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הסכמה

, ך ^ א ך, בי מוה׳ המופלג החסיד הרבני ידידי לפני נ  ארי׳ צ
 נהדפקח ידו על להסכים ממני וביקש ז״ל בעריש דוב במוה׳

 חיים אברהם מוה׳ עולם אור והטהור הקדוש הצדיק מהרב קודש כחבי
 להעלוח ברצונו אשר לקוטים ועוד פסח של והגדה אבות פרקי על זללה״ה

 אולם . בהסכמה מלבוא ידי אח אמשון מעולם כי אם והנה ; הדפוס מכבש על
 אור חבל פני על לגלוח ולמען זללה׳׳ה המחבר קודש אמרי יקרח חביבח לגודל

 . יהלכו הקדשים קדשי ממקום דבריו ורובי בדפיס בא לא עדן אשר ונעלם מכוסה
 דובכעריע מוה׳ רשכב״ה והקדוש הגדול המגיד הרב אא״ז הקדמוח על והוסדו

 . זי״ע הקדוש המלאן ונעלם טמיר אור וקדיש עיר ובנו זצוקללה״ה
 צרין ואיני . לבקשחו נעחרחי הוא ביחי איש כי לביה״ד המביא הפצרח ולגודל
 לבקש הנני רק . וכו׳ והן בד״י הן הוא בנפשו כי גבול משיגי בפני גדר לגדור

 ברכה וקחו משכו בברכה החפץ האיש ומי לביה״ד המביא ידי לחמון אחב״י אח
 ישראל כל עיני יאירו דבריו אשר נאמנה ידעחי כי מלא בכסף הספר אח למנוח

 כלל לישועח המחכה כנפש ה׳ אח דעה הארץ ומלאה והעבודה החורה באמחח
 לפ״ק או״ר רא״ו באור״ו שנח כשלו כ״ב עש״ק ו׳ יום החחום על באחי .ישראל

: יע״א סאדאגורא פה

ישראל במהור״ר יערב אברהם

ישעיהו זכרון קרן
הרה״ח ולעי״נ לזכר

ז״ל רוזנברג הכהן צבי ב׳ר ישעיהו רבי
תשמ״ו - בא״י דפסח חג איסרו ניסן כ״ב נלב״ע
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הסכמות
W אהל יריעוה והעלוזנה לגבולי החכם נא היום’ • 
הרב ה״האהו׳ אורזורח פורח כהמר חיל גנור '

 חמודוה איש ונחשידוה בהורה ומגדל מעוז הגדול הגאון
ד גדלי׳ מו׳ נהרב חיים אברהם מו׳  דר,״ק אני

 נו שישו עחה ־ כשמעה מרחיק ההלהו זלאט׳גיול
 הנעימים דרניו אח לדעה לב לכם יחן כי משום

 חיבורו מקרנו ה׳ ואור צדקו כנוגה יצא לנו ומצפוני
 משה דפשקי׳ פקוקא לכל וקנרא עעס עפ״י הנעים
 עד שמנראשיח נקחרוח המון לגלוח ההורה כקדר
 וגם . אל וכבוד ה׳ דבר לכם להגיד ישראל כל לעיני
 • ענוה ען כענף נידף ריחו אנוח מש' על נחמד פירוש

 חרעא י חשידא למהוי דנעי מאן לכל דרך נים כוחן
 פנימה מלך ניח כבודה לבאים וגם י ענידא לדרחא
 הרמנ״ם דברי להבין ומזימה חכמה ה׳ עצה לדרוש
 נצנים אמה אדני על נכוייס בפלפולים מקומוח בכמה

 יראיו בלב לחח חשדו הפליא כי ה׳ ברוך ־ כחומוח
 הדפוש מכנש על להעלוחם כמהיו לנפש כועמו להשביע

 שגולה עם הרבים אח לזכוח אפש וחהלה שם למען לא
 להאיר יזכה י ופועלו כחו יישר חילו ה׳ ברך אמרחי
ע דבריו יוחקו * ולדרים חבל לנכי בדבריו ע  ברזל נ

 ימימה לימים נפשו כרצון שלמה משכורחו ועפרים.יחהי
 .כ״ד עונה שכולו לעולם גנוז ויחרם ושינה זקנה עד

 חפלחי חוקי׳. ומקיימי ועושקי׳ החורה לכבוד המדבר
רצון יהי גואלם עליון אל לפני ־ לעולם נפי שגורה

ח ״  לפ״ק מקע״ה מרחשוון ע׳ א׳ יום כ
: יצ׳׳ו רומנאב פ״ק

 הרב נפשי וידיד ה׳ ידיד אהו׳ לכבוד וי״רשלום
 ופרישא חש־דא קדישא ניציכא הגדול הגאון

 כקש׳׳ח פ״ה ע״ה כ״י לו יאמר קדוש אלקי המקובל
. זלאטשוב ק דק״ אנ״ד כ״י חיים אברהם מו׳

׳ י  היאזוגחו ואמו המאה״ג הרב חורגו בן בכאן ה
 לכח״ה לכחוב ממני ורצו מוכ״ז חחי׳ הצדקה הרנניח

 נמחנרח לחבר רצונו אשר החדש שפרו על השכמה
 נגדר נזה שגדרחי ומחמח י ני הפצירו ומאד הקודש

 לגדול ונפרע החדש שפי שום על השכמה מליחן גדול
 ונפרע לראי׳ צריך אין גדול המפויש׳ כי״ב בישראל

חי כמוכי מאדם  הגדולים ממא-רוח השכמוח לו שיש וניו
 לאור וייציא בעדו יגמור וה׳ • המפוישמים הדור צדיקי
 וחנן למעלה חן הקדושים דבריו וימצאו • הקדוש שפרו
 ישראל נלנוח יושם יעשי הקדושים דבריו וכל למעה

 אומר ונזה וליראחו ולענודחו לחורחו לבם שיחזיקו
 כל ושלום הדו״ש אהו׳ דברי • ולחורחו ולגופו לו שלום

•. עזה באהבה ישראל
 זללה״ה יוסן? מו׳ נא״א מענדיל מנחם הק׳

שוייר. לקולו המקשיני׳ החלמידי׳ ולכל אליו הנלוים ולכל

 פהק״ק החוחם יניאנו! קדשו הר ואל עיניחנו. כימוח ישמחנו. יום עד חיל. •ונאזור וליל יומם שנעבדהו
ל נאום . לפ״ק הקש״ד אב מנחם עשר ששה ג׳ יום קאזיניץ א ר ש תי הריי בחמנוח י ב דק״ק מ״מ ז״ל ש

: קאזינץ

י המפוישמיסאשי הצדיקים הגאונים 5ע משכים אני נ מני של מעיממיו ויפוצו בשפל שיואקו קדמוני כ  א
דק״קזלאטשוב. חייםכ״יאנ״ד אברהם מהו׳ המפורשם החשיד הגאון הרב ורבי מורי

: שפירא פהר״א המופלא הרבני נאאמ״ו משה הק׳ לפ״ק חקע״ג שיון לחודש ג׳ ג׳ יום עה״ח באחי

ר מ ר א י ה ב ל מ פ נלפתו )י׳ע שלפנינו הדוי מלייקי י!3הי הפלונוש ה  אלו יש8להד י6וג«ר . הגוהמי תפי גפ פנוללים למיים אויש פ8נ
 אנוש פרקי על זה ה־נוי נה שונפייש מפ:׳ נדפפה ששם א!» זייע מקאזיניק המגיד וחעהוי ההיק הפנמה השלשה

ע מדומנאג מהרינימ והטהור ההיק ומכסל .סששנחוס גסאי גפיוטרט ״  מיס גאו פפר געהמיש הוא זייע *זאלאזץ המגיד החיק והפלמש ז
עדיין נדפסו ולא זיל הסיג אאיז נגמי כפסובים אופם מצאפי אשר ההגדה על



הדפום לבית המביא הקדמת
, ף חפן לכל ועת זמן לכל ־ יראין על גברו אשר וחשיין נפלאוחין ה׳ מעשין רבו ^

^ א  העולם עמוד המאירה אקפקלדא מקבצאל פעלים רב הקדוש הגאון הרב בענקים הגדול האדם הורת ל
 הגאון הרב חתן מלפנים הי׳ אשר זלאטשוב האבד״ק זצוקללה״ה חיים אברהם ר׳ מרן

 הקדוש הגאון הרב אא״ז חתן כן ואחרי . ההפלאה בעל פפד׳׳ם אבד״ק זצוקללה״ה פינחס מוהר׳׳ר הקדוש
 אן • לו תיו לא ובנים צדק. ומבשר עיני הבת בעל זלאטשוב אבד״ק זצוקללה״ה חב ישכר מוהר״ר

 מעון השיב אשר ורבים • החיים אור לאורו הלכו רבים בחיים בעודו מעש״ע• צדיקים של תולדותיהם
 צדיקים גדולים כי פטירתו אחרי גם הרבים ממזכי להיות אמר הזקנה לימי בהגיעו ; עשה אשר הנפש הם הם
עיני בהם להאיר עליהם ויגע עמל אשר הטהורים חיבוריו לאור להוציא אותה הטהורה ונפשו • וכו׳
אוצר ונגנז אלקים ארון בתלקח * הדפוק מכבש על להעלותם והזהיר צוה פטירתו וקודם ־ ישראל ביה

 יוסח מוה' המפורקים הח״ג חרב אא״ז הוא כבן ואהבו ברכיו על נסגדל אשר חורגו בנו והתאזר קם החיים
 לאור בהוציאו יגע צדיק.ורבות רצון לעשות קא׳׳ג. פה ומ׳כ גאליגר אבד״ק מלפנים הי׳ אשר ז׳׳ל עזריאל

ק אשר הקדוש הוא התורה על לחיים אורח קפרו א  ולא סבבוהו שונות תלאוה כן אחרי • מכבודו האירה ה
 חמדה על התבוננתי יום יום בהיכלו מבקר בהיותי זקנתו לעת • הכתבים מותר להדפיס יוסף עוד יכול

 ׳ קדושתם על זיוום על הודם על בעצמו זי׳׳ע המחבר קודש יד בכתב כולם הכתובים אלו קודש כתבי גנוזה
 כהתה לא הקדוש המחבר פטירת מעת שנה מחמשים יותר שעברו אחרי אשר תמנו לא כי ה׳ חקדי וראיתי

 הוא נואש כי וראיתי אודותם עמדו דברתי • נמר לא מראיהם גם רקבון בהם שלט לא ־ הכתבים עין
אשקוט ולא אניח לא נפש־ חי , אנכי וגאלתים ידי על אותם תנה לו אמרמי ־ אין אחר וגואל מהדפיסם

הקודש כתבי כל לידי ומסי ששון נתמלא מפי יוצאים הדברים נשמעו הדפוק. לאור צדקם כנוגה יצא עד
 עליהם לי כסב הקדמה [גם לאור והוציאם התאזר וקום במקחן זכה לן המה נתונים נמונים לאמור

 עלי עדו הרפתקאות כמה אולם ־ יד על יד על אותם לקדר והחלותי לביסי הכתבים לקחתי ממני] ונאבדה
 למלאכה ומקוגל המוכשר • כלבבי איש ד׳ לי הזמין עדי עליהם נצטערתי רבוה זממי. להפק יכולתי ולא

 נעתר באהבתי הוא .האחרון] המעתיק [הוא • מרישא נ׳׳י הורודץ יחיאל מוה׳ ידידי הוא וההעתקה הכתיבה
 וזה כמשפט. מקום בכל מקומות מראה לעשות הפליא גס וההעתקה. הקידור עול שכמו על ויט לבקשמי

 פרי יקבנו מקא״ג שליט׳׳א מהרא׳׳י קה״ק אדמו״ר פי אשר ש״פ והגדה אבוה פרקי על החיבור ראשונה יצא
להוציאם ואתעודד קמתי ־ נעמו כי הסידור ואס ההעתקה אח ־ טובה כי המלאכה אח בראותי • חיים
ומרחוק מקרוב ישראל אמוני שלומי כל כי אקוה ־ הלז הזכות נמגלגל ידי על אשר ה׳ אח ואברן ־ לאור

 גס להדפיס אקוה ה׳ יעזרני כי והי׳ • נפש ומשיבת עיניס המאירח כזו ברכה לפניהם נתחי אשר יברכוני
 המחבר וזכות .ולהעמיקס לסדרם הנ״ל המעסיק ידידי ניד כעת הנס אשר למושי׳ כפלים הקודש כתני סאר

 המנוח באא״מ ארי׳ צבי הק׳ דברי .לישראל טוב אן ישראל. ביה ולכל ולזרעי לי יעמוד זצוקללה׳׳ה הקדוש
עיני ובת צדק מבשר נעל הקדוש הגאון של נמו בן ז״ל עזריאל יוק^ מוה׳ בהרב זללה׳׳ה בעריש ישכר מוה׳

א סא״ג פה וחותם הכומב . ועכ״י זי״ע זצוקללה׳׳ה ך בא כי אורי םי1ק אדר ן״ ר : לפ״ק או



חייייםא פרה אבות
ד עיין אנוח זו למקנתא שקראו הטעם נ ד משום לומר דאפשר ונ״ל . המפרשיס נ

א רז״ל אמרו ד  משמע אנוס לשון כי תילדות דאיכא מכלל אנוח .] נ׳ קמא [ננ
 נח חולדות אלה פקוק על ז״ל פירש״י וכן וארז״ל . אנוח נקרא וע״כ חולדה איזה שהוליד

 דברי כולה זו שהמקכחא ולפי . מעש׳׳נו צדיקים של תולדותיהן דעיקר ללמדן צדיק איש נח
 ישרה והנהנה יראה דנרי אמר ואחד אחד וכל איש מפי איש שקנלו ויראה ומוקר חכמה

ס. שאמרו כמו נ ] ל׳ קמא [  אמר רנא דנזיקין מילי לקיים חקידא למהוי דנעי מאן האי .
 כי אנוח זו למקבתא קיי־או ע״כ . חסידות ומדות ומוםר יראה דנרי כולה כי דאנוח מילי

: צדיקים של תולדותיהן עיקר וזה טונים מעשים הם מזה לנו היוצא החולדה

כל

ל ל כ א ר ^ ^  להם יש שאמר מה הכה . כו׳ י
 להם יש אמר ונא לעוה״נ חלק

ה׳נ א רז״ל שאמרו ע״ד .עו  כל .] ע״ה נתרא [ננ
 זה כי והטעם חנירו של מחופתו נכוה וצדיק צדיק

 יותר זו נמצוה נזהר הצדיק
נזהר הצדיק וזה מחנירו
 וע״ד מזה יותר אחרת נמציה
 :] קי״ח [שנת רז״ל שאמרו

 וע״כ טפי זהיר נמה אנון
 נכוה וצדיק צדיק כל

 זה כי חנירו של נחופחו
 וזה זו נמצוה מזה יותר
 . אחרת נמצוה מזה יותר
 להם יש ישראל כל וז״ש
 שכל ל ר״ . לעוה״נ חלק
 חלקו לו יש ואחד אחד

 דומה שאינו הנא נעולם
 זהירותו גודל לפי לחגירו
 שעשה טוניס ומעשים נמצוח
 לעולם לו יש כן בחייו
 התחלקות ל׳ חלק וזהו הבא

שעושה מעשיו כפי מחבירו
אדם נני שני שיהיה אפשר ואי לו יש כך

 שאמרו כמו ומצותיהם מעשיהם בזהירות ממש דומין
 מפקוק ראיה שהביא ומה - וכו׳ נכוה וצדיק צדיק כל

 לו אין לעולם מלח ונם בפקוק זה נזכר והאין ועמן
 דהנה לומר יש ואפשר .לאחריו ולא לא״לפניו פירוש

 עמים גבולות יצב ל״ב] [דברים הפקוק פי׳ אמרתי
 דור על דקאי ז״ל פירש״י עיין ישראל בני למקפר
 בשביל אומות שבעים כל העולם מן אבדן שלא הפלגה
 יצב דממר די״ל ואמרתי . יעקב לביס נפש שבעים
 ישראל בני בהירות לשון מקפר בשביל עמים נבולות

 מעלות נודל וכן . החושן מן נודע האור יתרון כי
 פושעי אף כי האומות מן נודע ישראל בני עם קדושת
 העמים. ננד בהירותו ונודע כרמון מצות מלאים ישראל

ואמר ישראל על נווב מליץ שסיה הנביא שאמי זה
א

חלק להם .יש י^ראל ^
שעאמר J הבא לעולם י

̂ק׳]  צדיקים כולם’ ועמך [ישעיה
 מטעי נצר ארץ יירשו לעולם

י :להתפאר ידיי מעשה ' .. T ; • : -T -  •

א פרק

ליתשע. ומסרה מסיני תורה קבל משה וא)
 . לנביאים ’ וזקנים . לזקנים ויהושע

: הגדולה כנסת‘ לאנשי מסרוה וכביאים
הם' ■ י <

 עונדים כן פי על
למעלה גדול התפארות

 כשנקחכל ר״ל לעולם צדיקים כולם ועמן השי״ח אל
 נגד נדיקים כולם שעמן נדע הז־ נעולם ונרא־

 אעפ״כ צדיקים כולם אינם סנע־נין ואפי׳ האומות
 עמן ורשעי פושעי ואפי׳ צדיקים כולם הס ל^ונם

 ונודע מליח מנא ישראל
. האומות לעיני נהירוחו

 העליונה ארץ ירשו וע״י
.ההעכיג עולם עוה״נ היא

 ר״ל מטעי נצר הש״י ואמר
 נעצמי נוטע סאני ענף
 חחח הם האומות וס.

 ישראל ונני שרים שנעים
 נצר שהם ידי תחח הם

 שפירש׳י ע״ד ידי מעשי מטעי
 נמאמר ננרא שכולם ז״ל

 שנאמר נירים ננרא והאדם
] קל״ט ןההלים  וחשח .

 ידי מעשה וזו . כפן עלי .
להחפארו׳ לי שיהי׳ להתפאר !
וניצהיר נגופים שננרא ‘

 המכעיסים האומות ונין
 ואף אוחס ס ומונע אוחס

 תהו יכולחס נכל הש״י אח
 מ'ו קדישא נוצינא והרג

 חפאר״ח נקרא כן שעל אמר זללה״ה בער דוב מוה'
 נברא שהאדס על למעלה התפארות זהו כי גופא
ד כן פי על ואף ניצר ומלובש בגוף  הש״י אח עונ

 נופים להם שאין מלאכים אבל למעלה התפארות זהו
 התפארות זה אין בעבודה מוכרחים והס ענודה ומניעות

: ודפח״ח ,
ח ש ל ט ב י  שמואל מדרש בקפר עיין . כו׳ ק

 חיל גדולים כמה נשם שהקשה י
 נמקנל הפועל חלה שנראשונה זי למשנה קדר אין

 לו שמקרוהו אמר ולא מסיני מורה קיבל משה כמיש
 שמקרה באומרו בנותן הפועל ומולה ואחיכחוזר

אמי לא למה ננוהן הענין שמלה אחר גס . ליהושע
WtMrבולם1



חיים א פרק אבות פרי
ן כולם5 P שיהי׳ ה׳ צוה אשר הדבר זה וזקנים לזקנים מסרה ויהושע והו״ללומר כ

 P? מתונים הוו דברים. שלשה אמרו הם
̂מיד־ים' והעמידו לתורה: םיג ועשו הרבה תל r  I » י ־ ~ I - . . , _ ♦ ן ^ “ T ן  T  I

שמעק

 כנה״ג לאנשי לזה מזה
אנשי שמם נקרא למה

ל. לנביאים מקרוהו  ונביאים ואמר חזר וגםאחיב עכ״
 בגמ׳ אמרינן דהנה ונ״ל . יג כנה לאנשי מקרוהו

 נחליאלכו׳ וממחנה מחנה וממדבר .] נ״ד [עירובין
 כמדבר עצמו משים אדם אם
 חורה בו דשין שהכל הזה

 וכיון במחנה לו יחנה
 נחליאל במחנה לו שניחנה

 רבינו משה מעלח וידוע כו׳.
 עליו העידה שהחורה ע״ה

 ועל האדם. מכל מאד עניו משה והאיש י״ב] [במדבר
 [דף דשבח בגמ׳ מצינו וכן . ידו על חורה ניחנה כן

] פ״ע  ומיעעח הואיל למשה הקב״ה לו שאמר .
 במחנח משה ישמח פי׳ וזהו .שמן על חקרא עצמן
 במחנה החורה לו שניחנה ר״ל דייקא מחנח חלקו
 חורה קיבל משה אמר וע״כ במחנה שיין קבלה ולשק

 על ונקראח במחנה החורה לקבל זכה הוא ר״ל כו׳
 אצל שיין לא זולחו אבל . ליהושע מקרה והוא .שמו
 רק במחנה קבל שמשמעוחו קבלה לשון אדם שום
 כפי במחנה לקבל זכה אדם מכל עניו שהיה משה לגבי
 מחנה וממדבר פקוק על לעיל שהבאחי הגמרא דרש
 דבא אמרמהקב״ה. מקיניולא דאמר הא ואפשר . כו׳

םע״ז ליחן  ע״ש . כ״ע [מגילה דרשו דרז״ל עע
 על הגמרא] כוונח חוכן כהברק לא הקדוש והמחבר

 בחר שהקב״ה .כו׳ גבנונים הרים חרצדון למה פקוק
 הרים והניח רוח ושפל דכא אח ושוכן ענוה במדח

 מכולם. שנמון סיני הר על שכינחו והשרה הגבוהים
 לקבל זכה שהוא ר״ל כו׳ חורה קבל משה אמר וע״כ

 הואיל הקב״ה כמ״ש שמו על ונקראח במחנה החורה
 והראי׳ . דכא אח שוכן הקב׳ה כי כס עצמן ומיעעח

 השוכן מהקב״ה החור׳ קבל הלא כי ריל מסיני ע״ז
 אח בחר כי עבור הגבוהים הרים על ולא סיני הר על

 זכה האדם מכל עניו שהי׳ משה ע״כ רוח ושפל דכא
: שמו על ונקראח במחנה החורה לקבל  שאמר מה להבין כו׳ חורה קבל משה יאמר או

 ומסרה ואח״כ זכר לשון קנל משה
 ולא לנביאים וזקנים אח*כ וגם . נקבה לשון ליהושע

 אמר כנה׳ג אנשי אצל רק לנביאים ומקרוה אמר
 פני ע״ה] בחרא [בבא ארזיל דהנה ונראה . ומסרוה

 במקום ו־כחבחי .לבנה כפני יהושיע פני חמה כפני משה
 דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם אחר

 הנביאים כל [בספרי] שאמרו מה על זלה״ה
 הדבר. שנחנבאבזה משה עליהם מוסיף בכה נסנבחו

 הנבואה לשנוח כח בהם הי׳ לא הנביאים כל כי
 בעלה שהי׳ מרעיה אבל .ס׳ אמר בכה והסנבאו

ואמי וחפצו כלצוט מלכוח געדח מושל והי׳ דפמחניסא

 «דא מנהיג והי׳ .
 כפני משה פני וזהו . ודפח״ח עכיד כרצונו מלכוח

 יהושיע ופני מלכוח מדח ללבנה משפיע שהי׳ חמה
.מלכו׳ מדח בכה מחנבא שהי׳ מלכוח מדח לבנה כפני

 חורה קבל משה אמר וע׳׳כ
שהי׳ זכר לשון מסיני

 ומסרה מלכוח למדח משפיע
 מלכוח מדח ה׳ מסר ר״ל

. לבנה פני שהי׳ ליהושיע
הקבל׳ הי׳השחנוח לא ואח׳׳כ

]סע [דף ביומא רז״ל דאמרו ;
ליושנה עערה שהחזירו כנה״ג .

 אחא . והנורא עגבור הגדול האל אמר משה אחא
 לא נוראוחיו אי׳ בהיכלו מרקדין נכרים ואמר ירמי׳
 אי׳ בבניו משעבדין נכרים אמר דניאל אחא נורא אמר

 זהו אדרבא ואמרו אינהו אחו גבור אמר לא גבורוחיו
 אפים ארן שנוחן כעסו אח שכיבש גבורוחיו
 הקב׳׳ה של מוראו שאלמלא נוראוחיו הן ואלו . לרשעים

 ורבנן האומוח. בין להחקיים יכולה אחח אומה האין
 שאמחי בהקב״ה ש־ודעין מחון עד כו׳ הכי עבדי היכי
 כנה״ג אנשי עד נמצא . ע״כ בו כיזבו לא לפיכן הוא

 לפי שבוא״ו מדוח מהשש חסר הי׳ ליושנה עערה שהחזירו
 שלא נורא הוא חפאר״ח ומדח גבור׳׳ה מדח דטחי

 הי׳ ולא דער.ס לפי האלה מדוח השני החגלוח הי׳
 א בהי וא״ו של היחוד ונחסר הוא״ו בהגלוח שלימוח

 אדרבה ואמרו ליושנה עערה החזירו והס בהחגלוח
 גבורוחיו הן הן האלה מדוח השני גס החגלוח שזהו

 וזהו בהחגלוח בה״א ואיו יחוד ועשאו נוראוחיו הן והן
 לאנשי בוא״ו ה״א של היחוד ו״ה מסרו כלומר מסרוה

: בהחגלוח היחוד עשאו שהם כנה״ג  כחוב דהנה . כו׳ דברים שלשה אמרו הם
 שס8 יוסף יעקב חולדוח בס׳

 שביארו מה ממורי דשמעחי נח בפ׳ וז״ל זלה״ה הבעש״ע
 ע״י היינו . בשורשן דינין להמחיק האריז״ל בכחבי
 ונמחק חסד הכל נעשה אז חסד שורש בדין שימצא

 בזה וכיוצא ודפח״ח. בו שמצא זה חסד בשורש הדין
 בחון מצא לעובה זו גס איש נחום וה״נ וכו׳ כחבחי
 באמח נעשה אז לעובה שהוא חסד שורש והדין הרעה
 שמצא חסד בשורש הדין שנמחק והגבור׳ הדין מן חקד

 שהחזירו כנה״ג אנשי עשו העובדא זה והנה .ככ״ל בו
 ואמרו חסד שורש בדין והמציאו עייז ליושנה העערה
 מחוניס הוו וז״ש נוראוחיו הן הן גבורוחיו הן הן אדרבא

 לומר חחליעו אל וגבורה דין איזה כשחראו . בדין
 הוו אלא ודניאל ירמי׳ שעשו כמו וגבורוח דין שהוא

 חסד אחה וגבורוח בהדין למצוא וחראו בדין מחוניס
.וכנ׳ל חסד הכל גאמח ויעסה בשורשן הדין ויומחק

ואפיו



חייםא פרס אבותפרי
ד מצרא דבר דכא ועל חקר תורה להרבות כדי הרבה תלמידים והעמידו ואמרו  שהזהירו וזהו שלום. להיות כ

 שיוציאו עד בדין מתונים הוו אמרו המשפע כנגד בכאן שהכשילו עזרא בימי שהיו כנה״ג שאנשי לפי בישראל
 רואה אס ל׳:] שבועות [במש׳ שארז״ל עיד לאמתו הדין בתורה שכתוב מה ועברו נכריות נשים ונשאו ישראל בני

] [דברים הקולר ויהא הדין אחתון יאמר לא מרומי שהדין הדיין לנכן תקח לא ובתו לבנו תתן לא בתך ז׳
 מאחר בנן את ישיר כי

 תורה שתשתכח וחששו
 לתלמידי הזהירו עיכ מישראל
 תלמידים והעמידו חכמים
 תשתכח שלא כדי הרבה
 שאמר ומפני מישראל. תורה

 הגונים הס אס תדקדק ולא הרבה תלמידים והעמידו
 היינו ישייג . לתורה שייג ועשי אמר ע״כ לאו או

 [יבמות חז״ל שאמרו כמו לשנת ישבות לעריות שניות
א ]כ׳  ועשו שאמר ומה . למשמרתי משמרת עשו .
 לכלול ואפשר . למצות ש־יג ועשי אמר ולא לתורה שייג

 שאמר ולפי . תורת ללימוד גס וגדר שייג לעשות גס
 לתורה שייג ועשו אמי הרבה והעמידותלמידי למעלה

 מעשה כגון התורה פנימיות נהכל ללמוד לבל ר*ל
 ביחיד במרכבה ולא י*א;] [חגיגה כמשאחז״ל מרכבה

 ועשו אמר וע״כ . מדעתו ומבין חכם הי׳ אא*כ
 ללימוד שייג עשיות גס לכלול כדי לתור* שייג

: התורה
 על דהזהירו הא . כו׳ אמרו הס יאמר או

 רשב״ג דהנה אפשר . דוקא אלו
 על עומד העולם דברים שלשה על הפרק qבשו אמר
 .] ח׳ [זכריה שנאמר השלום ועל האמת ועל הדין
 הפשוק ולהבין . בשעריכס שפעו שלום ומשפע אמת
 על אלא לדיין אזהרה אין השלום כי שפעו אמר למה

 אמת וכן כמון לרען ואהבם שיקיים כולו העולם כל
 הפשוק כוונה ואפשר . אמת לדבר לשונם שילמדו

 ואל קנה אמת .] כ׳׳ד [משלי שנאמר תורה זו אמת
 להושיב לב׳׳ד ואזהרה . התורה שילמדו ר׳׳ל תמכור

][ב״בכ״א תינוקות מלמדי עיר בכל  על עומד והעולם .
]ל״ג [ירמיהו שנאמר התורה  יומס בדתי לא אס .
 לדון כמשמעו ומשפע כו׳. וארץ שמיס חוקות ולילה

 ב״ד על ג״כ הוא ושלום . ד׳׳ת עפ׳׳י דינים בעלי בין
 מעין והוא מצרא דבר דינא עשק כמו ולכוף לשפוע
 חשר לא וזה נהנה זה על כופין שב״ד מה כןJ.השלום

 התורה ק׳יגי בכלל שזהו ואפשר השלום מעין ג״כ הוא
 קעעות הגורס הגזל מן אדם בני להרחיק שייג שעשאו

 כמשארז״ל העולם על פורעניות מביא וח״ו . ומריבות
]ק״ח [שנהדרין  שפשעו עד גז׳׳ד עליהם נחתם לא .

 להם יש אס עבירות שבשאר והעעס . בגזל ידיהם
] [הושע כענין . לקערג יוכל מה״ד אין אז שלום  ד׳
 להרחיק שייג ג״כ ועשו לו הנח אפרים עצבים חבור

לא וזה נהנה זה על לכוף שייגיס ועשי הקעעוח מן

ת משירי המ: הצדיק שמעק ס ס  ע
ה. חל  ךברים על”מר1א הואהמ:’הו

^ל ^בוךה ו.על ךה1הת Vv. מד1ע לם1הע ' 
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 מדבר ת״ל עדים בצואר תלוי
 מתיניס ויהיו הרחק שקר
 והוא הסורה וכנגד . בדין

 והעמידו אמר . האמת
 שארז״ל הרבהע״ד תלמידים
 q[ד בברכות דר״ג במעשה

 ר״ג שהי׳ שפשליס מאות ארבע הישיפו היום כ״ח.]באותו
 לבהמ״ד יכנש אל כברו תוכו שאין תלמיד כל מכריז

 יעשוק לעולם כי הרבה תלמידים והעמידו ואמר ובעלו.
 לשמה. בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא בתורה אדם

 השייגיס ובכלל לתורה שייג ועשו אמרו השלום וכנגד
 להרחיק חשר־כדומיהן לא וזה נהנה שיכופוהב״דעלזה
:כניל ומריבות הגזל מן

 העולם שפי׳ הרע״ב פי׳ עי׳ כו׳ הי׳ הצדיק
 פירושו ולפי . נברא העולם כלומר עומד י

 דאמר עומד.וגס העולם אמר ולמה נברא לסuהי הל׳׳ל
 דמעשה עבודות אמר ולא יחיד ל׳ העבודה ועל התורה על

 אמר ולא רבים ל׳ ג׳׳ח על אמר ואח״כ . רבים הקרבנות
 כי פ־שה בזוהר דאיתא ונראה . חקד גמילות על

 ג׳ שער א׳ חלק קדושה בשערי והובא מ ברעי תצא
 בתורה העושק כל קוביה אמר למגנא ולאו וזיל

 כאלו עליו אני מעלת הציבור עם ומתפלל ובגמ״ח
] ברכות במש׳ [וכיא האומות מבין ולבני לי פדאני  ח׳.
 איתפרק ולא וכו׳ באורייתא דמשתדלי׳ נשא בני וכמת

 המתחשד אלא חשיד דאין אוקמוה הא וכו׳ אלא קוביה
 נמצא וזיל קי־ושה בשערי שם ושייס וכו' קונו עם

 חשיד הנקרא עובות ובמדות ובמצות בתורה כשיעקוק
 לעצמו חשיד הוא שכר איזה קיבול כוונת בו נתערב אס

]י״א [משלי כמ״ש  בקיומו כי חשד איש נפשו גומל .
 אלא חשיד נקרא אין ולכן לנפשו חשד גומל המצות

 .לנפשו הגומל עצמו האיש אל הוא החשד כי חשד איש
 חושש ואינו וכו׳ חקיד נקרא קונו עם חשד הגומל אן

 לפי ונמצא . עכ״ל קונו לכבוד אלא עצמו לכבוד
 באורייתא דמשתדלין נשא בני וכמה הזוהר קושית

 אלא חשיד דאין אוקמוה הא מתרץ איתפרק ולא
 בתורתם מועילים אינם שע״כ כלומר קונו עם המתחשד

 איתפרק לא וע״כ לנפשם חשד לגמול שכונתם משוס
 אלא חש־ד דאין האומות מבין וישראל ושכינתי׳ קוביה

 גמילות אמר זה דמשוס ונראה קונו. עם המתחשד
 עם חשד לגמול כונתו שיהא דצרין רבים לשון חשדיס
 רבים לשון חשדיס, גמילות וזהו וישראל ושכינתי׳ קב״ה
גומל איהו 1א כי שכר קיטל כוונות להתערב לא אבל

סקד



 העולם עומד אינו זה ועל חסד איש ונק'
סי לגמול שכוונתו  ושכיכסי׳ קונ״ה עם ח

 חסדים גמילות אמר וע״כ עומד העולם
 הנזכרים דברים דהשלשה נראה ולפי״ז
כל ה קוב״

חיים א פרק אבות *וי
]ה׳ אמר{דברים בעצמו השי״ת  לבבם והי׳ יסן עי .

 ולבניהם להם ייעב למען אותי לירא׳ הימים כל זה
 כעבדים הוו במדר״ש שני׳ גירסא ועל . עולם עד

 יותר קשה פרק לקבל שלא ע״מ הרב את המשמשין
נשום זה חיוב נזכר האיך

■ ־ ר!בל 1כ1ס איש (סאנטיגנום חסךם: גמילות
 ודזיו אל אומר ה;ה הוא ן'רזצךיק1משמע

 לקבל מנת אתהרב^על המשמשין כעבך־ים
 הרב את ’ המשמשין בןנבדים היו אלא פרם

̂צייגנל  שמים מורא ףהי פרם מגת^קבל של
 'ויוסי צתדה איש יועזך בן יוסי ci(; ̂עליכם

 : מהם קבלו ;רושילים איש יוחנן בן
" יוסי ’ י ’ י

 לנפשו חסד
 מי על אלא

 ע״ז וישראל
 רבים לשון

 . דאמר בזוהר
 ובגמ״ח בתורה העוסק

 מעלת הציבור עם ומתפלל
 לי פדאני כאלו עליו אני

 שאלו אוה״ע מבין ולבני
 עמידת קיום הס השלש׳
 הבית חורבן בזמן כי העולם

 תוהו תיתה והארץ כתיב
 השלש׳ כוונת ג״כ זהו וביהו

 . במשנה הנזכרים דברים
העבוד׳ על שאמר ומה

 איזו ב׳] {תענ־ת רז״ל אמרו כי תפלה היינו
 ותפלה . תפלת זו אומר הוי בלב שהיא עבודה היא
 מלכות מדת היא תפלה כי העולם העמדת קיום הוא

 מתנהג העולם כי העולם הנהגת הוא מלכות ומדת
 מלמעל׳ השפע׳ שוס ולהשיג לבא איא כי התפל׳ ע״י

 הנכנס מ״ב] מציעא {בבא כמ״ש התפלה ע״י אלא
 שרוצת כיון וכו׳ רצון יהי אומר גורנו את למוד

 ע״י אלא ולקבל להשיג א״א מלמעל׳ וברכ׳ השפע׳
]נ״ד {ברכות וכן . תפל׳ זהו מלכות מדת  הנכנס .

]ס׳ דף [שס וכו' מתפלל לכרך  אומר לצאת ניקש .
 בבראשית ז״ל פייש״י וכן רנות וכאלה וכו׳ רצון יהי
ס השד׳ עשב וכל פסוק על  המעיל לא כי יצווח עי
 . האדמה את לעבוד אין ואדם הארץ על אלקיס ה׳

 ותוציא שכתוב ובשלישי כו׳ ערס כל וז״ל רש״י וכתב
 הששי. יוס עד עומדין היו קרקע פתח על . הארץ
 שאדם לפי המעיר לא ומ״ע . המעיר לא כי ולמה

 גשמים של בעובתס מכיר ואין אתהאדמ׳ לענוד אין
 עליהם התפלל לעולם צורן שהם וידע אדס וכשבא

 אין ולכאורה . עכ״ל והדשאי׳ תאלנות וצמחו וירדו
 תפלת קודם ומלואו העולם ב״תברא הש״י הלא מונן

 על להבראות הצריכין הדברים כל באמת אלא אדם.
 תפלת קודם ומלואו תעולס הכל ברא יאמת העולם
 מדת ע״י הוא העולם הנהגת הכל שברא כיון אבל האדם.
 אחר העולם על השפע׳ שיס עוד שיבא א״א מלכות
 ירדו לא וע״כ תפלה זו מלכות מדת ע״י אלא הכל שברא

 על עומדים שהיו הבריא' אחר חדש' השפע׳ גשמים
 מדת זהו עליהם והתפלל אדס שבא עד הקרקע פתח

: העולם והעמדת קיום הוא תפלה נמצא מלכות
 בשם שהקש׳ שמואל במדרש עיין כו׳

 עבודת שזהו אמר האיך המפרשים
ימים והארכת לן ייעב למען התור׳ יעודי וכל פסולה

 ע״מ דאמר וגס .חז״ל דברי
 ע״מ אמר ולא פרס. לקבל
דהנ׳ ונרא׳ . שכר לקבל

 ר״ל מצוה מצות ששכר כתבתי
המצו' בעד שמקבל השכר

 תענוג שמביא מצות ג״כ הוא
 חפץ הש״י כי למעל׳ גדול

 מדרן כי לישראל להעיב
 משהעגל ויותר להעיב תעוב
 כשמקבל ונמצא וכו׳ רוצ׳

 נמצא למעל׳ גדול תענוג להביא זו נכונה מצו׳ של השכר
 שבשניהם הוא אחת והמצו׳והשכר מצו׳ עושה שכר בקבלת
 אס אבל למעלה תענוג ומביא מקום של רצונו עושה
 מצוה אינו שכר הקבלת עצמו להנאת שכר מקבל
 הוא פרס ומלת המצו׳ מן שכר הקבלת נחלק ונמצא

 תהיו אל וז״ש . המוציא פרוסת כמו פרוסה לשון
 עבד בבחי׳ הוא ש״מ רצונו עישין שאין בזק כי כעבדים

ס לקנל ע״מ הרב את המשמשין  הקבל׳ שיהא ר״ל פי
 הוו אלא עצמו להנאת בקבלתו בכוונתו מתמצות נחלק

ס לקנל ע״מ שלא וכו׳ המשמשים כעבדים  שלא פי
 מצות ג״כ שכר הקבלת ויהא מהמצו׳ שכר הקבלת יחלק
 פרס לקבל שלא ע״מ שני׳ גייסא לפי וגס ־ אמצו׳ כמו
 ח מצו של שכר לקבל שלא זה ע״מ שימש׳ פירושי ג״כ

 נם שמו י״ל וכן כנ׳׳ל. ליוצרו נ״ר שימש׳ רק להכאתו
 קבלת וכל לעולם ולבניהם להס ייעב למען הפסוקים

 להביא עד״ז השכר שיקבלו היינו בתור׳ הכתוב שכר
 ונמצא עצמן להנאת שיכוונו ולא למעל׳ גדול תענוג
 תמיד שיעבדו להס העבה וזהו . מצוה גוררת מצוה

 אלא ומ״ש שכר. בקבול בין מצוה געשיות נין תש״י את
 בן בבחי׳ הוא כנ״ל עושה אס ובאמת כעבדים הוו

 תפסוק פי׳ אמרתי דתכה נראה . אב ישמח חכם
 אדוניתס יד אל עבדים כעיני הנה קכ״ג] [תהליס

 אמרו דהכה שיחנכו. עד אלקיכו ד׳ אל עינינו כן וכו׳
 העונים במעשיהם לתלות לצדיקים שיש אע״פ רז״ל

 שפירש״י כמו חכס מתכת אלא הש״י מאת מבקשים איכס
 שהוא דמה מפני עעמא דהיינו ונראה . ואתחנן בפ׳

 נעבוד׳ וקצורו חסרונו יותר מבין הוא יותר צדיק
 שהוא מי אבל חנם מתכת אלא מבקש אינו וע״כ

 הש״י עובד שהוא סובר הוא זה תחתונה במדריגה
 לומר הרב יוכל הדין עפ״י והנה . תשלימות בתכלית

הפתחים על תחזור רק זכן ואיני עעי עשה לעגדו
r r



nsא פרר, אבות
] שעיף רק״ז ״p [יףד  הרב שכוהן מה א5ונמ ן

 לו ליסן כלל מחויב איכו כי חנם מהנה הוא לעבדו
 חנם מהנה אלא מבקשי׳ אנו אץ מהש״י אנו וכן

 הקדימני מי הרבה זכיוה לאדם שיש אעפ׳׳י וגס כנ״ל
 שמיחלין אדוניהם יד אל עבדים כעיני חהו ואשלם.

 מחוייביס איכס כי חכס מהנה להס שיהנו לאדוניהם
 שיחננו עד אלקינו ה׳ אל עינינו כן כנ״ל: להס ליהן
 במדריגה שההיו אפי׳ וז״ש • חנס מהנה הוא וחנון

 ההיו אעפי׳׳כ עצמיכס להנאה לא שהקבלושכר זו
 כנ״ל. חנס מהנה רק הש״י מאה שהבקשו עבדים בבחי׳
 העולמוה כל ברא הש״י כי עליכם שמיס מורא ויהא

 כ״א חובה לצורך לא להם להעיב כדי ישראל בשביל
 לקבל שיוכלו כדי הישר בדרך שילכו וחפן ורצון בנדב׳

 ח״ו יעו שלא ישראל פל ויראסו והשלימוה העוב כל
 ח״ו ואדרבא העוב לקבל יוכלו ולא רצונו על לעבור
 להם זה לבבס והי׳ יהן מי בעצמו הש״י כמ*ש ברע ידבק

 ולבניהם להס ייעב למען אוחי ליראה הימים כל
 שוס לעבור שלא אדם יראה שיהי׳ צריך כן עולס עד

 לקבל יוכל ולא הש״י מאה נפרד יהי׳ ח״ו כי עבירה
 לא כי למעלה גדול צער ח״ו ויהי׳ הש״י מאה העוב
 המצו׳ נעשייה אב ישמח חכם בן בבחי׳ להיוה יוכל

 בזוהר כמ״ש שמיס נק׳ והש״י . כנ״ל השכר ובקבלה
 עליכם שמיס מורא ויהא ח״ש . השמים השמע ואהה

 על לעבור שלא ישראל על להש״' שיש יראה ר״ל
 והי׳ יהן מי כמ״ש ממנו העוב לקבל יוכלו ולא רצונו
 עליכם לעולם. ולבניהם להס ייעב למען וכו׳ לבבס

 אלא עונש בעבור לא החעאו לבלחי יראהכס ההי׳ כן
 וגס אב ישמח חכם בן בבחי׳ להיוח יוכלו שלא ו ח״

 צער לדחוח שהכוונו ולא למעלה. צער ח״ו שיוגרס
 הענין לזה קרוב אחרים בדרכים ועמש״ל וכנ״ל מעליכם

: עליכם שמיס מורא ויהי על
ר ב א י שהקש׳ במדר״ש ע״י וכו׳ ההיו אל י

 נחלה ובק׳ . עקידה בעל בשס
 בוראו אה אדס יעבוד שלא אמר האיך שהקש׳ אבוח

 ייעודי הלא לקבל שלא ע״מ אלא פרק לקבל ע׳׳מ
 המצוה לעבידה אדס בני מלקרוא יחשו לא ההורה

 יאריכון למען הדברוה בעשרה שנאמר השכר מפני
 ד.] [שס ואמר ה׳.] [דברים וכו׳ לך יישב ולמען ימיך

 היום מצוך אנכי אשר מצוחיו ואח חקיו אח ושמרה
כו׳. ימיס האריך ולמען אחריך ולבניך לך יישב אשר

גחיים
 בהאי מצוה שכר ל׳׳ש] [קדושין אח׳׳ל דהנה ונראה
 לעשוהס היום מצוך אנכי אשר שנאמר ליכא עלמא

 אין ובאמח א) שכרס לקבל למחר לעשוחס היום כו׳
 ככל בעוה״ב שכרו לקבל בשביל הש״י עובד אס איקור
 ודרשו ימיס והארכה לך יישיב למען ההורה יעודי
 מצוה ששכר ארוך שכולו בעולם :] ל״ש [קדושין חז״ל
 עובד אס עבד בחי׳ הוא זה אבל ליכא עלמא בהאי
 במדריגה שהוא ומי . בעוה״ב אן> שכרו לקבל ע״מ

 שכר בשביל qא עובד ואינו מאהבה הש״י עובד בן
 אן> הזהיר הזה והחנא השי״ח מאהבה רק עוה״ב

 ועובדים עבדים בבחינה שחהיו החחחונה במדריגה
 הש׳י אח יעבדו לא עכ״פ עוה״ב שכר לקבל כדי

^ אף עוה״ז שכר בשביל  בהאי מצוה שכר כי מנהו ש
 אח המשמשין כעבדים ההיו אל וז״ש כלל ליכא עלמא

 לקבל ועובדים עבדים בבחי׳ כשאחס אפי׳ כלומר הרב
 אח המשמשים כעבדים ההיו אל ועכ״פ עוה״ב שכר
 חדל ואמרו מנח על ואמר . פרק לקבל ע״מ הרב

 דמי מעכשיו כאומר מנח על האומר .]'כל ע״ד [גישין
 ואפי׳ בעוהיז פרק מעכשיו לקבל כדי שחשמשו כלומר

 כי כן חעבדו לא בעוה״ז קשנה חהיכה כלומר פרק
 רצונכם יושג ולא כלל ליכא עלמא בהאי מצוה שכר

 שלא הש״י אח חעבדו אדרבא אלא ח״ו חגר והקראו
 לכס שובה אינו כי עלמא בהאי שכר שוס חקבלו

 [עירובין שדחז׳׳ל כמו עלמא בהאי שכר שוס שחקבלו
]כ״ב  דרשו וכן .להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלס .

 להם שוב לא שוב לא רשע פני שאח .] פ״ג [יומא
 ומ׳׳ש וכו׳ בעוה״ז פניס להס שנושאים לרשעים

 נראה . אדוניהם העובדים אמר ולא הרב אח המשמשין
 מלאכוח כל .] צ״ו [כחובוח ארז״ל כי בזה שרמז

 מהחרח חוץ לרבו עושה חלמיד לרבו עושה שהעבד
 מכירץ שאין במקום אלא אמרן לא רבא אמר מנעל לו

 כמו החלמיד ונמצא . עבד שהוא עליו יאמרו שלא
 לרבו מנעליו לחלוץ שא״צ עצמו להנאה פרק שנישל

 א׳׳צ עצמו הנאה ובשביל עבד שהוא עליו יאמרו שלא
 גמור עבד כמו לרבו עושה הדברים בכל אבל לחלוץ
 וע״כ • עצמו הנאה נשביל פרק נושל החלמיד נמצא
 הנאה בשביל פרק לקבל ע״מ הרב אח המשמשין אמר
 קדישא בוצינא הה״ק בשם ישמעחי כן. חעשו אל עצמן

 כעבדים ההיו אל שאמר זלה״ה דובבער מוהר׳׳ר
הש׳׳י אח לעבוד א״א באמה כי הרב אח המשמשין

אלא
 לא לכן זי״ע הקדוש המחבר לשון מרוצה לשנוח רציחי לא ולאשר מאמרים משני מורכבח מימרא הך א)

 יעקב ר׳ בשם חובא׳ ברייחא הוא כו׳ מצוה שכר מימרא להעיר מקום פה ומצאחי שעמו אס שניחי
 , ג׳ דף גע׳׳ז לוי גן דר״י מימיא הוא כי׳ לעשוחס חיוס ומימרח .קמ״ב ובחולין : ל״ש בקדושין

; האחרק המעסיק .כ״נ וגעירוגץ



ד א פרה אבותפ
 אס המשמשין חהו . וגמחשנחו ובדבורו בנסו אלא
 אפשר אי ונלעד׳ משמשין חס הרב עס כלומר הרב

 עצמן להנאה פרק לקבל כוונחכס מ״ו וחהי׳
: ודפמ״ח  יהי כו׳ יועזר בן יוסי

 ועד ביח גיחך
 שאמר זה מה להבין .וכו׳

 כרא׳ רגליהם. בעפר מהאבק
 וישלח פ' בזוהר כ׳ דהכה

 עמו איש ויאנק פקוק על
 חפול אבק אומר ר״ש וז״ל

 לעפר אבק בין מה לעפר
 נורא מן דאשהאר אבק דא
 לעלמין איבין עביד ולא

 מינה נפקין איבין דכל עפר
 וחחא בעילא כללא ואיהו
 . באריכוה ע״ש עכ״ל
 :] כא [קוכה ארז״ל והנה

 שאין מזה נראה לימוד. צריכין ח״ח של חולין שיחח
 ומוקר יהירה חכמה דבר בוודאי אלא לבטלה דבריהם

 חולין בשיחה להזהיר החנא שבא וזה בהס יש השכל
 והס לן וא״צ הס בכיליס שדברים לן שנראה שלהם

 דברי באמח אבל . פירוה עושה שאינו אבק כמו
 והוי וזהו ; עפר כמו פירוח ועושי׳ ומוקרהס חכמה

 פירוה עושין ואינן אבק שהם לך שנראה מהאבק
 ועושין עפר דוגמה הס באמח רגליהם בעפר ובאמה
 שלהם החכמה עחה מבין אחה שאין ואעפ״י פירוח

חן לפי מהאבק והוי  שיודע וסופן רגליהם בעפר דע
 שוחה והוי . פירוח שעושה והבין שבחוכס הלימוד לן

 קשה הוא ודיבור רכה הוא שאמירה וידוע כו׳ בצמא
 למיס צמא כמו בצמא שוחה והוי החנא שמזהיר וזהו
 קשוח לדבר הס צריכין כי כגידין הקשין דבריהם אח
]ק״ג [כחובוח שארז״ל כמו  כ״ה] [משלי ע״ד בצמא שותה הוי יאמר אל : בחלמידיס מרה זרוק :

 ואס לחם האכילהו שונאן רעב אס
 דברי הס ומיס לחם יצה״ר על וקאי . מיס השקהו צמא

] [משלי שנאמר תורה  ונמשל׳ וכו׳ בלחמי לחמו לכו ט׳
 וילן בד׳׳ס השקהו לפתותן צמא ואס . למיס ד״ת
 לביהמ״ד משכיהו י] ל׳ [קידושין שאח״ל ע״ד ממן
 כשהיצה״ר בצמא שוחה הוי וזהו . נימוח הוא אבן אס

 ומוסר תוכחה דברי דבריהם את . אוחן למפתה צמא
: ממן וילן שלהם  הן דברים של שפשטן הגס . כו׳ יוחנן בן }י3ין

 הוא רוה׳׳ק דברי זה כל עס אמת של מוסר דברי
 השכל. מוסר עוד בזה שרמז לומר ואפשר .הכל הכולל
^ צרין האדם לחנה שיהא הגוף של החומר אח לז

דדם

̂זר בן יוסי  ביתןז ןהי אומר צרירה איש יו
 בעפר שתאבק והוי ! לחכמים מגד בית

 : דבריהס את בצמא שותה והוי .רגליהם
 יהי או^י יררגןלים איש יוחנן בן יוסי (ר־.)

 ביתדו בני לעניים ויהיו .לרורדז פתוח ביתך
 אמרו באשתו ר»אשה ?נס שיחדז חרבה ‘ואל
/ באשת וחומר קל ו ר  אמרו 'מכאן ^

 גורם האשה .עם חהV המו־בה כל חכשם
r m יורש וסופו תורה מדברי ובוטל לעצמו
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גיהנם

 כן השכל יחפוץ אשר לכל השכל תחת ומושפל נכנע
 דף [ברכות ארזיל והנה . טורח בלי הגוף את יטה
]כ״ח  אל כברו תוכו שאין תלמיד כל הכריז שר׳׳ג .

 וכאשר שוין ולבו פיו האדם שיהא שצרין צבהמ׳׳ד יכנס
כן מבפנים במחשבתו הוא
 ואמרו והלשון הפח יהא

 הוא הלשון כי הלב כוונת
 המצפון ושליח הלב קולמוס

 ולא הלבבות בחובת כמ״ש
 בחלקלקות בפה שיאמר
 וז״ש . אורבו ישים ובקרבו

 שלן הגיף ר״ל ביתן יהי
 מדור בית נק׳ הגוף כי

 ויהי בספרי׳ כמ״ש הנשמה
 לרומה פתוח הגוף ר״ל ביתן
 לרוחה פתוח פ־ו שיהא

 ולא שבפנים מה להודיע
 ישים ובלבו בפה שיאמר

 שבפנים. מה להודיע פתוח אינו הגוף זה ונמצא אורבו
 בן בגמ׳ בית בן שקראו ע״ד ביתן בני עניים ו־הי׳
 שיש מה כל ר׳׳ל בבית תמיד שהוא ע״ש רגילות לשון

 ובני שלן נרין הן בית הנק׳ שלן בגוף היינו בביתן
 לחם החוקר העני כי עניים במדריגה יהיו הכל מעיים

 רק ושתיה באכילה אדם בני לתענוגי מחאוה אינו
 דבר שהוא הצורן לכל לחם לו שיהי׳ מתאוה הוא

פן בחון שיש מה כל יהיה כן הגוף לקיום ההכרחי  גו
 לתענוגי יתאוו שלא עניים בבחי׳ ביתן בני וזהו

 הגוף לקיום הצורן כדי רק ומשקים במאכלים הגוף
: יותר ולא  אמרו מכאן דאמר ולהבין .כו׳ שיחה תרבה ואל

ל חכמים  שבאו החכמים חידשו מה . וכו׳ כ
 . בפי׳ בדבריו שנזכר ממה יותר יוחנן בן יוקי אוזר
 וקופו מד״ת ובוטל לעצמו רעה גורס שחידשו ואס
 משמע חכמים אמרו מכאן אמר האין קשה גיהנס יורש

 נזכר ולא ירושלים איש יוחנן בן יוקי מדברי שלמדו
 מברטנורה ר״ע דהרב ונראה • ע״ז עונש שוס בדבריו

 אמר ולא האשה עס מדקאמר .אמרו באשתו ח״ל פי׳
 באשתו י5דמפר אית .אמרו שבאשתו למדנו אשת עס

 תמשנ׳ ומדברי עבירה הרגל לידי יבא שלא בלבד נדה
 המשנה ומדברי ומ״ש עכ״ל. טהורה נאשתו שאפי׳ נראה
 המשנ׳. נראהזאתמן ואין טהורה באשתו שאפי׳ נראה

 יו״ט בתוק׳ כמ״ש דכוונתו לומר נראה הי׳ ולכאורה
 בץ טהורה אשתו בהיות בין כ״ז וז״ל המדרש בשס

 עמה דבורו להרטת ראוי אין טומאה בימי בהיותה
 דא״כהי״ללכתוב כונתו זה אין באמת אבל וכו׳עכ״ל.

שאף נראה המשנ׳ ומדברי נדה. כאשתו ’דמפלש איח
גאשחו
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 עסחאשח שיחה תרנה אל
 ירנה שאל נאשתו דמיירי לן לומר הידוע נה״א
 מכל אנל . אמרו נאשחו אמר וע״ב עמה שיח׳

 וק״ו נאשחו בטהורה נין נטמאה נין כלל הוא מקום
 קשה חנירו אשח על דאמר הק״ו ולפי חנירו. לאשם

 הידיעה נה״א האש׳ עס שיח׳ תרנה ואל אמר למה
 שיחה חרנה ואל הול״ל אמרו דנאשתו לן לומר
 הו״א אשחו ^עס אמר הוה דאי לומר ואין אשחו. עם

 דאםור חנירו לאשת ק״ו הוא הלא מותר חנירו דנאשת
 אמר הוה דאי וליל . חנירל לאשת וק״ו עתה כמ״ש

 לטעות מקום הי׳ שלא אף אשתל עם שיחה חרב' לאל
 הי׳ אעפי״כ דאקלל הלא דק״ו דמוחר חבירל משח על

 טהור' דבאשתו נדה באשתו דמיירי לומר לטעות מקום
 האשה עס שיח׳ תרנ׳ ואל אמד לכן לאקור טעם אין

 רעם קחם ומדקאמר באשתו. דמי־רי לומר הידיעה בה׳א
 בטמאה בין משמע כלל דרן שיחה להרבות אקור האשה

 יוקי דברי אמרו. באשתו וז״ל בתוי״ט וע׳ בטהורה. נין
 הוה נפומי׳ מרגלא אומר שהי׳ שדנריו הן. יוחנן נן

 פירקין נריש הר״נ שפי׳ כענין קנלם מרנותיו אנל
 מקיני עד קנלה דנרי המקכת שנזו דנריהם שכל

 הר״ב מפרש וכו׳ חכמים אמרו מכאן רעל כמי והיינו
 ע׳׳ש וכו׳ אדהכא כן פי׳ ולא וכו׳ כחנה הקדוש רנינו
 דנרי אמרו נאשחו לומר דוחק הוא ולענ״ד . עכ׳׳ל
 לנינו דנרי חכמים אמרו ומכאן הם יוחנן נן יוקי

 ואמרו הם יוחנן נן יוקי דהכלדנרי הס.ואפ״ל הקדוש
 שאמרו רנוחי אמרו באשתו כלומר .והי׳ קושיא דלן
ם הידוע בה״א האש׳ עם שיחה חרבה ואל ח באשתו מנ

 רע הרהור מחמת
 נ וכו' מד״ח
ע ^ ו ח . נן י כו׳ פרחי׳

 אמר ד להבין
 אמר למה חנר לן וקנה
 ושכור הול״ל קנין לשלן

 הן כפשטן שהדברים אף דבאמת ונראה . חבר לן
 רוה״ק דברי מ״מ ה' לעבוד אין ועצות מוקר דנרי
 ריש מכריז שרה חיי פרשה בזוהר ואיחא . הכל כולל

 איהו זעיר דאיהו ומאן זעיר איהו רנ דאיהו מאן מתיבתא
 למאוד עצמן שתקטין ר״ל רנ לן עשה וז״ש עכ״ל. רנ

 במם' חקידים במשנת ואיחא . רנ במדריגח ותהי׳
 נאוה מקפר השם של ני״ה פוגם שהמחגא' חשוב׳

 השם. של י׳׳ה עליו שורה עצמו שמקטין מי וא״כ .ע״כ
 וביג' מ״ה כ״ח הוא וחכמ״ה ובינ׳ חכלי׳ הם י״ה וגס
^ נקראים ובינה לחכמה וידוע .הענו׳ עולס הוא  ח

 ר״ל חנר לן וקנה וז״ש . לעולם מחפרשין דלא ריעין
 חבר לקנין לן יהי׳ אז למאוד עד עצמן כשחקטין

 בהתחברות תמיד שהם וביג׳ חכמה הם החחנרוח לשון
במשלי הכחונ לשון קנה לשון ואמר . לקנין לן והי׳

t קנ^ ד׳  V
אדם כל בפני עצמן מקטין בהיותן כי זכות לכף

 אדם כל בפני רוח שפל הוי מאוד מאוד התנא כמאמר
חן אלא זה א״א היו  ואף זכות לכף ארס כל את דן נ
עינין ייטנ שלא נחבירן דבר תראה אם  תחשוב אל נ

 וכמעשה זכות לכף חדינהו אלא ממנו גדול שאתה
 ודומיהן יהושיע נר׳ :] קכ״ז [שנח נגמ׳ שהניאו

 זכות לכף אדם כל אח ק והוי מקושר ונמצא רנים
 להיות עצמו להקטין א״א זה נלא כי כנ״ל למעלה

רב־. נמדריגח
י א ח שק דאמר להנין וכו׳ הארנלי ו  לשון רע נ

ונראה החחנרות. צ׳ הרשע אצל ואח׳׳כ הרחקה
רי , י כונייס הידוע נה״א האש׳ עם שיחה חרנה ואל י ״ צא ד

צ’״^ באס״ הוא וק״ו אמרן א י ו ^ י כם חהו י חו _..I ’ ”v.........v נחו ״ א ״ י י ״׳ בתוכם וזהו בישראל שורה שהש״י בתוכם אלא נאמר וא״ל _ ״י  נ וא . אשתו עם שיח׳ ירבה ואל נלשון לומר לרבותי
 ק׳ו הלא . מותר חבירו דבאשת לטעות מקום דהוה
 חכמיםכלומר אמרו מכאן . דאקור חנירו באשת הוא

 מרבה שאדם כ״ז חכמים אמרו הקושיא זה מחמת
 נין טמא׳ בהיותה נין כ״ז כלומר .האש׳ עם שיח׳

אמרו לא וע״כ . להרנוחשיחה אקור טהור׳ נהיות׳

כם וזהו נישראל שורה שהש״י נחוכם אלא נאמר  נחו
 ירחיק עליו הש״י שישרה רוצה אתה אם וז״ש . ע״כ

 הרחק חהו רע דנר שום בו יהא שלא מעליו הרע
 מעלין רע הרחק חתן השוכן מהש״י ר״ל רע משכן

 י הש על כי עליו הש״י ישרה שלא מניעה הוא זה כי
עצמן לרין שאתה די לא /מר ו רע יגורן לא נאמר

̂יי Viktt UVL, _______________.״ רn«יי M ׳ ̂ וע״כ . להרנוסשיחה אסור טהור׳ בהיות׳ /Z v l ״חחדר
ואצ^תתחנ אלא רע מדבר הריחוק בתכלית להרחיק לטעות מקום דהו׳ אשתו עם שיחה ירבה רנותי״ואל

לאקוי מעם אץ מסור׳ דנאשסו נדס נאשסו דעיילי



חייםא פררז אבותפרי
 בפרשה נו שנאמר באברהם שמצינו כמו לרשע נמי
 וע״ מעמו לוע הפרד אחרי אברהם אל אמר וה׳ לן,

 עמו שהרשע כ״ז לוע הפרד אחרי וז׳׳ל שס ’פירש״
 ליזהר אהה לרין וא״כ . עכ״ל ממנו פורש הדבור הי׳
 . לרשע חחחנר שלא נ״כ

 מן חהיאש ואל ואמר
 תאמר שלא ר״ל הפורענות

 שהשע׳ לרשע אתחבר אני
 הגמרא ועפ״י לו משחקת
 לעשות ש’וע״ש] ;ז׳ [ברכות

 שהשע׳ איש עס ומתן משא
 יצליח נמי שהוא לו משחקת

 ואל אמר לזה . ידו על
 ר״ל הפורענות מן חחיאש

 שהשע׳ כיון תאמר שלא
 יבא לא בודאי לו משחקת

 אלא פורעניח שום עליו
 פורענות עליו יבא בודאי
 וא״כ חף מאריך שתש״י אלא
אוי כי למוקש לן זה יהי׳

 חחחנר שלא ליזהר אחה לרין וא״כ לשכינו או לרשע
• כנ״ל לרשע

ח ע מ ז !  הם דאבות מיל• כל ולהבין כו׳ שעח בן ^
 [בנא כמ״ש ה׳ ויראת דחקידות מילי י

 יקיים כו׳ חק־דא למהוי דנעי מאן האי .] ל׳ קמא
 ואפשר .בקנהדרין לקבוע הו״ל המאמר וזה דאבות מילי
]י״ג [ברכות דארז״ל לרמז שנא י״ל  להחרין דצרין :
 עובא מאריך דהוה חזייה שם ואמרו אחד של נד׳
 תו רוחות ולארבע ולמעה למעלה דאמליכסי׳ כיון א״ל
 יותר חיוב שאינו משמע צריכת לא והלשון צריכת. לא

 מה בכל ולחשוב להאריך ירצה אם אבל הדין מצד
 וכל והימים ותחתונים עליונים עולמות הקנ״ה שברא
 יכול שברא מה כל על הש״י אח ולהמליך נהם אשר
 והנה • נהם שיצערךלכוין מה כפי להאריך הוא

ע׳ לכוין צריך  עז־ שהוא אחד של ובך׳ שמע של נ
 שישראל זולתו אין אמיתי אחד הש״ישהוא על ולהעיד
 . אמת אחד שהוא הש״י על יום בכל פעמיים מעידין

 הזמה נהם יש בחקירות כי במקומות הם וחקירות
 מרבה הוי ח״ש . פלוני במקום הייתם עמנו לומר

ע׳ לכוין ק״ש.שחרית של כלומר העדים אח לחקור  נ
 אחד שהוא הש״י על ולהעיד אחד של ונד׳ שמע של

 וסחתונים עליוני׳ העולמות כל על אוהו ולהמליך אמת
 ערנית של נק״ש וגם שנשכצו המקומות וכל ובימים

 של ק״ש של עדים חהו . כן לכוין כדי יאי״ן ג״כ
ה יהא וערנית שחרית  שהוא נשעה בשכלו לחקור מינ

ותחסוני׳ עליוני׳ עולמו׳ כל על ולהמליןאותו מאו״ןנאחד

 בן יהודה (ח) :הפורענות מן תתיאש ואל
 יהודה י; מהם קבלו שטח בן ושמעון טבאי

 בעוךכי עצמןד תעש אל אומר טבאי' בן
 לפניןז עומדים הרין בעלי וכשיהיו הדינין

 מל^יןז ובשגפטרים כרשעים ב?;מיף יהיו
 ד^ין: את בשקבלו.עליהם כזכאין בעעי־ יהיו
 לחקור הוימך־בה אומר שטח בן' שמעון (פס
 מתוכם שמא בךבריף \הוי'זהיר העדים. את

 קבלו ואבטליון שמעןה ס : לשקר ילמדו
 ר״מלאבה את אך,וב אומר שמעיה מהם
 : לרשץת תתודע ואלי' הרבנות את ושנא

אבטליון י ' ׳ -

 כיון אמרו הדין שמן אעפ״י כי בהם אשר יכל והימים
לא תו רוחות ולד׳ וררעא לשמיא דאמליכחי׳

העדים ויחקור יאריך החסידות מצד אעפי״כ צריך
. בשכלו לו הידועים העולמות כל על הש״י וימליך

בדבריך זהיר והוי ואמר
ד לימר [רושלמי שאמרו עי
 בן אר״נ דברכוה נפ״ב

ד׳ שידגיש ובלבד יצחק] נ
 כקורא חיו נראה יהא שלא
 .qמחר הוא ח״ו ונמצא רי״ש
 בדבריך זהיר והוי וזהי

 העדים חוקר כשאתה
 כל הש״יעל אח ולהמליך

 ח״ו qהחעי שלא הע־נמוח
 נראה שיהא אחד שנ הד׳
 . אחר רי״ש כקורא ח״ו
 ילמדו מחוכם שמא וזהו

 הד׳ ידגיש אלא לשקר
; כנ״ל בה ויאריך

ה י ע מ ז נ  זה הדברים שייכי׳ איך להבין וכו'. אזמר ^
המפורסם החסיד הגאון הרב מפי ושמעתי נזה.

ף ?׳ נעהמ״ח ס ו י ב מ ע י ת ו ר ל ו . זלה״ה ת
]’[הילייח ארז״ל כי ;  לכם נתחי רננות' י כלום ׳

 העבדות ר״ל המלאכה אח אהוב וז״ש לכם נתחי עבדות
 ול״נ . ודפח״ח נעצמו הרבנות ארז ושנא הרבנות של

 והול״ל הרבנות ואח המלאכה אח באומרו כשנדקדק
 ונרא׳ .לי למה אח אח הרבנות. ושנא המנאכ׳ אהוב
 שם על נספרים כמ״ש ירא׳ מדריגת הוא את דהנה
 העושין מנאכוח בעלי והנה . ת׳ ועד מא׳ שכולל
 כמה מפני בזול למכור יצטרכו שלא יראים הס למכור
 רק לתקנם א״א הירא׳ וזהו .לבוא יוכל אשר סיבות

 שהוא מי אבל . נו ונשעני׳ ויצליחו להש״י שמנקשין
 qחונ הוא מגדולתו אוחו יורידו שלא וירא ברבנות

 אח אהוב ח״ש . לשלטון עצמו שמקרב או אדם לבני
 כי דייקא ואח .מלאכי נעלי של הירא׳ ר״ל המלאב׳

 . נו ונשעני׳ להש״י מחפללין הם שלהם היראה מחמת
 מחמת כי הרבנות של הירא׳ ר״ל . הרבנות את ושנא

 . לשלטון עצמו שמקרב או לנ״א qשחונ או הירא׳ זה
:לרשות חחודע ואל וז״ש

ל [משלי כתיב דהנה .לרשות חחודע ואל א
 וכמיש וכו׳ דעהו דרכיך בכל .] ג׳

 עניני וכל והלוכו עסקיו שבכל רל״א סי' או״ח נש״ע
 הכל יהי׳ עסקיו וכל ושינה ומשגל ושתית אכילה qהגו

 עניניוותכל בכל עובדהש״י נמצא זה וכשמקיים לש״ש
,נחו״ת כמ״ש לש״ש הכל עושה תנועותיו כל כי מצות

שאין



ר' א פרר! אבותפ
 לעשוסו ל״ל לציווי או לגדל כבנק שאינו דגל לך צ!אין
 דבל לך ואין לעשיסו שלא ל״ל לאזהלה או דוקא
 חסן שלא ל״ל ללשוס ססודע ואל וז״ש .בעולם לשוס
בכל לקייס שלך דעס חסן אלא לשוס לדבל דעסך

החיים

בקפל כסב דהכה

 ונמצא כנ״ל דעהו דלכיך
 הש״י ועובד מצוס הכל יהי׳
 בעניני אפי׳ הדברים בכל

 :לי נלאה כן הכלחים גופי׳
. אבטלימ מלכו׳ או
 לע״ב פי׳ עי׳ י

 שהסלמידים שאע״פ שפי׳
 כשסגלו יעעו לא עסה של

 לך יהי׳ היעים מים למקום
 בדבליכם שיעעו סלמידים

ונל׳׳פ לחוקה. חששא זהו ובאמס ס״ח על קדושים בפ׳ יוסף יעסב תולחת
 לחהל שצליך לבים י בה •בשעל מוכיחים עם לאשי

 אוסם מוכיח אהבה ומצד אוסם שיאהב מוקל בסוכחס
 דבלי ידבל ולא מוקל שחלו בנו אס האוהב אב כמו

 בין מדנים לעולל ח״ו דיני׳ לעולל ישלאל על קעלוגין
̂ט״ט בשם שם וכ׳ שבשמים. לאביהם ישלאל  הבע
 אס בעם ה׳ וישלח כ״א] [במדבל הפקוק ז״פ זלה״ה

 לב עם וימס העם אס וינשכו השלפים הנחשים
 ישלאל אס שמלשינים מוכיחים אוסם על . מישלאל

 באלק ישלאל אס ומנשכים קעגולים דבלי ומדבלים
 אעפ׳׳י אלא . בסוכחסס ח״ו לעה וגולמין שבפיהם
 ע״ש עליהם זכוס ללמד סוכחה בשעס . אוסן שיוכיחו

 סוכחס דבלי הם דבלי שנאמד דכ״מ וידוע באליכוס.
 מוקל דבלי ל״ל בדבליכם הזהלו חכמים וז״ש . מוקל
 שלא אף קעלוג דבל שום ח״ו להוציא שלא שלכם

 בודאי חכמים כי תזהלו חכמים אמל וע״כ .־ במסכוין
 לישלאל לעה ח״ו לגלום קעלוג דבלי בדעס יוכיחו לא

 בדבריכם הזהלו חכמים אמל אלא .שבפיהם באלק
 שלא קעלוג דבלי סוכחה בשעס מפיכם הוציאו שלא

 שלא לעה שוס מישלאל אחד לשוס ח״ו ויגלום במסכוין
 ח״ו אס גלוס חובה סחובו שמא העעס ואמל במסכוין.

 מישראל א׳ שימוח ח״ו וסגלוס קעלוג דבל שוס סוציא
 נפש בהליגס גלוס סחיבוחובס שבפיהם אלק מחמס

 למקום שסגלו שלכם עונש ויהי׳ במחכוין *שלא מישראל
 הסול׳ עפ״י נוהגין שאינו במקום כלומר הלעיס מיס

 כדי לעיס מיס הנק׳ ההפוך אלא חדושיס י מיס הנקרא
 אח ולסקן בקעלוג ולא באהבה אוסס שסוכיחו
 בדבליכסשלא שסזהלו ב׳ העעס עוד ואמל שלכם. הקלקול

 הסלמידיס בשביל במסכוין שלא קעלוג דבל שוס חוציא
 כשגגה במסכוין שלא הדבליס יצאו שאצלכם יבינו שלא

 בדברי דודם בני אס יוכיחו אלא השליט מלפני היזצא
כמומלע׳ה ילקובצרעס ל״ל דמומו ישראל על קטלוגים

 בדבריכם הזהח חכמים אומר אכטליון (יא)
 מים למקום ותגלו גלות חובת תחויבו שמא

 אחריכם ’דבאים’ התלמידים וישתו הרעים
 : מתחלל' שמים שם דמותו'ונמצא

 הוי אומר הלל מהם קבלו ושמאי הללי (ים
 ורודף שלום אוהב אהרן “של מתלמיךו

 : לתורה ומקרבן הבריות את אוהב שלום
א........................ י ו ה

 על כשלג מצולעס ידו והנה כמ״ש בצלעס שלקה
 כמס חשוב שהמצורע וימוסו וזהו ישלאל על לה״ל שדבר

הי א: פק־ק בהעלסךעל בפ׳ ז״ל שפילש״י כמו ס א  נ
 פולענוס ח״ו בבא מסחלל שמיס שם ונמצא ע״ש. כמס

 ז״ל שפילש״י כמו ס״ח על
 כל ד׳ במשנה ד׳ בפרק

 בקחל שמיס שם המחלל
 וז״ל בגלוי ממנו נפלעין
 חלפחו לכל מגלה הקב״ה
 סכקה כ״ו] [משלי שנאמר
 לעסו סגלה במשאון שנאה
 שלא למה כך וכל . בקהל
 שלא ידו על ש״ש יסחלל
 שהוא פלוני לאיסי יאמרו

עכ״ל וכך כך ציוס בו ופגעו מעש״ט ועשה חכס
 מוקל הס פשטן כי באמס כו׳ אומר הלל :השס חילול נקרא שזה הלי , ,

 אוהב להיוס צריך כי אמס של
 ובין לאשחו איש בין שלוס לעשוס ומדף בעצמו שלוס
 צליכ-ן אין המצוס בכל במדלש נמצא וכן לחבילו אדם

 סחמיצנה אל לידך שבא מצוה אלא לרדוף ומחויבין
 ורדפהו. שלוס בקש ל״ד] [סהליס שנאמר משלום חו־ן
 שלום ומדף שלום אוהב שאמד כ״ין להבין צריך אך
 על טעס שזהו הבליוס אח אוהב אח״כ שאומל זה מה

 . לחולה ומקרבן אח״כ שאמל זה ומה השלוס אהבס
 בני לי׳ דמלחם האי :] ק״ה [כסובוס שאז״ל ונלאה
 מוכח דלא משוס חלא טפי דמעלי משוס לאו מאחי׳

 כדי השלום לדחוס שצריך ונמצא .דשמיא במילי להו
 חח־לה מקבל אינו אס פניו על חבילו אס להוכיח
 היפך וזהו ולבזוסו להוכיחו צריך ובאהבה בקסל

 השלום אס שסבקש שלוס בקש וזפ״ה . השלום
 צריך אסה אס ממך השלום אס סלדוף ל״ל ורדפהו
 שלום אוהב כאן וז״ש ולבזוחו. חבילך אס להוכיח
 צריך פעם ל״ל שלום ורודף השלום אס סאהוב בעצס^
 . ולבזיסו חנילך אס ולהוכיח מאסך השלום אס לרדוף

 שלוס ורודף שלום אוהב פי׳ מפלש בעצמה והמשנ׳
 השלום. אס סאהוב וע״כ בעצמם הבליוס אס אוהב ל״ל

 ממך השלוס אס רודף סהי׳ וע״כ ל״ל לחולה ומקרבן
 אס וסבזוסס וסוכיחס לחולה הבליוס אס לקרב כדי

. לסודה לקרבן כדי אחל בענין א״א

 ב׳ פלק דשבח בגמלא פשוט עפ״י יאמר או
 שבאו בשלשה מעשה מביא ל״א] [דף

 סודה שאלמוד ע״מ גיירני אמל חד שמאי לפני לגייר
 שאלמוד ע״מ גיירני וח״א .שבע״פ חולה ולא שבכסב

 שאהיה ע״מ גיירני וח״א אחד לגל על הסולח כל
שם ז״ל ופירש״י קרבן. והלל שמאי ודחפם גדול כהן



חייםא פדר, אבותפד
 שמאי ונאמס ; בכל אוחו שיצייסו אחכמחו ששמן

 שבא גר דהדין עשה כדין שב־דו הברן באמס שדחפן
 הלל אבל . וחמורץ קלץ עונשין אוחו מודיעין לגייר

 אחכמסו שמן לכל להשפיע ואהבה חשד מדח שמדחו
 בחכמסו וערח וראה וקבלם
 גירי גמורי׳ גרים שיהיו
 חשד מרחו מחמח חהו צדק

 הבריוס אס ואוהב ואהב׳
 לפנים בחכמסו לסור׳ ומקרבן
 שעשאום עד הדין משורס

 במשכסאזו וכן צדק. גירי
 במברק הדין שאינהעפ״י

 מאן האי .] ל׳ קמא [בבא כמ׳׳ש חשידוס במדוס
 וע״כ . דאבוס מילי יקיים כו׳ חשידא למיהוי רבעי
 ספ״ה , כנ״ל להורה ומקרבן הבריוס אס אוהב אמר

 שגה.’ בלבנון rכאר יפרח כחמר צדיק צ״ב] [סהלים
 שניהם והלל שמאי כאמור צדיקים מיני שני דיש

שהוא סה .גבור׳ ממרח סה חשד ממרס הr צדיקים
שמעריחין הערחוח כל הכל שובל הוא חשד ממרס
 אוחו שמעריחין אף אדם לשום מבייש ואינו אוחו

 מקרבן הוא ואדרבא לשומען כדח לא אשר בדברים
 במעשה הלל כענין כרצונו לכאו׳׳א ומנהיג באהבסו

 הכל עם והולך גבורה ממרס גמור צדיק ויש .המכר
 עפ״י ואינו דבר ממנו שמבקש ומי הסורה ודס בדין
 הצדיק ר״ל כחמר צדיק וז״ש .במיפה גוער הוא ד״ח
ה  שלחה שהיסה יהודא כלס ממש כחמר שהוא ^

 להפיל רצחה והיסה הרה אנכי לו אלה אשר לאיש ליהודא
שובל הrה הצדיק וכן אוחו סבייש שלא לאש עצמה
יפרח הצדיק הr אוסן מבייש ואינו הבריוס מן ישורין

 כל אס ויקרב ^ולל יקר ויוציא הרב׳ פירוח יעשה ר״ל
 קשה שהוא השני הצדיק אבל ולעבוד׳ לסורה הבריוס

 פ״ד] ארץ [דרך חד׳ל שאמרו כענין בלבנון rכאר
 והצדיק rכאר קשה יהא ואל כקנה רן אדם יהא לעולם

 הבריוח לקרב יכול אינו הr כאח קשה שהוא חrה
 בעצמו ישגא אבל פירוח ולעשוס ולעבודה לחורה

 וגדול הולך להיוס יכול צבור עול עליו שאין כיון
: בעצמו

ולקשר ז״ל. פירש״י עי׳ כו׳ אומר היה הוא
ה הr הלל דברי כל  נראה .מ

 אדם יחגא׳ ולבל לכל שפלוס מדח מדסו דעח דלומד
 ולהיוס בסורסו שמו להסגדל חפץ ולהיוס בסורסו

 שאח״ל מה וידוע ברבנוס. ולהסנהג ביהודים וגדול רב
 מה לך לומר למים ד׳׳ס נמשלו למה .] ׳r [סעניס

 .כן ד״ס אף נמוך למקום גבוה ממקום הולכים מים
 פוגם שהמסגאה חשובה במש׳ חשידים במשנח וכסוב

שמא נגד וז״ש . גאוה משפר השם מן י״ה גאוסיוח

 שמיה אביר שמא נגיד אומר הק־י, הוא (יס
 חיב י קטלא יליף ודלא יסיף מוסיף ודלא

א וד־אשתמש א י (יד) : חלף ^  היה ת
^ צמי5ל? וכשאני לי מי לי אני אין אם או

‘כה י י י י

 ליל שמי׳ אבד ולהסגאוס שמו להסגדל בזה חפץ אם
 שפגם י״ה שם ונשחלק ממנו שנאבד י״ה שם אבד
 גאה כל לפיכן ובינ׳ חכמ׳ הם י״ה כי וידוע . בהם

 מושיף ודלא וזהו ממנו. שנשסלק החכמ׳ היפוך שועה
מושיף שאינו ר״ל ישיף

 מאחר ולימודו בחכמחו
 ישיף חכמחו ממנו שנשסלק

 נשכח כבר שלמד מה אף ל ר״
כג] הפשוק[משלי ממנו.וז׳׳פ

. ואיננו בו עיניך הסעיף
 ובינה חכמה כי דידוע ר׳׳ל
 qהחעי עיניםוזהו בחי׳ הם

 ואיננו ובינ׳ חנמ׳ הם עינים בחי׳ כשנשסלק בו נין ע
 חכמה כי והעעם . ממנו נשכח כבר שלמד מה אף

 ממנו שנשסלק וכיון זכו׳׳ר גימ׳ קש״א ע״ב הם ובינה
 נפלה כי נשכח כבר שלמד מה אף הזכיר׳ בחי׳ חו״ב

 דהנה חייב קעלא יליף ודלא . השכח׳ הם לאחוריים
 שאינו לומר ס׳׳ח מקום בכל נק׳ למה במדר״ש איסא

 לימוד סמיד שצריך סלמיד בבחי׳ הוא אא״כ חכם נק׳
 חכם אינו ללמוד א״צ שהוא שובר הוא אם אבל דעס

 יליף ודלא וזהו אדם מכל הלומד חכם איזהו כמ״ש
 קעלא אדם מכל לומד ואינו מחגאה שהוא מי י״ל

 להשחמש רוצה שהוא זיז ר״ל חלף בחגא ודאשסמש חייב.
 חלף הסורה אז ולהסרומם ולהחגדל חורה של בכסרי

 נמשלה הסורה כי אצלו מסקיים ואינו ממנו ועבר
 לשון הוא וחלף . נמוך במקום אלא שורה ואינו למים

: בהכבוד הסורה ומחליף חליפין
 להבין כו׳ לי אני אין אם אלמל היה הלא

בסחלהמשמעוסו כי שאמר מה זה '
 מה לעצמי וכשאני אמר ואח׳׳כ דוקא בעצמו שיעשה

 כסר. א׳ כח״ב נק׳ דאי׳׳ן נשפרים דידוע נראה .אני
 מלכוס מדח נק׳ ואנ״י . בינה נו׳׳ן . חכמה יו״ד

 פועלי כל יחפרדו אז מלכוח אל אי׳׳ן שער ובהגלוס
 ח״ואין ואם .והמקעריגים המשעינים כל ובעלו און
 מלכוח מדס אל אי״ן שער דהיינו מוחין להמשיך כח לו
 עצמו ויחזיק לגמרי כאין עצמו שיחשוב סקנסו אז

 שיין אין ואי׳׳ן מ״ה שהוא דבר ועל . מ״ה במדס
 לו יש ״ן’א שנמי אם ר״ל לי אני אין אם וז״ש קערוג.

 גורם שאני בשגילי ר״ל לי מלכוס. מדס באני הסגלוס
 פועל• כל יספרדו ואז מלכוס מדס אל אי״ן שער להמשין

 ולהשעין לקערג שיובל זה הוא מי ר״ל לי מי ולכן און
 בלא לבדו הוא מלכוס כשמדס ר״ל לעצמי וכשאני עלי.

 מחזיק אני אז ר״ל אני מ״ה אי׳׳ן שער המוחין הסגלוס
 בגמרא דאמרו כו׳ לי אני אין אם יאמר או : קערוג שייך לא מה דבר ועל מ״ה במדריגה עצמי

]נ״ג [שוכה  גשמחח שמח הלל כשהי׳ .
מ ני



וחייםא פרר, אבותפרי
 איני ואס כאן הכל כאן אכי אס אמר השואגה גיח
 לומרדהלל ואפשר הפירושיס. בזה ורגו כאן. מי כאן
ח דעח למד  שמרה שלימה שמרה שישמרו העם א

 הוא השמר׳ לעולס גדול בהחלהבוח שיבואו אמח של
 יוכל ואז הגשמי מעולס לגמרי ויפרד המחשבה עולס
 יהי׳ אס אבל . המחשבה עולס השמחה לעולס לבוא
 כלוס לו רקר שאין אדם לך ואין הגשמי בפולס דבוק
 חאוחו ורצי מח אדס קהלח]אין [מדרש שארז׳יל כמו
 אס אבל שלימה שמרחו להיוח לו א׳׳א ונמצא בידו

 ויבוא ורשרונו א״ע יזכור ולא הגשמי מפולס יפרד
 המרשבה פולס הוא השמר׳ לפולס גדול בהחלהבוח

 מרשב״ה אוחיוח הוא גשמר״ה כי ארד פולס שהוא
 בפח אס ר״ל כאן אני אס ח״ש . החפנוג פולס

 כל ר״ל כאן הכל .כאן ואני בפצמי זוכר אני השמרה
 לי שרשר מה יודפ אני רשרוני וגס הגשמי פולס

 ואס שלימה. שמרה לי להיוח א׳׳א ואז הגשמי מפולס
 מי החלהבוח מרמח בפצמי זוכר שאיני ר״ל כאן איני
 רמשיס מ״י הנק׳ המחשבה בפולס אני אז ר״ל כאן

 ואז החפנוג פולס השמחה פולס שהוא ביכה שפרי
 הגשמי שפולס ישראל לאמוני וידופ . שלימה השמרה

 פולס מנהיג יח׳ והוא המחשבה מפולס מחנהג הוא
 יופיל ולא כרצונו שיהי׳ בגשמי שיבוח ומשבג הגשמי
 כי יח׳ רצונו נגד שהוא מה שיבה שוס לאדם

 הפולס ומנהיג המזלוח וכל כוח המפר כל משדד הוא
 הפפולוח כל אדס יפשה אס qוא וחפצו כרצונו הגשמי

 פשיר שיהי׳ כדי הברירה בידו כי ויגזול שיגנוב כגון
ח׳ רצונו אין אס לו מופיל אין  פשיר יהי׳ ואס בזה י
 מקר לקר הוא אבל פשיר שיהיה פליו שנגזר בודאי דפ
 שנגזר מה בהיחר לו ינחן ולא באישור ולקח לפצמו רפ
 שפבר בפבירה כלוס הופיל שלא ונמצא השמיס מן לו
 לו בין קצו אדס של ומזונוחיו יח׳ מאחו הוא הכל כי

 כאן וז״ש . ההיחר מפשיד באישור שלקח וזה מר׳׳ה
 שוס לפצמי פושה אני אין אס ר״ל לי אני אין אס

 מפולס אז ר״ל לי מי אז יהבי ה׳ פל משליך אני רק דבר
 בפולס צרכי כל לי ופושה לי מ״י הנק׳ המחשבה

 . מ׳׳י הנק׳ המחשב׳ מפולס מחנהג הוא כי הגשמי
 פפולוח לפשוח רוצה אני אס ר״ל לפצמי וכשאני
 אני מה ר״ל אני מה .וחקרוני וחי חא ל^לאוח לעצמי
 כי יח׳ בלפדו וחשרוני חאוחי למלאוח לפשוח שאוכל
] [נ״ג בשוכה בגמ׳ דאמרו יאמר או : ככ׳׳ל בזה יח׳ רצונו אין אס כלוס יופיל לא  חניא .

 כשהיה הזקן הלל פל עליו אמרו
 כאן אני אס אומר היה השואבה ביח בשמחח שמח
 כן אומר היה הוא כאן מי כאן איני ואס כאן הכל

 הקביה (ואף אוחי מוליכין רגלי ר.ב1א שאני למקום
.בימך אל אבא אני ביחי אל רבא ארה אס אומר)

 גיחך אל אבא לא אני ביחי אל חבא לא אחה אס
 וברכחיך אליך אבא שמי אח אזכיר אשר המקום בכל שנ׳
 שמקייס מהרש״א ועי׳ הגירשא שמוחק פירש״י עי׳

 רשוח שאין בחיקוניס מ״ש דידוע לפרש ונראה הגירשא.
 עליונים במדריגה ליעול עובד ושום וחוזה נביא לשוס
 השער זה הא׳ השער והוא יראה מדח בשכינה אלא
 מחחזיין בה עליונים העולמוח וכל בו יבואו צדיקים לה׳

 עולם לשוס רשוח וליח דכולא ומראה דמיון והוא
 השכינה ע׳׳י אלא לחחחוניס להשפיע שפירה ולשום

 בשס הפשוק פי׳ פעמים כמה וכחבחי . יראה מדח
S מוה' קדישא בוצינא הקדוש הרב i n ?  זלה״ה ר3ב

 ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועחה
 שיהי׳ רק לראוח א״צ שהאדם . י׳] [דברים ה׳ אח
 יראה כי אהבה מדח לו בא וממילא גשלימוח יראה לו

 איש שנ ודרכו דכר בחינח ואהבה ה׳ יראח אשה בחי'
 נק׳ דאנ׳׳י וידוע . ודפר״ח ע׳׳כ אשה ארר לחזור

 עיין אח ונק׳ זאח ונק׳ מלכוח מדח יראה מדח השכינה
 הכל כאן אני הנק׳ השכינה אס כאן אני אס וז״ש בשפרי׳

 והוא כאן הכל עליונים העולמוח השפירוח כל כלומר כאן
 בשכינה משפיעין העולמוח וכל דכולא ומראה דמיון

 אס כלומר כאן אני אין ואס לחחחוניס להשפיע כדי
 שוס אין כלומר כאן מי .כאן אני הנק׳ השכינה אין

 רשוח להם אין כי כאן עליונים מעולמוח השפעה
 אס הלשון ואמר . השכינ׳ ע״י אלא לחחחוניס להשפיע

 כן אומר עצמו שעל ולומר יכוללנועוח שהי׳ כאן אני
 חכמה בלשון דאמר נראה . כאן זאח אס אמר ולא
 וז״ל ז״ל פירש״י לפי ז״ל המהרש״א כמ׳׳ש כאן אני אס

 וע״כ .עכ״ל אדנ״י בגימ׳ הלל משפר כי בזה ושמעחי
 שמשפר ולרמז אני נק׳ השכינה כי כאן אני אס אמר
 השכינ׳ מעלוח וכשמשפר השכינה הוא אדנ׳׳י גימ׳ שמו
 שנק׳ הקב״ה אל כלומר אוהב שאני למקום עוד אמר

 מוליכין רגלי זהו אוחו אוהב שאני עולם של מקומו
 העולמוח שוף רגליס ברי׳ שהיא השכינה כלומר אוחי

 עולם השכינ׳ כן הגוף שמעמידים רגלים וכמו עליונים
 וגס הש׳׳י עבדוח כל מעמיד האמונה עולם היראה
 ענוה כ״ב]עקב [משלי כמ״ש בקב ברי׳ נקרא בכחוב
 אל אוהב שאהיה אוחי מוליכין רגלי וזהו . ה׳ יראח
 ה׳ יראח בו שיש מי כי פולס של מקומו הנק׳ הש״י

 איש של דרכו כי הש״י אח ואוהב אהבה מדח לו בא
 השנינה מעלח משפר היה וע״כ . אשה ארר לחזור

 אומר הקביה ואף אר״כ ואמר מדברה. שהשכינה כמו
 עליך חמשוך אחה אס כלומר ביחי אל חבא אחה אס

 אל אבא אני אף הקב״ה של ביחו הנקרא יראה מדח
 אוחי. וחאהב אהבה מדח לך ^יהיה אליך אבא ביחך
 מדח לך יהי׳ לא אס .ביחי אל <מא לא אחה ואס

יזכה מהיכן כו׳ אבא לא אני הראשון השער יראה
שיבא



חייםא פררן אבותפרי
 גמ׳3 כמ״ש בהורה לומד אם אן> הש״י אליו שיבא
 הפנימיס מפהחוה לו שמשלו לנזנר משל ל״א:] [שבס

 ומביא . עייל בהי לו משלו לא החצונים ומפהחוס
 וא״ס שמי אה אזכיר אשר מקוש בכל מפשוק ראיה

. יראה מדה השכינה נק׳
. וברכהיך אליך אבא שס

 אין אם כאן הלל וז״ש
 ל אין אס כלומר לי אני

־ ■־ ־“• ■■ ־ ־ מי אני שנק׳ יראה מדה
.עמי אין הקב״ה גס לי

 דיראה דעיקרא בהיקוניס דכהוב ר״ל לעצמי וכשאני
 י״ע] [ההליס וזפ״ה בעקו בין בעיבו בין ה׳ ירא שיהא
 בלי לבדו לה׳ עהור׳ כשהירא׳ ר׳׳ל עהור׳ ה׳ יראה
 לעד עומדה אז עונש יראה עצמו הנאה מחשבה שוס
 שלא מעונש כשירא אבל . ח״ו בעקו בין בעיבו בין

 נפשק ח״ו הזה הדבר אליו ובא בחייו בניו ימוהו
 בלי מהורה ה׳ יראה אבל בהיקוניס כמ״ש היראה
 ומלה לעצמי וכשאני ח״ש . לעד עומדה עונש ייאה

 מ״ד] פ״א [שקלים הרע״ב כמ״ש להנאהי פי׳ לעצמי
 להנאהןוזה לעצמן זה מקרא דורשים שהכהניס אלא

 יראה הנאהי בשביל לעצמי . שלי יראה מדה וכשאני
 מה אז רצונו לי ויהן הש״י לי שיטיב כדי או עונש

: לכלום חשוב אני _
י א מ ר ^ מ ו  זה מה להבין כו׳ הורהך עשה א

 הפירושים בזה ורבו קבע. הלשון
 לפי הורה נקראה דההורה ונראה המפרשים. בדברי
 השם בדרכי האדם שיהנהג האיך דרך מורה שהיא
] מ׳ [קדושין שאמר וכמו  שמביא הלמוד גדולה :
 שהיא כשמה ר״ל לשמה הורה נק׳ וזה מעשה לידי

 ההור׳ בדרכי לנהוג שידע ׳למוד זה בשביל כן עורה
 הוא עשיוהיו בכל שלמד מה היכף ומקיים לומד ואס

 כי מחכמהו מרובין מעשיו נמלא ההורה בדרך הולך
 ובכל עה ובכל יום בכל שיהנהג איך אחה פעם לומד
 . מהקיימה חכמהו מחכמהו מרובין וכשמעש׳ו שעה
 קביעוה אצלך ההור׳ שההי׳ קבע הורהך עשה וזהו

 מרובין מעשיו ויהיו שלמדה מה המיד שהקייס המיד וקייס
 : לעולם אצלך וקייס קביעוה ההורה ההיה ואז מחכמהו

ל ר א מ א  למוד אמר ולא . כו׳ הורהך עשה ^
 קבע הורהך עשה אלא קבע הורהך

 ועפ״י שלמדה ההור׳ הקבע ועקקך בעשייהך כלומר
: עשיוהך כל יהיו ההורה

ל ר א מ א  דעה ללמוד דרצה ,כו׳ הורהך עשה י
 ו כונה שיהא ולא לשמה הורה שילמוד

 עצמו להנאה כוונוה שאר או רבי שיהקרי שמו להגדיל
 ואין מצוה מכבה עבירה .] כ״א [שועה ארז״ל כי

 המצו׳ אחר עבירה עוש׳ אס ר׳׳ל הורה מכבה עבירה
אח מכבה עבירה ואין שלפניו המצו׳ העביר׳ מכבה

 שמאי (טו) :אימתי לא.עכשיו ואם אני מה
 מעט.ועשה אמור תורתןז/קבע אומרעשה

בסבר האךם יכל 'את מ.קבל והוי הרבה

 לשמה בהור׳ עושק אם בודאי וזהו .לפניו של ההור׳
 אס אבל . שלפניו ההור׳ אה מכבה עבירה אין אז

 מכוין אין כי מיירי לא מזה עצמו להנאה בהור׳ עושק
 [פשחיס שארז״ל הגס עצמו. להנאה רק מצוה לשוס

[  אדס יעשוק לעולם כ:
 לשמה שלא ובמצוה בהורה
 בא לשמה שלא שמהוך
 שהוא בעה אעפ״כ לשמה
 זה אין לשמה שלא עושק

 עבירה כי להורה קביעוה
 העושה ד״ה סוש׳ . י״ז ברכוה [עיין . אורה מכבה
 ויהי׳ לשמה שהלמוד קבע הורהך עשה וז״ש וש״נ]
 יכולה עביר׳ שוס שאין לעולם וקיימה קבועה ההור׳

:אוהה לכבוה  מדרכי הלך שלא קבע הורהך עשה ייאמר אל
 משוס יעבור לבל והמצוה ההורה

 בהורה שכהנב בשלמה שמצינו כמו שבעולם עעס
 לבבו ישור ולא נשים לו ירבה ולא י׳׳ז] [דברים

 ובשוף חכמהו על והעמיד אשור ילא נשים אקח ואמר
]י״א . א׳ [מלכים כהיב  ואס לבבו אח העו ונשיו .

 ההורה שיעשה ב״א לשאר ק׳׳ו לשהע״ה קרה כך
 וכן מעס משוס יעבור לבל לעולם קבועוח והמצוה

 כדי לחורה חז״ל עשו אשר והנדרים השייגיס בכל
 שבודאי עצמו על לשמוך ושלא בהס ליזהר לעבור שלא

: ההורה מלוח על יעבור לא  ע״ד קבע חורחך עשה פשוטו עפ׳׳י יאמר או
ק דרך עס חורה טוב שיהי׳ ר״ל א

 עיקר יהי׳ והחור׳ ההורה אל טפל וד״א עיקר ההורה
 בכאן וכן נפש קיום כדי מו״מ שהעשה רק עשקו
 לימוד הוא קביעחך עיקר . קבע חורחך עשה אמר

 ואעפ״י . הנפש קיום רדי מלאכה והעשה החור׳
 בלנך החשוב אל ההורה לי-מוד קביעחך עיקר שהעשה
 הוא ואמירה . מעט אמור אלא הרבה חורה שלמדה

 שלמדה בלבך והחשוב • בלבבך חאמר כי כמו בלב
 המלאכ׳ שאמרו כמו ללמוד שאחהצריך מה נגד מעט

 העשה טובים מעשים כלומר הרבה ועשה .מרובה
מחכמחך מרובין מעשיך ויהיו מלימודך יוחר הרבה , 

 הוי כן עושה שאחה ואפי׳ כנ״ל חחקייס חכמחך ואז
 פנים בשבר כך עושה שאינו אדס כל אח מקבל
 ל;וחו. הוכיח רך במענה אלא עליו חחגאה ולא יפוח
 כלאדס מקבל והוי אמר ולא יפוח פנים בשבר ואמר

 רשע אדס אפי׳ ר״ל אדם כל שאמר וגס יפוח בפנים
 שבור יהי׳ שהוא אוחו הקבל מעשיו אח שונא שאחה
 שאחה עליך יחשוב ולא יפוח בפנים אוחו מקבל שאחה

 פנים בשבר חהו מושר ממך יקבל לא כי אוחו שונא
: יפוח בפנים מקבלו כאח׳ ישבור שהוא יפוח
בא אס ר״ל וכו׳. הרג׳ ועשת מעט אמור

לידן
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לד
מעט

 לו ליחן
ונשעח

ולקיים
כחינחן

ד’ל  מאחן ו־מגקש עני ^ללד שג^ למשל מצות שוס י
 לו חבטיח אל חיכף לו ליחן יכול אחה ואין

 ■ אפשל יהא לא שמא הרג׳
 לו אמור אלא • דנייד

 יקשה ואס הרג'. לו חחן
 שילך מעט לו לומר לן

 והוי נפש. בפחי ממן העני
 האדם כל אח מקבל
 כלומר יפוח פנים בקבר

 רן ובמענה בדברים חפייקו
 כי הלב על המחיישבין

 הנוחן :] ט׳ [ב״ב ארז׳ל
 בדברים והמפייקו ברכוח בשש מחברן לעני פרוטה
 הוא בפרוט' כי והטעם ברכוח. עשר' נאחח מחברן
 לו יש בדברים המפייקו אבל שעה לפי לעני חענוג
 מעט לו שחאמר יוחר טוב ע״כ ארון זמן חענוג

 לו שחחן טוב יוחר ואח״כ . עחה בדברים וחפייקו
 ממה יוחד לו כשחחן חענוג יוחר לעני ויהי' הרבה

: לו שהבטיח י
 שמעחי דהנה לפיש ונראה כו' גמליאל רכן

זלה-ה הבעש-ט בשם
 . אצלו השי״ח אין בודאי שפיקוח לידי בא כשאדם

 קמי שפיקא איכא מי ;] ג' [ברכוח הגמ' וז״פ
 נופל שהוא ואדם חהלחו כן שמו הודאי כי שמיא

 . ודפח״ח עכ״ד אצלו אינו הש״י בודאי אז לשפיקוח
 דאיהו מאן מחיבחא ליש מכריז בזוהר איחא והכה
 עיין עכ״ל זעיר איהו רב דאיהו ומאן רב איהו זעיר

 חראה כלומר רב לן עשה וז״ש שרה• חיי פלשה בזוהל
 מאן כי .לב במדלגח וחהי' למאד עד עצמן שחקטין

 הוא כי חמיד אצלן הש״י יהי' ואז רב איהו זעיר דאיהו
 השפקכי מן ואזוהשחלק רוח ושפל דכא אח השוצן

 שמיא. קמי שפיקא איכא ומי אצלן חמיד הש״י יהי'
 בד״ח אף השפיקוח מן חשחלק הדברים בכל ואף

 א״צ אז רוח שפל דאיהו מאן מושר בשפרי כמ״ש
 המלמד הוא כי עמו ולומד עמו הש״י כי ממנו ללמוד להרב
 שחומים ודברים חורה שחרי 7ל ויח^ל' ישלאל לעמו חולה

 דאלז״ל אומדוח לעשל חלבה ואל ואמל שבחול'•.
חכס היה אא״כ ביחיד מלכב' ולא :] י׳׳א [חגיגה

 מר1א היה גמליאל (טס.,רבן : ת1פניםיפ
 תרבה ואל הספק. מן והסתלק רב לןד’̂נש'ה

 כל. אומר בנו שמעון <יז) :אמרות לעשר
לגוף מצאתי 'ולא החכמיס בין גודלתי ימי

’טוב ” י יי ’ י

 דאף דר׳׳ל רע״ב בפי׳ פילושו ועיין מדעחו ומבין
 מדעחו ומבין חכס הי' אא׳׳כ דורשין אין ליחיד

 המצפון לו לגלוח דאשול פלקיס לאשי לו כשימשול
 דבלים לאשי לק במחשבה הנאמליס זח בעשק שבלב

מדעחו. יבין והשאל לו יאמל
 עשיליח כק' הדיבול והנח

 מעולם עשיליח הוא כי
 לשון אומדוח ומלח העליון

 ממשל א) כמ״ש מחשבה
 וז״ש ובמחשבה באומד ניטל
 שאל ל״ל לעשל חרבה ואל

 הדיבור לעולם להביא חרב'
 חיינו המחשב' בעולם שהוא מה אומדוח עשר הנק'

 והשאר פרקים מראשי יוחר חורה ושחרי שחומים דברים
: מעצמו החלמיד יבין רק הדיבור לעולם חביא אל

 נין גדלחי מ*ש להבין . כו'
השיבה לזה שיין האין החכמים י

 הזכיר למה טוב לגיף שאמר וגס .החכמים בין שגדל
] י״ט [ע״ז דארז״ל ונראה לגוף. שטוב  ר׳ מכריז ;

 זה מי הפשוק ואמר וכו' חי• בעי מאן אלכשנדרי
 לשונן נצוד טוב לראוח ימים חייסאוהב החפץ האיש
 נראה חזה הפשוק ופי' מרמה. מדבר ושפחין מרע

 [חהליס הפשוק פי׳ א' משנה בפ״ב כחבחי דהנה
 בו. יחשה הגבר אשרי ה' טוב כי וראו טעמו ל״ד]

 כל הבורא הוא ב״ה הש״י כי בקיצור משס והעול'
 אוחס ומנהיג העולעוח כל ומחי' אוחן ומשבב העולמות

 הכל אח המחי' חכמה הוא העולמוח בכל אשר וחיוחו
 וכשרואין בעלי' אח חחי׳ והחכמ' ז׳] [קהלח כמ׳׳ש

 חיוחו מפני טוב שהוא לחשוב יש בעולם טוב דבר
 ואופש. אפס הכל הדבר מן חיוחו ובהעדר בו שיש יח'
ה . טוב שהוא מה כלומר טוב כי וראו טעמו וזהו
 שיש הגשמי בחענוג לדבק לו למה וע״כ הטוב. הוא הוא

 חענוג שהוא חמיד בו יחקה הגבר אשרי ההוא בדבר
 שחפן י״ל חייס החפץ האיש זה מי וזהו . החענוגיס

 וחיי״ס חכמה הוא דבר כל של בחיים חמיד לדבק
 שכל וידוע טוב לראוח ימים אוהב . חכ״ס בגימ'

ק' ואהבוח החשדיס מיב] [חליס כמ״ש יו״ס שס על נ
יומס

 גשחס נאמר ואין מקולקלים פירוחיו ממעיט או דהמרבה מבואר חרע״ב בפי' אדרבא הא חמי׳ זה א)
 שם ואיחא ; נ״ט דף בבכורוח גומל בן לעזר א לאבא כוכחו ואפשר ובמחשבה באומד ניטל מעשר

 זה גס אבל . כו׳ ובמחשב׳ באומד ניטל דגן מעשר מה דגן למעשר בהמה מעשר ואיחקש גמ׳3
כוחי׳ פקקינן לא גופי׳ ובהא אלעזר דאבא מעשר מחרומח אלא ידעינן לא דגן מעשר הא חמי׳
 . טוב יוס חוקעוס ועיין .כו׳ ניטל תרומה דצ״ל נראה לכן . כ״ל סעיף של״א שי' ביו״ד ועי׳

: האחרון המעסיק
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משיג ואינו פיו אח ובולם מדוחיו על ומעביר כועס חסדים. שאוהב ימים אוהב וזהו .חסדו ה׳ יצוה יומם

כמ״ש משמים ושנים ימים אריכוח לו נוחניס אז הנק׳ הש״י ר״ל הדברים שבכל הטוב לראוח עוב לראוח
כי וזהו . עמי׳ חקומי לא במילי מוקים דלא משום גשמי בחענוג ולא יח׳ בו ולדבק הכל המחי׳ עוב

ק שאדם קטן רגע באפו רגע לשמור צייך בחיים חמיד לידבק רוצה אשר והאיש ע ברצוט שלו חיים אז מ
’ ׳ ’ ' נצור כמ׳׳ש ולשונו פיו

שהביא וכמעשה מרע לשונך
 .] צ״ג [סנהדרין בגמ׳
 ושנים ימים שהאריכו בעיר

 בדיבוריהם שינו שלא על
 דז״פ ונראה . ימיהם כל

 הוא חכמ׳3 לידבק שרוצה מי כי שחיקה לחכמה סייג
 מלה״ר ולשונו פיו לשמור צריך העולמוח כל של החיוח

י וכל וליצנוח ושקרים  כמ״ש בדיבור שיש איסור דנ
ט לשונך נצור  השמירה זה מרמה מדבר ושפחיך מי

 שעשו וגדר סייג כמו לחכמה סייג אנל . החיוב של
 בדבר אף אסרו העבירה מן להרחיק החורה למצוח
 לחכמה שעשו וסייג העביר׳ מן להרחיק כדי המוחר
 להנצל כדי היחר של בדיבור ולמעט לשחוק ר״ל שחיקה
 החיוח הוא בחכמה דבוק להיוח ויוכל ושקרים מלת״ר

]ל׳׳ב [חמיד ארז״ל והנה . העולמוח כל של  יעשה מה .
 וימיח אדם יעשה מה . עצמו ימיח עצמו ויחי׳ אדם
 דבר וקשר האדם ברא הש״י כי ע״כ. עצמו יחיה עצמו
 . ההפכים שני והם הגשמי בגוף הנשמ׳ הוא רוחני

 ימיח בעוה״ב הנשמה אח להחיוח הרוצ׳ והאדם
 הנשמ׳ אח למוח ירצה אם להיפך וכן הגוף אח עצמו

 שני הם כי גשמיים בחענוגי הגוף אח יחי׳ ח״ו
 במלח פח חורה של דרכה הוא כך כמ״ש הפכים

 בין גדלחי ימי כל וז״ש כו׳ חחי׳ צער וחיי כו׳ חאכל
 וראיחי החכמה. אל חמיד הדבקים בין ר״ל החכמים

 היפוך הם הכל כי ובמדוחיהם בדרכיהם והחבוננחי
 בחכמה להדבק הנשמה אל טוב שהוא ומה . הגוף
 בדרכיהם מצאחי לא וזהו . הגוף אל מזיק הוא

 .שחיקה אלא לגוף גם טוב שיהא דבר . טוב לגוף
 לגוף נמי וטוב הכל של החיוח בחכמה להדבק שטוב

 כמ״ש בזמנו שלא מח ואינו ושנים ימים שמאריך
ואמרו א] שמח אחר שחי׳ :] י״ז [ר״ה בגמרא
 בשעח פיו בולם (והיה במילי מוקים דלא משום

 .] י״ז [ר״ה שאמרו כמו עימי׳ חקומי לא מריבה)
 זהו ונ״ל . פשע על שעובר למי עון נושא למי

 חיים באפו רגע כי .] [חהליםל׳ הפקוק פירוש
 השם ביד הוא כולם שנ החיוח באמח כי ברצונו
שאדם ברגע אבל ברצונו הכל אח המחיה והוא ׳חברך

א המדרש ולא משתקה טוב  ר1הע;ר ת
מביא דברים המרבה וכל המעשה אלא
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חטא

 והי׳ ומחיבח .יחושיע דרב נרי׳ הונא רב הוא א]
: האחרון המעחיק

 על יעבור אס אדס של
 פיו אח ובולם מדוחיו
 ימים אריכוח לו כוחנין

: ושנים
ל ר א ^ א  שאמר מה י

.טוב לגוף
 . הלשון בבריח חלוי המעור דבריח ידוע דהנה

 בבריח לפגום קופו המעור בבריח ח״ו שפוגם ומי
 והכי וז״ל דבורה חומר בק׳ שכחוב וכמו . הלשון
 פיך אח חחן אל ה׳] [קהלח דקרא לישנא דייק

 הוא יקוד דמדח וידוע . עכ״ל בשרך אח לחטיא
 בקפריס שכחוב כמו טוב כקרא החקשרוח מדח

 . טוב של ט׳ לחחאהרי מעילא תשיעיח מדה שהוא
 . טוב של ו׳ הרי המדוח מהחחלח ששיח מדה והיא
 וזה . מטוב ב׳ הרי לעילא מחחא שניה מדה והיא

 טוב בחינח לגוף שיהא טוב לגוף מצאחי לא שאמר
 אלא בבשר יחטיא ולא בבריח יפגום שלא יקוד מדה

 יהיה זה ידי ועל הלשון בבריח יפגום ולא . שחיקה
 : חיקוכה על יסוד מדח טוב בחיכח לגוף .

א ל  ר״ע פירוש עיין . כו׳ ן21המד̂ר ל
 שהשחיקה ע חד שפי׳ מברטכורה

 . ע״כ עיקר המדרש לא חורה בלימוד אף כי יפה
 קאי דבלים המרבה וכל כך אחר שאמר מה ולכאורה
 המרבה וכל קודם לומר ליה והוה בטלים אדבריס

 להוכיח עיקר המדרש ולא כך ואחר חטא מביא דברים
 המדרש לא חורה בדברי אף כי יפה שהשחיקה מזה

 מביא דברים המרבה וכל מ״ש להבין וגס . עיקר
 וגס . חטא לידי בא דברים המרבה וכל הוליל חטא

 עיקר. הלימוד ולא הול״ל העיקר המדרש ולא שאמר
 דכחב ברבים החכם שדורש הדרש על דכונחו ונראה
 ח ורו לה הדרשה דעיקר א׳] ק״ק חכ״ט [קי׳ המ״א
 דר״ל . יעשון אשר המעשה ואח ה׳ דרכי ה׳ לעס

 העס להדריך ונכחו למחוח ובידו הדורש דהחכס
 יקיראה המעשה אלא העיקר המדרש ולא הישר בדרך

 הדרשה וא״כ החורה ע״פ הדרשה כפי הכל שיקיימו
; בד״ח אף עיקר אינו הדיבור שהוא  במשנה לעיל דכחבחי . כו׳ המרבה וכל ועוד

בעל החסיד הגאון בשס כו׳. אומר אבטליון
חולדוח

, ע׳׳ש ז״ל פירש׳׳י ועיין . נגמ׳ אינם מריבה עד



nsחחייםא פרה אבות
 זלה״ה הבעש״ט שס3 שכסב 5יוםן יעקב תולדות

 הדרוש שעה3 עסק שמדברין מוכיחין אוסן על
 לישראל רעה וגורמין ישראל על קערוגין ומעוררין

 וילקו ישראל על דלעורץ דברו כי לנפשם וגס
 במרע״ה. שמצינו כמו בצרעת

 אינו דברים שנאמר וכ״מ
 וזה . תוכחות דברי אלא

 דברים המרבה וכל שאמר
 תוכחה בדברי שמרבה ר״ל

 ומעוררים דברים שהם
 מביא ישראל על קערוגיס

 שמביא חקרו; לשון חעא
 ועל . להענישם ישראל על

 חסרון כן גס מביא עצמו
 שהשחיקה מוכח ומזה ועונש

: נ״ל כן יפה
■ מ׳ רשב־גאומו־

הוא כן
 כמ״ש הנכונה הגירקא
ס. שס3 יו״ע הסוס׳ חיי  דרן
 דברים ג׳ על איסא ולעיל

 התורה על עומד העולם
 התורה על זה בשביל נברא העולם הרעיב ופי׳ וכו׳

 ולילה יומס בריסי לא אס ל׳׳ג] [ירמיהו שנאמר
ק שמיס חקוח א  שביל3ש קרבנוס ועבודה שמחי. לא ו
 מבול יביא שלא הקב״ה נשבע נח שהקריב נוח3הקר

 ועל הקרבנוח. על עומד שהעולם הרי .] י׳׳א [סיעה
 יבנה חסד עולם פ׳׳ע] [חהליס דכחיב חסדים גמילות

 לזכות רע׳׳ב הרב שכסב הדין על ולכאורה . ע״כ
 ואפ׳׳ל דלעיל. חורה היינו החייב אח ולחייב הזכאי אח

העולם שנברא חיינו עומד העולם ג׳׳ד על אמר דלעיל

 אומר גמליאל בן שמעון רבן (יחז : חטא
 .קןם־•א) (עומד העולם דברים שלשה על'
 שנאמר הי^ום ועל’הדין ל2ו? האמת על
 שפטו’ שלום’ ומשפט אמת )’.’'ס’נייה0

י ’ : בשעריכם ’ ’י
 מר1בן'ערןשיאא חננ;א דבי

 הוא ברוך הקדוש רצה
 לפיכך 'ישראלי את לזכות
 ומצות תורה להם הרבה

 הפץ יהוה י עגאמר
ויאדיר תורה יגדיל צרמו

 . יבנה חסד עולם אמרתי כי ג״ח והיינו זה שביל3
 היה לא לבד בחסד עוה״ז מהנהג היה אס אבל

 . העולם אס ומחריבין חיעאין כולם היו כי מהקיים
 בל חבל חכון אף צ״ג] [תתליס הפסוק פירוש וזה

 האף ידי על כלומר חמוע
 הבל הכון בזה הדין שהוא

 היה לא אס כי חמוע בל
 העולם היה מלמעלה הדין

 ארד וזה .ונחרב מחמועע
 שהעולם דברים משלשה

 הדין הוא עליהם קייס
יח׳. רצונו לעוברי מלמעלה

 שאמרו כמו האמת ועל
 מפני ק״ד.] [שבח בגמרא

 כרעא אחד שקרא מה
וני׳3ל מלבן ואמת . קאי

תחתי׳ מושכבין [פירש׳׳י
 דאלף לבינה. כמין אותיותיו

 רגלים ב׳ לה יש הרי
רחב]. הב׳ ורגל עוב ומושבה
 קאי לא שקרא קאי קושעא

 הוא העולם שקיום הרי
 קיום הוא השלום ועל .רגלים לו אין שקר כי האמת
 המבול בדור .] ק״ח [סנהדרין רז״ל אמרו כי העולם

 [בראשית שנאמר הגזל על אנא דינם גזר נחתם לא
]ו׳ ק מלאה כי . א  יניהס3 היה הגזל ומחמת חמס ה

 שלוה היה אס אבל העולם ונחרב שלום ולא מריבה
 1 [הוש כמ׳׳ש עליהם שולע הדין מדח היה לא ביניהם

 עי,ה לבס חלק לו הנח אפרים עצבים חבור .] ד׳
: העולם קיום הוא ששלום הרי יאשמו

: עולם בורא לאל שבח ראשק פרק סליק

שני פרס
י ב ר1א ר  שיברור דחול״ל רבו הדקדוקים . כו׳ ב

חפארח שהוא כל דאמר וגס האדם לו •
 אדם שיחשוב נכון וכי האדם מן לו וחפארח לעושיה

 זהיר והוי דאמר וגם : התפארות לו שיהיה בעבודתו
 ואם כבחמורה קלה נמצוה

 זהיר הד הוליל למעלה קאי
 ונראה . הנפרד ואיו בלא

 לא :] [כ״ו נל״ה דאח״ל
 השלד מאי לבנן עיT הוו
נ״ה] [תהלים יהבן ה׳ על

וכוי ישראל כל
 ש;טר ןשרה ךרך היא איזו אומר רבי (א)

̂טיה תפארת שהיא בל הארס לו ל?נ
T Y ^  t Y Y I ' ' Y T T T T

ותפארת
חנה בל בל לבה אמל

 רינא 7 הוה עייעא ההוא בהדי אזלינא הוה חד יומא
כ אגמלאי ושדי שקול לי כיונאואמר  וצרין , ע'

 משא על שנאמר מקום נשום נמצא לא הלא להבין
הנן ולשק מושאל שם שהוא רק .יהבן  לשון הוא י

 הב מיהביהיב: כמו נתינה
 וענין כשו ודלן ;ילד לי

 הב הב אומרים כנד משא
שקול חהו  יהנדי-משא עוד.

 הד לא וכי . עלן הנתונה
על ק ידעי ג מושאל שם שהוא יהנן מלס לפלש י

המשא



ח חייםב פרה אבותפ
 ונראה . נוייעא מהאי ללמוד צריכין דהוי עד המשא
 לשון יהבן מלס לפרש רבנן ידעי הוי דבאמח לומר

 פי׳ ידעי הוי לא ואעפ״ב הוא מושאל ושס כסיכה
 והוא ה׳ על בנוח דהול״ל ה' על השלך מאי הכסוג
 ונראה : יעשה והוא עליו ובנוח הכסוב כלשון ינלכלך

 צריך שהאדם כו' השלך הכסוב פירוש לפרש
 הש״י לעבוד יכול אין בעצמו שהוא סמיד לחשוב

 חכמה הכוהן הוא כי יס׳ בלעדו מצוה שוס ולעשוה
 רק באדם דאין אוהו לעבוד וכח ושכל ודעח ובינה

 שירצה דרך איזה לבחור חפשיה היא אשר בחירסו
 [ההליס וזהו והעושה הפועל הוא יס׳ היא והעיקר

 כמעשהו לאיש חשלס אהה כי חשד ה׳ ולך ש״ב]
 השלם שאהה ואהבה חקד מצד זה שהוא כלומר

 לא הוא ובאמה הנווב בעצמו עשה כאלו כמעשהו
 נסיכחך כלומר יהבך ה׳ על השלך וז״פ .כלום עשה

 ה׳ על השלך ומצוה וחורה בעבודחך להש׳׳י כוהן שאהה
 כלום עושה אחה ואין הכל ועושה הפועל הוא שהוא
 יכלכל שהוא החשוב שאחה כלומר יכלכלך יח׳ והוא
 שכר שוס לך מגיע אין כי חכס מחכה מאוצר אוחך
 ישלם חשדו מצד הש״י ובאמח כלום עושה אחה שאין

 ידעי הוי לא פי׳ וזה . בעצמך עשיח אחה כאלו לך
 ש׳3 דאיחא נוייעא מהאי דשמעי עד הכהו׳ פי׳ רבנן

ת ו ד ל ו ב ת ק ע  שהאדם כלומר לו עולם הליכוח qov י
 כדי ושומע רואה הכל ישמע שראה מה כל יחשוב
 אל יצנורך שלא ולילא עבדוה או מושר ממנו ליקח

 אוחו. שישמע יה' מאחו זאח היחה לא ששומע הדבורים
 רבנן וכן .ודפח״ח בשבילו הוא לו עולם הליכוח וזהו
 ושדי יהבך שקול נוייעא מהאי הדבורים שמעי כד

 פי׳ להבין האלו הדיבורים ששמעו הביכו אגמלאי
 האלו הדיבורים הכחוב וז״פ יהבך ה׳ על השלך הכחוב
 אגמלאי ושדי כוחן שאחה כח־כחך יהבך שקול ששמעו

 אבל לך ויחן חשד עמך יגמול יה׳ שהוא שלי ג״ח על
 ועושר הפועל הוא יה׳ הוא כי כלום לך מגיע אין
 :] ל׳ [קדושין ארז״ל חפשיח שהיא בחירחו על וגס
 הקב״ה ואלמלא יוס בכל עליו מהגבר אדס של יצרו

 רשע צופה ל״ז] [חהליס שנאמר לו יכול הי׳ לא עוזרו
 איזה וז״ש . בידו יעזבנו לא ה׳ להמיחו קש3ומ לצדיק

 בור שדה כמו שיבור כלומר האדם לו שיבור ישרה דרך
 עצמו יעשה האדם יה׳. לו יגור כך זריעה שוס בו שאין
 כי ועבודה וחורה מצוה שוס עושה שאין בור שדה כמו
 ודעחו גחכמחו ועושה הפועל שהוא יח' מאחו הכל
 כלומר חפארח שהוא כל היצה״ר הגובר הוא והוא וכחו
 החפארוח ממנו לבא שיכול שעושה הנווג ומעשה מצוה

 העושה הוא שהוא להש״י ההחפארוח יחן לעושי׳
לו וחפארח ואח׳׳כאמר . הכל העושה והוא חמצוה

 וההלהבוח חשק לו יהי׳ לא זאח בהחשב כי האדם מן
 במעשה להאמין האדם צריך ובאמח הבורא לעבודה
 [קידושין חז׳יל כמ״ש בעיניו ויגדל ובעגודחו המצוח

 וחציו חייב חציו הוא כאלו אדס יחשוב לעולם :] מ׳
 מצוה עשה חייג. וחציו זכאי חציו כולו העולם וכן זכאי

 עבירה עבר זכוה העולסלכף וכל עצמו שהכריע אשריו א'
 . חובה qלכ העולם וכל א״ע שהכריע לו אוי אחה

 מצוח בעשוחס האדם בכי מעשה להגדיל בזה וכוכחס
 להגדיל החכא כונה וכן . מעבירה אוחס ולהרחיק ה׳

 והחלהבוח בחשק שיעשה האדם בעיני מעשההמצוח
 האדם מן לו וחפארח וזהו יה׳ לו כ״ר שיהי׳ כדי גדול

^ הולך כשאדם החפארח להש״י שיש כלומר ד  ב
 אחפאר. בך אשר ישראל .] מ״כי [ישעיה כמ״ש הישר
ב מוה' קדישא בוציכא והקדוש הגדול הרב ואמר ו  ד
ד ע  מהפאר שהש״י גופא חפארח כק׳ שע״כ זלה׳׳ה ב

 שעובדים ושרפים במלאכים מהפאר ואינו בישראל
 הרע וביצר בגוף מלוגשין איכס שהס גדול בגדלוח אוחו

 בגוף מלובשין שישראל ומחמח לעבודה הס ומוכרחין
 הגוף נמצא החפארוח זהו בחירה להס ויש ו־צה״ר

 אשר ישראל וזהו גופא ח״ח כק׳ החפארוחוע״כ גורס
 וזהו . ודפח״ח גשרפיס ולא אחפאר דוקא בך

 האדם מן יח׳ וחפארחלו כלומר האדם מן וחפארחלו
 בזריזוח עבודחך העשה וע״כ השרפים מן ולא דוקא

 . וכו׳ זהיר והוי ואמר ־ גדול ובהחלהבוח ובחשק
 עושה אתה שאין שהחשוב כך תעשה אס כלומר
 הוא יה׳ הוא רק והעבודה המצות מכל כלום

 שכר שוס לך מגיע ואינו הכל והעושה הכל הפועל
 במצות זהיר והוי אז מסכתחכס. הוא שכוחן והשכר

 קלה מצוה וזריזות בזהירות ותעשה כבחמורה קלת
 כלומר מצות של שכרה מתן יודע אתה שאין כבחמורה

 המצוה על שכר מתן הש״י נותן למה יודע אתה שאין
 יח׳ הוא רק כלום עושה אינו שהוא כיון להאדס
 שכר שוס לארס מגיע ואינו ועושה הפועל הוא בעצמו

 העושה יה׳ הוא כי קלה או חמורת המצוה עשייה על
 שאין כיון כבחמורה קלה במצות זהיר חהי׳ וע״כ הכל

 שירצה מת רק החמורה על אף שכר שוס במחשבחך
 הפקד מחשב (והוי חכס במתכת לחון הש״י

: מצוה)

ן תאדס לו שיבור ישרה דרך איזהו א
 יש שמות דארגע ידוע כי כו׳.

 עובד שאינו מאוד פחותה מדריגה הוא אנוש . בארס
 ג׳] [איכה כמ״ש גבר מדריגת מזו ולמעלה . כלל תש״י
איש מזה ולמעלת .בנעוריו עול ישא כי לגבר טוב

שפירושו
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 . יהודי איש כמו חשוב איש מקום גבל שפייושו
 ומי מ״ה גימ׳ אדם כי אדם מדריגח מכולן ולמעצה

 דרך אהה ח״ש אדם. קרוי ואיין מ״ה נסי׳ נו שיש
 נמדריגח שיהיה לו שינרור ר״ל האדם לו שינור ישרה
חי׳ ויהי׳ אדם  הענדוח שולש הוא כי ואי״ן מ״ה ננ

 . רעוח מדוח והרחקח טונוח מדוח קנין ושורש ה׳
 לו וחפארח לעושיה חפארח שהיא כל אח״כ ואמר

 נחי׳ נ׳ שיש ש״פחשא לחיים נאורח כחנחי כי האדם מן
 שנעולס מעלוח כל נו שיש מי א׳ . ענוה נמדח

חי׳ והוא כמרע״ה  מאחו שהכל שיודע מחמח מיה ננ
 ומכיר מעלה שוס נו שאין פחוחה מדריגה ויש יח׳.

 אדם. כל נפני רוח שפל הוא וע״כ ושפלוחו נחשחנו
 שהוא רק כלל אצלו מעלה ענוה מדח אין כזה ואיש
ד איז״ ח״ש • שפלוחו מכיר י  שיהיה שינרור ישרה י
 שהוא כל . ואי״ן מ״ה ננחי׳ שיהיה אד״ם ננחי׳

 חפארח והוא גדול צדיק שהוא ר׳ל לעושיה חפארח
 מע.] [ישעיה כמ״ש נו מחפאר נ״ה שהש״י הש״י אל

ן אשר ישראל  י ר״צ האדם מן לו וחפארח . אחפאר נ
 שהוא ואעיה אוחו ומפארץ משנחין אדם שנני
 א״ע מחזיק הוא אעפ״ב למעה ונחמד למעלה אהונ
 מאחו הכל כי עונה מדה *שוס נו שאין מ׳׳ה לנחי׳

 כלל מעלה שוס נו אין אס אנל הישרה רן7 זהו יח׳
 מחמח אדס כל נפני רוח שפל והוא נשפצוחו ומכיר
 שמכיר עונ הוא זה שגס אע״ה מעלה שוס נו שאין

 רוח שפל והוא כלל מחגאה ואינו נשפלוחו עכ״פ
פני  כיון אדס נחי׳ קרוי אינו זה עכ״ז אדס כל נ

: כלל מעלה שוס נו אין שנאמח  אנרהס דהנה . כו׳ דרן איזה יאמר או
 חשד מדח מדחו ע״ה אנינו

 יושנ חס איש היה ויעקנ הש״י אח נזה נענד והיה
 גנורה ונמדח חקד נמדח שעדן נחרין אחז אהלים

 החחלקוח נלי אחח המדוח משני עשה ונחמימוחו
 נ״ה להש״י שיהיה היה הכל וחשנ שעשה מה ונכל

 נמדח הש״י אל מרכנה שהיה ומדמו עזה הספארוח
 ליעקנ אמח מחן .] ז׳ [מיכה כמינ והנה חפארח.

 מחן מ״ש הפי׳ אמרמי הפשוע ע״פ .לאנרהס חשד
 רחמנוח מדח הוא המפארוח מדח כי ליעקנ אמח

 לאנשים אף לכל ומשפיע חשד איש שהיה ואאע׳׳ה
 ח״ש הוא חשד ומדמו להם שימן ראוים שאינם
 חשמנס למלאוח ונידו החשירים על חש שהיה דל׳ס
 אעפ׳כ חקרונס להם שי^ כדאי אינם שהם אע״«

ק  שורה שאץ רחמים מדח יעקנ מדח כן לא להם נ
 קנ׳׳א:] [שנח ז״ל כמאמרם רחמנוס שיש נמקום אלא

 אנל השמים p עליו מרחמין הנריוח על המרחם כל
י  עליו לרחם רשאים אינם אסליוח מדח נו גדש י

י ומל נ W כמו שאול גמגש זת ד 9  ’09W13P נ7ש

םויים1

ב מוה׳ קדישא נוצינא הגדול ר ח ע  מפני זלה׳ה ב
 יש ונרחמנוח וח אכזרי מדח נו שיש אגג על שחמל

צדן מדוח שנע ג״כ נו  גנורה נמדח להשחמש ו
 . ודפח״ח עכ״ד אכזריוח נמקוש רחמנוח אח ולצמצם

 שאין האמח נחן יעקנ נמדח ליעקנ אמח מחן וזהו
 ע: ליחס רחמנוח נו שיש נמי אלא עליו מרחמין
 ליעקנ אמח מחן הפירוש לומר ואפשר • הנריוח

 מוה׳ קדשא נוצינא הגדול הרנ נשם שמעחי דהנה
ב ר ח  שהשי׳ח אחר נמקוס וכחנחי . זלה׳׳ה בע
 והס ארמ״ע יקודוח ארנע מן העולם אח נרא

 שערנס לנד ומיס מאש ננרא והשמים לזה זה מחנגדיס
 ן מחנגד והס ז׳ל שפירשיי כמו שמיס מהם ועשה

 כ״ח הוא וחכמ״ה עשיח נחכמה שכולם ומפני לזה זה
 וע״כ שנו ומ״ה שפלוחיו רואה מישודוח וכ׳׳א מיה
 עכ׳׳ד קיומם וזהו רו חני על להחגנר יכול אינו

 . מדממים חקד מדח אנרתס מדח והנה . ודפח״ח
 ע׳׳ה אנינו ויעקנ . אש מדח גנורה מדח יצחק ומדח

 להיוחן המדוח שני ומחמם חס איש שהיה נחמימוחו
 אוחס מחמס שהיה וע״כ . ומיא אשא גמור אחדוח

 [איונ כמ״ש אל״ף הוא וחכמה נו שיש חכמה נכח
] ג׳  ח״ס אל אל״ף וכשמצערף חכמת ואאלפן .

 לו שא״א ליעקנ אמח מחן וזהו אמ״ח צירוף נעשה
 עולס של אלופו נו ושורה נהצערף אלא חס להיוח

 שני אח ומחמם שנואחדוח מדוח שני נעשין אז
 נרמז וכן . גמור אחדוח לעשוחן ומיא אשא המדוח

מעדא  וגנורה חשד ומיא אשא המדוח שני של נגי
 גימע׳ והס רי׳׳ו גיעעריא גנורה ומדח ע״ב הוא חשד
 וא״ו הוא ויעקנ רפ״א הוא פא״ר יעקנ ומדח רפ״ח
 רפ׳ח הוא המדוח שני המחמם עולם של ואלופו רפ״ז
 לאחוז א״א כי ונמצא רי״ו ע׳׳נ המדוח שני גימ׳

 ומחמם שנו חכמה כח נהחגלוח אלא החפארוח נמדח
 נעשה ועי״ז שפלוחן לראוח ומיא אשא המדוס שני

 ה׳ אח לענוד האדם לו שינור וזהו . גמור אחדוח
 לעושיה חפארח שהוא כל החפארוח מדח אמח נמדח

 ליפו א רואת אא״כ המפארוח נמדח לאחוז א״א כי
 של המדה לו וכשיש ממנו הוא שהכל עולם של

 ליוצרו ומפאר שלו הוא שהכל ורואה נאמח החפארח
מן ואז חפארחלו  החפארוח להשי״ח יש אז האדם ו

ן אשר ישראל כמ״ש זה אדם עם שממפאר  אחפאר נ
 ואמר . נו מחפאר השי״ח אז ישראל ננחי׳ שהוא מי

ב מוה׳ קדישא טצינא הרנ ר רו ע  שע*כ זלה״ה ב
 המלאכים עס מחפאר איט שהש״י גופא ח״ח נקרא

 האדם עם רק נענודחן מוכרחים שהם והשרפים
 לנעוח אין דרכים שני לו ויש הרע רצר המלונשעופא

רן וכשהולן ד  .ודפח״ח נו מחפאר השי״ה אז הישר נ
אסיו שאין כנפמולק קצה מגצוה זהיל והד וא«ל

הלי



כ פרה אבותפר♦
 כשזכה כלומר והוי ואמר מצוה. של שכרה ממן ^ודע

 שאהה הדנריס נכל ליוצרו לפאר התפארות למדת
 דבר שוס ך3 שאין שנן החכמה נכח ותבץ עושה
 שא׳א ענודתך אפי׳ שלו שהכל שנן מה כח ותכיר

 נעלם יהיה וא״כ נכחו אלא אותו ולפאר לעבוד לך
 תדע שלא כלומר מצוה של שכרה מתן ממך ומכוקה

 לאדם אפשר שאי כיון מצוה לעושי שכר משלמין למה
 וזהו העושה הוא השי״ת אלא לבדו מצוה לעשות

 לאיש תשלם כשאתה החשד ה׳ ולך ש׳׳ב] [תהליס
 עשה כאלו כמעשהו שכר לו שנותן כלומר כמעשהו

 העעס תדע שלא וכיון . הוא כן ולא בעצמו המצוה
 אף ליוצרך לפאר זהיר תהיה אז המצוה שכר מתן של

 דוקא לאחוז חרצה ולא כבחמורה שוה קלה נמצוה
 שכר התשלום חמורה במצוה שגס כיון חמורה במצוה

 מצד מחנה רק הדין מצד ואינו החקד מצד הוא
 : כשה י כן החקד מצד הנותן יחפו׳ן וכאשר החקד

ל א א .כו׳ ישרה דרך איזה א) אומר ר׳ ר0י
 האדם לו שיבור דאמר רבו הדקדוקים

 ת׳׳ח שהיא כל מ״ש וגם . האדם שיברור והיל׳ל
 לחשוב צריך אדס וכי האדם מן לו ותפארת לעושי׳

 עבודתו שיהיה נכון הלא אדס ידי לצאת בעבודתו
 ואס קלה במצוה זהיר והוי דאמר וגס .לבדו לה׳

 וא״ו בלא קלה במצוה זהיר הוי היל״ל למעלה קאי
 הפקוק פי׳ ב) (כתבתי) דהנה ונראה . הנפרד

 הגבר אשרי ה׳ עוב כי וראו טעמו .] ל׳׳ד [חהליס
 ומחי׳ עלמין כל הקובל הוא דהש״י דידוע .בו יחקה

 העולמות בבל וחיותו שפעו ומבלעדי העולמות כל את
 העולמות בכל שיש דבר כל נמצא ואופק אפק הכל הי׳

 ואס יח׳ ממנו הכל האדם והוא קטן בעולם ובפרט
 ממנו הכל ובנים ועושר כח וחכמה שכל הש״י לו נתן
 ית׳ נלעדו ומע״ט מצוה שוס לעשות לו וא״א יח׳

 אשר ובחירתו האדם רצון רק נהס אין המעיט ובכל
 והאדם הכל ופועל העושה הוא והעיקר חפשית היא

י ובכל המחשבה בזה תמיד החושב הנלבב נ  שעושה ד
 ואף עלמין דכל ושרשא עקיא שהוא יח׳ נו מדבק

 הגשמי בתענוגי לדבק לי מה מחשב הגשמים בתענוגים
 אשר יח׳ חיותו מחמת טוב הוא גשמי דבי זה הלא

 רק הגשמי בתענוגי מדבק ואינו הטוב הוא והוא נו
מצות כשעושה וגס התענוגים תענוג שהוא נהש״י

חיים

א)

ועושי?. הפועל יח׳ הוא כי כלל מתגאה אינו ומע״ט
 הוא הכל אח המחי׳ כי ידוע כי וראו טעמו חהו

ח החכמה א  והחכמה .] ז׳ [קהלת כמ״ש הכל) (
 טעמו וזהו חכמת הוא והטעמים בעליה את תחיה
 דבר בכל הטוב הוא ח׳ י הוא ה׳ טוב כי דבר בכל וראו
 מדבק ואינו ממש ית׳ בו יחקה הגבר אקרי וע׳׳כ
 טוב דבר נקום מתגאה ואינו הגשמי בתענוגי עצמו

: הטוב כל ועושה ופועל הטוב הוא הוא כי שעושה
 מלשון הוא ויבור האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו וז׳׳ש
 האדם לו שיבור וזהו . זריעה בו שאין בור שדה

 חכמתו כי שעושה טוב בכל בור שדה כמו עצמו ויעשה
 והוא יח׳ מאתו הכל בניו ורוב ועשרו וכוחו ושכלו

 ואין דבר שוס לעצמו מבקש ואינו הכל ועושה הפועל
 בלעדו אפק הכל כי ית׳ בו רק דבר נשום מדבק
 דבר כל לעושיה תפארת שהוא כל וזהו ־ הטוב והוא

 טוב דבר בכל כגון התפארות שוס ממנו לבוא שיכול
יח׳ אליו התפארות נותן רק בו מתפאר אינו שעושה

. האדם מן לו ותפארת הכל. שעושה מי לעושיה וזהו
 או גדולה מצוה שאעשה אני מה בלבו יאמר אל ר״ל

:] מ׳ [קידושין וארז׳׳ל פקולה ענוה זהו כי מעש״ט
 וחציו חייב חציו הוא כאלו עצמו אדס יראה לעולם

 העולם וכל עצמו שמכריע אשרי אחת מצוה עשה זכאי
 וכונחם וכו׳ לו אוי אחת עבירה עבר זכות לכף כולו
 מצוה לעשות בעיניהם [האדם] מעשת להגדיל בזה

 מן ולהרחיק זכות לכף העולם וכל עצמו ולהכריע
ח וכן ח׳׳ו העבירה  המצות מעשה להגדיל התנא מנ

 ויחשוב מצות לעשות אני מה בלבו יאמר ואל והעבודה
 הישר בדרך הולך כשאדם מזה התפארות להשי״ח שיש

 וזהו אתפאר בך אשר ישראל .] מ״ט [ישעי׳ כמ״ש
 כשהאדם התפארות להש׳׳י שיש האדם מן לו ותפארת

 קדישא נוצינא הקדוש הרב ואמר . הישר בדרך הולך
 גופא ת״ת נקרא שע״כ זלה״ה בער דוב מוה׳

 אתפאר בך אשר ישראל כמ״ש בישראל מהפאר שהש״י
 אותו שעובדין ונשרפים במלאכים מתפאר ואינו

 וניצה׳ר בגוף מלוגשיס אינם שהס גדול בגדלות
 בגוף ונשים מל שישראל ומחמת נענודה הס ומוכרחים

 התפארות זהו היצר נמלחמת אותו עונדין ואעפ״כ
 גופא תפארת נק׳ וע״כ התפארות גורס הגוף ונמצא

התפארות לו שיש האדם מן לו ותפארת וזהו . ודפח״ח
דוקא

י הלזו המשנה ופי׳ הדקדוקים אלו כי אס נ ק ניחש צאמיו כ  בגה שס כי ניניהם אד6 שיני* ויק הפי
ק נמצא כן כי יען אך נחהליס. אחד פקוק על וכאן .בר׳׳ה מאחז׳׳ל על יקודוחיו הקדיש המחבר  הי׳ ו
: האחרון המעתיק .וכלשונו ככתבו להעתיקו עלינו החוב לכן נכי׳׳ק

ם שמעון משנת פ׳׳א לעיל הוא הפקוק זה פי׳  א׳ משנה נפיב כתבתי דהנה כתב ושס כו׳ אומר נ
;האחרון המעתיק מיווזר. הוא כתבתי תיבת שכאן נראה לכן כו׳ טעמו פה״פ



חייםב פדר, אבות«־י
 אמר וע*כ כדל מלאכים מן ולא האדם מן דוקא

א׳ו זהיר והוי  זהיר והוי . אמרח אזהרה שזהו נו
 שכרה מחן יודע אחה שאין כבחמורה קלה במצוה

 של שכרה מחן יודע אחה אין למה ריל . שלמצוה
 ע״מ יעבוד שלא כדי מצוה
 המצוח ויעשה פרק לקבל

 הקלוח ויניח בעיניו החמורוח
 בכולן יכוין רק מלעשוחם

ר לעשוח  שיחפאר להש״י ד
 בעיניו שוה ויהיה במעשיו

 ואמר כדל. קלוחכחמורוח
 מצוה הפקד מחשב והוי

 באמח ר״ל שכרה כנגד
 הש״י לעבוד לאדם אקור
 אלא פרם לקבל ע׳׳מ

 אינו שאדם מחמח לפעמים
 לעשוחה במצוה חריז זהיר

 מצוה בא] פ׳ [מכילחא חז״ל שהזהירו כמו ומיד חיכף
 המצוה אח מפקיד לפעמים חחמיצנה אל לידן הבאה

 שהפקדחי מה יחשוב אל החרשלוח מחמח מלעשוחה
 הפקד יחשוב אלא למחר לעשוחה אני שיכול זי מצוה
 אוחה יחשוב מלעשוחה המצוה מפקיד אם ר״ל מצוה
 כולו העולם וכל א״ע להכריע יכול שהי׳ שכרה כנגד
 יזהר המחשבה ובזו גדול שכר שאבד ונמצא זכוח לכף

 אמר .וכו׳ דע . כו׳ דברים בשלשה הסתכל : ומיד חיכף לעשוחה שניח פעם
 ארבעה ומנה דברים בשלשה הקמכל

 מימעח. ואחן רואה. עין . וכו׳ למעלה מה דע דברים
מן למעלה מה שדע וא״ל .וכו׳ מעשין וכל  אינו מ
 כמה כחבחי כבר כי . דברים השלשה החשבון <ק

]ג׳ [קועה מאז׳׳ל פי׳ פעורס  עבירה עובר אדם אין .
ק אא״כ כנ  גדלוח בו שנכנק היינו שטוח רוח בו נ

 אז גדלוח בו שנכנק וכיון שוטה גאה כל כי חחילה
]ה׳ [שם כי ממנו מקחלק הש״י  יכולין והוא אני אין .
 זה חולח מחטיאו היצר אז עמו הש״י שאין וכיון לדור

 יכול הי׳ לא העבירה עשיוח קודם גדלוח בו שנכנק
 אדם של יצרו .] ל׳ ושיןT[ק כמאז״ל עבירה לעבור

 הי׳ לא עחרו הקב״ה ואלמלא יום בכל ליו5 מחגבר
 בו נכנם אא״כ עבירה עובר אדם אין חהו לו יכול
ל גדלוח של חחילה שטוח רוח ד  שאמר ולפי . כ

 ע״י וזהו ליוצרו לפאר יעקב של במדחו לאחוז למענה
 מ׳׳ה כ״ח בחכמה הכל ברא הש״י כי שבו מ״ה כח

כל וז״ש א^חו  איש להיוח החפארוח במדח לאחוז ו
 דברים בשלשה הקחכל ז״ש .היצה׳׳ר מן ולהנצל חם

 לתקחכל וא״א .היצר הוא עבירה לידי בא אחה ואין
אלאשחדעחמיד עבירה מידי להנצל דברים בשלשה

 בו שנברא למעלה מיה של השם כלומר למעלה מ׳׳ה
 ממן העולמוח כל ומעמיד בו והחכוין עולמוח כל

 ומחזיק עצמן מצמצם אחה שאם כלומר בן חלוי הכל
ושורה ג'כ עצמו מצמצם הש׳׳י אז ואין כאפק עצמן

 קלה במצור. זהיר ור,ר הארס מן 1ל ותפארת
 של שכרן מתן יוחג אתר. שאץ כבהמורד.

 שכרה מצור.עגר ר^סד מחשב ותי מצות
 הסתכל : _ ר.פםדה בנגר "עביךר. רטכר

 .לידי_עבירר. בא אתר. ואין רברים ב^׳שה
rp in .שומעת ואוזן' רואה מןו.עץ’מ למעלר 

 רבן (ב> : נכתבים בספר מעשקד וכל
י גמליא¥ ב ר ו נ  אומר ר.נשיא יהוו־ר. ב

יפר. ’ ’י ̂ ‘ .......

 ואז רוח ושפל דכא אח
 דברים בשלשה להקחכל חוכל

 שומעח ואחן רואה עין
 נכחבים בקפר מעשין וכל

 כיון היצה״ר מן וחנצל
 חזכור אז עמן שהש״י

 דברים בשלשה להקחכל
 מחזיק האדם אין אם אבל

 אחז אלא ואין לאפק מצמו
כ הש״י אז גדלוח מדח  ג'

 וגדלוחו בו מצמצם אין
 א״א הש״י של ורוממוחו

 הש״י ממנו ומקחלק להשיגו
]ח׳ [דברים וכמ״ש  אלקין ה׳ אח ושכחח לבבן ורם .

 דברים הג׳ ממנו נשכח הש״י ממנו שנשכח וכיון
 . היצה״ר מן להנצל למעלה בהם להקחכל שצרין

 לן וא״א היצר מן וחנצל דברים בשלשה הקחכל ת״ש
 שלמעלה מה מקודם חדע אלא דברים בג׳ להקחכל

 העולם בזה שמצמצם שלמעלה מ״ה של השם כלומר
 כן נוהג שאחה כמו בן חלוי ממן הוא אוחם ומחי׳

:כדל עמן נוהג
ל ר א ס א  ונראה . וכו׳ ממן למעלה מה דע י

 [חהלים הפקוק פי׳ אמרחי דהנה
 האדם דהנה ימינן. יד על צלן ה׳ שומרן ד׳ קכ״א]

 למטה במעשיו מעורר וכאשר החחחון החנטררוח הוא
 לשמה ובעבודה בחורה עוקק אם למעלה נעשה כך

 לשם הכל שיהי׳ דרכיו כל על פקיחא בעינא ומשגיח
 למעלה מעורר הוא כן דעהו דרכן בכל לקיים שמים

 ולהשפיע לשמרו פקיחא בעינא עליו הקביה ומשגיח
 מן השגחחו יקיר כאשר וח״ו גמורים חקדים עליו

 כדרכיו אדם על בא ח״ו אז פנים בהקחרח האדם
 כדי הצדיק מן השגחחו מקיר ולפעמים מעלליו וכפרי

 יחזו עיניו י׳׳א] [חהלים הפקוק פי׳ וזהו . לנקוחו
 יח׳ אליו בהחייחק וידוע אדם בני יבחנו עפעפיו
 להבין כדי האחן אח לשבר הוא גשמיים דברים

 לכקוח כדי באדם נבראו שעפעפים וידוע . הדברים
 מן בהקירהשגחחו ר״ל עפעפיו וז׳׳ש . העין ראוח

 כדי אדם בני יבחנו ח׳׳ו צרוח הצדיק אל ובא הצדיק
 אבל יבחן צדיק ה׳ שם] [שם שכחוב כמו לנקוחו

 נקיון מחמח יקורין אליו שיבוא הזאח בבחי׳ אינו אם
 מעורר הוא כן למטה במעשיו האדם יפעל כאשר

וחשכיל ומבין רילחדע ממן למעלה מה דע וז״פ למעלה.
שסכל



ח״ם ג פרק אמת ייי
th ל5א במלאכה בהיועסקו אומה ומקיים המורה

 מלאכה בעשוחו ההורה מק״ס ואץ בזה נזהר אין
 בלחוד וההורה ביחד אינו והמלאכה ההורה נמצא

 שאין הורה וכל ח״ש ; הה:רה נגד הוא והמלאכה
שאין כלומר מלאכה עמה ,

m ?םדרץ ךה1ת תלמוד יפה r w  fnx 
 עמה’ ךה1וכל"ת ן1משכחת,ע י ^ניהם

. ’ ן1ע וטרדת בטלה’ סופה מלאכה
»t t ■ז I j T  r r i  T - i

וכל

 אהה כאשר ממן הוא סכל מלמעלה שנעשה מה שהכל
 השם בדרכי הלן אס מלמעלה נעשה כן מלמעה העורר
 עין הפעול אז הנועהן כל על גדולה בהשגחה והשגיח

 חסדים עלין להשפיע פקיחא בעינא עלין רואה
 במעשן והפעול . גמורים

 יהי׳ שהפלהן שומעה ואוזן
 ריקם החזור ולא נשמעה

 בספר מעשן וכל ח׳׳ו.
 מעשין וכל ר״ל נכתניס

 להענוגי עצמן הקשר אס
 אז מעשין וכל וזהו עוה״ז
 ’שהש׳ השוב לא אס ממן להפרע נכהביס בספר

 מעלליו וכפרי כדרכיו qהיכ לאדם נוהן אינו בררמיו
 ומעשיו qא מאריך אלא הישר בדרך הולך כשאינו

 עוב פועל האדם בהיוק אבל שישוב עד נכהבין בספר
 וכפרי כדרכיו מלמעלה חסדים qחיכ לו נוהן אז למטה

 כאשר האדם צל כמו ר״ל ימינך ע״י צלך ה׳ וז״פ מעלליו.
 הש״י כך אחריו נוטה הצל צד לאיזה נוטה האדם

 ועשה פעל כאשר ב״א מעשה אחר טטת ברחמיו ב״ה
 כדרכיו מלמעלה חסדים qחיכ לו נוהן אז מעש״ט

 חסדים הוא ימין כי ימינך יד על וזהו . מעלליו וכפרי
 לפעול מעשך אחרי qחיכ לנטוה צלך הוא שהש״י ר״ל
 העשה אס ימינך יד על .מלמעלה כך qחיכ לך

qחיכ לנטוה צלך תש״י אז במעשיך חסדים והפעול
. מלמעלה גמורים חסדים עליך להשפיע אחריך

 ח״ו דינים לעורר להיפך במעשיך הפעול ח״ו אס אבל
 להפרע אחריך qחיכ ח״ו לנטוה צלך הש״י אין אז

 שחשוב עד qא מאריך יה׳ הוא אלא כדרכיך ממך
 על צלך ה׳ וזהו נכחבין בספר מעשיך וכל כמ״ש

; דוקא ימינך .
ן עס תויה תלמוד יפה י . כו׳ איז ד

כפל להבין וצרין
 צריך למה מלאכה היינו ד״א עס שאמר כיון הדברים

 • כו׳ מלאכה עמה שאין חורה וכל אח״כ לומר
 ינאי ר׳ מכריז :] ליא [שבח אחז״ל דהנה ונראה

 עי׳ עניד לדרחא וחרעא דרחא לי׳ דליה מאן על חבל
 אמונה והי׳ [ע״א] שם אמרו וכן . שס פייש׳׳׳

 אי ואפ״ה כו׳ זרעים סדר זה אמונה . כו׳ עחן
 שמדח וידוע . לא לא ואי אין אוצרו היא ת׳ יראה
ק נק׳ יראה  ר״ל ארץ דרך עס ת״ח יפה ח״ש .א
 אין אוצרו היא ה׳ יראה אי כמ״ש ה׳ יראה של דרך

 מלאכה עמה שאין חורה וכל אח״כ ואמר לא. לא אי
 ובעשוחו לקיים כדי ההורה אח אדס כשלומד כי וכו׳

 ההורה אח שומר הוא במלאכה ובהחעקקו מלאכה
 זו במלאכה שיש איסור דבר ומכל ומרמי׳ מגזל ונזהר
אח שומר הוא כי ביחד הוא והמלאכה ההורה נמצא

 ביחד ההורה עם המלאכה
 ההורה מקיים שאין כנ״ל

סופ׳ אז במלאכה בהחעסקו
 כלומר עון וגוררה נטלה

 שהוא גורס ההורה שלימוד
 מקיים ואינו שיודע מזיד

ק היה לא בחורה פיסק היה לא ואס ח יפה יאמר או ; שוגג י  כשנדייק ; כו׳ ד״א עס ח׳
 ד״א עס ח׳׳ח יפה אמר למה עוד

 שאין חור״ה וכל אח״כ כמ״ש כו׳ חור׳׳ה יפה והול״ל
 לימוד דעיקר דידוע ונראה . כו׳ מלאכה עמה

 וע׳׳כ בה הכחוג ככל ולמשוח לשמיר כדי ההורה
 האדם בה ילך אשר דרך מורה שהיא חורה נקרא

 גדולה :] מ׳ [קדושין חז״ל וכמ״ש הבורא לעבודה
 ולפשפש לעיין האדם וצריך מעשה לידי שמביא הלמוד

 ההורה פ ע״ עושה הוא אס עושה שהיא מעשיו בכל
 [משלי כמ״ש שלו הנשמה באדם הוא החיפוש ומקור

 כי בטן חדרי כל חופש אדס נשמה ה׳ נר .] כ׳
 נשמה וצורה מחומר מורכב האדם ברא ב״ה הש״׳

 העוה״ז הנהגה ובכל qהגו חיוה הוא והנשמה qוגו
 נעלי בכל הגשירוח מיהיג שהחיוח הוא שכן ראינו
 פגר הוא qהגו הגשמיוח מן החיוח ובהפרד חיים

 ויסר פסוק על נשלח פרשה בילקוט וכמ״ש . דומם
 המרכבוח ארץ דרך וז״ל וכו׳ מרכבוחיו אופן אח

 אח מושכוח מרכבוח עכשיו הפרדים אחר נמשכים
 נמשכוח שהמרכנוח ארץ דרך והטעם עכ״ל. הפרדים

 יש והפרדוח דומם הס וח המרכב כי הפרדים אחר
 בכללם העולם והנהגוח ארץ ודרך הרוחני חיוה בהס

 שיהא הוא הנכון באדם וכן . הדומם מנהיג שהחיוח
 באדם וזהו ההורה פי על qהגו אח מנהיג הנשמה

 מושלה הוא במוח מקומה על הוא והנשמה חטא שלא
 הנשמה והוריד חטא שכבר באדם אבל qהגו על

 חיו וחג^מרגלו בזוהר כמ״ש החטא גודל לפי ממקומה
 אדרבה qהגו על מושלה הנשמה אין זה באדם וכו׳
 ד״א כפי וז״א . הנשמה אח מנהיגין והיצר qהגו

 מנהיג החיוח שיהא וברה׳׳ע ד״א כי העולם ובריאה
 שיהא ד״א עס חורה הלמוד יפה וזהו .הגשמי qהגו

 ע׳׳פ qהגו אח ינהיג שלו הנשמה שהחיוח ארץ דרך לו
ח יפה ואז ההורה  אס אבל מעשה לידי שמביאו ח׳

 אח מנהיג הגון> רק qהגו אח מנהיג הנשמה אין
ההורה לימוד מועיל מה עוה״ז האוח אחר הנשמה

אם



אכותפרהכ
 שניהם שיניעח חמעם ואמי . מקיים אינו אם

 למטה הנשמה ח״ו Tשהור האדם כי מק משכחח
quw דרכיו כל בזה עוה״ז מאוח אחר הנשמה מולץ 

 בהושע כמ״ש חטא שום בעצמו רואה ואינו בעיניו ישר
 אן־ אפרים ויאמר [י״ב]

 כל לי און מצאחי עשרחי
 אשי עון לאמצאחי יגיעי
 ה׳ בהחחשכוחנר כי חטא

 בחושן הכשיל אז שלו הנשמ׳
 בעצמו רואה ואינו הולך
 אבל ועון עבירה שום

האדם שיגע שניהם ביגיעח
 יכול אז אשור היא ומה מוחר הוא מה שידע בחורה
 ראה אז בזוהר כמ׳ש המקולקלין מעשיו בחורה לראוח

 מושלח שלו הנשמה Tחמ שיהא האדם כשיגע וכן וכו׳
 הגשמי. מנהיג החיוח שיהא ד״אוברה״ע כפי qהגו על
 חופש ואז אדם נשמח ה׳ נר בחוקפה הנשמה אז

 ולשון • החורה ע״פ קלונה ורואה ונשדקין בחורין
 לאמשכחח מי כמו מציאה לשון עפ״יגמרא משכחח

 בחורה שיגע מה שניחם שיגיעח חהו ואשכח דק וכו׳
 הוא אז qהגו על מושלח הנשמה שיהא שיגע ומה

 לו אין משכחחעוןאבלאם חטאחהו אשר חעון מוצא
 ואין בעיניו ישר דרכיו כל אז וד״א הנשמה הנהגח

: כלל ועון חטא שום בעצמו רואה  ד״א עם ח״ח יפה בחחילה מ״ש יאמר או
 ומ״ש הרע״ב. שפי׳ כמו מלאכה חיינו

 מלאכה פי׳ כו׳ מלאכה עמה שאין חורה וכל אח״כ
 כלומר מלאכה עמה שאין חורה וכל ר״ל עבדוח חיינו

 שום עמה עושה ואין ולילה יומם בחורה ולומד שיושב
 בטילה סופו אז חחורח מצוח לקיים הבורא עבדוח
 ואינו חמצוח יקיים האין שלומד מזיד עון וגוררח
 המעשה היא העיקר כי מד״ח שבוטל ג״כ ושופו מקיים

]מ׳ [קידושין שאמרו כמו  לידי שמביא חלמוד גדול :
: מעשה  חורה וכל וכו׳ ד״א עם ח״ח יפה אויאמר

 עם דאמר הכפל להבין יש .־וכו׳
. דרך  מלאכה עמה שאץ חורה וכל אמר ואח׳׳כ אר̂׳

ק ודרך . בטלה שופח  פירושו ואפשר מלאכה. היינו א
 לכל כעפר ונפשי שמ״ע qp3 מחפללין שאנו מה לפי

 הכל שובלח והיא בה דשין הכל עפר מה ופירושו ;חחי׳
 . חרפחחושוחקח ושומעח שובלחחכל נפשי חחי׳ כך

 של חדרך לו שיחי׳ ר״ל דיא עם ח״ח יפה אמר ע״כ
 וכמו ושוחקח חרפחח ושומעח הכל שובלח והיא ארן

 כקנה רך אדם יהא לעולם פ״ד] [ד״א ח״ל שאמרו
 : [שם] בר״ש דר״א וכמעשה כאח קשה יהא ואל

שרחם שפעולוח ר׳ל . פון משכחת שניהם שיגיעח

אחיים י

 םכןים.עמהם1ע יהין וזצטד תנויסקים.עם וכל
 מס^תם אמתם שזמת שמים ?ם7

 אני’מעלה מתם עומדת'לעד ’מן־רחם
: ’ ע׳טיחם לו1מ הרבה שכר עליכם

 המורה של דפעולס . ב״ס הש״י לפני עק שמשכחח
 עזבם על האוץ אבדה מה על .] פ״א [נדרים אמרי׳

 אם ונדד וג״ע ע״ז בהם שחי׳ ^ הרי . חורחי אח
 אח״ל וגם מהם. נפרעים היו נא בחורה פושקים חיי

]י״ז [ר״ה על המעביר כל .

תו

 כל על צו מוחלין מדוחיו
ז׳] [מיכה שנאמר פשעיו
 פשע על וגטבר עון נושא

 שעובר למי עק נושא למי
 שפנטלוח הרי פשע על

 לפני עק שמשכחח שניחם
: הש״י ן
ל כ  לומר דבא נראה . וכו׳ הצינור עם חעושקין ו

 והיכולח הכח להם אשר עם ראשי על ולהזהיר
 ויראו שמים לשם ולהנהיגם הציבור אח שידריכו
 עמון על יחושו ואל בעירם אשר לעניים שישפיקו

 לא וא״כ וכו׳. מרודים עניים לאו ואם ח״ו כי הציבור
 משייעחם. אנוחם ואמרשזכוח הקהל. אל ממון ירויחו

 אטח זכוח חמה מאימחי נ״ח] [שבח בגמ׳ דאמרי׳
 אמר ושמואל וכו׳ בארי נן הושע מימוח אמר רב

 שם דכחיב משום ז״ל מהרש״א ופי׳ חזקי׳ מימי
 לא אבל ובצדקה נמשפט ולשעדח אוחה להכין

 החוש׳ וכחבו . חמה כבר כי אבוח ח זכו על
 חמה לא אבוח בריח אבל אבוח זכוח דחמח אע״ג
 חי׳ ושם . וכו׳ יעקב בריחי אח וזכרחי דכחיב משום
 מם להבין וצריך . הבריח אזכור אפ״ה חורבן בשעח
 חמה. דלא אבוח בריח ובין דחמה אבוח זכוח בץ חילוק
 יבוא שלא פורעניוח על לגמרי מגין אבוח דזכוח ונראה

 זכור ל״ג] [שמוח שאמר במשה שמצינו וכמו בזכוחם
 והועיל וכו׳ עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם

 אבל . לגמרי עליהם והגץ אבוח זכוח להם ועמדו
 רק יבוא שלא הפורעניוח על מגין אינו אבוח בריח

 אין עליהם הפורעניוח שיבוא שבאם מעט שיוע הוא
 כ״ו] [ויקרא בפקוק שמצינו וכמו לגמרי. אוחם מכלה

 מאשחיםו^ לא באקארביהם בהיוחם זאח גם qוא
 להם דמהני הרי וכו׳ אחם בריחי להפר לכלוחם געלחים

 הזהיר וע״כ . לגמרי אוחם יכלה שלא אבות בריח
 ישמכו שאל ואמר כנ״ל. שמים לשם הציבור שידריכו

 אבוחם שזכוח רק חמה כבר כי אבוח זכוח על עחה
 לגמרי יכלו לא שח״ו כמ״ש מעט שיוע הוא ר״ל משייעחם

 מה ר״ל לעד עומדח וצדקחם רק לגמרי מגין אינו אבל
 וכמ״ש להם יעמדו זו והמשרים הצדקוח בעצמם הם שיעשו

 וצדקה. במשפט ולשעדה אוחה ט׳]להכין חכחונ[ישעי׳
 שערי נש׳ שכחנ ע״ד נ״ל .לעד עומדח וצדקתם ומ״ש

 עבירה ואין צדקה בעניני וז״ל נף שעד ב׳ חלק קדושה
כמעשה לאדם ס חיי ונורמות מצות כשאר אותה מכנה

דננימין



חייםב פרק אבותרי6
 אח״כ כשעשה מלוח דבשאר ר״ל .עכ״ל הצדיק דנניעין
 [בקועה חז״ל שדרשו כמו שלפניו מלוה מכבה עבירה

 אין לדקה אבל וכו׳. מלוה כר כי פסוק על ] א’כ
 וז״ש : שלפניו הצדקה מלוח מכבה שלאחרי' עבירה

 ואחס • כדפרישיח לעולמים ר״ל לעד עומדח ולדקחם
 . שאחז״ל ע״ד וכו׳ הרבה שכר עליכס אני מעלה

 ציבור בצרכי העוקקיס דברכוח] פ״ה ׳ריש [ירושלמי
 אני מעלה ואמר . מלוח ומכל מק״ש פעור

 בעשיי׳ האדם כי ר״ל הרבה מלח . הרבה שכר עליכם
 לערא ולפוס לשמים כוכחו כפי שכר מקבל הוא מלוה
 בחכליח עשיחם כאלו כו׳ מעלה אמר ע״כ אגרא

: ככ״ל גדולה ובכוכה גדול ובצער השלימוח  עם שאמר מה וכו׳ ד״א עם ח״ח יפה יאמר או
 בחו״יע עי׳ עיקר שד״א משמע ד׳׳א

 לח״ח בזמן קודם שד״א לפי חיים בדרך פי׳ וז׳׳ל
 מלאחי ואני ע״כ. עם במלח ד׳׳א עם ח״ח עופל להכי

 ראה כמו שהוא דעהרוח פ״ז ד׳ במשנה שפי׳ להר״ש
 עיקר חורה וה״כ העיקר היא דחיים האשה עם חיים
 שפי׳ מה לפי לזה צורך דאין ונראה חוי״ע. עכ״ל
 זבולן שמח בפקוק הברכה וזאח בפרשה ז״ל רש״י

 עשו ויששכר זבולון וז״ל באהליך ויששכר בלאחל
 פיו לחוך וכחן ונושא ימים qלחו יושב זבולון שוחפוח

 הקדים לפיכך בחורה ועוקקין יושבין והס יששכר של
 זבולון ע״י יששכר של שחורחו לפי ליששכר זבולון
 שע״י ד״א עם ח״ח יפה כאן אמר לפיכך עכ״ל. כעשה־

 ללמוד שיוכל כדי רק ד״א ובאמח חורה ללמוד יוכל ד״א
 כדי העיקר הוא שד״א שאמר ולפי .העיקר הוא חורה
 ברמי׳ אפי׳ מו״מ שיעשה יחשוב לא חורה ללמוד שיוכל

 חורה וכל אמר לכן חורה ללמוד שיוכל כדי ופסלכוח
 אל עפילה המלאכה שאין ר״ל מלאכה עמה שאין

 ושומר המלאכה בהעשוח כי עמה ומחובר החורה
 ודומיהן ואונאה גזל מן ונזהר המלאכה בעשייח החורה

בעשייח החורה ומקיים אחד והחורה המלאכה אז
בעשייח החורה מקיים אינו אס אבל . המלאכה
 וקופו החורה אל מחובר איכה המלאכה אז המלאכה

 כשאינו כי מזיד הוא ועון עון וגוררח החורה בעילה
 הוא מקיים ואינו החורה וכשלומד שוגג הוא כלל לומד
 . עון וגורס אמר ולא עון וגוררח הלשון ומ״ש .מזיד

 כשאינו עבירה שעושה לו די דלא דאמר לומר אפשר
 עבירה גוררח עבירה אלא במו״מ החורה מקיים

 וכולי (וגנוב כמ״ש לישבע שקופו אחר עון וגוררח
 חשקרו ולא וכו׳ חגכובו לא דל״ל [כ״ל לשקר) ונשבע

 . כהכיס] מהחורח והוא י״א י״ע ויקרא פרש״י ועי׳
 אס המלאכה על גס קאי בעילה קופה מ״ש ואפשר

המלאכה המלאכה ובעשייח מו״מ3 החורה מקיים אינו

 חללח לא הוא כי לריק ויגיעחו בעילה
ך *1א מ א י  עוסקין יהיו הציבור עם העוסקין וכל י

 באנדח שאמרו ע״ד . כו׳ לש״ש עמהס
 ישראל של חלוקן לבש הי׳ שמואל בע״י הובא ירושלמי

 מחודה שהי׳ ופירושו . ופשעחי עויחי חעאחי ואמר
 פשעחי עויחי חעאחי עמהס ואמר ישראל בשביל

 שקר דבר הוציא והאיך חעא ולא צדיק שהי׳ ואעפ״י
 .אליו החעאיס ג״כ נוגע הערבוח בשביל אבל מפיו
 חעאחיוזהו ואמר עמהס ישראל של חלוקן לבש וזהו
 ולהשיבם אוחס להדריך הציבור עם העוקקין כל

 חלוקן וילבש עמהס עוקקין יהיו שלימה בחשובה
 פשעחיאעפ״י עויחי חעאחי עמהס ויאמר ישראל של

 כדי עמהס ויחודה עמהס א״ע יכניס חעא לא שהוא
 ועומאה ירידה אצלו שהוא מעומאחסואעפ״י להוציאם

 בוציכא הגדול הרב מפי זה דוגמח ששמעחי כמו
 הוא שהצדיק זלה״ה מיכל יחיאל מוהרר קדישא

 העהוריס ומעמא העמאיס מעהר אדומה פרה בחי׳
 החחחוכוח למדריגוח יורד הצדיק כן בה העוסקין
 הוא ואצלו אוחס ומעהר ישראל כשמוח משם להעלוח

 אבוחס שזכוח וז״ש . ח״ח ודפ עכ״ד ועומאה ירידה
 . גדולה עלי׳ זו ירידה אחרי להם שיהי׳ מסייעחן

 זכוח הרבים אח וזיכה זכה משה פ״ה] [אבוח וז״פ
 עם ומשפעיו עשה ה׳ צדקח שנאמר בו חלוי הרבים
 עמהס ומחודה ישראל עם משחחף שהי׳ ר״ל ישראל
 חיכה ולחעאחיכו. לעוכיכו וקלחח חשא כי בפ׳ כמ״ש

 מעומאחס להוציאם כדי עמהס qומשחח הרבים אח
 מפסוק ראי׳ שמביא וזה בו חלוי הרבים זכוח וע״כ

 י השי כי ופירושו ישראל עם ומשפעיו עשה ה׳ צדקח
 דרכיו בכל ה׳ צדיק [חהליסקמ״ה] כמ״ש הצדיק הוא

 בעלה הי׳ ומשה לכנ״י משפיע הוא צדיק ובחי׳
 הצדקה ר״ל צדקחה׳ חהו לכנ״י. ומשפיע דמערוניחא

 ואעפ״י לכנ״י ולהשפיע לעשוח לו מקר עושה שהש״י
 ישראל עם ומשפעיו אעפי״כ כזו גדולה במדריגה שהי׳
 ומשפעיו וזהו א״ע שופע שהי׳ שלו משפעים ר״ל

 שאמרו ע״ד ומשפעיו הלשון ואמר שלו. ומשפעיס
 שופע והי׳ שופען עוב יצר צדיקים ס״א] [ברכוח

 ולהחודוח עמהס qולהשחח ישראל עם להיוח א״ע
 אח״כ כי מעשה בשעח לירידחו חש הי׳ ולא עמהס

 • בו חלוי הרבים זכוח כי מזו גדולה עלי׳ לו הי׳
 חהו . בהירוח לשון הוא זך כי זכה משה פי׳ וזהו

 ר״ל חיכה ואעפי״כ גדולה בהירוח לו שהי׳ זכה משה
 עם qשהשחח מה ר״ל הרבים עם יוחר עצמו שזיכה

 א״ע זיכה מעומאחן והוציאם עמהס ומחודה הרבים
 עומדח וצדקחס וזהו בו חלוי הרבים זכוח כי ביוחר

: לעד
חוו



ד יבחייםב פרר, אמת§
{ןן v ף r r r לו מקרנין שאין מ״ש להבין כו׳ בישוח 

 מקרבין שהן דהול״ל עצמן לצורך אלא לאדם
 הדברים שנכל דידוע ונראה עצמן. לצורך לאדם לו

 שיש חיוח הן קחשוח וניצוצוח חיוח בהם יש שבעולם
 באוכל כגון מחולדה בהם

 ויש בחולדה חיוח בהן יש
 שנפלו גלגולים מנשמוח ג׳׳כ

 והאדם חי. ולומח בדומם
 לידו כשבא מחשב הנלבב

 לא שבודאי חענוג איזה
 זה חענוג לידו הש״י הזמין

 רק בלבד גופו להנאח
 תקדושוח הניצוצוח שיחקן

 ומכוין המאכל בזה שיש
 הן בזה שיש הקדושוח והניצוצוח החיוח כל להוציא

 ובאוכלו בה שנחגלגלו הניצוצוח הן בחולדה שיש אוחן
 זו עלי׳ באוכל שיש הזה להחיוח יש נמצא זו בכונה
 שהנשמה אדם בנשמח מחדבקים שבחוכה שהחיוח באדם

 מגשמיוח נהנה qוהגו המאכל מרוחניוח הנאה לה יש
 ואכלחם ב׳] [יואל הפקוק פי׳ שאמרחי וכמו .המאכל

 עשה אשר אלקיכם ה׳ שם אח והללחם ושבוע אכול
 לחקן זה דרך על באוכלו האדם והנה להפליא. עמכם

 הש״י לעבודח יוחר כח אח״כ לו ושיהי׳ קדושוח ניצוצוח
 כי החענוגים בכל וכן זו באכילה הש׳׳י עובד הוא
 חיוחהש״י מפני רק בעולם טוב דבר לך שאין ידוע
 טעמו פקוק על הזה] הפרק [בראש כמ״ש בה שיש
 ממילא ממאכל מחענג שהוא ואעפ״י ה' טוב כי וראו
 הן הן הלב כונח אחר כי בזה הש״י אח עובד הוא

 [נזיר רז״ל שדרשו וכמו בעי לבא ורחמנא הדברים
 ואחד פקח לשם אחד פקחיהן שאוכלי׳ בשנים כ׳׳ג.]

 להנאח באוכלו מחכוין אם אבל . גקה אכילה לשם
 מ׳׳מ דברהמוחר שהוא אעפ׳׳י במאכל להחענג עצמו
 הניצוצוח מחקן אינו גם qוא בזה הש׳׳י אח עובד אינו

 לו יקייעו כך שאחר כדי עלי׳ להם שיהי׳ הקדושוח
 אלא לו ואין י׳׳ח הבורא לעבודח הקדושוח הניצוצוח

 כך אחר ולא אכילה בשעח שמחענג הגשמיוח הנאה
 אח״כ לו qשיחוק הקדושוח הניצוצוח חיקן לא כי

 גדולים. יוחר במוחין השי׳׳ח לעבוד שיוכל בנשמפו כח
 ורשוח מוחר בדבר qb רי׳ל ברשוח זהירין הוו ת״ש

 להנאח והמוחר הרשוח חחענגבדנר שלא זהירין חהיו
 תקדושוח וניצוצוח החיוח כל להוציא חכוין רק גופך
 לעבוד שחוכל בנשמחך כח qויחוק המאכל בזה שיש

 שאין שחחשוב ר״ל לאדם לו מקרבין שאין כנ״ל. הש׳׳י
 qהגו להחענג השמים מן החענוג זה לאדם לו מקרבין

 החענוגים של עצמן לצורך ר״ל עצמן לצורך אלא בלבד
ל שיש הקדישו׳ וניצוצוח החיוה נשגיל סכנ׳׳ גהסלחקנ

 1ל מקרבק שאין בו־שות זהירין הוו (גז
 כאוהבין נךאין .עצמן לצורך אלא לאדם

 בשעת לוילאךם עומדין ואק הנאתן בשעת
ח דחקו:  אומר/עשהיךצונו היה הוא /

 כרצונו רצונך ש.יעשה כדי יי
בטל י י י י'

 נראין גופך להנאח חחשוב שאם גופך להנאח ולא
 וכו׳ עומדין ואין הנאחס בשעת כאוהבין החענוגים

 לא כי הש״י לענודח לו מקייעין הניצוצוח אין ר״ל
 לו מקרבין שאין אמר ואשר .וכו עומדין ואין וזהו חקנם

שהן אמר ולא אלאכו׳ לאדם
 דבא נראה לאדםוכו׳ מקרבין

 שים שאין ולהשמיענו לרמז
 מכל האדם אל בא דבר

 שיש מה אלא הצטרכוחיו
 אל השייכים נ־ה״ק בהם
 אנשים מאה ואפי׳ שלו נר״ן

 אחד מאכל דבר קונים
 העילוח עלח שהוא הש״י

 מקבב הוא הקבוח וקיבח
 אל השייכים מהנה״ק אליו ששייך מה לכאו״א שיגיע

 ועי׳ !לחבירו שמוכן מה נוגע אדם ואין שלו נר״ן
 לו מקרבין שאין וז׳׳ש .6יוםן יעקב תולדות בק׳

 אל ששייך מה לאדם לו משמים מקרבין שאין ר״ל לאדם
. עצמן לצורך אלא לו מקרבין אין האדם

א ל ה ה י ר ה מ ל . כו׳ כרצונך רצונו עשה א
 הצדיק דהנה לפרש נראה

 אומר ויגזור ה׳ ביראח מושל הוא אץ במדריגח שהוא
ח דוקא בן חנינא ר׳ כענין ויקם ]כ״ד [חעני  וחוני :

 כיג׳׳ש רצונו ונעשה שאלחי כך לא אומר שהי׳ המעגל
ח בגמ׳ ]כ׳׳ג [חעני  אלמלא שטח בן שמעון לו ששלח .
 המקום לפני מחחטא שאחה אעשה מה אבל אחה חוני
 שחראה כרצונךכלומר רצונו עשה וז״ש רצונו לו ועושה כבן

 הרב דהנה וכו׳. שיעשה כדי כרצונך עליון ברצון שחפעול
 פי׳ אמר זלה״ה בעד דוב מוה' קדישא בוצינא הגדול

 דהנה ויושיעם ישמע שועחם ואח יעשה יראיו רצון הפקוק
 מבקש ואין דבר בשום איןחפ׳ן אי׳׳ן במדריגח שהוא הצדיק
 בדעחו נוחן והש׳׳י נגדו כאין הכל כי לו שיחן מהש׳׳י

 מחאו׳ שהוא מהש״י שיבקש כדי גשמיים לדברים חשק
 ר״ל יעשה יראיו רצון וזהו . צדיקים שצ לחפלחן

 הגשמיוח בטובח שיחפוץ ביריאיו רצון עושה הש״י
 כלומר ישמע שועחם ואח וזהו עליהם רחמים ויבקש

 עכיד לחפלחן מחאוה שהוא שועחם אח שישמע כדי
 לא שאחה כלומר רצונך שיעשה כדי וז״ש . ודפח׳׳ח
 שחחפיץ רצון הש׳׳י לך ויעשה דבר בשום חחפוץ
 כרצונו אח׳׳כ ואמר • וחנחן עליהם רחמים וחבקש
 רחמים וחבקש שחחפוץ רצון לך יעשה שהש״י כלומר

 ברא שהש׳׳י בשביל זהו . לך וחנחן גשמייח טובוח על
ד העולמוח כל  .להטיב הטוב מדרך כי לברואיו להטיב כ

 דבר נשים חפץ שאינו במדריגה שהוא הזה והצדיק
נרצוט וזהו צו וינחן שיחפוץ רצון תש״י לו עושה

כלומר



אבותפרק־ב !ח
אדם שום רצת לו מושה ומ״כ לברואיו להינויב שרצונו כלומר

ודיס

 שאז״ל ע״ד נ״ל רצונו. מפני pבנולרצו לו: דנסן שיחפק
 לחיר בנשר אפשי אי יאמר אל פ״נו] קדושים [ה״כ

ה המונה וכו׳  מצד ממנה דפרש בעבירה ימאק שלא ס
 הש״י רצק מפני רק המנע

 שאמר חהו .עלינו שאקיה
 סעבור ולא רצונן נעל

 מצד ולא רצונו מפר ענייה
 רצק יבעל הש״י מפר pרצו שסבעל ועי״ז כנ׳ל המבע

: pרצו מפר אחרים  מינים שני יש דהנה לפרש נראה ; כר סה״א א״י
ר  עליו כשבא האחד הבורא בעבודס אדם נ

 מאוד לו שכואב אעפ״י גמורה באהבה מקבלו יקורים
 יוסר אחרס מדריגה רש • עובה מדה חהו מקבלו הוא

 שוה שהוא בחובסהלבבוס הנזכר השסווס מדס מונה
 העניוס אצלו שוה והעונה הרעה דבר כל אצלו

 ולשק כזה. זה אצלו שדם הם דבר וכל והעשירוה
 מפני פקוק על הזוהר בק׳ כמ״ש קודם ,הוא מפר
 לעשוס סקום שיבסן שיבוא קודם ר״ל סקום שיבם

 רצונן בעל פי׳ חהו ע״^ במעשין ולפשפש השובה
ל  ויהא כלל רצק לן יהי׳ ולא לגמרי pרצו שהבעל י׳
 מפני דבר וכל והעשירוה העניוה דבר כל אצלן שוה

 7על המביא הנורא רצון אלין שיבא קודם ר״ל רצונו
]ג׳ [משלי כמ׳ש להנאהן רץpי  יאהב אשר אה כי .

 הכל ויהי׳ כלל רצון לן יהי׳ וצא רצונן הבעל יוכיח ה׳
 והקבלה לן יכאב אל הנורא רצק אלין אצלןוכשיבוא שוין
 המקום מאה והעשירוה העניוה והקבל כלל לן יכאב שלא

 שיבעל כדי לעובהן הם שניהם כי נשוה נשמחה שביהם
 הא׳ ב״א מיני שר דיש מוקר נקפרי דאיהא ריל ומ׳

 ומבקש היצה׳׳ר עליו וכשבא . בוראו אח העובד
 הקב׳׳ה מאה נעזר עליו מהגבר הוא ולהמגעהו להקיחו

] [קידושין ס״ל כמ״ש  עליו מהגבר שלאדם יצרו ל׳.
 אחרה מעלה ויש וכו׳. עחח הקב״ה ואצמלא יום בכל
 והוא ולהקיהו אליו להגיע יוכל היצה״ר שאץ הוא

 בקרני חלל ולבי ק״ע] [ההלים שאמר דהע״ה מדריגה
 ואמר . ועיכוב מונע שום בלי בוראו אה עובד חם
 הקב״ה לן ישלם זאח מעשה אם ר״ל כו׳ שיבעל בדי

 ר״ל רצונן מפני אחרים רצון ויבעל מדה כנגד עדה
 רצק לעשוה pרצו שיבא קודם היצה^ ממן יבעל

 אה עובד וההי׳ לגמרי היצה״ר ממן ויבעל הנורא
 אחה לעשוה pרצו כשיבוא כי עימב שום בלי בוראן
ם בלי העשה מלוה  היצה״ר. ממן בעל כנר כי עיכוב ^
ל ר א מ א  שנירן כ״ח] [ברכוה אח׳ל דהנה י

 מורא שיהא רצון יהי להלעידיו ריב׳׳ז
 כאן עד הלמידיו א״ל בו״ד של כוערא עליכם שמים
ייאר שלא אומי ענייה עוני כשאדם סדעו ולואי א״ל

 ודם באי כמורא אמר האין להבין וצריכין
ומאודו. נפשו בכל הש״י אה לעבוד 7צר האדם הלא
 שאמר כיע לפניו מנירה עובר ואין מבו״ד שירא ומה

 היינו אדם יראני שלא אומר עבירה עובר כשאדם הדעו
 יענישו שלא נענש יראה

צ ר ל. ט צ נןז1ב ר פגי. צ כךי נו1מ ר ל. ט ב בפניהם יבוש שלא או אומו ן1שן
שלא הגוף מיראה והכל אחרים

 7צר והאדם מכבודו יפחוה
 והיאןי וגופו נר״ן לו שימקור אפי׳ הש״י אה לעבוד

 משמע בו׳׳ד כמורא עליכם שמים מורא שיהא אמר
 ונראה בו׳׳ד. כמורא שמים מחוייברק^האמורא שאים
 מוהר׳׳ר בו״ק הה״ק נשם פעמים כמה כהבהי דהנה

מ ו ? ד רקשיהי׳ לראוה א״צ שהאדם זלה״ה ר3מ
 יראה לו כשיש ממילא לו בא ואהבה בשנימוה ירחה לו

נחי׳ הוא אהבה ונחי׳ ה׳ יראה אשה נק׳ יראה דבחי׳
. ודפח׳׳ח עכ״ד אשה אחר לחזור איש של ודרכו דכר

 כמו יראה בבחי׳ אוהם pני אוהם שבירן ובברכה
 בו״ד של כמורא עליכם שמים מורא שיהא י׳׳ר שאמר
 נשלימום יראה לו שיהא להשהדל לרין שהאדם ובבחי׳

 של כמורא שמים מורא לו שיהי׳ רק להשהדל א׳׳צ
 ה ב* הש״י כי בקסר עבירה יעבור ושלא שוים בו״ד
 מעבירה שפורש וכמו . במעשיו ורואה עליו עומד

 בשחר מעבירה יפרוש כן כשרואה אדם מיראה
 אח״כ לו יבא ממילא זו ביראה הש׳׳י אה וכשיעבוד

 השיי אל ומאודו וגופו נפשו אה וימקור אהבה מדה
]ח׳ [שה׳׳ש כמ״ש  פירש״י עי׳ אהבה כמוה עזה כי .

 בכל הש׳׳י אה לעבוד נצעוינו כאשר וכן שם ז׳׳ל
 לבבן בכל ן7אל ה׳ אה ואהבה כהיב ומאודנו נפשינו

 צו כשיש ממילא לו בא חה מאדן ובכל נפשן ובכל
 אלא אוהם לברן לרין הי׳ לא ע״כ נשלימוה יראה
בחי׳ להם יבא וממילא נשלימוה יראה להם שיהי׳

 כמו כלומר כרצונן רצונו עשה בכאן ח׳׳ש .אהבה
 מיני בכל רצונן למלאוה גופן בצורכי משחדל שאהה

 מיני בכל הש״י רצון לעשוה הראה כן ההאמצוה
 שוה לו יה״ שעכ׳׳פ יראה נבחי׳ חהו . החאמצוה
 השהדלוה עם הש׳׳י רצון לעשוה וההאמצוח השהדלוה

 שיעשה כדי ואמר .גופן צרכי רצק עשוה וההאמצוה
 השיי לן יעשה אהבה של זו בחיי כלומר כרצונו רצונן

̂וב רצונן רעשה נשלימוה יראה לן כשיהי׳  אוחו לאי
 לאהוב ברצונו שנצטוינו כמו כרצונו ומאודן נפשן בכל

 כלומר pרצו במל ואמר .ומאודינו נפשינו בכל אוהו
. רצוט עשה שאמר כמו ״ע מ עשייה בבחי׳ היא כ׳׳ז

 לן רצונו'כשיהי׳ מפני pרצו נמל אמר מל׳׳ה ונבחי׳
 לק אשי ה׳ מלוה מכל עבירה איזה לעבור האוה

 ואמר .יצוצו העבוימפגי ולא pרצו נמל מעשינהאז
ד yסיצה רצון עמן שימול כלומד אקלים יצק שימול כ

ן י מו מ



נ אבות־פרל,
 לענוד רצונד מפר פיהו״ם מיני בכל אןהן ין«שיה

 לאדם [’שא אע״פ ר״ל שיבטל כדי ואמי .הש״י אה
 מוהר חעפ״׳כ גמול השלום מפני הש״י אה לעבוד
 ממנו שיבטל כדי הש״י רצון מפני רצונו לבטל לאדם

: מניעה בלי הש״י לעטד ויוכל היצר רצון הש״י

 ידוע דהנה .כו׳ כרצונן רצונו עשה יאמר או
בירא׳ הש״י אה לעבוד צרין שהאדם

 מעמן שואל ה׳ מה ישראל ועהה י׳] [דברים וכמ״ש
 נשם פירושו וכהנהי אלקין ה׳ אה ניראה אם כי

ב מיהיי קדישא טצינא הה״ג ו ר ר ע  זלה״ה ב
 נשלימוה ה׳ יראה צו שיהי׳ רק לראוה א*צ שהאדם

 וכשהכה החהיראהה׳ שלו מדוה השבע כל ולהכניע
 כי אהבה מדה ממילא לו נא נשלימוה יראה לו שיהי׳

 ואהבה ה׳ יראה אשה נוקנא בחי׳ היא יראה מדריגה
pאשה אחר לחזור איש של ודרכו דכר מדריגה א 

 מחמה הוא יראה במדריגה עובד שהוא ודפח״ח.ומי עכ״ד
 להיוה כשזכה כי נשלימוה יראה מדה עדיין לו שאץ

 כנ״ל אהבה מדה ג״כ לו נא בשלימוה יראה מדה צו
 לו שאין מוכח מזה יראה במדה עדיין עונד אם אבל
 עדיין שנימה ענודהו שאין נמצא נשלימוה ירא׳

 ושלא טוב נו שיהי׳ נעצמו גם נמחשנהו קצה שעובד
 מי אבל יקורין ושאר ודנוה מיקורין שינצל רע לו יהי׳

 ומפק׳ר כלום עצמו להנאה מכוין אין אז מאהב׳ שנטבד
 וגםהחינוק אהב׳. כמוה עזה כי הנורא לאהבה עצמו

 חיוב כדי רק המצו׳ עושה אין ה׳ מיראה שעובד מי
 שאמרו כמו לידו נא אם רק המצוה נטשה ואין צצאה

 החמיצנהאבל אל לידן הנא מצוה בא.] פ׳ [מכילהא
 פ״ט] [ויקרא במדרש כמ״ש המצו׳ חחר qלרדו מחויב חין

 שלום נקש ד] נ״ [ההלים שנ׳ השלום חחר qלרדו שצרין
 שעובד מי אננ ההורה המצוה בשחר לא אבב ורדפהו
 ויקימינ׳ נידו יבא אמהי המצוה על ומצע׳ יושב מאהב׳
 שומר וזפ״ה .טראו רצון לעשוה כדי אחרי׳ ומרדף

 לא צמה וקשה ח׳] [קהלה רע דבר ידע לא מצו׳
 אלא א) מגינה אינ׳ מצוה הלא לעולם רע דבר ידע

 לשון שומר מלה אלא כ״א] [שוטה בי׳ דעשיק בעידנא
 . הדבר אה שמר וחביו ל״ז] [נראשיה כמו המהנ׳

 המצוה על ומצפה וממהין שיושב כלומר שומ^מלוה וזהו
 נטשק המיד הוא נמצא ואקיימנה לידי יטא אימהי
 שמצפ׳ המצו׳ והעיד המצוה על ומצפה שממהין נמצו׳
 עשה וז״ש . רע דבר ידע לא וע׳׳כ עליו מגינה עלי׳

 ה׳ אה הענוד עטדהן בהחלה ר״ל כרצו^ רצונו
ובשמירה עשה מצוס בקיומו הש׳׳י רצון והעשה ביראה

mיג
א נזה לן שייטיב הגשמי pכרצו ל״ה מצוה ע  וסנצל ו
 בלבד ביראה הש״י אה שעובד מי כי יקוריס מיני מכל
 מיני מקל וינצל לו שייטיב קצס ג״כ כוונתו הנא

 השמע שמוע אם ט*ו] [שמוה בהול׳ כמ״ש ישורים
 אשים לא במצרים שמהי אשר המחלה כל וכו׳ בקולי
 והארכה לן ייטב למען כ״ב] [דברים וגם וכו׳ עלין

 והכניע נשלימוה ניראה הש״י אה שהעבוד ימיםוכשהראה
 מדה לן יבא אז ה׳ יראה החה שלן מדוה השבע כל

 לן שיהי׳ כלומר כרצוט רצונן שיעש׳ כדי וזהו אהבה
 ואהבה והקיים הטרא לעבודה עצמן והפקיר ואהבה רצון
 וגס מאדן ובכל נפשן ובכל לבנן בכל אלקין ה׳ אה

 רצוט מפני רצונן הנטל אז אהבה למדה כשהטא
 עקשיא P חנינא ר׳ ממה משכה qp במשנה דאיהא

 הרנה לפכן ישראל אה לזכוה הקב״ה רצה אומר
 וזיל מנרטטרה ר״ע פי׳ ועי׳ כו׳ ומצוה הור׳ להם

 שקצים פרשה כגון ומצוה הורה להם הרבה לפיכן
 מהםאעפ״י בדלי׳ כשהן שכרן להרטה כדי ורמשים
 אדם של שנפשו לפי אוהם אוכלים היו נא שנלא״ה

 שציונו עלינו אהבהו הש״י שהראנו הרי נהןעכ״ל. קצה
 להרבוה כדי נלא״ה מהן נדילין אנחנו אשר נדבר
 בזה לק״ם ג״כ ישראל לעמו וראוי נכון ונמצא שכר
 מחמה ורמשים השקצים מן לנדול ושלא הש״י מנוה
 הש״י מצוה לקיים הטרא אהבה מחמה רק מיאוש שהן
 הוא כי עיז משגיח אינו מיראה נטבד שהוא מי אננ

 לאכול נטבר ואיט חובהו ידי ויוצא אוכל ואיט מקיים
 נמחשבסושיהא עצמו לאלש עיז משגיח ואינו אוהם
 [ה״כ שאמרו וכדרן הש״י מצוה מרזמה מהם נבדל

 חזיר בבשר אפשי אי אדם יאמר לא פ״ט] קדושים
 בטל וזהו . אקרה שההורה אעשה ומה אפשי אלא

 ורמשים בשקצים רצונן נטל כלומר רצונו מפני רצו^
ד רצונו מפני נהם המאש ולא בהם מיאש שאהה  כ
 מיאוש מחמה וצא רצונו מפני לאוכלם ושלא רצולו לקיים

 כדי מצוה לעשוה המיד שהרדוף אהבה מדה וזהו
 ומבקשים ומקטרגים המשטיני׳ אחרים רכון הש״י שיבטל
 שוס הדע ולא ומחשבהם עצהם הש״י ויבטל רעהן
 ושומר המצוה על ומצפה ממהין שאהה מחמה רעה
 המקטריגים אחרים רצון הש׳׳י ויבטל רע ידע לא מצוה
 יהי׳ שנא רוצה שאהה רצונן מפני רעהן וחושני עלין

: כניל וישורין צער שום לן
ר 1א מ א  רצונן מפני אחרים רצון שיבטל כדי י

 כדי רצונן להפון הראה שאם כלומר
 בדברים לבן אל לדבר כגון הנוי״ה רצון לעשוה

אי לומר ולא בשכלן ולהגביהם להנאוהם המאושיס
אפשי

 שי I מ״ש מצוא ד״ס מסוש׳ קושיול! על נמ״א המהיש״א הי׳ לפי נשה״ב או לפירש״י עיצה״ר עצלה ר״ל א)
: סאפט( סעעםיק • ע*ש !לבצע׳



ב פרה »הותרי8
 ולמצוא בשקצים וכן (וכדומה) חזיר בבשר אפשי

 מהם להפרד ואח״כ לן המועלח ושיבה שעם בשכלן
 רצון יבעל הבוי׳׳ס אז . הבורא יצון שסעשה כדי

 V מחשבה ויבעל רעה לן לעשוח החפצים אחרים
חפצים יהיו ואדרבה מלבם

 עליוני׳ ויהיו עובוח לעשוח
 כמ״ש בשיעחן וחחסונים

 ש״ה] [חהלים רבינו במשה
 ואף באדם מסנוח לקחה

 וגילה מחנה לו נחן היצה״ר
 רצון שיבעל כדי וזהו .] פ״ע [שבח הקערח שוד לי

 רצון להם ויחן השנאה רצון מהם שיבעל אחרים
 רצונן הוא כן כי רצונן מפני וזהו . לן אהבה
 הש״י לעבוד בשיעחן וחחחונים עליונים הכל שיהי׳
: כנ״ל מלחמה מחון לא והרחבה שמחה מחון

 הירושלמיח גירשא המד״ש בשם f הבי ובתד״ט
 שיעשה כדי בבי״ח ברצונן רצונו עשה

 פירושו ול״נ . פירושו וע״ש בבי״ח ג״כ ברצונן רצונן
 שבשעח משמע רצונן שיעשה כדי שאמר כשנדקדק

 עשיח אחה כן בשביל חכוין מקום של רצונו עשייחן
 והמכוון . כרצונו רצונן שיעשה כדי מקום של רצונו

 להרמב״ם במפרש כחב דהנה . כן הוא שהאמח בזה
 שיקיים כדי המצוח כל וקיום העבודה כוונח שעיקר

 ;פירוד שום בלי חמיד דבקים שנהי׳ בו ולדבקה מצוח
 שפירוח עשי באדם שיש אחר במקום כחבחי וכבר

 כצר ה׳] [חהלים שכחוב כמו כחר הוא שבו והרצון
 אינו דבר אל רצון לו שיש והאדם . חעערנו רצון
 הוא העעם כי כן הוא רצונו למה העעם בעצמו יודע

 ברצונן רצונו עשה ח״ש .מרצון למעה והוא בחכמה
 מצוחו וקיום בעבודחו הבוי״ח רצון שחעשה כלומר

 בשביל ולא יראה בשביל לא עעם שום בלי ברצונן
 שחזכ׳ כדי רק עעם שום בלי ברצונן רק גמול חשלום
 דבוק חמיד וחהי׳ .ברצונו יהי׳ רצונן השי״ה שיעשה

 שיעשה אמר לא וע״כ . פירוד שום בלי הש״י אל
 נפרד שחהי׳ משמע והוה הדמיון בכ״ף כרצינו רצונן
 אמר וע״כ . כרצונו רצונן שיעשה רק מרצונו רצונן

 אל דבוק חמיד וחהי׳ ברצונו יהי׳ שרצונן ר״ל ברצונן
 : העיקר וזהו בו ולדבקה וחקיים פירוד בלי הש״י

ל1ד  נראה . כו׳ הצינור מן חפרוש אל אומר ל
 אלחפלח פנה בזוהר מהשכחוב עפ״י לפרש

ל .] ק״ב [חהלים חפלחם אח בזה ולא הערער  ד
 חפלחו לקבל ראוי אם היחיד נחפלח ומעיינין שפונין

 בזה נא הרבים חפלח חפלהם אח נזה ולא לאו אם
 עצמו שיחקשר ביחיד המחפלל וחקנח ע״כ. לעולם הש״י

לא אבל הלנים חפלח נכלל ויהי׳ ישראל כללוה מס

 אל מר1א הלל : ךצונןד מפני אחתם
 ד3? בזנצמןר תאמק הצטרואל מן תפרוש

יום ’ י ’

 לעולם הציבור מן חפלוש אל וז״ש כנ״ל. לבדו שיחפלל
 חאמין ואל הציבור חפלח עם חמ׳ד נכלל חהי׳ אלא

 אף להחפלל ויכול חפלחו לקבל שראוי לימי בעצמן
 שזה מפני מוחן יום עד בעצמן חאמין לא ביחיד

 שמזכירין מביא המחשבה
 שארז״ל כמו למעלה עונוחל
 חפלה עיון .] נ׳׳ה [ברכוח
 אדם של עונוחיו מזכירין
 חפלה עיון ז״ל ופירש״י
 חפלחו שיקובל שראוי שמחשב

: נכונה שהחפלל
ר 1א ט א  ן בעני הלבנוח חובח בש׳ שכחוב ע״ד י

 שיש ולהבין לחקור אדם שצרין היחוד
 אמיחח לן וכשיחברר מאין בראו אשר בורא לעולם

 הגשמיים בחושין מהוחו ח״ו לחקור לן חלילה מציאוחו
 ומאח אנוחינו מאח הקבלה בצירוף מציאוחו שחדע רק

 יוכל שלא בשכלו בעצמו יודע אשר והאיש הנביאים
 יחקור לא שכלו חלישח מפני מציאוחו אמיחח אף להשיג

 הקבל׳ על הסומכים ישראל כרוב הקבלה על ויסמון כלל
 ספרים ובשאי . ויעקב יצחק אברהם אבוחינו מאח
 על שיסמון אדם לכל הנבחר הדרן היא שזה כחנו

 ורבו הדור נפרץ עחה ובעו״ה . כלל יחקור ולא הקבלה
 ה׳ יראח בלי הקלושה בשכלם והפילסופים המחקרים

 ד״ח על ועוברים ממש אפקורסים לכלל שבאו עד
 רז״ל אמרו עליהם רוחם חיפח אמונה חסרון מחמח
 לדורי נידונין כו׳ והאפקורסים המינים .] ז י׳ [ר״ה

 לנו די אין וכי כלים אינם והם כלה גיהנם דורוח
 כחוב מלא ומקרא הנביאים וקנלח אבוחינו בקבלח
 לים, גבול חול שמחי אשר חיראו לא האוחי ה׳] [׳רמי׳
 גליו יהמו אשר כשרואין לבד זו בבריאה שדי נמצא

 אח לירא לבד בזה די החול אח לעבור יוכל ולא
 חענוג מחון שכלם בחלישח בחקירוח לחקור ולא ה׳

 יצחק אברהם אבוחינו קבלח על לסמון רק הגוף
 חמים ולהיוח העבודה נחחלח הנביאים וקבלח ויעקב
 ואח״כ לקין א ה׳ עס חהי׳ חמים י״ח] [דברים כמ״ש

 והיא וביראה הקבלה מחון בחמים ה׳ אח כשיעבוד
 [דברים כמ״ש מאמין אינו אם לירא א״א כי אמונה

 שצדן מעמן שואל ן אלק ה׳ מה ישראל ועחה י׳]
 אבוחינו קבלה מצד בחמימוח הש״י מפני לירא האדם

 ממילא לו בא כשלימוח יראה לו וכשיהי׳ והנביאים
 קדישא בוצינא הה״ק בשם פעמים כמה כמ״ש אהבה.

 דכר בחי׳ הוא אהבה כי זלה״ה בער דוב מוה'
 אחר לחזור איש של ודרכו נוק׳ נחי׳ הוא ויראה

 צרין אין אז אהבה לו שבא וכשזכה . עכ׳׳ד אשה
 עבודוחיו בכל הש״י ורואה ומופח וחקירה ראי׳ לשום
שלא י״ל הצינור מן חפיוש אל וז״ש מצוחיו. יקיוס

pnpp



חייםב פדרן אבותפרי
 נשכלך לחקור וחרצה הציבור מקבלח עצמך חפרוש

 ואל וזה . והכביאיס מאבוחיכו הציבור קבלח בלי
 לחקור חחשוב שלא ר״ל מוחך יוס עד בעצמך תאמין
 חפרוש אל רק שכלך מצד בעצמך אמונה לך שיהי׳

 מאת הציבור מקבלת
 אתה גס והנביאים אבותינו
 תחקור ולא ע״ז תשמוך
 הגשמיים בחושיך בעצמך

 ; כנ״ל הקלושה ובדעתך
ל א עד חבירך את חדין ו

, . למקומו שתגיע
שארז״ל המעשה ע״ד נ״ל

 אצל שנשכר אחד באדם מעשה :] קכ״ז [שבת
 מעות לי אין אמר שכרי לי חן לו אמר qוpלב בעה״ב

 שילם ולנשוף נפש בפחי והלך דבר ושום ומעלעלין
 כל הקדיש שמא אמרחי ואמר חשדתני במה וא״ל לו

 שדנתני וכשם וכו׳ הוא שכך העבודה ל א״ . נכקיו
 ואס . ע״כ השמים מן אותך ידין כן זכות לכף

 דינו מושר והי׳ זכית לכף אוהו דן הי' לא השכיר
 כי תחילה נענש הי׳ שכרו לו שילם שלא על לשמים
 נענש הוא לשמים דין המוסר כל :] [ר״הע״ז ארז״ל
 הי׳ אס נענש הי׳ בעה״ב שגס אפשר ובאמת תחילה

 אבל בזמנו לו שילם ולא צד מאיזה לו לשלם יכול
 חבירך. את תדין אל וז״ש תחינה. נענש הי׳ השכיר
 שלא לך שעשה חבירך על לשמים דין תמסור שלא כלומר
 תחילה נשמיס אותך שידינו ותגרום שכלך לפי כהוגן

 שתגיע חבירךעד חב־רךעס תדיןאת אל וזהו חבירך ואח׳׳כ
 תוכל לא ואס . בזת ודעתו מהותו ותחקור למקומו

 וכמעשה השכל מן ברחוק אף זכות לכף תדונו להבין
 . זה על פי׳ שמעתי זלה״ה הבעש׳׳ט ונשם .הנ׳׳ל

 ירכינ שלעתיד צ׳׳א:] [סנהדרין ארז״ל הלא שהקשה
 הנשמת כי ניחד וידונס והגוף תנשמת תקומא על חגר

 ונלי ממעל אלקי חלק שהוא לדון יכולין אין נעצמת
 יכולין אין נעצמו והגוף חועאת היתת לא נודאי הגוף
 לדין יכולין האיך וא׳׳כ הנשמת בלי דומם שהוא לדין
 למעלת הולכת לבד והנשמה בעות״ז כשהוא תאדם את

 אינם גוף בלי והנשמה המעה על מונח והגוף נשינת
 שאדם בזמן עונשין מצינו תאיך וא״כ כנ״ל לד̂י יכולין

 עונש נשום למעלת אותו דנין אין דבאמת וחייץ חי.
 לו ואמר המלך דוד אל שבא תנניא דנתן כמעשה רק

 אס כי כל אין ולרש י״ב] ב׳ [שמואל משל בדרך
 . הוא מות בן כי המלך דוד ותשיב כו׳ אחת כנשה
 למעלה כשרוצים כן האיש הוא זה אתת אח׳׳כ וא״ל
 השמים מן לו מראין עבירת איזה על תאדם את לדין

 אחר אדס אצל אחר בקגנין זה ומעשה העבירה זה
ואוי שהוא ואמי חנירו על כועק הוא תאדם חה

 שתגי_ע חבך־ןד.עד את |ni71 ואל מותןי יום
 אפשר שאי י רבר גמר4ת ואל למקומו
̂מר ואל להשמע שסופו לשמוע  ̂ת

̂ל שמא ’ אשנה לכשאפנה : תפנה ל
הוא י ’ י.................

 בזה חבירו את ודן שאמר ומה וכך כך לו שיעלה
 בלא א״ע דן הי׳ בעצמו הוא כי אותו דנין הפסק

 לכף אדס כל את דן הוי חז״ל הזהירו וע״כ מתכוין
 יתן לא [לזכוח] חבירו את שידין בהיוח כי זכות

 ידונו ולא עצמו על פסק
. בחייו עונש נשום אוחו
 חבירך אח חדין ואל וז״ש
 שאין חדע זה דבר ר״ל

 מעשת השמים מן לך מראין
 עד אותו שתדין חבירך
 ועשיח ממש למקומו שתגיע

 חבירך כמעשה אתה גס
 וכאשר אותו שתדין חבירך מעשה השמים מן לך ומראין

 אותו שתדין תראה ונמצא לך יהי׳ כן אותו תדין
תדין) וכן זכות לכף  זכות. לכף ג״כ אותך [ידונו] (

: ודפח״ח .
ל א . להשמע שסופו לשמוע שא״א דבר תאמר ל

 עוב שהוא באדם דאף דמצינו לפרש נראה
 שבודאי עבירת מחשבות לו בא השס בדרכי והולך

 שאדם מחמת לו בא המחשבה וזה אותת יעשה לא
 ישראל כל כי תשעת בזו העבירה בזו עבר אחר

 כשבא הנלבב והאדם אחד. נפש והס לזה זה ערניס
 ומתחלע בתשובה מעורר הוא תיכף המחשבת זו לו

 המחשבה זה על מתחדע אינו אס אנל המחשבת. ע״ז
 אח׳׳כ יכולין המחשבה על מענשין שאין בחושבו
 וכמאמרם שחשב. מה המעשה זו שעשה אותו לחשוד

 באיזה לאדם חושדין שאס :] י׳׳ח קען [מועד ז״ל
 כלל בו אין בודאי ואס מזה שמץ נו יש נודאי דנר

 תאמר ואל ת״ש ע״כ. הדנר נזה נלנו שחשנ אפשר
 כי ז׳] [דברים כמו במחשבתך תחשוב שאל ר׳׳ל

 לשמוע אפשר שאי בדבר תחשוב ואל .בלבבך תאמר
 שיחשדוך בעולם להשמע שסופו מפני עבירה בדבר כגון

: כנ״ל כך שעשית
ל ר א מ א  יוציא שאל חסידים בספר שכתב ע״ד י

 ולומר מפיו גוזמא דבר שוס אדם
 אפשר שאי בדבר והיתול שחוק דרך וכך כך אעשה
 . עכ׳׳ד מותו קודם כך לעשות שיצערך מפכי להיות

 תוציא אל ר׳׳ל . לשמוע שא׳׳א דבר תאמר ואל וז״ש
 להשמע שסופו מפני כנ״ל גוזמא דבר שוס מפיך

 : כנ״ל כך שעשית ועולם .
ל א . תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תאמר ל

 אחר יטה שלא דעת שלימד לפרש נראה
 כי חשובת אח׳׳כ ולעשות לחטוא המסיתו היצה׳׳ר

 יכולים גמורים צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי מקום
 ויותר גדולה למעלת ויבוא :] ל׳׳ד [ברכות לעמוד

ואשוב אחטא האומר כי בצדו ותשובתו . הצדיק מן
אין



ב פדר, אבותפרי
ה מספיקין אין ה לעשוה בי  חרמב״ם פי׳ רפיץ מפונ

 חמפורשיס ופירשו אחחכח] משכה יומא משכס למשניוה
 למהר הבא כי השמים מן לו משייעין שאין שר״ל

 ק לו משייעין אץ ואשוב אחנוא ח״ש .לו pייpמ
 מעצמו כחו כל אלא השמים

 שלימה במשובה שב ואם
 לד אין כי אומו מקבלין

 המשובה בפני שעומד דבר
 כן גם שיכול ובפרש

 שאמר ע״ז נם להמחי־מ
 והיודע ואשוב אחמא

 הוא שהכל יודע מחשבות
 אבל . היצר הקמת מצד

 ולמעון לחשוב יוכל במחילה
 בחשובה מעצמי לשוב אוכל אם יודע מי היצר כנד

 אפכה ומלח . השמים מן לי יסייעו לא אם שלימה
 פכו כי שכחוב כעכין אצהש״י עצמי כשאפנה ר״ל
 עבירת העובר כי ב׳] [ירמי׳ פכים ולא עורף אלי
 הש״י. מאת והולך העורף עם עצמו שפוכה כקרא ח״ו

 חחשוב אל ר״ל אשנה לכשאפנה תאמר אל ח׳ש
 אל עצמי לכשאפנה ותחשוב עבירת לעבור בלבן
 משכת והי׳ [שמותמ״ז] כמו משכת לשון אשכת חש״

 כפולת מדריגה אל אבא ר״ל יום יום ילקכוו אשר על
 צדיקים אין עומדין שבע״ת מקום כי מקודם שחייתי
 תפנה לא שמא כן תאמר אל . לעמוד יכולים גמורים

 לו מסייעין שאין כיון הש״י אל שלימה בחשובה עצמן
 כחך וכל לשוב בודאי לך יניח לא והיצר השמים ק

:ככ״ל מעצמך להיות צריך
ל ר א ב א  שסופו לשמוע שא״א דבר תאמר ואל י

פי׳ מש״ל ע״פ לומר אפשר . לחשמע
 מספיקין אין ואשוב אחעא ואשוב אחעא האומר

 די אין פי׳ הוא מקפיקין לשון . חשובה לעשות בידו
 כים שירה מלא פיכו אלו שבכשמח מקפיקין אין כפי׳

 ה׳ לך להודות מספיקין אכו אין וכו׳ רכה ולשוניכו
 וכן תעובות על להודות בידינו די אין כלומר אלקיכו

 מספיקין אין ואשוב אחעא ואשוב אחעא האומר בכאן
 השמים וק לו מראין אדרבה אלא תשובה לעשות וTב

ץ החני^ תיקן ולא תשובתו די שלא  לעשות Tולי עיי
 עולם הוא השמיעה דעולם וידוע .ימיו כל תשובה

 . החשובה עולם הוא וס״ג ס״ג גי׳ אחן כי התשובה
 הוא רה אמ כי תחשוב שלא כלומר תאמר ואל ת״ש
 לן כשמראין תחשוב ואל בלבבן תאמר כי כמו בלב

 החעא עדיין תיקן ולא תשובת הרבה שעשית משמים
 שאין כלומר לשמוע שאיא דבר שהוא מחשוב אל

תן מקבלץ  אפשר ואי לעולם החעא זה על בתשובה או
שקופולהשמע השמיעה, עולם המשובה לעולס לבוא לן

חיים
 מפכי אלא תשובתך ותתקבל התשובה לעולם שתגא

 אבל כן לן מראין פעמים ב׳ ואשוב אחעא שאמרת
 שתן אע״פ’ העבירות בכל וכן תשובתן יקובל בקוף

 אין כי חתשיבה מן תתיאש אל מאוד וחמורות גדולות
בפני כ^עומי דבר לן ^ ^ ^

. i jiynii ■ ■ - ■־ . . י ,1 ׳
א הבןשן ל י . מי p ל s p H ף גולגולת ראה הוא א

כחחבעו • כו׳ אחת י מחכים בסחורה המו־בה כל ומן מלמד
האין המפורשים כל בזח :איש להיות השתדל אנשים

עלדאעפח בודאי ואמר גזר גולגולת הוא'ראה אף י (ו)
ם פני מי ר ה מ ר א ע ת ך “ל ו פ ט א ת פ ט א לנהרג הרג מי וכי אעפון ^ ד

ר» . ׳> . ̂־' ד'׳-יו“' 'r שהרג קץ כעכין הראשון
הרג לא ותבל הבל את מטופיף

 דבחעאו אדם.ועכצ״ל לשום
 הבל על ס״ע] חיקין זהר [חקוכא שארז״ל כמו מח

 האיש אותו על גזר האין [ומת](וכפגע)וא״כ שהלק
. כעבע בחעאו דלמא אעפון דאעפח על שבודאי
 מדה כנגד מדה משלם שחקב״ה מציכו דהכת ונראה

 המת הגוף מעכש שנהרג אחר אף האדם של לגוף
 במקום הקב״ה אחאבשאמרלו גבי שמציכו כמו מכ״מ

 אח הכלבים ילקקו שם כבות דמי את הכלבים שלקקו
 ולאחר במלחמה שנהרג הוה וכן כ״א] [מלכים דמיך
 [שם דמו אח הכלבים ולקקו הזח למקום הובא מיתה
 מיתות שד׳ ל׳.]אע״פ ארז״נ[דף כערות אלו ובפ׳ כייב]

דין ^ ע  סקילת שנתחייב מי בעלו לא מיתות ארבע ב
 חנק ומיתת כו׳ בכתר עובע חנק שנתחייב ומי כו'

 מי פ״א] [סנהדרין אחז״ל וגם . מכולם קלת היא
 אמר שפיר ולפ״ז . בחמורה כידון מיחוח ב׳ שנתחייב

 נהרג שהוא אחח גלגלת ראה דהוא כו׳ דאעפח על
 בודאי וא״כ במים הגלגלת כעבע מיתת ולאחל מקודם

 במים כעבע עי״ז בחיים שנתחייב חנק דין מכח לא
 ג״כ שנתחייב מחמת וא״ל . מחיים כעבע חית דא״כ

 שוב כהרג שכבר כיון א״כ מקודם נהרג עי״ז הרג
 דבאמת וא״ל . בחמורה דכידון חנק דין עליו אין
 בעביעה מח ולא נהרג שכבר כיון לחנק כחשב זה אין

. שנהרג אחר בכתר כעבע למה יותר קשה א״כ זו
 אדם גוף ג״כ הציף וזה אעפון דאעפח על צ״ל אע״כ

 <כעבע כ״מ מדה חקב״ה לו ושילם מיתה אחר אחר
 שהבאתי באחאב שמציכו כמו שנהרג אחר במים גופו
 ודאי ז״א ד הרגון דהרגח על אמר שלא וזה .לעיל

 היא זאת אעפין דאעפח אבל נהרג בחעאו דאפשר
: שהוכחנו כמו בודאי

ל . כו׳ אחת גלגלת ראה הוא אף א
 דבא ונראה פשועו ע״פ מ״ש עי׳

 שאין ובמקום למעלה שאמר לפי מוקר דרך לרמז
שתלמוד אחה תראה ר״ל איס להיות השתדל אנשים

דעת



nsטוחייםכ פרה אבות
 כנ״ל: ללמד וראוי איש להיות והשתדל עדיין; ראוי אתה ומשפיע תורת המלמד מעלת כאן אמר העם את דעת

שתש״י נזה תכונה . כו' מרנת אומר היה •] [תענית ארז״ל וכן . לתלמידיו משכלו
גוס ותחתונים העליונים מן תאדם את ברא .מכולם יותר ומתלמידי וכו׳ מרבותי למדתי תורה

תות דבר הוא qותגו . מעליונים ונשמת מתחתונים ללמד וחכמת שכל לו משפיע שתש״י העעם ובאמת
 אם ואף תעם את דעת
 ראוי היה לא בעצמו הוא

 ודעת ובינת חכמת כ״כ לקבל
 תלמידיו בזכות עליו יישפיעץ
 הוא והוא ממנו תמקבלין

 ומשפיע שפע המקבל הצינור
 לתם שראוי מת לתלמידיו

 [תענית ארז״ל ותנת לקבל.
 ד״ת נמשלו למת .] ז׳

 תמים מת לן לומר למים
מון במקום אלא שורין אין  נ
 שצרין ונמצא נמון. במקום אלא מתקיימין אינן ד״ת אף

 עליו. שורת תתורת שיתי׳ כדי ביותר שפל להיות אדם
 קרקפתא :] כ״ב [עירובין הגמרא בלשון מצינו ותנה
 בעל קרקפתא ופירש״י עמודא ביני לרישן חזינא

 שהלל וזהו . חשוב אדם המוח בעל כלומר הגלגלת
 חשוב אדם כלומר אחת גלגלת שראח ביותר עניו שתי׳
 ולא תורת נק׳ ותמים תמים פכי על שצפה המוח בעל
 עליו שורת ד״ת שיהא עיניו ראות לפי ביותר עניו תי׳
 בעיניו תמוה ותית תמים. פכי על צפת תי׳ שהוא רק
 כפתחו פתוח ולבו גדול מוח בעל להיות שזכה על
 אעפון ומלות אגיפון דאעפת על ואמר .אולם של

 במקרא ומציכו אחד. שורש תכל יעופון מעיפין אעפת
] [יואל  ושם עשיש התרים יעפו תתוא ביום ותית ג׳

זת לשון בפשוק מציכו וכן וכוזלין זוחלין לשון תוא

 מרבה אומר היה הוא (ז) :מטופיך.יטופון
 כדבהדאגה נכסים מרבה רמה מרבה בשר

 מרבה^שפחות מרבהיכשפיס נשים מרבה
 . מךבהג\ל ^־בה..עבדים זמה מךבה
 ישיבה מרבה חיים מרבה תורה מרבה
 מרבה'תבונה עצה מרבה חכמה מרבה

י מרבה' י

 גשמי דבר תוא כי וכפשד
 כפשד הוא גשמי דבר וכל

 בדברים מרבת אם וע״כ
 הצורן מכדי יותר גשמיים

 והחיות תהפשד. מרבת הוא
 המתקיים דבר הוא שבאדם

 בו מרבת אם לעולמים
 ברוב ומתקיים תחיות מרבת

 ואמר .לעולמים ותוקף עוז
 חיים מרבת תורת מרבת

 של תחיות תוא תתורת כי
 הפקוק פי׳ בפ״ו עפמ״ש לומר ואפשר .העולמית כל

 שממציא מי ר״ל למוצאיהם תם חיים כי .] ד׳ [משלי
 ועושה אמיתיית הקדמת עפ״י בתורת ח־דישים בשכלו

 הם חיים ד״ת ומחדש המוציא והוא אמת של צירופים
 וממציא תורת שמרבה ר״ל תורת מרבת כאן וז״ש . אליו

 ועושה אמיתית הקדמה עפ״י בשכלם אותם ומחדש
 למוצאיהם. הם חיים כי חיים מרבת אמת של צירופים

 ז׳.]תרבה [תענית ארז״ל כי חכמת מרבת ישיבת מרבת
 יותר ומתלמידיי יותר ומחבירי מרבותי למדתי תורת

 השומע הוא כי . תבונת מרבת עצת מרבת .מכולם
 . דבר מתון דבר להבין ומרבה ואחד א כ״ של חכמת
 והיה ל״ב] [ישעי׳ כמ״ש שלום מרבת צדקת מרבת
 גדול .] ע׳ [דף בב״ב וארז״ל שלום הצדקת מעשת

הצדקת מעשת והי׳ שנאמר תעושת מן יותר תמעשת ״ J --,.ן ־ ׳^1 '•׳*׳׳י►'• י'•' J ־־■ r >---- ׳
] [עמוק דיבור אצל ועי׳ . עולם עד ובעח השקע הצדקת ועבודת שלום אומר אתת ת׳ דבר שמע ועתה ז׳
תכותן דלגבי וגו׳ הצדקה מעשת וז״ל . שם ז״ל במהרש״א וכו׳ ישחק בית על תעיף ולא ישראל בית על תנבא אל
שמביא קאמר מעשת ולגבי ובעח תשקע אלא קאמר לא לאיקג לאלת יעיפו לא יעיפון תעיפו ב׳]אל [מיכה וכן

̂■ “־־׳־■י־ •■י—״'ייי׳ לכםתנביאים להוכיחם תנבאו אל ז״ל ופירש״י כלימות ------------י— ■י■■־׳...........“־־
 דאעפת על בכאן וז״ש .תמיד תעיפו אשר אומר אני
 לא גדול מוח בעל גלגלת בעל להיות שזכה ר״ל

 לאחרים מלמד שאתה מחמת אלא ושפלותן בזכותן
 אעפון והנועף הזוחל כמעין ודעתן משכלן ומשפיע

 כדי ודעת ובינת חכמת אלין ונועף תשמיס מן
עפון ובזכותם לתלמידי להשפיע  ואמר . משמים נ

 שתלמידין יתא שקוף ר״ל יעיפון מעיפין וקוף שזכות ג״כ
 בזכותם שכל אותן נוזלים הם אשר מעיפין הם אשר

 נוזלין ויהיו לתלמידיהם תורה לומדין יהיו תם יעופין
 תורה המלמד מעלת תראת וא׳׳כ לתלמידיהם חכמתם

 לחיות תשתדל אנשים שאין במקום וע׳׳כ .לתלמידים
שאין יודע שאתת ואע״פ לאחרים אתת וחלמוד Pאי

 מעשת ופי׳ עכ״ל. בעלמא כדאמרי׳ תשלום וגדול שלום
 חביריתם את בדברים תכפי׳ ענין ז״ל רש״י פי׳ עי׳

 כח שתגדיל ועל ע״כ. שלום הצדקת וחית כתיב מדלא
 את המזכה הוא כי פשוע עלפי הצדקת על המעשה
 ליתן לו שא״א וגס . מצות לידי אותם ומביא הרבים
 אחד בפעם זהובים אלף ליתן לו שא״א למשל .בעצמו

 וע״כ העניים. הצערכות כפי יום בכל תדיר ליתן וגם
 מת מכ״א ולוקח הרבים את ומזכה המעשה גדול

 .- הצורן גודל ולפי הצערכות לפי ליתן לו שאפשר
 הרבים את המעשה שהוא ר״ל צדקת מרבת וז״ש
 דלגבי שלום מרבת הצדקת להרבות יוכל כן ידי ועל

 המתרש״א כמ״ש שלום שמביא קאמר המעשה
: ז״ל

קלת



חייםב פדר. אבותפרי
לעצמו מלת :לעצמו קנה טוב עם קנה

כי ואפ״ל . כלל מובן אינו י
 [שקלים מנרטנורת הר״ע כמ״ש להנאתו הוא לעצמו פי׳

 ר״ל לעצמן זה מקרא דורשים שהכהנים מ״ד] פ״א
 קנה פי׳ כאן אף להנאתן

 להנאתו לעצמו קנה טוב שם
 טוב משם הנאה לו יש כי

 טוב שם ’ע״ כי לעוה״ב
 שמו מזכירין שהנ־חנעוה״ז

 עלי׳ לו ויש ודרכיו ומעשיו
 כמ״ש עי״ז העליון בעולם
 כתרים שלשה במשנה בפ״ד

 זלה״ה הבעש״ט בשם וכו׳
 לו הנקנה הטובה וזהו ע״ש.

 לשם זכה אם השמים מן
 [יבמות בגמרא כמ״ש טוב

 טוב לשם שזכית אשריך י״ד]
 ע״ז שכר קיבול שייך ולא

 משמים לו ניתן טובה אלא
 יוכל שעי׳׳ז לו הוא שיפה
בעולמות גדולה לעלי׳ לבוא

 יגעתי כי וטורח יגיעה ע״י ד״ת לו קנה אבל העליונים
 ומחמת תאמין אל ומצאתי יגעתי לא תאמן ומצאתי
 אגרא צערא ולפום ויגיעה טורח ע״י ד״ת לו שנקנה

 .וכו׳ ראתה לא עין אשר טוב שכר עוה״ב חיי לו קנה
 כונתו אלא עוה״ב חיי קנה תורה קנה אמר ולא ד׳׳ת ומ״ש

 המ״א כמ״ש עוה״ב ג״כ מזה לו שיש מצות עשיית לכלול
 המצות. עקק על דקאי נמי משמע דד״ת קק״ג מ״ז קי׳

: ע׳־ש ן
ל ב ר ל ״ ב י י נוצרת. לכך כו׳ תורה למדת אם כו׳. ד

 נוצרת שלכך טעם הנתינת להבין י
 ומנצח חקרון בלי עליו שמוטל מה עושה אדם ואם
 כי דאמר וגם . לעצמו טובה יחזיק לא למה היצר
 נבראת. לכך או נולדת לכך כי אמר ולא נוצרת לכך

 עצמו מחשב כשהוא אלא הש״י לעבוד א״א דבאמת
 ה׳ תועבת אז גדלות שמן ח״ו בו כשימצא אבל לאין

] ואמיו לב גבה כל . ה׳ ה ט קו  יכולין והוא אני אין [
 ודבורו בכוחו הכל הש״י כשעובדין באמת וגם .לדור

 רצוניות רק אדם ואינושל נגדהיצה״ר ובעזרו ומחשבתו
 אמרו הבחירה ואחר חפשית הבחירה כי הש״י לעבוד
 השמים מן אותו מקייעין לטהר הבא ;] ל״ט [יומא

 כשעובד ואח״כ יצה״ר בו יתגרה ולא הש״י שיעבוד
 מאתו הכל נמצא ובמחשבתו ובדבורו בכוחו עובד הש״י

 כחו כל רק דבר שום בו שאין זאת וכשמחשב ית׳
 היא אז מהש״י הוא הכל להש״י שעובד ועבודתו
שהוא עבודחו על יתגאה לא בודאי ואז מ״ה במדרגת

 טוב שם ךןנר, שלום מרבה צדקה מרבה
 חיי לו ̂קנה תוךה דברי קנה'לו לעצמו קנה

 קבל זכאי בן יורזנן ריבן (חז העולם
 למךת אם אומר רדה הוא ומשמאי מה^ל
 כי לעצמןד טובה תחזיק אל הרבה תורה

 לרבן לו היו תלמידים חמשיה :נוצירת לכך
 בן אליעזר' רניי הן' ואלו י \כאי בן' יוחנן

 יוסי ורבי חנניה בן ורבקיהיושוע הורקנום
 אלעזר ,ורבי נ^אל בן שמעון ,ורבי הכל-ן

 אליןגזר קבי .שבחם מונה היה בן,עךןד'.הוא
 טפה מאבד שאינו סיד בור הורקנוס בן

.רבי . יולדתו .אשלי חנניה בן ןהושע רבי

 ומכחו כח לו הנותן הוא הש״י רק העובד בעצמו אינו
 כמ״ש עובדו הוא ובעזרו הש׳׳י של ומחשבותיו, ומדבורו

 זלה״ה בער דוב מוה׳ 'קדישא בוצינא הגדול הרב
 פרת לקבל ע״מ הרב אח המשמשים כעבדים ההיו אל

 משמשין שהם דייקא א״ח
 הרב עם הרב את ועובדין

 ובלתי הרב של כחו עם ר״ל
 יכול הי׳ לא הרב של כח

 ואעפי״כ ולעבדו לשמשו
 לעצמו פרק לקבל רוצה הוא

 העובד בעצמו הוא כאלו
 הרב מן ועזר קיוע בלתי

 תהיו אל ח״ו ועז״א
;ודפח״ח עכ״ד כו׳ כעבדים

 לעצמך טובה תחזיק אל וז״ש
 במעשיך תתגאה אל כלומר
 אינו כי עשית אתה כאלו
. ית׳ מאתו הכל רק שלך

 אמר ולא נוצרת לכך כי ואמר
ידוע כי לרמז נולדת לכך כי יוסי

 מ״ה שם הוא היצירה בעולם
 נוצרת לכך כי וז״ש • העולמות מכל כצול הוא ואדם

 ותחשוב מ״ה במדריגה תמיד שתהי׳ היצירה מעולם
 טובת תחזיק אל ולכן ית׳ מאתו הכל רק שלך שאינו

: לעצמך  כי כו׳ טובת תחזיק אל כו׳ למדת אם יאמר או
 אנפין דשבעין ידוע כי . נוצרת לכך

 כל למד לא אם הרבה למד תאיך וא״כ לאורייתא
 לכך מלח נוצרת לכך כי וז״ש י אנפין בשבעין התורה

 בתורה אנפין שבעין שתלמוד זה בשביל ר״ל שבעים גימ׳
: כו׳ נוצרת  אמר דהנה . כו׳ תורה למדת אם יאמר או

 הרבה חורה למדת אם הפרק בקוף
 ובעות״ב בעוה״ז הוא התורה ושכר הרבה שכר לך נותנין

]ק״ג [שבת שאחז״ל כמו ] [משלי פקוק על .  ארך ג׳
 לשמה בה שעוקקים בה למימינים בימינה ימים

 התורה שכר וזהו וכו׳ וכבוד עושר וכו׳ אריכתימים
 שכר לך ויהי׳ הרבה חורת למדת אם וז״ש .בעוה״ז
 המצמיח הטובה ר״ל טובה תחזיק אל בעוה״ז גם הרבה

 לעצמך הטובה זה תחזיק אל וכבוד עושר התורה מן
 לעבוד ג״כ תקבל מהטובה מה כשתקבל אלא להנאתך

 תחפוץ ולא מזה גשמיית הנאת לך יהי׳ ולא בזה הש״י
 וידוע נוצרת לכך כי הטעם ואמר .דבר שום להנאתך

 העולמות. מכל כלול ואדם מ״ה שם היא היצירה דעולם
 במדריגה שחהי׳ כדי היצירה מעולם נוצרת לכך כי ודש

: להנאתך דבר נשום חחפת ולא מ׳׳ה
&«ל



n iטזחייםב פררן אבות
 צאו הלשון להבין . וכו׳ וראו צאו להס
 בה שידבק טובה דרך איזה דאמר וגס וראו

 . האדם בה שילך טובה דרך איזהו והול״ל האדם
 ירצה ואס לחכמיס אוחס מחזיק שהי׳ מפני ונראה
 צריך בחכמה לדבק האדס
 כמו הגוף מכחוח לצאת

 מה •] ל״ב [חמיד שאחז״ל
 טצמו ויחי׳ אדס יעשה
 יעשה מה ר״ל עצמו. ימית
 וידבק עצמו ויחי׳ אדס

 כמ״ש חייס הנק׳ בחכמה
 תחיה והחכמה ז׳] [קהלת

 עצמו ימית . בעליה אח
 הגוף מכחוח ויפשיט ילך

 וחכמה מיתה כעין שהוא
 צאו וז״ש .ראי׳ בחינת היא

 ותבואו וראו הגוף מכחוח
 בחינת שהיא חכמה לבחי׳
 איזה בחכמחכס ותראו ראי׳
 שידבק ואמר .טובה דרך
 המפרש דהנה האדס בה

דכל כתב ז״ל להרמב״ס
 שיבוא בו ולדבקה זו מצוה בשביל ניחנה והמצות התורה
 טובה דרך איזה וזהו . הש״י לדביקות עי׳׳ז האדס
 וזהו . הש״י לדביקות הדרך עי״ז לבוא האדס שיכול
 לדביקות האדס שיבוא . שידבק טובה דרך איזה
ה האדס. בה . הש״י סז  הש״י. לדביקות יבוא הדרך ע
 הה״ק דהנה רעה. עין וההיפך טובה עין אומר ר״א

 כ״ב] [משלי אמר זלה״ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא
 שבטולס דבר כל של החיות דהנס יבורך הוא עץ טוב
 דבר איזה רואה האדס ואס חי׳ נק׳ וע״כ חכמה הוא

 רואה רק ומהודר יפה שהוא גשמי דבר על מביט ואינו
 אותה המחיה חכמה שהוא ההוא הדבר של החיות
 מביא יבורך והוא עין. טוב נקרא וזה יפה הוא וע״כ
 רק הגשמי לדבר מביט שאינו כיון הזה לדבר ברכה

 לדבר וחיות שפע עוד ממשיך אותה המחי׳ להדבר
 הזה דבר רואת תרט בטין שמקחכל מי אבל . ההוא

 שהוא בעיניו הוא וחידוש ומהודר יפה שףיא הגשמי
 מהשורש אוחו ומפריד בפ״ע לדבר זה דבר ועושה יפה

 הדבר זה של שחיות מחשב הי׳ אס כי אותה המחי׳
 מהשורש שמפריד וכיון בעיניו. חידוש הי׳ לא מהש׳׳י

 שהוא מי וההיפך . ע״ה ע״י שבירה בו מכניק ע״כ
 אל מביט ואינו השורש אל דבר בכל ומקחכל עין טוב
 ברכה בו מכניק מהשורש מפריד ואינו הגשמי דבר

 הדבריס בכל שיקחכל טובה עין וז״ש . ודפח׳׳ח עכ״ד
יקחכל ולא הגשמי׳ אח המחיה הדבר אל הגשמי׳

 לראות שלא א״ע שירגיל ועי״ז גשמי דבר בשוס כלל
 בנקל עי״ז יח׳ בחיותו רק בעולס שיש גשמי בדבר

: הש״י לדביקות לבא  שכן אומר יוקי ר׳ טוב חבר אומר יהוועע ר׳
שפי׳ ז״ל פירש״י עי׳ : טוב

 ,ירא נתנאל בן שמעק רבי חסיד. הכהן יוסי
 המתגבר: כמעןין בן,ערןי אלעזך ורבי חטא.

 ישך־אל חכמי כל יהיו א^מריאם רדה הוא
 בכך^מה הורקנוס בן ואל;עזר מאזנים בכף

ם את מכריע  משמו אומר שאול אבא ! כ̂ו
̂זנים בכף כל'חכמייןשראל יהיו אם  ̂מ

 בן ואלעזר .עמהם אף הוך,קנום בן' ואליעזר
 : כולם את מכר:ע שניה בכף עךך'
 טובה דרןי היא איזו וךאו צאו להם אמר (ט)

 עין אומד אליעזר .רנני האדם ^־, שידבר!
 יוסי רבי טוב חבר אומר ןהרטע רבי טובה
 הרואה אומר שמעון טוב.רבי שכן אומר

את י י

 מחבר טוב יותר טוב ששכן
 עמו אינו טוב שחבר . טוב
 עמו טוב ושכן ב־וס רק

 אמרו והס ובלילה ביוס
 טוב בחבר התדבקות ע״י

 להתדבקות יבא טוב ובשק
:הש״י

׳ י ל ו ע מ : !  אומר ^
 הרואה י

שהי׳ מחמת הנולד אח
 ושמעתי במעלתו. חטא ירא

ב מו׳ ברק הה״ק בשס ו  ד
ר ע  הכתוב פי׳ זלה״ה ב

 מה ישראל י]ועחת [דבריס
 אס כי מעמך אלקיךשואל ה׳

 עפ׳׳י אלקיך ה׳ אח ליראה
 בכו אח הזהיר שהאב משל

 קו׳ן יכניס שלא הברקכיס ועל תקוציס על ילך שלא
 ומכניס הקוציס טל והולך משגיח אינו והבן תרגל בתוך

 רחמנותו מגודל והאב מאוד לבן וכואב הרגל בתוך קוץ
 הקוץ ומוציא הרגל בשר וחותך אכזריות כמו לו עושה
 מה יותר לו כואב זה כי אכזריות כמו הוא ולהבן

 הרגל. בתוך הקוץ מאשר תקוץ ומוציא הבשר לו שחותך
 מזהיר תקוציס על ילך שלא לגן האב כשמזתיר ואח״כ
 אח ולהוציא תרגל לחתוך אצטרך כי תלך שלא אוחו

 לידייסורין יבואו שלא לישראל הזהיר הש״י כך הקוץ.
 ומזהיר הרפואה הס ותגיהכס היקורין ובאמת וגיהכס
 הס והגיהכס היקוריס ובאמת הרפואה עס אוחס

 אבל . העבירה ט״י הנדבק מהרע להפרד הרפואה
 העונש מחמת לא העבירה לעשות האדס שירא נכון
 לעבוד יוכל ולא העבירה מחמת הרע בו לדבק שלא רק
 וזהו . בו הנדבק הרע מחמת בו ולהדבק הש״י אח

 ברע לידבק שלא כדי עבירה לעשות שלא הש״י כוכח
 ישראל ועתה וזה . הטוב ולקבל בו לידבק יוכלו ולא
 אלקיך ת׳ אח ליראה כ״א מעמך שואל אלקיך ה׳ מה

 להדבק שלא עבירות לעשות שלא היראה לך שיהי׳ ר״ל
 מחמת ולא בו ולהדבק הש״י לעבוד יוכל ולא ברע

 חטא ירא היה שמטון ורבי ודפח״ח. ע״כ וגיהכס עונש
 אני .] א׳ א׳. [מלכיס כמו חקרון לשון הוא וחטא

 מחסרון תמיד ירא שתי׳ ר״ל חטאיס שלמה ובני
סש״י לדביקות חקרון לו ויהי׳ עבירה לעבור שלא

ולקנל



חייסב פרהו אבותח8
 הנולד אח חמיד רואה זה ומחמח ממנו הטוב ולקבל

 שלא המיד כרואה ועי״ז החקרון גודל העבירה מן
 יוכל ז עי׳ ודביקחו מענודחו אוחו וימנע ברע לחדבק

; הש״י לדביקוח לבוא .
׳ ד ר ל ע י ל לב אומר א

 והנה . עוב
 לב וטוב ט״ו במשלי כח־ב

 ופירש״יז״ל . חמיד משחה
 לו דומוח שעוחיו כל וז״ל
 שיהא ללמדן משחה ימי

 . עכ״ל בחלקו שמח אדם
 א׳] [משנה בפ״ד ועי׳
 עשיר איזהו פי׳ מ״ש

 ששמח היינו בחלקו השמח
 חלקינו ה׳ כי הש״י עס

 טז] [חהלים דוד וכמ״ש
 לבבי צור וכן חלקי מנח ה׳

 כלומר לעולם אלקיס וחלקי
 ועובד הש״י עס ששמח

 שעוש׳ ומלוח ובחורה מאהבה
 שעובד מה בהן שמיז הוא

 שהוא מי ונמצא הש׳׳י
 ועובד בחלקו ושמח טוב לב

 דביקח עיקר זהו מאהבה
 שבכצל אמר וע׳׳כ הש״י
 שישחדל שכיון דבריכם דבריו
 עיקר זהו טוב לב לו שיהיו

: כנ״ל הש״י דביקח
כו׳ אומר שמעון ר׳

 אמר .טוב לב אומר אל?גןר רבי הטלך את
 ערך בן אל?גזר לברי את אני רואה להם

 להם אמר דבריו.דבליכס שבכלל מלבליכם
ה שיתלחק רעה דלך היא איזו וראו צאו ^  מ

 רבי לע י.עין אומר אליעזר לבי :האדם
 שכן אומר יוסי לבי לע חבר אומר ןהושע

 . משלם' ואינו הלוה אומר שמעון רבי רע
 המקום מן' כלוה האלם מן הלוה אחד

 חונן י ,תוריק ןשלם ולא לשע לוה שנאמר
 אמר . רע לב אומר ‘אלעזר לבי ,ומתן
 ערך בן אלעזר לבלי את אני רואה להם

 הם V( : ךבריכם לבליו שבכלל מדבליכם
 ,יהי אומר אליעזר לבי שלשה,דבלים אמרו
 נוח תהי ואל כשלך' חביב,עליך חבלך כמד

והוי מיתתך לפני אחד יום ושוב לכעוס

 זה החוב לשלם שלא עבירה בשעח כונסו רק
 לשלם כונחו ואין המקום מן כלוה ג״כ האדם מן שלוה

 הלואה ובשעח האדם מן זה לוה כן עבירה בכעח
 שנא׳ הפקוק ומביא .רשע נק׳ זה לשלם כונסו אין

כלומר רשע לוה

 ואין הלוה
 אחד שאמר מה ועל משלם.

מן כלוה האדם מן הלוה
 שנאמר משלם ואינו הלוס באמרו די ולא המקום

ט׳ ישלם ולא רשע לוה  ואינו הלוה מ״ש כי אפ׳׳ל ,ו
 וזה לשלם שלא כונסו הלואה שבשעס כונסו משלם

 לו ויש לשלם כונסו הלןאה נשעס אם אבל רשע נק׳
 א ז׳׳ לשלם יוכל שלא קיבוח אליו בא אח״כ רק לשלם

 . לשלם יכול שאין מה עבור רשע להקיא השכל מן
 משלם ואינו הלוה !איזהו ור״ל .משלם ואינו הלוה וז״ש
 שעושה כלומר המקום מן כלוה האדם מן שלוה אחד

 החנוס במשנה כמ״ש המקום מן לוה נק׳ וזה ר״ל עבירה
 מחזירין והגבאין וילוה יבא ללוח הרוצה וכל פסוח

 נק׳ זה עבירה שעשה זה הרי וכו׳ האדם מן ונפרעין
 אין בודאי העכירה שעשה ובשעס .המקום מן לוה

 I:,פ״ה [יומא כי חשובה ויעשה החוב זה שיפרע כונסו
סקובה צעשוה בידו מקפיקין אין ואשוב אחטא האומר

שבשעח
ישלם. ולא רשע. היא הלואה
 על משים אינו ג״כ אח״כ

 מצוה עשה וחבירו לשלם לב
 מצוה ושלוחי לו שהלוה

 חונן וצדיק ע״כ ניזקין איכן
: שהפקיד מה לזה וכוחן
D H ן ר מ  להבין כו׳. א

 שלשה דאמר
ועי׳ ארבעה ומכה דברים
. ז׳׳ל ורע״ב ז״ל פירש״י
 על דהזהירו לומר ואפשר

 משלשה להפרד כדי אלו
 הקפר ר״א שאמר דברים

 והכבוד והסאוה הקנאה
 מן האדם אח מוציאין
 יהי אמר ולפיכן העולם

עלין חביב חבירן כבוד

ד ^?ם1מת  ־צץ נ5י“’“<! ־™ ׳רייי שלחכמים. אודן ^
« הי<) נשלו שי׳גי נ״!י?ת שנ״זיניז! תכוה שלא בנחלתן  P״ra ־־'
̂יב ,?קיצת ו?קיצתן  ־)לשה■ ולמי . קנאה מן לחישת ולחישתן ,ענן

 רבי (יא) : אש כגחלי ךבריהם וכל שרף
 וש»(ת ־ע1ה ויצר הרע עין אומר ,יהושע

; העולם מן האךם rk מוציאין ד^־יות
' י ב ר

 מן יפרד ובזה לכעוק כוח
ק דדרן החאוה  שהוא מי א

 מאוד עד דבר לאיזה חאב
 אחד ורוצה הדבר זה ומשיג
 או הדבר זה ממנו ליקח
 בעוצם משחדל שהוא בעס

 על כועק הוא אוחו למנוע אחד רצה להשיגה חאוחו
 גורם להפרד שרוצים חאוחו עוצם מחמח וזה . זה

 כועק אינו בודאי דבר לשום מחאוה אינו אם הכעקאבל
 להרחיק צרין ובזה לכעוק כוח חהי ואל הזהיר ע׳׳כ כלל

 : גורםכעק הוא זה כי מחאוה עצמו
ב ל ש  לפי פירש״י ועי׳ . מיחחן לפני אחד יום ל

 ימיו כל יהיו ימוח יום באיזה יודע שאין
 מן מרוחק יהי׳ ובזה למחר ימוח שמא בחשנו בחשובה

 אמר ואשר • בקבר ומחר כאן שהיום בחשבו הכבוד
חן לפני אחד יום ושוב ס  קודם ושוב אמר ולא מי

 נראשיס בפ׳ כ׳ ז׳׳ל דרק״י שכונסו אפשר קסם. מיחסן
 לשון קדר לפי וז׳׳ל אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי
 שני יעים בשאר כמ״ש ראשון יום לכסוב הי״ל הפ׳

TD’ הקב״ה שהי׳ צפי ; אחד כסוג למה שלישי
בעולמו



ב פרה אבותפרי

 אומר םי1י ךבי (יב)
 ור<ז.קן בשל־ ̂עליף

וכל לך ןחשה שאינה'

 שני יום עד מלאכים נביאו שלא ראשון גיוס געולמו
 אל וישוב הכל ק שיפרד [דידן] הסנא וכונס .עכ״ל

 אהד יום אל ושוב וז״א יאקוך ואליו אמיסי אחדוס
 בעולמו יחיד הקב״ה שהי׳ בראשיח ימי מששס

: מיססן לפני
̂פר או  שכונסו אפ

 בזוהר למ״ש
 ויהי פסוק על בראשיס

 יצחק ר׳ אער וז״ל ערב
 ונוקב׳ באור דכורא הכא עד

מנהורי׳ דנהרא בחשוכא
 חד אינון ועכ״ד כו׳ חד למהוי כחדא מסחברין לבסר

 שהעשה ר״ל ושוב וז׳׳ש .עיש עכ״ל אחד יום דכסיב
 שנשם ואו אל אחרונה ה׳ חשוב היא וסשובה חשוב׳

 . מיססן קודם חעשה וזה אחד יום נקראים יהיו ובזה
 ועל בחשובה. חמיד חהי׳ אימסי יודע אסה שאין ולפי

 לקיים זה חלמוד האין ר״ל מחחמם והוי אח״כ שאמר
 ושוב כו׳ לנעום נוח חהי ואל כו׳. חבירן כבוד שיהי׳

 אמר ג״כ וכבוד וסאוה מקנאה להנצל כדי וכו׳ יום
 חמיד וחלן חכמים של אורן כנגד מחחמם והוי

 דברים השלשה לקיים אין חלמוד ומהם בדרכיהם
 מברענורא הרבר״ע שפי׳ הדרן י עפ׳ יאמר או : כנ״ל ג״כ וכבוד וחאוה מקנאה להנצל כדי הנ״ל

 עלין חביב חבירן כבוד יהי וז״ל
 שאם לכעוס נוח סהי כשלא זה יהי׳ ואימחי כשלן
 חבירן בכבוד סזלזל שלא אפשר אי לכעוס לוח אחה
א דהסלא לומר אפשר . עכ״ל אחד דינור הרי  נ

 הם שהם והכבוד והסאוה הקלאה הג״ד על להזהיר
 ומערידין ח״ו שבחורה ענירוח כל לעבור הגורמין

 השלשה מן להרחיק העוה׳׳ב ומן העוה״ז מן האדם
 הפכייח נמדה דוקא ולאחוז האחרון בקצה דברים

 שחרחיק די לא כשלן עלין חביב חנירן כבוד יהי
 גדולה הלאה לן שיהי׳ אלא לחנירן חקלא שלא

 ממש כשלן שיהי׳ והכלל בניו וברוב ונעושרו בכבודו
 זה יהא ואימחי נאמח כמון לרען ואהנח וחקיים
 יום ושוב ל הרע״ב שפי׳ כמו לכעוס לוח חהי׳ כשלא
 ימוח מחי יודע אדם שאין ולפי מיחחן לפני אחד

 שירחיק די ולא למחר ימוח שמא היום חנעבה יעשה
 ויעשה שיחחרע אלא האקורים דברים להחאווח עצמו

 והוי לט. חאוח אחר שהכן על העבר על חשובה
 בגחלחןשלא זהיר והוי ח׳׳ח של אורן כנגד מחחמם

 כו׳ נגחלחן זהיר והוי רע״ב הרב נפי׳ ועי׳ חכוה
 שלא לן די ולא .עכ״ל ראש קלוח בהן חנהג שלא

 של אורן כנגד וחחחעם חחחבר אצא בכבוד חחפון
קלוח ח׳׳ו בהן חנהג שלא בהן זהיר והוי . ח׳׳ח

 לרבו לעשוח החלמיד מחוייב לרבו עושה שהעבד
 בעצמן שפלוח וחנהג לח׳׳ח המ־ד שחחחנר זת ונעבור

 ופשיעא אדם כל בפני רוח שפל להיוח עצמן הרגיל עזה
: בכבוד חחפון שלא

כי׳■ אומר יוסי ר׳
 חביב חברןד ממון ןהי

 תורה ללמוד '?נצמך
 לשם ?ענשיךייהיו

שמים

 הדברים שי־ן אין להב־ן
 [שנח דארז״ל ונראה .זל״ז

 על חבל ינאי ר׳ מכריז ל׳׳א:]
 וחרעא דרחא לי׳ דליח מאן

 פירש״י עי׳ עניד לדרחא
והי׳ שם אמרו וכן ן״ל

חן אמונח חן זרעים םדר w אמונח וכו׳ ע  זה ע
סדר זה ישועוח נשים םדר זה חיסן מועד סדר

 עהרוח. סדר זה ודעח קדשים סדר זה חכמה נזיקין.
 נזה רצה לא. לא ואי אין ס׳ יראח איכא אי ואפ׳׳ה

 לאו ואי ה׳ ניראח המורה עקק עיקר שיהא ללמדינו
 אין יראה אין אם כמ״ש מחקיימח החורה אין ה׳ יראח

 משה לנו צוה חורה ל״ג] [דברים כחיב והנה .חכמה
 ירושה שהוא הפי׳ פשוע ועפ״י .יעקב קהלח מורשה
 מישראל יחיד לכל ולא ישראל כלל הם יעקב לקהלח
 אוחיוח רנוא ששים שיש נספרים שכחוב העעם ואפשר
 נשמחו שורש וכ״א מישראל נפשוח רנוא וששים לחורה

 הם כולה החורה כל ונמצא שבחורה אחד מאוח הוא
 כולה מחורה הם נשמחם שחיוח יעקב לקהלח ירושה

 בחורה אחד מאוח נשמחוהוא ח שחיו מישראל ליחיד אבל
 ענודה נשעח והאדם אליו ירושה כולה החורה אין

 על ולקבל לקיים צרין מצוח ועשיוח החורה ולימוד
 עצמו ולקשר נאמח כמון לרען ואהנח מצוח עצמו

 ניראה אזהחורה ומד וכשל באהבה ישראל כללוח עם
 כשמקבל והנה . אליו ירושה להיוח החורה יוכל אז
 היראה שעולם וידוע נשליעוח יראה נחי׳ עצמו על

 מעשיו כל שיהי׳ לראוח האדם וצרין העשיה נחי׳ הוא
 להנאח לכוין ולא לש׳׳ש ה׳ ניראח הגשמיים ועשיוחיו

 כשלן עלין חביב חנירן ממון יהי ר״י ח״ש .עצמו
 כמון ואהנחלרען מצוח שמקיים נזה והכוונה ממש

 חקח שאמה וכמו בממון אפי׳ הדברים בכל נאמח
 ממון עלין חביב יהי׳ כן החאמצוח בכל ממונן על

 ואמר . ממש כנפשן חנירן אהנח מחמס חנירן
 להחקן צרין שאמה ר׳׳ל חורה ללמוד עצמן והחקן
 שאינה המורה. אל המצערכוח הכנוס בכל ולהכין עצמן
דן לן ירושה החורה שאין ר״ל לן ירושה  החורה אלא לנ
 יעקב קהלח מורשה כמ״ש ישראל כללוח אל ירושה

 באהבה ישראל כללוח אל עצמן מקשר אחה ואם
 יהי׳ וע׳׳כ לן ירושה המורה להיוח יוכל אז באמח
על מצער שאחה וכמו כשלן עלין חביב חנירן ממק

]צ״ו [כמובוח כי גדול שפלוח אלא לאש גתיסן וכן חנירן ממק חקיון על מצער p ממונן חקרון מלאטח כל .
״״ ה



חייםב פרין אבותד8
 כנפשך. באמה חנירן אהבה מחמה חהו בשמחה ההי׳
 מישראל לכ׳׳א באהבה זה מקיים כשאהה עוד ואמר
 עצמן הקשר כלומר לש״ש יהיו מעשיך וכל . באמה

 מעשיך כל שיהיו עשי׳ בחי׳ שהיא יראה במדה והחזיק
 עצמך להכאה ולא לש״ש
 ביראה מעשיך כל ויהיו

 ביראה ההורה והלמוד
 ישראל כללוה עם וההקשמה

 ההורה להיוה יוכל ואז
 מציכו וכן ככ״ל. לן ירושה

ד בקבלה  קיכי הר על ההו
 ויחן י״ט] [שמוה כהי׳
 כהי׳ ההר נגד ישראל שם
 אז שהיו יחיד לשון דחן

 ההורה לקבל יכולין היו ואז אחד כאיש גמור באחדוה
 כךכעילהה ככהיכהה ח.] י״ [כהובוה הגמרא פי׳ חהו
 מישראל כפשוה רבוא ששים שהיו ההורה ככהיכה ר׳ל

 [ישעי׳ כמל כשיאוה לשון כעילהה p גמור באחדוה
]ם״ג  ההורה לומד כשאהה כלומר ויכשאם ויכעלס .

 לעילא. פרחה לא ורחימו דחילו בלא אוריהא כי גדדר
 להכשא אפשר אי בדו״ר לומד כשאהה אפילו אבל
 עם עצמו בהדבק אלא לעילא שהפרח ההורה אה

 וז״פ . גמור באחדוה מישראל כפשוה רבוא ששים
] [אשחר הפקוק  החלו אשר אה היהודים וקבל ע׳
 אח ולכאורה . מרדכי עליהם כחב אשר ואח לעשוה

 היהודים וקבל והול״ל מיוחר הוא לעשוח החלו אשר
 היהודים וקבל אמר למה וגם מרדכי. עליהם כחב אשר

 .] פ׳׳ח [דף שבה בגמ׳ דאמרי׳ ונראה וקבלו. ותול״ל
 מקבלין אחם אם כגיגיח הר עליהם הקב״ה שכפה

 ר׳ אמר קבורחכם ההא שם לאו ואם מוטב ההורה
 ’פירש״ עי׳ לאורייחא רבה מודעה מכאן יעקב בר אחא
 שקבלו משום ההורה קיימו שלא חשובה להם שיש

 אחשורוש בימי קבלוה הדר אעפ״כ רבא אמר באונם
 כבר שקבלו מה קימו היהודים וקבלו קימו דכחיב
 וקבל וז״ש . ברצון ההורה קבלו הכם מאהבה כלומר

 אשר אח . עליהם מאהבה ההורה שקבלו ר״ל היהודים
 ההורה ולקיים לעשוח החלו שכבר ר״ל לעשות החלו

 אשר ואח ואמר . ברצון היום קבלו באונם שהי׳ רק
 כלומר עשי׳ בחי׳ היא יראת בחי׳ כי לעשות החלו
 מאהבה היום עליהם קבלו יראה מחמה החלו אשר

 ג״כ עליהם מרדכי כתב אשר ואח . הנק מחמה
 כיון יחיד לשון וקבל כתב וע״כ לקיים היהודים קבלו
 להיות צריכץ היו אז באהבה ההורה אז מקבלין שהי׳

 על התורה בקבלה כמו אחד כאיש גמור באחדות
 הכוקח וז״פ . יחיד לשון ישראל ויחן שכתוב קיכי הר

מרדכי. תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה יעקב שושנה

 הדזהיר אומר .רבישמעוז (יג) שמים:
 וכשאתה"מתפלל ובתפלה ברןריאתשמע

 ותחנונים ^^^ז_קבעאלא'רחמום ת?גש ארי
 הוא ורחום חט-ן ני' '^נאמר המקום לפני
 ואל החנה .על חסד,ונחם ורב אפים אך־ןד

י 'תהי י

 ישראל שהיו יובן דברינו ולפי פי׳ לו אין יחד ומלח
ד גמיי באחדוח אז י י ז י  כשאדם הטבע ע״פ אי

 לו הדומה וכל חביריו בו מחקנאין לגדולה עולה אחד
 באחדות ישראל שהיו כאן אבל אותו ושונאין בערכו

 מי וכל חביריו וכל גמור
 נהנין היו כולם בערכו שהיו

והי׳ מרדכי בגדולת ושמחין
 חהו .למעלה גדולה שמחה
 השכינה היא יעקב שושנת
 יחד בראותם ושמחה צהלה
 כולן שהיו מרדכי תכלה
 היו ולא גמור באחדות ביחד

 היו אבל בו מהקנאין
 ע״כ כנ״ל בגדולתו שמחין

 ההנא והזהיר ושמחה. צהלה השכינה היא יעקב שושנה
 לאדם נוח יותר כי כשלך עליך חביב חבירך ממון יהי

^ ואהבה מצות לקיים ר  שלו ין ובנר בגופו ממש כמוך ל
 מיצר שיהא בממונו ממש כמוך לרעך ואהבת מלקיים

 להיפך וכן בשלו כמו חבירו ממון חקרון על ודואג
 אם בשמחה לו שיש כמו ריוח לחבירו כשיש לשמוח

 חביב חבירך ממון יהי התנא הזהיר וע״כ . מרויח הוא
 כמוך לרעך ואהבה מצות הקיים ואז ממש כשלך עליך

 באחדוה באהבה באמה עצמך לקשר ותוכל כתקונו
 . כנ״ל התורה לקבל והיכל ישראל כללות עם גמור
^ והתקן וזהו כנ״ל התורה לקבל ותיקון הכנה וזהו ל ע

: כנ״ל חורה ללמוד _
י ב : וכו׳ בק״ש זהיר הוי אומר ל

 ראשון בפרק שאמר לפי ונראה '
 ההורה דיקבע דר״ל שם וכתבתי קבע חורחך עשה

 מעשיו יהיו ואז שלמד מה ויקיים העשי׳ בעילם שלומד
 ע״כאמר . בקיום אצלו ההורה ויהיו מחכמתו מרובין

 יקבע שלא ר״ל קבע חפלחך חעש אל חפלה גבי הכא
 גשמיים דברים על להתפלל העשי׳ בעולם הפלתו

 העשי׳ בעולם העש אל וזהו . הגוף וצורכי תמיד
 . המקום לפני וחחנוכים רחמים אלא קבע חפלחך

 הש״י עבדוה על שתהפלל הש״י אל שנוגע בדבר ר״ל
 עצמו לקשר צריך המחפלל האדם דהנה א״י .ותורהו

]י״ב [שבה כמאז״ל ולהתפלל ישראל כל בכלל  שציין :
 מתפלל דאם והטעם ישראל. חולי שאר בתוך להתפלל

 בקשהו לו להנהן אם ודין קטרוג יש אז היחיד על
 ואהבה ומקיים ישראל כללוח בחון עצמו כשמקשר אבל

 חקרון איזה על כשמתפלל ונמצא באמה כמוך לרעך
 ישראל כנקח הנקראת השכינה על מתפלל הוא אז

 מתפלל וכשאתה וז״ש בקשתו. ונעשית קטרוג אין ואז
 שחהי׳ ר״ל יקא ד תפלתן קבע תפלתך העש אל

ותחנונים רחמים אלא .להתפלל בעדן שהקבע תפלחן
לפד



חחייםב פדר! אבותפרי י

 .בסיקוכיס כמ״ש מקום כקראס והשכינה המקום לפני
 בעד שסספלל המקום לפני וסחכוכים רחמים וזהו

: השכינה על מספלל אסה ונמצא ישראל כללוס

הקדוש הרב בשם בפ״ו שכסבסי ע״ד יאמר או
רוב מייי' קיישא בולינא

 דבר אחה הש״י לו שיסן מספלל אדם שאם זלה״ה
 על יספלל רק יחו גדולה פני׳ לן אץ להנאסעצמו

 להינויב העולמוס כל ברא שהש״י וגם השכינה חשרון
 רחום דיסקרי למען להינויב הנווב מדרך כי לברואיו

 גדול סענוג וזהו דרחמים מכילין י״ג ויסגלה וחנון
 רוצה משהעגל יוסר כי ישראל לעמו כשמשפיע למעלה

 אחה מחמס זה דבר וכשימנע להניק רוצה הפרה לינק
 צערו מעליו ויפשינו למעלה גדול צער הוא נועם

 ויהי׳סענוג לקבל מוכן כלי הוא שיהא רחמים ויבקש
 קבע ספלסן סעש אל וז״ש . עכ״ד למעלה גדול

 המקום לפני וסחנונים רחמים אלא בעדך להספלל
 וסספלל וביראה ישראל כללוס עם עצמן שסקשר ר״ל

 העולם על המקום לפני על וסחנונים רחמים וסבקש
 ולהשפיע להינויב שסוכל השכינה הוא המקום שלפני

 להשפיע שיוכל כדי מניעה שום יהי׳ ולא השכינה אל
 לקבל א׳׳א כי וצורכן סקבלהשפעסן ומשם בשכינה

 גדול סעמג יהי׳ ובזה ממדסמלכוס אלא דבר שום
 ארן וחנון רחום אל ד׳)כי (יונה הפשוק ומביא למעלה

 ועי׳ דרחמים מכילין י״ג מן הוא אשר חקר ורב אפים
 משרע״ה שזכר הנועם שכ׳ סשא כי פ' חורה בלקונוי

 מא׳׳א להמשיך הוצרך בז׳׳א. הפגם שהי׳ עגל עון על
 שלפני עולם על רחמים שסבקש כאן וכן . ע׳ש לז״א

 מביא השכינה המקום אל שישפיע ז״א היינו המקום
 אל להמשיך דא״א דרחמים מכילין מי״ג הזה הפשוק

 ישראל כללוח ואל השכינה אל להשפיע ויוכל הז״א
 הגיוב כל ישראל אל וישפיע הרעה על וניחם וממילא

 משהעגל יוסר כי למעלה גדול סעגוג ויהי׳ השלימוס וכל
 כל ולאו גבו׳ דרך הוא הדרך זה ובאמס כנ״ל. וכו׳
 רק ויספלל מצערו עצמו להפשיט שיוכל זוכה אדם
 מפי ושמעסי . ולהשפיע להיטיב שיוכל הש׳׳י למען
א מוה׳ קדישא בוצינא המאוה״ג הרב ידידי ד הו ב י  לי
 מצערו עצמו להפשיט יוכל לא שאס בנקל ר^ס הכהן
 הצער מחמס הש״י לעבוד לו שא״א כך יספלל עכ״פ

 ש״ג.] [ברכוח הגמ׳ וז״פ עבודה. מניעס הוא וזה הזה
 פרנשסו לו כופלין בצערו שמיס שם המשסחף כל

 שכואב צערו על ומספלל בצערו ש״ש qר״לשמשסח
 כופלין אז הצער זה מחמס הש״י לעבוד יכול שאינו לו
 הפשוק פי׳ שזה ואפשר , ודפח׳׳ח פרנשסועכ״ד לו

שמוס העבודה מן אלאלקיס שועסס וחעל .] נ׳ (

ל  זועקין והיו ושכל מדע בעלי גס אז בישראל שהי׳ י׳
 וסעל העבודה קושי מחמס השי״ס לעבוד להס שא״א

 ר״ל מספלל וכשאסה המשנה שז״פ ואפשי , שועסם
 ספלסך סעש אל חקרונך על להספלל צריך כשאסה

 עיקר שיהי׳ קבע לשון וזהו צערך. בעד להספלל קבע
 המקום לפני וסחנוניס רחמים אלא צערן בעד ספלסך

 זה עבור הש׳׳י לעבוד יכול אסה שאין שסספלל ר׳׳ל
 טפל יהי׳ וצערך ספלסך עיקר יהי׳ וזה , הצער

 שהוא מספלל וכשאסה אמר וע״כ . המקום לספלס
 ובספלה בק״ש זהיר הוי אמר זה ולפני . רשוס לשון

 אמר אלא . הקבועוס ספלוס להספלל הוא חוב ונמצא
 להספלל רוצה כשאסה ר״ל לשוס לשון מספלל וכשאסה

^ גס ובאם . כנ״ל וחפצך חשרונן על ד ה ה  הוא ז
 ספלסו ועיקר טפל צערו שיהי׳ לו וא״א ממנו רחוק

 מושרש שהוא עניי הש״י לעבוד שא״א מחמס יהי׳
 אעפ׳׳כ למאוד עד עליו גדול וצערו qהגו בסענוגי

 שישיר הגופני צערו על רחמיסשסס מלבקש ימנע לא
 עבור רחמים מלבקש ימנע לא אבל מעליו הש״י

 על שסם יספלל אלא כנ״ל לבקש שא״א בעצמו שיודע
 חשרונו ולבו במחשבסו סמיד יהי׳ אבל שיכול כמו צערו
 חשרון הוא אשר זה חקרון על גס רחמים ויבקש בזה

 וזה . הגוף חקרון על רחמים שמבקש כמו הנשמה
 סמיד שיהא ובכעש ובגאוה שפלוס מדוח בכל כלל הוא

 שיוכל צד ובכל . ע״ז רחמים ויבקש חקרונו במחשבתו
 להרחיק שא״א ובדבר ירחיק מחקרונו עצמו להרחיק
 עצמך בפני רשע סהי ואל וזהו ־ רחמים יבקש ולהזהר

 כנ״ל בזה חשרונן מחמס כלל להתפלל תרצה שלא
 חשמנך על הכל על שתוכל כמו רחמים סבקש אלא

; וכנ״ל בנשמתך חשרונך ועל בגופן

י ״  למעלה מושב . עצמך בפני רשע סהי ואל א
 רשע סהי ואל ובתפלה בק״ש זהיר הוי שאמר

 תחזיק אס כי בעינך ספלסך יחשוב ולא עצמן בפני
 כלום לפעול סוכל לא ספלסן יחשב ולא לרשע עצמן

 להתחרט תפלתו קורס ארס יראה לעולם אלא בספלסן
 כמאמרם כבינוני עצמו ויחזיק לו הידועים עונותיו על

 חציו הוא כאלו ארס יראה לעולם :] מ׳ [קידושין
 וחציו חייב חציו כלו העולם כל וכן חייב וחציו זכא׳
 כל ואס אוחו שמכריע אשריו אחת מצוה עשה זכאי

 ב״א מעשה להגדיל חז״ל וכונס זכוס. לכף העולם
 וקיום ועשייתס עבודסס על אמונה שיחנו בעיניהם

 ח״ו להכריע שלא במעשיהם ויזהירו וספלחס המצות
 לכ״ז ויכריעו מצוס ויעשו חוב לכף כולו העולם

: ברצון יסקנל וספלסס
ריא



חייםב פדר, אבותפרי
א ״ ל ל מ  דהלל נראה . כו׳ שקוד הוי א

 אשנה לכשאפנה מאמר ואל הזהיר
 ללמוד שימהר יומר הזהיר והוא .הפכה לא שמא

 שעוה שני לאדם שכיהן למשל האפשרי בכל הורה
 אנכים שם ליקה באוצר
 ליקח עצמו ממהר הוא עוניה

 שוהא ואיכו דאפשר מה כל
 כי אחד רגע qא נעל

 ויוכל לו שכיהן הזמן יפסיד
 חשוב דבר נרגע ליעול
 האדם ימי כך . מאוד

 יקרה הוא וההורה קצונין
 לא חפציך וכל מפכיכיס

 ללמוד ימהר לכן בה ישוו
 הזמן יפקיד ולא חורה

 שיוכל מועע ובזמן לו שנקצב
 ישוו לא החפצים כל ללמוד

 יפקיד שלא ופשיעא בה
ודע אמר חורה ללמוד שימהר שהזהיר ואחר . הזמן

 שהשיב מה חדע אמונה לו שאין לאפיקורוס שהשיב מה
 ובחי׳ קפק עלי שלימה אמונה לך ויהי׳ אוחו והנצח לו

 השער זה שאמר הראשון השער יראת נחי׳ הוא אינוכה
 אינו ה׳ יראה בלא ההורה כי נו יבואו צדיקים לה׳
 כמ״ש יראת בלא החורת למדריגה לבוא וא״א כלום שוה

מפחחוח לו שמקרו לאדם משל :] ל׳׳א [שנח נג«רא
 עייל בתי לו מקרו לא תחיצוכיוח ומפחחוח תפכימיוח

 וגס פנימי הוא וההורה הראשון תשער תיא יראת כי
]ל׳׳א [שם חז״ל דרשו  אמונה וכו׳ עחך אמונה והיה .

 ראה א״ וכו׳ואפ״ת מועד קדר עחך זרעים קדר זהו
 שהזהיר לאחר ע״כ . לא לא אי אין אוצרו היא ה׳
 אמונה נחי׳ שהיא וכו׳ שהשיב מה ודע אמר החורת על

; אחד שער שהם ויראה  דתכת לפרש ואפשר . וכו׳ עמל אחת מי לפני ודע
 אהבה שהם מדוחיו שנע לחקן צריך האדם

 דבר שוס יאהוג שלא וכו׳ והניצוח ותחפארוח ויראת
 שלא וכן דבר. משוס יירא שלא וכן הנורא. אתנח רק

 מדת וכל מדוח השבע כל וכשמחקן דבר משוס יחפאר
 החמישים שער עליו שורה אז מ״ע הס משנע כלולה
 מ״י כק׳ נינה המחשבה דעולס וידוע המחשבה עולס
 עמל אחה מ׳׳י לפני ח״ש .חמישים נגימעריא שהוא

 עולס מ״י לפני שהס לעילא מחחא הקפירוח ר״ל
 ולחקן וליגע לעמול צריך אחה עמל אחה המחשבה.

א ומ׳׳י ר׳׳ל מלאכחך נעל הוא ומי . אוחס נ : ^

 אלגנזר רבי <יד) : בפני.עצמך ךמע תהי
^  מה ודעי תוךה ללמוד ישקוד" הוי או

 עמל riy.מי לפני וז־ע לאפיקודום שהשיב
 שכד לך שןשלם י.כתך6מ בעל הוא ומי

 היוסקצד אומד טדשן' רבי (טוז : פעולתך
 והשכר עצלים והפועלים מרובה והמלאכה

 היה הוא (טז> : דוחק הבית ובעלי הריבה
̂} אומר  אהה ולא לגמור המלאכה עליך ל

 הורה למדת אם ממנה להבטל חורין בן
י ' י הרבה’ ’’ י

 מלאכחך נעל הוא הכשמוח עולס המחשבת לעולם
 שכר לך שישלם הכל יצא מ׳׳י מבען כי כנראה משס

 החעכוג עולם שהוא המחשבה לעולם כשתבוא פעולתך
: פעולתך שכר חקנל ושם

היום אומר טרפון ר׳
כו׳ קצר

 והמלאכה דאמר להבין
 והמלאכה אמר ולא מרובה

 דידוע לומר אפשר . רב
 עלמא הוי אלפים דששח

 עלמין תש״י ברא ובאורייתא
 שמורת מציכו מרובת ולשון

 מחברו שמרובה זת דבר על
 מרובת :] ק״ב [נ״ק כמו

 ממדה כפל תשלומי מדת
 פירושו ורן וחמשה ארבעה

 הוא העותיז היום בכאן
 הוי אלפים ששח כ׳ קצר

: הזה העולם מן מרובה ההורה הוא והמלאכה עלמא
הול״ל ולכאורה . כו׳ עצלים והפועלים

 ונעה״ב עצלים והפועלים
 אמר הוה דאלו ונראה , הרנה והשכר ואח״כ דוחק

 שהש״י משמע הוה דוחק ונעה׳׳ב עצלים והפועלים
 כן לא ובאמת ונמצוחיו בחורה לעקוק דוחק הוא
 וחפצו כרצונו לעשות כ׳׳א וניד חפשיח הנחירה כי הוא
 שהש״י ר״ל דוחק ונעה״ב הלנה והשכר אמר אלא
 לעמו לתיעיב העולם ברא כי שכר לקבל דוחק הוא

 ח״ו וכשהאדם הצפון עוב מרב להם ולהשפיע ישראל
 לקבל יכול ואינו עצמו ומקלקל הישר נדרך הולך אינו
 אוחו ומעניש נעוה״ז אוחו מעניש אז הצפון עוב מרב

 מלב לקבל שיוכל בכדי עונותיו שימלקו עד נעות״ב
 ונעה״ב הלנת הוא שבלא והשכר וז״ש . תצפון עוב

: הרנה השכר לקבל שנוכל כדי דוחק
 לגמור המלאכה עליך לא אומר היה הלא

 ולא הלשון אמר . כו׳
 לתנעל רשאי אחה ואין אמר ולא חורין בן אחה

 ממכה להנעל חורין בן אחה ולא לומר אלא . ממכה
 אין כי חורין בן אחה בחורה עוקק אחה אס אבל

: בחורה שעוקק מי אלא חורין בן לך
ם ת א ד ב  אס לשון אמר . כו׳ הרנה חויה ל

 רשוח אלא חיוב אינו היא כאלו
 לר׳ דאר״י :] ה׳ [נרכוח שאז׳׳ל למה כוכחו אפשר
אחד שניכו אפשח דלא חורה משוס אי א) חכיכא

המרבה

האחרון חעעסיק . אל^ר לל׳ יוחנן דא״ר משמע בגמרא א)



כ פרה אבותה8
 . לשמים לבו שיכוין ובלבד סממעיט ואחד המרבה

 דוקא חיוב שאינו וכו׳ למדח אס לשון אמר ולכן
 כמר׳ן ובעיון גדולה בכוכה מעט שילמוד רק הרבה ללמוד

: טוב ג״כ שמיס לשם
נעל הוא ונאמן
.כו׳ מלאכחן י

יטחיים

 ונאמן בלשון לומר דקדק
 שהש״י מה באמה כי וכו׳
 עבודה בעד שכר נוחן

 מלוח ועשייה הורה לימוד
_ ̂ ̂ כמ״ש החשד מצד הוא

 עשה כאלו ר״ל כמעשהו לאיש חשלס אחה כי החשד
 אלא הש״י אח לעבוד א״א ובאמח המצוה בעצמו
 של יצרו ל] מ׳ [קידושין שארז״ל כמו ובעזרו בכחו
 עוזרו הקב״ה ואלמלא יוס בכל עליו מהגבר אדם

 ומבקש לצדיק רשע צופה שנאמר לו יכול חי׳ לא
 הוא הוא הש״י ונמצא בידו. יעזבנו לא ח׳ להמיחו
 בח־רחו משוס רק לאדם שכר וכוחן המצוה העושה

 החשד. מצד וזהו המצוה עשה חחדס כאלו הטוב
 שיהי׳ למשל וכצייר לחבירו דבר העושה האדם והכה
שבעה״ב רק דבר שוס לעשוח לו א״א שיחי׳ זח בדרן

 הוא ונאמן . ר.ךבה שכר לך נותנין הרבה
 . פעולתך שכר לך שישלם מלאכתך בעל
 : [לבא לעתיר צדיקים של שכרן' שמתן ודע

י ” וכו• חנניא רבי

 איש אינו ב הבעה״ אס המלאכה לעשוח צרין בעצמו
 qא בעבודה חבירו צער בעיניו חשוב שיהא נאמן

 בעבודה צער לו יש מ״מ בעצמו לעשוח יכול שאינו
רוצח אתה מה מפני לו לומר חבירו על מעליל הוא

בעצמי ואני לן שאשלם
. המלאכה לעשוח צרין
 מלאכחן בעל וכאמןהוא וז״ש
בעל שהוא שהש״י ר׳ל

 נאמן הוא חמצוה של מלאכה
פי על א^ לן ישלם ובודאי

 ובשביל אגרא צערא לפוס כי בעצמן עשיח שלא ה׳ ולן .] ש״ב [חהליס
יכולה שלא אעפ״י לן ישלם בעבודה מצער שאחה ’ ’

 לעחיד צדיקים של שכרן שמחן ודע : בעצמן לעשוח
 אמר ולא צדיקים של שכרן שמחן לומר דקדק . לבוא
 רוקא ר״ל אלא . לבא לעחיד שכר שמחן ודע שחס
 לרשעים אבל לבוא לעחיד צדיקים של שכרן שמחן
יהי׳ שלא כדי שעשו מצוח של שכרן בעוה״ז משלם

ומשלם ז׳] [דברים כמ״ש בעוה״ב שכר שוס להם
 שכרן מחן דקדק ולכן להאבידו פניו על לשונאיו

: צדיקים של
בעזה״י שני פרק סליק
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שלישי פרס
נ להבין כו׳ מהללאל כן עקביא

. עבירה לידי
 שאמר
גס

 הוא הגשמי טוב כי הגשמי בטוב ולא בו יחשה הגבר
 הנבראים בכל ע״ז והראי׳ בו חמחעלס יח׳ ׳והו ח מפני

 עפר. ומש ואופש אפש הכל אז יח׳ חיוחו ח״ו בהעדר שרוחה חטפה אס כ״מ מאי . שרוחה מטיפה שאמר
עבירה עובר כשאדם בוכים קול ש׳ גשס הבאחי והכה גס . qמטונ ממקום שראשיחו שידע והעיקר .לא א̂ו

בחי׳ ממנו משחלקין אז ח״ו
וכו׳ ישראל כל

 הולן אחה ולאן שאמר
 ולאין אמר ולא יו״ד. לא3

 באח. מאין כמ״ש הולן אחה
 דכל ידוע דזח ונראה

 מחכמה נחהוו הדברים
 עשיח בחכמה כולם כמ״ש

 של וחיוח הכל מחי׳ וחכמה
 חכמה הוא הדבסוס כל

] [קחלח כמ״ש  והחכמה ז'
 והכה . נעלי׳ אח חחי׳

 הגשמי דבר אוח בר האדם
 רק הגשמי הדבר יראה לא
 טעמו הפשוק פי׳ כמ״ש אוחה המחי׳ החכמה כח

 אומר בכו שמעון משכח פ״א [ע״ל ח׳ טוב כי וראו
ה  חיוח מפני טובים שחס הדברים כל כלומר שמעון] ד׳
אשד וע״כ האמיחי הטוג והוא אוחס המחי׳ השס

 זו ואמרחי ראשוכו׳ שלש
 אין ג׳.] [שוטה הגמ' פי׳

 כככש אא״כ עביר׳ עובר אדס
 היפן שהוא שטוח רוח בו

: ממנו שכשחלק החכמה
 מהללאל בן עקביא חהו

 מאין וכו׳ חשחכל אומר
 כלומר שרוחה. מטפה באח

 שהטפה כחהוח שראשיחן
 כשרחה ממכה נוצר שהולד
 חולד ממנו כחחוח ואח״כ

 שישרח עד חרכגולח ממנו
 לחיוח יוכל ואז אין לבחי׳ ויבא . ממדריגחו ויפשד

 וכפשד שכשרח קודם אבל . אפרוח להיוח חשחכוח
זו מברי׳ להשחכוח אפשר אי אין לבחי׳ ונא ממעלחו

ל?ד׳

 הסתכל . אומר מהללאל בן עקביא (א)
 לידי בא' אהה ואין דבךים בשד׳שה

בירה  הולך,ולפני אתה וד׳אן באת מאין דע ̂,
 כ׳איןיבאת וחשבון דין ליתן אתה^עתיד מי

 למקום הולך אתה" ולאן סרוחה מטפה
̂־׳ רמה  ליתן TDJ? .אתה [מי ולפני .ותויל

 הקרוש המלכים מלכי מלך לפני וחישבון" דין
ו....................................... י ר ב

לחיוח שא׳א הניצה כמו



ג פרה אבותפח
 רחpלי צריבה נוצר שהולד הטפת כך ־ אחרת לברי׳

 יוכל ואח״ב חכמה. בחי׳ הוא אין. לבחי׳ ולבא וליפשד
 שראשיתו אדם ובהשתכל הנוצר הולד ממנו להיות

 ובהסתלק .הכל המחי׳ חכמה הוא וחיותו מחכמה הוא
 אתה ולאן חהו ואופס. אפס הוא ח״ו חכמת בחי׳ ממנו
 בחי׳ ממך כשחסר חכמה הוא יו״ד חסר לאן הולך

 עפר למקום הולך אתה אז אין ולא לאן ונשאר חכמה
 וחיותך ראשיתך ונמצא לגמרי. ותפקיד ותולעה רמה
 וכשתהי׳ החכמ׳ אל דבוק להיות אדם צריך מחכמה הוא

 כי עבירת שוס תעבור לא תחכמ׳ אל תמיד דבוק
 רוח בו ונכנס חכמה ממנו מקתלק עבירה בעבור
 דין ליתן עתיד אתת מי ולפני . החכמה היפך שטית

 מפני אותו ששואלין האדם דרך כי ר״ל וכו׳ וחשבון
 .מקפר לאין תירוצים אמר הוא וכך כך עשית מת

 וא״א המחשבות ובוחן הלבבות יודע תוא תשי״ת אבל
ק ת  מ״י נקרא המחשבה ועולם • שקרים תירוצים ל

דן  אתת דייקא מ״י לפני וזהו .בינת שערי חמשיס נ
ק וא״א המחשבה עולם לפני וחשבון דין ליתן עתיד ת  ל

 ולא חכמה בבחי׳ יחזיק זאת ובחשבו שקרים בדברים
 הלא לכאורה וחשבון דין ליתן עתיד ומ׳ש . יעבור
 ואח״ב עונותיו על חשבון אלא דין נותן אינו האדם
 לחשבון דין שתקדים מת וגס .השמים מן דין לו נותנין
 חבירך את תדין ואל במשנת בפ״ב מ״ש עפ״י נראה

ט בשס למקומו שתגיע עד ״ ש ע ב  העולם שבזה זלת״ה ה
 מעשה לו מראין רק מלמעלה תאדם את דנין אין

 חבירו את דן והוא אחר בקגנון חבירו שעשת
 דין וז״ש ע״ש לו נותנין חבירו את שדן הפקק ובזה

 והחשבון בעוה״ז עצמו על נותן בעצמו הוא שהדין
: הבא לעולם  ממ״ת לפני עד וכ•׳ מתללאל בן עהביא א״י

 זה מאי בזה לדקדק יש .הקב״ה י
 .תחטא ולא הול״ל עבירה לידי בא אתת ואין דאמר

 מאין בראשיתו יקתכל אס בשנים יקפיק לא למת וגס
 כן גס זהו . וחשבון דין ליתן עתיד מי ולפני .בא

 רימת עפר למקום דאמר וגס . יחטא שלא הקיבה
מ מת ותולעת  די והי׳ ותולעת רימה שס יש כי בזה נ'
 חכמת בזה ללמדנו שבא ואפשר .עפר למקום באומרו
 עזרת שאין עליו תעיד יהודא ר׳ הלא כי . נפלאה
 בן כעקביא חטא וביראת בחכמה בישראל ננעלת

 לנו הזהיר תקפר ר׳א דתנת מ״ו] ת׳ [עדיות מהללאל
 האדם את עוציאין והכבוד ותתאות הקנאה זו במק׳

 הס האלה הרעות מדות השלש ובאמת . העולם מן
 עבירת לך ואין שבעולם העבירות כל לידי הגורמים
 האלה מדות השלש מן אחת בו יהא שלא שבעולם

 ללמדנו בא וע׳׳כ . בנזקין והגורמים ת־דיס והס
עבירת לידי בא אחת אץ .אלת דברים נשלשה נהקתכל

חיים
 כבית עבירת של הידיס הס מהמדות א׳ אל ר׳׳ל
 קרוחה מטיפת וראשיתך באת מאין בזכרך כי לכלי יד
 ממנין אין כ׳׳ב] [יומא שארז׳׳ל ע׳׳ד בכבוד סחפוך לא

 לו תלוי שרצים של קופה אא״כ הציבור על פרנק
 אן> לאחורך חזור לו אומרים יתגאה שאס מאחוריו

 קרותה מטפה באת מאין לאחוריך חזור לו אומרים כאן
 והקתכלותך ויוצאת.ובזוכרך ניבנת אתה השתן וממעבר

 אחיכ ואמר .הכבוד בעיניך ותמאק תחפוץ לא בזה
 [שבת בגע׳ אמרו דתנה .כו׳ למקום הולך אתת ולאן
]קנ״ב  נחמן דרב בארעא קפלי דהוה קפולאי הר :
 לי׳ ואמרו אתו יאשי׳ בר אחאי ר׳ בהו נחר
 והא א״ל כו׳ לי׳ ואמר אתא גברא בן נחר לר׳׳נ
 קהלת דקרייך מאן וכו׳ העפר וישוב כתיב קרא

 לו שיש מי קנאת עצמותיו ורקב משלי אקרייך לא
 אין קנאה בלבו שאין ומי מרקיבין עצמותיו קנאה

 שלא לפי בו שולטין תיו לא מרקיבין(ואףתולעיס עצמותיו
 הולך שאתה בזכרך אמר ע״כ בחייו) בלבו קנאה לו הי׳

 קנאה ממדת מאוד תזה־ר ותולעה רמה עפר למקים
 ורמת. תולעים בו וישלטו ירקב קנאת בו יתי׳ אס כי

 ממ׳׳ת לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ואמר
 בחור שמח י״ב] [בקהלת הוא פקוק הלא כי תקב״ת

 ובמראה לבך ותלךבדרכי בחרותיך לבךבימי בילדותךויטיב
 ודרשו במשפט אלקיס יביאך אלה כל על כי ודע עיניך
 ותלך כו׳ שמח היצה״ר דברי ע״כ [שבתס׳׳ג:] רז״ל

 גופניות תאות אחר לך ר״ל עיניך ובמראה לבך בדרכי
 אלה כל על כי דע שמשיב היצ״ט דברי ואילך ומכאן
 דין ליתן עתיד שאתה ר״ל • במשפט אלקיס יביאך

 כאן אמר וע״כ קלה שיחה על אפי׳ הכל על וחשבון
 לפני והוא הטוב יצר תשובת והקתכלותך בזוכרך כי
 תאות לך יהא לא י וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי

 אלה מדות שלש ובהכניעך הילה״ר כטענת הגופניות
 הולך אתה ולאן ומ״ש י עבירה שוס תעבור לא בודאי

 מאין שהתחיל כמו ביו״ד הולך אתה ולאין אמר ולא
 אתת רגע ובכל עת בכל כי לן לרמוז שבא אפשר באת
 מעת לך קצוב אשר והשעות הימים מן וחקר הולך

 ומזה . כנ״ל הולך אתה ולאן חקר כתו׳ וע״כ הולדו
 שלמת את דוד ויצו ב׳] [א׳ במלכים הפקוק פי׳ כ״ל
 והיית וח^קת הארץ כל בדרך הולך הנני לאמר בכו

 וגס .דאמר לאמר מה זה פקוק על דקשה כו׳ לאיש
 כל בדרך הולך דתוא משוס דוחזקת הטעם תלה למה

 . לאיש ולהיות לחזק צריך הוא בלא״ת הלא .הארץ
 אצל ג״כ כופל אמירת לשון דהנה מזה יובן אבל

 וה״פ . בלבו המן ויאמר ו׳] [אקתר כמ״ש המחשבת
 תככי לאמר הציווי ומהו . בכו שלמה את דוד ויצו

ק כל בדרך הולך א  בדרך הולך שהוא תמיד שיחשוב ה
ק כל א אל לבוא ומתקרב הולך הוא יום בכל כי ה

דרן



חייםג פדר! אבותפח
ן י ק כל ד א ח ואמר .מ ק ^  בחשנד כי לאיש והייח ו

: לאיש והייח וחזקח tb חמיד זאח
י ״ ט׳ אומר מהללאל בן עקניא א  באח מאין :ו

 ואעפ״י ח״ל ברע״ב וע' .שרוחה מנויפה
 ראוי אינו וכשמקריח וכו׳ שרוחה אינה העינוי שגשעח
 קרונה שהיא מפני שרוחה עפה לה קרי מ״מ להזריע

 להכניע כוון אם ולהב׳ן עכ״ל. לחק כשחצא מיד להקריח
 מצד הכנעה קרוחה מעיפה בא שהיא עבור לאדם

 מושר בקפרי ממ״ש יוחר להכניע לו הי׳ לבד אב
 אחה ולאן דאמר וגם . ויוצא נכנש השחן ממעבר

 וגם הוצן אחה ולאין קאמר ולא יו״ד חקר הילד
 בהשארח הזכיר ולא וחולעה רמה עפר למקום דאמר
 וחשבון דין ליחן עחיד אחה מי ולפני דאמר וגם הנפש
 ליחן עחיד ואחה נאמרו די והי' הקב״ה ממ״ה לפני

 דין ליחן עחידין הבוי״ח לפני ובודאי וחשבון דין
 שנברא ידוע האדם בריאח דהנה לומר ואפשר י וחשבון

 במעשה קנאה יהי׳ שלא כדי וחחחונים מעליונים
 נשמחו וע״כ בראשיח בפ׳ ז״ל שפירש״י כמו נראשיח

 ככל qהגו במלטש והלבישו עליונים העולמוח מכל
) (איוב כמ״ש עוה״ז ברואי  חלנישניוכו׳ ובשר עור י׳
 העוה״ז מעשה כל בעשוחו האדם שיהא הבריאה וכונח

 חחלת כמו נפלאה בחכמה הגופניוח לעשוח הגופניוח
 [משלי עשיח בחכמה כולם ק״ד] [חהלים שכחוב הבריאה

 עוה״ז חענוגי כל יגבי׳ כן אר־ן ישד בחכמה ה׳ ג׳]
 בכל הש״י לעבוד נפלאה בחכמ׳ לעשוח שורשם אג

 צורה ממנו לעשוח החומר ולהזדכן העוה׳יז חענוגי
 שמצינו כמו לעולם qלגו ושבירה מיחה יהי׳ ושלא

 ולולי נחש של בעעיו שמחו וכמה מחו שלא בצדיקים
 עוה״ז נבראי ככל מחו ולא וקיימים חיים היו זאח

 עליו נגזר האדם חעא אחר אבל האדם לצורן שנבראו
 שבעה״ז הנבראים ככל שלו qלגו ושבירה מיחת שיהא

] [בראשיח נפקוק החיים באור וכמ״ש  עפר כי ג׳
 ניצול הי׳ אם כי בזה הכונה חשובוז״ל עפר ואל אחה

 צד בו מגביר השי״ח הי׳ ה׳ מצוח קיום גשכר מחעא
 ויעשה החומר ויחהפן מזדכך גופו ויהי׳ הרוחניוח

 גרם החעא אחר משא״כ .הרוחני חלק בהחגברוח צורה
 והוחלע והגשימו שבו החומר חלק הפליג דברים נ׳

 שבו הרוחני מאור הוחשך גס .לצורה החהפכוחו ממנו
 . וע״ש וכו׳ צורה לעשוח החומר לבחי׳ להאיר כח ואין
 נופל הקחכלוח ולשק דברים נשלשה הקחכל כאן וז׳׳ש

 כונח ראשיח חמיד שיחשוב כלומר חדיר מחשבח על
 אפי׳ מאוד גבו׳ ממקום נלקח שנשמחו האדם נריאח

 ככל qהגו במלטש והלבישו מהשכל שלמעלה מעולמוח
 מיחה יהי׳ ולא צורה מחומר לעשוח כדי הנביאים

 שלהם שגופים שנעוה״ז י הנבראים ככל qלגו ושבירה
יפריש אלא ומולעה רימה למקוס עפר אל הולכים

 ולעשוח נפלאה בחכמה כולן לעשוח עוה״ז מחענוגי
 שאמרו ז״ל מאמרם להקחכל צריך וגם .צורה מחומר
 אחה צדיק לך אומרים כולו העולם כל אפי׳ ל׳] [נדה

 מאין וז״ש .יחגאה שלא כדי כרשע בעיניך דומה הי׳
 [שמוח כלשון הוא שרוחה ולשון שרוחה מעיפה באח
 הנמשך דבר ל׳ והיא המשכן צדי על שרוח יהי' כ״ו]

 נולד שהאדם שהעפה אמר בכאן וכן למעה מלמעלה
 מהעולמוח qא מאוד גבו׳ ממקום ונגרר נמשך ממנה
 נוק׳ לבחי׳ העוה׳׳ז עד ונגרר מהשכל למעלה אשר

 כלומר ה״א קרוח הוא אשר מעפה וזה בה״א המרומז
 כדי אחרונ׳ ה״א עד מאוד הגבו׳ ממקום נגרר שהוא

 ולעשוח נפלאה בחכמה מעשיו כל ולעשוח qלגו להזדכך
 מיחהאלא ויגרום יחעא שלא צורה בחי׳ qהגו מחומר

 דבוק וכשהוא עליונה לחכמה דבוק מעשיו כל יהי׳
 אדם אין כי בקפרים כמ״ש כלל חועא אינו לחכמה

 היפך שהוא שעוח רוח בו נכנק אא״כ עטרה עובר
 חכמה חקר הוא אלא עושה כן לא והוא החכמה

 למעה נשמחו ומוריד וחולעה רמה עפר למקום והולך
 וז״ש . צורה לעשוחו qלגו מאיר נשמחו שאין ופשיעא
 עושה ואין חכמה חקר שהוא יו״ד חקר לאן שיקחכל

 ככל וחולעה רמה למקום הולך אלא בחכמה מעשיו
 וחולעה רמה למקום הולך ומ״ש • שבעוה״ז הנבראים

חו וחולעה רמה למקום יורד אמר ולא  שאמרנו כמו מנ
 דומה יהא בחכמ׳ כולן ומעשיו הישר בדרך שהולך qשא

 הילום הוא זה כן וכשיחשוב חכמה חקר שהוא בעיניו
 והוא הישר בדרך הולך שאינו חמיד כשיחשוב למעלה

 העובים במעשיו ח״ו יחגאה שלא כדי חכמה חקר
 שגם ואמר . מהרשעוח הגדלוח גרוע יוחר שהיא

 וידוע וחשבון דין ליחן עחיד אחה מי לפני יקחכל
 עבירה ועל נש״ב החשוב׳ עולם הוא חמשים גי׳ שמ״י

 השי״ח כי כ״כ למעל׳ חמור זה אין עובר שאדם
 אלא היצה״ר שברא במה הרעוחי אשר אמר בעצמו

 כי חשוב׳ עשה שלא על למעל׳ היא גדולה הקושיא
 שובבים בניס שובו ואומרח יוצאח ב״ק ויום יום בכל

 נשם שנדפק כמו חזי מזלי׳ חזי לא דהוא עפ״י qוא
 יום בכל חשוב׳ הרהורי לאדם בא ״כ1ו־ הבעש״ע

 ויחיד יחיד לכל עצמו ממציא שהקב״ה בעשי״ח ובפרע
 לא למה למעלה חירץ אין וע״ז בחשובה אוחו לעורר
 אחת החשוב׳ עולם לפני מ״י לפני וז״ש חשובה עשיח
 לא למה שלך החיר׳ יהי׳ ומה וחשבון דין ליחן עחיד
 וחעשת חמיד במעשיך חפשפש וע״כ חשוב׳ עשיח

 חמיד שיקחכל דברים הג׳ היא וזה . חמיד חשובה
 ואינו עושת כן לא ותוא לעוה״ז בא מה על ראשיחו
 ויעשה במעשיו חמיד ויפשפש הבריא׳ כונח מקיים

; ל כני חשובה
רבי
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 הפסוק פי׳ שמעחי דהכה לפרש ויראה .כו׳
 הגאון מחוחכי ביראה ה׳ אח עבדו ב׳] [חהליס
 שני יש דהנה שיחי׳. בער דוב ישכר מוהרר החשיד

 . עילאה יראה .יראה מיני
 עוד ויש . חחאה ויראה
 . עונש החמת רעת ייאה

 שמחירא היא עלאת ויראה
 שהוא מחמח מיני׳ מעילא
 , עלמין דכל ושרשא עקרא
 הואשמתירא חתאה ויראה

 כשנפרד למגיה יפול שלא
 אפשר אי כי עלאה. מיראה
 יראה בבחי׳ תמיד נהיות
 הרוממות. יראת הנק׳ עלאה
 גדולות שירא׳ מחמת
 . אליו מגשת ירא הבורא
 התחתונים לעולמות וכשבא
הוא עלאה מיראה ונפרד

................ בתחתונים יפול שלא ירא
י ’ ועיב מהש״י ויהי׳נפרד ח״ו
 שמתירא תתאה יראה נק׳

 עונש מחמת שמתירא רעה ויראה למגיה. יפול שלא
 מלוה מכשירי נק׳ אבל תיראה עם הש׳׳י עובד אין בזה

 מיני ובשני העבירות. מן פורש עונש יראח ע״י אף כי
 ה׳ את עבדו וז״ש . הש״י עובד הוא הנ״ל תיראה
 את תעבדו ותתאה עלאה יראת ביראתכם ר׳׳ל ביראה

 ביראתו הש״י את עובד שאין • עונש יראת ולא ה׳
 יראה אבל כנ״ל מלוח מכשירי נק׳ עלמואבל את אלא
 דכל וידוע . ודפח״ח עכ״ד נעלמו עבדות אינו רעה

 ביב המשיח ביאת עד מלות יקיום ותפילתיכו עבודתינו
 יראת בחי׳ הוא ומלכות . ומלכות יקוד לזווג הוא

 מתפלל והוי וז״ש . יקוד בחי׳ נק׳ ושלום ־ תתאה
 יראה מדת מלכות למדת שיהי׳ מלכוח של נשלומח

 ויהי׳ שלום חנק׳ יקוד בחי׳ שלום נחי׳ תמיד לה שיהי׳
 להדנק הנועם ואמר . ומלכות יקוד זיווג נחי׳ תמיד
אהנ׳ ולקשרה מלכות מדת תתאה יראת בנחי׳  נחי׳ נ
 שאלמלא ח״ש . תמיד עלאה יראה בבחי׳ ולא .יקוד

 לק מלכות מדת תתאח ח׳ מורא שאלמלא ר״ל מוראה
 כמ״ש חש׳׳י נק׳ ורעתו רעהו את איש עלאה. יראת

Jכ׳׳ז משלי f רעהו את איש וזהו . כו׳ אנין וריע לעין 
 הנק׳ עלאה יראה חשיי אל התדנקות תמיד כשיהי׳
 . בלעו חיים ממנו וירא חנוי׳׳ת גדולת שרואה חכמה

 וידוע . שם ננלע הי׳ שלו וחיוח ממליאות נעל חי׳
 לו חי׳ אם רעהו את איש וזהו .את נק׳ יראה דמדת
עסו הנק׳ מסש׳׳י יראה סמיד זו יראה לו סי׳ אס י

 ניראה להדבק וע״כנליכין ממציאות נעל הי׳ נלעו חיים
: כנ״ל תתאה

שנים אומר תרדיון בן חנניא רבי

 הברבים סגן חניגא רבי (בי : ברו־רוא
 מלכות של בשלומה מתפלל הוי אומר

 בלעו: חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא
 שיושבין שנים אומר בן!ת־ךיון חנינא רבי
 לצים מושב הרי,זה תורה ךברי ביניהם ואין

 שנים אבל לאןשב לצים ובמושב שנאמר
תוךר\ ביניהם ויש שמשבין  שכינה ךבד'

 [[ נדברו אז שנאמר ביניהם שררה
 בספר וישמע'ויכתב ווקשב,;י רעהו אל איש
 אץ"לי .שמו ולחושבי ןי ליראי לפניו זברון
 ןעו_םק שיושב אחד אפילו מנין שנים אלא

 שכר י לו קובע הוא ברוך שהקדוש בתורה
: ̂עלץ נטל כי וידום בךד ישב שנאמר

י רבי י

 למדת הא חפצו ה׳ בתורת
, הגמ׳ עכ״ל תורה ביעול

 יש כו׳ שיושבין
 מושב זה הרי דאמר להבין
 מושב נק׳ יהי׳ למת לצים
 נק׳ אינו ולכאורה לצים
 וגם שיליצו עד לצים מושב
 דאז מקרא מוכח תיכא

 למה וגם בד׳׳ת דמיירי נדברו
 נדברו לשון נפעל לשון אמר
 ידברו אז והו׳׳ל נפעל הוא
 קובע שהקב׳׳ה דאמר וגם

 לו נותן והול״ל שכר לו
 בגמ׳ דאמרי׳ ונרא׳ . שכר
 ההולך ת״ר פ׳׳א דע״ז

 וראה ולכרקום לאיצעדינין
 זה הרי וכו׳ הנחשים את

 הכתוב ועליהם לצים מושב
 לא אשר האיש אשרי אומי
 לא לצים (ובמושב וגו׳ הלן
 אם כי לי׳) וקמון ישב

ד מביאין הללו שהדברים  לי
של האיסור ראינו הרי

 שם ואיתא .תורה ביעול לידי שמביא מפני לצים מושב
 האיש אשרי דכתינ מאי פזי בן שמעון רני דרש עוד
 ישנ מהיכן סלן דלא מאפר וכי וכו׳ תלן לא אשר

 הלן שאם לן לומר אלא לן תיכן ישב שלא ומאחר
 ללון סופו ישב ואם לישב קופו עמד ואם לעמוד קופו
 הגמ׳ עכ״ל חשא לבדן לצת ואם נאמר עליו לן ואם
 ביעול מלבד נצים במושב איקור חשש עוד ראינו הרי

 ואין שיושבין שנים וז״ש . ג״כ שילין שסופו תורה
 מוקר בדברי עוקקין דאין דמיירי ופשיעא ד״ה ביניהם
ה מו״מ מעניני לא וגם מצוה ובדבר  נמימקריד״ת ח
 מלאכה עמה שאין תורה וכל ד״א עם תורה דעוב
 ע״כ אלא ד׳׳ת מקרי נמי מו״מ וא״כ בעילת קופה
 מושב זה הרי וא״כ דבר בשום עוקקין שאין דמיירי

 עוסקין שאע דכיון לצים מושב של תאיקור ר״ל לצים
 ביעול היינו א׳׳כ התורה מן ובעילין דבר ושום במו״מ
 קופו הצרין דבר בשום עוקקין אינן שאם וגם תורת

 מושב של האיקור היינו א׳׳כ ג׳׳כ ליצנות לידי שיבואו
 אז שנאמר כו׳ ועוקקין שיושבין שנים אנל . ליצים
 ע׳׳כ היינו דאמר בתורה עוקקץ אם דבאמת כו׳ נדברו

 דו״רלאפרחס בלא דאוריתא ורחימו בדחילו מקתמא
ק א׳׳צ ונאמס לעילא  לו בא ואהב׳ ביראה שיהי׳ י
ק ממילא ע׳ אמיי׳ ו סן אמונס והי׳ ל״א] [שבת נג ע

שוסן
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שיספסין סדר זה חוסן כו׳. חכמה יביעוס חוסן  פ
 לא לא ’וא אין ה' יראס אי ואפ׳׳ה וכו׳ מועד סדר זה

כ וא״כ ע״כ  בירא׳ בסורה ועוסקין שמדברין דמיירי ע'
 עולם מלכוס מדת הוא ויראה ביראה מדברים ואס

, , , מסון השכינ׳המדבר׳ הדיבור
 _על שאכלו שלשה אומר שמעון רבי 0( ועושקין כשמדבלין גרונס
 תורה דברי ןנליו אמרו ולא אחד שולחן נדברו אז וזהו ביראה בסורה

 כל כי שנאמר מזבחי"מתים' כאר׳ואכלו אל איש יראיה׳ נפעל לשון
̂י אבל . מקום בלי צואה מלאויקיא שולחנות י’יץי“ י״י

 עליו ואמרו אחד י לחןW על שאכלו שלשה ?
 מקום של משזלחנו אבא כאלז תורה לברי ״ גמנס ממן המוני־!

ל: יפני אשר השולחן זה אלי רדבר שנאסר שהס נפעל לפו! נדני־ ־)!

 משמע וכן וז״ל מהרש״אז״ל וכי לעניים. שנוחן מה ר״ל
 מאריכין ג״ד דקאמר :] נ״ד [ברכום הרואה בפרק

 נשלחנו והמארין וכו׳ בספלסו המאריך ושנותיו ימיו
 שלשה עץ והמזבח דכתיב לי׳ ויהיב עניא אתי דלווא

זה אלי וידבר גבו׳ אמות

 עולס ע״י בדיבור נפעל־ן
אל איש ת׳ יראי הדיבור

 לפניו זכרון בקפר ויכתב וישמע ה׳ ויקשב רעהו
 ת׳ יראי בכלל שהם זכרון בס׳ שכותב כלומר ת׳ ליראי
 של שמותיו שהוא בתורה עוסקי בכלל שמו חושני ונכלל
 להורות נדברו נפעל לשון בפסוק כתוב וע*כ הש״י

 אמר שפיר ונמצא כנ״ל בירא׳ בתורת שעוסקין שמיירי
 שרוי׳ שכינ׳ בתורה ועוסקין שיושבין שנים תפסוק מזה

 לו קובע הלשון ואמר וכו׳ אחד שאפילו מנין .ניניהם
 מכבה עבירת ק׳׳א] [קועה בגמ׳ שאמרו ע״ד שכר

 אין מלוה שכר נמצא תורה מכבה עבירת ואין מצוה
 המצוה את מכבה עבירת אח׳׳כ יעבור אס קביעות זה

 שאין לעולם קביעות היא התורה שכר אנל שלפניו
 שכר. לו קונע ל׳ אמר וע״כ אותת מכבה שאחרי׳ עבירת

ל 1א מ א  ט׳׳ו.] [חגיגה שארז׳׳ל ד ע׳׳ קובע לשון י
. בג״ע חבייו וחלק חלקו נועל זכה

 קבען כ׳׳ו:] [ר״ת גמ׳ ונלשון נטילת הוא קובע ולשון
 במת פקוק על ג׳ במלאכי פי׳ ז׳׳ל ורד״ק פלניא.
 וע״כ עכ׳׳ל. בע״כ דבר לקיחת לשון שהוא קבענוך

 חבירו חלק גס לו שינתן על שכר לו קובע לשון אמר
 וידום בדד ישב מפקוק ראי׳ שמביא ומה .ממנו הנלקח

 מחשבה לשון דמיתי כאשר לשון וידום דל רש״י פי׳
 אפשר עליו נטל כי ומ״ש . בד׳׳ת מחשב שהוא כלומר
 מדבר שאינו טל גס שכר ניטל בד״ת כשעוקק כי לומר
 וז״ש כו׳ שכר נוטל עבירה עבר ולא ישב כי צילמת דברי
 שכר נוטל עליו נטל כי וליצנות בטלים מדברים וירוס

: השתיקה על
' בגמ׳ אמרו כו׳ שאכלו שלשה אומר ל

 ור׳׳ל ר״י .] צ״ז [דף מנחות '
 שביהמ״ק בזמן במזבח וקייס בשלחן פתח חרוייהו דאמרו

 שנאמר מכפר ארס של שלחנו ועכשיו מכפר מזבח קייס
 . ה׳ לפני אשר השלחן זה אלי וידבר וכו׳ והמזבח

ק' ופי׳ חו לגימא דגדולה מכפר אדם של דשלחט ג

 פתח ה׳ לפני אשר השלחן
 ר״י בשלחן וקייס במזבח

 בזמן תרוייהו דאמרי ור״ל
 מכפר מזבח קייס שביהמ״ק

 ארס של שולחנו ועכשיו
ממהני׳ אבל . וכו׳ מכפר

 משוס משמע דאבות פ״ג
 תורה דברי עליו דאומרין

. לשונו כאן עד מכפר רבי
 כפרת שמדמה מת ונראה

 שחטא מת מכפר דתמזבח המזבח לכפרת תשלחן
 על ומתודה תקרבן על וקומן הבהמיות בנפש אדם
 שהוא הדס ומקבל הקרבן ושוחט חטאם עון חטא
 בשר כל נפש כי י״ז] [ויקרא כמ׳׳ש הבהמיות נפש
 לנפש עלי׳ יש המזבח על הדס וכשזורק וכו׳ דמו

 בדס כפרה עיקר כי בזח ומתכפר שחטא הבהמיות
 ארס של שולחנו ועכשיו מזה אחרי בפ׳ מ״ש ועי׳

 אותס המחי׳ נית״ק המאכל בתוך דיש דידוע מכפר
 התורה אותיות בכ״ב עלמין קוב״ה ברא באוריתא כי

 המאכל שבשס אותיות זהו המאכל שנקרא הקודש ושס
 נשמות המאכל בתוך שיש מלבד המאכל של חיוסו זהו

 הנלבב ארס וכשאוכל חטאס מחמת המגולגלין קדושות
 תאותו נשביל אוכל ואינו דעתו דרכיך בכל ומקיים

 כדי שיאכל רל״א קי׳ או״ח נש״ע כמ״ש עכ״פ רק
 שאינו וגסאעפ״י הבורא לעבודת וחזק בריא שיהא
 בדיבור בפת שיאמר נ1וט בזת יחשוב אכילה כונת יודע

 להוציא וגס ה׳ לעבודת בריא שאהי׳ כדי אוכל הריני
 הכיה״ק מדבקין אז כן וכשעושה המאכל שבזה ניה״ק

 הן אותס המחי׳ שבתולדתו חניה״ק תן המאכל שבתוך
 אל מדבק־ן כולן המאכל בתוך המגולגלין הנשמות

 מגשמיות נתנה שהגוף בקפריס כמ״ש שבאדם נר״ן
 המאכל ופקולת המאכל ות מרוסנ נהנית והנשמה המאכל

 נר״ן אל שבמאכל הניה״ק וכשמדבקין לחון יוצא
 בקעודת השלחן על בתורה עוקק והאדם שבאדם
 כדי נשלחנו דמאריך היינו מצוה עושה או שאוכל
 שבתוך להניה״ק יש אז לעניים ונותן עגייס שיבואו
 גדולת עלי׳ להס יש ארס של בנר״ן המדובקיס המאכל
 בצדקה או שלומד בתורה או אותם מעלת שהאדם
 שבמחכל נפשוח נמי מעלה הארס זה ונמצא שעושה

 מכפר ארס של שלחנו וע״כ הש״י אל ומעלה חי צומח
קושית ומתורץ השלחן על המזבח פעולת שפושה



חייםנ פרה אמתרי6
 אחד שלחן על שאכלו שלשה אבל .דל המהרשיא

 שבמאכל להכיה״ק א־ן ונמצא ד״ס עליו אמרו ולא
 פשולח לסוך שכופלין להס היא ירידה ואדרבה עלי׳

 שבמאכל הכשמוס מכריס ונמצא הדומם אל המאכל
 שבירה שזו מסים ס הקרוי
 במאכל שמגולגלין שלהם

 מסים מזבחי אכלו כאלו וזהו
 הנשמוס ומכריס שזובח

 בפסולס שנופלין המגולנלין
 מפקוק ראי׳ מביא וע״כ

 קיא מלאו שלחנוס כל כי
 ואמר מקום. בלי צואה
 מהכל ר״ל צואה קיא מלאו

 qא צואה קיא נעשיס
 שבסון■ והנשמוס הח־וס

נופליןהכלאלפשולס המאכל
 מקום בלי משום הוא וכ״ז צואה קיא חן המאכל

 להחיוס שיהי׳ לעניים צדקה או ד״ס עליו אמרו שלא
 שלחן על שאכלו שלשה אבל עלי׳ המגולגלין הנשמוס

 מקום של משלחנו אכלו כאלו ד״ס עליו ואמרו אחד
: ה׳ לפני אשר חשלחן זה אלי וידבר שנאמר

 בלילה הניעור אומר חכינאי בן חניגא רבי
 ניעור שהוא מפני להבין . כו׳

 שצריך לרמז שבא לומר ואפשר .בנפשו יסחייב בלילה
 גלוס ועל השכינה גלוס על ודואג מיצר להיוס אדם

 כביכול הגלוס בזמן וכעס תסורה גלוס ועל ישראל
 למה עורה .] מ״ד [סהלים כמ״ש לישן דומה הוא

 י״ד] [ירמיה ע״ה הנביא ירמי׳ אמר וכן כו׳ סישן
 כמ״ש להושיע יוכל לא כגבור נדהם כאיש סהי׳ למה

 אינו אז סקוה לו שיש צער על שמיצר שמי בספרים
 אבל מהצער להנצל איך מחשבוס שחושב לישן יוכל

 וז״ש . לישן יוכל הוא אז להכצל יוכל אין כשבודאי
 בודאי יוכל שאין מחמס בצערו נדהם כאיש סהי׳ למה

 יוכל לא כגבור וזהו אופן בשום הצער מן להרצל
 בהסעוררוס סקוה יש הזה הצער אצלך הלא . להושיע
 מגבורחם ויחסי יבושו הס אויניך על וקנאסך גבורסך
 שאין שמחה הוא וניעור צער סי׳ הוא השינה ונמצא
ד שמחת רוב מחמת לישן יכולין  שמחס גבי שאמרו ע׳

 בעינינו שינה ראינו לא .] כ״ג [סוכה השואבה ביס
 בגלוס ר״ל בלילה הניעור וז״ש . שמחה רוב מחמס

 מה שמר .] כ״א [ישעי׳ כמ״ש ללילה שדומה הזה
 ומשמח שמחה לו ויש כיעור הוא מליל מה שמר מלילה
 הן ישראל על צרה ח״ו ובבוא ישראל של בצרתן

 שרבו בעו״ה בזמנינו ששכיח כמו לעוקצן מוסיפין
של בצרתן מתעשרין והם מתחדשות והגזירות הצרוח

 יותר הגזירה ומגדלין עם אשי י שהם מחמת ישראל
 ישראל של מצרותן ומתעכגין ומתעשרין שהיא ממה
 מתחייב זה הרי בלילה הכיעור וזהו רב ערב והס

בנפשו

 ר1הנע אומר חכינאי בן חנינא רבי (ר)
 לרן ומפנה יחידי בדרך והמהלך בלילה

 רבי (ה) : בנפשו מתחייב זה הרי לבטלה
 עול עליו המקבל כלי אומר הקנה בן נחוניא
 ךרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה
 נותנין תורה עול הפורק'ממנו וכל ארץ
 רבי 0( ארץ ועול'דרך מלכות עול עליו
' חלפתא " " ’ ’ י

מכולס יותר ופירש שכה

,j!( :! יחידי בדרך
 י״ל . וכו׳

 שהתחיל חרס על דכלוכתו
 ולעבוד הש״י בדרכי לינך
 ופורש בתורתו ועוקק אותו
 ומורתו השס מעבודת עצמו
 וליצנות בטליס דבריס לדבר
 ואיש האסורים דבריס ושאר

 מאיש גרוע יותר הוא כזה
 לילך תתחיל לא אשר

 כמו מעולס הש׳׳י בדרכי
 :] מ״ט [פסחיס שארז״ל

יחידי בדרך המהלך וז״ש
 לבטלה לבו ומפכה עולם של יחידו בדרך שמהלך ר״ל

 שכת כי וכו׳ זה הרי הש״י מדרכי ופירש אח״כ
ככ״ל; מכולס יותר ופירש . כו׳ המקבל כל אומר תקנת בן נחוניא רבי

 עליו כשמקבל הטעם לפרש יש
 ועול מלכות עול דברים שני ממנו שפורקין תורה עול
 אלו: דבריס שכי עליו שכותכיס להיפך וכן ארך דרך

 עתך אמונת והי׳ דכת־ב מה f. ל״א [שבת דארז״ל
 ואפ״ה כו׳ עתיך זרעיס סדר זח אמונת וכו׳ חוסן

 ונמצא . לא לא ואי אין אוצרו הוא ה׳ יראת אי
 שמקבל כמי היינו תורה עול עליו שמקבל הכא דמיירי

 . מלכות מדת הוא יראת ומדת ה׳ יראת גס עליו
 לתורה משועבד שהטבע מוסר בספרי מ׳׳ש וידוע
]ט״ו [שמות כמ״ש  אלקיך ה׳ בקול תשמע שמוע אס .

 עליך אשיס לא במצרים שמתי אשר המחלה כל וכו׳
 שמוע אס והי׳ .] י״א [דברים . רופאיך ה׳ אכי כי

 בעתו ארצכס מטר ונתתי כו׳ אשר מצותי אל תשמעו
 קוביה ברא שבאורייתא הוא והטעם רבות וכאלה וכו׳

 עפ״י להתנהג הטבע העולם צריך נמצא עלמין
 פ״א] רבת כמ״ש[ברחשיה העולם נברא שממנה התורה

 כן ואס אומן אלא אמון תקרי אל אמון אצלו ואהי׳
ד תור^ עול עליו שמקבל כיון ז יזיי  משועבד ^י
 שקיבל ועל . ד״א עול ממנו פורקין וע״כ אליו
 יראת ומדת בגמרא כמ״ש לא לא דאי ת׳ יראת עליו
 שמיס מלכות עול עליו שקיבל על מלכות מדת הוא

 עול ממנו הפורק אבל מלכות עול ממנו פורקין
 מלכות מדת ה׳ יראת מדת עליו שמקבל אעפ״י תורה
 בלתי חטא ירא שיהא ירא׳ מדת לקבל א״א הלא

הארץ עס ולא חטא ירא בור לא כמ״ש התורה
חסיד



כבחייםג פרס אבותפרי
עליוחסיד  נוחכין חורה עול ממנו כשפורק וע״כ

. שניהם עול עי׳ כו׳. אומר חנניא כפר איש חלפתא רבי
 ידיו אצנעוח המפורשים בדברי

 ידו וכשיאגד ה׳ הם אדם של
דקרא וברישא ה׳ אגוד איכא
 מעליוחיו שמים הבונה כחיב

 שמים בנה הקב׳׳ה כלומר
 שם והשרה מעליוחיו

 כשיש ואגודחו שכינחו
 ה׳ דהיינו אגודה למעה

 בחורה שעוסקין אדם בני
 וחקנה יקדה ארץ על

 הה׳ אלו בין שכינחו להשרוח
 דבריהם ולולי . עכ״ל
 החנא דכוונח אומר הייחי
 [משלי כחיב מצינו דהנה
[ . ק יםד בחכמה ה׳ ג׳  א
 וכחובאחד זכר לשון כחיג
 .] מ׳׳ח [ישעיה אומר

 וימיני ארץ יקדה ידי qא
 יקדה כתיב שמיס עפחה

 דהכחוב משוס נקבה לשון
שהוא הש״י על יקד חיבח

 אומו־ חננ;א כפר איש םא1ד בן חלפתא
 שכינו־. רו־.1בת ןעיי?לוין' שיושבי! ̂;נשרו־,
בעדת נצב אלר.ים שנאמר ביניהם שחיה

- - T • * Vt - V I  VV  y  ~  -  J ,

 ואגודתו שנאמר חמשה אפילו ומנין .אל
 שנאמר שלשה אפילו ו^ין ארץ,יסחי.. על

 שנים אפילו ומנין . ישפוט אלד.ים בנ־ןךב
 ךער.ו אל איש ןן יךאי נךבדו אז שנא^־'
 שנאמר אחד אפילו ומנין . יי'וישמע וירןשב

 אבא שמי את אזכיר אשר ר.מקום בכל
̂יןז  איש אלעזר .רבי a( ובו־כת^': א

 _ושלןד שא^*. משלו לו תן אומר ברתותא
ומיד ר,כל ממ^ כי אומר הוא בדוד וכן שלו

' י . ״ נתנו י ־

 אמר למה גס . משלו לו חחזיר ל הול״ . חן לשון
 בעצמו הוא הי׳ לא ואס . שלו ושלן שאחה העעס

 בדוד נזכר היכן וגס שלו להחזיר ג״כ ציין הי' שלי
 .] י״ע [במשלי דכחיב ונראה . שלו ושלן שאחה

וגמולו דל חונן ה׳ מלוה

 קאי ארץ יקד בחכמה
7p ידי ובפקוק ארץ 

הארץ על יקדה  ח־בח קאי ארץ יקדה
 וע״כ המיס על יקוד הארץ עשחה שידי כלומר
 ארץ על ואגודחו הזה בפקוק והנה נקבה לשון כחיב
 הול״ל לא לכאור׳ הארץ על יקוד שעשה הפי׳ יקדה
 הארץ על קאי לא יקדה דמלח נקבה לשון יקדה

 מקרא החנא דורש לכן יקד ארץ על ואגודחו, והול״ל
 שכינחו שס והשרה מעליוחיו נשמיס הבונה כן זה

 ובגמרא החקשרוח לשון הוא אגוד ומלח ואגודחו
 6נשמי שבנה אע״פ אמר וע״כ בי׳ אגידה רבות

 ל ר״ ואגודחו אעפי״כ שכינחו שס והשרה מעליוחיו
 בארץ. מקושר שהוא כלומר יקד ארץ על החקשרוחו

 בארץ למעה ב״א ה׳ כשיש ה׳ יקד כלומר יקדה ואמר
 שכינחו ומשרה בתס מקושר הוא בחורה ועוקקיס

 ואגודחו שנאמר חמשה אפילו ומנין אמר וע»כ עליהם
: כנ״ל כן דרש יקדה ומלח . יקדה ארץ על

 להבין .כו׳ אומר ברחוחא איש אליעזר רבי
אמר למה משלו שאמר כיון

 למה להבין צרין לו. ישלם
 נוחן הול״ל דל חונן אמר
 דארז״ל ונראה . לדל

] [חעניח  לנקוח דאקור ע׳.
 שנאמר מזו בר הקב״ה
ה׳ אמר בזאח נא בחנוני
 לכס אפחח לא אס צבאוח

 והריקוחי השמים ארובוח
. די בלי עד ברכה לכס

 צדקה שכוחן מי והכה
 כמו הוא זו בכוכה ומעשר

 כדי דבר שקונה קוחר
 הוא וגם במו״מ להריח
 מעוחיו כוחן כי בעצבוח

 ואי כלום נועל אינו ולע״ע
בפי׳ הכחוב דהמיר לאו

 כמ״ש בזה הש״י אח לכקוח
 בזה א״ע שעובד אחר איקור בו יש וכו׳ נא בחנוני
 למען צדקה שיעשה הנכון אבל להרויח כדי שעושה

 .להש״י כ״ר לעשוח רק להעשיר זו בכוכה שלא הש״י
 עליו דוה לבו להעשיר בכוכחו צדקה כוחן אס וגס
ס על עובר ונמצא כעח כלום נועל שאינו על ב'י  [ד

 צדקה שניחן ומי . לו בחחן לבבן ירע ואל f ע״ו
 להכאח מכוין ואינו בשמחה ובוחן בזה להש״י לעבוד
 נוחן כי בעשירוח בגשמיוח אף מרויח יוחר עצמו

 לו בחחן לבבן ירע ואל כחיב מלא ומקרא .נשמחה
 הוא חונן ולשון אלקין. ה׳ יברכן הזה הדבר בגלל כי

 חנון אין .] ז׳ [ברכוח שאחדל כמו חכס מחכח
 מי ר״ל דל חונן ה׳ מלוה ח״ש א) חכם מחכח אלא

 עצמו להכאח מכוין ואין לדל חכם מחכח כוחן שהוא
 בעשירוח לו ישלם וגמולו ה׳ מלוה ג״כ הוא להעשיר

 אדם כשיחשוב ובאמח כנ״ל נשמחה כוחן הוא כי יוחר
 שכוחן על וננא נזה שכר לו שכוחן הש״י עובוח
 מקנל וזנ״ז חפשיוח בחירחו רק שלו שאינו דבר צדקה
 ולא . העוב בדרן לבחור רצונו על ובבא בזח שכר

 יעשה א׳׳כ שלי שאיני דבר הוא כי המעשה גוף על
ק״ב] [תהליס כמ״ש גדול ובחשק בהחלהבוח חמצוח

ילד
 וכו׳ בפקיקחא איחא וחכי בחוק׳ בחג״ה : י״ז ר״ה עי׳ א)

: האחרון תמעחיק . הקדוש
להמחבר נקעי׳ זאח דהג״ה דלישנא וש־גרא
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 כמו כמעשהו לאיש חשלס אחה כי תחקד ה׳ ולן

טף שעשה  . שלו אינו המעשה qגו ונאמח המעשה נ
 נשעח האדם יחשוב ואס העוב בדרך לבחור רצונו רק

 של הוא רק שכוחן מה שלו שאינו צדקה כחיכח
מחזיר הוא שכוחן ומה תש״י
בי :לןי נתנו א״כ חוב פורע כמו הוא קב ד מנ
״ ״ שאז״ל כמו בעצבוח יהי׳
עצב הוא פרע שלא עד

 א״כ בשמחת הוא אח״כ
 בעצבוח הוא כחינה בשעח
ע’ יאל ננל ונניני  כשיחשוב אבל לו בחחן לננן י
 רשוחכפרד ואינו הש״י של נ״כ בעצמו שהוא האדם
 הוא כי הש״י ברשוח ג״כ הוא אצלו הממון כשהי׳ ואפי׳

 בחירחו ועל הש״י של בעצמו והוא בעצמו וכח יד לו אין
 יעשה ובבא בזח גדול שכר לו כוחכין חפשיח הוא אשר

 כוחן א) .] רמ״ט [יו״ד וארז״ל גדולה בשמחה המצות
 מחכה כוחן כמו ר״ל לו חן וז׳׳ש . כוחן יפה בעין
 כלומר שלו ושלך שאחה . גדולה ובשמחה יפה בעין
 חוב פורע ואחה כפרד רשוח שאחת חחשוב שלא

 כמו רק כחיכה בשעח בעצבוח וחהי׳ צדקה בכחיכח
 ואין שלו ושלך שאחת כוחן יפת בעין מחכה כוחן
 בפ׳׳ע וכח יד לך ואין יח׳ מאחו כפרד רשוח אחת

 וחעשה גדול שכר חקנל ובח־רחך רצונך על רק
 ממך כ״ב]כי א׳ [ד״ה אומר הוא בדוד וכן בשמחה

 שקיבל אחר ל ז״ רש״י פי׳ ושס לך כחכי ומידך הכל
 זה מקרא אמר ביתמ״ק בכין לצורך חהב כסף דוד

 . והזהב והכסף אכו ר״ל שלך הכל ר״ל הכל ממך כי
 שאמרו כמו רשוח לשון היא וידך לך כחנו ומידך
 כלומר לך כחנו מידך כלומר ;] נ״ז [ב״מ בגמ׳

 בפ״ע יד לנו להיוח כפרד רשוח אינו כי . מרשוחך
 כיון הדין עפ״י אף ובאמח לך כחנו מרשוחך רק

 קטכיס כקראים מקום של שלחכו על סמוכים שאנו
 ע״בד״ח ע״ט דף בעירובין בחוס׳ ועי׳ . זכי׳ לעכין
 תסמוך הגדול בכו ע״י לזכות שאסור וכו׳ להן ומזכה

;ככ״ל אביו כיד דידו אביו שלחן על
ל ל א מ א  פסוק על מ״א בפ״ב מש״ל עפ״י י

 על צלך ה׳ שומרך ת׳ קכ״א] [תתליס
 צריך הדברים בכל . משס והעולה וכו׳ ימינך יד

 מלמטה במעשיו מעורר וכאשר דלתתא אתערוחא
 וז״ש למטח. השפעה וממשיך למעלת מעורר הוא כן
 תרצח אם משלו . למעלת מלמטה חחן ר״ל לו תן

 תעורר וכאשר מלמטה לעורר אתה צריך משלו לקבל
הלשון ואמר מכחך מלעילאותכל לך ישפיע כן למטה

 ואמר לאלקים עח תכו ס״ח] [חהליס הכתוב ע״ד חן
 לך כחנו ומידך הכל ממך כי אומר הוא בדוד וכן
 לקבל נרצה אס ומידך אעפ״כ הכל שממך אעפ״י ר״ל

 מלמטה ולעורר לך ליתן אנחנו צריכין לך כחנו מידך
ד , , מלמעלה עלינו שתשפיע כ

, _ ,, . _ , שאנחנו לכו כתן הכח וזח בלקי המהלןי מר1א .
מלתתא הכל לעורר צריכין נאה מה מר1וא ממשנתו ומפסיק ושונה
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לדךצור ח״ו ונחיפך וכו׳
 תמיד צריכין וע״כ תשי

 ר״ל יתן לעמו עוז ח׳ וז״פ .ככ״ל מלמטה לעורר
 וע״י מלמטה יעוררו שהם ישראל לעמו כתן שלו תכח

 את יברך ה׳ ואמר ,ככ״ל מלמעלה שפע ימשיכו זח
 שלימה קומת הס ישראל דכללות ידוע כי בשלום עמו
 א״ע לקשר צריך מצוה איזה ה עוש מישראל אחד ואס
 כתן וה׳ .שלימה קומה הוא ואז ישראל כללות עם

 עס ובתחקשמת בשלום וכשהוא ישראל לעמו עוזו
 תן וע״כ מלמטה לעורר כח לו יש אז ישראל כללות

 הפסוק וז*פ ; כנ״ל לקבל תרצה אם משלו לו
 אלקיך, ת׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי ט״ו] [דברים

 וגלגל גלגל לשון בגלל :] קכ״א [שבת דרשו וס״ל
 תגלגל כמו גלגל לשון נאמר אנו ואף . בעולם החוזר
 למעלה בגלגל שהי׳ מה אז למטת כשמתנועע תיכף
 בכתיכתך תזה הדבר כ; למטה לירד מתנועע תיכף

 למטת מלמעלה שפע ותמשיך תעורר תיכף הצדקה
שמעתי כו׳. בדרך המהלך אומר יעקב רבי : די בלי עד ברכת עליך וישפיע אלקיך ח' ויברכך

 המפורסם הרב אדמו״ר בשס ’
ב מוה׳ קדישא בוציכא ר ח ע  המשכת פי׳ זלה״ת ב
 ר״ל ממשנתו ומפסיק וסוכה בדרך המהלך הזאת

 ממשנתו ומפסיק ולומד ושונה הישר בדרך שהמהלך
 עליו מעלה זה ניר נאה מה זה אילן כאת מת ואמר

 ממשנתו ומפקיק ל ר״ בנפשו מתחייב כאלו תכתוב
 בלב. הוא אמירת לשון כי בלבו מחשב ר״ל ואומר

 המקום לפני כאת שהוא בלבו מחשב זה אילן באה מת
 תאדם כ׳.]כי [דברים שכתוב כמו אדם כק׳ אילן כי
p מחשבה לשון היא יכיי זה ניר כאח מה השדה 

]ד׳ [ירמיה כמ״ש  כאח מת כלומר ניר לכס נירו .
 שד״ת הכתוב עליו מעלת בדית שחשבתי זו מחשבה

 עכ״ד בנפשו מתחייב כאלו ולהתרוממות למעלה לו הס
 בנפשו. שמתחייב ע״ז ראי׳ מביא שאינו ומת ידפח״ח.

 ושמור לך השמר אחריו שמביא אמקרא שסמך ״ל’
:לפע״ד פירושו לקמן כמ׳ש מאוד נפשך

רני

; האחרון המעתיק . ע׳ש ע׳ גב״נ מדגרקי׳ נלמד דזת בב״י עי׳ א)
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ד דוסתאי דבי כו׳. אומר ר״מ משום ינאי ב
 המשנה פי׳ בשמו שמעחי וכן

 ממשנחו אחדוח דבר ר״ל אחד דבר השוכח כל הזאס
 עליו מעלה מחמס הלימוד בשעח הש׳י אח ששוכח
 הכחוב שלימוד ר״ל הכחוב
 הוא מעלה אצלו שלומד

 ע״כ גדלוח לידי ובא לו
 עכ״ד בנפשו מחחייב

 דצרין נ״ל דבריו ודח״ח.ולפי
 החנא שמביא הראיה לפרש

 ושמור לך השמי רק מפקוק
 7ל השמר דר׳׳ל מאוד. נפשן
 . מאד שחהי׳ נפשן ושמור

 והשמור מ״ה בגימ׳ מאד כי
 גדלוח לידי חיו חבא שלא

 ה. מ׳ במדריגח חמיד וחהי׳
 אשר הדברים אח השכח פן

 אח חשכח פן ר״ל עיניך ראו
 של הדברים עם הדברים

 ראו אשר השכח דיח
 לראוח זכיח אשר עיניך

 עם השכח פן ח״ו הש׳י אח
 מעלה שלומד הד״ח אצלן יחיו אס ד״ח של הדברים
 כחיב מלא מקרא כי הש״י אח חשכח בודאי אז וגדלוח

 מביא שגדלוח הרי אלקין ה׳ אח ושכחח לבבן ורם
 שחהי׳ נפשן ושמור לן השמר וע״כ הש״י שכחח לידי

 אח חשכח לא ואז מ״ה הוא מאד במדריגה חמיד
 הדרש הזה מהפסוק ראי׳ החנא מביא ושפיר חש״י

חעאו שיראה כל אומר דוסא בן חנינא רבי :כנ״ל נפשן ושמור כמ״ש בנפשו שמחחייב
 יראח מ״ש להבין . כו׳ קודמח

 עעס מה וגס . חעא יראה אמר ולא בוא״ו חעאו
 [חתליס , הפסוק פי׳ כחבחי דהנח ונראה . בו יש

 מוה׳ החסיד הה״ג בשם צדיקים אל ה׳ עיני ל״ד]
ק לוי ח צ  שני להם להיוח צריכין דהצדיקיס . ני׳ י

 ובעין .שפלוחיו להביע אחה בעין . ה׳ לעבוד עיניס
 והנה . ודפח״ח עכ״ד הבוי״ח גדולוח לראוח אחה

 ומביע צופה וכשהוא גשפלוחיו החילה שצריןלהביע בודאי
 אח׳׳כ יוכל רוח ושפל דכא אח שורה וחש׳׳י בשפלוחיו

 בשפלוחיו מביע אינו אס אבל הבוי״ח גדולח לראוח
 לגדולחו. סוף אין אשר הגוייח גדולה לראוח א״א

 בר שמואל ר׳ אמר פ*ח;] [שבח הגמ׳ שז*פ ואמרחי
 באחח לבבחני ד׳] [שה״ש מ׳׳ד יונחן ר׳ אמר נחמני

 עיניך בשחי לכשחעשי מעיניך חח בא בהחלה מעיניך
ל  לגדולחו. שא׳ס הבוי׳׳ח גדולה לראוח א״א במחילה י׳

^ נאחס ק אחח בעין יראת עעינ . לבד שפלוסיו י

כגחייםג פרק אבות

ש מזחייב כאלו  בר ^ןאי1ד רבי (ח) :1עפ
 השוכח ‘73 אומר מאיר משום'ךבי עאי רבי
 כאלו הכתוב מעלה,עליו ממשנתו אוזר ךבר

 לןז השמר' רק שנאמר בנפ^ו ^;חי.יב
̂'תשכח מאור נפ^ןז ושימור  הךברים את פן

 ,עליו תקפה אפילו ,יכול עיניןו. ראו אישר
 כל מלבבןז ופן,יסורו לומר תלמוד מעזנתו

 ש:שב’עד כנפשו מתח;יב אינו הא ןמיחיקז
 רופא בן הנינא רבי י (ט) : מלבו ויסירם
 לחכמתו קוךמת חטאו שיראת כל אומר

 שחכמתו'קודמת וכל .חכמת^^קי,ימת
:״ מתקיימת חכמתו' חטאו'אין יראת‘?
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 שמכיר אחח בעין לכשחעשי ר׳׳ל £':יך בשחי לכשחעשי
 אח ושורה מצמצם הש*י גס אז א״ע ומצמצם שפלוחיו

 גס לראוי! אח׳׳כ יוכל עיניך בשחי רוח ושפל דכא
 הוא חעא מלח והנה עיניך. בשחי וזהו הבוי״ח גדולה

א׳. [מלכים כמו חסרון לשון
]א׳  ובני אני והייחי .

 חכמה והנח חעאים. שלמה
 מחמה עלאח יראה הוא

 שהוא יח' הבורא גדולח
 עלמין דכל ושרשא עקרא

נגדו. כאין העולמוח וכל
 ר״ל חעאו שיראה כל וזהו

 ושפלוחו חסרונו שרואה
 מפני העיד ומחירא חמיד

 חכמהו אז ושפלוחיו חסרונו
 מחמח הרוממוח יראח שהוא
 מחקיימח הבורא גדלוח

 חמיד שרואה מאחר כי
 אח שורה והש״י נשפלוחיו

 יוכל אז רוח ושפל דכא
 שהוא הבוי׳׳ח גדולה לראוח
 קודמה וכלשחכמחו חכמה.

 יח׳ הבורא גדולה החילה שרואה ר״ל חעאו ליראח
 מחקיימח חכמחו אין אז החילה נשפלוחיו מביע ואינו

 חכמה שהוא א״ם שהוא הבוי״ח גדולח להכיר א״א כי
 : כנ״ל החילה נשפלוחו חמיד רואה אינו אס

 ד״ח נמשלו ז׳.]למה דארז״ל[חעניח פשועו ע״פ א״י
 נמוך במקום אלא שורה אינו מיס מה לן לומר למיס

 עוד ואמרו נמוך במקוס אלא מחקיימין אינן ד״ח אף
 עצמו משים אדס אס מחנה וממדבר •] נ״ד [עירובי;

 במחנה. החורה לו ניחנה אז בו דשין שהכל כמדבר
 הוא חעאו ראי׳ לשון ויראה חעאו שיראה כל וז״ש

 קודם בחסרונו החילה רואה שהי׳ כלומר חסרונו
 חסרונו ראיה מחמה רוח שפל נעשה וממילא חכמחו

 אצלו. ימח מחקי וההורה במחנה החורה לו ניחנה ואז
 מחוך למד וכשלמד חעאו ליראה קודמה שחכמחו וכל

 שלמד חכמחו אין אז שפלוח מחוך ולא הלב גבהוח
 ההורה לו ניחנה לא כי מחקיימח גדלוח מחוך

 להבין לו שא״א וגם בגדלוח לומד כשהי׳ במחנה
 מה רק גדלוח מחוך בוריו על ודבר החורה אמיחח

: בידו יחקיים שפלוח מחוך אח״כ שילמוד
י ״  מברענור׳ ר׳׳ע ע׳בפי׳ כו׳ קודמה חעאו שיראה כל א

 חעאו יראה במחשבחו שמקדים שמעחי אני וז״ל
 ירא שאהי׳ בשביל אלמוד בלבו חושב שהוא לחכמחו

 שמקדים הרג כחב ח׳׳ל ז״ל המוי״ע וכ׳ . עכ״ד חעא
שאמי אדחלל תליג דלא מיחיץ וגתהי וכו׳ נמחשגתו
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תיםנ פרר, אבותפרי
 קאמר במחשבה דהכא חנוא ירא בור אין מ׳ה בפ״ב

 ממנו שיייא חמא אחה יודע בור שאין בפועל ולא
 שיהי׳ דבר מכל ולירא לחשוב יכול במחשבה אבל

 שהוצרך אדהלל קושיא מה ידעחי ולא . עכ״ל חעא
 ז״ל ר״ע ופי׳ חעא ירא בור אין אמר דהלל לחרץ

 אינו מו״מ בעוב ואפי׳ דבר מכל ריק בור וז״ל שס
 חושש שאינו ומחמת . עכ״ל מעיה גרוע והוא יודע

 כיון עולם של בישונו עושק ואינו הגוך להחק אף
 ברעב ימוח שמא חושש ואינו הגוף מחיזק ירא שאינו
 היזק מחעא לירא יוכל ואיך אליו קרוב הגוף והיזק

 ע״ה ולא חיכף אח״כ אמר שהלל ע״ז והראי׳ .הנשמה
 שיחי׳ אפשר חעא ירא אבל וז״ל רע״ב ופי׳ חקיד
 שעושק כיון כלומר ־ מו״מ בעוב בקי הוא שהרי

 לא אש לגוף החק יגיע שלא ומחירא ומחן במשא
 החק מחמא ג״כ שירא להיוח יוכל במו״מ יעשוק

 אפ״ה ק״ש לקרוח יודע שאינו חיינו וע״ה הנשמה.
 ירא שהוא ע״ה וע״ז החעא מן שירא להיוח יוכל
 קודמח חעאו שיראח כל אמר ללמוד ורוצה חעא

 . כלל בבור איירי ולא מחקיימח חכמחו לחכמתו
 הלומד ישמעאל א״ר דבפ״ד . דה״פ י״ל פשועו ועפ״י

 ולא ר״ל וללמד ללמוד בידו משפיקין ללמד ע״מ
 ללמוד בידו משפיקין לעשות עימ והלומד לעשות
 שיראת זה ונמצא . ולעשות לשמור וללמד
 לעשית מה לידע כדי לומד לחכמתו קודמת חעאו

 ונמצא תעשינה לא אשר מעבירות ולהתרחק מהמצות
 וללמד ללמוד בידו מקפיקין ואז לעשות ע״מ לומד

 בידו משפיקין כי מתקיימת וחכמתו ולעשות לשמור
 ליראת קודמת שחכמתו כל אבל . ולעשות לשמור גש

 חושש שאינו לעשות ע״מ לומד אינו נמצא סגיאו
 בו שאין כיון העבירות מן ולהתרחק המצות בעשיית

 התורה לומד ואינו התורה לימוד בשעת חעא יראת
 שתש ללמוד רק לעשות משפיקין אין ואז ללמוד רק

 התורה שיקייש השמיש מן לו משייעין שאין וכיון
 וגוררת בעלה שופו ואז שלומד מה מקייש ואינו ולומד

 מלאכה עמה שאין תורה וכל במשנה כמש״ל עון
 קודמת שחכמתו כל אמר וע״כ עון וגוררת בעלה שיפה

; כנ״ל מתקיימת חכמתו אין חעאו ליראת  עי׳ כו׳ חעאו שיראת כל אומר רחב׳ד יאמר או
 לשיפא מרישא מדייק ובמי׳ש שמביא בתוי׳ע

 חכמתו אין כאחת באו שאש משמע דרישא דמדיוקא
 כאחת באו שאם משמע דשיפא ומדיוקא מתקיימת
 דחנה דלק*מ לומר ואפשר . שתירץ מה פ״ש מתק״מת

 נברא האדם דהכה נ״ל כו׳ חעאו שיראת כל פי׳
 הנבראים ככל עוה״ז במלבוש ומלובש עליונים מעולמות
 וכו׳ תלבישני ובשר עור י׳] [איוב כמ״ש שבעויו״ז

 ושמי׳ באכילה הנבראים ככל עויז״ז מעשה ועושה
דוקא הוא המשגל היינו עות״ז וקיום ומשגל ושינה

 [יומא בגמרא וכמ״ש עוה׳׳ז להתקיים יכול יצה׳׳ר עפ׳׳י
 יומא בת ביעתא אפי׳ דעבירה יצרא כשתפשו ש״ע:]

 .להזדווג יכולין היו לא העופות אף כי משתכחי לא
 היצה״ר עם תאותם ממלאים הם עוה״ז ברואי כל אבל
 אשור בץ לחלק תורה לחם אין כי נפשם אוח בכל
כ המשגל מעשה שעושה האדם אבל . מוסר ובין  ג'

ע הבורא מצוח לקיים עולם לקיום  ורבו פרו של מ׳
 מצוח לקיים רק הנבראים ככל עצמו להנאח לכוין ולא

 חחורה ועפ״י היצח׳׳ר עם הש׳י ולעבוד בזה הבוי״ח
 זוגו בח עם היחר לבעילח איקור בעילח בין לחלק

 לעבוד יכולין אליו המוחרח ב*ז ועם .אליו המוחרח
 צריך וע״כ ורבו פרו של מ״ע לקיים היצר עס הש״י

 חמיד ירא שהוא חחאה ביראה חמיד להיוח האדם
 ככל יצה״ר עם חאוחו למלאוח למעה יפול שלא

 רדל אמרו וחנה במ״א. פעמים כמה וכמיש הנבראי׳
 בראחי הרע יצר בראחי הקב׳׳ה אמר ל׳:] [קידושין

 מחשבח אחר מלילך האדם שמונעח החורח היינו חבלין
 משכהו זה מנוול בך פגע ל׳:]אם [קידושין וכמ״ש היצר

 שיראחחעאו כל וז״ש נימוח. הוא אבן אם לביהמ״ד
 יראה חיינו יחעא שלא ירא שהוא ריל לחכמחו קודמח
 חיצה״ר עם חאוחו למלאוח למעה יעול שלא חחאה

 ללמוד רוצח הוא היראה זה ומחמח עוה״ז ברואי ככל
 מחקיימח חכמחו אז מיצה׳׳ר להנצל חבלין שהוא

 מיצה׳׳ר להנצל הש״י לעבוד הוא החור׳ לימוד שכונח
 שמביא חלמוד גדול מ׳] [שם וכמ׳ש הש״י מצונן ולקיים

 חעאו ליראח קודמח שחכמחו כל אבל מעשה. לידי
 שלומד רק חעאו יראח בשביל החורה לומד ואינו

 חכם שיהא זו עפה על חש״י שגזר מחמת קחם התורה
 עם ולהחפאר להחגדל כונסו שאין ואעפ׳י לומד הוא

 להנצל החור׳ לימוד עם חש״י עובד אינו אבל החור׳
 אין ע״כ מצוחיו ולקיים חעא יראח שהוא מיצה׳׳ר
 והי׳ מ״ד ל״א.] [שבח בגמרא וכמ״ש מחקיימח חכמתו
 לא אי אין ח׳ יראח אי ואפ״ה וכו׳ חשן עחיך אמונח

 כונסו שאין בעת לומד שהוא החור׳ וע״כ וכו׳ לא
 להיוח יכול אבל מחקיימח אין ה׳ יראח בשביל

 בשביל כונסו שאין אף לומד שהוא בעצמו שהחורה
לומד שיהא למועב אוחו חחזור ה׳ יראח

החורת ואף מצוחיו ולקיים ח׳ יראח בשביל
 [פחיחחא ארז״ל גמור רשע והוא לומד שהוא

 מ״מ אבל .למועב מחזירו שבח המאור רבחי] דאיכה
 .למוטב אוחו שמחזיר קודם עתה לומד שהוא התור'

 הדקדוקים קשו לא ולפ״ז ממנו. ומשתכחת מחקיימח אין
 שהוא כאחת שרהם מחשבת ובא כשלומד כי אהדדי

 שגעוח״ז הנבראים ככל הרע היצר Tל יפול שלא ירא
 כאחס שניהם ומחשבת מיצח״י לחנצל בסורה ואוחז
 עסק״עס חכמתו rfו( .לחכמתו יראתו קודם נמי היינו

: כנ״ל



ג פרק אבות רי6
להבין כו׳ מרובין שמעשיו כל אומר היה הוא

 לש־פא דרישא דיוקא קשה הלא
 אינה שקולין ומעשיו חכמחי שאס משיע דברישא

 מרובין חכמתו וח לה דוקאצריך אלא חכ״־הי מתקיימת
דוקא איפכא משמע ובקיפא

 מרובין שמעשיו כל אומר דדה הוא
 שחכמתו וכל מתלןיימת ;ו חכמ מחכמת!

: מהקןימת ’ חכמתו אין ממעשיו מחבר.
הוא

כדחיים
 העעס ת נרא ונשמע. נעשה ישראל שאמרו כענין הוא
 וכשחכמחו מתקיימ׳ חכמתו מרובי׳מחכמתי כשמעש־ו למה

 כתבתי דהנה .מתקיימת חכמתו אין ממעשיו מרובין
 אח לעבוד צריך שהאדם ונשמע נעשה פי׳ תרומה בפ׳

לבד באמונ׳ תחילה בוראו
 ממעשיו מרובה חכמתו

 חכמתו מתקיים אין אז
 לחכמתו מעשיו נשקולין אבל

 ונראה .מתקיימת חכמתו
 הלבבות בחיבת דאיחא
 בחכמתי היום שראה בחשוב׳מחמת ימיו הי׳כל א׳ שחקיד

 שכל שניתוהףלו ומחמת כראוי הש״י אחמול עבד שלא
 העבר ביום בעבוד׳ מקצר שהי׳ מה ראה יום בכל חדש

 מיקיף יום בכל להיות האדם שצריך בספרים כחוב וכן
 פוחת בודאי הוא אז בעבוד׳ מוסיף אינו אס כי והולך
 ואינו יורד ו שח״ או שעולה או ויורד עולה נק׳ וע״כ

 וזהו אחת. במדריגה תמיד שהוא מלאך אלא עומד נקי
 וז״ש והולך. q מוס יום בכל האדם שיהי׳ התנא כונח

 יום בכל שמעשיו ר״ל מחכמתו מרובין שמעשיו כל
 מחדש לו שניתוסף חכמתו מחמה מחכמתו מחרבין
 מתקיימת. חכמתו אז וחכמתו שכלו לפי מעשיו מתרבה

 מוסיף שאין ר״ל ממעשיו מרובה שחכמתו כל אבל
 מרוב׳ חכמתו ואז בעבודה מקצר הוא וממילא והולך

 ושכלו חכמתו כפי עובד ואין בעבודה ומקצר ממעשיו
 דהיינו השלישית והחלוקה .מתקיימת חכמתו אין אז

 עולה שהוא באדם א״א .שוץ ומעשיו חכמתו שיהא
 במדריגה יום בכל להיות לו וא״א עומד נק׳ ואינו ויורד

■ כנ״ל אחת  ע הר״ וכ׳ כו׳ מרובין שמעשיו כל יאמר או
 במ״ע שזריז מיירי דהכא מברענורה

 שנזהר איירי לחכמתו קודמת חעאו שיראת בכל ולעיל
 ביראת כמו לי׳ מבעי קודמין התוי״עוא״ת וכ׳ במל״ת.

 כתב [והמד׳׳ש שמואל המדרש בשם הקשה וגס חעאו
 מחכמתו מרובין מעשיו שיהיו אפשר איך יונה] ר׳ בשם
 לקיים שבדעתו כיון ותי׳ .יעשה איך יודע שאינו שמה

 התור׳ כל קייס כאלו עליו מעלה החכם לו שיאמר מה
אי׳ ומביא  דתנן [פכ״ב] דר״נ באבי׳ מפירש שנן י
 נעשה שנאמר מחכמתו מרובין שמעשיו כל. התם

 עשו כאלו שכר וקבלו לנשמע נעשה שהקדימו ונשמע
 שלא ממעשיו מרובה שחכמתו וכל ששמעו. קודם הכל

 מתורץ והשתא . ואקיימנהע״כ הלכה אשנה יאמר
 וכו׳ ונשמע נעשה כענין קודמין היינו דמרובין שפיר

 לעולם שילמד ממה יותר הכל מקבל הרי וכשמקבל
 שהקדימה זאת להשמיענו שכוון מרובין תנן ולפיכך

 ע״ש. מהחכמה ובה מר הוא הרי והקבל׳ הקבל׳ הוא
הזאס המקנה דכונס גאדר״נ שמבואר מה דלפי ונ״ל

 המחדש בורא שיש להאמיז
 ומנהיג אוחו ומחי׳ עולמו
 ושא״א ורצונו בחפצו אותו

ואפי׳ הידיע׳ בתכלית להשיגו
 מקום אי׳ שואלי׳ השרפי׳

 משיג הוא זו באמונה הש״י כשעובד ואח״כ כבודו
 בורא שיש גמוי בבירור ובהבנה בשכל זאת ורואת

 להשיגו ושא״א הכל ומנהיג הכל ומחי׳ עולמו המח־ש
 הש״י נעבוד בתחילה ר״ל נעשה ישראל שאמרו וזהו

 שער הוא ויראה אמונה כי יראה בחי׳ שהוא באמונה
 צדיקים לה׳ השער וזה בעבודה להכנס ראשון שער אחד

 ונשמע ואח״כ נעשה וזהו עשי׳ בבחי׳ והוא בו יבואו
 שאז״ל מה וזהו . כנ״ל ונבין ואח״כ ר״ל הבנה לשון

 בנחי׳ רק מבין שאינו אע״פ אינש ליגמר ס״ג.] [שבח
 והנה . מסברא לו יודע ואח׳כ ליסבר והדר .אמונה

 הדין ביום לאדם ששואלין [ל״א.] שבת במס׳ ״ל אר
 יראת אי ואפ״ה וכו׳ לישועה צפית בחכמת פלפלת

 לשלוחו שאמר לאדם משל לא לא ואי אין אוצרו ה׳
 לי ערבת א״ל לו ותעלה לעלי׳ חעין כור לי העלה

 העלית. לא אס מועב א״ל לאו א״ל חומעין קב בהן
 את ומשמרת מלחה ארץ חומעין בגמ׳ ז״ל ופירש״י
 בפסוק ז״ל רש״י פי׳ מקץ ובפ׳ מלהחליע. הפירות

 משמרת שהארץ לפי וכו׳ סביבוחי׳ אשר העיר שדת אוכל
 כדי זה מעפר ובפירות בתבואה נותני׳ וע״כ פירותי׳
 לשונם במחיקות חכז״ל ודברי . ותתקיים שחשמר
 שאחד כמו יראה בלא למד אס משלו אשר ובמשלם

 כי להתקיים כדי בתוכו עפר נתינת בלי חעין תעלת
 שמעשיו כל אמרו וע״כ דכולא מאני ארץ נק׳ יראה בחי׳

 שהוא ואמונה יראה בחי׳ הוא ומעשיו מחכמתו מרובי׳
 יראה בו שיש כיון מחכמתו מרובי׳ הוא עשי׳ בחי'

 ובמשה בה׳ ויאמינו כמ״ש חכמים אמונת וגס ואמונת
 וכשמקבל ונשמע נעשה ישראל שאמרו וכענין עבדו

 עצמו על מקבל הוא חכמים דברי ולקיים לשמוע
 מחכמתו מרובי׳ מעשיו ונמצא לעולם שילמוד ממה יותר

 חומעין קב שנק׳ ויראה אמונה ע״י מתקיימת חכמתו
 מרובה שחכמתו ובל . ומתקיים משתמר ארץ בחי׳

 ואמר חכמים אמונת ומקבל מאמין שאינו ממעשיו
 בלי שהוא וכיון ואקיימנה והלכה פרק אשנה
 חכמתו אין חומעין קב ובלי ואמונה יראה

: מתקיימת
סוא



רי ח»םג פרס אבותג

א ל ה ה י ר ה מ ל  עיין כו׳ הבריוח שרוח כל א
 הכפל ל״ל שדקדק ״ש נחו

 רוח אין שאם ההיפן ייננ’ אחה דרישא ומכללא
 שאין כל לחוד דקיפא כללא אמר אם וכן כו׳ הנריוח

 דרישא. כללא כשמע כו׳ רוח
 אכללא קשה דהכ׳ ונראה
 שרוח כל אמר האין דרישא

 רוח הימנו כוק הנריוח
 הלא הימנו כוח המקום
 האי ק״ה;] [כחונוח ארז״ל
 לי׳ דרחמו מרבנן צורנא

 דמעלי משום לא מחא נכי
 דלאמוכח משום אלא עפי
 וא״כ דשמיא נמילי צהו

 כוחה הנריוח דרוח אשכחן
 המקום רוח ואין הימנו
 דמשום ונראה נו.rה נוחה

 שרוח כל לומר דקדק זה
 ורוח הימנו נוחה הנריוח

 שהוא ומי דעח נחי׳ סוא
 אוהב בודאי דעח ננחי׳
 י״ב במשלי מלא ומקרא מוקר
 דעח אוהב מושר אוהב
 ומ״ש . נער חוכחח ושונא

 היינו מחא בני צי׳ דרחים
 שאוהב הנהמיוח נפש אהנח
 הנריוח שרוח כל אבל נדברים אוחו מצער שאין מפני
חי׳ שהוא היינו  הימנו נוחה ורוחו מוקר שאוהב דעח ננ
 כוחה הנריו׳ רוח קאין הימנו.וכל נוחה המקום רוח בודאי
 נפ״א שכחבחי ע״ד ללמדינו דנא נראה וכו׳ הימנו

 ש׳ נשם בדבריכם הזהלו חכמים אומר אנעליון נמשכה
 חח שמוכיחין מוכיחין אוחן עכ יוסןש יעקב תולדות

 על ומלשיכי׳ דיני׳ ומעוררין קערוגין בדברי העולם
 זנה״ה הנעש״ע נשם שכ׳ שבשמים אביהם בפני ישראל

 אח נעם ה׳ וישלח כ״א] [במדבר הפשוק פי׳ זהו
 מישראל רב עם וימח העם אח וינשכו השרפים הנחשים

 חח ומכשכין קערוגין בדברי שמוכיחין מוכיחין אוחן הם
 נחוכחחו לישראל ח״ו רעה וגורמין שבפיהם באיש ישראל

 נלמד ונשעחחוכחה באהבה ישראל אח שיוכיחו אלא
 כשמע ואינו כאן ללמדנו שבא וזהו ע״ש. עליהם זכוח

 חבל הדברים בכנ הרבים אח שמוכיח מי קמא מכללא
 הימנו כוחה הבריוח רוח אין וזה קעריגין בדברי

 אנל מושל אוהב ודעח רוח ננחי׳ שהוא מי שאעפי׳
 שבפיהם באיש ח״ו רעה ולגרום קערוגין בדברי נא
 אינו הש׳׳י כי הימנו כוחה המקום רוח אין ג״כ אז

שמצינו כמו ישלאל עצ דלעורא שמדבר מי אוהב

י הל יק

 נשמע אינו ג*כ דשיפא ומכללא .לי יאמינו לא והן
 כלל אוחם מוכיח אין אם כשמע היה לא כי קמא כלל

 כוחה המקום רוח דגם וה״א מחא נכי לי׳ ורחים
הנריוח שרוח כל קמא נכללא שאמר זה ומפני הימנו

 חד.1נ ת1:רי1ד שרווז כל אומר דרה הוא (י)
שאין וכל עחה'הימנו המקום רוח הימנו

 המקום רוח אין הימנו נוחה הבריות רוח
 איומר רדבינם בן רופא רבי :הימנו נוחה
 ושיחת צהרים של רין' שחרית של שינה

 דאךץ ^ל.עמי בתיעפיות וישיבת דרלדים
 רבי (יא) :העולם מן ך»אךם את מוציאין
 .הרןדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר

 חבירו פני והמלבין .המועדות את והמבזה
 .אבינו אברהם ^ל בריתו והמפר . ברבים

ה שלא בתורה פנים והמגלה  אף . ^לכ
אין ומעשים'טובים תורה בידו פי'שיש על

 היינו ורוח _ הימנו כוחה
 אין שזה זה כשחר דעח נחי׳

 שאוהנין אע״פ כלל מוכיח
 אהוב אינו עירו נכי אוחו
 גס כי ככ״ל המקום לפני

 הימנו כוחה רוחהנריוס אין
 כלל מוכיח שאין למי ג״כ

חי׳ שהוא מי כי  ודעח רוח ננ
. מושר אוהב

 ישמעאל רבי 1(יב : הבא לעולם חלק לו
 לתשחורת ועח לראש קל הוי אומר'

: בשמחה' דאדם בל אתי מקבל והוי
רבי י ”' ’ ’ י

י ־ ז א ל א ע מ ש י י ב ר
קל הוי

 ב רע״ פי׳ עי׳ .כו׳ לראש
 ראש שהוא לאדם קל הוי

. לחשחורח ונוח לשמשו.
 וראש זקן שאינו לאדם
. לו כוח חהי׳ כן אעפ״י
 פשועו עפ״י לפיש ונראה
 נחורחו הנוי״ח צונו דהנה

 שינה מפכי י״ע] [ויקרא
 ויראח זקן פני והדרח חקום

. ז״ל פירש״י ע׳ מאלקין . ^
 מאלקין ויראח ח״ל אראה ילא

 ואפשר . מאלקין ויראח ט כאמי צכב המשור דבר
 פכי להדר לקום החורה שצוכו דמה פשועו עפ״י נומר

 [שמוח כמ״ש בו שורה שהשי״ח מפני חכמה שקנה זה זקן
 נאמר לא נחוכו נחוכם ושככחי

 מעומאח עצמו ומעהר מקדש כשחדם נחוכם אלח
 זה וזקן נו שוכן הקנ״ה ומקיים. בחורה ועושק עוכוח
 ולומד לחכמחו קודמח חעאו יראח טלאי חכמה שקנה
 קנה וע״כ . שלומד מה ומקיים לקיים כדי זה בשביל
 וזהו נו שורה והש״י מחקיימח וחכמחו נקנין חכמה

 שורהנו;וע״כ הוא כי מאלקין ויראח זקן פכי והדרח
 זאח נמשכח במשנה וכאן אוחו. ונהדר לקום החיוב
 למהוי דנעי מאן האי ל׳.] [ב״ק כמ״ש חשידים משנח

 זאח מצוה לקיים הזהיר דאנוח מיצי לקיים חשידא
 כבוד לעשוח העולם שכוהגין כמו לא נחיקוכה נשמחה

 וכבוד שמים כבוד כיכר אינו נמצא מפניהם ולקום ככל
 מאהבה או מיראה הכל בפני קם שהוא טין החורה

 הד ראש שהוא לאדם ר״ל לראש קל הוי אמי וע״כ
 כאדם ולא מפניו ולעמוד במהרה לקום קל כאדם קל

ולקום קל ההא אלא מהרה לקום יכול שאינו כנד שהוא
גכל



וננדי צשים3
מסורת

ג פיק אבות פי
ל לסשחורה ונוח קל כאדם מהרה כחן כל5  לאדם ד

 נו שהעשה ולא ממש נוח ההא וזקן ראש שאינו
 יהי׳ ואז במקומך נוח ההא אלא מפניו לקום כבוד
 ע״ש להשחורה ונוח הלשון ואמר .ההורה כבוד ניכר
 ה׳] [אסהר הכהוב לשון
 שלא ממנו זע ולא קם ולא
 ונדנוד הכועה שום עשה הי׳

 שאינו מנוחה וזהו הגוף
ונדנוד הנועה. שום עושה

I ismחיים

 ,גקלות שיתוק אומר ךב;.עקיבא (יג)
 סש 'מסורת : לערות מתילין'אר\האךס

 ם;ג נךרים . לעושר סיגי מאשרות לתורה
לפרישות ................... י '

: מוסר בספרי כמבואר אשה של צבעוני'
 שמסרו מסורה פרע״ב עי׳ .להורה סייג

 גדר הם ויהירוה בחסירוה חכמים לנו
 לפרש ואפשר .וכו׳ בסכה בסוכוה כמו לחורה וחיזוק

בריש ז״ל ר״ע כ׳ דהנה

: הגוף  ז״ל פרש״י פי׳ . כו׳ לראש קל הוי יאמר או
 לעשוה בוראך נגד קל הוי בחור שאהה בעוד וז׳׳ל

 זקנה לשון חשחורח .לו נוח ההא בזקנהו וגם רצונו
 אמר למה להבין .עכ״ל הבל והשחרוה הילדוה לשון

 ונראה . נוח לשון ואח׳׳כ קל לשון בבחרוה החילה
 והנשמה יקודוה מד׳ הגוף האדם אה הרכיב הש״י דהנה

 שיהא לראוה צריך והאדם עליונים. מעולמוה כלולה
 הגוף מהענוגי עצמו וימשיך החומר על מושלה הנשמה

 המחי׳ בחכמה בשכלו ולהדבק הגשמיים דברים ומכל
 חיים בעלי׳ אה החי׳ והחכמה ז׳] [קהלה כמ״ש הכל

 הכליה וזהו . הדברים בכל הש׳׳י ולעבוד אמיהים
 המפרש וכמ״ש בהש׳׳י המיד להדבק אדם בריאה

 מ״ע בשביל הוא והמצוה ההורה שהכליה להרמב״ם
 שהולך מי אבל ע״כ. בהש״י המיד שידבק בו ולדבקה

 [חמיד כמ״ש בחכמה להדבק לו א״א הגוף הענוגי אחר
 שהולך מי וגס כו׳ עצמו ויחי׳ אדם יעשה מה ל״ב.]
 מפחד זקנהו לעס כשמגיע העוה״ז הענוגי אחר המיד
 בהענוגים לההענג יוכל ולא למוה ימיו יקרבו פן המיד
 ועי״ז העוה״ז. הענוגי אחר מלילך זהיר הוי תהנא ח׳׳ש
 ראשיה הנק׳ בחכמה להדבק קל ההא לראש קל הוי

 מהענוגי עצמך שהמשיך ועי״ז הדברים בכל הש״י לעבוד
 פ; הפחד לא זקנהך לעס לחשחורה ונוח .הגשמיים

 הוא ונוח ולשון . הענוגיך ויבמלו למוה ימיך יקרבו
 במגלה עשר בארבעה ונוח כמו פחד בלי מנוחה לשון

 הי׳ בי״ד ונוח בי״ג האויבי׳ אה שהרגו ע״י אקהר
 להדבק קל ההי׳ וכשאהה האויבים פחד בלי מנוחה להם

מרגינין ראש וקלוה שחוק אומר י3ר . כנ״ל בזקנוהך גם הגוף מנוחה לן יהי׳ בראשיה
 אפשר לערוה. מרגילין מ״ש .כו׳ •

 גדר לעשוה המצוה בכל האדם שצריך בזה הכונה
 ח׳ו יטא שלא כדי במוהר אף עצמו לקדש וסייג

 מהאוה אדם של שנפשו בעריוה בפרע ד״ה על לעבור
 יהי׳ ראש וקלוה משחוק נשמר אשר האיש ע״כ . להם

 וק׳׳ר שחוק אמר לזה .לעריוה סייג עשת כאלו בעיניו
 סייג ואינו העבירה בכלל הוא וא״כ לערות מרגילין

להקחכל שלא כגון לעמת אחל סייג לעש<מ צרין אגל
ז

 הורה קבל משה זו מסכהא
 וז״ל ליהושע ומסרה מסיני
 זו שמקכה לפי אני אומר
 מצוה פי׳ על מיוסדת אינה

 כולה אלא ההורה ממצוה
 ספרים חברו ג׳׳כ נכרים וחכמי ישרוה ומדוה מוסרים

 התנא ההחיל לפיכך וכו׳ מוסר בדרכי מלבם שבדו כמו
 לומר ליהושע ומסרה מסיני הורה קבל משה זו במס׳

 חכמי בדו לא המסכהא שבזו והמדןת שהמוסרי׳ לך
 . עכ״ל מסיני נאמרו אלו אף אלא מלבם משכה

 לזקנים ויהושע ליהושע המוסרים כל ונמסרו ר׳ל
 הצריכים הדברים אמר וכאו״א המשנה חכמי עד

 זו שבמסכסא המוסר ר״ל מסורה וז״ש . דורו לבני
 הוא להורת סייג המשנה חכמי עד ליהושיע הנמסר

 בדרכי לנהוג שמלמדין מה להורה ושמירת גדר
 אין ד׳׳ה כי להורה שמירה הוא והשפלות יראה

ה כמאז״ל נמוך במקום אלא מתקיימים  •] ז׳ [העני
 שורת אינו מים מה לך לומר למים ד׳׳ה נמשלו למת
 במקום אלא מהקיימין אין ד״ה אף ;מוך במקום אלא
 הרב יתנהג ואיך הורה אין יראת אין אם וגם נמוך
 שמירת הם כולם הרב עם ותלמידים תלמידיו עם

: זו שבמס׳ המוסרים כל וכן . להורה וגדר
ז׳׳ל פירש״י עי׳ לעושר סייג מעשרות

עשר דכהיב
 מעשר תול״ל וא״כ הר׳׳ע פי׳ וכן שהתעשר בשביל

ה כמ״ש לעושר סייג  שהתעשר בשביל .]עשר ע׳ [העני
 דמלשון ונראה י רבים לשון מעשרות אמר ולמה
 שהתעשר בשביל עשר [שם.] ח/יל שדרשו תעשר עשר

 וחז״ל שיתעשר לו שיועיל אחד במעשר שדי משמע
 מעשרים שני לן אעשרנו אעשר כ״ח] [בראשית דרשו
]נ׳ [כתובות שדרשו כמו חומש והוא  מעשר איתקש .

 וע״ז החומש והוא שוים שיהיו קמא למעשר בהרא
 [שם רז״ל ואמרו מחומש יוסר יבזבז אל .] [שם אמרו

 של ממון גוריון בן נקדימון לבה ריב״ז ששאל •] ס״ו
 מהליא מהלץ כדין לא רבי א׳׳ל תלך היכן אביך ביה

 למלוח הרוצה ז׳׳ל ופירש״י חסר ממון מלח בירושלים
 תמיד לצדקה יחסרנו שיתקיים לו לגרום כלומר ממונו

 בן ונקדימון שם ופריך . עכ״ל קיומו זה וחסרונו
 נקדימון על עליו אמרו וההניא צדקת עשה לא גוריק

 היו מיצה כלי לביהמ״ד מביתו יוצא כשהי׳ גוריון בן
מאחליז אומו ומקפלין ענ״ס וגאו סחמיו מציעין

*9pm



חייםנ פרה אבות®יי
ע׳ שם  ס׳׳ל דאמיו ונראה * למקום בניס שנקראו שיודעים לומר ואפשר עבד לא למיעבד כדבעי נג

וכו׳ אחס שנאמר בניס יין קרו שישראל ־] י׳ [ב״ב נלשק כמ״ש אחד במעשר די להעשיר כדי דבאמח
כאן . עבדים ישראל בני לי כי שנאמר עבדים וקרויין הממון שיחקייס שרוצח מי אבל שחחעשר בשביל עשר
ן עושי שאין וכאן בניס קרויין מקום של רצונו בעושין וליחן ממונו עוד לחסר צרין חקר ממק מלח בידו
 חומש עד שני מעשר עוד
 שיחקייס למיעבד כדבעי וזהו

 לא שני מעשר וליחן ממונו
 ר״ל מעשרוח וז״ש עבד
 חומש היינו מעשרוח שני

 ושמירת גדר הוא לעושר סייג
לפרישוח. סייג נדרים : בידו שיחקייס לעושר

 פשוטו זהו
 בדרכי לנהג שרוצת מי

 אף עצמו ולקדש הפרישוח
 גודל הוא וע״ז במוהר
 ע״ז לעבור מיצה״ר הקהה
 מוהר הוא שבאמח מפני

 שמקבל הנדר וע׳׳כ הדין מן
שלא גדר הוא עצמו על

^ יעבור : עצמו על שקבל המוהר בדבר הפריש!ה ע
אמר שלא יוה . שהיקה לחכמה סייג

. לחכמה סייג שחיקה
 הסייג אז לחכמה אדם זכה כבר אס דבאמח נראה
 חנוח נבון בלב י״ד] [משלי כמ׳׳ש שחיקה שלו וגדר

 ללמוד ילייד לחכמה זכה לא עדיין אס אבל חכמה
 לרין רק למד הביישן לא כי לשחוק חלילה אז חכמה
. שצר מה כל לשאול  אס לחכמת סייג אמר וע״כ ן

 הוה לחכמה סייג שחיקה אמר ואס לשחיקת. זכה בנר
 מעלת ג״כ הוא להכמה זכה כלא אף מקום שבכל משמע

; כנ״ל אינו וזה השחיקה
א ל T ה H, ף מ ו  להבין . כו׳ אדס חביב א

 יודעין אנו אס נ״מ מת
 . יהירה חיבת הוא ומה אלקיס בצלם הוא שהבריאה

 וז״ל ד׳ משנה א׳ פרק חסידים במשנה דכחב ונראה
 לקשר כח לו והחן עליונה קדושה עליו שתחול וכדי

 הריני בפה ויאמר כסא לקדושה עצמו יעשה העולמות
 להדי׳ כסא ראשי לקדושה כסא עצמי לעשות מכוין
 פחח. ניקוד להו״י׳ ימין י״ה. שהס מוחין וב׳ קיק ניקוד

 וכו׳ גי׳ עין ס״ג גי׳ אוזן .צרי ניקוד להו׳׳י׳ ושמאל
 שמאל זרוע .סגול ניקוד להדי׳ ימין זרוע וכו׳ חוטם
 החבה זהו ונמצא האיברים בכל ע״ש שבא ניקוד להדי׳
 אליו לקשר ונוכל בצלם שנברא לנו שנודעת ■תירה

: לקדושה כסא להיות
 למקום בניס שנקראו ישראל חביבין יאמר או

להם חסועלח מה להכין וכו׳

 : שתיךך. לחכמה סע . ת1לפתש
 שנברא אדם חביב אומר דדה הוא (יד)

ה . בצלם  שנברא לו” 'נותנת יתירה ^
 עשה'את אלהים בצלם כי שנאמר בצלם
 בנים ̂ו'0שנךן "ישראל חביבין : האדם
 שנלןךאו ?*הס יתירהינודעת חבה , למקום

 אתם'לץ בנים שנאמר’ למקום נננים
 כלי להם שנתן ישראל חביבין :אלהיכם
 להם שנתן להם ןתיךה'נותנת חבה חמדה.

כם“ל נתתי טוב לקח כי שנאמר חמדה כליי
V •  VI ••• V T I V . I• י T ׳ • r  T"

תורתי

 קרויץ אז שלמקום רצונו
 קשת ולכאורה . עבדים

 עושיןרצונו כשאין אמר האין
 משמע עבדים קרויין אז ש״מ

 רבו רצון עושה אינו דעבד
פרק ב״ב בגמ׳ אמרו הלא

.] קכ״ז [דף מחלין יש
 וחזר הוא עבדו שאמר מי

 ומה נאמן הוא בני ואמר
 לי דמשמש הוא עבדו שאמר

 דבריו מכחיש ואינו כעבדא
משמע הרי הראשונים

 רבו משמש הוא דעבד
 לחרן ונראה רצונו. ועושה

 אחד עבדות מיני שני דיש
 מאהבה ואחד מיראת

 מחמת מקיים זה הש״י מצות מק־ימין ששניהן ואע״פ
 שבין והחילוק . ה׳ אהבת מחמת מקיים וזה ת׳ יראת
במשנת בפ״ב כחבחי מאהבה לעובד מיראת עובד
 המצוה עושת מיראה כשעובד וכו׳ כרצונן רצונו עשה

 חחמיצנת. אל לידן הבא מלוה הדין כפי לידו כשבא
 לעשותם כדי המצות אחר לרדוף מחוייב אינו אבל
 מחי תמיד ומצפת יושב הוא מאהבת שעובד מי אבל
 וגס לעשוחס המצות אחר ומרדף ואקיימנה לידי יבא
 שקצים אכילת כגון בלא״ה מקיים שהאדם מצות שיש

 אוחס לזכות כדי לישראל נותנת והש״י ורמשים
 עקשיא בן חנניא ר׳ במשנה שאמרו כמו שכרן ולהרבות

 להס הרבה לפיכן ישראל אח לזבוח הקב״ה רצת אומר
 ורמשים שקצים באכילת כגון פירושו עיין ומצות חורה

 כדי להם ואסרו מיאוס מחמת אוכלין היו לא שבלא״ה
 שקצים אוכל אינו מיראה שעובד ומי . שכר לקבל

 מאהבת שעובד מי אבל אוכל שאין בזת לו ודי ורמשים
 מיאוסחן,במחשבתו ומרחיק במחשבתו עצמו מאנס הוא

 לאוכלן הוא ויפת שטוב במחשבתו חושב הוא ואדרבה
 מצוחו לקיים תבורא אהבת מחמת אותן אוכל ואינו
 קדושים] שאמרו(בגמ׳)[ח״כ וע״ד לאוכלם שלא שלוה

 ומה אפשי אבל חזיר בבשר איאפשי אדס יאמר לא
 בחי׳ בין בעצמו החילוק וזה עלי אסרת שהתורה אעשה

 אמר שרבו מה כל עושה שהעבד בן בחי׳ ובין עבד
 מעצמו כשעושה ואפי׳ יראת מחמת אבל לעשותו

 שהוא מי אבל יראת. מחמת הוא הכל רבו לטובת דברים
ויש שכלו בכל רצונו ועושה מאהבה עובד בן בבחי׳



nsכוחייםג פרס אבות
]’ [משלי כמ״ש העבודה בזה והענוג שמפה לאב  בן ׳
 אוהו שנעבוד הוא הש״י רצון והנה אב. ישמח חכס

 בוצינא והקדוש הה״ג שאמר כמו המצוה בכל מאהבה
 ק״ד] [ההליס פי׳ .זלה״ה בער חב מלה׳ קדישא

 כבוד יהי ר׳׳ל במעשיו ה׳ ישמח לעולם ה׳ כבוד יהי
 העשי׳ העולם אה לברוא ה׳ כבוד שהי׳ לעולם ה׳

 העולם שנברא ר״ל במעשיו ה׳ שישמח כדי הגשמי הזה
 עכ״ד בעבודהן וישמח בעשי׳ שיהי׳ ישראל בשביל

 ישמח חכם בן הוא אהבה בבחי׳ שהוא ומי ודפח״ח.
 העולם ברא זה ובשביל ממנו והענוג שמחה להש״י יש אב
 ואע״פ בעבודהן וישמח מאהבה עובדים שיהיו כדי

 מוה׳ קדישא בוצינא הה״ג בשם פעמים כמה שכהבהי
 לו רקשיהי׳ לראוה א״צ שהאדם זלה״ה בער רוב
 איש של דרכו כי ממילא לו בא ואהבה בשלימוה יראה
 בשלימוה יראה לו כשיש כן הוא האמה אשה אחר לחזור

 לו בא ה׳ יראה החח שלו מדוח השבע כל ומכניע
 בשלימוח יראה עדיין לו כשאין אבל אהבה מדה ממילא
 עבד בבחי׳ הוא אז לבד לו שיש שלו בייאה ה׳ ועובד

 אוחו ועובדין מקום של רצונו עושין שישראל בזמן וזהו
 שחחגלה כדי זה בשביל העילם שברא כרצונו מאהבה
 בשלימוח יראה לישראל ויהי׳ מדחיראה היינו מלכוחו
 שיהיו במעשיו וישמח אהבה בחי׳ להם יבא וממילא
 אב ישמח חכם בן בבחי׳ ויהיו מאהבה עובדין ישראל
 יראה בחי׳ להם שאין מקום של רצונו עושין שאין ובזמן

 יראהו לישראל שיהי׳ זה בשביל נברא שהעולם בשלימוה
 וממילא יראה מדח שהיא מלכוחו ויחגלה בשלימוה

 בעבודחן שמחה להש״י ואין אהבה בחי׳ להם אין עדיין
 וזהו . עבדים קרויים הם אז אב ישמח חכם בן כמו

 ר״ל למקום בנים שנקראו להם נודעה יהירה חיבה
 להש״י שיש ויודעין למקום בנים שנקראו יודעין שהם

 בן בבחי׳ והם מאהבה אוחו כשעובדין והענוג שמחה
 לעבוד עבודחן בכל מכורן הם מזה כשיודעין וע״כ חכם
 בעבודחינו נ״ר לו שיהי׳ הש״י ולשמח מאהבה אוחו
 היו בנים קרויין שהם מזה יודעין היו לא אם אבל

 היו ולא לבד יראה בבחי׳ המצוח ומקיימין עובדין
 בחינה להם שיבואו בשלימוח יראה להם שיהי׳ משהדלין

■■ כנ״ל אהבה
ל ר א ב א  למקום בנים שנקראו ישראל חביבין ^

חבה שאמר מה זה להבין . כו׳ •
 דהנה ונראה _ בזה הועלה מה להם נודעה יהירה
 מצר לי םחר אחה ל״ב] [חהלים הפקוק פי׳ אמרחי
 אח משנה האב עד״מ קלה חקובבני פלע רני הצרני
 לאביו יקרא הבן אם לראוח בנו אח ומפחד בגדיו

 אז שיעזרהו לאביו קורא הבן ואם ויצילהו שיעזרהו
 אבל ההוא הצער מן וינצל אליו אביו מראה חיכף

וכן . ל ר״ ופחד בצער הוא אז לאביו קורא כשאינו

 על משים הוא ואם צערח״ו אחה אדם על כשבא
 מהצער פעור הוא אז להש״י וקורא יה׳ מאחו שהכל לבו

 לעובחו זאח חש׳׳י עשה ובודאי מאחו שהכל ובחושבו
 זהו . וכמ׳׳ש מהצער ונפער דיני׳ ממחיק הוא בזה
 כלומר מלכוח מדח הוא ואני רופאיך ה׳ אני כי פי׳
 הוא יח׳ הנהגחו מלכוח מדח רוא שאני חחשוב אם

 זאה הוא יח׳ מאחו ובודאי גמורים רחמים הו״י׳
 זאה ד׳ל רופאין זהו להיעיב העוב מדרך כי לעובחו

 ח״ו מרגיש כשאינו אבל . הצער מן שהפער רפואחן
 אינו אז גשמיוח בפעולוח ועוקק ה׳ מאח הוא שהכל
 לי קחר אחה דהע״ה שהחפלל וזהו . הצער מן נפער

 אני ואין מפני בהקחר שאחה בעח ר״ל חצרני מצר
 כשאני אבל • חצרני מצר אז זאח היא שמידן מרגיש
 ר׳ל פלע רני ואמר . הצר מן ירא אני אין אז מרגיש

 שמחה ע״י מצרה יצילהו שהש׳׳י עוד החפלל שדהע״ה
 ואח*כ ונר בחרנגול דר״ע כמעשה יקורין ע״י ולא

 [ברכוח הגזלנים מן שינצל עובחו היה שזה לו נודע
]ק׳  יקורין לו הי׳ עובחו שזהו לו שנודע קודם אבל :

 ע״י האויבים מן שינצל ר״ל פלע רני דהע׳׳ה והחפלל
 עילח אחה ר״ל קלה חקובבני יקורין. ע׳׳י ולא שמחה

 רנה ע״י שאנצל קיבוח חקבב הקיבוח וקיבה העילוח
 יהירה חבה המשנה ת״ש קלה. חקובבני פלע רני וזהו

 חיבה שזהו ר׳׳ל למקום בנים שנקראו להם נודעה
 מה שבודאי ויודעים חי אל בני שהם שיודעים יהירה
 אב כרחם לעובחם יה׳ מאחו הוא הכל עליהם שעבר

: וצוקה צרה מכל נפערים אז הבן על
ל ר א מ א  חמדה כלי להם שניחן ישראל חביבין י

 שאמר להבין העולם) נברא (שבו
 אם נ״מ ומאי העולם נברא שבו להם נודעה חבה אצל

 זה נזכר האין וגם בחורה העולם שנברא זה לנו נודע
 ונראה .וכו׳ לכם נחחי עוב לקח כי שמביא בפקוק
 ההורה אל משועבד שהעבע בקפרים שכחוב מה דידוע
^ הולן אשר והאיש בחורה העולם שנביא מפני ד  ב

 וחפצו כרצונו עוה״ז העבע עולם לנהוג יכול ההורה
 [מועד חז״ל אמרו גזירה איזה כבר נגזר אם ואפי׳
]ע״ז קען  וצדיק גזירה גוזר שאני צדיק בי מושל מי :

 להם שניחן להם נודעה יהירה חיבה וז״ש . מבעלה
 העבע העוה׳ז וא״כ העולם נברא שבו חמדה כלי

 המחנהג בישראל כח שיש להם ונודע לחורה משועבד
 העוה׳׳ז אח לנהג ההורה בדרן דרכיו בכל והולך
מפקוק שמביא וזה וחפצו. כרצונו העבע  לקח כי ראי׳

 קנה קנינים חמשה אמרי׳ ששי דבפרק לכם נחחי עוב
 מה וכו׳ מנין אחד קנין וארן שמים בעולמו הקב״ה

ק ששמים וכיון קנינין הארץ מלאה כו׳ מעשיך רבו א  ו
 ח בראשי מעשה ובכל מקח לשון בהם שיין קנין נקרא
עוב לקח כי מפקוק רא״ שמביא וזה עוב כי נאמר

י״ל



חייםג פרק אבותפרי
 לכס. ’כסס שלקחסי טוב בו שנאמר הלקיחה זה ר״ל

 סמשלו שאסס במסצה לכס כססי ממכה לשון ואמר
 אל סורס׳ ובסכאי וחפציכס כרצוככס וארץ נשמיס
 הסורה נדרן וסלן סורסי אס סנמונו לא אס סעזונו

 הוא תטבע אז הדרכיס בכל
 לכס משועבד וארץ שמיס
 כרצוככס אוסס וסכהג

 נפסוק כזכר ושפיר וחפציכס
 לישראל שהודיע שמניא

̂ שניד׳לכהגאסהעוה״זכרצוכ׳
 העולס כנרא שבסורה מפני הסורה בדרכי ילכו אס

 כרצונו הזה עולס מנהג הסורה נדרך ההולך והאדס
_ : ככ״ל .  דל והרמנ״ס דל פירש״י עי׳ . כו׳ צפוי הכל

 הדרך שיודע הש״י שידיעס פי׳
 שהכל ואע׳׳פ לנחירה מזיק אינו האדס ינחר אשר
 להכה ונראה .ע״ש כסוכה הרשוס כן ע״פ אך> צפוי

 שלימה באמונה להאמין צריך והמאמין הנלבב האדס
 כולס העולמוס בל אס המנהיג תוא הנוי״ס הוא כי

 כאפיקורסיס ולא וחפצו כרצונו וסחסוכיס עליוכיס
 נסחסוכיס.׳ להשגיח כבודו שאין האומריס הפילוסופיס

ב מוה׳ קדישא בולינא היב עליו השיב וכבר ו ר ד ע  ב
 נסחסוכיס להשגיח כבודו שאין דנריהס לפי . ״ה זללה
 כמי כבודו ואין נגדו כאין כולס העולמוס כל הלא

 ה׳ ל״ו] [סהליס הפסוק פי׳ וזהי י נעליוכיס להשגיח
 כמי זהו נשמיס משגיח שאסה מה ר״ל חסדך נהשמיס

 משגיח כמי הוא וכן להיטיב הטוב מדרך כי חסדיס מצד
 חסדיך הארץ מלאה כי כמ״ש החסדיס מצד נסחחוכיס

 המנהיג הוא כי ויבין יודה נאמה והמאמין . עכ״ד
 ואף • וחפצו כרצוכו וסחסיכיס עליוכיס תעולמוס כל

 כנר כדין שלא לחנירו מזיק שאחד לפעמיס שנראה
 משל יאמר כאשר :] י׳ [מכוס ז״ל רבוסיכו אמרו

 זכוח שמגכגלין אלא וכו׳ רשע יצא מרשעיס הקדמוני
 עליו שגזר הוא והכפרע .חייב ע״י וחונה זכאי ע״י
 שליח להיוס נעצמו נחר והחייב זה לו שעשה זה דבר

 יכול הי׳ לא נשמיס עליו כגזר לא אס אבל זה נדבר
 שהש״י כלומר צפוי הכל שאמר וזה • כלל לו להזיק
 לעשוס א״א וזולסו האדס נכי מעשה כל על ומביט צופה
 שאחד כראה ואס ובסחחוכיס נעליוכיס דבר שוס
 לזה להרע כסוכה והרשוס וזהו . רעה לחב־רו עשה
 הי' לא הרשוס ובלא נדבר שליח להיוס נעצמו זה ונחר
 והמאמין כלומר כידון העולס ונטוב לוי להזיק יכול
 הרעה סצא לא מאסו כי שלימה באמונה להאמין צריך
 טונה ג׳׳כ זהו ח״ו לו להרע אף כידון שתאדס מה וכל

 כדי הפולמוס כל הנורא והוא עוכוסיו למרק גדולה
לקבל לו וא״א בנפשו פגס אשר וזה לברואיו להיטיב

 צפוי.!דדשות הכל וטס :תעזובו אל תורתי
 רוב לפי והבל . נדון העולם ובטוב נה1נר

המעשה ' ' ■ י •

 חסד לקבל ויוכל חיו מוס נעל יהי׳ שלא לו מסקכין הטוב
 הטוב לקבל שיוכל יסורין פ״י עוכוסיו ומורקין עליון
 חיסרנו אשר הגבר אשרי צ׳׳ד] [סהליס כמ״ש אח׳׳כ

 נשעס שלימה באמונה זאס מאמין וכשאדס וכו׳ י״ה
עושה הש״י כי ח׳׳ו יסורין

 היסה ומאסו גדולה טונה לו
 להדיניס ממחיק שהוא זאס

 כמ׳ש היסורין מן ונפטר
 אני כי ט׳׳ו] [שמוס נפשוק

ובטוב ודש רופאיך ה׳ _
 לברואיו להיטיב כידון העולס כלומר כדון העולס

ס לקבל יכול איכו וזה  היסורין. לו שיקדיס אלא טונו
 לפי רונו אחרי כידון העולס כי המעשה רוב לפי והכל

 אינו רעת מחשבה כי האדס מחשנס לפי ולא המעשה
 במדרש שתובא אלשקר הר״מ גירסס ולפי עליו נענש

ט ונסיי״ט שמואל  רוב לפי לא אבל כידון תעולס נ ונ
 מחשנס אחר דנדון דר*ל לפיש נראה . המעשה

 אס העבירה ונעשייס המצות נעשייס נכוכסו תאדס
 וידוע ובטוב וז״ש . עצמן להכאס או לשמיס כונסו

א הסקשרוס דמדס  נדון העולס ובטוב וז״ש . טוב נקי
 וכוכסס אדס בכי של הסקשרוס אחר כדון שהעולס ר״ל
 גדולה כי ביוב מעש־הס בל אז לשמיס התקשרו אס

 לשמיס כוונתו ואין ויצוה עושת ואס לשמה עבירת
 שאכלו שכיס כ׳׳ס] כזירJ רז״ל שדרשו וכמו פושע כק׳

 גסת אכילה לשס וחחד מצוה לשס אחד פסחיהן
ס ילבו צדיקיס ס יכשלו ופושעיס נ  לפי לא אבל וזה . נ

 מקבל לשמיס וכונסו עבירת עשת אס אף כי מעשת רוב
 כונסו רק תמלוה עשיית עיקר אינו והלכך שכר

; נתס  צריך תאדס דנאמס כו׳. צפוי הכל יאמר או
 תורהו ולקייס תמיד הש״י לענוד

 עיני ראוס לפי הפסד איזה לתס שנראה אף סמיד
 מצוס לקייס צריך אעפי״כ תסורת יקייס אס תגשמו׳
 תעולס בעיני אשר ס האנש׳ אוסן כמו ולא תסורת

 נמקוס תסורת מצות ושומריס כשיריס אכשיס הס
 להס שנראה ונמקוס הפסד שוס להס נראה שאין
 התורה מקיימיס איכס אז ממון וחסרון הפסד קצת

 עליו המקבל כל בכלל כקראיס איכס כאלו ואכשיס
 מצות ומקייס תורה עול עליו המקבל כי תורה. עול

 והתורה ממון חסרון הכלאה נפי אף תמיד התורה
 מצות מקייס אעפ״כ ממון חסרון בעבור כעול עליו

 תיקון ונתיקוכיס ויראה, אהבה מדריגות ש’ ובזו התורה
 שכיכתא שריא תכי עבדין דכשמתין וכמת וז״ל שתיתאה

 באורייתא או נצלוסא קבועה דאיהו כשמתא עמתון
 כשמתא חבל שכיכחא בה לשריא קבועה אתר איתו
אי אלא באורייתא או בצלותא קבועה אתר לה דלית



כוחייםג פרה אבותפרי
 במקרה עלה שריא איהי הכי במקרה לה אחדמכח

 נון qד וביומא . עכ״ל צפור קן יקרא כי היא ודא
 דלמא או מחכפרי׳ בקביעוחא הכהכיס אחיו ע״ב

 מחכפרין בקופיא ז״ל ופירש״י מחכפרין בקופיא
 קבועה כפרחן אין כלומר

 כפרח גב על צפה אלא בו
 המיס פכי על הצף כדבר כ״ג
 מזה כשמע . עכ״ל וכו׳

 איכה הצף שדבר לעכיכיכו
 כפוכיא ר׳ ואמרו קבוע דבר

 ממכו הפורק וכל זה בפרק
 עול עליו כוחכין חורה עול

ן ועול מלכוח י  וזהו .ארץ ד
 כשהכל כלומר צפוי הכל
 החורה מקיימין איכס ח״ו

 הצפה כדבר אלא בקביעוח
 במקיס אף חמיד התירה ואיכסמקיימין המיס פכי על

 ח״ו חורה עול ממכו פורקין וא״כ הגוף וחאוח הפקד
 כעול עליהס שהתורה במקוס התורה מקיימין ואיכס
 כמו מלכות כקרא והרשות כתוכה והרשות אז וכמשא

 המלכות וז״ל לרשות תתודע ואל מברעכורה ר״ע שפי׳
 כלומר שחפץ מה לעשות רשות בו יש כי רשות כק׳
 על עליהס כתוכה מלכות עול אז כתוכה והרשות אז

 תאמר שלא כדי הכל לשון ואמר .תורה עול שפורקין
 פורקין הרוב אס וא״כ הרוב אחר כדון שהעולס כיון

 הכל על כתוכה מלכות עול אז תורה עול ח״ו מהס
 אס כי וז״א תורה עול עליתס שמקבלין מי על אף

 תורה עול עצמו על מקבל והוא למחות בידו איכו
 המקבל כל שאמר כמו מלכות עול ממכו מעבירין אז

 ממכו ואמר מלכות עול ממכו מעבירין תורה עול עליו
 עול עליו כשמקבל תמיד כלל בדרן ואמר יח׳ד לשון

 ח״ו הרוב אס אף מלכות עול ממכו מעבירין תורה
 מעבירין מלכות עול עליהס וכתוכת תורה עול פורקין

 אמר וע״כ מלכות עול עצמו על תורת עול שקיבל מזה
 אז תורה עול ופורקין צפוי כשהכל כלומר הכל לשון

 הכל אין אס אבל הכל על כחוכה מלכות עול והרשות
 כתוכה מלכות עול אז הרוב רק תורה עול פורקץ
 המיעוט על לא אבל הרוב אחר כדון תעולס כג עליהס

 ולמשא לעול עליתם התורה ומקבלין התורה תמקיימין
 ובכיוב תטעס ואמר .מלכות עול מעבירין מהס תמיד

 ובאורייתא טוב כק' התורה כי כדון תעולס
ואתי׳ פ״א] [ב״ר כמ״ש עלמין קב״ה ברא
עס ע״כ אומן אלא אמון תקרי אל אמון אצלו

 התורה מקיימין אס כדון העולס טוב תכק׳ התורה
 מעבירין אז וכמשא כעול שהתורה במקוס אף תמיד
ובתיקונים ימלוכו, מלכים בי כי מלכות עול ממנו

 נתון הכל אומר היה הוא (טז) :המעשה
 . החיים כל על פרוסה ומצוז־ה בער־בק

 פתוח ,והפנרןם ^ותפתותהוהחנונימרןיף
 דלוה ןבא ללות הרוצה וכל כותבת והיר

 מן ונפרעין עם בכל תדיר ן מחזירי והגבאין
̂ל מדעתו האדם ̂ל  על ^הם trr! מ^:תו ,ו

 מתוך,ן 'והכל א,מת לין ור»ךין שיסמוכו מה
" ■ י • י סעודה‘? י

 וכו׳ ח׳ על להתיצב ותו ח״ל חמישאה תיקון בסופו
 אתמל וכו׳ רברבא ב״ד מגבורא דיכא ותבעין דשאלין

 לית ישראל איכון דבכייתו דאע״ג ה׳ על לתתיצב בהון
 איתיתיבת בדיכא דאורייתא דיכא על לאעברא רשו להון

עלה יעבר דלא עלה ואומי
 עס ובטוב וזהו . עכ״ל

 והכל .כדון העולס התורה
 כתבתי המעשה רוב לפי

: הגרסאות שכי לפי לעיל
א ״ ה  בערבון כתון הכל ה

פי׳ עיין . וכו׳
 כתון הכל מברטכורת ר״ע

 איכון דב״כ רגלותי בערבון
 מת להבין ויש .בי׳ עריגין

 ומצודת עוד דקאמר זה
. תחייס כל על פרוסת

 זה מת וגס לתלואת תחטא והמשיל מדמה למה וגס
 שיסכיס זה הוא מי מדעתו האדס מן וכפרעין דאמר

 לשון שיסמוכו מת על להס ויש דאמר וגס העיכש על
 תאדס מן לפרע ביושר כן כל שאיכו משמע זה

 . האדס מן שיפרעו שיסמוכו מה על להס יש אבל
 שעמדו אחר בזה זה ערבין ישראל דכל דידוע וכראת
 עריבין השבועה וקבלו עיבל והר גריזיס תר על ישראל

 פסוק על כצביס פרשת ז״ל רש״י שפי׳ כמו בזת זה
 עולס עד ולבכיכו לכו והכגלות אלקיכו לה׳ הנסתרות

 אלקיכס לה׳ שהס הנסתרות על מעניש אכי אין וז״ל
 לבער ולבנינו לנו הנגלות אבל יחיד מאותו יפרע והוא
 את יעניש בהס דין נעשה לא ואס מקרבינו תרע

 על שחייבין משמע הלשון חת . עכ״ל וכו׳ הרביס
 אבל דין לעשות שנוכל במקוס בעדיס היינו תכגלות

 שהוא אף דין לעשות יכולין אנו שאין בעדיס שלא
 טובי' י״א.] אמרו[מכות וכן חייכוכסתרות בקול מפורסס

 שכככסו ר״ל בערבון נתון הכל וז״ש .וכו׳ חטא
 בערבות שכככסו ומשוס בזח זה ישראל כל בערבות
 בעצמו חטא שלא אף תחייס כל על פרוסה מצודה

 חלואה כי לומר לחלואח תחטא והמשיל דימה וע״כ
 לחלות שאסור ע׳׳ח.] [ב״מ כמאז״ל בעדיס דוקא הוא
 אינו הערבות וכן לת״ח אפי׳ שטר ובלא עדיס בלא

 כשירים עדים כשיש רק חבירו בשביל תאחד נכנס
 ואס מקרביכו תרע לבער בידינו כח ויש שחטא בדבר

 ז״ל שפירש׳׳י כמו חרביס נענש דין בהס כעשה לא
 פא חקי ידינו כשאין וכן נסתרות חייכו עדיס בלא אבל

 כככס אחד אין בודאי בעו״ח עבירה בעוברי למחות
 ושלא מדעתו האדס מן וכפרעין וז״ש חבירו. בעד

 כח ויש שחטא בדבר עדיס כשיש כלומר מדעתו
ושלא מדעתו האדס מן ונפרעין אז למחות בידינו

מדעסו



ודיםג פדרו אבותפרי

 ענירות בין האדם מן גונין שהנבאיס ר״ל מדעסו
 שלא מדעתו ושלא עשה בעצמו שהוא מדעתו שעשה
 עבירה עוברי בידי למחות בידו רק בעצמו הוא עשה
 עבר שלא ואף הערבות מצד ממנו נפרעין מיחה ולא

 הוא ו;ה חבירו של עבירה
 ממנו. נפרעין מדעתו שלא
 שישמוכו מה להסעל ויש וז״ש
 מצד שנפרעין ;ה ר״ל

 עבר שלא מהאדם הערבות
 ביושר כ״כ שאינו אף מבירה

 האדם מן להפרע לכאורה
מן ולא עבירה עבר שלא

 האדם מן לפרע להם והי׳ עבירה שעבר בעצמו האדם
 שיקמוכו מה על להם יש אעפ׳׳כ עבירה שעבר בעצמו

 בערבות לכנוק עיבל ובהר גרתים בהר עליהם קבלו כן כי
 : מקרבם הרע לבער שיכולים במקום בנגלות

ע ״ כ א ל ר מ ו א תורה אין אם א ד״ . אין
 שנים שמקשר מה להבין

 בלא אחד להיות וא׳׳א בזה וזה בזה תלוי שזה שנים
 בתפלה אומרים אנחנו דהנה לפיש נראה . שני

 מקושר ואין בתורתן. לבי פתח תהי׳ לכל כעפר ונפשי
 נ״ד.] [עירובין בגמרא שאמרו מה והיאעפ״י לזה זה

 שהכל כמדבר עצמו משים אדם אם מתנה וממדבר
 כעפר ונפשי חתו במתנה לו ניתנת התורה אז בה דשין
 בתורתן. לבי פתח ואז בה דשין יהא שהכל תהי׳ לכל
 שלומד באדם מאין אם תורה אין אם ראב״ע וז״ש
ק לו אין בודאי אז הורה בו ואין א ן י  דשין שהכל ד
 התורה בו דשין שהכל ייד לי ׳’״ אס כי בה

 רואין שאנו וכיון תורת לו הי׳ בודאי במתנת לו ניתנה
 לכל כעפר עצמו משים אינו בודאי תורה בו שאין
^ לו שאין מאין אנו אם וכן . ד׳׳א לו ואין ק ד  א

ק כדרן לדוש כעפר עצמו משים שאינו  הוא אלא א
 כי תורה לו אין בודאי תורת אין רוח גבהות בעל
 ז׳.] כמאחז״ל[תענית נמון במקום אלא שורין אין ד׳׳ת
 אלא שורה אין מים מת לן לומר למים ד׳ית נמשלו למה

מון במקום  במקום אלא שורה אין ד״ת אף נ
: נמון

ם ן א י ה א מ נ ? ח י , א ד א י דתנה .י
 חכמה ראשית קי״א] [תלים׳ כתיב י

 של ראשית נקרא היראה פשועו עפ״י . ה׳ יראת
 ראשית לן אין בראשית בפ׳ פי׳ ז״ל ויש׳׳י החכמה

 ממלכת ראשית כמו אחריו של לתיבה דבוק שאינו
 אל דבוק ראשית נמצא חכמת ראשית כאן וכן עיש וכו׳

 ראשית שהיא היראה בזה זה דבוקים ושניהם חכמה
 כי והטעם זה. בלי לזה אפשר ואי החכמה אל דבוק

כתיב י׳ ובמשלי חכמת ראשית ליס בתה מלא מקרא

 . מר1א ?ןזר;ה בן אלעזר ךבי (יז) :לסעוךה
ץת ם’ךךןי ךד,אץ1אםא א  דרןד אץ אךן.'

̂יאץ . יריה1ת אין ארץ  . יסצה אין חכמה אפ
אם חכמה אין אין,יךאד» אם  אין ך?ת אין \

בינה ’ י י ’ י

 שהיא יראת אין אס והלכן וכו׳ יראה חכמה תחלה
 אין אס וכן . חכמה בו אין בודאי וראשית התחלה
]ג׳ [משלי כתיב כי יראה אין חכמה  בחכמה ה׳ .

 החכמה כלומר ברתא יקד אבא כ׳ ובזוהר ארץ ישד
יקדבחי׳יראת שהואבחי׳אב

 באדם וכן .בת בחי׳ שהיא
 בו אין אס הקטן עולם
 אין בודאי אב בחי׳ חכמה

 אין אס כי יראה בחי׳ לו
בחי׳ לו

 יראה מדת ממנו המתהוה
: יראה מדת לו יהי׳ מהיכן

ו ר א מ א  המנוח מחותני שמעתי דהנה הטעם י
 בער ישכר מוה׳ החקיד הגאון

 חכמת נק׳ עלאה יראה • יראה מיני שני שיש זלה״ה
 וחכמה תמצא מאין חכמה ע״ש עלאה יראה ונק׳

 ורוממות גדולות מחמת שלמעלה לעולם לגשת יראת
 נק׳ תתאה ויראה ממנו שלמעלה העולם האין של

 ונק׳ עליונים מעולמות תחתונה מדריגה שהיא מלכות
 לתתא יפול שלא תמיד שירא ע׳׳ש תתאת •ראה

 . ה׳ עבדות הן ושניהם התחתונים הגשמיות לעולמות
 עונש מחמת יראה אבל ביראה ה׳ את עבדו אמר וע׳ז

 . מעונש שמתירא עצמו את אלא ת׳ את עובד אין
 מכשירי נק׳ מקום מכל אבל עבירה עובר אין .וע״כ
 ולא ישב • עונש יראת מחמת עבירה עובר אין כי מצות
 דבריו ע*כ מצוה עשה כאלו עליו מעלה עבירת עבר

 בזת זה קשורים ששניהם נכון לפ״ז ונמצא .ודפח״ח
 שלא תמיד ירא שיהא תתאה יראה לו יבא מהיכן כי

 חכמת בו להיות צריך ע״כ הגשמי עולם בתענוגי לפול
 לדבק וחפץ הבוי׳׳ת גדולות קצת שמכיר עלאה יראה

 הגשמיים בעולם יפול שלא וע׳׳כמתירא ולעבדו בו
 אין אס וע״כ ה׳ מעבדות אותו וימנע התחתונים

 ואס . תתאת יראה אין בודאי עלאת יראת כלל חכמת
 אס כלומר עלאה יראה חכמת אין תתאה יראת אין
 התחתונים בעולמות יפול שלא תמיד ומתירא נזהר אין

 תקרוב־ס הגשמיים בעולמות נופל הוא בודאי הגשמיים
 יראה חכמה בו להיות יכול והאין הגוף תענוגי אל

 כי הטס תענוגי מתון תבוי״ת גדולות לראות עלאת
 .] ל״ב [תמיד בגמרא שאמרו כמו מ«ש הפכים שני זה
 חכמת אל דבוק שיהא ר״ל עצמו ויחי׳ אדם יעשה מה

 מי ונמצא הטף ימית ר״ל עצמו ימית חית הנקרא
 חכמת בו אין בודאי הנוף תענוגי אל דבוק שהוא
 עלאת יראה חכמה אין תתאת יראה אין אם וע״כ

 אס וגס זה בלא לזה וא״א בזה זה קשורים שניתם כי
 למטה יפול שלא הדברים בכל שיזהר מתירא אינו

נזהר אינו ואס למטת ויפול עבירה יעבור שח*ו כלומר
גזה



בחודיסג פדר. אב!ותסרי
 דרכיו כל על משגיח ואיהו הסאה יראה בו שאץ

 למעה ונופל לחעוא מוכן הוא זה בודאי זו ביראה
 אין חחאה יראה נו שאין מחמה עבירה שעובר וכיון

ק אא״כ עבירה עובר אדם אין כי חכמה כנ  רוח נו נ
חכמה כי חכמה היפן שעוה

:ממנו משחלק
 חורה אין קמח אין אם

 אם לשון אמר .כו׳
 אין אם אמר ולא קמח אין

 [מכילחא שאז״ל ע׳׳ד חמין.
 חורה ניחנה לא נשלח]

 הי׳ שלא המן לאוכלי אלא
 הפרנקה ערדח שום להם

 חיכף לחם הי׳ לצדיקים כי
 רק איןעירחא קמח וכן

 לרין חיעין אבל . לאפוח
 . ולאפוח ולרקוד לעחנן
 . קמח אין אם אמר וע״כ
 אין חורה אין אם ואמר
 פרנשחו לו יש אם ר״ל קמח

 ערחאשים שום בלי נריוח
 ושאר צרכו כדי קמח לו

 אדם לקיום הצורן דברים
 מנעל ואפ׳׳ה קיפוקו. כדי

 אח המנעל וזהו . מד״ח
 קמח אין מעושר החורה

 מעוני לנעלו ח׳׳ו קופו ר״ל
 וינעל קמח לו יהי׳ שלא

:פרנקחו אחר לרדוף מעוני
אין בינה אין אם

 אין אם . דעת אין בינה אין אם .בינה
 : ר!מח אין תורה אין אם .תורה אין ךןמח
 'מרובה שרזכמתו כל אומר היה הוא

̂צילן דומה הוא למה ממעשיו  שענפיו '
 ועורןרתו באה’מו;עטיןןהחח רטךשיו מרובין

 כערןגר י ורדה שנאסר פניו' .על ור^פבתו
 חררים טוב בי;בא יראה ולא בערכה
 בל ?גבל י תשב ולא מלחה ארץ במדבר

 הוא'דומה למה מחכמתו מרובין שמעשיו
 מרובין ושרשיו מועטין שעננ-יו לאילן'

 ונלטבות באות הרוחות'שבעולם כל שוןצפילו
 ממקומו'שנאמר'וה;ה אותו מזיזין אק בו

 שרשיו יובל;שלח ועלי מים על שתול בעץ
 שלהו''רעגן והיה חום יבא בי וליאיךאה

̂צ' ידאג בצורת'לא ובשנת  מעשות ;מיש ןל
 אומר חסמא בן ליעזך5א רבי (יה) :פרי
 . הן'גופייהלכות "הן נדה ופתחי קינין

 : לחכמה פרפראות וגימטקאות תקופות
’ י ' חנניא'וכד רבי ' ' '

 שלח יובל ועל מילמר מנו^ר שחול והי׳ ונפקוק
ק יפה מושרש שהוא להודיע הוא שזה שישיו א  לא נ
 אינו ננ״א רש״י ונפי׳ ע״כ שבעולם. הרוחוח כל יזחהו
 ויסכן שחול. והי' ולא כערער והי׳ לא במשנה כחיב

הרב נוקחח הוא שכן בעיני

מקרא כי • כו׳ דעת
י״ד] [משלי מנא

 כי דעח לו הי׳ נינה לו הי׳ ואם נקל לנבון ודעח
 ודעח .] ע׳ [משלי מצא מקרא וכן נקל. לנבון דעח

 שזהו בינה לו הי׳ דעח לו הי׳ ואם נינה קדושים
■ קדושים דעח

ממעשיו מרובה שחכמחו כל אומר היה הוא
ז״ל רש״י פי׳ עי׳ כו׳. למה .

 כחיב מיני׳ לעיל בערבה כערער והיה נחוי״ע שהובא
 נשר ושם באדם ינעח אשר הגבר ארור י״ז נירמי׳
 וכו׳ בערבה כערער והי׳ לבנו יקור ה׳ ומן זרועו

p והי׳ השני ונפקוק  ברון כחיב מיני׳ לעיל שחול 3
 שחול כעץ והי׳ מנעחו ה׳ והי׳ בה׳ ינעח אשר הגבר

 כיון נקרא נמי מפורש ועקירה דרוח נמד״ש וכ׳ .וכו׳
 שאין שכיון מישור לשון וערבה יחידי לשון ערער דכחיב
 הרים קנינו שאין במישור הוא וגם קניב אילנוח
ממקומו. שתיזנו עד ויכהו הנא לרוח מונע אינו וגנעוס

 להם הי׳ דאל״כ והרמנ״ם
 נדרן אבל .הראיוח לפרש
 להניא נא שלא כחב חיים
 שאדם אלא הכחוני׳ מן ראי׳

 ביקש ולא לאילן נמשל
 עכ״ל המשל שאר על ראי׳

 פלא הוא ונאמח החוי׳׳ע.
ראי׳ מביא שאינו כן לומר

 ונראה ; הדבר גוף על
 החורה מצוח דהנה לומר
. ומשפטים לחוקים נחלק

 טעם בלי היינו וחוקים
 רשאי אחה ואי כלל ושכל

 הוא כן כי אחריהן להרהר
צדן טעם בלי המלן גזירח  ו
 אמונה מצד החוקים לקיים

 מצד הם ומשפטים . בה׳
 המחיינח והחכמה השכל
 זהו ואפשר . אוחם לקיים

 ונשמע נעשה ישראל שאמרו
 והחוקים המצוח נעשה ר״ל

בה׳ אמונה נבח״ שהוא
ה׳ יראח שער הוא ואמונה

נעשה. וזהו עשי׳ נחי׳ שהוא
 נחי׳ שהם משפטים מצוח או״ן על הבנה לשון ונשמע
ק נירמי׳י״ז פי׳ ורש׳׳יז׳׳ל . והחכמה השכל  נפקו
 לומר וקצירו בחרישו באדם יבטח אשר הגבר ארור
 וצויחי שהבטיחו לנו יקור ה׳ ומן ואוכל נשניעיח אזרע

 יחידי כעץ בערבה כערער והי׳ . נרכחילכם אח
 שאינו באיש מדבר הזה שהפקוק הרי .עכ״ל במישור
 ידיו. מעשה על ואמונחו בטחונו ששם רק בה׳ מאמין

 עוד נאמר ולא י״ד] [הושע הפקוק פי׳ זהו ואפשר
 אמונחינו עוד נשים לא ר״ל ידינו למעשה אלקינו

 נשניעיח עונדים זה ומחמח ידינו במעשה ונטחונינו
 במלאכה האקורין נימים מלאכה ועושין שנח ומחללין

 הטטח הזה והאיש ומפרנק הזן הוא כי בה׳ ננטח רק
 לא אמונה חקרון מחמח בה׳ בוטח ואינו ידיו במעשה

 לנד אמונה מצד שהם החוקים מצוח מקיים שאינו די
 הס השכלייח מצוח אף אלא בה׳ אמונה לו שאין

 כראוי מקיים אין ג״כ וגניבה גזל כגון המשפטים
כוחי ולומי הון לאקוף ידיו במעקה אמונסו מחמס
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חייגוג סדק אבות ייי
 גשגיעיס שעמד זה נס כי זאח עששה יד ועולם
 שהוא מחמח זהו בה׳ «אמ'ן ואינו אקורין ובימים

 . במשפע שלא qא עושי ולעשוח הון לאקוף להוע
 לא כן אס בה׳ כלל מאמין ואינו הוא בכל דכופר וא״ל
 דמאמיניס ע״כ אלא בשביעיח שעובדין מה להוכיחם שיין
 בהשגחחו מאמינים אינם ממון האוח מחמה רק בה׳
 שלא אף עושר ולעשוח הון לאסוף ימיהם כל רק יח׳

 אף וגניבת בגזל נכשל ג״כ זה מחמה וא״כ גמשפע
 לקיים והחכמה השכל מצד שהס השכליוח במצוח
 שס כחיב בה׳ שבוטח מי אבל . בהס ג״כ נכשל אוחס
 מבטחו. ה־ והי׳ בה׳ יבטח אשר הגבר ברון י״ז] [ירמי׳

 הכפל זה מה הזה הפקוק פי׳ נאמר גררא ואגב
 ולמה בה׳ יבטח אשר הגבר ברון לומר די שהי׳ לשון
 בטחון דה לומר דבא אלא מבטחו ה׳ והי׳ עוד אמר
 דבר איזה להס כשבא עם כהמון ולא נאמה יהי׳ בה׳

 שאינו ובמקום לעשוח שיכילין מה פעולוח עושים
 הסבוטחין ברירה אין מחמס הפעולה לעשוח יכולין

 ברירה ואין צער מחמס הוא הבטחון זה נמצא בה׳
 שנאמר מקום כל רוח] [מדרש וארז״ל . אחר בענין

 יבטח אשר הגבר ברון ודש .שמחה אלא אינו והי׳
 מה׳ שמחה לו שיהי׳ כלומר שמחה לשון והי׳ בת׳
 מסמח בה׳ שיבטח ולא שמחה לו יהי׳ זה מבטחו שה׳
 בה׳ שיבטח הגבר זה אחר בענין ברירה ואין צער

 מחמה בה׳ הבוטח כזה ולאיש ברין זה שמחה מחמח
 מחייב שהשכל המשפטים המקיים הוא זה שמחה

 בה׳ ואמונחו בטחונו מחמה טעם לכם שאין והחוקים
 כלומר מחכמחו מרובים מעשיו כזה ולאיש בשמחה יח׳
 אלא אוחו מחייבח שחכמחו בדבר ה׳ שעובד די לא

 לטשוחו מחייבח חכמחו שאין אף במעשיו מקיים
 מרובין מעשיר ונמצא יח׳ בה׳ ואמונחו בטחונו מחמח

 ממעשיו מרובין שחכמחו כל במשנה וז״ש . מחכמחו
 הוא רק אמונה לו ואין יח׳ בה׳ בטחונו שאין כלומר
 מצד שהם מצוח מקיים ואינו ידיו במעשה מאמין
שהוא זה ומחמח ואוכל בשביעיח אזרע ואומר אמונה

נכשל נמשפנו שלי! אף עושי לאסיף להיע
 מיובא חכמחו ונמצא לקיים חכמחו שהחחייבה במצוח

 המחייבוח כפי במעשיו עושת שאין כלומר ממעשיו
 ושרשיו מרובים שענפיו לאילן דומה הוא חכמחו
 ארור הפקוק זה מביא וע׳׳כ וכו׳ בא והרוח מועטין

 ידיו במעשה שבוטח כלומר באדם יבטח אשר הגבר
 אח וצויחי שהבטיחו בה׳ ביטח ואיני לבו יקיר ה׳ ומן

 מפורש ועקירה ורוח . בערבה כערער והי׳ בדכחי
 שהוא כיון נחוי״ט שהובא המד׳׳ש בשס במש״ל בקרא

ק יחידי אילן א  . מלעקרו הרוח מונע אינו מישור ב
פעמים כמה כחבחי כי טוב יבא כי יראה ולא ואמר
 בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא הס״ק בשס

 בשלימוח יראה לו שיהי׳ לראוח צרין שהאדם זלה״ה
 הוא יראה בחי׳ כי אהבה בחי׳ לו בא ממילא ואז

 דכר בחי׳ הוא ואהבה ה׳ יראח אשה נוקבא בחי׳
 . ודפח׳׳ח עכ״ד אשה אחר לחזור איש של _ ודרכו

 לו שאין כזה איש כלומר טוב יבא כי יראת ולא וז״ש
 בחי׳ לו אין ונמצא ידיו במעשה רק בה׳ אמונה

 לא אמונה בחי׳ שהיא יראה לו שאין וכיון יראה
 החקשרוח אליו בא לא כלומר אהבה בחי׳ אליו יבא
 מרובין שמעשיו מי אבל טוב הנקרא אהבה של

 בשמחה בה׳ ובוטח מאמין שהוא כלומר מחכמחו
מצוח שמקיים די לא בה׳ שבוטח כזה ולאיש

 שאין מצוח ג״כ מקיים אלא חכמחו שהחחייב מה
 יח׳ בת׳ מאמין שהוא מחמח רק חכמחו מחייב
 במעשיו שעושה כלומר מחכמחו מרובין מעשיו ונמצא

 וע״כ ־ כי׳ לאילן דומה חכמחו שהחחייב מה יוחר
 באיש בה׳ יבטח אשר הגבר ברון הפקוק זה מביא

ק יה״ שמאמין מיס על שחול י
ישלח יובל ועל ומ׳׳ש . שרשיו ישלח יונל ועל

ק יפה מושרש שהוא לומר שרשיו א  לא וע״כ ב
 ונמצא המד״ש כמ״ש שבעולם הרוחוח כל יזיזיהו
המשל גוף על מהפקוקיס תראיוח מביא שפיר

: כנ׳׳ל שהמשיל

כעוה שלייפי פרק סליק



bחייםד פררן אבותודי כ

 ונו׳ ישראל כל

(א)

p א מ ו ר ו מ ו  להבין ; כו׳ חכם אחהו א
עדוחיך כי הפסוק שקייס מה י

 היכא ור״מ ט״ו] [חגיגה דאח״ל ונראה .לי שיחה
 . זרק קליפחו אכל חוכו ומשני מאחר חורה י7למ

 סגי לא כי פירושו ונראה
 ממו מדבר שהי׳ בלאיה
ח זולח אחרים דברים  ד׳

ח זהוזרקוחוכו  אכלהסהד״
? ובאמח  גדולה שמירה לי

 וזהו .ממעשיו ילמוד שלא
 אדם מכל הלומד חכם אההו

וכן הגון שאינו ממי qא
 השכלחי מלמדי מכל ואמר מאחיחופל שלמד בדוד מצינו

 לי שיחה עדוחיך כי הטעם ואמר הגין. שאינו מאדם qא
 ששמעחי אחרים ודברים החורה עס הי׳ לי שיחה יקר ט

: לחון זרקחי
 דעח לומד הוא הנלבב האדם דהנה יאמר או

 שאינן אדם מבני qא השכל ומוקר
 ומשחקין שטוח בדברי העוסקים ב״א בראוחו מהוגנין

 מחמח והכל מעיניהם שינה ומנדדין שחוק מ־ני בכל
 לעומח זח כי בס בוער אשר הטומאה והחלהבוח חשק

 בדברי עוקק זה אס האדם זה וחושב אלקיס עשה זה
 צריך אני כמה גדול וחשק בהחלהבוח וטומאה חפלוח
 למעלה שאבא עד והחלהבוח בחשק ה׳ אח לעבוד
 שינה ראינו נ״ג.]לא השואבה[קוכה ביח בשמחח שאמרו
 העוברים ב׳א גדול.וכןיש וחשק הסלהבו׳ מחמח בעינינו

 בשביל ממש הנפש במסירח qוניאו גניבה כגון ד״ח על
 לעבוד צריך אני וכמה קלח שעה לפי רק הגשמי חענוג

 qא רואה שהוא הדברים בכל וכן הנפש. במסירח ח׳
 ובאמח ה׳ לעבודח השכל מוסר לוקח עב־רה מדבר
 ולא סוב לא דרך על להחיצב גדולה שמירח צריך

 איך השכל מוקר ממנו ליקח רק מדרכיהם ללמוד
 בשעח ובחורחו בה׳ עצמו לקשר וצריך ה׳ לעבוד
 שאקרה האיסור חמיד ולחשוב העבירה כשראה מעשה
 גדול אדם על ששמעחי כמו ע״ז העובר ובעונש חורה
 וגזל מלח׳ר מחירא והי׳ למו״מ לשוק לילך 7לי' שהי'

 [שבח המימרא זה כוחב הי׳ דברים ושאר וליצנוח
 לקרדיוט שנמקר כמו נו דומה לשוק ההולך ח״ר ליב.]

 פעם ובכל עמו נושאו והי׳ הנייר על _קופו עד כו׳
 וזהו .מימרא אוחו חזה הנייר מחוך בשוק קורא הי׳

 מעשה מכל ר״ל אדם מכל דעח הלומד חכם איזהו
 לעבודחח׳ השכל מוקר ממנו ליקח שרואה אדם בני

 אדם בני מעשה מכל ר׳׳ל חשכלחי מלמדי מכל שנאמר
כ בערכו שהוא מי ממנו לומדין ע'  שעבר גדול אדם ו
 שאינו ומי ממנו לומדין שהכל חיה הוא ח״ו עבירה

ממנו ופחוח בערכו שהוא מי ממעשיו לומדין גדול אדם

 האמד חכם איזהו אומר זומא בן
מלמדי מכל שנאמר אדם מכל
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השכלתי

 חשכלחי ב״א מעשה מכל חשכלחי מלמד• מכל וזהו
 דרך על שעמדחי ועל ה׳. לעבודח השכל מוקר למדחי

 7עדוח כי אמר מהוגנין שאינן מעשים לראוח טוב לא
 בזה השייך החורה בדבד עח בכל מדבר שהייחי לי שיחה

 ולקחחי מעבירה להנצל כדי
 הפקוק וז*פ מוקר. מהכל

שהי׳ ויוחד יי׳ב] [קהלח
 דעח לימד עוד חכם קהלח

 וחיקן וחיקר ואחן העם אח
 אין ולכאורה הרבה. משלים

 דאמר רבוחא מה פירוש לו
 לימד חכם שחי׳ שיוחר

 דעח שילמוד לו נכון חכם שהוא מי העם אח דעח
 החחחונים בכ״ממדריגח הוא העם סי׳ וגס העם אח

 דעס שילמוד נכין נמי הי׳ ביוחר חכם הי׳ לא ואס
 פי׳ העם אח דמלח דה״פ אלא החחחוניס למדריגח

 ט׳]כצאחי [שמוח כמו העם מן כמו הוא אח מלח
 ׳ פי כאן אף העיר מן שפירושו כפי אפרוש העיר אח
 לעצמו דעח לימד אעפ״כ חכם שהי׳ יוחר ר״ל העם מן
 חשייכי אה לעבוד איך חחמוניס מדריגח העם מן

 משלים וחיקן ואיזן כנ״ל אדם מכל הלומד חכם איזהו
vמשל כמו אצלו הי׳ מהם שלמד מעשיהם וכל בה־ 

 וכן המשל מן המובן הנמשל רק אמח אינו שהמשל
 איך מחם ולימד משל כמו אצלו מעשיהם חי׳ הוא

; מעשיהם למד לא אבל חש״י לעבוד

 האדם דבריאח ונראה כו׳ חכם איזהו יאמר או
שב׳ כמו וחחחוניס העליונים מן הי׳

 עשאו פייס נשמח באפיו ויפח בראשיח בפ׳ ז״נ רש׳׳י
 ונשמח החחחוניס מן גוף העליונים ומן החחחוניס מן
 זיל רש״י פי׳ חי׳ לנפש האדם ויהי • העליונים מן

 ‘חי שבאדם זו אך חי׳ נפש נקרא וחי׳ בהמה אף
 אונקלס בחרגוס וכן ודיבור דעה בו שנחוקף שבכולן

 ממללא לרוח באדם והוה דחיי נשמחא באפוהי ויפח
 יוחר הדיבור בו ניחן למה בעצמו האדם יבין וא׳׳כ

 אלא ברא לא בעולמו הקביה שברא מה וכל הבהמה מן
 להכעיס ח׳ו הדיבור נברא לא בודאי כ ואי לכבודו
 ורכילוח לה״ר לדבר שאקור מה בו ולדבר יח׳ הבורא

 ואין איקור דברי ושאר בטלים דברים ושקרים וליצנוח
 ומחן משא לעשוח צרכיו בשביל הדיבור שנברא לומר

 ועוף וחי׳ בהמה והלא אמח אין זח גס עצמו ולפרנק
 שאמר כמו בצער שלא מחפרנקיס והם דיבור להם אין

 להם שיש ועוף חי׳ מימיך ראיח קידושין בקוף רשב״א
 צריך ע״כ אלא וכו׳ בצער שלא מחפרנקין וחס אומנוח

 בחורה לעקוק כדי באדם נברא דחדיבור לומר אחה
הדיבור והוסר ארן דרן עם חורה חלמוד ויפה וגחפלת

04



חייםד פרלן אבות

השכלתי
שנאמר־

 החורה ולולא החורה קיוס הוא כי ההכרחי למו״מ לס
 בדיבור יזהר וא׳»כ כלל דיבור לאדם הי׳ לא והחפלה

 וחפלה חורה בשבילו שנברא מה רק בו להשחמש שלא
 החורה לקיים כדי ההכרחי ומו״מ בדיבור החלריס ומלוח

 האדם הש״י ברא זה ובשביל
 בו וקשר החחחוניס מן

 והוא העליונים מן נשעה
 רוחני דבר לקשר פלא דבר

 ז״ל רמ״א כמ״ש בגשמי
לעשוח ומפליא בפי׳ באו״ח
 החלויים ובמצוח וחפלה בחורה לעובדו לכבודו והכל

 וידוע הש״י לעבוד שיוכל כדי ההכרחי ומו״מ בדיבור
 הלומד חכם איזהו וז״ש • כל נק׳ החקשרוח דמדח

 החקשרוח מן הש״י לעבוד עצמו שלומד ר״ל האדם מכל
 העליונים מן נשמה רוחני דבר הבוי״ח שקשר האדם
 בודאי ודיבור דיעה בו נוחן מחחחונים qהגו גשמי בדבר

 כי עצמו ולפרנק להחיוח האדם הצמרכוח בשביל לא
 בצער שלא ומחפרנקים דיבור להם אין ועוף וחי׳ בהמה
כ  לעשוק כדי בע״ח מכל יוחר דיבור בו שנחן מה אע'

 ׳’כא ומביא בדיבור. החלויים ועצוח ובחפלה בחורה
 החקשרוח הוא מכל ר״ל מלמדי מכל שנאמר מפקוק
 עדוחיד כי והשכלחי אוחי מלמד הוא מלמדי האדם
 ולולא שלי והשיחה הדיבור הוא החורה ר״ל לי שיחה

• בע׳׳ח כשאר כנל דיבור לי הי׳ לא החורה
י ר א ^ א  דהנה לומר אפשר כו׳ חכם איזהו י

 ברא שהשי״ח בקפרים מ״ש ידוע
 כדי עוה״ז עד עליונים עולמוח בהשחלשלוח העוה״ז

 החפלה עולם והוא יראה מדח היינו מלכוחו שחחגלה
 שהשפיע רקמה כלום מגרמי׳ לי׳ ליה מלכוח ומדח

 מלכוחו עלינו המקבלין הם ב״י ואנחנו שלמעלה העולמוח
 שהשפיע מה רק דבר שום בנו שאין אנו ויודעין ויראהו

 יום בכל מחפללין שאנו בש״ע הקנו וע׳׳כ הש״י לנו
 אתה מקום של שבחו מקדרין שאנו ראשונוח שלש אחר
 וכו' מאחן חננו בינה לאנוש ומלמד דעח לאדם חונן
 בנו שנחן ודעת ובינה החכמה על הש״י ממליכין אנו

 בו שאין חבירו על בזה האדם יתגאה שלא בחולדה
 ושמעתי לחבירו ולא לזה נתן הש״י כי ובינה חכמה
 בן אברהם מוה׳ f קדיש בוצינא מהרב חולין שיחת
 נתן אס זלה״ה בער רוב מוה׳ ג הה״ צדיק לאותו
 ובכיס עובוח אבנים נתן בא׳ רקנים כיסים בשני האדם

 אבנים בו שיש הכיס היתגאה פשועים אבנים נתן הב'
 האדם וכן י פשועים אבני׳ בו שיש הכיס על עובוח
 אחר אדם על להחגאה נכון אין חבו״ד הש״י בו שנתן
 ממליכין אנו ולפיכן שלו זה אין כי הש״י בו נתן שלא

 רק שלנו זה שאין כלומר חונן אחה בברכת השי״ח
חכמסח ויהג חכס סיהי׳ חנופה גזיסעל ואחה חונן אסה

 חנצו מחפללין אנו וע״כ חבו״ד עליהם ומשפיע לחכימין
 לעבודתן מלכנו וקרבינו השיבנו בברכת כן חבו״דו מאתן

 שלימה בחשובה והחזירנו בלעדו הש״י לעבוד א״א כי
 הנשמ׳ עובח על בכולם וכן לפושעים הנוחןיד הוא לפניןכי

אוחו ממליכין אנו והגוף
 1יצר את הם־בש ר1גב איזהו־ .

 ומועזל מגבור אפים אקי טוב
ברוחו ’ ”

 מחפללין ואנו בילו והכל ׳ח׳
 אנו והנה • עלינו שישפיע

 בתורתן חלקינו מחפלליןוחן
 חלק לו יש אדם כל כי

 בחורה לחדש ויוכל בחורה
 מאד גדול הוא אם אף ע״ז א3ל יכול חבירו שאין מה
 חוקח^) [מדרש וכמ״ש לנשמתו שיין הוא זה כי מזה

 וכו׳ שחים בת פרה אומר בני אליעזר הש״י שאמר
 • זה אח מחדש והוא נשמתו משורש הוא זה דית כי

 מאתו הוא שהכל באמת מאמין שהוא מי הוא וזה
 השיין הזה התורה וצרופי חבו״ד באדם הנותן והוא יח׳
 שיש החבו״ד על הש״י ממלין והוא נשמתו שורש אל
 ממדריגה אף אדם מכל הלומד חכם הוא איזהו וזהו • בו

 הש״י אליו שנתן ד״ח ממנו לומד מאוד ממנו פחותה
 מגרמי׳ לי׳ דלית יודע הוא כי נשמתו שורש אל השיין
 ג״כ נתן ובחבירו בו הש״י בו שנחן וחבו״ד כלום

 שחננו מה מאד ממנו הפחות מחבירו ולומד חבו״ד
 יתהלל אל •] ע [ירמי׳ הכתוב מאמר וזהו : הש״י

 מדת הוא בזאת אם כי הש״י בו שנתן בחכמתו החכם
 שכחן העובה ע״ז הש״י שימלין החפלה עולם מלכות

 • חבו״ד כרצונו הש״י כחן בחבירו וכן שלו זה ואין בו
כ לקבל אדם מכל לומד הוא וע״כ  התורה חלק ג'

■ בחבירו גם הש״י שכחן והעבודה

ל ה ל י ף א ו ב  הקשו כו׳. יצרו חח הכובש ג
 בגמרא אמרו הלא המפורשים

 עשיר גבור חכם על אלא שורה השכינה צ״ב.]אין [שבח
 ממשה מהראי׳ שהוכיחו כמו כמשמעו פירושו והחם
 עוב הפסוק לפרש ונראה • ע״ש מלוחות גבור שהי׳
 שרואה אחד נ״א מיני שני דיש מגבור אפים ארן
 אחר לרדוף ממהר הוא הדבר בזה וחושק אחד דבר

 הוא זה דרן אם לנעות בשכלו כלל מיישב ואינו הדבר
 וחאוחו אפצו להעמיד יכול אין כי רעה או לפניו עובה

 אצלו הוא העבע שזה ואעפ״י זה בדבר להתישב כדי
 ומחאוה בו וחושק עבירה דבר לידו כשבא בחולדה
 גדול בכח היצה׳ר על מגביר הוא חאוה מחמת לעשותו

 אחר לרדוף הולדו מעח בו אשר העבעיח מדחו נגד
 על מגביר הוא רק לעשותה ומיד חיכף בו שחושק הדבר
 ב״א השני דרן ויש ־ עבירה עובר ואינו בכח היצר

 בו וחושק מחאוה שהוא דבר שרואה אף בעבעו שהוא
הינמ גשכלו עיישג הוא רק אחייה לרדוף ממהל אינו
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 כחאוחו לעשוח ממהר שאינו נונפי כי נוובחו הוא אס
 כחפצו מלעשו׳ אפו שמאריך אפיס ארן כקרא וזה

 כרצונו לעשוח ממהר שאינו מפני כגמולו לו שהרע נאיש
 כגמולו לזה מלשלם אפו מאריך ע״כ הדברים בכל וחפצו
 ממהר שאינו אפיס ארך נווב וז׳ש ־ עמו גמל אשר

 האדם שזה ופשיעא הדברים בכל וחאוחו כחפצו לעשוח
 שיחישב עד היצה״ר אחר ירנוה לא כי מעבירה ניצול
 זה ומפני לפניו הוא נווב הדרך זה אס בשכלו עצמו
ה עובר אדם אין כי מעבירה פורש הוא ר  אס אלא «י

 מחיישב אינו החאוה כח מחמח שנווח רוח בו ככרס כן
 אפיס ארך ננובעו שהוא האדס וזה בסופו יהא מה

 הינוב שמחיישב עד וחפצו כרצונו לעשוח ממהר שאינו
 מן מרוחק הוא ממילא לטובחו הוא זה אס נשכלו
 שהוא ר״ל מגבור יוהר טוב הוא האדם וזה החטא
 הדברים בכל וחאוחו חפצו ולעשוח לרדוף שממהר בטנע
 ומשבר היצה״ר על עצמו מגביר הוא עבירה ובדבר
 עבירה עובר ג״כ אינו ואעפ״ישזה גבור כק׳ חה הטבע

 אפיס ארן שהוא הראשונה המדה יוחר טוב אעפ״כ
 זה ומחמח וחפצו כרצונו לעשוח ממהר שאינו שטבעו

 לגבור שצריך בזה אבל החטא מן חמיד מרוחק הוא
 א״ע להגביר כ״כ כח בו שאין פעמים טבעו נגד עצמו
 ע״כ שויס העחיס כל לא כי טבעו ונגד היצה״ר כנגד
 לעשוח ממהר שאינו אפיס ארן שהוא מי יוחר טוב

 החטא p מרוחק הוא וזה הדברים בכל וחפצו כרצונו
 כובש היינו שגבור מוכח זה פי׳ לפי ונמצא הטבע. מחמח

 לומר שיין האין כמשמעו היינו דגבור דאל״כ יצרו אח
 הפסוק זה מביא מגטרוע׳׳כ יוחר טוב הוא אפיס שארן

 הפסוק וסוף :ככ״ל יצרו אה כובש היינו דגבור שמוכח
 מיני שני דיש לפרש נראה • עיר מלוכד ברוחו ומושל

 עליו מסגבר שיצרו שרואה אחד ה׳ אח העובדים ב״א
 לגמרי היצה״ר מכניע ובזה לגמרי הגוף אח משבר הוא

 הש׳׳י אח לעבוד לו א״א כי טוב אינו הדרן זה ובאמח
 היצה״ר על שמגבירין נ״א ויש ־ היצה״ר ובלי הגוף בלי

 אח משברין ואיכן הגוף חאוח וממעטין שכלם בכח
 אח״כ עובד הוא היצר והחלהבוח ובחאוח לגמרי הגוף
 כרצונו ולכטוח לעשוח ברוחו ומושל וז״ש גופו עס הש״י

 הגוף כק׳ ועיר עיר מלוכד טוב הוא שכלם בכח וחפצו
 עיר מלוכד טוב הוא וכו׳ קטנה עיר ט] [קהלח כמ״ש

 אבלעפי׳רע״בוחי״ט ־ לגמרי ומפסיד הגוף שלוכד מי
פן כחבו  ה״פ וז״ל וכו׳ גבור איזהו בפי׳ שכחבו מזה. הי
 רכוח מצד לא הגבורוח מצד אפיס ארן טוב דקרא

ס הטבע.  דקרא פי׳ אלא דאל״כ וז״ל החוי׳׳ט עליו ו
 הוא שאז למה קשיא הוה ר מגב יוחר אפיס ארן טוב
 לי נראה טוב זה אין טבע רכוח מצד אפיס ארן

 מהפסוק שמביא הראי׳ להבין צריך דבריהם ולפי • עצ״ל
ש הייט דגטר דבריהם לפי לומר וצרין יצרו, אח טנ

 היצה״ר נכוחוח הש״י אח לעבוד צריך האדם דהכת
 כמו הש״י לעבוד צריך היצר ובהחלהבוח ובגבורוח

 ביצר יצריך בשני לבבן בכל ;] נ״ד [ברכוח שארז״ל
 ר׳ל הכובש גבור איזה המשכה וה״פ וביצה׳׳ר הטוב

 שיוכל כדי מכניע הוא רעוח וכלהמדוח כעסו שכובש
 לעבודח ומקור שורש הוא זה כי הש״י אח לעבוד
 והקפדה כעס כגון רעוח המדוח כל להכניע הבורא
 יצרו אח רעוח. המדוח כל כובש והוא ודומיהן וגדלוח

 המסכים וכל הדברי׳ כל כובש הוא היצה״ר עס ר״ל
 עובד הוא היצה״ר ובגבורוח הבורא מעבודח המבדילים

 שיהי׳ אפי׳ ארן טוב מהפסוק ראי׳ מביא וע״ז הש״י.
 היצת״ר של הגבורוח מצד מגבור כעסו וכובש אפיס ארן

 מגבו׳ ׳ ארןאפ טוב הטבע.ו׳הו רכוח מצד ולא טוב הוא אז
 מיצה״ר ועשה חחחיו שכבש היצה׳׳ר גבורו׳ מצד שבא ר״ל

 יבוא האין ר״ל עיר מלוכד ברוחו ומושל אח״כ ואמר יצ׳ט
 המדוח כל עסהיצה״ר ויכבוש יצ״ט מיצה״ר שיעשה זה לידי

 להבדיל יכול אז דעח בו שיש מי דעח מבחי׳ זהו רעוח
 פ״ה [ירושלמי שארז״ל כמו החשך ובין האור בין

 בו שיש מי וע״כ מכין הבדלה דעה אין אס דברכו׳]
 והחלהבוח הגבורוח בין ויפריש ויבחין בדעחו ימשול דעח

 בגבורוח וישחמש חשך זהו ממנו להרחיק שצריך היצה״ר
 חורחו בלימוד ה׳ בעבדוח באור היצה״ר והחלהבוח

 רוח כי ברוחו ומושל וזהו • מצוחיו ובקיום ובחפלה
 ועושה שלו דעח בבחי׳ שמושל כלומר דעח בחי׳ הוא

 ובהחלהבוח בגצורוח ומשחמש החשך ובין האור בין הבדלה
 ידוע כי עיר מלוכד ואמר בחשן. ולא ה׳ באור היצה״ר

 הגוף הוא קטנה עיר :] ל״ב [כדרי׳ רז״ל שדרשו מה
 ברוחו ומושל וזהו וכו׳ אוחה וסבב גדול מלן ובא וכו׳

 לילן הגוף ילכוד שלא עיר מלוכד שלו דעח בבחי׳
 לעשוח יכול ואח״כ אוחו הסובב היצה״ר חאוח אחר

 היצה״ר ובהחלהבו׳ בגבורוח ולהשחמש טוב יצר מיצה״ר
־ ה׳ בעבדוח

 וכו׳ שנאמר כו׳ הכובש גבור איזהו יאמר או
 מיראה ה׳ עובד יש דהכה י״ל

 עבירה עובר ואינו היצה״ר מנצח הוא ה׳ יראח ומחמח
 פניכם על יראחו חהי׳ למען •] כ׳ [שמוח כמ״ש
 עובר ואינו מאהבה העובד מזה ולמעלה חחטאו. לבלחי
 שיבטל עבירה לעבור שירא הבוי״ח אהבח מחמח עבירה

 וז״פ • עבירה יעבור אס ואהבחו הבוי״ח דבקוח ח״ו
 אהבה מדריגח הוא שמיס כי עליכם שלכם מורא ויהא
 אחה ח״ו לבטל או עבירה לעבור שמיס מורא ויהא
 הבוי״ח ואהבח דביקוח ח״ו יפסוק שלא מלעשוחה מ״ע
 מצד הוא ויראה ה׳ יראח מחמח היצה״ר מנצח ואס

 וכק׳ יראה מדח השכינה הוא אח ומלח וצמצום. גבורוח
 הכובש גבור איזהו חתו חי״ו. ועד מא׳ שכלולה אח
ומביא יצרו. כובש הוא אח הנק׳ יראה במדדגח אח

ראי׳



יי׳ס ר pr\t אב\ח #י
^ ערב שנאמר מפקוק ראי׳  ווספלל הוא י״ס נלגדו אומו ולהלח הילה״ר כגד לנומוד שדרשו מה וידוע ־ אפים א
 אומר חימא נן יהודא נמשכה נפ״ה מיש ועי׳ ע״ז ללדקיםqא ארך נאמר ולא אפיס ארך •] נ׳ [נ״ק חדל

 מרנלא וכן העגע בספד מבואר כי כארי וננור וכו׳ מחמס תהו אף מאריך לרשעים שאף כלומר ולרשעים
אתה על כשכועס החיוח מלך שהארי דאיכשי בפומי׳ הישר בדרך סולכים שאינם אף לישראל שאוהב אהבה
מ״ו] במשנה וכמ״ש ה׳ סנ ] 

 שאדם בזמן מאיר ר׳ אמר
 אומרח מה שכינה מצטער

 ענ כביכול מצנוער אם כו׳
ק  ובן • וכו׳ רשעים של ד

 שהוא זו מדה בו שיש באדם
 שונא ואינו עליה׳ כועק ואינו לרשעים אף אפיס ארך
 ומלמד באמח אהבה מחמס עמהם מחרןוטט ואיני להם
 בדרך ההולך האדם אבל באהבה. ומוכיחם עליהם זכוח
 העובר ברשעים שרוא׳ וחיכף הגבורוח מצד והוא הישר

 זכוח מלמד ואינו אוחס שונא מבעו מצד הוא ד״ח על
 לכף אוחם לדון וטבעו יצרו על להגביר וצריך עליהם

 לשנאוחס ושלא לכ״ז האדם כל אח דן הוי וכמ״ש זכוח
 ואהבח של מ״ע ולבטל לחבירו לשנוא לאדם אקור כי

 צריך וזה לשנאחו הדין עפ״י שיהא עד כמוך לרעך
 עד לרעך ואהבח ולקיים ה׳ יראח מצד יצרו על לגבור
 אהבה מצד אפים ארך טוב יזהו • הדין עפיי שיהא
 ממת מגבור לרשעים אף לרעך ואהבח ומקיים אוהב

 כי כמוך לרעך ואתבח ולקיים יצרו אח לכבוש שצריך
 תגבורוח מצד שהיא טבעו אח לנצח צריך שהוא זה

 בדבר כמוך לרעך ואהבה לקיים כדי יצרו אח ולנצח
 לשנאוחם שמוחי דעחו לפי שיראה לתיוח יכול קל

 מלמד ואינו בטבע אוחם אוהב שאינו כיון הדין עפ״י
 אהבת מצד אפים ארך שהוא מי אבל • עליתם ;כוח
 ומקיים אוחם שונא ואינו עליהם :כוח מלמד הוא

 הדין עפ״י שמחוייב בבירור שידע עד לרעך ואהבה
 תכחו׳ פי׳ כך מגבור. אפים ארך טוב וע״כ לשנאתם

 לגבור אפים ארך שייך תאיך כמשמעו דגבור דאל״כ
 מיכח ונמצא מזה טוב הוא שזה לומר אחד במשקל

• יצרו את כובש היינו דגבור
 אמר • יצרו את הכובש גיור איזהו יאמר או

 יצרו הכובש אמר ולא יצרו את הכובש
 מלכות דמדת ידוע דהנת ואפ״ל ־ את תיבת לי ולמת
 תי״ו ועד מא׳ שכלול מפני את נק׳ היראה עולם
 לה לית מלכות ומדת עמ׳׳ש עליו מקבל האדם ואם

 בעצמו יודע מלכותו המקבל תאדם כן כלום תגרמי׳
ת מאסו הוא הכל רק הטובות מכל כלום בו שאין  י׳

 מאתו הכל על ומבקש שלימה באמונת עליו תש״י וממליך
]מ׳ [קדושין כמאז״ל היצר בתאות יפול שלא ובפרט ת י׳ ; 

 הקב״ת ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו
 ומבקש לצדיק רשע צופה שנאמר לו יכול הי׳ לא עוזרו

שא׳׳א זה ויודע שלימה באמונת זה וכשמאמין יכו׳

 ודצמח ̂עעזיר m . ?גיר מלוכד ברוחו
 אשח? תאכל כי’כפיזד שנאמר בחלקו

 וטוב'/לך ד»זה בערס לך״אשחך וטוב
י לעולם ׳י ׳ ׳ ׳ י

 מכה משפט בת ועושה חי׳
 עיקר ששם בזנבו אוחת

 הזאת החי׳ וממית ננורחו
 הארי גבורח עיקר ונמצא

 האדם p בשפלותיו הוא
aגבור איזהו שאמרו גבור 

 ולכבוש גבור להיות לו שא׳׳א לומר צייך יצרו אח הכיבש
 לי׳ דלית בעצמו ויודע בשפלות כשהוא אלא יצרו אח

 ייח בלעדו יצרו על לתחגבר לו וא׳׳א כלום מגרמי׳
 אח יצרו אח הכובש גבור איזה חהו יצרו הכובש והוא

 ותואליח עליו שמקבל אח הנק׳ מלכות מדת דייקא
 יצרו כובש זהו י״ת מאתו הוא הכל רק כלום מגרמי׳ לי׳

 הוא בזאת כ׳׳א בגבורתו גבור יתהלל ואל הפקוק וז׳׳פ
■ כנ׳׳ל מלכות מדת

 להבין ויש ־ כו׳ בחלקו השמח עשיר איוהו
 שעשיר זה בפקוק כזכר תאיך

 [דף דברכות בגמ׳ דאמרי׳ ונראה בחלקו. השמח נק׳
 דאנו שמיס מיראת יותר כפו מיגיע הנהיה גדול •] ח׳

 בכתכת ואלו • ת׳ את ירא איש אשרי כתי׳ שמים בירא
 אשריך לך וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע כתי׳ מיגיעו
 כזכרבפקוק איך להבין וצריך לעות״ב; לך וטוב בעות׳ז
 עובד אשר דאיש לומר היתכן וגם • כפו מיגיע שנתנה
 טוב יותר יהי׳ ולילה יומס יגע ולא ייעף לא אדמת
 דיש דידוע ונראה • מאחרים לקבל תצריך שמיס מירא

 * מיראת תעובד וא׳ מאהבה העובד אחד ב״א מיני שני
 שיגע מה מזה שנתנה ר״ל מיגיעו הנהנת גדול ודש

 במדריגת הוא כי מאוד כתנת הוא מזה ובמצות בתורה
 שאינו מיראת תעובד שמיס מירא יותר הוא אהבת
 כי כפיך יגיע ע׳׳ז הפקוק ומביא • מעבודתו נהנה
 תאכל כי בו יגע שאתת והמצות התורה ר׳׳ל תאכל

 הוא אם לשון וכי ־ מאכילה כמו בו מתענג אתת אס
 ואוכלם דבריך נמצא טו] [ירמי׳ הנביא ירמי׳ וכמ״ש

 בדבריך מתענג שחייתי ר״ל ולשמח׳ לששון לי דבריך וחי׳
 ■ ולשמחה לששון לי דבריך והיו שקיים וכמו באכילה כמו
 אשריך אז באכילה כמו כפיך ביגיע מתענג אתת אם

 • והמצות התורה על כפיך יגיע אמר ואשל ־ לך וטוב
 פרחת לא ורחימו דחילו בלא ומצוה ידועדתורת כי

 זוהר ובלשון ־ ידים בחי׳ הס ויראה ואהבה ־ לעילא
 התורה עיקר כי כפיך יגיע אמר וע׳׳כ • גדפין נק׳

 עשיר איזה וזהו • כפיס בחי׳ ותם תדו״ר תם והמצות
 כמ״ש חלקינו ח׳ כי הש״י עם היינו בחלקו השמח

לבבי צור ע״ג] [שם וכן חלקי מ?ת ה׳ ט׳׳ז] [תהליס
וחצקי



אבות «ח
 וגמצוס ונמורח הש״ עם ושמח לעולם אלקיס וחלקי

 • בהם ומחענג ונחנה חש״י שעובד שמח הוא שעושה
 שהוא אף כי הכל הוא אהבה ובכלל מדרגמאהבה חהו
 בישורין שמח סוא אהבה מחמח ביקורין ומדוכא עני

ה מחמח וזהו בישורין ומשמח לו עובה שהוא ויודע  אהי
 נאמר עליו ביקורי! והשמח :] ל״ו [גיעץ שדח״ל כמו

 הפקוק זה מביא וע״כ ־ בנבורחו השמש כצאח ואהביו
 אכילה כמו מהם נהנה שאחת ר״ל חאכל כי כפין יגיע
 במה פרק שבח בגמ׳ וחנה • לן ועוב אקרין כנ״ל

 רוח נחח לו שיש מי עשיר איזקו חנאי פליגי מדליקי!
 הוא מעע אס רב אס פי׳ ז״ל רש׳׳י וחנה • בעשרו

 כי כ! קובל בעשרו רוח נחח חלשו! ואי! בחלקו. שמח
 הול״ל רק בעשרו לומר שיין אי! מעע לו יש הוא אם

 כרמים מאח לו שיש מי אומר ור״ע ׳ בחלקו השמח
 נאה אשה לו שיש כל רע״א • עבדים ומאח שדוח ומאח

 קמון הכקא ביח לו שיש כל אומר יוקי ור׳ ־ במעשים
 עש־ר איזהו חמשנח בלקו! שיאמר אחד ואי! ׳ לשלחנו
 וכי מובנים אינם יוקי ר׳ דברי וגס י בחלקו השמח
 • עשיר הוא לשלחנו קמון ביחכ״ק לו שיש מפני

 הכקא בית לו שיש מי כל יוקי ר׳ שאמר מה ונראה
 רמז בדרן ואמרו י בחלקו לשמח כונחו לשלחנו קמין

 שלחנו על כלימר • למלחנו קמון ביהכ״ק לו שיש ומוקר
 ואף המאכל בקוף יהא מה חושב הוא אוכל שהוא מה
 כמו בקוף צואה מהם יעשה הרבח מעדנים יאכל אם

 ומעדנים במעעמיס יחפק לא וע״כ ־ לבד לחם שאוכל
 למקום הולן המאכל כל כי לו שיש מה בחלקו שמח ויחי׳
 בחכ״ק לו שיש מי כל הלשו! זה אמר וע״כ ־ אחד

 קמון בביחכ״ק חושב שהוא מי כלומר לשלחנו קמון
 אדם עמל כל כי בחלקו שמח שיחי' לי יגרום לשלחנו

: לפיהו
ל ל א מ א אכל יניע הפקוק שדורש י ח כי  כפין

 שמח שהוא כלו׳ לן ועוב אשרין
 ואפי׳ עליו ששלח היקורי! על חש׳׳י ואוהב ביקורי!

 שהוא ומי בעוח׳׳ז גדולות עובוח חש״י לו שנח! יראה
 וכמ׳׳ש בעוהיז עולמו יקבל שלא מאוד ירא הוא בבחי׳יראח

 • להאבידו פניו על לשונאיו ומשלם •] ;׳ [דבריק
 ירדפוני וחקר עוב אן כ׳׳ג] [חחליס הפקוק פי׳ וכמ״ש

 עולמו שאוכל שמחשב אף מאהבה העובד אבל וכו׳
 הוא כ! עפ׳׳י אף : מזה גדולים יקורי׳ לן ואי! בזח

 שאחת מה כפין יגיע וז״ש ׳ הגדולים ביקורי׳ שמח
 כלומר חאכל כי ויראת באהבה ובמצוה בחורה יגע

 שמח הוא ואעפי״כ בעות׳׳ז אוחס אוכל שאתה שתחשוב
 באמח לעוח״בכי לן ועוב בעוח״ז אזאשרין הש״י עם
 כל כמו עוח״ב לן ויהי׳ בעוח׳׳ז עולמן תאכל לא

; מאהבה חעובדיס

לא.חייםד פרק
כמנחי דהנה ונראה כו׳ עשיר א^ו יאמר או

 ירע ואל הפקוק פי׳ חממה פ׳3
 • אלקין ח׳ יברכן חזה הדבר בגלל כי לו בחחן לבבן
] רוח [מדרש שאז־׳ל ע׳׳ד  משחלמח הצדקה אי! ה׳
 צדקה כי בקיצור משם והעולה ־ שבה חקד לפי אלא
 לעשות! חיום המצות ובכל התורה מצות ככל מצוה הוא

 זו בצדקה יש אס רק בעוח״ז ולא שכר! לקבל ולמחר
 כמו לקנות שמוצא בשעה לו שנוח! וחקר אהבה צד

 משתלמת חקד תגמילוח אז אהב׳ צד שאר או שפירש״י
 שאדם דברים אלו פאח] [ריש כמאז״ל מיד בעוח׳׳ז

 ואם אב כיבוד כו׳ קימת והקר! בעוה״ז פירוחיח! אוכל
 שייכי ג״ח בכלל כולם :] קכ״ז [שבח ומאז׳ל וכו׳ וג׳׳ח
 בעוח״ז ר״ל משתלמת הצדקה אי! ולכן חעעס. וע״ש

 הצדקה גוף אבל • בעוח׳יז משתלמת שבח חקד לפי רק
 ומחר לעשות! חיום המצות ככל בעות״ב משתלמת

חן לבבן ירע ואל ת״פ • שכר! לקבל ת  בגלל כי לו נ
 ה' יברכן וחקר באהבת לו נוח! שאתה הזח הדבר

 אבל הברכה כ! וחקד אהבה ולפי ■ בעוה״ז אלקין
 שאתה רק אהבה מצד לא לו בחתן לבבן ירע אס

 בעוה״ז כלום מקבל אינו אז הבורא מצות בשביל נוח!
 ח״פ ■ שכרם לקבל ולמחר לעשות! חיום המצות ככל

 בשביל עשר •] ע [תענית רז״ל ודרשו תעשר עשר
 שחוכל כדי גדולה בשמחה המעשר שחח! ר״ל שתתעשר
 אמרו וחנה • באריכות ע׳׳ש לב ברוע ולא להתעשר

 לאדם נוח! הש״י :] ע תעני׳ [חוק׳ ואשלם תקדמני מי
 מעשר אחד כור שיח! לו וצוה חעי! כור עשרה ד״מ

 בשמחת הכור זח ליח! לאדם יש והנח שלו יהיו ותשעה
 הכל לו שנח! הקנ״ה של חלקו גלוי' ובאהבה גדולה

 המעשר בשמחה שיח! הזה שבדבר ובפרע השכל מצד
 עשיר איזהו רחו ־ די נלי עד ברכה לו יהי׳ והצדקה

 בשמחה נוח! הוא לו כשניח! הקב״ת של בחלקו השמח
 ויברן עשיר יחי׳ זה דבר ובשביל רבה ובאהבה גדולה

 יניע מפקוק ראי׳ ומביא י די בלי עד בברכה אוחו ה׳
בלן אשרין תאכל כי כפין עו בלן אשריןבעוה״ז ו עו  ו

 כפין יגיע אמר למה הזח בפקוק לדקדק ויש ־ לעוה״ב
 [דברים הכתוב כלשו! תאכל כי ידין מעשה אמר ולא

 שצוח דמה ונראה • ידין מעשה בכל וברכחין ־] ב׳
 צדקת וליח! לידו בא שכבר ממונו לחקר לאדם הק״י

 בישעיה הכתוב כמאמר לאדם יגיע נק׳ זהו ומעשר
 • בלבונה הוגעחין ולא במנחת חעבדחין לא ■ מ״ג קי׳

חן תוגעחי לא כלומר  ומצות לבונה לפני שתקריב או
 בשערי כמ״ש אדם של בידים התלוי׳ מצוה היא צדקה

 כפין לן המייגע דבר יגיע המשנה לפי וזפ׳׳ה קדושת.
 תאכל כי י בידים נוח! שאתה ומעשר צדקה במצות

כל כי אכילה כמו מזה ותענוג תנאה לן יחי׳ אס
החענוגיס



חייםד פרין אבותפרי
 •] נו״ו [ירמי׳ כמ״ש אכילה ע״ש כקראים הסעכוגים

ד והיו ואוכלם דברין נמצא י י נ  ולשמחה לששון לי י
 אז ומעשר צדקה נמצוח והענוג הנאה לך יהי׳ ואס

 [דברים כמאה״כ גדול עשירוח לן שיהי׳ נעוה״ז אשרין
 הזה הדבר בגלל כי •] ט״ו

 את המכבד ממבד ,איזהו , הבא לעולם מעשין בכל אלקין ה׳ יברכן
 קלו: ובוזי אכבד מכבדי כי עזנאמר הבדיות ישאר המצוה וגוף בעוה״ז
י י י ■ ■ וזהו המצוח ככל לעוה״ב

: לעוה״ב לן ועוב

 וקרבנו השיבנו בברכה וכן • בהם י״ה אוהו לעבוד
 והוא י״ה בלעדו הש״י לעבוד א״א כי לעבודהן מלכנו

 א״א כי לפכין שלימה בהשובה והחזירנו • העובד הוא
 לפושעים יד הנוהן י״הוהוא בלעדו שלימה בחשובה לשוב

העובו׳ כל על הש״י וממליכין

בן

 לפרש ונראה כו׳ הבריוח אח המכבד מכובד איזהו
 העס שידריכו ב״י ראשי עבדוח עיקר דהנה

 חורה אלא כבוד ואין בפ״ו אמרו ובפי׳ החורה בדרן
 ה׳ כבוד הוא החורה ע״פ העם אח ב״י ראשי וכשמדריכין

 בן אשר ישראל ־] מ״ע [ישעיה כמ״ש בישראל ומחפאר
 אח מכבד הוא ההורה בדרן המדריך וראש אחפאר
 כק׳ והוא בישראל להחפאר ה׳ כבוד מזה ויבא ההורה
 ההורה אח המכבד כל זה בפרק יושי ר׳ כמ׳׳ש מכובד

 המכבד מכובד איזה וזהו ־ הבריוח על מכוני גופו
 הנק׳ החורה עפ״י הבריוח אח שמדריך ר״ל הבריוח אח

 עפ״י אוחס וכשמדריך חורה אלא כבוד ואין כמ״ש כבוד
 גופו ההורה אח והמכבד ־ ההורה מכבד הוא ההורה
 אכבד מכבדי כי הפקוק מביא וע״כ הבריוח על מכובד

 מזה יבא ההורה עפ״י העס שמדריך בהיוח כי וכו׳
 עפ׳׳י פשועו עפ״י • מכובד איזהו יאמר או • וכו׳ אכבד מכבדי כי חהו בישראל להחפאר ה׳ כבוד

ה מעשה שהי׳ בר״ש דר״א ב׳•] [העני
 וא״ל • זה מכוער כמה וא״ל ביוחר מכוער איש כדמה

 עמד שחעא בעצמו שידע וכיון שעשאכי אומן אצל לך
 הבריוח אח המכבד מכובד איזהו ח״ש :אוחו ופייק

 פגס כוחן ואין מכבד הוא שבעולם הבריוח כל ר״ל
 כי בראם אחד אל הבריוח שכל בחושבו ברי׳ בשום
 שעשה באומן פגס נוחן הוא ח״ו ברי׳ בשום פגם בנוחן

 מציכו וכן ־ יקלו ובחי אכבד מכבדי כי הפקוק מביא ע״כ
 מאוס בדבר אף פגס כוחן הי׳ שלא בגמרא הנאים בכמה
 תלבבוח בחובח [עי׳ • שיני׳ כאה כמה בכבילה כמ׳ש

פ׳׳ו]: הכניעה שער  כזכר איך ולהבין ־ כו׳ מכובד איזהו יאמר או
 שקאי אכבד מכבדי כי בפסוק זה

 כל דבריאח בספרים מ״ש דידוע ואפ״ל • השי״ח על
 הש׳׳י שימליך היינו מלכוחו שיחגלה כדי הי׳ העולמוח

 בש״ע הקנו וע״כ • כלום מגרמי׳ לי׳ וליה הכל על
 ברכה מן מקום של שבחיו שמדבר ראשוכוח שלק אחר
 ודעת בינה חכמה על הש״י להמליך לאדם חונן אחה

 שיחי׳ העפה על וגוזר חכוחן שהוא הנשמה עובוח
חןלועודחבו״ד ממנו חכמהומבקשין בו וכחן חכם שי

 שכל וצרכיו והגוף הנשמה
 ואנו שלו הן העובוח
 צרכי לכו שיחן ממנו מבקשין
 ועבודה חורה הנשמה
 פרנקה הגוף וצרכי וקליחה

 מקרני ומפרכק הזן והוא י״ח בידו שהכל ושלום וחיים
 בני מן באה שפרנקחס ב״א שיש ואעפ״י וכו׳ ראמים
 המזון בברכח שחקנו כמו י״ח מאחו הוא הכל האדם

 מקח חן כו׳ חן חיכוח ג׳ כי בחן. כלו העולם כל אח הזן
 העולם מנהיג והש״י •] מ״ז קועה מק׳ [עי׳ מקחו על

 תקחורה על הקונה בעיני חן וכוחן כרצונו הזה העבעי
 יח׳. בידו ג״כ בתיפך וח״ו ירויח שזה כדי יוחר שיחן

 ולהכניס לו ליחן כמה העשיר בעיני העני חן וכן
 מחקורו לו שיחן כדי העשיר בלב העני של רחמנוח

 והעני לו כוחן הוא כן העני על רחמנותו גודל ולפי
 דבר שום נוחן אינו שהנותן מזח ויודע המקבל הזה
 אס למקום שלוחים והרבה לו ליחן הש״י שרוצה מה רק
 זה אחר ממקום פרנקחו לו יחן הנותן זה לו יחן לא

 מן קבלהו בשעת אדרבה רק להעשיר חוכף אינו העני
 שדרז׳׳ל כיע לעשיר. משפיע שהוא מחשב הוא העשיר

 חיום עמו עשיתי אשר האיש שס ג׳] [רוח פקוק על
 העני העני עם עושה חביח שבעל ממה יותר כי בועז

 חיב אמר וכן ה׳] רוח [מדיש בעה׳׳ב עס עושה
ם מוה׳ קדישא בוצינא ל ש  דרך אניפאלי מק״ק ?יסל מ

 רש׳׳י ופי׳ חממה לי ויקחו ישראל בכי אל דבר הלצה
 כי • לשמי לי תרומה לי ויחנו אמר ולא לשמי לי '״ל

 לי ויקחו אבל ־ כ״כ רבותא אינו זה לשמי לי חסזיכח
 להנאה יכוין ולא לשמי לי הצדקה יקבל שהעני לשמי
 י״ח שהוא ולחשוב הש״י לעבוד יחוד לעשות רק עצמו

 כנ״ל להכותן להשפיע קבלתו בשעת ולחשוב לו הכוהן
 הש״י שממליך וזה • ודפחי׳ח עכ״ד גדולה רבותא הוא זה
 כרצונו העוה״ז ומנהיג משגיח שהוא ויודע הכל על

 בגוף הן שבעולם המזיק דבר משוס מפחד אינו וחפצו
 ברי׳ שוס יוכל ולא י״ח בידו שהכל כיון בממון הן

 אחד חקיד על בחו״ח כמ״ש י״ח בלעדו לחבירו להזיק
 והי׳שואלין במדבר רעות חיות במקום לישן רוצה שהי׳
 בוש והשיב ־ רעות מחיות מחירא אינך אתה איך אוחו

 העעס חה ־ ע״כ י״ח זולתו מורא שיראני מהבוי״ח אני
 ואין ומכה״כ העולם כל על השי״ח ממליך שהי׳ מפני
 שברצונו מה רק דבר שוס עושה שבעוה״ז ברי׳ שוס
הגשמיים המעשים כל על חש״י שממליך חה י*ח

ה»ז1בפ0



לבחייםר פרס אבותפד
 כוחן באמח הרוחני הנשמה צורכי כל ועל שגעוס״ז

 כרצונו העולמוח ינהיג שהוא מלכוחו מדח הש״י לו
 הקנ״ה צדיק ני מושל מי :] ע״ז [מו׳׳ק כמ״ש וחפצו

 הה״ג נשם כחנחי וכבר ־ מנמלה וצדיק גזירה גחר
ב מוה׳ קדישא נוצינא הגדול ו ר ד ע  פי׳ זלה״ה ב

 עפ״י כמעשהו לאיש חשלס אחה ש״נ]כי [חלים הפקוק
 על מלן להמלין הממונים הרוזכיס המדינה נני משל

 וזה עליהם למלון אחד איש עליהם קנלו המדינה
 למלן אוחו שמינו הרוזנים אל מונוח כוחן אח״כ המלן
 אנל המדינה על ממשלה מדריגחו לפי לכאו״א ונוחן
 שכחנו כמי גדולה מונה לכאו״א ליחן יכול אינו המלן

 אנל לכולם להמלין א״א כי לו הרוזנים המדינה בני
 ן ממל שהוא ומי ממש כמעשהו לאיש משלם השי״ח

 כוחן אז והגוף הנשמת המונוח כל על נאמח הש״י
 כי וחפצו כרצונו נוהג שהוא מלכוחו מדח תש״י לו

 ח׳ קפימל ונישעי׳ • ודפח״ח ה׳ ניראח מושל צדיק
 פירשיי תכביד ואחרון וכו׳ תקל הראשון כעח נפקוק

 האנשים כל גלה כן תניח אח כמכנד הכל מיאמ ז״ל
ק ק א  •] [י״ח מגילת תגמ׳ לשון והוא הירדן שבעבר ה
 דשמעי עד וכו׳ ומאטאחי׳ מאי רבנן ידעי הוי לא

 מלכוח שמדח וידוע וכו׳ אמרת דתו׳ רני דני לאמחא
 אדם איזה כלומר מכובד איזהו וז״ש • מכת״כ כבוד כק׳

 כרצונו תעולמוח לנהג מלכוחו מדח הש״י לו שנחן
ק ק תנריוח אח המכבד וחפצו א  הניח כמכנדאח ה

 לעשוח יכול שנעות״ז נרי׳ שום שאין מחשב הוא וכן
 והכל ומכה׳׳כ יח׳ נלעדו רעת או מונה שום רו לחני
 מעשה שום לעשוח נרי׳ נשום כח ואין • נגדו כאין

 מנהיג והוא י״ח נידו תנרואים כל רצון רק ברצונו
 לעשוח כח תנוחן והוא כרצונו שלהם הרצונוח
 רצון נלי לפעמים לחנירו להרע או להמיב המעשים

 הוא תואיח׳ כי תכנראים של בשוגג ולהרע ולתמיב כלל
 אח המכבד הזה והאדם וחפצו כרצונו הכל העושה
 המעשים כל על הש״י וממלין תאיז מן תנריוח

 יח׳ מלכוחו מדח הש׳׳י לו כוחן תארן על הנעשים
 כי מפקוק ראי׳ ומביא מכובד. ונק׳ העולם ינהג שהוא

 בעולם אוחי וממלין מלכוח מדח לי שנוחן מי מכבדי
 אח אכבד הנבראים מכל הנעשים המעשים כל על תזה

 ינהג שהוא מלכוחי מדח לו נוחן ואני תאדם זה
:כנ״ל העולם  איזהו אדם מכל הלומד חכם איזהו יאמר או

 עשיר איזהו יצרו אח הכובש גנור
] [ירמיה בפקוק דכחיב ונראה . נחלקו השמח  ע׳

 נגנורחו הגבור יחתלל ואל נחכממו חכם יחהלל אל
 המחתלל יחהלל נזאח אם כי בעשרו עשיר יחהלל ואל

ציין אוחי. וידוע השכל  יחהלל לשון אמר למת להבין ו
ט׳ בחכמתו חכם ישבח אל אמי ולא כי דאמר וגס ו

 לכאורה תמחהלל מלח וכו׳ תמחתלל יחהלל נזאח אס
 .אוחי וידוע השכל יחהלל נזאח אס כי והול׳׳ל מיוחר
 שיחגלת כדי העולמות כל ברא שתש״י דידוע ונראה

 הנשמת העונות כל על תש׳׳י שימלין ויראתו מלכותו
 חשובה ולעשות הש״י עבודת ועל ודעת וניכה חכמת
 נלעדו אליו ולשוב אותו לענוד לאדם וא״א שלו שהכל

 חו״ב לאדם תחוכן יח׳ והוא העונד הוא והוא יח׳
 עונות וכן כלום גרמי׳ מ לאדם וליח שלו שהכל ודעח
 להמלין נש׳׳ע שחקנו וכמו יח׳ מאתו הכל הגוף צורכי
 תמיד ירא ויהא לו שיחן ממנו ולבקש הכל על הש״י
 הננראי׳ ככל נחעכוגיו להתענג היצר נחעכוגי יפול שלא
 למעת יפול שלא תמיד ירא שיהא חחאת יראת וזהו

 האדם כן ולא הכנראים ככל היצר בתענוגי לתחעכג
 וא״א היצר עס הש״י ולענוד היצר אח לכבוש שציין
 אוחו לכבוש ופשיעא אליו לשמוע שלא היצר לנצח

 העונד הוא שהוא הש״י עזר בלחי עמו הש׳׳י ולענוד
]מ׳ [קידושין וכמ״ש  עליו מחגנר אדס של יצרו :

 וכו׳ שנאמר לו יכול הי׳ לא עוזרו הקנ״ת ואלמלא
 על ולבקש יח׳ מאחו שהכל זה להבין תאדם וציין
 זה להבין לאדם וא׳׳א התפלה עולם הוא וע״כ הכל

 באדם יש אא׳׳כ הכל על ממנו ולבקש יח׳ אוחו להמלין
 וכולם וכו׳ יראה אין חכמת אין אס וכמ״ש חכמה כח

 נחי׳ שהוא כלומר תעשי׳ עולם כלומר עשית בחכמת
 יקד אנא ובזוהר ־ עשית בחכמת מלכות מדת יראה

 מדת נו אין אס חכמה אין יראה אין אס וכן ־ נרחא
 מאתו שהיא נו שיש חכביחו על הש״י לתמלין יראה

 :ל״א] [שנח שדח״ל וכמו לכלום נחשב חכמתו אין י״ח
תן אמונת והי׳ חין זרעים קדר אמונת וכו׳ חוקן ע  ע
 לאלא• ואי אין יראתה׳ אי ואפ״ת וכו׳ מועד קדר

 על השנת ראש של במוקף תאריז״ל כונוח פי׳ ואפ׳ל
 ראשון אני ח״ל • וכו׳ אחרון ואני ראשון אני פקוק

 הוא אחרון ואני להשס הקודמות אותיות שהס עדה״ד
 שמוח ושני להשס מאוחרות אותיות שתס כוז״ו שס
 מלכות מדת הוא אני כי ע׳׳ש. עכ״ל מקפרסאנ״י אלו
 ובאורייתא אני גימעריא אוחיוח ע׳ עם נ״ן של שס

 של ושס נפקח מחכמה ואורייתא עלמין קונ״ה ברא
 אוחיוח כ״ב גימעריא להשס הקודמות אוחיוח עדת״ד

 על תש׳׳י ממלין כשאני ראשון אני וזהו • החורת של
 שיוצאת תחורה ועל ראשית הנק׳ חכמת על ראשון

 אחרון אני אז העולמות כל הש״י ברא שנת מחכמת
 השס זה שגימ׳ לתשס המאוחרות אוחיוח כוז״ו של שס

 שתס ראשונות קפירוח ע׳ ר׳ א״ח הוא אחד תוי״ת
 אין אס כי גמור יחוד אחד מלכות מדח הד׳ טס א״ח

 וכשממלין יראת אין חכמת אין אס חכמה אין יראה
 הוי״ס והוא נשלימוח יראת לו יש אז חכמתו על הש׳׳י
כנ״ל׳ אחד סוי׳׳ה כוז״ו קל קס אחרון אני ואז אחד

המיס



ד פרה אבות®ד
 נאמר יסהלל ולשון נחכמסו חכם יסהלל אל אפיה
 מהלל שנעלה ססהלל היא ה׳ יראס אשה יראה נמדס
 אל וזהו ־ ויהללה נעלה ל״א] [משלי וכמ׳ש אוסה

 מלכוס מרס יראה מרס נו אין אס נחכמסו חכס יחהלל
ה [שס] שדס״ל וכמו אפ׳  ו

ב) לא אי אין ה׳ יראס אי ) 
 נגנורסו גנור יסהלל ואל לא.

 אס הכונש הוא וגנור
 הכונש שהוא ח״ו נדעסו להחשנ נזה יסהלל אל יצרו
 הכונש הוא שהוא זה על הש״י להמליך אלא יצרו אס
 יוס נכל עליו מסגנר אדס של יצרו וכמ״ש ; יצרו אס

 יסהלל ואל ־ לו יכול הי׳ לא עוזרו הרןנ״ה ואלמלא
 ונזה מעשרה אחד מעשר נוסן אין אס נעושרו עשיר
 ומלכוסו יראסו ונשניל שלו שהכל הש״י ממליך הוא

 עשיריס נק׳ יראה שמדס מעשר נוסן עליו שמקנל
 שיהיו הלואי אז מעשר ונוסן הש׳י ממליך אין ואס

 [נמדנר נחומש רש״י שפי׳ וכמו מעשר עשיריס מן לו
 יראה מרס יסהלל נזאס אס כי וז״ש . ע״ש ־] י׳ ה׳

 שסס מסהלל ואמר יסהלל־ יראה נמדס נזה זאס נק׳
 וגנורה חכמה היינו הקידמיס דנריס השלשה על שקאי
 יסהלל אל חכמה נמעלס מסהלל שהוא ומי ועושר

 אל וכן .יראה מרס זאס לו יש כ״א חכמה נמעלס
 מדס יראה לו יש כ״א יצרו אח הכונש הגנור יסהלל

 יסהלל אל וכן • יצרו הכונש הוא שהש״י וינין זאח
 מלכוסו מרס עליו שמקנל נזאח אס כי נעשרו עשיר
 יסהלל אל המסהלל אמר וע״כ • כנ״ל מעשר ונוסן
 וזהו זאס־ מרס המעלה עס לו יש א כ״ מעשה נשוס
 כלומר יו״ד אוס הוא אוסי ומלס ־ אוחי וידוע השכל
 הוא יראה מדח מלכוח נחי׳ היא אוח כי וישכיל שדע
 וזהו • כנ׳׳ל גמור דניקוח חכמה הוא היו״ד אל דנוק
 גדלוח שוס לו שאין אדס מכל הלומד חכס איזהו
 לי׳ ליח כי לחכס עצמו מחזיק ואינו אדס מכל ולומד

 הש״י לו שהזמין מי וכל הש׳׳י של שהכל כלום מגרמי׳
 מלמדי מכל שכלשנאמ׳ ממנו ומקנל ממנו לומד הוא

 מהשכל והשכלחי ממנו למדחי הפחוח מערך אף השכלחי
 הוא ואח יצרו אח הכונש גנור איזהו תש״י. לו שנחן
 מדח שעס כלומר חי״ו ועד מא׳ שכלולה מלכוח מדח

 י׳׳ח ונלעדו יצרו כונש הוא הוא הש״י של מלכוחו
 השמח עשיר ואיזהו • יצרו אח לכנוש יכול הי׳ לא

 להש״י הוא שהכל ומחשנ מעשר שנוחן כלומר נחלקו
 כורין העשרה כל לו הנוחן והוא כלוס מגרמי׳ לי׳ וליח
 האחד לו ונוחן נחזרה אחד לו ליחן אח״כ לו וציוה

 הנוחריס החשעה היינו נחלקו ומשמח גדולה נשמחה
אס לו שנשאריס  ועונד יגע שהוא שאעפ״י כך מחשנ ו

 ■ חיל לעשוח כח לו הנוחן הש״י של הוא הכל נשדה
נמשעה נחלקו ומשמח נשמחה מעשר אחד נוחן הוא אז

חיים
 ירי ועולם כחי ח״ו מחשנ הוא אס אנל לו סריס הנו

 ואס נשמחה המעשר אינונוחן אז הזה החיל לי עשה
 נחשעה ומשמח נהנה אינו וגס נפשו אח גחל נוחן הוא

נזעח הוא ומקללה השמחה, מונע היגיעה כי הנוחריס

 .קלה למצוה רץ הוי אומר בן.עזאי
י ובורח ' ״ י

 אנל לחס סאכל אפיך
עגרמי׳ לי׳ שליח כשמחשנ

 שהוא הש״י של הוא כלוסוהכל
 חיל לעשוח כח לו הנוחן

 אז נמחנה המעשר אחר לו הנוחריס החשעה לו ונוחן
 המחנה עס כי לו הנוחרים החשעה עס משמח הוא

 קי״נן] [חהלים כמ״ש משמח הוא ערח שלא והמציאה
 שמניא חה ־ רנ שלל כמוצא אמרחיך על אנכי שש

 נק׳ החענוגיס וכל חאכל כי כפיך יגיע מפסוק ראי׳
 הענוג לי הי׳ ואוכלם דנריך נמצא שכ׳ וכמו אכילה

 אח׳׳כ ח״ש מציאה לשון נמצא וז״ש אכילה. p כמו
 חהו המציאה־ מן כמו ולשמחה לששון לי דנריך והי׳
 לך שיהי׳ חאכל כי נשדה וערח יגע שאחה כפיך יגיע

 ונוחן מהש״י הוא שהכל חחשונ כי אכילה מן כמו הענוג
 אז הנוחרים נחשעה נחלקו ומשמח נשמחה מעשר
 הענוג לך שיהי׳ הענוג הוא ואושר ־ נעוה״ז אשריך

 שגוף לעוה״נ לך ועונ המעשר אחר לך הנוחר חלקך מן
 בהאי מצוה שכר כי לעוה׳׳נ ישאר והצדקה המעשר

 והקרן נעוה׳׳ז פירוחיהן אוכל הוא רק ליכא עלמא
: לעוה״נ קיימה

ל י ב א ן  מצוה להנין.שאמר • כו׳ p הוי אומר ע
ענרה גוררס וענרה מצוה גוררח י

 נהעשוחו הוא מוכרח דנר וכי הכרחי דנר הוא כאשר
 עוד ג״כ שיענור חעשינה לא אשר ה׳ מצוח מכל אחה

 מצוה מצוה ששכר שאמר העעס זה מה וגס ־ ענירה
 גוררח שמצוה לפניו שאמר מה על ענירה ענירה ושכר
 להיעינ כדי העולמוח כל נרא דהש״י ונראה ־ מצוה

 ונאמח נספרים כמנואר להיעינ העונ מדרך כי לנרואיו
 יוחר כי ממנו כשמקנלין למעלה גדול הענוג הוא זה

 ונהפוך • להניק רוצה הפרה ליניק רוצה שהעגל ממה
 כמיש למעלה ח״ו גדול צער הוא אז מצער כשאדם ח״ו

 מצער שאדס נזמן ר״מ אמר •] מ׳׳ו [סנהדרי׳ נמשנה
 ניחא ולפייז כו׳ מראשי קלני אומרה לשון מה שכינה
 כו׳ מצוה גוררח שמצוה שלמעלה מה על העעס שאמר
 זהו המצוה מן שמקנלין השכר ר׳׳ל מצוה מצוה ששכר

 לעמו להשפיע שיוכל למעלה הענוג שמניא מצוה ג״כ
 הענרה מן שמקנלין העונש ר׳׳ל ענרה ושכר : ישראל

 שאדם נזמן כמ״ש חיו צער שגורס ענירה ג״כ הוא
 נהכרח מצוה גוררת שמצוה ונמצא • כו׳ שכינה מצעער

עד שכר שמקנלין מה  וענירה מצוה גיכ הוא המצוה נ
ח ג״כ הוא ענירה גוררח הכי  שאמר מה ועל ׳ כניל נ
ומעני לעשוסו חמיד האדם שניד היינו קלה למצוה

מ



לגד פדר אבות
5f בכל לקיימו שיוכל בחושבו לעשותו האדם יתישל לא 

 גוררת שמלוה למעלה שאמר העעם הוא w שירצה עח
 זה צחות דרן י״ל למצוה p הוי ומ״ש * כנ״ל מצות

 עיניס מאירת ברת ה׳ מצות י״נו] [תהליס הפקוק פי׳
 יהי׳ אין אדס יאמר שלא

 הזנבירה מן ובורח גסת ופקיעה למצות רץ
 ̂עביךה גוררת ו?בירה שלאדם עיניו מאור נועלת

י ' זה מצות דבר על לא ז״ש  י י
 הרשות דבר על רק נאמר
אדרבה מצות לדבר אבל

עיניה מאירת ברת ח׳ מצות
 למת להבין • כו׳ קלח למצוה p הוי

 לשון הוא קלח למצות רן הוי אמר
 והוי והול״ל עבירה גבי ציווי לשון גיכ אמר ולא ציווי
 • הידיעה בה״א העבירה מן דאמר וגס העבירה מן בורח

 ואינו • עוב ועשה מרע קור להיות צריך דהאדס ונראה
 אף אלא במ׳ע עוב ועשת העבירות מן מרע קור ר״ל

 להזהר דהיינו מרע קור להיות צריך המצוה בעשיית
 לעקות מפניות פקול ממחשבת המצוה עשיית בשעת
 אינו זה כי בעיניו להתנאה ב״א איזה בשביל חמצוה
 עשיית מחמת גדלות מן לתזהר או • חש״י את עובד

 ובתורה המצוה בטשיית עבודת בכל כלל וזהו המצות
 למצוה p הוי וזהו י בזת ליזהר צריך הכל ותפלה

 ובחשק בהתלהבות לעשות תרוץ קלת למצות אף קלח
 דהיינו המצוה עשיית בשעת העבירה מן ובורח גדול.

 וע״כ תמצוה עשיית בעת וגדלות פניות ממחשבת להזהר
 צריך הוא זה כי הידיעה בה״א תעביר׳ מן ובורח אמר

 מן נברח שיהי׳ וזהו מפניות המצות עשיית בכל ליזהר
 קלה במצוה ואף כנ״ל ואצ״ל ק״ו זהו עצמה עבירה
 עשייתה בקעת העבירה מן בורח שיהא התנא הזהיר
 להביא ומסית מפתח היצר כי וגדלות מפניות להזהר

• קלה במצות אף וגדלות פניות מחשבת  שמוחק בתיו״ע ועי׳ • וכו׳ p הוי יאמר או
 אבות במק׳ וכ״כ כבחמורה תיבת

 יש ולפי״ז ־ כבחמורה תיבת שנמחק מא״י לו שהובא
 לחמורה ולא לרוך צריך קלה דלמצוה דמשמע להבין
 גוררת שמצות מעס שנותן ועוד קלח. למצות דוקא ולמה
 לידע נרצה אס ואפ״ל ־ כך ההכרח ולמה בהכרח מצות

 •] קמ״ב [חולין רז״ל בדברי נמצא קלת מצוה של חפי' מה
 תורה אמרת כאיקר שהיא קלח מצות אס מה שאמרו

 על הרבה ממון מוציא כשאינו הרי ייעבלךוכו׳ למען
 המצוה אבל לעשותו קלה הוא מועע דבר רק המצוה
 וידוע • חמורה מצוה נקרא מרובים דמים ליתן שצריך

 אחד פרקליע לו קונה אחת מצות העושה שאמרו מח
 ולפי המצוה מעשיית הנברא עוב המלץ מלאך ר״ע פי׳

הוא כן חמצוה נעשייח וחפצו וחשקו חסלה^וח גודל

 ממון מוציא תוא ואס הנברא המלאך של התיוק גידל
 ברצונו הש״י שעובד נראה הוא מזה חמורת מצוה פל רב

 ממון להוציא לבו שנדבת אחר גדול וחשקו והתלהבות
 זה בממון לעשות יכול שתי׳ ליוצרו רוח נחת לעקות רב

 והוא בעוה״ז תעניגיס הרבה
 עות״ז תענוגי כל דוחה מצוה גוררת מצות ב*‘

 בזה ועובד לעשות יכול שהי׳ מצות מצוה ששכר
לו שיש בודאי נמצא תק״י ’ ‘ י ״

 יותר ותשוקה וחפץ תענוג
 עות״ז תענוגי מן לעבוד׳הק״י

 המצות מן הנברא להמלאך גדול חיות נותן ונמצא
 על נותן אינו אס אבל רב ממון עליו שהוציא החמורה

 שהוא פרועה או איקר שהוא מועע דבר רק המצות
 בחשק השיי שעובד מזח נראה אינו באיקר משמנה אחד

 ותענוג הנאה מה כי גדולת ותשוקה ובהתלהבות
 הזה עולם בהנאת לקנות יכול הי׳ גדול

 הנברא להמלאך גדול חיות נותן שאינו ונמצא מאיקר
 למצות רץ הוי וז״ש . כאיקר שהיא קלה המצות מן

 ובתשוקת במרוצה תעקה עכ׳׳פ כאיקר שהיא קלת
 להמלאך גדול חיות ליתן כדי גדול ובהתלהבות

 העעס ואמר . כנ״ל קלה למצוה דוקא וזהו הנברא
 מלאך נברא המצות בעשיית כי מצוה גוררת שמצוה

 יש חיות לו שיש דבר וכל תמצוה מן חיותו והמלאך
 עוד גוררת וע״כ חיותו נמשך שממנו לדבר חקוקה לו

 הוא כן המלאך של חיותו גודל ולפי מצוה לעקות
 בהמלאך אין אס כי מצות עוד לעקות תשוקתו גודל
 לעקות עוד שיגרור כ״כ חקוקה בו אין חיות מעע אלא
 גדול בחשק לעשות קלה למצות רץ הוי וע״כ מצו׳
 מצוה עוד לגרור כדי הנברא בהמלאך גדול חיות ליתן
יש דבלא״ת ליוץ כ כ׳׳ צורך אין חמורה במצוה אבל

: כנ׳׳ל להמלאך גדול חיות

. עבירת גוררת ועבירת וכו׳ העבירה מן ובורח
 העבירה מן לברוח שצריך העעס צהבין

 עבירת מפני וכי עבירת עוד גוררת אחת שעבירת מפני
 מן אף הלא . שנים מפני רק לברוח א״צ אחת

 דאמר מאי ונראה . לברוח ג״כ צריך אחת עבירה
 אחרים שעוש׳ס רואת אס היינו העבירה מן ובורח

 יכול אינו אס אצלם לעמוד ולא לברוח צריך עבירה
 רע עוב לא דרך על בהתיצב כי יעשו שלא להוכיחם

 גוררת עבירה כי עמהס מלעשותו בעצמו ימאק לא
 אשרי :] י״ח זרה [עבודת שאז״ל וע׳׳ד ; עבירת
 לא חעאים ובדרך רקעיס בעצת הלך לא אקר האיש
 הלך שלא מאחר וכי יקב לא לצים ובמושב עמד

 לך לומר אלא לץ מהיכן ישב שלא ומאחר ישב מהיכן
ואס צישב קוסו עמד ואס לעמוד קופו חלך שאס

ישג



D'Ttד פרס אכות«רי

. וכו׳ רוח שפל הוי מאד מאד יאמר או
 דהחורה להבין צרין דהכה ונראה

 עניו משת והאיש י״ב] [במדבר מרע״ת על מעידה
 מה דבשלמא האדמה. פני על אשר תאדם מכל מאד

 הוא זה מה ונחנו שאמר
 שהכל בעצמו יודע שהי׳ אמח

 ושכלו חכמחו יח׳ תואמאחו
עניו שהי׳ מת אבל וכוחו
 מבין הי׳ לא וכי האדם מכל

 וחכמחו מדריגחו בעצמו
 ישראל לכל חורת מלמד שתי׳

 וחיק שחלמיד מת ויודע
 כל קוןז עד לחדש עחיד

 בדעחו יחשוב והאין תדורוח
 שהם האדם כל על באמח

ממנו עוביס יוחר
 ומדרגחו במעלת יוחר שתי׳ משוס דאדרבה ונראה
 שערי מ״ע לבינה שזכה שאמרו עד מאוד עד גדולה
 הבין ושכלו חכמחו גודל ולפי למשה נמקרו בינת

 כל כשראה עד שכלו לפי בעבודה תחקצרוחו בעצמו
 יוחר שהס חושב הי׳ החחחוניס מדריגח אןז האדם

 הקלושה שכלם כפי הש״י עובדין שהס לפי ממנו עוב
 כוחן ת׳ כי יוחר שכל להס שאין יוחר לעשוח להס ומה

 חכמחו גודל לפי בעצמו וראה שכלו לפי ועובד חכמה
 עניו הי׳ וע״כ בעבודה חקרוכו ה׳ מאח לו ניחן אשר
 כשהי׳ וא[ז האדמה פכי על אשר האדם מכל מאד
 חכמה בחקרון ג״כ חולה הי׳ מאדם עבירה איזה רואה
 מדריגת שהוא היצה״ר נגד לעשוח לו ומה ודעח

 בכפילא וז״ש . אדס מכל עניו הי׳ וע״כ החחחוכת
 מאד ר״ל . האדס כל בפני רוח שפל הוי מאד מאד
 מדריגח ששהי׳ ואחר מ״ה במדריגח שחהי׳ מ״ה גימ׳
 שלן איכה מעלחן וכל ושכלן כוחן שכל שחבין מ״ה
ק  מן א[ז אדס כל בפני רוח שפל מאוד חהי׳ מאחו י

 שחקוח העעס ואמר תערן. פחוחי חחחוכוח מדריגח
 כמו ומשקל קו לשון חקוח מלח בחוי״ע ופי׳ רימת אנוש

 מדריג׳ הוא ואנוש אכיש שחקוח וזהו .תשני חקוח אח
 וקו ממנו למעה כמוהו שאין ערן פחוחי חחחוכת

 עס אחח במדריגה שהוא כלומר רימת הוא משקלו
 כפי תש״י ועובד בבע״ח ערן פחוחי שהוא הרימה

רן פחוחי אכיש מדריגח וכן שכלו  עובד באדם ע
 תחקצרוחו רואה מ״ה מדריגח שהוא ומי שכלו כפי

 הוי וע״כ ת׳ מאח הוא והשכל שכלו כפי בעבודחו
 מדריגח שהוא בפנימי אף האדם כל בפני רוח שפל

: ערן וחי פח אכיש
**p H I לשון . כו׳ כל אומר ברוקה בן

הכתוב מן יודע אתה הלמב״ס י

 ברוךך» בן יוחנן ,רבי :רמה אנוש שתרןות
ק שמיסיבסחר ד״מחללישם כל אומר ^  נ
 בחלול מזיר 'ואחד שוע אחד ^לוי ממנו

 הלומד אומר ישמזגאל' (ד.)'רבי השם:
 ה׳למד ללמוד בידו מספקין ללמד מ^ת ?גל

 בידו’מםפיקין ל?גשות מנתי והלומד.עילי
: ולרגשות" (לשמור) וללמד ללמוד

• • I ־ • I ־ זt•

רבי

 כו׳ בקרבן כפרת צרין זה ומפני חעא לו יש שהשוגג
 ותשוגג המזיד להשווח כו׳ חלילה כמזיד אינו אבל

 השס שחילול הכה . כווכחו אבל .הדברים מן בדבר
 (דוקא בגלוי ממנו כפרעין בשוגג או במזיד יהי׳ אס

 אם דרנו) כפי א׳ כל אבל
 ואס מזיד עונש מזיד הי׳
 ונזה .שוגג עונש שוגג הי׳

 נפרעים ששניהם תשוו
 פירש׳׳י וכן בגלוי מהם

 שוגג תשוו בגלוי דלעכין
 כמי ולהבין ואפ״ל . למזיד

 אחד שכיח שמקיים מה
 השם בחלול מזיד ואחד שוגג

 בחילול האלו חיבוח וב׳
 כיון מיוחר הוא השם

 בפחיחח קליק קא דמיני׳
 שוגג א׳ אלא הל״ל ולא כו׳ ש״ש המחלל כל דבריו

 [יומא זה כעין בגמ׳ דאמרי׳ ונראה לא. וחו מזיד וא׳
]פ״ו  שיודע כיון עבירת שעבר ח״ח כגון ח״ת ת״ד .

 כמוהו לעשוח עס המון שילמדו גורס בו ומורד רבוכו
 חרפחו לכל מגלה הקב״ת וז״ל הכא פי׳ ז״ל ורש״י
כן ושכן  כ״ו] [משלי שנאמר בידו רעים מעשים הי׳ ו

 כן וכל בקהל רעהו חגלה במשאון שנאה חכקה
 ראיחס יאמרו שלא ידו על ש״ש יחחלל שלא כדי למה

כן צרוח בו ופגעו מעש״ע ובעל חכם שהוא פלוני
הקב״ה השם בחילול מזיד ואחד שוגג אחד לפיכן וכן

 שילמדו זה זולח כי ראינו הרי . עכ״ל לכל מגלהו
 זת בלא השם חילול ג״כ יש לחטוא ממנו אדם בכי

 שמביא כמו הכ״ל בגמ׳ ג״כ והוא עליו פורעכיוח בבא
 ת׳ עם אלי באמור ל״ו] [יחזקאל שנאמר הגמ׳ שם

 שבאמח הכא דמיירי י״ל ולפ״ז .יצאו ומארצו אלת
 ילמדו שלא וקובר בקחר שהוא רק בעבירה תואמזיד

 שוגג זה וקראו רואה ואין הוא בקחר כי ממנו ב״א
 אבל ממנו ילמדו שלא קובר הוא כי השם בחילול

 תאחר השס חילול לידי יבא שלא לחשוב לו הי׳ מ״מ
 כל כמ״ש בגלוי עונשו יבא בוךאי בקחר בעשוחו כי

 בגלוח ממנו נפרעים בקחר שמיס' שס המחלל
 עליו פורעכיוח בבא השם חילול מזה יבא וא״כ

 רש״י שפי׳ כמו כו׳ פלוני איש ראיחס שיאמרו
 שם המחלל כל וז״ש . מזיד הוא ובזה ז״ל

 מחלל של העונש שזה ר״ל כו׳ בקחר שמיס
 עבירה על בגלוי ממנו שנפרעים בקחר שמיס שס

 בחילול מזיד וא׳ שוגג אחד ולפיכן בקשר שעבר זו
הוא עצמה ובעבירת שיגג הוא שבח״ה ר״ל השם
שקבורשיגג הוא השם ונחילול עזיד

ינמדו
שלא



לה ח״ם ד פרק אבות ®יי
] כמ״ש נפרעים אעפי׳׳ב עושח חוא שבשחר בעבור ממנו ילמדו חל׳. מו ש ^ הרי ייקן לא אדם בשר על [  כיגו
 חועא שחאדס ומח הנשמה נק׳ והאדם אדם בשר נק׳ מזיד הי׳ כאלו עלמה השם חילול של עבירה על ממנו
 ובא הילה״ר כחוח מדובק בו אשר הגוף מצד הוא ממנו ילמדו שלא קבור שהי׳ בזה שוגג שהוא דאף
י׳.] [איוב כמ״ש אדם בשר הנק׳ האדם לבוש מצד החעא פורעניוח בבא השם חילול שיהא לחשוב לו חי׳ מ׳׳מ
 וא׳ שוגג א׳ ע״כ עליו
 עבר אם כי בח״ה מזיר

 השם חילול שיש עבירה
 עבירח על ממנו נפרעים

עבירח לאוחה הראוי׳ עונש
י.־-י.־זד■- ׳; ■•■ד״■’ ־.■.־ ■,־,־■ ;־ן) י —־«7 השם חילול ועל

^ T •I מ׳.] [קידושין בגמ׳ כמ״ש

ה ןאין קין לה יש עבירה ר תו
אנ ומה פירוח לח

 הצבור מן תפרוש אל אומר צדוק רבי
 ת?נשם הד^ין,ואל כעורכי עצמך תעש ואל

א בהם ’ לד^גדל ,עטרה  לחפור .קך־דום ̂.
וד־אשתמש ’ 'אומר הלל היה י וכך ,בהם’

מקיים
 כו׳ דרכם מפרי ויאכלו
 ענירה ופירש״י פירוה לח יש פירוס שעושה עבירה
 בחילול שדייק וזהו השם. חילול כגון פירוח שעושה

 עליו שנענש השם חילול של זו בעבירה ר״ל השם
 ממנו ילמדו שלא שקבור בו שוגג שהי׳ אף בפ״ננ

 מן לפרוש לו שחי׳ גמור מזיר כמו ממנו נפרעים
 חילול לידי שיבא בקופו יהא מה לראוח העבירה

 חוחניהגאון ובשם בגלוי. פורעניוח עליו בבא השם
 כי שמעחי זלה״ה בער דוב ישכר מו׳ המנוח חחקיד
 שם ונמצא הוי״ח ונכחב באדנ״י נק׳ כעח בעוה״ז

 ושם בגלוי הוא אדנ״י ושם במחשבה בקחר הו״י׳
 המחלל כל וזהו .דין העושה הוא מלכוח מדח אדנ״י

 במחשבה בקחר שהוא הו״י׳ ר״לבשם בקחר ש״ש
 שהוא אדנ״י בשם ר״ל בגלוי ממנו נפרעים בהעלם
 : ודפח״ח כנ״צ דין העושה הוא כי בדיבור בגלוי

1' ק " ל ד  ואל הציבור מן חפרוש אל אומר צ
 ואל הדינין כעורכי עצמן חעש *

 אבוח לב ובשם במד׳׳ש הגירקא כ״ה כו׳. עערה חעשם
 אל מ״ש להבין וצריך .ורים הקיז בכל נדפק הוא וכן

 עצמך חעש ואל בפ״ב הלל דברי זהו הציבור מן חפרוש
 שמדבר בפ׳׳א עבאי בן יהודא דברי זהו הדיינין כעורכי
 עומדים דין בעלי וכשיהיו אח״כ שאמר הדינין בעניני
 מן חפרוש אל שייך ואיך כרשעים. בעיניך יהיו לפניך

 דאיחא ונראה . כו׳ עצמך חעש ואל אצל הציבור
 של חלוקן לבוש הי׳ הנביא שמואל ירושלמי באגדח
 שהי׳ ופרושו . פשעחי עויחי חעאחי ואמר ישראל
 הי׳ שהוא אעפ״י חעאחי ואמר ישראל בשביל מחודה

 בשביל אבל מפיו שקר דבר הוציא חאיך חעא ולא צדיק
 עונוח חבירונמצא בעד ערב שכ׳׳א ישראל הערבוחשל

 חעאחי ואמר מחודח הי׳ אליו. ג׳׳כ נוגע ישראל של
 בדרך אחז ואשר בעצמו. חעא לא שהוא אעפ״י עויחי
ק׳ האדם דהנה נראה .ישראל של חלוקן משל  הנשמה נ

ה גוף כי דע קדושה בשערי כמ״ש אי תאדפ אי??ו ה

. וכו׳ חלבישני ובשר עור
 על הם אשר והחטאים

 המשיל הערבוח מצד האדם
 מלובש שהוא לחלוק אוחם

 על באדם כן הגוף על
 מצד שבאים שלו החטאים

 מצד חטאים עליו נוקף הגוף
 כמו למחוח יכול אם ערבוח
 על חיכף המלובש החלוק

 שמואל וז״ש . חטף
 של חטאים ר״ל ישראל של חליקן לבש הי׳ הנביא
 ואפשר . וכי׳ חטאחי ואמר והחודה מישראל ערבוח

חזאח כל כי הציבור מן הפרוש אל כאן שז״ש  המס׳
 מאן האי .] ל׳ [ב״ק כמ״ש דחשידיח מילי הוא

 מי על ואמר דאבוח מילי יקיים חקידא למהוי דבעי
 הולכים שאינם הציבור ־ך בה שוכן והוא צדיק שהוא
 אלא הציבור מן חפרום אל הש״י לפני הישר בדרך

 עונוח כל על ויהודה הערביח מצד עמהם ישהחף
 זהו ואפשר .כלל חטא לא שהוא אעפ״י הם שעשו

 עון השא כל אליו אמרו [בהישעי״ד] הפקיק פי׳
 אליו אמרו ר׳׳ל דברינו ולפי פשיטו. ע״פ פירוש לו ואין
 עון השא הש״י אל יאמרו הכל ר״ל עון השא כל
 הציבור עם וישחחף כולם יאמרו חטאו שלא הצדיקים אף

 כעורכי עצמך העש ואל ואמר • עון השא ויאמרו
 יושב הוא שאם פשיטא כלומר זו ואצ״ל זו בדרך הדינין
 ילמד שלא הישר בדרך הולכי׳ שאינם הציבור בחיך

 עצמן העש ואל וזהו • חש״י לפני עליהם קטיגור
 הדיינים אח עורך אחה כאלו כלומר הדיינין כעורכי
 עליהם קטיגור מהעורר שאחח בזה אוחם שישפטו

 חלמוד אדרבא אלא אוחם לשפוט למעלה מעורר אחה
• עליהם זכוח

ל1 הלל חי׳ וכך כו׳ להחגדל עטרה א
 ולהבין • כו׳ למדח הא כו׳ אומר

 • קרדום ולא לחחגדל עטרה חעשם אל דאמר הכפל
 פשוטו עפ״י ונראה • הלל מדברי ללמוד כונחו מה וגם

 ודאשחמש חלל דברי על ראשון בפרק כ׳ המד״ש דחנה
 שיחנשא כדי עושה שאינו מי כל וז׳׳ל • חלף בחגא

 הוא לנד חייו כדי בחגא קצח משחמש הוא אלא שמו
 וזהו לעוה״ג שיטול מה עם בעוה׳׳ז שנטל מה מחליף

 בהשחמש הזה הקרדום והכה • עכ״ל חילופין לשון חלף
אומר שאול פ׳:]אבא בגמ׳[ב״מ כמ״ש מועט פחיחחה בה

והולך פוחת וח צתי עני של משסצו להשכיל לאדס מוקד
(אמלי/



חייםד פרה אבותרי6
אשר האיש כי העשירים אח מכבד רבי ע] [נדרים אלא אמר לא שאול אבא qפ״ב:]וא בגמ׳[דף שם ואמרי׳
כיבוד הוא הזח והכיבוד לכבדו יש עושר השי״ח לו נחן פחחיהו וזומר אגריחו ונפיש הואיל וקרדום ופסל גמרא

רב ממון עבור גשמיוח בעבור אוחו מכבדין כי qהגו חהנה שלא בחם.ר״ל להחגדל עטרה העשם אל ע״ב.וז״ש
למאני קרי יוחנן דר׳ קי׳ג־] [שבח הא וכי לו שיש לא qוא . ממנה וחעשיר שחחגדל עד מד׳ח כ״כ

 בחם. לחפור לחחוץ קרדום
 מהד״ח ליחנוח qא ר״ל
 אסור. נמי לבד חייו כדי

 שפחיחחו לקרדוס ודימו
 מעט לפחוח רוצח כן מועט

 כדי ממנו ולחנוח החורח מן
 מדברי למד וע״כ לבד חייו
ד qשא הלל מילא. חייו כ נ
 ולפי • qחל בחגא ודאשחמש אומר חלל חי׳ שכן
 חייו כדי qדא מבואר שהבאחי החשיד בשם המד״ש פי׳
 נלמד הלל מדברי ר׳׳ל למדח הא אמר וע״כ אקור נמי
 ר״ל כל ואמר • העולם מן חייו נוטל מד״ח הנהנה כל
 חייו נוטל ואמר אשור נמי חייו כדי מועטח הנאה qא

 לעשוח שאשור רק הלל בדברי מבואר אינו זה העולם מן
 מן חייו ניטל מ*ש ואפשר • הלל מדברי למד זה כן

 ימים אורן •] ש״ג [שבח שארז״ל מה כונחו העולם
 שלומד למי וכבוד עושר למשמאליש בה מיני׳ למי בימינה
 עושר למשמאילים. וכבוד עושר וכו׳ ימים אורך לשמה
 • מד״ח ליהטח שרוצה וזה • ימים אריכוח לא אבל וכבוד
 מן חייו נוטל הוא וע״כ משמאילים בכלל הוא נמצא

 פשוט הוא עו״הב מן חייו מטל הגיישא ולפי העולם.
חז׳ ולהחגדל ליהנוח כשרוצה כי  •] מד״חוארז״ל[חעני

 ■ נמון במקום אלא שורה שאינו למיש ד״ח נמשלו למה
 ממנה ועבר qחל החורה אז בחגא להשחמש שרוצה וזה

 החורהחיים בהפשיד עוה״ב מן חייו נוטל הוא וע״כ
 כי ח׳] [משלי החורה שאמרה הפשיק וז״פ הנצחיים.

 כי • נפשו חומש וחטאי וכו׳ ויפק חיים מצא מוצאי
 אריכוח בזה חיים מצא חחורה שמוציא מי ר׳׳ל מוצאי
 חשרון לשון הוא וחוטאי • הנצחיים חיים ובבא ימים
 חטאים שלמה ובני אני והייחי אי] אי [מלכים כמו
 כשרוצה אוחי ומפשיד ממנו אוחי שמחשר מי ר״ל

 וע״כ במקוםנמון אלא שורה אני אין כי בכחרי להשחמש
 חומש הוא זה בכחרי להחגדל שרוצה זה מאדם נחשר אני

 נוטל כאן כמ״ש הנצחיים חיים שמפשיד בעוה״ב נפשו
 אמר ולא נפשו חימש וז״ש • כנ״ל הבא עולם p חייו
 וגזלן בע״כ חשלומין דמי יהיב חמשן כי נפשו גוזל
 לנפשו ונוחן בעוח״ז ליהנוח שבחר וזה . משלם אינו

 • נפשו אח חומש וע״כ מעוה״ב חשלומין עוה׳׳ז הנאח
 עכשיו החורה מן שנהני׳ מה ההיחר רע״ב בפי׳ ועי׳

• בימיהם qוא
 • כו׳ החורה אח המכבד כל אומר יוסי רכי

ל מכו?ד גופו מ״ש ארז״צ דהנה ר

 יוסי רבי 0( ; לם1הע מן חייו נוטל תורה
 מכבד גופו התוךה את המכבד בל אומר

 מפו יהתורה' את המחלל ובל הבריות' .על
בנו ״טמעאל רבי )0 ̂ הביריות על מחללי
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אומר

 אשר והכיבוד מכבדוחא
 כבוד הוא חיח לכבד נחחייבנו

 הדבוק שכלו עבור הנשמה
 הכבוד עצם הוא אשר בחורה
 כל פרק בשבח וארז״ל

 •]עשירים קי״טq[ד כחבי
 זוכים חם במאי שבבבל
החור׳ שהםמכבדיןאח בשביל

 לעשירוח יזכה ועי״ז חחורה אח המכבד כל כאן וז״ש
 העשירוח של הכיבוד כי חבריוח על מכובד גופו ויהי׳
ל qהגו כיבוד הוא  וכו׳ החורח אח המחלל וכל כנ׳
 נק׳ בחורה עושק שאינו מי שכל על בפ״ו מ״ש ועי׳
 טעם וקרח יפה אשה חזיר qבא זהב נזם שנאמר qנזו

 וכו׳ נק׳ החורה אח לומד שאינו מי שכל אמר שלא
 עושק שאינו ר׳׳ל • בחורה עישק שאינו מי שכל אלא

 רק החורה שלומד qוא החורה עם ובמעשיו נעשקיו
 שאינו ר״ל החורת עם עושק אינו ובמעשיו נעשקיו
 אוחו ודימו .qTO נק׳ שלו במו״מ בעשקיו החורה מקיים
 במעלה עצמו מחזיק ואינו זהב בנזם שהולך לחזיר

 בצואה זהב הנזם qמטנ ואדרבה זהב בנזם שהולך מחמח
 בעצמו התורה אח מכבד ואינו חחורה שלומד ח״ח כן

 הנזם אח qומטנ החורת אח מחלל הוא אדרבה לקיימה
 qשמטנ חזיר qבא זהב נזם הפשוק שמביא וזהו שבו זהב
 דהנה טעם ושרח הח״ח הוא יפת אשת כן הנזם אח

 ואח ילך אשר ח׳ דרך שמורה ע״ש חורה נק׳ החורה
 בחורה שלומד מה מקיים אינו וזה יעשה אשר המעשה

 שהתורה מהטעם עצמו משיר הוא טעם ושרח וזהו
 עיקר המדרש ולא דרך מורה שהוא מפני חורה נק׳

 כאן וז״ש חחורה אח מחלל הוא נמצא המעשה אלא
 שלמד מה מקיים שאינו ר״ל התורה אח המחלל וכל

 על מחולל גופו אז התורה אח מחלל הוא ובזה בחורה
 על נמאש שגופו לחזיר הכתו׳ שדימו ראינו הרי כי הבריות
 אם מגונות מדוח בשאר וגם וכו׳ זהב נזם כמ״ש הבריות

 מלחין בר לי׳ וקרי ־] מ״ט [פקחים אמרינן בח״ח הוא
• פינכי .

׳ לפרש ונראה כו׳ אומר בנו ר
 ביבמות הגמ׳ פי׳ אמרתי דהנה

 יותר מדוח של עונשן קשה לוי ר׳ אמר ־] כ״א q[ד
 ולכאורה אלה. נאמר ובזה אל נאמר שבזה עריות משל
 דגזל. לאו עונש הוא מדוח של דעונשין חמו׳ הוא

 וכתבתי ב״ד. ומיתות כריתות הוא עריות של ועונשין
לנח ה׳ ויאמר גפקוק בחומש הי׳ ז״ל רש״י דתנה שס
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י י לוחייםד פררן אבותפ
וגם כשיריים עצמו שמחזיק למי נחלסו לשאריס פשע מפניהם חמש הארץ מלאה כי לפני בא נשר כל

ומרינוח קעעוח גורם גזל כי הגזל מן עצמו לפרוק צריך להבין וצריך ע״כ הגזל על אלא דינם גזר נחחם לא
וגס נו לשלוט מדה״ד יכול ואז הלננוח והתחלקוח כמו וג״ע ע״ז על גס עברו הס הלא הגזל על למה

[שנועוח אח״ל כי שוא שנועס מן עצמו להרחיק צריך ונראה • ע״ש וע״ז ערוה לשון הארץ וסשחח ז״ל שפרש״י
 שישראל בזמן נאמח דהנה

 הדין מדח אין נאחדוח הס
 כמי נהס לשליט יכולין

 עצבים י]חנור שכחונ[הושע
 לנס חלק לו הנח אפרים

 • נפרש״י ע״ש יאשמו עסה
 ע״ז על עברו אס אף וע׳׳כ
כח לא וג״ע מדה״דJ הי׳

 לנס חלק ונמצא ניניהם שהי׳ נגזל אבל עליהם לקטרג
 טעסלמה צריך ע״ז וגס דינם. גזר ונחסם נענשו לכן

 יכול מדה״ד אין ע״ז שעונדין אף נאחדוס כשהם
הס. לשלוט  גמור נאחדוס שיהיו דא״א הטעם ואולי נ

 נוצינא הרב אמר כאשר לאין עצמן מחזיקין כשהם אלא
ב מוה׳ קדישא ו ר ד ע  ארבע הרכיב שהש״י זלה״ה ב
 מ״ה ומדס הפכים שני והס ביחד ומיס אש ישודוח

 נשפלוסו רואה אחד שכל מחמס אוסס המחבר ואי״ן
 וא״כ ז ודפח״ח עכ״ד חנירו ישוד על לגבור יכול אין
 מ״ה נמדריגס שיהיו צריכין ע״כ באחדוס שהס כיון

 נושא ברחמיו והש״י נשפלוסו סמיד רואה וכ״א ואי״ן
 עצמו שמחזיק למי נחלסו לשארי׳ פשע על ועובר עון

 כשעונדין אף נהס לשלוט יכול מדה״ד אין ע״כ כשיריים
 גובר וכ״א נמחלוקס כשהם אבל נאחדוס והס ע׳׳ז
 מ׳׳ה נמדריגס הס אין ואז נאחדוס ואינו חנירו על

 יוסר מדוח של עונשן קשה וזהו נענשו וע״כ
 בעונש שיענשו לישראל ח״ו שקשה כלומר עריוס משל
 יוסרנמדה״ד כח יש כי עריוס מעל יוסר מדוח של

 אל נאמר שזה • עריוח משל יוסר מדוח על לקטרג
 אס אף ל ר׳׳ ואהבה חשד הוא ואל אל נאמר נעריוס

 ואין ניניהם ושפילה רעה אהבה הי׳ עריוס על עברו
 גני אבל צהענישן כדי עליהם לקטרג נמדה״ד כח

 רניס לשון על מורה אלה ומלח אלה נאמר מדוח
 הדברים אלה . רניס על נאמר אלה שנאמר מקום וכל

 ההפלקוס שהי׳ ר״ל אלה שנאמר נמדוח וזהו משעי אלה
 עליהן לקטרג במדה״ד כח יש וע״כ ניניהם ומרינה

 שרול׳ כלומר הדין מן עצמו החושך וזהו כנ״ל. להענישן
 ועונש דין שוס עליו יבא שלא הדין מן עצמו לחשוך

 יראה ר״ל אינה ממנו פורק ועשה. שעבר מה על
 ישראל כל עס גמור נאחדוס ויהי׳ איבה ממנו שיפרוק

 שיהיה לו וא״א כנפשו משראל כ״א אס אוהב ויהי׳
 אלאכשיהי׳ האיבה מן ולפרוק ישראל כל עס נאחדוס

 מדס אין ואז נשפלוסיו סמיד ויראה לאין א״ע ויח׳יק
על עובר ברחמיו הש״י כי עליו לקטרג יוכל הדין

 ממנו פורק הדין מן ?צמו ר»חושןי אומר
 בהוראה לבו שוא.והגר ושברנה וגזל איבה
ח וגם רשע ^טה  אומר היה ת-א cm י: ח

אחד אלא יחיח דן שאין יTיח דן אל'תהי
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ח׳ בכל ל״ט']  שבחורה עני
 בשבועה וכאן ונקה נאמר
ענירו׳ בכל ינקה לא נאמר

 זכוח לו יש אס שבחור׳
 בשבועה וכאן לו חולין

 ואז מיד ממט נפרעין
 הגזל ימן עצמו נשמרחיק
 לו ויש ואינה שוא ושנועח

 לקטרג ימל מדה״ד אין ישראל כל עס גמור אחדוח
 הדין ק להנצל נפלאה וחכמה גדולה עצה וזהו עליו

׳ ענירוח נו שיש אף
ן ב ׳ [ירושלמי דארז״ל • בהוראה ל ד

 שרשורי חרי ולבא עינא נרכוח]
 ראייח ונאמח חומד והלב רואה עץ דעניר׳

 לפעמים כי . ז״ל כמאמרם אדס של בידו אין עין
 באדם חלוי עיקר ונמצא נכונה שלא רואה אדס
 וכל בעיניו כשרואה אח׳׳כ חומד שהלב מה הלב הוא

 [דברים כמ״ש הלב גשוח מן נמשך שבעולם העבירוח
 השי׳י ושכחח אלקיך ה׳ אח ושכחח לבנך ורס ־] ח׳

 פן לך השמר שכחוב כמו ענירוח שיעשה גורס ח״ו
 ששכחח הרי מצוחיו שמור לנלחי אלקיך ה׳ אח חשכח
 גשוח לו אין וכשהאדם מצוחיו שמור לנלחי גורס השס
 הלב אח מונע בעין חחילה מאה אס אף הלב

 אחר הלב גשוח לו כשיש אבל . לעבירה מלחמוד
 העבירה עישה אז הש״י ומחמחשכחח רואה שהעין

 שגש ר״ל בהוראה לני והגש וז׳ש . רואה העין אשר
 ואין . בעיניו רואה שהוא נעח עיניו נהוראח לנו
 יטל שאין שוטה הוא אז הדין מאימח וחרד ירא

 אין וגס . כנ׳ל לנו גש שהיא אחר הדין מן להנצל
 רשע שטוח. רוח נו נכנש אא״כ עבירה עובר אדס

 ר״ל רוח וגש ,הלב גשוח מחמס שעבר עבירה מחמס
 ושנאוי רוח גש נמי הוא הש״י לפני רשע שהוא מלבד

ח ט״ז] [משלי כמ״ש הש״י לפני היא ענ  כל ה׳ חו
: לב גנה

ה א1ה י ף ה מ ו . יחידי דן חהי אל א
:] ט״ז [מו״ק דאח״ל

 והצדיק גזירה גוזר הקנ״ה כלימר צדיק ני מושל מי
ב מוה׳ קדישא נוצינא הה״ג ואמר • מבטלה ו ר ד ע  ב
 מעשיו שכל מ״ה נמדריגח הוא אשר שהצדיק זלה״ה

 הש״י אל ודבקים חמיד מיוחדים ומחשנוחיו ודבוריו
 לעצמו עועה ואינו מהש״י אחד רגע אף נפרד ואינו
ק מ״ה במדייגח הוא כי דבר שוס וכל מעשע כל י
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 הס׳ ו)ל חלויד מייויזדים והיץ5ול»זם ףגיייץ
 רננוס גזירוח לבנול יוכל הזה הלדיק ד׳ לנונודח הכל גיפ•

 שארז״ל דוקא בן חניכא ר׳ וכעכין :ודפח״ח עכ״ד
]י״ז [ברכות  כ־לו העולם כל ואמר קול בח יצחה :

בני חנינא בשביל ניזון

ד ק י ^ ז ר ם יי׳ט »
dS מויה׳ קדיגזו! בולינל! מ־הה״ג לרכי ואן:> w d

 בקב לו די בני וחנינא
 למעלי שבתא ממעלי חרובץ
 להנאת מכוין הי׳ ולא שבתא
 הנפש קייס כדי רק עצמו

 ואח׳׳ל הבירא לעבודת
 אהני מאי :] [יומאנ״ג

 ר׳ לגבי דכה״ג צלוחא
 לומר עולם של יחידי דן תהי אל ח׳׳ש .ב״ד חנינא

 עילם של יחידי דן שאין כרצונן וכן כן שתעשה נכון
 במדריגה שהוא מי אחד אלא רצונו שיעשה להנהיג

 ממנו נפרד ואינו הבוי״ח עם גמיר באחדות והוא מ״ה
 הש״י אל מיוחדים הכל ובמחשבותיו ובדבורו ומעשיו

 מי פי׳ וזהו .כנ״ל דבר שים עצמו להנאת עושה ואיני
 צדיק עלי ידשל מי הול״ל ולכאורה צדיק בי מישל
 הוא הצדיק שממשלת הנ״ל לכוונה בי מושל מי ואמר

 בעצמו ויודע מ״ה בבחינת הוא כשהצדיק דייקא בי
 ומעשיו ודיבורו וטחו ומחשבתו גמיר אפש שהוא
אפש הוא כי ממש בי מישל הוא אזי שלי הכל יג־פו

: המושל הוא ואני גמור
עי׳ .כו׳ המקיים כל אומר יונת( רבי

הלא שהקשה במד״ש י
 התורה אח שמקיים ויש . בכל אינו זה שכלל ראינו
 לומר ואפשר .גדול בעניות הם ימיהם וכל מעוני

 על שאח״ל ע״ד התורה מעלת להגדיל התנא שכונת
 עושר בשמאלה בימינה ימים ארן ג׳] [משלי פשוק
 ללומדים בה למיימינים .] ש״ג [שבח ודרז״ל וכבוד
 לשמה שלא שלימד־ם ולמשמאלים ימים אריטח לשמה

 נותנים התורה ידי על ולהעשיר להגדיל שכונתם רק
 מעוני התורה אח המקיים כל ח״ש . וכבוד עושר לו

 לו שיהי׳ כדי בחורה עושק הוא עוני מחמת ר׳׳ל
 לו שיחן מעושר לקיימה שופו מעוני ויפטור עשירות

 למיימינים אבל וכבוד עישר בשמאלה כמ״ש משאלתו
 שאין יש בעשירות חפיצים ואינם לשמה ועושקים בה

 מהדורי :] קנ״א [שבח אח״ל ואעפי׳׳כ עשירות להם
 למיימינים ואשרדרז״ל . משכחי׳ לא אצלח״ח אפחחא

 בשפר עיין וכבוד עושר וכ״ש ימים אריכות ה3
 ופרושו בזה נאה דבר יוסח יעקב ן!ולחת

: אמת . בי׳ התורה אח המקיים כל יאמר
כל אמר שלא שמדקדק בחוי׳׳ט עי׳ *

ששמעתי עפ״י אס׳׳ל :עיש בעיני התורה את המקיים

̂נ ר^אץ שהם חגתי קבלו תאמר ואל  ול
בל אום יונתן רבי <ט) . אתה  המקים ר/

 וכל מעושר' לקןמה סופו מעוני התורה את
 לבטלה סופו מעושר התורה את המבטל

' י ' ’ מעוני ̂ ' י

}לה*̂׳
 בעי רווה לשווי לי ופירש״י סרוווה לי ויקחו פשיק על

 הווצוס בכל בן . בכאן נשמי לי בפירושי ז״ל רש״י
דן הצדקה שבנתינת אלא יח׳ לשמו ■ס לעש צרין  ל

יחוד לעשות והמקבל הניחן

ממנו נהנה ואח׳׳ב הש״י

 וזהו . וצדק צדיק לחבר
 יתירה ומעלה גדולה רבותא

 הש״י לעבוד שמטון בעני
 יחוד לעשות הצדקה בקבלת

 וממלא הצדקה חוטף ואינו
 משגיח אינו אלא ב״ב רעבון

 ועובד וכאבו חקרונו על
 אזהרה לשמי לי ויקחי וזהו

 אלא וחשרונו רעבונו למלא הצדקה יחטוף שלא לעני
 יהנה ואח״ב קודם יחוד לעשות ישורים מעט ישביל

 הש״י ועובד התורה אח המקיים וז״שכל . ודפח״ח בי
 שמפריש כלימר מעוני יחיד לעשית הצדקה בקבלת

 יחיד לעשותו תחלה הש״י ועובד עיני מצער עצמו
 מעושר לקיימה שיפו העני זה מצדקת נתנה ואח׳׳ב
 וכל . נותן בחי׳ הוא שיהא בעשירות יחוד שיעשה
 הוא מעוני לבטלה שופו מעושר התורה אח המבטל

 עשיר להיות שחפ׳ן מחמת מעושר החורת שמבטל פשוט
ק הוא וע״כ ק  מ״ו.] [חולין מקמצים עשירים כשימנן מ
 העשיר זה .בעשירות להרבות ומעשר צדקה נותן ואינו
 שלא מחמת וצדקת מעשר יחן ולא מעיני לבטלה שיפו

לישן מת לו יהי׳
ו הקשה . כו׳ החורת אח המקיים כל א

 אנו שהרי וכןבחוי״ט בש׳מדר״ש
 בשיף קיימות ולא מעוני התירה שקיימו וכמת כמה רואץ

 במדח השי׳׳ח שעובד מי דבאמח לומר ואפשר .מעושר
 ר׳׳ל ישירין לו ויש הראשון השער שהוא לבד יראה
 שבא עד מאוד לו כואב ישירין שאר או עניות כגון

 שארז״ל כמו בישורין שמח הוא ואז אהבה למדריגת
]ל״ו [גיטץ  כצאת ואוהביו נאמר עליו בישורין השמחין :
 שמח הוא אהבה למדריגת שבא מי הרי בגבורתו השמש

 השמח עשיר איזהו א׳ משית ועמש״ל . בישירין
 שהוא אף אהבה ובכלל באהבה תשי׳׳ח שעובד ר״ל בחלקו

 שבודאי באמת שידע בהן שמח הוא בישורין ומדוכא עני
 השמחין לעיל כמ״ש מאוד גדולת טובת לו תם תישורין
 . בגבורתו השמש כצאת ואוהביו נאמר עליו ביקורין

 דלית יראת מדריגת מעוני התורה אח המקיים כל ודש
 ישורין ושאר מעניות ישורין לו ויש כלום מגרמי׳ לי׳

 מעושר לקיימו שופו התורה אח מקיים כן פי על ואף
 שיבא ר״ל מאהבה שעובד ר״ל בחלקו השמח עשיר ואיזהו
 אדרבה כלל היקורין לו יכאב ולא אהבת למדריגת אח׳׳כ
חשמש כצאת ואוהביו גיקולין השמחין כמ״ש גסס ישמח

בגגורסו



לוד פרה אבות
סו5ג5 י ו שיש «יכי ו ס ממ׳לא לו בא בשלימוח יראה נ דאח״ל יראח כו׳ לן יש ההורה מן בשלח א

ומיקין בהורה שעוסק מי .] ה׳ [ברכוה מוה׳ קדישא בוצינא הרב בשם כ״פ כמ״ש אהבה מדה
ב ו ר ד ע ואין כו׳ עון יגביהו לשן ובני שנא׳ הימנו בדילין ועהה י׳] [דברים הפסוק פי׳ זלה״ה ב

שנאמר הורה אלא עון ואין כו׳ מזיקין אלא לשן וכו׳ ליראה אס כי מעמך שואל אלקין ה' מה ישראל
 רק לראוה א״צ שהאדם

 בשלימוה יראה לו שיהי׳
 בשלימוה יראה לו וכשיהי׳

 אהבה מדה ממילא לו בא
 בחי׳ הוא יראה מדה כי

 הוא אהבה ומדריגה כוקבא
 איש של ודרכו . דכר בחי׳

 עכ׳׳ד אשה אחר' לחזור
: ודפח״ח

אומר מאיר רבי

 ממעט הוי אומר מאיר לבי (י) :מעוני
 בל בפגי חח שפל בתורה^והד בעסק.ועסוק

ת ואם אדם ^  בטלים לל ;ש התוודז מן ב
לו יש בתולדל עמלר\ ואם בערל ^^ה

-׳ ■׳ שכר ' ׳ ■ ׳

. כו׳ בעסק ממעע הוי
 והוי שיין האין להבין

 שפל והוי בהורה ועסוק שאמר למעלה וכו׳ רוח שפל
ק ונראה • וכו׳ רוח ה  הפסוק פי׳ אמרהי דהנה ל

 האדם מכל מאוד עניו משה והאיש י׳׳ב] [במדבר
 שפל להיוה האדם צרין ובאמה האדמה פני על אשר
 כל אבל . רוח שפל הוי מאד מאד כמ״ש רוח

 הש״י בעבדוה אבל . הגשמיים בדבריס יהיו שפלוהיו
 ובעשייה בעבודהי אני מה ולומר שפל להיוה חלילה
ל היצה״ר מצד הוא זה כי המצוה  :] מ׳ [קדושין ואח׳
 וחציו חייב חציו העולם כל כאלו אדס יראה לעולם

 עשה זכאי וחציו חייב חציו ג״כ בעצמו והוא זכאי
 0לכ, העולם כל ואח עצמו שהכריע אשדו א׳ מצוה
 ועבדוח המצוח מעשה להגדיל הענץ זה וכונה . זכוה
 מצוה בעשייה שפעל אמונה לו שיהי׳ בעיניו הש״י

 בהס יחרשל ולא גדול ובחשק בשמחה ויעשה ועבודחו
 העולם וכל עצמו שמכריע האמונה זה מחמה ובדו״ר

 ר״ל האדמה פני על אשר האדם מכל מאד עניו לכ״ז.ההו
 עס בעסקו האדם כל ובין בינו הנוגעים נדברים

ס האדם  יוחר הי׳ הוא האדמה פני על אשר נדנרי
 שפל הי׳ לא הש״י נעבדוח אבל . אדס מכל עניו

 בכאן וז״ש . ה׳ בדרכי לנו ויגבה רק כנ״ל ועניו
 שאחה בזמן אף ר׳׳ל בחורה ועסוק בעסק ממעע הוי

 קצר זמן אף לן יש אס הגשמיים נדברים עוסק
 באמצע העסק המעני מעע ללמוד וחוכל העסק באמצע
 או שחיים או שורה כמו העסק באמצע מענו והלמוד

 והלמוד באמצע בעסק לקצר שחוכל מה אחה משנה
 משנה לומד שאני זה מה נלבן חאמר אל . מעע
עינין הגדיל אלא אחה  ובעבדוחהש״■ בחורה עסקן נ

 העולם כל מכריע ואחה מאוד עד למעלה פועל שאחה
 אגל מאד עד עצמן הגדיל הש״י בעבדיה וזהו כלו

קן ס ע ס ג דגיי  אלם כל בפני רוח הוישעל גשמיים נ
מייל?

 וכן . כו׳ נו עיני־ המעיף
 פסוק על נילקוע הוב׳ ארז״ל
 אמר אמחו וסוחרה צינה

 למי צינה נעשה אני הקנ״ה
 נאמחו וסוחר ונוהן שנושא

 [ברכוה ואח״ל .חורה של
 מצדן יפול פסוק על ו׳.]
 מיכן וחד חד לכל כו׳ אלף

 ורנווחא משמאלא אלפא
 עוסקין שאנו לפי אוחנו שומר והקב״ה .מימינא
 נאמחו שסוחר למי צינה נעשה אני כמ״ש בחורה

 הרנה נעלים לן יש ההורה מן נעלה אס וז׳׳ש חורה. של
ד עומדים הס אשר המזיקים הס כנגדן מ דן ח  כנג
 ; מהם ניצול אחה ההורה ונזכוח עמן ללחום ורוצים

ל ר א ס א  דלא להבין .כו׳ נעסק ממעע הוי י
 לשון ואמר ההורה אח ולמוד אמר

 נעסק ממעע הוי אלמעלה דקאי אפ״ל בחורה. ועסוק
 כוכחן כל חשים אל נמו״מ עוסק אחה ר״לאס
 נמו״מ ההכרחי מחשנחן חשים רק נמו״מ ודעחן

 בעדו ליחן שוה הוא כמה שקניה מה ולראוח לידע
 נו שאין עוג הוא אם נמו״מ ההכרחיים דברים ושאר

 ההורה אח לקיים מחשנחן השים ואח״כ ומום חסרון
 הונו אל לקיים חנירו אח להונוח שלא כגון נמו״מ

 ושאר צדק והין צדק איפה ולקיים אחיו אח איש
 בעסק ממעט הוי וז״ש , נמו״מ המלוייס חורה דברי
 ומראה בחורה ועסוק נמו״מ בכוכחן ממעט הוי ר׳׳ל

 ואמר . במו״מזה החלוי׳ בחורה שלן המו״מ שהעסוק
 רוח שפל מהי' אס ר״ל אדס כל בפני רוח שפל והוי
 י השי אח לזכור לזה לבוא חוכל אז כלאדס בפני
 חהי׳ לא אס אבל ההורה עפ״י שיהא עסקין בכל
 בכל הש״י אח לזכור לזה לבוא חוכל לא רוח שפל

 לבנן ורס ח׳] [דברים כחיב מלא ומקרא . עסקין
 אדם כל בפני רוח שפל הוי וע״כ 7אלק ה' אח ושכחה
 ושפל דכא אח השוכן הש״י מכוח לק־יס חמיד וחזכור

כלעסקין החורה אח לקיים חוכל ואז רוח  וענינין נ
: כנ״ל

ל ר א ב א  עפיי ונראה • כו׳ נעסק ממעט הוי י
 דאמר אזיל לטעמי׳ מאיר דר׳ פשוט

 אה אדם ילמד לעולם רמ״א פ״ב.] דף [קידישין במס׳
 והנכסים שהעושר למי ויספלל וקלת נקיה אומנוח בנו
עכיוש שלא ועפייוס עניוס נת שאין אומרוח שאין פלו



דדיםאכותפרקדירי

 לפי הכל אלא האומנוס מן עשירוס ולא האומנוס מן
 והנכשים שהעושר למי וימפלל שם ’לש׳ ולשון .זכומו

 אלא מעשרם א־נח זו אומנוח בלבו יאמר ואל שלו
 שם שאמר ולפי שלוע״כ. שהעושר למי רחמים יבקש

 אומנוה בנו אה שילמוד
a יערוד שלא כדי וקלה נקיה t rבי אלמנזר רבי (יא) :לף ליתן הרבה ־ 
לר קונה .אחת מצוה הע^לה אומר יעקב המורה מלימוד אומו

 קונה’ אחת לעבירה והעובר ’אחד פרקליט
 טובים ומעשים תשובה .אחד לו.קטיגור

 הסנדלר יוחנן הפוחננות:ךבי ;פני1 כתרים
 פה1ם שמים לשם שהיא כנסיה כל אומר

 סופה .אין ’שמים ’לשם מ:אינה .להתק!ם
’ לדחפים ’ י ’

 יאמר ואל כבידה במלאכה
 וקלח נקיה שהמלאכה בלבו
 מן עניוח שאין מעשרמ אינו

 מן העשירומ ולא האומנומ
 מלוי הכל אלא האומנוה

 למי שימפלל במפלה
■ לו שימן שלו שהעושר
 אף זו מלאכה מן עשירוה

ן היכולה בידו קלה שהיא י נ  כי ולהצליח ידיו מעשה ל
 שהכל שכיון בכאן אמר וע״כ וכו׳ לה׳ מעצור אין

 זו קלה במלאכה אפי׳ בעשק ממעע הוי במפלה מלוי
 ברכה שפע לו וימן לה׳ מעצור אין כי במשק ממעע

 ועשוק קלה במלאכה אף שיעשוק עשק במעע והצלחה
מן ומהי׳ בסורה  לעשוק כדי המלאכה עשק במעע כונ
 הוי ואמר ־ במורה ממיד עושק אמה ונמצא במורה

במורה ועשוק שאמר לפי אדם כל בפני רוח שפל

 שישון לשון פורעניוה העונש נק׳ וע״כ ; האדם ק
שע אה ילכדנו והנהעונומיו ולוה. שעבר עבירה על  הי

 והעונש הפרעון בעל הוא שברא המשחימ ומלאן
 והנמבר ח״ש . להפרע זמנו כשיגיע האדם מן ליפרע

 קסיגור לו קנה אחמ עבירה
 רוצה וזה המשחימ מלאך א׳

 האדם מן מיכף להפרע
 שמגיע בעונש אומו ולהעניש

 ואמר שעבר. זו עבירה על
 כמריש ומעש״ע משובה

 בפני . הפורעניוה בפני
 בעל המשחים המלאך זה

 ואין לאדם שפורע הפרעין
 האדם אמ להעניש רשום לו

עבירה על שמגיע בעונש י
 pבישו אלא מכופר שאין החמורומ מעבירומ הוא ואם
 , ישודם לו מביאין כן ע ומעש״ משובמו גודל לפי
 ישורין עליו מביאין שלו משובמוומעש״ע גדלה ואם

 [ערכין חזיל כמ״ש קלין ביקורים עון ויכופר קלים
כן הי ד ע [ : ז ״  משובה מ״מ אבל וכו׳ יקורין מכלים ע

 המלאך הקעיגור בפני והגנה כמריק המה ומעש״ע
 ביקודן רק לו המגיע בעונש ממנו להנקם המשחים

שעשהכנ״ל ומעש״ע משובמו לפי
כמריק ומעש״ע משובה וכו׳ אחם עבירה [ערובין רז״ל ואמרו המורה לקנוס האין עצה לו נומן

ד.] ״  כמדבר עצמו משים אדם אם ממנה ממדבר נ
 והאין בממנה לו נימנה המורה אז בו דשין שהכנ

 לו ינמן שהמורה בו דשין שהכל כמדבר להיום יכול
 : אדם כל בפני רוח שפל שהוא אם כי בממנה
י ״ ב א  בק׳ והקשה . כו׳ מצוה העושה אומר ר

 ממ״ש להקשוה ואין ח״ל במי״ע וכן מד״ש
 ויה״כמולין משובה .] פ״ו [דף דיומא במרא בפרק

 שאין עבירומ שיש אלמא ר״ל ממרקיןעכ״ל ויקורין
 שיין האין ולהבין ונ״ל .היקורין בפני מגין משובה

 למעלה הפורעניוה בפני כמריק ומעש״ע משובה מ״ש
 . אחד קעיגור לו קנח אחמ עבירה והעובר שאמר
 בעבירה שברא ר״ל אחד קטיגור לו קנח דמ״ש ואפ״ל
 עבירה :] ה׳ [ע״ז חז״ל כמ״ש המשחיה מלאן שעשה

 שברא המשחימ מלאן וזח ככלב בו וקשורה עלפפמו
 שהש״י רק אומו ולהעניש מהאדם מיכף להנקם רוצח

 דבורה מומר בק׳ ח״ש לו מניח ואינו אף מאריך
 נושא הוא המדח שזח קורדואירו ר״מ הח״ק שחיבר

 שברא תמשחיה המלאך העון נושא הוא שהש״י ר״ל עין
 מיכף לאדם להעניש לו מניח ואין שעבר בעבירה האדם

 פרעון מלשון פרעניוה נקרא העונש וחנה ישיב אולי
 פמוח חחנומ כמ״ש לוה נקרא הוא עבירה העובר כי

וכפרעין מחזירין והגבאין וילוה יבא ללומ תמצה ןכל

 הפייטן ובאממ . כו׳ חפורעניומ בפני
 הגזירה רוע אמ מעבירין וצדקה והפלה משובח יקד

 מפלח כי מעש״ט בכלל ואינו מפלה הזכיר לא ובכאן
מ ורז״לדרשו מעשה איני ] [מעני .  עבודה איזהו ב׳

 עוד בהדייק צחוה דרך י״ל ואולי . מפלה זו שבלב
^ ולא להריק דוקא מדמה ולמה כמריש אמר למה  א
 בשבה פירשו מברטנורח והר״ע והרמב״ם וכצנה כמגן
 משולש. מגן הוא שמריק במריש ולא גבי מ״ד] [פ״ו
 משובח כלומר כמריק בדבריהם שמרמז י״ל ואולי

 מגנה לו שיש כמריש לו הוא מפלח בלא ומעש״ט
 V0 מפלה עוד כשנצרף אבל יומר ולא רוחוה משלש

 רוע ומעבירין גמורה הגנה לו יש אז ומעש״ט המשובה
: הגזירה .

י ״ ל ר ל ד ^ ס  לשם שהוא כנקיה כל אומר ח
.כו׳ לחמחיים קופח שמים

 שאינה וכל הכלל בקיפא אמר לא למה לדקדק ויש
 כל ברישא שאמר כמו קופהלהמקי׳ם אין שמים לשם

 מ״ש ע״פ מוקר דרך לרמז דבא ונראה .וכו׳ כנקי׳
 מדיר שהוא ואמא אבא זווג שיש האריז״ל בכמבי
 זעיר זיוג לצורך שהוא או״א זיוג ויש . העולם לקיום

 וכל קטן עולם הוא האדם וחנה . ע״כ ונוקבי׳
מיני הפני גאדם זאס וכלאה נו כלולים העולמוס

r i p



לחחייםד פרר, אבותודי
 ובינה חכמה הוא שבאדם המוחין והנה ,הנ״ל זיווגים

 לעשוס היינו ומוחין שכל בלי דבר שום לעשוס וא״א
 אדם שבין דיבורים צרכי וכל המלאכות וכל מו״מ

 או״אשהוא וזהוזיוג מוחין בלי להיות א״א הכל לחבירו
 א״א כי העולם לקיום תדר

 מוחין בלי דבר שום לעשות
 שבאדם. ובינה חכמה והם
 האדם היינו שני זיוג ויש

 ובמצות בתורה שעוסק
 מצות שעושה הנלבב והאדם

 כל כי . ומלכות יסוד שהוא ה׳ ו׳ ליחד כונתו
 ומלכות יסוד לזווג הוא ב״ב משיח ביאת עד עבודתינו

 לעשות וכונתו מצוה עושה וכשאדם .ה׳ ו׳ דהיינו
 נמצא המוחין הם כונתו .ומלכות יסוד הס ה׳ ו׳ זיוג
 בעשיית הס אשר זו״נ זיוג לצורן המוחין הס או״א זיוג

 דרכין בכל מקיים הוא אשר הנלבב והאדם המצוה.
 מעשיו כל לש״ש ועושה הגשמיים דברים בכל דעהו

 עושה שבעולם הדברים וכל שלו ומו״מ והליכותיו
 כענין ודיבוריו מעשיו בכל זו״נ היינו , ה׳ ו׳ יחוד

 תופר חנון מאמרות] [עשרה שאמרו
 קב״ה מיחד הי׳ ותפירה הפירה כל ועל הי׳ מנעלים

 לצורן זיוגס או״א תם שלו המוחין זה ובאדם ושכינתי׳
 יחוד עושה שעושה הדברים בכל כי ונוק׳ זעיר זיוג

 הוא ושמים אחרונת. ה׳ מלכות מרת נק׳ ושס .ה׳ ו׳
 כלומר י״ה כנ״ס הוא כנסי׳ ומלת כנסי׳ כל וז״ש . ו׳

 לעשות תמיד שכונתו כלומר צש״ש שהוא י״ה זיוג
 להתקיים אחרונת ה׳ סוף היינו סופה .ה׳ ו׳ זיוג

 וקייס. חי הנק׳ יסוד עס אחרונה ה׳ להתחבר כלומר
 אף לכלול כלל בדרן לש״ש שהוא כנסי׳ כל ואמר

 דעהו דרכין בכל ומקיים עושה אס גשמיים דברים
 ת׳ סוף אז לש״ש היינו .ה׳ ו׳ יחוד לעשות וטנתו

 וכפי כונתו כפי יסוד עס לחבר להתקיים אחרונה
 לעשות ה׳ ו׳ לזווג כדי בכונתו שלו במוחין הזיוגשעשת

 שאינו כלומר . לש״ש ושאינה אמר ואח׳׳כ . יחוד
 כמנהג גשמיים דברים ועושה דעהו דרכין בכל מקיים
 דברים בהס שעושה השכל זה באדם ונמצא . העולם

 שלו המוחין חיוג ה׳ ו׳ יחוד לעשות כונתו אין גשמיים
 המלאכה לעשות שיוכל העולם לקיום הוא השכל הגורס

 ה׳ סוף אין להתקיים סופה אין ואז שרוצה ודבר
 הי׳ שלא מפני קייס הנק׳ יסוד עם לחבר אחרונה

 בדברים שיין הוא וזה יחוד לעשות בזה כונתו
היחוד אין תיחוד לעשות כונתו ואין שעושה הגשמיים

 תקצו במצוה אף באמת מצוה עושה אס אבל נעשה
 pא . וכו׳ יחוד לשס המצוה עשיית קודם לומר

 ועושה יחוד לעשות מכוין אין אס המצוה בעשיית
 נעשה ישראל כל אל מקושר והוא כתקונה המצות

 שכתוב כענין ממילא היחוד
ר1א שמו^ בן י^לעזר י5ר (יב) :להתיןי_ם  מעשה והי׳ ל״ב] [ישעי׳ מ

ב ^ ך ד1כ ד מי ל ד כשלןל רזביב^על^ ת בו כ  כונת אפשר שלום הצדקה ו
} י ’ ת מו ך כ ב ר א ' ר מו הצדקה דמעשה הפסוק רבך ו

־ י ־ שלום היחוד כונת בלי בלבד י י
 נעשה כלומר יסוד הוא

 בסיפא אמר לא וע׳׳כ לבד מעשת י ע״ יסוד עם יחוד
 על רק קאי לא זה כי כלל דרן וכו׳ לש״ש שאינה וכל

 אין וא׳׳כ מצות מעשה על ולא כנ״ל הגשמיים דברים
: גמור כלל הוא ברישא אבל .כלל זה

י ב ל ל ו ע ל ^t א  pע ו  כטד יהי אומר מ
כו׳. תלמידן י

 הדברים משמעות כשלן עלין חביב דאמר להבין
 הזהיר דתא הוא כן ולא הכבוד לאהוב הדבר שנכון
 בראשית דכתיב ונראה הכבוד. מן ובורח ואמר התנא
 שצרין יודע אס לתלמידיו להחניף להרב שמותר חכמת
 מותי וכן גדול בחשקות ממנו שילמדו כדי הדבר

 עמהס ללמוד שירצה כדי להרב להחניף לתלמידים
 עושה שאתה תלמידן כבוד יהי וז״ש . חכמתו כל

 כמו כשלן עלין חביב בחשקותיהי׳ שילמדו כדי להס
 יותר גדול כבוד לן עושים שהתלמידים שלן הכבוד

 חכמתן כל עמהס ללמוד רצונן שיהי׳ כדי מהחיוב
 ללמוד שרצונם בראותן עלין חביב בודאי הכבוד חתו

 שאתה רואה כשאמה כן גדול בחשקות ממן ולקבל
 אל ממן שילמדו כדי ולהחניפס כבוד לחלוק צרין

 רק וכו׳ פנים אל פנים כמיס כי בלבן ע״ז תקצוף
 שילמדו כדי באהבה הצורן כדי הכבוד להס תתן

 אליעזר ר׳ של בנו עס דרבי וכמעשה גדול בחשקות
בגמ׳ ע״ש שילמוד כדי בגמ׳ אותו שסמן שמעון ברבי
:חכס נפשות ולוקח עלי׳ דקרי א) .] פ״ת [ב״מ

ותנה . כו׳ רבן כמורא חבירך וכבוד
 דעות שני הביא במי״ד *

 חכמים תלמיד וז״ל בהגה׳׳ה ש״מ סי׳ בש״ע והובא
 כרב שדינן י״א לזה זה ומפרקין ומקשין ביחד שיושבין

 ויש . עכ״ל מובהק כרב שדינן וי״א . שאינו.מובהק
 מובהק שאינו כרב שדינן הא׳ כדעה זו ממשנה להוכיח
 רבן כמורא חבירן וכבוד אמר למה זו במשנת דקשת
שדן כיון לשנים מחלק למה שמיס כמורא רבן ומורא

מורא

 בן ר״ש על קרי חכס נפשות דלוקח וקרא חיים. ק צדיק פרי קרי בר״ש בר׳׳א יוסי ר׳ דעל בגע׳ עי׳ א)
: האחרון המעתיק . לקוניא בן איסי



י י ודיםד פדר! אבות*־
רן יכבוד שמים כמורא רנ מורא  מורא כדין הוא פגי

 ולמה שמים כמורא רגן ומורא חבירן כבוד יהי הול״ל רב
 של שדין א׳ כדיעה צ״ל אע״כ בבוח לב׳ אוחו מחלק

כמורא חבירן וכבוד וזהו מובהק שאינו כרב חביר־ם
ן נ  שאינו רב ר״ל י

 היינו רבן ומורא מובהק
 שמים כמורא מובהק רב

 בגמ׳ אמרו מובהק רב ועל
ש״ע[ידד צ״וי] [כחובוח  וב

 כל י״ע] שעי׳ רמ״ג שי׳
 לרבו עושה שעבד מלאכוח

 כן ועל לרבו עושה חלמיד
 בבות לשני תחנא אוחו מחלק

;ככ׳׳ל

 זהיר הוי מר1א רבי,יתדה ייגז : שמים
 : עולה *מוד7ת צזשעת‘ בתלמוד

 כתד הם בחרים שלשה אומד שמעון רבי
 שם’וכתר .מלכות כהונה.וכתר וכתר תוךה

 !וי0נהו’ רבי ויל) : ’ נביהן על עולה טוב
 ת>*מר ואל תורה למקום גולה הר אומר
בזח? ;קימוה Vה5שח את־ק? תכא שהיא

ואל ’ ’ .........................

 לומר אפשר כו׳ בתלמוד זהיר הוי אומרI »ייהוד ר־
 עבדות דעיקר ידוע כי פשוט עפ״י

 והוא ח׳ לעבדות הא' השער והוא יראה במרת ה*
 שהוא מאמין אא״כ מה׳ לירא א״א כ־ אמונה שער

 ומנהיג ומושל העולמות כל ומחי׳ העולמות כל הבורא
 מן פורש הוא זה ומחמת וחפצו כרצונו כלם העולמות כל

 ל״ת מצות על ולעבור רצונו לעבור ומתירא החטא
 מקיים הוא ונמצא במ״ע רצונו לעשות משלא ומתירא
 ועתה י׳] [דברי׳ מלא ומקרא יראה במדת התורה
 את ליראה אם כי מעמן שואל אלקין ה׳ מה ישראל

 ימנע למה יראה בו אין אם אבל י וכו׳ אלקיך ה׳
 גופו תאות אחר ולילך תאותו למלאות שלא עצמו

 אין אם שבתור׳ עבירות כל לעבור ויכול היצר ומחשבת
 מחמת יראה לו שיהי׳ לאדם בא ומהיכן ה׳ יראת בו

 לו וכתב שופטים בפ׳ כתי׳ מלא ומקרא התורה עסק
 כל בו וקרא עמו והיתה כו׳ הזאת התורה משנה את
 הרי ■ כו׳ אלקיכם ה׳ את ליראה ילמד למען חייו ימי

 וכן ד׳ את ליראת אותו לומדת התורה התורה לימוד שע׳׳י
 ה׳ את ילמדו ולמען ישמעו למען כתיב הקהל בפ׳

 איך ה׳ דרך מורה שהיא תורה נק׳ כן ועל אלקיכם
 התורה בלימוד זהיר הוי וז״ש מצותיו ולעשות מפניו לירא

 מה׳ לירא אין התור׳ לומד אינו אתה אם לימוד ששגגת
 עבירות כל לעבור יכול זדון עולה נשוגג מצותיו ולקיים

• ח׳ יראת בו שאין מחמת שבתורה
׳ עי׳ ־ כו׳ הן כתרים שלשה אומר ר

 צריכין הכתרים שכל שפי׳ ר״ע פי׳ '
 שומעני׳ ושני ת״ח הוא שאם טוג] שם [לכתר אליו
 ייתון •] [ע׳׳א ביומא אמרי׳ הוא כ״ג אם לבזוי׳. שרי
 בר ייתי ולא דאהרן עובדא דעבדין לשלם עממין בני

 הוא מלך אם דאהק. עובדא עביד דלא לשלם אהרן
מעשה געישה חאוי לא בעמן ונשיא כ״ג] [שמוח כתי׳

 אין גביהן על עולה טוב שם וכתר ולשון עכ״ל. עמך
 פי׳ ששמעתי מה הקדמה פי על ונראה • פירוש לו

ט הפשיק ש״ ע ב  ה׳ ירא* נדברו ג׳.]אז זלה״ה[מלאכי ם
 זכרון נקפר ויכתב וישמע ה׳ ויקשב רעהו אל איש

 ולחושבי ח׳ ליראי לפניו
 לו אין נדברו לשון ־ שמו
 הבעש״ט ואמר . פי׳

 נוהגין שהעולם מה זלה״ה
 הוא צייט ביאר להתענות

 ואמו אביו בו שמת יום
 שמת שביום משום חיינו
 ואמו אביו נשמת את דנין
 לעולם למעלה יעלה אם

 שיעלה קודם ואז העליון
 אותו דנין עליון לעולם

 לחעלו׳ כדי כך אותו דנין יא״ל ובכל שבקלות קלות על
 ות גדול חומרות על אותו דנין ואז למעלה יותר נשמתו

 להעלות כדי ביא״צ צדקה ועושין מתעני׳ וע״כ נחג שלא
 אבא מזכה ברא כי למעלה יותר ואמו אביו נשמת

 לדון דבר שום שאין וכל מכל הנשמה נזדכך כבר ואם
 א״א כי יותר עוד לנשמה להעלות א״א אז עליו אותה

 המזוככת והנשמה מקודם אותה דנין אין אם להעלות׳
 ומעש״ט זכותו בעוח״ז מזכירין אא״כ לעלו׳ א״א וכל מכל
 • למעל׳ למעל׳ יותר לעלות יוכל אז בחייו שעשה שלו

 רעהו אל כלומ׳שאיש רעהו אל ה׳איש יראי נדברו אז חפ״ח
 שעשו חטובים מעשיהם ומזכירי׳ ח׳ מיראי זע״ז מדברים

ס׳ ויכתב וישמע ח׳ ויקשב בחייה׳  ח׳ ליראי לפניו זכרון נ
 ממעשיהם סיפורים ע״י הש״י לפני ח׳ יראי שנזכרו כלומר

 עי״ז. למעלה עלי׳ להם ויש חש״י לפני נזכרו הטובים
 מיראי המדברים רעהו אל איש חם ר״ל שמו ולחושבי

 בעבודת ודרכיהם וממנהגיהם הטובים ממעשיהם ה׳
 המרכבה חן חן צדיקים כי שמו חושני נקראים ה׳

שניל הש״י לפני ג״כ נזכרין שמו חושני  שגרמו זח נ
 אמר כן ועל . ודפח״ח עכ״ד הצדיקים לנשמת עלי׳

 שהניח טונ שס ע״י כי גביהן על עולה טוב שם וכתר
 ויש ודרכיו ומעשיו שמו תמיד מזכירין בעוה״ז הצדיק

 טוב השם בשביל למעלה למעלה עלי׳ לנשמתו
 ומעש״ט התורה זכות נשביל לעלות עוד א״א אשר

 ודרכיו מעשיו בתחתונים כשמזכירין רק בחייו שעשה
 וזהו אחריו שהניח טוב השם ע״י וזהו עלי׳ לו יש אז

;גביהן על עולה טוב שם וכתר  ז״ל פירש״י עי׳ כו׳ גולת הוי אומר גהוראי ר׳
 לא הפירושים ובכל המדר״ש ופי׳

 יקיימוה שחבריך וכו׳ תאמר ואל : ע״ז מספיק פי׳ ראיתי
 ששאלו בספרי׳ דאיתא פשוטו עפ״י ונראה • בידך

ואץ נדיבים פתחי על יין מחזי חכמים מה מפני לחכם
?דיניה



ח •

 שחכם והשיב«פני חכמים. פסחי על מחזייין הדגים
 החכם «עלס מכיר הנדיב ואין הנדיב מעלס מכיל
 חורה למקום גולה הוי וז״ש הפנינים]. [מבחר ע״ש

 חצא אם ולמד צא ע״ד ללמוד ממקומן שחצא וסראה
 ללמוד. סוכל אזי מביסן

 שחחשוב כלומר סאמר ואל
 בפרקמעי׳ שאעסוק מוטב
 והחכמ׳ נדיב במדריגח ואהי׳

 כדרן לפסחי ישכימו והחור׳
 לפחחי שמשכימים חכמים
 שחאמר גם ומה ־ נדיבים

לפחחי ישכימו שחכמים
 והם החורה לומדי מחזיק אני ונמצא אפרנסם ואני

 כן חאמר אל שאפרנסם במה ידי על החורה יקיימו
 כמאז״ל דוחק מחוך qא חורה שחלמוד יוסר טוב כי

 סופה מעוני ההורה אח המקיים כל ־] ד׳ [אבוס
 מאמר אל וזהו • בידך שניהם ויהיו מעושר לקיימה
 לפחחי וחשכי׳ אחרי סבא שההורה ר״ל אחריך שסבא

 שחבירך וחאמר • לח׳׳ח ואפרנס נדיב במדריגח כשאחי׳
 ידך על ר׳ל בידך חחורה אח יקיימו הם הס׳׳ח חם

 למקום גולה שהחי׳ לך טוב אלא שספרנסם מה ובכחך
 לקיימה וסופו ועוני הדחק מסוך והלמוד חולה

* מעושר
׳ י ר א ^  י־צה מה להבין • כו׳ בידנו אין אומר י

 ראשונים לשאלה כונחו אם בזה ללמדינו
לזה דומה שאינו וגם ־ * צלחה רשעים דרך למה

 הכלל על הוא צלחה רשעים דרך מדוע השאלה כי
 שלא שאדרבה טוב הי׳ והיוחר • הדרך זה יחי׳ למה

 לפעמי׳ שנמצא הרשעים שלוח על אבל הרשעים יצליחו
 טוב לא ישע פני שאח ־] פ׳׳ז [יומא רז״ל דרשו

 בעוה״ז פנים להם ישא שהשי״ח לרשעים טוב ולא
 בעוה״ב זכו׳ שום להם ישאל ולא בעוח״ז זכוחן ואוכלין

ק צדיק אין אדם כי אמרו צדיקים ביסורי וכן א  שלא נ
 בעוה׳׳ז מעונוחיהן אומן שיומרקין הש׳׳י ומחסדי יחטא
 •] ג׳ [משלי מלא מקרא הוא וכן ־ לעוח״ב ישארו שלא
 בידינו אין אמר למה וא״כ יוכיח ה׳ יאהב אשר אח

 דכונחו לומר אפשר ־ גדול טעם הוא אחד לכל הלא
 מי ח׳ ביראה מושל צדיק :] ט״ז [מוע׳׳ק שארז״ל ע״ד

 וידוע מבטלה וצדיק גזירה גוזר שאני צדק בי מושל
 העליונים העולמוח p מהנהג שהעוה״ז ישראל לאמוני

 ־ חכמה הוא אי׳׳ן מן יו״ד כחר הוא אל״^ אי״ן הוא
ק ש״ב־ חמשים הוא אי״ן מן נו׳׳ן  מהנהג הוא האין ו

 העליונים הנטלמוח ר״ל בידנו אין ינאי ר׳ וז׳׳ש * חעוס״ז
 הזח חנטלם בהם להחנהג בידינו הוא ־ אי״ן שהוא

 לא ר״ל הרשעים משלוח לא ואמר * וחפציט כרצונינו
שלוה להם יהי׳ שלא שבידנו רשעי׳ משלוח שנידקו זה

«חייםד מרק אבות ל

 שלא ורוצח הוא חסד חפ׳ן שהשיי כיון פשוט דבר שזה
יחי׳ שלא רשעים של טובחן הוא וזח נדח. עמנו ידח

 המצוח p שכרן יקבלו ושלא בעוח׳׳ז כ״כ שלוח לחם
 טוב לא טוב לא רשע פני שאח שדח״ל כמו בעוה״ז

 שהקב״ה לרשעים להם
ן אל בינתןז ואל שן ס :ת ט  . בעוח׳׳ז פנים להם נושא ־1מ1א ינאי רבי (
ת לא בדינו אץ ^ו  פשיטא הוא זח וא״כ לא ואף י ר<־־ש?נים מ

 מיסורי לא ואןז הוא ינוTשב אומן• חר(ט מ טתיא רבי הצדיקים: מיסורי

 !T‘ זנב ארס״והוי V2־ בש*ם פקדים הוי
שזה יסורין להם יחי׳ לא ‘ לשחנלים ראש תהי .ואל לאריות

 לסם טובח אינו לכאורה הוא רבי
 ולא חזה בעולם עונוחיהם שימרקו להם טוב חי׳ שיוחר
 אעפ״כ צדיקים של בטובחן חפן והש׳׳י לעוה׳׳ב ישאר

 שלא שלהם חיסודן מצדקים לבטל ג״כ בידינו הוא זה
■ כנ״ל יסודן לחם יחי׳

א די' י ת  שלא מה כו׳ מקדים הוי אומר חרש בן מ
 אדם כל בשלום לשאול מקדים הוי אמר

 ואחה חבריך עם הלב בפרידוח כשאחח כינחו אפשר
 ואהבה לקיי׳ שחוכל כדי עמו שלום לעשוח לראוח צריך

 אליו לבו לקרב שיראה היעוצה עצה אז • כמוך לרעך
 אדם אל האדם לב כן פנים אל פנים וכמים באהב׳
• שבלבך אהב׳ בעבוחוח חבריך אח ג״כ חמשוך ואחה

 מחוייב ג״כ שהוא חבריך ג״כעל הוא החיוב זה ובאמח
 שיהא הזהיר חזה וחחנא • כמוך לרעך ואחבח לקיים
 7חבר ולהמשיך אהבה ולעורר חזה בדבר מקדים אחה

 אדם כל בשלום מקדים הוי חהו • אהבה בעבוחוח
 אדם כל עם באהבה לחיוח מחוייב שאחח בשלום ר״ל

־ כנ״ל אלץ לבך לקרב הזה בדבר מקדים אחה חהי׳
ו ר א מ א  קודם האדם שצר^ מ׳ מקדים הוי י

 ישראל כללוה עם עצמו לקשר ההפלה
 שקבלחי וכמו • חחפלה כונח היודעין אוחן עם ובפרט

 חפלחי שולח הריני ובבוקר בערב חפלה כל קודם לומר
 ומירושלים לירושלים ישראל ומאק ישראל לארץ מב^
 ומאולם לאולם ומעזר׳ לעזרה הביח ומהר הביח להר

 לבנה להיכל ומקה״ק הקדשים לקדשי ומהיכל להיכל
 ויעקב יצחק אברהם אבוחי שהתפללו למקום הקפיר

 ויחודים מדרשוח ובחי כנסיוח בחי של החפלוח כל עם
 החפלס כונוח היודעים ברך עם ובפרט ישראל כל של

 בשם ורו׳׳ד בדו״ר מחפלל אר זו כונה ועל וקודוחי׳
• חפלה כל קודם לומר מגדולים קבלחי p ישראל כל

 הקדמה לשק חפלה אצל נזכר הכחוב בלשון והנס
ם כמ״ש ^ ח מזי׳ ונם בנשן^ואשוע. קדמחי קי״ט־] [
^ חפ&זי ובבקר פ״ח] [שם ד ק  הקדמה שכחו׳ ואפשר ח

 אסור כי דבר כל קודם הוא החפלה כי בהפלה
״PP פ״ע קי׳ ן/ו״ח [ש״ע קיסעלל קודם צרכיו לעשוס



חייםד פרס אבות

 דומה הזה העולם אומר רבי.מנקב (טז)
 _עצמןו התקן הבא העולם בפני לפרוזדור
 הוא (יז) . לטרקלין כך'שתכנם בפרוזדור

 ומאשים בתשובה אתת שעה יפה’אומר היה
 הבא העולם חיי מכל הזה בעה׳ם טובים

 הבא בעולם רוח קוךת של אחת ^נה רפה
 בן שמעון רבי (יה) :הזה העולם תד מכל

 בשעת חבךך את תרצה מר'אל1א אלעזר
 מוטל שמתו בשעה רבחמהו' ואל .1כעם

 _ואל .נן־רו בשעת לוי תשאל ואל .לפניו
: קלקלתו בשעת

שמואל ’
לראותו תשתדל

 מקדים הוי ת״ש * חחקשרוח הוא שלום ומלח ׳] ג׳
 נשלום • בהקדמה הוא חפלה כי מחפלל הוי ר*ל
 ואח״ב מישראל אדם כל נהחקשרוח ר״ל 'אדם כל

 ושודוחי׳ החפלה כונח היודע״ אומן עם נפרע חקשי־
 ואלחאמר שגולה יחידי והם

 עם לקשר לי מה נלגגד
 הגדולים שגולה יחידי

 שאני החפלה כונח היודעי׳
 יוחר לי ועוג זנב כמו להם

 עם המון עם להחקשר
 כמו נגדם צדיק נחי׳ שאני

 אליהו אל האשה שאמרה
 באח •] י״ז א׳ [מלכים

 וז״ש עוני אח להזכיר אלי
 כלומר לאריו׳ זנב ואוי

 עם נחפלחך עצמך שחקשר
 כונח היודע״ הגדולים
 כמו וחהיה ושודוחי׳ החפלה

 ראש חה״ ואל • אצלם זנב
 עצמן להחקשר לשועלים

 וחהי׳ נגדם צדיק נחי׳ שחהי׳ כדי לנד עם המון עש
 עם לרצון חפלחןנשמעחוחעלה אז כי לשועלים ראש

 נהחקשרוחך החפלה כונוח היודעי׳ הגדולים כונוח
: עמהם כו׳ לפרוזדור דומה העוה״ז אומר יעהב רבי■

 עצמן החקן לשון ־ כו׳ עצמך החקן י
 חשונהומעש״ט ע״י עצמו שיחקן כלומר פשוטו טפ״י

 לשון לפרש נ״ל ועוד * שעבר נענירו׳ שקלקל מה
 מנרטנורה ר׳׳ע הרב כמ״ש הנאחן פירושו הוא עצמן

 זה מקרא דורשין שכהנים על מ״ד] פ״א [שקלים
 חורה נעוה״ז להכין צרין האדם כי להנא^ לעצמן

 נע״ש שטרח מי ־ ג׳] זרח [ענודה כמ״ש ומעש״ט
 נעוה״ז ומעש״ט חורה לעצמו מכין ואם נשנח יאכל

 וליהנוח ולהסענג החענוג לעולם שם לנוא יוכל אז
 ושנים’ צדיקים •] י״ז [נרכוח כמ׳ש השכינה מזיו

 ועטרוחיה׳ וז״פ השכינה מזיו ונהני׳ בראשיהם ועטרוחיהם
 בחורה לנפשם שעשו שלחם חעטרוח כלומר בראשיהם

 אבל השכינה מזיו ונהני׳ בראשיהם זהו ומעש׳ט ומצוח
 לחחענג נעוה״ז ומעש״ט ומצוח חורה מטן אין אס

 עולם החענוג לעולם לבוא יוכל האין לעוח׳׳ב נחם
 ריל נעוח״ז עצמן חחקן וזהו ־ שם לחחענג חנשמוח

 שחכנש כדי חפרתדור שהוא הזח בעולם סכאחן סכין
 בחורה החענוג עולם לעוח״ב לבא שמכל לטרקלין

 נחם לחחענג נעוהי׳ז הכינוח אשר ומעש״ט ומצוח
נעוה״ב

 בהרהור די ונאמח שעה לשון וגם מיוחר אחח מלח אחח
 אח המקדש ־] מ״ט [קידושין כמאז״ל נכונה חשובה
 מקודשח גמור רשע הוא אפי׳ צדיק שאני ע״מ האשח

חשובה בחרחור שדי הרי בלבו חשובה הרהר שמא
 כל על שמחחרט בלב גמור׳

 עצמו על ומקבל עונוחיו
 נשום עוד לעשוחו שלא
 שעה דפי׳ ונראה אופן
 הש״י אל א׳׳ע שפנה הוא
 קין ואל ד׳] [נראשיח כמו
 פירש״י שעה לא מנחחו ואל
 עילאח וחשובה פנה לא ז״ל

 כמ״ש אחח נק׳ נינה הוא
 יוח״כ נענודח האריז״ל

• וחמש אחח וארבע אחח
כלוע׳ אחח שעה יפה ח״ש

 נינה הוא אחס אל שיפנה
נעוח׳׳ז. ומעש״ט בחשובה
 למעש׳׳ט חשובה והקדים

 בעודו מעש״ט יעשה ולא
 מעש״ט. יעשה ואח״כ חשובה יקדים רק רשע

 קצח ודמי נכון הוא חשניח החלוקה נשלמא ולהבין
 חעוח״ז חיי מכל נעוהיב רוח קורח של אחח שעה יפה

 חעוה״ב של אחח שעה אבל רוח קורח יש נעוה״ז שגס
 יפה שיין האין הראשונה בחלוקה אבל • ממנו יפה

 עוח״בחלאנעוח׳׳ב חיי נעוח״זמכל בחשובה אחח שעה
 כי כן הוא דחדמיון ואפ״ל : כלל חשובה שיין אין
 ישורין ידי על וגם עונוחיו מחמרקין החשובה ע״י

 ישורין ושאר גיהנם כגון חעונוח על שנעוה״ב
 שפכה אחח שעה יפה אבל לגמרי חעונוח ג״כ מחמרקין

 טוב יוחר הוא עלאח חשובה נינה הוא אחח אל ושב
 הוא נעוח׳׳ז עלאה חשובה נעשוחו כי עוח״ב חיי מכל

 נעוח״ב א״א וזח זכיוח נעשין זדונוח ואז מאהבה חשובה
 וע*כ ־ עוה׳׳ב חיי מכל וזהו זכיוח חעבירוח מן שיהיו
 טוב עלאה חשובה אחח אל שפנה ר״ל אחח שעה אמר
 זדונוח שאין מיראה חשובה אבל עוה״ב חיי מכל יוחר

 ואין עונוחיו שממרקין לעוח״ב שוה הוא כזכיוח נעשי׳
• זכיוח לו נעשין  נשם נמדר״ש ועי׳ כו׳ אחח שעה יפה יאמר או
 אשיפא רישא וז״ל נחוי״ט והובא החסיד

 אל הוא ועוהיב ־ למעשה הוא העוח״ז כ־ קשה לא
 יסח דאמר להבין וצרין . עכ״ל רוח וקורח הגמול

 • חעה״ב נעח׳׳זמכלחיי ומעש׳׳ט בחשובה אחח שעה
 אלא ועעש״ט חשובה מועיל כעי דבעוח״ב משמע הלשון

טוב ויוחי יפה ומע״ט בחשובה אחח השעה דנעוח״ז
א ׳ ה סעוה״ג:חלאגעש״ג ח״ ומעש״טשבכל החשוגה מכל שעה הלשין אמר . כד אחח שעה ימס ה



ממייםד פרה אבות»די
 יפת שנעוה׳׳ז ש״ן והאין כלל ומעש״פ משובה אין

 צ׳•] [שנהדרין רז״ל אמרו דנאמס לומר ואפשר ־ ממנו
 ב״ד מיסוס הייבי אפי׳ לעוה״ב הלק להם יש ישראל כל

 •ש והכה לעוה״ב חלק להס יש עונשן שקבלו אחר
 עבירו׳ שעשו גמורים רשעים
 בהם ושלשו ושנו גדולוה

 בעוה׳ב והוצרכו למאד עד
 כפ• ועונשי׳ יקורי׳ לשבול
 כל על הפגם ודל ו: עונס

 בהארכסזק ועבירה עבירה
 קודם שנים מאוס כמה

 שיקבלו עד לגיהנס שבאו
 שראוי וישורין עונשין כל

 חלק להם יש ואח״כ להם
 עונם גודל ולפי לעוה״ב
 כן שעשו עבירוח וריבוי

 עד שלה׳ יקורץ זמן הארכס
 אבל עונס מהם שיקורו

 גודל שמחמם א׳׳א זה
 שיקבלו שלהם היקורי׳
 עונוס להם יחשב בעוה״ב
הוא היסורין לק כזכיוח

 חשוב׳ עשה אם בעוה״ז מהםאבל שישירו עד העונוס גמול
 כמאז״ל[יומא זכיוס מעבירוס נעשו אז א׳ שעה מאהבה

]פ״ו  בעוה״ז ומעש״ע בחשובה אחח שעה יפה וז״ש :
 שיכול qא בעוה״ב כי עוה׳׳ב חיי מכל מאהבה עושה אם
 זמן והארכח גדולי׳ ישורין ע״י מעונוחיו ליעהר ג״כ
 העבירו׳ נחשבי׳ אינם אעפ׳׳כ ועונס חעאס גודל כפי

 מאהבה ומעש״ע בחשוב׳ א׳ שעה ע״י בעוה״ז אבל לזכיוח
 חשוב׳ומעש׳׳ע ר״ל ומעש״ע חשוב׳ דאמ׳ וא״ל זכיו׳ נעשו
 המעשים מן נעשה אז מאהבה חשובה בהעשוחו כ• ביחד
 וזהו • זכיוח הן נו מעש״ נעשה העבירום הן רעים

 חיי מכל בעוה״ז עובי׳ ומעשי׳ בחשובה אחח שעה יפה
 בעוה״ב רוח קורח של אחח שעה יפה ואמר ־ העוה״ב

 העוה״ז חענוגי מכל הכוונה דאין אפ״ל העוה״ז חיי מכל
 עוה״ב חענוג אל וערן דמיון לו אין עוה״ז חענוגי כי

 באהבה ה׳ ועובדין צדיקים באנשים qשא לומר אלא
 שאמרו ע״ד ימעש״ע מחורה גדול חענוג להם ויש ובשמח׳
 אחח שעה אעפ״כ בחיין חראה עולמן •] י״ז [ברכוח

 עוה״ז חענוגי מכל עוב יוחר בעוה״ב רוח קורח של
 עוה״ב סענוגי קצם לשבול א״א ני עבודה מחענוגי qא

; החומר qהגו מחמח .
ל ט מ  המפרשים בדברי עי׳ כו׳ אומר ח

 עצמו מקעין שהיה על 'הקען שמואל' שנק׳
[חהלים הכחו׳ שאמר מצינו שהרי מדדש בש׳ והקשה

פ מר1א הקטן שמואל (יט)  אל יבןז1א ל1^
 ין יראה פן לבןד על אל ובכשא תשמח

̂יו בע;ניו,ור׳איב ורע  אלישע (סי 1אפ מע
 דומ׳ה הוא למה. הלומד^קלד _מר1א בן,אברה.

 למה. ̂זקן וךולומד חדש ניר על ט־;ובד. לך־יו
ך דומה היוא  . 'מחוק ניר ?יל "כתובה.1ל
 אומר ד£בלי נפר יוםיבר,יה.וךה'איש רבי

 לאוכל דומה למה'הוא רקטניס מן ד.לומד
 מן וך.לומד מנתו ̂יין ושותה. .ענבים,קה.ות

 ,ענבים לאוכל דומה הוא למה' רעקנים
 אומר מאירי רבי ; ןשן :ין ושותה. בשולות

יש בו שיש במר. אלא ניקנקן תסתכל אל
חדש שאפילו דשן י ישן מילא חדש קנקן

....................... ...........

 אהדדי דקראי רומיא על ותנה ־ רנה רשעים באבוד
 ואר״י :] ז q[ד דברכוח פ״ק ריש דאמרי׳ לומר נראה
 שנאמר בעוה״ז ברשעים להחגרוח מוחל רשב״י משום
 וכו׳ בם יחגרו חורה ושומרי רשע יהללו חורת עוזבי

יצחק ר׳ והאמר איני ופרין
 שהשעה רשע ראיח אם

 בו חחגרה אל לו משחקם
 ברשע והא תא ואיבע״א כו׳

 ול״ק לו משחקם שהשעה
 בצדיק הא גמור בצדיק הא

 מאי דאר״ה גמור שאינו
 כבלע חחריש למה דכחי׳

 אלא כו׳ ממנו צדיק רשע
 גמור צדיק בולע ממנו צדיק
 ברומיא ע״כ.ותנה בולע אינו

 אלחשמח אויבן בנפול דקרא
 שאינו בצדיק דמיירי י״ל ג״כ

 ששמח השמחה וזה גמור
 כמו מיירי בפניו בנפילחו
 וע״כ המפורשים שפירשו

 תזה להרשע שימחלו גורם
 שנמצא כמו עונוחיו כל

 [ד״ה בחי״ע הובא ז״ל וברמב׳׳ם ז״ל ברש״י חגירשא
 לו שמוחלץ מלמד אפו אלא נאמר לא qא חרון והשיב]

 מזה גדול גירוי לן אין בפניו דמיירי וכיון עונוחיו כל
 כי צדיק ובפשוקישמח גמור שאינו לצדיק אקור וזה

 להחגרוח שמוחר גמור בצדיק מיירי כו׳ נקם חזה
 שהשיב במדר״ש הובא המפורשים דברי ולפי ברשעים.

 בשם במדר״ש שכחו׳ כמו השמח על ושב אפו מעליו
 השמח וראי ח״ל והשיב אלא נאמר לא ושב תחקיד
 • שמחעכ״ל והוא זה במפלחושל תש״יעצב כי זה לעונש

 שאינו בצדיק דמיירי כיון העעם י״ל דרכינו ולפי
 ממנו צדיק כמ״ש הרשע כנגד צדיק שהוא אלא גמור
 ויאמר בפסוק וירא בפרשה פי׳ ז״ל דהנתרש״י בולע

 הרשעח אחת וז״ל אחרין חביע אל נפשן על תמלכי
 לראוח כדאי אינן ניצול אחה אברהם ובזכוח עמהם

 צדיק הי׳ ג״כ דלוס וידוע עכ״ל. ניצול ואחה בפורעניוח
 לראום יכול הי׳ לא באמ׳ע״כ גמור הי׳צדיק שלא נגדםאלא
 באות״ח וע׳׳ש נענש׳ שהביע׳ ואשחו רשעים של במפלחם

 הישע נגד צדיק שהוא רק גמור שאינו צדיק שהוא וכיון
 ופשיעא רשע אוחו של במפלחו לראוח אקוד א״כ

 יכול גמור בצדיק אבל לעונש ראוי וע״כ לשמוח שאקור
 יכול לראוס שיכול וכיון הרשע של במפלחו לראוח

 ' רנה רשעים באבוד נאמר וע״ז ג״כבמפלחם לשמוח
הצדיק זה ישמח ר״ל נקם חזה כי צדק ישמח וז״ס

ומימג*#«ווצד«ן נקס ליאוס שימול דל נקס שחזה ל] [עשליייא ואומי וכו׳ נקם חזה צדקני ישמח



5חייד סרק אבותווי

ד ע״כ 7עינ מראה אחר והלן מקטין שהי׳ הקטן שמואל והנה ־ ג״ב לשמוח יוצל  5ו«שי היע היצר דנ
 אלקים יביאן אלה כל על כי ודע טוב היצר לו מרגלא הי׳ ע״כ גמור לצדיק עצמו מחזיק הי׳ ולא עצמו

 כל על לידץ והחיים לנו על וכשישים נמשפט א״פ יחזיקו שלא הענוה דרכי לכל ללמד הפקוק זה במומי׳
 מזכיח לאשהו איש שנץ קלה שיחה אפי׳ הדברים וזה רשעים של במפלסן ישמחו ושלא גמורים לצדיקים
ירחוק בזה הדין ביום לפניו , וקמיןלזה כ״ד במשלי הפקוק
ם הסחר אל כהי׳ הפקוק ק ר רבי (כא) : א עז ר1א הקפו־ אל  כמו לבו האום אחר מליכן מ

nw נישעים הקנא אל במרעים pri ה או מ ד ב ו ב ה ת ציאק1מ ד1ו ם א ך א אלה כל על כי ודע שדרשו ה
) העולים: מן' ע א ו ודהאו^■ ת

ת מו ת ,והמתים ל חיו ה  ליידע לדחי .חיים7 ל
ע' ול}הודמג ך ת ל א ו ת ל עז א א א היוצר ת  ת
א ר א הבו מבין ת א ה א הדין ת עד ת  ה

א על ת ןT,עו^והוא p ב ו א בדווי . ’^  ת
! לפנץ שאץ ^ ע י ה. ולא מ ח  .היאמעןוא שנ
חד צגרןח ולא פנים חג . שו ל ו ג ד  לפי ש

ץ י י ב ש ת י ה

 שאינו בצדיק ג״כ דמיירי
 שהבאהי בגמרא כמ״ש גמור

: לעיל
הקפי אלעור רבי

 הקנאה אומר
 וט', הילודים הה״א וכו׳:

 ביאור ציין הזו המשנה
 שביאר בזה רוצה הוא מה

 ואם וכו׳ למוה הילודם
 הכל יעמוד qשבקו כונסו

 זה נעלם כל על למשפט
 ־ וכו׳ לדין עהיד הוא ולומר בקיצור להשמיענו לו הי׳

 וכו׳ הקנאה ח״ל זאה במשנה כ׳ ההי״ט דהנה ונראה
 הרע ויצר הרע עין בפ״ב יהושיע ר׳ של מאמרו חגמה
 שהקנאה העולם מן האדם אה מוציאין הבריוה ושנאה

 קיבה הוא והכבוד מיצה״ר וההאוה הרע מעין נמשכה
 אחר qרוד כמו לבריוה שנאוי שאין הבריוה שנאה
 הילודי׳ שאמר בזה דהשמיעט נ״ל ע״כ • עכ״ל הכבוד
 קנאה להכניע לידון וחיים להחיוה והמסים למוה

 להרחיק קבה הוא למוח הילודי׳ ומ״ש • וכבוד וחאוה
]ל״ב [חמיד שאז״ל ע״ד .קנאה מדח  דאלכקנדר במעש׳ :

 בידו יכולה הי׳ ולא א) עין מג״ע לו שנחנו מוקדין
 רמזו וזה בעפר שיכקהו לו שאמרו עד כנגדו לשקול

 שבעולם דבר נשום חשנענה לא שנאדם הרע שעין לו
 אין קהלה] [מדרש כמאז״ל לו שיש ממה יוחר עוד וחפץ
 עפר לו וישים וכשימוח נידו חאוחו וחצי מה אדם

 מצד נמשכה והקנאה • כלום רוצה אינו אז עיניו על
 עינו וישנוח למוח מוכנים שהילודים וכשיזכור הרע עין

 מדח מזה הנמשכח הרע מעין עצמו ירחיק אז הרע
 לא בזח להחיוח עחידים והמסים שאמר ובזה • הקנאה
 [קוטה אחדל כי הכבוד אחר qירדו ולא לט יחגאה

 עומד שאין ננער עפרו שאין המחגאח על •] ה׳
 • הכבוד אחר qירדו ולא יחגאה לא וע״כ המסים בחחיח

 כמו לט האוח אחר ילן לא בזה לדק והחיים ומ״ש
בילדוחן בחור שמח בפקולן :] ק״ג [שבה שרס״ל

א)

 במשפט אלקים יביאן
 שלא טונ היצר חשובה

 ואמר לבו־ האוח אחל לילן
 ולהודע ולהודיע לידע אח״כ
 הוא היוצר הוא אל שהוא

 להכניע שאמר אחר הבורא
 מגונוח מדוח השלש אח

 מחמה וכבוד וחאוה קנאה
 המרומזים עונש יי־אח

 והמסים למוח בהילודים
 כנ״ל לחן והחיים להחיוח

 עפ״י והקנאה וחחאוה הכבוד אח להכרע כ אח״ אמר
 ומדח אל שהוא ושכל בדעה לידע היינו ושכל דעה

 חקד נ״ב] [החלים כמ״ש משפיע חקד מדה הוא אל
 ירצה אשר לכל מחקדיו המשפיע והוא היום כל אל

יה׳ בלעדו טובה שום לעצמו ליקח ברי׳ שום יוכל ולא
 הטובה לקח שלא מאחר לחבירו יקנא לא המחשבה ובזה
 בחקדו והעושה האומר עליו גזר p כי רק בחירחו מצד
דאמרי׳ חאוה מדח להכניע היוצר הוא ואמר • י״ח

 הקב״ה באדם יש שוחפין שלשה ל״א] [נדה בגמ׳
 אודם מזריע ואמו כו׳ הלובן מזריע אניו ואמו ואביו

 שנהן בכוחוח ובאמח וכו׳ נשמה בו נוחן והקב״ח כו׳
 דברים בו נוחנים הם כי היצה״ר מדובק ואמו אניו בו

ב מו׳ קדישא בוצינא מהה״ק ושמעחי גשמיים. ער דו  ב
 ואמו אביו לו שנהן מכוחוח לצאח צרין שהאדם זלה״ח

מ״ה] [הסלים וזפ״ה • הש״י לו שנהן בכוחוח ולהדבק
* ודפח״ח עכ״ד יפץ המלן אביןויחאו וביה עמן ושכחי

 וטחן צורה בחון צורה הצר הוא ר׳יל יוצר הוא וז״ש
[שם] בגמ׳ שמנו וכמו ודעה ובינה וחכמה נשמה בו

 מכוחוח לצאח אדם וצרין הש״י לו שנהן דברים עשרה
 החאוה נמשן וממנו ביצה״ר המחבקים ואמו אביו

^ צורה בחון צורה אוחו הצר ביוצרו ולהדבק  בו ונו
 מליח יכרע ובזה היצה״ר עם ללחום ודעה בינה חכמה

 ע״ד הכטד אהבה להכניע הבורא הוא החאוה.ואמר
לא בנטלמו הקב״ה שברא מה כל ששי בפרק שאמרו

בלא

את פמתיס סגלטלח דהייט שטחב לאגדוח בחידושיו גממרש״א ועי׳ , טלגלסא לו שנהנו איהא נגמ׳
ץ ש ץ .• תאסו ק ס ת ש : ס



אחייםד פררן אבותמיי מ
וכן ההוא מ״ט אליו המסיחש ואבי אבי לכל מ״ע הדבייס בכל ליאוס אדם וליין לכבודו אלא יא5

נק׳ והוא הנשמה לגידי מלביש הוא מל״ס בשמיו ולידוס לאהוב ולא י׳ס לפניו יוח ונחס כבוד שיהא
לא ומל״ס במ״ע וקלקל פגם ח״ו ואס דיבנן חלוקא •] פ״ז [חולץ דאח׳׳ל י״ל לחוס וע״ד * הכבוד אחר

בגדים לו יש גס אלא לנשמה מלבוש לו שאץ די וח״ו דוח ובויא הדיס יולי הנה כי מינא האי ששאל
למקו׳ לכנש וא״א לואיסעליו , , ובויא. יולי ישויוס שמי

 עונשו שיקבל עד חולבו בית שהשאול !בטיר?.תוחי ̂לn.החשמן ובורא כסיב והלא לו והשיב
 ל״ס מצוס בכל המחוייב כרחך נו־צר,ועל .אתה זך7כו שעל לך ם1מנ אח׳׳ל והנה • הכל אס

ועלכרחך’ חי אתה כרחך ועל נולד־" אתה ל*א.]לעסידהקב״ה [שנהד׳
 דין ליתן' י ,עתיד אתה ^ךוך ועל טח אתה

 היןדוש המלכים מלכי מ^ך לפני ןךו^בק
״ וכר חעייא רבי :ח־א בר־וך י ״ י

 ולדוןאוסו האדם אס ולברוא
 עוענס בעלמה הנשמה כי

 בעלמה חועאס הי׳ שלא
 בעלמו הגוך וכן גוך בלי

 ואינו דומס אבן שהוא עוען
 הנשמה ומכניש בויאאומסמחדש והקב״ה יוכללחעוא

 הוא ובויא שיולד מוכח ומזה אוסס ודן הגוך בסון
 מעיקרא הלא קשה המץ כדעס ח״ו דאס אמימי אחד
 לויה בסון לויה נולי כי ילייה בבחי׳ האדם היה

 בייאה בחי׳ אחיס בייאה הוא הדין ובשעס אמו במעי
 לויהבמון אמו במעי נולי לא כי ילייה בבחי׳ ואינו
 סבויא והוא היולי שהוא ע״כ אלא הדין בשעס לויה
 מיכיב הש״י לעמיד י״ל לדון והחיים ח״ש אמימי אחד
 בשעס שהי׳ כמו חי שיהי׳ אומו ובויא השומא על חיגי
 הוא אל שהוא מוכח מזה אומו דנין ואח״כ חטא

 אמיסי אחד הוא ובויא יולי י״ל הבורא הוא סיולר
; כנ״ל

ל א  שהשאול לרן’ ינטייל שאל מ״ש כו׳ ילרן יבמיחן ו
 יאמר שהילר מובן אינו לכאור׳ לן מניש ביס

 ונראה שלו. מניש ביס יהי׳ בו שנידון שהגיהנס לאדם
 ברמ״ח האדם אס ברא שהש׳י בשפריס מ״ש דידוע

 הוא מ״ע וכל מ״ע רמ״ח ובמורה גידים ושש״ה אברים
 הוא מל׳׳ס בשמרו וכן שבאדם מיוחי־ אבר אל ממייחש

 ובהגיעזמנו נגדהמל׳ס המכוון להגיד וחיוס כח נומן
 הגוך מלבוש פושט והוא העולם מן ללאמ אדס של

 המורה כשמקייס למעלה נשממו ועלייס עליו אשי
בימ״ח נשממו מלביש הוא מל״ס הש״ה מ״ע נימ״ח

 כדין מ״ע ובביטול שעשה
 החטא השנוס ולפי למעלה

 ליין כן יביס פעמים והעון
 עון מכל ישוייס לשבול
 הבגדים שישוח עד וחטא

 מן עליו אשי הלואיס
 לפי ב״א ויש שעבי. העבייוס

 מאוס כמה לייכין פעמים כמה שעשו עונס גודל
 לפי חטאם שימיקו עד חבלה ממלאכי ישויין לשבול שנים
 ונידונים עינשסבאולגיהנם שקבלו ואחיי למעלה הדין
 שלהם אחיון מיקון וזהו בגיהנס רשעים כמשפט יב״ח

 הנשמה מלבוש בלי ערומים הס מגיהנס כשילאו ואפי׳
 לחזור ולריכין מל״ס ושש*ה מ״ע רמ״ח קיומם מבלי

 ושש״ה מיע רמ״ח כאו״א שיקיימו עד בגלגול ולבוא
 בגלגול גס ח״ו פגס ואס נדח ממנו חT לא כי מל״ס
 ואח״כ שעבר העבירוה כפי עונשו לקבל ג״כ לרין השני
 ממנו ידח לא כי והכלל שיקיים עד בגלגול לבוא
 לן ממש ביס שהשאול ילרן יבטיחן ואל ח״ש ־ נדח
 זה שבדבר אחרון מקץ זהו חדש י״ב שס שמדץ ומה
 אמן למעי שסבא נולר אמה ע׳׳כ כי פטור אמה אין

 ע״כ וזהו לורה בסון לורה הצר לשון כמ״ש ילירה הנק׳
 ממעי ללאס נולד אמס וע״כ ־ אמן במעי נולר אמה
 במקונס מלוס המרי׳׳ג שמקיים חי אמה וע״כ אמן
 וחשבץ דין לימן עמיד אמה וע״כ מס אמה וע״כ
 העולם עד ומעמוד ומולד שמנלר ופעם פעס בכל
 העולם מן ומלא וכשממוס מלוס סרי״ג לקיים כדי

 וכ׳׳ז וחשבון דין לימן עמיד אמה ע״כ עוד ומקלקל
 כי מלוס המרי״ג כל שמקיים עד רבוה פעמים לן יהי׳

: נדח ממנו ידח לא

בעוה׳י רביעי פרק סליק

m m



םה פרה אבותפרי תי

 נביא זה נשניל וכי והקשו מאמרוח.
 העולם הלא הרשעים מן להפרע העולם

 [פדי״א איחא דהכה ונראה • לברואיו להטיב נברא
 ר״ל בלבד ושמו הוא הי׳ העולם נברא שלא עד פ״ג]
כ ונמצא בכחרע״ב ושמו

 מחכמה הוא הבריאה ההחלה
 בבינה שהוא החכמ׳ וכח
 כולם בזוהר כמ״ש הכל פעל

 וז״פבראשיח עש־ח בחכמה
 השמים אח אלקים ברא
 בחוכמחא הארןוחרגומו ואח
 ברא חכמה בכח ר״ל

 השמי׳ אח בינה אלקיםשהוא
 ■ תולדותיה׳ וכל הארץ ואח

 ח״ו חוטא כשאדם וידוע
 חיים נשמח ממנו מקתלק

 פגם ואין מחכמה שהוא
 בשפרי׳ וכ״כ בה שורה וחטא
 ראשונוח נשלש פגם שאין
 :] פ״ה [יומא המשנה וז׳׳פ
 אשריכם עקיבא ר׳ אמר

 מטהרין אחה מי לפני ישראל
 אביכם אחכם מטהר ומי

 נק׳ שבינה וידוע שבשמים.
 ר״ל מי לפני חהו מ״י

 מי לפני שהם השבע המדוח
 מטהרין אחם לעילא מחחא

 ומי ■ החשובה ידי על
 שיה״כ וידוע י וכו׳ מטהר

 ר׳׳ל ומי וזהו • בינה הוא
 מטהר מי שהוא יוה׳׳כ

 הוא שבשמים אחכם.אביכם
 מרין הם חו״ב כי חכמה

 וזהו מחפרשין דלא רעין
 יכול אחד במאמר והלא

 חכמה בכח ר׳׳ל להבראות
 וז״ש הבריאה התחלת שהיא

 הרשעים מן להפרע אלא
 לצדיקים טוב שכר וליחן וכו׳
 שיהי׳ כדי ר״ל • וכו׳
העולם הי׳ ואם ועונש שכר

שמאבדין
מאמרות
שמרןיןמין
מאמרות

וכו׳ ישראל כל
 ומה העולם ,נברא מאמרות בעשרה (א)

 ;כול אהר במאמר והלא לומר תלמור
 הךשעים מן להפרע אלא להבראות

"  בעשרה שנברא העולם את יי
̂יתן  .לצךיקים טוב שכר י ו

בעשר־ה שנברא ך»עולם את
ב)......... . נח וער מאדם דורות עשרה (

 הדורות שכל לפניו. אפים ארןי כמה להודיע
 את שךביא,עליהם עד ובאין מכעיסין היוי
 אברהם ועד מנח דורות עשךח חמבול: מי

 הדורות שכל לפניו אפים ארןז כמה להודיע
 אבינו א^הם שבא עד ובאין מכעיסין היו

 (ג),עשךהנםיונותנתנםה כולם: שכר וקבל
 כמה להודיע בכולם ועמד אבינו אברהם

 נסים ,עשרה (ד! :אבינו אברהם של תנתו
 : ה;ם על ועשרה לאבותינו'במצרים נעשו
 על הוא ברוןי הקדוש י הביא מכות עשר

 :,עשרה הים במצרים.ועש,רה_על המצךיים
 הוא ברקי הקדוש את אבותינו נסו נסיוינות
 פעמים עשר זה אותי וןנםו שעאמר במדבר

 נעשו נסים עשךה <ה) :שמעו'בקולי ולא
 אשה פילה ה לא .המקדש' בבית לאבותינו

 בשר הסריח ,ול>ן . הקודש בשר מריח
 בבית זבוב נראח ולא . הקוךש'מעולם

̂?' י. המטבחים  גדול לכד,ן קרי אירע ול
 אש הגשמים כבו ולא הכפורים ביום

 את החח נצחה ולא , המערכה' של,עצי
̂ז .י העשן עמויד  בעומר פסול נמצא 'ןל

 עומדים , ד^נים י ובלחם ובשתי״הלחם
צפופים י ״ ״

 ממנו משחלק בוד^י עבירה כשעובר כי שטוח רוח בו
 הי' עולם ואם ־ שטוח רוח בו נכנש ובהיפן חכמה
 ולא חוטא אדם שום הי׳ לא בודאי לבד בחכמה נברא

 בעשרה להיוח מוכרח הי' לכך ועונש שכר שיין הי׳
 השחלשלוח וע״י מאמרות

 השפל הזה העולם עד
 האדם ביד ניחנה והבחירה

 זח מפני יבחר דרך איזה
: הפרעון ושכר עונש סוא

: כו׳ נשיונוח עשרה
 בזה נחחבטו

 הנקיונוח הלא כי המפורשים
 חיבחו להודיע כדי היו לא

 שיבחר המצוח ככל אלא
 ונראה • שירצה דרך איזה
 כגון הנשיון דענין בזה

 בו שמעחי בו וכיוצא עקידה
 חנשיון זה מה קשה דהנה

 בעצמו לו אמר הקב״ה אם
 אליו ושיוע בנו אח שישחוט

 בהקב״ח מאמין שהוא ומי
 שהי׳ אע״ה אברהם ובפרט

 יחשוב למאמינים ראש
 אליו ישמע לא אם בדעחו

 פגעים שאר או מח בנו יהי׳
 למקום. שלוחים הרבה כי

 שהוא מי באמח כי ושמעחי
 לוקח הקב״ה הנשיון בעל

 בעח הגדולה האמונה ממנו
 חקב״ה של שמו והוא הזאח
 ישראל בלב קבוע הוא אשר

 שלוקחים וכיון המאמינים
 בבחירחו נשאר האמונה ממנו

 ודבוק מאמיןגדול שהוא ומי
 לוקחי׳ממנו אם qא בהקב״ה
 בהקב׳׳ח שוכח אינו האמונה
 ע״כ רצונו לעשות ומחאמץ
 וירא זפ״ה ואפשר שמעחי.

 ר״ל מרחוק המקום אח
מרחוק הקב״ה אח שראה

 כזו גבו׳ ממקום נברא
 שיין אין ושס הבריאה התחלת שהוא מחכמה לבד
 אינו בודאי בחכמה תמיד דזוק שהוא מי כי וחטא פגם

• לעונס חוטא ואינו וחעא פגם שיין אין כשם חוטא
ס ן ככנק אא״כ עבירה עובר אדם אין י] ג' [קועח ד

 ממנו שלוקחין בעת כי
 הקב׳׳ה ראה ואעפ״כ מהקב״ה רחוק הוא כאמונה

 •] א' השירים [שיר דז״פ ונ״ל ־ נקיון בכל וזהו מרחוק
 הגדול שמן ר׳׳ל אהבוך עלמוח כן על שמן חורק שמן
והכלי מכלי אומו מריקין אשל הטוב טמן כמו הוא



, רי1(
 הנקיון נעס אף הטוב שמן כך הטוב הריח קלט

 ונשאר טוב ריח בו ש’ (”עי האמונה ממנו שלוקחין
 יכול גמור צדיק הוא אס ועי״ז בו ויראת אמונה קצס

 כן על אח״כ ואמר בנקיון ולעמוד ה׳ דבר לקיים
 שעי״ז ר״ל אהבון עלמוס

 ידעו הנק־ון מקיים שהצדיק
 לאהוב שראוי־ן האומוס כל

 נסים לו ולעשוס אוסו
 של חבסו להודיע וכמש״ל
 לשטן ולהשיב אאע״ה

 רש״י שפי׳ וכמו המקטרג
 העקידה פרשס בסחלס

 בכלן ועמד פי׳ ורש״י . ע״ש
 מדוס־ו אחר הרהר שלא
 בחומש פי׳ ז״ל ורש׳״ ב״ה.

 השלישי ביום ויהי הפקוק «ל
 וירא עיניו אס אברהם וישא

 וז״ל ■ מרחוק המקום אס
 מיד מלהראוסו איחר ולמה

 הממו יאמרו שלא כדי
 דעסו וטריף פסאוס וערבבו

 להמליך שעוס לו הי׳ ואלו
 עושה הי׳ לא לבו אל

 העשרה בכל ומקסמא עכ׳׳ל.
 ושהות עיכוב לו הי׳ נקיונוס
 ולהתישב לבו אל להמליך

 הממו יאמרו שלא כדי בדבר
 גודל ולפי פסאוס וערבבו
 כל שעוס לו הי׳ הנקיון

 הממו יאמרו שלא כדי כן
 האק אל וכן פסאוס וערבבו

 ומלס וכדומה אראן אשר
 עכבה לשון הוא העמידה
 רש׳׳י שפי׳ כמו ־ והמתנה

 ג׳■] [ישעי׳ פקוק על ז״ל
 לדין ועומד ה׳ לריב נצב
 מעומד ישראל של וז״ל עמו
 ועומד בדינם לדקדק שלא
 7ומאר מתעכב עמים לדין
 עמידת אומות של בדין
 והנה י עכ״ל עכבה לשון

שלא כדי לו שתי׳ השתות
 האומות מפני בודאי הוא פתאום וערבבו הממו יאמרו

 ותחב־לותיו איש מחשבות יודע כיהקב׳׳ה חבתו להודיע
 אס אף ומיושבת שלימה בדיעת שעשה מחשבותיו ויודע
מחשבות יודעים שאינם האומות מפני רק מיד יעשה

מבחייםה פרה

 נחש הזיק ולא , תחיס ומשתחויס צפופים
 אדם אמר וליא , מע;לם בירושלים ו.עיןךב

 : בירושלים שאלין הבקום לי צר ?חבירו
 בין ^:בת ב?נךב ’נבראו _עשךה_דברים (וי)

 הבאר, פי הארץ, יפי ,'הן 'ואלו השמשות
 ,והמטה,והשימיר,’והמן, והקשת, פייהאתון,

 אומרים ויען , והלוחות ,והמכתב והבתב,
 ואילו רבינו משה וקבוךתוישל אףהמזיקין

 צבת אף אומרים ויש ,אבינו אברהם של
 בגולם ךברים שבעוה )'t( :’?נשרה בצבת'
 מי לפני ’אינו'מדבר חכם ברובם ויטבעה
 נבנם ואינו ,ובמנין בחכמה נו’ממ ^גדול
 , להשיב נבהל ואינו חבירו' ךבו־י לתוך
 _על ,ואומר כהלכה ומשיב כ?ננין' יטואל
 מה ,חנל אחרון אחרון ו?נל רא(טון ראשון
 ?נל ומודה שמןנתי לא אומר שמע שלא

 מיני שבינה (ח) : בגולם ,וחלופיהן’האמת
 נונ־י,עבירות, שב?נה ?נל לעולם פוך?נניותבאין

 , מעשרין אינן ומקצתן’ מ?נשרין מקצתן
ב  ומקצתן רעבים מקצתן בא בצורת י של ת

^מר’*ש ̂^tihבעי  מהומה של ך?נב’ ’לעשר’ל
 לה’הח את ליטול ושויא , בא בצורת ושל
 על לעולם בא דבר , בא של'כליה ו־?נב

 לבית נמסרו שלא בתורה ורות’האמ מיתות
 ^ג;לס יבא חרב : שביעית פירות .דין,ועל

 המורים ל’,וע הדין עוות ו?נל הדין ?נינוי על
 בא ומנה חןה (ט) ,:בהלכו־ שלא בתוךה
 : השם חיניול ועל ש,וא’שבו?נת _̂ע ,לעונים

 אלילים ,עבוךת עובדי על לעולם בא גלות
 ועל למיס שפיכת ועל עריות’ גלוי ועל

י שמיטת י י י ■ •

 חיבתו לכל ולהודיע פתאום וערבבו הממו ויאמרו אדס
 ועמד וז״ש מ׳ יאמרו שלא כדי להתיישב שהות לו נתן

 אשר והשהות ועכבה העמידה ר׳׳ל חיבתו להודיע בכלן
 עשרה ובאמת חיבתו להודיע כדי הוא בכלן לו ניתן

הוא שנחנקה נקיונות
 תמצות בכל כמו בשבילו
 בכולן הבחירה לו וניתנה
: יבחר שירצה דרך ואיזה

ו ת צ ו ל כו׳. מעשרין מ
 פי׳הפקוק וזה ' י

 במארה ■] ג׳ [במלאכי
 אתם ואותי נאריס אתס

 לשון ■ כלו הגוי קובעים
כלל. פירוש לו אין כלו הגד

 שלא בגמרו דראינו ונראה
 זה בשביל שנוקף מה לעשר

 מקצתן ראשונה חלוקה על
 זה על נוקף וכו׳ מעשרין

 בצורת כי מהומה של רעב
 מעשרין מקצתן על באה

 נוקף לעשר שלא וכשגמרו
■ מהומה של רעב ע״ז

פי׳ מהומת של רענ ופירוש
 המהומה וז״לענין המדר״ש

 [ויקרא הכתו׳ שאמר מת
 תשבעו ולא ואכלתם כ״ו]־

 מעיים בבני מארהנכנק כי
עכ׳׳ל■ ישבעו ולא יאכלו כי

 בפקוק למעלה שאמר ולפי
 אתס והתרומה המעשר הנ׳׳ל

 שגזלתם כלומר אותי קובעים
 והתרומ׳שאינס המעש׳ ממני

 במארת אח׳׳כ ת״ש נותנים־
 שנשתלחה ר״ל נאריס אתס

 ואכלתם מעיס בבני מארה
 הטעם ואמר ־ תשבעו ולא

 היינו מהומת במכת שלקו
 מעיס בבני שנשתלחה מארת
 קובעים אתס ואותי משוס
 שכולם כלומר כולו הגוי

ותתרומ׳ המעשר אותי גיזלין
 הגוי וזהו נותנים שאינם

 זו במכה לקו וע׳׳כ לעשר שלא שגמרו כלומר כלו
 חכמה דפנה לרמז שבא אפשר ־ כו׳ באה רעת חיה • כנ׳׳ל מהומה היינו מעיס בבני במארה
ואצל אלקיס עשה זה לעומת וזה פי׳ נק׳

סקציטפ



ה < שיי ק ר פ חיים .
האנל • ישא לבדו ואדם האדם במוח שורה וחכמה רעה חי׳ נק׳ מקליפה עושמ שאני המצוס שלי שלי שאמר «

שח^ שלום מדס V בהם חלק לן ןאין לבד הס שלי שבקליפוסבאה מוחץ רעה חי׳ הקען־ח׳׳ש עולם נק׳
־־ ־ ־ להנוח רצו לא חקל לא pp נהנה בזה במחשבוח אוחו להחטיא האדם הוא הקטן לעולם

כלבשם המצוה לעשוח צייד שהאדם דכוסי׳ ולמדרינוח קדש בריס אוח האדם אח ולטמא אשה והרהורי
וה״ב
שראל

 אוחס לטמא החחחונוח
 בא זה ואמר • במעשה qא

 שפגם שוא טבועוח על
 הלשון בריח הדיבור בעולם
 בבריח חלוי המעור ובריח
 בבריח שפגם מי הלשון
 בריח לטמא קופו הלשון

 בבריח שפגם וזה המעור
 באה רעה חי׳ ע״כ הלשון

 קדש בריח אוח לטמא לו
 לטמא שלא יזהר וע״כ

 באדם מדוח ארבע ־ הלשון בריח
 ושלד שלד שלי

 בדברי פירושו עי׳ כו׳ שלד
 דמי׳רי לפרש ויש המפורשים

מעשיו שרוב הארץ בעס

 ר,ךבר ש־קים «ךבןגה0 : הארץ שמיטת
ת’ מתרבה קני  ובמוצאי ובשביזגית לב
 . ףטנה ̂טנר, ^בכל החג ובמתיאי שביעית

טית ’עני מעשר מפני’ בךביעית ̂זל̂י  . שב
 . עזב^טית ’ עני 'מעשר פ(פני בישביעית

 . שביעית פירות ספני שביעית במוצאי
^י מ  גזל מפני ושנה שנה ’שבכל החג ב
 באךם מדות ’ארבע’ ’ (י) ’עניים מתנות

 בינונית. זומרה שלך ושלך שלי האומר"שלי
^ים ויש 0מדת זו או W’ ; שדך לי’ש . 

ך שלי ’הארץ. עם לי5ץ ושלך  שלך ושלך ^
 : ^זע עזלי ושלי שלי שלך . חסיד
 ונוח ’לכעום נוח בדעות מדות’אךבע (יא)

’ לרצות י ’
עם שהוא מחמח מקולקלין

 מחמח אסור או מוחר אס לשאול יודע ואינו האר־ן
 וכשיודע שכלו הבנח לפי הכל הולן בחשד כסיל זה
 שלי מנכסיו שמהנהו לח׳׳ח אומר כדין שלא שעשה לו

 ידיעה חסרון מחמח עושה שאני העבירוח כלומר שלד
 אוחי ללמוד לד שהיה בדבר חייב אחה כי הס שלד
ד איזה  כלומר שלי ושלד • שלד הס וע״כ אור ישכון יי

 ומהנה אוחד מחזיק שאני הס שלי עושה שאחה המצוח
 וזהו ומצוח בחורה לעסוק 'כול אחת זה ובשביל אוחד
 יודע אינו ואף למד לא שהוא בשביל וכי . ע׳׳ת דברי

 לידע כדי ללמוד עליו הצדיק מחוייב ולהבחין לשאול
 ושיוכל בספיקות שיכיר ועכ״פ הש״י אח לעבוד איד

 כל אין מנכסיו לצדיק שמתנה מפני וגס ־ לשאול
 מחמבי והוא שכר כן גס לו יש אבל שלו תנאה
• דאורייתא .

 פירושו עי׳ כו׳. בינונית מדת זו שלד ושלד שלי
 לקמן דתני מיירי צדקת בנוחכי לאו המפורשים בדברי

 ויש ■ דעלמא בהנאת אלא צדקת בנוחני מדוח ארבע
 אומר בכשרות שמוחזק באדם דמיירי המשנה לפרש
 המצות כלומר שלי שלי לרשע אותו שמחזיקין לאדם
 שלד ושלד • בהס חלק לד ואין שלי הס עושת שאני

 לבדד ואחת שלד הס עושת שאתה העבירות כלומר
 מה דבאמת סדום מדת זו וי׳׳א • בינונית מדה זו חשא

 אמר יפה אוחס חשא לבדד שאתה עבירות על שאמר
תוא עושה ואעפ״ס לעשוחס שלא אוחו שמיחה מאהי

 פושעי עס אן> ולהצטרף
 [כריתות שארז׳׳ל כמו ישראל

 בו שאין תענית כל :] ז׳
 תענית אינו ישראל פושעי
 לא מצות העושה ובאמת

 'וזה בסבת וזה ־ כלום חסר
 על כופין אממ ע״ז חסר לא

• סדום מדת .
 שלד ושלד שלד

 לפרש יש חסיד־
 בסידור סאריז״ל כתב דתנת
 עמתם חלקינו ושים בפי׳

■ כו׳ נבוש לא ולעולם
 כי שוא תפילת היא לכאורה

 צדיק להיוח הבחירה בידו
 הדברים פי׳ ךb וז״ל רשע או
 ואח״כ כשעוש׳מצות האדם כי

 העבירות לפעמים עבירות
 ובין כד ובין תאדם אל יגיעו שלא המצות את דוחי׳

 וצדיק רשע יכין בסוד ־ צדיק לאיזה אותן בוחני׳ כד
 אוחן יקחו שתם שאף גדולים צדיקים יש ואמנם • ילבש

 הראשונים לבעליהן אוחן מחזירין תם וכו׳ תמצוח
 אנו ולכד בשלהם אלא רוצים ואינם בחשובה כשיחזרו
 אובדין אנו אשר ומעש׳ט תמצות חלקינו ושים מחפללין

 גדולים צדיקים עם אותן שישימו הרעים מעשים ע״י
 עכ׳׳ל בתשובת נשוב כאשר קיום לנו ונשאר וחסידים
 שלי אומר חסיד בבחי׳ שהוא מי שלד שלי וזהו בקיצור־
 אני כי בתם חלק לד יש שלד עושה שאני המצות
 שלד המצוח כלומר שלד ושלד ־ ישראל כל בשם עושה

 הס ושלד ה׳ אל חשוב רעים מעשים ע״י אובד שאתת
: חסיד מד׳ זהו בשלד חפן ואינני .

 מדת דידוע לפרש ויש ־ רשע שלי ושלד שלי
 כצדיקים לנפשם מחזיקין גמורין רשעים

 ואינן ראש ועד רגל מכף מחום בהם ואין גדולים
 הכחוב כמאמר קל חטא שוס אף בעצמם מרגישין
 לי און מצאחי עשרתי אף אפרים ויאמר י׳׳ב] [הושע

 שלי שלי וז״ש חטא• אשר עון לי ימצאו לא יגיעי כל
 בתם חלק לד ואין שלי הוא הרי מצות עושת אני אס

 מעשיד ע״י אתה שתאבד הזכיות כלומר שלי ושלד
 זהו כשחשוב לד אחזיר ולא שלי ג׳׳כ לי וינחן הרעים

: רשע מדת
אמל לא למה להב־ן ויש ־ בדעות מדוח ארבע

לשון



, ► ירי
 נעשנה כמ״ש ־ לרצוס וממחר לכעוס ממסר לשון

 דהנה ונראה לאבד. וממהר לשמוע ממהר שאח״כ
 [נדרים שאמרו עד הכועס בגנוה מאוד הפליגו חז״ל

 ומוסיף הלמודו ומשכה כנגדו. חשובה שכינה כ״ב:]שאין
 שעונוחיו ובידוע • עפשוה
 שנאמר מזכיוהיו מרובין
 רב הימה כ״ע]ובעל [משלי

 :] ק׳ה [שבה ואמר פשע
 כלים ומשבר הכועס כל

 שנא׳ ע׳׳ז עובד כאלו בחמחו
 ־ זר אל בך יהי׳ לא

 בשם מביא קדושה ובשערי
 בר אי הלוח פרשה הזוהר

 כשמחא מיני׳ עקר כעיס נש
 דס׳׳א באחרה למשרי קדישא

 נפשו עורף איהו ודא כו׳
 ממש לע״ז אחחבר כאלו עמי׳ דמשסעי ומאן כו׳ באפו
 ועליו באנפוי להסחכל ואסור בגוי׳ שריא ממש דע׳׳ז
 בר אחדכיין מסאבין וכל האלילי׳ אל חפנו אל כחי׳

 מסאב כולא ונפשא ומבר מגו גופי׳ דסאיב בגין מהאי
 וכל מכל מגוי׳ זר להאי ועקר ב׳׳נ האי אחי כד ואפי׳

 קדישא האי ולאמשכה לאחקדשא אשחדל ולבחר לעלמין
 מיני׳ דערקא כיון דאחקדש לואי וכדין עלי׳ דנשמחא

 ־ עכ׳׳ל לאחרה דחיחוב עד ב׳׳נ יעבד כמה חדא זמנא
 ומחמח מאד חם העבעי מצד שהם אדם בני יש והנח

 באדם השכל מ׳׳מ אבל לכעיס נוח הם העבעי חמימוח
 השכל ברצון הנולד העבעי על הגוף בכל מושל הוא
 בודאי השכל עם וכל מכל הכעס מרחיק אינו אם וע*כ

 קרים שהם ב״א יש וכן • מזכיוחיו מרובין שעונוחיו
 והחנא העבעי מצד מכעס מרוחק הוא ע״כ העבע מצד

 מצד שהוא ממי מדבר אינו בדיעוח מדוח ארבע שאמר
 ועשה שפעל מה אלא לרצוח נוח או לכעיס נוח עבעו

 ממהר לשון אמר לא ועיכ ־ שלו בדעח האדם
 הנולד העבעי שמצד משמע דהוה לרצוח וממהר לכעיס

 נולד אם אף כי הוא כן ולא לכעיס ממחר חוא בו
 לנעוח והדעח השכל ביד לכעיס שממהר החום בעבעי
 רשע או חסיד לקראו יחכן וע׳׳כ כרצונו הגוף עבעיח
 לשון לכעוס נוח ואמר השכל. עם שינעה צד לאיזה

 הימנו נוחה חכמים רוח כמו רוח נחח לשון הוא נוח
 האי בחמחו הקורע גבי ק״ה:] [שבח הגמ׳ לשון הוא
 נוח וז׳׳ש ־ ליצרו רוח נחח דקעביד הוא מחקן נמי

 וא״כ חמיד כועס שהוא ליצח׳׳ר נ׳׳ר שעושה לכעוס
 חחעא גורם הכעס כי מזכיוחיו מרובין שעונוחיו ידוע

 ולא חרחח לא לר״י אלי׳ כ״ע:]שאער כמשאח׳׳ל[ברכוח
 הרע יצרו אל בזה שלו השכל עם שנעה תה . חחעא

היצ״ע לצד ת??ל עס שנעת מת עובת מדה ט יש אגל

 לכעוס יןשה :בשכרו הפסדו לרצות:צא
 ל!שה ; בהפסדו שבח לרצותלצא וךןשה

 ויןשה לכעוס נוח :חסיד לרצות ונוח לכעוס
 כתלמיחס מדות (יב)'ארבע י: ^ןע לרצות
 שכרו :צא" ומהיר'לאבד לשמוע מהיר

 :צא ’ לאבד וקשה .לטמוע ̂קשה .בהפסדו'
 לאבד וקשה לשימוע מהיר .בשכרו הפסדו

 לאבד ומהיר לשימוע ̂קשה .י טוב חלק י יזו
׳ • זו' י י

 כענין חסידוח מדוח גס
 מילחא לי׳ הוה כי זירא

כ לי׳ וממציא לקמי׳

מג חיים ה פרק
 שאינו ח״ח כל כ״ג.] [יומא ואח״ל ־ לרצוח נוח שהוא
 רבא וחאמר ופריך וכו׳ ח״ח אינו חש כנ ונוער נוקם

 ומשני פשעיו כל לו מעבירץ מדוחיו על המעביר כל
 מוחלין ומפייס לי׳ כשמפייסו הרי ומפייס לי׳ דמפייסו

 הוא חה פשעיו כל על לו
 נוח שהוא במת תיקון קצח

 מוכן הוא וע׳׳כ לכעיס
 אל בזח בשכל ונעה לחעוא
 לרצוח נוח שיהא תיצ׳׳ע

פשעיו. כל ממנו מעבירין ואז
 כלומר לרצוח ינוח לשון ואמר
 כשהוא רוח נחח לי שיש

 הלשון כי לחבירו מרצח
 משמע ומפייס לי׳ דמפייסו

 אז מחילה ממנו כשמבקשין
 בזה ויש לחבירי מוחל הוא

 רב י פ׳׳ז יומא סוף שאמרי
 ותני חליף הוה אינש בהדי

לי׳ וניפוק ־כיתי חיכי :י
 רוח נחח לו שיש כלומר לרצות כוח הוא וזה מדעתי׳

 שירצה כדי ושלש פעמיים לחברי׳ נפשי׳ וממציא להתפייס
 השכללצדחיצ״ע עם נעה שבזה ואעפ״י ־ חבירו אוחו
 בהפסדו שכרי יצא כן פי על אף חסידות מדות עפ׳י

 שהוא חסידות מדת עבור לו שיש השכר שזה כלומר
 ממנו מעבירין וא*כ לרצוח הוא ינוח לחבירו ממציא

 בידוע כמ׳׳ש מקולקלין מעשיי רוב אעפ״כ פשעיו כל
 כיון הזוהר עפ״י וגס ־ מזכיותיו מרובין שעונותיו

 די עד ב״נ יעבד כמה חדא זימכא נשמתא מיני׳ דעקר
 כלומר לכעוס קשת השכיח ובחלוקה ־ לאתרה תיתוב
 נחת מלעשות מאוד ומתרחק לכעוס מאוד עליו שקשת

 חעא שחבירו לפעמים מקרה יקרה ואם הרע ליצרו רוח
 כשמפייסין מיד מתפייס ואינו לרצות קשה הוא נגדו
 חוא שזח ואעפ״י מדותיו על מגיביר אינו וא״כ אותו
 עוב חוא אעפ׳׳כ עונותיו לו מוחלין שאין לו קשה
 Tpשמפ מה הפסדו ויצא הראשונה מחלוקת יותר

 קשח שהוא המרוב׳ נשכרו מדותיו על מעביר שאינו
 מרובין וזכיותיו חחעא מן מרוחק והוא לכעוק עליו

 ונוח לכעוס קשח • חסד כלפי חסדמעח ורב וממילא
 שקשת חסידות מדות אל השכל עם נעה ובשניהם לרצות

 אלא כועס כשהוא נ״ר לו שאין מיבעי׳ לא לכעוס עליו
ח חעא וכשחבירו כועס כשהוא מאוד עליו שקשה ג  נ

 גזה נ׳׳ר לו ויש אותו שיפייס כדי אליו ממציא הוא
 וע״פ החסיחס מדת בשטחם ואחז לרצות נוח הוא וזח

 שנעה לרצוח וקשה לכעוס נוח שהוא ומי חסיד נקרא
 חראשוניס חלוקו׳ ובשני רשע נקרא חיצה׳׳ר לצד בשניהם
ת היצר לצד נעת וגס?• חסידות פדח אחז שבאחד פ

tno



. * פרי
 הראשונה מן שכי׳טוב שחלוקה אלא ’כמוביכוה הוא

• כדל  דאמר מה להבין י כו׳ לדקה ’ננוחנ מדוח ארבע
 אלא דליכא מדוח ארבע לדקה ננוחנ׳

 יחן לא מינ״הו דחד שלשה
 והרב ־ אחרים יחנו ולא
 נכחיד לחרץדה״ק רולה ד׳ע

 ממש נכוחני ולא לדקה
 שאינו מי נהו איכא דהא
 הקושיא ונאמח עכ״ל־ מחן

 דנמשנה עומדח במקומה
• ננתינח לא ננוחני אמר
 הול״ל אחרים יחנו ולא שיחן הרולה דאמר לדקדק יש ונס

 אחרים יחנו דאמר ונס אחרים יחנו שלא ורולה הנוחן
 • ניחן אינו והוא אחרים יחנו הול״ל יחן לא והוא

 על נלה5למ נמי שמוקב משמע יחן לא והוא והלשון
 רולה איני והוא אחרים שיחנו שרילה כלומ' הרולה

 נולינא הגדול הרב מן שמעחי דהנה ונראה ־ ליחן
שאמרו מה על זלה״ה ?ישא מוה׳ המנוח ק־־ישא

חיים ה פרק
 שאין אעפ״י הקדושים דבריו הזכרחי י ודפח״ח עכ״ד
 החלוקה נזה הקשה החי״ע והנה לענינינוי כ*כ לורן
 שעובר רשע נק׳ לא למה יחן לא והוא אחרים יחנו

 מיירי דהכא ואפשר ומחרץ לבנך• אס חאורן לא על
 לעני מחקור שאין נענין
 לבנו אח מאמץ שאינו ונמלא
• מחקורו די לעני מחח
 מפני לעני מחקור שאין ר״ל

 כל יחנו שאחרים שרואה
 לב אנירוח מ מ״ אבל לרכוי

 דרכינו ולפי י עכ״ד הוא
 מיירי דהכא י לכ״ז א״ל

נפ׳ כסי׳ מלא מקרא והנח
 יביכך חזה הדבר ננלל כי לו בחשך לבנך ירע ולא ראה

 כשנוחן הרי י ידיך משלח ובכל מעשיך בכל אלקיך ה׳
 כוחן אס אבל ומחעשר מחברך הוא העוב נרלונו לדקה
 מחברך אינו רלונו בלי והכרח נושה מחמח לדקה

 לדקה שכוחן כלומר שיחן הרולה וז״ש י ומחעשר
אחרים יחכו ולא י והכרח אונק בלי העוב נרלונו

 צדקה י1ך1בנ מדות ארבע <יג) :תע הלק זו
 ך<ה עינו י. אחרים יתנו ולא שיתן הרוצה

 יתן לא והוא אחרים יתני . אחרים בשל
 . חםיד ארים1א ויתנו יתן בשלו. רעה עינו

לא ................................
שנבאר כמו ג'כ שנותן

 נשל רעה עינו זה נרלון יתנו שאחרים רולה ואינו למעשה מלרפה הקנ״ה כיונה מחשבה :] מ׳ [קדושין
והוא אחרים יחנו . יתעשרו שהם רולה ואינו אחרים ׳ ־

 שרולה כלומר הרולה על למעלה נמי ומוקב יחן לא
 נזה ומשחדל לרכס כדי לעניים נרלון יחנו שאחרים
 יחן לא והוא לורכס כדי לעניים מרלונס יחנו שאחרים

 שנקוף ואעפ״י יחן לא שהוא כונחו הוא כן כלומר
 אבל • משלו ליחן ג״כ הולרך לעניים מקפיק שאינו

 שאחרים כוחו בכל משחדל הוא כי נרלונו נותן אין מ״מ
 שא״א שרואה ברירה אין ומחמת יחן לא והוא יחנו

 גוזל ממש הוא כי העוב רלונו בלי כוחן הוא נלעדו
ו וזח י עלמו  אבירת מחמת מתעשר שאינו נשלו רעה »
 ירע ולא ולקיים העוב מרלונו ליחן יכול ואינו הלב

• מתעשר ואינו נשלו רעה עינו יע״כ לו נחתך לבנך
 כמי מוקב י חקיד אחרים ויחנו יחן שלישית ובחלוקה
 ומשחדל עוב נרלון כוחן שהוא כלומר חמלה על אלמעלח

 שכל פי על העוב נרלונס ג״כ יחנו שאחרים כמי
 מרלונס דוקא יחנו שאחרים שיראה עד השכל ומוקר
ירע ולא ולקיים כלל והכרח אונק בלי נשמחה העוב

 שאמרו מה עפ״י . כמעשה עונה מחשבה אמר ולא
 רני שנפק יאיר בן פנחק נר׳ :] ז׳ [דך חולין נגמ׳

 להבו י הן א״ל י אלל• שחקעוד רלונך וא״ל לאפי׳
 מישראל הנאה שמודר את כמדומה א״ל ־ רני של פניו
 לו שיש ויש לו. ואין רולה יש הן. קדושים ישראל אני

 מדקדק והי׳ י עין רע לחם תלחם אל וכחי׳ רולה ואינו
 למה רולה ואינו לו שיש וזה הס קדוש־ס ישראל מ׳׳ש
 מחמת אבל בלב חינורולה שבאמת ואמר י קדיש נק׳

 אללו שיאכל מזמן נושה מחמת בישראל שיש נושה מדת
 מדת מחמת קדושים ישראל נכלל אוחו קורא וע״כ
 ■ אללו שיאכל ומזמן רלונו היפך ועושה נו שיש נישה
 מלוה עושה כשאדם [אנוספ״ד] מאז״ל ידוע והנה
 המלו׳ מן נברא מלאך כלומר אחד פרקליע לו קונה

 גוף יש במלאך גס וחנה י עליו מלין והוא שעשה
 אורח מזמן או לדקה שעושה וזה רוחניות של ונשמח

 אבל המלאך גוף ונברא כיוב הוא המעשה רלונו נלי
עוב אין כונחו כי נשמה של חיות הזח במלאך אין

להשתדל מחוייב שאינו חקיד נק׳ זהו לו נחתך לבנך אבל נושה מהמת רק כלל רלונו נלי הוא המלוח שעשיית
 יש ישראל נכללות ויש אחד שולש הס ישראל כללות
 אורחים ולהזמין לדקה ליחן שרולח כלומר לו ואין רולח
 מחשבתו לגמור יכול שאין מזה גדול לער לו ויש לו ואין

 אדס שברא הזח למלאך נשמה העונה נמסשיסו ונורא
 ■ רלונו בלי נושה מחמת עשה אשר נחינעשח חזה
 כגון מלוח לעשות זה אדס שחשב עונה מחשבה ח״פ

 הקנ״ה י למלאך נשמה ונרא אורחין והכנקח לדקה
רצונו צדקהנלי שנסן זת שעשת תזה למעשת מצרפת

 ולקיים העוב ברצון דוקא שיחן שיראה עד ולהתאמן
 רנא :] מ״ע [כחובות בגמ׳ כמ״ש • לבנך ירע ולא

 זחי מאוח ד׳ מיני׳ ואפיק אמי נר נתן לר׳ אכפיי׳
 עפ׳׳י שמשסדל וזה נדנריס בכפיי׳ שנעל הרי ללדקה

 נק׳ נרלון דוקא יחכו שאחרים שרואה השכל ומוקר שכל
 נק׳ למה שהקשה החי״ע קושיית מתורן ונזה י חקיד

 רשע• אחרים יחנו ולא יסן לא הרביעית ונחלוקה חקידי
כשרוצת כלומר הרוצח מלח על אלמעלח נמי מוקג
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 ואעפ״י אחרים יתנו לא וגם יחן לא שהוא
 תאמץ לא על עובר הוא אעפ״כ כפי׳ פי על נותן שהוא

 אותו כופין ואין עניי׳ שרואה במקום כי לבבן את
 כל ונמצא : יתנו שאחרים משתדל ואינו נותן אינו
 בנותנין מיירי חלוקות הד׳

 ברצון מהן יש אלא ממש
 אמר וע״כ בכפי׳ מהן ויש
: צדקה בנותני מדוח ד׳

שיתן הרוצה יאמר או
יתנו ולא

 דרן ועפ״י • כו׳ אחרים
 בנמצא אינו הדרן זה העולם

 לצדק׳ זהב שנותן מי כי כלל
 כפלי אחר שיחן רוצח

 המקים. בנתינת כמו כפליים
 זו ומדה הדרן זח אבל

 qא כי בנים ביד בנמצא
 רוצח לצדקה נותן שהוא
 הוא כי בניו יתנו שלא
 שלא תכליתן הוא שזה קובר
 שלחנו על שהם בעוד רב ממון ויאקפו צדקה יחנו
 עינו ואדרבה שלהן תכלית זה שאין התנא אמר וע״כ

 דחנח עד׳ז י״ל כו׳. לבהמ״ד בהולכי מדוח ארבע : אחרים שיחנו רוצח שאינו מי אחרים נשל רעה
 ללמד ע״מ הלומד אומר ישמעאנ ר׳ מ׳׳ה בפ״ד

 ולעשות לשמור כו׳ והלומד וללמד ללמוד בידו מקפיקין
 שעקק רנא כענין ללמד ע״מ הלומד ז״ל פירש״י עי׳

 והלומד וללמד ללמוד בידו מקפיקין בלחוד בחורה
 אז ובגמ״ח בחורה דעקיק אביי כענין לעשות ע״מ

 עקק דעיקר ולעשות לשמור אפי׳ הכל בידו מקפיקין
 שמביא תלמוד גדול שאמרו כמו לקיימו כדי התורה

 לומד שאדם מה והנה :] מ׳ [קידושין מעשה לידי
 להש״י עצמו ומקרב שהולן הלכה נקרא זה בחורה
 שלומד ר״ל הולן ת״ש * עשיי׳ נק׳ המצוה ועשיית

 העעם זהו המצות במעשה עוקק שאינו ר״ל עושה ואינו
 בתחלה החורת שלמד בעת ר־׳ל בידו הליכה ששכר מפני

 ומקפיקין לעשות ע״מ ולא ללמוד רק כונחו כן היחה
 מעשה שעושה מי ר״ל הולן ואינו עושה ־ לבד ע״ז נידו

 המצות מעשה עם מקרב אינו ר״ל הולן ואינו המצות
 ר״ל בידו מעשה שכר לעילא פרחא ולא הש״י אל

 המצוה שכר לקנל כדי כונחו היחה המצוה שעשה נעת
 ומקרב הולן אינו וע״כ ה׳ דרן זהו ולא לשמה עשה ולא

 צרין • כו׳ חכמים לפני ביושבים מדוח ארבע • לעילא פרחא לא מלותיו ועשיית הש״י אל בזה עצמו
 שהשמיענו מוקר דברי פשונוו עפ״י להבין

אל שהולכים נסלמידים ללמדינו דנא ונראה • גזה

מדחייםה פררן

 ארבע (ידז :ךצ!ע אחרים יתנו ולא יתן לא
 ואינו תל;י . המדרש לבית בהולם מדות
 הולך ואינו עושה .בידו הליבה שכר עושה
 . חפיר ועושיה הולך . ו ביד מעשה שכר

 מדות ארבע וטס עושהךשע: ולא הולך לא
 . ומשפך ספוג. ביושביםל׳פניחכמים

 . הכל את סופג שהוא ספוג ונפה. משמרת
 מ:שמךת .בזו ומוציא יבזו שמבנים ומשפך

 .השמרים את היין,וקולטת את שמוציאה
 את וקולטת הקמח את שמויציאה ונפה

הפולת י י י י ׳ ״

 ודבוריו מעשיו ובכל בחקידוח ומפורקים הדור גדול הרב
 מאכלים שאוכל באכילה ואך הש״י עובד ומחשבות׳ו

 ח׳ ויראת בדעת והכל טובים משקים ושותה טיביס
 מעשיות ובקיפורי בדיבוריו ואך דעהו דרכן בכל ומקיים

 כדברים ההמון לפני שדומה
 בעיניהם שדומה או נעלים
 אלא הוא כן ולא כלה״ר
 עפ׳׳י ישכל בדעת הוא שהכל

 שרואים והתלמידים התורה
 הזה הגדול הרב התנהגות

 כל הכל שמקבל מהן יש
 בתורה הן חרב התנהגות

 הן ומעשיט וצדקה ותפלת
 בדיבורים הן ישתיה באכילה
 אין הזה התלמיד ובאמת

 הש״י לעבוד הרב שכל לו
 טובים ושתי׳בדביים באכילת

 ופשיטא בהם מחענגין שהן
 לעבוד הרב שכל לו שאין
 וקיפורים בדיבורים הש״י

 התלמיד וזה הרע לשון או נעלים דברים ממש הן וא״כ
 בין עובים מים בין הכל אח קופג שהוא קפוג נק׳
 ן מקבלי אין השניים תלמידים והכת י עכורים מים
 דברי ושומעין כדרכיו ויעשו שילכו הרנ התנהגות כלל

 וזח שני נאוזן ויוצא האוזן בזה ונכנק מהרב מוקר
 כת ויש ־ בזו ומוציא בזו שמכניק למשפן דומה הוא

 ולשחות לאכול מחרב מקבלי׳ הם אשר השלישי תלמידים
 וקיפורי דיבורי׳ ולדבר בתענוגים ולהתענג עובים דברים

 בצדקה וגם בתו״ת מתרבלעקוק מקבלין ואין מעשיות
 דברים מקבלין שהם רק כתיקונה המצות ועשיית וגמ״ח

 הרב ודעת שכל מבינים ואין במעשה לעשותן הגשמיים
 את וקולעת היין אח שמוציאה משמרת נק' וזהו בחם

 ומעש״ע מצות ועשיית תרח מוציאין הם כן השמרי׳
 בתענוגים ולהתענג לשמח הגשמיים דברים וקולעין
 בחם ושכל דעת בלי צורן בחם שאין דבורים ולדבר

 מהרב שמקבלין רניעי כת ויש ־ לגוך להתענג רק
 מקבלין ואין כתיקונה מצוה ועשיית ומעש״ע חורה
 אקוריס דברים ולדבר בתענוגים ולשחות לאכול מענו

 בתענוגי הש״י לעבוד חרב שכל לו שאין מחשנ כי
 דברים מקבל אינו כ ע״ דעהו ררכיך בכל ולקיים הגשמי

 ותפלח חורה עובים דברים מקבל הוא רק הגשמיים
 הש׳׳י לו יחן אם ומחשב כתיקונה מצוה ועשיית וצדקה

 הרב כמו הגשמיים בדבלים הש״י לעבוד ושכל דעת
ה וזהו כדרכיו ג״כ ינהג אז פ ק׳נ  הקמח אח שמוציא נ

 נדברים ולהתענג להנוח מוציא הוא כן הקלח אח וקולע
שוס מוגיסגלי לגלי׳ שהם אחתקלס וקולע גשמיים
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ה ה ד חייםמ
ח פניוח יוששס הו  : הנכון הדרך הוא הדרן וזה וגנ
ל  דאמר להבין • כו׳ נדבר סלרי׳ שהיא אהבה כ

 והול״ל מיוחר כל מלח סלוי׳ שהיא אהבה כל
י חלדי שהיא אהבה נ ד  ושאינה אח״כ שאמר כמו נ

הנדנר  אהבה הלא וגם חלוי
 מחמה דכר מדרגה היא

 ולמה להשפיע רוצה אהבה
 חלוי׳ שהיא נקנה לשון אמר

 יש דהנה ונראה • בדבר
מה :א׳ . אהבה מיני ג׳

 מחלקיו חלק שהם לפי ישראל אס אוהב נ״ה שהש״י
 כלהעולמוח וברא עמו חלקה׳ [דבריםל״נ]כי כמ״ש
 מכילין י״ג להם ולהשפיע להם ולהטיב ישראל בשביל
ח וכן דרחמי  מכחוחיו כח שהוא לפי הנן על האב אהנ

 הנן אין שלפעמים ואף לעולם בטילה אינה אהבה זה
 • הרחקוח מיני נכל מרחיקו והאב הישר נדרך הילך

 הבן שילן כדי אהבה מחמס ג״כ הוא הרחקוח זה
ס וכן הישר נדרך  אוחט שהגלה אף לישראל הש״י אהנ

 החרחקוח זה החקרבוח. הוא האהבה ומדח אוחנו ומרחק
 כדי אוחנו ומרחיק אוחנו שאוהב אהבה גודל מורה הוא

 חיינו הוא כי סורסו ונקיים לפניו הישר בדרך שנלך
 מגולה חוכחח טובה כ״ז] [משלי ח״פ ־ ימינו ואורך

 שנא מגולה חוכחס שטובה ר״ל • מקוחרח מאהבה
 אהנחי •] א׳ [מלאכי חפ״ה : מקוחרח אהבה מחמה
 עשו אח הלא אהנחנו נמה ואמרחם ה׳ אמר אחכם
 נמה ר״ל שנאחי. עשו ואה יעקב אח ואהנחי ליעקב

 מצוחיו שמרנו שלא מחמס אוחנו גלה הלא אהנחנו
 היא החילה אוחנו שאהב שאהנחו נראה ומזה וחוקוחיו

 נטלה הדבר זה וכשבטל מצוחיו שנקיי׳ כדי נדבר חלוי׳
 אדרבה ט נדבר חלוי׳ זה אין אמר לפיכך אהבה

ה כמ״ש אהבה גדולה הוא הזה החרחקוח  הוכחה טונ
 ט וחפצו רצונו נגד ועושה משוחרח מאהבה מגולה
 נרא זו אהבה ובשביל לישראל להטיב הוא וחפצו רצונו

 לינק רוצה שהעגל ממה יוחר כי דדוע העולמוח כל
 נהשפעחו הענוג מקנליוחר והמשפיע להניק רוצה הפרה
 הש״י אהבה גודל מחמה וא״כ השפע ממקבל יוחר

 לישראל להטיב וחפצו ורצונו חענוגו מונע הוא לישראל
 הישר בדרן שנלך כדי גדול החרחקוח מראה ואדרבה

 קורה של אחה שעה יפה כי עוה״ב לחיי ונזכה לפניו
 והחרחקוחהזההוא עוה״ז חיי מכל יוחר רוחנעוה״ב

 הלא כי אוחנו שאוהב ע״ז והראי׳ אהבה גודל מחמה
 . שנאהי עשו ואח יעקב אח ואהבחי ליעקב עשו אח

פ׳ ז״ל פיש׳׳י ועי׳ יעקב שמו יקרא פקוק על הולדוה ג

 בךבר תאיה שהיא אהבה כל גטס :לת1הם
ה ךבר בטל ^ תלדה ושאינה . ארגה ב

בדבר

ם אחם אמר יעקב קראו הקב״ה וז״ל ח  צבכורצם קד
 הראי׳ וזה עכ״ל. שם בכורי לבני אקרא אני גם שם

 לפי רק נדבר חלוי׳ אינה הש׳׳י אוחנו שאוהב שאהבה
 הולדה משעה ט עמו ה׳ חלק כי כמ״ש חלקו שאנחנו

שניהם פשו שלא ועשו עקב
 קרא רע ושום טוב שום
 אחם ואמר יעקב שמו

שנא׳ שם לנכורכם קריהם
 אני אף עשו שמו ויקראו
 הרי שם בכורי לבני אקרא

 ההרחקוח רק המצוח קיום בדבר חלוי׳ אינה זה שאהבה
 שאינה דכר מדרגה הוא אהבה חה אהבה. גודל הוא

 כל ועושה להטיב רצונו רק דנר שום לקבל מכין
ש ־ להם להטיב כדי שיוכל החפעלוח  שאוהב אהבה י

 וזה ממנו והענוג גדולה הנאה לו שיש מחמה לחבירו
 הענוג לקבל שרוצה מחמה כי נוק׳ בחי׳ הוא האהבה

 נמלה ממנו החענוג קנלח ובהעדר אוחו אוהב ממנו
 קבלת נשעה לחנירו שמראה האהבה חה האהבה
 להראות לו וא״א אהבה כדרן עמו ומקשר ממנו התענוג
 רק אמה אינו אהבהו כי אהבה מחמה מגולה סוכחס
 ואם אותו אוהב הוא ע״כ תענוג ממנו שמקבל מחמת
 קבלס ממנו שימנע ירא הלא מגולה חוכחס לו יראה

 דכר נחי׳ ולא נוק׳ נחי׳ הוא האהבה זהו נמצא סענוגו
 שנץ שלישיס אהבה ויש ׳ תענוגו מחנירו לקבל רק

 עמו ומקשר סענוג קבלה מחמה לא לחנירו אדם
 טעם יודע ואינו אהבה כדרך יתירה חינה לו ומראה

 כל וז״ש ־ כל נקרא הסקשרוס שמדת וידוע ־ לאהבתו
 ומקשר לחנירו שמראה אהבה התקשרות ר״ל אהבה

 בהתקשמח תלוי׳ אהבה ר״ל בדבר סלוי׳ והיא עמו
 אהבה וזה אוהבו הוא מחנירו סענוג שמקבל מחמת

 מחמס מגולה תוכחת להראות לו א״א כי אמס אינו
 תוכחת לו כשיראה תענוגו ימנע יראשחבירו כי אהבה
 שהיא אמר וע׳׳כ טק׳ נחי׳ היא זאת ואהבה מגולה
 תענוג התקבלות כשבטל ר״ל דבר בטל ע״כ נדבר סלו׳׳

 כשננטל ותמר אמנק כמו אהבה בטלה מחנירו שלו
 ושאינה : אוסה השנאה נדלה תענוג ממנה מלקבל

 ואינו לחבירו שמראה אהבה התקשרות ר״ל נדבר סלוי׳
 טעם יודע ואינו ממנו לקבל הנאה לשום מכוין

 דהונסן דוד אהבת זהו שביניהם וחינה אהבה להתקשרות
 בנפש נקשרה יהונתן ונפש י״ח] א׳ [שמואל כמ״ש

ד דוד  טעם בלי אהבה הסקשרוה ביניהם שהי׳ ה
*] [שם שאול לו שאמר השכל לפי ואדרבה  pלאת כ׳

זה טעם גלי אותו אוהג ואעפ״כ ומלכוחן אחה
הסקשרוס



מיןחייסה סרמ אבות•די
 מאהבה אבל . לעולס בטלה אינה אהבה המקשיוה

 אהבחו שפעמים הבן על האב אהבח כגץ שלישיה
ץ הולך כשהבן ומגולה בהחקשרוח  ולפעמים הישר גדי

 בדרך הולך אינו כשהבן מגולה בהוכחה משוהרה אהבהו
ההנא מיירי לא מזה הישר

 והיפוכו דבר אמר רק
 ההקשרוה עם שהיא באהבה

 : אהבה כל שאמר כמו
ל  לש״ש שהיא מחלוקה כ

 דהנה נראה ו כו׳
 י״ג:]יצחה [עירובין אח״ל

 ואלו אלו ואמר קול בה
 והלכה חיים אלקים דברי

דהעושקין זה ולבאר כב״ה.
 כלה. עושקיןבקישוטי בהלכה

 לעשוה נאה זה אומר וזה
 זיוג שיהא לשכינה קישוט

 נאה כך להיפן אומר חה
 וכל לשכינה קישוט שיהא
 לכלה קישוט אומר אחד
 הלל למשל נשמהו שורש כפי

 בחסדים שורשו זה ושמאי
 כפי לשכינה קישוט עושה וכ״א בגבורוה שורשו חה

 שורשו האוסר רק המחיר ובין האוסר בין נשמחו שורש
 שורשו וזה ואוסר לשכינה קישוט ועושה בגבומח
 עושה וכך נשמחו שורש כפי הדין ואומר בחסדים

 אלקים דברי ואלו אלו קול בח יצא׳ וע״כ לשכינה קישוט
 לפי כאו״א לשכינה קישוטין עושין שניהם כי חיים

 כלפי להטוח ב״ה כדברי הלכה אבל נשמחו שורש
 וא״ו הוא ושמים מלכוח מדח הוא דשם וידוע • חסד

 כל וזהו • השמים השמע אחה בזוהר כמ״ש השם של
 סופה שמים עם שם ליחד שמים לשם שהוא מחלוקה

 יסוד עם להחחבר להחקיים ה׳ qסו כלומר להחקיים
 יסוד היחוד יהי׳ שניהם דברי לפי כלומר קיים הנקרא
 ו^לו היחוד גורם נשמחו שרש לפי כאו״א ומלכוה

ח ואלו  שורש כפי אמח אומר וכ״א אמח. ושניהם דא׳
 הלל מחלוקה לש״שזהו שהוא מחלוקה ואההו נשמחו.
 לפי זה שניה׳אמח ודברי אואדא״ח ואמר ב״ק שיצא ישמאי
 סופה היחוד.וזהו עשו נשמחו שורש לפי חס נשמחו שורש

 נם הלא המפורשים שהקשו מה יובן דברינו לההקיים.ולפי
 ודברי אמיחים דברים מינייהו חד והלל שמאי במחלוקח

פן שני  וכל אמחי׳ שניהם כי הוא כן ולא האמח הי
 ומ״ש כנ״ל: נשמחו שייש כפי אמח אומר ואחד אחד

 משהכמישבחמילה עם אמר ולא ועדהו קרח מחלוקה
ם הלל מחלוקה זהו לש״ש שהיא מחלומו אי מ ש  בכאן ו

שמאי דבמחלוקח ונראה : משה מס ועדחו קרח הול״ל

 אהבה היא איזו : אינהב^הלעולב בדבר
 ותמר אמנון אהבת זו בדבר־ תלויה שהיא

ה ^ינ  ויהונתן: דוד אהבת זו בדבר תלדה ו
 סופה שמים לעןם ^היא מחלוקת מי (יז)

 סופה אין שמיס ,^אינה לרתקנים
 לשים שהיא מחלוקת היא איזו :לרתק:ים

 דטאינה הללידטמאי זומחלור!ת שמים
 ;י מדתו קרח י מחלוקת זו שימים לשם
 בא.על י חטא אין את״רתבים המזכה כל (יח)

 מספיקין אין ח־בים את חטיא1ןדו.וכלרמ
 את וזכדז זכה משה ת^טובה לעשות בןדו

^ כו תלד הרבים זכות רךבים צדרות שגא

 ־ה עם ׳ה רבו שניהם באמה שמים לשם שהוא והלל
 מחליקה גבי אבל • שאמר כמו כן הדץ נראה לכ״א כי

 משה אבל משה על רבו לבדם הם משה על ועדחו קרח
 והשחדל במחלוקח מחזיק הי׳ ולא עמהס מדב חיי לא

ושלי׳ השלים אחר ורדף
וכי׳ ואבירם דחן לקרוא
לבדם תם ופדחם קרח נמצא

י לא עשת במחלוק׳אבל היו
ממהם מריב

כו׳ הרבים אח המזכהכל
 שהקשו מה להבין

 אמר לא למה המפרשים
 הרבים אח המזכה כל ברישא

 כמי בו חלוי הרבים זכות
 ממשה ראי׳ אח״כ שמביא

 וכל אמר לא למה וגס
חטא הרבים אח המחטיא

שהביא כמו נו חלוי הרבי׳ ...............
דאמר לדקדק יש וגם .מירגע׳ יי

 יהול׳׳ל ידו על בא חטא אין
 והנכון . וTל בא חטא אין

 מיני בארבעה מדבר שההנא הפשוט פשט ע״ד בעיני
 ״כ כ הישר בדרן הולך שאינו אחד אדם יש כי ב״א

 תמיד רגילין שהציבור במקום ישראל על ראש ונעשה
 ולהכניע ולכוף הדברים בכל ודתוה׳ק דח עפ״י לילן

 יקים הצד מהראשים מאז דחמחמחשרגילין על העוברים
 האיש זה וכשנעשה הזה בדרן אוחם מדריכין שהיו
 ג״כ לילן לבו על משים הוא זה במקום ומנהיג ראש

^ ד  השיי בדרכי הציבור וגם עצמו 7ייידי הישי ב
 טוב לא בדרן הציבור אח להנהיג בידו שהי׳ ואעפ״י
 וח״ה בושה מחמח מעבירה עצמו מונע הוא אדדבה
 ויש • הש׳י לפני הישר בדרן הרבים אח ג״כ ומדריך

שר הולך שהי׳ אדם  שהציבור במקו׳ ראש ונעשה בד^הי
 הקודמי׳ מהראשי׳ רגילותם מחמת טוב לא בדרן מחנהגץ

 זה אדם וכשבא טוב לא בדרן אותם מדריכי׳ שהיו
 ואימ למחות בידו ש ש די לא ראש ונעשה אליהם
 לא בדרן בדרכיהם הולך הוא שגם אלא אותם מוחה

 ררך3 והולן גמור צדיק שהוא אחד אדם ויש ־ טוב
 והציבור עליהם ראש שנעשה הציבור אל ובא הישר
 מהראשים מאז רגילותם מחמת הישר pבד הולדם אינם

 אותם כופה הוא אצלם הזה הצדיק וכשבא הקודעי׳
 עד מגולה ובהוכחה כפיות עיני בכל אותם ומייסר

ם בהעידוחבכל הש״י לפני הישר נדרן שעדריכם  הדגד
 רשע שהוא אחד אדם ויש ־ הדנרים בכל הישר בדרן
ח והולך גמול שיייו גמקים ראש ונעשה תרע לבו נ



פרמה אבות
 זיו וכשנעשה הש״י לפני סישר חךך3 הולכץ ®סציבול

 אותם ומחמיא אותם בופה הוא עליהם יאש הישע
 המזכה כל ה״ש היעים, בדרכיו לילן שממילם עד גע*כ

 הי׳ לא שהוא כלומ׳ עם כמו את ומלת • הרבים אס
^ הולן ד  קודם הישר ב

 על ראש ונעשה ראש שנעש׳
 בדרן לילן שרנילץ ציבור
 לילן לכופם בידו והי׳ הישר

 כן עשה לא והוא בדרכיו
 מונע עצמו הוא יאדדבה
מדיין וח״ה בושה מחמת מעבירה  בדרן הציבור גם ו

^ לילן רגילץ שהי׳ ד  דת על העוברים ומכניע מוב ב
 הישי בדרן אותם שמדרין הציבור אח שמזכה הוא תה

 אותו מזכה והציבור דת על העוברים אח ומיישר ובופה
 ראש שנעשה קודם הישר בדרן הולן הי׳ לא שהוא
 אדם לשום בא אין ריל ידו על בא חטא אין עיב
 שהוא כמו מדה כנגד מדה והוא לעולם ידו על חמא

 אותו שומרון כן הציבור אח מלהחמיא עצמו מונע הי׳
 אדם לשום וסיבה שליח יהי׳ לא שהוא השמים מן

 עם מחמיא שהוא הרבים אח המחמיא וכל ־ שיהמא
 בדרן מדריכן שאינו הרבים אח שמחמיא כלומר הרבים

 ואדרבה הישר בדרן ולהדריכם למחוח בידו והי׳ הישר
כ בעצמו יהוא עבירה עוברי ידי מסייע הוא  ג'

 אוחו מחמיאי׳ שהרבים והמצא הרעים בדרכיהם הולן
 כזה באיש הב׳ בחלוקה לעיל כמ״ש ממעשיהם שלמד

 חמא לומר שיין ולא ׳ חשובה לעשוח בידו משפיקין אין
 לחמוא אוחם כופה הי׳ לא שהוא כיון בו חלוי סרבים

 רק הקודמי׳ ומנהינין מהראשים זה בחמא רנילי׳ שהיו
 ראש הי׳ לא ואם עבירה עוברי ידי מסייע הי׳ שהוא
 מוב לא בדרן הולכין היו שהם אעפ׳י עמהם וחמא

 בחשובה שיחזרו להיוח יכול הי׳ מאז רגילותם מחמח
 ומחמח פניהם על ויוכיחם אחד צדיק אליהם שיבא
 ומסייע הרעים בדרכיהם נ״כ והולן ראש נעשה שהוא

Tהמוכיח מוכיח לשום שומעין אינם עבירה עוברי י 
 והיא חשובה מלעשות הרבים אח מונע הוא וא״כ אותם

 אין וע״כ ז החשובה אח המעכבים דברים מכי׳ד אחד
 מסייעין שאין כלומר חשובה לעשוח בידו מספקי׳

 מסייעין למהר הבא כי בחשובה לשוב משמים אוחו
עין ולאיש אומו  . בחשובה לשוב משמים לו סהאיןמסיי
 ־ לו מסייעי׳ שאץ מספקין ^ן פירוש במי״ע וב״פ
 בחלוקה במש״ל הרבים אח חיבה זכה משה אח״ב ואמר

ק שהי׳ הג׳  דעח ומלמד בעצמו חבה מעיקרא גמור צד
 היו שלא הש״י לפני הקר בדרן ומדדבם ישראל אס

 חלוי הרבים זכוח וע״ב השיי אח לעבוד אין •ודעי׳
 שהוא בלועי עשה ה׳ צדקה מפסוק ראי׳ ומביא גו

א י קי ע ד והי׳ ה׳ צדיקח ע מו קודם צדקג

חייג}

 ירבזגסבן עםישראל. ימשפטיו ,;יעשה
 הדבים חטא הרבים את חטא,והחטיא נבט
חטא אשר חטאת,ןרבעם על ש»}םר 1ב תלוי

' ואישר

 שהיה ישראל עם ומשפמיו ואח״ב קראל על שמלן
 ירבעם אח״כ ואמר דחוה״ק. ע״פ הישר בדרן מדריכם

 כלומר הד׳ בחלוקה כמש״ל ישראל אח והחמיא חמא
 שמלן ואח״כ ישראל על שמלן קודם גמור רשע שהי׳

את החמיא ישראל על .
 רוצים היו שלא בע״כ ישראל
 חטא וע״כ ע״ז לעבוד
ק ומביא בו חלוי הרבים ס פ  ה

 שחמא ירבעם חמאח על
 שהוא ישראל אח והחמיא

:שיחטאו לישראל הגורם הי׳  • כו׳ הרבים אח והחמיא חמא נבט בן י־רבעם
 אפשר הרבים עם חמא אמר שלא מה

 :] ק״ב [סנהדרין חלק בפ׳ בגמ׳ אמרו דהנה לומר
 מאי הרעה מדרכו ירבעם שב לא האלה הדברים אחר
 ואני בן חזור וא״ל בבגדו הקב״ה שתפסו אחר אחר

 בן א״ל • בראש מי א״ל ־ בג״ע נטייל ישי ובן ואתה
 תמו׳ הוא הזה המאמר בעינא. לא הכי אי א״ל בראש ישי

 חזור מ״ש ונם גשמי. דבר בבגדו הקב׳ה שתפסו מ״ש
 אני הש״י שא״ל הלשון וגם ־ חזור סתם אמר ולא בן

 למה א״כ ישי לבן קודם שהוא משמע ישי ובן ואתת
 ממילא ישי ובן ואתה אני שא״ל כיון בראש מי שאל

 הש״י לו תשיב למה קשה ובייתר ־ בראש שהוא משמע
 משמע ישי ובן ואחת אני מקודם אמר הלא בראש ישי בן

 פי׳ כחבחי כבר דהנה לומר ואפשר ־ קודם שהוא
 בו נכנס אא״כ חוטא אדם אין •] נ׳ [סוטה הגמ׳
 זה ובלא שומה נאת כל כי גדלוח היינו שמוח רוח

 כי עבירה לעבור לו א״א נדלות תחילה בו שנכנס
 בכל עליו מחנבר אדם של יצרו :] מ׳ [קידושין אח״ל

 צופה שנאמר לו יכול הי׳ לא עזרו תקב״ת ואצמלא יום
 וא״כ בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדיק רשע
 בו מביא תיצה״ר אלא עבירת לעשוח אדם יבא אין

 כי ממנו מסחלק הקב׳׳ה ואז חחלת נדלוח מחשבח
 עושת היצר ואז ־] ה׳ [סוטה לדור יכולין והוא אני אין

 שהחעה הקדמוני הנחש וכן . מניעה בלי כרצונו עמו
 שהיה בהם שהכניסו נדלוח במחשבת נ״כ וחוה אדם

 סנדין הוו המלאכי׳ ואפי׳ הנבראים מכל גדול אדה״ר
 ה׳ לפני נברכה ונכרעה נשחחוה באו דאמרו עד לי׳
 שיכניס נדלוח מקום שום הי׳ ולא החמא קודם הי׳ תה
 אוחו המעה המלאכים מכל גדול שהי׳ כיון היצר בו

ק שיאכל  במחשבה קונו מצוח על ויעבור הדעח מ
 פסוק על ז״ל שפרש״י כמו אלהות עצמו שיעשה גדצוח

 במם אלקים יודע בי הנחש שאמר חיטי״ח ומח לא
 ח״ל : באלקים והייחם עיניכם ונפקחו ממנו אבלבם

ק כל אלקיס יודע ק ק אומנתו בכי שונא או  אבל ה
א גי ' מכיל פולמוס יוצרי כאלקיס וחיינמ העולם אס ו



ה פרס אבותדי6
 ממנו נסחלח אז גדלוס גאדס שהכניש v וגמחשגת

 לאדם קטל חמחשנה ובזו ואכל עבי ולפיכן סשיי
 שא״א עבירה עובר אדם אין וזהו ־ אבסרי׳ דרץ ולכל

 נכנס אא״כ בידו יעזבנו לא כי עמו שהש״י בעוד להיוס
 השיי ואז שוטה גאה כל גדלוס של שטוס רוח בו

 ירבעם חטאס הי׳ וזהו לחטוא. יכול ואז ממנו מססלק
 ואליו לחורה פנים ק״ג דורש והי׳ גדול אדם שהי׳ ,ג״כ

 השלוני אחי׳ עיי לו שהגיד ה׳ מאס המלוכה יאסה
 עשרס על מלן שנעשה וכיון שלמה אס שהוכיח מפני

 ישיבה שאין כיון לרגל יעלה שלא לגדלוח נפל השבטים
 והוא ישב ורחבעם לבד דוד ביס למלכוח אלא בעזרה

ק ע״כ י*ב סי׳ א׳ במלכים כמ״ש ישב לא ו י  המלד ו
 וידע גדול אדם הי׳ ובאמח זהב עגלי שני לעשוח

 אח החטיא בו שנפל הגדלוח מפני רק בעיז ממש שאין
 אוחם וכפה לרגל יעלו שלא משמר והעמיד הרבים
 חועבה ונק׳ גדלוח במחשב׳ בעצמו חטא ע״זוזה לעבוד
 ואעפ״י ע*ז לעבוד אוחם שכפה הרבים והחטיא בעצמו

 המזבח על ועמד בעצמו ע״ז עובד הי׳ הוא שגם
 חטא אשר וזהו גדלוח מחמח לפנים חי׳ זה להקטיר

 הרבים והחטיא ע״ז בעצמו שעשאו בגדלוח בעצמו
 שוין. אינן העם וחטא חטאו נמצא ע״ז לעבוד לכופם
 אח המחטיא כל ■] פ״ה [אבוח דחז״ל לפי ולפי״ז
 קשה א״כ חשובה לעשוח בידו מקפיקי׳ אין הרבים
 בבגדו לירבעם הקב״ה שחפס הזה המאמר על גיוחר
 מספיקין אין ז״ל חרמב״ם פי׳ ולפי בן חזור וא׳׳ל
 חפס אין קשה בודאי החשובה מן אוחו שדוחין היינו

 אין היינו מספיקי׳ אין הראשון פי׳ לפי ואף הש״י בו
 וכמו לטהר הבא כשאר חשובה לעשוח לו מסייעין
 נמי בו יסמכו אל מפסוק f־ פ״ז [יומא בגמ׳ שמביא

 הלא חשובה לעשוח לירבעם הקביה חפס האין קשה
 73ע לא שהוא מפני אלא מזה גדולה סיוע לן אין
 לעבוד דעחו הי׳ לא בלבו אבל לפנים אלא בעצמו ע״ז
 ששאלו •] [י״ב מגלה במס׳ מ״ש דוגמא וזהו ע״ז

 כלי׳ הדור אוחו של שונאיהן נחחייבו מה מפני לרשב״י
 יש פנים משוא וכי א׳׳ל לצלם שחשחחוו מפני אמר

 ולא לפנים אלא עשו לא הם א״ל ניצולו ולמה בדבר
 אוחם מיראין הי׳ לפיכן הצלם לעבוד בלבם חשבו

 שנפל מפני לפנים רק ע׳׳ז עבד לא ירבעם וכן לפנים
 לחזור נביאים לו שלח הש״י ובאמח כן עשה לגדלוח

 הדשן ושפן המזבח שנקרע במזבח אוח לו והראו בו
 חזר לא ואעפייכ ידו ומיבש ההוא בנביא לאחוז ורצה
 לעשות בידו מספיקין שאין מראהו הי׳ שהיצר מפני

 הש״י לו וז״ש • החשובה מן אותו ידחו אדרבה חשובה
 עצמו שעשה שלו מעבירה חוזר יהי׳ אס אלא כן שאינו

 בעצמן שעשית העברה מן בן חזור וזהו תועבה
בעלייח כפוף וחהי׳ לרגל ותעלה תועבה עצמן ועשית

מודדים
 ויסרא געזריו יושב יהי׳ שהוא ב״ד למלכוס הרגל

 עלייה בעח לו וכפוף עומד תהי׳ ואתה הקהל פרשת
 לן ניתן אשר מלכותן תפסיד לא זה ומפני הרגל

 שלא גדלות של שלו מעבירה בזה וכשיחזור משמים
 ולא שהעמיד זהב עגלם ויבטל תועבה עצמו יעשה
 לרגל יעלו וממילא לרגל לעלות שלא ישראל את יכוף

 מלן שהוא בדו היכולת ע״ז עבדו שכבר מה ולתקן
 מישראל ע״ז וכל הצלמים ולבער המזבחות לנתק
 שתפס וזהו הטובים המלכים וכל יאשי׳ שעשה וכמו

 שתפס וזהו בגידה לשון בה ו בבגד לשון בבגדו הקב׳׳ה
 עצוט שפשה בעצמו שבגד מה בבגדו לירבעס הקב״ה
 בעצמן שעשית העבירה p בן חזור וא״ל , תועבה
^ והנה , כנ״ל העס חטאת בטל יהי' וממילא  אחז
 צדיקים אין עומדין שבע״ת מקום :] ליד [ברכות
 לו א״א גמור שצדיק והטעם לעמוד יכולים גמורים
 הבע״ח כמו הש״י לפני בדעתו ומושפל נכנע להיות

 ונכנע מושפל הוא חטאיו על עת בכל שמתמרמר
 להיות מנעוריו גמור לצדיק ואיא הש׳׳י לפני מאיד
 בגמ׳ שאמרו וכענין הש״י. לפני כ״כ ומושפל נכנע

]י״ז [ברכות  מצדקה הרחוקים לב אבירי נא שמעו ;
 מצדקת רמוקים שהס מנעוריהם גמורים צדיקים על
 בזמע נחורם והם בצדקה ניזונים העולם שכל ה׳

 עומדים והשפלס הכנעס מחמת שבע״ת מקום וע״כ
 ולפי׳׳ז . מצדיקים יותר גבוהים הם גבוה במקום

 חשובה פסו ששניהם אפ״פ בבע״ת ג״כ חילוק יש
 שלהם זדונות שיהיו שניהם וזכו מאהבה גדולה

 סילוק יש אעפ״כ מאהבה תשובה פשות וכדין כזכיות
 שריפה ממיתת פבירה פבר אחד למשל היינו ביניהם.

 גודל ולפי סקילה ממיתת פבירה פבר ואחד הרג או
 יותר להשפיל צרין סקילה מחיוב עבירה שעבר חטאו
 תשובה כשעשה יותר והשפלה הכנעה בו יש כי ויותר

 הפגם גודל ורואה סקילה מחיוב גדולה עבירה על
 עבירת שעבר ממי ביותר ומושפל מוכנע הוא שפגם
 מגיע שלהם הפגם אין כי מסקילה קלין הס אשל

 זו הכנעת לידי לבא להם וא״א כזה גבוה למקום
 והנה ; מאוד גבוה במקום ופגם שעבר מי כמו

 איש באשת חטא ודוד סקילה חיוב בע״ז פגס ירבעם
 תשובה יעשו ששניהם אעפ״י וא״כ בחנק מיתתו

 אץ אפפ׳׳כ זכיות שלהם מזדונות ויפשו מאהבה
 ירבעם הי׳ שאם כיון אי1בו שוה והכנעתם השפלתם

 תשובה פלאה לתשובה וחכה תשובת לפשות שומע
 ואתת אני הש״י א״ל וע״כ ־ מדוד גדול הי׳ מאהבה

 והי' מאהבת לתשובה כשיזכה בג״ע נטייל ישי ובן
 להש״י כששאל אבל כדל. ישי בן ואח״כ בראש הוא

 בנטה״ז תשובת לעשות שרוצה לו מגלה הי׳ בראש מי
חורק ביד מלכות ת׳׳י מושפל ייה״ הגדלות ולזרוק

גדלוה



ד ה «-מ אכותמ
ד עוה*ז3 גדלות ד שינא ב  שיהי׳ בעוס״ב גדלות לי

 כ*ת השיבו וע״כ לדוד קודם בג״פ «הלן הוא
 כן על אמיסי הוא דוד וסשובח זה עבור שתשובתן

• בראש ישי בן אח״כ חש״י לו תשיב
ל י כ . כו׳ בו שיש מ

 שאמי להגץ
 אברהם של תלמידיו בין מה

 בלעם של לתלמידיו אבינו
 חילוק הוא כאלו הרשע

הוא החילוק ובאמת קטן

זדים

 ואץ גמור וההפך גדול
 מה לשאול השאלה שיץ

 ושלשה דאמר וגם . בין
 אמר ולא אחרים דברים

 בלעם של תלמידיו וחילופיהן
 יורשין דאמי וגם הרשע
 שחח לבאר ויורדין גיחנם

 כמו כלום מעוה״ז אמר ולא
 א״א של חלמידים שאמר
 לא וכאן בעוח״ז אוכלין
 וגם מעוח״ז. כלום תזכיר
 גיחנם יורשין כפל דאמר

 ונראה שחח, לבאר ויורדין
במשנה בפ״ד כחנתי דחנה

 מי כל (יט) ; ךאל1̂ את תזטיא
ם1ב ת ב ך ה ^ א הללו "  מתלמידיו ת

ם אבינו ^:רדמ ^ל דבךי מה.  אחך־ים ^
^ם של מת^מ^יו הוא  ת׳מיז־יו .הרשע ב
 נמומה ורוח ’ טובה עץ אבינו אבחדט של

^ם של תלמידיו שפלה ונפש  רךשע ב
ה. ונפש גבוהה חנהיורוח עין ע  בין מה ת

 של לתלמידיו אבינ^ אבח־ט תלמץ־יוישל
 אבינו את־הם של תלמין־יו ר^:ע בלעם
 הבא העולם ונוחלין הזה בזנולם” אוכלין

 לא^רותיהם ̂'אוהבי'י_ש לתחיל שנאמר
 רךשע בלעם של תלמ;דיו אבל .אמלא
 שנאמר שחת לבאר ףוךרן' גיהנם יורשין

 ."אנשי שחת לבאר תוחךם ואתהאלתם
אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה‘ דמים

>1- r j ד ״ ' ן • ז ־ •r ־ !

בך
והכבוד והנזאוה הקנאה
 וז״ל החי״ט בשם העולם מן תאדם את מוציאין
 רצח״ר תרע עין בפ״ב יהושע ר׳ של מאמרו דוגמת
 שהקנאה העולם מן תאדם אח מוציאין תבריוח ושנאח
 . מיצה״ר נמשכח והחאוה . עית״ר מן נמשכח
 לבריות שנאוי שאין הבריות שנאח קיבת הוא והכבוד
 בשם אומרים ושמעחי . עכיל הכבוד אחר כרודף
 על זלח״ה בער דוב מוח׳ קדישא בוצינא חח״ק
 מן תאדם את מוציאין והכבוד וחתאוה הקנאה משנת

 קטן הוא ואם קטן עולם נקרא האדם כי העולם
 עולם נקרא אינו קטן אינו אם אבל עולם נקרא אז
 שפל חי׳ אם כי בקטנוח אינו קנאה בו שיש מי כי

 שהוא מי וכן בחברו מחקנא חי׳ לא כ״א בפני רוח
 רודף שאינו ופשיטא דבר לשום מחאוס אינו נקטנוח

 הללו דברים משלשת בו שיש מי וא״כ הכבוד אחר
 נק׳ שאינו העולם מן אותו מוציאין גדלות בבחי׳ היא

 כי לדבריו פי׳ צרין אבל ודפח״ח. שמעחי כך עולם
 חש״י כי נעלם לשון והוא עולם נק׳ העולם באמח

 ומחי׳ העולמות בכל ומחעלם העולמות כל הבורא הוא
 הוא ב״ח תש׳י כי עולם העולם נקרא וע״כ אוחם
 שורת ותש״י קטן עולם נק׳ והאדם בו ומחעלם נעלם

בתוכה ושמתי מקדש לי ועשו גזותל נמ״ש נו

 האדם אם אבל ממש הוכם3 אלא נאמר לא בתוכו
 אני אין כי בו שורה חש״י אין א׳׳כ גדלות בבחי׳ הוא

 כי עולם נק׳ חזה האדם j>f( ואז לדור יטלין והוא
 וכבוד וחאוח קנאה בו שיש ועי בו נעלם חש׳׳י אין

 אלא קטנות בבחי׳ אינו
 האדם אח מוציאין בגדלות

 מלהיות ר״ל העולם מן
נק׳ אינו ואז בו נעלם חש״י
 לעיין כשנבוא וחנה :עולם

 בלעם של מדוח בשלשה
 קנאת ממש חם הרשע
 רעה עין כי וכבוד וחאוח

. בחי״ט כמ״ש קנאה הוא
 כמו כבוד הוא גבוה ורוח

ח׳ מאין שאמר ז״ל שפירש׳׳י
 ונפש . עמכם להלוך לחחי
 כמ״ש האות הוא רחבה
 השלשת וכללוח .ז״ל רש״י

 חם האלה הרעות מדוח
 כי זח לכל המביא גדלות

 אין מ״ח בחי׳ בו שיש מי
 האלו מדוח משלשת בו

 מה התנא וז״ש . כמש׳׳ל
 לחלמידיו א״א ביןחלמידיושל

 לשון ואינו תרשע בלעם של
 החילוק הוא מ״ת בחי׳ כלומר מ״ח לומר אלא שאלת

 בלעם של חלמידיו לבין א״א של חלמידיו בין והפרש
שמעט אלא ביניהם אין כלומר הרשע  מ״ה. דבר תפי

 בשביל לעוה״ב ונוחלין בעות״ז אורלין א״א של וחלמידיו
 יורשין הרשע בלעם של וחלמידיו מ״ה בחי׳ בהם שיש

 בחי׳ בחם שאין בשביל שחח לבאר ויורדין גיחנם
 ולשון לעות״ב ונוחלין בעות״ז אוכלין ואמר . מ״ה

 [בראשית כמ״ש התענוגים כל על נופל הוא אכילה
 ט״ו] [בירמי׳ וכן אוכל הוא אשר הלחם אם כי ל״ט]
 אכילת כמו תענוג לי חי׳ ר״ל ואוכלם דבריך נמצא
ך וחיו ששיים וכמו  ונמצא . ולשמחה לששון לי דניי

 מ״ה בחי׳ בחם שיש בשביל אבינו אברהם של תלמידיו
 אוכלין הם דבר לשוס מחאות ואינו מתקנא ואינו

 שיש הדברים מכל בעות״ז חענוג לתם יש ר״ל בעוה״ז
 לעוח״ב ונוחלין בחלקו השמח עשיר איזהו כי להם

 הרשע בלעם של חלמידיחם אבל תענוג. שכולו לעולם
 ימיהם כל כי גיחנם יורשין בעוה״ז ר״ל גיחנס יורשין

הרחבה נפשם לפי הכל לחם שחתר מחמת בצער חס
 ואינם לכל ים שמחאו להם שיש

 מת אדס אין קחלח] [מדרש
מומס אחר , שחה לנאר ויורדין

 יארז״ל ; משיגים
 בידו תאותו וחצי

ע״; ראיה ומביא .



מזחייםפרסה
סווודדם  עפ״י ופימשו חברבממיו ונמר עורו כושי היהפון מומם. לאחר ר״ל שחס לבאר מפ^קואססאלקי

 ולבינוס שחורות חברבורות ט להיוס הנמר שדרן פשונו החשדם שכל וידוע ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי
ר ואהט׳ מ  שנברא. כמו רק לבן ומשחור שחור מלבן להיוס וא*א ה׳חשדו צוח’מ״ב]יומם יוםכמ״ש[מלים בשם י

 י״ל ושמאל ימין משור לא ע״ד כנמר עז הוי וז״ש אהבתם לחצי מגיעים אינם כלומר ימיהם יחצו לא חהו
ובנימול דוקא מיע בקיום אדם אין כמ״ש בחייהם

 ל״מר׳לשלאלעשוסה מצוס הד.עז אומר בןתימא ;הוז־ה 0( בך: ומ״ש בידו. סאומו וחצי מס
 לבטל להיפן ולא .דוקא כ^-י וגבור כצבי רץ 'ע^ר ןל5ו ממר הם אחרים דברים ושלשה

שע נלננם של מתלמידיו  אחס ח״ו ולעשות מ״ע ד,ן!א י ; /טבשמים אביזד ז1רצ’ת15לעע ״י
י וחילופיהם אמר ולא י ^ ל פנים ובושת ים^^יהנם4$ עזי אומר ״
ר״ל כנמר פז הוי וזהו ־ משום נראה הרשע בלעם של

ושלא מ״ע בקיום עז שתה״ ^ ־ ^ ־ ״ •י ל׳1 האלה הרעות מדות דשלשה
 להפך ושלא מל״ת לעשוס בימינו במרדה המקדש בית שיבנה הם וכבוד ומאוה קנאה
 להפך שא״א כמו ח״ו בן או©! היה הוא (כא) : בתוךתך חלקנו כמ״ש ה׳ לעבדוס טובים
 משחור חברבורותיו בנמר למשנה שנים ̂עשר בן למקרא שנים חמש אס בקנאו בפנחק בפקוק
ח וגם מנאמי י י שלא אסה מהי׳ כן ולבן חמש'עשרה n למצות’עשרר,' שלש ב? נ

[ ז ״ י ׳ נ ח ״ י ר וכ עשליס בן לחו^־ז שמקנה^עשרה בן ^^רא ו ן פמומד ה פ ה ו

* לבינה ארבעים בן לכה’ ם’שלשי בן לו־דוף
 בן לוקנה ששים בן לעצה המשים בן

, , לגבורה שמונים בן , לשיבה שבעים
ם בזי י  מגוף האדם אס הרכיב ועבר מת כאלו מאה בן .וח5̂ ת

• ■ • ו י ונר״ן מתחתונים qu ונר׳׳ן ׳ ’י ־ ־ ’ ״ י ׳ ־ ’ •
לראו׳ צריך והאדם מעליונים ^ ^

]כ״ג1 ביומא רש״י בתענוג לדבק ולא הגוף על מושלס הנשמה שיהא כהנים על לימוד והוציא אחרים ;

 לעבודת ומאות השם. בדרכי
 אמר לא וע׳׳כ ולמורמו ה׳

 שאף מצינו כי וחילופיהן
 כשהם טובים חילופיהם

 ושלשה אמר אלא ה׳ לדרכי
 שהם ר״ל אחרים דברים
כמ׳׳ש ה׳ מעבדות אחרים

 ולהפך לפסומן היצר יוכל
 ולעשות לבטלמיע ח״ו אומן
 . כנשר וקל : ל׳׳ס מצות
 בפ״ג לעיל מ״ש עפ״י נראה

שהש״י לראש קל הוי פי׳

 אחרים ז״ל ופרש״י זו לעבודה שכשרים מומין בעלי
 אחרים דברים ושלשה פי׳ כאן אף מעבודה מרוחקים

 הם אבל למטה הנזכרים דברים השלשה הן הן ר״ל
: ה׳ מעבדות מרוחקים מ לסח :כו. אומר תימא U יהודא

י י
וצב

 ונשר לנמר דוקא שמדמה
כמ׳׳שבש״ע היצה״ר נגד ארי בנבורוס ד ולא

 אדם יעשה מה .] ל״ב [ממיד שארז״ל כמו עוה״ז
 הגוףוכשהנשמ׳ אס ר״לימיס עצמו ימיס עצמו ויחי׳

 אז הגשמי מתענוגי עצמו ומרחיק הגוף על מושלת
 אדם בריאס מכליס שהוא בהש״י עצמו לדבק יוכל
 המורה כל שתכלית להרמבים המפרש שכתב וכמו

 ולדבקה מצוס ולקיים עצמו לזכן שיוכל הוא והמצות
שמהי׳ שמראה ר״ל לראש קל הוי וזהו . עכ״ד בו *I /  • / I  /  1 / ^ 1  Wti/ ^ • - - ' ן ־

 ומקרא סש״י. הוא סכל בראש לדבק בעיניך קל תמיד שאמר וגם וכו׳ בבקר לעמוד כארי יתגבר או״ח] [ריש
 כנשר וקל וזהו בשמים הנשר דרך ל׳] [משלי כתיב אחר עזוס מדס מיכף ומגנה לגיהנם פנים עז אח״כ
 שמרחיק ע״י בשמים ולדבק לעוף קל שמהי׳ ר״ל היהי זה שיין אין וגם כנמר עז הוי למעלה שאמר

 [זהר דאח׳׳ל . כצבי ורן : הגשמי מתענוגי עצמן [מהלים הפקוק פי׳ אמרמי דהנה ונראה . לכאן רצון
 ממיד ומביט p שהוא הצבי דרך י״ד] דף שמוס זה שיין האין אדע לא רע ממני יקור טקש לבג ק״א]

 לאחור שוב לבן p אם בקפרים ואימא . לאחוריו אבל מאוד מגונה מדה הוא עקשוס מדת דבאמס לזה
 לאחור שב המרכבה במעשה כשמעיין לבן רן אם ר״ל אס המפתה היצה״ר נגד עקשוס במדות להשתמש צריך

במדת עצמן ומחזיק מדאי יומר ומקמכל מביט ואל מיני בכל ייגע ולא ייעף לא פימדים מיני בכל האדם
 שכמיב כמו מאוד עד גדוג עקשן להיות 7צר המאמצוס

 וארז״ל מאבה אל חטאים יפמון אם א׳] [משלי
]נ״ב [קוכה  הקב״ה אבל ליצה׳׳ר שיש שמוח בשבע .

ט קיאו  ת״ש מנעוריו רע האדם לב יצר כי שנאמר י
 רע אבל בטבע עקשן אהי׳ שלא ממני יקור טקש לבב
בקרב חלל לבי ויחי׳ חיצה״ר מן אדט לא ר״ל אדע לא

 לאחוריך ומביט כצבי ורן וזהו הא׳. השער הוא יראה
 מן מרוחק ויהא אדם יתגאה שלא הדברים בכל וגם

 קרוחה מטיפה באת מאין דע שאמרו כמו החטא
 כ׳׳ב:] [יומא שארז״ל ע״ד לאחוריו ממיד להביט 7צר

 . לאחורך חזור לו אומרים יתגאה שאם בפרנש
שבשמים אבין רצון לעשוס הכל כארי יהי׳ וגבורתך 7# י7« v¥ ^ 7 ^ י a • ■ m  I 4  j J 7  m  # 17  \ i' ן • - ״ ״ --------------------------- ־ ׳

p למ ואז p ייעי׳ וסנסכסיג ,ממני יקוד] [ע״ד י״ג pב״מ אמרו] ק״ד[ סמ״א : לאורימא חילן .
?ז



אכותפררה
 עז שההי׳ לן שאמיהי אע״פ ר״ל . לגיסנם פפים »

 שגשמים אגין רצון לעשיה כדי היצה״ל נגד כנמר
 היצה״ר נגד רק נשוה גמדה השהמש לא ואעפ״ב

 והנה • לעיל ממני יקור עקש לבג הפקוק פי׳ כמ״ש
riT המחעלס והוא העולמוח כל הבורא הוא שהש״י 
 וחפצו כרצונו אוהם ומנהיג אוהם העולמוהומחי׳ בכל

 ’מהש״ ר״ל פנימיה יראה העיד לו שיהי׳ האדם וציין
 פנים עז שהוא מי אבל העולמוה בכל נפנים השוכן

 העולמוה בכל נפנים השוק הש״י נגד נה שהוא ר״ל
 עוק» קשה עם והנה הזה העם ל״נ]ראיהי [שמוה כמ״ש

 שה^ עי פנים ונושה • לגיהנם בודאי הוא זה וכו׳
 כ׳] [שמוה שכהו׳ כמו מהש׳׳י נושה לו ויש ירא

 לגן זהו החטאו לנלהי פניכם על יראהו ההי׳ ונענור
 היצה״ר נגד רק ועקשוה נהוה בעדה השהמש ולא עדן
 הש״י נגד ח״ו ולא שגשמים 7^^ יליו לעשיי* ’כי

 ■ ממני יקור עקש לגג ע׳׳ה העלן דוד שההפלל כמו
^ שהגנה כו' רצון יהי אח*כ וקגע י  ואה ואז כו׳ ע

ק מן יעגיר הטומאה רוח א  ולא היצה׳׳ר ניעול ויהי׳ ה
 עז הוי • כו׳ אומר הימא גן יהודא יאמר או • כנ״ל כלל ונהוה עקשוה גמדה להשהמש צטרן’

 מה • כו׳ רצון לעשוה • כו׳ כנמר
 הרע״ג נפי׳ ע׳ דהנה י״ל וארי וצבי ונמר לנשר שמדמה

ה כי ולניאה היער חזיר מן נולד חזה הנמר ח״ל ע  נ
 היער נקנכי ראשה מכנקה הלביאה חאריוה יחם

עה קולה שומע והחזיר הזכר והובעה ונוחמה מנ  ונמר ו
 פנים נה הוא ממזר שהוא ולפי שניהם מנין יוצא

 ולא עז חד אחה אף כ׳׳כ גבורה נו שאין אעפ״י
 לא וכי להבין וצרין • עכ״ל וכו׳ מרנן לשאול ההנייש

 שהוא נקבלה שהוא הנמר אלא אחר ממזר ההנא מצא
 הכהוב ממזר שהוא לפרד לדמות לו הי׳ יוסר ממזר

פ׳ ז״ל רש׳׳י שפי׳ כמו בהורה  הוא נפקוק וישלח נ
 אביו לצנעון החמורים ברעותו במדבר הימים אה מצא
 שוש על חמור הרביע פרדים הימים אה שם רש׳׳י וז״ל

 לעולם פקולים והביא ממזר הי׳ והוא פרד וילדה נקנה
 כממזר עז שהוא מפני לא לנמר שמדמה ואפ׳׳ל ־ עכ״ל

 חזיר כח היינו בנמר שיש כחות השני מפני אלא לנד
ה ומבואר הנראית נטבעות שהוא היער ד פ ק  טבעות נ

 גדול עקשן לחיוה החזיר ודרן חנ״ל הברואים כל
 נפקוק כמש׳ל היצה׳׳ר נגד עקשן להיות צרין וכן

 שדרכה הלביא׳ כחות בנמר יש וכן ממני יקור עקש לבג
 היא התאו׳ אלי׳ וכשבא עצמה להנאת מעשי׳ לעשוה

פ׳ מ״ש ועי׳ תאוהה למלאוה מזנה קהן בלק נ  נפקו
 [פקחים שאז״ל ע״ד יהכשא וכאד יקום כלביא עם

]נ׳  לשמה שלא ומצוה בתורה אדם יעקוק לעולם :
 האדם צרין שמהחלח לשמח גא לשמה שלא 7שמת

מ יראת הוא הגוף ניראה ל?גנוד ו שהוא ואעפ״י ע

ם תי

 ציין עונש יראה מחמם ה׳ מצות ומקיים א״ע עוגד
 וקמיש הגוף יראת שהוא עונש גיראה גהחלח לעגוד

פ׳  אם-חקנלו כגיגית הסר עליהם חש״י שכפה יהרו ג
 nאr הייט קבורהכם ההא שם לאו ואם מוטג ההורה

 עומן גיראס לעגוד צרין העגודה גהחלה כי עונש
 • סנשמ׳ יראה הסאה ליראה כקא והוא הגוף יראה

מ לשמה שלא גהו״מ אדם יעקוק לעולם וזהו  מהחילס ח״
 שמסון א״ע שעוגי לשמח שלא שהוא הגוף יראה מחמה

 גיראס ה׳ אה לעגוד לשמה אח׳כ גא לשמה שלא
 יראה כן הנשמה אל כקא הוא שהגוף וכמו הסאה

 יראה הנשמה ליראת כקא הוא העונש יראה הגוף
 עבודה בהחלת התנא שמדבר בכאן וכן * ע׳׳ש התאח
 ועקשות ממזמח עזוח בו שיהי׳ כנמר להיוה שצרין
 ממני ישוי עקש לבג בפקוק כמש״ל היצר נגד החזיר

 אדע לא רע קראו שחש*י היצר היינו אדע לא רע רק
 במלחמת שאני בעוד אבל ממני יקור עקש לבג אז

דן אז היצר  שבנמר הלביאה וכחוה • נגדו עקש לגג צ
 העטדח בתחילת וכן עצמה הנאת בשביל מעשי׳ שעושה

 • עצמו הנאת היינו עונש יראה גשניל לענוד לרין
 פורח כשהוא הנשי־ דרן כי כנשר וקל אמר ואח״כ

 מוטב ק יגא שמא מלמעלה עליו ילדיו נושא הוא
 נפשו מוקר הוא ונמצא בילדיו יכנק ולא נו שיכנק
 גשטל נפשו למקור האדם צרין כן הולדוהיו בשביל

 P מעש״ט צדיקים של תולדוהיהם ועיקר תולדותיו
דן  מצוימ וקיום ענודהו על נמק״נ ח׳ לענוד האדם צ
 מ־3כנ ליטקרו נפשו על וקל חהו תולמהיו הוא שזהו י׳׳ה

ק • כנ״ל האדם ק תולדותיו על נפשו שמוקר  כצבי ו
אד וגטו־ ־ כמש״ל ד ומטאר כ פ ק  טננטה נ

שהארי דאנשי נפומייהו מרגלא וכן הברואים
איזה על כועק וכשהוא . החיות על מלן הוא
 הוא ובזנב בזנבו אותה מכה משפט בה ועושה חיה

דרן ונמצא בזנבו כשמכה וממית הארי של כחו עיקר
היינו גופו של גשפלותיו הוא שלו שכחוה הארי
 שכח האמת ולידע א״ע להחזיק צרין האדם כן זנבו

 אההו שאח״ל וע״ד בשפלות כשהוא היינו גבורותיו
ק ואח״ל • יצרו את הכובש גנור ]Tמ׳ ושין[  של יצח :
ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם  לא עוזרו הקני

 להמיתו ומגקש לצדק רשע צופה שנאמ׳ לו יכול הי׳
 על להתגבר עחרו הקנ״ה ואימת וTנ יעזבנו לא ה׳

 את שוק חש״י אז גשפלות כשהוא אותו ולכטש יצח
 בגדלות חיו הוא אם אגל ־ ועוזרו רוח ושפל דכא
 לדור יכולין והוא אני אין ־] ח' [קוטה ארז״ל ואז
 האדם עם היצר נטשה ואז ממנו מקתלק הש׳י ואז

ת נמיא וכמ״ש כרצונו אדכו  •] ג׳ [שם הגמ' פי׳ נ
ני אדם אין  חיינו שטות רוח נו נכנק אא״כ עבירה עו

כי העבירה לעשות יוכל אז שוטה גאה כל כי גדלות
«״י



מחחייטאבות•ד
קדן וכולם ח״ש ונקיקרא 0p3 כמו לנע והוא אני אין כמ״ש נגדלוח כשהוא ממט משסלק הש״י ס r נ r p p j 
 שגרם בצנע ר״ל אחס בצנע נצנעין שכולם ר״ל אחח רוח נו נכנש ולא נגדלוח איט אם אנל לדור יכולין
 גורם מעש״ע עשה אם ־ אחח הנק׳ בשכינה כארא • בידו יעזבנו לא הש׳׳י כי עבירה לעבור לו איא שטוח

אד חהווגבור ח׳׳ו לאו ואם חשדים על שמורה בשכינה לק צבע מהגבר שאחה שגטרחן חידד שחחשוב כ
שס שאין ונאמח בהפך , .
ל ט ב ם מן ו ל עו ם ;ה כ ג בן ( ג ב ר ב מ או
 תחזי ובה ךמלאבה בה והפקי בה ך,פוןי
 *שאין"לוי תזוע לא ומנה' בה ובלה וסיב
לפום אומר הא יהא בן הימנה,' טובה מרה

I - ־• - I V ד ■י - ד ד •

 כארי אוחו וכובש יצרן על
 נשפלוחיו הוא שגבורחו

 יצרן על גנורחן אחה כן
 כשאמה חחחין אוחו לכבוש

 שורה הש״י ואז בשפלות
 יצרן על גבורתן זהו עמן

 ואפי׳ חחחין אוחו לכטש
 גמור צדיק שאחת חראה

 אלא גבורחן זה שאין חמיד מחשוב בקרבו חלל ולט
 אז מזה חמיד יודע כשהוא עמו שורה שהש״י מחמה
• כנ״ל יצרן אח הכובש הש״י של גבורותיו הן

ן ג ב ג נ  והפון בה הפון מ״ש להבין כו׳ אומר נ
 דקאי לומר נראה • טובת מדם דקרי וגם • בת י
 שאין בחיקונים הנזכר היראה עולם השכינה מעלה על

 ליעול רשוח לו שיש ח׳ ועובד וחוזה ונביא חכם שום
 לה׳ השער זה קי״ח] [מתלים כמ׳׳ש יראה נמדח אלא

 ובג״ד מקומוח בכמה בתיקונים כמ״ש בו יבואו צדיקים
 ימולאשגאלי׳אלא לי' ליח לאשגאלעלכא דנעי מאן

 ומראה דמיון והוא כו׳ בזאח כ״א הה׳׳ד בשכינחא
 שבכל מפני הטעם ואולי ע״כ. מחחזיין בה תעולמוח גכל
 מדח בו יש ובכלם ע׳׳ש ג״כ בו יש בחכמה ואף ע״ש

 צדיקים לה׳ השער זה כמ׳׳ש הראשון השער הוא יראה
 ישראל ועתה ] י׳ [דברים הוא מלא ומקרא ט יטאו

 מדח כי ליראה אם כי מעמן שואל אלקין ה׳ מה
 אלא עולם בשום ליכנק רשו וליה מקום בכל הוא יראה

 פי׳ אמרחי והנה ־ עולם שבאוחו יראה נמדח
 ר׳ אמר חנה בר בר רבה אמר ־] [י״ח דר׳׳ת הגמ׳
 אף יצחק בר אר׳נ אחח בקקירה נשקרין וכולן יוחנן

 מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר חנינא נמי אנן
 ומיחד ללבייהו לכ׳׳ע דברינסו ה״ק אילימא קאמר מאי
 רואה היוצר ה״ק אלא הוא דלא״ה קחזינן הא כהדדי להו
 רש״י פי׳ עי׳ מעשיהם כל אל מבין והוא לנם יחד
 אברי הם ישראל דכללוח ידוע דהנה ואפ׳ל • שם

 באודנין מנתון נעיינין מנהון בזוהר כמ׳ש השכינה
 דפגם וידוע ישראל כנקח השכינה נק׳ זה וע״ש כו׳

 מה וכל נשמחו שורש מקום עד ח״ו מגיע האדם
 בשורש למעלה נרשם הוא כן למטה האדם שיפעול
עוז מעש״ט עושה אם בשכינה נשמחו  במקום נוחןכחו
פן וח׳׳ו נשמחו שורש ה  נשמחו. בשורש למעלה פגם נ

 ח״ו מורה אודם ומראה ־ חקדים מורה לבן ומראה
 שכחו׳ כמו השכינה נק׳ ואחת • וגנורוח דינים על

לשון היא ונקקרין ־ וכו׳ לאמה היא אחח ו׳] [שה׳׳ש

א ר ע א צ ר ג י : א ב א ר ני ר חנ כ ו

 כמו כוונתם אבל כלל גוונין
 נרשם הוא כן למטה שפועל
 הוא וכן בשכינה למעלה

 אף אח׳׳כ ואמר ־ נידון
 יחד היוצר חנינא נמי אנן
מעשיהם. כל אל המבין לבם
 והא כו׳ קאמר מאי

 השכינה כי לבם יחד רואה היוצר ה׳׳ק אלא דלא״ה חזינן
 לבבי צור ג] ע״ [חהלים כמ״ש ישראל של לבם נקרא
 בכונח הארח״ל בקידור ועי׳ ־ לעולם אלקים וחלקי
 ח׳׳ל באמת לעבדן לבנו וטהר על לשבח ערבית שפלח
 ע״ש־ כו׳ לב הנקרא הנוק׳ טהורה שחהי׳ לבנו וטהר
 השכינה שרואה ר״ל לבם יחד רואה לב היוצר וז״ש
 כן למטה שעושים מה כל כי מעשיהם כל מבין והוא
 שרישומו ועיי נשמתו בשורש בשכינה למעלה נישם הוא
 אל מבין הוא עי״ז טוב והן ח׳׳ו רע אם למעלה ניכר

 העובדות שכל מזה והעולה • שלמטה מעשיהם כל
 ועי׳ בשכינה פועל הוא כן עושה שאדם והמעשים

 אבימלן לפני טעמו אח בשנותו על הארח׳ל בקידור מ׳ש
 הוא חשובה ועושה מעשיו כשמחקן תאדם והנה ־ כו׳

 וצדקת ותפלה חשובה כמ*ש לרחמים מדה״ד מהפן
 זאת. נק׳ השכינה יראה ומדת הגזירה. רוע אח מעבירי׳

 אחד גי׳ הוא ממון קול צום כי • ממון קול צים בגי׳ וזאת
 הוא קול חשובה. הוא וצום ח״ח. זאת גי׳ קל״ו וג׳׳פ קל׳׳ו.

 . הגזירה רוע אח מעבירין והם צדקת. הוא ממון חפלה.
 .חשובה ומעשה זאח הנק׳ יראה מדח ע״י בה הפין וז׳׳ש
 ישחנה בה והפון . הגזירה שיעבירו ממון קול צום וע״י
 מעשין משנה ר׳ל בה הפון וז״ש • לטובה מרעה דינן

 בה והפון ואח״כ בשכינה מפעול וכן ובה בר.ש לטובה
 ר׳׳ל בה דכולא החשובה ע״י לרחמים מדה׳ד חתפון

 דמיץ והוא מחחזיין בה וחחחונים עליונים העולמוח כל
 מראת כן הטובים במעשין שחפעול וכמו דכולא ומראה

 ואמר • מחחזיין בה העולמות דכל מחזי ובה חהו • שם
 ממדח ר״ל חכמה נק׳ זקן כי דידוע ־ וקיב אחיכ
א יראה ט  אמר ואח׳כ • וקיב וזהו זקן הנק׳ לחכמה ח
 שיחי׳ הרוצה •] ל״ב [חמיד שאז״ל ע״ד בה ובלה

 תזוע לא ומינה • בה ובלה וזהו א׳׳ע ימיח עצמו אח
 יראה ממדח חזיע לא עליוטם נעולמוח שמלן אף י״ל

 רשוח שאין בתיקונים כנז׳ הימנה טובת מדה לן שאין
 לן שאץ ודש • בשכינה אלא להשפיע שפירה לשום
ל חימנת טובה מדת שוס לקבל לן באפשר שאין ד

טונה



חייטה פררן אבות
 יראה מדס וע״י ממנה חוץ מדה משוס והשפעה נוונה

• כנ״ל עליורס פולמוס מכל השפעסן הקבל
ן  דארז׳ל עפ״י לפיש נראה ; כו׳ אומר הא הא ב
]ו׳ [ברכוס י  י רש״ ופי׳ דוחקא כלה דני אגרא :
 ונועלין מנינים ואין הדרשה לשמוע נאים אנשים ז״ל

 וכי להבין לרין דבר וזה * ע״כ הדוחק בשביל שכר
דרן שאמר מנינים אינם כולם  כלה דני אגרא כלל נ

 • להם יש ההורה לימוד שכר למבינים הלא דוחקא
 נין לכולם יש הדוחק שכר כי ולומר לדחוק ואפשר

 אגרא כלל נדרן אמר וע״כ מנינים לשאינם נין למבינים
 חוץ גדול שכר יש למבינים ונאמס דוחקא כלה דני
 יראה דמדה דוחקא כלה דני אגרא לפרש ואפשר • לזה
 נשם פעמי׳ כמה וכהנהי כלה נק׳ מלכוה מדס הוא
ב מוה׳ קדישא נוצינא הרב ו ד ד ע ועסה פי׳ זלה״ה ב

דהאדס ליראה אם כי מעמן שואל אלקץ ה׳ מה ישראל
 נא ואהבה נשלימוה יראה לו שיהי׳ רק לראוה א״צ

חי׳ היא יראה כי ממילא לו  ׳ ה׳ יראה אשה נוק׳ ננ
חי׳ הוא ואהבה אחראשה לחזור איש של ודרכו דכר ננ

 כמ׳׳ש ההרחקוה מדה הוא יראה מדה והנה • עכ״ד
 כמ״ש ההקרנוה מדה הוא ואהבה אליו מגשה ויראו

 אפוהיא עזחא הוה רחימהין כד •] ז׳ [סנהדרין
 הנשר דוחקה אהבה מחמה כי • יהיננא דספסירא
 כלהדוחקא דני חהואגרא • למאוד א״עעד ומצמצמין

 אח״כ לו שנא כלומר דוחקא יראה מחמה שעונד למי
 המחברים דברים השני אח״כ דוחקה שהיא אהבה מדה
 ניראה העובדים של השכר וזהו אהבה נמדה א״ע

 וההרחקוה בצער הש״י עונדין היו מהחילה כי נשלימוה
מדה עונדין אח״כ  הש״י אל א״ע ומקרבין אהבה נ

 הוא יראה מדה והנה * והענוג שמחה מהון ועונדין
 עצמו על שהמשין היראה גודל ולפי והכליה שיעור אין
p א זו מדריגה ולפי  ח״ש • אהבה מדה אח״כ לו נ

 והי׳ לו שהי׳ היראה גודל לפי כלומר צעראאגרא לפום
 השכר לו נא כן אגרא • וההרחקוה צער מהון עונד
 נההקרנוה הש״י ועובד אהבה מדה לו שנא אח״כ

■■ ונהענוג ונשמחה
״י1בעזה חמ^י פרק סלק

שסי פרק
 המחבר למלן משנה הנק׳ חכמה שהוא המשנה בלשון חורה לומדי דמלינו לפרש נראה כו׳ חכמים

 ך נדי■ העם אח המדריכים הלומדים וכן והעם המלן חכמים והם. פעמים כמה כמ״ש חכמים נקראים
ס׳ ואיחא חכם• חלמיד נק׳ וכן • בדבריכם הזהה  חכמה שהוא משכה בלשון אוחו קוראים השי׳י לפני סישר נ
ר״ל משנחם וב נהם שנחר ברון חכמים. נקראים וע״כ אוחו וירכב מ״א] [בראשי׳ פסוק על אמרי׳ לקומי

 ח״ל וכו׳ המשנה במרכבה
 נחנו מדילי׳ יוסף ואיחא

 לעבירה נשק שלא פיו לו
 דהיינו עמי כל ישק פין ועל

 לכן לחאוח נוק׳ הי׳ שלא
ונעש׳ חכמה למדריגה זכה

 וע״כ חכמה נק׳ ובכור ליוסף. נכורחו ניחנה כמ׳ש בכור
 משנה שהוא מאוח עשירוה ניחידוה שניוח אוחיוח הס

 וירכיב וזהו ובסופו וכו׳ והעם המלן המחבר למלן
 דחכמה המשנה נכר לשון משמעוה דיש במרכבה אוחו
 ולעס למלן מחבר דהוא וכו׳ כנ״ל למלן משנה הוא

 וי״ל • עכ״ל העליון עולם מלכוח הוא כהר דהיינו
 אמר ולא חכמים בלשון ללומדים קרי דלהכי נמי

ד׳ או לומדים  כנ״ל למלן משנה נק׳ דחכמה משוס חנ
 חור׳ נעלי הלומדים וכן והעם המלן שמחבר ע״ש

 המחברים הס ה׳ לפני הישר נדרן העס אח המדריכים
 חכמה בלשון ג״כ נקראים שבשמים לאביהם ישראל אח

 והעם המלן שמחברי׳ למלן משנה ג״כ שהס לומר
 והעם נהש״י דבוקים שהס למלן שני לשק היא ומשנה

 שנו ח״ש ־ נחם דבוקים אוחם המדריט׳ ישראל בני
 לשון בכיימ שנו חורה נעלי לומדים על ר״ל חכמים
נלשו; ־ ’ ר ■ וי חכמים

חתו

ומי י׳שראל כל
א) ם שנו ( י מ כ ן ח שו ל ה ב ג ש מ קד ה  בר

ר ח ב ם ש ה ם ב ת נ ש מ ב י , ו ב ר ר י א  מ

ר י ’ ’ מ ו א

 שנחר הש״י אח שמנרן
הנק׳ חורה בלומדי נהס

 נעמו ר״ל ונמשנחס חכמים
לחכמי׳ שניים שהס ישראל

 אוחם מחברים וחכמים
דנוקי׳ שהס שבשמי׳ לאביה׳

 הראשון חוסני ונשם נהש״י. דבוקים והחכמים בחכמים
ן ו א ר ת סי ח ם האבד״ל! ה ״ ד פ  נאה דבר שמעחי פ

 החנא ושס החנא שס ומזכיר דבר איזה לומד דכשאדס
 חיוחו הוא אדם של דשמו דידוע החנא של החיוח הוא

 חיוחו שהוא נשמו אוחו וקוראין ישן כשהוא והראי׳
 חיוחו שהוא החנא נשם וכשמדבק חיכף מהעורר הוא
ה וכווחו דעחו לסוף ולירד להבין יוכל  : הדיבורים נז
חון ל ר״ המשנה בלשון חכמים שנו ח״ש  שנו המשנה נ

 ולא חנאיס ושאר אומר שמעון ר׳ או אומר מאיר ר׳
 ברון משוס שמוחם הזכרה בלא שלהם הד״ח אמר

הס שמדנק מי ר״ל נהס שנחר  חיוחו הוא שמו כי ממש נ
 שהם מה ולהבין נמשנחס לדבק יוכל ועי״ז ונמשנחס

• ודפח״ח נזה וכונחס אומרים  פרש״י עי׳ • כו׳ העוסק כל אומר מאיר ר׳
■ למעה המנוארי׳ הרנה לדברים זוכה

ו1 ולא היל׳ל גס • עוד ולא שאמר זה מה ולפי",



ף מטחייםו פרהפ
 כ׳ האריז״ל דהנה ונראה * המעשים כל על ומיוממחו

^ ולומדי על המורה ברכה בפי׳ ר  לשם ח״ל לשמה חו
 שבלאה ה׳ אל חורה ששמו אבא מיסוד להמשין ה׳

 ע״י היחה העולם בריאה והנה • ע״ש הדנין להממיק
 אומר חכמה כי הבינה
 בחכמי כלם חהו עושה ובינה

 במחשב׳ הזוהר עשיח.וכמ״ש
 כשלומד והנה • אחברירא

 מחכמה וממשיד לשמה חורה
 זהו נמצא לבינה הארה

 עולמוח בריאח הענין היא
 בעולםהמחשב׳ אוחם שמברר

 עשיח בחכמה וכלם
 זוכה וזהו איחברירו ובמחשבה

 כל לזכן שיוכל הרבה לדברים ובהירוח זכוח לשון
 לבינה מחכמה הארה 7כשממש אוחם וללבן הדברים
 הנבראים הדבד׳ כל מזכן הוא שם הדיני׳ להמחיק

 כלל בלבו יחשוב ולא וז״ל מוסר בס׳ כחו׳ והנה משם.
 אין אז זאח בהחשב כי • עכ״ל מחבירו גדול שהוא

 פועל אין נמצא אחד במדור לדור יכולין והוא אני
 עודפוח שום לו יהא שלא ר״ל עוד ולא וז״ש כלום

 לכל ומלבן מזכך שהוא אעפ״י כלל בלבו יחירה ומעלה
 ולא לשון שהוא עוד ולא של פשועו לפי ואף הדברים.

 שהוא די בלבד זו שלא כלומר כן י״ל נמי בלבד זו
 שכל במחשבחו להיוח צרין אלא לשמה בחורה עוסק

 העולם כל מכריע מצוה עליובהעשוחו עומד כלו העולם
 חוב לכף העולם כל מכריע ח״ו ובהפך זכוח לכף

 ויהא בהם פועל שהוא מעשיו כל על אמונה וישים
 כדאי כלו העולם שכל אלא אמר ואח״כ בהם־ זהיר
]מ׳ [קדושין שאח״ל ע״ד ד׳ל לו הוא  יראה לעולם :

 העולם וכל זכאי וחציו חייב חציו הוא כאלו עצמו אדם
 אשריו אחח מצוה עשה זכאי וחציו חייב חציו כלו

 ■ ע״כ זכוח לכף כלו העולם כל ואח ע אי שמכריע
 אחח במדרגה שהוא הנלבב האדם יחשוב לפי״ז וא״כ

 כו׳ זכאי חציו והוא כו׳ זכאי חציו שהם העולם עם
 • לכ״ז העולם וכל א״ע מכריע אחח מצוה ובעשומו

ק  עניניו בכל חמיד לחשוב צריך זאח להפך ח״ו ו
 לכ״ז אולהכריעם עליו חלוי כלו העולם שכל והילוכיו

 וז*ש . העולם עם אחח במדרגה והוא להפך ח״ו או
 שום לו יהא שלא עודפח לשון עוד מלס ד׳ל עוד ולא

 לדברים זוכה שהוא זה עבור בשכלו ומעלה עודפח
 ר״ל לו הוא כדאי כלו העולם שכל יחשוב אלא הרבה

ק חייב וחציו זכאי חציו שהוא עליו שחלויים  העולם כל ו
 ואח׳׳כ : לכ״ז להכריעם עליו חלד העולם שכל נמצא
 בריאה ענץ שזהו להש״י ריע שנק׳ ר*ל ריע נקרא אמר

: כנ״ל לנינה מחכמה שממש? עולמוס

ר מ ל או ק כ ס עו ה ה ר ו ת ה ב מ ש ה ל כ  זו

ם רי ב ד ה ל ב ד א . ד ל א עוד־ ו ל ל א כ ם ש ^ ע  ה
לו אי' כו ד א כ א לו. הו ר ק ע נ ב רי ו ז ב ^ ה ו  א

ת ם א ו ק מ ב ה ה ו תי א ת א ו י ר ב ח ה מ ש ת מ  א
ם קו מ ח ה מ ש ת מ ת א ו י ר ב ו ’.ה ת ש ב ל מ  ו

ה ו ה ענ ^ ו ר ת ר ש כ מ קי לתהיות ו צדי
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 כל מ״ש ־ כו׳ העוסק כל רמ׳׳א יאמר או
 כל אמר ונא לשמה בחורה העוסק

 מעשינו כל דהנה לפרש נראה . לשמה חורה הלומד
 ו״ת זיוג לעשוח כדי החורה ולימוד המצוח בעשייח

 א ב״ ויש מלכוח יסוד והם
 יחירת ובינה חכמה בעלי

מלכו׳ יסוד וזיוג יחוד שעושין
 שעושין גשמיי׳ בדברי אף
 מאמרוח שאחז״ל[עשרה כמו

 מנעלים חופר חנון מאכ״ח]
 וחפירה חפירה כל ועל הי׳
־ ושכינחי׳ קוב״ה מייחד היי

 פנוי אחר ליח ובאמח
 גשמיים בדברים אף מני׳

 וז״ל פ׳׳ד לעיל והבאחיו קדושה בשערי כמ״ש
 בו שאין השפל געוה״ז דבר לן אין והכלל בקיצור
 שז״פ לעיל ואמרחי עכ״ל. ספי׳ ועשר הוי״ה כללוח

 מקומו שאין ר״ל מקום לו שאין דבר לן אין המשנה
 בהעלם שהוא אלא בו שורה הש״י הוא עולם של

 ניכר שאין עד גדול בחשכח מכוסה שבו והאור גדול
 ־חודים בהם ועושה גשמיים בדבמ׳ שעוסק וזה כלל
 העב החשכוח מהם ומסלק שבחוכם האור מאיר הוא

 בחורה העוסק כל ־וז״ש שבו הנעלם האור מכסה שהיה
 ר״ל בחורה הגשמיים. מלאכוח ובשאר במו״מ שעוסק ר״ל
 במו׳מ או במלאכה החלוי החורה שמקיים החורה עם
 ו׳ עם אוחה ליחד אחרונה ה׳ לשם ר״ל לשמה זה

 ונמצא גשמיים בדברי׳ כשעוסק יחודי׳ ועושה שבשם
 ונמצא שבהם האור מכסה שהי׳ והחשך המסך מהם מסיר
ן לשון ר״ל הרבה לדברים זוכה הוא  דברי׳ שמזכך ז

 ה־חוד כשעושה אוחם ומזכך החשך מהם שמסיר הרבה
 זוכה ג׳׳כ לשמה חורה כשלומד הפשוע לפי אף ובאמח

 אמר שלא עיסק לשון על קשה ואינו הרבה לדברים
 שעיקר מ״ז סי׳ באו״ח העו׳ז מ״ש כפי בהם לומד

 זה ואל דוקא ויגיעה עורח דרך בחורה עוסקי׳ מעלח
 י״ל מ״מ אבל ־ עכ״ל בד״ח לעסוק בברכה כיונו

: אמח ששניהם לו. הוא כדאי כלו העולם שכל אלא עוד ולא
 ענוה ומלבשחו : הקודם בדבור פירושו כחבחי

 יראה ממעלח גדולה ענוה מעלח באמח והנה • ויראה
 מאחר וא*כ ־ ה׳ יראח ענוה עקב כיב] [משלי כמיש
 לומר פסולה ענוה דיש אלא ויראה. אצ׳׳ל ענוה שאמר

 פסולה ענוה וזהו אחפלל או מצוח שאעשה אני מה
 ויראה ענוה מלבשחו וההורה ה׳ יראח עול שפורק
 ומכשרחו ;מענוהאמיחיח דמיירי מוכח ויראה וממ״ש
 וכלי הזמנה הוא הכשר לשון ר״ל ־ ט׳ צדיק להיוח
] ע׳ [ג״ק המו לקגל מי : ל מ וכו׳ נזקו נמקצס ת

0«ןח*
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 החורה לימוד דבאמח כו׳ לקבל מכשיר :] נח [פסחים
 הלמוד גדול :] מ׳ [קידושין ארז״ל כי עיקר אינו

 אבל שיקיים לימוד העיקר וא״כ מעשה לידי שמביא
 במעש׳׳ע ברצונו להיוח שיוכל כלי מכשרהולהיוח ההורה
 צדיק להיוה או שיעשה

 או ישר או חקיד להיוה או
ק א  מרע״ה מעלה הוא • נ

 ביהי בכל י״ב] [במדבר
 ההורה וע״י הוא נאמן

 לפי מוכן כלי נעשה לשמה
 צדיק או במעש״ע בחירוהו

 ירא בור אין כי ; חקיד או
: חסיד ע״ה ולא חטא

החטא מן ומרחקתו
דהנה * כו׳ י

 נוהני׳ עבירה עבר ולא ישב :] ל״ט [קידושין אחז״ל
 שכבש וזה אגרא צערא לפוס כי מצוה כעושה שכר לו

 מצוה עשה כאלו שכר לו יש עבירה עשה ולא יצרו
 בעידנא ובין בה דעקיק בעידנא בין מגינא ההורה והנה
 [ועי׳ יחעא שלא החטא מן אוהו ומצלה בה עקיק דלא

 החטא מן אוהו מצלה שההורה ובזה •] כ׳׳א קוטה
 כאלו שכר שיטול לומר זכוה לו אין וא״כ צער לו אין

 ומקרבהו החטא מן ומרחקתו אמר לכך מצו׳ עשה
 לו שיהי׳ אוחו יקרב ג״כ שההורה כלומר זכוח לידי
 העבירה על חאוה לו יהי׳ כי עבירה עבר שלא על זכוח
 [קדושין שאחז״ל כמו החורה עס היצה״ר ינצח אבל

 החורה וע״י חבלין חורה בראחי יצה׳׳ר בראה׳ ;] ל׳
 זכוח לו ויהי׳ החטא מן מרוחק ויהי׳ היצה״ר ינצח

: מצוה עשה כאלו
! י ^ ז ד ^ . עצה ו אמר דלא להבין ויש ט׳

 כמ״ש חכמה נק׳ החורה כי חכמה ממנו *ונהני׳
 הפקוק פי׳ וגס : ט׳ חקרא חכמה הלא ■] ח׳ [משלי

 לו אץ עצמה על חורה שאמרה גבורה לי בינה אני
 להמחיקאוחן שצריכי׳ הדיני׳ כל דהנה ונראה ־ פי׳

 ואם מחערי׳ דיני׳ דמינה בינה היינו בשורשן
 ושס הבינה אל להביא צריכין והגבורוח הדינין כל כן

 הגבורוח כל ר״ל גבורה לי בינה אני וז׳׳ם נמחקין
 עצה ממנו ונהנין וז״ש אוחן ממחיק ואני לי מביאין
 לשמה חורה שלומד ממי נהנין ג״כ וגטרה בינה וחושי׳
 נשורשן הדינין ונמחק בינה אל הגבורוח כל שמביא

 ונהנין • אליו הבאים המאורעוח מכל הדיני׳ וממחיק
: מזה העולם .

ו ת ל ד ג מ  דהנה • המעשים כל על ומרוממהו ו
 דבר אוחו דבר מאיזה הענוג כשמקבל האדם

 המקבל מן ולמעלה בבחי׳דכר הוא הענוג ממנו שמקבלין
הורה שלומד ומי גוק׳ בבחי׳ ממנו למטה שהוא הענוג

ם1ו פדר! וי

ר ש מן ן א ת ונ מ'ן, ד מ א מן ו1ו ט ח ו ה ת ב ר ק מ  ו

י ^ ת ל כו ^ונין ז ה ו צ ע ו,. מנ מ ה י שי תו ה ו נ ;  ב
ה ר בו ג ר ו מ א נ ה לי ש י ש ו ת ו ' ה צ ה אני ע נ י ב
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ר ב ג ת מ ר ה ה כנ ו ו נ אי ק ש ס ה פו הו ע ו ך’צנו ר א  ו
ל רוחי ח מו ו “ע? ו נ בו ^ תו ^ ל ד ג מ ו ו ת מ מ ו ר מ  ו

י...................................... ל ע

 בבחיצח ואינו הגשמי הענוג נשום חפץ אינו זה לשמה
 העולמות לכל שפע משפיע הוא ואדרבה דבר לשוס נוק׳
 המעשי׳ כל על ומרוממחו ומגדלחו חהו מהם למעלה והוא

; המעשים מכל למעלה שהוא כלומר הגשמיים
ל 1א מ א  כל רמ״א י

כו׳ העוקק
 הפקוק[קהלח פי׳ דאמרחי

 נשמיס אלקיס כי ה׳]
 יהיו כן על הארץ על ואחה
 טעם מה מעטים דבריך

 דאלקיס משוס זה הוא
 הארץ על והוא נשמיס
מעטים. דבריו יהיו זה משוס
 מושל דצדיק ידוע דהנה

 [מועד וארז״ל ה׳ ביראה
 צדיק בי מושל מי הקב״ה אמר :] ט׳׳ז קטן
 עליו עומד שהעולם עמוד הוא דצדיק : כו׳
 ובאורייחא עלמין קוב״ה ברא ובאורייחא י״ע וצדיק וכו׳

 העולם ומקיים החורה שמקיים והצדיק עלמין מקיים
 כמ״ש כרצונו העולם טבעיח ומנהיג בעולם מושל הוא

 כך לא שאלחי כך לא ־] י״ט [חעני׳ המעגל בחוני
 ־ כך ונעשה ונדבה ברכה רצון גשמי אלא שאלחי
 וצדיק וזהו יראחה׳'• נק׳ העולם הנהגח מלכוח ומדח
 ומנהיג העולם בהנהגה מלכוח במדח ה׳ ביראה מושל

 החקשרוח של מדה הוא וצדיק • כרצונו בדיבורו העולם
 שהוא ב׳׳ה בהש׳׳י ודבוק חמיד מקושר שהוא וע׳׳יזה
 מדח מנהיג הוא מלכוה מדח הדיבור מעולם למעלה
 ואחה נשמיס אלקיס כי וזהו • כרצונו בדיבורו מלכוח

 אין וא״כ בהש״י מקושר אחה ואין כלומר הארץ על
 דכיון מעטים דבריך יהיו ע״כ בדיבורך פועל אחה
 ־ פשע יחדל לא דברים ברוב בהש״י מקושר אחה שאין
 בדברים שעוסק ר״ל לשמה בחורה שעוקק מי אבל

 בדברים נעקקו החורה ומקיים החורה עס הגשמיים
 השם של ו׳ עס אחרונה ה׳ יחוד ועושה הגשמיים

 חמיד מקושר הוא ונמצא הגשמיים בדברים אך נעקקו
 זוכה זה וע״י גשמיים בדברים בעסקו אך הש״י אל

 בדבורו שפועל כיון בדיבורו למעט וא״צ הרבה לדברים
 חמיד מקושר שהוא כיון בדבורו יחטא לא בודאי וגס
 גדולה ענוה הלא ומלבשחוענוה ומ״ש :כנ״ל הש״י אל

 דהנה • ה׳ יראח ענוה עקב כ״ב] [משלי כמ״ש מיראה
 אומר יבנה איש לויעס ל׳ במשנה בפ״ד לעיל כחבחי

 בכפילא מ״ש אדס כל בפני רוח שפל הוי מאוד מאוד
 מ״ה במדריגה שיהי׳ לראוח צריך שהאדם מאד מאד

 עצמו לחזק צריך מ״ה במדריגח שיהי׳ שיזכה ואחר
 שהוא זה מחמח יחגאה ולא מ״ה במדריגח שישאר

חותני נשס לעיל כחבחי והנה ו ע״ש מרע״ה במדריגה
הגאון



חייםו פרה אבותפרי
 בח למה סמלן יחזקיהו של דורו כמו במורה עוסקין ה׳ יראה הנק׳ מסאה יראה פי׳ זלה״ה המנוח הגאון
 ונם * יוצאח ביק ויום יום בכל דאמר יוצאח קול ולא ממדריגסו ויפול במחחונים יפול שלא מסירא שהוא

 ואינו הול״ל וסרח מה טעם וסרח יפה אשה דאמר עקב שז״פ י״ל ואפשר ־ ודפח״ח הש״י לעבוד יוכל
אלקי׳ מעש׳ והלוחוס מפסוק שמביא הראי׳ ונם לומד. יראה הנק׳ ה׳ צ״ליראס ענוה qוpר״לב ה׳ יראה ענוה
 שלאיפול סמיד שירא מחא׳

 עמיקחא לבירא רמא מאיגרא
 ענוה במדרגה שהוא מחמח
 מרע״ה בה שנשחבח מעלה
 מאוד עניו משה והאיש

 צריך וע״כ וכו׳ האדם מכל
 מאיגרא יפול שלא לירא
 ואע״פ עמיקסא לבירא רמא

 לגבי עקב הוא ה׳ שיראס
 ג״כ בו להיוס צריך ענוה

 כמו ה׳ יראס העקב זה
 הוא עקב בו שאין האדם
 ענוה וכן מום בעל בבחי׳

 מסאה יראה בחי׳ ג״כ צ״ל
 יפול שלא סמיד ויפחד שירא
ענוה מעלח מחמס למטה

 המורה מחמה שהכה ר״ל ויראה ענוה ומלבשמו וז״ש
 ויפחד וירא מ״ה במדרגה ויהי׳ ענוה מעלה שילבוש לשמה
 ח״ו ימגאה שלא זה מחמה למטה יפול שלא ממיד

• ענוה מעלה מחמה
ר 1א מ א ק׳ כו׳. העוסק כל רמ״א י עלמהנ  דידו

 לעבוד אין דרן מורה שהוא מורה שמה
 י״ז] [דברים מלן בפ׳ כמ״ש מפניו לירא ואין ה׳

 ליראה ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא עמו והיחה
 הכונת בזה רק במורת עוקק שאינו כיון ונמצא ה׳ אה

 מ׳׳ע ולעשוה ולידע מפניו ולירא ת׳ לעבוד אין שידע
 במורה שרואה כיון ונמצא מל״מ על מלעבור ולהזהר
 על ומקבל ע״ז ממחרט הוא כד״מ שלא תנת עד שעשה
 משובה בעל בבחי׳ והוא לעולם עוד לעשומ שלא עצמו
אף בע״מ בבחי׳ וכשהוא בזוהר הנז׳ ראה או וזהו

ל ל ע ם כ שי ע מ ב) : ה ר ( מ בי א  בן ןה^טהג ר
ך ל ל כ ת ם1ר ם1י ב ת ל1ק ב ^ ד י ד ב1ח מ  ר

ת ז ר כ מ ת ו ר מ ו א ם אוי ו ה ת ל ו י ר ב ה ל נ ט ל נ ן  מ
י מ ל כ ש ה ר ו ת י ל ז ו ע אינ ק ש ס ה עו ר ו ת א ב ר ק  נ
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ת ר ס ם ו ע ר ט מ או ת ,ו ו ח לו ה ה ו ש ן ם מז הי ל  א
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ה ר ו ל’ו ת ק מי’ כ ס עו ל ש ת ה מוד’ב ר ו י ’ת ר  ה
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 בפסוק נזכר האין כו׳
 אל בכל וגם המורה מעסק
 בספרים כמוב שבש״ס מיקרי

 כלומר מקרי אל שפירושו
 למשל לקרוס לן אפשר אי

 חרוה. לקמה לן א״א בכאן
 אז חירוה כשמאמר אלא

 חרוה לקרוס לן אפשר
 העסק דעיקר דידוע ונראה
 שיקיים כדי הוא תמורת

 שאח׳׳ל כמו בה שכמוב מת
] מ׳ [קדושין  גדול :
 מעשת. לידי שמביא תמלמוד

 מורה הלומד כל וז״פ
מורה של כשעה ר״ל לשמה

 מורת לשון הוא מורת ופי׳
 הדרן שידע כדי מורה לומד הוא זה ובשביל דרן

 נמצא תמורה מקיים אם ןא״כ הש״י לעבוד אין שידע
 תמורה מקיים הוא ושמי׳ באכילה כגון עסקיו בכל

 המלוי המורה מקיים הוא ושמי׳.ובמו'מ באכילת המלוי
 תמורה מצומ מקיים הוא שעושה הדברים ובכל במו״מ
 מי אבל במורת ממיד עוקק הוא זה נמצא בה המלוי
 אם עושה שהוא עסקיו בכל המורה מקיים שאינו
 ואינו שלומד למורת גדול עלבון יומר הוא תמורת לומד

 אמר ולא במורת עוקק שאינו מי שכל וז״ש • מקיים
 שאינו מי שכל ר׳׳ל אלא במורת לומד שאינו מי שכל

 מקיים שאינו במורת הענינים בכל בעסקיו עוסק
 ואינו שלומד מורה של מעלבונה זהו המורה בעסקיו

 אף שהחזיר חזיר באף זהב לנזם אוחו ודימו : מקיים
 מי שדרן כמו בעצמו נוהג אינו זהב בנזם שהולן ,

בלא הולן שתי׳ כמו מעשיו עושת אלא זהב בנזם שתולן ממנו מבטלין אז ח״ו רעה גזירה איזה עליו נגזר אם
 שנאמר וכ״מ בכתובים שנזכר וכמו רעות גזירות מיני כל

 ואמירה קשה הוא דיבור כי מוכחת אלא אינו דברים
 ;] ל״ח [נדת כמו ניצוח לשון הוא זוכה ומלת רכה

]ב י״ [ברכות לרבנן אליעזר ר׳ בתאזכינתו  זכיתי ולא :
 של כשמה לשמה במורת העוסק כל וזהו • כו׳ שמאמר

 אשר המעשה ואח ילך אשר הדרן שידע כדי חורה
 ומתחרט כדין שלא עשת הנה שעד וכשרואה יעשה

 הוא ואז בעית בבחי׳ והוא לעשותו שלא ע״ע -ל3ומק ע״ז
 זוכה וזהו עליו נגזר אשר ומוסייס לכלהמוכחוח מנצח

• תרבה לדברים  מהר מ׳׳ש להבין . כו׳ ויום יום בכל ריב״ל אמר
ישראל אס וגס סיני מה־ אמר ולא חורב

 הנזם מטנף הוא ואדרב׳ בצואה עצמו ומטנף הנזם
 מקיים ואינו חורה שלומד מי כן • בצואת ג״כ זהב
 במעשיו ואדרבה בחורה שהולן כמו עצמו מנהג אינו

 יפה אשה וזהו ־ שלומד תמורה אח מטנף הוא תרעי׳
 מסיר הוא כלומ׳ טעם וסרח חורה שלומד מ׳׳ח זה

 דרן מורה שהוא ע״ש חורה נקרא שתמורת הטעם
 ואינו הזה בדרן תולן ואינו לומד וזה בת ילכו אשר ה׳

 ואח״כ • חורה נק׳ שהחור׳ תטעם מקיר נמצא מקיים
 לקיים שצרין וכו׳ והלוחות מפקוק ג״כ ראי׳ מביא

 אלקים מעשה והלוחות דאמר עסקיו בכל המורה
] [משלי כמ״ש לוחות נקרא הלבבות כלומר תמת  ג׳

אלתים מעשת והלבבות לבן לוח על כמבם



ה הוא והמכחב • נראם שהוא המה  אלקים מכחב החוי
 להיוח צדכה שההורה כלומר הלוחוח על הרוח הוא

ד הלב על הרוח חמיד כ  אצלו להיוח ולא לקיים ו
 ולחק משפה שהי׳ דואג של הורתו כענין ולחוץ משפה

 בעי לבא ורחמנא בלב ולא
 הלשון לההנא קשה והי׳

 כלומר והלוחות בפסוק
 התורה הוא והמכתב הלבבות

 • הלוחות על חרות הוא
 הוא שתמיד בפסוק דמשמע

בעינינו וראינו כ״א אצל כך

חייסו מרק אכות

 ע״כ • כ׳׳א אצל כן שאיננו
 כלומר חרות א״ת אמר

 אלא חרות לקרות לן שא״א
 חורין בן לך שאין חירות

 ר״ל בחורה שעוסק מי אלא
 בחורה מסקיו כל שעושה

 הוא ואס חירות הוא אז
 התורה עס עסקיו בכל עוסק

 אז מכל חירות הוא אז
 כי חרות לקרות לן אפשר
 מכל חירות שהוא באדם
 חרות התורה אצלו בודאי

 שאמר מה ועל לבו. לוח על
 ז״ל אמרם ע״ד חורב מהר

 :] [שבחפ״ע ר׳׳ע בפרק
 משם שירדה ע״ש חורב הר שנק׳ דאונר אבוהו כר׳

 וזהו התורה לקבל רצן שלא על כלומר לאומות חורבה
 אומה כל על החזירה שהש״י לחורה גדול עלבון נמי

 ובכלל מזה גדול טן3ע לן ואין לקבלה רצו ולא ולשון
 וע״כ • חורב מהר אמר וע׳׳כ מקיים ואינו הלומד זה

 הגורמים הנבראים כל לכלול לבריות להם אוי אמר
 ואינו שמקבלה ונין לקבלה רצו שלא בין לחורה עלבק

 ־ וכו׳ מתעלה בתורה העוסק וכל .מקיימה
ל ד1ח לנהוג 7צי לאמי להבין : כו׳ מחבירו מ
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 רבנן ואחו יכנו ארבעים כתי׳ דנס״ת רבנן לן אתני
 הנלקה שימוח דאפשר בהכי לן דאהני חדא ובצד

 התורה והנה • בקיצור עכ״ל אחד עוד תוספות ע״י
^ שמורה ע״ש חורה נק׳  ה׳ דרן לעשות ה׳ ד

גדולה מ׳:] [קידושין כע״ש
 • מעשה לידי שמביא תלמוד
 עושה הוא התלמוד כיע״י

 לא לומד הי׳ לא אם כי
 שציונו מה לעשות יודע הי׳

 התורה ונמצא לעשות הש״י
 ה׳ דרן לנו עורה הוא
 הח״חהם וכן לעשות־ אין

 ה׳ דרן ומלמדים מודם
 כבוד לנהוג צריכין ולכן

 והנה • בחורה כמו בח״ח
 7שצר התנא כאן הודיען

 נס״ח כמו בח״ח כבוד לנהוג
 בגמ׳דקיימי רבא כמ״ש ממש
 קמי קיימי ולא ס״ח קמי
 הםמורים שגם ן1ט רבה גבר׳
 לעשות אין ולומדים ה׳ דרן

 בחורה נזכר שלא בדבר qא
 כבוד בהם לנהוג צריכין
 . מס״ח כמו מהם ולקום
 שצריכי׳ ג״כ הזהיר והתנא
בקריאת אף כבוד בהם לנהוג

 שיבה מפני בחורה שמפורש מפניהם לקום ואצ״ל שם
 כבוד בהס לנהוג צריטן שמם בקריאת אף אלא תקום

 דרן לנו שמורה ע״ש תורה אותה שקודן בס״ח כמו
 צריכים אחח אוח אפי׳ מהם כשמקבלין וכןח״ח ־ ה׳

 שמקבלין מורה השם זהו וטודעי אלופי רבי לקרותו
 אלא כבוד ואין אח״כ ודש . ה׳ דרן שמורה מה מהם
 כבוד אין כבוד בו לנהוג צרין שאמרתי מה ר״ל חורה
 להורות תורה שקורין לחורה כמו ולכבדו חורה אלא
 הלומד וכן ה׳ דרן לנו מורה שהוא זה שם בקריאת לנו

 בקריאת להורות רבו לקרותו צרין אחת אוח אף מחבית שקראו ישראל מלן מדוד ולמד כבוד בו
 ישראל מלן בדוד נו מצי וכן ומ״ש ־ דרן מורה שהוא שם מלן בדוד מצינו וכן רבי לקרות צרין

אח״כ ונשלמא ישראל מלן שהוא ליחסו צרין מה להנין ‘
 מאחיחופל למד שלא ישראל מלן דוד ומה ק״ו שאמר

 אבל ללמוד שרוצה הק״ו בשביל ישראל מלן קראו וכו׳
• כאן לומר צורן מה ישראל מלן בדוד מצינו וכן מ״ש

 חיוב ל׳ הוא וצרין כבוד בי לנהוג צרין אמר דהחנא ונרא׳
 מחמיר הי׳ דוד דילמא מדוד למד האין קשה ולכאורה

 התנא הזכיר לכן ומיודעו אלופו רבו וקראו עצמו על
 מחולוא כבודו ין א כבודו על שמחל ומלן ישראל מלן
ר חייג הי׳ לא מ דהע״טי הי׳ לא רגו לקריחו נ

אי5ר

והול״ל רבו
 אץ חורה אלא כבוד ואין אח״כ מ״ש וגס ־ ישראל

 ;] [כ״ב מכוח במס׳ דארז״ל ונראה ־ כלל פי׳ לו
 ס״ח קמי דקיימי אינשי שאר עפשאי כמה רבא אמר
 ארבעים כתי׳ בס״ח דאלו רבה גברא מקמי קייט ולא
 שאר ז׳ל מהרש״א ופי׳ ־ חדא ובצרי רבנן ואתו יכנו

 רבנן לן אהני מאי חלק בפ׳ דאמת ע״ה היינו אינשי
 לנו אמרו לא ז״ל ופירש׳׳י עורבא לנו שרי לא מעולם

 קמי קיימי ולהכי עכ״ל בחורה מצינו שלא חידוש שום
דשפיר אינין עפשאי יאיני רנה גנרא מקמי ולא ק״ת



ח נאחיים■MiMו פדר, אבותפ

כאמר כבר והלא א״ל

 שהיוב אע״כ רבו ולקמחו בעצמו בזיץ לנהוג ישאי
 למד שלא מדוד ק׳׳ו למד ואה״כ רבו לקרוחו בדבר

 ומ״ש • אדם לכל בלבד דברים שני אלא מאהימופל
 די והי׳ מיוסר הוא בלבד מלס בלבד דברים שכי אלא

 ׳ דברים שכי אלא באומרו
 דברים השני דהכה ונראה
 כזכר מאוזיחופל דוד שלמד
 שלמד המפוישיםארזד בדברי

 אחה למה א״ל יידדי מור׳
 כבר והלא ירידי בחור׳ עוסק
 הבדים על ררב נאמר

 מצאו שהי׳ והשני וטאלר
 זקופה בקומה לבה״מ נכנם

 ממנו למד שלא ק״ו דלמד ד״ר בם׳ וכ׳ חיראו. ומקדשי
 ושילך ירידי ילמוד שלא רק סחורה בגוף דבר שום

 בגוף ארח אוח מרבירו הלומד • לביהמ״ד בהכנעה
 . ודפר״ר עכ״ד רבו לקרוחו שצריך עאכו״כ החורה

 רש״י והכה זה. ק״ו החכא בדברי כזכר אינו באמח אבל
 השני ד״ר ם׳ אצל הכדפם ברש״י נדפק והוא פי׳ ז״ל

 אריחופל שמצא והב׳ ־ ירידי חורה שלמד ארד דברים
 בביח כחי׳ והלא א״ל לביהמ״ד ירידי הולך שהי׳ לדוד

 וכ״פ ב״א ברגשח ל־לך שצריך ברגש כהלך אלקים
 החכא לשון עם ידוייק וזה ־ י״א נשם ז״ל הרמב״ם

 בלבד דברים שני אצא מאריחופל למד שלא שאמר
 בעםק הי׳ לדוד אריחופל שלמד דברים שני אוסן ר׳ל
 לביהמ״ד שהלך ועל ירידי חורה לומד שהי׳ על לבד

 ואפ״ה החורה ממצוס איכס דברים שכי ואלו * ירידי
 פשיעא מחורה אוח אף מרבירו הלומד כבוד בו נהג

 החכא בדברי הק׳׳ו מפורש ולפ״ז כבוד בו לנהוג שצריך
• ככ״ל המיוחר בלבד במלח ורמז
 וכי זח להבין ־ כו׳ חורה של דרכה הוא

 דייקא וכי נעיה״ז אשריו יהי׳ כן בהעשוחו י
 ■ הדעח הררבח מחוך ולא הדרק ממוך ללמוד צריכין
ב מ׳ קדישא בוציכא הרב דהכה בזה שרמזו ונראה  דו
ר ע ה ב ״ ה ל  בריח י״ר] [במדבר הפקוק פי׳ אמר ז
 מלר • יסוד הוא בריח של המדה ר׳׳ל הוא עולם מלר
 שילך כדי המיס שמערבין בקפיכה הנאמר מלריס לשון

 בעולם האדם נעשוח החקשרוח של ומדה ־ הקפיכה
 ונמצא בהש״י לעילא בהמקשרוס הוא ומחשבחו העשיי׳

 שיש מי ר״ל בריס וזהו • בהש״י עוה׳׳ז ג׳׳כ מערב הוא
 עוה״ז מערב ר״ל עולם מלר החקשרוח של מדה לו

 סעודת עשייח דעיקר ודפרי׳ר.ףדוע עכ״ד בהש׳׳י בהוא
 במלר פח וז״ש רב לחס ה׳]עבד כמ׳׳ש[דכיאל לרם כק׳

 למעלה בתחקשרוח שיהי׳ חראה בקעודחך ר״ל חי/כל
 באכילחך חכוין ועכ״פ אכילה ובכונס ״ק כ׳ שמוציא

ונמלא תאכל הכינה ובזו הש״י לעבוד כח לן שיהי׳

^ז ך <ד) :מ1ת א כ ה הי כ ר ל ד ה1ת ש ת ר  פ
ח ל מ ל ב כ א ם ת מי ה ו ר ו ש מ ה ב ת ש  .ועל ת

ן ח א שן ה ר וח.יי תי ע ה צ ה תךו; ר ו ת ב ה ו ה  א

ל' מ ם .ע ה א ת ה א ^ ב כן ע ו ט ו ^ ר ש ך. א  ל

ך ת ש . א ך ה ' ם ל ו ע ב ב ו ט ך ו ם ל ל עו ' ל א ב  : ה
ל' ' ’ ' ’ ’ ’ ’ א

 במשורה ומיס ־ הגופכיוח לחאוח ולא בזה הש׳׳י חמשיך
 במשורה ־ מיס כק׳ והחסדים ר״לכלהחעכוגיס סשחה•
 ע׳׳ד מוחרוח ולא חעכוגיס חקבל במדה ר׳׳ל תשחה

ק ועל . אלקיך ח׳ אס ושכחח לבנך ורם א  מישן ח
המוחין דכפילח ידוע כי

 כפילח בעח ר״ל שיכה כק׳
חהי׳ שיכה הנק׳ המוחין
 שלא יראה במדריגח עכ׳׳פ

 יראה מדח כי ממך הפקוק
ק ועל וזהו ארץ כק׳ א  ה

חחי׳ צער וחיי • מישן
 חיי לשין כפל הוא לכאורה

 כק׳ המוחץ דהכה חחי׳ ובצער אמרו ולא חחי׳ צער
 גדולים מוחין לו שיהי׳ להשמוקק צריך והאדם המלך חיי

 הנק׳ שלך המוחין ר״ל וחיי וזהו ־ יוחר פעם בכל
 כדי יוחר שחחי׳ וחצער חדאג חמיד ר״ל צער • חיי

 ואס • חחי׳ צער וזהו גדולים יוחר מיח־ן לך שיבוא
 ה החור ומשים ־ לך ועוב אשריך אז כן עושה אהה

 גשמיים בעכיכי הש״י חעבוד לא אס כי אליך דרכה
 ל״א] [דברים כמ״ש ומהחורה מהש״י הלך אז כי״ל
 ככ״ל• תש״י והעבוד העשה וע״כ וכו׳ ודשן ושבע ואכל
ל .] ג׳ [העניה דאח״ל פשועו עפ״י א

 מה לך לומר למים ד״ה כמשלו למה
 שורץ אין ד״ה אף כמוך במקום אלא שורה אינו מיס

]ה׳ [ברכו׳ אז״ל וגס • כמוך במקום אלא ומהקיימין . 
 וז״ש וכו׳ הורה מהם ואחד יסורין ע״י כיהנו שלשה

 במקום אלא מהקיים שאין חורה של דרכה היא כך
 בתענוגים חרבה ולא וכו׳ מאכל במלח פח ולפיכך כמוך
 ושבע ואכל בו יתקיים שלא כדי לגוף ההכרח מן יוחר
 לקיום וההכרח הצורך בתעכוגיס רק וכו׳ ופנה ודשן
 דרכה החור׳ תשים ואז ועבודה החורה עול ולקבל הגיף

: אליך  והל״ל כפל הוא ולכאורה חחי׳ צער וחיי ואמר
 שיהא שיראה הכוכה אבל חחי׳ ובצער

 כי אליו דרכה החורה תשים ואז לשמה בחורה עוקק
 להגדיל וכוכחו לשמה שלא בתורה עוקקו בהיותו

 התורה תשים לא אז החורה עבור ולהכשא ולהעשיר
 יעקוק לעולם :] כ׳ [פקחי׳ שארז״ל הגס אליו דרכה
א לשמה שלא שמתוך לשמה שלא בחורה אדם  ■ לשמה נ

 חחורה תשים לא לשמה שלא עוקק שהוא אעפי״כבעוד
 וחיי ח״ש החורת מן להעשיר שכונתו בעוד אליו דרכה

 צער שחיי בתורה בעוקקך שתחשוב ר״ל חח״ לער
 התורה תשים ואז עמל אתה ובתורה לעולם תחי׳

 עליך מקבל כשאתה בעוה״ז אשריך ויהי׳ אליך דרכה
 ותחשוב לעולם תחי׳ צער ובחיי וכו׳ במלח פת שתאכל

אח המקיים כי בעוה״ז אשר־ן יהי׳ לעולם תעשיר קלא
החורק



חייםפדהו אמת
 ■ לשליוצסכף סאוה אל אמר ולא ססאוה הספעל לשון לןלעוה״נ ונוונ • מעושר לקיימה אופו מעיהי השורה

 מדרך איכו האדם מן רחוק אשר דבר דחהה כראה וחלמודו לכאן שגא מי ואשרי אליך דרכה משיס שהשורה
חחמוד לא על א״ע הרג רמ״ש אליו שיחאוה המגע • ככ״ל בידו ,
רחוק שהוא דגר מלך גש לישא כפי גן יחמוד שהאין להגיןמישאלהנקש • כד לעצמן גדולה שנקש אל

 מלח לעצמן גדולה
 שינוי וגס • מיושר לעצמך

 גדולה אמר במחלה לשר
 חחמוד ואל אמר ואח׳׳כ
 כוסחאוח שני יש וגס כבוד.
 חחמוד ואל • א׳ בזה•
 ונוסחא מלימודך, יוחר כבוד

 יושר למעלה כמ׳׳ש ־ ב׳
 על כשבשי דהנה ונראה • במד״ש ע״ש עשה מלימודך

 אש יצוה אשר למען ידעחיו כי י״ח] [גיאשיש פשוק
 קדישא בוצינא הרב גשם ־ כו׳ ה׳ דרך ושמרו כו' בניו

 רחמים מבקש האדם שאס זלה״ה כעי חב מוה'
 פני׳ לך אין עצמו להנאש דבר איזה הש״י לו שיחן

 ישן וממילא השכינה חשרון על יחפלל רק ־ מזו גדולה
 לברואיו להיעיב העולמוח כל ברא שהש״י וגס צרכיו לו

 כשמשפיע למעל׳ חענוג וזהו וחנון רחום דישקרי למען
 הפרה לינק רוצה שהעגל ממה יושר כי ישראל לעמו
 שיהי׳ רחמיס יבקש וע״ז •] קי״ב [פשחיס להריק רוצה

 שעכוג ויעשה והשלימוח העוב השפעוש לקבל מוכן כלי
 חשד מדש והכה • באריכוש עיי״ש עי״ז למעלה גדול
 מדה בספרי׳ וכק׳ השלימוש וכל העוב כל כוללש הוא

 אל ר״ל לעצמך גדולה חבקש אל וזהו גדולה לשון זו
 להיאש כוכשך ועיקר הש״י לך שיחן חסדיס על ששפלל

 ויהי׳ החסדיס לקבל ששוכל או ככ״ל חגקש רק עצמך
 השכינה צער על ששחפלל או למעלה גדול חענוג

 אמרו דהכה מלימודך יושר כבוד שחמוד ואל • ככ״ל
 שחשקיי׳ רוצה שהוא ומי שורה אלא כבוד ואין זה בפרק

 מאה עד לימודו על יחזור חשכח שלא אצלו השורה
אחד פעמים  ברפואוח להשעשק לא אבל ישכח לא ואז ו

 • לבלזר שצערך ואל חזור חזור אז״ל ע׳׳ד ישכח שלא
 ר״ל מלימודך יוחר השורה ר״ל כבוד שחמוד אל וז״ש
 ושחמוד בפיך שגורה שיהא עד החור׳ שחזור שלא

 השכיי׳ גירקא ולפי • בפעולוח רק יגיעוח בלי השורה
 בפ״ג אמר ראב״ע דהנה כבאר ־ עשה מלימודך יוחר

 והרוח כו׳ דומה הוא למה ממעשיו מרובין שחכמשו כל
 מחכמחו מרובין שמעשיו כל אבל כו׳ ועוקרשו בא

 באוש שבעולם הרוחוח כל שאפי׳ כו׳ דומה הוא למה
 שחמוד אל וז״ש ממקומו. אוחו מזיזין אין וכושגוש

 אשה ואס בקיום אצלך שיהי׳ החור׳ ר״ל כבוד
 מלימודך יושר אזי בקיום אצלך שיהיה רוצה
 הרוחוש כל שאפי׳ מחכמחו מרובין מעשיו שיהיו ר״ל עשה

 אצלך החורה יהי׳ ואז ממקומו אוחו מזחין אין כו׳
ק אמר והנה * מלכים של 1 י י ואל ־ ניןו

 תחמוד ואל לעצמןי גחלה תבקש אל (ה)
 תוזאוה ,ואל . מלמוחי,עשה יותר כבוד

 גדול ששולתןי מלכים של לשולחנם
א 'ונאמן .מכו^ם גדול וכתרזי משלדונם  ת

תן בעלי ^ ל ^ י לן שישלם מ  נ פעולתף ש
י י■ ■ גדולה'' י

 השכל מדרך ואיכו ממכו
פ וכיאה • ע״ש  הפסוק ח״

 qוהאספסו יא] [במדבר
 חאוה המאוו בקרבו אשר

 העבע מן אינו ר״לשבאמח
 כמ״ש גשר שיהי׳להס במדבר

 ישחעלהס [שס]הצאןובקר
 השאוו רק * להס ומצא

 השאוו וזהו • חאוה להס ויהי׳ ישוב במקוס שיהיו
 זאחהשאוו־ גשר על זו שאוה להס שיהי׳ שאוהר״ל

 • אחד באדם ונפעל פועל הוא החפעל בכין והכה
 ממן רחוק שהוא מלכיס של לשלחכס שחאו׳ ואל וזהו
 זו חאוה לך ויהי׳ זו למדריגה ששבא חשאוה אל ע״כ

• וכו׳ משלחכס גדול ששלחכך ככ״ל
] כי • יושרמלימודך כבוד שחמוד ואל א

 לבא למודה כמו רגילוש לשון הוא למוד
 רגיל שהוא האדם עולם בהכהגש והכרא׳ אבי׳. לביש

 אינו שבעיר לרב שמגיע הכבוד רב שהוא כגון בכבוד
 אינו חמידי חענוג כי רגילוש מחמח זה מכבוד כהנה

 כלומר מלימודך יושר כבוד חחמוד ואל וז״ש ־ חעכוג
 עס רגיל ואחה לך שיש מכבוד יושר כבוד שחמוד לא
 אין כבר בו רגיל שאחה הכבוד זה כי הכבוד זה

 ששהכה כדי יושר כבוד שחמוד ואס ממנו נהנה אשה
 כמבואר ומחגאה הכבוד מן שנהנה לזה ואוי ממנו

: באריכוש אחר במקום  אל שאמר הכפל ובהדייק פשועו עפ״י יאמר או
• כבוד שחמוד ואל לעצמך גדולה חבקש

דן :] י״ג [עירובין דארז״ל והנראה  הכבוד אחר (הרו
 הגדולה על המחזר אישא [שס ־) ממנוי בורח הכבוד
 לשון הוא בקש ולשון כו׳] וכל • ממנו בורחח גדולה
] [אסשר כמו חיפוש  אל וז״ש ־ וימצא הדבר ויבקש ג׳
 ואמר והגדול׳ הכבוד אחר חרדון אל גדולה שבקש
 הנאשך בשביל להנאשך ר׳׳ל עצמך בשביל ר״ל לעצמך

 מ״ד] פ״א [שקלים הרע״ג כמ״ש גדולה חגקש אל
 הכבוד כי ־ להנאשן לעצמן זה מקרא דורשין שהכהנ׳ס

 ר״לדוקא עולמים לחי והגדול׳ תגאוה וז״פ ממך. יברח
 אבל והגדולה הגאוה ביחד מוצא אחה עולמים בחי
 ממנו יברח אז גאוה לו יהי׳ אס כי השפל באדם לא

 ר״ל לבש גאוש מלך ה׳ צ״ג] [שהליס וזפ״ה : הכבוד
 לו יש אם באדם אבל ילנש ובגאוחו מלן הוא הש״י
 ר״ל שחמוד ואל • למלוך יכול ואינו משפילו הש״י גאוה
עשה מלמודך יושר : בלב אן כבוד יחמוד שלא

נראה



ו פרק nm ייי
 וז״ש והולך מוסף יום בכל להיוס לרין דהו^דס ה6צר

ן יוחר מו לי  אבי׳ אצל למודה כמו רגילוס לשון הוא מ
ן יוחר ה1ר מו לי  מוסיף וחהי׳ עשה מרגילוסך ר״ל מ

 חשובה עשה אחד שחסיד בספרים זכרו כאשר מעש״ע
 שלפניו יום על זה מיום
ה 0( כי בעיניו ישר הי׳ שלא ^ ד  ג
 שביום וראה חדש שכל ראה

 עשה לא שעשה אחמול
 לשלחנם חחאוה ואל כהוגן.

 ונראה . כו׳ מלכים של
 [חגיגה ל שארז״ מה עפ״י
 וחלק חלקו נועל זכה ־] ע״ו

 לישע כי והוא בג״ע• חבירו
 בעוה״ז זכיוחיו לו נוחני׳

 חלק שום לו יהי׳ שלא כדי
 הצדיק וזכה לעוה״ב ונחלה
 ז׳] [דברים וזהו בחלקו

 פניו על לשונאיו ומשלם
 פי׳ נ״ל וזה : להאבידו
 וקרבחי ג׳ במלאכי הפסוק
 עד והייחי למשפע אליכם
 הלשון זה דמאי וכו׳ ממהר

 הול״ל כו׳ אליכם וקרבחי
 דבגמ׳ וגם אחכם ושפעחי
 ר׳ אמרו •] ה׳ [חגיגה

 קרא להאי מעי כי יוחנן
 לדין מקרבו שרבו עבד בכי

 חקנה כלום להעידו וממהר
 משמע הגמ׳ ומלשון לו. יש

 אחד רעוח שחי הוא שזה
 שממהר והשני לדין שמקרבו
 זה מה ולכאורה להעידו

 וכי למשפע• שמקרבו רעה
 שליח ח״ו הדעח על יעלה

 הרעה אלא דיין• וליח דין
 יובן אבל להעידו. שממהר

 שחירעוח דבאמחהוא מזה
 אליכם וקרבחי הפסוק וה״פ
 ואראה עצמי אקרב אני ר״ל

 פנים החקרבוח לכם
אינו זה אבל בעוה״ז שוחקוח

נבחיים

 ומן הכהונה מן יותר ךה1ת גדתה (ו)
 מעלות כשלשים נריןנית שהמלכות המלכות
 נךן:ית ד.תוךה .וארבע בעשךים ודבהונה

 בלמוד. .’ואלו.הן דברים. ושמונה בארבעים
 בטנת . שטזים י בעריכת האוזן. בשמיעת

 ביראה. .’באי^ז . הלב ובשכלות הלב
 . חכמים בשימוש . בשמחה בענוה'.
 . התלמידים בפל|פול . חברים בךרןדוק
 . בטר»רה . ובמשנה . במקרא .בישוב

 במיעוט . שיחה במיעוט .’שינה במיעוט
 . תענוג במיעוט במיעוטשחוק. . סחורה

 בלב . אפים בארך .ארץ' דרך במיעוט
 . הןסורין בקבלת ’חכמים באמונת טוב.

 העושה בחלקו. השמח .מקומו ̂אה המכיר
 . ,לעצמו טובה מחזיק ואינו .'לדבריו סיג

 הבריות את המקום.אוהב את אוהב . אה-־ב
 . התוכחות את אוהב .הצדקות את אוהב
 . הכבוד מן .מתרחק . _ה,מישרים את אוהב
 שמדז’ואינו : בתלמודו לביו מגים ואינו

 מכריעו . חברו בעול.עם נושא .בהוראה
 על ומעמידו האמת על ומעמידו זכות.’לכף

 שואל . בתלמודו לבו ומתישב .השלום
 . ומוסיף שומ.ע .כהלכה ומשיב כענין

 בעת .על והלומד ללמד מנת ך»לו'מד.על
 והמטיןיאת .רבו המ,חכים^את לעשות.

 הא אומרו. רזאומרךברבשם שמועתו.
 מביא אומרו בשם ךבר האומר שכל למדת
ר שנאמר לעיולם גאולה מ ^  למלך אסתר ו

בשם ■ ׳ ■

ד • בעוה״ז פנים להם  fittf שוס להם ישאר שלא כ
 שמקרבו ר״ל לדין מקרבו שרבו עבד וז״ש • נעוה״ב
 יום בשביל לדין זכיוחיו על עוב כל לו ונוחן בעוה״ז

 ח״ש • לו יש חקנה כלום להעידו וממהר לעחיד הדין
לשלחנם חחאוה ואל כאן *

 ר״ל גדול ששלחנן וכו׳
 בעוה״ב גדול ששולחנך
 שלחנם עבור משלחנס
 מקבלין שהם בעוה״ז
 ישאר ולא בעוה״ז• שלחנם

 ואחה לעוה״ב זכוח להם
 שלחנך ויהי׳ חלקם חקבל
 עובחן זה ונמצא אז גדול
 בעוה׳ז שלחע מקבלין שהם
 לשלחנם חחאוה אל ע״כ

: כנ״ל במ״ח נקניח והתורה
 ואחח כו׳

 הכבוד מן מחרחק מהן
 • הכבוד אחר רודף ואינו

 מחרחק שפי׳ ז״ל פירש״י עי׳
 אחר רודף ואינו הכבוד מן

 • לי׳ חשיב כחדא הכבוד
 מן שמחרחק כיון ולהבין
 רודף שאינו פש־עא הכבוד

 הזכיר ולמה הכבוד אחר
 הכבוד. אחר רודף אינו כלל

 שרואין ב״א שיש ונראה
 לפני לעבור העיר בכל שאין

 או • הוא אלא החיבה
 העיר בכל שאין שרואה
 אלא הוראה שוס להורוח

 רוצץ אין ג״כ הם • הוא
 מן ומחרחקין הוראה להורה
 מסרחקין שהס ובזה הכבוד

 רודפיןאחר הם הכבוד מן
 שיפצירו כונחם כי הכבוד

 ממנו ושיבקשו הקהל כל בו
או החיבה לפני שיעבור

גמור החקרביח
 ימצא לא למשפע כשיבאו לעוה״ב ר״ל למשפע רק

 כלהזכיוח על קבלחסבעוה״ז כבר זכוחכי שום בידכם
 שאח פסוק על •ץ פ״ז [יומא חז״ל וכמ׳ש ־ שעשיחם

נושא שהקב״ה לרשעים להם עוב לא עוב לא רשע פני

 להם יהי׳ הוראה.וזה להורה
 או הוראה שיורו מהם בקשו העיר שכל גדול כבוד

 הכבוד מן שמחרחקין מה וכל למאד עד שיחפללו
 שאין יודעין כי כבודם להגדיל כונחם רוצים ואינם

 הכבוד מן מחרחק וז״ש העיי בכל בלעד׳
; ההחרחקוח בזה הכבוד אחר רודף ואינו באמח

גדולה



ה ל ל י ד  להבץ כו׳ לעושי׳ חיים נוחנח שהוא חולה ג
 נוחנח שהחולה הפקוק בזה נלמז איך

 דלשו לז״ל דהנה לומל ואפשל ־ עולמוח בשני ח״ס
 למוצאיהם הס חיים כי ־] נ״ד [עלובין הפקוק נזה

 כחו׳ וכאלו בפה למוציאהס
 והנה ־ הצדיק אחל יו״ד
 באוליחא הקפלים בכל כחו׳
שנאמל עלמין הש״י בלא

 אמון א״ח אמון אצלו ואהי׳
 לבה [בלאשיח אומן אלא
 נבלא בהחולה כלומל ב׳]
 שדלש וזה ־ העולמוח כל

 נוחנח שהחולה הזה החנא
 הפקוק מן עולמו׳ בשני חיים

 למוצאיהם הס חיים כי
 כמו למוצאיהם נמי ודלש

 שהחולה כלומ׳ למוציאהס
 מה כל למוצאיהם חיים הוא

 בה ובלא הוציא שהחולה
 ובהחולה חיים נוחנח הוא

 והעוה׳׳ב העוה׳׳ז נברא
 הש״י בלא באולייחא כמ״ש
 חיים נוחנח והיא • עלמין

 אמל ע״כ שהמציא מה לכל
 בשני חיים נוחנח שהחולה

־ עולמוח
ל ר א מ א  חולה גדולה י

ל״ל כו׳■
 חידושי בשכלם שמחדשין

 אמח של לימוד עפ״י חולה
 עפ״י אמח של וצילופי

 וזהו • אמיחיח הקדמוח
 שעושין ה׳ לעושי לעושי׳
 אחלונה ה׳ לשכינה קשוטין

 כי מפקוק לאי׳ מביא וע״ז
 ל״ל למוצאיהם הם חיים

 אח וממציא שמוציא מי
 ע״פ אמח של בצילופי החולה

 הם חיים אמיחייח הקדמוח
 ולכל בשכלם למוצאיהם

 דלשו וח״ל מלפא בשלו
 ללומדיהס •] י״ז [בלכוח

 לעושיהם אלא נאמל צא
 לעושין ולא לשמה לעושץ

• לשמה שלא
ל א א  חולה גדולה ר0י

כי • מ׳

חיינו ו פרק אבות *יי
 6קוד .שלומד מה ולקיים לעשוח כדי חולה כשלומד
 במעשה ולא ובמחשבה בדיבול החולה עדיין שמקיים

 החלד החולה ומקיים באמונה במו״מ כשעוקק ואח״כ
 מביא היא שבאכילה החולה ומקיים כשאוכל או במו״מ

החולה ומוציא לעשי׳ החול׳
ם ש . ב כי ד ר )מ ? ה ( ל דו ה1ת ג א ך הי r:ש m 
ם ה חיי י ^ ע ם ל ל ה’בעו ז בעולם ה א ו ב  ה

־ ^ א נ ם כי ש ם חיי ם ’ה ^׳ א צ מו לכל ל רו ו ש  ב
א פ ר .^ מ או ת ו או פ הי’ ר שרןז ת שקוי ל  ו

תיןז' מר' .לעצמו או ץ ו ם ע א חיי ט ’הי קי הז מ  ל
ר ש או מ ה' י כ מ תו ו ה' ד . ב ב או ת בי .ו ד  חן ל
ם קי הננ ד/ שן א ^ ר . לגריגרותין? ^ מ או  ו

ת’לראשןד'' רצקן' ר ט ע / ן ח ' ת ר ת ל ר א פ _ ת
ז ן ^ ר י. ך מ או בי ו רבו ביי ^ י ט סיפו י  אמל פעמים כמה וכן נקבה לך ויו

נקבה לשון החולה על ^^ןךך ־ ^

 אורך כי ואומר ’ .וכבודי עושר בשמאלה
 : לך יוסיפו ושלום חיים’ ושנות ימיים
 שמעון רבי משום בן,יהודה שמעון רבי (ח)
 . והעושיר . ורבח .וי1ך . אומר יוחאי בן

 . והשיבה .והזריןגה .והחכמה . והכמד
 שנאמר לעולם. ונאה לצרירןים’נאה ודגנים.
 . תמצא צךרןה בדךך שיבה תפארת עטרת
 זקנים .רזדר כוחם בחורים תפאךת ואומר
 מים מי .זקנים עטרת ואומר . שיבה

 ,וחפך־ה ואומר .אבותם בנים ותפארת
 צבאיות ך מלך כי החמה ובושה הלבנה

 . כבוד זקניו וננד ובירושלים צי'ק ’בדד
 שבע אלו אומר ’מנביאי’ בן שמעון רבי

 נתקי.ימו כולם לצתקים חכמיים שמנו מדות
 קסמא בן יוסי אמר.רבי (ט) ועניו:' ברבי
 בי'אךם ופגע בךרך מהלך הייתי ’א^; פעם
 . ’ שלום לו והחזרתי שלום לי ונתן אחד

 אמךתי . אתה מרךם מאיזה רבי לי אמר’
 םופרים ושל חכמים של גדולה מעיר ליו

̂ עמנו שתדור .רצונך רבי לי אמר .אני
 שהעגל ממה דיוחל קי״ב•] ךיגךי אלפים אלף אתן במקומינו,ואני

מצה הפלה לינק מצה ^מים

זבנים ’כסף.וזהב כלי לי נותן ארד־■ אם ,̂ 
 אלא דר אני אין שבע^ם ומר־נליות טובות
על ’תהילים בספרי כחוב ’וכן ,תוו־־ד. במקום

 וזהו ־ הפועל אל מכח
 כי מפקוק לאי׳ שמביא

 ל״ל • למוצאיהם הס חיים
 אל מכח החולה שמוציא
: העשי׳ עולם אל הפועל

ן ר א מ א  חולה גדולה י
 להבין כו׳

 לשון פייס נוחנח שהיא מ״ש
כוו וכן

 . החולה
 שאמל פעמים כמה ומצינו

 כ״ג] ל׳זכל[משלי החולה על
 .ואיננו כו׳ בו עיניך החעיך
 מינים ב׳ דיש דידוע ואפ״ל

 ולומדים בחולה העוקקיס
 שלומדים היינו לשמה

 מ״ש לקיים כדי החולה
 שהוא חולה נק׳ וע״כ בו

 שלומד וזה ה׳ דרך מולה
 לעשוח לקיים כדי החולה

 הוא והמעשה שלומד מה
 של אחלונה בה׳ מלומז
 לשס לשמה חולה וזהו השס.

 לקיים כדי אחלונה ה׳
 היינו שלומד מה ולעשוח

 השני והלימוד לשמה: חולה
 לומד שאינו לשמה שלא היינו

 ולקיים לשמול כדי החולה
 בזה ולפאל בו להחגדל לק

 ואחז״ל החולה מן וליהנוח
 ימים אלך •] ק״ג [שבח

 וכבוד עושל וכ״ש בימינה
 ולא וכבוד עישל בשמאלה

[פקחים וידוע ימים אליכח

 הפלה .
 המשפיע חענוג כי להניק

 המקבל מחענוג יוחל הוא
 לשמה החו׳ לומד אם וא״כ
להסולה יש בימינה היינו

יה



נגחייםו פרה אבותפרי
 ועושר ימים אריב׳ לשמה ללומדי׳ שמשפיע גדול הענוג
 לשמור כדי ההור׳ לומד כאשר כונסו וכשמקיים וכבוד

 ליכא עלמא בהאי מלוה ושכר בה הכהו׳ המצוה ולקיים
 משפיע ההורה וא״כ בעוה״ב רק :] לינו [קידושין

 עוה״ז עובוה • עוה״ב עובוה וכל עוה״ז עובוה כל לו
 שכר היינו עוה״ב ועובוה • וכבוד ועושר ימים אריכה

 מהענוג יוהר הוא המשפיע והענוג התור׳. שמקיים מצות
 כ״כ שמשפיע גי־ול העטג לההורה יש וא״כ המקבל
 נקבה בלשון ההור׳ כק׳ ואז ובבא בזה לשמה להלומד

 אבל לשמה אוהה הלומד מאדם הענוג מקבלה שהיא
 לגדל כדי להכאהו היינו לשמה שלא ההור׳ לומד אם

 עושר לו משפיע ההור׳ ואז בה לחפור וקרדום ולההפאר
 ופשיעא ימים מאריך שאינו בעוה״ז ונענש בעוה״ז וכבוד

 בלשון ההור׳ נקראה אז המצוה מקיים שאינו בעוה״ב
 וכבוד עושר לשמה שלא הלומד לאדם שמשפיע זכר
 הלומד מזה גדול צער אדרבא כלל הענוג לה אין אבל
 בה למיימינים וזהו ובבא בזה ע״י שנענש לשמה שלא

 בה למיימינים וזהו המשפיע ומדה חקד הוא ימין כי
 ואז לשמ׳ כשלומד התורה אל הענוג המשפיע שהוא

 להשפיע שהוכל מה האדם מזה הענוג מקבלה ההורה
 היינו למשיואלים אבל וכבוד עושר וכ״ש ימים ארך

 להכאה כשמכונים ההור׳ אל גבורה מדה שמשפיעין
 ימים בקצרות אוהם מעניש ההורה ואז בלימודם עצמן

 וכבוד עושר למודו כונה ההורה לו כוהנה אעפי״כ
 כי בו עיניך כ״ג.]ההעיף הפקוק[משלי נ״לפי׳ בעוה״ז.חה

 עיניך ההעיף וזהו רמוה עינים בחי׳ כק׳ גדלוה מדה
 שלמדה ההורה מחמה גדלוה במחשבהך הפרח אם
 לך משפיע ההורה ואז ההורה מן והענוג הכאה לך ויש

 אזבל׳זכר. שנקראה ההורה היינו בו עיניך וזהוההעיף
 כי בך יהקיים ולא ג״כ ההורי ממך יפרח ואיננו אז

 נמוך במקום אלא מהקיים שאיה׳ למים נמשלה ההורה
 ולעבוד לקיים כדי לשמה הור׳ הלומד •]אבל ז׳ [העניה

 כלום החקיר ולא לעצמו הנאה נשום מהמין ואינו ה׳
 המימה ה׳ הורה וזהו * עצמו הנאה בשביל החור׳ מן

 משיבה ואז עצמו להנאה כלום מהחור׳ החקיר שלא
 בפרקין] [אבו׳ שדרשו וכמו בעוה׳׳ב בין בעוה׳׳ז בין נפש

 עליך השמור ובשכבך אוחך הנחה בהחהלכך הפקוק
] [משלי הפקוק וז׳׳פ כו׳  לכם נחתי עוב לקח כי ד׳

 דברינו ולפי מובן לו אין פקוע ועפ״י חעזובו אל חורחי
 לכס שהוא החור׳ לכם כהחי לישראל הקב׳׳ת שאמר יונן

 עוה׳׳ב פובוח הן עוה׳׳ז טובוח הן ־ עוב ק הלקיחה
 לשמה חלמדו אם לכס שנחחי ההורה ע׳׳י חקחו הכל
 וההורה ובבא עוה׳׳ז של העובוח כל חלקחו אז כנ״ל

 מזה והנאה הענוג יוחר ג׳׳כ לה יהי׳ לכס שנחחי
 חעזובו חורחיאל ובבא. בזה עובוס עליכם שמשפיע

 על הטוב כל חלקחו ואז לשמה בחורה שחלמדו כלומר
 לכם שהשפיע הענוג יוחר לה יהי׳ וההורה החור׳ ידי

מוג ’ י י ה

 צער לה יהי׳ והחור׳ ההורה מן לבד וכבוד עושר עוה״ז
 לכם משפיעין הי׳ אס והענוג הכאת לה שאין די שלא
 מזה צער ג״כ לתחור׳ יש אלא לשמה אותת תלמוד אם

 התענוגים וכל ככ״ל ידה על שתעכש לשמה שלא שתלמוד
 נעזב קרוי לו ואין לחם והמנקש לחם ע״ש כקראים

 לי ונתן פקוק על ויצא בפרשה ז״ל רש״י שפי׳ כמו
 לחם והמבקש אעזבך לא שאמר כמו וז״ל לאכול לחם
 מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיסי ולא שנאמר 3כעז קרוי
 שלא תלמדו אל תעזובו אל תורתי וזהו • עכ״ל לחם

 תענוג בלי בaני בבחי׳ התור׳ שתהי׳ ותגרמו לשמה
 שהיא גדילה ההורה אימת תורה גדולה וזהו • ככ״ל

 בת מהעוקקי׳ תענוג מקבל בבחי׳ היא אם .כותנה
 עוה״ב וטובות עוה׳׳ז טוביה עליהם שמשפעת לשמה
 ופשיטא בה למיימינים ימים אריכות בעוה״ז חיים היינו
 בחי׳ ההורה נקראת ואז בעת״ב הארוך בעולם חיים

 אמר וע״כ וכוי- חיים נותנת שהיא אמר וע״כ נקבה
 כקרא המשפיע קד ח מדת כי תורת גדולה הלשון כמי

 שנאמר מפקיק ראי׳ מגיא וע״כ • גדולה בקפירות
 •] נ״ד [עירוב-ן רז״ל ודרשו למוצאיהם תם חיים כי

 נכתב וכאלו בפה למוציאיהם אלא למוצאיהם תקרי אל
 בקפרים נכתב תקרי אל ובכל הצדי״ק אחר היו״ד

 אלא שנכתב כמו כך לקרות אפשר שאי כלומר פירושו
 שהם תקרי אל פרושו בכאן וכן כך תקרי דוקא אם

 בין התור׳ מוצאים שהם האיך תמיד למוצאיהם חיים
 חיים אינם למשמאלים כי למשמאילים בין למיימינים

 בפת למוציאיתם אלא למיצאיהם לקרוס א״א וע״כ לתם
 עם לומדים וכשהם יראה מדת מלכות מדת הוא ופת

 לשמור אחרונה ה׳ לשם לשמה תורה היינו תיראה
 .כנ״ל למוצאיהם תם חיים אז שילמוד מת ולקיים ולעשות

ן ל א ^ א  ולא לעושי׳ מ״ש : כו׳ תורת גדולת י
"  [ברכות חז״ל דרשת ללומדי׳ אמר ״

 תש״י ברא באורייתא דתכת לומר ואפשר : ידוע ־] י׳ז
 אמון תקרי אל אמון אצלו ואתי׳ [ב״ר] כמ׳׳ש עלמין

 גשמי בדבר אף התור׳ מן חיותו דבר וכל אומן אלא
 טמאים ודברים ודם חלב לאקור הוא מאכל דבר אם

 דברי בתם יש קחור׳ דברי והוא מאכל דבר אינו ואם
 של חיותו היא התור׳ ומצות וריבית וגזל אונא׳ חורת
 המ״ע כל לקיים באכיל׳ ההורה מקיים ואם ההוא דבר
 דבר של חיותו התורה מוציא אז באכילה התלויים ול״ח
 וכן הפועל אל מכח מוציא בהעלם בת שתי׳ ההיא
 שבמו״מ התור׳ ומקיים כדין מו׳׳מ עושת אם מו׳׳מ בדבר
 גשמי בדבר שהי׳ התור׳ מוציא אז חיותו שהיא ההיא

 חיותו הגשמי תדבר לו כוחן ואז הפועל אל מכח זה
 מו״מ דבר או המאכל תאדם בעות׳׳זחיות אדם של
 בהרוח׳ שקוה׳ האדם חיוח ג״כ הוא בהיתר שירויח מה
 שמירח הגיף צורכי שאר או הגוף חיוח מאכל דבר זו

 באכיל׳ התלויים המצות בכל הד׳׳ח כשיקיים וגם חיוחו
י בעתי? חיוחו הסוי' לו כוחן ומו״מ



חייםו פרק אבותודי
 זה בדבר התורה שננוש׳ היינו לעושי׳ חיים רוחפח

 ע״י הפועל אל מכח הזה שבדבר החור׳ חיות שמוציא
 בעוה׳׳ז חיותו חתור׳ לו כותנת שבה ד״ח כל קיומו
 קשה והי׳ • למוצאיהם הם חיים כי מקרא ודרש ובבא

 הס חיים כי מ׳׳ש להתכא
 הכהוב ולשון רבים לשון

 היא חיים עץ אס״כ שמביא
 ע׳׳כ יחיד לשון למחזיקים

 לשון הם חיים כי דרש
 עה״ז על הםקאי שלשון רבים

 מי למוצאיהם ־ הבא ועולם
 ע״י חתור׳ מצות שמוציא

 אל מכח מוציא הוא קיומו
 חתור׳ לו מתכת אז הפועל

 ככ״ל. ובעוה״ב בעוה״ז חיים
 תקרי אל חז״ל ודרשת

 למוציאיהס אלא למוצאיהם
 קודם ככתב היו״ד כאלו
 תקרי אל ובכל ־ qלאל״

 כן תקרי אל פליאה לכאור׳
 לא לקרות אותי מכריח מי

 בשל״ה וכ׳ • שכתוב כמי
 כוכתו א״ת שבכל הכולל תי׳

 אא״כ כמ״ש לקיוח שא״א
 וכן כמ״ש לקרות תוכל אז כן כשתקרא ואז כן תקרי
 יגעת־ ז׳] [מגילה ארז״ל כי הזה בדרן כאמר בכאן

 וידוע תאמין אל ומצאתי יגעתי לא תאמין ומצאתי
 א״ת וזה יגיעת לו אין ובמחשב׳ בהרהור לימד כשאדם

 לו א׳׳א כי התורה שמוציא מציאה לשון למוצאיהם
 כי יגיעת בלי ובמחשב׳ בהרהור כשלומד התור׳ למצוא

 למוצאיה' לקרות תוכל והאין תאמין אל ומצאתי יגעתי לא
 אלא ובמחשבה בתרהיר התורה למצוא לו אפשר אי כי

 שאחז״ל כמו יגיע׳ לו יש ואס בפה למיצאיהס כשתקרא
 לקרות תוכל אז ושמורת בכל ערוכה •] כ׳׳ד [עירובין

• התורה למצוא ותוכל למוצאיהם
ן ר ו ע מ ז !  מה להבין • כו׳ מדות שבע אלו כו׳ ^

 בא חשידו׳ מדת או יראה מדות '
 • להשמיענו בא רבי בית של לשבח וכי בזה להשמיענו

 והוא עוב׳ איזה הש״י לו שנתן האדם דהכה וכראח
 חש״י אז תעוב׳ מזה גשמי הכאה להכות רוצת איכו
 והשבע לקבל לו שאפשר מה רבות עובות עוד לו כותן

 והבנים והשיבה והחכמ׳ והעושר והכח הכוי הם מדות
 •] [ק״ד דכתובות בגמ׳ אמרו רבי אצל שהיו ־ והכבוד
 מעל׳ כלפי אצבעותיו עשר שזקף פעירתו בשעת שאמר
 אצבעיתי בעשר שיגעתי לפרין וידוע גלוי רבש״ע ואמר
 שם בתיש׳ ועי׳ קעכה באצבע אפי׳ כהג־תי ולא בתור׳

מתפלל שאד׳ עד במדרש דאמרי׳ וז״ל נהניתי לא דיה

 פיןז ךת1ת לי טוב ישראל מלך ךוך קף
ת אלא עוד ולא וכסף. זהב מאלפי ^  ש:

 לא לאדם מלדן'לו אץ אדם ל1פטירתו'^
̂^ כסף  ומרגליות טובות אבנים ולא ,זהב ןל
 ^נאמר בלבד טובים ’תוךה'ומעשים אל׳א

 ת^ומור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך
^ היא והקיצות עליך ^י  בה^זלכך ’ ת

 תשמור בשכבך ' הזה בעולם אותך’ תנחה
 בעולם תשייחך’ היא זזזקיצות' ?נל^בקבר

 יהוה הזהב'נאם ולי הכסך לי הבא.'ואומר
 לוי''הקדוש קנה קנינים חמשה (י) צבאות

 אחד. תורה.קנ!ן ואלוהז. בשלמו הוא ברוך
 אחד. קנין אברהם . אחד קנין ^רץ ^זמים

 אחד: קנין המקדש בית אחד. י׳טראל'קנין
ץ™ ב מ ־ ■ ,קעי :י ™ • '

 בוצינא הה״ג בשם ושמעתי דרבי עובדא הא ומייתי
ה מ׳ קדישא ח״ ל רז ע ב ב  באצבע אף נהניתי לא פי׳ דו
 הגמ׳ בלשון אצבע הנק׳ חברית באבר היינו קעכה

 שלא ר״ל שוות האצבעות כל אין :־ן 3קי״ [פשחיס
הנא׳ הזיוג בשעח כחכה
 רצח שלא זח ומחמת גשמי

 כתן נשמי מתעכיגי ליהנות
 מדות השבע כל הש״י לו

 שנאה לצדיקים חכמים שמנו
 בא וזח לעולם והנא׳ להם

• הזח במאמר להשמיענו
. וכו׳ שבשעת לפי
תכח׳ בהתהלכן שכ׳

 ועפי״ז • וכו׳ בעוה׳׳ז אותן
 בקוף המאמר פי׳ אמרתי

 ר״ח אמר :] [קי׳׳א כתובות
 צדיקים עתידין יושף בר

 מחעה בלבושיהםק׳׳ו שיעמדו
 ערומה שכקברת חעה ומה

 צדיקים לבושין בכמה יוצאת
. עאכ׳׳ו בלבושיהן שנקברו
• תמו׳ הוא הזח המאמר

בלשון חפים למה ־ א׳  1דךנ ראשית
ב׳ שעורה. ולא חעה דוקאקדם

א צדיקים אמר למה ק  ג׳׳כ לרשעים הוא ק״ו הלא ח
 חעה שיין מה י ג׳ . בלבושיהם נקברו ג׳׳כ רשעים כי

 באורייתא מ״ש דידוע ונראה י ממנו ק״ו ללמוד לאדם
 התורה ע״י נבראו העולמות וכל עלמין קב״ה ברא

 בחיש נראה כאשר חיותו הוא אדם של ששמו וידוע
 שמושכין לפי אותו מקיצין בשמו לו וקוראין ישן כשאדם

 בעולם שיש ודבר דבר בכל וכן הגוף לתון חיותו
 הוא שור למשל י חיותו הוא זו דבר אותו של שמו

 באורייתא וזהו ודבר דבר בכל וכן י רי״ש וי״ו שי״ן חיותו
 העולמות כל נבראו חתור׳ אותיות ר״לבכ׳׳ב קב׳׳ח ברא
 יקרא לזאת בפשיק בבראשית פי׳ ז״ל ורש״י הדרן. ע״ז

 שנברא מכאן לשק על כופל לשון לוקחה מאיש כי אשה
 אחר. העולסבלה״קאובל׳ ומכ׳׳מאםכברא העולסבלה״ק

 הוא כאשר כדו״ד דשסשל ר״ל זאת לכוכה לומר אלא
 לשין לשבעים מתפרש סתור׳ ובאמת חיותו הוא כן בלה״ק

 בלה״ק לו יקראו אשר כשם ודבר שלכ׳׳ד ח־ות אבל
 התורה מצות בס אין אשר בעולם דבר לן איו והכה
 שחיע׳ מצות הוא חכאכלין חיים מבעלי הוא אם למשל
 באכיל׳ שאשורין מבע״ח ואם ודם ומחלב מעריפוח ולזהר

 שאין מדברי׳ הוא ואס החור׳ ממצות ל״ת בהן יש
 אין הכלל תחמוד ולא תגזול לא לאו בחס יש כאכלי׳

 כל והכה חתור׳. ממצות מצוה בה שאין בעולם דבר לן
 ונמשול * הצדיק ע״י עלי׳ להס יש שבעילם חדברי׳

אח׳י י5י מקל



ו פרה אב!ות
 רי״ש וי״ו שי״ן האוחיוס מתלבש אז בו אשי המלות
 הזה הצדיק שמקיים במצות בתולדתו שבו החיות שהוא

 וידוע • הצדיק. ע״י גדולה עלי׳ לכולם ויהי׳ באכילתו
 • קבור׳ לשון בו שיין והגק העב גשם אל הבא שהחיות

 כ״ב והם כ״ב גימ׳ וחיעה
 אל שבאו החור׳ אותיות

 עחידין וז״ש הגשמי־ עולם
 בלבושיהן לעוה״ב שיעמדו

 שעשו ובמצות בחורה ריל
 נקראין והן בחייהן להם

 מחעה וק׳׳ו דרבנן־ חלוקא
 החור׳ אותיות מכ״ב ר׳׳ל

 של שהחיות ערום שנקברח הגשמי לעולם באו אשר
 שם ואותיות קבורה כמו הוא להגשמי שבאו דבר כל

 מכ״ב לגשמי שבאו רי״ש וי״ו שי׳ן שור כגון הקודש
 הגשמי אל באו ודבר דבר בכל וכן התורה אותיות
 עלי' לה כשיש ר״ל יוצאת וכשהוא לנוש שום נלי ערומה

 וי״ו שי״ן שהחיות ר״ל לבושין בכמה יוצאת הצדיק ע״י
 הצדיק שמקיים המצות בכל מחלנש השור שבתון רי׳׳ש
 בלבושיהם שנקברי׳ צדיקי' ־ למעלה ועולה זה בדבר

 חלוקא הם בחייהן שעשו ובמעש״ע ובמצות בחורה
 בלבושיהם שיעמדו דין אינו לנשמה מלבושין דרבנן

 מביא הי' שהתנא מפני זה לק״ו הוצרן ואשר לעוה״ב
 עמו שהתורה לעוה״ב תשיחן היא והקיצות פקוק ע״ז

 כנ״ל. מחעה בק״ו זה דבר למד הזה המאמר ובעל בעוה״ב
ם י מ ט  נחחבעו כבר ־ כו׳ דכחי׳ מנין וארץ ^

 השמים הפקוק שמביא במה המפורשים
 י״ל ואולי . קנין לשון בפקוק נזכר שלא וכו' כקאי

 מהתיבות זה בפקוק גמעריאות דורש הזה דהחנא
 ועד השמים חיבת מן וארץ שמים שנזכר זה שבפקוק

 הדום והארץ כקאי השמים מן ר״ח כי והוא רגלי חיבת
 קנין ומלח • וששה ושלשים מאחים גימט׳ הוא רגלי
 הרי כ׳ו גימ׳ הוי׳ שם ואותיות ועשרה מאתים גימ׳

 כקאי השמים של הר״ת כמו רל׳׳ו הוא הוי׳ קני״ן שגימ׳
 הפקוק מביא וע״כ רל״ו גימ׳ שג״כ רגלי הדום והארץ

 בפירוש נזכר שאינו ולפי ־ וכו׳ כקאי השמים הזה
 מעשין רבו מת ואומר אח״כ מביא גימ׳ בדרן רק קנין
 הוא ולכאורה ־ כו׳ ויברכהו דכתיב מנין אברהם : קנין לשון בפירוש שנזכר קנינין הארץ מלאת וגו׳

 קאי לא זה בפקוק הנזכר שקונה תמו׳
 שמים קונ׳ הוא שהש״י רק קנאו שתקב״ה אברהם על

 בפקיק שרת חיי בפ׳ פי׳ ז׳׳ל רש״י דהנה ונראה ־ וארץ
 אמר ולא וז״ל אבי מבית לקחני אשר השמים אלקי ה׳

ק ואלקי א  השמים אלקי בה׳ ואשביען ולממלה ־ ה
 ואלקי השמים אלקי הוא עכש׳ו לו אמר הארץ ואלקי
 מבית כשלקחני אבל הבריות בפי שהרגלתיו הארץ

ק אלקי ולא השמים אלקי הי׳ אני א באי היו שלא ח

נדחיים

 לכתיב מנ.ץ ךן1וא שמים מאז. מפוליו לןדם
 ם1הד והאךן כבאי' השמים יהוד,’ אמרי כר,

 מקום ^נולייואיזך, אשר בית א;זר, רגלי
 מלם יר,וה מעשיל' רבו מד. ואומר’מנוחתי.
 אב^־,ם קנ;נןז.’ ך.ארץ מלאה שיתi* בחכמה

אבלם ברוןי י ויאמר וי^־כהו יב’ךכת מנין
לאל

 חועאץ שהיו בחטאם שהראשונים בקפרים הובא במדרש
 פי׳ ותנה ־ שביעי ליקיע עד הש״י כביכול מחין היו

ק בשמים הנאמרו קנין א  וגוף השמים גוף ר״ל אינו ו
 שהש״י רק קנין לשון גו שיין שלא הארץ גשמיות

 בראשית כמ׳׳ש אותם ברא
השמים את אלקים ברא
הברואי׳ על רק הארץ ואת

ק שבשמים א  שקפאם ו
 שיעבדו עבדים לו להיות
 לא לכן שקודם מפני אותו

 ואח״כ הש׳׳י את עובדין היו
 בשמים הברואים את קנה

 התנא שמביא ואומר שבפקיק ע״ז ותראי׳ שיעבדהו וארץ
שיןה׳ רבו מת כתי׳ קנין נק׳ וארץ ששמים  כולם מע
 על קנין לשון נזכר קנינין הארץ מלאת עשית בחכמה

 • הארץ גשמיות על ולא שבאק הברואים הם הארץ מילוי
 לאל אברם ברון תפק־ק כן דהתנאדורש י״ל ולפ״ז
 זה בשביל אברם שברון כלומר וארץ שמים קונת עליון
 ברקיע שורת שהי' עליון אל רק שתי׳ להש״י עליון לאל

קם ועכשיו השביעי תפי  הש״י של שמו אברהם ע״י נ
 שהיו וארץ שמים על־ון לאל קנה הוא וא״כ הארץ בכל
 הארץ מלאת ונמצא אלקותו ומקבלין שמו מכירין הכל

 שמו ומזכירין אותו עיבדין הכל שהיו תש״י של קנינו
 בשמים וכ״ש בארץ שכינתו השראת כביכול י״תוהמשין

 עליון אל רק שהי׳ להש״י הקונה הוא הוא אברהם ונמצא
 וא״כ אברס ברון וע״כ יארץ השמים לו קנה ־ לבד

 קנין נק׳ שאברהם זה מפקוק ראי׳ התנא מביא שפיר
 שמו פרקם שאברהם שבשביל זה מפקוק שמוכח להש״י

 הש״י נקרא אלוקוחו מקבלין הכל והיו הארץ בכל י״ת
 הש״י של קנינו הארץ מלאת זה ובשביל וארץ שמים קונת
 אברהם הוא אברהם בימי שבאק הקנינים הוא ומת

 אלוקותו עליהם ומקבלין מגייר שהי' הגרים הם ואנשיו
 וא״כ בו תלוי הרבים את שמזכה מי הרבים וזכות י״ת

 הפקוק מזה מוכח ונמצא הקנין הוא הוא אברהם
 ואומר בפקוק שקשת מה ולפ״זנכון ־ קנין נק׳ שאברהם

 מת • קנץ נקראי׳ וארץ ששמים ־ ראי׳ התנא שמביא
 לא זה בפ׳ הלא קנ־נין הארץ מלאת ו׳ כ מעשין רבי

ק מלוי על אלא קנין לשין נאמר א  השמים על ולא ת
 לרקיע עד תשי״ת דחו בחטאם שהראשוני׳ לפי אלא

 הרקיעים בשאר שכינת השראת כביכול הי׳ ולא שביעי
 אותו עובדין והכל תש״י של קנינו הארץ כשמלאה אבל

 בארץ אפי׳ שכינת השראת וממשיכין י*ת שמו ועזכירין
 שנברא והברואים שכינתו השראת ששם בשמים וכ״ש

 רגלו הדום ותאיץ י״ת כקאו שהוא אות־ עובדין שם
 שנקרא קנינין חא־־ץ מלאת בפקוק כשמביא ונמצא
 ומקבלי׳ אותו עינדין בארץ שהברואים קנין הארץ

אקו’ עליתכו  נקראיס שהשמים מוכה ממילא ומלכותו י
ישראל ־ זק בשביל קנין



י1«

איז אשר לקדושים לו׳ מיח אתי PP וראל5י<  כו׳ נ
כי איד להנח. כו׳ כארז אשר לקדושי׳ נפסוק ״

 החמשה מהות פשוט להניןעפ״י וים ־ ישראל שנק׳ קנין לשק
 דרש״י ונראה ■ הקי״ה נרא העולמות אלודיקאהלאכל קנינים

 נהפסוק כראשית כפ׳ פי׳ ז״ל
 נברא שהכל האדם את ויברא

 שנ׳ בידי׳ נברא והאדם במאמר
 כביכול וידוע כפיך. עלי ותשת
 יותר הוא בידי׳ הנעש׳ דבר אצלנו

 הנעשה מדבר אדם לפני כח
שייך בידי׳ הנעשה ודבר בדיבור

ו פרק אבות

 צ״טי]אומן כמ״ש[נ״ק נול׳קנין
 הטורח בשביל כלי נשבח קונה
 ואומר וגזר . נו שיגע

 אות׳ להנרא אלו דברים בחמשה
 שחפן קנין נקרא וע״כ בידים

 לקנותן אלו דברים בחמשה ד׳
 נשמי׳ כי בידים אותם ברא וע״כ
 מ״ח] [ישעי׳ כתיב מצינו ואי!

 שמי׳• טפח׳ וימיני ארן יסדה ידי
 ט״ו]מקדש [שמות נניהמ״ק וכן
 ל וישר־ אברהם ידיך כוננו ה׳
 ראי׳ מביא הזה והתנא כפך עלי ותשת שכתו׳ אדם בנחי׳ הס
 והנה א) כתו׳ התורה קנין.וכן שנקראו בהן שכתו׳ הפסוקי׳ מן

 ■] [כ״א בערובין רז״ל כמ״ש ומזה מזה כתובה עפה מגלה
 אלקיס באצבע כתובים האבנים לוחות שני כתיב מלא ומקרא

• ויעשה יצליח נידו לקנותו ה׳ חסץ כי ■] ט׳ [דברי׳
ל ה כ  שברא הפסיק מן מונן איך להבין כו׳ שיראהקי״ה מ

 מ״שנספ־יס דידוע ונראה לכבודו. עולמו הקב״ה
 מלכותו שתתגלה כדי בהשתלשלות העולמות כל ברא שהש״י
 מלכותו מדת עליהם יקבלו שהם ראשית שנקראו ישראל ובשביל

 והלבישו עליוני׳ עולמות כל מן כלולה נשמה האדם ברא וע״כ
 אכילה עוה״ז ברואי מעשה כל ושיעשה התחתונים מן בגוף
 ולא עוה״ז מעשה בכל הש״י לעבוד העולם לקיום ומשגל ושינה

 הזה עולם של הנבראים ככל עוה״ז בתענוגי תאותו למלאות
 ככל היצר עם להתענג למטה יפול שלא תמיד ירא יהא אדרבה

 אותו להציל הש״י אל תמיד ויתפלל תתאה נחי׳יראה הנבראי׳וזהו
 יראה מדת וע״כ הנבראים ככל עוה״ז מתענוגי להנות מיצה״ר

]מ׳ [קדושין וכמאז״ל התפלה עולם הוא  מתגבר אדם של יצרו :
 צופה שגאמ׳ לו יכול הי׳ לא עוזרו הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו
 לענוד לו שא״א נעציגו תמיד זה ויבין ויראה וכו׳ לצדיק רשע
 נכל ■] כ׳ [שמות וכמ״ש העונד הוא והוא ״ת י בלעדו הש״י
 תמד זה וכשינק תזכיר כתי׳ ולא שמי את אזכיר אשר מקום

 הנשמה טונות על הכל על הש״י ממליך הוא אז במחשבתו
 הנשמה הטונות כל על הש״י 7להמל נש״ע שתקנו וכמו והגוף
 לעבודתך מלכנו וקרבנו י הוא י״ת שמאתו שיבין חנ״ד היינו

 י״ת נלעדו א״א תשונה ולעשות י י״ת נלעדו לענוד א״א כי
 נתשוב׳ אותנו שיחזור מתפללק אנו ע״כ לפושעים יד הנותן והוא

 של וטונות הנשמה טונות כל על אותו ממליכין וכשאנו שלימה
 דלית מלכותו מדת קבלת וזהו לנו שיתן ממנו ומנקשץ הגוף

 ממליכין וכשאנו יותר באריכות נמ״א וכמ״ש כלום מגרמי׳ לי׳
 ממילא הש״י אהבת אליו נא אז יראה מדת שהיא הכל על הש׳׳י

 תשובה עשה בעבירה כנר שנכשל ורא׳ יראה נמדריגת וכשיהי׳
 תשובה שש׳ הש״י מאת אהבה מדת אמ״כ לאדם וכשבא מיראה

כשינא ואף כזכיות צו נעשק חמנות אין למדרגת ונא מאהבה

̂עלייץ  מנין יןטר־אל . שמי.ם קונה לאל
 זך מןניור.עם קוה.עד1י עמד ר1י,עב דכהיב.עד

̂ית  המה בארץ אשר לקדדשיס מר1וא .ר
 מנין דיתדמריןדש . יבם חפצי כל ואדירי
 מקךש יהוה פעלה ^שבהד ’ז1מכ דכתיב

 גבול אל ויביאם י יאודר י ! יד^ כוננו אדני
 :1ןמינ יןנתה זה הר לןדשו

 בעולמו 'הוא ברוך הקדוש
 הנקרא בל שנאמר לכבודו
 אף שרתיו בראתיו

̂תנד לעולם ימלוך '

 במשנה וכמ״ש תתאה יראה מדת ג״כ לקבל צריך אין למדרגת
 צריך ענוה עקב הוא שיראה ואעפ״י • ויראה ענוה ומלנשתו

 מוס נעל נחי׳ הוא עקב לו אין ואס עקב מדת ג״כ נו שיהי׳
 להיות צריך ע״כ העולמות כל הש״י ברא זה עקב נשניל נפרט

עליו לקבל ירא׳׳ מדת ג״כ נו

 שבךא מה בל
 א“בראו/א? לא

 ולכבודי בשמי'
 יהוד, י ואומר י ,עשיתיו

וכר חינניא רבי :

 וכמ״ש י״ת מלכוש מדת תמיד
נמדריג׳ וכשהוא נאריכו׳ נמ״א
 מלכותו מדת עליו ומקבל אי״ן

 מלכותו מדת הש״י לו נותן אז
ה׳ ביראת מושל היא שיהא

 מבטלה יהוא גזרר גוזר והקנ״ה
 העולמות מנהיג היא שיהא

 נוצינא נשסהה״ק וכמ״ש כרצונו
 זלה״ה בער דוב מו׳ קדישא

 ולך כ״נ] [תהליס הפסיק פי׳
 לאיש תשלם אתה כי החסד ה׳

 המדינה ע״פמשלבני כמעשהו
 עליהם למלך אחד שמינו
 לכל טינות נותן המלך אח״ב

 א״א אבל אותו שמינוהו השרים
 הטובה כפי לכאו״א למלךלגמיל

 הש״י אנל למלך לו שעשו
 ונותן כמעשהו הש״י לו נותן אז למלך אותו ממליך אדם אס

 וחפצו כרצונו העילמות מנהיג הוא שיהא מלכותו מדת הש״י לו
 והוא גזירה גוזר שהש״י זאת במדריגה שיהי׳ א״א וזה ודפח״ח.

 תמיד דבוק והוא גמור ומ״ה אי״ן בנהי׳ הוא אא״כ מבטל
]ט״ז קטן [מועד י צדיק ני מושל מי וזהו נהש״י  דייקא ני :
 מנצח כשהצדיק להש״י תענוג וזהו ני מושל הוא עמי כלומר
 הה״ק דברי וזה נני נצחוני הקב״ה נ״ט:]אמר כמ״ש[נ״מ אותו

 ישמח לעולם ה׳ כבוד יהי זלה״ה בער דוב מו׳ קדישא נוצינא
 מלכותו מדת ה׳ שכבוד כלומר מלכות נק׳ וכיור במעשיו ה׳

 ושאח״כ מלכותו מדת עליו שמקבל האדם ע״י נעוה״ז התגלה
 האדם זה עם הש״י וישמח אי״ן ולמדרגת אהבה מדת אליו יבא

 עכ״ד כרצונו כולם העולמות ומנהיג בגוף המלובש
 שהוא י מה . כל שנקרא הצדיק היינו י כל וז״ש ׳ ודפח״ח

 אלא אותו ברא לא בעולמו הקנ״ה שברא .ואי״ן מ״ה בנחי׳
 מדת הצדיק זה שיקבל היינו מלכית מדת נק׳ וכבוד לכבודו
 • מלכותו מדת כבודו הזה לצדיק הוא ימסור ואח״כ מלכותו
 הפסוק ע״זמן ראי׳ ומביא י כרצונו העולמות כל ינהג שהצדיק

 תענוג ומביא אי״ן ננחי׳ שהוא הזה הצדיה כי נשמי הנקרא כל
 •] י״ח [מגילה פי׳ נמ״א כמ״ש אל הקנ״ה קראו הש״י אל

 [תהליס חסד מדת הוא אל כי י אל ליעקב הקב״ה שקרא מלמד
 האדם האדם p תענוג מקבל וכשהיא היום כל אל חסד נ״ב]
 י״ת שהוא אל הש״י קראו וזה י״ת אליו משפיע נחי׳ הוא

 ששמו נשמי הנקרא הצדיק זה י כל וזהו י ממנו תענוג מקבל
 נקרא הזה הצדיק גס ר׳ל ילכנודי י אלי תענוג ומשפיע אל

 מסרתי כבוד הנקרא מלכותי מדת כבודי לו נתתי שאני כבודי
 נשמה נו נפחתי בראתיו הצדיק. זה כרצונו ינהג שהוא לו

 אף היצירה; משלם רוח בו נתתי יצרתיו י הבריאה משלם
 מדת עליו שיקבל הזה העולם במלבוש אותו הלבשתי עשיתע
 שינהג מלכותי מדת לו ואתן ואי״ן אהבה לנחי׳ ושיבא מלכותו
 שלס קיום הוא הדיק הס האף כי עשיתיו אף ואמר כרצוט

 הדינץ הס אף השנה בראש בסידור הארת״ל שנתב וכמו הזה
• עשיתיו אף וזהו תמוט בל תבל תכון זה יr על
וםלייןאלהםםכתאמתכעזה״י פרקו׳ סליל!

האחרק קמעחק .ה׳ ומכרי׳ ׳5 כיחזקאל שגאמר מה מה כלל הממכר א)



הראשון בדפוס הס׳ בסוף שנדפסו מפתחות

הזה בספר אגב דרך המתפרשים חז״ל ומאמרי פסוקים

 כר. בקרבו אשר והאספסוף י׳׳א. במדבר

 האדם מכל מאד עניו משה והאיש י״ב. שם

 כר. יברכך הזה הדבר בגלל כי ט״ו. דברים

ת יצב ל׳׳ב שם  בנ״י. למספר עמים גבולו

 כר. מורשה משה לנו צוה תורה ל׳׳ג שם

 כר. לאמר בנו שלמה את ויצו ב׳. א׳ מלכים

 כר. בידם הוא ומטה אפי שבט אשור הוי י׳. ישעיה

מתו חכם יתהלל אל ט׳. ירמיה  כר. יתהלל ואל בחכ
 חברבורותיו. ונמר עורו כושי היהפוך יג. שם

 כר. יוכל לא כגבור נדהם כאיש תהיה למה יד. שם

 כר. והי׳ בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך י״ז. שם

 עון. תשא כל אליו אמרו י״ד. הושע

 כו׳. ידינו למעשה אלקינו עוד נאמר ולא שם. שם

 כר. והללתם ושבוע אכול ואכלתם ב. יואל

 לאברהם. חסד ליעקב אמת תתן ז. מיכה

 בשעריכם. שפטו שלום ומשפט אמת ח. זכריה

 כו׳. במה ואמרתם ה׳ אמר אתכם אהבתי א. מלאכי

שפט אליכם וקרבתי ג. שם  כו׳. עד והייתי למ

 וכו׳. נאדים אתם במארה שם. שם

 כו׳. ב״א יבחנו עפעפיו יחזו עיניו יא. תהלים

 עינים. מאירת ברה ה׳ מצות יט. שם

 לעד. עומדת טהורה ה׳ יראת שם. שם

 ברצונו. חיים אפו רגע כי ל. שם

 כו׳. רני תצרני מצר לי סתר אתה לב. שם

 כר. טוב כי וראו טעמו לד. שם

 כו׳. חיים החפץ האיש מי שם.

 כו׳. ורדפהו שלום בקש שם.

יכלכלך. והוא יהבך ה׳ על השלך נה. שם

 ד נא,
 ג לד,

 ד כב,
 א א,
 ב יז,

 ד יט,
 ד לג,

 ג לב,
 ב מז,

 ג כא,
 ג כח,
 ב לה,

 ג כח,

 א יב.
 א ט,

 א ב,
 ג מד,
 א נב,

 א מב,
 ב י,
א לג,

ג ו,
 ג ז,

א כו,
ב ז,
 ב ז,
ב ה,
ג ח,



 כר. נקם חזה כי צדיק ישמח נח. שם

 כר. אתה כי החסד אד׳ ולך סב. שם

 כר. כארז יפרח כתמר צדיק צב. שם

 כר. לבש גאות מלך ה׳ צג. שם

 תמוט. בל תבל תכון אף שם. שם

 אדע. לא רע ממני יסור עקש לבב קא. שם

 כו׳. אדוניהם יד אל עבדים כעיני הנה קכג. שם

 כר. למצאיהם הם חיים כי ד. משלי

 כר. לכם נתתי טוב לקח כי ד. שם

 גבורה. לי בינה אני ח. שם
 כר. ברוחו ומושל מגבור אפים ארך טוב טז. שם

 כו׳. חיים מצא מוצאי כי שם.

 כו׳. דל חונן ה׳ מלוה יט. שם

 ה׳. יראת ענוה עקב כב. שם

 מסותרת. מאהבה מגולה תוכחת טובה כג. שם

 בלימה. על ארץ תולה כו. איוב

 כו׳. היהודים וקבל ט. אסתר

 שמך. תורק שמן א. השירים שיר

 כו׳. הארץ על ואתה בשמים אלקים כי ה. קהלת

 רע. דבר ידע לא מצוה שומר ח. שם

כו׳. וחקר ואזן כו׳ חכם קהלת שהי׳ ויותר יב. שם

 נ מ,
 ג ח,
 ג ה,

 ד נא,
 ב ח,
 א מז,

 ד ב,
 ב טו,

 א נג,
 ג מט,

 ג ל,
 ג לה,
 ב כב,

 א נ,
 ג מד

 א לד,
 ג יז,
 ד מא,
 ד מט,

 א יג,
ב כט,

 דוחקא. כלה דבי אגרא ו. ברכות

 שמים. מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול ח. שם

 אחד. של בד׳ להאריך צריך :יג שם

 בראשיהם. ועטרותיהם יושבים צדיקים שם.
 כר. מו״ש שיה׳ י״ר לתלמידיו בירך ריב״ז כח. שם

 כו׳. צד״ג אין עומדין שבע״ת מקום לד. שם

 כו׳ אמר א׳ שמאי לפני לגייר שבאו בג׳ מעש׳ שם לא. שבת

 חומטין. קו בהם לי ערבת שם. שם

 אבות. זכות תמה מאימתי נה. שם

 כו׳. באחת לבבתני מ״ד אר״י ארשב״נ פח: שם

 כו׳. דא״ח ואלו אלו ואמר׳ ב״ק יצתה יג: עירובין

 כר. לשמה שלא בתורה אדם יעסוק לעולם נ: פסחים

לו. יש תקנה כלום לדין מקרבו שרבו עבד ה. חגיגה

 ג מח,

ד ל,
 ג ד,
 ג לט,

 ג יב,
ב מו,

 ב ה,
 ב כד,

 ב יא,
 א כג,
א מה,

 ג מז,
א נב,



 כר. מאחר תורה למד היכי ור״מ טו. שם

 צדיק. בי מושל מי ט״ז: מו״ק

 א׳. בסקירה נסקרין וכולם אר׳׳י ארבב׳׳ח יח. ר״ה

 כר. השלך מאי רבנן ידעי הוי לא כו; שם

 כר. ונוטר נוקם שאינו ת״ח כל כג. יומא

 וכר ישראל אשריכם ר׳׳ע אמר פה; שם

 כאן. הכל כאן אני אם נג. סוכה

 כר. מדות של עונשן קשה לוי א״ד כא. יבמות

 נטילתה. כך כנתינתה יח. כתובות

 כר. לי׳ דמרחמי מרבנן צורבא האי :קה שם

 מחטה. ק״ו בלבושיהן שיעמדו צדיקי׳ עתידין קיא: שם

 שטות. דוח בו נכנס אא״כ עבידה עובד אדם אין ג. סוטה

 כו׳, ואין מצוה מכבה עבידה כא. שם

 כו׳. בשש מתבדך לעני פדוטה הנותן ט: ב״ב

 עבדים. קרויין ש״מ רצונו עושין כשאין י. שם

 חבירו. של מחופתו נכוה וצדיק צדיק כל עה. שם
 חמה. כפני משה פני שם שם

 וכו׳. בבגדו לירבעם הקב״ה תפשו קב: סנהדרין

 כו׳. שפשטו עד גז״ד עליהם נחתם לא קח. שם

 מהרש״א. לקושית תי׳ כו׳. מכפר אדם של שלחנו עכשיו צז. מנחות

הרבים. את וזכה זכה משה י״ח משנה פ״ה אבות

 א כט,
 ג לו,

 א מא,
 ב ח,
 ב מג,
 ג מא,

 א ו.
 ד לה,
 ג יז,
 ד כד,
 ב נג,
ב יט,

ג ו,

 א ז,
ד כה,
א א,
 ג א,

ד מה,

 א ב,
 ב כא,

ד יא,

 עשדה. שמונה בדכות המשך

 וכו׳ לבי פתח תהיה. לכל כעפר נפשי פי׳

תפלה כל קודם לומר תפלה

 ג כט,
 א יא,
ב לט,

 זה בספר המובאים חז״ל ומאמרי מקראות באורי
זי״ע הקדושים הצדיקים בשם

ט הבעש״ בשם
א כד, וגר. השרפים הנחשים את בעם ה׳ וישלח כ״א במדבר
ד לח, וגו׳. רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז ג׳. מלאכי
א ז, שמיא. קמי ספיקא איכא מי :ג ברכות
mi יד, למקומו. שתגיע עד חבדך את תדין ואל ד. פ״ב. אבות



ב כ, וכר. חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל פ״ו. שם

תורה בעלי וריתק בגדלות היו שלא עבירה בעלי אף שקירב טעם

וכר. בגדלות שהיו
ביאר־צייט להתענות שנוהגין מה על טעם

 ב לד.
ד לח,

 ״צ הה בשם
 י״ח. במדבר

 י׳. דברים

 מ״ט. ישעיה

 ל״ו. תהלים
 מ״ה. שם

 ס״ב. שם

 ק״ד. שם

 קמה. שם

 כ״ב. משלי

 ט״ז:. מוע״ק

 קי״ד. כתובות

 א. פ״א. אבות

 מ״ז פ״ג, שם

 מ״ח. שם

 א. פ״ד, שם

ספרי.

ממעזריטש הה״מ דובער מוהר״ר
א נא, וגר. הוא עולם מלח ברית

ג י, וגר. מעמך שואל אלקיך ה׳ מה ישראל ועתה
ד ח, וגר. אתפאר בך אשר ישראל

ג כו, עיי״ש. וגר חסדך בהשמים ה׳
ד מ, יפיך. המלך ויתאו אביך ובית עמך ושכחי

א לב. כמעשהו. לאיש תשלם אתה כי
א כו. במעשיו. ה׳ ישמח לעולם ה׳ כבוד יהי

ב יב, ויושיעם. ישמע שועתם ואת יעשה יראיו רצון
א כב. יברך. והא עי טוב

ב לו, מבטלה. והצדיק גזירה גוזר הקב״ה
ד נג, כר. קטנה באצבע אפילו נהניתי לא
ד טו, וכר. הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל

ד כב, וכר. ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך המהלך .
א כג. וכר. ממשנתו אחד דבר השוכח כל

ג מו, העולם. מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה
 ג א, הדבר. בזה שנתנבא משה עליהם מוסיף בכה נתנבאו הנביאים כל

כר אכזריות מדת בו שיש אגג על שחמל מפני שאול שנענש טעם  ב ט, ו
ט,ד. ט,ב. ח,ד. תפארת־גופא. שנקרא טעם

 ד ח, וכר. ביחד ומים אש ארמ״ע יסודות ארבע הרכיב שהשי״ת טעם
 כו,א יב,ג. וכר. ואהבה בשלימות יראה לו שיהי׳ רק לראות א״צ שהאדם

וכר. וממילא השכינה חסרון על יתפלל רק וכר מתפלל האדם שאם
נא,ג יח,א.

ויתברך כבודו אין כביכול האומרים לאפיקורסים תשובה
ג כו, בתחתונים. להשגיח

מהאניפאלי הכהן ליב יהודה מו״ה הה״צ בשם
א יח,פרנסתו. לו כופלין בצערו שמים שם המשתתף כל ס״ג. ברכות



המחבר חותן (מזלאטשוב) בער דוב יששכר מוהר״ר הרה״צ בשם
ג כ, וגו׳. ביראה ה׳ את עבדו ב׳. תהלים

א לה, בגלוי. ממנו נפרעים בסתר שמים שם המחלל כל פ״ד. אבות

(מזלאטשוב) מיכל יחיאל מוהר״ר הה״צ בשם
ד יא,טהורים. ומטמא מטהר — אדומה פרה בחי׳ הצדיק

מבארדיטשוב יצחק לוי מו״ה הה״צ בשם
א כג, וכו׳. עינים שתי להם להיות צריכין והצדיקין צדיקים, אל ה׳ עיני ל״ד. תהלים

המלאך אברהם מו״ה הה״צ בשם
הגאות. מן להזהר משל

 (מאניפאלי) זושא משלם מו״ה הה״צ בשם
 לשמי. לי ז״ל רש״י ופירש תרומה לי ויקחו כ״ה. שמות

שבה מ׳. קדושין למעשה. מצרפה הקב״ה טובה מח

ג כט,

 ד לו, ב לא,
ג מג,

המחבר) (חותן פפד״מ אבד״ק פנחס מו״ה הה״צ :שם
ד מח,המשנה. בלשון חכמים שנו ו׳. פרק ^בות

טעויות תקוגי

תקיז טעות שורה עמוד דף
ניתנה יתנה ז ג א
דעתם דעתי כג ד א

ייטב ייטיב ה ב ג

ציווי לציווי ח א ה

לחיים] [באורח לחיים באורח ח א ט
ל״ג.] ג.] כא ב ט

ויקימנה ויקימינה לא א יג
ויירא וירא מג ג כ

לצים ליצם יא ד כ

ודפח״ח ודח״ח ט א כג

שמים מורא שלכם מורא מ ב ל
הנותן בנותן ב ג לא

לשון לשו ז ב נא
תשתכח תשכח לב ב נא



ן ו ר כ ז ם ל ל ו ע

 אלול ח׳ נלב״ע רוזנברג הכהן ישעיה ב״ר צבי הר״ר
 תמוז י״ט נלב׳׳ע אברהם ר׳ בת גיטה ליבא מרת וזוגתו

.צ.ב.ה. נ ת.

ן ו ר כ ז ם ל ל ו ע

 ז״ל שפיץ יצחק ב״ר יחזקאל הר״ר
 תשל״ט תשרי י׳׳א נלב׳׳ע

 ז״ל לוין יוסף ב״ר דובער הר״ר
 תש״ח כסלו י״ח נלב״ע

.צ.ב.ה. נ ת.
תחי׳ רוזנברג יפה מרת ונכדתו בתו ע״י הונצחו


