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השלישי הנר הנרות: שבעת יאירו המנורה פני מול אל

ובועז יכין סוד
 מפורסם הגולה בני כל של רבז אמיתי הגאון אמ״ו כבוד וחיבר תיסז אשר

 הדוש אלד,ים איש ל,שישאי, מרבני לדישא בוצינא ועניו החסיד ארץ בלצוי
 רבים והדרו, הדור מופת הראשונים מן כאחד ונסתר בנגלה הגרול החריף
 ורבינו מורינו שמו לרושת כבור הגאונים גאון הרבנים רב לאורו, הולכים
 צבי מוהר״ר והסירות בתורה המפורסם הה״ג בהרב זצלה״ה מאיר
 בישראל תורה והרביץ נשיאות שנהג מיזלוויץ זצלה״ה מרגליות הירש
 אוסטרהא ל״ל להלתינו ופה ומרינות לבוב בגליל ור״ג ור״מ אב״ר

 בשני להשתמש ברור ונתלבל בעולם שלו מוניטין יצא שכבר והגליל,
 הנר פינות, בכל ונתפשטו נרפסו שכבר חללים שני הגחלים מאורות
 השני ונר ותשובות. שאלות ראשון הלל נתיבים מאיר ספר הראשון

 בחריפות התורה, על כסדר לפרשיות נחלל נתיבים מאיר שני חלל
 לללט כחו בכל בהתאמצות ויגע טרח אשר פרר״ס, ררך ועל ובל,יאות

 בצלאל מו״ה השלם חכם המפורסם הגרול הגאון הרב בנו ה״ה ולהעתיל.
 אוסטרהא ל״ל רפה אב״ר אביו מלום למלאות כסאו בחסר שהוכן נ״י

יע״א. הבירה

 ופשוכללת נד,דרד, נוווצאד, פחוש נעזדר״ח הוצאתיו ועתה רנות, פעפים נדפס
 כי תפיד נו ההוגה ואשרי הרנים, את לזכות תתזנה הד,וראים עיני כאשר

 נקצרה זי״ע הפהנר תולדות את והוספנו הפרונה, את הפתזיק פועט הוא
פוריו. את רואות עיניך והיו פשוט
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מפורסמים ופסידים גאונים הסכמת

ברדיטשוב וק״ק והגליל פינסק מק״ק אב״ד נ״י לוי מוהר״ר ההסיד מהגאון

 אשר אוסטרהא דק״? ור״מ האב״ד בצלאל מוהר״ר הגדול הגאון הרב בבוד רבא דגברא טרחא
 של רבן האמיתי הגאון הרב ש״ב אביו מבבוד הבמה תעלומות להוציא ומתאמץ טרה

 ויגרום במתכונתו ארם יעשה ופן זצלה״ה מאיר מוהר״ר המנוח העניו קרישא הטירא הגולה בני כל
 תבא ולשומע שנים ששה משך גבולו להשיג ארם לשום שהלילה נחש גזירת תועך לזאת היזע

טוב. ברכת

 זצלה״ה מאיר מוהר״ר בהגאון יצהק לוי העטן כ״ר

סאכאטשוב וק״ק אפטא אבד״ק הגאון מהרב
 רק״ע אב״ר נ״י בצלאל מוהר״ר כבור ובעי החריף הגאון המאוה״ג ר^ב ש״ב עליה מבני חד

 מפורסם עדישא מגאוני כבה״ג של רבן אמיתי הגאון כבור צריע לאותו בן והגליל אוסטרהא
 ונסתר בנגלה ובעיאות בחריפות ברכה אחריו הניזז ז״ל שאביו זצלה״ה מאיר מוהר״ר הרור מופת
 מזבח על להעלות הגולה עיני להאיר ורוצה הנ״ל הגאון בנו ת״י אצורה והיא תורה חררי בכל

 ניזועיו מצוה שלוחי יהא ושלא תצא מאתו חחזזה תורה סתרי אשר בלבי שמחה ונתתי הרפוס
 שנים ששה משך בצלאל מור^״ר הגאון גבול להשיג שיבא מי על דרבנן לטותא גודא מטיל הנני
 ולדאיה לו יעמוד המנוח הגאון וזכות הדבים וזכות הנ״ל הגאון דשות בלתי הדפום כלות מיום

ווארשא, מ״מ פה לפ״ע בית תע״ן כסלו ד׳ יום בעה״ח

סאכטשוב חופ״ק לע״ע אפטא !7דק' אב״ד ליב ארי׳ כ״ד

פיעטרעוב דע״ע אב״ד השלם החכם הגאון מהרב

 צדיע לאותו בן בצלאל מוהד״ד החדיף הגאון הדב נפשי ידיד מחותני אחובי כבוד ה״ה
 דע״ע אב״ד זצלה״ה מאיר מוהר״ר התר מופת המפורסם הגאון הגדול המאוד הרב

 לאודה תעלומה להוציא זצ״ל החסיד הגאון אביו של חיבוריו להדפיס שרוצה והגליל אוסטרהא
 הספרים בהדפסת בצלאל מוהר״ר הגאון גבול המשיג על נח״ש גזירת תועף על מסכים הנני

נר״ו. ליב אריה מוהר״ד הגאון יתרי מחו' שהסכים כמו שנים ששה משך

תענבו״ה: טבת ג׳ התורה לכבוד ומדבר הטרוד כ״ד

מייזלש. ליפמן חנניא ה?ן׳
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אוסטרהא. דפ״ק מ״מ ובחסידות בתורה המפורסם הרב הסכמת
 משך גבול משיגים על גודא להטיל רזמוונים שגבלו גבול על מסבים ואני ידי סמבתי אנבי גם

תקנ״ד. אלול ז׳ יום שנים. ששד■
אוםטרדוא. דע״ע מ״מ זצ״ל דוד מו׳ המנוח בא״א צבי אשר הק'

מהניפאלי זוסי׳ מו״ה הישיש החסיד הר׳ כבוד דברי
 כבוד המפורסם הדור מופת החסיד אמיתי הגאון של והטהור הקדוש ספר ראו אתם הדור

 מצות ותרי״ג ש״ע וסימני ובועז יבין סוד ספד ה״דו זצ״ל מאיר מוד^ר״ד שמו קדושת
 דק״ק אב״ד בצלאל מודור״ר ובקי חריף המפורסם הגדול הגאון הרב חביבי בנו של רוחו נדבר■

 ותוקף לכך שזכו הדור זמזרי באלו יקרים דברים ראד■ ומי הדפום לבית לד.ביאם אוסטרהא
 טוב, ברבת עליו תבא וד,שומע שנים ששה משך על עירין בגזירת גבולו ישיגו שלא אזחרתי

לפ״ק: תקנ״ד שני אדר ג׳ ד יום
זצ״ל. בר׳׳י זוסי׳ משולם הקטן

מקראסני. חיים מו״ה מפורסם אמיתי החסיד דברי
 אוסטרהא דק*ק אב״ד בצלאל מוהר״ר ובקי החריף וביראת בתורה המופלג הרה״ג ושארי ידידי

 ז״ל מאיר מו״ה הראשונים מן אחד אלד,ים איש החסיד הגאון אביו של חבוריו מדפים
 וחלילד■ עלינו יגן תורתו וזכות הצדיק וזכות בידו לד,חזיק גדולד, מצוד■ עטרו ממליץ הנני

גבולו. לד,שיג
מקראסני. זצלד,״ד> הירש צבי במוהר״ר חיים נאום כ״ד

קאזניץ. דק״ק מגיד ישראל מוהר״ר המופלג החסיד הרב דברי

 הגאון של חבוריו לקנות להתאמץ בלבו ה׳ יראת שנגע מי כל ולבקש להמליץ באתי אנכי גם
 חבוריו תורתו אור לד,גדיל יחשב למצוד■ ז״ל מאיר מו״ד■ החריף והעניו החסיד ד,מפורםם

 גבול להשיג שלא התורד■ לכבוד הדברים שאר עם להסכיס הנני גבול השגת גזירת ועל הנפלאים
תורד■ לד,גדיל במצוד■ עוסק אשר אוסטרד,א דק״ק אב״ד נ״י בצלאל מו״ה המפורסם הגאון הרב

ויאדיר.
קאזניץ דק״ק מישרים מגיד נ׳׳י ישראל הק׳

 ק״ק דפה בקלויז יעבץ ויושבי דיינים רבני מפורסמים מופלגים הרבנים מכבוד
אוסטרהא.

 האמיתי הגאון הרב מור׳ אדונינו של הקודש חיבור תרונה■ בחוץ חכמתו תוצד■■ מעינותיו יפוצו
 זורחת היתר■ תורתו אור אשר ז״ל מאיר מוד<״ר קדישא הסידא הגולה, בני כל של רבן
 בנו ידי על נתיבים מאיר בשם שמו על הנקרא חיבורו ונרפס וד,גלילות ובלבוב בקהלתינו

 להדפיס רוצה בצלאל מ׳ כבוד דקד,לתינו וד״מ הראב״ד הגדול הגאון הרב אבותיו מקום הממלא
 הרב אדונינו לכבוד פום בד,פצדת ובאנו מצות ותרי״ג ש״ע אדבעה וסימני ובועז יכין סוד ספד

 חידוש דבר עמינו בני ויראו הדפום מכבש אל הנ״ל הספר שיבוא הנ״ל בצלאל מוד,ר״ר הגאון
לידי ח״ו ויבוא במתכונתו ויעשד■ אחד יבא פן הנ״ל מודינו איש בלב דאגד■ אך תורה, חידושי
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 הנ׳׳ל ספד להדפיס אדם לשום שחלילה וכו׳ נידוי בו נח״ש בגזידת אנחנו גוזדים לזאת פסידא,
 המדבדים דבדי הנה בדכות, דאשו על יחולו לדבדינו ולהשוימע דלמטה, מיום שנים ששה אחד עד

 בקלויז יעבץ יושבי תודה ולומדי יצ״ו אוסטדהא דק׳׳ק המפודסמים הדיינים דבנים התודה, לכבוד
לפ״ק: תקנ׳׳ד אלול חודש דדאש א׳ יום היום דפה,

 ז״ל לעמיל אבדהם במוהד״ד מרדכי טאדטקוב, ק׳׳ק אב״ד שמעלקי מוהד׳׳ד בהדב נטע נתן
 בעחוב, ק״ק אב״ד ז״ל הכהז נחמז מוהד״ד בהדב יואל אוסטדהא, דק״ק ודיינא ספדא הכ״ם

ז״ל יהודא משה במוה״ד יעקב ישראל הקטן מקדעמניץ. ז״ל אבלי אבדהם במוהד״ד ליב יהודא

 דק״ק אב״ד מענדיל מדה המופלג הגדול הגאון הרב כבוד דברי
מקליוואן. ישראל מוהר״ר ויראה בתורה המופלג הרב וכבוד ראוני

 זצללה״ה מאיר מוהד״ד המפודסם החסיד הגאון הדב מכבוד לקדש מחיבוד בשעדים נודע כבר
 הגאון הדב בנו אבא, מזכה בדא חכמים, עיני מאיד והגלילות, אוסטדהא מק״ק וד״מ אב״ד

 יכין סוד ספד להדפיס שדוצה הנ״ל דק״ק אב״ד אביו מקום ממלא בצלאל מוד,ד״ד המפודסם
 משך גבולו להשיג שלא בלטותא לגזוד דדבנן בצידוף נטפל הנני מצות, ותדי״ג הש״ע וסי' ובועז

יתבדך: והשומע בחד׳, ילכד שלא שנים ששה

דאווני, פק״ק החונה מענדיל הק׳ כ״ד תקנ״ד, אלול כ״ח

אוויעדבאך. יחזקאל מוהד״ד הדב באמ״ו ישראל הק׳ ונאום



מאיר) גימטריא ובוע״ז יכי״ן (סו״דובועז יכין סוד הצוואה, ספר

רמז. ררך זזתימתי ואותיות מומר, לתוכחת הקדמה

 לבניך. ושננתם בר, לד,גות התורה מגלת תבחר פניניך; ומבחר הון כל סגלת קודם תחילת
ע קדם מקדמי  לפניך. אשר את תדע ויחע תבין בין ;קוניך אביך אלחי את ד

;עוניך מכשול וגם נגף אבני לד,סיר שקוד ;חוניך גנזי זישפד, שהם קודם וראשון ראש
 לכל בית באלף הקודמים אותיות ב׳ מגלת. קודם תחלת כך. הוא כאן שנרמז החתימה (פירוש

 כ׳ וכן מ׳, אות היא ס׳ לאות אותיות כ׳ מאיר, אותיות הם מגלת מתיבת אות
קדם מקדמי כן וכמו קודם תחלת וזהו כלם, וכן א׳ אות היא ג׳ לאות קודם אותיות

קודם וראשון וראש כן, אותיות הם ד״ע מתיכת אות לכל הקודמות אותיות ב׳ על מרמז
קודם אותיות ג׳ היינו צכ׳׳י תיכת הם שה״ם מתיבת אות לכל קודמות אותיות שלש פי׳

תיכות שכעה שבער, אחד כל חרוזים כשלשה התקדמת (ענין כלם) וכן צ׳ אות היא ש׳ לאות
יכין). והמשכיל וכינת שכל פי על מיופד

ה מ ד ק ה

 המלקט אנכי וחתומה, תמימה ה׳ תורת בחכמה, ולתור לדרוש אנכי לימים צעיר בהיות
מפד, שיצא צוואה דרך ועתיקים, בכושים דברים והמעתיק

 וקודם למצוקים, אראלים וגברו ארונו שנשבר, קודם אלקים איש הגאון אאמ״ו וטהור קדוש
 שקטתי לא ימי שכל עיני מחמד ידידי בני ידעת נא הנד, ויאמר ‘במפגיע עלי ויצו הגיע העת
 חלציך בא אזור חברתי׳ אשר תורה בחידושי טרחתי, אשר הטרחות כל את נחתי, ולא שלותי ולא
 בי שיקוים בטחתי בה׳ בטהרה, דובבות שפתותי שיהיו לאורה, לד,וציאם לד,דפים ואמץ חזק

 נעניתי נפשי במר ואני תבול, לא ונבול עמוד ויכלת ועושר, כמצוות תד,יה ואתה יבול, לא ועליהו
 עזרני וד,׳ לימין, פניתי עמקי מכל הרחמן אב נפשי ידיד אלקים ארון נלקח וכאשר ראש, לו

 מאיר פרד״ם שני,בדרך וחלק רמות, ותשובות שאלות קודמות נרות ושתי ענני, דמאיר אלהא
 ועדיין מאיר ר׳ של מתורתו קצר, אפם וד,ם נגמרו שלו שנתו ובתוך שמות, שם לשניהם נתיבים

 טבעו ולר,וךיע למוךעי אנו צריכין עדיין כי מגיע, אב כיבוד היכן עד שיעור לחצי הגעתי לא
 אפתח אאמ״ו קדש מפי באמתחתי אשר הפד ותורת הארץ בקרב ברכה אחרת הניח אשר בעולם
 והיה שנים משלשד, יותר זה הזמנים באלו עלי שעברו התלאות ומסיבות דיעה, הארץ ומלאד,
 עטרה אבות תפארת מדרכמונים, וחביבים עריבים דברים במטמונים וכמוס באוצרותי חתום

 וארץ לרום שמים לנו והנגלות לה׳ הנסתרות בדברי אזנים, תורד, של לקופד, לעשות לבנים,
 סיני עלאי דבי ארי׳ דקמאי, קמאי מן חד העניו החסיד הגאון אאמ״ו כבוד החכם ולב לעומק
 מזכה ברא לדדות זכיתי חבריא דמן זעירא הצעיר בנו אנכי הנד, ובנסתרים בנגלות הרים ועוקר
 זכותו ממנד, אבנר, אנכי גם אזלי תרונד״ בחוץ חכמתו ולדדות להדפיס חידושיו לד,ביא אבא׳
תמימה; ה׳ תורת הלב הרחבת מתוך בישראל תורד, להרביץ שאזכר, לי יעמוד תורתו וזכות

ר מוד,ר״ר החר מופת החסיד הגאון חי איש בן מרגליות בצלאל כ״ד המחבר. בעל ז״ל מאי



א׳ פרק
ו תי ד ס תיג התוך עמודי ש<י על י דנ  גמלנים נ

מעי העמוד את ויקה ז׳ א׳  ויקרא הי
 את ויקרא השמאלי העמוד את ויקה יכין שמו את

ת שינון הנ<ה לשון ינין הרד״ק פי׳ נועז שמו  הגי
 והיא עוז לשון ונועז עולם ינון נירא נמ״ש לעולם

״ו מורננת מלה  עוז נו ה׳ שיתן נלומר ע״ז נ
 דנרי נעמו ומה יתן. לעמו עוז כ׳ נמ״ש וקיום

 לומר האלה שמותם תנלית והי׳ וז׳׳ל יקר נלי הרנ
ה ני לרמוז ינין קנ״  ימינו וחסדיו נרחמיו ה

 די וגויה גויה לנל להנץ צדק ומלאה פשוסה
 ע׳׳ד ינין הימיגי העמוד שם יורה וזה מחסורה.

ו ניוצא לנל ונל צידו לעורנ ינין  ימין גנרא לנל נ
 דוחה שמאל אל לרמז נועז קראו והשמאלי מקרנת
 נדי חעאתם נתרדמות ישגים לעורר ניסורין

 היסורים מדת זו מאד עונ והגה לשונ לש שיתנו
 מן ליפרע הדין ותעצומות ע׳׳ז נ׳׳ו נועז ני הגז׳,

א. נעולם מעליו להקל נדי נעוה׳׳ז החועא  הנ
 הימיני רומזים האלה עמודין השני ני נתש ועוד
ץ וקראו נצח נימינך נעימות ננצח  ינץ ע׳׳ד ינ

 אמנם עולם. יסוד צדיק היסוד הוא ילנש וצדיק
 הדין מדת ההוד אל רומז ני נועז נקרא השמאל

 מלו עו׳׳ז נו למשחית נהפך והוד הגנורה מן יונק
 ינין נילקוע נזה. ודי מנריע והיסוד אהש משפע
 השמש ננגד נועז עולם. ינון נירח הירח נצגד

רה יוצא שהוא  לרוץ נגנור ישיש שנאמר ועוז נגנו
ף וננגדן אורח  גנוהות שהעיצים עינים שצי נגו

 ע׳׳נ. גנוהים העמודים שני היו נך נראש ונתונות
 ממש ני הדנרים קצת לפרש רק נאתי לא ואני

 אלה דנרי מחנרת שם קראתי האלו מעעמים
 ודנרי מוסר מדנרי הענץ חלקתי ני ונועז ינץ

ה לשון מענץ אחד חלק חלקים לשני ננושין הננ

 מענין שנראשון הראשון דהיינו ניאוריו ננל
ה הננ  שלנו דיעה שיש מי נל שצריך הגדולה ה

ת צרני ומועדו נזמנו לו להנין  הרחוקה הדרך הננ
׳ ניצה ונדאמרינן לפניו אשר  והיה מ״ד ע״נ נ
 לשנת מנין חול יניאו אשר את והנינו הששי שיום
 לנפשה מנינה שנת ואין שוש ליום מנין וחול

א שהעולם וידוע  נערש שערח מי לשנת דומה הנ
 מי נן שאין מה נשנת שיאנל מה לו יש שנת

 קודם לו מלהנין נמלאנתו ידו ונרפה שנתעצל
 הוא הרי והנורא הגדול השנת יום שנוא שנת.
 ונהרות ימים מהולני ולמד צא וננלם נוש יושש

 לנסח ילך ואז נינשה צידה להם להנין שצרינים
 שחושש מי תמיד מפחד ואשרי ימים. שלש דרנו

 יודע מי ני סיפוקו די הנין לא עדיין אולי ודואג
 ונהמשך למרחקים תשאהו סערה רוח לא אם

 ורשים מנוח תמצא ולא תועה הספינה היות הזמן
 לנמה צידה פרנסתם להם שהנינו לנו ספרו אשר

 ויחוגו רחוקים לאיים הספינה ותשאם חדשים
 להם נשאר שלא עד פרנסתם להם ונלתה וינועו
 הנפשות לקיום שצמצום לחן ומים צר לחם נלתי

 מים רניעית וחצי לחם זית נחצי א׳ לנל והגיע
 הגיעם חסדיו ונרוש שרחמיו ה׳ לולי שעות נ׳׳ד על

 נרעש ונפוחים עטופים היו חפצם למחוז פתאום
 וישוש דאגתם מיעוט להם גרם ומה ר׳׳ל. ונצמא
ה הננותם הדעת  הנמלה מן ולמד צא דרשה הננ

 הרנה לחמה נקיץ שתנין דרנה מלימוד להתחנם
מו הצטרנותה מנדי יותר  צריך נן חז״ל שאמרו נ

 שנחו שעודו ולהתיישש להתחנם דעת נר נל
ל לי מה תמיד שלנו לאמור ועושרו ותוקפו  ננ

ספי וגדולותי עשרי  אלה העל וסגולתי וזהני ונ
מרומ׳ מגנזי נשליחות נשלחתי לזאת וני פה שאתי
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 והגנוז הסתום באוצר גנוזה שם נשמתי נהיותי
ד. כסא תנות  לאמה הגנירה נמכרה הלזאת הננו

 מתענוגי ליהנות הנגוף נגוןס להנתן הזה בעולם
 זאת אין ואפס ותהו וריק הבל הזה העולם הבלי

 ומעשים מצות פה לסגל שולסתי לזאת אם ני
 הייתי ומקודם שם. לקיים אפשר אי אשר עוגים

ה רצה וכאן העומדים בסוד שם קנ״  אותי לזנות ה
ד להיות סו  מעשים בעשותו שהאדם מהלכים נ

ם ;למפלה ממעלה הולך הוא הרי עוגי
 של רצונו עושים כשהם אדס שבני מסעם ועוד

 בית אל לילך מהלכים בסוד הם מקום
 דרכם להם ומנינים מנזצנתם למקור לשוב עולמם
 והדרדרים הקוצים בהסרת סלולה דרך שיהיה
 כס ליתן נמעשיהם גרמו אשר הדרכים יתדות
א ס״  (געשו' כנודע ובמעשה נדינור בקליפה נ

 מענירה זה ולעומת הקדוש מלאך ננרא המצוה
 שאין אע״פ קליפה התגברות נס נברא מ״ו

 התלוים דברים למעשה נצערף עבירה ממשנת
פה  ימשב. לעשיה כן גם הרע מצד דינור מנס נ

 להורות פלילי עון זה גם למופי ידי שמתי והרמז
 ממש עון נן גם גורם הרע מצד הדינור שנס

 מעשה. הוי שפתיו עקימת רמז וגם העשיה. בעולם
 מפיו היוצא ככל דברו יסל לא התורה הזהירה וכן

 נעקימת ני הרע מצד מולין דבריו יעשה שלא יעשה
ה ודי מעשה הוי שפתיו ; נז

 אדם כל רבים. בתיקונים הדבר לתקן וצריכים
 שכל יכי״ן לשון וזכו ושיעורו כמו נפי

 צדיק נמדריגת להיות מעשיו להצדיק שרוצה אדם
 ולרמז כטוב לדרכו תמיד עצמו שיכין צריך הוא

 רז״ל שרמזו וזכו צדיק מספר עולה יני״ן זה
 עמוד על אומר שמוע נן ר״א ע״ב י״ב נמגיגה

 יסוד וצדיק שנאמר שמו וצדיק עומדת כארן אמד
 שהוא הימיני העמוד שזכו יראה עכ״ל עולם

 שמקיים כנ״ל צדיק גי׳ והוא יני״ן ששמו כעיקרי
ל הפסוק  ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהיו עת ננ

 והרוס ת״ר ע״ב קנ״ב שנת מז״ל נמ״ש ימסר אל
מו לו תנה נתנה אשר אלקים אל תשוב  שנתנה נ

 ודם בשר למלך משל נטהרה. אתה אך נטהרה לך
קיפלום שנהן פקמין לעבדיו מלכות נגדי שמלק

 בכם ועשו הלנו שבכם טפשים בקופסא והנימוס
 שנהן פקמין כליו את המלך ביקש לימים מלאכה
 לו כמזירו שנהן טפשין מגוהצין כשהן לו המזירו
 וכעס פקמין לקראת המלך שמס מלוכלנין כשהם

 לאוצר נלי ינתנו אמר פקמין על טפשין לקראת
 כלי אמר טפשין ועל לשלום לבתיכם ילכו והם

 אך האסורים בנית יתמנשו והן לכונס ינתנו
 יבא אומר צדיקים של גופן על הוא נרוך כקדוש

 אומר הוא נשמתו ועל משננותם על ינוחו שלום
 גופן על כחיים. נצרור צרורה אדוני נפש וכיתה

 לרשעים. ה' אמר שלום אין אומר הוא רשעים של
א נשמתן ופל  יקלפנה אויביך נפש ואת אומר הו

ך בתוך :נאן עד הקלע נ
 לבנם הכינו אשר צדיקים מדת וראה וובט

 לכם שאין תמיד ולמשוב לדמות מראשיתם
י הזה נעולם קבוע דין  שעה שנל ניידי דין אס נ

 הוא עוצמו לבית ומתקרב הולך כאדם ושעה
ת  אתה מי לפני נאמרו מכללאל בן עקניא ננונ
 לילך עתיד אתה לאן ולא הולך. אתה ולאן עומד

 כולך כי ע״א שם יצחק ר׳ כוונת דזהו ונראה
 וצדיק צדיק שכל מלמד אר״י עולמו בית אל אדם

 מאן צדיק דלנאורה כבודו. לפי מדור לו נותנים
 שהוא כיק יתכן ולדרכינו רמיזא והיכי שמיה דנר

: צדיק הוא כולך במדרגת
 ובנה ילך הלוך נאמרו מלכינו דוד כוונת וזהו

א כזרע משך נושא  נושא ברנה יבוא נ
 ילך הלוך הוא שתמיד אדם בן שנל אלומותיו.

 עלו שלא מעשיו תקון על ובנה שכתבנו נכוונה
 כבית ננעל קביעות מקום קובע ואינו כהוגן לו

 אך בדעתו הוא תמיד אלא והשקט בשלוה היושב
 נלנו הוא כרי ותענוגים רוח הנחת כל לו שיש

ה ללין כנוטה כאורח  זורח שואך ודעתו כעולם נז
 אזי עולמים לעולמי הקבוע מקומו תכלית אל

 פעולות תכלית שהוא כזרע משך נושא הוא הרי
 שהם כזרע משך לידי שיבוא ועיקרו המורש

 זה כן כעולם המקיימים מאכל זרעוני כגרעינים
ם פעולותיו כאיש  אשר מצותיו וסגולות הטוני
א לעולם נידו נשארו סיגל  נושא שם בבואו הנ
אמרו הכתוב כמאמר כנין עמו שהכין מה כל עמו
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 שעושה מה שכל י()כלו. מעלליו פרי כי 3טו כי לדיק
 תמלית ונשפר עושה. הוו) שמיס לשס הזה עולס3

 מלוה והשיורי פ3ה לעולם המעשה פנימיות כוונת
 לזכר הזה כעולם נשפריס הס דפירי פירי שהם
 פמריו וזרעו לכניו לכרכה צדיק יהיה עולם

 להיות זו כמדרגה שפינו מי כן שפין מה לדורותיו.
 הנה כדעתו 3ופוש ממקום. ההולן כפורת כעיניו
 פקכע ומסולסל ויפה נפה כעולם פה עד כפתי

 לי ומה ופשמת ופגיל ושנים לימים נפה דירה לי
 פשמס כי לי 3עו כן פסרי שיהיה כמה לדפוג
 ושדות שדה ושירות. שירים לי פעשה ופגיל

 כמקומו הקצוע הכית כעל כדין פדס כני ותענוגי
 פשר פיש וכו' פרוך שכלו יוס מסר לרת פדפג ולפ
 עלמו פת 3סוש שפינו כרנה פ3י פ3 הופ כזה

 דוכתפ ליה לקכוע לכפן פ3י פ3כ רק ילן. כהלון
 פז דפפשר. מה ככל ממנו ולהנות עלמפ כהפי
 פנימיות שהם מזרע משך נושפ פינו כן פתרי

 שהס פלומותיו נושפ הופ רק טוכים. מעשים
 לכדס הם הס חילוניות שהס והשכלים הקשים

 פלוני יצפ עתו פ33 כי כלום כהן לו ופין פתו
 :כלום של הנפה הם3 לו ופין מנכסיו נקי

כן  להיות ההולכים כסוד תמיד להיות תזהרו ל
 פל פיי וזהו יחיה כפמונתו צדיק כמדריגת

 למי תככו פל ר״ל להולך ככה כו3 למת תככו
 קרויס כחייהם פפילו שרשעים מת קרוי שהופ
 כו3 ממש. מת שהופ מותו פחר שכן וכל מתים

 הולכים קרויס שכסייהס הצדיקים הס להולך ככה
 ו׳מן זמן ככל ונשמתן ורוחם נפשם לעלות שיכולים
 יוס ככל יתירות שלימות לו וקונה למעלה ממעלה

 ופפילו טוכיס, ומעשים ועכודה תורה ידי על ויום
 פל פדס הולך כי 3שכתו כמו הולך נקרפ כמותו

 לעלות זוכה ושם עדן גן לשער שהולך עולמו ית3
 ממדריגה כחייו שעלה וכמו למדריגה. ממדריגה
 למקום מיד שהולך שכרו תשלום מדת כן למדריגה

 ופסר כחייו שזכה עליונה מדריגה לפי לו הרפוי
 מגדל ועת עת ככל ויותר יותר פותו מעלין כך

 הופ עולמו ית3 לשון לפרש ויש וגדול. הולך ככודו
 שכמדרי העליונה למדריגה הרפוי העליון העולם

עתיד רז״ל ופמרו חיה יחידה נשמה רוח נפש

 ש״י וצדיק צדיק לכל להנסיל הופ כרוך הקדוש
 ופוצרותיהס יש לפוהכי להנסיל שנפמר עולמות

:פמלפ
 שלש מספר דוקפ 3נקצ למה עעס ליתן ונראה

 תרי״ג יש דהנה עולמות. ועשר מפות
 החשכון כפי דכריהם של מצות וז׳ תורה של מצות

 מצוה ככל והנה תר״ך. עולה ס״ה המצות כספרי
 עולם שליש חז״ל דכרי לפי שהופ מלפך רפ3נ

 שעל נמצפ כמצוה שליש עד מצוה הידור וקיי״ל
 וכשכר עולם שלישי '3 נכרפו מצות '3 קיום ידי

 לשליש עוד זוכה מלצר שליש שהופ מצוה הידור
 וכשכר שלם לעולם זוכה מצות '3 כשכר נמצפ עולם
 טעם נ״ל כן עולמות ש״י עולים הנ״ל מצות תר״ך

 המצות פותן על פפי׳ והצדיק הנ״ל. ש״י מספר על
 מפסר עשפן כפלו שכר עליהם מר,כל לידו כפו שלפ

 היו שפם הופ כרוך הקדוש לפני וגלוי שידוע
 נעשה כוונת זהו ופפשר עושה היה לפניו מזדמנין
 לפנינו שיזדמנו המצות כל לעשות שעלינו ונשמע
 על שכר ונקכל נשמע לפנינו יזדמנו שלפ ופותן

 שעל דהיינו נעשה כפלו עלינו וקכלתם שמיעה
 נקכל לפנינו שיזדמנו המצות פותן של מעשייה ידי

 פותה של העשיה מחמת המצות שפר על שכר
 גס הופ כרוך הקדוש מקכל המזדמנות המצוה

:עשפוס כפלו ממצות שפר
 כמשה להיות קהלת כיקש סז״ל מפמר לפרש

 דכרי יושר 3כתו ופמרה קול כת יצפה
 השלום עליו רצינו משה כהיות רמז כדרך פמת

 כמנין והרמז מצוק מתרי״ג פסת מצוה הניח לפ
 כלה התורה כל שקיים תרי״ג שעולה רכינו משה

פ (כי  עליון מפי התורה המקכל הצינור היה הו
 משה של גרונו מתוך מדכרת שהשכינה לנו ומסר

 כל גידין ושס׳׳ה פכרים הרמ״ח כל קיכלו לכן
 פפילו המצות מכל ממעל פלהי וחלק הקדושה כח

 כמשה קס לפ לכן כפועל לקיימם לידו הגיעו שלפ
ה כי  כלה פתורה כל לקיים פחד לפדם פפשר פי ז

 קייס הופ שגס כדעתו 3חש וקהלת ממש כפועל
 וכו') משל פלפיס שלשת וידכר התורה(כנפמר כל

 כדכרי (כנכתכ תרי״פ עולה דויד כן קהלת והנה
כ' על שעצר מה והרמז יוד) מלפ דויד הימים
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 נחושנו סוסים ה5יר וללו גשים לו ירשה ללו מצות
 לויגם וגו' ירנה וללו כ5יר ללו הללו מצות '5ש

ה טצה דרן רק והם המצות ננלל  שללו נדי טונ
 ומי ונו', ישיג שללו ונדי ונו' לננו ת1ל יסירו
תו נטוח שהולו מ חנ  ידי טל גיסת יהל! שללו נ
 חשש לק שזה ליזהר צרין לוין וסוסים גשים רישוי

 נמגין לוללו לויגן שנללם שהמצות וששנלו שדטתו
 (והרמז מנות שמס' נדלויתלו תרי״לו שטולה תורה
 נג״ל) הציגור ג״נ שהולו דויד שן קהלת שמו נמגין
 שמילוי שלומת מת1ל דשרי יושר נתוש קול שת יצאה
 ויו מלא נשהאל״ןז תיו מם אלו״ןז תרי״ג טולה

 ירשה לא שמצות גמצא רשים) ל' אמת דשרי (וזוהו
 נל נשאר ש״ה השורא מצות שנלל הם ירשה ולא

 למשה לדמות אין לנן וחוקיו מלך גזרת המצות
והשן, נמשה קם ולא ט״ה רשיגו

י הפסוק ונווגת לטגיגיגו נחזור  האדם הולך נ
 הוא הגמול של שהטולם טולמו שית אל

 לו הנין הפושים מעשיו ט״י גטשה ני עולמו גקרא
טוד מטשה וטוצם נחו לפי טולמות דיו(  ני רמז י

 רגלוי רז״ל מ״ש ט״ד הייגו עולמו שית אל הולך
 ג' גפטר נשהצדיק רז״ל ואמרו ונו') איגש דשר

 מעשה שנל ני וידוע לקראתו יוצאים מ״ה נתות
 ולזה ממש המעשה לפי מלאך לו גשרא האדם

 השארות לו ויש ח״ו אשד ואיגו גפער נשכצדיק
 מצות פעולות מהשלש מ״ה ניתוח ג' לו ישואו

 ישוא אומרת אחת ולעצמו ולשר' לשמים טוש שכן
 אומרת וא' לשריות וטוש שלום לו שכיה ט״ש שלום
ח הייגו לטוש עצמו פעולות ט״ש גנחו הולך  מנ

 הגשמה, ט״ש משנשותם טל יגומו וא״א עצמו,
 ועשר מאות שלש מספר טל לששח טעם עוד

 שלנל שמדרש דאיתא צדיק, לנל עולמות
 ששלימות ועדן גן נל הקש״ה לו שרא גמור צדיק
 מהמקושלים לאשרהם מסד שספר מ״ש וט״פ

 לעולמם שהולנים עצמה שטה שאותו שהצדיקים
 ואמגם עוה״ש הגקרא השיגה עולם עד עולים אז
 הם כיחוד לעורר נדאי איגם אשר צדיקים יש

 גפשות שאר עם להצטרך צרינים רק לשדם,
 פלוגי גקרא וזה היחוד הם גם יעוררו ושאמצעיי'

צדיקים דאותן ויראה ענ״ל, לעוכ״ש חלק לו יש

 צרינים אחרים, לצדיקים וצירוך סיוע שצרינים
 כוי' צרופי י״ש נגגד שיחד צדיקים י״ש להיות

פ יודע נ״א ש״ה ״  א' יחוד ויעורר א' צירוך ענ
ח נאלה צדיקים לי״ש ויש הוי' צירופי י״ש של  נ

 צירופים ושנח הוי' צרופי י״ש של הימוד לעורר
 ששלימות עדן גן לגחול יחד נולם מצטרפין אלו

 עולם י' דך ושתעגית צ״ד דך שפסחים ז״ל ואמרו
 ס' הוא שכעדן שעדן מס' א' וגן שגן מס' א' הוא

מו פעמים מו פעמים ששים הוא והגן כגן נ  נ
מו ששים פעמים ששים כעדן גמצא כעולם,  נ
^ אלפים ג' שעולה העולם  כגן ועם עולמות ת'
ס אלפים ג' עולה עולמות ששים שהוא  תר׳

 גן כפול הוא שעצמו שהגן ידוע והגה עולמות,
 מגן עולמות ס׳ עוד הרי התחתון וגן כעליון

 ג' עולה הללו הגגים שגי עם העדן הרי התחתון
 עדן הגן נל כללות וזכו עולמות תש״ך אלפים
 נח לו שיש הצדיק אליו זונה אשר עוכ״ש שגקרא
 שצריך מי אשל נג״ל כוי׳ צירופי׳ י״ש נל לעורר
 שצריך וענ״פ אחרים מצדיקים וצירוך לסיוע
 מגיע כג״ל צירופים מהי״ש א' צירוך לעורר לידע

 למספר עולה ש״י פעמים י״ש והגה א', חלק לו
 דהייגו צדיק לנל לכגחיל אמרו לנן תש״ך אלפים ג'

 צירופים מי״ש א' צירוך ליחד רק יודע שאיגו אך
 ג' שהוא עדן מהגן י״ש חלק לו מגיע ענ״פ כג״ל
 עולמות ש״י פעמים י״ש שהם עולמות תש״ך אלך
 נג״ל להצטרך שצריכים צדיקים י״ש הם אם ואך

 נג״ל פחות ולא עולמות ש״י לנ״א מגיע ענ״פ
 אך ני וצדיק צדיק לנל הרמז (זהו והשן, דוק

 יש ישראל נל וזהו צדיק ג״נ גקרא אחד שצירוך
 נג״ל נל ששחי' כשהיא הייגו לעוכ״ש חלק להם

פ לו יש ״ כג״ל), א' חלק ענ
ר חזו  היא זו שההנגה מה מלשד והגה לעגיגיגו נ
 הפליגו גם עוד שנתשגו נפי והכרחית חיישית

 שה, להתעצל שלא העגין שקידוח שמכירות חז״ל
 שמא אשגה לנשאפגה תאמר אל פ״ש אשות שמשגה

 שוש רא״א התם תגן קג״ג ששת ושגמרא תפגה לא
 וכי ר״א את תלמידיו שאלו מיתתך לפגי א' יום

 שישוש ונ״ש לכו אמר ימות יום איזה יודע אדם
שתשושה ימיו כל וגמצא למחר ימות שמא היום
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^ קנ״ל) דף שם ועוד  עד עשה ל)ומר ״ל)3רש ע
 שלמה ול)ף ידך.3 ועודך לך ומצוי מוצל) של)תה

 עד סרותך3 ימי3 ורל)ך3 ל)ת וזכור סנמתו3 ל)מר
 שם ועוד הזקנה. ימי אלו הרעה ימי ואו3י שלא
 זה הכסף ל3ס ירתק לא אשר עד דהאי מיניה לעיל
 נד ר3ותש אמה זה 3הזה גולת ותרן השדרה חוע
 זה ור3ה אל הגלגל ונרון הנרס זה וע3המ על

 פרש פניכם על פרש וזריתי אומר הוא וכן פרש
 אלו תגא ר׳ אמר לה ואמרי הונא 3ר אמר תגינם

 כחגים ימיהם נל ועושין ד״ת שמניסין אדם כני
 שאינם כחגים ימיהם נל שעושי! שרומז יראה

 שיין לא למול מנין יו״מ שאין כמו א״ע מכינים
ה עני! י״מ3  עושים הם ק נ! שאחרי לימים הננ

הי' מה דואגים שאין ימיהם נל  ועוד מחר. יום י
 פדחת זו והאור השמש תחשך לא אשר עד שם

ם נשמה זו והירח והמומם הנונני  הלסתות אלו ו
 אדם של עינו מאור זו הגשם אחרי ים3הע ושנו

ני. אתר שהולך א מפלי המקרא מן והזריזות הנ נ׳׳

 ונקהלת לעשות ידיו מאנו ני תמיתנו עצל תאות
ת ידלף ידים ונשפלות המקרה ימך נעצלתים  הני

חך לעשות ידך תמצא אשר נל שם 3ונתי  עשה ננ
 אשר נשאול ומכמה ודעת וחשנו! מעשם אין ני

תינ שמה הולך אתה  את האדם ידע לא גם ני ונ
 וכצפרים רעה נמצודה שנאחזים נדגים עתו

 רעה לעת אדם נני יוקשים נהם נפח האחוזות
ה פתאום עליהם נשתפול  נמקרא רנות ונהנ
 נקרא זה ע״ש זו, הננה על רז״ל הזהירו והרנה
מו יכין זה מחנרת  מעשים שהם צידה לנם הכינו נ
 וצדקה, וחסד מעשיות מצות סגולת של מונים
 וגנורה עוז מדת אל הרומז שכתננו כמו ונוע״ז
אה ומדה  תשונה התעוררות לידי האדם את המני

ם אמרו תחעאו ואל רגזו נדכתיש לנננ  על נ
 אדם ירגיז לעולם חז״ל ודרשו סלה ודומו משנננם

נו׳ תממאו ואל הרע יצר על 3מו יצר אם ו  לאו נ
 לו מונמח שנו סלה ודומו המיתה יום לו יזכור

לננח, עוד ויתי דרנו לנעם וילך יסמא שלא

ב פרק

ם והיה כתיב  יניאו אשר את והכינו הששי ניו
 דימו יום וום ילקמו אשר על משנה והיה

 נראשית ימי לפנעת האדם חיי שנות ימי חכמים
ם שנותינו ימי נדנתיש ה  ואם שנה שנעים נ
 ישראל מלך דוד אדונינו ואם שנה, שמנים נגנורות

 משרע״ה יסד אשר זו ותפלה תהלים ספר 3שנת
 שהם האדם חיי שני על אמרו הם ונניא מלך שהיה
 אם ונעופה חיש גז ני ואמרו רהנם, ואון עמל

 שפלות מרנות שלהנת נפלה כאלה הלננון ארזי 3נל
ם תקוע והי׳ האדם לננ  הם עוה״ז חיי שהחיים נ

 יחשונו למה קיר אזוני יאמרו מה ונמהרים רצים
 לתענוגי ארונה תקוה ננפשם הידמו חייהם שני על

ם לשונם ודקדוק הנל,  תנאי להפיל הללו נפסוקי
 גז ני עליהם נאמר אז ואון עמל רהנם אם נדנר,

ה מפצו ה׳ נתורת אם כן לא ונעופה, חיש יהגו ונ

 שנמנין דנר הם האלה השנים אז ולילה יומם
 מנוים הימים כל ני נמלים שאינן 3חשו ודנר

ם ונלם גדול לחשנו! וספורים  נמשנון עמהם נאי
 כמדרש ויתעלה יתנרך נוראינו לפני וצדק אמת
א זקן ואנרהם פסוק על חז״ל  ע״פ אשר נימים נ

 אופנים נשני המה האדם חיי שני האלה הדנרים
 העה״ז תענוגי חמדת שנעניני נפרדים וענינים
 ונעניני ונמהר, חיש גז אשר עונר לצל נחשנו
הן האדם שעונד ויום יום כל הנורא ענודת  את נ
 3שנחש עד ולרגעים ולחלקים לשעות 3נחש נוראו

 חז״ל כמאמר אנן נחזי ואולם ,3ור גדול לחשנו!
א צדיק אם ננפשיה אינש ידע ל אם הו ר׳  לאו(

י שנאמר למה שרמזו תנ נ  נעניני ז״ל האר״י נ
 יצייר מתוקנת נשמתו אם לידע הרוצה תשונה

ה הו״י שם נמחשנתו תיקון עני! ינין ועי׳׳ז ונו׳ נ׳׳
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 לכן שם, יעויין מעשיו נתקגו נשר ם1ול גשמתו
 צדיק לום יודע גפשו הייגו מפשו מם6 שידע פי'

 אם הדק היפש הישש לששיגו אל וגשים וק״ל) הוא
 היום עד דעתיגו על עמדיגו מיום שגותיגו ימי
 להתפאר אגסגו יכולים אם שו עומרים שאגסגו הזה

 ימיגו וגסשש הנורא ספן השלמגו שאגסגו לאמר
 להיפך או שנמגין ודשר סשוש למספר ושגותמו

 זכרון להם ואין וגעופה סיש ועשרו שחלפו ס״ו
 לא שילדותו מי ואשרי הנורא, עשודת שסגולת

 פתוס לשו ומשחרותו שמעודו זקגותו את שיישה
 ואשרי לו אשרי לעשודתו מנווגת ודעתו ה' לעשודת

 גידל שזה שרוך ילד שזה שרוך הוריו ומלק סלקו
 עצמו גגעי ורואה ססרוגו יודע אשר איש ואולם
 ועצלות דסייה שום שלי מעשיו לתקן ויחיש ימהר

 על גשמתו תיקון מיהר ולא שגתעצל מי ואף נלל
 החמשים משגת שהיא הששי ליום שהגיעו פגים נל

 (רמז דרש״ה שהנגה גשמתו ויתקן יכין והלאה
 מצוה מכל רחמים מלאני מצות מעשיית לו להכין
י ומצוה נ' וצא, צשאיך רש״ה לאדם אומרים אז נ  ו

 ויכין רשה) מומ6 לא ונתיש רש״ה, תהום משפשיך
 לעשות גנון דרך לו לחפש שזריזות לנך עצמו

חו לפי תשונה  עון יכופר שזאת מעשיו ולפי נ
 שלמד מי אף חסדים ושגמילות שתורה הגנתם

 שמים לשם שלא ללמוד יצרו והשיאו מגעוריו תורה
 לעיגים יראה שהאדם אף וליהורא להתפאר רק

ך לא אך רצוי׳ הלימוד של מעשה כאלו י הי׳ נ  נ
ללשש. יראה ה׳

אף  אפילו תורה אדם ילמוד לעולם אמרו שמז״ל ו
 לשמה שלא שמתוך שצדו פעמו לשמה שלא

 אימת זה תיקון למהר האדם וצריך לשמה לידי שא
 לידי שא ואמרו חז״ל שייעדו זה דשר שו יקוים

 ח״ו פן זה ש״א על זמן לו יש אם יודע מי לשמה,
 שא שא מצפון קרן נדנתיש אמר ש״א יקדמגו
 השמש וזרח ונתיש שא, ודור הולך דור ונתיש

 השלום עליו המלך שלמה הזהיר נאשר השמש, ושא
 וגו' השמש תחשך לא אשר עד השורא את לזכור

 מגת על ללמוד לשמה צריך התורה לימוד עיקר ני
 הן הן הלש נווגת ואמר ולקיים ולעשות לשמור

הנגה שלשון וגרמז המצוה, שלימות וזהו הדשרים,

 הלימוד קודם שיחשוש ישיאו אשר את שיניגו
 לשמה ללמוד א״ע שמנין וזנה גנוגה שמחששה

 מוריי לזה אותי הזהירו וכאשר זרה נווגה שום שלי
 הרש ידידי ושתונם ושחסידות שתורה הגדולים
 שעש״ע ישראל מוהר״ר הדו״ר מופת החסיד

 א״ע לדשק לשמה שלימוד רצוי' נווגה זצללה״ה
 שדישור ופועל שנח האותיות עם ופהרה שקדושה

 מצוה גר שקדושת מ״י מגר״ן חלק לקשר ושמחששה
 שפע ומשפיעים המחכימות אותיות אור ותורה

גצחיות. אמיתיות וחיות אורות
 קדושים שהאותיות ולהתדשק להשין וכשזכה

 אפילו ממם האותיות מתוך להשין יוכל
 עיגים מאירת התורה גקראת ולנן עתידות

 ושפהרה שקדושה שהם המתדשק עיגי שמאירה
 מיום ומילדותי ותומים אורים של האותיות נמו

^ הרש מורי עם האהשה שדשיקות שהכרתי  מוהר'
 הי' שזה גאמגה ידעתי הג״ל תגצש״ה ישראל

 ופרישו' חסידות שרוש ושפהרה שקדושה הגהגותיו
 לי' גלין דמפמרין יחיה שאמוגתו צדיק וחכמתו

דשר. הסתר ה׳ כשוד
 גתקררה לא חז״ל מאמר על גצפערתי לאשר

 שתולה לפרק שהגיע עד דוד של דעתו
 דרוש דרך אמגם אם ע״נ. הרשיעי ליום גשאת
 ומי תדרוש הדרשה אמרתי אך המאמר. ישנתי

 שרעיוגי ע״פ וזכיתי הג״ל המאמר עגין ואשין יתן
 תורתיגו שאותיות שגודע מה סליקו, משכני על

ה ונשאדם קדושים כלם הם הקדושה  להתדשק זונ
 להשין שיוכל שמים לשם שלימודו האותיות עם

 לא עון שידו ים אולי מצפער שהיה ודוד עתידות,
 משכיל והיה ששע, דשת שמעשה רעך אשת תחמוד

 שתורה לימודו לאותיות עצמו לקשר דרכיו שנל
 שתולה לפרק ושהגיעו פה ששעל לתורה או ששנתש
 דוד שעגין חז״ל עסקו ששם הרשיעי ליום גשאת

 משום ותירצו אסרוה לא למה ששאלו ששע, ושת
 פלפול שגמצא ההוא ושפרק ונו' למלחמת היוצא כל

 ע״ה המלך ודוד ששע, ושת דוד שעגין האמוראים
 אותיות שהם ההוא הפרק התחלות עיגיו לגגד שם

 התחגן ורחימו ושדחילו הרשיעי ליום גשאת שתולה
לגגד האותיות שיאירו הוא שרוך הקדום לפגי



ובועז יכיןב פרקסוד

 וזנה ל&ו לוס שנע נבת רוס& לוס לו ויודיעו עיניו
מו ופיופ1הל עיניו לנגד שה&ירו  ופומיס נ&וריס נ

פ הללו ופיופ1ל מפון  פז״ל ש&מרו הללו, פינו
פה ר&ויה פלי! נפרק פ הי פ שנע נ  לנן לוליעס נ

 נרורה פשונה נ&לו לש&ול שפשנ ומה ונו', ישי
 &' 0W3 הן עיניו לנגד ופיופ1הל רפ1הל נע״פ

מה הן פ שנלערפו עד זה פר1ל זה פעמיס נ  הפינו
 שהיו ופומיס נהלווריס (ני ש&לפו על להשינ

נ נל ״ פיופ1ל נ פ לולןז ו מה והיו ני פיופ1ל נ  ש&ינס ו
פיופ1שנל לפשונה לרין היה ו&ס ננודע נפוליס  ו

פיופ1ל היו הפשונה ן נל שלוין נפולופ ו פיופ1ל נ  ו
 על נן גס הפשונה היה ע״נ ופומיס נלווריס

פ1הל לול שנהגיע לירוןז ידי  ננלעו לוז הנפול ו
פיופ1ל ומ&יריס ופוזריס המלויריס &ופיופ  ו

די זה פר1ל זה נסדר להפשונה הלריניס נ  נ
ס וללולה נרורה הפשונה שיהיה פמימי

פ עיניו לנגד ונשומו נדנריס),  בתולה הללו, פינו
ן הרביעי ליום נשאת פה נ  הה&רה סדר הי

 שבע, בת ראויה עיניו ננגד הלוירו מפפלה זו,
 מנפולה ויו פ1מנשל ולולןז מהרניעי ריש דהיינו

פ מנפולה הלו מהרניעי יוד י  ש' מנפולה ופיו נ
פ פ1מנשל  ה&ירו זה פר1ל מהרניעי, ועין ני

פיופ1הל פ למד ישי, לבן ו  מן נון מנפולה וני
 פר1ל מהרניעי, יוד פ1מנשל שין ליוס מן יוד פ1נשל
ן  מליוס מ״ס משבעת עיניו, לנגד וה&ירו פזרו נ
פ פ1מנשל שין  מנפולה פיו מהרניעי עין מנפולה ני

 יוד מליוס מס מהרניעי יוד ימי ה&ירו זה פר1ל
 בראשית עיניו לנגד הלוירו זה לופר מליוס,

פ  פ1מנשל &' מהרניעי, ריש מנפולה, ני
 מנפולה פיו מהרניעי יוד פ,1מנשל שין

 שגיפי ו&ס זה דנר השמיס מן לי הר&ו ולדעפי
פ כי ור&ה ונלו יכפר, ה' ו נ פי  פ1נשל נפולה הללו נ

הן יש הרניעי ליוס פיופ1ל נ  עשר שניס לופדיס ו
פ יש עלמס הי״נ ו&לו הנפוליס, מלנד ו נ פי  נ

פ ר&ויה  דוק נרלושיפ ימי משנעפ ישי לנן שנע נ
פה ר&ויה לומר יש ו1(ל ופשנפ, פ הי פ שנע נ  נ
 ודוק הנ׳׳ל), ונדרך נרלושיפ מימי ישי לנן קליעס

 לזה שהגיע דוד של דעפו נפקררה ושפיר נזה,
והנן. הפרק

ר חזו  סדר והקעין מיעע &ס שגס לענינינו נ
פ יוסיך ננעוריו ענודפו ד ענו  הקדש נ

 &פד ופרק ניוס &פד פרק ללמוד רגיל ננעוריו &ס
נ נשיעורין, ירנה נלילה פי דנ  לפושיה נפלייס נ
דפ נן ונמו ענו  היה &ס פסדיס וגמילופ הצדקה נ
 &פד דינר &ו מנכסיו &' פלק ולנזנז לפלק דרנו
נ זקנופו לעפ ליוס שניס ליפן יוסיך ליוס פי  ונ

 והרמז ורינוי נפל מלשון שהו& לך, פועפופ ונסך
ך שזה ס  ל״ו וג״פ לצדקה נופן ש&פה פועפופ הנ
 קנרהס, גני לך דלך נדרש ועונפך להנ&פך הו&

ו לזנופ ממש שלך שהולו יהל! שלך הולו לך  &פ נ
ך מש&״נ נשמפך ס  הו& מי ידו, פפפ הנש&ר הנ

ך שלוס &פ לדעפ יפפ&ר שר1ל ס  ומה ההו& הנ
דו הן נו, יעשה ס נעו פיי י ו&ך פיופו נ  &פר נ
 רוך,1ל לזמן ננו ניד יש&ר ו&ס נו ישלוע מי מופו
ס גס פר&ו הל& פדעו הל&  גס הגשמיס נעיני

מינו עפה גס ר&שוניס מימיס  ר&ינו שר1ל ני
ס להס שר1ל גדוליס עשיריס פי  עונ נל מל&יס נ

סך ורענניס דשניס  מעע זמן ו&פר ירניון וזהנ ונ
 גס רעניס כל ופוסר עניופ לדנדוני נעצמס נ&ו

ס נפשס צמ&יס ה  מפו גדוליס ועשיריס פפעסך נ
 ו&פרי ועושר הון לעולליהס יפרס והניפו נעשרס

 רע נענין מהס &נד ההו& העושר נל מעסיס ימיס
 מצדקה ניזוניס והנניס נלה וכענן עונר נצל

סוננו י נעמלו ל&דס לו ו&ין ר״ל לעיר מעיר וי  נ
 עולמו לניפ ילווהו ופסד לצדקה שמפלק מה אס

 ילנוש כי לגרגרופיו וענקיס לראשו הס פן לוויפ
 מצטרפופ ופרוטה פרוטה שנל כשריון צדקה

ל פושנ מנעוריו אשר האיש אשרי גדול לפשנון  ננ
 אולי ודואג נשמפו פיקון מפשנפ עפ וננל יוס

פו למהר צריך  אה ידע לא ני ופיקונו הננ
עפו.

ם עכ״  נן פז״ל שאמרו ואילך שנה מפמשיס ו
ר שהוא לעצה פמשיס  וידע ראה ננ

 ימי ממנו ופלפו העולס עניני הנריופ מקרה
 שכלו ונזדכך הפענוגיס רינוי ופשקפ הילדופ
 עצה ממנו נהנין להיופ אדס לנני ראוי האנושי,
 להשינ לאפריס עצה ליפן ראוי הוא ואס ופושיה
עצה לשיפ ונכון הוא שראוי פשיטא דנר לשואלו



ובועז ינץג פרקסוד

 אשר ממרום החצונה גשמתו לתקן אין נגפשו
 רנות, מדריגות ממעלתה הורידה כעווגותיו

 עצה ולאשונ ומתשנותיו במעשיו עצמו ולהכין
 ליתן נבואו דבר לשואלו ישיב מה וברורה גנוגה
 להשיב זמגו שהגיע כשליח בוראו, לפגי חשבון

למשלחו.
 לצדקה שגותן מה על תועפות לשון לפרש ויש

 תעגיק העגיק תתן גתן בתורה נפול שהוא
 אדם של וזהבו כספו שכל רמז וגם תעשר, עשר

 עיגיך התעיף מלשון תועפות כסף בשם מנוגה
 וכרוח עובר נצל הוא האדם של שהעושר ואיגגו, ו3

 שיהיה ובצדקה במעשר תקגה לו יש ואעפ׳׳נ גושבת
 בצריו שדי והיה שכתוב וזהו יהא, ושלך לן שמור
 שם המשתף כל רז״ל שדרשו לך תועפות וכסף
 עג ג״נ דיתפרש פרגסתו לו כופלין בצערו שמים
 שרואה אף במעותיו עושה שאדם וחסד צדקה

 זהו צדקה, מהם יעשה מצומצמים שמזוגותיו
בצמצום שמצמער שרואה בצערו שמים שם המשתף

 שעושה בצערו שמים שם ומשתתף והולך מזוגות,
 עין למראית שגראה צמצום מאותו צדקה מהם

 תועפות באמת אך מעותיו, מגרע שיותר המדומה
ב לו תי  שתתעשר בשביל ודרשיגן תעשר עשר נדנ

 והיה בפסוק גרמז וזהו נתיב בזאת גא ובחגוגי
 מי שעכ״פ יביאו, אשר את והכיגו הששי ביום

 קמשוגים עלה אשר עצל איש לשדה גדמו שמעשיו
 שבת בערב התשובה דרכי לו ולהכין לתקן ימהר
 בע״ש שמרח ומי ואילן, החמישים משגת שהיא
 שמיעט למי ההנגה סדר יהא ואיך בשבת, יאכל

 והיה הרמז א3 זה על מגעוריו שמים עבודת
 הוא משגה ולשון יום יום ילקטו אשר על משגה

 לבו ובהנגות נפלים בנפלי העבודה נפל
ן להתגהג זו טובה במחשבה  יצרף ימיו, נל נ

 ויזכה למעשה הטובה מחשבתו הוא ברון הקדוש
 ויזכה מעשיו בתיקון ושגים ימים להאריך

אמן. ובבא בזה החיים באור להאיר

ג פרק

 להכגת הגשמה תיקון הכגת דמיון היטב ולבאר
 להכין והחיוב שהמצוה כמו שבת ערב

 הערבים משקה ומיגי מאכל מיגי שבת לצורך
 מאכלים שיש לגוף, ובריאים וטובים לחיך ומתוקים

 יכין ואם לגוף בריאים ואיגם לחין המתוקים
 אעפ״י כי כשלימות שבת עוגג בזה אין לשבת אותם
 הוא מיצר האכילה בשעת עכשיו בהם הוא ששמח
 קלקול לו ויגרום ההוא המאכל לו שיזיק זמן לאחר
 האכילה בשעת גם ולכן וצער. מולי לידי ויבא בגוף

 אפילו העוגג אין למין וערבים מתוקים שהם אף
 שיזיק לבו אל ישים כי כשלימות האכילה בשעת
 מאכלים לו יכין אם להיפך וכן אמ״נ לגופו

 ומדים מרים הם האכילה ובשעת לגוף הבריאים
 בתיקון לטהר האדם צריך כן שבת עוגג בזה אין

 ומעשים במצות תדירה תהיה שההכגה גשמתו
 לחיים ולזכותה לגשמה בריאים שהם טובים

המעשים שיהיו למין מתוקים ג״כ ויהיה הגצמיים,

 ג״כ גומה הבריות שרוח ועריבים גאים ההם
 צדקה חסדים, וגמילות הצדקה מעשה שהם מהם

 וזהו לעשירים בין לעגיים בין וג״ח לעגיים
 ויום יום בכל קבועים שיעורים לו שיקבע החיוב
 ופוסקים וגמרא ומשגה מקרא התורה ללמוד

 ועסק שיעור ג״כ לו ויקבע לכן) ראוי אם (וקבלה
 מוקדם תורה שלימוד שאף חסדים וגמילות צדקה
 וצדקה חסדים בגמילות כן גם להתעסק צריך

 ואמרי מדרשא לבי דרדקי אתו בשבת מז״ל כמאמר
 אתמר לא גון ן3 יהושע בימי דאפילו מלתא

 גמול דלת גימל ביגה אלוף בית אלף נוותייהו
 אפי׳ שאמרו הלשון זה דקדוק לבאר (וגראה דלים,
 עפ״י כוותייהו איתמר לא גון בן יהושע בימי

 הקרבגות מכל יותר צדקה גדולה בש״ס דאמריגן
 אמריגן ותו צדקה עשות מזבח לה׳ גבמר שגאמר
 ויש כו׳ הצדקה מן יותר חסדים גמילות גדולה
אליף בית אלף שפירשו מז״ל כווגת דזהו לומר



ובועז יכיןג פרקסוד

 תורה דלימוו למימרא דלים, גמול דלת גימל ניגה
נ והגה מוכרש״א m פי' וכן כצדקה מן יותר ״  ע

 א3נש שהרי נוותייהו איתמר לא ״ג3 יהושע ימי3ד
 מכן איזה על יהושע לו שאל שלופה 3חר3 כמלאך

 ועכשיו ים3כער ין3 של תמיד מלגו3 אתמול את3
 אתי3 עתה כמלאך לו 3והשי תורה תלמוד מלגו3

 המלאך של תו3מתשו שם כש״ס הוכית ומכאן
 דלא ש״מ תמידין, מכקרכת יותר הוא דת״ת

 ואחר יגכ3 אלון־ כוא ית3 דאלן־ כוותייהו איתמר
 כוותייכו איתמר דאלו דלים גמול דלת גימל כך

 דלת גימל כך ואחר יגכ3 אלון־ הוא כיח דאלן־
 להיות גון ן3 ליהושע היה לא דלים גמול

 דכא כאת מכן איזה על ושואל מסתפק
 P יותר וג״ח מג״ח יותר היא מדתורכ ע״כ

 מיגה שמע הקרכגות מן יותר היא וצדקה כצדקה,
 שמע אלא תמידין, כקרכת מן יותר היא דתורכ

 כוותייכו איתמר לא כ״ג יהושע כימי דאפילו מיגה
 גראכ ועוד א') כספר זה כעין מצאתי (אח״כ
 איתמר לא כ״ג יהושע כימי דלים גמול דלת דגימל

 כ״כ) יהושע(שם של כדורו 3כתי דכגה כוותייכו
 אג ה' דכר אשר 3כמו הדכר מכל דכר גפל לא

 דיכר אשר 3העו ככלל והגה כא, הכל ישראל כית
 אפם כתורה שכתוכ מה גם ישראל כית אל ה'
 לרשתה לך גופן ה' אשר כארן אכיון כך יהיה לא כי
ה לא  דלים גמול לכם לומר כדורו יכושע צריך כי

:וק״ל)
 כודאי וצדקה חסד ועשות התורה ובלימוד

 ולכריות למקום גוחים יהיו מעשיו
 שכלו לעולם וגעימות ישרות ההכגות הן ואלו
 שיכריזו עולמו לכית אותו תלווה שכתורה ארוך
 והצדקה כידו ותלמידו לכאן שכא מי אשרי לפגיו

 לראות ה' כגועם לחזות יזכהו חסדים וגמילות
 וכתיכ פגיך, אחזה כצדק אגי כדכתיכ כשכיגה פגי

 מגעוריו עווגותיו שכל עון יכופר ואמת כחסד
 וג״ח אמת, שגקראת התורה ידי על ילכיגו כשלג

 ככווגה שיהיה וכעיקר חסד כתיכת שגכללו וצדקה
 סס והתפארות גאוה לשום ולא שמים ולשם רצויה
 אותו שמזכים מי את לזרז צריך כיותר אשר ושלום

מדה לאיזה להגיע השמים מן אותו ומסייעים

 יצרו מסכירו כגדול כל כי כה יתגאה לכל סוכה
 מסכירו הגדול כל הלצה דרך (אמרתי ממגו, גדול

 שפל כוי מאד כמאד כעגוה כגדר שאיגו מחמת
 כוא מסכירו גדול שהוא כגפשו ומתפאר רוח

 הוא אכל ממגו גדול יצרו רק כי איגו שזה פועה
 העגוה כתכלית כשהוא רק גדול ככלל איגו כעצמו

 ואן־ כעגוה כמדות לאחוז רק לכל) כעפר גפשו
: מ״ה כתהלים רמוז לזה

ח צ מנ  ע״פ יפיפית ת״ס על שקאי שושגים, על ל
 והעושר והכס כגוי ז״ל סכמיגו מאמר

 גאה והכגים וכשיכה והזקגה והסכמה וכככוד
 אומר מגסיא כן ר׳׳ש וכו׳ לעולם וגאה לצדיקים

 גתקיימו כלם לצדיקים חכמים שמגו מדות שכע אלו
 הגו״י, זכו אדם מכגי יפיפית והגה וככגיו, כרכי
 דכרי כדכתיכ הסכמ״ה זהו כשפתותיך סן כוצק

 ככ״ס זכו גכור ירך על חרכך סגור סן, סכם פי
 ע״ש ושיכה זקג״ה זהו והדרך הככו״ד, זה כודך

 ע״ש כעושר זכו צלס שיכה, זקגים הדרת כפסוק
 ככגים, אלו שגוגים מציך יצליס, יעשה אשר כל

 כשלום עליו כמלך דוד א3 כללו מדות ע3ש וככל
 יתהלל אל כללו מדות כעלי יתגאו לכל להזכיר
 כסכמפו והסכם כגכורפו והגכור כעשרו העשיר

פה כמדות כשאר כן וכמו  וכמכוכד כיפיו, תואר כי
 יתגאה ולכל ושיכתו זקגתו ככדרת וכזקן כככודו,

 לכך שזכיתי כיון יאמר ולא כגיו של כככודן כאדם
 יאמר אלא אלה, לכל ככיאוגי זכיותי ועוצם כמי

 מי כדכתיכ המרוכיס ורממיו ס כמסדי הכל כי
 כמדות שמתגאה ומי ואשלם, (אליו) הקדימגי

 המרוכים וכמסדיו שמים כככוד הרכה פוגם כללו
 אמת דכר על 3רכ ואמר הזהיר לכן והעצומים

 וישפיל כעגוה כמדת כאדם שיאסז צדק ועגוה
 שפל כוי מאד מאד סז״ל כמאמר כמאד עצמו
 וכרככו זיכהו אשר למקום וכודיה שכס ויפן רוח

 3שרו מממת כפסוק רמז יש והגה כללו, כמדות
 רשות יש מז״ל ואמרו כללו, כמדות הם המתגאים

 שכשמיגית שמיגית כגאוה כמדת קצת לאחוז
 כללו למדות שיעור ז״ל סכמיגו שגתגו ומחמת

 המחזקת שלימה א׳ מדה ככללה היא כגאוכ כאלו
שכע של כגאוה וגמצא שכשמיגית שמיגית ס׳׳ד
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 תמ״ח גנללס שכס ס״ד ז״פ יש הג״ל המיות
 ומזה שגשמיגית שמיגית אחד שכל קטגות מדות

 שגשמיניות שמיניות ז׳ גשיעור לאחוז רשות יש
 וגעלי כללו, מדות תמ״ח יהיו כענוה ומדות
ס ואין הללו גמדות שמתגאים הגאוה ה  מדת ג

 גמות געלי pוDפ על חז״ל אמרו עליהם כלל ענוה
 גז׳ גנללה שכגאוה גזה שרמז גאוה געלי אלו

ס שמנו מדות מי  שגשמיניות שמיניות תמ״ח כס חנ
ק רמז כן גס יש וע״ז גמו״ת נמנין  ומגמו״ת גפסו
רון הקדוש מתגאה שאס חז״ל כמאמר הגיא  ג
 להחזיק חז״ל דכרי המקיימים ועל משפילו הוא
ה היפך כענוה מדות גנל  מדת לקרש ולא הגאו

 מדות משגע הרי שגשמינית גשמינית רק כגאוה
 שמינית ז' כגאוה מדת להם מחזיקים חכמים שמנו

 היפוך הנותרות כמדות שלכם והענוה שכשמינית
 דגר על רכג וזכו אמ״ת כמנין עולים כס הגאוה

:לדק וענו״ה אמ״ת
 געשיות ימתין שלא נכלל כהכנה לשון ובענין

 לריו אלא לידו שיכואו עד וחסד לדקה
 וחסד לדקה רודף שנאמר מה לקיים עלמו לכמליא

 לדרך, כהכנה כענין וככוד, לדקה חיים ימלא
 לריו אין ועירו כגיתו ישוג כמקום האדם שגכיות

 תגואות רג לו לקנות הרגה להדר כך כל זירוז
תו ומזון ולחם  יכול לקנות שמלוי כמקום גכיו

 כיוס פרנסת ללורך אקנה היום גלגו לחשוג
 כמקומ׳ אחר למקום שילך מחר ללורך אקנה ולמחר
ק ללורך לקנות ככדי יותר שם המלוי  מה שאח״כ ז
 שלריו ליה ארן רחוקה לדרך כלכתו כן שאין

 כמקומו עכשיו מלוי אין ואס הדרך ללורך לקנות
 כיותר, מלוי ששם אחר למקום לשלוח לריך

 לא אס כאמרו רחוקה לדרך לידה משם ולקנות
 להכנות לחשוג האדם לרין כן אימתי עכשיו
 מקומות לכקש וחסד לדקה לרדוף כנשמה תיקון
 שיכא עד שימתין ולא וג״ח, לדקה לעשות שיוכל
 יזכה אם יודע מי זה אחר יהדר לא אס כי לידו,
 יהיו ואס וחסד, לדקה לעשות לו שיזמין לזה

 שאין מה מהוגנים אנשים לידו שיכואו האנשים
 שיוזמנו לודאי הדכר קרוג זה אחר כשירדוף כן

רולה שאדם כדרך וגס מהוגנים, אנשים נפניו

 רדיפתו שכר הקכ״ה לו ישלם כי אותו מוליכין לילך
 מהוגנים עניים הקכ״ה לו שיזמין וחסד לדקה אחר

 להכין כרכה להטריח ואף חסד, עמכם לעשות
 לקנות לו מלוי אין אס כי רחיקא, לאורחא זוודין לו

 הזמן ורג הדרך לריחוק ולידה מזון ההוא כמקום
א כדרך לשכות שלריך  ההכר׳ לכיתו שיכוא עד כהו

 מאד להדר וכממונו כגופו כאי כולי לטרוח הוא
 ולקנות ולידה מזונות שס שמלויים למקום ולילך

 ופרנ׳ מזונות כלטרכות עמו ליקח מה לרכו כל לו
 וכמה כמה אחת על ההוא כדרך הלוכו ימי לכל

 ופשורי עיקולי ורוג כדרך מרחק גודל כזכרו
 כנחלים אשר רכים מיס ושטף הדרך ועקמומית

 גדול הכרח לו ויש רכות ואימות ופחדים וכקעות
 רק כעולם השמטה שוס כלי הוא שלריך ואיום

 לידה כמה ההם, כמקומות דרך ליסע אלא לו אין
 להשתדל ולריך עמו ליקח לריך ולפרנסה למזון

 יוגרעו לכל והלידה כמזון לשימור נאותים כלים לו
 די לכל כריוח עמו שיהי' ככדי יופחתו ולכל

:הלטרכותו
בן  שעה כל כתשוכם לשוג התעוררות לריך ל

 לכס הכינו כיהושע ככתוג וע״ש ושעה.
 כירדן את עוכרים אתס ימים שלשת כעוד כי לידה
 ההולך וכאדם לירדן נמשל הזה שהעולם לרמז

 לחתור נשואות ועיניו המיס פני על השטה גספינה
 שנחלכה למקום חוזרת נשמתו להיות כיגשה אל

 אורה. כקרן ולשכון כמקום מזיו ליהנות משס
ס אדס שכני ירדן כעכ״ז שנקרא והרמז  כניסתי

 אשר החשוכה ממדרגתם יורדים כרע הילר מן
 ע״פ והמה כעליון. מאור נשמתם משס חולכה

 שנקרא חשיכותם מגודל לכס היא ירידה כילכ״ר
 ועל וחשיכותו מעלתו לגודל קטן. עולם האדם

 רשעים חז״ל וכמאמר הוא. ירוד כילכ״ר ידי
 שהוא הרע הילר על כזה יש רמז וגם שופטן ילה״ר

 ירדן כתיכת ויש כדין ומקטרג עולה ומסית יורד
 ומסטין עולה כך אחר יורד שמתחלה ודן יורד
 קטרוגו רק למעלה כדין דן ח״ו כעלמו שהוא ולא
 כמו הדין מעורר כקטרוגו והוא משפט לכקש הוא

 אומר כקטרוגו כעלמו שהילה׳ד כאיוג שמלינו
ח״ו להיות ראוי דעתו שלפי מה כעלמו הדין
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 לא אם וגו׳ ואולם ונו׳ עור געד עור כדכתיג
ח מלשין הוא וגם רכך.3י פניך על י  זיקים שיורה י

 נמתלהלה כדנתיב והסתית נסלקלקות ואצים
 האדם שמסית אני משחק הלא ואומר זיקים היורה

 אני משחק הלא לו ואומר תחלה קלות לעגרות
 הלא ח״ו לעונות מסיתך שאני 3תחשו מה כלומר

 אץ ו.3 יש חמור עון ואיזה קל ר3ד הוא ר3הד זה
מו אלא זה  לעץ. לו 3יחש ולא וקלות שחוק נ

 ר3כ שהקלות כיון למדריגה ממדריגה הולך ואח״ז
 נעשו ממש הרשות ר3כד האדם כעיני נעשו

 עליהם לעכור ומסיתו כקלות עיניו3 חמורות
 ד3נכ3 והנקלה פסוק על כחגיגה חז״ל וכמ״ש

 והיצה״ר כקלות כעיניו דומו׳ שחמורות מי יכוא
 על כליסעראות ואכני ומיצים זיקים יורה הוא

 את משליו שהוא והשלכה זריקה מלשון האדם
 לשון וזהו ח״ו הדין כעומק פיתויו ידי על האדם

ירדן.
 ואינם כיצרם המושלים הצדיקים ואולם

 המוכים כמעשיהם מקדימים הם לפיתויו מתפתים
 עליהם להתגכר להיצה״ר מקום נותנים ואינם

 רמז וזה ליקדמך דלא היכי כי אקדמי׳ כמאחז״ל
 דרך הדרך הכנת על צידה לכם הכינו 3הכתו
 כדי כע״ש פרנסה להכין עולם של מלכו המלך

 ימים שלשת כעוד כי כשכת. לאכול מה לו שיהיה
 שנותיו אדם ישלש לעולם חז״ל כמאמר רמז יש

 חיי כמה ידע מי ופריך וכו׳ כמקרא שליש וימיו
וכו׳. אדם ישלש ימיו כל אלא

 נכונים והיו פ׳3 לישראל משרע״ה דרמז י״ל וע״ז
 של מצוה עליכם שתקכלו ימים. לשלשת

 3ר כמאמר רמזו רז״ל כדכרי וגם הימים שילוש
 נוסף תליתאה אורין לן 3דיהי רחמנא כריך חסדא

 כענץ רמז יש וכתוכים נכיאים תורה שפירש״י על
 חז״ל ומאמר וימיו שנותיו לשלש תליתאה אורץ

 פ׳3 גדול ורמז ושלשתם. אלא ושננתם תקרי אל
 שכשם ארצך גכול את ושלשת הדרך לך תכין

 למדינה וחוך מקדש קרוי הקודש מקום שהמקדש
 קרוי העוה״כ כך גכולין קרוי לירושלים חוך או

 דומיא גכולין 3העה״ לגכי נקרא והעה״ז מקדש
שתכנם כדי כפרוזדור עצמך התקן רז״ל למ״ש

 ישתדל עצמו נגעי את ורואה שמרגיש מי לפרקלין.
 כלכתו 3לעה״ הדרך לו להכין ככדי א״ע לתקן מאד

י וזהו צעדו. יצר לא  נדמצינו ימים שלשת כעוד נ
 זה שלשון ימים של שלוש פעמים כמה כפירש״י

 וכזה כנ״ל. כתורה הזמן לשלש א׳ כיום אפי׳ שייך
 לישנא עוכר דלשון הירדן את עוכרים אתם

 שכזה לפניהם. עכר והוא כדכתיכ הוא דאקדומי
 ותוכלו היצה״ר על להתגכר עצמיכם תקדימו

מ' הכא העולם קודש אדמת האדמה את לרשת  הנ
 ויעשה מאכותינו. לנו המוחזקת הקדושה לארך

 חעאך לקיים לו דאפשר מה וכל שלימה תשוכה
 צמודים יחדיו והחסד התורה שיהיו פרוק כצדקה

 וג״ח צדקה זה חסד עון יכופר ואמת כחסד כדה׳
 שניהם אמת ה׳ תורת התורה היא ואמת

 הוא הכי כר ואם ראשו אל תמים יחדיו יהיו
 חסד כגופו לננשות עוד יכול כממון הצדקה שמלכד
 לעשות נאמרו אחד כדכור שניהם כיחד ואמת
 ולהתמיד כחנם תלמידים עם ללמוד כתורה חסד

 3תחש ושכל מוסר וללמדם לש״ש עמהם לימודו
 למען חז״ל וכדדרשו עולם עד ודור לדור לצדקה לו
 שהוא וכו׳ האדמה על ימיך יאריכון ולמען לך 3ימ
 דרך (כאן ארוך, שכלו ועולם 3עו שכלו עולם על

 על שאמרתי מה ולכתוכ הענין להמתיק דרוש
 כו׳.). הראשונות כלוחות נאמר לא מ״מ מאמר

 מאמר לכם אזכיר אלה כדכרי התעוררת ואחרי
 קע״ו דף כראשית הקדוש הזהר כדכרי

 כנים ה׳ נחלת הנה ואמר פתח אליעזר רכי ע״א
 לאתאחד׳ אחסנת׳ ה׳ נחלת הנה הכען פרי שכר
 לכנין דזכי דכ״נ לעלמין מינה יתעכר דלא כה׳

 דאתי כעלמא לפרגודא למיעל כהו זכי עלמא כהאי
 דא כעלמא כי׳ וזכי כ״נ דשכיק כרא דהאי כגץ

 כיה לאעלה וזכי דאתי לעלמא ליה יזכי איהו
 זכי אי כנין לכ״נ ליה אזני מאן וכו׳. ה׳ לנחלת
 וסולקא אגרא הכמן פרי שכר עלמא כהאי כהוא
 איהו דמעוי איכא כההוא עלמא כההוא עכא

וכו׳. כהו עלמא כההוא כ״נ דזכי
 כריתי את ואתה לאכרהם הקכ״ה אמר והנה

 זאת לדרתם אחריך וזרעך אתה תשמור
אחריך זרעך וכץ וכיניכם כיני תשמרו אשר כריתי
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 זרען וגץ עכשיו, של רוותם וגו׳ גיגי ופירש״י וגו׳,
 הדגר מגואר אמריך, להולד העתידים אאריך

ה שצוה  אתריו ונ״ג נגיו שיצוה לאנרכם הקנ׳׳
תיג לדורותם, ממקום כרית את שישמרו  ונ
 נו וגנרנו ועצום גדול לגוי יהיה היו ואנרהם

 נגיו את יצוה אשר למען ידעתיו ני הארן גויי נל
תו ואת  צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אתריו ני

 ולמה ונו׳ תנה לשון ידעתיו ני ופירש״י ומשפש,
 נגיו את מצוה שהוא לפי יצוה אשר למען ידעתיו

א למען דרכי, לשמור עלי  את אנרהם על ה׳ הני
 דרך שמרו לנגיו מצוה הוא נך עליו דינר אשר

ת על וגו׳ אנרהם על מ׳ שיניא נדי ה׳  אנרהם ני
 נן המעמיד נל למדגו אנרהם על אלא גאמר לא

 כל על שמונה מנואר ענ׳׳ל, מת איגו כאלו צדיק
 ה׳ דרך לשמור אמריו ודורותיו לנגיו לצוות אדם

 מונה שהדנר זה ומלנד ומשפש צדקה לעשות
ג האדם על תי דנ ם את אתם ולמדתם נ  לדנר נגינ
ה גם עוד וגו׳ נם ג שמאד לגו גודעת יתירה מנ  מני

ה המקום נעיגי ״  מראה הוא נן ושעל זה דנר נ
 יוצאי את לצוות הזה הדנר נעשותו לאדם מנה
 נתורתו ויהגו נ*ה המקום מצות שישמרו מלציו
 עולם, ועד מעתה מפיהם ימושו לא ולילה יומם

ם יהיו יום ושננל  כאלו תורה דנרי עליהם מניני
ג גתגו, היום וכאלו מדשים הם תי דנ  הזה ניום נ
ם לנתוג ראוי והיה סיגי מדנר נאו  ההוא ניו
 היום כאלו עליך מדשים ד״ת שיהי׳ הזה ניום מהו

גתגה,

 לומדי אתם יתנרך שת״ל ידעתי אמגם ואם
ם תורה  ויודעים מדע מניגי וגנוגים מנמי

 ידידי נגי אתכם לזרז נאתי ניותר ללמוד אתם
ה ולנני עיגי מממדי ם יגעתי יגיעות הרנ נ  נ

 נאשר ומשפטים מקים אתכם ללמד מקשגותנם
 להנין שהגעתם יתנרך ות״ל יתנרך ה׳ צוגו

 לשמור וללמד ללמוד מאד ואמצו תזקו ולהשכיל
ת ולמען ולעשות  ולא ויתעלה יתנרך ה׳ אהנ

 יתנרך ה׳ מאהנת רק גשיאות ושום גאוה לשום
ם וצאתנם אתכם ישמור והוא  ועד מעתה ונואנ

 ע׳׳נ, קי״נ דך נראשית נזוהר נדאמריגן עולם,
 ליה רמים גש דנר נשעתא ישמור מסידיו רגלי

ל ליה רמים קנ׳׳ה לקנ׳׳ה  עניד דאיהו מה ננ
 הזהר נדנרי שגם ידעתי אמגם ואם ארמוי, וגשר

ונקיאים, יודעים ת״ל אתם והתלמוד
י נ נ נ ספר נמגילת נאתי ה תו  תשימו אליכם נ

ם לוס ועל עיגינם גגד אלה דנרי  ונזה לנננ
 א:א, מזנה נרא כדאמריגן ג׳׳כ אותי תזכו

 גיפינם ותוציאו אלה דנרי נראות שנשתתעוררו
ם וינגסו מוסר חונמת דנרי הדנרים אלה נ לננ  נ

ת עליכם ותקנלו לננו  מפיצות וגפשות שלימות נ
 רום גמת לי שיהיה אזנה אולי השי׳׳ת נדרני ללכת

 זנות אותי ותזכו ארוך וכלו שוג שכלו נעולם
 לכם, גימוס וריס רום לגמת דנרי כשיהיו גדול,

 עומד דיוקגי דמות כאלו נעיגיכה גמשנ ושיהיה
ם ומנקש לפגינם ענודת שתתמזקו מנ  יתנרך ה׳ נ

״ ונתורתו ח גפש, משינת מה ה

ד פרק

 אע״פ ני יוגה רניגו כתג לתשונה התעוררת
ם תשונה ימי שעשרת  וראוים גננדי

 ימתין ואל הוא זימגי׳ ויומא יומא כל לתשונה,
ל תשונה נעל תמיד יהא אלא להם אדם  עת ננ
או לנגיס נגדיך יהיו  הספן מאשת משל רז״ל והני

ל מתקששת שהיתה למלך משל ועוד ויום יום ננ

ם אז אצלו לסעוד עמו את שזמן  שנהם המנמי
 מתי המלך אל לנוא עצמם ומקששים מזרזין הם

ת נלנוש שיקראו  מלכות, לננוד גקיי׳ ונסו
 לנס אל המלך דנר גתגו לא שנהם והשפשים

הם וגשארו  עליהם עדיים שתו ולא מזולזלים ננגדי
אל לנוא לקרוא המלך ענדי מהירים ונפתאום
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 המקושטים לוצלו לסמוך המלך ולומר המלך שער
 המלך שמס כך כמזולזלים, לות ולהרסיק לנשודו
ה הגדול  מם5ע3 שקיימו המקושטים לקראת הקנ׳׳

תדמו ונו׳ עצמך את קשוט וקשו התקוששו  למהר ו
 לנו על מעלה שעה וננל יום וננל נתשונה לשונ
 הפרעון זמן הניע ושמא הדין היום קרוש שמא

 ואמרו הרסוקה, לדרך וצידה מזון לו ומנין והגמול
 לא אשר עד נקהלת הפסוק על אסד גדול נשם

ם והירס והאור השמש תסשך הנונני ם ושנו ו  העני
 ת״ש מלשון תסשך תינת פירש שהוא הנשם אמר
ס  שישונ והייגו דדין נאתוותא דדין אתוותא ס

ה קודם מסוים זמן נתשונה אנ ע״ו מקודם ר׳  נ
אנ עשר ומסמשה  הלילות מן להוסיך ואילן נ

 תמזיריהו שנה שהמאור נתורה ולהגות הימים על
אנ עשר שמסמשה למוטנ  של נסה תשש ואילך נ

 השמש תמשך לא אשר עד וזהו סמה
:והאור

לי או ק שמרמז זה על להוסיך לי יראה ו  נפסו
 מקודם נתשונה לשונ התשונה, זמני זה

אנ, עשר ממשה  ואילן אנ3 עשר מסמשה וענ״פ נ
ה נתנוין והאור אמר  ולהגות נתשונה לשונ נז

ל :תורה  קדרותא היינו האור שנאשן קודם לילה ננ
 נזהר לא נאלה נם ואם נזוהר, המנואר דצפרא
 שנמשך קודם נתשונה לשונ ר׳ל והיר׳ס ענ״פ
 תשרי, מדש של הלננה מולד קודם היינו הירס

פ יאמר ולא ״  השנה ראש נליל נתשונה מלשונ ענ
 הקנ״ה דן הראשונות שעות שנג׳ היום אור קודם

ם נמלת מרמז ולזה עולם, נרואי נל את הנונני  ו
פ ישונ תפרי של מולד שאמר ״  קודם נתשונה ענ

ם אור שנמשך נני  עד (ששולטים ר״ה ליל של הנו
י הם ר״ה נ נ ו ת השולטים נסיל נ  הממה נימו

י שמתמילין ומתמלפים נ נ ו מה נ ת לשלוע ני  נימו
 זמן ר״ה של היום תמלת קודם והיינו הנשמים)

 שנו ולא נתעצלו ואם עולמים, נרואי של המשפט
ם ושנו אומר, הוא עליהם הימים אותן נל  העני

 שמתפללי׳ אמר עד נתשונה הממתינים הגשם אמר
 הפתקאות שנמסרו אחר עצרת נשמיני הנשם על

 לנל ומונה וננון ראוי אשר רנא דינא דני לשלומי
לננו ה׳ יראת שנגעה מי לתקנת שמושש מי ולנל נ

 ונשנר. זריז ויהיה זה על ימתין לנל העלונה נפשו
ק הקדים זה ולכל  נימי נוראן את וזנור נפסו

 הרעה ימי ינואו לא אשר עד נמורותיך
 ופירש״י תפן נהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו

א תנינן, תמן נוראך את וזנור  מהללאל נן עקני
א אתה ואין דנרים נשלשה הסתנל אומר  לידי נ

 מי ולפני הולך אתה ולאן נאת מאין דע ענירה
 מרומזים ושלשתן ומשנון. דין ליתן עתיד אתה

ת תינ  דין שמתן נוראך זנור נארך נורך נוראך נ
 רמה עפר מקום קנרך נורך את וזנור לפניו.

;ממקורה שננעת נארך וזנור ותולעה

ת מז״ל ואמרו  ממא נר לוי ר׳ אמר ה׳ נרנו
 ירנת לעולם לקיש נן שמעון ד אמר

 ואל רגזו שנאמר הרע יצר על טונ יצר אדם
ענ נצמו אס תסעאו  שנא׳ ק״ש יקרא לאו ואס מו

שנננם על  יום לו יזנור לאו ואם מוטנ נצמו אם מ
 שהיא המות יום פירש״י סלה ודומו שנא׳ המיתה

א וכן עולמית. הדומי׳ יום  אמד יום שונ אר׳
א את תלמידיו שאלו מיתתך לפני  אדם וני ד׳
 ונמצא למסר ימות שמא היום ישונ אלא נו׳ יודע

 תונמת הנניאים הונימו ונאשר נתשונה ימיו נל
 יצרו הרואה שהאדם נתנוונו נאמד נלם מגולה

: הטונ יצרו עליו ירגיז עליו מתננר

 ולמאס המיתה, יום לזנור ההוא הדנר וסגולת
 עונר נצל המה אשר הזה העולם תענוגי

 הנוטפים הגשמים מי שהם ארצה הנגרים ונמים
מי נזומלים רנו אם אך אשר  העצומים נהר ונ
 לעמקים ומשם לגנעה המים ירוצו מהר מיש הלא

 וזרמה מהר מיש וננלעים והולנים מתמעטים
 תענוגי נל נן אי׳ מקומם נינר ולא השמש עליהם
 נלת׳ לו נשאר ולא ונעופה. מיש גז ני הזה העולם

תא ואדמתו, גוויתו אם  דא וניקתא זעירא, ני
ס׳ ורמז עקתא, מ  מאן האי ע״נ ע׳׳ז דך שנת נ

 מיניה, לקרנא לישלופינהו לקמצא דליסמי׳ דנעי
ה יש  לפי אדם נל וצדקה מסד מצות על רמז נז

 והסגולה הקמצנות, מדת ממנו ולהסיר ינלתו
 ענוה ידי על ומסד הצדקה התמדת נלנו לקנוע
הענווה נדעת ושפל עניו שהוא שמי לנך המניא



ובועז יכיןד פרקסוד

 ווחרן שהיא כנריוח עם ושסד צדקה לידי מניאתו
 תמיד מוצא אי<ו נאוה נעל שהוא מי ני נממווו,

א ני נידו, מתאותיו סלק  שהוא נ<פשו סושנ הו
דו לפי א ראוי מעלותיו וגודל ננו  גדול לעושר כו

נ ונל עשירות, ידי על עצום ולננוד  מגן אשר העו
 מהוגו יפזר ואיך יסשנ נעיגיו מעט הנל ה׳ אותו

 גופו ותאוות עשרו ממעט זה ידי ועל לאסרים
תי והרנות  מוזהנות ויריעות ונריס דלתים סומה נ

סך זהנ :שש וגלילי ונ
 יתנרך ה׳ אותו סגן אשר נל עגוה הנעל אבל

 נלנו וסושנ ההסתפקות לו שיש נעיגיו רנ
 סגם מתגת אלהים אותי שסגן אגי רואה הלא

 לאנול לסם סרינה נפת לי די הלא לי, שמספיק
 מותר, לי שיש יתנרך כ׳ ונססדי ללנוש, ונגד

 יעקנ ונמ״ש גשמתי את לזנות לי יהיה והמותר
ת אל נשלום ושנתי ע״ה אניגו די ר׳ל אני ני  נ

 משם, סוצנה אשר למקור נשלום תשוג שהגשמה
נ תי דנ ת אל ושנה נ ה ני  אניה מלסם נגעוריה אני

 עמדי אלהיט יהיה אם נדנריו פתס ונן תאנל.
 יהיה שה׳ הולך, אגני אשר הזה נדרך ושמרגי

 ענירה והרהור מסטא וישמרגי הזה נעולם עמדי
 טונ נל לי נהיות שאפילו לאלקים לי ה׳ והיה

מדת ועושר  יראת תמיד פגי על יהיה הרסמים נ
נ ה׳, ״ נ ד רסמי אפילו וז״ל ויצא נזוהר ו  איתונ נ

 קמי׳ פלס דאגא נגין לדיגא לקנלי אשוי נשלם
ת יהיה מצנה שמתי אשר הזאת והאנן תדיר,  ני

ה רצה אלהים  אשר נדרך ה׳ ישמרגו שאפילו נז
 פי על אך ועון, סטא נשום אנשל שלא הולך אגני

 גנשלתי שמא ה׳ ויראת פסד גודל תמיד אסשנ נן
 אסמוך ולא ינין. מי שגיאות ידי על ושלום מם

ת והגהגותי שקידתי, על עצמי ד ענו  מפסד רק ה׳ נ
 והסך קרנגות להקרינ רגיל אפילו גאוגו והדר ה׳

 אפילו לי שינופר הזאת האנן על לה׳ שנר גסך
:שנלנ מסשנה

ת מדת לי שיהיה ומאחר  די שיהיה ההסתפקו
נ נל ללנוש ונגד לאנול לסם לצרני לי טו  כ

 ארסיק נודאי וגנסים נעושר עמדי ה׳ יטיג אשר
 לך, אעשרגו עשר לי תתן אשר ונל הקמון מדת

וצדקה המסד מדת גדול יהיה נך שנל לפרש יש

 עישור מצוה נל על לנזנז וקנל סנור שאהיה שלי
 אנזנז מצות עשר לי יזדמגו שאם נעגין גנסים,

סי נל  ההנרס על מותרות נידי שיהי׳ מה גנ
 אפילו לך אעשרגו עשר וזהו ופרגסתי, מזוגותי

 הש״ס נקושית גנסים, עישור פעמים עשרה ליתן
ק  ונו׳. מצוה תלתא ליה אתרמי אי מעתה ננ״

ע אטו אולם  להתפאר שיונל אניגו יעקנ נ״
 מזרע ואסד אסד נל פגים נל על אך ננך,

ססד להתגהג ממוינים יעקנ  זהו ואולם וצדקה נ
 עגוה מדת האדם ניד נשיהיה לקיים אפשרות צד

 לו די נעיגיו היא אשר שפלותו שמרוג גמורה
 ומתאוה סומד ואיגו מצומצמים ופרגסה נמזוגות

 לנל להטינ ומרנה נלל מקפיד איגו לנן למותרות,
 הוגו, רונ שעה לפי וממעט שפוסת על מושש ואיגו

 נא לא שמעולם י״ד נטור נמ״ש הוא שנאמת
 נשניל עשר תעשר עשר הצדקה, מן עוגי לידי אדם

תינ שתתעשר,  אפתס לא אם נזאת גא נמגוגי ונ
 נלי עד מאי די נלי עד וגו׳, השמים ארונות לנם

 סז״ל ואמרו די לומר שפתותינם שינלו עד די
 :תי״ט עיין לסנמה וסייג לעושר, סייג מעשרות
 סגן אשר מנל להפריש אדם לנל הסיונ ועכ״פ

אר הריוס מנל מעשר ענ״פ אותו, ה׳  נמנו
ם  הקרן, מן תסלה להפריש יראים ונספרי נפוסקי

די  הריוס מן רק הקרן מן עוד ליתן א׳׳צ שאס״נ ננ
תת לנו ירע ולא  נעיגיו יראה הלא הריוס מן נ

 גותן והוא מלקים עשרה ריומ יתנרך ה׳ לו שגתן
 מנל חלקים תשעה לו וגשארו עשירית חלק לו

 תמיד ויתגהג ושממה. נגמת יתן נודאי ריוס.
ל נו  הקרן מתמלה לעצמו להפריש ומתגו משאו ננ

 ירע לא ונזה לצדקה, עשיריתו הריומ מן ויתן שלו
תתו לננו ; הריומ מן נ

 האי הג״ל חז״ל שאמרו מה לפרש הלצה ובדרך
 לישלופיגהו לקמצא לסמי׳ דנעי מאן

 שיש האדם מרגיש שאם הג״ל ע״ד מיגיה, לקרגא
 השר עליו שגונר קמצגות מדת מממת רע עין לו

ו ומנגים קמצגיות של  מז״ג שאמרו ע״ר רעה עין נ
 נשלו רעה עיגו יתן לא והוא אמרים שיתגו הרוצה
 ממו״ג מעשר להפריש רוצה שאיגו עין רע וגקרא

יתן מי לנו על האדם גותן לפעמים והגה שלו,
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 שלוונל נכדי ההוא רע עין ממני להסיר שוב 3ל לי
 עלה ע״ז ממו״מ מעשר להפריש לני לול ליתן

ל נן שינהוג היעולה  העסק שנשלס לוחי מו״מ ננ
 ממעות נמלואו נולן הקרן תתלה יפרוש ההיא

 פלוס, למעשר מהקרן יתן שלא ההוא המו״מ
 כלו ני בראותו לנו ירע לא שוב הנשאר ומהריות

 להפריש בעיניו נקל יהיה אותו ה' מנן אשר ריוא,
 דנעי מאן וזהו עשירית, סלק כולו הריוס מן

 הרע עין ויעוור שיסתוס דהיינו לקמלא, לסמיי'
 להפריש שלס לנו להיות בנדי נשלו, רעה שעינו מה

 יפרוש ר״ל לקרנא, לישלפינהו ומתנו, ממשאו מעשר
 רוע ממנו יסיר ואז לעלמו, נשלימות הקרן תמלה

 אולס מעשר, להפריש שלס לנו שיהיה שלו עין
מי זהו  מעושר הוא שלו קרן מעות שכנר שיודע נ

 זוז מאתיס מתמלה לו שיש מי ד״מ נכה, יתנהג
 להפריש א״ל מו״מ כשעושה ואמ״נ מעושריס,

מו להיות הנל ואזר הרוומיס מן רק הקרן, מן  נ
 יפרוש אמר מו״מ ונותן ונושא נשמוזר אמ״נ קרן,
ר שנעשה מה לעלמו כולו הקרן נך אמר  קרן, ננ

: מעשר יתן המותר ומן
ה  לדק לדק לדקה נמלות להזהר יש מאד מ

ר תרדוף  נל ונמתקו ממות תליל לדקה ונ
 רממיס לעורר העליון פלא ידי על הדיניס נל

:לי הנראה והנה ופשושיס, גמוריס
 וארבעה עשריס במגפה המתיס ויהיו פסוק

 שאמרו עס המשנון, לנוין נראה אלף,
מ מז״ל  אנדרלמוסיא וע׳׳ז זנות מולא שאתה נ״
אה  נעון ואולי ורעיס שוניס והורגת לעולס נ
 יותר משאו אולי או נולס משאו לא וזנות פעור
ת מלינו דהנה ויראה מהס רנו  הנאמריס ננ

תי מקו  בני והנאמריס הוא ברוך הקדוש מפי ננ
 ננדריס ארז״ל ע״ז משה, מפי תורה במשנה תנא

א  נשר מדת הוא נרוך הקדוש נמדת שלא וראה נ
ב ברנן הוא ברוך שהקדוש ודס, ״ וקללן אותיות ננ

ס ברנן בשמנה, א ס אוליך עד תלנו, נחוקותי נ תנ  א
נ תיו עד מאלף שהוא קוממיות ״  וקללס אותיות, נ
 לענדס, עד לי, תשמעו לא ואס ויו מן בשמונה

ס ומשה רנ  ויו מן וקללס מס, עד ויו מן בשמנה נ
ת והנה אותיות, נ״ב שהס הא עד רנו  נלס הנ

 תרנ״ה, אלף משנון נלס עוליס הקודש ברוח שהיו
 חמשה פחות ת״ק אלף יש תיו ועד אלף מן שהרי

 אלף עולה נלס סשנון ק״ל עוליס מס עד ויו ומן
ם ויש ברכות תרנ״ה ה ה פעמיס ס״ה נ ״  נ

ה שהם ס״ה פעמים נ״ה שהם ״  שם פעמים נ
 אדני נשם שהאלף הדין, מיתוק שהוא אדנ״י
 והאלף די״ן, שהם אדני של האותיות שאר ממתק

 שאין העליון פלא ופשושים גמורים רחמים היא
 נ״ד יש אדני של נשם ואולם דין, תערובות נו

 לנ״ה נלם ישראל מחנה תחלוק אדנ״י לירופי
 מנ״ה א׳ חלק כל של הדין נמתק נמלא חלקים

 אדני שם של לירופים מנ״ד א' נלירוף מישראל,
ה ומלק ״  להיות לריך מיוחד, לירוף כנגדו שאין הנ

 רחמים שהוא הפשוש אדני שם ידי על המיתוק
 אחר מלירוף נפול מיתוק ע״י ויש ביותר פשושים
 שניים פי דהיינו חלקים משני הדינים וממתיק

 הברכות חשבון עולה כן וענ״פ הלרופים, משאר
ב והחסדים המיתוק מלד הנאים ״  אותיות ננ

 פעמים נ״ה מ״ם, עד וי״ו שמן אותיות וח׳ א״ב
 גרמו כביכול פעור נעון והנה אדנ״י, כחשבון

 יותר ממתיק פשוש אדני של שם שאין שלהם נפגם
 מנ״ד רק הדין נמתק לא ולכן הלירופים משאר
ה חלקי ״  בתוכם שהיה אחד וחלק ישראל, נל של נ

 מיתוק בלא נשארו הם וזנות פעור נעון הנכשלים
ה ולכן ה ני אלף נ״ד במגפה המתים הי ״  פעמים נ
 ה׳ שגיתי ואם נ״ל, כן רנוא ששים הם אלף נ״ד

 הדינים יומתקו וחסד הלדקה ובזנות בעדי, יכפר
;אמן ופשושים גמורים רחמים ויהיו

ה׳ פרק
ו נזרקה שינה האדם וכראות  הוא ונהפוך והשחרות הילדות נדרני לאחוז לשנים והגיע נ

ל הראשונים מעשיו לתקן חושה מהרה שלריך חפן לו יהיה שלא ראוי אשר כאלו ננ
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 מלהתאמן אסת רגע אפילו לאבד ושלא דאפשר מה
 גימואו אשר היסודות לשכלל מעשיו בתיקון

 תהו הבא, לעולם שלם בגין לו ולבגות בעוגותיו
 סגגיא בן לר״י קיסר דא״ל להקיסר ריב״ס שהשיב

 ססרוגי תלנא עור א״ל אבידן, לבי אתית לא מ״ע
 בי עסגין, לא עסגוהי גבסין, לא כלבוהי נלידין,

 ההר פירש״י בסישגא, אבידגא אדלא אמרי רב
 כלומר קרת, מלא ההר של סביבותיו שלג, געשה
 השגים עמגוהי גשמע, איגו קולי הלביגו וזקגי שפמי
 זקגה מרוב מפשפש אגי ממגי אבד שלא מה אסר
 דבר שמבקש כמי וגראה ומגעגע שמוח הולן אגי

 מוסר שתוכחת היות עם לשוגו, כאן עד לו הגאבד
 חז״ל כמ״ש לכל וידוע מגולה תוכחת היא שבכאן

 דמילפי, כלילא סבותא דוורדח, כלילא יגקותא שם
 על שהשיבו לתשובה, התעוררות כאן יש נם עוד
 העשוי מקום אבידן לבי בא אינו מדוע ששאלו, מה

 אבידן בי לי׳ וקרי הצדוקים, עם שם להתווכח
 התעוררות שום עמהם ויכוח במעשה שאין

 ניצוח להם מועיל שאין דרובא ורובא לתשובה
 ישיגו ולא ישיבון לא באיה כל כרכי אותם, שמנצחין
 מחשבת פיגול אחר נמשכים והם חיים, אורחות

 כארס בלבם ובוערת בהם הדבוקה שלהם מינות
 ביותר אשר זמן, איבוד רק בזה ואין הנמשים,

 אפילו לאבד שלא לזהר צרין האדם זקנת לעת
 למלאות, שעות לו יש אם יודע מי אשר קלה, שעה
 זמן לאבד לי א״א ר׳ל תלנא, עור שהשיב וזהו
 העומד ההר ליישר יותר עצמי אצל קרוב אני כי ע״ז

 העבותות גבהו לא אם מתירא אני אשר לנגדי,
 וצריו גבוה, כהר ופשעי נעורי חעאות מעאים

 יהיו אם בי שיקוים תלג עור שיהיה לתקנם אני
 ילבינו כשלג ובאות שסדורות הללו כשנים חעאיכם

 נתפשעו שאפילו עד ההוא ההר וגדול רב אם ואף
 בתשובה להתאמן אני צריך ההר, לסביבות גם

 שנם גרמתי, שלי עונותי ידי שעל מה הכל לתקן
 אלי שנתחבר ומה ממני, למדו אחרים אנשים

 הייתי ואני עבירה לדבר המסייעים סביבותי
 צריך שמי, על כן נם נקרא ועי״ז בנזקים נרמא

 שילבינו כדפירש״י קרח מלא הכל שיהי׳ לתקן אני
שצריך נבחין, לא כלבוהי ואמר וכפור, כשלג כלם

 המקע׳ פיות לסתום נשמתי תקנת על לשקוד אני
 המקערנים ובפרע עלינו, לקערג לשונם יחרצו שלא

 תשובה ידי שעל האדם, עונות ידי על שנבראו
 פיהם יפתחו ולא תושי', ידיהם תעשה לא שלימה
 שיניהם שיהיו עמנין לא עחנוהי וזהו לקמרג,

 לעמון רשות להם יותן ולא סגורות, ומתלעותיהם
 קערוג, שום עלי לדבר הדיבור כח ידי על עחינתם

 במישנא אבידנא אדלא אמרי רב בי עור אמר וע״ז
 מושבים רב בי בני שהת״ח רמז דרך לומר דיש

 צריך אפ׳׳ה קלקלו, ולא חעאו לא בילדותם שנם
 קצת להם שידוע מה מבעיא לא מאד לחפש

 התורה מצות מתרי״ג בילדותם שאבדו אבידה
 בעל בשם מכונה עליהם שהעובר המצות, ודקדוקי

 לתקן לשקוד שצריך לדעת, עצמו שמאבד אבידה
 אבידתו, על המחזיר אבידה כבעל להיות נם אך
 אפ״ה מאומה, מהם נאבד שלא שחושבים מה אך

 ויפשפש וכשיבדוק מאד, במעשיו פשפוש צריך
 בעקביו דש שאדם מה ובפרע הרבה, ימצא היעב

 ויגעתי לחפש צריך ע״ז בדבר חעא שיש נ״ל ואין
 שצריך והרבה הרבה ימצא שבודאי תאמין ומצאתי

: בחישנא אבידנא אדלא וזהו לתקן,
 הערך קעני הצאן דלי אנחנו ק״ו של ב״ב וק״ו

רבות, אבידות והרבה הרבה יש בעו׳׳ה אשר
 במקומו סימנים להם שיש מיוחדת אבידה מה

 שצריך בעו״ה תובעים להם ויש ומנינם ומשקלם
 ובכונה בדמעות ולהתחנן שלימה, בתשובה לשוב

 נפשינו, תבכה במסתרים המקום לפני גדולה
 ויסתמו חובותינו שערי יומחקו ואולי האי כולי

;המקערנים פיות
 מסד, כלפי מעה חסד רב ה׳ בשם ולבטוח

הודעתי' מבעחך בה׳ להיות כ״ב במשלי
 במועצות שלישי׳ לך כתבתי הלא אתה, אך היום
 אמרים להשיב ארנת, אמרי קשע להודיעך ודעת
 המפרשים שכתבו בענין לפרש יראה לשולחך, אמת

 ראה הדין מדת פי שעל חסד במדת נברא שהעולם
 ורב רז׳׳ל מ״ש וזהו מתקיים, העולם שאין הקב׳׳ה

 ולבאר מסד, ורב ואח״כ אמת בתחלה ואמת מסד
 בפסוק בב״ר חז״ל שאמרו מה ע״פ נראה זה דבר

יברא אמר מסד יברא אל אמר אמת אדם נעשה
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 6הי כגוןן ל6 הנשמה ת6שני ר6תו יפה וז״ל
 ענ״ל 6לסעו המסית היצה״ר מצד להפסד קרוג׳

 1י6 לה עוג השנינה מזיו נהנית כשמים ונהיותה
ספק נכנסת להגוןז ונירידתה הפסד, סשש לה  נ

 ורסוקה לשפר קרונה 6שה י״ל לכאורה אמנם
ם שאמרו מצד מהפסד א אנמי  מסייעין לעהר הנ

א לו  הדנרי׳ כיאור לפי הרי לו, פותסין לעמא הנ
 סיוע לו אין להיפן אכל הטוכ, לצד סיוע לאדם יש
 מתנגד לזה רק סיוע, נלא אכל פתוס הפתס רק

 אותו, מולינין לילך רוצה שאדם נדרך סז״ל מ״ש
 לטהר כא כזה הם דשווין התו׳ נמ״ש דמשמע

 וותר לשכר קרוג דאינו ונמצא לטמא נא נמו
 שאמר אמת, טענת היתה דזהו ונראה מלהפסד,

 אכל לספיק׳ נפשיה אינש מסית דלא יכרא אל
 שנרוג ה׳ ססדי גדול ני מסמת יכרא אמר ססד

 אלי שונו אומר הדין מדת על הגונרים ססדיו
 לכם אפתס ואני מסט של כמודה לי פתמו נו׳

 לדנרי מקום נתן מסדיו נרוג כ״ה והש״י ונו׳,
 מקום ודם לנשר שיש הרי ארצה, אמת וישלך מסד

 דנרי שמעת הלא הרממים, מדת לפני להתמנן
 שאמר מסד דכרי עליו וגכרו יכרא, אל שאמר אמת

 תתנהג לא הגדול שנמסדך מסד רכ מדת מממת
א שוה שיהיה הדין כמדת מו לטהר נ  לטמא נא נ
 מסד של לדכריו אם ני השגמת שלא הדכר וא״נ
 וזהו לפניך לשוג לעזרינו מראש הכטמתנו הרי

 ר״ל הודעתיך מנטמך כה׳ להיות הפ׳ כיאור
 ויקכל תשוכתך יקנל שהוא תנטס הרממים כמדת
א ההתנצלות הוא ומה התנצלותך, ממך  לנאר נ
מו ודעת, נמועצות שלישים לך נתכתי הלא  נ

 נכיאים תורה היינו שלישים המפרשים שפירשו
ס׳ מז״ל נמ״ש ונתונים, מ  התורה מן מנות, נ

ם, ומן הנכיאים ומן תוני  רוצה שאדם נדרך הנ
ה לילך  להודיעך נא הוא וכזה אותו, מולינין נ
ה ר״ל אמת, אמרי קשט  מנואר נראה המאמר נז

 ונזה ינרא, אל שאמר אמת דנרי ואמתים שנכונים
 להתנצל לשולסך, אמת אמרי׳ להשיג מקום יש

 מלקו הנשמה שולס שהוא הוא כרוך הקדוש לפני
 נהתנצלות ותנא הגוך, לתוך להורידה ממעל
אלא השגסת ולא אמת דכרי שמעת הלא לפניו,

 שלא תעש׳ המסד מדת גודל שמצד מסד כדנרי
 כתשונה לדופקי רג כסיוע תסייע אלא הדין ע׳׳פ

 פותס אני אין אם אפי׳ לקנל, השער ותרמיג
 פותס הרכים נרממיך אתה ממט, של כמודה רק

:ומרמם גדול שער
ה מ כ ח ה  והמנמה רז״ל אמרו וגו׳ למנם תעוז ו

טונים, ומעשים תשונה זה למנם תעוז
 כ׳ ידים, כ׳ אזנים כ׳ עינים, כ' שליטים מעשר
 משכון למצוא לאמת אמת פה, הגויה ראש רגלים
ר נכשל אדם שכעולם כנוהג דנ  אם ענירה נ

 שורו, מת לו מתכפר ניצד מיתה עליה מתמייג
 נאצנעו, נכשל צלומתו, נשכרה תרנגולתו אנדה

ט ע״נ, מתמצה והמשנון  התלאות שכל וראה הנ
 סשכון למצוא לאסת אמת עלינו שעברו ואנמות
 שנכון והאהכה, המסד מצד שהם נפשינו לפדיון

ה לקכלם וראוי הנ א  ;ומנה נ
 ואמאי דאמרי׳ זו, גם איש נסום נענין ובתענית

 מידי דכל זו גם איש נמום ליה קרו
 נראה לטונה זו גם אמר הוי ליה סלקא דהוה

עם טוב הגמרא פי על זה לשון דתפס  משמוק נ
ם טוג ע  הצדיקים על הוא ברוך הקדוש שנועם נ

 הוא ברוך הקדוש שמשמק משמוק הזה, בעולם
 הצדיקים של שהיסורים הזה כעולם הרשעים עם

 שהצער כולו, ולעולם להם טוב הזם בעולם וצערם
 ומגדילי׳ הדור, עון על מכפר הצדיקים של ויסורים

 השכל עפ״י (והנה הנא, לעולם הצדיקים שנר
 דנרי גם הרעות, תצא לא שמאתו האמיתי
 נפש, משיבת ה׳ בתורת מפורשים להיות׳ התונמה

 השכל ומצד והאהבה, המסד מצד הם שכלם בודאי
ה, לקבלם שראוי הנ א ה אך נ ה לא אשר מנ תונ  נ
 מיו עליון קדושי צדיקי זאת אך מפורש בתורה

ה) לקנל׳ מצטערים  של שהיסורים וכיון באכנ
ק בתונסה תורה כמשנה נרמזים צדיקים  נפסו

ה ונל מלי כל גם ה לא אשר מנ תונ  התורה, נספר נ
 והם שנדור, צדיקים של ענשן על נש׳׳ס דדריש

ה לפיכך לטונה, נמשכים  לומר הזה הצדיק רגיל כי
 לטונה זו גם זה לשון ליה דסלקא צערא נל על

ת הנרמז צדיקים ר״ל תינ  אפילו ונו׳, מלי נל גם נ
לטובה. היא זו שבתיבה כתונסה
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 של רישוי לדרוש צדיק ותו6 של דרנו כיה שכך
ת נל ר מרינן6נד גם פינ  נחום 6פ״ ננ״

: שבתורה גמין נל דורש היה זו גם קיש
ג שעולם ז״ו בתיבת נסלק רמז עוד ויש ״  לרמז י

 (דהיינו תורה, שבמשנה י״ג ג״ם על שנתכוון
 ויו בלק הכתובים לקודייהו גם תיבות לקשוב

 וגם תורה, במשנה גם פעמים י״ב והם הקיבור)
ק שנתונקה זה  גם הוק וגו' קלי כל גם נפסו

 הנל נהפך הרתמים מדות י״ג ידי על וגם הי״ג,
וק״ל: למובה,

מי גם קם הקדם הנה  קז״ל הזכירו הנקרות ני
י קף ונו', שמא כיום ישוב מי נ  הזקנה ני

 נדרנו מקזיק עודו שקם השינה. בימי ונ״ש
 רגע ובכל שעה בנל לזכור תושב שקינו שמנעוריו

 כקו זרים קכלו הושע מ״ש בכלל וכוק וקצו, עתו
 ידע, לק וכוק נו נזרקה שינה גם ידע, לק והוק
 היינו זרים, וקנלוהו נסו שתשש הקדם זקנת שלעת
 היה וקלו ונתמומע נתדלדל הנל ידו ועוצם שנסו
 שהתורה מז״ל נמ״ש התורה עסק מממת נמו תשש

 מונו מה תושי', נקרקת שלכן קדם של נקו מתשת
 :עומד בעולם עובר עולם שהקליף יפיו ומה

 עה״ז עסקי מסמת נתחלש נמו קם נהפך ואולם
 והבלי זרים לדברים קשר מצעדיו, ומעשה

מו זרים שקנלו בלשון נקרק הזה העולם  שהרי נ
 קללו זרים הם הזה העולם הרווחת מעשה נל

 ממש זרים ונעשו לו מלוץ שאין קצו זמן בא לעת
 שינה גם ידע לק והוא נחו זרים אכלו וזכו אצלו,
 של שפיותו מגודל לדבר ינול הפה שקין מה ונו'

 וצופה לראות עינים לו שיש כמי אדס אותו
 שיש ונמי עיניו, שנגד מה רואה ואינו למרחוק

 בקירוב שומע ואינו ממרחק לשמוע אזנים לו
;מקום

 ששני' ונו', נהם שנותינו ימי הפסוק ע״פ וביותר
 נחשנים כמה כללו בדורות העודפים

 מרובים נססדים לו המה נתונים נתונים מתנה שני
 בנדי המתנה הנותן רצון ודאי ומת״ח צדקה נדרך
לפניו ולשוב מעשיו לתקן זמן עוד להאדם ליפן

 חסד שערי פותח ונעצמו בכבודו שהקנ״ה נאמת
 נן על בתשובתו ורוצה ההוא האיש על ורחמים

:הללו ושנים ימים לו נותן הוא
 זימנא נתר זימנא ליה דקבע הגדול חסדו וזה

 עוותו לתקן ההוא להקיש זמן יותן תקוה יש לאמר
 סז״ל רמזו עליו כראוי שב ואינו זה דבר והשונח

 מירוף היש לו שנותנים מה המאבד זה שועה איזה
 אסורים בנית ומנודן שנוי נמו מזה גדול דעת
 האסורים בית ששומרי הנושר שעת זמן ומצא קשה
א' שוכנים הוזים כולם  עליהם נפלה והרדימה נ
 עזרתו רואה והוא לחופש לצאת לפניו פתוח ופתח
 נפשו נפדיון מלחוש כשע ועיניו לנו וכשמן מנגד

 נמשן■ ונשאר גדוצ לאור מאפלה לחופש ולצאת
 השוגה האיש זה נן ינתק לא ומוסרתו וצלמות
 התשובה מן בהתייאשו ולאחרים לעצמו ומקלקל

 ישרים מנהגים להם לסדר מצוה אינו לביתו וגם
ן אחר תהי׳ למען  יתקועעו ולא כבוד מנוחתו נ
 בודאי אשר ודיינא דינא דבי בזילותא ואשתו בניו
נ אשר בנפשו גדול צער זהו  דבר את הירא ע״

:נזה יתעורר ה'
ל יתברך ה׳ אל לשוב בראשון  לא ורגע רגע ננ

 הקדוש לו שנותן זו מתנה מאבד יהא
 ורגע רגע שכל ברור באמת בלבו ויחשוב הוא ברוך

 הבורא ואהבת חנה של נמתנה לו היא נתונה
 ורשע חעא ח״ו יוסיף שלא ונ״ש ה׳ אל לשוב נדי

מו הקודמים, פשעיו על מפא להוסיף  בענין נן ונ
 :אחריו ישאיר אשר מעו׳ לפי סדר לעשות

 עמדתי ונבזה דל והשפל הפעוע אנכי גם והנה
ת' ה' אל שב הנני ובראשון בזה, מרעיד י

 ובשרי לני ובשרי גידי אבריי בכל ונפשי לבי בכל
ל ואקרא סי אל אל ירננו  נל על לי שיכפר לב ננ

 כעומד כעני דוד כתפלת וזדון שוגג ופשעי אפאתי
חסי צדקה לבקש  ואחי שגיאות על מתפלל והנני ו

 דוד הורני נאשר זדים על וגם נסתרות על כך
 סלסתי ויאמר ויסנני בתפלתו כשלום עליו כמלך

 ליזהר מישראל אדם לכל ראוי אשר סדר ובענין•
:ונו׳ להודיע אני צריך בראשון מדנים להסיר
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ו פרק

 ננערתי נהלכתי גנמותו כצל רףמ תהלים
 נחש וגשרי מצום נשלו גרני נלורגה

מו לפרש נראה משמן,  שדגר נ״פ דוד שכזניר נ
 ונו', אזני למשל אמה ואמר משל דרך לפטמים

 כמדרש שאמרו להמשל המשורר דנתנוין לומר יש
 משל וגו', אמו מגפן יצא נאשר פסוק טל קהלת
 והיה פנותיו, מנל מסויג והיה נרם שמצא לשוטל

ה ולא גו להכנס וגקש א׳ נקג שם  מה ינול, הי
 גחדא וטאל ותשיש, דנחש טד יומין תלת צם טגד

 מיטגר יניל ולא למיפק וגטא ושמן ואנל נקוגא
 דנחיש טד אחרנין יומין תלת וצאים חזר נלום,

 הוי נפיק נד ונפיק, דהוה מה היך וחזר ותשיש,
 נרמא נרמא אמר גיה, ואיסתנל אפוי אפיך

 ונל דגגויו פירין אינון טגין ומה את טג מה
 מינך הניי׳ מה נרם ומשנמן, יאי נך דאית מה

מה  הוא נך נפיק, הוא נך לגווך טאיל נש דגר נ
 המשורר רמז לזה ואולי המדרש, טנ״ל טלמא, דין
 טולמו לנית הולך שהאדם נהלנתי גנטותו נצל
 חז״ל שאמרו טוגר, נצל שהוא הזה הטולם מן
ת של נצלו לא  הפורח טוף נצל אלא ואילן ונותל ני

 גמקומו א׳ רגט אפילו טומד אינו גטצמו שהצל
 שהאדם נארנה, וננערתי ואילך, אילך נוטה אלא

 ח״ו, פתאום הזה הטולם מן הפרדו גטנין דומה
תוג שמתחלה ונדומה גמצרים שהיה נארגה  נ

ל וינח  אותו קורא שהנתוג שאף מצרים גגול גנ
 קנט. ולא טראי של מנוחה והיא מנוחה, גשם
 לשוטט שדרנה קניטות, של מנוחה לארנה שאין
תוג קורא ואפ״ה ואנה, אנה  מנוחה גלשון הנ

 לא זו ממנוחה גם ונטו נדו אחדים ימים שאמר
ג נטוגתם, שלא נרחם נטל נ״א כרצונם תי דנ  נ
 הארנה את וישא מאד חזק ים רוח ה׳ ויהפך

וגו',
 פתאום מהעה״ז האדם תנועת המשורר משל לכן

 מת אתה נרמך על מז״ל נמאמר נרחם, נעל
 ים רוח נאלו פתאום, גהפרידו נמשל והוא ונו׳,
מו עליו, גא מזק ה שפירש נ ״ ס ק א׳ גיונה נ  נפסו
ה' ם גדול סער ויהי הים אל גדולה רוח הטיל ו ני

 נקרא שהאדם שפירשו להשגר, משגה והאניה
 משגה והאניה ההוא, הפסוק ופירשו יונה, גשם

 ננערתי נפסוק שנתנוין י״ל לזה זה, על להשגר
 וגשרי מצוס נשלו גרני אמר נך ואמר נארגה

< השועל למשל האדם שדימה משמן נחש  הנ'
 שהיה וטרחתו יגיעתו על מקונן שהשועל שנמו

ם נשאר אשר אחר נמנם,  ונשרו נושלות גגרני
א לעולם נהפרדו האדם נן נחש,  חולשתו מתוך הנ

 לאנול ינול שאינו מצום נרניו נשלו שנמליו ר״ל
מו נחותיו נל ונחלשו נתענית, שיושג מי נמו  נ

ח חלוש שנולד נהוולדו  פה דנור לא לו ואין נ
 נימי חוזר נן הנחיות. תנועות ושאר הילוך ולא

 שפתאום עד הללו, ותנועות נח לאפיסת חולשתו
 זה דגר המשורר דימה נן עולמו, לנית הולך

:שנמדרש השועל למשל
חו נעודו נתשונה לשוג האדם לעורר ובא  גנ

 נתשונה לשוג ידו לאל נהיות ותנועותיו
 מקוג׳ תשונתו שאז להנא, החטא ועזינת שלימה,
 איש נשהוא האיש אשרי חז״ל נדרשת ניותר

 ומקונלת מרוצה והתשונה החזרה שאז נחותיו ננל
:למאד

תיג צו נר״פ במדרש  תושג עמך אנני גר ני נ
 נצל לפניך אנחנו גרים ני אנותי, ננל

 נותל של נצלו והלואי מקוה ואין ארן עלי ימינו
 שהוא נשעה עוף של נצלו אלא אילן של נצלו או
תיג עף  שיקוה מי אין מקוה ואין עונר, נצל דנ

פה ואומרים יודעים הנל ימות שלא  מתים, שהם נ
ה אמר יצחק וגו׳ הולך ואנני אמר אנרהם רננ אנ  ו

 אנותי עם ושננתי אמר יעקג אף מותי, לפני
תיג ענ׳׳ל. למות, שנטה נשעה אימתי  השע ונ

 השע פירש״י ואינני, אלך נטרם ואנליגה ממני
 ואתמזקה, ואנליגה מלהלקותי ידך הרף ממני

 מעליו, יסורין להקל הוא נרוך מהקדוש שניקש
 ממני הסר ספורנו מ״ע פירש ואתחזקה ופירוש

 ומ׳׳ט נתורה לעסוק ואתחזק אותי המונעים את
 לעסוק עוד אונל ולא ואינני, אלך נטרם וזה

:המנוון התנלית ולהשיג
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ה א ר  עמך אגני גר כי שאמר העגי! לפי לי ווזנ
 המה שהגרים המפרשים רי3ד פי על

 ישראלים p שאין מה השניגה נגפי תסת מקורגים
 המלך ודוד שדי. גלל שניגה גמאגה הם גמורים

 כרוך םקדוש לפגי הכגעתו כגודל השלום עליו
 נגפי תסת כמדרגת הוא כאלו גר עצמו קרא הוא

 שניגה כמסגה ממש הוא שכאמת ואך השניגה.
 ממך. אגני גר כי אמרו ווהו גר. כמו כדעתו היה

 ככל תושכ שאגי אף גר. אגי כאלו כדעתי. הריגי
 ישראלים כגי ישראלים כאמת והם שאגי אכותי,

 ממש כגר אגי זה כל עם קדוש עם כגי קדוש עם
 החמא גרם ח״ו אולי חושכ שאגי מחמת כדעתי,

 אהיה והלואי ס״ו העליוגה ממדריגה להשתגות
 כאהלך אגורה לפרש ואפשר כגפיך, תסת צדק כגר

 כן גם שהוא סלה כגפיך כסתר אססה עולמים
 כאהלך אגורה היה ראוי אמגם אם זה, כדרך

 כסתר אחסה עכ״פ לזה כדאי איגי ואם עולמים,
:צדק גר כמדרגת סלה כגפיך

 ושפתיך מרע לשוגך גצור חיים החפן האיש מי
 יכשל לכל מאד ליזהר שצריך מרמה, מדכר

:ושלום חם הרע לשון כעון
ל מעגי! עליו כאין גגעים הרע לשון המספר כ

 כל אומר וכמ״א פוסל. כמומו הפוסל כל
 כי המום כאותו שלא אפילו הוא פסול הפוסל

 סשכ ועי״ז ממומו, שיודע כשכיל עשה הוא
 ואיש וזה משפחות שאר על לעז להוציא תחכולות

 כי כו יגתן כן עשה כאשר כעמיתו מום יתן כי
 ממש כמומו פוסל שהוא יאמרו ושלימים היראים

 פשט וזהו כגופו לוקה ככשרים החושד כיאור וזהו
 פרומים יהיו כגדיו הגגע כו אשר והצרוע 3הכתו
 פרומים יהיו כגדיו והצרוע סתם לומר לו שהוי
 ככריות מום המטיל ההוא והצרוע פירושו אלא
 פרומים יהיו כגדיו ותקגתו הגגע כו אשר כג״ל

 שוכגי על ואף rש שהוציא סמאו על כמתאכל
סוס עדי שהוריד וכמו עפר  אחרת ממשפחה הי

:מעליו עדיו להוריד צריך כן
ר מ א  מדת כ״ו כמדת שלא וראה כא חז״ל מ

 אדם ודם כשר מדת הוא כרוך הקדוש
מתפייס איגו ספק מתפייס ספק סכירו מקגיט

 ש״ר אמוצא דקאי אלא לשאלו אפשר הא וקשה
 עוגשם ואז נכלל, הס עפר שוכגי שאף החיים על

 הדכר כודאי כן אם ויפייסם קכרס על שילך מכואר
ספק :לשאלם אפשר אי כי נ

לל ב  דנרים ז׳ על רז״ל כדכרי מנואר עוגשם ו
ם גגעים  דמים שפיכות ועל לה״ר על נאי

 ועל הרוח גסות ועל ג״ע ועל שוא שכועת ועל
 והוא אלו ז׳ על דוקא ולמה העק, צרות ועל הגזל
 שאמ' מצורע גשתגה מה גסמגי כר ר״ש שאמר ע״ד

 הכדיל הוא מושכו למחגה מחון ישכ כדד תורה
 אמרה כן על לאשתו איש וכין לרעהו איש כין

 המאמר כל פגי על הולך הטעם וזה ישג כדד תורה
 כין הכדיל ונזה המשפחה, שהרחיק הייגו לה״ר
 האדם שלפעמים לרעהו, איש וכין לאשתו איש
 חושש שהוא זולת אוהכ איזה עם להתחתן ספן
 הוא כזה וגמצא ריקים, אגשים של עגות לקול

 לפיכך לרעהו, איש וכין לאשתו איש כין מכדיל
 איכה שגאמר הגלות אריכות שגורמין ר״ל ישכ כדד

 כרכים חכירו פגי שמלכין ש״ד ועל העיר, נדד ישנה
 לילך כהתניישו נדד לישש לחכירו גורם זה ידי ועל
 לו גורס שמלכיגו כמה כאמת גם הכריות כין

 הרי ג״ע ועל ישכ, כדד ע״כ כו להתחתן שיראים
 כעלה על אסרה שהרי לאשתו איש כין שהכדיל

 ממוגה הפסיד איש אשת על ושהכא ישכ, כדד לכן
 איגו ממוגו לכן כתוכה כלא לצאת דיגה שהרי
 אכגיו, ואת עציו את הכהן וגתן דכתיכ פלט
דד יופכים הרוח גסי דרך שכן כרוח גסות ועל  נ
 שפלים כעולם שכל הכריות עם עסק לכם ואין

 גסות כו שיש מי שכל ועוד ישכ, כדד לכך כערכו
 כרוח לגסות סי' אמרו וכן כא״א, גכשל לסוף

 וגחן וכתיכ עליו כאין שגגעיס לפי כייגו עגיות
 גוזל הוא רז״ל כמאמר הגזל ועל עציו, את ככהן
 ממוגו ויפזר הכהן יכוא לפיכך שלו שאיגו ממון

 אותם מכלה ומים אם שאין דנריס רז״ל וכמאמר
 וכאה ד גאוס הוצאתי' שגאמר מכלה שוא שכועות
 שגאמר ע״ד והוא אכגיו, ואת עציו את וכלתה

 כעין צרות ועל אכגיו, ואת עציו את ככהן וגתן
תו יכול יגל כרכתי כדאיתא  אפו, כיום גגרות ני

סטים כור כלויגי לחנירו אומר אדם כיצד הא



האובועז יכיןו פרקסוד

 לוין ולוומרת נפה כשלויליני לחגרתה לוומרת לושה
 ובביתו בנופו נגעים נותן כולו ברון כקדוש לי

 פלוני לויש ו1רל לוומרים וכשכנים ביתו ת1ל ומפנה
;לו שיש

 בלשכ״ר ננללין דברים הז׳ שכל לפרש נרקם ועוד
 לה״ר '1ל בי', לויתנכו כלהו לכ״ר שהמספר

 שהשיל כמום '1ל נגעים מיני שני ועליו כפשושו
 לפי מתו על כמתאבל פרומין יהיו בגדיו בסבירו

הי' וראשו כמת. דומה שבחיים רשש שהוא  פרוע י
 פרעה כי ע״ד ברבים חבירו חרפת שגלה מה כנגד

 לשם השמחים בקמיו בקמיכם, לשמצה אהרן
 יעשה שפם ועל פרוע יהיה ראשו לכן ואידו, רע

 כדינו יקרא שמא ושמא לכ״ר שדברה כשפה כנגד
 עשיתי וכזאת כזאת חשאתי אמנם ויאמר שיפייס

 חושא וסתם חושא א״ע שקורא מכשילו פיו הרי
 ושמא וזש״ה שהרני ומחשאתי שנאמר שמא מקרי
 ע״ד שמא עצמו שקורא יאמר או יקרא, שמא

 אסכרה ללכ׳ה סי' רז״ל מאמר וזה פוסל, במומו
 פיו יסגיר שלסון שקר דוברי פי יסכר שנאמר
 פוסל, במומו הכל יאמרו כי כש״ר זה מלדבר

 שנא' כגלות מארין זו שבמדה לפי ישב בדד ושנין
 מושבו למחנה ומחון בדד, ישב לכן בדד ישבה איכה

 מכבריות להרחיקה ורצה במשפחה מום שהשיל לפי
 הבריות ירחיקוהו לפיכן בה יתחתנו שלא

 פוסל שבמומו עליו יאמרו שהרי בו מלהתחתן
 שהבדיל ומחמת מושבו למחנה מחון יהיה לפיכן

 איתנכו הנ״ל דברים ז' וכל לרעהו איש בין
 כי פניו מלבין לשה׳ה ידי שעל לפי ש״ד כיצד בו,

 שמזכידן ידי על מבריות בין מזה מתבייש הוא
 הוא לפיכן סומקא ואזל פניו יחוורו אזי ש״ר לו

 שאין ש״י בהוצאת שגורם גזל דמים, כשופך
 יותר ומתן מוכר כשירבה אם כי מתחתנים

 שהוא נ״ע ממונו, גוזל כאלו והרי לו מהראוי
 אומרים שהבריות שבו כמום היינו ערותו מגלה
 ביתו, יבול יגל הפסוק ע״ד במומו, פוסל שהוא
 צרה ועינו זולתו במפלות מקנא שהוא עין צרות

 יבול יגל נאמר לכן מום, בו להשיל משתדל לכן בו
ן הוא שהבית ביתו,  מומי זה ידי על מתגלין כגו
עינו בצרות מכירים אם ובפרש ונשמתו, נופו

 המומים שנם מכירים כנ״ל. וכברה נפה ביתו בכלי
ה ושקר מין צרות מחמת היו באנשים שהשיל  כי

 לשון ונו' כ' יכרת כדכתיב הרוח נסות בפיו,
 בריות בקלון מדבר רוח שנס לפי גדולות מדברת

 תכלה. ואני בזוים הם כלומר בקלונם ומתכבד
 ועל הרוח גסות על א' מקרא חז״ל דרשו ולכן
 ברון כקדוש אמר כמתנאה כל באמרם כרע לשון
 שנאמר בעולם לדור יכולים אין והוא אני הוא

 תקרי אל אוכל לא אותו וכו' רעהו בסתר מלשני
 כגאוה, מצד בא הרע לשון כי אתו, אלא אותו

 כמתיהר כל חז׳׳ל כמאמר לשניכם אחד עונש וכן
 גחלי עם שנונים גבור חצי שנאמר לגיהנם נופל

 שחוש חן שנאמר כרע לשון אלא חן אין רתמים,
 שבועת ניהנם, אלא רתמים נחלי ואין וכו' לשונם

 תהי ואל צדיק כוי התינוק שמשביעין כיצד שוא
 הבריות שיצדיק אלא ממש צדיק כפי' אין רשע
 צדיק כוי ומדויק בגנותם, לספר להרשיעם ולא
 יאמרו אחרים תרשע שאם ר״ל רשש תכי ואל

:צדיק הוי יקוים ולא פוסל במומו
ש עונ ן נגעי נגעים מיני נ' הרע לשון ו  כגו

ג' כרש לשון וכארז״ל וכבית, והבגדים
 ולכן שליו, והמספרים והמקבלו האומרו קשל

 שנאמר כמת חשוב שכמצורש צרשת מיני נ' יש
 וידוע לשוב, לבו אל נותן ושי״ז כמת, תהי נא אל

 חז״ל כמאמר בתורה אלא כרש ללשון רפואה שאין
 שנאמר בתורה ישסוק הוא ת״ח אם תקנתו מה

 תורת זאת כתיב ולכן חיים שן לשון מרפא
 שאמר וזה שליו, מכפרת שהתורה רמז המצורש

 3כקו של ויכפר שבקול דבר יבא לקיש בן ר״ש
 כארז״ל לצפור הנמשל כתורה כנגד צפרים וקרבנו

 שנאמר ממנו, בדילין יסורין בתורה העוסק כל
 שנאמר יסורין אלא רשן ואין שון יגביהו רשן בני
 שנאמר תורה אלא שון> ואין רשן>, ולחומי רעב מזי

 עון, נקרא שהתורה הרי ואיננו, בו עינין כתעין
 ותורה שבכתב תורה נגד חיות צפרים שני ולכן

 שכורות למחזיקים, חיים ען שהם חיות פה שבעל
 קיים כשבה״מ הענין וכלל שהורה, ה' יראת ע״ש

 מכפרת תורה כזה ובזמן לכ״ר, על מכפרין אלו אז
:במקומה
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 עצמו מגגיה שאם סז״ל כמאמר ואזוג ארז עץ
אזוג עצמו ישפיל כארז  למ״ש ראיה והוא נ

 שנמכר שאסר גארז ונרמז נאוה, מצד גא שלה״ר
 כארז יפרס כתמר צדיר! שנאמר לארז דומה ושג

/ ישנא גלגנון ו  החמא על לכפר תולעת ושני נ
 הרי נו׳ נתולע נו׳ סמאינם יהיו אם שנאמר

: שני תולעת
׳ לומר יש ועוד ׳ ננגד צפרים נ  שכאדם נפשות נ

ת  האתת לזנות שצריך ולפי ושנלית גכמי
 הצפור את ושסמ ע״נ יננדנני תודה זונח נארז״ל
 ואין לנ״ח כנמשל הגוף מרש, נלי אל כאמת,

א תקנה לו  אלכים זנמי שנאמר רומו נשנירת נ״
 מיים ען כתורה זה מיים מים על נשכרה, רוס

 פגע אם נארז״ל יצרו ינצס וכה למים, ונמשלה
 לשון מספרי של תקנתן מאי ונארז״ל נו', כך

 ז׳ המטהר על הזיה וענין כתורה, יעסוק כרע
ם שהנגעים דכרים מז׳ לנקותו היינו פעמים  נאי
 רמז השדה פני על המיה הצפור ושלימות עליכם
 כזמן מפשי משולמת והיא מיה הנקראת לנשמה
 כנשמה המחקרים המשילו שנן עונותיו על שתוכה

ת יושג למלך  מנוצחת שהיא כזמן האסורים נני
 ושלח ע״ד ושלח אומר הוא ולפיכך כרע מהיצר

:חפשי רצוצים
 מעשיו שישנה רמז נגדיו, את המטהר וכבס

ל ע״ד לטונה  לכנים נגדיך יהיו עת ננ
תיג הזנו רחצו שנאמר וע״ד  את כ' רמן אם ונ

;ציון כנות
ח ל ג  את השכירה כתער שיגלם שערו, נל את ו

 רז״ל כמאמר לשער הנמשל הרע היצר
: כשערה כמוט נדמה לרשעים

 שנן האדם נל על ראש שהוא היינו כראש את
 מלך שנקרא לפי כזקן את מלך, קראו שלמה

 לפי עינו גנות ואת ליצ״ט, שנה י״ג שקדם זקן
 רואה כעין דמטאה סרסורי תרי ולנא שננינא

 ע״ד כלג אף רמז העינים וכשהזכיר חומד והלג
 ורחן סכמה כרכה ראה ולכי שנא׳ רואה כלכ שאמ׳

 שענר כנשים ושני הזנו, רחצו ע״ד נשרו את
 ואני שנאמר ע״ד ושנע״פ שננתג תורה על

שהיא כנשמה על לכפר א׳ וננשה אלוף, כננש

ם נין כצאן  ותשש הגופנים ככוחות נין הזאני
 כרע. מהיצר מנוצחת שהיא כזמן כנקנה כמה

 כנגד א׳ עשירית ג׳ כנגד סולת עשרונים ושלשה
׳ עליהן, שענר דנרות י׳  ננרא שנהן מאמרים י׳ נ

 עשרה נגד ג׳ אותו, מאנדין והרשעים כעולם
 נל נגמרו ידן שעל קטנה נעיר אשר שליטים

 כנמשלה כתורה על שענר שמן לוג כפעולות,
 ידים האוזן שעל ההזאה לעולם, המאיר לשמן

 כרע כלשון תחלה שנטה לפי האוזן ורגלים,
 דנרים לאזני האדם ישמיע אל לעולם נארז״ל
 אזן מטעם או תחלה, ננוית שכאזן מפני נטלים

 נפרה, צריך לפיכך וענר סיני כר על ששמעה
 ע״ז וענר דנריך לרגלי נר שנאמר לפי והרגלים

 שנאמר ליד מיד שנתנה כתורה על שענר ידים
ה ולפיכך למו דת אש מימינו א  יד על הזאה נ

 ע״ד המטהר ראש על יתן כשמן מן והנותר ימין,
 כשמן ראשו שימשח רמז הראש על כשמן שנאמר
 ידו שאין ודל ראשי, כשמן דשנת כנאמר התורני
 העופות ככל כנרדפים תורים שתי יניא משגת

 שנרמז ונמו והנרדפים. כנעלנים מן שיהי׳ רמז
ת כדק יתוקן איך  נגעי נענין נרמז נן האנושי ני

 שגוף ידוע הכית לו אשר ונא שאמר ומה נתים,
 שומרי יזועו לא אשר עד שנאמר לנית נמשל כאדם
 לפיכך עונם, וננגעים שנאמר לנגע והעונות הכית
 אל ילך מתגנר שיצרו כאדם רואה אם אמרו

 על רפואה מהם וינקש כנפש רופאי חכמים
 כנגע לכהן והגיד הכית לו אשר ונא וזש׳׳ה עונותיו

ת לי נראה הן הנקראים לת׳׳ח כיינו נני ג נ תי דנ  נ
 ;מפיהו ינקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי
 הכית שיפנה היינו הכית את ופינו ככהן וצוה

;מדרכו לשוג רעים ממעשים
ם ר ט הן ינא ב  כרוך הקדוש זה הנגע, לראות הנ

הן אלהינם נארז׳׳ל ככן הנקרא הוא  נ
 רואה שהוא וכזמן תרומה לי ויקחו שנאמר הוא

 קירות שנאמר ע׳׳ד הלג מקירות היוצא כנגע
 ;הלכ אל נשמעין כאנרים שנל לפי הומה לני

 הם שקערורות הכית, נקירות הנגע והנה
 וטנוע שקוע שהוא ז״ל כפרש״י שקועין

וכזמן ואדום ירוק מראה והחטא המומר נזוהמת



קזסוד ובועז יכיןפר

הן ויצל) ל)ז עדיין הסטל) נגע פשה שלל)  והסגיר הנ
ס את  נעדו ה׳ ויסגור שנל)מר ע״ד היינו הני

רון שהקדוש נאן והענין  נעדו וסוגר עוזרו הוא נ
רון הקדוש אלמלא נארז״ל יצרו ניד יסול שלא  נ

;לו ינול אינו עוזרו הוא
ה א ר הן ו  וצוה אז התטא של הנגע פשה והנה הנ

הן ^ ס את ותלצו הנ ס ולקתו האנני  אנני
 התורה נסקותי פ' רנה מדרש ע״ד הוא אתרים"
 הרע ויצר אנניס לוסות שני שנאמר אנן נקראת

 האנן את תשמר האנן וגר האנן ולנ שנאמר אנן
ם ותלצו זהו הן אשר האנני  הרע היצר זה הנגע נ

 והשנינו נגע ונל רינ נל הגורס והוא אנן הנקרא
 שהזנרנו קטנה לעיר היינו לעיר מתון אל אתהן

 ואת טמא שנקרא הרע היצר זה טמא מקוס אל
ת ת יקציע האנושי הני  שיעשה מנפניס היינו מני
רו תונו  הרע היצר היינו העפר את ושפנו ננ

 ולקתו קטנה לעיר מתון אל העפרורי התומר
ס תמת אל אמריס אננים אנן שנקת היינו האנני

 יקח אמר ועפר הרע היצר אנן תמת התורני
מו הענוה דרך שינמור  עפר שנקרא אנרהם נ

ת ופרס הנגע ישונ ואם ואפר  מוזר שיצרו ונו' נני
ע נעשה שננר לפי ונעור  ההרגל מצד אצלו טנ
ע״נ ערל שנקרא הרע ליצר ננעל הוא והרי  קשה ו

ת ונתן אז ההפרשה לו  תקנה שאין עצו את הני
 נופו נל שונרת אנמה נארז״ל לנ נשנרון אלא

תינ אדם של  שישנר רמז והוא ונדנא נשנר לנ ונ
ן ואמר יצרו נינוש עד ונל מנל תאותו א אם נ  ינ
הן ת וטיהר ונו' הנ  היינו הנגע נרפא ני הני

;הרע היצר
ק סי מ א ואם שם ו הן ינוא נ  לא והנה וראה הנ

 אז נתשונה שנין שישראל הנגע פשה
ת וטיהר תינ הני  וניום הטמא ניום להורות ונ

 הגאולה על מורה הנגע שרפואות היינו הטהור
 מים עלינם וזרקתי שנאמר הטהור יום הנקרא

 נלולינם ומנל טומאותינם מנל וטהרתם טהורים
:רצון יהי נן אמן אתנם אטהר

ז פרק

ה ' יש הנ  מתעורר נשהאדם א' תשונה דרני נ
 נמתעתע אהיה מתי עד לנו אל ושם מעצמו

רן והולך  מתי ועד אמאס, לא רע טונ לא נד
 מועל אהיה מתי ועד ושלום מם לעצמי רעה אנמול

 אמרי גנוה ממקום ירדה נשמתי אשר נשלימות
רון הקדוש והורידה רמה, נמעלה שם היתה  נ

די ננוף הנוף לתוך הוא נ דה לענדו נ  תמה, ענו
ל אותה מלנלך ואני  לא מתי ועד ויום, יום ננ

 הקדוש רממי נהיות קלקלתי אשר לתקן אתעורר
ת אשר ומסדיו הוא נרוך  שוננים לקנל הנטי

 יולד מה יודע ומי נתקנתי, מתעצל ואני נתשונה,
ל ה' אל ושנ נעצמו מתעורר אלה נל יום,  ;לנו ננ

' דרך  נתשונה פותח הוא נרוך נשהקדוש נ
תינ האדם נלנ ונותן דנ  אלין ה' השיננו ונ

ה ע״פ היא התשונה נשפעולת וזהו ונשונה,  סינ
הקדוש נשרואה נדם ממנו ידם לא ני השמים מן

 הקדוש נעצמו, לנ נותן האדם שאין הוא נרון
נ מסדיו ורונ נרממיו הוא נרון סנ ת מ  לעורר סינו

תנו וירחמהו ה' אל שישונ ידיהם על האדם  ונ
 האדם שאם מילוק שיש לומר שנונל הקדמונים

 אז מעצמו לנו אל לשים נתשונה עצמו מעורר
רון שהקדוש נלנד זו לא  מומל נרממיו הוא נ

ם מז״ל נמאמר ניותר שממננו אלא וסולח  נמקו
 ינולים גמורים צדיקים אין עומדים תשונה שנעלי

 טונים מעשים לו יש הצדיק דאלו וזה לעמוד,
דו שיש תשונה והנעל שלו, הזניות שהם  מעשים ני

 נתשונה נשמוזר טונים, לא ומעשים טונים
ם המעשים על נתוספו ננ״ל המעולה  שנידו טוני

 ועל זניות, מהם גם שנעשה שעשה הענרות נל
 והרנה, הרנה זניותיו ועודפים מתרנים זה ידי

רון נשהקדוש השני ונדרן נ הוא נ סנ ת מ  סינו
אמר ומתחרט שנ והוא נתשונה האדם לעורר



ובועז יכיןt פרקסוד

 qfo ל)ו כשגגות זדונות לו נעשו העכירות ל)ז כך
 וכזה זכיות, מהם נעשה לר) רק לגמרי נמתקים

 &נו ש&ם ונשוכה קליך ה׳ השיכנו פסוק י״ל
 שכלככינו שה&ושם עד כעונות, מושכעים ת״ו

 לוליו לשוכ מעלמינו מתעוררים &נתנו ש&ין גורם
 שתשיכנו לנתמינו תסדך נ& יהי עכ״פ מקודם,

 ונשוכה כתשוכה לעוררנו &תה שתתתיל ר״ל קליך
 ושלום תם היה היושר שמלד qfo רתמים וכגודל

 רתמיך למען עשה כתשוכה מורדים לקכל שלק
 רתמים שהוק כ״ה הויה שם ידי על ותסדיך
 לעורר תסד עמנו ולעשות כתשוכה לקכלינו גדולים
 ומתתננים שוקלים וקנתנו ונשוכה, קותנו תתלה
 הוק הדין שמן שקף עמנו מסדך כיותר נק עשה

 תסד עמנו נק עשה שגגות, מהזדונות לעשות
 תעקנו לק כקלו לנו שתתשוכ כקדם, ימינו לתדש
 שוכה וזה התעק, קודם שהיינו כמו כקדם, ונהיה
 כתשוכתך ממתין כשקתה ר״ל קלהיך ה׳ עד ישרקל

 שהעון כעוניך כשלת כי קז תתלה, יפתת שה׳ עד
 ועדיין כשגגות נעשה שהזדונות מכשול רק נעשה
 שהקרכנות כמו כעי כפרה שוגג שכל כפרה, לריך
 קמו תקיימו קם קכל השוגג, על מכפרין היו

 מעלמיכם מוסר דכרי תקסו שקתם דכרים עמכם
 המתסי׳ תהיו וקתם לתשוכה לככם ככל להתעורר

 תשק כל קליו וקמרו קזי דכרים עמכם ולוקסין
 ישרקל כמדרש וכ״פ לגמרי יומסק שהעון ר׳ל עון

 ריקנים כדכרים הוק כרוך הקדוש קל הולכים
 וקס להם קומר והקכ״ה עון תשק כל וקומרים

 גדול התעוררות כלי מתסננים שישרקל עוכ,
 של ססד מדת הוק כך לכד, כדכרים רק מעלמם
 קם קך שלהם התפלה שסושכ הוק כרוך הקדוש

 תפלה דרך רק התעוררת כלתי ריקם ס״ו היק
 משיכ והוק מעלמם התעוררו כקלו כפיו הרגילה

 קותם יסייע הזקת התפלה ידי שעל עוכ, וקס להם
 מהעונות שיהיה עוכ וקס יקוים וקז לכ ככל לשוכ

:זכיות
ד  קם ריקנים כדכרים כקים שהם לפרש יש עו

 עיקר שהיק כתורה עוסקים קין ס״ו
 עוכ קין עוכ וקס להם משיכ והקכ״ה התשוכה

כ׳ מעין לקכרהם מסד כעל וכמ״ש תורה קלק

כמו הנשמה של כסות שקר ככיקור ס״ס נהר
הק׳ דכרים כ׳ לריך הגוך לרכי שלשלימות
 הנשמה לשלימות כן מקכלים, והכ׳ מלכושים

ק' דכרים כ' צריך עסק והכ׳ המלוה, ה
 קכרים רמ״ס כה יש הנשמה כי וזהו התורה

כתוך והיק רומניים, גידין ושס״ה רומניים
 קכרים כרמ״ס גשמי, קכר כתוך רומני קכר הגוך
 עכירה עוכר הקדם וקם הנשמה ניצולי רמ״ס כנגד

 עיני נסתמו קז קיסור כדכר להסתכל כעיניו
 הרומניות רוקה וקינו כקליפה ונתכסה הנשמה

 לפניו(וקפשר והספר התורה סודות רוקה וקינו
 הככד וקזניו הזה העם לכ השמן הפסוק פי׳ לומר

 ולככו ישמע וכקזניו כעיניו ירקה פן השע ועיניו
 וישמע ירקה פן כקצרה דהל׳׳ל לו ורפק ושכ יכק

 והשמיעה כעינים הוק שהרקיה ידע לק מי ויכין
 כוונתו וקולם פירשם, ולמה כלכ והכינה כקזנים
 וליתן לשמוע וכקזנו כעינו להסתכל רוצה שקינו

 הקכרים ידי על קולי מושכ הוק כי להכין הגשמי לכ
 לעשות הרומניים הקכרים ג״כ יכוקו הגשמיים

:לו) ורפק ושכ ודקי וקז פעולתם
ש  למ״ש רמז הוק קולי וקנוהו, קלי זה רמז, וי

 ולהכיע לדקות שזכו ע״כ רל״כ וימי כזוהר
 היה וקולם הים, על שפמה רקתה מז״ל כמ״ש

 רקה לכד משה רק מקירה, שקינה כקספקלרי׳
 מקן ע׳׳כ שם כזוהר וכמ״ש המקירה כקספקלרי׳

 דממי כמקן וסכלתנו ידיע גו יממי למממי דזכי
 ע״פ רקו והם כו׳, נכיקה משה מן כר כותלק כתר

 דעיינין מקרי מנכון מקן וז״ל שם. המכוקר
 דרזין כרעותק דסליק כשעתק וידע כסכלתנו

 מיוור וקינון כלילין, כמדק גוונין תלת לקפקק
 ע״כ, קשתלהכין כמדק גוונין תלת וירוק וסומק

ת קלי וקנוהו, קלי זה וזהו  ירוק לכן קדום ר׳
 ולק הרומני קזן שיתמרש דכרים ושקר הקוזן וכן

 המלקך, שמכריז ומה הרומניים הדכרים ישמע
ה ונקי זך הקדם היה שקם  דכרים לשמוע יכול הי

 רומניים, דכרים נשמתו כעיני ולרקות רומניים
 ככל מז״ל כמקמר יום, ככל היוצקים והכרוזים

 קוי וקומרת מורכ מהר יוצקת קול כת ויום יום
מז״ל וכמ״ש תורה של מעלכונה לכריות להם



ובועז יכיןt פרקןסוד

 שגלה לשן לו ל)וי ואומרת כיונה שמנהמת שמעתי
 והיה שניו, את שהגלה לאש לו ומה אשיו שלחן מעל

:זה נהם קול לשמוע אדם לכל ראוי
ך  שיהיה יפה דומה דורינו שאין נעשה מה א

 ולראות רוחניים, דשרים קשושות אזנים להם
 נראה שעין עין אשר לשון סוד שזכו שעין, עין

 שעין, עין לשון נפל עליהם, עומד ועננך ה׳ אתה
 עין ני כן ונמו רוחני, עין ע״י גשמי שעין היינו
א אותו מעשה וזה כרוחנים, יראו שעין ד(הו  חסי

 שהם מלממוא אשריו שומר חרש)היה שן מתיא ר׳
 והנך לעשירה להסיתו שא כשמן קטרוג וע״י

 מפני אש, של שמסמר עינו את וסימא כחסיד
 סשה יהיו פן הגשמיות שעיני קטרוגו ידי על שראה

 סימא ולזה הנשמה של הרוחניות עיניו לסתום
:נשמתו עיני להציל אותם

 אלהי ושזה האלילים אל תפנו אל אומר ובזה
ה  ר״ל לעצמינם, לכם תעשו לא מסנ

מו אתם שתהיו ה נ  יראו ולא להם שעינים מסנ
:וגו׳

 משאר לחטוא ממכר יותר הוא שכפה ודע
 הזכירו וע״ז לשמרו, מאד וקשה אשרים

 היא שהשיחה פיך, פתחי שמור חיקך משונשת
 אם ודשור דשור ושכל מגוף, שיוצאת מהנפש חלק
 של היא ואם אחד מלאך עושה מצום שימת היא

 נשרא שטילה של הוא ואם רע, מלאך נשרא טומאה
 והקדושה התפלה ני וזכו שטילה, של מלאך

 ועולה הרקיע את שוקע מדשר שאדם והתורה
 מטמא רע דשר הוא ואם שזוהר, כנזכר למעלה
 למקום יורד כקדושה של הדשור והחלק נשמתו

 הקדוש חלק אותו ונשאר אליו כדומה טומאה
 לקונו עושה טורח וכמה האסורים, ששית משוש

 דשר של דישור ולכן משם, שמוציאו עד כשיכול
מו פה נשול נקרא ת׳׳ו ערוה  לה אין שכנשלה נ
 אם ני נמעט תיקון לו אין הזה כעון נך תיקון

 שאין פיך פתחי שמור אמר ולזה גדולה שתשושה
י צריך :לשד הפה פתחון אם נ

 עת שכל והכסות כשאר על להזכיר אמר וכן
 כגוף שיהיה ירצה וגו׳, לשנים שגדיך יהיו

להלשיש שמצות מלושן לנשמה, ושגד מלשוש שהוא

 הנשמה שהיא יחסר אל ראשך על ושמן הנשמה,
 יפגום להפך יהיה ח״ו שאם יחסר אל נר שהיא

 וצריך מלונלנים והם אשרים שרמ״ח כנזכר שנשמה
 וללשן השחור המלשוש לשרוף גיהנם שאור לכנוס

 שממנה למקומה ולהחזירה ולטהרה כנשמה
:חוצשה

 ועתדה מלאכתך שחון כנן נ״ד שמשלי וי״ל
 תונחת ע׳׳ד שיתך ושנית אחר לך ששדה

 יתן כחי כאדם נשמת על לרמז דשא י״ל מוסר
 חיותו, שחיים שעודו ומע״ט מצות להכין לשו אל

 ששמים אשר למחיצתם חון שעכ״ז היא שהנשמה
 פנימה הקדש פני את השנינה מזיו נהנית מקודם
 שעה״ז היא אשר ש׳׳ה הש״י שרצון לארץ וירדה

א אז לממיצתה. מיז והיל) ללון הנוטה נאורס  נ
 ומע״ט מצות לסגל מלאכתך שחוץ כנן להזהיר
 שתכנס נדי שפרוזדור עצמך התקן חז״ל כמאמר

 מקומו אל שואף להיות כשיחזור שם ני לטרקלין,
 שעשה ומע״ט המצות שקיום מסוגל יהיה נשר

 אולם שעוכ״ז למחיצתם חוץ נשמתו שכיות שחייו
 עפ״י להיות צריך כשורא עשודת מלאכתו לקיום
 כ׳ למצות עינים מאירת שהוא התורה ידיעת
 תדע התורה שע״י שדה נקראת והתורה נרה,
 ושנית אחר ואז שמים, מלאכת מלאכתך לכנין
 שגמרא וכדאמרינן לעוה״ש, נאמן שית זה ניתך

 שאושפיזא ניתך, ולחרש אושפיזך ליתיש שאמרו
 ושנים ימים שיאריך ששרנהו כעוכ״ז חיי על רומז

 הראשון מקומו אל שושו עד שיני ושיני שעוכ״ז,
 כאדם פטירת אחר שעה״ש ניתך, ליחרש אמר

שיתו. שם ני אדם של שיתו שנין כעין הוא
ם  כזה שעולם שאם התורה היא הנפש מזון ג

 ולילה יומם לשמה שתורה אדם יעסוק לא
 שידה שיש אפילו הנשמות שעולם מזון לה יש לא

 רעש יהיה הנשמות שעולם אז המצות שהוא מלשוש
 שחידושי ושפרט הנשמות, שעולם כעליון מהמזון

 להזהר העולמות לכל וחיות נח שנותנים תורה
 כשונים לאותן להם ואוי ח״ו. שוא של מפלפול

 וכפיס תזעק מקיר אשן נאמר ע׳׳ז שוא של שנין
 וכיון מ״ו, שק עליכם חוגרת וכתורה יעננה מעץ
ונפל היסוד נפל רעוע יסוד על הוא השני; שכל



ובועז יכיןt פרקסוד

 אם אדם אשרי ו3 עמל ולשוא יגיעו ולחנם גי(,3ה
 והתורה אמת,3 חכמה3 לפלפל אמת דת3 יגיעו

 ני3 פלוני מעלה של ה3ישי3 מתפארת ו3 הקדושה
 עליו קורא והקס׳ה פירש, וכך כך חידש וכך כך

 חי׳3ש3 ״ה3ק ומשתכח אתפאר, ך3 אשר ישראל
 נחת ועושה לש׳׳ש, לימודו כוונת אשר א3ר דגכרא

 דאיקרי משכן לנשמתו ומתקן כלימודו לכוראו רוח
 לנשמתו שמכין משכן, דאיקרי ומקדש מקדש

 כסא שלמן מעם קדושה, הכנה 3להעה״ הקדושה
 ולא וש3י שלא ככדי משכן כתיכת המרומז מנורה

 השמחים הצדיקים כין חלקו יהא כי 3לעה״ יכלם
וכלימה. כושה לו יהא ולא כחלקם

הו  כיומו, יום דכר ולקעו העם ויצאו סוד וז
כיומו, יום דכר ומזונם שכרם לוקעים

 א,3ה וכעולם הזה כעולם יום שיש להודיעך והכפל
 ומוגכל, קען יום הזה כעולם אדם שעוסק ומה

 יום דכר וזכו סוך לאין עולה הנשמות וכעולם
 האדם ה3 שידכר התורה שהוא הדכר ר׳ל כיומו,

 למעלה, חיים שהוא ליומו אותו הולך העולם, כזה
 לו שיהיה עמו להוליך האדם שצריך והכוונה

 ותחנונים כתפלה ולהרכות עדן, כגן לנפשו מזון
:רחמים לעורר

 וראה ישראל על התפלל הושע כפסיקתא איתא
 אמר לו שומע הוא כרוך הקדוש שאין

 כקשו אתם לכו לי נשמע ולא כקשתי הרכה להם
 משל ד״א ישראל, שוכה נאמר לכך עצמכם, על
 ולחכושך להכותך עתיד אכיך לו שאמרו מלך לכן

 ולהמיתך העכדים כיד ולמוסרך האסורים ככית
 והוא ממנו ומכקש מוזר אתה והאחרונה כרעה

 ראשונה, אחרונה עשה לו תשמע אם אלא מקכלך,
 אמר כך ונשתכרת. מקכלך והוא ממנו וכקש לך

 הוא כרוך הקדוש עתיד יודעין הוי לישראל הושע
 ומוסר עכרתי כמים אשפיך עליכם להכותכם

 דגני ולקחתי שריהם, 3חר3 יפלו למלכיות, אתכם
 מ״ש י״ל כזה כו', ראשונה אחרונה עשו כעתו,
 והם ורוממתי גדלתי כנים הספר, כראש ישעיה
 דכר לעשות שצריך דמי משמע כגמרא כי פשעו

 כזה חז״ל אמרו עושה ואינו ומתעצל כזריזות
או שגג לענק הדין וכן פושע, ליה וקרו הלשון

 אכל תשלומין לה יש התפלל ולא עעה או נאנס
 ואין פושע לי׳ קרוגן התפלה זמן עכר כמזיד אם

 ורוממתי גדלתי כנים אמר לזה ח״ו, תשלומין לו
 לעשות להם ראוי היה אז כגדולתם היו ושעדיין
 נשארים והיו כתשוכה 3לשו ראשונה אחרונה

 כתשוכה להם מחולים היו ועונותיהם כגדולתם
 כמו 3נחש והיה הרוחה, מתוך שהיתה שלימה
 להם היה לא כעוד עכ״פ קצת מאהכה תשוכה
 כדאמרו כי פשעו שהם אלא וכעונש, הצער הכרת
 כרצון, כמועד העכיר על פושע ליה דקרי חז״ל
 התשושה כח הכירו שלא יאמרו אמור אולי ואם
 שחעאו ממה ללמוד להם כיה תשוכה דין ידעו ולא

 ראויס ישראל היו לא חז״ל שאמרו כמדכר ישראל
 וע״ז לרכיס, תשוכה ללמד אלא מעשה לאותה
 צורת שהיה העגל עון על 3ל כשום הנה אומר

 הדכור כס לו שהיה גרמו והמכשפים וחמור, שור
 יונס כיד שהיה שור עלה השם וע״פ כשפים ע״פ

 וחמור שור כתכנית שנתלכשו שהקליפות ויימכרוס
 כעליו אכוס וחמור קונהו שור ידע כעצמם הם

 ושלום חס כהם ואין האדם לעכודת נכראו שכם
 אחריו ישראל שיעעו לצייר אפשר ואיך אלהות, צד

ה זה ומה לעכדו,  ודאי אלא ידע, לא שישראל כי
 אני עכשיו וא״כ מעשה, לאותה ראוים היו שלא

 תשוכה דרך ללמוד התכונן לא עמי למה מתמי'
 עד כתשוכה להתעצל להם ולמה השוככה, לכת

 לעשות להם היה צרה ומתוך התוכחה עליהם וא3
 מגיד הכתוש לפרש הלצה ודרך ראשונה, אחרונה

 כרחמיו הוא כרוך כקדוש ר״ל אחרית, מראשית
 אומר כניו של כעוכתן מפן שהוא כרכים וחסדיו

 ראשונה האחרונה שיעשו אחרית מראשית להם
 :האחרית את מראשית לעשות להם 3שעו
 כדכרי שנאמר אך שווי', זוז ת' מתון מתון ואולם

 זהו מתינות כמדת שיש השוכה על חז״ל
 וכמקלקל המזיק דכר לעשות למהר שלא

 שוכיס ומעשים התשושה כדכרי אולם
 מתון הוא שהאדם ידי שעל להיפך המאמר יתכן

 לתשוכה המסיתו 3השו יצרו את שמדחה מתון,
 כתריס שיהיו לעשותם שיקדים שוכים ומעשים

על לכוא ושלום חס העתידה הפורעניות כפני



ובועז יכין)7 פרקסוד

 יפ טוד ואומר הרגה מהעצל והאדם כרשעים,
 אומר ביורוה גימי שבעודו דושן לנל ועה זמן

 ויהיה לבך, וימיגך גילדוהך במור שמא עד״ה
 כיומו ובימי לשוב לו pחפDשי נך אמר וזמן עח

 ממון וזה הזקנה, ימי על מדמה השנים באמצעות
 ת' בזה שמאבד שווין זוזי ת' זה אבל נפל, מתק

 מזיק זה ומלבד הבא עולם של דנסופין עלמין
 עליו לבוא שמקדימין הדר דלא פסידא לו

 ממנו, ונפרעים תדיר כמאזירין כגבאים עונשי
 מה אין שעבר מה נבר לשוב לב יתן אם ואמ״ז
 :מ״ו וכיסורין העונשין של עדנין עדן עליו שמלפו
 נא לו יתן ה' אם במקצת רש מלק עדיין וזהו

 ביותר לדאוג יש מ״ו ני היסורים, אמר אןז
 ממנו יוסתמו הגרועות במדות בכתיישן מ״ו פן

 נך, אמר אמרו וזכו נך, אמר גם התשובה דרני
 במה די לא ר״ל סרה תוסיפו עוד תונו מה על

 התמי' צרה, מתוך לשוב לב לו שיהיה במי שהקדמנו
 ר״ל תונו מה על לאמר עליו וסוערת כולנת

 אסרונה לעשות לנס היה מונה להיות הוצרנת לא
 ובצורה מזקה תמי׳ היא הזאת כתמי׳ שגם ראשו׳

 שהוא מי על כתמי׳ מתמזקת ויותר יותר עוד
 העונשים מ״ו אליו הגיעו עד בתשובה מתון מתון
נ בעון ומתלנלך במשא מתיישן ביני וביני ״  שאין נ

 וזכו נך, אחר גם אך לשוב לב ליתן בידו ינולת
 שאמר מאמת הוא זה ולמה סרה, תוסיפו עוד

 שנל ופשע במשא נתיישן נבר ועונשים הצרות
לבג ונל עון מרוב הנפש מולי הוא למלי ראש

 קשה שנמעש עד הנפשות דויון על נן גם הוא דוי
 נן שאין מה לשוב, לב ליתן סוך ים נקריעת לו

 נשעדיין אז ראשונה אחרונה עושים הייתם אם
 ולא לשרשו, דבר החיבור חבלי לגמרי ניתקו לא

תה לגמרי, רחוק פירוד נפרוד  התשובה רפואת כי
:ביותר לבוא קלה

ד הא ה ל ל פ ת

 הומם. נדף כעלה רמוס. יתוש אנכי מה
: רחמים ואבקש אקדם מה
 . למעמם ודמיתים :דבריו געלתי הן

. דימום וצדקיני :בתשובתי כוננני
: רתמים רשפי הרחק ודיני ממשפטי

: הכמוס יודע במשפט צדקיני
: לעולמים זכני תשובתי רצה יחיד

 מעוך, זבוב רמוס יתוש :נגלה ע״ד זו תפלה (פי׳
ם ורדך נמ״ש כומס, נדך נעלה  עלה קול אתנ

מס :נדך ס ל׳ כו  :למעמס ודמיתים נוסס, מסו
 זנאי, שתעשוני דימום, וצדקיני נמשאוי עלי נדמו

ס׳ (נפי׳  מום רתמים, רשפי ע״ב) ש״ז ע״ז התו
 :כרשעים את בו שמענישים רתמים גמלי של

ס, יודע מו ת: יודע כנ סתרו  כמתימה ור׳ת נ
 מוהר״ר כבוד הגדול המאור בן מאיר

:במשקלם והתנועות ז׳׳ל הירש צבי

ח פרק

 מאמר בעצמי קיימתי הקודמים בפרקים לאשר
 תחלה עצמך קשש ונו׳ כתקוששו חז״ל

 שלימה. בתשובה לבי את לעורר גזה ונתגתי
 בגבורות ואם וגו׳ שנותינו ימי כפסוק בהתעוררות

 ושנים ימים לארינות עוד שאזנה רצון יהי וגו'
 הוא ברוך כקדוש בידי והנל לגבורות, להגיע

מנומה, של לשנים שיזננו מרובה בתוס' לכוסיך

 פרנסה מתוך יתברך לעבודתו ופנאי זמן של שנים
 ישרד שלא בנדי מצומצמת, ולא מורווחת שובה

 ויהיה פרנסה, גשרדות זרעי וזרע זרעי ולבב לגי
 ויראתו יתברך כשם לאהבת נאמד ולבנינו פינו

:כשהורה
 וננדי ובנותי בני לבב לעורר אני צריך ועכשיו

סו למען עד מנעוריהם תמיד בלבבם יננ



ובועז יכיןn פרקסוד

 רהם5ל)5 נדע' וירלותו, הש״י ל)הגת ה5ושי זקנה
תו ול)ת שניו ל)ת יצוה ל)שר למען ינו5ל)  ונו' גי

 השיל) למען ומשפע צדקה לעשות ה' דרך ושמרו
 יצוה ופירש״י עליו, דשר ל)שר ל)ת לושרכם על ה'

 נם שסייו, נם שכך דרנו שהול) פי' הווה לשון
 לל) לושרהם שית על לושרהם, על נן. לוסריו יצוה

 צדיק שן המעמיד נל למדנו לושרהם על ל)לל) נל)מר
:מת לוינו נלולו

 תזכרו עיני מחמדי ונכדי ושנותי שני לוהושי לכן
 נידול צער רישוי ונודל לוהשתי נודל כן נם

ע' ונודל לי שהיה שנים  ינעתי ידידי שני של יני
 שיתלו מלולפל) עמכם למדתי ול)ןז לותנם ללמד

 נשהנעתם נקיים שנופים שתהיו ונזהרתי נמ', עד
 שדרך ללכת פניכם על ל)תנם והוכחתי ללימוד,

 להיותי ל)ותי לזנות לוהשתי נודל זכרו והישר, העוש
 וישרים צדיקים כשתהיו מי ל)יש ששם תמיד נק'
ח' יהא  מעשיכם שאדע אזכה ואולי חי, אני כאלו נ

:שהם ואשמח העושים
 תקום שישה מפני לקיים והזהרו לנם השמרו

 שתשושה לשוש תורה שסתרי שפירשו נמו
 אשרי האיש, אשרי וכדנתיש ושישה, זקנה קודם

 ולא ששחרותו, איש כשהוא תשושה שעושה מי
 שהות לי עוד הנה הזקנה ימי קודם האדם יאמר
 שלים אדם אין נדנתיש חעאתי, על שתשושה לשוש

י היום ישוש חז״ל ואמרו שרוח,  ונו', יודע מי נ
 ואין שעזהש״י ונשונים אתם חכמים ת״ל ושודאי

 מפורסמים שהם מוסר תונחת שזה להרחיש צריך
 מאתכם ושקשתי שאלתי זאת רק היראה, שספרי
 יראה ספר לפניכם פתוח יהיה ויום יום ששכל
 היראה ספר או חכמה, ראשית או השל״ה נמו
 שזה ופעם שזה פעם וכדומה, יונה רשינו של

 ולאהשה, ליראה הלש את המעוררים שדשרים
 אנשים כמצות ולא ונפש, שלש שלימה ולתשושה

:מלומדה
 ולא היכולת כפי כסדר ש״ס לחזור והנהגה

 לא אם נמרא אחד מדך עכ״פ פחות
פ פנאי יהיה ואם מסכים, הפנאי יהיה ״  שלשה ענ

 משנה עכ״פ וללמוד לנרוע. ולא להוסיך דפים.
ותי״ם, השרענורה עם שעיון המשניות מסדר אמת

 נדול או קען דשר ההיא שמשנה לחדש ולהתאמן
 מן דנים השולה כצייד נסדר, שמנתש ולרשום

 ואחר שקיל, זוערי משנח שקיל רשרשי משנס הים
 :שעדי קצרה תפלה לומר המשנה לימוד
 לזכור לששנם יתעורר ששמי נשתזנירוני וידעתי

 לעורר שלש מרדות להיכנס אותי לציית
 ושרוך הוא שרוך יתשרך להשם והיראה האהשה

:שמו
 שסי' אם שמתון, שפוסקים שיעור לימוד ואח״ב

 עם ד״א ששש״ע הדפים לחלק ששש״ע
 הד' נל לנמור חדשים ח״י ערך על היעש שאר

 ד״ז פי' שעם שש״ע שיעור נן נם ולקשוע ש״ע.
 שח״מ וסמ״ע שאה״ע וש״ש ויו״ד שא״ח הע״ז

 אלהים דשרי נלם המפרשים ששאר לעיין ונם
 :נסדר וארשע מעשרים אמד קפיעל נם חיים,

 אפ' אם דקדוק של הסידור מתוך תהי' התפלה
ר' המנוח של סידור מתוך להתפלל

 שירצה ומי זו, שחכמה שקי שהיה הענא זלמן
 שלו הסידור יניה ז״ל האר״י נונות ע״פ להתפלל

 הנ״ל שלמה שנין של דקדוק ע״פ הכוונות, ששו
:ידו ינח אל ומזה שזה ויאחז

 להקדים ההנהנה, תהיה לנוון, המלות ופירוש
 קודם ננון התישות, לאמירת הכוונה

 פירוש שלשו יהרהר מלך אשר עולם אדון שיאמר
 התי' אותן יאמר זו ממששה ומתוך הללו התישות

מו ולא נדו', סנולה זהו  שאומרים להפך שעושים נ
 המלות, פירוש מנוונים נך ואחר תחילה התישות

 הוה דהוה מה ני כלום, שזה תקנו שלא וכמדומה
ך והם כוונה שלא התישות אמרו שנשר  שלא ננו
 שנופי נשמה נך אחר להכניס ורוצים נשמה

:מסתשרא ואיפנא התישות
 ש״ה שאמירת להמתין אחד נדול הזהיר כבר

 המשרך מפי הקדוש השם שישמע עד וש״ש
 לומר המשרך כשמתחיל ההמון שנוהנים נמו ולא

 השם וכשאומר הוא שרוך אומרים אתה שרוך
 צריך ונן שזה, כיון ויפה שמו, ושרוך אומר

 יאמרו אז המיוחד השם הזכרת עד להמתין לנהונ,
 שכוונות וכן שפתיו על יכונו יחדיו וש״ש ש״ה
כשאומר ש״ה הוי' שם נסדר וש״ש ש״ה לנוין



ובועז יכיןפרקזוסוד

לו לו הכלא יגי :השמו וגי
 גש׳נל כמלזכי ללכלין לדקדק מאד ליזהי ובק״ש

:האייז״ל לגכללנלת
 שמדקדקים אפילל אנשים כמם גפי ההיגל וע״ד

ם לייאים  מלסיפים ם' לדגי החידי
ת גק״ש, לאלתילת חנלעלת תיג  מחמת אחד, ג

ה לכלי; ליללים גחי״ת שמאייכים ם, ג ג  פלפלים כי
 כת׳ כי׳ כאלל לניאה כחי׳׳ת היגשת פעמים כמם

כה  לדעת ללדעתי ד, ח ח ח ח א נזם חית״ן הי
 גליע המלסיו כל זה על נאמי שעמי תליה ללמדי

 שלם לה לאין לפיילשה התיכה כללנת שמקלקל
 תינה הלא מימיהם ק״ש קיאל לא זכאלל כיאלי,

קי ממש היא זל  אמלנת ה5 שיש נק״ש, גדלל עי
 להם ניחלד, שמים מלכלת קנלת לעיקי האחדלת.

ת תינה אחד מתינת עלשים  שלם לה שאין אמי
 לאיעלללא, כמלכא החית נפל לניאית משמעלת,

ת נעיניהם חכמים להם חנ הי  אלת החית לכפלי נ
 קליא לאני גילנם, ממלאים חכמים תלמידי הגילן,
 גילנם פתלח לגל׳ נכלנה נפיהל אין כי עליהם
ה, לחלקים החי״ת שמחלקים יחליקלן לשלנם נ  הי

 שלם לזה לאין כפלים, נכפלי אלתה לכלפלים
;הלשלן לנעל יתילן למה מליאלת

ם כמה לתקן מלסי תלכחת ועוד  אדם שגני דניי
הם יגילים  היגילים ראשלנה, ילא זה נ

ם הש״י את להזכיי דניי  אם שלהם, נפלים נ
 לזכלי ללהתמימים ללדיקים גדללה מעלה אמנם
ה5 הכליא את תמיד  חסידלת למדת הגדלל לנ״ש ״

 להלא תמיד לנגדי ה' שליתי לקיים שמים לייאת
קי  המהפכים נעל׳׳ה יש או ה', נענדלת גדלל עי

ה  נמקלם שלא השם את למזכייים פי' על הקעי
 ככתנל השם את מזכייים אנחנל שאין לאו היאלי,

ק  לנפלה, להזכייל הלא גדלל עלן אדני, נכינלי י
י כל על ללמי עצמם שהיגילל אנשים ליש נ  לדני ד

לו  שאין הם כסנליים אדני, שם למפישים ה׳ ני
ת עלן נזה ה מצלה שיש לחלשנים השם, הזני נ  י
 נמקלם כזה שמזכייים מכשלל לידי לנאים נזל,

 השם את להזכיי שאסלי נמקלם אל מלתי, שאינל
מי זה לעל לפישל, שאין נזמן אל א  ישיים כי נ

ני ם ילכל צדיקים ה׳ די נם, יכשלל לפלשעים נ

לו ללמי עצמל את אדם כל להיגיל למצלה  השם ני
י כל על נ ה לאין לדני, ד ה נז כי  :לנפלה הז

ך רי ו או מללמי למנלע עצמל את להיגיל צ י ד  נ
ה שנלהגים כמל לייאה צניעלת נ  אנשים הי

ו ה׳ הלשלן נזה י תנ סה, לי ליתן מלכיח י  פינ
ו השם מ״ל כאלל י תנ  מתנגד להלא לכו, מלכיח י
לו שהקדלש מה שכל שידלע למה  מזמין הלא ני

 לנא הגדלל, נמסדל הכל הלא הצפיכלתיל לאדם
מז  יצלן, חי לכל למשניע ידיו את פלתח ע״ז הי

י הלא שזה האדם ידמה לנל לל לסמלו  שהשם דנ
יו תנ  ה׳ צדיק אמי זה על נל מלכיח כניכלל י

 לצדיקים שאפילל מעשיל, נכל לחסיד דיכיל נכל
ס אינל גמליים ח, לזן מפינ הכי  נמסדל אלא נ
 כל תחת לאשלם הקדימני מי כדכתינ הגדיל,
 אדם לי עשה כללם חז״ל כמ״ש הלא לי השמים
 לי עשה כללם דייה, בית לל גתתי שלא עד מזלזה
ו כללם נגד לל נתתי שלא עד ציצית אדם י י  נ
ת אדם אלתי נ י  ליהנלת לל נתתי שלא עד הנהנין נ

 י״ל הלא לי השמים כל תמת אשי אחיי עללמי, מן
ע נמשנה יי״ל שלי הכל נ  האלמי נאדם מדלת אי

:לכל׳ שלו שלי
ו על הנה  נכל לכלין מחלינ אדם שכל החילנ די

ו י נ שני׳ אליחלתיו, יישי להלא דעהל, די
ק פיילש ם שני לי יש שהאדם הפסי  נעסקיל דיני

 לתשלנה לתפלה תליה ה', נענלדת לעסלק שמחייג
ו עס תליה פלנ לגס פלניס, למעשיס ז די  אי

דיו למתן למשא ניתל לפינסת נמחיתל להתעסק  כ
ו נכל כתיג לכן אדס בני י נ  מעשיי שכל דעהל, די

 פלביס למעשיס בתליה הן לש״ש, בכללנה יהיל
 כביד קנית לשס כמל אחית, מחשבה תהי׳ לא

 לביא, הכביד סלו באמת כי או בעללס, פלב לשס
 הלא, גדיל פגס לכו מחשבתי אס פניס כל על

ה יאלי אשי לבמקלס  לל לקנלת בעבלדתל לל הי
 תליה ידי על ממש העללמות בכל גדילה מעלה

 או המעלה, בידיס שמאבד די לא ענשיל למצלת,
 התליה בעשית להעיקי שלא, בחבלי עלן מישו גס

 ללבו ידיו מעשה או שלין, ללבו פיל שיהיה והמצית
 משפפי לזהל אחית, פניה שלס בלבל יהא ללא שלין,

אס ני שקי, במעשיו שאין יחדיו, צדקו אמת ה׳
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 שהם ים3מו ומעשים צדקה העולם לפני מראה
 שקר לך אין אסרת, מאשנה ונלבו שמים לשם
 מעשה קודם לומר שרגיל מי ונפרש מזה, גדול

פה המלוה ריו קודשא יסוד לשם מלא נ  הוא נ
א הרי ונלנו ושכינתיה  דונר רמיה פושה הו

תינ שקרים,  שהקדוש שקר, עד נרעך תענה לא ונ
הנ שהוא ריע נקרא ענוותנותו ננודל הוא נרוך  או
תינ לננודו, לו ילר אשר זו עם לנרואיו, נאמן  כדנ

ן וריע ריעך נ״ז) (משלי  פרש״י תעזונ אל אני
 ואניך לישראל, ריע שנקרא הוא נרוך הקדוש

 שקר, עד נרעך תענה לא וזהו אנותיך, את נ3שאי
תה הנריות, לפני שלפים מראה שאתה  לומד ^)
 וכן עמדך, נן לא ונלנך שמים, לשם מלות ועושה
 שיהיה לרין האדם עסקי ונשאר ומתן נמשא

 מסדים וגמילות נלדקה ונפרשות שמים, לשם הכל
 לשלשה והרמז קונו, עם המתחסד חסיד (איזה
מו ונרצון ונממון נגון! חסדים גמילות סלקי  נ

 רלון עשות היינו רצון ע״ש ישי, שרש נספר שנתנ
 רצונם, מפני רצונו שינשל לכך הלרינים אארים
ת רמז חסיד, גמר וזהו  ;רצון) ממון גוף ד׳

 אני ר״ל לפרש, עוד יש שלך שלי האומר ולענין
 נותן אני כאלו ומצות לצדקה שלי נותן

 הרי לי נותן שאתה מה שלך כך ואחר שלי, את לך
 שנתתי חוג תשלום לי שמגיע שלי, ממש הוא

 לצדקה כלום מזה ליתן מחויג ואיני ומצות, לצדקה
 היה לא כן נם מתחלה שהרי ממש, הארן עם הוא
 ואשלם הקדימני מי ע״ד הקנ״ה, של הכל רק שלו
 הוא לי שיש הקרן אומר זה שלך, ושלך שלי שלי

 ואולי מעושרים מעות הוא שכנר נענין שלי(ואולי
 שלך שלך כך אחר רק מורישו) או אניו עישרם

 לצדקה לך אתן הקרן על נוסף לי שתתן הריוח מן
 מדה זהו כשלימות, קיים הכל יהיה והקרן ומצות,

 צריך ני סדום, מדת זהו אומרים ויש כינונית
 מכל אמרים, אצל אפילו פורע ואני עלי לוו לקיים

 האלף פסוק נ״ל עצמו, אצל לו ללות שמאוינ שכן
:שלמה לך

 שליש עד מצות הדור ככ״ק מ״ש פי על יראה
 מלכר או מלנאו שליש התם וכעי כמצוה

עד אמרי כמערכא התם ואמרינן כתיקו, וקאי

 הוא, כרוך הקדוש משל ואילך משליש משלו שליש
 הנא, לעולם שכרו תשלום הוא שליש עד ופירש״י
ו וכן הזה כעולם נם שכרו והמותר תנ ם׳ נ  התו

 הנא, לעולם והקרן הזה כעולם שהפירות
 כגמרא פירשו שלא כסתם דהיינו לומר וקרוכ
מה א לעולם נ  דממצה י״ל הזה, לעולם וכמה הנ

א, לעולם ומחצה הזה כעולם לו משלמין  והנה הנ
 אם זו כעיא לי' איפשעא לא נמי דשהע״ה י״ל

 י״ל הלצה דרך ואולי מלנאו, או מלכר השליש
 לא וארכעה ממנו נפלאו אלה שלשה הפסוק
 שכלולכ מינים ארכעה על דרשו דמז״ל ידעתי

מו היינו עשה המצות נל דעל לפרש ויש  כעיא נ
 שליש שהוא מצוה הידור אם הספק לו היה דש״ם
 הם ההידור עם המצוה של שהנוף מלכר, היינו

 עם שהמצוה מלגאו שליש שהוא או חלקים, ג'
 ספיקא נל והנה מלקים ארכעה הם ההידור
 מצוה להדור ליתן צריך אין ולהני לקולא, דממונא

 מן כמהדרין ואולם מלנאו שליש רק כדין מן
 ואולי מלכר, שליש ליתן חסידות ממדת המהדרין

 על דקאי וגו׳, שלמה לך האלף הפסוק, כוונת
 שהוא אלף חשכון כלשונו ותפס מצוה, הידור שנר

 הקדוש של שנר ומתן ככרנותיו מסוים משכון
 הקדוש של שנר שמתן כזוהר נמכואר הוא כרוך
תיכ אלף הם וכרנותיו הוא כרוך  יוסיף ה' נדנ

 אין גופא מלוה שכר דאלו פעמים, אלף עליכם
 זולתך אלהים ראתה לא ועין להעריך, ואין לשער
 הזה עולם על ששכרו כמי רמז דרך וכא נתיכ,
 כעולם יהיה מאתים אזי אלף מצוה הידור נשכיל

 על שמחמיר מי והיינו פירות, אכילת נשכיל כזה
 כשליש על שכרו כזה הדין, מן יותר מספק עצמו

 תשלום מאות ח׳ כעד ונמצא הכא, כעולם מלנאו
 שהוא משלו שליש עד על נדפירש״י משלו, שכרו

 מדכר הוא שלמה לך כאלף וזכו למוד, כעם״כ
 מומרא מחמת הנותרים מאות הד' על ונם כעדו,
 נותן שננ׳׳ז מלכר שליש כיינו דלמא מספק יתירא

 כעולם ומחצה ככא לעולם ממצה שכרו הקכ״ה
 שלמה לך האלף וזכו משלו, אלף שכרו נמצא הזה,

 כפירות הם הנותרים ומאתים כעדו, נמדכר
נוערים שומרים מצוה כהידור ונמ' כעוכ״ז שאוכל
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 געולס להם שמורים שלהם סירות שימיו פריו, את
:וק״ל הזה

ל ״ ק רמז דרך גם וי  עשר לי תתן אשר ונל גפסו
 ליתן מליו קיגל אגינו שימקג לך, אפשרנו

 גזה כיון ואולי מלנר, שליש מד מלוה נהידור
 מוד להוסיןס נדר והוא מלגאו שליש הוא שהחיוג

 אל המנזנז חז״ל שאמרו ומ״ד מלבר, שליש מד
 'אין מלמה דלמלוה די״ל מחומש, יותר יבזבז

 ורמז כנ״ל מלוה הידור למנין זהו רק לדבר שימור
 שמקבל מחמשה א' במד שהוא הזה במולס שכר

 אשר וכל אמר ולזה הבא, במולס שכר מליהס
 הבא, במולס לי שתתן מה 0אן דהיינו לי, תתן

 מד לברכה זכרונס חכמינו שאמרו וכמו
 שלי, שפירושו לי בפהוק שנמלא כפי משלו שליש
א לי רואה אתה אשר וכל כמו  אשר וכל וזהו הו
 משר אוסיןס, מוד לי, בשם המכונה דהיינו לי תתן

 בשם שמכונה מה מוד שאוהיןס דהיינו לך אפשרנו
 שנותן מה בזבוז לזה קרי ובש״ם שלך היינו לך

 מה אבל במה״ז הנאה קיבול בהבטחת האדם
 זהו שכרם, לקבל ולמחר למשותס היום שנותן

 שהוא מי נקרא חז״ל ובלשון בזבוז, נקרא לא
 בזבוז. בלשון געה״ז בו להנות כדי מעות נותן

 בשביל בנכהיו מבזבז שהלה רואים ב״ד אס כמ׳׳ש
 שכר לקבל נכסיו והמבזבז מה״ז, וחמדת הנאת

 במד שיתן היינו מחומש, יותר יבזבז אל במה״ז
 מה״ז הנאת ויקבל מלבר שליש מד מלוה הידור
 :וק״ל במה״ב שכר קבול מל שנותן מה כנגד חומש

ה  שמואל אמר הכי פ״ב קידושין בגמ' שאמרו מ
רוחא, ברמות תלתא אתרונגא האומר כל

נראה הצעיר ולי גח״א, מוהרש״א ח״ז מ״ש נני'

 התורה בפי׳ הרמב״ן דהנה הלצה, בדרך קצת
 מלשון הדר, של תרגום שהוא אתרוג, שס מפרש
 ורגיג, חמיד וכמו ארג, שפר כמו ונאה, נחמד
 היינו באורייתא דכתיב הדר מן דפרי משמע ומזה
 הדר דאמר למאן כן שאין מה ממש, הדר כמ״ד
 אמרינן דלדידיה לשנה, משנה באילנו הדר היינו

 והאומר מדאורייתא הדר במינן דלא בסוכה
 דודאי הרמב״ן מפירוש לאפוקי אתי אתרונגא
 צ״ל אלא כלל, ונחמד נאה מלשון אינו אתרונגא

 דלא כמ״ד דס״ל בזה ומראה המצס, שמו דכך
 הדר אלא הדר תיקרי ואל מדאורייתא הדר במינן

 כמאן דהלכה כן אינו באמת אגל וכו', באילנו
 והנה ממש, פסול הוא הדר שאינו דכל דאמר
 לאתרוג שקורא במי שמואל איירי דלא ודאי

 ולברך ליפול ממשה ומושה זו לכוונה אתרונגא
 ברמות אותו לגנות הדר שאינו פסול אתרוג על

 בידו היא מבירה הכי בלאו שהרי לחוד, רוחא
 לבטלה ברכה ומברך כלל המצוה מקיים שאינו

 שאומר במי רוחא ברמות לגנות בא שמואל אלא
 ליטול בנפשיה מובדא מגיד לא ואפ״ה אתרונגא

 וקורא הדר לולב נוטל אלא הדר, שאינו לולב
 דיבורו מתוך להראות אתרונגא שס במכוון

 להראות ובא הדר צריך אין התורה דמן
 לקנות המקח בדמי להוסיך מהדר שהוא שמה

 במצות המהדרין מן שהוא מטמס הוא הדר אתרוג
 שליש מד שהוא חז״ל כדין מצוה להידור ומכוין

 שמשליש רוחא, ברמות תלתא אמר מ״ז גמצוה,
 ואין רוחא, ברמות בו משתבח מוסיך שהוא הזה

 דוקא דבמינן כמ״ד הלכה באמת כי כן, האמת
:וק״ל הוא פסול הדר לאו ואי הדר,

ט פרק

ה  יאמר לבל חטאיו, מל גבר חי אדס יתאונן מ
 אלא שמיס, יראת אפילו שמיס בידי הכל

 גבר יתאונן לכן קאמר, לא ורשע שצדיק יאמין,
 ה' מה ישראל ומתה דייקא, חטאיו חטאיו, מל

בתשובה ולשוב ליראה, אם כי מעמך שואל אלהיך

 ורצויה הראויה בכוונה ומכוונת נכונה שלימה
:שמיס לשם

ת היו  באביו המורד כבן תשובה של מיקרה ב
 לבו בדרכי והולך ומעירו, מביתו ובורח

בחברי ומתדבק רוח, ורעות הבל של ומחשבותיו



ובועז יכיןט פרקסודלב

 ל)גיו ת3ל)ה זנרו3 הזמן המשך3ו ומדעים, ים3גנ
 ו33וחי נשל)ו כתפו על כל)ומן ול)שר גידלו, ל)שר

 מרחתי ריו3ל)י וכל רעיוניו הלו3נ וגדלו,
 זל)ת מה ו3ל ל)ל ויל)מר נקשן, לדל) דל) ותיו3ול)רנו

 י3ל מלל)ני ל)יך חכמתי, ל)יפול) ול)יה עשיתי,
 היתה ל)שר וידידי נפשי ת3ל)כ י3ל) י3ל)3 למרוד

 נפשי3 קשורה היתה ונפשו י3 נצמדת תו3ל)כ
מה זה נפרדתי ול)יך  כרחמן 3ול) נל)מן 3מל)וכ נ

:נזה
ושלש, ושתים פעם נל)לכ דכרים לכו ל)ל ובשום

 תו3ל)כ זנר כוערת נל)ש כלכו נכנס
 חים למכר לכו ל)ל ונתון לו, ורפל) 3וש וחכתו

 יתן מי ממש ורגע שעה כל ויחשוכ אכיו, אל לרון
ידידי, אכי כמשנן ואשנונה אעופה כיונה אכר לי |
r ומי יפות, פנים כסכר אותי לקכל יחפון יתן ומי

 לי ויטרכ אשקהו חיים, מלך פני פניו אור לי יתן
 פניו כראות ואגיל ואשמח עולם, מעדני ננל

 לחזות כשאזכה רנה והודיה שכח ואתן העכור,
 ואמלא יתן ומי כנפיו, כצל ולחסות פניו, כאור

 מרודי ימי יזכור ולא אותי 3לקר כעיניו וחסד חן
 תמיד אשגה וכאככתו כנגדו ופשעתי מרדתי אשר

 מיד ח״ו עלי ינעוס אם מה ויהי כלכו וחושכ
 לסכול והנני רנני ואני כגערתו, כי ויגמור ככואי

 נדכש מתוק ויהיה לי לעשות יחפון אשר את ח״ו
 נאהכתי יספון ואולי האי נולי מוסרו,

 ולרון כתומו להחזיק עליו ומקכל נכראשונה,
 עליו שירחם עד אכיו כעיני וכישר המונ ולעשות

 ישראל שוכה מכורות אמרות ונן ולחככו, לקרכו
 לשוכ שלם כלכ עליך שתקכל אלכיך כ׳ עד

 שנדמה הרכה, חמאת אם גם כתשוכה, ולכרכות
 מעונות רינוי גודל לפי כזמן ח״ו שיאריך כעיניך

 לא ותחנונים, תפלות וריכוי תשוכה שצריכים
 מקורכ שתהיה עד כו להאריך כדכר עליך תנכד

 עשיית תפסוק ולא יתכרך השם לפני ומקוכל
 עד כמעוזך תחזיק ושעה שעה נל רק מתשוכה,

 המקום כנפי כצל למסות ותכוא תשוכתך תתקכל
 שוכה מתיכת התיכה כסוך כנוספת וה׳ נ״ה,
מ כמנאות מ״ש שמרמז יתכן  מה מפני ע״נ נ״
שנל לאכסדרה שדומה מפני כה׳ העכ״ז נכרא

 כדר דאי כרעי׳ תליא מ״מ יצא, לצאת מרוצה
 כם׳ שוכם מרמז ולזה וכו/ לים מעייל כחשוכה
 דרך ליה מטיילי כתשוכה שהשכ לרמז כנוספת

 :דה׳ כרעי׳ כתליית הפתוח שער
 ולכ ככני ותחנונים תפלות שם דרך להעלות

 המקטרגים כקוצים להסיר נשכר
 עוכרי 3לענ מכשול וצור נגך אכני שכם המכדילים

 פעמים שהם אטומות, שקופות חלונות דרך דרכים
 ומנשו״ל תיכת והרמז סתומים פעמים פתוחות

מו מקטרגי״ם, גי' הוא  שכם נגך ואכן מכשול צור נ
;דרכים עלי מונחים

 ידי על הנכראים המקטרגין הם נגף אכני וכן
 הם הללו שהמקמרגין זרע, השחתת חטא

 אדם, כני נגעי למפרע ר״ת אכן אכן, נקראים
 דדין. כחושכנא דדין חושכנא נן גם ונגך, ונגעי,

 המקטרגים כעצמם הם והם מקרי אותיות ומקיר,
 מקיר אכן ני חכקוק אמר ועליהם כעליכם, על

 הכריות, על ויעידו יזעקו כעצמם שהם תזעק,
 כאדם מעיד מי חז״ל כמאמר יעננה מען וכפיס

 שהנמשל עליו, מעידים כיתו וקורות כיתו אכני
 ונפזרים ממנו הנוכלות והניצוצות כשדה ען האדם

מו כקליפות, לכין  למטה כאילן מן הנוכלות עלים נ
 את מכמנן כלשון כאילן סכיכ אשפה למקום

 שלמה אמר וע״ז לפרי, שומר שהקליפה האלנות
 ככני מצוי שכעון כעו״ה אכנים, להשליך עת

 עת הגיע ואולם הנעורים, כימי וכפרט אדם,
 השחית, אשר את לתקן כאדם שצריך אכנים, ננוס
 טוכים ומעשים תשוכה ידי על החטא לתקן

 שנית, כקדושה שיקוכצו הפוגות מאין ודמעות
תיכ שנית כקדושה הנדחים ויקוכצו  ימיה אם נדנ

:וגו׳ השמים כקצה נדחך

 שהנשמה מר, לי מר לשלום הנה ישעיה אמר וע״ז
 לשלום הנה ואו׳ נעורי', חטאת על מייללת

 עלמין ת׳ גמול לתשלום מצפה שהנשמה קויתי
 לשלם כתיכת ונרמז כזמר, כמכואר דנסופין

 ארכע לשלם תיכת עולה החולם) נחשוכ (כשלא
 כנ״י נגע״י מן אני שמתירא מר, לי מר אך מאות,
ארורים המים הם מ״ר, נמנין שעולין אד״ם,



לגובועז יכיןט פרקסוד

 מנס 1נל זה העון ני ונשמה הנןן> ת1ל המלוררים
ה הרהורי סז״ל ולומרו המסשנה  קשים עניי
 מנס גדולה מעלה נלודם שהמסשנה לפי מענירה

סר סועלו ונשהולו השנל, מנ  הולו הסעלו מדותיו נ
ד המשתמש לושמת לוין ני גדול, יותר ענ  הנל, נ

 מניע והסמל! סנם, סורין כנן המשתמש נאשמת
 ויודע ועד היודע שהוא נהתרות גנזי ונודק לנוס;

לכדו. מסשנות
ל שלימה נתשונה זה עון לתקן ולמהר  נמו ננ

ה ונממשנה  קדושה ממשנה ונרורה זנ
 ר״ל העון נזה שנתמזמזו מומין לעורר ומהורה

ג' ופוגם  נדמעות האש לננות וצריך ראשונות נ
 הי״ה נ״ה, העצם נשם ממשנתו נוונת ולדנק
 נ״ה, הוי׳ שמות נ' נהאותיות שיש ויהי״ה, והו״ה

ל להתקרנ התשונה נוונת ני  האפשר קירונ צד ננ
ה למקום ״  שהתשונה וזהו אלהיך, ה' עד נמ״ש נ
ה תהיה ה יתערנ ולא שלימה, ננוונ  דהיינו זר נ

ה שמורנלים נאוה, ממשנת שום  שיש אדם, נני נ
ם נתשונה שנ לפעמים סינופי  צד ויש ומנילות, נ
ה מתערנ סינוך שננל אפשרות  נאוה, נוונת נ
 צדיקים נמדרינת זה הנה עליו, הנריות שיאמרו
ה נן ונמו נך נל עצמו שמסנך וישרים, שנונ  נ

ס דמעות, ומוריד עונות על  של דופי שמן נו נננ
 ישמעו או נוזלות, דמעות הנריות שנשיראו נאוה,

תו, קול  :וישרתו צדקתו להם ידוע יהיה נניי
ה והנה  שרונ הראשונים, נמ״ש מאוד פונה נז

היה שאלו נאותו מממת הם האדם עונות

 ואפר, עפר ואנני שאמר נאנרהם נעיניו שפל
 לנו נשאו היה לא מה, ונמנו שאמר רנינו ונמשה
 ונננס נדמעות מתפלל או עצמו נשמסנך למרוד,

 פשע מעאתו על מוסיך הנה נאוה, שמן נלנו
 שאינו די ולא ממש, עונותיו על נוסך עוד וננשל
 ואינו הראשון עון על מוסיך אך נזה, עצמו מתקן

ה. להנורא להתקרנ מנוקשו אל מניע  נ״
ע לנלנל זה דנר והמשלתי אי אצל הקנו  מים, נ

די  ידי על הנאר מן מים לשאונ ננ
 הנלנל ונתוך ההוא שננלנל נעמוד הקשור מנל

ך הקנועות ומעלות, שלינות  והאדם הנלנל, ננו
 ועי״ז נרנליו, והולך ההוא הנלנל נתוך עומד
נ הנלנל נ  ממקום מתרסק אין והאדם הולך, סו

 ופסיעה פסיעה שנל הוא והגורם נלל, עמידתו
 וגורם ממקומו, ולהתרסק לילך נרוצה הולך, שהוא

 על עומד והוא ומתגלגל יורד שהגלגל נפסיעתו
דו לאמוז רוצה הי' ואלו מקומו, מה ני  שמון נ

 מנוקשתו, אל מלהגיע נמנע היה למעלה, לנלנל
י ני דנ  והוא מרסוק, הגלגל על למעלה ההוא ה

 הזה הדנר נן מניע, ואינו ורן הגלגל, נתוך עומד
ה מרידתו על נתשונה ששנ נל ממש, ״ קנ ה  מסמת נ

 לעשות קיאו אל שנ ממש, התשונה ונאותה נאותו,
 לעלות שרוצה נל זרה, וממשנה נאוה מת מס

 היא ירידה העליה וזו הנלנל, למעה יורד למעלה,
 סעא נלי תשונתך שתהי' להזהר לך יש לנן לו,

 להניע התשונה ע״י ותוכל זרה, וממשנה ונאוה
נאמת. קוראיו לכל הקרונ נ״ה, למקום ולהתקרנ

ה ל פ  יתנרך ה' ינער ותמנה וננקשה הרע, ליצר שיש שמות על ומיוסדת הרע, מיצר להנצל ת

:מאש מוצל כאוד האדם ממנו וינצל נו,

 ומושל המלונה לך מלכים מלך
ך מינ  אתרשל לא ונמצותיך תסעדינו י
ר ה  הלנן ממשוך ותגלה תרמם מ
שג  השנין לתקנת שקוד סתר יו

 צר מסשנות והפר הצילנו צוקה מ
ע ד ו  תנצור לי מסד ממשנות י

נכוונה לימדך עזרי ינוא עמך מ

מהנשל ושמרני נמצותיך ומזקיני מנצני א
מכשול מנל ושמריני עלי מם ר

תנין נין והניני האזינה מרי א
אבן  לנ ממני והסר מק ר

ן נצר ולא שועי וקנל אזו
ליצר ם תפן אל ונשא ר

לני תקע הנתך א ל נ עונה ננ



ובועז יכיןי פרקסודלד

ד חו  ימינה6ו ל6השמ ם6 שלם י
מן6ו חיל זריני6 ממונה שמי מ  ו

רננו  שמן גלי ונשרי לני י
י  חרסית ומפר פר6 נכי6 מ

 פסת ולהתיר לשוג תסטדנו מינך י
י  ופודה ל6גו רחום נמוך מ

 ומצודה מרשת ותשמריני זרני6ת דך י
ט שי  מקש מדרך הצילני חוסים מו
 נקש נלמו6ת רטה מלי יוטצים

 חונן דם6ל ודטת וסולח וחל מ
תנונן6 ולננודך נלני תצמיד יראתך

ושונא אוהג ישלימו לעשות רצונך
 גומן מחופר הצילני הרחמן נ א
ם חן ר וחומץ שאור אותי המטנני

י ו י א  ניסת הייתי לחטאים נ
ומסית ממדיח להנצל יסטדוני חמיך ר

לני אנודה נשה מלהיות והצילני איי
 סהדה ואחרית מנוטר רודך ודה ר

ת ח  אנקש אותה מאתך שאלתי א
ומוקש מתקלה ואנצל יגוטשו גט ר
 אתחנן ולך אקרא נתמימות ליך א

ק ח ומנון מפנק מצת מטלי ר

פרק

ר התשונה נטל נמדות ווזנה  הזהירו ננ
 תורה נלימוד להרנות שצריך הקדמונים

ל  מטודו, שניטל תורה, של נטולה ולתקן הינולת, ננ
ם ולקנוט והמצות, התורה טול ממנו ופרק  ניו

ת ולהיות ונלילה,  ומוסר, חנמה לשמוט המדרש נני
התשונה. מיקר ונזה

סמנו ולא  לנדה תורה לימוד טל הלומדים י
ם נדמצינו מי חנ  שלא ידוטים וננונים נ

 דואג ואפילו לנד, תורה לימוד להם הספיק
 מאה ותלת נתורה, להתטסק שהרנו ואחיתופל

טי׳ נטיי  מלנד נאויר, הפורח נמגדל להו אינ
מה ה להם שהיה פסוקות הלנות ונמה נ  לנד, נז

ח ואדרנה  טולה ששגגתם ניותר ליזהר צרינים ת׳
 לספר לך מה אלהים אמר ולרשט ננאמר זדון,
 נתורה ח״ו מתלנשת החטאים שמן והקליפה חקי,
י טנד תחת נאמר וט׳׳ז שלו  ומחוינים וגו׳, ימלוך נ

 דיין להיות שממונה ומי ניותר נמטשים לפשפש
מדת לאחוז ומורה ^ נ מ א ה

 לאמתו, אמת דין שדן דיין ונן פאה, בשלהי
ה יש תרדוך, צדק צדק קרא ומייתי  נז

 נפסוק אמרינן רנה נראשית נמדרש דהנה רמז,
ה, שנמלך אדם נטשה  ינרא אומר חסד הקנ׳׳

 שקר, שנלו ינרא אל אומר אמת חסד, לטשות
אל אומר שלום צדקה, שיטשה ינרא אומר צדק

ה והשליך קטטה, שנולו ינרא  ארצה. אמת הקנ׳׳
ש ה וי א אמ״ש אותיות ג׳ סוד לרמז נז  המונ

והש׳ לאמת, רומזת שהאלוך יצירה, נספר
 והקנ״ה ינרא, לא אמרו שניהם שהם לשלום רומז
ת הטולם נרא  מ׳ אות ניניהם שצירף משפט, נזנו

 אמת טטנת נגד ולומר אמת אמרי להשיג משפט,
 משפט יהי׳ הנה שקר, שנולו מחמת ינרא שלא

 הזנאי את לזנות נמשפט השקר לנטל נטולם
 ונגד שקר שטוטן החייג את ולחייג אמת, שטוטן

א קטטה שנולו ינרא אל שאמר שלום דנרי נ נ  ג׳׳
ת  נדאמרינן שלום יהי׳ שט״י משפט, שהוא מ׳ נאו
 הפ׳ נוונת וזה שלום נטשה דין שנטשה ניון נש״ס
 שהאמת ר׳ל נשטרינם, שפטו שלום ומשפט אמת

 שהוא המשפט ידי טל תמים יחדיו יהיו והשלום
ת סוד וזהו נאמציטתם  ג׳׳נ ומנואר אמ״ש, ר׳

ם׳ ף סודן אמ״ש אמות שלש פ׳׳ג יצירה נ  זנות נ
ה ונף  להיות שיונל נינתיים מנריט חק ולשון חונ
 אמת דין שדן צדק הדיין הוא המנריט חק לשון

תיג משפט, תדנר ולשוני דהמט׳׳ה נמ״ש לאמתו  ונ
 מאמן הדיין של חק שהלשון צדקך, תהגה ולשוני

י ינרא, שאמר צדק של דנריו ומצדיק  ידו טל נ
 צדק דצדק קרא מייתי ולהני ושלום, אמת נטשה

 ולזה צדק, דנרי וינרר צדקו ידו שטל תרדוף צדק
זה טל דוד שרמז מזמור שנאותו נתהלים רמז



לו!ובועז יכיןי פרקהוד

ק  אמר גשקו, ושלום pיS גפגשו ואמה מסד נפסו
 לא ברסמיו שהש״י וגו' ארצך ה׳ רליח בחמלה

 הסכימו שלא ושלום אמח לדברי לשמוע רצה
 וצבאיו, הארן לבראוח רצה והש״י עולם בבריאה

 אדם שימסא אף השיב שהש״י מממח והוא
 שהוא יעקב, שבוה שבח ובז׳ בחשובה אקבלגו
 והש״י ליעקב אמח חחן כדכחיב אמח במדח

 ואם העולם יברא שאעפ״ע זו למד׳ השיב ברממיו
 במשפע, האמה יבורר נשקרים גכשל מ״ו יהי׳

דוד ביקש ולכן בחשובה, הש״י יקבלגו והרשע

 כן וע״מ האדם שימעא מחמלה שידעה מאמר
 העוב, דבריך גא קיים בחשובה, לקבלו בראחו

בך. ישממו ועמך עוד ואמר

א  בנדק שישפעו שהדייגים גדו!ל סוד לרמז ב
 משפם ע״פ הם השקר מחוך האמה לברר

״ו ב׳ אוחיוח שחי בך, שחיבה נך, ישממו צדק,  ו
 במאור עיגיהם שיאירו אדם עיגי שגי סוד הם

 כהוח שעיגיו הדין שמטה מדיין היפך הוא חורה
זה. סוד והבן חסי׳ למען חרדון), צדק צדק רק

בהגרשי מהוני מירושי ורתשי מתשבתי במורשי. אתשבה
ארשי אשתקיל ברעשי אז ברושי ארמוני תירושי. בהלקת

כהשי יקים באקזי יעלה וגדישי יערי ומדוקוי. גרני
גושי רגבי לשרשי רדת נפשי רתת ועונשי דיני
ורבשי מחקי שישי מגדלי הזדשי מועדי משושי השבתת
מגרשי הוני רכושי העדר אשי הבער נושי ועד
אלגבשי אבני קרשי אציע ערשי אמסה רפשי זבל

קדושי רציני דרשו רתמים וגשי רוצי נפשי חושי
אנושי אנושת תלשי אזכרה תבפישי אדמת התשבי טרם
ומבתושי דכדוכי טפשי דיראץ רמשי דירת ועפישי ימי
רוטפשי נזילת מנטושי נבלת עשי נשיכת וסתשי כשלוני
ובקשי ?רמו והתאששי קשטי וגלשי קרתי תבושי למאר

לאישי אשובה ודרשי אמרי תתרישי אל התקוששי מהרי
השי חזק ממוקשי חלציני בלתשי חמלני מבאיקוי נזוף

לנטישי זכרה ישישי זכות עבושי יזכו עיקושי מלת
רתשי קבל לההבישי קדמה קימושי קצף בראשי עבור
שמשי והאר לתדעזי וכנשר נתוקוי והסר ממתלישי פלטני

אשישי אמאס מרעישי אנצת תלשי אמץ מבישי צמת
ששי משזר וגדשי מלאתי גרשי מגדי וכיבושי קיבוצי
תרשישי צוהר תבוקוי צלצל תימוקוי צבורת מלבושי רקמת
נפשי טוהר קמשי הגבירי רהשי ידיתת ארשי שמע
נטוקוי קבץ מקדשי זבול ישי חטר להתפישי תשלח



ובועז יבין’ פר?סודלו

ר  ה׳ ירל)ת מכמה רלושית גתמלתו, סופו נעון שי
 נשמע ככל דגר וסוף ופעולחו, עגודתו

 גדולתו, וככר שמור ומלותיו ירל) לולהים ותכליתו,
 לגית כולן כלודם, כל זה כי וקיצן שפלותן וזכור

 נל) התעורר זוודים, וקליל רמיקא אורמא עולמו
 גימי שגת אם אשריך תיותך, גסיים געודך

 ראשיתך, סרואה מעפה לגך על שיס זאת גארותך
 כיום פרידתך יום םיות ולואי אמריתך, וריק והגל

 אשר אחרי ואופל, צלמות לך יאיר מי זכור לידתך,
ה זאת לא זאת כמפל, עיקר המרת  השפל, הגגו
 למשפע אחריתך דע שפיל, לסיפא שפיא שפיא

ת גכחך געודך צינחר, וויתור גלי ד ענו  המלך ג
 והתעורר עמוד האלה נמרוזים כה הפוך תגמר,

 ועוזר מורה, לכל ומורה סורר, לכל מוסר הם כי
 השומר ש״י, כאותיות נסגר והחרוז מוזר, לכל

 התעוררות והמה לש״י, יזכה מוסרם תוכחת
 לחזות יזכו וכשונם ש״י, מנין נקר׳י׳י להולכים

ת וקיום ה׳ כנועם פח  ולרמז ש״י, מלכים יוכילו הנ
 אחת, נשעה עולמו קונה י״ש ואמר רני נכה

פו לנוכח עיניכם נפישי, ורחמי ה׳ נחסדי  יני
 נגל ע״פ כחרוז פירוש ישי, מגזע מופר לחזות

ופירוש! סודו לדפת נראשו פיניו המכס ונסתר,

 ומולדות תקופות סימני
 תקופות למשוג זהיר יהא אדם שכל מצות

 כלל דרך נקצרה סימני לך והא ומולדות,
ונינה. ושכל חידה ונדרך

ה לידע אתה צריך קודם מ  כמחזור אתה שנים נ
סי׳ ונזה גדול, כמחזור שנים וכמה קפן ה

תדנג

 ומתוך ותלבישנו, לקטן קטן בגד קת
תתברנו. הגדול אל שניהם

מה נו, שעומדים נשנה לידע (פי׳  כמחזור הוא נ
ד :גדול נממזור הוא וכמה קפן  כיינו קפן. נג

 והשלך פ׳. גי׳ ג״כ ונג״ד פ׳. שהוא ג׳ על ג׳
 עליו ותוסיף קפן המספר וקח וממאות. האלפים

 והנשאר שלם, מחזור שהוא י׳׳פ והשלך פ׳.
 השלו כתקנ״ה, שנת זו נשנה ד״מ תחשנהו,
 נ״ה הוא קפן המספר ונשאר והמאות, האלפים

 מחזורים ג׳ השלך ס״ד, ויהיה פ׳, עליו תוסיף
ט שלמים ט ני״ ״  נמצא שנעה נשאר נ״ז שהוא ני

 קפן, למחזור שנע שנת היא זו ששנה יודעים אנו
 היינו שניהם של התוך קח ולגדול, קפן, למחזור זכו

 ג׳ הוא מנגד האמצע ומקפן, מנגד האמצע
״נ גי׳ והם פ׳ הוא מקפן והאמצע  הי׳׳ג ותוסיף י

 מחזורים השלך ס׳׳ז, ויהיה הנ״ל נ״ה מספר על
 השנה זהו י״א נשאר נ׳׳ו, שהוא נ״ח, נ׳׳ח שלמים

< כמחזור נו שעומדים ד  כלל לך תהיה ונזה ג
אמן. שנים מאה עד ימיך כל תמיד גדול

 אשר׳׳י תקי״א. נשנת רצ׳׳א מחזור להתחלת סי׳
 לר״ש תן סימן תק״ל נשנת רצ״ג מחזור אר״ץ
 שם סימן תקמ״ע נשנת רצ״ג ממזור לו, בצ״ר

בארץ. משטר

ומעונרת פשופה ושנה לחדשים המולדות יתרונות לסדר סימנים

ע י נ רי א מ  הגיוני ב יושר א
ו נ ת בי ל דו  מרותי א ג
ם ו ג ע שר ד  כרותי ד יו

כי ר י ד נ י כ ס בשכונתי ו

 ופתותי פעמי כרו ז מה ה
עו קנ ד ו ר׳ ה  דרכוני ב
רו ה ע ז ז תי יששכר ג רו הי  ז

ם מי כ רו ח תי הו ט ל ה

 רוני ג פצוף צ יח ש נינו ת
 תורותי ו ולי ק אזינו ת
 ענותי ט ופי י או ר
תיודעי י או ר וצדותי ת נונות ת בינ

 לכותי ה ללי כ נילי ש מנו ת
 שנוני n כל ל חלה ת
ת שפו ק נו תי תי נ  ארחו

ו נ מ ת ת ר פ ניעות ק תו פ ש חיותי ד מ



ד ןי פרקסו כי עי י בו ו

מו ע או ט ר תרוגי ו . חשנוגי י
ת ישרו . מגי ז ארסו

. יגתי ב ילפו א דידים י
ו הוני א ע תי ד מ כ . ח
ה מגם א ג ת כללות ה הו הו . א

ר חזו תרוגו שלימותו ב מ תיו י : וקהיעו

 שהוא, א׳ מתדש יתרוגות סימן היא שורה כל פ'
 הראשי יתרוגו אחד חדש על מורה אלף ר״ת אניע

ניגו. וכן תשצ״ג, אי״נ תינות
' ר״ת שגיה שורה  ג״א חדשים מנ' יתרון הייגו נ

חדשים. י׳׳א עד כולם, וכן תק״ו,
 שגה על מורה אלף ר״ת כו' אהוני — י״נ ושורה

 — י״ג ושורה תתעו. דם היתרון, פשוטה, א'
 הכ״א מעונרת, א׳ שגה על מורה א' ר׳׳ת אמגם

 וכוללים. שלם, מחזור וכן תקפ״ט
ח צ ר ת ש כ  נחשנון לעולם תמיד, המולד לידע ו

מרונות, לחשנונות תצטרך שלא קל
דן סימן איזה תמיד לן יהיה י של תשרי ממולד נ

 מגי t ציני נ גלי ר יקון ת
רו  עגיגי שפ

ר ינדו כ א  גדולתי פ
 מזימתי ו רני ע נוגות ת ניגו ת
 ונות ט עולותי פ שוטות ק ורוסי ת
לנותיו ה דדי צ צנו ק כוגת ת

 שגס זו נשגה ד״מ נו, עומד שאתה שגה אותו
תנו תשרי מולד סקג״ה רן וסי׳ דנ  כנוד ד

וחתמגו. כתניגו תפרגסגי
ה סי׳ עוד ל ע ת תו ניושר כלגו דן נ ב  הייגו חי

 ר׳׳ת נלגו דן זו. שגה תקג׳׳ה גי׳ גסעלה תינת
״ו גי׳ חינתו, ד״נ,  הדרן ונזה המלקים, תנ

׳ או א׳ חדש נאיזה לידע כשתרצה  תמשונ כלם וכן נ
 טתצטרן חדשים מכמה החרוז זה נפי היתרון

 אותו של המוצד לן וינורר תשרי, של למולד לצרף
 וזהו יחשנ, גדולה ולמצוה נו, עומד שאתה חדש

 ה׳ ממצות אחת ז״ל הרמנ״ם שמנה המצוה
חצות נתרי״ג

ם רי חזו מ ם ל לי ל כ
ם המולדות שומים ר תוני  ראשונים נספרי נ
 לננונים רצוים תמוכים אמת דנריהם דקו צ
עו מכמה ב  ירחים קניעות טעמי הני
הנכוחים שנילים תמנו אמת אנשי דולים ג

ך ר ב א  שזיכני לאל תודה ואתן המוגמר על ו
נ אותו לגמור טו ם נ  ני נו שנכפל ניו

שנדפס מקום שנכל להודיע תודע ואתן טונ,

 חצי נתין סימן ויש הממנר הגאון של נמינוריו
 הגאון הרג ננו דנרי הוספת שהוא דעו לנגה

יצ״ו. והמלקט המעתיק



מפתחות

 העמודים את ויקם א׳ במלכים עמודים, ע׳׳א,
 ע״ב ב׳ ביצה במס׳ וט׳, יכין שמו את ויקדא

 ולמד צא שם, וגו׳, והכינו הששי ביום והיה מ״ד
 למ״ש רומז ב׳, צידה. המכינים ימים מהולכי
 עומדת האדץ א׳ עמוד על ע״ב י״ב בחגיגה

 תשוב וד׳דוח ע״ב קנ׳׳ב שבת ובמס׳ שמו, וצדיק
 להיות ג׳, וגו׳. ובכה ילך הלוך הפסוק כוונת וגו׳,

 מאם׳ על פי׳ עולמות, ש״י על טעם מהלכי׳, בסוד
 כי בפסוק ד׳, כמשוק לדדות קד,לת ביקש חז״ל
 עולמות, ש״י על לשבח טעם עוד אדם, הולך
 קל״ג שבת בגמ׳ לכשאפנוע תאמד אל אבות מס׳

 משלי התגים, ימיהם כל ה׳, אחד. יום שוב דא׳׳א
 ימו בעצלתיס ובקד,לת וגו׳ עצל תאות כ׳׳א

 בדאשית לימי האדם שנות לדמות ב׳ פדק המקדה,
 שדש לידע כהאד״י עפ״י ואון עמל ודהבם תד,לים
 וכו׳, לשמה שלא תורת ילמוד לעולם ו׳, נשמתו.
 ז״ל, בעש׳׳ט ישראל ד׳ אלקים איש החסיד ד,נד,גת

 דוד. של דעתו נתקדדה לא מדדש על פי׳ התגלות
 מחמשי׳ עכ״פ תועפות, בסף לצדקה, התעוררות ז׳,

 לד,כנת הנשמד, הכנת דמיח ח׳, תעשר. עשד שנוע
 דז׳׳ל שאמדו מה ועל ותודה, וג׳׳ח צדקד, ע״ש,

 הגדול כל א׳, פי׳ עוד ט׳, וכו׳. דרדקי אתי בשבת
 פסוקים פי׳ הענווק במדת לאחוז כו׳, מחבידו
 שמנו מעלות ז׳ שושנים, על למצנח במזמוד
 וגו׳, צדקה דודף ע׳׳ד במצות להתאמץ י׳, חכמים.

 ימים שלשת בעוד כי ומ׳׳ש תשובה התעודדות
 נכונים והיו פי׳ י׳׳א, הירדן. את עובדים אתם

 תליתאי, אורי׳ דיד׳יב רחמנא בריר ימים לשלשת
 ה׳ נחלת הנה בראשית והד לבניו, תוכחת דבדי
 י׳׳ג, דז׳׳ל. ומשל תשובד, בעניני פ״ד י׳׳ב, בנים.

 בוראר את זכור פ׳ ע״א ז׳ דף וגו׳ העבים ושבו פ׳
 ע״ב ע׳׳ז בשבת יצ״ט, אדם ידגיז לעולם שם וגו׳
מדת לד,דחיק שם לקמצא, לסמי׳ דבעי מאן האי

 ויהיו פ׳ ט״ו, הנ׳׳ל. מאמר על י״ד, קמצנווב
 בו, נזדקד, ששיבד, אדם כשדואד, במגפה, המתים

 כ״ב משלי ט״ז, להקיסד. דיב׳׳ח שהשיב ומד,
 ואמת חסד ורב דז׳׳ל מ״ש מבטחף, בה׳ לד,יות

 דוצד, שאדם בדדו י״ז, אדם, נעשה פ׳ וכו׳,
 במס׳ שם לחכם, תעוז וד,חכמד, פ׳ כו׳, לילו

 כבושים דברי י׳׳ח, וו. גם איש נחום בענין תענית
 משל וגו׳, בנטותו כצל ק״ט תד,לים י״ט ותשובד^
 כ׳, וגו׳. אנכי גד כי בפ׳ צו פ׳ מדדש השועל,

 בהמספר מוסר ודרו חיים, החפץ האיש מי פ׳
 כד, תשובה דרכי ב׳ כ״ג פ״ז. עד הדע, לשון
 הנשמה, של כסות שאד ביאוד שם ישדאל, שובד,

 לשמור רל״ב, דף ויחי זד,ר ואנוד,ו, אלי זה פ׳ רמז
 לא מסכד, אלד,י כ״ה רוחניים. דבדים ולעשות

 הנפש מזון מלאכתף, בחוץ הכן משלי לכם, תעשו
 הושע פסיקתא ולקטו, העם ויצא כ״ו, התורה. היא

 חטא וט׳, שוד ידע וגו׳, גדלתי בנים התפלל,
 שווי׳. זוזי ת׳ מתון וגו׳, מראשית מגיד העגל,

 ח׳ פדק וגו׳, אנכי מח תפלה תוכו, מה על כ״ז,
 כ״ט עמוד עד וד,נהגות, לבניו כבושים דבדי

 פותח לבטלד״ ש׳׳ש לד,וציא שלא בק׳׳ש דקדוק
 לא ל׳ לש׳׳ש. דרכיו כל לכוין וגר, יוT את

 שלו שלי האומד ,Tחס גמד וגו׳, בדעו תענה
 שלשד, שליש, על מצוה הידוד בב״ק מ״ש וכו׳,
 בקידושין לך, אעשרנו עשר ל״א, וגר. נפלאו אלד,

 התעוררות ט׳ פדק וכר, אתדונגא האומד כל
 אבני בה״א, שובד, תוכחה, דבדי ל׳׳ב לתשובה

 לשלום חנה אבנים, כנוס עת אדם, בני נגעי נגף
 להיות ויהיד״ הוד, היד, מוחין לעודד ל״ג וגר.
 נגד תפלה הבאד, מן גלגל משל בעיניו, שפל
 אמת דיו בת׳׳ת, לד,רבות י׳ פרק ל׳׳ד הדע. היצד

 ועמו שם ה,Tיצ בספר אמ׳׳ש סוד הם לאמתו,
בו. ישמחו
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נתיבים, מאיר בעל בשם הנודע מרגליות, מאיר מוי״ה דשהבדו׳ג הקדוש הגאון
 וצדיקים גאונים מגזע א) יאזלאוויץ דק״ק אב״ד מרגליות הירש צבי מו״ה הגה״ק של בנו הוא

 דאברהם צלותא (בעהמח״ם זאבנא אבד״ק אבוש אברהם משה מ׳ הגאונים ואחי ב), דור מדור
 המהר״ם כמו עמוק ספר שהוא עליו כתבו הזמן גאוני אשר הש״ם. על מהרמ״א חרושי ונקרא
 נתיבים מאיר בשו״ת נדפסו (תשובותיו יאזלאוויץ דק״ק אב״ד מרגליות דוב יצחק ומ׳ שיף)״

 דודו תלמיד היה הוא ג). יצחק) באר מספרו ברכות מס׳ על חי׳ נדפס הספר ובסוף נ״ג״ מ״ב סי׳
 יחד בבראה קלויז מחכמי התלמידים גדולי ובין סטאניסלאב אבד״ק ליבוש ארי׳ מ׳ הגאה״ק

 הרביץ ד). אוסטרער משה ור׳ סאנצער חיים ר׳ קיטוביר, גרשון ור׳ נוב״י בעל ד!צ׳ הגאונים עם
 על רב והי׳ אוסטראה הגליל בכל ואח״ב לבוב בגליל ואב״ד ור״ג ר״מ בנשיאות ונהג תורה
ד,). עיירות ר״פ

א/ אות צדקים אמונת ובססר בארדיטשוב ראבד״ק מרגליות יעקב לריג״ט יעקב קבוצת בם׳ א)
 ועד לפ״ק, ת״ח בשנת יאזליוויץ לק״ק לרב נתקבל מזאלקווי זלה״ה יוסף מו״ה הגאון הרב אא״ז ‘וז״ל

 צבי כמר וחכים. יניק המופלג בנו את אתו והביא עתה. שהיא כמו לא לאלקים גדולה עיר אז היתה יאזליוויץ
 הדור חכמי כל וסמכו שנה ט״ז בן מהר״ץ בנו וחי׳ יוסף ד׳ הרב נסתלק תי״ג בשנת שנה. י׳׳א בן אז והי׳ הירש
 מאשתו שנים. מאה בן ימים ושבע זקן ונסתלק שנים פ״ד ביאזליוויץ רב והיה אביו מקום למלאות עליו ידיהם

 אשתו פטירת אתדי וכו׳ זאבגא האבד״ק אבוש אברד״ם משה מו״ה המאידי הגאון הרב לו נולד הראשונה
 לו וילדה סטאניסלב אבד״ק זל״ה ליבוש אדי׳ מו״ה עילאה דבי ארי הג׳ אחות שיינציא מרת האשה את לקח
 מאיר בעל מאוסטראה זלה״ה מאיר מו״רי החסד הגאון ואת זל״ה דובער יצחק ר׳ החסיד הגאון אא״ז את

נתיבים.
אשר דור אחר דור נקיות משפחות שג׳ אמר זי״ע הבעש״ט כי ק״ו אות ח״ב הטוב שמן בם׳ כ׳ ב)

חיבב ולזאת הודוות/ ג) שפירא, ב) מרגליות, משפחת א) ליעקמ ויעמידיה ליצהק ושבועתו אברהם את כרת
 צבי ר׳ והק׳ (מקאריץ) מאוסטראה שפירא פנחס ר׳ והק׳ מרגליות מאיר ר.ג״מ נתיבים מאיר הרב את הבעש״ט

מניקלסבורג^ שמעלקא והד׳ר הפלאה בעל הגה״ק (אבי טשארטקוב אבד״ק הורוויץ הלוי דדרש
 הבישוף גזר תקי״ט בשנת כ׳ן ראפפורט רח״כ הגה״ק בקורות קס״ח אות שם אנשי בם׳ ג)

 וארבעים הפראנקיסטיס. ראשי עם לויכוח לעמוד לבוב לעיר פולין ממדעת ישראל רבני שיאספו מיקאלסקי
 הגה״ק ! ה״ה רבנים שלשה מקרבם בררו והם מיועד ליום לבא הוברחו ישראל קהלות של הרבנים מחשובי

 כלל בעד טוענים בתור שעמדו מלוביץ, אבד״ק מרגליות דובער יצחק ור׳ בעש״ט ישראל ר׳ רפפורט, רח״ב
 נקיים יצאו והיהודים במשלחתם אלה צבור שלוחי הצליחו וגואלו ישראל צור ובעזר וכר ותוה״ק ישראל
ובו׳. בתלמוד להחזיק להם והותר בדינם

אשד אלה הגאה״ק של המשולש חוט של הנפש מסירת על בבראדי, אז שקדה המעשה ונודע ד)
ק׳ אמר אז ה .^ ע ב ר׳ הגאון ברבים. השם את קידשו אשר על השמים מן גדולה פסקו השלשה לאלו אשר ה

 בארץ יהיה גרשון אברהם ר׳ והגאון אוסטראה אבד״ק יהיה מרגליות מאיר ר׳ והגאון פראג אבד״ק יהי׳ יחזקאל
ל״ג. אות צדיקים אמונת בם׳ עיין הי׳ ובן שבקדושה ההתמנות כל על נשיא הקדושה

 אשכנזי זלמן משולם אברהם הג״מ של שמשו ששקע אחר אוסטרהא, לגדולי מזכרת בם׳ ד.)
 ובחסידות בתורה המפורסם הגאון מכבוד עירנו האירה תקנ״ז, בשנת דפה אב״ד זצ״ל) צבי החכם זקיני (בהגאון

 כתב לו נתן ניאסאווקי1® אוגוסט ססאניסלאוו מפילון והמלך וכו׳ זצ״ל מרגליות מאיר מוהר׳׳ר בוצ״ק ס׳׳ר.
באריכות. עיי״ש הזה להכבוד זכה אשר והסיבה והגליל' באוסטרהא אב״ד להיות דמלכא והרמנא רשיון
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 של והמובהקים הגדולים הדאשונים מתלמידים אחד הי׳ נתיגים מאיד בעל הגה״ע
 מודי אותי הזהידו וכאשד . . . וז״ל ב׳ פדע הזה הקדוש בספד כמבואד ו) זי״ע הק׳ הבעש״ט
 טוב שם בעל ישדאל מו״ה הדוד מופת החסיד הדב ידידי ובדאשם ובחסידות בתודח הגדולים

 שזה נאמנה ידעתי החיים בצדוד צדודה נשמתו תהא טוב שם בעל ישדאל מו׳׳ה החסיד הדב
 ידיד' מודי עם אהבה בדביקות שנתהבדתי מיום ומילדותי ובו׳, לשמה בלימוד דצוי׳ בונה

 דמטמדין יהי׳ באמונתו צדיק וחכמתו ופדישות חסידות בדוב ובטהדד, בקדושה הנהגותיו הי׳
 בשביל זי״ע מקאמארנא די׳׳א מהגה״ק מצוותיך נתיב ובס׳ ע״ש. דבד הסתד ה׳ כבוד לי׳ גליו

 להכות אש באוד ית׳ יהודו דודשי הצדיקים על עת בכל העומדים דשעים ועוד כ׳, ש״א התודה
 השדפים הנחשים מפני העולם לזה לידד דצתה לא שנשמתו אמד הבעש׳׳ט שמדו עד שלהבת

 ונתנו חלילה שיתבטל עד ב״כ דעתו יחלישו שלא חלילה מפניהם לקום יובל שלא דוד בבל שיש
 וכדומה נתיבים מאיד בעל הגאוז הי׳ מהם ואחד לשמדו צדיקים נשמות גבודים ששים לו

עיי״ש. וכו׳
 כסדד נחמדים ודדושים גפ׳׳ת על חידושים ה״ב שו׳׳ת, ח״א נתיבים׳׳ ,,מאיד ספד חיבד

 מקור בנקל למצוא הוא והישר״ הטוב «הדרך ום׳ תקנ״א) שנת בפולנאה (נדפס התורה פרשיות
 ״כתנות ום׳ תקנ״ה) ש׳ בפולנאה ראשונה (נדפס וחרוזים שיר ע״פ ש״ע חלקי בארבע הדינים כל

 ״סוד הזה הקדוש והספר תקע׳ו) בארדיטשוב דאשוז (דפוס שיר עפ״י מצוות תרי״ג על אור״
 ראשון (דפוס ונסתר נגלה עפ״י השכל מוסר תוכחת מלא לבניו צוואתו והוא ובועז״ יכין

תקנ״ד). ש׳ אוסטראה
 על חרותים הדברים ואלה באוסטראה, תק״ז ש׳ אייר בי׳ מעלה של בישיבה נתבקש

 כבוד לפ״ק, תק״ן שנת בעשרה השני בהודש העטרה ונפלה המצנפת הרים פ״נ • מצבתו
 בוצינא הגדול ודרשן החריף הדור מופת המפורסם הגאון הגולה מאור ורבינו מורינו אדונינו
 אור ספר ספרים בעשות דודים לדור ברכה והניח שפר באמרי וסופר עניו אלקים איש קדישא

 דגליל ור״מ אב״ד מרגליות זצ״ל הירש צבי מו״ה בהגאון מאיר רבינו כבוד ספרים ושאר עולם
והגליל. אוסטראה ק״ק ופה לבוב

 ואב״ד קאמארנא ואגפי׳. זבריזא אבד״ק שאול מו״ה רשכב״ה הקדוש הגאון בניו;
 הטוב דרך וס׳ נתיבים מאיר ס׳ (המו״ל פולנאה אבד״ק נחמן יוסף הג״מ והגליל. לובלין ור״מ

 בצלאל והג״מ דובער, שלמה הג״מ הרימלוב. אבד״ק מרדכי נפתלי הג״מ פירושו). עם והישר
 אעות ואחיותיהם והגליל. אוסטראה לאבד״ק נתקבל הגאון אביו פטירת ואחר זיוועהל אבד״ק
 פ״ח) סי׳ נתיבים מאיר בספר תשובתו (נדפס שארניגראד אבד״ק הכהן הירץ נפתלי מו״ה הגאון
זי״ע. מפורסמים מעשה ואנשי צדיקים גאונים דורות ואחריתם כ״ץ. שמחה הג״מ ואשת

ד,םמוכר. קשילוביץ בכפר שו״ב היד. ז״ל ד.בעש״ט כי ד.ובא ד,׳ פרק הבעש״ט תולדות בם׳ ו;
 יעקב קבוצת מס׳ שם ומביא מהתלמידים, אחד אצל עוזר בתור בבחרותו משמש היד, שבד, יאזליוויץ לעיר

 מרגליות, צ״ר, הג״מ ביאזליוויץ הרבנות בסא על ישב ד,ד,וא בעת כי שב׳ בארדיטשוב דאבד״ק מרגליות להגר״י
 ארוחות את אוכל והיה תלמידיו במספר חרב בן מאיר ר׳ גמנד, ביאזליוויץ המלמד אצל עוזר הבעש״ט וכשר,י׳

 זמן אחר ובד,תישבבו מצדים. בלי אותו לאהבה העני העוזר בנפש נקשרו האחים שני נפשות הרב. בבית ימיו
 ויתגנבו היום ויד,י בביתו. בפעם כפעם מלבקרו נמנעו לא האחים. לשני נודע והדבר בקשילוביץ שוחט בתור
ובר. ובו׳ לבפר אהובם אל ויברחו אביהם מפני חרש

 כבוד בקונטרס משולם בית בס׳ היד,ודי, נפלאות ס׳ בסוף צדיקים בית בקונטרס עי׳ מתולדותיו עוד
 ובספר יעקב, קבוצת ובספר ‘צדיקים אמונת בס׳ אוסטרהא, גדולי מזכרת בס' י״ד), (דף רב חוסן בס׳ הבית,

ועוד טוב שם הבעל תולדות
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