
ת חיים א ו ב ת א כ ס  m מ
ל ישראל יש להם הלק לעוה״ב כוי הנה לו קיום כלל אןן רנננ קלה בלתי יניקה מהקדושה  כ
 ידוע כי בעת יעלה על רעיוני איש לעשות ושורשו למעלה בראש הוא בקדושה ומשתלשל

 למטה בבחי' רע בעילם • ויורד ומתעה (נכי
 ומשמין) ע״י כח התחתון שבו • ובחי׳ העליון שבו
 שבקדושה מתעורר למעלה
 ומקטרגו • וזהו ענין הראש
 הקבור במטרה טס יעקב
 כמאמר חז״ל והכוונה ע*ד
 המליצה כי אחוז הוא בקרישה
 בראש והיא טנין שחיטת כח
 הרט לטתיד כמאחז״ל(סיכה
 נינ) והכוונה ט״ד מליצה כי
 ראשו לבד ישאר בקדושה
 ויהיה נפרד שלא ישתלשל
 למטה בבחינת רט וממילא
 למטה כי נכרת עסיס מפיו
 כליל יחלוןן וזהו עליהם חיה

ל ישראל יש להם הלק לעולם  כ
א שנאמד(ישעיה סי) ועמך ב  ה
 כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר

ה ידי להתפאר : ש ע  מטעי מ

 מצוה נטשה רישומו למטלה ומתעורר עליו אור
 מקין! מהקדושה וסוכך באברתו והאדם בתווך

 והוא לו לטזר ולסטד לנומרה

 פ צ פ ה י ה ו •ט ע

 דנדי חודה יהיו נוצויינין •f• זה מזה
 ויהיו םצוי־נץ f• זה כצד זד, בוי

 (מנות דר׳ נת! פרק ניג) :
 כל

 חיה ולא בהם • כי טל ידי
 התשובה יתבטל מה שטשה
 בחטאו למטה ונא ישאר
 למעלה עליהם הקטרוג ־
 [אייה עיין דבר נחמד נשפר
 עשרה מאמרות (חלק ב׳ ממאמר
 חקור דין פרק כיה דף מ״ח עיא)
 וז״ל הקדוש • אמנס בעלי התפוש
 ממחבגי מנות אמרו כ׳ נהסיר
 הקליפה תן הגרעינץ שבערבה
 ימצא בה כמי! גוף נחש מופשט מעורו כלא ראש מורה
 העלס הראש של אותה קומה כמעס וראש פתנים אכזר
 הלא הוא כמוש עמדי לפי שיעורנו והפשט העור הוא
 השבתת פעולתו מודע והחבטה בקרקע ע״ש וינערו ונוי
 וזהו מעם נחמד למנהג נביאיס שזכרנו עכלהיט] • וזהו
 מ״ש(אבות פ״ד מ׳׳ב) שמצוה גוררת מצוה כוי ששכר
 מצוה מצוה כוי כי שכר מצוה היא המצוה עצמה
 נותנים לו בשכרו והוא האור המקיפו כמבואר
 לטיל והוא יושב ממש כמו בנן טדן והלא אז נקל
 לו לטשות מצוה אחרת • ולהיפך ח״ו בטבירה הנהו
 אחוז בחבלי בוז וטבילה גוררת עבירה וטל כן
 לא אמר החנא כל ישראל יש להם חלק בעוהע

 ואמר

 כי הוא יושב כמו בגן טדן
 ממש מקום קדוש • והקדושה
 מלבשתוועלידי גמרהמצוה
 יותר מתחזק הלבוש ומאיר
 והאור מסתלק אח״כ לגן עדן
 וזהו שכרו לטתיד • וכן ר״ל

 ט״י טון מתדבק בו וסובב
 אותו כח הרט וכנ״ל ואחר
 המטשה מסתלק הכל לניהנס
 ומובדל מהקדושה כמו ככתוב
 (ישעיה ניס) טונותיכם היו
 מבדילים ביניכם ונוי [יע״ן
 נפש הפייס שער א׳ פיו ד״ז ע* ד
 נהגיה] וכן אחז״ל (עירובי!
 י'׳שע״א)עמק שמעמיקיןלהם
 ניהנם • פירוש הס עצמם
 מעמיקים להם הניהנם [יעי
 לקמן פ״ב משנה א׳ מש״ש] וא״כ
 אין מנוס יותר גדול להנצל
 מעון כמעשה המצות כי ע״י
 הוא מסוכך בצל הקדושה
 וריח גן עדן נכנס עמו בחייו •

 ואין מקוס לשלוט בו יצר הרע • ועל זה הדרך
 ארז״ל(יומא פיו ע״נ) גדולה תשובה שזדונות נעשות
 לו כזכיות שנאמר(יחזקאל יינ) ובשוב רשע מרשעתו
 ועשה משמו וצדקה טליהס חיה יחיה ע״כ י וענין
 אמרו עליהם יובן ע״ד מאחז״ל (ב״נ מיז ע״א)
 טל היצה״ר • תנא יורד ומתעה ועולה ומתיז עיכ •
 הן אמת כי נם היצה׳׳ר לא חפן באלה שישמעו
 לו-וכמשל הזונה בזוה״ק(פ׳ תרימה ד׳ קס״ג ע״א) אך
 עכ״ז היה ראוי להיות אחר מסטין ולא הוא בעצמו
 אשר ירד והסית ומראה לעין האדם כנכון לעשות
 המעשה ואח׳׳כ הוא בעצמו יסטין • אך ידוט כי
 ה׳ ב״ה מחיה כולם • ואפי׳ כח יצר הרע לא היה

 ׳:לאל נו׳ • סנהדרין (רף צ׳ עיא) זוהר הקדוש
 נח (דף גט:) יעי׳ נס׳ כל נו פי׳מ׳ וזיל• וכל
 פעס ופעם מתפילין קידם כפרק כל ישראל יפ ל9פ
 מ-ק לעילם הנא נד לפ1־פ דע״. עפ האק מתפילין
 נאומו «א • והוא ראשית פרק אחרון של מס׳ הנהדיי!
 עינ ודאית׳נא׳קדוש כגאון הרמיע Y'.t נספרו הנורא
 פשרה פאמרופ (מלק א׳ ממאמר חיקור דין פרק יינו)
 טדנר וזיל גספן פרק חלק נו׳ • ומסתנרא לן שנדורומ
 כראסוגיפ היו קורין יזוןלפ אופו הפלק נאיז ישראל
 נאסרו פג השכין שפל נ::פ «ו פין פפגקופם של ר׳
 אליעזר ור׳ ע־ינא גני ע״ת כשנפיפ• שכולן אפופות
 p זנר״ת־ת נמו הרק קגין תורה• ודומה לפה שמפפירי!
 נהוה״ו! :ל כפת נתפ״תכמ־,יפ דקייל נגיהןעתיויס
 לחיות • ומתפ־ליפ אנות לשנת הנא • ולעולם לא היו
 קורין כל ישראל ומ;ה קנל כהדדי • אעיפ שכאחרוגיס

 לא דקדקו נכן • עיכ לשונו כפ?ור :



 ריח מסבת אבות חיים

ס׳ יצירה והשומר פתחי חישיו מנ״יז טהור מינים מראיה  נ
 נרע [החכם עיניו בראשו (קהלת' ני) מנואר כזוהר
 למאן ישרי' על ריש׳׳] ואזניו משמיע רע רק להקשיב
 לחכמה ואינו כועס ומעלה עש! נאפו בפניני עוהיז
 ושומר פיו מתענוגי עוהיז ועושה עצמו כאלם ורק צדק
 ילנר אזי מכי! א*ע להיוח לירה נאה לשם הוייה לשרי׳ על
 ריש׳' וכשיחןגבול לכחות הגוף שלא ׳תפשטי לנר מחפשנףם
 כתות הנשמה הלנאו ממאן לשריי על רישי׳ גיל כלי לי
 ושד״׳ הוא שאמר ד׳ כילוע וז*ש (שנת כיג ע״א) הזהיר
 כמזוזה זונה לדירה נאה כיון שזהיר ותיקן גרמי׳ נשם
 שדי מלבר הוא דירה נאה להוייה לגאו ובזוהר זנאס
 מאן דמתקן ליי דירה נאה כליכי׳ וכליה נאיס באיבריה

 דילי׳ ואשיז נאה דאיהו נשמתא והכן • עיכ הגיה]:

 ואמר לעוה״ב כי בעוהיב הלשון מובן כי הוא
 לבר בפ״ע המוכן ומי שיזכה במצות נותנים לו משם
 וא׳ לעוהיב שהוא עושה עתה העוה״ב במעשה
 המצות והוא מעכה ידי אדם עצמו • כי המצוה היא
 עצם השכל • והאור הוא בגן עדן בחיי האדם •
 ולעתיד זהו שכרו והבן • [ועיין נפש הח״ס שער א׳

 פרק ׳״כ דף ׳"א עמוד א׳].:
ר ב ח מ ן רי׳ץ בן הגאון ה  הגייה מהגאו

 [ועי זוהר ואחחנן (רס״ו עיא) מזוזה שדי מלכו הוי׳
 מלגאי עיש רס״ג ורסיה ורס״ו • גס מבואר כזוהר
 דהוי׳ שריא על רישא דבינ ונותן כח וחיות למוחין שבראש
 ודי חושיו • ראי' שמיעה ריח דיבור • וארבעה החושים
 יש להס ז׳ שערים י ב' פינים ב׳ אזניס חושם ופה נמ״ש

 אבות פרס א
 עמו • גס הלשון בעבדי במפה קשה • והנה ידוע
 מיש בס׳׳פ החולץ(יבמות מימ עינ) ובמדרש כל
 הנביאים נסתכלו באספקלריא שא״מ • ומשה
 המאירה • גס אמרו שכינה
 מדברת מתוך גרונו של משה•
 ובזוהר (ובמדרש שמוח רבה ני)
 אברהם אברהם פסיק טעמיי
 בגווי׳ משה משה לח פסיק

ה קבל כוי ומסרה כו׳ • מ״ש תחלה במשה ש  מ
 לשון קבלה וליהושע אח״כ בלשון מסירה
 וה״ל למימר משה קבל כוי ויהושע קבל ממשה
 או היה ליה למימר הקדוש ברוך הוא מסר תורה

 למשה ומשה מסרה ליהושע ,
ני  וליישב זה נבאר מה שאמרו « (א) משה קבל חורה מסי
ש ומסרה ליהושע , י ר ״ ש ר א 3 3 ו  בסמ־י ה
ו ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים א 3 ; ח ס 5 , א . 3 5 ל ה a כ m 

 נסתכל באספקלריא

ה (ב) לאנשי {:reJ טעמי׳ בגווי׳!יעי נפש החיים  בכהאמרה׳נוסהטל־הסמשה ונביאים מסרו
 l הגדולה הם אמרו שלשה דברים i ־ •

 שער ג׳ ס׳ ׳*ג י״ל] אשר
ה מרומז לנו טנין מדרגת 0 
 משה איך היתה יותר נטלה
 ממדרגת אברהם אבינו וכמ״ש
 (חולין פינו•) גדול מה שנאמ׳
 במשה ממה שנאמר באברהם

 מצפה יהושע (א) משח קבל בו׳ • ירושלמי
 פנהו׳דן שרר, יי סלנס א׳(ין־ ליא
 עיש) מורש קהלת רנה פ' יינ(רן) יי) זוהר הקדוש ס׳ 5ו
 רעיא מסיפנא (נ׳ז עינ) ושס קדושים (שינ עינ) דהא
 נתינ נאירייתא פ:ה קנל כוי תיקוניפ מיהר חדש
 (ו׳ עיי פיוז) ונכון סיקוניס תיקון ט׳(קעיה עינ)

 שנתנבא בזה הדבר שנאמר
 (במדבר ל׳) זה הדבר אשר צוה
 ה׳ ונו׳-ולהבין מה זה ההוספה
 בלשון זה הדבר שנתנבא משה
 אבל יובן טל פי הפסוקים
 דנבואת מכה בסון* פרשה

ו °'י«'׳) דאלו באברהם כתיב ואנכי (י י ״י 6 P ' sר (נ) ־1אנשי כניייג • ייז ״ 3 ך ח  בהנולוחך(במדבר יב) ו
ט ־ טפר ואפר ואלו במשה כתיב ' ° " י י f t 0 " ׳ ע י ) J ' M ' ־ t ־ h * י ' O T " פ  מריס יאהרן במשה ונו׳ויאמרו מ
 ונחנו מה• ומי"! זכה משה שתנתן תורה עיי דווקא •
 ולבאר זה מה גדולתו של מרעיה בהא דלא פסיק
 טטמי׳ בטויי הנה ידוע משארו״ל(ברטת ז׳ עיב)
 לכו חזו מפעלוה ה' אשר שס שמות בארץ א״ת
 שמות אלא שמות כי באמת השם הוא עצם הנפש
 של האדם והראיה מדכתיב (בראשית פרשה ני)
 ויקרא האלם שמוח וכתיב וכל אשר יקרא לו האדם

 נפש

ר  מ
 הרק אך במשה דבר ה׳ הלא נס בנו דבר • והלשק
 אך במשה דגר הול״ל עם משה דבר • גם לשון
 גס בנו היל״ל נם טמנו ובפסוק שאח״ז וירד ה' וגו׳
 ויאמר שמטו נא דברי אס יהיה נביאכם ה׳ תמוה
 הלשון אם יהיה נביאכם • גס בפסוק הזה במראה
 אליו אתודט בחלום אדבר בו מ״ש תחלה אליו
 ואח״כ בו ועוד בפסוק פה אל פה אדבר בו הול״ל



 ר. ח אבות פרס א חיים
 מחוך גלונו ממש • וזהו מנין לבול אהרן ומדם
 במשה שחשבו שאצלם גס כן נזדכך החומל כמו
 במשה • ולכן אמלו הלק אך במשה דבל כלומל
 לא גו בלבלו השכינה מדברת מתוך נמנו בו ממש
 הלא גס בנו דבר חשבו שנס
 נבואתם במדריגה כזו והשיב
 להם הקדוש ב״ה אס יהיה
 נביאכם ה' • כלומר שס
 העצם ב״ה כי כל השמות
 נקראו כינויים ישם הוי״ה
 ב״ה הוא שם העצם • לכן
 אמר להם כאן שאל ידמו
 שהנבואה שלהם במעלה
 גבוה כ״כ כמו של משה שהי׳
 נבואתו משם העצם כי מדליגתס איננה תמיר
 משם העצם • ואס יהיה נביאכם ה׳ ל״ל אס לפרקים
 יזדמן שיה" הנבואה בכס משם העצם אז יהי׳
 שבמראה אליו אתודע וידוע כמראה פירושו כעין
 מראה'של זכוכית כאין נראה בה לכל אדם כ״א
 הצל ממנו ולא האדם בעצמו מחמת דבר המשס-ק
 על דופני הזכוכית אבל בזכוכית פשיטה נראה דרך
 בה האיש בעצם ולכן א׳ במראה אליו אתידע
 היינו מרחוק כמו המראה • וזהו מיש באספקלריא
 שאינה מאירה - כמו המראה של זכוכית הנ׳׳ל
 שאינה מאירה דרך בה רק מראה את הצל • וכמ״ש
 ואשמע את הקול מדבר אלי היינו שהקול היה
 מדבר והוא היה שומע מאליו אבל לא היה מניע
 אליו ממש והיה זה מחמת שהנפש שלהם קשור
 בנון* שאינו מזוכך כל כך • ובחלום אדבר בו ר״ל
 בחלום שאז הגון} אינו מפסיק בין הנשמה לשלשה
 בעולם העליון שעולה מן הנין! ולא נשאר בעת
 השינה כ״א קיסטא דחיותא מן משש כידוע אז
 אדבר בו ואז אפשר גס לשאר הנביאים שהדיבול
 יהי׳ בהם כמאמז׳׳ל במשה מתוך גרונו ממש • לא
 ק טבדי משה פא״פ אלבר בו היינו כמ״ש בקולו
 של משה ומראה ולא במידות היינו משארז״ל
 באספקלריא המאירה • (וזהו מראל י בסגול ושם
 מראה בקמץ) היינו כטנין הזכוטת הפשוטה
 שמראה לרך בה עצם הדבר ולא במידות לא כמיש

 בשאר

ן והעמידו  (נ) הוו מתונים בדי
: ה ר ו ת ) ועשו סיג ל י  תלמידים הרבה(

 מצפה יהושע (ג) הוו מתונים נו׳ • (סנהדרין
 דף ו׳ עינ) כהרי דגלים פיסקא
 p'1 (לן ו׳ פיא) וכן היו אנשי ננהיג אומרים הוו
 פתוניע ני׳ • מכילתא פ׳ 5א (פלק וי) ולקיים ונרי
 אגכהיג שפי׳ אומרים סוי מתונים נו׳ מדרש נפדנר
 רנה נשא פ׳יויו(ו׳ רימ•) ועי תנמיפא פרשה פשפע־ס
 ו׳ ועיין מדרש משלי כיה(ניו פיו) • (ד) ועעו סייג

 כוי • ע׳ וומ• חדש רות (ו׳ סיא ע'א1 :

 נפש מיה הוא שמו • ולשון נפש מיה קשה דהול״ל
 להנפש מי׳ אלא שהדבר מבואר שקריאת השם לא
 היה כפי ההזדמן וכהבא גפיו שם בעלמא אלא
 כפי שראה שרשו בעולם העליק היכן המי נאחז

 בשרשו כן קרא לו השם ט״י
 צירופי אותיות של אותו עולם
 שבו אחיזתו וזיש אשר יקרא
 לו האלם נפש חיה הוא שמו
 העצמי הראי׳ לו ע״י צירופי
 אותיות מטולס שנאחז שס
 בשרשו וכי״ב באדם שהשם
 הוא עצם הנפש שלו הנאחז
 ב$רשו העליון • וזהו הענ־ן
 בכפילת השמות אברהם

 אברהש הראשון מורה טל עצם הנפש שרשו העליון
 ששם טיקר מדור הנשמה רק משתלשל ממנה
 מקצתה בגון} כי הגון} הוא רק כמו נעל להנשמה
 וכמו הנעל אינו מלבוש רק לקצה התחתלן של הנון}
 כן הגון! אינו מלבוש רק לקצה התחתון של הנשמה
 ונעל נקרא הנין! בחינת סין} הרגלים של משמה •
 וז״ש של נעליך מעל רגליך ונו׳ היינו הנין! וע׳בזוהר
 פ׳ חוקת [ע׳ נפש החיים שע״א פיה ד׳ ד׳ בהגיד]
 ואברהם השני מורה על קצה התחתון של הנשמה
 משתלשל בגוף [א״ס ויש כמדרש שם כל מ• שנכפל
 שמו ישנו ננ׳ עולמות ע״ש (הגרד״ל)] וזה כוונתם
 אברהם אברהם פסיק טעמי׳ בנוי' ר״ל בין
 אברהם דלעילא שהוא הנפש בשרשה בטולס
 העליון ובין אברהם השני כשהיא מלובשת בנון!
 בקצה האחרון שלה יש הפסק בגוי' שהגון} הוא
 מפסיק שלא נזדכך מומרו כ״כ באופן שלא יהי׳ חוצז
 ומפליק בין הארת הנשמה בעולם העליון לכשהי׳
 מלובשת בגון} • אבל משה משה לא פסיק טעמיי
 בגוי׳ שגזדכך אצלו הגון} כ״כ טד שלא היה מוצז
 ומפסיק כלל בין הארת הנשמה כשהי׳ בעולם
 העליון לכשהי׳ בגוף • וזה הי׳ מפני רוב שפלותו
 וענותו שמשב עצמו כאלו הגוף אינו ואמר ונמנו
 מה ואצל אברהם עכ״פ היה משוב כעפר ואפר ולק
 א׳ השכינה מדברת מתוך גרוט של משה מחמת
 שלא הי׳הגוף אצלו מסך-מבדיל היחה שטנה מדברת



 פרק א חיים
ק שמוציא אחרים מן הניח • ולסמיש י  ושנדלא סי' רשיי ס
 שהנוף מכונה נשם מנעל סימן הוא שאחד ממי הניח
 יתלי7 מנעלו שהוא הגוף חיו • ומזה יוצא לנו מוסר השכל
 להעוסקיס כל ימיהם נעניני הגוף הנקרא מנעל להנשמה •
 והיהכן שנגלה ימינו פל המנעלים שיהיו מהודרץ • וללכח
 כלי לכוש או בנגד עדים כהאי נכמתא דאזלי ערעילאי

 בלא לכוש* תורה ומצוח • והנן] :
ד י*ל מיש משה קבל תורה כוי ומסרה כוי • ו  ע
 השתנות מלשין קבלה למסירה יבואר ע׳׳פ
 מאחז״ל (חולין צ״א:) ברן יחד כוכבי בוקר והדר
 ויריעו כל בני אלהיס שאין מה״ש אומרים שירה
 עד שאומרים ישראל תחלה • והנה במדרש (נ״ר
 פש״יז) איתא והנה סולם מוצב ארצה דא סיני אתוון
 דדי; כדדין(ריל שווין בחשבון) והנה חז״ל באו ללמדנו
 לבל נחשוב להיותנו מלובשים בחומר אס כן אנו
 נבזים באמת כחומר וכטיט חוצות לז״א דז״א
 דעיקר חיותינו מנשמהינו והנשמות הם משמי מרום
 ויש נשמית יראי אלהים שהם נבוהיס הנבה למעלה
 יותר ממה״ש [ע׳ נפש הח״ס שע״א פיה דף ד׳ עיד] •
 ודע כי כל העולמות הס בהדרנה זה אחר זה
 עולם תחת עולם וכל עולם הוא כעין נשמה לתחתון
 ממנו ד״מ גוף להחיות הס האופנים והס נשמה
 להאופניס י ונשמת החיות הוא מרקיע שעל נבי
 ראשיה; • ומשם נשמת בני אדם המאמינים בתורה
 ויש למעלה למעלה ־ אבל שס אסור להתבונן במה
 למעלה מה למעה • א״כ נשמת בני אדם המאמינים
 בתורה הם נשמה להחיות והחיות לאופנים
 וכן למעה עד סוף העולמות ואברהם ויצחק לא
 זכו להוריד נשמות אלו כשלימות רק יעקב זכה
 לזה והיה באמת מפתו שלמה ובישראל עצמם
 יש שנשמת האחד גבוה מחבירו וא״כ נשמת מבירו
 הוא נוף ננדו ומקבלת שפמה ממנה ונם זאת
 הנשמה המקבלת שפמה ממנה יש עוד נשמה למסה
 הימנה המקבלת שפעה ממנה וכן הרבה מדרינות •
 אבל הראשון והגדולה שבכל כללות ישראל הוא
 הראשון אשר ממנו מי ישע ישאבון כל ישראל והוא
 כלול מכולם • והנה משה היה כלול מס׳ רבוא
 נשמות ישראל והוא הי׳ שורק וז״א (נמדנר י׳א)
 שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ר*ל

 בקרב

 •4 רוח אבות
 בשאר מביאים חוד חידה ומשול משל חיש שהיו
 הנביאים מתנבאים בכה אמר ה׳ ר״ל כה כמו
 ודמות ענין הזה אמר ולא היו יכולץ לומר זה
 הדבר שמשמע שזהו הדיבור בעצמו גלי שינוי
 שמעו מפי השי״ת • אך נבואת מרעיה היתה גבוה
 מאוד והיה מדבר עמו כאשר ידבר איש אל רעהו
 בלשון ברור י ולכן היה אומר זה הדבר אבר צוה ה׳
 לומר בדבור זה ששמעתי ברור בו אני אומר לכם •
 וזהו מחמת הזדככות החומר אצלו הי׳ מביט לעצם
ן וזיש ותמונת ה׳ יביט • ולשון הבטה הוא י  הע
 הםתכלות יתירה בעצם הענין • [אייה ע׳ תום׳
 נימ (ל) דיה נרא״׳] וכ״ז זכה מחמת רוב ענוה
 שהי׳ בו שהיה הגוף נחשב אצלו כדבר מה • ולכן
 נאמר בו כאן לשון קבל מסיני שבלשון ששמע בו
 נתקבלה אצלו הנבואה • ולשון קבלה הוא מיד
 ליד • וביהושע שלא היה עניו כמשה ולא נזדכך
 אצלו החומר כמוהו לק נאמר בו לשון מסירה
 ולא קבל שלא קבל כל הדברים ממשה כהוו־תן לו
 מסיני רק דרך מסירה ולשון מסירה יכול להיות אף
 מרחוק ־ ואמרו ויהושע לזקנים ולא הזכיר בהם
 לשון מסירה כלל כמו שהזכירו להלן ונביאים
 מסרוה לאכנהינ מפני שכולם יהושט זקנים ונביאים
 היו במדרינה אי• אבל אנכה״ג היו במדרינה למטה

 מנביאים לכן אמר מסרוה :
ן רי׳^ן בן הגאון המחבר  הג׳׳ה מהגאו

 [לפמ״ש ההנדל נין משה ליהושע ננחי׳ הזדככות החומר
 שנקרא נעל כמ״ש לעיל ׳תנאר שפיר ע״פ מיש
 השליה פ' שמות ע״פ של נעליך מעל רגליך וז״ל וביהושע
 כתינ של נעלך מעל רגלך כ׳ במשה כתיב נעליך הענין
׳ מיני לבושי עור לאדס • א׳ עור נהמה שלונש  שיש נ
 דהיינו מנעליס-נ׳ עור עצמויכמ״שעור ונשרתלנישנ׳ ואצל
 משה הי׳ אור נאליףולק הי׳ מעלהו יותר על כל הנביאים•
' של נעליך לשון רניס שצריך להסיר נ׳ י נ ק  וזה שרמז לי ׳
 מינ׳ מנעלים דהיינו עור הבהמה ואת״כ עור ונשר שלו
 כלומר שיזדכך חומרו לגמרי שיה׳' אור נאציף אנל יהושע
 לא זכה לזה המדריגה לכך נתינ של נעלך מעל רגלך לשון
 יחיד שקאי על עור הנהמה עכיל • ולפי מיש שהגוף מכונה
 נשם נעל יהנאר מאחזיל(נרטת ניז:) מת נניח שלום
נית נטל כלי מן הנית סי׳רע לנית תירגמא ריפ נמסאנא  נ
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 מאיל כל המקומות ומניח שם איל • וז״ש הקביה
 למשה(במדבר •*ft ואצלתי מן הלוח• ותלגום אונקלם
 ואלבי • ל״ל לא כלקיחה גשמי שנישל כולו אם
 נוטלים אותי ממקום למקום • אך הוא כחבל יוצא
 ממשה וכקשר אליהם ולכך היה משה יכול לקבל
 את התולה ס״ל אותיות • וכל אות נגד א׳ מישראל•
 והוא היה כלול מכולם • ואס כי גס יעקב זכה
 לנשמה הנ׳׳ל לא היה ס״ל כמי במשה • ולכן זכה
 משה דוקא י והנה לפמ״ש האדם דומה לסולם מוצב
 אלצה ומגיע השמימה ומלאכי אלקיס עולים ויולדים
 בו • ל״ל מקבלים ממני עלי׳ וירדה כמ״ש • וזיש
 במדרש(נ״רפס״ח) סולם דא סיר כי בסיני נגמל
 כל הסולם מלמעלה למטה ע״י סיני דא משה
 ולכך היה יכול לקבל התולה • וכי לצון הקב״ה
 היה ליתן החולה לכל אמד לק ט הם לא יוכלי
 לקבלה מפאת עלכם לק משה היה יכול לקבל
 בעצם כמ״ש וגש יהושע לא היה במדרגה זו
 ולא הי׳ יכול לקבל מפאת עצמו לק שמשה מסל לו

 ודי למבין מדעתו :
 הג״ה מהגאון רי״ץ בן הגאון המחבר

 [וזה ביאור מאחז״ל (שנת ד' פיח ע״נ) בשעה שעלה
 משה למרום אמרי «לאכי השרת נו׳ מה לילוד
 אשה בינינו • פי' כ׳ השכל אנושי בהיותו מצורף אל החומר
 הוא רק בנח ולא נפועצ ומה לו ניני נו שאנחנו נעלי שכל״ס
 נפועל אמר להס הקניה לקנל תורה נא ריל שלכן נא
 לקבל תורה שעל ידה ינניע החומר ויתעלה הפנל נפועל
 יותר מכס • א״ל חמדה גנחה כוי קודם שננרא העולם אתה
 מנקש ליתנת צנו״ד ריל שהתורה היא גנוזה באצילות
 ואיא שישיגה שכל אנושי והיא קדומה לכל והאדם מאוחר
 לכל ואין התורה נערכת אליו כ״א תנה הודך על השמים
 למלאכים שהס למעלה מהזמן • וכן מיש משה מתירא אני
 שמא ׳שרפונ׳ בהנל שנשיהם ריל שהמלאכים המה אש
 לוהט קרוניס לעצמות התורה שהיא אש ע״ג אש כידוע
 כרוחניות והמלאכים הס גינ אש כפועל ההשכלה נרוחניות
ו חטא • והבל פי' שאינו גשמי  וזה נקרא הנ5 שאין נ
נסא  והאדם מקיים התורה נגשמיות • איל הקניה אחוז נ
ך ה׳ ת ׳ ידוע שמיש נ  ננוד׳ והחזר להם תשונה ר*ל נ
 אלק׳ ישראל מן העולם ועד העולם קא׳ על עולם הנינ״ה
 ועד עולם מלנו״ת־ 1ע״׳ הננעתהיצר של האדם נ״ף

 חח אבות
 בקרב כאויא מהם כיגשמח כל א׳ הי׳ חלק ממשה
) שאשה אחח ילדה ״  וע״ז ארז״ל במדלש(שה״ש ר

 ס׳ לבוא בכלס א׳ והיא יוכבד • וזהו(כמי שד
 המקובלים הלאשוניס)שכל המלאכים צליטן השפעה
 מהאדם ואם האדם מקלקל מ״ו הס ג״כ מקבלים
 פנס • לכן בעח החורבן שהיי ישלאל לשעיס
 פגמו גם בהם לכן כחיב (ישעיה ל״נ) מלאכי שלום
 מל יבכיון • ולכן בהכלח יאמלי ישלאל שילה קודם
ה  ואז המלאכים מקבלים כח ושפע לומר ג״כ [ע׳ מ
 ננשש הח״ס שע״א שי״א] • וז״ש נסדש אח שמך בעולם
 כשם שמקדישים ואין הכוונה להחדמוח להם כשם
 שהם מקדישים אבל הם בעצמם מקדישים
 ראשונה • אך ריל באוחו רגע שאנו מקדישיס־
 מחעורר להם כח ומקדישים ג״כ כאחד • ולז״א
 כשם שמקדישים ר״ל ברגע הזאח • וכן, כשהאדם
 פוגם בדבר קטן מניע גם להם הפגם [עיין נשש
 החיים שע״א שיף פ״ה נהג״ה] • וא״כ האדם השלם
 הוא כאיל! הנטוע למעלה ונופו יורד למטה הוא
 הטף • ימדובק בשרשי מאוד עד שכמעט הוא
 קרוב לנבואה • כי דביק הוא בלמעלה עד איים
 ב״ה • וז״ש (דנריס ל״נ) יעקב חבל נמלחו • ר״ל
 כחבל קשור קצהו אחד למעלה וקצה אחד למטה •
 ובהפרדו מעט משרשו אזי אינו חזק כ״כ • ואיני
 יכול להמשיך השפע מלמעלה ואף כי השפע מושפע
 בחמידוח מא״ס ב״ה אמנם הוא מונע מרדת מטה •
 ודע כי התורה ס״ר אותיות והס כללות נשמח כל
 ישראל יוצאי מצרים ובעסקנו בה אז נתחזק העמוד
 הנ״ל • ולזה כיון ההנא במשנה שאחי׳. העולם
 עומדעלהחורה כי בסיבתה נתחזק צינור השמע
 שלמעלה • ולכן ניחנה למשה דוקא מיל • כי היה
 דבוק כולו בא״ס ב״ה • ולכן היחה מדריגח נבואתו
 גדולה מכל הנביאים ושכינה מדברח מחוך גרונו
 כאילן משוע שענפיו מדובקיס בשרשו וכולי א׳ •
 כך עיקרו למעלה בא״ס ב״ה וממנו נשחלשלו כל
 הענפים • ומשה הי׳ דבוק ממש באים ופה אל פה
 אדבר בו גו ממש וכנ״ל כי אין לבר זה דומה
 למוריד דבר גשמי מלמעלה למטה וכולו נעקר

 ממקום הראשון • אבל הקדושה איט ק רק למעלה
מד עברו  למעלה יוחל גבוה וגם יורד למשה ו
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 אין מתק-ימין דוקא אלא גיד שדעתו שפלה ק
 נתגלגלה החורה פד משה שהוא הי׳ העניו מכל •
 ושפל ונמוך ביותר וכמו כלי כל מה שיופנו יותר דק
׳ כקליפת השוס היא י  מחויק יותר עד שאס ת:
 כמעט כולה בית קיבול כן הארס כל שרוחו יותר
 נמוך נשאר ביותר מקום פנוי וביש קיבול לתורה •
 ורש לבבך ושכחת • ר׳ל כיון שגבה למעלה וממלא
 לא נשאר מקום פנוי לתורה ע״כ תצא התורה חייו •
 וכמאמר הכתיב (ישעיה ׳יא) כי מלייה הארז דעה
 את ה' כמים ליס מכסים כמו המיס המכסים
ס המיס  ליס במקום שהוא עמוק ביותר נמשים ג
 שם יותר הרבה• ולפי רוב העטה של משה רבינו ע״ה
 אמרו עציו (כ״כ ד׳ ע״ה ע״א) פני משה כפני ממה
 פני יהושע כפני למה
ז כי יהושע א׳ למשה אלדד ״ י י ׳ ^ מי י ^  י
 [עשיש זקנים שבאותו ומידד מתנבאים במחנה
 הדור א׳ פני כאלו אינם צריכים
 משה כפני חמה פ:׳ יהושע לאצילות משרע״ה רק
 כפ;׳ לכנה אזי לאותה נושה דומים לו ויתנבאו בפ״ע
 אוי לאותה כלימה ע״! ויהושע סבר א״א לב׳
 רשנ״ס • ולי ׳תנאר ע־״ז מלכיש שישתמשו בכתר
יהנה מנואר נמדרש פ׳ אחד כקיטדו: הלבנה  נ
 פנחש(פ׳ ב״א; קת לך את כידוע (נמש׳ תולין ש )
 יהושע נ״נ לקיים מה שנא׳ לכן פני יהושע כפני לבנה
 נוצר חאנה יאכל פריה כוי• ומשה שתק כמו החמה
 כי האומנם האיש אשר היא שלא אמרה _ איא לב׳
 עשיר מנעוריו וידיו רנ לו מלכים כוי ולכן א׳ פני
 נמסחר רנ ונא לעיר מצער משה כפני ממה שלא
 עניים ודלים אנשי׳ ודרש הקפיד ואמר ומי ית; כל
 מהם אנשים שיסייעוהו עם ה' נביאים כי יתן ה'
 נמשחרו ויצליחו • וכמה את רומו שיתן ה' בעצמו
 משפלוח ידים ומ:נהות לנ- את רוחו עליהם ולא
 לא שנגעו לו אך אתל מהם יצטרכו לי • ולכך ניתנה
 עמס עליו משמרת הענולה התורה לי במתנה [כמנוא׳
 והנה לא ארכו כימים והגיע ננדריס(לית:) נתתילה היה
 העשיר ממטתרו לגרם משה למד תורה ומשכתה
 המעלות ונס להאיש ההולך על שניתנה לו נמתנה טי] •
 את העשיר סיס• לי נכסים וכמאמז׳׳ל געירובין(ג״י)
 רב ובאו שניהם להעיר וממדבר מתנה אם משים

 אדם

 6 חח אבות
 גל הלינין ועייז מתיחדיס למעלה נינ׳׳ה ת״ת ומלכו״ת •
׳ כאלו כנלו  וזהו מיש (סנהלרין מיג:) הזונת את יצרו ט
׳ עולמים כוי • וכל עיקר הכנעת כיצר הוא נ  להקניה נ
 עיי התורה כמיש נראת׳ •צר הרע נראת׳ מורה תבלין
 תורת חסל מנלין להמתיק ועיי המתקתו יתגדל כבוד
 מלכות שמיס וזהו אחוז נכשא כבודי והתור להפ תשונה
 ריל משני האתיזה שיש לך נכשא כיו־׳ ע״ד כל הנקרא
 נשמי ולכבוד־ נראתיו נגץ כנודי לקשסא ולתמכא נעמודין
 תק׳פין • ועי״ז יתגלה כבוד כסא מדת מלכות שמיס לקנל
 כל השפעות עלייניס ולזה הנעולה פחיחס משה אל התורה
 יותר ממלאכי השרת כיון שאתוז נכ״כ שהיא כלולה מהכל
 ונשמת משה ג״כ כלולה מן הכל • וזה שרמז דכמינ מאתז
 פני כשא פרשז עליו עננו מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו
 ועננו עליו • כי עיי הרכנתו נוף ונפש הוא תיקן כנוד של
 מעלה • וזהו מיש שס נשנת (ש״מ ע*א) מיד כל א׳ וא׳
 נעשה לו אוהנ ר״ל כראות המלאכים היותם משותפים
 עסהאדס מצל תלק ושורש שיש גס למלאך כתורה וכי מלאכי
ו • ריל מקנל־ס ממנו עלי׳ וירידה  אלהיס עולים ויורדים נ
״ נעשים לו אוהניס כ׳ ע״י  כמנואר לעיל נרות תייס לפי
 יקנלו הארה ושפע יתירה משורש שיש למלאך כתורה • וזה
 שכ״א מסר לו דנר • ר״ל הודיעו סוד שט נאתז נשרשו
 ומשרה למשה • ואף מה״מ משר לו דנר כ׳ הוא נקשר
 נצלה (ע׳ לעיל במשנה כל ישראל נרו״ת) והכל נמסר

 למשה וכנ׳׳ל והנן • ע״כ ההגיה] :
 ועוד אשכר להסביר הענין לשון קבלה במשה
 ומסירה ליהושע ע״ד מאמז״ל(סוני: ד׳ מ״נו
 ע״א) משמת יוסי בן יועזר בסלו אשכולות איש שהכל
 בו• כוונתם במליצה זו עיד שדרשו ושדך לאשכולות
 (מדרש ויקרא רנה פל״ו ע״ש) ־ מה האשכול כל הכדול
 מחבירו נמוך מחב־רו ק תימ כוי והענין כ׳ עיי
 הטנוה זוכה האדם הכל וכמו משרע״ה שהי׳ אדון
 הנביאים ואב החכמים לא נשתבח אלא בעטה
 וכל מה שזנה הוא בעבור טנותו ואלו היה עכשיו
 אדם ענו כמשה היה ודאי זוכה לתורה כשלימות
 יכמאחזיל(תענית ל׳ ז׳ עיא) למה נמשלה דית למים
 כו׳ מה מיס מניחין מקום גבוה והולכים למקום
 נמוך אף דית אין מתק״מין אלא במי שדעתו
 שסלה טליו ור״ל כמו המיס הולטם ממקום גבוה
ן מדרק למקום הנמוך ושם מחקיימץ אף דית י  י



 פרק א חיים ד
 לאותה נושה אוי לאומה 1למ״7־ אני את לכא ־
 כלימה ושי׳ נושה הוא מה הקלוש ביה ישרה עציו
 באים מתנ״ש מעצמו שכינתו למשה גמזצם
 וכלימה הוא מה שאתר גורס הזה נס כחייו • ומסיק
 לו הטשה וכן הוא עניו שס מסתכרא כמיר
 תמה ולננה שתמה אורה אני את לכא שהרי
 נעצמותה מאתו ית״ש • אבל הרכין הקלוש ברון הוא
 הלננה היא מקנלת אורה שמיס עליונים והשרה
 מהתמה כידוע לתוכנים • שכינתו טל הר סיני
 יו״ש פני משה כפ:• תמה שהוא היה הקסן שבהרים
 שהאצלת רות קלשוהי׳מאתו כמו p ישרה הקדוש
 •ת״ש ואורו נעצמותו אבל ברוך הוא שטנתו מל
 •הושע הי׳ רק מהמת שהלך האדם הדכא ושפל רוח
 אצל משה כמו הלמה אצל למטה בעולם • וז״ש כאן
 התמה ולא מש מאהלו• וע״כ משה קבל תורה מסיט

 ניצר תאנה וגו׳ וכנ״לע״כ]; והק :
 ומסרה ליהושע • לסי שהיה נ״כ עניו גלול
 [ונמ״ש כתרגום •רישלמ• עיס ויקרא משה
 להושע נינ •הושע • כד המא משה ענותנותו דיהישע וטי
 והוא פלא • אנל העני; הוא כ• אחז״ל (ערכין ש״ו:) מה
 •עשה אדס שלא •נוא ליד• לה״ר אס ת ת הוא יעסוק
 כתורה ואס ע״ה הוא •שפיל לעתו• והפי׳ הוא ודאי שנס ת״ת
 צריך להשפיל דעתו ולא סגי ליה נענןק התורה לנל ויש
 לזה נמה ראיית ממאמרי חז״ל ויהושע שהי' עוסק נתורה
 תמיד לא מש מתון האיהל ולהננל מלה ״ר של מרגלים הי׳
 צריך ג״כ למדת השפלות כמש״ל יי״ש כתרגום הנ״ל כד
 תמא משה ענותנותו דיהושע נמצא שהי׳ שניהם נידו • אז
 קרא להושע •הישע • •ה •ישימך מעצת מרגלים וננ״ל] :

ם כמאחזיל ר  ויהושע לזקנים י שהיו ג״כ מ
 (סושה ד׳ ה׳ ע״א) כל ארס שיש בו
 גסות הרוח לסון! מתמעט שנאי רומי משט יכול
 ישנו בעולם ת נ ואיננו ואס כן כיון שהזקנים
 האריכו ימים אחר יהושע טיכ היי ענויס גיכ •

 ולכן נמסרה להם:
 וזקנים לנביאים * שהיו ג״כ עטים כמאחז״ל
' יענ״ו:  (נדרי׳ ל״ח•) אין השכינה שולה ט

אץ מוהרי״׳ן בן ד^און המחבר  הג״ח םהג
 [ולי ׳תנאר נהקדס מיש קידושין(ל״נ:) אין וקן אלא

 שקנה

 רוח אכלת
 אדם טצמו כמדבר שהכל מצער ה:"ל יחבשו אנשי
 לשין בו ואין מקסיד כלל העיר פניהם נטמון מפני
 טל לבידו התורה ניתנה האיש מעירם מפני הנושה
 לו במתנה ולק לא הי׳ והנה שאל להם האיש מדוע
 משה שוכח שוס דבר ממני בוש תנושו ומפני
 מהתורה יען שלא הקסיד אדוני האיש העשיר ממני
 על כבודו כלל ינחנה לו • אלף פעמים כנה מדוע לא
 ולא מציגי בכוס מקום תנוהו • המה כן ענוהו יען
 שהוזהר משה מהשי״ת כ• מדרגת אדונך הלא מתת
 על התורה כמ״ש ביהושע אלקיס היא וכמעשה מסחרו
 כמיש (יהושע אי) לא ׳מיש לא היינו יכולים לעשות כי
 יגו׳ והגית בו יימס ולילה דציס אנחני אך למדריגתך
 ובו' ואמרו רז״ל מכל הלא נמוך כמיני הייני
 למ־סר צפור דרור לעמו ינוליס לעשות אף אס דל־ס
 כוי א״ל כמדומה לך אנחנו אס לא היינו נס
 איסר לני נוטל ממך רקיס נרפים ממלאכה וגובה
 בדמי׳ נשמתך אני נוטל לננינו מנענו מנל זה
 ממן• כן התירה התעין! יאנחנו היינו אז מחננד־ס
y וגו׳ קשה לקנותן ועכשיו אנו י חסר• לתם v o 
 ככלי פז יניח לאבדן ככלי ואיזה הייח אז נקלהכעיניך
 זכוכית והמאבדה כאלו ע״נ עתה אתה נריך ה׳
 מאבד נסכו • ולכך(אנות נעישר רנ ולנן ממך ננוש
 ס״נ מ״ח) כל הכונח דבר ונכלם • ננל הדוריס האלה
 אמד ממשנתו מתדיב כן הוא נתדריגת משרע״ה
 ונו׳ • רק הנמר לך אץ שייך לקנאות בו או
 ושמור נפשך מאוד סן ליטש ממנו אחי• שישמת
 תשכח וגו׳ • לז״א משה משה נמתנח חלקו חלק
 קבל מעצמו לא הוצרך אלקיס ממעל אשר נהי
 שיזהירוהו • ומסרה משה הי׳ גמה למעלה ומי
 ליהושע כענין שמסר •נול לעלות להר ס׳ נמשה
 צפור דרור כוי והיינו ומי יקוס נמקוס קודש שורש
 באזהרה וכנ״ל • וז״ש נשמתו • אנל •הושע שזנה
 מסיני כמאמז״ל (סוסה עי• עמלו ושהוא סי׳ משרת
 ס־)ע*פואתדכא משה ולאמש מתוך האוהל
 ח״א אתי דכא • וח״א אני זע"׳ שהי׳ נוצר תאנה לט
 אה דכא • סי' למיד אתי א״ל הקנ״ה קת לך את
 דכא היינו שמעלה את •הושע נו׳ ונמנואר נמדרש
 הדכא אליו ולאחר מותו הנ״צ יזה היה ׳נולים נולס
 יהיה במחיצתו של הקביה לעשות כיהושע לנן א׳ אוי



 פרק א חיים
 והדבוק בתורתו דבוק בו ית״ש • וסופר מאדונינו
ז שאשה אחת צמקה אליו ״ ש  דוד הגאון במל ה
 אהה אדוני והנה בני נחלש למות ויאמר לה התחת
 אלקיס אני ותאמר אל התורה שבאדוני אני צוטקת
 כי קביה ואורייתא חד הוא ־ ויאמר לה הלא זאת
 אעשה לך הדברי תורה שאני עוסק כעת עם
 תלמידי אני נותן במתנה להילד אולי בזכותו יחי׳
 כי בדבר הזה תאריכו ימים כתי׳ ובאותה שעה
 חלצתו חמה• הרי שבכל עשק מהתורה בכח דבקותו
 זכותו להחיות מתים • עכ״ס התורה היא העיקר
 ובכור תורה די קב יראה והוא ערך חלק ק״פ
 ולערך בס״ו שעות תירה די בה׳ מינושין ילאה
 רק שתקדם היראה לתורה שקודם לתורה יהרהר
 ביראת ה' כדי שתהא יראת חשאו קודמת לחכמתו
 ותתקיים חכמתו כעניןשא׳ מרבתקבחומנרןכו׳
 מושב שלא העלית אף כי ירצה עתה ליתץ קביים
 חומטין מ״מ מוטב שלא העלית • כי כעת לא יועיל
 כי העיקר החומטין שיהיה בין כל גרגיר וגרגיר •
 אבל אם יהיה למעלה או למשה ירקבו כן אס יראה
 קדמה אז כל דיבור מהתויה יוצא מלב ונפש ותוכו
 רצוף אהבת ה׳ ויראתו • אבל אם ילמוד בלי
 י שתקדים יראה הרי כחומטין למעלה ולמטה ירום
 לבבו או יקנטר ח״ו ונוח לו שלא למד • אבל עכ״פ
 הטיקר היא השורה • והיראה היא רק האוצר •
 ה־פך האומרים כי העיקר הוא היראה ומלע־גין
 על לומדי שורה ומבזין אישן ואומרים שלומד שלא
 לשמה • ולכך מבזין אותו • ורז״ל אמרו(שנת ש״נ•)
 בשמאלה טושר וכבוד איכא ועכיפ כבוד מג־ע לו
 וכבודו הוא כבוד התורה וכי עי״כ לא יפרוש
 ממנה וסוף המאור שבה מחזירו למוטב • ומתוך
 שלא לשמה בא לשמה • ועכיפ שניהם מוכרחים
 לאדם תורה ויראה • רק יראה היא בדמיון
 האוצר שהוא בנין בדבר מועט ובו מונחים גנזי
 אוצרות בכסף מלא והון רב • כן השורה צריכה
 להיות יושר מהיראה: והנה יש נ׳ פיהוי היצר •
 א׳ שלא ללמוד• ב׳ אם אינו יסללו עי״ז מפתהו
 שילמוד בלא יראה כדי ששהי׳ כשנואה בלי אוצר
 ולא יהקייס חיו • ג׳ יפחהו שתמיד ימסוק במץ
ק בלא חורה • לז״א ג׳ דבדס  האוצר ויהיה ד

 שחלמדו

 8 רוח אבות
 שקנה חנמה והענין קנה לשון קניה ע״ל מש״כ(ישעי׳ מי)
 וקו׳ ה׳ יחליפו כת שמלת יחליפו לשון חליפין ממש שמחליף
 כח הנוף אל כת הנשמה• למשל מה שינע נתלמודו וילך נלא
 כח הנוף מוסיף כח הנשמה ומי שאינו נותן כת הנוף
 אינו לוקה נח הנשמה • ויהי׳ א״כ קנה קני׳ ממש נעימתו
 ניוף קנה את התורה וז״ש זקניס שיגעו וקנו ל״ת הס
 משרוה לנניאיס • ואס סיותס נחי׳ נניאיס מ״מ נתורה

 קנלו מיד היניעיס על דנר׳ תורה] :
 ונביאים מסרוה לאנבה׳יג ־ ואחז •ל(מגילה ׳!:)
 ק״ך זקנים ומהם כמה נביאים • וא״כ

 ממה נפשך הי׳ ענויס וככ״ל:
׳ • אחיל(שנת מ הוו מ י ד ג  הם אמרו שלשה ד
' ל״א•) והיה אמונח עחיך חוסן ישועוח  י
 חכמח ודעח ונו׳ וכוי • אפיה אם יראח ה' אוצרו
 אין ואי לא לא ־ משל כוי • העלה לי כור חט־ן
 לעלי׳ הלך והעלה לו • א״ל מירבח לי בהן קב
 חומטין א״ל לאו ־ איל מוסב אם לא העלית • חנא
 דבריי מערב אדם קב חומטי! בכור של חמאה
 ואינו חושש [ע׳ נפש הח״ה שער ד' פייד עד פ׳ •ו״ד] •
 הנה עולה מזה אף כי יראה אינה אלא מצוה אחח
 ואמריגן בירושלמי (פיאה פ״א) שכל המצוח אינן
 שוות לדבר א׳ מן החורה מ״מ יראה אינו כן וצריך
 בה לערב דוגמח קב חומטין בכור חבואה כי בלא
 זה אינה מחקיימח כי יראח ה' היא אוצרו • והחורה
 משחמרח קחוך היראה כחמאה בחיך האוצר •
 וזולת היראה היא כחבואה ־שאינה בחוך האוצר
 רק טיפ השדה למרמס רגל חלילה ואינו מחקייס •
 אך אין ראוי לעסוק כל הזמן במין אוצר ויהיה
 האוצר ריק מבלי חורה כי עיקר היראה הוא
 להיותו אוצר למשמרח החורה ואם אין בו שום דבר
 מן החורה לשוא יראחו כי אם אין בו שוס דבר
 אין עליו שש אוצר • ולכך הביא באמצע הגדה דין
 מדיני אונאה מערבקבמומסין לאשמועינן דהאי
 קב חומטין דאמר חחלה במשל החורה הוא דוקא
 לפי ערך יערוב יראה בתורה כערך קב בכור * וכי
 גם בעסקו גגפ׳׳ח ועיונו בהם ובכל הפילפולים
 הכל הוא נדבק בהקב״ה כי הכל מסיני • אף מה
 שתלמיד וותיק עחיד לחדש נמסר למשה מסיני
 והוא הורידה לאת וקב״ה ואורייתא חד הוא



 חיים ה

 הולכת
ח אבות פרס א ו  ר

 הליך וחסר והקבלה הולכת ודלה ־ לכן אמרו
 הזהלו מאוד להתישב בכל לין ולמיין בו הרבה
 היטיב ואח״כ להממיל תלמיליס הלבה המחטמיס
 לבותס ללבל לפניהם מה שטלה בלטיונכס • כי
 הפה הוא כאצבט מלביש
 הפגימה כן מלי לבלו הפה
 מרגיש פגימת השכל כציפולן
 פגימת הסכין • ומכ׳׳ז לא
 ידמו כי טכשיו הוא בוראי
 אמת מאחל שהסכימו שניהם
 יחל הרעיון והליבול• לזה

ה משירי  ב (ה) שמעון הצדיק הי
ה אומר על ת הגדולה הוא הי ס ג  כ
 שלשה דברים העולם עומד על התורה
ם: י ) ועל גמילות הסד י  ועל העבודה(

 וטכ״ז ומשו סייג וחז
 שלא תגטו בטיקל

 אמלו
 הלואי י

 הדין • גס אמלו ג' אלו נגד
 ג׳ חלקי הנפש: נפש • רוח •
 נשמה• כהס מחשבה • דבור•
 ממשה• שהמטשה בחי׳ נפש •
 כמ״ש הנפשות הטושות • והנפש אשר תמשה •
 ודיבור הוא בחי׳ רוח כמ״ם רוח ה׳ דיבר בי •
 וכמיש וברוח שפתיו • ומחשבה הוא בחי׳ נשמה•
 וצריך האדם לתקן כל הג׳ בחינות הנ״ל • וז״ש ג׳
 לבדם הוו מתונים בדין נגד מחשבה להטמיק
 ולטיין במחשבתו בטומקה של הלכה להוציא הלין
 לאמתו ואח״כ ושננתס לתלמידים נגל ליבול ועשו

 סייג נגד ממשה • והבן :
ל שלשה דברים כוי * רומז בזה נ״כ לג׳  ע
 בחינות הנ*ל • [אי״ד •!׳ מדר״ש ישס ר״׳ גן
 נחמיאש) טל התורה בחי׳ דיבור והטבודה שהיא
 הקרבנות בחי׳ מחשבה תלויה במחשבה של כהן
 פגול •שנו במחשבה וכל מיקר היה צריך לחשוב
 להטלות נפש הבהמית למטלה • וכן בזה״ז טבודת
 תפלה במקוס קרבן • וכמו שדרז״ל (תעניש לך• נ׳
 עיא) ע״פ ולעבדו בכל לבבכם• איזהו מבודה
 שבלב הוי אומר זו תפלה • כי מנין התפלה היא
 מסירת נפש להקב״ה כטנין הקרק • כי בכל תיבה
 שמוציא מפיו הוא חלק מהנפש שלו וכמשאמזיל
 מקימת שפתיו הוי מטשה • וטיקר טבודת התפלה
 צדך להיות בלב ונפש ולא בגוף בלבד • וכמיש
 (תהליס קירי) הללי נפשי את ה׳ ריל שהנפש גם

 היא

 םצפה יהושע (ס) שמעו[ הצדיק כי׳ • ירושלמי
 ספדת סיר סינ (׳'א עיא) ישם
 מגילם, >.'ג סליו עיש ושלשתן נפסוק א׳ ני'• פורש
 נמדנר רנה פ׳ נשא ס' ''« (וי רפיט) ושלשתן זכרן
 מנה נפס־ק א׳ נמיין וגוי• מדרש תניוומא נשא ׳'ט •
 פירש שמואל פ׳ כיי (0'ט עיי)• פרקי ר' אליעור פ׳
 טיו • פסיקתא רנמא פיס סי׳ ג׳ • 1וסר חוש תרומם
 (פיא עינ) עיי התורה דא יעקנ (ועי עגלס עמוקות
 איפ! יי!.• (י) יעי" גמיח • פ׳ פרקי ריא פרק׳'ב :

 שתלמדו בעצמיכס ונס עם תלמידים ושלא לשמוע
 פתוי היצר המפתה שלא ללמוד • ואחיכ אמר וטשו
 סייג לתורה • סייג ר״ל יראה כי נקראת אוצר
 הגודר ושומר התורה ולזה כוונו חז״ל(שנת ליא:) חבל

 מל דלית ליה דרתאוח־יעא
 לדרתא עביר קראו יראה
 דירה ובתוכה גנוז •קר תפארת
 התורה ־ לזיא ועשו סייי •
 ר״ל גדר לאוצר היינו היראה •
 ודווקא לתורה • שלא יהי׳
 האוצר ריק אוצר רב ומהומה
 בו ולא תורה• רק מלא

 מצות כרמון
 א1 יאמר הוו לנתונים בדין
 כי׳ • מל דרך משה״כ
 (ישעי׳ א׳) למדו ה-טבדרשי
 משפע אשרו ממיץ • ר״ל

 לגרוס אינש ברישא למדו היטיב • ואחלכ בבא
 לידך תעיין ותחזור והדר לסבור תע״; בסברתך
 דרשומשפש־ואעפיכ החמץ הדין במחינוחכמארז״ל
 אשרי חמיז • אשרי הדיין שמחמיז אתהדין• ואח״כ
 עשו סי־ג כי אף על פי ש־דע מל נכון מ״מ אל יקל

 בהוראה רק ינדו־ ויסיע סביב סביב:
ר ג׳ דבריס הוו מתונים בדין במיון אמח מ א  ו
 דקה מן הדקה והעמידו חלמידיס הרבה
 למען שלא חשכח מדוח מזרע יעקב ויגדיל חורה •
 והנה ב׳ מדוח הללו העמדת חלמידם ועיון
 אמיחי• הס המוזרים וגורמים למעי אלהי בהשגה •
 וכמאמז׳׳ל(נ״מ פ״ה:) דהוי מינצו ר׳ ח״א ור׳
 חנינא ריח אמר בהד דדי קא מינציח דטבדינא
 שלא חשחכחה חורה מישראל ור׳ חנינא אמר אי
 חיומשחכח חורה מהדרנא לה מפילפולי• וכאשר
 היו חולקים מל דין וזהו כי הוו מינצו ה!׳ כ״א
 אומר כי אחוהאמח והעזר האלהי חלף מבודחו •
 ואמר החנא אף אס שחים אלה לפניכם ביחד •
 טיין והטמדח חלמידיס מכ״ז לא חסמכו כי כל
 העולה על רוחכם הוא רעיון אמחי ועדיין חהיי

 עושים סייג פן לא כוונחס להאמח :
ו יחכן הוו מחוטם מי• בראוחם כי אזלח ידם  א



 פרק א חיים
 והדבוק בתורתו דבוק גו יח״ש • וסופר מאדונינו
 דוד הגאון בעל ה ש ״ ז שאשה אחת צעקה אליו
 אהה אדוני והנה גני נחלש למות ויאמר לה התחת
 אלקיס אני ותאמר אל התורה שגאדוני אני צועקת
 כי קביה ואורייתא חד הוא • ויאמר לה הלא זאת
 אעשה לך הדברי תורה שאני עוסק כמת עס
 תלמידי אני נותן במתנה להילד אולי בזכותו יחי.׳
 כי בדבר הזה תאריכו ימיס כתי׳ ובאותה שעה
 חלצתו חמה• הרי שבכל עשק מהתורה בכח דבקותו
 זכותו להחיות מתים • עכ״ס התורה היא העיקר
 ובכור תורה די קב יראה והוא פרך חלק קיפ
 ולערך בש״ו שעות תירה די בה׳ מינושין יראה
 רק שתקדם היראה לתורה שקודם לתורה יהרהר
 ביראת ה׳ כדי שתהא יראת חשאו קודמת לחכמתו
 ותתקיים חכמתו כעלי! שא׳ ערבת קב חומשין כוי
 מוטב שלא העלית אן! כי ירצה עתה לית; קביים
 חומטין מ״מ מוטב שלא הטלית • כי כעת לא יועיל
 כי העיקר החומט־ן שיהיה בי; כל גרגיר וגרגיר •
 אבל אס יהיה למעלה או למטה ירקבו כן אס יראה
 קדמה אז כל דיבור מהתורה יוצא מלב ונפש ותוכו
 רצוף אהבת ה׳ ויראתו • אבל אס ילמוד בלי
 י שתקדים יראה הרי כחומטין למעלה ולמטה ירוס
 לבבו או יקנטר ח״ו ונוח לי שלא למד • אבל טכ״פ
 הטיקר היא התורה • והיראה היא רק האוצר •
 היפך האומרים כי העיקר הוא היראה ומלעעין
 על לומדי תורה ומבזין אותן ואומרים שלומד שלא
 לשמה • ולכך מבזין אותו • ורז״ל אמרו(שכת ש׳׳ג•)
 בשמאלה עושר וכבוד איכא ועכיפ כבוד מגיע לו
 וכבודו הוא כבוד התורה וכי עי״כ לא יפרוש
 ממנה וסוף המאור שבה מחזירו למוטב • ומתוך
 שלא לשמה בא לשמה • ועכיפ שניהם מוכרחים
 לאדם תורה ויראה • רק יראה היא בדמיון
 האוצר שהוא בנין בדבר מוטט ובו מונחים גנזי
 אוצרות בכסף מלא והון רב • כן התורה צריכה
 להיות יותר מהיראה: והנה יש נ׳ פיתוי היצר •
 א׳ שלא ללמוד • ב׳ אס אינו יכול לו עי״ז מפתהו
 שילמוד בלא יראה כדי שתהיי כתבואה בלי אוצר
 ולא יתקיים חיו • ג׳ יפתהו שתמיד יטסוק במין
ק בלא תורה • צז״א ג׳ לבדם  האוצר ויהיה ד

 שתלמדו

 8 חח אבות
 שקנה תכמה והענין קנה לשון קניה פיל מש״כ(ישעי׳ מי)
 וקו׳ ה׳ יחליפו נח שמלת יתליפו לשון תליפץ ממש שמחליף
 כח הגוף אל כת הנשמה• למשל מה שיגע כתלמודו וילך כלא
 כחהגוף ונוסיף כת הנשמה ומי שאינו נותן כת הגוף
 אינו לוקח כת הנשמה • ויהי' א״כ קנה קני' ממש ניגיעתו
 ננוף קנה את התורה וז״ש זקניס שיגעו וקנו ד״ת הס
 משרוה לנניאיס • ואס היותם נחי׳ נניאיס מ״מ בתורה

 קנלו מיד היניעיס על לנרי תורה] :
 ונביאים מסרוה לאנכה״ג • ואחז״ל(מגילה יי:)
 ק״ך זקניס ומהם כמה נביאים • וא״כ

 ממה נפשך הי׳ טנויס וכנ״ל :
 הס אמרו שלשה דברים הוו כוי • אחיל(שנת
 ל׳ ל״א•) והיה אמונת טתיך חוסן ישוטות
 חכמת ודעת ונו׳ וכוי • אפ״ה אס יראת ה׳ אוצרו
 אין ואי לא לא • משל כוי • הטלה לי כור חט־ן
 לעלי׳ הלך והטלה לו • א״ל טירגת לי בהן קב
 חומטין א״ל לאו • איל מוטב אס לא הטלית • תנא
 דבריי מטרב אדם קב חומטי! בכור של תבואה
 ואינו חושש [ע׳ נפש התייס שער ד׳ פ״ד עד פ' יו"ד] •
 הנה עולה מזה אף כי יראה אינה אלא מצוה אחת
 ואמרינן בירושלמי(שיאה פ״א) שכל המצות אינן
 שוות לדבר א׳ מן התורה מ״מ יראה אינו ק וצריך
 בה לערב דונמה קב חומטי! בכור תבואה כי בלא
 זה אינה מתקיימת כי יראת ה' היא אוצרו • והתורה
 משתמרת ?תוך היראה כתבואה בתוך האוצר •
 וזולת היראה היא כתבואה ־שאינה בתוך האוצר
 רק ע״פ השדה למרמס רגל חלילה ואינו מתקיים •
 אך אין ראוי לעסוק כל הזמן בבנין אוצר ויהיה
 האוצר ריק מבלי תורה כי עיקר היראה היא
 להיותו אוצר למשמרת התורה ואם אין בו שום דבר
 מן התורה לשוא יראתו כי אס אין בו שום דבר
 אין עליו שם אוצר • ולכך הביא באמצע הנדה דין
 מדיני אונאה מערבקבחומסין לאשמועינן דהאי
 קב חומטץ דאמר תחלה במשל התורה הוא דוקא
 לפי ערך יערוב יראה בתורה כטרך קב בכור י וכי
 גם בעסקו בגפ״ת ועיונו בהס ובכל הפילפולים
 הכל הוא נדבק בהקביה כי הכל מס־ני • אף מה
 שתלמיד וותיק עתיד לחדש נמסר למשה מסיני
 והוא הורידה לאת וקב״ה ואורייתא מד הוא



ח אבות פרס א חיים ה ו  ר

 הלוך וחסר והקבלה הולכה וללה ־ לכן אמרו
ן ולעיין בו הרבה  הזהלו מאוד לההישב בכל ד
 היטיב ואח״כ להעמיד הלמידס הרבה המחכימים
 רבוהס לדבר לפניהם מה שטלה ברטיונכס • כי
 הפה הוא כאלבט מרגיש
ה משירי הפגימה כן מדי דברו הפה י  ב (ה) שמעון הצדיק ה
ה אומר על מרגיש פגימה השכל כציפורן ת הגדולה הוא הי ס נ  כ
 שלשה דברים העולם עומד על התורה פגימה הסכין • וטכ״ז לא
ם: ידמו כי טכשיו הוא בודאי י ) ועל גמילות הםד ו  ועל העבודה(
 אמה מאחר שהסכימו שניהם
 יחד הרטיון והדיבור• לזה
 אמרו _ועכ*ז ועשו סייג וחן
 הלואי י שלא תגעו בעיקר
 הדין • גס אמרו ג' אלו נגד

 ג׳ חלקי הנפש: נפש • רוח

 םצפה יהושע (ה) שמעון הצדיק נו׳ • ירושלמי
 תענית פיד הינ (׳'א עיא) ישט
 מנילס •־ג הליו עיש ושלשתן נפסוק א׳ נוי• מורש
 נמזגל רנה פ׳ נשא פ׳ ייג (ד׳ ימיט) ושלשתן וכרן
 משה גפס־ק א׳ נתית וגי׳• מדרש תנחיפא גשא ייפ •

 מדרש שמואל פ' כיי (סיפ עיי) • פרקי ר' אליעזר פ' ״
 טיז • פסיקתא ינתא פיה סי׳ נ׳ • ווהר חדש מרומה

 שתלמדו בעצמיכס וגם עם תלמידים ושלא לשמוע
 פתויהיצר המפתה שלא ללמוד• ואח״כאמר ומשו
 סייג לתורה • סייג ר״ל יראה כי נקראת אוצר
 הגודר ושומר התורה ולזה כוונו חז'ל(שנתל*א:) חבל

 על דלית ליה דרתא ות־עא
 לדרתא עביר קראו יראה
 דירה ובתוכה גנוז יקר תפארת
 התורה • לזיא ועשו ס־יג •
 ר׳׳ל גדר לאוצר היינו היראה •
 ודווקא לתורה • שלא יהי׳
 האוצר ריק אוצר רב ומהומה
 בו ולא תורה• רק מלא

 מצות כרמון
 יאמר הוו לנתונים בדי

 כוי • על דרך מש־״כ
 או

f נשמה• שהם מחשבה• דביר ^ ^ T - M w ?SS ? ר ר ^ י ° ד מ ׳ ?< ל ' ״ ,  י
 משפע אשרו חמין • ר״ל מעשה• שהמעשה בחיי נפש י
 כמ״ש הנפשות העושות • והנפש אשר העשה •
 ודיבור הוא בחיי רוח כמ״ש רוח ה׳ דיבר בי •
 וכמ״ש וברוח שפתיו • ומחשבה הוא בחיי נשמה •
 וצריך האדם לתקן כל הגי בחינות הג״ל י וז״ש ג׳
 דבדס הוו מתונים בדין נגד מחשבה להעמיק
 ולעיין במחשבתו בעומקה של הלכה להוציא הדין
 לאמתו ואח״כ ושננתס לתלמידים נגד דיבור ועשו

 סייג נגד מעשה • והבן ;
ל שלשה דברים כוי • רומז בזה ג״כ לני  ע
 בחינות הנ״ל • [אייה ש׳ מדר״ש נשס ר"׳ נן
 ניזמיאש) על התורה בחיי דיבור והעבודה שהיא
 הקרבנות בחיי מחשבה תלויה במחשבה של כהן
 פגול ישנו במחשבה וכל עיקר היה צריך לחשוב
 להעלות נפש הבהמית למעלה • וכן בזה״ז עבודת
 תפלה במקיס קרבן • וכמו שדרז׳׳ל (תענית דן• נ׳
 ע*א) ע״פ ולעבדו בכל לבבכם• איזהו עבודה
 שבלב הוי אומר זו תפלה • כי ענין התפלה היא
 מסירת נפש להקב״ה כענין הקרבן • כי בכל תיבה
 שמוציא מסיו היא חלק מהנפש שלו וכמשאחז״ל
 עקימת שסתיו הוי מעשה • ועיקר עבודת התפלה
 צדך להיות בלב ונסש ולא בגוף בלבד • וכמיש
 (תהלים קירו) הללי נסשי את ה' ריל שהנסש גס

 היא

 לגרוס אינש ברישא למדו היטיב • וחת^כ בבא
 לידך תעיין ותחזור יהדר לשבור תעיין בסברתך
 דרשו משפע•ואעפ״כ החמץ הדין במתינות כמארז'ל
 אשרו כמיז • אשרי הדיי; שמחמיז אתהדין• ואח׳׳כ
 עשו סייג כי אף על פי ש7ע על נכון מ״מ אל יקל

 בהוראה רק יגדיר ויסיע סביב סביב:
 ואמר נ׳ לגרים הוו מתונים בדין בעיון אמת
 דקה מ; הדקה והעמידו תלמידים הלבה
 למען שלא תשכח עדות מזרע יעקב ויגדיל תולה •
 והנה ב׳ מדות הללו העמדת תלמידים ועיון
 אמיתי• הם העוזרים וגורמים לעזר אלהי בהשגה •
 וכמאחז״ל(נ״״ פ״ה:) דהוי מינצו ר׳ חייא ור׳
 חנינא ריח אמר בהדי דידי קא מינצית דעבדינא
 שלא תשתכחה תורה מישראל ור׳ חנינא אמר אי
 חיו משתכח תורה מהדרנא לה מסילסולי• וכאשר
 היו חולקים על דין וזהו כי הוו מינצו ה:׳ כ״א
 אומר כי אתו האמת והעזר האלהי חלף עבודתו •
 ואמר התנא אף אס שתים אלה לפניכם ביחד •
 עיון והעמדת תלמידים עכיז לא תסמכו כי כל
 העולה על רוחכם הוא רעיון אמתי ועדיין תהיו

 עושיס סייג ק לא כוונתם להאמת :
 או יתק היו מתומס טי• בראותם כי אזלת ידם



 פרק א חיים
 זה• והנה עחה געוהיר פבולתני היארקהחפלה
 במקום זבח ומנחה והדברים עומדס ברומו של
 עולם וכל תיבה ותיבה עולה למקום גבוה מעל
 גבוה מקום הקרבן ממש • וכי לא לחנם ק״1
 זקנים ומהם כמה נביאים יסדוה • והלא גס מאמש
 נערמו לא יפלא ליסד בקשת כל צרכנו ורפואות
 תחלואנו בלשון למודים ולמה צריך לנביאים • אך
 המה כוונו בה ותקניה על אופן שתהיה הכל כלול בה
 וכל איש ישראל כל אחד מתפלל כפי הבנתו • וכללו
 ש״ד שמיום שנתקנה לא היה בעולם ב׳ תפלות
 שיעשו רושם שוה למעלה ושיעלו למדריגה א׳ • ט
 משונה בזה תפלת היום מתפלת אתמול כי יעבור
 והכל תלוי בתיבות אלו • ולכך הוצרך נבואה לזה
 וכל הכוונות והסודות שנתגלו על התפלה עד היום
 אינם כש־פה מים הגדול נגד הטונה שהשיג הקטן
 מק״כ זקניס וגס הגדול שבהם לא השיג רק כפי
 טרכו ושורשנשמתו• אבל באמת היא גבוה יותר
 מבינת כל אדם והיא קושרת עולס התחתון בטליק
 כמו הקרבן • ולא תשתנה חיו עד ביאת הגואל
 בב״א • כי אז לא יצטרכו לתפלת תקע בשופר •
 והבן • [ועי נפש החיים שער ג' סרק י״ג] ולזה אמרו
 על ג' דברים העולס עומד ר״ל קשור טולס טליון
 בעולם pron • על התורה י שמוריד ע״י שפע
 מלמעלה • ומל העבודה • שמעלה נחת רוח

 מתחתון לעליון. ועכשיו ע״י התפלה :
ל גמילות חסדים • הנה קודם מהן תורה ע  ו
 היה רק גמ״ח ועבודה • הגס שאמרו במדרש
] שקודס מתן תורה לא היה ( נ  [נמדנר רנה «
 רק גמיח פירושו שלא היה קביעות לעבודה
 חמידיס ומוספים כאחר מחן תורה י אגל מימ
 הרי אדם הראשון הקריג שור פר מקרין • וקין
 והגל • ונח קיום כל העולם כולו נמשה ט״י ריח
 ניחוח קרגט וגפמוח משני רגלים אין העולם עומד
 דוגמח האדם שהוא עולם קטן • רק אחר מחן חורה
 אין הטגודה וגמ״ח של קודם מחן חורה כלוס
 הקרמוח יהיו שחוטי חון ויחחייב טליהם כרח •
 וכן גמ״ח שקודם מחן חורה הנה להלוח ברביח
 ג״כ טובה היא • וכמ״ש הט״1 ביורה דמה (סי׳ קיס
ק תורה ועכשיו  ס״קא׳עיש) וגמיח היא קודם מ

 פגשו

ח אבות  0! ת
 היא חחהלל• (ויותר מנואר נמקוס אחר)• וגמ״ח
 הוא בחיי מטשה בגופו ובממונו • ומה שחשב כאן
 דיבור חחלה ואחר כך מחשבה • כדי להקדים
 החורה שהיא הדיבור לכולם להיוח שהחורה היא
 העיקר כבה אלוי שפע חיוח כל טולמוח • ואס ח״ו
 היה העולם טלו מקצהו ועד קצהו גסליס מן
 החורה רגע אחד כאחח • היו ממש כל העולמוח
 בטלים וחוזרים לחהו ובהו • ועל ידי החורה היא
 קיומם • (וכמ״ש אנכי חכנחי טמודיה וגוי) • וכן
 חושב כסדר האבוח ממטה למעלה • כי יעקב אבינו
 ט״ה חיקן טמו!״ החורה שהיי יושב אהלים • ויצחק
 חיקן טמוד טבודה שהי׳ טולה חמימה • ואברהם
 חקן טמוד גמ״ח כידוצנ ויטט אשל וגוי. [אייה מנואר

 בזוהר תדש תרומה ד׳ מ״א ע״נ ועי מצפה •הונע]:
דה • שנאמר אס לא בריחי ל התורה ועל העבו  ע
 וגו׳ חוקות שמיס ואת לא שמחי • ומייל שמיס
 יארץ ביחד לא היו מחחבריס אילולי החורה כי
 השפעה יורדח הכל ט״י החקשרוח ואד יטלה מן
 הארץ וגו׳ ולמטר השמיס חשחה מיס • וכמאמר
 ה׳ לאיוב (ל״ח) סידטת חקוז שמיס אס תשים
 משטרובאת• וארזילאיןלך עשב גאת שאי! לו
 מלאך ברקיט מכהו ואומר לו גדל כי הגשמיוח
 בעצמו אין לו כח ומציאוח כלל לולי כח העליון
 השוכן עליו ומקיימו • וכח הרוחני היורד מלמעלה
 מקבל שפעו מגבוה ממנו וגבוה מעל גבוה וגבוהים
 טליהס עד החורהיק כי ממנה חוצאוח החיים
 וממנה יוצאים כל ההשפעוח כי היא קדמה לעולם
 וע״י נבראו ונתקיימו כל העולמוח והיא למעלה
 מכולם • ומטח הוריד משה טוז מבטחה לארץ
 וישראל זכו אוחה ודבקים בה הנה טמס מקור חיים
 מקורהברכוח והשפע בידס והרי קשור טולס טליון
 בחחחון עיי החורה הגבוה מכולן וכנגד קשר זה
 שקשרו דהיינו שהורידו הקדושה לארץ • צריך
 להעלות מדברים שלמטה למעלה •והוא ט״י לקרבן
 שמקריבין לטשוח נחח רוח למי שאמר ונעשה רצונו
 ממליס הדצח״מ ממטה למטלה משפל מצבם טד
 מקוס גבוה טד שיתקבלו לרצון לפני ה׳ ויתקשרו
 מעלה מטלה במקורם הטליון להוריד לנו ברכה
 ולהוריד ההשפעה עוד יותר בשפמרג ע״י קישור



 חיים ן פרק א
 לעשות שוס מעשה כראוי בלי לימוד ולכך תלמוד
 גדול כי הוא בעצמו מעשה וגם מביא לכל המצות
 וגלתה אין מעשה ג״כ• ולזה כוונו גיכ ולא המדרש
 עיקר אלא המעשה כי אס היה עיקר כוונת הלימוד
 רק מה שהוא מקיים מצוה
 כי לימוד הוא מצוה • א״כ
 יתכן שיפסיק מלימודו ויקל
 מעליו עול תורה ויאמר
 שיעסוק גמצות • לז״א שגם
 תכלית הלימוד הוא המעשה •
 שאס רוצה לעשות צריך ללמוד
 איך ומה אם כן היא הכל
 וכוללת הכליהן אמת שהעוסק
 בתורה לבד • ומניח המצות
 הוי ככושר באלקי ישראל ־
 רק צריך לעשות כל מלות ה׳ •
 לעשות סוכה גזמנה• ציציה •
 תפלין-לולב• שופר• שגת•
 יו״ט-מצה• ודומיהן-וכל חובות
 איש אל רעהו וכל מצות מברה
 אנושית • וכבר הורו אותנו
 מז״ל במוע״ק(ט׳:) במצוה כשא״א לעשות על ידי
 אחרים מחויב להניח עבורה הלימוד • וכל מצוה
 זמניית כמצה ושופר כו׳ א״א ע״י אחרים • וכן שאר
 מצות אס הוא רואה שבזה הפעם א״א עיי אמרים
 דינו כמצה • ואלילי כן אל יבסל מלמוד • ודי בזה :
ו כעבדים כוי * מבואר סוהר הקדוש  אל תהי
 אית יראה ואית יראה אך עיקר היראה
 למדמל בגין דאיהו רב ישליכו וע־קרא ושרשא
 רכל עלמין ע״כ • ופי' כי הנה אם מלך גדול יעבור
 דרך עיר • ויאמר להעומדיס ברחוב העיר תנו לי
 מעט מיס בודאי ירוצו כל העם למלאות רצוני
 וכל הקודם זכה • ויחשוב בעצמו להתפאר בזה
 תמיד אף שאין המלך מכירו ואינו מלך מדינתו
 ידבר אין לו עמו י ומי שהוא ממדינתו אף אס יהי'
 רק שוטר ומושל קטן־ ימהר כל אמד לשמשו מפני
 אימתו• ואם יהי' המציהמפרנסו וזן אותו אפי׳
 יהי' המצוה פחות שבהדיוטיס הלא- ירוץ לרצונו •
 ואם שלש אלה נקבצו יחד באיש אמד מלך רב וגחל

 וממדינתו

 חח אבות
 טנשו שלא יטמוד בתחיית המתים • וכלש״ד כי
 אין שום מעשה טחה הנון אס לא הכתוב בתורה
 וישקוד על דלתיתיה תמ־ד • כי כללות התורה
 רבים כיש הפרטים דקים מאוד ונשגבים אשר

 בנקל יכשלו בהם • וכמ״ש טל
 ר״ע (:מחוה פ״י) בתמלת
 הליכתו ללמוד מצא מת מצוה
 ונשא אותו כמה מילין • ולא
 ידע כי מת מצוה קונה מקומו
 ומשב שעשה מצוה גדולה •
 ובהוודעו ידע כי אשם וכאלו
 שופך דמים • כי כן דרך כל
 המתחסד ולא ידע דין תורה•
ת מסיד• א  וכמ״ש ולא עם ה
 כי א״א לו להזהר בדבר אמד
 מני אלף • וז״ש דוד(חהליס
 קי״ט) נר לרגלי דבריך ואור
 לנתיבתי כי כן אמרו רז׳׳ל
 (פשחיס ח׳•) נר לבדיקה יפה
 מאביקה • אף דלהבדלה
 מצוה באבוקה יותר והטעם"

 שבמקום צר א״א לבדוק יפה באבוקה שאורה
ת • והתורה יש בה כל המטלות וכמו ההולך י  ק
 במושך אבוקה מאירה לו לראות הדרך ואח״כ בדרך
 עצמה לדטת בין מקום זה הדרך למקום אחר
 באותו דרך לזה צרך עיון דק בנר וזהו נר לינלי
 על מקום מדרך כף רגלי ואור לכל הנתיבה היא
 התורה • ולכן אחר מתן תורה שכל ענין נעשה
 במדריגה היותר גבוה וא״א לני לעשות העבודה
 וגמימ רק כפי התורה • לזאת הנה התורה איננה
 עתה עמוד שלישי לבמה• כיא היא כל השלשה
 עמודים ביחד כי בלעדה לא יכונו מאומה • וזהו
 מאמרם זיל ביק (י״ג•) נשאלה אם תלמוד גדול או
 מעשה. גדול כי סברו שיתק מעשה המצות מבלי
 לימוד תמידי י איכ אין הלימוד רק מצוה א׳ כמו
 שאר המצות אלא שהיא מצזה יותר גלולה מהם י
 אגל מ״מ רק מצוה אמת היא • ואס כן המעשה
 גדול שבכלל המעשה הם תרי״ג מצות י אמ״כ נמנו
 וגמרו גהיותס מוקרם אמיתות הדגל כי א״א

 קי

כו קבל משמעון וסאישפו נ ג מי  ג אנ
ה אומר (!) אל  הצדיק הוא הי

ת הרב ן א ו כעבדים המשמשי  תהי
ת לקבל פרס אלא הוו  (ח) על מג
ת הרב שלא ן א  כעבדים המשמשי
ת לקבל פרס ויהי מורא  על מג

 שמים עליכם :

 מצפה יהושע (ו) hx תהיו העבדים נו׳ [מיז
 (ייט•) ועי רשיא נחיא • ועי תיש׳
 ריס(ו׳•) דיה גשניל.פהחיס (וו,:) ויה שיזכה] מדרש
 פמוופא תצא" נ׳ • תיקונים גזוהי חרש ש׳ פיג •
 (ח) עיט hsph פוס • זו8»ק משפטים (קיים•) ע׳
 זוהיק רעיא מהיפנא 5ו (ניע עיא) ועיין זוהיק
 קוושיס (פינ עיא) ושם נהר רעיא מהיטנא(ניס עיא)
 ושס קרח רעימ (קעיס עינ) תיקוני ווהר • תיקון
 לפיל(עיו עינ) תיקי! פין(קליט עיג) ונסיף תיקונים

 תיקון ה׳ (קטיא >רנ) :



 פרק א חיים
 בקילו מנעוריו יצרו מתגבל מליו בחחבולוח
 הישנוח ־ אגל מי שממאן בלרכיו ולא ישיג פול
 לכסלה גמה שמפא או חולש פליו מחשגוח און
 חלשות • אולי ילכדהו גהם • וגאמח היה היצהיל
 לוכדו ומפילו גמהמרותיו׳ לולא ה׳ שהיה לו
 כמ״ש ואלמלא הקכ״ה עוזרו אינו יכול לו י וכיון
 שהקכ״ה מלמלנו להועיל ומדריכנו ומסיימנו
 לעכלו • ואס כ! מהלאו׳ שנשלם לו פול פל מה
 שמלמדנו • וז״ש אל תהיו כעכדים כו׳ ע״מ כי׳
 היינו כעכלים שככל למדו האומנות ומקבלים פלס
 כשמסייעים ועושים פעולתם לק הוו כאותן שאינם
 מקכלים שכל עדיין דהיינו שעדיין אינם יכולים
 לעשות מלאכתם והרכ מלמדם ומדריכם י ואמל
 ויהי מורא שמים עליכם לבל יעלה על לכ איש
 לאמר הן אמנם חכמתי ואוכל לנצח היצה״ר אף אם
 אין עזרתו לי • לו״א אל הדמה בנפשך כן • כי גם
 השמים לא זכו בעיניו ואף כי האדם י וז״ש ויהי
 מורא שמים עליכם • ואם כן רק הקב״ה הוא

 המלמדך להועיל ונו׳ :
 או יפורש עד״ז י ידוע כי עבדי המלך כל הקרוב
 יותר למלך נוטל שכר הרבה יותר מהעבד
 אשר איננו ממקורביו ומרואי פני המלך • אבל זהו
 רקכשהי׳ גם מקודם שר גמל ונכבד• וטיי יתרו;
 הכשר חכמתו או מלאכתו עלה מעלה עד שזכה
 להיות מבני פלטרין של מלך • אבל מי שהי׳ מרחש
 אמו מהפחותיס ועובדי אדמה ופתאום מצא חן
 בעיני המלך וגדלו ונשאו מעל כל השרים להיות
 מהיושבים ראשונה עמו במלאכתו • אין מקום
 כלל שישאו זדי; לבו לבקש עוד שכר מאת
 המלך חלף עבודתו • אין זה כי אם רוע לב מאחר
 שמה "שחננו המלך להיות מעבדיו העומדים
 לפניו הוא די שכר לפניו אשר אין למעלה ממנו •
 ק אנחנו בני אדם השפלים ונבזים מצד החומר
 אשר גזה אנחנו שווים ליושבי כנען הקדמונים •
 כמ״ש ע״פ גני אמי נחרו גי • והעלה אותנו
 למדריגה גדולה לשמש ולממוד לפניו ־ אשר זהו
 המפלה הגדולה ודי שכר • ואיך נרהג לבקש עוד
 שכר פל פגולתנו להקדושג״ה• וז״ש אל תהיו
 כעבדים המשמשין שעומדים למי הרב ומשמשין

 בהיכלו

ח אבות  12 ת
 וממדינתו וזן ומכלכלו הלא כפלי כפליים נכון להיות
 זהיר וזריז ירא ונזהר לקיים רצונו י והנה בהקב״ה
 ית״ש כל הג׳ דברים המה ביחד • רם ונשא וכבוד
 גדול הוא לכבד את מלך הכבוד וכן ממשלתו עלינו
 ואימתו תבעתנו • וגם זן ומפרנס ומחיה את כולם •
 וזהו כוונת הזוהר עיקר היראה למדחל בגין דאיהו
 רב ישליט עיקרא ושרשא דכל עלמין • ר״ל דאיהו
 רב היינו מחמת גדלו וכבודו • ושליש מחמת שיש
 לו שליטה וכח לטנוש ולנקום ומלכותו בכל משלה •
 ועיקרא ושרשא דכל עלמין עיקר כל העולמות תלוי
 ברצונו ומי עולמים הממי׳ אותם בכל רגע • והנה
 אם היה מלך גדול לבד ולא מושל עלינו ולא
 מפרנסנו היה פעולתנו לאמיתת כבוד הדר
 מלכותו י אך כאשר בהקב״ה נתחברו כל הנ׳ ביחד
 יוכל לבוא ליד מגרעת בעבודה לקצת אנשים
 שיבואו לכונן עבודתם מחמת יראה ויותר גרוע
 מחמת שכר וזה ששות גדול כיון שנם בלי שכר
 ראוי שתעבדהו וכי מפני שנותן שכר ג׳׳כ לא
 תעבדוהו רק ע״מ לקבלו • לזאת אמר אל תהיו
 כעבדים אשר אדונם הוא מושל עליהם את הרב
 דאיהו רב שאף בלא הממשלה הוא רב ומלך גדול
 וראוי לעבדו אך לממן כבוד גדלו אף בלא יראת
 הממשלה ואף לא לקבל שכר ואתם תעבדיהו מ״מ
 לקבל פרס אשר יתננר בעיניהם יראת העינש
 וקבלת הפרס יותר מיקר כבודו • וכי בשביל שהוא
 מושל וגם נותן שכר תעבדוהו רק על מנת כן
 ותקלקלו העבודה ח׳׳ו • לזאת אמר אלא כי׳ שלא

 ע״מ לקבל פרס • והבן כי מחמדים הוא־:
ו יאמר עפ׳׳י הנראה אם אחד מבעלי אומנות  א
 רוצה לסייע איזה אומן במלאכתו ודאי שכרו אתו
 ופעולתו לפניו • אך אס איש אחד רוצה עדץ ללמוד
 האומנות אצל הבעה״ב האומן אף שמסייעו בעת
 למדו • מ״מ אינו נוטל שכר אדרבה הוא נותן
 עיל להאומן שכר לימודו כי השיוט שמסייט הוא
 לטובתו שעי״כ הוא לומד לעשות המלאכה •
 והנה ידוט מאחז׳׳ל (סיכה ;׳נ•) יצלו של אדם
 מתנבל טליו בכל יום • ואלמלא הקביה טוזלו אינו
 יכול לו • ובמיא(נקייהץ ל׳:) אמל מתחלש עליו
 בכל יום • כי מי שאינו מתגבר מל יצלו ושומע



 פרק א חיים ז
 משתיו וחיך אוכל ישעם לו • וז״ש אל תהיו
 כעברם המשמשים שהיא מדריגה גדולה• מל מנת
 לקבל פרס סעודת המלך לביתו כי ירצה שכרו
 בעוה״ז להביאו לביתו אלא ינימנו לעוה״ב להכות
 מזיו שכינתו • '[ומכ״ו אף העוסק לשמה ושלא ע״מ
 לקנל פרס עכיפ פירות מעשיו מגיע לו נעוה״ז • ואס
 רואיס אנו כני תורה מנ״ס אל התמה על החסן כי הלא לא
 ראוי ליעקכ כלוס מעוה״ז נמכואר כמדרש שנשל חלקו
 אך נעוה״נ• וכל מה שישראל אוכל•; נעוה״ז פירות

 התורה היא • והכן] :
 ויתכן עוד לומר י אל תהיו כעברם המשמשין
 את הרב כוי י ורש״י פי' דקא׳ על שכר
 פוה״ז • נראה שזהו מקושר ומחובר לעיל עם
 אמרם על גמ״מ • כי הנה ׳פלא אמרי אשר כתוב
 בתורה (ויקרא כיו) אם במוקותי תלכו וגו׳ ונתתי
 גשמיכם בעתם • וכל סובו׳ העוה״ז מובסמ לשומרי
 תורה• ומה זה אשר העובד ה׳ ידכה ישוח• אבל
 השעם הוא כי בשורש כל המצות מעוררים רב
 סוב ושפע עצום בכל העולמות ומוריד מזק
 ורווח • אך אם עושי המצות מעוטים ואין צימרים
pn לשפע הטוב רק מהמטעים והי יחיש ברחמיו 
 מסד שיה׳׳ חיים ושפע לכל בני ארם גם לאינם
 ראוים • ונוטל השפט מהמטטיםהשרדיס יראי ה׳
 ומחלק לכל בני אדש ולפטמים למי שבשבילו
 בא הכל לטצמו אינו מניע וכמ״ש טל ר׳ מנינא בן
 דוסא (כרכות ׳•ז•) כל העולם כולו ניזון בשביל
 חנ־נא בני (ופי׳ השלייה • נשכיל• לשון דרך וצינור כמו
 שביל הרניס פניל היתיד) • ומנינא בני די לו בקב
 מרובין כוי • וכי רק צינורו הי׳ מוריד שפע לעולם
 ולעצמו לא היה מגיט כי היה מסתפק במועט •
 ולכך מגיע לצדיק מלק הרשט בגן עדן כמאחז״ל
 (תגינה ס״ו•) כי הרשע־ לקח מחלקו של הצדק בזה
 העולם • וזהו גמימ שמקיים הצדיק שמחלקו ניזון
 כל העולם • ולכן כשנטל ר״מ בן דוסא כרעא
 מהבא (תענית ןיה•) רמזו לו שיאכל על פתורא דבי
 כרעי היינו תורה ועבודה שהם שני רגלים
ק • וגמ״ח יחסר לו • כי כאשר לקח מ  תרין ס
 חלקו לעצמו יהיה נגרט שפע מההמp להחיות
 עם רב שהיו אוכלים חלקו • וא׳׳כ אינו מקיים

 גמ״ח

ח אבות  ת
 בהיכלו ומבקשים עוד שכר אלא הוו כעברם
 הפחוחים שהמה משמשין אח הרב בהיכלו שלא
 על מנח לקבל פרס • והבן: [אייה וז״ש נענדיס

 המשמשין ולא אמרו כענדיס העונדיס] :
 ויתפרש עוד באופן זה׳ כי פרס נקרא בן או
 מבד המקבל מאכל מאביו או רבו
 ומוליכו לביחו ואוכלו שם בפני עצמו כמו בעירובין
 (ע״ג ע*א) בן המקבל פרס מאביו ועבד מרבו •
 [אי״ה ע׳ תיקונים נזיוהר תדש (ע״ה ע״ג) וזיל כענד
 המקנל פרש מרנן והולך לו וני' ׳הנין אגרא דצלותא
 למאן דמצלי ע״מ לקבל פרס] • והנה החורה נחונה
 לנו לעבדה ולשמרה • אבל עבודה זו שררה ואדנוח
 היא וכמ״ש הכתוב ואתם תהיו לי ממלכח כהנים
 ר״ל משרתים • כי כהן הוא לשון שירות [נמיש
 (שמואל א נ) ספחני נא אל אתת הנתונות] רצה לומר
 תשרתני שירות שהיא מלוכה ושררה אמיתית • וכי
ל מכל השרים ת  עבד המשרת את המלך הוא «
 [וכמאחז״ל כנועות (דף ז' ע־נ) ענד מלך נמלך] י
 ואנחנו מודים ומשבחים על כל מצוה אשר קדשנו
 במלותיו וצונו • וכמ״ש בזוה״ק שהוא מבני היכלא
 דמלכא • ובפרט העוסקים בחורה לשמרה ולעשותה
 אשר מכל דיבור טושים טטרה ולבוש למלך ה׳
 צבאות כביכול • ויזכה להיות מבני היכלא דמלכא •
 וידוע כי גמלכיתא דארטא האוכלים בשולחן המלך
 היא המדריגה הגדולה ונכבד מכל כבוד הסגנים
 והפמוח • ולא מחמח ריב מגדים ויין מלכות רב אך
 העיקר ראוח פני המלך ולהסתופף בצלו וזה
 למשכילים ויודעי מדע האמיחים • אבל הכפרי
 אס יגיע למדריגה זו מקלאה רקולי׳ מצוארי׳ לא
 נמיח והחענג במאכלים של המלך יוחר נחשב לו
 מראוח פני המלך כ״א פנה לשבוע ודשן • ויוחר
 יחפוץ שיחנו לו המעדנים אל ביחו • כי לא יהנה
 מכו כ״כ בעוד שהוא יושב לפני המלך מפני פחד
 הדר גאונו ונהם ככפיר אימח מלך ואינו מכיר
 יקר הסתכלוח במלך שירצה לקבל אימחו תמורתו•
 כן בעוה״ב העיקר הוא לחזות בנועם ה׳ • והרוצה
 לקבל שכרו בעוה״ז הוא ככפר «!p בפרס המלך
 לביתו ומואס בראוח פני המלך אשר אחת דתו
 להמית על עזבו המלך ובמר רק בפח בגו ויין



 •14 רוח אבות פרס א חיים

 גמ״מ זו • ושאר צדקה וגמ״נז אינו כלום נגד זה •
 כי זה עושה צדקה בכל עת • וכמאחזיל(נתונות נ•)
 זה המפרנס בניו וכוי• יכל שכן המפרנס כל העולם
 כולו • ולכן אמרו על ריח ביד(בברכות •יי:) אבירי

 לב הרחוקים מצדקה שלא
 רצה בצדקה של המפרנס בניו ד יופי בן יועזר

 וכוי מיל• ונתאכזר עליהם •
 משוס שבחר בגמימ של כל
 העולם וכנ״ל • ולכן אמרו

 יפלא הלא במלותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצות־ו
 ומשה רבינו מ״ה רצה רק המצות ומה השיב לו
 שיתן לו השכר אמנם ק הוא לפי מדריגת ו של
 משרע״ה שמצינו שרצה להפסיד ב' העולמות עוה״ז
 ועוה״ב למען זכות את ישראל
ש צךדה ויוסי שייט־ב להם ייבוא נחת רוח  אי
ש ירושלים קבלי להשי״ת • ואצל עובד כזה  בן יוחנן אי
 מהם יוסי בן יועזר איש צררה אומר עיקר העבודה היא ע״מ
ת ועד לחכמים והוי לקבל פרס ולכן הביאו שם י תך ב  _r יהי בי
ק בעפר רגליהם והוי שותה בגמ׳ זה הלשון עלמשהרבינו ב א ת ל מ ב ק ׳ ל ו  אל תה-ו כעבדים כ
ת דבריהם •י מ״ה • לכן אחלק לו ברבים ש בצמא א י ׳ מ  פרס שתרצו השכל כ
 בואם בחוקות׳ וגו׳ י אבל ואת עצומים יחלק שלל • כי
 תדעו כי העולם קייס על התורה ומל העבודה כוונתו היי מייל י וכי הטרה למות נפשו • יעו״פ
 ועל גמ״מ • שבשבילך יתקיימו ויקבלו שפע טוב בנמרא ותשכיל דעת • אבל אצלינו אשר רחוקים
 אנחנו מהמדריגה זו הגבוה • לכך אצלינו המובחר
 לעבוד שלא על מנת לקבל פרס • (ועמ״ש בפרק

 נן וומא משנה די) :
ת ועד כו׳ * יתכן לפרש כי במ״ח הך בי י  יהי ב
 דבריס שהתורה ניקנית בהס כמבואר לקמן
 (פרק יי) א׳ מהם הוא המחכים את רבותיו עיי
 שאלותיו החריפים וממילא רווחא שמעתתא •
 והנה הלימוד נקרא מלחמה כמ״ש מלחמתה של
 תורה • א״כ גס התלמידים לוחמים יקראו. וכמו
 שאמרו חז״ל(קידושין ל:) לא יבושו וגו׳ כי ידברו
 את אויבים בשער • אפי׳ אב ובנו הרב ותלמידו
 נעשו אויבים זא״ז ואינם זזים משם כו׳ ־ ואסור
 לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קישיות
 עליהם ־ ולפעמים יהי׳ האמת עם התלמיד י וכמו
 שטן קטן מדליק את הגדול• וז״ש יהי ביתך בית
 ועד לחכמים והוי מתאבק מלשון ויאבק איש עמו
 שהוא ענין התאבקות מלחמה כיימלחמתמצוה
 היא וכן אנו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ •
 ונשמתם בשמי מרום המחברים המפורסמים •
 וספריהם אתנו • הנה ע״י הספרים אשר בבתינו
 בתינו הוא בית ומד לחכמים אלה הוזהרנו ג״כ
 וניק למ רשות להתאבק וללחום בדברי׳ ולתרץ
 קושייתם י ולא לישא פני איש רק לאהוב האמת •
 איל עכ״ז יזהר בנפשו מלדבר בגאוה וגודל לבב
 באשר מצא מקום למלוק וידמה כי גדול הוא

 כרבו

 אחרים • ולגמול עם כל העולם אך טוב וחסד י
 ובזה הלא שכרך הרבה מאוד :

 ונעמיק עוד להשכיל בזה כי הנה אחרי אשר
 עיקר כוונת הבריאה היא להיטיב
 לברואיו • ואיכ לפ״ו יתכן כי העבודה היותר חשובה
 ומקובלת תהי׳ע׳׳מ לקבל פרס כי יעבוד ע׳׳מ שייטיב
 לו שיגיע מזה נחת רוח לפניו ית״ש • אך באמת אס
 מטין בעבודתו שיגיט לי שכר וכוונתו רק כדי
 שיגיט מזה נחת רוח לה׳ יתיש בהטיבו עם ברואיו
 חלף עבודתם זהו העבודה המעולה • אכן אס
 מכוץ הוא להנאתו היא העבודה הפחותה שהזהירנו
 מזה • והבחינה לזה אס יאמרו לו עבוד עימ שייטיב
 לחבריך כי הלא מטובת חבריך יבוא ניכ הנחת
ה כ״א שיגיע הטוב  רוח להשי״ם והוא לא ירצה 0
 לו לעצמו • וא״כ אץ רצונו כ״א לטובה עצמו ולא
 למלאות בזה רצון בוראו ית״ש • אבל אס ירצה
 באמת לעבוד כדי שייטיב למביריו ויבוא מזה נחת
 רוח להשי״ת אס חסיד כזה יעבוד על מנת לקבל
 פרס זה הוא העבודה הגבוה העולה היא למעלה
 כי זה הכוונה בברואיו לטוב להם• ו0ה יובן
 מאחז״ל (סוסה י״י•) דרש ר׳ שמלאי מ״מ נתאוה
 משה רטנו ט״ה למס לאת וכי לאכול מפריה
ד וכוי אלא כך אמר משה הרבה מצות  הוא צי
 נצטוו ישראל ואי! מתקיימין אלא בא״י כו׳ • א״ל
 הקב״ה כלום אתה מבקש אלא שכר כוי • ולכאורה



ה אבות פרמ א חיים  ת

 לכהן להניח ברכה אל ביתך • וכמ״ש (במדנר זי)
 ואיש את קרשיו לו יהיו י פי' שאינן נותק וישאירם
 לו • קרשיו לו יהיו • פי' שיעני ויקבל מעשר עני •
 יאשר יתן לכהן לו יהיה י כתיב כאן יהיה בה״א
 ולא בוי״ו • ופירוש יהיה לו

 כרבו או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו וידע
 בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכיונתו•
 ולכן יהיה אך במנוה יתירה • באמרו אס איני
 כדאי אך תורה היא וכוי • וזיש הוי מתאבק כנ״ל •

, - - -  אך בתנאי בעפר רגליהם , •
י הרבהיוכמאחז״ל(נרנותס־־•) מ ו ש ירושלים א ה ולחי ה יוסי בן מחנן אי נ נ נ כ ה  ר״ל בעטה ו
ח לרוחה וכמ״ש (דברים עיי) נתץ תתן תך פתי הי בי פ . (ע) י ק ר ה  לפניהם 5
תך (יא) יאל וגוי כי בגלל הדבר הזה י בי ח (י) ויהיו עניים בנ א א מ £ ב ה ' ח ו  ןןןןל ש
ה שיהה עם האשד. באשתו יברכך ה׳ י והנה יותר ב ר ר ת מ ן . לא , ם ה י  דבר
ת חברו מכאן נפלאת זריעת הצדקה מזריע׳ ש א ה אמרו קל וחומר ב ו כ ו נ י ן , ן ן , מ ל ד , כ ן כ , מ צ  כ

 ־ • אמרו חכמים כל זמן שאדם
 מרבה שיחה עם האשד. גידם רעה
דה וסופו  לעצמו ובוטל מדברי תו

 יורש גיהנם :

 התבואה • ט שם הזרע נרקב
 ועליו יצץ פרח י והצדקה
 מריעה עצמה גם כן אינה
 כלה וגנוזה למעלה כמאמר
 מונבז (ביב ׳יא•) אני גנזתי
 לעצמי • והזדעה היא ודאי
 לעצמו בסולם הבא י אך
 הקצירה מזריעה זו בעוהיז
 היינו המושר אינה ודאי שלו
 ט לא לעולם יחיה ועזב לאחרים חילו • ויפה כח
 הזריעה מכח הקצירה בענין הצדקה היפך זריעת
 התבואה אשר הזריעה לא לו יהיה וז״ש זרטו
 לכס לצדקה שיהיה הזריעה לבס ולא לזרים •
 וקצרו היינו העושר מזה לפי מסד • ולא אמרו
 לכס כמו גבי הזרימה • כי היא אינה ודאי לכם •
 ויתכן בזה לפרש־ לפי חסד היינו כפי שתזכו
 יהיה הקצירה • אס לכס אש לא • וזיש התנא
 יהיה ביתך פתוח ואל יפחך היצר ובפרט בעתים
 הללו מקושי הפרנסה יאמר לך די לך לפרנס
ב בדוחק• ולמה תפזר לאחרים חילך •  עצמך וב;
 לז״א החנא לרווחה שאדרבה מזה יהיה לך הרווחה
 ומיל • ואמר ויהיו עניים בני ביחך • ר״ל כמו
 שאחה נוחן בעין יפה לביב ולעבדך מפני שהם
 מסיימים לך ומרוויחים לן • •כן בעין יפה ויפה
 חחן לסנ״ס שהם המרוימיס לך ביוחר • וכמ״ש
 יומר ממה שהבעה׳ב עושה עס הער העני עושה
 סם הבעה״ב • (כדאי׳ במדרש רוח עיס שם האיש אשר
 עשיחי עמו ו«׳ ובויקרא ס׳ נחוקותי) גם צריך לטיס
ם ולספר עמו בפנים שזחקוח כמו י ר  העני מג

 שמספר

 מצפה יהושע (p) יהי ב-תך פתוח • פס׳ ויו
 אק וועא פרק פ׳: (י) ויהיו
h*\ (יא) :(גנא מציעא דף ס׳ פיג)•עניים בני גיתף 
 תרבה שיחה בו׳ • (עירוני( ft: גדריס נ׳•) «ס׳

« פיא :  וון אדן ו

 ממש כמאחזיל (תענית ו'•)
 היחה כאלנמה ולא אלמנה
 ממש• לכן אמר בצמא שיה׳'
 כשוחה מיס מלוחים כל אשר
 ישחה יותר יוסיף צמא
 ביוהר י וק החורה כמ״ש
 (משלי ב) כי חבוא חכמה
 בלבך ודעח לנפשך ינעם •
 כי כל מה שילמוד יוחר

 ׳חאוה וינעם לו עוד לדמח תורח אלקיו י וזהו
 אמרו בצמא • ר״ל שותה ועדיין צמא :

 או יאמר יהי ביתך ביח ועד כוי • אף כ׳ אינך
 מבי! בעצמך ומשל ליכנס לחנוחו של בושם
 שקולט את הריח • ואף אס אינך מבין והנך
 מחאבק אך בעפר רגליהם י עכ״ז חהיה שוחה

 בחאוה עצומה כצמא אח דבריהם :
 יהי ביתך פתוה לרוהה • הנה טבע הצדקה
 שמעשרח • וכמ״ש (כתיבות סיי:) מלח ממון
 חסר י ואמרי לה מסד. ואם כי אין זה מורגש לכל •
 מימ בכל דור רואים אנו שכן הוא• וכחיב(הושע יי)

 זרמו לכס לצדקה קצרו לפי מסד כי הזורע נושל
 חבואה ומשליך בחוך רגבים • וט יאמר הזורע
 אזי לי כ׳ נדמחי למשוגע וחסר הבינה לקחח יגיע
 כפי לזרוק לאת משה ושעורה במפולח יד • כיון
 שבאמת הוא להרוחה מכניס קימעא ומוציא הרבה•
 מפזר חש־ס מעש ונוסף עוד הרבה • ק הדבר
 בעני; זריעח הצדקה נראה ממסר ממוחין • אבל
 באמח הלא זרימה היא להרויח הרבה בצמיחה •
 וכמ״ש (יחזקאל מיד) ראשיח סריסוחיכם חחנו



 פרק א חיים

 לא תכין חבורחך עמו כי יחראה בעיניך כי הרב או
 החבר אינם עושיםכהוגן ייפול מריבה ביניכם • לק
 אמר והוי דן את כל אדם לכף זכות [ע׳ יילר״ש] •
 הרחק משכן רע י אפי׳ טוב לשמים וצדיק.

 אך אם הוא רע לבריות

K; ח אבות  ת
 שמספר עם בניו וביב וכמאגח״ל(ב״בט׳:) המפייס!
 בדברים מתברך בייא ברכות• ולזה אמר אף
 שאתה צריך לפייסו בדברים עכ״ז אל תרבה שיחה

 עם האשה אפי׳ עניה [וכן מצאתי נמדר׳ש] •
י  באשתו אמרו כו׳ • ר״ל 1

״ .י• ™ sh, ס ו יהושע גן פרחיה ונתאי הארבלי ו מ ע ) ׳  הנכיא א
1 מ ע - ו קבלו מהם יהושע בן פרהיה אומר י ז ע ה ש ם מ ד א  י׳) ומניד ל
כ 1 ^ מ D ' ? v s ך רב יקנה לך חבר רדי,״ י ש (ינ) עשה ל  אפי׳ שיחה יתירה שבין אי
ת . צבריותמטעם ואל התיאש ן כ י ז , כ ם ל ! ן א ל ה ת כ ח (ע) והוי דן א ע ש  לאשתו מגידין לאדם כ
ג ענות פן תשפה פ ה . ן ן מ כ ש ק ט ח ר ף ה ט ו תאי הארבלי א ק ז נ  הדין (חנינה ה:) כל ש
• או; לרשע ונו׳ ו ו ס נ ו 1 ״ ל ע K א ע ר ף ל ב ח ת ת ל א ו ( ד > ע ( ח . י ר ש א 3 

i k c I I ות: ה יהודה בן ש מן הפורענ א י ת  וכל זמן שאדם בו׳ גורם ת
ך י נ פ ל P וכשנפטרים מ a ן ל ב ״ ח ט ש ׳ ן ב ו ע ^ ש י ו א ב C ט 1 T . ו מ צ ע  רעיה ל
י ע י ' )אלתעש י-^ר• ,!?1 י אומר (מז ח יהודה בן מבא ט ו ע  שהקליפות הנעשים מ
ף בצחת הפסק - י הננה חם ת ן ל י ה ; ש כ י ו עי ש עצמך כעורכי הדי ״ מ  אנשים יקראו ננע• כ
ך דן ח-ון מפי הדין יוצאים י . י ע ב ן י ן ו ך י י נ פ  מעי בני אדם • והנעשים הדינים עומדים ל

ן הבע ד ס־מן הוא 1 ן ך ל י י ט ם י ר ט פ נ ש כ ם ו י ע ש ר  מעונות נשים נקראים כ
״t י _ ז-חס והבנו . »L«-»»X י״״.* 5»יייד• י־זי״״יי * 

 שהם
ם וקבלי ללהם הדין הדין ח ת , ם א ^ ל ו ע ל ב ק ש א בעיניך כזכא ין כ ״ ס  רע• וידוע שדוכלא ד
• חב, מס עומדין ו , ;ק ס ן ר ה ט ו : ט שמעון בן שטח א ן י י  מפתה לנשים • ונוקבא דס׳א ה
ן לפניך ומשהים עצמם י י ° ^ ע ה D ן n j . i , ^ ר ו ק ח ׳ מרבה ל י ה פ ה

 מפתה לאנשים • 1 
ע " D ' : ^ " s J כ J L , : ך שמא מתוכם ילמדו לשקר ה בדברי 5 ו א  הפסוק(ימליס צ׳׳א) לא ח

״ , ו ותוחנה נההנומ , l w - ״ • י שמ>ויה , ^ ! י h י  ולסתור אליד ר״יו ויי׳ייו \
 הפסיד :

 הוי מרבה לחקור כו׳ •
 כי בחקירת העדים
 לפעמים צריך א-זה תחבולה
 כעין נניבת דעה לרמות
 העדים להוציא מפ־הם דבר
 אמת לאמתו • אך צריך
 לעשות זאת בחכמה נפלאה
 פלא יבין זה הטד ושלא
 יאמר הדיין גונב דעתי הרי
 הותר הדבר ויעשה גש הוא
 כן ולא ידע כי להדיין מותר

 ולא לו ואשם :
ת המלאכה •  אהוב א
 אמר כי מי שהוא

ה ואבטליון קבלו מהם  י שמעי
ת המלאכה ב א  שמעיה אומר אהו

 הצפה יהויטע (•נ) עשהכי׳עפ׳לקמן פיא מסיו):
 וקנה כיי ־ ע׳ ספרי הנוא פיסזא
 ש ס (פיו עינ•) מכאן אמרו יקגס איס מנר כי־־וכמיט
 המשילש ונו׳ (ועי זיפ רענן דקא' על ע:ס לן רנ כוי)
 וע׳ ה;א וני אלי׳ זוטא פפיז לעולם יקנם איס הנר
 לעיטו נו־-ונזיה׳ק הרימה (קכ׳זז ע׳נ) קימא׳• הוי אמרי
 יקנה לן מנר: (ינ) והיי ד; כוי•(ע׳ שנס קניו: שנוטות
 ל׳) ועי תנא ינ׳ אל־׳ ווטא סטיו • מס־ ורן ארן זוטא
 ט׳נ • !והיק מקן (ריו ע׳נ) חסידי עליו;'! אמרו 0וי
 ון נו׳: (יו) ואל תתחגר לישע • מכילתא יתרו
 (פ׳א•) מכאן אמיו יזכפ־ס לא יתיזנר אום לרשע א*י׳
 לקרנו לתורה : (טו) ואל תתיאש כי׳ • תנא וני אל"
 רנה היינ דיא נ־וס טינה ונו׳ שט חכמים נמ:נה אל
 ת־זיאש ני׳ •י(סו) אל כוי• ע' פיו מיה נניא(ע׳ הוייט
) נתונות גינ: פיי•) יעי ירושלמי מינית פיו הליי v ^ ,..,״ ,״ , ״ ״  . ״
ך (כיו ע׳נ) שם נינ פיס סליו (׳'ס פינ) • ועיש : י ג י א ע מ ס ל ל כ ע ץ ל  היצל ה

 אליך ל׳׳ע ונג׳ט לא יקרב
 באהלך • ואהלך פי' אשתו
 כמ״שחז״ל(מוע׳קט"ה)• וזיש
 וכל המרבה שיחה כוי גורם

 רעיה לעצמו • והבן :
• פי׳ בחנם• ב  עשה לך ר
 כמ׳׳ש (כנדרים ל״ז)
 מה אני בחנם כוי: וקגה
 לך הבר • אפי׳ בממון •
 ואמר עשה לך רב • אף כי
 אינו ראוי להיות לך רב •
 וקנה לך חבר להתיעז עמו
 נם בעניני עבודתהבורא•
 כי אם חכם אתה בעיניך

a בעל מלאכה ומתפרנס מי־יטי לא תהי׳לו המלאכה ן נ נ ן « ס י ילק י ;  ויישיר לך העקיב ,היכס
: הוי בזויה • ואך מפאת הכרחו הוא עוסק במלאכתו • ח ״ מ כ כ ל ב ל ו ו ר ק ו ר! כ צרך א י  חג
״ ר נ ובתנח שתדון לכ־ז • כי בלתי זאת אבל ברצונו וחפצו מקנא היא לראשי המם ורבטם ן  י



 רוח אבות פרס א חיים ט

 אוהב שלום ורודף שלום י כמ״ש(תהליס ל״ל)
 כקש שלום ורדפהו זמרן הכפל לשון
 כקשה ורדיפה יתכאר כי כשיש מחלוקת וריב
 כין שני אנשים • והשלישי רוצה להשיל שלום
 כיניהס צריו לפיים ולהלוד
ת (־י): יא אבטלייו כנד רומו של כל אחד ולומר ו ת הרבנ  ושנא א
ם הזה. •ו בדבריכם לו• הן אמת אף אם אתה  אומר (יס) חכמי

בת גלות ותגלו - ׳ 1 1 • א חחובו הו מ  ש
 למקום מים הרעים וישתו התלמידים
ם אתריכם וימותו ונמצא שפ  הבאי
 שמים מתהלל : יב הלל ושמאי
ו די  קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמי
 של (יש)'אהרן אוהב שלום ורודף
ות ומהרבן ת הברי הב א  שלום או
ה אומר  לתורה : יג הוא הי
ה 1כ) ודלא א אבד שמי מ  נגיד ש
 מוסיף יםיף ודלא יליף קטילא הייב

 (יו) עיין תיקינ׳ ווסר סיקין ס׳
 (י׳ עיו עיא) : (ימ) דנםים
 הוהרו נובדינם• תנא וגיא לגפ(סינ) נן שגו תכמיס
 פלמים הוסרו כוי עיש כיטינ : (יפ) אהרן אווזג
 *ליזם • ע' סנהדרין (וי:) ועי תורפ כסלם פ׳ שזיני
 הנין (ין־ ק,:) ומנין שאכין כוי: (כ) ודליא 0וסי!<

 יב־ף• ע׳סעגית (ליא•) ונ'נ(קכ״א:) •

 הזכאי י וחכירך'משא ננדך
 טכ״ז הוי אתה הרודף שלום
 כי אס יאמר לו שהוא חשא
 נגד חכירו וסן הדין צריך
 לפייסו לא יאבה ולא ישמע
 לו וקרוב הדכר שיריכ עוד
 גם עם המשיל שלום עכור
 זה כי כל דרך איש ישר בעיניו
 וידמה שאך חבירו עובר עליו
 הדין ושחבירו צריך לפייסו
 ולבקש מסו • וז״ש בקש שלום
 היינו שיהיה רצונך שיהיה
 שלום ביניכם • ואף שבדעתך
 שהוא משא נגדך עם כל זה
 וללשהו הוי אתה הלודף
ז  שלום ולא להיחיל ע

 שחבילך יפייסך :
 או יאמר אוהב שלום במקומך ורדפהו במקום
 אחר (כמבואר כירושלמי פיאה כ״א) ומ״מ הוי
 אוהב את הבריות ומקרבן לתורה אעיפ שעל ידי
 שתקרב; לתורה לפעמים יוכל לגרום קטמ ומריבה
 כמו בין איש לאשתו כי לפי המדומה תחשבה
 שיוגרס עי״! חסרון פרנסה וכד שלים קמסא מכדא
 אתי תיגרא(ככא מציעא ניס•) ומ״מ תקרבו לתורה
 וזהו אוהב את הבריות כי זהו האהבה האמיתית
 וברצות ה׳ דרכי איש גס אויביו ישלים אתו ודרשו
 רן״ל (כראשית רכה שניי) זה אשתו ויתרבה השלום

 גם ביניהם:
א כו׳ י מי שלומד תמיד שלא לשמה מ ד ש י ג  נ
 לק כדי שיהיה שמעו הולך למרחוק סופו
 שיאגר ממנו גם שם הראשון שהיה לו מקולס
 ואמל אף כי מהחולה ההכלמ ללמול אף שלא

 לשמה

 וזה נאהב אצלו • לכן אמר אהוב את המלאכה
 כי את המלאכה יאהב ־ וכי גליל הנהנה מיניעו
 יותל מילא שמיס (כרכות ח׳•) ול״ל ׳ותל מאשל
 יהנה מתולתו ומילאת שמים שבו כגון לב • ואס

 ה״ לאש ומנהיג פן היה נלכל
 בשחיתותם ובפח הנאוה •
 ואמר ישנא את הרבנות כי
 ברבנות ושררה נהפוך הוא
 אף כי א״א לעולם בלא רבנים
 ופרנסים ולפעמים מוכרח
 לארס להיות רב אך יהי׳ זאת
 לו אך מצר ההכרח אבל
 ברצונו יכנא את הלבנות
 להתפרנס מזה ויאהב יותר
 המלאכה • וע״ר צחות יתפרש
 אהוב את המלאכה נמשך
 אל הרבנות והיינו מלאכת
 הרבנות יאהב והוא הלימוד

א כצפה יהושע ו כ  והבקיאות בהוראה • וצש
 את הרבנות והתרברבות
 בעצם • ובעוה״ר עתה הדבר
 להיפך• אוהבים הרבנות
 ושונאים מלאכתה לדעת
 להורות בדת ודין בבקיאות

 ועיון • ואמנם ההוראות דבר יקר הוא ומי יורה
 דעה ומי ידון אם לא השרידים אשר ה׳ קורא •
 אבל הרב יאהב רק את מלאכת ההוראה היינו
 הלימוד כי מלאכת מצוה היא אבל הרבנות אף
 שיהיה רב ישנאנה • כמו ר׳ זירא[*] כי הוו מכתפי׳
 לי׳ כוי • אמר אס יעלה לשמים שיאו כנללו לנצח
 יאבד (סנהדרין י:) ואף שהיה מוכרח לקבל כבוד

 היה לתועבה בעיניו רק ע״צ ההכרח •
 חכמים הזהרו בו׳ • ר״ל שיהיה נאה דורש
 ונאה מקיים דברי פצמו שלא יאמרו
 מליו סול קורה כוי(כיב שיו:) [וכ״פ המדר״ש]• ואס
 יאמר לנפשו אחרי שאסור להרהר אחר ת״מ ולמשדו
 כמאמזיל(כרכות ייס•) איכ מי יהרהר ויביס אחרי •
' • מקום אנשים חשאים  לזה אמר פן תגלו למקום מ

 ויחשדוך ויבינו את כל ונמצא שיש מתמלל
 [•] אייה כיון למיש(סנהדרין ׳״ד•) ר״ז הוה מיסמר מלמסמכ׳׳ כו׳ וציל ורב כ׳ הוה כוי ע״ש ננמ׳



 (נא) ודאשתמש בתנא חלף: יד הוא
 היה אומר (כנ) אם אין אני לי מי
 לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא
 מצפה יהושע (נא) ודאשתםש בתנא הגיף •
 [מגילם(כיח•)] יעי נירים (שינ•)
 אליי נל המשתמש ננתרס של סודם נעקר מן העולם
 זוהר הק׳ בראשית (מ'> עיא) שם • ממשים (קשי!•)
 שס 15 רעיא מהימנא (כיע:) שם פנחם רעימ (ומיו
 ע'«) תיקונים נזיסיפ(עיו עינ) ושם (0׳ עינ) םקימז
 תיקוני ווהר(י׳ עיא ייא•) תיקון יויד(נ׳ עינ) תיקון
 כיא (ניח עיא): («) אם אין אני ני׳ בו׳ • !והיק

 פששנדס(קשיי עיב):

 פרק א חיים
 המסמא • וכי אחיל(נדה ס״!:) שקודם יצירת הולד
 נגזר על הטיפה מה תהא עליה עשיר או עני •
 והוא בדרך כלל על כל שנותיו • ועל כל שנה בפרס
 אמר (ניצה ע־!•) מזונותיו של אדם קצובים לו
 מריה נמצא עם כל יגיעותיו
 לא יגיע לו מאומה יותר
 ממה שנקצב• וזה היה'יכול
 להשיג אף במטס עמל• אגל
 גד״ת הכל לפי היגיטה • וכל
 אשר יוסיף להתיגט יוסיף
 דטת • וז״ש בטסק התורה
 אס אין אני לי מי לי • כי הכל
 תלוי בי-ובעניני טוה״ז כשאל
 לעצמי מה אני • ואך בהשי״ת
 תיחלתי וסברי: ויתבאר עוד
 כי הנה בג׳ דברים מלוק
 מסק התורה והיראה מעסקי עוה״ז • א׳ ט עסק
 התורה והיראה מוטלת סל האדם וה׳ שואל זאת
 מטמו משא״כ הפרנסה אס אמנם נלטוינו להנות
 מיגיט כשי נו • אבל אך לה׳ התשומה והתחבולות
 יתירות לאיוטילו ולא יצליחו • ולמה לו לאדם
 להתעמל ביותר במה שביד ה׳ לתש בלי טמל
 ולהניח מה שבידו ומועל טליו • ב׳ ט בעניני עוהין
 לא יוסיף עיי עמלו כי רב על הקצוב • אבל לא כן
 בתורה הבא לטהר מסייעין אותו • ומ״מ נותנים
 לו שכרו משלם • וכמ״ש בסוכה(נ״נ:) צופה רשע
 לצדיק ואלמלא הקב״ה עוזרו לא היה יכול לו וזיש
 ה׳ לא יעזבנו בידו • מ״מ ברוב חסדיו לעת המשפט
 מושב לו הקב״ה כאלו האדם בעצמו עשה כל
 המטשה וז״ש ולא ירשיטנו בהשפסו-ג׳ עסק העולם
 אס לא יטסוק בהם היום ימצאם למחר משא״כ
 בטבודת ה׳ לא ישלים ביום אחר חובת היום •
 והלוא׳ דבר יום ביומו • ואם יצא חוגת היום
 אשרי לו • לזאת אמר אם אין אני לי בטסקי שמים
 מי לי • ט הוא רק בידי ולא בידי שמים • ב׳ וכשאני
 לטצמי מה אני • ור״ל בלי טזר בוראי מה אני • ט
 אלמלא הקב״ה עוזרו אינו יכול לו • ולא יאמר
 אמתין אס כן עד שיסייעוני משמים ט ההתחלה
 אמנם לדך שיהיה מאדם מצמו • וכפי רוב המשו

 והתחזקו

 18 חח אבות
 לשמה ט לא יוכל האדם לעלות במעלה העליונה
 מהסולם אס לא יציג רגלו מקודם על המדריגה
 התחתונה • ואין זה עול מעבד אס אדוניו יצוה לו
 לעלות על הסולם אס יפסיע מקודם על השליכה

 התחתונה • אך אס לא ימיש
 המכר ממקומו ולא יהין
 לעלות וירד ויעלה אך על
 השליבה התחתונה הלא מורד
 כאדונו הוא • וז״ש ודלא
 מוסיף לעלות יסיף(ועי לקמן
 סיג משגה אי) ושמא יאמר
 האדם מאמר שאי אפשר לו
 שתמלת למודו יהיה לשמה •
 ושלא לשמה לכד ענשו גדול •
 איכ ישכ כסל ולא ילמוד
 טז״א ודלא יליף קטלא מייכ •
 וצריך ללמוד אף אס יהיה

 לפעמים שלא לשם שמיס רק שיראה שמזה
v .״״-. יכוא אמר כך לשמה • . -
 כמאמ!״ל(סשחיס נ:) לעולם יעסוק ארס כוי אפילו
 שלא לשמה שמתוך שלא לשמה כא לשמה • דיל
 שילמוד אשי׳ שלא לשמה אך ע״ז האופן והכוונה
 שמתוך כך יבוא לידי מדריגת לשמה • ואמר ודלא
 מוסיף יסיף • אס אינו מוסיף מל לימודו ישכח
 גס מה שלמד מכבר • ויפורש עוד עפיי מיש (משלי
 םיו) אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול
 מסה • כי האדם יאמר לפעמים לא אלך בגדולות
 ודי לי אס על משמרתי אעמודה להחזיק בתומת׳
 ויראתי ולא להוסיף • אבל באמת אינו כן כי האדם
 איא לו לעמוד במקום אמד ואס לא יעלה על כרמך
 יפול • לק אמר אורח חיים למעלה למשטל לאס
 לא יטלה על כלמך ילל לשאול מטה • וזה שאמר
 וללא מוסיף יטיף [ועיין לקמן כיי משנס p׳ כל

 המקיים נו׳ עיש] :
 הוא היה אומר אס אץ כו׳ ״ ט הנה היצה״ר
 מסמא את טיני האדם גאמלו אליו תמיד
 איך אפשל לך לטסוק גתולה הלא מוכלמ אתה
 לטסוק בפרנסה לפרנס אשתך וביב הקטנים • ומה
 גס בעתים הללו שטול הפרנסה כבלה טל מאור
 ואין לך יוס 0׳ • אבל באמש הוא אך עצשהיצל



 רוח אבות פרה א חיים

 רוצים כולם לשמוע החדשות ולכ״א חביב ללעת
 זאת • אבל אשרי שמעו דבר המלך ודתו וענינו
 אינו חוזר על הדבר ואומר הלא כבר שמעתי אף
 כי מתחלה היה משתוקק לשמוע • אבל עסקי
 פרנסתו וחסצי מחייתו ־ אף
 ששונאה מרוב מורח מ״מ
 יושב בחנות שישב אמש
 והולך בדרך אשר דרך בה
 ביוס אתמול כי עבר• בעבור
 כי הוא לחמו ותוצאות חייו •
 כן חביבות התורה יש בה
 ב׳ מעלות דדי׳ ירווך וכמ״ש
 בעירובין (נ״י:) מה הדד
 הזה כל זמן שתינוק ממשמש
 בו מוצא בו מלב אף ד״ת כו׳
 ומוציא תמיד חידושים בתורה
 והי מגלה לו בכל יום חדשים
 לבקרים • ולזה בודאי ראוי
ח דבר ו  לחסון ולחשוק מ
 חדש בכל עת מהמלך ה' צבאות • וגם ובתורתו
 יהגה ר״ל כי לעצמו הוא ע־סק כי היא חייך וגו׳
 והתורה בעצמה היא שכרו וכידוע • א״כ ממנה

 פרנסתך וממנה תוצאות חייס לעוה״ב וד״ל:
ט ועשה הרבה • ר״ל שתאמר תמיד ע  אמור מ
 ותחשוב שכל התורה שלמדת עד עתה
 וכל המצות שקיימת • עדיין לא עשית כ״א מעש
 מן המעט • ותזרז עצמך ללמוד ולעשות עוד הרבה
 יותר ויותר וז״ש ועשה הרבה שעי״כ תעשה
 הרבה ותקבל את כל אדם בסבר פנים יפות

 שתחשיב שמא הוא עשה יותר ממני :
 עשה לך רב • לשאול ממנו כל דבר שמסתפק
 לך • ובזה תסתלק מן הספק ואל תאמר
 שאינך צריך לרב כי כל דבר שיסתפק לך תחמיר
 מספק לז״א ואל תרבה לעשר אומדות ר״ל ימו
 שאסור ליתן מעשר מאומד הדעת ממשש £מא
; כן יכול לבוא  יתן יותר ויהיו מעשרותיו מקולקל,

 לידי קלקול אם יחמיר בלא דעת :
 כל ימי גדלתי בו׳ • חשב איע גם בעת נשיאותו
י  כי המה מגדלי׳אותו-(ע׳ מח־יש): ולא מצאת

 לגוף

מתי : טו שמאי אומר  עכשיו אי
ט ע ) אמור מ מ ) ע ב  עשה תורתך ק
ת בל  ועשה הרבה והוי מקבל א
 האדם בסבר פנים יפות •י טז רבן
 גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק
: ת ו ד מ ו  מן הספק ואל תרבה לעשר א
 ין (נד) שמעון בנו אומר בל ימי
ם ולא מצאתי  גדלתי בין החכמי

 מצפה יהושע (מ) אטור מעם כי׳ • ע׳ נימ
I'D•) 1מ׳ חוייימא וירא (די) ) 
 מכאן :ני מכמיס נו׳ : (כד) שמעי! בוו אומי מ׳ •
 מדר: וייךא רנה מצורע כנויו ושס קה-ש רנס ס׳ ג׳
 נ־תנן נאמת שמעין גנו אומר נו׳ מדרש מנשומא

 ויצא וייו :

 והתחזקו כן לשי ערך זה יגדל העזר האלהי מן
 השמיס• וכמאחז״ל(שנתק״ד•) הבא לטהר מסייעין
 אותו • ריל דוקא אס בא בתחלה וכנ״ל• וז״ש אס
 אין אני לי אס אינני המתחיל מי לי וכשאני לעצמי

 חלילה בלי מזר מה׳ מה אני•
 ואס לא עכשיו אימתי כי לא
 ת5לוס ממר חובת עכשיו •
 ויתבאר עוד לסי שבפרק ב׳
 (משנה יו״ד) אמר ושוב יוס
 אחד לפני מיתתך אבל כאן
 אמר שאפי' בכל עת ורגע
 צריך לשוב כי אי! הארס
 בסוח אפי׳ כרגע • וז״ש אס
 לא עכשיו אימתי • ויפורש
 משה״כ(תהליש פ״ח) עני אני
 ונוע מנוער נשאתי אימך
 וגו׳ • כי היצה״ר בא לארס
 לפתותו על ג' פנים או
 שידמה האדם בנפשו שהוא

 צדיק• או יאמר לו תשוב לעת זקנחך• והגי שימתין
 פר שישוב מאהבה ויהיה עונותיו לזכיות ויהיה
 הרבה מזכיות כל הצדיקים • לז״א עני אני • ד״ל
 עני ממעש• ואם אומר אשוב לעת זקנתי • לז״א וגוע
 מנוער לא ידעתי יום מותי • וכל יום אמשוב שמא
 היום הוא וצריך לשוב לפני המיתה• [ולשוב מאהבה

 אמר נשאתי אימך וגוי והלואי מיראה] :
רתך קבע • כי כל מה שהאדם יגע  עשה תו
 להשיג הון הוא לצורך אמרים • וכמש״ה
 (תהליס מיס) ועזבו לאחרים חילם• וכמ״ש(נ״ב ׳״א•)
 מונבז המלך אבותי גנזו לאחרים • אבל מה שהאדם
 יגע בתורה הוא רק לעצמו • וז״ש עשה תורתך
 כי היא שלך • ומהנכון לך לטשותה קבע • או יאמר
 עשה תורחך קבע • כמאחז״ל ע״ג(׳׳׳ס־) ע״ח
 ובתורחו יהגה • משעמל בה נעשית תורתו עכ״ז
 חזור עליה והפוך בה ואינו דומה שונה פרקו ק׳
 פעמים לק״א (חגיגה סי:} ועשה אותה קבע :
 או יאמר כמ״ש(תהליס אי) כי אס בתורת ה׳ חפצו
 ובתורתו יהגה וגו׳ • ר״ל כי רואים אנחנו במלכותא
 לארעא בבוא דגר חדש ממניני מלוכה ומלחמה



 פרק א חיים
 ויש לה סירות (ר/1 בעוהיב) שנאמר אמרו צדיק
 כ׳ טוב כ׳ סרי מעלליהם יאכלו הסבירה יש.לה
 קרן ואין להפירוח אלא מה אני,מקיים ויאכלו
 מפרי דרכם טבירה שטושה פירוח (ר״ל שהחטיא
 אח הרבים או רבים למדו
 ממנו) ישלה פירוח ושאינה
 עושה סירוח אין לה פירוח
 ע״כ • וא״כ מכש״כ שמצוה
 העושה פירוח דסליק מד
 דרגא משאר המצוח שיאכלו
 פירוח אפילו בעוה״ז כמו
 שעבירה שעושה פירוח סליק
 חד דרגא משאר עבירוח־שיש
 לה פירוח • מכש׳׳כ מציה

 אומר איזו היא דדך
 ישרה שיבור לו האדם

 שעושה פירוח והרי מדה
 טובה מרובה כוי(יומא ע*ו•)•
 ואס כן סברא היא שבזטח
 החוכמה שהיא מצוה העושה
 סירוח שמשיב רבים מעין
 שבטבורה טובה וברכה בא
 לטולס של פירוחי׳ויהיה צדיק
 וטוב לו • וזה שמביא ראיה
 שסמכחוב ולמוכיחים ינעם
 וטליהם חבוא גרכח טוב •
 היינו שיהיה טיב לו גס
 בעוהיז ־ וז״ש רבי כאן כמ״ש
 גחמיד איזהו דרך ישרה כוי
 כל שהיא חסארח לטושיה
 וחשארח לו מן האדם היינו
 כמצוח חוכמה שהיא מצוה
 הטושה סירוח לרבים• והבן •
 [הג״ה ומ״י מלוח אלו קיומם
 וטובם של המאמינים• בעוהיז וכמשאתז״ל(גרטת ז׳•) נ׳
 יגריס ביקש משה מהקביה כוי מימ יש צדיק ונזונ לו
 צדיק ורע לו רשע וניונ לו רשע ורע לו מ״כ • ולכאורה
 הקשה על צדיק ורע לו רשע וסוג לו • אגל כאמה זה לא
 הקשה כלל כמ״ש כמדרש שהמאמיניס נסלו עוה״ג חלקם
 ולא עןה״ז • pj אין חלק געוה״ג אלא למי שעושה מעשה
 יעקב כמ״ש כמעשה יאנסונינוס געיג (יו״ד:) שאמר

 לרבי

ש ר ד מ ב משתיקה(כה) ולא ה  לגוף טו
ה ב ר מ  עיקר אלא המעשה וכל ה
א הטא : יח (ט) רבן י  דברים מב
 שמעון בן גמליאל אומר על שלשה
ת ועל מ א  דברים העולם קיים על ה
ת מ  הדין ועל השלום שגאמ׳(זכריה ח) א

: ם כ י ר ע ש משפט שלום שפטו ב  ו

י חגגיא בן עקשיא אומר רצה הקב״ה ב  ר
 לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם
 תורה ומצות • שנאמר (ישעיה מ״נ) ה׳ חפץ
 למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: (מכות כ״ג•)

 א (א)
תפארת ת לעושיה ו ר א פ א ת  כל שהי

 מצפה יהושע

 0* חח אבות
ה • ר״ל בפניני הגוף השחיקה ק י ת ש ב מ ו  לגוף ט
 מדה טובה • אבל בריח צריך לדבר דוקא בפה
 מלא • כמאחזיל עירובין (נ״ד״) ע״פ כי מ״ם הס
 למוצאיהם בפה ואף על סי כן לא חמשוב שהלימוד

 עיקר אלא המעשה• וכל
 המרבה דברים מביא חטא
 והרצ״ז באבוח לר'נ(ס'א•)
 מארס הראשון שהוסיף
 מדעתו למוה איסור הנגיעה
 באילן למיגדר מילחא ובא
 מזה לידי גרסון• ומה שאמר
 לעיל (פ״א משנה אי) ועשו
 סייג לחורה ה״מ אם
 מודיעים לההמון מהו עיקר
 הדין ומהו הסייג כי אז אף
 אס יעברו מ״ו׳על הסייג
 על סיקר הדין לא יעברו
 עכיפ • אבל אדה״ר אמר
 למוה נס על הנגיעה צוה
 הקב׳׳ה לכך בא לירי גרעון

 כי כל המוסיף גורע :

ק ר  פ
 רבי

 (נס) וליא הםררש עיקר כוי פורש
 נמרנומה גשא (פי־ן) (וניע•)
 מסיק פגחש ועיט (ויל פיא•} ושש ש!א רעיפ (רע״ח
 עינ) פיזי!־ זוהר שיהין!'נ (5׳ עיא) י־פיקין פי(הלינ:)
 (נו)ר*נ'ג אומר עלי ג׳ דברים כוי • ירינלמי הערת
 פיו• םל׳נ(ייא•) ושם מגילה פ־נ הליו ושלשתן נפסוק
 א' נו׳ • פורש מרים רנה עקנ פיו אושניג אל תהי
 מלגלנ גוי( נו׳ למה ששנו הנמים מל נ' ינוים העילם
 קייס מ׳ מורש תנווופא שופפיס פיו פס׳ דון ארן

 זיסא פרק ה:לים:
 פרק ב (א) דגי אומר איזו היא ורך ישרה
 ובו׳• [נדרים ניג: ועיין תמיד כיח•] :

 פרק ב רבי אומר איזו
א דרך  הי
 ישרה • נ״ל ע״ר האפשרי
 עיפ מה שאמר רבי בחמיד
 (שיא כית•) איזהו דרך ישרה
 שיבור לו האדם ׳אהוב אח
 החוכחזח שכל זמן שחוכמה
 בעולם טובה וברכה בא
 לעולם ורעה מסחלקח מן
 העולש שנאמר ולמוכיחים
 •נעם ועליהם חבוא ברכח

 טוב • והנה רבותינו זיי׳ל במשנה (שיאה פ״א מיא)
 הורו לנו אלו דברים שאדם אוכל שירותיהם בעיה״!
 כוי ־ ונראה שרגי כאן בא להוסיף שיש עוד מצוה
 שבעבירה טובה וברכה גא לעולם והיא מצות
 התוכחה והא דלא מנו אותה במשנה שם משוס כי
 בדבר הזה הסברא נותנת שבעבירה יאכל הסירות
 בטזה״ז כמשארזיל(קידושין מ•) הזכות יש לה קרן



ם יא י  פרק ב חי
 וליטן הוא צריך • חיש נמים השנים לשנים הצורה אשר
 רואה לעומתו כמיס כן צורת עצמו כן לנ האדם לאדם
 מס שהוא רואה ומכיר כחכירו נס נקרט תשכון העול
 והחנוא הלוה. ומה שרואה תסא נחכירו הוא כעצמו
 יפשפש כמעשיו כי יש ט אותו
 תסא • אכל אמרו (ננעיס ס*כ
 מ״ה) כל הנגעים אדס רואה
 תין מנגעי עצמו • וע״ד מליצה
 כל הנגעים של תכירו אדס רואה
 ומטהו עיז • אך אינו רואה
 עיי! נגעי עצמו לומר הלא על
 כי כקרכ׳ נל אלה לכך אני
 מניי כפשעי תביר׳ • ׳לכן הזהיר
 התנא שיראה על עצמו כמו
 שרואה על תכירו וכנ״ל י וז״א

ה  לו מן הארם (נ) והוי זהיר במצו
ן ה יודע מת ת רה שאין א  קלה כבהמו
ב ש ח ת (נ) והוי מ ו צ  שברן של מ
 הפסד מצוד. בנגד שברה ושבר
 עבירה בנגד הפסדה הסתכל בשלשה
א לידי עבירה ה ב ת פ ואין א  דברי
ך עין מ ה למעלה מ  (ל) דע מ
ך מעת (ה) ובל מעשי  רואה ואוזן שו

ם ;  בספר נכתבי

 איזהו ירך ישרה נו׳ כל שהיא
 תפארת כוי ותפארת לו מן האדם
 שילמו־ כל אופני עניניו כמו
 שרואה ומתדמה על חנירו וידון

 מזה על עצמו] :
 ויתבאר טול כי להיות
 טבע הארס עלול
ק  לחטוא • הן מצד גשמותו ו
 מפאת פיתוי היצל אשר נפתה
 אחדו לזה הסליל המסילה
 לבינו הק׳ לאמל כי ג׳ מלות
 בחטאים אשר יחטא הארס
 א׳ במדר ב׳ אומר מותר ג׳ בלי כוונה • ובעומס
 השגגות מכשילות יותר כי כל איש הישראלי בודאי
 לא יאבה שמוע בקול היצר המפתהו להדר אס לא
 שפתאום יחטפהו היצר וזפה״כ (משלי י״כ) יתל
 מרעהו צדיק ודרך רשעים תתטש ירצה כי הרשע
 יודע כי הצדיק טוב ממנו• רק היצר יתעה הרשעים •
 ואין זה רק במטט הפעמים • אכל שוגנ קשה מאוד
 כמשאהיכ (משלי ׳׳׳מ) נס בלא דעת נפש לא טוב
 ואץ ברגלים חוטא• ירצה לכלול ב' מיני שגגות אומר
 מותר נכלל בלא דטת ובלי כוונה נכלל באץ ברגלים
 וגוי שאינו מסתכל בדרכיו ועייז נתקל״ ופשע
 יסשב עבור שאינו מסתכל • ומחמת זה יבואו כל

 השגגות

 מצפה יהושע (נ) והוי זהיר כו'[נדריס ליס]• ע׳
 סשיי ראם(שישקא ש'נ)(ל'ח מינ)
 (ש־שקא ציו)למ'5 פינ) ושי׳ ־,«'ו(מיו עינ) ועי נוורש
 שיחר פינ פ׳ (חי פינ) פנו חנמיס בלשון ה1שנפ
 םוי ז־יר נוי ופיין תנא וני אליןי רנס (סיימ) משני
 שמ!וה קלס סים כתמויס ושם שניו הא למדת שקלה
 שגמצות הרי היא כתמורה : (נ) והוי מחשב הפסד
 נו׳ • 1נ'נ עיח ע/] מורש נפדנר רנה נשא שייר
 (רניפ) יעויש • (ד) דע מה למעלה כוי • מירש
 משלי ס׳(נינ שיא) מכאן אמרו דפ נוי• ווהיק משפעים
 (קעיז עינ) ואשמר נאוריימא עליי דפ מס כוי ושם
 שופעים רעימ (ערים עיא) ונסיף תיקיניס מיקין ה׳
 (קמיא עיא) • (ס) וכל מעשיך בסטר כוי • ע׳ ווהיק
 מדרש כנע!ה חיי שרם (קכיא עיא•) נל עונדי דנינ

 כתינץ נו׳ ושם ויחי (רנינ: רניז•) :

ח אבות  רו
 לרכי אית ל׳ תולקא לעלמא דאת• איל אץ ט׳ איל
 ההוא נעושה »' וא״כ היה להיסך • אך הורו לנו רבותינו
 ז״ל שיש כמה מצות ששנולתס שכעכורס אוכל אדם
 סירותיהם נעוהיז כמו המטים כסיאה וכן תוכתה וכייכ •

 ע״כ ההגייה] • והנה ההמון
 עם סוברים שמצות תוכחה
 לא נצטיו רק הרבנים
 והדרשנים • אבל באמת הוא
 טעות כי היא מצוה על כל
 ישראל • אפיי ע״ה שרואה
 בשבילו דבר מגונה חייב
 להוכיחו • והעיקר שצריך
 המוכיח לכלול איע גס כן
 בכלל • כי א״א שהמוכיח
 יהיה נקי ומי יאמר זכיתי

 לבי ינו׳ :
 עוד י״ל ע״ס מיש לעיל
 (סיא מיו) כי בעניני
 העבודה טיב להתיען עם
 אחר • כי אפיי בינונים יצה״ר
ק שופט; (נמיש נכרכות ס  נ
 סיא:) יר״ל הוא הדיין שלו
 מפתהו ומראה לו היתר לכל
 הפשעים • אבל כשיתיען עם
 חבירו יצרו א־נו קרוב אליו
 כ״כ להטמהו לזיא שם בתמיד
 יאהב את התוכחות עצות

 מאחרים • וכאן אמר לבאר איזהו דרך ישרה שיבור
 לו האדם בלי התימצות מאחרים • ויבור לו לעצמו
 אזי כל דרך איש ישר בעיניו ויעשה כל שהיא
 תפארת כוי רצה לומר לשם נאוה כבוד ותפארת :
 [הגיה ייטאר עוד עיל מליצה מה״נ(משלי כ״ז)כמיס
 כפנים לפנים כן לנ האדם לאדס• ני.הנה ידוע ני נל
 הפוסל נמומו סושל(קידושין ע׳:) וכי מי שהוא זך לננ
 לא ירגיש נלל ערמת וחשאי הכריות • אך מי שהוא כעצמו
 כן יערים ומלוכלך נחסאיס הוא מרגיש מיד נחנירו
 העושה כמעשהו והכרת סשעי חכירו הוא כמו מיאה
 מלוסשס המראה לאדם צורה נצורתו אס לנן ואס מפותס
 והרואה צורה מפוחמת נמראה הלא ידע ני ננפשו הוא



ים  פרק ב חי
 לו אור וכן גהיפך • וזהו השכר והמינש בעוהיב
 כי מפי עליון לא תצא הרע רק בעת הבריאה
 חיקן פינה ויסוד בל תמוט למד • ואיכ גס בשוגג
 נרשס למעלה ויחסר ממנו האור • ודוגמת מלמתא
 דארמא אס יתחייב אמד מאוהבי המלך מיתה
 בעשותו דבר מד חוקי המלך הנה ברצות המלך
 באהבתו למלטהו ממהומת מוח ולסלוח לו וח•.
 אבל אס יאכל אוהבו םם המות האס יוכל המלך
 למלט נפשו • ואף אס שגג הסם יעשה כטבעו •
 וזה משארז״ל(נייק:׳•) כל האומר הקב״ה וותרן
 הוא יוותרו חייו • כ׳ איך יוותר את אשר כבר
 טשהו והוטבט ביצורי בראשית לא ישונה • וכי
 שוטה שקילקל ישונה טליו סדרי בראשית• ובמדרש
 הוסיף יותר ביאור ואמר בזה הלשון יוותרו מעוהי
 והוא ט״ד סס המות כ׳ אץ יוותר מעוהי באכלו
 םם המות • ובזה יבואר מאחז״ל(עירוני! י״נו•)
 במשבס ז׳ שמות לגיהנס ופריך והאיכא תפתה
 ומשני ההוא כל שמתפתה ב-צרו נוכל שמה•
 ולכאורה ׳פלא כי מסתמא כל השמות של ניהנס
 טל טטס נקראו ומה זה חשובה • אך יבואר כי
 ז׳ שמוח ליצר הלט (סונה נינ•) וכננדן ז׳ שמוח
 לניהנם• וכל המחפחה ניצה׳ל משס יה טפל
 לעומח זה בגיהנס משם זה המיוחד לו אך באוחו
 המדדיגה טצמה כל המחפחה ביוחל נזפל ביוחל י
 וזהו מעמיקים להם ניהנס • א״כ שס הכ:'לי של
 הגיהנס תפחה • אך המדיח והמדלינוח בו הם
 ז׳ שמות• וזהו כוונת הגמלא בתידיצס ואמלו
 ערוך מאתמול תפתה • עיר מאלזיל(עירובי! נינ•)
 היום לעשותם ומחל לקבל שכלס • וא״כ העומד
 בסוה״ב העוהיז אצלו הוא יום אתמול ודיל • או
 ע״דמאלז״ל כי הניהנס היה קולס שנגלאהעולס
 ואז לא היה המדלינות דק שס הכללי שלו תפתה
 כל המתפתה ניצלו נופל בשחת • וזה שאמל
 דע מה למעלה ממך • ל״ל מה תפעל למעלה
 ממעשיך • כי עין ליאה כו׳ • ליל נס בלאיה
 תלשס למעלה • ואמל כל מעשיך כל ללבות אפי׳

 שוגנ ומיל • וליל :
ל אמלו בסוכה  או יאמר איזהו דרך ישלה כו׳ חי
 (נינ:) על יצהיר בתחלה דומה להלך ואח״כ

 לאורח

ח אבות  22 ת
 השמות כמ״ש(תהליס מיס) עין עקבי יסובני ודרשו
ל אין' אט מתירא מעבירות גדולות שבידי  חי
 p מעונות שאני דש בעקבי רצה לומר הן מחמת
 הרגל או מחמת שאיני מתבוק וזהו מון עקבי
 וטכ״פ הוא עון ומסבב מלי כמה וכמה• ומי שכבר
 הורגל בלי להתגונן מ״מ יתחיל להרגיל עצמו
 להתבונן כמשה״כ(משלי לי) פלס מעגל רגלך וגו׳
 וכתיב לגלך חסל יו״ל וכעין זה דרשו רז״ל(עירוני!
 נינ:) ע״ס אס תשיב משבת לגלך חסל יו״ר ששי׳
 אפי׳ לגל אחר מיז לתחוס • אף אנו נאמר כן
 כאן ל״ל אף אס בדגל אחד עבלת תמנע הפני׳
 וכמשה״כ (מינה יי) שמול פתחי פיך ל״ל אף אס
 כבר פיך פתוח תשמיל לשונך מחטיא • והנה על
 החטאים אשל היצל מלאה לו דלך התיל טוב
 לשמוע ולהמיעץ עם חבירו או ללאות על אחרים
 ומייל יאהוב את התוכחות או שכל שתפארת לו
 מן האדם• ומל שוגג בלא כוונה אמר הוי זהיר כוי
 שיסתכל ויתבונן בדרכיו לבל ׳עברנה • וכנגד מזיר
 אמר הוי מחשב כו׳ כי להשמר מזדונות בעת אשר
 יצרתאותו תוקפו ובעת שבא העבירה לידו קשה
 לפרוש והרוגי ב״ד בזה״ב היו מתירץ עצמן למיתה•
 רק העצה היעוצה שיה׳׳ מחשב מקודם ביראה ה׳
 קודם בוא דבר עבירה לידו [וע׳ מיש לקמ! נ״ג מ״א
 הסיונל ני׳] ויסתכל תמיד בהג׳ דברים ואז ינצל
 ולא יבוא כלל לשוס עבירה • והגדיל התנא והפליא
 לעשות להודיענו חומר מון השוגנ והוא מ״ש וכל
 מעשיך בספר נכתבים • עפ״י מ״ש זה כמה כי
 האדם הוא כמרכז המחוגה אפר טס קטנותו בנסותו
 מעט יתמקם כל העיגול • כן האדם מתקן ומקלקל
 במעשיו כל העולמות וגס בדיבור אחד יכול
 לתקן ולקלקל • ובהיות ק גם בשוגג יוכל לקלקל
 כל הסולמות כי מכל מעשיו נעשה רישס למעלה
 מטוב וטל רט • (והרע שעשה הוא בעצמו מטנישו
 כמאח״ל לשטים מסמיקים להם ניהנס ל״ל הלשע-ם
 עצמן הם המעמיקים • ולהיפך הצדיקים טטלותיהן
 בלאשיהן ליל טטלוש של עצמן(יעמיש נמשנת נל
 ישראל) ודיל) • כ׳ בחכמה נפלאה בלא ה׳ את האדם
 למ״מ אבלים נגד דמ״ס מ״ט • ושס״ה גידין
 ננד ל״ת • ובכל אגל שמושה מצוה מתקנו ומוסיף



ב ק ב חי־ם י י  פ

 יבוא כיש ללמוד לשמה • ימכ״ז ירוויח גס כן מה
 שלמד שלא לשמה • וגס הוא מבוא גדול לביא לשמה
 מאס לאילמוד כלל • וכן במעשה המצוח אס רוח
 היצר הזקן וכסיל יעלה עליו את מקימו גל יניח •
 ואס לא יהיה לשמה עכיפ הוא מושה המצוה •
 אגל אסימתץ עד שתתחולל דעחו מליו לכונן

 הכוונה מי יודע אם יגיע לעשות המצוה • ולמשל
 חפילץ ידוע מנינם להכניע כל החושים ימחשגוח
 המוח לעמדתו יח״ש • ואם ימחץ עד שיחקק
 דגר זה גמחשגחו ואז ילגשם • היה הולך כל השגה
 גלא חפילין אך אס מניק אז מקל יגוא לידי
 מחשגה זו • [הגיה כמעת׳ מאדמויר נותן שפס לשנת
 על אשר התפלה של ראש מפורדת לארבעה בתים • והתפלה
 של יד מחוברת יתד • והשעה כ׳ בראש יש ל׳ תושיס • ראיה
 שמיעה רית דיבור • וכולן מפורדות • אזניס לשמוע עיניס
 לראות כלשון מדבר האף מרית • וכן נו ית״ש יש נתינות
 אלו • כשוד ספירות עליונות • וכן כנוף כאדם יש ד׳
 חושיס כמאח!״ל (כרכות ס״א•) לב מבין כליור יועצות
 שחול שוחק ותוש המישוש • אמנם נולן בחיבור אתד הן
 מכ־יז • וכן בחי׳ הללו כסוד הספירות • ומצינו ככתוב
 (דברים ׳יא) ארן וגוי עיני ה׳ • וכן(ישעיה הי) באזני
 ה׳ צבאות • וכן כי יום נקס נלני (ישעיה סייג) וכן
 (יחזקאל אי) יד ה׳ וכן רכיכ• הכל בשוד ספירות העליונות
 והכתוב הוא כדי לסבר את האוזן ע״ד משל ודמיו! (וכזה
 נא דוד לגנות עונד׳ הפסל נאמרו(הזליס קשיו) פד להם
 ולא ידנרו ריל ני אס חלדיס המה זה לנד נדאי נזיון
 אשר יש להס פה • ונופף ע״ז הגנות ב׳ גס לא ידברו וכן
 כולם שם) • לכן כשל ראש מפורדים נגד זד׳ תושיס
 המפורדיס • ובתפלה של יד מחוכריס נגד הדי חושים אשר
 כתוך הנוף וכמה בחשיבה א׳ וכל אחד מטהר חיש אחד •
י י  וארז"ל(ברכוח ו'•) הני תפלי[ למרי עלמא מה מ
 כהו • כ׳ ממשיך שפע כרכות משכירות העליונות • ודיל •
ק בכל הדברים מועיל הקביעות  ע״כ הכניס] • ו
 בהם והוא עיקר העבודה • וזה מארז׳׳ל(פסחים נ:)
 לעולם ימסוק אדם בחורה ובמצוח אף שלא לשמה
 ולכאורה וט חיו למולם ימסוק שלא לשמה • אך
 כוונחס שילמוד לסולם חוק ולא יעבור גלי מגרסח
 ח f • ואם כי בלימוד חמידי לאי יוכל לסשוח
 תמיד לשמה • מ״מ לא יניח קגיעוחו מפני זה

ת י ב ח א ו  ד

 לאורח ואחר כך לאיש שנאמר ויגא סלך לאיש
 המשיר ויחמול לקחת מצאנו ומגקרו לאורח וכחי׳
 ייעשה לאיש ונו׳ יהמנץ לשמוח הללו ט גמעשה
 דוד המשילו לעשיר החומל לקחת מצאנו ליחןלעני
 יהיה געירו עני אחד שהיה לו רק שהאחד ולקח
 העשיר השה ילעני עשאה• יהטניןהוא שהיצר הרע
 גחחלה מראה לאדם הדגר למצוה כדי שימשוך
 אחר הדגר ואחר כך רוצה היצהיר שיעשה הדגר
 גמזיד מ״כ כיון שמושך אוחו קצח מראה לו הרע
 כדי שיהיה מזיזי ואינו פורש טין שכבר נמשך אמריו•
 ימחחלה מראה לו שנועל השה לעני ימישה בה
 מצוה שמחיה נפש העני • ואחיכ מראה לו המצוה
 יוחרקטנה רק לאורח• ואחיכ מראה לו לאיש ואין
 גו מצוה כלל רק סמודח מריעוח ומ״מ נוטל-כן היה
 ממשה דוד בחמלה נראה היחר כמאחזיל(שנת ניוי)
 כל היוצא למלחמח ביד גט כריחוח סחב לאשתו
 יאחיכ רצה לשלוח אח אורי׳ לביחו • והיה בטל
 הגט וכוונתו היה לשם שנדס • למען לא יהיה חלול
 השם ורצה להסחיר הדבר ואחיכ עשה דגר עין
 בפרהסיא אשר העמיד אח אוריה על המקים
 שגסרג שם • ולp צריך גחינה ועיונא טובא בעח
 יעשה האדם דגר פן חרמיח היצהיר הוא ומסמא
 אח העין • והבחינה הוא שכל דבר שאין בו שוס
 סניוח גאוה וממון ודאי אין כאן מרמה ודיל •
 ואמר איזהו ירך ישרה שיבור לו ר״ל מן הממפה
 שיבור הארס כל מה שהיא חפארח למושיה ריל
 לעצמו לא ממון ולא גאוה וחפארח לו מן האדם
 ר*ל שיגרור מאלו סב׳ דרכים וישאר דרכו זכה :
 או יאמר ט העיקר בבוא האדם להחקרב אל ה׳
 ולטהר נבר יראה ט כל מעשיי לה׳ יהיו
 קבועים לא יעברו ק זמט לחורה כמיעד חצי יום
 ילמוד גבהמ״ד לא ישוב מפני כל אף אם יהיה לו
 עםק גדול וק לעגודה • ואילולי ק קרעים חלגיש
 נימה • ואם כי העוסק תמיר לא יעשה חמיד
 לשמה • מימ לא יניח עסקו גשגיל זה ט הוא
 פיתוי היצר לאמר לא חעשה לפני כל יהד הצנע
 לכת ועגיד מאהבה ימפתהו לסוג יותרמיציס•
 וכוונתו כי זה בודאי לא יעשה האדם תמיד ויחגסל
 לגמרי • אגל אס ילמוד יארד עבר היציס עד ט



ים  פרק ב חי
 הכחוב (קהלת יי) אס רומ המושל חעלה עליך •
 כלומר היצר הרע הזקן וכסיל ויחפוץ להתגבר
 עליך מ״מ מקומך אל תנמ כי מרפא יניח חטאיס
 גדולים • וידוע שמפאת ההורה אנו מכונים בשס
 בניס י והי ית״ש מגלה סודו כאב לבנו אהובו •
 והמצית המה כצווי אדון לעבדו. ולכן אנו מבקשים
 בתפלה השיבנו אבינו לתורתך ובעבודה אנו אומרים
 לשון מלך וקרבנו מלכנו לעבודתך ודיל • ובאנשים
 אשר עבודתם זכה בלי שום כוונת פרס גס
 העבודה תגדל אצלם עד שתהא דוגמת הבן לאביו
 רק לכבוד אביו לנחת רוח לפניו • ולהיפך אס
 ירד אז תורתו גם כן מלא מחשבות און ומרמה
 ואינו רק במדריגות עבד לאדונו • ומ״מ גס אז אל
 ירן! ממנה עד אפר ישוב לאיתנו הראשון • ודרך
 הצדיקים הממוצעים להיות בתורה כבן ובעבודה
 כעבד • וזיש (מבלי ו׳) נצר בני מצות אביך ואל
 תשש תורת אמך • ר״ל אפי׳ המצוה אנכי מצוך
 היום לעשות שיהיה בגדר הבן לאביו ואל תשוש
 הורת אמך • מימ אס נפלת ממרריגתך עד שאף
 התורה שלך גיכ רק בגדר עבר לאדונו • מ״מ
 אל תמוש ואל תנש מזה • ואמך היינו מלכות

 כידוע ודיל • וזיש אח״כ :
רה • כמו ת קלה כבחמו  והוי זהיר במצו
 אס ילמוד אדם תורה פלא לשמה • אס כן
 היא אך מציה קלה ולא חמורה • לכן אמר והוי
 זהיר במצוה קלה גם בעת שהיא קלה כי גס אז

 שכרה גדול :
ה יודע מתן כו׳ י ר״ל אמר מעם ת  שאין א
 ע״: לפי שאין אתה יודע כוי שאינו מושג
 אפי׳ לנביאים • ועין לא ראתה(כמיש ברכות ל״ל)
 ובדבר יקר מה איך יאמר לא אשרמ בקלה
 ששכרה מוטמ הואיל יהשכר אינו תכלית״ רק נצחי
 עד שגס שכר מצוה קלה אינך יודע ואימ מושג

 אף לנביאים :
ה כו׳ • אמר לעושה ו ב הפסד מצ ש ה  והוי מ
ל אשר יתכן שימין לעושר  שלא לשמה מי
 וכמאחז״ל(מיג יימ•) כל העוסק בתורה נכסיו
 מצלימין לו • ואם יזדמן לו מל ידי המצוה היסך
 זה היינו שיוכרח לקגל הפסד גדול עתה אמר ט

 מ״מ

 » חח אבות
 כי מזה יבוא לידי כוונה האמיחיח ־ כי החורה
 אף שלא לשמה מחליש כח היצר • ואם ברזל הוא
 מתפוצץ • ולכל אשר יחפוז ימנו • ובזה יתורן קו׳
 החום׳ (פתחים נ׳:) הא אמרינן העיסק בחירה
 שלא לשמה נוח לו שלא נברא • ולפי! יתורץ כי שס
 מייד שלומד רק פיא ואוחו פעם גיכ לומד שלא
 לשמה • אבל כאן מייד בקביעוח וד״ל • לז״א
 איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם ר״ל עכשיו שהוא
 עדיין בורר ולא ראה אור יברור אף שלא לשמה
 כל שחפארח לו מן האדם ־ וכן אמר(מיכה וי) הגיד
 לך אדם מה טיב וגוי משוח משפס ואהבח חשד
 והצנע לכת. כמאחז"ל(סיכה מיינו:) ותורת חסד על
 לשונה י וכי יש תורה שאינה של חסד כוי אלא
 תורה לשמה זו הורה של חסד כו • לזה אמר
 משות משפט • ר״ל הלימוד התמידי תקבע והיינו
 תמשה משפט דבר יום ביומו ואפי׳ אינו לשמה
 ואינו של חסד • כי הלימוד לשמה נקרא חסד כי
 עושה לפנים מכורת הדי; • כי החוב מוטל ללמוד
 ואס לומד כשורע חובו זהו נקרא עשות משפט
 היינו הדין • ואהבת מסד ד״ל זה יאהב שיהיה של
 חסד והיינו נשמה • והצנע לכת היינו ג״כ לשמה
 לא לתפארת להתהדר לנני אדם כזה יאהב ויחפוץ
 לעשותו • אנל מ״מ לא ימנע מהמשפט בהעדר
 המסד • וכן אמר דוד (תהליכ אי) כ״א בתורת ה'
 חפצו ובתורתו יהגה יומס ולילה • ר״ל תורש ה'
 והיינו לשמה ירצה ־ אבל מ״מ יס בהעדרו לא ימנע
 מלעסוק אפי׳ שלא לשמה • לזיא ובתורתו והיינו
 שלא לשמה שהתורה היא כלו להנאתו יהגה יומס
 ולילה • והותר זה רק במקום קביעות שיהיה זהיר

 מאוד לבל יחסר המזג :
 והנה האדם הוא תמיד עולה ויורד ובעת ירידתו
 נדמה לו כי כל מה שעושה עכשיו מ!
 התורה ומן העבודה איני כלל בלב פלס ואי;
 מצליח לו והיה רוצה לנוח ולהתגרות בשינה עד
 יעבור אותו הזמן וישוב לזריזותו • וזה ידוע הרבה
 להולך בדרך התורה. אבל באמת אינו כן כי האדם
 בנקל יוכל לעלות למדריגחו אס הוא עוסק אפי׳
 עיי התרשלות משלא יעסוק כלל כי יתרחק מן
 התורה ויותר יקשה לו להזדח עוד • ועל זה אמר



 רוח אבות פרה ב חיים יג

 וההב״ה הוא מקור פצס הראיה והשמיעה •
 והחרם אך שהוא רואה ושומע • עדיין אינו יודע
 אמיתת מחשבתי של חבירו• אבל הקב״ה בוחן כליוח
 ולי • וכמש׳׳ה (שמואל א׳ סי!) כי האדם יראה
 לעיניס והי יראה ללבב ־ והכל נכתב ונרשם למעלה
 בספר הזכרונות • והמעשים בעצמם בצורתם
 נחקקים למעלה • וכמש״ה (קהלת ׳״נ) כי את כל
 ממשה האלהיס יביא במשפט • ומדכא כתיב כי
 על כל מעשה • הכוונה אמנם כ׳ המעשה בעצמה
 בצוי־תה יביא אלהיה במשפמ • [אי״ה יע׳ נש׳ עשרה
 מאמרות (חקור דין ח״נ פי״נ) • וידוע עתה נענע
 כשנתודע ידיעת הדעגראסים כנודע י ודיל] וז״ש וכל
 מעשיך בספר נכתבים • המעשים נכתבים בעצמן
 וכשיתבונן בזה האדם בודאי אימה ופחד יאחזנו
 ויראה בעינא פקיחא על כל פרטי עניניו שיהיה
 עצהיו״ט ושלא יבוא לידי עבירה ועין כלל • ואלו
 הגי דברים הס הגי בחי׳ מחשבה דיבור מעשה
 עין הוא בחי׳ מחשבה כמ״ש וה׳ יראה ללבב •
 אוזן הוא בחי׳ דיבור ששומע הדיבור • יכל מעשיך

 הוא מעשה :
 או יאמר הסתכל כוי י דע מה למעלה ממך •
 יוק עפ״י !"עי נפש הח״ס שיא שער א׳ ועי הגייה
 נראש פרק ד׳ שער א' ] . מ״ש נעשה ארס בצלמנו
 כדמותנו• כ׳ הנה״הרמב״ם כתב כי הצלה אין
 כוונתו ממש חייו • כ׳ אי! לו שום תמונה • אך פי׳
 הצלם שיש לארס השתוות מה • ומ״ש דמות הוא
 כמו (תהליס ק״נ) דמיתי לקאת מדבר ודאי שלא
 היה לו דמות הקאת רק השתוות מה • והעני!
 השתוות אדס לקונו וגס מה שדימה אותו לצלם
 אלהים ולא לשאר שמות יגואר כי ידוע שם אלהיס
 הוא בעל כח • כי גס שרי מעלה ומטה כל יודעי
 דת ודין וכן המזלות יקראו בשם אלהיה • אך
 הקב״ה הוא אלהי אלהיס וקוראים לו אלהא דאלהא
 (מנתות קי•) כי הוא בעל כח האמתי מכולם • כי
 כל המזלות שיש להס כמ כמו השמש שיש לה כח
 לבישול הפירות וסגולת הזהב והירח שיש בה כח
 להבעלי חיים • וכן הכוכבים וכל צבא השמים •
 הנה כחם אינם שלהם חייו אך בכל רגע ׳מקבלים
 כח וחיות מהקב״ה והוא מחיה ומהוה את כולם

 יאינו

 מ״מ העשה המצוה כי השכר שמור כסלי כפליים
 . גס בעולם הזה :

ך • אמר אף מ ה למעלה מ ל כוי דע מ כ ת ס  ה
 כי האדם זוכה לשם טוב • אבל יבחין
 מה למעלה ששס אינו חשוב כלום • ימכריזין מליו
 כרוזין בישין י ויבחין האדם מה מחשיבים אותו

 למעלה ודייל • או יאמ׳
ה קלה כבחמורה• כי מהקלה ו צ מ  והוי זהיר ב
 יוכל לקבל לפעמים שכר יותר מעל החמוי־ה
 כי מהחמורה אפשר שפורש מגודל יראת חומר
 העונש לחומר העבירה • אבל בקלה פורש רק
 מיראת הבורא ית״ש המצוה עליו: או יאמר והוי
 זהיר כוי • ר״ל בשעה שהמשנה יהיה בזהירות
 ובדקדוק כבחמורה • אבל אס יזדמן לך קלה
 וחמורה וכגון אס אדם טובע בנהר להצילו
 וכדומה מן מצות החמורים יעשה רק החמור
 וידחה הקל • והנה התודה נקראת ממירה נגד
 שאר כל המצות כי הארס מיזהר עליה לעסוק
 בה ולשמרה יומם ולילה • עם ת״ת נגד כולם •
 ומ״מ ארז יל(מועייק ש׳:) שהמצות שאיא ע״׳ אחרים
 מחויב להפסיק תורתו עבורס • וע״ז גס כן גזר

 אומר והזהיר והוי זהירבמצ.יה קלה 0׳ :
ת • יתכן ה יודע מתן שכרן של מצו ת  שאין א
 ע״ד צחות מ״פ מ״ש(סנהדרין קי״א•) ופערה
 פיה לבלי חוק • ח״א למי שמשייר אפי׳ חק אחד •
 וח״א אפי׳ לא למד אלא חוק אחד • והנה
 לס"! אס לומד ואפי׳ אינו עוסק במצוה לא
 יפול לגיהנם • אבל אס כמיד השני אס יחסיר
 אפי׳ רק מצוה קלה לא השלים חוקו ויפול בגיהנס
 עבורה • ומי מחתנו עלה שמיס וירד לידע משפטי
 ה׳ אשר צדקו איך היא הלכה למעלה • לז״א
 שאין אתה יודע כי׳ ושמא דוקא עד שקיים כולם:
 עץ רואה כוי• ר״ל שצריך האדם לצייר במחשבתו
 תמיד • כ״א היה אדם אחד עומד ממעל לו
 ורואה כל פרסי מעשיו ושומע כל דבריו בדקדוק
 עצום וכותב הכל בפנקס בודאי חיל ורעדה
 יאחזנו לאמר מה זה • כ״ש וק״ו כשיצייר האדם
 שהקב״ה אשר מלא כהיכ הוא רואה ומשגיח על
 כל תנועה קלה שלו ושומע כל דיבור קל שלו •



ים  פרק ב חי
 הוא בה׳ אהלל דבר

 !)2 רוח אבות

 ובאלהיס אהלל דבר זה
 מדה״ר • ואותו הנח ניתן באדם • מב״ד נתבו
 גס כן הפילסופיס ט יש ג׳ מדריס במוח האדם
 ומהם יוצאים ג׳ נחוח חב״ר א״כ כל הכמות
 גחן ה׳ לאדם • כס הראיה
 יש למטלה ונקרא מק וישנו
 באדם מהנח שלמעלה שמסר
 לו השי״ח ודיל • לז״א דע
 מה למעלה ממך ר״ל ט
 למעלה הכל הוא ממך
 קלקול או חיקון ונרשמים
 שם כל ממשיך ברושם הפנס
: וכי גוף האדם ק ק ח  או ה
 הוא בשר מפר מן האדמה
 הבל ואין בו מועיל רק לכל
 דבר טוב מחעורר כח רוחני
 מהנפש הקדוש ועושה סמצוה
 ולהיפך העבירה ח״ו ולאחר משייח המצוה או
 העבירה מסחלק הנח ההוא זה הולך לשרשו
 ומקבל נועם מליון אף בח״ האדם מ״מ חלקי
 הנפש המחדבקיס בעח משייח המצוה המה בעדן
 מחענגיס והרמים בגיהנס בחייו • ואחר מוחו
 זה בעצמו השכר כי כל חלקיו הטובים מחדבקיס
 כאחד והיו לאגודה אחח והלבש אוחו מחלצוח
 חלוקא דרבנן • ולהיסך נעשה חלילה בגד צזאיס
 והנצרך לבל יחדבקו וזהו כף הקלע כחוח נפשו
 אחח הנה ואחח הנה ר״ל ודי בזה למבין • וזהו
 בספר נכחביס ר״ל מעצמן ע״י הרשימה הנמשה

 למעלה מיי הפנס או החיקון :
ך ארץ כו׳ • ריל ט רבא  יפה ת״ת עם דד
 אמר (נרפות ליה:) לחלמידיו ביומי רסן
 וביומי חשרי לא חחחזו קמאי ט היטדלא חיסרדו
ס מ  במזונייכו כולה שחא וחלילה לומר שיפנו ל
 אך לחיי שעה כל היום ויחבטלו ממש מחית • אך
 באמח גס בעסקם בחיי שעה כוונחם ומחשבתם
 לן בעומקה של הלנה• נמו בועז זורה הגוק ויטב
 לבו • ודרשו רז״ל (מלרש רות רנה נ׳ פ׳ ל׳) ויטב
 לבו שעסק בד״ח • וזהו מיש (נרפוח שם) הרגה
׳ וזהו יפה  עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם מ

 חורה

 ב(י) רבן גמליאל בגו של רבי יהודה
רה עם ד תו א אומר יפה תלמו  הנשי
ת ח כ ש  דרך ארץ שיגיעת שגיהם מ

n'n כצפה יהושע (י) דיג נשרייו; אומר יפה 
 נוי • ע׳ פו0׳ ישגיס יומא (סיס
 מיג) ליה תשונה נו׳ מדרש קהלת רנה ז׳ יויד סונה
 חכמה כשיש פעה גמלה יהניק שמן גאגיס ריג נשרייס
 אופו יפה תית נוי מלרש גפדגר רגס ש' נשא שייג
 (וניה) גלו:'ס גשק וי הפורה שצוינה לגלול נמעשיס
 סוגיה ננהיא וסנינן יפה תית נוי ויהי תיש גראשיס
 פירש מפלס (ווי עיא) צוין כאוס להשתיל גורן ארן
 ולמשות עמיה לפירה ולהיות עמלו גג' היוטס משני

 שיניעס שניהש מננמס עין :

 ואינו כמעשה בו״ד שאחר גמר מלאכחו אינו
 יכול לעשוח עוד אך הוא יחיש כל מעשיו בידו
 כחומר ביר היוצר בטרם גמר מלאכחו ובכל יום
 מחדשס ועושם ואילו יצויר ח״ו הטדר השגחתו

 יהיו כולם תמים ונכרתים
 כולם כבגד יבלו • ולכך
 נקראים אלהיס' אחרים ר״ל
 הכח אינו שנהם רק ממנו
 ׳תיש כי הוא משפיע הכח
 והס מקבלים החיות והרה
 מעולם שעליהם וגבוה ממל
 גבוה וגבוה עליהם מד בעל
 כח האמת׳ ולכך נאמר(ירמיה
 ירד) והי אלהיס אמת מפני
 שהוא במל הכחוח כולם
 האמת׳ • ובאדם ג״כ כלל
 השי״ח הכחוח כולם• ויש

 בכחו למשול מל צבא השמים וכסיליהם וגס כל
 המולמוח נפעלים עיי מעשיו הן לטוב והן לעקל
 !לעקלקלות • וכמאמר שלמה הט״ה (משלי ג׳) ה׳
 בחכמה יסד ארן כונן שמים בחנונה בדעחו
 חהומוח נבקעו ונו׳ בני אל ׳לוזו מעיניך • ר״ל אמר
 כמבקשו בני ידידי • חוס נא וחמול מל המלאכה
 היקרה הזאח והזהר לרגל המלאכה לבל חקלקלה
 ולבל למקמה יז״ש בני אל ילוזו שלא חהא נלוז
 ומליז כל העולמוח ואמר מעיניך ר״ל ע״י עיניך
 כי אף מ״י ראיה אחח מחקן או מקלקל כמה
 מולמוח כמארז״ל (נרנות סיל•) א״ח בניך אלא
 בוניך ר״ל בוני מולמוח• ולהיפך חייו מהרסיך
 ומחריביך ממך יצאו • לז״א בצלם אלהיס ר״ל גם
 הוא כדמוח אלהים בעל הכחוח כולם וט גס הוא
 גונה מולמוח ומחריבן [ע׳ נפש החיים שער א׳ פי״ל
 דף ••נ ע״ל] כ׳ באדם כלולים ג״כ כל הכחוח ט
 נשמתו בגנזי מרומים היא למעלה מכל המולמוח
 וכולם מקבלים חיוח ממנו והוא אמצעי כביכול
 לשיושג בסיבחו קצת מפמלוח חמים דמים: ויותר
 נוכל לומר כי השי״ח אינו מושג כלל ולא נוכל
 לומר מליו שס כלל רק כל שמוחין הס פעולותיו
 כשפועל במדח הרחמים נקרא בשם הוי״ה ברוך



 אבות פרס ב חיים
 אהבתו ה־א שנאה וע״ז מתפארת התורה(משלי ח׳)
 אני אוהבי אהב ומשמד ימצאונני ריל אני אהב

ת ת • ר״ל שגם בשמת דרך א  מולה טס דרך א
 יהיה מושב צתורה שיגימת שניהם ר״ל הגיף

 השנה לכרמו ולמסקו והמומ למחשבתו במלאכת ולא כאהבה הנ״ל שהיא רק בעת מעשה כ״אאף
 ה' משכחת עון• [ובמהיר במורה ובתפלה שהיא משמרי ׳מצאונני שאף בעידנא דלא עסיק בה
 במקום קרמ אט ממשגין , , אגוני מגנה מיסודן (שישה
ה כ״א•)• וגס אפשר לפרש לשון כ א ל י עון וכל חורה שאין עמה מ ק ס ט  מחשבות זרות מ
ה וגוררת עין(י) יכל משמרי כ׳ הוא נופל על מי ל ט פה ב ה סו ד ז ג נ כ . ,הלןאי ש ס ם נ ל פ  ה

ה העמלים עס הציבור יהיו עמליפ ס מ ס  גס בשפת מסק ה
ה עמהם לשם שמים שזכות אבותם  תהיה המחשבה טלוד
ר איא מסייעחן וצדקתם עומדת לעד ואתם מ א . ,לא ת r n ״ , 3 

ל מעלה אגי עליכם שכר הרבה כאלו כ יא ו  לעסוק בד׳א כלל לז
. . . : ג הוו זהירין במי שאין . ם ת י ש ה ע כ א ל ה מ מ ץ ט א  תורה ש

ן לו לאדם אלא לצורך עצמן למציאאותה ולזכות לכחרה  םופה בטלה• טהרבהמש, מקרבי

 שהיה הדבר בידו ונאבדה
 ממנו ומחפש אמריה כן הוא
 הדבר בפורש מן התורה.
 והיה מהיושר אף אס ירצה
 לשוב אמריה לא יסייעוהו

 של תורה ולא כן הוא אתי
 רק מ״מימצאונני• ודי בזה

 רב מסד :
א היה אומר עשה ו  ה
 רצונו כרצונך בו׳•
 לפי שאמר לעיל יפה ת״ת
• יש מקום ת  עם לרך א
 לטעות בלשינו שהדרך ארן
 עיקר והתורה טפילה חייו •
 [אייה ע׳ תו״י מוכר כמצפה יהושע] לכך אמר כאן
 עשה רצונו כרצינך ל״ל לפחות תחלוק את היום
 למצאין י שלא תהיה מלאכתך עיקר והתורה טפילה
 0"ו כי הנה המלאכה צריכה שתהיה רק כדי
 חיותו כדי שיהיה לו פנאי לעסוק אח״כ בתורה
 כמ״ש רבא ביומי ניסן כו׳ כנ״ל כי היכי דלא
 חיטרדו במזונייכו כולה שתא• ובזה יעשה לך הקב״ה
 רצונך כרצונו • ר״ל שאפי׳ העת שתעסוק בפרנסה
 יחשב לך הקדוש ב״ה כאלו עסקת בתורה אמר
 שהפרנסה לא היה רק על אופן מ״ל ולא םגי
 בלאו הכי כדי שלא להטיל עצמו על הציבור •
 וע״ז אמן״ל(כרכור. ח׳•) גדול הנהנה מיגיע כפו
 יותר מירא כמיס דאינו גבי הנהנה מיג־עו כתיב
 אשדך וטוב לך אשריך בעוה״ז ושוב לך למוה״ב •
 ואילו בירא שמיס כתיב אשרי איש ירא ה׳ ואילו
 וטוב לך לא כתיב • ולכאורה תמוה י דא״נ משמע
 שאין לירא שמים מלק לטוה״ב ח״ו כי סוב לך פי'

 לעוה ב

ן בשעת הגאתן ואין  כרשביי ולא עלתה בידם. גראין כאוהבי
ת דהקו : ע ש ק עומדין לו לאדם ב ר א פ י ע  [ועי נאורו ננסה׳ית ש
ה אומר עשת רצוגו  הי• ונשאר העתקות מועתק כאן ד הוא הי
 מסמטארשס] : כרצוגך כדי שיעשה רצונך כרצונו
י רצונו כדי שיבטל  וכל העמלים עם הצבור בטל רצונך מפג
י רצוגך • הלל אומר ׳ • כי בהיות פמם רצון אהרים מפג  מ

• ־ י ־ י ״ ״ ־ , * * ״ * ( , ע ( ש ו ה י ̂?2-& ב 5̂3 
 לשם שמים עונשו ממיר ע׳ ה־א יניא וגה שי־, ׳/•ז:

 י״ז• חנינה ה׳:) ואולי סי״ז
 ירצה למנוע להשתדל גצ״צ • ולזיא משבי זאת
 בלבבכם ובודאי לא תתגאו• דהיינו כתדמו בנפשכם
 שאין אתם העושים רק אתם מפלים לציבור • לזיא
 מס הציבור כו׳-ושזכות אבותס מסיטתם ואז בודאי
 לא תחגאו • ואז תקבלו כל השכר כאלו עשיתם

 בעצמכם גלי מסייע :
מדת תם מסייעתן וצדקתם עו  שזכות אבו
 כוי י עיפ מיש סתוס׳(שנח נ״ה•) דאף
 שתמה זכות אבות • אבל בריח אגוח לא תמה •
 חיש שזכות אביתם כוי ואף כשתמה זכותם אבל
 צדקתם עומדת למד מה שכבר יצא מסי הקביה
 ונכנס עמהם בבדת להושיע לבניהם וזה שאמר
 וצדקתם עומדת ט לשון צדק נאמר לפעמים על
 מי שיצא צדק בדינו • אף שנאמת אין לו זכות •
 נמיש בסנהדרין(ל״נ:) מיס נקי וצדיק אל תהרוג

 עיש • וז״ש כאן וצדקתם עומדת למד :
ץ כוי • ונמצא ב ה ו א פ ץ א ר ׳ נ ו רץכ הי  הוו ז



ים  פרק ב חי
 שנראה לי כנד רצוני גאמת הוא אך לסוגתי •
 והמשיל לו מהצאן• אשר לפעמים ירצה לו השה
 למלוח ממקום שכנו והרומה לא ינימ אותה לנוד
 אנה ואנה והשה לא יגין למה אשר באמח כוונח
 הרועה לשוב יען כי אך 0ה מקום מרעה דשן
 ושוב וז׳׳ש בנאוח דשא ירביצני מה שהוא מרבין
 אותי על מקומי הוא לממן הנאות דשא אשר פה •
 ולפעמים נהסיך הוא • כי השה רוצה לכוח ולהרגיע
 והרועה לא יניח אותה לכורז ומנהל אותה הלאה
 נגד רצונה • ובאמת הוא לשובה יען כ׳ שם מי
 מנוחות וצריך לשתות אחר אכילה וז״ש מל מי
 מנוחות ינהלני מה שמנהל אותי ממקומי הוא
 למען המי מנוחות אשר שם • ק הקב״ה רועה
 אותנו • וכשרואה מצבנו לא שוב מעתיק אותנו
 עיר אחר ואנחנו כאשר לא נדע ולא נבין השוב
 הצפון בזה לנו מצטערים אנחנו ובאחרית אז
 מתבוננים אנחנו כי בחמלת ה׳ עלינו עשה לנו
 כזאת • ואמר עוד גם כי אלך בג־א צלמות וגוי• כי
 לפעמים רואים אנחנו כי גם באחרית הדבר לא
 נצמח מזה שוס טוב• והוא רק ענין רע אשר נתן לו
 ה׳ לענות בו • ע״ז אמר דוד המלך ע׳ה גס כי אלך
 בגיא צלמות שהוא כולו רע עכ״ז לא אירא רע י כי
 מסתמא צדך לקבל יםורין להזדכך מומרו המבדיל
 אותו בינו לבין קונו וז״ש כי אתה עמדי • שבטך
 ומשענחך המה ינחמוני • [אייה הכוונה כי יש שני
 מקליד, מקל נועה ומקל חונליס • מקל נועם אשר הוא
 לאדה למשענת להתהלך בחי־ן ונקרא משמנת ומקל חונליס
 אשר נו מיסריס ומכים לאיש ונקרא שכס נוגש • וזיש ה!
 שנטך הוא מדת הדין • והן משמנהך הוא מדת הרתמים •
 שניהם נאתד ינחמוני כידע׳ כ׳ הנל לסונה] • וז״ש בעל

 השיר בשה״ש אס לא חדעי לך שלא חדעי את
 עצמך כלל ולא יהיה לך שום רצון עצמי כ״א
 היפה בנשים העושה רצון בעלה • צאי לך בעקבי
 הצאן כדרך שהצאן עושים סריס אך למשמעה רצון
 הריעיס • ורעי אח גדיוחיך על משכנוח הרועים
 ט״ש] • וז״ש החנא כאן בטל רצונך מפני רצונו
 שלא יהיה לך רצון מאומה כ״א רצון הקב״ה ואז
 יבטל הקב״ה רצץ אחרים המעכבים ומונעים
 טובחך מפני רצונך ־ וז״ש במשלי(ס״!) ברצוח ה׳

 דרכי

ח אבות  28 ת
 לעוהיב כמש״ל • אבל הנראה כי הנהנה מיגיע
 כפו פירושו שהוא עוסק בפרנסה מעט כדי חיוחו
 שלא להטיל עצמו על הציבור י שאר כל היום עוםק

 בחורה עליו הכחוב אומר אשריך וטוב לך ר״ל
 שכל הטוב בעוהיב יהיה רק לך לבדך ואין לזרים
 אחך • אבל הירא שמים שאינו עוסק כלל בפרנסה
 רק בתורה חמיד־ ומשיל עצמו על הציבור שיספיקו
 לו א״כ שכר תורתו לא לו לבדו יהיה כ׳ גש
 למחזיקים אותו בקיום חיותו יש להם חלק ושכר
 טוב בעמלו כענין יששכר וזבולון יז״ש ואילו בירא

 שמים לא כתיב ושוב לך דווקא • וד״ל :
 או יאמר עשה רצונו כוי • כ• דרך האדם אם
 יבנה לו בית או יעשה לו מלבוש אומר כיון
 שאני עושה אעשה מן המובחר למען יעמוד ימים
 רבים(אף שהוא יותר ביוקר וכמרגלא בפומי דאינשי
 לומר מה שנראה שהוא יוקר הוא באמת זול) • כן
 אס האדם עושה מצוה או לימד תורה יעשה על

 צד היותר טוב ויותר אמתי .־
 או יפירש כי לפעמים אדס עושה לחבי־ו דבר
 אשר מן הדין אינו מחייג לעשות לו כד רה
 למען השלום ולמלאות רצון חבירו עושה והוא
 בטוח שגם חבירו יעשה רצונו ככה כשיצטרך • כ;
 אחז״ל(נרכית כ':) אמרו מה״ש לפני הקב״,: רבפיע
 כתבת בתורתך אפר לא ישא פנים כוי איך לא אשא
 פנים כוי והס מדקדקים על עצמם עד כזית כו׳ ־
 וז״ש כדי שיעשה רצונך כיצונו • ואמר עשה רצונו
 כרצינך אף מה שאינך ריצה • מ״מ תעשה למען
 רצון ה׳ ית״פ כאלו היית רוצה • ומדריגה יותר
 גביה אמר בסל רצונך מפני רצונו היינו שלא יהיה
 לו לאלם רצון עצמו כלל בכל עניניו ועסקיו רק
 ישליך רצונו מנגד ויסתכל רק על רצון הקב״ה
 ואז לא יחסר לו כל טוב • וכמ״ש דוד המלך ע״ה
 (תהליס נ״ג) ה׳ רועי לא אחסר [ובפירוש על שה״ש
 ע״פ אם לא תדעי לך היפה בנשים הרחיב המחבר
: ואמר ־ כי הנה הבטחון האמת׳ המשילו דוד ז  ג
 לצאן אשר כל ימזסירס הוא על הרועה ואין אתם
 יידע עד מה כן ישליך האדם יהבו על ה' בבסחו כי
 הוא יכלכלהו • וז״ש דוד ה׳ רועי הוא אלי כרועה
 לצאן הזן אותס • וא״כ איפוא לא אחסר ואף מה



ם טו י ח אבות פרק כ חי  ת
ה ר לכשאפנ מ א  דרכי איש הכוונה אס דרכי איש הוא רק רצוח ה׳ אולי סופו להשממ : ואל ת
ה כו׳ילא תאמר הן אני היוס מלוכלך בחמאיס  שאין לו רצון במצמו כיא מה שרוצה השיית ומבשל אשנ
 רצינו מפני רצון הבורא • אן גס אויביו ישלים ומחשבת און ומה בצע כי אעסוק בתורה ואסנף
 אתו ומבשל רצון אחרים מפני רצונו ומיל • וירצה במלאת שימאתי הוד יפי׳ • אך לכשאפנה דרך
 עוד באמרו משה רצונו כוי י , ואשהר ללמוד חורה לשמה •
 כי גס בדברים גשמיים יראה (ח) אל תפרוש מן הצבור (־י) יאל אבל ז׳א כי לימוד שלא
ך י»ל לשמה הוא מפתח גדול לבוא ״ ן בעצמך עד יום ט מ א ן ת ו ג  שיהיה כוונתו לשמים כ
ת תברך עד שתגיע למקומו לידי לשמה ט מבלמדי זה ן א  באכילתו לקיום גופו לעבודת תדי
ר דבר שאי אפשר לשמיע לא ירום איש את ירו נגד מ א . ואל ת ס ק  בוראו ־ וכן בפו׳ל נ
י היצר הזקן וכסיל (יכמ״ש מ א ם שסופו להשמע (יו״ל) ואל ת א  ולא יכוין להנאתו כלל ו

ה : , נמשנהא׳) : ג פ ת א ל א מ ה אשגה ש ה לכשאפג י  היה אפשר בלא הנאה ה
ד • כי אם מ ה אומר (יא) אין בור ירא ולא הבישן ל  רוצה מאוד • ולפחות שיכוין ה הוא הי
) ולא לא יבוש לא יכשל כ• נ כ) ולא עם הארץ הסיד(י י ח הטא( ד ו 3 ע  גם להנרתי וגס ל
ד ישיג אס ישאל• כמ״ש (משלי מ ל ד ולא הקפדן מ מ  בוראו• וק כוו; התנא במשנה הבישן ל
ם ׳׳מ) לא יחפוז כסיל בתבונה ה בסהורה מחכי ב ר מ לא כל ה ׳ • ו  הקודמת הוו זהירין ט
ן אגשים השתדל כיא בהתגלות לבו ר׳׳ל אינו ך (יל) ובמקום שאי מ 5 ש ט ל ק  ירצה שתזהר ל
: ו(שי) אף הוא ראה חסז בתבונה אא״כ רואין ש י ות א  במותר לך בדבר שהרשוח להי
ת שצפה על פני המים אותו מגלה לבו ומודה על ח  נתונה לך • והתחיל ׳התנא גולגלת א
ך וסיף האמת שאינו מבין אז סימן ת אטפו פ ט א ה על ד  כאן במרה האמצעית ואמל אמר ל

 עשה רצונו כוי ר״ל תשוה הוא ט חפן בתבונה ז
• כ• אס י < מצפהיהו׳ג-ע נח) אל תפריש«׳•[«׳>»«•« ׳׳*•] ולא הקפדן כו  ב' הרצונות תכוי; נס לה
 גס להנאתך• כדי שיעשה כי׳.[׳«,• «»«S15^*j^SS ישאל פיעסאחת ויכעס
 ר ל גס זה יקבל באהבה (ה׳.)פ׳שפפשסמ1שילא׳יני׳ זוה׳קיילוניפ׳פע׳א)• עליו אז לא יוסיף לשאול
ש שיי׳י«י׳ ממנו כ״תבייש • וגס באותו ו י  כאלו עשית הכל לרצונן. ני) ואל תאמר לנשאפנ״כו• •ע׳ מ
^ פעם לא יקבל השואל את S ^ I S S ^ S * י ״ י ח1יע * י י מ א  ו

 יותר גבוה שלא תכ1י; כלל 5ו נל•; פ׳ג) גרפיא פהיפנא ימןרמת תיקמי!>«• נס׳ דבריו:
ם r 8 תשתדל דו׳ • להנאתך ודיל : «׳נ ויפיג) •(׳נ) ולא ע׳ה חסיד• ע׳ פיס׳ P^P ובמפום שאין אנשי ' 8 י י w 5 ( א , ע נ " מ ) h "'0יי יי»' ל 8 ' ר . ג«'0 י ו י ״ ן - t מ ״ , n a P ן תשתדל כו . ־ ג w ר v f ג ^ ^ . מ ) M J B M , ( נ , / מ ל ל תפרוש מן הצבור (  א
 במיצי דעלמא וכל שק ילא תשיל»־ ואפמרמי ולא פס גאון יושיו יפי,׳ ר ל לקצת העתים שוב
׳ להתבודד גס כן ושם נם כן פ ! ׳'5יי• מ ש י ג ) • (׳׳) "יא ה י ' ע ׳ י )  במיל׳ דשמיא • כי בכנסי׳ ייקיטייהי
 של ת״ח יש מהן ראיין להיות תראה להיית איש• אף ט
! אין איש רואה עיני ה' א]  לך לרב ויש מהן תלמיד או הוא ראה גילגלת כוי • נ«כס נ•! ע׳

 חבר והרבה קבלתי מרבותי משושסות בכל וגוי:
ך כוי י כמשאה״כ(משלי א׳  וממבירי •ותר מהן ומתלמידי יותר כוי וכאן יש על דאטפת אטפו
 הכל • ואל תאמין בעצמך כוי • כי ללמוד יחידי •ויל) בט אס יפתוך חטאים אל תבא וגוי •
 אינו נכון • ואל האמר איא שאנכי אומר דבר שאינו נארבה לדם נצפנה לנקי מנס וגוי יפתוך משמע
 הגון • ואל חלין את מבירך כוי ואל תאמר דבר יראו לך פנים שמותר לעשות כן באמרם כי אם
 שא״א לשמוע כוי ר״ל אס תלמוד עם מבר אל לא מן השמים נגזר עליו לא נוכל לו • ואס עזר
 תאמר שסברתו הוא דבר שאיא לשמוע רק תדקדק אין פון ט ע״כ יהרנ • אגל האמת אינו כן • ט

 מגלגלין



ים ח אבות פרס ב חי ו  י׳3 ר

 והגונה של כולם • ע״כ בהקבן אצלו עצת כולם
 ושכל של כל אחל ואמד בזה אז יבין איך ומה
 לבחול מצה אחת משותפת מכל העצות יחל מזה
 מעט ומזה מעמ • וכמיש(משלי י״א) ותשועה בלוב
 יומן וזהו מלבה עצה
 מי״כ מלבה תבונה שכל
 של כל איש ותבין לבל מתוך
 לבל מעצמך • ומליהם מול
ה ב ר  תוסיף להשכיל : מ
ה שלום • ב ר  צדקה מ
 אף שנלאה שנותן מעות
 הנצלכים לו כעת לעסק גריל•
 מכל מקום אין לע ח״ו

 מניע לו מזה :
• ה ב ר רה ה ת תו ד מ  אם ל
 כמוהו שלא הניח לבל
 קטן או גלול(סוכה נ״ח-)אל

 _ כוי כי לכך נוצרת תחזית
ד טל הילל ג  ר״ל כ׳ כבר נ
 אם חכם או טיפש • או אל
 תאמל כי כגל יצאת ירי
 חובתך למה שנבראת מבורו
 וזיש אל תחזיק וכוי כי לכך
 נוצרת לא תחזיק זה כי
 לא כן הוא כי לסי מררגתך
 ילוקרק עמך על השגיאות
 הקלות והתרשלות הלימוד
 וצריך עתה עוד להוסיף
 לצאת י ד׳ מה שבכחך לעשות•
 ואמר כי לכך נוצרת • כי הנה
 כל אדם נברא לתקן מה • זה דבר זה וזה דבר
 אחר ות״ת כנגד כולם ר״ל מ׳ שבמדריגה יותר
 גבוה נברא בשביל התורה ואם יאמר הרי למדתי
 תורה לתקנת מה שנבראתי בשבילו לז״א לא תאמר
 כן ואחז״ל(עירובץ י״נ:) נוח לו לאדם שלא נברא
 ולכאורה וכי ח״ו-רעה עשה לברואיו רק הטונה ט
 היה קל ונוח ביותר מעכשיו רק לבל יאכל מנהמא
 דכסוסא נברא אבל כלום חסר קודם שנברא כמו
 אסרי מותו אם הוא צדיק רק היה דכסוסא •

 ואחר

ה אומר ך יטופון •* ז הוא הי פי  מטי
ה ב ר ה רמה מ ב ר ה בשר מ ב ר  מ
ה נשים ב ר ה מ ה דאג ב ר  נכפים מ
ה ב ר ת מ ה שפהו ב ר ה כשפים מ ב ר  מ
ה גזל ב ר ה עבדים מ ב ר מה (מ!) מ  ז
ה ב ר ה היים מ ב ר רה מ ה תו ב ר  מ
ה צ ה ע ב ר ה מ מ כ ה ה ב ר  ישיבה מ
ה ב י ה צדקה מ ב ר ה מ ג ו ה תב ב ר  מ
ב קגה לעצמו  שלום(יו) קגה שם טו
רה קגה לו היי  קגה לו דברי תו
א : ח (יח) רכן יוחנן בן ב  העולם ה
ה  זכאי קבל מהלל ושמאי הוא הי
רה הרבה אל ת תו ד מ  אומר אם ל
: צרת ו ך ג כ בה לעצמך בי ל  תהזיק טו

 מגלגלין וכוי ימזמינן לסונדק כוי(מכות י׳:) מרשעים
 יצא רשע כו׳ • כי יסול הנופל כוי • אעיג שראוי
 ליסול מימ יהיה עליך דמים • וזיש אע״ג רעל

 דאטסת אטסוך עכ f וסוף מטיסיך יטוסון:
 או ט״ר מאמר חז״ל (שנח
 קנ״ו•) מאן דבמאדים
 יהא גבר אשיר דמא-ולפטמים
 יאמר הרוצח הלא מזלא אנסי׳
 לההוא גברא׳ ולמה ענש
 יענש • ע״ז אמר דודאי אם
 לא נתחייב הנהרג לא תוכל
 לו• רק ראוי זה ליפול• וא״כ
 מה היית עושה במזלך
 המתאוה לדם ע״כ היית
 או טבחא או אומנא כמו
 שאחז ״ל בסרק מי שהחשיך •
 א״כ ט״כ אין הכרח ממזלו
 כיא מטשיו הכריחו לההוא
 נברא • לז״א אף הוא ראה
 וכוי על דאטסת אטסוך ר״ל
 מוק היה ליהרג ולמות בטונו
 עיכ • ראם לאו הכי לא היה
 יכול לו • ולע גם מטיפיך

 יטוסון• ודיל :
ה ב ר  מרבה נכסים מ
ה ״ ט הכל  דאג
 נגזר אם יצליח אם לאו רק
 דאגה מוסיף בהשתדלותו
 להרבות נכסיו ואין אדם מת
ה ב ר  וחצי תאותו בידו: מ

ה היים * אף שנקנית ט״י יסורים ב ר  תורה מ
ה הבמה• ב ר ה ישיבה מ ב ר  מ״מ מרבה חיים: מ
: ׳  כ׳ בישיבה יש הרבה שהן רבותיו כמ״ש משנה ד
ה • מרגלא בסומי׳ ג ה תבו ב ר ה מ צ ה ע ב ר  מ
 דאינשי שאל עצה ועשה כשכלך • ולס״ז לכאורה
 מצה למה • אך יובן פשוט כ׳ איש מבמיז לא יבין
 כל פנימיות הענין במה שנועצים אתו רק יבין
ז בעצמו הוא פ ו  מעע וכן היוען השני • רק מ
 מבין לגמרי כל סנימיית הענין אבל חסר לו שכל

ם היו לו לרבן די ה תלמי ש מ  (•ס) ה
 יוהגן בן זכאי ואלו הן ר׳ אליעזר
׳ יהושע בן הגגיה ור׳ ר סו ו רקג הו  בן
 יוסי הכהן ור׳ שמעון בן גתגאל ור׳

 מצפה יהושע (סז) סרבו! ענד־ם בו׳ • עיין
 עשודס (קי';:) ועי מורש ניאני•]
 ונס וישנ ע׳ עיו ועי רשניפ ניג (ניאו) דים יחזיר
 לרבו • (יז) קנה שם טוב בו׳ • מס׳ ורן אמ ווסא
 עינ • (ימ) ריג־ו קבל Vma ביי • פס׳ סיפרימ ע׳
 סיז סלנס ס׳ • (יס) ח׳ תייםידיס כוי • מורש ק9לס

 ונס ז׳ זיי'; •



 פרק ב חי־ם טז
 הישלי׳-כי סיחוי היצל הוא לבטלו מליח ואח״כ יסיטנו
 ללבליס אחלי׳ לכך אמל צאו ולאו כשתצאו מבהמיל

 אז הטח למקיר איזהו ללך יכלה כוי :
ת הנולד • בין במילי לטלמא בין  הרואה א
 לשמיא • במילי לשמיא • כמ״ש לעיל
 הוי מחשב הפטל מצוה כוי •
 והנה לא אמד לקמן במזה
 לטה שיחרחק ממנה ההיפוך
 שאינו לואהאחהנולל• לסי
 שחשבון הפסל מלוה הוא
 לק בעיבל על מנח לקבל
 סיס והטובל על מנח
 שלא לקבל סלס לא יחשוב
 כולדות בטנין המצוח לזה
 לא אמר לקמן מי שאינו
 רואה אח המלל כי לסטמיס
 הוא יוח־ טוב גענינ־

 חח אבות
 ואחר שנברא ימשלוש לחקן להבא • ואמיל יפשפש
 לשעבר מה שקילקל ולא יחזיק טובה לטצמו כי

 לכך ניצר • ומבואר במ״א :
• לקלק לומר הוא כוי ן נה שבה ה מו  הוא הי

 ולא המה כי הס בעצמן
נה שבהן היו ענויס נליליס ולא החזיקו ה מו  אלעזר בן ערך הוא הי

 רבי אליעזר בן הורקנופ (כ) בור
ד מפה רבי יהושע ב א  סיד שאינו מ
 בן חנניא אשרי יולדתו(נא) רבי יוסי
 הכהן הסיד רבי שמעון בן נתנאל
 ירא המא ורבי אלעזר בן ערך
ה אומר ר • הוא הי כ נ ת מ  מעין ה
 אם יהיו בל הכמי ישראל בכף
 מאזנים ואליעזר בן הורקגום בכף
ת כלם • אבא ע א  שניה מכרי
ו אם יהיו כל  שאול אומר משמ
י ישראל בכף מאזנים ורבי  הכמ
 ע׳ז האופן ממש הי׳ במיני! אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי
ע  אלעזר בן ערך בכף שניה מכרי
: ט אמר להם צאו וראו ם ל ת כ  א
בה שידבק בה  איזו היא דרך טו
 האדם ר׳ אליעזר אומר עין טובה
ב רבי יוסי  רבי יהושע אומר חבר טו
 אומר שכן טוב רבי שמעון אומר
ת הנולד ר׳ אלעזר  (כי) הרואה א
ד להם רואה אני מ ב טוב א  אומר ל
ת דברי אלעזר בן ערך מדבריכם  א
 שבכלל דבריו דבריכם • אמר להם
 צאו וראו איזו היא דרך רעה
ה האדם • ר׳ אליעזר נ מ  שיתרהק מ
 אומר עין רעה רבי יהושע אומר
 הבר רע ר׳ יוסי אומר שכן רע ר'
 שמעון אומר הלוה ואינו משלם

 אהד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר(חהליס ל״ו) לוה רשע ולא ישלט
ת דברי אלעזר  וצדיק הונן ונותן • דבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני א

 מצפה יהושע (נ) בור סיד כוי • מ׳ ווסיק ו!״ שרה• מדרש סנעלס (קני! ע׳א) ריא אזיל למחמי׳ לוינ׳ז רני' נו׳ • איל
 נירא ולסדיין (כליל) ומליץ לי׳ • ו«א גניע מדיוי׳ •מיו [לעי ס!ראס קרא אותו גס מעין י סממגנו . ועי סרקי
 ר׳א סיג • ונהגידיל ומיש לוןמן שיו) • (נא),־׳ •וסי חסיד • ן ע׳ שנש(<׳p•) עיש]: (ננ) הרואה את מולי • ע׳ *יד שיד (לינ•)

 ונרשיא נחיא • ועי מייש נמדנר מס נשא. עי׳ו (רגיס) :

 עוהיב• ואמר לק הלוה
 ואינו משלם :

 הלוה ואינו משלם •
 כ• האדם בעכוחו
 עבירה היא לוה ונפרעי;
 ממנו ב־ן מדעתו כי׳ • אס
 לא פרע מעצמו היינו שעשה
 חשובה• וחמום של חטא
 הוא חוגה לזייא הלוה ואינו
 משלם היינו חטא ולא שב י
 ואמר הלוה מן האלם לומה
 לזה כלוה מן המקום ביה
 (ועי ביאור רטנו הגדול הנר״א

 וניל נמשל• ע״פ לוה רש
 ועי מדר׳יש) :

 וגו

 אחעצמןבמטלוח הללו כלום:
 ראב׳׳ה בור סיד • ממלח
 בור מיל שמחזיק מימיו ולא
 מכומרין כמי בור: רשב״נ
טא • והנה לעיל אמר  ירא ה
 אין בור ירא חטא • אבל
 ט״ה יכול להיוח י״ח • אבל
 כאן הכוונה לבחינה אחרח
 ביראח חטא שהיה ירא
 מהחטא טצמו כמו מי שירא
 ובורח מנחשאומאשהשורפח

 העבירה וזה מטלה נפלאה:
א שאול כו׳ כי ראב״ה ב  א
 היה בול סיר שאינו מאבל
 טיסה והיינו בקי • ולאב״ע
 היה מעין המחגבר והיינו
 חריף • ובזה קא מיסלני חיק
 ואבא שאול • כלסליגי בזה
 בהוריוח (•׳ד•) חיק סבר
 סיני עדיף • ואבא שאול סבר

 עוקל הליס עריף :
• עלימ למז ראו  צאו ו
 להם במלח צאו הייני
 כשחהיובבהמ״ר לאחחקולו
 אומי המלוח והללכיס



ים  פרק ב חי

 האכסניא להחאכס; אצלו • אך באופן אם גס
 בעל האכםניא חרד לקראתו לקבלו בסבר פ:יס
 יפוש ומחקן אח האכסניא לפניו • אבל אס האיש
 החנכר לקראחו הוא שב לאחור לבקש אחר
 שיקבלהו בסבר פנים יפות •
 כן ההורה ממזרח היא על
 אכסניאשלה• אך צריך לקבלה
 ולתקן א״ע לכך • ואם אינו
 מקבלה בסבר פנים יפות
 אינה מתאכסנת אצלו בעיכ •

׳ אבות 3 ־ ! ת s 
ד חברך כוי • ולא חהיה נוח לכעוס  יהי כבו
 זה תלוי בזה • והוי מחממם כנגד אורן כוי ־
 אבל חהיה זהיר שלא חטה ריל חדע איך להחחמס
 כי המחקרב אל האש נכוה • [יעי נפש החיים שעי ג׳

 ויעקב
 ואיך

 ישראל
 כחבנו

 והנה אמי היאק וצדיק מיה׳
 זלמן קדוש ה־ בהיותו חינוק
 כבר שיח שאל אח אחינו
 הגאון מהו' שמחה זצוקל״ה •
 הנה לפ״ז שהחורה מחזרח
 על אכסניא שלה הנה כל
 ישראל צאצאי אברהם יצחק
 ודעי ושומרי החורה
 ימצא עם הארז בקהל
 י וכזאת חילץ לו כאשר
 לעיל • והחק; עצמך
 ללמוד תורה• בלא חהיה
 חורה מפוארה בכלי מכוער
 ומשוקץ בזיהמה החמא • וכל
 מ׳ שהוא יותר ח״ח יהיה
 יוחר ירא מהמשא כמו ששיבח
 ריב״ז אח רשב״נ ירא חטא
 וכמש״ל• וכמשארז״ל (ברכות
 ש׳•) אשרי אדם מפחדחמיד
 בד״ח כחיב ר״ל בד״ח גיכ
 יפחד שמא יחטא• והתקן
 עצמך ללמוד תורה ביראת ה׳
 קודם לה• וקודם הלימוד
 יתודה וידוי אמיתי בלב ולא
 אך בפה לאמר חטאתי ואף
 אם תאמר חטאתי מה תפעל:
 או יאמר והתקן עצמך ללמוד • ולא די אך להחזיק
 לומדי חורה ויהיה לך ג״כ חלק בחורחם •
 שבלעדי הלימוד אף אס יהיה לך חלק אינה ירושה

 לך

כם שבכלל דבריו  בן ערך מדברי
: י הם אמרו שלשה דברים ם כ י ר ב  ד
ד  רבי אליעזר אומר (מ) יהי כבו
ב עליך כשלך(נד) ואל  חברך חבי
 תהי גוה לכעוס (כה) ושוב יום אהד
ם כנגד מ ח ת ך (ט, והוי מ ת ת י  לפגי מ
ם (כז) והוי זהיר  אורן של חכמי
ה (כח) שגשיכתן ו  בגתלתן שלא תכ
 גשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב
 ולתישתן לתישת שרף וכל דבריהם
: יא רבי יהושע אומר ש  כגהלי א
ת ו  עין הרע ויצר הרע ושגאת הברי
ת האדם מן העולם :  מוציאין א
ן  יב רבי יוסי אומר (כס) יהי ממו
ב עליך כשלך והתקן י  הברך הב
גה ירושה  עצמך ללמוד תורה שאי

 םצ6ה יהושע (נ;) יה• בבור חברך כוי • מפי
 ורן pfc וופא פינ ולגי׳ פלפיזן
 נוי ע׳ לקסן היד מש>ה יינ ובינ • (נד) ואל תהי נ יה
 לכעוס • פ׳ ווסיק מדסינ נמ (ן׳ עיא) ר׳ אליעזר
 אומר לא יהי׳ נן אל ור בלא מ־.א נימ לכעוס שכל בו׳:
 (כה) ושוב יום אהד נ1׳ • ע' [שנת קניג עיא] מדרש
 קהלת רנה ע׳ • וי• תני ישונ יוה אמו כוי מורש שומר
 עינ 5׳ (ליג עיד) ועי ווסיק וימי רין עיא פה 5ו רעיא
 מהיענא (ניג•): (גו) והוי טתהמט נו׳ • מדוש
 סמוומא יכרו סי׳ יינ: (נז) והוי זהיר בנתלתן בו׳ •
 מדרש נראשיס רנה וירא פנינ גדוליס דנרי מנמיס
 שאמרו הוי זהיר כוי מדרש שו«י עוג 5'נ (ליה עינ)
 פסיקתא רנסי סרשס ג' סימן ג': (כמ) שנשיכתן
 נשיבת שועל • מדרש נמדנר רנה פינ (ריינ) עיש
 מדרש תנמומא נמדנר עיו : (נס) יהי טמון חברך
 בו׳ • ע׳ הנא דניא זועא שכן :« נונמיס נמשנה •
 אל תתן עינין נמעון שאינו שלן • שק שוקעות

 גאון וכי׳ :

 פר״א] ואמר יהי כבוד חבירך
 חביב עליך כשלך ר״ל כבוד
 חבירך שנוהג בך יהיה חביב
 עליך כשלך כהכבוד שאחה
 מכבד אותו • כי אמנם האדם
 שעושה כבוד לחבירו אף
 מעט נחשב בעיניו כאלו כבדו
 הרבה יותר מן הראוי •
 והכבוד שמכבדין אותו נחשב
 בעיניו פחות מ; הראוי • [יכן

 פי׳ המדר״ש] :
 שנשיכתן כו׳ ועקיצתן
 כו׳ ולתישתן
׳ • המה הגי דברים  מ
 שחכמים היו מענישים • חרם
 שמתא נדוי • וכל דבריהם כי׳
 הוא נזיפה שקל הרבה אס
 יודע שרבו נקט בדעתו עליו

 מחויב הוא לנהוג נזיפה:
 והתקן עצמך כוישאיגה
 ירושה לך • אף
 תורה וגוי מורשה
 ההלת יעקב • היינו לכל

 שנאמר
 יעץ׳

 שראל היא ירושה • שע״כ
 לא פסק מהם תורה • אבל
 לא לכל יחיד היא בירושה
 אך אס תיגע תמצאנה • ואף
 שהתורה מחזרת על אכסניא
 שלה לאחר ג׳ דורות כמ״ש
 בבימ (פ״ה•) כל שהוא ת״מ
 כוי התורה מחזרת על
 אכסניא שלה ואס כן תאמר

 שהיא תבוא אחריך וא״צ להתקין עצמך לכך •
 לכן הורנו התנא שהוא טעות • כי זהו אך כאדם
 שיש לו מכיר בעל אכסניא בעיר והוא מחזר על



 רוח אבות פרס ב חיים

 לך • כי אך הלומל חורה היא ירושה לו שאין לה עלמין-ר״ל שהוא םובל ומקים כל עלמי; כמו המקום
 הפסק כי נס לאחר מוחו שפחותיו דובבות כוי שסובל דבר המונח מליו • וז״ש לפני המקים ב״ה
 משא״כ במחזיק לומדי חורה : היינו שצריך להתפלל באימה ויראה ומם״נ ממש
ך יהיו לש״ש י עדה״כ (משלי׳ י.׳) אליו שהוא מקומו שלע1לס-וכמשאמו״ל(י1עניהח׳•)  וכל מעשי
 בכל דרכיך דמה! • אין תפלתו של אדם נשמעת
: אאיכ משים נפשו ׳בכפו (ועי ס י מ ך יהיו לשם ש ת לך(ל) וכל מעשי י מ ש ג ו ה ח ו ו א ח ס 3 נ ו ש נ ״ ה  ל

מד הוי זהיר נפש הח״ס שער נ׳ פרק ייד 3 והי׳ יג דבי שמעון או ש . ,א״כ ש ״ ש ן ל ר כ  י

כשאתה ישער נ׳ פרק א׳ יסוף ה • ו ל פ ת ב ע ו מ את ש  יומני כמ״ש (ישעיה נ״ה) כי בקרי
ך קבע ת ל פ ת ש ע ת ל  כאשר ירד הנשם ונו׳ ושמה מתפלל (לא) א
פ ותהנונים לפני המקום ׳ אלא דהמי w לא ישוב כי אם הרוה 
 ולחם לאוכל וגו׳ • והנה הלשון ב״ה שנא׳(יינה ד) כי חנון ודהום הוא
 משמע כי אס הרוה ואז ישוב ארך אפיס ורב הסד ונהם על
י עצמך : י רשע בפנ  והמכין כי כל הנאה אם הרעה ואל תה

 מתנין שבח והודאה למי

 ושער נ' פרק א' וסוף פרק
 ׳״ז בארוכה) :

י רשע בפ״ע •  ואל תה
 רצה לומר שלא תתפלל
 ביחידות בפ״ע כ״א תתפלל
 ביחידית יכול להיות שתהיה
 נקרא רשע חיו כי התפלה
 ביחיד צריך כוונה יתירה
 ובאימה ויראה ומס׳׳נ ואס
 לאו תשלחו נדחית לבר וזה
 אינו מצוי בעוהיר בזמנינו •
 אבל עם הצבור אף שלא תהיה תפלתו כ״כ בכוונה
 שלמה עכ׳׳ז אינה נמאסת כמ״ש בזוה״ק פנה אל
 תפלת הערער ולא בזה את תפלתם • כי ערער
 פי׳ יחיד כמו כערער בערבה ר״ל שתפלת יחיד
 פונים אותה על כל צד בדקדוק וחיפוש בכל עילם
 ועולם דרך עליות אם היא ראויה לעלות אס
 לאו ח״י • אבל לא בזה את תפלתם ר״ל הפלת
 צבור דאף אס אינה ראויה כל כך לעלות אי!
 מדקדקין עליה כ״כ בזכות הצבור ואינה נמאסת
 עכ״פ • ואמר הוי זהיר בקיש ותפלה להתפלל
 עם הצבור ולא תהיה רשע בפ״ע לפרוש מן הצבור־
 ובגמרא מפורש בכ״פ ההפרש בין תפלת יחיד
 לתפלת צבור • וזפה״כ (משלי וי) עד מתי עצל
 תשכב ד״ל אתה העצל שאתה צייך ליק הרבה עד
 מתי תשכב ריל תאמר להבא אשכב והיה לך
 כבר לשכוב • וא״ת מה איכפת לך מחי הקים משנתך
 ר״ל ודאי תאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין •
 נז״א והוי זהיר בזה דהיינו שתישן מקודם • ואף

 יהושע (ל) וכל מעשיך •היו לשם שמים מצפה
 ע׳ פסיקתא ונפי פנינ שיי א׳
 שמאי נו׳ סלל ה!־ן סיתס נו הדס אתות •תירס וסיס
 אומר וכל מעשיו יסיו לשפ שמיס : (לא) אל תעש

 תעלתך קבע נו׳ • ע׳ נונות (ניתו) :

 עיניך
 .י

 שברא זה או מכרן לש״ש
 חוזרת השפע למעלה כביכול
 תשלום מת שירד למניה
 וכאלו החזרנו לו ית׳ • ובכן

 שב הנשם למקומו • ואמר החכם (משלי
 לנכח יביטו ועפעפיך יישירו נידך • ־״ל כי בעוד
 כוונות האדם בעסקיו כדי להרבות הון ילא
 לש״ש אז אף אס עושה כל הרמאות יומה עליז
 כמישור • כי ממית הממון מסמא את עיניו ומשה
 את לבו מד שאינו מרגיש כלל • אבל כשעיניך
 לנוכח יביטו י ר״ל כשתתבונן היטיב בשעת עסק
 הפרנסה ט טיקר תכלית העסק אך שיהיה לך כח
 יחיל לעסוק בתורה ולעבודתה׳ אזטפעפיך יישירו
 נגדך • סי׳ •תראה לפניך הישר מתנגד לרצונך •

 שלא יהיה חייו מצוה הבאה בעבירה:
ל • כי בעוה״ר אין אתנו יודע  וכשאתה מתפל
 עד מה בעמדנו בתפלה ונחזיק טובה
 לראשנו דמעצמו כרע במודים • וא״כ אי; האדם
 המתפלל רק בשר הנוף אשר הוא כפיר מובס •
 לז״א גס אתה תתפלל • ומ״מ אל תעש חפלתך

 קבע כי הכל רק מראי נגד התורה :
, , זהיר ללוגי המקום ב׳׳ה • העני; הוא ע״ד מאחז״ל ״ ״ u , ״״ P k l . n A ד ) י 

 ^ ("ב°?ס״ח1שמב״^קרא מקומו של עולם• לדלג מ^תר כמ״ש הפוסקי׳כדי להתפלל עס הצבור':
 וכמ״ש בזיה״מ דאה דאית לבר נש למידמל קמי־ ואמר אל תהי רשע בפ״ע כי כשמתעטף בטלית
ן דאיהו רב ושליש עיקרא ושרשא רכל ומוכת־ בתפילין יראה כאיש צדיק יישל ויחשבו  מאר° מי



ים  אבות פרק ב חי
 דור הולך ודור בא(קהלת אי) ולאן אחה הולד שהוא
 ענין חכליח האדם רומז מד ונחנו טל ציציח
 המן! פתיל חכלח פי׳ כי גוון ח:לח רומז לחכליח
 סוד עולם הכליזן• [ועולה א׳ לטי שנה(מנחית פיל•)
 סוד אילן מרובין טלמח
 יד (לנ)רביאלעזר אומר הוי שקוד דחרובא טדזט] ולק אמז׳׳ל

ב ה שתשי ד תורה ודע מ  ללמו

ח  1; ת

ק י  (נרפות ניו:) כל מיט ט
 ימין למלוס מיץ מן החכלח •
 ולפני מי אחה טחיד ליחן דק
 ומשכין לפני ממ״ה הקב״ה
 נגד והיה לכס לציציח זראיחס
 איחו שפי׳ בירושלמי שקאי
 על הקב״ה נאמר כאן אותו
 ונאמר להלן אוחז כוי וכמו
 •שאמרו ז״ל בבבלי(מנתו׳ מ/:)
 הזהיר בציציח זוכה ומקבל

 פנישכינה• והנהמז״לאמרו
 (סוסה י״י•) מימ נשחנה
 חכלח מכל מיני צבעונק •
 ולכאורה קשה דמשמע שצבע
 ודאי צריך להיוח בציציח רק
 שואל מימ נשחנה צבט

 של צדיקים
 ר' ועני* וכוי

 ודאי אין שאלה כלל כמו
 שאמז״ל (שנת קנ*נ:) ח״ר
 והרוח חשוב אל האלהיס מ׳
 משל למלך שמסר כליו
 לעבדיו פקידס שבהם קפלוס
 והנימס בקופסא וטפשיס
 כו׳ לימים בקש המלך אח
 כליו פקחים שבהם החזירום
 לו כשהם מגוהצים טפשים
 שבהם החזירום לו כשהם
 מלזכלטס שמח המלך לקראח
 פקחים כוי • ולכאורה לפי
 משמעזח הלשון משמע שהפקמיס לא עברו על
 מצוח ליח כמיש והנימוס בקופסא ולא חיקמ

 יזחר

 שחפלחו זכה וחוט ממולא מלאח כחס מרמה •
 לזיא אל חהי רשע בפיע אן! כי אק אמר יודע

 מה בלבד :
 או הכוונה אל חהי רשע בפיס כי לפעמים היצהיר

 חופם ו בזה לאמר הלא
 כבר אחה בשער מין משערי
 הטומא׳ולא יוע1.'לך חשובה
 ולא חעמול לריק אך עשה
 מה כלבך חפץ • לז״א אל
 חמזיק טצמך ברשע כ״כ ט
 מימ יועיל החשובה כמש״ה
 חשב אנוש עד דכא וגו׳ • [ועי

 נפי׳ הרמניס] :
ה עמל• ת י מי א  וד^ לפנ
 ר״ליבפניו ממש כי הוא
 בעצמו עומד עליך כי אין
 לו להקב׳ה בעולמו אלא ד׳
 אמזח של הלכה • ודי בזה

׳ ודע שמתן שכרן י ה  להעיר אוזן בלימודים כ
 צבאות שוכן שם :

 ובעהיב דוהקירצהלימר
 לא חזכל להניח
 המלאכה ושכרה ט בעה״ב
 דוחק ר״ל מכריח למשוח ולא
 לבד שלא חקבל שכר אס לא
 חעשה אך נס חענש על עזבך
 אח חורחו • ה׳ ישים חלקנו
:  ממקבלי עול חויחו • אמן

ה  תורה ודע מ
ה עמל ת  לאפיקורוס • ודע לפני מי א
ך שישלם לך ת כ א ל א בעל מ  ונאמן הו
: טו ר׳ טרפון אומר ך ת ל ו ע  שבר פ
בה המלאכה מרו  (לנ) היום קצר ו
 והפועלים עצלים והשכר הרבה
ה : טז הוא הי ק ה ו ת ד י ב  ובעל ה
ה לגמור כ א ל מ  אומר לא עליך ה
ה בן חורין להבטל ממגד. • ת  ולא א
רה הרבה נותגים ת תו ד מ  (לד) אם ל
ה • וגאמן הוא בעל ב ר  לך שכר ה
ך שישלם לך שכר פעולתך• ת כ א ל  מ

א ב ד ל  לעתי

ק ג ר  פ

 מצפה יהושע (לנ) רבי אלעזר אומר הוי &קוד
 כוי • [שנהדדין ליוו:) שלא וניא
 רנה נייד • ופס נעשנה הוי שקוד נוי : (לנ) היום
•p (מיג עיג) קצר בו׳ • מדרש שוחד סונ קייע 
 בנו רגותינו היום קצר נו׳ : (לו) אם למדת חורה
 הרבה נו׳ • ווהר גווש אמרי (:'מ עינ) ואם ייתר
 ירוויח יוסר יתנו • ההיו למוד תירה הרנה ייתנו לן

 שני סונה • ונן שס נתיקיניס (עיד עיג) :
 פרק ג (א) עקניא בן םהללא?" כו׳ • מורש
 י ויקרא רנה מלויפ פיית ירושלמי סוסה
 פיג סליג (וי פיא) שלשפן ויש עקגיא מפסוק 6׳
 נו׳ מויש קהלס יגס יינ 6׳ • !והר מוש שיי השיריס

 (ו׳ ניו עיא) סיקון נ׳ (מיה עיג) :

! א י ב ק ע ג ״  ן מהללאל פ
 או׳ הסתכל
׳ • מנין ו  בשלשה דברים נ
 ג' דברים אלו י״ל ע״ד רמז
 בפרשה ציצית • כי ציצית פי׳
 הסחכלוח מלשין מציץ מן
 החרכיס(שהישב׳) וג״פכחוב
 ציציח בפרשה וכנגדם רומזים

ד  ג׳ הסחכלוח אלו שאמר כאן • מאין באח הוא ע
 ועשו להם ציציח על כנפי בגדיהם לדורזחס כמיש



ח אבות פרס ג חיים ו  ר

 ישגימבזה כלל שכעבור זה יפרוש ממנה חיו • כי
 איא לבוא למדרגת לשמה אס לא שיהיה תחלה
 שלא לשמה • מיד משל למלך שלוה לעבדו שיעלה
 לעליה אין סברא בעולס שינעוס עליו על שהוא
 מולה דרך מדרגות הםולס
 ולא קפד בקפיצה א׳ מן הארז
 לעליה כי איא לעלות בלא
 מדריגות הםולס • והנמשל
 מובן וכמ״ש לעולס יעסוק
 ארס בתורה ובמצות אפי׳
 שלא לשמה שמתיך שלא לשמה
 בא לשמה• ורמזו במתק
 לשונם במלת לעולס • היינו
 בקביעות תמיד שליא לפסוק
 פימי׳ מגירסא כמיש לעיל
 (נפרק א׳ משנה ׳'ג) ואז בודאי יבוא מזה לשמה •
 עוד ׳*ל דריל שבעת לימודו שלא לשמה יהיה
 במחשבתו שהוא רק למדריגה כדי שיבוא מחוך
 כך לשמה ולא שילמוד כל ימיו שלא לשמה חיו •
 כמו בענין המשל שכתבתי שבודאי אס יראה
 המלך שהעבד הולך על המדריגות אנה ואנה
 ואינו עולה כלל לעלי׳ מיד יכעוס עליו ויחייב ראשו
 למלך • וק פי׳ לעולם ילמוד אדם בתורה ובמצות
 אפי׳ שלא לשמה מיד מחשבה זו שמתוך כך יבוא
 לידי לשמה • וזיש וים דומה לרקיע דיל שמחוך
 קביעוחו יבוא לשמה מיד מאמז״ל (פסחים ניד•)
 כחוב אמד אומר עד שמיס חסדך וכחוב אחד
 אומר מעל שמים חסדך כאן בעוםקין לשמה
 וכאן בעוסקין שלא לשמה • ורקיע דומה לכסא
 הכבוד היינו שבעסקו בחורה לשמה יזכה להיוח
 מרואי פני השכינה ויעלה למקום חוצבו מהחה

 כסא הכבוד:
א ה ב ת ל בג׳ דבריפ ואין א  ואמר הסתכ
 כוי * ר״ל הםחכל קורס שהבוא לידך
 חחשוי חמיד ואז יועיל • ואל חאמר אמחי; פד
 שיבוא מקום גאוה לידי ורס לבבי אז אחשוב כי עפר
 אני ולא אחגאה וכן כל חטא אס יבוא ליד לא
 אעשנו • לכן אמר ידוע חדע כי בלא לכנה מקודם
 רחוק הזא למהר כי היצל יארוב חמיד על כל

 דרכיו

ה הולך ת ת ולאן א א ן ב  (נ) דע מאי
ד ליתן דין ה עתי ת  ולפגי מי א
ה סרוהה פ ט ת מ א ן ב  ותשכון • מאי
ה הולך למקום עפר רמה ת  ולאן א
ה עתיד ליתן ת  ותולעת ולפגי מי א
ם  דין וחשבון לפגי מלך מלבי המלכי

 םצפה יהושע (נ) דע מא•! באת • עי׳ פסנמ
 ירו ארץ פ' נן עוא׳ יינך ארן
 ויסא סרק י' 1והו הקיוש ויקהל (י,5'ע עיא) :

 יוחד במיע • וע״כ צדיטן אנו לומר שמסר להס
 אה כליו פי׳ לצבוע אוהן • והיינו להקן עוד יוהר
 בקיום מצוה עשה והפקחים צבעו אוהן בהכליה
 היופי ובקיום כל מ״ע והנירוס בקופסא • וזיש

 לימים ביקש המלך אה כליו
 פקחים החזירום כשהם
 מגוהצים דווקא היינו ביוהר
 תיקון ממה שהיו מקודם •
 והספשיס לא די שלא צבעוס
 אלא אדרבה עשו בהן טור
 מלאכה בעברם גס על מנית
 והחזירום כשהם מלוכלכים
 בעונותיהם־ ואס כן בודאי
 צבע צריך להיות בציצית
 ששקולה נגל כל המצות

 ללמוז למצות משה כמשיל בפילוש המשל • והלבן
 שבציציה לומז שיהיה נקי מעבילות נ׳׳ת כמו שנא׳
 בכל עה יהיו בגדך לבלם ואמל חז״ל(כנת קנינ•)
 אלו ציציה ליל הלק שבציצית נגל צ״ת וצבע ההכלה
 שבציציה נגד מצוה עשה ומחמה כילע הקביה
 שיהיו לולוה שלא יהיה להס הכלה נהן הקביה להם
 לזכלון המיע מצוה הפילין ולכן אחזיל על ושמן
 על לאשך אל יחסל אלו תפילין• עיכ הקשו לק
 מימ חכלח לוקא וחילצו אלא שהחכלח לומה לים
 וים לומה כוי כמשאח)״ל(ע״נ נ׳:) מאי לכחיב
 וחמשה אלם כרגי הים לומר לך מה לגיס שביס
י אדם טון  כיון שטולין ליבשה מיד מחים אן! מ
 שפולשין מן החולה ומן המצות מיד מחים • כי
 החולה נקלאח ח״ עולם וחיי הארס כמ'ש(דנריס ל)
 כי הוא חייך ואולך ימיך • לכן צריך האלם לעסוק
 בחולה חמיל ולכמול כל מצוות-ה • ואס הוא
 פולש מחולה מיל נחשב כמח חיו אפי׳ בחייו
 כיון שנפלל משלשו מאחז בהוהיק כמו הלגיס
 שבים שכל מיוהס הוא לק כשהם במים וכיון
 שפורשים מיל מחים וזיש הכלה לומה ליס ומלמז
 שבחמילה לימולו צדיך ללמוד רק המיר בקבימוה
 ולהיוח יחל חקוע בלבו שאס הוא פולש ממנה
 מיל מה כמו הלגיס שביס • ואף אס לפעמים.יעלה
 מל ממשגהו איזה פני׳ לשום גיאות ושאל פניות אל



 פרק ג חיים
 הולך לבית עולמו ט כל יום הטובל כגל מת
 במס ההוא הלי בכל יום ויוסבהוה הוא הולך למות•

 והעתיד החשבון הגלול אשל מי יכול לעמול :
 מטפה סרוחה י אף שחז״ל אמלו (חגיגה י״א:)
 המסתכל באלבע דבריס כו׳מה לסניס כו׳
 יאמרו שס הטעס כי אינו לוצה שיוזכל שס גנאי מה
 שהיה קולס שנעשה העולס • כמיש משל למלך
 שבנה פלסלין כו׳ אינו לוצה שיזכר שס אשפה כי
 א־נו לוצה לגנות מטשיו ־ טכיז אתה אל תחוש

 לגנות עצמך י שבאת מטפה סלוחה :
ה ותולעה • ע׳׳ד הכתוב מ  למקום עפר ר
 (ישעיה ס״ו) כי תולמתס לא תמות ואשס
 לא תכבה והיו דלאו לכל בשר על סי מאחז״ל
 בחולין(ניח•) בלי׳ שחק בה עצם אק מתקיים יותל
 מייב חידש • וכן גחלים אינס שולסיס יותל מייב
 חודש • [עי ביב עד: וע׳ מדרש שו״ס מזמור ק״כ• ובביר
 פ׳ צ״ח) א״כ תולעת ונחלים אינם מתקיימים יותל
 מייב חודש כמשסס לשעים בניהנס י אבל כאן אמל
 כ׳ חולמתש לא תמות ואשם לא תכבה שהאש שלהם
 אינו כשאל אש כ״א ממעשיהם ואש עצמם הוא עיכ
 אמל אשם ותולעתס הוא תולעת עצמם ולא

 תמות ואשס לא תכבה :
ן והשבון לפני ממ״ה הקב״ה • כפל לשק י  ד
 דין וחשבון • נלאה עפמיש לעיל מאחז'ל(שנת
 קנ״נ:) משל למלך שמסל כליו לעבדיו פקמיס
 שבהם קפלוס ונתנום בקופסא וכוי פקחיס החזירום
 כשהס מנוהצין ספשים כשהן מלוכלכין כוי • הנמשל
 הוא שצריך ליזהל מקורס מלית להזהר מלטנף
 הבגד הנכבד • אך באמת לא זו בלבד היתה כוונת
 הבריאה־ רק למען תוספת שלמות לבל ילדם
 בעצלות הזמן רק יהיה זדז לתקן מה שכוון משלחו
 לזה העולס ולהוסיף תיקק בקיוס כל המימי
 וכמיש שם בשבת(קניג•) משל השני• למלך שזימן
 עבדיו לסעודה כו׳ פקחין שבהן קשטו עצמן ט׳
׳ • וזיש  והטפשץ נכנסו לפניו כשהן מלוכלכק מ
 כאן דץ היינו את אשר יסור ייסדנו יה על אשר
 שגס וסגף הבגד היק״ והנכבד רוח אלהיס אשר
 בקרבו לכן ימצאוהו צרוח רבוח ורטוח • והחשבון
 הוא אס לא חיקן כאשר היה לו לחקן וחשבון ימיו

 אשר

ח אבות  u רו
 דרכיי וססיעותיו כמאמר שלמה עיה (משצ׳ ניג)
 היא כחתף תארוב ובודאי בשעת מעשה קשה
 לפרוש וילכד 3פח • (ועמיש לעיל ס״נ מ״א והוי מחשנ
 כי;! רק יהי׳ תמיד כאיש נדל עומד במצור ללחום
 מלחמת מלכו מעבד מורד במלכו • מתאמץ כח
 לעשות רצון מלכו על אופן יותר סוב דבנה מצודס
 וחרמים אשר.מאימת מות תנומה לא יחזו עפעפיו
 ושנתו נהיתה ונאכלו חך אוכל לא יטעם וימהר
 בדרכיו ובאטלתו לשוב לעמוד על המשמר • כן
 אמר הסתכל ולא תסול בידו • ואמר דע ־ לכפול
 הענין עיד מיש (משלי ב) אס תבקשנה ככסף
 וכמטמונים חחסשנה אז תבין •ראת ה׳ ודעת
 אלהיס חמצא • כי כל חורה ומוסר שישמע החלמיד
 מאח הדל לא יבינם לאשורם מיד על יחקור וידע
 עומקם וימשמש בכל דבר מה כוון רבו בזה• עיד
 (משל• הי) דדי׳ ירווך בכל עח מה הדד הזה כל
 זמן שהחינוק ממשמש מוציא טעם(עירוני! ניד:) וק
 הזהיר הנביא (הושע י״ל) קמו ממכס דברים וגו׳
 ט ברגע דברו עמהס לח יוכל דבריו להועיל רק
 קחו עמכם לביחכס הדברים והחבוננו בס אז ודאי
 תשובו • אך בעוהיר היצה״ר אינו מניח להחבונן
 יאמר תבקשנה ואחיכ תחפשנה ט בתמלה מבקש
 מקום המטמון עד שנודע לו שבשדה זו היא ואח״כ
 חופר ומפשפש בכל רגב• האדמה להוציא ממנה
 הזהב והדרכמוניס• וכן בתורה ובמוסר צריך
 חיפוש אחר שביקש ומצא המקוס לידע עוד עומק
 הדברים הפך בה והפך בה כו׳ אז תבין יראת
 ה׳ וכן ודעת אלהיס תמצא רצה לומר הן במוסר

 הן בתירה :
׳ • כי הנה יש ג׳ חלקי הזמן עבר ו ת נ א ן ב י א  מ
 הוה ועתיד • ולפעמים ינצל אדס בטוב
 שבאחד מהם כמו מצרים לא תתעב מצרי כי גר
 היית בארצו(דנריס ׳"ג) כי אכסניא נעשו לאבותינו
 בשעת הדחק והיינו בעבר • עמוניס ומואבים על
 העתיד כמ״ש (ניי־, ל־ח•) שתי פרידות טובות יש
 ל׳ להוציא מהם • ישמעאל בהוה באשר הוא שס
 כמבוא׳[נ״ר שנ׳׳ג מונא נרש״׳ נריה (t'p:) דיה שנאמר]
 ילכך אמר כ׳ כל ג׳ חלקי הזמן באדם לא ראיתי
 כהנה ל״יט • כי יסתכל העבר מטיפה סרוחה ועתה



 (ג) ריח סגן הנהנים אומר גו׳
 (עיג זן ו׳ עיא) :

ים יט  פרק ג חי
 המהפכים הגשר והיו לרוח נקראים בעלי סנסש •
ם  אך געוה״ר מועטים המה האנשים שיהיה מ
 הרומ • אך געת יזכו באיזה זכות יורידוהו לתוך
 נוסס• וזשה״כ(איוב לינ) אכן רומ היא באנוש משמת
 שדי תבינם • ירצה הרוח
 לפעמים היא באנוש בו ממש
 והנשמה אינה בו אך תשלמ
 אליו ממרום מושגה הרוח
 רומ ה׳ רומ חכמה וגינה וגי׳
 [וע׳נפש החיים שע״א סוף פ' ס״ו]
 ובזה מכואר עטן שכר ועונש
 שהנשמה והרוח מרגישים
 כמאמזיל(סנהלרץ צ״א:) מלטג מיגר על הסומא
 כוי ויעטש השי״ח עד ישוב ויזרכך רשוג למקום
 רוחו ואמ״כ גבוה מעל גבוה מדמקוס נשמחו כמו
 שהי׳ אדה״ר קודם החטא • ולימות המשיח יחבררו
 כל הנשמוח ויש אשר נחקנז עחה • וזהו מקור חיות
 האדם• וזה ענין תה״מ• ולפ״ז יש מזה דיזוח לחורה
 ועבודה • והוא שאנ ידמה האדם מה לי לילך
 בגדולות־ לז״א התנא חבק איה מקום מדמנת גופך
׳ ולאק כוי ומ״מ חדע כי חחן דק וחשבון  מאין מ
 איו כמיש שהנשמה היא העיקר ואס ק מפאח
 נשמתך תוכל לעל.ית מעלה מעלה וכמו שאחיל
 לעולם יאמר אדס מתי יגיעו מעשי למעשה

 אברהם וט׳ :
ת * [התנא ו מה של מלכ  הוי מתפלל בשלו
 הקדיש הזה אשר חי בעת חורבן בית קדשינו
 {מודע נסה״ל) עיי הרומיים • ואשר רבת צררוט •
 גם אז התרומם התנא לדרוש לעמו להתפלל בשלום
 של מלכות הרומיים מודע לכל לומד ספרי חכמינו
 החוג אשר עלינו ע״פ התורה לשמור סי מלך ושלים•
 ואה כי גהיותינו תודות לה׳ שלויס תמת הממשלה
 יל ה • וחוסה עלינו גיתר שאת כצל כנפי' מכשיכ
 אשר עלינו ככל לג ונפש לדרוש בלימה יטיגתה
 ביתרון הכשר ודטת • זהו כסי פשוטי של המשנה ־
 ועפ״י הדרש] סי׳ הריסב״א מלטת שמיס • והענין
 יובן עיס מאמזיל(מנילה.ל״א•) כ״מ שאתה מוצא
 גדולתו של הקביה ט׳ • ויאמרו מול (פשמיס ניו•)
 למה אומתס גשכמליו במשאי משל לבת מלך

 שהריחה

נא י ך הוא ז ב (נ) ר׳ הנ ת  הקדוש ב
ס אומר הוי מתפלל י  םגן הכהנ
ת שאלמלא מה של מלכו  בשלו
: ו ע ל ת רעהו הייס ב ראה איש א  מו

 פצפה יהושע

 חח אבות
 אשר הלכו לטמיון : ואמר הסתכל ט׳ • ט עיקר
 האדם הוא הנפש המולה למעלה לפני ממיה הקביה
 לתת דין ומשבק • ט מפאת הגוף הנולד מטפה
 סרומז והולך למקום עפר כו׳ אינו כלום וכמו

 שטמן איוב (איוב ׳*ל) אדם
 ילוד אשה קצר ימים וגו׳ •
 ומשאת הגיף כפר בשכר
 ועונש כי הוא עלול למסוא
 מטבטז ואין לו משסט • וכסר
 בתה״מכמאמז'לבב*ב(ש'ז)
 וכאשר כסרו הסילסופי׳לאמר
 א? אפשר כי מרגבי אדמה

 יצץ ציץ זרע אנוש • אבל אמרו זה מפני כי לא נגה
 עליהם אור תורת ה' ובהתגלות עלינו אור תורתנו
 נתקרב זה אל המושג • והוא כי ביום ברוא ה׳ את
 האדם נתן בו נרין ונפש האדם היא ממיוס מלק
 אלוה וכל המיות הושבע בו שיהי׳ עיי הנשמה •
 וכמיש הרמב״ן בם׳במוקות׳ תירו! על קו' הרמביס
 מדוע לא נזכר שכר רומני בתורה ותי׳ט שכר עיהיז
 הוא מורה על סגולת תירתנו י כי געוהיב לא
 רמוק הדבר שתתדבק הנפש אל מקור מוצבה ממט•
 אך זה פלא כי גס בעוה״ז משסעת סיג שבסיבת
 עסקנו בה יורידו השמים מסר והאדמה תתן
 יבולה • והנשמה נס כשהיא למסה בטף האדם מ״מ
 היא דבוקה למעלה בשורשה • רק כי במשא אדס
 הראשון נתמטש מדריגות נשמה ולא נשאר אצלנו
 רק ג׳ מדריגות ניר• ולזה מונו חיל(ע׳ חגיגה ׳״נ•)
 אדס הראשין הי׳ גובהו מארץ עד לרקיע וכשחטא
 נתן הקכ״ה ידו טליו ומיעטו והעמידו על ג'
 קומות • ירצה ט געת שהיי לו נשמה אף כי
ת היה נוסו ועיקרו נטוע א  רגליו עומדות על ה
 בגנזי מתמים • וכשחטא הנימ הקביה ידו עליו
׳ טל ב׳ קומות ריל ב׳ דרגות ניר •  ומיטטז ט
 והנה הבחירה חפשית באדם ברצותו מהסך מומרו
 המגושם להיות רוחני וכן להיפ־ך חיו סוגם הרוח
 ושגה כבשרו י ובדור המבול הרעו לטשות ופגמו
 הרוח ושב כבשר • ולזה אהיכ (בראשית יי) לא
 ילון תמי (נדן הוא התיק) לא יהיה עוד הרוח
 בתיך הגוף גשנסהוא בשל נהפך לגשמי • והאנשים



 פרק ג חייס

 שמו ית״ש אשר אך למטט יטשה • וגס בצרות ימיר
 יתפלל מיז האוק כפאסז״ל (סנהדרין מ״ו•) אר״מ
 בזמן שהאדם מצטטר שטנה מה לשין אומרת קלני
 מראשי כיי • וכביכול משתתף הואבלטר של כל יחיד
 וכמ״ש לא די שחוסאיס אלא שמטריחיס אותי א־זה
׳ • כי כביכול זהו לטורח סליו •  סורטנות להביא ט
 ולזה כוזמ חז״ל(במוח סיג•) כל המשתף שס שמיס
 בצמרו כופלץ לו פרנסחו [:פש החיים שע״נ הייב ד׳
 ז׳ •ליא ע״נ] כי מצטטר הוא טל צמר המגיט לו
 יח״ש מלטרו • ובגלל הדבר הזה יקשיב ה׳ וישמע
 לי להסיר צמרו • ומיש כופלין לי כי עדיז יצטער
 האדם טל שני מיד צטר שגרס לו יחיש כביכול •
 כי לא לבד בטח בוא היסיריס טל הארס נרם צער
 למעלה כ״א גס בעת אשר חטא הארס ואז היה
 הצער כביטל יוחר נטלה • כמו בן סמחפחה ביינו
 ונפל ושבר מפרקחו והוא אימ יודע מאומה מזה
 כמיש(משלי ךינ) הכוני בל חליחי הלמוני בל ידעחי •
 אך אביו מרגיש חיכף הצמר ישלח לדרוש ברופאים
 אס יחי׳ מחולי זה וכאשר הרופאים בשרוהו
 סל חייו אך לקחו אוחו יקשרו השבר באגד ובקשר
 אמיץ וכאשר סר יינו מעליו והי׳ כאחד האדם
 והחחיל מר צורח טל כאבו ואביו מצטער מזעקחו
 ומקול אנחחו אבל עכ״ז הוא רק קצח צטר לטומח
 הצער הראשון שהי׳ לו מקודם חשר דאג על חייו •
 ק ממש הוא חורח חסאח הארס ויסודו ?י בעח
 יכוריו ותיקי! מכתו וקלקלתו אז הוא מרגיש ולא
 בעח החטא אשר מכתו שד׳ • אך טכיז אס יצטער
 על הצמר המגיע למעלה מיסוריו ייסורי ממנו• וכיש
 אס יצטער על צער המגיע ממנו בשעח מטאו
 וישוב טל חטאי שסל הצטר הזה יקבל שכרו כמאחזיל
 (יומא פיו:) זדונות נעשו לו כזכיות לז״א כופלין לו
 על ב׳ מיני הצער הנ״ל • וזהו משהיכ (ישעיה מי)
 נחמו נחמו עמי וגו׳ כי לקחה מיד ה׳ כסלים
 בכל חסאחיה • לא אמר ככל חשאחיה כיא בכל
 חטאחיה כי בכל חטא לקחה ב׳ פטמים טל נ׳
 מיני הצער אשר נצטער׳ עליהם • סכיפ בחפלה
 צריכה להיזח לא על צער שלנו כיא על צמר השטנה
 וכמ״ש גבי חנה שהיחה מרח נפש עכ״ז וחחפלל
 אך על ה׳ וכמ״ש (במוח ליא:) שהסיחה דברים

 ילמי

ח אבות  38 דו
 שהריחה ציקי קדירה כו׳ חאמר יש לה גנאי ט׳ •
 ולכאורה מאי גנאי הוא בחיבוח בשכמליו • אך
 יבואר ט הנה באמרמ ה׳ אלהיט ה׳ אחד אי;
 ר״ל שהוא רק אחד באלהוח כיא שהוא אחד ממש
 ואין דבר א׳ בסולם זולתו • כי לוא רגע א׳ יסחיר
 רצונו מכל העולמוח הי׳ כלא היו ספו חמו והיו
 כלא נאצלו וזה אמיחח כבודו יחיש • אבל כשאמ
 אומרים שהיא מלך עלינו הוא ממש כמו שישובח
ק אשר הוא  מלך גדול ט הוא מלך על כפר ק
 כדי בזיון וקצף כל שק להשייח איך נחאר אוחו
 בחהלח מלך עלינו • אבל מה נעשה רצונו זהו
 כבודו שאמר ונעשה ציויו רצה להמציא בריאים
 מאק ולהקרא עליהם מלך עילם לגודל מניחו •
 ואס כן הוא ממש גנאי לו כביכול לומר שמולך טל
 דברים אלו וכל הכביד שנגדלגו בזה הוא הכל
 p ענוחי שרצונו ק • והנה כאשר הי׳ סוד מלטחו
 נגליח עלינו בהדר גאונו כימי צאחנו מאת מצדם
 או בזמן הבית עכיז הי׳ גדלה ענותו להקרא
 מלך עלינו • מכש״כ בהיזתנו בעוהיר אחרי ק
 בהסחר פנים • ואף שממזרח שמש עד מבואו
 מהילל שם ה׳ וקרו לי׳אלהא ראלהא(מנחו׳קיי•) [וע׳

 גפש היזייס שער ג׳ פייא ל׳ 1׳ עינ ע״ג בהגייה]:
 Tljtt נראה [נפש החיים שער נ׳ פי״א ל׳ ו׳ ע״ג ע״ל
 ונהג״ה שס] עיר אחיל (ר״ה ך״נו•) במשנה
ט  והי׳ כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל ונו׳ ו
 ידיו של משה כי׳ אלא לומר לך בזמן שישראל
 מסחכלץ כלפי ממלה ומשעבדין אח לבס לאביהן
ק בנחש הנחישח עיש  שבשמים היו מחגברין כי׳ ו
 כל הענץ • והטונה הוא אחרי אשר ידענו כי
 העונשים לחוטאים אינם בחורח נקמיי כעונש בויד
 רק בהכרח ט החטא בעצמו מלפפחו לאדם וצריך
 חבטה וניטור להפרידו וללבנו ולרחצו • וא״כ יפלא
 מאיל טל החחנוח שמחחנניס אנחנו טל הציוח
 שיסורו והוא ממש כאס הריחצח אח הגן במים
 חמים קצח להסיר הזוהמא ממנו• האס יבקש
 הניחני חוס ורחם טלי הלא לא יטשה ק כיא קטן
 בן שנה אשר לא ידט כי מצואחו לא רומז ואיך
 נעיז פרט אנסנו לבקש כן • איכ איפוא אין לנו
 להתפלל רק סל צרוח כלל ישראל במקום שיש מלול
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 מצמו לכך הקדיש ביה גס ק שומט תפלתו :
׳ • יוק מסיהיכ דצמדו לבטל פמיר ו  ג׳ שאכלו נ
 ויאכלו זבחי מתים ואמרו מזיל(סנסלד! ס״ל••)
 פטול טבילתה גהחחה• והנה מה כיוגו גזה למשות
ה לאלהיהס • אך  לבל בזוי ה
ניא בן תרדיון אומר שנים יחפ לבלי קלוש ה׳ מכובל  רבי חנ
 שיושבים ואין ביניהם דברי תורה האלהי מוהרימ וויסאל זיל
 הרי זה מושב לצים שנאמר (הסלים א) מל פסוק ט לא מל הלמס
א ישב• אבל(ל) שנים לבדו יחיה האלם ט טל כל  ובמושב לצים ל

 שיושבים ויש ביניהם דברי תורה
נה שרויה ביניהם שנאמר  שכי
 ומלאכי נ) אז נדברו יראי ה׳ איש אל
יבתב ספר  רעהו ויקשב ה׳ וישמע ו

ו ליראי ה׳ ולהשבי שמו דשא וכן כל המאמרות נוצר  והבלתי ירא מה׳ מוק ומוכרח זכרון לפני
 לירא מקט] שבמזיקין • ולכך אין לי אלא שנים מנין שאפילו מהבל פיו ית״ש כמ להדבר
 הוי מתפלל כי׳ שעי״כ לא אהד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ההוא ומקיים הדבר ובהטדר
 יבלע איש לרעהו ואח״ז ישוב ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר השגחתו וכמו יעדר גםגשמיות
: הדבר חה הכח המקיימו הוא ו  הלבר מפני יי־את הרוממות: (איכס ג) ישב בדד וידם כי נטל עלי

 ג ר׳ שמעון אומר(ה) שלשה שאכלו
 על שלהן אהד ולא אמרו עליו
ם  דברי תורה כאלו אכלו מזבהי מתי
י כל שלתנות  שנאמר (ישעיה כיח) כ
 מלאו קיא צואה בלי מקום • אבל
 שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו
 עליו דברי תורה כאלו אכלו

 מוצא פי ה׳ • הענין הוא כי
 ולאי הנשמה אינה ניזונה
 מהלנום הגשמי • אך בשעה
 שאמל הקב״ה תוצא האלז

 כלפי מעלה ל״ל למה יניע לך צמר מזה וק לשבחו
 של משה ללשו חיל אל תקלי אל ה׳ אלא על ה׳ •
 ועליז יובן מיש במשנה וכי ידו של משה ט׳ אלא
 כל זמן שמסתכלין כלפי מעלה ל״ל למוש להפנס

 של ממלה אז היה נובלים
ק יעצנו התנא  ונוצמים• ו
 הוי מתפלל בשלומה של
 מלטת שמיס וגשלומה יהי׳

 לך שלום :
 ואמו־ שאלמלא מולאה כי׳•
 כי כבל כתבתי כ״ס
 שילאת העונש מועיל שמי״ז

 לא ילא לא מחיות ופתניס

אמ׳ ת ה״ז משלהנו של מקום ברוך הוא שנ  ביניהם די
 מושב לצים • ר״ל ביניהם (יחזקאל ירא) וידבר אלי זה השלחן המקיים את הדבר • לז״א

 רומני וא״כ כל מאכל מורכב
 משט דברים נשמי ורוחני ־
 ולזה ירצו גיכ מזיל באמרם
 אין לך כל משב בקרקע
 שאץ לי מלאך ברקיע כו׳ •
 ובזה האדם ניזון • גוף האדם
 ניזון מגשמית הלחם ורוח
 אלהיס ניזון מרומניות כמ
־ לא  י
 על הלחם לבדו ל״ל גשמיותו
 רק על כל מוצא פיו ית״ש
 מיל ולכן עיי אכילה יחובר
 הנין! והנפש• משאיכ שאר
 רוחניוח כתורה יתפלה הוא
 בלאגשמיוחכללולאיחחבר הגוף עמו• והנה עול
 לבל אחל יש במאכל מלק נ׳ • והענק כי קולס חטא
 של אלס הראשון היה מאכלו ממני • וק מונו מזיל
 (הנסלר׳ן ניס:) ט מלאכים לומניס היו צולים לו בשל
׳ (וע׳ נפהיח שער כ׳ שיו ל׳ ע״ב כמיס) • אך  ט
 מעח מטאו נעשה כל מאכלמעולב סיב ולט ט
 ענק עץ הלעח טיב ולמ • הקשה המוינ היעלה

 על

ת רעהו בו׳ • ילצה  איש א
 ט המה ייחר גרועים מדגים
 שטס שהגדול בולעאתהקטן•
 אבל נביא איש אח רמהו
 אף כי גדול הוא כמוהו

 (וכ״פ המדר״ש) :
 שנים שיושבים ואין

 םצ6ה יהושע (ו) שנים שיושבים וי• ביניהם
 דית נו׳ י ע׳ גומע (יי עיא) :
 (ם) נ' שאכלו על שדיהן *וזד בו׳ • זוםיק ע>ןנ
: (ft סימ) רעיע (רע/ ע־א) זוסילו «ויש רות 

 אץ ד״ח אבל לומדין כל אחד
 בפיע והוא לאוח כי כל אמד
 מחליק על חורח מטרו :
 אבל שנים כו׳ נדברו י ולא
 אמרו דברו כיא נדברו כיא

 ילמדו יחד לשיש שמה שלא יבין יבינהו חבירו
 אז אין חכליחו מה שידבר הוא רק מה שידבר
 מבירו והוא יקשיב מה שלא יבץ ולזיא נדברו כי
 כל אחל נדבר מסבירו ומבירו הוא המדבר ולכך
 ם־יס גמללש בשכל זה הקב״ה שומע חפלחו שנא׳
 ויקשב וגו׳ ־ והוא מלה כנגד מדה על שמשה אזנו
 כאפלכסת ישמע לבלי מבירו ולא המשיג לברי
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 בנפשו והפסק בתורה ישרוף הרט • כי התורה
 טבטה כאש כמיש הלא כה דברי כאש של מטלה
 כמיש פתח במזבח וסיים בשולחן כוי כי הוא כמזבח
 ומשולחן גבוה קא זכי • והנה האוכל בכוונה אמיתית
 לקיים גופו ונפשו לטבודת
 אלהיו יתיפ ויברך ברכה
 הראויה ויטסוק בתורה באכלו
 כי זה כל פרי תכלית אכילתו
 הוא ממש כמו המקריב קרבן
 שנוטל הבהמה ומקריב לגבוה
 הרוחניות שבה מטת הבריאה
 וגס גשמותה נתקדש וכן
 חוברו כל הדצחימ בקרק •
 מלס הוא הדומם • מנחה
 ונסכים צומח • והוא טצמו
 חי• והכק המקריב הוא
 המדבר • והמה הד׳ מיני
 הבריאה הנשפטים מדימלאכי
 מטלה הגבוהים הממונים
 טליהס מיכאל גבריאל רפאל אוריאל וגבוה על גבוה
 עד ד׳ אותיות של הוי״ה ביה הרי מעלים הבהמה
 ומתקנים אותה וגס הגשמית שבה נתקדש ונתעלה •
 וכן הצדק האוכל לשובע נפשו להחיותה לעבודת ה׳ •
 ולהיסך חלילה האוכל לרעבתמת לא לבד שאינו
 מתקן הגשמית אך גם הרוחניות שבה גיכ מקלקל
 ומכניס לקליפה וכמ״ש (ירכית ליה:) האוכל בלא
 ברכה כאלו גוזל כ1׳ ריל נוטל הקדושה ומכניסה
 לאבחן וממש נוזל הוא • וכבר ארזיל כ״מ שנאמר
 וישבו לאכול לחם היה צרה כי באמת רט ומר
 לטנין מגונה כאכילה לטשות ממנה קביטות • אך
 יאתה הקביעות אס יטסקו בתורה בקביעותם
 אשר התורה גמלתהו טוב ולא רע ר״ל שכלה
 הרע • אבל בלאו הכי הרט מתגבר חיו והוי כאלו
 אינם אוכלים החיות שבמאכל הזה רק חלק הרע
 והמת שבו • והוא ממש זבחי מתים כי הטוב הוא

 המחי׳ את הדבר והרט הוא הפכו כנ״ל ודיל:
 המקבל עליו עול תורה בו׳ • כמשאה״כ
 (בראשית מיס) ישכר חמור גרם וני׳
 וירא מנוחה ט סוב וגו׳ ריל כשהשליך מעליו הטול

 וחשב
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נאי נא בןהבי י : ד ר׳ הנ ׳ י ה  אשר לפנ
המהלך  אומר הנעור בלילה (ו) ו
ה לבו לבטלה הרי נ מפ  בדרך יהידי ו
: ה רבי גהוניא ו ש פ נ ב ב י  זה מתחי
ל עליו ב ק מ ה אומר• בל(!) ה  בן הקנ
ו עול נ ן ממ רה מעבירי  עול תו
ו עול נ  דרך ארץ ובל הפורק ממ
 תורה נותנין עליו עול דרך ארץ :

 פצפה יהושע (י) והמהלך בדרך יחידי• זוסיק
 וימי (דיל עיא) קדוסיס (פ׳
 עיא): (ו) המקבל עליו עול תורה נו׳ • מודש
 מוני רנה מוקע פ׳ ׳'ס (ין עריה) ווהיק ויפי
 ימינ עיג (וילין מקרא למס וגוי) זוהיק 5ו רעיפ

 (ניע ע־א) :

 הדפת כי במרדו הוסיף לו שלימות • אך נאמר
 כי מקודם חטאו ניכ נברא בחירי אך היה יטל
 להיות או כולו סוב או כולו רע • ועזא ועזאל יוכיחו
 שנטשו מכולו טוב רק רע אך מהעץ נעשה טו״ר

 מעורב ובאטלתו נאררה
ת ניכ להיות כל אשר ח  ה
 טלי׳ נהפך לטויר מעורב
 יחד • ולבד שהקליפה קדמה
 לפרי הנה נס הפנימי מטורב
 סו״ר ומהטוב ניזון הנפש
 והגשמית נהפך לדם והרט
 יוצא בצואה והוא חלק הרט
 וכמה• ולק אסור להרהר
 בדית במקוס הטינופת כי
 אין זה מקום לזה• ומנין
 הקרבן היה כך כי על ידי
 האש אשר על המזבח שהוא
 מלמעלה סר הרע ומתר סלק
 הבעלים ומה שנהניןכולו סוב•

 וכן הי׳ המן היורד מן השמים כולו סוב כי אין רע
 יורד מן השמים ולכן לא היה בו פסולת ונבלט
 באיברים• וכן בשר הקרק נבלע כולו באיברים ואינו
 מוציא ממנו פסולת וק מוכח מחזיל (יומא ע־ה:)
 לחם אבירים כוי שנבלט באיברים ואלא מה אני
 מקיים ויתד תהיה לך על אזניך וגוי בדברים
 שהכנענים היו מוכרים להם • ולכאורה נהי דנימא
 דסיללהתנא בשרתאוה נאסר במדבר(חולין י*!•)
 מ״מ למה לא תירצו מבשר שלמים איו דנם הוא
 נבלט באיבריסיוק להיפך ממש היו נוטלים הבהמה
 ומהפכים את החלק הטוב התחני לרט ולחם
 אלהיהס הוא ומתגבר טייז ובהתגברו אז דרך
 רשעים צלמה • ולכן לזאת הכוונה טושים אנשים
 הרשעים להכעיס את ה׳יודעיס רבונס כוי כמאחז״ל
 (שנהדרין קי;:) על אמון שאמר כלום אני עושה
 אלא להכעיס את בוראי וקיהויקיס עיש• ולכאורה
 מה עשה להם ה׳ אשר עוד יוסיפו סרה להכעיסו
 אך מטוניס להחזיק בזה הרע זיהי׳ דרכם צלחה •
 לכן האוכל ועוסק בתורה הרי מראה באכילתו
 שמכרן בה לכוונה שובה שהחלק הטוב יוסיף קדושה
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 ויברכו ולא בכח פלגו• וז״ש בכל המקוש אשר אזכיר
 ר״ל אן! שאגי היא הגוחן לך כח לעשות חיל בחורה
 ובמצות ומשורת הלין לא הי׳ לך עלי שוס תשלום
 נמול אעפ״כ נחשב לפני כאילו אחה עושה רק בכח
 עצמך ואבוא אליך וברכתיך:
 או יאמר כי לפעמים ילמוד
 האדם לשם כבוד וכדומה
 ואם כן המזכירו ללמוד הוא
 תאוות הכבוד אבל כשלומד
 לפסה׳ המזכירו ללמוד הוא
 ה׳ • וזפ״א נכלימד באופן
 שאני היא המזכיר אן אבוא
 אליך וברכהיך • וחמר מנין
 אפי׳ אחז כוי כי בענינ׳
 תורה מועיל מאוד הקיבוץ
 כמי׳ ש בלי.'א וכן במצוה אינו
 דומה א׳ עושה מציה כוי
 אך בער:׳ עוה׳יז הוא בהיפך
 כמ׳ ש במ״א 1 זשה״כ ועב; תם
 את ה׳ אלהיכס ובירך את
 לחמך וגו׳ העבידה תהי׳
 ברבים אך האכילה תהיה

 ביחיד ודייל :

 ו רבי הלפתא (ב; דוסא) איש בפר
 חנניא אומר (ח) עשרה שיושבי;
 ועוםקין בתורה שבינה שרויה
 ביניהם שנאמר (תדליספ״נ) אלהיט
 גצב בעדת אל י ומנין אפילו חמשה
 שנאמר(עמוס כי) ואנודתו על ארין
 יסדה • ומנין אפילו שלשה שנאמר
 בקרב אלהים ישפוט • ומני; אפילו
 שנים שנאמר (מלאכי ג) אז נדברו
 יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳
 וישמע • ומנין אפילו אחד שנאמר

א נוי• כ׳ האדם ש  י מ

 (:מוי. ל) בבל המקום אשר אזכיר
 את שמי אבוא אליך וברכתיך :
 ז רבי אלעזר איש ברתותא אומר
 תן לו משלו שאתה ושלך שלו
 ובן בדוד הוא אומר (דיהאנט) כי
 ממך הבל ומידך נתנו לך • רבי
 שמעון אומר המהלך בדרך ושונה

 ומשב שמנוחה הוא מבקש לו אך באמת ויש שכמו
 לסבול ר״ל נעל עליו עלים אחרים ודיל• והרמב״ם
 בפי׳ הביא שנאמר חרות על הלוחות ־ אל תקרא
 חרות אלא חירות ע״כ• והנה בשבת אמרו(דף פ״ק:)

 אי־יב״ל מייד צרור המור דודי
 לי בין שדי ילין אמרה כנסת
 ישראל לפני הקב״ה רבש״ע
 אע״פ שמיצר ומימר לי דודי
 בין שדי ילין ע״כ י נראה כ•
 הנה במת; תורה זכו לשלשה
 דברים חירות ממלאך המות
 ומשעבוד גליות (כמאחז״ ל
 ע״ג ה׳ • וכעירזנין נד•) ושתשרה
 שכינה ניניהם• ובעגל הפסידו
 שלשתן ונגזר גליות ואכן כאדם
 תמותין והורד מדים מעליהם
 זהו סילוק שכינה כ׳ אור
 השכינה הוא הכתר אשר הי׳
 על ראשיהם • והנה אלו הב׳

 מיתה וגלות נשאר אך

 בזה העילה כאלו הוא של
 עצמו הייני כ׳ הקב״ה הניח
 בידו הבחירה אך אס האדם
 מי־בה ל׳ י לפשוע פשננ רב
 אז יענש עונש גדיל מכל
 העונשים כמשלים ממני
 הבחירה ולא •כול עיד לשוב
 כמו פיעה ודוגמתו • וזיי׳ש
 (:•:־, י; א:) עבה׳ עד שאתה
 מוצא ימצו׳ לך יעוד־ בידך •
 וזהו ת; לו משלי אל באתה בי־ עצמך מימ תדע

 בממונך ממני בא לך • ואס לאו תדע שאהה

ו ר ?!•ושב•• ; י ש  (ח) ע
א נ פי ׳ דו ׳ h's]• (ע. ר  ו
׳ [מנח!-, צי;•: ע':,' : י  נ

 ובידו למנוע הביוב ממך זלישיל נס אותך
 הייני הבחירה שלך ־ יל״

 יאמר תן לו משלו • ל״ל מ״ס המקצת כי הוא
 גי״;

 או

 שכינה שירה בישראל מזרה
 ע״י בקשת משה ינפליני וגי׳
 כמבואר בברכית (׳׳•) וז":
 אף על פי שמיצר ימימר לי נ׳
 מיצר הוא גלות ימימר היא
 מיתה כמ״ש(מוע״קכא•) עיקר
 מרירא מאכילו׳ חד יומא הוא
י מ״מ  שנא׳ ואחריתה כיוס מ
 מתנחם אני שדודי בין שדי
 ילין שנשאר השכינה אצלי •
 [כן פייהמרנר נפי' לשיר השיייס

 והעתקתי נאן] :
 בכל המקום אשר אזכיר
 כוי • ולכאורה היה

 צריך לומר אשר תזכיר אבל העני; הוא ע" ד המדרש
 מ״פ מי הקדמני ואשלם ־ כ׳ באמת הקב״ה הוא
 נוחן כמ לאדם ללמוד ולהניח בחורה או לעשיח
 איזה מציה וכמ״ש אברים שפליח בני ור1ח ונשמה
 שנפחח באפינו ולשין אשר שמח בפינו הן הס יידו

 ומפסיק ממשנתו ואומר מה גאה
 אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה
 עליו הכתוב כאלו מתחיב בנפשו:
 ח (י!) רבי דוסתאי ברבי ינאי משום
 ר׳ מאיר אומר כל השוכח דבר אהד
 ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאלו
 מתחיב בנפשו שנאמר(לנר-ס ד) רק

 סצשה יחד:
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 כוהן לך הכל ומבקש שאך המקצה הקדיש לשמו • כי ההורה מסדרו למומב וגם חכמהו מתקיימת כי
 ממוך העבדמ היגע עצמך להורה ולעבודה הגם היא לימוד לשמה־ וזהו יראה מטא4מדמת
 כי חושי׳שמה ומתיש ממס כמך הלא אלהים נותן לך למכמהי אשר מכמתו מתקיימת • אבל אס לא למד
 כח למשות מיל שאתה ושלך שלו ובידי כמ להמית מל זה האופן אף כי יהיה לי הלימוד להומ>לסמזירו
 ולהחיות • וכן מעות לצדקה , למושב אף אם לא טין לזה
״י השמד לך ושמר נפשך מאד פן אך אין חכמתו מתקיימת  הוא נתן לך הכל ובהיפך0
״ שהלימיד איני מתיהן כיכ ני ק י ע ו א ר ר ש פ א י ר ב ד ח ה ח א כ ש  יכול לחםיך וגם בעת נתיניזך ח

ה עליו משנחו ח״ל היי שלא לשמה. ווד״ל: פ ק ך יכול אפילו ת מ  המה בידו • ולזה אמר מ
ל שמעשיו מרוגץ  הכל ומידך נתנו לך גס בשמת (שס) פן יםורו מלבבך כל ימי חייך כ
׳ • ט ו ך : הא אינו מתהיב בנפשו עד שישב מחכמתו נ ל י  הנתינה המה 3
 כל שיראת הטאו קודמת ויסירם מלבו 5 ט רבי הנינא בן הנה בלימוד יש כמה פניות
ל שיראת הטאי לאהבת הממק והכבוד ילמדו ה דוסא אומר (•) נ » מ ׳ י פפמ״ש ב  ם
 א׳ כי האדם אל יאמין בעצמו קודמת לחכמתו חכמתו מתקימת ההמון• ובני עלי׳אשרסונתם
 כי בעת יבוא ההשא ליה וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אךלשמההמהמימסים-ורוב
 אז יחשוב דרכו יידע להזהר אין הכמתו מתקימת • הוא היה הסם ילמדו למצות הבורא
 כי אז החשא שילש עליי • כ״א אומר כל שמעשיו מרובין מהכמתו ובצירוף סניה אחרת• ויש
ח חכמתו מהקימת וכל שהכמחי הלומד מאהבת חכמתה ט י 3 כ מ  יאחז דרכו למשוב מ
1 הכמחי גס כל המתפלספים יודו כי י 3 מרובה ממעשיי א ו  להנצל סרס בוא לידו 1ימש
מי כל החכמית המה כמר מדלי א מתקימת : י(יא) הוא היה או ו ש ה  כי אדם אני עלול ל
ח נגד ממהות חכמת התלמוד• י א כל שרוה הבריות נוהה הימני י ט  יאז ינצל• וזהי יראת מ
 שהיא ירא מהחסא שלא חמקום נוחה הימנו וכל שאין רוח והנה אם לימד לשמה מ״מ
פ לסשית זבלימידו היא נהנה ו ק מ ח ה ו 1 י י י א נ מ י ה ה ח ו ח נ ו י י ב  יתגבר עליי געת ביאי • וגס ה
 יראת חשאי פי׳ משאץ שמל נוהה הימנו • רבי דוסא בן הרכינס מחכמתה לא יחשוב לי זאת
 משה ימבקשלהנצלמ״ילימול אומר שינה של שהריח P של לעין טין שעיקר למוח לשה
 התילה כי היא מקיה ישראל צהרים ושיחת ילדים וישיבת בחי ממפה וזהומ״ש כלשמעשיי
 מסהלם יהמאיל שבה מחזיר כנסיות של עמי הארץ מוציאיןאח כי׳ ודיל • ימביארבמק״א :
ו האדם מן העולם •י יא (ינ) רבי שחומוקיר כוי•לפ״שר״י ד  למושב ייעלה שתים בי

r אלעזר המודעי אומר המהלל את 
 הקדשים והמבזה את המועדות(ע) והמלבין פני חבירו ברבים והמפר בריתו של אברהם
 אבינו עליו השלום והמנלה פנים בתורה שלא כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים
: יב ר׳ ישמעאל אומר (יד) הוי קל לראש ונוח לתשחורת א ב  טובים אין לו הלק לעולם ה
: יג רבי עקיבא אומר (סי) שחוק וקלות ראש מרנילין ה ה מ ש ב ם ד א  והוי מקבל את כל ה

ה ת ע  ל
 כצפה יהושע (י) נל שיראת חטאו בו׳ • tip p'oir ומיס (וסיס ft) איקעוס פ«ו• מסיג! נלט׳ • !וסימ ten (rt עי!)
 הקיפה ת-קיני זוהי 0׳ 0׳ עיא): (יא) הוא הייא נל *רוח הבריות נו׳ • סוסנסא *ומס סיג הלז ושם
 9«י׳ מס ו' יסודם סיס : (ינ) דיא הםודעי אוםי המחלל ביי• [סגהויין (5'ע•)] סנאןאסרונו׳ • (•ג) והמלבין סני כוי•
 איל pin לפסינ [ס׳ ניס גיס• ובמויי! (קי!•)]•(י>) ריא המודע׳ נו׳ • ססוי שלמ (סיי קי,* סיד) ייושלסי ס«י0 ס״1 סלינ •
: paw (w) וס׳י f t (יד) הוי קל ליא* י סס׳ דלו את : ׳  (*•א•) תנא יניא רנס סרק נימ אנל «ו סמים נסשגס ייא ט
מ סייג: •חוק Yjn נו׳ י >מ׳ס ט מ סבפסיס ס׳ לס׳י • וק «ו ונושיט ססיק וקיר «׳ • Vn fcr י  נו׳ • סווש 6»ות ו
' וסא• פינ מיג ולא יהיה «ון נמחה מספיק • וני יש סכ• ווייס סייג לסייפת סי׳ ושיי«1וי0 (ון י׳•) ל"« n<n 0מדס •  י

 יעי׳ תוס׳ מדיס (דיל•) רס 6ל ימי:



 אבות פרק ג חיים כב רוח
 והר מקבל אח כל אלם בשמחה י אמלהואשצליך מקום ההפסלמועט ושמירה מלובה ול״ל :

׳ • אחל שבמיא גיגה אח האלם ׳ חביב אדם ט ד לשמוח שלא יבוח לילי שחוק ט ה א ו מ ה  מ
 [וכן פי׳ המלן״ש]: מסורס סייג לחורה • יראה כ׳ שבא משיש־ סרוחה אמל כאן שנברא
 הלבליס שלפי הנלאה הם קלקול ומ״מ לתכליחן בצלם אלהים• ומגר לאן אחה הולך א׳ שנקראו בניס
 למק סוגים הס לימה אותם לסייגי , , למקום שנאמל בנים וגו׳
 וכתוגשס לא חחצוללו וגו׳
 טל מח • כי כשהולך כבן אצל
 אביו אין צהחטצב עי) • ומגל
 לין וחשבון אמל שנח! להם
 כלי חמלה ט ט״י החולה
 שהיא חבלין להיה״ל נוכל
 להנצל מהלין [וכ! פירש המלר״ש

 נשם מהר״ס אלשקר עיש]:
ב ה כו׳ לקח טו ד מ  כלי ח
ט י ע״ר  נתתי לבם ו
 אמלם בנלליס (ליא ע׳׳א)
 זבינא מריפא אסור למכול
 למודר ממנו הנאה מפני
 שמהנהו• חיש ט לקח טוב •
 שגם בלקיחתו יש הנאה ומכל
 שכן כשנתתי להם במתנה •

 ודי להבין :
״ ר״לגשפת ו  הכל צפוי ב
 הטון הקביה רואהו
 ומכל מקום הרשות נתונה :
 ובטוב העולם נדון כו׳ •
 ר׳׳ל לן* שתראה לפעמים
 דרך רשעים צלחה תדע כ•
 בטוב העולם נידון כי הוא לו
 לעונש ודין ומשלם לשונאיו
 על פניו להאבידו • ובטוב
 שעשה יחי׳ בעוה״ז ולא יאריך
 ימים בעולם שכולו ארוך • ואם יאמר מה זה עשה
 אלהים לו שלא יראה אור בעוה״ב לז״א והכל
 לפי רוב המעשה ריל על דרך מאחז״ל לאילן
 שעומד במקום טהרה וטפו נוטה למקום טימאה
 נקצץ נופו וכולו עימד במקום טהרה וכן להיפר

 ליל • לז׳א והכל לפי רוב המעשה ודייל:
 וכל הרוצה ללות כו׳ • כי יש עבירה אשר

 מבלעדי

 לערוה מסורת סייג לתורה מעשרות
 סייג לעושר נדרים סייג לפרישות
 סייג לחכמה שתיקה: יד הוא היה
 אומר חביב אדם שנברא בצלם•
 הבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם
 שנאמר (כראשית ש׳) בצלם אלהים
 עשה את האדם • הביבין ישראל
 שנקראו בנים למקום י הבה יתירה
 נודעת להם שנקראו בנים למקום
 שנאמר (דבריש ׳״ד) בניס אתם לה׳

 אלהיכם• הביבין ישראל שניתן להם
 כלי חמדה • הבה יתירה נודעת
 להם שניתן להם כלי המדד. שבו
 נברא העולם שנאמר (משלי ד׳) כי
 לקח טוב נתתי לכם תורתי אל
 תעזובו: טו(סז) הבל צפוי והרשות
 נתונה ובטוב העולם נדון והבל לפי
 רוב המעשה: טז הוא היה אומר
 הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה
 על כל החיים החנות פתוחה והחנוני
 מקיף והפנקס פתוה והיד כותבת
 וכל הרוצה ללות יבא וילוה

 כי האלם אסר כל הוצאות
 זלשנ׳ גינתו וסלישותה
 וניטשה ועילולה יצטלך ג״כ
 לסייג • והיתק שיצטעל על
 הוצאתה אף כי חסל יבואנו
 שמוציא עליה הוצאות הלבה
 מימ טון שיולע שבלתי הסייג
 למלמס יהי׳ כל גינתו ועמלו
 בה • כן המפולות למנות כל
 האותיות וכל תיבה כמה
 פעמים נמצא בתנ״ך ולעשות
 סימן מיז• אף טלפי הדמיון
 הוא מבלה זמן כי מה חסל
 אם לא ילע זה אבל באמת
 הוא גרר שומר את התולה
 וכל לימודו יהי׳ שמור בקלבו
 ע״י סימניו ולא ישכח • וכן
 המעשרוח מוציא מחבואחו
 מעשר ראשון ושני הרי פיסת
 מומש אבל בהם עשה גלל
 להנשאל שיהי׳ שמול• וכן
 נלליס להמון מס הוא קלקול

 כמ״ש(גדריס כינ•) כל מולל
 כאלו בנה במהיאבל לפלישוח
 הוא שומל וגנזי מטמוני
 שבילתהתאוה מונחים בתוכה
 וכענק ל׳ יוחנן שאמל אהא

 בתענית על שאבוא לביתי [אייה שמע השומע מעה •
 ינוונתו למיש רני ׳ותנן(נירושלמי פ׳ קונס ״ן ננדריס
 הניאו הראיש שם נתענית) הריני נתענית על דנתסל
 *־קין] והנה מחשבה מועלת לל״ת וכיש נלר ולבל
 שלא מעיל יזיק עול אך למי שהגיע למלדגת
 הפרישות סוב ויפה הוא • וכן השתיקה לפממיס
 יוצא לבל סוב מדבול ומפשיל בשתיקה מכל

 מצפה יהושע יפו) hsn צפוי בי׳ • הייזיניה
 נזוהיס [שי עיג 5'ל פ׳ע עינ]
 אדיש :אילם וא פפיקא • ואיפלנו נס קומאי וסנין

 נשלו נה נגין ולאספו לעוננקא וווא ;
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 מבלעדי ממון א״א לעשותה מזמינין לידו מפות • ממשים אחייס איכ יש בכל לימוד ב׳ משאים נישא
 [pi פי׳ המדל־יש] : האתד הוא המעשה שבו והוא ודאי סוב אס לומד
 מדעתו ושלא מדעתו • כי האדם החכם יבין תורה ואוחז זה בעצמו למעשה וכוונתו על שהשיית
 ויסתכל לשי העונש המניע לו את העבירה צוונו ללמוד אבל אגב לימודו יודע מעשים אמרים
 שעבר אך הכסיל לא יבין שהתלמוד מביא לידי זה ואיכ
 את זאת : והכל מתוקן והגבאים מחזירים תדיר בכל יום מעשה הלימוד הוא העיקר
 לסעודה • ר״ל. כי בהמשך ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא והידיעה מהל • הדרך הזה
ה שיסמוכו סוב ונכון מאוד • אבל אס ו ויש להם על מ  הזמן הכל יזדכך ויתוקן: מדעת
ת (י!) והכל מתוקן לומד בכדי שידע חכמת מ  אם אין תורה אין ד״א והדין דין א
: יז רבי אליעזר בן עזריה התורה ולא בשביל הממ&* ה ד ו  בו׳ • ר״ל אס אין לו לסע
 תורה איא להיות דרך ארן • אומר (יי!) אם אין תורה אין דרך זה אינו סוב כראשון • לזיא
 ואס אין דרך אר־ התורה ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה כל שמעשיו מרובין כוי וכמיש
תו ה אין יראה אם לעיל: אין מזיזין או מ כ  יהיה לו ללא הועיל ומיותרת• (יש) אם אין ה
מו כו׳ • כעץ שתול ה (כ) אם אין ממקו מ כ  וכן כולם אם אין דעת אי אין יראה אין ה
" כי הנה ו ג ס ו נה אין על מי נה אם אין בי  אפשר להיות לו גינה• אם דעת אין בי
ה אין תורה אם אם הי׳ רואה מלך אצל אמד מ  אין בינה אין דעת רצה לומר דעת (נא) אם אין ק
ה מעבדיו מעין יפה ועקר ה : הוא הי מ  כיון שאינו יכול להבין דבר אין תורה אין ק
ו אילני גינה ושתל שס ואמר בה ממעשי  מתיך דבר הדעת שקיבל אומר כל שחכמתו מרו
ה הוא דומה לאילן שענפיו לו הזהר בהם כי הס יקרים מ  מרבותיו היא מיותרת כי א״א ל
 להשתמש בה בלתי בינה • מרובין ושרשיו מועטין והרוה באה בעיני מאוד והעבד קלקלס

 וק בלי לחם לא ימי׳ האדם ועוקרתו והופכתו על פניו שנאמר הלא גדול עונו מנשוא• ובפרס
ה כערער בערבה ולא אס יאמר להעבד שיתן לו כל  אך על הלחם לבדו •חיה אף (ירמיה ייז) והי
ב ושכן הררים הפיחת שיגדלו כיש שגמל  כי אין לו מותרות יכול למסוק יראה כי יבוא טו
ב • אבל עונו• כי הנה המלך רצה ש ה ולא ת ה 4  בתורה א״כ א״א לתורה גלי במדבר ארץ נ
ו להיסיב עמו והוא בעס ת מ כ ה ו מרובין׳ מ  קמח וקממ מיותר הוא (ננ) כל שמעשי
 בלא תורה כי למה לו חיים למה הוא דומה לאילן שענפיו בסובתו • והנה החילוק בין
) ושרשיו מרובין שאפילו נסיעה לשתילה הוא כי מ ) ן י עט ו מרובין מו  וד״ל: כל שמעשי
ת ונושבות שתילה נקרא אס פוקר אילן ל הרוחות שבעולם באו • עיד מאל״׳׳ל כ ו ח מ כ ת  מ
מו שנאמר ממקום אחד ושותלו במיא•  תלמוד גדול שמביא לידי בו אין מזיזין אותו ממקו
 מעשה• ולכאורה נראה מזה (ירמיז ׳׳׳«) והיה כעץ שתול על מים ק הנשמה נעלה ממקום משק
 כי מעשה גדול כי גדלות ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כבודה וקבע אותה אצל מיס
ת יפיס והוח התורה והמצות ט בשנ  החלמוד הוא המעשה • אבל כי יבוא הום והיה עלהו רענן ו
ד נופי׳ מעשה שם איא לקיימם• וכוונוחה׳  ז״א טחלמו
 הוא ככל שאר המעשים ויוחל טצפח יהושע (׳!)ומלמו״קןלסעורה• ח>א לעובח האדם וכל פילוח
r שטושה נוטלם בעיה״ב ואם A W ^ w : י ^ י י ס ל א ג י ב מ ס ש ה ל מ י ד  ג

 אליסו ונס פייס בגופי • ושני סנפיס אס איןסויה לא
 נו׳ • (יס) אם אין חיפה אין יראה • עיין פורש סמוופא צו ייי נקוסס סיקיגי ויסר (יינ עיא) וסיקין סניןא (ו׳ ייי סיא) •
 (נ) אם אין דעת נו• • עי׳ מדרש שימי פונ קייס (מיו•) מי שיש צו חנסס נו׳ • ועי פורש שמופ רנה ע־פסיס פליא • (נא) אס
 אין קמח נוי• זוהיח ניאשיי! מייש מעלם 0' ס׳ו) ני הא יארויל 06 אץ קמס נוי•(ננ) הזי שמעשיו מרינין מחנמתו ני׳ • ע׳ סגא
« פי f אשיי אדס:מעשיו מרונין מחנססו למהיד לתל שסמסח נמגעל•(מ) ישרשיי מרובין הו׳ • ניינ *׳ פיקי ייא סייס •  וניא י



 פרק ג חיים כג
 מי שהוי! בעל מעלות ועכיז איט מרגיש איחס
ב  כלל ורימו נמוכה זה יקרא בשם עניו ־ ולשי ח
 וגודל המעלות אשר לו לפיהן ישוב ערך גודל ענותו
 ואס יש שני בני אדם אשר להאחד יש לו שני מעלות
 ולהשני שלשה מעלות אף ט
 שניהס ששלי רוח בשוה עכיז
 השני היא עניו יותר מהראשון
 ואם יקבצו כל המעלות באיש
 אמד ומכ״ז יחזיק בענותי
 התמימה הוא העניו היותר
 גדול• והנה כל המעלות
 שבעולם נכללים באלו השלשה
 מכמה • גבורה • עושר • וזיש
 אין השכינה שורה אלא על
 גיור מלס ועשיר ואעפ״כ
 הוא עניו • כי הוא העניו
 האמיתי • אבל לא שיהי׳ עצם
 מעלות אלו נצרטם לענין
 הש-את שכינה עליו• וכמאמר
 ירמיה הנביא (פ׳ כנ) אל
 יתהלל מכס וגו׳ השכל וידוע
 אותי ומיל • וזה שחשב כאן
 התנא כל השלשה מעלות
 ועניה עם כולס• ואמר איזהו
 חכם אשר חכמתו נמשבת
 למעלה אס הוא עניו מי״ז
 ואינו מחזיק איע בחכמתו
 לכל לראש כיא הוא לומד
 מכל אדם אף מהקטן ממנו •
 וכן איזדו גביר שנמרתו
פ מ  נחשבת למעלה אם הוא נ
 ושסל ואינו מחשיב גבירתי
 כ״א לכבישת יצרו ולא יתגבר
 על חלושי כח •ותר ממנו •
 וכן איזהו עשיר אשר יחשב
 למעלה זה השמח בחלקו
 ר״ל שאינו מחשיב א״ע שהוא
 לעשירות ולא ירוס לבבי מאחיו העניים כיא
 הוא חישב שמננו ה' בחירת מנינה ושמח בחלקו •

 ועד״מ

 חח אבות
 לא יעשה כאן אמר מותי לא יוכל לעשות • כמשה״כ
 אשר פריו יתן במתו ר״ל הצדיקים המה דמץן אילן
 השתול • ואמר פריו ט אס יעשה הכל שלו • ואמר

 בעתו בעת הראוי היזם לעשותם ולא למחר:
" גא ה בו ד  קינין ופחהי נ

 בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות
א ט ם  פרי : יח ר׳ אליעזר (בן) ה
 אומר קינין ופתהי גדה הן הן נופי
ת (כל) תקופות ונמטריאות  הלכו

 פרפראות להכמה : רב• חנניא יכו

ר ל. ד  פ
 זומא אומר איזהו הכם א בו

 הלומד מכל אדם שג**מר
ל מלמדי השכלתי • כ  (תהליס קי׳יש) מ
ו צי ת י  (א) איזהו גבור הכובש א
 שנאמר ;מכל• מיז) טוב ארך אפים
 מגבור ומושל ברוהו מלוכד עיר •
ח בחלקו מ ש  (נ) איזהו עשיר ה
ך כי  שנאמר (-,הליש ־,כיח) יניע כפי
 תאכל אשריך וטוב לך ;נ) אשריך
א • ב  בעולם הזה וטוב לך לעולם ה
ות ת הברי ד א ב כ מ בד ה  איזהו מכו
י ד ב כ  שנאמר (שמואל א׳ נ) כי מ

ד ובוזי יקלו :  אכב

 סצפה יהושע (נו) תקופות וגמטריאות בוי •
 תיקינ׳: נווהימ (עיו עיא) מייןיג•
 זוהו פיקון ניו (עי עיא) יעיש פירושו ועי תיקו! ע'

 (ק״פ ע׳נ) :
 פרק ד (א) איזהו גבור נו׳ • (תפיי פיו
 לינ•) ועיין מורש ביר השיריס ונ0
 ל׳ נ׳ מיש • ונל וזק נת!ה נהם • ומדרש סנתומא
 ויקרא א' וש;ו ינותינו איוהי גניר ניי-מדיש משלי פיו
 (ניו עיג) המן מנינן איזנו גנוי נו׳ • מדרש שמואל
 פיה(פינ פיג) ווסיק פגמש רעיפ(יליוו עיא) תיקיני
 זוהי תיקון נ׳ (מיז עינ) תיקון ניא (נימ עינ) •
 (נ) איזהו עשיר נו׳ • [תגרי פיי נינ•] ועי שנת
 (נ'«) ניעי! • מריש נפינר ינה מעות פ' ניי •
 (ג) אשריך בעוה׳ז ב1׳־[נינוס ת־פיא] מולי! (פיו!):

 ראי

 להכחיש את האומרים
 כי מה תועלת יוצא ממנין
 שילמוד מה שאפשר שלא יבוא
 לידו לפסוק דק מתוך משנתו
 כל ימי חייו אך תקופות
 הן עיקר חכמתכם ובינתכם
 לעיני העמיס וגוי• לזיא
 כי נהפוך הוא ט אלו אך
 פ״פראוח נקראו וקינק ופ״נ

 הן גופי הלכה :
 פרק ד בן זומא אומר
 איזהו הכם
 כוי איזהו גבור כוי• נראה
 כסמך דברת קדשו על דרך
 מאמר חזיל(נדרס ל״ח•) אין
 השכינה שורה אלא מל גבור
 עשיר מכס ועניו • ולכאורה
 יפלא למה יגרע האיש אשר
 עוד קורס יצירתו נגזר עליו
 בגזירת העליון יתיש שיהי'
 מני או מלש כמבואר בנדה
 (פיז.־) טיסה זו מה תהא עלי׳
 גביר אי חלש מכס או טיפש
 עשיר או מני עיכ ולמה לא
 יתן ה׳ רומו עליו כיק שהוא
 ראוי לשכינה מיי מעשיו• אך
 יבואר ט העיקר הוא לזכות
 להשראת השכינה הוא רק

 עיי ענוה וכמבואר במזיל
 (עינו׳:) זהירות מביאה לידי
 זריזות כוי עד מטה מביאה
 לידי כוי רוה״קיוהנה מי שאין

 לו מעלוח אף אס ישפיל עצמו לא יחואר בשס מניו
 כי גמה נחשב הוא שאק לו במה להחגאוח • אבל



 פרק ד חיים
 גסשבח לכלום ט היראה הוא כמו כלי בית קימל
 שתתקיים בה החכמה • ובלא מכמה היא ככלי ריקן
 ככלי אין מפן • וז״ש כלי מלא מחזיק • כי כל אשר
 יוסיף להחמכס יוסיף חח כמ בהיראה והיראה
 מוסיף כמ בחכמה • [עי נפהיח שער ד׳ ש״ה נ׳ עיל
 נהליה] א״כ איפוא עיקר הכל הוא היראה • וז״ש
 ביוהר יראה ראיח ליי לבר נש למדמל קמי׳ מארי'
 בגין ראיהו רב ושליס מיקרא ושרשא רכל עלמין •
 פי' כי זהו העיקר והשורש רכל עלמין וכנ״ל •
 [וע־״מ פי׳ מ״ש (בראשית סי) ומוראכם ימתכס יהי׳
 על כל חיח האת • היינו שמהיראה של האדם יומשך

 יראה על כל] :
 והנה בעניני היראה כמה סוגים גדולים על אי!
 מקר • אך היראה המוכרחה היא מ״ש ריב״!
 (ננרכוי! נ״ח:)יה"ר שיהי' מורא שמיס עליכם כמורא
 בו״ד חדע שכשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני
 אדם• והוא היראה מצד המשה כמאמז״ל(נלרי6 ך׳•)
 ובעבור חהי' יראחו על פניכם לבלחי חממאו זה
 הבושה • כי יבוש ויכלם מיוצרי העומד עליו חמיד
 וליח אחר פנוי מיני׳ ואם היי אדם לנגדו לא היי
 עושה ואיך יעשה כשהוא עם המלך ממהקב״ה
 במלאכחו • וכמבואר בהגהוח רמ״א באו״ח (0<'
 א' סעיא)• וזאח היראה חועיל ודאי לסור מרע
 ולהשמר מפח יקיש • אבל עוד יש בושה נס בעח
 עשייח המצוה כי הנה לא כאשר ידמה הארס כי
 טוב גדול הוא עושה בעשוחו איזה מצוה או לומד
 חורה וראוי לו בטד זה לירש טולס ומלואה • אך
 באמח נהפוך הוא כי גדולה ומשיבוח היא לנו
 שזכינו לזה לקיים מצוח ולהגות בחירתו כמו שאנו
 אומרים אשר קדשנו במצוחיו וקרבחנו מלכנו
 לטבודחך • ובכל טח שאדם טושה מציה או לומד
מע מאוד ט במה כמו גדול שבא להדבק טס המלך  י
 ה׳ צבאוח בחורה אשר היא שעשועיו והוא לא חאר
 לו ולא הדר לו לעמוד בהיכל מלך מקדש ה' • ואף
 אס היי!ך מפשע ומנוקה מעין מה מעשיו ומכ״שכ
 כי יבוש מחטאיו ופשעיו נגד ה' המרוממו • כי על
 p יקבל לעזוב דרכו מעחה וגל ישיב עוד לכסלה
 ויבקש מאח ה' שיעזרו אך בחסדו להשיג החזרה
 ולידע עומקה וישים אל לגו כי דגר גדול הוא מבקש

 הלא

ח אבות ו , 46 
 וטדימאמר בחלקו• ט האיש אשר לא יחשוב העושר
ד צרכו השאר יראה לגנוז  למעלה ויסחפק אך כ
 אוצרוח למעלה לחלקם לצדקה ולא יעזוב לאמריס
 חילו כמאמר מוננז בביב(׳יא ע״א) אני ננזחי לעצמי

 אשר אך זה מלקו לעצמו • ובזה ישמח בעשרו:
 ונעמיק לבאר עוד איזהו חכם הלומד מכל ארס•
 עפ״י מ״ש מזיל(נרטת ניס•) אין הקב":
 ניחן מכמה אלא למי שיש בו מכמה שנאמר יהב
 מכמחא למטמין וגו׳ • ואמרו(שם מ'•) שלא כמדח
 הקב״ה מרח בו״ד כוי מרח הקניה כלי מלא מחזיק
 ייקן אינו ממז-ק • וצריך להבין א״כ ראשיח החכמה
 ממי יצאה הלא הקב״ה נתן לו גס הראשונה ומחמילה
 מפאח עצמו הי׳ סכל גמור ומ״מ השי״ח נתן לו
 מכמה • אך יובן כשנקדיס דברי חז״ל(שנה ל״א:)
 אין להקב״ה בעולמו אלא יראח שמיס בלבד שנאי
 ועחה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כ״א ליראה
 וכחיב ויאמר לאדם הן יראח ה' היא חכמה שכן
 גלשק יוני קורין לאמח הן מכיל • נראה כי היראה
 לגדה היא מכמה וכלעדה אין מכמה • ושלמה אמר
 גמכמחו(משלי שי) חמלח מכמה יראח ס' וכתהליס
 (קי״א) ראשיח מכמה יראת ה׳ הנה היראה היא
 ראשיח ממלח החכמה וקצה אהד ממנה • והנה
 כוונו כזה כי הנה היראה אשר נם היא נקראח מכמה
 ככחוג אפשר להשיג מעצמו וכמ״ש מז״ל (כרכי׳ ל״ג:)
 הכל גידי שמיס חין מיראח שמיס שנאמר מה ה'
 אלהיך שואל מעמך כי אס ליראה • ולכאורה הלא
 הגמירה נחונה למאוס גרט ולגמור גטוב גם בכל
 מצוח ה׳ ולא רק גיראה • (וגס גזה הפסוק כתיג
 שס ג״כ שאר מצות) • אך יגואר כי טיקר הכל הוא
 היראה אמיחיח מהשי״ת וטל ידה פוזרו הקב״ה
 ומונן אוחו דטה והשכל להשיג החורה והמצוה
 חוקים ומשפטים ללמוד ולשמור ולטשוח ולקיים
 וטחן לו נזכמה וז״ש אין הקב״ה ניחן מכמה אלא
 למי שיש בו סכמה • ר״ל היראה שגס היא כקראח
 חכמה ומ״ל • וז״ש כלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו
 מחזיק ני הנה לפמ״ש היראה היא מכמה ראשיח
 לכל החכמוח אשר אחריה כולם' נמשכוח • וז״ש
 ראש־ח מכמה יראח ה' • כי בלא יראה אין חכמה
 מחקיימח אך יראה בלא חכמה גס היראה אינה



 פרק ד חיים כד
 עי׳׳ז נעצמו שהיה לו מליו הטשז זנה שיהיה נהינ •
 חיש לו משס לכן ננחריו כלומר נשניל ק־ למה שאמה
 טש לסיע נבחרה לכהינ נשניל שפלוהך בעיניו • והארץ•
 עול הרנה בביאורו לאבות] ט ק לורש ה׳ מאיזט שלא
 טכל להתרחק חלילה מן המורה והפטרה פ״י
 הבושה י רק שילפ גלגבו ט יש לו ליבוש וליכלס
ק  הרגה ואך לחמי השי״ת קלבהו לפבולתו • ו
 ניהושפט הוא אומר(ל״ה נ׳ י״ז) רגבה לבו בלרט
 ה׳ • כי לרוב נמיכת רוחו כאשר היה גא למגור
 עגולת ה׳ אז הגיס לעתו ע״ל המללש הנ״ל

 הגיסי לעתך כנ״ל:
 ודש המשגה איזהו ח:ס מעצמו • שהקביה יתן לו
 מכמה מ״ל יהיב חכמה למטמין כמאמז״ל
 ופירשנו לעיל דהיינו הילאה שנקלאת ג״כ מכמה
 אשל זה גיל האלם ופי׳ כי הילאה המוכלמת היא
 מכ״פ ע״י הגושה גהכיר שפלת ערכו והוא הלומל
 מכל אלם • וכמ״ש כי יחשוב הארס ט לא נכח
 חגונתו וגללו השיג בתולה כ״א ע״י עמלו מציאה
 מצא כנ״ל • כי מל נן הוא לומל מכל אלם • כי אף
 שמבילז קטן ממנו ענ״ז הלא מציאה יכול הקט!
 למצוא מלול זהשי״ח יזמץ להקטן למצוא מה
 שלא ימצא הגדול • ולפט״ש לעיל ט הילאה הוא
 ביח קיבול לחכמה וכל מה שמוסיף טלאה מוסיפין
 לו בחכמה איכ הוא לומד מכל אלם אף מן הקטן
 ממנו כי אולי גילאח ה׳ הוא גלול יוחל ממנו וא״כ
 הוא משיג עי״ז חכמת התולה יוחל • וזה אמל
 כי עלוחיך שימה לי • ל״ל החולה היא המלגרת
 וממצאת פצמה לי גלימולי והיא המלמלה אותי

 ולא אני :
 והנה עיקל מנוה לא לבד מה שהאלס צליך לקבל
 עליז עלבונות וסבלמת וכלומה כיא שגם
 בלבבו יחשוב שאימ נחשב לכלום נגד השחות
 שבאנשים • שאף אס חנם הוא וילא בעיניו שכ״ן
 אולי לסי שנלו וחנונח! לא ממל פול ולא סלח
 נלאוי• והפחות שבאנשים לפי שנלוותנמתו אולי
 ממל הלבה יותל והתכשל במלאנתו יותר מלאי •
ק פי׳ כלמב״ן(שמוחל׳) שלח נא גיל תשלח ל״ל  ו
 ביד מי שתשלח עזב מתר מאשר חשלמ מ״י ט
 אני הוא הגרוע משלם • וכן אמר לוד המלך ע״ה

 זמם

ת מ  רוח א

 הלא אס מבקש מני מנדיב משפלות עפר ילוממהו
ס ולכיון לב  ובין נדיביס יושיבהו בכמה נמיטת מ
 הוא מבקש כזאת ובושת פניו תכסהו • ומנ״שכ
 גקשת הגנת התורה הדעת והגינה מהשי״ת אשר
ח א ר החגל ומלואה ה  זה הוא •ותר יקר מכל ק
 והדרים אלף אלפים ככה י ואס ככה יחשוב הלא
 יגיש ויכלם בהתחננו חמו מאתך דמה • השיגנו
 לתורתך ־ זכשימזרו ה׳ בזה ישכיל שזכה מתנה
 לבה מאת ה׳ ולא גכמו גבל • וכזה דיבר שלמה
 המיה (משלי חי) ט מוצאי מצא חיים • ליל מי
ה מצא חיים כי חיים הם  שמחזיק אותי למציאה מ
 למוצאיהם למי שמבין כי לא על ילי עוצם שכלו
 והקתללו הטנה ומקרה כ״א עיי עמלי עזרו ה׳
 ומציאה מצא • זכמאמז״ל(מנילה י׳:) יגעתי ומצאתי
 תאמין • ליל אחל שיגע בתולה פליז יאמין ט אד
 מציאה מצא• אגל יגעתי ולא מצאתי• ל״ל אס יאמר
 ט אך על ילי היגיעה השכיל ולא מציאה מצא
 אל תאמין • ולהיפך גס ק לא יגעתי ומצאתי אל
 תאמץ • ט א״א למצוא כ״א אחל היגיעה • אז

 מזכהו ה׳ ומוצא :
 וכן מציגו גלאשוניס שהיה מתגיישיס גגיאס
 למשות מצוה • גאמלס מה אנו ט גאנו
 להחקלג סל הלום אחלי מדינו • ואף ט שגגותיהם
 היה לקה מן הלקה • אהלן לא לצה להחקלג אל
 המזבח • כמכחז״ל מ״פ(שמיני סי) קלב אל המזבח •
 שהיה אהק גוש זילא עשת א״ל משה למה אחה
 גוש לכך נכחלת מיכ • ומילאתו ומגשתו מחטא
 המגל למזו חז״ל כי נלמה לו מל המזגח נדמות־
 עגל ל״ל ט חטאתו נגדו היה המיר אף כי קטן
 חטאתו מר ט חדל • וכמשחזיל(סנכלרץ «׳•) לאה
 חור שזגומ לפרו אמר אי לא שממנא להו השחא
 עבדו לי כדמבדו בחור ומקיים בי אס יהרג
ש ה׳ כהן ונביא ולא הר להו תקנתא לעולם ד ק  מ
 כו׳ • מכיז היה גוש מאוד לקרב אל המזבח עד
 שאמר לו משה לכך גגחרח • וכמשרז״ל גמ״ר משל
 לאשה שנתקדשה למלך והיתה גושה איל אחותה
ע נתקדשה לו • [«״ה מק המחבר  הגיס׳ דעתך ט ל
 הגאון פוהרי'f זציל • ט על ילי הנו*! שהיה אהרן ירא
 לגשח ל6מר מ• אנכי שאגש לשני הקניה לםיוח כה״נ



 פרק ד חיים
 כמ״ש חנה (שמואל א׳ נ׳) קשח נבוריש חחים
 ונכשלים אזרו חיל • רק הגבורה שהיא ביד האדם
 היינו הכובש אה יצרו • ואמר הכובש כו׳ • ט״ד
 המבואר בסרק הקרוס כי אמ״ש שהוא צדיק וחסיד
 גדול לא יחשוב שכבר לגו חלל בקרבו וא״צ עוד
 להלחש עס היצר כ״א צריך לכבוש אוחו בכל עח
 ובכל רגט • שנאמר טוב וגו׳ ומושל ברוחו ר״ל
 שיהיה מושל מליו בכל שעה • ולעולם צריך אדם
 להרגיז יצ״ט מל יצה״ר וידע נכונה כי הוא במצור
 חמיד וגם כי ינצחנו פעם א' בנסיון גדול לא יבטח
 ולא ידמה בנפשו כי כבר נצחו למולם כי בקל ישוב
 להחגבר מליו • לק לא אמר איזהו נבור ש:בש
 יצרו • כ״א יחשוב כזאת שכבר כבשו ישוב להיוח
 חלש והיצר יחגבר עליו מ״י גאונו • רק יהיה חמיד
 כובש והולך • [ועד״ז נ״ל לשיש הכחיב שמביא
 ע״ז לראיה ומושל ברומו מלוכד עיר ירצה מדיין
 הוא מושלו וכובשו אף שכבר לכדו ולשין עיר הוא

 מדה״כ בקהלח טיר קטנה כוי וד״ל] :
ד • כי כנה המושר והכביד מלפני  איזד\ עשיר כ
 השי״ח אך ידוע מא״ז״ל אין אדם מח
 וחצי חאוחו בידו יש לו מנה מבקש מאחים • אך
 מי ששמח בחלקו ואינו מבקש יוחר הוא העשיר
 מעצמו • ואס יחננו ה׳ בעושר הרבה ובכבוד הוא
 לא רדף אחריהם כיא הס רודפים אחריו כמ״ש
 (תהליס כיג) אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי •
 ואמר השמח בחלקו • כי הטוכר נקרא חמיד רק
 חלק ולא הכל כי למולם לא יהי' לו רק חצי רצונו •
 והוא שמח בחלק שיש לו ואינו מבקש החלק השני

: ׳ ו  מה שזהו בטבע מי שיש לו מנה כ
 והנה מדרך העולם שמי שהוא חמיד מני ואביון
 כשהוא מוצא מציאה גדולה ושלל רב באוחה
 שעה הוא שמח מאוד ומהלל להקב״ה בפיו ולבו
 שווין-אבל בהאריך הזמן כבר נשכח ממנו הראשונות
 ואיני שמש בעשרו כלל אלא אדרבה הוא מחאוה
 ויגמ חמיד להעשיר מוד כהנה וכהנה והכל אינו
 מספיק לו • אבל מי שקיבע בלבו חמיד שבכל
 רגמ הוא ומשרו ביד השייח • וכרגע יכול להיוח
 עני ואביון כמיש (יזהלים מ״ס) יחד משיר ואביו! •
 מהחדש אצלו השממה על עושרו בכל רגע כאלו

 ברגע
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 (שמואל ב' יי) ועם האמהוח אשר אמרח עמס,
 אכבדה • כי המה יקרים בעיני ה׳ יוחר ממני וכבוד
 הוא למי כאשר המה מכבדים אוחי • זהו אמיחח
 גדר ענוה • אך אם יחשב במיני מצמו עצום ורב
 הנס שיטריח מצמו לסבול עלבונו ושאר דרכי ענוה
 כדי לקיים המצוה מהכ״א'בפיהם יכזבו ולבס לא
 נכון • כי כל ענוה הוא שלא יחזיק א״מ שבא למרח
 ענוה כיא יחשוב זה שהוא גדול אך שהוא מקיים
 מצוח מנוה כבר יצא מגדר ענוה • כללו שיד •
 כי המניו האמחי אין מחזיק איע שהוא מקיים
 מצוח עניה כ״א יחשוב שמדיין הוא מהנאה יותר
 מדאי • וגם לבד שיזהר שלא יהיה לו בלבו שים
 גאוה ונבהוח שלזה בודאי אין שוס מבוא בעולם
 שיזכה להשיח החכמה כי מי זה הפחי וכסיל
 שיחשוב שגגדלוחו וגבוהוחו חכים יחקרי• כ״א
 צריך עוד להחרחק שלא יהיה העולם נוהגים בו
 כבוד כי אף אס הוא מצד טהרח לבו היה שפל
 רוח ולב נשבר אך אס בני ארס נוהגים בו כבוד
 בכל עח ורגע זה גיכ מנימה גדולה מאוד להשנח
 החכמה ועבודה כיון שהוא מכובד בין הבריוח
 בהכרח יש לו טרדוח ומנימוח • ונראה שמיז
 החסלל מר בריה דרבינא(ברכות י״י•) ונפשי כעפר
 לכל חהיה פחח לבי בחורחך ונוי. היינו שחהיה
 נפשי נמשבח לכל הבריוח כמפר ממש שלא ינהגו
 בי כבוד ואז יכול להיוח פחימח לב בחורה
 ולרדוף אחר המצוח • ואף מי שבני אדם מכבדין
 אוחו בטל כרמו עכ״פ צריך שיקבמ בלבו שאין
 בו שוס ממלה ולא יחפמל מאומה מהכבוד אפיי
 כמוט השמרה • ואיזהו חכם הלומד מכל אדם •
 ואין לו באמח שוס כבוד וגדולה וכנ״ל • [הג״ה או
 יאמר הלומד מכל אדס • אפי׳ מהתנא שלנריו איגס להלכה
 פניז יכול צלמול מםנרתו תוצאות תיים להלכה נמקוס
 אחר • וע״ז אמר (לקמן מינ) שאץ לך אלס שאץ לו
 שעה • כי לפודל יהיה הלכה נניש וגס עכשיו אץ לך
 לנר שאין לו מקים אס לכליו לתויס כאן עכ״ז שכרתו
 ננונה ופונה נמיא • אך לוס צריו להיות חנס ללפת

 להשכיל נזה] :

ת יצרו וכוי * נ״כ מ״ד ש א ג מ  איזהו גבור ה
 הנ״ל כי אמנם גיל ס׳ לאזור מיל לנכשליס•



 פרק ד חיים כה
 יתקיים מחשבתו כיון שהוא מבזה בריותיו של
 הקב״ה מלכבדס אלא אדרבה ישבע בחרפה וקלון
 וז״ש ובחי יקלו • ולפמיש לעיל יבואר מיש(ירמיה ס׳)
 אל יתהלל חכם בחכמתו וגו׳ היינו שאל יתהלל שכבר
 נקרא חכם וזכה אליי כ״א
 יחשוב שעדן לא השיג על בורי׳
 ורודף לשמוע מכל אדם כנ״ל•
 וכן הגבור בגבורתו שלא יחשוב
 שכבר לבו חלל וא״צ ללחום
 עודיוק העשיר בעשרו וכנ״ל•
 ויפורש עוד משה״כ אל יתהלל
 חכם וגוי השכל וידוע אותי
 כי אני ה׳ עושה מסד י משפט
 וצדקה בארן כי באלה חפצת׳
 וגוי• ר״ל כי בכל הגי מדות יש
 לתקן או חיו לקלקל אס אינו נוהג כשורה • אס הוא
 מכס להרע• ומתגבר על הצדיקים• ועשיר קופן ידו•
 לז״א אל יתהלל ח:ס בחכמתו שאינו עובד ה׳ בה רק
 לעצמו מחזיק החכמה וז״ש בחכמתו וכן בכונס • רק
 באלה חפצת׳ בעשותו בכ״א מהדברים עבודת קונו•
 לז״א חסד משפש וצדקה • ר״ל בחכמה יעשה חסד
 וילמוד תורה לרביס-ובגבורה יעשה משפט ברשמי׳ •
 ובעושר צדקה-ואמר השמח בחלקו כו׳אשריך בעוה״ז
 ושוב לךלעוהיב-ע״ד מאז״ל זרעו לכס לצדקה-וקצרו
 לפי מסד • ירצה כי צדקה אין שכרה רק בעוה״ב •
 והשכר בעוה״ז הוא רק לפי הנאת העני אס רב
 ירבה שכרו• ואמר לשון זריעה שבל ירע לבבו בתתו
 לאחיו האביון • כי הצדקה היא כמו זריעה אשר
 ממנה יצמיח פרי תבואה הרבה [עמ״ש נפ״א על משנה
 יהי ניתך פתוח] כמאמר מונבז בב״ב(׳"א•) אני גנזתי
 דבר שעושה שירות • והנה לעיל פי' השמח בחלקו
 היינו מה שבעצמו ישמח כמאמר מונבז שם אני
 גנזתי לעצמי • כי ממונו יתכן שבחצי ימיו יעזבנו •
 ואמר אשריך בעוה״ז היינו לפי חסד המגיע לעני
 וכנ״ל אבל זה אינו רק אושר שמאשרין אותו אבל
 אינו שוב אמיתי ככל תענוגי מוה״ז • אך עיקר

 הםוב הוא לטולם הבא • וד״ל :
י רץ למצוה קלה כוי • כי הנה המצות ו  ה
 גורחין מן האדם • ועל ק הזהירו מז״ל

 ב בן עזאי אומר (ז) הוי רץ למצוה
 קלה ובורה מן העברה (ה) שמצוה
 גוררת מצוד. ועברה גוררת עברה

 מצפה יהושע (ו) תר p יימצוה קלה נו׳ •
 מורש כמיני ינה גשא ס׳ ׳ויו
 (ו׳ יימ) עיש • מש׳ וין אק זיטא פינ • (ה) שמנוה
 גוררת נוי • פפוי שלח פיסקא קיינ(מיו•) נשם
 יני • וע׳ לפיל סינ מיא • מדיש ינייש ונם תצא פיו
 עיש • מייש !זנמומא ויקהל א׳ • שש ויקרא ו׳ • שם

 תצא אי בנו ינוסיגו מ׳ היי למוט נו׳.

 ח״ אבות
 ברגע זו השיג העשירות • וז״ש איזהו עשיר השמח
 לשון הוה ששמח תמיד בחלקו של עשירות ומייל:
 שנאמר יגיע כפיך וגו׳ אשריך וגוי • כי הנועם הגדול
 היא השמחה בעשרו • ומי שיש לו רב ומחשיב זה

 למעש ורוצה יותר הוא מלא
 יגון • ואס ישמח בחלקו ואינו
 יגע להעשיר רק מה שצורך
 לאסלה יגיע כפיך כי תאכל

 לזה אשדך בעוה״ו וכנ״ל:
בד וכוי כי ו  איזהו מכ
ד • ב כ י א  מכבד
 ר״ל אם מכבד כל האנשים
 ואינו חוקר אס הס פחותים
 ממנו • כי אומר בלבבו הלא
 בצלם אלהיס המה והמה

 ברואי ה׳ וכל מה שברא לא ברא אלא לכבודו
 ובהכבדי אותם זהו כבוד בוראם • אש כן המכבד
 הזה הוא מכבד את ה׳ • וזהו המכבד את הבריות
 מפאת היות כבוד ה' גזה וזהו כי מכירי אכבד •
 או יפורש איזהו מכובד וכוי • כי אחז׳יל (נתונות
 •״ז•) אפיי למיד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול
 מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול • כי ככה
 גדול כבוד המלך בעיני ה' וכנ׳יל • ולזה כוונו מלך
 הכבוד שמולק מכבודו לברואיו • כי רק השי״ת
 יכול למחול על כבודו ומ״מ כבודו במקומו עומד •
 וע״פ האלשיך ע״פ ואל מי הדמיוני ואשוה יאמר
 קדוש (ישעיה מיס) פי׳ אף מי שתרמו אותו לי ונראה
 לכם שהוא דומה והוא מש״ס ששמו כשם רבו
 (נמטאר נהנסזרץ ל״ח:) מ״מ יאמר עדיין קדוש
 לפני • וזהו איזהו מכובד אמיתי מי שיכול לכבד כ׳
 מי שמקבל כמד מחמת איזה סיבה והוא אינו ראוי
 לו הרי אין לו הכבוד רק בשעה שמקבלו אבל אס
 ירצה למחול ולתת הכבוד לאחר אין לו כלום
 ודייק • ואמר איזהו מכובד וכוי ובוזי יקלו • שאל
 יאמר האדם הן אמת שהמכבד את הבריות הוא
 הנקרא מכובד יותר מכולם אבל אעפ״כ אני אבחר
 לעצמי כבוד אחר שאחרים יכבדו אותי ולא שאכבד
 אח אמרים • לזה אמר הכחוב שסעיח הוא כ״א
 יבחר זה הכבוד לא יגיע אליו הכבוד כלל ולא



 פרק ד חיים
 האדם וצריך להתבונן בתורה לדעת הדרך ילך
 בה ־ ואחר הדרישה בתורה כי מון הוא אז
 בלכתך לא יצר צעדך רק תלך מהרה יתרון אחר
 המצוה ק חלילה לא תוכל אחר כך ט המדעית
 והסיבות רבות ־ ואס תלון לא תכשל ט תנצל
 ממכשולי המון מי״ז • וכמ״ש למיל במשנת כל ישראל
 מ״ש באור המקיף לעושה מצוה • ימיי האור
 מצוההזה הוא מוצל מעבירה• וכן מיו להיסך הוא
 אמוז בהבלי השיא מ״ש • וז׳׳ס והד ת למצוה קלה
 אף אס היא קלה בעיניך הלא מיי תנצל מן
 העבירה ־ וזהו אמרם ובורח מן העבירה ־ היינו
 מיי המצוה שמשית כ׳ מצוה נוררתמצוה כוי־ ששכר
 מצוה מצוה • המצוה עצמה נותנים לו בשכרה ־

ל: י  כמבואר במשנת כל ישראל הנ
 או יפורש הוי רץ ט׳ שמצוה כו׳ • ר״ל הריצה ג״כ
 היא מצוה ועבורה תזכה להמצוה • ט אס
 ימתין מלי׳ מתי תבוא לידו לקיימנה אז א״א
 שיק״מנה שהרע מזק מאוד וכן מן העיירה מיי
 מצות הברימה יזכה להנצל ממנה ־ ועבירה ריל

 ההתרשלות מזה ג״כ גוררת מבירה :
 או יפורש היי ת למצוה קלה כוי • כי הנה כל
 מילי לאבות הם מל לרך החסידות • לכך
 צווה הוי p לא לכוונת השכל לק למצוה מפאת
 היותה מציה מהאדון המצוה • וכן במנילה לא
 מהעונש לק מהיותה היפך לצונו וז״ש ששכל מצוה
 מציה כוי• רובן מיד מ״שבפ״ב כי לאיי להתפלל
 ביום צלותינו לק למק שמו יתבדך • וכמאמז״ל
 בזמן שהאדם מצטמל שטנה מה אימלת קלני כי׳ •
ט עיקל כוונת הכליאה להיטיב לבלואיי וא״כ  ו
 יחק שתהיה המגולה מ״מ לקבל סלם עגולה
 גגוה למען יגיע ניר להשי״ת גהמיגו • יאק לך
 מלה מוגה הימנה • אמנם אס מטין גהקגלת
 פלס להנאתו היא מלה הפחותה שגכולס והגמינה
 לזה אס יאמלו לו עגול וייעיג למגילך ולא ילצה
 אף שמטוגח חגילו הלא גיכ יגוא נ״ל להשייח •
 [וכמי שהארכתי מה גפיא גמשגה אל חהיי כעבדי׳
׳ ימי״ש הימיג • יט רמוקיס אנסנו מהמדריגה 0 
 הגביה והדרך המוגחל לט שלא מ״מ לקבל פלס] •
ר הוי ת למצוה סי ששכר מציה  יעיז הדרך *ז

 ג״נ

 50 רוח אבות
 (מכילחא נא) כשם שהמצוח צריכין שמור ק המצווח
 צליכין שמול מצוה הגאה לירך אל חממיצנה • ואס
 גמח שהיא מצדה גילך חסליס מיניך אז חיכף
 חגלח ממך • ואמז״ל(נ״נ ס׳:) מיל לולף צלקה
 ומשל ימצא חיים צלקה ונו׳ כל הלולף צדקה הקג״ה
 ממציא לו מעוח למשוח צרקה רנב״י אמר הקג״ה
 ממציא לו ב0י ארס המהוגנין כוי • הראו למופח
 שאף במצוח צרקה שאין מציה כמוה מצויה ללוב
 כי נפישי עניים ומ״מ לק הלולף ימצא כ״ש שאל
 מצוח • ובורח מן העבילה • כי בעבילה הוא
 להיפך כי היא לולפח חמיל אסל הארס וממצאח
 עצמה לו שיעשנה ־ לכן הזהיל שאמל המציח ׳ללוף
 כמו אחר א׳ הבורח ממנו • ובורח מן העבילה
 כמו שבורח מן הלולף אמריו ואז ינצל • כי אמנם
 היצה״ר מחגבר יוחד במלאכחו מן היצ״ט• כי כן
 יסל השי״ת לאשל מטבע נשמח הארס ושרשו
 יוחל הי׳ נקל לו לשמוע בקול היצ״ס כי מ׳ פחי יסול
 ממחצב מקיל מים חיים לחצוב באלוח מקול שחת
 כי ע״כ השליט היצה״ל להיוח שולל יוחל למען
 יהי' האלם עלול לעשוח לצון זה וזה בשיה־ והיצה״ל
 עומל מל המשמל תמיל וממציא לו עונות בכל מקום
 מררך כף רגלו פתאום י וכמ״ש שלמה היא כמתף
 תאלוב וגו׳ ולא בקל יעשה הארס מצוה א׳ כמו
 שימשה כמה סבילות והיצה״ל מסמא עיני האלם
 ומלאה לו על טמא מהול על מון שהיא מציה •
 ולהיפך על טהול טמא ועכ״פ בעניני המצוה שבל
 יעשנה כהוגן • ואך התולה היא המאילת עיניס
 מממשכי היצר כמש״א לול ע״ה(ייהל״קי״ס) נל ללגלי
 רבריך ואור לנתיבתי • ר״ל הייתי מאיר נתיבתי
 באור התורה ולראות מפ״י התורה מה שהוא מציה
 ומכ׳׳ז לא סמכא לעתאי מריק פן אכשל לבל אעשנה
 כהיגן ־ לק אמל נל ללגלי בכל מצמל כף לגלי
 הייתי אוחז נל ובירק באולה במולי ובסלקי הלב
 לבל אסול מלעשות כל לבל כדן ט הנל מועיל
 יותל לבלוק גמול ק ובסרקין • והאור מאיל יותל
 בללך כמאמז״ל(פסחים י׳:) מ״ש [ועמיש לעיל נפיא
 מינ] ולק אמל במשלי(לי) בדלך מכמה הולתיך
 הללכחיך במעגלי יושר בלכתך לא יצל צמלך יאס
ן לא תכשל • כמש״ל ט היצה״ל מסמא מיג׳ י  תי



ד חייס בו ק ו  פ

 כלגו למשות • והנה אס יאמר לך אדם שחבירך
 מחנחס עליך לעשות לך רעה אל תלו לנקום
 מחבירך ולבוז אותו מיד כי פן רק הרהר בלבבו לכר
 נחשד ונדמה לבריות שרוצה לעשות כך ומימ לא
 יעשה-ומעצמךתביןזאחכיגס
 אתהכמהפעמיס ידע לבבך
 שהרהרת למשות דבר עול ולא
 עשית וכן תדין את חבירך •
 ומ״מ לא תחליט שודאי לא
 יעשה רק צריך למימש ולהזהר
 ממנו אולי יעשה • וזהו אל
 תהי בז לכל אדס • ואף
 שלפ• הנשמע והנראה לך
 עליו ראוי לבזותו • כי אולי
 שקר הוא ואך שהרהר בלבו
 לעשות ע״כ נחשד • ועכ״ז
 אל תהי מפליג לכל דיר •
 ולמיחש מיבטי וכנ״ל • ונתן טעם לזה שאין לך
 ארס שאין לו שעה • ר״ל שבאה עליו שטה רטה
 וחשב בלבו ק ע״כ נחשד אבל לא יעשה • ואמר אל
 חהי מפליג כו׳ • כי אי? לך דבר שאין לו מקים

 וכבר היה לעולמים שנעשה כדבר הזה • ולכך
 שמור נפשך :

 או יאמר אל תהי בז לכל אדם • ריל לבון גזל מלשון
 וישראל לבוזזים • והכוונה שלא ייזונ אף שלום
 עני כמאחז״ל(גרכיה י׳:) ע״פ גזלת העני בבתיכם •
 ואין לך דבר מ׳ י יש מפרשים כמו דיבור • כמ״ש
 הרח״ו זצ״ל כי מכל דיבור נעשה רשימה למעלה •
 והרמז לזה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה •
 כלומר אפי׳ כל דיבור קל היוצא מפיו עושה רושם
 למעלה ע״כ • ולזה כוונו רז״ל גכ״מ בלשון יראת
 שמיס מורא שמים • ד״ל ירא מקלקול כנעשה
 בשמיס • ולכך מזכיר העולמות העליונים כי פם

ח ושכר עברה  (י) ששבר מצוד, מצו
י ה אומר אל תה : ג הוא הי ה ר ב  ע
ג לכל י מפלי  בז לכל אדם ואל תה
 דבר שאין לך אדפ שאין לו שעה
 ואין לך דבר שאין לו מקום :
בנה אומר  ד דבי לויטם איש י
ת ד הוי(׳) שפל רוה שתקו א ד מ א  מ
: רבי יוחנן בן ברוקא ח מ  אנוש ר

 כצפה יהושע (י) שעבד r.-sre כוציה «נ6
 דניא on פרק פ*י (ז) שפני

 רוח נוי • מש׳ ירןאת וישא פיק שלישי :

 הקילקול יותר והתיקו; מגיע כס גס כן יותר
 לערך העולם ק הקילקול והתיקו! והמצית מוסיפי;

 כס בפמליא של מעלה ודייל :
ח י ולא יחשוב שמקיים ד חוי שפל ח א  מאד מ
 מצות ענוה במה שהוא שפל רוח בעיניו
 כ״א יחשוב באמת שאינו כלום שתקות אנוש רמה •

 ואי!

ח אבות  רו
 גיכ מצוה שהוא הניר להשי״ת בהטיבו עם ברואיו
 וזה רצונו כמו שרצונו בהמצוה ־ וק להיפך חיו
 שכר עבירה ג״כ לטון יחשב לו טלהצטר למטלה
 כביכול ושכינה מה אומרח כוי• ויפורש(משלי י״ג)

 גז לדבר יחבל לו וירא מצוה
 הוא ישולם• כי המבזה המצוה
 קלה ואומר מה יזיק לי • מה
 מזיק ראיה במקום שאיצ •
 מה מזיה הרהור רע • לזה
 ימובל • אך ירא מצוה בהיוחה
 מצוהאף כי קלה היא ישולם

 לו שכר הרבה:
 ואמר הוי p למצוה קלה
 כוי • כי הנה האדם
 הבורח מדבר המפחידו • לפי
 רוב הפחד כן יגדל מרוצחו
 אס רב הפחד ירבה מרוצתו

p לקבל סובה לסי גודל  ואס מטט ימטט • וכ; ה
 הטובה היא המרוצה • אך אס המלך ציוהי לרין אז
 אינו חושש לאיזה דבר הוא רן כאפר רצונו לקיים אך
 בעבור צווי המלך ורן הוא בכל כמו • יכן אס המלך
 ציוהו לברוח אם חושש להקיס רצון המלך אינו
 חושש אס יקראנו אסון במקום שעומד או לא •
 ככה אס האיש בורח מעבירה בעבור עונשה
 לגודל מנשה כן חהיה בריחחו ־ וכן לרון לדבר
 מצוה לגודל שכרו יגדל מרוצתו י ואך אס יכוין
 לקייס רצון השייית כקטן כגדול יהיה מרוצתו שיה •
 לז״א היי רן למצוה מחמת שהיא מצוה ואז תריז
 לקלה כבחמורה • וכן לברוח מן העבירה כנ״ל •
p א  ובאמת הוא כבוד וחיוב גדול לשמש למלך ה
 אשר אנחנו יושגיס כה וכ״שהמלך ה'צבאות וכמ״ש
 והי האמירך וגו׳ לשון חשיגות לשמור מלותיו •
 ויותר מגואר גמק״א• ומי גמשנה אל חהיו כמגרים

 כו׳ מ״ש שם :
י בז כו׳ • ע״ד מאחן״ל (נדה סיא•) האי  אל תח
 לישנא גישא אעיג דלקגולי לא מיכעי למיחש
 מיגעי וראייחס מגדלי׳ גן אחיקס • ועוד ארז״ל
 (מועיק ייח:) אין אדס נחשד גדכר אלא א״כ משאו
 ואס לא עשה כולו משה מקצתו ואס לאו הרהר
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 ואין לו במה להתנאות • ומי מ״ש בריש פלקין הח״ם • אבל גתשלה לא ימלט לפעמים מרעיון
 משנה א׳ : שלא לשמה אד שלא יבוא לידי ממשה־ וז״ש אבל אל

יד בהלול השפ • ע״ל תטשסטשרה ־ שלא יבוא לידי ממשה כמו שמשבת  אהד שוגג ואחד מז
 שכ׳ בזוהיק מחלליה לשק חלול • כ׳ מלא כל כיא הסוף יהי' לשמה• וטוד יבואר אל תעשם טטרה
 הארץ כבודו ובמקום שנטשה להתגדל בהם • כי לפטמים
מד (ח) כל המהלל שם שמים יפאר אדם וירומם מטלות  טבירה מסלק הוא יחיש או
ו בגלוי אהד שוגג ההורה מאוד וכוונתו לבטבור  כביכול שכינתו ונעשה חלל • בסתר נפרעין ממנ
 ודי להבין: ואהד מזיד בהלול השם •* ה רבי יכבדו אותו ביותר בלמדו
ת התורה ויחשוב להתגדל פ״י נ  דיי בנו אומר הלומד בו׳ ישמעאל בנו אומר הלומד על מ
ד וללמד עטרה שעושה להתירה מה ן כידו ללמו ן בידו בו׳ • ללמד מספיקי  מספיקי
 טיפ מה שנחנקו ר׳ ישמטאל והלומד על •מנת לעשות מספיקין כמרומם אותה ־ אמר חליצה
 עם רכביי בברכות (ל״«) בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות: לך לעשות כן • כיא תעטרה
 דריי ס״ל כס הנהג בהס (מ) ד׳ צדוק אומר אל תעשם עטרה בשביל כבודה • ולא למען

 מנהג דרך ארץ • ורשב״י להתגדל בחם ולא קרדום לחפור כבודך • (וליש הממ-״ש):
ת ד א ב כ מ ה הלל אומר דיי א כל ה י  אומר אפשר אדם מורש כו׳ • בהם • וכך ה
דה כוי • כי ת התו ד מ א הלף• הא ל  ומה אני מקיים ואספת כוי (י) ודישתמש בתנ
ה מדברי תורה נוטל תייו לפעמים היצר מסמא את עיני הנ  הא בזמן שאין עושין רשימ • כל הנ
 [ועי מפה״מ שער א׳ פיה שהאריך מן העולם : ו (יא) ר׳ יוסי אומר כל האדם באמרו אליו שמצוה
בד על לתיח שילך מצוין בבגדים ו ת התורה גופו מכ ד א ב כ מ  כזה • ובשאר העתקות הועתק ה
ת התורה מצוינים והוא כבוד התירה ות וכל המהלל א  מעש מזה כאן] • ולק אמר ר׳ הברי
ות : ז רבי שלא יתבזה בעיני הבריות  ישמעאל בעצמו אס רוצה גופו מהולל על הברי
 לילך בדרך רשביי • הקב״ה ישמעאל בנו אומר החושך עצמו ולא יהיו דבריו נשמנרן • כ׳
בה וגזל ע״כ הוא צריך לעמול בעסק ו אי  עוזרו ומספיק בידו ודיל : מן הדין פורק ממנ
 אל תעשם עטרה בו׳ • כי להרוויח שיכול לעשות לו
 לא ימלט האדם לפעמים םצ^ה יהושע («}נל man¥ שיש גסייי ני׳ • בגדים לכבוד ולתפארת •
־ *%%**^™1? יכמ״ש (:־ת קי״נ•) ריי קרא ׳ , ( ^ ס י  מאבק גאיה בחחלח לנמלי או מ
 באמצט למשוב שיקלאוהו לב ה5א מי אלי־ רנה שייג ו:טמנ«יסנמ:»נלט־! למאני׳ מכבלותי׳ • לזה אמי•
ה (פ) ר׳ צדיק אומר אל תעשש ני' • נ־יייס יי' התנא שהוא טטות כי כל מ ו ד ה . י מ ש 1 א , ן 3 י ו ס 3  אך ל
ימחללה £ המבזה לח התולה׳ ] £ $ > £ $ £  לגללהלל(־־״ליא•)שנתגייר &
• אין הבגדים המכובלי׳מוטילי׳  ע מ להיות כהיג ולבסוף ולעיל היא מימ]• » !דישתמש בתנא »׳
 הטן שהכל הבל כנד רצון [ליל היא מש« ייאושי־.(יא) ר־ יוסי איטר ״י לו כיין שגופו ממולל כוי •
״__ . , _ . , ״ _ ;  ,.,._״ _״< י המננד נו׳ • עייש נמדני ינה גבא עימ (tn יניד) ״
י וכל המכבד את התורה ועוסק ג ; ג < 6 w״ w , , י נ ״ ״ מ ־ =  השית ועיקר השכר הוא מה י
 שזוכה למבול מלך הכבול מייש משלי א׳(>׳* עיי) עיס מנטה וטסי»!׳ : בה תמיד גופו מכובד וא״צ
 ממהקב״ה-ויסהלגעזומכל לבגליס נאים ומכובדה •
 ח״ עוה״ג־ והשלם שזוכה להלבק באול ה׳ לא ימצא או יתכן ממולל לשון חילול כמו חילול מעשל לשק
 עונג וגם נמח משוס לבל כיא בטבול אח ה׳ ובקיום חילוף • מחליף ח״ עולם בחיי שמה י גופו מחולל

 מצוחיו וזה יקל בעיניו יוחל מהשכל • ולזה אמל מוחלף וצליק מצרה נמלץ ויבוא הוא חחחיו:
• רילכנדש לו לין שש ן  משה ואחם הדבקים בה׳ אלהיכס חיים כולכם החושך עצמו מן הדי
מ ואינו עומד בדק •  לפי לבקחכם בה׳ חיים כולכם היום זהי עיקל חגילו שביק ד

 מלק
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 אקרא• ר*ל מה שצרה ויגון יסובבני חשבתי
 זאת למציאה • כי כל דמבד רחמנא לסב ובודאי
 הביאני לזה למען אשר בשס ה' אקרא]• ובזה יתורץ
 הקושיא המפורסמחעל הנראה לכאורה מפשט
 המשנה• יהלא אנו רואיס
 דלאו כללא הוא יש מי
 שמקיים התורה מעוני ואינו
 בא לידיעשיר!תוכןלהיפוך:
 או יאמר המקיים את התורה
 מעוני כוי • שהיצר הרפ
 מטריד את האדם שלא לשמוח
 בחלקו • ואס האדם מתגבר
 עליו ולימד • סופו לקיימה
 מעושר • היינו שינצחנו שיה•'
 שמח בחלקו • וכמאמר בן
 עזא׳ ריש סרקין איזהו עשיר
 השמח בחלקו • כ׳ אמנם אך
 בראשית השקידה יש לו לאדם
 המלחמה עם היצר כ׳ יתאוה
 להון רב ולתאוה וכבוד•
 אך לבסוף נותן אל לבו דעת
 :לל ומובד; הוא מעול דר״א
 בהבלי הזמן ושמח בחלקו אף אס מעט הוא כ׳
 הוא מוסיף שלימיתו • ותחת אשר בתחלה למד
 התורה מעוני ר״ל מצער • בא אחר כך ש־למוד
 מעושר ר״ל להיות שמח בחלקו • והנה כל אדם
 צריך לעלות ולהוסיף שלימות וכל מ׳ שרוצה לעמוד
 במדרגתו ולא לעלות יותר סופו ליפול-כמ״ש במשנה
 ודלא מוסיף יסיף • ואף אס כבר נצח היצר אס
 יתרשל להתגבר ולהוסיף עוד ישוב יצרו עוד להרע
 צו ואל יבטח ברע • רק אם כבר נצחו קל לו להיות
 נשמר ממנו אבל שמירה צריך כמאמר הכתוב
 (תהליס צי!) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה • ר״ל
 הצדיק אשר עדן יצרו טורדו רק מתגבר עיי צער
 הנה אורו הוא כמו זריעה בקרקע יודע שלבסוף
 יצמח אבל כעת אין לו עדיין • אבל לישרי לב מי
 שלגו כבר ישר יאין לו שוס עקמימות מיצרו - הוא
 שמח נס עתה גלולקו • [אייה ע׳ שערי מבונה ליבינו
 יונה] • והנה לאיש אשר לבו שמח גשלמותו • כל

 תענוגי

ח אבות  ת
 פורק נוי שוטה 0׳ • שאינו חושש לגזל ולשבועה •

 וגס רוח• שמשב מי יכול לעשות לי מאומה:
י ק יחידי בו׳ • ריל אפי׳ אחה גדול ה  אל ת
 הדור וכשחצרף שנים קטנים ממך לא חאמר

 קבלו דסחי שהרי ביד לשפוט
 זולתכם: שהם רשאים כוי •
 שאף שאתה הרב מ״מ הלכה
 כמותם שהם רבים• והמה
 רשאים לומר לך שאתה מוכרח
 לקבל דעתם • (ונ״פ המדר״ש)
 שחק דן יחידי אלא אחד•
 כמארז״ל כי המשפט לאלהיס
 הוא • ריל שהם שופטים אח
 ה' כביכול שכשהם מוציאין
 ממק שלא כדין מטריחים אח
 השי״ח כביכול להשיב הממון
 עיי כמה סבוח • לזה אמר
 אל יקל זאח בעיניך כי אחה
 היחיד אין אחה דן אלא
 אחד יחידו של עולם (מן

 פי' המדר״ש) :
ימה ת התורה מעוני סופו לקי ים א  כל המקי
 מעושר כוי י ר״ל מעור מממח עוני היינו
 שמן העוני לוקח ראיה לעצמו ואומר בלבו שבודאי
 בכוונה לא נתן לו השי״ת משירות כדי שלא יהיה
 מרוד בעסקים ובנכסים ולא יהיה לו פנאי לצמוד •
 ואז סופו לקיימה מעושר • נ״כ פי׳ מחמת עושר
 ריל שגס אם יתן לו השי״ת משירות לא יטרידהו
 עסקיו מעסק התורה אע״פ שנסיון עסק ההורה
 בעשירות גדול יותר מנסיון העוני • ויחשוב בלבבו
 כי השי״ת חננו בעושר כדי שיוכל לעסוק בתורה
 בלי טרדת הפרנכה • וכל המבטל את התורה
 מעושר • מחמת עושר כנ״ל ואומר כיון שנתן לו
 השי״ת עשירות א״כ אין לו פנאי לעסוק בתורה •
 סופו לבטלה מעוני • היינו שגס אס יהיה עני לא
 יוכל לעמוד נס בנפיון קטן ויאמר שאין לו פנאי
 לעסוק גתורה מהמת טרדת הסמכה ומדוקדק
 לשון מעוני • מעושר • ולא אמר געוני • לכושר •
 [חיש לוד (רהלים קש״!) צרה ויגון אמצא יגכס ה׳

 ושבועת שוא והגס לבו בהוראה
ה : ח הוא הי ח ו  שוטה רשע וגס ר
 אומר (ינ) אל תהי דן יהידי שאין דן
ר קבלו מ א  יהירי אלא אהד ואל ת
ה : ת  רעתי שהן רשאין ולא א
 ט רבי יונתן אומר (ינ) בל המקיים
ת התורה מעוני סופו לקיימה  א
ת התורה  מעושר וכל המבטל א
: י רבי י נ ו  מעושר סופו לבטלה מע

 בצפר, יהושע (ינ) *h י־.ה• דן יחידי • ירושלמי
 סנהדרין 8'א הניא (אי עינ) מדרש
 ונר־ה רנה א׳ שנאמר והוא נאתר ומי יש־ננ׳ • ועי
י • [נ1' תיפסיס מהדרין ה י  מדופ שיר השידיס א׳ •
 דיס דן • רייג) : (י!) המקיים את התורה
 מעוני כוי• ווגיק!ן • כהרי תורה(סיס עינ) תיקונים
 גזוהיוו (עיר עינ׳ סקויי, תיקוני ווםד (ה׳ סיא) •

 לגל לחפוז גאלה



 פרק ד חיים
 מגק רק במקום שאוחוז לעומת פני סמויים עליו •
 ואס גס מלפניו ומאחריו יורו עליו • הלא עליו
 להקיף חריסק מכל צד • זכמאחז״ל גמלרש בכל
 אבר שעשה עבירה יעסה בז מצוה להמח לחריס לו
 מכיזן לעומת העבירה• וכמיש
 דור (תהל* קייס) פלגי מים
 ירדו עיני על לא שמרו
 חורחך • כי הנה אמרו מז״ל
 (שנת ניר) כל היוצא למלממח
 ביר נסכריחוחכזחב לאשחו•
 וא״כלאחסאדזד במה שלקח
 בת שבע כ״א במה שראו
 עיניו כמ״ש (שמואל נ׳ ׳יא)
 וירא אשה רוחצת מעל הגג
 ונו׳ • ותקן עירו זאח נבטה
 וזיש פלגי מיס ירדו עיני על
 לא שמרו העיניס תורתך•
 בעיניו משא ובבכי העיניס
 חיקן • וצריך האדם להחבזק
 היסיב מתוך הפורענוח לידע
 באיזה דבר קלקל ופגם שהם
 מדה כנגד מדה • [פי׳ נפש
 הת״ס שעיד פכיס ד׳ ׳״ד•]
 וכמשאמז״ל (נרנית ה•) אס
 רואה אדם שיסורין באים
 עליו יפשפש במעשיו פשפש
 ולא מצא יתנה בבטול תורה • ולכאורה חמוה כיון
 שיש בידו מון בטול תורה אין לך מצא יותר מזה •
 אך כבר התעירר רש״י ע״ז ופירש וז״ל שראויה
 היסוריס הללו לבוא עליו • ר״ל שלא מצא עו! שיה׳'
 היסוריס מדה כנגד מדה • יתלה בבטול תורה • כי
 בעין בטול חורה כל היסוריס שבעולם חיו המה
 מדה כנגד מדה שכמו שבלימוד החורה כחוג (משלי
 ד) ולכל בפרו מרפא-כןלהיפךמ״ו בביטול חורה-אבל
 בשאר עבירוח צריך לחקן בחשובה ומע״מ לעומח
 המשא דוקא שמבין מתוך הפורעניות מיל ואש יחקן
 חטא אמר לא יזנניל לזה החמא כדמיון תריס הנ״ל:
 או אמר בפני הפורענות • ר״ל אף אס הסורענוח
א לשיש  כבר בא מימ מנינה: בל כנסיה שהי

 0׳

ט בעסק ע מ  מאיר אומר (יד) הוי מ
 ועסוק בתורה (סו) והוי שפל דוה
ת מן ל ט אפ ב י בל אדם to ו  בפנ
ש לך בטלים הרבה כנגדך  התורה י
ת בתורה יש לו שבר ל מ  ואם ע
א רבי אליעזר  הרבה ליתן לך : י
ת ה  בן יעקב אומר העושה מצוד, א
 קונה לו פרקליט אהד (י!) והעובר
ת קונה לו קטנוד אהד ה  עבירה א
בה וטעשי׳טוביס(יס) כתרים  (יח) תשו
י הפורענות • רבי יוחנן הסנדלר  כפנ
א לשם שמים  אומר כל כנסיה שהי

 מצפה יהושע (יד) הי• נמעס נעשק מ• • נל
 סמ:נס נהנא מי איר (סייא) כן

W בגו מכעיס נמ:נ: הוי ממעע נוי • (טי) זהר 
 רוח נו׳ • ע' לעיל (אופ וי) ישיג • (ID) ואם בטלת
 נוי • מדוש משלי פ־ (גיד עינ) תמן שגיגן אס נעלת
 נו׳. (יו) והעוני עבירה א' נו׳ • 1>ה'ק ויקרא
 רעימ (ייו עיא) ושש פנסש יעימ (מיו ע׳א) •
 (יס) תשונה ופעיס נוי • מדרש נמינר ינה גשא
 פייד(יניפ) פרקי ריא פרק מינ • (יפ) נתדיס בפנ•

 נוי • נלשין הוה פיק• ייא • פ̂ר ניח:

 a חח אבות
 תענוגי עולם וכן צערי מולם לומים בעיניו להבל •
 ועדימ אמר (תסליס כ״א) הזד והדר תשיה עליו •
 ריל ט היפך אותיות הדד הוא דייה • תשוה עליז
 [אמר המעתיר, נ״ל שריל שיהיה נשוה ולא להיפך וו״ש

 הנתונ והודי נהק־ למשחית• ר״ל
 מהול נעשה לוה להיפך כנ״ל]
 וגם הצער מקבל בשממה כי
 גקבלח הצרה מקיים רצון

 בוראו • וזהו שמחחז:
ט בעסק ועסוק ע מ  הוי מ
 בתורה • להפסידם

 בגיא א״א רק מעט מעט
 חמפיטס : והוי שפל דוה
י בל אדם * כי לפעמים  בפנ
 האדם בינו לבין עצמו יבין
 חסרונו ויהיה פניו אך כצאתו
 גין הגריזח ישכח הכל
 ויתרומם עוד לנ״א הוי שפל

 רוח כפני כל אדם:
 או •אמר והוי שפל רוח גפני
 כל אדם עפ״י מ״ש חזיל
 (סוסה ה•) א״ר ח״מ צריך
 שיהא גז אמד משמנה
 גשמיני׳(מגאות) זרנב״י אמר
 לא מינה ולא מקצתה• והטנין
 הוא כי שמיני שגשמינית הלוג

 הוא קורטב כמ״ש (מקואות פ״נ מ״א נפי׳ הרמנ״ס)
 ומצינו שהקורטב יכול להפך את המראה אשיי בג׳
 לוגין כמ״ש במשנה ומקואות פ") מיה) ג' לונין מיס
 מסר קזרטב שנפל לתוכן יין ומרחיק כמראה יין
 וזיש שת״מ צריך שיהיה ל1 גאוה שמיני שבשמינית
 ריל מראה גיאות בחיץ צדך להראות לפעמים
ק  מראה נאוה • וכענין נהוג נשיאותו ברמים • דו
 מרה בתלמידים וכדומה • אבל רנב״י אמר שאפי׳
 מראה הנאוה אינו רשאי-וז״ש לא מינה ולא מקצתה׳
 וצריך שיהיה הפפלוח ניכר נס על פניו מבחין •
 והנה רימ סידר כאן ג״כ כרנב״י זלכ״א והוי שפל

 רוח בפני כל אדם :
י הפורענות• אמר בפני כי החריס  כתרים בפנ



 חח אבות פרה ד חיים כח
 ומראה. טל הגדול ממט שהיא מקשט חלמידיו
 לק אמר יהי כבוד כוי • אס כבוד מראה
׳ כשלך • והנראה לך למברך תכבדו  לך להלמידך מ
 כרבך וטי אן תצא ירי חובתך לסי האמת אשר
 המה בטח מדריגה א׳ גמלה

׳ • ידוש ט במשות האדם מלוה ומקיים מצות  מ
 ה׳ הוא בונה שולמית מליינים שחשים כמשאזיל
 וברכות ס*ל•) אל תקרי גניך אלח ביק־ • וגמיש
 (ישעיה נ״א) ואשיס דגרי גסיך וט׳ • לנסיט שמיס

ת • חהו שכרו  וליסוד א

דך , הי כבוד תלמי י  מתוספו ט״י והוא מתעק בןשמועאומר(כ)
ד 1 • ששגגת תלמו ק ב ב עליך כשלך וכבוד ״ י  ומתטנג גהס גתטמג נצחי • חב
' ר כ ו ד  וגהיפךס״ו הוא גונה טולמות כמורא רכך(כא) ומורא רבך כמורא . ז
. \ \ _, .i-n-.f יויימול• מידור  . י

נה לשם שמים יותר מכפי הנראה גטיניך •  בפולס הבא שטתניס לו כל סופה להתקיס ושאי
 הפזלמות והאומה הפליוניס אין םופה להתכןיס: יב ר׳ אליעזר אבל באמח יש לכל אמד גרד:

 עולה
 כמו
: יג'(«) ר׳ יהודה אומר ן-ןי ששכר תצמוד תורה כנגד ם י מ  של שיא ומוסיף כח ברט ש
ד כולם• ק גם ביטול לתלמוד ד ^ תלמו ה זהיר בתלמו  ומתיש כמ פמליא של ממל

: (כל) רבי שמעו; אומר ן ו ד  ומהרס ומחריב טולמות עולה ז
 עליונים כמו שכתיב מהרסיך שלשה בתרים הם • כתר תורה •
ה • וכתר נ ת • וכתר כהו ו  ומחריביך ממך וגו׳ והוא בתר מלכ
: יד(כה) ר׳ ן ה בי ב עולה על ג  מנין הגיהנס והן הן הנסרטין שם טו
 ממנו אמרי מותו כפי טנשו גהוראי אומר הוי גולה למקום תורה
א אהריך א תבו ר שהי מ א  הקצוב לו מהקג״ה כפי טנין ואל ת
נתך דך ואל בי ך יקימוה בי  החטא • יאחר קיבול מנשיהם שחברי
: טו רבי ינאי אומר אין ן  הס כלים מאליהם כי אין להם אל תשע
ת הרשעים ואף לא  כמ ימיות רק מן הפטרה • בידינו לא משלו
א בן  חיש כל כנסיה שהיא לשם מיסורי הצדיקים • רבי מתי
 שמיס היינו סולמות טליונים הרש אומר (ט) הוי מקדים בשלום

׳ (כ!) ם ד  הקדושים שמס ונבראו מפסק כל א

 תורה מיו נגד כינס לפונש י
 והנה כל טבירה לסי גדלה
 יגדל רושם שגגתה ניכ •
 וביטול תלמוד תורה גחל

 רושם שגגו כזדון אחר:
ב עולה על גביהן•  שם טו
 כי יראה היא האוצר
 המגינה על התורה והמצות
 המונחים בתוכה כמ״ש רפ״א
 ולזה אמר עולה מל גביהן

 לסיככס ודיל :
^ הוי גולה למקום תורה V w T w 
׳ • כמו שכתוב בלוי ו  נ
 (דבריס ל״נ) לאביו ולאמו לא
 ראיתיו ואת אחיו לא הטר
 וגו׳ • יורי משפטיך ליסקג •
 וכמ״ש (תהל־ס כי») אבי ואמי

 מזביר ואז ה' יאספני:
 והוי זנב לאריות בו׳ י

 מצפה יהושע (5) יד.י נביי תייטירך כוי •
 [לעיל סיג פיייד «**] מכילתא
 וינא 9פלק סיא מכאן אפרו נוי • מזרע תמוומא
 נשלמ ניו פנאן אפרו נוי • פסיקתא רנסי פיינ
 סייס • (נא) ומורא יכך נוי • [פשמיס ניס•] ועי
 ירושלסי מדיה פיס הליא (ייח עינ) פויש שמות ונס
 (סיג) סנאן אמרו סנפיס נוי • עייש פנסוסא מליו
 (ניי) סנאן אסרי םנסיס מ׳ וסי פגא יניא ווסא
 (ססיו) ואס לסוס סן כאוס נוי החיוא סמנו נאיש

 תורתו ומלותיו סופו להתקיים
 כי הוא מתעק בהם בעידון
 וחמנוג לצמ ט הס עולמות
 נצחיים וקיימים לעד• וכל
 כנסי׳ שאינה לשם שמיס הס
 המולמוח שנבראו ממטרי אין

 סופה להחקיים ומיל:
ד כוי • ר״ל ט מ  יהי ב
 היצר מסמא האדם

 כי דרך הארי להגביה
£ זנבו כן דרך הגחלים מכבדם . ? \ ' B י יי' * ס י ! ^ ?י ? "  fcwt ״

י .  לימס: (ננ) רי׳א הר זודר בתלמוד נו׳ • [«* י
 סציעא ליג:}• (נג) ש«גת תלמודנו'• פזיש ייי•

׳ מזרים בו׳ • פירש שסוס ינס תרומפ פליס • סדרש גמיני ינס פיי(יסיו) וש0  פנסוסא ויקוא ו׳ • ושס סמוס מ': (ני) sn׳H נ
 נשא סייד(יניס) מויש קסלס מס ו׳ א׳ סיש • סויש סנסומא ויקסל ו׳ • שס סי• תיקוני ויסר סיקון ס׳(קליד פיא) • [w יוסא ע*:
א 71V רנס (פייד) נדון סמקיס נייו «6 ג פ • (:!tf שנס) ג׳ וירים וסרסיי • ננייא] • (נס) ר׳ נתוראי איטר • מי גילח נו׳ 
 שנסו נסיים ונסיפ ששנו למ המשגה 10*1 «י גילס לסקית מ׳ : (נו) וויי מקרים כשלום נל אדם• ס' כינוס(>"ד) אסיו סליו סל
 ועין שלא סקדיסי איס שלום מסילה יאסי׳ עו׳1 ונניל יפי ניפץ(סינ) מ פשדא פקייס ויפינ לפי שלמא • ווסי נשלים גל אוס• י*•**
a n ייזפלטי סגסויין סיד סלימ (י׳ה) *':•וסתלא אפי מי [rt סנהולין]-'לסילסלססנס םנינ *ס ט׳ • (גז) וחד זנב לאריות בו 
 ל»סל׳סס׳ «tnf * (ftf) m» fv4 דלםוי ני נש מ׳ ייקמיס tT9n (ft> [r» ft] )^פיקיי י»י««ן וינ(פ׳נפינ):



 5c רוח אבות פרס ד חיים
 כדי שתוכל לילך להמשתה המוכנת שם • ולאותן
 הלטשיס כוונו חז״ל 3אמרס בורא מלאך מלץ •
 כי כל הדברים העליוניש המה סייס וכמו רוח החיה
 באופנים וכן הלבושים הס חיים ולזה כוונו קונה לו

 סניגור אחד ודייל:
פה י ת כוי ו ח  יפה שעה א
ת כוי ת  שעה א
 בעוה״ביכי העיבד עימ שלא
 לקבל פרש עיבד כמ״ש דוד
 (תהליס קי״׳5) גמול על עבדך
 אסיה ואשמרה דברך • ט
 ביקש דוד שיוחן לו גמולו
 בזה העילס• והוא שיחיה
 ויזכה לשמור דברי ה׳ וזה
 יקר בעיניו מכל נהרי עדן •
 לזה יפה שעה א' בעיה״ז כוי•
 ואס ע״מ לקבל פרס אמר

 אח שמשיהס ודרך השועל להניח ראשו בין ברכיו
 ק השפלים מבזים דייניהם ישופסיסם (וכן פי'

 המדרש שמואל) :
r דומה לפרוזדור כוי • ידוע מ״ש f f ip f i 

 בכמהמקומוח כי
ם: טז רבי עלי ס ואל תהי ראש לשו  כל מעשי האדם במצוח ה
 הס שכרו והוא צמצמו עושה יעקב אומר (כח) העולם הזה דומה
י העולם הבא(כס)התקן א לפרוזדור בפנ ו  לו השכר• והנה השכר ה
ס נ  להתענג על ה׳ בנועם ןיו עצמך בפרוזדור כדי שתכ
ה אומר : יז(ל) הוא הי ן  לטרקלי
ה ב ו ש ת פה שעה אתת ב  (לא) י
 ומעשים טובים בעולם הזה מכל היי
ת של ח ה א ע יפה ש א ו ב  העולם ה
א מכל היי ב  קורת דוה בעולם ה
 העולם הזה : יה רבי שמעון בן
ת  אלעזד אומר (לנ) אל תרצה א
ו  הברך בשעת כעסו ואל תנחמנ

 השכינה• והיוחר גדול מח קרב
 יוחר ומחיצחו לפנים ממחיצח
 סטרו וזהו העונג אמיתי •
 וע״י התורה והמצות מחקרב
 הוא יותר והמצות הס תרי״ג
 לבושים לבוש לכל אבר וגיד
 מהרמיח אברים ושס״ה גידים
 וכשהיא מלובשת כולה

פל לפניו ואל תשאל יפה שעה אשת ט׳ בעוה״ב  מתקרבת יותר לקונה ותתענג בשעה שמתו מו
 א״כ הרי האדם עושה לעצמו לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותי
 הלבוש למען יוכל לכנוס בשעת קלקלתו : יט (לל) שמואל

 מכל ח
ת ע ש  אל תרצה כוי ב
׳ רמזו בזה ע״ד ו  כעם
 מארזיל (ונחיס ז׳:) חטאת
 קודם לעולה ־ כי מתחלה
 צריך לכפ- חטאו ואחר כך
 יביא דורון • וק רמזו גם
 המה רעך זרע אביך הוא
 השי״ת אל תרצהו ברוק
 בשעה שעדיין הוא טעם
 ולא כפרת פניו [ישפיר נסמך
 להמשנה דלעיל לתשובה

 ומע״ש כוי] :
 פן יראה ה' כוי י יתכן

 לפרש מלת פן קא

 ןטן אומר (משל• כד.) בנפול אויבך
ה ובכשלו אל ינל לבך מ ש  אל ת
ב  פן יראה ה׳ ורע בעיניו והשי

 על
 והשיב מעליו אפו־כי לפעמים
 נגזר עליו שיהי' לבוז וישמחו אויביו • אך לפעמים
 לא נגזר עליו כ״א הצער לבד מה שנפל אבל לא
 שישמחו אויביו עליו ג״כ • ולכן בשמחתך עליו יסור
 ה' מעליו והשיב מעליו אפו עליך: אי יאמר בנפול
 אויטך אל תשמח כמאמז״ל (נ״ב נינ•) שהצסערו

 האמוראים

 יהושע (נת) העוהיז דוטר. לפ-וודור נו׳
 1וה־ק •תלו(פינ עינ)•(נע) תתקן
 עצמך כוי • ע׳ מדרש משלי(יייו) ניג עינ • (ל) הוא
 היה אומר ימה שעה אחת בתמונה ומעיס כוי •
 עולש קהלת רנה ז׳ 0׳ איר י«קג ניני קרושאי נו׳
 היא היה אומר יעה ני' [ועיי מרריש נ׳ ר׳ יעקב
 ומשניוינו הוא אניו שנ יאנ'׳] • (לא) •פה שעה א׳
 נוי • מדרש ויקרא רנה(פינ) • (לנ; אל תרצח בו׳ ־
 שנא דניא דנה (פעיו ופיימ) ושנו תנמים אל תר!ה
 כוי - [ופי נרנוס (וי•) מנין שאין מרצין נוי] •
 (לג) שמואל הקשן אופר כוי • עי׳ תנא זני אליהו

 זיעא(פע'ז) :

 לקנל הככר • וזהו כמו אס
 יאמרו לאחד מנה לך זהובים
 לעצמך ואני אשלם לך עוד

 שכר סרחך • ומי שמלובש —
 כולו עולה למעלה ומבלעדי טצ!£ה

 לטשיס השוערים והשומרים
 שם אין מניחין לעלות
 ערםלאי׳ וכשנתלבש בלבושים
 הס לו כהותם המלך ויניחוהו
 השומרים עד מקוס מדריגתו
 וז״ש ביהושע(ונרי׳ גי) הכה״ג
 שהיה לבוש בגדים צואיס
 ועומד לפני המלאך ט׳ • ר״ל
 כיון שהיה מלובש הבגדים

 הצואיס לכך עכבו המלאך מלכת הלאה • ואמר כך
 כשהלבישוהו מחלצות אייל המלאך ונתתי לך מהלרס
 למעלה למעלה ולא יעכבוך ׳ והדברים עתיקים •
 יזהו העוה״ז דומה כוי • וגס העוהיג כבר מוכן
p וסהל סינוף בגדיך הצואיס צ  ועומד • רק התקן ע



 רוח אבות פרק ד חיים כט

 נקמה ולכך ניכאו מזיקים ומחבלים 3ע1לם לעשות
ד שיבינו בני ארס שהוא מהשיית  די; בעולם כ
 ויראו מלפניו כמ״ש בחובת הלבבות שהיה בוש
 מלירא מהברואים בהיות יראת ה׳ עליו ובטוח
 בחסד אל כל היום וכאשר
: ב אלישע בן אבויה יש עליו יראת ה' אין לו לירא ו פ  מעליו א
 משוס דבר אבל אס אינו ירא
 מהשי״ת הוא ירא מהברואים
 מהרבה אריות והרבה דובים
 והרבה לסטים המצייס בעולם

 אומר הלומד ילד למה הוא דומ

 מ׳ כאינו ירא מה׳ ולזה אמר
 משה (לנריס מיל) מה ה'
 אלהיך שואל מעמך כי אס
 ליראה אתה׳-ר״ל טון שפ/*
 יש לו לאדם יראה מהרבה
 דברים רעים הלא טוב שוב
 נו להפיך היראה לשוב לירא
 מאת ה׳ ואז ינצל מכל היראות
 שיש בעולם • וזהו באמת
 דבר קשן ומה ה׳ אלהיך שואל

 ה־־אות הרבה שיש בעי

ה על נייר חדש והלומד ג ו  לליו בת
בה על  זקן יימה הוא דומה לדיו כתו
 נייר מחוק י רבי יופי ברבי יהודה

 איש כפר הבבלי אומר הלומד אשר באמת צריך לירא מהם
 מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל
 ענבים' קהות ושותה יין מנתו
 והלומד מן הזקנים למה הוא דומה
 לאוכל ענבים בשולות ושותה יין
 ישן • רבי אומר (לי) אל תסתכל

ה שיש בו י יש קנקן מ  בקנקן אלא ב
 הדש מלא ישן וישן שאפילו הדש
 אין בו : בא רבי אליעזר הקפד
ה והכבוד אה והתאו  אומר (לה) הקנ
ת האדם מן העולם נ  מוציאין א

ת מעמך •י וא״כ איפוא ע ה אומר הילודים למו  כב הוא הי
 והמתים להחיות והחיים לידו; •
 לידע להודיע ולהודע שהוא אל •
 הוא היוצר י הוא הבורא • הוא
ן י הוא הדיין י הוא עד י הוא  המבי
 בעל דין * והוא עתיד לדון • ברוך
 הוא שאין לפניו לא עולה ולא
 שכהה י ולא משוא פנים י ולא
 מקה שוהד שהכל שלו • ודע שהכל
 לפי החשבון י ואל יבטיחך יצרך
ת מנוס לך (לו) שעל  שהשאול בי
ה נוצר • ועל כרהך אתה ת  כרהך א
 נולד (לז) ועל כרהך אתה חי • ועל

ה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים ת ת • ועל כרחך א  ברהך אתה מ
׳ ו נ ניא ו  1 הקדוש ברוך הוא : יי חנ

ר יו־קין ן' ,>f:p תיקון כיא(>׳ז:) נ ס מכריש אנשקד • וע׳ תיק׳;• ״ נ ל בקנקן כו׳ • ע׳ מדרש נ ב ת פ  מצפה יהושע (לד) אלי ת
 ועי תיקון 0יפ (קשיי פיא)•(לה) הקנאה וחתאיד, בוי• פ־קי ריא ריש פרק ייג ולא כנם ר'א סק:ר•(צי) שעל נדחך
ודי ג׳ (לו) וע׳כ אתה חי • [תיש׳ נתינות (למיד ע׳א) דיס בנל גרש׳ לי.יןן • כגריינ)־: ז ד בז׳ • מורש סמןועא פ ג ו ה נ ת  א

 לכ
 ליראה את ה׳
hi* והאלהיס עשה שיראו מצפניו 

 ירכי חז״ל 1־ברכות נ״נן•) אלו
 הרעמים שנבראו לפשוט
 עקמומית שגלב • ולכאורה
 לפ"; הלא אך מהרעמים ירא

 ולח מצפניו אבל הכיונה היא
ד הרעמים  כנ״ל שכיל י
 יראו מלפניו כיון שבלא זה
 יהיה עליהם יראת הרעמים

 !:חמה

 האמיראיס על מיחח רב אדא בר אבא שכל אמד
 אמר אנא ענישתי׳ • וכמ״ש החוס׳ שם • וגס ע:וש
 לצדיק לא סוב• לק אמר בנפול אויבך אלחשמח•
 ויותר שוכ היי לך להתפלל שישובו ולא שימותו

 [כדביתהו דר״מ(ברכו' יי״ל•)]
 ונדביתהו דאבא חלקי׳ במס׳

 תענית(ךיג:) :
ר בו"  והלומד זקן למהי
 אבל מ״מ מועיל
 שאם ירצה לתקן יכתוב בדי
 יותר שיב ויותר יהיה ניכר׳
 הכתב שעליו • ור״ל שידקדק

 יותר בלימודו עתה:
 הקנאה וכוי • קנאה בין
 אדם לחבירו •
 תאיה בין אדם למקום • כבוד
 על גביהם • ומבלה עי״ז ימיו
 ברדיפת המותרות ומוציאין

 .אותו מן העולם :
 הילודים למותיכיע־קר
 חיי האדם הוא
 אחר התחיה ונולד שימות
 ואח״כ יחיה • וז״ש והמתים
 להחיות והחייס לידו! כי אחר
 החחיה יהיה יום הרין הגדול
 כמו שכחוב(דניאל ׳״נ) ורבים
 מישני ונוי אלה ונו׳ ואמר
 החיים לידו; לידע להודיע
 כוי כי אמנם עונשי העבירה
 אינו ע״ל נקמה רק הוא ע״ד
 (תהליס 5י) חשב אנוש על
 דכא ותאמל שובו בני אלם
 ל״ל כדי שישובו אבל לא ע״ד



 פרק ה חיים
ק לק מאיר ואיני מופלל ד  היא כי אצילות הוא מ
 ולא תפול לשק בליאה לק מל יש מאק ולשון
 אצילה הוא כמו ואצלתי מן הלוח יאחיכ נטשה יש
 מאין והוא בריאה • זאחיכ יש מיש והוא ׳צילה •
 וכאן אמל אף שהוא המצל
 יש מיש מ״מ הוא מחלש בכל
ד  ייס חמי ל יש מאין על י
 השגחחו ־ת״ש אף אסל
 הבליאה כי אס היה כלגע
 מסיל השגחחו ח״ו היו נסשיס
 כל הטולמוח כלגע לאי! ואשס
 וא״כ בורא בכל יוס יש מאין
 והוא הבורא • וזהו כחומר
 ביר היוצר וגו׳ כמו קולס
 שגמלה עריק • כי לאחל
 שגמלה גבי בויל מעשה יליו
 מבלין אותו• אבל העולם ביד
 השי״ח חמיל כחומל שהוא
ן ביר היוצר דהיינו בעח  עדי
 עשייחו: ואמל לירון לילע להוליפ כו׳ ־ ל״ל כי ה׳
 נחן נשמה באלס נשמה ממעל ואינה גיכלח לק אס
 אנו לואיס צליק עלה במעלוח גבוה מעל גבוה
 אומליס אין זה כ״א לוח ה׳ השוק בחוכו • אך
 לעחיל אז גס הגוף יזלכך ויהי׳ ניכל לעין כל חלק
 ה׳ באלס • וזהי לילון כד שילעו כי חלק לוח ה׳
 הוא בארס והוא יוצר הטף ובורא נפשוח מהבליאה
ח שוחד • ק  יש מאין והחכמה מאק חמצא: ולא פ
 כמ״ש הגלטנולא-שאין לוקח מצוה ומנכה על עבירה
 והטמס שהמצוח נעשו בסיוע מאחה׳ עיכ אק
 מנכה על עבירה שעשה מעצמו: שעל כרחך
ה נוצר •כי הנשמה אינה לוצה לילל לגוף אשר ת  א
 במולס השקל הזה מן עולם קלוש עליון למולם שפל
 (ועל שפלח המולס כוונו רזיל במסח הקדש• בעלמא
 די ברא כרעוחי׳• והוא כשטן גרכח שששאגי כרצונו

 בברכח אשה) :
׳ ו ת כו׳ להפרעכ ו  פרק ה בעשרה מאמר
• והנה הגס ׳ ו כ ד ב ש ן ת י ל  ו
 שמי יבוא אחר המלך למקור אח אשר כבר עשהו
 להתבונן שמם רצון הבורא יח״ש גגדאתו• אך רשוח

 למ

ה ק ר  פ
ת נברא ו  א (א) בעשרה מאמר
ה מ  י העולם י ו
ר אחד מ א מ ) והלא ב נ מר( ד לו  תלמו
ת • (ג) אלא להפריע מן  יכול להבראו

 מצפה יהושע (א) בעשרה מאטרוח כוי • [ריס
 לינ• מנילה כיא:] מזיש {ראשית
 רנה נואשיס (סיי!) במוני רנה נשא סייו (יניס)
 ועי מדרש קהלת(ו׳ יי!) סרקי ייא סיג וסלינ !והיק
 וירא מדרש סנסלס (קיד סינ) ושס ויקרא (י־א: יינ•)
 תיקוני ומר סיקין ןיא(ניס ס׳נ) • (נ) והלא נטאמו
 אחי נו׳ • סקוסת תיקוני ווהו(יו יד סיא) • (ג) אל*
 להסרענו׳ • ס׳ פירש נראשית רנה • ניאשית סיי לא
: (  נפסל נו׳ אלא להסוע־וע׳פשיקתא ינמ׳(פניג סי׳ ס

 18, רוח אבות
 וכדומה • ולזה אמרו לירון היא רק לידעכו׳ ולא
 ע״ל נקמה רק למען ישובו • הכלל הוא כי השי״ח
 אינו טקס כמו בויל לק כאב אח בן ׳לצה • ל״ל
 רצונו במוסרו כאב לבן כמו האב המס על כאב

ד  וצמר בנו זמ״מ מיסרו כ
 להטותו לטוב ק השי״ח אח
 אשר יאהב ׳ושיח • והמקוק
 אמר(איכסא)ראהה׳והבישה
 כי הייחי זוללה • ריל כמו דין
 זולל וסובא שאינו נוהג רק
 בבן שהוא נעשה ק סורר
 ומורה • אבל אס מגדל יחוס
 אף שהוא סורר ומורה מ״מ
 אינו הורגו • לק אמר לא
 אליכם כל עוברי דרך הביטי
 וראו אס יש מכאוב וגו׳ •
 ר״ל אף שאחרים ג״כ עברו
 אורח כמוני וחטאו מ״מ לא
 נענשו ע״ז כמוני ולא הוכו

 כמכאובי • כי אנט הייחי זוללה ר״ל כגן ולא עשה
p אמל(שס)נשקר עול פשעי i • ק לשאינו בנו 
 ונו׳ • וכמו שאמז״ל(ניכוין פיח•) וישקול ה׳ על הלעה
 וגו׳ כי צדיק משוס לצלק וכוי אלא צלקה עשה
 הקב״ה מס ישלאל כוי שהקליס שחי שניס לונושנחס
 ע״ש • וכמאמז״ל(סנהדרין עינ•) גבי בן סולל ומולה
 מוטב ימוח זכאי כי׳ • וסיפל מול המקוק פלאי
 חנ1ליוושס)פלש רשח לרגלי השיבני אחור-ר״ל כשסלש
 רשת לא היתה כוונתו שאפול לחוכה לק השיבני
 אחיל • ל״ל שאשמר ממנה ואשוב בתשובה לחיותינו

 טוס הזה • וז״ש החייס לירון כלי לילע וכנ״ל:
 [או יאמל הילולים למוח וכו׳ ע״ל מאמז״ל(חממי
 לינ•) מה יעביל איניש ויחי׳ ימיח א״ע • מה
 יעגיל אינש רמות יחי׳ א״ע • וז״ש הילולים למוח
 נולה כלי שימיח א״ע • והמחים ל״להממיח א״ע
 יחי׳ וז״שלחיוח• והחיים המחי׳ א״ע לירון סופו ליחן

 לין וחשגק של שהתענג א״ע • (ונ״ס המדריש)]:
רא י ולכאורה היה ציל  הוא היוצר הוא הבו
 גהיפך כסלל עולמוח אגי״ע הירועיס (ופ׳
 ;פס״ח שעיא פייג נהגיה לף י״א פיל) א^ל הענק



 פרק ה חיים ל
 פיא • נמצאו נאן נשאר ספחקוח ואנכי לא העחקמים

 ויעייש) • [וזמ״ש הקב״ה געשה אדס • ר״ל כולני
 נעשה וניחן נו כמ מכולנו • ואחר בריאתו נאמר
 ויהי הארס לנפש חיה• ולכאורה עפיי הרמץ הכתונ
 הי׳ צ״ל בארס ולא הארס והחרטה באמת חרגה
 והוח נאלם לרוח ממללא • אבל רמז רמזה לנו
 החולה • כי על ילי הנפש אלם נעשה האלם נפש
 לכולם ונשמה לכולם כי בעמלה חלפינה ונהחנועעה
 יחטעעו • ח״ש ויהי האלם לנפש חי׳ לכל העולמות
 והוא נגלס בעלך נשמה והס אצלו כמן! • (וע׳
 נסה״ח שפ״א פ״ן נהניה לף ח׳ ע״נ) ולק הפגם גלול
 כי לא אח גופו לבל הוא מזיק לק למעלה פוגם •
 וסחה שיחו לבכם למילה וחילו בלעלה אס אמול
 ־אמל לאיש אף ללשע גלול מה עצמו מעשיך
 וחטאיך ורבו למעלה לאש מחטאי טיטוס ונבוכלנצל
 הלא יבער כאש חמתו על המיון • ובאמח אס נבין
 הנה כן הוא אחנו ט פגם כל איש פוגם במקום גבוה
 מאור • וטיטוס ונינ לא הגיע מחטאיהם פגם
 למעלה • כי אף שהלסו וקטקטו בילה של מטה
 עכ״ז לא נפגם בהמ״ק של ממלה כ״א בחטאינו
 ועי״כ יכלו גם המה להמלינ נס נהמ״ק שלמטה
 המכוון נגלו • והמקונן התפלל(חהליס פ״ל) יולע
 כמביא למעלה בסבך מן קללומות • שיחשב להם
 כאלו נגעו בקללומוח במולמוח עליוטס אגל
 באמח לא ננטו כלל • וכן טיטוס שנכנס לק״ק עס
 זונה הלא חטא חטאה גלולה אשל אק למעלה מזה •
 אבל נאמח הלא האלם נעצמו מקולש כלול מכל
 העולמות ומקודש מהם והלב מקולש ץתל לומה
 לק״ק• וז״ש(נרטח לי) יכוין את לבו מגל קיק ובעת
 יתור אמר לבנו ומפתהו למשוב מחשבות זנות •
 הלא יחלל האיש ויעלה על לנו ט הוא מכנים זונה
 לבית ק״ק ממש כמו טיטוס • (וע׳ נפש החיים שפ״א
 פ״ד) וק ע״י התשובה מתקטס כל העולמות •
 וכמשמז״ל(יומא פיו•) גלולה תשונה שמגעת על
 כסא הכבול • ועל תיקק כל העולמות למזו מז״ל
 במללש • יולע הי׳ שלמה למתק את החרלל פיל
 שאמרו נזזהיק למהפך מלילא למתיקא ומשוכא
 למורא • ילכך נשא נשים נכריות להחזיר את כל
 השרשים למוטב אך לא כיון את הזמן ט לא יהי׳

 דיי׳ אבות
 לנו להתבונן במה שכבל נא ניאולי בזוהר הקלוש
 ובמקונליס כי השי״ת לצה להאציל עולמות על
 אין מספל והמציא בחוכס כמ א׳ לע היולע לגונו
 ומטין למרוד בו • ושעיי הברואים העושים לצונו
 ית״ש יוכף הרע ויתבטל ממציאותו והי׳ לאץ ואפס •
 ובכל העולמות לא ניכר הרע רק בעזה׳׳ז בשוכני
 בתי מומר • ובעולמות העליונים גבוה מעל גבוה
 שם אין נדנור רע כלל • ושלמטה מהם נמצא קצח
 כמ למציאוחז ויוחר למטה נמצא כח לרע אבל
 עליין הכל בבחינה לקה מ; הלקה לא בפועל ממש
 מלילה • ובעולמוח שהם יוחל למטה נמצא קצח
 החמצצוח לע על שבעולם החחחון כמעט כולו רע
 לולי לחמי הבולא יח״ש אשל גבל מסדו על ברואיו
 לברוא אח האדם עפר מן האדמה ייפח באפיו
 נשמח חיים כח רומני כלול מכל העולמוח מעולם
 התחתון עד העולם היותר עליון כמ מאסף לכל
 ממנות מלאכים שרפים אופנים חיות הקודש ורקיע
 שע״ג ראשי החיות • והוא יתאבק וילמוס עם כמ
 הרע • ובמעשיו יחגבר עליו וימעיטנו הלוך וחסר
 ימסרנו עד כי יעביר זדון מן הארץ • וכל עיקר
 מציאת הרע לא תמצא רק כדי שיתבטל וליתן
 שכר למבטלק • חיש דוד(חהליש צינ) גפממ רשעים
 כמו עשב ויציצו כל פועלי און וגו׳ • הוא הכמ הרע
 של חטאים • ואם יפלא מדוע המציא הממציא זה
ד עד • ריל  הנח • מיז גא כמתיז להשמדס ע
 עיקר גריאת כס הרע להמטא ועזןהי׳ להשמדה•
 וליתן שכר • וז״ש ותרם כראים קרני וגו׳ • צדיק
 כתמר יפרח וגו׳ להוסיף שכרו • וגהיות שהאדם
 כלול מכל העולמות הרי הכל תלוי גאמת גאדם •
 ואל יאמר הסר מאת ה׳ ק אני עץ יגש ואם אצדק
 מה אפעל ואם ארשע מה אקלקל • אמנם ק האדם
 היא כמרכז הנקודה אשר עם קוטנה קוי כל
 הקצות נמשכות אמרי׳ וגמוט הנקודה גמעט ניכר
 בהענול אלף פעמים ככה • כן האדם בכל ענין
 טיב שעושה מתיש כמ הרע מגופו ועי״כ מתמעט
ה ובכל העולמות ונעשים מתוקנים •  הרע געילס מ
 וק להיפך מיו סיגם טלס ומוסיף גהס את הרע •
 (ופי כארוכה סנמצא ננפש החיים שעיא פ״ו לף ח׳ פינ •
 יק נמעט נל הפמןל׳ משפיא לף נ׳ פיל • 5׳ «'נ • ד׳



 פרק ה חיים
 אס יתקן הרע שלו וגמרת הרע מקרבך • וכן מכלל
 בני ארס יבוער הרע מקרב הארך • וברצות ה'
 דרכי איש גס אויביו ישלים • כי הרע הוא השונא
 הגדול בפולס ועל ידי שיעופו הרע בכל מעשיהם
 יחזירוהו למימי• וזהו משחיל בכל לבבך בבי יצדך
 (צרמת ניד•) ביצ״מ וביצה״ר • היינו בנס הוא יענה

 אמ; להתס פשע ולכלות אותו :
 או יאמר בעשרה כוי להפרס כו׳ וליתן כוי • הנה
 ידומ מאמרי זוה״ק קב״ה ואורייתא חד • ר״ל
 כי כללות התורה המה עשרת הדברות ובהם נכלל
 תרייג מצות כמיש רש״׳ בשם רב סעדי' גאון •
 וכן באדם תרי״ג • רמ״ח אברים ישס״ה גידים •
 וכללותס גס כן •ו״ד • ויד<ע המקיים הר־״ג מצות
 נעשה מכל מצוה לבוש לאגר או לניד המיוחד לו •
 וכן בעבירה ח״ו מחשיך אבר או גיד המיוחד לזה •
 וכללית הלבוש הוא מכל התרי״גיחד־ והוא אור
 הנשפע מאור העליון ומיד ספירותיו שהאציל-וכנליה
 האור הוא ניכ ׳ויד ספירות • ופרטיו תרי״ג אורות •
 וזהו מנין ואתם הדבקים בה׳ וגו׳ •והחוטא פוגם ח״ו
 כמאחזיל רשעים מתישין כח של מעלה • רק דע כי
 אין הפגם גדול כ״כ ואינו נצחי י ו:טעם כי ברוב
 חסדי השי״ת יסד שבטת אשר יחטא האדם יסולק
 ממנו חלקי קדושתו כדי שלא יפגום אותם • והפנס
 הוא רק ברשימין דקדושה שאיא שלא ישאר ניצוצין
 דקדושה בו כי כבר נתקדש בהיותו מחובר לקדושה
 וכיכ לטיל(ס״נ מ״א) לאחר חטא אדה״ר א ן אדם
 זוכה לנשמה תוך גופו • לק משמים משפיעים עליו
 קדושה אס ״סיב מעשיו • והפגם אינו גדול כ":
 כמ״ש כי אינו תוך גופו • ואיך יפנמנו והוא פוגם
 מה שנמצא עמו [וכהקדמה זו שי׳ תלמידו הרב ר׳ לונ
 מפורען• • כל כמל האדם לפיהו ונו׳ עמו לפיק ישינ גאולתו
 כ׳ אדס לעמל יולד • זכה עמל כהורה לא זכה עמל נדנרי
 הנל • ואי כל עמל אדם נין לסוב ונין לרע הכל תלוי נו ־
 ועונשו ושכרו הוא ניכ לפיהו ר״ל-לפי מעשה האדם • ולכן
 גס הנפש לא תמלא • ר״ל אינה נמלואה אצלו פן •פנמנה
 נולה] וז״ש (משלי פיו) אורח חיים למעלה למשכיל
 ל״ל האולח חיים לבר המטהו לטוב ומסייעו לחיי
 על לממלה הוא ומשם תשלח לו השפע קלושה •
 והטעם הוא למען סור משאול מטה-כ״א הי׳ הנשמה

ח אבות  60 ח
 ק על עת קן ולא יכול להס כ׳ לא מלא ספקם
 טליין • ולכן אללבה נשיו הטו את לבבו • וכל
 אלו העולמות נבראו ביי מאמרות • מאמר הלאשון
 הוא בהעלס גדול דקה מן הדקה • והב׳ למטה
 הימנו יותר בהתגלות כוי עד המאמר האחרון •
 והוא הנה נתתי לכס את כל ירק עשב לאכלה •
 הוא בגשמיות ממש • וכן רמז דוד (תהליס ק״נ)
 במשרה הילולים • האי הוא הללו אל בקדשו נבוה
 מעל גבוה • והאחרון בצלצלי תרועה • נגד הדבור
 האחרון נגד עוה״ז הגשמי• וע״ד מאחז״ל(ר*ה ל*נ:)
 על תרועה אי גנוחי גנח אי יילול׳ ׳ליל • ות־וייהו
 איתניהו בזה העולם • וז״ש התנא בעשרה מאמרות
 וכוי ומה תיל • ריל נ״ל להשמיענו זאת • ועוד קשה
 והלא במאמר אחד יכול להבראות • ומאמר הראשון
 שלהשי״ת הוא בהעלם גדול ולמה נשתלשלו כ״כ
 עד שנעשה רע בהתגלות חזק מאוד • והשיב על
 הראשון להפרע כוי • ולא ידמה כ• את גופו לבד
 למסה קלקל • כ״א גס למעלה גבוה מאוד באשר
 האדם עיקרו נטוע למעלה וכמאמן״ל (מדר: נ״ר
 פיינ) לא הטיל הקביה קנאה במעשה בראשית •
 כי ביום ראשון נבראו שמיס וארן • ובשני רקיע
 מסליוניס • ובשלישי תדשא האר״ י וביום הד׳
 מאורות בעליונים • ביום ה׳ ישרצו המיס • ביום ו'
 אמר אס אברא מעליונים לבד או מתחתונים לבד
 יהי' קנאה במעשה בראשית אלא אני בורא נוף מן
 התחתונים ונשמה מן העליונים כוי• ולכאורה
 עדיין הקנאה במקומה עומדת • כי הנברא הוא
 משותפות שניהם ויש בו חלק מלמעלה והוא כולו
 למטה • אבל באמת אינו כ; כי האדם השלם נטוס
 כולו למעלה במקום עליון ושם קשור נשמתו׳ טד
 קצה השני שהוא באת בתוך הגוף ודיל • והשיב
 התנא נס על הקושיא למה באמת החזיק השיית
 אה הרע כיכ ע״י שנברא בי׳ מאמרות ומיל •
 לק אמר ליתן שכר טוב לצדיקים כוי׳ שעיי מטשיהס
 הטובים מכלים הרע לגמרי • עד כי מקור כל הרמ
 והוא הנחש יכלה רעתו לעתיד כמ״ש (ישעי׳ ייא)
 ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול
 ידי הדה לא ירעו וגוי כי מלאה הארץ דעה וגו׳ •
 כי בהיות האדם כלול מכל העולמות מטיב ועד רע •



 פרקה חיים לא
 ועד אברהם • ולא אמר אבינו • ירצה כזה מיס מיש
 (משלי ך') מתהלך בתומו צדיק אשד כניו אמריו כי

 כמה מדות שהצדיק סרח ויגע להשיגם •
 המה כטבמ מוטבע •

 לבניו אמריז
 ובקצת יגיעה יגיעו לזה • כמו
 שנראה בחוש שרבים מעמי
 העולם ארי מהיהודים מוסרים א״ע
 י וליתן על קידוש השם• והוא מוטבע
את גנו מאבינו אברהם שמכר ן מי י י ב לצדיקים שמק  שכר טו
 נפשו לאור כשדים של אמונתו•
 וכן כל העשרה נסיונות היו

ח ן א  הרשעים שמאבדי
ת  שנברא בעשרה מאמרו

 להישיר הדרך לפנינו • וכן
 ההתעוררות לאדם פתאום
 לילך לאה״ק הוא מנסיון לך
 לך • וקבלת כל דעבדין
 משמיא לסב מנסיזן הרמב
 שלא הרהר אחר מדות השי״ת
 וזשהיכ(משלי ויל) כי שבע
 יסול צדיק וקס • ורשע יסול
 באחת (כן מובא הלשון
 בסנהדרין(ז׳•) ובמקרא כתי׳
 יכשלו ברעה) סי׳ קי הצדק
 אף אם ׳פול לא יחשוב
 מאומה כי נופל הוא כ״א הוא
 קם ועומד על עמדו• ובאחת
 יפולהרשע• כי למפלה יחשב
 ולא יחשוב זאת לתקומה

 להימיבז באחריתו:
 נסו אבותינו בו׳ • כ״א
 יחסא אדם מרוב שובה
 לא יחשב לו לאון כ״כ כי מה
 יעשה הבן כוי • אך מעוני
 אס ימשא איש הרי זה מון
 פלא • וזה שאמר נסו אבותינו
 במדבר ושם כתיב וימנך
 וירעיבך וגו׳ לממן מנוחך
 ולנסותךוגו׳התשמזרמצותיו•
 וזהו חסא ע״ד הפלא וד״ל:

 ששרה

ת  העולם שנברא בעשרה מאמרו
 ב (ל) עשרה דורות מאדם עד נה
ה ארך אפים לפניו • מ  להודיע כ
 שכל הדורות היו מכעיםין ובאין
ת מי א עליהם א  עד שהבי
ה עד ל • עשרה דורות מנ  המבו
ה ארך אפים מ  אברהם • להודיע ב
 לפניו שכל הדורות היו מכעיסין
 ובאין עד שבא אברהם וקבל

 עליו שכר בולם : ג (ה) עשרה
 נסיונות נתנסה אברהם אבינו
 עליו השלום ועמד בכולם •
 להודיע במה הבתו של אברהם
: ד עשרה נסים נעשו ה  אבינו ע״
 לאבותינו במצרים (1) ועשרה
ת הביא ו  על הים • עשר מכ
 הקדוש ברוך הוא על המצריים
 במצרים ועשרה על הים (!) עשר
ת המקום  נסיונות נסו אבותינו א
 ברוך הוא במדבר • שנאמר
 (נמלנר •יל) וינסו אותי זה עשר
 פעמים ולא שמעו בקולי :

 (ו) עשרה יורות מאדש נוי •
 מייש נואשית ונש נוו (שליי)
 1ן יין (פליט) וירא(פמיפ) 0ויש מנמומא וישנ 6׳

 פנאי יניא רנה פיק 0׳ • ע׳ הגא יניא וופא (סרק
 יויו) : (ס) עשרה נסיונות נתנבו! אי* בו׳ •
 פייש נמדנד ינ0 !שא פייי (יניע) סיקי ייא פניו
 יפלינ • מדיש סנפומא לן (ייפ•) פדיש שימי פונ
 (יילן. ציוו עיא) ועי׳ וופיק נשא (קליפ עיא) ושס
 ואפחנן(ימיג עינ) סיקיניס נוופיוו (fa עינ) :

 מכילתא נשלת פיי יעויש מיישסנמופא נשלח •ויו • (ו) עשוינםיונות בו׳ • [עיט! פיו עיא עישן
 הפיי ונייס tftsv א׳(נ׳ ע׳א) פרקי ויא פניו פעיו:

ח אבות  ת
 בכל פרשי' בגוף האדם היי הפגס חיו נצחי כהתיקון
 ולא היי סר מהשאול וז״ש למען סור משאול וגוי •
 וכל זה רק אס נברא ביי מאמרות ומשה והאציל
 במנפיס רניס ובחלקים רבים ונתן מקוס שיכול

 לפגום שם ולא יותר • אבל
 אס היה כלול הכל יחד היה
 הפיס גדול נצחי ולא היה
 פרעין • חיש להפרע כוי כי
 סרטון נקרא אחר שפרע אינו
 חייב אבל בדבר נצחי לא
 היה נפסר לעולם וזה שאמר
 להפרע ולא אמר ליתן עונש
 רע לרשעים כמ״ש אצל
 הצדיקים ניתן שכר שיג • כי
 באמת היה רצונו שהעונש לא
 יהיה רק באופן שיוכלו שאת
 ולהיות פורעים ונפשרים •
 יהשכר יהי׳ שוב נצחי כי אז
 נשפע כל האורות וכנ״ל •

 והביא ראי'באמרי :
 עשרה דורות מאדם עד
ה מ  נה להודיע כ
 ארך אפים • ולא כן מדת
 השוב כי רק עשרה נסיונות
 נתנסה אברהס אבינו עיה
 וכמה חיבתו עימדת לנו
 לאלפיים דיר וכן לעולם •
 עשרה דורות כוי ולא היי יכול
 המבול להיות קודם י' דורות
 נגד העשרה מאמרות • וזהו
 לכסרע מן הרשעים כנ״ל

 שקלקלו כולם• ולישן שכר סוג מצפה יהושע
 לצדיקים כמו אברהם שעמד

 וקבל שכר כולם :
 עשרה נסיונות נתנםה
א • כאן אמר  אי
 אברהם אבינז-ולעילאמרמנח

 (ו) ועשרה על היש •
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 בדרך מצוה • למשל בראותו כי א״א לו להטותו מגי
 דרך מלימוד התורה • הנה בא לו בטמנה אמרת
 לאמר-ידעת אחי כי כל מה שהטנין יותר גבוה גבוה
 מטל גבוה יותר בנקל לשלוט שם הפגם ט לפי גודל
 הדבר ק יגדל הפגם • וז״ש
 ט״ד מלילה זבובי מות יבאיש
 יביט שמן רוקח ובמה יוכל
 לאמר שהשמן רוקח הוא רט •
 ר״ל במה יגנה התורה וטבורה
 כי מי נא ירט שטמה מקור
 חיים • ועיכ מפרש שאומר
 לו יקר מחכמה וכבוד ר״ל
 בטנין גבוה כזה לא תוכל
 לזהור מגאוה וגאון בלימודך•
 כי ע״כ לשי הטנין הגדול אשר
 לפי גדלו כן פגמו • יקר הסכלות מטט • והרבה
 בני אדם באים בנבכי המבוכות בטניניס כאלה
 כי היצר הרט שופק ומראה להם היתר לאיסור
 ומיישר תוטבה ואת הישרה יטקש • אך אמנם בזאת
 יבחן אס הדבר שרוצה האדם לטשות אין בו הנאות
 תטנונ ולא כבוד ונראה לו שהוא מצוה ירט שהאמת
 כן הוא ולא מפיתוי היצר • [ועמ״ש לעיל ס״נ מיא
 בארונה] ולז״א כאן כי בית המטבחים בבהמ״ק
 הוא שורש הטבודה שאין שם שום תטנוג וכבוד
 ונראה כבזיון וטושה רק לצורך קרבן כאשר צווהו ה׳
 ויטשוהו משרתי עליון כהני ה׳ המשוחים ־ ובטבורה

 כזו לא נראה שליטת הזבוב ומ״ל:
ד אינו חטא א אירע קרי כו׳ • וידוט כי ק ל  ו
 רק העונש טל ההרהור • ואם הכה״ג הי׳
 רואה קרי הי׳ למופת שהרהר והיי לבוז לטץ כל •
 לכך אט״ג שהיה לפטמים בגדר כדי לראות קרי
 שבאמת הרהר מ״מ מס הקביה על כבודו של כה״ג

:  לבל יתבזה ולא ראה קרי
כה • א פבו הגשמים אש של עצי המעי ל  ו
 אם כי לא יפלא מהי לבלתי המסיר על מקים
 המקדש והמזבח• רק להראות לנו כי האדם הקבוע
 בעבודה לא ישוב מפני כל ועם כל הסבות שיפדעו
 אותו עכ״ז יעמוד על עמדו• וק היה האש יוקד
 תמיד על המזבח ולא מומו כל גשמים שירדו עליו •

 והנה

נו בבהמ״ק •  עשדח נסים געשו לאבותי
 ידוע כי כל מנין הבהמיק רומז לדברים
 עליונים והכל תיקון גדול לכלל ישראל ולכבוש הדרך
 לפניהם להורתם דרך אשר יוכלו להתגבר על הרע •

 והנה המפרשים הקשו מה _ ,
ו נ ר ד, (״) עשרה נסים נעשו לאבותי מ א ו 3מ$ ש ג פ ד ו ה א ל 3 

ת המקדש לא הפילה אשד. י ב  לאבותינו• והלא לכאורה רובם ב
 מריה בשר הקדש ולא הפריה
 בשר הקדש מעולם ולא נראה
ם • ולא אירע ת המטבחי  זבוב בבי
 קרי לכהן גדול ביום הכפורים •
 ולא כבו גשמים אש של עצי

 סצפה יהושע (n) עשרו! נסים נע«ו לאנוחיני
 כוי • ויומא כיא• נסיע] •

 צורך גבוה • אבל הענין הוא
 כי כל הנסים היי כדי להראות
 לישראל התנהגות השי״ת עם
 הארס בעשותו רצונו ית״ש
 שהוא מתנהג עמו למעלה
 מהטבע כמו שהיי בבהמיק •
 ושלא יהי' ס״פ לאדם לומר
 :אינו יכול לטסוק בתורה שלא

 יזיק לו לבריאותו כי היא מתשת כמ • ט״ז הי׳ הרמז
 שלח הפילה אשה מריח בשר הקודש אעיפ שמטבט
 המטוברח שהריח מסוכן לה שלכן מוחר להאכילה
 מהמאכל שהרימה אט' ביוה״כ • אטפ״כ לא הזיק
 לה ריח בשר הקודש • [והנה בשר הקודש הוא
 כולו טוב וכמישלטיל פ״ג מיג ואיך יגרום מיחה

 שהוא מצד הרט].־
א הסריה כוי • להראוח שאם יחנהג אדם ל  ו
 בקדושה הכח דמסאבא בדילה ממנו • כי
 הסרחון בא מחטא ומעון והוא הסרחון שבגיהנם

 רק שבחייו אינו מריח זה בחושיו הגשמיים :
א נראח זבוב בבית חמטבחיס • ע״ד הרמז ל  ו
 כוונו למאמז״ל(נרנות סיא•) יצר הרט דומה
 לזבוב ואינו יכול להתקרב לקדושה •וכמישבאלישט
 (נרטת ׳ויל:) איש קדוש שלא ראתה זבוב טובר טל
 שולחנו • וע״ד מליצה אולי כוונו למ׳׳ש (קהלת •ויל)
 זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה
 וגוי • כ׳ הנה בברכות (שם) אמרו היצה״ר דומה
 לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב • כי אמנם היצהיר
 לפעמים אינו שומר מקומו במלל השמאלי • אלא
 לפעמים היא מצדד לצד ימין הייט שמראה המון
 למצוה קצת והיינו בין שני מפתחי הלב • (נפש החיים
 פרק ל׳ נ׳ עינ נהניה) כי בראות היצר הרע כי לא
 יכול לו לאדם להסיתו במון נגלה הוא מפתה אותו



 פרק ה חיים לב

 האילן ובפרס לחם הפנים אמרי גזוה״קשכל
 זמן שהי׳ לסם הפנים מ1נח מל השולחן לא היה
 חסר לסם בישראל וכל השפעות והברכות המליוטח
 ממקור מימי הברכה עליונה הי׳ הכל יורד תחלה
 מל השולחן השהזר • ומשולסן
 גבוה קא זכו • ולק־ לא נמצא
 פסול לבל יחסל לחמס :

 וסי]

 גו
׳ י  עומדים צפופי׳ ומשתחו
 רווחים • רמז מל״מ שבזמן
 שהי׳ עומדים בקימה זקופה
 ובגודל לבב היו צפופים •
 אבל כשהיו משחסוין ונמעין

 לפניו יחיש נעשו רווחים:
א הזיק נחש כוי ל  ו

 כמאחז״ל(כרכות ליג
 שאין נחש ממית אלא ח

 ממית • ובירושלים לא לן
 אדם וחשאי עמו כמאסז״ל לא
 לן ארס בירושלים ועבירה
 גילו • תמיד של שחר מכפר
 כוי• וכ! גם עתה אס היו
 עושים רציני של מקום לא היו
 המזיקים יכולים לשלוש בהם:

ת י ב ח ד אדם ל ט א א ל  ו
׳ •  צר לי חטקום מ
 כי מדרך המולם שאומרים
 שמחמת שמבירו יושב בצירו
 ומשיג גבולו לכן מממש
 פרנשתו• אבל באמת הוא
 ממות גמור ט מזונותיו של
 אדם קצובים לו מר״ה ואין
 ארס נוגע במוכןילסבירו אפי׳
 כמלא נימא וזה שרמז ולא
: ׳  אמר ארם למבירוצר לי ט

 שבמה
 (ינ) והטסה • פיקי ויא שיק פיס

צחה הרוח אוו • ולא נ ה כ ר ע מ  ה
מצא פסול בעומר לא נ  עמוד העשךו
 ובשחי הלחם י ובלהם הפנים •
 (מ) עומדים צפופים • ומשתחויס
 דוחים • ולא חזיק נחש ועקרב
 בירושלים מעולם • ולא אמר אדם
 לחברו צר לי חמקום שאלין
 בירושלים : ו (י) עשרח דברים
ת • ח בין השמשו ב  נבראו בערב ש
 ואלו הן • פי הארץ (יא) ופי הבאר
ן • והקשת • והמן •  (יב) ופי האתו
ב • ת כ ה המטה • והשמיר • ו  (ע) ו
 והמכתב• והלוהות•(•ד) ויש אומרים
 אף המזיקין • וקבורתו של משה •
 (סו) ואילו של אברהם אבינו •
ת ב צ ת ב ב  (ס׳) ויש אומרים אף צ
 עשויה : ך(י׳) שבעה דברים בגולם
 ושבעה בהכם• הכם אינו מדבר
ה מ כ ח ו ב  בפני מי שהוא גדול ממנ
•  ואינו נכנס לתוך דברי חברו
ב • שואל כענין  ואינו נבהל להשי
 ומשיב כהלכה • ואומר על ראשון
ה  ראשון • ועל אחרון אהרון • ועל מ
ע אומר לא שמעתי • מ  שלא ש
לם: ו  ומודה על האמת• והלופיהן בג

 דוח אבות
 יהגה שטנות רוב הפילם גזמנעו שאינם ימליס
 למםיק בתורה מחמת הדאגה ושרדת הפרנסה •
 לז״א שהיא שטות גמור רקשיהי׳ בשוחבה׳ ויהיה
 יטל לפסוק בתורה ־ וז״ש שלא כבו הגשמים • כי

 גשמים רומז לפרנסה שלא
 יהי׳ לך מזה חיו שוס בישול
 יטגוי לעסק התורה שנקרא
 אש• כמ״ש הלא כה דברי
 כאש • יק ולא נצחה הרוס
 את עמודהעשן• כיאילמיל
 הארס בקביעות בודאי לא
 יועיל נגדי שים תחבולות
 היצר שנקרא רוח הסומאה
 לבשלו מקטעוח למודו •
 כמו שלא נצחה הרוח אח
 עמוד העשן שהיה מחמר
 ומולה • כן יהי' צדיק כחמר:

מצא פסול בעומר א נ ל  ו
 כוי • רמז שנס אס
 יעסוק בפרנסה שהוא ג״נ
 נחשבה למשה כמאמז״ל
 (כתיטת נ׳•) ע״פ מושה צדקה
 בכל עת • זה הזן בניו ובנוח־ו
 כשהם קשניס • עכ״פ יזהר
 שיהי' מו״מ באמונה שלא
 ימצא ס״ו שוס שמן פסול •
 וזה שבא הרמז שלא נמצא
 פסול בעומר ובשחי הלסס •
 ט אלו נקיעו לעניני ברכח
 הפלנסה-כמאסז'ל(ר״סס״ז•)
 הקלימ לפני מומל כרי
 שיחברכו לכס חבואוח השלה
 הגיאו לפני שתי הלחם כיי
 כלי שיחגלט לכס פילוח

 םצפה יהושע (פ) עוטרים צפופים כוי • פייס
 ניאשית יגפ ניאשיכ פ׳ ס׳ :
 (י) עשרה דברים נבראו בערב שבת כוי • [פססיס
 ניד• מיש] מכילתא מלס ויסע פ׳ ה׳ • מייש ת:מומא
 וירא ניג • פיקי ייא פיק ייפ • ווהיק משפפיס ניףיג
 עינ) • (יא) ופי הבאר • עי׳ מפרשים • ופי ווסיק

 שמוס יינ «'נ ודיל• ועי פריא ייס נפגדויל•(ינ) ופי האתון־ווהיק נלק (ריא פינ ריפ מינ) • .
 סקדסס מסיק (וייו פ׳נ). (יד) וייא אן» המויקין • פ׳ פייש ניאשיס ינה• ניאשיפ ft נשם דני • (סו) ואילוי של אברהם אבינו•
 טייפ ספיני ינס פלמפייו • פדדש סנפופא » י׳ג שלמ ׳׳ו • פיקי ייא פיק ליא • !ופיק וייא(קיכ:) ווסיסניאשיש • פייש סנפלס
r נו׳. נפסתיפ שפ נשס ר׳ ימיא • פוספסא עייזגין פימ פלפיז • ישם פגינפ פיא •יא a t (ס׳ עיי) נראשיס • ניא פיש•(מו) וייא אןו 
 נשפו׳יםווא• (יו) שנעה דברים בגולם• תוספתא סנסורי! פיו פיו נאסי פנפס דנדיס מולם • מסכת ייז אין וופאיו־וסיד:



 פרק ה חיים
 בגוף ונפש • וזה שרמז גושי עבירה: (יעי מדריש):
ת עניים י לשון מתנות •ובן ו י גזל מתנ  מפנ
 על דרך מ״ש בזוהר כי מתנה יחשב מה שמזמין
 הקב״ה לעשיר את העני • והנה השי״ת משתמש
 בכלים שבורים לב נשבר
 של העני הוא יקר מאוד
 למעלה נמצא מכלי תשמישי
 י השי״ת נותן לו להעשיר
 למחנה • ואס היא גוזל חלקו
פ את קובעיהם נפש ולכך  קי

 אז הדבר מתרבה:

 שלי שלך ושלך שלי
 ר״ל דמי נח
 ג״כנצמוו על הדינים כמאחז״ל
 (סנהדרין ;"!•) רק לא ניתן
 להם תורה בזה איי ימה
 רק מה שהשכל גוזר • 1אם
 הס עושיס היסך השכל הס
 היו חייבים מיתה• וזה המרה

 ח שבעה מיני פורעניות באין
 לעולם י על שבעה נופי עבירה •
 מקצתן מעשרין י ומקצתן אינן
 מעשרין י (יח) רעב של בצורת באה
ם•  מקצתן רעבים ומקצתן שבעי
ה מ ו ה  גמרו שלא לעשר רעב של מ
ת ה י ושלא לטול א א  ושל בצורת ב
 החלה רעב של כליה באה • דבר
ת רו ת האמו תו  בא לעולם על מי
ת דין • ועל  בתורה שלא נמסרו לבי

6 חח אבות . 
י פורעניות באין בו׳ י לשון באץ נ  שבעה מי
 משמע מעצמן • והענק כי הנה נמצא
 ברייתא דרי יהושע בן לוי ממניני ניהנס אשר יבהיל
 השומעים לגודל יסור׳ גיהנס • ולכאורה הלא כמו

 זר יחשב איה רחמנות המרחם
 על כל מעשיו • אבל הענין
 הוא כי אין זה כלל ע״ד

א לעולם  פירות שביעית י הרב ב
 (יש) על עגוי הדין ועל עוות הדין
; ה כ ל ה  יעל המורים בתורה שלא כ
ה לעולם על א  ט (נ) היה רעה ב
 שבועת שוא ועל חלול השם • גלות
 בא לעולם על עבודת גלולים ועל
כת דמים ועל  גלוי עריות ועל שפי
ת הארץ • (נא) בארבעה ט מ ש  ה
ה ברביעית ב ר ת  פרקים הדבר מ
 ובשביעית ובמוצאי שביעית •
ה ושנה •  ובמוצאי החג שבכל שנ
עית מפני מעשר עני  ברבי
י מעשר עית מפנ  שבשלישית• בשבי
• ובמוצאי שביעית ת  עני שבששי
ת שביעית י ובמוצאי ההג ח י י פ  מפנ
ת ו י נזל מתנ ה ושנה מפנ  שבכל שנ
ת באדם • ו  עניים : י ארבע מד

ת סדום • שלי שלך ושלך ד ה בינונית י ויש אומרים זו מ ד  האומר שלי שלי ושלך שלך זו מ
ת ו : יא ארבע מד ע ש  שלי עם הארץ• שלי שלך ושלך שלך הסיד י שלי שלי ושלך שלי ר
 בדעותינוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו י קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו

 •—— בשכרו
 מצפה יהושע (יפ) רעב hv בצורת כוי • [ע׳ שנת לינ:] ע׳ פרקי ריא פייר ונפי' סניויל • ועי !והיק ויקרא ;מי עיא)

 לבייכ חבל ישראל נצסוו עפ״י
 התורה כל דין בפרט • וכמ״ש
 (תהליס קמ״ז) מגיד וגוי חוקיו
 ומשפטיו לישראל לא עשה כן
 וגוי • כי לבני נח נמשר רק
 אל שכלם • והנה עס הארן
 מישראל שמתנהג בדניס
 על פי השכל ולא על סי
 התורה • יכול להיות על פ•
 כתורה להיפך • דהיינו שלך

 שלי ולפעמים שלי שלך:

 העונש • רק כמו שאמר
 הכחוב רשעים תרדף רעה •
 החטא עצמו מענישו • וכן
 בגיהנס ארז״ל(עירוני! ייס•)
 רשעים מעמיקין להם גיהנם
 וכן אמר הנביא (ישעיה נו״ן)
 הן כולכם קו;חי אש מאזרי
 ;יקוח נכו באור אשכם • כי
 בחטאיהם עושים להם אש של
 גיהנס בעצמם • והנפש
 החוסאח היא בגיהנס בחיים
 מיד אחר החטא ואין האדם
 מרגיש לכן אמר פורעניות
 באין ר״ל מעצמן הס באים

 (ועי מדריש) :
רת• עבי פי ו ח ג ע ב ש ל  ע
 רמז בלשונו הטהור גופי
 טבירה כי• המזיקין נבראו
 בע״ש בין השמשות • וחיכף
 נכנס שבה ונשארו רוחין בלא
 מפין וזה היי בכוונה מכוונת
 שהאדם בכל עבירה פרטיות
 שיעשה הוא בורא נוף למזיק
 ומשחית ונעשה מקטרג שלם

 מיש ועל נ׳ מוני עלמא רענ נא • וכולסו תוני לא פשתנמי אלא נעמייא מ׳ • קשיל למשננא עיש • (יע) עי
 הדין • [ע׳ שנה שב] ומי ווהו מוש יוה(פ׳ פיו) • (נ) ודה דעת בא נו׳ • [«י׳ שנש לינ עיא] ועי׳ ושיא נמיא ני!

 (סיד פינ) ייס אתה שיינ עיש :(נא)באיבעח.פרקיפ נו׳ • מדוש שמואל פייו(סיסעיו) :
 ענוי



 רוח אבות פרק ה חיים יג

 ארמן מדוח ביושבים לפני חכמים בו׳ נכון ואמח אינו אומרכלום• כ׳ ידומכשלומדים
 םפוג שהוא םופג כוי י פי׳ כמו הספוג כעיון הלכה כהחלה לפעמים פוליס כמה סנרות
 שכינס לתוכו כל מיני משקין ואחר שסנמטין אוחו שאינם אמיחיס עד שאחר העיון השיית מסייעו
 הנה המשקה היוצא ממנו היא מעורכה מכל מיני ומאיר עיניו לגוא אל האמת • ונפה שמוציאה אח
 משקין שנכנסו בו • כן תלמיד הקמח כוי• הוא ההיפך
 שקבל מרבו כמה פשנדם בשכרו י קשה לכעוס ונוה לרצוח ממשמרת היינו ששכלו מקום
 ועניני׳ זאח״זואמ״ככששואלין הסיד• נוה לכעוס וקשה לרצוח מאוד שנראה לו הסברות
 את התלמיד איע אומר כל רשע: יב ארבע מדוח בתלמידים י שאינם אמיתים העיליס
 דגר לעצמו על סדר ממן מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בשיקול הדעה לראשונה שהם
 רק הוא מערב כל הסשמיס בהפסדו• קשה לשמוע וקשה לאבד׳ אמיתים והסגרות אמיהיס
 יחד באץ מבין תיק כוונת יצא הפסדו בשכרו• מהר לשמוע גאמה לאחר העיון אותם אינו
 הדברים • ומשפך שמכניס וקשה לאבד הכם • קשה לשמוע אומרם כלל • נמצא לסרושנו
 בזו ומוציא בזו • שהוא שוכח ומהר לאבד זה הלק רע •י יג ארבע משמרה היא המדה הטובה
 חמיד חיקן מה ששמע מדות בנותני צדקה • הרוצח שבכולם-ונסה הרעה שבכולם
 מרבו • משמרת שמוציאה את שיתן ולא יתנו אהרים • עינו רעה והוה דומה לד׳ מדוח שבאדם
 היין וקולטה אה השמרים • בשל אתרים • יתנו אהריס והוא כנ״ל • וכן ד׳ מדות בדעות
 שיש לו שכל ישר שהוא מברר לא יתן עינו רעה בשלו • יתן ויתנו כניל ־ שבשנים האמרונ" מונה
 הפשעים האמיהיס והשביס אהריס הסיד• לא יתן ולא יתנו הטוב שבכולם והרמה שבכולם
 ומוציאם ואומרם • וקולטת אהרים רשע : יד ארבע מדות ולפי דברי הרטיב לא הי
 אה השמרים היינו מה שאינו בהולבי לבית המדרש • הולך ואינו דומה לסדר ד׳ דברים דלמיל:

 עושה שכר הליכה בידו • עושה
 ואינו הולך שכר מעשה בידו • הולך ועושה הסיד • לא הולך ולא עושה רשע: טל ארבע
 מדות ביושבים לפני תכמים • םפוג ומשפך משמרת ונפה • (כנ) םפוג שהוא םופג את
 הכל • משפך שמכניס בזו ומוציא בזו • משמרת שמוציאה את היין וקולטת את
«) כל אהבה שהיא )  השמרים • ונפה שמוציאה את הקמת וקולטת את הסולת 5 טז
 תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה • ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם • איזו
 היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר• ושאינה תלויה בדבר• זו אהבת
 דוד ויהונתן יז(כד) כל מתלוקת שהיא לשם שמים םופה להתקיים • ושאינה לשם שמים
 אין סופה להתקיים • (כס) איזו היא מתלוקת שהיא לשם שמים זו מתלוקת הלל ושמאי •
: יח(ט)כל1זמזכה את הרבים איןהטא ו ת ד  ושאינה לשם שמים זומהלוקתקדה וכל ע
 בא על ידו • וכל חמחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה• משה זכה וזיכה
 את חרבים זכות חרבים תלוי בו • שנאמר(דבריס ל״נ) צדקת h׳ עשר. ומשפטיו עם ישראל•
 (») ירבעם הטא והחטיא אח חרבים חטא חרבים.תלוי בו שנאמר(מלכים א׳ סיי) על חטאות
 ירבעם בן נבט אשר הטא ואשר ההטיא אח ישראל: יט כל מי שיש בידו שלשה דברים

 _ 1 הללו
 סצפד. יהושע (מ) פפונ שמא סיפנ ב1׳ • ספרי פקנ פי' מימ (ניפ פינ) פיש שפי' גפה תיציא קמנו נפיפ מ׳ • הלמיו שנזזו
 יפה דועס לס»:(ננ) נל אתנה שהיא תלויה נדנד נו'-«א וניא ינפ פנימ ושני מנפים נעשנה נל נוי עיש נשימי
 לשו! rip • (נו) נל מחלוקת שהיא לשיש נו׳ • זוה׳ק ניאשיס (לינ מיא) אמו כיי מהנא נל ממלוספ נו׳ ־ פינוני וזהו תיקק ה׳
 (מיו פינ) • (נס) איוו היא מחלוקת נו׳ • ווהיק מאשיס(ייז עיא עינ) • (מ) נל המזנה את הרכיב כוי • (יומא פיו• ושינ]

 (נו) ירנעס חטא והחטיא נו׳ • ס׳ ריס (ייו פיא) ושמסאו והססי* «ין יונעפ נוי •
 טית



ח אבות פרקה חיים  »6 ת
 כל מי שיש נו׳ מתלטידיו של א״א בו׳ עין אותה לק כפ• המצשלך למגולח כשיים• אבל בפנים
 טובה בו׳ • הם עד ג׳ גמינות נל״ן שגאלם לא יראה פזות • n״p אגל הוא הי׳ אומל פז פנים
ה הוא כמל לגיהנס כמ״ש כפז איש לשס גפניו • אגל גובה  שהוא ממשגה לגיל מפשה • פין מג
 ממשגה ט שולייני דפינא גאוגנתא דליבא תל•׳ • פנים • היינו כפל הפנים מונח גישה והפזות סמק
 ולוח נמוכה מגל לגול כמו לק לפגולת השם יתגלך הוא

: , לגן מלן  שחלגס אונקלס גססוק ויהי הללו מתלמידיו של אברהם אבינו
 האדם לנפש חיה מוח גאלם ושלשה דברים אחרים מתלמידיו p בג בג או׳ הפוך בה
ש הרשע • עין טובה ורוח 1 בו׳ • לפ• ממה למיל ל  ללוח ממללא • ונפש שפלה של ב
 כנגד ממשה כמיש והנפש נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של גן ה׳ שנים למקלא מ׳ ק
 אשל חפשה • ואמר אוכלין אברהם אבינו • (נח) עין רעח ודוח ס״ו לתלמיד אמר כאן טון
 געוה׳׳] וממלין גפוהיג • ט גבוה ונפש רחבח מתלמידיו של שהנימ לחלמיל אין לו שימול
 ללך רשמים צלמה גמוס״•, • בלעם הרשע • מה בין תלמידיו של וצריך להפך ולסלסל אוחה
 ותלמידיו של א״א אוכלים אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם כל ימיחייו• ואמלהפוך גה
 גס גמולם הזה שירותיהם הרשע י תלמידיו של אברהם אבינו כו׳ ־ כמשאח״ל(עירונין נ״ל:)
 והסולם הגא להם כשלימות אוכלין בעולם הזה ונוהלין בעולם למה נמשלה התולה לדד מה
 כמ״ש להנחיל אוהגי •ש • הבא שנא׳(משלי ח) לחנחיל אוהבי הלל כו׳ ־ והנה כמו הלל
 לגר שיש גו ממש • וצא עוה״ן יש ואוצרותיהם אמלא • אבל שמצמוהוגשלוהחינוק מוציא
 לגר שאין מ ממש • אגל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין ממנו חלג ־ ק ההורה למשל
 חלמיליו של גלמם אין להם גיהנם ויורדין לבאר שתת שנאמר מרץ סוכה יכולים להוציא
 גפוה״ג כלל : (תהליס נ״ס) ואתה אלהיט תורידם להחיל מגונה וכלומה • אן»
י עז כנמר בו׳ • ט לבאר שחת אנשי דמים ומרמה שלפי הראוה נראה שכמה ו  ה
 לספמים מלח המזוח לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך : דינים אינם נצרכים ואינם
 סוגה לפגודח ה׳ • אכל הוא כ (נס) יהודה בן תימא אומר(ל) הוי נהוגים לנו פחה ולא כן הוא
 רק אטריח • גלכ ושיהיה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי כי יכולים ללמוד דץ אמד
 המזוח צפון גלגו ולא למולל וגבור כארי לעשות רצון אביך מחגילו ולגר זה יחס להוגים

 שבשמים • (לא) הוא היה אומר עז
 פגים לגיהנם• ובושת פנים לגן עדן• יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתבנה עירך במהרה
ר ש ע רתך: כא הוא היה אומר (לנ) בן המש שנים למקרא• ק  בימינו ותן חלקנו בתו
 למשנח • בן שלש עשרת למצות • בן חמש עשרה לתלמוד • בן שמונח עשרח לחופה • בן
 עשרים לרדוף • (לג) בן שלשים לכח•(לל) בן ארבעים לבינה • בן חמשים לעצח • בן ששים
ה • (לס) בן שבעים לשיבה • בן שמונים לגבורה • בן תשעים לשוח • בן מאח נ ק  א
ת ועבר ובטל מן העולם: כב(לי) בן בג בג אומר הפוך בה • והפוך בה דבולה  כאילו מ

 בה
ה יהושע (נמ) עין יעה ודוח ננוה נו׳ • מדרש נפיני ינס פ׳ נלק פינ (יעיו) עיש •י פרוש פגפופא נלק וייו • פ  מ
י נו׳ • ס נ : (נס) יהודה בן חיטא אומר הוי עו נו׳ • [פסוויס קיינ•] • (ל) הוי עי נ ׳ ו  סנאן אסם לסד נ
י ינפ נלק ש׳ ן׳•(ייפ) סןרש סנפיפא נלק נ ו  עייש נסיני ינס ft• (יסיז) עיש • ופייס ללמדן שאין נאוה לפני הפקוס • ושה מ
 נ׳ עיש • פגא יניא ינס סניא י לק שנו סנפיה נסשנס נוי עז נו׳ • (ויצין שפ סקיא כן נס כלניא וגז׳) • (לא) חוא היה אומו•
ד • סנאן שט ינותיט נן ס׳  עז נו׳ • טס׳ נלה • היק פייךני זוהי(י׳ עיא) • (לנ) ב! ח׳ לטקיא • מירש תנמימא קדושים י
ן שלשים לינה• נסיני ינס ft to (ינ׳נ)  שנים נוי• בן עשי למשנה • עי׳ פוס׳ נסיטס (טין•) ליס שיהא • (לג) נ
 מכאן אמי נוי • (לד) בן ארבעים לבינו! • תיקוני זוהי ם־קון נ׳(פיס עיא)(לס) גן ע׳ לשבח בן שפונים כוי• [פופיק(כיפ•)]:

 (לו) בן בג בג אוטו הפול גו׳ • שנא וניא ויפא פייו :



 פרק ה חיים לד

 שיוכל לא לישן ולא לאכול רק כל הימים וכל הלילות
 לייגע ולעיין ולשתות נצמא את דבריה • וכמארזיל
 (נרטת מ״ס•) אם שמוע בישן תשמש במדש ־ כלי
 מלא ממזיק וכוי • וכמיש(יזסלים ל״ו) באורך נראה
 אור• ר״ל בתורתך נראה

 דוי׳ אבות
בה ה לא תזיע שאין לך מרה טו מנ  בה • ו
ה • ט רז״ל(מועיק ס׳:) הק׳ כתיב כל חפציך מנ  הי

 לא ישוו בה • הא מסלי שמים ישוו בה • וכתיב כל
 מפצים לא ישוו בה • ומשני כאן במצוה שא״א למשות

 מ״י אמרים כו׳ • נמצא אפ״
* עוד אור תורה ט מ״יאיר ה • וםיב ובלה ב י ז ח ת ה ב ה • ו  חפצי שמים המה רק שווים ב
ה לא תזוע• שאין לך מרה טובי• שהשגנו נראה יותר שיש מנ  לה • אבל אין לך מדה סיבה ו
י שוד אור ונקוה להשימ כדמיון מ ו א א : כג בן הא ה ה נ מ י  הימנה (ועי בירושלמי פיאה): ה
ש לחדר המלך בבית מ ׳ מ י ״ יב , ״ : י־׳ י א ר ג  (ל.) לפום צערא א
 גנזיו המלא אור יקרות ומשם
 רואה דלת לחדר פנימי מור
 ומפז לכנוס לתוכו ומשם

ו ק ר  פ
ו • פרק ׳ ו ב ם י מ כ  שנו ה

 בל העוסק
0 . ״״,״_ w !bdi1wro ןע» , י י י ״ - י ״ י י י י ץ . י ״ ״  בתורה לשמה בו׳ • ענין ״
ו 55^?׳E^2 רואה עוד חדרים פטמים נ  הלשמה עיקרה לשם אהבת א (א)ש
hhwm?™? L T . וכל הקרוב יותר לחדר המלך J ל » ד ע ו מ פ ' נ ע י ג ' ה ל ר י ת  ה

^ עצמו יותר יקר ומהודר עד י ^ « w , \ i J S S ד ״ ע ״ הא״ס ש  שרשה (י־׳ ־
^ איןחקרמהחדרהמיצון-יאם l S J ^ T C K ש "

ל  י ) א  פ״א פ׳נ סינ י״׳
ד מ מ K לאי נמס מתחלה ב S ^ ^ ^ g k  יחשוב אדם ט לשמה הכוונה '
^ הראשון לא הי׳ יודע מאומה ? J ^ S ^ j S « " ס P ל א  ל"»יי» י
J אם יש חדרים פנימים זה T ^ i ^ T ^ J ^ T X !ודמיומ יחשוב שיפסיי 
" לפטם מזה• וקלענין התורה ™ B M ™ ״ ״ 3

ש  ר מ ״ י ״ ״ ״ ״ י ״ ־ » 
ח V «S2כי ע״י אור מחמלה י ר י מ ם ז י פ נ ם מ י ל ה ח ״ ׳ ס  ג

ר רואה כי יש עוד אור גדול T ש D " ? י י ״ ״ י ה , ומבשרתו ל ה ן י 3 ה ם א י ר ר ו ע מ ל ה א ר ש , 
א מזה וכז להלאה • ועל ידי זה ט ח י P ה ק י ח ר מ • (נ) ו ן אמ נ י׳ ו  וקרבתי וזה די לו ובזה ימ
׳תאוה תאוה להבין ולהשיג

י  נ מ ת * ינהניז מ י ב ז
י  ד י י ל ^ י ק מ  חיים ערטם • אבל לא ק הוא י

י עוד עד כי ישיג כל סתרי • * 3 ה וגבורה ״ נ ו עצה ותושיה בי ו ו ש ש ' ר ו מ ן 3 נ . צ מ א ל  ט ה

ה העילס ומלואה•כריב״ז אשר נ י ה ב צ י ע 1 ל ׳ י ״ ל 1ש } 

י אמרו עליו («־־־•״•) שלא י י ד קי ה • וגותנת לי חי ד ו ב ע  ל
P הניח כוי עד דבר גדול וקסן ׳ 9 . ״ א ר ג  פזמה יך•,.^ ^ ,1B,B א
 ה!א י«׳מ(י«יח:) איקמי« יר> כוי לקיים מה שנאמר להנחיל
. . אוהבי יש ונו׳ • וזהו זוכה  מימלפיפי;׳ •י

״ « , ״ _ ״ ״ , י • נל הפרק מס הוא . ׳ י ו (א) *ניחנמיפנ ק ר  פ
. 16w . נדגדם הרבה שחמור K י , , ״ , - b ^ h״ fcw r , 
 למסוק רק גדביקוח כ א ימירפאיפ פיניפ• w »*» אח חםקיפ • «׳ «יש במשנה • ועי ריסנ״א במי'
 להשיג עיי התורה המצוח «לי ט׳(ניי פ׳ג) ללמין מאיס ™>p« ייסייסי י מ״ש לפייס מה שנא׳ להנחיל
.»««.. . - v»_ מא• ע׳פזל^ ״.׳ הו ״ ..ז ״1 פשפמ נזראו: (ג) ימדחקתי סן ״ ז  ״
) : אוהט וגו׳ • ר״ל בו גריביז / S f ) ) fa & &פסלי ••׳ו(>/ «׳־ ' י ע נ  והדינים ינידע כנ ד
 בורי׳ כללי׳ ופרטי׳ • ולהשיג נחקייס מה שנאמר כו׳ ואץ
 נ״כ סחרי פלאי מעשיו ומקר כבודו י ולזה צדך הלשין סובלו • ועס״י דברינו יחבאר כסשוסו ט מי
ע למודו ב  ללמוד גיגימה מצומה להשיג אמיתת כוונות כחירה שלומר p למיקוח היא די לפניי אם ק
 לסי השגחו • וכל אשר יוסיף ללמוד ק יוסיף לחפון בסרק א' או במס׳ אחת אבל לפמ/ו לשמה היא
 ללמודעוד• ובאהבת התורה ישגה ויחשוב והלואי לאהבת התורה ורצוני להשיגה כילה ולידע על

 בקש שהמוסק בשיריו ובזמריו
 יחשב לו כמוסק בנגעים
ד שעמים ואהלוח  ואהלות• ה
 יקדם יוחר ולא מצימ
 שהסכים הקב״ה' לו בזה •
 לפי כעיקר הלימוד לא



 פרק ן חיים
 יוליכם למקומם הוא חי׳ימי׳סלןהםוגםשכררב
 יהיה לו פל הולכתם והם יבואו לשלמותם • ק פסק
 התורה אס מיו אנסנו פורשים ממנה אין לנו סייס
 ונש לה כדי בזיק • וכמיש במדרש לבשה התורה
 בגדי אלמנות ונכנסה לפני הקב״ה ואמרה אש אין
 עוסקים בה אין לה קיום • ואש אנחנו מוסקים
 בחורה אנחש סיים וקיימים ומקבלים עוד שכר
 וגם לה יש שממה כמשאמז״ל והיו הדבדם שמחים
 כנחינחן מסיני ־ שהדברים עצמן שמידם • משאיכ
 להיפך חיו גורם מלבון לחורה וכמ״ש אוי להם
 לבריוח מעלבונה של חורה ונם האדם אז עובמ
 ברפש העולס ומימיו מים מנזרים • לולי החורה
 שעכועיו ובה חיה ימי׳ לאורך ימים [ובפרס בשח
 שהאדם מחדש חיחשים מה שאין זה ביכולח מלאך
 שהשייח בראו בחכליח שלימוחו ואיצ להוסיף וליח
 לי׳ מדלי׳ כלום משא?כ האדם הולך ושכלו מחחזק
 מעלה מעלה • וגם הרבה הוסיפו מזיל גדרים
 וסייגים משא״כ אם היחה החורה למלאטם היחה
 מומדח למד במצב אמד בלי מגרעח ובלי חוספוח •
 וכאשר כ׳ המפרשים כי.המלאכים נקראו עומדים •
 כמיש הכחיב ונחחי לך מהלטם בין המומרים
 האלה • ולכך נחנה לנו למורשה והיא מיינו ואורך
 ימינו] ואיכ איסוא יתק שילמוד האדם תורה לכוונה
 זו להציל א״ע מני שסח • וגם זו כוונה סובה היא •
 אך השלם האמיתי יחשוב גמצמו מה אני ומה ח״
 נגד בזיון מעלבון התורה אם יעזבנה • וזהו פי׳
 לשמה למענה ממש • ויתפרש מיש (משלי גי) עץ
 סיים היא למחזיקים בה ותומטה מאושר ־ כמי מי
• לממן ינצל כן 3 p שעובמ בנהר ומחסזק לאמת 
 התורה למי שלומד בה ומחזיק אותה וכוונתו להציל

 נפשו מעגוע נקראת התורה לו סן חיים למחזיק בה •
 אבל אם לומד למק התורה לתמכה ולסעדה לשמה

 ולמענה וזהו תומכיה מאישר יותר:
ה י מלבד מה שחושב לקמן ב ר  זיכה לדברים ה
 בהמשנה • [טון שאמר לקמן ולא עוד כו׳ •
 משממ שהוא מילתא באנשי נפשי׳] י ואמר דרך
 כלל לפי שאין הפה יכול לדבר ולחשוב • כי הנה
 יש הרבה כוונות בשלא לשמה כמו ממון כבוד
 ורמות יט״ב • וקבלו חיל(שנח סיג•) למשמאילים
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ק ודבר גדול מענה ד׳ כל פרסי׳ולבל יניח דבר ק ו  ג
ל • חה הפסוק מבואר במשלי(חי)  כמי דב״ז מי
 ט הוא מאמר החורה במצמה הלא מכמה חקרא
 אליכם אישים אקרא וגו׳ להנחיל אוהבי יש • היינו
 אוהבי החזרה • וריב״ז לקיים מה שנאמר להנחיל
 אוהבי נציל שצדך לידבק באהבת התורה למד
 כל דבר ודבר עד ט לא הניח מאומה ממנה
 שלא ידעה הבינה ונוקרה ומיל • וזהי מארז״ל
 (נלריס סינ•) ר״א בן צדוק אומר עשה דבדם לשם
 פעלם ודבר בהם לשמם • ושינה בלשונו גבי ששי׳
 אמר לשם פסלם וגבי דבור אמר לשמם-כי בעשיית
ד להיוח בדביקוח גדול מאיד ולקיימם  המצוח צי
 רק מחמת צווי השי״ח כמיש כאשר צונ׳ ה׳ אלהי
 לכן אמר לשם פעלם• אך הדיבור בהם דהיינו
 לימוד דיטהם יהיה לשם הדברים מצמן כמיש •
 וכמ״ש שם הרא״ש זיל כדי להבין ולהוסיף לקח
 ופלפול-ולא דק בדביקוח כמו שנשחבשי בזה הרבה•
 כ״א צריך להעמיק ולמיין במחשגחו בגשמיוח
ן בדנינזיקץ וכן צדך לפעמים לישא  הדברים מו
 וליחן במיגו של רמאים מה שהרמאי יטל לטעון
 זכדומה • אז יחכן לפרש כל דברי הגמ׳ הכל מל

ה קידם לימוד החורה צריך להרהר מ  התורה • ד
 ביראחה׳ כדי שיהיה יראחו קודמח לחכמתו וכן
 להחודוחסל ממאיי כדי שילמוד אחר כך במהרה
 אבל גשעח מסק החורה אמר ודבר בהם לשמס
 לשם עסק התירה ואף שלא יכוק געח הלימוד
 עניני יראת ה׳ מימ כל הלימוד הוא לשם יסוד
 קוביה • וכשהוא מייגע איע בדבר הלכה בפשעות
 בודאי השכינה שורה עליו בשמת למודו ממש •
 כמאמז״לאין לו להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של
 הלכה בלבד • ויתבאר עוד מנין לשמה לשם התורה
 עד״מ-כענין הדוברות הסושי׳ בים דרך אשר האדם
 יושב סליהם זמנהיגם למחוז המפץ אשר שם יעשה
 מהם קורוח בנין אז כלים ־ וכאשר האדם יושב
 עליהם ומנהיגם למחוז החפץ הנה הוא מציל אח
ל וגם העצים ימאי לחכליחם • אבל ה  נפשו מן מ
 אם יגדל מהם אל הים שוב אק לו חיים וסובמ
 וגם להם אק מ׳ שיוטלם ראגדו ואין להם תיקון
 לצאת מגזלמי עצים לצורך בנין אוכלי • אבל אם



 פרק ן חיים לה
 סלסדן של מפלה ושל משה שגא׳ לנסופ שמיס
־ ויוק פיסמ״ש בחגיגה(י'נ-)ח״ר ח  וליסוד א
 בשיא שנדס נבראו תחלה ואחיכ ארן-שנא' בראשיח
ת  ברא אלהיס את השמיס ואת הארץ • ובהיא א
 נבראת תחלה ואחר כך שמים שנאמר ביום משות
ת ושמים • ופלכיק קשו קראי אהדדי ־  הי אלהיס א
ת וכשנתן נסה  אר״ל כשבראן ברא שמיס ואחיכ א
ת ואס״כ שמיס • ולפ״ז לכאורה דבלי ביש וביה  א
 תמוהים איך לא לקלקו לקשוקלאי א הללי ובט״כ
 לזה מליחה וזה לשכלול • אך כבל כתב הלמגין
 להשמיס לק־א היינו שמיס שפל לאשי המיות •
 והרקיע הנראה לנו נקרא לקיע אלא שאח״כ קלא
̂כ שמים • כמיש ויקרא אלהים  השי״ת לרקיס שלנו ג
 לרקיע שמיש • ורבינו הגדול וקדוש מויר הגאון
 החסיד מורלנא זצ״ל פי׳ מד״ז כל המעשה בראשית
 והביא סמוכות p התורה ומן הנמ' • ולסיז בעולם
ת • אגל  הבריאה שמים נבראו תחלה ואח״כ א
 הלקיע הנלאה לנו והוא בעולם המשי׳ אלץ קלמה•
 חיש ביום עשוה ה' אלהיס אלן ושמים • ונחלקו
 ביש וביה על עולם היצילה מל מלמה לבליאה
 ומל מלמה למשי׳ ודיל• וילועמיש אס לא בריתי
 יומם ולילה חוקות שמים יאלץ לא שמתי • וזהו לא
 אך סל קבלות התולה כיא אן! אם היה חיו כל
 העולם מלו בשלים כלגמ מלמול התולה הי׳ העולם
 חוזר לתוהו ובוהו • ואמל (שנת פיח•) ויהי עלב
 ויהי בוקר יום הששי ויבולו השמים והאת וגוי •
 תנאי התנה הקניה וכו׳ ואם לאו אני מחזיר אתכם
 לתוהו ובוהו • וידוע מ תוהו ונוהו אינו כליון גמור
 לכלהבריאה• כי תוהו ובוהו היה אחלהבליאה
 כמיש והארץ היתה תוהו ומהו וכבר היתה ארץ
 וזהו אחר הבריאה קולם עשיה • והמו מפרשים ט
 התנאי היה שיחזור לתוהו ובוהו הייט שיתבשל
 עולם העשיה אבל לא מה שלמעלה• זר׳ אלכסנררי׳
 הביא לאיה מפסוק שלום יעשה לי • רזהו בעולם
 סעשיה • ולב הביא לאי׳ אף לעולם הגליאה •
 שנאי לנשוע שמיס וליסוד ארז וגוי • תהו בבריאה
̂וי בתורה •  רשמים קדים לאת מיל • דזה ג״כ ת
 וכן בםםוק חוקית שמים ואת וכן בפםוק ומזלו
 השמים ואת מחה יליף הגמ' התנאי נאמר שמים

 קודם

 תח אבות
 בתולה היימ שלא לשמה עושר וכבוד איכא •
 ולמיימירם בה היימ לשמה אולך ימים איכא וכיש
 עושל וכבו־ • ועיש שכל שכלו של הלומל שלא
 לשמה וכל כוונתו יותן ממילא להעוסס לשמה • תה
 אצלו לספל לשכלו הגדול • והלומד שלח לשמה מון
 לשם ממון נותנים לו ממון • לשם כסל נותנים לו
 כמל • וק כל מה שהיתה מונתו טיב נותנים
 וממלאים לו מונתו ־ אבל הלומל לשמה שכלו שמול
 לו וכל מה שיש להלומל שלא לשמה נותנים לו ג״כ •
 איכ הלומרלשמה אורך ימים׳איכא• וכיש לכל
 הכוונות יחד שיש גשלא לשמה שנותנים לו •
 ולכך אמר סתם זוכה לדברים הרבה • שהוא הכל
 מה שיש להנות מהתורה בשלא לשמה זוכה בה •
 ועוד קי זוכה לקיים כל התרי׳זנ מצות אף אותן
 שא״א לקיים בזה״ז • וכמאסז״ל (מנחות ק״י•) כל

 העוסק בתורת מולה כאלו הקריב מילה וטי:
 ויתבאר סיד זוכה לדברים הרבה (עי׳ נסהיח
 שע״ד סנ״א) עיסמשאחז״ל(ברכות ליד:)
 עיפ עק לא ראתה אלהים זולתך יששה למחכה
 לו• ט כל מלאט משלה ושום נביא או חתה
 לא השיגו השכר הגדול המוז לסוסקי בתורה
 לשמה • חיש סתם זוכה לדברים הרגה ־ ט אינס

 דברים המושגים לכתוב איכותם :
 ולא עוד אלא שכל העולם בלו בדאי הוא
• ט אם רגע אמת היה נפסק דית מכל ו  ל
 המילםממוסקיה ושומריה היו שמים וארןנהפטם
 לתוהו ובוהו • כמשאסזיל ע״ס אם לא בריתי יומם
 וגוי חוקות שמים ואת לא שמתי־ וגם הרקיפ שמיג
 ראשי המיות בכלל • וכמיש וחיי שלם נסע בתוכנו
 ט חיות כל העולם תלוי גמה שנתן לבני אלם תורת
 אמת ׳ועי״ז חיי הסולם נסע גתומו • וא״כ הלומל
 תורה אפשר שכאותה רגמ כל סמולם מתגמלים
 וא״כ הוא מקיים מולם ומלואה • (ועי׳ נפש סח״ס

 שפ״ד סניה) :
 ויתבאר מול כסל לשק כל המולם טלו • מ״פ
 מאמז״ל(סנםמ־ץ ציפ:) איר אלכםנלרי,
 כל העוסק גתולה לשמה משים שלום גפמליא של
 ממלה וגפמליא של מסה שנא׳ או יחזק גמעיזי
ה  יעשה שלום לי שלום יעשה לי לב אמל כאלו מ



 פרקו חיים
 שהיח רפ אהוב שהקב״ה *הב את בריותיו וממזפ
 מליהס גחםרו ומחמת זה יתפורר לאהוב את
ז המקום  המקום • ואמר מור רמ אהוב אוהב *
 מ״ד מליצה ט הנה העבר אף אס סיב לו מס
 אדוניו והוא אוהבו יותר מאדון אחר מ״מ רוצה
 היא להיות p חודן • אבל ישראל חפציפמעצמם
 להיות מבד ה' באמרס נפשה ונשממ • ולכך נקראו
 ישראל דוגמת אשה כמבואר במדרשי מזיל • ט
 האשה ג״כ יודממ שהיא ימשיל בה ימ״מ מצה
 להנשא ייתר מהאיש • וזה כמיש הרמגין ואל אישך

 תשוקתך אף שהיא ימשול בך :
ת המקום • ידומ שהקב״ה מקומי של  אוהב א
 עילם • וכמו המקים סובל דבר שמינמ
 מליו p כמיל הקביה מקיים וסובל כל המילמית
 מליינים יתחתוניש בדבורי גממשה בראשית במה
 שאמר ויהי • וכל הנעצמות לא נבר* רק בבביל
 החורה ומאמיניה יכמאמזיל חנאי התנה הקב״ה
 מ׳•ילp קיב״ה ואורייתא ומאמיניה מלא אד• כמ״ש
 בזוהר • וזהו מיש במדרש יונתי תמתי-זפי' תאומתי
׳ • ט ילומ  לא אני גחל ט׳ ולא היא גדולה מ
 שהקביה מצד מצמו ומהותו הוא נסתר ואינו מושג
 בשום אופן כלל • ואין לתארי מיו בשום שם וכימי
 מהטמיס אפיי בשם הריה ביה ואף בקוצו של יו״ר•
 יכל השרפים ומלאט ממלה שואלים איה מקום
 קדשו • אבל כל השמות יהטמיס ומה שאנו משיגים
 במקצת היא רק מנד התמברותי מס המילס ־ מין
 שם הדיה ביה פי' שהוא מהיה הכל כל המילמות
 מלס • יק כולם • pi כל כינת בריאת המולס הוא
 רק בשביל התורה החדישה יבשביל מאמירה• וזהו
 המזנה תאומתי לא אני גדיל כיי• פי' בשנים מפת
 הבריאה ודי למבץ מדמתו(ועי נמס׳־ח שעינ סיג
 נמיס נ׳ עינ) והמוסק בתורה לשמה נס p הוא
 מקיים את המולס ילק־ נקרא איהב את המקום
 יאת הבריות • תשיא אח״כ ימשמש את המקום מ'

 ט הוא רוצה בקיומם :
 משטח את המקום גו׳ • ר״ל ט התורה היא
 שפשיפיז של הקביה • ובמת שעוסקין
 גס היא מת רצון ורחמים ישמחה ובאה סוגה
 למולם • ובאור פני מלך חיים • ומשמחתו מסיג

 לבריות
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 קודם לארץ חהוגבדאה ג״כ • ולזה אמר התנא כל

 הסולם טלי ר״ל גס המליק :
 נקרא רע אהוב * טון שהוא המקים מתה
 בפסק תורתו כל הסולמות וכביכיל נמשה
 שותף לייצר בראשית • וכמיש במדרש דמיתיך
 מדתי • רמיתי דמולמי שקבלו תורתי ט׳(נשסיח
: נקרא רע אהוב י ט עיקר הוא (  שפיל פי״א מ
 אם הוא נאהב גיכ • ט לא ד במה שהאדם אוהב
 אה הקב״ה כיא צריך להשתדל שגס הש״ת יאהבנו•
ט ה׳ לממן יאהגהי• ל  היימ שישמור מצותץ רלך מ
 אבל אם אינו מקיים ככל אשר צווהו ה׳ אף אס
 הוא אוהב בלבו אתה׳ טק שאינו נאהב מאת ה׳
 אין זה כלום • וכמארז״ל(פסחים ס״ז•) אז הייתי
 במיניו כמוצאת שלום ככלה שנמצאת שלמה בבית
 חמיה ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה• ט
 במה שתאמרה שמצאה אותם שלמים אתה ואוהבת
 אזתם אין זה שלימות לה כ״כ כי אפשר מחמת
 שהם שובים מאוד לכך אוהבת אותם • רק אס היא
 אומרת שהם אוהבים אותה ימגדת שבחה זה יחשב
 לה למפלה• דגואר סוד ט הנה בברכת אימסין
 נאמר שמח תשמח רפים האהובים היימ שכל אמד
 יהי' נאהב מהשני• וידומ מיש במשלי(כיה) הוקל
 רגלך מגית רמך• ומה זהי רק גרמים סתם•
 אגל ברמים אהובים כמו למשל איש ואשתו נקראו
 רפים אכיביס ־ שכל זמן שהם יותר מחד יותר
 האהבה מתחזקת בירהס ־ ק הסרן למיסק בתורה
 שכל זמן שאדם מוסק בה יותר בתמידות גס
 המרה מתדבקת מ יותר • אבל חיו להיסך נאמר
 אס תנממי יום וגי׳ אך זה איש רק במוסק לשמה•
 אבל אס מיו טינתו לשם כבוד או פרנסה בודאי
 הוא אוהב את התורה ט היא פרנסתי • אגל
 המורה אימ אוהבת אותי• וכמאמזיל(סנהדרין גףא•)
׳ הומרה  הקורא ספוק מ' ועושה אומי כמין זמר ט
 מוגדת שק ומימדת לפני הקב״ה ואומרת משאור
 ברך כנמר • מכש״כ אם ששה את התורה כקרדום
 למפור גה שהיא חוגרת שק • ט קרדום מחר גנאי
 ממור • ולק אמר כאן בעוסק בתורה לשמה שנקרא
 רמאהזב• שגם התורה אוהבת אוחו • ואמר למ
 אהוב אמב את המקום • יתכן שיי שיחשוב האדם



 פרקו חיים לו
 אמיכ ומרמקתו מ! םססג) ומקרבתו ליד nor • ט
 הרחיקהו מן הרפ ומקרגתו לשוב• וכמיש גפיו
 מיג היי ת למצוה וגורס p המגירה שסצזה
ה מן מ ד • שלאי כאסל מסן או מ חסי  מרי
 המכירה ומהמצוה לא יברח• או גרדפה אמר
 המצוה ואמר מגירה לא ירחף • כי האלם מלול
 מאול לחטוא וכשרוצה להזהר צריך ברימה • זמן
 המצוה למק מאול וצריך לרחן» • וזיש ימלחקחו
 ס׳ ומקלגתוט׳ • ט החולה אגמי מגנה ומצלי
 (סמי וי*•) ומצוה אגמי ממה ולא מצלי • והוא
 פיל למיון • ט הנה הרופא יטל בקל ליחן שמימת
 ואזהרות גמאכלוכלומהלאלםגליא שלא יחלה •
 וזההלפואה יש גמצוה ט המצוה מיי מוסקו כה
 לוס ג״מ מסגגו גם גחייו • ולא •מל הרמ לנממ
 אליו כמיש כמשנת כל ישלאל מיש • אגל התולה
 היא יותלגלילה כמו מי שהוא ככל חולה והוא מסוק
 מאיל יצריך ללופא בקי להשתלל מאיל להצילו
 ולרפאהו מגלי רלת שמית• ק התולה לגל אשל
 מגינה שלא יחסאהאלם כ״א גם אצילי אחר שמשא
 מכשרתו להיות צדק ולשוג גתשוגה ט ודא מכלה
 את הרפ• וכמו שבמילה הזה המצות גילמות מן
 האלם לפי שבפי נפש הבהמית והמבירית הרפית
 אחדו כמאמזיל גזל יפדית שנפשו של אדם מתאוה
 ט' • ק בלימול התולה למזה אללבה המטרות
 בורחות ממנו ט תמיל ריאה בתולה מונשן יגולל
 חומק וגולל ממלות מי שאינו מוגר מליהם
 והמצית לולפות אחדו ט ילאה לנפשי חוגה
 למשותם כייקיק ושיהיה נאה חלש ונאה מקיים
 גלי סיג זכה וגרירה • חיש ומקלגתו ליד זכות •

: ג  פי׳ שהמצוה שימשה יהי׳ זך ונקי מכל םי
ק • הנה האדם מיום א נ  צדיק חסיד ישר ו
 שילדו מד סובו למפרי אש- לוקס משם
 צליך ללסיז היצר לבל ילכדמ במצודתו • ודבר זה
 מכלתו למשות אם כל ימיו מתאמן ללחום מלחמתו
ל ללטו שלא מכל לצולו ולקנות  ולא יתלשה מהגיס מ
 נפשו משם • ט היצה״ר מלומד מלחמה ממסר •
 ולק מאיל צריך להתגגר סליו • ואם מתמר מליו
 ואינו טסה כלל מללך התירה היא הנקלא צדק•
 ואםילרל גזה רוסי ף מליו זהירות נקלא מסיד •

 אך

 תח אבות
 לגדות וכמ״ש כאשל שש הי להינדג לך • ליל
 כשהוא גכמחה • אז הוא להיסיג לך • יזהו משמח

 את המקים משמח את הבריות :
 ומלבשתו ענוה ויראה • דיל ט הממה לא
 יחזיק למצוה כמ״ש במשנה א׳ דש
 סמן ל׳ p גשגמ מוסגפ ררגיש שהיא גאמת
 שסל ונבזה • יהיה זהכלגוש שאיא גלתו • ואמר
 ומלגשחי ממה מראה נמשמזיל(שמו עיז:) גלימא
 שנמשה גו מולם • לגושה לא גושה • פי׳ גלימא
 היאהבגרהמליון שהוא מתכסה מ ובו אינו רכל
 חיתוך האבלים ולע נמשה מ מולם • יהיא אינו
 גתמיחת מל טפו כיא כשהולך בשוק או כשיושב
 גץ גני אלם מטבדש שלא בביתו אגל במתו
 וגפני גיג מסיח משא״כ לגישה שאף במי ג״ג
 אינו מסית • ולןיא ימלגשסו ממה • כמלת מטה
 צריכה להיית מליי בתמידות כמו הלבוש שלא יסיר
 אך במי ביב• מנוה ילבש ףלבשהו ־ יאמר מלבשתו
 ממהיילאה• ט מקב ממה יראת ה׳ • ני תכלית
 וסוף המניה כד לביא מזה ליראת ה׳ • ט כל זמן
 שאין לי ממה אמיתית בתכלית השלימות לא יהי׳
 היראה ג״כ בשלימות והכל בא פיי המילה הקלושה
 כמיש לאשיתחכמה דאת הי• פי׳פיקלהחכמה
 היא ילאת ה׳ (וע׳ נשה״יו שפיל ifo דף ג׳ פיל •

 ופמ״ש לפיל יפיל מ*א):

 ומכשדתו להיות צדיק כוי • ט האלם
 כשרוצה להתלבק מקדוש ביה
xבמלדגה מלימה צריך מתחלה לסול מהלמ א 
 נתפגל בגימולי יצלו וממיץ כלי איסול אם לא
 יגמילנה להפליס האיסור שבלמה אם יבשל המד
 בס יאסר אך סכלי באש יונא דגמילנה תחלה
 ייכשירה ואח״כ יבשל מאכליו בה • ק הלב הסמא
 כל >xt״ יתמ בתוט יסמא • יאך אש התולה מכשיל
 את הנפש להתס חמאת ולהסל פשע ט הלא כה
ה באש  לבד כאש [ואם לא יעסיק בתולה מ
 הגיהנם מבא להסיר ממנו השרפות ולכלוך
 הטומאה השורה מליו] והתורה מכשרתו להיות
 צדיק והרפ מתבטל ־ יכמיש (משלי ל״א) גמלתהו
 מובילא רמ•תומלת א׳ שתגמלהו השיב• יעור
 תופלה ולא רמ • ט הרמ יכלה מיי התורה • וזיש



 פרק ו חיים
 ולהיפך אם קילקל ממשיו חיו אז הוא פוגם כפי
 שרשו בעולמות עליונים • כילומ ליו״ח בזוה״ק •
 והוא מוקף ומלובש בשמת מעשה ברוח שומאה
 מניהנס וכמשאחזיל(ססה ג:) מלפפתו והולכת עמו•
 ומוכרח לקבל עונשו בגיהנם כפי גידל הפנס כלו
 מד שיחרפא ממליו ומפגם שפנס בנפשו• ולק
 נקרא הגיהנס מלוקה שהיא מוצצח הדמים הרעים
 ואחיכ מחה • ק מקבל עונשו מיי אוחן המזיקים
 שנבראו מיי מעשיו ואחיכ כלים ומחיס • ולק אין
 שייך לןה מחילה זוחרשח שכך שבמס • אבל מי
 פמוסק בחורה לשמה אינו צריך לכל זה שאעיפ
 שהיצר רודף אחריו להחסיאו החורה מרחקח אוחו

 ממנו • ולא שוד אלא שמקרבחו לידי זכוח:
ה וגבורה • נ ו עצה ותוישיה בי  וגהנין ממנ
 ומיד מאמזיל(עירונין ••ג:) נוח לו למדם
 שלא נברא כוי ועכשיו שנברא יפשפש במששיו •
 ואמרי לה ימשמש במששיו • ר״ל כי בוודא• היה
 נקל להנשמה קודם שנבראח שהיחה נהניח מזיו
 השכינה בלי שוס ממל וסורח • ועכשיו שנברא הי׳
 בודאי לסובח האדם שיברא לבל יאכל נהמא דכסופא
 כיחש • ש״כ אמר החנא כי קודם שנברא בודאי
 היה נוח לו בלא שוס שרדא להכות מזיו השכינה •
 ועכשיו שנברא יפשפש במששיו• ר״ל הנה בא בשכרו
 עי׳ מעשיו ונהמא דכסופא לא יאכל סוד • ורמז
 במלת עכשיו היינו שצריך האדם להחזיק עצמו בכל
 יום כאלו עכשיו נברא והימים הראשונים כלא היו
 ויחחזק לעבודה הבורא מחדש כמ״ש (ההליס קסי!)
 ואנחנו נברך יה ממחה ומי • ומיש יפשפש במעשיו
 אם הלך בדרך הישר ועשה מששים שובים • אך
 בעוה״ר היצה״ר מעעה אח האדם ומסמא אח
 שיניו לראות של רש שהוא סוב ולראות אך לעיניה
 ולא של תוכן הדבר אש שוב ואס רע • לכן אמר
 ואיל ימשמש במעשיו'• כמו הממשמש בבגד הנראית
 למראה העי! עובה וחזקה והוא ממשמש אותה
 בידיו לבחנה אם חזקה היא כאמח• כן צריך האדם
 למיץ ולדקדק חמיד בכל מעשיו אשר יעשה אם
 עובה היא בממח ורצויה לפני השי״ח • לק אמר
 נם כאן ב' דברים • עצה וחושי׳ • עצה לידע איך
 להחנהג במעשיו • וחושיי היא עצההיוסר עמוקה •

 כמ״ש

ח אבות  72 ח
 אך כל זמן היוחו חי מל האדמה הוא במורח רב
 במצור מלחמה • ולכן קראו חכמים מיחת צדיקים
 נח נפשי׳ כי אז ינוח מל משכבו • ועם היזח שאמזיל
 (נרטח סיי•) חיח אין להם מנוחה בעוהיב נ״כ
 אבל שש אי! מלחמה זערדא רק קיבול שכר • אך
 הסרדא היא קודם כיבוש יצרו אבל אמר כבוש
 יצרו והוא לשבר לו וההרגל יחהפך אליו לשבש אז
 אין לו שוד מלחמה • רק בנוה שלום משכנו וישמח
 בגורלו זכמיש לפיל בפי׳ (חהליס ציו) אזר זרוע
 לצדיק ולישרי לב שמחה • האור זרוע לצדיק כזרע
 שסופו לצמוח אך עחה עוד הלוך •לך ובכה •
 אבל לישרי לב • היינו שלבם כבר חלל בקרבם
 וישר בעבע • אחרי נצחו את המלחמה להם שמחה
 בעשוחם • ועכ״ז היצהיר עוד לא ישיב רומו ממנו
 ככל רק מדיי! •חפש מקום שיוכל ללכדו • אש לא
 שרגלי חסידיו ישמור ה׳ שיממידמ על עמדו שלא
 יכשל • ועין ביקש דוד (חהליס רא) לב סהור ברא
 לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי • ירצה ככקשחו
 שלגו יהי׳ עהור עומד על שמדו • ורוחו יהיה
 נכק לשון מכון הכסא ולשון כ! ובסיס שיהייעל יסוד
 נאמן • זכמ״ש וחקעחיו יחד במקום נאמן לשון
 קיום חמידי וחוזק• וזיש צדיק • ואחיכ מסיד• ואח״כ

 ישר בעבעו. ואיוכ נאמן ר״ל נאמן כנ״ל:
 ומרחקתו מן ההטא י כבר פי׳ (עי׳ ־:׳היח
 סי״נ בשע״א • וכן שע״נ פיח דף ה)
 לעיל מל מאמז״ל(ביק ני'!•) כל האומר הקניה
 וותרן יוותרו חייו • ולכאורה יפלא הלא נם באדם
 יש בו מדת הוותרנות ומכש״כ בהגורא יתיש • נזבל
 המנין הוא מיד משל כמו שעבע האדם שאס יאכל
 דבר המזיק לו בודאי יזיק לו ולא שייך לזה מחילה •
 כמו ק הענין כאן כי כל העולמות כולם מסרם
 הסב״ה שיהי' בנינם והריסותם וקיומם רק במעשה
 החרס • מחמת שבו כלולים כל העולמות כמ״ש
 נמשה אדם היינו שטלס נחנו מלק בהאדם • ואס
 הוא עושה ממשה שוב גורם שמהרבה ומחוסף אור
 בכל המולמוח כפי שרשו • וזהו שכרו שנוחנים לו
 כל העולמוח עם האורוח פנחוספו מל ידי מעשיו
 השוטם ומחמק בהם • ונם בחייו הוא מסובב
 ומלובש בשמח ממשה באור מקיף של אויר ג״ע •



 רוח אבות פרסו חיים לז

ו נ נעשה במעין שאי  ומגלץ לו רזי תורה : ו
 פוסק ובנהר שמתגבר והולך • (נהעתקייז ומשש
 החייס הגי' כמעין המתנכר וכוי) פ״& מיש(משלי כיס)
 מעין נרפש ומקור משמת צדיק מס לפני רשע [ועי
 מזר״ש] • אשר כמו המעין

 כמישהרמבין ע׳׳פ (איונ י׳א)כי כפלים לחושי׳ •
 פי׳ לעיין במעשיו בעצה עמוקה אם המה באמת
 סובים ולא אך למראה עין ־ ובינה שיבין דבר
 מתוך דבר גזה • וגבורה אח״ז להתנבר על היצר

• וזה יהיה הכל ע״פ ז י ע ל  מ
ן שנסתם ברפש ושיס והמעין נעשה כמעי י תורה • ו  התורה • שנאמי• לי עצה ומגלין לו ח
 ותושיה אני בינה לי גבורה • שאינו פוסק וכנהר שמתגבר והולך מתגבר והולך אשר מרוב
 והוה צנוע וארך דוה ומוחל על חיזק המים יפתח הסתימה
 עלבונו • ומגדלתו ומרוממתו על ובמרוצתס העפר תמס יהלוך
ם : ב (ד) אמר רבי וישוב כמו בראשונה • כן  כל המעשי
ת קול הצדיק המס לפני רשע בודאי  יהושע בן לוי בכל יום ויום ב
אומרת לסוף •תנבר הצדיק ויעלה ת ו ר הורב ומכרז ה וצאת מ  י
 כבת־זלה וכמו ק אע״ס שנשבע
 האדם בשיש היון בעמק הרע
 אך אם יעשוק בתורה לשמה
 בהכרח לשוף יתיבר השוב
 על הרע כמ״ש חזיל המאור ש•:; מחזיר למושב •
 וזהו כמעין המתגבר • ואמר כנהר שאינו פוסק
 ומתפשע והולך כן יפוצו מעיינותיו חוצה בתלמידים

 רבים • (ועי נשזיח שעיד סליא דף ס״ו ע״נ):
ם • כי  ומגדלתו ומרוממתו ער כל המעשי
 התו־ה יותר גדולה אפי׳ ממעשים
 שובים (ועי נפהיח שעיד ס״ל ייד ע״ג) ועוד אמר
 בפסחים (ט״!:) רבא רמי כתיב כי גדול עד שמים
 חסדך • וכתיב כ׳ גזול נועל כמים חסדך ־ הא
 כיצד כאן בעוסקין לשמה כאן בעוםקין שלא לשמה•
 כי העוסק בתורה ש,א לשמה עדיין הוא מסור
 תחת השבע לכך כתיב רק עד שמיס אבל אס
 הוא עוסק לשמה הוא למעלה מהמגע וכולם
 מסורים ונכנעים ת״י לכך כתיב כי גדול מעל שמים
 ונו׳ • יז״ש כאן ומגדלתו ומרוממ׳הו על כל המעשים

 (וכן פי׳ ה־־יר״ש) :
וצאת מהר ת קול י  אריביל בכל יום ויום ב
 חורב • כי אח; יל(שנת פיס:) ה' שמות
 יש לו כוי • א״ר אבהו הר סיני שמו • ולמה נקרא
 שמו הר חורב שירדה חורבה לעובדי גלולים בזמן
 מתן תורה על שלא רצו לקבלה • וא״כ כ״ש מיו
: שקיבלו • ולק אמר כאן  כשאין ישראל מקיימי! מ
 מהר חורב • והנה בדורנו זה רב ההמון פורשים

 יוד מן

 מצפה יהושע (־) אריניל ככני יום ויום נת קי!,
« ת:א שמ׳מ  כוי • סדרם נמוש ו
 מיש • מדרש אינן רנפ פ־ויפתא א׳ נ' • פורש תנלזופא

 פנאעיו :

 וזה מאמר התורה במשלי כי
 אס ירצה היצר להשותו מני
 דרך ולהראות לו על עבירה
 שהיא מצוה כמ"ש(נרנו׳ס'א:)
 יצהיר שופטן-ר״ל הוא המורה
 הוראה להם להראות להם
 היתר • הנה ע״י התורה יבין
 את זאת • ונס עיי התורה
 יכול להתגבר על היצר כמ״ש

 לי גבורה • היינו אש היצה״ר יעוררנו עיי תאוה :
 ואמר ונהנין ממנו עצה כוי • שנא׳ לי עצם וגו׳ •
 אע״פ שזה הוא מאמר התורה עכ״ז מוכח שנס
 געוסקי׳ ק כי הקג״ה ואורייתא ועוסק•' חד הוא •
 וכל איש ההוגה בה נקשר בה ונתלבש במידותיה •
 וכמו שבמורה לי עצה וגו׳ • כן גס ממנו נהנין
 עצה ונוי : ואמר אני בינה לי גבורה • כי ידוע
 שהתורה מתשת כחו של אדם (מהדרין ויו:) א״כ
 ע״י בינת התורה ועמלו בה יכול חיו לחשוב האדם
 שיתיש כחו ויקשה עליו כח הסבל • לכך אמר אני

 בינה ועכ״ז ל• נבו יה :
 ונותנת לו בוי • [ע׳ נפש החיים שער ד׳ פ׳ י׳׳יז

 דף ח' ע״ד] :
דח • כי באמת כל הרזין  ומגלין לו רזי תו
 וסודות התורה המה מפורש׳! יננלין ממש
 אבל סח מראות עינינו ונם בנגלות התורה לפעמים
 אדם ינמ על דבר קש; וקל מה שלאחר שהוא מבין
 הוא עימד ומשתאה ימתמהעל עצמו על מה זה
 ש־מ הרבה בזה והלא דבר פשוש הוא • אך האדם
 לפעמים מוכס גסנורים • ואם יעסוק בה לשמה
 יגל ה׳ עיניו ויסיר ממנו מסך העורון • וכמיש
 דוד (תהליס קייס) נל עיני ואכיסה נפלאות
 מתורתך • וכמ״ש והאר עינינו בתורתך • יזה שאמר



 פרק ו חיים
 ולבבו לא ק יחשוב ט נושל שכלו ומסמאו בהבלי
 עולס• והוא כמו איש הנושל חם אשי כבד אותו איס
 גדול בו ונותן אותו למיני המכבד מל סי חזיר • וכלי
 בזיון• ואמר חש זהב באף חזיר אשה יפה וסרת
 שעם • ט בתורה כתיב
 אני חכמה שמתי מרמה •
 שכל המרמימיוח של אלם
 צריך להיות רק בחורה
 וסבורה• ואם הוא חיו
 משמבד שכלו במנינימוה^ז•
 הוא דומה לחזיר המגר
 באשפה שאם יש לו נזם באפו
 ימל יוחר לנבר בו מוד ־
 ט החם הוא מחכח חד ויכול לחבוק מ אשפתוח
 ביותר • כמו ק באדם הזה שכל מה ששכלו יוחר
 גדול חסרונו יותר גדול מחמת שיכול להסמיק
 יוחר בשניני הבלי שילם ר״ל • וכמו אשה יפה
 וסרח שעם כי כשהיא יוחד יפה יוחר מחשיאה ־
 [אי״ה יעיין הקורא בספר גייז מד (דחש י*א דף
 ס״ז ע״א) מה ששמע מרט הגאון המחבר וזיל] •
 והנה מומק טונוח המקרא לפי סשוסו הוא להיוח
 כ׳ כל חכשיש מאיזה מין שיהיה הנה נגרש מרט
 ושפלה מדרנחו בהיוחו נחן פל גויח החזיר • ישן
 ט לא יחששר החזיר בהגה ולא הוגדל חפארחו
 כאשר יוחןרביד הזהב של צוארו לבשבור כי אין
 זה מגדת • אולם שכיס בהיוחו נחון של מקים
 אחר בזולח האף הן לא ימצא בו רק מק זה
 מהפחיחוח לבד • והוא השסלח יקרחו • חמנם
 בהיוחו נחון מל האף אשר הוא האבר המיוחד
 אליו להיוח נובר בו באשפה ובמקומוח המגואלים
 והמסונסים המלאים קיא צואה ט אז מבלמדי
 הפחיחוח מזכר למסלה משפלח מרט מוד נוסף
 מיז כי סחה הנזם שצמו יהי' לו לכלי להיוח מבר
 בו באשפה וכדי בזמן • ככה לפומח זה היופי באשה
 סם ט זה למשלה וללמד יחשב לה • שכ f בהיוחה
 סרח ממס • והמונה שהיא חסירה למת ובשגסון
 תנהג • ט אז לא לבל ט לא לממלה וחפארח יחשב
 לה • כי אף גם זאח ט לחסרון מופלג הוא לה •
ק ט שייז היא ממוסדת אל החסא והקלקול  י

 להמח

 (ה) אוי להם לבריות מעלבונה של
 תורה (י) שכל מי שאיגו עוםק
 בתורה גקרא נזוף שגאמר(משלי יא)
 גזם זהב באף הזיר אשד, יפה וסרת

jfm • ׳ י  מצפה יהושע (ה) אוי nrah orh נ
 שעות סי•(י) hso נד זזאינו עוסק
ר • ווסל מןדיש עצ1ו« (גינ עינ) •  בחידה נ

 !7 תח אבות
 מן החורה של ידי שפנוח סרדח הפרנסה • חבל
 באמח הלא זה היה גם ספנוח מובדי גלולים בשח
ק ט היחה  מתן תורה שלא קיבלו את התורה • י
 מסנגדח לפרנםחם איסור הרציחה וכדומה כמיש

 במדרשים • ואיכ כשישראל
 פנו ואמרו פה אחד נמשה
 ונשמפ הלא קיבלו אף אם
 תזיק להם לפלנסה• ונדכ איך
 יפזבו כמצוה היוחר גדולה
 נגד כולם בשביל הפרנסה •
 לכך קראוהו חורג בכאן :
 מעלבוגה של תורה שכל
 מי שאיגו עוםק כתורה

 נקרא נזוף • הכוונה כמו אם איש בליפל יבייש איש
 חכם וצדיק ויקרא אוחו גנב רוצח בפני כל אף כי ההמון
 כולם יכירו יידמו כי שקר פנה בהחכם והחכם ג״כ
 יודפ שאין מ׳ שיאמין להבליפל וא״כ לא נחב״ש החכם
 כלל-היחק שנאי הלא החכם לא קיבל כלל בזיון מזה
 ולזלח לא יגיע פונש להבליעל מאומה • ק החורה
 באמח איננה בגדר שהשלוש בה עלבון • אך אנחנו
 נשים סל לבנו הלא לקחנו אוחה ממרום ולא נחנה
 למלאכים ואנו מוזבים אוחה הלא כעלבק יחשב •
 אבל באמח אין זה השלבון רק לסנין זה שהפושה
 כן ראוי לשינש גדול והוא הבלישל ונקרא נזיף וז״ש
 מעלבונה של חורה שכל כוי • ר״ל לשרן זה נקרא

 עלבון שהוא נקרא נזוף וכוי :
ו יאמר נזם זהב כוי • כמו שר שנחן בחו לכפרי  א
 כדי שחמשול בו והוא במוח ברוב שכלה שחשה
 אותו לתכסיסי גדולה ביתר שאת ויהיה לה הכטד
 כאלו היה במלה שר מיום הולדו ומ״מ תמשול היא
 מ • ק נחן השי״ח אח כחזרה חשוקח כל המולמוח
 וחמדת המלאטם להאדם השפל• והחורה חשה
 אוחו ברוב לקחה שיהיה גביה יוחר ממלאך אלהים•
ה פוגם הוא אח  ואס לא יאבה לשמומ לה מ
 החורה • ומשפיל את עצמי ואח החורה • והוא
 כחם שחוסר בה היהיר אששחוח • אך המוסק בה
 מהמלה <ז'ש אמ״ז וכל המוסק בחירה היז מחמלה
 ט' • ט תוכל להגביהו יוחר ממלאכי השרח
 ודיל ־ והנה גחן ה' לארס שכל למק ישטל בתורה•



ח ח אבות פרק ו חיים ל  ת

 הזה שהכל דשין בו• תורה ניתנה לו במתנה-והחורה
 שלו • וזו שכרו ג״כ • ולכך הוא ק חורין:

ת בו׳ ח ח א ו ׳ א ׳ • אפי ו בו ר י ב ח  הלומד מ
 : מהק״ו מדוד שלא למד מאחיתוסל רק
 שני דבריס בלבד לכאורה
ת אי! למדין ממנו מל אות ו ח ל ה ר (שמום ל״ג) ו מ ו א ם • ו ע ת ט ו ר  א״ח ח
ב אשת • אבל המנץ הוא כמ׳־ש ת כ ב מ ת כ מ ה ה ו מ ם ה י ה ל ה א ש ע ה מ י ם ה  שא

 להיות מופקרת לכל אמרי ט הרמת אין לה להזהר
 מחסא [כן שמעת• כיאור ספקרI מאלמו״ר וניקלליה
 פכ״ל ססהור] • (ועיי נפש היז״ס שער ל' פ׳ כ״ג

 לף ׳׳׳א פינ] :
ם י ה ל ה א ש ע  והלחות מ

׳ ט  ו
ת ח י א ח ל  א

ח * בדה״ק קוביה־ ואורייתא הדברים כמשמפן היה צריך ו ה ו ל ה ל ת ע ו ר א ח ו ם ח י ה ל  _ א
ז ועוסקיה חד הוא • כי ידופ י י י א חי ל ת א ו ר א ת ר ק ל ת יל• (t) א ע  לכתוב חרות בלחוח . ו
א מי שעוםק כהוא ורצונו חד והתורה היא ל ך בן חורין א ן (ח) שאין ל ץ א כ ו  דמקרא מיותר ה
סק רצונו והנשמות הם דבוקים ל מי שעו ב ה ו ר ו ד ח ו מ ל ת  דבכתב הלומות אייריק ב
ח בו ית״ש וכמארז״ל מאן דנפח ל ע ח י זה מ ה (ס) הר ר ו ד ת ו מ ל ת ל ב ו ׳ ע ע ו  מסתמא הוא תרות • (
ל מנרמי׳ נפח וכל נפש מאמין א י ל ח ה נ נ ת מ מ  נפש החיים שפר ל׳ פל״נ לף שנאמר(נמלנר נא) ו
י בתורה שורש נשמת,׳ מדובק מ ו ל ת : ג (י) ה ו מ ל ב א י ל ה נ מ : ו ( ם י מ  פ״ז נ
״ אי ונאחז במן החיים הנצחיים י ה א כ ל ד או ה ה ק א ר ו פ ר ב ת א מי מ ל ה א י ך ב  שאץ ל
לי ונאחז באוח א׳ מן התורה ד אי אפי ח ר א ו ב ד או ד ח ק א ו ס ה בו׳ פ ר ו ת סק ב  שעו
ן שממעל לכל הפולמוח כולם כ י ש ו ב ת בו כ ב ך ל י ר ת צ ח ת א ו  ט הפורק ממנו מול חורה א
ד ונשחלשלה כחבל עד למסה מ א ל ל ך ישראל ש ל ד מ ו ד ת מציגו ב א ך ר  נותנים פל־יו פול ד
י בעולם השפל הזה וראשו ב ל ם ב י ר ב א שני ד ל ל א פ ו ת י ה א  ט׳ הרי מראה שיותר נוח מ
ק למפלה בשרשו כמ״ש ב ח ר מ מ א נ פו ומיודעו ש ו אלו ב  לו פול דרך ארץ וכו׳ מעולה (יא)קראו ר
פי יעקב חבל נחלתו כחבל י אלו כ ר ע ה אנוש כ ת א  של תורה ומבזה את התורה (תהליסניס) ו

ל והומר ם ק י ר ב א ד ל ה  שהיא מפשה ה׳ •זהו מעלבונה ומיודעי ו
ד מ א ל ל ך ישראל ש ל ד מ ה דו מ  ו
ד ב ל ם ב י ר ב י ד א שנ ל ל א פ ו ת י ה א  מ

 הקשור למפלה וסופו יורד
 עד למטה: י ואם חייו הוא
 מקלקל באיזה ניצין מהנפש
 בעבירה שחייב עליה כרת
 מיד נפםק אותו הניצוץ משרשו
 מהחבל שהיתה דבוקה בו עד
 הנה• וזהו מנין ונכרתה הנפש
 ההיא פי׳ הניצוץ הקטן שעשה
 בו העבירה • אבל לא חייו
 שנכרתה כל הנפש משרשה
 כי החלק הנשאר עדיין מושרש
 ונאחז בתוה״ק ומצלת אותו
 מן החטא • וכמ״ש ברמיא
 מהימנא ע״פ לאמר לאסורים
 צאו ולאשר בחושך הנלו-פי׳ אותן האסורים ומוקפי;
 ברוח הטומאה של היצר בקליפות הנ״ל שלכן
 נקראו קליפות כי המה סביב הקדושה מתהלכים
 כקליפה המסבכת את הפרי ואין נכנסים ח״ו

 בקדושה

 שלתורה• והנה האדם לעמל
 יולד זכה לעמל תורה ואיל
 לעמל דברים בסלים כמבואר
 yntvtm (צ״ס:) והמקבל
 עולה פורק ממנו עול עולם
 ומרוויח עוד שאינה עול
 באמת ט כל מה שהוא עושה
 לעצמו עושה • וכמ״ש משל
ח למנות ב  למלך המכריח ע
 זהובים כל היום • ובעד זה
 מתן לו שכר וגם הזהובים
 שמונה גס המה נותן להעבד•
 ואם לא יחפיז למנות יעניש

 אוחו • והלא נודע כי לא עבד רק לעצמו כי מנה
 הזהובים שלו ולא עבד הוא שמו כיא בן חורין •
 וכן כל העוסק בחורה מחעלה• ואמר ממדבר מחנה
 כדמז״ל(עירוני! ניד•) אם משים אדם עצמו כמדבר

 םצפה יהושע (ז) א^ תקרא הרות כוי • עירוני!
 (('ר•) מדרש שמית רנפ תשא סמיא •
 ושש ויקרא רנזפצורפ פייפ• ושפ נמרנר רנפ ג:א ש'
 יויל (p< ריפ) פלרש שיר תשיריס רנה ח׳ ׳•ל• סרקי
 ריא פמיו • תנא וניא !ושא פיו • ויפיק ויק־א י׳
 עינ • ושפ יך« (קעיו עיא) תיקוני ווגר תיקין ניו
 (5'ל פיא) נפין שיקיניס שיקין ו׳ (קמיה «'א)•
! תורי! כוי • ו\0'ק יויקיניס(פיו  («) שאין >f• נ
 פינ) • (ע) הרי זה טתעןיד. נו׳ י עירוני! ניד• ושינ:
̂וםד םדכירו פרק אחד כוי • עי׳ נימ (ליג  (י) ה
 פיא) : (יא) קראו דנו כוי • עי׳ פמדרין (קיו•)

 קרא חד לאמישופל ינו • פיש •



ים  פרק ן חי
י דברים בלבד • ור״ל בלבר שאוחם הב׳ רברים » 
 לא היה חלק טצמוח נפשו המדובק בשורש • כ״א
 דברים חוצה לו כי לא היה לו חלק בחורה ומיל•
 וטכיז נהג בו כבודקיו להלזמד מחנירו שהם שניהם
 יחד חבירים מדובקים קשר
 אחד בהקב״ה ובחורה שאפי׳
 דיבור אחד ואות אחח באזח
 ההוא מחדבק בהשס יחביך
 ובשורש כל הנשמוח שהם
 למעלה מהטולמוח ונטשה
 רכל א׳ המדבר והדיבור
 זהקביה כביכול ג״כמחאסד
 שם ומיל• טאכו״כ שצדך
 לנהוג מ ככור: ויחפרש טור
 אמרם גבי אחיחופל שני
 דברים בלבד • ט הנה האדם
 קשור למעלה כשלהבח בגחלת
 והמאבד נפשו מקלקל כל
 העולם• כיקביה זאורייחא
 חד • ובדבר רוחני כזה א״א
 לחלק חלק רוחני מן הכל •
 וזה ענק מ־בים זה בזז •
 ומאבד נפש אחח כו׳זהמקיים
 נששאחח כויקייםעולס מלא•
 וכן אם חסר אוח אחח בשיח
 ג״כפסולטאוחאיכוללהכל•
 כי קשור הכל קשר אחד •
 וכ״שבא״ס ב״ה א״א לצייר כלל חלק • וא״כ הלומד
 אות אחת כאלו למד החורה כולה • אבל אחיחופל
 הנפרד משורש וכנ״ל • ולכך אצלו הב׳ דברים שאמר
 המה רק שני דברים בלבד ולא בכללות התורה • זדי

 למבין מדעתו :
ב אמר כי לקח טו ב אלא תורה • שנ ן טו י א  ו
י לכם • ריל לקח סוב שהיא חריפא תת  נ
 זבינא • ואם ה־ו רוצים לקנזחה לא יסרכנהכל כסף
 וזהב ומכש״כ שנחחי לכם במחנה בלא מחיר • א״כ

 הלא חראז שחורחי אל חעזובו :
ל כ א ת במלת ת א דרכה של תורה פ ך הי  כ
׳ • ך כו ה כו׳ תישן כו׳ אשרי ת ש  בו׳ ת

 הוא

 u תח אבות
 בקדושה עצמה• ואפי׳ בהיכלוח הקחשיח אינו נכנס
 רק הקטרוג שלהם כידוע בזוה ק • וכמו שא״א
 לאטל אח הפרי אם לא שישבור חחלה אח הקליפה
ח נשברה שפי׳  הסובבחו • כמו ק זבחי אלהיס ח

 בזוהר מל רוח הטומאה
 המלפפח וסובבח אוחז • וזהו
 לאסורים צאו • ולאשר בחושך
 הגלו • ט המה מחשיכין
 סביב הקדושה כטנין ואין
 נוגה לי • ואמרינן שם
 ברט״מ כטמא דמחפא טל
 שמשא• פי׳ כ״א יחן דבר
 המחשיך טל הנר אין האור
 יכול לטבור דרך שם • אבל
 המק המחשיך נגד השמש
 טכ״ז אינו מחשיך אוחו כ״כ
 טד שמממח זה יהיה חושך
 בטולם כאישון לילה כי אור
 השמש מאיר מטס דרך
 הטק • וק הטנין כמאחזיל
 סוסה (כ״א•) טבירה מכבה
 מצוה ואין טבירה מכבה
 חזרה עיש• וכמ״ש ני נר
 מצוה וחורה אור • כי המצוה
 אינה יכולה לעבור ו;האיר
 דרך הפסק מידצח העבירה
 והקליפות הנלחשיכים נגדה •

 אבל נגד החורה המה רק כמו סנן נגד השמש
 ט אור התורה נוקב ועובר גם דרך הקליפוח •
 ושזמרח לאדם ומצילו מן הרע הרוצה להחדבק
 בז סוד • אבל זה הוא רק באנשים ששורש נשמחם
 מדיין נאחז ומחבק בחורה הקדושה ובחיים
 הנצחיים וסי״כ נקשרים בקשר אמין וחזק בהקביה•
 אבל אוחם שמנו חז״ל שאין להם חלק לסוה״ג כלל
 הס נכרתים מהקב״ה ומהתורה לגמרי • והנה את
 אחיתופל מנו מזיל בסנהדרין(צ׳ ע״א) מאותם שאין
 להם חלקלפוה״ב • וזיש הסל וחומר ומה דוד מלך
 ישראל שלא למד מאח־חופל אלא שני דברים בלבד
 היינו מאמיחופל שאין לו חלק לפוהיג • ולמד ממנו

מד  קראו רבו אלופו ומיודעו הלו
ת או ח ה א כ ל  מחברו פרק אחד או ה
 פסוק אחד או דבור אחד או אפילו
ה מ כ ה ו מ ת כ ח ת על א ח ת א  או
ד  שצריך לנחג בו כבוד(ינ) ואץ כבו
ד אמר (משלי נ,! כבו רה שנ  אלא תו
ם ינחלו (משלי ניח) ותמימים  חכמי
רה ב אלא תו ב • (ינ) ואין טו  ינחלו טו
י תת ב נ אמר (משלי ד) כי לקח טו  שנ
ך : ד(יי) כ ו ב ו ז  לבם תורתי אל תע
ח ל מ ת ב א דרכת של תורה פ  תי
רה תשתה(סו) ועל ל ומים במשו כ א  ת
ה ובתורת י ה  הארץ תישן והיי צער ת

 מצפה יהושע (יג) וא•( כבוד אגיא תורה• שיל ן
 (קלינ עיא) לגי׳ הע* ש0 • מורש
 שפות דנה תלוש פלימ • מגא •ני אלי׳ דנה שיג •
 שגאפר ש־פו לה' כמד וגי׳ • ועיש עוד • ווהיק פנמש
 רפיפ דניג עינ • הקדמת פיקינ• ויהי (וי מינ) •
̂א תורת • נרפית (ה׳ פיא) יש״נ :  (נ) ואי! סונ א
 (יי) נד היא דרנח «S תודח נוי • פורש מש פא נמ
 שיי גי• ויפיק פנתס רעיפ(ומיז >.'נ) ת־קיגים נזופימ
 (פיו פיג פיו) • (עי) וע^ הארץ ת• *ן • ויפיק וימי
 (ועינ) ושס פנמש רפיפ (מינ פ':• דניה עיא) •



 פרק ן חייט לט
 ח״ש אשריך בעוה״ז נו׳ ר״ל אן הבין טובך גס
 גסוהיז ־ או יאמר כאשר תרגיל פצמך בזה אז אף
 אס יהיה אשריך בפוה״ז לא יזיק לך כלום ויהיה
 סוב לך לפוה״ב • או יבואר כי המקבל פליו פזל
 תורה באמת ואומר יפבור
 פלי מה ואפסוק בתורה וראי
 הקביה לא יפזבנו ושוף
ף ל ח  הכבור לבוא • אבל ה
 אחר חענוג׳ פולס הזה בורח
 ממנו - ״״ש סח במלח חאכל
7 ק • ל ל פ כ ק  וסי י״ל ח
 אבל סוף הכבור לבוא וז״ש
 אשריך בפוה״ז ־ ואמר לקמן אבל אחה אל חבקש

 , גדולה וכו׳ :
ל תחמוד א ל תבקש גדילה לעצמך ו  א
 כבוד • פיר שפי׳ במשנה הקודמח • ושלא
 חאמר הלא פשיח שלא לשש כבוד והחנא הבשיח
 שסוף הכבוד לבוא וא״כ באמצפ פסקך בחורה
 תחפיז להודפ אס שלח ה׳ הצלחה במעשה ידי
 אשחך וכדומה לז״א גס בסוף חל חבקש צלולה כוי •
 וכן אמר דוד אך סוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
 ולא אני הרודף אחריהם כמיש במ״א • ואמר כל
ק ימקב אבינו  ימי חיי • ר״ל אפי׳ לבסוף וד׳׳ל • ו
 ע״ה לא ביקש רק לחם לאכול ובנד ללבוש שהוא
 מדברים ההכרחיס לו חיכף כי יעקב סילק א״ע
 משוה״ן ונשל לעצמו סוה״ב כמבואר במדרש •
 והקב״ה נחן לו מוכר וכבוד מדברים שאדם אוכל
 סירוחיהס במוה״ז כוי כמ״שבמ״א• אבל כשביקש
 יעקב לישב בשלוה מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף
 כמבואר במדרש כי אין מן הדין שיבקש לו יעקב
?  גס עוהיז וכנ״ל • וכן ר״ח בן דוסא היה די לו מ

 חרובים כוי כי לא היה לוצה ליסול יוחל מעוה
 כי אין זה חלקו • וז״ש אל חבקש גלולה לעצמך •
 ל״ל ט אין לו לבקש זאח וכנ״ל • ואס לא יבקש
 אן סוף הכבול והגלולה מעצמם לבוא • (וע׳ נפסיח
ר מלמודך עשה • ת ו : י ( ג  שע״ל «״ז ק־ r׳ עי
 ל״ל יותל ממה שהולגלת מקולס כי בכל יוס
 תוסיף עול אומץ בשלימות ממה שאי*הלמול ולגיל
 על עתה : ואל תתאוה לשולחגם כוי •

 כי

 אתת עמל אם אתח עושח כן אשריך
 וטוב לך (m) אשריך בעולם חזח
: ה אל תבקש א ב  וטוב לך לעולם ח
 גדולת לעצמך ואל תחמוד כבוד
ח  יותר מלמודך עשת ואל תתאו

1e/]1:׳־B)מצפה יהושע«; א«״ך נו־[>יט׳) 

 תח אבות
 הוא כמבואר במללש הנעלם עיש ויזל יעקב נזיל
 לשון מחשבה כמו בדבר אשר זדו • ר״ל האלם
 חושב מחשבות להחדבק בה' • ויבוא היצה״ר ואומר
 מה חעשה לבניך הצועקים ללחם ופורש אין להם

 ונס אחה מה חמשה הלנרסנ׳
 נא כיי ־ ולז״א כך היא דרכה
 ש״ח • אס על הדרך אחה
 עימד להחקרב אל ה' הלא
 חדע כאס חחאוה מאכלים
 מרבים ומגדים והענוג׳ עולם
 כל הימים חהי׳ מוסרד בהם
 ולא תוכל להחמלס מהם

 וחוד חך מחי נעשיח • לזאת חקבל סליך ללמוד אף
 שלא י.־\ה לך רק סח חריגה מטובלח במים ומנח
 ואין כסוח בקרה • וז״ש חאכל חשחה לשון מחיר
 ובחורה אחה עמל בלשון הוה • ריל שחקגל עליך
 בעחיד כחאכל סח במלח וכוי ומ״מ בחוי־ה אחה
 עמל • ועכיז אם ׳עזול לך כשי״ח אטו צדיקי דאכל׳
 חרי עלמא מי סני להו(הוריות יו״ל:) וחזכה לשחי
 שולחנית • ויוכל להיוח אשריך בעוה״ז ג״כ וטוב
 לך לעוה״ב • או יפורש השינוי מעח־ד להיה •
 כ׳ הנה האכילה ושינה היא מסלה על הארס כמו
 שדרשו מיס ויסל אלהיס הרדמה על הארס וכן
 כאצילה דוגמחה • עיכ כל שממשס במפלה יוחד
 משובח וש־שאר לו מח ללמוד חורה • ויאכל אך סח
 במלח וכוי שהוא דבר 9מוכן וא״צ למרזח להכינו
 ולעשוק בחורה אוחה שעה שהיה צריך על חיקון
 המאכלים • וגס א:ילחך כזו לא חדחק מצמך
 לאכלה חיכף רק חאחרה ולא חניח עבורה לימודך
 מיד בהחחלח רעבונך • כי עוד היום גדול ויהיה
 זמן לאכול • לכן אמר בלשון מחיר חאכל אבל
 בחורה אחה ממל גהוה ט החורה בל חאחר
 לשלמה • כ׳ כל רגע אין להשיב אחרי עברה • ואס
 אחה עושה כן אשריך במוה״ז כוי • ט באמח גנאי
 גדול הוא לארס ענין האכילה ט יקח דבר גשמי
 ויתנהו במנרו ובזה חלו׳ חיוחו • והלא נשמחו חלק
 רוחני בודאי בוז חבוז לזה • אך ההכרח לא יגונה •
 אגל חוססוח ומוחרוח אטלה הוא סכלוח האס
 חמגו להחגזוח• וחכסאמ־חי ישמח גמשוס מזחרוח



 כי היצהיר יפחהו לאחוז בפניני עוני) להתעשר
 באמרו הלא עשירים קונים להס,חיי עוהיב עיי
תה  הצדקה שעושים וגס מהעננים במוה״ז • ונס י
 אס הייה כמוהם ולא מחובשי בהמ״ד ׳הייה כאחד

 מהס • לזה אמר אל תתאוה

 8ד ריי׳ « , ו ו חיים
• ט איך לא יאחזנו חיל ה א ר י ב ה מ י א  הלב: ב
 ורמדהבהמלוחו אל לבו שאפי׳הכהיג לא היה לו
 רשוח לכנס לפנים לביח קה״ק רקביוהיכ מחמח
 ששם היחהנניקר השראח השכינה איכ מחה שבחוך
 . , ־־•־•••- . , . , 1*א של הלכה שאמז״ל ששס
 לשולחנם בעוהיז כי שונחנך לשלחגם של שרים ונאמן הוא בעל השכינה שורה בודאי ילמוד
 גדול שהקביה ישלם לך לפוס מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך •־ ביראה ולא יסיח דעחו חיו
 צערא אגרא ואחזיל בפוה״ב ו גדולה תורה יותר מן הכהונה לדברים בטלים: בעגוה י
 צדיקים יושבים ועטרוחיהס (יז) שהכהוגה גקגית בעשרי׳ וארבע כמאחז״ל(עייונץ י-יג:) מימ
 בראשיהם• כי הכחרבעוה״ז (יח) והתורה גקגית בארבעים זכו ביה לקבוע הלכה כמוחן
 ניטל מאחד מל חבירו אבל ושמוגה דברים י ואלו הן בתלמוד מפני שמחין ועלובין הן ט׳ •
 בעוה״בכלאחד יש לו כחר בשמיעת האוזן בעריכת שפתים בשמחה* ט הלומד בשמחה
גת הלב באימה ביראה בעגוה גשמה א׳ ילמוד יוחר הרבה  שלו בס״ע חיש מטרוחיהס בבי
 וכל אחל לפי מדרנחו יש לו בשמחה במחרח בשמוש חכמים ממה שילמוד בכמה שעוח
 כחל גלול וכמ״ש מזיל כל א׳ בדקדוק הברים בפלפול התלמידים במצבוח • וגס כי החולה היא
 נכוה מחופחו בל חבירו • בישוב במקרא במשגה במעוט שעשועים של הקב״ה צליך
 ואמלו בלאשיהס ולא מל סחורה (יס) במעוט דרך ארץ במעוט שישממ בלבל גלול כזה:
v בשמוש חכמים בדקדוק  ״
 חברי׳ בפלפול התלמידי׳
 כי הלגל שרבו יאמל לו יבי!

 לאשיהס כי הכחל שהוא מל

 מיל ויקגלו כי לכי יודע
 הםילול להבינו אך לגרי
 מגילו צליך ללקלק בהן וינלמ
 ויוסיף כשכלו כלי להטנס
 וז״ש גשמוש חכמיס גלקלוק
 חגליס • וגחלמיליס מ״פ לוג לא ימצא גרגריהם
 דגל אך מ״י קושיחס יפלפל ויחרץ וממילא לווחא
 שממחחא • כמאמלס מחלמילי יוחד מכולס • וז״ש
 גסלפול החלמילים • ואמל כשמוש חכמים ־ ט
 ממכמיס יטל ללמוד אפי׳ משמושס כי אפי׳ שילח
 חולין שלהס צריך לימול ויחגאל לו כמה מנינים
ט שיגה י כי שינה  גחורה כידוע גדחז״ל: במעו
 היא א׳ מס׳ גמיחה ונקראח אילנא דמוחא-והחורה
 נקראה עץ חייס • והכחוג אומר (משלי יו״ל) יראה
 ה׳ חוסיף ימים ושנוח רשעיס חקצרנה • כי הנה
 היוס נכרא לממשה והלילה למנוחה • ואחזיל מכאן
 ואילך דלא מוסיף כוי • קראו מוסיף מלילה מל היום
 כאלו מושה אח היום ארוך יוחר מאשר הוא • וזהו
 יראה ה׳ הוסיף ימיס • היא מוסיף מהלילוח מל

 הימיס

 הראש יוכל לסלקו אבל כראש מצפה יהושע (י!) ״הנהונה
,׳y . ויןרא ונה לו • • . r n n «־״ א , ן  ה

י ינה פ׳ ה׳ (ין יי־ס) מיש ׳ מ ״ י יי { ־ מצא• סיי • מ  ^•״״ "
n האוזן י כמ ש נויש חנתומא נמדגי נייעיש• (ח) והתורה נםיח• j T E ^ J 
 שמטו וחקי מייש בהיש רנס מיפ יניולי־ מן לננון • מימ פןעיפ

 נניד • מייש
 ויו • מייה רנה

 (ין יי׳ס) עיש

i נאי • נגני מית מייה :כתורה t s נתונ נתייה 
 נ״ןנית • (יפ) בסעום דרך ארץ • מי׳ תיש׳ ישרה

 יומא (פיה עינ) ויה תשונה •

 שמטו וחמי
 נפשכס • כי חוש השמיטה
 מה שהוא שומט מארס חפטול
 יוח׳ממה שהוא רואה בספרי׳

 ונס שיאזין דברי מגיח ויקבל האמת ממי שי.,רו:
ם• כמ״ש.טמייס הסל0/איהס כת שפתי  בערי
 ודרכו מירובין(נ״י•) למוציאיהס בפה • ולמדו כס
 אם מרוכה בכל היא שמורה • אבל אין די רק מה
 שיצמק בקול כיא יהיה נס בבינת הלב להבין
 טל נכין וכמ״ש (משלי מיז) לב חכס ישכיל פיהו
 ומל שפתיו יוסיף לקח• שאף אס יוסיף לקמ בשפתיו
 כמה פממיס למזור טל למודו צריך להשכיל בבינת
 הלב כמו בפעס הראשון• ואמר לב ר 1 ישכיל פיהו•
 הלב מחכים את השפתיס מה שיחמרו • ואס כן
 תאמר א״צ להוציא בשפתיו • לז״א וטל שפתיו
 ייסיף לקח כי במה ששנה ברמייניו ירגיש בבואו
 להוציא בשפחיו ט הפה מרגיש הפנימה יבהוציאי
 בפיו ירגיש מקוס השגיאה ומ״מ הטיקר הוא כונח



 חח אבות פרק ו חיים מ
 לבד סגולתם שממרקין עומתיו שזה היה גס
p אמרים: המכיר w אס הקב״ה שולח פל־ו 
• יודפ כי גופו למפר תשוב ונפשו  את מקומו
 לשמים וח״כ למי נאה לפבוד להגיף* להנפש :
 והשמה בהלקו • ואיש אן
 להפשיר וגס אינו הולך
 גגדולות בלימודו רק לומד
 מפש מממ פד שהוא גקי
 בהן ואינו מתגאה לידפ
 הרגהגפעס א׳ ועיין ישכח
 הכל: ואינו מהזיק טובה
 לעצמו • ריל גלימודו רק
 מושג זה שמגין ומחדש הכל
 מחנח ה׳ הוא • וראוי למגרו
 כל הימים כי נמל פליו •
 אהוב * כמ״ש גר״פ שיראה
 שהשייח יאהכנו: אוהב את
 התוכחות • לשמופ מיכחה
 ולהוטה *ש אחר ולק אמר
 תיכחיח לשין רכיס:ומתרהק
 מן הכבוד • כמש״ל אך סיג
 יחסר ירדפיני • אני ברחתי
 מהם יהס רדסיני : ולא
 מגיס לבו בתלמודו * כמי
 שאמרי מז״ל(ססחי׳סז:)כל המחיהר חכמתי מסתלקת
 ממני • ילמרי זאח מהלל הזקן שהיה פניי פבפמיס
 יאספ״כ נפנש פ״ז סיא פיש: ונושא בעול עפ
 הכירו ומעמידו על האמת ומעמידו על
 השלום • נישא גפיל פס חבירי להראיח פנים
 לסכרחו • כמו שמציני חרגמא רגא אליגא דאטי
 וכדומה גש״ש• ומושג שמא הדין ססחטרו ואן)
 שיהיה גרור לו ט הדן פמו ולא פם מגירו לא
 יהיה כמחגאה פל מטרו גדגדו-רק יהיה כמעמידו
 מל האמת ומגדפו • אך אס ירפ שמטרי יחקיסס
 פמו גאמרו לו ק ־לא יאמר לו ויממידו פל השלום:
 ומתישב לבו בתלמודו • ט גמסזי כל האדם
 כחג יפ״זנאמר איה שוקל • ריל שישקול הסברא
 גמאזני צדק יפלס השכל מאוד: שואל ומשיב•
 מכס: שומע ומוסיףינבק וזהו מיש נגק תחבולות

 יקנה

 שיגה במעוט שיתה במעוט תעגוג
 במעוט שהוק בארך אפים בלב טוב
נת תכטיס בקבלת היסורץ  באמו
 המכיר את מקומו והשמה בחלקו
 העושה סיג לדבריו ואיגומדזזיקטובה
 לעצמו אהוב אוהב את המקום
 אוהב את הבריו׳ אוהב את הצדקות
ת  אוהב את המישריס (נ) אוהב א
 התוכחות ומתרחק מן הכבוד ולא
 מגיס לבו בתלמודו ואיגו שמח
 בהוראה גושא בעול עם חבירו
 ומכריעו לכף זכות ומעמידו על
 האמת ומעמידו על השלום ומתישב
 לבו בתלמודו שואל ומשיב שומע
ת ללמד נ  ומוסיף הלומד על מ
ת לעשות המחכים נ  והלומד על מ

• ת «' ו ז ט ו « ת 1  מצפה יהושע (כ) אוחב א
o'e fpii pfc י' משנ״ מן> 

 הימים • ישנות רשפים תקצרנה • ריל מדימ מה
 שהרשפיס ישנים פל הייס נמצא פ* שנתם מקצרים
 ימיהם יחייחם כי באוחו זמן המה כמתים: ייתסרש
 מיד אמרי אשר שינה היא אחת מששיסגמיחה

ה לכל *זר  (במות ניי:) מ
 השינה שלו אמד מששים לפ־
 מדרגחו במוחי כק לסוג גין
ה הצדק מחדגק  לרש • ט מ
 בשכינה גמותו ק גשת
 השינה מולה נשמתו למתיבתא
 דרקיע• אך הוא p אחד
 מששים ולא, כאותו הבחינה
 מה שלאחר מותו כי זה איא
 גהיוחהמדובקחלגוףהגשמי•
 אגל הרשמ כאשר גמוחו ילך
 גכף הקלפ ק גשח שינתו
 נשמחו שסה גפולס יניז־חיח
 מכל המקומוח כמנץ זה ודיל•
 איכ הרשש בשח שינחו אין
 לו ש!ימוח האדם רק כבהמה
 וכמת ממש • משאיכ הצדיקים
 יותר מוסיפים שלימות
 בשינתס י איכ איפוא שנוח
 רשמים תקצרנה מתקצרת

 ממשך ימי חייהם • ייראת ה׳ תוסיף ימים • ט מי
 הוא נס בשינה כמי בהקיךבמעוטשיהה-כמשסז״ל
 שכל שימה בסלה שנכנס לתיך אזנו של ארס יוצא
 כנכדו דבור של תורה: במעוט שהוק • כי
 שחול שוחק(ניטיז נ1א:) והוא הסיא כמביאר בזוהר
 והוא היפך החורה: במעוט תעגוג • כמ״ש בחנא
 דט אליהו סד שאדם מחסלל שיכנסו ד״ח לחיכי
 יחפלל שלא יכנסו מפדר פולס לחיך מנרי: בארך
 אפים • כמאחז״ל(פסחים סיי:) כל הכופס חכמתי
ת pitwi • ט יסוריס ממרקין ל ב ק  מסחלקח: כ
 מומחיו שצ אדם (ברכות יייי•) ואש הוא מכס אינו
 ממתק פד שישלח הקב״ה פליי יסודן כ״א מקבל
p פל יד פסק התירה גמפיס תמטג w מפצמו 
 והתמדת הלימוד ומולה של תורה שהיא מתשת
ה שגס p»>0 מצמן יחשב לו למצוה  כסו ריזייס מ
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 בתורה להגצל טל ידי זה מהיצר הרע • אז היא
 p חיים לו באמת : ותומכיה מאושר י ריל
 שיש מושב בהיפוך שפושה להחורה טובה נחלה ־
 בהיות כי היא מינמת בקק זוית והוא תומכה ־

 אף ששגה במחשבתו מ*מ_
 הוא מאושר • (ועיין מיש לעיל

 נש״ס מ״א) :
 הנוי בו׳ נאהלצדינןיס־כי
 המה כמו הסימן נו״ל
 במספר אשר הנו״ל בטצמי
 אינו כלום ואפי׳ אלף מהם
 אינו במספר אמד ־ רק ט״י
 יוכל להיות מספר א׳ לכמה
 רמאות מליאן• וד״ל: עטרת

 יקנה: והאומר דבר בשם אומרו • כי טייכ
 מתישב כמה קיש־ות הא מני ר׳ פלוני היא־ ופממים

 זה הולך לשיטתו וזה לשיטתו כידוט :
 גדולה תורה שהיא גותנת היימ לעושה •

 ריל שאפי׳ המיות
 שהמצוה נותנת לטושה לית
 לה להמצוה מגרמא כלום דק
 מאותיות התורה הכתיבים
 במנין המצוה הה א (נפה?ח
 שמיל פרק למ״ל דף י״ד פיד):
 גותנת היים לעושה
 בעולם הזה ובעולם הבא•
 כי שפתותיו דובבית כוי כמו
 שאמרו מז״ל: עץ היים היא

 את רבו והמכוין את שמועתו
 (נא) והאומר דבר בשם אומרו
 הא למדת בל האומר דבר בשם
 אומרו מביא גאולה לעולםישגאמר
 (אסיור נ) ותאמר אסתר למלך בשם
: ז גדולה תורה שהיא גותגת  מרדכי
 היים לעושה בעולם הזה ובעולם
 הבא שגאמר (משלי ל) בי היים הם
 למצאיהם ולבל בשרו מרפא :

• ר״ל ׳ 5 כי העולם ואומ׳(שס נ) רפאות תהי לשרך ושקוי .תפארת שיבה בו ה ב ס י ק י ז ה ט  ל
 ים זועף וגליו סוערים לעצמותיך: ואומר (שם) עץ היים אם בדרך צדקה תמצא:

,  היא למהזיקים בה ותמביה מאשר : . ״
ך &עם אהת הייתי מהלך ש א ר ם ל ן ה ״ ח י י י ל 5 א) ב ש  ואומר (
ן בדרך כו׳ • מד מ , י ל 0 ) ד ן מ ו א ך . ו י ת ר ג ר ג ם ל י ק נ ע  ו

 תתן לראשך לוית הן עטרת
: [ואומר (שם פ) בי ך ג  תפארת תמג
 בי ירבו ימיך ויוסיפו לד שגות
 חיים): ואונזר (משלי נ) ארך ימים
 בימיגה בשמאולח עושר ובבוד :

 ואומר (שם נ) בי אורך ימים ושגות היים ושלום יוסיפו לך 5 [ואומר (שם) דרביה
 דרבי גועם ובל גתיבותיה שלום] : ה (ננ) רבי שמעון בן יהודה (י״נ בן מגםיא)
 משום רבי שמעון בן יוהאי אומר הגוי והבה והעושר והכבוד וההבמה הזקגה
 והשיבה והבגים גאה לצדיקים וגאה לעולם שגאמר (משלי ס׳׳ז) עטרת תפארת שיבה
: ואומר (שם נ) תפארת בהורים בהם והדר זקגים שיבה: ואומר א צ מ  בדרך צדקה ת
; עטרת זקגים בגי בגים ותפארת בנים אבותם : ואומר (ישעיה נ״ל) והפרה H שם) 
 הלבגה ובושה התמה כי מלך ה׳ צבאות בהר ציון ובירושלים וגגד זקניו כבוד :
 (מ) רבי שמעון בן מגסיא אומר אלו שבע מדות שמנו הבמים לצדיקים כולם גתקיימו
 ברבי ובבניו 5 ט אמר רבי יוסי בן קסמא פעם אהת הייתי מהלך בדרך ו^גע בי אדם
 אהד וגתן לי שלום והתזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר
 גדולה של הכמים ושל סופרים אגי אמר לי רבי רצוגך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן

ר  — ל
 מצפה יהושע (נא) והאוסר דבר בשש אומרו נוי • [מנילה עי• וש/] 00רי מעופפי׳ קגיז(מיה מיא) עיש • מדוש חניוימא
 נמונו נינ •מורש משלי וייו (גינ עינ) עיש נסי׳ הקצו • פרקי ויא סרק מין : (ננ) רשביי טשו:! דשני׳
̂ו ז' טרות נו׳ • [תיס»א  אוטר • [r ששסא ש;סדוין פ' ׳'א עיש] ירושלמי הנהווץ פייא ה:״נ(ליו פיא) • (ננ) דשביט אומר א

 פס] וירושלמי שס עיש נשס ושני! י געקיימו ניני :

 בדרך כו׳
 בא ללמד שלא יצא אדם
 מפתח בית המדרש כי אך
 פעם אחת יצא ופגע בו
 המסיח להדיחו מעסק

 החורה

 להסבימ במצולות החאווח
P3 אך הבא להנצל יאחז 
 הסייס היא התורה והיא
 התבלין ליצ* הרע ותאוחו
 והפורש ממנה כפורש מחיים
 כי היא מיינו והלומד מל
 דרך זה שמושב מה שמחזיק
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pהתורה: בספר תהלים ע״י דוד מלך ישראל י גה • (יעי׳ מ״ש לפיל פ״א מיג מה) • וזיש גהחהל 
 ר״ל שהיה לו כסף וזהב לרוב ומ״מ הנדל התורה תנחה אותך • אס תקבל פליך להיות נוהג פפ״י
ץ י רצה לומר כי התורה-והתורה מוליכך ואתה מתהלך פיי אז באמת  מהם: סוב לי תורת פ
 כל מה שתלמיד וותיק מתיר לחדש הכל יצא מפי תנחה אותך • ואמר גהחהלp שסירישו שאמרים
 הקב״ה למשה מסיני וכן גס , מולידן אותו כמו ויתהלך
ד לך אלף אלפים דינריזהב ואבנים חנוך ונו׳ שסי׳ שהיה לו עזר מ ו  מתה כל מה שהאדם ל
 למטה• ופי״ז הלא עיע טובות ומרגליות אמרתי לו(כד) אם מהשם יתברך ק בהתהלכך
 לאדם אהבת התורה • וז״ש אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים התירה תנחה אותך ותהיה

 חורת היך : בהתהלכך מובות ומרגליות שבעולם אין אני לך עזר מאת ה׳ :
ד דר אלא כמקום תורה וכן כתוב חמשה קגיגים בו׳ • הגי׳ מ א ד ו י ד כ  תגהר. אותך •
 (תהליס יך״ס) כר לרגלי דבריך• בספר תהלים על ידי דוד מלך הנכונה כמישבגמ׳
 כי כל ספק שנולד לו לאדם ישראל (תהליס קיפ) טוב לי תורת פיך ד קניניס־ואינו מושג אברהם
 איך יחנהנ ימצא הכל כחורה מאלפי זהב וכסף ולא עוד אלא קנין אחד • והראיה מפסוק
. שבשעת פטירתו של אדם אין מליין שמגיא גרוך אגרס לאל מלית ל ש כ  ואס פל פיה ׳נהוג לא י
ל לו לאדם לא כסה ולא זהב 'לא קונה שמים וארן• אינו ראי׳ ך מ י ר ב  וז״ש נר לרגלי ד
 צפד וצמד הייחי אוחז החזרה אבנים טובות ומרגליות אלא תורה שמלח קונה הלא קאי מל שמיס

 לנר לראוח אח הדרך אלך ומעשים טובים בלבד שנאמ׳(משלי י) ואת • ודי להכין:
 בהתהלכך תנהה אותך בשכבך

 תשמור עליך והקיצות היא תשיהךבהתהלכך(כה)תנהה אותך בעולם הזה בשכבך תשמור
: ואומר (חני נ) לי הכסף ולי הזהב נאם א ב  עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם ה
 ה׳ צבאות: י(המשה)(נ^ [ארבעה) קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן תורה
 קבין אהד שמים וארק קבין אהד (אברהם קנין אהד)(ס) ישראל קנין אהד בית המקדש
 קנין אהד: תורה קנין אהד מנין דכתיב (משל• ח) ה׳ קנני ראשית דרכו קדם מפעליו
 מאז : שמים וארק קנין אהד מנין דכתיב (1שעיה סי) כה אמר ה׳ השמים כםאי והארץ
 הדום רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנותתי ואומר (תהלים קד) מה רבו
 מעשיך ה׳ כולם בהכמה עשית מלאה הארץ קניניך: (אברהם קנין אהד מנין דכתיב
 (נראש׳־! יד) ויברכהו ויאמר ברוך אבדם לאל עליון קונה שמים וארץ): ישראל קנין אהד מנין
 דכתיב (שמימשו) עד יעבר עמך ה׳ עד יעבר עם זו קנית ואומר (תהליס ס!) לקדושים אשר
 בארץ המה ואדירי כל תפצי בם: בית המקדש קנין אהד מנין דכתיב (שמית סי) מכון
 לשבתך פעלת ה׳ מקדש אדני כוננו , ידיך ואומר (תהליס עח) ויביאם אל גבול קדשו
 הר זה קנתה ימינו: יא (נח) כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא
 לכבודו שנאמר(ישעיה מנ) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו: ואומר

 (שמות מי) ה׳ ימלוך לעולם ועד :
ה להם תורד. וטצות ב ר ת ישראל לפיכך ה  רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב״ה לזכות א

רה ויאדיר(מכות כ,;•) : ק צדקו יגדיל תו ש  שנאשר (ישעיה מינ) ה׳ חפץ ל

 סצפה יהושע(נד) אמ אתה נותן >*• מי נו׳ • ע׳ ס;א דני אלינו רנה שרק ׳'ש • (נ:) חנתת אותך נעוהיז נו׳ • סוסה
 (ניא מיא): (נו) ארגעה קנינים קנה ני׳ • [ששנויה שיו:] שנא יניא זיפ א פיע מנילשא נשלו! ס׳ ס׳ ל׳ קניניס
ל pp איוו נו׳ • (נח) hs מה שנרא א י ־  ני׳ • (נו) ישיא*1 קני! אחד נו׳ • מדוש פניןומא האזיני יייו • וסיא פ*' חמיפ '

 הקניה ני׳ י [יימא לימ פיא]:
 יא
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 כל מת שברא הקדוש כרוך הוא בעולמו ט׳ • [נס׳ ניי! ל!ל להגאון מ׳ לול סעגיל שי• חלמיל מאון
 מאור הגולה המתנר זצ״ל־מניא נספרו לחש נ׳ נהג״ה• וזיל ניאות על 0• מה ששמעה• מאלפויר «*ן החסיל
 איר עולש סוהרייו זצללסיה] בביאור דבר הכתיב • ה׳ מלך ה' מלך ה׳ ימליך לעולם ופד • ט נקע בקרא
ר ועתיד בהיפך הסדר ט העבר הוא קודם ממן לההיה חתר הי׳ למנקס מבר הוה ומתיר • ב ע ה  מ
 יאמר בזה כי הך קראנקס מסיי סדר השתלשלות המולמות מדרגתן מלמעלה למעה טגמולמות
 העליונים אשי אץ להרמ מגיא שמה ככתיב לאיגורך רמ הנה מלטתו בהרה אחת מראשית הבריאה
 ועד עתה ילעולס ילזז טמי מלטתי שמה גתואר היה : אמנם געולם העשיה הלז־ הנה גסרם שמפא
 אליהר יק במת שעמלו מל הר סיני שפסקה זהומתן אז היה גלוי יניכר כמד מלכיתו גם געילס
 הלזה אולם גהתגגל הלמ מל ט כל הממיס הקלמינים סלי מאסד ה׳ וגם אנממ הגם ט ילענו ט
 מלסתו גכל משלה מכיז אין מעשינו געו״ה מסטמים לידמתנו והוא הכל לסיגת הלמ הנאמז גתיכמ
 ולזה אנו מגקנזם גתפלת ליה וגק תן סמלך כוי ויעשי טלם אגולה אחת לעשות לצינך גלגג שלם
 כמו שילעגו ה׳ אלהינו שהשלסן לפניך • והלצון שנעשה כפי ידעתנו ולא כפי ממשימ • ולזה טניי מלכיתו
 גפיה f הוא גחיאל עגל ט ממן העגל גסלס סעא אל״הל וגשעה שעמלי אגיתימ על הר סיני היה
 נגלה ככול מלכותו: אולם גמקיל הלמ המבעימזל לא נחקן מעולם כי ליהיה־־ניחקן שיג לא היה
 מקום להלע להתגגל עול על פני חגל ולק לעחיל אייה לעת קז אזי נקיה שיכועל הלמ המגסי
 משל וכל והלשמה טלה כמשן תכלה ואז יתפשמ כגול מלטתו גם שמה• ולזה א׳ ה' ימלוך למילס ומל
 ט לשתיל יתפשס כטל מלטתי גם שמה: [אלה המה לנד אלסייר • וראויס הס למי שאמדן • עכל״ס] :

 תמו דברי הספר • וחסדי ה׳ לא יחמו י ולא יכלו רחמיו לעולם • אכי״ר :



 מה שדרש ביום א׳ דסליחות בשנת תקע״ב הרב מאון חגחל
 המפורסם בבל קצר ארץ נהורא דעלםא רבן של בל בני
 הגולה מרה חיים זצללה״ה אב״ד ור׳מ דכףק וואלאזין י«״א.

י ידוע ט נ ו ש ך המלך ע״ה אמר סמר םפחדך בשרי וטטשפטך יראתי וע״ד מ ן  ך
 שסי שצריך נקשה טהטלך אף שהוא מהקרובים למלכות עג״ז בעת בואו
י גדלה למאוד  לשאול בבקשה מהמלך אזי תיל ורעדה יאחזנו מאימת גדולת הפלך נ
 ומכיש איש אשר בזבז וגגנ אוצתת הטלך וטניש איש שמינהו המלך על אוצרותיו
 והוא בעצטו גגנ אותם ומכ״ש אם טסרם ניד שוגא הטלך איך ירעד רפחד לנפשו
ת הםלך הוא ירא ו ט ט ח  כשיבא לשאל נקשה סהםלך אשר טנלעדי הנושה והאימה ט

 , לנפשו שלא ילבד בהנלי תטאתו על עגין אוצרות הטלך:
 אלו שתי הנחיגוח אסר דוד הטעיה סמר טפחדך נשרי הייגו הפחד והבושה
ואי לנקש םטך נקשתי מגדולת רוטטותך יה׳ והוא נ  וידאה הגיפלת עלי נ
׳ אטר וםטשפטיך יראתי אילי אתחייב נדין טחמת עוגותי  בחינה הא׳ ועל נדוינה הנ
נזתי אוצרות הטלך הייגו גגזי העול-יות העליונים אשד הופקדתי עליהם ז  אשר נ
י האדם הוא הגפש י׳יה של כל העולטות עליוגים ותתתוגים  לטסרם ביד הם״ס ריל נ
 להגהיגם כפי טעשיו להעלותם או להורידם לתקנם או לפוגטם ח״ו הכל תלוי ניר האדם
 והוא הטטוגה עליהם [עיי נגפש החיים שער א׳ על פסוק נצלם אלהים עשה את
. העגין דאיתא  האדם נפרק א׳ ונפרק י״ג]. ומה שאטד תחילה נשרי ואח״כ אטד יראתי
יה טפגי טה אין ישראל אוסרים לפגיך שירה נד״ה  בגטרא אטרו טה״ש לפגי הקנ
 איל אפשר טלך יושנ על כסא דין וספרי חיים וספרי טתים פתיתים לפניו נו׳
 והקושיא טפורסטה ט״ש ספרי טתים פתוחים לפגיו על טה גידוגים המתים גיכ נר״ה:
ה שאחז״ל נ׳ ספרים גפתחים גריה צדיקים גמורים גכתנים  QJQfcf טנואר עפיי ס
 וגחתםים לאלתר לחיים רשעים כוי לאלתר לםיתה ביגוגים כוי והקשו
 הראשוגיס שאגו תאים שהחוש טכחישו כי הן רשעים ושלוי עולם השגו חיל וטאריכים
נ הם שפלים וגםקים ח״ו ופירשו הם דקאי על דין ו  יםיהם בגעיסים וצדיקים ע״פ ר
ת כל אדם להתכונן ולחפש ט א . וא״ב רהדין ד%א על עוה׳׳נ צריך נ נ י ה ע  הנפשות ל
 דרכיו אולי הוא טאותן שאין להם חלק לעה״נ ח״ו דהגה בל אחד שםח בחלקו וסוטך
ל לא יתנוגגו נסיפא רםשגה הזאת  על הטשגה כל ישראל יש להם חלק לעה״נ אנ
 שאטרה ואלו שאץ להם חלק לעה״נ וקחשיב התם אפיקורוס ופי' עי! כגסרא טאי
 אפיקורוס ריט אומר כל שאינו טשגיח על הטשגה ר״ג אוטר כל שאפשר לו לעסוק
ר ה׳ נזה ואת םצותו 0פר וסיפא דקרא הכרת כלל דנ  בתורה ואינו עוסק והוא נ
. נ י ה ע  חברת הגפש ההיא ודרשיגן הכרת מןה״ו תכרת לעהיב הרי שאין לו חלק ל
נ וריח דאטרי תרריהו זה הטנזה ת״ח ריפ אמר כגון דאםר הגי  [ועוד איתא שם ר
נ יוסף אטד כגק דאםר נ פפא אישתלי ואמר הני רנגן ואיתינ בתעגיתא ר ן ר  רבנ
 מאי אהנו לן רנגן לדידד% קרו לדידהו חגו] וכן בגט׳ דר״ה ג׳ ספרים של צדיקים
־ ורשעים כוי ביגוגים יורדים וטצפצפים ועולים שגאטד ה' טטית ומחיל! ד״ל כדי  מ
 שיחיו לעה״נ מוריד שאול ויעל ריל שטוריד כדי להעלותו אהר בך וסיים שם אבל
 פושעי ישראל בגופן והוא קרקפתא דלא טגח תפילץ וי״ל שטיש קרקפתא ר״ל שאיגו
ח י נ ס וטשפטם שנידונים י פ p הגסרא שהוא במקום שטוחו של תיגוק ח  מגיה כ
 ואחר ינ״ח גופן כלה וגשטתן נשרפת ונעשית אפר תחת רגלי הצדיקים. ונם אלו



 אך סיימו שם ושנתנו חתיתם באד׳ו
 היים והוא גורנם הטתנאה על הצבור שלא לש״ש, יורדין לגיהנם ונידונין כה לדורי
, ו  דורות גיהנם כלה והם אינם כלים , עיכ יש לכל אדם לחפש בדרכיו ולחקור מעשי
, כי אף העוסקים בהורה תסיר ; אולי ו  אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעה״ב ה״
; והוא ה״ו ו ק ס  עברו עליהם כסה שעות ביום שהיו יכולים לעסוק בתןרה ולא ע
 בכלל דבר ה׳ בזה, ואולי הניח תפילין שלא במקום שטותו של תינוק חפם , וביותר
 הראשים והטגהיגים צריכץ לההבונן על עצמם אולי ח׳׳ו היו מתגאים על הציבור שלא
 לשיש, כי אפילו אם היו עוסקים בדבר טצוה ; אם לא היה כווגתם רק כדי להרמת
 בבודם ולא לש״ש, הרי הוא בכלל הגותנים חתיתם בארץ החיים ח״ו, [וגם אולי
; ושאר העם [ ן  ביזה ת״ה וגם אולי אסר הגי רבנן וגם אולי אטד מאי אהנו לן רבנ
 צריבין להתכונן אולי ח״ו נכשל בעץ הקאנכורענציע, כי בעוה״ר הוא מצוי מאוד
נא חבירו ירוצה ג״כ ליקה  גזטגנו בצאתם לשוק לשכור בר סיד האינו יהודי, ו
 אותה התבואה, טה שהראשון התוכח עריץ בםך השקח עס הא׳׳י ואיגו רוצה להגיהו
 שיקחהו השגי כי הוא עוטר מכבר על המקח עם הא״י והשגי כשרואה זאת םקזאתו
עט, ואף שיודע שישאר התבואה להראשץ הוא  מרעהו על שהוא קונה במקח מו
, וטחטת זה מוכרח הראשץ ה שבקש הא׳׳י בעצמו כ  מוסיף בכיון על הטקח יותר גט ס
 ליחן לאיי הטקח זה , וכן כעני; ההוספות על הארענדעס הדבר נעשה כהיתר בעיני
; וכ״ז ענין טסינ• , וע״ז ידוו כל הדווים כי טי יאטר זכיתי לכי. וא״כודאי ם  הטון ע
ב, ולכן שייך שפיר ספרי טתים כי גם המה שייכים כדין הי  עיקר הדין הוא על עגין העו
 לעוה״ב, ואטת הוא בלי ספק שגם על עגיני הגוף גידונים כר״ה , אך טי הוא פתי אשד
ף, גגד םפק אכרן נפשו ה״ו, שהיא כעת בטבוכה ו מ לבקש על עניגי הג  יערב לו ל
 גדולה , הלא ירטה האיש הלז לאיש אשר יעוררו אותו טשגתו בגחיצה, ואוסרים לד
, והוא ישיב להם שאני ת י כ  טהר הטלט על גפשך, כי אחזה אש סביב בכל קירות ה
ה נ מ  צריך להמתין עוד מחמת שכיגה עוקצת אותי ואגי צריך לרדוף אחריה להגקם ט

א:  ולהורגה, הלא לשוטה והסר דעת יחשב האיש ההו
 ?J"^ צריך כל אדם לכוון בבקשתו רק על גפשו שיהי׳ לפלטה, ויהי׳ טבגי היכלא
 דטלכא, גם בהתפלות שנתקגו על בקשת הגאולה טהגלות, יהא ג״כ כווגהו
; וגלות גפשו אשר איגה יכולה להשתלם עתה בעסק התורה  על גלות השכינה כביכול
, איש ם ה ט ד  והטצוה כראוי טגודל נובר הפרנסה , כי בהיות ישראל שדרס על א
 תחת גפגו ותאגתו בלי דאגת הפרגםה בגקל הי׳ יכול כל איש לשום על לב לתקן
ה, אבל עתה טרוב טרדת הפרנסה, גורם בטול  נפשו העלובה בעסק ההורה והמצו
, בי אין הקב״ה גפרע טאומה עדשגפרע ד  התורה והטצות, ועיכ מתאחר הגלות טאו
 משרה תהילה , ושרו של עטלק הוא הם״ם הוא השמן הוא היצה״ר, אשר אגהנו
, וכט״ש בזוהר ל  בעצטגו טוםיפים לו כה לקטרג על חטאיגו המתרבים סיום ליום ר״
, גי ל, ואיתא בגט׳ הגיגה פרק ראשון ע״פ ודטוע תדמע עי  על פסוק הן עוד היום גדו
, א׳ על טקדש ראשון וא׳ על מקדש שני ואחת על ביטול ה מ  ג׳ דטעוה הללו ל
, ופריך לט״ד על ב״ת טאי בי גשבה עדר ה׳ ומתרץ כיון שגשבה עדר ה׳ אץ רה  תו
, ובזה יבואר שאלה אחת טםבי דבי אהוגא לריב״ח מילחא ה  לך ביטול תורה גדול טז
, ע׳׳ד פאפחז״ל גאמד ברית טלח בבשר וגאםר כרית סלה  כי םריא בטאי טלחי
 ביסורץ טה טלה ממתיק את הבשר אף יםורין טטרקץ את העוגות, וכן עיקר הגלות
ות, אך אנו רואים שאדרבה מתכת הגלות אגהנו באיכז נ  הוא רק כדי למרק אמ העו

 יותר



, א י  טילהא בי סר
, ן ק ר ט ת עוד ל עלו ל ו ם על העונות ע , וצריך נ ה ל י ה ת ב ס יותר עוגות ם  סרבי
 וא״כ אין לדבר סוף ה״ו ובטאי מלחי לה שיהיה לכם תיקון ע״ז, והשיב להם ריב״ח
ד להם  בשליתא דכודנייתא רמז להבלי לידה של העקרה-, כמשהז״ל שהקב״ה םעםי
, ע״ב מהראוי לבל איש הישראלי לשום עקרי בקשותיו ה ב ו ש ת  אדם קשה כהםן ויתזרו ב
, ובעוה״ר היצר מסמא את ו  באלה הימים הנוראים על נפשו העלובה שלא תאבד ה״
ה ומשל בפיהם לומר שהעולם אומרים שנם עוהיז הוא , בשוטו טענ ם  עיני הטון ע
 עולם ונם בעדו יש לדושוב , וכאסת צדיקי עולם העובדים את ה׳ טאהכה בלא שום
, כאשר כן שטעתי כטה פעםים טפי ן , להם נאה לופר כ ׳ נה, זולתי שרצונם לעבוד ה ו  כו
 קדשו של רבינו הנאון ההסיד טו״ה אליי טווילנא זיל נ״ע , מה העה״כ חשוב ואץ
ר שעה אהת בעה״ז בעסק התורה והמצור., טאהר שבעוה׳׳ב אי נ  ערך ודוגטא כלל נ
, אבל אנחנו שפלי הערך איך נדטה לעזוב חיי הנפש טפני חיי ׳  אפשר לעבוד ה
, כי ידוע שוזגוף הוא נקרא רק בשר  הגוף. וז״ש דוד הטלך ע״ה סטר מפהדך בשרי
, וז״ש שםפהד יראתך גם כשרי שהוא הגוף ש פ נ , ועיקר עצםות האדם הוא ה ם ד  א
, אבל טטשפטיך יראתי דיקא ר״ל שגפשי יראה םאוד כי לא השתי על הגוף א ר  י

פש:  גגד צרכי הנ
ל ב ך יש עוד לבאר ט״ש טםשפטיך לשון רבים ולא אטר טטשפטך לשון יהיר, א  א
׳ בגט׳ פי ו , ן י עולם עוברים לפגיו כבגי מרו א ב ל כ ה ״ ר  י העגץ דאיתא בטשנה ב
ן רשב״ג אטד מ , ר״ל אטר כטעלות בית ט א ג ר מ ן הבא תרגימו כבגי א מ  מאי כבגי ט
. אבל העגין כי ג' הלוקות יש ליום הדין י ג י , ויש להבין בטאי פל ד ו  כחיילות של בית ד
 בדיגי בגי אדם , א׳ דין פרטי על כל פרטי מעללי איש, כטשחז״ל אפילו שיחה קלה
ה שיחו. ולכאורה  שבין איש לאשתו םגידין לו לאדם בשעת הדין שנאמר מגיד לאדם ם
, ו י פ , והעגין כי האדם איגו םרגיש על ובורו שמוציא מ ה ג ב ה  טלת״סה" הוא קשה ה
, ולא ידע כי בנפשו ת ו ל ב  וחושכ מה טעלה או טוריד הדבור קל של ליצנות או ג
הגתם  הוא עד היכן הגיע בה דבורו שיוצא טפיו כי כ£ העולםות תלוים בו וכל הנ
. וזהו פי׳ הפסוק ויהי האדם לגפש חיה ד״ל ו  לפי םעשי בגי אדם ודבורו והנהגותי
ת, והתרגום מפרש לרוח םםללא ר׳יל כי הוא הטדבד לםו  שהוא הגפש חיה של כל העו
, ה שיהו ת. ואיתא בזוהר שהגדר, פירש רזא דתכטתאוו״ש םניד לאדם ס לטו  בכל העו
 ד״ל שטגלץ לו אז סוד הדיבור, עד היכן הגיע כה דיבורו לקלקל העולמות עליונים,
 וכטה עולטות שיבר וההריב בדבורו הקל וזהו פי׳ הפסוק המבין אל כל טעשיהם
ם פי׳ אל דבר הנוגע ה י ש ע ם ל א ך הם, א  ולכאורה היה צריך לכתוב הטבין כל םעשי
ח קשו וטה קלקלו בםעשיהם. בהינד. הב׳ כי ידוע שהעונש הוא לפי 0 , ם ה י ש ע  לכל ם
 הפגם והפגם הוא לפי ערך רוטטות נשטתו ובל שגשםתו יותר גבוה בעולמות היותר
ה טי שטיגף הצר המלך ט  עליונים הפגם טגיע יותר רחוק וגבוה ויותר גדול כי איגו ח
 לסי שטינף ביתו ובייש כסא הטלך וב״ש לבושו גםצא לפ״ז אף שב׳ בגי אדם עושץ
ם ג  חטא אחד ועכיז אין עוגשן שוה זה גיחן לפי ערך גשטתו וזה לערך גשטתו זה פ
. בחיגר. ג׳ כדרך גטוסי הטלך כי רו  בחצר המלך וזהו בכסא לכן עוגשו גדול טהבי
 איגו דומה אם איש א׳ סאגשי הטלך אשר יתעצל בטלהטה ולא יעשגה י בשליטות
ה אכל לא יטשך םזה שום ג מ ה שסיכן עצטו ב  כראוי לא יפשע דק על עצמו על ט
תו  גזק וקלקול לשאר אגשי ההיילות אבל אם יפשע שר ההםשים בטלהטה בהתעצלו
ת מ ח ל מ ר האלף הרי נםשד מזה קלקול גם לחםשים ואלף איש שלו שנפלו ב  או מ
לה  מחמתו שהיא הי׳ המגהיגם אבל אעפ״כ לא גמשך מזה קלקול לכללות המלחמה בו

 שה יא



, ל ב  שהיא עדיין בתקפה א
 הרי הוא טקלקל הטלהםה כולה וע׳׳ז אטרו חז״ל םי שיש בידו לטחות לאנשי ביתו
 ולא טיחה נתפש באנשי ביתו מי שיש בידו למחות באנשי עירו ולא סיהה נחפש
 כאנשי עירו טי שיש בידו לטתות בכל העולם נו׳ כי לפי גודל ההיזק וקלקול הנמשך

 טפשעיו הוא נידון:
J בדורות הראשונים היו לנו נביאים הקדושים שהיו מוכיחים אותנו תטיד אבל " U m 
 בעוה״ר עתה בדורות הללו אשר אנו יושבים בתדדטת העצלה כט״ש בזוהר
 ע״פ מה לך נרדם וכט״ש אני ישנה אבל לבי ער היינו הקב״ה שנקרא צור לבבי
 ע״ד טשל כטו טלך שהי׳ לו בן יחיד ונפל הבן למשכב בחולי גדול וכבד ואמרו
ם שאין תרופה לטכתו אם לא שימעט בשינה והלך אביו בטר נפשו ונטלו  החפאי
 טטטתו הכבודה והשכיבו ארצה כרי שלא יוכל לישן הרבה אבל ראה אביו שעדיין לא
 הועיל כלום ועכ״ז הוא ישן ועשה אביו עוד כמה תחבולות לזה ולא הועיי, כלום עד
 שהוכרח אביו הטלך הרחמן להניח הרבות וסכינים תחתיו כדי שלא יוכל לישן והנטשל
ת הטלך היינו בהיות הבהט״ק קיים על טכונו ט  מובן כי בהיותנו שוכבים על ט
בהעקט ובשלוה כם״ש הנה טטתו שלשלטה היינו ישנים טהיות דופק על פתהי התשובה  ו
 לשוב אל ה' בלב שלם וטחטת זה הגברגו עוד יותר כה הם״ם הוא יצר הרע על
. וכאשר רואה אבינו טלבנו ממה״ט ת ו ל  עצטנו לכן הוכרח להחריב הבית והשכיב אותנו בג
 שלא הועיל לנו נם בזה ועדיין אנחנו ישנים טעשות תשובה לפגיו ית״ש אז הוא שולח
וקטת ד״ל כדי לעורר אותנו טעט שלא נישן טהיות דופק על פתהי  על העדלם חרב נ
ה גפשות טישראל ט  ההשובה כאשר בעוה״ר עינינו ראו בזה השנה ודאשתקד שנהרגו כ
. לכן אהובי אהי ורעי ראוי לכל ו ת השם ישטרנ  וכטעט לא היי בית אשר אין שם ט
 לפשפש בטעשיו שטא הוא נרטא בנזקין חייו בעגץ נדרים שאהז״ל בעון נדרים בניו
לם ביטול  של אדם מתים כשהם קטנים ר״ל או ביטול מזוזה וציצית והעולה על כו

לם:  תורה ר׳״ל שהיא כנגר כו
!3H1ל אמרו כל המוריד דמעות על אדם כשר םוחלץ לו על כל עונותיו והנה ״  r ת
ה נפשות אנשים כשרים וצדיקים כמעט ט  בשנה הזאת אשר נפטרו בעוה״ר נ
 לאק מספר השם ישמרנו ומהראוי להוריד עליהם דמעה כגהל שוטף מאין הפונות על
ת לי ח  חללי בני ישראל ועל עם הי כוי וז״ש קול דודי דופק ומעורר אותנו תמיד פ
 אחותי ד״ל בשבילי היינו שתהא הכוונה בכל התפלות והבקשות רק על צער וגלות
 השכינה כביכול שראשי נמלא טל להשפיע לכם טובות רבות אבל קוצותי רסיסי לילה
 ר״ל שאתם מגבירים וטעצמים כהו עיי* הם״ם שר שרו של עמלק והוא מעכב בקטרוגו
. לכן אהובי אחי ורעי גחום נא על עצמנו בטרם תחשך השמש בארובות ל כ  את ה
ט מתרדמת הזמן ומה לנו נרדמים לאו עדן הוא למדמך כי המשפט ע  מתעורר מ
י מאמיתות מרירות הלב לכן תקנו לגו ח ד  לאלהימ הוא ועקרה של התשובה הוא ה
 קדמונינו את הוידוי בסדר הכ״ב אוהיות התורה כי כל נפש מישראל הוא כם״ת ממש
ים נגד שס״ח ל״ת ו הרוחגים נגר רמ״ח מ״ע ושם״ה גידיו החתנ ח ב  היינו ברמ״ח א
 כמ״ש הז״ל במ״ק העומר על המת בשעת יציאת נשמה הייב לקרוע הא למה זה
ה ש ח ק  דומה לרואה םית שנשרפה ואם האדם פוגם באבר אהד אזי מסתלק תומי• ה
 מאותו אבר ואותיות פורחות ותיכף שורה עליו רוה הטומאה הנקרא קיא צואה אשר
 הוא מרתון אמיתי שאין למעלה הימנו ואין אותיות הקחשד, חוזרות למקומן אלא ע״י
ת צואת בנות ת הלב לרתוץ את הצואה כמ״ש אמ רחק ד׳ א מ ח מ  השובה בבכיה ו
ו וכמ״ש זבחי אלהיס רוח נשברה ופי׳ כזוהר  «יון ואז כה הטומאה מסתלקת ממנ

 הימו



י נכ״ג אותיות ת ד  היינו , רוח ו כן הקנו אה ה
ר אותיות המורדות למקומן יבזה יכופר כל עץ אמן סלה: י מ ה  התורה ל

 יך*0י הגביא אמר מה יתאוגן אדם חי גבר על חטאיו נחפשה דרכינו כוי לכאורה
 הוא לשון תלוגה מצטער על צרותיו ומבקש עליהמ. אבל זה אינו מיעיל אם
. והענין כי לכאורה ו  רק יתאוגן על חטאיו אבל באמת הפי׳ הוא מה מהאוגן על הטאי
 יפלא בראותנו שככה אגשימ מחודימ בלב שלם ומבקשים סליחה וכפרה על חטאט
. אך באמת עיקר התשובה הוא עזיבת החטא ובחטא שהרבה לו ל עי  ומ״מ אינו מו
. ו ת שכבר נהחזק בו מאוד וקשה לו לפרוש ממנ מ ח  לעשותו כ״פ געשה לו כהיתר מ
 וגם עוד רעה חולה שעל הטא הזה אמרו חז״ל שהמחשבה ג״כ מצטרפת למעשה כמו
דת כוכבימ אף שכשאר עבירות אין המחשבה מצטרפת ובחטא הכבד הזה שהרבה  בעבו
 לעשותו עיקר השובהו הוא שיעזוב חטאו מקורס הוידוי שלא ישיב עוד לכהלה בשומ
 אופן בעולם ולגםות פעמים רבות עד כי יתאמת אז עזיבתו ואז ישוב ויהודה על
 העבר ומחטא שעשה אותו רק בטקרה גוה לו לשוב תחיייה על העבר ועיקר התשובה
 הוא הוידוי בלב שלם ואח״כ עזיבת חטא . וביה פי׳ ר״י בשער התשובה פסוק ומודה
 ועוזב ירוחם שמשמע שהוידוי הוא קודם עזיבה ופי׳ דקאי ומיידי באותו חטא שקרה
 לו רק פעם או שתים אבל בחטא שהרבה לו לעשותו כ׳יפ ע״ז גאמר יעזוב רשע ררבו
 הייגו שהחטא געשה לו כבר בדרך בבושה ואז הוא גקרא רשע אזי תחילה יעזוב
 הוא עזיבת החטא ואח״כ וישוב אל ה׳ הוא הוידוי בי אצלו העזיבה קשה מאוד י*כן א״א
ת הרגלו בהטא זר, לחטוא בו מ ח  להיות חשובת הוידוי קודמ העזיבה בי הוא עלול מ
 גם אחר הוידוי והחוטא אחר הוידוי הוא ח״ו ככלב שב על קיאו כמו שחויניב באדר״ג
 דברים שהקב״ה שונא אותן וא׳ מהן המרבה לחטוא אחר התשובה ומרבה לחטוא
 ומרבה להשיב ואיגו עומד בתשובתו וע״ז אמר בתיקונים צווחין בבלבא הב הב לן
 מזוגא הב לן סליחה ובפרה. ולכאורה הב סליחה היא בקשה נכוגה אבל רמז בלשוני
 שאמר צוודוין בבלבא ד״ל שהוא פקיימ רק הוידוי וצעקה ואיגו גומי בלבו לעזוב
 ההמא לגצח והוי בכלב שב על קיאו שוגה באולהו וז״ש בפםוק יעזוב רשע בו׳ ואיש
. וז״ש מה יתאוגן כו׳ פי׳ מה  אין מחשבותיו בגיל שבחטא בזה גמ המחשבה מצטרפת
 מועיל לו הוידוי והאניגות אפי׳ היא גבר על חטאיו כיון שהרבה מאור לחטוא באותם
 החטאים רק נחפשה דרביגו ונדקורה תחילה שהיא עזיבת החטא ואחייב ונשובה אל
 ה׳ בוידוי וחרטה בי בעוה״ר בבר נעשיגו מהכת הזה שהרע געשה לו דרך סלולה חייו
 וחומא בזר, שהורגל ונתעבה מאור ביון מצולה הרע קרוב הוא גס לס־הה ח״ו אם
ת ומקשה ע״ז והא ראב״ד שלא  ישוב בלב שלמ במאמר חז״ל רף י-״ז הפורש מן כוי מ
ה מחוך תשובתו ומשגי כיון דאביק בה טיבא כוי רמיא וא״ב  פירש רק מזגות וג״ב מ
ה בעוה״ר שכבר געשו לו בהיתר מרוב הרנלם וקשה מ ת לשוב ויש כ ס א  השב ורוצה ב
 לפרוש מאוד ואפשר יצטרך גמ למות מתשובה ואעפ״כ יקבל עליו נם מסירה גפש
 רק להגצל מפה ומוקשי הרע ובמ״ש ושבת עד ה׳ אלהיך בכל לבבך ובבל נפשך ר״ל
ך ע״י התשובה אעפ״ב אתה מחוייב לשוב. וע״י צווח מ  אפילו הנפש ד1א נוטל מ
 המקרא היתה לי נהלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה ע״כ שנאתיה ודרשו חז״ל אץ
ה נשמעת אאיכ יש בה משל יעקב ולהיפך אין מלחמה מהגברת אא״ב יש בה ל פ  ת
 סשל עשו בם״ש הקול קול יעקב והידים ידי עשו והוא ע״ד שגא' כי בצלמ אלהיט
ת כולם כםיש בש״ע א״ה חו  עשה אח האדם ד״ל כי שם אלהים פי׳ שהוא כעל הנ
ה  אכל הכוכבים ומזלות נקראים אלהים אחרים ריל^שכד שלהם אינו מעצמם רק מ
ם מאחרים אגל הקב״ה הוא בעל הכתות בו>0 שכל הכהות שבעולם כולם  שמקבלי
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א ל ה גיאמיח ד״ל מ מ ע  מקבלים הכה שלהם מהקב״ה כי הוא מחדש נכ״י תמיד ט
ם ח כ י כהות וכך הם עומדים חסיד מ על ד בשעת בריאת העולם חלק הכה לכל הנ נ  ל
 הראשון אלא גם בכל רגע הוא מחדש אותם יש מאין ממש כי אלו הי׳ מסיר השגהחו
ים כל העולמות עליונים ותחתונים לאפם יאין  ונתינת נחו מהם אפילו רגע א׳ היו שנ
ם ם לישראל שגם ה  ממש וכתיב ד׳ עוז לעמו יתן ר״ל הכח הזה וענין הנ״ל נתן נ
 יהיו פועלים בכל פרטי עניניהם ומעשיהם בכל העולמות והענין כי כל העולמות כולם
־ מחנירו משפיע חיות לעולם שלמטה היפנו והוא כרוח לו ועולם שלמטה ו נ ג  נ״א ה
 דוגמת הגוף נגדו כםש״ה כי רוח החיה באופנים וכתיב ועל הכסא דמות כמראה אדם
ה גם מהחיות ומכל העולמות לכך הוא ו נ  עליו מלמעלה לכך נשמת האדם יותר ג
 משפיע ונותן כח בכולם והוא ממש בצלם ודוגמת אלהים כביבול שגם הוא גקרא
ב ל ענינים של האדם הן לטו ב  בעל הכחות בולם ונחםאו חייו הוא פוגם בכולם כי נ
ה עולמות ולהיפך מ  מתעורר אותו כח הקדושה גם למעלה ובדיבור א׳ יכול לתקן כ
ח לא אסר יצר דהי׳ ם וז״ש הכתוב כי הגה יוצר הדים ונורא ח ה  ח״ו הוא פוגם נ
ר יצר רק אמר יוצר שבכל רגע הוא יוצר אותם כי מקבלים תמיד חיותם נ כ  משמע ש
ם לאין ממש ומגיד לאדם מה שיחו ר״ל שהוא מגיר לאדם י  מםגו ואלולי כן היו שנ
ה מ  םוד הדינור כמ״ש נאד׳׳ר שהגדר• הוא רזא דחכמתא ומגיד לו סוד הדינור כ
ו נג״ל וז״ש יעקב חבל נחלתו כמו  עולמות בנה או החריב במעשהו כי הכל תלוי נ
ם ע נ ענ  חבל שראשו קשור למעלה וסופו מגיע למטה וכשםגענע סוף החבל למטה מתנ
י בדבורו מתעורר הקול והקול  הראש העליון הקבוע למעלה לכך הפלתם נשמעת נ
ל אס מחמת עונותיו המרובים ירתק החבל וגפסק הקשר ג  הוא קול יעקב ואז נשמע א
 כעגין הכרת שנפסק הקשר ניגו לנין קונו ונכרתו הנפשות ובדומה מהעבירות אשר
 מריב הרגלם גם הקטן יחשב לפגם גדול ועל ידם גםתמו הדרכים וגפםק הקשר אשר
ר נתרחקו מאוד ת שכנ מ ח  אין מעורר בצדק ד״ל אין מעורר בצדקו צדק שלמעלה מ
ר להנצל נ ל נ ת שקשה לו לפרוש מהם מחויינ לקבל עליו מיתה ו מ ח  ובחטאים כאלו מ
 מהחטא ואמרו במדרש שישראל גמשלו ליונה מה יונה מוסרת עצמה לשהיטה אף
. ואמרו שם ך ר ב ת  ישראל היו פושטין צוארם וטוםרין עצמם למיתה על קידוש שמו י
 שנגד העוברי גלולים ישראל מחזיקים עצמם כארי׳ וז״ש היתד. לי נחלתי בארי׳ ר״ל
 שנהפוך הדבר שנגדי הם כארי׳ מלקבל עליהם מיתה ולא כיונה לםםור עצמם למיתה
ם מאוד שאין להם תקנה אאיכ ה  בשבילי א״כ לא תומי להנצל מהחטא שאדוקים נ
ה עלי רק בקולר, התחתון שלא יכלו בקולם לעורר הכ^ל  יקבלו מיתה עיז לכך נתנ
ד וזה שנד למעלה נ ת שנפםק הקשר שניגם לניני ולא נשאר רק קולם ל מ ח  העליון מ
 וז״ש ע״כ שנאתיה אבל במוסר עצמו למיתה על התשובה בודאי יכופרו עונותיו ויחזור
 להתקשר בהקב״ה כביכול ובקולו שלפטה יתעורר הקול העליון וז״ש ור׳ נתן קולו לפני
 חילו ר״ל מי שמחזיק עצמו כאיש חיל ללחום מלחמת המלך ומסכן עצמו כדי
; אם האדם מוסר עצמו גם למיתה  שיתוסף כבוד למלכו בנצחו את המלחמה נ
ה חוזר להתקשר בשרשו ולעורר בקילו קול העליון ז  משוס כפרת עונותיו ולכבודו ית׳ נ
ך מ ב כי המצוד, הזאת לא נפלאת היא ס  ונשמע קולו בבואו אל הקודש וז״ש הכתו
 נו׳ ולא מעבד לים היא בו׳ ופי׳ הדמנ״ן דאדםמיך לו קאי על התשובה שהזכיר למעלה
 ועיין אמר לא בשטים היא ר״ל בי בחטאו פיגם למעלה בשמים ושמי שמים וא״כ מן
ם היא ה שפגם אעפ״כ לא כמסי  הרין לא היי התשובה מועיל אא״כ יעלה לתקן שם מ
ק בעוה״ז מועילה ואמר עוד ולא מעבר לים ו<א כי הארם  אינך צריך לעלות לשטים י
 כ־זשאו ח״ו הוא יכול להכריע בל העולם לכף חובה כמ״ש חז״ל לעולמ •דאח אדם

 עצמו
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 עצמו וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו
 ואת כל חעולם כולו לכף חובה וא״כ יכול להיית שבחטאו גרם מעבר לים פורענות
ת ועכ״ז לא מעבר לים היא ר״ל אינך צריך לעשות תשובה במקום ההוא  וצרות רכו
 דוקא רק במקומך כאן תוכל לתקן הפגם בחרטה ועזיבה ותשים חושך לאור והי׳ זה

 שלומ אמן כן יהי רצון:
. הגה כמדרש איהא אמדה כנסה ישראל לפני ׳ ו l ה׳ אליך ונשובה ב i ^ E V l 
 הקכ״ה שלך היא [ר״ל אתה צריך להיות המעורר תחילה] שנאי השיבנו
 ה׳ אליך כוי והקב״ה משיב ואומר שלכם היא שגא׳ שובו אלי ואשובה אליכם אומרת
 כנמ״י שלך היא שגא׳ השיבנו אלהי ישעגו ומסיים לכך נאמר השיבנו ה׳ בו׳ חדש
. באדם הראשון. הגה בעוה״ר אגו הולכים בויכוח זה זה זמן כביר וארוך. ם ד ק  ימינו כ
 ולכאורה אין שייך להתעקש בויכוח זה רק אנחנו כי אגו קשי עורף . אכל הקכ״ה שהוא
 מלך רחמן יפלא לכאורה שיתעקש כביבול בויכוח עמנו ונראה באכזריות חייו . אבל
 העגין כי ידוע שבגלות מצרים היו הללו עובדי כוכבים והללו עובדי כיכבימ במ״ש
 משכו וקחו ופרש״י משכו ידיכמ מע״ג וכן בגלות בבל נשאו נשים עובדות כוכבים
ת הס״מ אשר אנחנו בעצמנו ח  ואעפ״כ נאלמ השי״ת ברחמיו חמרובימ אבל אנחנו ת
 מוסיפימ לו כח בבל חטא ועון פרטי ואחז״ל אין הקב״ה גפרע מאומה עד שיפרע משרה
 תחילה וא״כ בגלות הזה איך יהיה נפילת השד הוא הם׳׳מ מאחר שאנו מצדדים בעדו
 והומכימ בידו בעונותינו חמרובימ וטגבירימ אותו על עצמנו וכם׳׳ש כי תעביר ממשלת
 זדון מן הארץ אז ותמלוך אתה ה׳ כוי ובט״ש ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר
 עשו אז והיתד, לה׳ המלוכד, כי יעקב אבינו ע״ה הוא מקור והשתלשלות כל הקדושה
 ועשו להפך הוא מקור והשתלשלות כל הקליפות וכתב בזוהר ע׳׳פ הן עוד היום גדול
 שהמ״מ נקרא יומ מהומה ומבוכה ואנו מגדילימ אותו ומגבירים את כחו עלינו בחטאינו
 המרוכימ ר״ל. והגה להבין הענין זה צריך להבין תחילה עגץ גלות השכינה הגה
 חזיל אמדו על פמוק בקרבך קדוש ולא אבא בעיר והקשו ובי משוט דבקרכך קרוש
 לא אבא בעיר אלא אמר הקב״ה לא אבא בירושלים של מעלה עד שאבא בירושלים
ה ומי איכא ירושלימ למעלה א*ל אין דכתיב כעיר שחוברה לה יחדו ענין ט  של מ
 סוד ירושלים שלמעלה הוא מוד מקור נשמותיהמ של כל ישראל ולכך נקראת ג״כ כגסת
 ישראל כי כמו בידושליט של מטה בעלות בל ישראל ברגל ליראות את פני ה׳ היו
 מחבגמימשמ כל ישראל ביחד כןידושליס של ג׳ עלה הוא סוד מקור כניסת נשםוהיהמ
 של כל ישראל והיא ג״כ מור תודה שבע״פ שאמרו דליכא מידי באורייתא דבע׳׳פ דלא
 רפיזא באורייתא דבכהב כן כל גפש מישראל יש לו אחיזה באות אהת מהתורה הקדושה
 וזש״ה מי יגוז־ לך ומי יסור לשאול לשלום לך בסוד ביאת הקב״ה כירושלים של מעלה
ה לירמיה הנביא הלוך וקראת באזני ירושלימ בו׳ זכרתי לך חמד נעוריך י נ ק  חיש ה
 אחבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ בו׳ ואם כוונתו על ירושלים שלמטה איך
 אמר ע׳׳ז לכתך אחרי בו׳ הלא ידושלימ לא הלכה במדבר אבל כוונתו על ירושלים
 של מעלה מקור גשמות ישראל שהלכה עםהם במדבר והקכ״ה קידש לישראל בחופה
׳ע״ד משל כמו יתומה אחת  וקדושין כמ״ש ביומ חתונתו בו׳ וז״ש פתחי לי אחותי כו
 שהיתר, בזויה ושפילה מושלכת בחוצות ואין איש מאסף אותה הביתה וריחם עליה איש
 אהד ואספה הכיתה ואחיכ חטל עליד, יותר ולקחה לו לאשר, ולא היו ימים מועטים
 עד שמרדה בו ונרשה אותו מביתו החוצה והוא עומד בחוץ ודופק על הפתח ומבקש
ה טובות שעשיתי ט נ ן לה ואומר זכוד גא הימימ הראשוגיט כאשר רחטתי עליך ו  ,מתחנ
. והנמשל  לך וכעת אני בעלך וקרובך עומד בחוץ והגשם נוצף עלי עתה פתחי גא לי
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 טובן n*׳e קול חדי תפר, פתחי לי אחותי רעיתי בו׳ מראשי גמלא טל בו׳ וענץ הו*
ם בפסוק זה שהם אחותי רעיתי יונתי תמתי הן םבווניס עד הד׳ אותיות ח כ ז נ ת ה ו ס  מ
ו שהתאומים . ואיהא בסדרמ מתםתי פי׳ תאוסתי ד״ל בי כס ן ב ה ה ביה ו י ר  מל שם ה
ט כך כשישראל הם בזורה חיו ע ם השני מרגיש בה ס ס חולי הגוף דיל נ ה  בשיש לא׳ ט
ך ח ע ה ל ם בזנערם כס״ש עמו אנכי בזורה ואין לשער ו ה ס  נמ הקנייה כביכול משתתף ע
ית יודע ו מאמר המניד להב׳׳י שאמהי  נודל הצער של השכינה כביכול ובמו ממצינ
 וסרניש נודל צער השכינה כביכול סעונותיך לא הי׳ ערב לחכך שום דבר מאכל ולא
ודל הסדירות עיז ואם היינו סבוונים בכל  היה לבך נוטה ליתן שום מאכל בפיך סנ
ק  התפלות ובקשות רק על זוער השכינה כביכול בודאי היינו זובים להיות נענים על ענ
 בקשתנו ולהנאל גאולה שליסה אבל אשסים אנהנו בעצמנו שאין אנו סשיסים על

םרק על צעדינו ודאגת פרנסתנו לכן ו כלל צער השכינה כביבול ואין אנו סבקשי  לבנ
ע לפרגסתגו להחיות את נויתנו ואנחנו קחצי חומר ג מ  אין אנו נושעים רק טעט ה
 אין אנו סשינים כלל התענונ הרוהני שיהיה לע״ל והשכינה כביכול צריכה להתלבש
ח שיתקיימו ויהיה להם פליטה טעט ס כ ת ת  בהשר של אותה אומה שישראל נתונים ת
ח כוכבים. וזה שרמזוחז״ל בחידתמומליצתמ דאמריאינשי במתאשמאי בלא ב ו ע  בין ה
 מתא תותבאי כי במתא ר״ל בזמן שהבהט״ק היה קיים על מכונו ושרתה השכינה בעיר
 הקודש שמאי ר״ל אז היה השם מתגדל ומתקדש לעיני כולם אבל בלא מתא ד״ל
 כיון שגחרב הבית וגמתלק השכינה מהעיר תוהבאי ר״ל אני צריך להתלבש בשר של
ח שיבא מזה איזה תמצית ם ולהשפיע להם רב טוב ב ח ה  אותה אוסר, שישראל נלו ת
ל הפרשה של ם לישראל להחיות את נויתמ ויתקיימו ביניהמ. ומעתה נבוא לביאור כ  נ
ל ררא יעקב והנה באר בשדה ידוע שעשו נקרא איש שדה ח  הפסוק הן עוד היום נ
ת אין רשות להקליפות להיות כלל בסקום ישוב ומקומם בגוקבא דתהוסא ס א  כי ב
ם להתגבר עליגו. וזהו והנה ס י ק ס  רבא רקשבעוגותיגו אנו מגביהים ומעלים אותם ס
 באד בשדה היינו שראה עגין חגלות שהשביגה הקדושה הנקראת באר סים חיים
. והנה שלשה עדרי צאן הם כהנים ה ד  מהלבשה כביבול בשר של עמלק הנקרא איש ש
ת יד עמלק וםפרש הפסוק ח  לויס וישראלים רובצים עליה ד״ל שהם בשפלות ובבזוי ה
 אח״כ עגץ צורך ההלבשות השכינה בהשר ואסר כי סן הבאר ההוא ישקו העדרים ר״ל
ם לישראל שה פזורה להחיות ת נ ח שאם יהיה להשר שפע רב אז יבא מזה תסצי  כ
ה על פי הבאר הוא היצה״ר הוא הסיט הנקרא אבן נגף ל ח . והאבן נ ם ש פ  את נ
ה לעכב שלא יבא לישראל שום שפע כלל. צ ח ם אותו בחטאינו ומקטרג ו י ל ח נ  שאגו מ
 ונאספו שמה כו׳ כי ישראל קדושים הם בראותם כי קרוב יום הרץ הנורא הבא עליהם
 דא יומא דדיה הטה מתאספים בבתי כנסיות לבקש ולהתחנן לפני המלך ה׳ צבאות
ו דק על נלוח השכינה כביכול  נפשם בשאלתם. ואם היה כל עיקר כוונתנו בתפלתנ
ח אך אין אנו משיסים זאת ם נ ף ל  ובאמת ולב שלם בודאי היינו ממיחמ את האבן ע
ו בתפלת הימים נוראים p על דאגת הפרנסות ושארי ו כלל וכל מגמתנ  על לבנ
ו ע לעצמנ נ ו ת הדחופות עלינו בכל יום לכן אץ אנו גוללים את האבן דק מעט ת ח  צ
ת האבן על פי הבאר למקומה ויעקב אבינו ע״ה  היינו להשקות הצאן קדשים והשיבו א
ו בנלוה הוזיל • התחיל לקונן במרירות נ י ת ו ת ת כל ענעי ת ח קדשו א ח  באשר ראה ב
 לבו ואסר אני רואה שעוד היום מהומה ומבוכה הוא המ״מ גדול ומתםת זח לא
. ונתן להם עצה איך להתגבר על הס״ס ה ט י ל ה להגאל גאולה ש נ ק ס  עת האםף ה
ל  ואמר השקו הצאן כי׳ כסמז״ל בפיק סיד אמריכם זורעי על בל מיס סמלחי ת
 השוד והחמור אשחהס ישראל טמן מהם עוסקים כתודה ובנ״ח יצרם מסוד בידם כו׳



 ו ,I ו ה «
 חיש השקו הזגאן היינו שתעםקו כהורה שנמשלה למים ולבו רעו היינו גם״ח ואז
 •היה יזנרכמ ממור בירכמ ותזכו להגאל גאולה שלימה וז*ש במדרש שהתחלנו בו
 שהשיב הקב״ה שלכמ היא שגא׳ שובו אלי ואשובה א-ייינם ופי׳ הפסוק כעצמו הטעם
ל אות הוא בצבא שלו ר״ל כי איגו נפרע משוס אומה י  ע״ז אמר ה' צבאות ופי' ח
 ער שנפרע משרה שבצבאו תחילה ודס״ט אשר אגו כעצמגו מגרילימ ומגבירים אה
 כהו עלינו בעוניני המרוביפ וכגםת ישראל בקשה עור השיבגו אלהי ישעגו ד״ל שעכ״פ
 הושיע ות־ייע אותגו לעשות תשובה שלימה ימסיים לבך גאמר חרש ימינו כקדם
 כארמ הראשון. דיל כמו שפתח לו הקב״ה פתח לתשובה כן בקשה שיסייעה ג״כ

 לעשות תשובה שלימה ככרי להגאל גאולח אכייר:
ח אחד לן מגא רלא שוי י ב ח  21*1? יובן שאלה א׳ משאלת סבי רבי אתונא ל
. העגין ששאלתמ היתה האיך אפשר להיות כמו שאתם אומיימ שלא ׳  לחבלי
 גבראו האומות רק כדי להצר אתכמ א״כ הוי כלי שאיגו שוה ההפמר וההיזק שגולר ממנו
 והשיב להט אייתי לי בוריא י־״ל טחצלת פשוטה ורמז בזה שמחמת שאגחגו הפושטים
 ומגרילימ את המ״מ בעוגיגו הוברח זה שיפרעו הייו״ג טטגו אכל לא הוי עייל כי ידוע
 שהארמ הוא עולט קטן וכל העולם ובן הבהם״ק בכללו הכל כלול בו והלב של
 אדם הוא גגר כיח קרשי הקרשים וכמו שרמזו חז״ל יכוין את לכו בנגר בית קרשי
 הקדשים ובבר אמרגו שהקליפות אינמ יבולימ להיות בםקים הקרושה ואדרבה בויחיפ
 כ הקרישה לכן לא עייל והוצרך לסותרו ר״ל להחריב הבית כרי שיהיה מקום לבחנה
. ונזכה לבבי] ל א ג ה ת ל ב  ו טי׳, אה ליכגס, והי יזבגו לעשות תשובה שלמה ב

 אריאל. אכי״ר י.
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 לקוטי הגר׳׳א מס׳ אמונה והשגחה.
ל לנחש לסר. אתה טצוי כין הגדרות טשיב להם אני פרצתי גררו ש? ל א ^ 
 עולט (טרדש) לכאורה קשה רלפ״ז היה צריך להיות באטצע הדרך למרטב
 לכל עובר ולא להסתופף בין הגדרות ושמעתי בשמ הגר״ א כי רמוו בזה כי דדך
י  היצר תמיד להמיח האדמ לעבור על הגדרים ומייגי חז״ל והשיב בי בבר אתמו
ש הקדמוני ח  בזה להחל בקטן ועי״ז ילך לבטח דרכו לעקור את הכל כמעשר. ת

 שהחל בגגיעה ואחיכ אמר כשמ שאין טיהר. בגגיעה בך אין מיתה באכילה:
ד חטאתי ויאמר אליו גחן  ^VIJflDC בשמו על מיש (שמואל ב׳ י״ב! ויאמר ח
 נט ה' העביר חטאתך וגוי. והנה אחר תיבת חמאתי יש שמ פיסקא
. והטעמ הוא כי לכאורה קשה על דור שלא אמר בל טח־ הויחי ק ו ס  באמצע פ
בי עבירה א׳ קונה לו . אולם הענין היא כם״ש העו י  שהוא חטאהי עויהי פשעה
י מ . והנה דור הטעיה א . ובאטירת הויחי בלב נשכר בטל כח המקטרג ׳  קטיגור א
 הוידד בלב נשבר כ״כ ער שכתיבת חטאתי לבר כבר כלה כח המקטרג ועיכ
ך ועוני לא ע ח ו  הפסיקו גחן הנביא באטצע הוידוי ולא הגיחו לגטרו וז״ש חטאתי א
 כסיתי ונו׳ ואתה נשאת עון חטאתי סלח פתח בג׳ חלקי הוידוי וסיים בחטא לבר
 אילם הענין הוא בי אמר התנצלות על שלא אמר בל טרד הוידוי. וז״ש חטאתי
רות גם על עוני נמ אםרהי אודה עלי  אודיעך וגם עוני לא בסיחי שחשבתי ל־תו

 פשעי לה׳ רק אתה נשאת תיבף באסרי חטאתי לבד ז



 הקדמת רבה״ג מאור הגולה

 רבינו חיים מוולאזין »״ל
 לביאור הגר״א ז״ל לספרא חנניעותא

 הגאון אוד העולם אשר קדושת תודתו וצדקחו
 הכרתו עליו מפוף העולם עד פופו. מרנא ורבנא
 מוהרר״א חהידא קדישא מווילנא נ׳׳ע. אשר
 כל ח לא אניה ליד.. והאיר עינינו ע״פ חבוריו
 הקדושים בנגלות ובנהתרות. תעלומות חכמה

 יוציא לאוד. דמטמדן מגלא לנא.

 גם בשפר הקדוש והנורא שמו אשד יקראו לו
 רבותינו התנאים הראשונים חכמי הזוה״ק
 ספרא דצניעותא. אשר נתחבר מקדם קדמתא
 מקדושי ה׳ בדורות ראשוני הראשונים. אשר
 חכמי הזוה״ק מלקטין מדבריו ריק׳ תיבות ספורות
ז דרזין. ואף שזכינו לשיחתו המפורד לפנינו י  ח
 בזוה׳׳ק בשלימותו. אמנם עדן לא זכינו לאורו.
 וכמעט שנגנז אורו ששימש בימי הראשונים
ר ה ו  קרישי עליונין מארי דחוכמתא המשכילים מ
 הק׳ אשד היו צופים ומביפים בו בעינא סבא
 עינא פקיחא דלית עלה כהותא. וזה ימים רבים
 לישראל פפר הק׳ הלז חורה חתומה ניתנה. ונם
 שגיאות מי יבין מנטחרוח אשר נפל בדפוס
 בספר החתום כמוהו אשר דרכו נפתרה. אם כי
 בין כתבי הרב הקדוש והנורא רבינו האר״י
 ז׳׳ל נמצא עליו חדדשים. אינם אלא דרושים
 כפי חכמתי הגדולה והנוראה. ונם כי לא זכינו
 לרבדיו הק׳ על כולו דק על זעיר שם על דיש
 פ׳׳ק וריש פרקא תנינא. אבל לביאור דברי הספר
ח לא  הק׳ הלז על הפרד ומראש עד סופי «

 זכינו.

ב ו עו1ה. מה נכבד היום אשד זכינו לרב פו  ה
 הצפון. ביאור נפלא פלאי פלאות נוראות

 בריד שומר הבטחתו לישראל. ית״ש. שהובטחנו
 מפיו יתברך כי לא תשכח תודת אמת
 מפי זדע אמת. והבטחתו ית״ש היא שעמדה לנו
 ולאבותינו. מיום גלות ישראל מעל אדמתם
 אדמת הקדש. שכיון שגלו ישראל מלכה ושדיה
 במים את חודה. ובחסדי ה׳ כי לא תמו. ועדיין
 לא זז אהבתו מאתנו. הניח לנו ברכה ע׳׳י
ד וחכמיו. ר ח  שרידים אשר ה׳ קורא בדורות ח
 אשר מפיהם אנו חיים. ומימיהם אנו שותים.

 הדור אתם ראו. כי גם בדוד האחרון הזה. אשר
 הצרות תכופות והפרנסוח מתמעטות.
 ועם ה׳ אלה נתתים בסתר המדרגה. הרחמן
ן גדמא לטרדת המחשבה. אשד י י  ית״ש ירחם• ו
 בכל הגולה שכורים ולא מיין. ומסעם הזה
 פטרנו ר׳׳א מדין חפלה. אשד חיובה מצד הרץ
 אינה כ״א כמנת פי׳ הרבדים שמוציא מפיו אם
 בשבחים אם בבקשות. בכדי שתתחונן דעתו
 עליו. ואף כי שמעתתא דבעיא צילותא להעמיק
 ילעיין בסברא דקה מן הדקה גם בגופי הלכות.
 ומד. נאמד וגדבד בפנימיות נשמת התוה״ק אשר
 כל התנאים ואמוראים וכל המקובלים הנאמנים
 אמם מוסרים אלא ראשי פרקים. לחכם ומבין
 מדעחו. החכמה מאין תמצא לשמרים ולא מיין.
 מבוהלים ומבולבלים. ורק כעורים נגשש
 בדבריהם הק׳ אשד הם סתומים וחחומים באלף

 עזקאין.
 בחמלת ה׳ עלינו לחקים אח דברו הטוב כי
 לא חשכח וגר. שלח לנו עיר וקדיש
 משמיא. איש אשר רוח אלהים בו: דבינו הגדול



. ד מ  תת״ק סדרי משנה. וכשבא רבעו הקדוש ו
 והנץ כי מתקף הגלוח החיל הזה הן נחמו
ו כח לטייל ד  אבדנו תורה שבע׳׳פ ח״ו. כי לא מ
 בה ארוכוח. אזן וחקר ועשה רב פזלים לתורז;
 שבע״פ באפיפח חכמי דורו להביז ולגרר סעמם
 ונימוקם ודקדקו ועמדו על רמיזח משנחם של
 הראשונים. ותיקן ופידר שתא סדרי משנה לשנות
 דרך קצרה. וברוח ה׳ אשר דיבר בו כלי בהם
 כל התת״ק פדרים ששנו דורות הראשונים. ליכא
 מידי מנייהו דלא רמזה במתניתין. וכאשר שוב
 חזר וראה דשבקו כ״ע מתניתין ואזלו בתר
 גמרא. הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה
 סו׳. ואף האמוראים כל פרי עפק לימודם היתד.
 המשנה שתהא סדורה ושגורה בפיהם. וע״י
 רומיא דמתניתין וברייתות אהדדי התבוננו
 להוסיף לקח בפלפול ובסברא וסחנו עד אשד
 דק לחרצם ליישבם ולבררם; וגם כל המימרוח
 שהוסיפו מקורם ברוד רמוז במחניחין. אשר
 החבוננו בה בינה והיחד, אור לנחיבתם. ואחריהם
 בעלי אסופוח רבוחינו הגדולים. אחר חתימת
 החלמוד אשר נפחם כל חזון ונגנז האור בעדנו
 להבין ולהורוח מדעחנו. ועיניהם ראו שמכובד
 הגלוח אשר לא הונח לנו. נחמעסו הישיבוח
 ומעסים בני עלייה השפים בים החלמודים.
 למצוא בו אח כל המעשה אשר יעשון. לזאח
 החעוררו לחבר חיבורים מהלכוח מרובות.
 להורוח לאחב״י אח הדרך ילכו בה ואח המעשה
 אשר יעשון. וכן כל דור וחכמיו מהם יראו וכן
 יעשו חברו חיבורים. עד ערוך השולחן כל פרטי
 ודקדוקי הדינים לאכול לשבעה. אמנם כל דברי
 קדשם המה הסולח נקיה אשר חפרוה כרוה
 מעיינות נובעים ממקורם בשני החלמודים בבלי
 וירושלמי. ומקור המקורוח כולהו רמיזין
 במחניחין הק׳. ודעח לנבון נקל הדרך הישרה
 צדיקים ילכו בם. שמי אשר חננו ה׳ וחלק לו

 על האי ספרא קדישא ע״י האי חסידא קדישא
 רגינו הגדול מוהרר״א נ״ע. אשר העמיק
 הרחיב לבארו באר היסב. ולפדרו סדור נפלא.
 ולהגיה אורות מאופל השמשים. יגילו הצדיקים
ג ויספו ענדם בה׳ שמחה ירמו כל ישרי ל  ו
 אשד קרבח אלהים יחפצון להביס באור צח
 מצוחצח. כי בביאורו נראה אור. אשר עין בעין
 יראו והמשכילים יבינו שע״פ ביאורו זה. כל
 דברי הפ׳ הק׳ הלז דרכו והלוכו בקדש הולך
 ואור כסדר ממש כל סדרי המרכבה ושיעור
 קומה וההשחלשלוח כולו המסודרים לנו על פי
 זוה״ק וכחבי האריז״ל. והיכלי החמורוח וממרין
 וקשרין דלהון. ומסודרים והולכים על סדרי
 מעשה בראשיח כולו עד פ׳ נח סידור נפלא עין
 לא ראחה. הפליא הנדיל לעשות בביאורו זה.
 מד. נורא מעשהו אין זד. כי אם ביח אלהים
 רוח קדשו יח׳ אשר הופיע בביח חלמודו של
 רבעו. וזד. שער השמים לכל מעיין אמחי אשר
 יחבונן להשכיל על דבר קדשו ימצא פחח פחוח
 לרוחה לשני האדרוח. ורובי חורוח כחבי האר״י
 ז״ל אשר כללם יהד רבינו הגדול בקיצורו הנפלא
 של הםפל״צ. כאשר יראה הרואה בשום שכל
 ע׳׳פ ביאורו שכל דבריו הק׳ של הס״ד אף אם
 המה מעסים וקצרים נראים כככבים קטנים נכלל
 בכ׳׳א ענין גדול ונפלא מאמר שלם ולפעמים
 גם כמה מאמרים. מהאדרוח הק׳ או מזוה״ק
 והתקונים ומכחבי האר׳׳י ז״ל. והמה הררי קדש
 תלוים בשערה בתיבה או שתים וג׳ םהפ״ד. והכל
 בראיות ברורות חזקות בנויות לתלפיות
 מהאדרוח ומאמרי הזוה״ק והחקונים. והדברים
 מאירים ושמחים. והוא ז״ל בעצמו אמד שהר״י

 ז׳׳ל הניח לו מקום בזה.

ד אנן. כמו בענין הנגלוח שבחוה״ק. ח  מ
 שדורות הראשונים היתד. משנתם סדורה להם



 קדושי עליון היו משתמשים לאורו ומסדום פא״פ
 בסתר ובחשאי לתלמידיהם הקדושים הראוים
 לאינון דעאלו ונפקו כל הגניזין ו&תרין עלאי
 קדישין הנכללים בו. עד עת בא דברו יתברר.
 הקים לנו רועה נאמן לראות ביעקב עמו
 ובישראל נחלתו. התנא הקדוש האלהי דשב״י
 ע״ה. דהוו שכיחי גביה רע׳׳מ ואליהו וכל בני
 מתיבתן עלא־ן ונפשות הצדיקים הראשונים.
 חבורתא קדישתא. לו 1יבדו נימנה רשות
 והורמגא משמיא. והוא החל לגלות נוראות
 נפלאות סדרי מע״ב ומעשה מרכבה הנכללים
 ונעלמים בספד״צ. והרבה להוסיף לקח ולפלפל
 ולברר ענייניו הק׳ לחכמי דורו. ומן •השמים
 הסכימו עליו לחבר ס׳ הזהר אשר כל דבריו
 ד,ק׳ בנוים על האי ספרא דצניעותא. כאשד
 עיניד יראו בשני האדרות ק׳ וכמה מקומות
 בזוהר שאומר תאנא בצד׳׳ס ומביא ומלקט ממנו
 רק ראשי אמריי ריק׳ המעטות וקצרות. ועליהם
ן דדזין נוראים. גבוהים י  בונה בשמים עליותיו ח
 ורמים. ודאי דליכא מידי בזוה׳׳ק ותקינים דלא
 רמיזא בכיילות נפלא במקורו במתניתין בספד׳׳צ.
 יהאדרית דיק׳ יזיה״ק והתקונים המד. כענת

 התלמיד בבלי יירישלמי בגגלית התוה״ק.

 אמנם מריב טלטילי הגלות אשד הודקנו מכלי
 אל כלי נעים ונדים ומטולטלים• ה׳
 •דהם. נגנז אירי הגדול מאתנו. וזוהרא ע ילאה
 פרה מינן. ילא עצרני כה להבין ילהשכיל בעמקי
 סדרי מע״ב ימע״מ. עד כי הרחיב ה׳ לני. שלח
ת דבינו  אור וקדוש משמיא. חד מן קאמיא. מ
 הקדוש האלקי נורא האדיז״ל אשד העמיק הרחיב
 הדביר בפרטי סדרי מע״ב ומ״מ. והפרצופים
 בפרטיהם ודקדיקיהם. אשר כל המקובלים
 הראשיגים לא דברי בענין הפרצופים אלא ברמז
 דק מאד. הפליא הגדיל לעשות. וערד השלחן.

 בבינה עיקר היראחי צריך לדלוח מעמקי ים
 התלמודים. ולימוד הפיסקים והש״ע הוא רק
 למזכרח להם הדינים לכיללם במקודם בים
 החלמודים. והמבינים בעם. אשר הננס הוא יח״ש
 בבינה יחידה. במסילה יעלו לכלול גם כל דברי
 האמוראים וכל התוספחוח והכרייחוח במקור

 מקודם דליהוי רמתן ל הו כולהו במתני׳.

 כן דון מינה נמי ככל החזיון הזה בחלק הנסתרות
 פנימיות 1שמת התוה׳׳ק. אשר גם היא
 •תורד. שבע׳׳פ נקראת כי מסורת היא בידינו
 פא״פ עד למשה מסיני. כי רבותינו ראשוני
ח אלהין קדישין  הראשונים מארי דדזין די ת
 הוה בהו. וכל השערים לא ננעלו בפניהם. ראו
 לחבר חיבור קדש קדשים בקיצור נפלא נפלאות
 מתורתו ית״ש. נפעמם ונמוקם עמם לשנות
 לתלמידיהם דרד קצרה. או לבל יהרסו אל ה׳
 לראות אנשים בלתי ראוים ומוכנים לקבל האוד
 העליון נורא. ושם כללו וגנזו כל המאורות
 העליונים המוז נסתרית סדרי מעשה בראשית
 ומעשה מרכבה והיכליו דקדושה. ומדורין וקשדין
 והיכלין דס״א בחצריהם וט־רותם. כאשר קבלום
 מרבותיהם פא״פ שהיתר. משנתם סדורה להם
 ומסורת בידם מאבותיהם הק׳ עד למשה מסיני.
 וגנזום להתגלות לצדיקים שבכל דור שיזכו
 ליהנות מאורם. וליושבים לפני ה׳ יהיה סהרה
 קדש לה׳ לאכול לשבעה ולמכסה עתיק דברים
 שכיסה ע״י להותיר לדורות הבאים. ופי ה׳
 יקבנו ברוח קדשו ית׳ אשר הופיע עליהם
 ייקרותו בשם ספרא דצניעותא להיותו אמון
 מוצנע ומופלא ומכוסה. א־נו מתגלה אלא

 יצנועין. וע׳׳ש הכתוב ואת צנועים חכמה.

 והספר החתומ הזה הוא כענין המשנה בנגלות
 התוה״ק. וכל הדורות הראשונים



run .מתורתו ית׳׳ש. הפליא זעדיל חסדו עמנו 
 עם ענני שמיא כבר אנש את*. ולי׳ תהכ יקר.
 אחד היה האדם זעדול. אשד כמהו לא נהיתד.
 מכמה וכמה דורות שלפניו. לו נתן ה׳ לב לדעת
 ועינים לראות. ונהירין הוו ליה שבילי וארחי
 דחכמתא במלות ובנסתרות. בינה יתירה נודעת
 לו. הוא ניהו האי גאון עולם חסידא קדישא
 רבינו הגדול והקדוש נ״ע. אשר זה היה דרכו
 בקדש מעודו. להשכיל ולהתבונן וייהתייגע
 ־ניעות גדולות ונוראות אין להעריך. וכל פה
 ילאה לסער. ובדביקות עצום גפלא מאד.
 ובקדושה יתירה. ובטהרה נפלאה. עד יאשר זכה
 לבא עד קצה תבונתם להיות עולים כלם ברורים

 לאמיתתם במקורם ומקור המקורות כלם.

א אשר בהבוריו הק׳ פנה וכבש והאיר לפנינו ו  ה
 את תדרך דרך הקדש אשר לא עבר
 בה איש מכמה דורות שלפניו. דרך סלולה
 וברורה בנגלות ובנסרות. במסילה נעל המעלה
 מעלה עד מקורי ומקור מקורי הדברים. באשר
 נפלאות עשה בביאורו על הש״ע. שם כלל כל
 ההלכות מרובות שנזכרו בדבריהם הק׳ במקורם
 אשר הראה בשני התלמודים בבלי וירושלמי.
 וטהן וברר וםילת סלת נקיה מנופה כל השיטות
 של הראשונים ז״ל. ויתר על כן בפי׳ על המשנה
 שם כלל כל דברי האמוראים שבשני התלמודים
 וכל התוספתות והברייתות במשנתנו רמחים

 נהירין וברירין.

 כן עוד הפליא נוראות. והראנו את אשו הגדולה
 והנוראה בביאורו זה על הספד״צ. אשר
 כל סדרי מע״ב ומ״מ המסודרים כזוה״ק ואודות
 והתקינים וכתבי האריז״ל. כלליהם ופרטיהם.
 הראה דרכם בקדש קדשים. נכללים ומסודרים
 כסדרן וכהלכתן במקור המקורות בהאי ספרא

 חכו ממתקים לכל אשר לו חיך אוכל יטעם. יכל
 סדרי דברים הק׳ ודרושיו הנפלאים נמשכים
 וניבעים ממקירם בזיה׳׳ק והאדרות והתקינים.
 ימקיר המקורית כל כתבי קדשי וגם האדדות
 חוה׳׳ק והתקינים הכל אל מקים א׳ הילכים
 ונמשכים כלהו רמתי במתניתין האי ספרא

 קדישא ספרא דצניעותא.

 וזה כל פרי עיקר העסק בנסתרות פנימיות
 התוה״ק אשר צדיקים ילכו בם ביושר
 דרכם. להתבונן בכל דברי קדשם של הראשונים
 יכתבי הארת״ל לכללם במקירם ברוך בזוה׳׳ק
 והאדרת והתקינים. ואה׳׳ז הלך ילך הילך ואיר
 יבא אל הקדש פנימה לכיללם ולבררם כולם
 יחד במקיד המקירית כמתניתין בספד״צ
 מבוארים. אמנם לא רבים יזזכמי להתבינן על
 מקורי הדברים גם בנגלות תורתנו הק׳. להיות
 מידים ממקור ים התלמודים כבלי יירישלמי,
 ע״פ השיטית הנקיית יברירית. ימה גם לבליל
׳.  כל דברי האמיראים פרטיהם ודקדיקיהם במר.:,
 ואף כי בנסתרית פנימיות תוה״ק. בעי״ה נסתם
 דבר כל הזין מלהזית כניעם העליין להתכינן
 בדברי קדשם של הראשינים יכתבי האריז׳׳ל
 להיית עולים במקור־ הדברים בהאדרות וזוה׳׳ק
 יתקינים. אשר גס מתלמידת הק׳ של הארת״ל
 לא עמדי על פנימיות עומק כוונת קדוש העליין
 האריז׳׳ל רק רה״י לבד כאשר העיד האדיז״ל
 בעצמו. ואף כי מי זה אשר יערב לבי לגשת
 אל הקדש פנימה. לפני ולפנים. לכוללם יחד
 מבוררים ומסודרים במקור המקורות במתניתת
 בספד׳׳צ. כי יומת זעירין. ומחצדי הקלא זעירין.

 ואין אתנו יודע עד מה.

 ית׳׳ש ולהאדירה. ולהראותנו נפלאות
 עד אשר הוא ית״ש למען צדקו להגדיל תורתו



 סמוכות להלכות מרובות בדברי הפוסקים ד״ל
 מהזוה״ק. ואם כי שקרא לא קאי ודבריהם בסלים
 ומבוטלים. אמנם עלי לבי דוי. ואוי לאזני שכד

 שמעו.
 לזאת ראיתי חובה לעצמי בשבטי ישראל
 להודיע נאמנה. גודל ועוצם בקיאותו
 הנוראה בזוה״ק ור״מ והקונים בעמקות נורא
 היה עד להפליא. כי היו כלם נמנים יחדיו על
 שפתיו. ערוכים בכל ושמורים בלבבו. ועסקו
 בדבריהם הק׳ בשלהבת אהבת ויראת הרוממות
 וקדושה וטהרה ודביקות נפלא. אין לשער.
 שמעתי מפיו חקי. שהיה חוזר הרעיא מהימנא
 פעמים רבות אין מספר. בשקידה נפלאה מאד.
 עד שראה עצמו בקי בו בקיאות נפלא לספור
 אותיותיו ממש. אז פנה עצמו ללימודים אחרים
 בנגלות ונסתרים. והלם לו שמשרע״ה היה בביתו
 ונסתלק. והפלגת שקידותו על דבריהם הק׳
 לעשותם ולקיימם בזריזות נפלאה וקדושה
 •תירה כל החומרות ומילי דחסידותא הנד
 בדבריהם הק׳ בכל פרטיהם ודקדוקיהם

 וכוונתיהם. אין להעריך.

0 על דברת מרן רבינו הקדוש איש האלקיס  ג
 נורא האריז״ל. ע־נ־ ראו יקר תפארת
 קדושת האר-ז״ל בעיני רבינו הגדול נ״ע. כי
 מדי דברי עמו אודותיו אירתע כולא גופיה ואמר
 מה נאמר ונדבר מקדוש ה׳ איש אלהים קדוש
 ונורא כמוהו. ונגלו לו תעלומות חכמה. ומעת
 אשר זכה לגילוי אליהו ז״ל פעמים. הוגדל
 השגתו למעלה למעלה להפליא. גם על כתבי
 הקדש שלו. התבונן רבינו הרבה עליהם שיהיו
 עולים במקורי הדברים בזוה״ק ותקונים. והוציאם
 מאופל שיבושי ההעקות. וגם ההוספות אשר
 רבו בהם מתלמידים האחרים שלא יצאו מתח״י
 רח״ו ז״ל שלא עמדו בסוד קדוש ה׳ על אמיתת

 עלאה קדישא ספרא דצניעותא. על סדר
 דבריו ריק׳ ברורים ומחוורים יחד מאירים
 ומשלימים דבריהם. וכוונתו ומעשיו רצוים
 להעמידנו בקרן אורה זו תורה תורת אמת
 לאמיתו. אשר לאורו נסע ונלך הלך ונסוע
 להתבונן בינה במקור המקורות כל סדרי מע״ב
 ומע״מ דרך קצרה לכל מעיין אמיתי איש
 תבונות. ומה׳ היתד. נסיבה הראנו לדעת אשר
 גם בהיותנו בארץ אויבינו כהיום הזה בסתר
 המדרגה האחרונה שבאחרונות. ה׳ ירחם. עכ״ז
 ה אור לנו. להחיותנו בטללי אורות נובלות
 החכמה העליונה. להשביע נפשנו בצחצהות אור
 העליון. כי לא •טוש הוא •ת״ש את עמו בעבור

 שמו הגדול.

 ומדי דברי בגדולות ונפלאות קדושת תורתו
 של רב־נו הגדול נ״ע. זכור אזכרנו
 אשר תשוח על• נפשי ו־קד יקוד בלבי כאש
 בוערת. אשר לקחה אזנ• דבת רבים בורים דקים
 בפלכים הרחוק-ם. אשר לא דאו אור תורתו
 וקדושתו מימ־הם. אנשי בלי עול בפה ולשון
 מדברת גדולות להטיל מום בקדשי שמים. זבוב•
 מות להבאיש ולהב־ע שמן רקח משחת קדש
 יב־נו הגדול נ״ע. באמרם שהרב הקדוש די
 ריח אלהין קדישין ב״ האריז״ל לא היה נחשב
 בעיניו ח״ו. זאת ועוד אחרת. מהם אשר מעמיקי׳
 יותר לדבר סרה לומר שגם הוזה״ק לא הוכשר
 בעיניו ח״ו לקבוע בו עסק לימודו מימ־ו.
 תאלמנה שפתי שקר הדוברות עתק על צדיק
 •הוד עולם. •תפרכון. יתרחשון. ישתתקון. לא
 תהא כזאת בישראל. כי הלא עיניהם •ראו
 ויבחנו בביאורו הלז שכולו בנוי על -סודית
 נוראים. כראי מוצקים. מהאדרות וזוה״ק ור״מ
 ותקונים. וכן בחבוריו בנגלות. עז־ כי נם בביאורו
 עיי הש״ע בב׳ חלקי ש״ע א״ח יו״ד עשה



 ופעם א׳ מדי דברי עמו בענין התפלה. אמר
 לי פ״א הראוני מן השמים גודל ענין התפלת.
 כי יגעתי יגיעות רבות על הבנת מאמר א׳
 בזוה׳׳ק בעניינא רדייה י׳׳ב שבועים. ולא עלה
 בידי לפרשו לאמיתו. והנה ביום ר״ה א׳ בעמדי
 להתפלל תפלת העמידה רשהרית. ברגע א׳ נפל
 במחשבתי באותו המאמר לפרשו על שבעה
 אופנים. ומה היה לי לעשות. ואמרתי לו אפשד
 לשהוח מעט רק לסדרם במחשבה ובי גם זה
 חשיב הפסק. אמר באמח כן עשיתי שהיחי כמו
 רבע מינוט וסררחים במחשבחי. ושוב הזרת׳
 תיכף לגמור תפלח׳. ואחר נומרי חפלחי החבוננח׳
 על המראה להזור עליהם. והנה מאומה את בידי
 כי !שכהו ממני לגמרי. ונצטערתי ע״ז הרבה
 ישהיתי כמו הצ־ שעד, להסיח צערי מדעתי
 ולקדוח הלל. וכעמדי להתפלל מוסף והנה נפלו
 עוד הפעם כל השבעה אופנים במחשבוד
 כבראשונה. שוב לא פניחי מחשבחי מחפלחי
 כלום. ולא נחחי דעחי עליהם. להרהר בהם
 כלל. וכםיימי תפלחי נמצאו ערוכים ושמורים
 לפני כל השבעה פירושים לאמתתם ומתוקים

 מדבש ונופת.

 וביחוד בגירסותיו הנקיות אשר המציא בזוהר
 הק׳ ור״מ והקונים. הסר ויתיר והליף
 משורה לשורה ומדף לדף וגם לכמה דפין. לא
 יאומן ולא ישוער יגיעותיו הרבות ועצומות שהי׳
 לו. והיה שוקל וסופר אותיתיהם. עד דאנהירו
 ליה עיינין משמיא לאוקומי גירסא הדשה. יפה
 ברה איומה. עלי קו האמת נשקלה. על מקומה
 יבא בשלום: עכ״ז עדן לא תתברך בלבבו
 להחליפו לאמח ברור. עד אשר חזר ויגע יגיעה
 נוראה בפשסוש ומשמוש וחיפוש מחיפוש רב
 מאד בכל הזוד״ק ור׳׳מ ותקונים אם היא מאירח
 עינים שיחיישבו על ידה עוד מקומוח רבות

 עמקות במנתו במקורי הדברים. ורח״ו ז״ל לבד
 שחיה מבת עמקוח פנימיוח הדברים איה מקום
 כבודם במקורם כאשר העיד האריז״ל בעצמו.
 ואמר לי אשר גם מחמח ההוספוח שנחוספו
 על בחבי האריז״ל שאינם מרח״ו ז״ל. אין לסמוך
 עליהם לענין רינא. אמגם גדלה יקר ערכם הק׳
 של כחבי הק׳ הנ״ל להחייגע עליהם הרבה שיהיו
 עולים במקורם. והגם שהמעיינים ימצאו בביאורו
 זה במה גרגרים שמפרש בדרך אחר קצח. המעיין
 האמיחי איש חבונוח יובל ליישב דבריהם דלא
 ,פליגי. מר כי אחריי. ומר כי אחריי. ואף מי
 שלא הגיע למדה זו. לעשוח פשר דבר בין
 ההבמים. כי מעטים המה בני עלייה. ואשרי
 המחבה למיקם אחר רב יגיעהו אדעחייהו
 דרבוחינו רבנן קדישין אשר דוה ה׳ דבר בם.
 זאח ישיב אל לבו אם כי פליגי תרין מלאכי
 ברקיעא. אנו אין לנו אלא למף ראשנו חחח
 כפוח רגליהם ולשחוח בצמא אח דבריהם הק׳

 כי אלו ואלו דא״ח.
 וכמה יגיעוח יגע זה האדם הגדול בענקים.
 לא יאומן כי יסופר עד שהוציא כל
 ענין לאור ברור לאמיחו מוצאיו ומובאיו. אף
 בי הת ימו רב לו ברוחב שבלו ועומק בינחו
 המלאה לה רעח מבמה דורות שלפניו. עכ״ז
 לא היה סמוך לבו הטהור בזה עד אשר שקלו
 במאזני שבלו שכל הקדש במה מאוח פעמים
 וביגיעה נוראה. ולא אכל ולא שחה כמה ימים
 ולילוח וחדד שנחו מעיניו. עד כי חשך משהור
 חארו. וגחן נפשו עליו. ער אשר האיר ה׳ עיניו
 לבא עד קצה תבונתו. וברגע קרן עור פניו

 הטהור פחדותא ונהירו דאורייתא.
 שגורה היה בפיו הק׳ אשר להבין דברי הזוה״ק
 והתקונים לאמיחחם. בלחי אפשר
 בעולם אמ לא אהד גודל היגיעה על בל ענין

 ומאמר כפה שבדפים.



ז זי י  לו מעיינות החכמה רד״ר וסתריז ימתי
 חיה אצלו מתת אלקים. וזולת זה נפשו לזו רצה
ו למסור לי מז השפים בלא  בם. אף כי חנ
 שום עמל דגיעת בשר דזין וםווריז עליתי
ק ושדי התורה. ח  עליוניז ע״ י מגידים מארי ד

 לא נשא עיניו לזה עמו היווה וריזזקה.

י שמעתי מפיו הק׳ שפעמים רבות השכימו  כ
 לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם
 ובקשתם שרתים למפור לו רזי! דאורייתא בלא
 שום עמל. ולא הסה אזנו אליהם כלל. וא׳ מן
 המגידים הפציר כו מאד. עכ״ז לא הביס אל
 מראהו הגדול. וענה ואפר לו איני רוצה שתהיה
 השגתי בתורתו ית״ש ע״י שום אמצעי כלל
 וכלל. רק עיני נשואות לו ית״ש מה שרוצה
 לנלות לי וליחן חלקי בתורתו ית״ש בעםלי אשד
 עפלתי בכל כחי. הוא ית״ש יתן לי חכמה פפיו
 דעת ותבונה שיתן לי לב מבין וכליותי יעשו
 כשתי מעיינות. ואדע כי מצאתי חן בעיניו. ואיני
 רוצה אלא ממה שבתוך פיו. וההשגות על ידי
 המלאכים המגידים ושדי התורה אשד לא עמלתי

 ולא חכמתי אין לי בהם חפץ.

 ובדידי הוה עובדא. ששלח רביגו אותי אצל
 אחי הקטן ונדול ממני בכל מילי
 דמיסב חסידא קדישא הנאון מוהד״ש זלמן
 זללה״ה לאמר לו בצווי משמו שלא יקבל שום
 מלאך מגיד אשד יבא אצלו. כי pn לא כביר
 יבא אליו מלאך מניד. ואמר אף כי מדן הב׳׳י
 היה לו מגיד. היה זה לפני ב׳ מאות שנה שהיו
 הדודות כתקנן. והיה שדד על אדמת הקדש. לא
 כן עתה שרבו המתפרצים ובפרט בחו״ל א״א
 כלל שיהיה כלו קדש קדשים בלי שום עירוב
 כלל. ובפרס הנילדים אשד בלא תודה. נפשו
 בחלה בהם. ולא היו נחשבים אצלו כלל וכלל.

 בזוה״ק יר׳׳ס ותקינים• וכאשר כן נמצא. אז
 הביז כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפטי ה׳
 אמת כאשר צדקו יחדיו יהיו תמים מאירים
 ומשלימים דבריהם. ותמכה בימין צדקו וקרבה

ע עזו לקובעה במתניתא דיליה. ו ר  מ

 ושמעתי מפורש יוצא מפיו ריק׳ שלא מלאו
ו הטהור לשנות ולקבוע גידפא  לג
 חדשה בנסתרות. עד אשר האירו אל עבר פניו
 הטהור הרבה מקומת. ולפעמים עד מאה וחמשים
 מקומות יבאו שלום ינוחו מנוחת אמת לאמתה
 של תודה ע״י נידםתו הטהורה מהקושיות
ה היתד• משנתו פדורה ר י  הנופלים שם: ובס׳ ת
 לו מימי ילדותו בגירםה ברורה ועמקות נורא
 כי הצעתי לפניו עשרה שיטות בנוסחות מוחלפות
 בפ׳׳י. ואמר לי גידפתו הברורה כגידפת האד״י
 ז׳׳ל. רק דבר א׳ הוסיף מה שנשתבש גי׳ האר׳׳י
 ז׳׳ל בדפוס. אמדתי לו מעתה הלא אינו דבר
 גדול ופלא כ״כ לברוא גולם. השיב בי באמת
 פ״א התחלתי ייברוא גולם. ובעודי באמצע
 עשייתי חלף ועבר תסוגה א׳ על ראשי והפפקתי
 מלעשותו עוד. כי אפרתי מפתמא מן השמים
 פנעוני לפי רכות שגי אז. ושאלתיו בן כמה

 היה אז והשיב שהיה קודם י״ג שנה.

 ותקשן עוד זאת בעיגיו. עוד הפליא הגדיל
 תושיה. עד אשד יגע ופצא דליכא
 מידי בדברי הזוה״ק ותקינים ור״פ דלא הוה
ן י  רפיזי ליה באורייתא דבכתב תלי תלין ח

ן על כל קוץ וקוץ• י ח  ו

 והעולה על כולם. הן הן גבוחתיז ונודאותיו.
י לא הראה את נפשו טוב רק  כ
 בעמלי אשר עמל בחכמה ובדעת ובכשרון ואחד
 רב י׳גיעותיו וכאשר חפו עליו מן השמים ונתגלו



ax אח אבידתו. ואחר זמן מה שאלו אחד מהם 
 כבר הוחזרה לו אבידחו. והשיב ב׳׳ה שנתגלו
 לי שניח. והמה כ״ב מאוח וס׳ אופנים. וכאשר
 ידעחי מפני מה נחעלמו ממני כן אני יודע
 מפני מה נתגלו לי שניח. ואמר לו שבאופן אחד
 מד& אני יודע כחות כל הבריות וכל אבר מה

 עניינו.

 ועלית על כלנה שהיחד• אצלו כטבע ממש
 שלא היה צריד לשום כוונוח ויחידים
 ע״ז כלל. והאמח כי כן הסברא נוחנח. אחר
 שכל אמרי פיו והגיון לבו ומחשבתו יומם ולילה
 תמיד לא יחשו ורק אך עסוק בד״ח בנגלוח
 ומע׳יב ומעשו! מרכבה. כידוע שמעודו לא הלד
 ד״א בלא חורה וחפילין. והכל בקדושה וטהרה
 נפלאה. הלא אץ מראין לו לאדם אלא מהרהורי
 לבו. ומה צורך לכוונות ויחידים לזה. ומרגלא
ק השינה לא בראו ית״ש  בפומיה היה שכל ענ
 רק לזה התכלית שכל מה שלא תהיה ביכולתו
 של האדם להשיג בעוד הנשמה מהוברת בגוף
 גם אחר כל היגיעה והעמל מצד הגוף שהוא
 מסד מבדיל. מגלין לה בשינה שהיא מופשטח
 אז מן הגוף ומלובשח בלבוש העלית חלוקא

 דרבנן.

 אמנם מכל ענייניו הנוראים ומעשיו הנפלאים.
 נם מכל אשר מצאתי ראיחי בעיני
ת צלאת קדישת  בכתבי קדשו נ״ע כתוב יושר ח
 מה שגילה לו יעקב אבינו ע״ה ואליהו ז״ל.
 ושארי מקומות שכותב סתם שנתגלה לו. עדיין
 לא נתברר אצלי אם היו אלו הגילויים בהקיץ.
 ואולי היה בשינה ע״י עליית נשמה במתיבתין
 עילאין. אבל זה נתאמת אצלי שהיה לו בבירור
 עליית נשמה מדי לילה בלילה מיום עמדו על
 דעתו הקדושה כנ״ל. אמנם מענת גילויים בהקיץ
 לא ידעתי ממנו בבירור. כי היה כמוס וסתום

 וגדולה מזו הוא היה אומר. כי אף מה שהנשמה
 משגת השגות נפלאות ונוראות
 בשינה ע״ י עליית נשמה בשעשוע העליון
 במחיבתת עלאין. אינו נחשב אצלו כ״כ לעיקר
 גדול והעיקר מה שהאדם משיג בזה העולם ע״י
 עמל ויגיעה כאשר חוא בוחר בטוב ומפנה עצמו
 לד׳׳ח בזח עושה נ״ר ליוצרו יח״ש. וזה כל
 האדם בעסק חורחו יח׳יש. אבל מה שהגשמה
 משגח בשינח שהוא בלא יגיעה ובלא בחירה
 ורצון הוא רק קיבול שכר לבד שהקב״ה מסעי׳
 בזה העולם מעין עוה״ב. ומשמעות דבריו הק׳
 היה שהיה לו עליית נשמה מדי לילה בלילה
 מיום עמדו על דעחו הקדועיה. וכן אמר לי חד
 מתלמידיו ששמע כן מפורש יוצא מפת הק׳.

 והתבוגן נפלאות מאחת מהנה. שפעם אחד
 בתם א׳ של פסח הוו יתבי גביה תרי
 חלמידי מחלמידיו החשובים. ומאשר היו מדעים
 זה דרכו בקדש מעולם הפלגת שמחתו והדוח
 הי מעוזו אשר היה שש ושמה ביו״ט כמצוה
 עלינו בחורחו יח״ש אשד היה להפליא. וכאשר
 ראו אז שאת שמחחו במילואו וטובו כ״כ
 כהרגלו. שאלו פיו הקי ע״ז ולא רצה להשיב.
 והפצירו בו מאד. לא יכול להחאפק אמר מוכרהני
 לגלות לכם מה •שאת דרכי מעולם בזה לקיים
 מ״ש דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בזו
י שאמרו נ  הלילה בא אלי אליהו (כמדומה מכרו
 משמו שהיה אליהו ואפשר חד ממחיבתן עלאין)
ת חקר  וגילח לי עניינים וחידושים נוראים א
 בשם י׳׳ב על פ׳ עלו זה בנגב. ובעמדי בבקר
 מרוב הפלגח השמחה לא יכולחי להחאפק
 והרהרתי בהם קודם בה״ח. ונענשחי שחיכף
 נחעלמו ממני ואינם. (והוא לפי שיטחו הנקיה
 בש׳׳ע א״ח שגם ההרהור בד״ ח נאסר קודם
 בה״ת). ונהמוהו וברכו לו השי״ ת יחזיר לרבינו



 של המקובליס הראשונים וכתבי האריז׳׳ל. על
 כולם יגע יגיעות רבות נוראות לא ישמר. למלם
 דבריהם. ולהעמיק בהם עמקות נורא. ולמיד.
 אותת מאופל השיבושים. עד אשד האיר נתיבות
 בדבריהם הק׳ כולם ברודים ומחוורים תורת אמת
 בפיהו לאמיתה של תורד- וכל משנתו וזיתה
 פדורד. לו. ערובה ושמורה. ובכל כה עבדה ושמרה.
 ונתז נפשו ממש על כל דבד ודקדוק מז התורה.

 וחת לארבע אמותיו לא נפתכל מעודו.

 וגודל פתשותו מכל ענייני העולם היה להפליא.
 עד אשר לא שאל מעולם על שלום
 בניו. ומעודו לא כתב להם שום מכתב פ״ש.
 ולא קרא מכתבם. איש חי באילגא דחיי אחז
 אשר כמעט לא טעם טעם שינה מיום עמדו
 על דעתו הקדושה. עד אשד ניתנה לו התורה
 במתנה. ושתי כליותיו נעשו כשתי מיינות
 נובעי׳ מקוד חכמה. והיו מתגברים והולכים
 מיום ליום ומשעה לשעה. ונוסף עליהם שפלות
 דעתו תמיכת רותו וענותנותו הנוראה במקום
 גדולת תורתו. ומי שלא ראה קדושת תורתו
 ועבודתו ונקיית סהרת פרישותו וחסידותו
 וענותנותו לא ראה מאורות מימיו. לבי יהגה
 אימה מדי דברי בו בהעלותי על זכרוני עודנו
 בחיים חיותו עומד ומשמש לפגיו ית׳׳ש כאהד
 מצבא מרום במרום. שימו לבבכם והתגוננו
 וראו. מי ראה כאלה בדורות אא. ומי שמע

 כזאת בכמה דורות שלפניו. הנמצא כזה.
 לזאת כל נפלאות מעשיו וגילוייו זעדולים

 לאי נפלאו אצלי. כי בא בשכרו זו
 תורה וזו שכרה. משמיא זכו לי׳ בחלקו מכל
 עמלו. הלא מפורת בידינו מהתנא ר׳׳מ שזיכה
 לדברים הרבה. פתם ולא פי׳ מה המה אלה
 הדברים ואא׳׳ל שהם הדברים שפרט אה״ז. שהרי
 אמר אח״ז ולא עוד כר הרי שהם מיל תא באפי

 מאד מלגלות. והמעט אשד זכיתי לשיחתו בסיפור
 ענת נפלא לפרקים רחוקים ע״י סיבוב דברים.
 רק מענת א׳ נפלא אשד שמעתי מפיו הק׳
 משמע שזזת לו גילויים גדולים מראים גם

 גהקי׳ו•
 גאמן עלי אבא שבשמים ששמעתי מסיו הק
 ני היה בווילנא איש חולם חלום.
 חלומות נוראים מבהילים כל שומעיו. כי היה
 מגיד לכל אדם מה שחו ומעשיו בחדרי משכבו.
 ונפלה אימתו על הנרמת מאד. והובא לפניו.
 ואמר לו ר׳ תרשוני לומר דגר אהד לפניכם.
 כי זה שבועיים ביום ה׳ ישבתם בזה המקום
 והידשתם בם׳ האזינו על אוחז ואוחז הפםוקים
 וישב אצלכם רשב׳׳י מימין והאריז״ל משמאל.
 והיה דבינו מתפלא מאד נסית ידע ילוד אשד,
 מזה. ואמר זכותי ששלחתי אז מקודם גם הגבאי
 שלי מביתי. ואמו־ לו דבינו נ״« אמת שחדשתי
 אז עניינים נוראים. ומדי דברו זאת צהבו פניו
 מאד והמשמעות שהיו באמת עניינים נפלאים
ת עליתי עליתים שהיו ראייז לדירשז בפני  ח
 רשב׳׳י. אד • הצת בפני החולם הנ״ל הבת
ל מרה שחורה מ  והכיר שהוא בעל מרה שהורה ו
 לפרקים הלוטותיז צודקות ואמיתיים. ועכ׳׳ז צוד,

 להגבאי לדוחפו ולגרשו.

 ובאמת כי לא נפלאח בעיני. כל מעשיו
 ועניינמ הנפלאים. ונילדיו הנוראים.
 לפי אשר נפ״יי מדעת ועיני ראו שכל המ״ח
 דברים שהתוה׳׳ק נקנית בהם כולם נתקיימו
 בדבינו הגדול והקדוש נ׳׳ע. ויעסקו בתורה לשמה
 בכל כהו. בקדושה גדולה שבקדושות וטהרה
 נפלאה שבטהתת. ולא הגיח דבד קסז ודבר גדול.
 תלמוד בבלי וירושלמי ומכילתא וספרא וספרי
 ותופפתות וכל המדרשים. והזוה״ק והתקתים
 מע״ב ומעשה מרכבה. והפ״י. וכל דברי קדשים



 וביחוד זה החיבור הקדוש והנורא. לזמין־ חשכת
 עמינו. אף אם גם גל היבוריו הק׳ המה מאה
 מז הים נגד חכמתו ורוחב לכו. כל קבל די
 רוח אלהין קדישין הוה ביה. אמנם נגדנו נם
 זה המעס מז המעט מספיק לתות צמאונגו. ולולי
 הבסחתו ית״ש כי לא תשכח וגר לא הראנו את

 כל אלה.
 המקום יהיה בעזת של הרכ מהוד׳׳ר יעקב
 משד. נ״י ואחו עמו הני תת מתלמידיי
 ה״ה המופלגים ושלימים כבוד מר מרדכי נ״י
 וככוד כ״א פר אברהם שמחה נ״י. וכל
 המתעסקים כקדש אתו. לזכות את הרבים וכז
 שלימים. להוציא לאור כל הנמצא אתו מכ״י
 קדשו ז״ל בנגלות ובנסתרות וככל החכמות רמות
 ונשגבות. זכות קדושת אור תורתו וסהרת
 פרישותו וענות צדקתו הנוראה יעמוד לנו ולכל
 דתנו ומחנו כחיכוריו הק׳. ושותים בצמא דכת

 קדשו.

 ד״ה חד מן קמיא. אשר זכיתי לעמוד לשרת פני
 קדשו מעט מן המעס. ובהעלותי על לכי
 קדושת אור תורתו. חפידזתו, טהרתו. ענותו.
 מרתע כלא גופאי. ומדי דברו גו תשבע בצחצחות
 נפש החיים באאמ׳׳ו מוהרי״ץ זללה׳׳ה פ״ק

 וואלזין. תפ״ק רצון מה׳.

 נפשא. אמנם רפז לדברים נפלאים וגילויים
 עליונים נוראים שאמם דבר המושג לאומרו
 ולבארו. ועינינו ראו שכל המעלות בקדש
 המנויים שם כולם נתקיימו ברביגו הגדזל נ״ע.
 וכל פדר קדושות שמונה התנא רפב׳׳י כולהון
 הוו בי׳ ברכינו הגדול נ״ע והם הביאוהו לידי
 רוח הקדש. ומוהר שמות הכימי עדיפי כר
 וחכימין לא אעדי מינייהו רוח קודשא אפילו
 דגעא חדא זעיר דידעת מה די לעילא ותתא ולא
 כעו לגלאה. כי כאשר הוא בא בבוז תורתו הוא
 הבן יקיר לפניו ית׳׳ש. מבני היכלא דמלכא.
 אשר לו לבדו הרשות נתונה לחפש בגנזי מלכא
 להסתכל באוד הפגימי לפני ולפנים בו־זין ופתרין
 עילאין קתשין. וכמאת״ל (ע״ז ל״ד.) ולא עוד
 אלא שדברים המכוםת מבני אדם מגילת לו.
 וכל השעתם העלמנים פתוחים לפגמ ולית מאן
 תמחי ניחי כמשת״ל (סוטה מ״ט א׳) כל
 העוסק כתורה מתור תחק כר אף זיין הפרגוד
 ננעל כפניו. הוא הדבוק בו ית״ש כי קב׳׳ה

 ואורייתא חד.

 אשרי הדור שרבינו הגתל נ״ע היה שתי
 כתוכו. ואשת דודנו זר״ אשר אחרי
 כלותינו זכינו לראות בעינמו שיפתו מעיינות
 חכמתו הקדושה בחיבותז המראים על פני תבל.



 הקדמת
 הרפ דשאיה״נ חריף ובקי בבל חדדי וזורה אשר יצק טיס על ידי אליהו. ולקה םפיו
irr הקדוש תורת הי התנדפה ג״ ע״ה סה״ח מהדיר חיים נ״י אב־ד ור־ט דלךק וולאדן 

 בי־וך אלהיט שניאט לננויו ומדתו אידו נתן לני נל׳ פמי: שנו ננלאו עולמות גנוזות ועלימוס אין מקפל
 ואין סקל וחיי סע-למים נעע נתוניט לעבות פלי למעלה למעלי להפליא קלושפס «ר« מילפ פיט ופגיון
 לנט נתויתו ית״פ והיא סי•:־ נהתהלנט סנפנו ונפכנני פשעינו ונסקיצנו תנימו לפיופימ סיי עד נפללי
 אויהיה ליעול ולאיי נאול האייפ עד העולם. זאת נלייוו אתנו נדון אפל נפי «ו. יפיינ החוח) ועיקיס סיא
 משומן הנמסל לני נ!דפ ונשנ־ל זאת סתורה כלת הקניס נייתו אתנו נאמיי ני עפ" הדנליס כיח׳ וגו׳ וע«ק
 שגלו ישלאל מלנה ושלי׳ נגרם אי] סויס ולא כה! מולה סן גופנו אנדט תויס שנע״פ פיו לולי הי צנאופ
 העלי* ספדו פמ:ו גס נהיות״.־ נאת לא למ לא נעלט מימי לני שסלל למ פיפא פדיי מפנס ומזפ ה׳ אפל
 לנל גו כלל נה נל התוסיק סלרי משנה ששט מלית סלאשוניס וכל הנלייפיפ והמיספיויפ לינא ימיי עינייסו דלא
י  למיזי נמי3יתץ ולא מ־וסני נימי האמודא־ט שעקלו ודסני פד אשל דק דקלקו ועמדו על ימ״זופ המשנה מו
 לומיא דמסנ״וץ אהדלי ואילימוות 56• סמלמודיס לירושלמי והגנלי ועלס עש סאול עוד הולשו להתנוק עפ*׳
 סנמוס ולקגוע גני הלכתא נמאן ולהוסיף לט מימלות עד י*א וינינא סוף הולאה: ומיום פנסתס ונסחם הפלמוד
 הננלי גסתס נל יחון מלסזות להנץ ולס״מת מל׳עתינו. יק נעורים נגשש לנל מס נלאה מלעוי הקדושה נס גפז•
 אנן לאולם rp ונלך נל לנל• קלשם הס המס ני לרגלינו ואוד לנשינסיני. ומנלעל• איי פויתס כעסי עילם
 נמפ1כיס הושנ־..־ נ• נננו כל סאול נמול׳ הפתומה אשל נתיני פס נללו ונפו נל המאומפ להתגלות לצדיקים
ל עליי; היו משתמשי' גאול הגנוז הזה המס ספיוס הלום  הזוכים נכל לול ולול להנות מאולם. ונדולי המעלס׳ס י
 סעשו מפמוגיס יגאו מצאו גנזי מסמליה המה אעלו מפי,, ושנעו וסיסילו גפ ללויופ סנאים לסיות ־ מיהם
 ומפי כפני קלשס אשל הניסו לנו עליך השלגון. וגם אפי• p נש סכמי הדויות האסיינ•" דל. מהם זנו ללקט
 אורות לללותס מיס המלמול איש כעי יכלו לקעו אגל זעיל שש זעיל שס. כ• לונ מליהס דלה ללו לגו עי•

 סנל נסנל ונימא נגימא להתגלות נמפמעוס מי• הלאשוניס זיל:
 ומה בס׳ זלעיס פשן העולם נעמו מכל וכל כי למלמול ננלי לא זנינו גי ותלמוד ייופל* עמיפ עמופ «י
 ימנא לנ פניניו נליפנא קלילה ל.־קט. ונס נאפש ידי הממשמשץ נוונמוספתיח נשפנשי מאל מאינו לעצא
 פתש לדגליהם להאיל לי ללנס ללך הקולפ. יטסו אנהן דעלמא לנותינו הקליפים הרמים יל וסיס יל אפל
 עפו נתימ מויספתא וירושלמי למצוא מך המשנה JOT, זלעיס. נפלע הליש זיל סעליא עצס לסניןיולסומס «ן
 התוספתא והילושלמי וקנפפ נמשמיל־ת מילישי-^ימאז עד אתה הס־נוייש מיומניו על מסנייס ,>פ>נוייס על
 סינורי ס עליהם. כולס נקבצו נאוק־ עפיי דקדוקיהם פיקדון נמלי הידמ וסליפ יל ויאפו נתר״הו. ולפלס
 מעגלי המשנה עפ״ התוספתא והילושלמ׳ לא מצאנו תזון נדנליהס •. סן עשה עלינו לנא «ונ ססולאופ ל0«
 הגדול ייונרן על כי על כה הראנו הי לראות מנינינו פסלי ה־ ט לא תמנו לספי גליתו יומס ולילס אסט.
WW אשל נס ישננו נסושן נלול האסלין שנאפלוכיס הזה. הי האיר לנו ופלס ל0 עיר וקליפ מן *יא המ 
 למלאן הי צנאות רניט סגלול אשר ציקתי ותורתו הכליוו עליו מסוף העולם על סוסו נבול ש0 קךספו מיל«
 הגאון לנינו אליי הפסיל ניע מק״ק יוילנא מנוס נפשו נפק אלהים מי האמין לשמועסיט שעמל העצנ ונסה
m סוס אשל אמלט גנזלט נתנל? לט אול חדש נהיל הוא. אפל יפזז עיניכם נתינול «8לא סזס על סיד 
 אשל זכינו לשים עין עליו והנה לוט שיטות סלשית אפל לא שעמם סנמ• הדולות שלפניט מימ• סתימת סחלעוד

 כל מעיין האמתי ילאה וישמס נעמקות מתיקות אעיגוס מלי קדשו אמת אמש ח*ס:
 עתה הלול אפס לאו ותסעננ נלשן משכם זיו סולתו אמת אפל היחס בפיהו ממחקיס ונולו ודימום.
 ושאנו נששין ימו צמאינכס ממעיט החכמה אשר ננקעו ונפנלו לט ודם מתוקים שעלו על ננ *•פ שהכל
 >ו פי יופל שהי־ מינו הניזל לפ אפכול גדול טמדוליס ייסל הי• גמון ופעל נמשו עכל אלפ אסל מ
 האימה ממש. על גניו rrr מיס עמוקים למקום עמוק עמוק ונמוך נדע* נם סלפ פי* גולל עממט« שמעולם
 ל* הזניי שפ טוס סנפ שההיג עליו נלונא ילונא יק כפי שיגוסו היי יושנ ויויש עונ לפעי כמס• הגנויס.
t v t t f למען לפ •סננל נקלון הסכם המושג אי המפני ולזאת גס נסלתט אשי קלע לא נשא שמיספ אנל 
י טיפסו נתלמוד מלי ויליפלע• • שימו גא לננכס והניעו  דמיעוסא סיא ורונא ילונא סורס אישה מאסו תצא עי
»p» m נא ילאו מה ככני פיוס נהגלמו עלות לגו כמס מאומת סמייומ וננחוס אשיי נלופנו נפסגפ 
ס עויוס סדי עאול עייט לניט הנחל רע המקום ה•׳ נעזלו פונה למדם המס על מסקו נסולה לשע* י  י

 •מל
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ה ושמלה. w עונל אלהיפ שפנס מלקו נמס •עמים מאס ואסל ומון נפשו ממש על נל תל מ  מגל טסו ע
לם פוץ ל6ינע אמוסיו לא נסווכל מעולו. ולשי אל  ודקדוק מן ססויה ולא tr עינו ולנו מלהנומ ולעיץ מו
 שפולה נתן נדטו. ל״א נלא סולם יולא מפילי; לא סלן. עעס שמה נמעט לא טעם נאילנא לח״, אסז אפואו
 מלה על אש: ניתנה לו התולה במפנה ונסליאל וגעשה נמעין סמחננל מיום ליוס ומשעה לשעה על שנפנלו לו
 מני סדלי תולה ופטיחיה וגנוי שמולי' אפל היי סיני טס וננחיס מימי קלס. ומשנתו היפה סלולה לו גפיו ונלמו
 נל תלמול ננל׳ דלושלעי ומכילתא וספלי ותוספתא וכל המדיש־8 והזזהל ול־מ ודש והחקוטם יס׳ סיצילה וםלקי
Tל*א וכללו של לנל נל לגלי הסנאים והאמויאיס הנמצא אסט נגנלה וננסתי. טלם נכיט ׳סליי על שפת 
 עלוכס מל וסמייה נלעו והוסיף לקח לספול אוזיותייס ולשקיל גמאוני שכלו שכל הקילש. ולהכליע נשקול
מ נטלן הוו נ ל  דעתו נאמתי אינהו ונל אניזלייהו וסנא להי אניטיכו. וכל לנל נלול מעשה נלאסיפ ומעשה מ
 נהילץ ליי שיל• דלקיעי. והעולה על כולם כי לינא מידי נשיפות הגיס והללשים ומי ליזץ ללא הוי ימת
 ליי נאולייסא על כל קוץ וקץ ותלי תלין כאשל נעיניט וניט ללאית הכל זטמ לשיחתו גאה. ללקט תסת שלפנו מלא

 דש; פלפלאוסיו סמשניעי׳ ומישניס נפש השומעת מעיו הקלושה פלאי פלאות:
. מגלה על מקלא ומ«ה ועל  1ק«ת מן הקצס מקצות דלנ׳ תולתו •עמו עליו סינוליו הקדושים הרנה אין קז
 הלטת אלנע ש*ע ועל אגלות ועל מכלחא וספלא וספלי ותוספתא ו־לושלמ• והגהות הפיס ומסכת.־*
. וננסתל אשל אין אתנו ו  סקסטת ופלקי ל״א וסיל עולם לנא וזוטא. את כולס הניס מאופל השינישיס אשל לנ
 •ודפ אס העת והשעה כלאי שיודפסו. על התקוניס ולעיא מהימגא והלנה מאמלי הזוהל ועל ספלא לצטעות*
 והיכלות וסי ׳צילה ועל אנל־ת פנפיס פלאי פלאות ומלאות גלשו; צדיק כסף ננסל מועט מחזיק ממנה וכל אסל
 נימה לו נפלן הננתו והשגתו לאשוקי כלמסיק מעלא מני כלנא. זולת מאמליס סתומים ושתומיס יליס להון ספל

 אשל נעינעו לאיט לנל החימלים הנזנליס נ־ל נטו הלנניס המופלגים זלע נלך הי המעולסמים די:
* ל  ואף גם אס יזט הל. ל שיתפשטו נל חינוליו הקדושים. אפס מקצפ p המקצת מקצה תולתי וחכמתי ת
 וטלס לא תלאו ולא תוכלו לשעלו אך תדעו ותאמינו כ׳ אין סקר לתבונתו וסנמתו ודעתו הלחנה מט ים.
 ונערך עפה נגד ים הגדול כן ערן סימליו נגד סכמתו המלונים. ואם אלף שנים יסי' אדם לא יספיק לנסונ
 כל שנמסו שנתגלה לו כמעין סנונע ממש: וכל פה ילאה לספל כל ירכי חסידותו ופרישותו מעוה״ז והעלאת
 קדושתו ומעשיו המלונים. אמנס עי יחץ וה״ לט פה לאכול וסין לטעום מקצה דבשו אשל הניס לט דאינו עיטנו,
 והנה גס החיבוליס כעל המשטות והילושלמ• מסדל זרעים אינם מנתז ולשון לניט הגיול ניע ונתשנמ וכסליו
 עפ״ תלמיליו ששמעו מפיו. אמנם הפעול שעל הייופלמ• ה* ניל לניט הגדול טע זה חי• שנה ונאוכינו שמענו
ן שה ליפתו ונס בעינינו יאיט ני עוג ויפה סילו והסינור על המשטופ  מפה קיוש יביט הניול לע פהמסייו טו
 ג״נ סללו תלמילמ בש״ו ועל פיו וכבל היי למלאה עין הננסל מני לינא יבא יק״ק ווילנא יע־א לשים עיניך
 עליו ולסילו כיאוי לו. וכל מעיין ייאה ני לנייו • עונים. ונכוסיס וישלים למוצאי לפת ויאו״ם למ• שאמלפ
 ואס נ*ל• ימצא המעיין איזה מקומות שיהא איזה מקום לפקפק יתלה נססיון ידיעה או גאפגיח יליפנא וכל
ע  אלם ׳שמוי מאוי לננשו לשמוי פיו ולשוט מלינל ודו עתק על הצדק ׳סוי עולם יביט הניול והקלוש נ
פ סולפו וצדקתו •סמוי לט 1לנל •םיאצ וניסת להנן מוט ומסנ• מתחתיי ירגימ גיול. ויקיים בט הנפפשו ט  ח
 •פיפ נס ט יתנו ננויס עתה אקנצס במהיס נימיט אמן: ל״ס סי מן קעיא אשי מעט ק המעט וטסי לעמוד
 לעמת ולפיח אמ יגימ הניול דל ומייין •יאמ מממוס תולמו על פני עלי דבל• ט מישע כל גופא• דד*

 טעפין מי מקיופת מויסו הנפלאה:

 נאום חיים. באמ״ו עוהיייןן זליהה פה ק״ק וזלאזי] יצ״וז



 מכתב קדוש מרבה״ג מאוד הגולה

ו חיים מוולאזץ זצ״ל נ בי  י

 זול נכדי שיחי׳.

 מחבירו. וחלילה חלילה שלא להשיב בקינסור
 לשום אדם בפלפול נם אם הסברא לא אבשר
 בעיניך, כי אין דעוח בני אדם דומים זח לזה,
 וכד היה מרח כיח הלל שהיו שונים נם דברי

 חבריהם.
 ולחמותך ולנות ביתד חחלוק כבוד כראוי
 להם ושלא לדגנים שום קפידה בלבל
 על שום אדם, יאצ״ל שלא להשיב בקפדנות
 לשום אדם, וע״י מדת סבלנות משינ האדם רצונו
 יותר ויותר מע״י כל תקיפות שבעולם, ודרך
 כלל להיוח נח לבריוח ושלא להרבוח שיחה עם
 כל האדם, אך להקדים שלום ולחשיב בנחח לכל
 האדם ושלא להתיהר נגד שום אדם בשום דבר,
 כי זולת אשר בעת גבהות הלב נקרא האדם

 תועבה ובמה, כי לא גתקבל מאן דיהיר.
 יצילנו ד׳ ממנה ומקצתה ונזכה להיות דבוק

 בעול תורתו ועבודתו לשמה.
>~*~» 

. ידוע שחעוחיז נק׳ חיום ועוהיכ גקרא סחר, גםצא ח ת פ ן מאתמול ת י קרו  כ
ל י ן מאתמול ת«תח, ו  שכעוחיכ גק׳ עוודב היום ועוהת נקרא אחמול, ודש: כי קרו
 שחניחנם געשח ממעשי חאדם כעוחת, כי חכח של חעכירות הוא הוא אש כניחנם
ח שקרא ל חיינו קודם כריאח האדם, נוכל לפרש ס . ואם נפרש כפשוטו שםאחםו ל  ת
 כאן לניחנםתפתר, שאינו מהשמות של חניחנם, כמו שארז׳יל: ד שטות יש לולגיחנם
ח ביצרו יפול שם, אכל לכאורה ת פ ת פ , ותירצו חחוא שבל ח  וחקשו וחא איכא תפתח
ה ולא קראו כא׳ םשסות םחשםות ת פ ס מלת ת פ , לשח ת ו כ מפ  חקושיא קל הכחו
י ענין השבע שטות של חניחנם חוא גסשך שכניחנס ח נרייזח כ ז נ  שארדל? ו
ת נגד חםידח חזאח נמצא שחד שטות של ניחנם אינו נק׳ רק לאחר  חםכמנ
 שנברא חאדם שיש ?"ו ז׳ סירות דעות, אכל קורם שנברא חאדס א״א לקרותו
 בשום שם ולא חיה לו כלל שום שש וכת פרטי אחר, שלא חיה עריין סי שיגביר
 חכח הפרטי כו, רק בדרך כלל היה נקרא רתפתר, שבל nrer.cn כי צ רו

 כאיזח אופן שיהיח יהיה נופל שם.
 ווו׳ יצילגו סריגה של גיהגס ויביאגו לחיי עוה״ב אסן. בן יהי רצון.

 דין הנין לי ותדאי נפשי מפלפולו, ומחמח כי
 ת׳׳ח הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא פנעחי
 מלחזוק אותך ולזרז למזורז שחזדרז ללמוד
 בזריזוח וחשק נדול, כי מה שלומדים בעצלוח
 כל היום יכולים ללמוד בזריזוח בכפה שעות,
ל  והגית לבד יהי׳ תמיד בד׳׳ת, גם בעח האכל ת
 משכבר רעיוניך יהי׳ בד״ת, ותלמודך יהי׳ בד״ת
 שיהיו ד׳׳ת שנונים בפיך, ורק לרקדק בישוב
ז תזכור אי׳׳ה. ונם אשר ״  הדעח בפעם אחד תי
 יקשה בפעם ראשון, יתורץ בפעם האחרון. בעח

 חזירתך בדיוק.

 וגם העיקר לאחוז כפברא הישרה, ואשר אינה
 ישרה לאמיחה של חורה גם אם מחודדח
 אותה חרחק. וכד דייקח שפיר, חשכח שכל
י הראשונים והאחרונים ז׳׳ל לא נשחבחו ל ח  ג
 אלא בסברא ישרה, כל הישר בסברא גדול



 מכתב ש׳8ולח יבינו ז״ל נ״ע גיפדו הישיבה הי,׳ דוואלאזץ

ם י ל ו ד ג ם ה י ש נ א ה  תורה• וזה ימים רבים ש
ם ה י נ ו פ מ ז ש ל פ א ש ר ב פ ל ד ה ש  ב י י א ת ה
. ו ה ז י ג ר מ ב ד ם ל י ד ־ י ו ע מ ה ת מ ו י ה י ל ל  ע
י כי לא הגעתי למדד. נ י  אמנם אנא נפשי יודעת מעוט ע
ת בני עמנו, עפר אני תחת כפות ב ר  זי לחית דעתי ב
י עם ר ב״ה. אבל בשוב שרעפי בקרבי, יקד כיקוד י ג  י
 אש בלבי בראותי שעכ״פ תפוג תודה ח״י. ואם החרש
 נחריש כעת בנדון הזה אשר רפי •דים פ1 התורה, יכול
י מורה. כ״א אי! י ות שברבות הימיפ יהיו אחב׳׳י ב הי  י
ו — לא ד ו ו עי נ  גדיים אי! תישיס ידלתות בהמ״ד י
ל הנצביס עלי לאמר: קיש קו  יכולתי להתאפק עוד -
ר עוד על ו ב ע ! ולא רציתי י ב  נא ועורר לבב סהירי י
 דברי חברי המפצירים ב׳ בזה. וסבותי את לבי שלא
ת דבריהם הנאמרים באמת מקירות לבבם,  לדחות עוד א
ן ט ת ק ר ש מ . כ  יאף גם זאת כדאמרי אינשי
א ל ב ה כ ״ נ. כן עתה באתי לקרא ולעורר ר ו ק  ה
 ייבב אחנ״י הנאהבים ידנעימים ״שמעי אל האמת לכל
 אשר יקראוהו באמת. •אוזם הדבקים בדי ובתורתו ית״ש,
ק חיות נפשותינו והעוים רי  מאמינים בני מאמינים, כי תו
ו בה. •בפרש מעת שגלינ׳ נ נ ״ דג ו ׳ נ  משותת על הבל פי
ק למוד התורה ו כל טיב. איו -1נו ׳:״•ר י ו ואבדנ  מארצנ
ו לא נביש אי . ו מ׳ אלא ד׳ אמי״. ימי י  יאין להקב״ה בעו
ר אמת ארצה י ש י רת ד• נתינה בעפר ״ ו כי תו תנ  בראו
ת תורתו ה בוכה בניי יום ויום על עזבנו א י נ ק  הבן. ה
ו אי־בתו הנפלאה והנחיל יינו  ית״ש יעד, אשר הראה לנ
 חמדתו הגנוזה, אשר היא •תיש משתעשע בה בכל יום,
ו ינחליף שעשיעים בבכ- חייו. כי הקב״ה נ  •איך נקשה ערפ

ל מי שאפשר לעסוק ׳אינו עוסק. פ על נ ו ל י ב  ביכה נ

י  בעזהי־ת, ו

ם רב לאוהבי התורה. מד,פ מפישי התורה דרכיה  .שלו
פ ומחזיקים לוסדיה  יעמקיר. ומחזיקי בדקיה, ומהם תוסכי
ס רבנן דמאשרי אירהיה, איש ד לפום חורפיה על פו  כל ח

 איש כברכתו יברכהו ד־ יישמרהו.

ו מר מרתען שפוותי ספ  הא מקמא דאפתה ידי נ
 ומרתיע כולא גופא, ומזדעזע אנכי, אנ־, אני בא ומה אני
 ימי אנכי, כי אשים ראשי לבוא בתיכחות לאחב״י עם
 ד׳ אלה, ותמה אני על עצמי אם אני כדאי שישמע
י בית ישראל שאינני י מול קסנ נ  תוכחתי, כי ידעתי חסרו
ת ממני עצה, ואמנם ו  כדאי להיות דברי נשמעין ולא להנ
א אני ד ו ב צ א ד ח י ל  "א מסי עצמי אני אוסר. אלא ש
 מרבים וכן שימים. אשר לבם דואג בקרבם ונאנחים
ל התודה שמשתכחת מישראל ואזלא ומדלדלה.  •נאנקים ע
ר על עם די. כי באמת לא במרד ולא ב ד ו י  יתלילה לנ
 במעל ח״ו מתרחקים מן התירה. אבל יש שרוצים ללמוד.
 אבל אין לדם מלא כף קמח. ויש שיש להם ורוצים ללמוד.
ד דרכי ההגיון האמתי. כי זה ימים ב ללמו  אבל אין להם ר
ו זאת. נתנ  רבים לישראל שהאנשים הגדולים בתורה במדי
׳ חדרי יעצמי -אומר לעצמי אני מציל נה י ל אחד בו  נ
־מד״ ועתה שפעתי  ־כונס בדור שאיו התורה חביבה על י
ה ר ו ת ה  אחרי קול לעש גדול האומרים שהגיעו ימים ש
ם י ב ע י ר ״ ש ב ע ם ו י ד י מ ל ח ל ח י ע נ י נ  ״
רת ד׳ לילך מחיל , נפשם חשקה בתו ם י א מ ם צ ג  ו
: אבל מעת שפסקו ה נ ל  אי חיל. לשמוע דבד ד׳ זו ה
 ני״החזיק •שיבית במדינה זו ומאז כל מבקשי ד׳ יתורתו
 ית׳יש נפוצים הרה כצאן אשר איו להם רועה לרעות את
ה ואמתה של נ ל וים ללון בעומקה של ה  עם ר• המתאו



 זכיתי סמנו אלא לידע צודתא דשמעתא אחד היגיעה,
ל י ינעתי ולא ד ת כרזהד. בכל אתי כהנסחת ח ת  וע-ז ב
 מצאתי אל האמין, וגם ליגיעת דבנו הגדול ניע לא
 זכיתי. כי לא יושג ולא ישוער ולא יאוסז יגיעת הדב
 וגאון ניע, לסי שלא ראה גודל יגיעתו על כל דקדוק

 ודקדוק p התורה עד שעמד להשיגה על בוריה.
ה יראה כי אינני א ת הציעי הדברים והאמה, כל מ ח א  ו
 קורא לחכמים הגדולים בישראל אלא בי לתעות עי עליהם.
ת צאן קדשים אשר אולי לא טעמו כלל טעם  כי אם לצעי
 •;•תיקות ועמקות התורה לאסתר- אליהט פי קראתי לפטת
 אף אלי. אולי כדאי במימי מי מערד. להרוות צמאים
 ולפקוח עיניהם להורות להם מדיד אשד ילכו בד- כי
 אב? לפי שכלי ויגיעתי לקלוט את הסלת פלא קומצי. או
 לחם מלא חפנים• ובמיעוט הזסן אשד החילותי גאםפו
 אלי מעש צאן קדשים שבח ליתיש שנכנס גזעם התורה
 בריבם ככולם וקבלו עליהם עול תורה באמת נדד,. ואחרי
 אשד מלאני לבי לקפוץ בראש להתנדב להיות בין
 המלמדים וכמוני יעשו נא שאר אנשים כגילי ואף כי
ח בעצמס, ואשרי הגדולים ד  הגדולים ממני, ישאו נא ק
.  שנשמעים לקשנ־ב. ואתם ביי זרע קדושים. ברוכי ד
 קבלו נא אח האמת ממי שאמרו וסיפו אף האמת היקרה
 מכל שלא להניח חיי עולם הנטועים בתומכי עץ החיים
ל מן  הנטועים בלב יפים, אשר אפ יחזיק בו האדם ת
 המים הגדולים• ואם יניח ידו מלהחזיק בו ח״ו ישטפוהו
 המים הזורמים ויאבדוהו לנצח זדי, הנמצא בעולם פי
ט י בילנו אנחנו ב״י איו א ו  שיניח ידו מלהחזיק ב
 נקראים חיים אלא בהחזיקנו בעץ החיים, אם הלומדים
 המקבלים עלירס עיל ההורה נאמת כשיד לעול וכחסוד
 למשא, אם המחזיקים ירומבים מזה יםזה עמד התורה
 שנתרופף אשד עליהם נאמר בדוד אשד יקיפ את ד״ח
 הזאת וחכמים ותומכיהם פאושתס יחיו בשלום בחיים
 הנצחיים, וברוכים חס להשיי בבואם ובצאתם בברכת
 זבילח המוקדם לברכת ישבר. ואלו ואלו ידבקו נהאל
 חיים ואליהם הבא ברכת סוב. כפי מעלליהם יאכלו
/ אלו מדקה יחזו  בעוזז״ב ויחדיו יצדקו לחזות בנועם ד
י אגו  פני ית״ש, ואלו ברקת ישבעו בשובע פני יודש, נ
 אץ לני חיים אלא זדי המשתפשים באור התור* הדי
 המחזיקים ונדבקים בד, או חזקו ונחזקה איש אח רעוע
 ויקדם בנו מקרא שבחוב. גפ כי יתגו בגוים עתה אקבצם

 בפחדה בימינו אפו מיד.
ת הקורא ברוב הבושה. סדבר בגודל המעה ב  הנה ד
י שיגולגל זבות מח ט מ ׳ יייין אני מאמי! מ  לפני עם ד
 ע״י, אמנם אינגי סתיאש גמבות הרניס. אשען בהבטחת
 יתיש כי לא תשכח תודת ר TO זרע א0ו4 יופ א׳ עשיית
 תקס״נ לפיק סד, וואלודין, גאים ודיס בלזדא מוהר״ר

 יצחק זצלה״זד.

 וחגה כל העדה כולם קדושים ומאמינים כי לא גברא
ר תכליתו למען להיות לו חלק לעוודב מ  חאדס אלא ע
ל גמדו אומד פרק חלק ד ו אשר ח ת כ  וימס לבב ט מ
) שכל פי שאפשר לו לעסוק בתורה ואיגי עוסק ס ד ח ) 
ד >דס ד  עליו נאסר, כי דבר ד בור- ונץ הוא בשדע י
 דמיי. וחנח סיפא דהאי קרא הכרת תכדת וכר והיינו
 הכרת בעחדז. תכדת להם חלק לעוהיב, וכן אלה מגד,
ת הקדושד״ שעד ח׳ חלק בי, ע  ד.ו-ר חיים ויפאל בספר ש
 ביו התחתוניות, שאע״פ שיש בידם כל המעיט אח להם
 חלק לעוודב אם אפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. אוי לנו
 מיום הדין על בסולר, של תורד.! אי לזאת נכרא עוה־ב
ט ע־ב) אבל קרא י  ביוד מפני שצדיקים מועטים, (מנחות נ
 כתיב ועמן־ כולם צדיקים לעולם ירשו אר׳ן, היינו שנזכה
 כולנו לתשובה שלמה. וברחלת ברכת התשובה תקנו לנו
 אכה-ג השיבנו אבינו לתורתך וקדבינו מלכנו יכו דמאן
ב לקוביה ומאן דרחיק יכו״. אחינו ת  דקריב לאורייתא ק
 ביי! אולי הגיעה השעה לגדוד הפ־צה הזאת ינשוב לרה־
 זיק בחודת ד בכל כחנו. ומי המתנדבים ללמוד את התל־
י  מידים ומי ופי המתנדבים להיוד, תומכי דאורייתא כ
 הקרוב הקרוב לתורת ד יחיו חיי עולם, כי בצל הכסף
 בצל החכמה תחיה אה בעייה. ואני ראשון ביז המתנדבים
נ להייח ביז המלמדים, ובחסד ד הרועה אותי מעוד־ ד ל  ב
י בטחתי ובו חסיתי שימציא לי ברווח על  בהרוחד- נ

 הספקת התלמידים כפי המצסוץ להם.
 והנה ידעתי שלא זכיתי למדת ענוה, אמנם דינא
 דגמרא הוא בירושלמי סוף שביעית ומובא גם בהריש
 שם שפי שאיט בקי רק בסם׳ אחת ורואה שנוהגים בו
 כבוד יותר מזד״ מחויב הוא להודיע האמת, ואנכי שמעתי
 שנקרא עלי שם רבנו הגדול מרבן שסו בכל תפוצות
 ישראל סדנא ודבנא, קדוש ישראל ואורי הגאה סוהר״ד
 אליהו ניע חסיד מווילנא, הכיתי להקרא בשמו הטוב
 עלי לאמד. שאני תלמידו, וראיתי החובה לעצמי ולהודיע
 בישראל נאמנה שחלילה לי לסגום בכבוד הרב רבנו
 הגדול והקדוש ניע להקרא שפי עליו. דדעתי נאמנה שכל
 האומד כז אינו אלא סועד, נמוד. כי הגאח ניע משנתו
ה לו להלכה ברורה בכל התורה כולה בלא שום ר ח  ס
 ספיקא, גמיד במקרא, בסשנד״ בשים בבלי דרושלסי
זוהתם וכל  ומכילתא. םסרא וספרי יתוספחזג מדרשים ו
ת תנאים ואמוראים הנמצאים• בכולם זבד, להיות ב  ר
 חלקו בהם והבריע בין הםסיקות הסתילדיס בדבתהם
 ולוזדש בהם דברים. להיות שוסע ומוסיף בהם תלי תלים
 של הלנות ואגדות ורזי דרו?, ואיד אשים פני כחלמיש
 ולא אבוש להקרא בשם תלמידו אחר שלא זכיתי לקבל
 מהודו אפילו מקצת ואס גם בפס׳ אחת לא זכיתי להיות
 בידי הלכה נדורד״ כי הספיקות פרוביפ וההפרעות
 מועטות. ובקצת הימים אשד זכיתי לשמש אוחו, לא
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ך העולם . תראה כיאורו נכרכות שמונה עשרה. ומה שמלכמ^ ל6 י  ברחד אהה ה׳ אלהי״ ס
 * נאמדה בחיי ברכות , תירצו התוספות יככרטיז מיש . ל״ה כרוך) חיל וברטת של י״יו
 ברטר, כולס סמוטת לברכת אל הי וקיס אי :מי אלקי אבדהס הייט מלטת כלאמרינן (לעיל «)
 משנברא העולש לא היה אדס שקראו להקביה אדון פל שבא אברהס וקראו אלו! שנאמר ה׳ אלקיס
 מה תהן לי עכ״ל. וגררוד שחסרו המדפיסים תיבה אמת וניל לברכת מלן אלמי וקיס רם ונשא וטי.
 יבילושלמי אמרו :מנכות נתקנה ;!לכס ארוממך אלקיהמלך: יוצר אור ובורא השך עושה שלוע
 אעתיק לך מה :פירש אדוני מורי אבי הגאון זצללהיה בפ׳ בראשית היל ברא הביט כל מפרשי הדס
 שמרה על זבד מחודש יש מאין, אבל מה יאמרו על ויברא את התניניס הילולים. וכי ויברא מלקים
 את ההדס בצלמו, וכן מה שתקט קדמונינו בכל ברטר. הנהנין בירא פרי האדמם, העץ, ונשאר
 כללה הידוע מעל . ונראה כי תואר הנמצאים נחלקו אל שלש אלה, והוא עצם , מקרה לבוק,ומקרה
 שאינו דבוק , ד״מ כני ע; תמצא בו העץ הוא עצס. תואר השולהן בכמות הוא מקרה , לכל אשר
ק ולא  •חפי; הפיע: ישנו, אס להיות קערורות, או מרובעות בצלעותיו, וזה המקרה הואדטקאל מ
 יתפרד ממנו. אפס תיקוני ואופן הדרתו הוא מקרה שאינו דיוק , כמו משימת הששר והוד גווט , אבל
 נצמד אליו ינכשל אצלו. ושלשה תנאי הנמצאית נקט ב:מית, בריאה . יצירה , עשיה . מלת בריאה
 הינחה להורות על חידוש העצם אשר אי; בכת הנבראים אפילו טלם חכמים ונטניס שיוכלו לחדש ,
 כמו הדומס, או הצומח , וכל מיני ננתכיית. יצירה טפל על צירה הדיר בכמות, והוא המקרה הלטק.
 עשיה יחכ; על תיקון עשיתו , והוא שאיט דטק . ואצל בריאת האדם נאמר שלש אלה, ויברא
 אלקיס את האדם בצלמו, וייצר ה׳ אלריס את האדם עפר מ; האדמה, ויאמר אצקיס נעשה אלם
 בצלינו , בריאה לעומת נשמתו צלם אלקיס, יצירה על ציור ותואר אבריו, ועשיה על אופן תיקוט
 •שנכפל אליו בשמירת בריאותו, כמו ויעש ה׳ אלקיס לאדם ולאשתו טתטת אור וילבישם . לכן נאמר
 ויברא אלקיס את התנינים , כי הס בבחינת עצם. יק תקנו טרא. פרי, כי איט בכת הנבראים
. וכן אמר יוצר אור ובורא חושך עשה שלום, מפני שהעצם ׳  לחדשו בעבור שהוא עצם שועל ה
 ׳המקרה יבחנו בבחינת דבר מי מהם יקוס, נמו :ראינו בחומר המיס אשל נמצא לו ב׳ תטטת
 שוטת. קר ולח, ילא ידענו איזה מהם עצס ואיזה מהם מקדה, אפס נשכילס , כאשר יפשרו המים
 אז הקרירות אזל ממנו רק הלמוד. לבדו קייס, נדע שהלחות עצס לו ולא הקרירות. וכן מזה תבין
 יתשכיל בשני תטטת אצו שמנגדיכ והס אור וחושך שלא ידוע איזה מהם העצס, אפס כאשר חשך
 השמש בצאתו נעדר האור ונשאל החשד קייס וכ; בעצס הייס כאשר בוגר הבית מטא האור יייפ
 חושך בכל הבית ולא טדעאוש; הגעתו', אז תשכיל כי הוא עצם הבריאה, אפס האור לוחה את החושן,
ק  עד מקוס שקרני זייוי הודו מנעת, וכאשר יעדר מקבילו המעיק לו, נשאר קיים על מהטנתו, ל

 על חידוש החושך נאמר בריאה בורא חשך, בעביד שהוא מומר עצם שאין בכח השכל לידע תוארו.
 יעל זכית האור מונח מלת יצירה, כי גטל שם לו לדחות החשך כפי ממשלתו והפקתטגהו,כמו צורת
. עושה שלוש הוא תיקון העולם ומלואה ,  הכלי הוא בכמות , ק צורתו הוא בנטלו אשר לא יעטר
 כמיש לא מצא הקניה כלי מחזיק ברכה אלא השלום , כי הוא רק תיקון העולס ומלואה, עכ״לנ ונורא
 הכל . בפסוק נאמר ובורא רע אלא לישנא מעליא נקט וברכות יא!) . אבל מימ משמעת אחל
 להם , כי על כל מין קללה מברכין שהכל נהיה , כי הרע מעורב בכל כשומר לפרי והוא עצם הבריאה
 :היצירה והעשיה תיקו; והמתקה לו למתק ולמסך הגבורות, וכ; אמרו עלתה במחשבה לברא במדהיל
 בגבורות ואח״כ שתפה עם מדת הרחמים שנאמר ביום עשות ה׳ אלקיס ארן ושמים , נמצא היא
 בתמלה ובאחרונה בסוף המעשה במחשבה תחלה. ושמעתי ממורי אבא הגאון זצללה״ה שלעתיד לטא
 יהיה הלכה כבית שמחי שה; •. ;בורות כי בגבירות ישע ימינו,־ הטאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים.
 התחיל לשרש ולפרש מחמר הכתוב שהתחיל ייצר אור וטרא חשך מדוע יצר צורה לאור ועשה לה
 שיפור מוגבלת עד פה חטא שתהא כאוד טיה הולך ואוד עד נכין היוס, לפי שהארז והדרים עליה
 אינם יטליס לקבל רוב אורה ועוצם חמימותה וגודל יבשותה, ובחמלתו עליהם צייר צורת האור עיי
 גנגל היומי וע״י גלגל המקיף שיזרימו בכל מקום מכדור הארץ בריחוק מקום שיוכלו לקבל סועלמ
 כאור ויורחקו מהזיק החוס נ ובטובז מהדש בכל יום ר״פיד מעשה בראשיה. כי מ״ש וטרא מושן לשון
 הוה הוא קשה להבין הלא אין כל חדש תחת השמש ובריאה נאמר על עצם ובריאה חדשה שיברא ה׳
 חדשות בארן, לכן אפר שטרא חשך הוא שבכל יוה מהדש תמיד מעשה בראשית שמעריב ערבים

 ערבים
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ס ע: מה רבו מעשיך ה׳ כולם בחכמה עשית. מ  מרבים הרבה בכל אקלים ערב כזמן אחר כמז
 הפסוק מ0רש מאמר עושה שלוב, אס לא ידעת מס רט מעשה ה׳ עד כי מיל לספור כי אץ מספר
 וייזע שבריטי ימצא השיטים והלחקיס והבדלים רבות מימ טלם נרגמה עשית שיקרבו ויזלווגו ויעמלו
 יחלו ועושה פלוס ביניהם כמו כן בין ד׳ יסודות המנגלות ובק דצח״ס ופרשיהם ופרמי פנ־סיק
 מפני שמלאה הארץ קניניר• קטן פרשתי בברכה ראשונה של שמ״ע שהוא לשון חיקו; כמ״ש הלא אביך
 קגך מתקנן־ כי אין האב צריך לקטת הב; מזולתו רק פירושו מתקט , וכן מלאה הארז תיקוניו של
 הקניה כל מין ומק תיקון למין רעהו וזהו עושה שלום שמתקנס להיות מחוברים ונצמדים יחדיו: הפלך
. בא לשרש מאמר ובורא את הכל שהוא ובורא רע הנאמר בכתוב האין הרע ת םאז כ  המרומם ל
 עצס עד שנאמר עליו בריאה , ובא לספר שבהי ה׳ יתברך על דרך שאמר ישעיה הנביא עיה ואראה
 אח ה׳ יושב על כסא רס ונשא, ומפרש מה שאפר רם הוא בערך קודם הבריאה שהיה הוא ישמו
 אחל ולא היה מושג מצד פעולותיו יעצמו א״א להשיג וזהו תואר רס שהוא מרומם מעי; נל להשיגו.
. פי׳ מאז קודם שנברא העולה הוא מרומם לידו שלא היה מי ת מא; ב  וזהי המלך המתמפ ל
 שיכיר גדולתו ולא היה מושג כי הוא לבדו היה : המשובח והמפואר והמתנשא מימות עילם - מימי
 ששת ימי בראשית הוא מתואר בשלשה תואריס אלו, לפי שהאדם חותם תכנית של כצ שיעור קומה
 בריאה יצירה משיה (ואצילות חינם בסוג חשבונםi שמהם נפש רוח ונשמה לק יסתעפו לשלשה קיבוצים
 סימנם צבו״ר צ׳דיקיס ב׳ינוניס ו״רשעיס. וכמו כהאדס אש יש בו ידיח שונות בעל הבמה בעל עושר
 בעל הגדה יתחלקו בבניו, א' יהיה עי:ל וא׳ חככ ואי בעל הג־ה, •ק אס יהיה הכס יבעל מדות רעות
 יהיה בט א׳ חכם וא׳ בעל מדות רעוה . כן הדס הראשון שנכלנ בו בי״ע היו לו כלשה בגיס הבל
 קין שת. שת כולו טוב מנד הנשמה, הבל יצל הרוח, יקי; מצד הנפ־ , כמו שכתב א״א מורי אבא
 הגאון זצללה״ה על מאמר בני לן ביתא באיירא דעלמא ע״ש. וכן 5ח ממנו חזר ונבנה העולס היו
 לו שלשה בניס שס וחס ויפת כמו שהאריך בה; בעל עקדת יצחק. ימשלשתן אלו הוא משובח ומפיאר
 ומתנשא . מן החכמים והצדיקים הוא משוביח, כמ״ש כל רוחו ייצא כסיל וחכם ואחור ישבחנה, כמו
 שסי׳ הרד״ק זיל ההכס אושס שפתיו ינסיג אחיר להוציא כל רוחו בשבחי הכורח יתברך כי יבילע ,
 ומצת ישבחנה פירושו כמו משביה שאו; ימים משבר שאון ימים כן החכם משבר ריחו ומשנהו בכלילות .
 ומפואר הוא מבינוניה, והס מחצה זכיות ואי; בהס מפושעי ישרמל בגופן עליהם ;ימר ועובר על
 פשע שמעביר ראשו; דאבון ונאמר (״שלי ינו) יתפארתי עבור על פשע , ניכן מהס הוא מפיא׳ רבה
 תפארת. ומתנשא הוא מנד הרשעים, נשרז״ל כשהקב״ה עושה די; בישעיה נתנבא ינחקלש: איי׳־.׳
. וכאשר הנחנו מזכיריכ שהוא משיבה ומפואר ומתנשא י;;ל:ה  עולם ברחמיך הרב־ס רחם עלי:׳
 אלי, אנחנו מבקשים שירהס על כילם ברחמיו הרביס גס על הרשעים כיון שאתה אלקי עולם משגיח
. ד׳ זמניס :וניס יש לאדס. ימי הנערות, בה־ות, :הרות , ר נ  על סונים ורעיס כאחד: אדו; עוזנו ו
 ימי מקנה . ננערותו עד עשר שניס הוא עז כגמל ילה הגיעו לנבורית שיתקומם עליו אדס , מעשר
 עד שהוא ב; עשריס אז הניע לגבורות וצריך להקיף שיהיה משגב בעדו, ומכן עשרים עד בן חמשיס
 טשא אשה ומוליד בניס וצריך לישועה בענין פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, ומחמשיש עד שבעים אז
 ימי הירידה ע־ד שאמרו ב; תשעים לשוח :;עשה שח ושפל צריך למשיב נגיפו ולעצמו ולא מזולתו. וזה
 שאנמט מבקשים שירחם עלינו בד׳ זמנים אלו. כי אתה אדי; עוזנו בזמ; הנערית , בי ה׳ עוז לעמו
 יתן והוא אדון נס בדבר זה לא החדש . כי יש כמה נערים חלושים, ואתה זוור יתקיף משגבנו בימי
 הבהרות ועת הגבורה שלא ישלשו בנו החזקיס ממנו. ואתה מנן ישענו בימי השהיות שצריכי; אנחנו
 לישועה עד מערכת השמים ומששריה; שאי; מזל לישראל לתת להם פרנסה ואכלם בעתס. וממר מגן
 שהוא מרחוק שאי; הנושע יודע את ישועתו, ק אנחט שוכבים על מטותינו והוא לוחם מלחמנו
, פי׳ בעד הגוף עצמו כמבואר : אל כריך גדול דעה .  בשמים. ובזמן הזקנה הוא משגב נעדגו
 אמרו בזוהר ס׳ תרומה , אל אדון שאומריה בשבת אתוי; יברבי; מעלמא עילאה, אל ברוך שאומרים
 בחול אחוון זעירין לעלמא ממאה. מיש אתוו! רברבן וזעירין לא כמו בתורה שצורת! זעירין ורביבין,
 אלא פירושו שבשבת מאריכי; בשבח כל אות ואות ארבע או חמש תיבות, ובחול אומרין על כל אות
 מא״ברק תיבה אתת. ומ״ש רברבי! לעלמא עילאה . פירושו שבשבח אל אדון מהללו מצד עולם העליון
. ובאתוו; זעירין לעלמא תתאה משבחים ט׳  כמו לעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על היות הקדש ו
 הראויס לו מעלמא תתאה, גס שאנחנו אין משיגים אפילו כמות ואיכות פעולותיו בעולם התהתון
 שאין אט יודעים יודל כת הממס וטוב תועלתה, רק מכירים אנחנו מצל גולל ערך מועל נוכל

 להכיר מעלת הפעולה. וזה אמרו אל כרוך , שהוא בעצמו בבית , וברוך מצד מעשיו בפי כל נשמה:
 גדול דעה. דעתו אין לו שיעור כמו שאין שיעור לעצמותו. והוא הבי; ופעל והרי חפתמזה טנל להבי;

 שכיעור
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 ששיעור התועלת שסכין בזהרי תמה נינ בלי מכלית נס שהשמש היא בעל תכליס . חס שאמר נאתוון
ר כבוד לשמו.שמעתי ט ומשלו בעלמא תסאה :'טוב ת  זעילין לעלמא מסאה , לילע כמה מגיע פו
, האומנס שמיס ושמי השמים  מאבא מארי מאון זצללה״ה עיל כל הנקרא בשמי ולכטלי בראמיו וטי
 לא יכלכלוהו הוא רוצה בכבוד השפלים שבעולם השפל וכל עולמות סעלייניס משמשים וטמניס מאור
 ושפע לעולם התחמק נעטר יתטכבוז לשר!, וזהו טוב שאין למעלה ממט שיצר כטל לשמועכיל.
 וזו הוכחה שגיה על פוביס מאורות שברא אלקיט כיה שרואים אכמט שנבראו לכטל שמו. ומ״ש
 יצר ולא אמר ברא כטל לשמו, ע״ש לשק הכמוב יוצר אור פנס; להס צורה נמה ימשלו זיווי
 אודן רק כחצי כלור האיץ כדי שיהיה יוס ולילה בזמן א' נכלול הארץ לחברן יחל יום אחל. וזהו
 מאורות נתן סביבות עוזו שיסבבו ברקיע עוזו ייתנו לכל חלק מכלור האק אמ מועלסס שוה לא
t כ; אס היו עומדים במקום אהד ומסיקים טנה לכל העולס היה הקרוב להס מקבל תועלמ יומר 
 פנית *באיו קדושים רוסםי שדי. הס מלאכי ממה שהס אבני הסנה של עולם המלאכים המנהיגים
 את עולס העשיה הס קדושים נגד עולס העשיה הס חממי שדי כמ״ש כי שמי בקרט אל ממר ט
 כידוע הוא שאמר לעולמו די ונתן צורה לכל העולמות ושיעור מוגבל: המיר םספרימ כבוד אל
 וקדושתו. התחיל נשס אל וטייס בשם אל, גס שמשפרים כטד אל לפי השגתם אבל אומרים קדוש
 פי׳ :הוא נבדל וכעב מהכג־כ, כמו שסדרו בסדר קדושה משרתיו שואליס זה לזה איה מקום
 ישיעור כיודו . נעומתס . פי׳ א״כ איך יוכלו להללו ולספר שבהו לק ממר לעומתס הי׳ לעומת
 הפיתס ברוך יהמר׳ כפי כה ה:יתס כ; מברכי; אותי. וכן אמר כאן שהס מספרים כטד אל וגס
 מספרים קדיכהו היך הוא רהוי ג׳יכ מה:גהס . ולק נהללך ג״כ על אופ; זה, וזהו תתברך ה׳ אלהינו
 עי שנה מעיצה •דיך . פי' תמני־ שמך ,׳תתפשט גבורתך בכל העולם וכל בני בשר יקראו בשמן
x ביארט למעלה א  לא מנד ידיעה גדולתך ליד אלה מצד בבה מעשי ידיך. והוא דרך שלילה כ
 ש:יה הוא מלכי; הכס בההור •:בתנה וכ; וראית את אחורי שפרשו כל הקדמונים על השעולומ ,
 מגדולת מעשה •דיך יניד׳ וידעו כי אי; שיעיר לענמוהך ואי; קן למרכבותיך ישועה • ועל מאורי
 אוי שע־״ת •פא-ך פלה. ע״ד שארז״ל לעיל הקב״ה מוציא ממה מנרתיקה הרשעים נדונים בה
 והצדיקים מתרפאיס , יאלילי לה היה עושה לה נרתיק לא היו רשעים בעולם כמ״ש כיון שהסתכל
 במעשה הרשעים עמד וי.:ז אורה יהוא נרתיקה שלא יענשו הרשעים בעוה״ז ולא יקבלו הצדיקים
-שעה יז היוב לעשותה ולמהר לקבל שכ־כ . וזהו ועל מאורי אור שאמר יהי מאורות ברקיע השמים
 ויהי, מהורות הוא נרתיק; כמו מאויית ותלונות בבית ק מאורית ברקיע השמים , עיז יפארוך סלה ,
 כמ׳יש ותפארתו עייר על פשע עד יום הגדול והנורא וליהט אותס יום הבא : תתברך צירנו
 כ״כנו וגואלנו. שלשה תיהדיס אלו הוא סוד היהוד ייא׳י היה הוה ויהיה , בזמ; העבר יצר אותט
 יזהי צורנו , יזמן ההוה הוא מלכנו משגיח עלינו בעינא פקיחא, בזמן העתיד הוא גואלט, ולפי
 שמתקופת השמש באו כינוי הזמנים עבר עתיד הוה לק מברכים אנחנו אותו בכל זמן וזמן: בורא
 קדושים . השי בברכה זו פרשי בריאה יצירה ועשיה , והוא בורא קדושים , יוצר משרתים , עושה
 חדשות יעל מלחמות כו׳ . יאמר בורא קדושים הס ישרמל קדושים בגופן ונשמותיהם לכן הזכיר אצליהס
. יכירו וידעו כי אין שיעור ו  בריאה הניפל על ענס והומר הדבר : ישתבח שמך לעד בלבנ
 לענמומן ונתורתך ולהכמהך ולהשגחה,־ כי לא כמחשבותינו מהשבומיו, וזהו שהזכיר מלכנו: יוצר
 משרתים . כיו; שאין להס הימר ונוף לא הזכיר אצליהס לשו; בריאה כי אס יצירה : ואשר משרתץ
 בזלם עומדים כרוש עולם . פי׳ ומפני שמשרתיו טלס עומדים בחס עולם ושומעים מאחורי הפרגול

 את שעתיד להיות ואח״כ משמיעים נקיל ומכריזים אח דברי אלהים חיים שדבריו מייס וקיימים י
 לעולמי עולמים ודברי מלך עולם הגוזר ומקיים רצונו בכל העולם ומלואה והס יודעים ומכריזים
 גרוס עולס ולק הס כלס אהובים. אין שנאה ותחרות ביניהם כי יודעים שאין טנע במוכן למטת
ם. ברי לבב, אי! פניה וטנה בעבודתם כי יודעיס שהכל מאתו יתברך ! רי י ־  במלא נימא : כלם נ
 בלם גבירים , פי׳ שגס כולם גבוריס ביערכנו. אבל בולם עושים באיפה וביראה רצון קונם .
 אימה הוא יראת הרוממות מגודל שאתו ורוממתי , ויראה מגודל העונש על העוברים דברו ימברך,
 ואמר רצון קונס ילא יוצרם כמ״ש יוצר משרתים , לפי שהזכיר שסמשרמיס עובדים אומו ועושים
 רטט וזהו תקונס ולכן הזכיר קונס כאמור שהוא לשון תקון הלא הוא אבין קנן : •יבולם פותחים
 ונוי. פי׳ אנחנו מספרים מהלות המלאכים ושהם גבוהים מערכנו בד׳ דבריס, מסט שאנחנו קרוצי
 המומר המורכב מד׳ יסודות עפר מיס רות אש , והס נבדלים מכל אלו ארבע, נס שיש נהם יסול
 רוח ואש שנאמר עושה מלאכיו חמות משרתיו אפ לוהט,אבל המהאינס בעלי בחירה לחטוא בישולימ
 אלו כמו האדם. וז״א ובולם פיתחיס את פיהם בסדושה . לפי שאין להה יסוד העפר וגוש ארן

 התחתונה



 מיחש התפלה מדזרודג מוהר״א
 החימונם ליממא. ובטהרה , על יסול המיס הממהר אש םאלס אבל המס סובלים בנהר ליטר .
 כשירד.. על יפיל הרוח שסאדס מלבר בו לבריס נמלים אבל המס מלמ־יס גו רק שימס ושבחים
 לקוכם ו ונוםרד.. על יסול האש כי הזמר מיוחל ללויס שהם שלהובא דאשא ממורא מבורות :
 יםברכיס ומשבחים טי. יסב כאן ששה מיני שנחים מחסל על מלטי!. מברכים ומשבחים כנר פירשנו
ח הוא הצמצום עיד וראיס אס אחורי לרו שלילות נ  שנרכה היא לשון המפשטות מהמקור והנריכם, ה
 שאין אט מכירים אס עצמותו והוא הצמצום כשכלט, דלוע שהחסשמוח הוא חסל והצמצום הוא
 גמרה, לק אמר לול הללוהו מטרותיו הללוהו כרוכ טללי ככף סלמיק כי מי יוכל לספר גלולתו.
 יםפאריס . הוא עיי תפארת חורת אמס מלס יעקנ נסיהס. ומעריצים עיי ט״ה ערכי נחל כמיש
. והענק ני לשון נמליץ הוא הסקר גופו על אלוניו, כמו ׳  (איוב ל) בפרק נחלים לשטן חורי ט
 למשלי יא) ועריצים יממט עושר . הם עבדים הנאמנים משליכים נסשס סעדס לסמוך עושראלוניהס,
) ואת אלקי ישראל יעריצו. ובמלחמת ל׳א  ופן אנחנו אשר על ה׳ הורגט כל היוס אמר (ישעיה מ
 מלכים אמר ס׳ אל יהושע (יהושע א) אל תערוץ ואל סתת. כי סחלס נפילת הצבא במלחמה הוא
ס אלו, או שרואים ושומעים קול הנסת תריסי! ובורתיס על נפשם ויהרגו משונאיהם ט וי אחל מבי ס  נ
 נרולסס אמריהם , או ממסירס נסשס ליפול נסוך הממנה והיו בתוך מזה אלה ומזה אלה ויתפשו
 חיים, אבל נמלחמס מציה של ל״א מלכיס אמר לישראל שאתס לא מצטרט לשני אלו וזהו אל הערוץ
 ואל ססס לא למסור נפשך בעל המלתמה ולא תמת ממקומך לברוח כי עמך ה׳ אלקין ככל אמי
 •לך . וק אמר (ישעיה מט) היקח מגטר מלקוח ואס שבי צדיק ימלמ כה אמר ה׳ גס שבי גבור
 יקמ ומלקיח עריץ ימלט יגו׳. ההבדל הוא בין גטר לעריץ. שהגבור הוא העומל נקשרי מלחמה
 וממר משפטי מלחמה כאשר ישלול את אויבי חלק כחלק ישלו, ועריץ הוא הרץ לפני מערכת המלחמה
 לבלי ומשליך נפשו מעד יהוא קשה מטלם כמו שבקש חיוב (וו ומיד עריצים ספדוני, וכן אמר דוד
 ועריצים בקשו נפשי, (ישעיה כה) כי חת עריצים כזרס קיר, ואיט שומר דתי ומשפטי המלחמה שאס
 יקיז שלל ובז לו לבלו יאי; זריס אתו ט בנפשו בא לו t וז״א היקח מנטר מלקוח מה שלקת חלק
 כחלק ואס שבי צדיק ימלט בעת שבי אס ימלט צדיק שלא הלך עד מלט ועמו, כיון שנתן רשות
, כה אמר ה׳ נס שבי גטר יוקח לא לבד המלקוח של הגטר שלקח •שמלחמה אלא אפי׳ ׳ ט  למשחית ו
 השבי שלקח אמר המלחמה יוקח ג״כ ממט ואפי' מלקוח העריץ שרוצה העריץ ליקח חלקו לבל ימלט גיכ
 הצליק ממט . ואמר והקייט את קלוש יעקב ואת חלקי ישראל יעריצו, כי קדושה איט בפה בלבל
 רק למסור נפשו על קדושת השס וזה אמרו והקדישו את קדוש יעקב לא בפס בלבל כי אס ואת אלקי
 ישראל יעריצו ישליט נפשס מעל כי עליך הורגט כל היוס. וזהו מה שאנו אומרים בקדושה נעריצך
 מקדישן, אנחנו תסציס למסור נפשט בעטרך להקדישך . וכן הנביאיס כשלא היו משיגים רות הקולש
 היו משליכים נפשם ותאוסס מנגד עד שנהסן לבבס כמ״ש בשאול (שיא י) והיה כספטמו שכמו
 ללכת מעס שמואל ויהפון לו אלקיס לב אחר . וכן המלאכיכ מעריצים עיי נצח וסוד דרגא דנביאיפ.
 ואמיב מקדישים ביסוד שהוא קדוש וצדיק. וסםליכיפ ע׳׳י מלטת שאומרים לך ה׳ הממלכה כי כל
 צנא השמים לך משסחויס . ומזה תבק מה שדרש ר׳שילא (ברטס א} לך ה׳ הגדולה זה מעשה בראשית
 וכסיא עה» נחצות על אין חקר. פי׳ להוציא מלב האסקורסיס האומרים שהעולם כמנהט טהנ עיס
 מבע מששת ימי בראשית, הלא הטבע בעצמו הוא גלולוח עד אין חקר כמו לרוקע החק על המיס וטבע
 המיס לעלות על הארץ וכן זריחת השמש בכל יוס מי יכריחנה וכמיש ה׳ לאיוב(איוב לח) מי שם ממליה
.  בי סלע ו* מי גטה עליה קו על מה אלניה הסבעו או מי ירה אבן פנתה בק יתד כוכבי בקר וט׳
 והנטרה זו יציאת מצריס וכהיא וירא ישראל אמ היד הגדולה . להוציא מלב המיני; פאק הקב״ה
 מעניש ומשכיר, וניציאת מצרים הענישם נדבר אשר זדו ונסן שכר לישראל בזנות ארבע דבריס עאלו
 ישראל ממצרים. והתפארת זו חסה ולמס שעמדו לו ליהושע שנאסר ויחס השמש וירת עמד , שהיה
, ׳ ט  מפארת מעשי ידיו להתפאר שנאמר ולא היה כיוס ההוא לפניו ולאחריו לשמוע ה׳ בקול איש ו
 ומיה מרכס שמע קולט מה שביארטשס. והנצח זו מפלסה (פי׳ של ממי) שנאמר וה נצחם על עלי.
 וההוד זו מלחמוח נחלי ארטן שנאמר עיכ יאמר בספר מלחמוס ה׳ אס והב בשופה וגר , ויסכן
 מיל שפירשנו שטיה הם לוני מניאים שמשליכים נסשס מעל נעטר ה׳ לכן משלם ס׳ מלה כעד
 עלה נמסלת אויניס , רק ההנלל ניניהם הול יאמר על דנר שנעשה כנר ונראה הו7ז כמו מלחמת
 6רטן, מצג! הוא לנר שיהיה לעמיל נמפלה ממי תהיה מסלסס לנצח ולעולמי עולמים. ט כל נשמיס
א וכהיא סן השמים נלחמו, והוא מלח יסול לאייל נשסיא וארעא שהוא x י  וארז זו מלחמת ס
מ נ  קלושש שמו ימנרך למסה אומרים 'קלוש ונבדל מהשנםט וכן בשמים אומרים קלוש שהוא נ
 מהשגתם כמו **־גס יוגמן קדיש נשמי מרומא עילאה גיס שטכסים קליש על ארפא עובד נטומיס.



 פירוש התפלה מהרזדנ מוהו״א
 לך ה׳ הממלכה זי מלממש עמלק שנאמר כי יד על כס יה, שאז והיה ה' למלך של כל הארץ. והמהגשא
 לכל לראש זו מלחממ נוג ומנונ וכה״א הנני אליך גוג נשיא ראש משך ומובל, מפני שנונ ומנוי יעמיד
 על ה׳ ועל משייץ שה׳ מנשאו לראש והיה דוד למלך עליהם : את שם האל המלך . הוא כתר
, והס ד׳ רגלי המרכבה עם מלטה :  מלטה : הגדול תגבור והגורא . הס חגית דרגא דאבק
 קדוש . הוא מדת צדיק: וכלם מקבלים עליהם עול םלכות שטים זה סזד, . כי גטה על גטה

 וגבוהים עליהם :
 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלהך . הזכיר כאן שפתיס ופה, ואצל שפתים הזכיר לשין פתיחה
 ואצל פה אמר הגדה. דע שההבדל בין פה לשפתיס הוא עיד שאמר נצור לשונך מרע
 ושמתיך מדבר מרמה , ידוע ההפרש בין רע למרמה , המדבר רע על חבירו שהוא שונאו כלט כן
 בפיו ידבר עצס הרע מה בנמצא בת־ך חבירו, לא כן מרמה בפיו ידבר שובות על זולתו בעטר
 יאמיט רעהו שהוא מבקש טובת זולתו , בכדי שיאמין ג״כ מס שמסיים בגנותו. וזהו עצם ההבדל
 שבין פה לשפתיס. פה נקרא עצס הדיבור אס הוא רוצה לשבח או לגנות אינו מאריך בדיבורו ,
 ושפתים הוא המרהיב דיבורו במליצות שוטת כמו שמנינו בדברי הנביאיס ושבחי דוד בספר תהליס ,
 וכ; לגנית הרמאים הלקו מהמאות דברי תלקלקות חלק משמ; תכס . לכן אמר אצל רע נצור לשונך ,
 ואצל מימה הזכיר שפתיך. ואנשי רע ומרמה אמרו שפתינו אתנו מי אדון לנו, כי חטאים תרדף רעה
 היצר רודף אתריהם, לא כ; דרך הטובה צריך סיוע אלקי, לכן בקש ה׳ שפתי תפתה לזמר שבחיך
 כראוי לך. וסי יגיד תהנ־ך . כי מי יוכל למלל גבורות ה׳, רק יניד נרמז תהלתך, כמו שפי׳ בזוהר
 דיר לדור ישבת מעשיך וגבירומיך ינידו ברמז, וכן :קיאו דרשות רז״ל הגדה שהוא ברמז ואסמכתא
 על מקיאי קודש. וכ; אמר שלמה בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למהסור. אס נבין מלת
 עצב על הדאגה והיגון ניאו סיפא רישא זהאי ססוקא . ע״כ נראה שעצב בכל מקוס כוונתו על
 צמנו ס ע״ד שאמדו רז׳יל כאן באמת עוצבות כאן באמת שוחקות. והורה לנו כלל גדול שהריבוי בדבר
 הוא אך למהסור , נס להבין את כוונתו לזולתו צריך שיצמצם דיבורו בכדי שזולתו יעמיק בדבריו
 ועל שפתיו יוסיף ניקח , וזהו טונתו בכל עצב יהיה מותר אס תצמצם דבריך יהיה מוהר שחבירך
 יקיים דבריך, יק:ור חבל בהבל ונימא״בנימא להוציא לאור כוונתך. ודבר שפתים מה שתוסף להרחיב

 דיבורך יקון חבירך להקשיב עוד בקולך ויתאמצו לסתור דבריך זה אח זה או ממקום אהר :
 ברוך וכר. מפני שכל התחלת דבר הוא יותר מהתצי והיא כוללת כליאלקיה, היא שקולה עד
 י טלה ונקרא ראש וראשון, לכן משה שהוא היה סרסור ליתן התורה לישראל תתלה על ידו
 הוא שקול נגד פשיס רטא, וכ; מציני במצות מילה היא ראשונה למצות שבנוף שנאמרה לאברהם
 היא שקולה נכד כל המצות , ניצית היא ראשונה למצות המעשיות שנרמז לאנרהס אס מחוט ועד כר
 היא ג״כ שקולה נגד כל המצות, שבת היא ראשונה למצות ל״ת ששמרו בני ישראל במצרים היא שקולה
 נגד כל מנות ל׳׳ת . לכן בברכה ראשונה כל שיע נזכר בה ת״י שבחיס מפני שהיא שקולה נגד כל שיי
 ברכות. והתחלתה בברוך שפירושו שיתברך שמו בכל העולם ממזרה שמש עד מבואו. ודע שכל השבתים
 נתקנו על שלש תיבות אלו שאמר משה הגדול הגבור והנורא, כמשרז״ל (ברכות לנ:ן ההוא דגתית
 קמיה לרב מנינא אמר האל הגדול הנבור והנורא האדיר והעזוז היראוי ההזק והאמין והודאי
 והנכבד המתי; עד דסייס כי סייס א״ל פיימתינהו לכולהו שבהי דמרך ליל כולי האי אנן אי לאו
 דאמריה משה באורייתא ואתי אכנה״נ וחקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו ואח אמרת טלי
 האי ואז־ל משל כו׳ והלא גנאי הוא לו. והעני; כי זהב כולל הרבה כסף, כן הנהו תלת כנ!ל5 כל
 השבהיס , ומי שהוא משנתו בכרטיס הוא דומה שמקלסו בשל כסף וגנאי הוא לו. וכל הברכות הם
 סי׳ טונות הגדול הנבור והנורא , מה שתקנו רז״ל לאמור ברוך אתה ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו הוא
 פי' של האל הגדול הנבור והטרא', כי ידוע שכינוי של אל נממר על חין םוף שמתפשט בלא למצוס ,
 כנגדי אמרו ברוך שיתברך שמו עד אין סוף. הגדול כל מקוס שאמה מוצא גדולתו שס אתה מוצא
. ה׳ הוא שם ה ת  עטתטמו והוא שתוכל לומר אתה נס כי לא יראני כל תי, וכעד זה תקט לאמר א
 העצם . הגבור . זה הוא גבורותיו שהוא משגיח על עולם השפל נותן מזון לכל חי רופא חוליס ומתיר
 אסוריכ וסומך נוכלים גם לשאיט הגון כמו שהשב בברכת אתה נטר עד זה תקנו לאמר אלהינו
 שמשגית עלינו בפרסות , כמיש אשר הוצאתיך מארן מצרים להיות לכס לאלקיש, פי' להנהיג אמכם
 ולספק כל צרכיכס. והטרא שעושה טראות ונפלאות למעלה מן הטבע כמו שעשה לאבותינו באור
 כשדים ולאבימלך ולפרעה ובמצרים ועל ים פוף ובמדבר ואח״כ באיי נגד כל הקמים עליהם עד
 זה תקט ואלהי אבותיגו שעשה להם טראות גדולות, כמו שאמרו בשירת היס זה אלי ואטהו'אלהי
 אני וארוממנהו, פירושו זה אלי אמה גוחי מבק אמי ומספיק כל צרכי, ואטהו אהדרט בשבחיו כמו
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י נעים נאוה תהלה, אלקי אבי שעשה להם טראוה נדולות, ואריממנהו אין כחי להבי; נוראותיו  נ
 והוא מרומם על כל ברכה וסהלה שאני חייב לברט והיא תהלתו. ןאח״כ מבאר והולך מה שאמר
 אלקי אמחינו אץ קורץ אבות אלא לשלשה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב . ואח״כ נאמר
ר והנורא . ואחיכ מפרש ביאורן. מה שנאמר האל אץ ו ב י דאמרינ! משה באורייתא האלהגתל ת  מ
 השכליזט מש»טונסו כי הוא בבית וא״א לנלרו בשכל מונבל וזה אמרו אל עליון . ומ*ש מלול לא
 בכמות כ״א בחיטת שהוא גומל חסדים טובים. ומ״ש הגבור אמר וקנה הכל זה הוא גבורתו שמקק; הכל
א לשון תיקו; כמו הוא אביך ק:ך . האב אץ צריך ו ל ז ־ י ק ?! • י ,  סומך טפלים ורופא חולים שצריכים ת
 לקטש מזולתו, רק לחקן מעשה ידיו אשר עווחו ובקשו תשטנות רבים וכ; ידע שור קונסו סי׳
 מתקט כל צרכיו. ומה שאמר והטרא אמר וזיכו־ חסדי אבות. לעשור, לט נ״כ מראות למעלה מן
. ועל שם העצם ה׳ תשב תמשה סרמיס מלממה למעלה למשכיל .  הנובע והוא שמביא טאל וט׳
 ומביא גואל. הוא שם העצם כמ״ש (יםי׳ניי "ס) כה אמר ה׳ גואל ישראל(שם מג) כה אמר ה׳
ק שמו . כמ״ש (שסמז) ניאצנו ה׳ צבאות שמו(שם סל) גאלנו מעולם שמך. באהבה. מ  גאלכס. ל
. כמו שלרכי הבניהון הס שלשה כן ן  כמיש (שם סג) ובחמלתו הוא גאלם: מלך עוזר ומושיע וסנ
, שלא , שיעשה האדס שיבה מה וה׳ עוזרו. הב׳ . א׳  דרכי הישועה הם שלשה . דרכי הבשחון הס
 יעשה מאומה והקב״ה הושיעו, על שני אלו נאמר ברוך הגבר אשר יבמה בה' שהוא עושה סיבה והי
 עוזר לו . שנית , שאין עושה מאומה והי הוא לבדו מבשחו שמושיעו בלי שוס סבת מעשה האדם
 ותתט,ותיו. שלישית הוא למעלה מכולן, שיעשה הארס סבה .;דיית לשכלו בעבור ה׳ ימסור עצמו
 לסכנה והי מנן לו שלא ישלוט בו האש או אויביו. וכן הב דרכי הישועה. מלך עולי שמברך מעשה
 ידיו של אדם. ומושיע בעצמו בלי סיבה כלל. ומג; הוא לכל ההוסיס בי ניד בני א־ס והשכלותם
 למסור עצמן לסכנה בעבור קדוש שמו יתברך ויתעלה . ואברהם אבינו במה בה׳ בתכלית הבטמון

 שמסר עצמו בכמה סכנות בעבור כטד שמו יתברך לכן באה לו במהזה אנכי מג; לך להושיעך מכל
 הסכנות שלא ישלשו בך מהומה. וזהו שכרך הרנה מאד על נויל הבטחון שלו. לכן מסיים באיי

 מנן אברהם . ולא אמר עוזר או מושיע רק מין בעבור רוב בטהוט ט יתברך:
 אתה גבור ונוי. בברכה י־אשונה משבח ג׳ תואריס הלל בכלל, ותואר הגדול בפרש שמסייס בו
 מג; אברהס, זהו גדולתו וענותנותו, ובברכה שניה משבת ומפרש תואר השני הגבור. בברכה
 ראשונה אמר נגד הנבור שהוא קונה הכל שנותן לכל אחד צרכיו ומיקוניו וזהו בכלל, וכה; מפרש פרשיו
 שהוא מתיה מתים אין לך תיקון גדיל מזה טון שהוא מת אין בידו לתקן עצמו כלל כמ״ש (עירוכין
 ניב) היום נעשותם ולמחר לקבל שכרם , פי׳ היום כל זמן שהוא תי על פני האדמה בידי האדם לתקן
. והקניה מתיה מתים והם תמשה מיניס , א׳ בעצם , ודי מושאלים , ׳  עצמו משל למי שמרח בע״ש כו
 והס ארבעה משובים כמתיס, עני, ומי שאין לו בניס, והסומא, והמצורע . והשב בברכה זו כולם.
 ורז״ל אמרו ט בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. פירושו שהשפעתו באה לו
 ואוזלת ממנו כפי הילוכו ומסלות בלבט כמ״ש (בנדרים פרק זי) מניון שנהלו אל עולה לגדולה שנאמר
 ומנתליאל במות ואם הגביה את עצמו הקב״ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעץ
 אומו בקרקע שנאמר ונשקפה על סני הישימון(פי׳ משפילו, גס שהוא עושר אין לו כבוד ודבריו אין
 נשמנגין, ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע, פי' שנעשה עני והוא חשוב כמת הונה בקרקע
 ערום ישוב שמה והוא הולך נ׳׳כ ערוס ויחף) ואפ חזר בו הקב״ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשה, וזהו
 לאו בזכותא תליא מילתא כי יש אדס שתורה נתנה לו במחנה ואינו עובר על שוס דקדוק מדרבנן
, זהו גבורתו של עולס  רק שהגביה אח עצמו אז הקב״ה משפילי. וזהו אמרו אהה גבור לעולם ה'
 דברו נצב ומחקייס רצונו כאשר מגביה הארס עצמו אז משפילו עד שמוזר ט אז מגביהו . .ימפרש
 מחיה מתים אתה נאמר על העני סימן לנסות הרוח עניוח אז הקב׳׳ה משפילו וכשחוזר בו אז מהיה
 מתים אחה בעצמך שחוזר ומגביהו שנאמר כל גיא ינשא. ומשמפוח ינשא יותר ממה שהיה בחחלה וזהו
 ורב להושיע כי שומר אמת לעולם הוא יתברך, כאשר פסק לו גדולה לשנים ידועות ואת״נ בעטר
 נאומו השפילו מספר שנים מימי חיי הבלו, אח״כ כאשר מגביהו אז נותן לו כפלים לחושיה לשלם
 מספר השנים שהשפילו. וישועה נאמר על העני כמיש (תהליס יח) ועם עני תושיע ובס עב) יושיע
 לבני אביון, ונסשוח אביונים יושיע, והוא מחיה מתים בדרך השאלה כמו (עזרא ס) ולתת לנו מתיה •
 מבלבל חיים ונוי. כי ההבדל בין חיי למזיני, כי שני אלו הם צמודים יתלכדו ולא יתמידו,דא׳׳א בחיים
 בלא מזוני, וחיל חשט אותם לשתים, מפני שתיי הוא חיי בצמצום רק להחיות נפשו, ויוכלו לחיות
 בצמצום כסה מאות שנים כמה דורוס הראשונים'קודם שהתירו להם בשר חיו קרוב לאלף שניס,ומזוני
 גקרא רצון כל הי לכל הצסרטתיו כמ״ש פותת את ידיך ומשביע לכל תי רצו; לימא הלל הגדיל
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 מיחש החמלה מהרדדנ םוהר׳א
ב ביה טמן לחם לכל בשר , שיחלים הס, לכל חי רצון עם למס לכל בשר , שטלליסבלהצסרכופ  מסי
ט בריוח שמחיה 6ם ממי י  האלם לכל רצוט, לזה אמר בחמלה מחיה מחים אחה ורב להושיע על פ
 לסס לו רצוט להתעשר. ואמ״כ חשב חיי. מכלכל חיים בחסד • ט כלטל נאמר על צמצום הסרנסס
 במו ויכלכל להם יוסף לחם לסי המן): מחיה מתים ברחמים רבים. זהו מי שאין לו יניס , כמיש
. ואמר ברחמים רמס כפ״ש (נחמיה ו  (כראשית ז) לחיות זרע, וק למען חחיון ורביחס (דבריס ה
 ס) וברממיך הרבים לא עשיתס כלה ולא עזבתס, נס זאת נכלל בחיי קיום המין. ועסה מבאר יומר
 שבחיו בסרעוח. סוסך נופלים . הוא מיש מחיה מסים אתה ורב להושיע להעניים הטפלים שהשסילן
 כיון שחוזרים סומכן ומחיה אומן: ורופא חולים . הוא מיש מכלכל חיים נחסל שרופא כל גשר
 שלא ימוס לשחת ומכלכלם בחסדי ־. ומתיר אסורים. על הפקרוח שאפר מסיה מסים ברחמים רבים
 מזר וביאר שכוונתו על מסתיו של הרחם שבמז להסיק, ובזה הוא מקיים אמונתו לישני עפר .
 כמיש רזיל בחלק מאי ללא הוו הוו דהוו לא כיש: מי במוך בעל גבורות . סי׳ אס האלם נטר ,
, ורמה אבל מי כמון בעל גבורות, כל הנטרוס 3 X הגטרה שס המקרה שלו, כי עצמו הוא 
: מלך  באים ממט , ואינם עצמו רר, שהוא בעל הנטרות . ומי דומה לך שטכל ללמות גבורתן ט
 ממית ומחיה ומצמיח ישועה . נאמר על הסומא, שאס יתסקך פתאום יאבד עיניו ולא יוכל לראוס
p הזמן רב כמיש וארוכסח מהרה חצמיח . ואמר fo טדוע , רק שמצמיח ישיעמו מדרנא לדרגא ולא 
 ממיס ומחיה , כמ״ש (שמוח ד) דאמר ה׳ אליו מי שם פה לאדם אומי ישוס אלס או חרש או סקס
ם. טונחו על , הוא עושה אוחו עור וגס פקח: ונאמן אתה להחיות מתי ׳  או עור הלא אמי ה
 מצורע , כמ״ש (ישעיה לה) וימרחו על השמין ויחי. ואמר אצלו ונאמן אמה ע*ד שארזיל (נימ שרק
 ס) אט ה׳ אמר הקניה אני הוא שהבחנתי במצרים וט׳ אני הוא שעתיד ליפרע ממי שמולה סעוסיו
 נעט״ס ומלוה אותן לישראל וממי שמזמן משקלותיו נמלח יממי שמולה קלא אילן נננדו ואומר תכלס
 הוא. ואמרו (ערכין פרק נ) על שנעה דנרים עעיס נאיס , והקניה מחייהו כאשר משפיל דעסו
 כמיש (שם) ואס ע״ה הוא ישפיל דעתו וזהו ונאק אמה ליסרע ממט ולהחיותו. ומסיים נתהימ לעמיל

 לטא , באיי מחיה המתים :
. נרכה זו מנארת פרעיוח שנחי הנורא , כי ננרכה ראשונה ניאר בכללית שהוא  אתה קדוש ונו׳
 מלקי אטחיט שעשה להם טראוח , ואחיכ אמר פנס לט זוכר חסדי אטמ, מימ לא ידענו
י הנורא שמשמעו שהוא בעצמו טרא. לק אמר אתה קדוש . כי מהטראות שהוא פושה למעלה  ס
 מן השנע ומרוה מן המזלות ונשגב מן השכל ניכר שהוא בעצמו קדוש וננדל ונורא. ושמך, הם
 הטראומ המפרסמים שמו, והוא התורה ושמותיה המזכירים אס ה׳ ט טרא הוא נינ קרוע ונכלל
 מהשנתט לסשינ סנותיק: וקדושים. טונסו על ישראל ככלל כמ״ש (מדים לא.) וישראל מי נפקי
 מכלל נני נח, כיון לאמקלש אברהס אהקרו על שמיה: בבל יום יהללוך םלה. כי רם על כל טיס ס׳,
 מפני שאיק מהקרנק אצלו נשאר רם מעליהם ואיט מחקרנ עליהם רק על השמים, אנל מי כה׳
 אלקינו נס שמא מנניהי לשנת, מימ המפסילי לראות ולהשגיח עליט נשפים ינארן הן במזלות
 המערים לט ק עד האומומ*) סגןורפיס אוסט. חהו וקדושים נני אכרהס בכל יום מססכליס בהשגחתו
 עליהם בפרסומ בערב ונקר וצהרים עיכ יהללוך סלה פירושו כל היום , כי נכל יוס פירושו יוס
 לא נעלר , וסלה, טונסו כל היוס מערנ ונקר וצהרים מלשון מסילה אשר סולו בה גט אלם כל

 סיום וכל פעה . ופי׳ יהללוך חראה בפי׳ ישחנח :
 אתה דינן וטי. בשלשה ראשוטמ סדר שבחו של רט הנלמדים ממהו חלח לאסרן משה םנלולסנגור
 והנורא. ועתה הולך ומנאר הכללות של נרכה ראשונה, מאל עליון עד מושיע ומכן.נשלש
 עפרה מדוש אמר ס׳ ה׳ אל רחום ומטן, ואמרו כי שם ה׳ הוא רחמים, ואל הוא חסד הסשוע מקרא
 מטן, קולס סיימא האדס איטנ״כ כדאי לעשומ לי חסדים נדוליס רק שחוק אותו מסד חנם, ורחמים
 היא לאחר שיחשא מרחם עליו. וזהי אפרו אתה ומן לארס דעת . מס שנרא אס האלם יוסר «
 הנהמה הוא הלעס, מושכלוס הראשוטמ , וכן לעס אלקים לילע כיל על טריו ולא נרמז, נקרמ
 ניכ לעס מ«י שהיא טללס חכמה ונינה , חכמה מה שלומל מרט והמס כמו הקלמוס וסושכלוס
 ראשוטמ, ונינה הס הרמזים מה שירמזוןעיני לט להכין מעצמי, ולעס טללס שטהם כאמור ומלמד
ה. כי נערך הלעח נקרא אלם ני נקרא אמ שמס אלם ניוס הנראה עם לעס אלגןיס נ  לאנוש כי
ק כל המושכלומ וכל הידיעות < ואטש הוא נקרא בערך רמחותו והשכלושיו שמנין מעצמו בעזרס א  נ
 המלמלו ט הוא לסי כמו החלוש חסט הקצר , אטש הוא לב האלם מכל, לק אמר ומלמד לאנוש
 ביכה כי אין אדם עומל ע״ל הלכה אא״כ נכשל ונתלמל להנץ ברמז אשר נרמז לו נהכשלו ט אין אדם
. ואייכ מבקש וחננו שאתך דעה נינה והשכל. סי׳ כמו שאתה י י ס סלד פנ  מקף אצבעו כי׳. ח
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 פירוש התפלה מהרה״נ מוהו־א
 «p לאלה לעת ק תחמו בינה מאשך ולא ככחנו החלוש. והשכל שי׳ הצלתה כמו למען תשכיל ב:נ
 אשי סלן כמשארזיל במנילה ינעתי ולא מצאתי ט׳ אבל לאוקמי נישא סייעיוא לשמיא הוא, והוא
 הצלחה שאט מכקשיס מאסו יסבון לאוקמי נירסא: באיי חונן הדעת. ע״ז לא לחכמים לחם וט׳ ולא
 ליולעיס מן , אס ה' יתכרן >pv לאלם לעת , לא לכל יולעיס מן רק מי שיולע לעת עליון הוא
 אשר מצא חן כעיני אלסיס ואלם . והוא כיאור שכח של כיטי אל, נס שהוא עליון ונשנכ מהשגתיט
 טלע לט יומר חניכתו אליט שהוא pn לאדס דעת נם שיודע שיממא כדעתו וכיון שחנןא הוא מרחם

 עליו, לכן תקט אחריו כרכת סשיכט אכיט :
ל נומל חסליס טוטם לחייכיס  השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו םלכנו לעבודתך. כרכה זו כ
 מוטס. ואמר אצל תודה אכיט , כי העושק בסורה וכתעלימותיה ומחסש כל ננזי
 סממוטתיה הוא ככן אשר כילו כל מפתחות מטמוני אביו כמיש בזוהר. והעוכל אס ה׳ או כקרכטס
 או כתפלה נקרא עכד המלך. ומ״ש אצל תורה השיכט ואצל עטלה קרכט, כי בנלותמוס התמוטטו
 שלשה העמודים שהעולם עומד עליהם והס תורה ועטדה ונמ״ח, כסורה נאמר מלכה ושריה ננוים
.  אין תורה , עטדה, מיוס שנליט כארצט ונתרחקט מעל אדמתטאיןאט יטליס לעשות תוטתיטוט׳
 נ*מ, בסיט ריקס מלעשוס נס נשמעמו הלנטס. ויש הבדל ביניהם, המורה מונחת בקרן זויות ככל
 עיר ועיר ואק פונה אליה, ואי[ יודע א׳ משכעיפפניס לתורה , ע״כ נקשט השיבט אביט לתורתך,
 מגה אליה פנים ולא עורף, אכל עטדה נס שנפנה אליה פנים אין אט יטליס לעשוס חוטתיט
 בבית בחירתך עד שיקרבנו לארצט ויסעט בגטלט ושס נעשה לפניו וט׳: והחזירנו בתשובת עלטה
 לפניך . כמיש בשבת(פח.) בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקביה מהלילה־ אשה
 ביניט וכוי איל הקניה למשה משה החזיר להס תשובה. הלשון כפול חזרה ותשובה הס כפל הענק
 במלות שוטת ויש בהס הבדל. בעת שהאדס איט חפן להמזיר בתשובה לשואלו, אז הס רתוקים
 בשני מרחקים, איש לדעתו מקצהו, וכאשר יאות החדס לבוא על דעת אחת שמטרו יודה לדברו,
 אז הוא מחזיר עצמו להשיב את דעת הטרו לדעתו, בתשובה נצחת, או מודה ועוזב קצת מדבריו
 עד שחבירו עוזב ניכ קצת מדעתו , ויתלכדו בדעת אחת ולח יתפרדו. וזהו בתשובה שלמה לפניך
 שיתקרט הלבבות שנעשה תשיבה שלמה לפניך ונקריב בחצריך ונשכן באהליך ותשוב תשיש עליט להטיב
 אותיו כקדם. באיי התזיה בתשובה. וזהו ביאור מישות של שבח גומל חסדים טובים כמ׳׳ש כמנלה(פ"א)
 במרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתורה (ק היא סטסתא הנטנה) .
 בן שמעי שהשמיע תסלח; של יxאל , ב! קיש שהקיש דלתי רהמיס, עד מורה ועבודה וניח . תפלה
 במקוס עטדה . ובמה הקיש על דלת רחמים, עיד שאסרו רזיל ונתן לך רחמיס ורחמך ט׳ המרחם
 על הבריות מרחמי; עליו מן השמיס, שני דלתות ברח הקב״ה אחד בלב השסיס ואחד בלב האדס
c ;וכאשר הקיש בדלת התהתית ורממיו על הבריומ נפתהיו דלתות השמים , וזהו תשובה שלמה ממ 

 למעלה וממעלה למסה כאמור :
 סלה לנו ונו׳. הזכיר שני מאריס אב ומלך. כי מי שיודע טעמי המורה ויש בידו שערי ההורה
 הוא כבן שמסר לו האב מפתחות הפנימיות והחיצוניות כמיש כזוהר. ומי שעוכד אותו כלככ
 שלס נקרא עבד המלך. ופשע נקרא מי שיוצא מרשותו ואיט חפן לקבל עליו עול מלטת, וי*מא
 הוא מלשון קולע אל השערה ולא יחטיא שאיט עושה רצוט של מקום ומחסר טונתו. וההבדל בין
 סליחה למחילה הוא , שליחה הוא על המטא עצמו כסיש סלתחי כדברין, ומחילה הוא על כביד הטשא
. חהו אומרו סלח לנו אבינו ני תטאנו. כי חטא הוא עד תואר ו ד ט  ומוחל כמיש מלן שמחל על כ
ד כטדך שלא קבלט עליט  האב ועליו נאמר סליחה, שחל לנו הלכנו כי פשעני . מה שפשעט ע
, אבל עו! עצמו איט נמחק,  עול מלטת שמים s כי מוחל וסולח אתה. ט יש מי שמוחל על כטדו
 ואתה מוחל וסולח : באיי חנון המרבה לסלוח. כיש וחטתי אח אשר אחון. ה׳ חונן לבני אדס פעם

 ראשון נם שיודע שיחטא עוד ויצטרך להרטת סליחה ומחילה וזה את אשר אחון עוד :
. שלימות הבשחון הוא ט׳  ראה בעניגו. עיד שסי׳ מרי אבא הגאון זצללהיה ואני בחסדך במימי ו
, כאשר הוא בעת מיה אליו ישא אמ נפשו. ב׳, כאבר  כאשר ימצא נשלש זמטס אלו. א׳
, כאשר יושע לו ה׳, טוס ההוא ישיר ׳  יבא לו הישועה לא ינקש ישועה מנני אדס רק מאת ה' • נ
 לה׳ ולא ישכח ישועתו, אז הוא הבסחו; כשלימות כלכ ולכ. לבן אמר ואני גיוס צרתי בה׳ שממתי
 ולא בזולסו, נס ביום ישועתו ינל לבי בישועתך כי לא כקשמי מזולחו. אשירה לה׳ כאשר שושע לי
. הוא זמן הראשון ביום צרסט. ודיבה . חהי ראה בענעו  זרועו וירוס ימיני אשירה לו כי נמל עלי
 ריבנו הוא זמן השני, כאשר יריב ריבט להריס ראשט. וגאלנו. הוא זמן השלישי אחר הישועה
 מהצרה , להיות עאל מיד האויב שלא ישלם בט עוד. ועשה זאת מדדה למען שפך יכירו וייפו
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 פירוש התעלה מהרודנ מוחדא
 בל הגייס בי גואל חזק אתה. באיי גואל ישראל . כי היא ישועה הגמלה והיא הגאולה שלא
 ישלמו בט שוגאיט פול לכן סייס בגאולה . וכל אלו כלל בברכה הראשונה. אחה חוק , על אל
 עליון כאמור. השיבט אביט, על גומל חסליס סוביס , גם שסגיט אליו עורף אמר שובו אלי
 ואבובה אליכם, היש חיך מתוק מזה וזהו חסלים טובים לחייבים. סלח לט אביט, על וקנה הכל, כי קטן
 הוא לשון תקון כאשר בארט , וסיים חטן המרבה לסלוח לכל אדם וזהו וקנה הכל לבלתי ילח מסט

 נדח . וראה בעגיט, עד ומביא גואל לבגי בניהם למק שמו באהבה :
 רפאנו . היא חפלח ירמיהו רק שנשתנה ללשון רביס • כמו שמציט בישועה נאמר ברוך ה׳ יום יום
 יעמוס לנו החל ישועתט סלה, סי׳ ברוך ה' ייס יום כל יום ויום מעין ברטחיו גס על
 הסיבה הבאה מן הרעה כי אין רע •בא מן השמים כי כוגמו וסופו לטובה רק שאין אט משכילים
 בתחלתו לק מבקש עוד יעמוס לט האל יותר מהשגתגו ישו1תט שלה מלא עוססו כפי ידיעתו ולא
 לשי ידיעתט. כן ברפואה גס שהקב׳׳ה שולח הרפואה, האדכ• איט רוצה לקבלו, ע״כ בקשתט בכל יום
 רפאגו ה׳ ׳8גשלח לט רפואה מן השמים . וגרפא. פי׳ שתתן בדעתט לקבל את הרפואה . וכן
 הושיענו. שת£לח לנו ישועה מן השפים . ונושעה. שתתן עצה בלבבט לקבל את הישועה: והעלה
 רפואה שלמד, לנל מכותינו . היא בקשה מיותדת ע״ד ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותס . כי
 ראינו מצאנו שהרופא מטון הרפואה ונושע על ידו, רק החולה ישתית נפשו בהנעת אכילה ושמיה חס
 אין ביד הרופא לסקן , אבל הקביס שולח רפואה שלמה, ישלח דברו וירסאם מחחלואיהס , עוד
 ימלט אותס משמיתותיהס שומר ידם מעטת כל רע בהנהגת האכילה והשתיה ושאר צרכיהם וזה
 אמרו והעלה רפואה שלמה לכל מכוחנו מה שמכין אנחט ביל ממש עצמט להפחית גפשט: כי אל מלך
 רופא נאמן ורחמן אהה. רוסח נאמן נקרא מה שרופא אותנו בכל יום, כי אמונה הוא הסמדמ הדבר
 כמו שאמר אמת וממונה , ע״ד ותקעתיו יחד במקום נאמן, ורחמן אתה להציל אוחנו משחימומיט ,
 כי משתית נפשו הוא יעשה דבריס מנגדים לרפואת גופו , והחנייה מרמס עליו לשמור אומו מכל רע.
 ואמר אל מלך ב׳ כיטים אלו , עד רופא גאמן אמר מלך כי ה׳ מלך עולם ועד עיכ נקרא רופא
 נאק שומר אמונמו לעד . ועד ורחמן אחה אפר אל , כמ״ש חסד אל כל היום. כא״י רופא חולי
 עמו ישראי, . כל זאת יפייל האל עס גבר בעבור שזוכ־ חסדי אבות, זכר את דבר קדשו אח בגי

 יעקב בחיריו, וכלל בברכה ראשונה בשבת וזוכר הסדיאטתלק אמר עמו ישראל:
t< ברך על־גו. כא:ר תקופת השמש על שני קלות מרכז כדיר החרן עוברת נקרא שנה. כי עיט 
 מרשית השנה ועד אתרית השנה . כל שנה שרשה מתחלתה סופה להתעשר כמ״ש (ר״ה ט»)
 ואמרו (תענית פ״א אדיש בר גחמגי מיד אם לשבט אם לחלצו חס לחשד ימציאוהו, אם לשבט בהרים
 וגבעות י, אס לחסד ימציאוהו בארצית בשדות וכרמים, וכמ״ש ר' יצחק בריה (שם) שאין דנים את האדם
x הוא שס לכן הקב״ה פוסק א  אלא לסי מעשיו שבתומה שעה שנאמר כי שמע אלקיס אל קול הנער ב
 רוב נשמים בר"« שאז הכל חרדיס לדבר ה׳ ואחיכ מורידן לפי מעשיהם . לכן נקרא שנס שבכל שניה'
 ימים השנה נשתנה לפי מעשיהם והכל אמת גס כליי שבכל יום אדס נידון שגאמר לבקרים חסקדט ,
 ואמרו שאין הרע יורד פ; השמים. רק שנתהפך על האדס לפי פעפיו כמ״ש כל המנבל את פיו אפי׳
 נחתם עליו נז״ד של שבעים שנה לטובה נתהפך עליו לרעה, עליו דייקא , הכל לפי המקבל כמו
 השמש מקפיא את הטיט ופפיס אס השעוה, פלבן את העד ומשחיר פני אדם. וזה אמרו ברך
 עלינו, הי אלהינו, המשגיח עליט בכל יום . את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ,
 מה שבאיס בעולם בשנה מאס הכל לטובה, לחשד ימציאהו: ותן ברכה על פני האדמה . א::ר וחן
 ולא אמר ברך אח האדמה, ע״ד השמים שמיס לה׳ והארן כחן לבני אדם, כמו ה׳ בחכמה יסד ארן
ק ישד לשו! עכר ואצל שמיםטנן לשון הוה, כי הארץ בעת הבריאה יסדה  טנן שמים כמטנה, מכיר אצל א
 נחכמה שיוכל האדם לעבוד אותה ולתקנה, לא כן השמים הוא עצמו ית׳ טנן אותה ומתקנה בכל עס
 כמ״ש ופסדר אמ הטכבים במשמרותיהם ברקיע כרצוט ככל עת כרצוט . לזה אמר והארץ נתן כבר
 לבני אדם למקנס . ואנמט עמו ישראל מבקשים שיתן הוא יתעלה הברכה על סני האדמה: ושבענו
. כי אין אדם מת ומצי חאוסו  םטובה. פי׳ לשובע ולא לחון שיתברכו במעיו. זהו פשוטו. ועוד טנסו
 גילו ע*כ אנמט מתפללים שנסתפק מטובה מקצת סובה ולא נהיה רודף קדים כל היוס , ושבעט
 מסובה נמשך על ותן ברכה על פני האדמה באופן שגשבע מטובה : וברך שנתינו כשנים הטובות.
 נמשך על ברך עליט את השנה הזאת לשובה באיסן שתברך כשגיס הסוטת , שבכל יום ויום ברטתיס
 מחבה פתברתה, כי כאשר האדם בראשית השנה שלם פס ס׳ ועם קחשיס כאמן, ואתיכ בכל יום ויום רל
 י׳ פעלות אז אין לך כל יוס ויום שאין קללותיה מרובה פתברמה כאפור לפיל. ולהיסך כאשר האדס מתגבר
ל יוס על יצרו יסור אז גתיספמ יותר ברכה ככל יום, ולכן נקרא שנה שנשסנס ממס ליוס אם לשנס  מ
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 פירוש התפלה מהיודג מוהריא
 אם לחסל ימציאוהו. וזהו כוונת כשנים השונות שמחט ייס יום לפונה: באיי םברך השנים. פי'
 נל שיטי טרם הפסל הצורה והננלר החומר, אכל הקניה מנרך השנים נתוסשת השניה כתוספת סונה.
 ונכלל נכרכה ראשונה כתואר מלך עוזר, כי עזר הוא סער למעשה האדם ותחטלותיו, וכן כרכת
 השנים הוא עזר לעטדת האדם את האדמה כחרישה וזריעה ,יכל י*א מלאכית והקניה שולח כרכה

 נמעכה ידיו:
 תקןן בשופר . מפני ששלשה גליות נלה סנחרינ, א׳ אחורי הרי חשך, ואחד מענר לנהר סמנשיון ,
 ואחד נדתו נארכע כנפות הארץ. עשרה הששסים גלו אחורי הרי משך ומענר לנהר ומפני
ק לא א  שגלו כמה מאות שנים קודם לק יש להם חירות מכמה מאות שנים ויש להם מלכים רק הם נ
 להם , וק כשיבוא משיח צדקט יבואו תחלה עשרת השבעים ואחי: יהודה ובנימין יעלו, כמיש ושאו
 האובדים באק אשור תחלה הס עשרת הפבשיס, ואח״כ והנדחים באק מצרינו הם פלישת בית יהודה
 ובנימק. וכן אמר ירמיה (נ׳ יח) בימיס ההם ילכו בית יהודה על בית ישראל ייטאו יחדיי מארץ
 צפון, סי' בתחלה יטאו בית ישראל הם עשרת השבעים ואחריהם יטאו בית יהירה ויתקבצו יחדיו
 לארץ צפון ומשם יבואו לאיי. וכן אמר מיכה (ד׳ וי) ביום ההוא נאום ה׳ אספה הצלעס והנדחה
 אקבצה ואשר הרעומי, אמר נגד שלש גליות אלו, אותס שגלו להרי חשך קראם הצלעה 1הס צולעים
 על ירך אחת שיש להס רק תירה אחת שבכתב ולא זכו לתושבעיפ כידוע מס׳ אלדד הדני ומובא
 במרדכי ר״מ חולין, ושבט יהודה ובנימי; קראה ;דחה לארבע מפות הארץ, ואות; שאחורי נהר סמבעיון
 אמר עליהם יאשר הרעתי כידוע מתשובת הרדב״ז יער־ לחש שר יא ב; הרמניס נייר מס; כמה
 אלפים. לכן אמר תקע בשופר גדול אזריהנו , על אות; שגלו אחורי הרי חשך שיצאו לחירות .
 ישא גם לקבץ כליותינו . על אותם שמעבר לנהי יש מהם כמה מדינות שמה כידוע בקצה סודו
 מזרחית מעבר לנהר נאננעס בארץ סורמאטיע יאכי; . וקבצנו יחד מארבע כנפות האיץ,
 על שבט יהודה ובנימין הנדחים בכל הארץ מקצה השמים ועד קצהו: בא"׳ שקבי; נדחי עטי ישראל.
 לא הזכיר אלא הנדחים מפני בה; יתקבצי -אחיינה כאמור ואז כבר יהיו הצולעה ואשר הרעותי
 עאליס ויחדיו יבואו מארץ צפי;. ונכלל בבלדה ראשונה בתיאר מלך ט׳ מושיע , כי הגאולה אינה

 בידי אדם כלל לק בידי שמיס -•: : אליה־ על אי־־ת• יביא משיח נכשי־צה אדו; זה :
ה . ע״ש ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך י ־ י נ  השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כ
 כבתחלה, אצל שופטים אמל ראשונה ואצל יועציה תחלה. ואךז׳ץ ;שס־קחא לנתי
 ואשיבה שופטיך כבראשונה מל דוד ישלמה ויועציך כבחחלה אלו משה ואבי;. למדו משינוי הלש,׳;
 שופטים ויועצים ראשונה ותחנה. שופטים אשל •ש נהס שבט מצילה בידה, ויועצים המה המחוקקים
 חוקיס ומשפטים צדיקים, כמ״ש לא ישיר שבט מיהידה ימחיקק מבין רגליי כמי שדרשו רז״נ על זה.
 והבדל שבי; ראשו; למחלה הוא, ראשון היא ראש הזמן והוא ממני כמו ראש בגוף, ותחלה הוא חיץ
 ממנו זמ; קודס זולת זמ; המדובל בו. לק פירשו ואשיבה שיפטיך :־ראשונה אלו דו־ וכנמה עליהם
 נאמר שופטיך שהיה להם שבט מליכה יה: היו ראשונים בממלכת ישראל והס ממנו, ויועציך כנפתלה
 אלו משה ואהר; שהיו מחוקקים ויועצים לישראל והיו תחלה בזמן טרה מלוך מלך לבני ישיא״ ימפני
 שרעות המתרגשות לטא על הדור המה שלשה סבות , אחד מפחת ייע המנהיניכ כמ״ש יחזקאל היי
 על הרועים וגו׳, השני מפני צוק העתים מי מעכב וט׳ , שלישית מפני שאור שבעיסה, אין לט
 דביקות בה׳ יתברך ונמשל לשאור שבעיסה שמחמיץ את העיסה ברוב הזמן יכונת הבורא יתברך נמשר
 מצוה הבא לידך אל תחמיצנה כמו אש הדבק בגחלת . לק על הראשון אנחט מתפללים היציבה
 שופטינו נו׳ שימן לנו רועים על מי מנוחות ינהלט . ועל השני אנחנו מתפנציב והסי םבנו יגון
 ואנחה . ולא אמר והשר ממנו אויב דבר והלב ורעב ויגון כמו בתפלת השכיב;,׳ , כי ההבדל בץ יט;
 לאנחה הוא, בי אנחה ינה מלב האדם על העדר טובתו חייו וכיוצא , וינון הוא עצביי בלי פוס צרה לק
 מצוקת נידי הלב מחמת הרעיון כמו שדרז״ל בב״מ כל מתלה זו הרעיו; שקפה מטלס. לק בברכה
 זו אנחט מתפללים בכללות שישר ממנו שני מיני רעות אלו ינון הס עצב הצב ואנחה הבא משברון
 הטף וצרות העוברות . ובברכת השכיבנו מחפלליס אנהט בפרטי אנחה שהם באים מאויב או מהרב
 או מרעב. ופרשי יגון אי אפשר לפרס שאין להם בבה מה רק ענבי;. הלב בלי טעם, ולכן לא
 הזכיר אנחה כלל כיק שמכיר פרטיה לא צליך להזכיר את הכלל שנכלל בפלט. ועל השלישית על
 חסרון הדבקות ט יתברך אנחנו מתפללים ימלוך עלינו אתה ה׳ לביך ונעבדך לבדך בלבב שלם .
 גאמר בחסד וברחמים . כימ״ש זטה ומישור לפני כסאו חסד ולחמים לפני כטלו, כי ביד של מעלה
 שופטים את העולם רק לפי זטת והמישור שבידם, אבל לפני כטדו הוא חשל ורחמים גס לשאיט
 כדאי ואיט הגק : וצדקנו במשפט . סי׳ שגס שנצא זכאי מלפניך בחסד ורחמים מימ משפטט יוציא
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 פירוש ההפלה םהרהיג מוהר״א
 נקי אמר ועל זקני עמך בית ישראל. כמ*ש (דבריה כיא וי) וכל זקני המיר ההיא ט׳ ומט ואמרו
 ידיט לא שפכה את הדם הזה ואחזיל וכי תעלה על דעתך שזקני ביד שופט דמיס הס אלא שלא
 ראיטהו ולא פטרנוהו בנא לויה. מקנים מונה עליהם לעיין שלא ישפך שום יס נקי, ולק חשכ
 עד ידים שופכות דס נקי זקני עמו. ניד לב חרש מתשטת און אמר ועל פליטת סופריהם, כמיש
 (ישעיה לג יה) איה סופר איס שוקל איה סופר את המנדליס ואמחז״ל שהיה סופריה ש' הלטת
 במנדל הסורת באויר ד׳ מאות נמלים מעוטת ספיקות בטריפות ד׳ מאות נמלים מעוטת בבן הדד
 יפעם א׳ נאמר בן הדר כמו שמביא רש״ס בספר אמונית וכן בברייתא דדברי הימים בין אצל
 לאצל, לבס תורשיס לספור אותיות ותני התורה הס הפך אשר לבס חורשים רעה. עד רגלים
 ממהרות לרון לרעה אמר ועל גירי הצדק, שלא שהו עצמם מלטא תתת כנפי השכינה ורצו לעשות
 רצון קונס. ונגד יפית כזביס עד שקר אמר ועליגו יהמו רחמיך, כי שארית ישראל לא יעשו עולה
 ולא ידברו כזב . ואמר יהמו רחמיך , כמו רתמיך יכבשו את כעסך מעלינו, חהו יהמו רחמיך על
•תה. ועד משלת מדנים בין אחיס אמר ותן שנר טוב לב־1 הבוטחים בשסך  מדת הכעס ויכבשו !4
 באשר,, כי המשלח מזנים נין אחיס נאמנים נעביר חסרון בטחונו ורוצה לקרב עצמו לאחד ומגרע
 חלק השני, נגד זה תת; שכר טוב צכל הבוטחים בשמך נאמת, ואינס כמיס מנטחס על נני אדם :
 ושים חלקנו עמחם . שנהיה אנחנו ג*כ בוטחים בשמך באמת ע״ד ית; תלקנו בתורתך : ולעוייכ •יא
. טשה הוא משרש טשש ואיתור, כמו אשת חיל עטרת בעלה נס שבעלה  נבוש יי בך בטחנו
 אינו עוסק ולא עוזר לה מאומה מ״מ היא מעטרת אותו בפני זולתו ומכסה על כל פשעיו באהבתה
 אותו. וכרקב בענמותיו מבישה , פי׳ מבישה היא העצלנית ומאתרת חטעתה לא די שאינה מפרנסת
 את ניגלה אלא היא כרקב בעצמותיו בכל עת ובכל שעה על לא דבר. וכן אוגר בקין ב; משכיל
 נרדס נקציר נן מניש , פי׳ כ; משכיל לא ישקיט עד אס כלה מלאכתו ויאייר גפ נקין שהיא סוך.
 מלאכת המאנים. ובן מביש מאחר תנועתו בעבור עצלותו אפילו בקציר נרדס וכיש נעת אסיף. וכן
 כל לשון בושה הוא אחור התשובה נטשת גנב כי ימצא ישתוק מעט ויתאהר לתת עצות בנפט לתרן
 מעשיו מדוע נמצא בידו הגנבה או ש;י,יען לקות הוא בידו או טענה אהדת . וזה אמרו ולא נבוש .
 פי' שלא יתאהר תקותינו כאשר בטתנו בך עד שנתבושש להשיב את פואלינו דבר מדוע נא מלא
 משאלותינו לטובה: באיי משען ימנטח לצדיקים. גה שהוא מבטח לצדיקים הטשחיס בו ועת;
 שאלתס לאתר זמ;, קודם יבא שאלתס הוא משעי להכ שלא יאבדו בטחינה בו יתברך. כמו שמצינו
 במצרים קודס צאתס הראס נפלאות שישענו בו ויצאי בריש גלי לכתך אתרי במדבר בארן לא
 זרועה . וכ; באחשורוש קודס שנתלה המן הראה להס נדולת מרד:׳ אשר קרא לפניו ברחובות ככה
 יעשה לאיש אשר המלך תפן ניקרו, סעד אותס בבפחונס קודפ יצאו מאפלה לאורה שיקבלו את
 התורה פעם שנית בבסחון נדול ובלב שמת , וכן לעתיד כימי צאתך ממצרים ארחנו נפלאות להיות
 משען לנו בבטחונו ט יתברך . וברכה זו נתקנה כנגד תואר הגבור שנכלל במלת אתה כמו שכתבנו
 במקוס גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו שנוכל לומר עליו אתה וכ; זה הוא ענותטשו שעתידים

 הצדיקים להקרא בשס ה׳ :
 ולירושלים עייך . התחיל בוי״י העטוף יהחיטר, הוא בדרך כיש, ה; אס אתה משען ׳מבטח
ב. כי רחמיה הוא  לצדיקים כל שק לירושלים עירך המיוהד לשמך: ברחסי0 תשי
 מונח מצד שבר ויריד׳ מאינרא רמה לבירה עמיקתא , כי ירושלים הבנויה כעיר שחיברה לה
. היא תפלה ת ר ב  יתדיו במקוס העליון ועכשיו היא בדיוטא התחתונה: ותשמן נה־נה כאשר ד
 מיוחדת גס קודס שהבנה אותה תשכון בתוכה, כאשר דברת והשמותי את מקדשיכם , גס כשהוא שמס
 הוא מקדשי! יבנה אותה. ושמא תאמר כיון שתשכון ביניט בגליה לא איכפת לנו בבני; עירך
 ע״כ חנו מתפללי; יכנה אותה בקרוב ״ פי׳ שלא תמשוך זמן בנינה , עד שיגמור כיסינו בנינה.
 ותהיה בנין עילם. כי נחלה מבוהלת בראשונה אחריתה לא תבורך • ומפני שאין נמנעות בחקך ,
 ני הטבע הוא הנמנע בראשונה , יהנמנע הוא טנע נאחרונה, עיכ מחויב במציאותו ואפשרי
 ברצונו לקיים הנמנעות ונקשתיט שתהיה רנוט הפשוט לבטת בקרוב בני; עולם : ונםא דוד סהרה
 לתוכה תכין. פי׳ כסא דוד הוא מ״ש כי יד על כס יה, פשימו מורה יד הוא מקום, כמו רועות
 על ידם, פי׳ מקום מייחד הוא מי שישב על כשא יה והוא למלכות 5ית דוד לבדו. והוא מעי{
 פתיחתו שאמר ולירושלים עירך ברחמים תשוב) והוא רתמיס נמוריס שכסא דוד מהרה לתוכה תכין :
 בא״י בונה ירושלים. סי׳ שהוא בונה ירושלים עירו בכל זמן. וברכת ירושלים נכללת בתואר הנורא
 שהוא שס ה׳ , כי שש ה׳ נקרא עליה ויראו ממנה שהיא נקראת• ירא שלם, כי ה׳ שמה מעולם :
 את צמה דוד עב־ך סהרה תצםיח. נמ״ש ביום ההוא אצמית קרן לדוד עגלי ׳ שי׳ שיצמימ

 מנה



 פירו# התפלה םהרהיג םוהריא
י של מעלה גיכ. כמו שאנחנו אוסרים בקדיש בהחלה התק•! צלותסזן יכעותהון  כ6נייס ע״י ל
 קדם אטהק יכשמיא בחסד וברחמים ואחיכ אנחנו מכקשיס יהא שלמא רכא מז שמיא וחייה עלינו
ק בברהימ אומרים הרמ« הרחמן טלם ואייכ אנמט מבקשים במרום ילמדו עליט  מביי של מעלה . ו
 זכות ט׳ •י כאיי סלך אוהב זרקה ופשפש . נם שצדקה תהיה לט שירחה פליט בחסדו עושה לט
 במשסנן במרום ילמדו עליט זכות. ונכלל בכרכה ראשונה כתואר מלך ט׳ ומגז שיין עליט כמרום

 . , שילמדו עליט זטת שתהא למשמרת ברכה :
 ולמלשינים. הוא ברכס המינים שתקנה שמואל הקשן ביבנה ותקנה על סדר הכתוב שאמר
ק בעיניו מולל  שהע׳׳ס (משלי ו׳ י״ב) אדם בליעל איש און הולך עקשות פה קו
 ברגליו מורס באצבעותיו תהפטת בלט חרש רע בכל עת סדניס ישלח על כ; סתאוס יבוא אידו פסע
 ישבר ואין מרפא . פשוק ראשון כלול במלת מלשינים שסם רעיס שאינס מקבלים עול מיש ומתקרב
 לרשות ומפני שאין מקרבין אלא להנאתן לק סס חושבים להרע לזולתן לקרב הנאה לרשות. וזהו
 איש און חורש רע, ואח״כ הולך עקשות פה שכל דרכיו הולכים על הושב שיעקש פיו להרע להורות
 בדיטרו ענ עקשות זולתו גה ההולכים בתום יעקש אותו לפני שר ומושל והוא בעבור תמותו שינשאוסו
 השרים ,. עיכ אנחט מתפללים ולמלשינים אל תהי תמוה מה שהמה ממיס ־ וכל הרשעה . כלל
ק בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו. כי שרש רשע הוא מי שהשקע  מה שתשב בפסוק שט קו
 לא יוכל כס״ש והרשעים כים נגרש השקש לא יוכלו על כן יגרשו מימיו רפש ועיש, טונתו כי
 הרשעים אינס רעים בטבעם , רק שתטנתס שהשקע לא יוכלו כיס ערש מרות מצויה יעוררס מהמת
 קנמתס. ע״כ יגרשו מימיו רפש וטיט כן דרך הרשעים בעבור רוב תנועתם יפגשו ברעות חבריהם
 אם לח חדמט להם בהיתר עושים באיסור בהשגת נבול וכדומה. ומשב תטעתס בעבור שהשקט
 לא יוכלו עד יבצעו טונתיהס הס קורצים בעיניהס מוללים ברגליהם למהר תכלית כונתס. ע״ז אמר
 וכל הרשעה למשפתוחיהס ברגע יאבדו ממחשבתם ולא תעשינה ידיהם תושיה: ובל אויבי עמך .
 הוא מה שחשב שלמה בפסוק שלישי תהפוכית בלט חרש רע, נראים כאוהבים ומתהסכיס צאויביס
 והס מורשי רע לישראל ועל אלו אמר וכל אויבי עמך ומבקשי רעתם מהרה יכרתו: והזדים .
 הוא מיש שלמה בכל פת מדנים ישלמ כמ״ש בא זדון ויביא קלון וכיוצא הרבה"במשלי: סהרה
 תעקר וגו׳. נמשך על סלם כמ׳׳ש שלמה ע'כ פתאוס יבוא אידו. ,־זהו תעקר האד הוא שנעמד
 השרש כמו ואד יעלה מן האק שהאד הוא שורש של המיס שמכוסה בארז כ; אד הרשע בעת
 שהות ממערה כאזרמ רענן מטסה אדו: ותשבר. הוא עד מ״ש שלייה פתע ישבר , פי׳ גוף האיל!
 וענפיו ישכרו ג״כ; והפגר. פי׳ לפירורים קטני־ פלא יעלה מ־פא , זהו שאמר שלמה ואין מרפא:
 באיי שובר אויבים וםנניע זדים. ההבדל שבץ אויבים לזדיס הוא, שהאויב אינו עושה בפועל
 ממש ואין דעתו זהה על־ו כי אס לבו שמה בראות מסלמו של אייבו, והזדים בדבר אשר זדו
ק אמר טשר אויבים שנשברה תקותס לבד, אבל הזדים מכניע גאון לבבם עד  גבס לבס להשתית. נ
 אץ מרפא. ונכלל בברכה ראשונה בברכת ברוך, שאמר הקב׳׳ה על היאוה והזדון אץ אני והוא

 יטלים לדור בעולם אהד וכיץ שיכלו הזדים יתפשט שמו בכל העולם :
 עול הצדיקים. קבעו ברכת המינים אצל ברכת על הצדיקים, כי נתיסדו שניהם על פרשה אתת
 שאמר שהעיה במשלי(ו׳ י״ב) אדם בליעל ט׳ שש הנה שנא ה׳ ושבע תובעות נפשו עיניס
 רמוש לשץ שקר וידים שופטמ דם נקי לב מרש ממשטת אץ רגלים ממהרות לרוז לרעה ישיח כזבים
 עד שקר ומשלת מדנים בי; אתיף. עד שש הנה שנא ה׳ תיקן ברכת המינים. וברכמ הצדיקים
 נתקן על בני אדם המרחיקים עצמם משבע תועבות נפשו. עד עיניס רמות תשב הצדיקים שנאמר
 ותסליס לז P) עוג מעט לצדיק מהמון רשעיס רבים, כי זרועות רשעיס תשברנה נס אם הם
 רבים וגס ש5ל א׳ יש לו המון רב , לא ק צדיק נס שהוא יחידי ויש לו מעט אפס סומך צדיקים
׳ יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים המעס , סי׳ הרשב״ס זיל בחומש , ן אמר (משלי יב ט כ ו /  ה
 שהוא ל׳ דרך סאסריס כמו לא מחורו אחרי לבבכה, והצדיק מרגל וחוקר דרך מרעהו ומשפיל עצמו עד
 כל אדם שדרכם טוב מדרט. \;p• רשעים ישר בעיניהם נעטר שעיניהה רמות וגבה לבס על כל
^ הישרה. לק עד עיניס ימית משב צדיקים. ועד לשון שקר אמר ועל החסידים• ט  וזאת סמעפ ס
ט מלספור כמיש ורב חשד ואמת,  היםוך שקר הוא אמת,וחסד היא ריפ של אמת ושל אמונה והראיות ר
 אם הכס עושים עמדי משד ואמת ׳ ברחב ופשיט עמך השד ואמת . אשר לא עזכ חשדו ואמתו,
, לפי שהם שומרים אמת לכן ה׳ רגלי חסידיו ישמור ושומר  ואמונתי ומסדי עמי (תסליה סס כה)
 נפשות חסידיו. ולק אמר דת !תהליש נב) ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך, כי שמו של הקב״ה
ב עד חסידיך השומרים אמת לעולם . עד ידים שופכות רם  אמס לכן ואקוה שמן שהוא אמת כי ס

 נקי



 פירוש התפלה מהרודג מוהדא
 כננה זרועיה חצמיח מבית דוד יצמיח רועה נאמן כלבבו וכנפשו, והוא יריס קרן עמו
 קרן משיחו . ומבקשים אנחנו וקרנו הרום בישועתך, כחו שביארנו עוזר ומושיע, כי ישועה באה
 בלא עזר וסבה כלל. ורז׳׳ל אמרו בעתה אחישנה זט אחישנה לא זכו בעחם, ואס זכו יבא משיח
 בעזר ה׳ לזכותם, ואס לא זכו אז יהיה מושיע להם בלא סיבתם וזהו וקרע תרוס בישועתך נס
 שאין לנו זכות : נ• לישועתך קוינו כל היום. נס אס יש בידינו איזה זטת אין אנחנו טשחיס
 בזכותנו ולא נשענו במעשינו, רק לישועתך אנחנו מצפיס: בא״י מצמיח קרן ישועה . שאתה מצמיח
 קרן של ישועה בלא עזר המקבלים. וברכה זו נכללת בתואר אלהיט שהוא משניח עליט עלות והנשית

 לט לגאלנו ולהשמיע אותנו פעס שנית להיות לכס לאלהיס אני ה' אלהינס :
ע קולנו. פי׳ שיש הבדל בין דבור לקול, דיטר הוא להפעים את כונתו, וקול הוא קול מ  ש
 דברים היוצאים מרצו; האדם בלא שעס, כאשר בא הצווי אל *ברהס כל אשר תאמר אליך
 שרה שמע בקולה גס שלא ישרו בעיניך, יכ; אמר עקב אשר שמע אברהם בקולי ולא הרהר
 אחרי. וכי (במדבר כיא די) וידר ישראל נדר לה׳ ויאמר אס נתן תתן את העס הזה בידי
 והחרמתי את עריהס וישמע ה׳ בקול ישראל וית; את הכנעני בידס . ואמר בקול ישראל, כי
 נזר הזה לא היה לו שעם לדעת המקום ברוך הוא ולא היה חפן בזה כי מעל ישראל בחרס
 אכל יריחו אך. על פי בן שמע בקולם , יכן (יהושע י׳) וידוס השמש וירח עמד עד
 יקוס גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר ויו׳ ולא היה כיוס ההוא לפניו ולאחריו
 לשמוע ה׳ בקוצ איש כי ה׳ נלחס לישראל, ירז״ל דרשו על ספר הישר זה הפר בראשית שנזכרו
 בי מעש• אבות . ומה ענינו לכאן, ונהי דיננו יתכן. שלא היה כיוס ההוא לשמוע ה׳ בקול
 איש , מעולם האזין תפל־ ישראל שהיה לצורך, וכאן היה רק קול דבריס עד יקום נוי אויביו
 הנא ה׳ נלחס לישראל נמה ישנה מבע מערכות שמיס בחנס להעמיד השמש בחצי השמים, הרבי

 שטחים למקום להשמידם , אבל היה לשלם זכות אבותינו שהיו שומעיס לחוקי אלהיס אשר לא
 השיגו מעמיק ועשו בלבב שלס כן שילם ה' לבניהם , וזהו טעם הלא היא כחובה על ספר הישר
 מעם זה מעשי האבות שהיו עושין רצו; המקום בני טעה ק שילס ה׳ לבניהם. וזהו שאנו מתפצלים
 שמע קילט גכ שאי; לנו זכות עשה עמנו בזטת אבותינו: חום ורתם עיייגו . יש הבדל בין חוס
 י־חש , כי כיב•! הייני גחוס על מלאכתו, כמיש ה׳ ליונה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת
 ונא גדלת יאני לא אחוס על נינוה מע:ה ידי, וכ; (ישעיה י״נ י״̂ח על בניס לא תחוס עינס ,
 ינ; החזס על כניו שעשה. אמר ובראשית «״ה;׳ יעינכס אל תחוס על כליכס. ורחמים הוא מצד
, כמיש (השע בי) ורחמתי את  ששלוח המרוחם כאx לא ירוחם מריב בכי אדכ אז ירחם עציו ה׳
 לא רוחמה, ,יק בטון•; הרוגז •בוא רחמיה כמי ש וחבקוק ג׳) נרגז רחם תזטר ואז מעפרהו חסד
 ברחמים, וזהו שאנו מ־פנליס חוש מנד שאנחנו החימר ואתה ייצרנו, וגם רחם עלינו מצד שאנחט דבקה
 לארןבטנט קימהה׳עזיתה לני ברחמים : וקבל כ־־ימים וברצי; את תפלהנו, ואחרהרחמיס כאב
 חת •ק יינה איחנו להוסיף לעשות יצי; בניי מה שלא בקשו מהאב כי צרכנו מרובים מלבקש לכן
 הקב; ברחמים מז שהתפנלני לפניך ׳תינה איתנו כפי שידעת כל יצונינו: כי אל שומע הפלות
 יתחנוגיס אתה . ההבדל בן תכלה לתחנה היא, כי הכלה הוא לשין מחשבה וחשבון שעושה האדם
 עם קוני. כמו ראה פניך לא פנלתי;בראשית מ׳יח ,וכמו כן כדר כל הברכות מפני שאתה חונן
 נ״אזם זעה ננ; וחננו מאתך דעה י:,׳׳ וכ; אתה רונה בתשובה לק השיבנו וכן כי גואל אהה לק
 יאה בעניני וגאלנו וכ; כל הבינית. ומכל מקוש גכ שבאנו במענה צריכים אכחנו להתפלל בקיל
 החניכים כמ״ש שלמה (מ״א חי׳ והתחנני אליך בבית הזה , ויהיו דברי חלה אשר התחננתי לפני

 ה׳ קרובים אל ה׳ אלהיט, גם כששומע ההפלה הוא מעיין אם יצא בחחנוניס ולא כשהוא מעיי;
 בהפצה יבוטח בשוב סענותיו ,׳־:•וחיי: ומיפניד מלכנו ייפס אל תשיבגו. כי כל התפלות מביאים
, לק היי ברכות , והמה מניתיה א ט  לפני פמליא של העלה אשר ישמשו קדמוי שהם ה״י אלף ר
 לפניו יתברך. לק אנחנו מתפללים נש שלא ימצא זכאי לפני השרים בתפלתט אבל מלפניך
 מלכנו ריקם אל תשיבני : נ׳ אתה שומע תפלת עמך ישראל כרחםים. ולא משוס איזה
 זכות יק ברחמים על רו: שפלייתנו: באיי שומע תפלה. אהה מבי; ומאזין נקול סעטתיט
 גש שאי; זכית בידינו רק שמיהם עלינו בזכות אבותינו שהיו נשיאים ואנחנו בשפל קול התחנה.

 וברכה זו נכללת בברכה ראשונה בתואר אלהי אבותינו:
 "צה . ע״ד שארז״ל הקב״ה מחאוה לתפלה; של צדיקים, השני שהם צדיקיה לק הקביה מתאוה
 להפלתם. וזה שאנחנו מתפללים רצה ה׳ אלהינו בעמך ישראל קידס מפני שהם יהיו צדיקים
 ותתאוה לתפלת; וזהו ובתפלהם: והשי את העבידה לדייר ניתך ואשי ישראל. במחי דסייס
 פתח , כי תפלה במקום עבודה נתק;, לק תשב אי, העבידה במקום חילה, ואשי ישראל במקום

 עמך



 פירוש התפלה מדדדדג מוחדא
 עמן ישראל, כאשר מרצה אס עמן ישראל משב את סננבולס ליביר בימך ותקבל אח אשי ישראל:
 וחוזי לרזון חסיד עבודת ישראל עמך . היא כקשה אמרש שמהיה ראויה לקכל אומה ברצון
 שנשוב לעכלו כלבב שלה, בחמלה אנחנו מכקשיס שירצה אמ מסלחמ גס שאנחנו איגן ראויה ,
 ואחיכ נבקש שיעזרט לעטלמו שנהיה ראויס שיקבל חסלתנו. ועוד אנחנו מבקשים ותחזינה עיגיגו
ק שיהיה במהרה בימיט, ומה שמשב אמ העטלם ואשי ישראל שנזכה שיהיה בימיט סכל י  בשובך מ
 ברחמים ולא בזטחט: באיי המחדד שכינתו לציק כרחמיה. כי היא ישל שכל מסלוהיט מלויס
 עליה שישיכ אומט לציון נמ שאק אנמט זכאין לכך. והיא נכללת בכרכה ראשונה במואר אלסי
 אברהם שהוא נכלל כמואר הנחל שמשפיע נה לשאיט כלאי ואינו הנון, ובאברהה נאמר ויקרא

 אברהם שם המקוה ההוא ה׳ יראה אשר יאמר היוה, הוא בנלומ, בהר ה׳ יראה לעמיל:
. כשלש אחרוטש חמין כמו שקבלט פרס וטמנין חולה ומקלמין סטו בתולה ,  מודים אנחנו לך
 ראשוטמ מה שאתה הוא ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו מפנימ עליט בכללות יפרעוח ,
 ולא על זמן מוגבל אלא לעולם ועד זמן כלחי נצחי כלי הפסק לעולם ולעולמי עולמים , כמיש
 כעירוכין שרק ב׳ חנא לבי ר״א כיי כל מקום שנא׳ נצח עולה ועל סלה אין לו הפסק לעולה
 ולעולמי עולמיה , כי מלש ועל היא ככל מקוס מוסמך על שנה או על מאס שניה, וכמקוה שהיא
 מוכרח ואינה סמוכה היא מורה שטונחו על זמן הנצחי שאיא וחלל לספור כי אין מספר: צוד חיינו
 סנן ישענו אחה הוא לדוד ודוד. ע״ד ימלוך ה׳ לעולה אלהיך ציון לדור ודור הללויה כמ״ש ר׳
 יצחק מיוה שחרב בהמ״ק די לעולה שישתמש בשחי אוחיוש שנאמר כל הנשמה חהלל יה, חה
 ימלוך ה׳ לעולה אלהיך ציון כשישוב לציון יהיה ס׳ אחד ונו׳ והיה ה׳ למלך על הארץ, אבל ללור
 ודור המה הדורוח עד ימוח המשיח סללו אח שם יה לכד, וכן אנחט מודים שאתה הוא ה׳ אלהיט
 לעולם ועד לעולם הנצחיי , ובדורות עד ייטמ המשיח עושה לט נסים נסחריה, וזהו צור חיינו,
 הוא מקיף עד המזלוח לחח לט חיים וברכה. מנן ישענו, לעשוח לט שלום . ואמר מנן ישעט
 ולא אמר מושיעט או מנינט, מפני שהוא עושס נסים נשחריה כמו כאחשורוש וק בכל דור ודור
* לעיני האלם כאלו הוא ישועה מן ר נ  הוא מנין לט מכל צרות ושולח םטח לבמל הצרוח ו
 הצרה ע׳־י הסבה ובאמח הוא מנן לט עיי נס לבלו: נודה לך ונספר תהלתך. סי׳ אי; אט
 מסחפקיס כהולאה לכל אלא כל סיום פיט ימלא חסלחך: על חיינו המסורים בידך . סי׳
 מחיתט לא נמס כיל שוס מזל ומערכה רקבילךלא לסי *׳טח כי אס לפי רצונך הפשוס : ועל נשמותינו
. גה שנאסר בילך אסקיל רוחי וכאן אמר השקולות לך, כי הרוח הוא רוח חיים ך  הפקודות ל
 אשר נסח כאפט הוא מסור כיח וכרשושו. אכל הנשמה היא נר ה' נשמח אלס נר לרנליט לברו
 המאירת לט אס הדרן אשר נלך בס סיא פקודה לעשות רצוט לבדו וזהו פקודות לך : ועל
 נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים, נשלמות הוא מיש אדון מפלאות המחדש
 כשוט ככל יוה תמיד מעשה כראשית להיות ערר וכקר וצהרים והס הנהנת עולמו כמרכגס כידוע
 ורנל רביעי הוא אחר חצות הלילה. וטובותיך הסה שבעה שחשכ כס׳ יצירה זרע עושר מכמה חן וט׳
 שטחן לט ככל עמ. כי יש הביל בק עת לזמן, זמן הוא זמן המזומן עיי אדם לעשוח הדבר הזה
 כזמן ההוא, ועש מא כידי שמים כמו שחשכ כימ עמיה. והנה מד זמנה שכשבעה ימי השמע
: רטוב כי לא כלו רחמיך. לא כמש ביו מדת ט׳  עולה כיח למ אמר ככל עש ערב וטקר ו
 הקניה, מימ ביו הוא מרחה על זולתו לזמן מונבל כי הוא ביח ולא יסול עליו מלח מוב כי מוט
 איט כיח. אכל מימ הקניה נקרא סונ כי לא כלו רחמיו לעולם. וכן הוא נקרא מחזם בעצם
 מפני כי לא תמו ווסדיך הה כליה של הרממימ לא יממו לעולה המה נצמייס וחאומיה עה העולם
, ואצל רממיה כלו כמיש אמה ה׳ לא סכלא רחמיך  כמיש עולה מםר «נה , לכן מכיר לשון ממו
. ולא, לשוס אדם to שהראה יני$ל וכל הצייקיס יהחסיייס : ועל כולם  ממני: מעולם קוינו לך
 יתברך ויתרומם שמך מלכט תמיד לעולם יועד. ס*׳ ישנרך שמו ויחפשע על קנוי ארן שמו
 וחהלסו, ויחרומה שידעו הכל כי רה הי ושפל יראה ואק כט כח להשינ עצמותו ימנרך רק יחפשע
 שמו שהוא מלכט. ואמר ממיד לעילם ועל. כי אס יסכרך שיט ככל שנה ושנה יום א׳ עד עולמי
 עולמים יאמר גיכ לעולם, וטון שאמר ממיל טונמו ככל יום ויוה: ובל החיים יורוך סלה. סי׳
 סלמ שלה מורה יומר ממילימ על שככל נשמה ונשמה נהלל יה כמו משלה הנחלה הלחנה ככל עם
 ורנע. ויהללו את שמך באמת ככל לככם וככל נפשם וככל מאולמ. האל ישועתנו ועזרתנו
. והכלל שכין ישועה לעזרה ע  סלה בכל עם וככל רגע ע׳׳כ ראוי להולומ לן סלה ככל עמ וככל מ
ט בברכה ראשונה: באי• הטוב שמך ולך נאה להודית. מה שאמרנו יאונ ט לא בצו רחמיך ב  מ
מ מןוב נקרא שמן שפיט יסשר מהלמן והס מחמין אבל אנחט מוליה לן בעצם  והמרחם וגו׳ ז



 פירוש התפלה טהרודג טוהרי א
ל , ט לן נאה למלוח, ולא לממסיך. ינכללס בברכה ראשונה מואר אלין יצחק jpnoe ע ן מ  ל
 םואר הגטר, ט כל הברטפ באים מנטרות כמו *זהב באשה נטר , מן אמר פחה ילעפי ט

פ ז ח  משיפ ה׳ משייי ממסי משמי קלשו מטרוק ישפ ימיט ט היאמללמ בימין ט
ה וברנד. חן וחסד ורחמים וחיים עלינו ועל כל ישראל עמך. משב כאן שבעם נ  שים שלום מ
 שיטח והתחיל בשלום כמשאחיל לא מצא הקניה כלי ממיס כרכה אלא שלום שנאמר ה׳ פח
 לעמו ישן ה׳ יברך אש עמו בשלום. צריך לשום לב על מאמר כלי מסיק ברכם, הלא מאמר חיל
א סמחזקה עלה נש יכיל כסה שימורים. , ונלי מ ׳  פייס אין הברכה שורה לא נדנר המדוד ולא ט
 ונראה שלק אמר לא מצא הקניה בלי מחזיק ברכס כדעס הרמב״ס זיל בנמנפוח וכן דעמ רזיל מי
א העדר רוב סובה ורוב שורעמומ שומרס בריס המיצוע  כהסכם יודע סשר דגר, אלא השלום, מ
א כלי המחזיק גרכה (שלא א מעק שאיט פוסק לק אמר שהשלום מ ק הגשרים, וידוע שכרכם מ  נ
 ירסח וישפוך מן השעה ולחון מיד שאמרו על לרסס קדירך שמך שי׳ רג האי גאון זיל שהמליצה
 כאמרה על סדס הצדקה שהעשירוח כאשר רוחח הקלידה לזו יוצאת חלאתה ממנה נם כל נסח סוג
, וע׳ז אמר הנביא וכלי (  מנמר העצמים, וזאס העצה בהסחלס הרסיחה לשמך מעס לעניי עמן
א מלם םמחזקס נרנה היא השלום נמיש והיה מעשה הצלקה שלום ועטלס  כליו רעים, כי הכלי מ
 הצדקה םשקס וכסח על מולם ולסלי חיל מזה הפסוק נמל המעשה יוסר מן העושה. ע״ל שפי׳
 םרמביס זיל הרהורי פטרה קשים מן העבירה , ט העבירה עצמם סעטר דדן אנרי הטף,
 והרמרי פטרה הם אשר הרה עמל נמורשי לנט ומששו מקרה יילל שקר שיטל לנפשו, וק
 מצאט ראיט נפט המחזיר על הפחחים, נסמלה מהוא רפנ וצמא ופרוס קשה לו נח הסנל צוס
 נוסו, ואחר ששמא חוזר על הפחחים ועונים עליו דברים הרנה וסורסיס לו נפשו נאפיו מלוע אס
, ולא צולע ולא ס ו  הולך על הפסחים ולא סמפון נעמל נפשן להרויח צרבין לא חדש ולא שבס מ
 נדם ולא קספ אמה, אז משמפן נפשו נחיק הנושה חה קשה לו מצרה טפו. והפושה צדקה משלו
א מחסר ממוט להשלים צרט טף העני, והמעשה ומלן פל סםמי נדיניס נשניל  זכותן ל*לסו מ
א הנפש, יהנםס אכלה אס יגיעו  צרט העני שמא מונרמ לילן נעצמו ולשמן דמו, ט דם מ
 יאת נל סוט שהוא מקנן ומקנל מהנדיטס . לק נמל המעשה שטחן לגמי נפש סמס נפש , ט
. וזס י  אליו הוא טשא את נפשו שלא יטש נמסנס נ״ו, מן העושה נממוט לצלכי טסו של הענ
 והיה מעשה הצדקה נממוט, שלום מופו של העט, שלום נסמליא של מעצה מהסרעומוס של העט,
א ישקיע  ועטדמ הצלקההיא העטלה לקנן עלסממי הנמנים, השקס ונמס על עולם, השקע, ני מ
 ימי ירשיע שמא סטעס הנפש כמו הרשעים כיס ערש השקס לא יוכלו, שהמעשה מא ישקיס כעש
, א הבסחון כה׳  העני כדמו פלא ישתפך נפשו על פתחי הנדיבים, לזאח חכה להשקס, ונסח מ
ט לנסוח נשס ה׳ ולא ימסור כל סוכ עד עולם , אסם וכלי כליו רעים ט כליז ס  ש^נס שלימות מ
 הם כמלמו מקנליס רעמ ממשנתו על זולתם. עוד אמרו מזיל דבר נמל דברו סמרנלים באותה שעם
 גטטל אפי׳ נעהינ לא יטל להוציא אמ כליו. הרב ריח וויסאל זיל הסביר לט מיסת המלכים
׳ כלי שיוכלו להסגלוש ולהתהווש הכלים, כי האור מנסלמיוס  ועשרה הרוני מלטמ מקא. כי הצמצום מ
 הכלים שמא ענ וחשוך מן האור, וניאר לט מה שארזיל נתחלה עלה נממשנה לנרוא אס הסולם
׳ נמלה״ל ואמיכ שנאצל ם נעת עשיית מקום גרי הצמצום מ  נמדהיד ואחיכ שתף עמו מדהיר, ני מ
, יוחניס ה ׳ מדהיר. עיכ סרגלים סעו ק  העולמות במוך המקום, ואור איס נתלבש בסונס אז מ
ס מראשית השנה לשנעט מסיבה, ובשעה שנאו ראו שמשו גמלי הממנה, ט ז שאיי עיני ה׳ נ  מ
 סס כלי מא דק ומשפס לקבל ולסת לכל א׳ כמשססו ושיעורו, והס סביו שמרוב סרימיס על איי
א ממט הלין  נתנסלו הלינין ומציא את כליו, טון שראו ששורת הלין לא נסבסל באיי אמרו ט חזק מ
 גינר על הרחמים וזה דבר גמל דברו המרגלים באותה שעם , ט אותה השעה גברו היינק, ולבר
 גמל מא שמא קיום העולם יזהי שקר וסחלמו אמס. וכן נאמר שם כלי, על אשם ראשונה ,
ו נהנדל מנ  אין אשה טרתמ נרית אלא לנעלה הראשון שפושה אומה כלי, נראה שממת מיץ נ
, נפש סנססיס ף ו , במלה הטף בסלה םגפש שיסופא מ ף ו , ני מסש לא תשרה אלא ע  ניש קטלס
א ממוצע פעמים מתלבש עוף הטשא רעיונות האדם וסמבולוסיו, והרוח . הריס מ ׳ ט  םיירלס ו
ד ס ן לעולם לס יש מ ו . והנשמה לא תשרה מ מס  יטל למומ גיכ בלי כלי כסו עושה מלאכיו רו
א נאטש נתוט , ונשמת שלי תבינם היא םפלפלס אלם לעפ  פעמים רנות כשיש איוב אק רוח מ
 קמשיס השורה עליו מלמעלה. והפגין כריתות בריס וכן השורה נקרא לוחות הברית שכרת סי
א תורה שנכתב וחיי עולם נסע בשימז  ממט בחורב, מרש בשיפ ארח אשר נתן לט מורס אמת מ
א «p־ מצות וכרס סמנה שנפ א תורה שנפל פה. וזהו פנק כריתת ברית ט הסודה שנכתב מ  מ

 מצות



 פמ־וע התפלה מהרה״ג טוהר״א
ל שבע מצות בני נח וכהן לחכמים שיהוספו מעצמן במו ברית בין הברגים שטרח  מצות דרבנן ע
 מלק אי ונותן לאיש בריתי • תהו אין האשס טרתה ברית, ע״ד שארזיל אעסה לו עזר חסים מביא
 חמיה הוא ט סס , פשתן פשתן הוא לובש, וכל שכעה מלאכות שהיא עושה הוא כריתת כרית שעוזרת
 מנימה ורצינה והיו לכשר אחד. אלא לכעלס הראשון, שעושה אותה כלי להיות עזר כנגדו, לו
. וזהו ה׳ עוז לעמו יתן והה אינם יכוליה לקבל רוב שובה  היא עזר כאמת והמים כי תואמים הס
 לק ם׳ יברך אח עמו כשלום, היא כלי המחזיק ברכה מדה כמדתי. ואמר שים. שלום בראשונה
 אעיש שהיא אחרונה ממעלה למפה, אבל מפני שאנהט מקבלים , יניע לט האחרית בראשונה ט
 אחרמז לאיש שלום, שלוס היא הכלי לקבל ששה שוטח שחשב נגד ששח ימי המעשה ושבת היא שלום
: וברכה. היא התסשסת הסב בזמן ובמקוס ב ס בה. הוא מדת ה  המקבלת לנו השפע כידוע: טו
 ובנפש : p וחסד ורחמים וחיים. כי הברכה תפרד לארבע נהרות הלו. נהר הראשון מא ק בעיני
} עד זה הוא ד ס  אלקיס ואדם ונגד זה הוא הקשבה כמיש במקום אחר, ואח״כ עושה עמו ח
 האזנה . ואחיכ כשיחשא האדם ופללו פושה עמו רחמים, עד זה הוא שמיעה. ותייס הוא מדס
 הראשונה אשר תחיה אס בעליה: ברכגו אביגו בלגו באחד בא־ר פגיך. כי באור סני מלך חיים.
 בי באור פניך רציתט ונתת לגו ה׳ אלהינו תורת חיים שטתנת חייה ללומדה ועוש־ה בעוה״ז :
 ואהבת חסד נתת בלב. וצדקה וברכה וחיים ושלום. חשב נ״כ ששה דברים נגד ששה דברים
 הניל: וטיב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. השלום שאתה עושה
 במרומים יעשה עליט ועל כל ישראל: באיי המברך אה עמו ישראל בשלום. םטתן להם נל

 השוטח עם הנרתיק שלהן במיש והיה ברכה .
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