קיימים שהם מון  וז

^3ד של^ה אפילו דהיינו אדם של יחיו חאריכין דברים שלישה יהודא ס  הי
 הסמאריכין להש״י בהם כשיעבוד הגיף צרכי שהם
ff/’iP בחייליי שאיחא כמו האדם צרכי נקרא חפלה

^. טזיי ועינויו עולם חיי חניחין אמר בצלותי' מאריך דקא המנונא ע ש
ס ׳ I יעו^׳.י^״ ׳בריס בלזוהן י נהש ונשיעבו*

^י וה^^י מעליוחא כחפילחו מאדיר מקשה לכך כפשוטו סביר  יי
ש קשיא לא הגחרא ומהרן וכו' בהפילחו התאריך כל אר״י אבא חג rpfyî ה ri 

^ בלבו אומר בה מעיין יעקב בע־ן שפירש וכמו ומעיין ^ הזנז ^ ^ ש ע שי
ילך ררא כעשיח שאין לב כאב בכוונה שהחשלל
I והכ״ ימים אריכיח זאעו שעה חיי היא בודאי בקשהו לתלאות

 לחצאי' תריפנל שאינו דהיינו בי־חתי חפיש עביר זהיני מעיין
 ״^ר״ל^] שזתו כעסו אח רחתיו שיכבשו לפניו נ״ר לעשוח ברחמי להפיש
 חפלה שהחפלל ימיס סמאוחן לעו״הב תאריךימיו כזו בהפלה בודאי
 עניא אחא דילמא מאריךבשלחנו הגמרא ומפרש לעי״הב למש ממנו
 הלא לשלחנו דווקא זה שייך האיך פירוש לו אין פשוטו דלפי מידי
ט האיך מפרש ה:גמרא שפיר אהי דברינו לפי אבל לעני ליחן ע ) ^ כ  ' 7י

 שיצה״ג ונסי״ל מידי ליה ויהיב עניא אחא דילמא מפרש לזה נשלחנו
^ בשלחנו חאוחו ממלא וכשאדם וכז' וחכס משכן ילד טוב כח״ש ן  א
 שגט להיוח יסל אזי בשלחנו בלחמו חאוחו כשמשבר אבל מ חלק
' ־c//3לעיי ימיו להאריו שיכיל הנמרא פ׳ יזהו בו חנק

הגס מידי ליה ויהיב עכיא ואחא חאוחו שמשבר כגון דמי היכי
^ ר׳י׳י שאמר ומה למא1מם_ל6רלכר'.3׳/ז~מחג5שי לשכוי־חאותץ ו ס ׳ י ״  ׳

^ לפרישכחו־ יש נטוי קיר הן אלו שלאדס עונוחיו חזכידן ^ ,^ ו בז פ׳ ש

 וישבור עניה מדח לו שיש בדעחו יבין אבל לכל שפל ויהיה באחרונה שיכנוס
 שישמר הוא עניה מדה אלא נחלה גאוה לו יש בידאי הכל על גדול שהוא
 התחשבה נקיא לכך מחשיחו ע״י עניו שהוא נמצא מכולס קטן ש.הוא בדעחו

 אח עושה שהוא נשיאים ונקרא לאלו אלו עמים הבריות עושה שהוא ענן
 הא יבמהו ונגסה ע״פ רפ״א קף בזוהר דהנה אלו על אלן נשיאים הבריוח
 בהו יפרק פקודודעבד עסקונודכל החחחסד אצא חסיד דאין אוחמוהו
 קנ״ה עס בשכינחי׳ חשד מחיל מאן קב״ה עס עבידחסד ובהא שכינתי׳

̂א זה ודבר עיי׳׳ש וכו' גמיל  אהב לו יש י אז בוראינו נדולוח מכיר אס אלא א׳
 שכינחא עס חסד לעשוח כונחו רק שכר חשלום חפזבשוס ואינו הש׳׳י אל גדולה

 מקיי' צדיק כל דגס צדק משאר יוחר מדריגה חסיד נקראהDlvלמיפר^ק.אזמ(
 בשום חפן שאינו >ה כמו p כל בוראו גחלוח מכיר שאיט אלא התורה יכל

 ובא יחירה אהבה לו יש בוראו גדולות יותר מכיר שאדם מה וכל שנר חשלום
^ גדולה למדריגה ו x שהוא עד י w בשביל לו אשר וכל וממונו זנשמזזו רוחו 

 בוראו נדולוח מכיר אס במחשבה חלוי שהכל נמצא שכינחא עם חסד לעשות
^ ו  הבריות אח עושה שהוא נשיאים נקרא ולכך מחבירו גדול הוא מחבירו י

 על ר״ה ומשרה ברקיע חזיונות עושה שהוח חזי; נקרא אצו על אלו נשיאים
 ההבזדדח שע׳׳י קדושה שערי בסיף וויטאל חיים רבי כמ״ש היינו הנריוס

 מחשיח׳' ידי על עליונות במדות לק^ ר״ה עצמו על להמשיך יכול המחשבה
̂׳ה ומשרה ברקיע חזיונות עושה שאמר וזהו מראות לראות וזוכה  על ר׳

 עצמו מקעק היה הנביא גס אמון ן3 ישעיה חזון אמר דאת כמה הבריות
;עליונות נמדוח עצמו לקשר מתשבחו כהתבודדח

י זיסי ראשון *י'*" יייהי̂י
 השגיאה קירשהיא דהיינו וכו׳ אדנות לשון שהוא קירא
, דה״״י י^י' ביי' קיי ונחיז ליחזקאל הש״־ שאתר כמו הפ׳ י  מ
̂  י שאחדהקי,- וזהו לנו שבשמים אבינו בין ברזל חימוח נפסק ב״ה

 בקשסו למלאות ומעיין דמאריך בגמרא שחוקי כמו היינו חפלה
ס׳ הב הי צועקים בחיקוניס שאמר כמו השכינה גלוח על  כ’' ו

̂  P אפריס עצבים חבור כמ״ש הכל על מוחל השם היה ביניהם
^ ח  אה יברך ה׳ ביניהם שלום שאין נמצא חבירו על דין ו
ף מ יורדי הן ואלו להוח' צריכים ארבעה א״ר יהודה ר' א

חסש שהיה ומי ונתרפא חולה שהיה ומי מדברות

הרואה ׳a ברבות מסכת
ר מ  בחסלחו המאריך הן ואלו אדם של ימיו חאריכין דברים ג' יהולה ת א

 נחפנחו התאריך המורא מקשה בב״ה והחאריר בשלחנו והמאריך
 ומעיין שו בחפל העתאריך כל אר״י אבא ב״ר חיינז רבי והחמר היל*

אדם של עונותיו מזכירי! דברים ג׳ ר״י ומ<תר ונו׳ לב 1.
החם קשיח צא לשמים חנירו על לין חפלה ועיון געי ך

p נקראס חורה התורה יס הוא היס יורדי בעז״ה נ״ל ויצא t 
 '׳׳? ר^מיח סס לו נעשה זכה לא חיים סס לו נעשה זכה ההורה על

 ל(-ן צריך ההורה חיים סס לו שנעשה כשזכה לכך ההורה ע׳׳י
 1לי?ז:. שקיד^ ע״י למדריגה ממדריגה הולך להיות שזכה היינו מדנרוח

 ומי להידוה צריך ולשה״ר בכזב בדיבורו יחטא שנא עצמו
א בוראינו גדולוח להבין שכל היה שלח בוראו באמונת פ ^  ונ

 ^^״^3 אמונה לו !’שא וכל להודות צריך בוראינו גדולוח להבין שכל
 מקיים חינו חבל ומצוס ההורה שמקייס בשביל חולה נקרא
̂  ד3 שיש אברים כל לו שיש חזלה כמו מלמודה אנשים מנוס

pי3ע שעשה היינו האסוריס בביח חבוש שהיה ומי בריקיס n ’ 
 , וזכה כנודע הקליפות אצל האסורים בביס הנשמה ונחבש

:להודיה צריך הקליפס מן האסורים יח3 מן וינס
צ ^ ר ד  מפצי אזצנירושניסוהוה חדמחחניס ; מיכה 1מ

,לון אמר גנן ליה ומייהי יזיל’ מחן אמריו סניא
 גנרל/ הא־ גני אהקבל נאמיס ירושלמי אזל גרוע ורישא ואייסי

 קג, צא('י׳א כיה ^תר סנרגיה חד ק אפס בשוקא לטיילא חרויהון
 היטויהון נפקין למחר ליה עבדיה סנדלח הדין ל' ועבדי הדן

צ,<-| יעבד יזיל טרימיסא הדן לך סב ניה חמר חוריתא סנדלא איפסק



קבטחידושים
 אמר אין ליה אמר גייכו? סנדלא קירי! הדין וכל ליה אמר דלי כצרלא להדן

 משנעה זילון אינון וכד דינרין מעשרה מהשעה ליה אמר דניין מכמה ליה
 לי יהה מזננח סמורחא בהדי׳ לגניטן אחינא אה ליה אמר דנרין ומשיייגה

 הכין דעכידעכידסא כמה מדעתי כר למדינחא תיעול דלא אלא איל ליה אמר
שלח דמדינתא פילי תרע על ויתיב לירושלים סלק ליה אדל דס:דליא סתורה

 איזה שתעשה כחוס חוכע מה כך לעשות תוכל שלא עתה יכן כדומה לו
 ככר שהמיס זקניתיך לעס אלא לכלום נחשב לא המצות כל יקיים לא אם מצוה

 צדיק ותהיה במ^וה העשוק לד ה׳ בהנית ואז אותם לפרנס צייך ואי! גדלים
 יכול אין זקנותו לעס כחטא שנשתרש כיון כי שוא טענת זו ובאמת ויש־

היותר לצר מסיתו לכך גייכ מיצר להדחו רוצה הרע הצר רק השונה לע:וס
מ״מ חמור היוחר צד על ועשה לעצתו תשמע אם אפילו היצה׳׳ר ענה כי חמור זכינחא למיזכת נש כר יעול כינניןדלא עבדינן ליה אמר דאהא כיון ואחא נחרא

 גרע דאנא מנזק אנא ומה ליה אמר אפוי ושיחזור גרוע רישיה כן אס אלא
 הוי וכד דש׳־קא כחיסוון ואוחכי׳ נסכיה רישי דגרע חן עכדהי ואזכין רישי

 מן עש^ה מן ליה אמר הוי נכמה סנדלא הדין א״ל סנדלא למיזיין אהי נש כר
 על ליה טפח הוי שמע הוי וכד חמניא מן פחח אנא ליח כרם דינרין תשעת
 הוית כד לך אשליחיה בישחא הדין כל אמר זנין ולא ליה ואזיל כסנדל רישיה

 כמו נד־קה לשון תפילי ירושלים ככני ספלי לא ולהבא מכאן ליה אחר באחראי
 המדרש משכת מאי א' רכו כחרך:הספיקוח תפלי לא תרגומו אחריך הפאר לא
רמוהו והאיך כזב ידבר ולא עולה יעשה לא אלxי שאריח הלא כזה אלxי בני

 רגינו כמשה גדול שיהיה סניה לשום רק שמיס לשם• עשה לא כי כלום איני
 שיכיל נדרך שינך טיב היצ״הר אוחי מיען לכך כך יעשה לא שבויאי וכס־ט
 אם ככן כדלעיל ימין שהוא כמה היצה׳׳ר האות גס שיעשה דהיינו יו להחזיק

 דהיינו כגיהנם ונידו? כרשעו חח אזי נמצא הטוב היצר לעצת שמע לא
׳ כירמיה כח״ש מיהנס אותו דנין כעצמם שמעשיו  וכו' רעתך חיס״ך נ
 סרק היראה כשער ז״ל חכמה ראשיה ספר כמ״ש לההגלגל עיד צריך ואת״כ

 חירץ כגיהנם נטהרח שהוא אח־ לנשמה גילניל יצטרך למה ובעני! וז״ל י׳׳ג
למקום שלש או מהלךשנחיס שהלדכסתורה אדם אל חשל שהוא ז״נלה״ה חורי

 לריק יגיעךהיה כל לו אמר שס שסכהגיע הסחורה כאותו שירויח כסיור סלוני והוה לירושלים אזל קחני ככר הלא גבן ציה ומייהיה ייזיל מאן אחריו '3
 כפתי העני וחוזר הזה כמקום כלום שיה אין שנירך הזו הסחירה כי ולנטלה ודשיא נקט למה ג' כלום לו עשו ולא אצלם נמצא היה ממילא וכוליה מסלי
^ בעניו ולא דווקא גריע  חזר שלא ותכונתו חכמתו מיעוט על הזה לאדם יגיע צער כמה לאהיר נפש למה ה' הסנדל שיפסוק כש-לך ידע מהיכן ר' א

^ נקט שני וכפעם צפרא נקט ראשון פעס3 ח  יבא זה וכו'ולפי יריית שכה מקום לאותו רגאוחת הסחירה היא מה ודרש וכו׳ ל
 צא ישראל שאריח הלא שהקשינו ראשונה קושיא על והנה נכח על המדרש סב הב , אומנא לא אמר נקט ראשון בפעם למה ז׳
 היה הוא כי זה כל בלא הפשוט כדרך לחי־ז יש רחוהי והאיך עילה יעשה לא לחה ז׳ וכו׳ וזיצוענדיה טרוחוסא הדין לך סב ליה אמר שני ונסעס לד

בדיקה לשון והוא ירשליס נגני מפלי היה היא כי גייע רישי' לו להיות חייב כך היה לא דודאי זילין אינון וכד שאמר כמו ועשרה מתשעה יקירין כד אמר
 לי יחה מזבניח סחורחא בהדי לגביכון אחינא אס שאל מה ח׳ השוה החקח
 אלא לו שאמר זה מה ט׳ שאמר כחי כך כל ביוקר כשהוא יחיה מזבן פשיטא

 גריעבלנד כןרקרישיה עשה לא והוא אפוי אסכןגרערישיהוש־חרור
תהא ואשה תינוק יצר רבנן חנו ק״ז דף בחלק דהנה כעזה״י לבאר ונראה

 אדם בני על הרע לשין מספר היה שהיא פי' המדרש בסיף שפירוש כמו
 ירושלים נקראת שלכך שלם יראה שם על ירושליס ברי נקראים שהס הכשרים

 יבעי יבאיש חית זבובי שנאחר כמו שמן בהס שתוצא עד אחריהם כורק כנו־ע
מבאישים והס חוח זבובי נקראים לשה״ר שבעלי יקר הכלי יפי׳ רוקח שמן

ח וימין מרחקח שמאל ^ב  הרע לשין על כא וצרעה הצדיקים שהס רוקח שמן על ה־ע לשח ומספרים שידחה ר״ל1קע״זוז׳/ המאור כחנורח ופירוש מ
 את נלת שלכך יקר הכלי ופירש וכו' ראשו אח וגלח הוא מצורע תחקוני ואחד ימין קרוי שהוא מה ויקרב כסילות דברי שהוא שמאל רחי שהוא מה ממנו
 להכניע דהיינו ראשו אח לגלח רימוהו לשפיר נמצא עצמו אח להכניע ראשו ראוי שהוא שנראה מה אצא וכל מכל שידחנו ולא יכו' מחייב שהשכל מה שסא
 בני שנרןאיס הצדיקיס על שס־פר הרע לשין ע״י לזה חייג הוא כ־ אוהו האדס דהנה זה על טעס השכל אל לקרב ונראה וכו׳ הצריך יקרב אכל לזיחית
<או5* בעולם Jי̂• nהסחורה תה הי למה שקשה מה ובסרט התקדוקיס שאר לחרך אבל ירושלים ולהביא סחורה לקנות אדם בני שס שמתקבצים במקום הנא 
 בס' אחד דבר עוד ונהקדיס שהקדמנו מה עס באופזא^ םxנ חנעליס דווקא המקום והוא הזה העוצם שהוא דר11צרץףלןיח.מ״ט.גסר האדם כך לניחו

 מעל נעלך של הלוס תקרב אל ויאחר נאמר הסנה מראה משה כשראה שמוה העלייו העולם שהוא לביתו ולהביא סתורה לקניח אדם ני3 שס שמהקנציס
x המקוס כי רגליך למרחקים הולך אדס שלפעמים ומתן המשא בדרך נביט הנה הטרקלין שהוא  ושאר ז׳׳ל הכחיי ופי' הוא קודש אדמת עליו עומד אחה 6
 ר\בואהלכךצוה במעלות ענה שמשה ומפני גשמיות הוא שנעל מפישיס לשטוח נחשב ולכאורה חקר אין עד הוצאות וחרבה לביתו ילהביא סתורה לקנות

 ויאמר נאחר ז' קפי' יהושיע3 לתה דקדק ז״ל יקר והכלי הגשמיות שישנך אוחו הוצאה על יתר שהשבח יודע ט הוא וישר טוב ובאמת לי שנותנים מה מאכר כי
 עליו עומד אחה אשר המקים כי רגליך מעל נעליך של יהישיע אל ה' צבא שר יהק כחיו ובאתה כבידה משא עם ההולכת גחלה עגלה כענין הוא והמשל
 וע״ד וז׳׳ל ופי׳ קרש אדתח נאמר לא וגם יתיר לשון נעלן ׳:י׳ הוא קודש תקנה לה ואין כהנה ס הסיס ירבה אם אף הסוסים אותה לזוז יכולים ואינס
^ לעבור יכול זה וע׳׳י לאחוריו אותה למשוך כ״א  מצד מאירה שהלבנה כמו כ* כלבנה ויהושיע חמה כפני חשה פני שפירש! גה עין בהרף הרקק כך א

פ הסחירה כן  השכל מצר האיר יהישיע כך שני מצד וחשיכא אחד מחוך אבל לאחוריו שנמשך שכדומ̂ר הוצאות עליה יבהxאע̂׳
 כך צד סכל מאירה כחמה משה פני אבל בו שנשאר החומריות מצר חשוך והיה הש׳׳י עבדות לענין כן גס וככה ההיצאה על x’ השבח ויהיה sר3הר ירוח נך

 כי החימר פני איר לקרן שזכה עד כך כל סבו החומרי החלק גס נזדכך חשה לאיוכל אז וכדומה ישסיה אכילה לענין דהיינו כלל הרע מקוסליצר יוזן לא שאס
 השכינה מזיו ניזון והיה ושתיה אכילי} בלא יוס מ' נהר שעמד ירי על נזדכך שע״י אף מחייב שהשכל מה דהיינו ימין כשהוא אוחו כשיקרב אך הש׳׳י לענוד
̂, מ"מ לאחוריו נמשך ושחיה אכילה ̂׳כ  שני כל חן החומריות צשלילות רמז במשמע שניס נעליך של למשה נאמר לכך השבח ויהיה ומעשים יעסוקבמצוח אח

»x החומרי כח זיכך הן שבי החומריות החערגוס השכלרמו כח זיכיך הן חלקים וכבר זה אצל זה הד,?ריס רקק יש אס העגלה במשל והנה הוצאה על 
 ושם קידש אדמת עליו עומד אחה אשר המקיס כי טעם מוחן אמר ולכך עצמו ואם העגלה למשוך לול דלא נמצא השני לרקק נפל ועתה הראשן רקק עכרו

̂יח פעם (יהיה הראשון ברקק יפיל לאחוריו אותה ימשוך ^ המדריגה על מורה מקוס הרקק על טורח ש א  האדת׳ חלק אפילו עומד אחה xא המדריגה ו
ר הראשין נ  אם כי מאיר הי' שלא יהושיע אבל וכו' היא קידש אדמת זה״ש הוא קודש שכך חאוחי למלאוח ילך אס ה' עכדוח לענין כן גס וככה עכרו ^
 הזכיר לא וע״כ לנד השכל חלק במשמע אחד נעלך של לו נאתר ע"כ השכל מצד וא״כ נחשב עבירה ופא נ ושתיה אאכילה כמותרוס ושחיה באכילה להרטח

^ השכח אח׳׳כ יהיה איך  הוא חאחניס חד נכון עצ המדרש יבואר והשתא וכו' אצלו קודש אדמת נמי שיחק! הלואי אח״כ הש״י שיעבוד כמה הוצאה על י
 אהונ' דבי סבי גבי בגמרא שנזכר העיר אותו שהיא ש^עחי כמו אהין מלשון הגילגול לעני! כן גס וככה ס<?רה לערן וכדומה ושחיה באכילה שעיוח מה

 שעפ״י אונס מלשון או וןvאר הנקרא החימר שהוא הנוף נעל שהיה דה־ינו דאוזיף י ב״ח לר״י ששאלו אהונא דבי סבי גבי בבכורות יה לפי הפשט ויהיה
ס הגילגיל על אוחו שהיקשו היא הפירוש שלדעת אוזיף דהדר חזי מאי וטרוף שע אתניס נקרא ^גו ^  אזל טהx מלאים שהרשעיס מפני כך נקרא י
א ^  אותו וכן כנודע יחשליס נקראת שלכך שלס ליראה אזל שהוא דהיינו ליחשליס הראשין פעם שלוה כיון אוזיף דהדר חזי מאי בעולם אחד פעם שבא ג

 סניה ירושלים בבני מפלי והוה שמיס יראת במעלות לעלות התחיל האיש דהדר קס׳ה חזו מאי \כז' ישלם ולא רשע לוה שנאמר כמו פרע ולא ימהש״י
 כמעלת בודק שהיה פירוש המדרש כסוף שפירוש כמו בדיקה לשין הוא מפלי יקלקל הלא בעו׳׳הז אחרת פעם עוד בגילנול אוחו שמשלח דהיינו ליה אוזיף

c ירושלים כני הנקראים הצדיקים טונא קמא קטיל לאגמא זיתכרא להו אמר לכך הזה בעולם כשימא יותר עוד x לעלות ינול דרך באיזה שלס יראה מי 
 סחור בעל היה כי למדריגחס לעלות יכול האיך בעיניו פליאה כי לתדריגסם שהשיב פירוש ליה דמידלי אנשי ליה דיחרמי עד עליהם ומנח קטל חציבץ ולא

ליה ומייחי יזיל’ חאן אמרין לפניו מאוד קשה כי בראותו לעלות הוכן זלא כמו דומה בעולם '3 פעם שנא נמה אע׳׳פ בנילגיל אוחו הש״י מביא לכך להס
 מה ויתקן מע״ט שיעשה ההוצאה על יתר השבח יהיה מ״מ לאחוריו שנמשך
 חציה ולא טונא קחא קטיל לאגמא דאזיל גברא כמו ושני ראשון בגילגול שעיוח

 לשכור יכול אינו וגס כנידה שמשא לביחיה ליש«) יכול אינו שבעצמו פי׳ ביה
 עד עלוהי ומנח קטל בכן המועט השבח על יתירה הוצאה שיהיה מפני פיעליס

שיהא עד הראשונה על ומנח טונא עוד קטל דהיינו ליה דמרלי אינשי דמי^מי

 גבן ליה צמייחי ייזול מאן אמרין הצדיקי׳ שהם ירושלים הנני פירוש גנן
 אנא צדיהיס אצל הנמצא טוב היצר שהוא חד לן אמר נודרגתון על דהיינו
 את יגלח ע״פ מצורע פ'3 רח״א שפי׳ כמו דהיינו גרוע ורשיה ואייתי איזיל

^ שהוא השער אל ר\משליס המותרות הוא שערו כל  וזה עכ״ל הגיף וזו
לי יציית אס אר למדריגחס אחניס לאותו ואייתי א־זיל אנא טיב היצר דברי

^ גדול השבח י  אחקנל לאחניס ירושלמי אזיל החאוה של שישצירהמוחרות דהיינו גרוע ורישה ל^ור שצריך כיון שייס ולמחנה למעט היצאה כי הוצאה על ו
 גברא החי גני ואתקבל אהניס לאותו ואזל טיב היצר פ־רוש גברא הא־ גבי דתיסרמי עד וזהו המרובה אף ישאו פועלים לו שיש וכיון למעט אף פועניס

 כי xצמ קודם הוח נפ־א בשוקא לטיילא ויהוןx נפקין לצפרא לנייחו שהתחיל זכור כי בך חזור לו ואומר כן גס טוב היצר ויכוח בעני! והנה ליה דמידלי ינשי5
n’x n! עלות הוא צפרא אנינה כחו גופניות האוח לענין אותו שמוכיח למשל ממעשיך תשוב xdo וכמו ע"פ החחרגס שפירוש כמו ^ ש  וכחיסק עלה ה
x ויש צכרא היצה״ר לו משיב חייו כיי רק ויאכל גיוו אתרי המותרות שישליך וכדומה ושחיה n לא שהיחx רנה במדרש שחיחא וכמו התאוות נקרא זמןושוקא 

 כמה תו צבראו הקנ׳׳ה שנשחוקק העולם זה שוקיו שש עמודי שוקיו י' פרשה הזה העילס סאות אחר תלך שלא תעשה אס טוב איעצך אני ט לו השמע חל
א תשוקתו ועצי דסיחא הקודש רוח עליו ששרה רבינו כמשה והיית כלל תאכל שלא דהיינו כלל ה ' פ ה ו ' ו נ  נפקון העיון גחח־לח שהוא לצפרא כך ו
פי׳ מרצין הד אפסק התאוות גערני לחקור דהיינו בשוקא צטייצא ההיהון משיב היה העוצם האוח שאר לעלין או הנביאים כשאר מי

1 ־ D נשהינ׳הר ב
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iVi ושייו״

 הגשמ'יח3^עזו היצ״ה לו ומר616 ליצ׳יט לצייח רוצה מ6שה ה6רו רשהיצ׳׳ה
 לעיל שכחכחי ישליךכלוסנסהמוןזרוחכמו6{יל6ס:ץ־6 6וכי'זאסל חכל
 הוא אומנא פירש סנדליה הח הדיןועבחליה לדלדמסא סי לאומנא ליה אמר

 היא וטתמסא שנה י״ג קודס אוחו ומגדל יאומץ רונז חטאח שלפחח היצ״ה ׳
 וכי׳ יצר אמרו גשמיים הדכריס לנל כי הגאוה היא אדינינו המלך שפסל מעכע
 זהש־׳י אתריז קצה עד להרחיק שאמרו מגאוה חת מקרבח דוחה/ימין שמאל

היא טרי חימח לשני שנחלק טרומיסא מאוה כקראח לכך גאים משפיל
 עפ״י נמס מלשץ הוא מיסא עד עדי וטרי מלשוו החרגום עפ״י החנשאח

 שמשיב וזהו דליבא למסא למס פסוק על איכה במדרש שאיחא וכמו הרטס
 הדין ליה ועבדן אך וכל מכל הדין להטרימח׳ סנ האמונא שהוא ליצ׳׳ה היצ׳׳ט
 אוחו הפחה שאהה מה לכך בזה וכיוצא ושחיה אכילה גשמיוח דהיינו סידלא

 כמשה שיהיה לגאיה אלא איני שהוא וכל מכל הגשמיות שהוא הסנדל שיפמח
 ׳ שהיא טרימסא לך סב ליצ״ה הטיב היצר אומר לכך המיאיס כשאר או יבינו

 ליה עבדי? היצ״ה יצייח גזה ימין שהיא במה סנרלא הדן ליה ועבדיו הגאוה
 טיומסא הדן לך סב א״ל חוריחא סנדלא אפסק בשורא חחיהזן למחר־נפקין

 נפקיו זמן לאחר שהוא למחר פירש דליה פנדל' להדן באומנא ליה ועבדן וזיל
 שהו׳ השכל סל השני נשמיוחסנדל חאוס בעדני לחקור בשיקא לטיילא חרויהז?

 שסנדל וחחז במשא לעסוק וחכמה שכל שצריך בזה וכיוצא וחחן משא עניני
 אך צי׳יך שבודר.' בדעחו נחישב כגר ושחיה אכילה הגוף חאיוח שהוא הראשח

 מכל להפסיק P גס היצי׳ה לו אמר‘השכל בחאווח לחקור זמן Tלא כשהחחיל
 טור כי בימק לפחוח הנא היצר לקרב צריך השכל בחאווח ונאמחגס וכל

ה לאו ואס דרךאת אס חורה  ומה היצה״ר כוונח וזהו עון וגוררח בטילה ^
 הרנה סופריס קנאח חז׳׳ל שאמרו הגאוה קצח גס לקרב צריך השכל לעניו

 בזה ורוצא עליו חחנשא שחיירו נמה שמקנא הגאוה הוא שהקנאה חכמה
 היצי׳ט אומר לכךכאן אומר מהללאל גן עקגיא במשנה י״ל שמואל המדרש פירש
 הגאו׳ שהוא טרימסא לך סב להאיש דנריו כן כי סנדליה ליה עבדי סחס ליצ׳׳ה
 ליה עבדיה וגס עצמו אח חכרע אח׳׳כ דהיינו וזיל סופריס קנאח ז־היינו

̂׳ה שהוא נאומנא  וכז' ליה אמר אוץ דרך עס חורה טוב כי סנדלא להדץ הי
ח  גביכון חשיב כך וט ליצ׳׳ט היצ׳׳ה שמלח שהוא פירש נביכון סנדליו יקיריו נ

 מכמה הרע היצר ליה אמר אין היצ׳׳ט ליה אמר הסנדליא שהוא הגשמיוח
|̂ ̂יראה דק ואהבה יראה על מרמז דינ  סא n הדיז מחמת מורא לו שיש הוא
 ואהבה יראה לשחף צריך השי׳ ענדוה בכל כי האהבה שהיא״מחמח רנה לשון
 יוכל ויהיה אצלו להיוח יכול גשמיות כתה כלומר מכמה היצ׳׳ה שאלת וזהו

 ׳ ומעשי מחשעה ליה ואמר היצ״ט השיג דנריו וזהו ואהבה ביראה ה' ^סד
 אכילה בעניר שיש לו שמרמז פי׳ דנרין ומשמונה משבעה זילין אילח יכד ייניי!
̂ר מקרב וכשהוא איסיר מוחי־וחהוא דהיינו ומצוה וסחר איסר  נמה היצר
 יסנף מפרשיה שכחבו כמו אטלה בעניר עצמו זכשיסגף מותר הוא ימיו שהוא
 יפה וזהו אכילה באמצע ידו ימשוך לחיך מסוק היוחר ושהיה באכילה עצמו

 עליו מעלה בחשיעי האוכל כל בגמרא שאמרו כמו מצוה לו ונחשב מחעניח
 כשיסנף כך האכילהלמצוה דנחשב נמצא ועשירי חשיעי הסענה כאלו הכהוב

 נחשב סעזדה באמצע ידו ימשוך לתך מחוק היוחר באכילה עצמו
 ואהבה ביראה עצמה באכילה הש״י לעבוד ויכול למצוה

 מהשעה לקיים יכול הגסמיוח לו שמרמז וזהו
 מצוח על ע״פ רמ״א וכמ״ס דנרין ומעשרה

̂ך ומרורים עגת 07^הל6כ יאכלוהו-
. באכילה עצמו לסגף צריך אי)

ער< שהוא מי ני
הקריב כאילו

 ,« - רשה'?- הלל וכו נשביה רוח אלהיס זבחי שרא̂ת שבעולה הקייבנוח כל
 כשהאכ״ןי-^^« פי' אימז-דלמ כר לי שימז ההו נפשו עד היהגומלחשד לאכול

 וגס לשבעה חלק חו הפסיק ע״ש דנריז ומשמנה משבעה אז כעירהס
 ימי אילו לשממה ינס פסח ימי אלו לשיעה חלק חז חז״ל ואחרו

 מזכ׳-3 שחאכל ימיך כל כך חנהע עדי כשאיזה כך לכס וחצי לה' חצי
 יייי^ל וציייזיייז 1מ רי יהרחיק לכס וחצי לה׳ חצי שיסה
̂|0סחור כהד לגבינו! אהינא אס עוד לשאול היצ״ה החחיל ואהבה  ל|^:ת^$:ן%^^

 להררלק אפשר ואי הואיל חרס לבן אומר שהיצ״הר פי׳ לי
 תאור קשה אמצעי בדרך עצמו וצייךלהחדק

 סעשה^השוגה שהתוח קורס זרגוחיר לעח יאח״כ רצינך לחלא סאווהך
' לי יחה חזבנח לנביכון אהינא אד להיצ׳׳ט היצה״ר ששייל וזהי
ח' אלד  הסחורה אח״כ ולפטור למכו^ האוכל לבי חאיוח א

i השובה שסעשה דהיינו מיעסי בי למדנהא חיעול דלא אלא אין היצ״ט S p 
3עבידחא^ דעביד כמה העליח ס לעול שבא כקרא לחדנחא הליכה שרחוח  ו0
^ פילי הי־ע על וי״י לירושליס וסלק ליה אזל דסנדלא סחירא מדינ ^1ד ^5 ̂

 ורצה הגשמיוח שהוא ס:דליא של סחורה וקנה חאוחלנו בחר שאזל
 י i שמחור^קר^ ®-\זדור הנהרא העו״הז שהוא פילי חרע על יחשיבה לחזוי־ שלם

ה ולכך דחדנסא פילי הרע על יחב וזהו לטרקלין ליננס  שער כחי גי
U דאחא כיון ואחא היצ״ט אח־ ששלח פירש ואחא בחרי׳ שלח בחשובה

 ̂ ושחרור גרוע רישיה y׳6 אלא זכויהין לחיזבין ״נ3 יעיל שלא כינינו עבדיו
 שקלקצס עכשיו בכן הקלקל שלא לי שתעה דלא כיון אומר שהיצ״ט ע״א

 כגר ח1ור,ל^ שאכצח מה ועל החוחרוה השליך והלאה מהיום כ״א הקנה
ומה הב״נ ליה אמר פניך שישחר על קשים ביסי־ים עצמך לסגן> אהה
&^* נשתרש שכבר זרךה לעח פי׳ עבירסי׳ וחזיין ריש-ה גרע דאלא מנזק ̂ ’בחנ
 המו ולהבא מכאן שאוליך לי איכפר מה אומר לכך עצמו לסגף יכול
 חכב^ אס ט פסיק על רח׳׳א שפירש כמו העין נשאר ובאמח סיגוף לא

̂  ואוהביה נסבץ רישי׳ דגרע מאן לכך עונךלפר נכחם בוריח לך והרבה
̂׳פ סי׳ דשוקא  החאווח באמצע יושב נשאר מ׳/ח רישיה דנרע אע

^5שמ דהייגו וחשבון דן מחן הוא כשימוח ר.כן שעבר על חיקו שלא כבר ו ^ ^  מ
ח כך עושה אס איחו שואלי! ואח״ב החינה ההורה אוי-ו  ה
מל^ נאים בגי כאיל! לו ומראים כך עשיח אחה הלא לו אומרים וכך שו  ,״^1ו

 כש ר3 ה!י כד יזהו הדיו כפי להם ומשיב העולם טה יחנהט איך אוהו
»• בכמה bהש ומן הגיף חן זונא סנוליא הדין ליה אחר סנדליא למיזבין כ  י
- חשיב ואהבה ביראה ראוי כאשר הש׳׳י לענוד ויוכל הגשנרוח לקיים ״ ד ^  ו
ח י׳ מן הדן עפי׳י  דהיי׳כ« ליגרי! ט׳ תן או עיקר כל לוהחעמח דהיעז דני

^ אנא ליס ברס צחערס אטלה כחשב וזהו ושחיה נאטלה עצמו שיסגף ^ ח. חי  פ
- יחי כי שבעה מן יוהר שחונה הוא המבחר הצד דהיינו דנרין חמרא מז נ  סו

 אנצהשבעה למצוה אכילה ונחשב בסוכה סעוחח י״ד לאכול אדס חייב
' רשאי כלל לאכיל שלא ירצה שאס כך כל מצוה שאינו פסח ״ י ד נ  ו
מן מניס טפן עביתח שהם סנדלא דהיינו נסנדלא רישיה על לי׳ טפח  מנ

. מה ברץ,ה הסחורה זנין ולא גש הבר ליה אדל נמצא בגיר\ס
 בישחה הדא נל ליצה^ר נש הבר ליה אחר העילס

באחראיזלמהרימימי ,אשלימחלך
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