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תשס״ט חיים ע״י
ספר

ההמח כד
י כחיי רכינו טהרב י

ז״ל הרשב״א תלמיד
התורה על בחיי רבינו גם שהבר

 דברי ומהם נפשות/ חיות סולת קמח בכד מדרשות, שלחן ערך אשר
ת אולת להמיר מחודשות, ודינים מוסר  לב להם משובשות, מלבו

ת טהור שי ת לה ונדושות. מלאות ד ברכ

.זצ״ל בחיי לרבינו נ״כ המיוחס ארבע של שלחן ספר אליו וחובר

 בחב ונס /0ימי מרוב סבוסיס מלא אבל הכמיס/ מדת מדתו הספר זה
 שדבריו יראה אחר במקום הממיין אנל מסויימים, בלתי המה מקומית

 הנהתיו לכן ממיס, כיוס חיפוס צריכין אחד לדבר אכן וקיימיס, אמיתיס
 לו וקורא, שלומיס, ואכחהו וארפחסו ראיתי דרכיו ושממיס, החרנות ובניתי
מר דור משוש ושמתיו ופירשתיו ועלומים, לשביס נתיבות משובב ז פי אגד-ר ו

עולמיס. לנאון

 השפן צפחת בשם והנהותי לפירושי וקראתי
שטן ריח יתנו ה׳ יואל נטמן/ לא מטעם אפרסמון. כ

 ברייט חיים הבאים לדורות ישאר למען לאות שפתי שמי ואת זאת היתד. מאתי
 הרי כין העומדת דוקלא מעיר הבחירה׳ פאלניא מארץ ז״ל דוד במוה׳

האדירד.. אוספריאח מלכות למשמעת מסרי המעוטרה, הונגאריא ארץ מצרי
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אהממחכד
מ״ם אות

יתברך השם מציאות
3p אלי r ד הוא אני סקוראי וישראל ד אף ראשון א סח). (ישעי׳ אחרק א

 גל זה כי השי״ת במציאות להאמין הוא יתורה אמונת מעיקרי הראשון העיקר
 ראשית לכל ראשית קדמון יחיד בורא נמצא בעולם שיש שיאמנן נוצד ולכך האדם

 נבראו הם כי כלם כשאר כן שאין מה המציאות מחויב יתברך והוא אהדת, לכל ואחרון
 למשה הנאסר השם כיאור וזה יתברך/ במציאותו מחויב לא אםשר/ ומציאותם ידיו ומעשה

 הוא אשר הנמצא וענינו מציאות/ על מורה חויה לשון ב* אתי׳ אשר אהיה בסנה
 הרמב״ם שTשם כמו נעדר יהיה ולא נעדר היה לא אשר להמצא ראוי כלומר נמצא

 הגבורה סמי כסיני ששמענו השתים מן הראשונה המצוה היא הזה והעיקר א). ז״י
 אלהין ה׳ אנכי שהזכיר מה והוא רבינו/ כמשה נביאים בשתיהן ישראל כל היו אשר
 ממציים הוציאנו יתברךאשר הנמצא הוא כי במציאותו שנאמין ג) שבתורה עשה מצות והוא
 והסוםתים האותות מן בעינינו שראינו מה [מציאותו] על סופת והביא עבדים/ מבית

 שהוא הזה הראשון העיקר ובכלל ההיא. ההוצאה אחר הנמשכים ההם הנדולים
 ויהיה/ הוח היה זמנים בשלשת שולמנותו על שנאמק הוא יתברך מציאותו אמונת

 ד אחד כםסוק למשה הקכ״ה לו שהזכיר הסנה שת בם תסצא ג) זה על להורות וכדי
 חעכר זמנים כשלשה שליט יתברך הוא כי זאת אמונה בלב לקכוע אהיה סעמים
 אני מקוראי וישראל יעקב אלי שסע בכאן ואמר ישעיה הזכיר כן ועל /Tוהעת וההוה
 ששם תורה במתן כן כי וישראל יעקב השמות בשני הזכירם אחרון/ ואני ראשון

 והוא אלו/ שמות שתי שם כתוב ואלהותו השי״ח מציאות באמונת הזה העיקר קבלו
 ששם ממני והענין ישראל. לבני ותגיד יעקב לבית תאמד כה ים) (שמות שאמד

 ויהרא עשו בעקכ אוחזת דדו כה) מלשון(בדאשית הוא כי ד) הגוף עניני על נאמד יעקב
 יעקב שם הכתוב מייחס לכך הגופני הענין על הזה השם לו שנקרא וכיון יעקב, שמו
 בודאך ה׳ אמד כה מג) (ישעיה שאמר הנביא דבר והוא הנופניים/ הדברים אצל
 (שם כתיב וכן השירה אצל ישראל והזכיר הבריאה אצל יעקב ישראל/הזכיר ויוצרך יעכב
 היצירה אצל אוי והזכייי הבריאה אצל חשך והזכיר חושן•/ ובורא אור יוצר מה)

 שהזכיר מה וכן שכלי. ענין על והיציייה גופני עדן על נאסר בריאה כי לבאר
 הנשים אצל יעקב הזכיר ישראל. לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה ים) (שמות תורה במתן

 יגעת כי יעקב קראת אוחי ולא מג) (ישעיה הכתוב ביאור וזה האנשים. אצל וישראל
קראת אותי לא הגופניים והדברים החומר אחר נמשך כשאתה יאמר . ישראל בי

יעקב
השמן צפחת

 שמום נסיר ז״ל הלמדן והביאו מראשון מ״ג ס׳ מו״נ במסרו המיימוני לבינו כסב כן א)
 המיימוני לבינו דעס כן ב) הינוב. יעו״ם שמו מה לי ואמרו בד״ה סס בסילישו לבינו וכן

 אכל סלסיס ענוה שאינה ס״ג בעל ולאכדעס סלי״ג מכלל יסעלהמצוה בעציאומו האמונה כי
 וכ״כ המצוס במפל הלמדן בהשגוס כמבואר .המצוס נולדו שממנו והשלש העיקר היא

 עצום זו ה״א אנכי וז״ל יסלו. מדל בסי׳ כסב וכן היא. שמ״ע שבועוס אויו לקק לבינו
 אסד נמצא בולא יש בי שלמה אמונה בלבו ויאמין אדם שידע מ״ע כ״א ססול ואינו הלב

 וכו׳. והקדמוס היסוד על מולה בראש והאל״ף נמצא על מולה אנכי מלס וכן מלבדו עוד ואין קדמון
 הויוס ג׳ כנגד אהיה שס דס בכאן הזכיר כי לדעס לך ויש וז״ל שמוס במדל בסי׳ לבינו וב״כ נ)

 שס יעוי׳ דבלים ולוב שאס שסביסל והאריך וכו׳ ויהי׳ הוה היה זמנים בג׳ שליט יס׳ שהוא לרמוז
 מולה יעקב שם כי דע ונו׳ יאמר יעקב לא ויאמר בד״ה וישלס מדל הלב בסילוש וכ״ה ד) היסב.

 ועל השסלוס על מולה יעקב ששם מסכי גו׳ בכף נגע כי בד״ה שם עוד וכן וכו׳ שפלות על
 ענין כל לבינו כוסב וכן ע״ש. וכד ממנו בהפך ישראל ושם השפלים הגשמים עניניס בקשת

יעו״ש ישראל ימי ויקרבו על ויחי לסדר בסי׳ יעקב קראת אותי ולא הכתוב באור עם זה
ש מ־•׳



הקמח יתברך ה׳ טציאות כד
 הזכיר וכן ימראל. אתה השכליים הדברים אחר נמשך ואחה בי יגעת כי אכל יעסב.
 הזכיר אחרון. ואני ראשון אני הוא אני סקוראי וישראל יעקב אלי שסע הנביא
 הקכ״הועל לו שהיא השם שהוא ישראל והזכיר ואמו אביו שקראוהו השם שהוא יעקב

 t ישרא, שסו את לה)ויקרא שנא׳(כראשית אני שקראתיו שם כלומר מקוראי אסר ז*.
 לעשות 0 הקב״ה שעתיד שם ועל־ קרואים מלשון מקוראי לשון ה) הסדרש
מקוראי. וישראל שאמר הוא זה לה הזוכים הם לבדם וישראל לצדיקים סעודה

 הוח זמנים כשלשה יתעלה שולטנותו בכאן הזכיר אחחן אני אף ראשון אני חוא אני
 שאנד הוא ראשון.ויהיה אני שאמר הוא היה הוא. אני שאמר הוא הוד. ויהיה. היד.
 כשלשה שליט שהוא בסיני עצמו הראה יתברך הוא כי יורה חד. אחרון. אני אף

 ד) (דברים בישראל שכתוב וכענין התורה אח שקבלו ישראל ידי על חד. אלו, זמנים
 התוה הזמן תחלה שהזכיר ומד. מלבדי. עוד אין האלרים הוא ה׳ בי לדעת הראת אתד.
 שלא לפי בד.וד. בהקב״ה הם בלם וד״עת־ד העבר הזמנים שכל מפני הוא אני ואמר
 לא ושנותיד הוא ואתה קב) (תד.לים ע״ה ייוד שאמר והוא כלום. ושנותיו מימיו עברו
 לעולם ימלוך ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ וסליחה רחמים בבקשת אומרים אנו ובן , יתמו
 במקומות דוד שהזכירם והוא מפיזרים פסוקיס הם אבל מלא פסוק זד. אין בי ויחע ז) ועד.

 עולם מלך ה׳ שאמר הוא העשירי במזמור מלך תחלה הזכיר הזה, בסידור חלוקים
 הזכיר כן ואחרי לבש נאות מלך ה׳ צנ) הזכיר(שם כן ואחרי מארצו גוים אבדו ועד

 אמונה על להורות וכדי וגו׳. ציון אלהץ לעולם ה׳ ימלוך קמו) (שם הספר בסוף
 בענין לאברהם הקכ״ר. הזכיר בלב אותם לקבוע וכדי בהוד׳ כהקב״ח כלם שהזמנים זו

 וגו׳. אתד. אלהים ירא בי ידעתי עתד. בב) (בראשית שאמר הוא עתה. לשיון העקידד.
 הדבר כמו כלומר כמועתד. לפועל שיצא קודם לי ונודע חטוב לבך אצלי נבחן בבר

 כשלשת המצא וכן ם, העמ ככל לבך זבות ויתפרסם בזד. הבריות עוTש רציתי אבל הד.וה
 . ששים שהם האותיות במטפר רמוזים אלו זמנים ג׳ כהנים ברבת של פסוקים
 במספר אותיות ט״ו ראשון בפסוק שתמצא וד׳וא הזמנים. לשאר הד.וה הזמן וחקדים

 ג׳ ובפסוק שעבר. הזמן ה־״ה כמסמר שהוא אותיות כ׳ ב׳ ובפסוק ההוח, הזמן שהם י״ד.
 אמר .םTועל ששים האיתיות ובלל העתיד. הזמן שהוא יה״י במספר אותיות כ״ד.

 ז לה סביב נבורים ששים שלשלמה מטתו הנה נ) השירים (שיר שלמה
ז ן ח  וענין קנוי. מציאות הנביאים שאר ומציאות מוחלט מציאית הש״י מציאות בי י

 הנמצאים כל מסתלקים יד.יו הסתלקו ידומה אלו כי הוא מוחלט מציאות
 ומציאות לזולתו. צריד אינו בעצמו עומד שהוא מוחלט מציאות מציאותו יקרא כן על

 שהיא אלא בעצמי. מסתפקת אינה מציאותם אשר כלם הנמצאים שאר מציאות הוא קנוי
 צריכין הנמצאים שכל ומד. למציאותם. צרץ ואינו למציאותו צריבין הכל ממנו. קנויה

 עילה שהאחד כשם כי ואומרים המספר מחכמת מוכיחק ך.םתקר חכמי למציאותו
 מן ואינו העולם למציאות עילה יתברד הבורא כן המספר ק ואינו המספר למציאות

 יתברן־ הבורא כן ונעדרו, המספרים הסתלקו ונעדר ומתלק אלו שד.אחד ובשם העולם.
 אלו בלם שד.מסםרים ובשם בלל, נמצא דבר ידדה לא וד.עררו הסתלקו ביעיון יעלד. אלו

 יחייב לא כלם הנמצאים בל הסתלקו אלו כן האחד, הסתלק זה יחייב לא הסתלקו
 Tצר בלתי שהוא כלומר מוח־^ט מציאות האחד שמציאות וכשם יתעלה, הסתלקו זה

מםפיקים בלתי בלומר וסמוך, קנוי מציאות בלם המספרים ומציאות לזולתו במציאותו
בעצמם

השמן צפחת
 יגל (נז׳י״ד גשדס ס)סוא ע״ש. ימקב עפי מנה מי בלק סמה.גםבשדי השכל ע״ד מ״ש

 אלי שמע שנאמר לסעודה מזומן שהוא צפי האדם מכל יומר יעקב ישמס למה נו׳ יעקב
 בראש עקום להם וימן ע׳) (ש״א ד״א כמה מזועני מקוראי מאי מקוראי וישראל יעקב

c בב״ב כמבואר ו) הקיואיס. p .כוסב נו׳ הש״י עציאוס ני ידוע עד זה ענין כל ז) ע״ה 
 ים ני לדעס אסס וצריך ח״ל ב״י על שמי אס ושעו בפסוק נשא בסדר בפימשו יבינו

.באורן יעו״ש ונו׳ אוסיוס י״ה יאשק בשי



הקמח יתברך ה׳מציאותכד
^ הנורא מציאות כן סמנו! דם3ק האחד אל גסמכים שהם אלא בעצמם נ וו  םציווות י
 ומציאות הנמצאים/ לשאר צ־יך כלתי והוא בעצמו תםפיק שמציאותו כלומר מוחלט

 וכשם ממנו, קנויה אליו נסמכה מציאותם כי וסמוך קנוי מציאותם כלם הנמצאים
 יצטרך מקום ולא זמן ולא תנועה מבלתי האחד מן המציאות קנו כלם שהמסםרים

 תנועה בלא הבורא מן הנמצאים נתחרשו כן עצמותו, זולתי דבר אל כהמציאו האחד
 מה בריבוי האחדות מן ישתנה לא שהאחר ובשם כלים/ ובלא מקום ובלא זמן ובלא

 העולם ח־דוש כן בעצמו. שינוי ולא בעצמו ריבוי זה יחייב ולא המסםדים מן שתתחדש
 למד נמצאת בעצמו/ שינוי ולא באחדותו יתברך בבורא שינוי יחייב לא בדיכויו

 על ואף העליונים/ בנבראים לאחדותו דומה ואין הוא מוחלט מציאות השי״ת שמציאות
 שהיא התורה נזה תלמדנו עוד השכל מדרך נמורוח ראיות נחתכים מוטתים בזה שיש טי
 מעידים והנביאים כלם הזמנים בכל שליט יחיד נמצא יתברך שהוא השכל צד על

 תרעו למען בחרתי אשר ועבדי ה׳ נאם עדי אתם מג) (ישעיה שכתוב הוא ב\, עליו
; יחיה לא ואחרי אל נוצר לא רסני הוא אני ב• ותבינו לי ותאמינו

מזוזה
ר מ ל חע .קמה) (תהלים ישמיד הרשעים כל ואח אוהביו כל את ה׳ ע  כי י

 בעלי שאר {על וםרטים) בכללים אדם בני בשםלים(על השוםעת ההשגחה
 יותר] בהם ההשגחה ישראל על אבל כסרט אדם בני ועל בכלל בצמחים וכ״ש היים

 ועל למקרים/ נמסרים &) הפקר ישראל היו השמירה שאלמלא בהם דבקה הTוהשם
 ינום לא הנה קכא) (שם דוד שאמר הוא ישראל שומר הקנ״ה נקרא השמירה ענין
 שהקב״ה ומטני ימינך/ יר על צלך ה׳ שומרך ה׳ (שם) ואמר ישראל; שומר יישן ולא

 פעמים ז^שה ההוא במזמור הזכיר לכך ההצוות בשש שליט והוא הכל על עליון
 כי יעקב חלק באלה ולא והמזלות הכוכבים חלק האומות ששאר ומםני שמירה/ לשון
 וכענק העמים, מכל יותר בהם חלה השמירה לכך יתברך, לחלקו לקחם הוא הכל יוצר

 אלחינו ה׳ כשם נלך ואנחנו אלחיו בשם איש ילבו העטים כל בי ד) (סיכה שכתוב
 כי ישראל על זה ואמר אוהביו כל אח ח׳ שומר בכאן דוד אמר ולכך ועד/ לעולם

 ושלוה טונה לחם המשפיעים והם עליהם טמונים למעלה שרים להם יש האומות
 לישראל שומר הוא למי אכל שלהם/ שומר הםב״ה ואין בעיר הסובכים השוטרים והם

 אברהם של זרעו הם כי האומות מכל אוהביו הם כלבד ישראל כי אוהביו שחם
 אוהבי אבדהם זרע מא) (ישעיה הנביא עליו שהזכיר הוא האהבה/ במרת שנשתבח

 אלו לאוהבי ב) ז״ל רבותינו שאמרו וכענין האהבה, בעניז לאביהם חם דומים כלומר
 על ליסקל יוצא לך מת בני/ את שמלתי על ליהיג יוצא לד מה מאהבה שעושין

 לוסח לך טח המצה/ את שאכלתי על לישיף יוצא לך מה הלולב/ את שנטלתי
 ואומי ידיך בק האלה המכות מה שבשמים(זכריהינ) אבי רצון שעשיתי על ג) מאטרגוג

 אמרו ועוד שבשטים/ לאבי ליאחב לי גרמו האלה המכות מאהבי כיח הוכיתי אשר
 ומה היום/ כל הורגנו עליד כי מד) (תהלים אומר דור ובן צלוב או יהודאי או ד)

 וגס ישמעאל בני ככללו להבין יאק בלבד ישראל זרע בו הבונה אברהם זרע שאמר
 ה) בכם אחריהם בזרעם ויבחר י) (דברים כתיב שהרי עשו בני בכללו להבין אק
 הוסיף לנד אחריהם בזרעם שהזכיר כמה עשו ובני ישמעאל כני תכין שלא כדי

 חלה שהשמיחז זו אמונה בלב לקכוע וכדי יעקב. זרע שאתם בכס כלומר בכס, יומר
תורה לנו קבעה לבך ובלילה ביום זטן וככל עת בבל אותם שומר ושהקב״ה בישראל

מצות
השמן צפחת

 לב, ס״ אמול לנס ויקלא נ) זאבים. שבעים בין אסד שה סס:) (יומא ז״ל כמאעלם א)
 לסי יהי' מאפלגוג אבל רציעה או העקל הוא ענינו לסי באפלנלופי׳ הגי׳ ג)נמדרם

 פ׳ סשא לנה נפלאגין.ד)שעוס לידקל יוצא לך מה הני׳ י״ב עז' ונשוס״ס ושוסל של ענינו
א הו כן ה)ו נזלעואפליו וינסל אבוסיך אס אסב כי ומפס סדלואססנןד״ס לנינו נפי׳ מ״נ.



הקמחמזוזהכד
 ופעם פעם בכל הזה העיקר אל שנחכו־ן כרי בהינו פתחי על להניחה מזוזה מצות
 אפי׳ סמנו תפיד לא עלינו ושופעת בנו חלה שהשמירה הבתים אל יכנסין שאנו
 אותנו מקםת יתברך שמירתו בתינו בתוך ממותינו ער ישנים כשאנו בלילה וגם רגע/

 חורה והלמור היחוד ענין בה לכתיב מזוזה במצות נצטוינו ולכד ו) עלינו ומגינה מבחוץ
 שלשה על ומופת עדות זה והנה שניה״ בפישה ושכר עונש ואמתה ראשונה״ בפרשה
 מצרים יציאת זכרון כי ההש־גחה״ ועל העולם חידוש ועל הנבואה אמתת על דברים

 מזוזה שקינה מי שכן ון וכ עליו״ ד ומע זה בל מחייב שם שנעשו ובמיםתים באותות
 שהוא ומודה כמחשבתו םםכ־ם זה הרי שם דרך תדיר ויוצא נכנס שיוא בפתחו וקבעה

והתורה: האמונה עיקר שהם הללו דברים בשלשה מאםין
ן י  שכרה היה אם ואף בה להתרשיל ולא מזוזה כמצות להקל ארם לבני ראוי א
 היוצא הנעים יהםרי הזאת הגדולה התועלת דואין אנו שדרי מרובין ודמיה גדול י

בה: המתרשל כל להענש ראוי קל כששכרה עאכו״ב בקיומה טמנה
 כ״ב אותה שיכתוב ונם שסוע אם והיד שמע פרשיות שת• בה שידיו המזוזה

 בתחלת הארץ על ושיהיה עיקר זה לכל יש כי אותיות כ״ב כסנין שיטות
 לענק ודוכסוםטים קלף ז״ל האיי רבינו כתב המזוזה כתיבת מקום שטת. כםוף לא שטח
 אלו המנהג ובן הרבה ובן דו:םיםטום על ונכתבת כלף על נכתבת שוק מזוזד״
 מפני הקלף על כותבה היה ר״מ א־עזר בן ר״ש אמר ז) ז״ל שאמרו וזהו ז״ל. דבריו

 היה מאיר רבי אלעזר בן שמעון ר׳ אמר אמרו לא) (דף מנחות ובמסכת שמשתמרת״
 הללו דברים ושני אלעזר, בן שמעון כרבי הלכה נפסקה ושס דוכסוסטוס על כותבה

 שאם מזוזה אצל שיה והכד בדוכסוסטיס בין בקלף בין לכתבה שאפשר יורו
 הדוכסוסטום/ על אלא הקייף על מזוזה כוחבין א*ן אומר מאיר ר׳ לומר לו חיה כן לא
 כתיבתה ושתהיה תורה כספי־ לשמה ושרטיט עיבור במזוזה שמצריכים הגאונים מן ויש

 אפרו וכז . הכשיר כמקום וקלח בו צומח שהשער הצד שהוא שעד במקום בדוכסוסטום
 אמרו שיכן כקנה והכתיבה .שעי במקום דוכסוסטוס בשר במקום קלף יז) ז״ל רבותינו

 Tוצר ומזוזות. חפלין תורה ספר בו לכתוב קולמוס ממנו ליטול קנה זכה לפיכך ם)
 נבהכין יא)אין אמרו שכן מרובעת יכתיבה ושתהיה הסמנין בשאר לא בדיו י) שיכתוב

 איניש עקר וכי ינ) ביאתך דרך כיר.ך שנא׳ מימין היא ההנחה צד . אשורית אלא
שני הכין שלא בדי מזזות ועל מזוזות על שכתוב מה ברישא״ עקר דימינא כרעיה  ינ)ם

: היסק והוא אחד מצד אלא צדדין
D lpft לרשות (לפתח) הסטוך בטפח לתיחה מצוי יד) ז״ל אמרו הנחתה] 

 אמר ססורא רכיחנינא מיד״ במצור שיפגע בדי רכא אסר טעטא מאי הרכים] *
 הענק ואין העליון״ שליש בתחלח להניחה מצות שמואל אמר דתנטייה״ סו) היבי בי

 בירושלמי מםזרש אושלסתח״וזה לחי של לומרבגכהו לו היה כן שאם ממש בהחלת
שסואל רבי בשם יהודה ורבי זעירא רבי כו׳ רבנן לה יהבי היכא מזוזה דא שיאמר

סשלשו
השמן צםהת

 וצריך נימךח״ל מזוזות על וכתנתם ואהסנןפ׳ סדי גסיושו לנינו כותב זה מנין כל ו) פ״ם.
 וההפנחס העולם סדום באמונת התורה עתרי לנו יתבארו הזאת המצוה מתוך כי לדמת אתה

 הנויאיס הקדושים דבריו יעו׳׳ס בא בסוףסדר ז״ל הרמב״ן דבלי מיסוד והוא ע״ש וכו׳ והנבואה
 פי׳ ק״ו מנהדלין מ) לב. מנחים ס) .ע״ב עם המוציא פ׳ שבת ז) בהם. המתבונן לב ומלהיבים

 מנילה יא) וע״ו. א׳ י)בממ׳סופייסהלכה וגו׳. הקנה ינוד כאפר דכתיב ישראל לו שנמשלו לפי
 כן דריש כתיב מסל דמזזות שמשום נלאה ליהטא יג)לפוס לד. נמנסות יב) פ״דמ״ה. ידים ס׳.
 היו אם ואן מלאים ששניהם משם שנלאה כי׳ אומל כשהוא ד״ה שם בתום׳ העיון אסל אבל

 כונסו המסנר דנם צ״ל וע״ב למקרא. אס 'ש דאפשר הכי למידלש מצי הוי לא פסלים
 אלא לבוי אסר לנוי ואין רבויין שני והס כתיבי מזזוס על פעמים דשני דמשום בנע׳ כדאירזא

 שאין המזוזות במי ועל העםקון על אומר כשהוא א״צ אומר רע״ק ישמעאל ר׳ דבלי לממס
הנים לכל פו) : לג שם יד) אפס. אלא אינו מזזוס סנאמל עקום כל אנ בנס זה סמי מ״ל



ההמחטזוזהכד
ש בתחלת ונותגה סשלשו  באן עד . ביניחון סזוזמ סקום ביניהם סה ד׳עליק מלי

 עובר בגותחו סזוזה לו ׳!זאין סי נל רז״ל אסרו סד) דף ם״ד (סנחות .בירושלמי
ונתבתם: וכתבתם שנאמר עשח בשד *

ד ץ ר צ  וחיה נת) מבחוץ שדי ם ו מכסנים המיוחד השם כמזוזה יש כי שתתבינן ו
 מקרה אם כי בבתים מצויה ההצלחה שאץ חושכץ העולם שאומות ממני זה

 שקנה מיום שאומרץ אלו כניז הזה השפל העולם את המנהינים הכוכבים מעיכת כפי
 המזל כפי מזלו ונתעלה נתעשר השעה מאותה זו אשה נשא או זה בית פלוני

 הרגעים אץ כי בזה להסתכל ראוי אץ כי וירוע ומעלתו, בתקפי שהיה והרגע זהשעה
 אלו וכגון .עתות* בידך לא) (תחלים דוד שאמר והוא . להקב״ה אלא היום ועתות

 משום עובר כזה המסתכל כל מצלחת, א*נה פלוני כיוס מלאכה העושה שאומרים
 אך מצלחת, אינה פלונית ועונוז מצלחת פלונית עונה שאומר תעוננו לא ים) (ויקרא

 בזה איפור אין הלבנה במילוי אלא בחסרון נשים נושאים שאינם העולם שנוהנין מה
 טוב לסימן יז)אלא כונתם ואין בעלמא סימן אלא אינו שהרי הענין מן ראינו

 והוא השנה ראש בליל גוהגין שאנו וכענין בחסרון, ולא במילוי הנישואין שיעשו
 על המלכים מושחים יס) שאמר וכענין קרכס״ת, השלחן על להביא הגאונים מנהג

 שאמר מפורש מצינו וכן מלכותם. שתמשך כדי שיעשו טוב לסימן חענין והיה המעין
 על בני שלמה אח והרכבתם אדוניכם עבדי את עמכם קחו א) א (מלכים ע״ה דוד

 למלך הנביא ונתן הכהן צדוק אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם לי אשר הפרדה
 הנישואין כענין המסתכל וכל שלמה, המלך יהי ואמרתם בשופר ותקעתם ישראל על

ק, זולתי אחר לדבר הבתים ובהצלחת  האומות מנהג והוא האמורי מדרכי זה הרי לסי
 הנתונה הזו המצוה באה כן ועל הכוכבים. במערכת תלויה הבתים שהצלחת שחושבין

 ממצרים הוציאנו אשר באחד אם כי תלויה הבתים הצלחת שאין להורות הבתים במזוזות
 וכחו המקרה לפי מעלתם שכח הכוכבים מערכת ומנצח משדד שהוא שדי וכשמו
 ולהחזירם לבטלם יכול הוא מאין שבראם מי כי והשכר, העונש לפי עליהם עליון
 אברהם בענין שאמרו ז״ל החכמים רמזו זה ואל כחם• את להשפיל צ״ל אין לאין

מזלך! כח מבטל אני בה״א עולמי את בראתי בה״א הקב״ה לו אמר
ל ו ד  בשכבך ו) (משלי שכתוב כענין האדם את משמרת שהיא מזוזה מצות כח ג

 «ס)ארטבן פאה במסכת בירושלמי אמרו היאחשיחך,וכן והקיצות עליך תשמור
 ליה שדר דכוחא או מינה טפי דשויא מילא לי שדר א״ל מרגניחא לדני ליה שדר

 הד דשויא מילא לי משדר ואח מימי לה דלית מרנניחא לך משדר אנא א״ל מזוזתא,
די לדמיו תכלית שיש דבי י׳וי דידך מרידך, עדיפא דידי רבי ליה שדר פולר.  היא ד

 עשב הוא ודם ז״לכ)םלךכשך דרשו ועוד עליך. תשמור בשככד שנאמר לך מנטרא
 והקב״ה מכפנים ישראל אלא כן אינו הקב״ה מכחוץ.אנל אותו משמרין ועבדיו מבפנים
 וכתיב .ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנד׳ קכא) (תהלים שנא׳ מבח^ משמרן

: יסעך T על צלך ה׳ שומרך ה׳ (שם)

ה ל י מ
ו פ ס  ראשק היה אאע״ה כי ידוע דבר נ). זבת(תהלים ערי כריח• כירחי חם־די לי א

נה בגי שנצטוו ואע״ם ,0ל1בע היחיד ולפרסום הקכ״ה של בבריתו לנכנםיס
נשבע

השמן צפחת
p .כוסנים סאנו סעס סשוסו ולסי וז״ל הנ״ל ואססנן מדר נפי׳ מינו וכ״כ טז) העזיקין 
 *פ נפש שאין ל״אאע״ס אמר אמר כי סמוק ס״ה ס׳ וישב ונב״י יז) וכד. שדי של שס

 ,ב׳ צס דף ניס״נ בפ׳ נמי ואימא . כו׳ שאין אע״ס ואשה מנוק ניס אמרי לבנן וכו׳ מימן
 פי׳ שדי א״ל פלמ, מלן וסי׳ אדס שס אלסנן . ל״ס ס׳ מיף יט)וננ״ל י״ב. בסוליוס יס)

 פס . פולי . אוצר סימי . כמוםס ששוס דנל סמלנליס ממולס לו שישלס מלני שנקש
:פ*ב ליג מגפוש כ) . מסנש



ההמחמילהכד
 ה׳ בשם קורא בדם אין אברהם של כזמנו מהור בלחי הדור היה מכבר א) מצות בשבע

 בו ה־חה אשר יודרה חכמה ומתוך כבריתו; לדכנס ראוי ושיהיה עבודתו על שיתעורר
 הכל/ כשי אוחו ופרסם היחודודאלהות ענין עTו שנים שלש בן נ) והוא בוראו אח Tהב

 כאדם רז״ל ודרשו ה׳ בשם אברם שם שנארר(בראשיתיג)ו־קיא ג) בלבבות האמונה וחחק
 בסים הפקרה קד) (תהלים התם וכתיב אכרם שם ויקרא רכא כתיב התקרה אח המחזק

 (בראשית שא״ל הוא ככך; שצוהו עד חקנ״ה של בבריתו להכנס ראוי היה ואז עליותיו
 היה שנה צ״ט בן זקן שהיה ואע״ם כו׳׳ בריחי ואתנה תשמור בריחי אח ואחה יז)

 יצחק לו נולד שנה ק׳ בן והוא אחרת לשנה . כלל בה נתעצל ולא במצוד. זריז
 שלא עד שנולד בישמעאל בן שאין מה הזאת המצוד, בקדושת אברהם נתקדש וכבר

 וכענין זיעו עיקר היה שיצת? לפי והענין כד, נתקדש ולא הזאת במצוד, אברהם נצטוה
 וידיה הקדושה מתוך נולד יצחק שיד,יד. ד) וכדי זדע לך יקרא ביצחק בי כא) (שם שכתוב

 הזה הלשון ומתוך . קודש הנקראת ההורה לקבל דאוים קדש אתו זרעו וכל יעקב
 כי נדול/ סוד והוא נסתר ענין הזאת בפצוה יש כי זכר, ובינך ביני השם לו שהזכיר

 ובינך ביני אשר הדברים תזכור לו ואומר ביתו נאמן לעבדו או לבנו המצוד. המנך
 וכן ליכתב. ניתנו ולא פה אל מפד. אלא נאמרים אינם ם נסתר■ דברים הס ני ספק אין

 שאמר הוא בעצמו הזח הלשון השי״ת בה שהזכיר השבת מצות בענין תמצא
 השבת במצות נם יש בי םע*ד וזה לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני לא) (שמוח

 המצות כל יוחאי כן שמעון א״ר טז) (רף כיצה במסכת ז״ל דרשו לכך ה) נסחר, ענין
 שנא׳ בצינעא להם שנתן השבת מן חוץ בפי־הס-א להם נתן לישראל הקכ״ה שנתן

 והלא בצנעא שבת מצות נתנה איך לשאול לעולם.וראוי היא אוח ישראל בני ובין ביני
 שבעורם, האימות בל אותן ששמעו הדברות עשרת מכלל היא שד.רי נתנה בפרדסיא

 (תהלים ע״ה דוד אמד וכן דברתי. בסתר מראש לא מח) (ישעיה אומר הכתוב ובן
 על בזר, כוונו שחכמים אלא םיך. אפרי שמעו בי ארץ מלבי כל ה׳ יודוך קלח)
 יכיניכם ביני לשון הזכיר ולכך נצינעא הניחן הוא כי השבת במצות שיש הנסתר הענין
 אמרו ומפורש נסתר, סוד בו שיש המילה במצות בכאן בעצמו הטעם והוא הדין והוא

: מילה ברית זד, להודיעם ובריתו ליראיו ה׳ סוד כה) ו)(תהלים ז״ל
ם ט ט  אמונת על כבשי קבוע אות שנצטוינושנעשר. הוא הפשט, דרך על המצוההזאת ל

 וזהו מיתד, לאחר בין מחיים בין לעולם יסור ולא ישתנה לא היחוד ^
 המצור. ב לימרך ברית. ראות וד,יד, ערלתכם בשר אח יז)ונםלתם (בראשית הכתוב לשון

 כמצות אות זו מצוד, נקראת ולכך ברית, לאות הבשר והיה בבשר קבוע אות היא הזו
 וצאצאיו בברכה אומרים שאנו וזהו אוח, נקיאים בלכד שלשתם כי וחפילק שבת
 השבעתי כ) השירים האמת(שיר חכמי אסרו השירים שיר ובמדרש קדש. ברית באוח חתם

 תמים ארם נקרא זד, אות ועל אות, בה לי שיש צבא בצבאות, ירושלים כנוח אתכם
 הוא נימול שר,וא מי וכל תמים. והיה לפני התהלך יז) (בראשית באברהם כתיב שכן
 ראלהים לך לד,יית שכתוב(שם) וכענין אבינו אברהם של ובבריהו היחוד באמונת נכנם

 ע״ד(תר,לים דוד אמי מד,עריות,וכן להשיהמר ראוי נימול שהוא מי וכל אחריך. ולזרעך
 ככשר חוקקים שהיו לאמוריים חק שהיה ומפני מעוני. ואשתמי עטו חמים ואהי יה)

ם ע״ז שם נופם ה  לכבוד עישין ים האסור שהיו תורד, שאסדד, העקע כתובת ויוא ^
 ומכתבי און הסקי חוקקים והיו הכח אותו עובדים הם כי לסימן להם והיה יראתם

 שאנו סימן לנו שיהיה כדי בבשרנו זה אות שנעשה יעקב זרע אנחנו נצטוינו לבך עמל
 ימים לח׳ נימול יצחה כשנולד כי מצינו .לשמו המקודשין אברהם של וזרעו ה׳ חלק

 אברהם ויעש רז״ל(בראשיחכא) דרשו שכן למילה ח׳ ביום סעודד,נדולה אברהם ועשה
מל משתד, שאנו לםנדוננו סמך ומכאן ז) יצחק, את מל ה״ג ביום יצחק את הגמל ביום נ

עושין
השמן צפחת

 מ״מ נן אס פליני צה פ׳ וננ״ר יהודי איש פ׳ לבה ואסמל ל״נ נדלים ב) נ״ו דף בסנסדלץ א)
פ׳מ״ו. ננ״ל ד)כדא׳ ד׳. נשם ויקלא פ׳ לן סדל לנינו נפי׳ עי׳ נ) שצש. נן או

פלקי ז) לך. מדל תנפומא ו) גו׳. ננ״י ונץ ניני פ׳ וזשא סדל נפי׳ הלב וכ״כ ה)



הקמחמילהכד
ה הסדיש לסי שהרי המילה ביום סעודה עושק כיום גדול משתה אכרהס עשה יז

יצחק: כסילת שסיני
ת ו צ מנותו. לקיים הש״י לנבוד בטנו פרי סקייג שאדם הוא קינן כעק הסירה מ

 כיום הפילה עיקי ולכד סכסי/ המילה דם כך מכםר הקיכן שדם וכשם
 והלאה השמיני וסיום כב) (ויקרא שנאסר ח׳ יום עד יכשר שלא קרבן ברפיון ח׳

 סכסי• קרבן שיאכיית בהם כיפר אשר אותם ואכלו (שם) בקרבן שכתוב וכשם ירצה,
 ומנהג שם ובאין הכל ומתאססין המילה ביום סעודה שעזשין בישראל המנהג כן

 זבח. עלי כריהי כורתי חסידי לי אסםו ע״ח(תהליםנ) דוד הזכיר כן ועל הוא, כשר
על סעודה ולעשוה לשסוח והאודבים הקרובים שיתאספו ראויה כי למדך

:דזאת הסצוה
ת ו כ ז  בריחי ואתנה יז) ח)(בראשית כמדרש אסרו שכן מתקיים העולם זו סצוה ב

 סוד זה אי ליראיו ה׳ סיד כה) (ההליס הכתוב שאסר זח ובינך ביני
 rאTד^ל סילהאלאלאברדמ של ססתורין הקכ״ה גילה שלא המילה זו ליראיו גילה

 אני הקכ״ח לו אסר סוד מהו אחה. אלהים ירא כי כב) שנאםר(ב־־אשיח אברהם זדי
 םמך Tוםעם איש שבעים לי אספה יא) (במדבר שנאסר זהנים שבעים סםך מעמיד

 דקב״ה לו אמר ליראיו. ה׳ סוד נאסר לכך לשון בשבעים התורה אח שהוגה משד•
 אח ותטול שהבא עד בשבילך דור בעשרים סילגל הייתי עולמי כשכראתי לאברהם

 די לעולמי אומר אגי שדי אל אני המילה את נוטל אתה אי אס עכשמ הפילה
: ובהו לתהו מחזירו ואני כאן עד

ת ו כ ז  Tשהזכ אחר אבינו באבריס מצינו שכן שכינה פני מקבל אדם זו מצוה כ
 אליו וירא מיד לו סמך אברהם נמול הזה היום בעצם יז) (כראשית

 בחלקו שכינה לו שננלית ומד. חיים, מלך פגי באור טז) (משלי שכתיב והוא וגו׳ ה׳
 דרשו ובן שימול. עצה לו נתן ויוא סשלשתריעיו אחד היה שהוא לפי שלממרא

 שימול. עצה לו נותן היה וספרא ידו על ומעכביז מסנו מונעים היו ואשכור ענר נו) ז״ל
 בעלי ודם ענר ואחי אשכול אחי האמורי ספרא באלוני יד) (כראשית שכתוב וזהו

 היה אמורי פמיא כי יודעים היינו לא וכי האמורי להזכיר הוצרך לסה אברם, בריח
 המילה על עצה לו ונתן לו אמר הוא כלוסר הוא אסירה לשון האמורי אלא וחביריו הוא

 ולכך העצד• לו נתנו שלשתם כי תבין שלא כרי אברם ברית בעלי והם שהזכיר מפני כי
 לווסת שאפר והוא לבדו, אלאדאסורי העצד• לו נתן לא כי להורות האמורי מרט
 מי ועוד וכמה כסה אחה על אחד אבר לו סוסרה היית לא נפשך את מבקש הקנ״ה אם

 לשק וזהו עכשיו איחך שיציל כ״ש כשדים וסאור הרעב וסן הסלכים סן שהצילך
 הוא מילה במצות י) אסירה לשון וסצינו אש, רעב. מילה. מלכים. נוטריקון סמרא
 שנחנה לפי אסירה שנקראת ומה אםרחך. על אנכי שש קיס) (תהלים דוד שאמר

בריתי את ואתה אברהם תל אלהים ויאמר יז) (כראשית שנאמר בדבור ולא באמירה
: חשסור

ת ו כ ז  כמדרש שאמת הוא גידונם של מדינה גיצולק תrלה ישראל הובטחו זו מצוד. כ
 מראשו האים את שמלחמת ניהנם זה להט הסחהפכת החרב להט ואת ג) יא)(שם

 זו אופר הוי לוהטת מאש בני סציל מי הקב״ה אמר ,המילה זו החרב רגליו, ועד
 כתיב שכן ביוה״כ עצמו את מל אברהם כ״ט פרק אליעזר רבי ובפרקי הפילה.
 כראשית אומר( הוא וכן הזה. היום בעצם תעשו לא מלאכה כנ)ובל (ויקרא כיוה״ב

̂ם נמול הזד. היום בעצם )יז  דואה ושנה שנד• ובכי* אביני אברהם נמול ביוה״כ הוי אברר
 שנאמר(ויהרא ישראל של עונותיהם כל על ומכסי אבינו אברהם של הבריח דם הקב״ה

כת נדול אתר במקום דרשו ועוד .וגף אתכם לטהר עליכם יכפר הזה כיום כי טז)
מצות

השמן צפחת
א)נ״ל נלס״♦. ב׳פ״ס נו״ז מגלה י) מ״^ ס׳ נ״ל ס) סס. סנמומא ס) כיע. ס׳ דל״א  י

יעו״ס: מילה ס׳3 לן מדל נסימשו לבינו כסב נכללו הנננין וכל כ״א. ס׳



חמילהכד מ ה ה
 ביום מו) (כראמוית הנא נתיב לגיהנם מרד אינו סהול »w סי עכל פילח ם»חו
 אחריו שכתוב נד לניהנם יורד וסי ימול. השסיגי ובמס וכתיב ביית. אבים ח׳את כרת ההוא

ם ונו׳ הקנזי ואת הקיני את  ם*ינו שכן .לניהנם מררים הערלים וכל עילים שני
 ערלים כלם קהליו וכל אשור שם והוריחע מצרים הסון על נהה אדם בן לב) (כיחזקאל

 חרחיכח לכן ה) (סי׳ ישעי׳ אמי וכן וגד. הסונה ופל וחובל משך שם חרב סחללי
 שנאפר חק להם שאק לסי ®יה םערה לסי חק לבלי ם*ה ופערה נפשה שאול

 בריתך ברם את נם ט) (זכריה הכתוב ואסר לחק ליעסב הTו^ם קה) (תהל׳ם
: בו סים אן מבור אסיריך שלחתי

ת מ  מחנות בשלשה ישראל שיזכו בפרשה אכינו אברד& הובטח זו םצוה מ
 לברית להם שתיה׳ הארץ טחנת שני תפסק* שלא דוד בית סלטת אחד מעולות/

 ונחחיך שאסר הוא תפסק שלא ב״ד מלכות כישיאל. שורה שכייה שתהיה ג׳ עולם.
 הוא ברית דוד בית במלכות ומציגו .בברית הזה והכתוב יצאו. ממך ומלכים לנוים

חד נשבעתי לבחיד כרתי ברית פט) (תחלים שכתוב  זרעך אכק עורם עד עבד ל
רז ארץ אח ולזרעך לך ונתתי יז) שאמר(בראשית הוא הארץ מתנת .וגו׳ ט  וגו׳ מ

 אולי ואם הם רע יושיבוה ולא יירשוה שלא עולם אחחח לישיאל הארץ שתהיה יבאר
ם היא עולם אחוזת בי לתוכה ישובו סמנה יגלו  סימן זה והנה ,אחרת לאומה ולא לי
 עי תתישב ודא אומה שוס שם נתישבה לא ממנה שגלו ממס בי לישראל גדול

שוט  והייתי (שם) שאסר היא בישראל/ שורה שכינה שתהיה לתוכה אפרוחיה שי
 שהובטח העס ואשרי אחרת לאוסה ולא לבדם להם כלומר לדם באור $ לאלהים להם

ע הארץההדושח שתחיה לעולם תפסע שלא דוד בית מלכות כאלה מתנות כשלש  לו
 pש‘ו■ אומה שום זכו שלא סח בישראל שורה שכינה ושתהיה עולם אחיזת לבדם
אשרי לו שככח העם אשרי קמד) זףח(תהלים דוד שאמר והוא אלה/ סכל לאחת

: אלהיו שה׳ העס

&טר
׳ ל ה צ  כשישראל כי ע״ה ישעיה אמר בו). לסו(ישעיה מוסרך לחש צקון פקחן• ב

 חיות ממס בי בידוע שהרי ובחפלה. בצום אותך פוקדים מ בצרה הם
 נכגח כשהרב א) רז״ל ודרשו אומה/ מכל יותר הצרות חלי סכולי הם יזצראלבנלות

ח ורצועה המדרש לבית  בצרות מורגלים ישראל בך ללקות שדרכו טי דואג מי בי
ד  הציות כשרואין האומות משאר יותר אנTל ועליהם כארצות נולים היותם ס

ס םתפשמות ל ד  מר א זה ועל נם/ ומתפשטות עדיהן אוהפגמשכית רואים אם וכ*ש נ
 צרות עליו שעברו בעולם צריק לך אין ונו׳. ציה ביום ח׳ יענך כא) (תחלים הכתוב

 הזכיר ולכך יוסף. צרת .דינה צרח רחל. צרח .לבן ציח עשו. צרת . כיעקב רכות
 אלא עילמו את מרעיש הקב״ה אין ז״ל אמיו ושTזבפ האבות. משאר מתר יעקב

 מפירש ועוד לפניו. ויתפללו לתשובה לבם שיכופו כדי בזה והטעם ישראל. בשביל
) (צפניה שנאמר ישראל כשביל אלא לעולם באה טמענות אין נ) [אמרו]  הברתי נ

 שבחר כיון כי כדק ובן סופר/ חקחי אותי תיראי אך אסרתי וגו׳ פנוחם גשמו גזים
 או כשכילם דו להעם ראוי העולם עיקר והם האומות מכל יוחד בישראל הקכ״ה

 נבכדים עבדים לו שיש למלך דומה הדבר למה משל סעשמים. לסי הכל להחדבו
 לישראל יש כך הזדקר שהם הנכנדם על לא כועס מי על נו מרח ובולם ופחותים

ס ואק האומיח מכל יותר לעולם הבאות הצרות מן לדאוג  כמקרה הענק לתלות לו
ד עמי תלכו ואם כז) (ויקרא הכתוב אמר ג) שהרי  ומחדש עולמי מרעיש שאני בלומר ק

 ושאינו עולם של כמנהגו מקיד! שהוא וחושבים אוחו דנין אתם אם קשות גזרות בו
גוחן ןוגי כלומר בקרי עמכם אלך אני םםני(שם)אן« ועחTובנונח מכוונת בהשגחה

ומוסיןי
חשטן צפחת

) נ״ס. סוכה *) . ינמום נ ג :נסקוסי נמזיי געייוסו וכ״כ נ) ^



ההקמחטטרכד
 כםי רק כלל אנצחנו ולא סרוצתו לעשות חסזי וסניח סקרה וםוםיףלכםד\כמםאותר

שפך לו) (יחזקאל באסרו קרי עסכסכחםת והלכתי (שם) עוד ואסר . שיקרח  וא
בסקרה: הכל תולין שאתם על עליהם חסתי

ה  השי״ת לחסדי לחלותו חייב לאדם נסורה הצלחה בבוא האסונה ועיקר התורה דרך ז
 עונותיו על לתלות לו יש צרות עליו ובביא עשה, אשר ולצדקותיו לזכותו לא

 שתולה ימי סלילי, ועון כסירה דרך .nr כי בסקרה שיתלנו לא חסאיו על ושיתלונן
 חנם סרושה בעיניו והיא סרושח הרשת ש-ראה העוף פסו לו יקרה בסקרה אוה׳ם
 חנם כי א) (סשלי שלסד. אסר וע״ז ללכדו שיכוין הצייד סן בהשגחד. לא סקרה בדרך
 יסשיל אדם בני סעשד. על הנטוי והסשסט הדין .כנו* כעל כל בעיני הרשת סזורח
 (יחזקאל וכתיב סרושד., ומצודה בערבון נתון הכל ם״נ) ז״ל(אבות שאסרו כסו לרשת

 ישסוט שוסט ויש סשסט יש כי יאסין כי נם הרשע והנה רשתי, עליו וסרשתי יג)
 לעשותו בלבו חוסד הוא כך שכל החטא, בשעת לבו אל נותן אינו כצדק חבל

 וד.משסט הדין קו כי יו כעי* ידסח וכאלו והסשסט העונש השכיחר״י החטא אל זחסדתר
 וחסדחו בלבו אותר. וחיסר הרשת שבתוך התכואה סביט שהוא הזה כעוס חגם נטוי

 לדמם חנם,וד.ם סרושד. בעיניו וד.יא הרשת באותו גתסש שיד.יד. השכיחד.ו התבואה אל
 ירגישו ולא יכירו לא והעוסות לנסשותם ויצסנו רדסם יארבו הרשת סורשי יארובו

 לנו היד. הוא סק^ד. שיאמר לא בחטאיו הצרות שיתלה אדם חייב כן ועל .בזד.
 מחטאו שישוב כדי השי״ת סאת מכוונת בהשגחה הס בי להאסין לו ראוי אלא

 והיה הכיח, בקירות נראה הונע שד.יר. קיים שבהס״ק בזסן סצינו ובן לבבו. את ויכניע
 יא) (דברים שכתוב כענק הר.שגחה על סוסת ולהיות ולקדושתי. הארק לסעלת זה

 היה לאו ואם סוטב בו חזר בביתו תחלה נראה הנגע וד.יה ד) בד., אלהץ ח׳ עיני חטיד
 ססק אין בגוסו שסדבק עד אליו מתקרב הצרעת ריאה .Tשה וביון , כגוסו נראה
 לו ראוי סביבותיו הצרות שרואה מי וכל . בתשובה וחוזר במעשיו ססשסש שהיה

 בתשובה לשוב לו שראוי סצילתם כיון משוקע עצסו האד. כי אף כזד. לתתעורר
 ה׳ ע״ה ישעיה עליהם שאסר הכת מן אינו כן יעשה לא שאם השי״ח, לסגי שליסח

 ולא מסביב ותלד.טהו סב) (ישעי׳ עליהם שאסר ד.כת מאותה אלא סקדוך. נצר
 כשישראל כלוסר לחש. צקון ססדוד בצר ה׳ וזהו לב. על ישים ולא נו ותכער ידע
 בדמעה לעשותד. התפלה סשסט כי ועTד. ומן נלחש. מחסללין וצוקה צרה להם יש

 נשכר שלבו האדם על מעידד. והיא הלב מורשי אנחת מתוך יוצאה שהדסעד. לסי
 דוד אמר וכן לרצון. השי״ת לסני ודבריו מקובלת תפלתו חד.יה ובכן נכנע ויצרו ונדבה

 (שם וכתיב תחרש אל דמעתי אל האזינה ושועתי ה׳ תפלתי שמעה לט) (חהלים עיה
 פ״ד (ב״ם וארז״ל אמסה. ערשי כדסעתי ו׳) (שם וכתיב כנאדר דמעתי שימה נו)

: ננעלו לא דמעה שערי נח) דף
ה ל פ ת  חפלה ארם יקדים לעולם ה) רז״ל אמרו וכן הצרות. מפני לישראל מנן ה

 משונאיוש נשתיירו לא לציה חפלה אברהם הקדים לא שאלמלא לצדה
 מקום אל בתריד. וכתיב לססעיו י׳לד יא) (בראשית שנאסר ופליט שריד ישראל של

 שההפלה אמרו ובפירוש ה׳. בשם אכרם שם ויקיא כראשונה שם עשד. אשר המזבח
 קול הקול שנאמר עשו של מחרבו ניצולין אנחנו וכזכותד. בגלות לנו שעמדה היא

 שליט עשו אק עשו יT •םTוה כקולו אלא שליט יעקב א*ן ו) עשו. יT וד.ידים יעקב
 הוא הרי האדם את תופש אם עשו משלו קשה כחך אביו חקy לו אמר יו.Tב אלא

 יעקב קול הקול העולם לסוף בורח אפי׳ אתה אבל לו יכול אינו ברח ואם וTב
ת אומר אתה א וו.וא הכנסת בנ' הערווה ספני עומד התפלה שזכות למדת הא מעצמו, נ

מוסרד
השמן צפחת

 קדי נסי׳ לנינו מסנ הענין זה וכל סנ״סס. נס ויוגוסו נס׳ יום וסדים י״ז ס׳ ני״ל ד)
 הססאומ׳יעי״שנאיימז^ על ועוסס אום היו הנגעים כי ודע וז״ל נגדים נגעי ס׳ סזייע

:סה ס׳ סולמה נ״ל ו) : ע״ד סנהדרץ ס)



הסםח&פורבד
טו עחן חיסורים על ללסד עליהם.בא סמיל מאחה עלודםורים כלוט־ לסו סוסיד  למו

: יסוו״ס חביכין מאסרו וכמו האדם.
ו ר מ  לבקת זקנים ארבעה נכנסו זכאי p יי״יז יבז כמחלה קא) (ד• חלק בסרק א

פח ד׳ ע סי מ הו די ׳ נענה ור׳עפינא. עזריה אלעזיבן ורבי ו  ואסר סיפח י
ל סמיפה ל־מראל אתה סוב ל ממיסה נמשים מ  נעה״ז ורב* בעח״ז נמסים מ

אל אתה טוב ואסר עזריה כן אלעזר ר׳ נענה ובעה״ב. מי ל חסה סנלנל לי  מנלנ
 להם אסר יסורין חניבק ואסר עקינא ר׳ נענה וגעוה״ב. נעוה״ז ורבי כעוה״ז חסה

p’ מאסרחביבין יTתלם עקיבא דברי ואמסע ססכוני w. דוו־מ אני סלרא רכי לו אסר 
ה וחסמ וחשמים בסלכו מנמר. עמרהמנה מתים בן לנ) ב היסים <דברי  סלד מנ

 העתיקו אמר מלסה סמלי אלה נס בד) וכתיב(סמלי ה׳ כעיני הרע רעמ כירומליס
מי  לא בנו ולסנמה תורה ליסד כלו העולם לכל חזפיה וכי .יהודה סלך חזקיה אנ
ח טורח סכל אלא תורה י־יסד  יסורין אלא לסוסב העלהו לא מעסל עסל וסכל מטי

 עליהם ויבא הקמינו ולא עםו ואל סנמה אל לנ)וידברה׳ ב היםים (דברי מנאסר
 וrויב בנחמתים ויאסרוהו בחחים סנמה את וילכח אמור לםלך אמר הצכא מד

ם) וכתיב ככל. אותו מ  אלהי מלפני סאר ויכנע אלהיו ה׳ פני את חלה לו ובהצר (
 : למלכותו ירומלים וימיבהו תחנתו וימטע לו דעתר אליו ויתפלל אבותיו

ת מ  העזירים כמיר מדרז״ל וכסו . למוטב חוזר הוא האדם על באין מהיסורין ך1ו
 ועא נעים עלי מביא מאתה אף נעים אה דודי יפה הנך א) רכה(מיר *

ל חמוכתו אין ולעולם לסוטב. בו מחזירני מאתה לסח  היסורין. עם אלא מלסה אדם מ
 מיחענה דתמובה מאין הסרות. הנהנת ותקון הסעמים הסכת היא והתמוכה

מ אדם ב  עבירות נכסה ומיהיד.םלוכלךםכםנים בסיס נופו ויטכול באפר ויתפלמ מק די
 חלא לה׳ רצון ויום צום תקרא הלזה נח) הנביא(ימעי׳ אם־ ובן רעות. סחמכות וכסח

 נמוח באנמי סיצא ואתה סוטה. אנודות התר רמע חרצובות פתח אבחרהו צום זח
 עומים היו כך כי רז״ל ודרמו סעמיהם את האלהים וירא ג׳) (יוגה הכתוב תזאטר

מ נזל ט״ז) דף פ״ב (תענית ד  לבעלמ. סרימ ומחזיר הבירה בל סקעקע בבירה ובנאו ט
 עצסם וססגפין וסענין טהורים מהם אדם לכל וטי־אין גופם מטובלין העבו״ם דרך

לי מהוא במה טהרה ועומין ברעב פי בן ועל וסנואל סטונף טכפניס ולבם נג  הנביא א
 והן וטהורים קדומים עצסן םראין בלוסר הננוח אל והסטהריס חםתקדמים סו) (ימעיה

 טהור דור ל) (סמלי מלסה אסר בזה ביוצא ועל . והעכבר המקק החזיר במר אוכלי
ו י נ ד  סתלעותיו ומאכלות מניו חרבות דור . ינמאו ועפעפיו עיניו רפו סה מר ונו* נ
 מלבו להמליך תחלה הפנימי האדם מינקה ד^ורה כונת אבר וגו׳. מארץ עניים לאכול
 חטאלהואחי• אס סחכרו סחילה ולבסמ וחמסיםמבידי גזלות Tולהחז החטא מקוצי
מ טעון אותו ונקה טד^ה מיני בל בו ונר.נ בפניטיוחו לכו מטבל  טהרה לנועג לו י
 ואל לבבבם והרעו ב) (יואל הנביא מאסר וכענין הגוף׳ וטבילת תענית בנק בנגלה

 כןצריכין קודסועל הפניסי מסהרה לומר הכחוב ביון ה׳ארהיבם׳ אל ומובו כנדיכם
ל  תחלה ולומעסק ה׳ אל ולהתפלל לבם להכניע הציות סן צ־ה בראותם ימראל נ

הננלד׳ו בטהרת כד ואחר הפנימי בטהרת
ר ט מ ה ^ ^  ומתפללים למוטב חוזיים זו ציה ומתוך מזו גדולה צרה אין נעצר כ

 מטר נותן וד׳קב״ה לחמ צקק פקדוך כצר ה׳ בכאן מאמר וזהו כלחמ׳
 הקב״ה כי יאסי אור כסה כפיס על הן לו) (איוב הכתוב אמר מכן התפלח בזכות

 יצו רוצד׳ וכמהוא מטר עליו מהממיר תנות העננים ועל ויעלימנו הנמס יכסה במיחנח
 אדם בני מיתפללו בתפלה כלומר בםםג^ « ותמטיר מתבא העב על כלומר עליו

 למטר הימ לח) (מם לאיוב אומר חקכ״ה מכן המטר אבי יתב׳ מהוא ביחע מהדי
 מניתי ולא יTכ מהוא אני זולתי אב למטי חימ יאמר טל. אגלי Tחול מי או אב

בן עליו מל׳ו מו ח׳ Tב נמסרו לא מפתחות מל׳זז ב) דף דרמוז״ל(תעניתפ״ק מרו  מלי
ל מפחת הן ואלו ס חיה מ ממי  נוספת אגלי ואל״ףמל תח״ה. מל מפתח מפהתמלג
ח׳ ביד נטסריס והטל הממד מאין לופר ובא מיס׳ גלות סענץ וחוא בתיב ובן מלי

עוד



והסמחטטרכד
 מגרע הוא כשירצה חקב״ה כי יאמר לאת סמר יזרקו גמפיסיס יגרע כי לו) עוד(שם

 יזרקו כשירצה רםעפים מים/ נטםי הוא זח תרד אזזתלא טסת שאפי״ לטעטיס חסטר
 יזרו אשר אחריו(שם) כתיב וכן העב אל סזוקק םטר וTיוד השחקים כי לאדו סטר

 .השחקים הם העב על המטר שיזרקו אותם כי כזה באר רב. אדם עלי ירעםו שחקים
 הקכ״ח שהודיעו ע״ה הנביא בירמיה סצינו שכן העונות על ועדות אות המטר עצירת
 דבר על ירמיהו אל ‘ה דבר היה אשר יר) (ירמיה שכתוב ודוא באר^ן רעב שיהיה

 מליצתו כתוך והזכיר ביוקר ומעות ביוקר שהטירות המטר מניעת נצרות ולשון הנצרות.
 שסיים על עמדי ופראים דשא היה לא כי ועזוב ילדה בשדה אילת נס כי (שם)
 כי שםך למען עשה ה׳ ננו ענו עונינו אם עשב, אין עינידסכי כלו כתנים רוח שאסו

 ועוזבת ילדיה ילדה רחמנית שהיא א-לת נם כי יאםר .חטאנו לך משובותינו רבי
 ועומדים הנבוהים במקומות עמדו וסראים דשא היה לא כי מרעה לבקש והולכת אותם

 להם היה שלא רוח שאסו וענק שם. וילדו מקום בשום עשב יראו אם לראות שם
 הרוח המשכת הוא שאיפה ולשון בלבד. הרוח שאיפת אלא שפ*ים על בעמדם הנאה

 לכל וסמך .עשב ראו ולא למרחוק הביטם מרוב עיניהם כלו כאלו האויר או האף אל
 לא כנו,ו ענו עונינו אם ואמר פתח שיהיה הרעב הנביא כשראה בנו ענו עונינו אם זה

 (שמות שאמר ז) סרע״ה שעשה כדרך עמם עצמו לכלול רצה כי עונותיהם אם אמר
 ולא בארצנו הממי מניעת בהיות בנו העידו עונינו אם יאמר וגו״ לעונינו וסלחת לד)

 הנקי-א שמך למען עשר• לוקין אנו עונותינו על כי עדות זח הנה האומות בארצות
 ושסוע והנאוה החמם ומעשה ע״ז עלינו, יש רכים עונות כלומר משובותינו רבו כי עלינו

 ישראל ראוים נעצד כשהמטד רבו: אמר ולכך האמת לנביאי ולא השקר לנביאי
 רביבים וימנעו נ) (ירמיה ע״ה הנביא ירמיה אמר שכן לפניו ולקרא להקב״ה לשוב

 כלומר . אתה נעורי אלוף אבי לי קראת מעתה הלא בתריה וכתיב היה לא ומלהוש
לך; שאתננו כדי המטר אביבהמנע לי שתקיא אתה ראוי

̂ נחמו• אות
ו מ ח  כננדמדהשהרי מרה הקב״ה של מדותע ם). (ישעיה אלהיכם יאמר עמי נחמו נ

 לחזקיה ומנחה ספרים ששלח בכל מלך ענק הזכיר מעלה של כפרשה
 במרה שכרו לו שלם שהקב״ה מצינו היה זרה ענודה עובד זה בבל שמיך פי על ואח

 עונד בלאדן מרודך א) השירים שיר במדרש אמרו שכך להקב״ח. שכיבד לפי מדה כנגד
 גלגל שחזר וכיון שעות תשע עד לו וישן שעות בשש לאכול למוד והיה היה לחמה

 הנחתם להם אמר חיילותיו כל יהריג בקש שחרית ומצא ועמד לו ישן חזקיה בימי חמה
 אלוה זה ואי להן אמר דהדר הוא יומא לו אמרו הלילה וכל היום כל ישן אותי

 הה״ד חזקיהו אל ומנחה ספרים וישלח Tמ חזקיהו של אלוהו לו אמרו החזירו
 שיש בארצות המנהג כי לו היו שמות שני בלאק, מרודך שלח ההיא בעת לט) (ישעיה

 שלם רבא לאלהא שלם לחזקיהו שלם בהם כחוב היה ומה שני,שמוח נקראים שרים
 שהקדמתי כהוגן עשיתי לא אמר דעתו נתיישב הספרים שיצאו כיון לירושלים

 וכתב הספרים והחזיר פסיעות ג״ ופסע מכסאו עמד מיד לאלוהו חזק-הו של שלומו
 אמר לירושלם שלם לחזקיהו שלם חזקיהו של רבא לאלהא שלם חחחיחם אחרים

 ממד Tמעם שאני חייך לכבודי פסיעות שלש ופסעת מכסאך עמדת אתה הקב״ה לו
 ננוכדנצר מרודך אויל הן, ואלו סיפו ועד העולם מסוף ששולטים פלכים שלשה

 כענק בבל מלך לשלוחי גנזיו כל והראה הספיים על שמח חזקיהו והגה בלשאצר,
 וגו/ הזהב ואת הכסף את נכאתה בית את ויראם חזקיהו עליהם וישמח (שם) שכתוב
 דרך כי וידוע ונכיתו, כ״א] וינשכו[כםדבר תרגום מסנחרב שנכת נכאחה רז״לגית ודרשו

וכמוס ארם בהם שיש לדבורים סנחריב חיל המשיל כן ועל . לנשוך הדבורים
עמהס

ק צפתת ש ה
 שם: נסילושו יבינו וכ״כ ז)
צו cp קלק ובלונדס . ג' פ״ ליש לבה באמתל נסשפברסי כמפפ פיסקא א)



ההמחנחמוכד
 כי בעשן יטיתום אא״ב םד& וליקח ליקרב רשאי אדם ואין זהשעוד. הדבש ^מד&

 כבודו ותחת י) (שם וזהו באש םנחריבשנש*םו בחיל אייע כן באש לשיסן ד.םנהג
 ה׳דךבםחנה מלאך ויצא לז) שנאמר(שם סלאך ע״י זה והיה אש, ביקוד יקוד יקד

 ואין להם! הראה תנין םםי ב) סוברים מרז״ל ויש אלף. וחמשה ושמוניס מאה אשור
א בלבד ד,וזורה סטר בראיית ד-בונה  ואות אות שבכל התנין חבסת אותם שליסד אי

 נכאתה בית את ויראם שאמר הזה בכתוב נרמז שזח לי ונראה שירמז/ מה ואל
 הכונה בי אפשר בן ועל כליו׳ בית כל ואת שאמר במו נכאתד, בית בל את אמי ולא

 נם לומר ביון כראשית של בי״ת שתחלתו תורה ספר על בית את ויראם כשאמר
 ואת הכסף את כן אחרי שאמר וזה תורה! חומשי ה׳ על לרמוז בה״א בחוב גכאתה

 הענין על לו חרה וד,קב״ה הנוף. וננזי הנפש ננזי הכל את להם ד^אה בי וגו׳ הזהב
 לא ונו׳ בביתך אשר כל ונשא באים ימים הנה לט) (שם ישעיה ידי על לו ושלח

 חנניה אלו תוליד אשר ממך יצאו אשר Tוםבנ בבל, גלות זהו ה׳ אמר דבר יותר
 אשר ה׳ דלר טוב חזקיה לו והשיב בבל מלך בהיכל םריסים והיו ועזריה סישאל

 שפסע פסיעות שלש בזכות מדה כנגד מדה לך הרי בימי, ואמת שלום יהיה כי דברת
 במסית שכתוב וזה מלכים, שלשה ממנו הפכ״ה Tהעם מכסאו בבל מלך מרודך

 כשדים בת גסא אין לארץ שבי בבל בת בתולת עפר על ושבי םז)רדי (שם בבל
 עמי נחשו נחמו אם־־ מרה כננד מדה כאן אף כסא, אותו של זכותו בטלה כסא אין
 שנא׳ בכפלים ולקו ירושל־ם חטאה חטא א) (איכה שנאסר בכפיים שחטאו לפי

נחמו שנאמר בכפלים שיתנחמו וראוי וגו׳ כפלים ה׳ מיד לקחי, כי ם) (ישעיה
ז עמי נחמו

ש ר ד מ ב  ישראל על גלות ישעיה כשהתנבא חקכ״הלחזקיח אמר עמי נחמו נחמו ו
 (שם שאשרת לעצשך אם כי להם חששת ולא בני את לנחם לך היה

 אני נחטתם ולא לנחשש לך וחיה מנהיגם שאתת וכיון בימי, ואמת שלום יהיה בי לט)
 הנביאים עם מדבר זה ופסיק אלהיכם, יאסי עמי נחשו נחשו הה״ד אותם אנחם

 ירושלים, לב על דברו שאסר כשו ירושלים את עמי נחמו יאסר או ישראל, את שינחמו
ב גלותד, זמן השלימה צבאה מלאה כי נלעת בקיבוץ יש־־אל את מנחם הנביא כי והכלל

 עון שלם טו)כילא ובן(בראשית הארץ, תרצה אז בו) בםו(ויקרא עונשה נשלם עונד. רצה ג
 כמו ושלש ושתים פעם להיות יוכל הכפל כפלים ה׳ בילקחד,םיר עונשהאמרי האמיי

 לושר רצה כפלים או פעסיסתכפל, שלשה בלומר חיבשלישיתה, והכפל כא) (יחזקאל
 כל כעבור זה היה ולשה הזח, והגלות בבל גלות ישראל שניו גלות שתי על שתים
 בבל תרין חר על לקת באלו ח׳ קדם מן תנחומץ בם קכילית ארי וי״ת . .Tחטאת

 סלולה דרך ובערבה כמדבי ימצאו בי ישרו פנו ואמר במדבר קורא קול ואמר אתיה, חם
 מן היוצא הזה העם מנהיג הוא בי לארחינו וטעם אדם. בני להן אותת וישרו פנו כאלו

 לא והם דרבים הולכי תייגע בהרים והירידה העליה כי משל דרך ינשא גיא כל דגלות.
 מלשון(תהלים גבהות ענין והרבםים הטעות. הדרך הוא העקוב והיה .ייעפו ולא ייגעו
 אפילו וימצאו רמה Tכ מהגלות כשיצאו אז ה׳ כבוד ונגלה איש. מרוכסי לא)

 כבוד ונגלה אז שטאו ולא ירעבו לא מט) שכתוב(ישעיה כמו צרכם וכל מים במדבר
 שיתקיימו כשיראו דבר ח׳ פי כי הלב. ראיית זו יחדו בשר בל וראו העמים כל לעיני ה׳

 אושר קול אותם. דברו ה׳ פי על הנביאים שדברו הללו הנחשות בי אז עוT הנבואות
א  הבשר בל שיקיא הקול והשיב אקיא מה הנביא ואמי לנביא קורא נבואה קול קי

 הוא הבשר בל רובם, שימותו ומנוג נוג עם] [ירושלים על כלהגויםשיכאו כלומר חציר
שהרעו ועוד רבו עונותיהם בי לדום יזכרו לא חסדים עשו אפילו חסדו וכל הפלגה, דרך

לישראל
השמן צפחת

 גיאשית סדי נפסלת הימנ״ן רק הראה תנין שססי הך נעדיש נננצא לא לפנינו ?)
 וגילו* הזה הספר נגל שספרו השנס שאץ שם ומפרש . נשה״ם סז״ל מדרש ע״ש כן «נ*א
עמוסיס רניס סתום נפירושיהן בידיעתן אלא פצק התנין מפני לסזקיה ט שהי׳ הסוד



והסמחנחמוכד
 נופל ן והצי חנף יבשים שהם חשדת ולציץ לחציר והסשילם עונשה! ויקבלו יישדאל

 יתקייפו אלא סשעלתם יפלו רא שלעולם האומות שדעת וםפני נושבת, ברוח ג״ב
 ודבר זה כנגד אמר כן על המים במקום בלחותו המתקיים הלח בעשב נהצלהתם

 אותם שמבמיחיס השי״ת ספי הנביאים דברי שיתקיימו כלוסר לעולם יקום אלהיגו
 כי משל ץ•1ד לד עלי נכוה הר על היסיס. באחרית השררה להם שתחזור בסעלתם

 שתיהן כי ציון וכן א״י עיקר שירושלים ולפי נכוה למקום עולה קולו להשמיע הרוצה
r v ופירוש הערים! שאר מכשחת הם כאלו הנבואה בדברי אותם שם לפיכך אחד 

 תפחדי אל תיראי אל הרימי ירושלים! מבשרת וכן המבשרת ציון את ציון מגשרת
 והזכיר בירושלים. כבודו ישיב פנים כל על כי אלהיכם הנח יהודה לערי אמרי מלבשר

 ולפי חזק ביר פי׳ יבא בחזק ואמר ליהודה. המלכות כי ועוד ירושלים בשביל יהודה
 ממצרים ה׳ הוציאנו חזקת T(שמוחיג)כ*ב שנאמר חזקה ביד היתה מצרים שגאולת

 משה ישיר אז פו) (שפות נקכה בלשון כן גם ג) השירה היתה וכן נקבה לשון הוא
מת אחריה ובא הזאת השירה אח ישראל ובני  מתעברת שהיא הנקבה דרך כן כי נ

 זכר♦ בלשון חזק ביד בכאן העתידה בגאולה הזכיר כן ועל ומתעברת וחוזרת ויולדת
 שיר לה' שירו צז) (תחלים שנאמר זכר בלשון זו בגאולה עתיד של השיר וכן

 בו לבופחים שכר שיחן אחו שניו דנת נלוח! אחריה אין רה העת שהגאולה חדש
 כרועה היא! אתו אמת לפועלי הפעולה שכר כלומר פעולתו שכר ופעולתו בנלות
 עדח שירעה טוב רועה כפו ינהל! עלות ישא ובחיקו טלאים יקבץ כזרועו ירעה עדרו

 אחד מזה ויקבצם הבהמות כשאר ללכת עדיין יכלו שלא הקטנים הטלאים שיהבץ
 השם כן ידפקם! ולא לאטם ינהל אמותיהם הםlb והעלות בחיקו וישאם אהד ומזה

 עדר ולא עדרו ואמי נשבר! וכל חולה כל ויסמוך לאפם מהנלות לישראל ינהל יתעלה
 בשעלו מדד מי (שם) בשכירות! שהוא הערר מן יותר עליו חומל שלו שהוא שהעדר

 בבריאת השי״ת מנכורח הנביא יאסי הארץ. עפר בשליש וכל תכן בזרת ושמים מים
 את שיוציא גליות היבוץ גבורת שיאמינו העולם לאומות ראוי בראשית במעשה מעולם
 לקיבוץ ראיה הביא ועוד זדי. לעשות לפניו נקל העולם שברא ומי סעכודתם ישראל
 סתום הוא בראשית מעשה שענין בשם כי והוא אתר, לטעם בראשית ממעשה גליות
 ם סתומ כי יב) (דניאל למיאל נאמר וכן ותחום! סתום הזה עניןהקץ כן וחתום

 שעתידין וראה הזדי הגלות אורך ע״ה ישעיה שראה ולסי כץ! עת עד הדברים וחחוםים
 וער העולם מסוף םסוזרים שתם המקומרת רחוק ומרוב הצרות מרזב שיתיאשו ישראל

 שאמי הזה הגלות אורך על מתרעם ע״ח דוד שרמז כמו במצולה שקועים שהם ומרוב סופו
 יא) שנאמר(דברים כענין הפס שעבוד זה מעמד ואין מצולה ביון סט)טבעתי (תהלים

ל ואת  במעמקי באתי רגליו! על שמעמידו אדם של ססונו זה ברגליהם אשר דייקום נ
 ושכולת ורחוקים! עמוקים שהם כיש לנחרי מעבר אשר הרחוקות ארצות אלו מים

 ראיה לדט ומכיא לבם על וסדבר אותם סנחם היה כן ועל ובנימין! יהודה זה שטפתני
 שמעשה כשם כי .ונד כשעלו מדד מי אמר ולפיכך בראשית ממעשה זו לנחטה

 ברא ביגיעה ולא בעםל לא ד) שארז״ל וכסו השי״ח אצל נקל ענין היה בראשית
 גליות קיבוץ כן .וגד נעשו שמים ח׳ בדבר לג) (תחלים שנאסר עולמו את הקב״ה

 תאמר ושמא שם הדיחם אשר הארצות מכל אותם לקבץ השי״ת אצל נקל דבר
^ קיבק המשיל . וגד תעופינח כעב אלה מי ס) (ישעיה ת״ל ובכובד בקושי ל  ג

 עב הנה יה) א (מלכים שכתוב כענין קלה בשעה בעולם םחםשט עב מה וליונה לעב
 קיבוץ כן עבים התקדרו והשסים כח ועד נה עד הי ו םים עולה איש נכח סמנה
 העופות שאר מכל יותר לעוף בכנפיה קלה זו יונה ומה יחעלר! אצלו נקל גליות
אבל כנפים בשתי פורחים שהם לפי בעטיפתם ויגעים פורחים העופות שאר ה) שהרי

יונח
השמן צפחת

 .אני שעורה בפ׳ רבה ושיר כ״ג •t נשלפ ס״ר נ) . יבינו דברי נובעיס ועמנו . מאוד
והניאו כיונה אבי לי ימן מי פשוק על ל״פ ם' בב״י איסא כן ה) . ד פ׳ ב״י ד)



ההמחנחמוכד
 ;*ה1נםי} p ועיי ינןי> אינוו ולםיכך באחת זנחת באחת אלא פורחת אינה זו יונח

 כר שהיונה שבשם .בכסף נחפה יונח כנפי סח) (תהלים שנאמר ליונה ישראל כנסת
 וכנפיה ן כחליפ פורחת שהרי יניעה אינה זו ויונה ונתפשים כעפיפתן ינזים העופות
 #*ילותאוחם סצית ישראל כנסת כך בזו ופעם בזו עליחפעם זסנינין אותה כמנילין

 חוזרת העולם בסוף הלכה אם־לו זי יונח וסח אחרת. גמצוה ופעם זו במצות פעם
 רוחות לארבע שנתפזרו פי על אף ישראל כן בעפיפתה, מסייעה והרוח בסוף לקינה
 לירושלים בחזרתן אותן ססייעין יהיו והחחוח פורחת כיונה יביאום הרוחות העולם

 יביאום הרוחות יכי .תכלאי אל ולתימן תני לצפון אומר סנ) (ישעיה שבחוג הוא
 בחף על ובנותיך בחוצן בניך והביאו מם) (שם שכתוב הוא הרוחות סלבי אלא

 ממושך נוי אל קלים סלאכים לכו (שםיח) ואמר בעצמו הוא הזכיר וכן חנשאנה.
 הנאולה כזפן כי יאסי וגו׳. ומכוסה קו קו גוי והלאה הוא מן נורא עם אל וסמורס

 קלים מלאכים שילכו קלים מלאכים לכו כוש לנהרי מעבר אשר המלכים יאמרו
 לכו להם ויאמרו אותם וישלחו , וגו׳ צירים בים השולח שאמר הוא קלית בספינות

 והלאה הוא מן נורא עם והוא האומות, כין וממורט צך מטו עתה עד שהיה נוי אל
 נוי והוא ונוראות נפלאות הקכ״ה הראה שבהם נורא והוא לעם שהיה מעת בלומר

 מלבי הם ונחרים לקו קו האומות אותם בוססו מעט מעט כלומר ומנוסה קו קו
 נחל ער הנהר משבולת ה׳ יחבוט ההוא כיום והיה בז) (שם עוד וכתוב האומות.

 תחבוט כי כד) (דברים שנאמר וזיתים חטים על נופל לשון יחבוט לשון הזכיר מצרים
 ן וחת הקש מחוך החטה חובט שהוא חטים וחונט האילן מן זיתים שחובט כמי זיתך

 נהר הוא הנהר ושנולח ביניהם, מפוזרים שהם האומות מחוך לישראל ה׳ יחבוט כן
 יןTעת שם עד בי מצרים נחל עד לנד,ר, מעבר תים )t (מ״א שכתוב במו םמבטיון

 ואתם כז) (ישעיה ובנימין יהודה אחיד& עם ושיתקבצו שיבאו ד׳שכמים עשרת
 מדד מי בכאן הכתוב אמי זה ועל [כאן]. הנפוצים שהם ובנימק יהודה אלו תלוקטו
 שעלו ושTופ בראשית, מעשה לנבורת גליות קבוץ גבורת המשיל מים בשעלו
 שער בי ומרה שיעור בכלן והבונה משל, והשליש הזרת וכן משל והוא אג־יופו

 עומד שהעולם אוקיאנוס מי של השיעור זה כי בראשית במעשה הגדולה בחכמתו
"ו p ע w ל ח  יכילה הנקודה שתהיה ושעור במדה ההם המים שיהיו לעולם, הוא נ

 המים יקוו במאמר אוחו שער הזה והשעור המים. פני על צפה ושתהיה עליו לעמוד
 ותראה אוקיאנוס ים הוא אחד סקום אל המים שיתקבצו מלפניו הגזרה שהיתה
 להתקיים, יכול העולם אין פחות או ייתר ושעורם המים מדת היחה ואם היבשה,

 ונדה נעה הארץ היתד. העצום ומלואן המים שפע מתוך השעור מזח יותר היו אלו
 על וכשהיא מנענעה מעט והרוח ימים בלבב עומדת rשח הספינה בדטיוז והולכת

 יכיל הרוח ואץ חזק מחר שם וקיומה תהTעם מועטים שם המים אשר הים שפת
 השעור מזה פחות עליהן יושבה שהנקודה אוקיאנוס מי היו אלו ובן אוחד., לנענע

ש חים ספני לחתקייס לעולם אפשר אי שי  ובמה במה אחת על חפוז שבתקופת ה
 אל הולך א) ו)(קהלת בחכמתו שלמה שאמר הוא תדיר, השמש ששם הדרום לבני
 מסייע זו ומדה כשעור המים רבוי וגודל חנקודד. קטנות וד,נה צפון, אל וסיבב דרום

 וזהי סביב לגכולותיה הנקודה טציעין אוקיאנוס של וגחתיו העולם כישוב ומועיל
 אשד השעור בזד. שיהיו המים הגדולה בהבמהו שיער כלומר מים. כשעלו מדר מ*
 כזרת ושמים במדה, תבן ומים ם) הכתיב(ישעיד. אמי ומזה העולם, שיתקיים בדי הם

 בי הזרת מדת בחן לשנת]הזניר כאד.ל [שכתוב(שם)ייםתחם שטוחים שהשמים לפי תכן,
 תכון(שכתוכ 7צי שייוא השטח מפני תכן ולשון ובקנה, כזית אותו ימדדו ומזטוח הדבר

ת כשאמי לשכת)והכונח כאהל (שם)וימתחם  ושלא בזית מדדם באלו ו׳טעור בטדה מי
י שהוי השעור מאותו יותר לתיות יצטרכו ^ ולא בגובה ל א ממנו. פחות ולא וברוחב ב

וכן
האומן צפחת

דיוס אל הולד ז״ל ואיגלו ו) . ססילץ באום לקק ולאה כנסי״ ד״ה ינע ננלכוס פסיא׳
הקעס



ההמחנחסוכד
ק דרך וכן  <ן*'וכר כדי וחובו וארכו גבהו יהיה כסה אוחו לממד האהל הבמה האו

 אפה ששים שלמה בנה אשר והכיח ו) (ם״א המקדש בבית שכתוב כענין להתקיים
 מתופנים הכינם . תכן בזרת ושמים וזהו קומתה אמה ושלשים רחבו ועשרים ארכו
 ע״ד• שלמה אמר איך והסתכר כזרת, תכנם כאלו ושעור גמדה בבריאתם ויםים

 לי (שם) שאמי כמו החכמה בשם מדבר שהוא אני שם שמיס בהכינו ח) (משלי
ך בחכמתו נחיעץ יתברד הבורא כי הכתוב באר . וגו׳ ותושיה עצה  השמים יכין א
 בחכמתי נתיעץ מהונה כמו שהוא אוהינוס והקיף כשהקק תהום מני על חוג בחקו
 יהי כשאמר כלומר ממעל שחקים באמצו (שם) תהום. פגי על המים ישאר איך

 כל שהיה המים וצמצם כשקבץ תהום עינות בעזוז ויתאמ״ן הרקיע יתחזק רקיע
 מועט מקום והוא אחד מקום אל המים כל שיתקבצו וגזר במים [מכוםח] (מים) העולם

 הכוונה הארץ, עמר בשליש וכל השי״ח, גזרת סאטי מחד מסני שם ונתכווצו בתקכצו
 אינה הארץ עפר נם שוים אינם הארץ מקומות שהרי נ״כ ובשיעור בסדר. בשליש

 וכן .בריהו ריחו ולא כטעמו טעמו ולא זח כמו זה מראה ואין משתנה אבל שוח
 כי נחויא, הארץ מריחים שהיו החורי שעיר בני אלה לו) (בראשית ז״ל ז) דרשו

 איזו וכטעמו העפר בריח ובקיאין בטבע גדולים חכמים אדמי עובדי היו החודי בני
 . הדים בפלס ושקל .בו לזרוע ראוי גרגיר זו אי או זה בעפר ליטע ראויה נטיעה
 נרול צורך ההרים כי לו הראוי כמקום כ״א הארץ כל פני על ההרים ששיער הבונה

 משקד לרוח לעשות כח) (איוב הכתוב אמר זה וער ררוח, את משברים שהן לעולם הם
 התבואה שיצטרכו מה הצורךכפי לפי יתברדמוציאו הוא וו.רי הרוח שההריםמשבייןאת הוא

 כלומר רוח יכורא הרים •וציי ד) שכתיב(עמוס וזהו דגופות, מהשיצטרכו ולפי וחפירות
 הפלס ויחס כץ, נם במדח במאזנים, וגבעות הישוב, יאבד שלא הרוח בעבור ההרים שברא
 הה-ים, מן סטנים שחם לגבעות קטנים שהם מאזנים ויחם נדודים שהם להרים גדול שיהוא
 לאילים חהרים יחס צאן ככני גבעות כאילים רקדו החרים קיד) (תחלים שכתוב והוא
 הגדול הדבר ששוקלין הבריות דרך שכן הקטנים, צאן לבני וגבעות גדולים שהם

 אותו ולחבר ליחס ראוי ודבר דבר כל וכן קטן, במשקל הקטן והדבר גדול במשקל
 במדח מעשיו כל ביא חקכ״ח כי הזה בכתיב והכמה לו, וראוי נאות שהוא מח אל

 (בראשיית בראשית במעשה שכתוב כענין טוב דבשעוי הנחלה חכמתו ובענין ובכונח
 הנביא ישעי׳ ינחם כן ועל , מאד טוב והנח עשד, אשר כל את אלהים וירא א)

 יכול עוזר בלי זה כל שעשח סי כי ויאמר בראשית מעשת בעגיני לישראל ע״ח
 יסודות שלשה שהזכיר תמצא הזח נכתוב והנח אויביהם. מיד ישראל להציל הוא

 ויסוד לעין נראים החם שהיסודות לפי [הרוח יסוד הזכיר ולא והעפר וחמים האש
 יאמינו שלא חסכלים כנגד אלא נאמר לא חזה הכתוב כ• והענין נראה, אינו הרוח

 ידעו כי חגלות סן ישראל את יוציא אם בזח יתמחו לא חחכמים אכל בנראח דק
 חיה לא ה׳ רות זח, כל את תכן מי ואמר מהושיעם. ח׳ יד קצרה לא כי בחכאתם

 חאי-ץ רוקע לבדי שמים נוטח מד) (ישעיח אומר חוא וכן .שיעזרנו ושרף מלאך
 שיתיעץ כלומר עצתו שיודיענו איש ומי יוד^נו. עצתו ואיש כתיב ח) אתי מי מאתי

 בבריאת שיש תכונות דרך כלומר ונו׳ ויבינהו נועץ מי את שאמר וזח העולם בבריאת
 משום עצה נטל שלא ונשם בתבונה, שמים כונן ג) (משרי שכתוב כענין עולם
 סודו בריח שום עהT ולא תמחים וחכל ממלאכים ואפילו ביאשית במעשה כריה

 ויסבץ ישראל את כשיוש^ סודו כריח שום ידע לא הגאולה ענץ כן עולמו בבריאת
 כס- גדם חן אתכם. אביא ההיא בעת נ) (צפניה שכתוב כענין חגליות מן אותם
 כמח חקכ״ה יאבד איך תאמר ואם .יטול כדק איים חן נחשבו מאזנים וכשחק מדלי

 לפני כלום נחשבין אין חעו״א כל מדלי. כמר גוים הן ת״ל אחת אומח בשביל אומות
יחשוב לא חדלי ובעל חרלי מן כשנפלה כלום נחשבת חטיפח שאץ כשם ישראל

אותח
השמן צפחת

. ̂)׳ ם״ נ״י ם) . ע״ה שנם ז) . ע״נ) כ״ה (נ״נ נלילס סנניד צפון אל נ5םו <«וס



ההמחנחמוכד
 שהסאזנים והחם־־ון הסחות הוא סאזנים וכשחק עיקר, חם חדלי סי כי כלל אותה

 יד) (איוב pםלש והוא ויסחת נשחה והוא tdh בו ששיהלין רפי סמשקלס חסרים
 ת0ם* נודעה לא וכן ניכר ואינו הזח החסיון נודע שלא וכשם .מים שחקו אכניס
 יםול כדק איים הן אלילים. העונדי כך כר נ חסרונו ואין הדלי סן שחסיה חפים

 חיושבים והם האיים שאפי׳ נוים בשם שהזכיר האוסוח שאי לומר צרץ אין רוש ם
 השי״ת יותם1 יפיל דה כאבק חס אף קשח וכיבושן אותם םס־ף וח־ם הים בתוך

 ולבנון . תשאם ורוח תזרם פא) (ישעי׳ כפו ישא כמו ימול •5.ייפזדם יפריחם
 לפניו כלום חשובין אינז וכי לאיכורם פעם נתן עולה. די אין וחיהו יער די אין

 ישיאל את להוציא יכולת נו שיאין ביכלתו וסכח־שין כו כופיי־ן שיחם לפי יתעלח
א חזזוא והעון פידם  עצי כל יספיקו שלא לפניו, שיקריבו עולה בשום לחם יתכפר י

 לעורח יספיקו לא בו חנפצאיס החיות כל לבנון של וחיתו אש להבעיר ה־יבנון
 לפישהזכ־ר נגדו כאין הגוים כל ישראל. בארץ יער שהוא רפי לבנון וחזכיר לפניו,
 לפיכך מפש פעם בהן יש כלום חשובין שאינם פי על ואף ודק ושחק כסר לשינות שלשח

 פאפם פחות לו נחשבו ותהו מאפם .פסש בהם שאין ותהו ואפם אין ראן הזכיר
 חחבל עם חאדם ישקר אם שפירושו יחד פהבל חפה סב) (תהלים הכתוכ כלשון

 האופות עם ידבר אל תדם־ון פי ואל . סחכל פחות חאדם יהי׳ הלא יחד במאזנים
 חלילח האל הוא כך להציל כח בהם אין שרכם שהאלוהות כשם כי תשכין אתם

 חפסל עושה חח*ש ירקענו. בזח: וצורף חרש נסך הפסל כ• אותם. ותעיכו שתדפו
 את וירקעו לס) (ששות כשו צו־ף שהוא סי בזהב פכסחו כן ואחיי פעץ או מאכן

 תרוסח הפםוכן .כפף של שלשלאות בו נותן הצויף צורף כסף ורחוקות חזחב. פחי
 לעשות יוכל שלא המסכן אבל למערת שהזכיר ובכסת בזהב פסל עושים העשירים

ו יבח־ בן  וספני בפסל, בפחונס חוא כך פסלו, יעשה וטמנו ירקב שלא פוב עץ י
 כוכב לשם מיזחלה שנעשה רפי חפסל עובד יש חלקים שני לים הפס שבעבודת

 את עובד כאלו וחושב כובב שר וכחו רוחניותו בו סוריד השעות ובנח פלוני
 העולם אח סנחינים שחבוככים ביון כי ואוסר זו בעבודת שיצליח וחושב עצמו חכובכ
 כסף של וזח זהב של זה הפסילים עושין האומות היו וע״כ לעבדם ראוי השפל

 הזהב צלם חהי הכובב כח שם פורידין היו כי יכלתו בפי אחד כל עץ של וזח
 מעץ הנעשית בעצמח הצירח אל חפסל את שעובד ויש .לשמש נבוכדנצר שעשח

 ייטיבו עצמם שהצולות מחשבתם חיתח בי ומטיבח מדיעח שחיא וחושב מאכן אי
 האומות כץ ח־אשינים בדורות חיה בן ונסכים, והקטרות קרבנות להם ויעשו וירעו
 ח־אשונים והנח הצלפינז, לאפונת חכיאם הבובניס אפונת בתודד, חלק יחם אץ אשר
 שהיח וזהו פה. ידעו ובל פתיות אם בי חבפד, פאץ וחאחרונים תכסה מרוב פעו

 לאשר חבונח ולא דעת ולא לבו אל ישיב ולא סד) (ישעי׳ “ואום מוכיחס הנביא
 נראה ונו׳ ידבח ולא חפח מקשת נתפר י) (ירפי׳ וכתיב וגו׳ אש כפו שרפתי חציו
 הענין והיח ולהרע, לחיפיב נח לחם יש עצמן ההן שהצורות סכורין שחיו זח פבר

 אבל לרעים ונדיע לפוביס משיב ומנהיג בורא לעולם שיחיח לבם אל נתנו שלא
 האלח חדברים אומרים וחיו נמקרח. שנפל דבר בסו ובורא מנהיג מאין העולם

 אנו וכן מצליחים היו זו ובעבודה אבותינו עשו כן ומכבדים עובדים שאנחנו
 לדרוש ואין עיקר החם הדברים כי וחשבו דור אחד דור בן היגילו וחנח אחריהם,

 אח*'.' הכתוב אמד כן ועל רז״ל, שהזכית האמורי דרכי חן ואלו ומנהיג בורא
 יבין או האדם ידע שכחם נ׳ענינים הזכיר וגו׳ תשמעו חלא תדעו הלא ם) (ישעי׳
 אח־ מאיש ילמוד או העולם אדון חוא מי מדעתכם כלומר תדעו הלא זהו מעצמו

 טסת תשמעו הלא סדעתבם תדעו לא אש כלופי תששעו חלא שאמר זח שילשדחו
 מראש הוגד הלא שאשר זהו קבלה דרך המגידים מן ישמע או בספרים, שקוראים

 הארץ, מוסדות חכינותם הלא .קדמונים מימים פראש שהיא הקבלה והיא לכם.
נ ומנה בורא לעולם שיש להבין תוכלו דעת בכם יש אם הפסל כנגד זח אמר

ספוסדות



טההמחנחמוכד
 העולם כי ללמוד תוכלו ומזה ועטר מים רוח אש יסודות ד׳ והם הארץ ממוסדות

 כן נסל ולא מסודר בסדר שבראו לו יש מנרדג יסודות בארבע המתנהג הזה
 מזה, זה משתנה וטבעם ביניהם מחלוקת ויש הסכים הם יסודות ד׳ שהרי במקרה

 והאויר זה על זה סדורים ושניהם ולחים קרים בהיסך והמים ויבש חם האש כי
 שלא לאש גבול שם מי כן אם בתוכו מלעבור המים ולא האש ימנע לא שביניהם

 ביניהם מחלוקת ונמצא בזה זה שיסגשו עד ממקוםם יעלו שלא ולמים ממקומו ירד
 כן אם בזה, זה כשיסנשו בינינו אשר ובמים באש רואים שאנו כסו הגובר וינצח

 ירד שלא האש טבע ששם מנהיג הנהגת בלא במקרה הי׳ שזה לומר יוכל מי
 שם כי הלבנה גלגל ער אלא לעלות יוכל ולא גבול לו שם כן גם ובעליתו יעלה אלא
 לעלות, שטבעו אע״ם לעברו האש יוכל שלא האש מגלגל בטבע חזק הלבנה גלגל

 אלא ירדו ולא גבול שם כן גם ובירידתם לעלות ולא לרדת המים טבע שם וכן
 ורכים לחים שהם המים כנגד לעמוד וחזק קשה טבע לארץ שם כי הארץ עד

 להפריד המים ובין האש בין האויר שם וכן המים, יעברוה ולא יבשה והארץ
 שיהי׳ יאמר ומי למים, ובלחותו לאש בחומו דומה ולא חם האויר לסיכך ביניהם

 יעמוד אחד וכל לעמוד שיוכל כסדר מהם אחד כל שם חכם במסדר אלא זה כל
 אלא קיים אחד סדר על יהיה לא במקרה שהוא ודבר לעולם, ישתנה לא בסדרו

 נהיח העולם כי האומר דעת להכזיב יש זה ומטעם כך. יהיה וסעם כך יהי׳ סעם
 הנייר על ריו אדם ישסוך אם ט) בזה והמשל שבראו. בורא • מבלי במקרה כן

 שיהיו כמו נקראות והשיטות מסודר הכתב צורת עליו שישאר אסשר אי סתאום
 על זה נשסך כי ואמר ונכון שוה בסידור מסודר נתב לסנינו שמביא ומי בקולמוס,

 כונת טבלי זה אסשר שאי להכזיבו ממהרים היינו עליו הכו^ צורת ונעשית הנייר
 רחוק וסידורו ותיקונו דקה יותר שמלאכתו בדבר שכן כל כך זה בדבר ואם מכוין

 היושב אמר כאלו כחגבים. ויושביה הארץ חוג על היושב תכלית. אין עד ועמוק
 שקודץ למחוגה כי העגולה במחוגה אדם שיעשה כמו הארץ חוג הם כי השמים על

 והנה העגולה, את יקיף ובשנית יעמיד האחת אצבעות שתי יש בלעז קאמסא״ס
p העגולה תוך נקודה n m סביב והשמים שבעגולה התחתון היא כי הנקודה כמו 
 דמיון מכל יתעלה מקום לו אין כי משל דרך היושב ואמר !העגולה כמו הארץ
 כחגבים ויושביה אמר וע״כ קטן הגדול לו ידמה מאד גבוה מקום על היושב ודרך
 יריעה דוק סי׳ שמים כדוק הנוטה כחגבים. גינו בע־ ונהי יג) (במדבר שכתוב כעגין

 מוריש בעולם אדון שיש להם ומראה לאין רוזנים הגותן אהל. ממנה שיעשה
 כתהד בחילם ובוטחים בגדולתם שמחגאים הארץ שוסטי מרומם. אף משסיל ומעשיר

 קר עליה ונטה לד) (ישעיה כמו הוא אבל מעשה איננו והביטול ההריסה עשה
 עליהם שיאמרו עד לאין יתנם כך כל וגו׳ זורעו בל אף נטעו בל אף י). תהו
 מקומר נודע ולא ג) (נחום שכתוב כענין גזעם בארץ שרש ובל זורעו. ולא נטעו לא

 נס אתה נם אנחנו גם מג) (בראשית כמו הסלגה דרך לרבות אף סעטים וב׳ ,איס
 (שמות וכן רוחו, ישב קמג) (תהלים מן נשב כמו ויבשו בהם נשף וגם טפינו.

שוה, תדמיוני סי ואל ברוחך. נשפת טו) מי פירוש וא אותי לדמות תוכלו אל
שיחי׳ השמן צמחת

. מסל דלן לק סהוא י) ע״ס. ס״ו סיף היסוד שעל עסוס״ל היא אלו תלים מקול ס)



ההמחנחמוכד
 לאחד שאשוה לא אבל אותי לדפות חובלו נחות להרבה בלומר לי שוה שיהיה

 ברא מי וראו עיניכם מרום שאו ממחשבותיבס. ונעלה וקדוש יחיד אני כי מהם
 חזר כאהל עליהם הנטוי ובשמים יסודות בארבע שיתכוונו שאמר אח־ וגד, אלה
 אלה ברא סי הלב בעין וראו עצומים גום*ם שהם לם• בכוכבים שיסתכלו ואמר עוד

 מחודש שהעולם החבטה בדרבי להבין לכם יש שהרי בוראים ולא הם נבראים גי
 ואותו עצמו את ח־דש לא המחודש הדבר כי מחדש לו יש מחודש שהוא וכיון

 הכוכבים א״כ החכמה בדרכי במופת שהתבאר כמו אחר אלא להיות יתכן לא המחדש
 צבאם. במספר המוציא הלב בע*ן כן נם וראו / בוראים ולא הם ברואים רבים שהם

 שם כלומר מהם לכ״א שם קרא השי״ת והנה אותם. לספור בארם יכולת שאין מה
 על וממשלה כח לו יש וכוכב כוכב כל כי בעבורו שנברא הדבר לפ• לו הנאות

 רז״ל שאמרו והוא מלאכתו, לעשות כח בו שנותן ידוע טין על אחד כל השפלים
 לו ואומר אותו מכה מלמעלה מזל לו שא*ן מלמטה - ועשב עשב כל לך אין יא)
 אונים מרוב בארץ• משטרו תשים אם שמים חקות הידעת לא) (איוב שנא׳ גדל

 לו שיש והממשלה הכח ולפי השפלים על מהם אחי לכל לו ש*ש כחות מרוב
 כשפלים יפסד ולא ישתנה לא כח אמיץ הוא מהם אחד ושכל שמו הוא לכוכב
 נעדר לא מהם א*ש מעלה של בנביאים אבל ונעדרים, נפסדים משתנים שהם

הם אבל חסרון בעלי שאינם לפי במקצתו ולא בבלו לא העדר בשום לעילם
בבריאתם: שלמים

ל  אותם ינחם שהקכ״ה יזכו אנכי שתחלתם הדברות עשרת קבלו שישראל י6ן
א) (ישעיה שכתוב הוא אנכי בטלת  לנביאים וצוה מנחמכם• הוא אנכי אנכי נ

 נחמה ע״ה הנביא ישעיה כשהתנבא כן ועל ,עמי נחמו נחמו שנא׳ אותם שינחם
 בכוכבים וחתם בשעלומים מדר מי בראשית במעשה פתח גליות קיבוץ על זו

 לו שהיה מי בי לומר ובונהו ונו׳ אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו ואמר
 הכוכבים במספר להוציא יכולת כן גם לו ויש מאין יש וארץ שמים לבריאת יכולת
 הכוכבים על בכאן שאמר ומה אויביהם, מיד הגלות מן ישראל את להוציא הוא יבול

 כלם שיעלו עתידין שהן ככוכבים שנמשלו לישראל רמז נתן יקרא בשם לכלם
 רמז נערר לא איש כן גם שאמר ומה בשמו. נקרא אחד כל באלו לירושלים

 הוא לירושלים יבאו שלא זמן שבאותו החיים מן מהם אחד יחםד שלא לישדאל
 כל ובהיות שם• מהם עוד אותיר ולא אדמתם על וכנסתים (לט) כיחזקאל שכתוב
 הארץ ותמלא שלימה והנחמה גדולה השמחה תהיה אז אחד במקום יחדו ישראל

 שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה ל) (ישעיה וחכמה דעה
 (שם וכתיב ירפא. מבתו ומחץ עמו שכר את ה׳ חבוש ביום היפים שבעת כאור
 ששון ה׳ כגן וערבתה כעדן מדברה וישם חרבותיה כל נחם ציון ה׳ נחם בי גא)

שם) וכתיב זמרה. וקול תודה כה ימצא ושפחה  בן תנחמנו אמו אשר כאיש (
:תנוחמו ובירושלים אנחמכם אנכי

חגוכה ני־
ף  בל כלל לבנות הכתוב דרך צז). (תהלים שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע או

 וכבוד והשקט שלוה אלא ממש אור הכונה ואין אור בלשון שבעולם הטונות
טן צפחת ש ובריאות ה

י **) י : יוד פ׳ נ



הקמחחנוכה נרכד
 אורי קומי ם) (ישעיה ושמחה. אורה היתה ליהודים ח) (מגילה מלשון ובריאות

 תמצא וכן העולם. טובת כלל הכל נרי. אתה כי כב) ב (שמואל אורך, בא בי
 הולך בחשך והכסיל ב) (קהלת כמו חשך הרעות כל כלל קורין שהכתובים בד.םך

 שאמר באיוב שמצינו כמו חשך ימיו הכתוב קורא ימיו על ומתרעם שמתעצב ומי
 שקראו הגונה שאינה עצה שנותן במי שתמצא עד חשך יהי ההוא היום ג) (איוב
 מזה ויתבאר במלין. עצה מחשיך זה מי לח) (איוב שכתוב הוא מחשיך הכתוב
 הרעות כלל שהחשך לסי החשך היא הגונה ושאינה האורה היא ההגונה שעצה
 שלום עושה חשך ובורא אור יוצר מה) (ישעיה שכתוב הוא הטובות כלל והאור
 שאמר וזהו החשך, במדרגת הרע והעמיד האור במדרגת השלום העמיד רע, ובורא
 הבאות הצרות רוב שהרי לצדיק והשלוה הטובה כל כלומר לצדיק זרוע אור בכאן

 שאם החטא מצד וזה עליו להביאם הגורם והוא להגה סבה בעצמו הוא האדם על
 אין לו באו הש״י מאת הצרות שאותן אע״ם עליו באות רבות וצרות חלוש הוא
 הוא צרות עליו יבואו ולא יחטא שלא בו רוצה היה יתברך שהוא בהם השם חפץ

 בני וינה מלבו ענה לא כי ה׳• לעולם •זנח לא כי ג) (איכה ע״ה ירמיה שאמר
 מענה ולא בריותיו מואס הקכ״ה אין יאמר ראה, לא ה׳ בריבו אדם לעות איש,
 הטוב שהש״י והוא שעשה בחטא אדם לעות הש״י ראה ולא וחפצו מרצונו אותם

 אין א) כללכאמרם ברע חפצו ואין לכל ה׳ טוב קמה) (תהלים כאמרו הגמור
 הצרות כן אם הרע מן חפצו שהרחיק כיון תאמר ואם השמים, מן יורד רע־ דבר

 ג) (איכה אחריו כתיב כן ועל יתעלה מאתו ואינם הם מקרה האדם על הבאות
 מאתו הכל בודאי והטוב. הרעות תצא לא עליון מפי צוה לא ה׳ ותהי אמר זה טי

 כן שהוא ומאחר במשפט. הכל והטוב הרע יתעלה ומאתו מכונת כהשגחה יתברך
 הם כי להתאונן לו יש ודאי חטאיו על פירוש חטאיו. על גכר חי אדם יתאונן מה

 וההשגחה השמירה בתכלית הוא חטא שלא הגמור הצדיק כן ועל צרותיו סבת
 כשם נדבק שהוא לפי זרוע. אור שקראן העולם טובות כל כלל להיותו הוא זראוי

 כה) דף (תענית בתלמוד מעשה ומצינו בצדיק. דבקה הש״י השגחת כן יתברך
 העולם ממקרי נשמר היה כך שכל הזאבים את הורגות עזיו שהיו אחד גמור בצדיק
 היו לא שלו שהבהמות די ולא משתנה עולם של מבעו היה שלו בבהמות שאפי׳
 דובי אתיא וחדא חרא כל אמרו וכך אותם הורגות שהיו אלא הזאבים מן יראות

 העולם אחד צדיק בשביל ב) שאמרו למה רמז יחיד לשון לצדיק ואמר בקרנהא,
 רגלי ב) א (שמואל אומר הכתוב וכן עולם, יסוד וצדיק י) (משלי שנא׳ מתקיים
 הנשמר הצדיק ענין שהזכיר אחר שמחה לב ולישרי כתיב. חסידו ישמור חסידיו

 והחושבים היושר המדברים והם הלב ישרי כי אמר וזכותו מעלתו לרוב המקרים מן
 המהרים מן נשמרים לשיהיו הצדיקים כמעלת כך כל גדולה מעלתם ושאין בלבם אותו

 עליהן מצדיקין אלא ביסורין קצין ולא בהם בועטים אינם מקרים עליהם כשיבאו
 :להם כפרה מזבח שהם היודעים שהמה לפי בשמחה אותן ומקבלין הדין את

ראשון ביום הנברא לאור רמז וזהו ממש אור לצדיק זרוע אור לפרש יש ועוד
 כדאי העולם שאין ראה טוב כי האור את אלהים וירא עליו ז״ל ג) שדרשו

שד,נפשות הצדיק לנפש לצדיק וביאור לבא. לעתיד לצדיקים וגנזו עמד בו להשתמש

™*•י השטן צטחת
ג׳. ס׳ נ״ל ג) לם. יומא )3 ס״ו. ס׳ ננ״ל א)



ההמחחנוכה נרכד
 ישבן הדרך זה אי (לח) כאיוב תמצא שכן האור• בריאת עם ראשון ביום נבראו

 אם לאיוב הקכ״ה יאמר רבים. ימיך וסםפר תולד אז כי ידעת בתריה וכתיב אור
 נולדת סאז כי כלומר תולד אז כי בודאי ידעת האור הויות נתיבות ומבין יודע אתה
 עמו, היית שם כי עניניו לססר יכול אתה העולם בריאת של ראשון ומיום עמו
 והוא ראשון׳ ביום האור בריאת עם נבראו כיהנסשות לו רמז רבים ימיך ומםפר זהו

 שהאור ולפי ה׳. דבר תחלת הראשון האור עם נשמות תכן ז״ל הלוי הפייט שייסד
 במעשה הכתוב אותם שייחד תמצא לעד ונצחיים קיימים ראשון ביום נבראים וחנפש

 בן ויהי שאומר אלא הנמצאים בשאר כן תמצא שלא מה ויהי בלשון כראשית
 ב) (שם אור ויהי א) (כראשית אמרו והוא בעצמו, הנברא הדבר שיחזור בלתי
 נפש וכי עצמו כאור נצחית קיימת הצדיק נפש כי לרמוז חיה לנפש האדם ויהי

 דומה הדבר למה ד) אמרו משל בזה משלו ורז״ל ,למעלתו ומעותדת זוכה הצדיק
 שאמר ומה לצדיק. זרוע אור הה״ד לבני היא זו אמר יפה מנה לו שהיה למלך
 כענין הצדיק לנפש המתרבה הנפלא התענוג ושפע הגרול השכר להפלגת זרוע

 מצוה כל על זונה הצדיק נפש כן מדוח במה אחת ממדה מוציא שאדם הזריעה
 לפי זריעה לשון שהזכיר לומר אפשר ועוד לעוה״ב• תענוגים מיני לכסה וסצוה

 ובא בזה, וכיוצא והברד השדפון בגון עליה שולטים המקרים שבארץ זריעה שכל
 כמקום שלמה שאמר הוא המקרה תחת תפול לא היא עליונית הזאת שהזריעה לומר
 כספק תלוי הדבר הזריעות שאר כלומר אמת, שכר צדקה וזורע יא) (משלי אחר
 לקצור מה ימצא לא והזורע בשדפון שילקו שאפשר לפי קצירה לידי יבאו אם

 לעוה״ב, קיים שכרה בי כספק חלויה קצירתה אין צדקה הזורע אבל הקציר בעת
 (קהלת ושפל שפל בלשון ושכר שכר ובא קיים אמיתי שכר כלומר אמת שכר וזהו

:הטחנה קול בשפל יב) (שם ישבו בשפל ועשירים י)
 והמשחה שהמאכל כסו הצדיק לנפש מזון הוא בי גדולה הזה האור מעלת

. וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו בד) (שמוח שכתוב וזהו לגוף מזון
 אכילה יוחגן רבי אמר ה) רז״ל שאמרו וזהו הנפש, סזון היא זו ושתיה אכילה
 בו מתקיים שהגוף הסזון כי ר״ל חיים מלך פני באור יד) (משלי שנאסר ודאית

 הראשונה הסיבה מכח הנפש מזון אבל רבים, והאמצעיים סיבה אחר מסיבה הוא
 בי חיים מלך פני באור שכתוב ממה יוחנן רבי שאמר הודאית האכילה היא וזו

 הסזון אל זבו המדבר דור אבותינו כי ידעת וכבר לנפש! נצחיים חיים האור אותו
 אמד שעליו הוא הזה האור מתולדות שהיה מן להם יורד היה ויום יום שככל הזה

 מתולדות שהיה המן על מחוק הזכיר האור ומתוק יא) (קהלת בחכמתו שלמה
 ואסר .בדבש כצפיחת וטעמו יו) (שמות הכתוב שאסר במן תמצא ובן האור,
 לרמוז בא אלא לב ולישרי שאמר במו לצדיקים לומר ראוי והיה יחיד בלשון לצדיק
 רב ולישרי מועטים. עליה בני ו) שאמרו וכסו מעלה לאותה זוכין הכל שאין

תלה השמחה מעלת שאין לרמוז בא לצדיקים ואור לישרים שמחה הסמיך שמחה  נ
 לעולם ותמצא הצדיקים, כמעלת גדולה הישרים מעלת שאין במו האור כמעלת
 צדיק לב) אמר(דברים משה לישרים, קודמים שהצדיקים בכתובים המתת בסידור

את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך קמא) (תהלים אמר דוד הוא. וישר
םגיך השמן צפחת

מ״ה. מוכה ו) כ• ס׳ ויק״ד ג׳ פ׳ נ״י ה) סס. ג״ר ד)



יאהרומחחנוכה נרכד
 iinSy וישרים וישמחו יראו צריקים ובכן השנה ראש כתפלת רז״ל ותקנו פניך.

 וכ״ש האור למעלת הזוכים הם והצריקים האור היא השמחה שעיקר להוריע ובא
 שאמרו והוא האוה למעלת לא אבל השמחה למעלת זוכין והישרים השמחה למעלת

 לאורה צריקים לשמחה הכל ולא לאורה הכל לא יצחק בר נחמן רב אמר ז) רז״ל
 אורה הבית כל נתמלא כשנולד משה זה לצייק זרוע אור ובמדרש לשמחה׳ וישרים
 שנאמר(ישעיה צדיק אלא טוב ואין הוא טוב כי אותו ותרא ב) (שמות שנאמר

(  לד) (שמות שם כתיב מה התורה את וקבל ההר מן כשירד טוב כי צדיק אמרו נ
 שמשה הוא הזה בכתוב המדרש כונח לצדיק; זרוע אור הה״ד פניו עור קרן כי

 סיני בהר שקבל התורה ע״י העולם כל את להאיר ראוי היה תולדתו מתחלת דבינו
 וידעת ביהמ״ק דונמת שהיה המשכן במעשה העולם כל את האיר [ואח״ב] תחלה

 כן אחרי .לאורך נוים והלכו ס) (ישעיה שנאמר עולם של אורו הוא בהמ״ק כי
 אורו שהם והמצוה התורה הברית לוחות היו שבו הארון במעשה העולם את האיר

שליי״ו)כי שנאמר עולם של  פה שבעל תורה זו מצוד. אור, ותורה סצוה נר (ם
 אמירה לשון וכן שמשתלח; למי פה שבעל דברים שיאמר לשלוחו הטצוה כאדם

 אמדת ואת שבכתב תודה זו צבאות ה׳ תורת את מאסו כי ה) ח)(ישעי׳ רז״ל שדרשו הוא
 כך השמש מאור נאצל הנר שאור וכשם פה׳ שבעל תורה זו נאצו ישראל קדוש
 שהוא לפי השמש לאור התורה המשיל שבכתב• מתורה נאצלת פה שבעל חורה

 במזמור ע״ה דוד אמר שכן לעין רואים שאנו העליונים הנכבדים הנבראים מן
 ובמהלך הנלנלים בתנועת נפלאות הזכיר אל. כבוד מספרים השמים יט) (תהלים
 להודיענו תמימה ה׳ תורת אחריו והזכיר העולם, לכל המאיר הוא ואיך השמש
 עינים מאירת אמר ומזה התורה הוא השמש מן למעלה נדול אור יש שעדיין
 בין התורה ואור בלילה ולא ביום ממשלתו השמש אור כי השמש מן יותר כלומר

 אור משא״ב האור ושילקה שיקדר פעמים השמש שאור ועוד בלילה• ובין ביום
 לנו תקנו המזמור סדר ולפי לעד; עומדת שאמר זהו לעד מאירה שהיא התורה

 לפיכך בעצמו הזה הטעם מן המאורות יוצר אחרי לאטר בתורתך עינינו והאר רז״ל
 ולאור לנר לשניהם המשילה ע״ה דוד והנה לאור• והתורה לנר המצוד. המשיל
 שהוא השמש לאור המשילד. לנתיבתי• ואור דבריך לרנלי נר קיט) (שם שנאמר

 הנר שתועלת שפעמים לפי הנר לאור והטשילד. לעין המושנים המאורות מכל גדול
 מה ובסדקין בחורין להכניסו בנר להשתמש יכול שהרי השמש מאור יותר קרובה
 להכשל מצוי שהרנל לפי לרגלי ואמר השמש. באור כן לד.שתמש יכול שאין

 שלא בטוח והוא נרו ובידו בלילה ההולך כאדם המכשול מן מסלקתו והתורה
 חורה לי האירד. השבת את לחלל באתי דוד אמר תהלים במדרש ואמרו יבשל;

 תורה לי וד.אירד. לנאף באתי לקדשו. השבת יום את שמור ה) (דברים שנאמר
 י לנתיבתי ואור דבריך לרגלי נר הה״ד הנואף, יומת מות כ) (ויקרא שנאמר
 רבעו משה ושד.איר כלן המאורות כל על גדול אור אורד. שד.תורד. למד נמצאת

: המנורד. במעשה העולם את האיר כך ואחר בתורה העולם את
 לדברים וצער רמז היה הכל המשכן כלי ושאר המנורה מעשה כי הידוע ומן

וציוד דמז ואילניו ונהרותיו הראשון אדם בו שדר עדן גן שהיה כשם שכלים,

השמן צמחת
לאיכה. ססיססא ביים ס) .סו מענים ז)

לענינים



הקמחחנוכה נרכד
 כתכניתם ועשה וראה כה) המשכן(שמות בכלי כתוב שתמצא זהו רוחניים, לענינים

 והכסה ידיעה עניני דונמאשלהם כהר שראה יראה וזה בהר. מראה אתה אשר
 ולא םערה לא השכינה אצל המנורה נרות הדלקת בי ידוע נם באלה. הנרמזים

 מנ) (יחזקאל וכתיב שרא עמיה ונהורא ב) (רניאל בו שכתוב מי כי מוריד
 למעלת היתד. הבונה אכל ודם, כשר לנרות צריך היה מה מכבודו האירד. והארץ

 כל כעיני ערכו ולהגדיל הבית מעלת גודל בנסש לקבוע כדי ולכבודו המקדש בית
 כבוד דרך נרות כמה שלהם בהיכל שמדליקין ודם בשר מלכי דרך וכן רואיו׳

 נרות שם להדליק שצריך העולם אור שהיה המקדש בכית שכן וכל וחשיבות
 בעינינו ומקודש יראוי ההוא המקום ושייהיה והבשת המורא מזה הנמש ושתלבש

 במסוק בתנתומא ז״ל דרשו וכן תיראו• ומקדש• ים) (ויקרא בתורה שנצםוינו כסו
 בו״ד מלך צריך אני לאורכם וכי הקב״ה אמר תמיד גר, לד.עמת כז) (שמות
 הוצאתי החשך מתוך ואני החשך מתוך לדדליק יכול שמא דלוק מנר נר מדליק

 יהי אלהים ויאמר ליה וסמיך תהום מני על וחשך א) (בראשית דכתיב אורה
 . האומות כל במני אתכם להעלות אלא תמיד נר אמרו לא הא אור ויהי אור

 יראוי והמקדש וךמקדש לישראל גדול כבוד במקדש נרות שהדלקת מזה ולמדנו
 כנסיות בבתי נרות להדליק ישראל כל מנהג להתבונן נוכל ומזה .בכך ומתקדש

א לםי מ  הרי בביהכ״נ נרות בהדלקת הזד.־ר וכל התמלד., לבית והדר כבוד דרך ש
 ה׳ כבדו באורים כן על בד) (ישעיה הנביא שאסר הוא הש״י אח מכבד זה

 ביהמ״ק במנורת נעשה שהיה הגדול הנם ידעת ובכר .מנסיא כאלין ז״ל ודרשו
 עד דולקין היו הנרות ושאר הנרות מבשאר יותר שמן בו היה שלא מערבי בנר

 היה שממנו הערב עד בולו היום וכל הלילה כל דולק היה מערבי ונר הבקר
 ביניהם שרויה שהשכינד, לישראל עדות היה וזה הערבים בין הנרות שאר מדליק

 ,וגו׳ יערוך מועד באהל העדות למתכת מחוץ בז) (שמות הכתוב שאמר הוא
 . כישראל שורה שהשכינה עולם באי לכל הוא עדות ח) ז״ל רבותינו ואמרו

 היה שממנה חברותיה כמדת שמן בה שנותן מערבי נר זה רבא אמר עדות מאי
 שלא המקדש כיה בזמן צדיקים שהיו בתלמוד ומצינו מסיים׳ היה ובה מדליק

 בנרות הזה בזמן גדול נס שנעשה שמצינו כשם ימיהם• בל מערבי נר בכה
 במלכות וד.רנ ידו על לישראל גחלד. תשועה שד.יתד. גדול בד.ן יוחנן בן מתתיהו

 כאומות נחמרםמה הגדולה וגבורתם גדולים גבורים שהיו ובניו הוא אלפים אלף יון
 החשמונים בני וגברו לישראל המלכות שח•,רה ואחר העמים, כל על נמל זפחדם

 ולא טהור שמן של אחד מך ומצאו להיכל נכנסו כבסלו בב״ה יון מלבות על
 שמונה, ממנו והדליקו נם ונעשה אחד לילה אם כי ממנו לר.דליק שיעור בו היה
 שמשם הזיתים שמקום שמירשו יש יותר ולא מתות לא ח׳ הנם שנמשך ומד.

 לד.ם נמשך ולפיכך ח׳ הרי ימים בד׳ וחוזרין ימים ד׳ מהלך היה השמן מביאין
 תמצא תתבונן שאם ועוד .טהור שמן ויביאו ויחזרו שילכו כדי יםים ח׳ הנם

 לובש היח הגדול הכהן כי ח׳, בחשבון מתגלגלין היו שבמקדש הדברים רוב כי
 והלוים בד, מכנסי ואבנט מצנפת תשבץ וכחנת ומעיל ואפוד חשן כהונה בגדי ח׳

והרביעי שיר עלמות על מחלת על נגינות על למנצח כלים כח׳ משוררים היו

קראי השמן צפחת
: פ*ו ומגסוס * כב סגס )9



יבההמחחנוכה נרפד
 בטשא יסר במשא הלוים שר וכנניהו סו) (ד״ה שכתוב ממה הסשא הכתוב קראו

 לסנצח קולו את וישא כם) מלשון(בראשית וגבוה חזק קול והוא ד.וא# מבין כ'
 בין טוב ריח של דברים שמנח השמינית׳ על הגתית על למנצח שושנים על

 וארבעה וקרה, וקנה וקנמון מור והן המשחה בשמן ארבעה והקטרת המשחה שמן
 השלחן בדי ב׳ הארון בדי ב׳ בדים שמנה ולבנה, וחלבנה ושחלת נטף בקטרת

 ימים שמנה אחר הקרבנות אף העולה. למזבח בדים וב׳ הזהב למזבח בדים שני
 שמנהחוטין המילה. ימי שמנת ירצה. והלאה השמיני ומיום כב) (ויקרא דכתיב

 חשבון כי והוא אחר טעם בזה יש ועוד לנבואה• מחיצות שמנה ציצית׳ של
 אחר הוא שימנה חשבון כי וירוע שמנה׳ מעלת על שהוא המשיח לשמן רמז ח׳

שכתוב(צטניה הוא לאמונתנו האומות כל יחזרו המשיח ובזמן האחד במעלת הז׳
 שכם ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרוא ברורה שטה עמים אל אהטוך אז כי ג)

 שהעולם ולמי .אחד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום יד) (זכריה וכתיב אחד.
 חייבה נרות, בז׳ והמקרש המשכן מנורת היתד. ומזה שבעה מעלת על הוא הזה

 השגה ותוםטת יתירה מעלר. תהיה בו כי ח׳ מעלת על המשיח זמן להיות החכמה
 ידעו כולם כי לא) (ירמיה שכתוב הוא שעברו הזמנים כל על הש״י בידיעת

 שאמד הוא הזה בענין הביאור הרחיבו רז״ל והנר. נדולם. ועד למקטנם אותי
 נימין ז׳ של מקדש של כנור אומר יהודה רבי ב) יג דף (ם״ב ערכין במסכת

 שבע־ אלא שובע תקר* אל טניך. את שמחות שובע טז) (תהלים שנאמר היה
 ושל שמינית נימא על השמינית על למנצח יב) (שם שנאמר שמנד. המשיח ימית ושל

 להתבונן יש הזה הענין ולטי לו. זמרו עשור בנבל לנ) שנאמר(שם עשר העוה״ב
 הבית חנוכת בלשון חנוך מלשון נגזר שהוא חנוכה הנקראים האלה הימים בשם

: המקדש בית לחנך עתידין שאנו המשיח לשמן רומז שהוא לטי
 כשם מצרים נאולת בדמיון שתהיה עתידה העתידד. שהגאולה י) בידינו קבלה

 (ישעיה העתידה בגאולד. תמצא כן מצרים בגאולת סוף ים קריעת שמצינו
 וכתיב ונו׳. בעיסרוחו ד.נר.ר על וד.ניףידו צרים כ ים לשון את ה׳ וד,חרים יא)

 עלותו ביום לישראל היתה כאשר מאשור ישאר אשה עסו לשאר מסלה והיתד.
 כמו דרך בים לתת הקב״ה עתיד העתידד, שבגאולה מעיד זד. הרי מצרים, מארץ
 צורי כשמע יחילו למצרים שמע כאשר כג) (שם כתיב ועור מצרים ביציאת שד.יד.

 מלכות צור שהרי העתידה גאולתנו תהיה מצרים גאולת שבדמיון יא) מטורש וזה
 חסר שבמקרא צר כל ז״ל ודרשו כתיב צר חסר(ואומר) שהוא לטי היא אדום
 .מדבר הכתוב המדינה בצור מלא צור וכל מדבר הכתוב הרשעה במלכות וא״ו
 טלטרין בתוך טרעה בת בתיה שגדלתו הראשון המושיע במשה יב) שמצינו כשם
 היא מתוכך אש ואוציא כח) (יחזקאל הכתוב וכמ״ש וד.חריבו יצא ומשם שלו

 לצאת עתיד שהוא בימינו במהרה שיתגלה האחרון למושיע תמצא כן אכלתך
 שם כז) (שם ע״ה ישעיה שנתנבא הוא ומחריבה, רומי של מטרטולין מתוך
 לסבול לנו ראוי בגלות כשאנחנו כן ועל .סעיטיה וכלה ירבץ ושם עגל ירעה

 בטחוננו ושיהיה לסבלן כח לנו שיתן להקב״ה ולהתטלל עלינו המתרגשות הצרות
שלוה, וסוטן יסורים תחלתן צדיקים יג) רז״ל שאמרו וכמו לטובתנו שהכל בו

ייייי' השמן צפחת
 ש״ל )3י ס. פ׳ לנה שמוס יא) בצססה״ש. וע״ס זה מנין לביני כוסב ופסח סוכה אוה להלן גם י)

.סי ם׳ ב״ל יג) סמוח. וסנסומא א׳ פ׳



ההמחחנוכה נרכד
 שכך מאסנו לא ובגלותנו עלינו קצף הקב׳׳ה אם כי לבנו אל לתת לנו וראוי

 ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף כו) (ויקרא תורה העידה
 היתד, א) (איכה אלא אמר לא הפורענות בשעת אםילו ע״ח ירמיה / וגו׳ נעלתים

 ודעתו הים למדינת כעלה שהלך כאשד■ אלא ממש אלמנד, ולא יד) כאלמנה
 שעבוד וכמה יסורין כמה שסבלנו מצרים בשעבוד לנו שאירע וכמו .אליה לחזור
 ביד והוציאנו מצרים וככל בסרעה ומופתיו נפלאותיו הרבה ברחמיו והקב״ה ועינוי

 סבלנו אשר הגליות שאר מכל הזה המחודש בגלות לעשות עתיד הוא כן דמה
 וכמה מחודשות גזירות כמה עליהם וגזרו יסורין וכמה צרות כמה שעברו בדורות

 כמה אחת על הש״י יחוד על להריגד, עצמם שמסרו מישראל וכמה שמדים מיני
 ויותר יותר הגוים לעיני ונפלאות נסים ולחדש שכרנו לכפול הקב״ה שעתיד וכמד,

 עניניו כל שהיו באכות השלישי אבינו ביעקב תמצא ולפיכך מצרים/ מביציאת
 הרשע עשו עם צרות כמה עליו שעברו אחר הזה השלישי לגלות «ו) רמז ומקריו

 בו ואמר ההם הצרות מכל וניצל הכל עם באחרונד, שהתגבר ,שלו השר ועם
 לדגיאל טצינו בעצמה הזו וההבטחה שלם׳ יעקב ויבא לג) (כראשית הכתוב

 הצרות וכל באמונתם מחזיקים שיהיו הזה הארוך הכלות ימי בכל לישראל שבישר
 ונכשלו יא) (דניאל שאמר כמו בגלות לנו להגיע שראוין וד׳יםורין והתלאות

 הרקיע כמו בנו דבק הצרות אותם היזק אין ̂ ימים ובכזד, ובשבי ובלהבה בחרב
 יזהירו והמשכילים יד) (שם שכתוב והוא בו דבק החשך ואין ובד.יר זהיר שאורו

: ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר

סמ״ך שמחה אות
 ולו עשנו הוא אלהים הוא ה׳ כי דעו ברננה לפניו באו בשמחד■ ה׳ את עבדן

 אים כי בעוד.״ז ראויה השטחה אין ק). (תד,לים מרעיתו וצאן עמו אנחנו
 העבודד. בענין אלא השטחה שישכח הקדש ספרי בכל תמצא ולא הש״י בעבודת
 לב) (שם וכתיב בה׳/ צדיקים רננו לג) (שם שכתוב הוא בהקכ״ה. וד,השנד,

 על אנכי שש קיט) (שם וכתיב לב. ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו בדי׳ שמחו
 מצינו וכן בשמחה, הש״י את לעבוד זדיזין הש״י שלוחי הצדיקים כי אמדתך,
 בשמחה/ ועבודתו בזריזות תנועותיו שכל בגלגלו ומתנועע רץ שד,וא הגדול המאור

 בצאתם שמחים יוצר ובתפלת וגו׳ מחפתו יוצא כחתן והוא יט) (שם שכתוב זד,וא
 אשר השמחה אח אני ושבח ח) (קהלת שלמה שהזכיר מצינו וכן בבואם/ וששים

 כל בעמלו ילונו והוא ולשטוח ולשתות לאכול אם כי השמש תחת לאדם טוב אין
 כעוה׳׳ז והשמחדי והשתיה האכילה ואין השמש. תחת האלהים לו נתן אשר חייו ימי

 קהלת במדרש אמרו וכן השי׳׳ת, בעבודת השמחה אם כי לעוה״ב אותו מלוין
 ושתיה אכירה וכי בעמלו/ ילונו והוא ולשמוח ולשחות לאכול אם כי ח) (קהלת

 שלמה שהזכיר וזהו טובים/ ומעשים ותשובד■ תורה זו אלא לקבר לאדם לו מלוין
לקוחה שהיא לפי לאור הצדיק נפש כנה ישמח/ צדיקים אור יג) (משלי ע״ה

השטן צפחת
 ודע וז״ל יעקב ויילא דיה סון וישלש סדר נפי׳ לנינו כשב וכן סו) איכה. במללם יד

 ויסוד באליכוס ע״ס נו׳ עסו בני פס שמיד לנו שיארע שעשיר למה לדומם ג״נ ורמז וכז׳
. לו יכול לא כי וילא וד״ה גו׳ הנשאר המשנה והי׳ ד״ה שס הרמנ״ן מפי׳ הוא ד״ז



יגההמחשטחהכד
 במעשה שפחח היא הצדיק נמש כי לומר ובא ראשון׳ ביום עמו ונבראת משם

 ששחים הרשעים שאין לסי ידעך הזכיר לנר אותה שכנה הרשע בנפש אבל המצות
 שמחתם תכלה ולכך הנוף בשמחת אלא אינה שמחתם כל אלא הנמש בשמחת

 רבינו משה הזכיר וכן והפתילה. השמן בכלות אורו יכלה שהנר כשם הגוף בכלות
 בעבודתו הענישו ב) אלהיךוגו׳ ה׳ את עבדת לא אשר תחת כח) (דברים ע״ה

 עליה אדם נצטוה התורה מן מצוה היא הזאת השמחה : בשמחה היתד• כשלא
 אסורד• שמחד. מצינו אמנם המצוה. מן יותר השובר. לש״י גמורד. עבודה היא כי

 בהנד. לחטוא רגיל האדם אשר ובתאוותיו הנוף בתענוגי השמחד. והיא התורה מדין
 שמח יז) (משלי כענין בהם כשידבר או כשיפעלם העבירות בענין האדם כשמחת

 ישמח אם כי והעבירד.; המצוד. על ושכר עונש בזה יש והנד. ינקד./ לא לאיד
 בלב שרשה אשר השמחד. כי לפניו ופעולתו אחו שכרו הנד. הטוב המעשד. על

 מצוד. עשד. כאלו זאת על שכר לו ויש פועל לידי ובאה בפנים מתגלית היא
 פועל/ לידי ובאה בפנים מתנלית ההיא השמחה היע על ישמח אם וכן בפועל,

 זהו זה ענין על מעיד מקרא ומצינו בפועל׳ חטא כאלו זאת על נענש הוא וד.נד.
 בפנים, ניכרת ההיא השמחה כי פנים ייטיב שמח לב טו) (שם שלמה שאמר
 או המצור. במעשר. אם הדבר] [בזה דבר) זה ^באי לר״זהר האדם על יש ומעתד.

 ואמר(קהלת שלמה הזהיר והגמנעת האסורה הזאת השמחה ועל העבירה׳ במעשה
 וד.שחרות הילדות הזמנים שני הזכיר זה ובפםוק וגד. בילדותך בחור שמח יא)
 זמן בי שידוע ממה בחורותיך. בימי לבך ויטיבך בילדותך בחור שמח שאמר זהו

 הילדות הזקנה; כלומר והשחרות והבחרות הילדות והן חלקים לשלשה נחלק האדם
 הכתוב למדך בילדותך. בחור שמח שאמר זהו והטובה השמחה ימי הם וד.בחרות

 ור.ולך בבוקר לזרוח מתחיל השמש בדמיון [הוא] כי השמחה זמן הוא הילדות כי
מל וכחו בתקפו והוא הטובה זמן הוא והבחרות וגדל. הולך הנער גוף כן ואור  הנ
 ימי החשך ימי ונקראים הזקנר. זמן הוא ור.שחרות השמים. באמצע היום כחצי
 הבל. שבא כל יהיו הרבה כי החשך ימי את ויזכור (שם) שכתוב הוא הרעה
 במערב, ולשקוע לערוב הנוטד. השמש בדמיון שהוא לפי שחרות הזקנד, זמן וקרא

 במדרש ואמרו .הזה העולם שמחת על הדין את ליתן אדם שעתיד למדת הא
 במחולות לחול בא) (שופטים מלשון תהולו; אל להוללים אמרתי עד.) (תד.לים ג)

 למחד ישמח היום שישמח מי בל לא ;בעוה״ז לאדם לו ממתנת השמחה שאין
 אמדתי לשחוק ב) (קהלת שלמה שאמר זה למחר, מיצר היום שמיצר מי כל ולא

 שמחה היתד. העולם בבריאת שהרי כן שהוא לך תדע עושה, זו מד. ולשמחד. מהולל
 במעשיו. ה׳ ישמח לעולם ה׳ כבוד יהי קד) (תהלים שנא׳ הקב״ה לפני גדולה
 כתיב מה מאד טוב והנד. עשה אשד כל את אלהים וירא א) (בראשית וכתיב
 אמרתי תד.ולו אל להוללים אמרתי נאמר לכך לבו אל ויתעצב ו) (שם בסוף

 כו״כ. אחת על אדם בני בשמחתו, המתין לא הקכ״ה ומה תחולו. אל לחוללים
 לזקנתו בן הקב״ה לו ונתן מלכים כמה והדג נתנדל גדולה שמחה שמח אברהם
יצחק׳ אח אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח בב) (שם לו נאמד ולבםוף

״יי השטן צפחת
יעוי׳ )3 .זה מנץ כל בהעלמך מדר סחלס3 רביני וכ״כ נ״מ איה לעיל יעוי׳ א)

. אסל בנימס ושם ה׳ ס׳ וי״ל נ) נשא. מדי נמסלוו וגם סס סנא נמדר 3הי נסי׳
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עד םקוםלק:רר. וכקש לקכורלשרה המוריד. מד,ר חזר א צ ס א ל ח שקנה ו  סאות כ

חלה שמחה שמח יצחק כסף• שקל  ה׳ היה כי ראינו ראו כו) (שם לו אמרו נ
 וסד, מראות עיניו f ותכה כז) (שס כת*כ ולכסוף נרר ומאנשי מהחרכ ניצל עמך

 שמח יעקכ כו״כ. אחת על אדם כני כשסחתו המתין לא הקכ״ה של עולתו יצחק
 ה׳ והנה כח) (שם כו ויורדים עולים אלהים ומלאכי סולם ראה גדולה שמחה

 דינה צרת יוסף צרת עשו צרת לכן צרת צרות כסה לו אירעו ולכסוף עליו נצכ
 יהושע כו״כ. אחת על אדם כני שאר כשמחתו המתין לא יעקכ ומה רחל׳ צרת

 ישראל כל לו ונתנו מלכים ל״א הרג הארץ את לישראל הנחיל גדולה שמחה שמח
שע כבוד הו (י א׳  וגו׳. דבריך את ישסע ולא ם־ך את ימרה אשר איש כל א) שנ

 הצדיקים בנים) בלא ומת (והזקין זכה שלא יהושע ומה בנים] בלא ומת [ודיזקין
 ואב וכהן מלך שהי׳ גדולה שמחה שמח הכהן עלי כו״כ• אחת על הרשעים כך

 מה ראה ה׳ היכל מזוזת על הכסא על יושב הכהן ועלי א) א (שמואל שנא׳ ב״ד
 ותשכר אחורנית הכסא מעל ויסול האלהים ארון את בהזכירו ויהי ד) (שם כתיב

 עאכ״ו. הרשעים כך הצדיק עלי ומה וסנחם חפני מחו כניו שני וגם וימת, ספרקתו
 שראתה כסותה שמחות שראתה בעולם ואשד. איש לך אין עמינדב בת אלישבע

ל כהן כעלה ח  ושנה ונביא מלך בעלה אחי ומשה ונביא ולה1ג בכהונה משמש נ
 המתיני לא ישראל נשיא• לכל ראש עמינדב בן נחשון ואחיה כהונה סגני בניה

 אמרתי נאמר לכך שרופים ויצאו קרבן להקריב בניה שני נכנסו אלא בשמחתה
: במדרש ע״כ תהולו. אל לד.וללים

 הטוב יין שנוי על לברך החכמים תקנו העוה״ז בשמחוז למעט אדם שחייב וסטני
שמחה; ריבוי שם שיש ספק אין היינות שמשנים כמקום שהרי והמטיב

 האבלד)וד,יא ברכת שד.יא וד.םטיב הטוב ברכת לזד. תקנו הד.יא השמחד, למעט וכדי
 ישראל מגדודי שהי׳ הקדוש רבינו ומצ-נו ביתי. הרוגי על ביבנד. אותד, שחקנו

 יגרום שלא הרבה ממון לו ונותן קפרא לבר שוכר שהיה אחד במקום וגדולה חורה
א) דף (פ״ו נדרים במם׳ שאמרו הוא ושחוק, שמחה לו  רבי דמחיךבי׳ יומא נ

 גריוי ארבעין לך ויהיבנא חברתן לא קפרא לבר א״ל לעלמא פורענוחא אתיא
 רבאחפייד. דיקולא שקל כעינאשקילנא דקא נריוא מרדבכל חזי ליד, אמר דחיטי
 לאו א״ל אחוך בך דרש*נא חיטי לי הב ליה אמר רישיה על וסחפיה בופרא

 קפרא בר כי ונראה נסיבנא. קא בך דרשינא חיטי ליה אמר תיכדחן דלא אזהדתך
 לשמים קפרא בר כונת וד.יתד. בדברים הקדוש לרבינו משמח שהי׳ בכך רגיל היח
 ותכונן תבנה השמחה ומתוך מלך כמו וחשוב גדול שד,י׳ הקדוש דבינו שישמח כדי

 הקדוש רבינו אך בנביאים׳ הניגון כלי שמחת וכענין שמחים׳ הדברים ויהיו תורתו
 באצבע ואפי׳ אצבעותיו בעשר מעולם נהנה שלא פטירתו כשעת עצמו על שהעיד

 וד,שחוק השמחה במרת כי אף המדות בכל [נדור] הי׳ כי כזד, רצד, [לא] קטנד,
 נמה שאילו עד החכמה במאזני ושקולות השכל אחר נמשכות תנועותיו כל וד,יו

הדור: לבני עונש זה הי׳ לשחוק או העה״ז לשמחת אחד יום לכו
 יתברך השם עבודת לבו אל ולתת בעוה״ז השמחה להמעיט אדם יתחייב כן וקל

T , m, ה׳ כ) (תד׳לים וכן המצות, ומעשד. עבודתו שמחתו עיקר ת א ח כ ע
חןן ט בשמחד׳ צ

ס כדאי׳ ד) ט «ו. ני
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 תהארעדה. שם גילה במקום ברעדה וגילו אסר המצוד. בשסחת ואם•׳ וגו׳ בשמחה

 אך והיית טז) (דברים הסוכות בחג שכתוב במה התורה כוונד. לזה כי לוסר ויתכן
 הקציר זמן שהוא השבועות בחג ככר ששטח מסגי כי ה) מיעוט כלשון שטח
 ושמנו תבואתו לאסוף האסיף זמן שהוא ויותר יותר שמחתו הגדל הסוכות ובחג
 אוחד. שימעיט יותר גדולה ששמחתו בזמן בי יאמר כן על סירותיו/ ושאר ויינו

 בדרך המצוד. מעשר. על השמחה אבל שמח; אך ור.יית זהו המיצוע/ לדרך ויחזירנד.
 אתה׳בשמחד., עבדו בכאן דוד הזכיר זה ועל עליד./ אדם שנצטוד. הוא הבינוני

 בשיר ובמקדש במשכן השיר ענין הי׳ כן ועל העבודה שלימות השמחד. כי ביאר
 ד) (במדבר הכתוב וז״ש השמחד./ לדרך האדם נפש מביא שהוא והכלי ד.םה

 זה אומר הוי לעבודה עכודה היא זו אי ו) ודרז״ל עבודה עבודת לעבוד בלוים
 הקרבן מצות על השמחה ולעורר לשורר ומצווים מוזהרין הלוים היו כי השיר/

 עשה היום זה קיח) (חהלים בססיקתא ומציגו בשמחד./ המצוד. מעשה להיות כדי
 ושי׳ שלמד. בא בד.קכ״ר., אם ביום אם יודע איני רבי אמר בו. ונשמחד. נגילד. ה׳

 שמחת שישמח לאדם לו אפשר אי בישועתך. בך בתורתך בך בך• ונשמחה נגילד.
 בדמיון והגוף הגסש כי המוסר בססרי נמצא וכן הגוף, את שיעציב עד הנפש

:האחרת תשמח האחת כשתכעיס צרות נשים שית*
 אירו יאיר לא הנבל תוך השיובן הנר ברסיון הגוף בתוך הנפש כי שירוע ופמד,

 ויהיה בתאותיו גופו ולשבר להכניע האדם יצטרך כי הנבל, שתבקע עד
 שאמר הוא אלהים. קדש בהר לעלות הנפש תתעלה ואז ותשש מדלדל העפר חומר

 האלהים אל תשוב והרוח כשהיה הארץ על העפר וישוב יב) (קהלת ע״ה שלמה
 אל תשוב הרוח אז כעפר ושפל שח הגוף חומר כשישוב ביאורו נתנד./ אשר

 זו מדד. ובעלי תפסק, שלא הנצחיית והשמחה והטוב החיים תנחל ואז האלהים
 אליה וד.תאבים השמחה לאותה המעותדים הם כי אדם אביוני הכתוב יקראם

 ואביוני שמחה בה׳ ענוים ויספו בט) (ישעיה ע״ה הנביא ישעיה שהבטיח והוא
אמן: ונאמר רצון יהי כן יג-א/ ישראל בקדוש אדם

, סוכה אות
 דבר בג). (ויקרא כסוכות ישבו בישראל האזרח כל ימים שכעת תשבו בסוכות

 יש החיצון והוא הנגלה ונסתר/ נגלה בהן יש שבתורה מצות כל בי ידוע
 הארצות. יישוב שבד.ן המעולות המדות מצד או האמונד. מצד או הגוף תועלת בו

 ותגמולה חלקה ולהאדיר שכר לה לתת הנפש תועלת בו יש הפנימי והוא הנסתר
 דבר כסף במשכיות זהב תפוחי כה) (משלי ע״ה שלמה אמר וכן הגמול. בעולם

 פנימי בו יש כפול עגין כלומר דבור דבר שהתורה הודיענו ,וגו׳ אפניו על דבור
 זהב תפוחי שאמר זהו לכסף המשילו והחיצון לזהב הפנימי והמשיל וחיצון/

 יכול אדם אין דקים נקבים מנוקב כסף כלי הוא כסף משכיות כסף• במשכיות
 מרוב אליו להביט ראוי כי הבטה לשון והוא דקותם מרוב בתוכו מה לראות

 יפה וד.סתבלות דק בעיון ואמנם ואיסתכי/ וישקף כו] [בראשית ותרגום חשיבותו
T.התורה כי דבר ואמר זהב/ תפוח והוא הכסף מן יותר נכבד דבר בתוכו אד 

הוא הדבר אותו כי יאמר הדבר, אליך קרוב בי ל) (דברים כאמרו דבר נקראת

דביי השטן צפחת
עו. עלכין ו) סס. בסירוסו רנינו כותב וכן ה)



הקמחסוכהכד
 הזהב כתפוחי ונסתר נגלה כדרך זה בתוך זה הם כסולים ענינים כלוסר דבור

 שהוא בכסף הננלה המשיל כן ועל ,הנגלה הוא כי כסף במשכיות הנסתר שהוא
 הנגלה על לנסתר יתרון יש כי ממנו מעולה שהוא בזהב והנסתר ומעולה נכבד

 ואבימה עיני גל קיט) (תהלים ע״ה דוד אמר ומזה הכסף, על הזהב כיתרון
 דבורים דברים לומר לו והיה יחיד בלשון דבור דבר שאמר ומה • מתורתך נטלאות

 זה ומסאת / אחד ועגין אחד קישור כלה התורה כל כי לרמוז בא אטניהם על
 שכל דבר שהוא וחסר במלא ולדקדק התורה אותיות לספור מוכרח ענין היה

 ממדת כלולה התורה כי לרמוז פעמוני ולא תפוח• ואמר ,עליו תלוי כלו העולם
 פה שבעל חורה כי פה שבעל ותורה שבכתב תורה זהו הרחמים וממרת הדין

 ומפני הכסף, מתוך היוצאים זהב תפוחי וזהו סמים אש וזהו שבכתב מתורה נאצלת
שי ועוד המראות. כולל פרי שהוא תפוח* הזכיר זה  התורה המשיל כי לפרש אפ

 לסוף ניתנה התורה וכן יום׳ חמשים לסוף פריו נותן שהתפוח לפי א) לתפוח
 שנאמר לתפוח נמשלו התורה מקבלי ישראל וכן מצרים׳ לגאולת יום המשים
 לעליו קודם פריו זה תפוח מה ב) ז״ל ודרשו היער. בעצי כתפוח ב) (שה״ש

 אזרוע כאל״ףאקדח נוספת האל״ף אפניו ולשון לנשמע׳ נעשה הקרימו ישראל כך
 דרך דבריהם שמדבר־ם הנביאים דרך זה והנה פנים• שני על כלומר פניו׳ על ופי׳

 נעלמים שהם הללו זהב כתפוחי הנמשל הדבר המשל בתוך להעלים וכדי משל
 הלא (שם) משל ומשול חידה חוד יג) (יחזקאל הנביא מאמר וזהו המשכיות׳ בתוך
 אמר ספרו המלךבתחלת שלמה נס הוא משלים ממשל הלא לי אומרים המה

 לדעת הוא המשל כי ביאר ,ומוסר חכמה לדעת וגו׳ שלמה משלי א) (משלי
 והנמשל הנגלה הוא המשל כי ומליצה משל להבין אמר וכן ומוסר חכמה מתוכו

 החשך במקום מרגלית ממנו שאבד לאדם משל ג) רז״ל ומשלו .הנסתר הוא
 אותה רואה אינו ני משם להוציאה כח לו אין אבל שם שהמרנלית יודע והוא
 יוציא המשל ידי ועל כלום אינו הזה המשל כך פתילה/ ידי על מוציאה הוא והגה
 חשוכים הם ני לחשך התורה דברי שהמשילו הרי מפוארה גדולה חכמה אדם
 נ״כ התלמוד דרך וזה המאירה, למרגלית הנסתר והמשילו .מבינם שאינו למי

 כדי ונסתר נגלה כדרך דבריהם ורוב משל בדרך שמדברים ובמדרשים באגדות
 מכלל למטרוניתא משל ב״ו למלך משל תמיד שאומרים וה־א הענינים להסתיר

 ׳ ונסתר נגלה בה שיש הסוכה מצות הוא ונסתר נגלה בדרך שהם התורה מצות
 המדבר לזמן רמז הסוכה כעשיית אותנו צוה שהכתוב הוא הפשט הוא הנגלה
 וגפן ותאנה זרע מקום לא ושמטה ציה ארץ והי׳ בו ונעים מטולטלין ישראל שהיו

 הגדול במדבר המוליכך ח) (דברים הכתוב אמר ההוא הנם מעלת ולגודל ורטון׳
 וד׳וא מצרים, pםא ד) המוציאך (שם) כלשון והוא ועקרב, שרף נחש והנורא

 לדורות זכרון שהיה ולפי וגו׳ לישראל הייתי המדבר ב) (ירמיה צווח שהנביא
א במדבר וטף ונשים אנשים כבד עם בלכת הבאים ח אדם בן בטבע אין אשר ה

השמץ חת6צ
הגי׳ נשנס אנל לעליו. קודם נוצו הני׳ ובמריש פש. ונשנס שם )3 לנה. שיל א)

 נאילן שדל לעליו קודם יהוא אסלוג היינו שמסוס ליס נשם נסבו שם ובסוס׳ סליו,
 לאוסן קודם פליו הוי אסלים עלין ובאין אסמקד של עליו נושיין שנה ואסל לשנה עשנה

ענל. בעקום הוה פי׳ ד) בססילסו. לבה שיל ג) עיש. עלין



טרהממחסוכהכד
 סוכות לאותן זכרון הסוכה עשיית של זו מצור. תורה קכעה זה וססני בו; לחיות
 ידעו למען וגו׳ יסיס שבעת תשבו בסוכות בבאן אמר כן ועל במדבר להן שעשו

 שיתגלה כדי להם עשו ממש סוכות ה) לרז״ל המאמר בזה ובא וגו׳׳ דורותיכם
במדבר: ישראל מעלת גודל זו מצוד, מתוך ויתסדסס

אל  לדורות בלבבות ק:יע במדבר שנעשו הנסים זכרון שיהיה בעצמו הזה הטעם ו
 בהם לברר כדי הססעות בסיפור מסעי אלה בסדר התורה האריכה הבאים

 הדורות שאר אבל אותם הרואה הדור רק בהם יאמינו שלא במדבר שהיו המופתים
 קיימיץ עומדין אינן והמופתים השומע שיכזיבם ואפשר בהם יסופקו אחריו הבאים

 ארבעים במדבר ישראל עמידת שבהם הגדולים מן התודה וממופתי הדודות; בכל
 בדבד ולפקפק לחלוק הדין לבעלי שאפשד ולפי ו) יום. בכל בודסן והמצא שנה
 הישוב מן קדוב היה במדבר שעמידתן ויחשוב הספודים בשאר שמפקפקין כמו הזה

 או היום; הערביים בהם ששוכנים המדברות באלו בו לעמוד לאדם לו שאפשד
 שם, היו אשד הצמחים באחד לד׳זון או בהם ולזדוע לחמש שאפשד מהומות שהם

 בארות ההם במקומות שיש או תמיד• ההם במקומות לרדת המן מטבע שהיה או
 בביאור כלם המופתים אלו עניני והחזיק ההם המחשבות כל הסיר ז) ולפיכך מים;

 באותן האדם מין בעמוד המופת׳ גודל וידעו הבאים אותם שיראו ההם המסעות
 . לעולם יריחו שיבנה מי יהושע החרים הטעם זה ומפני שנה ארבעים מקומות

 לו יתבאר בארץ שוקעת ההיא החומה שרואה מי שכל עומד קיים המופת להיות
 ספור בטעם ז״ל הר״ם כתב כך במופת. נשקע אבל שנהרס בנין תכונת זה שאין

 אף השם חסדי להודיע ט) אחרת תועלת המסעות ספור יכלול ועוד ח) המסעות.
 ומטולטלים נעים שהיו תחשוב לא במדבר ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר פי על

 ויסעו לג) (במדבר הן ואלו מסעות• מ״ב אלא י) שנה ם׳ בל למסע ממםע
 החירות פי על [ויחנו מאיתם ויסעו באיתם• ויחנו מסוכות ויסעו סכותד׳. מרעמסם

 ויחנו מא־לים ויסעו אילימה; ויבאו ממדה ויסעו . במרה ויחנו החירות] מפי ויסעו
 ומדפקה לדפקה. סין וממדבר .סין במדבר ויחנו סוף מים ויסעו סוף• ים על

 התאוה. לקברות סיני וממדבר סיני, למדבר ומרפידים לרפידים. ומאלוש לאלוש•
 לרטון מרתמה מסעות. י״ד כאן הרי לרתמה. ומחצרות לחצרות; התאוה מקברות

 מהר שפר. להר מקהלתה לקהלתה• מרסה לרסה. מלבנה ללבנה. פרץ מרמון פרץ.
 למתקה, מתרח לתרח. מתחת לתחת• ממקהלות למקהלות. מחרדה לחרדה• שפר

 לחור יעקן מבני יעקן• לבני ממוסדות .למוסרות מחשמוגד׳ לחשמונה. ממתקה
 מעציון גבר• לעציון מעברונה לעכרונה• מיטבתה . ליטבתה הגדנד מחור הגדגד.

לפונון, מצלמונה לצלטונה, ההר טהר ההר• להר מקדש קדש. הוא צין למדבר גבר
השטן צפחת

ס סכוה יא. סיכה ה)  וסמדנל במורה ו) היו. הכבוד ענני ס״ל ול״א לע״ק דבלי זו החמה מפני מי
 הישוב מן מאוד מןוקי׳ עקומוס והס מים אין אשי וצמאון ועקרב שרף נמש הכתוב שזכר כמו ההוא
 לסם במורה וכתוב וגו׳ איש בה עבר לא אלץ וגו׳ זרע מקום לא לאדם סבעיים בלתי

 לפקפק שאפשר יתעלה השם ידע וכאשר נראים גלוים גדולים מופתים כלס ואלו אכלתם לא
 ס) צ״ל. וכו׳כן המזיק כו׳ להסיר וכדי ז) וכו״. שמפקפקין כמו בעמיד המופתים באלו

 הוא כן ס) מסעי. סדר בפי׳ הלמבץ והביאו מעמיס. בשנויים פמישים פ׳ בשלישי במורה
 בפירושי זה הענץ כל לבינו הניא וכן הדלשן מסה n סל יסודו נשם מסעי פ׳ נלש״י

אלא שנה] אלנעיס בכל במדבר להם הי׳ לא שהרי מנוסת להם היה [ולא י) מסעי. פ׳



ההמחסוכהכד
 לעלפון גד מריבון גד. לדיגון העבדים מעיי העברים״ לעיי מאובות לאובות׳ מםונון

 הן אלו מואב. לערבות העברים מהר העברים״ להר דבלת־טה מעלמון דבלתימה״
 שגת דדא אח-ונה ושגה ראשוגה שגה בין היו [ורובם] (וברן) מסעות מ״ב

 שמשם רתפה עד פדעמשם שהן מםעיח י״ד הלכו הראשונה בשנה שהרי הארבעים,
 נאמר] ובכאן פארן במרב־ [ויחנו מחצרות העם נסעו ואחר [שנאמר] המרגלים נשתלחו

 מרגלים של הרע לשון שם על רתמה וגקרא פארן מדבר והוא ברתמה ויהגו מחצרות ויסעו
 גחלי עם שגוגים גבור חצי רמיה. לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה קב) (תחלים שגא'

 בשנת מואב ערבות ער ההר מהר אהרן מיתת לאחר שהלכו מסעות וח׳ רתמים.
 שנה ול״ח מסעות. כ׳ אלא נסעו לא שנה ל״ח שכל נמצא מסעות, כ״ב הרי הם׳
 ימים בקדש ותשבו א) (דברים שכתוב הוא בקדש מגוחה להם היה מחציתם אלו

 רבים ימים וזהו בקדש עמדו שנה י״ט יא) שהיו) הממעות שאר (בין רכים
 שכל למד נמצאת [אחדים שנה י״ט שהיו המסעות שאר בין ישבתם אשר ביטים

 מהלכן והנה ממעות, י״ט בהן ועשו שנה] י״ט אלא הי׳ לא שבמדבר טלטולם
 או יום אחד ובמקום שנה י״ט אחד במקום עומדין כשהיו מסודר בלתי היה זה

) (במדבר ולסי הכתוב] [כמאמר אלהי בשיעור היה הכל אבל בלבד לילה  ט׳
 היו אבל ונכוכים בתועים יב) במדבר הולכים היו שלא להודיע הענן.וכדי העלות

 במה יג) רז״ל משלו לכך בישוב השוכנים מן יותר מסקס די להם והיה בו מתענגים
 חולה בנו שהיה למלך דומה הדבר למה משל המסעות בסיפור תורה שהאריכה

 מונה אביו התחיל חוזרין שהיו ביון שם לרפאותו רחוק למקום מוליכו והיה
 הקב״ה א״ל [כך בראשך חששת כאן יד) הוקרנו כאן ישכנו כאן כלן המסעות

: הכעיסוני] היכן המקומות בל לך מנה למשה
 שהגאולה אחד פה מסכימיס הנביאים כל ני לעתיד רמז המסעות בסיפור יש ועוד

צאתך כימי ז) (מיכה הנביא אמד ובן טו) הראשונה הגאולה בדמיון תהיה העתידה

טא̂ר השמן צפחת
 היכיג רנינו יג) דגריס. בת׳ ולנינו נרס׳׳י והונא עולם ממדי הוא יא) נצ״ל. וני׳

 הי׳ זה מהלכן והנה יבינו מלשין שנלאה כמו המולה דנל• עם הדישן משה ל׳ דבלי
 ה׳ ע״ס אמרו וכן וז״ל שס מהמורה לקוס זה ולשונו אלהי נשעול הכל כו׳ מסידל גלמי
 מה כל כי מסשנסו מהמלס האלם בלב ויעלה בססול עספיק הי׳ יסעו ה׳ וע״ס ימנו
 ויש ונו׳ הענן ונהאריך אמדו ל״ל צליך אין דניים האלכמ הוא הענין בזה אסליו שנא
 הוא וסעמס כלם הסרנויס אלו שעם אודיעך ואני וגו׳ יומיס או נו׳ הענן יהי׳ אשל
 שישראל היום עד שימשנו ומה אז מושבים האומות שהיו מה נו לסלק ההוא הענין למזק
 מסודליה נלתי שהיו ההם המסעות בי ולמזק לבאר הכתוב והתסיל הדין ידעו ולא המו

ק והיות פעמים בקצתם ושובם  נמסע מעמדם שהי׳ עד מזה זה שלוק מסע בכל עמידתם ז
 נלאה ציינתי כאשל עוצם מסדר שהוא פה לבינו שהביא מה (לפי שנה עשלה שמנה אמד
 ולא אלהי בשעול הכל אמם לילה ונאמד אמד יום אמד ובמסע שנה) י״נו כאן נם סצ״ל
 באיה וכבל כלם ההם הפלמים פינו זה ומפני הענן עמוד העלות לפי לק לדלך מעיה הי׳

 בבונה אליו באו אשר מורג בין אשל הדרך ל״ל וסלול וידוע קלוב ההוא הדלך כי המולה
הישוב המסלת הוא אשי נלנע מדש ונין הזה ההל האלדיםעל תענדוןאת הש״י שצוה נעו
ק וכן העאעד, סון» מי ונו׳ גם ומה יסד דרושים שני להרכיב עקומות באיזה לנינו ד

 שאב המיימוני לבינו שגם ונלאה להם. אסם כונה וכמעס אמד נקנה יעלו כמעס ששניהם
ק ,ואני בעולה שם שכתב ואף לו קודם שהי׳ הדלשן מל״ע זה דבל כן ני פעם״ אודי
ק וכן פו) לקלל ישננו סי׳ יד) שם. ותנסומא כ״ז ס׳ לבה במסעי יג) הקדמונים. ד

כותב



טזהממחסוכהכד
 טמצרים ראשונה בגאולה ישראל שיצאו וכשם נפלאות. אראנו מצרים מארץ

 ויעברו המדבר אל מישראל הרבה שיצאו עתירין אחרונה בגאולה כן המדבר אל
 והוא במדבר! לישראל שעשה כמו שם ויכלכלם ינהלם והקכ״ה אלו מקומות על

בי  בתורה משה רמזו זה וענין העמים/ מדבר אל אתכם והבאתי כ) (יחזקאל הנביא ד
 את משה ויכתוב לג) (במדבר מוצאיהם פעמים שני שהזכיר מסעי באלה

 יציאה על לרמוז כדי למוצאיהם מסעיהם ואלה ואמר וחזר לטםעיהם מוצאיהם
 המםעות כל בתורה ליכתב זכו מה מפני טז) במדרש ואמרו ואחרונה, ראשונה

 שנאמר שכרן להן ליתן הקב״ה ועתיד ישראל את שקבלו על הללו
 שקבל על מדבר ומה ותגל. תפרח פדוח וכתיב ונו׳ וציה מדבר יששום לה) <ישעיה

 מוצא אתה וכמה. כמה אחת על ביתו בתוך חכמים תלמידי המקבל כך ישראל את
 א) (מלאכי שנא׳ מדבר הישוב מדבר/ להיות והישוב ישוב להיות המדבר שעתיד

 מא] [ישעי׳ שנא׳ ישוב המדבר וגו׳. שממה הריו את ואשים שנאתי עשו ואת
 להיות ועתיד במדבר אילנות אין עכשיו מוצא אתה מים. לאגם מדבר אשים

 בערכה אשים שמן ועץ והדם שטה ארז במדבר אתן (שם) שנא׳ אילנות שם
 אינה והשיירא חול שכולו במדבר דרך אין ועכשיו יחדו/ ותאשור תדהר ברוש

ם דרך שם להיות ועתיד המזלות לאור יז) בלילה אלא מהלכת ש א׳(  אשים מג) שנ
הנה עד מסלולודרך. שם והי׳ לה) (שם וכתיב דרך במדבר  טעמים ביארנו כאן.
 במדבר ישראל עמידת [זכרון] (זו) שתהיה כדי הכלל ועל שבתורה המסעות לסיפור

 קבע בדירת ליכנס ועתידין עראי דירת במדבר דירתם שהיה ומפני בלבבות. קבוע
 לצאת זו במצוד. בתורה נצטוינו עולמים בית הנקרא ביהמ״ק ששם ישראל ארץ שהיא

 המדבר/ לדירת זכרון עראי דירת שהיא בסוכד, ולשבת קבע דירת שהם מבתינו
 כלומר עראי בדירת ושב קבע מדירת צא תורה] [אמרר. יה) רז״ל שאמרו וזהו
 בדירת והושיבך משם הוציאך והקב״ה עראי דירת שהיתד. במדבר דירתך זוכר הוי

 דירת שהוא מכיתך שתצא זו במצוד, מטריחך אני ולפיכך דמקומות במבחר קבע
 זהו והנסתר הנגלה. זהו המדבר/ לזמן זכרון עראי דירת שהיא בסוכד, ותשב קבע

 שהרי כבוד ענני אלו יט) רז״ל ואמרו ימים שבעת תשבו בסכות הכתוב שאמר
 אסר שכן סוכה נקראים והעננים עננים שבעה כ) אותם מקיפין היו במדבר ישראל
 יומם ענן מקראיד, ועל ציון הר מכון כל על ה׳ וברא ד) (ישעיה לעתיד ישעיה

 כשהיו לישראל גדולה מעלד, זו והנד, יומם/ לצל תר,יה וסוכה ליה וסמיך וגו׳ ועשן
 עננים בשבעד, הכבוד כסא שהקיף כא) ז״ל דרשו כן כי עננים/ בשבעה מוקפים

 עננים שבעד, עליו פרש ביאורו עננו. עליו פרשז כסא פני מאחז כו) (איוב שנא׳
 סביבותיו יה) (תהלים נאמר ועליהם סוכות נקראים עננים ז׳ ואותן זי״ן! תוספת וזהו

העננים והם סוכות אותן כנגד סוכות שנעשה סוכה במצות נצטוינו ולכך סוכווו#

̂זדיקיף השק צפחת
 נם סס ונסנסומא ס׳ ס׳ סיף רנה בוארא והוא ססח נאיס ולהלן סנובה בנר לנינו בומג
 הכוכנים נסימני הדרן לידע הכונה )r .0ם ונתנסומא כ״ג ס׳ רנה נעסעי סז) נא. נס׳
 וכן נסלס נמכילסא אימא כן כ) ל״א כדנלי נ׳ יא נסוכה יס) יס־כה. גמרא נליס יס)

 ז׳ סס וסשינ הס עננים ז׳ אמרו מכאן יומם עליהם ה׳ וענן ס״ג ס׳ נהעלסן כספרי
 נסנסועא וכן הכנוד ענני ז׳ ישראל אס שהקיך שקלים ס׳ הדשה נססיקסא הוא וכן פסוקים

הפסוק אכן פ״ד די״א נפלקי איסא כן כא) נהעלסך. פ׳ רסיי הניא וכן ונעדנל נשלס
מאפז



הקמחסוכהכד
 בחרש זו מצור. לעשות נצטוינו כן על שגעה שהיו ולסי בסדנר/ אותנו שהק־ף

 הכבוד כסא על הפרושים אלו כעננים ומקובל ידוע ודבר ימים, ושבעת השביעי
 הכבוד, כסא עד מגעת כב) החשובה שהרי והתפלה התשובה לקבל פתוחים שהם
 ג) (איבה שכתוב הוא םוכה כמין ונעשין ססתתמים העננים חוטאין שישראל ובזמן

 ושם הכבוד בכסא שרשן כג) הטהורות שהנשמות ולפי וגוא לך בענן סכותה
 מים יזכיר הכבוד כסא בתורה שנזכר מקום שבכל התורה מרמזי הי׳ הטהרה עיקי
 נהרות נשאו (שם) ליה וסמיך מאז כסאך נכון צג) (תהלים שכתוב הוא בצדו

 ה׳, ישראל מקוד, ליה וסמיך מראשון מרום בכור כסא יז) (ירמיה עוד וכתיב ה׳׳
 שהמים ולפי שחקים• עבי מים חשכת סוכתו סביבותיו יח] [תר,לים עוד כתיב וכן

א׳ טומאה המקבל בדבר מסככין שאין הסוכה בסכך מרומז צווינו הטהרה עיקר  שנ
 המקבל בדבר שמסככין כד) האומר ודעת ומיקבך! מגרנך באספך טז) (דברים
 בסדת נם טומאותם, בתוך אתם השוכן טז) (ויקרא הכתוב סוד הוא טומאה
 ועמק ס) (תהלים מפסוק במדרש רז״ל שהזכירו במו עמוק סוד בו יש הסוכה

:יותר בכאן להאריך ואין אמדד סכות
ם מנ  הזה בחרש כי ידוע !השכל דרך על הזאת המצוד, טעס ולבאר לפרש א

 בבנין ויש סוכה! לעשות נצטוינו ובאמצעיתו העולם נברא כד,) בראשיתו
 ג׳ לד, יש שהסוכה הוא ד,עוד,״ז והעוה״ב! העוה״ז העולמות שני וזברון רמז הסוכה.
 אין צפון בי ודרום ומערב מזרח דפנות שלשה לו שיש העוה״ז לבנין רמז דפנות

 פ״ב (ב״ב ז״ל ואמרו תהו! על צפון נוטה כו) (איוב הכתוב אמר ומזה דופן! לו
 שנא׳ העולם רגל הקרבנות אז״ר ועוד מסובבת! כו) אינה צפונית רוח ב) כה דף

 צורת לו שיעשה הסוכה משפט צפונד,! המזבח ירך על אותו ושחט א) (ויקרא
 ה״א׳ צורת ודויא פתח צורת היא זו גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן קנד, פתח
פ״ק (סוכה בגמרא שאמר וזהו בה״א נברא העוה״ז כז) רז״ל מאסר ידעת ובבר

יף ד,שמן צפחת
 נשמות נ׳ קנ״ב בשנה איתא כן כג) א', פו ביומא כדאיתא כב) שס. מצאתי לא פ״ב מאסז

 צדיקים של נשמתן נו ערבות איתא נ׳ י״ב ונסגיגה הכבוד כסא מסת גנוזות צדיקים סל
 ערוכה משנה שהרי מאוד תמוהים רבינו דברי השקפה בשפלת הנה כד) הכבוד. וכסא כו׳

 מסככין אין הארץ מן גדולו ואין טומאה מקבל שהוא כל הכלל זה א׳) יא (סוכה בידינו
 אסר במקום ועשירים זה במקום עניים דיה אכן ע״ז. שיסלוק בירושלמי מצינו ולא נו

 שכינה טמאים שהם אע״ס חיל רבינו כותב וגו׳ אתם השוכן פ׳ אסרי סדר שנפייושו
׳ דעת הי׳ וזה ניניהם  טומאה המקבל בדבר שמסככין אומר שהיה סוכה נמס׳ זיל יהודא י
 בלמי שם דבריו נם והנה וכו׳ כמותו הלכה שאיז אע*פ כן אומר היה הזה הכתוב ומסעם
 לדברי רנינו כונס התבוננות אפר אכן כן, יהודא ר׳ ססונר מצינו מקום שבאיזה מובנים

 אין אומי יהודא ר׳ י*מ דברי דבר כל של סוכה תשבו בסכות דסניא ב׳) לו (דף שם י״י
‘לי לית ״י דל כאן מפורש הנה וכי׳ נותן והדין שבלולב מינים נד׳ אלא נוהגת סוכה
המקיט בדבר מסככין דאין מודה י״י דגם שם הסיס׳ שכתבו והנס גו׳ מגרנן דנאספך דישא
 הסיום). (פסי דאד דומיא דנעי׳ דקל פייות או כלי מהם שעשה כגון המינים מד׳ אפי׳
 בניסן אומי יהושע ור׳ העולם נברא בתשרי אומי י״א ור״י י״א פליגי א) (יא נר״ה כה)
 זה האידנא מצלינן כמאן א׳) (כ״ז שם ואמי עולם הרס היום ני״ה אמיינן אנן אכן

תקשי דלא הי״ס נשם כתבו שם ובסיס׳ כי״א כמאן יאשון ליום זכיון מעשיך תסלח היום
יסד פסס ובשל העולם נביא דנסשיי כי״א פצית דשמיני בגשם הקליי י״א שיסד מה

 .ניסן עד נברא ולא לביאות במסשנה עלה דנסשרי למימי דאיכא דא״ס ואלו דאלו נר״י
. סגיגה וירושלמי ‘נ כ״ט במנפוס כז) מסוככת. הגי׳ לפנינו ט)



ההמחסוכהכד
ח) נסי וצרינה ז) דף  םתח, בצורת אלא כמ) ניתרת אינה עוד ואסר םתח# צורת נ

^ יש כי העוה״ב  ששנינו זהו פוסחים עשרה למעוט הסוכה נובה להיות מוכרח צו
 עשרה נכהו שהיה הארון מן בנמרא זה והוכיחו ססולה, טסחים עשרה גבוהה ושאינה
 כסרת של ועניו קומתו׳ וחצי ל) ואמה כה) (שמות הכתוב שאמר כענין טסחים

 בכגסיהם, סוככים למעלה הכסרת מן היו והכרובים לעשרה ומשלימו טמח הי׳
 אמרו וכסירוש מעשרה׳ למעלה והסנך טסחים עשרה הזה החלל כי למד ונמצאת

 יכול אינו בעוה״ז האדם שמשיג מה כל כי וידוע ביו״ד, נברא העוה״ב לא)
 הוא לעוה״ב להשיג לו שאסשר מה וכל חושיו חמשת באמצעות אס כי להשיג
 נברא העוה״ב בה״א נברא העוה״ז לרז״ל המאמר ביאור וזה מסירות׳ עשר השגת
 ויטרח האדם ישתדל כאשר כי הסוכה במצות נרמזים עולמות שני לך והרי ביו״ד.

 מכאן קנה גוסני בדבר וציורה תכונתה ויעשה חושיו חמשת עם הסוכה במעשה
 ראשו על צל להיות הסוכה בחלל לסנים יכנס ואח״ב גביהן על וקנה מכאן וקנה
 חמשת עם המצות במעשה בעוה״ז וטרחו האדם להשתדלות ודוגמא רמז זה הנה

 עטרה הנקרא הבהיר האור להיות סטירות בעשר העוה״ב חיי יירש כן ואחר חושיו
 השכינה, מזיו ונהנין בראשיהן ועטרותיהן לב) רז״ל כמאמר ראשו על וסוכך חוטף

 ז״ל שאמרו וזהו כעוה״ז, בו יטרח לא אם העוה״ב לירש לאדם לו יתכן לא כי
 אוכל, מהיכן טרח שלא מי בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי נ) דף ס״ק (ע״ז
 בדעתו ומסכים לצל העשוי הסכך אל עיניו בה ונכנס סוכה מצות המקיים כל וא״כ

 שכתוב הוא החמה מסני הסגין כצל עליהם המנין והוא ישראל של צלן הקב״ה כי
 חמדתי בצלו ב) (שיר וכתיב ימינך. יד על צלך ה״ שומרך ה׳ קכא) (תהלים
 רבה השירים שיר במדרש ואמרו ססולה. מצלתה מרובה ושחמתה וז״ש וישבתי,
 נקרא האומות את המנהיג הכח כי העולם אומות שרי אלו הצללים ונסו (שם)•

ל. ו ססולה ישגה סוכה לג) שאמרו וממה צ ז  שעשאהקודם כל ישנה היא אי
 המאמר מן כשרה, השנה מתחלת אסילו החג לשם עשאה ואם יום שלשים החג
 כי מחודש והעוה״ז [הזה] העולם לבנין רמז הסונה בנין כי ללמוד תוכל הזה

 חג. לשם עשאה א״כ אלא ביושן לד) ססלוה ולטיכך קדמות על מורד׳ הנושן
שאמרה וממה עכשיו. עשאה כאלו מחודשת היא הרי חג לשם שעשאה שכיון

תורה ^ךןףן5ן
 וקנה סילצה) צד לאקה כלה ססמהיצה (מקוס היוצא אצל פסה בעינן דהמייהו משמע סייס״י כה)

 לפסה לבא וה״ק ע״ג וקנה מכאן קנה כפ) זויה. סל לקנה זה מפסה גניהם שעל וקנה שכנגדו בזדס
 פני על צוה״פ פפה לאוסו עשאו א״כ אלא מהיל אינו שלישים נמפן שמה׳ל ננלייסא ששנו

שכנגדי במקצוע פפה הצי של וקנה היוצא אצל פפה הצי של קנה כיצד כולו הדופן כצ
לבינו צלין הי׳ לעמי לפי והנה וכו׳. סהוס הדופן כל כאילו הו״ל לזה מזה גביהם על וקנה

 ניסלס ואינה לבא אמל בש״ם שסדולים כמו צו״פ5 אלא ניהלה אינה שאעל מה להקדים
 ויהכן צוה״פ נמי וצליכה א״ל וא״ד בצוה״פ נמי וניהלס לבא אמל דאעלי איכא בצו״פ אלא

 בדמוס היא הפמה צולה עם עשאה אם כי היא אוה על ללמז שבא כענין המה דבליו שסלל
ואה״כ לצו״פ צליך שוהק פפה שיש qסא היינו נמי וצליכה בסמלה זכל לכן ממש ה״א
והוא הפהה הצולה היא הסוכה דהעיקל בודאי בצויס אלא ניהלה שאינה מ״ד דלפי אמל
 אוה ולהלן הגיגה, וילושלמי שם מנהוה לא) פפהים. ששה נס באמה ל) ה״א. המונה על

 סיכה א׳ פ׳ בסוכה הוא לג) י״ז. בלכוס לב) עשרה. מנין מענין הלנה לבינו מדבל הב׳ ר״ה
אמלו כווסיהו דהלכהא ב״ה הלא יקשה לכאורה לד) מכשירין. ונ״ה פוסלמ ב״ש ישנה

דכשרה
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 תדורו כעין תשבו לה) רז״ל ודרשו ימים שבעת תשגו בסכות כג) (ויקרא תורה

 כמצות ולא ובלילה ביום סצותה אלא ז׳ כל הפסק לה אין הזו שהמצוה כלומר
 לעוה״ב רמז בה יש הסוכה מצות כי ללמור תוכל בלילה, ולא ביום שמצותו חלולב

 התורה דרך וזהו ותכלית, סוף ולא לעולם הפסק לו אין העוה״ב תענוג בן כי
 אפשר אי שהאדם ומפני בעליונים. ותרמוז בתחתונים ענינה תבאר הטצוה בי ברוב

 שהיא זו מצוד- תמצא בן על התורה בידיעת אס כי בעוה״ז העוה״ב שיירש לו
 [יסכה] שמה נקייא למה רז״ל אמרו ראייה, לשון סוכה לשון בי לתורה, רומזת

 (איוב בתורד. וכתוב ואיסתכי וישקף כו] [בראשית תרגום הקדש, ברוח שסובת לו)
 התורה/ בצל להסתופף טוזהרין וישראל צל צריכה הסוכה ונו׳• ויספרה ראה אז כת)

 את המעמידין וכתובים נביאים תורה חלקים שלשה והתורה דפנות שלש הסוכד.
 הסוכה גובה הכשר ונו׳. ולילה יומם בריחי לא אם לג) (ירמיה שכתוב הוא העולם
 חכמות לשבע רמז טפחים שבעד. הרוחב הבשר .הדבתת לעשרת רמז טפחים עשרר.

 שאמר הוא טפחים שבעה לז) ורוחב אורך הדופן הבשר נמצא בתורה. הנכללות
 לתורה רמז וזה בלילה בין ביום בין הםוכה ישיבת חיוב לתורה• לח) פנים שבעים
 וכן הסוכר. מן פטורות לט) נשים ולילה. יומם בו והגית א) (יהושע בה שכתוב

 לבניתיך, ולא לבניך ושננתם יא) (דברים מא) שנא׳ תורה מתלמוד פטורות הם ם)
 זה פטיש מה מג) ונו׳ ה׳ נאם באש דבי• בד. הלא כג) (ירמיה זש״ה סב)

 לכמה מתחלקים תורה דברי כך ידו על הסלע מתחלק כלומר ניצוצות לבטד. מתחלק
 נגלה בדרך טעמים כמה וסובלת עניגים כמה סובלת אתת מצוד. שהרי טעמים
 או התורד. מן אחד פסוק או המצות מן מצוד. אם בזה לתמוה לך ואין ונסתר.
 שמשם שהמקום לפי הוא הדבר טעם כי הדעות׳ מן פנים כמה כולל הנבואה מספרי

 ד.נבואה דיבור שיהיה יתחייב וא״ב העליונים הכתות כל כלל הוא הנבואה תוצאות
 כל כולל הי׳ תורה מתן של שהקול הידוע מן כי משם, יונק שהוא המין מאותו
 לא ככחו בכח ה׳ קול כט) (תד.לים מד) במדרש שאמרו הוא הבריות, כתות
 כפי ואחד אחד לכל יורד הקול הי׳ ואחד אחד כל של בכחו בבח אלא נאמר
נבורים כחן כפי [זקנים כחן כפי בחורים כחן כפי מעוברות כחן כפי יונקים כתו,
היה שלא המן מן למד הדבר על תמה אחד. ואם כד.ו• כפי משה אף כחן] כפי
משדי ,)מד כחלב לד.ם הי׳ יונקים ואחד, אחד בל של כחו כפי אלא לישראל יורד

אגיז השטן צפחת
 לה) דני. נה שיסדם לצריך שם ורא״ש נהיס׳ והובא בירושלמי אימא לנ״ה נם אגל דכשלה
 גי׳ לקיים ים אכן שנעים הוגה אחרים נדפיסים לז) א׳. ס״ס לו)נסנהדרין כ״ו. סוכה
 כי מפח רחב הוא אחד שכל חלקים לשבעה פשרה הארוך הדופן לחנזיך שאם ור׳־ל הישנה
 סעלהלשנעים ארובה אחת יצועה מכילה ומעשה בנז׳ למסכה ויכולין מפחיס ז׳ רסנה הדופן

יידע (איני כ׳ ורוחב אויך הדופן הכשר נמצא וז״ל אסר באופן הנוססא נכ״י אבל ספחים.
בנשא לס) . ע״כ ע׳ הרי מה) יודע (איני הסכך יד ויו ששים יעצה דפנות ולג׳ לכווני)

 שם אכן בסורה פנים ע׳ יש כך שנעים נגיע׳ שיין כשם למה שקל שנעים י״ג ס׳ ינה
 פרה פ׳ רבתי נפסיקהא אימא וכן פנים מ״ס נדישת שהיא מורה משה למדנו אימא פ״ב

 וחולה דסוכה יאיה מביא מ) א׳. כ״ח נסוכה כ״ה לס) פ״ב. שה״ש נעדיש וכן אדומה
 קרא(דברים דאמל ללמדה מצווין אמרים שאין ומנין אימא נ׳ כ׳ס בקדושין מא) הם. אחד
 במה שים למעלה שאמר מה על מוסב מב) ננומיכס. ולא בניכם אס אמם ולמדסס יא)

 ועי׳ א׳ ל״ד בסנהדרין אמרי׳ כן מג) עניניס. לכמה רומזת ושהיא זי מצוה על מעמיס
כ״ה פ׳ לגה ננשלח מה) נקצור. הוא כ׳׳נו פ׳ רנה וניתרן שמוס סנסומא עד) שם במוס־
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ק; לשד כמעט נועםו ורדה יא) (במדבר שנא׳ אמן ש  כלחם אותו אוכלין בחורין ה

א׳ א׳ דבש אותו אוכלים היו זקנים לחם. לכם ממטיר הנני טז) (שמות שנ  שנ
 שנא׳(יחזקאל מן וע בדבש מעורב כמלת להם היה חולים בדבש, כצפיחית (שם)

 סר אותו טועמין והנוים / אכלת ושמן ודבש סלת לך נתתי אשר ולחמי טז)
 לכמה ונהטך משתנה היה המן אם ומה נד. כזרע והוא טז) (שמות שנא׳ [כגר]
 שנא׳ ניזוקין יהו שלא כדי ואחד אחד לכל משתנה שהיה הקול כ״ש לא מינין
 הקילות את אלא נאמר לא הקול את וגו׳ הקולות את רואים העם וכל כ) (שם

 לישראל התורה הקב״ה כשנתן נסלאות בקולו אל ירעם לז) (איוב שכתוב זהו
 סוכה שיעשה אדם חייב ולם־כך במדרש. ע״כ סלאות׳ פלאי בקולו להם הראה

 לא המושכל בהשגת כונתם תכלית המצות כי במושכל בענינה ושיתבונן במורגש
 דמיונית והשגה גשמית השגה שלש שר,השגות הידוע ומן לבד• המורגש בהשגת
 הגשמית אמתית׳ או שקרית שתהיה ואפשר מכלן פחותה הדמיונית שכלית. והשגה

 ועT וכבר השכלית׳ כמעלת הגשמית מעלת אין אמנם אמתיות שתיהן והשכלית
 עשר לשנים הים כשנקרע גשמית השגה שתיהן השיגו הים על אבותינו כי

 גופנית השגה היא וזו / גופם כהרגשת ועברו שבטים עשר לשנים גזרים מו)
 רז״ל שאמרו הוא שכלית והשגל, המעולד,/ הנס באותו ההעברה אמתת שהשיגו

 עיקר [שכן] (שכל) וכיון בוזי. בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה מז)
 האדם שלמות ואין שבד,/ והנסתר המושכל שהוא בעיקרד, אדם שיתבונן המצוד, ■עשיית

 יעשנה שלא בכך יפטר לא שבמצור. הנסתר יורע שאדם אע״פ כ' כשניהם, אלא
 ולבנינו לנו והנגלות אלד,ינו לד,׳ הנסתרות כט) (דברים הכתוב אמר זה ועל בנגלה,

 שנדע השגתנו תעלה ואם הם אלהיגו לה׳ שבהם כנסתר המצות ידיעת יאמר וגו׳.
 עולם עד ולבנינו לנו והנגלות בנגלה׳ המצות מעשוח בכך נפט לא מהם אחת

 לנו אפשר אי הנסתר ובידיעת בנגלה לעשותן עלינו מוטל החיוב כלומר לעשות
 אבל מח) שלו החומש בפירוש שכתב ז״ל הר״ם בשם שמעתי כך הנגלד,/ מן להפטר

האלד.: בארצות לידינו הגיע לא כי בו זכינו לא
 כלי לדבר ראיה בנסתר/ אלא עיקרה אין בנגלה המצוד. לעשות שנצטוינו זאע״ם

 ורוחניות שכלים לדברים ודוגמא ציור להיות גופגייס כלים שהיו המשכן
 ככל (שם) וכתיב וגו׳ בתבניתם ועשה וראה כה) (שמות כאמרו להם ותבנית

 שדר עדן גן ונם כליו׳ כל תבנית ואת המשכן תכנית את אותך מראה אני אשר
נפלאים/ נעלמים לענינים ציורין היו הכל ונד׳רותיו ואילניתיו הראשון אדם כו

ייי” ד,שמן צפחת
 ומהם מקומות גכמה נמצא מו) כדהכא. הגי׳ ה׳ ס שמות ונדוה שמן סעס תינוקות הגי׳

 מ״ב ס׳ בראש ישראל ונכי ס׳ ומכילתא הראשון נסידש ס׳ רנה פסי׳ כ״ד פ׳ לנה נשלס
 ס׳ז׳ לנה דנ״א ונתנא וזמרת עזי נשלחה׳ נמכינתא איהא מז) ובו׳. שנילין לי״נ ונעשו
 ושם ‘וכו שננניאים גדול יחזקאל לאה שלא יה משה נימי פחית ראה זה כעין ג״כ אמר
 הזה הפירוש וז״ל עליו וכותב הניאו נצנים סדר נפילושו לנינו מח) מ״ת. שעת על קאי

 דמוכס וסעות ז״ל הלמב״ן כתוב ונכ״י הפרשה. נענין אינו אנל וספיר יקל שוהם נעצמו
 לאה ובכאן ג״כ. מניאו ובפירושו פעמים כמה זה לנינו עליו רומז הלמב״ן פי׳ כי הוא
 מדל נשם מביא הגדולים שס בספרו חיד״א שהלב דנל כל על להפליג לאיי אינו כמה נא

הדברים ובאמת מעולם דבלים היו לא הלב עליו וכותב להרמנ״ס התולה פי׳ הדורות
כבל
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 לםע<^ה זד. שני כפסוק וי«םח אחד גססוק וימע כדאשית במעשד. שתמצא וזד.ו
 ד.עליוניםנ)וד.תחתוניםואין תכלול התודד. כי לכאר ספ) אוכל ולא לממה/ וזה
 שכתוב ד,וא והמזלות הכוככים חכמת הן בתורה׳ נרמזת תד.יה שלא חכמה לך

 רז״ל ואמרו העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם ד) (דברים
 תקומות השבון זה אומר הלי העטים לעיני שהיא ובינוי. חכמה היא זו אי נא)

 תשמע שסוע אם ויאמר טו) (שטות שכתוב הוא הרמואות חכמת [ד.ן] ומזלות,
 כזמן כי הוא וידוע הנוף. רמואת במצות שיש בכאן למדנו רומאך. ה׳ אני ונו׳

 [ועוז הרומא מן עתה ששואלין כמו הנביא מן שואלין ישראל חולי היו הנבואה
 עבודת עם מחלה לאדם תבא לא כי ] נב) לרומא• נצטרך שלא הקב״ה הבטיחנו

 והסירותי מימיך ואת לחמך את וברך כנ) בתורתו(שם אותנו הבטיח שככר הש״י
 נקראת ולכך בתורה׳ רמוזות כלן סמק כלי החכמות כל שאר וכן מקרבך, מחלד.

 מכל אחת חכמה חסרת היתד. ואלו תמימה ה׳ תורת יט) (תד.לים שנאמר חמימה
מי מתנהג היה ע״ד. המלך דוד והנה תמימה, אותה קורא היה לא החכמות ל  ע

 בתורת נג) טתיע׳ן היה עושה שהיה מה וכל שלמים מעשיו כל והיו השלימד. התורד.
: עצתי אנשי שעשועי עדותיך גם קיט) (שם שאמר הוא

חנם נאת1מ
א  הכתוב יט)׳ וגו׳(ויקרא עמיתך את תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא ל

 אדם שישנא הוא חנם שנאת וענין חנם, שנאת על האדם את יזהיר הזה
 האד.כד.על וד.נח אותו, לאהוב ראוי היה אשר תחת בטענה שלא חנם חבירו את
 וחשני לאשתו. והאיש לכנו והאב האחים כאהבת הטבע מצד האחד חלקים, שגי
 רגילים שהם ומצד כלל ביניד.ם קורבה שאין נכרים אנשים כשני החכרה מצד

 כי־ ,הדברים בכל אחד ורצון אחד לב להם יש היום כל תמיד ביחד לישב
 אחים ישראל נקראו אלו חלקים שני ועל החכרה. מצד ביניהם אהבה תתעורר
 הטבע מצד האחים אהבת לזה זה אהבתם שתהיה להם שראוי למורות ורעים,
 לך ואין ורעי. אחי למען קכב) (תהלים שכתוב וזהו החברד., מצד הרעים ואהבת
 כישראל, מהם מרוחקת השנאה ומדת בהם תקועה האהבה שתד.יח ראויה אומה
 אל הלא לכלנו אחד אב הלא א) (מלאכי כתיב וכן אחד אל שלנו אלוה שהרי
 אחד גד כישראל כעמך ומי ז) כ (שמואל שנאמר אחד עם ואנחנו בראנו, אחד

 אחד לב שנהיה לנו ראוי היה כן ועל אחד. ומשמט אחת תורד. לנו ויש בארץ
: העמים משאר יותר אחד ורצון

ת ח פ ^ן צ ש שנאת ה
 אמוז. המנץ «*« מזס ידע לא אסשר םה״י שהלב ואס פה ששיאה במו נעולם היו כני
 שנותב אדם נעשה ס׳ ניאשיס פ׳ היאנ״ע לשין וספש עמוקים דניים שהם הכונה עע)
ט ג*כ נושב כן נ) לפים. אוכל ולא שם  פ״ד הנפינה שעי פו״ה נספרו הדיין בחיי יני

 המבע כשות כי מאדוניו העבד כעדיגש השולה p הסבע מדרגת כי נאעי וכני ח׳׳ל
 וכו׳. יופאך ד׳ אני כו׳ שנאמי כמו למולה שיאות מה נפי העולם נהנהגם נוהגים הם

 ננפשי שמימי בך נג) א׳. ע״ה דף נשנס נא) מלרש. ונאום הדאשץ אנל נאות ועי׳
 אימא נג) שהגהסי. בפי ג״כ משמע ומשם הא׳ אימפשש נסוף יבינו כומב וכן עסכ״י

י קי״ע מזמור נשוס״ס  ענישין ד״ס אץ לשסא עמאוה אני אפילו דוד אמי וכן ליגלי נ
שנוכה. ני אוס לרעלה יבינו הניא וכן בו׳ אותי
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ת8̂ א  השונא האדם את תביא שבתורה עבירות לכל ראש קשה חולי הוא חנם ונ

 לדבר והרגיל נברא׳ ולא היה שלא מה כזבים עליו שידבר חבירו את
דובר קא) (תהלים שנאמר שכינה סני סקבלות שאינן א) הכתות מן הוא כזבים

שקר עדות ולהעיד עליו להעליל תביאנו הכזבים וסן עיני, לנגד ינון לא שקרים
 כזבים ויסיח ו) (שם ואשר יאבר. כזבים עד כא) (משלי עיה שלמה אמר זכן

: ברעתו ויעלוז חבירו הצלחת על ידאג השנאה מתוך שקר, עד
 והריעות האחור. ועוקר סותר הוא הזאת המשוקצת המדה עליו שתגבר מי כל

 שאינו עצמו מכחיש והוא ורעי, אחי למען קכב) בססוק(תהלים הנזכרים
 יה] [כראשית שכתוב כענין דרכו אוחז מזרעו שהוא טי שכל לסי אברהם מזיע

:וגו׳ אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי
ת1►ן א  מסכימין ואינן מזה זה משתנים אדם בני שדעות לבבות חלוק הוא חנם נ

לחבירו ואין עצמו בסני דעת לו יש ואחד אחד וכל אחת, לדעת
להיות שרוצים אלא ממנו גדול שהוא מי ערך מכיר מהם אחד ואין עליו יתרון
 שלבו בעם שורה השכינה ואין חלוקים ולבותיהם דעותיהם ובכן ראשים׳ כלם

 כלומר עם ראשי בהתאסף מלך בישרון ויהי לג) ז״ל(רברים ב) דרשו שכן חלוק
 . וגו׳ הוא יאשמו עתה לבם חלק י) (הושע הגביא ואמר אחת, אגודה כשהיו
ש סיח  בעבודת הלב התאחד שמועיל לומר צריך אין הלב. חלוק אותו הוא ו
 וגו׳. אמרים עצבים חבור ג) ד׳) שכתוב(שם והוא ג) מועיל בע״ז שאף השי״ת

 שהם כיון עצבים עובדי שהם מסני העולם מן לטרדן הראוי מן שהיד׳ אע״ס כי
: להם אסי אאריך כלומר לו הנח אחת ודעת אחת חבורה

 כלומר הסירוד. הוא ועיקרו המחלוקת וסיבת היחוד. הוא ועיקרו השלום סיבת
 ביום בראשית במעשה תמצא ומזה מדבר׳ דבר והשתנות רצון חלוק

 וסירוד חלוקד. שום ולא קטרוג שום בו תמצא לא הייחוד על שירמוז ראשון
 מים בין החלוקה היתה שבו שנוי תחלת שהוא ד) שני ביום אבל מדבר, דבר

 [הזאת] והמחלוקת הענינים והשתנות הרצון וסירוד המחלוקת התחיל משם למים
 . בתחתונים לבבות חלוק וכל בעליונים רצון חלוק וכל מחלוקת כל סבת היתד.
 היה כ׳ יום והנה המחלוקת. מסגי נעדר הטוב כי טוב כי בו נאמר שלא וזהו
 וסירוד קטרוג בכולם תמצא כן ועל טבחו אחריו שנמשכו החולקים לכל סבד.

 עשתד. לא והיא סרי עושה סרי עץ א) (בראשית בו נאמר שלישי כיום הרצון,
 הנקבה את הרג חמישי ביום הלבנה, קטרגד. רביעי ביום סרי׳ עושה עץ אלא כן

 סכת היה ומי עדן׳ מגן וגורשו וחור. ארם חטאו ששי ביום הזכר, את וסירס
 מכחו משכו אחריו שהבאים שני יום האלה הימים בכל הרצון וסירוד הקטרוג

 שהיא חנם שנאת של זו מדר. לך והרי לקטרוג• וםבד. לד.ם תחלה היה והוא
מדד. בעון כי וידוע טוב, כי בו נאמר שלא השני היום מן נמשכת לבבות חלוק

זי השמן צסחת
 וכם סכינה מקנליןסני אץ כוזית ארבע מ״ב ובסופה ק״ג. נסנהדלץ כדאיסא א)

 וגנשאלבה ס׳ל״ס רבה בנס הוא כן ג) ס״ו. ס׳ בבהעלחךרבה ב) מהנה. אמה סקרנים
 בס׳ יוסר באריבוס זה ענץ כותב עה״ס בסירוסו רבינו ד) פ׳. ס׳ זופא ארץ דרך ובמס׳ פי״א

נביאה שבו כו׳ פוב כי בשני נאמר לא מפנימה ד׳ ס׳ ב״ל המדרש שס ומביא גיאשיס
מסלוקס
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 . ע״ז מטני חרב מה מפני ראשון בית ה) «״ל דרשו שכן שני בית חרב «ו

 מפני חרב סה מפני מעשה ואנשי חסידים שהיו בהן בקיאין שאנו שגי בית
 אלו במפלתם שמחים שהיו אלא עוד ולא ו) איכה במדרש ואמרו חנם. שנאת

̂) (משלי וכתיב תעלוזי אז רעתכי כי יא) (ירמ^ה שנאמר אלו על שמח יז
: ינקה לא לאיד

 שהם בשפתותיהם מראין רבים יש כי הזאת המדד. מן שיתרחק האדם יתחייב
 שלא כדי לזה זה ויתנכר בלבם טמונה שנאה ויש חביריהם את אוהבים

 והזכיר .שונא ינכר בשפתיו כו) (שם ע״ה שלמה הזכיר זה ועל מטנו, ישמר
 על מצופה כסף אמר לא וגו׳ שפתים חרש על מציפח סיגים כסף (שם) עוד

 אכל דבור לאותו חשיבות נוחן היה כי וגו׳ שפתים חרש
 (בראשית מלשון הבריות אחרי הרורפים השפתים יאמר סיגים כסף אמר
 הנה מבפנים רעה ולבם חלקות להם לדבר רודפים כלומר אחרי דלקת כי לא)

 סיגים] והוא כסף שהוא אדם וסבור חרם כלי על [שצפיהו סינים כסף כמו זה
 וסבור הבריות את מטעה הוא חלקות] [המדבר (המחלוקת) כן תועלת בו ואין
 סיגים. בכסף תועלת שאין כשם דבור באותו תועלת בו ואין כברו שתוכו אדם
 לאבנר אוהב עצמו את שהראה הזה הדרך אחז צרויח בן יואב כי ידעת וכבר

 עד אח־קם בן לגדליה נתניה בן ישמעאל עשה וכן אותם שהרג עד ולעמשא
 בינו כן יעשה הלא חבירו לבין בינו זו במדה עצמו אח שמרגיל ומי שהרגו/

 המומר חכמי ואמרו וגו׳. בפיהם ויפתוהו עח) (תחלים שכתוב וכענין הקב״ה לבין
 החמיר מאר שהעוןחמור ומפגי שיתנחם, כלומר הנחמה/ יקצור השנאה שזרע מי
 לבבות וחילוק חנם שנאת שכל בלבבך אחיך את תשנא לא ואמר בלאו חכתיב בו

 אחד לב שהיו עד לישראל תורה ניתנה ולא ביניהם, שורה השכינה אין בישראל
 (שמוח כתיב חורה במתן אבל ויחנו ויסעו כתיב המסעות בכל ז) רז״ל דרשו שכן
 וחונים במחלוקת נוסעים כולן המסעות בכל שהיו ההר נגד ישראל שם ויחי יט)

 ויחן שאמר וזהו אחד לב כלם שהיו שם ויחן כתיב תורה במתן אבל במחלוקת
 / בקרבו עשיתי אשר האותות בכל יד) (במדבר הכתוב אמר וכן ,יחיד לשון

היו לא זה בלתי כי אחד לב שהיו בעוד כלומר בקרבו אלא נאמר לא בקרבם
:[הללו] לאותות ראוין

 התוכחת וכפל חבירו/ את אדם שיוכיח עשה מצות זו עמיתך את תוכיח זזוכח
 פעמים שיוכיחנו צריך אלא בלבד אחת פעם שיוכיחנו לו יספיק שלא ללמד

 מצינו וכן פעמים. מאה אפי׳ תשיב השב רז״ל דרשו לא) דף (ב*מ וכן רבות׳
 טו) (דברים כגון כן כהן שדרשו לשון בכפל בחורה שכתוב לשונות בכמה
שם) ידך• את תפתח ח) פתוח התוכחת תעכיטנו. העבט (שם) לו. תעניק העניק (

טביאי׳ השמן צפחת
 ׳P ביומא ה) הם. עצמו דברי ולפ״ד האלו דבלים רבינו מוסיף הזה המדים יעל מסלוקס

 יש״י והניאו השלישי נסודש ססקא נסוף ייזיו במכילסא ז) במדינוס. שיפי בפסוק ו) נ׳.
 אפס. פנייה כולם נעשו שיני להר שנאו כיון נו׳ שם .*יפן ס״ע לבה נצו ונ׳׳ה בפירושו

) ל״א (דף ננ״ע ס)  ספסס ס״ל מניין אפיס עיי לעניי עירן עניי אלא לי אץ פמופ נ׳
 שלא שאף העניק הענק ספן ס״ל מניין מועעה מסנה מיונה מסנה אלא ל* אין ספן נסון

רוצה ואינו מעוס לו שיש שאף פעניענו העביו לו מעגיקץ ג״כ בגללו הניס נסנלן
להספרנש
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 מוסר• תוכחות חיים ודרך ו) (משלי שכתוב הוא חיים לררך האדם את מביאה

 לביטולה ס'בה התוכחת את והשונא התורה לקיום סיבה התוכחת את שאוהב ומי
 שלמה אמר וע״ז והעוה״ב/ העוה״ז מן נטרר ושיהיה [בעיקר] שיכפור הוא וקרוב
 אורח עוזב שהוא מי יאמר ימות/ תוכחת שונא אורח לעוזב רע מוסר טו) (שם
 אבל כיסורין נשפט יהיה כלומר רע במוסר יענש לשעה התורה כנגד שבא והוא

 בלבד ביסורין שיענש לו יספ-ק לא כי מאד עד סמנו קשה תוכחת ששונא מי
 לתיקון מזה אדם שיגיע התוכהת קבלת עיקר ימות• אמר ולכך מיתה בעונש אלא

 יגיע לא שאם החורש בדמיון זה והנה המוכיח, כיח י. לשוא כן לא שאם המרות
 חרישה דברים שלשה זנריכה שהיא האדמה בהולדת וידוע .יחרוש לשוא לזריעה
 התוכחה והם להם נמשלים דוגמתם דברים שלשה צריכה הנפש וכן והשקאה וזריעה
 כשם כי לחרישה התוכחת הכתובים ימשלו ולכך המרות, ותקון התוכחות וקבלת

 ויכנע הלב ישבר התוכחת עם כן ונוחה תיחוח הקשח האדמה תשוב החרישה שעם
 הנוכח שאם לזריעה ימשילו התוכחת וקבלת ונדכה. נשבר ישוב אשר עד וירך
 אינו החוכחת עיקר שהרי כלום. מועילים המוכיח דברי אין דחוכחת מקבל אינו
בא החרישה עיקר שאין כשם התוכחות לקבל שיבאארם כדי אלא שי  אלאכדי

 המדות ותקון לעולם. יחרוש לא שהחורש נשם לעולם יוכיח לא המוכיח כי לזריעה
 כשם התוכחת קבלת בו יצליח ממתיו אדם שיתקן מה עם כי להשקאה ימשילו

 אני ב) (שיר ע״ה שלמה הזכיר הזה ומהענין הזריעה. מצלהת ההשקאה שעם
 הצלחתם שאין ולשושנה לחבצלת הנפש המשייל העסקים, שיושגת השדון חבצלת

 יצלחו שם כי המים מקומות שהם והעמק השרון לשון וזהו השקאה ע״י אלא
 שלמותה שהן המרות תיקון ידי על הצלחתה עיקר הנפש כן גידול ויקבלו ויגדלו
 לישראל מוכיח שהי׳ ע״ה ישעיה ומציגו הארץ• צמחי כל שלמות שהשיקאה כשם

 (ישעיה שאמר הוא וההשקאה והזריעה החרישה מן ראיה להם ומביא זה, כענין
 לעולם לזרוע מנח על החורש וכי יאמר וכו׳• לזרוע החורש יהרוש היום הכל כח)
 יועילו ולא יוכיחו הלעולם אתכם המוכיחים הנביאימ אף יועיל, מה א״כ חורש יהי׳

 אדמתו] וישדר [יפתח לעולם שיחרוש אלא החורש יזרע לא לעולם וכי בתוכחותם
 שוה אם הלא (שם) השדה עבודת לשון וישדד המחרישה/ ובכלי באתים האדמה יפתח
 והפי^ן (שם) זורע, כך ואחר האדמה פני משוה שחרש כיון החורש דרך זה הלא פניה
 חטים זורע מנהגם היה כך תבואה לזרוע בא ואם שורה, חטה ושם הוא. אוכל מין קצח

 גבולי כל על זורע והכסמת לסימן, להם סביב זורע והשעורים החרישה, באמצע
 על שורה ונראית באמצע זורעה וגדולה שררה לשון שורה חטה ומצדדיו, השדה

 מכאן ט) המנהג. וכפי במשפט זורע ומין מין כל למשפט, ויסרו והכוסמת. השעורה
 מה שלו את עושה שאדם אחר כלומר ומלקוש, יורה לשון יורנו אלהיו ואילך
 והולידה הארץ את והרוה בעתו המטר שנותן שלו את עושה הקב״ה אף שבידו

 זמן והגיע התבואה בישול זמן יגיע וכאשר קצח יורש בחיוץ לא כי והצמיחה,
כי הקצח את דשין חרוץ במורג ולא לגורן אותה ומכניסין אותה דשין הקציר

י' השמן צפחת
 נשם הלד״ק בתב כן פ) מיסה. לאסר ממנו ולהפרננ לו לליס אסה סייב משלו להססמס

פני לשווס נדי הקשים הרגניס הזורס שיכה אמר המכה שמיסל כמו מסל דרך על ח״ל אניו
הקרקע
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 שלו, קשין טתוך לצאת נוח שזרעו לם* קצח, יחבנו נטפה ני וזהו בטטה, די

 יודק לחם בשבט, ובטון וזהו בשבט די ני יוסב בטון על עגלה אופן לא גם
שיןאת בדברים דשין טי את ובל  לצאת נוח זרעה שאין לם• תבואה שר הלחם ק

 כןתשין לנצח לא הזה והלחם ידושנו] אדוש לנצח לא [כי ליחבט נוחה ואינה
 נרגל ה אם•׳ ולדושו לדוקו עגלה אסני עליו ובשטסבבין עגלתו] נלגל [והטם עליו

 לא התבואה את המםרישין העגלה כלי שאר ובן כלוטר ופרשיו וטשתבר, הוטם
 רמזים להראותם כדי לישעיה הזאת המליצה ועיקר החרוץ, אלא האופן ירוקגו
ש עליהם םכבידין אין והקצח הבטון כאשר כי ומכוסה מופלא משר בדיד  ה בממ

 התורה ועול התוכחת לקבל מטהרין הייתם אלו כך בנקלה שגחבטין לפי גדולה
 באופן ולא במטה ולא בשבט לא לצאת יכוד הזרע ואין לדוש הקשה כתבואה י)

 לסורג הדומים האומות עול עליכם הקב״ה יכביד כן ועל בחרוץ אם בי עגלה
 הוא לחרוץ שהמשילו זה ועול הכל, את ודש המריק פיפיות בעל חדש חרוץ
ש לנצח לא כי אומד שהוא המשל ומתוך אשור, מלך סנחרב עול מ  ידושנו א
 ודיקת רישת שאין כשם בי הפורענות מתוך ישראל על השי״ת רחמי רמדין אנו

 הקשין מתוך מתפרש הזרע כאשר תכרית דישד. לאותה ויש בחרוץ לנצח הלחם
 וזהו תכלית׳ לו יש כי לנצח ישראל על שלהם ועול האומות דישת אין כך

 ולא אריב לעולם לא [כי נ״ז) (שם כלשון ידושנו אדוש רנצח לא כי לשון
 וכשסשהדישה יטור. לעולם ולא יריב לנצח לא קג)] (תהלים ובן אקצוף לנצח
 שלמה רבינו פירש כך כלין. אינם וישראל כרין וחציו כלה השעבוד כך כלה

 הזה המשל ככלל יש עוד . והמשל המליצה ובביאור הזאת הפרשה בענין
 כנגד לבוא חושב דיה שהוא מפגי כי אשור מלך סנחרב כנגד רמז ובפנימותו

 תעמוד לא שתשתנה עתידה מעלתו כי הנביא הודיע כנגדה מתפאר והי׳ ירושלים
 על החודש ואין לזריעה מחרישה משתנה שהזמן נשם לעורם אחת תכונה ער

 משתנה הזריעה וזמן החרישה אחיי זורע הוא אלא לעולם חורש לזרוע מנת
 הזמן עליו ישתנה אשור מלך מנחרב כן לטחינה, הדישה וזמן הדישה לזמן
 ענלתו גלגל והסם אמר זה ועל הלחם מן שיאכל כי אף הטחינה לזמן יניע ולא

 בלומר ירוקנו לא ואמר .וסוסיו מרכבותיו כלומר ממש ופרשיו ידוקנו לא ופרשיו
 המשל יא) בכדל יש עוד .לטחינה יניע לא כלומר דק יעשנו רא שדש מה
 וכל • בהם מתרשלים ישראל שהיו המצות ועל התורה על התעוררות המופלא הזה

 שהחורש וכשם לחרישה המשילם ובמדבר הים ועל במצרים לישראל שנעשו הנסים
 הכל אמר וע״ז הזמנים, בכל יעשו לא והמופתים האותות כן לעולם יחרוש לא

 ישראל נקיון על ירמוז אדמתו וישדר יפתח שאמר ומה לזרוע׳ החורש יחרש היום
 שוה אם הלא • אומתו אמר כאלו אדמתו ולשון פעור׳ ובעל העגל כענץ מע״ז
 עליהם ושיקבלו יתעלה השם בעבודת כלם שוים שיהיו ישראל כל הם ראוים פניה
יזרוק וכמון עשה, שבמצות קלות מצות אלו קצח והפיץ (שם) . מצות עול

י*יי השמן צפחת
 קסים אמס אבל גזירוס פליכם מכביד היה [לא י) אס״כ. סאמר כמו במשפסו הקרקע

 שאינכם ונעבור האומויז מלכי עול עליכם מכביד הי׳ ונכ״ילא להגיה. כ״נ םוכיוומ] לקנל
באיזה אכן שם היד״ק בדברי נזה דין יבינו יא) למונוב. החלין ולא הסוכהוה עקנלין

ענין



כא המטחחנם שנאתכד
 חשורות מצות אלו שורה חטה ושם (שם) תעשה לא שבמצות קלות מצות אלו

 תורה, של והסייגים הגדרים אלו גבולתו וכוסמת (שם) תעשה, לא שבמצות
שם)  קצה יודש בחרוץ לא כי אותו יורה ומה יורנו, אלהיו למשפט ויסרו (
 סרוגה שטרחם ויש קל שטרחם ובמצות בתורה יש כי מלמדו הקכ״ה כלומר
שם)  כמון על עגלה ואופן מלמדו) הקב״ה (כלומר קצה׳ יורש בחרוץ לא כי (

 גם (שם) מרובה, שטרחם המצות אלו יודק להם קל, שטרחם המצות אלו יוסב
 המשל בעגין שיש מפגי תושיה. הגדיל עצה הפליא יצאה צבאות ה׳ מעם זאת
 כן גם התעוררות בו ויש תוכחת לקבל להן שיש לישראל נפלאה עצה הזה

 הטחיגה לזמן יגיע ולא חילותיו וכל הוא יאבד כי אשור מלך מכף נצלים שיהיו
 ועל התורה על רמז כן גם המשל בכלל שיש ומפני עצה, הפליא אמר לכך

 העולם מזונות שהם הארץ לזרע המצות והמשיל תושיה. הגדיל אמר לכך המצות
 אריכות בקיומן ויש הנפש מזון הן והמצות התורה כן לגוף רפואה בקצתן ויש

:התוכהת הכל שעיקר למד נמצאת ימים.
 מגונה דבר בחבירו לרואה מנין בערכין יש פרק כ) טז (דף ערכין ובמסכת

 מנין סמנו קבל ולא הוכיחו הוכח יט) (ויקרא שנאסר להוכיחו שחייב
 עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות פניו אפילו יכול תוכיח ת״ל ויוכיחו שיחזור

 הוכח לומר תלמוד מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי אץ תוכיח הוכח חטא.
 לו שאפשר מי יב) סר דאמר עון כההוא מתפש מוכח דלא וסאן ס״מ. תוכיח

 העולם בכל כו׳ עירו אנשי על כד נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות לו
ג) (ישעיה דכתיב מאי חנינא רבי יג) דאמר כלו. העולם כל על נתפש כלו
אלא חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו. עמו זקני עם יבא במשפט ה״

ט) דכתיב(יחזקאל מאי רב אמר יהודה רב ואסר בשרים, מיחו שלא זקנים עם
האנשים מצחות על תו והתוית ירושלים בתוך העיר בתוך עבור אלי ה׳ ויאמר

 של תו צדיקים של מצחן על רשום לך לגבריאל הקב״ה אמר והנאנקים, הנאנחים
 כדי דם של תו רשעים של מצחן ועל חבלה. מלאכי בהן ישלטו שלא כדי דיו

 נשתנו מה רבש״ע הקב״ה לפני הדין מדת אמרה .חבלה מלאכי בהן שישלטו
רבש״ע לפניו אסרה גמורים רשעים ואלו גמורים צדיקים אלו א״ל מאלו אלו
היו לא בידם מיהו שאם לפני וידוע גלוי לה אמר סיחו ולא למחות בידם היה

שם) ואמר חזר גלוי מי להם גלוי לפניך אם רבש״ע לפניו אמרה מהם מקבלין ) 
 מאי • וגו׳ התו עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים טף ובתולה זקן

 שקיימו אדם בני אלו ממקודשי אלא וממקדשי תקרי אל יוםף רב חני תחלו וממקדשי
וכן הדוד, על נתפשים גמורים צדיקים שאפי׳ למדת הא תי״ו, ועד מאל״ף התורה כל

כרשע, מיחה שלא על צדיק ורשע צדיק מסך והכרתי כא) (שם אומר הוא
 לא וכמוהו כג) בו(מ״ב וכתוב דורו על שנתפס המלך ביאשיה מוצא אתה וכן
 חטאת ח) (ויקרא מכתוב אסר וכן לבבו• ככל ה׳ אל שב אשר מלך לפניו הי״

חטא הוא הקהל חטאת כי בזה לימדך יחטא נשיא אשר ליה וסמיך הוא, הקהל

השמן צפחת
עו הניאו יג) ב׳. נ״ד נשנה יב) באליכוה. יעו״ס עו־בריו נעה ענין אוס למעלה גם ינ

נזל



ההמחחנם שנאתכד
 0 (ניחזקאל כתוב וכך לפחות״ שבידו כיון כלן על נתפס הנשיא כי הנשיא

 דרשו ועוד אבקש. מידך ודפו יפות בעונו הוא רשע דתהוח לא כי ואתה יד)
 כגפרא זה והעפידו אחיו בעון איש באחיו איש וכשלו כו) (ויקרא טו) רז״ל
 בראשיכם ואשיפם א) (דברים טז) דרשיו ועוד פותה, ואינו לפחות שבידו בפי

 וכן לפחות, בידם שיש הדיינין בראשי צבור של שאשפן ללפדך כתיב ואשפם
 פלשון והוא החיל פקודי על פשה ויקצוף לא) בו(בפרבר שכתוב במשה סצינו

 החיל פנהיגי הגדולים על אלא פשה קצף ולא ה׳ יפקד כפו ופנוי פקידות
 סי כל שהרי לפחות בידם שיש בגדולים תלוי הדור סרחון שכל הכתוב ולימדך
 יב) הקב״ה(איוב על איוב אפר וכן רשעה. עושי כל להעניש עליו בידו שהכה

 העונש ולו הכח שעפו יתברך האדון הוא יאפר ופשנה״ שונג לו ותושיה עוז עפו
 היכן עד יז) רז״ל אפרו :והפטעה הטועה פן כלופר והפשנה השוגג פן להפרע
 נזיפה עד אפר יוחנן רבי קללה עד אפר ושמואל יח) הכאה עד אפר רב תוכחה

 כן לו ויאפר ביהונתן שאול אף ויחר כ) א (שפואל דרשו אחד מקרא וכלן
 אופר רבי תני יט) להכותו עליו החנית את שאול ויטל (שים) וכתיב הפרדות נעות

 ואהוב התוכחה זה אוסר הוי האדם לו שיבור ישרה דרך היא זו אי כח) (תפיד
 ורעה לעולם באה ברכה לעולם באה רוח נחת בעולם שהתוכחות זפן שכל התוכחה
: טוב ברכת תבוא ועליהם ינעם ולפוכיחים כט) (פשלי שנא׳ העולם פן מסתלקת

, , עיז בה ע" אות
סח). (חהלים לפניו ועלזו שפו ביה בערבות לרוכב סלו שמו זמרו לאלהים ׳^ורו

ם גאולת על הזה המזמור הפלך דוד יסד  מצרים גאולת על תורה. ופתן פצד
 עפך לפני בצאתך אלהים אחריו והזכיר וכו׳. ביתה יחידים פושייב שאמר הוא

 שירו יאמר סיני. זה אלהים מפני נטפו שפים גס רעשה ארק סלה בישימון בצעדך
 ועלזו שפו ביה בערבות לרוכב סלו ויאפר מצרים גאולת על שפו זמרו לאלה־ם

 גדול שהיתהבכח מצרים גאולת כנגד כי להתבונן לך ויש תורה. פתן על לפניו
 שכתוב תורה פתן כנגד וכן המיוחד. שפו לאלהיסיזפרו שירו הזכיר חזקה וביד

 שהוא המיוחד שפו כי שמו ביה בערבות לרוכב סלו הזכיר אלהיך ה׳ אנכי בו
 ופה עולמים. צור ה׳ ביה בי כו) (ישעיה שכתוב ובענין ביה. הוא בערבות רוכב

 הגלגלים שאר מכל העליון שהגלגל לפי ערכות רוכב לשון תורה] [כפתן שהזכיר
 פפשלה על פורה ביה לשון כי עליו ושיליט עליון והקב״ה ערבות הוא א)

 והעצום הגדול כחם וכל מאין יש ובראם הגלגלים חידשי יתעלה הוא כי ושולטנות
 בעליונים הזה השולטנות הקב״ה הראה ואימתי ומשרתיו. עבדיו וכלם מפנו אלא אינו

 אתה ד) (דברים שכתוב וכענין התורה בפתן הקדוש במעמד אלא ובשפלים
 משמחת שההורה שם על לפניו ועלזו ואפר האלהים״ הוא ה׳ כי לדעת הדאת

 שם על ועוד לב. משמחי ישרים ה׳ פקודי יט) (תהלים שכתוב וכענין הלב אח
המלאכים ומחנה רביא ששים ישראל מחנה המחנות שני שבין והשפחה המהול

 הרשעס מדיני ישע להזהיר דברת [ילא יד) זילא. ר׳ דאמל הגי׳ ינכ״י נקצור. המס נזל
̂) נ׳. כ״ו נסנהדלין טו) לפנינו. שהוא כמו הנים׳ ונב״י כצ״ל נעונו ישט] הוא לסיסו  סז

 ויונלזן המוכיס אח ויכה זה סיקציף עד יס) נ׳. ט״ז נערכין יז) ס״א. לבה בדנרים
. אמך ערות ולנוסח לבשחך (שם) דכחינ קללה עד למ״ד יט) לוד. נענין לשאול הוכיח

הכבוד. הכסא גס וסם נ׳ «״נ בחנינה איתא בן א]
כל



כבהסמחערבהכד
 שכתוב כענין אלו לקראת אלו שיצאו שנאן אלםי רבותים אלהים רכב בהם שכתוב
 לקראת שטעמו הסחנה מן האלהים לקראת העם את משה ויוצא יט) (שמות

 ו) (שיר שלמה מכיר זה ועל זר. לעומת זה מחנה יצאו כי האלהים מחנה ב)
 ופנו מסלה עשו שאומר כמו סלו ולשון המחנות. שתי על רמז המחנים כמחולח

 אין ם׳ חגיגה במס׳ ז״ל ודרשו התורד׳/ את לכם ליתן שבא הכל לאדון דרך
 ערבות מכון מערן זבול שחקים רקיע וילון הן ואלו הן רקיעים ר יב) דורשין(דף

 שמים רוכב לג) ע״ה(דברים רבינו משה הזכיר ועליו השביעי. הוא ערבות וא״כ
 קבעו לכך ערבות היא השביעי הגלגל על יתברך שלטנותו להורות וכדי בעזרך,

 ואחד אחד כל ונתחייב שביעי/ ביום ערבה מצות ז״ל האמת חכמי רבותינו לנו
 הענין אל רומזת שהיא שבלולב הערבה מלבד זה ביום ערבה בידו ליטול מישיראל

 אחד, אתרוג אחד לולב שיבעד./ ופרטם הם ארבעה במיניו לולב כי געצמו; הזה
 כמספר לתשרי כ״א יום הוא זה ערבה של שביעי ויום ערבות, ושתי הדסים שלשה

 ג) שגברא עולם לבריאת כ״ו יום והוא קצוות לשש העולם נחתם שבו יה״ו שם
 נברא שבו הגדול השים כנגד הגדול ד) החותם יום הזה היום ונקרא באלול בכ״ה

 ותכלית החג תכלית הוא הזה היום כי וידוע רבה, הושענא נקרא ולכך העולם
 מתמעטים שיהו עכו״ם אומות שיבעים כנגד פרים שיבעים תשילום גם הד.קפה

 ה) יריחו לדבר רמז העולם, מן והכרתה כליה להם לרמוז ההקפה וד.נה והולכ*ם
 ביום ויהי ז) (יהושע דכתיב אהת פעם העיר אח מקיפין היו ויום יום שבכל

 ביהמ״ק שהיה ובזמן תחתיה, החומה ותפול פעמים שבע העיר את ויסובו השביעי
 מנהג [ולכן פעמים שבע ובשביעי אחת פעם יום בכל המזבח מקיפין היו ו) קיים

 וס״ת דתבה סביבות אחת פ;ים יום בכל הכנסת בבית הקפות שעושיין ישראל כל
 מזבח של הקפות שכל ימין דרך לד.קיף והמנהג פעמים]. ז׳ השביעי וביום עליה

 בדרום וכבש קדים פגות ז) ומעלוההו מג) (יחזקאל שנא׳ לימין היו ומתנותיו
 למזרח ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פינות כל ז״ל רבותינו דרשו מכאן היה,

 ס״ב דף (פ״ו זבחים ובמסכת ב׳) ט״ו דף (פ״ק יומא במסכת רז״ל דרשו כך
: ימין דרך ההקפה שעושים ישראל כל מנהג וכן ב׳)

ך צרי  חשלום ויום כ״ו ויום כ״א יום שהוא הזה היום כח בגודל שיתבונן אדם ו
 לסבתם שישובו עתידין כחות כל כי האומות, שרי כנגד פרים שבעים

של הראשונה החתימה מלבד העליון הגדול החותם ח) יום ג״כ והוא הראשונה

יו® השמן צפחת
 אמונה אות חחילס והעתקהיו תימן נאגרת הרמב״ס מאדונינו הוא זה כל נ)
וראה הג׳ ניסוה להלן רניני כותנ זה ומנין . נו׳ אוח נליוני סס לאת נא בן

ס׳ דנתי נססיקתא הוא כן נ) . נאליכות הא׳ ניסית סהנאתי מה
 ניאסיס ס׳ נסילוסו רנינו וכ״כ ולבנה. חמה ננראו נאלול נכ״ח פ״ס ונפדר״א פ״א מ״ו
נכ״ה וננרא העולם נליאת החסיל אור יהי הזה נמאמר עמה כי לדעת אמה וצריך וז״ל

והכל המיס על נדונין סבחג לפי סלס״ד סי׳ נסור ד) וכו׳. אור יה״י לדנר זכר באלול
 סנכל נירוסלמי אמר וכן הגי* נכ״י ה) נמים. מלויין אדם חיי וכלל הסתום אסר הולך
 ניסזקאל כמינ נמזנס קרא האי סס נזנסיס י רס״ לסין ז) א׳. מ״ה נסוכה כדאיסא ו) כו׳.

 הסינה אומה ותהא למזרס הימנה לפנות הראוי׳ נרוס מעלומיו הכנס סמעמיד וקאמר
 הוא כן ס) וא״ו. פ׳ בספרא נס אימא הזה והמאמר דרוס. אלא לכן ראוי׳ לך ואין לימין
 סילמוז יתכן וז״ל מעליהם צלס סל פ' שלס נסדר הלמב״ן וכ״כ המקובלים. בפי נקרא

לכך ההוא בסנה ימות אסל האיס לראש צל יהי׳ לא הסותם בליל כי שנודע למה הכתוב
יאמר



הקמחערכהכד
 ומזרשים גדולים עקרים [להם] ויש סוד] [להם יש האלה הדברים כל כי הבסוריס יום

 ספה קבלם כן אם אלא עיונו מצד בידו יעלו ולא חושב לב יכילם לא עצומים
 את מקיפים ישדאל שהיו שההקפה למד נמצאה החכמה, מסורת בידו והיה פה אל

 כלולה שהיא לשכינה דם? היה הכל פעמים ז' ובשביעי אחת פעם יום בכל יריחו
 ישראל היו וכן תחתיה, החומה ונפלה יריחו על הדין מדת חלה ולכך קצוות משש

 היה ולא האויבים על חלה היתד. הדין ומדת המזבח ידי על מתכפרים במקדש
 הקדשים קדשי לבית השכינה תחזור לעתיד וכן ישראל, כנגד לבא רשות לד,ם

 וההקפה .בהם ושעבדו הציקום אשר ישראל של בשונאיהן הדין מדת ותחול
 כלים ויד.יו אדום חומת שתפול לעתיד ורמז סימן הוא הזה בזמן עושין שאנו

 די עד ז) (דניאל הרביעית החיה על דניאל התנבא שכן העולם מן ואבודים
 וירושלים ציון הר ישמח ואז אשא. ליקידת ויהיבת נשמה ודיובד חיותא קטילת

 וכן שממה, וירושלים היתד, מדבר ציון סד) (ישעיד. שנא. וציה מדבר שנקראו
 לה) שאמר(שם הוא אדום פורענות על וירושלים ציון שישמחו ישעיה התנבא

: כחבצלת ותפרח ערבה ותגל וציה מדכר יששום

*) עצרת
ה ל כי  (תד.לים ביתי בקרב לבבי בתם אתהלך אלי תבוא מתי תמים בדרך אעז

 העיקר הוא הלב כונת כי הזה בכתוב ע״ה דוד המלך הידיענו קא).
 לתועלת הוא התכלית האדם פעולות שכל וידוע א), הנפש משכן הלב שהרי
 במעשה עזר לה ולהיות הנפש לשמש נברא הגוף כי הגוף לתועלת לא הנפש

(בראשית שכתוב הוא לאדם עזר להיות האשד, שנבראת כמו השכליות הפעולות

ב' השמן צפחת
 סניאו שם נסי׳ ולנינו וכו׳ אסנו ור׳ מיתה עליהם כנגזר מעליהם צלם סל כנר יאמר

 אהלו נסתר נומונים שהיו מהל ס׳ שמיזוך נלאה עיניו ליסי מנין והנה דנריס. נאליכוס
 גלגול אמונת נענין עשה וכן מיתה. סדר פייש ולא ננעימה הנליע אכן אלה דנריס דינר

 תלונה לא נסץ הקנלה וסכמת נפלץ סזון אין נימיו נהיות נימז דינר ומותם נמק הנפשות
 אותה וינם ס׳ וישנ נסדר וכן ספסיים וכסה עפת שמגלה ואונן על נענין ויגש נפ׳ כמו
 לעיני הוא וניכר האדם נתולדוח המורה מסודות גדול סוד הענין אנל וז״ל הרנ כתנ

 נמענה לאיונ ונפירושו .וכו׳ לשמוע ואזנים לראות מינים השם נהם נתן אשר רואים
 הזה הענין כל נתמלתו הגמול שער נספרו גס והזכיר הגלגול, מסוד שהוא ל״ג) (ק׳ אליהו
 נטענה יש הזו ההעלמה עם עפ״כ אף הדנרים, אלה הינ יאמר דנליו ונתין ומנליו מאיונ
 העינול סוד נענין ונכלל רנוסינו נדנר• רמוז והוא והקנלה המירה לאנשי נמסר סיד הזאת

 מסודות הוא אנל וז״ל להלן שס ועוד וכו׳ הראויים לתלמידיהם אומו מוסלין ססכמים
.המולה .  אונד והרמז נמכמנ אסור נהן והפירוש הקנלה מן להם הזיכים מן לנד .

 לנו יודיע ינינו אכן .ננלול נזה מלדנר הימנ״ן נזהר כמה רואים הננו ע״כ. המועלת
 נזה מפורש כומנ הנז׳ ויגש ונסדר מפסוקים וסעד טעם ושום מפורש הגלגול אמונת
 סדר ינום נס׳ וניומל ההוא, נעת ויהי פ׳ וישנ נסדר עוד וכ״כ רות מפסוקי סעד והניא

נ״ג. ציון השגסה אות למעלה מ״ש עוד ולאה היטנ. יעו״ש הענין סוד ניסנה שניאר מצא
וכן הסייס ומנוע הטנעי הסום משכן שהלנ כותב פ״ד הנסינה שעל בחו״ה א)

נעות הזאת הנפש ומשכן רנינו כומנ תענית ונאות הלב טהרת אות למעלה רנינו נמנ
ולאה ---------------

שמינ« ניום שכמונ האות אמצע עד עלבה נאות ג״כ הוא הזה מאמר בהכ״י *)
המים• ומנסוך יעים הז׳ מעיקר אלא שם עד עדני שאינו ונאמת ‘כו סג של



פגההמחעצרתכד
) ז״ל רבותינו ואסרו כנגדו עזר לו אעשה ב)  להלחם כנגדו זכה לא עזר זכה נ
 ובודאי השי״ת בעבודת אחת בהסכטד• שניהם הנה ד.נםש את עוזר הגוף אם כי

 אין כנגדה ובא אחריה נסשך ואיננו לנפש עוזר הגוף אין ואם גדול, זכות זכה
 והנוף הזכר בדמיון הנפש והנה להלחם• כנגדו זכה לא שאסרו זה כלל זכות לו

 להצילך כ) שאסר(סשלי הוא לאשה החוסר שלטה הסשיל וסזה הנקבה. כדמיון
 העולם תענוגי על מדבר וזה זרה שפתי תספנה נפת ה) (שם ואסר זרה• סאשה

 יתברך השם דרכי אחר הנמשכות האדם פעולות כל כי וידוע סבקש, שהחומר
 המטעה הוא והטבע הטבע מכח באות הטבעיות והפעולות השכל/ מכה באות הן

 הוא הרע יצר הוא שטן הוא ג) ז״ל רבותינו כמאמר העולם מן והטורדו אותו
 בכלל שיהיו בענין ד) הטבעיות הפעולות לעשות לו אפשר ואמנם המות, מלאך
 המאכל כגון זולתן; לעטור לו אפשר שאי ההכרחיות כגון יתברך השם דרכי

 כי השי״ת את לעבוד שיוכל כדי בגופו בריא להיותו במזונותיו שיכוין והמשתה
 הגוף להנאת המתוקים הדברים להשיג שיכוין לא לעבח; יוכל לא חולה בהיותו
 המשגל בפעולת גם לכד, חולי בלי שיהי׳ כונתו שתהי׳ ראוי אלא הטעם ולחוש

 עובדי בנים לו שיהיו כדי ורביה לפריה רק עצמו להנאת שיכוין לו ראוי אין
 וגדול חכם בן לו יהי׳ אולי בזה מנתו ושתהי׳ ישרה בדרך וידריכם יתברך השם

 להיות כונתו תהי׳ שלא בסחורה כשיתעסק פעולותיו בשאר מנתו וזאת בישראל.
 כדי חוקו לחם לו שיהי׳ אלא ומגדלים, בתים ויקנה והעושר מהמםון שפע לו

 אפשר ישן כשהוא ואפי׳ פנאי״ לו ושיהי׳ השי״ת מעבודת חסרונו יטרידנו שלא
 אלו פעולות כי ספק ואין יתברך״ לשם עבודה השינה ונמצאת שמים לשם שהוא

 זה ועל הן השי״ת דרכי בכלל הטבע אחר ונמשכות טבעיות שהן פי על אף
 (משלי הכתוב ואמר שמים לשם יהיו מעשיך וכל י״ב) סשנד״ ב פרק (אבות ארז״ל

א) (תהלים ואמר דוד התפלל וכבר מחשבותיך, ויכונו מעשיך ה׳ אל גול טז)  נ
 טהור לב לו שיחדש ה) השי״ת סאת בקש .וגו׳ אלהים לי ברא טהור לב

 סן משתרגין האילן שענפי ו) כשם כי בלבו, דבקה המחשבה מהרת ושתהי׳
 אמר זה ועל המחשבה, שרש שהוא הלב סן משתרגים החטא ענפי כן השרש
 זכיתי יאמר סי כלומר סחטאתי, טהרתי לכי זכיתי יאמר טי כ) (משלי שלמה

 את האדם שזכה אחרי כי מחטאתי טהרתי ובכן רעה מדה כי נשארה ולא לבי
 יענש ענש כי מחטאתו יטהר לא לבו יזכה שלא עד אבל מחטאתו יטהר לבו
 וכתיב הנשחתות, הפעולות יולידו הרעות המדות כי ועוד הרעות, הלב מדות על

 גדולה אחת כלומר שניהם, גם ה׳ תועבת ואיפה איפה ואבן אבן (שם) אחריו
 יותר הנמלה עונש שניהם נם ה׳ תועבת בקטנה ומוכר בגדולה ולוקח קטנה ואחת

 המושלים יאמרו וכן המוכר בהונאת גדול הלוקח עונש כי הקטנה עונש על
כי שניהם נם נאמר כן ועל קניניך, האכדת מכרת וכאשר קנית לקחת כאשר ז)

השמן צפחת
 ברמב״ם הוא כן ד) א׳. ס״ו 3ג״3 ג) נ׳. ם״ג מומ3י )3 ו.3יסו3 מ״ס ססלין אוח להלן ולאה

 ויקיצסו ושינסו ומשגלו ושסיסו נאכילסו הבונה שישים ו3 והמשל וז״ל ס״ה סלקיו שמונה3
 שיאכל האדם כי כו׳ הסכמות לקנוס ושלמים נליאים כליה הצסש שסמצא גופו ליאס33

 סכליס שישים הנכון א״כ שוין והבהמה זס כו׳ לו מזיק והוא וכוי הסיך אל עלב מזון
 מונע מבלי נפשו וססעסק ונפשו כסו שישאלו כדי כוי נוסו בבליאס בו שיסעסק מה כל

 . הא׳ בשבועוס ולהלן הלב נוהלס אוס למעלה לבינו כוסב וכן ה) וכו׳. המדוס במעלוס
בי. נ״א בב״מ הובא ז) זה. לשון ג״כ לבינו מביא הא׳ השנה לאש אוס להלן גם ו)



ההמחעצרתבד
ה, על נס יענש  ני ואיפה איפה מאונאת גדולה ואבן אבן אונאת והנה הקפנ
ל ט  אמר כן על שיעורה׳ ולהבחין האיפה חלל בעומק ולהתטנן להסתבל האדם י

 שלא פי על אף ה׳ תועבת שהם והזכיר ואיפה, איפה על נס יענש כי שניהם גם
 מדבר שלמעלה שהכתוב ולפי בהנה, לחפוא והזמנה סבה הם כי ח) בהם שקל

 הרעות המרות שבו הלב כי מופת והביא אחריו, הזה הכתוב נסמך הלב זכות על
^ לשם אין ב ח  כי ,בפעולותיו ולהכשילו בעליו רגל למועדי נכון כי בו הפין י

 פרה שרש בכם יש פן בם) (דברים ובחיב הרעיה, הפעולות יביאו הלב מחשבות
 המחשבה, שרש שהוא לפי ראש פרה שרש הרע הלב הכתוב יקרא ולענה ראש
 ואכן עץ של רעות מדות שבידו האיש יתעב יתברך השם אס כי לבאר ובא

 שבידו האיש נתעב כי אף להבשיל מזומנות שהן מפני בהן חטא שלא אע״פ
 שיטהר יתכן ולא להכשילו מועדות שהנה בהן] חטא אע״פ[שלא דעות מדות

 ואם כלב תלוי שהעיקר זה מכל ולמדנו ז״ל, יונה הר״ר כתב בן עמהן. מחטאתו
 וכמו חסר הכל חסר הלב ואם השי״ת עם שלם הבל השי״ת עם שלם הלב

 וכף. תמים כדרך אשכילה בכאן דוד אמר ולבך בעי, ליבא רחמנא ט) שאמרו
 השכל אור עלי אמליך ופירושו אשיבילה ואומר ברוה״ק שבלו מדביק ע״ה דוד היה

 בדרך רוה״ק ואמשיך שכלי אדביק מה ידי ועל ואמר ופירש רוה״ק עלי ואאציל
 תבא מתי ממתין אני היום וכל והמרוח הכתות בהשויית שתהי׳ כלומר חמים

 כאבות י) לשי״ת מרכבה נפשו עושה ע״ה דוד הי׳ עמי חברתך שתהי׳ בלומר אלי
 אתהלך ואמר לפרש והום־ף ברוה״ק. שאדבק אלי תבא מתי אומד והי׳ העולם

 העיקר הוא הלב כי לנו וביאר זבה ובבונה הלב ביחוד אעמוד בלומר לבבי בתם
 כן נם ומצינו . אזנך חקשיב לבם תבין י) (תהלים שבחוב כענין דבר לנל

 ואתה כא) א הים-ם (דברי שאשר הוא הלב בונת על בנו שלמה את שהזהיר
 לבכות כל בי חפצה וכנפש שלם בלב ועבדהו אביך אלהי את דע בני שלמה
 לפי אביך אלהי את דע ואמר הש־״ת ידיעת על תחלה הזהירו וגו׳• ה׳ דורש
שא״ל לע״ל נשאל שעליה האדם מן המבוקש תבלית שהוא  בתורה עסקת יא)

 והידיעה הם דברים שני וחכמה תורה בי ידיעה היא הזאת והחכמה כחכמה, פלפלת
 המתהלל יתהלל בזאת אס כי טו) (ירמי׳ כאמרו השליטות תכלית היא הזאת
 אל הצעות אלא אינן שבעולם ליחכמות שכל יב) הידוע ומן אותי. וידוע השכל

המצות אף אלא בלבד החכמות ולא אליה, לעלות וסולם ומרדנות הזאת הידיעה
המעשיות

השטן צפחת
 והניאי גיסו נתיך ימיה או ספירה מדה שישהה לאדם אשול ב׳ פ״פ גב״נ אמיו כן ס)

 פיז״ן לך ביבה אעלו כך י) ב׳. ק״ו שנהייין כדאיסא ס) היג. פ״ז גניבה הל׳ המיימוני
 אלו סנסנו ולפי פ״ו פ׳ והבפסון האמונה נספרו הרמנ״ן וז״ל המרכבה. הן הן האבות
 מרכבה ואין שלשה אלא אנווז ואין המרכבה הן הן האנוש ז״ל אמרו לכך לאנוש המדוש
 וכו׳ ממצרים המרכבה ושצא ומפלה י׳) (מ״א שנא׳ הפסוק מזה שנראה כמי מד׳ פסישה

 ויעקב עאבלהם אלא ראי׳ הביאו שלא כמו הזכירוהו לא ולבושינו דוד הרביעי הוא ומי
 בארבעשם אבל עליו) נצג ד׳ והנה כשיג וביעקב אלקים מעליו ויעל כשיב (שנאגלהס

 כדאישא יא) לזילמס. ולא אלוה להקיא ואסד אסד כל על הקב״ה של שמו שנשיסד עצינו
 שאנו שמענה באפיו ויפם פ׳ ביאשיש נסדר נפייוסו לנינו כושב וכן יב) א׳. ל״א סבש

נסקז. סוכה ובאוש דינין ובאוש הא׳ אבל באוש למעלה ועיי וכו׳ בחכמה המעעיקיס כל
וכ״כ



כדההמחעצרתכד
 ד״) (דבדם ענאמר שבתורה יג) עשה מצות היא הזאת יעהTוה / המעשיות

 (שהמחשב׳) זה על והעד ונו׳ האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת
 ישיב ולא סד) (ישעיה הכתוב שאמר מה השכל עיון הוא הלב אל [שההשבה]

 תתכן לא שהעבודה ועבדהו אמר ואח״כ . לאפר תבונה ולא דעת ולא לבו אל
 ולשון יעבדנו איך ידענו לא שאלו לעבודה דדדיעה שתקדם וראוי הידיעה מבלתי
 יקריב איך או למניו יתמלל איך ידענו לא ואם והקרבנות התפלה בולל עבודה

 מקריב מי לשם יודע שאינו כהן כל יד) כהנ*ם כתורת אמרו ומפורש הקרבן• לו
 לפי שלם בלב ועבדהו אמר כן ועל עבודה עבודתו אין מקטיר מי לשם או

 כן לו אמר לפיכך הקרבנות מקים שהוא המקדש בית לבנות עתיד היה ששלמה
 תקשיב לבם תכין שכתוב מטה התפלה כונה, צריכין והקרבנות התפלה עבודת כי

 הוא הקרבנות הלב. בכונת הנעשית היא הנשמעת התפלה כי הכתוב באור אזנך,
 שבעים כננד למה פרים שבעים ב) נה דף עפ״ה םוכה במסכת רז״ל שאמרו מה

 הסוכות ימי בשבעת כי הענין ובאור יחידה. אומה כננד למה יחידי פר אומות
 וי״ד פרים י״נ מקריבים היו הראשון ביום .פרים שבעים מקייבים ישראל היו

 י״א מקריבים היו נ׳ ביום כבשים/ וי״ד פרים י״ב מקריבים היו ב׳ ביום כבשים,
 יום עד יום בכל וכן • וכו׳ כנשים וי״ד פרים י׳ ד׳ ביום כבשים, וי״ד פרים

 והכבש־ם והולכין מתמעטין היו הפרים כבשים, וי״ד פרים ז׳ מקריבין שהיו הז׳
 שרי שבעים כננד [פירושו] אומות שבעים כננד שאמרו ומה וקיימים. קבועים
 פרים שבעים של קרבן אותו ומתוך למעלה שר לה יש אומה שכל לפי האדמות

 שעשה כפו כרוה״ק/ מתעלין האומות שרי היו להקב״ה פקיינין ישראל שהיו
ך מל'  והיו המזבח בלהב ה׳ מלאך ייעל ינ) (שופטים בו שכתוב מנוח בקרבן ה

 כח שכל לפי טו) הכל על השי״ת שיתיחד כדי עליה שנתמנו פעולתם משלימין
 ממנו שלמעלה ממי אליו הבאה הטובה מכיר והוא ממנו למעלה אחד כח יש וכח
 מעל גבוה כי ה) (קהלת שכתוב וכמו מזה למעלה וזה מזה למעלה זה הברו וכן

 סבת שהוא העליונה הסבה עד לסבה מסבה וכן / עליהם וגבוהים שומר גבוה
 מקריבים היו כן ועל כחו, בהם משפיע והוא בו מתאחדים וכלם כלם הבחות
 הכח מכיר מהם כח כל זה [ידי] ועל הללו שרים ע׳ כנגד לשי״י פרים שבעים
 מכח וכן הגבוה אצל העליון ואותו כחו להגדיל אליו ומתקרב ממנו עליון שהוא

 שבכולן העליון האחד בשם נתיחד מהם אחד שכל ונמצא העליוג׳ הסבה עד לכח
 השלם היחוד וזהו יתברך מכחו אלא כחם שאין ומכירים ופיחדים מודים וכלן

 שהוא קרבן נקרא כן ועל ממנו. כח שמקבלים [לפי] (למי) באחד מודים שכלם
 בשבעת בתורה תמצא ולא לי• להקייב כח) (במדכר לשון וזהו הכחות מקרב
 שאע״ט להורות בלבד הראשון ביום אם בי לה׳ הכתוב בהן שיזכיר האלה הימים
הממשלה לראש אלא הבונה אין שרים ע׳ כנגד פרים שבעים מקריבים שאנו

כ' השמן צפחת
 ולא חסשסי יד) . שס נפי׳ לניני גס והביאו הוא שמ״פ התולה נפי׳ הלמב״ן וכ״כ יג)

 ליס אשס לשס אשס עולה לשם עולה ו׳ נסלק ומהם מקומות באיזה אלא זה לשון מצאתי
 כהן כל אמלו צו ובס׳ העולם את שעשה מי לשס לד׳ לוח נסח לשם גיחיח ליס לשס

 כותב וכן מו) נ׳. ק״ב נזנסים נס והוא וכו׳ בכהונה סלק לו אין בעבודה מידה שאיני
קש״ב. סז״ל ולענין והנסכים סליס הע׳ מענין וכן והקלבתס. ס׳ פנחס בס׳ לבינו



ההמחעצרתכד
 לכםר האומות שרי ע׳ כנגד יתברך לשם אלו סרים ע׳ מקריבים היו ישראל כי
 ואין שאבדו העולם לאומות להם אוי שם) (מוכה שארז״ל וזה האומות• על

 מאן האידנא עליהם מכפר מזבח הי׳ קיים המקדש שבית בזמן אבדו מה יודעים
 וזה האומות. במקום [מכםרים] הללו בקרבנות ישראל שהיו לומד עליהם, מכםר

 במדדש ואמר ,תפלה ואני ישטנוני אהבתי תחת קט) (חהלים הכתוב שאמר
 על פדים שבעים מקריבים ישראל בחג מוצא אתה ישטנוגי. אהבתי תחת טז)

 ששונאים אלא אותנו אוהבים שאין די ולא אותנו לאהוב ראוין והיו העולם אומות
ומביא מתפלל אני תטלה, ואני ישטנוני אהבתי תחת דכתיב הוא הדא אותנו
וניסוך היין ניסוך ויום יום ככל עושין היו אלו ימים בשבעת וכן עליהם• קרבן

שהיו התטידין עם השנה מימות ויום יום בכל עושין היו היין ניסוך המים•
לכבש ההין רביעית ונסכו כח) (במדבר שכתוב וכענין ויום יום בכל מקריבין

 אחד הערבים] ובין [בוקר יום בכל פעמים שני היין נסוך עושין היו וגו׳• האחד
 עושין היו המים על הדין יום שהוא הסוכות ימי בשבעת אבל וכבש כבש כל עם

 נאמר ב׳) דף (פ״ק תענית במסכת ז״ל שאמרו וכמו הכתוב׳ מרמז המים נסוך
 לנסוך רמז מכאן מים כאן הרי כמשפטם׳ בשביעי ונסכיה כששי ונסכיהם בשני
 משבע׳ ויום יום בכל כתיב שכן כן גם היין נסוך עושין והיו התורד׳ מן המים

 פ״ד ששנינו(סוכה הוא וזה ונסכה. ומנחתה התמיד עולת מלבד כט) אלו(כמדבר
 ימי בשבעת אם כי המים ניסוך נעשה הי׳ לא כי שבעה המים וניסוך סוכה מב) דף

 ופירשו וכו׳. הגיע הזמיר עת בארץ נראו הנצנים ב) השירים (שיר שכתוב וזהו הסכות.
 משנה שיוצא הזה כנץ לשנד, משנה אלא כאין שאינן הניסוכין הנצנים יז) ז״ל

 לענל שדומה מלאך וקול בארצנו נשמע התור וקול החג זמירת הגיע הזמיר ועת לשנה
 וניסוך היין ניסוך כך כונה צריכות שהקרבנוח כשם כי ודע הגשמים על וממונד׳
 מימיך אבע לחבירו אומר תד׳ום בחג מים שמנסכין בשעה ז״ל שדרשו ודוא המים,
 אל תהום מב) (תד׳לים שנאמר שומע אני רעים שני קול מימיך החשיד אומר ועלאה
 שם עומדים שהיו מלאכים שני הן הללו רעים שני וסוד צינוריך. לקול קורא תהום

 הי׳ והולכים מתמעטים החג פרי שהיו ומה אליהם׳ לטין צריכין והיו ניסוך בשעת
) (ירמי׳ הנקראים ישראל כנגד היו הקבועים והכבשים לאומות, כליה סימן  שה נ

 שבמשנה הקללות בהן לכלות כדי סוכות ימי שבעת בכל כבשים צ״ח והיו פזורה
 שד׳פסח אלא הוא אחד פסח ימי וז׳ סוכות ימי בשבעד. הרמז צ״ח. שהן תורה
על מורה ודירה בית כמין שהוא והסוכות נחוץ ודבר ענין מהיחת על מורה

קכיע״ השטן צטחת
 איסא והכי ב׳. כ״ה בתעניס ח) ק״ס. מז׳ ישוס״ע סס ונסנסומא נ״א ס׳ רבה סנסס נוז)
 המיס (ניסוך יעים סני קול נובע) נסל מימין(לשון אבע כו׳ כשמנסכין י״א אמי שס

 נ׳ (אוסן צינוייך תסמונים) ומים עליונים (מים קולא סהום אל סהום היין) וניסוך
 דע* שעו) כך הגשמים על הממונה (מלאן רידיא האי לי אזי לדידי לנה אמל שסלים)
 לאוקיינוס הלקיע עילאה(נין לסהומא סהומאממאה נין וקיימא שפווסיה וסילסא לעיגלא

 (נלקיע) מימן משול א״ל העליונים) (מים עילאה לחהומא ולקיע) אלעא דנשקי היבא
 כשמנסכץ (כלומר בארץ נלאו הנצניס שנאמר בקלקע) (למסה מימן אבע א״ל יזהאה לסהומא

ת נלאו שהניסוכין נאג מיס א  אלא יוצא שאינו זה כנץ לסבלסה משנה אלא באין שאין נ
 סול ארנום לשור הדומה מלאך ההול קול אז האג זמילוס הגיע הזמיר ועס לשנה משנה

לנינו וסילש נסנים כאוב ונהכ״י לש״י) כן. אומר הוא נאג מים שמנשכין שנשעה סול
.‘וכו הנצנים זצ״ל שלמה



כההפמחעצרתכד
 סוכה• יט) מלשון שהוא הסוכה הוא יח) הדעת ישוב שצריך וענין מקום קביעות

 בית יבנה בחכמה [א״ל סכות מאי הקנה בן נחוניא רבי כ) של ובמדרשו
ד) (משלי  נסע ויעקב לג) (בראשית דכתיב בית הוי] דסכות ומגלן נ
 בקדש סיני בס ה׳ סח) (תיילים הכתוב אסר וכן [ע״כ] בית לו ויבן סכותה

 עולמו ואין עולם של מקומו שהקב״ה מכאן בקדש סיני אלא נאמר לא בסיני קדש
 וכנגד העליונה הסוכה כנגד אחד סר מקריבין היו חג של שמיני ביום מקומו.

 הכתוב(כמדבר שאמר וזהו מלאך/ או כוכב או מזל ביד מסרה שלא יחידה אומה
 כב) משל לפני. אתכם עצרתי כלומר לכם תהיה עצרת השמיני כיום כא) כט)

 להם אמר לילך זמנן שהגיע כיון ימים וכך לכך לסעודה בניו את שזימן למלך
 הזה היום נקרא ולכך פרידתכם׳ עלי שקשה אחד יום עמי עכבו מכם בבקשה

 לפניו להקריב [אחת] אומה שהן לישראל עוצרת שהיא השכינה שם על עצרת
 כג) שדרז״ל כמו הסוכות ימי משבעת חלוק הזה היום היה וע״כ כיחוד/ קרבן
 שמיני כד) שאמרו וזהו השמיני וביום כתיב הכא אחד! פר והכא פרים אנא
 בפניעצמו^קרק רגל עצמו, בפגי זמן עצמו, בפגי כה) [סיםן]פיים קש״ב פז״ר

בפניעצמה: ברכה עצמו/ בפני שיר עצמו, בפני
 הפסח ימי כשבעת הוא הרי אחריהם חג של שמיני הסכות ים• שבעת והנד

 אחריהם תורה מתן של חמשים ויום שבועות שבעה מונין אגו ש-מגו
 כן ועל והשמיני הראשיון בין סועד של כחולו כו) הם באמצע הספורים והימים

 ששמיני למדת הא כן• הכתיב שיקראו חג של כשמיני עצרת שבועות לחג רז״ל קורין
 הכתוב קראו הזה היום עצרת• נקראים ושניהם תורה מתן כיום שקול זה חג של

 אוכל צדיק כי אחד פר לפניו להקריב לישראל עוצרת שהשכינה שם על עצרת
תן ויום נפשו. לשובע  ביום שבו לפי עצרת כז) האמת חכמי אותו קורין תורה נ
 וקבלו לחלקו נעצרים היו התורה שקבלו וישראל סיני הר על שכינה נגלית
שמינית שהיא לפי שמיני ביום החגהזה הוקכע כן ועל וגזרותיו, אלהותו עליהם

השטן צטחת
 . מקומו עולמו ואין עד להלמנ״ן ונססון אעונה מססי היא זה מנין יה)
 האוס כאן מססיל נהכ״י כא) .הנהיל ססל הוא כ) .והססכלוה לאיה מלשון פי׳ יס)

 מ״ש. אפר במכין המשל מצלה השמיני ביוס חלשה ובפמיקהא סס במדרשיס כנ) מצית.
 וכו׳. חהו השעיני והכא וביום כסיב הכא אסד סר סליס והבא סלים הבא הגיי בכ״י כג)

 מושעה הוא בכ״י הב׳ סריס שסבה נלאה גס .פימשו א״י העקור עצאסי לא שעוד ומפני
 עמה לבינו דבלי [מקול המיופזוס. מבוה על לנקוד כדרכו עלי׳ קסנה נקודה יש שכן

 כסיב הכא אמל לנב״י פריס כהיב הסס סר כסיב הכא אמר ר״ס א׳) (ע״ז במוכה שאמרו
 והכאביוס וביוס כתיב הכא אסד סר והכא סרים הכא צ״ל וא״כ וביום. כסיב הסס ביוס

 ששמ המשמרוס מדל לסי קלב ואינו בשמיני הבא לסל כה) דר״ה. פ״ק בייש כד) השעיני]
 קרבנו שאין לעצמו קרבן עליו. המכוס סג שם שאץ לעצמו ולגל זמן הסג. בעלי ושלשי
 הימים כל ושאל אסד על אצא אינו וזה אסד אסד בהס ממעעשים שהסריס הסג יעי כשאר

 מכוס לסל שוה שירי אין לעצמו ושיר . כנשים וז׳ אסד איל וזה כנשים וי״ד אצים שני
 ברכה הסמיניה. על למנצס הוא שירו נמצא ה״ב) (סי״ס מוסרים ונממ׳ הדוכן על שאומר
 אס שלס השמיני ביוס פ׳) (מ״א שנאמר הניס לחנוכה זכר המלך אס היו עברכין לעצמו

 הברכה זאה על רבינו כומב סנסס מדל בסילושו אנל שס. לש״י .המלך אס ויברכו העם
 במוכה בו יושבין ואין הזה העצלה חג שמיני יום אה נו שמזנירין וססלה ברכה כלימי
 כדאיסא כז) .היא עצלס פ׳ אמול מדר מהלמנ׳ן לקוח זה דנל כו) .וכו׳ שהחיינו ולמנין
. שבעה כל הסלומין לה שיש לעצרה מנין א׳) (י״ז בחגיגה ומהם מקומוה בהרבה

יעוי׳
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 ומזה שבת של זוגו בת ישראל כנסת כי יבין והמשכיל העשירית! שהיא אזףם פח)

 שבת של כלומר היא של עצרת פירושו היא עצרת האומר הכתוב סוד וזמצא
ת היא הנקראת שמו א׳(  מן אצולה היא כי היא אות ישראל כני ובין ביני לא) שנ

 ויהיה הפסח ימי משבעת רחוק תורה מתן של עצרת שהיה ומה הגדול• השבת
 נאה משל רז״ל במ) משלו כבר הסכות ימי לשבעת סמוך חג שמיני של צצרת
 המלך אמר וייתון דייזלון ביומיא אית ל) קרוב במקום נשואות בנות לו שהיו למלך

 החורף מן יוצאין שישראל ירי על בפסח כך אחר! לא) יום נשמח ואתם אני
 על בחג אבל וייתון דייזלון כיומיא דאית יום חמשים ממנו רחוקה לפיכך לקיץ

 ממנו רחוקה אינה לפיכך קשה דרכים טרחות לחורף הק־ץ מן יוצאין שישראל ידי
: וייתין דייזלון ביומא דלית יום חטשים

ב י  החג ימי שבז׳ אע״ם החג ימי ז׳ כשאר זה חג של שמיני לשמוח האדם חי
 ובשמיני ימים שבעת אלהיכם ה׳ לפני ושמחתם כג) (ויקרא הכתוב הזכיר

 אחריו ביתו דלתות אדם שינעול אינה טוב יום של זה ושמחה בן, הזכיר לא זה
 המצוד. שמחת זו שאין ובניו אשתו עם לבח הוא מעדנים מיני כל וישתד. יאבל
 פרש פניכם על פרש לב) וזריתי ב) (מלאכי נאמר ועליו כריסו שמחת ,אלא

 העניים שלחנו על ומאכיל ושותה אוכל אדם שיהא השמחה עיקר אבל חגיכם״
 בחנים השתדלותם כל עיקר אלא העניים על משגיחין שאינם ואותן האמללים״

 כלחם זבחיהם ט) אומר(הושע הכתוב עליהם לעניים חלק לתת לא גרונם לד.גאת
 עיקר ואין ראש קלות אלא שמחה זה ואין וגו׳ יטמאו אוכליו כל להם אונים

: השי״ת לעבודת צד כה כשיש אלא השמחה
 כיתהשואכד, שמחת היא וזו שמונה והשמחה ההלל מח) (דף סוכה במסכת נינו4^

 וראשי מעשה ואנשי חסידים נא) דף ישראל(פ״ה חכמי בה שמחין שד.יו
 טנננים היו והלוים תשבחות דברי ואימיין אור של באבוקות מרקדין היו ישיבות

 [מי ב) נא (דף שם ז״ל רבותינו אמרו זו שמחה ועל שיר, כלי ובבל כננורות
 ירושלים ראד, שלא מי מימיו] שמחה ראד, לא השואכה בית שמחת ראה שלא

 ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא מי מעולם, נחמד כרך ראה לא כתפארתד.
באבני רבא אמר בנייה במאי הורדום בנין זה לג) היא מאי מעולם. מפואר כנין

השמן צפחת
 עה פ׳ לגה נסס״ש כם) זס. כעין ג״כ נערב חזנס אסל ס׳ לאה שדל בלמנ״ן יעוי׳ כס)
 נשואוס ועהן צ״ל, וכן קטוע לשון ל) המשל. בלא נקצול פנסש נסנסועא וכן פעמין *פו

 נמחום סנשואוס אלו המלן אמל אביהם המלן שלום לשאול כולם באו אסד יום לסוק למקום
 ליס לסוק במקום שנשואויז ואלו ולשוב) לילן זמן (יש ולמימי ליזל בעונהה איס קלוב

 דלכיס) קלקול מפני וישובו שילכו כדי הימים נאומן שיעול (אין ולמימי ליזל בעונשה
ק ונסדי סב יום חד כלן נעביד הכא אצלי דכלהון עד אלא  . קלוב במקום והנשואוס ע
 ביום חדשה בפשי׳ מצאסי וכן שבוש אחה סשלון כאן יש ינכ״י אחד. שצ״ל איפשי לא)

) (קנ״א נשבש כדאישא לב) .אסל יום עצרש השמיני  שמניחים אדם בני אלו חגיכם פלש נ׳
 זמנין נשאל ש״ס ישלו פ׳ הזוהל לדבלי מלמז שלבינו ויסכן .כחגים ימיהם ועושין ד״ס

 כשנסי וכבל וכו׳ פלש וזלימי כשיב עלי׳ כו׳ ואי למשכני ולמיסדי ליסדי ג״נ בעי וסגין
 של אי נחמי׳ של או שלמה של הננינים מן איזה לג) .הזהל הניא שלנינו עלבה באוש

 . ילוק כעץ אלא שחול ולא לבן לא צנוע שיש .שישא .(לש״י) וננאו שששלו הולמס
 אבנים של שולה . שפה ועייל שסה אפיק .ככש־ל צנוע שיש כוסלא. לבן. שיש זמלמלא.

זומזווהעינים במלאישן משתנין שהאבנים הים כגל* דימא. כאדוושא יוצאש. ושולה נכנשה
ששכלוש המ
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שא  שפה ועייל שפה אפיק ומרמרא כוחלא שישא באבני דאמרי איכא וטרמרא, שי

 דהכי שבקיה רבנן ליה אסרי בדהבא לטישעייה סבר סידא דליקביל היכי כי
 דיופלוסמון ראה שלא טי אוסר יהודה רבי דיטא. נאדוותא דטיחזי טפי שפיר

 בסילקי כמין טעולם ישראל של בכבודן ראה לא טצרים של אליסנדריא של לד)
 כפלים רבוא] ששים [על רבוא ששים בה והיו טסטיו לפנים סטיו היתה גדולה לה)

 מהן אחת וכל זקנים ע״א כנגד שם היו זהב של קתדראות וע״א טצרים כיוצאי
 וחזן באטצע בנויה לו) זהב של וביטה זהב; דינרי אלף םכ״ה פחותה אינה

 סניף הלה לח) אמן לענות שהגיע כיון בידו והסודרים עליה עומד לז) הכנסת
 , עצמן בפני לט) זהבים אלא מעורבכין יושבין היו ולא אמן# ועונין בסודרין

 אומנותו בני את מכיר עני שיהא כדי עצסן, בפני נפחין עצמן! בפני נםפים
 בן שמעון רבן על נ״ג] דף [שם עליו אמרו ויוצא• מתפרנס ומשם לשם ונפנה

 אור של אבוקות שמונה נוטל היה השואבה בית שמחת שמח כשהיה גמליאל
 בחברתה נוגעת אחת ואין אחת וזורק אחת ומקכל מעלה כלפי וזורקן בידו

 ואין וזוקף הרצפה את ונושק ושוחה בקרקע ם) גודליו שני נועץ וכשמשתחוה
 כשהיה הזקן הלל על עליו אמרו פא) קידה• היא וזו כן לעשות יכולה כריה כל

 כאן אני אין אם כאן הכל כאן אני אם אופר היה השואבה בית שמחת שמח
 שמונים כ״ח] [שם שארז״ל וכמו בחכמה גדול היה הזקן הלל והנה כאן׳ שי

 כמשה עליהם שכינה שתשרה ראוים מהם שלשים הזקן להלל לו דדו חלסידים
 בינונים, עשרים נון בן כיהושע חטה להם שתעמוד ראוים מהם ושלשים רבינו
 שיושב בשעה עוזיאל בן יונתן על עליו אמרו עוזיאל בן יוגתן שבכלם גדול

 בן יוחנן רבן שבכולם קטן נשרף׳ מב) מיד עליו שפורח עוף כר בתורה ועוסק
 מג) הלכות תלמוד ומשנה מקרא הניח שלא זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו זכאי

 ונימטריאות תקופות שוות גזרות וחמורים] [קלים סופרים דקדוקי תורה] [דקדוקי
 השרת מלאכי שיחת דקלים שיחת שדים שיחת שועלים ומשלות כובסים משלות
 אוהבי להנחיל ח) (משלי שנאמר מה לקיים דאבייורבא הויות מרכבה מעשה

בחסידות מופלג היה כן בחכמה גדול שהיה וכשם אמלא. ואוצרותיהם יש
ת ח מ ^ן צ ש ובענוה ה

 יונית לסין לד) . (לס״י) ונעים נדם הים גלי כאלו ונראות שועסות בהן המםתכלות
 סלעלץ לה) . םעוץ שני סעיו לשין ספון וכו׳ עפלסולין כמו שרים לשון סלי שנים דיו

 נראה הענין לפי וכד שלים לישיבת .מספיו לסניס ספיר .בסילקאיס נקראים נבוהיס
 שס גלפי׳ גם .לבוא ס׳ על לבוא ס׳ בה שהיו סעמים הגי׳ נגע׳ פספלים. ענין מהוא

 ככרי גולם רש״י זהב. דנלי סנהדרין). להם שעשו רש״י (סי׳ גדולה סנהדלי של ע״א נגד
 ברכתו גוער המנה שלפני שליס שהי׳ לס) .הצנור שמש לז) עץ. של הגי׳ שם לו) • זהב
 נסחים.סלשי וכסף. זהב כפסיםצייסי זהבים לפ) קולו. לשמוע נולן יכולין היו לא והן

 של מ׳) למלאכתם. להם נשכר לשם. ונפנה אולגין. גרדיים. נחשה. חלשי פרסיים. בחל.
 לצו כי ק״ב) (תלים שנאמר מה לקיים הלצסה את ונושק ששותה עד עליהם ונשען ידיו

 .דבריו לשמוע מסקבצין המלאכים שהיו מב) .בכתובים האמורה עא) אבניה אס עבדין
 תקדוקי .בהן לדרוש שבאין אותיות ליבויא .תולה דקדוקי .מסיני למשה הלכה מג)

 . תקופות .מק״ו הנלמדים .וסעורים קלים .סיג ולעשות להחמיר שהוסיפו .סופרים
 שיסדו שועלים. ומשלות כונסים משלות הנוכנים. ומעלות ולננה החמה הלוך חשבון

 . ולבא דאביי הויות שועלים. או הכובסים אותן שאומליס לדברים משל לחת הקדמונים
אמוראים ובימי פעם בהן ונסן לבו אס נתן ובכלן להו מספקא ולנא דאביי אנעי׳ גל

נשתכחו
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 שאסר הסלך בדוד לפעלה שאמרנו כמו לש״י פרנבה נפשו עושה והיה ובענוה

) נ״נ (שם אסר כן ועל חסים. בדרך אשכילה  [אס כאן הכל כאן אני אס א׳
 [החסיד] האדם על אלא דוקא עצמו על כונתו ואין סד) כאן מי כאן אני אין

 והיתד. .לי מי לי אני אין אם י״ד) משנה ם״ק (אבות מה) שאמרו כענין השלם
 רמז שהוא כאן הכל שאמר זהו השלם האדם עם שורה שהשכינה כונתו

 תבוא לא ואם לביתך אבוא אני לביתי תבוא אם לו אומר הקב״ה אף לשכינה
 ידיעה לך יש אם לביתי תבוא אתה אם זה ובאור לביתך/ אבוא לא אני לביתי
 אבוא אני בך ומתיחד עליך נקרא הקב״ה של שמו הרי שמי ליחד שתדע
 אלי תבוא מתי דוד שאלת היא וזו עמך ואדבק אצלך אתקרב כלומר לביתך

 תבוא מתי בכאן דוד שאמר וכשם העליון באור שכלו שיתיחד ממתין היה כי
 מן זה והוכיח לביתך; אבוא אני לביתי תבוא אתד. אס בהלל המאמר כך אלי

וברכתיך: אליך אבוא שסי את אזכיר אשר המקום בכל כ) (שמות שאמר הכתוב

ענוה
 א) הזה הכתוב יודיע כב). (משלי וחיים וכבוד עושר ה׳ יראת ענוה עקב

 הכתוב ובאור עמד.. נקשרות טובות מעלות כמה יש כי הענוד. מדת שבח
 ד׳ הוא הזה בעולם הענוד. סן לאדם לו המגיע והתועלת השכר ני כפשוטו

 מדד. היא הענוד. מדת כי ו?ידוע ומן וחיים• וכבוד ועושר יראה הן ואלו דברים
 ומדבר הבריות את ומכבד וסבלן ביישן אדם שיהיה והוא הבריות בחברת גופנית

 אדם יעלה הגופנית הזאת המדד. ומתוך ושותק, עלבונו שומע ויהיה פטובתן
 הענוה מדת בעל כי עושר לירי כן נס ויבא שכלית מרד, שהיא היראה למדת

 לו ויספיק הנאוה עם האדם בעיני ימעט עתק הון כי וידוע נחלקו, שמח הוא
 והוא היתרונות אל סתאוה ואינו כמועט מסתפק שהוא שנן וכיון הענוה; עם המועט

 השמת עשיר זהו אי פ״ד) (אבות ז״ל שדרשו וכסו עושר• זה הנד. בחלקו שמח
 רות שפל והוא ב) התאוות מן נמנע כשהוא נ* כבוד לידי כן נס ויבא בחלקו;
 ושפל כט) (משלי שכתוב והוא כבוד לו זד. הנד. לחלקו, שעלד. מה לו ויספיק

 מדת כבוד לו שיש מי כי ענוה׳ כבוד ולפני יה) (שם וכתיב כבוד, יתמוך רוח
 דואג הוא הנה היתרונות אל הסתאוה כי חיים לידי ויבא כנר׳ לו קדמה הענוד.
 כל השיג שלא על צער חיי חייו והיו נפשו כאות חילו יקום ולא יעשר כשלא
 השמת אבל שלו שאינו עולם על מצטער ונמצא הימים מקצרת והדאגד. חפצו

ובמדרש שלוה. חיי ויחיה הדאגה מן וימלט ג) שקנד. מה על ידאג לא בחלקו
עקב ענוה עשתה לראשה עטרה חכמה שעשתד. מד. ה׳ יראת ענוה עקב ד)

טן צפחת ש לסוליתה ה
 הקג״ה. של נשמי יססאו שלא לרנים הי׳ דילש פירש רש״י מד) נקצור). (מרש״י נשמנפו

 בנים מפץ שאני זמן כל וכי׳ כאן אני אס אומר) הי׳ הקנ״ה כאלו מדנר הי׳ הצל (פי׳
 מ♦ שכינסי ואסלק סססאו ואם כאן הכל ויבאו קייס כבודו יהא בו שרויה ושכינפי זה

 שם דפריך עצמו על אומל שהי׳ משמע בירושלמי אבל כסבר סס ונסוס׳ . כאן יבא
וכו׳. בשכינה אלא אפשר לא ניסי אל סבא אס דאמר הא ומיהו וכו׳ צלין הוא ולקלושו

שם: המאמר בעל הוא נעצמו הלל כי כצ״ל שאמר. מה)
 ובביר עד ע״ש אחד בלשון כעעע ויקרא סדר ספלה רנינו בפירוש הוא זה ענין כל א)

 מה שעל יפורש וכאן קנה שלא הני׳ שס בפייישו ג) .הנאוה בכ״י נ) .וכו* גדולה
שיל פיסקא דנה שיל ד) .בכאן כמו הגי׳ ובכיי מאתו. ויאנד יפסר פן ידאג צא שקנה

הסירים



כזהמטחענוהכד
 יראת ענוה עקב וכתיב ה׳ יראת חכמה ראשית קיא) (אהלים דכתיב לסוליתה

 גדולה הענוד• מדת כי מזה ולמדנו ̂ע_קב, מלשון עקב מלת המדרש עשה / ה׳
:הענוד. לרגל היא הלא החכמה בראש שד.יא היראד. כי מהחכמד.

ע דו  ועוד אחרון וקצה ראשון קצה קצוות שתי יש המדות מן מדה לכל כי וי
 הראשון הקצד• כין ממוצעת היא הענוד. ומדת המצוע, והוא שלישי יש

ה) המרות שאר בכל המיצוע והנה השםלות, שהיא השני והקצד. נאוה שד.וא
מן לאחד יטד. ושלא בו ושיתנהג לו שיבור לאדם וטוב הבינוני הדבר הוא

 רגלך, מעגל טלם ד) (משלי שלמה אמר זד. ועל ומר. רע דבר שהוא הקצוות
 הטלס כלשון הקצוות שתי במיצוע עצמו שידריך האדם את לד.זד.*ר כזה כיון

הוא כי מדותיו פל יכונו ואז לחוץ יוצא ואין הכטות שתי בין ממוצע שהוא
ושמאל ימין תם אל אחריו ואמר באור שהוסיף וזהו בו, ללכת הישר הדרך

בד. הוזהרנו הענוד. במרת אבל הקצוות, לאחת יטה ולא באמצע שילך כלומר
לד.שאר יבחר לא השפלות מדת שהיא האחרון הקצה אל עצמו את אדם שיטה
 האדם את המזקת המנונה המדה שהיא הנאוה לנבול יתקרב טן המיצוע בדרך

 אמרו זה ועל הנצחיים. החיים ומן המקריים החיים מן ובנפש בגוף אותו זהטטררת
 אנוש שתקות רוח שטל הוי מאד מאד ד׳) משנד. (פ״ד אבות במסכת כמוסריהס רז״ל
 עצמו אדם שיטה העם את דעת ללמד ו) מאד מאד באסרו הטלה וכטל רמה,

 ותועלתד. ומעולה סטוארד. מדד. שהענוד. ומפני השמלות, שד.וא האחרון הקצה אל
 ונדכד., נשבר לב נא) (תהלים עצמו על דוד הזכיר לכך לעין ומפורסמת עצומה

 שכתוב ובענין ז) זקנים שבשבעים וגדול וגביא גדול מלך שהיה טי על ואף
 נשבר לב עצמו וקרא הענוד. מדת על הטליג תחכמוני בשבת יושב כג) (ש״ב

 הכתוב שבחו ולא כלם הנביאים ראש שהיה ע״ה רבינו במשה מצינו וכן וגדכד.,
יב) (במדבר שאסר וזה ענוה׳ במרת אלא בו שדויו העליונות הסדות בשאר
על לעמוד רצה לא רבינו משה כי לבאר מאד והזכיר מאד, עניו משה וד.איש

השפלות צד אל המיצוע מן עצמו הטה אכל עניו לשון שד.וא בלבד המיצוע
.מאד הזכיר וע״כ

 יח) (תהלים שנאמר נאמרה בד.קכ״ד. שאפילו הענוד. מדת גדולד. ח) ובב״ף
 ישעך מגן לי ותתן תרבגי׳ וענותך תסעדני וימינך ישעך מגן לי ותתן

 התורה זו תסעדני וימינך בו, החוסים לבל הוא מנן (שם) כתיב שכן ישראל אלו
ד.אלר.ים מן עניו יש ובי תרבני וענותך לסו, דת אש מימינו לג) (דברים שנאמר

ת ח ס טן צ ש תלםיד ה

 דפוס הל׳ ממיימוני סוא ו) גאוס. אום למעלה נם לנינו הניא זה ענץ כל ה) הסילים.
 הא״ הקצה ק ימיסק אלא ננינונים נהם לנהג לאדם לו שאסיר דעוה ויש וז״ל ה״ג ס״נ
 הכעינר אמרו לסיפן מאוד ענו נעשה הכהונ שאמר והוא הלנ גונה והוא האחר הקצה אל

 כעו נאריכוס הזה העאער ח) נ׳. נו״ז נעו״ק כדאישא ז) כו׳. מח שסל הוי עאוד מאוד
 משא נכי כי נדסיס ונחסר שנשמס נרור נלאה אולם לסנינו ננ״ר לימא לניני סעניאו

 ננ״רעד שכסונ ״כעי נסוןהעאער ונרשם נקצור אנל זה עדלש ג״כ איסא מ״א ס׳ לנה
 וילא נס׳ היה העדרש ועקום שם״ שכמונ ,/כמו כו׳ וראה נא וכו׳ וירא״ עיניו וישא

^ לנינו שמניא מה כי א׳ ס׳ נניאשיח מקומו או .למאמרו ראיות נ׳ מניא שמשם ס  נ
 ס׳ ונסנסומא האנדה. להשיב ומצוה .שם אימא כו׳ קחיזמא ואח״כ שמו מזכיר נ״ו ע(ן
ס״« מז׳ נשוח״ס כולו המאמר מקול ומצאתי זכיסי שוב זס. מאמר כל כמעס נמצא סשא

מלמד



הקמחענוהכד
 אבני ט) הוגעתיך לרב אוסר התלמיד וכשגומר ללמוד רבו לטגי יושב תלמיד
 הוגעתי הרבה הקב״ה להם אומר ל־פטר וכשכאין הקב״ה מן למדים היו ישראל
 הוי וגו׳ לכם רב לאשר בחורב אליגו דבר אלהיגו ה׳ א) (שם שגאמר אחכם
 גזירא בן שמעון רבי אסר תרבגי ועגותך מהו אומר י) רבי תרבגי• ועגותך אומר

 וקדמני לך אומר והוא אחד סרק לי ושגה בוא לרב אומד התלמיד כהקכ״ה עגיו מי
 אל צא קום ג) (יחזקאל ליחזקאל אמר כן איגו הקכ״ה אבל סלוגי במקום
שם) לשם שקדם להקמה ומצאו יחזקאל ויצא אותך אדבר ושם הבקעה  שנאמר(
 תרבגי, וענוהך אומר הוי עומד ה׳ כבוד שם והנה הבקעה אל ואצא ואקום

(שמות כתיב מה ראה הקב״ה שביד ענוה ראה יצחק רבי בשם אלעזר רבי אמר
בר אבא רבי אמר תרבני, וענוהך אומר הוי בקול יעננו והאלהים ידבר משה יט)

 ה׳ אלי ויאמר מד) (יזזזקאל כתיב מה ראה הקב״ה שביד ענוה ראה יא) כהנא
בו בא ישראל אלהי ה׳ כי בו יבא לא ואיש יפתה לא יהיה מגור הזה השער

אבל הקטן. בשער ולא הגדול בשער לכנם כבודו ודם בשר מלך סגור. והיה
 בר יהודה רבי אמר תרבני, וענותך אומר הוי הקטן בשער בכבודו נבנם הקב״ה
 אברהם כשב־ל כן א*נו הקכ״ה אבל הרב ואח״ב יב) מהלכין התלמידים שלום
 הולכיץ כשהן אברהם את ונבקר נלך למלאכים הקב״ה אמר ומצטער יושב שואה
 ה״ אליו וירא יה) (בראשית שנאמר המלאכ־ם כך ואחר האלהים עליו נגלה

 רבי אמר תרבני, וענוחך אומר הוי וגו׳ וירא עיניו וישא כך ואחר ממרא באלוני
 היה לא וגו׳ סדום פני על וישקיפו האנשים וילכו (שם) כתיב מה ראה סימון
 הוי הוא סופרים תיקון אלא יג) אברהם לפני עומד והאלהים אלא לומר צריך
 שמו מזכיר ב״ו מלך הקכ״ה עניו מה ראה סימון רבי אמר חרבני. וענותך אומר

בראשית שנאמר תחלה מעשיו הזכיר הקב״ה אבל שלו קטיזמי מזכיר ואח״ב
במדרש: ע״ב אלהיס ברא

 אסרב* גדולתה תפארת יקר את הראות ובעבור הענוד. מדת על לד.םליג וכדי
 במסכת שאמרו יד) והוא הבא העולם בן שהוא מובטח הוא בד. המחזיק

 מכיך ברך ושפל ענותן העוד^ב בן זהו אי מתם שלחו פח:) דף (ט״י סנהדרין
 ט־בותא מחזיק ולא תיירא באורייתא לעי ונסיק שייף טו) ועייל שייף נסשיה

 הענוד. מדת שהקדים הרי אהבה, בר עולא ברב עינייהו רבנן ויהבי לנטשיה
 הוא ברך שפל ובנפש, בגוף הענוד. מדות פרט ואח״כ כלם על עליונד. שד.יא
 מדות זהו הבריות עם בנחת ומתנו משאו בענין העולם בני עם שפל שיהיח
 ד.נפש» מדות וזהו רוח גבה יהיה שלא שפלה רוח הוא נפשיד. מביך הגוף.
 דברים שלשה בו שיש מי בל כג) (משנד. מאמרות בעשרד. פרק אבות ובמס׳
 הרשע בלעם של מתלמידיו הללו רעים דברים ושלשה א״א של מתלמידיו הללו

 רחבה ונפש רעד. עין א״א, של מתלמידיו נמוכה ורוח שפלד. ונפש טובד. עין
לתלמידיו א״א של תלמידיו בין מה הרשע. בלעם של מתלמידיו גבוה ורוח

״ל השמן צפחת
 לתלמיד אומי הלב הגי׳ ונשיס״נו למזיני מלין המרמסי פי׳ מ) למלסמה. יד* מלמד

׳ הגי׳ בכ״י י) בסמי'. בלשון וסי׳ הוגמסיך  למדים בכ״י יב) סינן. בי בכ״י יא) מאיר. י
 אופ למעלה נס מובא יד) אצלו. בא הקב״ה אלא־ הקב״ה לסני לעמוד מלן לא שהוא «נ)

.(עבהמ״ד) מוצא סוסה גכפס שואה פו) הא׳. אבל
הוא



כחהסמחענוהכד
 גה) (תהלים שנאמר לגי׳הנם יורדין הרשע בלעם של תלמיריו הרשע; בלעם של

 בעוה״ז אוכלין א״א של תלמידיו אבל וגו׳. שחת לבאר תורידם אלהים ואתה
 עין כי זה וביאור .וגי׳ יש אוהבי להנחיל ח) (משלי שנאסר העוה״ב, ונוחלין

 נפש עצמו. ככבוד חבית כבוד על וחס חבירו על קנאה לו שאין הוא טובה
 נמוכה רוח הבריות׳ עם מעורב והוא הכל אצל עצמו את סשםיל שהוא שסלה

 כלומר הפתסקות מדת היא טובה ועין טז) ז״ל הר״ם ופירש הענוה׳ מדת היא
 הוא שפלה ונפש המותרות/ אחר להוט ואיננו לו שיש במה םסחפק שאדם

 החריצות והוא שכנגדם והשלשה היתירד•/ הענוד. היא נמובד. ורוח הזהירות,
 וד״גאוה רחבד. נפש הוא התאוה ורוב טובד. עין הפך רעה עין הוא ממון לקנות

 יקראו זה ומפני אבינו לאברהם נתפרסמו ההן מעלות ושלש נבוהר./ רוח הוא
 שהתנהג מפני אבינו אברהם של מתלמידיו [המעלות אלו בו שימצאו סי כל

 אחר בלעם של תלמידיו השלשה הפחיתיות אלו] בו שימצאו מי וכל במדותיו
 נא הנד. יב) (בראשית לשרד. שאמר הוא לאברד.ם והזהירות במדותיו. שד.תנד.ג

 עד בה נסתכל לא שמעולם יז) רז״ל ואמרו את• מראה יפת אשה כי ידעתי
 רכוש כל שד.ניח הוא לאברהם ההסתפקות ומדת הזהירות׳ תכלית וזד. שעה אותה
 שרוך ועד מחוט אם יד) (בראשית שאמר כמו ממנו ליהנות רצה ולא סדום
 על נתפרסם בלעם אכל ואפר• עפר ואגבי יח) (שם שאמר הוא והענוה נעל•

 בן בלעם אח עליך שכר ואשר כג) (דברים שכתוב הוא הממון על החריצות
 ואין ישראל עם לזנות הגשים את להפקיר לבלק שיעץ הוא התאוד. ועל בעור
 [כמדבר שאמר הוא הנאור. ועל טבעו/ אחר נמשכת אדם של עצתו כי ספק
 לגיהנם פנים עז כ״ה) משנה פ״ה (אבות אמרו ושם אל אמרי שומע נאם כד]

 שהוא לאדם סימן הפנים ובושת הענוד. כי יה) ידוע ודבר עדן. לגן פנים ובוש
 (בראשית הכתוב אמר וכן האב טבע אחר נמשך הבנים טבע כי אברהם מזרע

: ונו׳ בניו את יצוד. אשר למען ידעתיו כי יה)
 שנלך נצטוינו התורד. מקבלי ואנחנו הוא הש״י מדרכי הענוד. מדת כי ו־דוןן

 שהזכרתי וכמו יט) כדרכיו והלפת כח) (דברים שנאמר הש״י בדרכי
 1? במדד. החזיק אבינו אברהם וכן תרכני׳ וענותך פסוק על במדרש למעלה
 שכתוב הוא הענוד. במרת שנתלבשו ער לישראל התורה ניתנה ולא בה׳ והתנהג
 יראתו לומר והיה .וגו׳ אתכם נסות לבעבור כי כ) (שמות הקדוש במעמד

 ד.יראד.שד.יא ומדת זוהבושד.׳ פניכם על יראתו רז״ל כ) דרשו אכל וכו׳ בלבבכם
 (קד.לת שלמה אסר וכן התורה כל עיקר היא הפנים ויראת הלב יראת כוללת

: וגו׳ ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף יב)

שר עו
ל  לו יעשה עשה כי ואיננו בו עיניך התעיף חדל. מבינתך להעשיר תינע א

 ואין הגבורה במרת מעלתה אין העושר מדת כג). (משלי וגו׳ כנפים
היא הגבורד. ומדת הנפש מצד היא החכמה מדת כי החכמה כסדת לומר צריך

®*י השמן צמחת
 כדאיתא יס) . לן ס׳ וגלזנסועא א׳ ס״ז בנ״ב יז) שם. לרמנ״ם המשניוס נסי׳ הוא כוז)

 למפלס שציינסי מה ע«׳ יס) . וכד ניישנים זו באומה יש סימניס ג׳ א׳ ע״ס ביבמוס
.כ׳ דף ננדלים כ) . ב׳ אום אמונה נאוה

כונה



הקמחעושרכד
 שהיא אלא הגוף טצד ולא הנפש סצד לא א*נה העושר סרת אבל הגוף. מצד
הגלגל סבוב ובסבת יגיעה בלא לפעמיס האדם אל ובא מתקרבת לגוף חוץ מדה

 הבל, ועושה הכל על עליון שהוא יתברך המשגיח השגחת מי על והכל א)
הכתוב ביאור .ה׳ כלם עושה נםגשו ורש עש*ר כב) (שם שלמה שאמר והוא

הגלגל בתנועת ההיא הפגישה ומצד בגלגל פגישה להם יש והרש העשיר כי ב)
 ענין שיהיה תחשוב אל כלומר ה׳, כולם עושה ואעפ״ב עני וזה עשיר זה יהיה

 העונש ע״ם נעשה הכל כי וסכובם הגלגלים למרוצת נמסר והעוני העושר
 כלם עושה זהו אותם וסנהינ כלם על עליון שהוא הבורא השגחת פי ועל והשכר

 באחרונה הנביא הזכירה לכך והחכמה הגבורה כמעלת העושר מדת שאין ולפי ה׳״
והיא החכמה הקדים וגד• בחכמתו חכם יתהלל אל ט) (ירמיה שאמר הוא

הזכיר ובאחרונה הגוף מצד שהיא הגבורה ואחריו הנפש מצד שהיא המעולה
 שהוא העושר כי הכתוב ולמדך הגוף. מצד ולא הנפש מצד לא שאינו העושר
ולכך השכל אצל פחות יותר הוא והגבורה החכמה מן יותר ההמון בעיני מעולה

העושר: מדת ואיחר כסדרן המדות הזכיר
ת ד כלן, המדות מן ומרה מדדי בכל וכן ונזקים תועלת בה יש העושר מ

רבים אוהבים לו ויהיו נשמעים דבריו יהיו העושר שעם היא התועלת
 המעשים לעשות יוכל העושר ועם רבים. עשיר ואוהבי יד) (משלי שכתוב כענין

 ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ימצא בהם אשר הנבחרים והמפעלים הראוים
 העושר כי חמודות מדות וכל ג) במעלות הממון ום־זור הצדקה מעשה כענין

 בעולם זדב נברא לא במדרש אמרו וכן מצות, ממנו אדם שייעשה אלא נברא לא
 ובבראשית למלאכה, העשוי הזהב כל לח) שנאמר(שימות המשכן למלאכת אלא
 ולמה בזהב להשתמש ראוי העולם היה לא לקיש בן שמעון רבי אמר ר) רבה,
 כד״א טוב ההיא הארץ וזהב ב) (בראשית שנאמר המקדש בית בשביל נברא

 המקדש בית שבנה שלמה בימי מצינו וכן . והלבנון הזה הטוב ההר ג) (דברים
 שילמה בימי נחשב כסף אין ט) (דה״ב שינאמר כלל חשיבות ה) לו היה שלא

 הידוע ומן כאבנים. בירושלים הכסף את שלמה ויתן י) (מ״א וכתיב למאומה.
 כי ו) (קהלת אומר הוא וכן העושר מבלעדי החכמה למידת שלימות אין כי

 שהרי העושר׳ במדת אם כי נשלמת חכמתו אין החכם כי הכסף בצל החכמה .בצל
 העושר הוא החכמה שלמות אבל ממני, יותר ההמון בעיני נכבד עשיר הארץ עם

 בו ישתמש כ• עמו ומתעטי מתפאר החכם כי החכם אל ועטרה כבוד והוא
 עטרת יד) (משלי שלטה אסר זה ועל השכל, ויחייבהו התורה שתצוהו מה בכל

 אל וכבוד עטרה העושר ני הכתוב ביאור אולת• כסילים אולת עשרם חכמים
 רבים, אותו ויאשרו יתפאר בהם אשר בדברים אם כי בו ישתמש לא החכם
 אולת במעשה בו ישתמש חילו ויקום יעשר כאשר הכסיל מן בהפך הוא והנה

 הביאו העושר אשר ההיא האולת כי לבאר אולת מלת וכפל בו וישתגע
בו] [שיש הנזק • אולת כסילים אולת וזהו גמורה אולת היא ו) אליה

׳'*דייי השטן חת6צ
 הכתוב פילוס נ) בפולס. שחוזר הוא גלגל ב׳) (קנ״א בשנת יזיל למ״ש לניני כונס א)

 לקנות ליל ג) . וכוי כתי נלננך ואמלס פ׳ מקב סדל נסי׳ גס לנינו הניא הזה
 אלא נניא שלא לפי ה) ס״ז. ס׳ ד סינוס. נמפלוס הגי׳ וננ״י תמידות. ומדות מפלוס
הניאו הפיסי פי׳ ו) למאומה. נסשנ ולא הלנה ממנו נמצא שנננה נפת ולכן נהמ״ק לננץ

את :



כטהממחעושרכד
 למדת סברז הוא כי עצומים, ומכשולות רבים נזקים נמצאים בריבויו שהרי

 הרבים ואוהי-ו עזות יענה ועשיר יח) (שש שכתוב כענין״ עזות וענות הנאור•
 זר מעשהו לעשות אחריו ימשכם והוא פשע רבר כל על ירו אח יחזיקו

 על ולרותנבר לנצח ירצה עשרו ובפבת עבודתו, נכריה עבודתו ולעשות מעשהו
 ואמד בו. לחזור ירצה ולא דבריו לאמת ירצה בשקר החדק ואם אדם׳ בני

 וגו׳ לך ירנה וזהב וכסף ירביון וצאנך ובקרך ח) (דברים העושר בענין הכתול
 לידי יביאנו העושר ריבוי כי הכתוב לימדך אלהיך/ ה׳ את ושכחת לבבך ורם

 שאסר הוא זה על שלמר. שד.תםלל ומצינו ,‘הש״ את שישכח יבא וממנה נאוה
 ואמר הטעם וביאר . חקי לחם הטריפני לי תתן אל ועושר ריש ל) (משלי
 אלהי: שם ותפשת* וגנבתי אורש ופן ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן (שם)
 ממנו וי־בות שפרות והרעות הרבות הצרות ולרוב בעושר הנמצאים הנזקים לרוב

חניגד• במס:ת דרשו שכן העניות׳ מדת והוא הם:ו את החכמים שבחו
 אלעזר לרבי ליה ואמרי קפיא לבר אליהו ליה אמר ב) ט (דף ראשון פרק
 מלמד עוני• בבור בחרתיך ז) בכסף ולא צרפתיך הנה טח) (ישעיה דכתיב מאי

 עניות אלא תקנה לישראל להם מצא ולא טובות מדות כל עד הקכ״ד• שחזר
 לסוסיא סומקא ח) כברדא לישראל עניותא יאי אינשי דאמרי היינו שמואל אמר

 ואחר ליותר עוד יתאוה מעט סמנו שיקבץ מי כל כי העושר מנהג ע״כ. היורא
 תכלית׳ לא אל ילך כי לעולם ישבע ולא לכפלים יתאוה הרבה סמנו שיקכוץ

 מנה בידו יש בידו תאותו וחצי העולם מן יוצא אדם אין ט) רז״ל אמרו וכן
 זהו כסף. ישבע לא כסף אוהב ג) (קהלת שנאמר מאות ארבע לעשותו מתאוה

המדורד• תוסיף האש על עצים שתוס־ף מה שיכל האש כמנהג ומנהנו העושר מנהג
: שלהבת ותרבה

 מוכרח וענין האדם אל גדול צורך שהעושר לולא כי שיתבונן אדם צריך
 ראוי וזולתד.היה הצדקה כמעשה החנמד. שלימות שהוא ולמה לפרנסתו

 שאלו עד העפר במדרגת אותו שישים אלא לכלום להחשיבו שלא השכל אצל
 ומרגליות טובות אבנים יראה אם ואף יחמדם לא זהב ודינרי בספים בדרך ■ימצא

: הנחל מן כאבנים בעיניו שיהיו אלא כלל יקחם לא
טן  לבו היה כן אס אלא העושר אצל להוט מעולם אדם היה לא כי הירוע ו

 העושר שיהיה יתחייב חכמה טעם שטעם מי כל כי החכמה, מן וריק פנוי
 במדרגד• הנופניים בענינים אצלו העוה״ז קניני כל ושיד.יו נמאס, בעיניו נבזה

 כצר. עפר על ושית כב) (איוב הכתוב אמר וכן הפחיתות, ובתכלית התחחונד•
 במדרגת ורכושו עשרו כל איוב שישית הכתוב ביאור אופיר] נחלים [ובצור

 יזכרנו ושלא כלום יחשיבנו שלא נחלים צור כמו לו שהיה אופיר וזהב עפר
 וכסף בצריך שדי והיד, (שם) שאמר זהו בשי״ת שיבטח אלא עליו יבטח ולא

בכחו תלוי העושר אין הנצחי• הקיים האמתי העושר יתברך הוא כי לך, תועפות

השמן צפחת
 ויקרא. סדי בסי׳הרניזחלת ועי׳ העושר. נלתי יעשו לא אשר מעשים לעשוס אלהאולס הכסיל) (אש

טי בסרשיך אלא הכסף סצורסין כמו נאש ולא ז)  רש״*. נו, שצורפין הסיס הוא כור לצרפן. עוני נ
 מסכנושא *אי רנה) ננסקוסי (והוא המדרש בשם והניאו רצועה הסוס׳ סס פייסו ס)

העכין. אס וראיתי ס׳ רנה נקהלס ס) סורא. דסיסיא ניישא סימקא בערקא דיעקנ לברשיה
כ״ה



הקמחעושרכד
 להשיגו רגה יגיעה יגיעים והמה עם סשכילי נסה יש בי בשכלו ולא אדם של
ש ישיגוהו ולא  שאסר במי אלא תלוי אינו כן ואם ועמל יגיעה בלא משיגים ד

 עשה ידי ועוצם כחי בלבבך ואמרת ח) (דברים הכתוב אמר וכן העולם/ והיה
 לימדך וגו׳׳ כח לך הגותן הוא בי אלהיך ה׳ את וזכרת וכתיב החיל את לי

 בעצמו הקב״ה מצד אלא הכוכבים מערכת מצד לישראל העושר שאין הכתוב
 שתכתוב לומר לי וגראה לך. הנותן הוא כי לשון וזהו צורגו, חלקנו שהוא
 הכוכבים מערבת ולא הוא והבונה׳ לך. ומלת הוא מלח מיעומין שני בזה הזכיר
 חלקו שאתה לפי העכו״ם האומות לשאר ולא לך והשםע׳ העושר בא משם אשר

 (משלי שלמה שהזכיר ומה והמזלות. הכוכבים חלק הם בי האומות שאר כן ולא ביהוד
 ומערכת הגלגלים לתנועת שנמסר העולם בכלל [מדבר] שם נפגשו׳ ורש עשיר כב)

 כולם עושה שאמר והוא כולם על עליון שהוא משגיח בהשגחת והבל הבובבים
 ובשלותס בהצלחתם ישראל עניני בל בי בפרט כישראל משה דבר וכאן ה׳

 אלא המזל ביד נמסרים אינם כי העליונים לכחות נמסר אינו מלחמותם ונצחון
 פרטית. מכוונת בהשגחה ענינם כל נשפע וממנו יתברך הכל אדון לחלק לקוחים

 הזכיר כן על אדם של ותבונתו בשכלו ולא ביגיעה תלוי אינו שהעושר ומפגי
 לאסוף עצמך את ליגע תרצה לא כי יאמר להעשיר. תיגע אל בכאן שלמה
שי  שיכפלו בדי ימים רוכבי או הסכנה ובמקומות במדברות שהולכים כאלו עו

 וסביגתך וזהו אדם של בשכלו ולא ביגיעה תלוי אינו העושר אסיפת כי ממונס׳
 סשיג יש בי יגיעה ברוב תשיגנו שלא האחד ספיקות׳ שתי בדבר ויש חדל׳

 את להכניס למשכיל אין כן אם ולילה יומם ייגע [אפילו] ישיג שלא ויש במקרה
 בידו יעמוד אם ספק יש עוד ביגיעתו ישיגנו אם שאף והשני הזה׳ כספק עצמו

 ואיננו׳ בו עיניך התעיף לו שממך זהו עין כהרף אחר במקום הזמן ימירנו המר או
 העופות בל על י) מלך שהוא הנשר במו עפיפתו מגביה עוף לך אין כי וידוע
 פני על הארץ מן הנשר להסתלקות העשיר מן העושר הסתלקות המשיל ולבך
 השמים מן בשבא חדל מבינתך להעשיר תיגע אל יא) כמדרש ואמרו השמים, רקיע

 בעולם עמדו גדולים עשירים שני מתקיים. אינו השמים מן בא כשאינו מתקיים
 שלא העולם סן אבדו ושניהם המן העולם מאומות ואחד קרח מישראל אחד

 נד בבני מוצא אתה וכן להם׳ אותה חומפין שהיו השמים מן מתנתם היתה
 וישבו ממונס את וחבבו רב מקנה להם והיה הרבה עשירים שהיו ראובן ובבני
 מכל תחלה גלו לפיכך קנינם בשביל מאחיהם עצמן שהפרישו לארץ חוצה להם

 זש״ה המנשי׳ שבט ולהצי ולגדי לראוכני ויגלם ה) א (ד״ה שנאמר השבטים
 יוצא שאדם ממה לא הרים ממדבר ולא וממערב ממוצא לא כי עה) (תהלים

 במדבריות מחזר שהוא ממה ולא עושר עושה למערב ממזרח והולך בסחורה ועמל
 נוטל עושה מההקב״ה אלא רוממות מלשון הרים ממדבר ולא זהו מתרומם הוא

שם) שנאמר לזה ונותן זה של ממונו  .ירים וזה ישפיל זה שופט אלהים ב* (
א (שמואל חנה אמרה ובן לזה׳ ונגלים מזה שנכסים נכסים שמם נקרא למה

 את מרוסס לזה משפיל שהוא באף מרומם אף משפיל ומעשיר מוריש ה׳ ב)
זש״ה(קהלת גד׳ ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה לב) (במדבר נאמד לכך זה

השמן צפחת
האום: סיף עד שם בתנסועא גם ב״נ ס׳ לנה המעום ראשי יא) נ׳. י״ג במגינה כ״ה *)



ההמחעושרכד
 כסיל ולב משה זה לימינו חכם לב . לשמאלו כסיל ולב לימינו חכם לב י)

 למה עיקר הטפל ואת טטל העיקר את שעשו גד ובני ראובן בני אלו לשמאלו
 נדרות לב) (במדבר למשה שאמדו הוא הנפשות מן יותר נכסיהם את שחבבו

 עשו אלא כך תעשו לא משה להם אמר לטפנו• וערים פה למקננו נבנה צאן
 הוי לצנאכם וגדרות כך ואחר לטפכם ערים לכם בנו תחלה עיקר העיקר את

 מהנפשות יותר ממונכם חבבתם אתם הקב״ה להם אמר לימינו; חכם לב אומר
 לא ואחריתה בראשונה מבוהלת נחלה כ) (משלי שנאמר ברכה בו אין חייכם
 בחלקו השמח עשיר זהו ואי חדל. מבינתך להעשיר תיגע אל נאמר לכך תבורך

: לך וטוב אשריך תאבל כי כפיך יגיע קכח) (תהלים שנאמר

סרנסה
ך ל ש  ידוע נה)• (שם לצדיק מוט לעולם יתן לא יכלכלך והוא יהבך ה׳ על ה

 חסדיו רוב ועל הש״י נפלאות על עדות הפרנסה ענין כי ומפורסם
 רז״ל שאמרו והוא בריה; לכל מזונות ומחלק בשר לכל לחם נותן שהוא ממה

 שהקב״ה שם על הגדול הלל שמו נקרא למה קיח) (דף פסחים ערבי בסרק
 לכל הנותן יתעלה הוא כי בריותיו; לכל מזונות ומחלק עולם של ברומו יושב
 ואומה אומה לכל וכן לו. יחסר אשר מחסורו ודי פינסתו צורך ואחד אחד

 אומות כמה ביניהם יש כי לכך רארם שאינם ואע״פ בעולם שיש אומות משבעים
 זרה; עבודה עובדי שהם אלא מצוד, של לחלוחית שום ולא תורה להם שאין

 ומיני(ראמים) חיות מיני כמה נם ודעה שכל להם שאין התנועה נפש בעלי כל וכן
 נותן קמז) (שם שכתוב וכענין ומשביעם אותם מטריף שהוא במדבר [רמשים]

 שאינו התמידי גדול ד חסדו מצד ומתפרנסין ניזונין כאחד והכל ונו׳ לבהםד,לחסה
I חסדו לעולם כי בשר לכל לחם נותן קלו) (תחלים ע״ה דוד אמר וכן פוסק;
ביצי עד ראמים מקרני כלו העולם את זן הקב״ה ב׳) נ׳ דף (עיז רז״ל ודרשו
 לומר צריך ואין מדבר שאינו החי שבמין הקטן ועד הנדול מן א) כלומר כינים
 אח להם ונותן הפרנסה לכולם נותן יתעלה הוא כי מדבר חי שהוא האדם במין

 רועה ם) (תהלים שנאמר רועה הקב״ד, נקרא הפרנסה שם ועל בעתו; אכלם
 אף פלאים הגאולה מה האזינד, ישראל רועה תהלים ובמדרש האזינה. ישראל

 שהנאולה הגאולה מן נדולה הפרנסה אף נחמן בר שמואל א״ר פלאים הפרנסה
 הקב״ה ידי על והפרנסה אותי הנואל המלאןי מח) (בראשית שנאמר מלאך ע״י

 וראה בוא כאן]. [עד האזינה ישראל רועה וכתיב אותי הרועה האלד.ים שנאמר
 הן ואלו ב) ד׳ הן פיינסה הצריכין העולם חלקי שהרי הפרנסה כח גדול במה

 וענינו ערכו כפי לו מוכנת פרנסתו ואחד אחד וכל • ומדבר וחי וצומח דומם
הוא שלהם הפרגסד• וד,מחכות; והאבנים והגבעות ההרים וחם הדומם לו. הראוי
קיימת שהויתם וכ״ז פרנסתם העדר הוא מהיותם ובטולם והפסדם בעצמם קיומם
 העדר הוא בהם והרקבון וד.שחיקה שלהן; פרנסה הוא קיום אותו שלמה וצורתן

 מעלה לו יש הצומח וגופו. בעצמו עומדת היא הדומם פרנסת כן ואם הפרנסה.
 כלל; נפש לו שאין לדומם כן שאין מה שבו הצומחת בנפש הדומם על יתרד,

פרנסתו כן הדומם על הצומח עילוי וכפי הארץ מלחות יניקתו הוא הצומח ופרנסת
מתרחקת

ק מין שיש א) . ק״ז שנס יפוי׳ כינים ניני ששמו ק ׳ ) נ נס זה דבר הניא לנינו נ
להלן
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 וםרנסת וגופו בעצסו הדומם פרגסת שהרי דרומם מפרנםת יותר ממנו מתרחקת

 כנפש הצומח על מעלה לו יש החי לו. שסמוך ממקום שיינק הוא צריך הצומח
 צריך שהוא יותר ממנו מתרחקת פרנסתו הצומח על עילויו וכפי שנו התנועה

 והוא המדבר שם. וללכת להתנועע בכך לו אפשר שהרי מקום ברחוק אחריו לרדוף
 אין הכל על עלויו וכפי שבו השכלית בנפש כלם על מעלה לו יש האדם מין

 שימרח הוא צריך אלא ימצאנה שם יתנועע שאם כך כל לו סוכנת פרנסתו
 האדם שפרנסת ואע״פ המאכל, ותקון ובישול אפייה ע״י ויותר יותר במזונותיו

 שבו ושכל חכמה מצד אלא זה אין החלקים לשאר כמו כך כל לו מוכנת אינה
 השי״ת חסד אבל בזה, יטרח במלאכות לטרוח ומהיר ויכול יודע שהוא מאחר כי

 שביל הנשמים ממי וטפה טפד. לכל שברא [מי] פרנסתו לו להבין מקום בבל עמו
 מן ואחד אחד לכל שברא ומי העולם, כל שוטפין היו בן שאלמלא ודרך

 יהיו ולא בעשבים שוים מקימות כל היו כן שאלמלא לטבעו נאות מקום העשבים
 מעיין ג) שבראש ושער שער לכל שברא ומי שהם. כמו חלוקים מקומותיהן

 מן ואחד אחד לכל פרנסתו המזמין הוא ממנו, יונק שהוא עצמו בפני אחד
 תעלה לשטף פלג טי טז) (דף השותפים בם־ק רז״ל שדרשו וכענין הכריות,
 מעיין הקכ״ה רו ברא בארם שיש ושער שער לכל שטפא לשער קורין בערבייא

 יבלבלך, והוא יהבך ה׳ על השלך ואמר בכאן דוד הזכיר ולכך עצמו, בפני
 מגילה במסכת שאמרו ובמו משא, מלשון שהוא יהכך מלת רז״ל לנו בארו וכבר
 לההוא דשמעו עד יהבך ה׳ על השלך מאי רבנן ידעי הוו לא יח) דף (פ״ב

 ואחד אחד כל בי וידוע אגמלאי/ ושדי יהבך שקול נברא לההוא דקאמר טייעא
 ענין הפרנסה ני ביתו כני או עצמו את לפרנס ומשא עול עליו יש אדם מבני

 ההוא המשא האדם שישליך הכתוב יאמר ולכך מבלעדיו לעמוד אפשר אי הכרחי
 שהוא מאחר יסובבנו הגדול וחסדו יכלכלנו הוא בן יעשה ואם השי״ת בטחון על

 נה) (שם וטעם יסובבנו, חסד בה׳ והבוטח לב) (תהלים שכתוב נמו בו כטחונו תולה
 אותו יכלכל הוא השי״ת על יהבו המשליך האיש בי לצדיק מוט לעולם יחן לא

 יתמוטט לא הנטור הצדיק אבל חטאו מפני פרנסתו שיתמוטט פעמים ואמנם
 צדיק ראיתי ולא זקנתי גם הייתי נער לז) (שם שכתוב כענין בפרנסתו לעולם

 ולא לעולם נעזב יהיה לא צדיק והוא סמוך שהיה ראיתי ולא כלומר וגוי. נעזב
 וחביריו דוסא בן חנינא רבי בנון ד) מעולם סמוך היה שלא מי אבל יתמוטט׳

: הזה הדרך ככלל ואינו נעזב יקרא לא
 וכתב לצדיקים הפרנסה הזמנת מניעת בענין רבים טעמים בדבר יש ני וידוע

 שחיבר ה) הלבבות חובת בספר ז״ל בקודה בחייכן רבי הגדול החכם בזה
 עד וטרפו מזונותיו הזמנת הצדיק מן ימנע שכעבורם הפנים כי דע לשונו, וזה

 כענין ממנו להפרע התחייב לו שקדם לעון שיהיה איפשר בו ויבחן עליו שיטרח
 שאמר כמו בעוה״ב התמורה דרך שיהיה ויש ישולם. בארץ צדיק הן יא) (משלי
בעבודת הטובה והסברתו סבלו להראות שיהיה ו־ש באחריתך. להטיבך ח) (דברים

השמן צפחת
 נהעלוט ועי׳ השנסה אות למפלה לנינו הביא זה מאמל ג) .הגי ססיו אות בקוצי להלן

. בהערות 00 ע״ש ויאה אלו דבליס ג״כ לבינו נסב בעסון באות לפעלה ד) . סם
. נ׳ עלק הבעסץ בשעל ה)

שס
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 דורו אנ^»י ו) ליישב שיהיה ויש איוב. בענין ספנו אדם בני שילמדו כדי השם

 יתברך לשם ועבודתו חסידותו להראות וחלאים ובריש בעוני השי״ת ויבחנהו
 סבלם. ומכאובינו נשא הוא חליינו אכן נג) (ישעיה הכתוב כפ״ש מבלעדיהם

 שידעת כמו דורו מאנשי הדין לקחת לשי״ת מקנא שאינו פסני שיהיה ויש
 יבא בביתך הנותר כל והיה כ) א (שמואל הכתוב בהם שאמר ובניו עלי סענין

 לאכול הכהונות אחת אל נא ססהני ואפר לחם וככר כסף לאגורת לו להשתהות
 שקדמה מובה בעבור שיהיה יש הרשע על יתברך הבורא טובת אבל לחם טת
 אל לשונאיו ומשלם ח׳) (דברים שאמר כמו בעוה״ז עליה השי״ת יגמלהו לו

 קדמוהי עבדין דאינון טבוון לשנאוהי ומשלם רגוםaד בו ואמר להאבידו, פניו
 יתברך ה׳ לו שיתן עד אצלו הסקדון דרך על שתהיה ויש לאובדיהון, כחייהון

 שלמה ואמר ילבש וצדיק יבין כז) (איוב שאפר כפו לה ראוי שיהיה צדיק בן
 ואםשר האלהים> לפני לטוב לחת ולכנוס לאסוף ענין נתן ולחוטא ב) (קהלת
 שמור עושר ה) (שם שאמר כמו ורעתו מותו שבסבות גדולה הסבה שתהיה
 לו ראוי ויהיה שישוב עד הבורא לו להאריך שתהיה ואסשר לרעתו, לבעליו

 להטיב ראוי והיה ז) לאביי שקדם לחסד שתהיה ויש מנשה, מענין שידעת כמו
 כסא על לך ישבו רבעים בני ליהוא י) ב (מלכים שנאמר נמו בעבורו לו

 ואמר(תהלים אתריו; בניו אשרי צדיק בתומו מתהלך ב) (משלי ואמר ישראל,
 אנשי לנסות שתהיה ויש .וגו׳ נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי נם הייתי נער לז)

 וחשים הש״י מעבודת לסור ממהריס זה רואים כשהם הרעים ומצפוגיהם התרמית
 הנאמן ויראה לאלהים הדבר ויתברר ממעשיהס וללמוד הרשע אנשי אל להתרצות
 זה על מהש״י שכר ומקבל אותו ומביישים בו ששולטים ח) עד וסבלו בעבודתו

יצטרך ולכך עאכ. דורו. אנשי עס וירמיהו איזבל עם אליהו מענין שידעת כמו
לחם אותו ושיטריף פרנסתו לו שיפסיק ה׳ אל תמיד תלויות עיניו שיהיו אדם
ואעיים חקי• לחם הטריפני ל) (שם שאמר הוא זאת שאל שלמה והמלך חקו

חקו לחם אותו אעם״כ יום ככל עתק והון רב עושר היה שלמה של חקו שלחם
 אדם בני משאר אחד של חקו לחם כמו מלכותו מצד לשלמה הכרחי היה

א (דברים שכתוב כעגין בבריות נמצאת העוני מדת כי ועוד השפלים. ל י נ (  טו
 לא שאם י) זו מדה על אדם יתפלל לעולם ט) ודח״ל הארץ• מקרב אביק יחדל

שם) כנו כן בא בנו בא לא ואם כנו בא הוא בא אמר(  הזה הדבר כגלל כי שנ
 שיחשוב הוא צריך עלהשי״ת יהבו המשליך הזה והבוטח כעולם; שחוזר זצא לגל

 שם שאין הביצה כתוך והאפרוח באויר יא) העוף את ומפרנס שמטריף מי כי
 על השי״ת בחסד ממנו מנועה הפרנסה אין ואעפ״כ המזון לעבוד ודרך מקום
ש האדם אה שיפרנס וכמה כמה אחת  פיטית בו וההשגחה שכלית נפש בו שי
 ה׳ ודורשי לד) (תהלים הכתוב אמר וכן הפרנסה, ממנו ימנע ולא שכלו מצד

 הבוטח אם לומר צריך ואין ליראיו. נתן טרף קיא) (שם וכתיב טוב כל יחסרו לא
מצינו שבן פרנסתו הקכ״ה לו יזמין שם במדבר דר היה אפי׳ אלא ביישוב דר

ת ח פ מן צ ש באליהו ה
 ונכ״י . לישר לגיוס יומי נראה כאן אנל לישע הני׳ שס ו)

 קנ״א גשנס נו) .פה בסגלו הגי׳ סם ס) אביו. הגי׳ שס ז) הבנה. לו ואין לישט הגי׳
 ססלס בהי״ה הוא הזה הדמיון יא) הוא. לבוא המזומן דגר כי עכיום לידי יבא שלא י) ג׳.

באויז למפלה יבינו פוהג פליהס נוסף ופוד זה ממנץ אלו דברים וכל . הגססון שפי
בססון
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 יז) א (מלכים שכתוב הוא עושות ע״י במדנר שרנסתו הקב״ד. לו שנתן ,וTבאל

 אדם חייג שכן וכיון בערב• ובשר ולחם בנקר וגשר לחם לו מביאים והעורבים
 אין ובביתו המזונות חסר שיהיה ובשעה השרנטד!׳ בענין בה?ןב״ה במחונו שיחלה

 ולחם בר בביתו שהיה ממה ויותר יותר בבמחונו חזק שיהיה שפלה ואין לחם
 בו שישלוט אששר רבוי באותו בי הרבוי/ מתוך חייו ימי כל לו שיסשיק ומזון
 היה לא שרנסתם המן שהיה במדבר וישראל בבטחונו׳ כן ולא והמקרה השנע
 כדי יב) בזה והטעם ויום; יום בכל אלא לשנים או אחד לחדש להם יורד

 וכבר הבטחון/ במדת להרגילם ובדי יום בבל להקב״ה נשואות עיניהם שיהיו
ו מי יג)כל רז״ל ודרשו בטחון. בי״ת באות זה הזכרתי ל ש  היום שיאכל מה שי
 הבטחין במרת השלם כי בזה למדונו אמנה מקטני זה הרי למחר אובל מה ואומר

 מי כי מחר ביום יאכל מה לחוש לו ואין הקכ״ה של בבטחונו לחשוב לו יש
 אכלו אליו ויתן שרנסתו לו יזמין הוא מנדתקיי. חמה ויוציא מחר יום שיביא
 ב) סז (דף האשד, מציאת שרק ריש בכתובות לברכה זכרונם דרשו ובן בעתו•

 לא בעתם בעתו אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל עיני קמד!) (חד,לים
 . יד) בעתו שרנסתו הקב״ד, לו נותן ואחד אחד שבל מלמד בעתו אלא נאמר

 בנחת יכלכלך וטעם יכדבלך. והוא יהבך ה׳ על השלך בכאן דוד אמר זה ועל
 מלא ושסוק הקב״ה, על יהבו משליך שהוא כיון בביזוי ולא בכבוד בצער ולא
 שרנםתו לו ונתק מכלכלו שהקב״ה וכיון צדיק. נשש ה׳ ירעיב לא י) (משלי הוא

 היא בה מתשרנם שהוא ששרנסתו שי על ואף בזח לשמו וישבח שיודח יצטרך
 ממתנות בה מתשרנם שהיד, ממד, הקב״ה של וTמ זד. לו טוב הלא ובצמצום בדוזזק

 והנד, ח) (בראשית רז״ל טו) דרשו שכן מיונה וק״.־ והעדשה, בריוח ודם בשר
 כזית מרורין מזונוחי שיהיו מוטב הקב״ה לשני יונה אמרה בשיה טרף זית עלד,
 בענין מזונות מלשון טרף וענין ב״ו, ביד בדבש מתוקים יהיו ואל הקב״׳ה בידי

 חיי בני בח) דף (מ״ק רז״ל שאמרו ומה חוקי. לחם הטרישני ל) (משלי
 להבין אין , מלתא חליא כמזלא אלא מלתא תליא כזפותא לאו ומזוני

 התפלה תועיל ושלא המערכת מששטי ובשי כמזל תלוי הענין שיהיה
ס  המאמר אבל _ התשלה בזכות שלשתן שבאו מצינו שבבר כו
חל במה לועדיענו בא הזה  הכוכבים במערכת שנגזר מה כל כי התשלה כח ג
 הכלל הוא שהקב״ד, בטענת בכך מודים הכוכבים חכמי נם בי לבטלו הקב״ח יכול

 ובכל בחו, לבטל הוא ויכול השרט מן גדול וד,בלל השרט הוא הכוכבים ומערכת
 תשלה בלא בזכותו לבטלו לאדם לו אששר המערבת מבח האדם ממקרי שנגזר מה

 רצון קמה) (תהלים שכתוב ובענין בלבו ויצטער שידאג אלא כלל צעקח ובלא
 כלל, שישאל בלא רצונו כל ממלא שהקב״ד. בלכר ברצון בלומר יעשד, יראיו
 על והתשלה במזל תלוין שלשתן כי תשלה צריך אלו ענינים כשלשה אבל

 לרחל נחנו בנים המזל. על שהוא התשלה בכח שלשתן שניתנו מצינו וכן המזל,
 שנאמר לחזקיה חיי רחמה. את וישתח אלהים אליד, וישמע ל) (בראשית שנאמר
ומזוני שנה. עשרה חמש ימיך על יוסיף הנני תשלתך את שמעתי לח) (ישעיה

לאליהו השטן צפחת
׳ מ״ס גשומה יג) א׳. ע״ו ביומא כדאמיו יב) בסאון.  מה לפי הכל יד) נשלה. ומכילסא י

כג. פ׳ דל״א ופרקי נ׳ י״מ נעלונין טו) לם*י• למודו. לפי ויחיד יחיד כל צריך סהוא
אליהו
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הד הרעב, מן וניצלו תמלתס] [ע״י מז) ולאלישע לאליהו  לרז״ל הזה המאמר ו

בוי יצטרך ולנך במזל הלוימ הם כי להוריענו התמלה כה על הערה  כדט המלה ד
 שבנתינת וממני חמלה. ע״י בשלשתם שנתבטל כמו התמלה בכה המזל לבטל כדי

 המזוטת נתינת החכמים המשילו המעיכה כה בביטול נס בהם נעשה המזונות
 כקדעת אמת לכך נסתר וזה םמורסם נם חיה הים שקריעת וממני סוף״ ים לקדעת

 כקריעת אדם של מזונותיו קשין קיח) דף מסחים (ערבי אמרו וכן קריעת/ ולא
שם) וכתיב לנזרים סוף ים לנוזר קלו) (תהלים דכתיב סוף ים לכל לחם נותן (

ת: לעולם כי בשר ס ח

©סח•
רי ב ט ל). (משרי ואוכל לאיתיאל לאיתיאל הנכר נאם המשא יקא בן אנור ד  מצי

 המרשה שכן המבע עניני ועל המחקר הכמת על נוטל שהוא דברי לשון
 בחמניו רוח אסף מי וירד שמים עלה סי והולך שממרש כמו יפוחת ארבע על מדברת

 סמר שהוא קהלת סמר תמצא וכן .pא אמסי כל הקים מי בשמלה מים צרר מי
ד בן קהלת רבד ואמר דברי במלת שמתח המחקר  ענין כן כמו והולך וממרש ח

הו כן ירמיהו רבד ואמר דברי במלת מתח ירמיה סמר וכן יסודות/ ד׳ קי ^ 
 כי ידעתיך בבטן אצרך בטרם א) (ירמיה שאמר הוא הטבע״ ענין והולך וממויש
 שלמה וצא אנוד היצירה. מתחלת לנבואה מוכן שיהיה צריך הנביא האיש
 ועל מאכלה כקציר אנרה ו) (שם משכיל בן בקיץ אונר י) (משלי מלשון

 כנמשו. החכמה שנתקהלה שם על קהלה נקרא זה ומטעם החכמה/ את שאנר שם
 שהיה ויותר יב) (קהלת שכתוב וזה העולם, לבני והקיאה הבינה שאנר יקא בן

 קהלת אמר הרבה. משלים ותקן וחקר אזן העם אח דעת לימד עוד חכם קהלת
^ מלבד הכתוב ויאמר שבחים שני והם חכם ת  קהלת שהיה הוא לו שהיה הי
 ולהתבתן לשמעם חייבים הבדות היו דבריו אמר אחר חכם שאלו חכם והיה
 חיו החכמה בדרך עצמו מדעת אמק קהלת (ואלו א) קהלת אמרם כי אף בהם

 שעשה ואזן העם. את דעת למד עוד ברוה״ק, אמרן כי אף) לשמעם חייכין
 המשל ע״י הרבה משלים תקן המחקר. חכמת השינ שהוא וחקר לתורד!/ אזנים
 הTםת זדי זוז אלף שוה טרנלית שתמצא כמו נמלאות מתכונן אדם ב) הקל
ל וענינו נ) חמלה ואני קט] [חהלים כמו המשא קלה. ח  להודיענו ובא כנבואה נ

 שקורא ומה המשא, ממלת בנבואה ונדול דברי ממלת במחקר נדול היה ששלמה
 ד) עצמו משיא להיות צריך שהנביא למי משא בלשון הנבואה את הכתוב

 בדוח היו חכמים שני ואוכל לאיתיאל לאיתיאל הנכר נאם הנומניים. הדברים מן
ל איתיאל והיה יסודות ארבעה בחכמת לו שואלין והיו ח  ועל בחכמה מאוכל נ

 כי . גדולה חשיבות שהכמל אברהט אברהם נח נח כענין שמו את כמל כן
עליו הכתוב שהעיד ממה המך כן עצמו על ואמר איש מכל יותר מאיש אנכי בער

ת ח מ ואמר צ
 00( כדגסש מיפג כ<צל ונס <»ז) »א9( נלסס לא קאא9 פד סצראסים 9באם ו9אל« סז)

ד* אצל פה ד) («״נ אמי אלישפ וק יום אלנעיס ההיא האכילה נכס וילך י״ס)
והוסר: אטל

 נאום ולממלה .נססלסו ינה גסהיס כלאיסא נ) .נכי• ליסא לנגה נסצאי המושגי א)
 ציד כי על סולמס עי״ימנין מסלה. אים סעגעו ג) נאריכוס. זה לנינו עניא סוכה

הסיאו מסנה נלסק וכן סכמה אלוה הסה ליס) (איונ מלסץ מהס. דממו סיסיס ד) נסיו.
לדני
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 הבינה לי אין לי; אדם בינת ולא האדם. מכל ויחכם ד) א (סלכים ואסר

 והזכיד חיים; בעלי שאר על יתרון לו יש בה אשר האדם אל המיוחסת
 הכל סן למטה שהבינה מטרשין יש [אדע] קדושים ודעת הכסה בינה סדות

 למדתי לא הכתוב ופירוש מהחכמה. למעלה ודעת הכינה מן למעלה וחכמה
 כמתמיה׳ ע*םו והלשון החכמה מן למעלה שהוא קדושים דעת אדע ואיך חכמה

 המחקר חכמת וכל הטבע פעולות שכל לפי אלו מדות שלשה שהזכיר ומה
 וגו׳ ארץ יסד בחכמה ה׳ ג) (משלי שכתוב הוא נבראו ובכחם עליהם מיוםרים

 יודע. איני בהם נברא שהטבע המעלות כי הטבע עניני אדע איך כן לומר וכיון
 החכמה אל חוזר והכל אחת מעלה שכלם הללו מדות בשלשה לפרש יש עיד

 קבלה בדרך העיון מן הרחוקים הדברים המשיג כי הפרש בהם יש אמנם
מ שצריך כלומר חכמה למדתי ולא שאמר זהו חכמה הנקרא הוא שקבלו מו  ל

 וירא ב) (שמות כאמרו יודע הנקרא הוא העיון מצד הקרובים הרברים והמשיג
 קרובים שאינם הבינונים הדברים והמשיג אלהים, וירע ישראל בני את אלהים

 שינוי לפי החכמה של השמות שינוי וא״כ תבונה נקרא רחוקים ולא העיון מן
 מדת היא כך כל עצמו את שלמה שהשפיל ומה חכמה׳ הכל ומ״ם ההשגות
 לא החכמה לכבוד החכמה שמבקש כאדם וענוה שפלות דרך בחכמה השלמים

 בלב יד) הכתוב(משלי אמר ומזה בעיניהם׳ ושיתפאר שיכבדוהו הבריות לכבוד
 הכשר ליתרון בחכמה מתעסק הוא הנכון תודע. כסילים ובקרב חכמה תנוח נבון

 נבון הוא ידע לא ואיש אתו צפונה והיא גדולתה תפארת יקר ומכיר מעלתה
 מעם. סכלות מכבוד מחכמה יקר י׳) (קהלת שנאמר זהו הוא׳ סכל לכל ואמר וחכם

 חכם עצמו את שיחזיק ממה בו שיש מעט בסכלות עצמו את שיחזיק טוב באורו
 להראות בה יתגאה ולא בחכמתו יתפאר לא שהחכם היא החכמה מדרך [כי ונכבד
 מן חפצם אין כי לעולם החכמה יצפנו לא הכסילים הודע הכסילים ובקרב ה) לכל]

 למד שהוא הבדות ידעו למען כה עמלם ועיקר ולהתייחס להתכבד אס כי החכמה
 שדרשו והוא ופרת חדקל נהרות משני זה על משל הביאו ו) ז״ל ורבותינו חכמה.

 כין קולי שישמע הלואי להן אמר נשמע קולך מה מפני לחדקל לו אומרים
 מעזןזי צריך] [איני אמר נשמע קולך אין מה מפני לפרת לו אומרים הנהרות•
 ז) לשלשה יוצאה נטיעה נוטע ימים לשלשה יוצא ירק כי זורע אדם מוכיחים

 קולו ואין גדול נהר ופרת נשמע וקולו קטן נהר הוא חדקל כי זה וכאור ימים.
^ הביאו עוד נשמע׳  לפי קריא קיש קיש בלגינא אסתירא ואמרו זה לענין מ

 הזוז ינתן אם אבל קריא קיש קיש ולפיכך ה) מקומה הצלוחית אין שהאסתירא
 פה) דף פ״ז רז״ל(כב״ם ודרשו ישמער לא וקולו ינוח שמה מקומו שהוא נכים
 ת״ח זה תורע כסילים ובקיב ת״ח בן ת״ח זה חכמה תנוח נבון בלב דכתיב מאי

קריא. קיש קיש בלנינא אסתירא אינשי דאמרי היינו עולא אמר הארץ עם בן
ת6צ ^ן ח ש ובמדרש ה

 ונכ״י יום. לסלשים הגי׳ בנ״ר ז) ס״ז. פ׳ רנה מראשית ו) ננ״י. כ״ה ה) אסל. לדבר
 הסוס׳ פי׳ לו גסי לנינו ס) . ונו׳ סדקל כי «אוד הלנה ולנה פלה והוא ילק הצוססא

 נאלנקי מכיסו הי׳ ואס מקשקש הוא ננגין להניס זוז דלן שאין לסי וז״ל לינ״א נשם שס
 נדלן הסכמה לו שנאתה איש על המשל נופל ולפירושו מקשקש היה לא שם להיום כדרכו
 ואם קול משמיע מקשקש נלגיני אסד סלע לש״י לפי׳ אנל שלה אכסניא שם שסין מקלה

מד״ס. הלנה נו שאץ נמי אלא נפה נופל המשל אין קול משמיע היה לא סלעים מלא הי׳
ס•׳
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 אגור שלמהי של דבריו אלו דברי המשא, יקא בן אגור דברי משלי ובפדרש

 עולו שגשא הששא חשא. סכל גקי שהוא בן יקא בן לחכמה, חלציו ט) שאגר
 של אותיותיו שהבין לאיתיאל הקדש/ רוח עליו ששרתה הגבר נאם הקב״ד!/ של
 לעמוד יכול שהוא ואוכל השרת. מלאכי של אות-ות שהבין לאיתיאל י) אל•

 סי בשמלה מים צרר סי בחמגיו רוח אסף מי וירד שמים עלה סי [ע״ב] בהן.
 צרומה אלוה אסרת כל תדע. כי בנו שם ומה שסו סה ארץ אססי בל הקים

 שלסה בונת ונכזבת. בך יוכיח סן דבריו על תוסף אל בו. החוסים לכל הוא סגן
 ו»ורה בחכמת זולתי בהם יתעסק ושלא החכסות שאר בסניעת אלו בססוקים

 יסודות ד׳ שמים עלה סי בפסוק הזכיר ולפיכך החכסות, כל הכוללת יא) שהיא
 רמז ומדבר/ חי צומח דומם השפל העולם ולבריאת הגלגלים לחכמת כולל שהן
 שמים עלה מי ואמר ומים אש מורכבת סלה שהיא שמים במלת האש יסוד
 רוח אסף מי וטבעותו/ מהותו לנו יגיד וסי מהו האש יסוד יודע מי כלומר וירד

 מים צרר מי נברא. כל חיות הוא ואיך מהו האויר ענין יודע סי כלומר כחפניו
 כל הקים מי ומלבושם/ השמים שסלח הןבים כי שסלה העבים קרא בשמלה

 החכם של שטו מה היתד!/ מהיכן והארץ העפר יסוד יורע מי כלומר ארץ אפסי
 חכם לאותו זרע לו נשאר אם כנו שם ומה האלה הנעלמים הטבע עניני היודע

 הם אלה וכל הטוב השרש על מעירים האילן שענפי לפי ידע, אולי ונשאלהו
 ששאל ואחר המחקר/ על מורה סלה שהוא דברי במלת פתח ולכך המחק* עניני

 אפרת כל אמר מצא ולא ובקש ונעלם יב) מוסתר הענין ונשאר התימה בדרך זה
 יאמר המחקר, מן ולמעלה הנבואה שהיא שהזכיר המשא כנגד צרופה אלוה

 והמצות התורה בחכמת זולתי החכמות כשאר או המחקר בחכמת שתתעסק ראוי אין
 החקירה אל האדם אח מביאות התורה חכמת ידיעת סבלי האלה שהחכמות לפי

 ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה חקירת והיא התורה לנו שאסרה הגמנעת
 החכמות שאר כי לומר סיג בו שאין צרוף לכסף תורתנו המשיל p ועל לאחור/

 נפסדות דעות מולידות שהן הוא שכהן והסיג סיג בהן יש כי צרוף כסף לא אבל כסף הן
 ויותר יב) (קהלת אמר קהלת כספר שלמה הזהיר בעצמו הזה והענין כאמונה.

 פן הזהר יאמר כדרבוטת/ חכמים דברי למעלה חוזר והוא הזהר/ בני מהסה
 חכמות שבשאר לפי חכמיס פרברי ביותר כלומר מהם ביותר בחכמות תתעסק

: רוח לרברי הקץ טז) (איוב כמו קץ אין הרבה ספרים עשות
 שהוא העפר מיסוד חוץ בעצמו הזה כסדור קהלת בספר היסודות סדור ומצעו

א) באסרו קהלת כספר ראשון והוא הזה בכתוב אחרון  לעולם והארץ (
 השמש וזרח האש והמים. והרוח האש שהוא הראוי לסדרו חוזר כן ואחרי עומדת.

 וכונת הים/ אל הולכים הנחלים כל המים הרוח. הולך סובב סובב והרוח וגו׳.
 לו וראוי המחקר ספר הוא קהלת שספר לפי הארץ מן שהתחיל במה החלת
ספר כן נם שהוא בראשית מספר זה למד שלמה והנה יג) הנקודה מן Tלהתח

המחקר
 נכל פצמו סאסף סהפ•׳ צוין ואינו אסה״ע. נסלוף סני נמוג כאילו סמפיש סס פי׳ ס)
 נ׳ כסוג כי משונשת אינה ג״כ שלסניני הגי׳ אכן ד״א סגי׳ שם י) נקץ. אוגר כמו כסו

 האי אנל כאוס ומהם עקומות בהלכה למעלה לנינו כוסב זה כעין יא) לאיסיאל פעעיס
 נלאשיס מדל נססלס לניני נסי׳ יעוי׳ יג) משוסם הגי׳ נכ״י יב) העקומות. שס ועיי׳
מ״ש ולאה כו׳ הזה כשדור שלמה הזכירם וככל וכו׳ לפי נקודה קראוה והפילוסופי׳ כע״ש

עוד
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 וחשך הזכיר ואח״כ ובהו תהו היתד. והארץ באסרו הארץ ביסוד שהתחיל המחקר

 מרחפת אלהיט ורוח הזביר ואח״ב השכר. שהיא היסודי האש שהוא תהום פני על
 תמצא לא בראשית כענין המחקר על מיוסד קהלת שספר ולד.ודיע המים׳ פני על

 פעולת על המורד. שםאלד.יס רק המיוחד השם שיזכיר יד) בבראשיית ולא בקהלת
 המחקר חכמת שעיקרו סו) איוב ספר גם אחד, בשניהם והטעם וד-סדור המחקר

 כי כה) (איוב שנאמר הוא בעצמו הזה הסדר אחז זו בחכמה גדול חכם והיה
במדד. תכן ומים משקל לרוח לעשות יראה השמים כל תחת יביט הארץ לקצות

:בראשית וסדור קד.לת סדור מחקרו בחכמת תפש שאיוב למד נמצאת
 בנפלאות לד.תבונן הזה בכתוב הכינד. וירד• שמים עלה מי עוד לפרש ז6ויי

מד׳ מורכב סהם אחד שכל שברא חיים בעלי בבריות הקב״ה של מעשיו
 הזאת החכמה למדרגת עלה מי כלומר וירד שמים עלה מי שאסר וזהו יסודות,

 סלמנדרא רז״ל בלשיון הנקראת בריאד. האש מיסור נבראת היאך שידע בעומקד. וירד
 יא) (ויקרא האומר הכתוב מן זה ולמדנו טז). רצופים ימים שבעה הכבשן בהסקת

 רוח אסף מי יז). סלמנדרא והשני ערוד האחד מינין שני הצב כי למינד.ו והצב
 בריות נבראים היאך ובחפניו בידו והיא זו חכמה היודע החכם מי יאמר בחפניו
 סי הדנים. והם המים מיסוד נם מים צרר מי שבאויר• העופות והן הרוח מיסוד
 (חולין רז״ל שדרשו וזהו והחיות, הבהמות והן העפר מיסוד נם ארץ אפסי כל הקים

 קד) (תהלים אומר היד. למינהו והצב זה מקרא אצל מניע ר״ע כשהיה קכז) דף
 גדולות בריות בים גדולות בריות בראת עשית בחכמה כלם ה׳ מעשיך רבו מה

 לים נכנסות אלמלא ושביבשר, מתות ד“ם ליבשה יוצאות אלמלא שבים ביבשה.
 יוצאות אלמלא שבאש באויר. גדולות בריות באש גדולות בריות בראת מתות• מיד

 רבו מה אומר הוי מתוח• מיד לאש נכנסות אלמלא ושבאויר מתות מיד לאויר
 מותרין ומקצתן אסורים מקצתן [האלה] הנבראים בכל שיש ולפי ונו׳. ה׳ מעשיך

 ובאסור מקצת בהיתר היתד. התורה כונת כי לומר צרופה. אלוה אמרת כל אמר
 משה זה שמים עלה סי יה) ובמדרש : השכל ולזכך הדעות לצרף כדי מקצת

שם) משה זה וירד האלהים. אל עלה ומשה ים) (שמות שנאמר  וירד שנאמר(
 העיר את כצאתי ט) (שם שנאמר משה זה בחפניו רוח אסף מי ד.ד.ר• מן משה

 כמו נצבו סו) (שם שנאמר משה זה בשמלה מים צרר סי ה׳. אל כפי את אפרוש
 משה ויקם ם) (שם שנאמר המשכן שהקים משר. זה ארץ אפסי כל הקים מי נד.
 כסערה אליהו ויעל כ) (מ״ב שנאמר אליהו זה שמים עלה מי ד״א המשכן, את

 בחפניו רוח אסף סי תירא] אל אתו רד סו) א (ס״ב שנא׳ אליהו זה [וירד השמים.
מים צרר טי ונו׳. ומטר טל האלד. השנים יהיו אם יז) (מ״א שנאמר אליד.ו זד.

ב׳״טלד׳ ה^מן צפחת
שיי עוד  זכי שלא סיד וז״ל קהלח נסיף מיאנ״ע ד״ז מקור יד) הסיה. וזאמ דיה שמיני נ

 למה •רמוז נוו) .קהלה סהל סוד הוא האלהים נ״א שם לשוס ויכלו עד כיאשיה יספל
 נ״ז מנינה ניש״י עז) המיומד. השם נזכר לא איוב נסהל שגס השנסה אום למעלה שכסג

 קכ״ז נסולין יז) יצופים. שנים שנע בכיי הנוסמ וכן הססק בלי סמיד שנים ז׳ איסא א׳
 הוא הנמש ומן הצב מן עלוד (יש״י. וסלמנדרא הנהולין ובן העלול להביא למינהו הצב א׳
 כשמים עיי הדס מעצי י.אול מן הניצל שין סליננדרא הצב, מין שיץ הנפולין ובן נא

 בהםך שולט האול שאין ועיש הוא) צב דמין לי׳ וקים בו שולט האול אין מדמו והסך
מ׳ לנה וננשא נקציל קצה זה עאמל נמצא משלי נעדיש יח) א׳. ז כ נמגינה הוא עדעו

י״ב



לד הקמח מסח
 אפסי כל הקים סי אדרתו. את אליהו ויקה ב) (מ״ב שנאמר אליהו זה בשמלה

 זה שמים עלה מי ד״א כנך. חי ראי יז) (מ״א שנאמר המת את שהחיה אליהו זה
ת הקכ״ה זה וירד בתרועה. אלהים עלה טז) (תהלים שנאמר דקכ״ה שטו  שנאמר(

ח אסף מי סיני. הר על ה׳ וירד ים)  אשר יב) (איוב שנאמר הקב״ה זה בחסניו ח
 כז) (שם שנאמר הקב״ה זה מים צרר מי איש. בשר כל ורוח חי כל נפש בידו
 שנאמר ה הקב• זה אפסי כל הקים מי תחתם. ענן נבקע ולא בעביו מים צורר

 בני בנו שם ומה שמו. צבאות ה׳ שמו שדי שמו מה ומחיה! ממית ה׳ ב) (שמ״א
 ישראל בלא לתורה שא״א צרופה אלוה אמרת כל לזה סמך ולפיכך ישראל! בכורי
 ובמצות בתורה הש״י בונת כי לבאר הזה הכתוב בא תורה. כלא לישראל וא״א
 הפסה מצות באה הזאת הכונה ועל המושכלות בהן ולהשיג הדעות בהן לצרף

 לשחום הכתוב צוה וע״ב והעבודה, האמונה שורש בנפש ולקבוע להתעורר כדי
 היה לא המצריים שהרי ים) הצאן לצורת עובדין שהיו מצריים של לעיניהם הפסח

 הטובה מצד אלא העולם בריאת מצד ולא הכוכבים מצד ולא המזלות מצד אלוה להם
 הצאן לצורת עובדים היו הענין וע״ז לעבדו! אצלם ראוי היה להם המטיב שכל
 שהיתה בעבור אלהינו! לה׳ נזבח מצרים תועבת כי ח) (שמות הכתוב שאמר כמו

 אדם כני ואין בע״ח שאר מכל יותר הצאן מצד מאד גדולה טובה להם םנעת
 תחת אינן והחיות לרכיבה! וסוסים לחרישה שוורים כענין בגופם אותן משעבדין

 מזיקות אינם ואשר אדם לבני מזיקות והן הצאן כמו להכבש נוחות שאינן ידם
 אבל כ) מאכליו שהם זולתי הנאה בהם להם ואין כלום לבעליהן מועילות אינן
 הנבראים שאר צורת סבל יותר צורתו לעבוד וראוי בעיניהם נכבד חיה הצאן מין

 לבעליהן מהן שמגעת אלא בגופן משעבדין ואין אחריהם לטרוח צריך שהאדם
 לעבדו! וראוי בעיניהם נכבד הצאן היה זה ובשביל ובולדות ובחלב בגיזה טובה

 והיכולת וממשלתם גדלם לרוב אלוהות עצמן עושין המלכים היו הזה הטעם ומן
 אלוה, עצמו עושה שהיה נמרוד כמו האדם! משאר יותר להטיב או בא) להרוג

 פרעה וכן ה׳! לפני ציד גבור היה הוא י) (כראשית הכתוב עליו שאמר חוא
 הנביא עליו שאמר כמו נהרו ונילוס עצמו את עשה שהוא כב) אומר שהיה

 הזאת הנפסדת הדעת וכנגד יאוריווכו׳! בתוך החכק הגדול התנים כט) (יחזקאל
 בתורה נמצא ולא וגו׳! עשנו הוא אלהים הוא ה׳ כי דעו ה) (תהלים דוד אמר

 ומן אדם. בני משאר יותר בידו שהיכולת לפי מלך אלא אלוה עצמו שיעשה טי
 מטיבין שהיו אדם מבני או העליונים מעבודת לישראל הנביא יוכיח הזה הענין
 מאהבי אחרי אלכה אמרה כי ב) (הושע שאמר והוא אותן! עוכדין והיו להם
 מצרים מנהג [היה] וזהו להם המטיבים אדם בני או העליונים הכהות כלומר ובו׳

 הכל והאסורים המותרים המאכלים כין תורה שהפרישה ההפרש נם באמונתם•
 שלמה אמר שכן הן והנפש הנוף חיי המצות שהרי המשכלת הנפש בהם לצרף

 הנפש חיי זהו למוצאיהם הם חיים כי ונו׳ למוצאיהם הם חיים כי ד) (משלי
הנוף את מזיקים הם תורה שאסרה והמאכלים הגוף! חיי זהו מרפא בשרו ^לכל

וםול־יים
 09D םל0ס כן1ו«( סם נמצא לא מסה פל *ק pen סדויס מה אכן המאמל זה א<וזא 3י"
 ס׳ להרמב״ן ונמהון אמונה מס׳ לקומיס אלו דגריס יס) המנץ. כל סם מדני ממסה כי

 DD כא) מאכל. שהם ונכ״י מאכלן איסא סס כ) נאמונסם. מצרים מנהג סי׳ חה מד י״מ
. אלוה עצמו עושה סהיה שם כנ) .3להפי או להרע להמג נידם והיכולס וגכ״י להרע.

ונן



הקמח&םחכד
 הליחה ורבי הטבע נסי שהם לטי בג) רעה ותכונה אכוריות בנטש וסולידים

 ולהזהר הטהורים כמאכלים שכלם לזכך התורה למקבלי והראוי זד./ יודעין והרומאים
 מן שוהט בין להקכ״ה לו איבמת מה וכי בד) רז״ל שאמרו וזהו האכזריות, מן

 הה״ד הכריות את כם לצרף אלא המצות נתנו לא הא העורף מן לשוחט ד.צואר
 ארס ירגילנה שלא המשכלת הנמש בהן לצרף בלומר צרומה אלוה אמרת כל

ולא הצואר מן בנחירה ולא בשחיטה רחמנות בדרך אלא כד.) אכזדיות כדדך
: העורך מן

 ולקבוע המשכלת נמש לצרף כדי הוא הזד. הטעם מן במסת החמץ איסור גם
[ובן£ מצרים ביציאת הנכללות הגמלאות בזכרין יתברך השם אמונת כלב

 שנגאלו, עד להחמיץ אבותינו של בצקם הסמיק שלא לזברון החמץ לנו נאסר
 הידוע ומן וגו׳, מםצרים הוציאו אשר הבצק את ויאטו יב) (שמות הכתוב וכטשט
 וזאת יצד.״ר על יצ״ט להגביר חייב והאדם להיצה״ר רמז בו ־ שיש החמץ כאיסור

 יב) (משלי במסוק הטירוש עיקר וזהו ובצדקות ובתטלות בתעניות התורך. בונת
 אותח ומכניע כו) משכר הצדיק כי שלו הבהמית נמש בלומר בהמתו נמש צדיק* יודע

 יידע. ממרחק ונכוה קלח) (תהלים וכן סכות אנשי בד.ם ויודע ח) מלשון(שומטים
 להרשיע הנוטה הלב המשיל כי לבבי, יתחמץ בי עג) (שם מלשון חמץ לשון וד.נד.

 החמיץ רז״ל יקראוהו כז) להרשיע] הנוטה הצדיק בי להחמיץ הנוטה [לעסה
 היין וכן שהחמיץ לאחר כאן שהחמיץ קודם באן כח) בכורש שאמרו כענין

 לעשות שרצוני למניך וידוע גלוי כט) במירוש אמרו וכן חומץ, נקרא הנמסד
 ואמרו לשאור, יצה״ר שהמשילו הרי יצה״ר כלומר שבעיסה שאור מעכב ומי רצונך

 עליה מעיד שהנחתום לעיסה לה אוי יצרנו ידע הוא בי ל) קג) (תד.לים במדד*
 להקריבו שלא חורה עליו והזהירה המזבח מן מרוחק החמץ היה כן ועל רעה, שהיא

 אשה ממנו תקטירו לא דבש ובל שאור כל בי ב) שכתוב(ויקרא הוא עיקר כל
 שד.םזבח למי ניחוח• לריח יעלו לא המזבח ואל לד.׳ אותם תקריבו ראשית קרבן לד.׳
 חמץ שהיה ומה לרצון. לא והחמץ ולרצון לכמרה מיוחד ומקום ניחוח לריח היד.

 וע׳׳ז תנומד./ אוחו לד.ניף אם כי קרבן להקריבו (ראוי) היד. לא) תודה כקרבן
 אלא במחשבה ימצא ולא במעשה יראה לא ימצא ולא יראה לא חוחי. אמרד.

והמעשה והלב המה מצות לב) חלקים שלשה שהמצות ולמי בלב, שיבטלנו
כטי השטן צםחת

 ני עוד הדבר ואמה וז״ל נסו״ד עיצתו ועילסס ס׳ קדושיס בשדר הרמב״ן נותב וכן פג)
 כדג לאכילה גורב ואיננו qלגי מזיק מאוד דבק הלימות רב האילנות נעימת בתסלת השרי
 משצ סמביא ובתגמומא לנוף. נס רעיס סהס בתורה הנאשריס וסמאכליס קסקפת לו סאץ
 שלות ס׳ תצא בשדר ז״ל והימנ״ן .שעיני ס׳ בתנסועא הוא נן כד) כן. ג״כ נראה ע״ז
 עצ הכוונה בהרסבה שס וביאר הסי׳ זאת בפי הילעדנו צשם זה מאמר כל נ״כ מביא הקן
 ח״צאבל כ״ו ס׳ בשלישי מהמורה נובע הוא כה) היסב בד״ק יפויי כאן לנינו שכתב דין

 המעשת קלות עם הקלה למיתה כיון נננ״ס לאכילת ההכיס הביא כאשל הוא הדבל אמיתת
 מימה ולברור דני בכל איסשל והשמיעה בו וכיוצא נשייף אלא הצואר הכאת איפשל שאי
 אום ולהלן הכנעה באות לעמלה גס יבינו כתב הזה הפירוש כו) השכין מדוד דהיינו קלה

ע) .ב׳) (ג׳ י״ה בייש נס) .מהנ״י סושסתי נז) נאיינות. תענית  . א׳ י״ז בברכות נ
 כותב וכן לב) צו. שדר בפירושו יבינו ונ״כ צא) j«״ פ׳ לנה ונשא ל״ד פי רנה בנס ל)

 מה מהם הלבה לבינו מונה ע״ע שבועות אום ונתסלת הסמישי ישות באום להלן יבינו
הדבור, באמצע אלקיס בלrו פ׳ יתרו פי מהלאב״ע והוא סלקים. מהשלשה אסד כל ששייך

לא



לההקמחםח6בד
 המצות כנגד בלג לבמלו התורה באה לעשותמ ובלבבך בם*ך ל) (דברים במ״ש

 המעשה, מצות כנגד לשרפו או הבית מן לבערו הקבלה ובאה בלב, לויותaד
 באיסור המצות חלקי שלשה שיתקיימו כדי הפד./ מצות כנגד חמירא כל ולומר
 רמז בו יש שהחמק וטון המצות, כל כולל החמ״ן שאיסור למדת והא החסץ

 כך התורה מן כלב החמץ לבטל מצויים שאנו שכשם רמז לנו יש מכאן ליצה״ר
 ודרז״ל לג) תשביתו וזש״ה בנו ימשול ושלא מהלב יצה״ר לבטל חייבים אנו

 וכשם מנעוריו, רע האדם לב יצר כי ח) (ביאשיח דכתיב בלב ביטול דהיינו
 לחפש חייבים אנו כך ובסדקים בחורין הבית ולבדוק החמץ לבעד הקבלה שבאה
 החמץ שבדיקת וכשם רעים. ומהרהורים ממחשבות והכליות בטן חירי ולבתה

 כך הנר לאור אלא האבוקה לאור ולא הלבנה לאור ולא החמה לאור לא אינה
 נר כ) (משלי שכתוב הוא נר הנקראת .הנשמה לאור אלא אינה יצה״ר בדיקת

 הז״ האלף על לרמוז ימים שבעת איסורו זמן שהיה ומה ונד. אדם נשמת ה׳
 כך. כל מתבארת הכונה היתד• לא ח׳ או ו׳ האיסור היה ואם יצה״ר בו שאין
 השביעי [אלף] אחר עולם שיתחדש עתיד כן הז׳ אחר ההמץ לנו שהותר וכשם
 תמצא וע״ב לגמר/ שיעקרו הגדול היובל עד ילך וזה לד) בעולם יצר.״ד וישוב

 תאפינה חמ״ן כג) (ויקרא שם שכתוב יובל של 0 כנגד שהוא לעומר נ׳ ביום
 הצרות על מנינד• שהיא בו לחוסים הוא מנן ואמר לגמרי. יצה״ר יתבטל בו כי

 מהבטחת ברור דבר וזה לרופאים א״צ התורה עם כי החללים על מגינה והיא
^ כג) (שמות הכתוב ב ט׳ מימיך ואת לחמך את ו  דבריו על תוסף אל ואמר .ו

 עליהם יוסיף ושלא בהם אדם יתחכם שלא המצות על הזהיר ונכזבת, בך יוכיח פן
 כי ה׳ מהן יעשה שלא לה) שבתפילין פרשיות ד׳ או שבלולב מינין ד׳ כגון
 ד»ורמ כי וגו׳ עליו תוסף לא יג) (דברים שנאמר התורה על עובר המוסיף כל

 תוספת א״צ םד,שד.ואתםים וכל ונו׳ תמימד. תורתה׳ יט) (תדילים שנאמר תמימד•
 יב) (שם ע״ד• דוד שאמר הוא סיג בלי מזוקקין הם התורה דברי וכל ומגרעת,

: שבעתים מזוקק לארץ בעליל צרוף כסף טהורות אמרות ה׳ אמרות

פסח•
עי  גאולות שתי כולל זד. פסוק ז). נפלאות(מיכד. אראנו מצרים מארץ צאתך בי

 שעליה עתידה שהיא אחרונד. וגאולה מצרים יציאת של ראשונד. גאולה
 אומות ע׳ כי ידוע דבר אורך, בא כי אורי קומי ס) ואמר(ישעיה ישעיה נתנבא

ש  הגוים נפרדו ומהם נח של ירכו יוצאי כולם היו איש טע׳ כלם ויצאו כעולם י
 זה ועל וגוא בארץ הגוים נפרדו ומאלד. ו) (בראשית כתיב שכן אומות לע׳

שבעים שהם ונו׳ אדם בני בד.פדדו לב) (דברים בלשונו רב-נו משה אמר

®®י“’ השמן צפחת
 סהמ שס ופהום׳ על«א3 ננסול ד״ה ב׳) ד q7( נלש״י אכן זאס בגמ׳ נמצא לא <ג)

 ס׳ בראשים מדל בסירוסו נס לד) הסקר. הוי שניסלו דמאסל הוא דשבלא ונסנו מימשו
 סלשס סיימה ולכן השבימי אלף אסל המלאכה שססזול רמז ובכאן לנינו כיסב אלהיס ויכל

ה. והנן השבימי יום אסל ממשה פל לרמת למסוס במלם השניעי יום של זי  מ״כ! ו
 בסנהדלץ לה) הקבלה. ע״ד cr מענין הלנה לבינו האריך בנםוע ויהי ס׳ בהמלסך ונסדר

 שאץ מניין לאה ובספרי סייב. סוסלים דבלי על להיסיף סועסוס סמשה במשנה ב״) (ס״ס
ס׳יל מהן סוססץ שאץ ומכיין עליו סוסף ולא ם״ל הציציע על ולא הלולב על לא מוסיפץ

:ממט שנלע ולא
עי/



הרומחnofiכד
 יעקב» כני למספר אמד לא זה על כי נפש שבעים שהם ישראל בני למספר א)
 כאויר השוכנים לשרים מהם ב) חלק־ם בג׳ ע״ז עובדי היו ההם האומות ובל

 אלהים הנקיאיס העליונים למלאכים מהם ולמזלות/ לכוכבים מהם היסודות/ בגלגלי
 זולתי ה׳ את דורש בבלם היה לא יחרם/ לאלהים זובח כב) (שמות שכתוב כעגין

 וידוע השי״ת. וכדרישת האנושי הטין בקיום לעולם שארית שהשאירו ובניו נזז
 המעיד והוא הבריאה מתחלת התולדות לכל דאש הראשון אדם שהיה ג) כשם בי
 שהוא המבול על מעיד המבול אחרי התולדות לבל ראש נח היה כץ החדוש על

 מהם האחד ושת והבל קין בנים שלשה לאדה״ר שהיה ובשם חדוש» כענין
 שלשה לנח היו כן שת׳ והוא הצדיקים לבל ראש הי׳ והאחד קין והוא נתקלקל

 הצדיקים לכל ראש הי׳ והאחד חם והוא נתקלקל האחד ויפת וחם שם בנים
 בי לנח דאה ואברהם לאדה״ר ראה נח של אביו למך בי הידוע ומן שם׳ והוא

 חדוש על עד מפי עד בנו ושם נח וא״ב נח בשמת ד) שנים נ״ח בן אברהם
 שכל היחידים אצל דוד אל מדור משתלשלת היתה איך האמונה לך והרי העולם

 בעולם דאלהות נתפרםם לא מעולם אבל נםתרים׳ בנסים ומעשיהם פעולותיהם
 היו כי ישראל׳ ירי על מצרים ביציאת אם כי מפורסמים בנסים האומות בעיני

 ומודים bמבירי היו ואז הטבעים בשנוי ההם הגדולים ומופתים אותות רואות האומות
הכובכים מערכת ומשדד ומנצח כרצונו הטבע משנה הארץ שופט אלהים יש כי די)

י׳י” השמן צפחת
 0P שם נח בני היצדוה ואנה פ׳ נח ונסדר האזינו סדר בסירוסו רנינו מ״ם עי׳ א)

 א״א לך יהי׳ לא בדבור ימרו נסדר הרמב״ן מפי׳ הוא ד״ז עקור ב) ונו׳.
וכו׳. מינין שלשה היו כי ע*ז בענין הכמונים שיורו מה מזכיר אני ובכאן בד״ה יפו״ש

 כי אמת זה ונס וז״ל וכו׳ גומר יפס נס בני ס׳ נס סדר הלעב״ן מסי׳ מקורו ג״כ ג)
 והיו המבול שראו ובניו נח על להם ויעיד אסריו בימו ואת בניו אס יצ־ה אביני אברהם
 שראה (למך) אביו ראה נח כי היצירה על רביעי ועד וכו׳ עד עסי עד הוא והנה נסבה
 וכוי. מצרים ליורדי זה כל מגיד ויעקב במבול העד שם ראו ויעקב ויצחק הראשץ אדם

 אבינו ואברהם הוא והסימן נח פ׳ תסלס הראב״ע יאמר כן ד) שם. נפי׳ רנינו והביאו
 מנינים איזה להעסיק סוב כי ראיסי ה) סם. בפי׳ לנינו והביאו נח, מס כאשל נ״ח בן

 למטה מ״ם גם אלו דבריו לנינו ממנו שאב אשל המקול אס דעס למען ז״ל עסלמנ״ן
 נספרו וז״ל משה׳ וננבואס ביכלמו בהשגחתו דבלים בג׳ כפלו שהעצלים אחרים ונמקומוס

 הקנ״ה הי׳ יודע מצרים מאלץ הוצאתיך אשר א׳ ר׳ אנכי כ״ס פ׳ מסלס ובטחון אעונה
 מאמינים שהיו היעים ואמונותיהם הרעים מעשיהם ולמדו במצרים שקועים ישיאל סהיו
 מצרים בארץ להם ואודע כ׳) (יחזק׳ שנאמר כמו האמתיס האמונה מן והסלסקס בהם

 וסזקסבדרך ראשון בדבור אלהוסו להם הודיע לפיכך וגו׳ עיניו שקוצי איש אליהם ואומר
 הדבר חיוב כלומר ־ס המו מדרך האמונה עמה כשיש אלא שלימה ידיעה שאין לסי סעוסס

 שהדבר מצרים יציאת כגון כך שהוא בו להאמין מכריחין ולאיוסיו שהשכל הכיס מצד
 נכס היה כי יודיע י״ס קליעח וכן המצלים סלמום כלחם ועל יצאו עליוני נכס כי ידוע
 סבלו אס האדם ידיעת כגון היודע לב בתיך חקוקה צורתו שתהי׳ הבורא שהוא צומי עליון

 דבל וידיעת כו׳ ממנו נסתר כשהוא אפי׳ לבו בעיון אומו ורואה בצורתו איסו המכיל
 מופת להם נתן לישרסל תורה לימן הקנ״ה כשבא וע״כ אמונה נקראה סה אל עסה משהוא

 להם נתן אשל המופת והיה באלהוסו והאמינו אותו ידעו ההוא המופת מצד אלהוסו פל
 אשר אמר לא זה ומפני וגו׳ הוצאתיך אשר כדכסיב ממצרים שהוציאם הוא אלהוסו על

 המצרים אמונת הימה ממצרים שכשיצאו האיץ ואס השמים אס עשיתי או העולם אס בראתי
ד' סיעה שאמר זהו נורא לעולם שים מאמינים היו לא והמצריים שכתבתי כמו גידם  מי
ט׳ הצאן לצורת עונדים והיו ובריאתו העולם סדוש מצד אלוה ידעת להם היתה ולא ו

שהיא



לוהפמחnoBכד
 אלהותו ביםרסום מצרים/יאמר מארץ אלהיך ה׳ ואנכי יב) שכתוב(הושע וזהו

 כלשון אלהיך ה׳ הזכיר ולכן היה, מצרים מארץ מםורסמים בנם*ם בעולם יתברך
 הנאמר ובלשון [אלהים] ה׳ עשות ביום ב) (בראשית בראשית במעשה הנאמר

 התעללתי אשר י) (שם הכתוב אמר ומזה אלהיך, ה׳ אנכי כ) (שמות כשרת
 יקראם כעוה״ז הנעשים המעשים כל כי ו) עילה מלשון שהוא לי ונראה כמצרים,

 ב) א וכן(שמואל עלילותיו, בעמים הודיעו קה) (תהלים כלשון עלילות הכתוב
 הש״י על דוד אמר וכן דעבדית. נםין ית אונקלוס שתרנם וזהו עלילות נתכנו ולו

 מםני עלילות הפעולות כל שנקראו ומה אדם׳ בני על עלילה נורא סו) (תהלים
 אצלו# עלולים הם הנמצאים וכל הראשונה העלה מן ונאצלות נמשכות שכלן
 כי עילה, עצמו את הראה שבמצרים ונפלאותיו עלילותיו מתוך כי הכתוב ובאור

 והיתה קדמון שהעולם סבורים והיו בהשנחה מאמיגיס היו לא מתחלה האומות
 שכר אין עבדו לא לאשר אלהים עובד בין לרשע צריק בין ש הם• שאין דעתם

 כעין שופם׳ ואין משפט אין אותם שהורנ למי עונש ואין נפשות שמציל למי
 15ישםו ערפל הבעד אל ידע מה ואמרת ככ) (איוב לאיוב חביריו שתפשו מה

 ההשגחה אין כי הזמנים באותן האומות בונת היתה כן יראה ולא לו סתר עבים
 הדעה להם היתה ביניהם ישראל שגלו המצריים גם ז) ולמטה הירח מגלגל

 רבוי מתוך טועים המצרים היו פתיות מתוך טועה אומה שיש ואע״ם הנפסדת,
 בארץ משטרם אשר העליונים הכחות יודעים גדולים חכמים היו כי ח) הכמה

 כי אומדים והיו הארץ, מחלקי פלוני חלק על ממונה פלוני ומזל פלוני ושכוכב
אותם המכבד הלא המלך משרתי והם להנהגתם נמסר השפל שהעוה״ז כיון

כופרים והיו הכחות לאותם עובדין היו ולכך המלך את מכבד הוא המשרתים
 כחם ואין שלוחים אלא אינם ההם שהכחות ולפי המיוחד׳ השם שהוא כעיקר

 אלילים, העמים אלהי כל כי יו) א (ד״ה וזהו אלילים הכתוב קראם לכך מעצמם
 לבאר הכח למיעוט המלה וכפל ואילות כח מלשון אלילים ולשון עשה. שמים וה׳

 לפרעה והכפירה עשה• שמים וה׳ זהו המיוחד השם מכח אם כי מעצמן כחם שאין
 I משה בנבואת ,ביכלתו ׳ השי״ת בהשגחת ט) דבדים בשלשה היתד. ולמצרים
 וגו״ נשן ארץ את ההוא כיום והפליתי ח) (שמות שכתוב הוא הש״י בהשגחת

אל קרוב שהוא י׳) המדינד. באמצע כמלך הארץ בקרב ה׳ אני כי תדע למען
הקצוות ^ךןףן2ן

כנודר בית והוא החמה ציעוס שנה ראש אז היא שהשמש לסי סלה מזל צורס על שהיא
לנינו והרסינ האריך נא סדר נסיף ההורה נסירוש נס וכד. אוסר עונדין היו ולסיכך

 נעולס ע״ז היוס מעה הנה לנוח מציה נפעם לך אומר ועסה נדה^מ זה, נענין הרמנ״ן
 כל מלהעסיק סדלסי האליכוס יראס ומפני וכו׳ להשסנשנאמונה הדעוס החלו אמש מימי
 לנו נססס מקול ומעסה מאוד. נעמו כי מססלו וינקשם ידרשס והמעיין קדשו דנרי

 עהמיימוני זה הוציאו שהס ויסכן אלי, נעניכיס שמדנר מקומוה נכמה המסגר לנינו לדנרי
• הל* ס״נ השונה הל״  כלל ננואה שס שאין האומל אפיקולוסין הנקראים הס ס״ וז״ל ס

 והאומר לנינו משה של ננואסו והמכחיש האדס נני ללנ מהנולא שהניע מדע שס ואין
 הל״ פסלה נעייעוני גם נסעו, אוס למעלה ועי׳ .האדם נני מעשה יודע הנורא שאין

 נססילס עי״ ז) שס. נא סדר נסילושו לנינו מ״ש עי״ ו) נ״ס. פ״ נשלישי ונעוה״נ עכו״ם
^ לנינו כוסנ נסמו אוס למעלה נס ס) ס.0 שציינסי מה אמונה אוס  וכן פ) זה. מ
 אוה ולמעלה האלץ נכל כמוני אין כי סדע נענור ס״ ואלא סדר נפילושו לנינו כסנ

שס הלאנ״ע פילס כן י) אלו. מדנליס שמטר מה לנינו ססיליןהניא אום להלן גס עזחה
ועי״



הקמחHDBכד
 חדע בעבור ט) (שם הברד במכת שכתוב הוא ביכלתו, הכל. על משגיח הקצוות

 .לי דומה אחר שליט ואין כיכלתי יכולת אין כלומר הארץ בכל כמוני אין כי
שם) שכתוב הוא משה בנבואת  אני שהבאתי כיון כלומר וגו׳ העיר את כצאתי (

 הוא הארץ לה׳ כי (שם) לדעת תוכל מזה בתפלתי אותו הדוחה ואני הפורענות
 המחקר וחכמי נבואתי• אמתת לך תתברר ואז כפי נבואתו והשם והיכול המשגיח

 שלחן ושם בנוי לבית דומה בכללו העולם כי אמרו ההשגחה בענין משל משלו
 והכוכבים הכיח על התקרה בדמיון השמים שהרי העולס; כן דולקות, ונרות ערוך

 הפקיד הוא בעולם והאדם בכית ערוך כשלחן והצמחים שבשמים הנרות בדמיון
 הקכ׳׳ה הוא הבית את שבנה הבית ובעל הבית עניני בל בידו שניחנו הבית על

 הבית באותו שגדל אלא בעיניו הבית לבעל מעולם ראה לא הזה הפקיד והאדם
 הפקיד ואם אחריו/ יהי׳ כן גם והוא ההוא הבית על פקיד הי׳ אביו כי לו ואמרו

 שלא וכדי תמיד לפניו שיכא כדי הבית בעל הוא מי ויחקור ידרוש שכל בעל
 פקידתו על עמו לחשבון יבא רחוק או קרוב לזמן כי הוא יודע כ* בפקודתו יחטא

 והפקיד ובמעשיו׳ בו עיניו ונותן תמיד ראשו על הבית בעל כאלו בלבו וחושב
 תבונה ולא דעת לא ומשתה במאכל אלא ישתדל לא זה היפךמכל יעשה הסכל

 ושותה אוכל פקיד עצמו רואה שהוא כיון הוא מי הבית בעל לדעת שישגיח בו
 יביאני מי בעיני הבית בעל רואה שאינני כיון בלבו ואופי תאותו כל ועושה

 באלו לבו בשרירות והולך הבית בב<ל כופר זה והרי בעלים, לבית שיש לומר
 וגו׳. נגביר ללשוננו אמרו אשר יב) (תהלים דוד אמר ועליו בכית, אדון אין
 של ונבואתו ויכלתו השגחתו ומכחישים העולם באדון כופרים המצריים היו בן

 הנפלאות בראותם ידם על העמים בין האלהות שיתפרסם ישראל זכו כן ועל משה
 נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי בכאן הנביא שאמר וזה הגדולות׳

 מצדיס גאולת שונה הרי והאחרונה, הראשונה הגאולות שתי יכלול הזה והכתוב
 דם יסודות׳ בד׳ חלקים ד׳ שהיו בהם ששלח מכות בעשר נפלאותיו בהם שהראה
 ברד שחין דבר העפר׳ ביסוד מכות היו ערוב כנים המים׳ כיסוד מכות היו צפרדע
 שנאבד הרוח ביסוד מכות היו בכורות מכת' חשך האש׳ ביסוד מכות היו ארבה

 היו יא) מכות עשר של רובן הבכורות׳ מן באפיו חיים חח נשמת אשר כל
 בהתראה׳ צפרדע דם ז״ל דרשו וכן הזהיר, בן אם אלא הכתוב ענש ולא בד׳תראה

 והמסתכל בלן, וכן התראה׳ כלא שחין בהתראה, דבר ערוב התראה, בלא כנים
 בהיכלו ואחת היאור על אחת היו התראות שתי בל בי ימצא יב) יפה בכתובים

 ונצבת המיסה יוצא הנה בבקר פרעה אל לך ז) (שמוח הדם במכת שתמצא והוא
 ויבא פרעה ויפן שבחוב הוא להיכלו פרעה נכנם ומיד היאור, שפת על לקראתו

בלם. תמצאם ובן להיכלו׳ בלומר פרעה אל בא אמר הצפרדעים ובמכת ביתו, אל

י״עט השטן צפחת
 אלקים אצבע ויאמרו ואיא ם׳ הרמנין מסי׳ זה יבינו סלקס יסכן יא) שם. ברמנ״ן זפי׳
ק נפרעה מסיה הקנ״ה כי נסוה״ד וז״ל הוא  ונסוב לאדם מישה נהם אשל במטס י

 שהזכירו להשססה או למיתה רומז שהוא והשסיסם וצפרדע ע״ס) (מהליס נצפילעים
 P להם הפלטה יסר אכל כ* נלענ ימיסם הארנה וכן אוסם מסלסין שהיו רנומינו

 הסרה לא ולכן וכו׳ ישע הזהלס ני ואסה שנאמר כענין נאדם מאסו יסמים והכל הניד
דני רק ונסושן נשמין ולא נכנים נו  כאשר נאדם גם שססיל וראוי מיסה שהוא נענול נ

מי ואולם אס״כ לו אמי ע בא. סדר ססלס נפילושו לנינו כוסב וכן ינ) וכו׳. זאם נ
נפ״ק



לזהסמחriDBכד
 יאורו על נתגאה הרשע שפרעה לפי כן דדו ההתראות שתי דעתי לפי זמעםהדבר

 על עשיתני׳ ואני יאורי לי כם) יחוקאלj םם״שא יאורו על היכלו׳ על זנתנאה
 מתוך כי הכתוב לימדך לזאת, גם לבו שת ולא ביתו אל ויבא םם״ש ד׳יכלו

 ורענן בביתי הוית שלה ד) (דניאל שכתוב הוא היכלו על נבוכדנצר שנתגאה
 אלהיתוהקב״ה למדרגה אנושית ממדרגה עצמו את ומעלה מתגאה הי׳ כי בהיכלי

 שנים, שבע כבהמה העשבים אוכל והי׳ בהמיית למדרגה אנושית ממדרגה השפילו
 שם כי משם מפלתו לו באה והיכלו יאות על שנתגאה מחזך הרשע פרעה כן

 מכת היתה מכות עשר חתימת עליו. המכות כל באו ומשם ההתראות כל היו
 לו אמר הקכ״ה הלילה׳ כחצות ה׳ אמר כה יא) (שמות משה שאמר הוא בכורות
 כחצות משה שאמר ומה הלילה, בחצי ויהי במעשה התורה העידה שכך בחצות
 הוא, בדאי משה ויאמרו פרעה אצפגניני יטעו שלא כרי יג) ז״ל רבותינו דרשו

 המכה מן והחרטומים האצטגנינים בודאי בי יד) הזה המאמר על לתמוה זיש
 משה לפני נחראו לא הוא אלהים אצבע ואמרו ברחם על שהודו ואילך השלישית

 איך וא״כ אחור חכמחם כל משיב שהיה במשה ראו כי המלך בהיכל באו ולא
 היודעים והם הוא בדאי משה ויאמרו העשירית במכה עתה במשה הטעות יתלו

 המה והנה ארצה, דבריו מכל נפל ולא הקודמות מכות בתשע דבריו כל נאמנו כי
 הודו כבר כי השי׳׳ת מאת היו משה של מעשיו כל כי וידעו מחוכמים תכמים

 על שישנה להם חושש משה הי׳ מה במשה הטעות יחלו אם אף כי ועוד בכך,
 השלישית המכה עד כי טו) הנראה מן אבל הגבורה׳ מפי לו הנאמר הלשון זה

 אצלם ודאי הענין והי׳ באמונתם חזקים והאצטננינים החרטומים היו הכנים מכת
 באה וכאשר ותחבולה, חכמה בדרך אלא הקב״ד, מאת משה של מעשיו שאין
 אצבע ואמרו משה נבואת על והורו עצשם חכמת מכחישים היו השלישית המכה

 תכף משה של כדבריו המכות באות שהיו רואין כשהיו ואילך ומשם היא אלהים
 ומתחזק הולך העגין הי׳ אז ופעם פעם בבל תפלתו בכח מםתלקות והיו להתראה

 בעולם ומתקדש נודע שמים שם והי׳ אצלם מתבררת משה נבואת והיתה בלבם
 והאצטגנינים החרטומים ענין והי׳ המכות בכל דבריו כל שנאמנו וכיון ידו. על

 לכך ומתחזק הולך משה נבואת אמיתת וענין ובפחזותם בשקריהם לאחור הולך
 האצטגנינים ימצאו פן המכות כל חתימת שהיא הזאת האחרונה במכה משח נתיירא

 הקודמות במכות כן עתה עד מצאו שלא טז) כיון בדבריו לטעות מקום והחרטומים
 והמופתים והאותות המכות בל מכחישים יהיו לטעות מקום עתה מוצאים היו אם בי

 לשנות שהוצרך למשה מוכרח הענין הי׳ כן ועל שמים׳ שם ויתחלל שלמפרע
 לזה וחשש מתחלל, שמים שם ונמצא יז) למפרע ויכחישו יטעו פן השי״ת ,לש.

 נשתלחו ידה על והנה בה תלויות הקודמות האותות שכל לפי העשירית במכה
 יב) (שמות שכתוב הוא כרחם על לשלחם המצריים ור-וצרכו ממצרים ישראל
 אלהי וענין גדול פלא הי׳ וזה הארץ. מן לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק

עליהם מתחזקים היו עדיין ממונם מכל ונתחםרו מכות בעשרה שלקו אחר בי
ת ח פ ק צ ש לשלחם ה

 וכלסונו בכתבו כמעט הוא והמשונה הסמ«׳ זה דבור כל יד) .א׳) (ד׳ לנלכוס נפ״ק יג)
 טז)נסייוס הוא. ד׳ אצנש בדיה הלמנץ כסב וכן סו) ל׳. אמר כה ס׳ נא סלל נסילושו

 כמסמפוט הכופה ואץ יז) .סקולפות המכות נין ממס מד מצ^ו סלא מס סני׳ שס לנינו
סיאמלו סנזס הפי׳ אלא לו כנ ויסנס זו במכס יפס כיון שלא שיאמרו סשש שמשה הלשץ

מל



הקמחפסחכד
 ואימזיחד בכרזליחד ברזל פז) (סשלי בפדרש שאמרו וזה הארץ. מן לשלחם

 זה טתנקשין שהיו הרשע ופרעה הצדיק משה זה יחד בברזל ברזל רעהו/ פני
 אלהי לו אמר שלחך טי לו אמר פרעה לפני פשה שנכנם בשעה בדברים/ זה עם

 אשר ויעבדוני/ עשי את שלח לו אשר לך אשר ומה לו אמר אליך שלחני העברים
 אגרות לי שלחו שבעולם אלוהות שבל חייך מבירו/ שאיני בעולם אלוה יש וכי לו

 ולא אגרותיו כל [בקש מעולם אגרת לי שלח לא מזכירין שאתם זה אלוה אבל
 לאידעת• לך אסרתי כך לא לו אמר הקכ״ה של שמו מצא שלא כיון מצא]

 של שמו שמעתם מ־םיכם להן אסר מצרים חכמי כל והביא שלח סיד ה׳. אח
א׳ קדם, מלכי בן הוא חכמים שבן שמענו כך לו אסרו אלו של אלהיהם  שנ
 תאסרו איך נבערה עצה פרעה יועצי חכמי צוען שרי אוילים אך יט) (ישעיה

 קריתם שבעולם שוט־ם הקכ״ה להן אמר קדם; מלכי בן אני חכמים בן פרעה אל
ם העולם מן חבמחכם מאבד שאני חייבם חכמים ב[ ולי חכמים עצמכם ש א׳(  שנ

 אוסר אתה לידע סופך ה׳ אח ידעתי לא אומר אתה חכמיו/ חבשת ואבדה בט)
 למלך דומה הדבר למה משל כרחך/ על לשלח סופך אשלח לא ישראל את וגם

 או כגזרה א״ל נבאש דג לו והביא הלך השוק, מן דג לי והבא צא לעבדו שאמר
 אני לו אמר מנד./ מאה תתן או מלקיות מאה תלקה או הנבאש הדג את אכול
 או נ׳ לקה מלקיות/ מאה אלקה אני שאמר עד לאכלו הספיק לא הדג׳ אוכל

 ולוקה הדג את אוכל נמצא מנה/ מאה נותן אני שאמר עד ללקות הספיק לא ם׳
 גרם מי ממונם את ונטלו ושלחו לקו למערים אירע כך מנה. מאה ונותן מלקיות

 ברזל שנא׳ משה ידי על להם נתקשה הוא אף הקכ״ה לפני שנתקשו על להם
 ואמר ממצרים. צאתך כיסי אמר שעליה ראשונה גאולה ענין זהו יחד• בברזל
 מצרים גאולת יח) בדמיון שתהיה היא ועתידה אחרונה גאולה על נפלאות אראנו

 צר כל יט) ודרז״ל צר בשמע יחילו למצרים שמע באשר כג) (שם ישעיה אמר שבן
 מן יפרע הראשונים מן שפרע מי מדבר/ הכתוב הרשעה במלכות חסר שבמקרא

 עשן. ותמרות ואש דם ג) (יואל שנאמר דם ובאדום דם במצרים האחרונים.
 מעיר. שאון קור סו) (ישעיה כתיב ובאדום ב) קשה שקולן צפרדעים במצרים
 . לגפרית ועפרה לזפת נחליה ונהפכו לד) (שם כתיב ובאדום כנים במצרים
 ובאדום דבר במצרים ונו׳. וקפוד קאת וירשוה (שם) כתיב ובאדום ערוב בסצרים

 יב) (זכריה כתיב ובאדום שחין במצרים וידם, בדבר אתו ונשפטתי לח) (יחזקאל
 ואבני לח) (יחזקאל כתיב ובאדום ברד במצרים רגליו• על עומד והוא בשרו המק

ם) כתיב ובאדום אדבר׳ במצרים אלגביש• סל ש  חית ולכל כנף כר לצפור אסור (
 קו עליה ונטה לד) (ישעיה כתיב ובאדום חשך במצרים ובאו/ הקבצו השדה
חרבי בשטים רוחה בי (שם) בא) כתיב ובאדום בכורות מכת במצרים תוהו•

̂ד׳ העימן צפחת ד׳
 הענין נ״ז יק) מעשה. מה עשה מעצמו שמשה מסאלה שעעו כמו יאמרו שנועה משה על

 ע׳ סי׳ י״ז פ׳ יבמי נפפיקשא וכן בקציל נוארא וגם בא סדר יזנסומא נמדיש סוא
 ונאוה סנוכה נר אוס למעלה רנינו וכהנה הלילה נקצי ויהי סיסקא סיף הדשה ונפשיקסא

 שס נחנחועא כדאיהא מעיהם נהון שצעקו כ) ס׳. ם׳ רנה נשמוס ינו) נקצור. סוכה
 ס״ז שי׳ סי״ד רבתי ונפשי׳ י״א ס׳ רנה נוארא וכן משסיסמם/ להם קשה הי׳ שקרקורן
 דנר על שנאמר גופן נסון קול משמיעים שהיו מפני קלנים אוהן קורא שם וסנסומא

צפון נשיכי שמה ל*נ) (יסזק׳ ונאדום הגי׳ נסנסומא כא) לפרעה. 00 אשל הצפרדעים
כלס



לחההמחnoBכד
 זכח כי וגו׳ מחלב הדשנה דם מלאה לה׳ חרב (שם) וכתיב תרה אדום על הנה
 רומיים^ אלו אומר מאיר רבי עמם ראמים וירדו (שם) וכתיב וגו׳ בבצרה לה׳

 ישעיה באר וכן ע״כ. וגו׳. לה׳ נקם יום כי אחריו וכתיב עמם לטבח וירדו וענינו
 עתידה היא הדין בעלי של כרחן ועל אורך, בא כי אורי קומי בפרשת עוד
 בודא^ כי ועברה היתד• כי לומר זו נבואה בד״בטחת סה סתחון לדן ואין כב)

 וכל הזמנים, מן זמן בשום נתקיימה לא מעולם כי עתידה שהיא מוכרח הענין
 כלס וראי עיניך סביב שאי ס) (ישעיה שאמר הוא כן, מוכיחין הםרשה טסוקי
 ד׳ אלא היו לא כי כלם נתקבצו לא שני בבית כי ידוע ודבר ונו׳׳ לך באו נקבצו
 ,׳וגו לך יקבצו קדר צאן כל (שם) שנאמר מה וכן מבבל׳ שעלו בלבד כג) דבוא

 הצאן ישמעאלים אומת והיא וגביות קדר של זו אומד• שתמסור זה נתקיים לא מעולם
 המשיל וגו׳ חעוטינד• כעב אלד• מי (שם) עוד וכן הקרבנות׳ לצורך שלהם וד^מקנה
 חומותיך, נכר בני ובנו (שם) וכן לקנס, לחזור עתידין שהם ליונים ישראל
 אלא חומותיך נכר בני בנו שלא די לא שני בבית כי זה נתקיים לא מעולם

 כענין בנינו על עמהם נלחמים והיו בונין ישראל שהיו הבנין מבטלים שהיו
 עושה ידו באחת [עומשים בסבל והנושאים בחומה הבונים ד) (נהמיה שכתוב

 כזה נוי ועצום נטלא כמד. ישרתונך ומלכיהם השלח], מחזקת ואהת במלאכד.
 הרצון ובזמן האומות לכל עבדים בגלות הם הקצף בזמן כי יתב׳ בוראו לטני
 וברצוני הכיתיך כקצטי כי ישרחוגך׳ ומלכיהם זהו לד.ם עבדים האומות מלכי אסי׳
 לעמול רשאין היו שלא שני בבית היה לא זה גם וגו׳ שעריך ופתחו וכן וגו׳

 אותן פותחין היו ולא החמה שקיעת קודם נסגרות היו אבל פתוחות וד^דלתות
 ירושלים שערי יפתחו לא להם ואומר ד) (נחמיה שכתוב הוא היום חום עד

 ודאי וזה ונו׳ יאבדו יעבדוך לא אשר וד^ממלכה הגוי כי אחריו כתיב וכן וגוי,
 משועבדים ובניהם הם שני בבית אבותינו היו אבל שני בבית נתקיים לא

 ונשיאו הדור גדול הקדוש רבינו שהיה בתלמוד, ומפורסם ידוע וזה למלכיות,
 משועבדין היו כלן שני שבבית הדורות גדולי וכל קיסר למלכות מס מעלה

 הוא אבל יאבדו לישראל יעבדו שלא האומות שכל זה נתקיים ומתי לאומות
 ז״ל רבותינו שדרשו וזהו ריבנו, בעלי של כרחן על לעתיד הבטחה ספק בלי

 ויכלד• ארבה יבא ויאפר יצוה בך מרדה פלונית מדינה המשיח למלך לו אומרים
 שנאמר(ישעיזז ויאכלם ערוב יבא ויאמר יצוד• בך מרדה פלונית מלכות אותה׳

לכו ס׳) (שם וכן וגו׳ פיו כשבט ארץ והכד• יא)  : וגו׳ שחוח אליך ו̂ד
 שלמדו והם ודם בשר ידי על שנעשו שני ובית ראשון בית במדרש ואסרו

 (דד^״א שנאמר ודם בשר של שסו על נקראו ליחרב שסופן לפי וכורש
 השלישי הבית אבל דוד חנה קרית כט) (ישעיה וכתיב דוד עיר היא ציון י״א)

 של שמו על נקראת לכך לעולם להתקיים ועתיד שמים בנין הבנין להיות שעתיד
 קדומו ציון ה׳ עיד לןי וקראו ס) (שם שנאמר לעולם וקיים ח• שהוא הקב״ה

יאמל וגו׳, כסף אביא הברזל ותחת זהב אביא הנחשת תחת אמר וכן ישראל,

ייי השטן צטחת
 סהמהמלומזים מישע*׳ ססיקיס הרנה רנ«ט שמניא הא׳ סמן אום למפלה לאה כי.) טלם.

ק  כל ס״ו) ד׳ (נהמי׳ נכסונ כמנואל לסשונ לניט סש לא הקק ומספר נג) לעמיד. י
: וששים פאות שלש אלפים רנוא אלנע כאהד הקהל

וכן



הקמח&םחכד
 ישראל של םמונם על שהטילי העול ורבוי טמנו שגזלו המסים ענין על זח

 תרשיש מלכי תהלים(ע״ב) במדרש מצ*נו וכן המשיח« בזמן להם ישתלם שהבל
 ולהשיב לשלם עתידים שהן ישיבו אלא נאמר לא יקריבו ישיבו, מנחה ואיים

 זו פרשה אם בארצך/ חמם עוד ישמע לא ם) (ישעיה אחדו וכתיב הכל׳ את
 לא (שם) אחריו וכתיב הנביא׳ דבר ואיד. בגבוליה ושוד חמס חדי עברה בכר

הקב״ד. ואיך זה נתקיים ומת־ וגו׳ יומם לאור השמש אור עוד לך ירויה
בזויה עומדת וה־א לתסאיתד. עומד הוא ואיך עולם לאור הקדושה לארץ
 ונו׳ שמשך עוד יבא לא (שם) אחריו וכתיב בניה. מבלי ושוממה וחרבד.
שיעבור ועח־ד שני בכית אכלנו ימי שלמו ואיך . אבלך ימי ושלטו
החל בגלות אנד.נו והנה , המחשבות המבהיל הזה הארוך הגלות עלינו

ממרום רוח עלינו יערה עד עדיין אכלנו ימי שלמו לא ציון אבלי הזה
 לישדאל ירושה הארץ שתהיה אבלנו ימי שישלמו אחר כי הנביא הבט־חנו והרי

.וגו׳ צדיקים בלם ועטך שכתוב הוא יטדשה ענין בזה וחתם תפסק, לא לעולם

*)• פסח
ך ד  נכחד לא מאד. יודעת ונפשי מעשיך נפלאים נפליתי נוראות כי על או

 יכתבו כלם ספרך ועל עיניך נלם־ראו וגו׳ בסתר עש:תי אשר ממך עצמי
 ואורך ביצירתי נוראות עלילות כי על אודך המלך דוד יאמר קלט)• (תד.לים וגו׳

 מאד/ יודעת ונפשי בי מעשיך שנפלאים נפלאתי ר״ל ביצירה נפלאתי כי עליהם
 יודעת ונפשי מאד מעשיך נפלאים הכתוב אמר כאלו מעשיך עם דבק מאד וטעם

 מעשיך נפלאים החיים שבשאר אע״פ כי לומר והבונד, המשכלת, נפשי כלומד
 אבד כל כי לחכמים נראים הם היצירד, ונוראות עליהם; אותך שיכיר מי כד,ם אין

 ואלו העי״ן חט״ף בקמץ והמלה נחי ענינו עצמי נכחד לא בחכמה. נברא ואבד
 לא הכתוב אמר אבל לומר צייך היה ולא גופ* גירושו ה־ה פת״ח נקוד הי׳

 הזקן בבח ביצירד, המעשה קודם שהוא הכח אפילו כלומר א) מסך כחי נכחד
 נכחד וזה מעשה לידי צאתו מדם בכח הנוצר היה. כן בנולר הדבור וכח בנוער
 היא גלמי וענין נכחד, לא ממך אעפ״כ הלב עיני ממראה נם העין ממראה נעלם

 קודם גולם העץ שנקדא כשם ממנה האבד־ם שיצטיירו קודם הנקפאת הטפד,
 כלם ספרך ועל בד,. האברים להצטייר כח בה שנתן כלומר ראו ואמר כלי שנעשה

 טרם לפניך נלוים הדברים כל כלומר בספר הנכתב כדבר ידועים הם לפניך יכתבו
ואמדו דבים׳ בימים אם בי אחד ביום אינה האבדים יצירת יוציו ימים ציורם,

ת6צ מן ח ש רבותינו ה
כאלו לפרשו שייזכן עצם ש׳ נשישיס וכן שם כיונ אנל נפילושו הרד״ק פייש וכן א)

 ולא ילאה לא ומנין קורא כל אכן פסה שם על זה מאמי ישים נכ״י שנם אם *)
 כ״ס לה׳ הודו במזמור הי״ח ססדי עניני שמניא ואך מצרים יציאת עענין נו ימצא

 אמנם כולו המזמור כל והולך שמפלס כ״א פינתו, אנן ילה מצרים יציאת על לא אנל
 הלז מאמר שם להסנ ראוי דעתי לפי ע״כ . פורים מימי שעדנר הסתום אסר הולך הכל
נכונה לא היא כי לרמת פסס תנת נסמן איקספאלר נכ*י מצאתי ושוב הפוריס; שם על

: נאמנה והשעלתינו



לטההמחכד
 ידעו שלא אחד אבר בדים אין בדים אחד ולא יום, לארבעים ב) <״ל רבותינו

 הש״י/ נפלאות יבחנו הנוף יצירת כיסתוך ע״ה דוד אסר כן ועל היותח מרם
 ביצירתי נפלאתי כי רואה שאני סצד יאמר נפליתי נוראות כי על אודך שאמר וזהו
 דרך על וזה זה• יודעת המשכלת ונפשי מאד מעשיך נפלאים כי מכיר אני

 אני יצירתי ומחכמת גופי מתכונת כלומר אלוה אחזה ומבשרי (איוביט,) הכתוב
 כי ובתחתונים, בעליונים כלומר מעשיך נפלאים שאמר וזהו אלוד./ מעשה רואה
 והעולם והגלגלים המלאכים והם המציאות חלקי שלשה כוללת מעשיך מלת

 לג׳ נחלקת גופו שיצירת לפי מבשרו/ שלשתם רואה האדם והנה הזר״ השפל
 שהוא ג) העולם כולל שהוא קמן עולם האדם נקרא זה ומטעם כנגדם/ הלקים
 שופע השכל ושם הראש שהוא הדבור עולם הגוף ביצירת ותמצא הגדול/ העולם

 עד הציאר מן החיות עולם נפרדים• שכלים שהן המלאכים עולם כנגד המוח על
 עולם כנגר שבגוף התנועות כל וםבת תנועה בעל שהוא הלב ושם המתנים
 ולמטה ממתניו הטבע עולם עומד. העולם ובתנועתם תנועה בעלי שהם הגלגלים

 ,והפםד הויה בעל שהוא הזה השפל עולם כנגד וההפםד ההויה ד) םבת והוא
 המציאות חלקי שלשה כנגד הגוף יצירה בנפלאות אלו הלקים ג׳ דוד שראה ולפי
 כי ממך מקבל שאני החסד על אודך כלומר אודך ואמר להקכ״ה הודאה נתן
 כי וידוע והשפלים! העליונים כולל להיותו כזו יתירה מעלה קלה לבריה תתן

 קלח) (תהלים שכתוב כענין מאחר מקבל שאדם חםד על נופל הודאה לשון
 הפעם כט) (בראשית הד׳ בבן לאה אמרה זה ומטעם חםדך/ על שמך את ואודה
 וקבלה עמה הש״י חסד גדל כי ראתה כי להקב״ה הודאה גחנה ה׳/ את אודה
 יורד שהיה לכהן ה) זה על משל ומשלו הראוי, מן ביתר הגמור החסד טמנו
 אחר לו נתן טובה לו החזיק ולא ו) מעשר של א׳ כור הגורן בעל לו נתן לגורן
ל אמר טובה, לו והחזיק חולין של קומץ ע ב  כור לך נתתי אגי כהן אדוני הגורן מ

 לואתח אמר החזקת לא ולי טובה לו מחזיק ואתה קומץ אלא לך נתן לא וזה
 כי למדת הא טובה. לו מחזיק אני לפיכך מחלקו לי נתן וזה לי נתת מחלקי

 פלך תפשה לאה ז) רז״ל שאמין וזהו החסד, רבוי קיבול מצד תבא ההודאה
 טוב. כי לה' הודו קלז) (תהלים אמר דוד הודיד!/ כעלי בניה כל עמדו הודיה
 אודך שאמר וזהו אנא, ומשבח מהודה אבהתי אלה לך כ) אמר(דניאל דניאל

 חלפי בשלשה כי הש״י מאת מקבל שארם החסד על באה ההודאה כי
 כאלו והוא המציאות חיקי שלשת נפלאות ומתבונן מכיר הוא גופו
 וזה חסת. לעולם כי טוב כי לה׳ הודו שכתוב הוא וחלק! חלק כל על אודך אמר
 חודו העוה״ב• לחיי זוכה הוא שאחריו לפי תחלה והזכירו השפל העולם כנגד

 הגלגלים ומנהיוים אלהים נקראים שהם המלאכים עולם כנגד האלהים לאלהי
אדונים שהם הגלגלים עולם כנגד ח) כל״ח הארוגים לאדוני הודו מהם. שלפטה

לכל השטן צפחת
 ל״א ס׳ דל״נ באבוס אמלו כן ג) א׳. ל׳ המפלס ס׳ בנדה ב) גופו. שסי׳ הפ״״ן נססס
ק סושב א«גו שס אמנס בעולמו שברא מס כל באדס שיצל  הזה השפל פולס 7ננ שהוא י
וסגמל. הפליון לפולס נסוב ונכ׳׳י העליון לעולם דמיון שהוא ג״כ לקפו לנינו אכן

 בב״ל הוא ה) וימוס. ויסלש ונפסל הולך ואס״כ נסהוה שהולד המוליד כס בו שיש פי׳ ד)
 שלא מפני הלייס פזלא שקנס לכהניס המפסל נסנו שני בביס פי 0 פ*א. פ׳ ויצא פ׳

W כל ס) שס. וסנסומא בב״ל ז) ב׳. קל״א ובסולין ב׳ פ״ו ביבמוס כדאי׳ מבבל פלו
הפי׳



הקמח&םחכד
 כי חםדו הזכיר ואחד אחד ובכל הזה הששר העולם מנהיגים והם וגויה מף ל־בל

 אלו חלקים שלשה שנית עוד והזכיד יתברך, מאתו חסד מקבלים כלם הנבראים
 מן והתחיל המעלות סדר תחלה אחז שלא מפני שלאחריהם ססוקיס בשלשה
 גדולות נפלאות לעושה שאמר זהו הראוי/ כסדר להזכירם חזר זה ומפני האחרון

 האדם מעין מכוסות נפלאות קדושות צורות שהם המלאכים עולם וזהו כל״ח לבדו
 לבדו וטעם גדולות, נפלאות קראם כן ועל להשיגם, תלאה המחשבה עין ואפילו

 ברצון העולם קיום והם תחתיהם הנבראים שאר וכל עליהם נשגב לבדו הוא בי
 שם כוללת שמים מלת כי הגלגלים עולם זהו בתבונה השמים לעושה הש״י.

 מגיד ידיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים יט) (תהלים שכתוב כעגין הגלגלים
 מאתו גמור חסד בודאי וזה הזה השפל העולם זהו המים על הארץ לרוקע הרקיע.
 מתחלד, שהיו כמו הארץ על למעלה לעלות שטבעם המים טבע שבטל יתברך

 להיות היבשה ונראית אחד מקום אל אותם הקוד. בחסדו והוא העולם בבריאת
 מים המבול שהציף אעפ״י כי לעולם׳ היה החסד וזה וד.צמחים חיים בעלי עליה

 חסד עשה זה כל ועם הרשעים לנקמת מועט לזמן אלא היה לא היבשה על
 זהו לעולם טבול יביא שילא ונשבע התיבה במעשה נח בימי החיים מיני והשאיר

 שהמים ואע״ם המים על הארץ שטח שנתן הארץ לרוקע ופי׳ חסדו, לעולם בי
 יעברו שלא המים על גבוהה היא כאלו הארץ שתד.יה הוא ט) הארץ על גבוהים

 חול גחן הוא כי פיו יעברו לא ומים ח) (משלי שכתוב כענין הארץ על י)
 יתחבאו, מים באבן לח) (איוב שאמר באיוב מצינו הזה הכתוב ודמיון לים. גבול

 ישוב מפני וזה כאבן למטה יתחבאו הארץ על לעלות שטבעם המים כלומר
 לבד• גדולות נפלאות שאמר מה בי במדרש ואמרו גמור, חסד זה והנד. העולם׳

 האדם שאפילו לבדו להקכ״ה אלא נודע אינו לאדם לו הנעשה שהנם לפי
הנס נעל אין יא) שאמרו והוא לבדו אמר זה מפני בו יורע אינו נעצמו

:בגיסו מכיר
 העולם בריאת בעיקר ומדבר בנבראים הש״י נפלאות והולך מזכיר המזמור והנה

 ובענין ישראל ובארץ המדבר ובנפלאות סוף ים ובקריעת מצרים וביציאת
 כ״ו בו ויש מאד, עד גדול עיקר שהוא הפרנסה ובענין ממנו, והגאולה דגלות

 ב״ו וכמספר המיוחד השם כמספר וזה חסדו לעולם בי מסיים אחד וכל פסוקיס
 בחסד וכלכלם זנם שהקב״ה לרמוז ובא תורה, מחן עד עולם שמבריאת דורות
 קיום הם כי גדולים אורים לעושה אמר העולם בריאת תחלה הזכיר הזה. הגדול
 שיהיה כח לשמש נתן כלומר ביום לממשלת השמש את הפסק לד.ם ואין העולם
 והצמחים, החיים תועלת והוא האויר ולהחם להאיר העולם לתועלת ביום מושל

 לממשלות וכוכבים הירח את הפסק, לו אין לעולם וד.וא יתב׳ מאתו חסד וזד.ו
 הירח אור בי הכוכבים אור עם בלילה למשול כה בו נתן הירח וכן בלילה

ם הצמחים על שופע ונחם הים ויורדי מדברות להולבי צורך וד.כובבים א׳(דברי  שנ
התקשר לח) (איוב וכתיב במים הירח פעולת כי וידוע ירחים, נרש וממנד לג)

מעדנות ןץןץ£2ן
 וכ״ה י) וכו׳. הוא נסן הלל״ק ונפי׳ גזר, צ״ל נו) שם* נחהליס ברד״ק מקולו הפירוש

 אשל גו׳ מילאו לא האומי ה׳) (ילמי׳ שנאינר מנליס ולא סלא מושא מלא א׳) (ע״ג ננ״נ
 זה מאמר לבינו הביא הכנעה אוס ולמעלה יעביבהו ולא עולם סק לים גבול מיל שעת*

.א׳) (ליא המפלת פ׳ בנדה יא) לענינינו.



ההמחכד
ם לו יש וכוכב כוכב לנל [וכן] חסתח כסיל מושכות או כימה מעונית  כחבגטחי

 סבת ובחום בקור כי העולם קיום אלו מאווים שני ובכלל ומתכות, באבנים או
 כל על חסוו שסמר ואחר כל״ח• אמו לם*כך ו.םסק להם ואין החיים (אור) קיום

 שהוא והוריע נפלאותיו בהם והראה ישראל על חסוו בסרט זכר בכלל העולם
 למכה אסר מצרים יציאת ענין והזכיר כרצונו׳ המכעיס ומשנה העולם אוון לבוו

ה כיעל הבכורות מכת הזכיר חכוו׳ לעולם כי בבכוריהם מצרים  ישראל •צאו יו
 ובזרוע חזקה ביו כל״ח, מתוכם ישראל ויוצא האחרונה/ המנה תפש ולכך ממצרים

ל חסו וראי זה וכל המכות, לשאר כלל זה כל״ח, נטויה  היו כי לישראל נוו
 קריעת והזכיר מכלם• וניצלו ביניהם וישראל המכות בכל לקו והם בארצם ישראל

 מלחמה יראו שלא בעבור כי נוול חסו זה גם כל״ח, לגזרים סוף ים לגוזר סוף ים
 בתוכם, שיעברו כוי המים טבע בעבורם ושנה פלשתים ארץ ורך אלהים נחם לא

חסו  כוי שבטים לי״ב קרעים י״ב שקרעו הים כקריעת עמהם עשה אחר גוול ו
 הזח והחסר לו שנגזר בורכו עבר ושבט שבט כל אלא בערבוביא יכנסו שלא
אוי  לאחוריהם לשוב יכולת להם היה שלא וגו׳ וחילו פרעה ונער יב). לעולם לספר ו
 עמו למוליך מהם. פחוו ולא גוולה נקמה בשונאיהם שראו גדול חסו וראי וזה

 אותם הוליך בחסוו והוא ורך שם הי׳ ולא איש בה עבר שלא גזרה ארץ במוכר
 ציה ארץ במובר שהיו ועור הורך אותם ומראה לילה אש וכעמוו יו-ם בענן

 בכלל זכרם גוולים מלכים למכה בחסדו. צרניהם כל להם סיפק ושם וצלמות
 האמורי מלך לסיחון .אוירים מלכים ויהרוג השכח. להגריל אותם פרט ואח״ב
 ויצאו לעבור ישראל רניחין היו לא כי גוול חסו וראי זה הבשן, מלך ולעוג

 חלשים שהיו ישראל ביו ונרנסהש״י חזקים גבורים רב עם היו והם עמם להלחם
ארצם ונתן שריו, להם השאיר בלתי עו אותם והרגו מלחמה מלומוי היו ולא

ארצם להם שנתן אלא אותם הכו יג) שלא וי לא כי מזה גוול חסו עוו לנחלה
) ועור משם, להוציאם עליהם נאספו ולא הגו-ם שאר באו ולא לנחלה ו  חסו י

 לאברהם הקב״ה נתן לא שהרי אברהם מתנת על לישראל הקב״ה שהוסיף חסו על
 קיני טו) והם הנשארים והשלשה גוים שבעה ארץ שהיו והלאה הירדן מעבר אלא
 תוספת היא וזו לבא, לעתיו שיירשום עתיוים והם להם היתד. לא וקומוני קניזי
 ממואב שהיתה סיחון ארץ לנחלה לישראל ונתן בטובתו הקב״ו. שהוסיף טובה
מעמון וקדמוני וקנזי טז) מעשו קיני כי הבשן מלך עוג ארץ להם ונתן תחלו.

ומואב
(כדאיהא ינוסינו סילשי כן שם נפייושו היד״ק ומסיים יג)

כי סוכה) נאוה למעלה ציינהיס וכנל מקומות ונהיגה רנה ננשלס
 לרוחבו הים שנגזר לפי לגזרים אמר לפיכך כי לפיש ויש סיף יס נגזר גזרים משר לשנים

 עצמו הלוח לאוסו לים שנכנסו הרוח נאזתו כי ולרוחנו לאורכו ואח״כ יוחל או חציו עד
 שלא אחל תאמל ואס .איתס למדנל יצאו ומי׳׳ס לי״ס נכנסי איפס ממדנל כי יצאו

 עשה לא מתחלה בו שהיו המקוה אל יצאו והס נו נכנסו למה לרוחנו הים לענור הוצרכו
תין ישראל שיעברו גדולתו עוצם ולתלאות בים מצרים שינונעו כדי אלא יתנדן האל כן  נ

 חציו שהוא *ס של בעומקו נתוכו ישראל והעביר בתוכו. מצרים ויעבעו ביבשה הים
 במים נענלו לא רגליהם אפילו כי עזה גדול מסר לך ויש שכתיב כמו נינשה והענירס

 ולפי המלכים את הכו שישראל הכוונה ולפ״ז שהכו הגי׳ בכ״י וכן בלד״ק יג) עכ״ל.
 מסד, וזה הגי׳ שס יד) ישראל. את תכו לא שהמלכים הכוונת תהי׳ כאן שלפנינו הגי׳
וקדמוני קיני מעשו קניזי אימא שם אנל שם ג״כ הוא סז) ע״ד. פ׳ ננ״ל הוא כן עו)

מממון



הקמחnoBכד
 פסוקי שכל לפי לפעלה שהזכיר כפו כנען פפלכוח ולכל זכר שלא ופה ופואב.

 לא להם שנתן כנען ופפלכות חסדו לעולם כי בפלת הם התופים הזה הפזפור
 שלא ועוג סיחון ארץ אכל אבינו לאברהם נתנה שכבר לפי אפת אם כי חסד היה

שהיו נפל עבדו לישראל נחלה חסד. ודאי זה להם ונחנה לאברהם נתנה  פהס
 עוד לנו זכר שבשפלנו לכדו. לד-קכ״ה שעובד־ם לישראל ונתנה אלילים עובדי
 והיינו פפנהבעונינו נלינו ואח״כ לארץ הביאנו פפצרים כשיצאנו כי גדול חסד

 גלות יכלול וזה הגוים כין לחיותנו בגלות אבות בריח לנו וזכר ובשפלות בגלות
 ויפרקנו וגו׳• זאת נם ואף כו) בו(ויקרא שהבטיחנו אדום גלות הזה הגלות נם בבל

 כל״ת בשר לכל לחם נותן הגוים. בין לחיותנו בנלות עפנו הגדול חסדו כי פצרינו
 שהוא ברואיו על הש״י וחסד גדול עיקר שיהוא הפרנסה בענין פרבר הזה הכתוב
 רז״ל(ברכות אפרו ונורא גדול ענין שהפרנסה להודיע וכדי פזון. בריה לכל פזפין

 כן שהוא לו פובטח ג״ם יום בכל לדוד תהלה האופר בל ע״ב) ד׳ דף פ״ק
 ניפא ביח״א אלפ״א ביה דאית פשום איליפא טעפא פאי בגפרא ושאלו העוה״ב!

 (תהלים דכתיב פזוני ביה דכתיב פשום אלא ׳ אפי בח׳ דאזיל דרך תפיפי אשרי
שם ביה דכתיב הגדול הלל ניפא רצון! חי לכל ופשביע ידך את פותח קפה) ) 
 שאלסלא פזה לפדנו חרתי, כיה דאית פשום אלא כל״ח בשר לבל לחם מתן קלו)
 תפיפי אשרי לופר היה טוב יותר ידך את פוחח בפסוק פזונות זברון בו שיש
 החדק ופדבר, וחי וצופח דומם חלקים לד׳ פתחלקת הפרנסה כי הידוע ופן דרך•

 והדופה והאבנים הפתכות כגון צפיחה ולא תנועה לו שאין דבר כל הראשון
 ואין וצפיחה גידול בו שיש דבר כל השני החלק .הדופם פין הנקראים להם

 כל השלישי החרק הצימח. פין הנקראים בהן וכיוצא העשבים בגון תנועה לו
 הנקראים והעופות החיות כגון לפקום פפקום פתנועע וצפיחה גידול לו שיש פי

 פכל כלול והוא הפדבר החי שהוא האדם הרביעי החלק פדבר. שאינו חי פין
 כל וכולל השכלית הנפש פכח הבא הדבור עליהם פוסף הנזכרים החלקים

 בפעלת האחרים על יותר שהאחד פה כל אלו חלקים וד׳ לנפש. הפתיחסים
 באות זה כתבתי וכבר הפרנסה, הזפנח בפעלת פהם חסר הוא והיכולת ההכנה

 אינו נברא כל פרנסת בענין הש״י חסדי כי כל״ח אפר זה ופפני (פרנסה). פ״א
 זה בפסוק חתם הפרנסה שהזכיר אחר וכן כל״ח׳ השפים לאל הודו לעולם• פוסק

 בי גה) (ישעיה שכתוב הוא הפטר בסבת והפרנסה השפים פן בא שהספר לפי
חסד הפטר ני וידוע וגו׳. ישוב לא ושפה השפים פן והשלג הגשם ירד באשר

: לעולם גדול
 (דף פסחים ערבי בפרק ודרשו הגדול הלל רז״ל אצר נקרא הזה הפזפור והגה

 הקב״ה שיושב לפי יוחנן רבי אפר הגדול הלל שפו נקרא לפה קיח)
 וביפאחרדא־כא שם אפרו ועוד בריותיו׳ לכל פזונות ופחלק עולם של ברופו

 דברים ה׳ בו שיש פפני יוחנן א״ר הלילא האי אפרי׳ פעפא פאי הגדול הלל
 קיר) (תהלי׳ רכתיב יצי״ם תחה״ם• פלכיוח שעבוד חורה מתן תוף ים קריעת יצי״ם
שם) סוף ים קריעת פפצרים. ישראל בצאת שס) תורד׳ פתן ראד׳וינם. הים ( דבתיב(

הד׳דם
)b (נ״ו סגח״ה נ״נ נס״ס ס6ני וכן •וסר מסישנ סבכאן הגי׳ ולסמ״ד ומואב מממון ׳

קני



mכד bסא הקמח
 לנו.תחית לא ה״ לנז 1A קמו) (שם דכתע מלכיוח שעבוד נאיליס. רקדו חהרים
 תחית כי הידוע וםן החיים״ בארצות ה״ לפני אתהלך קם?) (שם דכתיב הסתים
 הגוף עם הנפש שמחת הוא זםן ואותו המצות ושרש טלה התורה יסוד הסתים
ח ועל לנפש כלי הטף ני ידוע שהרי ביחד!  סה ובל פעולותיה מראה היא י

 סחוברעסה בהיותו כי היה הגוף עם הבא לעולם הסצות במעשה זוכה שהנפש
 והקכ״ת כמשפטו עשוק היה המצות כשכר חלק לגוף היה לא ואם המצות קיימו
 התורה שקיימו כשם ביחד שכר שיטלו ראוי •ק ועל בריה כל שכר מקפה איט

 הוא ה) (סי״ השירים שיר בספר הזה הענין רמז שלמה כי לי ויראה ביחד, והמצות
 שנא״ כשמת ישן שנקרא לטף רמז ישנה אמר ונו״ ער ולבי ישנה אני שאמר

 אני אמר ולא נקבה בלשק וננהו יקיצו עפר ארמת מישני ורבים יב) (רניאל
 ?רה, לאשה משלי כםפר ד,משית וכן לגקבר,, נמשל שהחומר לפי ישן

 במאמר מפק דודי קול לב. קונד, מו) (משלי כתיב וכן לשכל רמז ער ולבי ואמר
 לתחית הזוכה שהצדיק לפי תדי וקרא לנפש רמז דודי ומלת יתברך. הנורא
 הם והנח יתברך הבורא בעבודת אחת הסכמה הסכימו ונופו נפשו הנה המתים
 שיקבל המתים לתחית רמז לי פתחי ואמר לזה, זה אוהבים נאמנים אחים דודים
 הנפש, היכל הנוף כן כי להיכלו לחזור שרוצה הסלך ברמיון הנפש את הגוף

 קברותיכם. את כפתחי לז) (יחזקאל שכתוב הוא המתים בתחית הזה לשון ומציגו
 מד״ להויככתו רמז אהבה של לשונות n הנוף על הזכיר רעית• אחותי ואמר

 המתים, את מ להחיות הקב״ה שעתיד טל זה טל נמלא שראש• ואמר יסודות׳
 כתנת שהוא הגוף הוא כתנתי את פשטתי המשל, להשלים לילה רסיס• קיצות•
 ואיננו אותו׳ שאלבש יתכן ואיך הזד. הפלא יהיד, 7א אלכשנה איככי. הנפש.

 שרחצתי ואחר המתים, תחית של הגדור הפלא על כמתמיה רק ח״ו בדבר כמסתפה
 יתכן איך אטנפם איככד׳ ממאמרו ושיצאתי הגוף מטימאת שנתרחצתי רגלי את

שלט^. דבר והוא עצום פלא שד,וא אלא הטבע, בדרך טינוף באותו שאחזור  מלך
ח שלח רורי הגוף תשובת  החור מן ובאת משתלשלת הנפש הנה החור מן י
 נאמר מעי ולשון לקראתד,, ההומה הגיף זה עליו המו ומעי הככוד, יז) שבנסא

ק הנפש נחות אשר והכבד הלב כגון שבנוף הפנימים האברים כלל על  בהן, תמי
 ואצבעותי מור נטפו וידי לדודי לפתוח אני קמתי אמר בהן הנשמה שניתנה ואחר

 בידים הנעשות המצות שכר זהו מור נטפו דדי המנעול׳ כפות על עוכר טור
 אצבעות אצבעותי פ•״ כי כרגלים, הנעשות המצות שכר הוא עובר מור ואצבעות•

 ויתכן .ורגלים ידים חזכיי הניף כל עיקר הם ודירגלים שהידים ולפי הרגלים,
ם כי ואחריתו הטף ראשית שהם לפי פנים• לענין הזכירם כי עוד לפרש י  הס ^

 עשר לקדושת רמז וזה הטף אחרית הם והרגלים אותם יח)בהגביר.ו הניף ראשית
מתעלה הנפש וחנה עבודה, בשעת שלכהן והרגלים הידים רחיצת כעגין ספיחת,

גז״ ד,שמן צסדזת
 קצ״נ בסנם כדאעיו ק) וט״. 3ומיא ועמק שמיל הל אומי יהודא ל׳ וכו״ ענקי קני
 אהק ולסצו ס״ םא0 נסדר הוא ז״ל הלמב״ן סל מיסודו זה תל יה) נ* י״נ ומגינה נ׳

 לממלס הידיס ט והלגליס הידים וסוסו האדס לאשיס היום נעיול האמה וע״ד וז״ל ונניו
 כל שיהי״ ססילום ליו״ד למז האדם נצולס והן למפה והרגלים אומן בהגניהו טסו מכל
הידיסוהינלים ללסון פליק משלמי ולסיכןנצסוו וכי״ יצילה נס״ שאמל וכמי ביניהן גופי

ופי״



הקמחnoBכד
 סן רגליו על ועומד זקוף גופו הצדיק הרי המנעול בפות על הזמן/ באותו בהם

 ונעול, כפות היה שם כי המנעול כפות על זהו בתוכו, ונעול מגור שהיה הקבר
 עמלם שהיה כשם ובנפש בנוף זמן באותו שכרם לקבל עחידין שהצדיקים והרי

 וקיימים וחיים השרת כמלאכי מהורים ויהיו ובנפש בגוף הש״י בעבודת זמרזזם
 יוםהכפורים זה עליכם יכפר הזה ביום כי טז) (ויקרא הכתוב וזהוש>.םר ^עולם,
 (חהלים ע״ה דוד שאמר והוא המתים, בתחית תטהרו ה׳ לפני יט) בעוה״ז. שהוא
 ט) (משלי כפסוק משלי במדרש שאמת והוא החיים. בארצות ה׳ לפני אתהלך קטז)

 לה ערכה ואף נגאלו, שעשתה משתה שע״י אסתר זו יינה מסכה טבחה טבחה
 יבטלו לא הפורים וימי לבא לעתיד בטלים המועדים וכל ובעוה״ב, בעוה״ז שולחן

 המדרש ובאור וגו׳, היהודים מתוך יעכת לא הפוריט וימי ט) (מגילה שנאמר
̂) הזר.  משתה ימי (שם) שכתוב וכענין שמחה של מועד חוא שהפורים לפי כ

שמחה.  היא והיא לעולם, תתבטל לא זמן שבאותו הגוף עם הנפש ושמחת ו
 והנה .המתים תחית זמן והוא סוף להם שאין ובתענוג בשמחה שלה הפורים
 וקראה בחכמתו שלמד. שבחר, לנפש המעותדת והנפלאה הגרולה הזאת המעלה
אהבה נעמת ומה יפית מה ו) השירים (שיר שאמר הוא בתענוגים אהבר,

:בתענונים

סורים
דירע״ה. אמרו זה פסוק (תהליסקיט). לסרני חוקיך הארץ מלאה ה׳ םדך1ד

 היסודות גלנלי שלשת עם הזה השפל העולם אח תכלול הארץ ומלת
 הארץ הבולל ובהו היתהתהו והארץ א) (בראשית כלשון והוא עליה, המקיפין

 החכם האיש כי וידוע בכתוב׳ א) רשום־ם ארבעתן אשר שעליה היסודות ’עם
 בהנהגת הנדול וחסדו הקב״ד, של חכמתו ובתנועתם בסידורם ומכיר רואד, הנלבב
 שילמדהו עמו חסד שיעשה הש״י לפני הזה בכתוב דוד יתחנן כן ועל עולמו,

 ידוע דבר החסד. במדת עולמו מנהיג יהב׳ הוא איך תודחו מחוך ושיתבונן חקיו
ראוים היו לא שהנבראים לפי כלם, הנבראים לכל קדם הש״י חסד כי וברור

להביא
קי יס) ונר.  סנאמל הנא ונפולס הזה נעילם מכפר הנפוייס ם*זס מ״ו פ׳ די״א נפי

 שהניא ממה’ כ) הנא. העולם סנסון הזה העולם שנת לכם הוא שנפוץ שנה סז) (ויקרא
, לדמוסם שכונסו נראה סורים יעי הניא וכאן לעתיד שמכפר מיו״כ למעלה רנינו ר ס  י

לכם זאס והיסה סנאמר לעולם נסלין אינם הכפורים ימי אף אמר שם משלי במדרש ונאמס
שנמויה המועדים נכל מצינו דלא נשגנ פנין נזה שהכוונה הרב יאמר עולם, לסוקס

 הגויה הונס למלאות נאוס הדנר והוא הפורים ימי רק ושעמה משמה שם מל סיקראו
 ימלא ונזה ינסרהו צום ויום נפשו אדם ענוס שנצעוה קודם נמקראי מצינו זה ולעומס

 מסעודר אם כעס היום, הנפרדים יקנץ קן לפס אכן יספק ה׳ קרנס נעם נפשו הונס
 וסננה נפשו ספצי ימלא ואם וסשסוסס הנפש ססעעף אז ספקידה ולנקש למור הגויה
 הגוף עם הנפש שממת ססנפל לא הזמן נאומו אנל במורד וססול הגויה סשס אז ד׳ בדרכי

 העלוי נמכלימ כו׳ זנים מאכלים הם ט הב׳ סמן אומ למעלה רנינו כמ״ש והוא יסר,
 ושוב הפנינה עזיו ומונין מסעדנין יהיו סט העסיס ססייס יהי׳ הסעודוס ואסר וכר

 לאססנסל הפורה שהרי ע״ז שנשאל צ״ג סי׳ רשנ״א סויס ועי׳ וכו׳. לעפרן סוזרין אינם
 שאףשיסמאו הזמנים מן זמן על דקאי וסירן נפלים המועדים כל שאמרו זה ומה לעולם
כיי וכן זה נעטר סורים יסנסל לא ישראל  דעי׳ פון. יבער כראוי שביס אינם שאפילו יו

עהישנ״א: נונע והוס כן ג״כ שכסנ קל״ו סי׳ סיף ד׳ כלל ג׳ נר המאור נענורס עוד
שלמה והנה מ״ש ע״ס רשיייסם ופורע כן רנינו כותב הראשון פסס אוס למעלה נם א)

לעד



מבהקמחפוריםכד
 ולא זכות נהם היה לא היותם קודם נעדרת חויתם שהיתח כיון כי להברא

 אותם כשברא [הקדיסס הגדול חסדו א״כ להברא ראוים יהיו שבשבילו ענין
 הנשצאים כל המציא יתברך שהוא וכיון ואשלם, הקדימני ם״א)מי] שכתוב(איוכ כענין
 ע״ה(תהלים דוד וז״ש בחסד, נ»רא כולו העולם א״כ נמוד חסד זה הנה היו שלא אחר
 נכראיו עם סתנהג הוא בחסד עולפו אח שהמציא ואחר יבנה׳ חסד עולם אמרתי ם®)

 עמדי עשית וחסד י)חיים (איוב וכתיב לאלפים חסד ה)עושה שכתוב(דכר'ם הוא בחסד
 שאמר הוא לעשותו ל.חסד על אותם וצוד. בחסד. עולמו המנהג בתפלתם תקנו ומזה

 הוא אוחו לאהוב אותם וצוד. חסד. לפי קצרו לצדקה לכם זרעו י) (ד.ושע הנביא
 ד.זד. החסד חסד. ואהבת משם® עשות אם כי ממך דורש ה׳ ומד. ו) (מיכה שאמר

 כאן שכתוב ממה הבריות מן ואחד אחד כל על השפל בעוה״ז יום בכל שופע הוא
 נם שופע והוא היום. כל אל חסד נב) (תהלים וכתיב הארץ, מלאה ה׳ חסדד

 נם שופע והוא חסדך שמים עד נדול כי נז) (שם שכתוב הוא הנלנלים כעולם
 מדת כן אם חסדך• שמים מעל גדול כי קח) (שם שכתוב הוא המלאכים כעולם
 קיום לדום ואין וד.שפלים, העליונים כולו המציאות ומתפשמתבכל נמצאת החסד

 ג) ירמיה(איכד. שאמר וזהו ותכלית, סוף לד. ואין לד. צריכין והכל זולתה ועמידד.
 דבקד, ב) רחמיו מלת לבקרים חדשים וכתיב רחמיו כלו לא כי תמנו לא כי ה׳ חסדי

 שכן וכיון ובקר, בקר בכל חדשים ורחמיו יתברך לחסדו תכלית אין כי חדשים עם
 על שמים כגבוה כי קו) (תד.לים ע״ה דוד שאמר מהו יתברך לחסדו תכלית שאין
 שיש כשם ומדד. שיעור החסד למדת שיש מזה שנראה יראיו על חסדו גבר הארץ
 הענין באור אבל ושלום, חם כן הדבר אין ,pעלהא השטים לנובה ומדד. שיעור
 יותר גדול נובד. שלהם הראות בחוש המורגש בעלי אצל שאין לפי הזה במשל
 / ממנו יותר גדול נובה על לד.עיד יכולין העינים ואין הארץ על השמים מגובה

 כי הכתוב אמר וע״ז הגלגלים׳ יותרמגובד. מאד וגבוד. גדול הש״י חסד בודאי אבל
 והנד. הגלגלים, מן למעלה מאד גבוה יתברך חסח כי ביאר חסדך שמים מעל גדול
 ממנו הרחיק ממערב מזרח כרחוק שאמר(שם) הוא העולם מרוחב יותר רחב הוא
מגובה כפלים הוא ממערב מזרח ריחוק כי ג) החכמה לבעלי וידוע פשעינו׳ את

השטן צמחת
 הסכונה סכמי לדעת ג) . סכנעה באות למעלה כתג וכן ב) . וכד נלאשית מם׳ זה למד
 אכן .סוא שעולא דסד להיות יכול וא״כ המים על שסה שהאק ז״ל חכמינו לפ״ד אנל

 לאלן השעיס מן אס הנגב זקני אס מוקדרן אלכסנדל ששאל נזה סכמים סלינו ס״ד בתמיד
 הכל בעזלס סמה שהלי תדע למעלב ממזלח לו אמלו לסרק למעלב ממזלס או ספי לחוק

 אומלים וסכמיס בה משסכלין הכל אין לקיע באמצע סמה כד סמהבמעלב בה עססכלין
 ובחגיגה וכד. ממערב מזלס כלחוק וכד pהא על שמיס כגמה שנאמל שיין כאחד וזה זה

 חוסני בשם הנון דבל אכתוב אגב דלך והנה שעולא. סד ואיד* אידי נעי אמר א״) (י״ב
1ד״ בסוס׳ סס לתקן שצריך דוקלא בק׳ וכעס באלשסשוב אנד״ק מענדל מ״ הגדול הלב
האי סימא דא״ל ספי לחוק ומעלב דמזלס בסמיל דדדיש אמאן ופליג ל ח״ ואידי איד*
 הללו שדבליס וכד בג״ע שהיה שסובר וי״ל וכד עקצה דכסיב כיון קם הוה היכי אדס
 שוין דאינן בסמיד בפילוש כן אמלינן דהלא זה על לאיי צליכין דעה הבנה להס אץ

^ שנדחק ומה שס מוהלש״א נזה הרגיש וכבל כד ואידי אידי אמרי״ וכאן קאי שזה לפ
pהא ען אומר* ול׳יא וכד שנאמר סופו ועד העולם qעסו היה שאדם (דאמל לב על

 דהוא שעולא) סד ואידי אידי ומשני אהדדי קראי קשו הגע״ שם ומקשה כד שנא׳ לרקיע
 דיקשה יספיק לא זה קאי, הוה היכי אדם דא״כ פס* לחוק למערב דממזיס יסבול לא

 עוד qלהוסי לנו ועה שעולא סד ואידי אידי אעל בפירוש דהלא לאיה צריך עה כנ״ל נ״כ
א® עוכלחץ קצהו ומד השעיס עקצה וגס לרקיע pהא p קועסו עדהוי דהלא לאי׳

לועי



הקמחפוריםכד
 יתחייב העגול בתוך כגקודה היא עהארץ כיון כי מוכרח ענין וזה pהא על זזעמים

 שבין ריחוק שיעור ושיהיה שוים ודרום צפון ומערב מזרח שהן קצוותיה ד׳ שיהיו
 להיותו יתחייב שהאמצעות מפני לדרום צפון שבין ריחוק כשיעור למערב סזרח
 . הזה השיעור חצי לשמים הארץ סן בן אם ויהא שוה כשיעור הקצוות אל קרוב
 ופעם הארץ על השמים גובה במרת פעם הש״י לחסד הכתוב שהמשיל ואחר

 נאמר הוא אבל ותכלית סוף ולא ומדד. שיעור יתברך לחסדו שאין ראיה זו בכפלים
ל = השכל אצל הקרוב צד על  או שלוה או כעוה״ז לאדם נותן שהקב״ה מה כ

 דוד שאמר הוא חסד׳ נקרא היסורין מן ההצלה כי מצינו וכן חסד, הכל ימורין
 מן שההצלה וכשם תחתיה, משאול נפשי והצלת עלי גדול חסדך כי פו) (שם

 כתוב שכן חסד] נקראים האדם על שמביא היסורין [כן חסד נקראת ד׳יסורין
 דוד שאמר וזהו מעמו. אפיר לא וחסדי וגו׳ פשעם בשבט ופקדתי פט) (שם
 יוצאין הש״י ארחוח כל שאין הכתוב לימדך ואמת חסד ה׳ ארתות כל בה) (שם

 עון על עליו יביאם שאם האדם, על שמביא היסורין ואפילו ואמת חסד ממדת
 עון מבלי הש״י מאת התחלה הם ואם אמת, זהו עון לכפרת הם אם לו שקדם
 וע״זאמר חסד, זהו נסיון שמובל מפני תמורתו השכר לו שיחן כדי לו שקדם

 עון בלי כשהם ואפי׳ היסורין טובים יאמר מחיים חסדך טוב כי סג) (שם דוד
 האמיתים החיים אל יגיע ההם היסורים עם כי העוה׳׳ז, מחיי גמור חסד שהם
 כה ומענה וססנף כבדה מלאכה לו שיש למי בזד. והמשל העוה״ב, חיי שהם

 מתפרנס היא המלאכה עינוי שעם לפי לנפשו חמם בזד. עושה ואינו נפשו אח
 כן על גמור חסד הם שהיסורין ולפי זולתד., יחיד. ולא בעוה״ז הנוף לחיי ומגיע

 מביאם הוא האדם על יסורין מביא כשהקב״ה כי וידוע ישבחונך, שפחי אמר
 תשלם אתה כי חסד אדני ולך ס״ב) (שם דוד שאמר וזהו החסד דרך עליו

 יסורין האדם על מביא כשאתה יו״ד] [נו״ן דל״ת אל״ף שם הזכיר כמעשהו, לאיש
 במעשהו לאיש בשתשלם בחסד עמו מחנד.ג אתד. בלומר החסד ה׳ לך הדין במדת

 צדקתך ל״ו) (שם אמר וכן המשפט. מדת על גוברת החסד מדת לעולם כי
 על אל כד.ררי משפטיך על צרקחך הכתוב באור רבה. תהום משפטיך אל כהררי
 אלהים לומר הי״ל לכם ילחם ה׳ יד) סוף(שמות ים בקריעת ומציגו רבה׳ תד.ום
 בנם אסי׳ בי לומר בא אבל ים, והמחרבת הנלחמת היא הדין מדת בי לכם ילחם

 הדין, מדת עם משותפת היתד. רחמים מדת בים המצרים באבדן הזה הגדול
שם) ממד. כלל רחמים בלא בהן היתד. הדין שמדת שנראה ואע״פ לא שכתוב(

נשאר ד,שטן צפחת
 ואם קם הוה היכי יקשס ספי יסרק ומסרב דמזרס נאמר דאם הוא שעורא דסד לועד
 הוה סיכי אדם לסיפון ג״כ יקשה ספי יסוק לרקיע דמאק משל ע״ד סברא שימצא נאמר

 כוושיה אשיא דרב דמילשי׳ שפיר למיער דאיכא שירצו ושוב מהורש״א מ״ש וגס מכיב.
 ממערב מזרס (לומר המקורבים לרסק בסברא הסוס׳ ירצו וכי מאוד שמוה מ״ע מהי׳
 דלא כאן דאמי בהא ור״א) רב בין פלוגסא לעשוש (היינו המקורבים ולרסק ססי) לסוק
 דסד השם לי׳ דאיש למאן אלא יעלה לא כו׳ ואידי אידי דאמרי׳ דמאי ולומר פליגי

 סשמים״ מקצה דכשיב #כיון אלו דבלים להוסיף השוס׳ הוצרכו מה יקשה עוד הוא. שמילא
 לוב ע״ס הוא לומר ויש לשין גם יסר, שפש והוא קאי ועליהו שליקו ילנייהי הא וכו׳

 #דאי מלוש ובמקום בדבריהם קסן סעוש שנפל הנזכר הלב סושני ואמר .לקישיא פילוקא
 ידרוש ספי רסוק ומערב מזלס בשעיד הע״ד דמספעא היא והקושיא ושיעה צ׳יל הכי* ל״ס
לה משכסש והיפי זה דרש מל יסלוק ולא אדם מל דקאי וכו׳ השמים מקצה הפשוק נ»כ

דהיכי



מגההמחורים6כד
 שכתוב משה לקבורה שדתני רחמים סרת שיתוף מצ*נו הרי אחד עד בהם נשאר

 נענין תשצא וכן החסה סרת הוא והיסק ארק תבלעסו ימינך נטית סו) (שם
 הדין סרת והוא וגו׳ ההם בגוים ונלחם ה׳ ויצא יד) (זכריה שכתוב וסגוג נוג
 שנאמר ד) לקבורה שיזכו והוא רחמים מרח שם סצינו כן ואע״ם סמק בלי

 שנשתמש מעולם קבהולאמצינו שם מקום לגוג אתן ההוא ביום לט) (יחזקאל
 יודע סי צ) (תהלים דוד אמר וע״ז בעמלק אם כי ה) שלמעלה במרת העולם

 שלמעלה קשה בסה״ד ידיעה לו שיש מי כלומי וגו׳, וכיראתך אסך עוז
 כסו הקב״ה עם שהיא סיחסה שהכתוב החסד מדת כח גדול .עליו תחול ו)

 החסד וכפרת שרא עמיה ונהורא ב) (דניאל בו שכתוב עצמו העליון האור
 עלינו גבר כי קיז) (שם שנאמר כישראל ז) החסד ה׳ עם כי קל) (תהלים כתיב

 בהקכ״ה מעיד מי כל״ח. ישראל נא יאמר קיח) (תהלים כמדרש ואמרו חסח,
 אומר הוי בסיני להם עשה מה כים להם עשה מה במצרים להם עשה מה ישראל

 על המעידים הם אהרן בית כל״ח, אהרן כית נא יאמרו כל״ח> ישראל נא יאמר
 לקח כנגדם שעמד מי וכל עת ככל לפניו ומקייבין עבדיו שהם הקב״ה של חסדו

 קטרת להק:ן*ר עזיהו עמד ,pהא ובלעתן וסיעתו קרח עמד ממני, נקמתו הקכ״ה
 שנאמר ביושר שהלך בשביל זה שכר ח) לו שלמתי ולמה במצחו, צרעת זרחה

 יראי כל״ח. אהרן בית נא יאמרו אומר הוי אתי הלך ובמישור בשלום כ) (מלאכי
 טח הקכ״ה אמר יראוך, אשר לכל אני חבר קיט) (תהלים שנאמר דוד של ביתו ה׳

 כתוך יושב האלהים וארון ארזים כבית יושב אנכי ראה ז) (ש״כ אמר עמי עשה
 יראי נא יאמרו אומר הוי וגו׳ חסדי לו אשמר לעולם לו עשיתי ומה היריעה׳

 המציאות ומקיימת מנהגת שהיא ועצומה עליונה הזו שהמדה וכיון ?ףב. כל״ח ה*
 ה׳ חסדי ושיזכור החסד במדת להתבונן אדם חייב והתחתונים העליונים כולו
 חסדיו מכלל וגו׳. ח׳ תהלות אזכיר ה׳ חסדי סג) (ישעיה שאמר כענק תמיד

ובעטו בו וישלח ודול מלך שהיה סרעה יד מתחת שהוציאם ישראל עם שעשה

ע״י השמן צפחת
 ל׳צ פ׳ גס נ״ל וז״ל ד) .הוה ננ״פ ישנוי זה דמ״ד שפיל הייצי ופ״ז קם הוה דהיכי
וכר. ההוא גיוס שנאמר לך פולפ שאני סיץ אבין פיוס כסיה אסה ציפה הקנ״ה אמר

ה. בפנץ שמאריך יה כש על יד כי נסלס ס׳ שיף לבינו גפייוש פי׳ ה)  לי ואמר ז
.מינה ממפלין שדינין בינה הנקראת והיא ממס עהז׳ למפלה ר״ל שלמעלה אסד מקובל

 וז״ל כזה. גדול עונש פי׳ עליו תתול למה ידע הוא וצ״ל תנית אהה פה שנפשי יסכן ו)
 מלסעה והיא יה כש על אשל היד כי האמת ופ״ד כ״י על יד כי בשלס ש״פ היענ״ן

 ומדרש דור מדור לעילם למסוסו נו סהי׳ שלמעלה מדה״ד כי דול מדור בעעלק הווה לד׳
 בעמלק כמו הדין נמדת הנושס ונכ״י ע״כ לזה. ירמוז הסלם ונכשא המלא נשם סכמים

 מעידה אומה מות הא בכל [אץ ז) על^. סססלל שלמעלה קסה בעה״ד כו׳ אמר וע*ז
 נשניל זה עונש לו שלמתי וצמה וז״ל משינה הנישמא נכ״י פ) מכ״י. כצ״ל. הפשד] מדת על

 אנל . יומת הקלנ והזר הסירה עליו שהזהירה קפילש להקפיד שפשנ ניושי הלך שלא
 מ״מ הזכיר לא למה ועוד הי׳ עיזיה של עינשי עה מפני להז:יר לו מה כי עונו אינו

 ביושר הלן שלא זה מה יעיד עוזי׳ כן וכמו היא שידוע מפני ודאי אלא קיס של עונשו
ק נא לא היי Tוע ביישי. הולכים אינם ענייה עיניי כל הלא  אהרן של עפלית לשפר י
 ינעישול בשלום הכתיב ומביא לפנינו כאשר היא הנטנה הנישסא וראי אלא .מזולתי ולא

 שיסכן הכ״י גי׳ הנאתי ואמנם .ניישל שהלן מפני לזה אהדן זכה כך שמפני המדרש ואמר
 עמד משיים שנכ״י מפני הכ״י כישפת ליישנ ואפשד .סלים עפדים נישפ באיזה שכ״ס
 השיג ולנים אתי הלן ובמישור בשלום שנאמר ביושר שהלן לפי שלום בריס לו כרס סנסש
שלאניושר. היה הכהניס כנגד שעמל שמי המדרש אומר לכן פנפש מל ודאי שקאי מפין

tyjy



הקמחמוריםכד
 ומתוך חזקה וביד גדול בכח ובמוםתים באותות מתוכם והוציאם מנות עשר

: לחרות ומעבדות לאורה מאמלה יצאו הגדול השעבוד
 גאולת שהיתה אחרת בגאולה ם) הזה. בזמן עמהם שהטיב חסדיו מכלל

 זו וגאולה לחרות מעבדות אלא היחה לא מצרים גאולת כי הגמשות
 שהרי סמרעה גדול מלך שהיה אחשורוש בימי זה והיה לחייט; ממות היתה
 מולך היה אחשורוש המלך אבל מצרים׳ מלך אם כי הכתוב הזכיר לא מרעה

 העולם בסוף ובוש העולם כקצה הות היה כי כלש ועד מהודו י) העולם בל על
 כימי ויהי א) (מגילה שכתוב וזהו סומו ועד העולם מסוף מזלך היה א״כ

. וגו׳ אחשורוש הוא אחשורוש
 משתאות שתי אחשורוש המלך שעשה הזאת המרשה עגין המשט דרך

 המלכות לגדולי עשאו האחד המשתה מלכותו. כסא שם אשר הבירה בשושן
 משתה ועמד סריגה ומאה ועשרים משבע למגיו שבאו המדיגות ולשרי המיוחסים

 למלכו שלש בשנת שכתוב והוא חדשים; ששה שהם יום ומאת שמגים זה
 זה משתה ימי גשלמו וכאשר וגו׳. משתה עשה למלכו השלישית בשגה כלומר
 זה משתה ועמד שם הנמצאים העם לכל ג״כ הבירה בשושן שני משחה עשה

 הנמצאים העם לכל המלך עשה האלה הימים ובמלאת שכתוב וזהו ימים׳ שבעת
 וזהו המשתה עשה הבירה בשושן מקום זה באי לבאר וחזר וגו׳. הבירה בשושן
 למעלה מכוסה היה החצר אויר בי הכתוב ובאור המלך. ביתן גינת בחצר שאמר

 נאים בצבעונים מעולים בגדים שהם והכלת כרמס בחור סביב ומעוטר וסקולע
 שהוא וארגמן המשתים שהוא בוץ בחבלי אחוז היה מהן ובנד בגד ובל ביותר;
 ועמודי כסף גלילי על ומרושים נתונים היו הללו והבנדים אדום׳ הצבוע הצמר

 ומרישתן הללו הבגדים קילוע והיה החצר בקרקע וזקומים קבועים שהיו שש
 החצר קרקע והיה ומהודר; נאה בציור לעמוד מעמוד לגליל מגליל הולך וכסויין
 טובות אבנים שהן וסוחרת דר שם קבועים והיו ושש בהט של ברצמה מכוסה

 אותן משקין והיו הרצמה׳ על וכסף זהב מטות שם להם מציעים והיו ומרגליות/
 למי הזה הגדול המשתה עשה ולמה זהב; בכלי והשקות שכתוב הוא זהב בכלי

 ויש ממלחמותיו; שישקט אומרים ויש ישראל; יגאלו שלא יא) כחשבונו שחשב
 המלך עשה ק על כי הנכון וזהו מחדש; המלכה ושתי אח שנשא אומרים
 לב כטוב השביעי ביום נשים. משהה עשתה המלכה ושתי גם לאלמים משחה
 שמח כשהיה השביעי וביום ימים שבעת המשתה עמל כי הכתוב הגיד ביין; המלך
 העמים להראות מלטח בכתר ושתי אח לפניו להביא צוה היין המשתה מחוך

 ולא הכל לעיני תתראה שהמלכה מלכותו מנהג היה כי יפיה׳ את והשרים
 או להסתתר הנשים שדרך אחרת ממלכות היתד, המלכד■ ושתי וד,נה תמתר;
 יודעי לחכמים המלך ויאמר ושתי. המלכה ותמאן ולפיכך שכור שהמלך חשכד׳
 הקדמונים המלכים על שעברו העתים יודעי הזקנים החכמים כלומר העתים

ויאמר כן; להם ושאל מהן עצה נטל כי לעשות מה בדת אל נמשך והכל יב)

טמיק השמן צפחת
ג נהא סליני דמגילה נס״ם י) .בפוליס נזמנס זה דרוש דויש היה מינו ס)  וסינו^ל י
 אלא קל דני מהודו והלא רנה ונאמסר העולס, cpD3 הודו ומ״א לזה זה ממוכין אמי סד

 זה יא) דכ״נג. אלינא יהוא נכיפה שמלך אלא לזה נסיוז לא ויבינו ונו׳ מהודו שמלך כשם
שננשו. ומשפס מלכוגו באיזה הלזו גממשה נגנשה אס יב) ב׳). (י*א במנילה הוא הממס

ב׳



מדהקמחפוריםכד
ŵ^ ושת'המלכד. עותה לבת המלך על לא ממוכן r .ס שרוי! תאםרנח הוד  לשון י

 המלך מריטת כל »ל סמרים לשלוח שנתן והעצה היום. האמרת ט] [דברים
 אתר דבר עירב עמו כלשון ומדבר שאמר ומה בביתו! שורר איש כל להיות

 יבקשר לו אמרו משרתיו המלך ונערי ).r למלך קלון יהא שלא כדי זה עם
 מלכותו מדינות ככל םקידים המלך ויפקד מראה טובות בתולות נעחת למלך

ו ^ ק  ושתי תחת תמלוך המלך בעיני היטב אשר והנערה בתולה נערה כל את ד
ד איש מיד לזה וסמך כן, ויעש הפלך בעיני ד%בר וייטב הו  הבירה בשושן היה י
 ונקרא מרדכי, של ברשותו שהיתר. לאסתר הכתוב שיזכיר כדי וכר מרדכי ושמו
 מירושלים הגלד. אשר שאמר וזהו יהודד. pמא שד.יה שם על טו) יהודי איש
^ לבית אסתר שתבא קודם כי הכתוב לך ובאר וגו/ ם  גדול מרדכי היה כבר ה
 שתמצא בכ״ם כי [הבירה] בשושן אסר כן ועל המלך בארמון ודר המלכות בבית

 שהיה מלכותו כסא ששם המלך ארמק על הכוגה הבירה בשושן זו במגלה
ה כמו ארסון הוא הבירה לשון כי שוש^ שמו ד  לאדם לא כי כט) א (

 בסםר כתוב וכן המדנד. עילם בתוך היד. שושן ששמו הזה והארמון הבירד./
 שושן זו במגילה וכשתמצא ד.מדינד.# בעילם אשר הבירד. בשושן ואני (ח) דניאל

ש מדינד. שם על הכונח שושן העיר או סתם  לעילם״ קרובה שד.יתה שן1ששםד.
 הבירה בשושן אבל ישראל היו שבשושן העיר אנשי רוב כי לדעת לך ויש
 רכי החכם פירש כן מרדכי. אלא כלל ישראל שם היו לא המלך ארמון הוא

 הפירוש שד.וא פיחשו דרך הוא בכאן מבאר שאני ומה ז״ל. עזרא בן אברהם
 ושושן לבד הבירה שושן כי אמר וכן זו! במגילד. שגעשו הםירושים מכל הנכון
 שמו היה למלך אשר וד.ארםון ההיכל כי ואמר לכד* שושן העיר או סתם

 והמדינרי עמהם, ומרדכי המלך משרתי אם כי כלל יהודי שם ואין הבירה שושן
 שומק פעם הכתוב ויקראט סתם שושן שמה היהודים ששם לעילם הקחבד.

 שושן והעיר שכתוב כענין שושן העיר ופעם בשושן הנמצאים שכתוב כענין
 וחלקת וגר ודתו דמלך דבר בד.שםע ויהי ושסחד.. צהלד. שזשן והעיר נבוכד.
 עמה תשא וד.חסד למנע חסד והשא בעיניו הגערה ותיטב המלך בית אל אסתר

 כדי כן עליה שצוד. כה וגר. מולדתה ואת עמה את הגידה לא ממנה. יזוז לא
 ירגישו ולא השבתות ותשמור נבלות תאכל שלא בסתר הש״י תורת שתשמור

 נתפשה״ כרחח בעל כי ככך ינריחנד. שמא המלך יודע היה אם בי המשדתים
ד אביחיל בת אסתר תור ובהגיע  על טז) לאות זד. נם דבר בקשה לא מרדכי מ
 החכם כתב לד.םן# ומשתחדם כורעים המלך כשער אשד הסלך עבדי וכל שכלה,

 בל הכנים נס בסכנה עצמו מרדכי הכניס ולמד. לשאול יש ז״ל אברהם רבי
 שכל המלבות חק אבל המלך, משער ותסירהו לאסתר שידבר ראוי היה ישראל

מרדכי אין כי הטן וירא ).r בראשו דמו משם זז וזעא בטיטיו שנתמנה מי
״רע השמן צמחת

 ,פוליס qכס לנעליהן ויספו ויססארו שיסאעלו הסי׳ אכן יאעלו מה סורס לא כי יג)
 (ונאעס or מנץ על עסה לצוות הפינה מה יסאלו נניסו סורי רק יכסנו לא פאס יר)
 לא הלאפונוס אגרוס אלמלא ר) [י״נ מגילה נאגדס אמרו כו' ועתר סנכסנ עסה נס

 כלשץ ועדני צתי עוד הופיף לכן לדנריו עויף סנסה סהעלכה יען ויאמרו כו״) נססייר
 סהקשו וכפו ימיני איש היה שהרי עי) העם• אל העלך מאס ודס כמוק שתהא עמו
ע׳ נקלס כאילו ח) .צו סטז נח דסה נאהנס ניסו הון כל איש יסן אס עז) .סס ע

נעיניו



הקמחסוריםכד
ח כעיגיו ויכו לו• וטשתחוד. מרע לו T דופן דנק׳* לכדו כמרדכי יר מו o rn S 

 גדולה ממחה ושמח אדר כחדש דמרל לו ונמל מור המיל ואז היהודים. כל את
מ ידע ולא Cn’ משה no שכו למי שק סומריהמלך דקראו נולד/ ש שהרא  כחד
 ידע ומרדכי גכוכה. שושן והעיר וגו׳ הרעיס כיד סמרים ונשלוח כו. יום בי״ג
 לה ואמר זאת! על המלך למגי שהתחנן לאסתר שלח ואז געשה. אשר כל את
 כעת תחרישי החרש אם כי היהודים מכל המלך כית להמלם כנמשך תדמי אל

 יעמוד והזולה רוח הזאת כעת תחרישי החרש אס כי הכתוכ כאור וגר. הזאת
ן בית ובל תאבדי שתמלמי תחשני ואס ידך/ על ולא אחר ססקוס ליהודים כי  א

ת הגעת לא שמא כלומר למלכות הנעת כזאת לעת אס יודע ומי עמך/  למלט
 השיבה ואז ישראל! את שתושיעי הזאת העת כעמר אלא הזאת המעלה ואל

מו היועדים בל את כנוס לך לו  ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי תו
 כי בימי־י• בטחה ולא התענתה כן על באלהים בטחה אסתר והנה ויוס! לילה

 יבא ז״ל. אברהם ר׳ כתב זה כל הג׳. היזם עד כי אף תשתנה המתענה מני
 במנילה נזכרים שלא וסר• ברמז! הממחד השם נרשם ככאן היוס והכן המלך

 ממני כלל השי״ת זכרק זו במגילה אין ז״ל אברזית רכי בזה כתב כמירוש זו
כ״א] העד יט) מד. מרדני, חברד. גילד.הזו0שה ט׳/  וכלסמשנה סמרים וישלח [
 ברברי ונכתנד המרסייס וד.עתיקוד. מתשנן נטעם המנלר.] [שד.וא אחר סמר כ)

 תועכותס שם הנבגד השם תחת כותכין והיו זדז עובדין והיו םלכיד.ם של הימים
 ותנר.כבור אשימא! ברא אלהיס כרא כראשית תחת שכתט הכותייס שעשו נסו

: ז״ל עכ״ל במגלד. מרדכי יזכרהו שלא הש״י
(סגילח רז״ל בו מירשו כן סמנו, אהשותש המלך! שגת נדרה הד.וא בלילה

 מאי אמד בדעתיד, סילתא ליה נמל מקרא של משוטו והוא כ) טו דף
 נברא כא) דד.הוא .Tעל תצו קא עצה דילמא לד.מן אסתר אזסגתיה דקא דקמאי

ה לי׳ דרחים אינש ועד. לא הבי אי אמר הדר לסיקטליד., ע  הדד לי! מודע ח
 להביא דאמר מיד! מרעתיד./ ולא טיבותא בי Tדעב איניש איכא דילםא אסר
 ונו׳/ זח על למרדכי וגדולה יקר נעשדי מה המלך ויאמר הזכרוטת סמר את

תו ב ש בראשו מלכות כתר נתן ואשר המלך מ לבש אשר מלכות לכוש י  מימ
ת ונתר ש דכריס שלזצר• שאל והמן בראשו! נתן אשר מלט  והכתר -והסוס הלט
הכתר, הזכיר ולא וד.םוס הלנמע ונתק אמר בן ועל הבתר על למלך לו וחרד.

או השמן זגסחת
 P עצו והעם ד) (יהוסע מאמי נ׳) (י״ג נעניצה כדאיסמ יה) העלך. ענודס בעיניו
 פהבינו ימים וג׳ עשה סל באבלו יום ל׳ למפרע מהם צא היאשץ לחודש בעשור הירדן
(שנא׳ צידה להם  דנסיב טלד באדי ובז׳ משה מה באדי בז׳ הי* ונו׳ הכינו א׳) 00.

 שסכפר הלידה כדאי ושנוסי יע׳ מלאו היום היום אנכי שנה ועשייס מאה בן לא) (דניים
 שלא וצווים מגינים אינם שנשב הספלים כ) .מעם וזה עזרא באבן יש) .המיסה מל

 רבים כ* על ספרים שאמי ומה היום אסט שהיא הזאס המגילה רק המה אכן פה נכסבו
 שהעמיס מרדכי ופחד יטס העסקיס שפירושו הדס כסב פסשנן אס שכסיב כענין הס

 בלשונם נס וא׳כ הזכייו לא לכן סועבוסס שמוס הנכבד השם סחס בהעסקוסיהס יכסט
 ישיאל שהיו לפי יסכן הנביאים שאר לזה חששו שלא ומה השם. להעסיק מה להס •הי׳ לא

 בעמים אפרים עס נכסבה המגילה זאס אכן העמיס עם דבר להם ואין אדמסס על שמין
 עוד מוכרחים והיו ראשו b מהם שהי׳ הק מחחבס ד שהשיב נעשה והנס הסבולל
למד עצמי מל כא> .ללמטסס העמיס יעסיקוה ודידאי יחשב נמל ולפלא ולנשאס לנשלם

P



מההקמחמוריםכד
 בראשו מלכות נתר נתן אשד סוס אותו המלך, עליו רכב אשר וסוס יאמר או

 כאשר בראשו מלכות כתר שישימו סוס למלך היה ני לסוס תחזור בראשו ומלת
 ידוע, דבר וזה כוס אותו על לרכוב דשאי מעבדיו אתד ואין המלך עליו ♦רכב

 וגו׳. המלך בשער היושב היהודי למרדכי כן ועשה ז״ל. אברהס ר׳ כתב בן
 כיתו אל נדחף והמן וגו׳ מרדכי את וילבש הסוס ואת הלבוש אח המן ויקח
 וגר. מרדכי היהודיס מזרע אס אשתו וזרש חכ&יו לו ויאמרו ראש וחסוי אבל

 הוא אס אבל כב) עמך שישליס אסשר האומות שאר מזרע היה אס בלומר
 תמחה השי״ח מסי שנצסוה לסי עמנו ישלים ולא לו תוכל לא היהודים מזרע

 הגיעו המלך וסריסי עמו מדברים עודם צוויו. על יעבור ואיך עמלק זכר את
 מה וגו׳ המשתה אל אסתר עם והמן המלך ויבא וגו׳ המן את להביא ויבהילו
 בשאלתי גסשי לי תנתן ותאמר אסתר ותען לך. ותנתן המלכה אסתר שאלתך

 משה בתורת כתוב שכך וגו׳] לעבדים [ואלו ונו׳ נמכרנו כי בבקשתי ועמי
 ואין ולשסחות לעבדים לאויביך שם והתמכרתם כה) (דברים התוכחות בסרשת

 שאין אני יודעת אסתר אמרה ומזה הסרשה ככל נזכרה לא הדגה אבל <ןונה.
 שוה הצר אין כי זהו להתבמל היא ויכולה המן גזירת אלא שמים גזירת העגין
 לבא הראוי לנזק להשוותו ראוי הצר המן נזק אין כג) כלומר המלך. בנזק

 ה׳ יולך (שם) בסרשה שכתוב למה רמז עלינו שהמלכנו המלך בשביל עלינו
 מלאו אשר הוא זה ואי זה הוא מי וכו׳. עליך תקים אשר מלכך ואת אותך

 מגינת שב והמלך והמלכה׳ המלך מלסני נבעת והמן וגו׳. ואויב צר איש וגו׳ דבו
 היה כי הזה הכתוב סשט המטה, על נוסל והמן היין משתה בית אל הביתן
 בעדו, המלך אל שתתחנן המטה על והיא רגליה לסני ומתנסל לאסתר מתחנן
ד) המלך שחשדו נראה בבית עמי המלכה את לככוש הנם המלך ויאמר  באסתר, נ
 חרבונא ונקרא ונו׳, העץ הנה נם חרבונה ויאמר וגו׳ המלך מסי יצא הדבר
 של חרבו עתה (עד) שהיה לסי עתה חרבו כלומר כד) נא חרבו תיבות שתי
 לו שנדמה והמנה אליהו זה חרבונה כו) דרז״ל וע״ז שלו, המות ומלאך המן

 להמן המות ומלאך למרדכי אליהו והיה הסריסים מן אחד חרבונה בדמות אליהו
 הנה נם שאמר מיתתו מהירות סיבת היה זה כלומר עתה חרבו נא חרבו זזהו
 את המלך ויסר מיד עליו. תלוהו המלך ויאמר למרדכי המן עשה אשר העץ

 אםתר הוצרכה המן שנתלה ואחר למרדכי. ויחנה מהמן העביר אשר ־טבעתו
 לסני ותדבר אסתר ותוסף שכתוב וזהו כבר, שנשתלחו הראשונות אגרות ־להעביר

 לה והשיב עמי, את ימצא אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי וכו׳. המלך
ת שלח אשר על העץ על תלו ואותו לאסתר נתתי המן בית הנה המלך  י

 שולח והיאך לשאול ויש להשיב, אין ונו׳ היהודים על כתבו ואתם ביהודים׳
על המן את שתלו מאחר כן היתד! מלך של תשובתו אבל הראשונות, להשיב

̂ן השטן צטחת דיע
p . (  אס לסייס יכול סלא אידו על כמסאונניש אכן סצעיו על מלס לזרום להס דעה מ

 סגפל לנינו ססייס לסי כד) .נאהע״ז איננו זה סילום כג) .נססנוס או בדגלים שונאו
 וכע״ס מקודם שסשדו ד״א הוא אלא כר לכנוס הגם סאעל זה ומה לסניה האק על

אליהו עסה עה וכו׳ קם והעלן ס• לנה נאססל כו) .נלאנ״ע גם הוא וכן כה) :למעלה
ז״ל



הקמחפוריםכד
ק ששלח מד, כי וחאסרו מםלך כשם לכתוב תוכלו העץ  מראשונות באגרית ה

ת היתד. כך לא לישראל האומות שיד.תו  היהודים שיהרגו אלא המלך טנ
שטחת את זייף והמן בשונאיהם  הסך בידו אשר המלך במבעת אותם וחתם ה

 כתב למה כז) כן לא שאם העץ, על אותו שתלד. לדבר .Tרא המלך מנוונת
 כן, לעשות הוצרך בהכרח אלא ישראל שינצלו מ ודי האומות לד.רונ מרדכי

 בכא כי להשיב אין בשניות אמר וע״כ הראשונות׳ ולא השניות האמינו כן ועל
 ; ליהודים וששון שמחד. היתד. ואז מזוייפות שהראשונות מיד חשבו השניות

 צער לשון בימי ויהי שנאסר מקום כל אחשורוש כימי ויד.י כח) המדרש ועיר
 שםו« בים• ויהי א) (רוח מלחמה. עשו אמרסל כימי ויהי יד) (בראשית הוא/

וםלשתיס מקדם ארם אחז בים• ויהי ז) (ישעיד, בארץ. רעב .יTו זדשוםטים
ויהי תהו• והנה הארץ את ראיתי ד) (שם יהויקים בימי ויהי א) (ירמיה מאחור

 ובן ראש של אחיו כט) רב אמר אחשורוש הוא הטן. היה אחשורוש בימי
 ב) (דניאל שנאמר ראש שנקיא ראשנבוכדנאצר של אתיו שלראש. ל) גילו
בקש והוא לא) חרב נבוכדנאצד ראש של גילו ובן .דהכא די רישא הוא אנת

שטנה׳ כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש ובמלכות ד) (עזרא דכתיב לב) לד״חריב
 חנינא רבי קדרה׳ כשולי בימיו ישראל של פניהם שהושחרו אמר ושמואל

 רשים נעשו שהבל אומר יוחנן רני לראשו/ לג) אח אומר הזונרו שכל אומר
 מתחלתו ברשעו הוא אחשורוש הוא י ונו׳ מם אחשורוש המלך וישם שנאמר בימיו

 סוסו• ועד מתחלתו ברשעו הוא אדום• אבי עשו הוא לו) (כראשית סוסו׳ ועד
 המולך לד). סופן ועד טתחלתן ברשעם הם ואבירם דחן הוא כו) (במדבר

 מהודו וקם׳ דיהיב הוא יתיר ממון אלא למלכות ראוי היה שלא מעצמו שמלך
 סופו. ועד העולם מסוף ומלך כסופו וכוש העולם כקצה לה) הודו כוש ועד

 חד ושמואל רב לו) הפלך. ביתן נינת כחצר משתד. עשה למלכו שלש בשנת
 אמר וחד לביתן, לביתן הראוי לחצר לחצר הראוי לנינה לגינה הראוי אמר

 לביתן• אותן שהכניס עד החזיקתן ולא כננד. הושיבן החזיקתן ולא בחצר הושיבן
 לביתן. ואחד לנינה אחד סחחים שני להן ומתח בחצר הושיבן תנא בטתניתא

 מילת אומר ושמואל לז) חרי חרי אומר רב ושמואל רב חור ותכלת. כרםם חור
יהודה רבי וכסף׳ זהב מטות טסים. של כרים לם) כרפס להם׳ הציע לח) לבנד.

ק צפחת ש אוסר ה
 מוכרה הי׳ זאה אלא וכו׳ למה עור קסה כן הסיש לא שאם נז) .להמונא נדמה ז״ל

 הלמיסו שנודע ומיד בעיניו ישר נאשר נמב שהמן אלא להיסן היסה שהכוונה להם להודיע
 להשיב אין המלן כסב כי השי׳ ויהי׳ המלך ברצון שהי׳ מה יקיימו ועסה עונשו קיבל

 הכוונה להשיב אין שבאמס סי׳ הלאב״ע אבל .לבינו מדברי נלאה כן השניום האגמס על
 ומעם אמסלא בלי אומס להשיב שאין שלפי להם אמר כן אמנם הראשונים מכסבים על
 במכמביס ג״כ הי׳ והכוונה בשונאיהם יהרגו שהיהודים וכתבו בהשנל שתעשו איעצכס לכן

 שניהם ל) א׳). (י״א סם במגילה כס) .ב׳) (ץו״ד ס״ק במגילה הוא כס) .ככה הראשונים
 זרובבל שיסד ישוד לב) להרוג. ביקש והוא הרג נ״נ הגי׳ בגמ׳ לא) להם. אהד דפס
 אוי. פי׳ לג) יבנוהו. שלא להם לשטן שנמנה שענה שכסנו אסשולוש לפני כורש נימי
 שבקסנוסו כשם שוסו ועד מתסילסו בצדקו הוא י״ז) (ש״א הקטן הוא ודוד בכ״י לד)

 פליגי שם נגמ׳ לה) מולה. ללעיד בסכמה ממנו גדול שהוא מי אצל עצמו אס הקטין
 א׳). (י״ב שם במגילה לו) קיימו. הוו הדדי גבי וס״א העולם בשיף כו׳ הודו אמר עד

לט)בכ״י לבן. שסי׳ סיור כמו סול לס)דריש נקבים. נקבים עשויה היסה המצעוס ^)מלאכס
הנושחא



מוהקמחמוריםכד
 אתה כן dm גחסיה רבי לו סרM לזהב לזהב הראוי לכסף לכסף הראוי איסר
 דבי וסחרת ודר ם) זהב. hש ורגליהן בסף של הן ארא בסעודה קנאה םם-ל

 המשתה׳ לכבוד זד• ועשה סחודה בעלי לכל מא) דחר שקרא תנא יששעאל דבי
 ואמדה ב״ק יצאת •Tל מיבעי משוניס שונים/ סבלים וכלים זהב בכלי והשקות

מוג השלישי כמם בהם. שוגים ואתם ביהמ״ק כלי מסני כלו סב) דאשודס  נ
 הרשעד• ושתי שהיתד• מלמד היה שבת שביעי יום רבא אמר ביין המלך לב

 לסיכך בשבת מלאכה בהן עושה והיתד, ערומות ומםשיטתן ישראל בנות מביאד•
 חסת כשך האלה הדברים אחר דכתיב והיינו ערומה, בשבת שתהרג עליה בגזר

 כשם עליה. ננזר אשר ואת עשתד, אשר ואת ושתי את זכר אחשורוש המלך
 מד [דאמר הואי סריצותא מכדי ושתי המלכד, ותמאן עליה. נגזר כך שעשתה

 צרעת. בה שסרחה מלמד אתיא, לא טעמא מאי נתכונו] עבירד, לדבר שניהם
 לטי בטניד. שנעשד, כשר יתרת והוא זנב, לד, ועשר, גבריאל בא תנא במתניתא

 שיודעים העתים יודעי רבנן. חנמים מאן לחכמים ויאמר מג), הנם בדדך שעה
 אמדי נידילאי דיינוד, לד,ו אמר לעשות מר, כדת חדשים. ולקבוע השנים לעבר
 נימא מינן ליה ותבע חמרא ליד• מד) סקח למחר קטלה ליד• נימא נעביד היכי
 מיום לו אמרו נטשין׳ נסליק מוטב במלכותא מזמליגן קא מה) שבקר, ליה

 דיני לדק יודעין אנו ואין ממנו עצה ניטלה מארצנו וגלינו כיהמ״ק שחרב
 חכמתו שתהיה אפשר שאי סבר, למקום ממקום האדם טלטול כי כלומר נטשות׳

 לרון יכולין אנו ואין ממנו עצה ניטלה לו אמרו כן ועל השלמות׳ על ודעתו
 דיתיב כחמרא בדוכתייד,ו דיתבי ומואב עמון לגבי זיל אלא נטשות דיני

 שמריו על הוא ושוקט מנעוריו מואב שאנן מה) (ירמיה וכתיב מו) אדורדיא
 קרבנותנאמר* שם על כלו זד• ססוק מז) ונף. שתר כרשנא אליו והקרוב וגד.

 רבש״ע הקכ״ה לטני השרת מלאכי אמרו כרשנא קרבן. מלשון אליו והקרוב
 כלום שתר לטניך. ישדאל שהקריבו כדרך שנד• בני טרים לטניך הקייבו בלום

 מזבח בנו בלום אדמתא ישראל. שהקריבו בדרך תורים שתי לסניך הקריבו
 כהונד. בבגדי לטניך שמשו כלום תישיש לפניך. ישראל שכנו כדרך אדמה

 כלום מרם ישראל. שעשו כדרך וישטה שהם תרשיש כה) (שמות בהם שנאמר
 ממוכן ותעחבת. בלילה לשון מריסה במנחות, מרסו כלום מרסנא כדם. סרסו
 המן זה ממוכן המלך. לטני ממוכן ויאמר לטניך. הטנים לחם שלחן הכינו כלום
 בראש קוטץ שד,דיוט ומכאן מה) לפורענות מוכן שהיה ממובן שמו נקרא ולמה
אתי קא מיד,ודד• אלמא יהודי ליד• קרי הבירד• בשושן היד, יהודי איש נ) מט).

יקר' השמן צטחת
 נהנו מאי ושש בהס לצשס גכ״י «) ובו״. ביים סנינא בר יומי א״י הנומסא

י יומי א״י  אבני כ* ס׳) (זכרי״ אומי וכ״ה נעליהן על מסהססוס סינוה אנניס הנינא נ
 ים סונה אנן אעל ושמואל דאלו דאלו אמל 5ל ושומרה ודל אדמתו. על מסכוששוה «ל

 וט״. ישמעאל ל׳ דני להם והאירה שעודה באמצמ להם הונמה שעה ודולה הים בפלכי
 ומנולתו. נלסשצל מג) מוסל*״. של מכש מהם להעניל מלכוסו לנני לוס נסה עסה מא)
 עמנו יפוג מד) ודעה. סעס נסוב מפולש הדנל והמצא הלשנ״א נדנלי נע״י עי״ מג)
 נפלט! עי״ כן מניא העלון וגס נע״י הוא וכן סכס הגיל׳ ועיקר סקע« הגי״ ונכ״י יינו
 א״ר נכ״י מז) שעליו. על מו) דמלכא. נזילוהא לכו איכסה לא לימא השתא נכ״י מה)
מע אלעא נשון> אוהו שעונה מס) הלוי. להיות מס) וכו״. פשוק לוי  והוא עמלן הוא ג

לא הלאשונוס מגמה אלמלא לנא אעל נניהו שולי איש כל להיוס נכ״י. נ) בימש, קפץ
נשסייל
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סיני וקרי הי  ואמוסיהודה, סבניםין ריב״לאביו אסר אתי. קא אלטאםבניסין לי

 שכמד שם על יהודי ליה קרי ואטאי אתי קא טבניטין לעולם אטר יוחנן ר׳
 די יהודאין גוברין איתי ב) (דניאל שנאטר יהודי נקרא כע״ז הכופר ובל בןףז
 בן שטעון רבי נא) ננו• ועבד טישך שדרן• בבל טדינת עבידת על יתהון מנית

 אבי חבר ואת נדור אבי ירד את ילדה היהודיה ואשתו ד) א (ד״ה אוטו פזי
 על יהודיה שטה נקרא אלא נב) שטה בתיה והלא שטה יהודיה וכי ונו׳ סוכו

 יוחנן רבי ואסר וגו׳ לרחוק פרעה בת ותרד ב) (שטות דכתיב בע״ז שבפרה
 אלא נה) רכיתיח רבויי והלא ילדה אביה• בית טגלולי נד) ־לרחוק שירדה נג)

שה זה ירד ילדו, באילו הכתוב עליו טעלה בביתו יתום הטנדל בל לך לומר  מ
ל פרצותיהן שגדר גדור בימיו. סן לישראל שירד ירד שטו נקרא ולמה  ש

 בסוכה להם שנעשה סובו .שבשטים לאביהן ישראל את שחיבר חבר ישראל.
 ישראל. של עונותיהם שהזניח זנוח בימיו, לאל ישראל שקוו יקותיאל לישראל.

 פרעה בת בתיה כני אלה בנביאים, אב בחבטים אב בתורה אב אבי• אבי אבי
 בעצה שמרד כלב יבא הקב״ר. אמר שטו נו) בלב והלא שטו טרד וכי מרד לו לקח אשר

 בן יאיר בן אביה׳ בית בנלולי נז) שטרדה פרעה בת בתיה וישא פרגלים
ש בן תפלתו• אל ששסע כן שמעי בן .בתפלתו ישראל של עיניהם שהאיר  קי

 ותלקח ודחו המלך דבר בהשטע ויהי לו. ונפתחו רחמים דלתי על שנקש בן
 השי״ת סאת טנות והכל הגוף, מן נהנה שהנוף ירח טבת, חדש הוא וגו׳ אטתוי
 ומרדכי ההם ביטים וגו׳. אסתר את המלך ויאהב וכתיב עלילות, נתכנו לו אשר
 והקציף יוסף ומנו לצדיק נס לעשות עבדיו על אדק ב״ה הקדדזז הקציף וגו׳ יושב

 הדבר והדע נח) מרדכי. ומנו לצדיק נט לעשות אתניהם על עבדים הקכ״ה
 ואוטרים לזה זה פרטי בלשון טספרים והיו היו טרסייס שני ותרש בנתן למרדכי.

 כדי בטפל ארם לו ונטיל בא אלא נט) בעינינו שינה ראינו לא זו שבאת סיום
 שבעים ויודע היה הגזית לשכת מיושבי שמרדכי ידעו לא והם והיא, הוא שיטות
 אשמור אני לו אטד ס) שוה, וטשטרתך משמרתי אין והלא לו אמר לשון,

 בטשמרתם נטצאו שלא ויטצא הדבר ויבוקש דבתיב והיינו וטשטרחך משמרתי
 למכה. רפואה הקב״ה שברא אחד האלה הדברים אחר עק. על שניהם ויתלו

לישראל, הגאולה באה ידה שעל המלך בית אל אסתר שנלקחה היא חזו וד׳רפואה

השמן צמחת
 בניסו שורר D»h כל להיות נהו כתיב מאי וסליש סריי יסלאל סל משונאיהן נשסייל

 לב אמר נסמן רב אמר פקידים המלך דפקד ניהדי פלדסנא בניתיה קרסא פשיסא אסרי
 לו ויאמרו א׳) (מ״א דכתיב מל זה נדננס יפשה פרום כל י״ג) (משלי דכתע מאי

 אולט יפרוש וכסיל ניהליס אפיא נלסא לי׳ דהוא מאן נתולה נפרה למלך ינקסו פגדיו
 בלסא לי׳ דהוי מאן וגו׳ נפולות נערות וגו׳ פקידיס המלך ויפקד שנא• אסשולוש זה

 אמר פוליס נדנלי לקיש ריש פפס הוה כד פזי נן שעפון א״ר נכ״י נא) מיניה. מפמרא
 נני ואלה נסיף דכתיב ננ) וכו׳. ואשתו לדורשם יידפים ואנו הס אסד דבלין כל סכי

 למשה. גדלפו נה) גירוס. לשם לסבול נד) יופאי. בן שמפץ לבי משום בכ״י ע) בפיה.
 פבדיו(נראשיס פל עלן נס) הללו. בלקוסין שעה נשפנה ולכן נז) קרא. משתפי שבו נו)

 שהיפס מתון נס) ופלש. נגק קצף אדוניהם פל פבדים פבדיו פל קצף ערפה מ״א)
 ואני אתת פבודה מל ממונה אפה )p לשפות. וצמא בתשמיש מרבה היה מליו פביבה
 להשקותו אתת מבודה להם היפה שהלא מוק אינו ולכאורה Jאפר( פבודה פל ממונה
נפת ממונה הי׳ אסד שכל הכומה נראה אכן .יד ט לשלום לצו שפ״כ נדאמי שמין

אפרת
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 צורון סצנפתו ועל סא) בגדיו על היו .וגו׳ הסדתא בן הסן את המלך גידל

 מרדכי דברי היעמדו לראות להסן ויגידו לו; ומשתחוים כורעים היו ולכך ע׳׳ז
 סב) וגו׳ לבדו במרדכי יד לשלוח בעיגיו ויבז לע״ז. להשתהות לו שאסור וגו׳

 אסר וגו׳ אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ויאמר וגו׳ להשמיד המן ויבקש
 אמר ניכליגהו תא לידי אמר כהמן/ לה״ר לאשתעויי דידע אינש אrל סג) רבא
 אמר בקמאי• דעב*ד כסה גברא בההוא עביר דילמא מאלהיהו ססתם־נא ליה

 תאמר ושמא אחד עם ליה אמר רבנן, בהו אית ליה אמר המצות, סן ישנו
 [ושמא העמים בין הן מפוזרים מפוזר לומר) (תלמוד במלכותא עושה אתה קרחה
 תאמר ושמא פירות] עושה שאינה זו כפרידה מפורד מהם הנאה יש תאמר
 שונות ודתיהם מלכותך. מדינות בכל לומר) (תלמוד ס*נייהו סדינתא חדא איכא
 מינייהו. לן ס*נסבי ולא מינן נסבי ולא מיגן שתו ולא מינן אכלו דלא עם סכל
 אין ולמלך סד). פה״י בשה״י לשתא לה דמפקי עושים אינם המלך דתי ואת
 ולמלך (ד״א סה) לסלכא. ליה ומבזו ויתבי ורוו ושתו דאכלו להניחם• שוה
 ושותהו זורקו מהם אחד של כוסו לתוך נופל זבוב שאפילו להניחם) שוה אין

 יכחב טוב המלך על אם שותהו. ואינו בקיקע חובטו בו נוגע המלך ארוני ואלו
 שפירש יש המלאכה. עושי ידי על אשקול כסף ככר אלפים ועשרת לאבדם

 ערכו בי ישראל של ערכם להת כסף ככר אלפ*ם עשרת כמנין המן שנתכוין
 רבוא ששים היו וישראל היותר לכל (נמצא) שקלים סו) חמשים אדם של

 הוא והככר מגה שגי צריך אדם שכל נמצא שקלים כ״ה והמנה מנים ק״כ והככר
 סופרי דקראו רבוא• ששים הם ששים אלפים ועשרת אדם בני ששים ערך

שמח המלך.  להתענות אסתר צותה ואז נעשה אשר כל את ידע ומרדכי ספרים ונ
 מניח הקב״ה שאין לפי ימים שלשה וטעם וגו׳. היהודים כל את כנוס לך ואמרה

 ב) (יהושע ברחב מציגו שכן סז) ימים משלשה יותר בצרה הצדיקים את
 ימים שלשה הדגה במעי יונה ויהי ב) (יונה וביונה ימים שלשת שמה ונחבתם

ותלבש ואז וגו׳. מיומים יחייגו ו) (הושע כתיב העתידה בגאולה וכן וגו׳,

אטי׳י השמן צפחת
 נראנ״נג )ftp יחדו. סניהס היוסס נלסי nftf לעשרה לנו עלב לא אחד וכל מנחנילו אחלה
 ע״א. עצמו שעשה ב׳) (יו״ד מגלה וננ«׳ לנו על אימא ונמדיש מצנסתו על או כהוב
 ולנסוף רבנן ניהו ומאן מרדכי בעם ולנסיף לבדו במרדכי בסחילה רבה אמר בכ״י סב)

 שמח אדר בירח לו שנפל כיון הגורל הוא פור הפיל היהודיס. כל אס ולאבד להשמיד
 ובז׳ מס באדר שבז׳ יודע אינו והוא לבן מסה בו שמס בירח סור לי נפל אמר גדולה שמחה
 ידעלאשסעוי* אי נישא לישנא לאשסעויי דבעי מאן האי יבא אמר בכ״י סג) נולד. באדר
 במלאכה אסורים ואנו היום פסח היום שבס סד) .לישהעי לא לא ואי לישסעי כהען
 בגמל״ ליסא המוקסין סבוה סה) עושים. אינם המלך עבודס לעבור להם כשמצוין לכך

 והככל כו׳ שקלים חמשה נמעוה נדפס ש׳׳ו ווינציאה דפוס נס דסיסיס בקצס הו) דמגילה•
 חמישים מן יוסר ערכין נס׳ ערן לנו שאין היוסר, לכל שקלים ממישיס וצ״ל מניס ק׳

 וכסף ס׳ פקודי ס׳ נסייושו לבינו כוסב וכן קידש של כנר והיינו מנים ק״כ והככל שקל,
 וכפי׳ עוב המלך על אס ס׳ רבה באססל הוא וכן באליכוס יעו״ש העדה פקודי
 שקלי חצי נגד שנסכוין כסבו נ״) (ס״ז מגילה ובסוס׳ סשא פ׳ בחזקוני ועי׳ שם הע״כ
 רנינו בשם בחקוהי פ׳ יהודה ענחס בספר הניא וכן שם, הב״ס זקני בהגהוס ועי׳ ישראל
 ערכם כנגד כלומר בערך עסק דבל אשל זכור הפייע שיסד וזה סם וכוסב החסיד, יהודא

 שהי׳ כמו בעעוס הוא נכ״י שנס והסיעה .ע״כ מקוצי. ר״ע בפשעי מצאסי כן ישראל של
ם׳ ובש״ר צ״א פ׳ בב״ל כדאיסא סז) הסגלסיו. לכן שם ליסא נמצא סיבס לק לפנינו

נ״ו
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ב) וכת*ב(דה״א אסתר ותלבאז הנא כת־ב סח) חה״ק שלבשתה אסתרסלנות  י

 הצלמים לבית שהגיעה כיון המלך בית בחצר ותעמור עמשי• את לבשה ורוח
 דן אתה שמא עזבתני למה אלי אלי כב) (תהלים אמרה שכינה ממנה נסתלקה

שס) שנאמר כלב שקראתיו על שמא או כרצון סט) אונם ועל כמזיד שוגג על ) 
 ויושט אריה. מטי הושיעני (שם) שנא׳ אריה וקראהו וגו'. נפשי מחרב הצילה
 לד, נזדמנו השרת מלאכי שלשה יוחנן ר׳ אמר הזהב. שרביט אח לאסתר הפלך

 ואחד חסד של חוט עליה שמשך ואחד צוארה את שהגביה אחד שעה באותה
 רבן אמר ע) עשר שנים על והעמידו היה אמות שתי מתח וכמה שרביטו שמתח

 שברת רשעים שני ג) (שם דכתיב רשעים בשני מוצא את וכן ששים נמליאל
א שברח תקרי אל  היום. והמן המלך יבא טוב המלך על אם עא)• שרכבת אי

 שנא׳ ללכדו לו טמנה טח־ם אומר אליעזר רבי לדמן דזמינתיה אסתר ראתה מה עב)
 שד.יא כה יכירו שלא אומר יהודה רבי עג) לטח, לפניהם שלחנם יהי סט) (שם

 ויסיחו המלך בבית לנו אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומר נחמיה רבי יהודית,
 כדי טניס לו אסביר אמרה אומי* קרחה כן יהישע רבי עד) דרחמיס. מן דעתן

 [דחניא] למודעי/ אנו צריכים עדיין אומר גמליאל רבן והיא. עה) הוא שיהרג
 טז) (משלי אמר רבא בשרים. קנאתו במלך קנאתו אומר המודעי אלעזר רבי

 את אשית כחוסם נ״א) (ירמי׳ תרוייהו דאמרי ורבא [אביי גאון. שבר לטני
 משתיא דעבדא אסתר חזיא נמאן א״ל לאליהו אבוד. בר רבד. אשכחיה משתיהם]

 המלך שנח נדדה ההוא בלילה עו) אמוראי. וככלהו תנאי ככלהו ליה אמר להמן
 יישן ולא ינום לא כי אדם בני כלשון תורד, ודברה משל זה עולם של מלכו שנת

א ויאפר ישראל. שומר  עז) ליה מיבעי כתב כתוב וימצא הזכרונות סטר את ליבי
 ישראל של שלזכותם שלמטה כתב ומה כותב וגבריאל מוחק ששמשי מלמד

עולם כסדר כתוב כך ז״ל וטרש״י וכמה. כמה אחת על שלמעלד, כתב נמחק אינו

השמן צפחת
 אע״פסאני סס) א׳) (ס״ו במגילה הוא כן סס המלך. לה ויאמר ס׳ רנה ונאסחי כיי

 רב לה ואמרי אמר ייב׳׳ל עסיה סס על לה ואתרי בכ״י ע) הוא. אונס מאלי אליו באה
 מלן עוג גבי הרואה ס׳ ברים תז״ל מאמר והוא הגדלת עא) כו׳. את וכן סשים יוסלא
 'ובכ״י .שסיס בגימס׳ היתרים ואותיות רסע ושן דליכתוב נפקא יפעים ומשני .הבשן
 העלך לה ויאמר מאתים. מרבו ורבו מרבו ששמע אליעזר ר׳ מסוס אמר עפרון בר ורבה

 ולא המלכוס סצי רנא אמר ותעש המלכות סצי עד נקסתך ומה התלכה אסמל לך מה
 מס ת״ר ״י5ב עב) המקדש. בית בנין היא מאי במלכות סוצן שהוא דני ולא המלכות כל

 רעב אם כ״ה) (משלי שנאמר למדה אביה מבית אומר יהושע ר׳ נכ״י עג) כו׳. ראתה
 ישלם וד׳ ראשו על מומה אתה גחלים כי מים השקהו צייא ואם ליים האכילהו שונאן

 . וימרוד עצה יסול שלא כדי אומר מאיל רני לך ישלימני אלא לן ישלם א״ס לן
 אס ויהרוג ממני המלך שיחשדהו עת בכל לה מצוי שיהי׳ כדי אומר ייסי י׳ נכ״י עד)

 גזילסא גזרי וכי על) נס. ויעשה המקום ירגיש אולי אומר מנסיא בן יהושע ר׳ שנינו.
 בכ״י מו) סעעים. עוד אימא ונגמיא יש״י. כיס) (מענית לה. בנולי מיניהו סד ועית

 נתלו עשרה מתו פשרה שלשים ננ*ו רוב וכמה בניו ויוכ עשרו כבוד אס היין להם ייספר
 ב׳) שנא׳(ס״א שבעים הפתחים מל שמסזייין אומן אמרי ורבנן הפסחים על מסזירין ומשלה
 מאתיס כולם אמר אנא נר רני שנעים אלא שבימים מקרי אל נשכרו נצחם שנעים
 יצחק נר נסמן א״ר הוי וארניסל מאתים הוי הכי נגימעליא בניו ורוב דכסיב הוו ושמונה

 מכתב), נעו והוא כתב קריאמו (ותהי׳ מעיקרא נסב, מחדש משמע כתוב, עז) נתיב. ורב
™״ •תייי נין הסבה נצהל סענא הי״ז המדקדק שמסלק מה ולפי על כאן גם לומר ים לג

כסוב



מחהממחפוריםכד
 יקר נעשה מה המלך ויאמר היר./ המלך וסופר היה עח) המן של בנו שמשי
 ממני אלא מררכי את שאוהבין ספני לא תנא ונו׳. זה על למרדכי ונדולה

 מרדכי את לתלות לאמר ונו׳ בא והמן בחצר מי המלך ויאמר להמן. ששונאין
 משרי איש יד על והסוס הלבוש ונתון הכין. עט) לו תנא לו. הכין העקאשר על

 מאן ליה אסר ונו׳. הסוס ואת הלבוש את קח סהר להסן המלך ויאמר המלך
 בשער היושב א״ל ביהודאי. איכא מרדכי מובא היהורי. ליה אמר מרדכי הוא

 אל פא) א״ל נהרא בחד נסי אי פ) דיסקורתא בחדא ליה סגי איהו א״ל המלך.
 יתבי וקא דיתיב ואשכחיה אזל הסוס ואת הלבוש את הסן ויקח ונו׳. דבר חסל
 כי ליה אמרי עסקיתו במאי להו אמר קמיצה הלכות להו סחוי וקא פב) קמיה רבנן
 פג) דקסחא קמצא מליא ליתי מנחה דםנרב מאן קוב״ה אמר קיים ביהמ״ק הוה
כספא ככרי אלפי עשרה פד) ולדחי דידכו דקימחא קסצא מליא ליתי ליה אמר

 קום א״ל דמאן׳ נכני דמאן עברא נכסי דקני עכדא רשע א״ל גברא. דההוא
 עד יכילנא לא א״ל מלכא, לך בעי דקא סוסיא האי ורכיב מאני הני לבוש

 במאני לאשתמושי ארעא אורח דלאו למיזאי ואשקול פה) בני לבי דעיילנא
פז) אומני/ ולכלהו בני בי לכלהו פו) אסרתינהו אסתר] [שדרה הכי דמלכא
שקיל וקא מכיתיה פח) זונא אייתי ואזל ואסחיה דידיה כני לבי איהו עייליה
נברא א״ל מתנחת קא אמאי א״ל ואיתנח, איתנגיד שקיל דקא בהדי במזייה

ה  רשע א״ל וספר׳ בנאי לישוי השתא רברבנית מכולהו למלכא ליה חשיב דיו
 כ״ב היה קרינוס כפר של ספר המן תנא היית׳ קרינוס כפר של ספר ולאו
 חילאי דכחיש יכילנא לא א״ל רכיב סלק א״ל אלבשיה דשקילליה עד שנה,

 (משלי כתיב לא א״ל ביה בעיט סליק קא כי רכיב וסליק ליה גחין מתעניתא
 (דברים כתיב באוה״ע אבל בישראל ה״ם ליה אמר תשימח אל אויבך בנפול כד)
 אוהביו ולכל אשתו לזרש המן ויספר פט) תדרוך. במותימו על ואתה לג)
 שתי . וגו׳ מרדכי היהודים מזרע אם אשתו וזרש צ) חכמיו לו ויאמרו וגו׳.

 ככוכבים ומשולה כעפר משולה זו אומה חכמיו לו אמרו למה הללו נפילות
 עודם לכוכבים. עד עולים עולים וכשהם עפר עד יורדין יורדין כשהם

 המלך ויבא צא). בבהלה׳ שיהביאוהו מלמד ונו׳ הגיעו המלך וסריסי עמו מדברים
ק וגו׳ היין במשתה לאסתר המלך ויאמר המלכה אסתר עם לשתות והמן ת  ו

צר לו אמרה וגו׳, בבקשתי ועמי בשאלתי נפשי לי תנתן ותאמר המלכה אסתר
זי• השמן צמחת

 של ננו סהי׳ בלש״י נמצא לא לפנינו עס) עתה. כותב ועדיין כנר כתב שהכותב כתוב
 מבס. ליסול נהרא, בחד בפר. ס) עצמו. לצילך מס) כן. כתוב בתרגום אכן המן.
 בניסן ונו״ז יום של בעגיני דורש סב) וכו׳. תפל אל ליה הב זיצ נמי הא א״ל בכ״י פא)
 אמי בגמ׳ סד) עליה. וליכסר דמדבסא ע״ג וליקער בכ״י פג) העומר. תנופת יוס היה
 ספרים. פז) להחביאם. עליהן צומה סו) שערי. אפול במיזאי ואשקול מרחן׳ פה) ודחי. כו׳

 דבית בשבילא ואזל נקיע וגו׳ לאיש יעשה ככה לפניי ויקרא נכ״י סע) מספריים. סס)
 מקמיה מסגי דקא והאי אבוה דלכיב האי סבלה נאיגיא קיימית דסות ברמיה חזיתיה המן

 דאגוה דסזית כיון וחזיה עיניה דלי אלישיה ליה שדיא הכסא דנית עציצא שקלה מרדכי
 על אבל ראש וחסוי אבל ביתו אל qנדס והמן דכתיב וממה לארעא מאיגרא נפלה הוא
 יוחנן א״ר חכמיו להו וקלי אוהביו להו קרי נכ״י צ) לו. שאירע מה על לאש וחסוי במו
 יכלת אמי שבעיס משאר אס לו אמרו סכם נקרא ב^וה״ע אפילו חכמה דבר האומר כל

צואתו. רחץ ולא צא) ליה. יכלת לא בנימין משבע ואי ליה



הקמחמוריםכד
 ובעי צב) בדידד. בה ואיקני לושתי לה קטלה סלך של בנזקו שוד. איננו «ד,

 אסר אבריו רבי לי למה ויאמר תרי ויאמר אחשורוש המלך ויאמר למקטלה•
 מיד אתינא קא משאול אני מלכים בח שאמרה ביון תורגמן ידי על בתחלה
 שהיתר, מלמד אלעזר ר׳ אמר ואויב צר איש אסתר ותאמר המלכד,/ לאסתר ויאמר

 נבעת והמן המן. כלסי ידה את וסמר מלאך ובא אחשורוש כלסי מתוחד. ידה
 הביתן מנינת שב והמלך היין ממשתד, בחמתו קם והמלך והמלכה. המלך מלפני
 למלכי אשכחינהו אזל בי בחמה שיבה אף בחמה קימה מה לקימה שיכה מקיש
 ליה אסרו עבידתיכו מאי להו אמר אילני עקרי דקא בגברי ליה דאידמו השרת

 מלמד ליה מיבעי גפל נופל המטה על נופל והמן לביתיה אתא המן דפקדינן
 וחמת המן את ויתלו סמחא, ווי צג) מדברא ווי אמר עליה והפילו מלאך שבא
 צר) אחשורוש. של ואחת עולם של מלכו של אחת שכיכות שתי שככר, המלך

 זהב ועטרת וחור תכלת היו מלכות לבושי ה׳ ונו׳ המלך מלפני יצא ומרדכי
 שנאמר לבושים ה׳ אחיו לבנימין יוסף נתן וכננדן וארנמן בו«ן ותכריך גדולה

 ממך לצאת בן עתיד בזה רמז לו ורמז שמדות. חליפות וחמש מה) (בראשית
 היתח ליהודים יצא. ומרדכי שנאמר מרדכי ומנו מלכות לבושי בה׳ שיצא צה)

 יום זה ושמחה אור. ותורה ו) (ששלי שנאמר תורד, זו אורד, ונו׳ ושמחד, אורה
 אומר הוא וכן מילה זו וששון . בחגך ושמחת טז) (דברים שנא׳ צו) טוב

 צט) שבראש תפילין אלו צח) ויקי צז) אמרתך על אנכי שש קיט) (תד,לים
 לקיימן רשאין ישראל היו ולא הללו מצית על נזרו בי הזה המדרש וענין
 רבי אמר אספתא ואת דלפון ואת פרשנדתא ואת וחזרו. הגזרה נתבטלד, ועתר,
 מאי אחת בנשימה בולהו למימרינד,ו כעי ועשרת המן כני עשרת יפו דמן אחא

 צריך דויזתא וא״ו זירא ר׳ אמר ק) נשמתייזע. נפק הדרי בהדי דבלהו טעמא
 שילא רבי דרש קא) איזדקיפו, זקיפא בחדא דכלהו מ״ט בזקיפד, לממתחיד,

 אריח נכי על ולבנה לבנה נכי על קב) אריח כלן השירות בל חמרתא כפר איש
 ר׳ אמר מ״ט לבגד, גבי על ולבנד, אריח גבי על אריח שהיא זו משירד, חוץ

 זמן שכל והענין רשעים׳ של למפלתן קג) תקומה תהא שלא כדי אבד,ו
דוד אמר וכן ומתרוממין, מתעלין הצדיקים העולם מן ואובדין כלין שהרשעים
: צדיק קרנית תרוממנה אנדע רשעים קרני וכל ע״ה) (שם ע״ה

ל ע לעתיד. רמזים הכל שבה המאורעות ובל הזאת המגלה ענין השכל דרך ו
 העולה והאומה מתהפך והגלגל חמורה כעל הוא הזה השפל העולם כי

 לכת כוכבי שבעה ע״י מתנהג שהעולם לפי תעלה, לארץ למטה וד.יורדת תרד
מפורד, ההנהגד, אין השנד׳ינים שהם ואע״ט בשפלים, הפועלים המנד.יגים וד,ם

השמן צפחת
 חרנונא אמי סנינא נר סמא וגו׳ מרנינא ויאמר וננ״י מניסא. ווי מגיא ווי גמ׳3 צג) נאסחי. צב)

 עליו וישלן כז) דכמינ(איונ והיינו ניס מיד עצתו נתקיימה שלא שראה כיון עצה באותו הי׳ הישע
 וכן צה) ושתי. של ואתת אספי של אתת דאמיי איכא בנ״י צד) ינית. ביום עידו יסעול זלא
 שניתנה מילה זו צ׳) : סונים יעים עליהם קיימו צו) :שם וזנש ס׳ בפייישו יבינו כסב

 אומי הגדול אליעזר רבי נכ״י צס) :וכו׳ אל ד׳ ויאמר יז) (בראשית בדבור ולא במאמר
 יונה א״י בכ״י ק) :ונו׳ האיז עמי כל וראו כס) (דברים שנא׳ צס) :וכו׳ תפילין אלו

׳ אמי בב״י קא) :כו׳ זייא א״י1  לבנה הכתב הוא אריס קב) :וכו׳ דים פפא בר סנינא י
מקום להם יהי׳ שלא קג) :לבנה סצי הוא והאריס הכתב ק כסלים שהוא פלק הוא

להיסיב



מטההמחפוריםכד
 ודבר שליחותו, שעושה כשליח רק ואינם עליהם העליון כח ני סעצסם להם
 ומזיקין רעים םד.ם הב׳ הזד./ העולם המנהיגים לכת כוכבי שבעה כי קד) ידוע
 והם דבר לכל ומועילים טובים מהם והשנים ומאדים, שבתאי והם דבר לכל
 בינוני וד.וא כוכב והשביעי ולבנד., חמה והם אורד. בעלי מהם והשנים וצדק, נגד.
 ומאדים שבת־ האלד. שנים יהיו וכאשר הרעים• עם ורע הטובים עם טוב

 ההשחתה סבת הס הנד. אחת אומה או אחד איש על במערכד. אחת הסכמה
 אחשוחש האומה. או האיש לקיום סבד. הם כ* הפכם ונגד. וצדק והביטול,

 כי המחקר בחכמת שידוע מטה לשבתי אחשורוש ומאדים. לשבתי רמז והמן
 אחשורוש במלת הבינו ורז״ל אחשורוש, נקרא כן ועל לשבתאי מיוחם השחרות

 אחיו אחשורוש שאמרו הוא ראש לשון שחרות, ולשון ראש לשון לשונות שני
 בראשית הכוכבים ראש שבתאי כי ראש של אחיו ראש, של גילו ובן ראש של

 קדרה, כשולי בימיו ישראל של סניהם שהושחרו הוא שחרות לשון הבריאה,
 בן עמלק מזרע והוא ישראל של דמן לשפוך בא שהמן לפי למאדים והמן
 קד.) אחת בד.סכמה היו שניד.ם והמן אחשורוש כי וידוע אדום, הנקרא עשו

 כנגד שהם ואסתר מרדכי בפרץ לעמוד הוצרכו ולכן אמונתנו, ולעקור להשחית
 כי המחקר חכמת בספרי הידוע ומן ישראל, בעד ולהגן ולעזור וצדק נגד.

 המלך מלפני שיצא מרדכי כן ועל לצדק/ מיוחס והירוק לנגד. מיוחס התכלת
 וזהו ידו, על אור היה ישראל לכל כי לנגה רמז הוא [תכנת] מלכות בלבוש
שדרשו הדסה הנקראת ואסתר , אורד. היתר. ל*הודים מיד לו שסמך

הזאת המלחמד. ותוקף לצדק; רמז היא היתד. ירקרקת אסתר עליה קו)
 עם ויד.ושע למשה שהיתד, הראשונה המלחמה מן להבין והובל ברקיע [היתה]

כסיס בפרישת השמים במלחמת להתעסק הוצרך משה כי ועמו, עמלק
ליהושע, מסרד. הארץ ומלחמת למעלה, עמלק של כחותיו לבטל כדי

מאד עד חזקה בשמים היתד. ואסתר מרדכי בימי הזאת שהמלחמה ולפי
ומתקוטטים מתגרים זה כנגד זה והמריעים המטיבים הכוכבים כחות והיו

 ישראל כנגד להתגבר חושבים והתקיף הגדול בכחס ומאדים ושבתאי זה, עם זה
 לד.עזר אסתר הוצרכד. לכך בפניהם, לעמוד יכלו ולא ידיהם מצאו לא ונגה וצדק

 בשאלתדוהשס והזכירה התקיפים העליונים הכוכבים על תקיף עליון שהוא במי
להשפיל ובידו המערכד. והמשדר המנצח ישראל אלד.י שהוא קז) המיוחד
ידי ועל בטבע [ד,יה] כאלו בענין להכנס ורצתה התקיפים הכוכבים כח ולבטל

 למעלה עולים והתחתונים למטר. יורדים העליונים הזה השם בכח כי וידוע משתד.,
 רוחה את הקב״ח והעיר הקדש, רוח שלבשתד. מלכות אסתר ותלבש שיכתוב וזהו

 המלך שם בהזכרת התחתון המלך מן המשתד. ובקשה להמן משתד. שתעשה
 אסתר שהתחילד. הזאת העת ומן המן, •של במפלתו שניהם שיסכימו כדי העליון
 עליו לבא אסתר ורצתד. המן של מפלתו התחילד, ברמז המיוחד השם להזכיר

 זה ועשתד. בו בוטח היה אשר המן של כחו על יתגבר י׳ המיוחד השם בכח
במם ונשים טף זקן ועד מנער ישראל זכר להשמיד שרצה המן כונת כנגד

אחד השמן צפחת
 כלאיסא קה) :לאס ומהר ד״ה סוף ויצא סדר רנינו גפי׳ עי׳ קד) :מחמיו צעדיו להרסיג
 א׳): (י״ג סס נמגיצה קו) :סרין ונעל תל לבעל והמן דאסשרריס מפל א׳) (י״ד במגילה

: ״היוס ״והמן ״המלך ׳ייגא הנית לאםי3 הנרמז קז)
וכ״כ



מח1הרפוריםכד
 שקבלו ישראל זכות על להתנכר ורצה כסף׳ ככר אלפים עשרת במחיר אחד

 ככר אלפים עשרת אמר וע״כ האש מתוך השי״ת קול ושמעו הדברות עשרת
 שניתנו העשרה אלו קח) שלו עשרה שידחו רצה כי קול אש כלומר אשקול בםף
 כח שהוא המיוחר השם בכה עליו ובאה אםתר עשתה כן והקול, האש ע״י

 עשרת נדחו ואז העולם מן ולבטלו המן של כחו על להתגבר כדי כלם הכהות
 היום והמן המלך יבא הראשון במשתה אמרה וכן בניו׳ עשרת ונהרגו שלו אלפים
 ואחרי המפורש השם הנקרא השלם בשם ראשון במשתה בקשתה תחלה הזכירה

 ממטה זה בדבר כונה כי והבן׳ קט) הנעלם השם הזכירה השני במשתה בן
 סוף היה שני במשתה שהרי ולפנים מלפני מלמעלה בח להמשיך כדי למעלה
 והנה יבין. והמשכיל העליון המלך בטבעת ונחתם נכתב אז כי הטן של מפלתו

המלחמה בלבו נוטר היה אבל ישראל של ענינם ויודע גדול חכם היה הרשע המן
יהושע ויחלוש יז) (שמות בו שכתוב זקנו עמלק עם לישראל שהיתר, הראשונה

 הכחות כל וראש הסבות סבת הוא ישראל של כחן כי יודע שהיה ואע״ט וגד,
ה וכל ועז״א לבו, את ומקשיח לדבר בז והיה לזאת גם לבו שת לא בלן איננן ז

והמלכה המלך לפני לי שיש הזה הכבוד וכל יאמר הפשט דרך ועל לי ■שיה
 עת בכל לי שיש והביזוי החסרון כנגד לכלום חשוב וא-נו בעיני שור, אינו

היתה כי לפרש יתכן הזה הדרך לפי אבל היהודי׳ מרדכי את רואד, אני אשר
ד וכל כשאמר בעיקר וכפר רעד, כונתו ד איננו ז (ישעיה כלשון והוא , ל• שו

 ה׳ עשה זה בעבור יג) (שם ואנוהו אלי זה טו) (שמות זה אלהינו הנד, בד,)
 רוח שגס לפי ובוז גאות כמלות קי) המיוחד השם כאן הזכיר זד, ומפני לי׳

 ועל קיא) הפוך הזכירו כי סרה והעמיק שחת ועוד גאון. שכר ולפני מאד חיה
 והוא האומות על נתהפכה נם הדין׳ למדת רחמים מדת עליו נתד,פכד, כן

 ולא ענינו על השגיח לא ועדיין וגו׳, היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך שכתוב
 הלבוש להביא והוצרך ממעלתו ירד וכאשר המיוחד׳ השם כח לבו על נתן

ונתבררה לבו אל נתן אז ההוא הכבוד בל את למרדכי לעשות והוצרך וחסום
וגי׳׳ מרדכי היהודים מזרע אם אשתו וזרש חכמיו לו שאמרו עד מפלתו לו

 זה הוא מי המלך לה והשיב וגו׳ בשאלתי נפשי לי תנתן אסתר אפרד, וכאשר
והשגיח משלם לבו אל נתן אז ואויב צר איש אסתר ואמרה הוא זה ואי

 עליו שכתוב הוא המיוחד, הש״י בכח זאת שנפילתו הדבר לו והוברד הענין
עד אליו כלתה כי  ואחד אחשורוש, א«ד לא כי יתעלה, העליון המלך מאת ייי

 טבעתו את ויסר מיד שכתוב הוא למרדכי טבעתו את הפלך מסר המן שנתלה
 הגלגל נתהפך בי והכונה לגלגל׳ רמז והוא עגול דבר טבעת בי הידוע ופן ונו׳.

 לעתיד רמז בזה ויש למרדכי, ניתנה לחמן היתר, אשר קיב) לטבעת שהמשילו
וזהו .המיוחד השם בבח למעלה ותחתונים למטה עליונים ויהיו הגלגל יתד,פך כי

׳״דיזכיי השטן צפחת
ד״ה פקודי פ׳ נפייושו ועי׳ . בהכ״נ ססן אוח למעלה רנינו וכ״כ קת)

 : ״היום הזכירה ולא ״והמן ״המלך ״ינא שאמרה קע) העדה: פקודי וכסף
 נע שדר נפימשו רנינו כימנ יכן קי״א) : לי״ שיה* אינני״ זה״ קי)
למפרע נסבומ ישוס המיוסר סס זכרון שתמצא מקים כל כי דע וז״ל נלל שס ני ד״ה
וננשוע פ׳ במדנד ישדר עיר וכ*כ יכו׳ המקומית מן אסר וזה הדין עדם על מורה הוא

:וא״צ והממשלה, נכ״י קיב) :קנאוס מנסת ד*ה נשא ונשדר המשכן
כדאיתא



הסמחמוריםכד
 הארץ/ ותגל השמים ישמחו צו) (תהלים העתידה בגאולה ע״ה דוד שהזכיר

 שנתגיירו ומה לישראל, והמלכות הממשלה ותחזור הרשעה אדום מלכות תאבד כי
 מעמי ורבים• שכתוב כמו לדתנו רבים וחזרו ואסתר מרדכי בימי האומות מן

 האומות שיתגיירו לעתיד הוא רמז עליהם היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ
 ג) (צפניה הנביא אמר זה ועל אחד שכם ויעבדוהו הקב״ה של בבדתו ויבאו

 מרדכי בימי ישראל שהיו וכשם וגו׳. ברורה שפה עמים אל אהפוך אז בי
 ביצתן ולקעקע ולאבדם להומם החושבים אויביהם ביד ושפלים נבזים ואסתד
 שרי וכל שכתוב כענין אותם ומנשאים מככדין והיו הגלגל נתהפך כן ואחרי

 מדרך האומות בין עתה היותנו תחת לעתיד כן ,וגו׳ והאחשדרפנים המדינות
 אמד זה ועל ולתהלה, לשם אותנו ולתת ולנשאנו לככדנו עתידים רגליהם כף

 התנבא וכבר לה׳. מנחה הגוים מכל אחיכם כל את והביאו סו) (ישעיה הנביא
 ואמר וגו׳. לנו שהיה ה׳ לולי קכר) (תהלים שאמר זהו הזה הגלות על דוד
 אדם עובדים שהם שם על אדם בלשון והזכירם הרשעה אדום מלכות על זה

 אדום לאמונת ירמוז האדם מן לכם חדלו (ב׳) ישעי׳ שאמר מה וכן אל], [ולא
 העבודה מן לכם חדלו לזה זה לומר אדום מלכות עתידה כי הנביא ויתנבא

 אשר אדם כל כשאר אדם אלא אלוה היה שלא האדם בעבודת בה שהורגלנו
 התנבא וכן הוא, נחשב במה כן ואם כלומר הוא נחשב במה כי באפו נשמה

 אדם לו היעשה וגו׳ אבותינו נחלו שקר אך טז) (ירמי׳ לומר שעתידין עוד
 משפט להם ואין אלהים מעשה עושים אינם והמה עתה עד שעשיני כמו אלהים
 נצח, שמרה ועברתו א) (עמום בהם שכתוב לפי בלעונו חיים אזי אלהים.

 אדום מלכות קרא הזדונים המים נפשינו על עבי אזי וגו׳ שטפונו המים אזי
 דוד שראה ואחר במים, נטבלים שהם הוא אמונתם שעיקר לפי הזדונים המים
 ראה נפשנו על עבר נחלה הזכיר עליו אשר עלינו עובר הזה הנלות אורך ע״ה

 ה׳ ברוך שאמר הוא הוא ברוך להקדוש הודאה בזה ונתן אחריו הגאולה
 העוף שהוא לצפור ישראל המשיל וגו׳, נמלטה כצפור לשניהם טרף נתננו שלא
 אמר וכן העוף, עפיפת כטהירות הגאולה ענין למהירות רמז ועוד הטהור קיג)

 ועילם אדום מלכות נשבר הפח חעופינה. כעב אלה מי ס) (ישעיה הנביא
 יעקב שאמר כענין מידו פלטים יהיו וישראל כרחם על נמלטנו ואנחנו יבטל.

 עזרנו קיד). כרחו על כלומר לפליטה הנשאר המחנה והיה לג) (בראשית עשו על
 לישראל הזה והעזר הזאת הגאולה כי לפרש הוסיף וארץ, שמים עושה ה׳ בשם
 כמו עשה אמר כאלו עושה ומלת וארץ• שמים עושה שהוא ה׳ בשם יהיה

 או הנשמות, כל בורא התפלה בלשון וכן רוח, ובורא הרים יוצר ד) (עמוס
 לעולם. פוסקת שאינה הנלגלים תנועת היומית התנועה על עושה ענין יהיה

 גדול פלא קטו) העליון יעשה כי להורות וארץ שמים הגאולה בענין והזכיר
 חסד האומות לכל יתברר ואז וארץ שמים בבריאת העולם כחדוש עצום וחדוש
 כי ט) (עזרא בעזדא כתוב וכן בגלות• עזבנו ולא שכחנו שלא עלינו הש״י

של חסדו כי יכירו ואז פרם, מלכי לפני חסדו עלינו וים וגו׳ אנוזגו עבדים
̂קב״די השמן צטחת

) (קל״ס נסולץ כדאימא קיג)  נסירוסו והרענ״ן עמו. שאלמס שם רש״י ס«יש כן קיד) :נ׳
: וכו׳ ענסיץ לנכים בגדים והלנישס מנסכים זיינם עשה מה סז״ל ממדרש לו מפייע שם

:העכין יהי׳ נכ״י קמו)



הקמחמוריםכד
 זיותר לעולם. והקייסים הקבועים ההרים כקיום לעולם עסנו וקייס קבוע הקג״ה

 אכל להתסוטני עתידים הזסן באורך עההרים לסי ההרים םקיום עסגו קיים חסד
א הבמיחנו וכן מהם. יסור ולא לעולם יסוט לא יטראל עם זס«״י חסד  הנבי

: וגו׳ תמומינה והגבעות ימושו ההרים כי נח) (ישעיה

ה ק צד
 דוד אמרו מי ספוק קיב) (תחלים לעד עומדת צדקתו לאביונים נתן מזר

ש והודיענו סאד עד עליונה שהיא הצדקה סדת על לנו וגילה ידה  שי
שון ספני נתן סזר לשון והזכיר ובעוה״ב. בעוה״ז ועצום גדול שכר בעשייתה  של

 ולבך קצבה. לו אין סזר לשון אבל קצבה לו שיש דבר על נופל נתינה
 שאין האיש הוא עני שלשון לעניים אסר ולא לאביונים ואמר סזר. ג״ב הזכיד

 עני נקרא ולכך מהם/ נעדר הוא םעם םד.ם לו יש סעם לו מםםיקים סזונותיו
דבר לבל התאב הוא בי בחםרון טמנו לפטה הוא האביון אבל הכנעה טלשון

 מצות עיקר בי ע״ה דוד אמר בן ועל הקלים/ לדברים ואפי׳ היסים ברוב א)
 בדרך ולא דבר לכל התאבים האביונים והם באלה האדם לבני הוא הצדקה
 הקב״ה יבטיחנו כן עשה ואם פזור בדרך אלא קצוב דבר שהוא בלבד נתינה

 אם כי יאמר לעוה׳׳ב. הנפש יעוד השני בעוה״ז• הגוף יעוד האחד יעודים/ בב׳
 לעד עומדת צדקתו נתינה בדרך פעם פזור בדרך פעם האביונים עם מתנהג הוא

 ממנו לתת שיוכל כידו ויתקיים ממונו שימשך בממונו כרבה לו יקבע דקב״ה
 וכן עוד׳ ונוסף מפזר יש יא) (משלי בנו שלמה שהזכיר ובענין לעד. צדקה
 יתן הקב״ה נתן אס כ) כלומר לו חתן נחון טו) (דברים רבינו משה הזכיר

 הוא הזה בעולם הנוף ביעודי זו במצוד. ברכה קבע משה והנד. לו/ שתתן לך
שם) שאמר  תוססת היא הזו והברכה אלהיך/ ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל בי (
 הנוף יעוד אלא זו במצור. משה הזכיר שלא ומפני כעוה״ז, חצלחד. ורבוי טובד.

 שני על ע״ה ד.םלך דוד לנו גילה בן על המצות בשאר בהשפמו בעוה״ז
 שיחן ממונו בהמשכת הנוף יעוד הוא לעד/ עומדת צדקתו שאמר הוא היעודים/

 חסד ממון מלח ב) סו דף פ״ו (כתובות ז״ל אמרו ובן לעולם׳ ממנו צדקד.
 את מקיים שהוא הזה כמלח בידו ממונו שיתקיים הרוצה בלומר חסד לד. ואמרי
 בכבוד תרום קרנו חסד/ מטנו יעשה חסד לד. ואמרי לצדקה ממונו יחסר הבשר

 לשרשה ותשוב תזכה כבוד הנקראת הנפש בי העוה״ב/ לחיי הנפש יעוד הוא
 הצח והזוהר האור בקירון הנפש תתעלה כי קרנו ולשק הכבוד/ כסא שהוא

 עור קרן כי לד) (שמות מלשון בכבוד תחם קרנו זהו הכבוד ככסא והכהש
 הסירות והם לער עומדת צדקתו שהזבש מפני כי קרנו לשון יכלול ועוד פניו.

 ד.זכ*ר זבן לעוה״ב. קיימת שהקרן לרמוז בכבוד תחם קרמ חזכיד לבך שבעוה״ז
 תרומם צדקה כלומר גוי תרומם צדקה יד) (משלי שאמר הוא תמיד בנו שלמה

ד  צריבין העמים כל ב• ג) יעשנה כשלא חטאת לאומים וחסד בשיעשנה ג
:בכטולם ונענשין עליהם שמתקיימין לפי וחסד צדקה לעשות

ף ץ ן ^ ובמדרש Jצ
; שויזה ואינו אוכל ואינו ידאה דני לכל מסאיה שהיא אכיון כ״ב ששלי נמדדס הוא )6

ואים פ׳ קדושימ נסדר נונעיםמהרמנ״ן אלו דברים ג) שם: בפירושו לבינו וכ״כ ב)
אשי



נאהממחצדקהכד
^ז ר ד ם ב  הנאה חמאת לאוסים וחסד ישראל אלו גוי תרוסם צדקה ד) משלי ז

 בחן וסשעבדין חוזרין שהן חומאין שישראל [כשעה העולם לאומות היא
 חסידין חטאת לאומים וחסד ישראל אלו גוי תרומם צדקה ד״א יהושע רבי דברי

^ בן שמעון רבי אליעזר. רבי דברי בהם מתיהרים שהם אלא! אוה״ע הם ל ס  ג
 העולם שאומות חסד חטאת לאומים וחסד ישראל אלו גוי תרומם צדקה אומר
 בצדקה וחטייך לנבוכדנצר אומר (ד) דניאל שכך להם הוא חטאת עושין
 ישראל אלו גוי תרומם צדקה אוסר ערך בן אלעזר רבי ענין, בסיחן ועויתך טרוק
 דברי את אגי רואה זכאי בן יוחנן רבי אמר לאוה״ע. הוא חטאת ישראל וחסד

לאוה״ע. וחטאת לישראל וחסד צדקה נותן שהוא יכם מדבי ערך בן אלעזר דבי

גדול העזמן צפחת
 *9 בסנסומא מדלשיס גכמה מובא <:זה הענין ד) :היטב שם ימיי׳ אסוחו את יקח אשל

 or מדבלי p המאמליס נשתנו מקים ובכל ב׳) (י׳ פ״ק ב״ב ונמלא מסלי ומדלש חשא
 התנוננס* מאי ואסלי אלה. בכל אינה לנינו שהביא והנוסחא הענין נגוןס הן תנילו ללנלי

 דבר* ששס ואף שקלים, בפרסת והוא מחרס שנדפסה דל״כ הפסיק׳ אל פניו שס שיבינו
 בחצא* שהקפתי מה המאמר להבנת הוספתי הניסחא אותה ולפי ל׳׳י לדברי מוקדמים ל״א

 הפסוק למקום סימן לק הי׳ ספק ובלתי בטעות הוא לדעתי ״משלי״ מדרס ותבת מרובעים,
 לנקוט לבבם אל שמו שלא הקודמים המדפיסים או המעתיקים דלן ין כי הזכירו שכבל qא

 מאוד נקל שזהו הפסוקים למקום בציונים הקילא הלאות הרבו לק השגיאות ממרולי הספל
 ספר. ס בזה תפיץ כאשל מאוד השתיתו בזה וגס הפסוקים ומ״מ הציונים בספרי כהשתמשס

 רמו שים שמה נמצא לא זס ומדבר *משלי״ במדרש ועוד לבינו אומר למט: שגס לזה ולאי׳
 תנסומא• במדרש ע״כ מפולש כתוב כאשי תסא בתנחומא וגס בהפסיקתא שס ג״כ והוא
 נר אבין מאמר עוד שס שיש וא^ המאמרים, הן המאמרים נעלי הן נכון על יבאו ובזה

 שהן נשמה העולם מאומות חיסודים ישראל הן מקבלין כו׳ וחסד כו׳ לדקה אומר יהודא
 אמר נביזלאדן שכן וגד ד׳ המנלעדי עתה י״ת) (מ״ב לחזקיה אמר לבשקה שכן קוטאיס
 המודע• ר״א בשם ב״ב בש״ס גס והוא דבר, כאשר ד׳ ויעש ויבא מ׳) (ירמי׳ לירמי׳
 מסשנותס בפיהם שגור שמים ושם ד׳ דבל שמקיימין חסד בעלי שהם שמלאין שאף (והפי׳
 שחרפו אחרים לבים מפסיקים מביא אינו ולכן ישראל נגד חיכיאיס והס אותנו ולחרף להרע

 חסאט ומ״ש אחד. עדן לדלג לפעמים לנינו של מדרכו הפלשתי) גלית כמו ישראל את
 והנס פרוק, בצדקה וחטאך הכתוב מביא וע״ז חטאת כמו עליהם שמכפר הפי׳ להם הוא

 ישראל על מכפלת שחטאת כשם ליסיף זאת אמר זכאי בן ל״י שלק נלאה דב״ב שמגמל׳
 מסוגיה מלכותן שתמשך על סם מביא גו׳ דוחסאך וקרא אוה״ע על מכפלת צדקה כך

 שס להגיה שצריך נראה נס .לחוד והמדלש לחוד ש׳ס וסגנון שכתבתי כמו נלאה המדרש
 מתייהלין שהן העולם לאומות חטאת הן״ ״חסדים חטאת לאומים וחסד דאמר בפסיקתא

 הס חסדים במקיס אכן שעושין חסד לומר לו והי׳ המובן מחוסל כמה ילאה לא ומי בהן
 משלי במדרש הוא וכן בפנים סהיספתי כמו מתייהרין שהן אלא אוה״ע הס חסידים צ״ל
 בזס למשה הקב״ה א״ל תשא כי ובמדרש וז״ל לבינו כותב תשא פ׳3ו נחסל. חטאת ומלח שם

 וחסד צדקהכו׳ אומר יהושע רני גוי הרומס נדקה שנא' תשא בכי ישראל של קרנם סייס
 מלכי מלכא להן שנא׳ גדולתן שתמשך כדי אלא אינה עושין שאוה״ע וחסד צדקה כל כו׳

 דבמק״א הנז׳ ב״ב לש׳׳ס כונתו יהי׳ המדרש זה והנה שם, מביא אינו ויותר כו׳ עלך ישפל
 ששס אלא לפנינו עתה עד שהוא כמו הניסחא ונכ״י .אלו דבלים ל״י שיאמר מצינו לא

 יוחל הכ״י על להשגיח אין אבל וכו׳ לאוה״ע הוא חטאה חטאת לאומים ופסד נאמר
 מזיו ליהנות הי״ת זיכני כאשר אכן וס נד שלפנינו הנוסחא לפי כ״ז כתבתי מנדפוסין.

 שהביא מה וכן משלי למדרש בהכ״י שם ישנו המאמר שכל לאיתי פאלמא נעיר המונח הכ״י
 צלין כך לבנה מצאי נתוך שהוספתי מה אנל שם ג״כ נמצא משלי נמדלש ועוד למטה לנינו
 כסו יהושע לר׳ שם במאמרו מוקדם אליעזר של״ לק כן נמצא בהכ״י גס כי להיות

נוסחא כעץ כתוב נהכ״י שגס אעסה מה נהפסיקתא ט״ס שיש שאמרתי ומה !הפסיקתא.
זו



הקמחצדמהכד
 בו״ר מלך י) דף (ב״ב השותפין כפרק ז״ל רבותינו דרשו שכן הצדקה כה גדול
 מקבלו לומר תמצא ואם קבלו כ אינו ספק סמנו מקבלו ספק דורון לו מביא אדם
 פרומה נותן אדם כן אינו הקב״ה אבל רואה אינו ספק המלך פני דואה ספק
 וגו׳, פניך אהזה בצדק אני יז) (תהלים שנאסר שכינה פני ומקבל זוכה לעני
 בא בעולם• או״ה על סכפרת צדקה כך ישראל על מכפרת שחטאת כשם ד״א

מת) (שם שנאמר הקב״ה של בימינו נתונה שהיא הצדקה כח גדול כמה וראה
ימינך: מלאה צדק

ד עו  לישראל היא חטאת עושים שארה חסד חטאת לאומים וחסד משלי במדרש ו
 ימלוך אשר הבכור כנו ויקח ג) ב (מלכים שנאמר מואב סלך ממישע מנין

 גדולה ה) תנחומא. בסדרש ע״כ ישראל על גדול קצף ויהי וגו׳ עולה ויעלהו תחתיו
 שנאמר ישראל על ישועה להביא שעתיד בשעה הקכ״ה נשתבח שכה צדקה

 וחיים כבוד שמנהלת צדקה גדולה • להושיע רב בצדקה מדבר אני סג) (ישעיה
 מי כל וכבוד, צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף כא) (משלי שנאסר לעושיה
 צדקה גדולה הדין■ ליום וכבוד צדקה חיים ימצא כעוה׳׳ז וחסד צדקה שרודף

 ובה וגו׳ למען ירעתיו כי יח) (בראשית שנאמר אבינו אביהם נשתבח שבה
 עמו* לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי ח) ב (שמואל שנאמר דוד נשתבח

 שכה צדקה גדולה לנו• תהיה וצדקה ו) (דברים שנאמר ישראל נשתבחו ובה
 במשפט צבאות ה׳ ויגבה ה) (ישעיה שנאמר הדין ליום להשתבח הקב״ה עתיד

שלי שנאסר ימים ואריכות חיים לאדם נותנת הצדקה מדת מצינו [ע״ב]• ונו׳  (מ
 וגו׳ רשע אוצרות יועילו לא י) (שם וכתיב וגו׳. שיבה תפארת עטרת טז)

 לר טוב ני והחמס הגזל מן pהםלןו ממון ביתרון תועלת אין ו) הכתוב פירוש
 :ה שחסרון למד ונמצאת ממוח, תציל היא בי לצדקה מחסר שהוא החסדון

 במשפט ולא עושר עושה יז) (ירמיה נתיב וכן ממיתו הזה והיתרון חיים לו גוחן
 עצמה. ממיתה אפי׳ אלא משונה ממיתה לומר צריך אין מסות תציל ואסר ונו׳׳

 אשה לו באי, צדקה של קופה על ממונה שהיה הצדיק בבנימין ז) ומעשה
 של בקופה שאין העבודה לה אסר פרנסני רבי לו אמרה בצורת בשני אחת

 מתים בניה ושבעה אשה הרי מפרנסני אתה אין אם לו אמרה כלום/ טדקה
 לפני השרת מלאכי אמרו למות ונטה בנימין חלה לימים סשלו. ופרנסה עמד

 ובנימין מלא עולם קיים באלו אחת נפש המקיים בל אמרת אחה רבש״ע הקכ״ה
 הוסיפו חאנא מועטות• בשנים ימות בניה ושבעה (אחת) אשה שקיים תצדיק

:אהלך צדקה באורח ח) (משלי ט) שלטה אסר וע״ז ע״כ. שנה׳ ח) כ״א לו
נטד׳ השמן צפחת

 נהן ממייהרין שהן לאוה״ע מנואיס הן [ססידי] (פסידי) ספאם לאומים וססד אמר וכן זו
 נמקוס יק נססיקתא שכסוב נמו מוג יותר וא״כ הספליס כל לשנש וקשה וכו׳ יהושע ור׳

 .בהן ממייהיי׳ שהן לפי להם היא ססאס אוה׳ע של סשדם וי״ל וכו׳ משים צ״ל ססייס
 ומי מקומות באיזה שם עוד נרשם וכן בדסוס אינו שזה וי״ל בכאן פסי בצדו נכתב ובהכ״י

 הוספיס עוד מצאתי בהכ״י ושם שס משלי במדיש הוא ה) . להמלא הפסלק שיהי׳ ימן
ס  י״א בב״ב הוא ז) סבא. סדל בספלס בפירושו הלב כותב וכן ו) נוספא. שינויי וגם ינו

ן הניא ויפי סדל ססלס הלב נפילוש וכן שנה כ״ב הני׳ לפנינו פ) א׳.  גסי׳ ועי׳ .י
 דצ״ל נלאה מ) סיסי. סעימ הוא ולדעתי שנה ק׳ המספא דנכ״י שם למהלש״א אנדוס
זו על זה מקיא ויפי שדל תפלס נפילושו לנינו הביא וכן י״ב) (משלי סייס צדקה צאלס

המעשה



נבההמחצדמהכד
ה ס  סן יותר צדקה לו כשנותן העני מן העשיר אל שמניע התועלת גדול כ

 אלא אינו העשיר [מן] העני תועלת כי העשיר. סן לעני שמניע התועלת
 לחיי שזוכה הוא העשיר תועלת אבל העוה״ז בחיי זמנו עובר שהוא י) בשעה

 בועז היום עמו עשיתי אשר האיש ושם ב) (רות שכתוב הוא וזה העוה״ב/
 הכתוב לימדך עסו עשיתי אלא נאמר לא עמי עשה ז״ל יא) רבותינו ודרשו
 רש כט) (משלי יג) אומר אחד כתוב רז״ל יב) דרשו וע״ז עמו• עשתה שהיא
 העוה״ב׳ קנה וזה העוה״ז קנה זה ה׳. שניהם עיני מאיר נסנשו תככים ואיש

 וזה עשיר לעשותו יכול הקב״ה עני שהוא זה ה׳ כלם עושה לו נתן כשלא
 יד) דרשו שכן הקכ״ה של עמו נקראים העניים עני• לעשותו יכול עשיר שהוא

 שנא׳ העניים עמי הם מי הקב״ה אמר עמי את תלוה כסף אם כב) (שמות ז״ל
 עסו, עדי יחסו ובה יד) (שם וכתיב ירחם/ ועגייו עמו ה׳ נחם כי מט) (ישעיה

 (משלי שנאמר בהן מודה אינו עשיר והוא עניים קרובים לו היו אם בו״ד מדת
 אינו והקב״ה רש ישנא לרעהו גם יד) (שם וכתיב שנאוהו רש אחי כל יט)

 חוטף ואינו טו) מלטניך והכבוד והעושר כט) א (ד״ה שנאמר עשיר הוא כן
 כסף אם נאמר לכך ונו׳ ציון יסד ה׳ כי יד) (ישעיה שנאמר העניים על אלא

 אם כ) (שמות כמו חובה אלא ספק לשון אינו זה אם שלשון וידוע תלוה•
 את ולמי כסף להלוות אתה חייב תלוה כסף אם טז) הכתוב ובאור אבנים. מזבח

 שנאמר קודם עני בחנם עני וישראל ברבית ממך ללוות נוי אוהבך בא שאם עמי
 עירך עניי אחרת עיר ועניי יז) עירך עניי קודם. עני ועני עשיר העני. את

 משפחתך עניי משפחתך ועניי עירך עניי שעמך. אותן עמך שנאמר קודמין.
 העניות כי יח) דע/ לאו ואם לו להלוות אחה חייב עמך/ העני אח שנא׳ קודמין

: עמך העני את שנא׳ עמך
ל  למה אוהבן והקב״ה הקב״ה של עמו נקראים שהעניים כיון ארם יאמר א

 בהם הבריות שאר שיזכו כדי אלא כן עולמו את סדר שלא מפרנסן אינו
 יש אומר מאיר רבי י) דף (ב״ב השותפין בפרק דרשו שכן עליהם שכר ויטלו

אינו למה עניים אוהב אלהיכם אם לך ולומר להשיבך הדין לבעל פה פתחון לו
שאל וזו גיהנם, של מדינה יט) בהם אני שאנצל בדי לו אמור מפרנסתן

 היא זו א״ל בו׳ שננצל מפני א״ל כו׳ אלהיכם אם ר׳׳ע את טורנוסרופוס
 עבדו על שכעם למלך דומה הדבר למה משל לך ואמשול לגיהנם המחייכתן

 אחד אדם הלך להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו ונזר האסורים בכית וחבשו
 שנא׳ עבדים קרוים אתם ואף עליו יבעוס לא המלך לכששמע והשקהו והאכילהו

משל לך אמשול עקיכא רבי לו אמר עבדים. ישראל בני לי כי כה) (ויקרא

י*םד׳ השמן צפחת
 הגי״ בכ״י י) ע״ס. נו׳ כמינה ודרך הכמוב סוף גס סס ומפרש הצדיק, בבנימין הממסה

 ל״א ס׳ רבה במשסמיס יב) רבה. ברום יא) שהרי. צ״ל הגי׳ ולפי וכו׳ שהוא לשעה
 אמד כסוג ונכ״י וכן] ה׳ כולס עושה נפגשו ורש משיל בב) [(משלי יג) א׳. סז ובתמורה

 מודה והוא בכ״י סו) שס. רנה נשמומ יד) וכו׳. רש אסד וכסוב ונו׳ עשיר אומר
פס ישראל לבני וכסיב עע* אס מלוה כסף אס נאמר לכך עמי שהוא בעניים
וכן יז) . משפסיס ובמנמועא א׳ ע״א נ״מ5 ב״ה סז) . וכו׳ וידוע קרובו
 כל רבינו מביא משססיס ס׳ בפירושו גס יה) אורסיס אות למעלה זה רבינו הביא

בהם. אנסנו שננצל נכ״י יס) עני. אמה בי׳ קלי לדרוש והוסיף זה מנין
שאנו



הקמחצדקהכד
 להאכילו שלא וצוה האסורים בבית וחבשו בנו על שכעס למלך דומה הדבר למה

 לו משגר דורון לא המלך לכששמע והשקהו והאכילהו אחד עמד להשקותו ושלא
 אתם לו אמר אלהיכם׳ לה׳ אחם בנים יד) (דברים שנא׳ בנים קרוין אנו אף

 [קרויים מקום של רצונו עושים שאתם כזסן עבדים קרוים ואתם בנים קחין
 אתם אין ועכשיו עבדים קרויים מקום של רצונו עושין אתם שאין ובזמן בנים

 לרעב פרוס הלא נח) (ישעיה אומר הוא הרי לו אמר מקום] של רצונו עושין
 הלא וקאמר כ) האידנא מרודים עניים אימתי בית תביא מרודים ועניים לחמך
 כנגד שקולה שהיא הצדקה כסדת מאד שיזהר לאדם ראוי • לחסל לרעב מרום

 ונו׳ השקל שלישית לתת מצות עלינו והעמדנו י) (נחמיה שנא׳ המצות כל
 קיימים שהם למעלה אוצרות לנפשו גונז זה הרי לצדקה ממונו המבזבז וכל כא)

 הזריעות שאר כי אמת שכר צדקה זורע יא) (משלי שלמה אמר זה ועל לעולם׳
 זריעת אבל יצליחו, ולא המקרים ושאר והברד השדפון בהן שאירע מעמיס
 של אוצרות הם והם לעולם המצלחת והזריעה והקיום האמתי השבר היא הצדקה
 שבזבז המלך בסונבז מעשה יא) דף (ב״ב השותפין בפרק שם ודרשו מעלה,

 לו אמרו אביו ובית אחיו עליו חברו בצורת בשני אביו בית ואוצרות אוצרותיו
 בית ואוצרות אוצרותיך מבזבז ואתה אבותם של על והוסיפו אוצרות גנזו אבותיך

א׳ למעלה אוצרות גנזתי ואני למטה אוצרות גנזו אבותי להן אמר אביך׳  שנ
 ואני בו שולטת שהיד כמקום גנזו אבותי נשקף, משמים וצדק פה) (תהלים

 ךסאך. מבון ומשפט צדק פט) (שם שנא׳ בו שולטת היד שאין במקום גנזתי
 שנאמר פירות שיעושה במקום גנזתי ואני פירות עושה שאינו במקום גנזו אבותי

 אוצרות גנזתי ואני ממון אוצרות גנזו אבותי ונו׳. טוב כי צדיק אמדו נ) (ישעיה
 גנזו אבותי חנם] נפשות [ולקח חיים עץ צדיק פרי יא) (משלי שנא׳ נפשות

 : כב) [ע״כ] צדקה תה:ה ולך כד) (דברים שנא׳ לעצמי גנזתי ואני לאחרים
 כל עשיר אינו שאם לבו, נדיבות ולפי בג) עשרו לפי צדקה שיחן אדם חייב

םיףנו שהקב״ה נדיבותו, עם שיסכים יתחייב נדיב והוא בך אחד. מצד יו
 אלהיך לה׳ שבועות חג ועשית יז) (שם שכתוב הוא התורה מתוך זה ולמדנו

 השבועות בחג בי אמר אלהיך] ד׳ יברכך כאשר תתן [אשר ידך נדבת מסת
 שהכתוב והאלמנה והיתום והגר הלוי והם שלחנו על קרואיו ויקדיש שיחן יצטרך
ש והעושר הברכה ולפי לבו נדיבות שיספיק בד) מה לפי אחריו מזכיר  לו, שי
 ספוק [נפי] כלומר כמסת אמר כאלו מסת ולשון באמצע תתן מלת הושמה ולבך

 שהוא ונראה וגו׳, ידך נדבת מסת זהו [המצוייה] הבדנה וכפי תתן נדיבותך
 שיצטרך המועדים בשאר הדין והוא השבועות חג עם דבק ואינו עצמו במני ענין
 והסבות שד-פסח מפני אפשר בכאן זה שגילה ומה נדיבותו ולפי עשרו כפי לתת

 בא לבך אחד יום אלא אינו השבועות חג אבל מדים. אחד כל ימים שכעת הם
: מהם באחד וחמור להם הוא שוח בי הצדקה במעשה בו להקל שאין לומר

משפט הש^ן צפחת
 כא)מצוה ליעג. לפיוס יצונו עוסין אין שאנו היום אף עלינו ועצוה מנודים עניים היום פאט כ)
נ 3״3עצוס. אלא נאמר לא .  שנאמר לעוה״ב גנזסי ואני הזה נעולס גנזו אגוה* כ*י3)3ט׳

וכ״כ כד) .דמגיגה פ״ק ירושלמי3 הוא כן כג) . וגו׳ צדקך לפניך והלך נ״ס) (ישעי׳
לנינו



נגהסמחצדקהכד
מ) (דף השותפין כפרק רז״ל דרשו שכן בסוזר אדם שיתנגד. הצדקד.

 (דברים כתיב במשה דאלו רבינו מסשד. יותר בסתר צרקד. ד.עושר. גדול
 בסתר מתן בא) (משלי כתיב בסתר צדקה ובעושה האף ססני יגורתי כי ם)

 בסבר לו גתן לא אם וכ״ש שלם זכותו אין בסתר לו גתן לא ואם אף׳ יכסד.
 שלמה אסר שכן זכותו את ואיבד בכך חוטא שהוא גערה בדרך אלא יפות פנים
 כשהרש נפשו כופר עשיר של עושר איסתי וגו׳ עשרו איש נפש כופר יג) (שם

 נפשו כופר עשרו אין בגערה הגותן כי לסד אתה וסמנה ממנו, גערה שמע לא
 נצרך כשהוא צערו לו די כלל בו לגעור אסור ולכן עברה ביום יצילנו ולא

 משתנות פניו לבריות אדם שנצרך כיון ו) (דף דברכות בפר״ק ז״ל ודרשו לבריות,
 הים בכרכי יש אחד עוף אדם לבני כה) זלות כרום יב) (תהלים שנא׳ ככרום
 נדון כאלו עוד ואשרו גוונים, לכשה מתהפך זורחת שחמה ביון שמו וכרום
 בני שהרכיב כיון כלומר וגו׳ לראשנו אנוש הרכבת סו) (שם שינא׳ דינים כשני
 האדם יתחייב ולכך ובשים׳ באש נדון הוא הרי כו) רישו מחשת עליו אדם

 הצדקה עניני כי הצדקה עניני מכלל הוא הזה והצער צערו על עמו שיצטער
 האומות מן שהיד, באיוב מציגו שכן צערו על ולהצטער וכסות סזון לעני לתת

 מחזיק שהיד, עניניה כל ופירש הצרקה בשדת פתח ומעלותיו שבחיו בתחלת
 לבדי. פתי ואוכל לא) שאשר(איוב הוא הסזון והצער. והכסות הסזון והן בכולן
 (שם שאמר הוא והצער ונו׳. לבוש מבלי אובר אראה אם שאמר הוא הכסות

: יום לקשה בכיתי לא אם ל)
 דרשו שכן אותה העושה מן שכרו נדול צדקה לעשות חבירו את שמעשה סי

 העושה מן יותי -שעשה גדול אלעזר רבי אשר ט) דף (ב״ב השותפין בפרק
 מחוזא לבני רבא להו אשו־ ונו׳/ שלים הצדקה מעשה והיה לב) (ישעיה שנא׳
 מכלל שהיא מצוד, מציגו בסלכותא• שלשא לד,ו דליהוי היכי כי אהדדי עושו

 היא דבד, וסצוה כז) שבוים פדיון נקראת והיא הצדקה מן היא וגדולה הצדקה
 כל יוחנן רבי ואשר וגו׳ נצא אנה אליך יאמ״ו כי והיה טז) (ירמיה דכתיב

 איבעית קרא אימא איכעית משות קשה חרב סחכירו קשה זה בפסוק המאוחר
 קרא אימא בעית ואי מינוול לא והאי מינוויל קא |;האי סברא אב״א סברא אימא

 סברא] אימא א״ב מחרב קשה רעב לחסידיו המותה ד׳ בעיני יקר קטז) (תהלים
חללי היו טובים ד) (איכה קרא אימא בעית אי מצטער לא והאי מצטער האי
כי לומר ואפשר כח). בגויה איתנהי דכולהו מכולן קשה שבי רעב׳ מחללי חרב

 (שמות שאשר הוא אנכי של ראשון בדבור כה עצמו את שבח השצוה לגודל
 דצד, כי וארץ שמים בראתי אשר אשר ולא וגו׳ מצרים מארץ הוצאתיך אשר כ)

 העצום הפלא מן יותר רבוא ששים של שבוים פדיון מצות והוא המצוד. להזכיר
: בדרכיו והלכת כח] [דברים צונו יתברך והוא העולם בריאת של

בסתר מתן כא) (משלי הכתוב אסר שכן פורענות מיני כמה מבטלת הצדקה
הכדים לבוש לאיש ויאמר י) (יחזקאל כט) במדרש ואמרו אף יכפה

השמן צפחת
 חלוס כה) . דוקא לאו סנועוס שמג וג״ז ידך נדנס מסת ם׳ ראה סלי נפילוסו לנינו

 כנ> מוס כנושה(ס דמתיגימנ׳ נו נושיס להיוס ט) ריסו. מסמס נעיניהם זול שנמשה הוא
 צמוס אם ססצו כל נו לעשוס נכרי ניד שהוא כח) .נ׳ נו׳ ננ״נ שס זה נם ט) נרשיא.

שלס ממרום ס׳ רנסי ואיכה סס ונסנסומא כ׳׳ו ס׳ לנה אמור כט) לרענ. אס לסרנ אס
אש



הרומחצדמהכד
 ויאמר ויאמר שנאמר מקום כל אומר יוחאי בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי וגו׳ ל)

 איני הקב״ה שגזר אע״ם לכרוב אמר והמלאך למלאך הקב״ה דאמר להדרש ניתן
 לי ותן צדקה עמי עשה אלא לב) םמח־צת• רםג־ם להכנם יכול ואיני לא) גוזר
 הבדים. לבוש חסני אל ויתן וישא (שם) הה״ד אכוה שלא משלך גחלים שני
 רב• בשם דקסרין לד) יהושע רבי כה־קו. ונתנן לג) הסשירן סנחם רבי אסר
 שישראל סבור גבריאל של נידו לו) עמומות הגחלים עשו שנים לה) שש לוי

 ולקעקע בחמה עליהן לזרקן בקש עשו שלא וכיון עשו. ולא חשובה עושין
 צחקה עושין בהן יש להונך לז) להונך גבריאל גבריאל הקכ״ה לו קרא ביצתן

 בשם אבא רבי לח) אדם יד תבנית לכרובים וירא (שם) הה״ד אלו עם אלו
 הה״ד עושין שישראל צרקה ותחתונים העליונים מעמיד מי אמר כרכיה רבי

 רבי י) (דף השותסין בסרק ושם [ע״כ]. מרום עד אלהים וצדקתך עא) (תהלים
שמרו ה׳ אמר כה נו) (ישעיה שנא׳ הגאולה שמקרבת צרקה גדולה אומר יהודה

: וגו׳ משסט

ציצית•
 קדושתן כי ידוע דבר לא). (משלי כסיה כחס׳ן ותעש וסשתים צמר דר^€ה

 זו א) והתקדשתם בם־סרי שאמרו והוא במצות תלויה ישראל של
 ב) המקובלות המצות הן בהן להתקדש שנצטו־נו האלה והמצות מציה, קדושת

 אשר עליהן לברך לנו תקנו האמת חכמי שרז״ל והוא הקדושה׳ עיקר הן שהן
 גוי בסיני ישראל נקראו האלה המקובלות המצות ועל וצונו׳ במצותיו קדשנו
 בקיום כי קדוש. ונוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם יט) (שמות שנא׳ קדוש

 ואין עצות אובד נוי שהם העכו״ם גם כי קדוש גוי העם יקרא לא המושכרות
 תקנו לא החכמים וגם המושכרות המצות בקצת מתעסקים הם הרא תבונה בהם

 המקובלות׳ במצות אלא והקדושה הברכה עיקר אין כי כלל המושכלוח על לכרך
רבותינו אמרו ערויה הסלגת ומרוב ציצית מצות היא נ) המקוברות המצות ומכלל

השמן צפהת
 סס יהו שלא פושרין לשון לג) ממחיצפך. במדרש לב) ליסא. במדיש לא) גבריאל. זה ל) אש.
׳ בכ״י לד) כן. כל  סשיה בשנה היסה ך ניואה שהיי לה) וכוי. בסס צדוק בן יהושע י

 וצונכוס. והולכוס דומעות לו) לנציתו. י״א שנח עד נתרבה לא והעיר יהויכין המלך לגלות
 : ידך תקפוץ לא בה שנאמר לצדקה רמז לס) כך. לאו כן לאו ובכ״י ולאט. ביתת לז)

 לאלהיכס קדושים והייתם הגי׳ ולפנינו שלח סיר ציצית בס׳ הוא הספרי דביי א)
 נמה אמרת ציצית קדושת אלא אינו או מצית קדושת זו אומי אתה המצויז כל קדושת זו

 אינו או ציצית קדושת זו אומר אתה ציצית קדישת זו אומר רני המצות כל בקדושת מדני הענין
 והייתם ת״ל מה הא אמורות המצות כל היי תהיו קדושים אומר כשהוא הגוף קדושת אלא

 הי׳ זה וכפי לישראל קדושה מוספת שהציצים מניד ציצית קדושת זו לאלהיכם קדושים
 מ״ע שבועות נאות להלן ראיתי אמנם קדושיה״. ,והייתם והתקדשתם במקום להגיה כיאה

 עשיית זי והתקדשתם בספרי ואמרו וז״ל שבכאן ובנוסס הזה הספרי ג״כ יבינו שהביא
 להיב שהי׳ נראה א״כ הקדושה, היא המצות שעשיית לפי קדושים והייתם ואס״כ מצות

 (ויקרא שמיני בפ׳ מקומות נב׳ נאמר וכו׳ והתקדשתם שהכתוב ודע נהספרי. זו גייסא
 ריל ב) .וכו׳ זו קדושים והייתם והתקדשתם ונכ״י ז׳) כ׳ (שם קדושים ונס׳ מ״ד) י׳׳א

 וכני ושופר. מילה ציצית תפילין כמצות קבלה בלתי בשכלו איתן מוצא אדם שאין ר.מלוס
 ומשפטים חוקים עדות חלקים לג׳ נחלקין שהמצות השלחן על חתן אות למעלה רנינו כתב
 נסי׳ הרב דברי הבאתי ב׳ אום נצפה״ש ושם וחוקים. ומושכלום מקובלות מצום כנגד

שלס סדר בפירושו רנינו בדברי עי׳ ג) ע״ש. בסיד שס והארכתי זה נענין סוקת נסדר
בס׳
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 והוא גימטריא דרך על בזה ונכנסו המצות כל כנגד שקולה שדרא ד) ז״ל

 לכל דדוע תרי״ג/ הרי קשרים וה׳ חוטים ח׳ ת״ר כגימטריא צ־צית די) שאמרו
 שס כי וימצא המצות- כל כנגד שקולה שהיא יראה בעיקרה המתבונן כי משכיל
 הגימטריא שתהא כרי הגימטריא אל וידיעתם קבלתם וסמכו המצות כל שורש
םרטראות אלא אינן וגימטריאות עיקר הקבלה כי שבידם הקבלה על ועדות מוסת

: לחכמה
ל ע  והתכלת והלבן המצות, לכל זכרון בה שיש הזאת המצוד. בטעם פשט דרך ו

 שיש טלית והלובש ו) אחת מצוד. אלא מצות שתי אינן בפרשה שהזכיר
 טז) (במדבר שנא׳ אחת מצוד. קיים זד. הרי ביחד ותכלת לכן או לבדו לבן כה

 מצוד. ששניהם מלמד לציצית לכם והיה תכלת, פתיל הכנף ציצית על ונתנו
שנא׳ משום תכלת והאחד לבנים שבעה שיהיו הוא ז) החוטין ומשפט אחת.

®״יל השמן צפחת
 בולן. המצוה כל כנגד ציציה מצוה שקולה ב׳ מ״ג במנחוה ד) הזה. מנין כל ציציה בס׳
 מגיד גו׳ וזכרהס אוהו וראיחם שלה ובספרי שס ובהנסומא קלס רבה במדרש כ״ה ה)

 מנסוה נלש״י ועי׳ וכי׳. המצוה בל קייס כאילו עציו מעלין ציציה מציה המקיים שכל
 הלשון ו) יסחוה. לא ד״ה ל״ע שס ונחוס׳ להtםק ד״ה נ׳ מ״ג ושם qבנ מין ד״ה א׳ ל״ט
 יצא לא לבד בחכלח או בלבן לבש אס אקה מצוה שהן שלפי הוא דנהפון מדוקדק אינו

 שחי שהן משום זו אח זו ממכביה אין חפילין נ׳) (מ״ר שס אמרו דמה״ס המצוה חלבה
 אחה. מצוה אלא מצוח ב׳ איין א״ז זו מעכבוח שאין שאע״ס רבינו דכונח וצ״ל מלוח.

 מהן אחד שאין אע״ס וז״ל ה׳ הל׳ מציציה פ״א ממיימוני והוא שלח. פ׳ נפירישו כותב וכן
 מלמד לציצית לכס והי׳ הלאשיניס סכמיס אמרו אחה עשה מצוס אלא אינן חברו מעכב

 ו׳ הל׳ שס הלמב״ם דעה היא ז) בספרי. אמרו שכן כתב עוז ובמגדול אחה מצרה ששניהס
 הוא יבינו שמביא הי״א ודעת לבנים והשבעה הכלה חוט החוטים משמנה אחד ויהי׳ וז״ל
 דעה עוד ויש לבן. של וששה סכלה של הסכים אלא זה הוא טעוה שכהבוז״ל שם הלאב״ד דעה

 ולאייסם לבן של וב׳ הכלה של ב׳ שצריך והמרדכי והרא״ש ומוס׳ לש״י שיטח והוא שלישיה
 היא סברא רחמנא בעי מיני דהרי וכיון ב׳ גדיליס ב׳ גדיל ב׳) |ל״מ בש״ס מדאמר

 והב״י עוז המגדול הביא וכן מהספרי שהוא הכ״מ פי׳ הימב״ס דעה והנה . שוין סיהי
 לבן ומקצהו הכלה מקצהו אחד חוט לטווס שיש לונ״יל לחכמי הלמב׳׳ס שהשיב מה ובכ״ע

 שנא׳ סכלה ואחד לבן מוטין שבעה שיהיו עד וכופלו עצמו בפני מוט כל להכניס לו ויש
 הסכלה בר״ס הסוס׳ שהביאו מהספרי והוא וכו׳ שנים פתיל ולא אחד פתיל תכלה פהיל
 גדילים כמה גדילים ה״ל עצמו בפני אחד סיט אני שימע ציציה להם ועשו תצא נס׳ והוא

 ועוד מד אלא שמעי׳ הוי לא דמפסיל משמע ב״ה כדברי סוטין מג׳ פחוס גדיל אין נעשין
 לי׳ חפוק במי גדילים בלא כ א׳׳ סד הפחוס לבל ככף מין והכנף מרי משמע פמיל דאי

 עוד שלנו. הש׳ס על סולק שהספרי לומר שצריך שכתבו אלא שם הסוס׳ דברי זהו מלסא
 וטנסם מכלה של וד׳ צמר של ד׳ אימר ב״ש בספרי הניא ועוד וז״ל שם הסוס׳ כהבו

 של חוטין יד׳ סכלה של חוטין מד׳ אומרים ב״ש הזה בסגנון אמר דשם מצא פ׳ לספרי
 והלכה סכלס של והד׳ צמר של ג׳ ובש״א הגי׳ שלח בס׳ אבל ב״ש כדברי והלכה כו׳ לבן

 לסי יסבול דהמיימוני ל ז״ והלאב״ד הרמב״ס נחלקו נזה הספרי גי׳ דבשני לי ונראה יכו/
 כל כופלין . שאנו אף לכך סד דמשמע סבלת פחיל דכסיב לפי סזינן סכלס של והד׳ שאמר

 הסכלה סוסין ד׳ כשעיסין דכמו סובר והראב״ד הכלת סל אחד חוט אלא נפשה אינו סוס
 ושנים לבן של ששה דהיינו מד׳ א׳ המכלה יהי׳ אותן כשכוסלין כן מד׳ אחד סלק הוא
 נראה וכן לבן של והב׳ סכלס של הב׳ ד בהראב״ הנוססא הי׳ הב״י לפני והנה . סכלה של

 ושנים לבן של שנים הסע״ג דברי שם הב״י הניא עוד ונלבן״. «בהכלה נכ״מ שכמוב ממה
 למיסשלפלוגהא בעי דלא ונראה הנ״י עליו וכהב סכלה של וא׳ לבן סל ג׳ או הכלה של

נכנן> סוסין ד סי׳ וה״ק הכלה) לנו שאין (היום זימנא בהאי מידי לן נסקא דלא במילהא
למר
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 צבוע צמר של חונז הזד. והתכלת חכדת של אהד חום כלומר תכלת, סתיל
 התכלת כי אומרים ויש המלח, ח) בים מצוי שהיה דג שהוא חלזון גדם
עיקר הוא הלבן והתכלת הלבן כי וידוע ו׳, והלבן חוטין שני שיהיו צריך

הכתוב אמר שכן בלבן ויסיים בלבן שיתחיל צריך החוליות בכריכת ולעולם
 בלבן וסיים בלבן התחיל לציצית לכם והיה תכלת סתיל הכנף ציצית על ונתנו

 הכנף כלבן מתחיל מתחיל [כשהוא לט) (מנחות ארז״ל וכן באמצע. ותכלת
 שאלו כלומר מורידין ולא בקדש מעלין משום בלבן ומסייס ט) כנף] טין

 כל הלא עכשיו תכלת לנו שאין ואע״ם מוריד, בזה היה בתכלת סיים
 מצוי שהתכלת בזמן אף שהרי הזה בזמן ציצית במצות חייבים ישראל

 של ענשו קשה אומר רבי היה הניא 0ב מ״ג (שם ואז״ל עיקר, הלבן ד.יר.
ה הדבר למה משל תכלת׳ של מענשו יותר מניחו ׳זייאינו כלומר לכן ס ח

ולאחד זהב של לו אמר לאתד י) חותמות שני לי הביאו לעבדיו שאמר למלך
 זה אומר הוי מרובה עונשו מהן איזה הביאו ולא שניהם [ופשעו טיט של לו אמר

 לו ראוי היה ולא מצוי יותר שהוא כלומר הביא] ולא טיט של חותם לי הבא שא״ל
 בציצית כלאים איסור התורה התירה שחרי ציצית מצות כח גדול וכמה ממנו. למנוע
 שכן צמר של חוטין שמונה בו שיתן התורה מן בציצית חייב פשתן של טלית שהרי
 רז״ל וקבלו גדילים, ליה וסמך וגו׳ שעטנז תלבש לא כב) (דברים הכתוב אמר
 הזכיר וע״ז בציצית, כלאים לד.תיר בא זה ושסמיכית סמוכים דררשינן יא)

 חכור על הזהירה התורה כי ביאר וגו׳. ופשתים צמר דרשה ואמר בכאן שלמה
 התירה אחר ומצד להענישו, כדי זה על העובר אח־י ודורשת ופשתים צמר

 .אםת1 אבל כפיה, בחפץ ותעש וזהו לעשות וצותה ציצית כמצות ההוא החבור
 למשמרת ומשמרת ונדרים לתורה סייג לעשות דרכם כן כי זר. אסרו רז״ל בי

 האדם שררך מפני פשתן של בטרית ציצית לר.טיל שלא הדבר אסרו ולכך
ש הרי וא״כ ציצית״ זמן אינו ולילה כלילה פשתן של כטלית שיתכסה יב)  י
 מצוה בשעת אלא בציצית כלאים תורה התירה שלא מצוד. בלא עבירה בזה

 בשעת אלא ללבשם להם מותר היה שלא יג) כהונה בגדי של כלאים בענין
ש: דלא בלאו עוברים היו עבודר. בשעת ושלא עבודה  הדרש דרך וער תלב
צריך ציצית והלובש החרכים, מן מציץ ב) (שה״ש כמו ראיה מלשון ציצית

׳®ייייר השטן צפחת
 פסל ואנכי נ״י עכ״ל סכלס קצפו וא׳ לגן של ג׳ ולמי הכלס של וג׳ לנן של נ׳ למל
הסוס׳ דס״ל נמו סכלת של ונ׳ לבן סל נ׳ נראב״ד נוסחתו לסי כתב שהוא רגליו ססס

^ תכלס וב׳ לבן של ו׳ או הכלת של וא׳ לבן של ג׳ שיסבול מי מצא ולא ודעמס ל
ס שהבאתי מה לפי אבל הלמב״ס כדפת חה בזכלת קצתו ואחד ולומל לדחוק מין הוצלך

הניסחא איזו להנלית ידע שצא הסמ״ג דבלי מוצא נכץ כשחל יהי׳ בהססלי נייסאות
 וד׳ לגן ד דאמל תצא ס׳ ספלי ניסחת לפי הוא חבלת דב׳ א׳ שניהם הניא לכך הנכונה
 תכלס וא׳ לבן של ג׳ או שלח דס׳ הניסחא נסי הניא ואח*כ אותן) נסכוסלין (היינו תכלס
 ואס״כ תחילה כנף מין נו) שם. במיימוני הוא כן מ) ננ״ל. היאביד סמן זי ניסחא שעל

 נתכלס מסיים אי הילכך הוא ששוב ש״מ כנף למין קלא דאקדמה וכיון כו׳ תכלת מתיל
 כשקונץאוסו ולעבד לנהמה עושין היו י) שס. לש״י מתחלתה. הציצית סיף «וייד הי״ל
ע׳ נמנמות נמסקנא הוא כן יב) ד׳). cp( דינמית נס״ק יא) פנדות. סימן לשם  ב׳). (
 נשפם שלא ללובשן לכהן אסול שמפס דננדי המקדש כלי פה׳ ס״ח המיימוני סיסק כן «ג)

עליו השיג היאנ״ד אכן אישפלי מי ענודה נשפת שלא פטדה נשפת דאישתלי ונהי ענודה
ואפל
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ובלשזן יד) לתכלת. דומה שהוא רואהו הכבוד כפא שהרי העבירות מן שיזהר
סן ונטילת ז) (דניאל מלשון ורוממות עילוי לשון והוא טלית נקרא הכמיס
 להתעטף טו) ונצטוינו הכל, על ומרומם מעולה שהוא להקב״ה רמז וזה ארעא.

 מקרא אלמלא סניו על ה׳ ויעבור יז) דף ט״ק (ר״ה רז״ל שדרשו ממה בציצית
 לו והראה צבור כשליח הקב״ה שנתעטף מלסד כביכול לאמרו אטשר אי כתוב

כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל זמן כל לו ואמר תפלה סדר בסיני למשה
סדרי ללמדנו שבא הזה במאמר והמנה עונותיהם. כל על להם מוחל ואני הזה

 עשרה שלש לפניו ושנזכור בטלית ושנתעטף לפניו נתחנן איך ובקשה חפלה
 הזכיר שכן לבנה בטלית באורו נתעטף ובאמרו בזה, לנו וימחול במנה מדות

 כתלו לבושיה ז) (דניאל וכתיב וגו׳. כשלמה אור עוטה קר) (תהלים הכתוב
 להתעטף נתחייבנו ולכך בדרכיו, והלכת כה) (דברים בפסוק נצטוינו ואנו חיור.

 החטא סימן הוא האדום שהדבר כשם כי וכפרד./ סליחה סוף שהוא לבנה בטלית
 יהיו אם א) (ישעיה ע״ה הנביא ישעיה אמר וכן הסליחה. סימן הלובן כן

 רמז זה בו ומתכסה הטלית לובש שהארם ומה ילבינס כשלנ כשנים חטאיכם
 ה׳ ויעש ג) (כראשית שכתוב כענין ומלבשם בריותיו מכסה שהוא להקב״ה
 ולהקימם המתים להחיות הקב״ה שעתיד רמז בזה וגם וגו׳, ולאשתו לאדם אלהים

 שהמצוה ומפני וגו׳. חותם כחומר תתהפך לח) (איוב שכתוב הוא בלבושיהם
 הציצית כי הגוף׳ את כוללת שהיא תמצא ע״כ האדם גוף לתחית תרמוז הזאת

 בציצית ויקחני ח) (יחזקאל שכתוב הוא הראש שער בדמיון תלויות פתילות הם
 קשרים ה׳ העינים. בדמיון הם החוטין בהן לתלות בטלית שעושין הנקבים ראשי,

 רז״ל אמרו ומזה בו. שנימול ח׳ יום כנגד חוטין ח׳ שבו. חושים ה׳ כנגד
 שנאמר המתים תהית של הדין ליום זוכה אינו נימול שאינו מי שכל טז)

 קשרים חמשה תמצא וענף ענף ובכל יז). חוק לבלי פיה ופערה ה) (ישעיה
 לך והרי אצבעות כ׳ שבהם והרגלים הידים כנגד ענפים לארבע קשרים כ׳ והם
 כאחד וכרוך מחובר שלישו הטלית מנקבי היוצא ענף שכל ומה הגוף. כלל

 כי לרמוז הענין למטה, מזה זה ומחולקים מפוזרים הם שלישים ושני למעלה
 והם וישמעאל אדום ביד האומות בין מפוזרים בגלות עכשו שישראל אע״פ

 הכתוב כענין העליונה על ידם שתהא הגאולה בזמן הן עתידין התחתונה במדרגה
 למטה יהיו אלו אומות ושתי האר^; גויי כל על עליון ולתתך כו) (דברים

 והיה יג) (זכריה שנאמר זה ענין הנביא רמז וכבר ידינו/ תחת ושעבוד בפזור
 בה יותר והשלישית (שם) יח) במדרש ואמרו וגו׳ בה שנים פי הארץ בכל
 ארז״ל שלישיה, ישראל יהיה ההוא ביום והיה יט) (ישעיה שנאמר ישראל אלו

זוכה במזוזה הרגיל נאה, לטלית זוכה בציצית הרגיל כל ב) כג רף פ*ב (שבת
לדיירי השמן צטחת

 קצת נלאה סוקת ס׳ וסנסומא רנה ממדים והנה .כליהם ללנים מותלין היום שכל אער
 סיז גדול כהן יצא אם והלא וגו׳ אותם וילנס גי׳ משה ויפשנו על שאמרו להראנ״ד ראי׳
 מוסר במקדש הוא ראם משמע ופשמים מצמר שהי׳ ארבעים סופג כהונה בבגדי הבית להר

 רמז ארי׳ שאגת במשו׳ שהגאון לי הוגד שוב עבודה. בשעת שלא אפילו היום כל ללובשן
 למעלה רבינו הניא וכן עו) ב׳. מ״ג במנמוס כדאיתא יד) ע״ש. ל׳ סי׳ בשוף זו לראי׳

 סוק נקראת שהיא ומנץ שם במדרש ומסיים יז) לך. פ׳ בתנחומא נוז) הב׳. כפולים אות
ס״ו פ׳ לבה בהעלתך יח) לפוק. ליעקב ויעמידה קה) (תהלים סנא׳

וכ״כ



הרומחציציתכד
 עיקר הזה השכר אין ני וידוע יין׳ גרבי וממלא זונה היום בקדוש נאה׳ לדידה

 הוא הקרן אכל בעוה״ז גומר שהוא סייות יט) אלא ואינו ח״ו המצור. שכד
 כי מדה כנגד במדד׳ הוא הגי. מידות שהיא הזה והשכר לעוה״ב• לו שמור
 אם וכן הזה• בעולם בהם שיתכבד נאים לבגדים יזכי. כ) ציצית במצות הדניל

 בזנית יזכה בית לו היה שלא עד בה זהיד והוא מזוזה במצות דגיל הוא
עצמו את למטוד רוצה ואינו היום בקדוש זהיד אם וכן נאה, לבית המצוד׳
 והכל יין אוצרות לו שיהיה יזנר׳ היין אחר ומחזר טורח והוא המת על כקדוש

 כאלו השבר עיקר אבל אוכל שהוא המצוה וטירות בעוה״ז מרה כנגד מדה
 ושמתיך לג) (שמות כא) במדרש אמרו וכן בעוה״ב׳ הוא המצות בל ונשאר
 ג) (חבקוק אומר הכתוב וכן םנים• עור לקירון משה זבה הצור מנקית הצור בנקרת
אלא היה לא בעוד׳״ז משה שנטל ההוד בל עוזו חביון ושם לו מידו קרנים
וכן לו. מידו קינים שנאסר לעוה״ב רו קיים הקרן אכל שכרו מתן מידות
 הבא/ לעולם לו קיים והקרן בעור׳״ז שברו סירות הקב״ה לו שמרע ביוסף מצינו
 כיוסף כתיב מה הקכ״ה, לו מרע יוסף שעשה מה כל כב) במדרש שאמרו וד׳וא

קי״ד) (תד׳לים שנאמר ארונו ממני הים ברח החוצה ויצא ויגס לט) (כראשית
אדונו שהיה אלא עוד ולא ראה• יוסף שר ארונו ראה מה וינס׳ ראה הים
 ארון של טיבו מד׳ בג) אוטרין העולם ואומות ה׳ ארון דמני מד׳לך יוסף של
nr זכה ולמיבך יוסף של ארונו אומרין והם תורד, של אתן עם מד׳לך שהוא

לך שמרעתי אע״ם ליוסף ד׳קכ״ר׳ אמר כי, שיש מד. בל ששימר למי עמו לידך
בזכות עולמים גאודת ישראל כשיגאלו לעוה״ב לך קיימת הקרן שבר מקצת

יעקג השמן צפחת
 אנסו«א3 ועי׳ השדה, וצא ס׳ תולדוה סלי הלב נשי׳ ועי׳ אויחיס. נאוש למעלה לנינו וכ״כ יס)
 כל המאמר על יקשה שלא לתרץ בא שלנינו נלאה כ) שם. ונרבה הקן שלוח פ׳ סצא מדל

 פילוסיהן אוכל שאדם דבלים הן איזה שס דפשיב פאס ליש ממשנסנו יכו׳ בציצים הרגיל
 כל משיגליס המה המשנה דסשנה מה אלו דבלים דבאעת כאן הש״ס דפשיב מה משב ולא
 נאום לבינו שכותב כמו ממינו שאיני אע״פ הזאת למצוה המסוגל מיוסד לשכל ואפר אסד

 הוא הדנלים נשאל וכן הבנים היא שלה והפימם השכל אורחים הכנסם ששכל אולמים
 חמין ציצים נמצום זהיר שאם אחל ענין הוא כאן הגמ׳ דמשיב מה אכן בן מסתמא ב״כ
 בקדוש וכן מזוזה וכן נפשו וכלצון כראוי המציה לקיים שיוכל כדי נאה מלים הקב״ה לו

 המצות השם לו יזמין יין אחד עצמו משליח שהוא שמפני בפייוש לנינו כן שכומב סיום
 יהי/ ששכרם זה עענין שאינם אע״פ ויוסף ממשה לנינו שהניא ומה שולח, בלי לו שחהי׳
 לעולם להם שמול שהקין לק מהם סייעסא לבינו הביא שלא יתכן המציה לקיים .שיוכלו
 סי׳ שמשה לפי ד׳ אלץ לפני לילך ויוסף אול לקילון משה זכה שיאמם ומס .הנצחי
 מגמול מוסל ויקחו עתם העם וילאו ישראל אבן לועה יוסף וכן ישיאל כל של ל-עה

 המעלה מן אמרי לבנן הוד קרני מסה נשל ומהיכן איסא לנה בסשא כא) .פילוסיהם
 הקב״ה נמן כו׳ כבודי נעבור והי׳ שנא׳ המערה מן שם ובםנחומא כבודי נעבור שנאמר

 ממסן שנשל הוד כל כו׳ לו מידו קינים אומל וכ״ה ההוד לקרני זכה ומשם עליו ידו <ף
 נש׳ לבינו כותב וכן . עחו חביון ושם לו מידו וקינים שנאמר קיימם הקין אבל שכל
 שהם חמה כפני פניו בסיום הקלץ כי זה נבאול ונ״ל וז״ל אליו מנשה וילאו פ׳ תשא

 אילה לו קייס הקק לעוה״ב אבל האילן מן הנופל הפרי כדמיון היה הזה בעולם הפילום
 . וכו׳ חמס גלגל מעלה של אורה נובלות שאמרו וזה המאירה אספקלריא סיא י*לי* <םל
 ד״ס נלש״י וע״ס א׳ י״ג בסושה כדאיתא כג) .בשלח ובמכילתא פ״ז פ׳ וישב ב״י כב)

: זה קיים



נוההסחציציתכד
יעקב בני עסך מרוע גאלת ע״ז) (שם שנאסר נגאלים הם ומכותך אביך ♦עקב

:סלה דוםף

קדושה
 הקדושה סרת סס). (שם םביביו כל על ונורא רבה קדושים בסוד pנע אןל

 סידור כן ני הסהרה מדת מתוך אליה אדם יגיע ונפלאה עצוסה סדה
 טהרה ב׳) כ׳ (דף ע״ז של ראשון פרק בסוף רז״ל שדרשו וכענין הפדות
 וטהרו טז) (ויקרא שנאסר משום א) בירושלמי זה ומוכיח’קדושה לידי מביאה
 שכתורה עשה במצות בה ונצטוינו טהרה׳ טי״ת באות הזכרתי ונבר וקדשו.

 כי תהיו קדושים יט) (שם ג״כ ונאמר קדושים, והייתם והתקדשתם כ) (שם
 שיגדור הפרישות הוא בה שנצטוינו הזאת הקדושה ועגין .אלהינם ה׳ אני קדוש
 כענין מותר שהוא שאמרו ממה אפי׳ התאות מן ושיפרוש עצמו את אדם

 וישתה שיאכל והמשתה המאכל בענין וזה לך. במותר עצמך קדש ב) שאמרו
 כענין וכן בלבה הגוף לקיום אלא יתנוין ולא שראוי ממה פחות המותר מן

זולתי השאר וכל מהרהור/ להנצל או עונה למצות או המין קיום לצורך המשגל
כדבריו עצמו את שיגדור דבורו בעגין וכן התורד./ מדין אסורה אלו לנונות

 דבור ודיוא הנפש חיי שהוא במוכרח זולת* הראוי/ מן ופחות במשקל להוציאם
 את שיגדור וכן מזונותיו/ וצורך בפרנסתו הדבור והוא הגוף חיי או התורה
 מתחת כי ואף ערומות וידיו גופו שטח בכל יגע שלא המשוש כחוש עצמו

 אמרו שכן הקדוש׳ רבינו הנשיא יהודא ר׳ נקרא הזה הענין על כי אבנטו׳
 ידו הכניס שלא הקדוש רבינו אותו קורין למה ב׳) ק*ח דף פי״ו (שבת רז״ל

 וכן הם• והפדישות הקדושה מגדר האלה הדברים וכל םעולם* אבנטו מתחת
תהיו אתם כך קדוש שאני כשם קדושים והייתם והתקדשתם נהנים בתורת דרשו

פרוש שהוא מי גי ע״כ• פרושים תהיו אתם כך פרוש שאגי כשם קדושים
 שהוצרך ומה לו. יאמר קדוש יתברך השם לעבודת ומיוחד התאוות מן ומובדל
 וצורך גדולה לתועלת זה היה קדושים והייתם והתקדשתם כתורה הזה הכתוב

 המותרים והמשקים המאכלים סן נפשו ממלא אדם היה נכתב לא שאלו ג) גדול
 מה כל מדבר יהיד• הדבור בעגין וכן לחנו, מתוק שיהיה מה כל ויחוש ויאכל
 יין בסובאי בשד בזוללי להיות רעות במדות עצמו את שישקץ עד לפניו שיכא
 המאכלים איסור בפרשת זו מצוה באה לכך התורה. בהיתר זה כל עושה וחיה
 סן עצמו את פורש שיהיה האדם על להזהיר קדושים והייתם והתקדשתם ואמר

 ואם שיפרוש, צריך המותר סן גם כי האסור מן לומר צריך ואין המאכלים,
 שהוא הדבר מן עצמו שפורש לסי ק״ו קדוש נקרא האסור הדבר סן הפורש

 יצרו את כותש וד׳וא תאותו ומשבר מכניע הוא כי קדוש להקרא שראוי סותר
: יתברך יוצרו לכבוד שכלו במכתש האויל

 עשרת כששמעו וקדושה. טהרה והן מדות בשתי בסיני נתקדשו ישראל והנה
שכתוב כעגין ולשון/ אומה שום שמעה שלא מה הגבורה מפי הדבחת

דברים השטן צפחת
בצפה״ם. שם סציינסי מה טהרה באות יע«׳ סיטה וסיף דסבס בס״ק א)

 הקדושים דבליו יעו״ש קדושים סדר מחילת הרמב״ן מפי׳ לקוח נ) א*. נ׳ ביבמיס נ)
נעתו ט

נתנשימא



ההמחמדושהכד
 מסוף נשמע הקול היה ד) ז״ל ודרשו וגו׳. אלהים קול עם השמע ד) (דברים
 עוברות כחם כפי נערים נחם כפי זקנים אותו שומעים והיו סופו ועד העולם

 מילה דברים בשלשה השכינה כנפי תחת לחסות שבאו ה) הוא טהרה כחן. כפי
 ולפיכך טומאה קרויה שהערלה לפי מילה טהרה. שלשתן ועיקר וקרבן, וטבילה
 לפי קרבן במים. הטהרה עיקר טבילה טהורים. להיותם מילה לברית הוצרכו

 (שמות שכתוב הוא קדושה טהור. הוא בקיבנו והמתכפר טומאה קרוי שהחטא
 נמשכים ו) .והקדושים הקדושות שכל ומפורםם ידוע ודבר וגו׳, לי תהיו ואתם יט)
 ישראל והנה המקור. מן והמעין המעין מן הנמשך הנהר בדמיון הקדש מן

 בתשע דתורה בקבלת בסיני נתקדשו וישראל לויס כהנים חלקים לשלשה הנחלקים
 של ובקדושתו לוי של ובקדושתו עצמו בקדושת מתקדש הכהן בי קדושות,

 ובקדושת עצמו בקדושת מתקדש והלוי הוא. ישראל עם מכלל שהרי ישראל
 בקדושת מתקדש וישראל קדושות. ששה הרי ישראל של ובקדושתו משבטו שהוא הכהן
 תשעת הרי הקדש■ מן מתקדשין וכלם קדושות שמונה הדי מלך של ובקדושתו עצמו

 לכך הקדש מן נמשכות בישראל שנכללות הללו הקדושות שכל ומפני קדושות.
 להתכונן לך ויש לי. תהיון קדש ואנשי כב) (שמות שכתוב כענין קדש אנשי נקראו
 אפשר הקרוש כי קרש, ואנש־י אלא לי תהיון קדושים ואנשים הכתוב אמר שלא

 הסבה עד לגבוה ומגבוה לקדוש מקדוש וכן אחר מקדוש הקדושה לו שתמשך
 קדש נקרא והוא הקרושה סקור והוא כולן הקדושות כח שהוא יתברך העליונה

 ה׳. את וברכו קדש ידיכם שאו קלד) (תהלים שכתוב כעין הברכה מקור שהוא
 מן נמשכת שקדושתן השרת למלאכי הכתוב המשילם קדש, ואנשי אמר וע״כ

 צבא למטה ישראל שהרי קדש מרבבות ואתה לג) (דברים בהם שכתוב הוא הקדש
 מקלסין באחד ובלם למעלה שלו צבא השרת שמלאכי בשם ז) הקב״ה של

 מקלסין קדושים שהם וישראל קדושים שהם המלאבים לשמו. כבוד ונותנק אותו
 של כתות ששמע ע״ה הנביא ישעיה העיד שכן קדוש, בלשון קדוש של שסו

 הוא קדושה. בלשון אותו ומעדיצין ומקדישין להקב״ה מקלסין השרת מלאכי
 מלא צבאות ה׳ קדוש קדוש קדוש ואטד זה אל זה וקרא ו) (ישעיה שאמד

 על ונורא רבה קדושים בסוד נערץ אל בכאן דוד אמר וע״ז כבודו, האדץ כל
 על נודא והוא כלומד וגו׳ וטרא קדושים בסוד נערץ אל באורו סביכיו, כל
 זמרומם א׳) (נחמי׳ שכתוב בענין סביביו אותו שמשבחין מה בל
 המשבחים שסביביו אותם אפילו כי ותהלה ברנה כל על

 לא ולזה ההוא הקלוס ועל השבח על נורא הוא ויותר יותר אותו והמזכירים
 תרנים רבה ני רבה קדושים בסוד נערץ אל עוד לפרש ונ״ל סביביו. בכל אמר
 בסודקדושים׳ נעיץ הגרול האל הכתוב ושיעור רבה, אל אמר וכאלו גדול של
הכתובים מנהג כי עברי לשון בתוך תרגום לשון יכניס איך בזח תתמה ואל

בכך השמץ צפחת
 ונס הב׳ כפולים אויז לנינו הביא זה ענין כל ה) פל״נו. לנה ויפלו שמות גפנסומא ד)

 הניא קודש ואנשי פ׳ משפטים לסדל ונפילושו שם. מ״ש ועי׳ גל נאות טהלה עענין
 כפולים אוס למעלה אבל והקדושים פבת כאן ליהא נכ״י ו) זה. כעין קבלה ע״פ לנינו

 וע״כ עד וכו׳ מדוה נשפי מן זה ענין וכל הקדושים. וכל הקידושים שם וה״ג אימא הב׳
פ׳ לנה נשיל כדאימא ז) פה. ממש וכצשונו כנסנו ג״כ הוא כו׳ קדש ואנשי אמר

. אסכם השבעתי
כדאיסא



נוהסמחמדושהכד
 ובתורה ברזל, כמטיל גרמיו ם׳) (שם במרומים ושהדי טז) (איוב כעגין בכך

 באור ויהיה כ\, ורבים דבאך וכימיך לג) (דברים שהדוחא יגר לא) (בראשית
 בע׳ כלומר קדושים בסו״ד נערץ ישראל אלהי שהוא הגדול האל כי הכתוב

 עליהם^ עליון בכה ידם על ח) מתנהג העוה״ז אשר האומות שרי ע׳ הם קדושים
 נערץ והוא אותו מערי׳יין וכלם כלם על ועליון האלהים מכל גדול יתכרך הוא כי

 ממנו אשר האמצעי הקו יתעלה שהוא לטי סכיביו כל על ונורא ואמר ביניהם,
 הקב״ה אמר ט) בסר״א ואמיו סביביו. לשון וזהו כלם הענפים ויונקים נמשכים
 מקלסין השרת שמלאכי הקדושה וענין י), כבודו כסא הסובבים מלאכים לשבעים
 קריאה לשון הם השתים הפשט ע״ר פעמים שלשה קדוש בלשון להקב״ה
 שמואל זששה משה כלשון .השם וכפל קדוש קדוש להכירו המלאך שקורא

 קדוש יהיה או כבודו, הארץ כל מלא צבאות ה׳ קדוש משיב ואח״כ שמואל׳
 שלשה על ובראו עולמו את שהמציא הקב״ה על נאמרים שלשתם קרוש קרוש

 קדוש באורו ויהיה השפל, העולם וחלק הגלגלים וחלק המלאכים חלק חלקים.
 בעולם השלישי קדוש הגלגלים׳ בעולם השני קדוש השפל׳ כעולם ראשון

 ומיוחד קדוש הוא למעלה ממטה משוטטת והמחשבה הכוגה ותהיה המלאכים׳
 בקבלה נמסר נסתר ענין הקדושה בענין עוד ויש צבאותיהם. בכל העולמות בכל
 כל כולל השלם היחוד ענין והוא חטא וידאי לצנועים אלא אותו מוםרין אין

 וכולל היחוד עיקר שהוא שמע פסוק כענין מסקומו ה׳ כבוד ברוך ואחריו הבנין
 ושמעתי יבין. והמשכיל ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואחריו הבנין כל
 שבפה מוצאות מארבעה אותיות השרת מלאכי קלוס שהוא קרוש במלת יש כי
 מדטלנ״ת ד׳ מגיג״ק ק״ אחה״ע. מאותיות לבד זסצר״ש בומ״ף דטלנ״ת גיכ״ק הן
 אין שבפה החמישי המוצא שהוא אחה״ע אותיות אבל מזסצר״ש ש׳ מבומ״ף ו׳

: נכון וזה הגרון אותיות שהם לפי שם
 כעניץ הקדושה מן נמשכת הברכה כי אחד דבר והקדושה שהברכה וטטני

 יפםים שלא להזהר יש ע״כ וגד, קדש ידיכם שאו קלד) (תחלים שכתוב
 מכלל והוא זה בדבר נזהרין שאינן אדם מכני וכמה לברוך, קדוש בין אדם

 דכתיב מאי תפלה בענין ו) (דף דברכות ראשון בפרק רז״ל שאמרו הדברים
 ובני עולם של ברומו שעומדין דברים אלו אדם לבני זלות כרום יב) (תהלים

 דומה בינתים והשה המפסיק כל כי אומר שאגי וכמעט בהם. מזלזלין אדם
 בנטיעות מקצץ בלשון ז״ל רבותינו דעת כי להבין לך ויש כנטיעות• קצץ כאלו

 ההוא ובטולה בהפסקה גורם או בתורה שמפס־ק מי ענינים בשני נאמר שהוא
 רשויות בשתי להאמין האמונה מררך נוטה שהוא מי וכן כנטיעות, מקצץ יקרא

 שאמרו והוא בנטיעות. מקצץ יקרא אבויה בן כאלישע בהם להסתפק או
 מטטרון חזא חזא מאי בנטיעות קצץ אחר אלישע טו) דף (פ״ב חגיגה במסכת

 למעלה אין גמירי אמר דישראל זכוותא ולמיכתב למיתב רשותא ליה דאתיהיב
 אפקוה יש רשויות שתי ח״ו דילמא עפוי ולא עורף לא עמידה ולא ישיבה לא

בן אלישע אמרו יא) שהש״ר ובמדרש דנורא. פולסי שתין ומהיוה למטטרון
אבויה השטן צטחת

 וכף וככ״י לסונס] אה וננלנל [טאו י) כ״ד. פרק ס) סם. דל״א נפלקי כדאיסא ס)
דויסין. אין פ׳ פנינה ונילוסלפי סדליו העלן הניאני פקוק יא) המם. כדאימא

פסקו



הקמחקדושהכד
 תינוקות וראה טדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנס שהיה בנטיעות קצץ אבויה
 בכאן הנה יב)/ םסתתטין ואינון טילתא עליהון אטר בתורה טצליחין שהיו

ש וכ״ש הרין והוא נטיעות׳ קצוץ התורה הפסקת החכטיס שקורין טפורש  שי
 רבותינו והנה נטיעות]. קצוץ [שהוא לברוך קרוש כין התפלה בהפסקת לוסר לנו

ה החסירו האטת חכמי  בר אלעזר רבי אטר בטררש שאסרו טסה טאר ער מ
ל אליהו וסצאחי כררך סהלך הייתי אחת פעם יוסי  אלפים ארבעה ועטו ד

 לטי לו אמרתי וחסה׳ אף לי אסר טעונים אלו מה לו ואמרתי טעונים נמלים
 בין לברכה. כרכה נין לברוך, קרוש בין שסספר במי נקטה לעשות לי אסר
 אלא עור ולא לתפלה• נאולה בין לויתברך רבה שסיר׳ יהא אטן בין לפרק פרק

 יעקב. קראת אותי ולא טג) (ישעיה שנאמר המקום לפני• נשטעת תפלתו שאין
 י) שנאסר(חהלים ריקם חתרת תפלתו אין פרבר ואינו בתפלתו לבו הטכוין וכל

) צא (רף חולין בססכת רדל וררשו אזנך• תקשיב לבם תכין  ישראל חביבין מ
 שעה ובכל עת בכל שירר׳ אומרין שישראל השרת טטלאכי יותר הקכ״ה לפני

 לה ואסרי ביום אהת פעם אלא שירה אוטרין אין חשרת מלאכי ואלו שירצו
 ואסרי בשנה אחת פעם לה ואמרי בחרש אחת פעם לה ואמרי בשבת אחת פעם

 לעולם אחת פעם לח ואסרי ביובל אחת פעם לה ואסרי בשבוע אחת פעם לה
 שנאסר תיבות שתי לאחר השם את טזכירין שישראל אלא עוד ולא יג)•

 אחר אלא אותו טזנירין אינן השרת ומלאכי אלהינו ה׳ ישראל שטע י) (דבדם
 מלאכי ואין צבאות, ה׳ קדוש קדוש קדוש ו) (ישעיה שנאסר תיבות שלשה

 לח) (איוב שנאסר לטטה שירד, ישראל שיאסרו עד לסעלה שירה השרתאוסרין
אלהים: בני כל טו) ויריעו בקר כוכבי יד) יחד ברן

»ד. קנ
 בכל ע״ה שלמה מנהג יד) (משלי קנאה עצמות ורקב מרפא לב בשרים חיי

 הפסוקים וברוב החסודות/ הסרות ולשבח המגונות הסרוח לגנות משלי ספר
 רפואה של לב סרפא לב וענין והפכו, בדבר זו לעומת זו המרות יזכיר שנו
 יקנא כאשר כ• א) אדם שום על קנאה בלבו שאין טוב לב לו שיש מי והוא

 ואם כמוהו. ב) שהשיג עד דאגד׳ על דאגה יוסיף ונכסים עושר שהשיג בסי האדם
 ומאהבת העוה״ז, בקניני ד׳ססשלד, מיני ובקשת הכבוד לאהבת מזה יגיע השיב

 כל יהיו השיג לא ואם ע״ז. לעבוד יניע השררה וסן השררה אל יגיע הכבוד
 את יסית חכירי, את או עצמו את שיסית וסוף יחיה צער וחיי מכאובים ימיו

 את סוציאין והכבוד והתאוה הקנאה כ״ח] משנד. פ״ד [אבות אמרו שהרי עצסו
 טי כלומר קנאה. תמית ופותה ה) (איוב אליפז אסר וכן העולם. מן האדם

 לידי יבא הקנאה מתוך שהרי חברו׳ את או תסיתנו, הקנאה מדת אחד שמתפתה
 לרעהו שונא איש יהיה כי ים) (דברים כתיב שנן רציחד. לידי ומהשנאה שנאה

שקראוהו והוא חבירו על קנאה בלבו שאין תמים שלבו מי אבל ונו״, לו וארב

'°“״ השמן צמחת
 ישיאל יד) נעולם. הנ» נש״ס יג) «*טס. נדביי אוסם שיסה ני מללמחי ינ)פסקו
; ויריעו והדר הגי׳ ננע׳ מ!) לכוננים. המשולים

 סדר הרב בפירוש כסיב הוא הנה הקנאה מדם בעין עד הזה באוש כל כמעע א)
השיג. שלא על הטסה ווארשא וגדסים ננ״י׳ הוא וק שישיג הגי׳ שס נסי׳ <) קרס.

הוא



נחההמחמנאהכד
ת שורשו ססה אוב לב !זנמיס ) משנה (^*נ אנות נססנ r איזו א' n 

 רואה ואומר מסייס דזזם מוב לב אוסר איעזר ר׳ האדם בה שידבק מובה דרך
 תלד הכל בי יאמר דבריכס! דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר דברי את אני

 ינצל איבריו לכל ורמיה רפואה הוא כי מרפא לב בכאן קראו שלמה וכן בלב#
 מדת כי מרפא, לב בשרים חיי שאמר זהו שלוה, חיי ויחיה הללו הגזקים מכל

 בשרים, חיי הפך המיתה שהוא עצמות רקב וכן מרפא לב הפך היא הקנאה
 עצמות רקב ואמר ימות״ הקנאה ובמדת יחיד• מרפא לב בסדת כי לומר ץהכוונה

 חוזר הוא הנה נרקב כשהבשר כי תקנד. לו ואין רפואה לו שאק חולי שדיוא
 מדת שלמה המשיל ולכך לעולם, רפואה לו אין הנרקב העצם אבל ומתחדש

 שאין חולי הקנאה מדת כן רפואה לו שאין דבר שהוא עצמות לרקב הקנאה
 משנאת חוץ לרפואה לד.ם קוה השנאות כל במוסריו החכם אמר וכן רפואה, לו

 יב) (משלי שאמר הוא עצמות לרקב הרעה האשד• עוד המשיל וכן הקנאה•
 כלומר מבישה כשהיא כי מבישה. בעצמותיו וכרקב בעלה עפרת היל ושת1

 שאיןלחליו בעצמותיו כרקב היא הלא הרעים ובעלילותיה בתועבותיה שמביישתו
 מפני הנרקב לעצם שהמשילד. בהמשל] [נכלל ועוד עמה• תקנה לו ואין דפואה

 לדעתו ונמשכת טעצמיו עצם היא מובד• ה*א וכאשר העצם מן נבראת שהאשד.
 פרק אבות ובמסכת בעצמותיו. רקב היא מבישה וכשהיא מאיבריו כאחד ורצונו

 מוציאין והכבוד וד.חאוד• הקנאה אומר הקפד רביאלעזר כ״ח) (משנד• זומא בן
 והתאוה קנאה, עצמות ורקב בכאן שאמר הוא הקנאה העולם. מן הארס את
 שכתוב היא הכבוד וגו״. איש לפני ישר דרך יש יר) (משלי שכתוב הוא

 מלכים ד״ ישעיהו שקפה ג) מלמד ונו׳* אמוץ בן ישעיהו חזון א) (ישעיה
 הקנאד, ד) בצזדרש ואמרו בעלידק, את קוברת וד^כבוד. שהשררה לדיודיעך בימיו

 שהיו הראשון מאדם לן מנא העולם, מן האדם את מוציאין והכבוד וחתאוה
 לאכול שהתאוה והתאוה בו, נתקנאו כבודו ראו יין לו ומסננין בשר לו צולין

כמה למדת דא העולם, מן נמרד לפיכך המלאכים לו שעשו והכבוד מהפרי,
: הקנאה מדת מנוגה

 זו ומדח הקנאה במדת שהתלבש עד במחלוקת קרח החזיק לא כי ידוע ידבר
 המנויים מחלק רבינו משה שהיה חושב והיה העולם מן המרידתו

 להם שאמר ממה כי ה׳, מאת זאת לו היתד. ולא ומלבו עצמו פי על זדימעלות
 אומר שהיה הרעה קרח של כונתו ללמוד נוכל מלבי לא כי מ״ו] [במדבר «שה

 אלא עשה לא הבכורות תחת הלוים שהחליף מד. ני טוען והיה עשה. מלבו כי
» בני נם ממשפחתו, שהם לוי לבני ומעלה גדולד. לתת כדי  מעלתם שד.נדיל קו
 יותר אליו קרובים שהם מפני המקודשים דברים לשאת הלוים שאר כל ־על

 לאהק נתונים שהיו לפי משה על הלוים שקשרו ומה זקנו. היד. קד.ת שד.רי
גםאליצפן ה) ולבניו] גדולד.לאד.רן לתת זאת עשה כי החולקים [וחשבו <לכגיו

P השמן צפחת
) נ״. פ״ז פשפ«ס9 הוא ג)  יעו״פ כו׳ והסאיה סקנאס י״ג ס׳ םמלת דר״א נפיקי פוא י
 מיוע סהניא ינינו דבלי הוא בו ונהקנאו כבודו ראו כף לן «א «״ש אבל הפלק <צ

 בו ונהקבא הנסס בו הצץ אמי 0ם אכן לסלסו הוצרכו שמלה״ם סגהדלי׳ מגוף להפדרש
מהכ*י. p הופפסי ה) עליו. שנפיפצו מס סס במדלס מבואל בו מזקכאו שפלה*ש לוה

בקלס



ההמחמנאהכד
שה של אביו מאחי אחד עוויאגי שהיה לסי נשיא אוחו טינה עוזיאל גן  מ

 בנו אליצסן נשיאות על לקרח הוקשה לסיכך שבכולם׳ הקטון שהי׳] [ולפי
נתקנא משה עם לחלוק קרח ראה מה ו) רז׳ל שדרשו וזהו זה, על ונתקנא

וחברון ויצהר עמרם היו ארבעה אבא אחי קרח אמר אליצפן של בנשיאותו
 ראד מי נדול כהן ואחד מלך אחד גדולה נטלו בניו שני הבכורה נטל עמרם ועוזיאל

 את מינה והוא לעמרם שני שהוא יצהר בן שאני אני לא השניה את ליטול
 עשה מה דבריו, את ומבטל עליו חולק הריני מכלן הקטן אחיו ירי על הנשיאות

 הלביש עשה מה ראובן משבט רובן סנהרראות ראשי איש וחמשים מאתים בנם
 טליחו לקח לקח מה קרח רקח בטררש שאמרו וזהו תכלת, של טליתות לכולן

 לא או בציצ־ת חייבת תכלת שכולה טלית לו אפרו כולם. וכן משה אצל ובא
 תכלח של אחר חוט אחר מין של טלית אפשר לשחוק התחיל חייכת להן אמר

 פטור שיהא מהו ספרים מלא בית שכן, כל לא תכלת שכולה טלית פוטרתו
 פוטרת אינה פרשיות ז) ער״ה כולה התורה לו אמרו חייב להן אמר המזוזה ק

 עליהם נצטוית לא אלו דברים הבית את פוטרת שבמזוזה אחת ופרשה הבית את
 שהקנאה הדברים בכלל הזכיר בחכמתו שלמה והנה [ע״כ]. בודאס אתה ומלבך
 כשרון כל ואת עמל כל את אני וראיתי ד) (קהלת שאמר הוא בהן מצויה

ושאר וכבוד ונכסים עושר כגון הנוף קניני והם עמל כל הזכיר וגו׳. המעשה
קנאת היא כי טובים׳ ומעשים ותשובה תורה המעשה כשרון כל השררה, מעלות

 מצויה הקנאה הלא שתהיה מעלה איזה או בחכמה בין בעושר בין מרעהו איש
 אחיו כקין שנתקנא הבל נכשל הזה בחטא גם הבל, זה נם לחכירו׳ איש בין

 חיים כעלי שהביא ח) לאביו בקרבנו ונתדמה הוא ועמר לה׳ מנחה כשהביא
 עד ט) האיץ ירושת על •ביניהם מריבה והיתה שנאה לידי באו הקנאה ומתוך

 בארם *) שנתקנאו טצינו השרת מלאכי גם עולם• חרבן הזו המדד. והרי שנהרג׳
 בגד אחרים כנרים ולבש השכל בגדי יא) והפשיטוהו שהחטיאוהו ער הראשון
 מדת בעון התחתונים: מן שכינה ונסתלקה מגדולתו שנטרד עד יב) בוגדים
 הקנאה מדת להם שהיתה השבטים עשרת וגלו ישראל מלכות נחלקה הקנאה

 את יקנא לא אפרים יא) (ישעיה שאמר וזהו ליהודה. המלכות שהיתה [על]
 לידי האדם את מביאה ומגונה משוקצת מדה הזאת שהמדה ומתוך ׳ וגו׳ יהודה
 בי מרפא לב ממנה וטהור נקי שלבו מי שלמה קרא רבים׳ ומכשולות נזקים

 מי בל רז״ל שאמרו והוא לעצמותיו, ומנוחה לנפשו וזבות לעצמו רפואה היא
 סוף שבת במסכת שאמרו וזהו מרקיבים, עצמותיו אין בלבו קנאה לו שאין
נחר נחמן דרב כארעא קפלי דקא קפולאי הנהו קנב:) (דף אדם שואל פרק

כהו
השטן צפחת

 פר נ׳ כ״יו נסנס נדאיסא ס) רנ״ד. הגי׳ בכ״י ז) שס. ונפנפועא י״ס פ׳ רנה נקלס ו)
 כ״ב פ׳ ננ״ל אמרו וכן מקרין סר משור שנאמר נמצסו לו הי׳ אסם קק אדה״ל שהקרע
 י״ד. פיק שם יא) י״ג. ס׳ וסרדי׳׳א בדאיסא י) שם. ננ״ר אפרו כן פ) סר. שהקרינ

 לאים כנוד כסנוס הקניה משה הנסש שהפשיט העור מן אומר ר״א כ׳ סרק שם *נ)
 לארס אלקים ד׳ וענד וגד ולאשסי לאדם ד׳ ויעש על עוזיאל נן נס״י וכיה ולעזרו

דאשפלס שוסייהק 9סל נשלהון עשן על מני׳ דאשלס סוייא משך p דיקר לנוסין ולאינסמיה
ואלנשיטן



גטהקמהמנאהכד
 Mflii גברא בן יג) נהים נחמן רבS ליה ואסרי אתו יאשיד. בר אחאי ר׳ בהו
 רב אסר ולא ליה אסר יאשיה, בר אחאי אנא אסר סר ניהו סאן ליה אמר
 קרא והא ליה ידענא לא סרי ומנו ליה אסר עסרא/ דהוו צדיקי עתידי סרי

 לא קהלת דאקריץ ליה אסר כשהיה הארץ על העסר וישוב יב) (קהלת בחיב
 עצסותיו בלבו קנאה לו שיש סי קנאה עצמות ורקב דכתיב סשלי אקרייך

 בימדרשא סרוליזיל ליקום ליה אמר םששא# ביה דאית חזיה נששיה סרקיבין
 לז) (יחזקאל שנאמר קרית לא נביאי דאמילו אדעתך נלית ליה אמר יד)

 ואל אתה עמר בי כתיב והא עמי טו) קברותיכם את במתחי ה׳ אני ני וידעתם
 חוטדי קטולאי וטי׳ ע״כ# המתים תהית קודם אחת שעד• ליה אמר תשוב עטר

 אחאי דבי כלומר אחאי אנא בגרונו׳ נחר כלומר אחאי רבי בהו נחר קברות,
 אתכם בד!עלותי לדבריו, יודע איני כלומר ליה ידענא לא שם, נקבר שהיה
 קללותיו כל והא טז) לעלות, רשות לנו אין הקב״ה אותנו שיעלה עד כלומר

 המתים תהית קודם אחת שעה ליה אמר בהן, שוין הדורות כל הראשון אדם של
 הידוע השני המלבוש הוא והמשוש הגשוש וענין יז), ז״ל רש״י טי׳ בן

 וזה ממש, בד• ויש מאד, עד דקד• צורה גוף בצורת מתלבשת שהנטש ליודעים
 מקדש והיה יה) שבת ערב בכל לביתו בא שהיה ז״ל הקדוש ברביגו הענין מוד

 מי כל כי ללמד אלא זה הזכרנו לא ני נזה להאריך מקום בכאן ואין להם,
 בלבו קנאה לו שיש מי כל אבל מרקיבין׳ עצמותיו אין בלבו קנאה לו שאין

 אלא אינו שאמרנו זו וקנאה קנאה. עצמות ורקב שנאמר מרקיבין עצמותיו
 אבל הרעים, המעשים ובטעולות והכבוד והעושר השררה במיני העולם בהבלי
 (נ״ב אמת וכן משובחת׳ מדד• זו הרי טובים ובמעשים ובמצות בתורד• הקנאה

 שנתלבש ע״ה שלמה הזהירנו וכבד חכמה, תרבה מוטרים קנאת כא) דף ט״ב
י בחטאים לבך יקנא אל כג) (משלי שאמר הוא יתברך השם ביראת קנאה נ ]

: היום] כל ד׳ ביראת אס

. ת ו « ח ,
ף), (שה״ש כגדגלות איומד. כחמה נרה סלבנד• יטה שחר כמו הנשקטה זאת םי

 ובמעשים ובמצות בתורה משתדלת שהיא זמן שכל הצדיק בנטש מדבר זה טסוק
ם ש מדרגות מארבע למדרגה ממדרנד. ועולה לעילוי מעילוי הולכת פוני  שי
 ועל חלושה והשנתד• הגוטניות בתאוות שקועה שהיא הדאשונד• המדרגה לגטש,

 שא? מצות לכלל בד^גיעו השניה המדרגה דרכו. ם' על לנער לחנך צריך כן
 המדרגה טובים, ובמעשים במצות משתדלת והיא השגתד• כה יתחזק הגטש

 שנד^ ארבעים בן א) בדתיותו והוא השכל שלמות לזמן האדם נהגיע השלישית
 לטף וחשך הרעה ימי נקראים שהם הזקנה לימי בד,גיעו הרביעית המדרגד•

זמן וד.וא והתטלח העבודה שהם הנטש בדרכי אלא אינו ווושתדלותו עסקו וכל

השמן צפחת
 הגי״ לפנינו יז) ק. נפל הגי׳ ונס״ס וינהום ) ה (יספי׳ פלשון הוא יג) יאלנסינץ.

 כצ״ל. והא לי׳] [אפי פפי פקגרוסיפס] אמכס [והפליסי פו) .נכ״י וכ״ה דניסא לטוא
 ינ0כ והא א״ל לסיפא לן לית הססא לסומא לן איס קבלי הקנ״ה לן פפה כי מסייס וננ״י
̂י׳ ודאי והא כי׳ אפה פפל כי כפיב [והא פז) וכו״.  י«0נל הגי׳ משונה ח) נצדיקיס] א
א׳). (ק״ג הטסא פ׳ נכפובופ כלאיפא יס) פ״ס. מקימן נאחס שלפניט ממה

לנינה. אלנפיס p כיד פסגה פיה נאטם שאפלו כמו א)
כדאיסא



ההמחרשותכד
שיל לנפש שיש אלו מדרגות ד׳ ובנגד בסוף. בו דבוק שהוא בהקב״ד. החשק  הס
 אדבע ודים יונה״ כלה רעיה סוסיא והם עדנים, לד׳ הנפש את בהכטתו שלמד.

 יונתי ב) (שם רעיתי יפה הנך (שם) פרעה ברכבי לסוסתי א) (שיר פרשיות
 המקושטת יפה לסוסיא תחלה המשילה כלה״ מלבנון אתי ד) (שם הסלע בחגוי

 שהיא לנפש אשר הראשונה המדרגה כנגד שירצו מקום לבל ינהגוד. והמנהיגים
 עצמו את מקשט הנער ובן שירצו״ מקום לכל ינהגודי הגוף ומנהיגי מאד חלושה

 מתחברת שהיא השניה המדרגה כנגד לרע־ה המשילדי כן ואחרי בשערו/ ומסלסל
 בנגד כ) זוגה בכן הדבקה ליונה המשילה כן ואחרי המע״ט״ ואל חפצות אל

 לכלה המשילה כן ואחרי בו״ שלם והוא כשכלו דבק שהוא השלישית המדרגה
 בענין לשרשה לשוב וכלה נכספת שהנפש הזקנה זמן שהוא הד׳ המדרגה בנגד

 שהתחלנו הזה הכתוב הזכיר וע״ב נפשי. כלתה וגם נכסםה פד) (תהלים שבחוב
 אחת בכל אורה ומוספת מתעלה שהנפש מזו למעלה זו אור של מעלות ד׳ נו

 כנדגלות״ כחמה בלבנה שחר כמו שאמר וזהו התכלית, אל מגעת שתהא עד מהן
 כמו וכשאמר בשחר המאיר הכוכב והוא השחר לאור הנפש את המשיל תחלה
 והוא הכוכבים שאר על נגה לו שיש לפי השחר כוכב כסו אמר באלו שחר

 המשל ובונת נרו. בהלו כ׳׳ט] [איוב מלשון שחר בן והילל השחר אילת הנקרא
 הנפש כן השחר שחרות עמו ויתערב חלוש אור הוא השחר שכוכב כשם בי הזה

 כדי בלבנה יפה אמר ולכך הנערות/ עמה ויתערב חלושה היא השגתה בהחלת
 והשגתה אורה תגדל הנפש וכן השחר/ מאור גדול הלבנה אור כי האור להגדיל

 ואפילו השחרות אל נוטה הלבנה שאור ומפני התורה, ולימוד המצות ידיעת מצד
 שהאור ועוד בהיר אורו ואין מעם שחרות אל נוטה שלה בעיגול הלבנה נוף

 ולהמשיד האור/ להגדיל כדי כחמה ברה ואמר הוסיף לכך החמה מן מושאל שלה
 בן מעצמו אורו אלא מושאל ואינו בהיר אור שהוא השסש לאור הנפש אור

 ע״ה אבינו יעקב ומצינו לשמש״ הנפש נמשלה ולכך מעצמה, אורה הנפש
ש. שנקרא  שם וילן במקום ויפגע כח) (בראשית ג) במדרש אמרו שכן שמ

א השמש בא אומרים שהיו השרת מלאכי שמע השמש בא ני  ויוסף השמש/ נ
 מי יעקב אמר ד) ז״ל דרשו וכן והירח/ השמש והנה לז) (שם עליו אמר
 שהוא האור שלמות אל הנפש שלמות להמשיל וכדי שמש/ ששמי ליוסף הגיד

 בי זה בדבר להבין אפשר ועדיין כחמה. ברה כאן הזכיר ולכך הגדול המאור
 בעצמותו לא בפעולתו, ולא בעצמותו לא שלמות לו אין השמש האמת דרך על

 השמש שתועלת שאע״פ כפעולתו ולא הכוכבים/ או הלבנה במו לוקה הוא שהרי
 ברב העולם את מזיק הוא כי נזק מכלי התועלת אין כלם ננסצאים רבה

 ושיהיה לקות מקכל שאינו לאור אלא הנפש אור להמשיל ראוי ואין החמימות״
 נדנדות וקראם השרת מלאכי של כתות והם בנדגלות אמר לבך מזיק״ ולא מועיל

 שהן כנדנלות איומה שאמר וזהו דגלים״ דגלים עשויים ההם שהבתות שם על
 הנפש תכלית הזאת וההשגה החמה, באור גופני לא הנפש כאור שכלי אור

בבל לאדם יתרון מה א) (קהלת ה) שדרשו ובסו השמש• מן למעלה שהיא

עמלוהשטן צפחת
 אומו (נמירס לא עוד זוגה נן עסמכלוו זו יונה מס יסס סנך ע׳ ינס נסיל נדאימא «)

יממן, מה נס׳ מס נקסלס ה) ס״ד. ום׳ מס י) פ״ס. *9 נ״ר ג) ונו׳. יסראל כך גאמי
מכוס



ההמחרשותכד
 ד׳שנמז על הא יתרון מ דאין הוא השסש תחת השמש, תחת שיעסול עטלו

 בגבעק שמש י) (יהושע לו ואמר השמש את ששתק ביהושע מציגו וכן לו. יש
 למעלה זה אורים ארבע הזה בכתוב ליהזכיר בחכמתו שלמה ראה ומזה דום.
 מלאכי של הכתות והן הנדגלות. אור החמה. אור הלכגה. אור השחר. אור מזה.

 כסדר הזכירם כן ועל מזו למעלה זו לנפש שיש מדרגות ארבע כנגד וזה השרת
 אל מגעת שתהא עד לנפש שיש הזה העילוי וכל כלה״ ובגדול החל בקנון

 לזכות המקום רצה ו) ז״ל שאמרו וזוע והמצות, התורה בלימוד אלא אינו התכלית
ומצות: תורה להם הרבה לפיכך ישראל את

 היו חלפתא בן pשםע ור׳ חייא ר׳ שחר כמו הגשקפה זאת מי וב«דר^»
 אמר אורה׳ שבקעה השחר אילת וראו ארבאל בית בבקעת מהלכין

 דכתיב ועולה מ) מבצבצת ישראל של גאולתן ח) היתד. כך ן שמע רבי ז) לו
 כך ואחר קימעא באה היא בתחלה לי. אור ה׳ בחשך אשב כי ז) (מיכה

 כך והולכת. יא) מרננבת כך ואחר ורבה. פרה כך ואחר וכאה, י) מבצבצת
 יצא ומרדכי ואח״כ המלך בשער יושב ומרדכי ההם בימים ב) (אסתר בתחלה
 הגשקפה זאת מי אומר הוי ושמחר./ אורה היתה ליהורים כך ואחר המלך מלפני

 אי כלבנה! יפה ת״ל כן ישראל אף יכול צל לו שאין הזה כשחר אי שחר, כמו
 אוסר הוא וכן כחמה ברה ח״ל כן ישראל אף יכול בהיר אורה אין לבנה מה

 ישראל אף יכול יב) קודרת חמה מה אי השמש. כצאת ואוהביו ה׳] [שופטים
 מה אי אלהים, חסדך יקר מה לו) (תהלים אומר הוא וכן כלבנה. יפה ת״ל כן

 מה אי כתמה, ברה ת״ל כן ישראל אף יכול יתירה פעמים חסרה פעסים זו לבנה
 יפה ת״ל כן ישראל אף יכול בלילה משמשת ואינה ביום משמשת זו חמה

 ביום ולמשול א) (בראשית דכתיב ובלילה ביום משמשת זו לבנה מה כלבנה
 אימה להם אין ולבנה חמה מה אי ובעוה״ב. בעוה״ז הם ישראל כך ובלילה

 אימה להם שיש מעלה של כנדנלים כגדגלות איומה ת״ל כן ישראל אף יכול
 א) (יחזקאל שנאמר אימה להם שיש ומנין ודגלו״ גבריאל ודגלו מיכאל כגון

 באן קרא שלמה והנה שהש״ר. במדרש ע״כ להם. ויראה להם וגובה וגביהן
 לחם יש שישראל הזה המדרש מתוך ולמדנו כנדגלות איומה ישראל לכנסת
 המלאכים כמחנה שקול שהוא ישראל מחנה מציגו ועוד השרת, כמלאכי אימה
 השוה יעקב הרי מחנים, ההוא המקום שם ויקרא לב) (בי׳אשית שכתוב ממה

לנהוג צריך בפניהם שמדבר מי כל וא״כ בו. שפגעו המלאכים למחנה יג) מחנהו
בהם השטן צמחת

 *)לסכיני מצסצעה. ס)לסכ*ני מ״י וק מהי״ לי״ס.ס)לסנ*נו לנס סייא ר׳ ז)לסכינו נ״. כ׳יג סכווז י)
 1א«י וסניסס קוססמ לסנינו )3* והילנת. מלגה ונכ״י ומסגדלס מתיסנס יא) מנצנצס.
 ע״ז פ״ ויצא בנ״י הנס יג) אומו. ומססיס האדם מל נכח שמכה הכאה לסין הוא קוססס
 לא^ נכניססו אניני יעקנ לפני ומיקדיס סלים היו מלאכים כמה כי׳ לדליו הלך ויעקב

 ינה ונפיל יכו״ לניא ק״ן אמלי ל*נן וכי״ מלאכים יניא ם״ אמל אייני ל״ נשם ל״ה
 לפני ימלקדים פצים היי מלאכים לנוא ״p אמר ליי ל״ נשם ל״׳ג הממנים כמסולס פ׳ ז׳

 שס דייקלא זה דלש נזכל לא האלי מקימוה ונשמי וכי״ יא לי ק״ך אמלי ילננן כו״ י״א
 ג״כ לניני מניא הג״ לשיה ונאום מלאכים. ומסכה שלו מסכה על דקאי עסנים המקים

 50כו אמונה אום נסחילם וכן המפנים כמסילס שלמה הזכיל יכן שם ומישיף זה ענין
 מפנוס שסי נו שהיו מפול כאותו לני לעשות נאלהיכם יש שמא המפנים כמפילת הו

וכן וכו׳ לנופים אלדי״ לכנ שכסונ כעכץ השים מלאכי ומפנה לנוא ששים ישלאל מסנה
כוסו



ההמחרשותכד
 שהברכה אהק של זרעו שהם הנהנים ואפי׳ פניו; על יראתם ולשום איפה בהם

 הצבור אימת והיתד. לישראל כפופין שהיו סצינו ישראל את לברך בידם ססורד.
 הצבור אימת תהא לעולם ם) דף (פ״ו סוטה בטםכת ז״ל דרשו שכן עליהם.

 הקדש, כלפי ואחוריהם העם כלפי ופניהם כפיד.ם נושאין נהנים שהרי עליך
 לעכב רשאי הכהן אין יד) לברך לכהן לו אומר מישראל שאחד זסן שכל ועוד
 להון, יימרון כד אונקלום ותרגם להם דאסור טו) בעשה עובר היה עכב ואלו
 ועליו לצבור ומשועבד כפוף היה בהונה כתר לו ויש אהרן מזרע שהוא מי ואם

 לי שיש היום כמוני ישראל ואפילו כהן, שאינו טי ב״ש בצבור איטה דנד.וג
: ברשות אלא בפניהם לדבר ושלא בצבור ואימה כבוד לגד.ונ

, tthרr.
 המזמור כז). (תהלים אפחד ממי חיי מעוז ה׳ אירא ממי וישעי אורי ה׳ לדוד

 ואמר מרעים עלי בקרוב והולך שמזכיר כמו שונאיו כנגד דוד יסדו הזה
שהם העולם אומות כנגד אלא דבר שלא שפי׳ ויש צרי. בנפש תתנני אל

׳*זונא' השמן צפחת
 לזה מרמז המחנים כמסילה שיהא נמדישיס נמלא לא ג״כ זה הנה ערנה איה לפיל כוהנ
 של יבנוה ורבי אלפים באלפי שם והנסומא ס״ז פ׳ רנה נשלח במדרשים איחא זאה אכן

 א׳ פ׳׳ס ונשנה י״ס) קריעה שעה על דקאי נראה שם (אבן וכו׳ נסנילכם ירדהי מלאכים
 ל״נ וע׳ נרעסלא) (דפים ו׳ סי׳ ס״י ינהי ונפסיקהא אעידך מה ס׳ נ׳ רנהי ובאיכה
 ירדו הסויה אה ישראל שקבלו נשעה ק״ג מז׳ ונשו״ט דנחמו פ׳ ליק) (ד׳ חדשה ופסי׳

׳ כו׳ השרה מלאכי של יבוא ששים יידו ונשמע נעשה ישראל כשאמרו זכו׳  אמי אחא י
סי ובפסיקסא כ״ע ס׳ רנה ניהיו אכן וכו׳ מלה״ש רנוא ק״ך  תהסדשה ז׳ סי׳ סמ״א ינ

 ואחד אחד בל וניד סיני הי מל הקנ״ה עם יידו עלה״ש qאל כ״ב השלישי דנסדש ס׳
 עומדין שאין הקב״ה שצפה צי פ׳ ובהנסועא ליי של עשנעו וא׳ אחד כל נה לעפר עטיה

 הקנ״ה לו ניחן מצוה הלבה עשה ל״ב פ׳ רבה נמשסטים וכן לו* של שנטו אלא באמונסם
 השכינה שאין כו׳ יאמר ובנחה א׳ ס״ד נינמוח וכן כו׳ רטסים ה׳ רכב שנא׳ מחנהו חצי

 מעלה של שכינה מסנה דונמה שם נס״א מוהיש״א (וז״ל אלף מכ״ב פסוח נישיאל שורה
 ב״ב לוי׳ מסנה דור נאומו הי׳ זו נדוגמא וכן וכו׳ רכב כמ״ש מלאכים אלף כ״נ שהם
 ממש היו והם המדבר דור חטא נכלל היו ולא עליהם שורה שהשכינה צדיקים כולם אלף

 זה דדני אמר שלא וק״ק וכו׳ עליהם שורה שהשכינה הקדש כלי נשאו שהם המרכבה
 עמו יידו לישראל חורה לימן הקנ״ה כשבא איהא וישלח ס׳ ונמנסומא שנינו) במדישוס

 המדרשי׳ להניא האיכמי הנה מלאכים. ערבנוס אלף ב״נ אמי אנדימי רני יבוסים רכב
 מהן שעה על המחנים כמסולס וכן מחנים המקום שם דויקיא הדיש נמצא לא שבכולם

 נפי׳ נמשך שינינו נראה לכן מלאכים, ומחנה ישראל מסכה על הדרש שיהי׳ ועוד סויה
 שלו אחד שנים שם על שכהב שם הראנ״ע אחרי מחנים ההוא המקום שם מיקרא זה

 המיימוני מדניי לקס המחנים כמסולס והו יבינו שאמר במס גם מלאכים. של ואחד
ק נאגרה  אדע ולא נשמו שהעמקמי הענין כל שם לאס אעונה אוס נססלס הנאסיו הי

 המחנים כמחולה שפירש וע״פ כןמדנפשי׳ שאומר או מדרש באסה זאה מצא הרמנ״ם אם
 ק״ך או ינוא ס׳ שהיו הינה נעדישי׳ שאמרו מלאכים ומחנה ישראל מחנה מחנוה ב׳ על

 היו ושם המלאכים ומחנה יעקב של מחנה מחנוה ב׳ היו יעקב אצל שם גס והגה רנוא
 וכ״כ מסיב. והוא לנין צו אומרים אם אלא עוני שאינו פי׳ יד) רטא. ק״ך או ס׳ ג״כ

 ושם ל״ס נסוטה טו) עועדין. אין ס׳ מירושלמי ראיס והביא נ״ב סי׳ דמגלה פ״ג היא״ש
 ליטול דנא מקדמה המנהג הי׳ כן טז) י״א. פ׳ נשא בינה וכן פסה בג׳ שעוני איסא
 ש״י עיי מעניין כיצד נע׳ המאור נעל ח״ל ליניס, שדרש מי כל מהצבור גם מהנשיא ישוח

ם מיש שהוא עי בל הנשיא מן ישוס ליטול היו ויגילין גו׳  בבל הנשיא אס ולנין ניני
וכו׳. סילקן יקום לומר עכשיו שינילץ נעו ושבח שבם

עי׳



פאההמחרשותבד
 ולסי׳ מזמוריס, בכסה שנוהג כסו ישראל כל במקום מדבר והוא ישראל שונאי
 בא הזה הכתוב העולם אומות על או דוד שונאי על או שנתיסד כונה לאיזו

 בוטח ושהיה היראה במדת שלמותו והפלגת הגדולה דוד אדוגנו מעלת להודיענו
 בעוה״ז, שונאיו מכף גוטו את ישמוד וגיסו/ נפשו שישמור גמור בטחון בהקכ״ה

 כנגד אורי וישעי אורי ה׳ וז״ש לעוה״ב, החיים בצרור צרורה שתהיה נפשו ואת
 ותלאותיו העולם מקרי סובל שהגוף הגוף נגד וישעי הגוף. אור שהנפש הנפש
 הנפש כי שניהם קשור כח הוא חיי, מעוז ה׳ אלהיו בסיוע בהם הנושע והוא

 בי שיש החיים מעוז שהקכ״ה אחר אמר ולכך הנפש, חיי יתברך והוא הנוף חיי
 מזרוע יפחד לא השי״ת עם כי לדוד הכונה שניהם. קשור שיפריד אפחד ממי
 לצדיק ראוי ואין ב״ו. ליראת לו מה להושיעו עמו שהקב״ה כיון כי בשר

 ירא שאדם זמן שכל היראה מדת עיקר וזהו לבת, מהקכ״ה אם כי להתיירא
 ומחלק משתף הוא שהרי א) למותה / בכת בהקכ״ה יראתו אין ודם בשר מזרוע
 מה אירא לא בטחתי באלהים נו) (שם ע״ה דוד שאמר הוא אחר, עם אותה
 וכן אדם. לי יעשה מה אירא לא לי ה׳ קיח) (שם ואמר לי, ארם יעשה
 כ) (דברים כאמרו האומות מן יירא שלא תמיד ומזהיר ב״ו יראת תרחיק התורה

 ז) (שם וכתיב מהם• תירא לא ורכב סוס וראית אויביך על למלחמה תצא כי
 אשר את תזכור זכור מהם תירא לא וגו׳ האלה הגוים רבים בלבבך תאמר כי

 הכתוב שמזהיר פעם בכל כי להתבונן ויש מצרים, ולכל לפרעה אלהיך ה׳ עשה
 שהיו הנפלאות אותם שבזכרון לפי מצרים׳ יציאת ענין מזכיר הוא היראה על

 השם, יראת על יראתו אז ותתגבר בהקב״ה יראה להם יוסיפו מצרים ביציאת
 במדרגות גפשו נדל שלא מאחר כי היראים להשיב תורה צותה זו כונה ואל

 שלם זכותו אין העם יראת על הקכ״ה של יראתו עצמו על הגביר ולא הבטחון
 ילך הלבב ורך הירא האיש מי כ) (שם אמר כן ועל להצלה, ראוי ואיננו
 לא האומות נוצחין כשהיו ישראל של מלחמותיהם כי ירוע ודבר לביתו, וישוב

 ידושה החרב שהרי זיין וכלי חרב בסבת נוצחין היו לא גם עם בריבוי נוצחין היו
 אומר(תהלים הוא וכן הזכות׳ בו, נוצחין שהיו מלחמתם עיקר היה ומה לעשו׳

 ואור וזרועך ימינך כי למו הושיעה לא יזרועם ארק ירשו בחרבם לא כי מד)
 יצחק זה וזרועך אברהם זה ימינך כי האבות זכות רמז זה ובפסוק וגו׳, פניך
 למד אתה שכן מנוצחין היו החטא בסיבת כי ומציגו יעקב׳ זה פניך ואור

 מלחמותיהם סבת עיקר כן ואם ישראל, חטא ז) (יהושע שם שכתוב העי ממלחמת
 אתה ואם והחטא, הזכות היה מנוצחים להיותם או האומות לנצח ישראל של

 והיה רב בעם למלחמה יוצאין היו למה נצחונם סבת היה שהזכות כיון שואל
 המערכות, לתקן יצטרכו ולמה חלוצים יוצאין היו למה ועוד גוי במעט להם מספיק

 יצילם לא חייבין היו ואם גוי במעט רבים עמים מנצחין היו זכאין היו אם כי
 בדרך להתנהג ראוין היו זכאין שישראל בזמן גם כי בזה והתשובה עם, רבוי

 והשאר בידו שהוא מה לעשות להשתדל לאדם לו ראוי כי ב) והמקרה. הטבע
 שיקרע הים ולא התיבה שיעשה נח צריך היה לא כן לא שאם שמים בידי יניח
ראוין היו אבל ולהצילם, באויר להפריחם יכול הקב״ה היה כי ישראל לפני

שיתנהגו השטן צטחת
נסלל נסי׳ לנינו טתנ וכן נ) עזס. ג״כ לנינו סכסב נססון אוט למעלה עי׳ א)

P)



הממחרשותכד
 ע״ה שלסה אמר וכן זנאין. כשהם אף במקצת והטבע הסקרח טי על שיתנהגו

 שיחרד החרדה ג) טי׳ ישוגב, בה׳ ובוטח מוקש יחן אדם חרדת כט) (משלי
 ראוי ולכך שלימה בהקכ״ה יראתו שאין עדות והוא החטא םבח הוא האדם

 ועל עליו, לבא ראוי היה שלא אע״ם האויב עליו ושתגביר למוקש לו שתהיה
 אם כי כלל האדם מן להתיירא ראוי שאין אירא ממי בכאן ע״ה דוד אמר כן

 מדת כנגד אפחד״ סמי אירא ממי ואמר הלשון שכפל ומה יתעלד./ מהשם
 הבא/ ובעולם בעוד,״ו והעונש הגמול יראת האחת חלקים, לשני הנחלקת היראה

 וגבורותיו יתעלה השם רוממות ענין הנפש שתקבל עליונה מדרגה היא והשנית
 ושני עת, בכל בה ומצוין בנפש קבועים שיהיו הזאת והידיעה והזכרון ונפלאותיו

 ונו׳׳ אל איד אלי טחד כי לא) (איוב שאמר אחד במסוק רמוזים אלו חלקים
 הנטש קבלת זהו אוכל לא ומשאתו והעונש, הגמול יראת זהו אל איד אלי טחד כי

.רגע ובכל עת בבל נפלאותיו וזכרון יתעלה רוממותו
 מוזהרין מקום מכל לבדו מהש״י אם כי ודם מבשר לירא שאין שאמרנו אע״ם

ד׳ טרק קמא (כבא עקיבא רבי שדרש וזהי חכמים מתלמידי לירא אנו
 יראת שהרי חכמים, תלמידי לרבות תירא אלהיך ה׳ את ו) (דברים מד) דף

 שהוא ומי היא, דמקום יראת בכלל אלא ודם בשר יראת בכלל אינה החכמים
 מרה לידי הביאו שלא בהקכ״ה יראתו על עדות זה הלא החכמים ביראת זהיר

 וזהו הקכ״ה, של ביראתו זהיר שיהיה לא אם ד) החכמים ביראת להזהר זו
 נם המקום. יראת על המזהיר הכתוב מן החכמים ראש עקיבא רבי שהוכיחו

 שורה השכינה שם עומדין שהצבור מקום שבכל הצבור יראת זו יראה בכלל
 הצבור ויראת החכמים ויראת מרובה, ושברם למעלה עולה גדול הרבים וזנוח
בטניהם לדבר שלא והצבור החכמים יראת ומכלל יתברך. ה׳ יראת ככלל הבל

ברשות: אלא

, ישות
ם  למנות התורה מן עשה מצות זה טסוק יז). (דברים וגו׳ מלך עליך תשים שו

 ישראל של לדעתם זו ומצוה א) מיד. לארץ בכניסתן מלך ישראל על
 של לדעתו לא מלך עלי אשימה ואמרת (שם) שכתוב הוא שישאלוהו היא

 מה עליהם מלך להיות נתיחד שהקכ״ה מיוחד עם שישראל ביון כי הקב״ה,
 גדול בעילוי העמים משאר נבדל ענינם היה ישראל והנה ב״ו, כסלן חטצם

 כאשר לחטא להם נחשב וזה מלך׳ לדם להיות העמים כשאר שיהיו רצו ודט
 רבה. רעתכם ני וראו ודעו יב) א (שמואל ואמר הנביא, שמואל לרם ביאר

 מישראל אלא העמים מיתר יהיה שלא המלך את שימנו זמן שבל יכאר והכתוב
 והטעם אחיך. מקרב שנאמר מישראל ואמו אביו שיהא עד ב) שאמד וכמו

 במסכת ז״ל ודרשו האמת׳ אמונת ויפסיד עיקרו אחר ימשך טן הוא מבואר
על יושכין אין עליך. אימתו שתהא עליך תשים שום כב) דף (ט״ב סנתדרין

כטייי השטן צמחת
ין שפי׳ עקנ סלי סוף ונסי׳ נפסון אופ לפעלה ע«׳ ג) יעוש״ה שלס שיי ונספילת ניו
ילאה. נאום נהיסנה זה מנין למפלה לנינו נסנ פנל ד)

ב׳ פ״א סוטה נ) שופטים. נסיי ונפי׳ נלק סלי פסלס נפי* לנינו ע״ם עי׳ א)
 יש״י פפלז ניה קרי׳ אפיך פקלג פישיאל אמו דאם פ״ה;) (ינפום דאפרי׳ ואע״ג
ע״ס. אפי נענץ ונסנו עליו השיגו והפוש׳ פילסא וזילא הי׳ ענד אגריסש העלך דע״ע

וב״כ



שותכד סבההמחר
 האימה ומעם בכתרו״ ולא בשרביטו משתמשים ואין סוסו על רוככין ואין כסאו

 וכמו ג) והרציחה• והתמס הגזל מן נמנעים ויהיו מוראו הבריות שיראו נרי
 :בלעו חיים רעהו את איש מלכות של מוראה אלמלא מ״ב) ם״נ (אבות רז״ל שדרשו

 והוא הצבור, אימת על הזהירו כך המלך אימת על החכמים שהזהירו
 שהרי עליך צבור אימת תהא לעולם ם) דף (ס״ז סוטה במסכת שאמר

 דבר וזה הקדש, כלמי ואחוריהם העם כלטי פניהם כפיהם אח נושאין הנהנים
 בשעה הכהן כי ד) הענין ביאור אבל לקדש, אחוריהם מהפכין שהיו מתמיה
 ב) השירים (שיר רז״ל שדרשו וכמו ידיו, על שורה השכינה כפיו אח שנושא
 כבין ידיו שתי בין שורה שהשכינה וכיון הנהנים. ידי אלו החלונות מן משגיח

 לפני הקדש קדושת שאין הקדש בלפי אחוריהם אם לחוש אין הכתבים שני
 א) (ישעיה הנביא שאמר מה, זה על ויורה השכינה מקדושת אלא ורפנים

 נשעה רצון כעת כי למד אתר• וממנו הכעס בשעת זה ודנה כפיכם. ובפרשכם
 אימת והוקשה ידיהם. על שורד• ושכינה עיניהם כנגד יתב׳ הוא כפיהם שנושאין

 שכתוב ממה המלאכים כמחנה שקול ישראל מחנה שהרי השכינד• לאימת הצבור
 למחנה םחנד,ו יעקב השוה מחגים. ההוא המקום שם ויקרא לב) (בראשית
 ישראל מחנד. ה) מחנות שתי המחנים כמחולת שלמה הזכיר וכן המלאכים,

 כי וידוע אימה״ בהם לנהוג וצריך ביניהם שכינה שכן וכיון המלאכים ומחנה
:רשות מהם נוטל כן אם אלא בפניהם לדבר שלא הצבור אימת מכלל

ל  חאלהים כי האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל א
 יד,יה שלא האדם על להזהיר הזה הכתוב בא ה). (קהלת ונו׳ בשמים

 שאמר וזהו התבוננות״ ואחר במתון אלא פתאום מפיו להוציאם דבריו אחר נםד.ר
 ואף גבד.ל, יקרא ההוא מחשבה קדימת בלא המדבר כי פיך על תבהל אל

 מתון לך שיד.יה ימהד אל ולבך שאמר זהו מעטים• יד.יו במתון דבריו כשידבר
 מחנה לפגי כלומר האלהים לפגי דבר תוציא שלא זהיר ותהיה במחשבה, אפי׳

 בכל שורה והשכיגד• עליון וכני אלהים מחנה הנקראים ישראל והם ד׳אלהים
 במדתה הרבים כי הכונד. הארץ, על ואחד. בשמים האלהים כי ואמר םד,ם. עשרה

 דבריך יהיו כן על הארץ בערך הגבוהים השמים כמדרגה היחיד בערך העליונה
 רבים בפני לדבר היא גדולה הועלת כי החכם שאמר ואע״ם ביניהם, מעסים

 למעט שלמה הזהיר אעפ״כ ילמדוך, תסכל ואם ישבחוך תשכיל שאם מפגי
 זש״ה וגו׳ פיך על תבהל אל א) נמררש ואמרו אימתן. ספני כצבור בדברים
 לו היד. פתחו מגביה מהו וגו׳ פתחו מגביה מצד. אוהב פשע אוהב יז) ^משלי

 אלא בו, וניזקין נשברין אדם בגי פתחו שחמשפיל וגו׳ פהחו משפיל לומר
 ב״ד. הקדוש כהוגן שלא דברים ואומר פיו פתחי המגביה זה פתחו מגביה מהו

 וגבור מלמעלד. חלש וראה בוא שבר, מבקש פתחו מגביה נאמר לכך משברו
שכך מלמטה וחלש מלמעלה נבור כ״ש התחתון על העליון אימת מלמטה

ת ח ט טן צ ש כתוב ה
 לניגו כופנ וכן ד) סנועה. אוס תסלה להלן דבריו וראה יראה. באוס רנינו וכ״כ ג)

 א״. רפוס אוס נזה באריכות לעיל ע״ס עי׳ ה) בצפסתי. וע״ס יראה נאות
. בראפית פ׳ תגפיעא במדרפ א)

יעוי׳



תכד שו הקמחר
 בשסים האלהים כי כ״ש וגו״/ רכב סלח אחת אשה ותשלך ט.) (שוטטים בתוב
 אזהרה הכל הסדרש לדרך כין הטשט לדרך בין עתה הנה ע״נ, הארץ על ואחה
 כלטי דברים הטחת לומר צריך אין האלהים״ לטני בדברים אדם שימעט שוה

 סמהר לבם והיה אלוהות עצמן עושין שהיו בהם וכיוצא וכחירם כטרעה סעלה
 רבים בטני סטיו תורה דברי להוציא אטילו אלא אלהים לטני דבר להוציא

 סעטים ויהיו במתון אלא במהירות להוציאם לו ראוי אין האלהים כני שהם
אלא נטניהם אדם ידבר שלא צבור אימת טכלל כי וידוע צבור. אימת טטני וזה

: מהם רשות יטול כן אם

̂מות ר
ל כי ש הזד. הכתוב בא טז). (משלי אשריו בה׳ וכוסח טוב ימצא דבר על ס

 או לדבר שירצה דבר באיזה תחלה בלבו שישכיל האדם על להזהיר
 כידו יעלה צד איזה על המעשה שיעשה קידם אל שידבר קודם לטעול׳ שירצד.
 עוד אמר וכן טוב. ימצא כן עושה הוא ואם ותועלת. הצלחה מזה לו ותזדמן

שמ  דברים בג׳ נכללים אדם של שטעולותיו ולטי דעת, יודע אמריו הושך יז) (
 ובלבבך כטיך ל) (דברים שכתוב כענין והמעשר. והדבור המחשבה והם א)

 החומר אחר המשך מצר תמיד ושונה הרע מיצ* ומוטבע כלול והוא לעשותו.
 שרוצה דבר אותו על תחדד. משכיל האדם שיהיה בכאן שלמה הזהיר <*כך

 כשישכיל אשריו כד.׳ ובוטח המעשה• ואל הדבור אל המחשכד. ושיקדים לדבר.
 לםמוך לו ראוי איז תחלה כלבו שהשכיל ואע״ט לעשות. שיבקש מה על ויתבונן

 הצלחה. ולגמד לטועל ההוא הדבר שיכא בהש״י שיבטח אלא שהשכיל סר על
 או דבור באותו המחשבה השתכלות אחר כלומר אשריו. כד.׳ ובוטח שאמר והו

 שבלו ביד שאין בדעתו ושיסבים בהשי״ת בטחונו תולה הוא אם מעשה באותו
 מן אחת בהש״י הכטחון כי אשריו. הש״י כחטץ אלא לטועל דבר שום להוציא
 כבל ה׳ אל בטח ג) (משלי הכתוב אמר ובן התורה׳ ומעיקרי העליונות המדות

 לד,דחיק בא איש. כלב עצה עמוקים מים ס) (שם שלמה אמר זה ועל לבך.
 ולא טעולד. יעשה שלא רוחו על והעולד. י מחשבותיו על הבוטח האדם מדת

rשיג זאת ואחרי בדבר מתון לו ויהיה כלבו תחלה שיחשוב עד דבר בר  י
 זולתי הדעת אליו חנמר ולא באדם תמצא לא הנבונד. שהעצד. לטי שירצה. «ד.

 עמוקים מיס וזהו הטחשבד.. כלי הלשון הטולוסטיס חכמי אסרו וכן כמחשבה.
 העסוקים המים סן ולשתות לדלות אטשר שאי בשם ביאורו איש. כלב עצד.
 כמחשבה. זולתי ברורה עצה או נכונד. טעולה להשיג אטשר אי כך דלי בלא
 לדבר שירצד. מה תחלה בלבו האדם שישכיל ע״ה המלך שלמה שהזהירנו וביון

 למי וחומר קל שבד.ם• והחכם אדם כבני המשכיל אט־׳ לעשות שירצה מה ^ו
 השכלתי ואלו לדבר. רוצה שאני מה להשכיל לי שהיה היום בטוני יודע שאינו

 וכמה במד. אחת על וידיעתי. חכמתי בחםרון משגיח הייתי ני מדבר הייתי לא
ת שכן אטשר. מהם במחילה מקום מכל אבל ממנו. וחכמים גמלים בטני מ  א
ואחר מחול. כבות כבודו על שמחל הרב לב) דף ס״ק (קידושין .רז״ל

: רשות נטילת
ת ח פ מן :נ ש אדברה ה

fc( סס. נצנים נסדר מינו גסייוס יעוי׳



סגההמחרשותכד
 ןףה המלך דוד אמד ק*ט) (תהלים אבוש ולא מלטם נגד בעדותיך ואדברה ר^ות♦

 גכודותיהס וטשיחיס טסטריס שהם והשדים המלכים רואה שאני בשעה
 עטהם עושה שאתה ונפלאות נסים בדברי לעסוק להם שהיה למה טתבייש אני
 בגבורתי ואוטרין כגבורה וטתסארים ומשתבחים הבאי בדברי ימיהם כל טבלים והם

 כט) א (ד״ה שנאסר היא שלך אלא שלהם אינה והגבורה זו. מדינה ככשתי
שם) שנאמר שלהם ואינו בנצחון מתפארים וחגכורד.. הגדולה ה׳ לך  והתפארת (

 לג] [תהלים שנאטר שלך אלא שלהם ואינם בחייליהם מתהללים וההוד. והנצח
 ג) (תהל־ם שנאמר היא שלך הישועה היא ולמי חיל. ברב נושע המלך אין

 כסותם .מדבר איני אני דכדיםאלה הללו כשמדברים דוד אמר הישועה, לה׳
 כדברי לדבר מתבייש ואיני גבורותיך לכל ומודיע תורה בדברי מדבר אני אלא

. ך בעדות ואדברה שנאמר עדותיך ג׳  ולא עדותיך שאמר כמה להתבונן ויש ו
 בערותו מדקדק הוא דבר על מעיד שאדם שכשעה לפי תורתך. או מצותיך אמר
 ולכך בושה, לידי בא שקר יאמר שאם ראיתי ראה שלא מה על יאמר שלא
 ולא בסניהס לדבר מתבייש שאדם המלכים נגד אשי׳ בעדותיך ואדברה לומר רצה

 (שם שנאמר פתי יהיה אם ואפי׳ האדם את ומחכימים נאמנים עדותיך כ• אבוש
 שנאמר החכם את שמחכימין לומר צריך ואין זי, פ מחכימת נאמנה ה׳ ערות יט)

 שהקטן כענין עשויין עדותיך דוד אמד ועוד עוד. ויחכם לחנם תן ט) (משלי
 הגמל בו וטעה דבר אשר שאם ממנו, גדול שהוא מי בפני בהם לדבר יכול
 ישאו בחכמה שוים ששניהם כלומר כמותו שהוא מ* בפני ידבר ואם דבריו, יתקן
 ממנו קטן שהוא מי בפני מדבר הוא ואס לאמתי׳ דבר שיוציאו עד בדבר ויחנו

 המלכים נגד אפי׳ וגו׳ בעדותיך ואדברה דוד אמר כן ועל ויתלמד, דבריו ישמע
 שהיה המלך דוד ואם בעיותיך, אדבר ובמה אדבר דבר בכד ממני הגדולים ונגד

ל מ יודע הלחמי בית לישי בן ראיתי טז) א (שמואל בו שכתוב כענין בכל נ
מאי ע״ב) צג דף (חלק רז״ל ודרשו עמו וה׳ וגו׳ מלחמה ואיש חיל ונכור נגן
 מתבייש והיה בו היו האלו המעלות כל מקום, בכל כמותו שהלכה עמו וה׳

ש וכמה כמה אחת על גדולות, בהקדמות אלא ממנו שגדול מי בפני לדבר  שי
ת סכל חסר שהוא מי ממנו גדולים לפני לדבר שלא להזהר לאדם לו  המעלו

 כבודו כבודו על שמחל הרב אמרו שהרי אפשר הרשות נטילת אחר אבל האלה,
אחד: פסוק אפרש וברשותכם מחול,

ך ש  הזה הכתוב בא יז)• (משלי תבונה איש רוח יקר דעת יודע אמריו חו
 תורה הדבור מניעת כי מלדבר, ושימנע אמריו שיחשוך האדם את להזהיר

 תחלה שישקלנו חייב לפיכך בידו, הדבור האדם דבר שלא עד שהרי הדעת על
 האבן שזרק כמו הוא הרי שדבר וכיון במשקלן יוציאנו כך ואחר שכלו במאזני

אבות במסכת אמרו השתיקה/ מדת החכמים ישבחו כן ועל להשיבה. בידו שאין
טוב לגוף מצאתי ולא החכמים כין גדלתי ימי כל אומד ר״ש מי״ז) קמא (פרק

 מדת מעלת גודל ומרוב לטפשים׳ ק״ו לחכמים שתיקה יפה א) ואמרו משתיקה,
חכמי ואמרו יחשב, חכם מחריש אויל גם יז) (משלי שלמה אמר השתיקה

הםיסר השמן צמחת
פמסים. ערני ס׳ ונירוסלעי צ״ע פסחים &)



הקמחרשותכד
 אמריו חושך בכאן שלמה אמר וע״ב זהב. השתיקה בסף הדבור אס הסוסר

 והוא רוח יקר וכן הרעת/ על וערות מומת אמריו החושך בי יאמר דעת/ יודע
ל ומוציא דעתו מגלה שאינו האיש  (שמואל כענין ביוקר אלא במהרה רוחו נ

 לשלמד! והענין תבונה. איש שהוא אות הוא ההם בימים יקר היה ה׳ ודבר ב) א
 שאר על יתרון לארם יש ועמו הנפש מצר ההוא שהדבור לפי הדבור במניעת

 שיהיה גדול ולצורך במשקל אלא להוציאו ראוי אין שכן וכיון חיים בעלי
יתברך לבורא מיוחס מצאנוהו הרבור ולמעלת הנפש/ תועלת או הנוף תועלת

 כענין בו משתבח והקב״ה וגו׳/ שפתים ניב בורא סז) (ישעיה שכתוב הוא ב)
 מענין ניב ולשון ונוטיהם. השםים בורא (שם) בהן שכתוב השמים בבריאת

 חכמה״ ינוב צדיק פי י) (משלי שלמה אמר וכן השפתים• פרי הדבור בי תנובה
 בכל רוח יקר ושיהיה אמריו חושך הארם שיהיה זאת על שלמה הזהירנו כן זעל

 ברברי אפי׳ הזו והשתיקה והתבונה. הרעת על ערות זה בי והוריענו דבריו/
 שלמה שאמר וכמו בחכמה ממנו גדולים בפני אמריו שיחשוך לאדם ראוי תורה
שם  וא״כ הדבור/ ק״ו במקומן העמידה מנע וגו׳. מלך לפני תתהדר אל כה) (
 פט) דף (פ״ו חולין במסכת רז״ל אמרו שהרי נעשה מה אבל שנשתוק׳ לנו ראוי

 הזה בעולם אדם של אומנותו מה וגו׳ תדברון צדק אלם האמנם נח) (תהלים
 החכם אמר וכן תדברון. צדק ת״ל כן חורה לדברי אף יכול כאלם עצמו יעשה

 וכיון ילמדוך/ תסכל ואם ישבחוך תשכיל שאם גדולים בפני לדבר שקוד חוי
:אחד פסוק נפרש מהם רשות ובנטילת והחכמים הגדולים במחילת שבן

רשות
כא). (ויקרא לך יהיה קדוש מקריב הוא אלהיך לחם את כי וקדשתו כתיב

 על יתרות מצות לכד.נים להם ריבה שהכתוב בכהנים נאמר זה פסוק
שם) שאמר והוא לישראל במותר אפי׳ אסורים הם והנה ישראל/  יהיו קדושים (

 מטומאת נבדלים שיהיו והוא מישראל׳ יותר פרושים שיהיו בלומר לאלהיהם
 אמרו ב) נט דף פ״ה (גטין וכן להם, הגונות שאינן הנשים ומנשואי המתים

 מנה וליטול ראשון ולברך ראשון לפתוח לך יהיה קדוש כרחו. על וקדשתו רז״ל
 וישראלים, לוים כהנים המעלות ובסדר בכהנים• מעלה זה כל והנה ראשון. יפה

 שניה פרשה לה ונסמכה לבהניס, מסורה שהמנורה בהעלותך פרשת זה על והעד
 את ישראל בני ויעשו ט) (במדבר שלישית פרשה לה ונסמכה הלוים׳ את קח

 ומקודש מעולה הכהן כי המעלות לסדר אלא הפרשיות סמיכות בא ולא הפסח,
 שהיא תרומד. לתת במתנות תורה חייבה וכן מישראל, יותר והלוי האי מן יותר
 כג) א (ד״ה שנאמר קדש הכתוב שקראו לכהן קדש ונקראת מחמשים אמד

 הלוי ונתחייב ראשון, מעשר ללוי ולתת קדשים, קדש להקדישו אהרן זיבדל
 הלוי בן ללוי משועבד שישראל בשם כן אס המעשר, מן מעשר לכהן לתת

 שנצטוינו ומאחר בהן, של כתו יפה האלה המעלות בבל וד׳נה לכהן, סשועבד
 סן גדולים שחכמים לחכמים ק״ו דבר בכל כבוד להם ולחלוק לקדשם בבהנים
 יקרת מפנינים היא יקרה ג) (משלי יג] דף פ״ג [הוריות רז״ל דרשו שבן ד׳כד׳נים

r n שם) הוריות במסכת אמרו המעלות ובסדר ולפנים, לפני שנכנס נדול םכהן )

הכסהשטן צטחת
בפייישו. וינס סדל נססלס עול ועי׳ גססיעתו. ע״ש סזייע לסדר נפי' לנינו ונ״כ

שאץ
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 (םרק אבות בפסנת אמרו ועוד גדול. לכהן קודם מלך למלך קודם א) וונם

 זכה ב) כהונה מלכות. כתד כהונה כתד תורה כתר דם כתרים שלשה מי״ז) ח
 תאסר ושמא שירצה, סי לכל סונה תורה כתר דוד. בה זכה מלכות p̂אה בה

 הכתוב אסר שכן ככללו כלן שהרי מהם יותר הוא גדול כסותם גדול אינו
 לחכמים אלא כבוד אין ששי] [ם׳ עוד ושם וגו/ ימלוכו מלכים בי ח) (משלי
בפניהם לדבר שלא החכמים כבוד ומכלל ינחלו, חכמים כבוד נ) (שם שנאמר

: ברשות אלא

. ,רשות
דרשורז״ל סז). (ויקרא וגו׳ לחטאת בקר בן בםר הקדש אל אהרן יבא בזאת

 כתיב(ישעיה עולם בבריאת העולם. בריאת כנגד המשכן היה שקול א)
 עזים יריעות ועשית כו] (שמות כתיב ובמשכן וגו׳ שמים כדוק הגומה ם)

 א) (בראשית כתיב עולם בבריאת כיריעה. שמים גומה קד) (תהלים וכתיב לאהל.
 בבריאת הפרכת• והבדילה כו) (שמות כתיב ובמשכן למים מים בין מבדיל ויהי

 גחשת. כיור ועשית ל) (שמות כתיב ובמשכן הם*ם יקוו א) (בראשית כתיב עולם
 מנורת ועשית כתיב ובמשכן כו׳ ברקיע מאורות יהי כתיב עולם [בבריאת

 ובמשכן האדם את אלהים ויברא א) (בראשית כתיב עולם כבריאת כו׳] זהב
ף הקייב ואתה כח) (שמות כתיב  שהוא האדם שהונח כשם כי בזה והכוונה אלי
 שיהיה ובמקדש במשכן הנהן* הונח כן ולעבדו בוראו את להכיר המין מבחר
 שורה, השכינה *דו ועל המקרש לעבודת מיוחד שהוא הידוע מן כי שם, עובד

 סלע קגו ירים וכי נשר יגביה פיך על אם לט) (איוב ב) במדרש אמרו וכן
 ואפרוחיו יביטו, עיניו למרחוק אוכל חפר משם ומצודד״ םלע שין על ויתלונן ישכון
 נשר יגביה פיך על אם לאיוב הקב״ה אמר הוא. שם חללים ובאשר דם יעלעו

 אהק ידי על שעשיתי כשם הארון גבי על שכינת־ משרה הייתי פומך מימר על
 זד. ויתלונן ישכון סלע הארון, גכי מעל שכינתי מסלק הייתי סומך מימי ועל

 שתיד. אבן סלע וקורא שני, מקדש זה ומצודה סלע שן על ראשון, מקדש
 משם העולם, הושתת שממנה שתיה אבן נקראת ולמה הארון לפני שם שהיתה

 של מזונותיהם בספוק מתפלל גדול כהן היה שתיה אבן אותה מתוך אוכל חפר
 גשומר. עלינו הבאה זו שנה שתהא אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי ואומר ישראל
 I של שנח ומתן משא שנת ברכה שנת רצון שנת שובע שגת ושחונה, וטלולה
ל שררה יגביהו ושלא אחר לעם ולא לזה זה ישראל עמך יצטרכו ע מ  אלו, א
 המערכה עשן היה כיצד השנה, בסוף ?היה מה יודע שהיה יביטו עיניו למרחוק

 וכן מערב, לאנשי נדול שבע למערב עולה דרום, לאנשי גדול שבע לדרום עולה
 המעלות כל שכע, בולו העולם שכל יודע היה הרקיע בלפי עולה וכשהיה למזרח,
אפרוחיו דתסי דם יעלעו ואפרוחיו ואעפ״כ לאהרן היה הזה השבח וכל האלר.

ת ח מ טן צ ש מגעגעין ה
 לנין קודם מלך לאדן, ישיאל כל למלכוס אצל לסכמה לאוין ישראל כל שאין א)

 פצעו ועל אדוניכס ענדי אס עמכם קסו א׳) (מ״א הכהן לצדוק חר ה«לד מיאמי נמל
) אער. )ע״נ cp( יומא מגע׳ והוא סם המשנה צפי׳ הרמנ׳׳ם לסון הוא נ ׳ אעל :  יופנן י

:כו׳ הן זילין ג׳
 פקודי סדר נסילושו נד״ל ועי׳ פקוד*. ס׳ וסנסומא י״נ ס׳ רנה נמדבר א)

כ׳. ס׳ לנה ויקרא נ) מזה. נאלינוס
סם
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 היתה שם הוא חללים באשר אלא הוא שם חללים ובאשר ושתק; בדם סגעגעין
 במקדש. ם*ו על שכינתו משרה היה שהקב״ה למדת והא במדרש. <ףכ השכינה

 הגדול האל לעבודת מיוחד הגדול הכהן ונקרא במקדש העובד היה שהוא ואזףם
 קרבנות שיקריב והוא גדולות בהקהמות אלא למקדש להכנס לו אפשר היה לא

 צריך והיה וגו׳. הקדש אל אהרן יבא בזאת גוז) (ויקרא שאמר והוא תחלה
 לבית נכנם גדול כהן כשהיה ג) במדרש רו א; שכן עמו, שיכנסו רבות לזכיות
 אל אהרן יבא בזאת שנאמר בידו יש מצות של חבילות חבילות הקדשים קדשי

 זאת יז) (בראשית מילה בזכות התורה וזאת ד) (דברים התורה בזכות הקודש.
 בזכות זאת. יעשה אנוש אשרי’ נו) (ישעיה שבת בזכות תשמרו• אשר בריתי

 מט) (בראשית השבטים בזכות הגוים. בתוך ירושלים זאת ה) (יחזקאל ירושלים
 כנסת בזכות ליהודה. וזאת לג) (דברים יהודה כזכות אביהם, להם דבר אשר וזאת

 וזאת כה) (שטות התרומה בזכות לתמר. דמתה קומתד זאת ז) (שיר ישראל
בזאת הקרבנות בזכות בזאת• נא ובחנוני נ) (מלאכי המעשרות בזכות התרומה.

: כאן עד אהרן/ יבא
 וכל עליו תלויה המקדש עבודת שכל הגדול הכהן אם ק״ו לדון יש ומעתה

 אם אלא ולםנים לפני ליכנם רשאי היה לא ידו על מתכפרין ישראל
 שאין הדיוטות ארם בני לשאר וכמה כמה אחת על הללו. זכיות כל בידו היה כן

 ולפנים לפני להכנם הרבה לזכיות צריכין שהיו זכות ולא ודעת חכמה בהם
 השרת. כמלאכי וחשובים שקולים אלהים מחנה שהם כזה גדול קהל כפני ולדבר

 מדברי מעט להם להגיד פי עם ויהיו בעדנו שיגינו הקהל זכיות על נססוך אבל
 מפי שהשומע ז״ל רבותינו ד) אמרו בבר שבקטנים קטן שהמגיד ואע״פ חורה.

 תשמעון עקב והיה פרשת בספרי שדרשו והוא משה, מפי כשומע שבישראל קטן
 קטן מפי אדם שמע שאם אומר אתה סגין תשמעו, שמוע אם והיה יא) (דברים

 ולא היום• מצוך אנכי אשר לומר תלמוד חכם מפי כשומע בעיניו יהיה בישראל
 כדרבונות חכמים דברי יב) (קהלת שנאמר חכמים מפי כשומע חכם מפי השומע

 תורה דברי כך לבעלים תבואה להביא כדי לחלמיה הפרה אח מבוין זה דרבן מה
 מפי כשומע חכמים מפי השומע ולא מקום. של לדעתו אדם של דעתו מכוונין

א) (במדבר שנאמר סנהדרין אלא אסופות ואין אסופות. בעלי שנאמר סנהדרין  י
 יב) (קהלת שנאמר משה מפי כשומע סנהדרין מפי השומע ולא לי, אספה

 (תהלים דכתיב הקב״ה מפי בשומע משה טפי השומע ולא אחד, מרועה נתנו
 ז) השירים (שיד אומר הוא הרי ישראל, שמע וכתיב האזינה, ישראל רועה פ)

 אומר הוא וכן הצבור על מחמנין שהם הזקנים אלו עיניך בחשבון׳ ברכות עיניך
 מה יודע אדם אין הללו בריבות מה בריכות עיניכם. את ויעצם כם) (ישעיה
 בעצה הנגמרים בחשבונות בחשבון חכמים. דברי על עומד אדם אין בך בתוכם

 ז) אומר(שיר הוא וכן רבים, בת שער על מדרשות בבתי נגמרין היכן ובמחשבה
 לשון ע״כ עבדי׳ משה תודת זכרו ג) (מלאכי ואומר הלבנון• כמגדל אפך

 במשמע היום. אתכם מצזה אגבי אשר שבחוב ממה בי זה וביאור הברייתא.
היום• אתכם מצוד. אנכי אשר ת״ל מנין שבישראל קטן לישראל. מורה שהיה

יזזיי השטן צפחת
ס נצדים גס איסא זה לשון כל ד) ב״א, ס׳ שס ג) י״ד. ס׳ נעדנל ינ

פי׳
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 הולכץ שהדנרים ואע״ם לרבות׳ אלא מיעוט או.ר מיעוט ואין מיעוטי תרי דהוו
 מטי וכן חכמים מטי כשומע חכם מטי חשומע ולא שאמר וזהו ה) ומתעלין
 ומתעלין הולכין והדברים הואיל תאמר ושמא הגבורה< ומטי משה ומט* סנהדרין

 הגבורה מטי או משה מטי או סנהדרין מטי שאשמע ער בתורה חטץ לי אין
 המתקבצים החכמים מן לשמוע שיש כלומר בחשבון. ברכות עיניך אמר לכך

 וכן השערה. יבמתו ועלתה כה) (דברים וכן רבים, בת שער על וזהו בשער
 כג) ב (שמואל שאמר דוד ענין על ב׳) ס׳ (דף הכונס טרק קמא בבבא דרשו

 מטי שישמע עד יאמר ושמא בשער, אשר לחם בית מבאר מים ישקני מי
 התורה תלה לא עבדי׳ משה תורת זכרו נ) (מלאכי הנביא חתם לכך הגבורה
 מטי כשומע שבישראל קטן מטי שהשומע שהוכחנו וכיון במשה׳ אלא בהקכ״ה

 לד׳ם שאין שומעים הכל שיהיו צריך במשה אלא התורה תלה לא שהרי משה
 ז״ל רבותינו דרשו וכן מקום. של דעתו אחר אלא מניר של דעתו אחר לילך

 נאמר לא לדעתם לדעתי השית ולכך חכמים דברי ושמע אזנך הט כב) (משלי
 ודורש תורה שמלמד במי להקל שאין ומכאן כ^ אומרת הקרש רוח לדעתי אלא

 ברשות שכן וכיון הקכ״ה. של דעתו אחר אלא ללכת לצבור להם שאין כרבים
: אחד ספוק נטרש והקהל החכמים וברשות הקנ״ה

רשות.
ש  זה בטסוק שלמה למדנו • כ) (שם דעת שטתי יקר וכלי פנינים ורב זהב י

 עם יקרים וכלים וטנינים זהב כגון מחמדים כר להשיג לאדם לו שאטשר
 אלו דברים יאמר וגד׳ בית יבנה בחכמה כד) (שם עוד אמר וכן דעת, שטתי
 יקר כלי אכל ד׳עיעירים אצל הם מצוים והטנינים הזהב כי בעולם, הס מצוים
 בדעת כשהוא אדם של דבורו על ללמד ובא דעת, שטת* הוא מצוי שאינו
 שמציאותם והטנינים הזהב ממדרגת למעלה שהוא המחשבה השתכלות ואחרי

 מעט, מציאית אלא כך כל מצוי שאינו יק^ כלי הם דעת שטתי אבל רב
 מקבל שהכלי וכשם הדבור, כלי שהשטתים לטי יקר כלי דעת לשטתי וקרא

 עד ראוי הדבור אין כי ממנה ושואבים המחשבה מן מקבלים השטתים כך
 שטתי לו שיש מי כי וידוע הלב כלי הדבור החכם אמר וכן המחשבה׳ שתגמד

 אמר זה ועל לכל, ונשמעים מקיכלים שיהיו נכוחים דברים המדבר הוא דעת
 דבריש המשיב כי יאמר נכחים׳ דברים משיב ישק שטתים (שם) ע״ד׳ שלמד.
 ומקשיבים אוזן מטים הם כך כל א) השומעים שטתי נושק הוא כאלו נכוחים
 לדבר יוכלו ולא מהם ואחד אחד כל של בשטתים ישק כאלו זה והנה לדבריו

 (ישעיה יד) דף ט״ב (חגיגה ז״ל שאמרו וכמו אמרים. להקשיב השתדלותם מרוב
 ידבר שלא דעת שטתי ובכלל כחרשיס. הכל נעשו שדכר כיון חרשים חכם ג)

 ליראת שהוקשה חכמים יראת מכלל זה שהרי בחכמה, ממנו גדולים בטני אדם
 דמוקיר מאן האי ב) כג (דף מדליקין במה טרק שבת במסכת ז״ל ודרשו המקום.

 האי רבנן׳ בנין ליה הוו רבנן דרחים סאן האי רבנן. חתנותא ליה הוו רבנן
מונע שהיה בדור מצנו וכן מרבנן, צורבא הוי נוטיה הוא רבנן ררחיל מאן

עזנטי ̂ השמן צפחת
הקי׳׳ה. עד סנישיאל סקטן מן מחסלת מהתורה סי׳ ה)

אלו דנריו יותר מניאר אמור סיר סס^ת נסי׳ נד״ל עי״ א)
עלונין



הקמדורשותכד
 (תהלים אומר אחד כתוב רז״ל ב) דרשו שכן היאירי עי־דא בטני סלדכר עצמו
 כיצד הא ספרתי, בשפתי (שם) אומד אחד וכתוב אמרתך צפנתי בלבי קיט)
 שנסתלק כיון צפנתי בלבי קיים דוד של רבו היאירי עירא שהיה ומן כל אלא

 על שמחל הרב אמרו שהרי אפשר במחילה מקום מכל אבל ספרתי. בשפתי
 לפי בחכמה ממך גדולים כפני לדבר שקוד הוי החכם ואמר מחור, כבודו כבודו
 קהלת במדרש ז״ל רבותינו וררשו ילמדוך. תסכל ואם ישבחוך תשכיל שאם

 1ל בהמון תורה דברי לדבר שאוהב מי תבואה לו בהמון אוהב ומי ה) (קהלת
 והחכמים הנדולים מן במחילה רבות/ תועלות בזה שיש וכיון הרבד!/ מבואה

:אחד פסוק נפרש מהם רשות ובנפילת

השנה ראש
ם1נ  השי״ת מחסדי טז). (משלי כים אבני כל מעשהו לה׳ משפט ומאזני ל

 מיצר מוטבע שהאדם לפי העולם שברא קורם החשובה שברא ברואיו ער
 עד התולדה מצד חסר הוא והנה לחטוא, שעתיד לפניו וידוע גלוי והיה הרע

 שהיה אע״פ ע״ה המלך דוד והנה יצרו, על וימשול ויתגבר שכלו שיתחזק
 שבע בת בענין התולדה מצד שהתנצל בו מצינו והשלימות החםידות בתכלית

 מה כל כי יאמר אמי, יחמתני ובחטא חוללתי בעוון הן נא) (תהלים שאמר
 רע הארס לב יצר כי ח) (כראשית אומר הוא וכן התולדה׳ מצד היה שקרהו

 נכר כן על היום. כל רע רק לבו מחשבות יצר ובל ו) (שם וכתיב מנעוריו
 ושבעה התשובה. להם וברא למכה רפואה להם והקדים נבראיו על השי״ת חסד

 גיהנם ערן גן תשובה תורה הן, ואלו העולם שנברא קודם שנבראו הן דברים
 וסדורם והנבון המסודר הסדר וזהו משיח, של שמו המקדש בית הכבוד כסא

 מחייבת כה נזהרין שישראל התורה העגין וקשור חן. וליודעים כן למעלה
 הרי ישוב לא ואם ערן גן הרי ישוב שאם וגיהנם, ערן נן ומחייבת החשובה

 בתנועת המתקיים בשבילה שנברא השפל העולם מקום צריך התורה וקיום ניהנם,
המקיש בית והוא פרטי מקום צריך העולם ובכלל הכבוד, כסא שהוא השמים

משיח, שיבא יתחייב ליחרב שעתיד ולפי המקדש, כיח מחשבת נתחייבה ולבך
 להזכיר הוצרך ולא מצות, של שכרן ולמתן השי״ת ידיעת להשגת הדברים ותכלית
 של מחשבתן א) ז״ל רבותינו אמרו ובן הוא׳ ידוע כי בכללם ישראל מחשבת
 אותם הוכיחו העולם שנבדא קודם שנבראו אלו דברים ושבעה קדמה, ישראל

 קנני ה׳ ח) (משלי שנאמר מנין תורה שדרשו הוא הכתובים, מן ב) רז״ל
םצ) מנין תשובה דרכי, ראשית מנין עדן נן נ), ונו׳ ילדו הרים בטרם (חהלי

שנאמר מנין גיהנם מקדם, בעדן גן אלהים ה׳ ויטע ב) (בראשית שנאמר
 כסא שלשום, לו ואין תמול לו שיש יום תפתה מאתמול ערוך כי ל) (ישעיה

 מנין המקדש בית מראשון, מרום כבוד כסא יז) (ירמיה שנאמר מנין הכבוד
 שנאמר מנין משיח של שמו מקדשנו, מקום מראשון מרום (שם) שנאמר

:ע״ב׳ שטו. ינון שמש לפני עב) (תהלים

אטיי השטן צטחת
ץ <) מנ : ם״נ) q(ד הדי פ׳ ע

) פ״א. נ״י א)  ג)וכתע פ*א. וניל ס״ג דר״א ופיקי ל״ס וננירים נ״ד פספים נ
הגז׳. נמקומוס נדאיסא qלהושי ציין נן אדם. בג* סונו ופאמי דכא עד אטם מסב

ניכית



סוההמחהשנה ראשכד
 שנאסר הכבוד כסא עד שמנעה השובה גדולה מו) דף ם״ח (יומא רז״ל ^וכרו

 שבעלי במקום ד) עוד ואסרו אלדדךי ה^ עד ישראל שובה יד) (הושע
 רבות מדרגות לה יש ד^שובה לעמוד. ינולין גמודם צדיקים אין עומדין תשובה

 אדם שיכניע ההכנעה למי יתברך, בוראו אל השב האיש יתקרב המדרגות ולמי
 דבריו את שהמרה יתברך האדון מן עונותיו על שיתבייש הבשת ולמי יצרו את

 כי השי״ת, אצל קרבתו תהיה עצמו על ושקבל שסבל והתעניות היסורין ולמי
 ושימבול וכמאזנים במלם שוקל היה כאלו מעשיו שישקול תשובה בעל לכל ראוי
 מלגי קיט) (תהלים דוד אמר העבירוו[, סן נהנה אשר ההנאה כמי ויסורין צער
 אלא תורתך. שמרתי לא על לומר לו היה תורתך. שמרו לא על עיני ירדו מים

 . דמעות ושיורידו שילקו הם ראוים החטא גורמין היו שהם ה) לומר הכוונה
נו צי שע ורמא ושב ו) (ישעיה שכתוב הוא רמואה נקראת שהתשובה מ הו  לו(

רמאד• מא) (תהלים משנו• אמי שב כי נדבה אוהבם משובתם ארמא יד)
 רמואה נקראת ולמה .וארמאהו ראיתי דרכיו נז) (ישעיה לך חטאתי כי נמשי

 ונו״, חליתי שכן יאצר ובל לג) (שם אמר זה ועל הנמש חולי הוא שהעון למי
 בריאותה וחולי. בריאות לה יש הנמש כן וחולי בריאות לו יש שהנוף כשם כי

 הטובים המאכלים מניח החולה שהנוף וכשם המכם. הוא וחליה הטוב*ם המעשים
 תרחיק החולה הנמש כן לאכילה ראוין שאינן דברים ושאר והמהם העמר נאוכל

 לעשותם. ראוים שאינן והפעשים הרעות המרות ותבחר הטובות הסדות זתסאם
 אינו החוטאת הנמש הלי כן כהמכו אם כי מתרמא אינו הגוף שחלי וכשם

 החטא מן שנהנה מה כנגד בתשובה צער לו שיהיה כלומר בהמכו, אלא מחרמא
 לט) (איוב שכתוב הוא החשובה אור מראות כהות עיניהם אשר אדם בני יש כי

 ולא בחליו ירניש ולא יבין שלא החולה כמו להם ויקרה • אורם מרשעים וימנע
 ואמת בחסד טז) (משלי שאמר זהו הליו, עליו יכביד עד הרמואה אל יחשוב
 חתולי והוא ואמת חסד מסדה בהמך שהן והשקר הרשע עון כלומר עון יכומר

 וכתוב ולטומאה, ולכתם לצרעת החטא המשיל הכתוב וראינו בהמכה המתרמא
 ואטהר באזוב תחטאני נא) (תהלים דודע״ה שאמר הוא שלשתם את כולל אחד
 העבירה כן בבגד דבק והכתם בגוף דבק חולי הוא שהצרעת כשם ני לימד וגף,

 כבוס שהוא חכבסני ואמר המצורע׳ כמרת שהוא אזוב הזכיר וזףכ בנמש, דבקה
 כל כי וידוע טהרה. צריכה הטומאה כי טמא שהיד. םכלל ואטהר ואסר הכתם

 אבל לבגד עושה שאתה כבוס כל שמועיל כשם וכמרה סליחד. חסצא תשובה
 כל לח תועיל הנמש כן גדול׳ כבוס צריך זה היטב וטהור לבן הבגד שישוב לענין

 חעונות מן ונקיה טהורה שתשוב לענין אבל וכמוה, סליחה לד. להמציא תשובה
 כבסני הרב (שס) ע״ה דוד שאסר וזהו גדולה, תשובה צריך זה היו לא באלו

: הגדול הכבום אל רנדולד. התשובה שהמשיל טעוני
בה  בסחשבד., בין בםעשה בין החטא שיעזוב האחד .תנאים ארבע צריכה הת^טו

 ואיש המעשה, זהו דרכו רשע יעזוב נד.) (ישעיה צווח שהנביא הוא
 תועלת שאין סוברים שהם אדם כני כסה שיש למי הםחשבה, זהו מחשבותיו אק

הגוף שמחת עיקר כי ידוע ודבר ובמועל׳ בדבור אם כי הלב בםחשבת והמסד
וצערו צטחת

ס״ו או© נצסה״ס סס מ״מ ולאה הסס הלול באות לבינו כוהב וכן ה) ל״ד. ברכו© ד)
ס״ז



הסמחהשנה ראשכד
 כפי או הצער בפי בגוף מתפעלת שהסחשבה הרי בן אם בלבו/ תלוים וצערו

 עיקר פנים, ייטיב שטח לב טו) (משלי שאסר הכתוב עלזה והמופת השמחה•
 כענםיס סמנו משתרגית והמחשבות שרש הלב כי הלב משמחת יגיע הגוף תענוג

 לחלוחית בו שהיה השרש כח בענפים שמתגלה ובשם האילן! משרש המשתרגים
 וגר שמח לב שאמר זהו לשטחה! אם לצער אם הלב מחשבות בפנים יתגלו כן

 שכתוב וכעגין הרוח׳ שבר עם לגוף הנאה תמצא לא כי נבאה! רוח לב ובעצבת
 השמח הלב עונש מזה ללמוד גובל ומעתה ישאנד., מי נכאה ורוח יה) (שם

 זהו ו), בגוף ניכרת ההיא השמחה באשר לפועל יוצאת ההיא המחשבה בי בחטא
 שמחתם ועיקר ובמצות כתורה שמחים הצדיקים והנה פנים. ייטיב שמח לב

 לב) (שם אמרתך, על אגבי שש קיט) (תהלים אומר הכתוב וכן השי״ת! בעבודת
 (משלי שכתוב הוא וברשע בחטא שמחים והרשעים צדיקים, וגילו בה׳ שמחו

 הוא גדול חטא הרעה שהמחשבה מזה למדת הא לב. לחםר שמחה אולת סו)
 רז״ל אמרו ועוד כן, סבודין שאין אדם מבני וכמה בפועל, חטא כאלו דב וענשו
 הנפש על קשין הדבר וביאור מעבירה, קשין עבירה הרהורי בט) דף פ״ג (יומא

 ופעולת בו, קשורה שאמרו וכמו לעולם! בנפש קבועה העבירה שמחשבת לפי
 העכירות צן שעשה מה על שיתנחם והשני שעתה, לפי אלא אינה העבירד,
 הםכמתו שתהיה והג׳ נחמתי! שובי אחרי בי לא) (ירמיה הנביא שאמר הוא לשעבר

 נאמר ולא יד) (הושע הכתוב שאמר זהו שחטא! לדבר ישוב לא שלעולם בלבו
 עיקר וזהו זה׳ לדבר חוזר אינו ולעולם יעשה וכך ידינו׳ למעשה אלד״ינו עוד

 הנביא שאמר הוא לפניך׳ פשעתי עויתי חטאתי זהו דברים וידוי והרביעי הוידוי׳
 דברים עמכם שחקחו התשובה עיקר בלומר ה׳ אל ושובו דברים עמבם קחו (שם)
 מן הוא עשה מצות זה דברים שוידוי ז) ידעת וכבר הוידוי׳ ענין וד׳וא הללו

ונו׳ האדם חטאת טבל יעשו כי אשה או איש ה) (במדבר שנאמר התורה
: ונו׳ והתודו

 על ונדבה נשבר לבו ושיהיה בלב הכנעה לו להיות התשובה בעל יתחייב
 נתן אליו בבא נא) (תהלים ע״ה דוד אמר ובן ה׳! פי את שהמרה

 דוה אלהים זבחי דבריו בסוף אמר חטאיו על מתודה שהוא מזמור באותו הנביא
/ נשברה ו ג  נשבדו ואמרו הטמאים הכלים מן זה על ח) משל הביאו ורז״ל ו
 התשובה מעיקרי וההכנעה התשובה עיקרי על מיוחד זה שמזמור וידוע נטהרו!

 מצינו ובן • דוח ונכד, עני אל אביט זד׳ ואל סו) (ישעיה ישעיה ואמר הוא,
 בא !וגו׳ הערל לבבם יכנע אז, או כו) (ויקרא התשובה כענין בתורה מפורש
 אחאב נכנע כי הראית בא) (ט״א באחאב ונאמר ההכנעה! התשובה שעיקר ללמד
 בגאוה שהולכים המלכים משאר הפך וזה אט! ויהלך (שם) כו וכתיב מפני
 וע״ז מתכפרין אדם של עונותיו וההכנעה היסורין עם כי ידוע ודבר המולה! ובקול

 על ועמלי ההכנעה על עניי אמר . וגו׳ ועמלי עניי ראה כה) (חהלים דוד אמר
 ומתאוה נכנע ביאורו אני. ואביון עני כי פו) (שם תמיד שאומר מה וכן !היסורין
 מן בנו אותו שגירש לפי בו פירשו שהמפרשים אע״פ רחמיך, בצל לחסות

ד ועני יחיד כי וחנני אלי פנה כה) (שם במדרש אמרו וכן המלכות. דור זבי א

יחידהשמז חת6צ
אום לצעלס עי׳ ס) וימי. נאות למעלה כמינה הגה ז) מעסה. נאום למעלה עי״ 0 ני״י.

הכנעה



סזהסמחהשנה ראשכד
 והלא דדה עני וני השביעי. דוד הששי אוצם כ) א (ד״ה כתיב והלא היה יח־ד

 אלף וכסף אלף מאה ככרים זהב ה׳ לבית הכינותי בעניי והנה כב) (שם נתיב
 יח־ד ואני בניך על מלך לםישנתתני הקכ״ה לפני דוד אמר אלא ככרים־ אלפיס
יחיד לכך בך תלויות עיני ואני ב• תלויות ועיניהם לי צריכין וכלם כנגדם

: ט) אני ועני
 שהמרה שפל כעבד השי״ת מלפני עונו על שיבוש התשובה בעל •תחייב גס

 בוש הוא שהרי תשובה עליו שאין ק״ו וזהו יתברך, כמוהו גדול מלך פי
 של ממלכו להתבייש לו יש כי ואף כעבירותיו/ יבינו ולא ירגישו שלא ונכלם
 כח) דף (כרכות רז״ל אמרו וע״ז וכליות/ לבות כוחן והוא מחשבותיו היודע עולם

 להן אמר ברכנו רבינו תלמיריו לו אמרו זכאי בן יוחנן רבן של פטירתו בשעת
 כאן עד רבינו תלמידיו לו אמרו ב״ו כמורא עליכם שימים מורא שיהא רצון יהי
 ואנמראליראני בסתר עבירה עובר ארם שהרי הרעו ולואי, להן אמר לא, ותו

 לא) שאומר(ירמיה בכתוב מפורש וזההענין המכום/ יראני אל אומר ואינו אדם
 כסחה נא) (שם אחר במקום וכתוב נעורי׳ הרפת נשאתי כי נכלמתי וגם בשתי
 חטאו כפי מענישו ואינו עונו על מעביר שהקב״ה החוטא בראות כי פנינו, כלמה

 לו מכפר והוא בו ובוגד ב״ו למלך החוטא הלא בלבבו בושה להוס*ף לו יש
 דף (ברכות וארז״ל ובושת תזכרי למען טז) (יחזקאל הנביא ואמר ממנו, יבוש

 בשאול מצינו וכן עונותיו, כל על לו מוחלין בו ומתבייש עבירה דבר העושה יב)
 הזכיר ולא בחלומות גם הנביאים ביד נם עוד ענני ולא כח) א (שמואל שאמר
 שנחבייש ובזכות הכהנים עיר נוב שהרג לפי להזכירם שנתבייש ותום־ם אורים

עמי. ובניך אחדי מחר (שם) שמואל לו אמר שכך עונותיו כל לו נמחלו מזה
: במחיצתי עמי מאי

ה ! ^ו ת'  שהן אלה ימים בעשרה שכן וכל זמן ובכל עת בכל העונות מכפרת ה
עשרת ישראל בכל הנקראים הנוראים והמשפט הדין ימי

ויש / תשובה שערי ולבקש לתפלה לעולם ומיוחדים תשובה, ימי
 לכל בהם נשצא שהקב״ה רז״ל ואמרו כולן, אותן שמתענין בישראל מקומות

 בהמצאו ה׳ דרשו נד.) (ישעיה י) יח) דף (ר״ה ז״ל שדרשו הוא ויחיד יחיד
 זה חדש בראש תורה קבעה זה ועל ליוה״כ, ר״ה שבין תשובה ימי עשרת אלו
 לחדש« בעשור הדין חתימת וקבעה עולם באי לכל הדין יום שיהיה תשרי של

 את שיחתמו קודם מחטאו לשוב לחוטא ושהות זמן לתת בינתים ימים ועשרה
יום להיות החכמה חייבה יב) הדין במדת בר״ה יא) העולם שנברא ולפי דינו.
זה ועל בו׳ שקולין ועבירותיהן זכיותיהן הכריות כל מעשה להיות בר״ה הדין
ה׳ משפט ומאזני פלס השלום עליו שלמה אמר  המשקלות כל כי יאמר ,וגו׳ י
 קלות והעבירות והמצות העולם מעשי בהם שוקל והוא יתברך לשם הם יג)

 המשקלות כל לו שיש שכשם כלומר כיס אבני בכל ביאורו כיס אבני כל וחמורות.
 האבנים לו יש כן וקטנים גדולים בהם ששוקלין הכלים שהם והמאזנים הפלס

במשקל שוקל יתעלה הוא כאלו המשל ובא שוקל׳ שהוא במה וקטנים נדולים
הנכר השמן צמחת

 שפ״יססי מה ועי׳ הכנעס נאות זס ענין כל הניא לניני נו) ה׳. אות ונצסססי סכנעה
 י״ר ס׳ ננ״ר כדאיהא «נ) א׳. כ״ז דף ני״ה כל״א יא) האזינו. ס׳ ונסנסועא י) םס»

נמדגל. פ׳ סמלת ג״כ נסילוסי איסא הזה הכסונ נאיל יג) לא׳. ס׳ ומשסמים



הממחהשנה ראשכד
 גדול סשקל הוא סלם ומלת קטן. משקל כל סוף עד והאונקיא והליטרא הנכר

 על סשל הוא בטלם ההרים משקל הרים כטלם ושקל ם) (ישעיה ישעי׳ אסר וכן
 לולא ני והיישוב; הרוח בין ביישוב ההרים הקב״ה שהתויך יד) והשיעור ד«דה
 בלי ההרים והנה הרוח תוקף טטני חרב העולם היה היישוב על המגינים ההרים

 היוצא הרוח כי הכתוב וכונת ביישוב, נדור ותועלת בבריאה גדול צורך םטק
 שצר־ך שיעור בטי מאוצרותיו הרוח מוציא הוא בי ושיעור, במדד, הוא לעולם
 שהיה המותר על להגין ההרים וברא רוח; בלא להתקיים יבול היה שלא העולם
 ההר־ט אל וייחס הטלס, במשקל הזה הכתוב טירוש וזהו העולם קיום מטסיד

 שאמר וזהו המאזנים; מן גדול שהוא הסלם משקל הגבעות מן גדולים שהם
 גדולים האילים בי צאן, בבני גבעות באילים תרקדו ההרים קיד) (תד,לים הכתוב

 שיחס שמצינו הוא ורחב גדול משקל הטלס כי ראיה ועוד קטנים; הצאן זבני
 (שם רגליך מעגל טלם ד) (משלי באסרו והחנמד, התורה לדרכי הכתוב אותו

 כסות שתי בעל ומאזנים אחד כף בעל טלם טירוש ודע תסלם. טן חיים ארח ח)
 אחרת יש בי מצרים׳ טו) צדרים במלח שנים חשבון מורה הזאת המלד, כן כי

 הקבלד,; לחכמי כידוע שמים ונ״ב טז) סטה ושל מעלה של וירושלים קדמונית,
 שתי בעל מאזנים וע״ב הזה, כלשון שנים שנים שהם שבנוף האיברים נקראו זבן

 עולמו אח בהן מנהיג שהקב״ה מדות שחי הן והן חובה׳ וכף זכות כף כטות
 שהיא מרובד, [מרד-״ר] הטובה המדד, ושמו רחמים, ומדת מדה״ד נקראות «ד,ן

 ההטסד על מרובה שההויה לטי בזה והטעם יחיד׳ לשון הדין ומדת רכים; לשון
 ההויה שתהיה בראשית במעשה העורם בבריאת יתעלה ההויוח בעל גזר ובן

 בסרטי בין השסל; העולם ככלל בין כולו׳ המציאות ככלל בין ההטסד׳ מן מרובה
 לשלשה נחלק שהמציאות הוא המציאות בכלל םד,ן. ואחד אחד ככל אדם בני

 המציאות בכלל ההויה ובודאי השטל. ועולם הגלגלים ועולם המלאכים עולם חלקים
 בהם שולט הטסד אין נצחיים קיימים העולמות שני שהרי ההטסד, מן מרובה
ה ולטי נססד. הוד, וד,אחד  שלישו המלאך יז) שאמר רז״ל מאמר היה הזאת הטנ

 שאלמלא ההססד; מן מרובה שההויה נ״ב מצינו השטל העולם ככלל עולם. של
 מדת וזהו ףרב; העולם יהיה מתים שהם ממה יותר כעולם הבריות שיולדו

 העולם צריך כי רבים בלשון תמצאנד, בן ועל העולם בכל המתטשטח ר׳רחמים
 ממנה תמצא לא רבים לשון חיים מלת וכן םדד,״ד; על רחמים מדת שחחרבד,

חע יחיד׳ לשון  בתטלה אומרים שאנו וזהו החיים, מציאות רחמים ממדת בי וי
משלשה מורכב האדם שתמצא הוא אדם בני בסרטי .לחיים ברחמים יצוריו ?ובר

“‘דבי השמן צפחת
 סדי נסי׳ הרמנ״ן ז״ל סו) שם. לד״ק מסי׳ והוא נסמו נאום זה מנץ לנינו הזכיר כנל «ד)
ץ ס׳ נא  מהנוקר י״ס) (מ״א שנא׳ כמו צהלים המה יקלא הנוקל ואסל נסוה״ד המלנים נ

 זוהר נענץ לסנה סעשה צהל מלשון והוא והששים הסמישיס שמוה שסי והן הצהליס ופד
 וכן וכו׳ שיצהימ מפני או צסלים שני הס והנה שסיס שהן נמנול לנים לשון נהן ויזכיר
»  שנים מל המולה ירושלים נשם הלשץ סוד וזהו וז״ל יסססא ולא ס׳ סוקס נס׳ לנינו כו
 הלאנ״פ נסי׳ ועי׳ כן. כוסנ נמדנל סדל נססלס נס וכי׳. נהם וכיוצא אזנים עיניס כלשון
 ממלה של נילושליס אנוא לא ס׳ נסמניס כדאיהא סז) המקלה. ימן■ נמצלסים ס׳ קהלס

 מכוונם סילושליס מוצא אס וכן סקור* פ׳ ליס ובסנפומא ממה סל נייושליס שאבוא מי
ם״ס. ס׳ לנה נויצא ח) וכף. מפה של ירושלים כמו לממלה

ולא



סחהרומח השנה ראשכד
 הרי כן ואם ונםסד׳ הוד. והגוף נצחיים קיימים השנים והנוף והנפש השכל דברים
 יתירה ההויה שהיא רחמים מדת ,רחמים ומדת מדה״ד עצמו האדם בנוף השגנו

 שמדת ולפי רבים• בלשון רחמים ומדת יחיד בלשון הד־ן מדת ד.לשון בא כן ועל
 אמת ודכדך בתפלה וביוה״ב בר״ה אומרים אנו לעולם נדול צורך היא רחמים
 מאחר רכש״ע הקב״ה לפני רחמים מדת אמרה במדרש שמצינו לפי לעד, וקיים

 תנהיג שלא אפשר ואי אלד.ים ברא בראשית שנאמר במדה״ד העולם שבראת
 זולתך, עולמי מנהיג שאיני חייך לה אמר , בראתני מה מפני במדה״ד עולמך
 שהזכיר אחר בכאן אמר וע״ז לקיימו, יתעלה ממנו מבקשין אנו הדבור ואותו
 זכות כף כפות שתי שהן מאזנים שתי שאותן לה׳ משפט הזכיד ומאזנים פלס
 משפט יח) אלו מלות בשתי הנרמזות רחמים ומדת מדה״ד כנגד הן חובה וכף
 לומר ביאור בזה הרחיבו ורז״ל רחמים. למדת רמז לה׳ למדה״ד רמז משפט .לה׳

 חסד ורב לד] [שמות גבי יז) דף (ר״ה ואמרו במשקל, עולמו את דן שהקב״ה
 ז) (מיכה שנאמר כובש אמר חנינא בר יוסי רבי עביר היכי חסד כלפי מטה

 נושא (שם) שנאמד נושא יט) אומר אליעזר רבי עונותינו יכבוש ירחמנו ישוב
 והזכיות העבירות של מאזנים כף מגביה עון נושא ז״ל רש״י ופי׳ פשע׳ על ועובר עון

 כח) (איוב הכתוב כלשון הוא הזה המשקל כי משל דרך ודאי וזה סכריעין,
 ההרים הקכ״ה ברא כי ומדד. שיעור הזד, המשקל שפירוש משקל לרוח לעשות

 שישתכר כדי הרוח מפני היישוב על מגינים להיותם היישוב בתוך וד.תויך'אותם
 כלומר במשקל הרוח מוציא יתעלה הוא כאלו ונמצא העולם יחריב ולא הרוח
 משקל כן גם וכן למעלה, שפירשנו הפלס כמשקל לעולם הצריכד, שוה במדד.

 וקוטנד. העבירד, גודל דעתו בשקול שוקל יתעלה שהוא הכונד, והזכיות העבירות
 אחת עבירה ויש עבירות כמה כנגד אחת מצוד. יש כי וקוטנה, המצוד. וגודל
 עשה ראובן שתאמר במנין העולם את דן הקכ״ה אין ולפיכך מצות, כמה כנגד
 במשקל העולם את הוא דן אבל אלו, כנגד אלו ילכו עבירות ומאה זכיות מאה
 שני הרי פרוטות שתי גזל אחת מצוד. הרי לעני פרוטה נתן ראובן שתאמר כגון

 וכמו כמשקל אלא במנין זה דנין מעלה של ב״ד אין חייב רובו ונמצא עבירות
/ משפט ומאזני פלם שאמרנו ה  של בב״ד ונותנין שנושאין הדבר וטעם ל

 קרובה ונשמתם ובניו הוא ברעב מוטל עני אותו היה לעני פרוטה כשנתן מעלת
 הוא פרוטות שתי אותן וכשגזל זו בפרוטה נפשות כמה שהחיה ונמצא לצאת
 שנזלם ועוד גזלה, לכוונת לא נפשו את לד.שיב כדי אותם וגזל עני היה עצמו
ל האחת הפרוטה נתינת זכות ונמצא מושפעים, עשירים אדם בני לשני ח  מעון נ
 שני העבירות במעשה כן נם הדין וכן המצות כמעשה וזה הפרוטות, שתי גזלת

 [לתיאבון] יאכלנה שהאחד לפי מזה יותר ענשו זה נכלה אוכלים אדם בני
 וכן מזה, זה הלוק העונש אהת עבירה שהכל ואע״ט לר,כעיס. יאכלנה וד.שני

 שכרו ולפיכך מרובה טרהו הזקן זקן וזה בהור זה בתורה עוםקין אדם בני שני
לאין רכים והדרכים גדולים הענינים דבר סוף אחת׳ מצור. שהכל ואזףם מרובה

סיף השמן צטחת
 היבי איחא סס •פ) ננפרד. מאזנים 3כתו כאילו אלא נסמך ומאזני סנס ססי׳ ולא ייו)

 שנא׳ העונוס) אח ומכליעין זכוס סל המאזנים כף (כונס כובסו אומר אליעזר ר׳ מניד
וכח. נוסא אומר נ״ס יוסי ול׳ בו) יכרעו עונותינו(עונותינו יכנום



ההמחהשנה ראשכד
 הכל לה׳ שהן והטאזדם הפלס ומשקל עמוקות׳ השי״ת מחשבות בי ותכלית סוף

 (אבות ארז״ל וע״ז הזכיות עם העונות נערכין היאך היורע והוא יתברך בשקול
של שכרן מתן יודע אתה שאי חמורה כבמצוה קלה במאוד. זהיר הוי ם׳׳ב)

מדכרים שהם פסוקים בתוך הובא איך פלס של זה בפסוק להסתכל ויש מוות.
 או מלך מזכיר ואחד אחד שבכל זה אחר זה מסודרים והס המלכים. במדית

 ב״ו במלכי שלמה וגת כ אין המלכים במדות שמדברים אע״פ והאמנם מלכים׳
 כל מעשה השוקל והוא אותם שהמליך יחכרך העליון במלך יונתו אלא בלבד

שלמוז ואין כאדוניו כעבד אצלו שוה והכל שלו ומאזנים בפלס בלו העולם
כמשפט מלך שפתי על קסם טז) (משלי כתובים של סדרן וזד. המית׳ ביום

 כ• רשע עשות מלכים תועבת וגו׳, לה׳ משפט ומאזני פלס פיו׳ ימעל לא
 ואי.ש מות מלאכי מלך חמת ,ונו׳ צדק שפתי מלכים רצון כסא׳ יכון בצדקד.

 להיות לו ראו• הישר המלך כי יאמר וגו׳׳ חיים מלך פני באור יכפרנד.. חכם
 הכל במשפט הארץ מעמיד שהוא שמאחר לפי לעולם יטעה ולא הדין את חותך
 האיש וכמאמר אצלו׳ ויתאמת הדבר שיחקור ויודעים שקר מלפעול ממנו יראים
 מן יכחד לא דבר ובל שקר בנפשי עשיתי או יח) ב (שמואל ליואב המגיד
 ושיבחר הרשע שיתעב בזה למלך וראוי שפתיו׳ על וקסם קיסם היה באלו המלך,
 ג״ב וראוי הוא, מות מלאכי חמתו כי כעסו את שיכבוש למלך ראוי ובן הצדק,

 אזהרה עוד וכבללו לכל׳ גדולה תועלת בזה יש כי לעבדיו ורצונו חנו להמציא
 ואור חמתו מות מלאכי כי רצונו בהפקת ושישתדלו המלך את יכעיסו שלא לעם
 הרשע מתעבים הם ב״ו מלכי אם כי הקכ״ה של למעלתו חוזר זה ובל חיים׳ פניו

 אם כי כסאם אח יתעלה הוא הכין לא כ• הקב״ה וכ״ש כ״ש הצדק ובוחרים
 רשע עשות יתעב יתעלה השם בי בלבו לחשוב הארם שיצטרך שבן כל בצדקה׳

 אפי׳ בי בעבירות יבעיסהו ושלא מחמתו לירא ושיצטרך הצדק׳ מעשר. ויבחר
 שבהם והמצות התורה אחר לרדוף ושישתדל מות׳ מלאכי הוא ב״ו מלך המת
 והחמורות הקלות מעשיו לשקול יתברך בידו והמאזנים הפלם בי רצונו ישיג

 שהובא ומה המצות• קיום על רצונו לו ויפיק העבירות מעשה על בחמתו ויענישנו
 ברוב זהו פיו ימעל לא במשפט האומר שהכתוב לפי בתוכם׳ פלס של זה פסוק
א׳ אינו כי לפעמים הוא מועל בודאי אבל בי  הדבר יתעלם הפעמים ובמיעוט נ

 זכאי יוצא הוא והנד. הדבר, אמתח לו נודע שלא עד החייב את ויזכד. המלך מן
 משפט ומאזני פלס כי הזה הכתוב הודיענו זד. ומתוך מלפניו, ובורח דינו מבית

 הר׳ פירש כן השי״ת• מפני לברוח יוכל לא ב״ו מלך מפני יברח אם כי לה׳
 יזכנו כ״ה הקדוש חיים סלך פני באוד חתימתם והנה הללו׳ הפסוקים ז״ל יונד׳

: טובים חיים בספר ויכתבנו לחיים

ה ראש , ענ ה
 צו)• (תהלים בטישרים עטים ידין תמוט בל תבל תכון אף מלך ה׳ בגוים אפרו

רחמים׳ ומדת הדין מדת מדות בשתי נברא העוה״ז בי א) רז״ל אמרו
 הוא רחמים מדת דין׳ אלא אלהים ואין אלד.ים ברא כראשית שנאמר מדה״ד
רחמים מדת עמו שיתף בסדה״ד מתקיים שאינו ראה הקב׳׳ה ב) רז״ל שאמרו

״יגא' השמן צפחת
ונילקוע 0D ננ״ל ג) שס. שצייניזי «ה דינץ נאות למעלה ועי׳ י״נ ס׳ סוף בכ״ר

והובא



סטההמחהשנה ראש
 דוד(תהלים אסר ומזה ושמיס; אלהיסארץ ה׳ עשות ביום ב) (?ראשית שנאמר

 היתר, מדות בשתי העולם שנברא וכיון עבדך. את במשפט תבא ואל קמג)
 כנגד פה שבעל תורה משתיהן כלולה להיות העולם קיום שהיא התורה ראויה

 מצוד, :ר כי ו) (משלי שכתוב וזהו רחמים סרת כנגד שבכתב ותורה מרה״ד
 עליה וסצוהו סצוה שבע״ם לתורה קיא סוס־/ תוכחות חיים ודרך אוד ותורה

 מאמין והמלך החתום הכתב דברי משלימין הם פה שבעל דברים ואוחם [לשמרה]
 ועל שמאל שהוא ימין על לך אומר אפילו עליו לסמוך ומצוה השליח לאותו
 שם עלי אור ותורה זהו תורה שבכתב תורה שם וקרא ימין, שהוא שמאל

 והמציה לאור התורה והמשיל המצות, במעשה חיים דרך האדם את תורה שהתורה
 לפי לנר והמצור, בדבר, תלוי אורו אין עצמו מצד שאורו לפי לאור התורה / לנר

 פה שבעל תורה כך האור מן נאצל שהנר כשם כי אחר מדבר אוהו שמדליקין
 להתבאר יכולין שבכתב תורד, של מצותיה ואין שבכתב, מתורה נאצלת ג)

 ביאור שום בהם לנו ואין סתומות שהן יש מצות כמה שהרי ידד, על זולתי
 מאירת שהיא האמתית שהקבלה ציצית מצות כגון הקכלד,/ ע״י זולתי הכתוב מצד

א קשרים ה׳ חומין ח׳ המצוד. בתוכן מחייבת עינים  היינו ולא בתורה נזכיו ^
 היינו לא תפילין מצות וכן ועקרה, המצוד, עשיית אמתת הכתוב מתוך משיגין
 בתים ד׳ ראש בשל הכתים ומנין הפרשיות ומנין המצוה, תוכן הכתוב מן יודעין
 שהכל שחורות ורצועות תפלין של ראשין n של ושי״ן אחד בית יד ובשל

 ביום בו לתקוע שנצטוינו שופי מצות יכן מסיגי, למשד, והלכה הקבלד, סן
 תרועה יום ונו׳ לחדש באחר השביעי ובחדש כט) (כמדבר האומר הכתוב מן הזה

אם היא במה נתפרשה לא הזו והתקיעה סתומה, הזאת ד.פ׳ וד.נה לכם, יהיה
בתקיעה, צוה למה הטעם נתפרש לא גם כלים בשאר או בחצוצרות אם בשופר

 שאר של הפרשיות בשאר תסתכל ואס הדין, יום שהוא נתפרש לא בכתוב גם
 וסותם זו בפישד, מקצר הוא והנה הכתוב בהן שמאריך תמצא טובים ימים

 בדברים הכתוב דרך כן כי קצר שיהמקרא אע״פ גדול שהענין הוא וברור הענין,
 בראשית כמעשה שבא כמו הענין וסותם יותר מקצר בהן נעלמים יותר שהן
 אור# ויהי אור יהי א) (בראשית במאמר וכללו ד) העליון האור בבריאת קיצר

 ואסר ובפירות בדשאים הארץ כבריאת בג׳ והאריך ב׳ ביום הרקיע כבריאת נם
הידיעד, ותשאר ה) הפתאים ישתבשו שלא בזד, וד,טעם וגו׳, האדץ תדשא (שם)

השמן צפחת
סנוכס נר באוס למעלה לנינו כמנ וכן ג) . סס נראסיה ס׳ רנינו ובסי׳ נרס״י והונא

לרקיע ה׳ ויקרא ס׳ נראסיס סדר בסי׳ הרמב״ן גס זה כמין כוסב וכן ד) סוכה. ובאות
 הז:יר לא נאסר דבל בבליאסס הכתוב סיפר ולא העציוניס רשעים הזכיר סלא שמיס

 ובתוה״ד נזה רנינו האריך תרועה זהלון ס׳ אמיר נסדר בפירושו נס )0 ובו׳. המלאכים
 הסוד מן נו יש ביוה״כ הנשלם העשרה השנון החלת שהוא לחידש נאסר נכאן גס כותב

 מסירש הנשמות עולס זכרון שאין הענין וזה לכו׳ ולחתום לסתום הכתוב שיאה וההעלמה
 ליסידים לא ניתנה ישראל להמון התורה כי העלמתו לרוב וסתימתו נימזיס אלא נתויה
 כו׳ העס המון כי אף אומו משיגים היסידיס כל אין ההוא העולם ומנין בלבד שנהם
 ז״ל עהרעב״ס רבינו לקס זה ודבר וכו׳, הגוסנייס היעודים לבאר ההורה הצריכה וע״כ
 עבודת נספרו נןגנא* מאיר רנינו והביאו נחקוסי ובס׳ וארא בסדר כתב ז״ל הרמנ״ן אכן

 ההפסד סנית לה באין בהכרא לנפש נמסך שהסארות שלהיות י״ז ס׳ העבודה ח׳ הקודש
מוכלע שזה כלל בקיומה הגמול בעל שיבסיס צורך הי׳ לא שכן וכיון תמות לא בענינה והיא

מתולדתה



ההמחהשנה ראשכד
 דלוק נר שהיא הקבלה באה בחורה נחםדשה לא הזו שהסצוה ולםי ליחידיס׳

 סג״ש ו) מיובל זה ולמדנו בשומר, היא הזו שהתרועה לשרש הלב עיני להאיר
 יובל גבי התם וכתיב השביעי בחדש בג) (ויקרא הנא כתיב שביעי דשכיעי

 בשומר, כאן אף בשומר להלן מה הזה, בחדש תרועה שומר והעברת כה) (שם
 והנה תעבירו׳ והעברת מן בקבלה וזה לאחריה ותקיעה למניה תקיעה והתרועה

 תנא התנאים בין מחלוקת והיא היא מה התרועה בשם נםתמקו התלמוד חכמי
גנוחי סובר דברייתא ותנא תר״ת, סימן זהו ז) ילולי היא כי סובר דמתניתין

 שם אולי כי וחשש אמורא שהיה אבהו רבי בן אחרי בא תש״ת׳ סי׳ זהו ה)
 לבדו תשר״ת כסימן כי וסבר תשר״ת, תקן כן ועל ביחד וילולי גנוחי התרועד׳

 דכרייתא, תנא ודעת דמתניתין תנא דעת כולל שהוא למי חובה ידי יצאנו
 האחרונ-ם דסכימו הוא ילולי ודילמא גנוחי ודילמא כגמרא שהקשו הקושיא וסכה

 וד׳וא תשר״ת שהקדימו ומה ותשר״ת׳ תש״ת תר״ת ביחד הסימנין כל לעשות
 ממני לדחותו לנו שיש ל־מי ט) ובבונה בעיון זה עשו אבהו ר׳ מתקנת אחרון
 וס־מן דברייתא, תנא ממני אמורא שידחה וראוי לו הב׳ הסי׳ שהוא תש״ת
 ממני הברייתא שתדחה ראוי כי הג׳ הסי׳ תר״ת ממני לדחותו לנו יש תש״ת

הס•׳ כל להעמיד כדי תר״ת אחרון סי׳ העמידו למשנה כביד ולחלוק המשנה,
: עליו

 שיהיה, ענין זה לאי דבר התעוררות הקול ב• הלב לעורר י) הזאת המצוד. ומעם
המביא הקול עצכון, לידי מביא קול ויש שמחה לידי המביא קול יש

ל'י' השמן צפחת
 בצל לני נוזשכין באינן להיום הגיסניוס הסינוח אנל נתירה יעודו נא לא ולכן מהולדסה

 נדרך עמני נמצאים ההם היעודים כי אחר נהם להנכיחנו סמו יסנרך הוצרך המנע מדרך
 מלח הענוה״ק אנל נסתרים והם נס בדרך רק הוא נולה הסודה ששני גזר הרנ כי נס,
 ממנרכיס העליונים כי ז״ל הרמנ״ן הלמידי המקונלים דעת ומניא הרמנ״ם על גם עליו 00

 דנריו ומסרן הרמנ״ן על העיקרים נעל השגוה גס ומניא נענודהם הסחסוניס נהסעוייות
 סמוכים קצרים קולות ומקונן הנוכה כאדם ז) נ׳. ליג נר״ה ו) מ״ש. מהשגותיו ומצילם

 ו־יא נגניסותיהס שעאריכים התולים כדיך ו מל־ הגונח כאדם ח) מרועה. והיא לזה זה
 וכי גאון האי ינינו שנשאל והי״ן הייז״ש דניי הניא סק״צ סי׳ או״ס ננ״י נו) סנייס.

 מיעים הדני הי׳ כן והשיב מק״ש ידי יוצאין ישראל היי לא כנ״ל יסיקן אבהי ר׳ סבא עד
 ייצאיס ואלי ואלו כבדות עוש־ם ומהם קלות יבבות עושים מהם ישראל בכל מנהג קדעיניס

 כמליקה נראה הדבר והי׳ הן תרועות קלות יננות הן תרועות כבדות שניים חונסס ידי
 לענין קאמר ממש ספק דלאו צ״ל לי׳ מספקא אמרי׳ כי ילפ״ז כו׳ מלוקה שאינה אע״ס
 הריענ״א כתב אלי ידניים הוא מדוקדק שאינו ילשין ספק קייא הספקות לסליקי אלא דיכא

 שיתברר כדי יגס יכו׳ ולפיכך מהן א׳ בכל יוצא ואדם אמס שלשמן לפ״ז אבל וז״ל בסשינה
׳ דברי סמלה עושים ואני אמס שכולם כך ממוך  ואמ׳׳כ דברא תנא דברי יאח*כ אבהי י
 אנל עכ״ל ופרס כפתור וזה בגדול ולסיים בקנון לפתוס בקודש להעלות דממני׳ תנא דביי

 היאך בסיועה לנו שנסתפק הוא הדין בעיקר ספק אלא כן סיני שאינו משמע הימנ״ם
 ויוכ השנים אויך לפי ספק נה לנו נסתפק בסויה האמורה מרועה וז״ל בפ״ג שכתב היא

 שהוא ניאת וכן וכד הנשים שמיללים היללה היא אם היא היאך יודעים אני יאין יצרית
 שס׳׳ל נראה וכד שתדחה ראוי כי שכותב יבינו ומדברי ננ״י ע״ש יכי׳ הסמ״ג דעת

 מינינו שהמה וכמדומה שנע שהם נראה יבינו שכותב הפעמים אלי י) יהסמ״ג. כהרענ״ם
 שנפה. במספר יק המה פה ממשנס ואס במספר משרה נעמזייים המינא גאין סעדי׳
 וירא נאמד מורה במתן כי ועTו שכתב נמה פה נרמז ג׳׳כ סיני הי מעמד שזכייס ויסכן
להזכירנו אסר שם עוד שנזכרו פעמים והשני השמיני, לפעם ויהאנסשב יכו׳ ויניעו העם

דברי



ההמחהשנה ראשכד
 מנגנים היו הנביאים כי הכלים׳ ושאר וגבל בכנור שיר כלי קול הוא שמחה לירי

ח לידי באין השמחה ומתוך השמחה חח בדם לחדש שיר וכלי בכנורות  ח
 עצלות מתוך לא שורה השכינה א*ן )rp םסחים (ערב* רז״ל דרשו שכן הקודש׳

 המנגן כנגן והיה ג) ב (מלכים שנאמר השמחה מתוך אלא עצבות מתוך ולא
 שיר בכלי משוררים היו המקדש משרתי שהיו הלוים גם ה/ יד עליו ותהי
 הזה הטעם ומן בשמחה/ העבודה ושתהיה הקרבנות ידי על הרצון להמשיך כדי

 השמחה מתוך הקדש רוח עליו שתשרה כדי במטעמים אבינו יצחק׳ כונת ה*תה
ולידי עצבון לידי המביא הקול הטעם. ולחוש הגוף להנאת זה שאל ולא יא)

בעיר שוסר יתקע אם ג) (עמום הכתוב סן זה ולמדנו השופר. קול הוא חררה
וכתיב וינועו העם וירא כ) (שמות נאמר תורה במתן כי וידוע יחרדו לא ועם

שופר וקול (שם) שנאמר שופר קול שם והיה סאד׳ ההר כל ויחרד יט) (שים
 ויראה סחד בלבם להכנים שם והיה הקולות את רואים העם וכל (שם) מאד חזק

 וזהו טניכם. על יראתו תהיה ובעבור (שס) שכתוב כענין הש״י מאת ושייראו
 יללה שהיא בתרועה תוקעין שנהיה שופר בתקיעת הקב״ה שצונו המצוד. טעם
 הדין. מאימת חרדה ושנלבש הקול אוחו מתוך ושנתעורר עוגותיגו על לילל כדי

 בקדל M בתרועה אלהים עלה (חהליםמז) שנאמר הדין למדת רמז התרועד. כי
 אמרו ומיד הארון בא כי דעו התרועה קול שמעו כאשיר הפלשתים והנה שופר/

שם) שכתוב הוא המחנד./ אל אלהים בא ד) א (שמואל  אח פלשתים וישמעו (
: וגו׳ התרועד. קול מה ויאמרו התרועה קול

 אין כי מלך והיד. העולם ברא זה שיביום יתברך למלכותו רמז זו במצוד. ועוד
 כעגין מלכותם בתחלת בשופר לתקוע הארץ פלכי ודרך עם; בלא מלך

 ומלכותא שלמה המלך יחי העם כל ויאמרו בשופר ויתקעו א) א (מלכים שנאמר
 זה ביום בשופר שנר.קע יתברך צונו כן ועל דרקיעא, מלכותא כעין יב) דארעא
 קדשו/ כםא על ישב אלהים גוים על אלד.ים מלך כי ללמד מלכותו בתחלת

שיצוה המלך מנהג כי ועוד וגו׳, מלך ה׳ בגוים אמרו בכאן דוד הזכיר זד. ועל
הרוצה להכריז בשופר תוקעין אנו כן ועל מיתה חייב מצותו על והעובר להכריז
 יש ועוד מזו. גדולה התראה לך ואין בראשו דמו ישוב לא ואם ישוב לשוב

 קול ד) (ירמיה שנאמר כענין ושופרות בקולות שהיה ביהמ״ק לחורבן רמז בו
 לגאולה רמז בזה גם בניינו/ על ונתפלל ונבכה נדאג ואז נפשי/ שמעה שופר

 כזה נם גדול. כשופר יתקע ההוא ביום והיה בז) (ישעיה הנביא שד.בטיח כמו
 כל יח) (שם כדכתיב שופר תקיעת ע״י לחיות שעתידין המתים לתחיית רמז

 המתים אלו ארץ ושוכני החיים אלו תבל יושבי כל וגו׳׳ ארץ ושוכני תבל משבי
רמז עוד בו שיש מלבד עפר/ וכני ש ורננו הקיצו כו) (שם שנאמר כענין

איל של כי ידוע כשרין השופרות כל יג) רז״ל שאמרו ואע״פ צחק/ לעקידת
: המובחר מן מצוד. יד)

טן צפחת ש ונצטוינו ה
לי  איפפי והכולל) הגדול הדין סיום להזכיר והסני סיפל לסקיעס סנמסלו הכביאיס מ

 ומשיג הנפולה אוו עשו וינז ס׳ מולדום נלמנ״ן הוא כן יא) אסלים. נהסעמים נכללץ
 לבינו כומב וכן בהמעדניס נסשי להמיית מעשו נקש עניותו שמסעת שאמר נמה האע״ז על

 א׳). (כ״ו בר״ה יג) א׳). (נ״ח הלול.ה ס׳ בברכות איתא זה לשון יב) שס. בפירושו
בב״י ועי׳ יצסק של עקדתו לזכור כדי איל נשל הוקעין למה א׳) (ע״ז סס כדאער יל)

סי׳



הממחהשנה ראש:ד
 כי תרועה זכרון במלת רמוז וזה הדין יום שהוא הזה ביום זו במצוד, וינו1וגצ:

 יען בא) (יחזקאל שבחוב בענין הנשםט-ם על נופל זכרון מלת
 ופקדתי פש) (תהלים וכתיב עון מזכרת ה) (במדבר וכתיב תחפש־ו בכף ד,זכרכם
 שכל הוא יום הזה היום כזכרונות• הן הרי פקדונות טו) וארז״ל פשעם, בשבט
 הזד, ביום נגזרים בניו וקיום וחיותו האדם מזונות בענין ורעותיו העולם טובות

 ואי לחרב זו אי יאמר בו המדינות ועל אומרין אני ומזה בפרט. ואחד אחד בל
 ולמות, לחיים להזכירם יפקדו בו ובריות לשובע זו ואי לרעב זו אי לשלום זו

 הנסתרות ה׳ לפני מתבררים ובו מרון כבני לפניו עוכרין עולם באי שכל הוא יום
 וחבלים צירים לד, שיש הרה כאשד, בסכנה עומד העולם שכל יום והנגלות,

 שאין הוא יום עולם, הרת אומרין אנו ומזה תשות. ואם תנצל אם יודעת ואינה
 אמרו בד,ו א א״ר ב׳) ל״ב ד, ;ר״ י׳ דף (ערכין רז״ל דרשו שכן הלל בו אומרים
 לפניך טז) שירה אומרים ישראל אין מה טפני רבש״ע הקב״ד, לפני השרת טלאכי
 וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להן אסר הכפור־ם, וביום השנד, בראש

 העולם ז1נבר הזה ביום שירה. אומרין וישראל לפניו פתוחים מתים וספרי חיים
 והיה מעשיך, תחלת היום זד, אוסרי] אגו זר, ועל בב־אשית, רמוז וזה יז)

ת:׳ השם מחסדי  לבעבור הזד, היום משפט הקרושי, כתורתו שהידיעגו ויתעלה י
 הדין מאימת חדרים ולהיותגו ותשיבר, לתפלה עצמנו הכין ולמען בו זריזין גד,ית

 שיודע אע״ם ודם בש• מלך לידי אדש יביאו אש כ• ה/ המלך מצר כשנתבקש
 מליצי אתר כח מאמצי בכד וישתדל נחרד, ח־דה יח*ד הלא זכאי שהוא בעצמו

 בעצמו ויודע הקכ״ה ממי,״מ לפגי דיניו שיבואו היודע וכסת כמה אחת על זכות
 הימים בעשרת יתב׳ חכמתו חייבה ולכך מזה, לד,תםחד לו שיש חייב שהוא
 לחוטא זמן לד,יותם תשובה ימי עשרת הנק־אים ישראל בכל הידועים הללו

 קיום הוא זה שחשבון לפי מוכיח לענין עשרה שהיו ומה מחטאו, שישוב
 ארם שחטא אח־ העולם. נברא מאמ-ות בעשרה רבותינו אמרו שכן העולם,

 נתחייב קיבנות להם ומקריבין לכובכים היבלות כונין והיו אנוש בימי ע״ז וענדו
 חטאו כן אחר לאדם, עשירי היה והוא בזכותו ונשתכלל נח בא כליה העולם

 בזכיתו, ונשתכלל לנח עשירי שהיה אברהם בא כליה העולם ונתחייב הפלגה דור
 התורה לקבלת זרעו זכו ומשש בכולן, ועמד נסיונות בעשר נתנסח עצמו ואברהם

 אנכי עה) (תהלים רז״ל דרשו שבן העולש, קיום שהן הדברות עשרת שהיא
תי אנכי בזכות עמודיה תכנת• תכנ ח)'  על משד, נצטוד, בן אחרי עמודיה, י

יש יט) והמנורד, והשלחן הארון הכלים בשאר וכן יריעות, עשר שהיה הסשכן
בניי השטן צפחת

 הלל. נכ״י טז) ב׳). (ל״ב סס סו) וירא. פ׳ סיף לנינו כותב זה ומנין הקס״ו. שי׳
 וככר הפולם נברא בהסיי ראמר כי״א כמאן כו׳ מצלינן נמאן א׳) (כ״ז ני״ה כדאישא יז)

שאמיתם נמה העולם העמדתי אני שם נסו״ט הוא כן יח) הא׳. נר״ה למעלה לנינו כמנה
שוני שוני ס׳ רנה ונשיר ש״ו פ׳ רנה נמולדות מסירש נאור ונימי ונו׳ וישמע נעשה
תרומה שדר נסי׳ רנינו נדנרי עי׳ יס) נחמו. אות למעלה מקומות איזה ציינתי ימוד

נמצא ו״ס נס ש״ס אמה קימסו והצי ואמה שהזכיר ומה שכמנ ע״ש ארון ועשו תוד״ה
 הי* כו׳ טפס עניו שיהי׳ לרז״ל הקנלה שנאה והכפורת ספהי׳ משעה ארין של קוממו

 למשפר רמז במנורה יש וכן כו׳ נשליון רמוז עשרה מספר מצינו וכן לעשרה, עשלימו
הארון. מן ומניא עשרה מזנין עדנל סוכה נאות למעלה וגם נאורן, יעו״ש ונו׳ ששרה

ר״ל



עאהממח השנה ראשכד
 קבעה השנה ראש שהוא הזה היום במצות וכן עשירי, לחשבון רמז אחד בכל
 בחדש. בעשרה דכםגרים יום ושיהיה החודש בראש הדין יום שיהא חורה אותו
 קביעות שהן הללו ימים עשרת על להודיענו לרגלנו נר שהיא הקבלה ובאה

 רז״לבתםלת לנו תקגו כן ועל השי״ת, לפני כתשובה לחזור חחומא ליחיד זסן
 ותורה מצוה נר כי זהו שופרות, עשר זנרונות עשר סלביות עשר הזה היום
 הדין מדת הללו סרות שתי על לרמוז מוסר תוכחות חיים ודרך ואמר אור,

 לנוכח לשון תוכחת וקראן מהן כלולה מוסר הנקראת שהתורה רחמים ומדת
 של זו במצוה רמוזות הן אלו מדות ושתי זה. כנגד זה שהם שם על כ)

 שהעולם לבאר הדין מדת כנגד התרועה רחמים, מדת כנגר התקיעה שופר, תקיעת
 הלב מעוררין אנו השופר ובתקיעת אלו, מדות בשתי נברא בתשרי שנברא
 כדי כא) ובסוף בראש ההק-עה ולעולם למעלה׳ כמדות הכוונה ומעוררין למשה

 על רחמיך ויגולו בתפלה שאומרין וזהו הדין, מדת על רחמים מדת שתתנכר
 במדרש שאמרו הוא רחמים׳ למדת הדין מדת ויהפך רחמיו שיתנלגלו מדותיך
 יהודח רבי אמר שופר בקול ה׳ בתרועה אלהים עלה מז) (שם כב) תהלים

 בשופר שתוקעין כיון הכסא על ויושב בדין הקכ״ה שעלה כיון לקיש ריש בשם
 ומשהשופד כג) בדין עלה וכשימר-עין רחמים. למדת הדין מדת והופך עולה דוא

 לד) (שמות שנאמר כרהמים שופר בקול י״י בתרועה בדי, אלהים עלה היקע
ק • וחני) רחום אל ה׳  בעניינו. ומקודש מעולה הוא כי מכובד ה׳ קדוש הזה דיו
 כד) שקראוהו הוא הרבה למצות ומיוחד שביעי שהוא מקודש הזה החדש גם

 יש כה) שביעי שמספר וכשם האיתנים, בירח ח) (מ״א שכתוב ממה במצות תקיף
 שאר על במצות מעלה הזה לחדש יש כך המספרים שאר על ויתרון מעלה לו

 סוכה הכפורים יום שופר השינה ראש רבות מצות בו נוהגות שהרי החרשים׳
 שהוא גדול התעוררות לנו יש ובמזלו הזה החדש במהות גם בו), ערבה לולב

 לתת במאזנים נשקלין הבריות מעשה שבל הזה היום פעולת רומז והוא םאזנים
 מופת מזלות י״ב שמות סדור מתוך השגנו וכבר מעלליו. וכפרי כדרכיו לאיש
 האור מזל הוא הראשון טלה שמזל והוא ושכר, עונש ועל ההשגחה על ועדות
 וררכן לבנים טלאים של דרכן רז״ל ודרשו החשך׳ מזל הוא שור השני ומזל
 ישראל פזורה שה נ) (ירמיה שנאמר טלה נקראו ישראל שחורים, שיורים של
 ותורה מצור. נר כי ו) (משלי שינא.םר אור הנקראת התורה לקבל עתידים והיו
 כי לו) (חהלים שינאמר הצפון בטוב הבא לעולם ליהנות שיזכו ועתידין אור,
אותו לכשיבא אור באותו ישתמשו אימהי במדרש* ואמרו וגו׳, חיים מקור עמך

ששמו ה^^ןן צמחת
 סכי ה3 יס מיסי הנקלאס התולה והכוונה וטב״ח נגד מענין המה והסי״ת הכ״ך י״ל כ)

 כ״ז לקוח כא) נוכח. לשין והנוססא יותר מתוקן הלשון ובכ״י זה. נגד זה סהס דנליס
 אלסיס עלה כג) כ״ע. ס׳ רנה באמור וכן )3כ הדברות. בפשרת הקנה מס׳ הזה היום פד

 כאן לתקן צריך כן וכר, שנאמר ברחמים שיחר בקול ד׳ סוקפ ומשהשוסר בדין בסיועה
 דכשמריעין זה אבל כ״ג ס׳ חדשה בהססיקתא נס נמצא הזה שמאמר ואף שו״ע, במדרש וגם
 הנ״ל, הקנה ׳p3 הניאה וכן רבינו לפני שהי׳ בפי בשייט וישנו שס נאמר לא בדין סוא
 וכיו׳ לפולס חנינין השבועין כל כ״ט ס׳ רבה באמור כ״ה כה) א׳. י״א דף גל״ה כד)

 וסשביק תשלי מאזנים שמזלו בסודם לעלות במאזנים ג״כ איסא וכן הרנה סס וסשיב
וניסוך בכ״י כר) שלח ובסנסומא כ״ג ס׳ החדשה נסהיקתא הוא וכן עמן, חיני על וסכסל

המיס



ההמחהשנה ראשכד
 ך חי• יהיה ׳נועה ואותה לו הדר שורו בכור לג) (דברים שנאסר שור ששמו

 ינרח ועליך וגו׳ ארץ יכסה החשך הנה כי ם) (ישעיה שנאסר עכו״ם לאומות
 באור להתנהג עת־ד אדס והיה אדם הוא שהתאומים לסי תאומים להם וםסך ה׳׳

 •שהוא חזה והאדם גד״ף. סע״ק סא״ב טש״ת מזלות; י״ב שמות סדר וזהו ובחשך
 מתנכר הרע יצר גדל וכשהוא חלוש שרין שהוא הזה כסרטן חלש נברא חאומים

 אל ונמשך הגשמיות בתאוות חזק בטבעו והוא אריה, לו סמך לכך כאריה עליו
 מעודנת הבתולה כי וידוע מקומות. בהרבה כז) לנקבה הכתוב שהמשילו החומר
 לעדוני הזה העולם עדוני המשיל ולמיכך האנשים משאר יותר התענזגים בסיגי

 ויגבר הזה החומר אחר ימשך שאם ולימד ובא בחולה, לו סמך ולכך בתולה
 לכך כמאזגים נשקלים מעשיו כל הגה לבתולה שהמשילה העולם תאות עליו
 ח״ב רובו ימצא ואם כמאזניס׳ ישקלו פעולותיו כל כי להודיע מאזנים לו סמך

 גופניים משלים שיהס ועקרבים נחש־ס לשון עקרב לן ם:ןך לכך לגיהנם יור־דוהו
 הזורק כקשת משם יזרקוהו כגיהנם דיגו שיקבל ואחר ניהנם׳ יסורי על לרמוז

 ומצפצפין לגיהנס יורדין כח) ארז״ל זה ועל קשת, לו סטך לכך ההין את
ם)  ולזה לקרבן ראויה טהורה לבהמה המשילו כגדי ירקד משם ובעלותו ועולין, נ
 עליו יזרוק השי״ת כי דלי לגדי וסמך גדי׳ לו סמך לכך צבי ולא גדי אמר
 בו שולטת העין שאין הבא העולם יירש ואז עונותיו על וימחול טהורים מים

 נמשלת החכמה כי וידוע דגים׳ לו םמך לכך בהם שורטת העין שאין שבים כדגים
 שבה אע״ם ני ללמדך המזלות בשפות הזה הרסו בא כי וראה עיניך ופקח לים

 והעודם בראשית ימי מששת פעולותיהם פועלים ושהם מאד גדול המזלות
 הכתוב כמאמר השי״ת כח הוא עליון כח עליהם יש הנה בהם מתנהג השפל
 ומבטל הכח משפיע והוא עליהם וגבוהים שומר גבוה סעד גבוה כי ה) (קהלת

 לפי וגוסלו האדם את מעניש יתעלה הוא כי עוד ולימד ובא ברצונו׳ דכח
 שמזלו הזה החדש נבחר כן ועל המזלות׳ לפי לא במאזנים הנשקלין המעשים

 בתפלה אומרים שאנו כמו עולם יצורי כל בו שידין הרין יום בו שיהיה מאזנים
 כעבדים אם כבנים אם עולמים יצורי כל במשפט יעמיד היום עולם הרת היום
 במשפט יעמיד היום בסכנה׳ היושבת הרד׳ כאשה עולם הרת היום יאמר ובו׳.

 שכתוב שם עד זה לשון ולקח ל) שנברא ביום נידון הראשון שאדם שם על
ם) (משלי  ידענו לא יאמר כעבדים אם ככנים אם ארץ, יעמיד במשפט מלך נ

 אלהיכם לה׳ אתם כנים יד) (דברים שנאמר בניך שאנו ענין על תדיננו אם
 עבדים ישיראל בני לי כי כה) (ויקרא שנאמר עבדיך שאנו ענין על תדיננו או

 בנים על אב כרחם רחמנו תדיננו כבנים אם ככן, העבד על לרחם דרך ואין
 בנים על אב כרחם קג) (תהלים ע״ה דוד אמר כן כי בכך אתה למוד כלומר

 ני ג) (משלי נאמרו פעם וירצהו פעם שיוכיחנו בנו על המרחם האב ודרך וגו׳,
בין בן את וכאב הכתוב הטיל ירצד,. בן את וכאב יוכיח ה׳ יאהב אשר את

̂'י׳ השמן צפחת יי
 וכגוהינלשון וכי׳ ישנה ^:י פשוק על הא׳ פסח באוס למעלה לבינו נוסב וכן הז) שמים.
 א׳. י״ז בר״ה כח) זיה. לאשה שלמה המשילו וכן לנקבה נמשל שהסומל לפי וכו׳ גקבה
 ובפרקי פ״א יל״נ באנוס כדאיסא ל) ועולין. אחס שעה יסורין מסוך ונוכין צועקין כנו)

שנביא נזפולש השביעי דנפודש פ׳ חדשה ונפמיקתא כ״ם פ׳ לנה ונאמול י״א פ׳ ריא1
: בל״ה

כל



עבהמטחהשנה ראשכד
 הוא יתעלה הבורא דרך וכן ירצנו, ופעם יוכיחנו פעם כי להודיע לירצה יוכיח

 שתדיגנו זכינו לא ואם רחםתיך. וברצוני הכיתיך בקצפי כי ס) (ישעיה שכתוב
 כן ועל העבדיס, על שמרחסים רחסנ*ם יש אדונים כסה כעבדים אלא כבנים
 עבדים כעיני הנה קכג) (תהלים דוד שאמר הכתוב כלשון תלויות, לך עינינו

עד אלהינו ה׳ אל עינינו כן גברתה יד אל שפחה כעיני אדוניהם יד אל
: שיחננו

. שבועה
 בכאן שלפה הזהיר ח), (קהלת אדהים שבועת דברת ועל שמור סלך פי א;י

 על סצווין שאנו לפי המלך שיצונו מה כל וישמור שיקיים האדם את
 (דברים כב) n וסנהדרין לב דף (קידושין שדרז״ל וכענין מלך של א) יראתו

 כד) (משלי שלמה אמר וכן על'ך, אימתו שיתהא מלך עליך תשים שום יז)
 ואחריו החלה העליון המלך מן שיירא ב) לומר כיון ומלך בני ה׳ את ירא

 יאמר כי היראה, במדת יחד שניהם את והשוה בארץ המולך המלך את שיירא
 ואע״פ ליראתו העון מן ופורש מקום בכל הנמצא השם את ירא שאתה ג) כשם
 ממה שתפרוש רואהו שאתה המלך את ליראה לך יש כן רואהו אתה שאי

 ב״ו למלך לו א״א כי לפניו. עומד אתה שיאי ואע״ם ליראתו מיתה שתתחייב
 בלבך חקוקה וצורתו מלך ד אימת שתהיה תצטרך יע״כ המקומות בכל להמצא
 מן ירא שאתה כשם בעיניך אותו ראית כאלו תראנו ולא המקום מן בהעדרו

 התערב אל שיונים ועם (שם) בעיניך, מעולם ראיתו שילא יתעלה העליון המלך
 השי״ת רצון על עוברין יש כי החלה ב״ו ממלך יירא שלא הדבר ישנה שילא יזהיר

 ולא עיקר יראהו ועושין החלה ב״ו ממלך יראים הם והנה סלך, של ליראתו
 ופעולותיו מחשבתו ועיקר יראתו תחלת השי״ת שיהיה הראוי אבל כן לעשות יתכן

 ממנו רק למלכים מלכות ואין ראשית כל ראשית מס״ה שהש״י ולפי כולן,
 הפסיק לכך כלל להשוותן ראוי ואין ואובד כלה ב״ו ומלכות לעולם לעד ומלכותו

 כמנהגו ומלך ה׳ את ירא בני לומר ראוי הכתוב היה כי בני במלת הכתוב בהן
 שאע״פ לבאר ביניהם להפסיק יצה אבל בני/ במלת שיתחיל הכתובים בשאר

 שהרי ביניהם לשתף ואין שוה ענינם אין אהTה לענין הכתוב אותם שהשוה
 יראת כי הכתוב וענין החשך. מן האור כיתרון ביניהם ויתרון גדול הפרש יש

 הוי מ״ב) פ״ג (אבות ז״ל ודרשו לבריות גדול וצורך הארץ קיום הוא המלך
 אבל בלעו, חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל
 שחיי העליון המלך את תחלה שיירא העליונד, והמעלה והעצום הגדול העיקר

 שמוד מלך פי אני בכאן שלמה אמר וע״ז בידו תלויה ומלכותם כולם המלכים
 פי שתשמור שמור מלך פי לך אומר אני כלומר אלהים, שבועת דברת ועל

 ובא אלהים/ שבועת שתשמור כלן הדברים ועל שיצוד. מד. כל ושתעשה המלך
 תחלה שיזכור אלא לו ישמע שלא מצותיו על להעבירו יחפוץ המלך שאם לומר
 אמרו וכן והמצות, התורה עליו לקבל בסיני לו שנשבע והשבועה ה׳ יראת

המושלים האומות מלכי פי לשמור אני מזומן שמור מלך פי אני ד) במדרש
בגו השטן צפחת

 נ״וס נשא ברנה עי״ נ) .הנ׳ סויה נאות נס לנינו כוסב מנ״נ גם זה מנין כל (א)
 בסירוסו גס הוא כו׳ אדם צלין עד הענין וזה הלשון וכל לנ*מ. נשיא השמיני

ס״ והזיה ל״ג פ״ רנה נבהר ד) יראה. אות למעלה לבינו וכ״כ ג) מנווה. סדר סמלת
יונהי



הקמחשבועהכד
 לא אלהים שבועת דברת ואצל אלהיס שבועת דברת ועל וגולגליות. במסים בנו

 לנבוכדנצר שאמרו ועזריה מישאל בחנניה מצינו שכן המלכים סי אשמור
 מישך שדרך ענו הפסוק ומתחיל וגד• דנא על אנחנא השחין לא ג) (דניאל

 נכוכדנצר למה מלכא אם וגד, חשיחין לא נבוכדנצר למלכא ואסרין נגו ועבד
 וגולגליות במסים עלגא מלכא את לו אמרו כך אלא טלכא למה נבוכדנצר ואם
 כלומר מלך, ולא אתה נבוכדנצר ע״ז לעבוד לנו אומר שאתה דנא על אבל

דברת ועל זהו סיני, בהר שנשיכענו השבועה כנגד לבא רשאין אנו שאין
: אלהים שבועת

ך  בפ״ק ארז״ל שכן הש״י. יראת מכלל וזה הש״י כהזכרת מאד שיזהר אדם צרי
ו) (דברים מדכתיב לבטלה שם־ס שב למוציא אזהרה ב׳) ג (דף דתסורה

 אלהיך ה׳ שם את תשא לא כ) (שימות שיכתוב ממה ועוד תירא. אלהיך ה׳ את
 אזהרת אחר הוקנע שלישי דבור שהוא תשא לא בפסוק להתבונן ויש לשוא׳

 כן לאחר כבודו לתת שלא והנורא הנדול השם את ליראה שראוי כמו כי ע*ז,
 יט) (ויקרא שכתוב כענין מחלל לשוא אותו והנושא לשמו כבוד לתת ראוי
 שלא ה) הזה הכתוב ויזהיר אלהיך. שם את וחללת לשקר בשמי תשבעו ולא

 והוא ו) לקיימו או לשנותו הידוע על שנשבע כגון לריק בשם אדם ישבע
 לשון והזכיי זהב, של שהוא או שיש של שהוא זהב של עמוד על שנשבע

 שפתיו על אדם ישא שלא עוד כולל שהוא לפי תשבע לא אמר ולא תשא לא
 את אשא ובל טז) (תהלים שוא שמע תשא לא כג) (שמות כלשון לחנם השם

בלשון נקרא וזה קול, בו שישא בעבור כן יקיא הדבור כי שפתי על שמותם
יאמר שלא מנין י״ב) דף (נדרים רז״ל ודרשו לבטלה שמים שם מוציא רז״ל
 שלא זה ומה ק״ו דברים והלא לה׳ קרבן ת״ל חטאת, לה׳ ז) עולה לה׳ אדם

 על לבטלה לה׳, קרבן תורה אמרה הקרבן על שמים שם להזכיר אלא נתכוין
 ואבדה מעיקרו האמת מכחיש הוא כי השבוינה איסור וטעם וכמה. כמה אחת

 בלא שתהיה בין חפץ בנקיטת השבועה שתהיה ובין מפיו, ונכרתה האמונה
עבר או דבר שבטל כיון שנחנה בטי או בתורה ככופר זה הרי הפין נקיטת

כאלו השבועה על העובר ח) ז״ל עזרא ן׳ אברהם רבי החכם וכ״כ שבועתו, על
 אמת דברי יהיה כן אמת השם כאשר הנשבע כונת כי בהקכ״ה וכופר מכחיש

 היום עד קדם ארצות ומנהג הש״י. את כטכחיש זה הרי דברו יקיים לא ואם
 זהב משקלו כופר נתן ואלו יומת דברו יקיים ולא המלך כחיי אדם ישבע אם
 ומלכותו שתחלחו ב״ו למלך א״כ בפרהסיא המלך את מבזה הוא שהרי יחיה לא

 כשבועתו להשמר אדם שחייב פעמים אלפי אלף עאכ״ו הבל ואחריתו הבל
 פילנש דבר על ברכים ישראל בני שנשבעו בעבור ראינו והנה יחב׳. בשם

 השבועה על העוברים שנהרנו ומצאנו הגדול, הכהן פינחס היה ושם בגבעה
 שכח. כמחללי אפי׳ יעשה לא וכן וטף ונשים אנשים גלעד יבש אנשי והם
שנאמר השבועה שמע לא והוא בנו ליהונתן להרוג שאול בקש כי ראינו נם

טן ויהונתן ךען
̂) נהעלהן. פ׳ ונסניוועא ונינה הסלע נסנוי יונה*  הוא כי׳ איסור ופעם עד זה דני ה

 לה׳ אפר דלמא ז) א׳. נ״פ נסנועוס כדאיסא ו) נו׳. השא לא ס׳ יחיו סדי עהרענ״ן
משא לא פ׳ יסרו נסרי ס) לנפלה. שעיס שם וקעפיק קינן אעל ולא לדנויי׳ געי ולא

גו׳



עגהסמחשבועהכד
 השבועה כה םאד וגדול העם• את אביו בהשביע שסע לא יןJ״וTו יד) (ש״א
ן עבר לא יוגחן שד^י ח  שהוארכו עד מיתה אבמ חייבו ואעם״כ בשוגג אלא מ
 ספני בדין וסדאוחו מת. ולא יונתן את העם דפדו (שם) שנאסר לסדותו העם

 ב״ד! סיתת חייב השבועה על שהעובר ללסוד יש ומכאן היה, שוגג שאםרו
 הכא כתיב איש אשת לאיסור השבועה על עובר הכתוב השוה שהרי וראה בוא

שליו) החם וכתיב ה׳ ינקה לא ני כ) (שמות ם  לא רעהו אשת אל הבא כן (
 וביתו שאול בעבור בארץ רעב השי״ת שהביא וראינו בה. הנוגע כל ינקה

 m הרטים בית נהרגו וכאשר לגבעונים שנשבעו הנשיאים שבועת על שעברו
א) (ש״ב  השבעתץי הלוא ב) (ם״א לשסעי אסר ושלמה ,pלא אלהים ויעתר נ

 ולא ואם אב בכבוד רק מםורש שכר הרברות בעשרת סצאגו לא והכלל • בה״
 לא לשוא הש״י הנושא ני חושבים ורבים שוא, ובשבועת בע״ז רק מסורש עונש

 כי אחריו, הבאים לאוין מכל קשה הוא כי לו אראה ואני גחלה עבירה עבר
 ואשר יפחד, כי עת כל ולנאוף לרצוח יוכל לא קשות עבירות שהם והנואף הרוצח
ל תי  ומחב מספר, בלא שבועות כמה אחר ביום ישבע לשוא להשבע עצמו ה

אמ צחות לשון להם והוא ט) השבועה יקריסו הרבור לפגי יגילותם  היה לא ו
 ואני מכותינו, על סכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק זו עבירה רק בישראל

 הנואף וכן בנקמתו תאותו ימלא אויבו רצח אס הרוצה כי שנעוגם להם «ראה
 מחלל לשקר הנשבע אבל להנקם, או להתרצות שקר יעד להנאתו והגונב לשעתו

: ע״כ לו.. שיש הנאה בלא בפרהסיא הש״י את
 (ישעיה שכתוב הוא זו בעבירה לישראל מוכיח שהיה הנביא ישעיה יםצינו

 יצאו יחורה וממי ישראל בשם הנקראים יעקב בית זאת שמעו מה)
 הקדש מעיר כי בצדקה, ולא באמת לא יזכירו ישראל ובאלהי ה׳ כשם רצשבעים

עי נקראו  אלה פסוקים כשני ישעיה כיון שמו. צבאות ה׳ נסמכו ישראל אלהי ו
 האומות שאר כי זה בעון נכשלים הם אם האומות שאר על לתמוה שאין ^ומר

חל התימה אבל # וגו׳ יבינו ולא ידעו ולא אור ראו לא התורה קבלו לא  הנ
 ושמעו התורה את קבלו שהם ישראל בשם ונקראים יעקב בית שהם אותם על

ט) (שמות תורה במתן האמור בלשון יעקב בית הזכיר ולכך תשא, לא דבור  י
 שם י) להם נתקיים תורה במתן כי ישראל לבני Tותג יעקב לבית תאמר בה

 ישרק, נקראו ומזה .בעין עין וכבודו הש״י שררת ראו כי משררה הנגזר ישראל
 נבואתו לפישתהלת יהודה והזכיר יהודה, מזרע כלומר יצאו יהודה וממי ואמר

 יהודה על חזה אשר א) (ישעיה שכתוב הוא היתה יהודה לשבט ישעיה של
 שקבלו יעקב לבית אפשר איך זאת על בלשונו כמתמיה הנביא והנה ויתשלים,

 שירח והמלכות האור שממנו יהודה משבט ויצאו ישראל בשם נקראים והם ז»ורה
 והם Tתם השם בהזכירם חוששין ואינם יזכירו ישראל ובאלהי ה׳ בשם נשבעים

 ונד כהנים ממלכת שנקראו כשם קדושים להיות להם והיה נקראו הקדש מעיר
יב) (ירמיה שכתוב כענין .בלבם לא בפיהם גסמבו ישראל אלהי ועל קדוש

קרוב השמן צפחת
 בענירס יגיל הוא כן וכל איסא סס עזרא ונאנן ס) שס. נסיחשו מיני והניאו נו׳

 ערוב נסנע סלא *סנע אז פסה כסגפס לפה סוכיחגו אסה 0M סנסנע ידע סלא הזאה
נקיאו לא אפרי׳ נ׳ ק״א נסולק י) השבועה. יקדיעו שידניו מוי כל לפני כי גה ינילוסו

ישראל



הכמחשבועהכד
 כי* אדון הוא כי שטו «באןח ה׳ ואסר / סכליותיהם ורחוה כפיהם אתה קרוב

: טפניו ליראה לכם היה כן ועל והשפלים העליונים כלן הצנאות
ו ר פ  החרס הוא השבועה כי החרם על כעוכר השכועה על העוכר יא) כמדרש ^

 בחרם טעל עכן שהרי טעכן מנין החרם כח גדול השבועה• הוא והחרם
 אטר ,וגו׳ העי אנשי טהם ויכו ז) (יהושע שנאסר צדיקים ל״ו עליו ומתו

 וראה החשן אבני בי״ב נסתכל יהושע עשה טה ישראל חטא ליהושע הקב״ה
 לטשפחות גורלות הפיל בחרם/ פעל יהודה ששבט וידע אורה מכהה יהודה של אכנו

 יהודה, למטה זרח בן זבדי גן כרטי בן ונלכד לגברים וטבתים לבתים וסטשפחות
 האיש ארור יד) (ש״א שנאטר ארגו־ בלשון שהחרים קיש בן בשאול טצינו וצן

 את אביו כהשביע שמע לא ויהונתן (שם) וכתיב הערב, עד לחם יאכל אשר
 דבש מעט ואכל שבועה, הכתוב קרא ארור בלשון שאול שהחרים מה העם,

 סיד ישראל על מתגכרין פלשתים את שאול שראה ביון עיניו, שתיי ותאורנה
 מכהה בנים־ן של אבנו ראה החשן באבני נסתכל בחרם ישראל שמעל ידע

 לנכרים ומסשפחות לטשפחות גירלות הפיל בחרם, מעל בנימין ששבט ו־דע אורה
 להרוו חרכו שאול לקח ויהונתן שאול וילכד (שם) שנאמר ובנו הוא ונלכד

 שאסרו עד תמות טות כי יוסיף וכה אלהים לי יעשה כה (שם) שנאמר ליהונתן
שם) שנאמר לו ונתרצה שננתו על קרבן והקריב היה כשונג כי העם לו ) 

 יגלה שלא ביניהם שהחרימו יוסף באחי וכןטצינו מת. ולא יונתן את העם ויפדו
 בי׳ אלא מתקיים החרם ואין ט׳ אלא אנו אין אמרן ליעקב הדבר טהם אחד
 לו הגידו כשבא שם היה לא ראובן והחרימו, עטהם להקב״ה שתפו עשו מה

 מפני יב) ליעקב הגיד ולא ושתק החרם ראובן ושמע שהחריטו והחרם הדבר
 נפש בפסוק ויקרא] [סדר תנחוטא ובמדרש אליעזר. רבי פרקי כמדרש ע״כ החרם.

 השם בחצי ותחתונים העליונים כשנבראו וראה בא אלה קול ושמעה תחטא בי
 צר אלא צור חקרי אל עולמים צור ה׳ ביה בי כו) (ישעיה שנאסר נבראו
 להם אוי יג) שלם השם את להזכיר שלא כדי בלו השט בבל נבראו לא ולמה

 כתיב מה ראה חנם׳ תמיד אותו ומזכירין הקב״ה של שטו שסחרפין לרשעים
 לה׳ קרבן לה׳ אומר אינו לה׳ קרבן מכם יקריב כ• אדם א) (ויקרא בקרבנות

 ה) (קהלת שלטה שאסר זהו חנם שטו טחרפין אדם וכני לה׳. קרבן אלא עולה
 כנדרים פרוץ מישראל אדם יהא לא רז״ל שנו שם]. [עוד פיך. על תבהל אל

 שנים שם שהיו המלך וטעשהבהר האטת על אפי׳ בשבועות להתמיד לו ואין
 לחבירו אומר אדם היה כיצד אמת, שבועת על חרבו וכלן עירות יד) אלפים

 ומקייטין ועושין והולכין ואשתה ואובל פלוני למקום הולך שאני בשבועה
 כשיבא וכמה. כמה אחת על לשקר הנשבע בך כאמת הנשבע ומה שבועתן,

 והמנאפים המכשפים עם לשקר הנשבעים דן הוא הרי ברואיו עם לדון הקכ״ה
 במבשפים ממהר עד והייתי למשפט אליכם וקרבתי ג) (מלאכי שאמר הוא

ולא נר ומטי ויתום אלמנה שכיר שכר וכעושקי לשקר ובנשבעים ובטנאפים
יראוני השטן צפחת

 ל״ש. פ׳ דר״א ונפ׳ ונוישנ, שם ונשנפומא מסעי פ׳ נדנה הוא יא) סיני. עד ישראל
 :ישרו נסדר נפירושו וכן ממדה ס׳ ואות המס גזל נ׳ אוש למעלה זה רבינו הניא ובנר

 מפני אלא ליעקג הגיד נא זה ודגל ליעקב דבריו הגיד קמ״ז) (חלים ונשיב ובכ״י •ב)
כ״ב שנועוה ובירושלמי יד) :שלס השם להזכיר כדאי הזה העולם כל סאץ ינ) :סמרם

עירות



עדההמחשבועהכד
 Dnit בו אותי וסשבחים סהללים להיות לכם ענתתי סה הקנ״ה אסר יראוני

 עונאמר בראתים לקלוסי הבריות שכל לשקר בשסי ונשבעים וסגרםין םחרפין
 אתם אלא אותי סקלסין אתם שאי לכם די לא לסענהו ה׳ םעל כל מז) (סשלי
 הנלים הזה הים טה וגו׳ ננרש כים והרשעים נז) (ישעיה שכתוב זהו אותי סחרםין
 אותו רואה והכירו נשבר הוא לחול מהן אחד כל שהגיע כיון ועולין טתנא-ין שבתוכו
 אלומתגאין את אלו רואין הרשעים כך בו חוזר ואינו ועולה ונתגאה שנשבר

 אבל יוכלו לא דשקט כי בעולם נוח להם ואין כים נטשלו לסיכך חוזרין ואינם
ואין ושאנן ושקט יעקכ ושב ל) (ירסיה שנאסי השקט להם יש הצדיקים

: [ע״כ] מחריד
 ישעיה אסר שכן לוקי^ והסירות סתמוטט והיישוב חרב העולם השבועה

 תירוש אבל בתריה וכתיב וגו׳ ארץ אכלה אלה כן על כד) (ישעיה ע״ה
 בשבועה זהירות בכלל והגה וגו׳ תוטים ז8םשף שבת (שם) וכתיב ונו׳ אוסללה

 ההקדשות סן נהנה כשאדם כי ונדבות. נדרים עניני וכל בהקדשות להזהר
 שלטה אמר זה על רבים, טכשולות סבת והוא טלילי עון זה הרי בהם וטועל

 שבתורה עשה מצות נדרים [קיום] וענין קדש, ילע אדם טוקש כ) (משלי ע״ה
 (תהליס ע״ה דוד אסר וכן וגו׳. תשמור שטתיך טוצא כג) (דברים שנאמר

 על או חליו על או חתונתו על שמתנדב מי כי טי. ודבר שטתי טצו אשר סו)
 טרק אשנה והאומר סלילי. ועון מכשול זה הלא משלם ואינו לו שאירע מקרה

 דבר בכל הדין וד,וא ישראל לאלהי נדר גדול נדר זה הרי טו) זו מסכת או זה
 דבר מתנדב כשהוא כ״ש גמור, כנדר הוא מצוד. בדבד בעלמא שהדבור סצוה
 וכתיב שקר מתח זה הרי כן לא שאם להשלים צריך שהוא קהל בתוך סצוד.

 גזל שהוא ועוד שקר, במתת מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים כה) (טשלי
 מביא נדבתו ומשלים דברו מאמת הוא ואם ההקדש. את נוזל ונמצא בידו

 אהיהאםר אשר אהיה ד) (שמות בטסוק טז) רז״ל דרשו שכן לעולם גשמים
 צדקה וגוחן ידך את טותח אתה אם עמך הוד. אני עמי הוד. שאתד. כמו הקכ״ד.

 שנאמר ידי את אמתח אני אף ידך את תסתח טתוח טו) (דברים שנאמר
הגשמים הצדקות שבזכות בסירוש כאן שהזכיר הרי לך# ה׳ יסתד. כח) (שם

: מתרבין
ל  היא השבועה על העובר העונש כי שיתבונן צריך אברהם של מזרעו שהוא מי כ

 דף (ס״ו שבועות במסכת אמח שכן אדם, של ממונו כל שורטת אש
 שנאסר אותן מכלה שוא שבועת אותן סנלין ומים אש שאין דברים ל״ט)

עד שלישי דבור תשא לא הוקבע לכך וגו׳ ביתו בתוך ולגד. ה) (זכריה  כ
 עשרת של ובאגדה וגו׳, עציו ואת וכלתו (שם) שנאמר סכלה שהוא ג׳

ק דאטקיד גברא יז)בחד חוד. ועובדא תשא לא נ׳ בדבור ר.דבמת נביברתמלי

ג״יי• השטן צטחת
 סניט לנינו סז) :א׳ מ׳ ננדליס סוא כן fw :ומ׳ משוס נטלנו וכולם נדרוס היו עייוס
 מכלה זו מעשה ח) והאח: השמים סולמה אלה ס׳ ניאשיס מדי נפייושו הזה מדרס

 י״סא״ נשנופוס נס דינא, ונקיאסקניא דלנא דינא נני ואילע א׳ כ״ה נדלים נסלמודנו
 הלנה אכן ,דא מונדא סמליון ננל מכל ו׳ ס׳ ל נוי׳ וכן ניש״י, מ״ס זו ממסה סכלה

p מניא וכאן נסלמודנו שמכל אף מאגדה מרן שמניא לדנינו מצ*מ טממים o מסוס זה 
פשדסהזנלוט נאנדה זאס מצאסי שלא הקולא ידידי דמ אמנם ובו׳. מדיס ד׳ poo סוף

שלפנינו



הקמחשבועהכד
 א״ד ךTב מסרית גבאי דאםקדת מאי א״ל גביה להון בעי אול דינרין סאה

 בגדה דינרין אינון ויהב חקקיה וןנה חד נסב תטליון בר עבד מה לי« אמתבע
 דאנא עד בידך קגיא הדין טר א״ל יכנישתא דעל כיון עילויה ם*םםםיך שרי

 קניא כובד סן גברא ההוא בידך ססרית גבאי דאסקדת סאי א״ל לך/ סשוזפע
 דירך דסן לקיטתך לקוט א״ל מלקט ושרי סתנדרין דינרין שרין לארעא נסביר.

 שנאמר אותן מכלה שוא שבועת אותן סכלין ומים אש שאין דברים טלקט. את
 ארם סבני לי יש ערים ד׳ הקב״ה אסר אבניו׳ ואת עציו ואת וכלתו ה) (זכריה

 ויונד. ואליהו סשה הן. ואלו לבדי אני אלא כעולם אלוה שאין יודעין והן
 ועלה, לתהום ירד יונה ירר• ולא עלה אליהו וירד. לשסים עלה סשה וקרח.

 כפיהם םקרישים ביום פעם־ם שלשה שלי ואראלים מלאכים עלה. ולא ירד קרד.
 אשריו בעולם ועיקר כלל נשבע שלא וסי ובטהרה בקדושה הגדור וסזכיריםשםי

 ט״ו (שבועות רז״ל שאסרו סה להשכיל לך ויש ע״כ. לעוה״ב לו וטוב בעוה״ז
 שאר על כן אמר שלא מה תשא לא בדבור נזדעזע כלו העולם שכל ל״ט) דף

 קצוות ששה שבעה טלשון שהשבועה לפי יה) גדול סוד בזה ויש הדברות,
 לפי המאמר פשט לפי אבל יבין, והמשכיל העולם כל זהו קדש והז׳ [הם]

 בר נכללים שכלן בהזכרתו רועשים ומטה מעלר. הסוני כל השם את שכשמזכיר
 וזהר מתנועעין. שסכינותיו הענפים וכל האילן [גוף] שמניף כמי הוא והרי

: וגו׳ רבה קדושים בסוד נערץ אל פ״ט) (תהלים
 סצדקיהו זה ולסדנו השם את מחלל זה הרי השבועה על ועבר לגוי זזנ^אבןן

 יחזקאל שאסר והוא עליה, ונענש שבועתו על ועבר לנבוכדנצר שנשבע
 סזרע לקח נבוכדנאצר כי יאסר וגו׳• ויתנהו הארץ סזרע ויקח יז) (יחזקאל

 האלה ומלבד באלהים והשביעו המלוכה מזרע שהיה צדקיהו על סשל והוא הארץ
 ערכים לרדותם לו אשר והגדולים השרים מן אצלו הניח לו שעשה וד.שכועה

שם) אמר יט) שבועתו על שעבר וכיון אליו, נכנע ושיהיה בו ימרד. שלא  עליו(
ת צרקיהו שימות הקכ״ה נשבע כי והולך מפרש והנביא וגו׳. היסלט היצלת  כעי

הםטליך הסלך כמקום לא אם (שם) שאסר והוא בבל, והוא נכוכדנצר של
אותו השטן צטחת

 באנו ואס אתנו, מאשי ינים הזה המדים יבינו לסני סהי׳ ננמסי סעיסי ומזה מלפנינו
 מעסס דישי וכן יבינו הניא סמדה ס׳ באום למעלה היות לנפשי אומרה זו מדה לידי

 עלהדניום לעניי מניאו שהפמדה היי בעלהלעה״ינו׳ שהלך איש אשם בלבו שתמר נאמד
 הקנאה שעי צדיקים אויסוס נם׳ אן הזאת המעשה נמדיסים עוד מצאתי לא והנה כולן

 דטר כל על עאמיים שלפנינו הדברות עשית נמדיש שראיתי ואמי בצפה״ש, שם כמ״ש
 •נסו סייז qft קולי נשמע לא העשירי מדבור אכן מעשיות הדנה עניא מהם ונאקה ודנור

 שאף דניתי אסם כן על תשע, ולא עשי הדניום, עשית המייש שם הלא האדם שיתמה •ה
 יניט שהניא המעשה גם נעס וגתוכן הישנות ננוסתאות ויש יש אכן אללינו נמלא פלא

 שנועה ולשין וז״ל סי״ס נאמצע לימנ״ן והנססון האמונה נם׳ הוא נן יס) :שמה גתונה
 ונ״כ הקנ״ה, מפי זה דנול כשיצא נזדעזע העולם שכל אמר וע״נ כו׳ שנעה מלשין נזיי

 ס׳ יתרו סדי נפי׳ לנינו נותב ונן כד, ידוי כי איש ס׳ משוס סדי נייש לענינו הלמנ״ן
 נפשיקתא איסא כן יש) :הניס נעל ונקרב ס׳ משמשים ונסדל תשא לא ומ׳ י׳ וידנל
 סייג אלקיך נדין אם אדונך דין באיזה ני למדוד יאים מס ללדקיהו אמל כ״ו מ׳ ינס*
 שנועפו שעונל מי שכל ליהמ אתה מייב מלכות בדיני אס לשקד נשמו שנשבעת ליהדג אתה
ש׳) (קהלת איסא סישה ופסיקתא אסלי ונסנסועא רנה ונאסל* ונו׳ ליהלג פייב •לך פל

הנשבע



עהההמחשבועהכד
 עוד אחריו והזכיר הוא שבועה לא אם ולשון וגר. אלתו את נזה אשר אותו

 גמולו לו שישיב כלומר וגו/ בזה אשר אלתי לא אם אני חי לכן (שם)
 עיני ואת כה) (מ״ב שנאמד עיניו עורון על בראשו ונתתיו אמר או בראש/
 הוא רשתי וענין ונו/ רשתי עליו ומרשתי יז) (יחזקאל עוד ואמר עור. צדקיחו

 לו וברח יריחו ערבות עד צדקיהו מבית היתד, מערה כמדרש שאמרו הסבה
 ראו ואז אחריו ורדמו הכשרים וראו צבי זימן והקב״ה המערה דרך צדקיה

 לצדקיהו הזה העונש ובל רשתי, עליו ומרשתי (שם) זהו ותמשוהו לצדקיהו
ללמוד יש ומכאן עליה. ועבר בבל למלך שנשבע השבועה בעק

ענשו כמה שבועתו על ועבר האומות מן לנכרי שנשבע במי השבועה חומר
 ימ> (ויקרא הכתוב אמר זה וער השם; חילול ממני וזה יגיע שמים עד נדול
שמי תשבעו ולא  לשקר תשבע אם בזה אותך המעניש ה' אני וגו׳ לשקר נ

 המצות שאר בכל וכן השם׳ את מחלל שאתר, למי לנכרי ואמילו צד בשום
 העובר המעניש או כא) בקיומם שנר הנותן ה׳ אני ענינו ה׳ אני בהן שנכתב
 לך שאתן ה׳ אני וגו׳ תיראו ואביו אמו איש (שם) שנאמר כענין עליהן׳

 לענין זהו ה׳ אני לבם תעשו לא מסכד, ואלד.י (שם) שכתוב ומה בזה, שכר
 או השכר ולגודל המצוה לחומר הוא ה׳ אני נו שנאמר מקום כל וכן העונש,

 שמצוה המלך שהרי אלו מצות בשתי ה׳ אני המרשה סיימה לכך העונש, לנודל
 לר ואומר מצוה אותה על מוסיף ואח״ב וכך בך עשה כגזירה לו ואמר לעבדו

מתחייב כה המושע וכל מצותו לחזק הזה הדבור הנד, המצוד, המלך הוא אני
בראשית כמרשה תנחימא במדרש אמר וכן גדול. שנר לו יש והטקיימה בנמשו

 ונתן גדלו כמה מרעה אני ליוסף פרעה כשאמר מצות של שברן מתן ולמד בא
 שאמר והקכ״ה ידו. מעל טבעתו את מרעד, ויסר מא) (בראשית שנאמר שכר לו
 ער שכרם• למתן קצבה שאין ללמדך וכמה במה אחת על ה׳ אני מצוד, כל על

 עצו© שכר ה׳ אני בה שנזכר ומצוה מצוד, בבל יש בי הזה המדרש ענין כאן.
 ומצוז? מצוד• בל שישמור האדם על שלמה הזהיר ולכך מב״ו, וק״ו דב ועקב

^ שמור מלך מי אני שאמר וזהו מלך, של דבורו שהוא ה׳ אני בה שנאמר
: אלהים שבועת דברת

L U שכת 0M לקדוש עונג לשבת וקראת קדשי ביום חמציך עשות רגלך משבת תשיב 
 כמתיי על והרכבתיך ה׳ על תתענג אז ונו׳, דרכיך מעשות וכבדתו מכבד ה׳

 ישראל כה שנצטוו ראשונה מצוד, השבת כי ידוע נח). (ישעיה וגו׳ אדץ
 א)שבת ב) נ״ו דף (סנד,דרין רז״ל שאמרו וכמו במרה עליה ונצטוו מ״ת קודם

 במצות חק ונקראת ונד, חק לו שם שם טו) (שמות שנאמר אימקוד במרה ודינים
 נקראים שניהם והמילה השכח מצות כי שם בשארו חק וזהו חק שנקראת מילה

שנברא העולם לענין וחדוש רמז הזאת והמצור. אחד, ענין והכל ואות חק
ונתחדש השמן צמחת

ק באלקים: אסרהשביפו ל״ו) (לה״נ ני׳ דכמיג צדקיה זה ייא שבועה באשי הנשבע  כ)
בשילושי רנימ כוסב וק כא) : שס היד״ק גס ביסזקאל בסילושו זה ללש לס״י הניא

pוq עש״ה בהל סלל:
אשנס: נצעוו במלה אישא ג' פ*ז בשנס נס א)



הממחשבתכד
 לומ- ויתכן שבת, השביעי וביום ימים בששה כלם הסעשים ונעשו מאין ונתחדש

 כלומר לעולם, היא אות ישראל כני ובין ביני לא) (שם הכתוב אמר עלזה כי
 השטים את ה׳ עשח ימים ששת כי כיצד והולך ומפרש עולם, של דחדושו

 אותו שנזכור נצטוינו החדומיי על וערות מופת שהוא ומפני ונו׳׳ הארץ זאת
 על הכתוב וביאור ונו׳, השבת יום את זכור כ) (שם שנאמר הוא יוס. בכל
 ב) כלן וכן בשבת ב׳ בשבת אחר השבוע ימי מזכירים שאנו מה הפשט דרך
 ואנו האומות שעושין כמו ויום יום לכל מיוחד בשם הימים את קורין אנו ואין

 השבח יום אח זכור פירוש וזהו ויום׳ יום כל עם השבת יום שנזכור כדי כך עושין
 מצרים יציאת כענין ויום יום בכל תדיר שיהיה הזד׳ כזכרון צוד׳ לקדשו.

 ממצרים, יצאתם אשר הזה היום את זכור יג) (שם הזה כלשון בו שכתוב
 את תזכור למען טז) (דכייס כתיב כן כי יום בכל אותו שנזכור היא והטצוה

 של הזה הדבור כי ומפורסם ידוע ודבר חייך. ימי כל מצרים מארץ צאתך יום
 ביום שהרי נאמר שבת ביום הדברות עשית בכלל לקדשו השבת יום את זכור
 החם וכתיב השבת יום את זכור הכא כתיב דל שדרשו וכמו חודר׳ ניחנה שבת
 וזה יום, של בעצומו כאן אף יום של בעצומו להלן מה הזה היום את זכור

 וראויה תורה ניתנה שבשבת ב׳) פו (דף עקיבא אמרר׳ פרק שכת במסכת מפורש
 לנתינת־. השבת יום שנתיחד מאחר התורה כל כנגד שקולה שתהיה שכח מצות

 שנאמד תעשה לא מצות ועשה, תעשה לא במצות בה נצטוינו שבת ומצות
 השביעי וביום כג) (שם שנאמר עשה מצות מלאכה, כל תעשה לא כ) (שמות

 שנשבות עשד. לתזכיר הוציך בלאו מלאכה כל לנו שאסר אחר כי תשבות/
 השבת כענין כאן שהזכיר ישעיה עשה וכן מלאכה, שאינם הדברים מן אף

 בלא אזהרה זהו רגלך, משבת תשיב אם שאמר זהו ועשה, תעשה לא מצות
 אם אף כי ג) לומר הזה הלשון ובא לתחום, חוץ ללכת שלא הזהיר תעשה

 משבת חשיב אם לשון וזהו לדרכך שתשוב שבת שהוא זוכר ואחה בדרך היית
 טעשות ענינו חפציך עשות רגלך• בשבת מלכת תשיב אס אמר כאלו רגלך

 רגלך תשיב אם הכתוב וביאור שנים, במקום עומדת משבת מ״ם כי זזפציך
 כי מיתה עליה שחייב המלאכה והיא חפציך תעשה שלא שכן וכל בשנת מלכת

 במיתה שהיא המלאכה כ״ש בלאו שהוא לתחום חוץ ההליכה אוסר הוא אם
 מחלליה לא) (שם הכתוב אמר זה על כי בכרת. עדים ובלא והתראה בעדים

 מות הכתוב וביאור ההיא• הנפש ונכרתה מלאכה כה העושה כל כי יומת, מות
 והכדלתיו קדשתיו שאני ביום קדשי כיום ואמר ונכרתה, עדים ובלא כעדים יומת

 ורגליך יו״ד בלא רגלך שהזכיר ומה ההבדל, הוא הקדושה כי היסים משאר
 ד) רז״ל בו ודרשו למקרא אם יש יו״ד בלא רגלך שכתוב אע״ם כלומר קרינן
 משבת תשיב אם שנאמר יכנם לתחום חוץ אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו
 השבת אח שתענג ענינו עונג לשבת וקראת קרינן. [רגליך] (רגלו) רגלך

 מעשה יזכור אז כולם על ומעולה ה) הימים משאר יותר ומשתה במאכל
יקרא זה בעשותו כי מאין ובראו העולם שחדש להקכ״ה הודאה ויתן בראשית

אח השמן צמחת
 : השנח יום nft זכור דיס נתון יסדו נסדר הרמנ״ן נפי׳ fcw זס דני מקור נ)
מובדל בעינין יסי׳ נזה [ני ה) : ׳3 נ״ב נעלונין ד) :ז״ל סיד״ק מסי׳ סוא נ׳׳ז )4

:ננ״י סיעים] משאל ומופרש



עוההמחשבתכד
ע והגסש. הגוף עונג ויתענג עונג השבת את  ועוגג ושתיה י1אכ*ל בסיגי הנוף עו

 (עסגיה סלשון וקראת לשון ויהיה ונסלאותע, הקב״ה של סעשיו בזכרוץ הנפש
 לאכול ו) הסלך את הסזסין כאדם השבת את שיזסין כלוסר קרואית הקדיש א)

 וסלת השבח את תזסין אסר כאלו עונג, לשבת וקראת זהו שולחנו על עסו
 לעונג תזכה השבת את שתזסין זו סצוה תעשה אס כלומר השכר הוא עונג
 והעדן הנהר ואל הגן אל ז) רמז הוא כי הבא העולם לחיי האמתי השכר והוא

 עיקר זה והנה הגן. את להשקות מעדן יוצא ונהר ב) (בראשית הכתוב מלשון
 ה״ לקדוש לומד והוסיף ודמיון, ערך להם אין אשר הנצחיים האמתיים החיים
 כלוסר טסנו מכובד אתה תהיה ואז עליך תוסף ה״ כבוד שיהיה כלומר מכובד
 מירש דבר. ודבד חפצך ססצוא דרכיך מעשות וכבדתו הכבוד• מן ומוכתר מעוטר
 ההבדל עניגים. בג׳ הימים משאר אדם שיבדילהו השבת בעגין בכאן הנביא

 ובהנהגה במלבוש ההבדל בדבור, וההבדל בחסצים וההבדל והנהגתו במלבושים
 יהא שלא וכבדתו ח) רדל דרשו וכן דרכיך, סעשוח וכבדתו שאמר זהו

 למאניי קארי הוה יוחנן ר׳ מצינו שכן חול של כמלבושך שבת של מלבושך
 הדין והוא חול של כהילוכך י) שיבת של הילוכך יהא שילא דרכיך ט). מכבדותי.

 אוי יקדים או דלמים משאר האכילה עת יא) לשגות לו שיש באכילתו הנהגתו
 אסוריט חפציך יב) רז״ל ודרשו חםצך ממצוא שאמר זה בחסצים ההבדל יאחר,
 בשבת, לחשבן מותר מצוד. של חשבונות יג) אמרו וכן מותרןם שמים חפצי
 ועל ליארס התינוקות על משדכין בשבת לעניים צדקה פוסקין יד) אמרו ועוד

 עם כי טו) מצוד. צד יש בזה כי בשבת, אומנות וללמדו ספר ללמדו התינוק
 החפצים שאר אבל הבריות״ את ומללסטם מלגנוב וימנע חיים לו נותן האומנות

 ההבדל ואסודין. חול חפצי והם חפציך הנקראים הם מצרה צד בהם שאין
 של דבורך יהא שלא דבר ודבר טז) רז״ל ודרשו דבר ודבר שאסר הוא בדבור
 בדברים יז) ממעט ויהיה בנחת בשבת שידבר לך ולומר חול, של כדבורך שבת

 חסידים שהרהודמותד ואע״ט מותר, הרהוד אסור יח)דבור רז״ל ררשו דבר ומלשון
ומדברים מהרהרים הם שמים בחפצי אלא רשות בחפצי מלהרהר נמנעים שבדורות

: שלהם העונג הוא כי
ציני  ושפיכות עדיות) (וגילוי ע״ז הרבה, עבירות בידם שהיה ראשון בבית מ

 וירמיה ישעיה מציגו שכן ע״ז איש. אשת ועון הרע ולשון גזל דמים
 וטסאתס ל) (ישעיה אסר ישעיה ע״ז, על אותן מזהירין ראשון בבית שניהם שהיו

(ירמיה אמר ירמיה לו. תאמר צא דוה נמו תזרם וגו׳ כספך אלילי ציפוי את
 טז) (שם אמר ועוד וגד״ האש את מבערים והאבות עצים מלקטים הבנים ז)

כזכירח עליהם וערב חביב להם שזבחותם זכירת כי לומר מזבחותם בניהם כזכור
גגיד׳ט השמן צפחת

 סעכבדין ס) :א׳ קי״ג נסבס ס) :נן נהר פדן ענ״ג ז) אדם: אס מכ״י סברו אס צ״ל ו)
 ינוייל שלא א׳ קי״ג סס «נ) :א׳ קי״ט שס ♦א) :גסה פסיעה יפסע שלא י) :נעליהן

 סי' כן עו) : שס יד) :א׳ ק״נ סס •ג) :אסה״ש צריכה היא מה לידע נשנה עדהי לתוך
 שם הסוס׳ כסנו כן יז) נ׳: קי״ז שס סז) מקיא: לן ונפקא נ׳ ל׳ נקדרשין שהוא שס יש״י
 והניאו נדנריס למעע אלא ססצך ממצוא אמר כנר דהא וממכר מקח לענין שפי׳ כיש״י דלא

 לה אמר הוה מלין מוסל משסעיא הוס כד דרשנ״י אימא ל״ד שו״פ ויקרא לנה המדיש
:א׳ ק״נ שס יח) :ושסקא הוא שנסא

ז״ל



הקמחשבתכד
סי מיהם  אזנרתה סלשון יט) שם*רשו ויש יתירה. חינה דרך ננו את שזוכר נ

ל  ולכך סזנחותם יזכרו כניהם כזכור הכתוב ושיעור נכון׳ יותר הראשון אנ
 בשדות תמיד סצו־ין היו כי בשדה הררי אחרץ שהזכיר הוא הררי׳ הנביא קראם

 סרצחיס, ועתה א) (ישעיה אסר ישעיה דסים שטיכות ע״ז• לעבוד הד^ים על
) (ירמיה אמר ירםיד>  ישעיה גזל נקיים. אביונים גטשות דם נמצאו נכנםיך גם נ

 אמר ירמיה וגו׳, יקריבו בשדה שדה בבית בית מניעי הוי ה) (ישעיה אמר
 שאמר הוא הרע לשון מרמה. מלאים בתיהם כן עוף מלא ככלוב ה) {ירמיה

 ה) (שם ירמיה שאמר הוא איש אשת עון ונו׳. לשונם שחוט חץ ט) (שם
 תלה לא הללו עבירות כל בהם שהיו ואע״ם ונו׳. היו משכים מיוזנים סוסים
 יז) (ירמיה ירמיה שאמר הוא כ), שבת חלול על אלא ביהמ׳׳ק חרבן הכתוב

 כשערי והבאתם השבת ביום משא תשאו ואל בנםשותיכם השםח ה׳ אמר בה
 תעשו לא מלאכה וכל השבת ביום מבתיכם משא תוציאו ולא ירושלים,
 אזנם את הטו ולא שמעו ולא אבותיכם/ את צויתי כאשר השבת יום את וקדשתם

 תשמעון שסוע אם והיה מוסר, קהת ולבלתי שמוע רבלתי עדטם אח ויקשו
י  יום את ולקי־ש השבת ביום הזאת העיר בשערי משא הביא לבלתי ה׳ נאס ^

 יושבים ושרים מלכים הזאת העיר בשערי ובאו מלאכה כל בו עשות לבלתי חשבת
 ירושלים ויושבי יהודה איש ושריהם המה ובםוסים ברכב רוכבים דוד כסא על

 בנימין ומארץ ירושלים ומסביבות יהודה מערי ובאו לעולם׳ הזאת העיר דשבה
 תודה ומביאי ולבונה ומנחה וזנח עולה מניאים הנגב ומן ההר ומן השטלה ומן
ת  ובא משא שאת ולבלתי השבת יום את לקדש אלי תשמעו לא ואם ה׳. גי

 ולא ירושלים ארמנות ואכלה בשעריה אש והצתי השבת ביום ירושלים בשערי
 חוץ הענין ביאור השנת ביום מבתיכם משא תוציאו ולא שאמר מה תכבה.

 בתוך עליה חיינין היו ולא בלילה נעולות היו דלתיה ירושלים שהרי לעיר
 לטי ההוצאה מן יותר ההבאה על אותם שהזהיר ומה הרבים, רשות משום העיר

^ היתד. שירושלים  כני שהרי המוציאים מן יותר רבים 'המביאים ובכרך גדול כ
 בםטר מציגו וכן ממכר, וכל והסירות התביאה לכיך מביאים כטרים ובני עיירות

א) נחסיר. שהוכיחם עזרא  ומניאים יג) (נחמיה שאמר הוא השבת יום על נ
 הדלתות שהיי צריך היה לא כי העיר תוך על הזהירם לא השבת ביום ירושלים
 הזהירם אבל העיר בתוך מבתיהס והוצאה בהכנסה חייבין היו ולא בלילד. נעולות

 השבת׳ יום בשמירת החרבן תלד. כי זו בטרשה נתבאר והנד. לעיר. חוץ על
 והודיעם השבת ענין אלא הזכיר ולא שבידם עבירות משאר הנביא ירמיד. ושתק

שמח שאם השי״ת סטי  ישמחה לא ואם לעולם הזאת העיר וישבה השבת י
 כלן המצות כל כנגד שקולה השבת כי ללמדך זה וכל כשעריד.׳ אש וד.זנתי
ת דרז״ל השבת מצות עילוי ולהטלנת עולם, של לחדושו עדות והוא שנ  סרק (

לו מוחלין אנוש כדור ע״ז שעיבד אע״ם כהלכתד. שבת הסשמר כל קיח) דף טז

השטן צפחת
הקנויס מנץ כזכור מפרשים ויש שם מ״ק הרנ לשץ זס *ם)
; נכון והלאשון נאש בניהם מענייים שהיו כלומר לד׳ אזכרתה ו׳) (ויקרא כמו
 : וכו׳ שנת במצות שהאמיר נילמי׳ וראינו ברך מ״כ ס׳ יתמ סדר ניאנ״מ הוא p ג)

עזרא כו׳ כתונים של סדרן ספ״ק ב״נ הש״ס כדסשיב עזרא ס׳ נ״כ נקיא נאמי׳ השפי כא)
ודה״י



עזהקמחשבתכד
סו כה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי נו) (ישעיה שנאסר  שבת שו
 ביהס״ק orp שיתלה שבת סצות וראויה מ: סחור אלא סחלמ תיקרי אל סחללו

 כב) העולם אסצעות שהמקדש לסי חלולה על הסקדש וחרבן שמירתה על
 רביעי והוא השבוע [לימי] אמצעי(ליום) והוא שביעי הוא כי אמצעי השבת וכן

 הרי מאחריו אב״נ השבת מלפני דה״ו כן ואם שכת, ערב נקרא בשבת רביעי יום שהרי
 החמה גלגל הגרול המאור כענין והוא השלשה. לכל ורביעי ושביעי אמצעי השבת
 השמש כי הידוע ומן ואחד, אחד לכל ורביעי חנכ״ל שצ״ם דרך על ארצעי שהוא
 על ומעלתו עלויו זה הגה אמצעי הוא שהשבת וכיון הוא. כג) רביעי בגלגל
 שהיה החיים עץ כענין כד) מחבירו ומעולה מקודש אמצעי כל שכן הימים שאר
 נקודה שהשבת ולפי השכינה, כלסי שהיא מנורה של האמצעי והנר הגן בתוך

 היא קדש כי השבת את ושמרתם לא) (שמות קדש הכתוב יקראנו כן על אסצעיח
 הקדושה מארץ ישראל גלו ולא באמצע! מכוון הקרש היכל יצירה בספר ואסרו לכם.

 כי לכך ראוין והיו השבת! את שחללו עד העולם של אמצעית נקודה שהיא
 האמצעית הנקודה מן עשו כי השבת את חללו הם מרה כנגד מרה הקב״ה של סדותיו

 עולם של וטבורו אמצעית נקורה שהיא דארץ מן גלו לכך הקצוות, מן אחת
 אם וגו׳ השמים בקצה נרחך יהיה אם ל) (דברים שכתוב כעגין הקצוות. לשאר

 מנוחה נקראת שהשבת מפני ועור שבת. בשמירת תלוי ביהמ״ק קיום שיהיה ראוי בן
 דכתיב(דברים מנוחה נקרא ישראל ארץ וכן השביעי! ביום וינח כ) (שמות דכתיב

 משמרים ישראל אם כי הכתוב ויבטיח הנחלה. ואל המנוחה אל יב)
 השבת ישמרו לא ואם הארץ את ב״ה הקדוש ישמור השבת מנוחת

 שבת חלול בעונש תלוי שהגלות למדת הא הארץ. את ומחריב גוזר הוא הרי
 שלא כימיו הבית שחרב צדקיהו בימי מציגו וכן השבת• בשמירת תלויה והגאולה

הנביא(ירמיה ירמיהו אמר ולכך הארץ! שבת שהיא שמטה מצות ישראל שמרו
 להשמיט רצית לא אשר תחת כרחך בעל ושמטת יאמר מנחלתך. ובך ושמטתה ח)

 שבעים כנגד כבל גלות של שנה שבעים כרחך, על תשמיט בארץ בהיותך
 כלומר ובך ושמטת שאמר וזהו כך, תהיה הזאת והשמטה בארץ שחסרת שמטות
 בשבתך להשמיט רצית שלא לפי לך נתתי אשר מנחלתך בעצמך אתה נשמט שתהיה
 הכתוב שהזכיר הררי למלת חוזרת ושמטת ומלת ממנה. נשמט תהיה בתוכה

 ואעפ״כ בהרים ע״ז עובדים שהיי שם על בשדה הררי לישראל קרא כי שלמעלה
:הארץ שבת שהוא שמטה כעון אלא ע״ז בעון מנחלתו נשמט לא

למחזיקים גדול שכר לעתיד הקכ״ה שהבטיח מציגו השבת כח גדול כמה וראה בא
ת ח ו ק צ ש במצות ה

 כן )3ב פ״סז שמיה על םסלי׳ איקרי לא מ״ס נחמי׳ אמר ב׳ צ״ג נםנהדר«׳ וכן ידה״י,
 אקלימים לז׳ נמלק השפל שהעולם וז״ל שמעון יאונן ע׳ שמוה סדי נפייושו לבינו כומג

 האקלימים שםדלו המסקל שסכמי ואעפ״י וכו׳ הישוב אמצע שהוא א״י הוא השביעי זהאקליס
 היא שסאלז כיון כי אסד מקום אל הולך הכל הלביעי באקלים שא״י סבוליהס בקצה כהנו

 והיא אמצעים והיא וג׳ ג׳ לכל לניעית היא הנה מכאן וג׳ מכאן אקלימים ג׳ ויש הנקודה
 כי וידוע וכו׳ שביעי יום והוא השבוע ליעוס אמצעי שהוא השבת יום דמיון וזה שניעיס

 וג׳ וב׳ א׳ ויום השבה מלפני ו׳ ה׳ ד׳ יום ססשוב וכאשל ד׳ מיום מססיל שבס עלב
 וכן וכו׳. בהע״ק וכן השלשה לכל לביעי נם אמצעי שביעי שהוא שנה הנה השבה מאהלי

 ההוא האלץ כי אז מלה הכלול ועוד וז״ל בארץ אז והכנעני ס׳ לך מדל בפי׳ עוד כהב
 עסני בלביעי זכול עשה״ד סיף יהלו נסדל וכ״כ ואמצעי, לביעי הוא וכן שביעי אקלים

3כןכוס כי) ההולה: מיסודי פ״ג בעיימוני ה'א וכן כג) לביעי: ליום לביעי השבה שיוס
לבינו



הקמחשבתכד
 קרבנות להקריב שיזכו [ישראל] לומר צריך ואין נכר] [בן שבח במצות

 והנבר הסרים על ישע-ה שאמר והוא חסלתס ושיקבל שם ורהתסלל בביהמ״ק
 והמרים הנכר בן שהזכיר והטעם וגו׳• קרשי הר אל והביאותים נו) (ישעיה

 ברית לרורוחם השבת אח לעשות לא) שנאמר(שמוח לרורות נחנה שהשבח לםי
 מיוחר שהוא עמו מעל ה׳ יברילני הבדל הנבר בן יאמר ואל אמר ולכך עולם.

 עמדו ולא לפני דורות לי שאין לסי השבת משמירת בכללם שכר לי יהן ולא לו
 היא והשבת לאחרי דורות לי ואין יבש עץ אני הן הסרים יאמר ואל מיני, הר על

 ישמרו אשר לסריסים ה׳ אמר כה כי הדורות/ כח והיא לדורות שניחנה מצוה
 חפצתי באשר בוחרים הם השבח את משמרים שהם משעה בלומר שבתותי את

 כנגר שבת שקולה כו) ודרז״ל ברית. נקראת כה) השבת כן כי בבריתי ומחזיקים
 לא שבת ממצות פטורין בכך עצמן יחשבו אל הענין וביאור שבתורה, מצות כל

 שיהיה ושם ויד לסריסים שכר ליתן עתיד שאני לפי הנכר בני ולא הסריסים
 תפלתם שאקבל זאת בשביל שכר אתן הנכר לבני ואפי׳ ומבנות מבנים טוב להם

 שמבטלים אותן הסריסים וי׳׳ם . קדשי הר אל והביאותים שאמר זהו וקרבנוחם
 : התולדה מכח מבוטל שהסריס כשם בשבת מלאכה מכל ומחשבתם עצמם
 שהרי מנוחה יום לו ושיהיה כו שיתענג שבח במצות זהיר להיות לאדם לו ראוי

״ מנוחה בו להם יש גיהנם רשעי שאפי׳ עד כך כל ומעולה מקודש הוא
 בשבת עקיבא בר׳ שפגע הרשע בטורנוסרופוס מעשה כז) במדרש אמרו וכן

 דמארי ליה אסר בגוברין גבר ומה עקיבא ר׳ לו אמר סיומים היום מה לו אמר
 אותנו צוד. כך לכבדך שרצה כמו צבי, דמארי נסי שבת עקיבא ר׳ א״ל צבי
 עושה הוא למה אלהיכם א״כ לו אסר השבת, את שנכבד הקב״ה מ״ה מלך

 עושה שהוא כדרך לו אמר עושה הוא מלאכה ומה לו אמר בשבת. מלאכד.
ולבנה, חסה מזריח עננים מעלד. הגשם ומוריד הרוח משיב בשבח עושה הוא בחול
אחת בחצר שדרים שנים עבריים של בתורתם בקי שאתה אני יורע ר״ע לו אמר

יחיד אבל לטלטל, הן סותרים שמא עירוב לזה נותן וזה עירוב לזה נותן זה
אחר רשות שאין לפי בחצרו מטלטל הוא כאנטוכיא גדולה אחת בחצר הדר
 לאחר אין כבודו הארץי כל מלא רגליו הדום והארץי כסאו השמים והקב״ה עמו

 ימי שכל עליו מעידין המן אוכלי אלא עוד ולא בעולמו, לטלטל כח) עמו רשות
 שכל יוכיח סכט־ון נהר אלא עוד ולא יורד, היה לא וכשבת יורד היה השבוע

 ומנהר כיסינו היה שלא מן הנח לו אמר רץ, אינו וכשבת רץ הוא ימים ששת
 ובשבת עולה השבוע ימות שכל וידעוני אוב אצל לך לו אסר מאמינך, איני סבטיון

 עולה עשן ימים ששה כל והיאה אביך בקבר ובדוק לך ועוד • עולה אינו
 הלך ישמרוה. לא והחיים שבת שהוא יודעים והמתים עולה אינו ובשבת מקברו
 דינו ננסר שמא לו אסר עולר.׳ עשן היה לא כשבת כי וראה אביו בקבר ובדק
כשפים ועשה חזר עולה העיצן ראה בשבת באחד למחר .תראה למחר לו אמר

ת ח פ ^ן צ ש והעלהו ה
 דכיזיב כה) :שס שציינתי מה ולאה מ״ע שנועות ביזות ולקמן לולב אות למעלה לנינו

 אות למעלה לנינו והניאו דנלכות פ״ק נימשלמי הוא כו) : עולם לא)'נלית (שמות
 כ״ה: פ׳ לנה בנשלס הוא וכן יכו׳ ששקולה שנת מצות זו אומר לבי תזכרו למען ה׳ יסור
 וכן זה ענין איתא פי״א נב״ל גס אכן ,קצת בפנוי התנסומא של לשונו יבינו,לקס כז)

מעלסל, לפיכך נתנמומא כנו) :המרלש זה מניא ימיו סדר נפילופו גס ב', ם״ה נטנהדיי׳
נכ״י



עחהקמחשבתכד
 סן טשםר אתה במיתתך העבת את עמרת לא בחייך לו אמר מקברו. והעלהו

בני אמר יהודא/ איתעבידת אימת  ליכםxא העבת את מעמר עאינו מי כל לו.
 א״ל החול בימות אצליכם מלאכה ומה א״ל בעלכרחו, באלכאןומעמרה כתקנה

 מכרזת קול בת עבת ובערב נחין אנו ובעבת נדונין אנו העכוע ימות בל
סו ומלאך וינוחו לרעעים הנח ואומרת ע  כל אותנו ודן עלינו ממונה דומה ע

 רעעים חזרו ואומר מלאך אותו צועק נעלמין כעהסדרים העבת ובמוצאי הימים
 עאין יעראל כל ענהגו וזהו .במדרע ע״כ סדריהן יעראל העלימו עכבר לגיהנם
הי ממהרק  בנחת/ אותו ואומרים הרבה כמ) מחעיכים אלא קרועה וסדר נועם מי

ת בין עבת בערב מים לעתות ל) אסרו הזה הפעם וסן ל העמעו טז ה ז רי ה  ע
ע זו אמונה בנסע לקבוע בזה וכוונו המתים. את י  כעבת. מנוחה ניהנם לרעעי ע

תה עד במים. ומצטננין ורוחצין עותין הם בע״ע יוצאים וכעהם  מים עהעו
ומחוסר נזלן העותה את ועעו מהם אותם נוזל עהוא לומר הוצרכו עעה באותה

: אמנה
ד ע עו ע על ועדות מוסת הוא עננלהו מלבד כי נסתר סוד העבת במצות י ח  ח

ה מלאכת מיגיעת למנוחה מיוחד יום והיותו העולם ע ע  עימצא כדי ה
ע ד עי והעקט/ כמנוחה חייו עני עביעיות עיהיו מרגוע האדם  ענין בנסתרו י
 כן עמעון א״ר פז) דף (פ״ב טוב יום בסס׳ עאמרו והוא ונעלם לא) פנימי
תן המצות כל יוחאי  העבת מן חוץ בפרהסיא להם נתן ליעראל הקכ״ה ענ

ה תנ ת נאמר ע בצינעא להם עני  היא אות יעראל בני ובי, ביני לא) (עמו
 מכלל היא עהרי ניתנה בפרהסיא והלא בצינעא העבת מצות ניתנה ואיך לעולם,
עו הדברות עערת מ ע ה אומר הכתוב וכן האומות; כל אותן ע  לא מח) (יעעי
 כי ארץ מלכי כל ה׳ יורוך קלח) (חהלים דוד אמר וכן דברתי, בסתר מראע
 הניתן הוא כי עבה הפנימי על היתד. החכמים כוונת אמנם פיך. אמרי עמעו

ת לב) רבה עמות וכאלד. וביניכם. ביני לעון וזהו בצינעא  כי ראו יו) (עפו
 בני יבואו אם אמרו מכאן העולם לאומות ולא לכם העבת. את לכם נתן ה״
 ענאםר(בראעי׳ מיתה עחייבין אלא מקבליןעכר. עאין דיין לא העבת את ויעמדו נח

( חזו לבני ואזד.רה יעבותו, לא ולילה ויום ח׳  לא)ביגי אומר(עםות הוא וכן מיתתן היא נ
 העובר כנגדו יועבת ומפרונא יועב למלך מעל לעולם. היא אות יעראל כני ובין

ם) הכתוב אמר זד. על דעתי ולפי ע״כ. מיתד.. חייב ביניד.ם ע  יעראל בני ועמרו (
 הכתוב עכיון אלא העבת, יום את יעראל בני ועטרו לומר ראוי והיה העבת את

 עלמעלה עבת כלומר העבת לעעות בה עד,זכיר עלפעלד. לעבת לד״מעילד.
העבת את המעמר כל העבת את לעעות במדרע אפרו ומזה עלמפה״ בנגד

לממד• ך^ןןמן
 נמצא היכן ידעתי לא זס ועליש רניט כותב יתרו מדר בסיתסי ל) מאריכים: נכ״י כס)
 פרקיסיכלויז כעין ניע סרקי או עדן נן סמכת הנקרא במסר ליז״ל נמצא כי סעעמי אנל

 סון לעמית מנסה בין בסבת מיס הפותה כל פס כתוב וכן דל״א ופרקי עלכבוס ופרקי
 נפבת יוצאיס פהמתיס לסי הסעס מפלפ ופס מתיו את נתל זס הלי מת לו פמת פנה

 קינל שנה לאפי־ אנל עמיו אס לגזול לו לאוי אין ולכן מעדן היוצא הנהר סן מיס וסוסים
 הזה. מדלס הניאו פס והאפל״י וסנ״ע ד״ה א׳ ק״ה נפממים והסוס״ ע״כ. כבל דינו אס

ה: הדעות הרע״א הביא לצ״א סימן ונאו״ת  כתב וכני ספא, מדל נפי״ לנינו וכ״כ לא) נז
:כ״ה פ׳ נפלת מדל לב) :נצפה׳־פ פס ע״ם ועי״ עילה אות למעלה זה לנינו



הקמח שבת כד
 הסקיימ בי זה יביאור האובת. את לעעות מנאםר לסעלה ?נשאה כאלו לם«ח

 והסכמל למעלה ועיקרה בשרשה ומאםין מודה שהוא עדות זה דממה השבת את
 שאסר הוא בתורה ממורש הזה והענין .מעלה של טבמל כאלו לממח אותה

 ואמר תשמורו, שבתותי את אך ישראל בני אל דבר (שם) לסשה חקב״ח
 העליונה, בשבת מדבר שהוא לאי השבת יום את אמר ולא השבת את ושמרתם
 לנלותם מסיעליק משה נצטוה השבת במאות כאלהשנכללין נסתרים וענינים
 השבת ענין להם שיודיע ישראל בני אל דבר ואמר שהתחיל וזהו ישראל! ליחידי
 ולא צוה כאשר השבת במצות לישראל הזהיר לא משה בי וראינו ובנסתר• בננלה
 וביום לה) (שמות ויקהל בםרשת אמר אלא כלל העליונה השבת מרמזי הזכיר

 בהמון ידבר משה כי בזה הטעם לי ונראה ,שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי
 בי לדבר רצה ולא הנסתר העלים כן ועל והנשים האנשים ישראל בני עדת לבל
 שאין ברורה ראיה ומכאן קצרה! ובדרך בלבד שבה בנגלה המצוה בטשט אם

 אז עונג לשבת תקרא qk ה׳ על תתענג אז בהמון. נפתריס ענינים ולבאר לגלות
 יתן כלומר הנמש עונג הוא ה׳ על והעונג מדה. בנגד מדה וזה ה׳ על תתענג

 אכל בזכרו. נמשך ותתענג ובטובותיו בו שתודה עד טובה בשמע הנוף עונג לך
 השי״ת על ידדה גומך תענוג בלומר הנוף עונג על מירש ז״ל סעדיה רבינו הגאון

 מן שיקח אלא תענוג לכסיל נאוה לא יט) (משלי בהם שנאמד ככסילים ולא
 מדש יקה אבל בתענוגים ידכה שלא המשכיל דדך בך בי ובמשקל! במדד, התענוג

 וכת הבחינה כח והן כחותיו שלשה ויתחזקו שבלו ייטב בו בי בינוני בענין סמוקו די
 שהיא ולמי הארץ בהבטחת יבטיחני ארץ במתי על והרכבתיך הזכרון. וכה המחשבה

 במתי על ירכיבהו שנאמר(דברי׳לב) ארץבענין במתי יקראנה לג) הארצות מכל גבוהה
p K. ז״ל(שכת ודרשו אחד. ענין והכל לחזוק הענין כמל אביך יעקב נחלת והאכלתיך 

 נח) שנאמר(ישעיה מצרים בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג בל קיח) דף םט״ז
 התהלךבארץ. ק־ם ינ) בו(בראשית שנאמר כאברהם לא אביך. יעקב נחלת והאכלתיך

 אלא האל, הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי כו) (שם בו שנאמר כיצחק ולא
 קד.) (תהלים כתוב וכן וגו׳ וקדמה ימה וטרצת בח) (שם בו שנאמר ביעקב

 לאבות ניתנד. שהארץ אע״ם כי !ונו׳ אתן לך לאמר וגף לחק ליעקב ויעמידה
: יעקב רבני אלא בנחלה מיוחדת אינה

ץ  נמלאות על יורו שכד. והנגלה שהנסתר השבת מצות גודל כח שהובחנו כי
 שנעשתה שערוריה על ולדאוג להצטער הלב עיני להעיר לנו ראוי דעים תמים

 העלם ושער שער שבכל ושוטרים ושומטים שבת מחללי בישראל שיש בארץ!
 מוסר שבט חושבים הם והנה השבת! יום את בחללם הארץ מעם עיניהם יעלימו
 שבתות מחללי בישראל כהיות וקצף כזיון נם חרמה לנו ודי הסרכנין לרדות

 ועוד [למחלליה] סקילה וחייב זו כמצוה חלציו אזר רבינו משה והנה בםרד.םיא.
ם סלה נצב הכל ענינם כל אשר האומות בראותנו  וכן חגיהם ימי שומרים שי

) (יונה שוא הבלי השומרים שנאתי ל״א) (תהלים ע״ד. דוד אמר  כ׳
 השבתות משמריס אינם וישראל אל״ף כלא והוא שו י הבל משמרים

 על הוא נם נוסף השם חלול עון בזה יש הנה ה׳ מועדי הנקראים וד.םועדים
 לטחללי לשלם ריקם ימזיבו לא מוסרם ומקל יד לד.ניף לב״ד ראוי ולכך שבת! חלול עון

תן ליראתו לבבנו ויכין מעון ינקנו כרחמיו והשי״ת חיקם. כטעלסאל שבתות ד

השטן צטחת
: ׳3 ס״ס נקדוסץ נד^ימא לג)

לנו



עטההמחשבתכד
 דונסא היא שהשבח לם* עבודתו ועובדי כהלכתה שבת שומרי עם שכר לנו

 שנאמר הבא העולם של דוגשא אלא שבת ניתנה לא במדרש וכן הבא• לעולם
: לעולם עמי יבושו ולא וגו׳ ושנוע אכול ואכלתם ב) (יויאל

, , שלום ,
 כי ללמדנו בא זה מסוק נ). (משלי שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה

 עולם של בריאתו עיקר מציגו ובן שלום׳ ועיקרה כלה התורה יסוד
 לדעתן בראשית מעשה כל ס) דף ם״נ (חולין רז״ל דרשו ומזה השלום הוא
 כי י׳דוע ודבר 0 צבאם וכל ב) (כראשית שנאמר נבראו ב) לצביונם נבראו א)

 שני הם והנה 0י ומים אש שהם לםי שבים נקראו ד) תחלה נבראו שסים
 כה) (איוב שכתוב הוא השלום ע״י אם כי והתחברותם זוונם יתכן לא הסכים
 ממש במרומיו הא׳ דברים, ב׳ כוללת במרומיו ומלת במרומיו, שלום עושה
 אלא קיום להם יהיה שלא בענין עצומים ו) שוים שהם השמים בעצם כלומר

 שלום עושה שהוא שבמרומיו במלאכיו במרוםיו והשני שלום. בהם שעושיה ע״י
 זה המשל במיומיו. שלום עושה עמו וסהר המשל ז) ז״ל שדרשו וזהו ביניהם,
 ביניהם. שלום עושה והקב״ה מאש ונבריאל ממים מיכאל נבריאל. זה וסחר מיכאל.

 כדין שלא לו שהיה צערו על מתלונן איוב שהיה הוא כסשוטו הכתוב וענין
 משגיח, בהשגחת לא דכדכבים מערכת כסי מקרה דרך לו שבא סבור והיה דעתו לסי

 הש״י עם והסחר הממשלה כלומר ונו׳ עמו וסחר המשל ואמר בלדד השיבו ולכך
 והרעות כמרומיו, שלום עושיה והוא ממנו מתסחדיס הכל הנדולה ממשלתו מצד כי

 rבםרום דן שלום, רק למעלה אין כי הגורמים בעצמם הם האדם כני על הבאות
 Tהזכ ולכך שלום• עושה הוא שבכלם שבהם במלאכים הן השמים בעצם כלומר
 אין ח) אמרו וכן שלום ביניהם שעושה כלומר לנדודיו מססר היש (שם) אחריו

 לשלמה) אשר השירים (שיר רבה השירים שיר ובמדרש מלמעלה, יורד רע דבר
 במלך שלמה במלך שלו. שהשלום במלך שלמה במלך ציון בנוח וראינה צאינה

 ליצחק החרב השלים אבינו לאברהם האש השלים כיצד לבריותיו מעשיו שהשלים
 תני בריותיו, נין שלום שעשה שלמה במלך אחר דבר ליעקב׳ המלאך השלים

 שנאמר שלג של הרקיע אש. של והחיות שלג של הרקיע יוחאי בן שמעון רבי
 אש« של והחיות ונו׳. הנורא הקרח כעין רקיע החי׳ ראשי על ודמות א) (יחזקאל
 מכבה זח ולא ושוב. רצוא והחיות וכתיב(שם) אש כגחלי מראיהן (שם) שנאמר

מזיק זה ולא לזה מכבה זה ולא אש של וגבריאל שלג של מיכאל לזה׳
אחד אסילוביןמלאך אלא למלאך מלאך כין דבר סוף לא אכין רבי אמר לזה.

 שלום עושה כתיב יוחנן א״ר ביניהם, שלום עושה והקב״ה אש וחציו שלג שחציו
לא מעולם לזה. זה מזיקין ואין אש של והכוכבים מים של הרקיע במרומיו

כח גדול כמה וראה בא ח) שם ועוד ע״כ. לבנה. של סגימתה חמה ראתה
השלום

 הקלי ל6 סם וממייס נ) ;להם סנמרו כדמיה נ) :ניאוסו והס סינראו שהודיעס א)
ץ ס״א ובב״ל א׳ ל״נ נסמיד אמרו כן ד) צביונם: אלא צבאם  הסצים לבריאה אעלי מנ
 הזה הפסוק שכל ולאימי .וב״ש ב״ה בהא סליני א׳ י״ב ובסגיגה קדמה האלץ לשכלול קדמו

 ממילה נביאו ובכ״י סמלה. נביאו ג״כ כמוב ושם שיססים סדי מפלס בפי׳ הוא ופירושו
 מזה לממוד ויכולים והסוכר דבל שבלא הראשונה הבייאה שמן וכונסו וכו׳ שמים ונקראו

 הני׳ בכ״י ולאימי שונאים. ליניה נ״ל ו) שם: במגינה כ״ה ה) השלום: גודל מל לאיה
 ובאץ סזקיה יסודוס סס והמיס שהאש והכונה קשים עצמיים שצ״ל ונ״ל קשים עצומים שהם
במקועוס מצאנו אכן שם איננו ס) נ״א: ס׳ בב״ל )0:י״ב ס׳ נשא ז)בבמ״ל :סמוד יוכלו בל שלום

לניס



הממחשלוםכד
 בהם פוגעת הדין סדח אין אחת חבורה נעשין והם ע״ז עובדי ישראל תשלום
 חותם שאין השלום הוא גדול לו, הנח אפרים עצבים חבור ד) (הושע שנאסר

 הוא ט) גדול שלום״ לך וישם ו) (במדבר שנאמר בשלום אלא נהנים ברכת
(בראשית שכתוב הוא השלום מפגי היו שלא דברים נכתבובתורה שהרי השלום

(  זה דבר יעקב צוה לא ומעודם וגו׳ ליוסף תאמרו כה מותו לפני צוה אפיך ג
 דבורו שינה המלאך אפילו שהרי השלום כח גדול כמה ראה אמרו• מעצמן אלא
 אמרה והיא זקנתי ואני ונו׳ שי־ה צחקה זה למה יח) (שם שנאמר חשלום ספני

אחני  מעולם השלום• מפני למה כך וכל זקנתי. ואני ואסר שינה והמלאך זקן ו
 ופחד המשל שנאמר שלום דרכי מפני לסה לבנה של פגימתה יא) חמה ראתה לא

 רואה מהן אחד אין ברק־ע מהלכין שהם הללו המזלות לד רבי ואמר וגו׳, עמו
 מזל כל שיהא לאחריו בסולם שעולה כאדם שלאחריו מה אלא י) שלפניו מה

 שלום נקרא הקב״ד, ע״כ. גמרום־ו. שלום עושר, אומר הוי ראשון אני אומד ומזל
 בחר לשלמה. אשר השירים שיר וכתיב שלום, ה׳ לו ויקיא ו) (שופטים שנאטי

) השירים (שיר ז״ל שדרשו הוא שולמית״ וק־אם אומות משכעים יותר בישראל  ז׳
 את להם ונתן בתוכה״ דר העולמים [חי] ^לוםpש אומד, השולמית שובי שובי

 של מצותיה כל וגו׳. נועם דרכי דרכיה ג) (משלי שנאמר שלום שכולה תורתו
 אם ויאמר טו) (שמות שכתוב הוא לגוף שלום ולנפש. לגיף שלום הן תורה

 קיום מצד לנפש שלום רופאך• ה׳ אני כ• ונו׳ אלה־ך ה׳ לקול תשמע שמוע
 ה׳ תורת יט) (וזהלים שנאמר לשרשה, וסר,ורה שלמד, הנפש תשוב המצות
 רז״ל דרשו ומזה אותה, יב) שואבת השלום מדת ותד,יד, נפש משיבת תמימר,

 (ישעי״ ואומרים לקיאתם •וצאין השרת מלאכי גולם ה מן יוצאין כשהצדיקים יג)
 לקראתן יוצאין זעם מלאני העולם מן נפטרין וכשהרשעים וגו׳• שלום יבוא גז)

; לרשעים ה׳ אמר שלום אין טח) (שם ואוסרים
ת ל  חתימת והשלום כשלים נחתמות כולן יד) המצות שכל השלום מדת גייו

 עמו את הטכרך בשלום התפלה חתימת רבותינו לנו תקנו בן ועל הכל,
 שלום דהקב״ה ברכה יח) דף (פ״ב מנילה במסכת אשרו וכן בשלום. ישראל

 כלן הקרבנות מציגו וכן וגו׳. יתן לעמו עוז ה׳ כט) (תחלים שנאמר ט\) הוא
 השלמים. ולזבח וגו׳ למנחה לעולה התורה זאת ז) (ויקרא שנאמר כשלום חותמים

 שלמים שמן נקרא למה טז) רז״ל ואמרו בשלמים״ חתומים הקיבגות כל הרי
שיר בשלום השירים שיר ספר חתם שלמה וכן בעולם שרום שמטילים  שנאמר(

: העולם קיום שהשלום למדת הא שלום, כמוצאת בעיניו הייתי אז ח)
ובויקרא השסן צפחת

ס  גסא ישפיי ספלים פ׳ נשים רנה ד״א ומש׳ פי״א ינס ונשא פ״ם צי נוי״ל ומהם מי
 שם: נמנמומא וכן הזפ עגין כל בממש ג״נ איסא ס׳ פ׳ לנה ונשיפמים .זה נשגנין לא אך
 נם ׳3 כ״ג ני״ה כדא׳ י) פ״א: סאה נייושלמי נ״כ הוא זקנתי ואני ער מכאן <ו)

 שלפניו: מה רואה שאץ לסי יאשון עילה אני אומר אסר וכל יא) הנ״ל: נמירשים
 נלאה יד) פי״א: לנה ונשא ק״ד כתונוס יג) :סיאנס הני׳ נכ״י גם אכן סואנת דצ״ל איפשל «נ)

 דכסינ(נמדנל נהנים נלכס אחל שלו׳ שים לועל לאו ומה איסא שם טו) :הקלננוס סצ*ל
 נאמלונה נאים שלמים צמה סם לנה נצו סז) י. כו׳ אנלכם ואני ננ״י על שעי אס וסעו ו׳)
 ונסנמועא לנעלים. ונשל עול לנהנים ושיק סזפ לעונס ואימולים דם הרנה מינים נה מיש
מזה למפלה שם ועוד שנשמים, לאניהס יש*אל נין שלום עושים שהם השלמים גדול 00

לפיכן



ההמחיטלוםכד
 תרתי, אשר חזקיד. תלת, אמר קפרא גר תרתי אסר חזקיה יז) רכה ובויקרא

 יקרא כי תפגע כי תראה כי כתיכ המצות שככל השלום הוא גדול
 שלו© כקש לד) (תהלים הכא כרם לעשותה זקוק אמה לידך מצוד. כאת אם

 המסעות שככל השלום הוא גדול אחר. במקום ורדפהו במקומך בקשהו וררפהו
 סיני להר כלם שבאו כיון במחלוקת וחונים במחלוקת גוסעיס ויחנו ויסעו כתיב
 אמר ההר נגד ישראל שם ויחן יט) (שמות הה״ר אחת חנייה יח) שם נעשו

 השלום הוא נרול /0 אמר קפרא בר תורה• להם נותן שאני שעה הרי הקב״ה
 (בראשית שנאמר לשרה אברהם בין שלום להטיל כרי בראי דברי הכתובים שדברו

חל ד״א זקנתי. ואני וכתיב זקן ואדוני יח)  הנביאים שדברו השלום הוא ג
 הנה יג) (שופטים הה״ד לאשתו מנוח ב*ן שלום להטיל כדי הבאי דברי יט)
 אמרתי אשר מכל (שם) אלא כן אמר לא למנוח אבל ילרת ולא עקרה את נא
 השלום הוא נרול אחר דבר צריכה• היא סממנין מקום מכל תשמר האשה אל
 דעה עין ולא מחלוקת ולא שנאה ולא קנאה לא בהם שאין העליונים אם מה

 על אלו כל בהן שיש התחתונים במרומיו שלום עושה שנאמר שלום צריכין
 בקדושת הנכתב שהשם השלום הוא גדול ישמעאל רבי תני וכמה. כמה אחת
 יתיב הוה מאיר ר׳ לאשתו• איש בין שלום להטיל כדי המים על נמחה הוא

 מדרשיה בבי ליה ושמעא יתיבא איתתא חדא תמן הות שבתות כלילי ודריש
 טפי בוצינא אשכחת לביתה אזלת דדריש* מאי כ) דיחםים עד ממתנת והיתה

 בכן לה אמר דרוש ושמעה יתיבא אנא ליה אמרה הוית אן בעלה לה אמר כא)
 שבתא [יתבה] בג) דרושא באנפי ותירוק דתיזיל ער להכא עלית את לית כב) וכן

 עילן אנן איתי צהיבין אתון כדו כד) מגיראתה לה אמרין ותליתא תנינא קדמיתא
 אית להו אמר הקודש ברוח צפה מאיר רבי יתהון דחמא כיון לררושא עמך

 אזלה את כרו םגי.ראתא לה אמרין עינא למילחש כה) דחכימא אתתא מינייכו
 אמר׳ מיניה כז) אבדילת קמיה דיתכא כיון לבעליך ומשתריא באנפא ירקת כו)
 אסר זמנין. שבע באנפאי רוקי לה אמר עינא למילחש חכימא אנא לית ליה
 לו אמרו זמנין/ שבעה רקית אנא זימנא חרא אמרת את לבעליך אשר* זילי לה

 למילחש מינן לחר למימר לך הוה לא התורה את מבזין כך רבינו תלמידיו
ל ישמעאל דתנירבי לקונו שוד. שיהא למאיר דיו לד.ו אמר לך ח  השלום הוא נ

 איש בין שלום להטיל כדי המים על ימחה הקב״ה אמר בקדושה הנכחב שהשם
ל חלפתא בן שטעון א״ר לאשתו. ח שה עולמו הקב״ה שכשברא השלום הוא נ ע

שלום צפחת
 רבה בסוקת נם ואימא ט׳ פ׳ צו יז) :וכר׳ שלום פוסיס שהמה שלמים זנח נקראו לפיכך

 נפסיקסא וכן שם נשלח במכילתא גם הוא וכן יח) :כו׳ מלאכים ישלאל וישלח י״ט פ׳
 : צו ם׳ בוי״י הוא לנינו שביוון העיקרי מקומו אכן השלישי בחודש פיסקא החדשה

 המלאך ששינה סי״א לנה בנשא הלשון וכן רבינו להלן וכמ״ש המלאכים שצ״ל נלאה יס)
 : וכו׳ ננביאים בלוי לשון הכתובים שלביו הגי* לנה נצו אכן וכו׳ מנוח עם שדינל

 עליו יבא וכן כך כלועל הוא שבועה לשון פי׳ כב) :כבו הנלות כא) :דימסיל נכ״י כ)
 של כלומל דדלושא שצ״ל איפשל כג) :הדרשן של בפניו שמרוק עד לבימו מכנם אם

 : נכעם שמים אמס כזאס לעס עדיין השכנוה כד) :לאש מלשון ויהי' דלישא ובכ״י הדולש
 מלחשין וכשהיו בעינו שמש ללחוש ויודעת ובקיאה חכמה אשה בהן ים אולי אומן שאל כה)
 ללוק שדלך הלע עין על ללחוש שהכוינה (ויסכן המ״כ סי׳ כן העין. על לרוק צליבין היו
אידסילס״י הגי׳ כז)נעדלש לבעליך: מוסל ומהא בפניו לו ולקק לך כו) הנלחש): פני על

ס׳



הקמחשבתכד
 התחתונים וסן העליונים סן ברא ראמוז ביום והתחתונים העליונים נין שלום
 העליונים סן ברא שני ביום הארץ. ואת השפים את אלהים ברא בראשית הה״ד

 שנאסר התחתונים סן ברא נ׳ ביום המים• בתוך רקיע יהי א) (בראשית שנאסר
 התחתונים סן ה׳ כיום פארת. יהי העליונים(שם) פן ד׳ ביום הפים• יקוו (שם)
מו (שם) ש  סן אוחו בורא אני אם אמר אדם לבראח בא בששי הפיס• י

 פן אותו בורא אני אם אחת בריה התחתונים על רבים העליונים הרי העליונים
 מן בראו עשה פה אחת בריה העליונים על רבים התחתונים הרי התחתונים
 ע״כ ונו׳. האדם את אלהים ה׳ וייצר ב) (שם הה״ד והתחתונים העליונים

: שלם־ם קרבן בענין ויקרא בפדרש
 פה הים כחול ישראל בני פםפר והיד. ב) (הושע בח) רבה סיני ובמדבר

 ספנו ועושין שלם אותו ופוציא לאור פכניםו אדם חול של דרכו
 עבמהי נ) (דניאל שנאסר חיים ויוצאין לאור נכנסין ישראל כך זכוכית כלי
 ועכדם לניהנם נכנסין הם לבוא לעת־ד ואף ואתו, סוקו עילאה אלהא די

 שנא׳ בשלום פתוכה יוצאין וישראל ואוכד־ן לתוכה נכנסין אלו *לגיהנם נכנסין
 פחזיק אלהיך ה׳ אני כי כפ) וגו׳ תכוה לא אש כפו תלך בי פג) (ישעיה

 פשלם לבא ולעתיד בחול משלם לכך עורתיך, אני תירא אל לך האופר יפינך
 שנאסר לבא לעתיד פזהירין הם כך הרקיע בכל פזהירין הכוכבים פה ככוכבים
 ולבני, בחפר. ולא בכוכבים נפשלו ולפה וגו׳. יזהירו והפשביליס יב) (דניאל

 החסה לבא לעתיד לכוכבים ויעקב ללבנה ויצחק לחסה נפשל אברהם אלא
 אינם וווביכבים דוחםד, ובושה הלבנו! וחסרה כד) שנא׳(ישעיד, בושים והלבנה
 אברהם בניהם, כשביל לבא לעתיד פתכרכשות סגיהם ויצחק אברד,ם כך נושים
 לד.ם אין הכוכבים ואלופיו. עשו בשביל יצחק קטורה• ובני ישפעאל בשביל
 ונז׳ יעקב יבוש עתה לא כט) (ישעיה שנא׳ בושה לו אין יעקב כך בושה

 הכוכבים פה בך. אין ומום רעיתי יטה כלך ד) (שיר שנא׳ צדיקים שבולם
שמם דזה זה כבוד זזולקין  הצדיקים כך בפרופיו שלום עושה שנאסר ביניהם ו
ה שנאסר הכל כנגד שקול שהוא ל) השלום גדול לזה. זד. אוהבין שעי  לא)(י

 לז) (תהלים שנאסר לעגוים שניתן השלום גדול דע• ובורא שלום עושה מד.)
 קיט) (שם שנאפר תורה לאוד-בי שניחן השלום גדול וגו׳. ארץ יירשו וענוים
 (ישעיה שנא׳ תורה ללופדי שניחן השלום גדול וגו׳. תורתך לאוהבי רב שלום

 (שם שנאסר צדקה לעושי שניתן השלום גדול .וגו׳ ה׳ לפודי בניך וכל גד)
:רכה סיני בפרבר ע״כ שלום• הצדקה פעשה והיה לב)

ז׳׳ל ררשו שכן הפנהיגים, לסי הכל שבה וההנהגה העיר שלום כי ידוע ודבר

ד׳̂כ השמן צפחת
 י״ג) (ע״א למעלה במיג זה ספסיק במעות נישה הזה פסוק לרעסי כס) : ׳3 פלסה גס)
 לא ומי הממזיק אני כי ולמה סס במדיש אמר שכן לזה ועד בסעוס נסמן סס במדרס <כן

 ימע הלא ולמה מס ועוד בזה, זה הסמוניס הפסוקים צסלב המדרס דרך סנן ממות יבץסהוא
 כצ״ל אבל לזה, ראיות מביא סאינו אפרים ממקומות זה מקוס נססנה ומה עוזרם סהסס
 מביא יפה וא״כ סלאסריו מקרא והוא וכד׳ מצרים כפרך נסתי נו׳ אלקיך ד׳ אני כי בלמה
 לפנינו הוא כאסר נ״כ ובנ** במקומם. אסר ויבא ינצלו לגיהנם ירדו סיסיאל סאע״פ סעד

 וקירב הרכיב ורבינו י״א פ׳ סם איתא זה עכין ל) :וכו׳ ואומר הגי׳ ססס אלא במעות
הספל כני׳ הנכון אכן זה, מפסוק ראי׳ מאי ני במעות נסמן זה פסוק לא) ־ הדפוקים

ברבה



פאהקמחשלוםכד
« P ירנעם הרבים את וזיכה זכה סשה שהדי הרועה אחר הולך הכל נ  נ
נוהגיץ הרועים שאין וכזסן הרועה אחר הולך הכל הרבים, את והחטיא חטא

וכן רועה׳ להם שאין כצאן מפוזרים וכלם העיר כני בין המחלוקת רבו כשורה
 היו לב) ההם והרועים וגו׳, דרשו לא ה׳ את הרועים גכערו כי (י) ירמיה הזכיר

ארי יונתן תרגם וכן רועה• יקרא המלך שכן מלכים שהיו וצדקיהו יהויקים
שמואל במלכותם הצליחו לא כלומר השכילו לא ואמר מלכיא׳ אתטסשו כמו(

 ה׳ את דרשו שלא מסגי וצדקיהו ויהויקים משכיל, דרכיו לכל דוד ויהי יח) א
 הם מרעיתם וכל הוא שהצליח כמו במלכותם הצליחו לא כן על יאשיהו כמו

 (זכרית כתיב וכן כדאי ד.ץ לא שהרועים לפי בגלות שנפוצו ישראל והם הצאן
 החכמים צוו השלום שירבה בעבור כי ראינו והגה וגו׳♦ אפי חרה הרועים על י)

 החברה תגדל שלום נתינת שעם מפני לחבירו שלום בנתינת זריז האדם שיהיה
 [ברכות ואומר משתבח התלמוד מחכמי חכם והיה החברים, בין האהבה ותרבה

 ב) ו דף (שם ואמרו בשוק, נכרי ואפילו בשלום אדם הקדימני לא מימי י״ז]
 ג) (ישעיה משום עובר לו נתן לא אחד ויום לחבירו שלום ליחן הרגיל כל

:לג) הענייה גזלת כלומר בבתיכם העני גזלת
א  בו להזכיר לד) רבותינו התירו שהרי השלום נתינת כה גדול כמה וראה ב

 אמר וכן עמכם ה׳ לקוצרים ויאמר ב) (רות בבועז כתוב שכן השם את
 ארץ ודרך מוסר זה וכל החיל, גבור עמך ה׳ ו) (שופטים לגדעון המלאך

 מצינו מזו וגדולה בישראל• והחברה האהבה להרבות כדי בכך תצוה שהתורה
 נתינת בענין אבל הפרקים בין וברכותיה שמע בקריאת ולשיח להפסיק שאסור
 לשאול התירו ממנו גרול או רבו או אביו כגון לכבדו חייב שהוא למי שלום
 בפרקים אומר יהודה ר׳ יג) דף פ״ב (ברכות שאמר והוא הפרקים, בין שלום
 אדם שיתחייב התורה ממוםר וזה אדם, לכל שלום ומשיב הכבוד מפני שואל
 : השלום מדת שאהיבה כיון בכבודו חייב שהוא מי או ממנו שגדול מי לכבד

ןי רי  שעליהם השלום ששונאים מאותן ולהתרחק המחלוקת מן ליזהר אדם צ
 רחק כן על אחריו וכתיב ידעו לא שלום דרך נט) (ישעיה ישעיה אמר

 אינם והמדינות המלכיות בי הידוע ומן וגו׳, צדקה תשיגנו ולא ממנו משפט
רבה תהום והן הש״י משפטי שהם והפורעניות המחלוקת׳ בשביל אלא נחרבות

אינן

השטן צפחת

 אול יוצל במסלם והיינו הכל אם ונורא סלו׳ עושה אומליס שאנו כו׳ השלו׳ גדול שם ברנה
 נססרא גס .הססלוס מכיססי לדנליו מעד העדלש עניא פעמים שכמה המ״כ שם כמ״ש
 מדל בפועש בלש״י לאימי אכן .יכו׳ מגיד לע ונולא שצו׳ עושה אומל הוא וכן הגי׳

 לא שהלי השזקוני נסם הקושיא זי יהודא מנסס הלב והניא נכאן לנינו כמו גלים נפקומי
 שעל הדין עז־מ זו היע כי הכל נגד שקול ששלום נלמד מקיא עאוסו qשא ועסיז כן כמיג
 שלים עישה פמרינו וכך אומה מעניל השלום נעולם פוגעת וכשהיא לעילם נא לע ידה
 ונכ״י הבל. עד שקול שהשלום נמצא הלע להעניל כדי השלי׳* וצריכין לע נולא שהוא לפי
 סי׳ לא ז״ל ולס״י ונעים צח לנינו סי׳ לג) ;שם סרד״ק סי׳ וכן לנ) :לפנינו כמו הוא
 סבלו שלום אה שואל אדם שיהא הסקיני אימא א׳ נ״ד שם ננלכום לד) :שם בנלבוס כן

לש״י); הנליום. כנוד נשביל מקים של נכנודו הוא מזלזל אמלי׳ ולא הקנ״ה של (נשמו נשם
כיה



הקמחשלםבד
 שנעשו לה) קרח של כסחלקוחו סצינו שכן ריסחלוקת׳ נעון אלא כאין אינן
 ועוד איש וחסשים מאתים ונשרפו הארץ אותם שכלעה גדולים שפטים בהם
 זה וכל קרח דגר על הסתים מלבד מאות וז׳ אלף עשר ארבעה במגפה מתו

 שגה עשרה שלש בן שיהא עד סענישין מטה של ב״ד שאין המחלוקת בשביל
 אפילו אבדו המחלוקת ובשביל שנה׳ עשרים בן שיד׳א עד שלמעלה ב״ד ולא

 ארבעה לו) רז״ל דרשו וצפש, ונשיהם ובניהם יז) (במדבר שנאסר שדים יונקי
 שנאמר רשע נקרא הכהו שלא אע״פ לז) חבירו על יד הסרים רשעים׳ נקראו

 תכה, למה אלא נאמר לא הכית למה רעך תכה למה לרשע ויאמר כ) (שמות
 עזות בו שיש וסי ישלם, ולא רשע לוה לז) (תהלים שנא׳ משלם ואינו והלוה
 שנא׳ מחלוקת בעל שהוא וסי בפניו. רשע איש העז כא) (משלי שנא׳ פנים

 ואבירם] [בדתן היו ושניהם הרשעים• האנשים אהלי מעל נא סורו טז) (במדבר
 חחן• ח. סכר׳. ם. כן. נדרש באותיותיו מחלוקת ולשון מחלוקת. ובעלי פנים עזי

: העיר על כלייה שמביא תכלית. ת. קללה. ק. ל^ות. ל•
 ע״ז עובדי ישראל היו שאפי׳ השלום הוא גדול צו פרשת תנחומא זבבדרש

(הושע שנא׳ בהם פוגעת הדין מדת אין אחת חבורה נעשין והם
 אלא הביכות חותם שאין השלום הוא נדול לו. הנח אפרים עצבים חבור ד)

 בחורה נכתכ שהרי השלום הוא גדול שלום. לך וישם ו) (במדבר שנא׳ שלום
 ומעולם וגו׳ צוה אכיך נ) (בראשית שגא׳ הוא השלום מפני היו שלא דברים

 המלאך שהרי השלום כח גדול כמד׳ ראה אמרו. מעצמם אלא יעקב צוד. לא
 ספני למד׳ כך וכל זקנתי ואני י״ח] [בראשית שנא׳ השלום מפני דבורו שינה

 מחזיק הוא בשלום בירושלים הגליות ד׳קב״ה כשיחזיר לבא ולעתיד השלום,
 אליה נוטה הנני סו) (ישעיה וכתיב ירושלים שלום שאלו קכב) (תד׳לים שנא׳
 שנא׳ הוא שלום דהקב״ה לח) ברכה י״ח) דף (פ״ב מגילה (ובמסכת שלום. בנד.ר

: בשלום) עמו את יברך ה׳ יחן לעמו עוז ה׳ כט) (תד׳לים

שכועות
. *) עשה טצות

 כל כי דע נא). (תד׳לים כקיכי חדש נכון ורוח אלד.ים לי ברא טהור לב
 כגון בדבור תלויות מצות יש א)• חלקים לשלשה נחלקות הם התורה סצות

בה שכתוב והבדלה קדוש ומצות בם• ודברת ו) (דברים כד. שכתוב תורה לסוד

זכור השמן צ^חת
ה נקרש כ״ה לה)  : נ׳ נ״מ נקנהררץ גם ואיהא לז) :שם וסכסימא ברנה לו) ז י״ש ן׳ ינ
ח נייושלמי וראיחי ,כאן למסקה וים למעלה יבינו כסנה כנר לס)  נפנוי (וכן פ״נ נינו
 יוסר ליסיאל סונה סמסזיק כלי לך אין סצפתא נן שמעון א״י שופסים) סי״ס נרנה לשק

מנין כחוב שהיי ואיסשר נשלום עמו אח יביך ד׳ יחן לעמו עוז ד מעם מס השלום מן
:נכאן זה

נקדר סחורה ונסי׳ ׳00 ישוח ואות הא׳ ססס נאום למעלה נם ינינו כופב כן א)
נצנים _________

 והן העשץ הן המצוח סנמנין חמסחי וכן יאיחי ינינו נדניי ל< נסיע* הכותב אמי •)
 שאינם דניים אחה יש וגם כולם מנה לא כי בשלימוח איחם מונה אינו הלאוין

 נמסז׳יים ונחינ שמיייסם נמו המצוס מוני כל על הזאח התעיה תסול ונאמח עוננש,
 או י»קן ינינואליסו סיסי וכו׳ הנמלת אתה המתיול* דסנועיח א׳ יום סל סאזהדוח על

זיים דניים לכמס מפיה מצאנו סלא לאמיס אסכח נני אנו סססזקנו הגדול שמעון דניד
הנעצאיס



פבהקמח ם־ע שביעות כד
 םקר» וכן .וכיגיאתו בכניסתו ב) זכרהו קו) דף םסחים (ערבי רז״ל ואסרו ץכור

 וכתיב בססר זכרון זאת כתוב יז) (שמות כתיב ג) זכירה זכירה סראתיא סגלה
 סזנות ויש כסה. נסי הכא כסה להלן מה ונעשים נזכרים מ) (סנילה במגילה
 האהבה ומצות היחוד ומצות בלב שהיא בהקב״ה האמונה כגון בלב תלויות
שומר סוכה לולב מזוזה תפילין ציצית כגון במעשה תלויות מצות ויש בשי״ת•

(דברים שאסר הוא אחד. כפסוק משה רמזן ושלשתן בהן, וכיוצא צדקה מילה

ל' השמן צפחת
אלא סס ליסא לפנינו ב) ;נמיה״ד •ס אלה וידנל פסיק יסיו סדר מהראנ״ע והוי; נצביס,

לזנרסו וצריך כוסג ה״א סכ״ס סנס ה׳ הרענ״ם אכן מנין ניוס ננילה אלא ני אין
 מסבומוס סנלמ־ כמב סס והה״מ בהבדלה וביציאחי היוס נקדום בכניסתו וביציאתו בעיסתו

ץ להבדיל התם וכתיב הסול ובין הקודם בין ולהבדיל מדכתיב לה דילפינן ב׳) (••ס  נ
 לו הויין סבת במוצאי היין על המבדיל כל מזריע כי אסה לי׳ וסמיך הסהור ובין הסמא
 ונלאס ביציאתו. קדסהו בכניסתו קדסהו אמרו ונבאול המכילתא מן הביא וכן זכייס בניס

ד לנזיר בס״ק יס״י גס לנינו. סכותב כמו סס גסססיס לגייס׳ הי׳ המיימוני מלפני  א׳) (
 סס דאמר המיימיני לפסק מקור ״כ4 סס ומנזיר הגי׳. לפניו הימה סכך בפיסוס כ״כ
 עודראיופ סם עוז במגדל אימא וכן הוא. ועומד מוסנע ואבדלתא קדוסא איליעא ב׳) (ג׳

 לבא אמר ענלן יצא לא סס על קראה א׳) (י״ת במנילה היא נ) :קבלה ע״ס ומ״ס פ״ס
 הכא qא נספר להלן מה וכו׳ זאת כסוג המם וכתיב כי׳ הכא כתיב זכייה זכירה אתיא
 כסהוא בלב יכול דמניא ס״ד לא בעלמא עיון דלמא היא קריאה זכירה דהאי וממאי בספל

אועל __________
 סבואומקון וייס עגילה ומקרא סנוכה ני כמו דרבנן מצות כמה סס סמיכה בס הנתצאים

 סלמהגןגבימלסאועלים יבינו סיסד מענה לבי סמור המססלת באזהרות לאימי וכן גד-יל.
 ודומיהם. ליס הס אגדת ג״כ סעונה סנועות סלנני בסבת איעליא בני גס הספלדיס אותס

 בכל ודיניס ענידם ברבים להם לדרוס קדים מנהג זה סהי׳ הדבר ביסיב אני אומר לכך
 סדיניו הפסת בהג זה ומסעם בסג התג בהלטת דולסין סאמלו ע״ד המאורע מעין •ו׳ט

 לכל הנסוציס דינים הרבה הגדול לסבת בפיוסיהס גס קדמונינו יסדו לכך מאוד רבו וענפיו
 בסיוע סתראה כמו הנליכיס דבלים ברעיונם סעלה מה לק כולם לכתוב דקדקו ולא אדם

 רסוס ונעילת עלם עוב מל״י המיוסד בסל לכל הרוסות אלהי המתתיל נסולניא אצלנו הנהוג
 ליפול והוצרך בינים דרסה כעין המה הללו הדינים כי להתיצבה בחיל אבא העתסיל לפניו
 סהסזיקז נפיוס וכן דנא, מקדמת עוד נהוג הי׳ סזה כידוע הסועעים מהרבים יסות

 סל הגמל לסבת יסות איעליאני מנהג של בפייע וכן עסוסיס דר אדיר הממסיל האסכנזיס
 נקרא ולדעתי ההסיבה, מנהגי כל על עעמיס שם דולש ימתינו״ גזלו ״כך המססיל פסס

 היגצים כל ובאמת הדינין לסעוע סמתאספין ההמץ בעיני גדול סהי׳ הגדול סבת זה עסיס
 ״רסוס הנזכר בסדור כתוב כן כי הגדול סנת מדינית אחה בפי נקרא להם המוקדם הסבת
 התימה מן אין סכן וכיון סבועות״ סל הגדול לסבת יוצר עוד סם כתוב וכן פסס סל לאב״ג
 ומוכרת שיאות מה ואומרים סמזכירץ הדוישיס דרך כן כי שהוסיפו או שהשמיעו מה עליהם

 בפני להזכירם עצות התלי״ג לסרס מנהגם הי׳ התורה ניתנה סבסמעות וכיון לענינס•
 מצוהדרנק אחה עלזכרונם עלה אס qוא לו סקודס בסבת או עצמו בשבועות אס העדה

 עליהם: ומערערים המבקרים תלונת כלתה ובזה אסמכתא. דיך ואמלוה לסונס תסס כסדו לא
 כי לבינו דבל* נובעים עקור מאחה לדעת המצות עוני בין תלססי נזקיתי וכאשר

 הספר בסיף לנו יעד כן כי אלו, דבריו לבינו הוציא עלבו סלא לנעס ידמתי
 שרבינוישתמם לני אל ונתתי בינותי ואסרי המדרסים, ביער תועה לכל סלולה דלך סהדרץ
 בכל ״והפעם שכותב עריות באיסיי סתי׳אה כמו נסתר דרך שהם בעעמיס נס לפעמים

 כמו העצות ועוני עססבי שכל וביען לעקרו, qוהענ לשלשו הנפרד הדבר להשיב שלא אלו
 1לז0 ומצאתי מנה בעולהסונן עיני אורו עדלךזה, וההינץנפו סע״ג וסה״ע ה״ג הבעלי
מפביוובאיזה ועי הי' מי הקנס ספר אומת והנה הגמל. הקנה מס׳ יוצאים לביט דבלי

זען



הקמח ט״ע שבועותכד
 המצות חלקי ג׳ ביאר ד). לעשותו] ובלבבך [בפיך הדבר אליך קרוב פי ל)

 אלא אינן שבתורה מצות כל בי ידוע ודבר והמעשה• והלב הפה מצות שהם
 באמצע ולבבך מלת שהבנים בכתוב הבונה והוא העיקר, הוא חלב כי הלב לתקן

 השמים באמצע נקודד• היא והארץ אמצעיתו הוא ה) שבעולם דבר כל עיקר כי
 עיקר, הארץ וא״ב הארץ בעבור נבראו השמים כי החכמים מקצת דעת ולכך

את וישמעו ג) (בראשית שנא׳ היתה בתחתונים שכינה עיקר ו) ז״ל ודרשו

קוי השטן צטחת
 נסו״ה וכן ד) : נפה זכור מקיים אני מה הא אמול הלב סכאס היי ססכא לא אומי
 וכן וניוצפוניס, בלבנות תהיינה םהמצית זה פשוק מביא כ״א) פן (פ״נ הנפש סשנין שמי

 ני כו׳ שנא׳ כמי הלשון ואל הלב אל העבודה כל אם השיב ואא״כ אמי שם בהקדמתו
 קייב כי זה מקיא נ״כ ומביא יבינו דבי* בעין היאיד שעי בתאלא עוד וכ״כ וכו׳, קיוב
 ם׳ ואיא סדי נאנע״ז הוא וכן לולב אות למעלה זה ענין יבינו כתב כבי ה) :ע״ם וגי׳
 כל שם דסשיב קדושים תנאומא ממדיש לקיאיס אלו ודניים יעויש האח נקיב ד׳ אני ני

באתי רנה ושיר ״»’ פ׳ נב״ל מקומות נהינה ו) : באמצע שהם דניים איזה ועוד אלו
לגני

 לא ד קנה אות שפיים מעיכת הנמלים בשם האיד״א היב זו מדוכת על ישב כני אי זמן
 והוא האמוראים מאילם גזמן הי׳ וא״כ אלפים ד׳ בשנת שהיה כתוב ששם נו ידץ מה ידע

 ע*ד ליה דן» ביוסיא שנדפש נקנה והוא אמויאים ושאי ויבא אניי דברי שמביא מלאי
 ובאמת סנזיאי, רננין כל מזכיר ג ע פ״א qנד וכן ובו׳ אדם נעשה אלהים ויאמר פשוק

 בזמן אחרון שהמחני לחשוב שנוכל משפר אין מקומות ראיתי בסייו נין עניתי בעת כ*
 הספר נחחלם םיק£ מהה, כמה ואחשוב הששי אל^ תחילת או החמישי אלס qip לערד

 נ״נ> שתה־׳ הגאולה (היינו העולם חיינן שם חושב למסיע משה שאל ד״ה עיד א׳ qד
 לאחד ראיתי לא ואני מולם לבריאת מונין שאנו למנין שנים וי״נ אלפים חמשה שנת שלהי׳

 דרכו והאחרונים ז״ל נאין שעדי׳ הרב היה שנהם הראשון אך הקץ אם שחשנו מהקדמונים
 שדליס לששה ס^קיס התלמוד שחכמי שמעתי א״ל כותב ע״ב ייז qנד .שחשבוהו נעקבואיו

 מפי קבלו והוא יאני לי אמי זה כו׳ הששים השפירה ת״ת ד״ה ע״ד זה qבד שם עור וכח,
 מ״ן נק: וכו׳, עניו גאונים כמה ויאמר נזה׳׳ל אמי ע״ב qונד הגדולים, מגאונים גאון
 תזה דניו לא הניאה וכפי הגלגול שוד מניא ללדת qוםוש ד״ה ע״ד נ״א qנד וגם ע״ב

 הל״ב אסר ע״ב נ״ב qבד שמני, נצפאם למעלה הראיתי כאשי ז״ל הימנ״ן ער מאויש
 צלוב מתהפך נצלו שאמרו וישנתי אמדתי נצלו מלם השועים שמהפכיס מה מביא נתינוא
 ימסה ועשתמדיס והשוטים המשונעיס מפפתים וע״ז וישנתי אמדתי צלוב של בצלו ואמיו
 היו לא אלוי אלקים קללת ני העץ מל נבלתו תלץ לא מאמי tot ולו האיים משפר שמס

ף, נצלו לשבת אומדים כ  המשיתים של וספצס ישעם שכל הנינים במאות שאי נראה מזה ו
 הפעם זאת האדם ויאמר פ׳ ע״ג ש״ו נדף .מהכתובים כזבם והוכיס ב*א לב לפתות הי׳

 נדף גדול, בנש ביניהם עומדים שאנו וישמעאל, אדום נין הגלות בזה אנסנו והנה כותב
 א׳ פיות ב׳ שואל הייתי שיני נהי הייתי אם הסכם מאמר מביא סנ״ל מאמר ע״א מ׳

 שאינם הרנניס על כנידין קבין דניים כותב ע*ד ע״ס דף דעלעא, למלי וא׳ סויה לדברי
 נשותיהם על בוז שופך נם התלמירים, עס למודם בעד שכר נעילת בעניל כשורה נוהגין

 השם זה ובודאי ע״נ, ע״ע נדף ע״ש הרעים מעשיהם שם נם ואשב הרבנים אשתי וקויאם
שזה נראה ז״ל* «אני משפר א'ן פעמים מפ״ש נם .הקדום בזמן w לא הללו והמעשים

הקדום: בזמן נהוג הי׳ לא
 שם מביא עזיי יבא מאץ ד״ה ע״ד ך׳ דף שם ראיתי הנה לענינינו שנוגע מה אן

 או״ע שבעור הלשון בל כממע וכו׳ כימי עז הוי סימא בן יהודא מאמי על הפירוש
 שם ישנם התפלה משאי מנינים גם הנוקי והנהנת הקימה שדי א׳ שי׳ עד א׳ משי׳

 עמנו העסיק שהעור ולועי יחדו מתאימים שהם להכחיש יוכל לא פקיסא בעין שהרואה
וכמר וקדמונים מהש׳׳ש הנובעים דניים ודני דני כל נאייכוס הרנה מביא שנסור א״א

שציין



i הקמח r« ״jn=r כד t

 בבי«ה וכן הגוף/ באמצע שהוא עיקר הלב באדם וכן וגו/ אלר\ם ה׳ קול
ק בנן וכן החלבון, ולא באמצע שהוא עיקר החלמון  הגן עיקר היה החיים עק ע

 העולם עיקר א״י וכן הגן, בתוך החיים ועץ ב) (שם שכתוב הוא באמצע והיה
 באמצע המקדש בית וכן ישראל, ארץ באמצע ירושלים וכן העולם, באמצע והיא

 תלוים האברים וכל הגוף עיקר שהלב ולפי המקדש, בית באמצע וההיכל ירושלים
 וע״נ והמעשה, הדבור אל קודמת המחשבה כי באמצע בכתוב הושם לכך עליו

וסיוע עזר שאל ז) המצות בקיום נכון רוח בקרבו לחדש המלך דוד נשחתסלד
ת ח ם מן צ ש מאת ה

נאות זה ענץ לנינו הניא וכן ז) • נפמיקסית ועוד ונחקותי פקודי פ׳ ונתנחומא לגני
סהית

 הלול עניא יו׳ שנסי׳ דוגמא אראך כן וכמו ואסד. א׳ כל מקור ז״ל הנ״י מארן שציין
 יצר אשר מגיך משסליס מוץ היוס שעיס נשאר נפנה שאם נתסונס ז״ל הלא״ס אניו נסם
 זה דין להניא לי למה מהקנס העסיק שהוא נאמר ואס ידים נפילת על ינין ולא לנד

 ואס ז״ל מהפור העתיק שהקנה הוא נכעיך ודא* אלא שם, נהקנה מיזכל ד״ז הלא מאביו
 דהלא זאת יתכן איך כי מהקנס העמיק שינינו למעלה שכמנהי מה נססר הן לזה נאכו
 יעקב יו״ד אות נשה״ג כמ״ש הששי לאלף ק• לשנת קרונ ספלו סינר הפוליס נעל רנינו
 תנורו שהריכשעשס מדנליו לנינו יעתיק ואיך נזמן עוד מאוחר הקנה הקדוש א״כ ויהי׳

 נהערות* והנאמיו וכו׳ נרא אשל נם׳ נלאשית נסדר כמיש נ׳׳א נשנת הי׳ התולה על הנסיי
 נזמן קורם רנינו היה וא״כ מפה מעלה לזה קרונ סי׳ זה תנור גס ומסתמא נרכס אות
 כתנת* כני מהקדמונים איזה מתיך העמיקו הקנה גס שרנינו ולומר ממנו, יעתיק ואיך
 הוא אחד נסגנון ננאו ששניהם ולומר הקנלה, ע״ד המצות ניארו שהקדמונים עצינו שלא
 אוכל חם־ שאחד שניכר לדנליהס שווין פסוקים מניאים ששניהם סלפ3 מאוד לחוק דבל

 ולאשלנינו מינינו דנליס אחה קבל הקנה שהקדום לועי אלא לנו נשאל לא וא״כ מהשני
 אכן יהי. ונהסך מסקנה נובעים רנינו שדנלי שנמננו מעל דנריני נשאלו א״כ ממנו, שאב
 שכותב עצמו לפני בדלך שהולך שנלאה שם נהקנה מעיין כל בעיני לחוק זאת גס אף

 לו אמר הוא כולם על הפעמים לו שאמר ומי המצית כל על הנסתר עס״ד פעמים כמעס
מהע״ע מעפ רק הקנה מניא אינו למה נס פעמס, רנינו נס שמניא ג׳ אי הב׳ על ג״כ

:רנינו כמו כולם לא
 עהקנה העתיק שרנינו שאמרתי דבלי יתכנו אם ואראה נא אלכה נלני אמלתי כן על

 במרוצת שמו? ומה הקנה גמ״ס היה מי הראשונה לשאלה ונתורה נתקורה ומתתלה
 כתבתי הנה דה״ע ע״ד י״נ נדף שכן נני, כ״א סינרו לא שהקנה פעמים לוב נלאה יספר

, קנה נקרא שהבינה נני הראית טתנ וכו׳ לך י מ ש  יקוו ד׳ ויאמר ׳ה ד ע״א ל״ג ונדף כ
 ראי' קצת בני ושמע ז ד״ ע״נ מ״נ נדף מקנה, גדולים דברים קנה בני א״ל איתא המיס

 וכו׳ הפעם זאת האדם ויאמר ד״ה ע״נ ע״א נדף וכן שמו, קנה כי אביו לי שאמר וכו׳
 — הוא משרתו קנה נן כי אוסיף לא ד״ה ע״א ע״ס ונדף וכו׳, קנה אשריך אמר ולא
 אמרו זזה״ל שם אמר הדברות עשרת אסל ע״א פ׳ בדף והם מקומות בכמה כסוג ננו ושם

 פ״סע״אפשוק נדף וכן פעמים איזה מזכירו זה נדף ס1 עוד וכו׳, את קרא לך נחום לי
 השדה חיית מכל דיה ע״א ציו בדף וכן וכו׳, בני כסוס ז״ל אני א״ל וכו׳ ימזוג p על

 וכן מזכירו הספל נסיף ע״א קי״א נדף וכן בנך, נסום דבלי לשמוע אזניך ושים אמר
 קנה שמו בעצמו שהמחבל שם מצאתי זה ולעומס וכו׳. ד׳ יברכך נני נתוס הספל מסיים

 שמך קנה כי קינך וברוך עושך נלוך לני איל ע״ג ל״ג נדף שם שכתב עשתו היא וידו
 של זקנו אני אחד זקן נהספר מוזכר עוד .קנה שמו בקוראו הספל שם מעצם וכן וכר,

 נזה שם אמי כי׳ הפעם זאת האדם ויאמר ס׳ ע״א ס״ע נדף הקנה של ואניו העתנל
 שנים תמש ובן מעך יותר ואהבני ברכיו על ונולדתי זקני הוא שאניך יודע ואתה הלשון
 וכפי נאליכות, ע״ש וכו׳ בסכמה בני שידע מעה בני בן יודע יומר ואמר לפניו יושג הייתי

מהשסתי והוא ק׳ אות הרומש הסדר הניא שכן אניגמל ל׳ הזקן סל שמו הי׳ הנלאה
ישנים



הקמחע ט־ שבועותבד
 בקיום ישתדל שבו האברים כל עיקר שהוא מהוד לב לו שיברא השי״ת מאת

 שההסשך לםי התאוות מן םהור לב וםי׳ השי״ת, ר«ון וישיג והמנות תתורה
 וסחשאתי נא) (תהלים דוד אסר וכן פוסאה, קרוי והעון עון נקרא התאוות אחר

 אוהב כב) (סשלי שלסה אטד וכן התאוות״ סן שימנע הוא הלב ושהרת טהרני,
 והוא ח) לב םד.ר שיהיה שאוהב טי ויאמר הרב פהרת ישבח וגו׳ לב טהר
 המלך שיהיה הוא וראוי הבל בעיני חן דבריו יהיו רעות מחשבות מכל חנקי

 : המלך מן למעלה הוא בי ללמדך המלך׳ רעהו אמר לא זה ועל רעהו.
ת א  האמונה מצות היא פ) הלב במצות כשיתחיל הדברות כעשרת הבונה היא וז

 להתאמץ האדם את להזהיר ובא אלהיך. ה׳ אנכי כ) (שמות אמרו והוא
 המציאות ומחויב הנמצאים כל סבת והוא נמצא בורא לעולם שיש הלב באמונת

כי במלת דחחיל בן ועל  והיא יתברך מציאותו על להורות נמצא על הטורד, אנ
ט׳ היום וידעת של עשד> מצות  והבונד, המיוחד. השם שהוא יי אמר בן ואחרי ו

 יחודו על המורה המיוחד השם שהזכיר וזהו הנמצא, הבורא אותו ליחד גזה
 הבונה א-זז־ןד ואמר ישראל. שמע של עשה מצות והיא הקבלה לבעלי כידוע

אלהיך, ה׳ אח ואהבת ו) באסרו(דברים יתברך Tהיח הנמצא אותו לאהוב גזה
יענ'ז השטן צפחת

 המקר» פי' ינינו ג״כ ממניא הלב נוהים אום למעלה עי׳ ס) : עצים ונאום הלב מהים
m ימצא הלא אוסו שאוהב מי טהור לנו אשי האוהב כי הבםוג מנין וז«ל סם והוסב 
,  להראנ״ע עי׳ ט׳) : האוהב כי צ״ל שאוהב מי וממם כן לגיוס ים כאן סגס וכיאה «

:והמעשה והלשון הלב מצום כל כולל השם שאמר הראשון הדבור זה סכמב, יתרו גסדי
לפנינו

 כ.י׳כ הקנה בן נסוניא ר׳ ממשפסס נהום בנו נדור אבן קנה מהקדום הקנה ספי יסניס
׳ לאני אוםו מיססיס וים זה בספר  הקדים פליאה והסה״ד השפ״י רסנו פ׳ יבאום נסוגיא, י
׳ סל אביו קנס מהקדום והוא כו׳ פנים ממ״ם אמד נינה קנה שם ונשה״ג ונו', נסוניא י
נןהקגי. נסוניא רני ממשפסם זקנו אני כשם קנה הקדוש ונן. נמום p אביגדור בן קנה

 והזקן וסנן האב היינו שכולם, לני אמי ולי נסמסני, ים מהספק כמה איפו אנסנו יואינו
׳ פד נקודש למעלה ועוד לטוב זכור אליהו עמהם סלמד מה בזמנם כסנו כלמו  נסיניא י
 שנהב והאסיון שניס מאוח מכמה מפוזרים היו שהכמניס נכון על סכל ינא וא״כ ואביו
ויפה! הזה, נספר נסעסקו כולם וא״כ היום לפנינו שהוא נמו הספר ונעשה אוסס קיגץ
ועי נעולס מצוי והי׳ מהזקן היה שזה לפי מסס שאג סמצום נסדר רנינו שנוחב םמס

 הטורים נעל היב אסרי שסי שנהם עהאסיון הוא או״ס מהטור המועסק נהקנה טכסוב
׳ שנאמס הנ״ל הסיד״א מממיהס לנינו ישקוט ונזה  עניני( איזה ג״כ כתבו ואניו נסוניא י

 זיל אליהו עמהם שלמד מנינים מניא הספר נכל נמעט ני זיל מאליהו שקבלו מה1«
 ( והוא הנהיר ם׳ ששמו נידינו המציי נקבלה ספר סינר נסוניא שר׳ שראינו תפרט
 נענש קרובים שהם ולפי הקנה בן נסום ר׳ עד קנלסם ונמשך אלפים ד׳ נשנס נאעס
 להי̂ז וצריך אלפים ד׳ נשנס שסי עצמו על כוסב קנה נן נסוס שר׳ ונסנ המעסיק נזפה

 נכץ על הכל ינא ונזה הספר נסוך qרצו פנינים רנ ים לו שגס הקנה נן נסוניא
 קושיא אנל וז״ל שנסנ י״ט פ׳ היסוד סלק גנאי נן להריע הקודש נענודס וראיתי

 אש הסליאס נס׳ ועי׳ ז״ל נסוס הקדוש לננו אסר נאופן סירצה זיל קנס הקדוש
ליד: פ׳ העבודה נסלק הסנה אס מביא וכן עכיל. סעצא ושם לו

 וסד ד״ה ע״ג נ״ג נדף שחושב סששי אנף נססלס שהיה שערסי יפה ני עצאסי זה וראה
 של ושסים ועסרים ועאסים אלף ארכויב נענין שיסי׳ הגאולה קן ונו׳ נאעס

ט׳ וסשעיס ומאסיס אלף שנס הנוצרים ליעי א*ש ססמישיס נשנש וישלס  המספ ספג שלא ו
 ע שם שמניא השש׳ אלף גפסלס היינו הפסשיס נססלס סיס א*כ ססמישיס רק סגדול

ק .שנה ססעישיס שכס אס וקדשסם כ פדנר עינ כיס נדף ו :מזס נ'



פדההמחם'ע שבועותמ
 בהשגתו ונתענג שנשיגהו עד וסצותיו פקודיו ונתבוג] שנחשוב הוא האהבה וענין

 שנאמד לם• [ואתחנן] בספרי אסרו המחויבת, האהבה היא וזו העונג תכלית
 הדברים והיו ת״ל המקום את אדם אוהב כיצד יודע איני אלהיך ה׳ את ואהבת
 אלהיך ה׳ את ואהבת עוד ושם בוראך. את תכיר כך י) שמתיך [ונו׳] האלה

 עשו אשר הנפש ואת יב) (בראשית שנא׳ אביך כאברהם הבריות על אהבהו
 כשם כלומר אוהבי, אברהם מא) (ישעיה הכתוב עליו שהעיד יא) כמו בחרן

 אדם בני ־קרא ש עד תאהבהו אתה *p אהבתו מרוב להאמין אדם בני שקרא
 שלשת על לרמוז שבאו אלהיך ה׳ אנכי הללו תיבות בג׳ למדת והא אליו.
 ואהבתו, ויחודו מציאותו והן מצות׳ לשאר הקודמות הראשונות עשה מצות

אהבתו אחד, ה׳ יחודו אלהיגי/ ה׳ מציאותו ק״ש; של בפסוק שלשתן ותמצאם
: אלהיך ה׳ את ואהבת

ע ד  (אוהבו) את שהאוהב וציצית תפילין של עשה מצות האהבה בכלל כי ו
 וכתיב עיניך בין ולזכרון יג) (שמות בתפילין ונתיב תמיד זוכרו [חברו]

 הקב״האהבת של אהבתו ובכלל ה׳, מצות כל את וזכרתם מו) (בסדבר בציצית
ך לרעך ואהבת ים] [דקרא שנא׳ עשה מצות היא החברים  ואהבת ובכלל כמו

 אנשים ינצו ובי כא) (שמות שנאמר והוא ממון, משלם החובל להיות לרעך
 ינוף וכי כב) (שם שנאמר הוא יב) בהמות בנזקי לדון רעהו. את איש והכה
 כגנב לדון בור• איש יפתח כי (שם) שנאמר הוא הבור בנזקי לדון איש. שור

 במחתרת אם הננבה בידו תמצא המצא אם (שם) במיתה או בתשלומין או
 חאש בנזקי לדון שדה. איש יבער כי (שם) שנאמר ינ) הבער בנזקי לדון ונו׳•

 איש יתן כי (שם) שנאמר חנם שוטר בנזקי לדון אש, תצא כי (שם) שנאמר
 שנא׳ והשואל בשכרו׳ בא הוא שכיר אם (שם) שנאמר והשוכי יד) וגו׳, רעהו אל

 וכי כה) (ויקרא שנאמר וממכר מקח בדין רעהו. מעם איש ישאל וכי (שם)
 פשע, דבר כל על כב) (שמות שנאמר וכופר טיען בדין לעמיתך. ממכר תמכרו

 שנאמר החוטא להוכיח כמוך לרעך ואהבת כולל ועוד עשה, מצות טו) י״א והן
 יוכיח״ ה׳ יאהב אשר את כי נ) (משלי וכתיב תוכיח׳ הוכח יט) (ויקרא
 לאהוב ואהבת בכלל ועוד טז). ארבעים מלקות של עשה מצות התוכחת ובכלל

 מדת נאצלת הזאת האהבה וממדת הגר• את ואהבתם י) (דברים שנא׳ הנר את
יאהבנו שלא אפשר אדוניו את והידא אותו ירא הוא אדוניו האוהב כי היראה

וע״כ
השטן צטחת

 ה הקב״ אה מכיר אמס כך וממון לכן על האלה המרים מן עבוררמ, יומר הגי׳ לסנינו י)
 אכלה אס יג) : בקין נגסה אם יק) : ג׳ מ״ע סמצומ עם׳ לקוס יא) : נדרכיו יעדנק
 (שם) שנאמי שכי ,והשומר /qצהוסי נכון יד) ; הסן נזקי נקרא והוא אסר נשדה הנהמה

 המה מצומ שהי״א להנין נוכג סו) ליסא. ג״כ ונכ״י לנעליו״ ישלם מעמי יגנג גנב אם
 י״ב הענין יעלה שכל משא שהוססמי מ? לעי אכן לרעך ואהנס נכלל שהן מה נסשנים

 סשנט המצוס נם׳ וכן כאהד, רק יסשנו לא שיה שדינן לפי והשוכר שכל שנושא ויסכן
 עססיל וסמספר י״ס צ*צ י״א ובמקום כאן נעל קסן שס״ס צומי איסשל עוד באסס.

ט׳ ויסודי עציאוסו העצום מנין עמסילס שנאע׳(דבליס 9להיסי נכון סז) .וממצא משוב י
כ״ה



הקמחם־ע שבועותבד
 אדוניו את שהאוהב האהבה בכלל היראה אבל היראה בכלל יז) האהבה אין זע״ב

 יראת של עשה במצות נצטוינו בן] [ועל (וא״ב) בונתו, המך יעשה סן ייראנו
 בהמ״ק לו לבנות היראה ובכלל תירא• אלהיך ה׳ אח ו׳) (שם שבתוב הוא השם

 ההוא הכית מן לירא מקדש/ לי ועשו כד) (שמות שנאמר ולעבודה לחסלה המיוחד
 ובנך אחה יח) (במדבר שנאמר אוחו לשמור תיראו, ומקדשי יט) (ויקרא שנאמר

 היו ולוים וכהנים האהל. בל ומשמרת משמרתך ושמרו העדות אהל לסני אחך
 [למשכן] וסכיב א) (שם ים כל. וכתיב מבחוץ ולוים מבסנים כד׳נ״ם אוחו סשמרים

 שיש סו׳טרין דומה אינו יח) רז״ל שדרשו וכמו ולכבוד למעלה והשמירה יחנו׳
 מיוחד שיהא לוי שבט לו להסריש שומרין. לו שאין לסלטרין שומרין לו

 לזרע ככור לחלוק הלוי׳ ועבד יה) (שם שנאמר ההוא בבית לעבודתו וסנוי
 ובסנימיות במעלה טמנו ולמעלה מלוי יותר ומקודש עצמו לוי משבט שהוא אהרן
 שנאמר קדש בגדי להלבישם וקדשתו. כא) (ויקרא הכתוב אסר ועליו ענין

 ל) (שם שנאמר קרש משחת כשמן למשחם קרש, בנדי ועשית כח) (שפות
 (דברים שנאמר קדש הנקראת תרומה להם לתת לי׳ זה יהיד. קדש משחת שמן
כג) א (ד״ה שנאמר קדש נקראים שהם לסי בזה והטעם דגנך! ראשית יח)

(במרבד שכתוב ממה קדש נקראת והתרומה קרשים קדש להקדישו אהרן דבדל
 כנגד מחמשים אחד יט) ממאה תרי והיא ממנו מקדשו את חלבו מכל יח)

 קדש שהוא מ״ת של המשים יום ב) הזה היום וכנגד בינדו. שערי המשים
שנאמר במקרש נרות כהן לערוך קדש. שהיא יובל של החמשים שנת ובננד

לישראל ומברך כסיו את נושא להיות ובניו, אהרן אותו יערוך בז) (שמות
 ולבונה לחם הכהן להסדיר ישראל. בני את חכרכו כה ו) (כמדבר שנאמר
 והקטיר ל) (שם שנאמר קמרת לד.קטיר השלחן• על ונתת כה) (שמות שנאמר

 חטא על ולא בחטאת במעשה חטא על לא והקטרת םם*ם קטרת אהרן עליו
 לב ישמח וקטרת שמן בז) (משלי ־*:אמר השטחה על רק כעולה במחשבה

 חטאת חמלתי חבון אמר ולא לסניך קטרת תסלתי תכון קטא) (תהלים וכתיב
 תמיד העולה במזבח אש לערוך כא). הכל מן נבחר שהיה קטרת אלא עולה או

 המזבח מעל יום בכל הדשן הכהן להרים המזבח, על חוקד תמיד אש ו) (ויקרא שנאמר
שם) אמר(  יבא וכי יח) (דברים שנאמר כב) משמרות לעבוד הדשן. את והדים שנ

 הם כא) שנאמר(ויקרא בג) עבודה, בשעת עצמם לקדש ונו׳, שעריך מאחד הלוי
 כל יקח• בבתוליה אשה והוא (שם) שנאמר בד) בחולה לישא קודש. והיו שקריבים

 כשנת העם את להקהיל ידאה של עשה מצות ועוד הידאה׳ בכלל רוסצוחהללו
 לאכול ונו׳. והנשים האנשים העם את הקהל לא) (דברים שנאמד השמטה

לכתוב וגו׳, אלהיך ה׳ לפני שם ואכלת יד) (שם שנאמד בידושלים שני סעשד

כי השטן צטחת
לו ציינסי כגל יס) :אהנה א׳ נאום לעעלז לנינו ניסג וכן )P : יכנו אלמנים כ״ס)  ^ו
 היה לנינו נ) * סם «נ״ס ועי׳ הס׳ נלשויו למעלה לנינו וכ׳׳פ ים) :הננסם ניס נאום
 למעלה לנינו ונ״כ נסיפי סצוה סיר נסנסועא הוא כן נא) : עצלס של ניו״ע כן מיש
 העיימוני ז״ל בנ) :שיגיני שדר נפייושו יבינו עניא העלסי סכץ הנסוג ווה נלכה. באום

 :וכי אסד שנוע משערם כל לעשסרום עונדים הנהנים שיהיו שצונו היא ל׳ מצוס נסה״ע
נין אסץ ולסצו ל׳) (שמום שנא׳ ל״ל לדעסי כג) ^ו ננ  נסולה נשא לא כה*נ שאם כד) ו

מש״פ והוא ל״ס ע׳ העצום נם׳ וכ״ה עשה, מכלל הנא לאו שהוא משוס נעשה נס פוני
כסוטה



פההקמח מ־ע שמעותכד
 בצאתו ואתר גנדו בבית אחד שנים והסלך לעצסו כה) תורה ספר איש כ<

 האב סן ליראה חייו. ים* כל בו וקרא עסו והיתי. יז) (שם שנאסר יפלחסה
 היראה סכלל ם*לה סצות ועוד תיראו• ואכיו אשו איש ים) (ויקרא שנאסר והאס

:פילה מצות זו כו) ודרז״ל ריראיו ה׳ סוד כה) (תהלים שנאסר
ל ל ב ה׳ את ולענוד י) (דברים כז) שנאסר לפניו שיתפלל והיראה האהבה ס

שנאסר בשסו שישבע תדבק. ובו (שם) שנאמר כח) בו שידבק אלהיך.
 בתוך ונקדשתי כב) (ויקרא שנאסר שסו את שיקדש תשבע. ובשמו (שם)

 לבניך ושננתם ו) (דברים שנאסר לאחרים וילסדנה תורה שילמד ישראל• כני
 שנאמר מזונו על שיברך התירה לסוד כלתי הש״י אהבת יתכן שלא בם ודברח

 להדמות האהבה סבלל ועוד אלהיך• ה׳ את וברכת ושבעת ואכלת ח) (שם
 את שהאוהב לפי כדרכיו והלבת כח) (שס שנאמר בדרכיו וללכת לבוראו אדם

 בדרכי האדם ילך [ואם] (ואז) לו ויתדסה אחריו ונפשך דרכו אוחז חבירו
 כולל זה ודבר סהם ויטהר הטומאה סן ויתרחק הקדושה בדרכי ילך השי״ת

 (ויקרא שנא׳ טשא בנבלה נוגע להיות טוסאות. בענין שיש עשה מצות כל
א)  (שם) שנ»̂י מטסאין שרצים שמונה להיות וגו׳. הבהמה סן ימות וכי י
 יאכל. אשר האוכל מכל (שם) שנאסר שאין מש האוכלים הטשא. לכם וזה

 וזבה זב וסטשא. משא ומצורע כנדה■ משאה היולדת וסטמאה• משאה הנדה
כענין שהרי בלבד, סת שטומאת ומטהרים טהיר לארם ססמאין נדה וסי והמת.

של עשה מצות ןכן אני, קדוש כי קדושים ל* והייתם כ) (שם נאסר טוסאות
 הקדש בדרכי ילך אם ונו׳. יהיה קרוש ו) (בסדבר שנאסר קדוש שנקרא נזיר

ל מו  כהקדש׳ אדם לכל ואסורה לו ומיוחדת כספו קנין שתהא כדי בקדושין י
 לה וכתב כד) (דבר־ם שנאמר בשטר ויגרשנה יפט־ינה כספו קנין שהיא ואחד
 ׳לך אם כט). וגו׳ אסכם כריתות ספר זד. אי נ) (ישעיה וכתיב כריתות ספר

 שכתוב וזהו הש־שה, כסצות ד,סוטה במצות יתנהג והפהרה הקדושה כדרכי
 זו ל) והתקדשתם [שלח] בספרי ואסרו קדושים. ודיייתש וד.תקדשתם כ) (ויקרא
הקדושה. היא המצות שעשיית לפי קדושים, והייתם כך ואחר סצות עשיית

 מצות כגון אשר. בלשון תורד, כו שבאה עשה סצות כל על לרמוז בא
ה׳ אני ונו׳ צדק אבני צדק מאזני יט) (שם שנאמד מאזנים לצרק עשר,

ה) (שם שנאשר הגזלה להשיב מצרים. מארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיכם
 מבקרך וזבחת יב) (דברים שנאמר ולאכול לשחוט גזל. אשר הגזלה את והשיב

 ונו׳ יצוד אשר יז) (ויקרא שנאמר הדם את לכסות צויתיך. כאשר ומצאנך
אשר החיה זאת יא) (שם שנאמר כ־-מה בסימני לבדוק וכסהו• דמו את ושפך

תאכלו
 (כ״א סנהדרין מש״ס הוא כה) .ניש״י ע״ש נייהו נ איכא לכ״נ נטילה א׳) (ל׳ כתובות

(דבלים שנא׳ משלו לכתוב מצוה ספ״ת לאדם אבותיו לו סהניסו אע״ס רבה אעל ב׳)
לסמי כותב לכן וגו* לו נ וכס ח! (שם כתיב ובעלך השירה, את לכם כתבו וכנתה נא)
 וענדתם כ״ג) (שמיס סנא׳ הגי׳ ייניעצי׳ נדפיס בז) :לך סדר נסנסומא כו) :תורות סתי
 להתסני שציונו הוא ואו מציה סה״ע ז״ל כה) :ה׳ מ״ע סה״מ מי׳ וכ״נ אלקיכם, ד׳ אס
 והוא וכו׳ העבודה מאוסני אופן בכל בישינסם ולהתמיד עעהם ולספייסד הסכמיס פס

 הדבק וכו׳] איסשי [•כי נו ולדבקה עקב] [סדר נססיי ונא כו׳ מדבק ובו יתעלה אמרו
 קנויה היא כריתות ספר נתן לא שנאם סעד מביא כע) :ע״ס וכי׳ וסלמידיהס בתכמים

מ״ס עי׳ ל) : להשס קודם המה וע״כ זה פסוק בהס שכתוב ישראל כעו כהקדש לו
בצפה״ש



הקמחם״ע שבועותכד
 וקשקשת. סנפיר לו אשר (שס) שנאמר דנים בסימני הבהמה. מכל תאכלו
 (רכרים שנאמר עופות בסימני כרעיס. לו אשר (שס) שנאסר חגביס בסימני

 להכיר נוכל האסורין סן שהרי תאכלו, לא אשר וזה תאכלו טהורה צפור כל יד)
 בו יעבד לא אשר איתן נחל אל ב) שנאמר(שם העגלה לערוף המותרין. לא)
 כאשר לו ועשיתם יט) (שם שנאסר זמם] [כאשר זוממין לעדים לעשות וגו׳.
 שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים יו) (שם שנאמר שופטים למנות זמם.
 וגו׳ אביך את כבד כ) (שמות שנאמר ואם אב לכבד לך. נותן אדה־ך ה׳ אשר

ת׳ ר ש ף לך: נותן אלר׳יך א תי א צ  שנאמר היתד. לב) ברילד. הדוצאה עיקר דו
 ממחרת לג) (במדבר שכתוב ואע״פ לילה, ממצרים אלהיך ה׳ הוציאך יו) (דברים

 יב) (שמות כאמרו לצאת והורשו נשתלחו כלילה מ״ם ישראר בני יצאו הפסח
 עשה לסצות רמז הזו והמלה צאו. קיסו ויאמר לילה ולאהרן למשה דקרא

 ואבילוז מצות. תאכלו בערב (שם) שנא, מצה אכילת כגון בלילה הנוד,גות
 מצרים ביציאת ולספר הזה. בלילה הבשר את ואכלו (שם) שנאמר בלילה הפסח
 כיום אי בהגדה ואסרו ההוא. ביום לבנך והנדה יג) (שם שנאמר הזה כלילד,
 שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור זה בעבור ת״ל יום מבעוד יכול ההוא
 (ויקרא שנאמר העומר ספירת של עשה מצית וכן לפניך מונחים ופרור מצד,
ג) ץ בלילי׳• שהיא השבת ממחרת' לכם וספרתם נ ר א  מצות כל כולל הוא מ

 שלש יט) (שם שנאמר ערלה, של עשה מצות כגון בקרקע נעשות שהן עשה
 פריו כל יהיה (שם) שנאמר קדש רבעי נטע להיות ערלים, לכם יהיה שנים
 תשבות. ובקציר בחריש לד) (שמות שנאמר קיקע מעבודת לשבות הלולים, קדש

 (להשמיט לג) בק־קע• נעשים מעשים שכלם הכרם וכלאי זרעים כלאי כולל וזד.
 כל מארץ יכלול ועוד ונטשיתד,) תשמטנה והשביעית כ) (שם שנאמר קרקע
 בי מקום ככל חיובן ואין רבות מצות והן בארץ התלויות קרבנות של עשה מצות

 המצות רכל עיקר הוא מצרים יציאת זכמן צרים ם : יי׳ יבחר אשר במקום אם
 אפשר וע״כ והמשפטים. והחקים העדות מה לשאלת היינו עבדים מתשובת וד.ראיד,

 ואלו מצרים, יציאת אחר הנמשכות עשה מצות כל כוללת מצרים מלת בי לומר
 כל טו) (דברים שנאמר ולהקריבו טהורה בהמד. בבור לקדש עשה מצות הן׳

 מצרים בארץ בכור כל הכתי ביום נ) (במדבר כתיב וכן יורד, אשר הבכור
 חדש מבן וסתיו יח) (שם שנאסר אדם בכור לפדות ונו׳• בכיר כל לי הקדשתי

לערוף בשה. תפדה חמור ופטר לד) (שמות שנאמר חמור פטר לפדות תפדה.

פטר השמן צפחת
 דנעופייז כווניזי לא) : סמה לנינו סמניאו הספרי rr בדברי ציצים אום למעלה נצפה׳׳ם
 אבל נעיסוס כן לא סימניהם במורה נספיש נזבהס וחננים דגים מבהמה המנין גסמנה
 אוסם יכללו סנולום נהם מציינו אשר איסורן שנכהב העינין ספסנו כשאנסנו בסקילה הגיע
 (לשון מ״ע. וזה סהור חה טמא זה דנין בעופות ג׳׳כ והייסנו טמא פוך סימני והס

 לילה ולאהרן למשה ויקרא פ- בא סדר ברמב׳ן הוא כן לב) :ק*נ) מ״ע יסה״מ המיימוני
 שפטלססרעה מעם כי לילה ממצרים ד״א הוציאך סז) שאמר(דברים והכמוב נסוה״ד וז״ל

 לג) (במדבר שנא׳ ביום אלוז יצאו לא והלא ראה) (ס׳ נספלי א«יי וכך יוצאים יקילו
ט׳ ובברכות מבלילה שנגאלו מצמד אלא ונו׳ הפסח ממסרם  כשנגצלולא מודים הכל א׳) ו

 צג) :ע״כ וכו׳ ביום אלא יצאו לא וכשיצאו לילה גו׳ הוציאן שנא׳ בלילה אלא נגאלו
בהקנה וכן ונו׳ שנת השביעי ויום במלת להלן קרקע שמיטת מושב יבינו כי זה הקפתי

גללה



פוההמחם־ע שבועותכד
 ראש מוסף להקריב שבת, מוסף ולהקריב וערפתו. (שס) בר שנא חסור פפר

 העצרת ביום קרבן להוסיף הפסח, ממחרת העומר מנחת וקרבן הפסח. מוסף חרש,
 כנ) (ויקרא שנאמר הלחם שתי להביא הבכורים. וביום כח) (במדבר שנאמר

 השביעי* ובחודש בם) (במדבר שנאסר בר״הש קיבן להוסיף תביאו. ססושכותיכם
שם) שנאמר הכפורים ביום קרבן להוסיף ועשיתם. וגו׳ לחדש באחד  ובעשור (
 אהק. יבא בזאת יו) (ויקרא שנאסר וה״ב ב היום עבורת לעשות השביעי. לחרש

ן להוסיף לד) נ י  (שפות שנאמר ברגלים לחוג לד). העצרת הג שסיני ביום ק
 ידאהכלזכודך. יו) (דברים שנאסר ברגלים להראות לי. תחוג רגלים שלוש כג)

 ליציאת זכר הללו הרגלים כל ועיקר בחגך. ושמחת (שם) שנאסר ברגלים לשמוח
 לשחומ שאור• תשביתו הראשון ביום אך יב) (שמות שנאסר הסץ לבער מצרים.

 שנאמר ולאכלו ישראל. ערת קהל כל אותו ושחמו (שם) שנאסר הפסח כבש
 ולאכול לו). יום כי״ר השני בחדש שני פסח ולעשות הבשי. את ואבלו (שם)

 בסוכה ולישב יאכלהו• וסרורים סצות על (שם) שנאסר ומרורים סצית על פסח
ב ימים. שבעת תשבו בסכות כג) (ויקרא שנאסר  עשה# מצות שתי כולל ת מ

 דכתיב מעקה ביתך. מזוזות על ו) (דברים דכתיב מזוזה ומעקה, מזוזה סצלת
ם לגגך• מעקה ועשית כב) (שם בדי  העבריח ואמה עברי עבד להעניק יכלול ע

 (שמות שנאמד ברלכותיו עברי עבד לדון לו• תעניק העניק טו) (שם שנאמר
 ביובל. שיצא והנרצע שביעית, בשנה לחפשי שיצא עברי, עבד תקנה כי כא)

 לעולם כנעני בעבד לעבוד יעדה. לא אשר (שם) שנאסר העבריה אמה ליער
ל תעבורו. בהם לעולם כה) (ויקרא שנאסר לז)  של עשה מצות כולל א ip א

 וסקלתם כב) (דברים שנאסר סקילה וחנק• הרג שריפה סקילה לז)) ב״ד הרוגי
 (שמות שנאסר ד,רנ תשרף• באש כא) (ויקרא שנאסר שריפה באבנים אותם
 בשופר לתקוע בו נכלל ועוד יומת, סות (שם) שנאמר חנק ינקם. נקם כא)

 כמם וחימה כעס להעביר כדי לכם יהיה תרועה יום כט) (במדבר שנאסר בדה
 כל יכלול חסד ה ועוז^ לח), סרון ככני לפניו עוברין עולם באי שכל הדין

 שנאסר לעני להלוות לעני. צדקה כגון חסדים גמילות בהן שיש עשה מצות
 השכחה. ועומד ופאה שכחה לקט לעני לחת תלוה. כסף אם כב) (שמות
 תעזוב ולגד לעני ים] [ויקרא בכולן שנאסר הבציר ופרט בכרם עוללות להניח
 לבעליו הסשכון להשיב לט). עני סעשר השלישית בשנה להפריש אותם•
 שנאמר שכיר שכר ליתן העבוט• את לו תשיב השב כר) (דברים שנאמר לט))
כג) (שם שנאמר שכירותו בזמן אוכל השכיר להיות שכרו• תתן כיומו (שם)

כי השמן צפחת
ק [להום־ף לד) : לסנינו כמו וננ״י סעמייס לססב לי ולמס סס כללה  הסכוס במג קי

 [סגאצל לס) ונד]. מסר סלסה נקל מי סריס יגי׳ עולה והקרנחס כס) (נמדנל סנאמר
 נסידס ס׳) (בעדני [סנאער לו) . וגד] עולה והקלנסס וגו׳ עצרה הסמיני ניוס (סס)
 הוא זה גס לז)) :בעסה עוגל עבדו המססרל ב׳) (לס בניסין כדאמלי׳ לז) .וגו׳] הסכי

 כבני מיון כנכי נמסכה א׳ עיז יי״ה כדאיסא ליו) : לך יהי׳ לא דברי סס מהקנה
 צרכו בעם היסיאל לע)) וגד] מוציא סניס סלם מקצה יד) (דבייס [סנאמי לס) אעלייא.

 ביום ישיבהו ומעשהו עלאכסו כלי כגון ניוס אליו שיצסיך עמה המשכון יהי׳ אם אליו
בלילה לו שישיבהו והמכסה הכסס כמו בצילה אליו שיצעלך מעה הי ואס בלילה וימשכנהו

וימשכנו



הקמחט*ע שבועותכד
 fSnS ונאסר תנא בי ם) כאן נאשר סדכר, הכתוב ובסועל רעך ככרם תבא כי

 שנאסר סא) כהסתו מעל או הכירו מעל לעזוב השסש. עליו תנא ולא כד) (שם
 (דברים שנאסר סב) הכהסד. על המשא להקים עסו. תעזוב עזוב בנ) (שסוח

 ובן לו. תשיבם השב כג) (שמות שנאמר האבדה להשיב עמו• תקים הקם בב)
 חסד זה שגם עליה יבא יבמה בה) (דברים שנאמר אח אשת ליבם עשה ם«ות

סי סג)• הסתים עם שו  (שם) שגאסר חליצה של עשה מצות כולל מצות* •“ור
 שכת ד יום את זכייי החליצה• או סר) ה־בים שוסית שהיא ולרמוז נעלו וחלצה

 בו כי אותו ויקדש ב) (כיאשית שנאמר השבת ביום לשבות עשה מצות זה
 קדש. סקראי נקראים הם שגם המועדים שכיתת מה) זו שביתה ובכלל שנת«

 יום עשר ובחמשה כג) (ויקרא ש׳נאמר המצות חג של הראשון ביום [לשבות
 קדש. מקרא השביעי וביום (שם) שנאמר בו ובשביעי הדצות]. חג הזה לחודש
 של ראשון וביום הזה. היום בעצם וקראתם (שם) שנאסר נ׳ ביום לשבות

 הכםורים וביום שבתון• לכם יהיה לחדש באחד (שם) שנאמר השביעי חדש
 וכיום (שם) שנאסר חג של ובראשון לכם, הוא שבתון שבת (שם) שנאסר
 ובכלל קדש. מקרא השמיני וביום (שם) שנאמר בו יבשסיני קדשי. מקרא הראשון

 וכן בהן; תלויין המועדים שכל בב״ד חדשים סו) שינות ולחשב חרשים. לקדש זה
עי ויום וגי׳• לך וםסרת כה) (שם שנאסר ושמטות יובל שנות לסנות בי ש  <»כת ה

ך רדד הי ל  שנאסר השביעית בשנה סז) קיקע שסיסת של עשה סצות כולל א
 שנאסר בשביתה היובל שנת ולקדש ונטשתה, תשמטנה יהשביעית כ'נ) (שיסות
שנאסר זו בשנה לארק גאולה ולתת החטשים. שנת את וקדשתם בה) (ויקרא
שם) ד אחוזתכם• ארק ובכל ( כ ח כ ך א רי ך ואח א מ של עשה מצות זו א
 באו זה על ולרמוז סח) הקכ״ה לכבד עוד ויכלול הבן. סבת שהם ואם אב כבוד

 הסגה לכבד נתחייב כך סבתו שהם ואפו אביו לככד שנתחייב כשם כי האתין.
) לה דף ם״ו שאסר(כנדבות וזהו יתברך, העליון האב הראשונה  כח) (משלי נ׳

 קנך אביך הוא הלא לב) (דברים שנאסר ה הקב״ אלא אביו אין ואסו אביו נוזל
 ובכלל אסך. תורת תטוש ואל א) (משלי שנאסר ישראל כנסת אלא אמו ואין

 הדין ססשלת סס) בזמן לעכבו שלא בדי ביוסו ונהרג לקבור השכינה כבוד
:ונו׳ ההוא ביום תקברנו קבור כי כא) (דברים שנאסר

ד ולקחתם כג) (ויקרא שנאסר לולב כגון עשה ממצות אחרות מצות יש עו

לכם השטן צפחת
 נלשון נקיא זהו מא) .נ׳ ס״ז ננ״מ כדאיתא מ) :קצ״ס מ״ע מםה״« ניום. וימשכנו
זה מג) ז א׳ ל״נ ונניע נמכילתא ומסויש נופ-נה מצית הוא תג) ;מריקה מצים •מלמוד

יצן סן אחיו אוו להניח בר* לחץ הינמה מנשא שלא היא החשי ומדין שס הקנה לשין
 שומלסינם; ניעז דנלסוןולשמלי כונסו מד) שלו: היחוש משלשלס שמיס ונמצא למימוק

 נצפסיס לעיל עי׳ מז) :וחדשים שנים נניי מו) : שס נכקנה הוא זה לסץ כל מס)
nifc חיינץ שאנו מס כל השלים הנה א״א, כנד פ׳ יסיו נשדד סרמנין זיל מה) : ל״ג 

 שהוא האג מן והתחיל הנניאיס נעניני אומנו לצוות וחזר ונכנודו נעצמו הנורא גלנרי
 האחלון אניני והמוליד סראשין אנינו התם בי ניצייה ומשמסף נורא כענין לסולדוחיי

 הננוד p נלעד שהוא הכניד הכתוב סייש ולא צויסין כאשל תורה] [נעשנה אמי *לנן
סניו הראשון נאג למעלה הנאמר  אדם על לאעוי ט יכסור ולא אניו שהוא ט שיודה י

 אניו סס ישא ולא עמנו שיצפה אחל לענין אי לירוסתו בנן יענדט ולא אניו שהוא איי
: הקנלה מ״ד תצא שדל נפי׳ לנינו נותב בן עט) ובו׳: ולשקל לשיא אניו נהי* וישנע

נאעול



פוהסמח מ״ע שבועותכד
 ורמ סרו ט) (בראשית שנאסר ורביר. טריה של עשה וסצות לנס.
 שבו מינין בארבעה להקב״ה רטז הוא לולב שהרי אנכי. בסלת נבללות שהן
 הוד קד) (תהלים שנאסר הקב״ה זה הרר ע״ן סר כג) (ויקרא נ) שררשו הוא

 וענף יפרח. כתסר צריק צב) (שם שנאסר הקב״ה זה תמרים נפת לבשת. והדר
 זה נחל וערבי ההרס-ם, בין עוסד והוא א) (זכריה שנאסר הקכ״ה זה עבות עץ

 על רמז אלהיך ה׳ שאמר וזהו וגו׳. לרוכב סולו סח) (תהלים שנאמד הקכ״ה
 נכלל ורב^ה פריה מצות בשמאל, ואתרוג בימין לולב הלילה, ומרת היום מדת
 כאלו ורביה בפריה עוסק שאינו כל כ] סב [יבמות שאמרו זד. אנב במלת נ״ב

 דמים שופך כאילו אוסר עזאי [בן הרמות ממעט כאלו אומר עקיבא י׳ רמים, שופך
 (כראשית שנאסר מישראל שתסתלק לשכינה נידם אומרים אחדים הדמות] וממעט

 אין שורד. שכינד. אחריך שזרעך שבזמן וגו׳, ולזרעך לאלהים לך לד.יות יז)
 את חתן לשמח בזה ונכלול האבנים, ועל העצים על שורה מי על אחריך זרעך

:לקח אשר אשתו את ושסת כד) (דברים שנאמד אשתו
 רמ״ח נא) ז״ל דרשו וכן אדם. של איכריו רמ״ח כנגר אלו עשה מצות רש״ח

 אני שלי את תשמור אם הקכ״ד. אסר בד.ם לדקדק וצריך כק״ש תיבות
 שבתורה מצות רמ״ח או שבק״ש תיבות רס״ח תשמור אם כלומר שלך את אשמור

 שמרני יז) (תהלים להקב״ה דוד אמר וכן שלך, איכיים רמ״ח אשסור אני
 מצות רמ״ח [ע״כ]. וח*ד׳• מצותי שמו־ ד) (משלי הקכ״ד. א״ל עין. בת כאישון

 ישרה כדרך האדם להמשיך כדי הימין כנגד והטוב החיים כנגד הן אלו עשה
 ושישתעשע בהן שידבק וראוי הללו, במצות לו ויתדמה בוראו אל שיתקרב כדי

מצותיך דרך תבישני. אל ה׳ בעדותיך דבקתי קיט) (תהלים דוד אמר וכן בד.ן,
: לבי תרחיכ כי ארוץ

 עית שב
תעשה לא מצות

תי ר פ ת א ל ע ה בתבגר א חז ו א ד ס סנ  שאץ ידוע דבר ז). (שה״ש וגו׳ כ
שנאמר וזהו בישראל אם כי שבעולם אומות ע׳ מכל מתעלה הקכ״ה

השמן צפחת
 וכסנ קדוסים נסנסוונא הוא כן נא) :לולב נארח rr הגיא ונגר למ״ד ס׳ לבה באמור נ)
 להשלימם וצליך ל׳ ססל למ׳׳ס שים אייזא ם״א סי׳ או״ח ובנוור שכ״מ. בלוך מם סס
 שה״ג הנעלם ומללש וילא ס' מזוהל הזה מנין כל הניא שס ובב״י באיון א״ע אמן מס

 ד סי׳ לאה לבה מעללש דבליו הוציא שלנינו ונלאה אמס. ל״א עס הס״צ הסלים סבוס
 למ״ס שמלה אם ל״א וכר׳ השנת זו אמלי י־ננן ק״ש זו לוי א״ל הזאת המצוה כל את מה

 אסר במקים ונמצא סה שמשל נלאה נשניה עד וכו׳ שכתב המה והנה נשברה״ ער »וכו׳
 זו אמל ללכך אלמה אסל במקום שכתוב מה דנייהס לכסיל רוצים שאינם המללסות כללך
 שם) מ״כ הלב (יכ״כ הסירה כל כנגל סקילה היא ולכן תנוס למיס בה שיש מסני ק״ש

 יהי׳ נסנלה על וכו׳ שאומר ומה ממס, ל״ת ישמ״ה מ״ע הימ״ס על שמרמז אומר והל״א
 ישני אסס ע״ע יקיים לא ואם שנאלם אביים רע״ס כננד המה מצית שהרע״ס הכינה

 ל״ה בשבועות להלן שציינתי בעללשיס כלאיתא והוא ל״ס במצות וכן כננלו שהוא אסל אני
 נעללש לעיין שציץ ע״כ מהרב נלאס (יכן סאדס כנגל המה ל״ס ושס״ה מ״ע סרמ״ס

 שלי ני תשמור אם לאה נעל״ר סם איתא נם סר) שהבאתי הזה להמללש שכוונתו מסלי
 עצום ימ״ס או שנק״ש תנוס למ״ס לביני במ״ס והבן (הנסש) שלך נל אשמור (התולה)

: סס הלשונית לשני כיין או שבסבת וכו׳
כן



ד הקמחת ל סאות שבועות כ
 שישראל י6ול אומות. א) משכע־ם כלומר מיין דודיך טובים כי א) (שם

 לשון כי וידוע בתמר, אעלה אמדת־ בכאן שלמה דיוכיר העולם בבריאת הכוונה הם
 כ׳) (ש״א בלבי, אני אפרתי ג.) (קהלת כלשון כמהשבה ענינו כהקכ״ה אטירה

 שאתעלה היתד. עולמי ככריאת מחשבתי הכתוב ויאמר לך ואעשה נפשך תאמר מדי
מה ועוד יפרח כתמר צדיק צכ) (תהלים שנאמר לתמר ישראל והמשיל בישראל,

 אחד לב אלא להם אין ישראל כך נ) אחד לב אלא לו אין זה חמר ב)
 שעושין והם שבהם בצדיקים אבחר כלומר כסנסניו אחז־. שבשמים. לאביהם

 לשכעד. רמז והוא ד,פרי שם אשר העליונים הענפים הם סנסניס לשון שד,רי טירות.
 מאדם והם בהם העולם ונזדכך למעלד. פרי ועשו לממד. שרש שעשו צדיקים

 עד התורד. ניתנה לא שהרי התזרד, לקכל ראוי מזוקק היה זיעו שכל יעקב ועד
 וכלים התולדות נקיי שיהיו כדי פעמים שבעה התולדות כל וזיקק הקכ״ה שצידף
 אכדד.ם שם נח שת אדם הן ואלו התורה. לקבל מהורד. לנפש מוכנים טד.ירים

 כשת זרעו ונזדכך ותולדותיו קין בזרעו פסולת היד. הראשון שאדם והוא ויעקב, יצחק
 שאמר וזהו הראשונות, התולדות ד) כעגין לא קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע שהיד.

 זרע אלהים לי שת כי שת שמו את ויקרא כצלמו בדמותו ויולד ה) (בדאשית
 שהיו דויד וכל אנוש זד. פסילת כזרעו וד.יד. נזדכך לא ד.וא נם ושח אחדי

 ונזדכך חם והוליד כזרעו פסולת היה הוא נם ונח בנח שנזדכך עד ע״ז עובדין
 באכרהם, ונזדכך השי״ת עבודת על שנחלקו חולדות העמיד שם נם בשם, זרעו

 (שם שנא׳ ביצחק ונזדכך קטורה ובני ישמעאל זה בזרעו פסולת היה אברד.ם גם
 ב־עקב• זרעו ונזדכך בזרעי פסולח היד. יצחק נם זרע. לך יקרא כיצחק כי בא)

 לא וסיג פסולת בהם אין וצדיקים חכמים שבטים י״ב קדש זרעו כל היה יעקב
 הדורות נזדככו התורה שבקבלת למד נמצאת עם. רבוי רק התורד, לקבלת חסרו
 בהם נשתלחה במצרים והנד. צרוף׳ בסף שהיא התורה לקבל כדי טעמים ז׳ כבר

 ובל הצורות כל הכולל המנין שהוא רבוא לששים שעלו עד הריבוי וכח הכרכד.
 האותות ומחוך הזה מהחשבון בפחות ,להנתן התורה ראויה היתד, ולא ה) הדעות

 והוא בבד.םוח׳ שהיו האומות אצל דאלהות נתפרסם במצרים שנעשו זד׳מופתים
 היחוד כח כי ו) ביאורו מצרים, רץ ם אלהיך ה׳ ואנכי יב) (ד,ושע שכתוב

 ישראל ע״י האומות בעיני הקכ״ד. נתעייה ואז מצרים מארץ נתפרסם והאלד.ות
 שמעו טו) (שמות שכתיב וכענין סוף ים בקריעת כן ואחרי במצרים מכות בעשר
 הראה ושם נתעלה שם כי התורד. במתן להם הענין נחתם בן ואחרי ירגזון, עטים

: ואלהותו מציאותו ונתפרסם גדלו ואת כבודו את לישדאל
ד ם ב ועזריה מישאל חנניה אלו בסנסניו אחוד, בתמר אעלה אמרתי ז) וehו

״®וזיו השמן חת6צ
 כעין ג) נ׳. מ״ה כןהיאיסיכה נ) : סי-פיס מניני יין סם רנה נשיר סוא נן א)

 למעלה וניל ועילה '*.זקיף האמצעי נפץ אלא לו ואין והגפן אנת נפץ כעו נו ים מייא
ובו׳. אדם הולידו לא קין כי שס ־ישי גפי יניני נותב וכן ד) נ ועננדוסיו נסריוהיו ולא

 ולכן יז״ל נהוה״ל איש סכעיס לי אספה פ׳ נהעלסך נסדי הרמנ״ן כיסנ זה כעין ה)
 יכלול rfr< הייספר כי יסראל גסיפסי יזה המספי יציה נפש ע עצייס ניורד* העספי הי׳
 מזקני וע' מידה נמסן וכן דבי־ כל מהס יפלא ולא הכפיס נל כולל נהיוסו הדעוס כל

 הפליץ נמתנה היא כאשי־ לשנינה כנוד עליהם שיסדה הזה השלם נעספי יאו* בי ישיאל
אק השם צנאוס יסיאל ג* שיי ז) :השני פסס אית למעלה יייני כפי וכן ו) :ונו׳ נ

רנה



פחהקמח לית מצות שבועות כד
 הם כסנסגץ הזהב. לגלם להשתהות רצו ולא בקומתן זקופין שהיו

 היה כסה ח) בסדרש ואמרו מתמר. שיצאו וזרח מפרץ שיצאו תמר סנסני היו
 מה חמי את לית לצלמא סדר את לית לו אומר היה לדניאל מפתה נבוכדנצר

רשע אותו עשה מה ליד./ סניד גימך מן ואת עביר םד.דד.וא חמי עביר, דהוא
והוא לפניו מקלסין והיו זמר זני כל וכנס פיו לתוך ונתנו כה״ג של ציצו נטל

 לפיעל רשותא לי יהיב את א״ל בן דניאל דחמא כיון אלהיך, ה׳ אופר
 השביעו כשעלה ועלה, רשות לו נתן מיד מומיה על דידך צלמא הדין ולמינשק

 שם בך יתחלל שלא הזהר אלא אני הקב״ה של ושלוחו אני ב״ו לו אמר לציץ
 היו דנחת מן מפיו בלעו והוציא לנשקו בא אחיי שתנא עליך אני גוזר שמים

 נפל מיד כלום עושה היה ולא לפניו מקלסין והיו זימרא זני כל מתכנשין
 האומות שראו כיון נבו קרס בל כרע מו) (ישעיה הה״ד פניו] [על הצלם
 ומשברין טעותן לוקחץ היו וחבריו חנניה עם הקב״ה שעשה וגבורות גם־ם
 ישראל והיו וחמוריהן בכלביהן אותן וחולין וזנים פעסונים מהן עושין והיו אותן

 עצביהם היו (שם) שנא׳ מה לקיים משתחוים הייתם למה ראיתם להן אומרים
 נגזרח וזרח פרץ מד. וזרח פרץ זה הגסן כאשכלות שדיך נא ויהיו ולבהמה. לחיה

אםך וריח נשרפו. ולא שריפה עליהם נגזרה אלו אף נשרפו ולא שריפה עליד.ם
עדת לא נור וריח ג) (דניאל בהם שכתוב מאחר אלעזר ר׳ אמר בתפוחים.

 תפוחים של ר.שדד. לריח ריחן דומה ולמד. כתפוחים אפך וריח אמרת ואת בד.ון
 לא על יעברו שלא כדי האש לכבשן עצמן את שמסרו חמו״ע אלו ומה ע״כ,
א : אחרים אלהיך לך יהיה  לא מצות זו פני. על אחרים אלהים לך יהיה ד

 למנוח שלא כולל והוא זולתו׳ אלוד. שיש במחשבה ט) להעלות שלא תעשה
 לא יז) (דברים שנא׳ האמת אמונת להפסיד שלא גויס סקהל מלך ישראל על

 לא (שם) שנא׳ תעשה לא במצות חייב והוא נכרי, איש עליך לתת תוכל
:סוסים לו ירבה ולא וזהב כסף לו ירבה ולא נשים לו ירבה

א  שמחוך י) בידיו ומסכה פסל יעשה שלא תמונד,. ובל פסל לך תעשה י
אחר בו) (דברים א׳] [נ״ב ע״ז במם׳ ואמרו עבודה, לידי יבא העשייה

מביאה שהעשיה עשייה משעת ארור ד׳ תועבת ומסכה פסל יעשר. אשר האיש
לו] אחרים יעשו שלא [וכן לאחרים) יעשנו לא (וכן שיעובדו, תועבה לידי

 תעשו לא מסכה ואלהי ים) (ויקרא שנא׳ לאחרים אפילו ע״ז לעשות ושלא
(שמות שנא׳ אותן עובדין שאין ע״ם אף יא) לגוי צורות לעשות ושלא לכם.

בד.שתחויה עבודתה דרך שאין אע״ם לע״ז להשתחות ושלא אתי. תעשון לא ב)

השמן צסחת
 נראס ח״ל מסקנה לקיס זה מנץ ס) :נסמל אענה אמלסי ס׳ סם א) :יפית מה ס׳ לנה

 אסלס מאומה מלך למנוס ולא וגו׳ אפיך עקלנ שנאמל הוא יסלאל על מלך למנוס מכאן
 יעשה סלא וכו׳ העססנה יפסיד סלם כו׳ לו ילבה ולא וכוי העסשנה אמונם יפסיד סלא
 לנוי צולה צעשוס ולא לאקלים הוא יעשה ולא לו אסלים יעשו ולא נידו ומסכה פסל

 לשון י) :וכו׳ המסשנס להפסד האדם אס מניאין אלה כל כי אוסה עונדין שאין אפילו
 אופו שיצוה עי הי׳ ואפי׳ אוסה שיענוד כדי לזולסנו ע״ז עעשוס שסזהירנו נ׳ ל״ס סה״מ

 לאסלים אפי׳ סעשה לא ספלי ולשון לך סעשה לא מסכה אלהי יסע׳ וה״א נוי לעשוסה
 ס״ס: עכו״ם מהל׳ נפ״נ וכ״כ וכו׳ לאוין שני משוס עוני לעצמו ע״ז העושה נאמל ושם

(̂ עכיצסא: נשם ד׳ ל״ס ונסה״ע א׳ נע״זע״ג הוא כן י<
ז״ל



הקמה ל״ת מצות שבועות כד
 כהן לעבדן שדרבן בדברים ?רז לעבוד ושלא להם• תשתחוה רא (שם) שנא׳
 לא וםזרעך יח) (ויקרא שנא׳ לסולך להעכיר ושלא תעבדם. ולא (שם) שנא׳

 אל תפנו אל ים) (שם שנא> אוב סעשה לעשות ושלא למולך• להעביר חתן
שם) שנא׳ ידעוני מעשה ולא האובות׳  אחר יב) לפנות ושלא תירעוני, ואל (

 פז) (דברים שנא׳ מצבה להקים ושלא האלילים, אל תפנו אל (שם) שנא׳ ע׳׳ז
 משבית ואבן כו) (ויקרא שנא׳ משכית אכן ליתן ושלא מצבה, לך תקים ולא
 לך תמע לא פז) (דברים שנא׳ כמקדש אילן לטעת ושלא ם, כארצ תתנו לא

 שנא׳ בה אותם משביעין אין וגם לעובדיה• בע״ז לישבע ושלא וגו׳, אשרה
 אחר יג) ישראל כני להדיח ושלא תזכירו. לא אחרים אלהים ושם כג) (שמות

ם) ע״ז ש ) א׳  (דברים שנא׳ מישראל ארם להסיח ומולא פיך. על ישמע לא שנ
שם) שנא׳ המסית לאהוב ושלא הזה. הרע כדבר לעשות יוסיפו ולא יג)  תאבת לא (
ס) השנאה לעזוב ושלא לו, ש א׳(  אלא המסית להציל ושלא אליו תשמע ולא שנ

 על זכות המוסת ילמד ושלא עליו, עינך תחוס לא (שם) שנא׳ דמו על יעמוד
 המסית על חובה ללמד המוסת יחריש ושלא תחמול, לא (שם) שנא׳ הססית

 נעבד מציפוי ליהנות ושלא עליו. תנסה לא (שם) שנא׳ חובה לו ירע אם
 יד) פסלו (שם) ע״ז במסכת ואמרו עליהם. וזהב כסף תחמוד לא ז) (שס שנא׳

 אלהיהם פסילי מתחיל הכתוב שהרי לך. ולקחת מאלוה פסלו תחמוד לא לאלוה
 עיר לבנות ושלא וביטול• פסלות לשון עוד ויכלול ועשייה פיסול לשין והוא

 עיר בממון ליהנות ושלא עוד, תבנה לא ינ) (שם שנא׳ שהיתה לכמות הנדחת
שם) שנא׳ הנדחת  בע״ז ליהנות ושלא החרם• מן מאומה נירך ידבק לא (

 תביא ולא ז) (שם שנא׳ לה שנתנסך וביין שלה ובתקרובת משמשיה ובכל
 כשם ידבר ואשר יח) (דברים שנא׳ בשמה להתנבא ושלא ביתך. אל תועבה
 כשמי דבר לדבר יזיד אשר (שם) שנא׳ בשקר להתנבא ושלא אחרים• אלהים

 תשמע לא (שם) שנא׳ ע״ז כשם למתנבא לשמוע ושלא צויתיו• לא אשר את
 ממנו, תנור לא (שם) שנא׳ השקר מנביא יגור ושלא ההוא. הנביא דברי אל

 בחקות תלכו ולא כ] [ויקרא שנא׳ במנהגותיהם ולא ע״ז בחקות ללכת ושלא
 קסמים, קוסם וגו׳ בך ימצא לא י״ח] [דברים שנא׳ פו) לקסום ושלא הנוי.

לא (שם) שנא׳ לנחש ושלא תעוננו. ולא ים) (קדושים שנא׳ לעונן ושלא
תנחשו השמן חת6צ

 עיקל היאך נענודמה עני״ם עונדי שניו ינים ספיים ה״נ פ״נ ינ)ז״להמיימוניסל׳עכו״ס
 ולא נה נהרסל ולא כלל ספרים נאוסן לקרוס שלא הנורא ציונו ומפפסיה מעשיה ומה פנודסה

 הראה שם והכ״ע וכו׳ האלילים אל ספנו אל שנא׳ אסור הצייס נרמוס להשסכל ואפי׳ עונייה נונר
 אל שנא׳ נה להססכל אסור נסול אף עצמה וריוקנא לאמי קע״ס ישנם מנע׳ מקולו
 נעסשנה אסריה להפנוס שאסור הוא נלנד עכי״ס ולא עוד כסנ ג׳ ונהלכה וכו׳, ספנו
 שלא אנו מחהרין המורה מעקלי עיקר לעקור לארם לו נורס שהוא מסשנה כל אלא

 הרנה אנשים העדיס יג) :שם שהאריך י׳ ל״ס נסה״ע ועי׳ וכו׳. לננו על להעלותה
 ולא מקרא הוא לעויס ואזהרה נליעל נני אנשים יצאו כע״ס נעצמו ענדה שלא אע״ש
 מנין נ״ג שם יד) :א׳ הל׳ פ״ד שם ונעייעוני פ״ו ל״ס נסה״ע כ״ה פיך, על «ם«ע
 סמעוד לא לע״א) והתקינה (שיפה לאלוה פסלו וכו׳ לנסלה) (שיכול אלוהו שפיסצ צנכיי
 פ׳ עקנ סלי נפי׳ לנינו הניא וכן לך. ולקסת פסולת) עלשון (שבישלה מאלוה פסלו
: פסילי עןההנעה נעץ כסהדעיון עקסםי״לשיניע הזהירנו ל״א ל״ס נסה״ע שו) עי׳

כאלו



פטהקמח ל״ מצות שבועות כד
 לחיות ושלא וטנשף• וסגחש מעוון יח) (דברים שגא׳ לכשף ושלא תגחשו. לא

א׳ מכשף  יח) (דברים שנא׳ חבר לחבר ושלא תחיה. לא מכשפה כב] [שמוח שנ
 בידעוני לשאול ושלא אוב. ושואל (שם) שנא׳ באוב לשאול ושלא חבר. וחובר
 המתים, אל ודורש (שם) שנא׳ המתים אל יז) בחלום לשאול ושלא וידעוני, שנא׳

 ובכוכבים, ובעופות בחולדה יח) המנחשים אלו בספרי) (אמרו מנחש ופירוש
 כלומר העקרב את חובר ואחד הנחש את חובר אחד יט) בספרי] [אמרו חובר ופי׳

 המכה על אותם יאמר אם או דבריו׳ לפי ישכנו ולא ההם הדברים שיאמר
 כא) כפיו המדבר וידעוני משחיו המדבר כ) אוב ופי׳ מיד׳ הכאב ינוח הכואבת

 שנאמר בנוף לכתוב ושלא ידוע. ששמה בפיו שמכנים עוף בעצם נעשה והוא
 (אפי׳ כתב כא) דף (פ״ג מכות וכמס׳ בכס. תתנו לא קעקע וכתובת ים) (ויקרא

 לשמים ואפילו ויקעקע שיכתוב עד חייב אינו כתב ולא קעקע קעקע ולא לשמים)
לשכון ושלא ה׳. שמי כב) בכם תתנו לא ה׳ אני בכם תתנו לא (שם) שנא׳

נארץ השמן צפחת
 ל״ב, ונל״ס סז) וכו׳: היוסו קידם סימסדם «ה העגידיס כולם הכסום הנעלי כאלו

 למעשה טוב היום rt שיאמל והוא הכוכניס עמשסטי בנחירה המעשים ממשוח הזהירנו
 מעונן מ״ה) (מנהר׳ חכמים ולשין השלסומיס פיעל איסיי זי אזהרה ונכלל וכו׳ פלונית

 : וכו׳ ביד המניעה קליח אליו מחינל התחבולה מן גדול עין והיא עיניס אוחזי אלו
 ואע״ס באמת ממים שהם אותם ש־חשבו כמו המתים, אל משאול הז:ירנו לי׳ח במציה ח)

 לו ויאמל בשינה המת אליו יבוא כך וילבש כך שיעשה שמי ייחסנו ומרגישים אוכלים שהם
 ודורש סבהדלין ובגעלת המתים אל ודורש וגו׳ בך ימצא לא ימע׳ אומרו והיא שישאל מה
 וכ״ה טומאה. רוח מליו שסשיה כדי הקניות נניס ולן עצמו המרעיב זה המתים אל

 ידועים מלבושים לובשים שהם אחרים ויש עוד וכתב י״ג הל׳ עכי״ס מה׳ פי״א בעיימוני
 עמו ויספל פלוני מס שיבא כדי לבדם וישנים ידועה קטורת ימקטיץ דבלים ואומרים

 ובכוכבים) (ס״א ובעופות בחולדה המנחשים אימא א׳ דס״ו בסנהדרין יח) :וכו׳ בחלים
 מנחש שהזהירנו ל״ג ל״ת נסה״ע וכן דבר), שים כשמסחילין או לדרך (כשייצאין ובדגים
 שראיס* מה ראשון יום והיום צרכי לי ישלם לא הדרך מן חזרתי כבי הריקים כמאמר

 וכל הסכלים העניים ההעץ אצל מאוד רב האופן וזה דבל ארויס לא סלוני הדבר מן בו
 בספרי מצאתי שלא ולסי וכו׳. בך ימצא לא כאמרו לוקה הנחש ע״ס מעשה שיעשה מי

 מצוה בסה״ע יט) :בספרי אמרי תנוס הסגרתי מנחש על לבינו שהביא זה לשון שלפנינו
 יסע׳ אומרו והוא לזה שיועילו שיחשבו מאמרים שיאמרו והוא סונר מהיות הזהירנו ל״ה
 העקרב אס סובל ואחד הנפש אס חובר אחד ספלי ולשין סבל וסובל גו׳ בך ימצא לא

 שינוס כדי נשיכתם מקים על יאמל או מחשבתו לפי ינשכהו ולא עליהם שיאמר ע* כלומר
 ידועה נקסורס שיקטיר והוא אוב [ממשה] מעשות שהזהירנו ס׳ בל״ת שם כ) הכאב:
 וזה ממנו שישאל מה על שישיב שחיו מתחת דבור להשמיע ויתדעה מיוסדת פעולה ויעשה

ק וכו׳, מעיניו אסד עין  ובין הפרקים בץ המדבר זה אוב בעל ב׳ ס׳׳ה בסנהדרין ו
 ע״ז מעיני עין ג״כ והוא ידעוני מעשה עעשות שהזהירנו ט׳ נל״ס שם כא) ידיו: אצילי
 ויעשה סהלות ויתהלל עשן ויעשן בפיו אותו וישים ימע ששמו עוף עצם שיקס והוא

 בשו״ס וכו׳. בהוויס וידבר תרדמה ויקסהו הנופל לחולי חמס מנין לו שיססבר עד מעשים
 שהסיר בתשובותיו ישראל ע׳ הרב מ״ש על לסמוך אם הלב נשאל תפ״ה תשונה ת״א הלדב״ז
 מרדות מכוס אותו עכץ והשואל לוקס בעצמו שהקוסם הלב והשיב וקיסמיס במכשפים לשאול
 דברי כב) :שהאריך ע״ש תחי׳) לא מכשסס שנא׳ במיתה עצמו הרמנ״ם(והמכשף כסב ושכן

 השם אס שם שיכתוב עד חייב אינו אומר ר״ש במתני׳ אימא דהכי הבנה צליכים יבינו
 דיכסוב עי אשי ללב דרבא נרי׳ אחא רב א״ל ננמי ואמרי׳ ד׳ אני וגו׳ וכתונת שנאמר

 וכתובת שנאמר עכו״ם שם שיכתוב עד חייב אינו ב״ק כדסני לא לי׳ אמי ממש ד אני
ולדבר לס״ד אם כן כותנרנינו מ״ד לאיזה פה יקשה וא״כ אסל ולא ד׳ אני גו׳ קעקע

ר״ש



הקמח ל״ת מצות שבועות כד
 [ויקרא שכתוב בענין האמת מדרך להנוות כג) גורסת שהיא לעולם ם«רים כארץ

 הזה בדרך לשוב תוסיסון לא יז) (דברים שנא׳ ונו׳ מורים ארץ כסעשה ח]
ה  שם וללכת לדור רשאין שאינן בא״י שדר לסי אלא כד) אינה זו ואזהרה עו
ה הזה כדרך לשון וזהו  זו• אזהרה בכלל אינן לארץ בחוצה היושבים אבל עו
 שבאו במצרים נתישכו ישראל גדולי אנשים וכסה קהלות כמה עוד וראה כא
 לכרות ושלא באיי. הדרים לאותן אלא זו אזהרה אין ולכך לארץ סחוצה שם

 ושלא ברית• ולאלהיהם להם תכרות לא בג) (שטות שנא׳ עססין לז׳ ברית
 לחון ושלא נשמה. בל תחיה לא כ) (דברים שנא׳ עססין סז׳ אדם להחיות

 שנאסר בארצנו ע״ז להושיב ושלא תחנם• ולא ז] [שם שנא׳ ע״ז עובדי על כה)
 ולא ז) (דברים שנא׳ ע״ז בעובדי להתחתן ושלא בארצך. ישבו לא בג] (שמות
 בג] [דברים שנא׳ לעולם. ישראל בת ומואבי עמוני ישא ושלא בם• תתחתן

 מלחמה בשעת לשלום להם לקרא ושלא ה׳. בקהל ומואבי עמוני יבא לא
 שהן לך יהיה לא בכלל אלו כל שלומם. תדרוש לא [שם] שנא׳ הגוים נשאר

 למצות ירמוז מצותי ולשומרי ע״ז• אחר ונמשכות נגררות תעשה לא מצות בלן
 והן לאלסים. חסד ועושה שנא׳ בו) חםדים גמילות בגדר הנכללות תעשה לא

 יתבע ושלא אלמנה. בגד תחבול לא כד) (דברים שנא׳ האלמנה למשכן שלא
 שאץ יודע כשהוא וכד״א כנושה׳ לו תהיה לא בב) (שמות שנא׳ בחובו העני

 עשו זרע להרחיק ושלא לו• שיש תועלת כלא מניו את מלבין שהוא ממני לו
 מצרי ולא אדומי. תתעב לא בג) (דברים שנא׳ דורות נ׳ עד אלא הקהל מן

 להלוות ושלא מצרי. תתעב לא (שם) שנא׳ דורות שלשה עד אלא בקהל לבא
ללוות ושלא בנשך. לו תתן לא כסמך את בה) (ויקרא שנא׳ ברביח ישראל

ברבית השטן צמחת

 ד«ם«* לסצים אפי׳ פנםנ זה ובה הסם סס נוסנ3 אלא סיע אינו הלא גבםניםץ ל״ש
 הלא ח CD על יסייג לן ענא העסקנא לפי ואם ת״א סייג דודאי ענו״ם 00 נסג שאם

 ד שאני לפי סס יס״י שפי׳ נעו יהי׳ והייוס ענו״ם שס גכיסג כ״א דסייג שס אעי לא
 רגיס סהניא זה מה כס״ק סומק רגיני יאס גשיכס׳ על אסר שס לנהוג אהס pוoוא

יהי׳ סייג קעקע כסוגה נסג אס שהס אלא פסיק שיס מגיא אינו פת׳׳ק הלא זה מקרא
דגלי סנדסה לאף יגינו דשוגל וצ״ל הי״א. מענו״ס פי״ג העייעוני שפישק כמו שנהג מה
 מ״ע אגל זה מהשוק השס 00 גכוסג אלא סייג דאינו יש״ד מה אלא נוסה לא אסא ר׳

 וכן לניט כדגלי סייג שהוא ד שס גנוסג שגס זה ג״כ להעמיש נוכל הפשיק כעשעעוס
 מלקו® 3voר אלא לל״ש נעולס נסיגה שיס לכסיג אשול ומיהו שכמג שם מרס״י נלאה
 דלמצוה יססייג לא ד׳ שם שאסכסג אשמכסאדהו״א זאסדיך מינו שנוהג ואיסשל ליכא.

 דיש לי״ו גשס ק*ס ישי׳ הג״י הניא וכן כריש לניט הושק הניאה ולסי קמ״ל, קמכוין
« סושקיס פי״ג עכו״ם נהל׳ וכן כס״ק אלא כי״ש דלא פשק נסה״ע הלמגים אכן נמו

ואינה וזיל נוסג שופטים שדל ונפילישו כי) :סס הקנה לשין היא מ) :מיש י״א סל״
 שס דלום קהלזס כמה מאץ אנו וסלי לעולם נמצלים הדירה הנסוג שיאשוי לדורוס מצוה
 שס למל נזה מקילין קדושים ישראל היו לא לממס עצוה היסס ואילו היום ועד מאז

 היא לממס שעצוה ששונלין ויש גידם. מוסץ ודור דור סנכל הסכמים היו כן עשו ואילי
 נדיד לשץ יורה וכן מאיי לסם סנאים לאוסן אלא נמציים הדירה הנסוג אשל לא אגל
 מס עכל יגל ומליפוס עכו״ם על כלל מסמיל הזהילנו נ׳, ליס נשה״ע נס) :כו׳1 הזה

 לסץ לסקן יש וכן ,וכו׳ סן להם סמן לא הקנלה ונאה ססנס לא אמרו והוא להם שעיוסד
הננללין מצוס איזה עוד שם דש ראשץ דטי סם נהקיה הוא הזה העאמל כל כו) :לניט

נזה



צ הקמח ל*ת מצות שבועות כד
ה יד להשית ושלא כז). לאחיך תשיר לא כג) שנא׳(דברים ברבית לוהלמלו  בין
 לא כב) (שמות אלו בכל שנא׳ ביניהם לכתוב ולא עד או ערב להיות ברבית

 כה) (ויקרא שנא׳ עבד בעבודת עברי בעבד לעבוד ושלא נשך. עליו תשימון
 לא (שם) שגא׳ עבד ססכרת אותו לסכור ושלא עבד. עבודת בו תעבוד לא

א׳ בסרך בו לעבוד ושלא עבד• מסכרת ימכרו  ושלא בסרך. בו תרדה לא שנ
 בסרךלעיגיך• ירדנו לא (שם) שנא׳ מ הנמכר עברי בעבד לעבוד לכותי להניח
 ושלא למכרה. ימשול לא כא) (שמות שנא׳ כה) עבריה אמה למכור ושלא
 ימת אשת ימכור ושלא ינרע• לא (שם) שנא. ועונה כסית שאר ממנה למנוע
 אחר לשמחה אותה לכבוש ושלא תסכרנה. לא ומכר כא) (דברים שנא׳ תואר

א׳ שכיר מעולת לאחר ושלא בה. תתעמר לא (שם) שגא׳ לאשה שלקחה  שנ
 עם חסד של תעשה לא מצות יכלול ועוד שכיר• מעולת תלין לא ״ט) (ויקרא
 אשת תהיה לא כה) (דברים שנא׳ מיבמה pח לאחר יבמה תנשא שלא המתים

 היחס שלשלת תכרת ולא כט) לאחיו זרע ליתן כדי זר, לאיש החוצה המת
א : משם שמשתלשלת המקום מן  לישבע שלא תעשה לא מצות זו תשא ל

 הקב״ה של שמו לחלל ושלא בטוי. שבועת על ל) לעבור שלא ויכלול דשוא
 שאנו למי השם את לנקוב ושלא קדשי. שם את תחללו ולא כב) שגא׳(ויקרא

 ושלא יומת. מות ה׳ שם ונוקב כד) (שם בעונש וכתיב השם ברכת על מוזהרין
 שאסר דברים על לעבור ושלא תנסו. לא ו] [דברים שגא׳ השם את לגסות

: דברו יחל לא ל) (במדבר שנא׳ נמשו על בהן
א  השבת״ ביום מלאכה לעשות שלא תעשה. לא מצות זו מלאכה. כל תעשה ד

לה) (שמות שנאסר בשבת לענוש ושלא לתחום. חוץ לצאת שלא ויכלול
 שנתחייב מי תשרוף לא לא) ומירושו השבת• ביום מושבותיכם ככל אש תבערו לא

 אתת שהיא מיוחדת שהיא שרימה מה ב״ד מיתות שאר הדין והוא שרימה
 השבת״ את ידחו לא המשמטים שאר כל אף השבת את דוחה ואינה כ״ד ממיתות

א לכתי מכאן ינאי ר׳ אילאבשם ר׳ מושבותיכם בכל בירושלמי ונמצא ל ע נין  די
לב) אמר כן ועל יחדו ובחמור בשור לחרוש שלא עוד ויכלול בשבת, דגין יהו

^; שורך מו ח ו
 לנטות שלא לג) עוד ויכלול נקי. להרוג שלא תעשה לא מצות זו תרצח ליא

 עד אחד המזכין על יותר המחייבין היו אם גמשות בדיני לרעות רב*ם אחרי
ח שנים שיהיו שמו א׳( מי חובה ילמד ושלא לרעות, רבים אחרי תהיה לא כג) שנ

השטן צמחת
: ודע׳יס ד״מ בנ״מ הוא כן הלוה על דקאי כז) כזה:  הל׳ באיימוני הוא וכן כס) נ׳

 CD וכוסג לעכול יכיל אינו מכלי העבד qוא המכילסא הנ״ע סס וציין יוד ה׳ ס״ד מנדים
 ליעדה לו סיס מפני אלא נאמה זה דבל לאסול הכסוב הוצלך fסל לי וילאה העייעוני

 פפס לעוכלה לסאי האג שאין נ״כ נכלל זו נעציה והנה וכו׳. נכלי לעם נאמל לכן לבנו
 כוסב ולכן א׳) (י״ס קדוסין נס״ש ג״כ נזכל זה וענ-ן בסס, נסזלה לניסו כסנאוזה ג׳

 סאץ סם סכל סלא עקיוסץ נפ״א זו עציה עספעי והסנאלו לם׳׳א ל״ס נסה״ע המיימוני
 מסקנה הוא כס) למוכרה: יכול אינו נ״כ סהאב דכוונסו אלא לאסל למכלה לאדץ יסוס
 נינעום כדאיסא לא) סס: מהסנה ג״ז ל) מ״ג: אום נצפס״ס ע״ס נע״ע למפלה סנאסיו וכנל

 פלק סבם הל׳ ובעייעוני וירושלמי מהמכילתא והוא סכ״ב ל״ם סה״מ3 וכ״ה ב׳) (ואו
ס׳ הוא כן לנ) :ואמסנן סדל מולה נעסנה ל״ל לב) :כ״ד :המאעל כל סס הקנה נ

כ״ה



ד הקמחת לי טצות שבועות כ
 ושלא לנננו^ ריג על תענה ולא (שם) שנא׳ נפשות נדיני תחלה ונות שלטד
 אתרות כחכסות חכם שהוא אע״ם תורה כדברי חכם שאינו אדם בדיינין לסנות
 אחד. עד פי על הדין לברות ישלא במשפפ• פנים תכירו לא א) (דברים שנא׳
א׳ עסו חכרו ואין דינין מבעלי מאחר לשמוע ושלא  תשא לא כג) (שסוח שנ
 נופו עדים שני שיראו עד לד) הדעת כאומד הדין לחתוך ושלא שוא, שמע

 בדיני שהעיד העד יורה ושלא תהרונ. אל וצדיק ונקי (שם) שנאמר דכר של
 הריגה מחויב יהרג ושלא בנפש, יענה לא אחד ועד לה) (במדכר שנאמר נפשות

 לחוס ושלא ונו׳> עמדו עד הרוצח ימות ולא (שם) שנאמר בדין שיעמוד קודם
 יז) (דברים שנאמר לה) בענין לנרדף שיגיע קודם אותו הורגין אלא החדף על
 לא ולנערה בב) שנאמר(שם האנוסה לענוש ושלא ונו>, וייראו ישמעו העם ובל

 שנאמר אחר לרצוח לו) שסופו לפי הרוצח מן כופר ליקח ושלא דבר. תעשה
 שנאמר בשגגה רוצח בגלות כופר ליקת ושלא וגו׳, כופר תקחו ולא לה) (כמרבד

 ים) (ויקרא שנאמר הדם על לז) לעמוד ושלא לנום. כופר תקחו ולא (שם)
 ולא כב) (דברים שנאמר מכשול להניח ושלא רעך. דם על לח) תעמוד לא

 ושלא עור. ולפני יט) (ויקרא שנאמר בדרך עור להכשיל ושלא דמים. תשים
 ושלא יוסיף. פן יוסיף לא בה) (דברים שנאמר מלקוח המחיייב מלקוח להוסיף

 אנש• כב) (יחזקאל אומר הוא וכן דביל״ תלך לא יט) (ויקרא שנאמר לרנל
 לשון ג׳ ב) טו דף (ערבין רז״ל ואמרו לם). דם שפך למען בך היו רכיל
 (תהל־ם שנאמר מדואג האומרו עליו. שנאמר וסי והמקבלו האומרו הורג הרע
 כן טאחימלך עליו שנאמר ומי משאול. המקכלו לנצח. יתצך אל נס נב)

 בלבבך, אחיך את תשנא לא ים) (ויקרא שנאמר בלב לשנוא ושלא אחיטוב,
 משתנות פניו אפילו יבול ב׳] ט״ז [שם שאמרו והוא חברו, פני להלבין ושלא

 זהירי במאי במערבא ם) עוד ואמרו הפא. עליו תשא ולא (שם) ת״ל (בכרום)
 שעושין כלים לחבול ושלא חיורא. ואתי סומקא דאזיל אנפין כאחוורי פפי
 שנאמר לנקום ושלא ורכב. רחים יחבול לא כד) (דברים שנאמר נפש אובל בהם

 שנוקם ם• שכל חפור ולא (שם) שנאמר לנטור ושלא תקום. לא יט) (ויקרא
 ה׳ נאום אני חסיד כי נ) (ירמיה שנאמר הקב״ה של בדרכיו הולך אינו ונוטר

דעלמא כמילי ודוקא ולנטור• לנקום לו ראוי אין הצדיק ובן לעולם, אטור לא
אבל השטן צפחת

 לנינו משה כמפי משה לנינו מפי היוצאים דבלים שם ועי׳ ל״צ ל*מ נמהימ ב״ה לד)
 להעמיד וראוי הסגי־תיו לכך פה זר דנל הזה הפסוק לה) :ופנינים מפז יקרים דנלים

 שיש לעני׳י ניאה והי׳ עיניך. ססום לא נפה אס וקצוסה כ״ה) (דבלים שנאמד גמקיעו,
 ואסענל הגיוצ. נ״ד פי להמרות שלא כסוב מהי' ויסכן בדפוס, סנסמע מסיץ איזה כאן

 שכן וייאי ישמעו העם וכל שנאמד אומו ועעימין המל עד אוסו ומשהין נאנק זזיססו
 הדין מביא שאינו נלאה שנאמד כענין יבינו מע״ש אכן א׳) (פ״ס נסנהד׳ נמשנסינו הוא
 נס׳ שנס לאיסי אס״ז אמנם .וגו׳ וקצומה שנא׳ נמ״ם לסקן יש לכן ראיה כדמוס אלא

 אינו לו) :וצ״ע שם ניכ לשבש יקשה בענין סבס שפסל אלא בכאן כהו ממש הגי׳ הקנה
 הכל אלא שיפנו בדם ב״א יכופר לא ולארץ ל״ה) (במדבר בסירה מכולם השעם הלא מובן
ן י  נפשי הרנשוס כפי בדבלים להשסמש הדורש שדרן בשבועוס העם לפני שדים דרוש י

 סיה או בנהר מובע סבירו דואה אם לז) אינו: הלאו זה כל ובכ״י שומעיו להסעולמס
 אלא דמו על עצמך מעמיד לא לס) להצילו: סייב שהוא עליו באין לסמים אי גוילסי

ב׳: ניס דף בב״ע מ) סרצס: דלא בלאו נבלל הוא ולבך לט) סצילהו:
וכיב



צאהסמח ל״ת מצות שבועות כד
 מוב, לא רשע פגי שאת יח) (משלי כתיב זד. ועל סותר דשסיא בסילי אבל

 ה' יראת ח) (סשלי וכתיב אשנא. ד.׳ משנאיך ד.לא קלט) (תהלים דוד ואמר
 אטור לא שאוסר אע״ם בהקב״ד. וכן מא). רע איש שנאת ביאורו רע, שנאת
 :וגו׳ לצריו ד.׳ נוקם א) (נחום שנאמר ונוטר נוקם ד.וא ד.רשעים לגבי לעולם

א  ושלא סב) אב ערות לגלות ושלא אם ערות לגלות שלא כולל תנאף ל
 ושלא האם. ומן ד.אב מן אחותו ערות לגלות ושלא אחיו. ערות לגלות

 וזה הבת ערות לגלות ושלא הבת, בת ערות לנלות ושלא הבן. בת ערות לנלות
 ובתד.. אשד. ערות לגלות ושלא הבת. מבת ק״ו הוא אבל כלל כתורד. נזכר לא

 האב. אחות ערות בתה. ובת אשד. ערות בנה. ובת אשד. ערות לנלות ושלא
 ד.אח# אשת ערות הבן• אשת ערות האב. אחי אשת ערות האם. אחות ערות
 ודוענף לשרשו הנסרד הדבר לד,שיב שלא אלו בכל והטעם אשה. אחות ערות

 יח) (ויקרא שנאמר טומאה קרוי מב)) זה שגם נדה ערות לגלות שלא לעיקרו.
 קרוי זד. שאף איש אשת ערות לגלות שלא וגו׳, טומאתה בנדת אשה ואל

 לד.רביע [שלא וגו׳׳ שכבתך תתן לא עשיתך אשת ואל (שם) שנאמר טומאה
 לשכב ושלא הוא/ תבל (שם) שנאמר עליה בהמה אשד. להביא ושלא בהמה]

 בדבר לעריוה ליקרב ושלא היא. תועבר. (שם) שנאמר אשה משכבי זכר עם
 ושלא ערוה. לגלות תקרבו לא (שם) שנאמר ערוד. גילוי לידי מג) המביא
 ולא אשד./ על גבר כלי יהיה לא כב) (דברים שנאמר איש לבוש אשד. ללבוש

 זח שכל אשד.. שמלת נבר ילבש לא (שם) שנאמר אשד. לבוש איש ילבש
הזכרים: עם וד.נקבוח הנקבות עם מתיחד הזכר דרךהמנאם*ם

א  דלא דומיא והוא מישראל נסש לגנוב שלא תעשה. לא מצות זד. תגנוב ל
 ממון לגנוב שלא עוד ויכלול ב״ד, סיתות בהם שיש תנאף לא תרצח

 וממכר כמקח יונה ושלא תד.יו, קדושים שבסדר תגנובו לא יט) (ויקרא שנאמר
 לא יט) (שם שנאמר במדד. עול לעשות ושלא תונו, לא כה] [שם שנאמר

 יד.יה לא כד.) (דברים שנאמר ואיפה איפה לעשות ושלא וגו׳. עול תעשו
 שבח״ל מאדוניו ישראל לארץ שברח עבד להשיב ושלא וגו׳. איפה בביתך
לא ויתום אלסגד. כל כב) (שמות שנאמר ואלמנה יתום לענות ושלא מג)).

: תענון
א  את יגרש שלא ויכלול שקר. עדות לענות שלא תעשה לא מצות זו תענד. ל

 סלאכי והנכיא וגו׳. רעך על תחרוש אל ג) (משלי בלשון לעולם אשתו
סרעה אשד. בנדד. אכן ב) (ירמיה וכתיב מד) שלח שנא כי ב) (מלאכי אומר

ק השמן צפחת
 אנ אשת עלום להיום צלין הי׳ הסדר לסי )5מ :ע״ש נאוה אום ססילס למעלה לנינו וכ״כ פא)
 לאוץ כשני ולעמי בעצעס ואסיו האב על שכוינסו ימכן אענס .אחיו אשם עיוח לגלווז ושלא

 הקנה נס׳ מפורש כן ראייזי אמ״ז האב. על מוסב אחיו סבס ויהי׳ א׳ נ״ל נסנהדלין כדאים׳
 ולא כמוב עזה ולמעלה האב ואחי האב ערום לגלום ולא וז״ל רבינו דבלי נובעים שמענו
 שאיסור עב)) ושנ״ב: שנ״א ל״ם בסס״ע ועי׳ כאן להגיה ג״כ וצריך אב אשם ערום לגלום

 קוד© לו עוםרם שהיםה א״א וכן לשורשו סמוך ה<םה לא שהיא שכםב מעעס אינו נדה
 אס וא״א ענדסה םעהי אם הנדה היהר לידי לבא יכולים אלו נ׳ וכן לאחל, שנשאם
 (דברים [שנא׳ מנ)) :ועג״א ברענ״ן וע״ש שנ״ג ל״ם בסה״ע הוא כן מג) :נעלה ינישנה

ב״ס נעסני׳ א׳) (צ׳ גיעין בנע׳ עד) :כצ״ל ונו׳] אדוניו אל ענד ססניל לא כ״ג)
אועלים



הקמח ל״ת מצית שביעית כד
 לי• בב) (דברים שנאסר אנוסתו אונס ינרש שלא עוד ויכלול בי, כנדח כן

 ו/שת אל בג) (שטות שנאסר עבירה בעל יעיד ושלא יסיו, כל שלחה מכל
 בניס על אבות יוסתו לא כד) (דברים שנאסר קרוב יעיד ושלא רשע• עם ידך

: קיובים לשאר הדין והוא בנים בעדות כלוסר
א  וסיים מה) הלב במצות ההחיל הלב, בהמרת תעשה לא מצות זו תחמוד ל

 המע-ן כמו הוא כי כתתלתו׳ וסוסו מיוחד הכל כי לומר הלב כמצות
 ססירות עשר כנגד הדברות עשרת והנה סיף, לו שאין המקור מן המתסשט

 קשודה כשלהבת בתחלתן סופן נעוץ מה בל סמירות עשר יצירה בספר ונמצא
 נמשלה והתורה אחת שהיא הנחלת מן יוצאין אש של חומין הרכה שהרי בנחלת

 רשפיה ח) וכתיב(שיר ה׳ נאום כאש דברי כה הלא כג) (ירמיה שנאמר לאש
 ומי הלב בהמרת זו מצות תורה קבעה ואיך לשאול ויש יה• שלהבת אש רשפי
 עזרא בן אברהם רבי החנם ואמר הנראה. הדבר בלבו יחמוד שלא להזהד יוכל
 הכפרי שמתיאש כמו הדבר מן ויתיאש מלבו זו מחשבה שיסיר הכונה מו)

 חבירו. באשת יעשה וכן זה. לו אפשר שאי הוא יודע שהרי המלכה מנשוא
ס) (ויקרא שנאמד יגזול שלא ויכלול לידי יבא החמדה מן שהרי הגזול ולא י
שנאמר גבול להסיג ושלא ונזלו. שדות וחמדו ב) (סיכה שכתוב הוא נזילה

ט) (ויקרא שנאמר לעשוק ושלא ריעך. גבול תסיג לא ימ) (דברים  לא י
תכחשו. לא (שם) שנאמר חבירו בממון לכחש ושלא העשוק,

 השכיר יאכל ושלא רעך׳ בית תתאוה ולא ה) שנאמר(דברים לד׳חאוות ושלא^
 תניף, לא וחרמש כג) (שם שנאמר בו עושה שהוא המחובר מן מלאכה בשעת
מצות תרי״ג הוכחנו הנה חתן• לא כליך ואל (שם) שנאמר לכליו ליחן ושלא

ושני תעשה. ולא עשה חלקים לב׳ נחלקות הם והנה הדברות, עשרת מכלל אלו
 להדמות יחב׳ השם בדרכי ללכת הטובים במעשים האדם להדריך הא׳ אלו, דרכים
 והנפש הגוף יהיה ובזה המגונה, והמרה הרע הדרך מן ולמנעו להרחיקו והב׳ אליו,
 (תהליט הכתוב שאמר כענין וזה יתברך• הבורא בעבודת אחת והסכמה אחד בדרך
האלהות חכמת המורות והן אלד׳יות כולן אלו מצות תרי״ג טוב. ועשד׳ מרע סור לד)

ם«ד השטן צפחת
 אפילו ונה״א מצא כי סנא׳ ערוה דני בה מצא נ1ל אלא אסיזו אס אדם ינים לא אומדים
 סנא כי סם ו<גמ׳ יכו׳ הימנה נאה אחרנז מצא אפי' אומי יע״ק וכו׳ סנסילו הקדימה

׳ סלס  סנאיז אם (יש״י. סמשלס סנאוי אומר יוסנן י׳ שלס שנאפה אס אומי יהודא י
 להוציא שלא נייפינן דלא נהי לנ״ס ואפי׳ המקום לפני המשלס סנאוי עקיבא, כר׳ שלם
 נעויי® אשם ראשון זוג (יש״*. שני• בזוג הא יאשץ בזע הא פליגי וצא הוא.) שניי מיהו
^ ובאשה ביומכם ונשמיסס וכסיב נעויך אשס בהדי׳ כדנמיב קיא משמעי ובה פו  אל נ

 שנא׳ דמעווז עליו מוריו עזבס אפי׳ ראשונה אשפי אס המניש כל ל״א דאמל יבניד).
 קי״ע. מי׳ אע״ז וש״ע בעיי והובא וגו׳, ד׳ מזבס אס דמעה כמיס מעשו שניס זזאס
 הדאשינה המצוה בהיום י״ל מה) :הקנה בש׳ הן הפסוקים נם יבינו שהביא הלשון וכל
 דינץ באוס למעלה יבינו כומב וכן בלב, היא והאמונה נמצא אלוה שיש להאמין אנכי היא

 ידעום בל ומשפטים אמי ובמהליס ל״ב שהיא ׳5 זאוס ומספלס בלע״ד מסיימם שהמודה
 כומב וכן ,במשפט סלויה נ״י לעיני עד עביאשיס הסויה שכל להויוס ידעיס לא אמי וצא

ה בסוף נמייושו  הסכמה סן לקומה היא כי מסיימת לע״ד ונאום נ׳ נאום המהילה וז״ל נינ
 י״ו ס׳ והנטסון האמונה בס׳ נרמב״ן הוא וכן הסכמה. נמיבוס נל״ב המסאסזס העליונה
 ארסיוס ל״ב שהם היאשונתז ביו״ד אופיויז ד׳ של פס הזכיר מעמיס ס׳ הדבור נאעצע

 לעיני למ״ד הסויה בסוף וא׳ ביאסיס של ני״ס המולה ניאש אמד אוסיום בב׳ ולעחים
: ממדה אים למעלה לנינו הניאו וכבל נעשס״ד יסלו סדי נסילופו וכ״כ מי) :ישלאל כל

כבל



צב הקמח ל׳ת מצות עבועות כד
לכל קימ) (שם דוד וכשאמר המצות לגורמי תכלית אין כך פעולותיו ידיעת מצד

: וגו׳ קץ ראיתי תכלה
 כמר העליוז, הכלל הן הדברות ועשרת כללים, תרי״ג הם הללו מצות תרי׳יג

 גם לעמלקי גם ויהודה לוי שמעון לראובן כלל הוא אדם שם שתאמר
 כולל שהוא ממנו עליון כלל הוא גוף ואמגםשם לשון׳ לשכעים גס לפלשתי
 והעשבים האילנות והמתכות היסודות מפה ברואי וכל והיסודות והכוכבים הגלגלים
 המעמיק שכל התורה משלמות הוא כי וידוע והאדם• והדגים העופות והחיות הבהמות

 עורות. עינים לפקוח עליהם נגה אור הכתובים כי שכלו בעין יראה במצפוניה
 שאמרו וכמו העולם, עניני וכל מז) החכמות כל הכוללת שהיא וישיג ויתבונן
 (משלי גרים דקא יוחנן רבי דאשכחיה ינוקא ההוא ט) דף (פ״ק תענית במסכת

 באורייתא רמיזא דלא בכתובי מידי איכא מי אמר וגו׳ דרכו תסלף אדם אולת יט)
 לבם ויצא מב) (בראשית כתיב והא רמיזא] לא מי הא אמו [א״ל גוונא דאי כ•

 המצות ובגופי התורה בעיקרי וכפה כמה אחת על וגו׳ אחיו אל איש ויחרדו
 לאחת. אחת מח) שהזכרנו אלו תרי״גמצות נכללו הדברות בעשרת כי לומר שיש
 מן כזמן תלויות אינן לדורות ונוהגות הן נצחיות עולמיות אלו מצות תרי״ג

 האמור כלשון יעקב קהלת מורשה לג) (דברים בהן הכתוב שאמר וזהו הזמנים,
) (שמות בא״י  כימי יא) (דברים בה וכתיב ה׳. אני מורשה לכם אותה ונתתי ו

 כמנין עשה מצות רמ״ח מט) רז״ל שאסרו מה ראיה ועוד הארץ. על השמים
) לו אופר כאלו ארם של איבריו  פלונית, מצוד. בי עשה שבו ואבר אבר כל נ
 תעבור אל ויום יום לו אומר כאילו החמה ימות כמנין תעשה לא מצות שס״ה

 המספר היה כן שאם לעד יחסר לא הטספר זה כי ראיה יזו פלונית, עבירה בי
 מוגבל# בזמן אלא שלם המאמר היה ולא המצוד. חיוב בו שיושלם הזמן ד חס
 וידוע נצחיות. הללו מצות תרי׳׳ג כי להאמין יש וע״כ נא) ז״ל הרמב״ם כתב כן
ט) (תהלים השלום עליו^ דוד שאמר הוא גדול זכית לו יש המשמרן כל כי  י

: וגו׳ ליראיך צפנת אשר טובך רב מד. לח) (שם וכתיב רב. עקב בשמרם

תורה
 ה׳ פקודי פתי. מחכימת גאמנד. ה׳ עדות נפש משיבת תמימה ה׳ תורת

 עומדת טהורה ה׳ יראת עינים. מאירת ברה ה׳ מצות לב משמחי ישרים
 דוד אמרם אלו פסוקים שלשה יט). (תד.לים יחדו צדקו אמת ה׳ משפטי לעד

 ומנהיגיו העולם קיום שהם הגדולים המאורות מזד. למעלד. והזכיר התורד. בשבח
 פעומתיו קצת וסיפר השמש ענין ופירש Tשד.זכ ואחר עליהם, עליון ככח

כי התורה והוא מד״שמש יותר גדול אור יש עוד כי לומר בא הרבות ותועלותיו

%r m אם השמן
 סלא ויסכן מלס סססבס נלאה זה לםץ9 מס) בסופי: סיכה בארס למעלה לבינו כן כסב כבר מז)

 מצוס כלל אחד בפס וסנה סגה בכל אלא הזה דרוס רבינו דיס מהחג אחס יבסגה בפפס
 כ»נ בממס מס) : הדברים בפסרס כלל כולס ואס אסרוס ממצוס דרס אסרס ובסגה אלי
 בססיקסא מפולס והוא הסליסי סולס בססלס המצוס ונס׳ סס בלש״י הוא כן ג) : ב׳

 הלאסץ אדם סיל עסו במס לנוס ל״א פ׳ מסלי במדרס וכ״ה ססליס* דסודס סיס׳ ססדסה
 ואחד אפל כל האדם גנד עסה מצוס רמיס מל יסיאל בני כו׳ מצוס ססה על נצסוה
בספר גא) : סצא מס בסגסומא איסא וכן וכו׳ ליס מצוס סס״ס כי׳ לאדם לי אומי

: 00 סמצוס



הקמחתורהבד
מ אם ל אלהוחו על רסם6ום Tםע הוא מ0ה  ורוססותו, יכליתו ועל הקב״ה מ

 יותר סאד רבה ומעלתה ותועלתה ויותר יותר זה על מעידה היא התורה הלא
 לו ישוב בחומו לשבת ומרבה שמתמ־ד טי השמש ני השמש, ומעלת מתועלת

 השמש ותך ד) (יונה הנביא ביונה שמעינו כמו שיתעלף עד גדול לנזק הדבר
 משיבת היא אבל כן אינו התורה בעמק הבתמיד אבל ויתעלף/ יונה ראש על

 היא התורה אבל שישתנע עד האדם במוח נבנם השמש כי כן נם וידוע נפש.
 התורה אבל ויתעעב ידאג שם לשבת שמרבה טי השמש ועוד םתי. םחכימת

 עיניו, יכהו השמש עין אל שמסתכל מי ועוד לב, משמחי ישרים ה׳ םקודי
 שיכסוהו םעמים וטהור זך שהוא אע״ט השמש ועוד עינים, חTםא התודה אבל

 ממנו ויעשו האומות מן יעבדוהו לםעטים נס טהור, מראיתו יהיה ולא עננים
 לחתן ולא א) מחוטתו היוצא לחתן דוד המשילו ולכך טהור, איננו ואז ע״ז

 שאסר וזהו הטסק לטהרתה ואין לעולם טהורה התורה אבל לחופתו, הנכנס
 ממנה. תפרד לא ב) לעד בעצמה עומדת טהרתה כלומר לעד, עומדת טהורה

 שלה האור התורה אבל בלילה ולא ביום מאירה היא השמש כי ידוע ועוד
 ומשם מוסיף היום חצי עד אם כי שוה אורו אין השמש ועוד לעולם. משמש
 אכל פעם אחר פעם משתנה אלא אחת בהשויה עומד ואינו מתחסר אורו ואילך
 הגדולות תועליות זה מכל למדנו הא יחדו, צדקו אמת ה׳ משפטי האורה

 לומר התפלה בנוסח רז״ל לנו תקנו וכן השמש/ סן יותר בתורה הנסצאיס
 בכאן שסמך כשם המאורות ליוצר הסמוכה בברכה ובמצותיך בתורתך עינעו והאר
 והמצור, התורה אור בי לבאר וזה תחלה שהזכיר השמש לענין תמימה ה׳ תורת
 ממחשכי שינצל תחבולה לאדם אין וא״כ העליונות, המאורות מאור מאד גדול

 על שהם והמצות התורה בקיום זולתי השמש תחת שהם הטבעיים הדברים
 עדות תורה והם לשונות ו׳ התורה בענין בכאן הזכיר ע״ה דוד והנה השמש,
 המיוחד. ה׳ הזכיר הלשונות מן ואחד אחד כל ועם משפם יראה סצוה פקודים

ם כי לדעת הראו תורה במתן ישראל כי קצוות ו׳ כנגד הענין והיה הואהאלהי  ה׳
 ואחד אחד בכל תמצא אלו פסוקים ושלשה מלבדו. עוד ואין קצוות בף שליט

 מן ונשתכללו שנבראו המציאות חלק• ג׳ בנגד אלו עשיריות וג׳ תיבות י׳ סהם
 כתכונה שטים כונן ארץ יסד בחכמה ה׳ ג) (משלי שנאסר העליונה החכמה
 החלק מדרגות. י׳ שהם המלאכים עולם הוא הראשון החלק נבקעו, תהומות בדעתו

 התורד, בזכות המתקיים הזה השפל העולם הס החלק י׳, שהם הגלגלים חלק הוא הב׳
 כוללין שהן עשיריות בג׳ אלו פסוקים שלשה לך הרי בן ואם הדברות. עשרת שהיא

 ששה מציגו תורה של אלו לשונות ו׳ וכנגד התורה. ככח שנבראו המציאות חלקי שלשה
 ד) נשים סדר זה תמימה ה׳ חורת תהליס במדרש ואמרו משנה. של סדרים
 ישרים ה׳ פקודי וזורע. העולם בחיי מאמין שהוא זרעים סדר זה נאמנה ה׳ עדות

 בהן שכתוב וסועדות ולולב וסוכה תפלה בו שיש סועד סדר זה לב משמחי
 שמאיר קדשים סדר זה עינים מאירת ברה ה׳ מצות בחנך. ושמחת יו) (דברים

נזיקין סדר זה אמת ה׳ סשפטי טהרות. סדר זה טהורה ה׳ יראת העינים, את

השמן צמחת
 ואוט הלב סהל® &ופ לה3ל« מינו מסב וכן ג) :סס סוסים נמדלס סוא p א)

כל •יאה אום למעלה לניט והגיא י) אוסדס. למעלה לנינו כוסג p ג) הגי: בפוליס
ענץ



צג הממחתורהכד
 והם ף שהם העולם סדרי כנגד הם הללו סדרים וששה הדינין, כל בו שיש
 ולא צלמות י) (איוב הכתוב יאמר ומזה ולילה• ויום וחורף וקיץ וחום קור

 שם אין צלמות מקום והוא הלילה אוםל כסו עיסתה ארץ הוא הקבר כי סררים
 בקבר לכוכבים אין האדם שמת כיון כי הכוכבים מערכת סדרי ולא העולם סדרי

 תורה היא התורה עיקר כי שכע״ם תורה הם אלו סדרים וששה עליו. ממשלת
 דרשו וכן שבע׳׳ס. תורה ע״י אם כי להתבאר יכולה שבנתב תורה שאין שנע״ם

 ה) מרה ואינה סדה במקרא העוסק מציאות אלו סרק בסוף לג) דף (ב״ם רז״ל
ת עליה שגותנין מדה במשנה  היא מדה מזו גדולה מדד• לך אין בתלמוד שנ
 בשביל אלא ישראל עם ברית ד׳קב״ה כרת לא ו) עוד ודרשו בד-/ תלוי שהכל
 ברית״ אתך כרת* האלה הדברים ע״ם כי לד) (שמות שנא׳ סה שבעל תורה

 להתערב אסור תלמוד בידו ואין ומשנה מקרא שבידו מי כל ז) עוד ואמרו
 שמורין העולם מבלי שהם מסני תתערב, אל שונים .ועם כד) (משלי שנא׳ עמו

 לחלה שקדם התלמוד גדול אומר יוסי רבי ח) עוד ואמרו משנתם, מתוך הלכה
 ואחת ששים לשמטים וארבעה המשים ולמעשרות לתרומות ט) שנד.] [ארבעים

 למעשה קודם י) דיני כך למעשה קודם שהתלמוד וכשם ושלש, מאה ליובל
 שכרו כך למעשה קודם שדינו וכשם מדון. ראשית מים סומר יז) (שם שגא׳
 יירשו לאומים ועמל גויס ארצות להם ויתן קה) (תהלים שנא׳ למעשה קודם
א : ינצורו ותורותיו חקיו שמרו בעבוו  דרשו שכן לחורה אלא האדם נברא ל
 יולד. לעמל אדם ה) (איוב שנא׳ נברא לעמל אדם ע״ב) צט (דף חלק בסרק
 אכף כי טז) (משילי אומו כשהוא מלאכה לעמל או פה לעמל אם יודע ואיני
 לעמל אס תורה לעמל אס יודע איני ועדיין סה לעמל אומר הוי סיהו עליו

 אומר הוי מסיך הזה התורה ססר ימוש לא א) (יהושע אומר כשהוא שיחה
 בדברי נעוה״ז סניו המשחיר כל ע״א] ק׳ [דף עוד ושם נברא, תורה לעמל
א׳ לעוה״ב זיוו מבהיק הקביה תורה  כארזים. בחור כלבנון מראהו ה) (שה״ש שנ
 הקב״ה בעוה״ז תורה דברי על עצמו המרעיב כל חנילאי בר תנחום ר׳ אמר

 עיקר שהתורה וכיון וגו׳. ביתך מדשן ירויון לז) (תהלים שגא׳ לעוה״ב משביעו
 ודם חורה בטול בעון נכשלים העולם שרוב במה לדאוג לו יש האדם יצירת

ל משימין ולסעמים ובמועדים בשבת לתורה עתים קובעים ואינם בהבל זמנם י
בימות השמן צפחת

 ססלויי מפני ממנה יפיס והגמלא סהמסנה מדה ואינה קצס היא מדה ה) זה: עיץ
לס אלא לכמונ ניסן הי׳ לא ונס נכסב נמלא היה לא סנימיהס ומססכסיס ננילמא
סםימום להנין לב צסס היא גמר׳ לכוסנו. אחרוניס דורוה הססילו הלננות סנתמפכו

 נגיסין ו) :שס רש״י ונו׳. למיז ינץ זו את זו מותרת וכשסתיס הס מה המשנה סעמי
 משנתן מתון הלכה שמולין ונו׳ עולם מנלי התנאים תנא א׳ כ״נ נמומה ז) :ע״ג מ׳

 שמדעץ גורעץ פעמים המשנה טעמי יודעץ שאין דכיון סעוס בהוראות עולם (שמנלין
 להם נסנה ממצרים כשיצאו ט) : ע״ב מ׳ בקדושין ס) :לש״י) וכו״. דומה שאינו דבל לה

 מסרי (מי ואמר בבואכם דכתיב לארץ שנכנסו עד נתסייבו לא ובתלה השלישי בסודש תירה
בבואכם נאמר וכאן סבאו כי בהו דכתיב שבתולה ביאוס עכל זו ביאס משונה שלס)

אתד כל שיהא זרעך תבואה דכתוב וסלוק כבוש לאפל ומעשרות ובתרועות לה משנכנסו
 (י״ב נעלכין כדאמרי׳ שמיטין למנוס התסילו ומשם נ״ד הלי שנים י״ד והן סלקו מכיל

 :שס) (רש״י ק״ג. הלי יובל עשו נ׳ ולבסיף שנים ס״א הלי שנע לסיף שמטה ועשי ני)
מיס פוסל בתולה, עסקת לא עה מפני שעליו תביעות ססילת הדין ליום דיס ססילס י)

הסורק



הקמחחורהבד
 לו ׳«א*ן עשרו לריבר זה עילות יסצא םד.ם אחד וכל בלילות, גס החול בימות

התורה כך ובין כך בין מרמו אחר לרדוף צריך שהוא חסרונו לרוב וזה סנאי
משיב והוא לקרותו יורע והוא חתום ספר לחברו שנותן לאדם דוםה וזה במלה

לכם ותהי כם) (ישעיה דורו לבני ישעיה שאמר זהו לקרותי, יכול שאעו לו
דברי כלומר הכל נבואת הכל חזות יא) פי׳ וגו׳ החתום הספר כדברי הכל חזות

 זאת ימצא בלום־ חתום בי ופירוש והחכסים. הנביאים שביד והנבואה ד^ורה
 אותו פתח אומר היה לקרותה רצונו היה אס כי לקרותה רצונו שאין לפי העילה

שם) עוד ואמר ואקראנו,  נא קרא לאם• ספר ידע לא אשר אל הספר ונתן (
 דברי שומעין ואינן נקרא אינו הספר בך ובין כך ובין ספר ידעתי לא ואמר זה

 אלו לבו אל לשית לאדם וראוי הטפשים, ולא החכמים לא והנבואה התורה
 הכתיבה דמות מפני בהבנתו מסופק והיה ודם בשר ממלך ספר לאדם הביע

 ושכלו לבו כל וישים שיבינהו עד גדול צער יצטער אז הלשון עומק או ודקותה
 אחת על בקבר ומחר כאן שהיום ונבזה חלש ב״ו ספר על עושה הוא בבה ואם זה> להבין

 שכתוב כענין והצלחתו חייו הוא אשר הקכ״ד. ממ״ה של ספרו על וכמה כמה
 אדם בני כמה נכשלים הזה בעדן והנה ימיך• ואורך חייך היא בי ל) (דברים

 בחק ומחרשלים ודם בשר מלך בהכנת חוקם להשלים בח סאמצ׳ בכל שהולבין
 ולאלהא ה) (דניאד בו שנא׳ למי דומה וזה הקכ״ה׳ המלכים מלכי מלך ספר

 ידעין ולא שמעין ולא חזיין לא די ואבנא אעא ופרזלא נחשא ודהבא נספא
 רדל ודרשו הדרת. לא ליה ארחתיך וכל בידיה נשמתך די ולאלהא שכחת
 אוי ואומרת חורב מהר ויוצאת מם־צצת ב״ק ויום יום בכל ב׳) משנה ט״ו (אבות

 וזהו כאדם היצירה עיקר שהתורה למדת והא תורה, של מעלבונה לבריות להם
 הגביר יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל ה׳ אמר כה ט) (ירמיה שאמר

 אותי. וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי בעשרו עשיר יתהלל אל בגבורתו
 עושר, גבורה חכמה יב) להן הראוי בסדר מדות שלשה בכאן הנביא סידד

 והגבורה הנפש מצד שהחכמה לפי הגבורה מן מעולה החכמה ב• כחכמה התחיל
 ולא הנפש מצד לא איננו העושר כ• העושר מן מעולה והגבורה הגיף׳ מצד
 לפחיתותו׳ אחרון העושר והזכיר למעלתה תחלה החכמה הקדים ולבך הגוף׳ מצד
 ומחשיבין הגבורה מן יותר העושר מחשיבים שהם ההמון מכונת בהפך זה והנה

 והיא מכזין שהרימון מה בי הכתוב לך ביאר בן ועל החכמה, מן יותר הגבורה
 כעוה״ז לארם תועיל החכמה כי וידוע ומעולה, מהודר אצלהשי״ת הוא החכמה,
 ירד לא הבל יקח במותו לא כי מותו אחד בלום לו יועיל לא ודיעושר ובעודי״ב

 אם לג) (שם שנא׳ יג) התורה בשביל אלא מתקיים העולם אין כבודו. אחריו
שהיה במלאכי סצינו וכן שמתי• לא וארץ שטים חקות ולילה יומם בריתי לא

אחריז השטן חת6צ
 נ«) (ישעי׳ דכהינ וזורה אלא מים ואין דינו סמילוז הוא מדון ראסיס וזורה עול הפייק

 שכרו כן ממשה סירמנווז לדין קודם סורס פורענוה שדץ וכשם למים. לכו צמא כל הוי
 סשמיח א׳) ל״ז (לעיל על ואמר סקיו ישערו נפטר מעשה. לשכי קודם ניוולה עסק אס
 זה שפסוק יוסי נאריכיס סם הרד״ק נסי׳ הוא יא) ז (רש״י) לקיימו ינצויו משנה זי

 השם נדנלי שיש אומרים שהיו לפי לקיאוסה רוצים שאינם שנהם המכעים על נאמר
 ע״ש. שנהם הפפשים על יאמר השני והפסוק להם לנ ימנו לא לפיכך סמומים דניים

 ינ) ;נו׳ ופירוש כך] אומרים [שנהם *והסכמים לנינו נינל* עפ״ז לסקן נראה ולדעסי
:נ׳ ס״ס נפססים נ״ה יג) .עישר נאוס למעלה כן לנינו כסב כנל



צדהסטחתורהבד
) (סלאבי ^ןזאפר הוא בד./ דבריו וחתם התורד. על שהזהיר הנביאים לבל אחרון  נ

 ובאלו חרם, pהא את והכיתי אבא פן ואמר והשלים עבדי משה תורת זכרו
 סחרים אני הרי תזכרו לא ואם העולם כל את ואברך עבדי משד. תורת זכרו אםר

 התורה ברית כי וידוע בתורד./ תלוי העולם שכל מכאן למד ונמצאת העולם כל
 דם הנה בד) (שמות שנא׳ בדם אלא סיני בהר ישראל עם נכרת לא יד)

 ודיבאתי בו) שנא׳(ויקרא לעולם חרב מביא בתורה עוסק שאינו מי וכל הברית
 בבראשית אמרו וכן הברית, בטול נקם כלומר וגו׳ ברית נקס נוקמת חרב עליכם

 ואם תזכו התורד. את תקיימו אם השמים מן כרוכין ירדו וסייף ספר טו) רבה
 את לג״ע מקדם וישכן ג) (בראשית שנאסר פירושו והיכן בזה תלקו לאו

 אתך ודברתי כה) (שמות שנא׳ תורה זו הכרובים החרב׳ להט ואת הכרובים
 מעל אליו מדבר הקול את וישסע ז) (במדבר וכתיב הכרובים שני מבין וגו׳

 אין ח) דף (ברכות רז״ל ודרשו אליו. וידבר הכרובים שני מבין וגו׳ הכפורת
 ובחירה חפץ לו שאין בלומר בלבד הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקכ״ה לו

 לו וכסד. אמות. ארבע טז) שמקומו בהלכה העוסק האדם במין אלא בעולמו
 בסנהדרין דרשו שכן עוסק ואיננו בתורה לעסוק לו שאפשר מי וחטאות עונות
ואעו בתורה לעסוק לו שאפשר זה בזה ה׳ דבר כי טו) (במדבר צם) דף (חלק

: עוסק
א  העוסק כל ה) (דף פ״ק בבייכות אמרו שכן התורה כת גדול כמה ודאה ב

 רשף אין עוף יגביהו רשף ובני ה) (איוב שנא׳ היסורין מן נצול בתורה
 דבריי אלא עוף ואין רשף. ולחומי רעב מזי לב) (דברים שנא׳ יסורין אלא
 התורה כח גדול כמה ואיננו. בו עיניך התעיף כג) (משלי בהן שכתוב תורה
 והוא יאבל מה לו אין ואפילו עיקר כל תורה ספר לסכור חבמים אסרו שהרי

 מד. לו אין ואפילו ס״ת הסובר בל כז) (דף העיר בני בם׳ במגילה שאמרו
 ללמוד רוצה היה אם אבל דמים, מאותן פי׳ לעולם ברכה סימן רואה נו א יאכל
 תורה ללמוד אלא ס״ת סוכיין אין שם אמרו שכן ס״ת למכור לו סותר תורה

 נדול התורד. ליסוד ובן בעולם המין קיום שהנשואין מפני וד.טעם אשר./ ולישא
: מעשה לידי מביא שהתלמוד לפי תורד. מספר

^ בתורה העוסק כל יז) רז״ל דרשו שכן עליה לחזור ארם יצטרך ורה דיה א  ו
 ומשבחה תורה הלומד כל קוצר, ואינו שזורע לאדם דומה בה חוזר

 Yתם עליד. שיחזור השכחה מן אדם ימלט וכיצד וקוברת שיולדת לאשה דומה
 עליה זד.ירין שהיו ישראל בחכמי מצאנו שכן הגירסא/ בשינון בה ושישתדל
 1וד.ו) מלימודן, פוסקין היו לא מיתתן בשעת ואפילו הלשון בשינון ומתעסקין

 היד. לא פטירתו בשעת ואפי׳ התלמוד מגדולי שהיה נחמני בר רבד. על שדרשו
 נחמני בר רבה פו) (דף השוכר בפרק מציעא בבבא שאמרו והוא מדימודו/ פוסק

לכן לשער קדמד, בדירת אם דרקיעא במתיבתא מיפלגי דקא שסע נרים הוד.

טטא השמן צמחת
 לווסם מסיי 6ל עשה מ״ע לבייס אניסינו נכנסי דנייס נ׳3 ע״א ס׳ נכייסיה דאמלי׳ ואס יד)
 ודנל״ס ל״ה פ׳ נוי״ר הוא אכן ננ״ל ליהא לפנזנו סי) הבלים: דם הפלס על יענשו שלא אלא
 כעו ביוסל עליו סביבה ששס שלומדיס בעקום סז) ; ע״ש עקב סדל וססלי פ״ד לבה

 לא כו׳ דשמעכא כיץ כדשסא בבי ועצלינא ביםא מו נלסינא הרה עייש שה אני* שאפי
:א׳ צ״ס בשנהדלץ ח) .וכי׳ דגיסינא היכא אלא מצלינא הוה



הקמחתורהכד
 סתיבתא וכלהו נוהור אוסר הקב״ה peo טהור לבהרת קדם לבן שער אם טמא יח)

 אני נחמני בר רבה דאמר נחמני בר רנה נוכח מאן אמרי טמא אמרי דרקיעא
 מלאך מצי הוה ולא בתריה לשליחא יט) שדר באהלות יחיד ואני בנגעים יחיד

 ואוושא זיקא נשב אדהכי מגירסא מומיה מסיק הוה דלא לגביה למקרב המות
 ולא גברא דההוא נמשיה תינח אמר הוי בא) דמרשי גונדא סבר קני ביני ב)

 קול בת יצתה טהור טהור אמר נמשיה ניחא הוה כי דמלבוחא בירא נלמסר
 במםכת מצינו וכן בטהרה• נשמתך ויצאת טהור שממך נחמני בר אשריך ואמרה

 ונתיב במדבר בצר את ד) (דברים כתיב הגולין הן ואלו מרק י) (דף מכוח
 ממלאך ואמילו מקלט הם חורה שדברי מכאן משה! שם אשר התורה וזאת בתריה
 המות מלאך יכיל הוה ולא רב בכי וגרים יתיב הוה חסדא דרב הא כי המוח,

 ארזא מקע רב דבי אארזא סליק מגירסא מומיה שתיק הוה דלא גביה למקרב
 דאטרי׳ מלימודו מוםק היה שלא המלך בדוד םצ־נו וכן ליה• ויכיל ושתיק בב)

 מתותיה. כג) דרגא אשתמיט נמשיה דנח ביומא ע״ב) ל' (דף שבת במסכת
 עוסקין והם אליהם להתקרב המות מלאך רשאי היה שלא במה הענין וביאור
 ראוי היה שלא התורה למקבלי םם־ני הכרותה הברית ממני הדבר טעם כתורה,
ד) רז״ל שידרשו וכענין ברם. לשלוט המות מלאך  הלוחות על חרות לב) (שמות נ
 וכשם חיים• במקום מיתה אין חיים עץ שהתורה וכיון המות. ממלאך חירות
 ח־י לירש לו אימשר שאי מתוכו ומת ועון בחטא מתעםק האדם היה שאלו

 בחודה שעוםק זה כן חטאו מתוך שמת אלא והתודה שב שלא כיון העוה״ב
 לכל יתעלה הסבות מבעל םבות יבאו זה וממני עםקו מתוך שימות לו אמשר אי

 הממית הנח בהם שישלוט כדי מלימודס מוסקין שיהיו שבדורות וצדיק צדיק
 כי החמץ על תתמה ואל הדבר בטעם נ״ל זה ב״ה• הגוזר גזירת תתבטל ולא

 מציגו ולא שמתו וצדיקים נביאים כמה מציגו לומד נמשך ואם ויציב אמת הדבר
 דגע תורתם מהם תשתכח כי סמק אין ומתו, מלימודם שימסיקו סבות להם

 הוצרכו הנביאים כל אדון רבינו משה והנה הממית. הנח שולט הוא רגע ובאותו
 הכח ע״י מיתתו היחד. שלא אע״ם הכמה טעינות טמנו נסחתמו כה) לומר רז״ל

 וה״ה ישראל חכמי על חביבה היתד, במה למדת והא בנשיקה, אלא ח״ו הממית
ב׳) צד דף (חלק המלך בחזקיה מצינו שיכן ישראל מלכי עד חניכה שהיתה

בחרב ידקר בתורה יעסוק שלא מי כל ואמר המדרש בית מתח על חרב שחלה
 מצאו ולא הארץ עם מצאו ולא אנטימרם עד ומנכה שבע באר ועד מדן בדקו

 שאסר כיהושמט מציגו וכן וטהרה• טומאה כהלכות בקיאין היו שלא תינוקת
החצר למגי ה׳ בבית וירושלים יהודה כקהל יהושמט ויעמד כ) ב (ד״ה הכתוב

החדשה צפחת

 וכן קיל השמעה מלשץ הוא םלייוא.כ) שדרו נגע' יס) טומאה. סימן נו ססיה לנן דשעי *«)
 סישים של גדוד כא) נזה: זה מקשקשין הקנים שהיו קיל ששמע נאושחא מדוממין נאקדעוה
 יהיב הוה דשנהא ייעי כל איהא, ס0מסדא:כג) וננהלינ הארז אוהו:כנ)נשסנר שמהסשים

 כו׳ ליה יכיל ולא קעיה העוה מלאך קס נפשי׳ למינח דנעי יומא ההיא יומא נולי וגריס
 נדינא סליק למישי נפיק סימה) קול להשמיע נאילנוס מנענע (היה נאילני נסיש סליק

משפעים וע׳ שס וש״ר סשא נסנסומא כד) : נפשיה ונח אישסיק מסיתיה דיגא איססיס
ס י״נ נסועה הוא כן כס) עקומות: נהלנה ועוד כסופם שימני פ״ס וסהש״ל ל״נ פ׳

ושס



ההממחתורהכד צ

 מבול ואסרו דברים בה שחרשו יוחנן רבי אשר כי) החדשה ר1הח פאי החדשה•
 והיה התורה כל שכתב הכהן הסומר עזרא וסצינו לויה. בסחנה יכנס אל יום

ופשה יט) (שמות בסשה כתיב כז) רבינו למשה הכתוב והקישו סלך כעין
וכן בישראל׳ תקן תקנות וכשה מכבל עלה עזרא הוא (ז) בעזרא וכתיב עלה

 כסדרש ואסרו והעוני. הדוחק סתוך בתורה עוסקין שהיו התלמוד חכמי סצינו
וגד בכםרים נלינה השדה נצא דודי לכה ז) השירים (שיר דכתיב מאי כה)
עולם של רבונו הוא כרוך הקדוש למגי ישראל כנסת אסרה השדה נצא דודי לכה
 נצא דודי לנה אלא שוא ושבועת ועריות גזל נדן שיש כט) ככרכים תדינני אל

 נלינה הדחק. מתוך בתורה ועוסקין שיושבין חכמים תלמידי אראך ל) השדה
 שהשפעת עשו ובני ישמעאל] [בני אראך פרים בכ אלא בכפרים תקרי אל בכפרים

 נראה מדרשות׳ ובתי כנסיות בתי אלו לכרש־ס נשכיסה בך. וכפרו טובה להם
 הנצו משנה, בעלי אלו לא) שדר הס פתח מקרא, בעלי אלו הנפן פרחה אם

 וגידולי כבודי [אראך לך, דודי אח אתן שם תלמוד, בעלי אלו לב) הרמונים
 אלעזר ור׳ יוחאי בן ששעון ר׳ לג) דף (שבת סצינו וכן ובנותי] בני שבח

 ולא וגרסי יומא כולי בחלא צוארייהו עד יתני והוו שנה י״ג בסערה שנחבאו כנו
 (בסנהדרין ואסרו נס׳ דרך על להו דאיברי דסיא ועינא חרובא אלא בהדייהו הוה
 בטלית סתכסין תלמידים ששה שהיו אלעאי ברבי יהודה רבי של דורו על כ) דף

 העניים את מחייב לג) הלל אמרו לה) (דף יומא ובמסכת בתורה. ועוסקין אחת
 אTפר רבי על לה) עליו ואמרו העשירים. את מחייב לד) חרסום בן אלעזר ר׳

 שלא ר״ע על ק״ט) (ע״פ עליו ואסרו המדרש לבית מעולם אדם הקדימו שלא
 יוה״ב וערבי לו) פסחים מערבי חוץ המדרש מבית לעמוד עת הניע מימיו אמד

 לישא רצה ולא בתורה נפשו שחשקה עזאי בן על סג) דף (יבמות עליו ואמרו
 על כה) דף (סוכה עליו ואמרו אחרים. ע״י שיתקיים לעולם אפשר אמר אשה

 בלא אמות ארבע הלך ולא חולין שיחת שח לא שמעולם זנאי בן יוחנן רבן
 אדם חייב ושונה. יושב אלא ודומם יושב מעולם אדם מצאו ולא [וכד] תורה

 שמלמד ומי המצות בכל לזה זה לז) ערבין ישראל שכל לחברו תורה ללמד
 ל) דף (קידושין רז״ל דרשו שכן לפניו לח) ופעולתו אתו שכרו לאחרים תורה

 שנא* סיני מהר קבלה כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חכח בן את המלמד כל
 ה׳ לפני עמדת אשר יום ליה וסמיך בניך ולבני לבניך והודעתם ד) (דברים
 לח) חברו כן את המלסד כל פה) (דף הפועלים את השוכד ובפדק בחודב. אלהיך

ואשיבך תשוב אם טו) (ידמיה שנאמר מעלה של בישיבה ויושב זוכה תורה

השמן צטחת
 :‘נ״ כ״א במנהדלץ כדא׳ כז) : א׳ צ״נ נססמים הוא כן כו) : סכמה ספרי הגי׳ ושם
 • ב׳ כ״א דן) עלובין בתלמודנו הוא מסולם הזה ענין כל אכן מנאסי לא במדלסות כת)
 :בה נוהג ועריות נזל ולכך שם מצויה וסוסרין לוכלץ ולגל גדול ויישוב שווקים מקום כס)
 כך מפלס גדול סמדר לא) דוסק: מתוך בתולה ועוסקים אדמה עובדי נאגא בני ל)

^ מפולשת המשנה תל  שוער כעין סביבותיו נדל הנץ וכבר צרכן כל גדלו לב) ז המקרא יו
 לא גדול עשיר שהי׳ אף לד) :בתורה ועסק ביותר עני שהיה לג) :קטנים לאגוזים סיס

 בסביל מסמים בעיבי לו) : ב׳ כ״ז במגילה לה) : בהולה מלעסוק עסקיו הסלידופו
 איסא כן לז) .שם גמל׳ בניהם/ את שיאכילו כדי יוכ״ס ועלב ישנו שלא בדי תינוקות

בגמל׳ לס) :נזה זה עלנין שכולן מלמד אסיו בעין באסיו איש וכשלו ב׳ ב״ז נסנהליץ
סם



הקסחתורהכד
 סכטלה גזירה גוזר הקב״ה אפילו תורה הארץ עם אתכן הםיםד וכל לפניתעסוד.

 רשות לי שיש בשם ביאורו וגו׳׳ סזולל יקר תוציא אם 0(שם שגאסר בשבילו
 ג) (איוב רכתיב סאי עור ושם תהיה. כפי זהו רשות לך יהיה כן ולבמל לגזור

פן  גרול נעשה כעוה״ז תורה כדברי עצמו המקפין כל אלא ד׳וא• שם וגדול ג
 לעוה״ב. חפשי נעשה בעוה״ז תורה דברי על כעבד עצסו המשים ובל דעוה״ב
) חלק(דף וכפרק א:  אבותיו סנחלת גוזלו באלו תלמיד ספי היכר. המונע כל צ

 ישראל לכל היא מורשה מורשה. משה לנו צוה תורה לג) (דברים שנאמר
 עוביין אפילו תלמיד מפי הלבה המונע בל עוד ושם בראשית. ימי מששת
 ואין לאום. יקכוהו בר מונע יא) (משלי שנאמר אותו מקללין אמן שבמעי

 אלא יקבוהו ואין יאמץ. מלאום ולאום כה) (כראשית שנאמר עוברין אלא לאום
 שנאמר תורה אלא כר ואין אל. קבה רא אקב מה בג) (במדבר שנאמר קללה

 (משלי שנאמר יוסף לברכות זוכה שכרו מה לימדו ואם בר. נשקו ב) (תהלים
 ויוסף סב) (בראשית שנאמר יוסף אלא משביר ואין משביר• לראש וברכה א)

.המשכיר הוא
 נפרד יבקש לתאוה יה) (משלי שלמה שאמד הוא התבודדות צריבה התורה

 נפרד שיהיה יבקש לתורה שסתאוה מי כי פירושו לי ונראה וגו׳.
 וסתיחד מתבודד החברים מן נפרד לפעמים להיות הלימוד מתנאי זה כי ומתבודד׳

 ושלם בקי ויתפרסם יתגלה כלומר יתגלע תושיה בכל בן עושה ואם שבלו עם
 וכתיב גפי על ם) (משלי כתיב ם) (דף ע״ז במסכת דרשו וכן החכמות, בבל

שם) שמות יחידי כלומר גפי על כתחלה כסא על (  יבא בגפו אם כ״א) מלשון(
:חכמתו לשמוע כסא לו יוש־בו בלומר כסא על ולבסוף

ל  מי ם׳ כברכות דרשו שכן כיראה באימה בה לעסוק צריך בתורה העוסק ב
 עמדת אשר יום בתריה וכתיב לבניך והודעתם תניא א׳] כ״ב [דף שמתו

 העוסק כל וכזיע• ברחת ביראה באימה כאן אף ובזיע ברחת ביראה באימה להלן מה וגו׳
 קורא היה ם׳ טז) (דף כברכות דרשו שכן זכות לכף חובה מכף אוחו מכריעין בתורה

ה מ  אהלים אף לטהרה מטומאה האדם את מעלין נחלים מה לנחלים אהלים נסמכו י
:לזכות מחובה האדם את מעלין לט)

 לבא לעתיד ם) חהלים במדרש אמרו שכן גיהנם, של מדינה ניצול בחורה העוסק בל
 כי ג) (מלאכי שנאמר הרשעים את בה ודן מנרתיקה חמה מוציא הקב״ה

שם) שנאמר הצדיקים אח בה ומרפא כתנור, בוער בא יום הגה  יראי לכם וזרחה (
 באי כל עם הקב״ה עשה צדקה יהושע רבי אמר וגו׳. ומרפא צדקה שמש שמי
 תחתיו בריה לכל צל היה לא בו נתנו שאלמלא ראשון ברקיע נתנו שלא עולם

 סחמתו נסתר הוא לבא לעתיד אבל מחמתו נסתר ואין ים) (תהלים שנאסר
 תורת אחריו שכתוב הוא בתורה שעוסק מי מחמתו] נסתר [ומי ומלהבתו ומשריפחו

 אחריו וכתיב כתנור. בוער כא היום הנה כי ג) (מלאכי כתיב ובן חמימה ה׳
: ע״ב עבדי. משה תורת זכרו

תורד, אין בנוים ושריה מלכה ב) (איבה שנאמר ישראל גלו תורה בטול בערן

ט״וט השטן צפחת
 עדימוס ניזי וסם וזורה אהלי לס) .בו׳ דני ננו ונן למו המלמד כל נ׳ כ״א וננרנויו 00

הוא ולפנינו י״נוז מזעור מ) : ונו׳ ד״יז אף ונני׳י קאי, פסוק אחה על נהוס׳ וע״ש
מעע



צוההמחתורהכר
 מוב ישראל זנח ח) (הושע מא) שכתוב ממה ועוד תורה. דאין סשום
 לקח כי ד) (משלי שנאסר תורה אלא סוב ואין סוב סשוםדזנח ירדפו. אויב
 התסיד על תנתן וצבא ח) (דניאל שכתוב ממה סב) ועוד וגו׳, לכם נתתי מוב
 אק ומצלחת. ישראל על גוברת הרשעה סלכות תורה של בפשעה בפשע, סג)

 דרכי חשבתי קיס) (תהלים ע״ה דוד אסר שכן התורה אלא עיקר העולם עניני
 בתכליתם וסחבונן העולם עניני בכל מחשב כשאני יאסר עדותיך. אל רגלי ואשיבה

 כאלו בתורה העוםק כל רגלי. ואשיבה לכך בתורה אלא עיקר בהן סוצא איני
 עםקת אם תמיד מהו תמיד. תשגה באהבתה ה) (משלי שנאסר תסידין הקריב
 אהבתה בשביל יאסר הכתוב ופשס יום. בכל תסידין מקריב אתה כאלו בתורה

עושה כשאתה בעסקך מתרשל שאתה הגופניים בעניגים היום כל טועה אתה
: עיקר תורתך

 (שמואל יח) דף פ״א (ר״ה ז״ל דרשו שכן הקרבנות מכל יותר תורה גדולה
 מתכפר אינו ומנחה כזבח ובמנחה בזבח עלי בית עון יתכפר אם ג) א

 לעולה התורה זאת ז) (ויקרא אומר הכתוב וכן תורה, בדברי הוא מתכפר אכל
 עולה הקריב כאלו כתורה העוסק כל קי) דף (מנחות [ודרשו] וגו׳ ולחטאת למנחה

 שלטים. הקריב כאלו אשם הקריב כאלו חטאת הקריב כאלו מנחה הקריב כאלו
 (דף קסא פרק מגילה כמסכת ז״ל דרשו שכן נפשות מהצלת יותר תוריי• גדולה

 למרדכי ליה חשיב דמעיקרא נפשות מהצלת יותר חורה תלמוד גדול ע״ב) טז
 מרדכי רעליה שריד• נחמיה ישוע זרבבל עם באו אשר ב) (עזרא [דכתיב ד׳ בתר

 ישוע זרובבל עם הבאים ז) (נחמיה דכתיב ה׳ בתר ליה חשיב ולבסוף בלשן]
 גדולד. לו כשהיתה ז״ל רש״י פירש בלשן, מרדכי נחמני רעליה שריה נחמיה
 שירר לפי חמשה אחר אלא הכתוב הזכירו לא החכמים מן ופירש המלך בבית

:המלכות בבית בדתיותו נפשות שהציל ואע״פ החכמים אצל ממעלתו
 פירותבעוה״ז, הוא אוכל ס״ס לעוה״ב אלא השכר עיקר שאין אזףפ תורה שכר

 פ״ק כרכות רז״ל דרשו וכן תתתץ/ שנופלים אויבים הכנעת הם והפירות
) (דף :  0 ב (שמואל שנאמר תחתיו גופלין אויביו לתורתו סק-ם הקובע כל ז

 בראשינד•] כאשר לענותו עולה בני יוסיפו [ולא וגו׳ ישראל לעמי מקום ושמתי
וא לד•׳ דום לו והתחולל לה׳ דום לז) (חהלים ז) (דף פ״ק ובגיטין  יפילם ו̂ד

ם לן לי ערב השכם חללים, ^  םאלידק,וכבר כלין והם המדרש לבית עליהם ו̂ד
 פעמים כי שפורא סד• יבין שלא אע״פ היא גדולה מצוד• התורה קריאת כי ידוע

 שהוא מחוך כלל שקרא בעצמו יתבונן ולא התורה מן אחת פרשה אדם שיקרא
 נחלד• מצוד• קורא שהוא כשיודע התורה קריאת ולכך אחרים, בדברים מחשב

 ליגרוס לעולם יט) (דף ע״ז של בפ״ק שדרשו והוא בזה. מ יש גדול ושנר היא
נפשי מה) גרסה קיט) (תהלים שנאמר קאסר מאי סד) ידע דלא אע״ג אינש

לחאבד• ד,שמן צטחת
סי. נאיימס ממנו ) נססלמה: דאיכת בססיססא הוא כ) מא) יו  אלאעלכיוס צנא אץ «
 והניס א׳) (יהוסט שנא׳ ישראל אלו הסמיד המרום צנא על ד׳ יפקוד כ״ד) (ישעי׳ שנא׳

 הרשעה מלכות סירה של נסשעה כי בכ״י מג) ; שס איכה נמדרש כ״ה ולילה• יומס בו
 מלכוס pלא הורה דברי משלינץ שישראל זמן כל סויה של נפשמה איכה ונמדיש וכד.

ט׳ שנא׳ ומצלחס גתרם הרשעה  מה) :(רש״י) כלום. לו לערש יודע רבו שאין עד) . ו
לשנים אמה המאלקץ גריסוס של כריסיים אלא הדק עושן היה שלא וכרמל גיס לשץ

או



הקמחתורהכד
 קריאה מצות רז״ל יקראוהו וו וקריאה מהגה] כתיב ולא כתיב [גרסה לתאבה
 לפימ׳» ומכוין הענין סבין הוא וכאשר קורא« שהוא סה כל מבין שאינו ואע״פ

 יש ק׳׳ש ובפרשת סו). כונה סצות רז״ל אותה ויקראו סצוה, זה הרי רדברים
ידי שיצא והג׳ כונה, סצות והב׳ קריאה״ סצות האחת כונות• שלש בה לכוין

חובתו השטן צ*חת
 מוסנס שאיני אע״ס הימלש לפי שוני הייתי לתורה תאותי מרוב מאבל, לצוקי לאינע או

 נמה נס כונה מצית זה מה פה יבינו דניי להבין מו) : יש״י)i בעומקה. ליכנס הדק
הג׳ לבוץ יש ק״ש סנפישת שאמי  מצות אס אלא עצינו לא בס״ס מקוס דנכל מנות נ
 להעסיק אני מוכית לכך שמענו, לא לכונה כונה נין מלוק שיהי׳ אבל לא או כונה צריכות

 נעסני׳ שני ס׳ ריש בברכות גיסינן דבריו, יתבארו ומסוכס היאשוניס ודברי התלמוד כברי
 נגה׳ ואיסא ונו׳ לנו כיון אס שמע) קריאת (עונת המקרא זמן והגיע בתורה קורא הי׳

 לשיר התוקע ני״ה דאמר לרנא ומקשה מצוה למס מתכוין (שיהא כונה צריכות מצות ש״ע
 אימא זאת (ושמועה להגיה. בקורא קרי קא והא לקרוס לקרות נבו כיון אס מאי יצא)

 האלה ת״ל כינה צריכה הפרשה כל תהא יכול לבנך על וגו׳ והיו ס*ר דכ״ס) נר״ה גם
׳ דברי וכו׳ ואילך מכאן כונה צריכה כאן עד  אסר אומי סוא היי איער יע״ק אליעזר י

 סעע- ס״ר וכו׳ כונה צריכה כולה הפרשה סכל לעד אתה מכאן לבנך על היום מצוך אנכי
 הש״ם דברי ע״כ כר״מ, הלכה רנא א«ר ר״ע דברי הלב כונס צריכה ע״ג וכו׳ ישראל

 דעצית ראיה ים הנראה ולפי נ״ד ראוהו פ׳ המלחמות ׳03 ז״ל הדמנין חיל לענינינו.
 ד למ■ ואלו בדוכיזא רנא כדעסיק כונה צריכה ן ראם דבפסוק לן מדקיימא כונס צייכות

 קולא דהי׳ מממני׳ מדאקשי׳ ממאי כונה בעי לא נמי ראשון פסוק אפילו כונה א״צ מצות
 לע״ד ש״מ אלא ראשין נסלק או ראשון בפסוק לנו כיון אם מאי ליעא קוסיא ומא< כו׳

 נקיש, המצות כל ושאר ושופר במגילה בונה צריך אינו ראשון פסוק qא כונה א״צ מצות
 הוא אסא רב א*נ היא סנאי מהני מד למיער מציק והוה יושנה עססם קיביין ועיקר
 ע״נ שאמרו ננריסא סנאי דהנהו צ״ל ע״ב זה דלפי (כונסו הלב כונס צריכה כולה דאמי
 אמד ע״ז סנאי הני מני הא הגמר׳ לישני א״כ נינה צריכות עצות ס״ל כונה צריכה
 כונה צריכות דמצות כיון תשאל ואם טסיה) דלא דאמיא עשנה מססם היא הקושיא דעיקר
 סובחו ידי יוצא ונו ראשון פסיק ק״ש דעיקר שאלה אינה זו כונה ליבע* נמי בולה

 אמי• המס נמי ואספר הנשיא יהודא רני של ק״ש זו בו׳ ישראל שמע הסם עלה כדאערי׳
 ראשון בפסוק אלא ליתא בדיעבד קריאה עצום א^ אלמא יצא בשינה ונאנס ישראל שמע

 לא כונה גווני סרי דמסרש ומאן כונה שצריכוס המצות כל כשאר הלג כונס צריך ומש״ה
 ז״ל הרסב״א אכן עב׳׳ד. כדאמרן. נהדיא נימשלמי מוכס וה״נ סיור ולא גמרא לסוס צהיר
 צריך ראשון פסיק דלכ״ע קורא הי׳ נסרק שכתב ס״ג נסי׳ הנ״י והביאו זה הפך סיל

 אנל אמורים הדגריס לצאת נכונה דהמס בונה א״צ עצות למ״ד ואפי׳ נדיענד ואפילו בונה
 שמים מלכות עול עליו שיקנל כדי אמרים בדברים יהרהר שלא כלומר ענץ כינת צריך

 והעעם עועדין אין פ׳ בשלהי מפלה של ראשונה בברכה ג״כ שאמרו וכענין הלב בהסכמת
מצית קייס הרי לה נתכוין שלא אע״פ מצוסו שעושה כל עשייה עצות שק מצות שנשאר
אינו שנסים סדור או מלבות קגלת שהן אלו אבל וכו׳ המונסר ק זה שאין אלא עשייתו

 בץ או ברבות לשאר ראשונה ברכה נין שסלקו וזה אסרים לדגרים פונה לגבו שיהא בדין
 ברכה לי מה צ־יכיס אין או כונה צריכות בעצות סלוים הדברים שאס לשאר ראשון פסוק

 שהבאסי הש״ס לדברי כינסו אלה בדבריו יבינו והנה מכ״ל. ברכות. שאר לי מה ראשונה
 סרי כאן שאין אימר הוא דהא ס״ל לא ידאי כהרמנ״ן ס״ל כמאן לידע עלינו יקשה אכן

 צריך דבק׳ש זאת לו מאין קשה ז״ל כהישנ״א ס״ל ואם זה הפך אועוי ורנינו כוונה גווני
צריכות במצות סלוים אינם הסנאים שדברי כסב הרשו״א הלח סובתו ידי לצאת שינוין

מיהו כונה. א״צ מצוס דס״ל מהפוסקים הוא ז״ל הרשנ״א דהלא קשה ועוד לא. או בונה
 רנורנינו •יעס והוא כונה דצריך בק״ש בכיין יודה ז״ל דהישב״א ליישב איפשר זו קושיא

 גאון האי רב שיסס על שהקשו הקושיא על הראשון במרוצו דנרכוס ס׳ק בקוף ז״ל יונה
הוא דסמרא וסבר בידי׳ דשכרא רסא נקט שס דאינעיא מבא כונה צריכות מצות דל״ל

פתס



צוההטחתורהכר
 מן גדול שנדו הרי חוגה ידי לצאת מכוין שהוא ואחר קריאות באותה חובתו
 על וגף הדברים והיו ו) (דברים ב) יג בברכות(דף אמרו ומזה בתורה, הקורא

:מז) נוגד• בלא קריאה ואילך מבאן ונוגה קריאה מצור ע״ב לבבך
ל ב) צט (רף חלק בם׳ רז״ל דר^צן  שלום משים לשמה בתורה העוסק נ

 יחזק או כז) (ישעיה שנאסר סטה של ובמסליא טעלה של בםסליא
 םלטריןשלםעלה בנה כאלו אסר רב לי. יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי
 יוחנן רבי .pא וליסוד שטים לנטוע וגו׳ בסיך דברי ואשים גא) (שם שנאמר

 אמר לוי רבי כסיתיך. ידי ובצל (שם) שנאסר העולם כל על מנין אף אסר
 אבות ובמסכת אתה* עסי לציון ולאמר (שם) שנאמר הגאולה את מקרב אף

 חכמים כבוד שנאמר תורה אלא כבוד אין ם״ג) ששי (םרק
גדולה תחמוד אל . מכבודך יותר כבוד תחמוד אל . יגמלו

יי״ר השמן צמחת
 לצאם לו הי׳ ה«צוה סגעשה כיין דהא א«סםסא ולא מהו נדסיכיא וסיים נדסמרא פסס

 נדבר ה״מ כונה א״צ מצות ססונר מי דאסילו ומתיז הסכי על לניך נתכוין שלא א*״פ
 ני׳ נפיק מדאנניה דאמלי׳ לולג נפילת כגון כוונה נמקיס היא שהמעשה מעשה נו שיש
 מכוין וכשאינו בלב היא שהאמירה כונה צייך ולאי נלנד באמירה שתלויה נמצוה אנל

 הסיז והניאו ע״כ מהמצוה לנר שים עשה שלא כמו נמצא מעשה פושה ואיני באמירה
 קשה הא׳ קושי׳ אכן לליחא, כעאן נה טון לא אס נק״ש ה״נ וא״כ תקס״ט סי׳ או״ס

 מאמריס להנעלי שנללש לבנך על הפסוק שהניא התנאים מלנלי כן שהוכיח מדבריו דמשעע
ל כהלמנ״ן יסבול לבזה וציל כנ״ל. כינה צריכות ממצות עיילי לא ונאמתלהרשב״א אלו  ד
 מצות לעיל לבין הלשנ״א שכתב פעם של לביים הם הדברים בפי׳ לכוץ דצלין דהא
 והוכסתו כונה צריכות מצות ס״ל נגמל׳ המיל אבל שמים מלכות לקבל צריך לא או צ״כ
 הדבריס פירוש להרשב״א הוא להפי׳ לקרות לנו כיון אס מאי למשני למאי דהא לדעתי יהי׳

 למוסיף לבמאי צ״ל ע״כ קריאה ואילך מכאן וכונה קריאה כאן על נהצן עלקאער וא״כ
 ועכוין הענץ מבין וכאשר יבינו והנהמ״ש ק״ש, י״ח לצאת לכוין אף לצריך בונה תנת
 משטחיות כנראה דאייליב־משנה התולה קריאה על קאי לא זה מצוה זה הלי הלנרים לפי׳

 לנו שכיון כד לבו כיון אס אמר וע״ז להגיה בקורא' מיירי לעתני׳ אמרי׳ דהא דבריו
 עסה עד1 מכלל הדבליס) לפי׳ כונה בלי סתם בקריאה (ולהרמב״ן להרשב״א הדברים לפי׳
 כיון כיון מאי דלישני ז״ל הרמטן קושי׳ יקשה גסלהרשב״א (ובאמת להגיה, רק כיון לא

 הפני כע״ש לומר לנוכל אלא הלבטס״ לפי׳ כיון לא בתולה דכשקלא הלבליס לפירוש
 דבדבי* אעטנןלקען הא ללמוד עסולה שקורא אלא להגיה בקורא עיילי לא דאם שס יושיע
 קריאת עצות לקיים ומכוין קולא ק״ש בלא הלא כיון אס מאי וא״כ בהסכם ל״ה תורה

דכ״ס בל״ה אבן טורי נעל הגאון כסב וכן להגיה. בקורא לסיז הסיס הוצין לבן הסויה
לפי׳ לכוין דלא עסקינן בשופטני אטו בתולה בקורא עיילי דאס ז״ל הלענ״ן קושיה על

 אמי שס דנבלכוס אהדדי לרבא יקשה לא״כ הלמב״ן על שם שהקשה נמה אבן הדבלים,
 בעי לא לנצאת ס״ל שס ובי״ה צ״כ דמצית משוס הוא ז״ל הרמב״ן ולפ״ל כל״מ הלכה
 מכרעא לא ללבא שכתב למעלה נאו״ל סס הרמב״ן מדברי עין לעלים עכ״ס בעחילס כונה,
 פ״ב משנה בלחם ועי׳ .וכו׳ ללנה עליה לאקשי דאביי הויא לפריק הוא פרוקי לאיהו

 תרוצו ומטעים ומפרש אבן הטורי שהקשה והקושי׳ הרמנ״ן דבלי שמביא היד שופל מה׳
 בפ׳ שיתכוין שצריך פ״ב קיש הל׳ הלמב״ס יש דע שם וכתב באור. ביתר הלעב״ן של

 הלמב״םשסאמ״ש דבלי חקשה דלא היכי כי צ״כ למצות הלעב״ן בסבלס ג״כ ס״ל ראשון
 ס״ל לנא להא שהקשה מה נס י״ח. יצא לא משמיע או שומע נסכוין שופילאסלא בהל׳

להאי דליה האי בין שם הפ״י חילק כנר י״ח ליצא הלולב אס הוציא שאם דמ״ב בסוכה
לעיש למסה נמשך לזה וצ״ל לבא) לבלי לתרץ ג״כ נוכל בזה א״כ עיש טעם בטוב דסיכה

 לפירוש ומכוין הענין מנין הוא שכאשר לפי הוא כן דבליו והמשך לכויןכו׳ יש קיש ובפ׳
באום לבינו כן הביא מז) :כונוס הג׳ בכל שיביין קיש בפ׳ צרין־ לכן מצוה הוא הלנריס

ימוד



הקמחתורהכד
 סשלחנם גדול לעוה״ב ששלחנך גדולים של לשלחגם תתאוה ואל סלסודך יותר

 בעשרים וה^הוגה סח) סעלות כשלשים שדיגחלה סכחרם, גדול וכתקי נעוה״ז.
 כעוה״ז תורה ד.םלםד כל גקגית. היא דברים וארבעלם בשסוגה והתורה דארבעה

: יורה הוא גם ומרוה יא) (משלי שגאמר לעוה״ב וסלסרה זוכה

, תורה . ^
a i t כוסה״ אני בזאת סלהשה עלי תקום אם לבי יירא לא סחנה עלי תחנה 

 לתזות חיי ימי בל ה׳ בבית שבת• אבקש אותה ה׳ סאת שאלתי אחת
 כי להתיירא לו ראוי אין הצדיק כי ידוע כי). (תהלים בהיכלו ולבקד ה׳ בנועם

 סן ירא שאדם והיראה הנפש. ספחיתות היא סב״ו שהיראה לסי סהקב״ה אם
 הוא הסותר אסור. והשני סצוה; והיא סותרת האחת חלקים/ שני על היא הםלןי

חא התורה סן שגצסוינו  סלך עליך תשים שום יז) (דברים שנאמר ד.םלך סן לי
 (סשלי שלסה ואסר עליך. איסתו שתהא ב) לב דף (קיהשין דבותיגו ודרשו

סלף בני ה׳ את ירא בד)  היראה שתהיה ובלבד הסלך ביראת הכתובים יזהירו ו
 הסלך. את הססליך העליון הסלך שהוא הקב״ה רצון על בה יעבור שלא הזו

 את שישכח סיבה היא כי הקכ״ה רצון על עליר& שיעבור בדברים הוא האסור
 עושך, ה׳ ותשכח וגד יסות סאנוש ותיראי את סי נא) (ישעיה אסר ובן הש״י
 ח) (קהלת שלסה אסר ובן בסוף, הש״י את להשכיח סבה סב״ו היראה בי ביאר

 לך סצוה אני א) שלמה יאסי אלהים. שבועת דברת ועל שסור סלך פי אני
 ראד שאין אלהים שבועת שמור כלם הדברים על אכל הסלך מצות שתשמור

 ואובדת בלה הבל במלכות נצחית קיימת מלכות שתחליף ולא זה ספני זה שתדחה
 ענו ג) (דניאל שכתוב ועזריה מישאל בחנניה סצינו וכן בקבר/ וסחר כאן שהיום
 פתגם דנא על אנחנא השחין לא נבוכדנצר לסלכא ואטרין ננו ועבד סישך שדרך

 יקידתא נורא אחון סן לשיזבותנא יכיל פלחין אנחנא די אלהנא איתי הן להתבותך
שיזע סלבא ידך וסן  פלחין איתנא לא לאלהך די סלכא לך להוי ידיע לא והן י

 ססה ב) רז״ל דרשו כן שהזכירוהו ומסה נסגוד• לא הקסת די דהבא זלצלם
 שכן ג) נבוכדנאצר סלבא או סלבא נבוכדנאצר אסרו ולא נבובדנצר שקראוהו

 סלכא לאו אוסר שאתה זה בענין אבל סלבא את וארגוניות ססים לענין לו אסרו
 נבוכדנצר ובסלת לסלכא בסלת האתנחתא סעם תסצא ומזה נבוכדנצד. אלא את

 סתיראים שאינן הצדיקים שססדת והאלסדת /rרב תמצא דבודם תחלת שהוא
 ודם/ בשר יראת על הש״י יראת בלבם שתתגבר ספני לבדו סהקכ״ה אם כי

 סהם תירא לא וגו/ אויבך על לסלחסד/ תצא כי כ) (דברים תורה הזהירד/ וכן
 לבי יירא לא סחנד. עלי תחנה אם בכאן דוד אסר וע״כ וגו׳/ אלהיד ה׳ כי

 בסדרגת נפשו את גדל כבר כי יאסר בוטח. אני בזאת סלתסח עלי תקום אם
וסעוצם סחנה מרכוי יירא שלא בד/קב״ד. היראה סעלת בטבעו וחזקה דבטחון

סלחסה צמחת
נ״ד הם מס) : ) (דף גמל כהן ס׳ נסנהירץ נמנים המה מס) ; פ״ש ה׳ *סוד

: כהונה מסניס
) :פ״ם סנועה נאות כן לנינו כפנ כנל א) ה ננהל נ ס׳ ונהעלוסך ל״ג פ׳ מ

 הגי׳ לנה נשיל וכן שם נהל פ׳ נמדלם נ) : הסלמ נסגיי יונתי פסוק פ״נ ונשהש״ל נו״ו
 לפי׳ מיכלמין היינו לא וא*כ וכו׳ למםים אלא מלכא למה נ״נ אס נ״נ למה מלכא אם

זו ני׳ וכרי ננונדנצל אלא אמלו לא הגי׳ ננהמלסךסם אכן יליש לשין מכפל אלא לנינו
אנו



צחהקמחתורד.כד
fh שכתוב כסו רשעי אורי שהש״י שהזכיר בזאת בומח שהוא ססני סלהמה n m 
 כלוסר בומזו אני בזאת אסר וזףכ אירא, מסי וישעי אורי ה׳ (שם) המזמור

 בתורה כומה אני בזאת ר) ומדרשו משומו, זהו למעלה שהזכרתי הזה בדבר
 ולמתו התורה• וזאת ד) (דברים שנאמר תורה אלא זאת איז ה) שדרשו והוא
 לשתי זוכה בה והמהמך כה שהמתעסק התודה מעלת הללו כתוב*ם בשני דוד

 תועלת והוא נסתר והב׳ כעוה״ז, הגוף תועלת והוא נגלה האחד גדולות, תועליות
 שבזכות הראשון הזה בכתוב דוד שביאר הוא הנגלה, והוא האחד לעוה״ב, הנמש
 זה ועל מהם יירא ולא תחתיו אויביו ימלו בה ובוטח בתורה מתעסק שהוא
 האויבים, כליון התורה שפרי לטי וגו״ לכי יירא לא מחנה עלי תהגה אס אמר
) ז׳ (גיטין ז״ל רבותינו שדרשו וזהו  לו, והתחולל לה׳ דום לז) (תהלים א׳
 המדרש לבית עליהם והערב השכם חללים חללים לך יפילם והוא לה׳ דום
 מקום הקובע כל ב) ז דף ראשון (פרק בברכות אמרו וכן מאליהן, כלים והם

אל לעמי מקום ושמתי ז) ב (שמואל שנאמר תחתיו נופלין אויביו לתורתו  שר
 והזכיר וגו׳, לענותו עולה בני יוסיפו ולא עוד ירגז ולא תחתיו ושכן ונטעתיו

ה׳ שהם באותן הנביא  שהיו זמן וכל עליךוגו׳^ יוצר כלי כל נד) (ישעיה עכדי
 וכשהיו שונאיהן על מתגברין היו אלא נזוקין היו לא בתורה עוסקין ישראל
 במלאך מצימ שכן כנגדם מתוחה הדין מדת היתד. בד, ומתרשלין אותה מבטלין
 הלנו ה) (יהושע לו ושאל בידו שלופד. וחרכו איש בדמות יהושע אל שנראה

 ודרשו באתי״ עתד. ה׳ צכא שר אני כי לא המלאך והשיבו לצרינו אם אתר,
 בטלתם ועכשיו הערכים בין שד תמיד בטלתם אמש י) (דף מגילה במסכת רז״ל

 על כלומר באתי עתר. להם אמר באת מהן איזה על לו אמר תורה תלמוד
 בלילה יהושע וילן ח) (יהושע מיד באתי עתה שבטלתם מה על תורה בטול
 היו בד. עוסקים שהיו התורה ומתוך הלכה״ של עומקה בתוך העמק בתוך ההוא

 ישראל של גצחונם היד. שלא הידוע ומן האויבים. כנגד ומצליחין מתגברים
 ע״פ היה נצחונם כל אכל הגמור והטבע המקרה ע״ם ד.םתנד.גים האומות כשאר
 העם רמי לא האויבים ומכלד. מנצח הוא הזכות מנצחין היו אס והעונש, הזכות

 גדעק בענק שמצינו כסו עם, במעט עמים רבים כל םנצח*ן היו הזכות עם כי
 החטא ועם אתכם״ אושיע המלקקים האיש מאות כשלש ז) (שופטים שכתוב
 מעט ביד כלם נמסרים היו אכל להם יועיל לא עם וריבוי מנוצחין היו והעונש

 או המלכות או המדיגה או היחיד המכלה החטא הוא בזה והסבה האויבים. מן
 חטא אלא ממית ערוד אין לג) דף פ״ה (ברכות שאמח וכמו כולו. העולם
ד אמר שעליו בנגלה בעוה״ז בתורה שיש האחת התועלת זהו ממית,  בכתוב ח

 בתועלת כנסתר בתורה שיש הב׳ התועלת וגו׳. מחנה עלי תחנה אם הזה
 שעם הבונה וגו׳ חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי הב׳ בכתוב שאמר מד. הוא לעוה״ב הנפש
 בלימוד בידיעד. בעבודד. דברים בג׳ אלא להם יזכה ולא לחייהעוה״ב, אדם יזכה התורד.

 יוכל ואיך העבודד., הרי יעבדנו לא אם מאדוניו רצון יפיק איך העבד כי התורה,
דע כח) א (ד״ד, כנו לשלמד. דוד וכמ״ש ידענו לא אם שלימד. עבודה לעבדו

אה ד.שמן צמחת
 מדלפ ל) . רנה נהל נוסהס לבינו הביא סבועה בארה ולמעלה לבינו. לסי׳ צליכין ^נו

.נ׳ q7 ע״ז גע׳ נליש ה) : סס סהליס
עזעול



הקמחתורהכד
nM ו הידיעה, היי ועבדהו אביך אלהיMבי יך dm התורה לימוד מתוך 

»M«e■» עיני (תהליסקימ) דוד ל ד הודיענו כן התודדי/ הרי וגו׳ ואבימה ג  דו
 הנה בלמודה ומתעסק בה בוטח שהוט זאת הנקראת שהתורה אלו כתובים כשני

 ומזה לעוה״ב, הנמש ותועלת כעוה״ז הנוף תועלת הללו, תועליות שתי כוללת היא
 בי לעוה״ב נועם חזיון הב׳ והכתוב בעוה״ז האויבים בליון האחד הכתוב Tהזכ

 תהלים במדרש אמרו שבן דוד, של נחלתו היו ושתיהן לשתיהן, סבה התורה
( ד ו  מזמר אני שתיהן על דוד אמר ובעוה״ב בעוה״ז נחלות שחי המלכות נחל ח

 אתנהו כבור אני אף טט) (שם דבתיב הוא הדא ז) הנחילוח♦ אל למנצח שנא׳
 נוטל בבור מה אלא הקטן הוא ודוד יז) (ש״א נאמר והלא היה ככור דוד ובי
 דוד אמר ובעוה״ב/ בעוה״ז נחלות שת• המלכות נחל דוד אף בנחלה שנים טי
 כזכות כלומר בוטח אני בזאת שאסר וזהו הנחילוח, על מזמר אני שתיהן על

 קרח לבני למנצח סט) (תהלים תחלים במדרש שם ועוד זאת. הנקראת התורה
 מה לעינים. וטוב האור ומתוק יא) (קהלת זש״ה העמים כל זאת שמעו מזמור
 אותו שיראה בדי טובים מעשים לו שיש אדם אשרי עוה״ב של אורו הוא מתוק
 מהמתוקיס אמר אבא רבי וגו׳, השמש כצאת ואוהביו ה) (שוטטים שנא׳ האור

 שתאה אדם אשרי וגו׳ מצוה נר כי ו) (משלי שנא׳ לאור הנמשלים דברים הם
 לישראל לסרוע הקב״ה כשיבוא שברה למתן סוף שאין כשלג מלובנת התורה את

 שעה אותה הצפון האור מן בזכותה להן וישטיע חורה עמלי של שכרן מחן
 לר-ק לנו אומרים הייתם מה ואתם בחודה שעסקנו על זכינו לא״ה אומרים הם

 תורה אלא זאת ואין העמים כל זאת שמעו שנא׳ שברה מתן ראו יגעים, אתם
 חלודה שמעלים אלו חלד. יושבי כל האזינו התורה. וזאת ד) (דברים שנא׳

 יד) (יהושע שנא׳ אברהם זה אדם איש• כני נס אדם בני גם הם ומי בניהגם
 איש בני נם קטורה. ובני ישמעאל כני אלו אדם בני נם בענקים. הגדול האדם

 שיורדין אומות שבעים אלו אחר דבר צדיק! איש שנקרא נח של בניו אלו
 ואחיתוםל דואג עשיר כתורה. ואביון כתורה עשיר ואביון עשיר יחד לגיהנם.

 סיםק שבידו סי בתורה ואביון לניהנם. יורדין סנהדראות ראשי שהיו אע״ם
 תורה של שברה מתן הוא ובך הואיל קרח בני אמרו לפיכך לסד ולא ללמוד

 אטה חורה, של בתכונה תכונות לבי והגות תורת, של חכמתה חכמות ידבר טי
 אחת בז) (מזמור עוד תהלים ובמדרש זףב, תורה של לסשליה אזני למשל

 מאח שאלתי אחת אוסר אתה בתחלה דוד הקב״ה לו אמד וגו׳ ה׳ סאת שאלתי
 שור. העבד יהא לא רכש״ע לפניו אמר ונו׳ ה׳ כנועם לחזות ואמרת וחזרת ה׳

 ה׳ מה ישראל ועתה י) (דברים שנא׳ כאחת עלי באת כך לא כתחלה לרבו
 ללכת (שם) שנא׳ הרבד. במצות עלינו פתחת ואח״ב ונו׳ מעמך שואל אלהיך

 דכתיב מאי ח) (דף פ״ק ובברכות ברבו. שיהא לעבד דיו הוי וגו׳ דרכיו בכל
 המצויינין שערים אני אוהב הקב״ח אמר וגו׳ ציון שערי ה׳ אוהב פז) (תהלים
 משמיה אמי כר חייא רבי דאמר והיינו מדרשות. ובתי כנסיות בתי סכל בהלכה
הלכה של אמות ד׳ אלא נעולטו להקכ״ה לו אין בהס״ק שחרב מיום רעולא

: בלבד

השמן צפחת
: לפנינו לימא סם ועיי מד מכאן ז) :ה׳ מזמור ו)

וכיון

כן



צט הקמחתורהבד
ק כי ם שיחזיקו ראוי הכל עיקר שהיא התודה סעלת על שהודענו ז  מבאי

 הוא כי הספר בית אל התינוקות להעסיד ושישתדלו תורה״ תלמוד בענין
 אלא אינה התורה ועיקר תיישים. אין ח) גדיים אין שאם התורה בלימוד העיקר

 אלישע זוטא בן בפרק כ״ה) משנה (פ״ד אבות במסכת אמרו וכן הנערות. בימי
 חדש נייר על כתובה לדיו דומה הוא למה ילד תורה הלומד אומר אבויה בן

 למור שהמשיל הרי מחוק׳ נייר על כתובה לדיו דומה הוא למה זקן והלומד
 הלמוד כן לעולם נמחק שאינו החדש הנייר שעל לכתיבה נער כשהוא האדם
 כב) (משלי הנער במדות שלמה שאמר וכענין לעולם/ ישכח לא הנערות בימי
 נייר גבי שעל לכתיבה המשילו הזקנה בימי והלומד וגו׳/ דרכו ע״פ לגער חגוך
 כלל מובנת איגה השנייה וזו זמנה ועבר כבר נמחקה הראשונה שהכתיבה מחוק

 וכאותה ששוכח׳ וסוף כידו מתקיים ואין זמנה עבר כבר הזקנה כימי הלימוד בן
 ולפיכך דינקותא, לגירסא פינה נפקא ב) כא (דף פ״ב שבת במס׳ שאמרו
 הם ואם הזו המצוד. במלאכת להתעסק חייבין ועיר עיר שבכל הקהל מנהיגי
 הוא הקד.ל חטאת ד) (ויקרא אומר הוא וכן בדבר. הם נענשים בה גרפים
 חטא אלא אינו חוטאין שהקהל מה הכתוב למדך יחטא. נשיא אשר ליה וסמיך

 כמד. וראה בא ולתקן. למחות שבידם כיון הקהל בחטאת נתפסים הגדולים כי הנתלים
 כתבי כל פרק שבת במסכת אמרו שכן רבן בית של בתינוקות תורד. לימוד כח גדול

 כולו העולם אין יהודד. רבי משום לקיש בן שמעון א״י ב) קיט (דף הקדש
 יTד לאביי פפא רב א״ל רבן׳ בית של תינוקות של פיהם בד.בל אלא מתקיים

: ט) וכו׳ ואר״ש חטא בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה אינו א״ל מאי ודידך

השסן חת6צ
״י איתא כן ס) נ  אם אמר ומדרשות כנסיות נפי כל שסגל אסז גני מ״נ ש׳ נ
 נכ״י וישנו הלנה אסל נכאן ש) : וכו׳ שכמים אין תלמידים אין אס וכו׳ גדים אין

 לננין אסי׳ רנן ניס של תינוקות מננולין אין נשיאה יהודא ל׳ משוס לקיש ליש «ואעל
 שאיןנה מיל כל מאנותיך לה ואמלי מאנושי מקובלני כן נשיאה לל״י ל״ל ואמל נהמ״ק
 מסלימין שיול איכא (מסיינין אותה מסלימץ אומר לנינא אותה מסלינין נ״ל של סנוקות

 אפונה אנשי ממנה שפסקו נשניל אלא ירושלים סדנה לא לנא אמל אממל שיוי) ליכא
 איש תמלאו אה נלסונוסיה ונקשו וראו נא ודמו ירושליס נפוצות שוספו ה) (ילמי׳ שנא׳

 כשלונה נשמת אפילו קסיכא רנ והאמל איני לס ואסלח אמונה מבקש משפס מושה יש אס
 נים נאסיו איש יתפוש כי ג׳) (ישמי׳ שנא׳ אמונה אנשי ממנה פסקו לא ירושלים של

 כשמלה המכוסים דנלים לן שמלה ידך תחת הזאת והמכשלה לנו תהיה קצין אניושמלהלך
 ישתסם נהן נכשלים א״כ אלא מליהס מומדץ אדס נני שאץ תולה דנלי הזאת והמכשלה

 (שמום אומר הוא וכן שנועה אלא ישא אין לאמור ההוא ניוס ישא לנו תהי׳ מצין ידך
וננית* המדרש נית מסונשי אהי׳ לא פונש אהיה לא לשוא אלהין ד׳ שם אס תשא לא כ׳)

התם שאני דילפא ממאי תלמוד ולא משנה ולא מקיא לא נידי שאין שמלה ואין לסם אין
אהיה לא מאי אלא ושכח נמיר למימר ליה הוה אימא תא לי׳ אמרו געירנא להו אפל דאי

כמה הפכמיס מדנלי למדנו הנה ומתן, נמשא הא סודה נדנלי הא קשי׳ לא כלל סונש
 על מאוד שהזהיר הנניאים לכל אסלץ שהיה הנניא נמלאכי מצינו וכן פולה תלמוד נדול

 פוקיס ישלאל כל על נפולנ אותו צויסי אסל משה תורת זכלו ג׳) (מלאכי שנא׳ התולה
 התעסקו ולכן הגואל ניאת עד נניאיס לכס יקומו לא ולהלן ממני להם ואפל הודיע ומשמשי׳

 אל^ה את לכם שולח אנכי הנה אסליו שאמר וזהו לגואל תזכו נהם כי ונמצותיה נפולה
ק רצץ יהי וכן והנולא הגדול ד׳ יוס נא לפני הנניא : א



ההמחתפלהבד
 פסוק פד). (תהלים סלה יעקב אלהי האזינה תפלתי שפעה *באות אלהים ה'

 התפלה שעם לפי תפלתו שישמע להקב״ה מתחנן והיה ע״ה דוד אמרו זה
 לפניו רינה ותשבחות בשירות להקב״ה א) שריוה דוד והנה לבוראו, אדם יתקרב
 וביון עולם; באי לכל התפלה שלחן וערך לפניו היו אשר מכל ותהלות תפאת

 הבריות לבל בה והדריך יסודותיה החזיק הוא בי לעולם חפלה באת דוד שבא
 כה וגדול הבל. אדון לפני ובתחנה בחפלה יתנהגו איך העם את דעת זליטד

 המבע את לשנית הנגזר. ולבטל הסכנה מן ולהנצל המבע לשנות אפי׳ התפלה
 ותהי לוסר ראוי הכתוב היה ונו׳ לה׳ יצחק ויעתר בה) (בראשית שכתוב ממה

 שבשבילה הסבה להקדים היה שראוי ספני לו ויעתי לה׳ יצחק ויעתר עקרה רבקה
 התפלה אלא הבכה עיקר העקרות אין בי יורה זה בי ב) נ״ל אבל התפלה. באה
 רצה ולבך עיקר• התפלה כן אם התפלה שתכא בשביל אלא העקרות בא ולא

 מה ספני סד) פ״ו (יבמות במדרש אמרו בתפלהי חילaולד העיקר להקדים
 בכאן לנו בארו צריפים, של לחפלחם מחאוה שהקב״ה מפני האמהות נתעפרו

 דמבע נשתנה בזה ובשהתפללו התפלה מפני אלא לאמהות העקרות בא לא כי
 להנצל ובן הטבע, לשנות בה לה יש שהתפלה מבואר זה הרי וא״ב וילח. בהן
 במים מלאכה עושי באניות הים יורדי קז) (תהלים שבחוב סמוי. הסכנה מן

 שטים יעלו גליו ותרומם סערה רוח ויעמד ויאמר ה׳• מעשי ראו המה רבים
 יפס בתריה וכתיב להם. בצר ה׳ אל דעעקו תתמוגג ברעה נפשם תהומות ירדו

 התפלה בח ובן הסכנה. על מגינה שדתפרה הרי גליהם ויחשו לדמסה סערה
 שנאמר שנה עשרה חמש תפלתו נכח הקב״ה לו שהוסיף מחזקיהו הנגזר לבטל

 מורה היא יוסיף ומלת שנה, עשרה חמש ימיך על יוסיף הנני לח) (ישעיה
 ואסרו הנגזר, לבטל התפלה כה ויפה יותר, לחיות שלא וננזר קצוב זמנו שהיה

 ואת ג) לביתך צו לך אסינא אנא לחזקיה ישעיה לו אמר י) דף (פ״ק בברכות
 וצא נבואתך בלה אמוץ כן לו אמר נזירה, נגזרה כבר ברתך לי הב לי אמרח

 אל אדם של צוארו על מונחת חרב ד) אם•׳ אבא אבי מבית מקובלני כך
 חכמי לנו ביארו איחל. לו יקטלני הן יג) (איוב שנאמר הרחמים מן עצמו ימנע

 בכאן שאמרו מה בי הכוכבים, במערכת הננזר מבטלת התפלה בי בכאן האמת
 לעולם באים והמשפטים הגזרות שמשם הכוכבים בסערבח ביאורו נזרה נגזרה ככר

 שהחפלה באור עוד והוסיפו בנבואתו, כן רואה היר. בי עליהם עליון בכה השפל
 : לנביאים הנבואה תוצאות שמשם המקום מן בלומר הנבואה מן ה) למעלד!
ן רי »  התפלה היחד. הגדולה כנסת אנשי עד רבינו משה מיטות בי לדעת אתד. ו

 ואחד אחד בר שהיה ו) לכלנו שוד. בתיקון מסודרת בלתי בישראל
שי שבאו עד לשונו, וצחות וחכמתו ידיעתו כפי לעצמו ומתפלל מליצד. עושד. אנ

כנסת השטן חת6צ
:סולמס בסדר בפירושו רביני כוסב וכן ב) : ז׳ דף פ״ק נניפום איסא זה לשון א)

 וגי• גזירה. עליך נגזרה כני אלא ליסא לפנינו ונגמרא ויניה. נפלי׳ פסק שלא לפי נ)
מ המלאך אס שיאה מיוד ד) ע״ש: סופיים נדקדוקי ועונאה קדמונים גי׳ היא יבינו  וסי

: וצא ננואסך כלה שא״ל נזה ה) : היסמים מן עצמו מנע ולא כ״ד) (ש״נ נידו שליפה
 היה ואם ונקשה נססינה מינה יגיל היה אס ג׳ הל׳ פ״א ספלה הל׳ נמיימוני הוא p ו)

 שפסס נסנלנלה ישראל שגלו כיץ ד׳ נהלכה ושס וכו׳ יכולסו כפי מזכיר שפסיס מיל
י״ב כי לדעה לן ויש עד ומכאן נרמס. י״ס להס יסיקן עמד כן עויא שלאה וכיון ובד

ונו׳



'1הסמחתמלהכד

 מסודרת תפלה שתהיה כדי עשרה שמונה של זו תפלה ותקנו הנתלה כנסת
 שלא נדי מדאי יותר ומובן פשומ כלשון אותה תקנו וע״: ישראל, לכל שוה

 החכמים בין בה שוין ישראל כל שיהיו וידי הלשון בהבנת הרעיונים יתבלבלו
 שלש סדרו ולכך עצומה ובהשגחה גדולה בכונה אותה תקנו אמנם הטפשים/ בין

 ברכות ושלש השם, וקדושת ונכורות אבות והן התפלה לפני שבח של כרכות
 ואח׳״ב ברכות י״ב באמצע לנו וסרח כהנים• וברכת והודאה עבודה והן לאחריה

 כל ז) כלל שהם באמצע ברכות י״ג להשלים כדי המינים ברכת ביבנה תקנו
 ואם ומוצרך. מוכרח גדול בעיון אם כי במקרה היה לא זה וכל אדם בני צרכי

 לעולם שמי ז״ה בו והסימן צירופין לי״ב המסתלק המיוחד הגרול בשם תסתכל
 [אחרונים] שלשה השם• וקרושת וגבורות אבות ח) כנגדם ראשונים שלשה תמצא
 והם ברכות שש כנגד אמצעיים הששה כהנים/ וברכת והודאה עבודה כנגדם

 פנים להוסיף [לך] ויש פרנסה, רפואה. גאולה. לנו• סלח השיבנו. חונן. אתה
 תפלה, מלכות. בנין. ט) צדק משפט. גליות, קמץ שהם הנשארים בד ואחור
 הרעים הכבור אל מדה״ד כנגר הוא כי כנגדו הזה בשם אין המינין וברכת

 אותה ותקנו שבו י) הזכרות י״ח על מוסף לה׳ הבו כט) (תהלים שבמזמיר
 בזה עוד ונכלל האויבים, וכנגד כנגדם מתוחה מדה״ד שתהיה המינים לעקור כדי

 זה הבן ואתד. מחלקמדה״ד, והוא האויבים מכלל שהוא שבאדם יצה״ר הכנעת
להזרת ו׳ אדם בני לצרכי ברכות ו׳ בכונד. זה החכמים עשו איך וראה המעט
יא) וזה י״ג, הם המינים ברכת ועם למקומה דוד בית ומלכות ליושנה עטרד.
 שד• במלכות העולם בתקון בין האדם בני בצרכי בין ומלואו העולם טוב שכל
 כח המשפיע יתעלה העלות לעלה להתפלל ועליך המדות מן משתלשל הכל

ביאר וגו׳. אלהים לו אשר גדול גוי ומי ד) (דברים שנאמר כענין במדות
לך ויש יתעלה, העלות לעלת קראנו בכל לנו קרובות המתת כי יב) הכתוב
 שמי זה יג) ואמרו רז״ל שהזהירו הוא הגדול השם של צירופים י״ב כי לדעת
 באותיותיו ופירוש באותיותיו. השם את הוגה אדם יהא שלא כתיב לעלם לעולם

 בסנהדרין שאמרו והוא רבה, שם אותם יקיאו שהחכמים הי״ב והם אותיותיו בכל
 דתימא מהו פשיטא הוא טו) שם אותיות ד׳ בן שם יד) רבה אמר ם) דף (פ״ו

: קמ״ל רבה שם דאיכא עד
ה ש  לאדם צעקה יפה י״ח) פ״קדף (ר״ה רז״ל אמרו שהרי התפלה כה גדול כ

 ועשה למות ונטה חלד. ואפילו דין. גזר לאחר בין דין גזר קודם כין
 ואתחנן נ) (דברים דכתיב ע״ה רבינו במשה מציגו שכן בתפלה זהיר יהיה דאתיקי

במדרש ואמרו ולגדי. לראובני נתתי ועריו (שם) למעלה הזכיר וככר ה׳ אל
מן צפחת ש תנחוסא ה

 בכ״י ז) : לבנכס כל3 ולפבדו ס׳ עקב נסדר לנינו נסיליש י.אוס אום כמעל הוא וכר
 על הני׳ סם ס) : לסנינו כמו נכ״י אבל כולם וכן *כנגד״ הגי׳ נסירושו ס) : כוללים

 ונסירוכו יכו׳, סכל לרמוז חה בכ״י יא) : אזכרות נכ״י י) צדיקים: נכ״י וכן הצייקים
 כמוהו אליו קרובות שיהיו עם מום אין כי הגי׳ סם יג) : לרמוז] מדוש י״ג [כנגד הגי׳

 זה, הזכרתי וכנל המדית למעש אליו ואמל יתעלה, העלות לעלת אליו קראנו נכל ואומי
 זאת מלה סנשתלננה ויסכן יעקב, נר אתא רב לפנינו יד) ; א׳ נץ פססים יג) : עכ״ל

 נמתניתין דתגן סו) השגתה: בלי כדיךסמעתיקים תעמים פס מובא זאת שתבס לפי בשעות
) (נ״ס אלבעיס בן המפולע שס בעינן דלא וקעל״ן השם שיפלש עד סייב אינו המגדף נ׳

ושתים



הרומחתפלהכד
 חולה והוא הואיל אדם יאסר שלא עולם כאי לכל משה לימד ם?) ־תנחוםא
 שאין יתםלל אלא אתפלל לא יאשר לא נכסיו כל והלק דאתיקי ועשה וסםוכן
שם) שנאשר םללaוד דייתיקי עשה משה שהרי כריה כל תפלת שואם הקכ״ה ) 

: ע״כ ואתחנן. ליה וסשיך ולגדי לראונני נתתי ועריו
אל ר ש פי  ה׳ את ששם ובקשתם ד) (שם שנא׳ להם מצוי הקכ״ה מתפללים כי

שנא׳ תפלה אלא אינו ישראל של כחן ועיקר וגו׳ ומצאת אלהיך
 תולעת תיראי אל מא) (ישעיה כשדרש ואשרו יעכב. קול הקול כז) (בראשית

 והיא בפיה הארזים את מכה זו תולעת מה לתולעת ישראל נמשלו למה יעקב
 את מכין תפלתם וככח תפלה אלא להם אין ישראל כך הקשה את ומכה רכה

 ומתגכרין כלבנון ארז אשור הנה לא) (יחזקאל שנא׳ לארזים שנמשלו העכו״ם
 א׳ ויום הכנסת לבית לבא הרגיל כל אמרו כ) ו (דף דברכות וכפ״ק ונוצחין.

 הלך אשר וגו׳ ה׳ ירא ככם מי נ) (ישעיה שנא׳ כו שואל הקכ״ה בא לא
 אין הלך הרשות לדבר אם לו נוגה הלך מצוד, לדבר אם לו נוגד, ואין חשכים

ה  גדולה במצוה שסחזיה וזה הצדיקים עם מדקדק שהקכ״ה זה וביאור לו, טנ
 זה בא ולא הרשות עניני הטרירוהו אחד ויום הכנסת לבית לבא רגיל שהוא כזו

 כענין עתים לה יש שהתפלה לידע הוא שצריך לפי גמור בטחוגו שאין יורה
 רצון עת היה אם יודע ומי רצון עת ה׳ לך תפלתי ואגי סט) (תהלים שנא׳
 יום פשע לא השלמות על גמור כטחוגו היה ואלו בא ולא שפשע יום באותו

 רבים ני ב״ו ממלך ק״ו בזה לרון ויש הרשות, בדבר ולעסוק התפלה להגיח אחד
 צבאות אלהים ה׳ פ״ד) (שם תהלים ובסדרש רצון, עת למצוא אחריו ילכו

 משה גתן זה יז) אריסטוון לוי רבי אמר סלה. יעקב אלהי האזיגה תםלתי שמעה
 שמעה לפיכך תביאגו עסו ואל יהודה קול ה׳ שמע לג) (דברים שגא׳ ליהודה
 כנסת אנשי אותם תקנו כרכות י׳׳ח שהוא בה מתפללים שאנחנו התפלה תטלחי.
 יט) במדרש שאמרו והוא כתורה האבות שנזכרו פעמים י״ח כנגד יח) הגדולה
 ג) (בראשית שבהם הראשון בתורה, כתובין שהאבות טעמים עשרה שמונה
 והאחרון וליעקב, ליצחק לאברהם נשבע אשר וגו׳ אתכם יפקור פקוד ואלד-ים
 וליעקב. ליצחק לאברהם נשבעתי אשר הארץ זאת אליו ה׳ ויאמר ל״ד] (דברים

 ואלה בסוף שכתוב [שכמשכן] ציווין עשרה שמונה כנגד אמר יוחנן רבי כ)
 עשר שמונה כנגד אומר סיפון רבי פעמים. י״ח משה את ה׳ צור. כאשר שמות

 רכי כמוך. מי ה׳ תאמרנד, עצמיתי כל לר.) שנא׳(תר.לים כא) שבשדרה חוליות
צרה כיום ה׳ יענך עד תהלים שמראש כב) מזסורים י״ח כנגד אומר שמעון

כסיף השיטן צפחת
 שסי׳ אגססיין נמרוך ופי׳ אגיממיין הגי׳ נכ״י יז) : ואתחנן פ׳ נח) : אותיות ישתיס

 נ״ס ננרכוס יס) לפניו: סלוס ונתינת לדרכו הנספר נרכס יהוא יון לשין שהוא המוספי
 נכאן כמו פפמיס איזה יפן דר״ה וניכות ז׳ וממין י״ס תפלות על סעעים ג״כ איתא נ׳

 נר שמואל א״ר עשרה שמונה [למה וייא סדר תפלת תנתומא ים) .אתרים פעמים ומהם
 הרי אדס לן יאמר [ואס כ) : א׳ פ׳ רנה ויקרא וע״ע וכו׳, פעמים י״ת כנגד] כסמן

 שאין המנץ מן זו אין לו אמור וגו׳ אניך אנלהם אלהי ניס) (ניאשית כתע שכן י״ע סס
 כל שיתפקקו עד שיכרע צייך וכורע מתפלל שאדם [שנסעה כא) : עמהן] נענה «עקנ

ס ניכוש יס״י הקשיים. הס הפקקים שיתיאו פ׳ שנשדיה] כזוליות ) : ׳3 ני נ  נשוס״פ נ
י שמעין איל כ׳ מזמור (פסוק) עד הספר מלאש יש מזמורים י״ס מוצא את אנא נ

מזמור



קא הקמח לה6ח כד
 לוי בן יהוימע רבי ה׳. כג) יענך לדוד] לו אמרו [םזמוריס עמדה שמונה בסוף
ט) דוד שאסר אזכרות י״ח כננד אמד כ ס ש  ולמה כד) אלים• בני לה׳ בהבו (

 בשעה כה) שלמה שאמר רננות ועשרים ארבעה כנגד וארבעה עשרים בתעניות
 כננד ברכות תשע השנה בראש ולסר. בתעניתו. הקדשים קדש לבית שנכנם

 מתנא את ואילך; חנה ותתפלל סן כו) שלתה בת חנה שאמרה אזכרות תשע
 אלא הקב״ה של לשבחו בכלן ואין יום בכל מתפללים [ברכות] עשרה שמונה

 ולמה אדם. של לצרכו כלן ברכות וי״ב כז) אחרונות ושלש ראשונות שלש
 מיוחד יום זהו אי הללתיך ביום שבע קיט) (שם שנא׳ כח) שם על שבע בשבת
 ולעוע, ולמנוחה לקדושה ניחנה שהשבת השבת זה אומר הוי בו כיוצא שאין
 הקכ״ה להן אמר באמצעי והמנוחה אחרונות ושלש ראשונות שלש תקנו לכך

 מכל גדולה שהיא הימנה יפה אחרת מרה לך שאין בתפלה זהירין הוו לישראל
חרבו כי גם וגו׳ ה׳ יאמר זבחיכם רוב לי לסי, א) (ישעיה שנא׳ הקרבנות

אסור כאן.] [עד כן) (על מכלן. גדולה שהיא מכלל וגו׳״ שומע אינני תפלה
 והן בהן לשיח חכמים שאסרו מקומות באותן ולשיח בתפלה להפסיק לאדם לו

 בין ליתברך רבא שמיה יהא אמן בין לפרק כט) פרק ובין לברכה ברכה בין
 ואינו שמפסיק מי ל) ברכות במסכת רז״ל ודרשו לתפלה. גאולה בין לברוך קדוש
 פתחו על ודפק שבא מלך של לאוהבו דומה הוא למה לתפלה גאולה םומך

 הארם כן כי לומר והמשל הפליג, הוא גם שהפליג מצאו המלך יצא מלך של
 אליו מתקרב והוא מצרים גאולת של ושבחין בקילוסין ומרצהו להקב״ה מקרבו
ר׳ לא) במדרש אמרו פוסק. הוא צרכיו לתבוע ויש אליו קרוב שהוא וכעוד

̂טעיז השטן צפחת
יוס. נכל מססלל שאדס נרכוח י״ס כנגי הוא סד ינסו ולמה האיס סאסלי זה [מזמול]
מגילה גלס״י ועי׳ הוא, סישסא סדא לנשי ולמה דאשלי נ״כ איסא נ׳ ע׳ נלכוס י<גמ׳

 יסא63ס״ בלכוס נימשלמי וגס ודוד. ד״ה סס ונסוס׳ אמלה סשיעית נסלשה ד*ה ׳3 י׳׳ז
 למז שהוא כד) : נצליסך מסעכה כלומד כג) : יימל אליכומ3 מסני׳3 הזה ענין כי

 המלה׳ ס״ל אנוס שאויגליס מנין א׳) 3(ל״ ל״ה3 כדאמלי׳ הסס וקדוסס ולוס3וג לאנוס
 נמי יומא כל הכי אי א׳) (כ״ס סס נגמל׳ כה) : ׳3 כ״ס נלכוס לש״י אלים, ני3

 (לש״י, להו. אמלי דלחמי ניומא נמי אנן דלסמי ניומא שלמה אמלינהו אימס נימיינהו
 דלסמי ניומא איכא. כ״ד כולהון ססנה ססלה לנה ס׳) (מ״א שלמה ויעמוד ס׳3 לננוס כ״ד

 קה״ק לניס אלון להכניס מנימץ היו ולא נזה זה שעליס שדנקו לסמיס לנקם שהונלך
 גסננלכוס הוא כן יז) : סס גמ׳ וסנה. לסל סלה נפקדה נל״ה מל דאמל כו) : ונו׳)

 פלס סמנקש לענד דימה אמצעוס לנו לפני סנס סיסדל למנד דומה יאסוכוס ל״דא׳
 לאשונוס דננלכוס יאף ע״כ לו. והולך ונפעל מלנו סלס שקנל לענד דומה אסלונוס מלנו
 ינקם שלא שס ואמי ושלוס rענוד נקשס נהס יש נהאסלוניס וגם קלונך לומר נהגו
 : ע״א ס׳ ונע״ז שס סוס׳ שאני. לניס צלכי אסלונוס וג׳ לאסונוס נג׳ לא צלכיו אדס
 נניסו סולה לו יהי׳ שאס י״ס נשנס מספללין אין ולפיכן נע״א הגי׳ לפנינו נסנסומא כס)

 ולא ולמנוסה לקדושה לישראל ניסנה והשנס מיצל והוא ישראל עמו סולי נרופא תכיר
ס נמשנמנו הנענין המה כע) : וכו׳ גי׳ ניוס שנע דוד אמר ולפיכך וכו׳ לצער  נניכי

ג סי׳ או״ס העול והניאו ס״ק נלכוס נילושלמי הוא ל) : א׳ י׳  ס׳ נרנה לא) : קי׳׳א נ
עולה תהא אלא עקרה ספלסן סהא לא הקנ״ה אמל לוי נן סנץ ל׳ אמר כן איסא עקנ

שכונס ומצאסי ויגעסי שס. כסינ לא וכו׳ נזמו איעסי לנינו ע״ס אכן פילוס, ועוסה
ן יהי׳ לא לוי נן אליי נ׳ מ״ד נכולוס אלו מומין דפ׳ לגמר׳ לנינו הסלעידיס מן עקל נ

בנהמה, עצמך מסיס סאסה נזמן אימסי המקוס לפני עקורה ספלסן סהא סלא עקרה
: סהא שלא דיה שס נסוס׳ ועי׳



הקמחתפלהכד
 תפלתו תהית שלא ועקחי, עקר בך יהיה לא ז) (דברים אומר יוחאי בן שמעון
עצמך משים שאתה בזמן אימתי פירות ותעשה נשמעת שתהא אלא עקרה

: כבהמתך
 דמעתי אל וגו׳ ה׳ תפלתי שמעה לט) (תהלים דוד אמר שכן דמעה צריכה דתפלה

 כבי חזקיה ויבך ב) (ס״ב חזקיה של בתפלתו מצינו וכן תחרש, אל
 כתיב בחנה וכן דמעתך, את ראיתי חפלתך את שמעתי הקכ״ה לו ואמר גדול

: תבכה ובכה ה׳ על ותתפלל א) א (שמואל

ת^ןזובה
שו ר  מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה׳ ד

 קודם שנבראו דברים שבעה מכלל היא התשובה כי ידוע נה). (ישעיה
 בית הכבוד כסא גיהנם עדן גן תשובה תורה א) הן ואלו העולם. שנברא
 דרנו. ראשית קנני ה׳ ח) (משלי שנא׳ מנין חורה משיח, של שמו המקדש
 דכא עד אנוש תשב ונו׳ יולדו הריס בטרם צ) (תהלים שנא׳ מנין תשובה
ת עדן גן אדם, בגי שובו וחאמד שי א׳ מנין ניהנס מקדם, בעדן גן כ) שנא׳(ברא  שנ

רסי׳ מנין הכבוד כסא תפתה. מאתמול ערוך כי ל) (ישעיה א׳(י  מרום כבוד כסא יז) שנ
שם) ביהמ״ק מראשון, א׳(  לפני עב) (תהלים שנא׳ משיח של שסו מקדשנו, מקום שנ

 הש״• מחסדי כי השנה, ראש רי״ש באות זה כל ביארתי וככר שסו. יגון שמש
 לפניו היה וידוע שנלוי לפי העולם את שברא קודם התשובה שברא נבראיו על

 ז׳ כי שם ביארתי וכבר למכה, רפואה לו דקרים ולפיכך לחטוא אדם שעתיד
 אתה וצריך להכירו. מחייב אחד וכל אחד קשר בזה זה נקשרים אלו דברים
 עצמו ובפחיתות בשפלותו שיתכונן אדם שיתחייב הוא החשובה ענין כי לדעת

 פעולת יותר לו תתכן בזה כי במוחו, ותולעה רמה שחייו ואפר עפר הוא כי
 שהיה באיוב סצינו וכן וזנה׳ רצויה בכונה שלימה תשובה ויעשה התשובה

 שאסר הוא למקריים, מזומן תמיד ובהיותו תולדתו, בעיקר האדם ומפחית מהביל
 הזכיר כי לומר ויתכן וכו׳. וימל יצא כצ־ץ וגו׳ אשד. ילוד אדם יד) (איוב

 ומי האדמד. מן עפר אדם של שיסודו האהד הפחיחיות, מן חמשה הזה ככתוב איוב
 קמד) (תהלים וזהו עליו, נשען שהוא הבנין לומר צריך אין הבל שיסודו

 מציגו זה ומטעם הוא, גריעות לשון אדם שנזכר מקום וכל דמה׳ להבל אדם
 ודרשו אדם בן ואתה ד) (יחזקאל שהזכיר המרכבה פרשת שסיים אחר ביחזקאל

 הקב״ה לו אמר מרכבה מעשה שראה על בעצמו מתגאה יחזקאל שד,יה ב) ז״ל
 עניניה שכל אשה ילוד שהוא הב׳ אתה. אדם בן עצמך תניס אל אדם בן ואתה

 רצין והכל דם מלא ופיה צואה מלא חמת קנב)אשה ד׳ רז״ל(שבח שאמרו יכסו לכלוך׳
 ימים ויאריך אשה ילוד שיהיה אפשר היה כי ימים קצר שהוא הג׳ אחריה•

 רד׳ מאות• וארבע סאות וג׳ מאתים שנים שהאריכו הקדמונים הדורות כענין
 הד.׳ והדאגות• הצרות ברבוי ג) קצרים חיים שיחיה אפשר כי רונז שבע שהוא

מ־ד משתנית פניו צורת כי רגע אפי׳ בו נשאר וצדו אין מת שהוא תכף כי

יייי השמן צפחת
פ׳ גסנפומא ג) : סס נספמסי ועי׳ הא׳ הסנה יאם אופ מינו הניאם וכן א)

 ) (יפזק׳ סנאעי נמו אומר רואה ססוא מה סכל ניסזקאל הע לא וסמואל מסס אימא צו
ם נסא על *וסג ד׳ אס ואיאס סייו [וסיהיו ג) :ע״כ אדם, נן קראו ולסינן ונו׳ ונשא י

גמנוסה



הבההטחתשובהכד
: מיד נכרת הוא שיצא תכף כי וימל יצא כציץ יד) (איוב זהו

 את ובמלה השבועה את שבמלה תשובה של כהה גדול ד) בפסיקתא ודרומו
 אם כי ה' נאם אני חי כב) (ירמיה שנאמר השבועה את בטלה הגזרה,

 אקחך ההוא ביום כ) (חגי וכתיב ימיני, יד על חותם יהויקים בן כניהו יהיה
 שנאמר הגזרה את במלה כחותם, ושמתיך ה׳ נאם עבדי שאלתיאל בן זרובבל
) א (ד״ה וכתיב וגו׳ ערירי הזה האיש אח כהבו ה׳ אמר כה כב) (ירמיה  נ

 שממט שאלתיאל דיאסורים בבית ה) שנולד אסיר בגו. שאלתיאל אסיר יכניה ובני
 וגו׳י בהמצאו ה׳ דרשו בכאן הנביא אמר זה ועל דוד. בית מלכות הושתלה

 קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו, זהו בהם נמצא שהוא בדברים ה׳ דרשו יאמר
 התשובה דרכי הם הללו והדברים אליכם, [יתקרב] (נמצא) שהוא בדברים

 בהמצאו ה׳ דרשו י״ח) (ר״ה רז״ל ודרשו מכללם/ הן שגם והשפלות וההכנעה
 יותר אלו בימים ליחיד נמצא שהקב״ה כלומר ויוה״כ ו״ה שבין ימים עשרה אלו

) (תהלים שכתוב כענין בדקכ״ה הכופר הוא דרכו רשע יעזוב ימיט; משאר  י
 שאין וחושב בעיקר שיכופר מי אפילו כי הכתוב ויאמר ונו׳ אפו בגובה רשע

 חומא שהאדם ומפני לו. ויסלח ירחמהו והקב״ה הרע מדרך ישוב ו) אלהים
 אין כי אלהיגו ואל שאמר ומה מחשבותיו׳ ואמר דרכו אמר ובמעשה במחשבה

 ירבה הדין במדת אפי׳ כי ה׳ אל וישוב שאמר כמו רחמים במרת לומר צריף
 שובה )t (הושע ז) במדרש אמרו וכן לסלוח. ירבה כי אלהינו ואל וזהו לסלוח
יתעביד דלא עד אלהיך לאו ואם רחמים במרת עומד שהוא עד ה׳ עד ישראל

: קטיגוריא סניגוריא
 אזי דודי זה מחמדים וכלו ממתקים חכו ה) (שיר רבה השורים שיר ובמדר^ןן

 ישראל בית אל ה׳ אמר כה ה) (עמום הכתוב שאמר זה רעי•
ועשה מרשעתו רשע ובשוב יח] [יחזקאל מזה• מתוק חיך לך יש וחיו דרשוני*

משטכז JךןךBצ
 שיעני ס״ס רנסהש״ר צו ביגה יוא ד) כ״י. קצליס] סייו האדם אנל והשקנו נמנומה
 נאוס יבינו הביא הזה והמכין בקצול. הוא רבה ובבלי! דשובה. ס׳ סדשה וגסמי׳ כסוסם

 סבוש שהי׳ אסיר איסל) הנז׳ ובססיק׳ במדרשים ה) : שם שציינסי מה ועי׳ הא׳ כסויים
 פצמובסבומה אה שאסי הקב״ה זה אםיי אמי הנסומא י׳ וכו׳ שאלסיאל האסוייס בביס

 סיסקא הסדפה בססיקסא ו) : השבועה 1אי לו והסירו מעלה של לב״ד שנשאל שאלסיאל
 בעיקל, כסל אפילו אלהיך ה׳ עד ישראל שובה אלא זה ססוה מביא אינו שם אכן דשובה

 המיימוני סומק ובן בסשובה סקנסא להו הויא אסשי עגל מעשה על אמי א׳ ד׳ ובסנהדרין
 הבא לעולם סלק לו יש שב ובאסיונה ימיו כל בעיקר כסל שאפילו חשובה מהל׳ ס״ג סיף

 ע״ב) (מ׳ מקדושין והוא דליה בס״ק סלייף כסב וכן ולקרוב ליסוק שלום שלום שנאמר
 עכו״ס בהל׳ אבל וכו׳ לו מזכירין אין ונס באמי סשובה ועשה ימיו כל גמור רשע אסי׳
 ועי׳ לעולם במשובה אוסם מקבלין אין וכו׳ מישראל האסיקילסיס וכן כסב ה׳ הל׳ ס״ב

 הרמביס על שחולק הרמין בשם שם מביא אכן לאפיקורוס אפיקורוס בין שמסלק נכימ
 שס דהנה הרמב״ס דברי אהדדי ססיו דלא ליישב יל״נ א׳). (י״ז דע׳יז מש״ס נזה גס

 רצויה כונסו אס יודע הקב״ה כי לעיהיב סלק לו שיש עמי דהוא כוסב סשובה נהל׳
 מאמיני״ אין סשונה דרכי לו להורוס לפנינו נא שבאם מיייי עכויס בהל׳ אבל לבבו נסוס

 המיימוני מיש אכן .ישובון לא באיה כל שלמה אמר שעליהם בסשובה רוצה שבאעס לו
 שנא׳ אוסס מקבלין כו׳ נסשובה שסזרו וכיו״ב והמומרים הרשעים כל סס משונה נהל׳
 בפ״ז וכן מנופי/ pס עבירה עוברי שאר על דקאי ואיפשר שכסבמי, מה יסמר וכי׳ שונו

הסדשה בפסיקסא כ״ה ז) : וסוס׳ ברש״י שם עי׳ בכוסי מיירי לא ד״ז עקור א׳ ז׳
שם



הר,מהתשובהכד
 ובתוהה 1#י*“לק ריש אסר פזר■/ פתוק חיך לך יש וגו׳ עשה אשר וצדקה פשפט

 הדא זכיות אותן פונה הקב״ה שעשה עבירות שכל אלא עוד ולא הראשונות, על
 שבגדת בגידותיך כל בגדותיך כל קציעות ואהלות פור פה) (תהלים דכתיב הוא

 שהקב״ה לפדנו כהפצאו ה׳ דרשו ח) כפדרש ד וע ואהלות, כפור לפני הן הרי בי
 עונה פעפים לשפוע. רוצה אינו פעפיס שופע פעפיס נראה אינו םעפים נראה םעמים
 פצוי. אינו פעפים פצוי פעפיס נדרש. אינו פעפיס נדרש פעפים עונה. אינו פעמיס
 אל ה׳ ודבר לג) (שפות שנא׳ לפשה נראה כיצד קרוב. אינו פעפים קרוב סעפים

 נראה כבורך• את נא הראני (שם) כשאפר םפ:ו ונעלם חזר סניס אל פנים פשה
 ופראד. (שם) וכתיב ישראל׳ אלהי אח ויראו כר) (שם שנא׳ בסיני לישראל

 פאד ונשפרתם ד) (רברים שנאפר סהם ונעלם חזי אוכלת. כאש ה׳ כבוד
 ם־ך בשעבוד בפצרים ישראל כשהיו תפונה. כל ראיתם לא כי לנפשותיכם

 א) (דברים כתיב פד. שחטאו כיון נאקתם את אלד.ים וישפע ב] [שפות כתיב
 ויצעק י) א (שפואל שנאפר בפצפה לשפואל ענה ונו׳. לקולכם ה׳ שפע ולא

 עד שפואל אל ה׳ ויאפר טז) (שם שנאפר ענדיו ולא חזר ויענד,ו ונו׳ שפואל
 וענני ח׳ את דישתי לד) (חהלים שנאפר לדוד ענה וכו׳. פתאבל אתר. פתי
 וג•׳׳ ארצה ושכב ולן ובא צום דוד ויצם יב) (ש״ב שנאפר ענהו ולא חזר

 את פשם ובקשתם ד) (דברים שנאסר להם פצוי תשובה עושין שישראל ובזפן
 בצאנם ה] [הושע כתיב פה תשובד, עשו לא וגו׳, תירשנו כי ופצאת אלד.יד ח׳

 קפה) (תד.לים שנאסר קרוב פעפים יפצאו. ולא ה׳ את לבקש ילכו זבבקרם
 פרשעים. ה׳ רחוק סו) (פשל• שנאפר קרוב אינו פעפים קוראיו לכל ה׳ קרוב

 והכריזו צאו לעבדיו שאסר לפלך דופה הדבר לפה פשל בהפצאו ה׳ דרשו
 יבא חברו עם עםק לו שיש פי כל ספונות דיני ודן יושב שאני ספשלתי בכל
 הקב״ה כך נפשות, דיני לדון ט) אשוב שלא עד זכות לכף אותו דן ואני לפני
 בשנה. פרקים בארבעה כולו העולם אח דן שאני יודעין הוו בני לישראל אמר

 בראש נידון ואדם הפים על ובחג האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח
להרבות להעני או להעשיר ספונות דיני לדון אני יושב אלו פרקים בג׳ השנה

עשיתם אם לחיים. אם לפות אם י) הוא נפשות דיני זפן ר״ה אבל לטעט, או

השמן צפחת
 ס)נכ״י דישו; ס׳ סדסה ונפשי׳ האזינו נסנחומא הוא הזה האלון המאמר כל מ) : שם

 המלך יצא נהמשל כי המשל בטוב לי מונן לא י) : וכי׳ לדון ואשנ יסמיינ שלא מד הגי'
 יש הרי ונהנמשל ממונות דיני פס לפניו שינאו נפסיס דיני לדון לו שיש סקידס להכייז
 להםסיל החיוב י״ה קידס נם כי והכונה נלשין שקיצר ואפשר דנ״ם, ני״ה סיכף למנינו
 דיני שהעיקר י״ל או י״ה, קודם וסחטנים נשליחוס להינוס שהמנהג וכמו נמפשיו לפשפש
כל מיז) (ניצה שאמרו כפו הפינשה על נדונים בי׳׳ה שהיי הכפורים ניום הוא נפשוה

הדנייס על ק הוא שיקים הג׳ שנשאר שהחלוק אלא מר״ה לו קצונים אדם מזונוסיישל
 כל נר״ס אנל מענו או הרנה מים ירדו אס אי והפייוס הסנואוש יגילו אם נכלל הללי
 הוא שהמשל לומר נוכל עוד ניו״כ/ הוא העיקר נפשיח ודיני הפרנשה על נדון יחיד אדם

ן ץ עליו המלך יגזור מה לשמוע ורוצה לדץ מעצמו נא שכשאדם ג ענ  אז ממונו עשקי י
 לננושלא רוע המלך כשיראה אכן עליו ויחמול וחנינה היושי ע*פ הדין לדון המלך יראה

 מוש מלאכי עז) (משלי כמ״ם מוח משפע עונש עי״ז ויחמיינ חמסו הנער אז לדין ינא
 אז עונוחיו על ויסודה לעשפע ממתמ״ל לפני האדם ינא אם בכאן הכיונה כן עלן עמס

הקנ״ס לכרת לנ ישים ילא לט יקשיס ואם לשלוח ומינה חשד חפץ ני משמים ירומם
שאמר



רגההמחחשוכהכד
 םתוחים שפים ששערי זכות לכף אתכם ואדון אתכם מקבל אני לפני תשובה
 שלא עד החרכים סן מציץ החלונות סן משגיח יא) ואני תסלתכם ואשפע
שפעאל ר׳ אמר בהמצאו, ה' דרשו נאמר לכך כיוה״כ דין גזר אחתום  נחפני בר '

 המדינה בני והיו כמדינה דר שהיה לפלך דומה ״־.דבר לפה משל יב) יונתן א״ר
מילין מעשרה רחוק העיר מן יצא המלך עשה מה גדול כעם אותו מכעיםין

בכעס שהמלך יד) וראו רעו העיר לבני אמר אחד אדם ראהו לו ועמד יג)
 אצלכם ויחזור ופייםוהו צאו להחריבה העיר על לגיונות לשלוח רוצה והוא עליכם

 אצלכם שה*ה עד שוטים להם אפר שם היה אחד פקח מכם. ירחק שלא עד
 אתכם יקבל אולי אצלו צאו טז) שירחק קודם ועכשיו טו) אותו בקשתם לא

שכין ימים עשרה אלו יז) בהמצאו) ה׳ (דרשו בהמצאו׳ דרשוה׳ נאפר לכך
פג) יחזקאל אמר וכן ביניכם, שרוי שהוא יח) ליוה״ב השנה ראש והקיר (

:קרובנעדכאן] בד׳יותו קראוד.ו אומר הוי ב*ניוביניד.ם
ד נאם כג) ב (שמואל דוד על יט) רז״ל דר^^ן  הוקם הגבר ונאם ישי בן מ

 ולא בו שהתודה שכע בת ענין והוא תשונה של עולה שהקים על
 בת על הכבשה משל לו ואמר הנביא נתן אליו כשבא חסאתי לומר נתבייש

 אשר קטנה אחת כבשה אם בי בל אין ולרש יב) (שם שאסר הוא .וזה שיבע.
 בן כי ה׳ חי (שם) ואמר דוד לו והשיב וגו׳. תשתד. ומכוסו תאכל מפתו וגו׳ קנה
 מיתה בשנידינין אותו דן דוד והנד. ׳. ארבעתיסוג׳ ישלם הכבשה ואת ד.זה דאיש מות

 יד.יד. ולא כא) (שמות דכתיב םשום ומשלם מת אדם שאין ידוע ודבר ותשלומין,
 נסתפק דוד כי הענין אבד כ) יענש לא אסון יהיה אס הא יענש ענוש אסון

 שלקח העם ב.שרי אחד על וחידה משל דרך דבריו היו אם הנביא נתן בדברי
 משל דרך היה אם כי לשניהם השיב כן ועל ממש. הענין היה או חבירו אשת

 ממש היה אולי ואם הוא/ מות בן כי ה׳ חי אמר זה על חבית אשת לוקח על
ה  וטבח שגנב מי התורד. בדין כן כי ארבעתים. ישלם הכבשה ואת אמר עלז
השיב החיטא שהוא שהודיע הזה המשל ואחר השד./ תחת צאן ארבע (שם)

: לה׳ חטאתי ואמר דיר
ה נ ד  שיחזרו בזכות כי בנלות ישראל בני הבטיח הנביאים כל אדון מרע״ה ו

 (דברים שאמר הוא העולם רוחות מד׳ ויקבצם יגאלם הקב״ה בתשובה
אלהיך ה׳ עד ושבת (שם) וגו׳ האלד. הדברים כל עליך יבואו כי והיה ל)

ושמעין הש^ן צטחת
 ויהי׳ הכסוריס, יום3 והוא כפרה יכיל שלא בעס הגזירה עליו ימן ח״ו אז ד דרסי שאמר
 אין וא״כ אלי שיבאו יnהכ^ לא שס כי סיקיס הג׳ לשאר ל״ה דומה אינו כי הנמשל

ץ דרשוני ואומר מכריז שאני ר״ה ביום אכן גד,ול qצpה  לדנ׳׳ס, ממונוס מדיני ישוב ואיו נ
 מהגי׳ יראה שכתבנו וכמו משלס« בלחוס במדרשים קדמונינו רמזו אשר מליצה דרך והוא
 שלא עד לכ״ז אומו ק ואני לסני יבא סברו עס עשק לו שיש מי ״כל שהבאתי בכ״י

 על שהכוונה יססייב שלא עד זה מלשון נראה הרי וכי׳ נפשות דיני לדון ואשב *תסיע
 אולי בעניניו תשפס סדר ולעשות לנעור יבא לא שאם ממונות דיני משסס לו שיש זה אדם
 א״ר תנות יב) . שאני במדרשים יא) : כהשערתי בהדיא הרי לדנ״ס, הדין ס״ו *הפך
 :במדרשים ליסא יד) . מצין עשרה כמו במדרשים יג) ; בפסיקתא אלא במדרשי׳ ליתא יונתן
 ס״ק נע״ז יע) : שם ליתא יס) : שם ליתא יז) : שיתרסק שם סז) : לפייסו שם סי)

: ב׳ ל״ב בכתובות כדאיתא כ) א״. ה׳



הקמחתשובהכד
ה׳ אחריו וכתיב בקולי, זשטעת שב קנצךסכל ורחמך שבותך אח אלדדך ו שכו ו

: העטים

ת תעני
 החכטים כ• ידוע יב)• (משלי אכזרי רשעים ורחטי בדיטחו נשש צדיק יודע

 קץ אין הרבה סטרים בזה ועשו וםודה הנטש בענין דברו אשר הקדמונים
 כח נחות ג׳ בה ויש אחת האדם נפש בי סוברת כת כתות• לשתי בה נחלקו
 סוברת וכת נפש׳ נקיא־ם אלו נחות ושלש המשכיל. וכח הצומח ונח הבהמי

 הנפש לעצמה• ואחת אחת כל שונות נפשות והן נפשות שלש באדם יש כי
 ישתתף כדי הבהמית הנפש לעצמה. והשכלית לעצמה והצומחת לעצמה הבהמית

 הנפש והיא והעופות, והחיות הבהמות והן התנועה נפש בעלי שאר עם האדם
 הנקראת והיא הנוף תענוגי ושאר וכבוד שררה והמבקשת והכועסת לאכול המתאודי

שליכט) וכתיב בשר לאכיל נפשך תאוה בי יב) (דברים שבחוב ורוח נפש  (מ
 הנפש ומשכן לכעוס ברוחך תכהל אל )ז (קהלת וכתיב כסיל יוציא רוחו כל

 וענינה והצמחים האילנות עם אדם ישתתף בה הצומחת הנפש בכבד. [הזאת]
 משכנה ואין לגידולה זטן לד, ויש ולהרחיבו נוף כל ולהצמיח להגדיל באה וכחד!

 מדרהון די אלהין עם ישתתף בה השכלית הנפש הגוף. עם המיוהד במקום
 הזאת הנפש ומשכן העליונים, הנפרדים השבלים וד,ם איתוהי לא בשרא עם

 תמיד אותו ומהללת בוראה את יודעת שהיא נשמה הנקראת והיא א) במוח
 באפיו ויפח ב) (בראשית כתיב וכן יה חד,לל הנשמה בל קג) (תהלים שנא׳
 מיחסים שהכתובים הרי עשיתי. אני ונשמות נו) (ישעיה ונתיב ב) חיים. נשמת

 ומציגו בשבילה, אלא אינו אדם של בריאתו שעיקר לפי להקב״ה הזאת הנשמה
 שהנפשות האומרים לדעת נוטה אחד מאמר ז״ל התלמוד חכמי הקדושים לרבותינו

 ברא רבה ב) פה (דף ב*ד מיתות ארבע פ׳ בםנד,דרין שאמרו מה והוא שונות׳
 חבריא דמן א״ל ג) מהדר ולא ליה משתעי הוד, זירא דר׳ לקמיד, שדריה ננדא

 האדם שברא הגדולה בחכמתו רבד, בי בכאן לנו ביארו לעפרך, תוב ד) את
 נפש בו הטיל בית״א האלפ״א אותיות גלגול מכח יצירה ספר בחכמת ד,ד,וא

 יורה וזה ממנה שהדבור השכלית נפש בו להטיל בח בו היה לא אבל התנועה
נפש שהיא האדם בנפש הוא ה) התורה דעת בי נראה אמנם שונות, שהנפשות

אחיז השמן צפחת
 להלן ופי׳ בלב משכנה שהנפם רנינו כותב עלימ ונאות הלב נוהרת באות אכן א)

: כ״י פליה] נפס נשמה נותן מב) (ישפי׳ [וכתיב ב) : בימונו פכתנתי מה תסלין ח א
תנ כולו הזה פנין ה) אתה: הסנרים הנביאים'פ״י ד) : הדבור בי הי׳ שלא ג)  יבינו ט

 כדפת מוכיס תזה תכתוב אמנם וז״ל שם וכתב באפיו ויפת פ׳ בראשית סדר בפירושו
 אדם של שגופו לפי שונית פוס נם ואינם כוסית שלשה בה ויש אסס שהנפש האומרים

 את אלקים ד׳ ויצר שאמר הוא כלל תנופת בו סי׳ לא דומם כאבן מופל היה היאסון
 מנימוקי והוא סיה לנפש אדם ויהי זו נשמת באפיו שנפס ומיי האדמה מן מפר האדם

 מס׳ ראשון בס׳ כותב שכן הזאת כדפת סיבר המיימיני וכן שם, בפירושו ז׳׳ל הרמב״ן
 ההם הפפולות קצת וקיאוס סלוקוס יבות פפולות לה ויש אסת אדם שנפש דנג פרקיו
 אמס, שהנפש יאמר שם בפ״ג נכן ובו׳, ונפשיות וחיוניות סבפיוס ג׳ שהנפשות גפשוס
 ג׳ באדם שיש הראיות סכמי ביאלו כני כסב בפס סוב פ׳ ז׳ בסהלס אבע״ז הרב אולם

 בסדר וכ״כ כן, סלקם ז״ל גאון ספדי׳ יבינו שנס שם וכותב הרבה והאריך כי׳ נפשות
ונלה״ק כוסות בו הם והנה qוהגי הנשמה בין אמצפיים ויש וז״ל ופבדסם פ׳ בושפשים

יקראו



קד הקמח תענית בד
ה שיש אחת מ נקרא ונח בה ונל נחות שלש נ פ חע נ  על הצדיק פעלת ני וי

 ועיקר השכלית. הנפש ובהתגברות הכהפית הנפש בהבנעת אלא אינה הרשע
 עד דבא עד וישיבם ויכניעם תאותיו אדם שישבר הוא ויסודה בלה המרה

 וסשבר תאותו על שכלו ומגביר זאת והעושה השכלית. הנפש בשעבוד שיביאם
 יודע בכאן שלפה אסר וע״ז צדיק/ הנקרא הוא שלו הבהמית הנפש ומכניע

ש שמכניע פי כל צדיק יקרא כי הכתוב לימדך בהמתו. ♦.פש צדיק  בהמתו נפ
 יידע מםרחק וגבוה קלח) (תהלים מלשון יודע ומלת שלו הבהמית נפש כלומר

 שבהכגעת הגדולה שהסבה ודבדידוע סכות׳ אנשי את בהם ויודע ח) (שופטים וכן
 צריך שהוא רגע לחמו כשיחסר בטבעו האדם כי המענית, הוא הבהמית הנפש

 מדלדל והחומד חשש הבהמית הכה ויתענה יצום וכאשר כחותיו• יהרסו אלמ
 ותפלתו רצויה עבודתו ותהיה האמת אל ויכוין השכל אור עליו יהל שעה ובאותה

 לפי ו) יוה״כ והוא להתענות הנפשות דין ביום התורה צותה ולכך מקובלת,
שנה מזה אדם ויבא הלב ולגודל הטבע לגסות סכה והמשתה שהמאכל  את שי

 שהיום וכיון שבחוגי/ כן על לבם וירם שבעו יג) (הושע שכתוב וכענין השם
 שיוכל בדבר אדם שיתעסק ראוי אין הנפשות ולדיני העונות לכפרת מיוחד הזעא

 כיום הנפש בענוי נצטוינו ולכך ז) נפשו את ולקבוע ההיא הכפרה ממנו למנוע
 הקבלה ובאה נפשותיכם. את ועניתם בג) (ויקרא הכתוב שאמר והוא ההוא המקודש
 דענך ח) (דברים שכתוב ממה רעבון של עינד שהוא זה בעינוי ז״ל לרבותינו

 עצמו את אךם שיענה הוא הזה שהענוי אומר הייתי כן לא שאם דרעיבךח)
 זה כי וזולתם הכבדים והדברים הקורות טעינת כגון ככד ועמל רבה ביגיעה

 על שמזהיר אלא האכילה מניעת מבאר הכתוב שאין כיון הנטש ענוי בכלל
 את תענו (שם) נפשותיבם את ועניתם ה) (ויקרא ואומר רבות טעמים העינוי

 האכילה איסור כתוב מהם באחד ואין תעונה לא אשר הנפש כל בי (שם) נפשותיכם
 לגו שביארו פנינו עבר אל מאיר נר היא ז״ל לרבותינו הקבלה אבל בפירוש,

 וירעיבך ויענך התם ובתיב ועניתם הכא כתיב ע״ד) דף פ״ח ואמרו(יומא הזה העינוי
 זו שוד• כגזירה אותנו והועילו דרעכון, עינוי נסי הכא אף דרעבון עינוי התם מד•

 את ועניתם לומר לו היה כן שאם הכבדים הדברים בטעינת זה עינוי להבין שאין
 עינוי והנפש, הגוף עינוי כולל הוא נפשותיכם ועניתם כשאמר עתה אבל גופכם
 שיענה כלומר רעות ממחשבות הנפש ועינוי בקבלד., שבא כמו הרעבון סן הגוף
העבירה מן יותר השכלית נפש על ט) קשים הם בי והרהורים המחשבות מן נפשו

: עצמה
סן  גופו אח אדם שיענה הגוף עינוי לא עיקר/ הוא הנפש עינוי כי הידוע ו

 לו ואין חוטא זה הנה הרע ההרהור מן נפשו את יענה ולא ובתענית בצום
לריב הן נח) (ישעיה ע״ה ישעיה הזכיר בזה ביוצא ועל תענית. מאותו זכות

ת ח פ ק צ ש ומצה ה
 לג3 והרוס וכף הראם במוס ומישבה הסכמה היא הגשמה הי וגסס רוס הרוג פל יקראו

כ והנפש וכף האדם סיי ונו  הלסק עלינו יקשה ואל וכו״. לאכול המסאייס והיא ד3י
 השלישי׳ ודעס וז״ל משני ל״נ פ׳ בהעורה הלאה וכן נקדמיניס נמצא כן כי היזולה״ ״ודעס

 מלשין ז) הני. כמורי׳ אוה למעלה רבינו כויזג האלה כדנליס י) : יכו׳ סירה דעס והוא
 לפניני אז יפנה אם לנפשו המגיע סלק יעשוק שלא הכוונה קינעיהם אס יקנע ג׳) (מלאכי

למעלה לבינו כ״כ ס) : ישנו שס ברש״י אכן לפנינו מפילש זה פסוק נזכר לא ס) .הגוף
ס1א



הקמחתעניתכד
 ואוסר קולכס; בסרום להשמיע כיום תצומו לא רשע באגרוף ולהכות תצומו ומצה

 ושק ראשו כאגמון הלכוף נפשו אדם ענות יום אבחרהו צום יהיה הכזה (שם)
ה ביאר לה׳. רצון ויום צום תקרא הלזה יציע ואפר  בלעדי הנוף שעינוי מ
 והוא הנפש עינוי הוא העיקר אבל לה׳. רצון יום עיקר בלל אינו הנפש עינוי

שם) שאמר וזהו הרשעה ומפעולות הרעות המחשבות מן נפשו שיענה  זה הלא (
 שתרעיב הבונה אין יאמר לחמך. לרעב פרום הלא (שם) וכתיב אבחרהו צום
 זהו ובתענית, בצום גופך את שתענה לא הרעבים את שתשביע אלא גופך את

 Tחם לענותו מבשרך שתחעלם לך אסור בי תתעלם לא ומבשרך (שם) שאמר
 מציגו שכן בן שהוא לך ותדע הנפש, בעינוי אלא בזה ה.ונה עיקר אין כי

 רף פ״ח (יומא רז״ל שאמרו סכנה בו שיש בחולה הנוף בעינוי תורה שהקילה
 (שם זה על ואמרו ביו״הכפ אותו מאכילין או לו האסור דבר אותו מאכילים פ״ג)

 בעינו הקילה ולא הרבה׳ שבתות שישמור כדי אחת שכת עליו חלל ב) פ״ה דף
 אין בדבר מסתכן והוא הערוד■ בתאות נפשו קשורה היתד. שאם כלומר הנפש
 ער) דף פ״ח (םנד.דרין שאמרו והוא זה, בשביל שימות ואע״פ בלל לו לדיתיר
 ושאלו טינא] לבו והעלה אחת באשה עיניו שנתן אחד [באדם היה מעשה

 לו תבעל ואל ימות חכמים ואמרו לו תבעל ש• עד תקנה לו אין ואמרו לרופאים
 הוא הכונה שעיקר למדת והא עמו. תספר ואל ימות הנדר מאחורי עמו תספר וכו׳

 הוא הנפש עינוי עם הגוף עינוי ואמנם בלבד. הנוף עינוי לא הנפש עינוי
 שדיקיבן הקרבן מן שכרו וגדול קרבן חשוב והוא הנבחר והצום המקובל התענית

:מתמעט ודמו חלבו שהרי בגופו והתענית בממונו
 הדמעות בי דמעות עליהם ושיוריד חטאיו על שיחאונן בתעניתו לאדם וראוי

ונדנד.. נשבר לב על עדות והם היצויה והכוני הד.כנעד. ממעמקי יוצאות
 שמעה לט) (תי,לים ע״ה דוד אמר שבן נשמעת אדם של תפלתו הדמעד. ועם

 ב (מלכים כתיב חזקיהו של בתפלתו וכן תחרש, אל דמעתי אל וגו׳ ה׳ תפלתי
 ה׳ על ותתפלל א) א (שמואל כתיב חנה בתפלת וכן גדול, בבי חזקיהו ויבך כ)

 המים נסוך דוגמת התענית עם והדמעה הפלתה, נתקבלה הדמעה ומתוך תבכה ובבה
 לפני חמים יהיו יחדו ודמעה כתפלה עצמו אח אדם יאמץ וכאשר חקרכן. עם
 דברים ב׳׳ד מאותן בידו אין אם נשמעת, תפלתו שתד.יד. לו מובטח התענית ביום ה׳

 שהתענית למדנו וגו׳״ ביום תצומו לא הנביא שאמר וזהו י), התשובה את המעכבים
 ידי שעל ומציגו התענית, בונת עיקר וזהו במרום נשמעת שהתפלה נורם הראוי

 והוא לחיים ממות אחשורוש בים* ונגאלו ישראל של תפלתן נשמעה התענית
שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו ר) (אסתר אסתר שצוחד.

: ונו׳ ימים
 הבהמית הנפש להכניע הכל ובצדקות בתעניות בתפלות הן התורה בונת עיקי וזה

 נפש צדיק יודע אסר וע״ז השי״ח, בעבודת השכלית הנפש אחר ולהמשך
 בדי שלו הבהמית נפש מכניע שהוא צדיק של [מדתו] (בהמתי) כן בי בהמתו

נפשו מכניע שאין די לא בהפך הוא הרשע אבל השכלי, נפש שחתעלד.
הבהמית השק צפחת

והמיימוני יוה״נ סרק האלסמי כסנם הכי׳ד אלו *) : הא׳ י׳׳ה נאום ונם הלג נוהרס אום
:ע״ש מסיבה מהל׳ נס״ד ביאלס



קההקמחתעניתכד
 לו אלה אשר ואיש תאותיה! בבל אותה להשביע טרחם שהוא אלא הבהמית

 הנמש על הרחמנות בי אבזרי! רשעים רחמיv זהו השכלית, נמשו על הוא אבזרי
 המבריל המסך הן הן התאוות בי השכלית נמש על הוא אכזריות המתאוה
 גדר הניח ולא בהר משה עשה תעניות ק״ב ודרז״ל המושכלות. מלהשיג והמונע

 בחומר אלא ברקיע ^וותו להכין אין והמחיצה והגדר קרעה, שלא מחיצה ולא
 היה ולא המושכלות לקבל נכון והיה נומו על שכלו שהגביר והבונה הנוף,
 האדם את המונע והמסך והמחיצה הנרד הוא החומר בי ההשנה מעכב הומרו

 הנביא הבמיה שכן מובים לימים הצומות בל יתהמבו לבוא ולעתיד ההשגה, מן
 השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה׳ אמר בה ח) (זכריה ואמר
והאאח טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום

: אהבו והשלום

תפילין
שן א ז). השירים (שיר ברהטים אסור מלך בארגמן ראשך ודלת ככרמל עליך ר

 ודעת א) העולם הדוש אמונת דעת בגון האמתיות הדעות כי ידוע דבר
 האלה הדעות בישראל דבקה שהשכינה דעת וכן האדם במין המרט־ת ההשגחה

 המעולה ועם בידים האדם שיעשה ב) במעולות אם כי תשלמנה לא בהן וצא וכ
 מצות והיא למעולה צריכה החרוש אמונת דעת בלב, קבועה ההיא הדעת תהיה

 ההשגחה דעת וכן החמש, אמונת מעולת תשלם ההיא המעולה שעם השבת
 יתבאר שמתוכה המזוזה מצות והיא למעולה צריכה אדם במין הדבקה המרטית

 ושאין האדם, את המקמת המרטית העליונית וההשגחה השמירה ענין לאדם
 שהשכינה דעת וכן המחקר. חכמי כדעת העליונים לכחות נמםר השמל העולם
 היא אות התמילין מצות כי התמילין מצות והיא למעולה צריבה בישראל דבקה

 רשומה הזאת הדעת שתהיה וכדי הקצוות. כל מקמת ושהיא עמנו דבקה שהשכינה
 הגדיל אשר ולמומתיו לאותותיו זכרון שתהיה מעולה בזה לעשות נצטויגו בלבבות
 המחשבה שרשי שהם המיוחדים איברים בשני זכרון אותו ושגניח עמנו, לעשות
 הראש את מקימות התמילין רצועות ושיחיו והמוח׳ הלב והן המעולות בל ועיקרי
 שאמרו החכמים מלשון ג) ותכשיט מאר לשון שהוא טוטמות התמ-לין נקראו ולכך

) נ״ז דף (שכת  שהאשה התכשיט הוא כי מאר לשק שהוא כטוטמת ולא א׳
 בשכינה מתמארים התורה מקבלי עם שאנו להורות וזה כו, ומתמארת מתקשטת

 נ״כ והשכינה אהה עזמו תמאית כי פגי) (תהלים שכתוב כעגין תמארתנו שכה
 להודיע וכדי אתמאר. בך אשר ישראל מם) (ישעיה שכתוב כענין בגו מחשארת

 תמילין! מניח שהקכ״ה ד) לומר האמת חכמי הוצרכו הדבקות חמלגת גודל על
 בסימור בו מתמארים מרעיתו וצאן עמו שאנו בשם ב* העם אח דעת ילמדו
 ומסמר כנו מתמאר יתברך הוא כן במצרים, עמנו שעשה ומומתיו ונמלאותיו יחודו

 0 (דף דברכות במ״ק שדרשו והוא לחלקו. מיוחד בארץ אחד גוי שאנחנו יחודנו
אחד, טי ישראל כעמך ומי יז) (דה״א כהו כתיב מה עלמא דמארי בתמילין

יטק׳®' השמן צםחת
 מה ומי׳ הב׳ ונססס מזוזה אום למעלה לניני כפנס אלו דניים ג״ מנץ א)

 ד״ה נ׳ ל״ד מנמיס נסים׳ הוא נ) סוכה: אווז למעלה לניני וה כסנ כני נ) סס. סנהנמי
ס״נ). (ישעי׳ עזי ונזלוע נימינו ד׳ נשנע מסמיק א׳ וא׳ו ננרכוס ד) ; לסוססם

כל



הקסחתמילץכד
) (דברים דכתיב אין דיעראל בשכחייהו קב״ד. סשתבח וסי עם וסקעי  nM נו

 עעיתוגי אתם בגי ליעראל הקנ״ה א״ל ד.ץם האסירך וה׳ המם האמרת ד.׳
 אני אף וגו׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע ו) (שם שנאמר בעולם אחת חשיבה
איז) שנאמר כעולם אחת חטיבה אתנם אעשה  אחד גוי ישראל כעמך ומי (דה״

 א׳״ ורמז אחר ענין הכל נהקב״ה נם כט החטילין בונת כי למר נמצאת .pבא
 מתאחד יתברך שהוא יחוויט על אות הם וכהקכ״ה יחודו על אות הם כנו כי

 לאמת כדי ד^פילין ם*ות פעילת כן ואם מרעיתו, וצאן עמו אנחנו גם עמנו
 רמז התפילין כמצות תמצא ולכך כישראל. דבקה שהשכינה ההיא הדעת

הלכה תפילין של שי״ן האמת חכמי עליה שאמרו השי״ן והוא לשכינה
: מסיני למשה

'r שהתפילין שחושכין מפני כהנחתן זהירין שאינן תפילין כמצות מתרשלין 
 כך כל ולהשהר להתקדש ידם לאל ואין מדאי יותר וטהרה קדושה צריכין

 שלא גדול חטא וחוטאים זו במחשכה טועים הם והנה להניחם. ראוים שיהיו
 התפילין p יותר וחמור מקודש ם״ת ה) מצינו שהרי לב, בתמימות אלא כבונה

 מישראל אדם ואין לכך הוא וראוי כתורה וקורא עולה מישראל ואחר אחד וכל
 ממר צריך אין כך תורה כספר ואם תורה. ספר קרושת מפני מזה נמנע

 ממה נזהר שהוא כיון כי כלכדי תורה של פרשיות ארבע כהן שיש כתפילין
 ז) בהן יכנס ולא בהן יפיח ולא בהם יישן שלא ו) ז״ל רבותינו שהזהירו

 ועשה בכך לו די מעים חולי לו כשיש ח) יניחם שלא יזהר וכן הכסא לכיח
 שפתים בין תשכבון אם סח) (חד,לים הכתוב אמר ובן הראוי, הזהירות בזה

 האומות שתי בין ושוכבין בגלות שאתם אע״פ כלומר בכסף נחפה יונה כנפי
̂י*. כגם' כהן ושתעשו תפילין במצות להשתדל לבם יש וישמעאל אדום  יי
 ישראל על שמד הרשעה מלכות גזיה אחת פעם מם) (רף שבח כמס׳ רז״ל
 כגפים בעל אלישע והיה מוחו] אח ינקרו תפילין המניח [וכל תפילין להניח שלא
 תפילין לקח אחריו רץ מפניו רץ אחד ט) קסדוד ראהו אחת פעם תפילין מניח
 והפריתן ירו פתח יונר, כנפי לו אמר בידך מה לו אמד אצלו וכשהגיע בידו

 ופאי כנפים. כעל אלישע אוחו קורין היו צדיק לאותו שנעשד, זה נס וכשכיל י)
א׳ ליונה ישראל בנסח דמתילא יונר, כנפי שנא שם) שנ  נחפה יונד, כנפי (

 וידוע עליהן. מגיטח מצות ישראל בך יא) עליד, סניטת כנפיה יונר. מה ככסף
 בהן עובר והוא להניחן עליו חובה הראוי הזהירות בהן נזהר שאדס זמן שכל

 מאחת נמלט אינו לר,פטר שיוכל טענד, לו שאין מאחי• כי מניחן, אינו אם
 פ״ק (ר״ה רז״ל מנו ובכר מורד irשיה או במצור, פושע שיהיה או משתים,

 בזה ולמדוט בגופן, ישראל פושעי מאותם תפילין מנח דלא קרקפתא יז) דף
 מרד מחמת מעולם תפילין הניח שלא זה עון עונות באותן ויש עונות שרובו מי כי

דלאו סגיא לא אמרו שכן גיר,נם מעונש שינצל פנים בשום לו אפשר אי יב)
הכי השטן צטחת

 סכסנסי וראסעס ססמ״ג גסס ג׳ qסעי ל׳ז סי׳ יוסף בברכי סיד״א הרב הביא הזה הלשון בל ה)
 :א׳ ק״י בסולץ כ״ה ס) :א׳ כ״ג בייכוס הוא ז) :א׳ ע*ס בשבס ו) : ס״ז אוס לקק

 לפעלה עי׳ יא) • יינה מ®* ונמצאו ידו סהה אלא צפנילו ליסא י) ; כך על עעופה ם)
זטוס ועהצה עונוס עסצה הוא ואם סקנפא לסו [לים יב) :סס סכסבסי עה נסבו באום

וים



קוההמחת*ילץכד
:נא^ז המל^וית את והבאתי יג) (זכריה מנאסר הני.

ח ת ע מ  ואזנים לראות עינים לו מתן והשכל וכינה דעה השם שהגנו סי כל י
בד• שהמורד כיק תפילין ם»ות כח בגודל שיתכונן הוא *ריך לשנזוע

 בגופן ישראל פושעי עון סכלל נסנד• שהוא יגיע שמים עד כך כל חמור ענשו
 הזזות הסצוה שתהיה יצפרך כן ועל להבה, סיד נפשם את יצילו לא אשר

 הכל היו כלן הזמנים ככל היתד• כן כי בידם• מוחזקת ושתד״יה כישראל רגילד.
 הצרות שנבח מיום אכל וזולתם• ציצית ובמצות תפילין כמצות וחרדין וד.ירין

 הוצרכו מוחו את יפצעו תפילין שיניח מי שכל שמד וגזח הדוחת ונתדלדלו
 כמצות יג) עליה עצמן מסח ולא הםכנד• מפגי זו כמצוה להתרשל ישראל
 עדיין עליה עצמן שמסרו המילד• ומצות היום, בידם מרופה היא כן יעל המילה

r.T ק מוחזקת ק׳ מרופה היא עליה עצמן מסח שלא מצוד. וכל בי  pוכי בי
 על מזה שימנע מישראל לאחד [ראוי] אין זו מצוד. לקיים האדם Tשב

 בריא שהוא זמן כל תפילין להניח ראוי אדם כל כי למעלד•• שהזכרתי המחשכד.
 כאלישע נקי גוף לו שיהיה עכ״פ צריך ואין והפחד,/ החולי מן מהוד וגופו
 מן קצת נם ישראל מהמון אדם בני הרכה בו שטיעין הוא יד), כנפים בעל

 למדרגת הגיע א״כ אלא תפילין למצות ראוי ארם כל שאין שחושבין היודעים
 הסבה היא וזו במוהוי נקי נוף לו ושיהיה נם לו שגעשה נגפים בעל אלישע

 המאמר אין כי יכינו ולא ידעו ולא בה, יחזיקו ולא בידם מרופה הזאת שדיסצור.
 על ובמוח כדאי הוא תפילין המניח שאם מו) השמד בשעת אלא אמור הזה

שמד בשעת תפילין לד,ניח לו יש כנפים בעל כאלישע נס לו שיעשה עצמו
ואט השמן צפחת

 ע״״ יד) : •b ק״ל דף נסנס הוא בן יג) :כצ״ל ססלין] מנס דלא רןיקסיזיי נהפונוס וים
 הי' גספילץ נם לו סנפסה כיץ דמסספא אל*ספ נקס להכי סכסני •b 9פ* סנס נסום*
 ליזהר, יכולין אנו נזה שהיי ליססר יכולץ אנו אין הפעם ופזס נקי גוף לו והי׳ בהן זהיר
 הספילה נסעם אלא להניסן רגילץ סאין והאידנא ליז סי״ או״ס הנ״י הניאו הלא״ם מ״נ
 סיד״א הלנ הניא הזה הפילום פו) :לנינו דנלי והס שעה נאומה לחהל אדם יכול נקל

 וכ״כ ה״ סלק י״ס נסינ ילוסס לנינו 0נם ג׳ סעי׳ ל״ז סי״ או״ס יוסף נלכי נספלו
נ עשס סייס נאולסוס  השעד נשעס ועניק הנס על שסוען לעי י״ע וז״ל גאון יהודאי י

 וסוססו אוסזו ואדם גדולה ופהלסה ס״ס קדוסס הלי דאל״כ והפסב מסינה לסהר סצריך
 סס הנל״י שהקשה ומה ע״כ. ונסיהם. נעולוסיהס מכוסין שהם ספילץ הנסס וק״ו וכר
 כאלישע צדיק נעי דלא כלומר יפיס ולא ישן שלא ולנא אניי סיסי דאעאי זה סי׳ פל

 אין הפילוסים דלכל ק״ע ולא נ״ל וכו׳ אניסא לעיספן כאלישע צדיק נעי דעעש גיסא
 צדיק להיוס ציין דאינו וכו׳ נקי גוף צלין סל דהפירוש לומר נאו ולנא דאניי הסי׳

 סליא זה כאלישע צדיק להיום צריך ואס נקי ניף מה לפיס לק נאו לא דנאמם כאלישע
 לעמלה דנליהס הנאסי כן פירשו הסוס׳ שגס וכנראה לנינו של הני סי׳ דלפי נהפילושיס

 זה נכל סהל היה נס לו שנעשה כיון דמסשמא אלישע דנקע לק כמוסד צדיק להיום א*צ
 נשעס דסלא כוונםס אץ אמנם כמוסו צדיק להיום שצייך הפי׳ יהי׳ הא׳ לפירוש אנל

 נספילץ ומלא* קנע שינס על ופח דשקלי הישן נם׳ מוכס דהא וזה לחהל א״צ השמד
ק  סהנ״א כעו לא ופו נקי גוף צליכץ ססלין נססס סס דאיסא דנלכוס פ״נ ניחשלעי י

 עעצוס זה מסוס ליפפי שלוציס ישיאל מהמון הלנה מסנלם לאפוקי דנעי אלא שס הלנ
 לננו להכץ יפלה נזהייוס פצדקי כל לעסוס יייך ם*י דנשעס דה״פ פייסו לכן ספילץ

 שאס וכיוצא נמאכלו ולממס כן לידי המניאים דניים לאכול שלא דהיינו כך לידי ינא צנל
ק אנל נעצמו סונל הוא הלי כן ליד* ינא ועספמא עזה ג״כ ותהי להניסם יכול אסל נז

שלא



הקמחת*יליןכד
^ס הסכנה כשעה שלא אכל הסכנה׳ ספני להניחם לו אין לאו ואס נוי) די  ז

 גיאוד יהיה או קחשים׳ כלם העדה כל כי לכך ראוים ישראל וכר להניח׳
 גוף לו יש שאם יז) נקי גוף לשון וזהו כלו היום כל הנחחן לענין ר.םאםר

שחיה כסו כלו היום כל להניחם חייב הראוי הזהירוה בהם ונזהר כאלישע נקי
ידועוח. בשעות להניחן לו די כסוהו נקי גוף לו אין אס אכל אלישע, עושה

 עליהם, מומלח סצוה ושהיא תסילין במצות חייבין שהם הגדולים לומר צריך ואין
 (סדג סוכה במם׳ אמרו וכן כמצות לחנכן כדי להניחן צריכין הקמנים גם כי

:המילין לו לוקח אכיו יה) תפילין לשמור היודע קמן מב) דף
 וזמן הנחתן ומקום הנחתן ומצות התפילין מצות חיוב לבאר לנו יש ועתה

 כל כננד שקולה שהיא גדול הזאת המצוה חיוב שכרן. וביאור הנחתן
 של ושי״ן ראשין נ׳ של שי״ן בתפילין רמז בזה ויש .ים) שבתורה המצות

 חר״ו הרי שש אותה שקורין אחת מלה ושתיהן ת׳׳ר מספרם שהם ראשין ר׳
)יד (דף בברכות רז״ל ודרשו חרי״ג• הרי שלהן ראשין ושבעה  כל עולא אסר :
להקכ״ה כנוי והוא בעצמו. שקר עחת מעיד כאלו תפילין בלא ק״ש הקורא
ש כעצמו יהיה או מעולם. זו מצוד, צוהו שלא עליו מעיד כאלו שהוא ממ

 כלא כא) תודה הקריב כאלו יוחנן א״ר . כ) מפיו שמוציא מה מקיים כשאינו
 שלימד. שטים מלכות עול עליו לקבל הרוצה יוחנן א״ר נסכים׳ בלא זבח מנחה
 שמים סלכות היא וזו ויתסלל שסע קריאת ויקרא תפילין ויניח ידיו וימול יפנה

שמע קריאת וקירא תפילין ,ף,ן יוןןגן וא״ר שלימד.,
(חהלים שנא׳ קרבן עליו ןף,קףיב ״3^, הכתוב עליו מעלה וסחפלל

 דברים העושה כי זה וביאור ר,׳״ מזבחך את ואסובבה כמי כנקיון ארחץ כו)
 של שם התפילין במצות ויש קרבן. המקריב כענין המרות אליו ממשיך הללו
 ראש של בקשר דל״ת ברצועות׳ ויו״ד דל״ח ואות החסר בקימט שי״ן אות שרי
 דרשו וכבר עיקרי• עצום וענין נפלא טעם זה לכל ויש יד. של בקשר ויו״ד
מסיני׳ למשה הלכה כב) תפילין של שי״ן אביי אמר לה) דף (מנחות רז״ל

י“יי* השמן צפחת
p «נא מלא  *rb הניפ לביג סנס סויה מסר סקדוסס שהניאו חה לזה ינסשנסו ימן אם 

 בעי דלא כלומר הנר״י מ״ש ונאמס המכנה, נשפס הקודם כמו זהייוס א״ל זסאנל
 ססילץ אשי״י נהגהוס סס שנסבו יק ניא״ש זה מצאסי לא אנכי היא״ש כמ״ס באלישע

 לא כאלישס שאינו ססיס נהם ישן לא וגס יפיס שלא עצמו לאנס שיכול נקי qu צייכץ
 תתמון דמס למסור כן כוסג דידי׳ ומשמא נפשי׳ באפי מילסא והיא וכו׳ מספילין מיפפי

 ינינו זכי ונאמס וינא נאניי הפירוש זה כסנו לא אנל כנז״ל שס נסיס׳ נס נסנו שק
C0 שכסנו א״כ אלא דייה ע״נ י׳ נניג הסיס׳ רניי והיא לני ניסש ולא זה דני סיד״א

הא׳ סהפייוש כסנסי כני אכן יכי׳ נקי גיף אלא קאמי כאלישע צריח לא סינור באמצע
 וכמר הסמ״ג נסם 00 סיד״א הרג הניא הזה והסי׳ אסר לענין הוא ודפימי׳ דינינו

ד׳ה שם נסיס׳ ל3א פצעו מסי שאלישע ק״ל שנס ניש״י היא כן פז) : למפלה שצייכסי
העיקר נא הא׳ דלפי׳ )r : הס ססילין לומר עצמו מסי לא אלישע שגם נסנו לי׳ אמי

 עאלישע שמניא הלשון ממיק יהי׳ ונזה יסרה זהירוס ציין השמד דנשפס לסשעיענו
ק מאלישע מייסי ולא הנססן פה נכל נקי נוף דנייך לאשמפינן יק נא לא הב׳ לסי׳  י

 וזהו ינינו שמדייק וזהו שס, הסיס׳ ונמ״ש נסם נזהר היה נס לו שנפשה כיון ימססמא
 נכ״י *פ) 5 הכסא לניס בהן יכנס שלא יס) :דמשמיפנו הפיקי זהו י״ל יכד נק* גוף לשין
ק  יש״י 30כ הא׳ כסי׳ כ) :שנסויה המציס בל נגד רפלין עצוס שקולה יל רז דישו ו
ג׳ והסי׳ מפלין ומנס נד״ה ס0 והסיס׳ 00  אנמס נחי׳ ופי׳ פ״ש. היי* סלמייי כמנו י
נס״ג המייעוני גס הידד ולא הדל״ס לא שם נמצא לא כב) : עולה הני׳ לפנינו כא) .שס

פה׳



הוההמחת»ילץכד
אפי ח) (דברים ותניא םסיני, למשה הלכה תפילין של rיו אביי ו  כל וראו נ

 לפי מסך, ויראו עליך שי״ן כי כלומר וגו׳ עליך נקרא ה׳ שם ני הארץ עפי
 לד׳ העומדים הפרככה חיות לאדבע בתים וארבעה לשכינה רמז שי״ן שאות
 ולארבע הקודש חמת לד׳ נח משפעת השכינה כי מזה לנו ויתבאר העולם/ רוחות
 ומתחברות הראש את מקיפות הרצועות זה מפני ומטה׳ מעלה וכן העולם רוחות

 הכל את ומנהנת לכל סקפת השכינה כן כי למטה ויורדות ומשתלשלות למעלה
 כישראל. דבקה שהשכינה למדין אנו החפלין מצות מתוך כן ואם ומטה׳ מעלה
 אסור סלך כארגמן ראשך ורלת ככרמל עליך ראשך בכאן שלמה הזכיר ולכך

 השי״ן אות שבהם ראש של תפלין מצות על ירמוז ככרמל עליך ראשך ברהטים.
 אמור מלך רל״ת, כמין שהוא תפלין של קשר על כארגמן ראשך ודלת חקוקה/
 החנם לך וגילה שדי/ של שם הזה בכתוב לך ורמז היו״ד״ על ירמוז ברהטים

 הזאת המצוה כי עמנו ודבוק קשור הוא המלך התפלין מצות מתוך ני בכאן
 תפארת הם התפלין בישראל. דבקה שהשכינה ההיא הדעת מאמתת שהיא פעולה

 ביחזקאל שכתוב הוא שמגיהן] לסי תפארת הם, אדנות [וסי׳ שמניחן למי
 בתורה האמורות מצות בכל חייב אבל ולכך עליך. חבוש פארך כד) (יחזקאל

 ממך. ויראו שכתוב הוא אדנות וסימן פאר, בהן שנא׳ התפלין מן חוץ בג)
 לפי לחירות יוצא שהוא רבו בפני תפלין שמניח עבד שכל רז״ל אסרו ומזה

 דף שאסרו(גטין והוא המלך, מן יראים והכל והמלכות האדנות סימן שהחפלין
 לוה סתיבי התם ומקשי לחירות יוצא רבו בפני חפלין שהניח עבד לוי בן יהושע א״ר ם)

 ג׳ שקרא או רבו בפני תפילין שהניח או אפוטרופוס רבו שעשאו או רבו ממנו
 בר רבה אמר pוםת לחירות׳ יצא לא זה הרי רבו בפני הכנסת בבית פסוקים
 הנחת של אדנות אותו לוקח שהוא כד) כלומר תפלין. לו הניח כשרבו שילא
 של בנבהו תפלין הנחת היתה ולכך לחירות, יוצא זה הרי רבו יד על חפלין
 רז״ל דרשו זה ועל המשחה. בשמן שם נמשחים ישראל שמלכי מקום ראש

 ושמן כה) ציצית מצות זו לבנים בגדיך יהיו עת בכל ט) (קהלת קנג) דף (שבת
 על כשמן לתפלין רמז החכמים נחנו כו) תפילין, מצות זו יחסר אל ראשך עד

תפלין הנחת מקום והוא שם נמשחים ישראל שמלכי בראש המקום והוא הראש
בראש

 א״נו דלס נצוייז יהי׳ והקשל השי״ן אלא הלמ״ע הפשלה נמון מיגה אינו פסילין פה׳
 הוא, ס״ס ובודאי למ'מ הלכה הפלין של קשי שם בע״ב דיב מימרא אלא דאביי מימרא

 הלצומוס שישים שנהב יש״* דגלי שסמלו שנלאש ספילין אלו ד״ה נע״ב שם במוס׳ זעי׳
 דדל״ת ונלאה הסוס׳ ונסבו וכו׳ מליהן נלאה שדי שיהא כדי דל״ס שיהי׳ בענין לאשו מל

 דייל ומסלשיס וכו׳ שדי של השט מן סשיבי ולא הן נמולוח אוסיוס לאו שבלצועוס ויו״ד
 וא״כ כלש״י ס״ל שרגיני ואיפשר יד, משל יומר שנראים משום ספלין אלו נאמר דלנן

 לומר אבל יד, שכשל ויו״ד הדלי״ס גם נכלל נזה הלמ״מ ססלין של קשר נש״ס דאמי מה
 ידרשו ועוד נ0כו ואססנן סדר כפירושו גם . הדני קשה כך הגיל׳ הי׳ לכינו שלפני

 כ״ה כג) :לע״מ הלכה לבותינו שקבלו ספילץ של קשר זהו אוס הקשירה לאוס וקשלהס
 אסולא לי׳ מעביד דלא משוס לא כשלבו ד״ה שם הסוס׳ שכסבו וכמו כד) ז א׳ כ״ה בסוכה
 שהנפיס שהז״ג עסה עצוס וכמה וסופר לולב סוכה דהא לנעלה ברכה ואיכא עליק יייניד

 מנס הוה לא דססדרי׳ לאו ואי נספילין לגילים עבדים שאין משום אלא עליהן מניכוס
דכמיב עוב משמן שס שהם כו) :(לש״י) .הבגד שעלובן כה) :שם לש״י סילש וכן ליה

ולאו



הקמחתמילץכד
ל שמוחו מקום בראש ) רופס תינוק מ  בם«לית התסלין שפבסים ומה ט
 ישראל מתי שעתידים המתים, לתחיית ומיםן רמז בה יש בח) ובגידק ובשער
 מחופין שהתמילין כשם מלמעלה והעור ובגריהן בשערן בלבושיהן ולעמוד לחיות
 הקנ״הלהקיממ ועתיד ומלבוש/ ושער ועור ונידין כשר לגוף שיש וכשם בעורי

 והעליתי לז) (יחזקאל וכתיב לבוש, כמו ויחיצנו לח) (איוב שנאמר בלבושיהן
 הפרשיות גוף כי לזד./ דוגמא להן יש התפלין כן עור עליכם וקרסתי בשר עליכם

עד הם בו כתובות שהפרשיות והקלף האדם, גוף כנגד הם בפנים הכתובות  כ
 האדם׳ לבושי כנגד והמטלית האדם, גדי כנגד בהם חפורים שהם וד.גידים הבשר,

 נ המתים לתחיית זוכה שהוא תפילין ומניח שמים ירא שהוא סי לכל רמז וזה
ם § ש  הכתוב אסר שנן ראש של ואח״כ יד של תפלין מניח תחלה הנחתן, ם

 הזאת שהיד כט) רז״ל וקבלו וגו׳. ידך על לאות וקשרתם ו) (דברים
ידנד. על לאות והיה יג) (שמות שכתוב ממה שמאל של היא
 כמו בה מצויין והגבורה הכח שאין [שמאל] היד והיא כהה יד ל)

 (ישעיה שכתוב הוא לא) יד נקראת והשמאל ימין נקראת שהימין ועוד בימין.
 ליתד ידה ה) (שופטים וכתיב שמים• טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף מח)

 שהתפלין מפני ראש לשל קורם יד של חפלין הנחת וטעם ונו׳. וימינה השלחנד!
 שאס לזכרון קודם האות פנים כל ועל זכרון נקראו ראש ושל אות נקראו יד של
 בך ואחר תחלה יד של מניח מניח כשהוא אמרו ולכך לב) זכרון אין אות אין
 וקשרתם כחוב שכן יד של כך ואחר ראש של חולץ חולץ וכשהוא ראש של

 חולץ היה ואלו שחים, יהיו עיניך שבין זמן כל רז״ל ודרשו וגו׳ ידך על לאות
 P ועל שתים עינין בין ה ה לא תהלד׳ שהניחן כמו תחלה יד של
עליו אשר ואחרון ראשון האות שיהיה בדי תחלה ראש של ולחלוץ תחלה יד של

: הזברון בא
לין פ  יג) (שמות שכתוב ממה לג) אחד בית שיהיו בהן נצטוינו יד של ת

ממה בתים ארבעה ש״ר ותפלין אחד. אות וםשטעו לאות לך והיה
t רז״ל ודרשו ווי״ן שני לד) חסר והוא עיניך כין ולטטפת (שם) שכתוב t

השטן צטחת
 הלמ״יו סוא סמפלים כס) : פנס נן קסן כסהוא דך כז) :(יפ״י) וכו׳ סאין עמי כל ולאו

 ססלץ מהל׳ ס״נ והעייעוגי ש״ם הל׳ םן> היי״ף וכסנס ועגלה ס״ק נייופלמי סיא כן
 סנת דיון ומס״ס שם עימשלמי והוא שיעי המטלית ועל נעמליס הפרשיות שיכיוך סייש
 וסיס נהמה של וגילן (נסעין עירן ונספרות נשעין נכרכות שהתפלין סלמ״ע א׳ ק״ס

־. נכ״י כלומר] נה״א [כסינ צ) :הסזלם יוש* דל׳ אלינא א׳ ל״ז מנסות כט) :הטהילוס)
סאעונס נש׳ הרמנ״ן לטעם אלה נדנריו מרמז לניט לג) :ותיק אלינא נ׳ ל״ו פס לא)

 ידך על לאות וקשלתם כסינ שכן אסר טפס לסת לנו יש ועוד כ״נ נס׳ ח״ל והנטשן
 ס הא כנגד היא יד של סספלס מסני סדנר וטעם עיניך נין לטוטפת ופיו ואס״כ מסילה
 ולזכרון ידן על לאות והי׳ כמ״ש האות מכס הנמצא הזכלץ היא לאש של ותפלה עצמה
 ועסאסרת קודם האות להיית ראוי כן ועל לאות גולם הזכיון ואין לזכלון גורעת והאום נ״ע

 ; נ׳ ל״ד שם נש״ש הוא כן לג) וכו׳: זכרון יהי׳ נמה אות אין שאם שסולצן נשעה
 טטסת פעמים נ׳ עדכתינ ללמוד רוצה הת״ק שם נש״ש דהלא הננה אלו לדנרים אין לד)

 פלנינו יניאך ני והי' נע׳ הייט טוטפת אסת ופעה שמוע אס ונוסי׳ שמע נס׳ הייט
 וא״כ פרשיות ד שצריכין נלמד ועזה ע״ז) הסשו נמוש׳ (ע״ש0לני לשק והוא פה עניא
שמניא סטפס פשוקים הנ׳ כאן שסשל נ״צ לכך ווין. נ׳ שפשל זה הסך לנינו מסנ איך

הש*ש



קח ההמח ת״ילץ בר
 ותמלץ אחד בית יד של שתםלין אע״ם שתים, באםריקי ®ת שתים לה) בכתמי

 כתיב ואחת אחת בכל שהרי בזד• שיש מה אלא בזה כתוב אין בתים ד׳ ראש של
שם) וד.ן מרשעת ארבע שם) בכור בל לי קדש (  0 (דברים יניאך כי והיה (

שם  והיחוד וההשגחה החדוש על סוחת מרשיות והם שמוע, אם והיה )r שסע(
 סשל שהוא הקכ״ה של בתמלין סזניגו וכן ישראל! עם ודבקותד. השכינה ואהבת

 סי ו) דף (מ״ק בברכות אסרו שכן מרשיות ד׳ בהן שיש הזאת הדבקות על
 הנסה או ביתא. בחד גדול גוי וסי ביתא. בחד ישראל אשריך ישראל כעסך

 מרשיות וד׳ באדרעי׳, כתיב וכלהו ביתא, בחר עליון ולתתך ביתא• בחד אלהים
: לישראל הקב״ה אהבת על מורות אלו

מ א ש  אדם בחבלי יא) (הושע שנאמר שם על רצועות בהן שיהיו התמלין ס
 מלמעלה תלויות שחורות הרצועות ושיהיו אהבה, בעבותות אמשכם

 וקבלו כעורב! שחורות תלתלים קוצותיו ה) (שה״ש שנאמר משום למניו לממה
. מסיג׳ למשה הלכה שחורות רצועות לו) רז״ל

ם כ  הקבלה באד. שכן זרוע! של בגבהו יד של תמלין שמניתי; הוא הנהתן קו
 בתמלין וכן יד. של בגבהו אלא ממש ידו על לא ידכה על לאות .Tוד.

 כתוב שהרי ממש העיגים בין לא עיניך בין ו^יטטמת (שם) שאמר ראש של
 בין אינו קרחד. שנעשה ומקום עיניכם. בין קרחד. תשימו ולא יד) (דברים
 רז״ל אמרו וכן ראש! של בגבהו כאן אף העינים בגובה אלא ממש העינים

 ראש של בנכהו להלן מה ביד חסלין הנח בראש תמלין הנח תורד. אמרד. לז)
 עליון כלומר לאות לך במקום לאות לך אמרו לח) עוד יד. של בגבהו כאן אף

 במקום ראש של בתמלין וכן הלב, כנגד וזהו הזרוע עליון והוא לאות לך שיהיה
 החכמד. הנמש משכן הם לט) הללו איברים שני שהרי רומס תינוק של שמוחו
להקב״ד. ותשבח גוף של בגבהה ם) שהיא הנמש תבא א״] [יוד בברכות ואמרו

: העולם כל על גבוה שהוא
ק  את ושמרת יג) (שמות הכתוב אמר שכן בלילד., ולא מא) ביום הנחתן ז

טובים וימים בשבתות ולא בחול ימימה. מימים למועדה הזאת החקה

השמן צםחת
 ווץ שני ססלין והם לסנופש וכסיב(שם) לממסש והיו ו״) (דניים יכשע וצ״ל הש״פ
 :הנסשן נעקיס כמי יסד וכוללם מקצר ויבינו וכד ודרשו ד הי* ולסוספש וכשיג

 ל״ה מנסוש לו) פעוש; שהיא ונלאיז דפי ני ונכ״י סט. לששים קויין מקום נאוסו לה)
b• : (פה כייל דיניני הכיונה אלא נדיוק שומר שאינו ינינו מדרך לס) נ״: ל״ז שם לז 

 היי צייד אינו אומי אליעזר י׳ וכד שניאש ננונה להלן מה השם דאישא מ״ד הנ׳ כל
 לכ״ע) מישסזי qכ3 ואי הסוצה יראו (שלא לאוש לאסיים ולא לאיש לן והי״ אומי הוא
 3הל נגד שימה שסהא וקשרתם לבבכם על אלה דברי אש ושמשם ה״א היי א״צ אומי י*״צ

 ונאוש נלב משכנה שהנפש יבינו כושב ונעציש הלב סהיש באוש לס) יסד: כוללם ורנינו
 הודיענו כני אכן יסד, נם שבשניהם כושב ובכאן במוס הוא הנפש שמסכן כשב שעניש
 יושר נסם משיאה שהנשמה בהגוף מקומוש שיש הג״ נאנל כושב שכן דרכיו אש יבינו

 שגיא הלשץ כ״ה כי שם בניכיס לפנינו נמ״3 כן אינו מ) : וכד מיוסדים אביים והם מזולסם
 נ'9 אנל באוש מביא עצמו יבינו ונס ופד בו שיש למי וששבס דניים סמשה בה שיש הנפש

 ע״ד דסד בהדדי ע״ד ב״ יבינו כלל כאן נס מא) וצ״ע; לפנינו שהיא כמו זו מימרא
 לילית ונא ימים ליליש נמי ממעיט ושמיש מקיא ויו״ס שנש דממעס ב״ צ״ו במנסוש
ע אבל הגלילי י״י דעת והוא ויו״ט לשנשוש פיט ימים כל ולא מימים ש שבש ממעט יי

ויו״ט



הקמחתפיליןכד
 יצאו אות שצריכין סה לאות והיה (שם) שנאסר אות נקראו שהתםלין לטי

ת ק שהן מוכים וימים מכתו צ  יפיס ככלל סב) סועד של חולו ואף אות, ע
: תסלין כהן להניח ואין מוכים

 אות עליו שהם לעולם מתנו זזין ערים שני אין יום ככל תשלין המניה
 תסלין הן ואלו אוח. שנקראו ישראל נצטוו סצות 0 כיצר המצות׳ כקיום סג)

שם) תמלין ומילה, שכת  היא אות כל לא) (שם שבת ירכה׳ על לאות והיה (
 שזהיר מי וכל וביניכס׳ כיני ברית לאות והיה יז) (כראשית מילה וביניכם, ביני

 שאין ובשכת וחסלין, מילה יום בכל עמו עריו כ׳ הרי יום בכל תסלין להניח
 חםלין מצות המקיים כר אסכן ושבת, מילה עמו נ״כ עדיו שני הרי תסלין שם

 מעלת שנתפרסמה הרי בשבת. כין בחול בין לעולם עדים שני עמו הולכין
 ראשך ז) (שה״ש שלמה אמר שעליהם שדי באל רמז שבהן תפלין המניח
 ככרמל עליך ראשך ברהטים, אסור מלך כארגמן ראשך ודלת ככרמל עליך

 : הידד הוא אסור מלך הדל״ת׳ היא ראשך ודלת השי״ן, היא
ע ר ד מ ב  חביבין שבישראל הרשים ככרמל. עליך ראשך מד) השירים שיר ו

 עלה ואליהו י״ח) (מ״א שנאמר הכרמל הר אל שעלה כאליהו עלי
 אמר אלא ירכיו בין פניו שם ולמה כרכיו בין פניו וישם ונו׳ הכרמל ראש פ«ל

 הקכ״ה אסר כארגמן ראשך ודלת לברית, הבט זכות לנו אין הקב״ה לפני
והיד יב) (זכריה שנאסר מה) כדוד עלי חביבין שבישראל וד-רשים ד.דלים

 ה) (דניאל ביה דכתיב כדניאל אומרים ויש כדויד, ההוא ביום בהם ד,נכשל
 ביה דכתיב דקב״ה ממ״ה זה ברהטים אסור מלך ארנונא, לדניאל והלבישו
משרה שהוא כשבועה עצמו שאסר אסור לבש. גאות מלך ה׳ צג) (תר,לים

השמן צפחת
 : נדפיס ודליג ססיון ם ס ואיפשי . לילוס נמי מעעינו ולא ידך על לאוס מוהי׳ ויו״ע
כי סיד״א הרב מני)  האריך ז״ל ריקי סי סהרת״ע כוסנ ג׳ סעיף מ״ו סי׳ אדס יוסף נני

ס׳ והדפיסו ומזל מסשנוס סוסב נספר נסוה״ע ספילין הנסס לאסור  ונס׳ אליהו אדרס נ
 והיזסכיל ע״ש נחיה״« להניסם ענהנס שינהגו איפאליא ערבני נבולס עניס קול צדקה ססש
ץ  הניא שכן נלניס כן שדרש נסע״ג ז״ל מקוצי משה מרנינו נובע זה דנל מג) :עכ״ל ינ

 וז״ל והנטחון האמונה נספרו ז״ל הלענ״ן כותב וכן .משמו ס״ב ל״א סי' או״ס הנרכ״י
 את דומה מילה וכו׳ מילה הן ואלו אוס נקרא מהן ואסד אסד שכל לישראל ניסנו מצוס נ׳

 עוד וכו׳ זה כל להיוס ופעם השנס מפני נדסה אבל השנס אס דוסה ספילין ואין סשנס
 לקיומה הפסק ואין אדם של בגופו קבועה שהיא מפני השנס אס דומה מילה אסל עעס

 שאין נסעה השנס המסילה שבבר התפילין אס דואה והשנס נעוצ״ש הפסק לה יש והשבס
 אסלח מפני לדסוסה אין הב.ס מצוס שהססילה וכיון בלילה והוא נוהגם ססילין מצות

 ועליהם ה׳ מועדי נקראו שכולם שנס בכלל פוב ויום הכסוב, גזילס ולא נפש פיקוס שאינה
 מקרא שנקראו ימים שבעה אלו לשמונה ונם לשנעה סלק סן בסכמסו עי׳ה שלמה אמר

 ויום ויוהכ״פ הזכרון ויום השבועום סג של א׳ ויום העצום סג של וז׳ א׳ הן ואלו קודש
frלרבות וגס ינוי לפיש ויסכן שנס. זה לשמונה וגם ז׳ אלו הרי הסוכוס סנ של וס׳ ׳ 

 בסולו «סמלק« ואינס בידע לאדם שיש יסרה לנשמה רמז סלק סן ומ״ש מועד של סילו
 מצאתי ובן [בהן]. (להן) מועד של סולו שאין אע״פ לסול יו״פ במוצאי ולא מועד של

סי׳ להרשנ״א) באמם (והס לרענץ העיוססוס בסשו׳  בעל דעס שהניא אסר נס־ף יל״ז י
 עצמי הוא דסוה״ע יס״ל כן נוהג אני אין אמנם כוסב נסוה״ע להניסן דמוסי הסרועוס

 רנה ונאעוי סצוה ס׳ נסנסומא אימא וכן מד) ע״כ: מלאכה. נמשייס אסור שהי* אוס
: ארגמן ללבוש המלך דרך שסי׳ נראה מה) : ל״א ס׳

סרגום



ר!טהסמחת»יליןכד
טו רבי סי בזכות אבינו, יעקב של נרהמים לישראל שכינתו  ור׳ גהגוו נר א

 ותד סו), אברהם p הנקר ואל יה) (בראשית שנאסר אברהם בזכות אסר הזי לוי
 ברכיה ר״ אסר ברהמים׳ המקלות אח ויזננ ל) (שם בו שכתוב יעקב בזנות אסר

 עליו ונגזר שנאסר אסור סלך, בישורק ויהי לג) (דברים שנאסר סשה בזנות
 סי הסה כ) (בסדבר שנאמר סריכה סי ברהטים מה בשביל pלא יכנס שלא

ר • ע״כ סריבה, או  שנן יחטא שלא הוא בטוח תסלין שהסניח והוא שכרן, כי
)סנ דף (מנחות דדז׳׳ל  בראשו חסלין לו שיש סי כל אומר יעקב בן אלעזר רבי :

 ד) (קהלת שנאסר יחטא שלא הוא מוחזק סז) בבגדו וציצית בזרועו וחסלין
 שהיו התלמוד מחכמי חכמים מקצת וראינו ינתק. במהרה לא המשולש והחום

 ששח רב :) קיח דף (שבת שמצינו והוא המלין, בהנחת בעצמם מתסארין
 קצת וכן תסלין. מצות דקיימתי סח) לי תיתי אומר שהיה מגדוליהם שהיה

 והוא תסלין, בו מניחין שהיו יום באותו גדולה שמחה שמחים שהיו מהם
 דהוה חזייה זירא דרבי קמיה יתיב הוה ירמיה ר׳ ב') ל׳ דף (ברכות שאמרו

 מותר יהיה עצב בכל יד) (משלי מר לה סבר לא ליד. אמר סובא ברח קא
 חלקם שיהא להקכ״ה מתםללים שהיו מהם קצת וכן מנחנא, תסלין אנא א״ל
 יד.א יוסי רבי אמר שאמרו הוא תסלין, שמניחין אותן עם הבא העולם לחיי
 ועוד ביראה, שמע קריאת וקורין בציצית ומתעטפין תסלין קושרי עם חלקי
 ה׳ לח) (ישעיה שנאמר ימים מאריך בתמלין הרגיל כל מד) דף (מנחות אמרו

: וד.חייני וחחלימני רוחי חיי בהן ולכל מט) יחיו עליהם

 אשר החנמים׳ מדרשי רואי אחרי יסדתי, אשר הדרשות חבור לך הא ג)
 תועה לכל ערכתי, נב) שלחן התלמידים לפני בהם, נא) עמדתי רובם על

 דרך נתתי הנפשות׳ וזכי הלב ישרי אל הדרכתי. סלולד. המדרשים.דרך ביער
 אשים בו נג) אשר נוחי, מבטן וצור לחשות. ועת לדבר עת כי הדרשות, בים

 עדניח נחלי בנהרי המתעדנים מן בעיניו, חן המדצאים מן להיות יזכני סנטחי׳
ה״ לפגי אתהלך קטז) (תהלים שכתוב כענין לפניו, החיים בארצות חמתדילנים

: החיים בארצות

השטן צפחת
 ומזחה הני׳ לפנינו מז) :אנלהס להפ ס״א אברהם רץ ועל להיעס, ריצה של סלגוס «ו)

 עליהן שנישאים איחן עש) :שכרי ישולם מח) :ומזיזה ציציה ססילין המשולש ופיי נפממו,
 לפני ונהם העתדסי נכ״י נא) :ונו׳ הא המסנל אמר נכ״י נ) :יסיו נתפילץ די סה

: מנסחי נו אשים נכ״י נג) פינתי. עיוך נכ״י ננ) : בוי
וגשלם תם

בם*ר זכרון זאת כתוב
 כיסי או עכו״ם או גו* סינה סינור נשים שנמצא עקום כנ כי לכל מודעה כנר אסר אה

 נצלם חוסים אנסנו אשר שנזמנני האומוס על ס״ו הכונה אין האלו נלשוניס וכיוצא
 וניהנים אזני מסיניס המה אשר סונה כסויי להייה לנו וסלילה לני, גס פלוס ונסלומס

 והשלים המלכים נשלים לההסלל הקדושה ד״ס ע״ס אנסני וסייניס נאלץ, ושאליה מפיה למ
 וכמי ומזלוס נלוכניס מאמינים שהיו הקדמונים מל הכינה אנל ויוסניה, המדינה ובשליס

 ננייאס וסכסישו ואפיקולסיס מינים שריו ז״ל להרמנ״ס המילה נספר שנזכר הצנא״ה כת
ן ולא וננניאה, העולם : היום אלה סלילה י



עוד: נוסף בכ״י
ה n ד•5חו ננ 'T T בתבונה 

ך בין נצזדות רי ו תכונן ^
 ועדנה תן נס mxo ובהנסה

מדינה. ססנולת ותיקר

הדז. בס*ד שיש הדרשות כל שטות בהם שיש החרוזים הן אלו
 ותודהיס תזכור ווהבר. ונד>0ןן

ת ס  לב קנה בברכותיו בד׳ ג
 נר ואהוב תעב נאוה נזלה

רחי  נתונים סיני כהר דינים ד
 ♦) חשוכה והשנחה נכנע ד,יה

 הסאים על ויTבו והתכונן
 הוא הלא והעץ הלב זנות

 ותסדה שם וחילול איש חנופת
 בסחשב זך נס חיה לבב ®הוד
 תצייר וייחודו יוצר יירא

 לך לטוב לעד זכור אבות כבוד
 בלולב וראה סאס הרע לשון

 סזוזה וקבע כחן אל ®ציאות
 ותחקור תזכור נחמו נבואת
 לך תעשה וסוכה ועבוד שסח
 עשה חג עצרת נם ערכה

 ו&סח ב&רנסה שור ®לאות
 תלבישהו וציצית חן צרקה

 בקנאה וראה ענה אל קדישת
 תדבר עת לב סחכם קח רשות

 ושלום שבת שסור אל שבועת
ותשובה תפילה תורה ןך0ת

 הבחינה בעולם אכל ונם
 רננה חן הכנסת בית ותוך
 וסנה שרש כדת נואל זכור

 סעונה שונן מכבוד אצוליס
 מגונה מדדי מאוד והלבנה
 וקעה נהי בכי שאי עליהם

 לבנה או לחשה במשתחוה
 נגינה חן לחתן מהן חדל

 הגונה מדדי חמוד וכזהב
 ותשנא תרחיק מאוד והיצר
 מעוני נפשך תריא כפור ביום

 צפונה חכמה נסתרו ומיניו
) עונה ומטר זכור מימי. וסור • • 

 סמונר׳ סור חנוכה נר במצות
 טמונה שנאה עקור ומלבך

 כיונה עף ועושר תמיד זכור
 זמנה מנחה זמן פורים ונס

 לכונד• מורי כסור היא מקוטר
 בחינה והנפש עצם רקב

 בשנר- שנה זכור שנרי וראש
 נתונר. דת בו אשר ושבועות

: אמונה סור תפלין נם ותענית

גה. מסיג אוקסס. כ*י3 *)
נ אוקפס. גכ•- יאיה• כן אסר אכן ינו״ס עמה ומנזר נכ״י •*)  אימ ולא עמה ג'

אי: ססגיסי ואפטר לסרוזה לכוונה — ניו

 ירבה עצמה אונים ולאין כח ליעף הנותן ברוך
אמתיה בר לעבדיה חילא דיהב כריך

חזק
הבורא. האל מפי הקורא וברוך הכותב ברוך


