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  25  עיקר חיות האדם הוא תיקון המדות  'אות ג  
  27  הרוצה לשוב מדרכו הרעה צריך לשקול מדותיו במאזני צדק  'אות ד  
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לשבח את המפורסם במדות טובותולא שייך מתוך ראוי   אות יד  
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רע של תאוה ולימוד הלכות לימוד האגדה טוב לכבוש יצר ה  'אות ה  

  טוב לכבוש יצר של כעס
48  

הנמשך אחר התאוה מפסיד אף את מדותיו הטובות   'אות ו  
והנמשך אחר החמדה מאבד את המדות טובות , המולדות

  שהרגיל עצמו בהן
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כ "חמדה ואחלא יאמר האדם אלך מעט אחר התאוה וה  'אות ז  
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  וכמה לשם תאותו' כמה כוונתו לה' פלס ומאזני משפט לה
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50  
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, ההנאות שאדם נהנה בעולם הזה יתהפכו לו בקבר למרה  אות יב  

המתכוין בהנאתו רק לשם שמים נחשב לו ההנאה צדיק 
  למצוה ואכילתו לקרבן
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55  

  56  במצודת החמדה נלכדים לפעמים גם בני תורה  'אות ג  
  56  'מיני גבורה נמצאים בעובדי ה' ב  'אות ד  
ה בחסרון הלבנה "מי שהיה רשע בגלגול ראשון מורידו הקב  'אות ה  

  ואז הוא בחסרון כל ימיו
58  

  60  מקומות בגיהנם' ב  'אות ו  
שא ומתן שאינו באמונה גונבת קליפת נוגה נפשות בעוון מ  'אות ז  

  ומזונות מן הקדושה
61  

  61  הגוזל ולא החזיר עד סוף ימיו מוכרח לבוא בגלגול  'אות ח  
  61  עסק העולם הזה ביראה מועיל לתורה ומצות כזבל לגן  'אות ט  
ז יקנה "טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות כי עי  'אות י  

  בנפשו מדות ההסתפקות והשמחה בחלקו
62  

טוב לקבץ רק מעט ממון ויתן צדקה שאז הוא יוצא ידי   אות יא  
  חובת צדקה בקל

62  

ת היצר הטוב אמנם לפעמים פ שמדת הפזרנות אינה עצ"אע  אות יב  
  תצמח מזה טובה

62  

 וללומדיבכלל  עם להמון היצר ומלחמת העבודה דרכי    'פרק ד
   בפרטתורה

63  

  64בזמן שהיצר הרע כפוף ליצר הטוב מועיל לישוב העולם   'אות א  



 אבן שלמה

3 

  אמנם כשאינו כן מקלקל הכל
  64  והסכמתם יחד, נקבים בלב' ב  'אות ב  
כל עסקי העולם הזה ותאוותיו הוא מן הטחול ורוח הכוסף   'אות ג  

  לעולם הבא הוא מהלב
64  

כ "תחילת פיתוי היצר הרע להראות לו אהבה ורק אח  'אות ד  
  מתחיל להפציר לעבירה

65  

כל , כל זמן שהאדם עוסק בעבודה היצר הרע רובץ במנוחה  'אות ה  
  מגמתו ללכוד את האדם כשהוא פוסק מהעבודה

65  

  65  אין יצר הרע שורה אלא במקום פגום  'אות ו  
כ נענש עליהם כי "ג ואעפיש עוונות שבאים באונס ושוג  'אות ז  

  עבירה גוררת עבירה
66  

כ לעבור על "ההימנעות מלקיים מצות עשה גורמת לו אח  'אות ח  
  ת"ל

66  

אם אין האדם משתדל לעלות מעלה מעלה על כרחו ירד   'אות ט  
  מטה מטה

66  

  67  כשלונותיו של האדם הינן באשמתו  'אות י  
ח צריך שמירה יתירה מהיצר הרע מפני שבו מתגרה "הת  א"אות י  

  ביותר
67 

צדיק שעושה חטא גדול הוא לפעמים מכיוון שהדבר   ב"אות י  
מושרש בטבעו ממעשה אבותיו או שכשלונו הוא בגלגול 

  שוןהרא

68 

רוב המינים והחוטאים בין אדם למקום נראים כטובים   ג"אות י  
  בטבעם

69 

לפעמים מכניס היצר הרע גיאות בלבו של המתחיל ללמוד   ד"אות י  
  שכבר הגיע למעלה עליונה

69 

נדמה לו ' א: דברים' בעבירה מפני אחד מבהאדם נכשל   ו"אות ט  
  מחברת פועלי עון' ב, שהיא מצוה

70 

אי ' שעבודת ה' א: טענות' היצר הרע בא על האדם בב  ז"אות ט  
  מראה לו היתרים' ב, אפשר לעמוד בה

71 

 71  הראשוןכל דרכי האדם נמשכים אחר הרצון   ז"אות י  

מסיר הסיבה ומנקה ' א: מיני רפואות' בחולי הגוף נמצאו ג  ח"אות י  
מרכך העור ' ג, מוציא הליחה הנראה מבחוץ ' ב, הפסולת

וכן הוא , והמורסא שנתקשו והטבע דוחה מאליה כל רע
  ברפואת הנפש

71  

צר הרע החיצוני צריך להתרחק מלהביט בתאוות להכניע הי  ט"אות י  
ואת היצר הרע הפנימי , העולם הזה ולישב בהתבודדות

  צריך להכניע בזכרון יום המות

72  

קבלה ' ב, תיקון העבר' א: דברים' לענין תשובה צריך ב  'אות כ  
  לעתיד

73  

א הוא "ריכה יגיעה רבה להשיגה אבל הסטהקדושה צ  א"אות כ  
  להיפך

73  

אבל במלחמת היצר , צריך לדרוש אצל החכמים' בדרכי ה  ב"אות כ  
  אין די לו בעצה אלא עליו לעשות תחבולות מעצמו

75  

  76  המצות ושמירת ואהבה יראה    'פרק ה
אפילו שלא לשמה 'פ שהתורה והמצותטובים לפני ה"אע  'אות א  

  י אהבה ויראה"הוא ע' מ שלמות העבודה בדרכי ה"מ
77  

המרבים לעשות מצות ואינם שתולים על פלגי מי התורה   'אות ב  
  והיראה עליהם נאמר למה לי רוב זבחיכם

77  

  77תורה ומצות יש ביד האדם להשיגן אמנם יראה ואהבה   'אות ג  
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  פנימית הוא מתת אלהים
מ ההכנה "כל רצון ואהבה ודביקות מקבל האדם מלמעלה מ  'אות ד  

  תלויה באדם
79  

יראת העונש מביאה לידי חכמה וחכמה מביאה לידי יראת   'אות ה  
  ותהרוממ

81  

כמו שעיקר האילן הוא הפרי כן לא המדרש עיקר אלא   'אות ו  
  המעשה

81  

מי שיש לו מדות טובות ואינו עושה מצוות הוא כנזם זהב   'אות ז  
  באף חזיר

81  

זריעה ותפלה : דולי קרקעדברים כעין גי' בכל מעשה צריך ג  'אות ח  
  למטר ולנכש העשבים הרעים

82  

מניעת קיום מצות עשה מרובה ממה שאדם עובר על מצות   'אות ט  
  לא תעשה

82  

  85  תוכחה ודרכי בנים דוליוג נוךיח דרכי    'פרק ו
שכן בקלקול ' גיח על בניו שילכו בדרכי העל האדם להש  'אות א  

  ו יענשו האב והאם"בנים ח
86  

ז שונא "המונע מלייסר ולהכות את בנו כשראוי לעשות כן ה  'אות ב  
  את בנו

86  

גם את הבנות צריך להדריך תמיד שלא יצא מפיהן קללה   'אות ג  
  ושבועות

87  

כשמכה את בנו לא יכה אותו מכת אויב דרך כעס על העבר   'אות ד  
  מ להצילו מן העתיד"אלא ע

88  

צריך להוכיח את הבנים הרבה בדברים רכים בדברי מוסר   'אות ה  
  המתישבים על הלב

88  

קדק בלימודו מועיל לתיקון המדות מה שהאדם מד  'אות ו  
  והמעשים טובים

88  

שכן אם ישמע לו הרי שיטול , לעולם יוכיח אדם את חביריו   'אות ז  
שכר המצות שיעשהבגללוכמו העושה בעצמו ואם לא 

  ישמע לו אז נוטל את הטוב ממנו

89  

המוכיח בדברים קשים ומבזה אותם ' א: חיםמיני מוכי' ב  'אות ח  
הבא בדברים טובים וניחומים ' כ אין דבירו מתקבלים ב"וע

  ובכך מקרבן לתורה

90  

 התורה עסק שבין הפרשהו, התורה ושקידת בטלים דברים    'פרק ז
  מצות לשאר

90  

  91  נפש מכל חטאי שמירת הפה משתמר ה"ע  'אות א  
  91  בעשיה ודיבור: דברים' כל העולם כולו תלוי בב  'אות ב  
מעשה השכינה והנהגת עולם הזה תלויים בהבל פיו של   'אות ג  

  אדם הן לטוב או להיפך
95  

' הממעט בדברים אפי: זושתי מדריגות זו למעלה מ  'אות ד  
ומדרגה מעולה מזו המושל במחשבתו , הנצרכים לו

  מלחשוב מחשבות בטילות

95  

  96  החכם לא ישמיע קולו בשחוק  'אות ה  
טרדת התאוות ' א: סבות האדם מתבטל מן התורה' מג  'אות ו  

מפני ' ב,  יתקיים אצלושסובר שזהו עצם הטוב ולעולם
שרוצה ' ג, שנמשך אחר דברים בטלים וקשה לו לפרוש

  .להשיג את התורה בלא עמל

96  

האוכל בעת רעבונו מועיל ואם עברה השעה ונכחש כחו   'אות ז  
  ת לא תאמר כשאפנה אשנה"כן בד, אינו מועילו

97  

  98מוד בעצמו קודם למעשה המצות אבל ללמד לאחרים לל  'אות ח  
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  מעשה קודם
  98  כל תיבה ותיבה שאדם לומד שקולה כנגד כל המצות  'אות ט  
ע והפכם הוא חרבו של "שכר התורה עץ חיים ושל מצות ג  'אות י  

  מלאך המות וגיהנם
98  

העוסק בתורה וכן המחזיק תלמיד חכם ניצול מסכין פגום   אות יא  
  דמלאך המות

99  

והששי כלול מכולם ' כלול מי' ששה מדורות בגיהנם וכל א  אות יב  
  ונקרא מות

101  

  103  מעשהדיבור ו, הר סיני וחורב כנגד תורה ועבודה  אות יג  
תורה היא כלחם שהוא עיקר סעד הלב ונצרך תמיד ומצוות   אות יד  

  המה כמרקחת שכל מצוה אינה נצרכת כי אם בזמנה
104  

ושכר מצות נמשל למטר ' שכר התורה נמשל לטל שהכל א  אות טו  
  רשכל מצוה היא בפני עצמה כטיפות המט

105  

  105  התורה ופנימיות לשמה ושלא לשמה ועניני הלמוד דרכי    'פרק ח
בתורה יבקש למוד קל שלא יהיה יותר מיכלתו ויקוץ בה   'אות א  

  ונקי שלא תהיה בו פניה
106   

מקרא משנה וגמרא בבלי מתחילה צריך למלא כריסו   'אות ב  
ירושלמי תוספתא מכילתא ספרא וספרי וכל הברייתות 

  כ לעסוק בפלפול חברים"ואח

106  

  107  הלומד קיצור דינים סוף שישכח הכל  'אות ג  
החכם נהנה בעת לימודו במה שמקיים מצות בוראו אף   'אות ד  

אבל הכסיל , ידע וחוזר תמיד ומוצא בו טעםשעדיין לא 
  אינו נהנה עד שיסיים הספר

107  

האומר פשטים ודרושים מפוארים שאינם לאמיתה של תורה   'אות ה  
  בכדי להתפאר עונשו גדול מאד

108  

תבקש  דבר שאין העולם לומדים למד אותה שסופה לה  'אות ו  
  ממך

108  

טוב לאדם שילמד מעט ויחזור עליו תמיד וידע כל דבר   'אות ז  
ממנו על בוריו ממה שילמוד ויקבץ הרבה ואינו יודע הדין 

  על בוריו

108  

מי שיש בו יראת חטא מחפש בלימודו לידע את הדרך ילך   'אות ח  
  בה

108  

כשלומד אצל רב אל יאמר לפניו חדושי תורתו להתפאר   'אות ט  
  אך יראה תמיד לקבל ממנו תורה, לפניו

109  

להוציא הדין ' בלימוד צריך לטחון היטב דקדוקי תורתנו הק  'אות י  
  לאמתו

109  

וצריך ' גופני יש תבן ומוץ וסובין ומורסן כוכמו שבלחם ה  אות יא  
  כן הוא בתורה, לכמה מלאכות עד שיעשה לחם

109  

ל לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו "ש חז"ביאור מ  אות יב  
  'שלא לשמה כו

110 

 יותר טוב ממה הוא, מה שאדם לומד לשמה אף שהוא מעט  אות יג  
  שלומד הרבה והוא מלא מחשבות פסולות

111 

 112  דברים יש בענין שלא לשמה' ד  אות יד  

ל אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על "כ חז"בעניין מש  אות טו  
  'מנת לקבל פרס וכו

112 

 113  ע מי שלומד שלא לשמה"עונשים בג' ג   טזאות  

גם האכילה ושאר , אצל הצדיקים שעושים הכל לשם שמים  אות יז  
  עניני הגוף הוא קודש 

113 

 114כשהיצר הרע מסית את האדם ללמוד לשם הנאה או רבנות   אות יח  
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  וב ללמוד אז בספרי מוסרואינו יכול לעמוד כנגדו ט
 114  ה נותן חכמה אלא למי שיש לו חכמה"אין הקב  אות יט  

 116  עליית נשמה בלילה בשעת השינה  אות כ  

 117  פ פשט צריך להיות מכוון על פי הסוד"מה שמחדש ע  אות כא  

 118  תחילה יש ללמוד הלכות ולקיימם ואז ללמוד סוד  אות כב  

 118  אגדות ומוסר נצרכים לכל  אות כג  

 119  יש יכולת להשיג לפי מה שמלמדין אותו בבטן אמו' לכל א  אות כד  

 120  איסור שימושי קבלה מעשית  אות כה  

ו כדברים בטלים בהם גנוזים כל "דווקא האגדות הנראים ח  אות כו  
  הסודות

121 

שהוא הנפש , פנימיות התורה היא חיים לפנימיות הגוף  אות כז  
  והחיצוניות לחיצוניות הגוף

121 

 122  תפלה עניני    'פרק ט

  123  הדברים שצריך האדם כדי להעלות את התפילה  'אות א  
מה יעשה ויהיה לבו ונפשו אחר התורה בלבד תמיד בלא   'אות ב  

  ל בלא מחשבה אחרת"ר, וכן בעת התפילה, מחשבה אחרת
123  

  123  קודם התפילה צריך לחשוב עליה כדי שתהא שגורה בפיו  'אות ג  
שכל הגדול מחבירו יצרו , במצות ותפילות הוא כמו באדם  'אות ד  

  גדול הימנו
124  

ה התורה י שהיו מאריכין בתפילה הית"חסידים הראשונים ע  'אות ה  
  משתמרת ומתברכת בקרבם

124  

  124  שעות' לא ירבה בתפלה יותר מג  'אות ו  
  124  'עיקר התפלה הוא לשבור גאותו ולשוב אל ה  'אות ז  
  125  עיקר התפילה צריך להיות על כלל ישראל  'אות ח  
שישמור אותנו : דברים' ה ב"האדם צריך לבקש מהקב  'אות ט  

  .ושיהיה מסייע אותנו לעולם הבא, בעולם הזה מן החטא
125  

והיא , בכל יום שיש תפילת מוסף יש לאדם נשמה יתירה  'אות י  
  תוספת רוח הקודש

125  

רוב התפילות הם בלשון נסתר מפני שאין לדבר אל המלך   ות יאא  
  בלשון נוכח

125  

ם "כ העכו"משא, ה ברוך הוא"כל אמונתנו היא בשם הוי  אות יב  
  אינם משיגים רק בשאר שמות

125 

ה מוטלת מ התפיל"מ, על אף שהכהנים מקריבים קרבנות  אות יג  
  על הכל

126 

 126  צ להזכיר את שמו"המבקש רחמים על חבירו א  אות יד  

 126  שחיטה והקרבה: דברים בקרבן' ב  אות טו  

 ובעולם הזה בעולם וענש ושכר, הגוף מן הנשמה פטירת    'פרק י
  הבא

127 

ואין צדיק , ע"כל עושר העולם הזה הוא מטרפי אילני דג  'אות א  
, כ יש צדיקים הרבה בדור"אוכל פירות בעולם הזה אא

  .ודווקא אם הוא טוב לבריות

127 

 128  הפירות של הצדיק נותנין רק לבניו  'אות ב  

 128  צדקה ומשפט הם דלתות התורה  'ת גאו  

 והעושר הוא החלק ,כבוד הוא החלק הגרוע של העולם הזה  'אות ד  
 שכן ,ז שהוא יותר טוב אפילו מהעולם הבא"של העוה

  ביכלתו לעשות בעשרו מעשים טובים

129 

 129   הפירות לעולם הבא לטובתםלצדיקים מצפינים גם שכר  'אות ה  

 130  ולגמול העוונות יש גבול, לשכר המצות אין גבול  'אות ו  

 130  והפתי הולך אחריו כל ימיו, א כאוהב"תחילה נרא לו הסט  'אות ז  
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ן מקשים ערפם ולוחמים הרשעים אפילו בשעת מיתת  'אות ח  
שכן , אמנם הצדיקים פושטין צוארם כיונה, במלאך המות

  'מתכוונים לקיים בזה רצון הבורא ית

132 

ואין שומעין לה עד יום , כל הימים מדת הדין מקטרגת  'אות ט  
  המיתה

133 

  133  דין החזק מאדבעת המיתה אז הוא יום ה  'אות י  
  134  דינים עוברים על האדם' ז  אות יא  
 135  דינין עוברין על האדם עד שיבא לגן עדן' ג  אות יב  

 136  מקומות' האדם הנוסע ממקום למקום יש בזה ג  אות יג  

 136  דרכים צריך לילך אחר המיתה' בג  אות יד  

 137  א מסעות צריך האדם לנסוע עד שיבוא למקום מנוחתו"י  אות טו  

 137  ל"נהר דינור מפסיק בין ארץ ישראל של מעלה לחו  אות טז  

 138  מיני הגעלה' וד דס  אות יז  

 139  י הרחיצה בנהר דינור מסירים מעליו הבגדים צואים"ע  אות יח  

 139  נכנס לפנים משורת הדין, ה מעניש"פ שהקב"אע  אות יט  

 139  שיעלהו הצדיקהרע לבריות אינו עולה מן הגיהנם עד   אות כ  

 140  האברים מעידין על האדם  אות כא  

 142  בעין רשום כל העולם וכל אשר בו  אות כב  

אמנם הטוב צפון , א תרדוף לשלם לאדם תיכף כרעתו"הסט  אות כג  
  לצדיק עד שנשלם

143 

 143  תשובה לאחר גזר דין מועיל רק להעלותו מן הגיהנם  אות כד  

, ד שלמעלה"ג שנה הוא על פי משפט ב"מי שמת קודם י  אות כה  
  שנה ואילך' שנה ומכ' ודין מי שמת עד כ

144 

, שנה' של מעלה מענישין עד כד "פ שאמרו שאין ב"אע  אות כו  
  כ נענש על הכל"מ אח"מ

145 

 145  וגיהנם בצפון, ע הוא ברוח דרום מערב של עולם"ג  אות כז  

הצדיקים מצפים לחכם בעולם הבא כדי שיגיד להם חידושי   אות כח  
  תורה

145 

, ר הגיהנם מטומאתו ויוכלל בגן עדןהלעתיד לבוא יט  אות כט  
  ושניהם יוקבעו בארץ ישראל

146 

כן הוא , כמו שלמטה בבית מקדש יש מדרגות מדרגות  אות ל  
  למעלה

146 

ואף אם האדם , ה ברא את האדם להטיבו באחריתו"הקב  אות לא  
עד שיתקן , ה מחזירו לזה העולם פעמים ושלש"א הקבחט

  מה שעיוות

147 

 150  מתחילה מוסרין את הרשע למלאך דּומה  אות לב  

 153  ע הוא מים ועיקר גיהנם הוא אש"עיקר ג  אות לג  

 153  העתידה להוגאה ועניני משיח חבלי ,רב ערב    א"פרק י

 154  הפרקים שבהם העולם נידון' עניני הגאולה יהיו בד' ד  'אות א  

כ יחיו "ואח, כ שבט יהודה"ואח, שבטים' תחילה יגאלו י  'אות ב  
  דור המדבר

154 

ועיקר הגאולה , י לימוד התורה"הזאת תהיה רק עהגאולה   'אות ג  
  תליא בלימוד קבלה

155 

בזכות שמתרחקים מאותן העוסקים בלימוד פילוסופיא   'אות ד  
  'יזכו לעתיד לבא לאור ה, אלהית למודיות וטבעיות

155 

 156   לידההגאולה מכונה בשם בוקר ובשם  'אות ה  

 157  מיני פסולת שבתבואה' ג  'אות ו  

, לפי שהדורות מתמעטין והולכים והערב רב מתגברין  'אות ז  
הוצרכו חכמי הדורות שבכל דור לגזור גזירות וסייגים 

166 
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  חדשים
 166  ר יש בישראל"מיני ע' ה  'אות ח  

 167  ומזה משתנים הטבעים, בכל דור ודור שולטת מדה אחרת  'אות ט  

 170  כל הענינים שבחודש תשרי המה רמז לעתיד לבא  'אות י  

 171  סעודת לויתן הוא הדעת שתתרבה בארץ  אות יא  
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øôñ  
ïáà äîìù  

äàôñåú  
äåéà ðåãñ ñìôì éëøã äøåúä äãåáòäå éðæàîá ÷ãö,  

úåðôìå íäî ìë éðáà ìåùëî ìáì åìùëé íäá éòåú çåø ,íâå ãåò éàäæ íéðéðò 
íéàìôð .ìëå äìà éîåíéãñ ìò éàø÷î ùã÷ éøîàîå æç"ì éôë äî áùéíøà äúîàì ìù 

äøåú áøä äîåãä êàìîì ä 'úåàáö ,ïåàâä ãéñçä éúîàä ,ïáø ìù ìë éðá äìåâä ,ùéà 
íé÷ìà ùåã÷ ,ôîäåíñø ìëá éåö÷ õøà ,åîä' àåäéì àðìéåî ÷åöæ"ì .àåäå ìéèå÷ ìëî 

áéåéøåà íéùåã÷ä äìâðá øúñðå ïúåàî øáëù åàá ñåôãá íâå äîî àöîðù ú" éíéáåúëá.  
äåìðå åéìà øåàéá ìò êøã æîøä øñåîå àìôð ,íâå éàäæ úåøòä úàî áøä ìåãâä 

íñøåôîä åúá"é åë 'äåî 'ìàåîù á"ø íäøáà äìæ"ä ïàöìàî .å ùãçî ñôãð äúò
 úåáø úåôñåäáøùà óéñåä ðä áøä" ìúéðù åãé è÷ìì äáøä íéðéðô íéø÷é úëî"÷ ìù 

éãéîìú øâä"à öæ"ì åîùá ,íò äáøä úåøòä úåùãç úåáåè úåìéòåîå ,íâå øãñð øãñá 
ïåëð ï÷åúîå íé÷øôá ,ëì ïéðò ïéðòå ÷øô ôá"ò .àöéå øåàì ò"é åðá åãéîìúå ÷çöé ïàöìàî 

éøì úåúöîöì øëîð úåëæä"î ì"õ.  
àðìéåå  

éø ñåôãáå úåàöåäá"ð ì"á é'åäî ÷÷åçîä 'î ïîôéì øæòéìà"æ õ"ì.  
øú úðùá"ôì ð"÷   
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úåîëñä  
äìà éáúëî íéðåàâä øùà åðúð éì íúãåòú ò"ã úñôãä éáúë øâä"à æ"ì .øúéå 

áúëîäíé íä íéáåúë ìò ñ '÷øá øçùä ,äðåîà äçâùäå ,ùøãî úåø ,éúàöåäù øåàì 
úøæòá éùä"ú ,íúéøàùå åàåáé éà"ä úåøáåçá úåàáä:  

ïä òì÷éà äôì áøä âìôåîä ïåðùå é"à ììåäî øàåôîå åî"ä ìàåîù åäîá 'íäøáà 
æ"ì ÷öåìñî åøôñå åãéá äáøä éùåãéç äøåú òáåðä ãåáëî åðáø ïåàâä ãéñçä äáëùø"â 

ùéà íéäìà øâä"à ÷åöæ"ì àðìéååî øùà úãåòú íéìåãâ éë íå÷îî ùåã÷ åëìäúé .íâå áøä 
øáçîä ðä"ì øáãé íéøáã éòðîíé øñåîá ìëùä úòãå øôñá äðåîà äçâùäå øùàë éúéæç 
éúðééòå úö÷îá åéøáã äîä íéáøò ïæàì úòîåù .ò"ë éãé ïåëéú åîò úåìçì éðô íéáãðúîä 

íòá úåéäì éëîåúá áøä äøáçî ðä"ì ìá÷ì íéøôñä úáéãðá áì ïòîì ïåøãáúé àîìòá 
éøáã åùã÷ äôî ÷éôî úåéìâøî åðáø ïåàâä ÷åöæ"ì úåëæå åúøåú ÷ä 'ïâé åðéìò òéôùäì 
òôù úåëøá úòôùá äåìù è÷ùäå ìò ìë íéáãðúîä ùôðë øéúòîä øáãîä ãåáëì 

äøåúä.  
äòàá"ç íåé ä 'ë 'øééà ëøú"ä ôì"÷ äô ÷"÷ ïéìøà÷  
íåàð îùìàå øåãâéáà äàôñåú ãáàä"÷ ðä"ì  

ïë éëðà øéòäì áì éàøé ä 'êåîúì ãéá ùéàä éçëåðä áøä âìôåîä ïùøãå íñøåôî 
àøé ãøçå øáãì ä 'ïòîì ãåáë äøåúä àéöåäì úåùãç õøàá úåøåà úåæåðâ úåàìåñîä æôá 
ø÷é úåøîà úåøåäè úåòáåðä úåøå÷îî íéðîàð øùà äìã åðì øù äøåúä ïåàâ íéðåàâä 
ðøîà àðáøå åäéìà äìåì÷åöæ"ä úåëæåå ïâé ìò ìë íéôòúñîä úåéäì øæòì àéöåäì ìòô 

åùã÷ øåàì íìåò úåëæì íéáøä .úøéúòë áúåëä ïòîì ãåáë äøåúä äéìòáå øùà äðúð 
åðì äùøåî éðéòå äãòä íä åìâé åðì ìë úåîåìòú äéðåôö øæòá ïåéìòä ùãçîä åøåà ãéîú 
ìò åéàøé  

íåéä øò"ç ïåéñ úðù ãçéù ìéìë åøåà ôì"÷ ô"÷ ÷ñðéô  
íåàð øæòìà äùî éåìä ùéà õéååøåä ôç"÷ ðä"ì  
äðä òãåð äãåäéá ìàøùéáå äðîàð .íà éë äæ úåáø íéðùá øùà åð÷øåä éìëî ìà 

éìë åðòáùå íéãåãð åèòîúðå úåáì éæåç äîëçä åëùçå úåàåøä úåáåøàá ááìä .ìáà 
ìëá äæ åðéäìà íéîùáù ìéãâä åðéìò åãñç ìëáå ãøå øåãå íé÷ä åðì íéòåø íéðîàð íéàåø 
ïéòá äâåð ùîù íúîëç äåúá"÷ äîä íé÷éôîä äîëç íéöéôîå úòã íéòåø ïàö íéùã÷ 
úãò ïåøåùé íäéôîå åðà íééç ééç ùôðä ò"é íäéøåáéç íéùåã÷ä ìëá øåã øåãå .óàå 

åðéúåøåãá íéðåøçàä øåã åðéðôìù â"ë åðéëæ øåàì øéàîä øðá äåöî äøåúå øåà åäà ïåàâ 
íéðåàâä áëùø"ä ïåøçà íéðåøçàá ïåùàøå íéðåùàøá àåä ïåàâä ãéñçä åäî 'åäéìà 

÷åöæ"ì .àåä éøàä äøåáçáù äéøà éáã éàìéò .éîå áéäøéù åùôðá øàáì åìãâ åîåöòå 
äåúá"÷ åúåãéñçå åúåùéøôå àìä åéìò å÷çùé óà éøéòö ïàöä éë éî àì òãé øåà äâåð 

ùîùä éøùà øåãä åëæù úåðäì åøåàî åëå' .äðäå ïî àéîù à÷ åëæ äéì áøäì âìôåîä 
äøåúá äàøéå äøåäè äàð ùøåã åëå 'øåäî"ø ìàåîù øåäîá"ø íäøáà æ"ì ÷î"÷ ÷öåìñ ,

øùà âéùä éáúëî ïåàâä ãéñçä ðä"ì øùà ùé åì áøäì ðä"ì úåãò äðîàð ø÷éå äñãàúå 
éðåàâî æåðéðî øùà íä éáúë ùãå÷ ìù ïåàâä ãéñçä ðä"ì åöôçå åàéáäì äéáì"ã éàãåá 

ïéà øòùì äåöî äáø åæìä úåéäì øéòî øåæòì åãòñì åëîúìå àáåéù úéáì ñåôãä øùà 
åèèåùé íéáø åúøåúá åéäéå åéúåúôù úåááåã .úåëæå ïåàâä ãéñçä ÷åöæ"ì ïâé åðéìò øéàäì 

åðéðéò äåúá"÷ åðéðéòå äðéæçú íéìùåøé äåð ïðàù õôçë ììë áçà"é õôçëå ùôð äðòð ãáò 
éãáòì ä 'íéðîàðä.  

ïîìæ áàæ áøäá âä 'íñøåôîä éøäî"ó äìæ"ä î"î àúîã îå"õ àðìéååã  
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äàøä éì áøä âìôåîä ïåðùä éå"à íéáøî øùåàîå úåãîá úåéîåøú åéøôñ 
ñéôãäù øôñ äðåîà äçâùäå øôñå ùøãî úåø íò úåäâä øâäî"à äìæ"ä ,åéúåøòäå øéòæ 

íù .íâ éúòîùå ùøåã íéáøá åàöîå åéøáã ïç éðéòá àåäå ã÷åù äøåúá äîùì ùéå åì ãé 
éøôñá äàøéä äîëçäå .úàæìå ìë êîåúä åãé åäðäîå úéð÷á åéøôñ  òééñîàåä ìéãâäì 

äøåú äøéãàäìå .åøëùå äáø .åáø÷îäå åòééñîäå êøáúé áåøá úåëøá äæá àááå .éúàî 
áúåëä àáä äò"ç íåé ä 'á 'ïååùçøî ëøú"æ ôì"÷ ô" ÷÷àùéùééà  

íåàð íäøáà îù ìàååäîá 'äãåäé äììæ"ä ÷àùéùééàî  
äàø éúéàø áúë íù ìàåîùî .éë åîù ø÷é êìåä áåèå àìäå àéä äáåúë ìò 

éáúëî äãåòú ùéù åì äîëî íéðáø  íéìåãâéîëçå åðéðîæ ð"é .íä åðúé ïäéãò éë ïîàð 
ìàåîù åéäìàì äåúå"÷ ìàåîùå íëç éáøå éø÷úé ä"ä áøä âìôåîä íëç éá"à ùë"ú åäî '

àåîùì ÷öåìñî ð"é íëçå äæ àá íâ ïàëì äéøôñå äéðééæå åéìò àìä äæ äî àéöåäù øåàì 
íìåò íéøôñä íéø÷éä .ôìåòîú íéøéôñ .íéçîù íéøéàîå .øåàîî äìåâä ä"ä äáëùø"â 

ïåàâä ãéñçä ø"à ÷åöæ"ì ãåòå åúòãá éñåôãàì àøãà äæéà íéðéðò íéðåù íéø÷éä íéðéðôî 
äâäî"ç ðä"ì øùàëå úòãåî úàæ ìëá õøàä øúåéáå íéøòùá íéðééåöîä éë ìë åéøáã 

íéùåã÷ä äúîàì ìù äåú"÷ íéðååëî.  
øúòéå ÷çöé çëåðì ëåîä"æ ø÷éä ð"é úåéäì éëîåñá åùôð äø÷éä éîå ìëåé øôñì 

åîë úà ø÷é úøàôú ìãåâ äåöîä úà íéòééñîä øáãì äåöî .èøôáå íé÷éæçîä õòî 
íééçä ìù äåú"÷ äôå øö÷ òöîä òøúùäî êà ÷éúòà øåöé÷á úà ïåùì éîìùåøéä àáåä 
áîøá"ï ìò äøåúä ô 'àáú ò"ô øåøà øùà àì íé÷é åëå' .ø øîà" øáãä ìò ìàåîù íùá é

åëå íé÷äì éìò øîàå åäéùàé òø÷ äæä 'ãåòå íù ãîì ãîéìå øîùå äùòå äéäå ÷ôéñ åãéá 
÷éæçäì àìå ÷éæçä ä"æ ììëá øåøà òåãéå ììëîù åàì äúà òîåù ïä .äãîå åèäá äáåøî 
äáåèá äìåôë úìôåëîå úçðá äáåùå ïëå êøåáé øáâ øùà ÷éæçé éøáã ìàåîù ðä"ì áåøá 
äëøá äáåèå ëåùôð äø÷éä ùôðå ùøåãä áåè åîòì åúãòå .äòáä"ç ç 'íçðî áà øãñì 

ôìå"÷ øùà áèé êì ïåáøúå ãàî.  
íåàð ìàåé ÷çöé àìá"à åäî 'éëãøî äìæ"ä   

÷ã"÷ àååàð é÷ñøãðàñ÷òìà  
äðä áëãå áøä ïùøãä øàåôîä åäî 'ìàåîù ð"é ÷öåìñî àéöåä øåàì ñåôãä 

äãîç äæåðâ ñ 'ùøãî úåø íò úåàçñåð úåäâäå åðáøî øåàî äìåâä øâä"à æ÷åö"ì .íâ ñ '
÷øá øçùä íéèå÷ì ëî"é íéñçåéîä åðáøì øâä"à ð"ò .íâå åîöòá øáéç ñ 'äðåîàä 

äçâùäå â"ë ôò"é åëøã èå÷ìì íéðéðô éøåàéáî øâä"à ÷åöæ"ì .äåöî äáø úç÷ì åðîî 
íéøåáçî íéø÷éä ðä"ì äáéçá åëå äðàú øöåð íéé÷ìå' . ãåò àéöåäì àåä õîàúî éë èøôáå

 íéøáã éøàùíéø÷é íéãîçðå æôî éëî"÷ ìù åðáø øâä"à æ÷åö"ì .éìåàå éøôî åìîò 
úøäèá ùã÷ä úñôãäá íéøåáçä ðä"ì ìëåé àéáäì äëøá ìà åðéúá ñéôãäìå ãåò éëî"÷ 

ìù øâä"à æ÷åö"ì .ò"ë éøåäè áì éåàø êåîúì ãåáë úåéäì ïòùî ìòôîì ùåã÷ä äæä 
ìéãâäì äøåú äøéãàäìå åëì äéëîåú åøùåàé ìëá çìùî íãé øùåàá øùåòå åáêøåà íéîé 
äðéîéá åëå'.  

ë"ã àáä äò"ç íåé à 'ë"ç ðî"à ìøú"á ôì"÷ ô"ã ðòãòâøåá  
íåàð ìåàù âéìòæ ïäëä ôåç"÷ âøåáòðòã  

éúçîù îãåà úàø÷ì éøôñ åðéáø ïåàâ åðæåò äáëùø"â øâä"à öæ"ì øùà äìòä 
íéøäå éáì"ä áøä âìôåîä øé"à åäî 'ìàåîù ð"é øùà ìë éìåãâ åðéøåã ïäéîúåçá åëæ ìå 
øùàì åíéé÷ì éë ïä íä íéøáã íéàöåéä ùåã÷î ìàøùé éëå íâ áøä éçëåðä áø÷ä éáâì 
àðéäã ïäãéàå íâ àåä éëøãá íéøñåî íéðåëð á÷éúì éúùá íéãé ôñ"÷ ðä"ì øéçîá .ïë 
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ìçééà éë éîåìù éðåîà ìàøùé åäåòééñé åöôçëå ìëåé øåîâì íâ úñôãä øùà çåøá åîò 
éúëî"÷ äâä"ç ïøî äáëùø"â.  

ô"÷ éàðéæàø íåàð éëãøî ìéôîéâ  
íâ éëðà éúìá÷ ãéî áøä ïùøãä øàåôîâìôåî  éåúá"ø ë"ù åäî 'ø"ù ÷öåìñî 

úà åøôñ íéòðä øùà ñéôãä úùøãá éãåñé äðåîàä äçâùäå øùà àåä àìî øñåî ìëùä 
úòãå áìåùîå íò éøáã ïåàâ íéðåàâä ùåã÷ ä 'äáëùø"â øåäî"à  àðìéååîæ"ì .íéáøå 
áéùä ïåòî éøîàá åéô íéîéòðä íâå äëæ õéôäì ò"ô ìáú øåàî æåðâä úøåúî åðéáø ðä"ì 

ìò ùøãî úåø øùà àì åðéëæ åøåàì ãò äðä .ïîå íéîùä åçéðä åì íå÷î áøäì ðä"ì 
íàéöåäì äøåàì çå÷ôì íéðéò úåøåò íâå åðåöø ãåò ìéãâäì õéôäìå úøåú åðéáø ðä"ì éðôì 

ìä÷ ïåøåùé úåìòäì íéøáã íéø÷éä íéðéðôî ìò ùáëî ñåôãä øùà ïéà õ÷ êøòå 
úåîîåøì íúùåã÷ .øùàëå éúéàø äáøä éìåãâî øåãä åàöé ï÷á íñîìå÷ øæòì áøä ðä"ì 

ïë íâ éëðà áéúà øéòäì ìë øùà òâð úàøé ä 'åáìá ìá÷ì åéøôñ çåøá äáéãð åúåëæå 
ìåãâä ìù åðéáø ïåàâä ðä"ì ãåîòé ìëì äíéáãðúî íòá íçéìöäì óåâá ùôðå.  

ë"ã øéúòîä åäéìà âøòáãìàâ ôç"÷ ÷ñéåøáàá  
ïä øáë àöé åòáè ìù áøä âìôåîä ïùøã øàåôî øéå"à åäî 'ìàåîù ÷öåìñî øùà 

ùéã÷ä åéúåúò åúìäø äãåòúìå úåâäìå éæðâá éáúë ùãå÷ øâäî"à æ"ì àéáäå äéáì"ã 
äîë éáúë ùã÷ åéúåäâäá åéøåàéáå .øùàëå ñðëð åúåðçì ìù íùá åçéø óãåð øùà äëæ 

ñéôãäì íâ éøîà úòã øùà åòáð åéúåðåúùò .éìçà úàî éðá éîò øùà åàöé åúøæòì 
ìá÷ì åúàî úà íéøôñä øùà ñéôãä êåîúì úà åéãé .ìëå îääðä áøäì ðä"ì äëæé áøì 

áåè ïåôöä øùà ïéò àì äúàø éë éåàøäî åøæòì åãòñìå ìá äôøúé úëàìîî íéîù.  
ë"ã øáãîä ãåáëì éãîåì éøçåùå äéùåú äô äàååàðà÷àãø  

íåàð êåøá éëãøî õéùôéì ôåç"÷ ðä"ì  
äìàå éøáã éðåàâ àðìéåå öé"å  
øùà åðúð íúãåòú ìò ñ 'éøåàî øåà:  

ïä ãåáë éàä àøáâ àøé÷é .áøä àìôåîä âìôåîå äøåúá úàøéáå ä 'äøåäèä .äèåò 
äøåà .äàð ùøåã åëå 'ùë"ú åäî 'ìàåîù ð"é ÷î"÷ ÷öåìñ öé"å .äæ äæéà íéðù øùà ìáé÷ 
åéìò ãåáòì úà úãåáò ùãå÷ä .àéöåäì äøåàì äáøä éáúë ãé ùãå÷ íéàöîðä ú"é øùà 
äîä úåñçåéî åðéáøì ïåàâä ãéñçä øåàî ìë éðéò äìåâä ïáø ìù ìàøùé øâä"à öæ"ì .

äìâðá øúñðáå øùàë ùé ú"é äîë éë"÷ íéùåãéç íéàìôð åðéáøî øâä"à æ"ì øùà åðéàø 
ú"é íéåàøä ñçéì íúåà åðéáøì äìåâáù ïøî øâä"à æ"ì .øáëå àéöåä äøåàì ãéë ä '

äáåèä åðéìò úà ñøèðå÷ ÷ä '÷øá øçùä äðåîàå äçâùäå øäåæå ùãç ìò úìéâî úåø íò 
úåäâä úåàìôð øåàéáå ùãç øâäî"à æ"ì .åàøå íéáø åäåììäéå éë íéøáãä íéøéàî 

íéçîùå åë 'íéåàøå íñçéì åðéáøì ùåã÷ä öæ"ì .äúòå äðä óñåé õîåà øéàäì ìëì éùøåã 
äøåúä äéùåúäå è÷ììå úåøåà úåø÷é úåööåðä ïéáî ìë éøôñ ùãå÷ä ìù åðéáø øâä"à æ"ì 

øùà øáë àöé øåàì øùàîå äîä éáåúëáí äðãò úåùòìå íéðåéö äøåúì íàø÷å íùá 
éøåàî øåà éë åøéàé øåàá ìåãâä ìù ìë úøåú åðéáø ùåã÷ä øâä"à æ"ì àåöîì íäá ìë 
éøáã õôç íéãîçðä íéðéðôî äàøîá úåîå÷îä íéðåéöäå íää .éåàøå ÷æçì àð åéãéá 

íàéöåäì øåàì øæòá ä' .äòáä"ç äæá ïòîì ãåáë äøåúä.  
íåé ä 'é"ã ïåéñ øãñì úéäå åðì ïéò ôì"â ÷î"÷ àðìéåå  

íåàð óñåé øåäîá"ø ìàôø ììæ"ä ÷ôî"÷ ðä"ì  
íåàðå ìàìöá øäá"é äùî ïäëä ð"é ÷ôî"÷ ðä"ì  
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äî áåè äîå íéòð úæåøçî úåéìâøî íéåùä äàøîá ìåãéâáå .ìéâé çîùéå ïéò 
äàåøä éë äåàú àåä íéðéòì óà éë íéàúäá ãçé íéøîàî íéùåã÷ä ìù øéò ùéã÷å 
àéîùî åðéáø øâä"à æ"ì øùà è÷ì áøä âìôåîä ïåðùä åúá"é êìåä íéîú ãé íùå åì åäî '
ìàåîù ð"é ÷öåìñî éøôñî øâä"à æ"ì ãçàì úåøåà úåø÷é éîàú äéáö íéøæåôîä úçà 

äðä úçàå äðä òîìï åãëìúé ãçé .ùéà åäéçàá å÷áåãé .àðéîà àìòôì àáè øùéé éäéå 
íéäìà åãîò òöáì úà øùà ìçä àéöåäìå ëì éáúë ãé ùãå÷ä ìù øâä"à æ"ì øùà ú"é .

ìëå íäéàåø íåøéëé éë äîä òøæ êøá ìù øâä"à æ"ì éøùàå ìëì íé÷éæçî øùà úéîåë åéãé 
åøæåòì åãòñìå ùéà ùéà úëøáë ä 'åãîò íìåùéå íìåîâ ìòáî ìåîâä íááìë ááìå 

òáä"ç.  
è"å ïåéñ ìøú"á àðìéåå íåàð ÷çöé åäéìà àãðàì  

ïéç éúöéìî áøòé ðà ìò áçà"é ïéâ úìòî ãåáë éãéã ä 'áåäàå éùôð áøä ïùøãä 
íñøåôîä àìî äîëç úòãå íéùåã÷ ù÷ë"ú åäîä"ø ìàåîù ð"é ìòá øáçîä øôñ 

äðåîàä äçâùäå .øáëå åâéìôä ìë éìåãâ øåãä øôñì àçáùá éàäã àúéðâøî úéìã äì 
àîéè .ò"ë éððä ù÷áì åëîúì ìåñåãò ìëá íå÷îä øùà êåøãú óë åìâø ìåìãúùä åøåáò 
ìëá úìåëéä úåð÷ìå åéøôñ íéø÷éä íéàìîä åéæ íé÷éôîå øåà äâåð .äô øáãîä ãåáëì 

úìòî øáçîä ÷éãöä íñøåôîä.  
íåàð íééç äéøà áéì ÷àãåìàæî  

  
äîã÷ä  
åçîùé íé÷éãöä åæìòéå íéãéñçä úåìâäá úåìâð åðéîéá øåà øéäá æåðâä íé÷éãöì 

ìçå÷ô íéðéò úåøåò øéàäì íäì êøãä åòääì úéá ìà úàî øåà ìàøùé åùåã÷å øùà ìë 
õøàä äøéàä åãåáëî äîëçá úåãéñçá úåìâðá úåøúñðáå àåä ïåàâä àøåðä øäåî"à æ"ì .

íàå éë íéàöîð äîë íéáëåë íéìåãâ øùà ìë ãçà òéôùî ó÷åúá åøåà íéì÷àá åìù ìáà 
äîá íøåà áùçð ìåî øåà ùîùä øéàîä åúøåáâá òã éñôà ìáú) éò 'äìéâî é"â à ,'áà 

äøåúá åë ,'éòå 'äøòäá ä 'éñ 'å 'éô"à ã"ä åîë éöåöéðù .(ìëå éðéðô åéøîà øùà ãò äë åéä 
íéðåôñ úìéâîá íéøúñ ú"é éãéçé äìåâñ íâå äáøä ïéòî åîìòðå ñåôãá åàá øáëù ïúåàî 

úçà íéöåôð íúåéäá ìë äðä úçàå äðä íéò÷åùîå é÷îòá úåîåäú íéî íéøéãà íéàöåéä 
úéáî ùã÷ äíéùã÷ íéôèåùä ìò úåîãù ìë é÷ìç äøåúä úåìâðá úåøúñðå .äðä äúò 
å÷éôé äâåð ïéòì ìë .íéáø åòñé åëìéå åøåàì êøã õò íééçä .ìë éøö ãòìâ àöîé åá úàî 
éáà íéàôåøä éìåçì úåùôð øéçîá àì øéáë .éøôî åéãâî åìëàé íéåðò åòáùéå åøéàéå 

íäéðéò õåöî åùáã.  
äðäå óà éë ú"ì àì îìàï ìàøùé éøôñî øñåî åøáéçù éîëç úåøåãä ìë ãçà 

éôì åîå÷î åðîæå ùøåùå åúîùð) ò"ì ñá 'äæ éô"à ñ"è .(êà åòá"ä åðà íéàåø éë ò"ô áåø 
íìë íéçðåî ïø÷á éåæåú ùøåãå ïéà ìîå óà éùøåãî ä 'ãáì èòî øéòæî éãéçéî äìåâñ .

øùàëå øå÷çð ìò úìéò øáãä äæä àöîð äæì äîë úåáéñ .àä 'àåä î"ù ãéñçä åèàöåìä 
åúîã÷äá ñì 'úìéñî íéøùé ,éë óà ïéðòù äàøéä íëñåî ìëì àåäù ø÷éòä ìåãâä àê 

éðôî äàøðù íäéðéòá éë àåä øáã èåùô àå"ö úåìáì ïîæ ìò åðåéò òå"ë éëøã úåãéñçä 
úéúîàä åîîù éìáî éàá äéøòù ïåéòá áø ùøãðä äæì åùôúå éëøã úåãéñçä íéìôúä 
íãåáëáå îéúéåø .ò"ù åðåùì áäæä .ïëå åàöîð äîë éãîåìî ä 'åëùîù íãé éøîâì ãåîìî 

éøôñ øñåî íéìåúå ïìéàá ìåãâ àåä øâä"ç ïéæàìàååî æ"ì ëù 'øôñá ùôð íééçä øòù ã '
ô"è èòîì ãåîìá åîäñø åëìéå øåçàì àìå íéðôì éë åéä íéòåøô úåãîá úåúçùî úåéäì 

äöîùì éôá éáæåò äøåú ïúéì éôåã ëìåäáé úåá÷òá åðáø ìåãâä ÷åöæ"ì ìëáå éãåîì ä '
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òå"ë åøçá íäì úåçøà úåì÷ì÷ò áåöçì íäì úåøåá íéøáùð .ìáà íä êùçá åëìé éë àì 
åöø ãåîòì ìò ïëåú åúðåë ìù øâä"ç æ"ì) íåùì íðéò îá"ù íù ô"ã ä 'å 'æ 'ç' .éòå 'ñá 'äæ 

)ô"à éñ 'é 'é"à .(éòå î"ù óåñá äøòä é"à ñé 'é"á ô"ç (éë àì áúë ïë ÷ø éðôì íéòáå÷ä 
ïåéâäá äøåúä ãéîú .óàå íâ úàæ àì áúë òåðîì éøîâì ÷ø àìù úåáøäì ãåîìá øñåîä 

øúåé éãî .ïëå øôñá äùòî áø éñ 'ñ 'áúë ãåîìì éøôñ øñåî äîë íéîòô ìëá íåé.  
ïëå åàöîð äîë éøôñ øñåî íéðúåðä ìå÷ íòø úåøåáâá úàøé ùðåòä íäå íðéà 

íééåöø íéâåùì éìáäá ïîæä îôéð øñåç íúòã ÷åðéúë ïàîîä úç÷ì éîñ úåàåôøä íéøîä 
óà éë åééç íééåìú íäá .ïëå àöîð äîë éøôñ øñåî íéø÷çî íéîëåçîå íéìá÷úîä ìò 

áìä øôñë úáåç úåááìä ìáà íâ íä íéáåæò éë ùøãð íãåîìì ïîæ áø úòãå äìåìö 
÷îåòî íâùåî úëéøàå íäéøáã .íäîå äîë éøôñ øñåî îäíéøö÷ ïéàå íäá éã øàá ìë 

íéðéðòä íéùøãðä éëøãì äãåáòä äîìùä úîçìîå øöéä .ïëå åàöîð äîë íéëøã íéðåù 
éøôñá øñåî éðéðòá äãåáòä àì éàø äæ éàøë äæ .óàå éë åìà ååìà éøáã íéäìà íééç éë 

ðéùåíäéé íéìúð éôì ïéðòä íå÷îäå ïîæäå) éò 'ùøô"é úåáåúë æð .ãñ"ä éàî î÷"ì ,ñáå 'äæ 
ô"à éñ 'ã 'æ' ç 'ôå"ä éñ 'à 'éôå"à éñ 'è' (êà éî äæ íéùé ñìô éðæàîå èôùî ãéá ìë à 'åà '

ñìôì êøãä äðåëðä êøöðä éôì åðéðò ïéáå êë êëå åòá"ä éëøã äàøéä íéëìåä êåìä íéìãå 
ãéå øöéä êìåä êåìä äù÷å úåöøôå øåãä åáø  åáø åîëïéàå øãåâ øãâ ãîåòå õøôá .åáøå 

éöéøô åðîò íéøîåàä åøò åøò ãò ãåñéä äá.  
äðäå éëðà ìãä øùà éùä"ú øáâ åãñç éìò ïéàì ø÷ç ,éë åòá"ä éðåôôà éìáç úåî 

íéîòô ïéà øôñî äå 'úé 'çìù éì åúøæò ùã÷î õåìçì éùôð éðî úçù íéìä÷îáå êøáà ä '
êåøá ìîåâä íéáééçì úåáåè .ãåòå àéìôä åãñç éãîò éðàéáäå ìà úðéâ ïúéá êìîä ïøî 
øâä"à æ"ì òùòúùäì ïéá úåâåøò åéòèî èåì÷ìå èòî çéøî åéðîù êåúì éìë íéèòîä 

äæéàá íéøôñ øùà éúàöåä øåàì úøåúî åðáø æ"ì åðúéå çéø çåçéð ìëì éâåä íá çéøë 
äãù øùà åëøá ä' .éëðàå éúééä ãîåò äàúùîå ìò äàøîä ïòàå øîåàå ä 'íéäìà éî éëðà 

éë éúàá ãò íåìä éîå åîòéã ìò ø÷ç êéúåàéìô éë ïë êëøã íìåòî íåùì íéìôù íåøîì 
)éò 'ùøéô"é úåîù ì"ä ì"ã( ,çôñìå úà áåæàä øùà øé÷á ìà æøàä øùà ïåðáìá) àø÷éå 
é"ã øáãîá é"è.(  

éøçà ïë éúúð éáì ñìôì áéúð íéîá íéøéãà ìù éøåàéá åðáø æ"ì àåöîì íá ìë 
éøáã õôç éúîùøå éì éèå÷ìéá ìë øáã úøîùîì ãò óøöðù ïåáùçì ìåãâ .áå"ä èòîë 

àì àöîð øáã äî àáåäù åéøáãá íéùåã÷ä) éëøãá äøåúä ïå÷éúå èòîë úåãîä øåàéáå 
éàø÷î ùã÷ éøîàîå æç"ì (àìù íùøð éèå÷ìéá øãñá ïåëð àöîì ìë ïéðò ì÷á àø÷ðå 

íùá" éøåàî øåà ."íâå äæéà íéðéðò åàáåäù äáøäá úåîå÷î åéøåàéáá éúîùø ìëä .
ùîäåìéë ïéáé éë àåä úìòåú ìåãâ ãøéì óåñì åúòã ,éë ã"ú äéðò äøéùòå äæ íå÷îá 

 øçà íå÷îá)éò 'áë æ äéòùé åøåàéá1.(  
éëðà äðäå éøåùá úåìã éáöî úòë úòì éúåð÷æ éë ìùë éðåòá éçë ïåéôøå éâæî 

êìåä áøå ,øîåàå éåà éë äðô íåé éë åèðé éììö áøò éëðàå øåòð ÷éøå ìëî éúðåè÷ éë 
ä éîò åùòðù íéãñç)éúéåëæ ïéøéòæ åîåâøúë ,îëå"ù ìë ïéùåòù åì ñð ïéëðî åì åéúåéëæî (

äîáå íã÷à ä 'ãò àìù êùçú ùîùä áéùäì éçìåùì øáã íåéá øáåãéù éá) éò 'ñá 'äæ 
ô"é ñ"é (äðäå éúøëæ íçðúàå éë ïéà êì øáã åáù äëæé øáâ úà åçøà åîë úåëæá íéáøä 

  - מאיר האבן -  
כן הוא בכל , כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו) תנחומא ויקרא ג' עי(ל "כענין שאמרו חז. רוב עשות חלבוהיה מ: ל" ז1

אגדות נמשלו לדבש והלכות נמשלו לחמאה שהוא שמן הרבה ואינו מוצאן אלא בטורח רב , הענין. 'כי חמאה ודבש וגו. התאוות
אם ראית תלמיד חכם שתלמודו קשה עליו כברזל ) ב"עתענית ז (ל "וכמו שאמרו חז, שמקשה ומפרק עד שמוציא הדין לאמיתו

אבל הלומד הרבה תורה עניה במקום אחד ועשירה במקום אחר , פירוש שלא למד עדיין הרבה, מפני שאין משנתו סדורה עליו
  .תוכשילמוד הרבה יוכל להוציא הדין לאמי' וכו" והיה מרוב עשות חלב"וזה שאמר ). ה"מג "פה "ירושלמי ר(
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øáãá äåùä ìëì ùôð) éò 'ùøô"é äèåñ èî .ã"ä àùåã÷à àøãéñã .îëå"ù äîã÷äá ñì '
ùôð íééçä ìò øâä"ç æ"ì äéäù áéáç åéðéòá úøéîà äùøô ùîåç ìëá íåé éðôá ïåîää 

ãò äéäù çéðî äìéáùá ìë åéøáã ùã÷á (úå"ì øùà øñî éãéá éøåàî øåà ùôçì ìë éæðâ 
úåøúñð éìëéäá ïøî øâä"à æ"ì .øîåàå éùôðì äî êì íãøð å÷í éë êéìò äëàìîä ùôçì 

ìë éøáã øñåî ïå÷éúå úåãîä íéàöîðä éøáãá åðáø æ"ì íøãñìå øãñá ïåëð ïåùìáå äé÷ð 
äøö÷å äéäéù äåù ìëì ùôð .äå 'äéäé êìñëá òöáì ìë øùà êçåøá .÷æç õîàå ìà àøéú 
úåìãî êðåä èåòéîå êçë ìàå úçú éòâôî éìòá íéöç øùà åùôçé úåìåò úåøéì íéøúñîá 

íú .øäî õìçä íéùåç àìå äëçú éë àì òãú äî éåãì íåé .øåâçàå úéøàù éçë äáø÷ì 
ìà äëàìîä úàæä éðéòå åàø àìå øæ éë ãé ä 'äúéä éúà çéìöäì éùòî éãé) øùà ïéà 

úåìòäì ìò áúëä (úåëæå ïøî øâä"à æ"ì äãîò éì éë êùîá äæéà úåòåáù àöé øôñä äæä 
ìéìë åøãäá .äæáå äîéé÷úð åúáùçî ìù åðáø øúåéá äîá äöøù åøåàéáù éøôñì éìùî 

ñôãåé äðåùàøá éë åìë àìî äàøé) îë"ù äîã÷äá ñì 'éìùî .(óàå éë øôñä äæä øùà 
èì÷ð åá úìåñ äé÷ð éøáãî øñåî íéàöîðù íâ øàùá åéøåàéá.  

äúòå åëì àð íéøáâä åãáòå ä 'øôñá äæä øùà éëðà ùéâî íëéðôì íåéä .åùéùé 
åçîùéå åá ìë éù÷áî ä 'éë óà íà ïåè÷ àåä åúåîëá ìáà äî ãàî äìãâ åëøò éë àåä 

ìéëé åëåúá èòîëå ìë éø÷éò øñåîä ïå÷éúå úåãîä .ïâî äðöå ìëå éìë ÷ùð êøöðä 
úîçìîì øöéä .íéöç éðáàå òì÷ åéâì ùçðä éðåîã÷ä .äéäå ìë êåùðä äàøå åúåà éçå .ìëå 

åéøáã íéãñåéî ìò úåãåñé íéðîàð íéìá÷úîä ìò áì øùéä êìåä íéòáåðä øå÷îî ïîàð 
øùà éðéò ìë ìàøùé åéìò àéöåäì øåàì ìë äîåìòú ìëå æø àì ñéðà äéì.  

éúéàøå ÷ìçì øôñä äæä íéøîàîì íéøö÷ ìëå øîàî ìåìëé ììë ìåãâ éðéðòî 
øñåîä úåãîäå .äå÷àå äì 'éë øôñä äæä äéäé ãîçî ïéò êåùîéå úåáì äáøä éðá íãà 

åéìà .øùàë åðéàø åîìáã úåëìää øùà æàî àöé øåàì øôñ ééç íãà åáø íéâåää åá éðôî 
øöå÷ åðåùì åúåçöå .óàå éë ãåîìá úåëìä åàöîð äáøä ïéàù íúòã äçåð êøãá äæä) ò"ì 

ñá 'äæ ô"ç éñ 'â' .(ìáà ãåîìá éøñåîä äáøãà à÷åã êøãä äæä àåä ïåëðä) îëå"ù ñá '
ùôð íééçä øòù ã 'ô"è .(éë òâøá ïè÷ øéáòéù äïééòî åðéò åéìò óëéú àöîé äîë íéø÷éò 

íéìåãâ úåöòå úåðåëð éðéðòá äãåáòä ,àìå ãáëú äãåáòä ìò íéàøå÷ä åùòéå äá ìàå 
åòùé éøáãá ø÷ù .íâ íéàîöä òãéì úòã åðáø æ"ì äæéàá ïéðò àìå åòãé åîå÷î åéà äéäé 
íäì øôñä äæä çåìë úåçúôîä àöîì ìë éøáã õôç .íâ õôçä àìîì úà åãé ì øàá

æç éøáãå ùã÷ éàø÷î"ò ì" åðéáø éøáãá íéàöîðä úåîã÷ä ôæ"ì éìá ÷ôñ åøéáòäá ïéò 
ìò éðîéñ øôñ äæä àöîé åá ùéç ì÷ äæéà äîã÷ä äø÷é êøöðä åì éôì åðéðò .éë åàöîé åá 

äîë íéðéðò íéàìôð úåèéùå úåùãç éðéðòá äãåáòä øùà àì íåøòù ãò äë åëøãë ùã÷á 
øàùá é÷ìç äøåúä.  

úàæå éòãåîì éë äáøäá úåîå÷î àì éúáúë úà ïåùì åùã÷ ìù åðáø ùîî .éë 
àåä æ"ì áúë åéøáã êøãá øåàéá éôì ïéðò àùåð øîàîä øàáúðù åéøáãá .ïëå äáøäá 

úåîå÷î åéøáã íéìåìá åìòé ìëá é÷ìç äøåúä .íâå äáøäá úåîå÷î øöé÷ ãåàî åðåùìá 
äù÷å ãøéì óåñì åúòã .ïëå äîë íéîòô åàöîð äîë íéôðò ïéðòî ãçà äîëá úåîå÷î 

åéøåáéçá éëðàå éúåöøá íøáçì ïéðòì à 'íìù éúééä çøëåî úåðùì ïåùìä .òå"ë äìçà 
éðô àøå÷ä íàù äìéìç àöîé åá äæéà ïéðò åðéàù ïåëð äìúé éá éððéãéå óëì úåëæ éë 

úåàéâù éî ïéáé .ìëå øùéä êìåä ïéáé ìãåâ éìîò è÷ìì øãñìå øôñä äæä øåçáìå åùìï 
íéîåøò äéäéù ïëåî ìëì.  

éúéàøå àéáäì åá äîë íéøáã éðéðòá øëù ùðåòå éðéðòå äìåàâ øùà àì íåøòù 
ãò äë ,øùà àìôúé íá áì ïééòîä ùãåçéå åì íéøáã íéáâùð .íâå øåàéá àìôä àìôå ìò 
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úìéâî øúñà ò"ã æîøä øñåîå àìôð ëî"é ñçåéîä ïøîì øâä"à æ"ì .éúéàøå ÷éúòäì íâ 
éøîàî îâäàø íéøàáúîä íù ìáì êøèöé ïééòîä ùôçì äðà äðàå .éúàø÷å íù øôñ 

äæä ïáà äîìù ìò íù åðéðò ,éë àåä ïáà äîìù ÷ãöå ñìôì åá éëøã äãåáòä .íâå ò"ù 
ïøî øâä"à æ"ì øùà úåðéòîî åúîëç éúáàù ïåùùá úà íéøáãä íéùåã÷ä äìàä îëå"ù 

äîã÷äá øôñì" úàô ïçìùä "íùá ïøî øâä"à æ"ì éë ùåî æîåøî äøåúá úùøôá éë 
àöú áéúáåú" ïáà äîìù "àåäù ø"ú åäéìà ïá äîìù .åîëå ìàäù"ó àåä àìô íìòðå êë 

åúøåú úîìòð ïëìå åîù íìòäá øá"ú .ïééòå äæá øáã àìôð øôñá äðåîà äçâùäå 
íéèå÷ìá .äå 'øåîâé éãòá àéöåäì øåàì ìë àöîðä ú"é úøåúî åðéáø æ"ì .úåëæå åúøåú 

ãåîòé åðì ìëìå íéëîåúä éðéîéá òéôùäì åðéìò øåà ùãç øéáòäìå úà úëùç úåìëñä ïî 
õøàä .åðéðéòå äðéæçú íéìùåøé äåð ïðàù ïåîøàå ìò åèôùî áùé á"á ïîà.  

úîã÷ä ïá áøä óñàîä øáçîäå æ"ì  
êåøá ä 'øùà àì áæò åãñç éãîò éðàéáäå ãò íåìä åéäìú ìôèð äåöîì úàæä 

àéöåäì úà øôñä ø÷éä äæä øåàì íìåò ,øùà åäåàø íéøù åäåøùàéå éðáå òãî åäåììäéå 
íéáøå åäåùôçé íéðåîèîë ïéàå .àìå úçà åøçù úà éðô ùãçì øùðë éøåòðå åäàéáäì 
úéáì ñåôãä êà ùìë ïîæ úòå ìëì õôç éôë øùà äøæâ äîëç äðåéìòä éë éúéæç éúòãì '
øîã àáà æ"ì éäù 'åðåöø éäéù 'øôñä äæä øãåñî ùãçî ìçðå÷ íé÷øôì ìë øáã ïéðòî 

÷øôá éðôá åîöò ïòîì äéäé øôñä äæä ïçìåùë êåøò .äëå äúéä éìò úãå÷ô äæéà íéùðà 
éàøéî ä 'ñôãåéù øôñä äæä à÷åã ïôåàá äæ äëå ìçä øãñì úà øôñä ïéðòá äæ êà 

ôøèðùú åéìò äòùä åòá"ä àìå øãéñ úà úåøòää ë"ã ìò ïîå÷î íâå úà úåèîùää 
úåôñåääå øùà ðäçé åéøçà äëøá åéä éúìá íéøãåñî ãòå äë àì äúìò éãéá äáø÷ì ìà 
äëàìîä úàæä úåáéñî úåðåù àìå éúéöø àéöåäì çúî"é øáã ïéàù ï÷åúî .ãò äúò øùà 

éìú"ú çéìöä éãéá øãñì úà ìëä áåèá.  
äðäå ììëð øôñá äæä ìë äî àáù ñá 'ïáà äîìù ñôãðä øáëî íò úåôñåä 

úåáø íéðôá øôñä è÷åìî îéøáã åðéáø æ"ì ÷øôå å 'øôñî äæä øáãî ïéðòî äçëåú ìåãéâå 
íéðá ÷øôå è 'ïéðòá äìôú íáåø íìåëë åôñåð íâå øàùá íé÷øôä ùé äîë úåôñåä 

øåàéááå øôñä äîä úåøòä äìòîìù íù íùøð äàøîä úåîå÷î íùîù åç÷ìð íéøáãä 
äúòå åôñåð íù â"ë äáøä íéøáã íé÷úòåî éøáãî åðéáø æ"ì íðåùìë äîëå íéøáã 

éáúëî åéãéîìú æ"ì .ãåòå åð÷úòä íù äáøä íéðéðô íéø÷é éøáãî åðéðåîã÷ æ"ì íáúëë 
íðåùìëå áééçù íãà øîåì ïåùìá åáø .íâå éë íäéøáã íéø÷éä øùàë åéäé íéàø÷ð 
íðåùìá áäæä ùîî åìòôé äáøä ìò áì íäéàøå÷ éë íéøáã íéàöåéä ïî áìä íéñðëð ìà 

áìä .úàæìå úåîå÷îá òîíéè øùà éúôñåä íéðôá éøáãî åðéáø øâä"à æ"ì éúëùîð îä 
øùôàã øçà ïåùìä åðîîù åé÷úòä .úåøòäáå úåéðùä éìåùáù óãä åàá ëì úåøòää 

øùà çéðä îàà"å áøä æ"ì åéøçà äëøá íéáåúëá øøáì ïáììå éøáã åðéáø æ"ì ãåîòì ìò 
ïëåú åúðååë õøúìå úà úåîå÷îä íéàøðä íéøúåñë äøåàëì .íà îä óéñåäù äæéàá 

úåîå÷î øéòäå ò"ã øñåîä .÷ìçáå äæä éúâöä â"ë ïúåà úåøòää øùà åàá øôñá ïáà 
äîìù ñôãðä øáë íéìåìá êåúá éøáã åðéáø æ"ì øåàéáá øôñä äúòå íéúâöä äðãáì 

úåøòääá éìåùáù óãä ìéãáäì ïéá ùãå÷ä ïéáå ä÷"÷ ïëå åøîà íéáø ïëå íéîìù .úåëæå 
åúøåú åú÷ãöå ìù éáøåð ïåàâä æ"ì ãåîòé åðì ìëìå ìàøùé íéå÷éå åðá åúçèáä úé"ù íâ éë 

åðúé íéåâá äúò íöá÷à á"á ïîà. 
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åîä úîã÷ä"ì  
 åð÷ìç áåè äî åðéøùà åðéúùåøé äôé äîå åðéìøåâ íéòð äîåì åðéëæù ìù íøåà

 éøáã åðéðåãàøâä"à .ä êàìîì äîåãä íãàä àåä 'åàáö" ïéà øùà åäéôî äøåú åù÷áé ú
øáãøéäáä åøåà úà åéìò øéàäì éìáî çéðä øùà ïè÷ øáã åà ìåãâ  , êåúî åúåàøäá

äô ìòáùå áúëáù äøåúá øáãå øáã ìë ìù íùøù úà äéáå äéðî íîöò äøåúä éøáã ,
íéàøåð íéøåàéáå íéùåãéç ïéæø éæøá åðì äìâî øæåç øåàá íùîå.  

íðîàà÷ò àã ,îã÷äá øáçîä øîàù åîë åú, åéøáã éà ììë êøã ìò íéøãåñî íð
íéøåáéçä êøã ìò , íà éëå íé÷åñô ìò íééåðáå íéøæåôî éøîàîæç"ì, å ìë úåðîì ìåáâ ïéà

åéøáã ,á øáçîä ïåàâä åðéáøì äéèîð ïåéøôàå"äîìù ïáà "öæ ïàöìî ÷çöé éáø"êøòù ì 
äãåáòå äàøé éðéðòá åéøáãì èå÷éìäô÷ùäå  ,úòãä éàîöì ìéòåäì éãë . åæ äîéã÷ úåëæå

àøé éøáãìéæ ìåãâä åðéáø úòã äúéä ä"ò ,éò ïëù 'îøâä úîã÷ä" øåàéáì åàì÷ùî î
øâä" éìùî ìò à)ðùú úðùá ñôãåîä"ã( ,æ"ì , åúåéç íééçá éìùî øôñ ìò ùåøôä äæ äðäå

åëå äîëç úéùàøå äàøé àìî åìåë éë äðåùàø ñôãéù úçà íòô éì øîà ,'ò"ë.  
 íðîàá"äîìù ïáà"  úà ÷ø àéáäöîúéøâä éøáã ú"å àçà" äàøî àéáä ë

úåîå÷îïîàðä åøå÷î úåøåäì åéøáã úà íéìùäì  . éøáã éøòùá àáä ìëì øáãä òåãé êà
øâä åðéðåãà ìù åúøåú"à ,ú÷ééåãîä åðåùìá åéøáã éìá ,øôñä ïî øñç ø÷éòä. ìë ïëù 

íéðåùàøä ãçàë äãåãîå äìå÷ù åéøáãá äìéî ,åéúåáéú ãâðë ùàø ì÷äì ïéàå . ìò øùà
 éðöç éúøòð ïë éçåëá äéäù ïëéä íîå÷îáå íðåùìá íéøáãä úà àåöîì éðúî éúñðéùå

íàöîì ,ùøãîä úéá éãîåì éðôì äçðîë íéùâåî íéúàáäå ,ìéòåäì ãîìî úðéçáá.  
 åðéðåãà ìù ãåçééáå äàøé éøáã ãåîéìá ìåãâ ÷åæéç íéøáãä åéäéù äìéôú éðàå

øâä"úîà åéøáã ìëù à ,é ìò ùã÷úéã àéîù àøî íã÷ àåòø àäéåäàìéò àîù éã.  
øåáéçä íöò éáâì úåøòä : øåáéçä øëæð øùàë"äôåøúì íéìò " àéä äðååëä

øâä úøâàì"à . øåáéçäå"øçùä ÷øá " ÷çöé áøä àåä éøä øáçîä ïåàâä ìù øôñ åðéä
åîöò ïàöìàî .îäâäù íå÷îù"øâä úà èèéö ç" åéøáã úà åðàáä àì ùîî åðåùìë à

ä íå÷îä äàøî úà åðééö ÷ø àìà äøòäáøâä éøáãá ÷ééåãî"à.  
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à ÷øô'  

ä úãåáò ìë ùøåù àåäù ììë êøãá úåòøä úåãîä úåøéáù éëøã ìë øàáé 'úé'.  
 

תלוי בתיקון המדות שהם כמו לבוש להמצות '  כל עבודת ה- ]א[
' וכל החטאים מושרשים במדות והמדות מושרשים בד} א{וכללי התורה 

 .}ב{יסודות 

  
}à{ á ãé éìùî2,  íùä áë3, úñàâ é ø4 ,ùéä"ä à ù5, ç àé äéòùé6) éå"è ù"ñ(. éòå '

áë àé éìùî7 , ìëäùùòîá éåìúä îäøåúäå úåãîä íâ êôäî íãé ìòå úåöä  ïëå áåèì
  - מאיר האבן -  

2 אין כי ,לו הצריך בדרכו לילך צריך אדם כל - א"בהגר .ּבֹוֵזהּו ְּדָרָכיו ּוְנלֹוז 'ה ְיֵרא ְּבָיְׁשרֹו הֹוֵל 
 עצמו לגדור וצריך ,מידה באותו הבא בעבירה רגיל הוא זה ומחמת ,לזה זה שוים אדם בני מידת
 בדרך ,"בישרו הולך" ולכן .אחר לדבר צריך וחבירו ,ההשמיר לזו צריך חבירו שאין מה ,בזה מאוד

 הולך הוא כ"ואעפ .צריך שהוא מה יודעין אינן כי ,רע הוא הבריות שבעיני פ"אע ,שלו היושר
  .בו הרגיל טבעו מחמת עבירה לידי יבא שלא הוא מתיירא כי ,"'ה ירא" הוא ,בישרו

 ,חטא לידי לבא קרוב ומחמתם ,באדם פחיתות מוליד 'א לכ 'וכו שבאדם היסודות ]'ד[ אלו כל 3
 ידבק כאשר האדם על ומגינים שומרים והם ,ומדות ומצות תורה :'ג אלו נגדם 'ה לנו נתן ולכן
 והם 'וכו ,דברים ארוש סוכה לולב כמו ,הארץ מן הן המצות כי ,זה בדרך והגנתם .בהם אדם

 הבא פחיתות על מגין השמים מן שהיא והתורה .והצומח הדומם מחלקי הבא פחיתות על מגינים
  .'וכו בה ילך אשר הדרך אם להאדם מורים הם והמדות .ואויר מאש
 ְוֹדֵבר ְלַעּמֹו טֹוב ֹּדֵרׁש ֶאָחיו ְלֹרב ְוָרצּוי ַלְּיהּוִדים ְוָגדֹול ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶל ִמְׁשֶנה ַהְּיהּוִדי ָמְרֳּדַכי ִּכי 4

 יותר הן טובות והמדות ,טובות ומדות יםטוב מעשים הוא – טוב דורש -  א"בהגר ,ַזְרעֹו ְלָכל ָׁשלֹום
 כז א"ח זהר( ש"כמ ,התורה כל כוללין הם כי ,בתורה טובות המדות נכתבו שלא *ש"כמ ,מכולן

 ',וכו כולם וכן )ב"ע טו ערכין( בעיקר ככופר ר"לה המספר וכל ,ז"ע עובד כאלו הכועס כל )ב"ע
   .המצות של כלל הם והמדות

 ,)ב"ע ה"ק דף שבת( ל"ז רבותינו שאמרו מה ענין תבין ובזה ):ב"ש א"ח( קדושה שערי ספר 'עי*
 סוטה( אמרו וכן ,המצות ג"תרי ככל שקולה היותר שהיא ממש זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל
 'וכו ננער עפרו ואין כאשירה לגדעו וראוי בעיקר ככופר הוא הרוח גסות בו שיש מי )א"ע דף

 התלויות המצות ג"תרי בכלל נמנו לא ויסודות עקרים תםלהיו כי ,מאד זה והבן .רבות וכאלה
 תעשה ולא עשה המצות קיום מן יותר הרעות ממדות ליזהר צריך יותר כי ונמצא ,השכלית בנפש

  .המצות כל יקיים בנקל טובות מדות בעל בהיותו כי
 אדם שבין ומדות למקום אדם שבין מדות שהם ,דברים 'ב הם לו וההכרחי האדם הנהגת 5
 קיד שבת( 'בגמ ש"וז .בחוץ הוא לחבירו אדם ובין ,מבפנים הוא למקום אדם שבין ומה .בירולח
 איזהו יוחנן רבי אמר: הנוסח בדפוסים שלנו[ כדרכו חלוקו להפוך היודע חכם תלמיד איזהו )א"ע

 המדות כי והענין ,]להופכו חלוקו על המקפיד זה העין בטביעות אבידה לו שמחזירין חכם תלמיד
 וכל ,ז"ע עבוד כאילו הכעוס כל ש"כמ ,התורה עיקר והם ,להמצות לבוש כמו והם ,מבחוץ הם

 אין ח"ת ואינו ח"ת של בטלית המתגאה כל רב אמר יהודה ר"א :ל"ז[ )א"ע צח ב"ב( 'וכו המתגאה
 לעיל 'עי[* התורה כללי שהם מפני בתורה כתובים אינם והם ,]ה"הקב של במחיצתו אותו מכניסין

 ההכרחי ,פחותה לכבוש והרוצה .ש"ע אסתר במגילת שכתבתי וכמו ,]ק"שעה בשם דמתהקו הערה
 אל יבא כ"ואח ,הענוה אל ומגאוה ,החמלה אל מצעדך מכעס כמו ,ההפכי קצה אל עצמו להטות

 ,בד מדו ולבש )ג ו ויקרא( ש"כמ ,מדותיו שהן ,חלוקו להפוך היודע ח"ת איזהו ש"וז .הממוצע הדרך
  .הממוצע בדרך והיינו ,להיות שצריך כמו כדרכו אותו ויעמיד ,כמדתו מדו )ב"ע סה פסחים( ואמרו

 את פשטתי )ג ה ש"השי( שנאמר כמו ,אדם של בגדיו הוא מדות :ו ג לישעיה שכוונתו נראה 6
 להפוך היודע חכם תלמיד איזהו )א"ע קיד שבת( ל"חז שאמרו כמו דרבנן חלוקא והוא ',כו כותנתי
  .הישר בדרך להעמידן במדותיו שמקפיד והיינ ,כדרכו חלוקו

 מפרסת היא החזיר כי ,חזיר באף זהב נזם - א"בהגר .ָטַעם ְוָסַרת ָיָפה ִאָּׁשה ֲחִזיר ְּבַאף ָזָהב ֶנֶזם 7
 ,כשרה שהיא להראות ,טלפיה ומגלה באשפה ופיה אפה את טומנת והיא ,גרה מעלת ואינה פרסה

 ,"טעם וסרת יפה אשה"ה כן .זהב הנזם את גם טנפתומ מלכלכת היא ,אפה על זהב הנזם וכאשר
 מן שהוא השכלית נפש גם לה יש וכאשר ,הגוף אל הדבקה בנפש הן שהמדות כתבתי שכבר

 ,רעים פניך מדוע )ב ב נחמיה( ש"כמ ,בלב תלוי הוא אדם של המראה כי ,יפה אשה היא אז ,התורה
 ש"בשה תישאמר וכמ ,מראה יפה קראנ הוא טובות מדות לו שיש מי לכן ,לב רע אם כי זה אין

 שאם ,במעשה תלוי והכל ',וכו המעשה הוא העיקר אך ,מקומות ובכמה אסתר ובמגילת ובישעיה



 אבן שלמה

19 

 êôéäì)åîë"ùéñ ïî÷ì  'ä 'ä ÷øôå 'æ ïîéñ' .(òå" ùàé àì8 , éë ìëä ììë àéä äøåúäù
úåøçàá çåèá åðéà úçà äáåè äãîá ÷æçåî àåäù éî úåãîá, ìáà  çåèá àåä äøåúá

                                                                                                                                            

 ,רעים מעשיו כאשר אבל ,לטוב הכל ם"הטע את ומטה ,יפה אשה הוא אז ,מצות שהן ט"מע עושה
 ,להרע ם"הטע שמהפך ,ם"טע וסרת יפה אשה וזהו ,להרע והתורה המדות גם מהפך הוא אז

  .'גו רע לטוב ואומרים
 היינו ,'כו חלוקו על המקפיד ח"ת איזה -  א"בהגר ,ֶיְחָסר א ְוָׁשָלל ַּבְעָלּה ֵלב ָּבּה ָּבַטח 8

 .כמדתו מדו ל"ז ואמרו ,בד מדו הכהן ולקח ש"כמ מדו נקרא ולכן ,חלוקו הן אדם של שמידותיו
 ומדה מדה בכל מאדך בכל: הנוסח בדפוסים שלנו[ )א"ע נד ברכות( 'וכו מודד שהוא במדה והיינו
 שנכשל רואה אם ח"הת אבל ,)כ ז קהלת( 'גו בארץ צדיק אין והנה ,.]לו מודה הוי לך מודד שהוא
 בן מסיים לכן ,)ב"ע נו חולין( בה דכלא כרכא התורה כי ,להפכה רואה הוא מיד ,מגונה דבר באיזה

 ,תזוע לא ומינה בה דכלא בה והפוך בה הפוך )ב"כמ ה"פ( המידות תקוני שהן ,אבות סוף בג בג
 המדות כן ,למעלה ש"כמ בהפכה לרפאותה שצריך ,הגוף רפואת דוגמת היא הנפש שרפואת והיינו
 מדות לכל מביאתו שהיא ,התאוה מדות הוא הרעות מדות כל ראש והנה .לטובה להפכן צריך

 הנפש הוא הדם כי ,דם אנא מרעין כל בראש )ב"ע נח ב"ב( ל"שארז מה יובן ובזה ,שבעולם הרעים
 משלי( ש"כמ ,דאוריתא יינא ,חמר אנא אסוון כל שוברי ,)כ יב דברים( 'כו נפשך תאוה כי ,המתאוה

 טובות מדות כל חכמים מנו למה ת"וא .חיים סם והוא ,מרפא בשרו ולכל לשרך תהי רפאות )ח ג
 הבעלי אבל ,מתבעין סממנים תמן ,חמר תמן דלית באתר וזהו ,תורה בעל שאינו למי היינו ,באבות
 החלאים מכל ,בעלה לב בה בטח )יא לא משלי( וזהו ,הכל כלל היא התורה כי ,צריכין אינן התורה

 אל חסיד הארץ עם אם 'כו חגריהו 'כו נוקם ח"ת ראית אם )א"ע סג שבת( ל"וכשמחז .שבעולם
 חסיד הוא הארץ עם אם מתניך על ריהוחג הוא כנחש ונוטר נוקם חכם תלמיד אם[ בשכונתו תדור

 ,ענוה לו שיש כגון ,אחת טובה במדה מוחזק הוא אם ,טובות במדות כ"משא ].בשכונתו תדור אל
 בכל בטוח הוא בתורה אבל .המדות בשאר וכדומה ,מהתאוה בטוח ואינו ,מהגאוה רק בטוח אינו

  .רעות המדות
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 úåòø úåãîä ìëî)ììëá íìåë úà ï÷úì åìâøì øð àéä éë .(òå" ùáé ã9 , íùàë äë10, 
æ á øúñà11.   

}á{  øôòá úåìöòäå ùàá ñòëäå çåøá øåáéãäå íéîä ãåñéá äåàú)øåàéáåé ìò " à
â ïå÷éú íéðåøçà íéðå÷éú'(12) îëå"àåáîá ìéòì ù ,éòå 'ã æè éìùî13(  ùéøáåá úåãâà"÷14 

  - מאיר האבן -  
9 א ְּבֶלְכְּת ֵיַצר ָּתרּוץ ְוִאם ַצֲעֶד בדרכי ההולך כי ,צעדך יצר לא בלכתך - א"בהגר ,ִתָּכֵׁשל א 

 כט מנחות( ל"כמשחז ,הישר דרך אל שיבא עד וביסורין וקטן צר בפתח לילך ,'א :דברים 'ב צריך 'ה
 לאכסדרה שדומה מפני י"בה הזה העולם נברא מה ומפני[ אמילתי מסתעיה לא בהאי ליעול )ב"ע

 סתייעאמ לא בהך וליעייל ליה מעיילי בתשובה הדר דאי רעיהכ תליא ט"ומ יצא לצאת הרוצה שכל
 ',והב .שם בגמרא ש"כמ ,הקטן בהפתח אלא א"וא ,רובץ חטאת לפתח )ז ד בראשית( כי ,.]מילתא

 לקפוץ הבא כל תאמר שמא )ב"ע מט סוכה( ש"כמ ,לו ראויה אשר הדרגא מן למעלה לקפוץ שלא
 שנאמר חסד כולו העולם כל מילא כאילו משפטו צדקה העושה כל אלעזר רבי אמר[ 'כו קופץ
 יקר מה לומר תלמוד קופץ לקפוץ הבא כל תאמר שמא הארץ מלאה 'ה חסד ומשפט צדקה אוהב
 ועד מעולם 'ה וחסד לומר תלמוד כן שמים ירא אף יכול 'וגו )הארץ מלאה 'ה חסד( אלהים חסדך
 לכנוס צריך תהיה שלא ,צעדך יצר לא בלכתך ,מהכל עליך יגין שהתורה ש"וז .].יראיו על עולם

  .זה מחמת תפול שלא ,תכשל לא לדרגה מדרגה תרוץ ואם .בדוחק
 משכיהו זה מנוול בך פגע אם - א"בהגר .ָמִים ַהְׁשֵקהּו ָצֵמא ְוִאם ָלֶחם ַהֲאִכֵלהּו ׂשַנֲא ָרֵעב ִאם 10
 ,מנוול בך יפגע םא והיינו ,)ב"ע נב סוכה( מתפוצץ הוא ברזל ואם נימוח הוא אבן אם ד"לבהמ
 האדם אם כי ,ד"לבהמ משכיהו ,כלל תלמוד שלא התורה מן אותך להטות ורוצה ,ר"היצה שהוא
 וזהו .לשמה בא הלשמ שלא ומתוך ,לשמה שלא יתחיל אך ,לו יניח לא ,לשמה תיכף ללמוד יתחיל

 .'וכו שלא מתוך כי ,יתבטל וממילא ,לשמה שלא שתלמוד והיינו ,עמך שיהיה ,ד"לבהמ כ"ג משכיהו
 אבנים )יט יד איוב( שנאמר ,נימוח הוא אבן אם ,מתפוצץ הוא ברזל ואם נימוח הוא אבן אם

 ששני והיינו .'גו כאש דברי כה הלא )כט כג ירמיה( שנאמר ,מתפוצץ הוא ברזל ואם ,מים שחקו
 כ"ג ההתור נקרא גדןנוכ ,ואש מים ,ושמאל ימין והן ,וכעסני תאוני ,למעלה ש"כמ הן ר"יצה מיני
 'ב הן שבתורה והיינו ).א נה ישעיה( למים לכו צמא כל הוי ,'גו כאש דברי הלא ש"כמ ,ומים אש

 על עניניהם כל ושם ,כמים אדם של לבו שמושך ,מים אונקר ואגדות ,ואגדות הלכות ,דברים
 ד תענית( ש"וכמ ,האש שהן הדינין הן וההלכות .מוסר י"ע התאוות של ר"יצה ישבר שמזה ,מוסר

 מרתחא דקא הוא אורייתא דרתח מרבנן צורבא האי רבא אמר[ ליה מרתחא דקא אורייתא )א"ע
 אינו כברזל קשה שאינו חכם תלמיד כל אשי רב ואמר 'ה נאם כאש דברי כה הלוא שנאמר ליה

 ,אש י"ע הוא שמתפוצץ ,לנימוח מתפוצץ שבין והחילוק .].לעס יפצץ וכפטיש שנאמר חכם תלמיד
 נימוח הוא אבן אם וזהו ,הזמן ובהמשך ,מים י"ע הוא נימוח אבל ,וכל כלמ תיכף שמתפוצץ

 הוא ברזל ואם ,אדם של לבו מטמטם שהוא אבן התאוני 'ונק .לשברו מאוד קשה כי ,הזמן בהמשך
 ,כ"כ נצרך שאינו מפני התאוני מן יותר לשברו נוח הכעסני כי ',וכו הכעסני הוא מאש מתפוצץ

  .תיכף יתפוצץ ולכן
 ַמְרֶאה ְוטֹוַבת ֹּתַאר ְיַפת ְוַהַּנֲעָרה ָוֵאם ָאב ָלּה ֵאין ִּכי ֹּדדֹו ַּבת ֶאְסֵּתר ִהיא ֲהַדָּסה ֶאת ֹאֵמן ִהיַוְי 11

 נגד שהם איברים חיתוך שהוא תואר יפה - א"בהגר .ְלַבת לֹו ָמְרֳּדַכי ְלָקָחּה ְוִאָּמּה ָאִביָה ּוְבמֹות
  .הלב ונתוכו טובות המדות נגד מראה ויפה ,המצות

 'בד מושרשין והמדות ,במדות מושרשין החטאין כל - זרעין נפקין ארדמעפ ה"ד ב"ע קסד דף 12
   .בעפר והעצלות ,באש והכעס ,ברוח והדיבור ,המים ודסבי שהתאוה ש"כמ ,יסודות
 להיותו הרוח גסות הנקראת הגאוה נמשכת ממנו האש יסוד - 'ב שער א"ח קדושה שערי 'עי
 ,רצונו עושים כשאין האדם מתכעס הגאוה מפני כי ,הכעס ובכללה .מכולם וגבוה הקל היסוד
 .הם אחת מדה והכעס הגאוה כי נמצא ,כלל מתכעס היה לא חסרונו ומכיר רוח שפל היה ואילו

 הכעס בענין שבארנו כענין ,בלבו המקפיד הי לא הגאוה לולא כי בלבו הקפדנות .שלש ותולדותיה
 ענף וזה ,ממנו גדול היותו על לזולתו והשנאה .הבריות על תלהתגאו והכבוד השררה ובקשת
 או כלל צורך בהם שאין לדברים בטלה שיחה הנקרא דבור נמשך ממנו הרוח יסוד .כן גם מהגאוה

 לבריות שבחיו ולגלות ,הרע ולשון ,ושקרים ,חנף לדבר ,והן .ארבעה ותולדותיו .גופני או נפשיי
 ,תענוג מיני כל מצמיחים המים כן כי התענוגים אותת ממנו המים יסוד .בפניהם להתגדל

 יקנא כי ,והקנאה .בהן להתענג לו אשר וכל ואשתו חברו ממון לגזול ,החמדה .שתים ותולדותיה
 ,פרטיו בכל העצבות מדת ממנו העפר יסוד .בו להתענג וכיוצא רב ממון לו אשר ,בחברו

 העולם הבלי קניני השגת על עצבונו נימפ והמצות התורה לקיים העצלות והוא ,אחת ותולדותיה
  .עושר תשבע לא עינו גם ,דבר בשום בחלקו שמח ואינו עליו הבאים היסורין על או ,הזה

 משפט פ"ע אומר הנביא והיה ,'ה את לדרוש הנביאים אצל הולכין היו ,נביאים כשהיו 13
 לב מערכי לאדם )א זט משלי( וזהו ,גופו טבעת ולפי נשמתו שורש לפי בה ילך אשר דרכו הנבואה

 .יתנהג איך הנביא י"ע ,לשון מענה ההי 'ומה ,לבבו בכל 'ה את לדרוש לבבו לערוך רק היה לא ,שלו
 לכל יש ק"ורוה ,להתנהג איך יודיענו הוא רוחו ואיש ,ישראלב הקודש רוח היה ,הנבואה וכשבטלה
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áúë,î ãâð íéîî àåä úåìöò éë "åë ïéîéá àåäù ò',ã ïãâðå  'íãàä ìò ïéøáåò ïéðéã, 
÷ä èåáéçáø,øåáéãä ìò àåäå çåøá ãðå òðå øôòä ïéøòðîù åë '.áå  'â éðéîéî ìò íðä" ò

ìîå"åë ú ')î ìò âìù ìù"î ìò ùàå òäùòú àì úåö15(,ã ïãâðëå  'ã ïäù ïé÷éæð úåáà '
úåéùàø úåãî, éðåàúä íäå úåìöòå äçîùå éðñòëå,ëù à ì 'áøä ììåë åìàîä ãàî, åìàå 

ãä 'ãî ïä ' úåøî)éò 'ùø"ò ä äèåñ é"ã à"äøî íã øôà íãà ä16(, ãåñéî àåä äðáìä 
íéîä,äå åë äîåãà',éðñòëäå éðåàúä ïäîå ,å îéäøåä ä÷ùäçî ,åë úåáöòä äøåçùäîå '

)òåé' è ÷øô úåëøáã åøåàéá "ú ä"úåéìë ø17.éòå ' å÷éú"æò äî "á18 úåøøåòúä éë ïéðòäå 
åë',ò "ùà àåä äìéçúáã ù,éùàøì úçú åìàîù ,çàå "åë åðéîéå ë',éòå  'å÷éú"ò åö æ" à
ñã" äãëåë ñéòëã ïàî ì'19.(  

                                                                                                                                            

 כי כלומר ,)ב לב םתהלי( רמיה ברוחו ואין עון לו 'ה יחשוב לא אדם אשרי אך .ואדם אדם
 אותיות 'ד נגד והן ,השמים רוחות 'ד נגד והן ,עפר רוח מים שא ,טבעות 'מד הוא אדם מחשבות

 ,שםה אותיות 'לד מרכבה הן ,יסודות 'הד וכן רוחות 'הד שכל ,שלים רוח באדם יש וכאשר ,שםה
 איש בלב מחשבות ותרב וזהו ,בעיניו זך איש דרכי וכל ,'ה רוחות תוכן אז ,דופי שום ברוחו ואין

 טבעו ואין ,כלל רמיה ברוחו שאין ,לבי זכיתי יאמר מי אבל ,)כא יט משלי( תקום היא 'ה ועצת
  .'ית רצונו מדבר חוץ ונוטה מתאוה

 ביטול 'ג .תעשה לא במצות התאוה ',ב .עשה במצות העצלות ',א :'וכו 'ד שהן 'ב היצרים 14
 ידוע דמים ושפיכות עריות וגילוי ,שמים המלכות נגד ז"ע :עבירות 'ד נגד והן ',וכו תורה מדברי

 מות ,הרע ולשון .ועצלות התאוה שמשם ,ומים אש ,ושמאלא ימינא ',ונוק דכר יצרים 'ב שהן
 משם ,מים :יסודות 'ד נגד הן וכן .'וכו הכל כלל והוא ,התורה נגד )כא יח משלי( הלשון ביד וחיים

 ש"כמ התאוה ושם ,בשמאלא ואש .בימינא הואש עשה מצות נגד ,בתקונים כ"כמש ,העצלות
 מלכות עול נגד ועפר .ממללא לרוח ,הדיבור שמשם ,בתורה ורוח .תעשה לא מצות נגד ,בתיקונים

 על והוא ,ברוח ונד ונע העפר שמנערין ,הקבר חיבוט :האדם על עוברים דינים 'ד ונגדן .'וכו שמים
 ).ב"ע נט ב"ח זהר( 'וכו דפומא הבלים לרוחא ברדמת ,רוח ורעיון הבל )טז ד קהלת( ש"כמ ,הדיבור

 במקומם ,למעלה ממטה היסודות כסדר והן ,תעשה לא ומצות עשה מצות על גיהנם מיני 'וב
 והבער שור ,)א"ע ב ק"ב( שבכאן נזיקין אבות 'ד הן והן ,שבכולם והעב הגס על דנים שבתחלה

 ומצות עשה מצות על והן ,)א"ע קנד ג"ח זהר( 'וכו 'געי כד אריה הוא ההבער כי ,ושמאלא ימינא
 האדם גדר והוא ,ממללא ברוח ,בדיבור הפה הוא שאדם ,התורה נגד ,אדם זה ומבעה .תעשה לא

 הוא ובור ).ב"ע כט( צו פרשת מ"בר ש"וכמ ',כו אדם התורה וזאת )יד יט במדבר( ש"וכמ ,מדבר
 ,ועצבות ושיחה וכעסני התאוני שכוללין ,ראשיות מדות 'ד הן וכן ].מים בו אין[ 'כו ֵרק והוא ,העפר
 הוא הלבנה ,מרות 'מד הן 'הד שאלו .מאד הרבה כולל מאלו אחד שכל ,נזיקין אבות 'ד הן ואלו

 ,העצבות ומהשחורה ,השיחה ומהירוקה ,והכעסני התאוני ומהן ,מהאש והאדומה ,המים מיסוד
 וכליות ריאה לב מוח ,טובות ותמד וכנגדן ,ל"כנ ֵרק והבור ,מים אין אשר ',וכו שרף נחש והן

  .יועצות
 ק"ו נגד והוא ,בשלג וחצי באש השנה חצי ,ל"הנ 'ב נגד ,בגיהנם נידונין וכן ,ברותחין נידונו 15

 שעבוד ,מלכיות ושעבוד גיהנם עונשין 'ב והן ,מלכיות ושעבוד שבעיסה רושא ש"וז( .'ונוק דדכורא
 ג"ואע .למטה ש"כמ ,ומצות תורה נגד והן .ל"הנ 'ב נגד וגיהנם ,כוכביא לחיפ אומין 'ע נגד מלכיות
 עליו המקבל כל )ה"מ ג"פ אבות( ש"וכמ ,תורה בביטול היינו ,המלכיות לו בירר שאברהם דאמרינן

  .)'כו 'ד לו הראה ש"וז 'כו הפורק וכל 'כו תורה עול
 היא מרה .יתגאה אל לכך ,הבל כולו כלומר ,מרה דם אפר שהוא ,אדם שמו נקרא למה 16

 ,העתים ושינוי החדשים לפי הכל ,באדם ומתגברת שבכבד המרירה מן היוצאה מרה ליחלוחית
 מרירה הרופאים בדברי שקורין יש ,ומכאובות ונגעים חליים באין ידיה ועל ,שאוכל המאכל ולפי

  .אדומה מרירה שקורין ויש חורהש
  .14 הערה 'עי 17
 ]ראשי תחת[ 'כו שמאלו דגבורה בשלהובין הוא הזיווג התעוררות כי והענין - קשתותיהן ה"ד 18

 אש את ומכבים מאד גוברים והחסדים ,החסדים טפת דהוא ,]תחבקני[ וימינו כ"ואח ,)ג ח ש"שיה(
 כ"שכ ,'כו כמים דעה הארץ שתמלא אף ,לבא תידלע אבל .גדול זמן עד התאוה נפסק ולכן ,התאוה

 לכבות יוכלו שלא עד ,מאד גדולה האהבה שלהבת תהיה מ"מ ,החסדים טפת הדעת נהר ויפוצ
 ,גוברת האהבה שהשלהבת שכל ,מאד הדעת כ"ג תתרבה ולכן ,תמידי הזיווג יהיה ולכן ,האהבה

 הזה מןבז כי ,הוא והענין .'כו ונהרות 'כו רבים מים וזהו ,מכסים לים כמים תמיד החסדים יורד
  .תמידי אינו ,לון לכבות יוכלו שלא ,כ"כ גדולה לבורא שלנו אהבה שאין
 דאתבריאת איהי גיהנם דאיהי במרה עליה כעיס ):ב"ע רלד( נחספ מ"עבר 'יע :א"הגר ל"ז 19

 אתער דמינה ובגין ,לה קרינן זרה עבודה זרה אש בישא 'נוק ואיהי דרברבי מותא תניינא ביומא
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éëáå" ÷ìò úåëøá úåãâà )ò àì"à(20 øîàî ìò, êåúî àì ììôúäì ïéãîåò ïéà 
åë ÷åçù êåúî àìå äçéù', áúë äçéù àåä øåôéñ äùòî àåäù éøöê, åîë çñ åì ìë åúåà 

òøåàîä .ïäå å 'íéøáã, úåìöò àåä äøî äðáì .úåì÷å ùàø àåä äøî äîåãà .äçéùå àåä 
äøî ä÷åøé .ïãâðëå äøîá äøåçù â ,'úåáöò ÷åçùå íéøáãå íéìèá .àåäå ïåàîö øùà ïéà 

äá íéî åë', àåäå úéòéáø ìù äòáøà úåáà ïé÷éæð, ëò"ì áäæä øåöé÷á. áåå÷éú" æ)ò ãé"â 
 áúë ãáëäù àåä íðäéâä àåäù äåàúä .äøîå àåä ùà ìù íðäéâ ,)'ומאי ניהו כוה "ד

àéäù äàð÷ä, ìëù íééìçä íéåìú äá, îë"ù) á"î æ÷ò "á (ìò ô÷åñ) úåîù âë äë (
éúåøéñäå äìçî êáø÷î åë', ëå"ë åøåàéáá ìñ"é) ò àò"á(21. ãåòå áúë íù ñá"é ,ïåùìäù 

                                                                                                                                            

 בכל שרפה דלית אלא עוד ולא ,ג"ע עובד כאלו הכועס כל במתניתין רבנן אוקמוהו לכבד כעס
 שרף ,א"ע מה למעלה אמר וכן *.'כו בשלהובין אדליקת דאיהי ממרה אלא דגופא דאברין מרעין
 ,בגוף גיהנם ,מושבותיכם בכל אש וזהו ,גופא כל שרפת איהי דמרה בגין ,דריאה קטרוגא מרה איהו
   .הכעס ואש זרה אש כ"דג התאוה אש ,נוקבין 'ב הן וטחול ומרה
 הוא עשו דעשו דרגא איהו דכבד הוא הכי ודאי מהימנא רעיא אמר :א"ע רלד פנחס הזהר ל"ז*
 בינייהו אפרשותא עביד לא לביש טב בין אבחין ולא עכורין בין צלולין בין דמין כל כניש הוא אדום
 דההוא נקיוו ברירו אלא נטיל ולא טהור לדם טמא דם בין לביש טב בין דאבחין ישראל איהו לבא
 לעילא דאיהו דדמים ברירותא יעקב דאיהו לבא דנטיל ולבתר פסולת מגו אוכל כבורר דמא

 תניינא ביומא דאתבריאת גיהנם דאיהי במרה עליה כעיס איהו בפסולת עשו דאיהו כבד ואשתאר
 לכבד כעס אתער דמינה ובגין לה קרינן ז"ע קשה עבודה זרה אש בישא נוקבא ואיהי דרברבי מותא

 מרעין בכל וחמימות שריפה דלית אלא עוד ולא ז"ע עובד כאילו הכועס כל 'במתני רבנן אוקמוה
 ואיהו גופא כל לאוקדא ובעי דכבד ערקין על בשלהובין אדליקת דאיהי ממרה אלא דגופא דאברין
 )לחרבא א"נ( לתברא מגבולייהו לנפקא ובעו רקיעא עד סלקין ימא דגלי כעיס איהו כד דימא כגוונא
 שכינתא הכי אוף מפומהא נפקת דלא לימא דאסחר כחול לחולה דאיהי שכינתא לאו אי עלמא

  .דוי ערש על יסעדנו 'יי א"כד ליה וסמיך לגופא אסחרת
 הוא ,"אדום הוא עשו" ,עשו של מדרגה הוא שהכבד ,הוא כך ודאי הנאמן הרועה אמר :תרגום

 .ביניהם הבדלה עושה לא ,לרע טוב בין בחיןמ ולא ,העכורים בין הצלולים בין ,הדמים כל את כונס
 של והנקי ררוהמב אלא לוקח ולא ,טהור לדם טמא דם בין ,לרע טוב בין שמבדיל ,ישראל הוא הלב

 ,למעלה שהוא דמיםה לש בירור יעקב שהוא הלב שנוטל ואחר .פסולת מתוך כלוא כבורר ,דם אותו
 מיתת .השני ביום שנברא ,גיהנם שהיא הבמר עליו כועס הוא ,לתוהפס עם עשו שהוא כבד ונשאר

 מתעורר שממנה ומשום .לה קוראים זרה עבודה קשה עבודה זרה אש הרעה נקבה והיא ,הגדולים
 פהישר שאין אלא עוד ולא .זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל ,המשנה חכמי פרשוה ,לכבד כעס

 של העורקים על בותבשלה מדליקה שהיא ,ממרה אלא הגוף אברי של המחלות בכל וחמימות
 לרקיע עד עולים הים שגלי ,כועס הוא כאשר ,הים כדוגמת והיא ,הגוף כל את לשרוף ורוצה ,הכבד

 את המקיף כחול לחולה שהיא השכינה לא אם ,העולם )להחריב( רולשב מגבולם לצאת ורוצים
 על יסעדנו 'ה" שנאמר כמו אותו וסומכת לגוף סובבת השכינה כאן כן כמו ,וימפ יוצא שלא ,הים
  ."דוי ערש

 כמו ,צריך שהוא מעשה סיפור 'פי – שיחה מתוך לא להתפלל עומדין אין ר"ת :'ד אות ב"ע כ 20
 ולא עצבות מתוך לא להתפלל עומדין אין :'הגמ ל"ז[ דברים ששה והן ,המאורע אותו כל לו סח

 בטלים ריםדב מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שיחה מתוך ולא שחוק מתוך ולא עצלות מתוך
 היא שיחה ,אדומה מרה היא ראש קלות ,לבנה מרה היא עצלות .]:מצוה של שמחה מתוך אלא
 אבות 'ד של רביעית והיא ',וכו בטלים ודברים ושחוק עצבות :שחורה במרה 'ג וכנגדן ,ירוקה מרה

  .נזיקין
 במדרש ש"כמ ,כידוע בכבד התאוה כל - והלשון והמרה הכבד שונאים 'ג ):ב"ע כא( ה"מ ו"פ 21

 ל"ז[ ש"עי 'כו הלב אל הכבד 'כו נא הלעיטני יעקב אל עשו ויאמר )ב"ע קלח א"ח( הנעלם
 .האדום זמני תרי כתיב אמאי .הזה האדום האדום מן נא הלעיטני יעקב אל עשו ויאמר :בשלימות

 דיליה ותבשילא .אדמוני הראשון ויצא א"כד ,אדום הוא ,אדום ליה דאית מה דכל בגין ,אלא
 שמה נקרא ולמה מרה זו מחלה )ב"ע קז מ"ב( ש"וז ,כידוע בה תלוי הקנאה כל ומרה .].םאדו

 ופת 'כו מחלה דא קנאה עצמות ורקב )ל יד משלי( ש"כמ ,אדם של גופו כל מחלה שהיא ,מחלה
 מחלה אחר דבר אדם של גופו כל מחלה שהיא מחלה שמה נקרא ולמה מרה זו מחלה[ 'כו שחרית

 רבנן תנו מבטלתן מים של וקיתון במלח שחרית פת וכולן במרה תלוין יםחלא ושלשה ששמונים
 חכימתומ המזיקין ומן הזיקין ומן הצנה ומן החמה מן מצלת שחרית בפת נאמרו דברים עשר שלשה

 הבל מעלה בשרו ואין בידו מתקיים ותלמודו נשמעין ודבריו וללמד תורה ללמוד בדין וזוכה פתי
 את מוציא אף אומרים ויש מעים שבבני כינה והורגת אחרת לאשה מתאוה ואינו לאשתו ונזקק

 רהיטי שיתין אינשי דאמרי מילתא הא מנא מרי בר לרבא רבה ליה אמר האהבה את ומכניס הקנאה
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åá éåìú ìë äåàâä ãåáëäå øàôúäì åîöò úåðâìå íéøçà ãáëúäìå ïåì÷á íéøçà .ïäå 
éùøù ìë úåãîä ïééåìúä ïåùìá .åìàå â 'íéøáã íä, äàð÷ä äåàúäå ãåáëäå ïéàéöåîù 

úà íãàä ïî íìåòä, ø"ì ïî äåòä"á .ïäå úåãî ìù íòìá òùøä .ïéò äòø äàð÷ .çåøå 
äåáâ ãåáë .ùôðå äáçø äåàú .åéãéîìúù ïéùøåé íðäéâ åëå'.   

àéááåì åøå ÷å÷áç)å à(22 áúë,åë ñòëä ãéìåú äîåãà äøî éë ', ãéìåú ä÷åøéäå 
äáåøîä úåøéäî, íìåòä ìëá ñàîéù åà ãéìåú äøåçùäå åìåë, åà ìëù íìåòä åðéà éàãë 

åì àìîì åúåàú .ùìùåïú úåòø åæ åæî, éë ñòåëä øàáê íéôà äúåôé, ìáà øäîðä ïéà 
åúåúôì .øäîðäå ïéà äùåò øáã éë íà òåúìúì åîöò .ìáà ìò éãé äøåçùä óàåù òåìáì 

ìë íìåòä ëååì, óà ïéàù åì äæá úìòåú ììë åë' .ñáå"é ô"å23 áúë éë äøî äðáì àåäù 
äàéøä àåä ø÷ .ãáëå íç .íäéðùå íéòø, éë íåç äáøä ãéìåé ïñòë .øå÷å äáøä ãéìåé 
ùôéè .äøîå ä÷åøé òöåîî .æå"ù) úåëøá äò "á (ìò éúèî àäúù äðåúð ïéá ïåôö íåøãì 

åë'. áåå÷éú"ò æô æ"ã à" äøá÷ä èåáçî24 áúë ,ãáë ìåçèå àåä ñòë äåàúå . íùåò ð÷"ã25 
áúë , éë äøîî äðáì àåäù ãåñéî íéîä ìë åéùòî ïåúîá .ùéå åá úåéîåîøò úåúôì éðá 
íãà, êéøöå øîùäì åðîî àåäå øçàúî ïé÷æäì .ä÷åøéîå àåä êôéäá ìëù åéùòî 

úåøéäîá .àåäå ç÷éô åîöòì àìå úåúôì .ìëù äî ùéù åáìá êôåù õåçì øäîîå ïé÷æäì. 

                                                                                                                                            

 הצינה מפני ובחורף החמה מפני בקיץ ואכול השכם רבנן ואמרו כרך דמצפרא לגברא מטו ולא וטרה
 ולא ירעבו דלא כיון ושמש שרב יכם לא ושמש שרב יכם ולא ויצמא ולא ירעבו לא דכתיב ליה אמר

 את וברך אלהיכם 'ה את ועבדתם מהכא לך אמינא ואנא מהתם לי אמרת את ליה אמר יצמאו
 פת זו מימיך ואת לחמך את וברך ותפלה שמע קריאת זו אלהיכם 'ה את ועבדתם מיךמי ואת לחמך
 שחרית פת ,למטה שם ש"כמ והטעם ,].מקרבך המחל והסירותי ואילך מכאן מים של וקיתון במלח
 כל תלוי בו והלשון .שמבטלן ,הקנאה ענפי הכל ששם מדות ג"הי כל וכן .'כו הקנאה את מוציא
 התלוין המדות כל שרשי והן ,חבירו בקלון ולהתכבד אחרים ולגנות ,עצמו להתפאר והכבוד הגאוה
 ד"פ אבות( העולם מן האדם את ציאיןמו והכבוד והתאוה הקנאה ל"הנ דברים 'ג ואלו .בלשון

 גבוהה ורוח ,קנאה רעה עין )ט"מי ה"פ אבות( הרשע בלעם של מדות 'ג והן ,ב"עוה מן ל"ר ,)א"מכ
 ,הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל :ל"וז[ 'כו יורשין שתלמידיו תאוה רחבה ונפש ,כבוד

 ורוח ,טובה עין .הרשע בלעם של מתלמידיו ,אחרים דברים ושלשה .אבינו אברהם של מתלמידיו
 של מתלמידיו ,רחבה ונפש ,גבוהה ורוח ,רעה עין .אבינו אברהם של מתלמידיו ,שפלה ונפש ,נמוכה
 אברהם של תלמידיו .הרשע בלעם של לתלמידיו אבינו ברהםא של תלמידיו בין מה .הרשע בלעם
 ואצרתיהם ,יש אהבי חיללהנ ,)ח משלי( שנאמר ,הבא בעולם ונוחלין הזה בעולם אוכלין ,אבינו
 ואתה ,)נה תהלים( שנאמר ,שחת לבאר ויורדין גיהנם יורשין הרשע בלעם של תלמידיו אבל .אמלא

  ..]בך אבטח ואני ,ימיהם יחצו לא מהומר דמים אנשי ,שחת לבאר תורידם אלהים
 כמו הכעס תוליד האדומה אבל ,לחבירו אדם בין פחיתיות תוליד אינה הלבנה המרה הנה 22

 פן )כה יח שופטים( שנאמר כמו נפש מרי מלשון ,המר וזהו ,כועס כבד )ב"ע סא ברכות( אמרוש
 ומרה .הנמהר וזהו ,המרובה מהירות תוליד הירוקה ומרה .'וגו נפש מרי אנשים בכם יפגעו

 וזהו ,תאותו למלא לו כדאי אינו העולם שכל או כולו העולם בכל שימאס אם ,תוליד השחורה
 אפים בארך אבל הכועס הוא המר ,מזה זה רעה אלו השלשה והנה .'וגו לרשת ארץ למרחבי ההולך
 וההולך ,לעצמו לתועלת אם כי דבר עושה אינו הנמהר אף ,לפתותו אין הנמהר אולם ,יפותה
  .'וכו כלל תועלת בהם לו שאין לו לא משכנות לרשת
 בין נתונה שתהא מטתי על )ב"ע ה ברכות( ש"כמ ,במרה תשמיש ):ד"ע יח( ז"מ ה"פ ל"נדצ 23
 כי ,רעים שניהם הקצוות לאלו נטיה כי ,הרבה בחום ולא הרבה בקרירות לא ל"רו ,לדרום צפון
 אמרו לכן ,כעס רוב חמה ברוב )יח א קהלת( ולכן ,טפש יוליד הרבה וקור כעסן יוליד הרבה חום

 ממוצע שהוא לההלי בחצי הזווג זמן ולכן ממוזג בעת אלא .חמה מטיפה שבא פקח הוא ממזר כל
 ל"ר( במאזנים וכן לקור חום בין )ה"מ ג"פ( לעיל ש"כמ רויה שהוא בתשרי התשמיש ולכן .כידוע
 שהיא לבנה מרה ,באדם ליחות ארבע וכן ,)א"מ ב"פ( בינתים מכריע 'כו זכות כף )תשרי של מזלו

 הגוונים בין עממוצ ירוקה ומרה ,אדום וכבד ,לבן מראה ריאה ,ממוצע ומרה ,חם וכבד ,קר הריאה
  .תשמיש בו לכן ,כידוע
 ,ורוצח זונה ,ונוגה מאדים ,ותאוה כעס ,וטחול כבד הן ונחש ם"שס וידוע ,בעפר שהוא :ל"ז 24
  .זונה פיתויי שהיא עלמא דהאי הנאות על בא הקבר חיבוט ולכן ,'כו מרגיז והוא מפתה והיא

 והולך שמפרש כמו יבש דאיהו הירוק ל"ר - במהירו מזקין האי ואמר ה"ד ד"ע קנ ח"תז 'עי 25
  .בשערות ושיבה בכח זקנה והוא בשיבה ל"ר בסיבו ואקדים ואמר
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òå"ù áò÷ ò"ã ã"ä íù âäá"ä äèîì26 ò èî÷ íùå"à27 .å íùò äë÷"á28 .ò è"ã29.ò  'ã' 
ò"à30, ì åøåàéááåæú"ò àì ç"àò "á31. ùéå íéðîéñ øéëäì ìë äìà îë"ù äîëá úåîå÷î, 

  - מאיר האבן -  
 וסומק ,במרה הוא שירוק ד"ע הולכין דהתיקונים ,מהתיקוניה כלל אינו - 'כו דבגוון חוור 26
  .ח"מז הגהה והוא ,ב"ע וקכז ,א"ע קכו ולקמן כ"בת ש"כמ ,שרף הוא ומרה עקרב ,בכבד
 לפום נורא ביה דאוקיד ודאי איהו כעסן כעס דאיהי ביה אוקיד ירוקא המר דאיהי גיהנם 27

   .שעתא
  .שעתו לפי אש בו שנשרף ודאי כעסן הוא ,כעס היאד בו ששורף הירוק המר היא גיהנם :תרגום

 ביה דאתמר נש דבר גופיה דסעיר הצפון מן באה סערה רוח והנה ביה דאתמר איהו והאי 28
 בישין ומזיקין ושדין רוחין כל בעלמא שלטין זמנא ובההוא )יד א ירמיה( הרעה תפתח מצפון

 ומחמם מרה דאיהו דגיהנם באשא דסליק דמרעא דפיקו ודא חבלה מלאכי דאינון עלמא דמחבלין
 על כבד דאיהו כבד דא קשה בעבודה ישראל דאינון דאברין חייהם את וימררו וביה נש דבר יהלגופ

 כמה ליה יתון ומינה נש בר על כבדה דאיהי חוורא ליחא דא ובלבנים בחמר דדמא )דמרה( ערקין
   .דיליה אברין על דמתגברין הזדונים מים דאינון בישין מרעין

 שנאמר ,האדם של גופו את שמסעירה ,הצפון מן באה סערה רוח והנה בו שנאמר וזהו :תרגום
 הרעים יקיםוהמז והשדים הרוחות כל בעולם שולטים זמן ובאותו ,הרעה תפתח מצפון בו

 שהיא הגיהנם באש שעולה המחלה של פקוהד וזה .חבלה מלאכי שהם ,העולם את שמשחיתים
 זה ,קשה בעבודה ישראל שהם שהאיברים ,חייהם את וימררו ובו ,האדם גוף את ומחמם ,מרה

 על כבדה שהיא ,לבנה לחה זו ובלבנים בחמר ,הדם של )מרה של( העורקים על כבד שהוא הכבד
  .שלו האיברים על שמתגברים הזידונים מים שהם ,רעים חלאים כמה לו יבאו נהוממ ,האדם
 ,מתהפכין יסודות 'והד ,ל"כנ יסודות 'ד שהם השם אותיות – 'כו ן"ההי דאימא 'מסט ה"ד 29
 כל מזגי שמהן יסודות 'הד בכל וכן .אש פעם ,גוברין המים פעם ,למעלה אש פעם ,למעלה מים פעם

 למעלה ד"היו אם ,ה"הוי כפי ועניינם ,זה לצד או זה לצד ונטייתם הרוחנים ,ודיני ורחמי הטבעים
  .בכולם וכן גוברין המים ה"יי כגון ,א"וה ן"יודי שני ואם בכולם וכן ,למעלה מים

 פרוע יהיה וראשו מצורע מה כמצורע חשוב דעני אלא עוד ולא :א"ע עד לדף שכוונתו נראה 30
 באתר לישראל איהי ועניותא ויחף ערום עני כך מושבו למחנה מחוץ מצורע מה עני כך 'וכו

 ירקרק אדמדמם לבן נגע ואינון דצרעת גוונין כארבע )גוונין א"ס( אינון דיוקנין וארבע דצרעתא
 נשא לבני אתיין ]א"ע עד[ ומנהון בגופא ידיעאן אתרין לון אית וכלהו ארבע הא ורהשח בהרת
 ארבע נבעין ומנהון טחול שחורה בהרת מרה קירקר וכבד טמא חלב ואדמדם לבן מרעין כמה

  .אוכמא מרה ירוקא מרה סומקא מרה חוורא מרה ואינון מרעין מינים
 מיני מאלין לו ורפא ושב בה ואתמר שכינתא דאיהי חיים סם עליה נחית בתיובתא תב ואם

 םעניי דאינון בזמנא דישראל וחיו והשיבו אמר דאת כמה דעניותא ממיתה ליה ומחיה מרעין
 ביה אית דלא דמאן דאורייתא כעניותא עניותא ולית וחיו שובו אתמר ובגינייהו מתים קרויים

 היא חיים עץ ביה דאתמר אורייתא עלמא לההוא היא מאי דיליה אסוותא מת אתקרי אורייתא
  .'וכו לשרך תהי רפאות אמר דאת כמה מרעין לכל אסוותא ואיהי )יח ג משלי( 'וגו

 מצרע מה עני כך 'וכו פרוע יהיה וראשו מצרע מה כמצרע חשוב שעני אלא עוד ולא :תרגום
 וארבעה צרעת במקום לישראל היא לישראל ועניות ויחף ערום עני כך מושבו למחנה מחוץ

 הרי שחורה בהרת ירקרק אדמדם לבן נגע והם הצרעת צבעי כארבעת )גונים( הם דיוקנאות
 חלב ואדמדם לבן מחלות כמה אדם לבני םבאי ומהם בגוף ידועים מקומות יש ולכלם ארבעה

 מרה לבנה מרה והן מחלות מיני ארבעה נובעים ומהם טחול שחורה בהרת מרה ירקרק וכבד טמא
  .שחורה מרה ירקה מרה אדמה

 המחלות מיני מאלו לו ורפא ושב בה ונאמר שכינה שהיא חיים סם עליו יורד בתשובה שב ואם
 מתים קרויים הם עניים שישראל שבזמן וחיו והשיבו מרשנא כמו עניות של ממיתה אותו ומחיה

 רפואתו מהי מת נקרא תורה בו שאין שמי התורה כעניות עניות ואין וחיו שובו נאמר ובשבילם
 רפאות שנאמר כמו המחלות לכל רפואה והיא 'וגו היא חיים עץ בה שנאמר התורה העולם לאותו

  .'וכו לשרך תהי
 ,בים טובע חנק שמיתתו מי ש"כמ ,דתהו חנק הוא ,סוף בים עוטב -  'כו ןול אתעבידוו ה"ד 31

 הויה אותיות 'ד ,יסודות 'מד ורוח מים ,אדם של יסודין 'ד בקדושה ונגדן ,'וכו ירוקה מרה באדם והן
 'מד כלילא הנשמה והן ,'כו מתלבשין אותיות 'ד ,לקמן ש"וז ,כידוע מרות ,'כו מתלבשין והן ,כידוע
   .נופל זה קם כשזה ,קליפין 'מד כלול ה"יצ עם כידוע ,הרוח באי רוחותה מארבע ש"כמ ,רוחין

 וחשך ,האש מאורי ,אור בקדושה וכן ,חשך שהוא היסודי אש - שריפה הדא וחשך ה"ד ש"ועיי
 מרה באדם והיא ,אש הרעש ואחר .באליהו וכן .מתלקחת ואש ,יחזקאל של השלישית הקליפה הוא

 .ל"הנ כעס חרונך תשלח אתמר ועליה ש"וז ,בחוטם דסליק ננאת והוא ,כועס הכבד ,בכבד אדומה
 עפר אל שבו ,עפר יסוד הרביעי יסוד והוא ,ל"כמש אתוון בהיפיך ל"ר - המות הוא תהום ה"ד ושם

 ,שביחזקאל עיתירב קליפה והוא ,בריין כל דאחשיך המות ,טחול אוכמא מרה באדם והוא ,תשיב
 הן ,כידוע התאוה שמשם במים עון טמאה מרכבה רגלי 'ד ,"'וכ יכפר רחום והוא" של קליפות 'ד והן
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éòå 'úøãà åäéìà úéùàøá ìò êøã æîøä ò"ô) ãë à( öåúàé õøàä ùôð äéç32 .ùéå íù 
è"ñ î"ù íù äøî ãâðë ìåçè ö"ì äøî ãáë ìåçè .éòå 'å÷éú"ò ñ æ"áçåøá éåìú ìëäù 33 .
)éòå 'ò ë÷ íù"á34 ìëù íìåòä éåìú çåøá íãàä éôëå çåø íãàä äçîùá åà ïåáöòá 

éøàùå úåãî íãàä, ïë àåä äðéëùá íìåòáå åë'. òå"ì éñ 'ä 'ôå"æ éñ 'â' (îë"ù éçåø øùà 
êéìò åë' .òå"æ ïðçúä ãåã, çåøå ïåëð ùãç éáø÷á åë', çåøå êùã÷ ìà ç÷ú éðîî .ïåëðå 

úå÷çúäì ìò éùøù åéúåãî éãëá òãéù íøùéì íð÷úìå.  
  

 עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות ואם לאו ]ב[
 .}ג{למה לו חיים 

}â {æå" ù)âé ã éìùî (éç àéä éë äéøöð óøú ìà øñåîá ÷æçäêé, éë øñåî àø÷ð äî 
øáùîù åéúåãî êìåäå ãâð åòáè )âé ã éìùî35(.  

 

כי , ני צדקז צריך לשקול מדותיו במא, הרוצה לשוב מדרכו הרעה]ג[
מתחילה צריך להתבונן על מדותיו הרעות ולהכירם היטב ולחנך את עצמו 

 ומגאוה אל , כגון מכעס אל החמלה,להטות כל מדה רעה אל קצה ההיפוך
אל קצה ההיפוך רק ילך לאט ' אבל לא ידלג בפעם א(יפלות תכלית הש

 ,כ יעמוד על נקודה הממוצעת לפי התורה"אח} ד {.)לאט מדרגא לדרגא
ו "ור חז יח,כי אם ילך בתחילה בדרך הממוצעת, עד שיהיה לו כטבע ממש

  .}ה{ כי כבר נתגבר יצרו עליו בדרך ההוא ,לסורו
}ã{ à ïëåøùôà éìòîì úåìòì úîä úéçú ò àìà íéú"é é"áôø áùçù ïéâøã à" é

)ò"ò ë æ"á36 (æé ä äéòùé37. éòå ' éìùî)æè äë(38, íùæë 39, ã æè íù40 ,æé àë íù41.  

                                                                                                                                            

 תשלח בחשך חמתו ,ל"כנ בתהו אף המות בתהום משחית ,חוללתי תהומות באין חוללתי בעון
 אינון גוונין וארבע ה"ד ד"ע עג ז"תיקו 'עי וכן .חיות 'ד ושהדבק המרכבה רגלי 'ד וכנגדן ,ל"כנ רונךח
 מיני 'ד ונגדן ,מרות 'מד והולך שמפרש כמו יסורין מיני 'ד דלכן ל"ור ,דנחש דיוקנין 'ד והן - 'כו 'כו

  .אחר דאל דמעה והוא ,כידוע דמעה שסימנן עניות
 -  א"בהגר .ֵכן ַוְיִהי ְלִמיָנּה ֶאֶרץ ְוַחְיתֹו ָוֶרֶמׂש ְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ ּתֹוֵצא ֱאִהים ַוֹּיאֶמר 32
 בזוהר שאמרו כמו ,גיהנם שהוא מרה .בהמה .טחול כבד מרה הן .'כו ארץה תוצא אלהים ויאמר

 בזוהר ,השור כלחוך שהוא המזיק שור והוא ',כו גיהנם דאיהו מרה )ב"ע רלד ג"ח( מהימנא וברעיא
 עם כבד .ורמש .'כו לון לחיך בגיהנם לאעלא 'כו וכל דשור בדיוקנא גלים דא )א"ע פוק( בלק פרשת
 וכל .עפר זוחלי טחול ,ארץ וחיתו .מקומות בהרבה בזוהר שאמרו כמו נחש הוא שיותרת ,יותרת

 בסטרא הוא זה כל ,דחיי דאילנא בנשמתא אבל ,מהימנא ברעיא שכתוב כמו ,ר"דטו בנשמתא זה
  .שם שאמרו כמו ,דקדושה

 ,'ו ,מרוח שהכל להורות ,דלהון פרקין בשית ואמר - ברוח תלוי שהכל 'כו איהו 'ו והאי ה"ד 33
 ש"כמ ,ברוח עומד העולם כל וכן .שבקרבו האדם רוח והוא ,ל"כנ תניחהו 'ה רוח ,ברוח תלוי כלוה

 ,'כו נכון ורוח דוד התחנן ז"וע 'כו עליך אשר רוחי ,האדם ברוח תלוי העולם כל וכן לקיסר ח"ריב
  .תסמכני נדיבה ורוח ,'כו אל קדשך ורוח

 וכמאמר ,העולם קיום הם וכן ,וקיומו האדם חיות הוא אלין ההבלים על לכוונא ידע ה"ד 34
 עלמא דכל ,העולם קיום הוא דאדם ,האדם ברוח והוא ,ש"ע ברוח קיימא עלמא דכל ר"במ ח"ריב

 הוא ןכ האדם מדות ושארי בעצבון או בשמחה האדם רוח וכפי ,קיים דאיהו במה עליה קאים
  .ובעולם בשכינה

 כדי הוא ,חי שהאדם מה כי ,חייך היא כי - א"בהגר .ַחֶּיי ִהיא יִּכ ִנְּצֶרָה ֶּתֶרף ַאל ַּבּמּוָסר ַהֲחֵזק 35
  .חיים לו למה יתחזק לא ואם ,להתחזק תמיד צריך לכן ,המדה אותו הנה עד שבר שלא מה לשבור

 מביאה זריזות זריזות לידי מביאה זהירות זהירות לידי מביאה תורה יאיר בן פנחס רבי אמר 36
 תחסידו( לידי מביאה טהרה טהרה לידי מביאה פרישות פרישות יליד מביאה נקיות נקיות לידי

 לידי מביאה חטא יראת חטא יראת לידי מביאה ענוה ענוה לידי מביאה ]קדושה קדושה[ )חסידות
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}ä {æå"ù) úáù ãé÷ò "à (åäæéà ú"ç òãåéä êôäì å÷åìç åëøãë åë' .éë úåãî ïéàø÷ð 
íéãâá, îë"ù ïî÷ì éñ 'é"á, âë ë éìùî42 ,æë å íù43 ,é ã íùá44 .àë á íù45, äù"ùä à 46. 

á áé äéòùé47. ðåúà éáã àáñì åøåàéá óåñà48.  
                                                                                                                                            

 תחיית לידי מביאה הקודש רוח הקודש רוח לידי מביאה ]חסידות חסידות[ )קדושה קדושה(
  .המתים

 ,ל"ז אליהו י"ע שבא המתים תחיית לידי שמביאה הוהאחרונ ,י"רפב שחשב מדרגות ב"י 37
 דרגין א"י י"ע אלא מ"חהת למעלות להעלות א"שא ל"ר קופץ לקפוץ הבא כל תאמר שמא ואמרו

 אחסר לא רועי 'ה ש"וז ל"הנ מדרגות א"הי גם להם יחסר לא ישראל את רועה ה"וכשהקב ל"הנ
 אליהו י"ע שבא ב"הי למדרגה נבא כםאת ארעה אני כתיב ל"ולע דרגין ב"הי כל שם נחשיב 'וגו

  .ל"ז
 שאל הענין ,'גו דייך אכול מצאת דבש - א"בהגר .ַוֲהֵקאתֹו ִּתְׂשָּבֶעּנּו ֶּפן ַּדֶּיָּך ֱאֹכל ָמָצאָת ְּדַבׁש 38
 ואמר .ולמדת שיגעת מה כל ותקיא תאשם פן כי ,ממך ונפלאות בגדולות תלך ואל יותר תחכם

 שאין למקום תלך פן כי ,ממך ונפלאות בגדולות תלך אל מצאת אם ,כל"ש ינה"ב עה"ד שהוא דבש
  .והבן בהם להסתכל שאסור ר"הג והן .משם ותפול לך ראוי

 כלומר ,טוב לא הרבות דבש אכול -  א"בהגר .ָּכבֹוד ְּכֹבָדם ְוֵחֶקר טֹוב א ַהְרּבֹות ְּדַבׁש ָאֹכל 39
 שאכילת מפני היינו ,לעמוד יכול ולא יורגל מטה מה ומפני .צדיק שהוא כיון ,הצדיק מט מה ומפני
 לכן ,ממנו ונפלאות בגדולות להלך לו ראויה שאינו במדרגה לילך והיינו ,טוב לא הוא הרבות דבש
 ובינת חכמיו חכמת זה מחמת שאבדה והיינו ,והמקור המעיין ונשחת נרפש זה ומחמת ,הצדיק מט

  .תסתתר נבוניו
 ברצונו ולילך להתנהג איך להאדם דרך - א"בהגר .ָרָעה ְליֹום ָרָׁשע ְוַגם ַלַּמֲעֵנהּו 'ה ָּפַעל ֹּכל 40

 ואין לזה זה דומה דעתם אין כי ,בו לילך ע"בפ דרך לו יש ואדם אדם כל כי ,טובה ועצה ,יתברך
  ].13 הערה לעיל דבריו המשך 'עי[ ,שוה אדם בני 'ב טבע ואין ,לזה זה דומין פרצופיהן

 הן ושמן ויין ,הלכות הוא הלחם - א"בהגר .ַיֲעִׁשיר א ָוֶׁשֶמן ַיִין ֹאֵהב ִׂשְמָחה ֹאֵהב ַמְחסֹור ִאיׁש 41
 וללמוד הדינים יםילק הצרו ואינו ונפלאות בגדולות להלוך והרוצה .וסודות רמז שהן אגדות
 שממלא קודם ובנפלאות בגדולות ולךה ואינו ,בחלקו השמח עשיר איזהו כי ,יעשיר לא ,אותם
 יהיה שלא יעשיר לא לכן ,זה י"ע אם כי להסודות לבא א"וא ,יסעד אנוש לבב שהוא ,בלחם כריסו

  .כלום לו
 בתחילה כי .במאזנים מדותיו את לשקול צריך ,'ה אל הרעים מדרכיו האדם ישוב אשר בעת 42
 אל מכעס כמו ,ההפכו קצה אל ולהטות ,בנפשו מדה איזה להרגיל שרוצה בעת ,מדותיו להפר צריך

 קיד שבת( ל"רז ש"וז .הממוצעת נקודה אל שיגיע עד ,השפלות תכלית אל הרמה ומגאוה ,החמלה
 ,מדו הכהן ולבש ש"כמ ,מדותיו להפך איך שיודע והוא ,כדרכו חלוקו להפך היודע ,ח"ת איזה )א"ע

 ישקל המאזנים משקל כמו ,הממוצע ךבדר הנכונה כדרכו ,המטרה אל יעמוד כ"ואח ,'וכו כמדתו בד
  .ש"שיה על 'בפי 'וע .מדותיו

 חלוקו להפוך שיכול ח"ת איזהו ל"חז ש"וז ,כמדתו מדו ל"כמשחז ,בגדים נקראים הן המדות 43
 שהיה אף ,ממש וטבעו דרכו ושיהיו ,התורה לפי ולהעמידן המדות להרגיל והיינו ,כדרכו ללבשו
  .בהפוכו טבעו
  .9 הערה לעיל הובא 44
 בשכל 'ה את העובדין הם הישרים -  א"בהגר .ָבּה ִיָּוְתרּו ּוְתִמיִמים ָאֶרץ ִיְׁשְּכנּו ְיָׁשִרים ִּכי 45

 לשבור רוצה כאשר ,האדם צריך כן כי ,המצוע הדרך מן יצאו שהם פ"אע ,ומדותם דעתם ובאמוד
 דרך זו ואין ,וטבע מדה שבאותה האחרון הקצה עד בהרחקה אלא לשבור א"א ,ומדה טבע אותו
 ש"כמ ,למיצוע יחזור בהן הורגלו כאשר כ"שאח ארץ ישכנו אמר לכן ,האחרון בהקצה טובה
 ,כלל שכלם על סומכין ואינן בתמימות העובדין הם ותמימים .)ד"ה א"פ( דעות בהלכות ם"הרמב

  .המיצוע מן כלל יצאו שלא בה יותרו הם ,בתורה כתוב אשר כפי המיצוע בדרך תמיד הולכין הם
 והיא ,לאדם לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך :ם"הרמב ל"ז

 חכמים צוו לפיכך ,לזו ולא לזו לא קרובה ואינה ,שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה
 שיהא כדי ,האמצעית בדרך אותם ןומכוי אותם ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים

 יכעוס לא ,בינוני אלא ,מרגיש שאינו כמת ולא ,לכעוס נוח ,חמה בעל יהא לא ,כיצד .גופוב שלם
 אלא יתאוה לא וכן .אחרת פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי ,עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

 לא וכן ,נפשו לשובע אוכל צדיק שנאמר כענין ,בזולתן להיות אפשר ואי ,להן צריך שהגוף לדברים
 יקפוץ ולא לצדיק מעט טוב ,שנאמר כענין ,שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג לאא בעסקו עמל יהיה

 יהא ולא ,שצריך למי כראוי ומלוה ,ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ,ממונו יפזר ולא ,ביותר ידו
 זו ודרך ,דעותיו שאר וכן .יפות םפני בסבר בנחת ימיו כל שמח אלא ,ואונן עצב ולא ושוחק מהולל

  .חכם נקרא ממוצעות בינוניות ,בינונית דעות דעותיוש אדם כל ,החכמים דרך היא
  .5 הערה לעיל הובא 46
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 אף שאין ,צמו מן העבירות לפי טבע מזגועצריך לגדור '  כל א]ד[
 רק בדבר ,)49משלי יד ב ( שאינם מכירים בטבעו,דרכו נכונה בעיני הבריות

משלי א  (ענות בשבתת למשל לה,כלו לא יסמוך על ש,שהוא נגד התורה
  .)53שם א ג ,52 ישם 51שם טז דש "ועיי, 50ב

  
ומשתנים לפי מעשיהם ( המדות הם לפי טבע הגוף והנפש ]ה[

 וכמו שהרוכב על הסוס יכול ,והמעשים הם לפי הרוח} ו {,)בגלגול ראשון
 כן אף מי . אף אם הוא סוס רע,להכריחו לילך בדרך הישר על ידי יגיעה

ז קנ, 54א"ז קט ע"תיקו( העיקר תלוי ברוח ,שנפשו רעה בטבע במדותיה
  ).56משלי יא כב' עי, 55ב"ע

                                                                                                                                            
 ,המיצוע בדרך לילך יכול אינו רשע דרך לעזוב הרוצה כי והענין ):'ד חלק ישורון מהדורת( 47
 בא ש"וז ,הפתח את וסותם הראשון דרך פתח על הרע היצר כי הריחוק תכלית להתרחק אלא

 ליעול אלב לאכסדרה דומה 'שהה לצאת גדול פתח שיש תיכף לצאת יכול 'פי .לו פותחין לטמא
 דרך ילך שאם ,שם דרך לילך א"א ל"ר ,מלתא מסתייעא לא ש"וז רובץ חטאת לפתח כי סיוע צריך
 ובדוחק אחר בפתח לכנוס צריך כ"ע ההוא בדרך עליו נתגבר יצרו כבר כי לסורו ו"ח יחזור שם

  .סיוע צריך כ"וע גדול
 .יצא לצאת הרוצה שכל לאכסדרא שדומה מפני 'בה הזה העולם נברא מה מפני ש"כמ והענין 48

 .ש"ע 'כו מילאת מסתייעא לא ,בהך וליעייל .ליה מעיילי בתשובה הדר דאי ',דה כרעא תלא ט"מ
 יצר שהוא 'ק 'מה נעשית שחטא כיון ,שלמטה בפתח ליעול ,מילתא מסתייעא לא שאמרו והענין

 וזה .'ק ונעשה 'הה רגל נמתח שחטא וכיון ',הר אחר רודף ף"שקו .רשע שהוא 'הר שאחריו ,הרע
 מה מפני בשניהם ,ובמנחות בשבת ש"כמ 'וק 'ה רגל תליית בשניהם מניח לכך ',לק 'ה בין ההפרש

 ,מלמטה רווחה בפתח ויכנסו 'הק רגל יתבר לבא ולעתיד .בהך ליעול ביה הדר דאי ,לוית 'וק 'ה רגל
 פתחו לישראל ה"הקב ש"וז ,לעתיד כ"משא *.א"במהרש ש"וע ,הרע יצר מפני מסתייע לא שעכשיו

  .וקרנות גמלים שיעברו פתח לכם אפתח ואני מחט של כחודה לי
 פרקים בשמונה ם"הרמב בדברי מבואר .'וכ ל"כדר מלתא מסתייעא לא ומשני :א"המהרש ל"ז

 הרחקה עצמו ירחיק אשר עד שלימה נפשי וליטהר לשוב לו א"א שחטא אחר החוטא כי שכתב
 התשובה לצד ליכנס לו א"א ויצא שחטא פתוח צד באותו אמר ולכך ש"ע חטא אשר מצד גדולה

 בלשונו לקיש ישר ששינה מבואר ולזה טהרה למקום יכנס ומשם אחר לצד עצמו ירחיק אשר עד
 שיצא הוא ליטהר הבא כי התוספות ש"כמ פותחין לטמא הבא וגבי מסייעין לטהר הבא גבי שאמר

 מסתייעא דלא צד באותו לו א"וא ולשוב לחזור כשבא ועתה ונטמא לצפון פתוח לצד כבר
  .שם אשר קטן לפתח אחר לצד לסובבו הדרך לו להורות סיוע צריך כ"ע כדקאמר

  .2 רההע לעיל הובא 49
 ממה יותר הרבה צדיק יהיה ולא ,התורה בדרך לשבר יראה ,ותאותו יצרו את ישבר אם אף 50

  .וכדומה בשבת וגם ,השבוע כל שיתענה למשל ,בתורה שכתוב
  .40 13 הערות לעיל הובא 51
 שכל ,שכלים 'ב באדם שיש הענין - א"בהגר .ַצֲעדֹו ָיִכין 'הַו ַּדְרּכֹו ְיַחֵּׁשב ָאָדם ֵלב :ט טז ל"נדצ 52

 עון בה יש אם בה דרך אשר דרכו על לחשוב תמיד האדם וצריך ,המעשה ושכל המחשבה
 שיציל והיינו ,גבר מצעדי 'מה כי ,צעדו שיכין לסייעו ה"מהקב ויבקש ,עוד בה ידרוך ולא להרחיקה

  .צעדו יכין 'וה וזהו ,ממנו הרע וימנע רע מכל
 כ"ואח ,החכמה לידע תחלה צריך לידיעה - א"בהגר .ּוֵמָׁשִרים ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק ַהְׂשֵּכל מּוַסר ָלַקַחת 53
 שצריך השכל זהו כלומר ,'וגו צדק .המוסר הוא העיקר ,עשיה לענין אבל ,במוסר עצמו תא ליסר

 וכשילך .הבריות כל עם וצדקה חסד לעשות צדק והיינו ,המדות כל כלולים בו שיהא ,לקחת האדם
 ,משפט שהוא ,הכעס למדת האדם צריך שלפעמים ,יצליח לא כי ,השכל מוסר זה אין ,לבד זו בדרך

 ואף .תאותו אחר לילך ולא ,'כו אדם ירגיז לעולם )א"ע ה ברכות( ל"כמשחז .עצמו לבין בינו והיינו
 ,משרים וכן .הדין כפי כדרכיו לאיש ,לרשעים דין לתת ,הכעס למדת צריך אדם בני לשאר

 מכל כלול יהיה אם רק אינו השכל מוסר ולכן .רוב פי על וזהו ,היושר למדת צריך שלפעמים
  .דרכיו בכל יצליח ואז ,ל"הנ השלשה

 שלו רוחא אבל ,רעות מדותיו כל וכן ,דגופא אשתופ שהוא רעה נפש לו יש ]לו ורע צדיק[ 54
 צדיק וזהו .לכבוש דרכו האיש וכבשוה )ב"ע סה יבמות( ש"כמ ,לדרכו הנפש מכריח והוא ,טובה
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 שמדותיו ,ומעשיו במדותיו ידוע והוא ,נפשו לפי מאד גדול ויצרו ,לכבוש מאד לו שקשה ,לו ורע
 :ל"ז[ 'כו דלא יןגב 'כו אכל ש"וז .בנפש מדותיו לפי הוא ',ווכ הרוח לפי ומעשיו ,והנפש הגוף לפי
 חייבא נפש ונשמתיה )במדה( שפירן כלהו דיליה וסימנין שפיר גופיה ליה דתשכח נש בר איהו הכי

 לו ורע צדיק איהו דא שפירא מלגאו ונשמתיה דיליה סימנין בכל ביש גופיה נש בר ותשכח מלגאו
 דאתי בעלמא חולקא ליה יהא דלא בגין לו וטוב ערש איהו מלגאו ורע מלבר טב דאיהו מאן אבל
 אדם הוא כך :תרגום .אוקמוהו והא לו ורע רשע ומלבר מלגאו ביש לו וטוב צדיק ומלגאו מלבר טוב

 רע גופו אדם ותמצא מבפנים רשע נפש ונשמתו במדה יפים כולם וסימניו יפה גופו אותו שתמצא
 רשע הוא מבפנים ורע מבחוץ טוב שהוא מי אבל לו ורע צדיק זהו יפה מבפנים ונשמתו סימניו בכל

 ומבפנים מבחוץ רע לו וטוב צדיק ומבפנים מבחוץ טוב הבא בעולם חלק לו יהיה שלא כדי לו וטוב
 )א"ע נב סוכה( אמרו ג"כה ועל ,רצה ולא טוב לעשות מאד קל שהיה .]פרשוה והרי לו ורע רשע

 הרע ליצר הוא ברוך הקדוש מביאו לבא לעתיד :ל"ז[ 'כו ואלו 'כו כהר להם נדמה צדיקים 'כו ל"לע
 כחוט להם נדמה ורשעים גבוה כהר להם נדמה צדיקים הרשעים ובפני הצדיקים בפני ושוחטו
 ',וכו בגלגולא נתחייב אם ,לבד המדות לפי הרוב פ"ע הכל ז"בעוה והרעה הטובה וכן .].השערה

 שאינו צדיק יש וכי ,יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו )א"ע מ( דקדושין ק"בספ ש"וכמ
 דברכות א"בפ ש"וז .'א והכל ,'כו רע לרשע אמרו בו כיוצא ,'כו ולבריות לשמים טוב אלא ,טוב

  .ורוח בנפש גמור ל"כנ גמור צדיק ל"ור ,'כו גמור צדיק לו וטוב צדיק
 ואמר ,זה וטבק על הולך משלי וכל הגוף על ל"ר .]טוב מצא אשה[ 'כו מצא קדמאי אמרי הוי 55

 ונשמתא בישא גופא לו ורע צדיק והולך שמפרש כמו ל"ר ,עבד לזמנין איש לזמנין אדם לזמנין
 ואיש .סוסים על רוכבים עבדים הוא ,לו וטוב רשע .בכולא שליט דאדם ,דרכיב אדם הוא ,טבא
 כי והענין ,בגופא והמדרש בנשמתא תלוי דהמעשה ל"כנ .'כו .טבא סוסיא הלי שוה שהוא הוא
  .הלי מחייב דגלגולא ,'כו גרים דגלגולא ל"כמש בגלגולא קדמאה נפשא לפי הוא הגוף

  .7 הערה לעיל הובא 56
 מזל שור מזל אריה מזל דאתקריאו חיוון בכמה בגלגולא אתיין דקא אחרנין נשמתין ואית 57
 עשר בתרין דאשכחנא כמה דגים מזל נחש מזל מאדים למז טלה מזל עקרב מזל בתולה מזל נשר

 דן יהי גרם חמור ריששכ שורו בכור יוסף יהודה אריה גור לאריה דא לחיוון דאתמתילו שבטין
 לאריה דמיא דאיהו למאן אית הרע דיצר דגלגולא רזא דא כל וברי יטרף זאב בנימין דרך עלי נחש
 עובדיהון כפום אשתני בריין לכל כחמור דמיא יהודא למאן ואית לחוויא דמיא דאיהו למאן ואית

   .בה דאתעבידו שעתא וכפום
 נשר מזל שור מזל אריה מזל שנקראו חיות בכמה בגלגול שבאים אחרות נשמות ויש :תרגום

 שנמשלו שבטים ב"בי שמצנו כמו ,דגים מזל נחש מזל מאדים מזל טלה מזל עקרב מזל בתולה מזל
 בנימין ,דרך עלי נחש דן יהי ,גרם חמור ריששכ ,שורו בכור יוסף ,יהודה אריה גור ,לאריה זה לחיות

 דומה שהוא למי ויש לאריה דומה שהוא למי יש ,הרע יצר של הגלגול סוד זה כל ינוב .יטרף זאב
  .בה שנעשו שעה ולפי מעשיהם לפני נשנתו הבריות לכל לחמור דומה שהוא למי ויש לחיה

   .קדמאה בגלגולא ל"ר עובדיהון כפום :א"בגר ש"ועיי
  .שם ז"בתיקו כ"כמש ל"וצ כאן סופר טעות שיש ט"סקכ י פרק לקמן 'עי 58

 שנאמר כמו .מחיי מותי טוב כי - א"בהגר .ֵמַחָּיי מֹוִתי טֹוב ִּכי ִמֶּמִּני ַנְפִׁשי ֶאת ָנא ַקח 'ה ְוַעָּתה
 "מתו שכבר" ולכאורה ',כו חיים הם אשר החיים מן ,מתו שכבר המתים את אני ושבח )ב ד קהלת(

 נצטרכו ולא ,מתו שכבר המתים הם שטובים ,לומר שרצה אלא .דברים ייתור "חיים הם אשר" וכן
 נמנו )ב"ע יג עירובין( דאמרו מיושב ובזה .בגלגול שבאו עדנה חיין שהם מאותן ,בגלגול לבוא
 שמאי בית ונחלק ומחצה שנים שתי :ל"ז[ במעשיו יפשפש עד 'כו נברא שלא לאדם טוב וגמרו
 לאדם לו נוח אומרים והללו משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח אומרים הללו הלל ובית

 שנברא עכשיו משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו נברא משלא יותר שנברא
 למה כן אם ,יותר שטוב לומר אפשר האיך דקשה .]במעשיו ימשמש לה ואמרי במעשיו יפשפש

 'ה את יעבוד למימר ליה הוה ,'כו "יפשפש" מאי ,ועוד .להולמו קשה שנברא שעכשיו ,ועוד .נברא
 פעם בכל כי ,שנברא לו טוב אומרים שאלו ,שני הגלגול אל בשוב דנחלקו נראה אלא .טוב ויעשה

 גלגול מתקן היה אם יותר לו טוב אומרים ואלו ,מפרשים קצת שכתבו כמו מצות עושה הוא
 וקאמרי .'כו המתים את אני ושבח וזהו ,ל"כנ וגמרו נמנו וכן ,שני גולבגל יצטרך ולא ראשון
 ,ל"כנ 'כו לו טוב כי ,לעשות מצות בשביל ולא ,שמקודם מעשיו לתקן כרחך על ,שנברא ועכשיו

 .'כו טפי זהיר במאי אבוך )ב"ע קיח שבת( שאמרו כמו ,מקדם שפשע במה לתקן עיקר יראה כן ועל
 ,פעמים הרבה זה בגלגול בה שנכשל במה ,'א :סימנים שני זה על יש ,מקדם שקלקל מה ידע והאיך

 שהורגלה לפי מאד לו חשקה נפשו עבירה באיזה ,'ב .נכשל באיזה במעשיו יפשפש אמרו זה ועל
 זה ועל ,אחרת בעבירה וזה יותר אחת בעבירה שחושקין אדם בני יש ולכך ,טבע ונעשה מקודם

  .שיומע את שימשמש ,במעשיו ימשמש אמרו
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 אבל מצד הרוח , מצד הגוף והנפש האדם הוא גרוע מכל החי]ו[
  .}ז{ול מכולם דוהנשמה ג

}æ{ áë á äéòùé62 ,ëå" ëéúå÷"æò äð÷ "ãáã  'ïä íãà éðéî ,à 'óåâä ãöî ,ò ïäå" ä
)éìëùä ùôð íäá ïéàù(63, àåäå ìùìúùî éðôî íãà äáëøîáù àåäù äèîì âî 'éðô 

úåéçä íéøçàä .áäå 'ãöî äîùðä àåäù ìùìúùî úåîãî íãà ìòù àñëä, àåäù ìùåî 
ìò íìåë, îë"ù )ïåãà ìà úìéôú (äàâúîä ìò úåéç ùãå÷ä .æå"ù )á"ô ø"éñ ç 'áé (äëæ 

äãåø ìò íìåë àì äëæ äùòð ãåøé íìåëî) æå"ù )ùø"âé å øúñà é (ïäùë ïéìåò ãò òé÷øì, 
ïäùëå ïéãøåé ãò øôò, àåäù éðô íãà äáëøîáù àåäù ãâð ãåñé øôòä îëå"ù  íù åð÷

ò"à64, áåæú"ò èì ç"á65, íâå ò"ä ùé åì øð"ð àìà åçåøù åúîùðå àåä çåø éðåéç ìëùå 
éðåéò, åàéáòøì ø"îò ì "à66(.   

  

 , כי לא יתקיים בידו, לא ילך נגד הטבע לגמרי, אף מי שטבעו רע]ז[
 למשל מי שנולד במזל .פ טבעו"רק צריך להתחנך לילך בדרך הישר ע

 אז יש בידו להתחנך להיות שוחט , שהוא מוכרח להיות שופך דם,מאדים
) משלי כב ו(ש " וז. ולא להיות לסטים,צדיק אאו מוהל שהו, שהוא בינוני

  ).67משלי כב ו(חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 
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 מן האדם מותר והנה -  א"בהגר .הּוא ֶנְחָׁשב ַבֶּמה ִּכי ְּבַאּפֹו ְנָׁשָמה ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמן ָלֶכם ִחְדלּו 62

 ויהי )ז ב בראשית( שנאמר כמו האדם רוח וכן ,גבוה מעל גבוה שהנשמה ,והרוח הנשמה הבהמה
 שלו הרוח יתרון היינו ,האדם מן לכם חדלו שאמר וזה .ממללא לרוח מתרגמין ,חיה לנפש האדם

 במה כי ',וגו באפיו ויפח שנאמר כמו ,באפו נשמה אשר השני ויתרון ',כו האדם נפש שנקראת
 יותר וחלש ,האדמה פני על אשר חי מכל גרוע שהוא שלו והנפש הגוף הוא לומר רצה ,הוא נחשב

  .מכולם
 אלא שאינן הארץ מיע והן ,הגוף מצד ,'א :הן אדם מיני 'ב כי והענין - דרך בים הנותן ה"ד 63
 ,כולם על יושב הוא נשמתא מצד ,'והב .וירדו זכו לא דור זכו ש"כמ ,חיות 'מד למטה והוא ,בגוף
 'ג על ומושל ,השמים ובעוף הים בדגת רדו )כו א בראשית( והולך שמפרש כמו ,הכסא על אדם
  .'וכו ן"נר שהן ,דאדם דרגין 'בג חיוון
 לא ואדם ,עפר הוא דגופא הרביעי ואדם ',ווכ יסודין 'ג נגד הן אדם 'וג -  דיצירה אדם ה"ד 64

  .ל"כנ אדם דמות והוא אתה עפר כי ,האדמה מן עפר ,ישוב רעפ
 ,דור באלף ליה דארכיב אדם והוא ,דקדושה 'בסט הן ממנו חלקם דהוו דכלם :'כו דזכינא ה"ד 65
  .'כו ומה שמו מה )ד ל משלי( ש"כמ והוא ,אתה עפר כי ש"כמ ,עפר והוא

 ,ן"נר לו יש הארץ עם דגם ל"ר -  'וכו חיים נשמת ה"ד א"ע ד ג"ח א"יה והוא א"ע כט ל"נדצ 66
  .עיוני שכל ונשמתו חיוני רוח הוא שלו שרוח אלא

67 א ַיְזִקין ִּכי ַּגם ַדְרּכֹו ִּפי ַעל ַלַּנַער ֲחֹנ לשבור לו א"א האדם כי והעניין - א"בהגר .ִמֶּמָּנה ָיסּור 
 וכשנולד .'כו צדקן גבר יהיה דבצדק מאן האי )א"ע קנו שבת( ש"כמ ,בו שנולד מזלו כלומר דרכו
 או להיות ,שירצה דבר לאיזה במזלו לאחוז שיוכל האדם ביד הבחירה ניתנה זה לע אז ,רע במזל
 רב מרא ,דמים שופך יהיה דבמאדים מאן האי )שם( שבת במסכת ש"וכמ ,בינוני או רשע או צדיק
 אך ,דמים שופך השיהי מורה שמזלו לפי והוא ,'הג אלו וזכר ,ליסטים או טבחה או מהולא או אשי

 או ,בינוני הוא טבחא או ,ע"מ שעושה צדיק והוא מהולא או ,'הג באלו לבחור יוכל בבחירתו
 כן ,וטבעו מזלו דרך ,דרכו פ"ע לנער חנוך ש"וז .'וכו כמשמעו דמים שופך רשע והוא ליסטים
 ישמע תהע ,מזלו על תעבירהו כאשר אבל ,ממנה יסור לא כשיזקין גם ואז ,מצות לעשות תחנכהו

  .מזלו לשבר לו אשר יא כי ,מזה יסור ,צוארו מעל עולך יוסר בעת כ"אח אבל ,אותך מיראתו לך
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ולזה , פ כן הוא רשע" יש מי שנפשו טובה בטבע במדותיה ואע]ח[
 מפני שהיה , שלא יהיה לו חלק לעולם הבא, לו כל שכרו בעולם הזהןנותני

שם כי אוי לנפ) ישעיה ג ט(נאמר   ועליו,ות טוב ולא רצהשנקל לו מאד לע
 אז לפום , ויש לו תמיד מלחמת היצר, אבל מי שנפשו רעה,גמלו להם רעה

 אין ,ו" ואף אם לפעמים נכשל בעבירה ח,)ב"ה מכ"אבות פ (צערא אגרא
גדולה ) א"יז ע תברכו(ש " כמ,ים משורת הדיןנעמו לפה נכנס "הקב

 מפני שהן מסטרא דשמאלא ,'הבטחה שהבטיח לנשים יותר מן האנשים כו
למי ' משל למלך שאמר לעבדיו כו) ב"חגיגה יב ע(ש " וכמ,ב לחטאהקרו

  .}ח{) 68ביאורו לברכות שם(' משבח יותר כו
}ç{ æå"ù) àîåé áëò "á (ìåàù úçàá äúìòå åì, ãåã íéúùá àìå äúìò åì69 .éë 

ãåã äéä ìæîá íéãàî îë"ù) ìàåîù à' æè áé (àåäå éðåîãà, ìòù ïë äòè ìàåîù äàøùë 
øúñì÷ åéðô, àåäå øéáòä ìò åéúåãî ãéîú .îëå"ù) ø"ä æéò "à (ìë øéáòîä ìò åéúåãî 

ïéøéáòî åðîî ìë åéòùô) éìùî áë å70(. åäæå â"ë úìòî êìî çéùîä) àåäã ãåã åîöòá(, 
áåúëù åá) äéøëæ è è (éðò áëåøå ìò øåîçä, øåîçå æîøî ìò óåâä, øùà øùá íéøåîç 
íøùá) ë âë ìà÷æçé(, ïëå î"ù) á"î ãô ò"à (äéøáà øã"é úîçë åë' )å÷éú"ò è÷ æ"à(71 .  

åîä øîà"ì,éëî ÷úòåäù åðéáø úàî ø÷é øîàî äæá âéöäì áåè éë éúéàø "÷,æå " ì
áäæä :íãà éîéî íéùòðù íéùåáìä ïéðò) éò 'ô ïî÷ì"éñ é 'âé(, øëæ àåä ïîæäå íãàä éë 

äá÷ðå ,à óåâ ïäù úåîùðä ìëå íãàä ììëå 'øëæ àåä,òä úåðù ììëå äá÷ð àéä íìå, 
îòå"å÷éúá ù"ñ ïå÷éú ùéø æ" è)ò åè÷"ã72 (çåøå ùôð ïäù,àôåâã àôúåù àåä ùôðå , ïëìå 

òðùçåøì óåâ íéðùå íéîéäî å,øáâ ááåñú äá÷ð ãåñá ) àë àì äéîøé(,å îë"ù ïå÷éúá 
ë"÷åðã á 'àøåëãì óåâ .îø ïëìå"ñùå íãàä ãâð íéøáà ç"ì ä" äðùä úåîé ãâð ú) úåëî

  - מאיר האבן -  
 אלקים ברא בראשית[ ):ב"ע יב( דחגיגה ב"בפ ש"כמ – 'וכו הבטחה גדולה ה"ד יא אות ב"ע יז 68

 בשמים מכדי ,ובהו תהו היתה והארץ ,לארץ שמים להקדים לי למה ]הארץ ואת השמים את
 ודם בשר למלך משל ,ישמעאל רבי דבי תנא .ארץ מעשה חשיב דקא שנא מאי ,ברישא לאתחי
 להשכים דרכו שאין למי ,משבח למי ,ואנשים נשים ומצא השכים ,לפתחי השכימו ,לעבדיו שאמר

  .לחטא הקרובים דשמאלא מסטרא שהן והענין - א"בהגר .והשכים
 את איבד לא ז"ועכ ,חטאים 'ב עשה דדו אבל ,המלכות לו ונאבד ',א חטא עשה שאול 'פי 69

  .המלכות
  .67 הערה לעיל הובא 70
 דיליה ולבושא מלגאו רע חמור על ורוכב עני איהו דא ביש דיליה ולבושא מלגאו טב :ל"ז 71
 דאיהו מאן נש דבר בעובדוי אשתמודע וכלא סוסים על עבדים ראיתי אתמר האי על מלבר שפיר

 ןדשטיי העיקר הוא המעשה אלא העקר הוא המדרש לא קדמאין אוקמוה למגנא ולאו מלגאו
  .טבין בעובדין וצדיקיא תלבישני ובשר עור )'י איוב( ד"הה לבושא דאיהו בגופא מסתכלין

 זה על מבחוץ יפה ולבושו מבפנים רע חמור על ורוכב עני זהו רע ולבושו מבפנים טוב :תרגום
 בארו לחנם ולא מבחוץ שהוא מי האדם במעשי נודע והכל סוסים על עבדים ראיתי נאמר

 זהו הלבוש שהוא בגוף מסתכלים שהשוטים העקר הוא המעשה אלא עקר המדרש לא הראשונים
  .טובים במעשים והצדיקים תלבישני ובשר עוד שכתוב

 ,לו ורע צדיק שהוא טובפשו וגם ,כתרגומו ענוותן הרוח על עני - ורוכב עני ה"ד א"הגר ל"ז
 רבי אמר :ל"ז[ 'כו י"דר 'אברי )א"ע פד מ"ב( אמרו ולזה ,בשרם חמורים בשר ,חמור דיליה וגופא

 יוחנן דרבי איבריה פפא רב אמר קבין תשע בת כחמת ]יוסי ברבי[ ישמעאל דרבי איבריה וחנןי
 'וכו .)ג"בתכ ל"משוע נפשא וכן( המפרש ש"כמ ,]קבין שלשת בת לה ואמרי קבין חמשת בת כחמת
 יצרו היה אברהם )ב"ע סז ברכות( בירושלמי ואמרו בעצמו דוד דהוא 'כו ורוכב עני במשיח ונאמר

 דכתיב טוב הרע יצר עשה אבינו אברהם[ שהרגו עד 'כו ודוד וטוב צדיק לכל ראש והוא 'כו רך
 אבל .וגומר דוהחס הברית עמו וכרות אלא והפסיד אחא רבי אמר .לפניך נאמן לבבו את ומצאת

  ].בלבבו והרגו בו לעמוד יכול היה לא דוד
  .80 הערה לקמן הובא ,הולך דור ולעילא ה"ד 72
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ò âë"á) (÷åðá íäù äùòú àì úåöîá úåáééç íéùð ïëìå') å÷éú"ò åè÷ æ"ã( , øùà åáéèäå
íéîëçä åøáã,åúáåäàå íãàä òéø àåä ïîæäù .âì ïîæä å÷ìçå  'íé÷ìç:øáò ,ãéúò ,äåäå , 

øð ãâð ïäù"íãàä ìù ï,èá ùàøá ïäéåâ  ,èòîúîå êìåäå ãáëð ùàøäù åîëå,ïîæä ïë , 
åè åéä íéðåùàøä íéîéäù øîàú ìàåë äìàî íéá',ë éë ïö "íãàä óåâá åîë ì, åîëå 

çåøä ïëå íãàä ø÷éò àåä áìäù,åâéäðäì ìëù íãàì úãîìî àìà äðéà äîùðäå 73, ïë 
äåäá àìà äðéà ïîæä úîâî ìë,øáò øáë øáòä ìáà ,ìéòåäì ãîìî áø àåäå , ãéúòäå 

øçî úøö øöú ìà) ò âñ úåîáé"á(,ãàì åì ïéàå íåìù åððéà éë åá áåùçì .ôðá àåä ïë ù, 
àôåâã àôúåù àåäù åéìò áåùçì ïéàù,øùá ìåëàì êùôð äåàú éë ) ë áé íéøáã(, àåäå 

åìù åðéàù íìåò.åððéà øçî ,åëå àéðñëà àéäã ',äøåúá àåä íøåáéçå , îë"ùõéìîä , àåäå 
úáù éòéáùä,òù "äøåúä äãîìî ïîæì øåáéç é,àù "ïîæá àìà äãîìì à, àåä äøåúäå 

ã úììåë 'øôã"ñ ,â 'âá úåðåùàø 'úåéîéðôä ïäå â 'íåé éòéáùä ,ìáà èùôä äðéà àìà éãë 
úåùòì úåöî .éäå 'úéøéùòä äåöî .àùî"ë âá 'åììä ïðéàù àìà äøåú, óà ïéìåìëù 
äåöîá, ïäå â 'íéîòô â' .äåöîå úììåë íìåë) ïäù øùò ñúåøéô ïéìéìëã øðá"ï, íìåòáå 

äðù ùôð (íìåòäå àéä äøåúä, îë"ù øáúéùà àøá äøåúá åë' .éäàåä åìöà ïåîà åë', ïëå 
íìåòá íéøáçúî íãàä ïîæäå àéäå ÷ìçúî âì' .äàéøá äøéöé äéùò, ïëå íéîù õøàå 
øéåàå .ø÷éòäå øéåàä àåäù çåøä .ìëäå äæ ãâð äæ â 'ôâ íéîò' ðë"ì, àå 'ììë ìëä, àéäå 

äøåúä äáù àøáð ìëä, àéäå úéøéùòä, äéäé ùã÷) áì æë àø÷éå(, äìéáùáå àøáð ìëä .
ìë ìîò íãàä åäéôì) æ å úìä÷( ìîò äøåú .íãàäå ïîæäå íéøáåçî íìåòá .íìåòäå íàä 

úãìåîä íäéðù øëæ äáé÷ðå, äðäå ìëä âá 'â', íéðååëîå äæ ãâð äæ, îë"ù ôñáäøéöé ø .
äðäå äîùðä øáë àéä äàåøá íãå÷ úøéöé íãàä, çåøäå àåä úçéôðá äîùðä óåâì 

ãìéúî çåøä74) éò 'åøåàéá øì"î âò ò"á75, åøåàéáå øäæì åøúé àë ò"á76 (ìáà ùôðä 

  - מאיר האבן -  
 אבל ,האדם הוא באדם הרוח כי והענין ,ל"וז :ג"ע לז צ"בספד א"בהגר בסוף ליקוטים 'עי 73
  .ל"עכ ,כידוע מלאך מדרגת והוא ממנו עלהלמ והנשמה ,ממנו למטה המדרגה הוא הנפש
 והרוח ,האדם יצירת קודם ברואה היא כבר הנשמה הנה צ"בספד א"בהגר בסוף יד ליקוט 'עי 74
   .האדם ימי כל מעט מעט מתגדל הנפש אבל ,הרוח מתיילד לגוף הנשמה בנפיחת הוא

 לאתעסקא דא קודאפ )כח א בראשית( 'וגו ורבו פרו ם"אלהי ויאמר :ב"ע רסד א"ח זהר 'עי 75
 רוחין ולמלקט סטרין לכל קדישא שמא לאתפשטא תולדין ולמעבד ורביה בפריה עלמא בהאי

 דמריה דיוקנא אזעיר ורביה בפריה אתעסק דלא מאן דכל ותתא עילא ה"דקב יקרא למהוי ונשמתין
 ונשמתין רוחין דאתוספאן כמה עלמא בהאי שכינתא שריא דלא םוגרי עלמא בהאי אשתכח דלא
 הדרת עם ברב )כח יד משלי( דכתיב דמלכא יקרא זיו עלמא בהאי )דוגמתא א"נ( לנחתא אתוסף הכי
 מחתת עלמא בהאי לנחתא דאתוסף דמלכא יקרא זיו דא מלך הדרת רזון מחתת לאם ובאפס מלך
  .דמלכא דדיוקנא זעירו דא רזון

 ולעשות ורביה ריהבפ הזה בעולם להתעסק זו מצוה .'וגו "ורבו פרו אלהים ויאמר" :תרגום
 הוא ברוך הקדוש כבוד שיהיה ,ונשמות רוחות וללקט ,הצדדים לכל הקדוש השם שיתפשט ,תולדות
 בעולם ימצא שלא רבונו של הדמות את מקטין ,ורביה בפריה סקוע שלא מי שכל .ולמטה למעלה

 א"נ( דתלר מתוסף כך ,ונשמות רוחות שמתוספות כמו .הזה בעולם שכינה תשרה שלא וגורם ,הזה
 הדרת" ".רזון מחתת לאם ובאפס מלך הדרת עם ברב" שכתוב ,המלך כבוד זיו הזה עולםב )תגמוד

  .המלך דמות הקטנת זה ,"רזון מחתת" .הזה עולםב לרדת שמתוסף המלך כבוד זיו זה ,"מלך
 נשמה ,ן"נר של הענין כי ,ונפשין אמר ולא – ונשמתין רוחין ולמלקט :ד"ע כח א"ח אור יהל 'עי
 הוא והנפש .שבאדם ההרגש כח הוא והרוח .עליו ושורה מזלו אלא האדם בגוף אינו ,השכל היינו

 דרך .מכחם אמו במעי הנפש בא מיד ,באדם ורוח הנשמה וכשבאו ,שבאדם הצומחת ,החיוני כח
 בכל כמו הצומח כח נתבטל אז ,ורוח נשמה וכשנסתלקו ,לבית אור בא ,החלון כשפותחין משל

 .היה לא כאלו ז"ואח ,הדבר כשקיים רק אינו הכח כי ,הכח נסתלק אז הצומח תךכשנח ,הצמחים
 בזמן( הנפש כח בו נשתייר מיתה לאחר אף ,בנפש מאוסרים ורוח שהנשמה רק ,כן אינו באדם אך

 הנפש נכרת ממילא ורוח ,נפש סילוק זה ,הנפש תכרת הכרת נאמר ולזה ,)עליו משגיחים 'שהנוק
 ולזה ,העונשים בכלל הוא והרוח ,כשפוגם מיד שמסתלקת ,עונשין בכלל אינה הנשמה אבל .'כו

  .ל"וכנ י"ע רק לו שאין וגם ממילא נתהוה מיד נפש אבל ,ונשמתין רוחין אמר
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ìãâúî èòî èòîíãàä éîé ìë  .äìéáùá ìëä íãàä ìîò ìëå ,÷åð ìëá åîë ,' äìéãâäìå
èòî èòî, àåäå âá 'íéðîæ äðè÷ äøòð úøâåá, ùîåðùàú ùéàì, äðîéñù äá÷ð) ú"æ çé 

ò"à77 (àåäå øåáéò äãéì åë 'åäæå éää äåä éäéä ìù ïîæä .ïëå íìåòä äåù åì, øðù"ï íä 
éáî"ò, íéîù õøàå,  õøàåàöåú õøàä ùôð åë') ãë à úéùàøá(, çåø øéåàî, åäæ çåø 

çåøî) ñ"ô é"î à"é( .äîùðå íéîùá .ïëå íðå÷éú, íéîù àêéøö åðé ïå÷úì íãàä, éë øáë 
úîìùåî äé÷ìçá, ïäù úåîùð äìéã, ïëì íä íéîéé÷ ãéîú .çåøäå àåäù àäøéå, ï÷úð 

úãéìá íãàä, õøàäå ïå÷éúá ùôðä .æå"ù )åè á úéùàøá (äãáòì äøîùìå, ïå÷éúá 
íéùòîä äð÷úð õøàä .ëáåà ì' ÷ìç çåøä àåä éø÷òä, éìòåå ïéááåñ ìëä, àåäù íãàä. 

ïëå äðùá íìåòå, ïëìù íù éåä"ä ììë ìëä íùå éø÷éòä) éë â 'úåîù àäé"ä éåä"ä éðãà 
íä â"ë ãâð åìà âä 'áãíéø, îëå"ù åðéáø áäøéöé øôñ ò"á78 æúáå"ç æé ò"á79 ò"ù (ïëå 

íìåòá äðù ùôð .íãàä àåä éø÷éòä, åäæå øîàî äîìù øåã êìåä, ãâð íãàä âá 'íéðîæ 
)å à úìä÷( êìåä ìà íåøã åë', çåøä àåä íìåòä åø÷éòù çåøä .çàå"ë úéøéùòä àéäù 

úéòéáøä) úåëìî úéøéùò äôéàä, úéòéáø ïéää, ãåñá ãçà, éåäã"ä àîùå ùøôî àéäù 
ììë ìëä (àéäù äøåúä )æ íù (ìë íéìçðä íéëìåä ìà íéä åë'.  

                                                                                                                                            
 ,האדם יצירת קודם ברואה היא כבר הנשמה והנה ):ד"ע לט( הספרא בסוף ליקוט אולי 76
 וכל ,האדם ימי כל מעט מעט מתגדל הנפש אבל ,הרוח מתיילד לגוף הנשמה בנפיחת הוא והרוח

 ,בוגרות נערה קטנה זמנים 'בג והיא ,מעט מעט ולהגדילה 'נוק בכל כמו ,בשבילה הכל האדם עמל
 שוה העולם וכן ,הזמן של ויהיה הוה היה וזהו ',כו עיבור והוא ',ה'ב'ק'נ שסימנה לאיש ומשנשאת

 רוח והם ,מאויר רוח ,)כד א בראשית( 'כוו נפש הארץ תוצא ,וארץ ואויר שמים ,ע"מבי הן ן"שנר לו
 נשמות שהן בחלקיה מושלמת כבר כי האדם לתיקון צ"א ,שמים תקונם וכן ,בשמים נשמה ,מרוח
 ש"וז ,הנפש בתיקון והארץ ,האדם בלידת נתקן האויר שהוא והרוח ,תמיד קיימים הן לכן דילה

 העיקרי הוא הרוח חלק א"בכו ,הארץ נתקנה המעשים בתיקון ולשמרה לעבדה )טו ב בראשית(
 וכן ,העיקרי ושם הכל כולל ה"הוי שם שלכן ועולם בשנה וכן ,האדם שהוא הכל סובבים שעליו
 והארץ ,זמנים 'בג האדם נגד הולך דור )ד א קהלת( שלמה מאמר וזהו ,העיקרי הוא האדם ן"בעש

 הרוח ',כו דרום אל ולךה ,זמנים 'בג השנה נגד השמש וזרח )ה שם( כ"ואח ',הג זמן עומדת לעולם
 ,ההין רביעית ,האיפה עשירית מלכות ,הרביעית שהיא העשירית כ"ואח ,הרוח שעיקרו העולם הוא

 הים אל הולכים הנחלים כל )ז שם( ,התורה שהיא הכל כלל שהיא מפרש ושמא ,ה"דהוי אחד בסוד
 הזמן על בבחירתו מושל שהאדם אלא שם בתיקונים ש"כמ ,לידתו וכפי הזמן לפי הנפש והיה ',כו

 א בראשית( וזהו ',כו טבחא או מהולא או )א"ע קנו שבת( ש"כמ ,ירצה אשר לכל להטותו ומערכת
 ,בעלה עטרת חיל אשת )ד יב משלי( מ"ומ ,מושל לאיש והיית וחזקת )ב ב 'א מלכים( וכבשוה )כח

 משיח להיות ודד זכה ולכן ,אגרא צערא וכפום ,בה תמיד להלחם שצריך ,מבישה בעצמותיו וכרקב
 אבל ,בוחן אבן שתיה אבן נקרא דנפש נפש דהוא הזמן מצד ',כו מאסו אבן )כב קיח תהלים( 'ה

 צד תהלים( דוד אמר לכן ,בעלה לב בה בטח חיל אשת )יא לא משלי( כ"משא גדולה לזהירות צריך
 נפשו אשהי בחינתו בשביל עריצים לזמר וזמירותיו תפלותיו וכל ,נפשי דומה שכנה כמעט )יז

 והוא ,ן"עש ן"נר מלכות ת"ת בינה בחינות 'מג למטה עתה שהיא י"דאדנ ד"יו תחתונה 'בחי כללות
 שחכמה דאתגזרת למקום ,פנה לראש וזהו ,מבינה לעילא לחכמה תעלה ל"לע אבל ,דידה מלכות
 .וראש ראשית נקרא
 ולילה ליל הןו רחמי ופלגא דינא פלגא חלקים 'לב נחלק שהלילה ל"ר – תורה מארי ה"ד 77
 דרגין 'שד 'ה נקרא שאז בזיווגא והיא ממותקות ג"ה אימא לה דאנהר נערה נער בסוד 'ה 'בתוס

 הוא עשירה והיא עשיר והא חכמה והיא חכם הוא 'ה שנקראה נשואה בוגרת נערה קטנה באשה
 רהלגבו חסד בין שהוא א"דעד 'בסט והוא בחצות דווקא ולכן ה"נקב של ת"ר והן אשה והיא איש
   .'כו מה שומר ואיהי ש"וז ממש בחצות והוא

  .ועוד א"ע ה ,ד"ע ג ש"עיי 78
 א"עד שורש ושם אמצעיות 'ג ת"חג כולל ת"ת וגויה 'כא כלולים שהם ר"ג כולל הוא הראש 79

 נקודין 'ג ורוחא אשא מיא דכליל קול א"עד בזוהר ש"כמ ת"מחג כלילותו ועיקר מגופא לבר י"נה כי
 כידוע בנוקבא י"נה נכללין לכן 'הנוק קומת ושם י"נה אחרונות 'ג כולל ובטן אממוח טיפין 'ג ק"חש

 וכן י"אדנ ה"יהו ה"אהי ספירות העשר בכל האצילות כל כוללים שמות 'ג אלו ולכן מקומות בהרבה
   .הכל כלל ק"חש נקודות 'ג וכן העולמות בכל וכן הכל כלל ן"נר
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äðäå ùôðä éôì ïîæä éôëå åúãéì, îëå"ù) ú"æ åè÷ ò"ã ò"ù80 (àìà íãàäù ìùåî 
åúøéçáá ìò ïîæä úëøòîå, åúåèäì ìëì øùà äöøé, îë"ù) úáù åð÷ò "à (åà ìäåîà åà 

àçáè åë'81 .åäæå äåùáëå) øáúéùà àçë  (ú÷æçå úééäå ùéàì ìùåî. îå"î úùà ìéç 
úøèò äìòá á÷øëå åéúåîöòá äùéáî) ã áé éìùî(, êéøöù íçìäì ãéîú äá, íåôëå 
àøòö àøâà .ïëìå äëæ ãåã úåéäì çéùî ä', ïáà åñàî íéðåáä åë ')áë çé÷ íéìäú( ,ãöî 
ïîæä, àåäã ùôð, ùôðã àø÷ð ïáà äéúù, ïáà ïçá, ìáà êéøö øéäæìúå äìåãâ .àùî"ë 
úùà ìéç, çèá äá áì äìòá .ïëìå øîà ãåã )æé ãö íéìäú (èòîë äðëù äîåã éùôð .ìëå 

åéúåìéôú åéúåøéîæå øîæì íéöéøò ìéáùá åúðéçá, àéäù åùôð úåììë éçá 'äðåúçú) é '
éðãàã, àéäù äèîì âî 'úåðéçá, äðéá ú"ú úåëìî, ùôð çåø äîùð .íìåò äðù ùôð, àåäå 
úåëìî éãäã .ìáà òìàáì ãéú äìòú äîëçì äìòîì äðéáî .åäæå ùàøì äðéô, íå÷îì 

úøæâúàã, äîëçù àø÷ð úéùàø ùàøå) (éòå 'úá"æ ùãç çì ò"â82.(  

  
 כל הטובות והרעות בעולם הזה הכל על פי הרוב לפי המדות ]ט[

  .}ט{) 83א"ז קט ע"תיקו(
}è {îå" ù)ò æ úåëøá"à (øåîâ ÷éãö åì áåèå ÷éãö,ø " áåèù ìçåøå ùôðá, åðééäã 

íéùòîáå úåãîá.î ïëå "åì áåèå òùø ù,øåîâ åðéàù òùø ,ø " úåãîá òùø åðéàù ì
)å÷éú"íù æ(.  

  
 ויש שאינו ,י עשיית המצות" יש מיני פחיתות באדם שניצל מהן ע]י[

 ויש שאינו ניצול מהן רק אם רואה לאשר ,ניצול מהן רק בתורה לבד
משלי כב (רכיו הטובים מן הרעים  להפריש ד,י תוכחות מוסר"המדות ע

  ).85ח" ולקוטים לרבב84ה

  - מאיר האבן -  
 חייבות נשים ולכן ,ונפש רוח ,נ"דו נגד ןה ת"מל ה"ושס ע"מ ח"רמ - שעתא ואיהי ה"ד 80
 הן והזמן דהאדם .השנה ימי ה"שס נגד הן ת"מל ה"ושס ,אברים ח"רמ נגד הן ע"מ ח"ורמ ,ת"במל
 לפי והן ,שבגוף הנשמות כל ,בראשית ימי מששת נאצלים הן הרוחות כל והנה .ונפש רוח ,נ"דו נגד

 ,שנה אלפי ששת של הזמן כל ,בזמן תלויות והנפשות ,'כו בנימין ויש בראש שתלוין יש ,האברים
 מכוונים והנה .רגעים עד יום וכל ,ימים ה"לשס מחולקים שנה כל כי ,הנפשות לכל אחד גוף הן

 שנה עולם ן"עש 'לג שחלק י"בס ש"וז ,נ"דו שהן ,הזמן של הגוף אברי נגד הרוחות של הגוף אברי
 בשעה מכוון יוצא שהרוח זכי נ"ב וכד .שניהםמ שנאצל ונפש רוח ,נ"דו כולל והנפש ,ל"הנ נ"דו הן

 אזלא אינה ולכך ,שעתו לפי אם כי יוצאה אינה הנפש כי ,זוגו לבת שזוכה זהו ,לו שמכוונת
 בעולם המקום רק ,השעה לפי יוצאה אינה והרוח ,שעתה לפי אלא לצאת א"א היא כי ,בגלגולא

 לא אם ,זוגו לבת לזכות א"א גלגולאב אבל ,ל"כנ זוכה כאשר אלא ,ל"כנ הוא 'א גוף העולם שכל
 שהיא שעתא נקרא דהיא 'כו שעתא ואיהי ש"וז ,ושלישי בשני וכן ,הזוגי בת היתה לא שהראשונה

  .ל"כנ הזמן
  .67 הערה לעיל הובא 81
  .80 הערה של ענין אותו שם 82
  .71 הערה לעיל הובא 83
  .3 הערה לעיל הובא 84
 דהיינו בגוף פעמים ל"הנ דברים 'בג האדם את מזיק הרע היצר :ח"רבב אגדות ביאור בסוף 85

 בנשמה וכן ,אותו שמחטיא בנפש פעמים ,וממצות רהמתו שיבטל כדי הגוף על יסורין שמטיל
 הכסילים עמל )טו י קהלת( ש"כמ מהנשמה אותו ומניע בה שילך הדרך את לידע מניח שאינו
 ,הלילה באמצע כלומר )לילה באישון מהלך אדם( אמר ז"וע .עיר אל ללכת ידע אל אשר תיגענו
 עצמו מחמת שגם ואפילה .ללמוד ח"ת אצל היה שלא דהיינו ,ומלאחריו מלפניו היום מן רחוק
 שהאדם דברים 'הה כל כי והענין מתירא הוא ולכך ,מצות ולא תורה לא בידו שאין כאפילה הוא

 מגין והמצות התורה אך ,ידיהם על חטא לידי לבא וקורב באדם פחיתות מוליד 'א כל מהם מורכב
 וציצית ולולב סוכה כגון הדומם מן היא מצוה כל כי הארץ מן שהם המצות .זה בענין עליהם
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 שמצמיח מה שנזרע , דוגמת המטר לארץ, ענין התורה לנפש]יא[

 , אם לבו טוב, כן בתורה מצמיח מה שבלבו. סם חיים או סם מות,בה
ש " כמ, יגדל הטינא בלבו, ואם בלבו שורש פורה ראש ולענה,תגדיל יראתו

) ב"שבת פח ע(ש " וכמ,בם ופושעים יכשלו בםצדיקים ילכו ) הושע יד י(
כ צריך לפנות " ע.למיימינים בה סמא דחיי ולמשמאילים בה סמא דמותא

לבו בכל יום קודם הלימוד ואחריו מעיפוש הדיעות והמדות ביראת חטא 
ברכות ח (ש "ז רמזו במ"וע,  וזהו מכונה בשם בית הכסא,ומעשים טובים

יך בבית רהמא) ב"ד עשם נ(ש "כן מ ו,בית הכסא עדיפא מכולהו) א"ע
ל בבחרותו " ר,השכם וצא הערב וצא) א"שם סב ע(ש " וכן מ,הכסא

 וצריך . שלא תוכל להועיל, שלא תתרחק מבוראך מרחק רב,ובזקנתו
 , לא כאלו בעלי תאוה.כ יפנה" ואח,למשמש איזה מדה רעה גובר בו

 ערום ביראה , וצריך לזה ערמומית גדולה,שמתענים והתאוה מתגבר ביותר
 , והמתעצל לחטט אחר כל מדה רעה.נגד הנחש הערום) א"ברכות יז ע(

 כי כל מכה שאינה נרפאת , מועיל לו כל הגדרים והסייגים שהוא עושהואינ
משלי כד ( ואף גדר התורה שהיא מגינה ומצלה נהרס בעצלותו ,'בפנים כו

  ).88כה ד, 87יט טו, 86לא
                                                                                                                                            

 מגין השמים מן שהיא והתורה ,הדומם של הפחיתות על מגינים הם הארץ מן היא הכל ,ותפילין
 שמתירא שאמר וזהוא בה ילך אשר הדרך אותו מראה חטא ויראת והאויר האש של הפחיתות על
  .'וכו הבא פחיתות היינו הפחתים מן

 עזאי בן ה"תנ ,)א"ע סב דף( הרואה 'בפ שם נסתר פ"ע ברכות על בפירושו ו"אדומ ש"כמ 86
 שחרית עצמו את אדם ינהיג לעולם ,רב אמר יהודה רב אמר[ 'כו וצא הערב וצא השכם אומר

 שלא כדי וצא הערב וצא השכם אומר עזאי בן הכי נמי תניא ,חקלהתר צריך יהא שלא כדי וערבית
 אותה לפנות כ"ג שצריך ,לנפשו כ"ג מורה מ"מ ,כפשוטו הוא שודאי ג"אע :שם א"הגר ל"ז .תתרחק

 כולו עלה והנה עברתי עצל שדה על ש"וכמ ,למעלה ש"וכמ ,והמדות הדעות מעיפוש יום בכל
 ,בעצמו בהם שמתבייש הרעים המעשים הוא ,חרולים פניו כסו ,הרעות המדות שהוא ,קמשונים

 תשמור מזמה רע מכל שמשמרתו גדר שהוא התורה על ועיקר[ הגדרים הוא נהרסה אבניו וגדר
 למי מועיל אינו הכל ,סייגות שעושה ]'כו מחזר שאינו ש"כמ בעצלותו נהרסה והנה ומצלא מגינה
 ח דף( ברכות שם למעלה ש"וכמ ,.]'וכו בפנים מרפאת שאינה מכה כל כי ,אחריו מחטט שאינו

 ל"ז[ 'וכו מכולהו עדיפא 'כו הכסא יתב זו מצוא לעת 'כו תורה זו מצוא לעת אומר נתן 'ר )א"ע
 רבי 'וגו ,אשה זו מצא לעת חנינא רבי אמר מצא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על :בשלימות

 מצא לעת אמר יצחק בר נחמן רב ,'וגו חיים מצא מוצאי כי שנאמר ,תורה זו מצא לעת אומר נתן
 אמרי אהכס בית זה מצא לעת אמר זוטרא מר 'כו ,קבורה זו מצא לעת אמר יוחנן רבי 'כו ,מיתה זו

 לא ,חיים סם לו נעשה זכה )ב"ע עב יומא( אמרו בתורה .].מכלהו עדיפא זוטרא דמר הא במערבא
 סמים מצמיח שהוא ,הארץ אל המטר עניין כמו לנפש התורה עניין כי .המות סם לו נעשה זכה
 ש"וכמ ,ט"ומע חטא ביראת ממנו הפסולת לבער לימוד אחר צריך בתורה כן ,מות וסמים םחיי

 וזהו ).ב"ע כא סוטה( 'וכו אדם של בלבו ערמומית שנכנס ,ערמה שכנתי חכמה אני )יב ח ימשל(
 כסו .הרעות המדות שהם ,קמשונים כולו עלו והנה ,עברתי עצל איש שדה על )ל כד משלי( שאמר

 שעושה הגדרים הם ,נהרסה אבניו גדר .בעצמו בהם שמתבושש הרעים המעשים הם ,חרולים פניו
 ועיקר ,'כו בפנים נרפאת שאינה מכה כל כי ,אחריו מחטט שאינו למי מועיל אינו להכ ,והסייגות

  .'וכו בעצלות נהרסה והנה ,ומצלת מגינה תשמור מזמה ,רע מכל ומשמרת גדר שהיא התורה על
 סמא למיימינים ל"חז ש"וכמ )י יד הושע( בם יכשלו ופושעים בם ילכו צדיקים :ט יט ל"נדצ 87

 כ"כמש הארץ מן המצות ומעשה השמים מן הוא התורה כי והענין דמותא אסמ ולמשמאילים 'דחי
 כל באמת שנותנת אמת מדתה הארץ כי כלומר נשקף משמים וצדק תצמח מארץ אמת ש"וז לעיל

 ומן תצמח מארץ אמת וזהו שעורים שעורים ואם חטין כ"ג צומחת חטין אם בה שזורעין מה
 בבואו אמת שיקרא הגשם לשם נתנו לא שהרי קהצד בתורת שבא צדק שהוא הגשם יבוא השמים

 פעולתו אך בשוה פעולתו עושה כ"וג בשוה הארץ לכל בא והגשם נשקף משמים צדק וזהו לארץ
 תצמיח המות סם הזרוע ומקום החיטים שם יצמח מחמתו אזי חיטים שזרוע מקום המקבל לפי
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 .והם לבושים לנפש השכלית , המדות הם בנפש הדבקה לגוף]יב[
 כן אין התורה מעלה , ומעלה עליו חן,י הלבוש"וכמו שאדם מתכבד ע} י{

שבת (ש " וז, רק אם יש בהם מדות טובות, ואין זוכין לכבוד,חן על לומדיה
  ).90יג טו, 89משלי יא טז(י קרי למאני מכבדותא "ר) א"קיג ע

}é {ìëå ïéðò úàéá íãàä äåòá"æ àåä ï÷úì úà ùôð äéîäá, àåäù ùåáì ùôðì 
éìëùä, àåäù ø÷éò íãàä91 ) áúë ïëåå÷éú"å÷ æò "ã92 ,ò åë÷"â93( .ùôðå éîäáä àéä 
úëùîð øçà äöéä"ø, äáå ìë úåàúä íéâåðòúäå ìëå íéàèçä .ïëå ìë úåöîä, øëùå 

ùðåòå, ìëä éåìú äá .àéäå ùåáìä ìù íé÷éãöä âá"ò .íãå÷å àèç íãà ïåùàøä, éää 
ììëð ùôð éîäáä íãàá, äúéäå úàø÷ð úåðúë øåà .àèçùëå äãøôð åðîî äøñîðå ãéá 

ñä"à) .éòå 'å÷éú" æò æ÷"ã94 ,ò ç÷"ò à"ò á"â95( ,øåò úåðúë úàø÷ðå, àëùî àåäù 

                                                                                                                                            

 עושה השמים מן הבאה בתורה הוא וכן טוב לעולם נקרא עצמם הגשמים אך מחמתו המות סם
 ולענה ראש שורש פורה בלבו ו"ח ואם יראתו תגדיל טוב לבו אם שבלבו מה שתצמיח פעולתו

 ויגדל בם ילכו צדיקים וזהו שרטון מעלה אשר עד בלבו אשר הטינא ויגדיל בה בהגותו עוד יכשל
 שצומח 'דחי סמא למיימינם שאמר וזהו ויכשלו עוד פשעם שיצמיח בם יכשלו ופושעים צדקתם

 'כו ולמשמאילים הגשם עליו שיבא בעת חיים סם שמצמיח חיים סם זרוע המקום כמו חיים סם
 ואין כשלומד 'שקרי עד כאן ש"וז הגשם בפעולת המות סם שצומח המות סם הזרוע המקום כמו

 שיגיד כלומר שקר עדותו יגיד כי להנקה יוכל ולא רשעתו ויוסיף יתגדל פשעו אז לקיים כוונתו
   .כדת לא אשר שקרים עדות שנקרא ורהבהת

 .כלי לעשות כ"ואח ,הסיגים מתחילה להוציא צריך ,כלי לעשות אדם של רצונו כאשר 88
 להוציא מתחילה אדם צריך ,בתורה וכן .מזוקק הכלי יצא כלומר ,כלי לצורף יצא זה ומחמת
 ש"וכמ ,צרופה 'ה אמרת )לא כב 'ב שמואל( יצא זה ומחמת ,מרע לסור והיינו ,מלבו הסיגים

 לו נעשה אז ,אדם של בלבו סיגים יש כאשר כי ,קוצים אל תזרעו ואל ניר לכם נירו )ג ד ירמיה(
 ,אחר פירוש בתורה ילמוד ,שבו הסיגים מפני והיינו ).ב"ע יט א"ח( בזוהר ש"כמ ,למארת האמרת

 לומד הרשע שרכא ס"וז( .'גו בם ילכו צדיקים 'ה דרכי וישרים ,הזה הדבר מותר לו שיהא בכדי
 ויצא ,שוחד שום לו יהיה ולא ,מלבו הסיגים להגו תחילה צריך ולכן ).לקליפות כח נותן תורה
  .צרופה 'ה אמרת ויהיה ,כלי לצורף
 הנפש מן הן שהמדות והיינו ,הלבושין הן שהמדות שידוע ,מכבדותא למאנא קרא י"ר 89

 נעשין הן השכלית הנפש י"וע ,תשכליה הנפש שהוא ,העליונה להנפש לבושין והן ,הגוף אל הדבקה
  .חן אשת 'נק הגוף אל הדבקה הבהמית הנפש ולכן .לבעליהן חן נותנין והן ,טובות מדות
 התורה שהוא שכל בו שיש מי חן יתן טוב שכל - א"בהגר .ֵאיָתן ֹּבְגִדים ְוֶדֶר ֵחן ִיֶּתן טֹוב ֵׂשֶכל 90

 ודרך .'וכו תורה שלמדו מי אשרי ש"כמ בו מתפארין שהכל חן יתן טובות מידות טוב הוא וגם
 ובחוזק בעזות הולכין הן איתן תורה קצת בהם יש אם הבוגדים של הדרך אבל איתן בוגדים

 בעיני חן והיינו ואדם אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא ש"כמ 'גו טוב שכל ועוד בתורתן ומשתררין
 ואמר טוב השכל ששם ללבב יראה 'וה לעינים יראה האדם כי אלקים בעיני טוב ושכל הבריות

 אך ה"להקב ומקרבן הבריות בעיני גם חן לו ה"הקב יתן אלקים בעיני טוב שכל לאדם יהיה שאם
  .ע"א להתקרב רוצין שאינן איתן בוגדים דרך

   .73 הערה לעיל הובא 91
 והבעל ,נפש בסוד האשה כי ,)א"ע לא תענית( בניםל אלא אשה אין -  לישנא ויבן ועוד ה"ד 92
 בלא הנפש כי ,חיים נקרא ואז ,כאחד דילהון ונפש רוח מתחברין ,אחד לבשר והיו ובולד ,רוח בסוד
 וכן .'כו ובהמה אדם )ז לו תהלים( בסוד הנפש להחיות לעולם בא והרוח ,בקבר כמו מת הוא רוח

 לאיש הוא וכן ,הנפש תיקן שלא בשביל הכל הרוח של העונש וכל ,כלל שכר לו אין נפש בלא הרוח
  .ובניינה יסודה הם בנים והנה ,ואשה
 ועובדין מלאכה יעשה שלא -  'כו יחבר דלא 'כו בהבדלה תקינו ד"דבג דקודש בלבושין ה"ד 93
 התערובות דכל ,והולך שמפרש וכמו ,בהבדלה ממנו קודש לבושי והפשיט הבדיל שלא בעוד דחול
 .רע יגורך לא דשם ,וחובה זכות אין שם בפנים אבל ,בלבושין הכל וחובה וזכות
 'ג שהן ',וכו ,הדילי הערלה ,דחויא עור כתנות שהוא ,סרוחה הטפה גוף - 'כו אסור ד"ובג ה"ד 94

  .תהו עור ,דאגוזא קליפין
 מאות דערלה אלין קליפין תלת לאעברא יומא בכל צלותין תלת תקינו דא ובגין :ז"התיקו ל"ז 95

 אתמר דעלייהו וישראל לויים כהנים דאינון נהירין גוונין בתלת שריא ובדא שכינתא דאיהי יתבר
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àéåçã96, ïëìå )æ â úéùàøá (íä íéîåøéò éë åòãéå .äæå ïéðò úåîùð ïéìæàã ïéàìéèøò97 .éë 

                                                                                                                                            

 אתמר דעלייהו ומועדין וזמנין חגין נעילת ואינון נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה )ב ז ש"שיה(
 ולאשתו לאדם ם"אלהי 'ה ויעש אתמר עלייהו קליפין תלת בשנה לי תחג רגלים לשש )יד כג שמות(
 דאיהו מעור עור כתנות דחאבו ולבתר אור כתנות בקדמיתא )כא ג בראשית( וילבישם עור תנותכ

   .מניה )משכא א"נ( )חויא( ההוא אתפשט שנין ולשבעין דחוויא משכא
 מאות ערלה של הללו הקלפות שלש את להעביר ,יום בכל תפלות שלש תקנו ולכן :תרגום

 שעליהם ,וישראל לוים כהנים שהם ,מאירים יםעצב בשלשה שורה ובזה ,השכינה שהיא ,הברית
 שלש" נאמר שעליהם ,ומועדים וזמנים חגים נעילת והם .נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה ,נאמר
 רעו כתנות ולאשתו לאדם ם"אלהי ה"יהו ויעש" נאמר עליהן ,הקלפות שלש ,"בשנה לי תחג רגלים

 שנים ולשבעים ,הנחש עור שהוא מעור ,ורע כתנות שחטאו ואחר ,אור כתנות בראשונה ".וילבישם
   .ממנו )העור( )הנחש( אותו מתפשט
 כתנות היו עלמין 'דג לבושין שאלו ל"ר - 'כו בקדמיתא 'כו עלייהו קליפין תלת ש"וז :א"בהגר

 משכא ,עור מנין רֵוִע עור ,דעיינין חשוכא והשתא ,דעיינין נהורא ,עין בת בהם מאיר שהיה ,אור
 כ"ואח ,שנין שבעין האדם חיי זמן על בכאן ל"ור ,כידוע 'כו שנין ולשבעין אמרו .'וכו דחוויא

 גוונין 'ג שהן 'כו הרוחות מארבע ושם ,כמקדם אור בכתנות ע"בג להתלבש הגוף מזה מתפשט
   .עין הבת עם נהירין

 יןדמתעבר בזמנא ויט ויבא דויסע ן"ווי תלת אינון דשכינתא דלבושין גוונין דתלת :ז"התיקו ל"ז
 ט בראשית( עולם ברית לזכור וראיתיה ומיד דשכינתא דנהורא גוונין תלת נהרין דחוויא עור כתנות

 ייןתל 'ב ומהאי לימא וחד לארעא וחד לשמיא חד 'ב דאת גגין תלת אינון ן"ווי תלת ואינון )טז
 מצרים ובא קל עב על רוכב 'ה הנה )א יט ישעיה( אתמר דעלייהו ותרין שבעין ואינון גוונין שבעין

 כי )טז סו ישעיה( בראשית .'וכו מפניו מצרים אלילי ונעו ומיד נהירין גוונין ותרין בשבעין ב"ע על
 ואמרין האש מאורי בורא ישראל אמרין כד הבדלה בהון דצריך עור כתנות דאינון נשפט 'ה באש

 והנחש עורבכ שחורות בהון דאתמר אוכמין דיליה עור כתנות אוכם חשך לחשך אור בין המבדיל
 גופין ואשתארו בראשית יומי בשית דאתבריאו בריין ולכל לבושין ברא חיה דלכל מנייהו ערום היה

 דא יןובג לעשות ם"אלהי ברא אשר איהו ודא שבת ערב דהוה בגין לון עביד ולא למעבד דמזיקין
 בגין דעב לא וליה לבושין עבד דלכלהו ם"אלהי 'ה עשה אשר השדה חית מכל ערום היה והנחש

   .דעלמא מזיקין דהוו
 בזמן ,ויט ויבא ויסע של ם"ווי שלש הם ,השכינה של לבושים של יםצבע ששלשה :תרגום
 ברית לזכר וראיתיה" ומיד ,השכינה אור של יםצבע שלשה מאירים ,הנחש עור כתנות שמעברים

 .לים חדוא ,לארץ אחד ,לשמים אחד ',ב האות של גגות שלשה הם ,ם"ווי שלש ואותם ".עולם
 ".קל עב על רוכב ה"יהו הנה" נאמר שעליהם ,ושנים שבעים והם ,יםצבע שבעים תלויים הזו 'ומהב
 ,בראשית ".'וכו מפניו מצרים אלילי ונעו" ומיד ,מאירים יםצבע ושנים בשבעים ,ב"ע על מצרים ובא

 ,האש ורימא בורא ישראל כשאומרים ,הבדלה בהם שצריך ,עור כתנות שהם ,נשפט ה"יהו באש כי
 שחורות" בהם שנאמר ,שחורים שלו העור כתנות ,שחר חשך ,לחשך אור בין המבדיל ואומרים

 ימי בששת שנבראו הבריות ולכל ,מלבושים ברא חיה שלכל ,מהם םוער היה והנחש ,"כעורב
 אשר" וזהו ,שבת ערב שהיה משום ,אותם עשה ולא לעשות המזיקים של הגופים ונשארו ,בראשית

 שלכלם ,"ם"אלהי 'ה עשה אשר השדה חית מכל ערום היה והנחש" לכןו ,"לעשות ם"אלהי ברא
  .העולם של המזיקים שהיו משום ,עשה לא ולו ,לבושים עשה

  .הנחש עור 96
 קרא בהאי דמתגלגלן גלגולין )י כא שמות( לו יקח אחרת אם חזי תא :ב"ע צט ב"ח זהר 'עי 97
 בריך דקודשא ארחוי נשא בני ידעין ולא בגלגולא אליןע נשמתין כל דהא אינון ועלאין רברבין כמה
 עד בדינא עאלין נשמתין והיך עידן ובכל יומא בכל נשא בני אתדנו והיך טיקלא קיימא והיך הוא
 עובדין וכמה גלגולין כמה עלמא מהאי דנפקי לבתר בדינא עאלין והיך עלמא להאי ייתון לא

 בההוא אזלין ערטילאין רוחין וכמה ערטילאין יןנשמת כמה בהדי הוא בריך קודשא עביד סתימין
 סתימין פליאן בכמה דאתהפך ועלמא בהו אתהפך עלמין וכמה דמלכא לפרגודא עאלין דלא עלמא

 א"ש( אמר דאת כמה בקוספיתא כאבנא נשמתין מתגלגלן והיך משגיחין ולא ידעין לא נשא ובני
  .הקלע כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת )כט כה

 ועליונים גדולים כמה ,הזה בפסוק שמתגלגלים הגלגולים ,לו יקח אחרת אם וראה בא :תרגום
 עומדים איךו ,הוא ברוך הקדוש דרכי אדם בני יודעים ולא ,בגלגול נכנסות הנשמות כל שהרי ,הם

 לעולם באותש טרם לדין נכנסות נשמות ואיך ,זמן ובכל יום בכל אדם בני נדונים ואיך ,המאזנים
 עושה נסתרים מעשים וכמה גלגולים כמה .הזה העולם מן שיוצאות אחר לדין נכנסות ואיך ,הזה

 שלא העולם באותו הולכות ,ערומות רוחות וכמה ,ערומות נשמות כמה עם הוא ברוך הקדוש
 ,נסתרים פלאים בכמה שמתהפך והעולם .בהם מתהפך עולמות וכמה ,המלך של לפרגוד נכנסות

 ואת שנאמר כמו ,הקלע בכף כאבן הנשמות מתגלגלות ואיך ,גיחיםמש ולא יודעים לא אדם ובני
  .הקלע כף בתוך יקלענה אויביך נפש
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ùåáì ùìïä äôéì÷á, äæå ïéðò ïéùåáìä ìù äãà"ø åàáù ãåøîðì çàå"ë åùòì98, àåäù 
ùçð éðåîã÷ä ç÷ìù íéãâáä íãàî ïåùàøä .á÷òéå éäù 'àîâåã äãàã"ø) îë"ù á"î ôã 

ò"à99(, ïëìå áéúë) úéùàøá æë åè (ç÷úå ä÷áø úà éãâá åùò åë 'ùáìúå úà á÷òé åë' .
ïëìå êøáúð åéá"ã úåëøá ãâð åé"ã úåìì÷ ìù äãà"ø) .éò 'úøãäá ùãçä úåø ùøãî ùã÷ 

àð úåà à ÷øô100( ,äãà àèç ï÷éú àåä éë" ø)éò 'å÷éú"ò åè÷ æ"â101 .ò ã÷"ã102 , çé÷
ò"ã103( ,òå"ë ñðëð åîò çéø â"ò çøéå úà çéø åéãâá) æå"ù úéðòú äò "á, á÷òé åðéáà àì 

úî.( 

äæå ïéðò) ìàåîù à' á èé (ìéòîå ïè÷ äùòú åì åîà .ïëå úòéø÷ ìéòîä ìù ìåàù 
ìùå íòáøé .á÷äùå"ä ôúù åãâáá ìù íòáøé .ïéðòå éúùå, äúéäù úèùôî úåðá ìàøùé 

úåîåøò .êôéäìå øúñàá )à ä øúñà (ùáìúå øúñà úåëìî .ïëå î"ù) äéøëæ ââ  (òùåäéå 
éää ùåáì íéãâá íéàåö åë 'åäåùéáìéå íéãâá åë 'ïèùäå ãîåò ìò åðéîé åðèùì, ìëä àåä 
ìò íéãâáä ðä"ì, ìëù âåøè÷ ïèùä åúæéçàå åìàá ìäíéùåá àìù ùáìúé åá íãàä .ïëå 

  - מאיר האבן -  
 מה ,החמודות הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח ):טז 'סי סה פרשה( רבה בראשית 'עי 98

  .)יב משלי( רעים מצוד רשע חמד ד"הה .ונטלן והרגו מנמרוד שחמד
 עשו דרווח לבושין אינון אלין )טו שם( 'וגו עשו בגדי את רבקה ותקח :ב"ע קמב א"ח זהר
  .צידה צד הוה ובהו דנמרוד לידא ואתו הראשון אדם מן דהוו יקר לבושי ואלין מנמרוד

 לבושי ואלה ,מנמרוד עשו שהרויח הלבושים אלו ,'וגו "עשו בגדי את רבקה ותקח" :תרגום
  .צידה צד היה דנמרו ובהם ,נמרוד לידי ובאו ,הראשון מאדם שהיו כבוד

  .הראשון דאדם שופריה מעין אבינו דיעקב שופריה :ל"ז 99
 הוא הטל כי ,בעצבון נגד השמים מטל והם אדם קללות נגד ברכות בעשרה יעקב נתברך 100
 ,ודרדר קוץ נגד ותירוש דגן ורוב ,האדמה ארורה נגד ארץ ומשמני ,י"רש 'שפי כמו לכל שחה
 ',א שבפוסק קללות 'ו נגד 'א בפסוק ברכות 'ו כ"ג והם ',כו אפך בזיעת נגד 'כו עמים יעבדוך כ"ואח

 כתר בסוד ארץ ומשמני כתר נגד השמים מטל הם והברכות 'א שבפוסק קללות 'ד נגד ברכות 'וד
 ,גבורה נגד דוישתחוו חס נגד ויעבדוך ,בינה ותירוש ,חכמה דגן ורוב ,בתחילתן סופן נעוץ מלכות

 ארור אורריך 'כו לך וישתחוו ,לאחיך גביר הוה זהו ,הקצה אל קצהה מן מבריח ת"ת נגד גביר הוה
  .'וכו מקרא היוציאם והנחש ואשה אדם 'הג לאלו קללות ט"ל כאן הרי ,ברוך ומברכיך

 שבתוכו ,בגוף האדם בריאת סוד - ר"אדה חטא תיקן הוא כי ה"ד ב"ע לא ג"ח אור יהל עוד 'ועי
 ה"מ סוד והוא ,כידוע ם"אד ,באמת האדם 'נק שהוא ,אדםה רוח בו ונפח ,יסודו והיא ,הבהמית נפש

 ובהמה אדם )ז לו תהלים( סוד והוא ,אותה ולהשלים הבירורין להוציא ,ן"הב בתוך בא ה"שהמ ,ן"וב
 הכל ותחיה המיתה וסוד ,ן"הב בירורי שהוא מהבהמה הקרבנות ולכן ,)ה"מ בה בהמה ואותיות(

 הם ונפש ורוח ,ואחיה אמית אני )לט לב דברים( דמלכות 'בסט והכל ,קדמאין מלכין בהבמית בנפש
 אפילו מהנפש מסתלקת שהרוח ,העוונות בפגם גדולות סודות תבין ומזה ,העולם הנהגת ,ן"זו נגד

  .חי איש בן המצות ומעלת ,)ב"ע יח ברכות( 'כו בחייהם הרשעים ולכן חיותו בחיים
 לזרעו ונשאר ביעקב שנברר עד נברר דטוב אתפשטותא 'והי ר"אדה שנתברר אבהן עד 101
  .דרע אתפשטותא כוכביא פלחי האומות כל ואילך ומשם
 והראשונה ,'הנוק מצד 'וא הדכורא מצד ן"נר 'א ,נשמתין 'ב לאדם - 'כו ליעקב גרים ודא ה"ד 102
 'לנוק מפתה ר"והיצה ,יצרין 'ב לאדם יש זה ונגד ,זוגיה בת נפש 'נק בכללה והשניה ,רוח 'נק בכללה

 'בנוק 'כו ואתה ,בדכורא ראש ישופך הוא )טו ג בראשית( נתקלל זה ונגד ,לחוה פתויו הואו 'כו
 אפילו לומר שייך לא ושם ,רע יגורך לא )ה ה תהלים( באצילות אבל .ע"בבי והכל ,ל"כנ עקב דהוא
 מקום ,'לנוק אלא מתחלה זכה לא ויעקב ,חובה ולא זכות לא צריך יןא דשם ,ראש ישופך הוא

 ליה דסליק עד ,בעקמומית עמו והלך ,אחיו את שם ועקב ,'א בבטן עמו שכן ולכן ,חויאה אחיזת
 ,כנגדו הוא לו עשה מתחלה ,החויא לו שעשה כמו ,תתפתל עקש עם )כז יח תהלים( ש"כמ ,מכולא

  .מכולא ליה דסליק עד
 וירדו רנאמ ועליו הכבוד בכסא 'דדיוקני יעקב דהוא -  'כו רקיעים בכל ענפוי ואסתלקו ה"ד 103

 עץ הוא ויעקב דקדושה 'בסט הכל אתפשטו 'ומיני בכולא דשולטנותם ישראל מיניה ונפקי 'כו
 ר"דאדה דיוקנא והוא 'כו מקסטר בחלמא 'לי דחזא מאן מת לא יעקב )ב"ע ה תענית( ש"כמ החיים
 דנחש 'מסט הברכאין כל ורווח ר"טו הדעת עץ תיקן דיעקב בדרגא מתחלה החיים עץ תיקן והוא

  .ישראל שמו ונקרא לעולם וחי החיים מעץ אכל כ"ואח עקימוב
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íéàø÷ð íéìâø) îë" ùçë å éìùî104ééò "ù .(æå" ù)íù äéøëææ  (éúúðå êì íéëìäî ïéá 
íéãîåòä äìàä, ïúéù åì íâ úà íéìâøä, íéùåáìîäù íéìâøäå ïéìåú äæ äæá.   

äæå ïéðò ïáø÷ä, ï÷úì àøèñ äîäáã ììëúù íãàá .ïëå úáø÷ä äîùðä øäðá 
øåðéã, æàå )íéìäúæ åì  (íãà äîäáå òéùåú ä', ãôñ"çî æî ö105 . æè éãå÷ô úåìëéä)ò"â(106 

)î íù úåøáçúä ïéðò äæå"áå ä"ä àéöåäì ïá ïéøåøé)î"îéâá ä 'áå íãà"îéâá ï 'äîäá(, 
î"ä àåä ãâð çåøä, áå"ï ãâð ùôðä) .ïëìå úåðáø÷ä äîäáî íäù éøåøéá áä"ï (ãåñå 

äúéîä éçúåä, ìëä ùôðá äúéîäá åë' .äæîå ïéáú íéðéðò íéìåãâ íâôá úåðååòä çåøäù 
ú÷ìúñî,  ùôðäîéôà 'íééçá åúåéç, ïëìå íéòùøä  íäééçáíéåø÷ íéúî) ò çé úåëøá"à( .

êôéäìå ïá ùéà éç) éò 'ãôñ"éñ íéèå÷éìá ö 'ò àñ à"åøúé øäæ óåñáù íéèå÷éìå à107( .
ãéúòìå àåáì àì åøàùé àìà íé÷éãöä, ùôðå úéîäáä ïäìù åëëæù ïúåà äùåã÷ì, 

)ãôñ"ò èð ö"ã108(.  

  
לא יספר אדם בשבחו של חבירו ) ב"ב קסד ע"ב(פ שאמרו " אע]יג[

 אדרבה ,מ מי שמפורסם במדות טובות" מ,שמתוך שבחו בא לידי גנותו
 ן שהכל משבחי, שבזה לא שייך מתוך שבחו בא לידי גנותו,ראוי לשבחו

  .}אי{ לא יאמינוהו , ואף אם אחד יאמר עליו דבר גנאי,אותו
}àé {æå" ù)ò äë äìéâî"á (éçåáùì éøù äéðòîåù øéôùã ïàîäåë ', àåä úåãîá 

úåáåè, ìëäù ïéçáùî åúåà .îëå"ù) àîåé åôò "à (úáäàå úà ä 'êéäìà åë 'äéäéù íù 
íéîù áäàúî ìò êãé109 .àåäå úãî úøàôú, îëå"ù )ô úåáà"î á"à (éáø øîåà åäæéà 

  - מאיר האבן -  
 ,'והב .בטבעו עמו הנולדים אותן ,'א :מדות מיני 'ב יש :כז פסוק ו לפרק שכוונתו נראה 104
 ח"ת איזהו ל"חז ש"וז ,כמדתו מדו ל"כמשחז ,בגדים נקראים הן והמדות .עצמו תא שהורגל אותן

 דרכו ושיהיו ,התורה לפי ולהעמידן המדות להרגיל והיינו ,כדרכו ללבשו חלוקו להפוך שיכול
 נקראין שהורגלו ואותן ,בגדיו נקראין עמו הנולדים ואותן ,בהפוכו טבעו שהיה אף ,ממש וטבעו
  .רגליו

 אדם ל"ר - 'ה תושיע ובהמה אדם דכתיב היינו ש"וז ה"ד ג"ע כח א"בגר שם 'ועי ,ב"ע כח 105
  .האצילות לעולם לבוש הבריאה ולםע הוא ובהמה ,דאצילות ונוקבא דדכר כללא

 נפש וענין ,שבאדם הבהמית בנפש החטאים כל כי ,והענין :ג"ע כ ב"ח אור ביהל והוא 106
 ובהמה אדם )ז לו תהלים( דכתיב היינו 'כו אלקים ויאמר 'ד פרק צ"בספד ש"כמ הוא הבהמית

 מן ',לה קרבן מכם יקריב כי אדם ,דאדם בכללא בהמה ,משתכחת דאחרא בכללא חד ',ה תושיע
 תרין אשתכחו ,עלאה בדיוקא דלתתא אדם נחית כד .דאדם בכללא דאתכללא משום ,הבהמה

 חב ,חיה נפש דשמאלא ,קדישא נשמתא דימינא אדם כליל ,דשמאלא דימינא סטרין מתרין רוחין
 השכר כל הוא ושם ,אלף בהררי דבהמות מסטרא הוא חיה הנפש כי ',כו שמאלא ואתפשט אדם

 כב דף בראשית ובפרשת ז"בתיקו ש"כמ דילה מלבושא שכינתא דאתפשט החטאים לוכ והעונש
 מקריבין ולכן ,לבוש לו עושין המצות בכל ולכן ,אותה מלביש בזכיות וכן .כסיל בן הוא כי ,וכג

 סוד וזהו ,הלבוש וזהו ,באדם הבהמה נכלל ואז ,לתקן צריכים ששם ,דבהמה סטרא לתקן הבהמה
 את לתקן הזה לעולם דהאדם בואו ענין וכל[ .טהורה בהמה עור על משם שהיא ,התורה שכותבין

 ס"וז .ל"כנ הם ערומים כי וידעו ,עלמא בההוא ערטלאין אזלין רשעים ולכן ,הזה הלבוש הנפש
 כי ש"ע ,לאסתר 'בפי ש"וכמ ',כו ערומות ישראל בנות מפשטת שהיתה מלמד )א"ע יב מגילה(

 גלות וזהו ,א"בסט מתלבש הלבוש וזה ,שלהן מלבוש עליונות נשמות מפשיט האדם בחטאי
 ואסתר ,בחטאים נתלבשו ובה ,דישראל לבושין גוזלת שהיתה ושתי ס"וז .כ"ג מלבושה השכינה
 ותלבש ובאסתר ,ערומה ליכנס ושתי על שנגזר ס"וז ,מ"ברע ש"כמ דבריאה שכינה היא כי תיקנה
  ].והבן גאולתם כ"חוא ,ישראל צרת היה וזה ,)מלכות בגדי( מלכות אסתר
   .100 הערה לעיל הובא ב"ע לא ג"ח אור ליהל שכוונתו נראה 107
 ונפש הצדיקים אלא ישאר ולא לעתיד כ"ג רומז והוא - 'כו ונשגב כתיב ד"וע ה"ד ב"ע לז דף 108

  .לקדושה אותן שזככו ,שלהן הבהמית
 ומשמש ושונה קורא שיהא ידך על מתאהב שמים שם שיהא יךאלה 'ה את ואהבת :ל"ז 109

 שלמדו אביו אשרי עליו אומרות הבריות מה הבריות עם בנחת ומתנו משאו ויהא חכמים תלמידי
  .תורה שלמדו רבו אשרי תורה
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êøã äøùé øåáéù åì íãàä ìë àéäù àôúúø åë'110 .àåäå úåöî úáäàå åë')  úåãâà øåàéá
íù äìéâî.(  

  
 ,ח צריך להתנהג בענין לפני משורת הדין יותר משאר העם" ת]יד[

 , זהו דרך הרבה בני אדם,למשל למחול דמי ההיזק שעשה לו הפועל שלו
 צריך לשלם לו עוד שכר פעולתו בעבור ,ח לבד מחילת ההיזק"אבל הת

  .}יב{) א"מ פג ע"ב(ח "רבבדא דבכעוו ,הדבר שהזיקו
}áé {ë á éìùî111áé à íéøáã 112.  

  - מאיר האבן -  
 מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל ,האדם לו שיבור ישרה דרך איזוהי ,אומר רבי :ל"ז 110
   .האדם
 עם המטיב הנקראים הם טובים - א"הגר ,ִּתְׁשֹמר ַצִּדיִקים ְוָאְרחֹות טֹוִבים ְּבֶדֶר ֵּתֵל ןְלַמַע 111

 להטיב אף ,ראוי היה שלא אף ,בחנם לבריות משלו ונותן ,צדקות העושה הוא וצדיק ,הבריות
 הם אותן לכן .הטובים מן יותר והוא ,צדיק הנקרא זהו .עמהם צדקה עוד עושה והוא ,עמהם

 דהיינו ,לבריות להטיב אבל ,הבריות עם צדקה גם ,לעשות האדם על קשה יותר זה כי ,מועטים
 כתיב לכן ,הדין לפי רע לעשות ראוי שהיה למי אף ,אדם בני רוב של דרכן זהו ,רע לעשות שלא
 שאין לפי ,תשמור אמר וגם ".אורחות" הצדיקים אצל אבל ,רחב דרך שהוא ,"דרך" הטובים אצל
 פג מ"ב בגמרא שאמרו מה תבין זה פי ועל .שמירה צריך זו לכן ,לעשות אדם בני רוב של דרכן

 ל"א ,'כו להו הב ל"א .'כו אתו גלימייהו שקל דחמרא חביתא שקולאי הני ליה תברי ח"רבב ,א"ע
 אין ל"א ,הכי דינא ל"א .'כו להו הב זיל ,אנן עניי ל"א .טובים בדרך תלך למען ל"א ,הכי דינא

 ואצל ,טובים בדרך תלך מלמען ל"א שמתחילה ,מובן אינו ולכאורה .תשמור יקיםצד אורחות
 ,הטובים דרך הוא ההיזק דלמחול ,שפיר הוא ש"מ ולפי .תשמור צדיקים ואורחות ל"א השכר

 אינו ,משלו עוד להם ליתן אבל .להם למחול בדין שנתחייבו אף ,טובה להם לעשות לבריות המטיב
 לו ליתן נתחייבו שהם ואף ,משלו להם לתת צדיקים ואורחות ,שזהו אמר לכן ,הטובים דרך אפילו

  .צדיקים אורחות שזהו כן ,הדין נגדך היינו אין ל"א ,הכי דינא שכתוב ומה ,הדין מן
 ,ואחד .העולם רוב שעושין מה ,אחד :שנים כן גם הוא ,הדין משורת לפנים "יעשון אשר" 112

 חנה בר בר רבה )א"ע פג מציעא בבא( בגמרא שאמרו וזהו .שבדור צדיקים סגולה שביחידי מה
 ,ליה אמר .הכי דינא ,ליה אמר ,לרב אתו .גלימייהו שקול .דחמרא חביתא שקולאי הנהו ליה תברו

 וכפינן יומא כולא וטרחינן אנן עניי ,ליה אמרו .גלימייהו להו יהיב ."טובים בדרך תלך למען" ,אין
 ואורחות" ,אין ,ליה אמר .הכי דינא ,ליה אמר .אגרייהו להו בה זיל ,ליה אמר .למיכל מידי לן ולית

 על שכר להם ליתן אבל ,הזיקו להם שמחל ,טובים דרך רק היה ראשון שדרך ."תשמור צדיקים
 שלשון ,"ארח" אמר צדיקים וגבי "דרך" תחלה אמר ולזה .סגולה יחידי לצדיקים זהו לו שהפסידו

  .'נגה כאור צדיקים ואורח' פסוק על )א ,פח ג"ח( הרבזו שאמרו כמו סגולה ליחידי הוא ארח
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á ÷øô  
äåàâå äåàú ñòë ïäù úåéùàøä úåãîä éèøôá.  

 שהן הקנאה והתאוה , כלל המדות רעות הם כעס תאוה וגאוה]א[
 , רע הוא בהתגלות. רע ומרמה: היינו בכעס,' כלול מב'ל א וכ,והכבוד

 תאוה הוא הנאת . וחמדה תאוה: ובתאוה.בלב' בפה וא' ומרמה הוא א
 וחמדה כגון כסף וזהב ובגדים , כגון אכילה ושתיה וכדומה,הגוף ממש

 לשורר על ה וגאון הוא הרוצ, גאה הוא בלב. ובגאוה הוא גאה וגאון.ובתים
 ולמקללי נפשי ,' כלול בתפלת אלקי נצור לשוני מרע כול זה וכ.אנשים

 פתח לבי בתורתך , גאון ונפשי כעפר לכל תהיה נגד,תדום הוא נגד גאוה
 וכן , שרוצה לישב בביתו במנוחה למלאות תאותו,הוא היפך התאוה

עד שאתה ) א רבה פרק יג"תד( ואמרו במדרש ,בתורה צריך לישב במנוחה
 . בקש שלא יכנסו אכילה ושתיה למעיך,מבקש שיכנס תורה לתוך מעיך

לרדוף  שזה דרכם כסל , הוא היפך בעלי חמדה,ובמצותיך תרדוף נפשי
  .}א{) לב' א סי"ר פ"קה( כי אין אדם מת וחצי תאותו בידו ,קדים תמיד

}à { éìùîâé ç113,àé à 114 ,áé á115,ãë ã 116 ,â ä117,ë ä 118 ,áé å119,ãë å 120 ,ä æ,  áé
äë121.à ãé 122 .áì æè123 ,æè ë124 ,ç áë ,æë âë125 ,àé ãë126 ,ìé 127. å÷éú"ò äð÷ æ"ã à" ä

  - מאיר האבן -  
 הוא גאה - וגאן גאה - א"בהגר .ָׂשֵנאִתי ַתְהֻּפכֹות ּוִפי ָרע ְוֶדֶר ְוָגאֹון ֵּגָאה ָרע ְׂשֹנאת 'ה ִיְרַאת 113

 שהוא רוצה גאותו ומחמת שמתגאה הוא וגאון ,כנגדו נחשב העולם כל ואין בעצמו שמתגאה מי
 ,הרע שהוא בקנאה .'מב כלול אחד וכל ,והכבוד והתאוה הקנאה שהן דברים 'ג .'וכו עליהם ישורר

 ,רע הוא "מרע לשוני נצור אלהי" וזהו .וגאון גאה ,ובגאוה .וחמדה תאוה ,ובתאוה .ומרמה רע הוא
 "תהיה לכל כעפר ונפשי" ,גאה נגד "תדון נפשי ולמקללי" 'וכו .מרמה הוא "מרמה מדבר ושפתי"

 הוא ,"נפשי תרדוף ובמצותיך" ,התורה היפוך שהוא ,תאוה נגד "בתורתך לבי פתח" .גאון נגד הוא
  .חמדה נגד

  .תנאף ולא תרצח לא נגד והן וכעסני תאוני ר"יצה מיני 'ב 114
 כעס טוב ש"כמ ,הרע מן גרוע הוא והטוב ,וכעסני תאוני סוד והן ,נ"דו כ"ג הוא א"טבס 115

 והיינו ,בכעסני וכן בתאוני ,'לב נחלק 'א וכל .הנתפת האדם א"הס של הטוב ידי על כי ,משחוק
 ולבו טוב שמדבר הוא ומרמה ,לרע שוים ולבו ופיו בעצם הרע הוא והרע ,ומרמה רע הוא בכעסני

 נצור ש"וז .פיו נחלק כן ,נחלקין שהן השפתים דוגמת ,חלקות שפתי נקרא והוא ,להרע חושב
 ,לשונך כתיב לכן ,הלשון דוגמת והוא ,לרע 'אכ ולבו פיו הרע כי ,מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך

  .מרמה מדבר ושפתיך כתיב לכן ,השפתים דוגמת הוא ,מלבו חלוק פיו מרמה והמדבר
 קו דוגמת הוא מרמה והמדבר ,להרע שוה הוא בלב בין בפה בין הוא הרע כי ,ומרמה הרע 116
  .לרע הפכוי העצות בגלגולם אך ,טובות העין ראות לפי שמראה עצות שנותן ,המעגל
 המצוה עשיית קודם מצוה לדבר -  א"בהגר .ִחָּכּה ִמֶּׁשֶמן ְוָחָלק ָזָרה ִׂשְפֵתי ִּתֹּטְפָנה ֹנֶפת ִּכי 117
 בפתח לילך צריך אותו שישבר ומי .עליו מכביד הרע היצר כי ,המצוה אחר לילך מאוד עליו קשה

 הנאה לו אין כ"ג ,עשייתה עתב כ"ואח .הרע היצר מניעת נגד ולהתגבר היסורין ולסבול ,וקטן צר
 תטופנה נפת זרה האשה אבל .עבטיט עליו שמכביד הרע היצר מחמת והכל ,ז"הובע ממנה ממש
 משמן חלק הוא העבירה מן שיטעם בעת ,חכה משמן וחלק ,העבירה עשיית קודם ,פיתוייה בעת
  .עבירה לעוברי וניתן ביאה טעם ניטל המקדש בית משחרב ש"כמ ,לחיך

 ,לבו שכב לא בלילה וגם ,עצמו תא ויגע תמיד ורודף ,באמת כלל לו הנאה יןא בחמדה 118
  .תאותו וממלא בביתו שיושב התאוה אבל ,'גוו אותו משגה שהוא והיינו

 ְיָקָרה ֶנֶפׁש ִאיׁש ְוֵאֶׁשת ָלֶחם ִּכַּכר ַעד זֹוָנה ִאָּׁשה ְבַעד ִּכי :כו פסוק ו לפרק שכוונתו נראה 119
 למעלה ש"כמ התורה היפוך והיא התאוה נגד זהו לחם ככר עד זונה אשה בעד כי - א"בהגר .ָתצּוד

 מעיך לתוך ושתיה אכילה יכנס שלא בקש מעיך לתוך תורה שיכנס מבקש שאתה עד במדרש ש"כמ
 שלחם אחת הלכה אפילו יודע יהיה שלא כלומר לחם ככר עד יבא זונה אשה שבעד אומר ולכן
 טמאה אם ותשאל ד"לבהמ ותלך תרומה של ככר שתקח אשה עתידה בגמרא ש"וכמ התורה הוא
 נפש .איש הנקרא הידוע הרע אשת שהוא החמדה הוא איש ואשת .יודעין יהיו ולא טהורה אם

 תורה בעל שהוא יקרה הנפש אפילו אומר לכן קצת נצרכת והיא המצות היפוך שהיא תצוד יקרה
 עם תורה וטוב 'ה ולעבודת ולםהע לישוב נצרכת שהיא לו שמראה במצודתה מציד הוא ויראה
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óéøè128 .áåæè á éìùî129áúë , êà úåçåìá åðåøçàú áéúë êôéäá ìöà úùà êòø àì 
ãåîçú åë', øîàå éì ïåëðù àåä àìå éúéëæ òåîùì åðîî íòèä .äàøðå òì"ã åë 'ò"ù 

êéøàäù.  
                                                                                                                                            

 מפננים היא יקרה התורה כי יקרה ואמר נפשי תרדוף במצותיך כענין יקרה נפש ואמר ארץ דרך
 או דברים 'ב מחמת עולם ההבלי אחר רודף שהאדם למעלה וכתבתי בה ישוו לא חפצים וכל

 )יקר בדבר להתכבד ודרך בנמצא ואינו מאוד יקר דבר שהוא מחמת או מאוד לזה צריך שהוא
 האדם יחיה ז"שע הלחם מן יותר הצריך דבר בעולם ואינו )יקר כבוד של תרגום שלכך ד"ונלע
 החפץ לזה כי תצוד יקרה נפש איש ואשת אמר היקר ונגד לחם ככר עד זונה אשה שבעד אומר
 ףהרוד וזה ובתענוג בהשקט להיות רצונו כי אותו לצוד יכולה איני עולם בתענוגי רצונו אשר חיים
 הוא נאים בתים או מכבדותא מאנא הכבוד אחר הרודפין אותן אך יוכל לא השקט החמדה אחר
  .תצוד יקרה נפש אומר לכן החמדה אחר רודף

120 שהיא ,החמדה היא רע מאשת לשמרך - א"בהגר .ָנְכִרָּיה ָלׁשֹון ֵמֶחְלַקת ָרע ֵמֵאֶׁשת ִלְׁשָמְר 
 הנאה לו ואין ,עולם ההבלי אחר תמיד ורודף לישון לו מניח שאינו ,למעלה ש"כמ הרע של הנוקבא

 התאוה היא נכריה לשון מחלקת .כלל טוב בה שאין רע אשת נקראת לכן ,ז"בעה אפילו ממש
 לתת לאוהב לאדם עצמו תא מראה כי ,פי חלקת לה יש התאוה וזו ,למעלה ש"כמ נכריה שנקראת

  .נכריה לשון מחלקת אמר לכן ,הזה ולםע תענוגי לו
 משפיל הדאגה זו ,בדאגה האדם כאשר -  א"בהגר .ְיַׂשְּמֶחָּנה טֹוב ְוָדָבר ַיְׁשֶחָּנה ִאיׁש ְבֶלב ָאָגהְּד 121

 וזהו ,הלב את הדברים ישמחנה ותנחומים טובים דברים לו ומדבר שבא מי אך .מאוד הלב את
 התורה לעו עליו הנותן כל כי ,תורה אלא טוב אין ,ישמחנה טוב ודבר ועוד .ישמחנה טוב ודבר

  .ישמחנה טוב דבר וזהו שטות והרהורי זנות והרהורי חרב הרהורי ממנו פורקין
  .תנאף ולא תרצח לא ,ושמאל מימין שהן והכעסני התאוני 122
 יהנו ולא ,בכבד הוא כעס .ותאווני כעסני ,'ב והם ',ית 'ה לעבוד המונעים המדות מקורי 123

 וממנו ,הרוח מן באה והתאוה .אביר ולהיות ,רהגבו אם כי צריך יןא זה ולכבוש .מזה איברים שאר
 ',וכו הולדו מיום אתו הם כי ,גדולות תחבולות שכלו בעין לחשוב צריך ולזה ,התאות כל ינוטעו

 אותם לשבור וצריך ,הגוף ולקיים 'ה לעבודת נצרכין הן התאות אבל ,התכלית עד לכבוש צריך כעס
  .אצלו שישארו וגם

 וחמדה .בביתו ולישב גופו לעדן הוא תאוה .וחמדה תאוה והם ,לרע מידות 'ב באדם יש 124
 'וא מבפנים 'א ,לטוב מדות 'ב באדם יש וכנגדם .ברחוב פעם בחוץ פעם ,ממון אחר לרדוף הוא

 הוא למקום אדם שבין ומה .לחבירו אדם שבין מה 'והב ,למקום אדם שבין מה 'א והוא ,מבחוץ
  .מבחוץ הוא לחבירו אדם שבין ומה ,מבפנים

 כ"ג והן .'וכו והחמדה התאוה שהן ]רעות מידות 'לב רמזים בפסוק המוזכרים[ ונכריה זונה 125
 ממון אחר שרודף והוא ,חוץ והחמדה .גופו תאות וממלא בביתו שיושב ,ניםְפ התאוה .וחוץ ניםְפ

 ותונפלא לגדולות שחומד ,החמדה והוא ,לזונה 'א ,בגיהנם מקומות שני יש .'וכו ורחובות בשווקים
 ומרחיב בביתו היושב והוא ולנכריה .עמוקה שוחה הנקרא המקום ערוך ונגדו ,מאוד עצמו ולגבוה

  .צרה באר הנקרא המקום ערוך ונגדו ,גופו תאות וממלא מעדנים בתענוגי נפשו
  .בדיבור הוא וכעס ,במעשה הוא תאוה 126
  .יד ל"נדצ 127
 בתאווני וקטיל .'כו באפו נפשו רףטו תצוה 'בפ ש"כמ טריף בכעסני ,יצרין 'בב - 'כו טריף 128

 שהיא ,תאווני 'ונוק כעסני דכורא .'כו יורדות רגליה ,כחרב ,'כו ואחריתה 'כו תטופנה נפת ש"כמ
  .המות סם

129 מפרש עכשיו ,זרה מאשה להצילך - א"בהגר .ֶהֱחִליָקה ֲאָמֶריָה ִמָּנְכִרָּיה ָזָרה ֵמִאָּׁשה ְלַהִּציְל 
 היושב הוא זה ותאוה .וחמדה תאוה והוא ,'לב כ"ג נחלקת והוא ,אוניהת סוד והוא ,א"דס 'הנוק

 כמו ,הגוף הנאת בהם שאין הדבר הוא וחמדה .והנאתו תאותו למלאות רק רואה ואינו בביתו
 חומד אדם של נפשו אלא ,הגוף הנאת בהם שאין ,רב ממון לו שיהיה או ,נאים ובתים נאים בגדים
 שאין ,חימוד שייך שבגזל ,ומחמדתן מתאוה אדם של נפשו עריותו גזל )ב"ע כג מכות( ש"וז .להם
 וזה .ומחמדתן מתאוה אמרו לכן ,הגוף הנאת שהוא ,תאוה לשון שייך ועריות .הגוף הנאת בהן

 'הב ואלו .אחריהן תמיד רודף אלא ,שוקט ואינו שליו אינו ,הגוף הנאת בהם שאין דברים החומד
 ,תחמוד לא רעיך אשת אצל ,בהיפך כתיב האחרונות בלוחת אך ,הדברות בעשרת כתיב דברים
 ,ר"מו לי אמר וכן .תחמוד לא בשניהם כתיב הראשונות ובלחות .תתאוה לא רעיך בית ואצל

 הוא תאוה ונמצא .'וכו הטעם ממנו לשמוע זכיתי ולא ,הוא שנכון לי ואמר ,מה מפני ושאלתיו
 אינן התאות כי ,נכריה נקראת אוההת וזו .הגוף הנאת בה שאין מה וחמדה ,ממש הגוף הנאת
 לנו ראוי אין ,'ה עם אנחנו אבל .המה ישראל מבני לא אשר נכרי לעם והם ,כלל ישראל לבני ראוין
 .וכלל כלל בה ליגע שאסור ,נכר אל בת דוגמת היא ולכן ,וכלל כלל ז"עוה תאות אחר לילך

 רק ,לאשה אותה ליקח תמותר היא ישראל מבני אשר האשה כי ,זרה אשה נקראת היא והחמדה
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é ä íùå130àé 131 áúë ,éë äãîçä àá çåøäî äåàúäå ùôðäî .äãîçäå ÷ìçð áì '
íéøáã: à', óãåøä äðéãîî äðéãîì âéùäì ïåîî .á', àåä áùåéä åúéá òâéîå åîöò 

åáùçîáú êéà âéùäì åúãîç, äæå àø÷ð ïåáöò åë' .ùôðáå â"ë á 'íéøáã íéàø÷ðå ùôð 
äéçå .äéç àåä ùôð äéçîä úà íãàä, ùôðå àåä äåàúîä îë"ù) áåéà âì ë (åúîäæå åúéç 
íçì åùôðå ìëàî äåàú .äéçäîå ãìåé øùáä, ùôðäîå ãìåé ïéîåø÷ä ïéãéâäå, ïäîù 

äåàúä) éìùî ä é-àé .(íäå ãâð áìçä åíãä, áìç àåä äåàúä, íãå àåä äéç, îë"ù) áåéà 
âì çé (êåùçé åùôð éðî úçù åúéçå øåáòî çìùá, àåäù äúéî íðäéâå) .äúéî àåä úøåîú 

íãä àåäù íééçä, íðäéâå úøåîú äåàúä. (åäæå ïéáéø÷îù íã çáæîì ä÷éøæá, áìçå ò"â 
ùà. )ã æé úåëøá úåãâàì åøåàéá"íééñî äåä éë úùù áø äéúåìö ä132. (ã ë éìùîáå133 

áúë,éðöéì éðñòë éðåàú úåòø úåãîä ììë éë ,øå "åë íéîù úàøéå äøåú ìåò ú÷éøô ì' .
)îå"ù íù, éîéáå äãéøé øáåù úà úåðöéì àåä è"ñ .öå"ì äáéùé úà íéðöéì(, æå"ì úåëøá 

èëò "á ã"ä à"ì åäéìà åë', àì çúøú àìå àèçú àåä úãî éðñòë) òå"ù ô"ä ã"ä ïéà éøà 
åðíä, äøòäáå éìù íù (àìå éåøú àåä éðåàú .ììëðå íäá ìë úåãîä úåòø, îë"ù) íéçñô 

âé÷ò "á (â 'á÷ä"ä ïáäåà, éî åðéàù ñòåë éîå åðéàù øëúùî .êìîä êðå÷á, åæ äãî â '
éúáúëù ìéòì, úåðöéì, àåäå ú÷éøô ìåò, æå"ì) ìéâîä éò â"à134( ã"ä øå"é øîà íìåòì åë '

                                                                                                                                            

 אינו והממון הפרנסה ,החמדה כן .וכלל כלל ליגע אסור לזו ,אחר מאיש אותה שלקח זרה אשה
 אך ,תעשה אשר ידך מעשה בכל אלהיך 'ה יברכך למען )כט יד דברים( כתיב כן כי ,וכל מכל אסור

 לד שבת( ש"כמ ,זר איש של והיינו ,ממש שלו שאינו בממון יגע שלא ,עול יעשה ולא ,מאד באמונה
 איש של ממון לחמוד מביא שהחמדה ,זרה אשה החמדה נקראת לכן ,באמונה ונתת נשאת )א"ע
 התאוה כי ,החליקה אמריה .ל"כנ התאוה זו מנכריה .ל"כנ החמדה זו זרה מאשה להצילך וזהו ,זר

 כי ,אחריה לילך מתפתה האדם זה ידי ועל ,מאוד לחיך התאוה מתוק כי ,לטובתו עצמה מראה
 לכן ,הגוף והנאת תאוות בו שיש בדבר להתפתות נח הוא ולכן ,מאוד לזה מתאוה אדם של נפשו
 ,בהחמדה כ"משא ,אדם של באזנו ונכנסין ,משמן חלוקין שהן ,החליקה התאוה של שאמריה אמר
 ינוח לא תמיד ואדרבה ,זה אחר לרדוף כדאי ואינו ,הגוף הנאת בזה אין כי ,םקיוחל אמריה שאין
  .בהתאוה כמו דבריה חלקין אין לכן ,ישקוט ולא

 וברוח ,שברוח דברים 'ב הוא 'גו ישבעו פן - א"בהגר .ָנְכִרי ְּבֵבית ַוֲעָצֶבי ֹּכֶח ָזִרים ִיְׂשְּבעּו ֶּפן 130
 שיושב ,'והב .ממון להרויח למצוא למדינה ממדינה הרודף ,'א :דברים 'ב כ"ג ובהן ,החמדה הוא

 כי ,עצבון הנקרא וזהו .חמדתו ישיג איך במחשבות עצמו ומיגע ,בותמחש תמיד וחושב בביתו
 ממדינה ממון אחר הרודף נגד הוא ,כחך זרים ישבעו פן וזהו ,בדאגה תמיד הוא מחשבות החושב
 בדאגה ותמיד ,בביתו מחשבות החושב הוא ועצבך .בפועל ממש כחו ומכלה ולמרחקים למדינה

 יהיה לא )י פא תהלים( ש"כמ ,ונכריה זרה האשה של הדכורין הן וזר הנכרי וסוד ,נכרי בבית יהיה
  .וחיצוניות פנימיות והן ,נכר לאל תשתחוה ולא זר אל בך

 הוא חיה ,חיה לנפש האדם ויהי )ז ב בראשית( ש"כמ ,וחיה נפש :דברים 'ב כ"ג הוא בנפש 131
 ונפשו לחם וחית וזהמתו )כ לג( באיוב ש"כמ ,המתאוה נפש הוא ונפש ,האדם את המחיה נפש

  .התאוה שמהן והגידין הקרומין יולד ומהנפש ,הבשר יולד ומהחיה ,תאוה מאכל
 הכי אמר דמצלי בתר בתעניתא יתיב הוה כי ששת רב - א"ע יז ברכות[ - )ח אות ב"ע יז( 132

 ממנו מקריבין ואין קרבן ומקריב חוטא אדם קיים המקדש שבית בזמן לפניך גלוי העולמים רבון
 שיהא מלפניך רצון יהי ודמי חלבי ונתמעט בתענית ישבתי יוועכש לו ומתכפר מווד חלבו אלא
 חיים נפש נגד שהוא – א"בגר .]ותרצני המזבח גבי על לפניך הקרבתיו כאילו שנתמעט ודמי חלבי

 הוא ודם ,התאוה הוא וחלב ,תאוה מאכל ונפשו לחם חיתו וזהמתו )כ לג איוב( ש"כמ שבאדם
 למזבח דם וזהו ,וגיהנם מיתה בשלח מעבור וחיתו ,שחת מני נפשו יחשוך )חי לג איוב( ש"כמ ,חיה

  .אש ג"ע וחלב ,בזריקה דם שמקריבין
 המדות כל וכלל .ושת ,והבל ,קין :ושמם .וירידה ,ועמידה ,עלייה ימי :שבאדם זמנים 'ג 133
 ובימי ,תאוה בעל הוא עליה ימי .שמים ויראת תורה עול פריקת ל"ור ,וליצני וכעסני תאוני הרעות
  .ליצנות את שובר ירידה ובימי ,עולם והבלי ועשירות כבוד אחר והולך הבל נקרא עמידה
 על יהודי ליה קרי ואמאי קאתי מבנימן ]מרדכי[ לעולם אמר יוחנן רבי[ 'כו לעולם אמר י"ר 134

 יצרב דרגין 'ג כי ,ז"בע שכפר ש"ע ]יהודי נקרא זרה בעבודה הכופר שכל זרה בעבודה שכפר שום
 נגד ,ן"נר נגד שהן ,ד"ש ע"ג ז"ע ,עבירות ראשי 'ג נגד והם ',בה שכופר ומיני והכעסני התאוני ,הרע

 ל"אצ( 'ה ד"יו ומילוי ד"ביו 'ה של פשוט ז"זב כלולים והן ,כחד כוללין ה"י כי ,השם של דרגין 'ג
  .יהודי וזהו כידוע )י"ה במילוי 'י של ופשוט ד"יו במילוי 'ה של פשוט
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ò"ù øôëù òá"æ àø÷ð äééãå, éë â 'ïéâøã äöéá"ø :éðåàúä, éðñòëå, éðéîå, øôåëù äá' 
êøáúé .íäå ãâð â 'éùàø úåøáò ò"æ â"ò ùå"ã .ïäù ãâð øð"ï ãâð â 'ïéâøã ìù íùä åë'.   

úåëøááå ô"è135 ìò øîàî àøîâä) íù âñò "á (éøîà éáã ø 'éàðé éàî áéúëã 
)éìùî ì âì (éë õéî áìç åë', éîá äúà àöåî äàîç ìù úäøå, éîá àé÷îù áìç ÷ðéù 

éãùî åîà äéìò .õéîå óà àéöåé íã, ìë ãéîìú ñòåëù åéìò åáø íòô äðåùàø ÷úåùå, 
äëåæ ïéçáäì ïéá íã àîè íãì øåäè .õéîå íéôà àéöåé áéø, ìë ãéîìú ñòåëù åéìò åáø 
íòô äðåùàø äéðùå ÷úåùå, äëåæ ïéçáäì ïéá éðéã åîîðúå éðéãì úåùôð åëå ')ö"ì éðéãá 

úåðåîî éðéãå úåùôð ë"î îá"à(. à"ø ìàåîù á"ð éàî áéúëã) éìùî ì áì (íà úìáð 
àùðúäá åëå 'ìë ìáðîä åîöò ìò éøáã äøåú åôåñ àùðúäì íàå íîæ ãé äôì .  
æå"ì åðáø éëá"÷ ,äàîç àåä àâøãá äðåùàø åëå', ïäå ãâð ã 'ïéøöé .éîá äúà 

àöåî åëå 'ùáëù éðåàúä íéâåðòúäå .çàå"ë òëäéðñ ÷úåùù ìò åðåáìò .éôìå àåäù ìåôë 
ãâð éå"å àåäù ìåôë, ïëì åøîà )ò åì ïéèéâ"á (á 'íéîòô íéáìòðä ðéàåï íéáìåò ïéòîåù 

íúôøç ïéàå íéáéùî åëå' .êëéôì êéøö â"ë á 'íéîòô .çàå"ë ãâð äãîçä àåäù ãåáëä, 
íà úìáð àùðúäá åëå' .àåäå â 'áùçù àðúä äàð÷ä åëå 'àåäù éðñòëä, îë"ù) áåéà ä 

á (éë ìéåàì âøäé ñòë äúåôå úéîú äàð÷ äåàúäå ãåáëäå .çàå"ë ãâð ãä ')àåäù ïåàîö (
éðöéìä ìåèéáå .øáëå øîà ÷ñòù äøåúá øîà åëåôéä, íàå íîæ åëå', ãâðå ã 'åìà øîà åéçé 

êéúî, ïéúéîîù ïîöò ìò ã"ú ðë"ì àé÷îù .éúìáð ïåîå÷é, îë"ù )áì ì éìùî (íà úìáð 
ðúäáàù .åöé÷ä åððøå éðëåù øôò) èé åë äéòùé(, îë"ù) äèåñ äò "à (éî äùòðù ïëù 
øôòì åééçá, àåäå î"ù) úåëøá âñò "á (ñòåëä åë', îëå"ù) íù æéò "à (éùôðå øôòë åë' .

éë ìè úåøåà êéìè, àìù íîæ àìà ÷ñò ìèá äøåú .îëå"ù) úåáåúë àé÷ò "á (éîá ÷ñòù 
ìèá äøåú åë'136 .æå"ù õøàå ôøíéà ìéôú ùîëå"ì, ìë äôøîä åîöò ìò éøáã äøåú åë' .

  - מאיר האבן -  
 ומיץ דם יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלב מיץ כי דכתיב מאי ינאי רבי דבי אמרי :'הגמ ל"ז 135
 אף ומיץ עליה אמו משדי שינק חלב שמקיא במי תורה של חמאה מוצא אתה במי ריב יוציא אפים
 טהור לדם טמא דם בין ןלהבחי זוכה ושותק ראשונה פעם רבו עליו שכועס תלמיד כל דם יוציא
 בין להבחין זוכה ושותק ושניה ראשונה פעם רבו עליו שכועס תלמיד כל ריב יאיוצ אפים ומיץ
 לך שאין ממונות בדיני יעסוק שיתחכם הרוצה אומר ישמעאל רבי דתנן נפשות לדיני ממונות דיני

 נבלת אם דכתיב מאי נחמני בר שמואל רבי אמר נובע כמעין שהן מהן יותר בתורה מקצוע
  .לפה יד זמם ואם נשאלהת סופו תורה דברי על עצמו המנבל לכ לפה יד זמות ואם בהתנשא
 כ"ואח ,וטעמים במקרא הראשונה בדרגא הוא חמאה – 'כו מיץ כי דכתיב מאי י"ר - א"בהגר

 לדיני ממונות דיני בין כ"ואח דבהון ראשון ונקט .'כו פסול כשר סטרין בשית ',כו לדם דם בין
 אם כ"ואח ,ששותק פ"לב צריך ולכן .'כו שיחכם צההרו ש"וכמ ,ב"חו שכולל בדעת הוא ,נפשות
 .יצרין 'ד נגד והן ,כידוע 'בד שנכללין דרגין עשרה והן .ישראל נשיא העליונה דרגא ,בהתנשא נבלת
 שהוא ולפי .עלבונו על ששותק ,הכעסני כך ואחר ,מהתענוגים התאוני שכבש ,מוצא אתה במי

 ואינן עלובין רבנן תנו[ 'כו שומעין ,עלובין ואינן ביןהעלו פ"ב אמרו ולכן ,כפול שהוא 'ו נגד כפול
 צריך ולפיכך ,)]ב"ע פח שבת( ביסורין ושמחין מאהבה עושין משיבין ואינן חרפתן שומעין עולבין

 הקנאה התנא שחשיב ד"ג והוא ',כו נבלת אם ,הכבוד שהוא החמדה נגד כ"ואח .פעמים 'ב כ"ג
 ,ובטל הליצני צמאון שהוא 'הד נגד כ"ואח והכובד והוהתא .'כו לאויל כי ש"כמ ,הכעסני שהיא
 יתבררו ש"וכמ .ברביעי לעולם אמר ולכן ',כו זמם ואם .היפוכו אמר ,בתורה שעסק אמר וכבר

 ,ל"כנ ת"ד על עצמן שממיתין ,מתיך יחיו אמר 'ד אלו ונגד .'וכו והרשיעו ',כו ויצרפו ויתלבנו
 לעפר שכן שנעשה ש"כמ ,עפר שוכני ורננו קיצוה 'כו נבלת אם ש"כמ ,יקומומן נבלתי שמקיא

 זמם שלא ,)יט כו ישעיה( טליך אורות טל כי ',כו כעפר ונפשי ש"וכמ ',כו שכועס ש"מ והוא ,בחייו
 כל לעיל ש"וכמ ,תפיל רפאים וארץ ש"וז ',כו תורה בטל שעוסק מי ש"וכמ ,תורה בטל עסק אלא

 זמם והוא ',כו חוק לבלי ש"וכמ ,המצות כל וממנ שפורק ז"בע דווקא א"ורי ',כו עצמו המרפה
  .'כו עסק אם אבל לעולם
 באור המשתמש כל תפיל רפאים וארץ טליך אורות טל כי דכתיב דורש אני אחר מקרא :ל"ז 136
  .מחייהו תורה אור אין תורה באור משתמש שאין וכל מחייהו תורה אור תורה
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øå 'ïðçåé øîà òá"æ ÷øåôù åðîî ìë úåöîä .îëå"ù) ïéøãäðñ àé÷ò "à (éìáì çå÷ åëå'137 .
àåäå îæí íìåòì ìáà íà òñ÷ åë', ëò"ì áäæä øåöé÷á.  

  
מ " מ,ה דן את האדם דן אותו לפנים משורת הדין"פ כשהקב" אע]ב[

ילו מי שיש רק פ וגם א. ודנין אותו כמדתו ממש,כלללהבעל גאוה לא ינקה 
  ).138משלי טז ה(' כ מתועב ומשוקץ לפני ה" הוא ג,ו גבהותבבל

  

 וכעס הוא , דהיינו תאוה הוא טוב שברע, ברע גופיה יש טוב ורע]ג[
י הטוב " כי ע, הוא גרוע מן הרע, דהיינו תאוה, והטוב שברע.רע שברע

 התאוה גרוע וצריכה ,אוה וחמדהוכן בת} ב {. האדם נתפתה,א"שבס
 שמראה עצמה לאדם כאוהב , מפני שיש לה חלקת לשון,הרחקה יתירה

 ואין לו ,כ החמדה שאינו מניח לו לישן" משא,לתת לו תענוגי עולם הזה
 וכן , המרמה גרוע,וכן ברע ומרמה} ג {.הנאה ממש אפילו בעולם הזה

 ועוד כי .מיום הולדו מפני שנשרש בה ,התאוה קשה לכבוש יותר מן הכעס
כות סא רב(ש " כמ, שאינו רק בכבד,כ כעס" משא,כל האברים נהנים מזה

 וצריך לזה רוב התחכמות , ועוד כי התאוה נצרך קצת לקיום הגוף.)ב"ע
 והוא דומה למי שרוצה , שלא ליקח רק ההכרחי,לשקול במאזני שכלו

 אבל .לות שצריך לזה תחבולות גדו, ולהשאיר אותם בחיים,ללכוד עיר
משלי (צ לזה רק גבורה לבד " שא,כעס דומה למי שרוצה להרוג את שונאו

  ).139טז לב
}á {áé á éìùî140 ,ã ã äéòùé141 ,æú"ò é ç"á142 .øåàéáåò èé åøúé øäæì "ã à" ä

ïéîéëç úìú143 ,øì åøåàéáå"ò çì î"ã á"ú÷åìçîå ä144 ,ïëå éãáåòä íéáëåë, øúåé íéáåè 
éòùøî ìàøùé äòùäù ú÷çùî íäì, éðôî ìàøùéù íéëùîð ïäéøçà äîî ïéàåøù 

  - מאיר האבן -  
 אפילו שמשייר למי לקיש ריש אמר ,חוק לבלי פיה ופערה נפשה שאול הרחיבה לכן :ל"ז 137

  .אחד חוק
 ,הדין משורש לפנים מכניס אלא והיושר הדין כפי מעניש ואינו ,מעשיו בכל חסיד ה"הקב 138

  .כלל לו מנכין ואין ,ליד יד אותו ומעניש ,כלל ינקה לא לב להגבה אך
  .123 הערה לעיל הובא 139
  .115 הערה לעיל אהוב 140
ם ְּדֵמי ְוֶאת ִצּיֹון ְּבנֹות ֹצַאת ֵאת ֲאֹדָני ָרַחץ ִאם 141  .ָּבֵער ּוְברּוַח ִמְׁשָּפט ְּברּוַח ִמִּקְרָּבּה ָיִדיַח ְירּוָׁשַלִ
 .כעסני כח והוא ,רציחה אהו ,ירושלים דמי ואת .התאוני כח ניאוף הוא ,ציון בנות צאת - א"בהגר

 ,ידיח דמי גבי שאמר וזה ,משחוק כעס טוב )ג ז קהלת( שנאמר כמו ,הכעס מן קשה והתאוה
 טומאה רוח לבער שצריך ,תאוני נגד בער וברוח ,הכעסני נגד משפט ברוח ואמר .בעלמא בהדחה

  .היפוכן הן ל"הנ קליפות 'וב ,ב"חו נגד שהן ,וירושלים ציון ואמר .הארץ מן
 נשא לבני דמפתן ,שלהם עילאין בכתרין למעלם הוא הטומאה א"א ל"ר - 'כו חמור אבל 142

 ת"מל חמור מימינא ע"מ וכן .'כו צריך ד"ובג ש"וז .שם שדנין למטה וגיהנם אותן ומטמאין
   .כידוע משמאלא

 טוב ש"וכמ ח"בתז ש"כמ ,משמאל חמור ימינא א"ובסט ,קוים 'ג כסדר :ג"ע ה ב"ח אור יהל 143
 ל"וי ,בקדושה נאחז יותר שמאל בצד כי והענין ,עפר דזוחלי ארס דהוא דטחול משחוק דמרה כעס
 ,דילכון אמצעיתא אבל .'כו כעס דהוא מפתה ואינו יותר דקיק דכורא ולכן ,לקדושה יותר קרוב
 ,כהן דהוא ויתרו ',וכו בדחילו איוב ולכן ,כלל דקדושה 'בסט ליה לית ,כלל אחיזה אין שביעקב כיון
 כד במדבר( עליון דעת ויודע ,)יט 'סי ד"פי ר"במ( 'כו קם לא בישראל ,דמשה דעת נגד בלעם אבל

  .עליון שהוא במקומו עליון ל"ור ,)טז
   .ח"בתז ש"כמ משמאלא חמור דימינא דקליפה מימינא :ג"ע י ג"ח אור יהל 144
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ïúçìöäá .)å÷éú"ò èð æ"á145,ò àñ "à146 ,îå"ù íù, éë ö"ä àåä è"ñ öå"ì äöéë"ø . âñ÷
ò"à,ò áñ÷ íéðåøçà íéðå÷éú àé "à147( .êôäì àåä äùåã÷áå,îë " ù)ä÷"ô ø"éñ â 'æè ( áåè

öé äæ"òøä øöé äæ ãàî è. éò 'åøåàéá øäæì åøúé æå"ì øåöé÷á, íà îéàðé àìàîùå ãçé, 
úåøåáâä øúåé íéáåè íäù íé÷úåîî åîë áäæä íò óñëä .÷ø áäæ ãáì äù÷ äàéöåäì åë' .

åîëå çìî ïéìôìôå ìéùáúì, ÷ø íà çéã÷ä çìî äù÷ .äæå ãåñ úàéøá àôéì÷ àçåîì, ÷ø 
íàèçáù) åì÷ì÷ (åë', åäæå ìëá êááì) áá 'êéøöé (åë' .ïëå áåè òøå ãçé .àåäå íé÷éãöá 

øúåé èáå ìéòåîå íãàì .àì ìéáùá áé÷åì øëù ãáì, àìà äçîù ìù äåöî äåãçå 
àúééøåàã åë ']åäæå ïéðò úàçî óë äçîùá .[ éë øöéä íñáúðùë ìàîùî àéä äçîù ìë

òøä .å÷éú ùéø èå÷éì"ã æ"áéúéé ä148.å ò áì úåìëéä"ã149 .ä ÷øô ùéø úåëøá150 ,òå" ì

  - מאיר האבן -  
 ועהרצ מרה דאיהי דכבד כעס טוב ,משחוק כעס טוב אמר קהלת :גבר אלים אם ה"ד 145

 לון דשחיק משחוק ,במכתשין בישין במרעין דין בעלמא צדיקיא בה לאלקאה רצועה ,ה"דקב
 ואיהו עפר זחיל איהו דטחול מ"אר ועוד .בעותרא שעתא לון דשוחק ,עלמא דהאי בלכלוכא בטחול
 ,כוכביא פלחי דעלמא אומין ואינון ,שבעסה שאור אינון רב דערב ובגין ,דמרה מארס יתיר תקיף
 מעכב מי רבנן דאוקמוה כמה ,ג"עע מאומין לישראל רב ערב בגלותא מעכבין יתיר למוץ דמיין
 אשר כמוץ אלא אינון לאו ג"עע אומין אבל ,בעסה כשאור לישראל דבקין דאינון ,שבעסה שאור
  .'כו שחוק ואיהו ש"וז ,'כו רוח ותדפנ

 'כו קשין נאמר יהןשעל ,חטאת לכל לישראל הגורמים שהן ,ידיהן על ,ל"ר - דבהון ה"ד 146
 וכן ,בעגל וראשיתם ,ל"כנ בישראל הם הוא ןכ ,באדם הרע יצר כי ,שבעיסה השאור והן ,כספחת

 ,העריות שהן )א"ע עה יומא( ואמרו ,'כו אשר הדגה את )ה יא במדבר( ש"כמ בעריות וכן ,חטא בכל
   .רב וערב דטחול 'מסט והוא

 קשין שהן ,עפר זוחלי ואינון בישראל עורביןמ שהן -  רב דערב אימא ה"ד ]א"ע קסה ל"נדצ[ 147
 ,ב"ע הוא דמרה פיות 'ב עם ,כוכביא פלחי אומין 'ע הוא דכבד ,מ"בר ש"כמ ,כוכביא פלחי מאומות

 כעס הן כוכביא פלחי והאומין ,להם משחקת שהשעה דישראל רשעים הוא הטחול וקחש לאב
 זקן מלך )יג ד קהלת( ש"כמ 'כו כסיל מאן ואמר .משתוק כעס טוב רנאמ שעליהן ,וכבד דמרה
  .'כו תטופנה נופת כי ,בטחול עליהן שוחק והוא ,וכסיל

 ואשתכחו ש"דר קמיה חברייא אתמנו אנאת :ר"האד ל"ז .ב"ע קכז ר"אד על פירוש שהוא 148
 יוסי 'ור חייא 'ור רב בר חזקיה 'ור יצחק 'ור יעקב בר יוסי ורבי יהודה 'ור אבא 'ור בריה אלעזר רבי
   .סאיי 'ור

 יתיב צלותיה וצלי ש"ר קם ויתבו אילני ביני חקלאב ועאלו לעילא זקפו ואצבען ש"לר יהבו ידין
 האיש ארור )כו דברים( ואמר פתח לון ונסיב ידייהו שוו בתוקפוי ידוי שויי חד כל ואמר בגווייהו

  .אמן ואמרו כלם )העם כל א"ס( וענו בסתר ושם חרש ידי מעשה ומסכה פסל יעשה אשר
 יהודה ורבי אבא ורבי בנו אלעזר רבי :ונמצאו ,שמעון רבי לפני החברים נמנו :למדנו :גוםתר

  .ייסא ורבי יוסי ורבי חייא ורבי רב בר חזקיה ורבי יצחק ורבי יעקב בר יוסי ורבי
 .וישבו ,האילנות בין בשדה ונכנסו ,למעלה זקפו אצבעותיהם ואת ,שמעון לרבי ידיהם את נתנו

 שמו ).בחיקו 'פי( בחוזקו ידיו ישים אחד כל ,ואמר ,ביניהם וישב ,תפילתו והתפלל ,שמעון רבי קם
 בסתר ושם חרש ידי מעשה ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור" ואמר פתח .אותם ואחזו ,ידיהם

  ".אמן ואמרו כלם )העם כל( וענו
 ואמר פתח לון ונסיב ידייהו שוו בתוקפוי ידוי שויי חד כל ואמר בגווייהו יתיב :א"הגר ל"וז

 דלא בהם שהיה מחמת במחשבתם ו"ח יגשמו שמא ירא היה - יעשה אשר האיש ארור )כו דברים(
 דברים( ש"כמ ,בפלוגתא לבבות 'ב להוי דלא לבבות שני להסכים יחד ידיהן להשוות אמר לכן ,נפקו

 כי בשמחה כף תמחא ס"וז ,יצרים 'ב והן אצבעות 'בה ג"וה ח"ה תליין ידים 'בב כי לבבך ובכל )ה ו
 מים יש כי ,כף ימחאו נהרות )ח צח תהלים( ס"וז ר"היצה כשנתבסם משמאל הוא שמחה כל

 אינם ,ח"ה הוא ימין שיד שאמרתי ואף ,מים כל ירפאו לבא ולעתיד ,רעים מים ויש מתוקים
 'ב וכן ,שמאל גבי חסדים שהם ממותקות גבורות שהוא אלא ,גבורות הוא יד כל כי בעצם חסדים

 )ח כא במדבר( ש"מ והוא ,חיים סם דחיים חוויא הוא ט"שיצ כידוע היצרים 'ב וכן ,ל"הנ מים נימי
 ,לאלקיו קנא אשר תחת לחיים וזכה קנאתי קנא )י יט 'א מלכים( אליהו סוד והוא ,וחי אותו וראה

  .עולם של בסתרו המגשם סוד שהוא 'כו ארור ש"וז
 והוא ,יחד באדם הם ולכן ,יחד ר"טו וכן 'וכו לבבך בכל :ב"ע ה ב"ח אור ביהל והוא 149

 וחדוא מצוה של שמחה אלא ,שכר קיבול בשביל לבד לא ,לאדם ומועיל טוב יותר בצדיקים
 בששון מים ושאבתם ס"וז 'וכו ,כידוע המים סוד הם הגבורות סוד :א"ע א א"ח שם וכן .דאורייתא

 שביעאה :ב"ע טו ב"ח ש"ועיי .אלקים לי עשה צחוק כידוע ,השמחה סוד ומשם ,הישועה ממעיני
 כוללת שהיא ,ס"ע כלל והיא ,מתברכין הכל שממנה ,בינה נגד הברכה זו ל"ר 'וכו כלא מקיים איהו
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 כל ומשם ',כו ד"יו בהאי כליל ד"וע ,ותתא עילא כליל ש"וז .ה"י בן בינה ,ק"ו כוללת והיא ר"ג
 מיני עשרה ולכן ,מבינה השמחה ובהם ,זהב כרובים ,מבינה ונביאים ,הישועה ממעיני ,החדוה
  .חיים אלקים ,אלקים ויאמר ,בראשית דמעשה ממארות עשר כל ובה ,חדוה

 השמחה כי ,אמרתיך על אנכי שש )קסב קיט תהלים( ש"כמ ,שבתפילין שינין 'ב ]ענין והוא[ 150
 בשעת כפים ספיקת וזהו ,כף ימחאו נהרות )ח צח תהלים( ש"כמ ,ושמאלא ימינא יחוד היא

  .כף ימחאו וזהו המים כל ירפאו ולעתיד ,מתוקים ומים רעים מים יש כי ,הפסוק 'ופי .שמחה
 הא קרא האי 'וגו בתפוחים רפדוני באשישות סמכוני )ד ב שיר( ואמר יהודה רבי פתח :ל"ז 151
 בעי דנפיל מאן אלא סמכוני מאי סמכוני בגלותא דא קאמר ישראל כנסת אבל ושפיר אתמר

 כנסת כך ובגין 'וגו הנופלים לכל ה"יהו סומך )טז קמה תהלים( כתיבד הוא הדא ליה לאסמכא
 למאן סמכוני אמרה והיא לאסמכא בעיא קום תוסיף לא נפלה )ב ה עמוס( דכתיב דנפלה ישראל
 אתמליין דאינון אבהן אינון אלין באשישות ובמה עמה בגלותא דאינון בנהא לישראל אמרה

 דחד ידא על לגבה משתכחי ברכאן הא אתמליין נוןאי וכד דמנטרא טב חמר מההוא בקדמיתא
 איהו בעלמא משתכחי לא דברכאן גב על אף קדישא שמא ליחדא דידע ומאן צדיק דאיהו דרגא
 אשישא דא רזא אבל דאמרן כמה חד כלא בתפוחים רפדוני בגלותא ישראל לכנסת לה וסעיד סמיך
 מחמרא לרוואה אשישות ותפוחים אשישות דא ועל רעותא ומכוון חמרא אפיק תפוח חמרא עייל

 בגלותא )ה ב ש"שיה( אני אהבה חולת כי למה דא וכל חמרא יזיק דלא רעותא לכוונא תפוחים
 ולאתתקנא לאתבסמא חזי כדקא לון לאכללא ברחמי דינא ליחדא בעי קדישא שמא דמיחד ומאן
  .בגלותא ישראל לכנסת לה סמוך ודא יאות כדקא כלא

 ישראל אינון זכאין נסיכם יין ישתו יאכלו זבחימו חלב אשר )לח בל דברים( פתח יצחק רבי
 כלא דירתין עלמא חיי כל קדישין ישראל חזי תא לון לקדשא בעי הוא בריך וקודשא קדישין דאינון
 שארי דמנטרא דיין אתר והוא ותתא לעילא דכלא חיין דאיהו בגין דאתי עלמא בההוא תליין

 תליא בדא ודא אחרא דישראל יין בגין דישראל ויין לכלא וקדושא חיין נפקין ומתמן )יין ואקרי(
 מתמן ונפקי חיים דאקרי אתר מההוא עץ חיים עץ אקרי כך ובגין חיין נטל ביה לעילא ישראל דהא
 עבודה עובד גוי גוונא כהאי לתתא דישראל ויין ביין הוא בריך לקודשא ליה מברכין דא ועל חיין
 שכן כל ואסיר אסתאב הא דישראל ביין יקרב כד יסתאב בהדיה דקריב ומאן מסאב דאיהו זרה

 כלא לתתא ישראל דעבדי מה כל אלא בלחודוי הוא דדא תימא לא דא ועל עביד דאיהו יין ההוא
 יין שתיין ישראל כך בגין דמנטרא דוגמא עלאה באתר דקאי יין שכן כל דלעילא דוגמא כעין הוא

 בההוא ואתברכא ואשתרשא דשתי לעילא דישראל ונאכגו בקדושה חזי כדקא דאתעביד דישראל
 רוחא שרייא ביה דהא דמסאבותא ומסטרא במסאבותא דאתעביד יין שתאן ולא קדישא עלאה יין

 איהו ואסתאב רוחיה אסתאב )בהדייהו( ליה דשתי ומאן )דישראל מסטרא הוא ולאו( דמסאבותא
 דמנטרא יין דאתי עלמא ההוא דהא דאתי בעלמא חולקא ליה ולית דישראל מסטרא הוא ולאו
   איהו

 כך ובגין דאתי דעלמא באתר דיתקשר בגין כלא על דא לנטרא בעיין קדישין ישראל דא ועל
 דיליה חדוותא ובגו שמאלא לסטרא חדי דאיהו בגין מכלא יתיר הוא בריך קודשא אתבריך ביין

 עלמין בכלהו משתכחי וברכאן בחידו קדישא שמא כדין ימינא כלא אתעביד וכד בימינא אתכליל
  .יין לקביל יין מזמני דא ועל דלעילא עובדא יתער דלתתא ובעובדא

 נתבאר הרי הזה הפסוק ,'וגו בתפוחים רפדוני באשישות סמכוני ואמר יהודה רבי פתח :תרגום
 ךולסמ צריך שנופל מי אלא ,סמכוני זה מה ,סמכוני .בגלות זה את אמרה ישראל כנסת אבל ,ויפה
 שכתוב שנפלה ישראל כנסת ולכן ,'וגו הנופלים לכל 'ה סומך )קמה תהלים( שכתוב זהו ,אותו

 לישראל ,אומרת היא למי .סמכוני אומרת והיא ,לסמיכה צריכה ,קום תוסיף לא נפלה )ה עמוס(
 טוב יין מאותו בראשונה שמתמלאים האבות הם אלו ,באשישות ,ובמה .בגלות עמה שהם ,בניה
 שיודע ומי .צדיק שהיא ,אחת דרגה ידי על אליה מצויות הברכות הרי םמתמלאי וכשהם ,מרוהמש

 ישראל כנסת את וסועד סומך הוא ,בעולם מצויות לא שברכות גב על אף ,הקדוש השם את חדילי
 מוציא תפוח יין מכניסה אשישה הזה הסוד אבל .שאמרנו כמו אחד הכל ,בתפוחים רפדוני .בגלות

 שהיין ,הרצון את לכוון תפוחים ,מיין לרוות אשישות ,ותפוחים שותאשי כן ועל .רצון וןוומכ יין
 דין חדילי צריך ,הקדוש השם את חדישמי ומי ,בגלות אני אהבה חולת כי ,למה זה וכל .יזיק לא
  .בגלות ישראל כנסת את ומךסה וזה ,כראוי הכל ויתתקן שיתבשם ,כראוי ולהכלילם רחמים עם

 שהם ישראל אשריהם ,נסיכם יין ישתו יאכלו זבחימו לבח אשר )לב דברים( פתח יצחק רבי
 ,שיורשים עולם חיי כל ,קדושים ישראל וראה בא .אותם לקדש רוצה הוא ברוך והקדוש ,קדושים

 שהיין המקום והוא ,ולמטה למעלה ,הכל של חיים שהוא משום ,הבא העולם באותו תלויים הכל
 של יין בשביל ,ישראל של ויין ,לכל שהווקד חיים יוצאים ומשם )יין ונקרא( ,מתחיל המשומר

 מאותו עץ .חיים עץ נקרא ולכן ,חיים נוטל בו למעלה ישראל שהרי ,בזה תלוי וזה ,אחר ישראל
 של ויין .ביין הוא ברוך הקדוש את מברכים כן ועל .חיים משם ויוצאים ,חיים שנקרא מקום
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åá÷ò àì ÷éñôé åë', æå"ì, ø"ì éôà 'óåãø øçà úåàúä éøåäøäå úåàúä ïéôãåø åúåà, î"î 
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åøîàå) ïéáåøéò äñò "à (àîåéá çúøã àì äåä éìöî, åäæå ÷ñåô åë', ëò"ì.   
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 של ליין כשיקרב ,יטמא עמו בורשק ומי ,טמא שהוא ז"ע עובד גוי ,זה כדוגמא למטה ישראל
 כל אלא ,בלבדו הוא שזה תאמר אל ולכן .עושה שהוא היין אותו שכן כל ,ואסור נטמא הרי ישראל

 דוגמת עליון במקום שעומד יין שכן כל ,שלמעלה דוגמא כעין הוא הכל למטה ישראל שעושים מה
 ,למעלה ישראל גמתודכ ,הבקדוש כראוי שנעשה ישראל של יין שותים ישראל לכן ,המשומר היין

 ,הטומאה ומצד מאהובט שנעשה יין שותים ולא ,קדוש עליון יין באותו ומתברך ונשרש ששותה
 והוא ,רוחו נטמאת )תםיא( אותו ששותה ומי .)ישראל מצד ואיננו( הטומאה רוח שורה בו שהרי
   .המשומר יין אהו הבא עולם אותו שהרי ,הבא לעולם חלק לו ואין ,ישראל של מצד ואינו נטמא

 ולכן ,הבא העולם במקום שנקשר משום ,הכל על זה את לשמור צריכים קדושים ישראל כן ועל
 נכלל שמחתו ובתוך ,השמאל צד את משמח שהוא משום ,מכל יותר ביין מתברך הוא ברוך הקדוש

 ובמעשה ,העולמות בכל נמצאות וברכות בשמחה הקדוש השם אז ,ימין נעשה וכשהכל .בימין
  .יין כנגד יין מזמינים כן ועל ,שלמעלה מעשה יתעורר מטהשל

 מסטרא לואי דא ועל איהו דשמאלא מסטרא שיר וכל חדוה וכל חידו כל הא תימא ואי :ל"ז 152
 דימינא בזמנא אלא אשתכח לא דשמאלא מסטרא דאשתכח חידו כל אלא שירתא מנגני דשמאלא

 אוטיב דקא איהו מימינא חדוה ההוא יןכד בהדיה ואתדבק אתער דימינא ובזמנא בהדיה אתדבק
 וכד סטרא מהאי אתי שלימתא חדוה כדין דימינא מסטרא איהו וחדו אשתכך רתחא וכד לרתחא

 של כוס כה אי איכה כדין חדי ולא אוטיב ולא שכיך ולא נפיש דשמאלא רתחא אשתכח לא ימינא
  . מתערין וקינין טוריןקנ ודאי שכיך ולא נפיש ורתחא בשמאלא יתבא דקא עליה תהא מה ברכה

 מצד הלוים ולכן השמאל מצד הוא שיר וכל שמחה וכל שמחה כל הרי תאמר ואם :תרגום
 נדבק שהימין בזמן אלא נמצא לא השמאל מצד שנמצאת שמחה כל אלא שירה מנגנים השמאל

 שוכך וכשהכעס הכעס את מיטיבה מימין שמחה אותה אז עמו ונדבק מתעורר שהימין ובזמן עמו
 השמאל של הכעס נמצא לא וכשימין הזה מהצד באה שלימה שמחה אז הימין מצד היא מחהוהש

 יושבת שהרי עליה תהא מה ברכה של כוס כה אי איכה ואז משמח ולא מיטיב ולא שוכך ולא רב
   .וקינות קנטורים מתעוררים ודאי שוכך ולא רב והכעס בשמאל

 .'כו שלשה גבי על אחד והוא ,דםהא כלל שהוא ליבא - 'כו אדם נעשה אלהים ויאמר 153
 ובזה נשמה בזה ,לב נקרא שלכן ,שלם לב ובזה נתיבות ב"ל בזה ,המוח דוגמת .כדמותנו בצלמנו

 בצלמנו )ב"ע הל ג"ח זוהר( ואמרו .'כנז בצלמו הוא וכן ,דליק נור לב וכן שורפת אש ובמוח ,רוח
 ז"קותי( בזוהר ואמרו ,הרע ויצר טוב יצר ,ונוקבא דכורא ,ליבא בתי 'ב כי ,נוקבא כדמותנו דכורא
 בעץ והוא ,כידוע הרע ביצר העבודה ועיקר ,לבבך בכל ,עזר לו נעשה זכה )א"ע קלז 'ע תיקון
 וירדו .נ"זו ב"חו כולל שמוח כדמותנו בצלמנו והוא ,כנגדו ורע טוב הדעת בעץ זכה לא ,החיים
 למשוך בכולם מושל שלב 'כו 'נתתי הנה' למטה נאמר וכן ,הגוף מנהיגי כל שהן .'כו הים בדגת

 זכה )יב 'סי ח"פ ר"ב( ואמרו ',כו אני רואה 'כו דרך איזה ,)ט"מ ב"פ אבות( שאמרו כמו ,לרצונו
 'חייהם את וימררו' בצערא בדוחקא ביניהם שליבא בו מושלין שכולן ,ירוד זכה לא בכולם רודה

  .'כו
 התאוות והרהורי התאוות אחר דוףר אפילו ל"ר ,'כו נחש 'אפי ואמר - 'אפי אתמר ה"ד 154
 הוא ,ויותרת ועקרב שרף נחש שהן ,הכבד דהוא עקרב אבל .מהתפלה יתבטל לא מ"מ ,אותו רודפין
 ,נזיקין אבות 'מד האחרונה והיא ,כידוע גליות 'ד והן ,תמצית אלא יהיב דלא ,'כו אשר צמאון
 ונחשים עקרבים אבל מים[ 'כו בו ןאי מים ,]מים בו אין ריק[ בור ל"כנ ,דכלהו תכלית ,תכלת שהיא

 נשמתא עקר דכעס )א"ע קפב( תצוה 'בפ ש"וכמ ,בית דעקר ל"כמש דכבד כעס עקרב 'ונק ,]בו יש
   .פוסק וזהו ,מצלי הוה לא דרתח ביומא )א"ע סה עירובין( ואמרו ,באפו נפשו טורף 'כו
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 נגד הוא בלבך יפיה תחמוד אל -  א"בהגר .ְּבַעְפַעֶּפיָה ִּתָּקֲח ְוַאל ִּבְלָבֶב ָיְפָיּה ַּתְחֹמד ַאל 156

 שהאדם רק פיו וחלקת פיתוי לה אין החמדה כי בלבבך יפיה ואמר תחמוד אל אמר לכן החמדה
 ורודף המותר אל ז"עי נמשך הוא ביתו ובני ע"א לפרנס מאד נצרך שקצתה מחמת מעצמו חומד
 ובניו אשתו ולזון ברויח 'ה את ולעבוד ללמוד יכול שיהא בכדי לו צורך הוא שהכל ואומר תמיד
 לאמר ר"וביצה ט"ביצה יצרך בשני בלבבך .המותרות כלומר יפיה .מעצמך תחמוד אל אמר ולכן
   .'ה לעבודת נצרך זה שגם

 ל"חז ש"כמ רעהו אשת אל הבא כן - א"בהגר .ָּבּה ַהֹּנֵגַע ָּכל ִיָּנֶקה א ֵרֵעהּו ֵאֶׁשת ֶאל ַהָּבא ֵּכן 157
 הוא בה הנגע כל ינקה לא .ינקה לא אליה הבא החמדה שהיא זרה האשה נגד והוא נכרי ולא רעהו

 הרע של הרע מן יותר גרוע הרע של שהטוב למעלה ש"כמ החמדה מן גרוע שהוא מפני התאוה נגד
  .ומדות ומצות תורה נגד כ"ג והם יותר הרחק צריך לכן
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 מי שאין מעצור לתאותו וכעסו טוב לו לשבת בארץ מדבר ]ד[

   ).ד סי יט"לקמן פ' ועי ().159משלי כא יט(
  

 ובלימוד ,אוה לכבוש בו יצר הרע של תבולימוד האגדה ט] ה[
 ,י את הכעס"טוב לכבוש ע,  ונצרך לזה חימום רב,הלכות שנמשלו לאש

 .}ה{א להרוג את היצר הרע אלא בתורה "וא} ד{
}ã {àë äë éìùî160 ,áë íù161 ,æ ä äéòùé162 ,éò 'ãà" ààøáùâë ã úé163 , ä áåéà

á164 ,æú"ò àì ç"á165.  

                                                                                                                                            
 'נוק והוא התאוה 'א והן ,ר"דיצה ל"הנ 'נוק 'ב שהן ,לאדם ר"יצה 'שב - עדה ותלד ה"ד 158
 ,ושחוק לשמחה או ,הרבה לממון או ,ז"העוה בהבלי 'וא .'כו תטופנה נופת ,מכולם הקשה ,דבהון

 וראה ,בשמחה אנסכה נא לכה .הכל את יענה והכסף ,'כו לחם עושים לשחוק )יט י קהלת( ש"כמ
 כמו קשה אינה היא והנה ,)ח ב קהלת( 'כו כסף ]גם לי[ כנסתי ,)ה קכח תהלים( 'כו בטוב

  .לבנות והיכלות ז"העוה קנייני ,ומקנה אוהל יושב הממון הוא יבל ובניה ,עדה והיא ,הראשונה
 עם היושב כי ,'וגו בטו -  א"בהגר .ָוָכַעס ]ִמְדָיִנים[ ִמְדָוִנים ֵמֵאֶׁשת ִמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֶׁשֶבת טֹוב 159
 ,וכעסו תואתו אחר כשרודף גופו הוא ,מדנים אשת והעניין .ומכאובים כעס ימיו כל ,מדנים אשת
  .מזה יומלט למען במדבר לשבת טוב תמיד

  .10 הערה לעיל הובא 160
 ובזה כלומר ,'גו חותה אתה גחלים כי - א"בהגר .ָל ֶּלםְיַׁש 'ַוה ֹראׁשֹו ַעל ֹחֶתה ַאָּתה ֶגָחִלים ִּכי 161
 ,שעה לפי רק ,לשמה שלא שתלמוד רצונו שאין ,ראשו על גחלים הוא ,לשמה שלא לומד שאתה
 על גחלים זה שגם ,בזה גם רצונו אין באמת אבל .כלל תלמוד שלא אותך יפתה שבזה שסובר
 לסוף אלא ,תקום ולא תהיה לא ,לשמה שלא לומד שאתה מה גם ולסוף ,לך ישלימנו 'וה .ראשו

 ,'כו לשמה שלא מתוך כי ,עצתו נתקיים שלא בראותו עמך ישלים הוא גם כי ,לשמה שתלמוד
  .אתו ישלים אויביו גם ,איש דרכי 'ה וברצות ,שמים לשם שכוונתך מאחר
 .ָמָטר ָעָליו ֵמַהְמִטיר ֲאַצֶּוה ֶהָעִבים ַעלְו ָוָׁשִית ָׁשִמיר ְוָעָלה ֵיָעֵדר ְוא ִיָּזֵמר א ָבָתה ַוֲאִׁשיֵתהּו 162

 ְוִהֵּנה ִלְצָדָקה ִמְׂשָּפח ְוִהֵּנה ְלִמְׁשָּפט ַוְיַקו ַׁשֲעׁשּוָעיו ְנַטע ְיהּוָדה ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְצָבאֹות 'ה ֶכֶרם ִּכי
 ).א"ע לג כותבר( בימיו המקדש בית נבנה כאלו דעה בו שיש אדם כל סוד וזה – א"בהגר .ְצָעָקה

 הוא שמיר ועלה ).א"ע נה שם( וארץ שמים נבראו שבהן האותיות לצרף בצלאל היה יודע סוד וזה
 ומתפוצץ כברזל הקשה כעסני שהוא ורציחה דגזל ויצרא ,במים ונימוח כאבן הקשה דעבירה יצרא
 צלול היין שמריו על שקט שהיין בזמן אימתי ,ליין טוב שימור השמרים כי ,ועלה שאמר ומה .באש

 כך ,לשתיה ראוי ואינו היין בכל מתערבים למעלה עולים וכשהשמרים ,מלמטה והשמרים למעלה
 ,הצלול יין טוב היצר מן למטה שהוא בזמן ,אימתי ,עולם של לישובו טובה הכנה הרע היצר הוא
 הקודש רוח היינו מטר ,מלמעלה שבא נבואה הוא ,מהמטיר אצוה .עכור נעשה כשעולה אבל

 הוא "ומלקוש יורה" ,"בעתו ארצכם מטר ונתתי" )יד יא דברים( שנאמר כמו ,האדם בתוך הששור
 חיות והם ,בהמות מאכל היא "בשדך עשב" ,ד"חב היא "ויצהרך ותירושך דגנך" ,הקודש ורוח נבואה
 כמו ,ואגדות הלכות והן ,שתיה זו "ושבעת" .אכילה זו "ואכלת" ,בם נוהג דנער סדרים שית הקודש
   .'ה ברכת ומלא רצון שבע )כג לג דברים( רשנאמ
 והוא ,לבו תאות אחר הולך בילדותו .ובכעס בתאוה ,אלו בשני עליו מתגבר אדם של ויצרו 163
 כעס ורב לבו בגאות עליו מתגבר העמידה ובימי .ממנו לפרוש כאבן שקשה ,"האבן לב" אז נקרא

 ל"ז רבותינו כוונת וזהו .והכעס הגאוה מאש לחמם בקל שמתפעל ,"ברזל" נקרא ואז ,ומכאובים
 הוא ברזל ואם ,נימוח הוא אבן אם ,המדרש לבית משכהו זה מנוול בך פגע אם )ב"ע נב סוכה(

 אבנים )יט יד איוב( שנאמר ,התורה במי נימוח ,בתאוה שנמשך הוא אבן אם ,פירוש .מתפוצץ
 )כט כג ירמיה( שנאמר ,התורה אש ידי על מתפוצץ ,לכעוס הוא שקל הוא ברזל ואם .מים שחקו
  .'ה נאם כאש דברי כה הלא

 'ב על יזדמנו והרשעים .הקנאה יסתעף ומהתאוה ,ותאוני כעסני ,יצרים שני נטועים באדם 164
 באמת שיבינו ויש ,הטוב פני מראות הזה עולם מתאות מפותים שהם מהם יש ,פחותים אופנים
 והם ,לבם בזדון מהם לפרוש ירצו לא אפס ,ממש ומחמדיו המדומה בעולם שאין בלבבם ויודעים
 והוא ,)ז א שם( בזו אוילים ומוסר חכמה ,מוסר ינאץ אויל )ה טו משלי( כמאמר ,אוילים נקראים

 יצרו אם לומר רצה ,"נמוח הוא אבן אם" )ב"ע נב סוכה( ל"ז אמרו לכן ',וכו לבם זדון מפאת אף
 לומר רצה "מתפוצץ הוא ברזל ואם" ,מים שנקראת בתורה נמוח יהיה ,האויל והוא כאבן עקש
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}ä {æú"ò âì ç"à166 ,éòå 'àé àì éìùî167 ãåòå äáøäá úåîå÷î, åë"ù äîá íãàù 
íéã÷î úåø÷ì ÷"ù, àåäù ìåãâ ÷ñåòäî äøåúá, îë"ù) úåëøá éò "á(, äæå æîåøî îá"ù 

)ò áñ úåëøá"á(åâøäì íëùä êâøäì àáä  ,å÷éú"ò é æ"à168 .ïëå ùé æîøì îá"ù) á"î æ÷ 
ò"á (íëùä ìåëàå .òå"ì äøòäá â 'ô"å, øáëå éúëøàä áäæ ñá 'éøòù íéîçø éñ 'ë"æ.  

  
 מפסיד אף מדותיו הטובים שבטבע ,אחר התאוה מי שנמשך ]ו[

 מאבד המדות טובות , והנמשך אחר החמדה.)והם נקראים בגדים(תולדתו 
 מפני שאין לו פנאי להשגיח ,)ונקראים רגלים(שהרגיל עצמו בהן מנעוריו 

, 169משלי ו כז(ש שלא ישבר מדותיו מחדש " וכ,על עצמו מפני טרדתו
  ).170כח

  
כ אפרוש " ואח,עט אחר התאוה והחמדה לא יאמר האדם אלך מ]ז[

 נטרד והולך מן החיים הנצחים , כי כיון שמתחיל למשוך אחריהם,מהם
 ואף מי שיש בו .)172ה ו, 171משלי ב יט( כי קשה מאד לפרוש מהם ,לגמרי

  ).173 כאמשלי כ( כשנמשך אחר התאוה יאבד הכל ,יראה ותורה ומצות

                                                                                                                                            

 לכן .התורה באש מתפוצץ הוא ,באש להחם קל שהוא ,הברזל כמו לכעוס וקל מחומם הוא ואם
  .מכעסו יהרג הכעסני לומר רצה ,"כעס יהרג לאויל כי" אמר

 הוא וחשך האש מאורי אור בקדושה וכן חשך שהוא היסודי אש -  שריפה אוה וחשך 165
 מרה באדם והיא אש הרעש ואחר באליהו וכן מתלקחת ואש יחזקאל של השלישית הקליפה
  .ל"הנ כעס חרונך תשלח אתמר ועליה ש"וז בחוטם דסליק תננא והוא כועס הכבד בכבד אדומה
 שמפרש וכמ הרע ריצ שהוא ,]הנחש[ חויא את להרוג אפשר יא – סיני איהו קלע דהאי ה"ד 166
  .'כו תבלין בראתי ,'כו משכהו זה מנוול בך פגע אם ,בתורה אלא והולך

  .8 הערה לעיל הובא 167
 חרב אוחז כאלו שמע קריאת הקורא כל מתניתין מארי דאוקמוהו איהו והאי :ז"התיקו ל"ז 168
 המזיקין אדון דצלותא שמע בקריאת אבל המזיקין מן להגן מטתו על אוקמוהו והא בידו פיפיות
 השכם להורגך בא לקיים זמנא בההוא ליה דשחיט מאן איהו וזכאה למברח רשו הלי לית קשור
 ליקריה חשש דלא מאן שכן כל )כז יט בראשית( בבקר אברהם וישכם בה דאתמר בצלותא להרגו

 חובין תבע יומא דבכל הוא בריך דקודשא שנאיה אלא לחוד שנאיה דלית ושנאיה יצריה לשחטא
  .לון לשחטא דבנוי

 חרב אוחז כאלו שמע קריאת הקורא כל ,)א"ע ה ברכות( המשנה בעלי שבארו הווז :תרגום
 אדון ,התפלה של שמע בקריאת אבל .המזיקים מן להגן ,מטתו על פרשוהו והרי .בידו פיפיות

 השכם להרגך בא לקיים ,זמן באותו אותו ששוחט מי ואשרי .חולבר רשות לו אין ,קשור המזיקים
 לכבודו חושש שלא מי שכן כל ,קרובב אברהם וישכם ,בה שנאמר ,בתפלה )א"ע נח שם( להרגו
 את תובע יום שבכל ,הוא ברוך הקדוש של שונאו אלא לחוד שונאו שאין ,ושונאו יצרו את טולשח

  .אותם טולשח בניו חטאי
  .43 הערה לעיל הובא 169
 נגד הוא ,הגחלים על איש יהלך אם - א"בהגר ,ִתָּכֶויָנה א ְוַרְגָליו ֶּגָחִליםַה ַעל ִאיׁש ְיַהֵּל ִאם 170

 לו אין זה כי ,תיכוונה לא ורגליו .וברחובות בשווקים תמיד ורודף ,למרחקים תמיד ההולך ,החמדה
 שאינן כיון מ"מ ,מנעוריו בהן שהורגל מה אפילו וגם ,לשבור שצריך מה ,עצמו על להשגיח פנאי

 לכן ,בטבעו עומד והוא ,טרדתו מחמת לזאת לבו שת אינו והוא ,מהם יסור בקל ,ממש ובטבע
  .תיכוונה לא ורגליו אומר

 אדם יאמר שלא ,ישובון לא באיה כל - א"בהגר .ַחִּיים ָאְרחֹות ַיִּׂשיגּו ְוא ְיׁשּובּון א ָּבֶאיָה ָּכל 171
 כי ,ממנה לשוב יכולין יהיו לא ,ישובון לא באיה שכל אומר לזה ,אשוב כ"ואח לבי בשרירות אלך
 נגד וזהו ,והחמדה הממון אחר תמיד לרדוף דרכו שיהיה אחר והשקט במנוחה לישב יכול יהיה לא

 לא אמר לכן ,ולותוַע עבירות עושין והן ,תמיד ובאין הולכין כי ,ישובון לא בואה לכן ,החמדה
 אינם כי ,ביתם מות אל שוחים שהם ,תאות הבעלי נגד הוא ,חיים ארחות ישיגו ולא .ישובון

 שיכנס מבקש שאתה עד במדרש ש"כמ ,התורה היפך הוא התאוה כי ,םיחי שהיא בתורה עוסקים
 שדרכי ,למעלה ש"כמ ,אורחות ואמר .מעיך לתוך ושתיה אכילה יכנוס שלא בקש ,למעייך תורה
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 הכל הוא ,דה מה שרודף אחר התאוה והחמ, לא יאמר האדם]ח[

 וכמה לשם ,' לפלס כמה כוונתו לה,' כי פלס ומאזני משפט לה,לשם שמים
  ).174משלי ה כא(תאותו 

  
 ,אלא לאחר שהמית התאות והנאות דעלמא'  לא יתכן עבודת ה]ט[

 להשיג מתיקת התורה אלא י אפשר וא,)175דברים א יג(וזה נקרא שונא בצע 
  .)176משלי כז ז(י הסיגופים והרחקות התאות "ע

  

 נעשה , מה שמשיג בעל התאוה אחר רוב השתדלות בענין רע]י[
 שכל , וכמו בכבוד,)177בראשית ב ט(לתמימי דרך בענין טוב בלא עמל 

ישעיה ז ( כן הוא בכל התאות ,)ב"עירובין יג ע(הבורח ממנו רודף אחריו 
  ).178כב

  

                                                                                                                                            

 נגד 'ג כ"ג ואמר .היא וקטן צר ודרך ,בה דרכו אשר ומעט באתכסיא שהן ,אורחות נקרא הצדיקים
  .והבן ומדות ומצות תורה 'וכו

 ו"ח פן כלומר תפלס פן חיים ארח - א"בהגר .ֵתָדע א ַמְעְּגֶתיָה ָנעּו ְּתַפֵּלס ֶּפן ַחִּיים ֹאַרח 172
 מעגלותיה נעו אחריה מועט בדבר קצת ותלך חיים הארח את זרה האשה ותכריע שתפלס תניח

 למעלה ש"כמ חיים הדרך איזהו כלל תדע לא אשר עד אותך ינעו הדרכי שהן ומעגלותיה סביבוביה
  .חיים אורחות ישיגון שלא מפני והיינו ישובון לא בואה כל

 היין לץ - א"בהגר .ֶיְחָּכם א ּבֹו ֹׁשֶגה ְוָכל ֵׁשָכר ֹהֶמה ַהַּיין ֵלץ :א פסוק כ לפרק שכוונתו נראה 173
 והומה .היין אחר שרודף זה ,היין לץ וזהו ,יין תלשתו ישבו אשר בעת הוא ליצנות רוב כי ,'וגו

 למה ,רוקח שמן יביע ש"כמ ,יחכם לא בליצנות כלומר ,בו שוגה וכל .למצא שכר אחר שנוהם ,שכר
 ,ליצנות מעט בה שיכנס ת"ד כך ,השמן יוצא מים מעט בו כשנכנס שמן מה ,לשמן ת"ד נמשלה

  .יחכם לא וזהו ,הרבה תורה יאבד
 נגד הוא ,איש דרכי 'ה נכח כי - א"בהגר .ְמַפֵּלס ַמְעְּגָתיו ְוָכל ִאיׁש ַּדְרֵכי 'ה יֵניֵע ֹנַכח ִּכי 174

 נגד הוא ,מפלס מעגלותיו וכל .איש דרכי 'ה שנוכח אמר לכן ,ל"כנ דרכים הולכי הם אשר ,החמדה
 בביתו יושב אלא ,בדרך הולך אינו תאוה שהבעל מפני והיינו ,מדרך קטן הוא שמעגל ,התאוה
 יאמר שלא והיינו ,מפלס 'ה שמעגלותיו אומר לכן ,וסיבות גלגולים י"ע תאותו למלאות ורואה

 'ה שנכח החמדה נגד אומר לכן ,שמים לשם הוא ,והחמדה התאוה אחר רודף שהוא מה אדם
 תאוה אבל .'ה נכח אמר ,בגלוי שהיא ,החמדה על אך .לא או שמים לשם אם יודע והוא ,דרכיו
  .תאוותו לשם כוונתו וכמה ,שמים לשם כוונתו כמה מפלס שהוא אומר לכן ,בהסתר הוא

 אלא יתכן לא שהעבודה שידוע וכמו ,עבודה בעלי והם ,דעלמא הנאן אילין "בצע שנאי" 175
 וכמו ,בצע מה )כו לז בראשית( שנאמר כמו הנאה הוא ובצע .דעלמא והנאות תאוות שהמית אחר

  .עבדין לגרמייהו דעבדין דכל "השדה כציץ חסדו וכל" )ב"ע עג דף ל קוןתי( שאמרו
 במאי האומר ש"כמ ,'וגו נפש -  א"בהגר .ָמתֹוק ַמר ָּכל ְרֵעָבה ְוֶנֶפׁש ֹנֶפת ָּתבּוס ְׂשֵבָעה ֶנֶפׁש 176
 האדם יחפוץ לא כאשר ,והענין .מתוק מר כל אפילו ,רעבה לנפש אבל ,מיניה סב לחמא ניכול

 שמשתוקק ,רעבה נפשו כאשר אך .נופת תבוס ואז ,המתיקות טועם אינו אז ,התורה בהגיון
 ועוד .עליה עצמו תא וציער מאוד בה שיגע מחמת ,לו מתוק מר כל אפילו ,בתורה לעסוק ומתאוה

 נפש אבל .בתורה חפץ שאינו ,נופת תבוס הוא אז ,נפשו תאות האדם ימלא כאשר ,שבעה נפש
 יהיה והמרירות היגיעות כל ,מר כל ועצמ תא ומרעיב עצמו מסגף אלא ,תאותו ממלא שאינו רעבה

  .התורה מתיקת וישיג יגיע כי ,מאוד וחביב מתוק לו
 בדברים בוחר היה ולא ,'ה בעניני דביקה נפשו היה ,החומרים בדברים האדם דביקות לולא 177
 נעשה ,רע בענין השתדלות רוב אחר התאוה לבעל הנעשה כל כי ,שעה לפי ומתוקים ערבים

  .ואון עמל בלי טוב בענין דרך לתמימי
 בכל הוא כן ,אחריו רודף הכבוד הכבוד מן הבורח כל )ג ויקרא תנחומא 'עי( ל"חז אמרו 178

  .התאוות
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 כי , דרך היצר הרע להסית בתחילה ללמוד וגם למלאת תאותו]יא[
 , וכאשר ירגיל עצמו בהנאת הגוף. לא ישמע לו, כללדשלא ללמואם יסיתו 

 והיצר הרע אומר , כי טרוד תמיד למלאות הנאת הגוף,אז ממילא לא ילמוד
כ מתעצל לרדוף אחר התורה " ואח,לו שיזיק לבריאותו כשיעזוב הרגלו

כ אינו רוצה " ואח,)ז העדר התאוה"פ שלא יהיה לו עי"ואע(והמצות 
 .}ו{יזדמן לו בלא טרחה ויגיעה  אף אם ,לעשותם

}å {æå"êéúåöîî åðøñ åðòúòú åðéòú ù, íâå ãåîìì ìëåðù íéøåáñ åðééä äìéçúî éë 
úååàúä úåàìîì,çàå "åðòúòú ë,åëå ãåîìì ìåëé åðéà àìéîî ', çàå"ë åðøñ êéúåöîî åë', 

ïéàù åðà ïéôãåø íäéøçà .çàå"ë àìå äåù åðì, éôà 'íà ïîãæé àìá àçøè åë'  æ éìùî
æë179.  

  

 , יתהפכו לו בקבר למרה, כל ההנאות שאדם נהנה בעולם הזה]יב[
 ושם נידון כל אבר ואבר ,והקרומין המתאוים נענשים בחיבוט הקבר

 וגם . ושורפין אותו כארס של נחש,שנהנה בעולם הזה שלא במצוה
 אבל הצדיק המתכוין בהנאתו רק לשם ,הצדיקים נענשים בחיבוט הקבר

  .}ז{ה נחשב לו ההנאה למצוה ואכילתו כקרבן  אדרב,שמים
}æ {æé àé éìùî180 ,âì å181 ,áë æ182 ,äôåøúì íéìò183 ,éò 'é" áñ÷ íéðåøçà íéðå÷éú à

ò"à184 .íãàá ùé ùôð çåø äîùð, ùôðä åðëùî ãáëá åáå äåàúä, çåøäå àåä áìá ,éò '

  - מאיר האבן -  
 לכן ,התאוה נגד הוא ביתה שאול דרכי - א"בהגר .ָמֶות ַחְדֵרי ֶאל ֹיְרדֹות ֵּביָתּה ְׁשאֹול ַּדְרֵכי 179

 החמדה ונגד .הגיהנם שהוא נפשה לשאו הרחיבה ש"כמ ,שאול ואמר .ל"כנ בבית שהוא ביתה אמר
 בפנים ,'ב 'א ובכל ,וחמדה תאוה כאן אמר והרי .יורדות אמר ולכן ,מות חדרי אל שיורד אמר

 שבתאוה מפני ,בנפש ושאול ,בגוף הרוגיה בחמדה וכן .בגוף ומות בנפש חללים ,בתאוה ,ובחוץ
 לקנטר אך שלומד ,'והב .אותות למלאות רואה רק ,כלל דלומ שאינו בחוץ ,'א :םדברי 'ב כ"ג הוא
 .חמדתו למלא שלומד או ,כלל לומד שאינו בהחמדה וכן ,חפץ אשר ותאותו ,חפצו למלאות או

 מפני ,מתחילה תעינו כלומר ,לנו שוה ולא הטובים ומשפטיך ממצותיך סרנו ,תתענו תעינו וזהו
 שלא לאמר א"א כי ,להנאתך גם עשה מ"מ אך ,למוד לו לאמר הלומדין באותן לבא ר"היצה שדרך
 אחר שירדוף אותו ירגיל וכאשר .להנאתו גם שילמוד אומר אך ,אליו ישמע לא כי כלל ילמוד

 וזהו .בו מורגל שהוא ,לזה צריך כי ,ילמוד לא הוא ממילא אז ,זה בלא להיות יכול ואינו ,הנאתו
 ,תתענו כ"ואח ,הגוף הנאת ולמלאות ללמוד ,שניהם לעשות שנוכל סוברין והיינו ,תעינו מתחילה

 .הרגלו שעזב מחמת הוא שחולה לו אומר ר"היצה ,הגוף הנאת הרגל מחמת אפשר שאי ,ממילא
 כלומר ,לנו שוה ולא ,כ"ואח ,אחריהן רודפין אנו שאין ,הטובים ומשפטיך ממצותיך סרנו כ"ואח
 לנו שוה אל כי עשינו לא כ"אעפ ,ויגיעה טרחא בלא מצוה לפנינו יזדמן אם ,אצלינו שוה היה שלא
   .כלל

 שכל איש כלומר ,חסד איש נפשו גומל - א"בהגר .ַאְכָזִרי ְׁשֵארֹו ְוֹעֵכר ָחֶסד ִאיׁש ַנְפׁשֹו ֹּגֵמל 180
 שאר או שאוכל כלומר ,לנפשו שגומל מה 'אפי האיש זה ,מצות ולעשות חסד לגמול מחשבותיו

 אכילותיו כל ולכן ,שמים שםל כוונותיו כל כי ,למצוה לו נחשב זה גם ,הגוף הנאות בו שיש דבר
 שעושה מה כל ,זרים מעשים שעושה מי אבל ,אכזרי שארו ועוכר .כקרבן נחשבת והיא ,מצוה כ"ג

 ,למצוה לו נחשבים שאינו די לא ,שארו עוכר הוא לכן ,תאותו למלאות כדי רק הוא ,גופו הנאת
 חיבוט שזהו ז"ע עונש יקבלו שהן למעלה ש"כמ ,המתאוין הקרומין הן ,שארו את מעכר אלא

  .הקבר
 שלא ז"בעה שנהנה ואבר אבר כל נידון הקבר חיבוט 'וכו נידון לקבר אותו כשמכניסין 181
  .במצוה
  .במצוה שלא ז"בעה שנהנה ואבר אבר כל את ,הנחש כארס אותו שורף הקבר חיבוט 182
 )שם( אבדה כבר ושמחתם וחמדתם אהבתם שכל ,לפנינו היו אשר הראשונים זכור 183

 הנאות וכל ,ותולעה רמה לעפר לפרוש שסופו לאדם הנאה ומה .מרבים דינים זה על ומקבלים
 בלילה גם ,ומכאובים כעס ימיו כל כי ,הזה העולם ומה .באדם כרוך והמות למרה בקבר לו יתהפכו

  .קל דבור אפלו נאבד ולא דבור כל על במשפט יביא והכל .מקוה אינו והמות ,לישון לו מניח איננו
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å÷éú"ò àé÷ æ"ã185áìá åäéà ùôðã áúëù ,ëå "ò äð íù ë"ã186 ,éòå 'ò çò íù"à187ò "á188 ,
ò ì÷"â189 ,ò èë"á190,éñ ìéòìå  'à ÷øô à ,ã è ÷øô úåëøá"â ä 'éøáãí  ìù åúòã íéáéçøî
íãà[, åäåà äåàúî ãåáë øùåòå, ìëå úåãî äàð÷ä äåàâäå øàùå úåãîä íéôðò åìàì .íäå 

úåãî ìù éãéîìú íòìá òùøä, íäå íéàø÷ð ùôð çåøå úéîäáä, éë ïä â"ë äîäáá .
äîùðäå àéä ÷ìç äåìà îîìò, äåàúî íéøáãì íéé÷ìà, àéäå çåîá íå÷î äîëçä 

äáùçîäå úå÷éáã äàøéå. 

ùôðáå çåøå éôà 'ïú÷ãö ïðéà íùì íéîù, éë íà ìòá äåàúä äùåò ä÷ãö, åðéà 
àìà éøåéùî åìëàî, åðéàùë ìåëé ñéðëäì åðèáá .ìòáå çåø äåáâ, åðéà äùåò éë íà 

úåùòì åì íù õøàá .ìëå øôñ úìä÷ ìéáäîù éðéðò äåòä"æ øáãî äæî ìçä÷, éë ÷ìç 
ùôðä àåäù äìéëà äéúùå êøöð úãåáòì ä' .éë ïéà äîùðä äîéìù àìà äìéëàá äéúùå, 

éòå"æ øùå÷ éðçåø éîùâá .éë óåâä äðäð ìëàîá, äîùðäå úðåëá äìéëàä ùìíéîù í .äæå 
ïéðò úãåòñ ïúéåì .åøéäæäå ìò úãî äåàúä øúåéá äéäéù ùìíéîù í ,äæáå øáçî éîùí 

õøàå.) ìéôàåå áùáúåéå "åîöò úàðäì äéäé àìù åúðååë øùéì êéøö è,îëå " ù) çð äéòùé
âé (âðåò úáùì úàø÷å,à÷ééã úáùì , úáù íéøîùîä äì ïéëåæù äøéúéä äîùðä åðééä 

éåàøë. âé à äéòùé191(.  
éîéáå úåãìéä íãà óàåù äåàúì .éîéáå úåøçáä óãåø øçà øùåò ãåáëå àåäù 

çåøá .éîéáå ääð÷æ äàåøù åúôéìç äøäîá, øæåç éðéðòì äîùðä .äæå æîåøî îá"ù 
)úåëøá âò "à (â 'úåøîùî éåä äìéìä åë'192 .æå"ù çîù øåçá êéúåãìéá ïäù ãò é"â äðù 

æàù àåä ãìé åë'. 

                                                                                                                                            
 האכילה דראשית ,קרבן במקום היא דהאכילה ,עליו מכפר אדם של נוחשול -  אתר ןוכא ה"ד 184

 אם .ומוח וריאה בלב ,וחחני ריח אשה בסוד ,למוח משלח כ"ואח ,לצפון דדמא וסללא ,הלב נוטל
 ,'כו ל"דא מוחא שהוא ,'כו אריה זכו אם ש"וז .הדילי בדרגא סלקא ונשמתו ,כהוגן שאכילתו זכה

 וריאה ולבא מוחא נ"דב בגופא רמיזין אלין קרבנין וכל ושם ,'כו קדמאה קרבנא ל"כמש כבד שהוא
 נשמתא 'כו והוא ,ל"דכמש במותא קטרדגא דמרה 'כו אתר ובאן ש"וז ,'כו קטרוגא 'כו הארי אינון
 ואמר זרה אש הקרבן דאכיל אש דהוא יהנםג ואמר ,בתאוה אכילתו וכן ,כ"ת ל"כמש תמן נחית

  .'כו עלוקה דאיהו
  .חד אין ה"ד 185
 בשכינתא מצוה ושם בלבא הוא ונפשו בנפשא דכלילין ונשמתא ורוחא – 'כו מבין לב ה"ד 186
  .ת"בת הוא ותורה
  .ארונא דלבא למעלה ש"וז בכבד ומתפשט בלב שעיקרה נפש - נורא וההוא ה"ד 187
 'ד הוא דנפש ל"ר ל"כצ – 'כו דמא על 'ד דאיהי מנפשא ואתפרש 'ו דאיהו רוחא מניה ה"ד 188
  .פרצופין ו"ד הן ונפשא שרוחא וידוע הנפש הוא הדם כי ש"כמ ם"ד על שהוא

 הנפשין וכל דביה נפשא תתאה 'ה אלא 'בי נשאר דלא רשע כל – 'כו באילנא ואתמר ה"ד 189
  .תתאה דשכינתא מסטרא

  .דריאה )ב א בראשית( המים פ"ע המרחפת אלקים רוח שהוא - לבא על דנשבין 190
 שבת לשם כוונתו ושיהיה ,נקייה בכסות ולכבדו ומשתה במאכל השבת לענג - יב א ל"נדצ 191

 וכל )א"ע קיח שבת( אמר וכן .דייקא לשבת ,עונג לשבת וקראת אמר זה על ,עצמו להנאת ולא
 הנשמה היינו ,דיקא מענגיה ,ינחלו כבוד לעולם מענגיה :בתפלה לנו סדרו וכן .השבת את המענג

 השבת את המענג כל )שם( ל"חז כשאמרו ולכן ,כדת תהשב את המשמרין לה שזוכין היתירה
 מה להבין נוכל זה פי ועל .'ה על תתענג אז מהכתוב ראיה הביאו ]מצרים בלי נחלה לו נותנין[

 ממנה לי תן לו ואמר ,שמה ושבת לנו יש תבלין )א"ע קיט שם( לקיסר חנניה בן יהושע 'ר שאמר
 לנו שמועיל להקיסר אמר חנניה בן יהושע 'שר רלומ רצה .'כו השבת את המשמר כל לו אמר ',כו

 הכוונה אותו שילמד לומר רצה ממנה לי תן הקיסר לו ואמר ,שבת לשם מענגים שאנו הכוונה
 שאין היינו 'כו השבת את המשמר כל חנניה בן יהושע 'ר השיב זה על ,ל"הנ למעלה הוא גם ויזכה

 כפות על עובר מור נוספת ולטהרה שהלקדו זוכין כדת השבת את למשמרים אלא מועלת הכוונה
  .נודף ריחו כן על ,השבת את המענג
 הקדוש יושב ומשמר משמר כל ועל הלילה הוי משמרות שלש אומר אליעזר רבי תניא :ל"ז 192

  .קולו יתן קדשו וממעון ישאג ממרום 'ה שנאמר כארי ושואג הוא ברוך
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æå"ù äî ïåøúé íãàì ìëá åìîò ìåîòéù úçú ùîùä, åðééä ùôð çåøå ïäù úçú 
äîùðä .øîàå ìëá åìîò, éôà 'ìîò øåúä úåöîå äùåòù íäá åðéà íåìë .åøîàå) úåëøá 

æéò "à (ïäéãîåìì àì øîàð àìà ïäéùåòì åë'193 .òåãéå ïåøúéù íãàä äîäáäî äîùðá 
ãáì ðë"ì .íàå åìîò ùôðá çåøå, àåä äîåã äîäáì .æå"ù äî ïåøúé íãàì, ø"ì äî àåä 
øúåé øãâá íãàä ìëá åìîò åë' .æå"ù ìë øùáä øéöç íäù éìòá äåàú, îäáø øùá 

äáøî äîø) ô úåáà"î á"æ( .ïäù ïéà ïéùåò ãñç ììë ëíà é úàðäì ïôåâ .ìëå åãñç õéöë 
äãùä, ïä éìòá ãåáë ïéùåòù ãñç, ìáà àåä õéöë äãùä ïäù íéìë, ùáé øéöç ìáð õéö, 

ìáà øáã åðé÷ìà àåäù ÷ìç â 'ìù äîùðä íå÷é íìåòì) ÷øá øçùä úìä÷, éáñì åøåàéáå 
ã àðåúà éáã"ðá äàúéá ïì é194(,éòå  'ô ïî÷ì"éñ ç 'áé. 

  

 אבל חמדת הפרנסה והממון , התאוה אין ראוי לילך אחריה כלל]יג[
רק ,  ידיךהבכל מעש' ך הכלמען יבר) דברים יד א(ש " כמ,אינו אסור לגמרי

  ).195משלי ב טז(ולא יגע בממון שאינו שלו  השיהיה באמונ

  - מאיר האבן -  
 קורא אדם יהא שלא ביםטו ומעשים תשובה חכמה תכלית דרבא בפומיה מרגלא :ל"ז 193
 חכמה ראשית שנאמר ובמנין בחכמה ממנו גדול שהוא ובמי וברבו ובאמו באביו ובועט ושונה
 לעושים ולא לשמה לעושים לעושיהם אלא נאמר לא לעושים עושיהם לכל טוב שכל 'ה יראת
  .נברא שלא לו נוח לשמה שלא העושה וכל לשמה שלא

 ן"נר אדם של נפשות 'ג על שהוא המפרשים וכתבו ,הלילה הוי משמרות 'ג דברכות ק"פ 194
 בוה גבוה ורוח ש"כמ והקנאה הכבוד בה ורוח .רחבה נפש ש"וז ,הגופנים לענינים התאוה בה נפש
 הכבוד וכל קנאה עצמות ורקב )ל יד משלי( ש"כמ גרם תייבש הקנאה שהוא נכאה ורוח ,רוח

 והשחרות הילדות כי לתאוה שואף ילדות בתחילת ראשונה ומשמרה .עולם בהבלי תלויים ומדותיו
 כל על וכן המשגל תאות על י"רש ש"כמ בזקנותו הבל מרבים בילדותו שעושים דברים ואמר

 ובאמצעית החומר עניני והכל בשרם חמורים בשר אשר תאוה בעל שהוא נוער חמור וזהו התאות
 חליפתו שרואה 'הג הובמשמר הב הב שצועקים ככלבים והעשירות הכבוד אחר ורודף הולך האדם
 משלי( ש"כמ )א"ע ג ברכות( אמו משדי יונק תינוק ואז הנשמה מתנוצצת ואז בתושבה חוזר מהרה

 אל ואשובה )ט ב הושע( ש"כמ בלעה עם מספרת ואשה 'וכו באהבתה עת בכל ירוך דדיה )יט ה
 לתורתך אבינו השיבנו בתפילת ש"כמ מעשה לידי מביאה שהתורה ה"להקב שחוזר הראשון אישי

  .'כו וקרבינו
  .129 הערה לעיל הובא 195
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 â ÷øô–îîä úãîçå úå÷ôúñäå ïåçèá ïéðò øàáé åîå ïå"äðåîàá î  

 והם היפך , בטחון והסתפקות המה כללים לכל המדות טובות]א[
ומי שהוא מחוסר } ב {,ועיקר הכל הוא הבטחון} א {,תאוה וחמדה

  ).196דברים לב כ(בטחון אין תורתו מתקיים בידו 
}à {äãîçä êôéä àåä ïåçèá ,äåàúä êôéä úå÷ôúñäå) .ã á ÷å÷áç( áåúë íùå 

 àåäù äàøðå êôéäìè"ñ197.  
}á {èé áë éìùî198 ,ä ì199 ,ë é äéòùé200 ,æ" äùåã÷ éøòù ìøì" ìèéå çç"ã øòù á :
äãîçä ,äàîåèä áà , éãéìå ø÷ù úòåáùå ìæâ éãéì äàéáîå äàðùì äàéáî àéä éë
äçéöø ,íìåëë äìå÷ù úåøáãä úøùòáù úéøéùòä àéäååë '201 , äçâùäá øôåë àåäå

åúçâùä éãé ìò ìëäù ïéîàî åðéàåêøáúé åë '202 ,åäåîë äìòî ïéà ïåçèáä ìáà ,ééò" ù
áäæä åðåùì203.  

  - מאיר האבן -  
 .ָּבם ֵאֻמן א ָּבִנים ֵהָּמה ַּתְהֻּפֹכת דֹור ִּכי ַאֲחִריָתם ָמה ֶאְרֶאה ֵמֶהם ָפַני ַאְסִּתיָרה ַוֹּיאֶמר 196
 כמו ,בטחון חסרון מחמת בידם תורתם נתקיימה שלא ,קיום לשון ,"בם אמון לא" - א"בהגר

 וצדיק )ד ב חבקוק( שנאמר ,בטחון והוא ,אחת על והעמידן חבקוק בא )א"ע כד מכות( שאמרו
 באמונתו וצדיק' שנאמר עומד אחד עמוד על העולם )ב"ע יב חגיגה( אמרו וכן ,יחיה באמונתו

  .'יחיה
 .יחיה מונתובא וצדיק שאמר וזה .בו להסתפק בו נפשו ישרה לא החמדה מן שמשיג מה 197

 יג משלי( שנאמר כמו ,החמדה היפוך ,ההסתפקות במדת נפשו שהצדיק מי הוא צדיק לומר רצה
 ובטחון ,התאוה בעל היפוך הוא הבטחון בעל ,הבטחון היא והאמונה ,נפשו לשובע אוכל צדיק )כה

  .המדות לכל כללים המה וההסתפקות
 כדי הוא לישראל התורה נתינת עיקר - א"בהגר .ָאָּתה ַאף םַהּיֹו הֹוַדְעִּתי ִמְבַטֶח 'ַּבה ִלְהיֹות 198

 ,לבניהם כ"אח לספר כ"וג ,'וגו כסלם באלהים וישימו )ז עח תהלים( ש"כמ ,'בה בטחונם שישימו
 כל כלל והוא ,השלם הבטחון הוא הכל שעיקר לפי והוא .אחרון דור ידעו למען )ו שם( ש"כמ

 שבטחונך כדי כלומר ,בטחונך להיות ,כאן ש"וז .'וגו מצותיוו 'וגו ישכחו ולא )ז שם( ש"כמ ,המצות
 ,בו בטחונם וישימו ,ישראל ניב בתוך השכינה שריית על אות שזה ק"ברוה היום הודעתיך ,'בה יהי
  .'וגו אחרון דור ידעו למען ש"כמ ,אחריך לבניך תודיע אתה אף כלומר ,אתה אף

 מזוקק היא התורה כי ,'וגו אמרת כל -  א"בהגר .ּבֹו ַלֹחִסים הּוא ָמֵגן ְצרּוָפה ֱאלֹוַּה ִאְמַרת ָּכל 199
 השיג ומשה ,בעולם נבראו בינה עריש 'נ )ב"ע כא ה"ר( ש"כמ ,לתורה פנים ט"מ והוא ,שבעתים

 והם ,ג"תרי המה המצות וכן .אחת אלא אינה והיא ,פנים ט"המ כל כוללת עצמה התורה אך ,ט"מ
 ב חבקוק( ש"כמ ,הבטחון והוא ,אחת על והעמידן חבקוק בא )א"ע כד מכות( ש"כמ ,באחת נכללים

 אמרת כל כי ,חכמה תעלומות לידע בנסתרות עסק לכם שאין ,אגור ש"וז .יחיה באמונתו וצדיק )ד
 סיב ולכן ,הימנה טובה מדה לך ואין ,בה כלול והכל ,שבעתים ומזוקק צרופה התורה כלומר ,'וגו

 ,בו החוסים לכל הוא מגן אשר מהמצות ותפרשו תזועו אל וכן .'וגו מגן תזוע לא ומינה ,בה ובלה
 כלולין כולן כי ,המצות בשאר יכשלו לבל מגן שהוא ,הבטחון מדת בם יש כי והוא ,בו שבוטח למי

  .תחקרו אל ובנסתרות תזועו לא ומהם ,זו במדה
 ל"זח שאמרו מה דרך על לא אבל ,בצדקתו כשהוא היינו ,גדולה היותר מעלה הוא בטחון 200

 אל )ד ז ירמיה( שנאמר וכמו ,הוא ברוך בהקדוש בטחונם שתלו אלא היו רשעים )א"ע קלט שבת(
  .'וכו הזה בבית לפני ועמדתם 'וכו ורצוח הגנוב 'כו תבטחו
 עפר ונחש )כה סה ישעיה( בו שנאמר הנחש כעין ,עושר תשבע לא עינו כי :לשונו המשך זה 201
 את מוציאה התאוה ל"ז רבותינו ואמרו ',וגו עין רע איש להון נבהל )כב כח משלי( וכתיב ,לחמו
  .מצותיה ומקיום התורה מעסק מטרידתו כי ,העולם מן האדם
 מה ואומר בסלו פת לו שיש מי כל )ב"ע מח דף סוטה( ל"ז שאמרו וכמו :לשונו המשך זה 202
 לצדיקים גרם מי ,קטנות ליום בז מי כי )ד זכריה( אמר ועליו ,אמנה מקטני זה הרי למחר אוכל

 מביאה היא כי ,הטומאה אב ,החמדה .בהן שהיתה אמנה קטנות ,לבא לעתיד שלחנן שיתבזבז
 הדברות שבעשרת העשירית והיא ,רציחה ולידי שקר ושבועת גזל לידי ומביאה וקנאה לשנאה
  .שקולה
 האלו בעולם שיש מאמין כי ,בו חוסי כל אשרי )יב ב תהלים( שכתוב וכמו :לשונו המשך זה 203

 שלא הוא ומובטח ,מבטחו 'ה והיה 'בה יבטח אשר הגבר ברוך )ז יז ירמיה( וכתיב ,ומשגיח יכול
 באמת שיהיה ובתנאי ,יכלכלך והוא יהבך 'ה על השלך )נג נה תהלים( שכתוב כמו מזונותיו יחסרו
 רהרהו בלי לבו בכל ובמצות בתורה יעסוק 'בה בוטח בהיותו כי ועוד ,פקפוק שום בלי לבו ובכל
  .כלל
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 כי לא תחמוד כולל ,ש" כל העבירות והחטאים באים מחמדה כמ]ב[
 והסתפקות שהוא ההיפוך הוא יסוד של כל ,כל הדברות וכל התורה

 ומי שלבו טוב במדת , והוא אמונה שלמה שלא לדאוג דאגת מחר,התורה
 הוא יותר טוב ממי שמחוסר ,תפ שעובר עבירות חמורו" אע,הבטחון

ז " שכ,ח"פ שעוסק בתורה ובגמ" אע,ז בא לידי קנאה ושנאה" שעי,בטחון
  .}ג{אינו אלא לעשות לו שם 

}â {ááøì íéèå÷ì"ã óåñ àðåúà éáã éáñì øåàéáá ç"àéãåá éúééà ä .áúëå ãåò 
íù204, éë ïéðò éðîéñ äøäè éðù íéðîéñ, äìòî äøâ úñøôîå äñøô .ïéðòäå îë"ù 

íéðåîã÷ä, éë óåòá åøîà ìë óåòä ñøåãä àîè, ïéðòäå éë úìéëàî øáãä éôë æîâ 
ìëàîä, ïë äéäé òáè ìëåàä .éë øáà ÷éæçî øáà, æå"ñ ùôð úéîäáä íãàáù åë' .ìëå 

úåøéáòä íéàèçå ìëä äãîçî îë"ù, éë àì ãåîçú ììåë ìë úåøáãä ìëå äøåúä, åîë 
åëéøàäù äæá .éòå 'íäéøáãá, ìëå óåòä óøåèä óøè àåä ïîéñ ïéàù åá úãî úå÷ôúñää .

îëå"ù) úåëî ãëò "à (àá ÷å÷áç ïãéîòäå ìò úçà, ÷éãöå åúðåîàá äéçé) ÷å÷áç áã (, 
àåäå úå÷ôúñää. ïëå àåä äîäáá, ïîéñ äìòî äøâ, ÷ôúñîù ìëàîá åáø÷áù, ïëå 

úñøôî äñøô, àåä ïîéñ åðéàù ñøåã óøåèå óøè, àìà ìãâ ìò åñåáà. 

æ"ù ìòîä äøâ, ðå"ì äîì äøâ. ïéðòäå éë éàãå éî ùéù åì äáøä ãåàî øúåé ìò 
úãéî å÷åôéñ, àåäå ÷ôúñî íäá, éàãåá åðéà úãéîî úå÷ôúñä, ÷ø éî ÷ôúñîù éãë 

å÷åôéñ, äæ àåä úãî úå÷ôúñä, øîàðå) úåîù ìâé  (íéøùò äøâ ì÷ùä, ïðéîâøúîå ïéøùò 
äòî ,åøîàå, éë äòî àåä éðù íéðåéãðåô, ðåôåïåéã àåä á 'ïéøñéà, àöîð éë äòî ã 'ïéøñéà .

åøîàå) äàô ô"çî "à (éúîéàî ìë íãà ïéøúåî è÷ìá åë 'àìà éãë àäéù éðòä àöåé àìå 
àäé àéáî äòáøàá ïéøñéà, àåäù úåðåæî åì åúùàìå íåéì ãçà, îë"ù øä"î øäå"ùò "ù, 

àåäù ïåáùç øëëî ïåéãðåôá åë', ò"ù .åäæå äìòî äøâ, àåäù úãî åðåæî íåöîöá éðòì 
íåéá à', îë"ù) äèåñ çîò "á (ìë éî ùéù åì úô åìñá øîàå äî ìëåà øçîì åë', îëå"ù 

)úåîù ã æè (øáã íåé åîåéá åë 'òåãéë.  
ìîâáå úáðøàå ïôùå ïîéñ äøäè íäìù äìòî äøâ, ïîéñå äàîåè åðéàù ñéøôî 

äñøô, øéæçáå êôäì .ïéðòäå îë"ù ùøãîá äáø) éðéîù éô"âéñ 'ä  (ìîâ åæ úåëìî ìáá 
úáðøà åë', ò"ù áèéä, îë"ù) íéìäú ôãé  (äðîñøëé øéæç øòéî, îë"ù) íéçñô çé÷ò "á (

ò"ù .åøîàå) àîåé èò "á(205 íéðåùàø éôéãò åà íéðåøçà éôéãò, åøîàå íéðåùàø éôéãò 
äáøãà íéðåøçà éôéãò é÷ñòã äøåúá, åøîàå åðú íëéðéò äøéáá åë' .ïéðòäå, éë íéðåùàø 
åìâúðù íðåò äìâúð íöé÷, íéðåøçà åë'. íòèäå éë íéðåùàøä åéä íäéùòî íéáåèä 
íéðåîè, íäéúåðåòå íéåìâ, éë íáì éää áåè .íéðåøçàå êôéäì, àðîçøå àáéì éòá, îë"ù 

)ïéøãäðñ å÷ò "á (àúåáø éòáîì éòá, éðùá áøã àãåäé åë'206 ò"ù .åøîàå íéðåùàø éäùä 

  - מאיר האבן -  
 ואינו לאדם טהרה סימני שמראה הרע ביצר וכן טהרה סימני ומראה טלפיו שפושט עשו 204
  .לשוב מניח

 שלא אחרונים קצם נתגלה עונם שנתגלה ראשונים תרווייהו דאמרי אלעזר ורבי יוחנן רבי 205
 אמר אחרונים של מכריסו ראשונים של צפורנן טובה יוחנן רבי אמר קצם נתגלה לא עונם נתגלה

 ליה אמר בתורה עסקי קא מלכיות שעבוד דאיכא גב על אף עדיפי אחרונים אדרבה לקיש ריש ליה
 או גדולים ראשונים אלעזר רבי את שאלו לאחרונים חזרה ולא לראשונים שחזרה תוכיח בירה

   .בבירה עיניכם תנו להם אמר גדולים אחרונים
 שכובשת אשה יהודה רב מטי הוה כיו בעוקצין טובא מתנינן קא ואנן בנזיקין תנויי כולי 206

 הכא חזינא קא ושמואל דרב הויות אמר טהורים בטרפיהן שכבשן זיתים לה ואמרי בקדירה ירק



 אבן שלמה

56 

íäá ò"æ âå"ò ùå"ã àìà ìúùå íðåçèá á÷äá"ä àöîð éë íäéùòî òø ãàî, ïìåëù âøäéá 
ìàå øåáòé, úåøéáò åîçøúå äøåúáù, íáìå éää áåè ãàî, úìòîù ïåçèáä ìò íìåë 
ðë"ì .íéðåøçàå å÷ñò äøåúá âáåî"ç, éðôîå äî äáøç, éðôî úàðù íðç, êãîìì äìå÷ùù 

úàðù íðç åë', îë"ù )ò âñ úåëøá"à (äæéà äùøô äðè÷ åë'207 àåúáä êòøì, àåäå 
øñåçî ïåçèáä ìëù äàð÷ä äàðùäå åðîî. ïëìå íéðåùàø åìâä âá 'úåéëìî, ïîéñù äøäè 
íäìù íéðôáî, ïîéñå äàîåè íäìù õåçáî. íéðåøçàå úåìâá íåãà208 äìùîðù øéæçì, 
àåäù êôäá, àåäå èùåô åéôìè úåàøäì éðîéñ äøäè åìù, òáùå úåáòåú åáìá .ïëå àåä 
úåìâá äæä, ïúãî ìù ò"ø äùòðå åðì íù ðë"ì209 .æå"ù äáåè ïðøôéö ìù íéðåùàø ïîéñ 

äàîåè ïäìù ïñéøëî ìù íéðåøçà, ïáäå ëò"ì.  

  
 מפני , במצודת החמדה נלכדים לפעמים גם בני תורה ויראה]ג[

 וטוב ,שבתחילה היא מראה פנים לדבריה שהיא נצרכת לישוב העולם
 ואומר , אחר המותרות ומשם נמשך,)ב"ב מ"אבות פ(תורה עם דרך ארץ 

משלי (שהכל צורך לו בכדי שיוכל ללמוד בהרווחה ולהביא טרף לביתו 
 יאמר כי נצרך לו להגיה לימי הזקנה או , ואחר שמשיג כל זה,)210כה כו
  ).211חבקוק ב ט('  אבל רבות מחשבות בלב איש וכו,החולי

  

 . ונקראים גבורים ואנשי חיל,'מיני גבורה נמצא בעובדי ה'  ב]ד[
 ואנשי חיל הם אבירי ,בור הוא הכובש את יצרו בעת שבאה העבירה לידוג

 ושלא להשגיח על בניו , להגות בתורה יום ולילה,הלב בשלמות הבטחון
שחורות כעורב ) 212א"עירובין כב ע(ש " וכמ,ובני ביתו הצועקים ללחם

 מזמין לו ,ה" ומה עושה לו הקב.}ד{שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב 
  .}ה{חזיקו כיששכר וזבולון אדם שה

}ã {éë åìèá ìë åéúåáäà ãâð úáäà ä', îëå"ù) íéøáã âì è (øîåàä åéáàì åîàìå 
àì åéúéàø åâå', îëå"ù) íéìäú äî àé (éçëù êîò úéáå êéáà åâå'.) åäæå êôéä éìòáî 

úåàú, áåúëù íäéìò )à ä äéòùé (íéøåáâ úåúùì ïéé éùðàå ìéç åñîìê øëù (éë éà 
øùôà ãåîìì äøåúä íà éäéä åì úâàã íéøçà åáìá) íéøáã âì è213,ì âë éìùî 214 , å

                                                                                                                                            

 צוחינן ואנן מטרא ואתא מסאני יףשל יהודה ורב מתיבתא סרי תלת בעוקצין מתנינן קא ואנן
  .ללבב יראה 'וה דכתיב בעי ליבא הוא ברוך הקדוש אלא בן דמשגח וליכא

 יישר והוא דעהו דרכיך בכל בה תלוין תורה גופי שכל קטנה פרשה איזוהי קפרא בר דרש 207
  .ארחותיך

  ).להולמו וקשה ס"תק וילנא בדפוס כ"כ( ישמעאל 208
 סימן הוא ציד כי אבל אב בכיבוד צדי לי וצודה השדה צא בטלפיו טהרה סימני וענין 209
  .'כו גרה מעלה שאינו בפיו ל"כנ וטורף צד טומאה
  .156 הערה לעיל הובא :כה פסוק ו לפרק שכוונתו נראה 210
 פרנסת די לו יש אם גם ואף ,לביתו טרף להביא לו נצרך זה הוא כי יאמר בצע רודפי דרך 211

 שיגדיל אחר וגם ,עולם גדולי בין לישב ראויים שיהיו עד בניו להגדיל לו נצרך הוא כי יאמר ,ביתו
 טרף היינו "לביתו" שאמר וזה .החולי או הזקנה ימי אלו הרעה לימי להניחם לו נצרך יאמר בניו

  .לביתו
  .כעורב ביתו בני ועל בניו על אכזרי עצמו שמשים במי אמר רבא כעורב 'וכו כעורב שחרות :ל"ז 212
 'הוא אחי לי אמרי' מוכ ,אמו ועל אביו על כלומר .ראיתיו לא ולאמו לאביו האמר  :שני אופן 213

 העולם מן עצמו אדם פורש כאשר כי .ידע לא בניו ואת הכיר לא אחיו ואת ).יג ,כ בראשית(
 ,להכיר יכול שמסתמא ',הכיר לא' לומר ואמו אביו על שייך לא ולכן ,כבר בשנים הוא מסתמא
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ç215( .òå"æ øîàð) íéìäú æî÷ è (ïúåð äîäáì äîçì .åìà éðá íãà íéîåøòù úòãá 
íéîéùîå íîöò äîäáë) ïéìåç äò "á216) (ïéàù äì úâàã øçî .(éðáì áøåò øùà åàø÷é 

àåä íéùîä åîöò éøæëà áøåòë.  
}ä {äæå æîåøî îá"ù) úåîù åè âë (åàåáéå äúøî àìå åìëé úåúùì íéî åë', ø"ì 

ãìåðù ìæîá òø, àìå ìåëé ãåîìì úîçî ÷çåã .åäøåéå ä 'õò åë') äë íù(, àåä õò íééçä 
÷éæçîä ú"ç .òå"æ æîø îá"ù) úéùàøá áì äë (àøéå éë àì ìåëé åì ,ø"ì àìù ìåëé úì"ç 
åìèáì åãåîìî, äî äùåò òâéå óëá åëøé, íä äíé÷éæçî, úéñî íúåà àìù å÷éæçé ãåò .ìàå 
åøîàé éðôî ìåò êøã õøà .àìä åøîà æ"ì) úåáà ô"âî "å (ìë ìá÷îä åéìò ìåò äøåú, 
àåäù ÷éæçäì ú"ç, ïéøéáòî åðîî ìåò êøã õøà, áá äáø"àöð÷ùåô øîàî ç217 ,éòå ' øäæ

ç"ò èë â"à218 ,òøá äë÷ íùå"î219.  

                                                                                                                                            

 מרים ותדבר' כמו ,זכר לשון "ראיתיו" ואמר .אותם רואה איני עכשיו ,"ראיתיו לא" אמר ולכך
 הרבה אותם ראה שלא אחיו את אבל .במוקדם הענין לדבר שדרך )א ,יב במדבר( 'במשה ואהרן

 מחמת האלו השלשה כל היו ובלוים ".ידע לא"ו ,כלל אותם ראה לא ובניו ".הכיר לא" אמר
 שנאמר כמו 'אחי' נקרא שניה ודרגא ,א"או ,דמהימנותא דרגין 'ג יש וכן .העולם מן שפירשו

 ,סד ברכות( שאמרו כמו בנים הוא שלישית ודרגא ',וגו אדברה ורעי אחי למען ,)ח ,קכב יליםתה(
 ,מה תהילים( וכתיב .עלמין 'ג ע"בי 'בג כלולין והן .בוניך אלא בניך תקרי אל 'בניך שלום ורב' ,)א

 מנותאדמהי דרגין 'לג זכו 'מג שפירשו ולפי .יפיך המלך ויתאו 'וגו אביך ובית עמך ושכחי ,)יא
 .לידיעה כך ואחר להכרה כך ואחר לראיה זכו ומתחילה .דבן ן"נר כך ואחר דעבד ן"נר ,ן"נר שמשם

 אלהים וירא ,)כה ,ב שמות( שנאמר כמו ,לידיעה וממנה הכרה לידי מביאה הראיה כי ,כסדר והן
 ,)לשבח ובעלינ( נאמר וכן ,תדעו ואל ראו וראו ,)ט ,ו ישעיה( וכתיב ,אלהים וידע ישראל בני את

   .וידיעה והכרה ראיה ,והכלל .תבל יושבי כל ידעו יכירו
 יום בתורה ולהגות תמיד מצות לעשות כולו הבטחון בשלימות הלב אבירי הם חיל אנשי 214
 ואינו ,ולפרנסנו להחיינו מחיה לנו הבה ,לו יצעקו ב"וב ובניו ושמלה לחם אין שבביתו אף ,ולילה

 ,'כו בניו על אכזרי עצמו שמשים ,כעורב שחורות ש"וכמ .יחת לא ולקולם כלל עליהם משגיח
 נגד אהבותיו כל בטלו כי והוא ,באגמי קורמי שלימו מי 'כו אדא רב אמר )א"ע לב( עירובין ש"כמ

  .ומצותיו ותורתו 'ה אהבת
 אלא מתקיימת התורה אין ל"חז ש"כמ ,בלבו אחרים דאגות לו יהיה אם תורה ללמוד א"א 215

  .לעצמי גנזתי ואני לאחרים גנזו אבותי ש"וכמ ,כעורב ביתו בני על אכזרי עצמו שמשים במי
  .כבהמה עצמן ומשימין בדעת ערומין שהן אדם בני אלו רב אמר יהודה רב ואמר 'ה תושיע ובהמה אדם :ל"ז 216
 ',וגו מרתה ויבואו אמר וכן .וזבולון כיששכר להחזיקו אדם לו יזמין ,ה"הקב לו עושה מה 217
 לשתות יכלו ולא .תליא במזלא אלא תליא בזכותא לאו מזונא כי ,רע במזל הזה ולםבע שבא פירש
 היא חיים עץ שאמרו כמו ,תורה ממחזיקי אחד שהוא ,עץ 'ה ויוריהו .דוחקם מחמת ממרה מים

 גודל על כוונתו חילא נפיש שאמר מה 'וכו .בה למחזיקים אלא נאמר אל ללומדיה ,בה למחזיקים
 הוי מינייהו דשילהי דרבנן ברכי הני אמרו וכן ',וכו נכסיו לחלק יצרו את בושלכ יוכל אשר ,צדקתו

 'פי לו יכול לא כי וירא 'וכו .דרבנן בירכי נקראים הן כי התורה מחזיקי על הוא ל"רז וכוונת ,ענין
 שלא ח"ת מחזיקי את שהסיח פירש ,ירכו בכף ויגע עשה מה ,התורה מעסק ח"ת לבטל יכול שלא

 שהם אחרא הסטרא מן פירש ,מנייהו דשילהי דרבנן ברכי הנהו אמרו וזה ,ח"הת את עוד יחזיקו
 הפורק כל ל"רז אמרם זה הלה וארנוניות המסים עול מפני יאמרו ואל .לבבם ומרפין כחון מתישן

  .וארנוניות המיסים שהוא ארץ דרך עול עליו נותנים ,חכמים תלמידי להחזיק 'פי ,תורה עול ממנו
 דאתעסק ומאן הרשעה מלכות עול ליה אית ובפקודין באורייתא אתעסק לאד מאן :ל"ז 218

 עול אתקריאת שמים מלכות בתראה 'ה דאיהי שמים מלכות עול לון אית ובפקודין באורייתא
  .'וכו ודאי איהי מצות

 ליה דלית איהו צריך שבת כיום חכם דתלמיד בגין חכם לתלמיד הארץ דעם סבילו ומאי
 ולאתנהגא ליה לשמשא רעותיה כפום ביה ואתנהיג בממוניה ליה סביל הארץ עם ואי מדיליה
 וגזלה משוד ליה יושיע )ז לו תהלים( ה"יהו תושיע ובהמה אדם ביה יתקיים רעותיה כפום בפקודין

 בסכין דשחיט מאן וכל דיליה פגום בסכין ליה וישחוט עליה שליט דלא המות ממלאך ליה יושיע
  .ל"סמא דאיהו אותו תשליכון לכלב )ל כב שמות( ביה דאתמר איהו נבלה פגום

 ומצוות בתורה סקועש ומי ,הרשעה מלכות לוע לו יש ובמצוות בתורה סקוע שלא מי :תרגום
  .'וכו ודאי היא מצוות לוע .שמים מלכות שנקראת אחרונה 'ה שהיא ,שמים מלכות לוע לו יש

 לו שאין צריך הוא השבת םיו כמו חכם שתלמיד משום ,חכם לתלמיד הארץ שעם הסבל ומהו
 כפי במצוות ולהתנהג ,אותו לשמש רצונו כפי בו ונוהג ,בממונו אותו סובל הארץ עם ואם .משלו
 אותו יושיע ,ומגזלה משוד אותו יושיע ,)ז לו תהלים( 'ה תושיע ובהמה אדם בו יתקיים ,רצונו
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éòå 'áîøá"í æ"ì  óåñìä 'äèéîù ìáåéå )éô"â éä"â (æå"ì: àìå èáù éåì ãáì, àìà 
ìë ùéà ùéàå ìëî éàá íìåò øùà äáãð åçåø åúåà åðéáäå åòãî ìéãáäì ãåîòì éðôì ä '

åúøùì åãáòìå äòãì úà ä', êìåäå øùé åîë åäùòù íé÷ìàä, ôåå÷ø åéìòî ìåò 
úåðåáùçä íéáøä øùà åù÷á éðá íãàä, ä"æ ùã÷úð ùã÷ íéùã÷ éäéå 'ä 'å÷ìç çðååúì 

íìåòì éîìåòìå íéîìåò äëæéå åì äåòá"æ øáã ÷éôñîä åì åîë äëåæù íéðäëì íéåìì éøä 
ãåã ò"ä øîåà) íéìäú æè ä (úðî é÷ìç éñåëå äúà êéîåú éìøåâ, ëò"ì.  

  

 ,ה בחסרון הלבנה" מורידו הקב, מי שהיה רשע בגלגול ראשון]ה[
זהו צדיק ורע  ו.פ שהוא עכשיו צדיק גמור" אע,ואז הוא בחסרון כל ימיו

לאו בזכותא ) א"ק כח ע"מו(ז אמרו " וע.220)א"ח נט ע"זו (ש בזהר" כמ,לו
 והנה דרך היצר הרע להטיל קנאה .תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא

ומסיתו לפרוש מן , ז" בראותו אנשים כגילו שיש להם טוב העוה,בלבו
כרו כי  בז, וכאשר האדם יעמוד להלחם כנגדו.לעסוק במשא ומתן ההתור

יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם ) ז"ד מי"אבות פ(
ה מיגיע נגדול הנה) א"ברכות ח ע(ל " כמאמר חז, אז ישיב אמריו לו,הזה

וגם מקיים כל מה } ו {, ואף שהאדם שומע לעצתו.ראת שמיםכפו יותר מי
יתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן ומה יעשה אדם ) ב"נדה ע ע(שאמרו 

 והכל אינו מועיל לו למי שנולד במזל רע , וגם הוא מרבה בתפלה,מונהבא
ן וקרח א ונשאר קרח מכ,)'כי לא ממוצא וממערב כו) תהלים עה ז(ש "וכמ(

  .}ז{כ אין לשמוע לעצת היצר הרע ולדחוק השעה " ע,'מכאן וכו
}å {íéîòôìå øùàë íãàä ÷çåã äòùä, ìæîäå àøùôà é úåðùì, æà ìèåð á÷ä"ä 

÷ìçîå âá"ò ïúåðå åì äåòá"æ, àãáåòë éáøã àðéðç ïá àñåã) úéðòú äëò "à221, òå"ì 

                                                                                                                                            

 הוא ,פגומה בסכין שנשחט מי וכל .הפגומה בסכינו אותו טווישח ,עליו טוישל שלא ,המות ממלאך
  .ל"סמא שהוא ,אתו תשלכון לכלב בו שנאמר ,נבלה

 יתיר ישראל על שלטא לא וטהרה טומאה והיתר איסור דאיהו ורע דטוב ואילנא :ב"ע קכד 219
 ולא דרע מסטרא קשיא לא תמן דלית דחיי דאילנא מסטרא אלא ליהוי לא דילן פרנסה דהא

 יתפרנסון דלא הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת )ב גי זכריה( דכתיב הטומאה מרוח מחלוקת
 פסול טומאה דאכלין רב מערב ולא היתר כשר טהרה דאכלין דטוב מסטרא אלא הארץ מעמי ח"ת

 חזרין ז"נשג דאיהי דלילית בנוי דאינון בגין ז"בנשג גרמייהו דמסאבין מסאבין דאינון איסור
  .צפע יצא חשנ משרש כי )כט יד ישעיה( אתמר ועלייהו לשרשיהו
 שהרי ,ישראל על יותר שולט לא וטהרה מאהוט תריוה אסור שהוא ורע טוב ועץ :תרגום
 ,הטומאה מרוח קתומחל ולא ,הרע מצד קשי לא שם שאין החיים עץ מצד אלא תהיה לא פרנסתנו

 מצד אלא ,הארץ מעמי חכמים תלמידי יתפרנסו שלא "הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת" שכתוב
 טמאים שהם ,סוריא פסול מאהוט שאוכלים רב מערב ולא ,תריה כשר טהרה אוכליםש ,הטוב

 ,זונה גויה שפחה נדה שהיא ,לילית בני שהם משום ,זונה גויה שפחה בנדה עצמם שמטמאים
  ."צפע יצא נחש משורש כי" נאמר ועליהם ,לשרשם חוזרים
 כל זכאי הוה ולא לעלמא תאא אחריתי זימנא דילמא לו ורע צדיק נ"ב תחמי כך ובגין :ל"ז 220

   .לו ורע צדיק הוא והדין חוביה מנכה עלמא להאי עאל כד השתא וכדו זה בענין ומת כך
 והשתא גמור ולא זכאי והוה בנין בלא ומת אחרא זימנא אתא דילמא לו וטוב רשע כן וכמו

  .בם ילכו וצדיקים 'ה דרכי ישרים כי הוא ודא דין בעלמא מזכותיה ליה משלם
 צדיק כך כל היה ולא לעולם בא אחרת פעם אולי לו ורע צדיק אדם תראה כך ומשום :תרגום

  .לו ורע צדיק וזהו חטאו מנכה הזה לעולם כשנכנס כעת ולכן הזה בענין ומת
 לו משלם וכעת גמור ולא צדיק והיה בנים בלי ומת אחרת פעם בא אולי לו וטוב רשע כן וכמו
  .בם ילכו וצדיקים 'ה דרכי ישרים כי )יד הושע( וזהו הזה בעולם מזכותו
 יצתה רחמי בעא מידי לך דניתבו רחמי בעי נעביד מאי לה אמר האי כולי ונצטער ניזיל אימת עד דביתהו ליה אמרה :ל"ז 221

 כרעי תלת ליה איתד דדהבא אפתורא דאכלי צדיקי עתידי בחלמא ]חזיא[ )חזאי( דדהבא דפתורא כרעא חד ליה ויהבו יד פיסת כמין
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úìéâî øúñà ô"å ã"ä à"ì ø"ð à"ë222 åë' (íãàäå çîù ãàî äæá .çàå"ë øæåç á÷ä"ä 
ìèåðå åðîî úåàøäì åì ïéàù úáåè äåò"æ íåìë .æàå íãàä íòøúî ìò á÷ä"ä, øàùðå çø÷ 
ïàëî åë ')äîå á÷äù"ä åãéøåî ïåøñçá äðáìä .øùôà íòèäù àåä éðôî ìëù úåáåèä 

úåòøäå äåòá"æ àåä ò"ô áåø éôì úåãîä, ùîë"ì ô"à éñ 'è', úåãîäå íéðúùî éôì ìåâìâ 
à', ùîë"ì éñ 'ä 'ô"à.(  

}æ {åøåàéá øìáá"ç øîàîá é÷ùðã àòøà àòé÷øå223 , àðåúà éáã éáñì åøåàéáå
ã" äàúëéñ ì÷ù224 ,à ã äðåé225.  

                                                                                                                                            

 אפתורא ואנן דמשלם אפתורא עלמא כולי אכלי דמיכל לך ניחא ]לה אמר[ )ליה אמרה( כרעי דתרי אפתורא ]ואיהו[ )אוכלת ואת(
  .ושקלוהו רחמי בעי מינך דנשקלינהו רחמי בעי נעביד ומאי ליה אמרה דמחסר

 לפי הכל הזה בעולם אדם של עשירות כל אומר י"דר – 'כו קנאה מטיל אתה כ"א נ"ר ל"א 222
 ז"וע הזה בעולם הרשעים הצלחת רואים אנו כי ',כו אתה כן אם נ"ר ל"א 'כו לכסף הראוי ,מזלו

 קנאתי כי אסף ואמר ,חיל גברו וגם עתקו יחיו רשעים מדוע איוב ואמר .הנביאים כל נתקשו
 כסף של הן אלא ,הרע במזל שנברא הוא חטא מה לשאול יש כי ,אראה רשעים שלום בהוללים

 גדולה טובה ולכן ,הבא בעולם לו מחסרים הזה בעולם לאדם שמטיבים מה כל כי הענין .'וכו
 העולם כל ולכך ,הבא בעולם שלמה משכורתם שימצאו כדי הזה בעולם להם שמחסרים לצדיקים

  .שבת לערב שבת מערב חרובין בקב לו די בני וחנינא ,בני חנינא בשביל ניזון
 ורקיעא ארעא דנשקי היכא לך אחוי תא )ייעאט ההוא( לי אמר :א"ע עד ב"ב 'הגמ ל"ז 223
 בעיתא אדמצלינא דרקיעא בכוותא ואנחתא לסלתאי שקילתא כוי כוי דעביד וחזאי אזלי אהדדי

 כי רלמח עד נטר דהדר הוא דרקיעא גלגלא האי לי אמר הכא גנבי איכא ליה אמרי אשכחיתה ולא
 הלך ,יחד ורקיע ארץ שמנשקים איפה לך וארא בא ,)סוחר אותו( לי אמר[ .לה ומשכחת השתא
 ולא תפילה שהתפללתי ועד הרקיע של בחלון והניח שלי לחם לסל לקח כוי ,כוי שעשה והראה
 עתה כי למחר עד שטר וחזר הוא הרקיע של הזה הגלגל לי אמר כאן גנבים יש לו אמר מצאתי

 מסיתו והוא ,בזהר ש"כמ בישין בזיניו לגופא דאסחר סוחר נקרא היצר כי 'פי -  א"בהגר .]ומצאתה
 בהשקפה והאדם ,ומלואה העולם מחמדת הטוב הראות עיני לאדם שמראה מפאת ת"מד לפרוש

 אף .הזה העולם חיי מכל ב"בעה רוח קורת אחת שעה יפה בזכרו ,אליו שמוע יאבה לא ראשונה
 תזכה ואז ,שמים מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול ,ל"רז אמרו הלא ,לו אמריו ישוב היצר הוא

 מקום לך ואחוי התורה עסק מן קום תא אומרו וזה .הבא ועולם הזה עולם של שולחנות לשתי
 הלכתי .שולחנות לשתי שתזכה ל"כנ ,אהדדי ורקיע ארעא דנשקא היכא וזה ,לשניהם שתזכה
 כפו יגיע מועיל אדם לכל לא ,דרכו לאדם לא כי וראיתי ,לעצתו ושמעתי ,התורה מן ופרשתי
 האדם ביד לא כי לעין זאת ונראה .עושר לנבונם ולא לחם לחכמים לא ש"מכ ,הזה בעולם

 יפתח וכן ',וגו פתח שמים דלתי ש"כמ ,בשר לכל לחם נותן 'ה רק ,כפו מיגיע לשבוע ולא להתעשר
 אנחנו וכן .ידיך מעשי כל את ולברך ,בעתו ארצך מטר לתת השמים את הטוב אוצרו את לך 'ה

 מקבל ה"הקב שמשם ברקיע יש חלונות כי ,תפתח הטוב וצרךוא פתח שמים שערי מתפללים
 שקלתי כוי ,כוי דעביד וחזי" אומרו וזה .יום בכל מזונות להם משפיע ומשם ,ישראל תפילת

 ולא בעיתא אדמצלינא" ,מזונתי לי שיתן 'לה שהתפללתי 'פי "דרקיע בכותא ואנחת לסלחתאי
 וישא בסחורה ירבה להם אמר ,ויתעשר אדם יעשה מה ,י"ר את שאלו )ב"ע ע נדה( ש"כמ "אשכחי

 קא מאי .'וכו שלו שהעושר ממי יבקש אלא ,הועילו ולא כן עשו הרבה ,לו אמרו .באמונה ויתן
 על חזר כ"ואח ,שלו שהעושר למי קודם שהתפלל ,כן גם עשה לזה .סגי לא הא בלא דהא לן משמע

 מן השפע הגונבת היא נוגה שקליפת פי ,"הכא איכא גנבי אמינא" .מצא לא כן פ"אע ,פרנסתו
 כן ,חבריהם את ומאנין באמונה ונותנים נושאים שאינם אדם בני של בעונותיהם והוא ,הקדש

 את בצע בוצע ארחות כל נאמר כ"ע .ליצלן רחמנא נפשות וגונבת ,הקדושה את ומאנה עושה היא
 ואראה באמונה ויתן ישא כ"ג אמר שלכך ,ומזונותיו שפעו גנבה שהיא סבר לכך ,יקח בעליו נפש

 אלא מילתא תליא בזכותא לא ,בעולם החוזר הוא גלגל כי ,תועלי לא ל"א ,באמונה וליתן לישא
 גלגל" אמרו וזה .שכרם לקבל ומחר לעשותם היום ש"כמ ,ליכא עלמא בהאי מצוה שכר כי ,במזלא

 נטר" למחר דע נשמר מעשיך ושכר ,מהתורה לבטל הרע היצר לעצת תשמע לא כ"ע ,"דהדר רקיע
  ".מוכן שכרך כל ותמצא למה ומשכחת" לכאן שתבא ,"הכא למחר עד

 בתענית ש"כמ הוא והענין .להולמו קשה והענין .בהיכל ת"ס ואפילו במזל תלוי הכל אמרו 224
 לכן ,שפגם מה פגם הראשון שבגלגל לפי ,ובתיקונים בזוהר ואמרו ',כו שעתא ליה דחיקא א"ר

 ואינו ,לו המוכנת בשעה נולד שאינו ,בתיקונים ש"כמ הוא ,השעה תדחיק וענין .שעתו לא דחקה
 שנולד מי אשרי ואמרו .לטבעו לו המוכנת שעתו שאינו לפי ,לו דוחקת השעה ואותו .למזגו מוכן

 שדחק ,בגלגול שהיה מה כפי והכל ,לו עומדת ושעתו מזל לו שיש אדם וזהו .לו המוכנת בשעתו
 ,במזל תלוי הכל ש"וז .לו עומדת שעה ,השעה מפני הנדחה לוכ .דוחקתו השעה ,השעה את הוא

 קהלת[ ובמדרש התקונים ש"כמ ,לתורה המוכן בשעה שנולד למי ,כ"ג התורה אפילו ,שנולד בשעה
 מיבעי לטיפשים ',כו לחכימין חוכמתא יהיב שכתב מהו י"לר מטרוניתא ההיא שאלה ,]א"פ זוטא
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 בשביל שרצה , שוחה עמוקה לחמדה,מקומות בגיהנם'  ב]ו[

 והפכם . בשביל שרוצה להרחיב נפשו, ובאר צרה לתאוה.להגביה עצמו
 , והאכלתיך נחלת יעקב,תיך על במתי ארץכוהר) ישעיה נח יד(בקדושה 

  .}ח{ היפך הבאר צרה ,נחלה בלי מצרים
}ç {æë âë éìùî226 , åéøåàéáá úåãâà"ò å ÷"á227 ,éòå 'ë æë éìùî228 ,âë ä229 ,ìá230. 

ááøì íéèå÷éì" ç øîàîò"íéìùåîä åøîàé ë231 ,éòå 'áì å éìùî232 ,áúëù íù, éë äåàúá 
äãîçå úéçùî åùôð éøîâì, éë ïåãéð íðäéâá øåãîá àø÷ðä øàá úçù åëå'.   

                                                                                                                                            

 אתה מהם לאיזה ללוות ורוצין עשיר ואחד עני אחד אדם בני שני יבואו אם בתי לה אמר[ ליה
 יכול העשיר מאבד אם לו אמרה למה לה אמר לעשיר לו האמר לעשיר או לעני להלוות רוצה

 נותן אם כך אומר שפיך מה אזניך ישמעו לה אמר לי יפרע מאין העני מאבד אם אבל לי לפרוע
 חכמה נתן אלא מרחצאות ובבתי כסאות בבתי בה והוגין יושבין והיו לטיפשין חכמה ה"הקב

  ].מדרשות ובבתי כנסיות בבתי בה הוגין שיהיו לחכמים
 ,והענין .דברים ושאר מזונות בחוסר לו שהרע - א"בהגר .לֹו ַוִּיַחר ְגדֹוָלה ָרָעה יֹוָנה ֶאל ַוֵּיַרע 225

 לו וטוב צדיק )א"ע ז ברכות( ואמרו ).א"ע כח ק"מו( 'כו מילתא תליא בזכותא לא ומזוני חיי בני כי
 וזה רע ראשון בגלגול שהיה מי כי )א"ע קפא א"ח( בזוהר שאמרו כמו והענין .'כו צדיק בן צדיק -

 הזה עולם מעשה כל כי ,נגדה זורחת השמש שאין הלבנה בחסרון יתברך 'ה מורידו רשע בן צדיק
 הוא ואז ',כו ביום לממשלת )ח קלו תהילים( שנאמר כמו ,מהשמש בקבלותה והירח ,משמש הכל

 לשתי שזכו נינוה באנשי שקינא .לו ויחר .עכשיו גמור צדיק שהוא פי על אף ימיו כל בחסרון
 ',כו בחייו ששב ,אחת בשעה עולמו קונה יש )ב"ע י ז"ע( ואמר רבי בכי זה ועל .בחייהם שולחנות

 יז ברכות( חרובין בקב דיו בני וחנינא :וזהו .הבא בעולם אלא יזכה ולא שנה בשבעים קונה ויש
 המעגל חוני אצל שאמרו כמו שנה שבעים לאחר אלא מפירותיו אוכלים אינם חרובין כי ,)ב"ע
 רטז ג"ח( בזוהר שאמרו כמו הראשון בגלגול שקלקלו והכל ',כו בקב ניזון לכך ,)א"ע כג תענית(
  .'כו קב ונשאר ק"יב מן ד"יו דאפריד )ב"ע
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 חיל אשת ששבק ,וזונה עמוקה השוחה והוא ,מים בו שאין ,שאון בור 'א ,הן מדורות 'ז 227
 ,נכרית שבעל מי והוא ,שחת באר הוא ',והב .זנונים אשת לך קח ש"וכמ ,אחריהם והלך 'ה יראת

 לנו 'ה הרחיב העת כי ,חיים מים באר וימצאו ש"מ נגד והוא ,אחר באל ודבק אלקיו בת ששבק
 )'ב א"נ( נ"זו כנגד לשנים שנחלק אלא ,הזנות שם כי ,שחת בבאר הן שניהן מ"ומ( .בארץ ופרינו

 כאן כן ,מצרים בלא והולך מרחיב ,שבקדושה וכמו .)שחת נגד וזה ,באר נגד זה כידוע ,שביסוד
 ,צרה וזהו ,הדחק זה הלחץ ש"כמ ,אותו ולוחץ ורבה שפרה ,צרה באר וזהו ,הלחץ והולך מתגבר
 צרה ובאר זונה עמוקה שוחה וזהו ,איש אשת על דנין ושם ,צלעות נקרא והששי .'כו הרחיב וכנגד
 והרכבתיך בקדושה כנגדם ה"וכ .וצרה באר נכריה ואצל ,עמוקה שוחה הזכיר זונה שאצל ,נכריה

  .הדכורא וכלל התחלת שהוא ,מצרים בלי יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על
 ,'וגו ואבדון שאול -  א"בהגר ,ִתְׂשַּבְעָנה א ָהָאָדם ְוֵעיֵני ִּתְׂשַּבְעָנה א ]ַוֲאַבּדֹו[ ַוֲאַבֹּדה ְׁשאֹול 228
 ,ומוציאים מכניסים הששה וכל .השביעי הוא ואבדון ,שאול נקראין בכללם דגיהנם מדורין הששה

 לא אדם עיני כן ,לעולם שבע אינו והגיהנם ,באיה כל שם שנאבדו ,הוא כן כשמו ,אבדון אבל
 והחמדה ,לחוץ שפולטה ,ומוציא מכניס התאוה ,וחמדה תאוה שהן ,עיני ואמר .לעולם תשבענה

  .ואבדון השאול וכמו ,מוציא ואינו מכניס
 ,התאוה נגד הוא ,מוסר באין ימות הוא - א"בהגר .ִיְׁשֶּגה ִאַּוְלּתֹו ּוְבֹרב מּוָסר ְּבֵאין ָימּות הּוא 229

 מות אל שחה כי למעלה ש"כמ ,התאוה עונש זהו כי ,ימות לכן ,במוסר רצה לאו ,המוסר שהיפוכו
 .לגיהנם אותו משגיא וזהו ,בזרה בני תשגה ולמה ש"כמ ,החמדה נגד הוא ,ישגה אולתו וברב .ביתה

  .במדה מדה הכל ,המיתה אחר אותו וישליכו אותו ירדפו כן ,החמדה אחר הרודף דוגמת הקלע וכף
 ,לב חסר אשה נואף - א"בהגר .ַיֲעֶׂשָּנה הּוא ַנְפׁשֹו ַמְׁשִחית ֵלב ֲחַסר ִאָּׁשה ףֹנֵא :לב ו ל"נדצ 230

 שבעה כי והענין .וכל מכל נפשו משחית כי ,יעשנה הוא נפשו להשחית הרוצה .וחמדה תאוה הוא
 שוחה כי ש"כמ ,שחת בבאר נידון והחמדה התאוה אחר וההולך ,בגמרא ש"כמ הן גיהנם מדורי

 ,חדשים 'ב 'א בכל דהיינו ,חודש ב"י נידון ,גיהנם מדורי 'בז והנידון .נכריה צרה ובאר הזונ עמוקה
 נגד שבועות 'ז סבר ן"וריב .מזלות ב"י על בשנה שמשמשין כוכבים 'ז כמו ,'א חודש 'א בכל 'ובב
 ,עמוקה שוחה שהוא מפני נפשו משחית ולכן ,שם נשחת הוא שחת בבאר הנידון אבל ,מדורין 'הז

 הארץ על דרכו את בשר כל השחית כי ש"כמ והבן ,מדה כנגד מדה תמיד ונובע ,צרה באר אוהו
  .בשחת נידון ולכן
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ל נפשות " גונבת קליפת נוגה רח, בעון משא ומתן שאינו באמונה]ז[
נשקי ארעא ח במאמר היכא ד"ביאורו לרבב(ושפע מזונות מן הקדושה 

  ).233'ורקיעא וכו
  

 הגוזל מחבירו ולא החזיר לנגזל עד כלות ימיהם מוכרחים לבוא ]ח[
  .}ט{בגלגול 
}è {ìæåâä ìæâðäå òå"ë íøåâä ìéöäì úà ìæâðä ïî ïìæâä áéèî íäéðùì)  ãé éìùî

äë234.(  

  
 עסק העולם הזה ביראה הוא מועיל לתורה ומצות כזבל לגן ]ט[

 ,גם במאודם'  והעובדים את ה.)235 נחשואהה הר"ט ד"אגדות ברכות פ(
 מלאכתן נעשית , אבל העובדים רק בכל לבבם,י אחרים"מלאכתן נעשית ע

  .}י{ואספת את דגנך ) דברים יא יד(ש " כמ,י עצמן"ע

                                                                                                                                            
 בעלי נאה סיחה אחר שמהלך זה כעיר יצרו אחר המהלך זה מואב ער אכלה ואמר :'הגמ ל"ז 231
 דותמ 'ב נגד הם - בגיהנם נופל הרוח גסות בו שיש אדם כל מר דאמר הרוח גסי אלו ארנון במות
 מואב ער אכלה אמר זה ונגד לזנות בא התאוה מן והגאוה התאוה והם האדם את שמאבידין רעות

 לזנות ויחל בשיטין וישב ש"כמ לזנות באדם תאוה מוליד שיטים נחל כי לזנות בנותיהם שהפקירו
 רם כי נגד במות בלעי אמר הרוח גסות ועל בגיהנם נופח לא אש אותו יאכל התאוה אש נגד ולכן

  .בגיהנם שיפול הוא נהפך בגובה בבול
 תאוה הוא ,לב חסר אשה נואף - א"בהגר .ַיֲעֶׂשָּנה הּוא ַנְפׁשֹו ַמְׁשִחית ֵלב ֲחַסר ִאָּׁשה ֹנֵאף 232
 מדורי שבעה כי ,והענין .וכל מכל נפשו משחית כי ,יעשנה הוא ,נפשו להשחית הרוצה וחמדה
 כי )כז כג משלי( ש"כמ ,שחת בבאר נידון והחמדה התאוה אחר וההולך ,בגמרא ש"כמ הן גיהנם
 'ב 'א בכל דהיינו ,חודש ב"י נידון ,גיהנם מדורי 'בז והנידון .נכריה צרה ובאר זונה עמוקה שוחה

 'ז סבר ן"וריב ,מזלות ב"י על בשנה שמשמשין כוכבים 'ז כמו ,'א חודש 'א בכל 'ובב ,חדשים
 שהוא מפני ,נפשו משחית ולכן ,שם נשחת אהו שחת בבאר הנידון אבל .מדורין 'הז נגד שבועות

 דרכו את בשר כל השחית כי ש"כמ והבן ,מדה כנגד מדה תמיד ונובע צרה באר והוא ,עמוקה שוחה
  .בשחת נידון ולכן ,הארץ על
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 הגזלן ,בגלגול לבוא שניהם מוכרחים ,הםימי כלות עד החזירו ולא מחבירו דבר הגוזל 234
  .מגלגול מצילם הוא ,לבעלים הגזילה יוחזר כשמחמתו ולכך ,והנגזל
 דאילו שמים מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול[ 'כו הזה בעולם אשריך 'כו מיגיעו הנהנה גדול 235

 אשריך תאכל יכ כפיך יגיע כתיב מיגיעו נהנה גבי ואילו 'ה את ירא איש אשרי כתיב שמים ירא גבי
 ואמר :ביה כתיב לא לך וטוב שמים ירא ולגבי הבא לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך לך וטוב
 ועסק .וחורבתו לגינתו וזהו )]א"ע ח ברכות( אדם ידור לעולם דעולא משמיה יאמ בר חייא רבי

 סופה[ 'כו מלאכה עמה שאין תורה כל )ב"מ ב"פ אבות( ש"וכמ ,לגן זבל הוא ביראה הזה העולם
 שפחה גן גבירתה ,)*א"ע רפב( תצא פ"בס ש"וכמ ,לגן כזבל ומצות לתורה והיא ,עון וגוררת ]בטלה

 לקשור רצועה מפשיל ש"וז ,לגבירתה משתעבדת והיתה ,שפחה היא הדרגא שזה וידוע .'כו זבל
  .בעירין מאכל ופשטים ,רזין שהוא ',כו לאדם עליונים בתיבה וכן ,גבירתה תחת שפחה

 זרעים לגדלא בגן מעורבת אשפה רב דערב מסטרא מטונפת אשפה שפחה גן גבירתה :ל"ז*
 דצואה בגין מטונפת אשפה לילית שבתאי אתקריאת ז"דע מסטרא ורע טוב הדעת דעץ מסטרא
 קבורים וישמעאל עשו בני מתים וחמורים מתים כלבים בה דזרקין ושרץ טנוף מיני מכל מעורבת

  .'וכו בה קבורים מתים כלבים דאינון ם"עכו בה
 זרעים לגדל בגן רבתומע אשפה .רב ערב של מצד ,נפתומט אשפה שפחה ,גן גברתה :תרגום

 משום ,נפתומט אשפה לילית שבתאי נקראת ,זרה עבודה של מצד ,ורע טוב הדעת עץ של מצד
 עשו בני ,מתים וחמורים מתים כלבים בה שזורקים ושרץ טנוף מיני מכל רבתומע שצואה

   .'וכו בה קבורים מתים כלבים שהם ,ומזלות כוכבים עובדי בה קבורים וישמעאל
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}é{ ïëìå ôá 'òîù áéúë ìëáå êãàî ãåáòéù ïúùìùá .ìáà äéäåá íà òåîù, 
øáãîù íéáøì, íéáøáå àì éçéëù àä, îë"ù) åëøáú äìò "á (äáøä åùò áùøë"é àìå 

äúìò íãéá, êëì àì øîà ÷ø íëááì íëùôðå àìå íëãåàî, êëì àåä äãî ãâðë äãî, 
ïéëéøöù ïîöòá ãåáòì íúãåáò .íàù åéä íéãáåò óà íãåàîá, äúéä úéùòð ò"é íéøçà .

àå"ú, à"ë äù÷é éàî øëù áåè àåä ìò éàî çúôã éäå 'íà òåîù .äæì øîà, úôñàå êðâã, 
àìå ìù íéøçà .äæáå õøåúî î"ù íù àøîâá, àìå ãåò àìà úëàìîù íéøçà åë', àåäù 

øúåéî äøåàëì ãåòå íé÷åã÷ã åë')  úåëøá úåãâàíù(236.   
  

 כי , טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות ולישב עמהם]י[
כ המתחבר " משא.ז יקנה בנפשו מדת ההסתפקות ולהיות שמח בחלקו"עי

 לא תשבענה עיניו תמיד מלרדוף אחרי , אם ירויח הרבה אף,עם העשירים
משלי טז (אין אדם מת וחצי תאותו בידו ) לב' א סי"ר פ"קה(ש " כמ,ההבל

  .)237יט
  
 שאז הוא , טוב לו לאדם שיקבץ רק מעט ממון ויעשה צדקה]יא[

 ואפשר הוא נותן יותר הראוי לו ממה שיהיה לו ,יוצא ידי חובת צדקה בקל
  .)238משלי טז ח(ך ליתן כפי ערכו יכמשפטו הצר ולא יתן ,הרבה

  

אך , על צד היותר טובו נפ שגם מדת הפזרנות יותר מדאי אי" אע]יב[
 אבל מדת הכילות ביותר הוא אך למחסור ,מזה הלפעמים יוכל לצמוח טוב

  .}יא{) 239משלי יא כד(לעולם 

  - מאיר האבן -  
 של רצונו עושין שישראל בזמן כאן[ ת"וא בזמן כאן ה"ד 'תוס :י"כרשב עשו הרבה ה"ד 236
 מוקמינן מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן לקמן והא ת"וא - דגנך ואספת שנאמר מקום

 ל"י ועוד ,גמורים צדיקים דאינם כך כל רצונו עושין אין אבל ,ורצונ שעושין ודאי דמיירי ל"וי .ליה
 הדדי כי עושים ואין בעושים והכא עושין ואין עושים בין מה לפרש שבא דלקמן אהא ליה דפליג
 אם והיה כתיב והא ,מקום של רצונו עושין באין להאי דמוקי ,ועוד עוד דולא יתורא ק"וע .]נינהו
 פרשת לכן .במאדו גם שעובד ',וא .ונפשו בלבבו שעובד ',א :הן ודותעב מיני שני ל"נ לכך .שמוע
 שכיחי לא וברבים ,לרבים שמדבר ,"שמוע אם והיה"ב אבל .בשלשתן שיעבוד ,ליחיד שמדבר שמע

 ולכך ,מאדכם אמר ולא ונפשכם לבבכם רק אמר לא לכך ',כו ש"כר עשו הרבה ש"כמ ,דבמאדו הא
 נעשית היה ,במאודם אף עובדין היו שאם ,עבודתם לעבוד יכיןצר בעצמן שהן ,מדה כנגד מדה היא

 ,עוד ולא אמר לזה ,שמוע אם והיה דפתח מאי על הוא טוב שכר מאי ,כ"א קשה ז"וע .אחרים י"ע
  .אחרים של ולא דגנך ואספת אמר ולזה ,מזה גרוע עוד שיש 'פי

 ואין ,העולם כל לו קמספי אין ,שמתגאה ולמי ,וחפצו רצונו למלאות הוא העשירות תכלית 237
  .עצמו תא שימצא במה שיסתפק עניים עם יושב להיות לו טוב לכן ,בידו תאותו וחצי מת

 שיעסוק לאדם טוב ,'גו מעט טוב - א"בהגר .ִמְׁשָּפט ְּבא ְּתבּואֹות ֵמֹרב ִּבְצָדָקה ְמַעט טֹוב 238
 חיוב מדין יוצא הוא ,מעט ממון לאדם יש כאשר כי ,צדקה ויעשה ,מעט ממון ויקבץ ז"בעה מעט

 שאדם מה הוא משפט ,משפט בלא תבואת מרב .לו מהראוי יותר נותן הוא ואפשר ,בקל צדקה
 רב לו שיהיה ממה והיינו ,העם מאת הכהנים משפט וזה ש"כמ ,והדין החוב פ"ע ליתן צריך

 מודשיל טוב בתורה וכן ,משפט כ"ואח צדקה תחילה אמר ולכן .הצריך כמשפטו נתן ולא תבואות
 יודע שאין ,במשפט לא אך הרבה יד על שיקבץ ממה ,במשפט ולא רב מתבואת בצדקה מעט מעט
  .בוריו על הדין

 לפעמים יש ותרנות מידות אך ,הטוב היצר תעצ אינם ושניהם ,וותרן כילי באדם מדות 'ב 239
 מה לו יהה ולא ,בצורת בשני דינר לעני 'א נתן 'א שפעם במדרש ש"כמ ,ז"עי לו עוד ונוסף שמפזר
 ,שהכריזו למקום ובא בספינה והלך רבה ושענאבה שזרקו האתרוגין כל את ואסף והלך ,לאכול

 ,מיושר וחושך .עוד לו ונוסף מפזר יש לכן .ונתעשר ,אותו ויעשיר למלך יביא אתרוג לו שיש שמי
  .לעולם למחסור רק אינו הוא ,היושר על ואינו ביותר כילי שהוא מי אבל ,למחסור אך
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}àé {æå" ì øùéä øôñøì" ú- éùéùä øòùä – ]äúðëñå úåìéëä úãî .äãîäå 
 äøùò òáøàä-úåìéëä  ,äúåëæ ïåøñçå ùôðä òøî äì äîåãä åà . äãîä úàæ åðøëæ íìåàå

äéúåãî øàù ïéá ùôðä òø úåãîî ,äàøðù éðôî ,éë[äáéãð ùôðä äéäúùë  ,ììëðíé äá 
øå úåãîä á]úåáåèä .äãîä úàæ êåôäð ïë íà ,øîàðå [êôéäáåéìéë íãà äéäé íà  , ïéà

ì åá äòøä äãîä úàæäãá , ÷øäìà ãáìî úåøçà ,ò úàæååìäðìë ìò ä .øîåà ïë ìòå , éë
äãåáòä úéçùú úàæä äãîä .éìéë äéäéù éî ìë éë ,äúòá ä÷ãö äùòé àì , øåæòé àìå

åçøë ìòá íà éë ïåéáà .èôùîë äðùòé úìòåú äá øéëé øùà äåöî ìëå, äá øéëé íàå 
åðåäî èòî ãñôä åìôà ,äá ì÷é ,äðøéúéù ãò äéìò úåéàø àéáéå, äèøç äá äùòéå 

äøùôå .ïåâë ,èçùéå ùáë äð÷é íàðå åéäôøè àöî , øéùëäì úåéàøå úåëìä àéáäì ìëåéå
úåàä ,äùòé ,úáù åéìò ñðëé íà ïëå ,÷ñò åì ïîãæéå ,ïåîî åì ãáàé åðùòé àì íàù , àéáé

î àåä éë úåéàøååúåùòì øú,ùéå éàø íéøùà åúéà äùòé å íäá éçå íãàä íú)é àø÷éå ç
ä .(ìëåúåìéëä çëî àáé äæ  .ø ìéáùá íéäìà ãáåò úåéäì éìéëì øùôà éà ïë ìòåå åááì ò

ðéòåéå ,à ìë øéúé äèåøô ìéáùá øùàéøåñ ,åîöò ïéáì åðéá ïëù ìëå , àì øåîùé àì éë
àéä àìå øåñéúìòåú øáãá ììë øú . ù÷åîá ãëìé ìáì íéäìà ãáåòì êéøö ïë ìòå

úåìéëä , ÷ìçá åéäìà äîøé éëåéúôù ,åúåãéñçä úéìëú åì äàøé , íåù åì ïîãæéùë
ø åà úìòåúéà øéúéù úðî ìò çåéñàé åà øåñå øäîåøú ,äùòé . ïåîî ãåáà åì ïîãæéùë ïëå

åðåä ìéöäì éãë äùòé àì øùà äìåáçúå äöò çéðé àì ,åùôð èìîé àì àåää ìéñëäå . ìòå
øéñäì éìéëì êéøö ïë ä äãîä ïî åîöòàéä ,åéäìà úãåáò øåëîé ìàåäæáð øéçî øåáòá  ,

åéäìà úåöî øåîùéù éî ìë éë ,äéìò ïåîî ãåáàì åáì úéùé àì , úìòåúá çîùé àì ïëå
çá àåáúùéíùä àøé àø÷ð äæå äåöîä ìåìëò "íù ì.  
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ã ÷øô 'ä úãåáò éëøã ììë ïéðòá ' íò ïåîäì ììë êøãá øöéä úîçìî éðéðò ìëå
äøåú éãîåìì ãåçéáå  

 אבל ,ין כשהוא שוקט על שמריו כמו שהשמרים הם שימור לי]א[
 כך היצר הרע בזמן ,יה אין היין ראוי לשת,כשהשמרים עולים למעלה

 אבל כשעולה למעלה מקלקל , מועיל לישוב העולם, ליצר טובףשהוא כפו
  ).ש" ע241'אות א' מדרש רות החדש פרק א, 240ישעיה ה ז(הכל 

  
ר סגו' וא,  ועליו שורה היצר הרע,מלא דם'  א, בלב242נקבים'  ב]ב[

מתפשטים מהם כל המדות טובות  ,' ובזמן שהן מסכימים לדעת א,ברוח
  .}א{ ועיקר העבודה הוא ביצר הרע ,שכליות ומעשיות

}à {àé åè éìùî243 ,éùàøáú ò çë à"æîøä ã244 ,îë òøä øöéä ãåã âøäùëå" ù
éáø÷á ììç éáìå, øåðëá úáùðî úéðåôö çåø äéä æà )ò â úåëøá"á(, æîø çåøì ùãå÷ä .éë 

øåðë æîø ìò äîùðä, ò"ô î"ù) éìùî ë æë (øð éåä"ä úîùð íãà, øð éåä"ä éâáî 'øåðë, 

)íù úåëøá úåãâàì åéøåàéá245(, éòå'æú "ò æè ç"â246.   

  
 ורוח , הוא מן הטחול, כל עסקי עולם הזה ותאותיו לבצוע בצע]ג[

 אבל בצדיקים מן הטחול הוא שמחה של ,הכוסף לעולם הבא הוא בלב
  .}ב{) 247ד הרמז"אשית א ד עבר(מצוה 

  - מאיר האבן -  
  .162 הערה לעיל ובאה 240
 רוח על היין שהוא ,השכלית ונפש רוח כן ,השמרים על הוא שהיין ל"ר ',כו היין וכדוגמת 241
 ונפש רוח בלא כן ,להתקיים יכול אין שמרים בלא שהיין וכמו .השמרים שהם ,הבהמית ונפש

 חמרא עולה והיין למטה יורדים השמרים והנה[ .השכלית נפשו רוח להתקיים יכול אין ,הבהמית
  ].'וכו הבהמה ורוח 'כו העולה אדם בני רוח יודע מי ,שמביא וזהו ,דורדיא על

  חללים ל"נדצ 242
 גיהנם מדורי ששה היא השאול -  א"בהגר .ָאָדם ְּבֵני ִלּבֹות ִּכי ַאף 'ה ֶנֶגד ַוֲאַבּדֹון ְׁשאֹול 243

 .ר"ויצה ט"יצ באדם וכנגדן .ושמאל ימין ,נ"דו והן .השביעית הוא בדוןוא ,שאול כולם הנקראים
 וזה זה ובינונים .רע ששניהן ,שופטן ר"יצה ורשעים .טוב ששניהם ,שופטן ט"יצ צדיקים ל"חז ש"וז

  .הלבבות 'ב ,'וגו לבות כי אף ,'וגו ואבדון שאול ש"וז ,שופטן
244 ִהים ֹאָתם ַוְיָבֶרִהיםֱא ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ֱא ַהָּים ִּבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבֻׁשָה ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו 
 ,הלב של הבתים 'ב חיבור ,'כו ורבו פרו - א"בהגר .ָהָאֶרץ ַעל ָהֹרֶמֶׂשת ַחָּיה ּוְבָכל ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף
 שהן בזמן לטוב לםווכ ,ומעשיות שכליות טובות המדות כל מתפשטים ענפים כמה ומהם

   .ל"כנ "אחיו אל איש ופניהם" אחד לדעת מסכימים
 ,חללים 'ב ובלב .כנור כמנין ,ה"יהו נר שנאמר מה פ"ע האדם לנשמת רומז – תלוי היה כנור 245

 ,בקרבי חלל לבי ש"כמ ,הרע היצר הרג והוא ,רוח מלא 'והב .הרע היצר שורה ועליו ,דם מלא 'א
  .בו בתמנש הקודש רוח הוא ,צפונית רוח היה ואז

 כי .בינה שהוא יה כס על יד כי )טז יז שמות( ש"כמ ,ה"יהא בשם שנשבע ל"ר -  מאהוא ביה 246
 חללי בשני כי ,דינא באחוריים נקם הוא שמשם ,הלב דם והוא ,ו"כמש דם 'גי בלבי .בלבי נקם יום

  .מפרש דשמא ה"מ רוחא ובימינא ,ל"הנ אחוריים כידוע אדם בשמאל ,דלבא
 ,החשך מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי )גי ב קהלת( נאמר 247
 מטתו הנה" )ב"ע לא יח קוןתי 'עי( שאמרו וזהו .וחשך אור ,הטחול וכסילות הלב חכמת שהוא

 ריאה כנפי בשית שהן ימא גלי לכורסייא דסחרין דכורסיא גלגלי שתין 'וגו "ששים שלשלמה
 נור אש זה ואור ,בצע לבצוע ותאותו ז"עה עסקי כל והוא ,הטחול של "בלילות מפחד" ללב דסחרין

 וחשך באור שאמרנו זה וכל ."אור ויהי" "ם"המי פני על מרחפת אלהים ח"ורו" ש"אמ והן .דליק
 שכתוב כמו ,ברא לטב איברוהי כל דחייא מאילנא דאיהי נשמתא אבל ,ר"טו ה"דע מסטרא הוא

 כתיב )ב"ע ל שבת( שאמרו כמו הכל ולילה וםי שהן וחשך ואור .פנחס פרשת מהימנא ברעיא
 ',כו כאן מצוה של בשמחה כאן קשיא לא ,"עשה זה מה ולשמחה" וכתיב "השמחה את ושבחתי"

  .'כו שורה השכינה שאין וללמדך
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}á {éò'ô úåëøá øåàéá "ã è"ú ä"åéìë øú248.  

  
 אלא מתחיל ,אין דרך היצר הרע מתחילה להפציר לעבירה ]ד[

 אלא הולך ומתדבק , וכשרואה שאינו מתגבר עליו,להראות לאדם אהבה
 ומסיתו לעשות מצות שיש בהן הנאת , אז מתחיל למשכו ברשתו,עמו

 אז , וכאשר הוא רגיל בתענוגי מצוה.מחה של מצוה כגון אכילה וש,הגוף
כ תשובה " שיעשה אח, ואומר לו,מתחיל להמשיכו אחר תאות עולם הזה

ולמה תניח ) ב"יומא פו ע (ש"כמ , שיעשו לו מהעבירות זכויות,מאהבה
 כי התורה בלאו הכי לא תוכל להשיג כעת אף ,תענוגי עולם הזה בחנם

 וכן המצות .מלכה ושריה בגוים אין תורה )איכה ב ט( ש"כמ ו,ביגיעה רבה
 אז אין צריך עוד , ואחר שמדחה אותו מדרך חיים.אינן כעת בשלמות

 וכאשר הורגל לילך .)249כבמשלי ז ( כי הולך אחריו מעצמו ,לפתותו
 כגון , מתאוה גם לדברים שאין בטבע האדם להתאוות להם,בשרירות לבו

  .251)ט יחדברים כ( וכדומה 250)כג-ויקרא יח כב(ש "מ
  
 וכל , היצר הרע רובץ במנוחה, כל זמן שהאדם עוסק בעבודה]ה[

  .}ג{ בשעה שהוא פוסק מעבודה ,מגמתו הוא רק ללכוד האדם במצודתו
}â { ÷åñô ìò úéùàøá)æ ã (õáåø úàèç çúôì252, éò 'áé æ éìùî253,àé àì 254.  

  

ברכות ( לכן נמשל לזבוב , אין יצר הרע שורה אלא במקום פגום]ו[
ת והצדיקים אינם מניחים א} ד {.ג מקום רע"שאינו שורה אלא ע) א"סא ע

 ובזה נסתר טענת , אפילו כחוט השערה, להתפתות מיצר הרעעצמם
  - מאיר האבן -  

 'א והן 'וכו 'ה על ויתיצבו ואינון ,אלהים בני מרה ,אלהים כבד ,שרפים ריאה ,אשים ושט 248
  .ממנה עצבון כל עתה לכן יבכיון עתה שוחק טחול שלום ימלאכ שהיו אראלים הוא טחול

249 כיון ,אחריה הולך - א"בהגר .ֱאִויל מּוַסר ֶאל ּוְכֶעֶכס ָיבֹוא ֶטַבח ֶאל ְּכׁשֹור ִּפְתֹאם ַאֲחֶריָה הֹוֵל 
  .אותו לפתות עוד צריכה ואינה ,אחריה בעצמו הוא הולך אז ,חיים מדרך אותו שמדחה

 ָבּה ְלָטְמָאה ְׁשָכְבְּת ִתֵּתן א ְּבֵהָמה ּוְבָכל ,ִהוא ּתֹוֵעָבה ִאָּׁשה ִמְׁשְּכֵבי ְׁשַּכבִת א ָזָכר ְוֶאת 250
  .הּוא ֶּתֶבל ְלִרְבָעּה ְבֵהָמה ִלְפֵני ַתֲעֹמד א ְוִאָּׁשה

 ִלִּבי ִּבְׁשִררּות ִּכי ִּלי ֶיהִיְה ָׁשלֹום ֵלאֹמר ִּבְלָבבֹו ְוִהְתָּבֵר ַהֹּזאת ָהָאָלה ִּדְבֵרי ֶאת ְּבָׁשְמעֹו ְוָהָיה 251
ַהְּצֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְספֹות ְלַמַען ֵאֵל.  

 ,ּבֹו ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶלי ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב א ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא 252
 לפתח אפס ,במדרגותיך רותשא לבד עוד תתנשא שלא תחשוב אל ,שאת תטיב לא ואם -  א"בהגר

 כאריה רובץ החטאת אז הדלת שפתחת כיון ,החטאת רובץ שם הבית לפתח ,פירוש .רובץ חטאת
 ,תשוקתו ואליך רק .שמו יתברך בעבודתו עוסק שאדם זמן כל במנוחה רובץ הוא אפס ,יקימנו מי
  .מהעבודה פוסק שהוא בשעה במצודתו האדם את ללכוד רק הוא מגמותיו כל

 שבביתה ,אלמעלה קאי בחוץ פעם - א"בהגר .ֶתֱאֹרב ִּפָּנה ָּכל ְוֵאֶצל ָּבְרֹחבֹות ַּפַעם ַּבחּוץ םַּפַע 253
 פשטי הלומדין באותן כלומר ,בחוץ פעם אומר לזה ,ח"בת תמיד מתגרה רק ,רגליה ישכנו לא

 באותן ,ברחבות פעם .תרונה בחוץ חכמות למעלה ש"כמ ,חוץ נקראו תורה שפשטי ,תורה
 אצל כלומר ,פינה כל ואצל .קולה תתן ברחובות ש"כמ ,רחובות שנקרא תורה דרושי םיהלומד
 לבא יכולה אינה היא ,בעיר שהוא זמן כל כי ,בו גם מתגרה ואז ,משם יצא פן ,תארוב העיר פינות
 אותיות 'ד נגד הוא שפרדס מפני והיינו .משם יצא פן ,תמיד אורבת שהיא ,תארוב אומר לכן ,אצלו

 אין בהן העוסקים גם ולכן ,לעלמין מתפרשין דלא רעין נקראין והן ,ה"י נגד הוא וסוד ורמז ,ה"הוי
 יבאו פן תארוב היא ולכן ,בהם גם מתגרה הוא אז ,יסורו כאשר אך ,בהן להתגרות יכול ר"יצה

  .בידה ויפלו אליה
  .8 הערה לעיל הובא 254
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מפני התגברות היצר הרע '  האומרים שאינם יכולים לעבוד ה,הרשעים
  .}ה{

}ã {íù úåëøá úåãâàì åøåàéá255.  
}ä {ááøì åøåàéá"ù àìâì àìâ ïéá øîàîá ç 'äñøô256.  

  

 כי עבירה ,פ כן נענש עליהם" ואע,גגו יש עונות שבאים באונס וש]ז[
יומא לט ('  ואדם מטמא עצמו מעט כו,)ב"ד מ"אבות פ (גוררת עבירה

  ).כי מסתמא הניח מתחלה פתח ליצר הרע לכנוס בו(} ו{) א"ע
}å {îá æîåøî äæå" ù)á" ÷ò è"á ( å÷æð éîåìùúá éúáç å÷æð úö÷îá éúøùëä

÷æð ìë øùëäëíù åøåàéá å257,éòå  'å âé éìùî258 ,áé óéòñ ã ÷øô ïî÷ìå.  

  
כ לעבור על "מונע מלקיים מצות עשה גורם לו אח מה שאדם ]ח[

  .)260 כא259משלי יב ו(ת "ל
  
 על כרחו ירד , אם אין האדם משתדל לעלות תמיד מעלה מעלה]ט[

  .}ז{מטה מטה 
}æ {æå" äèî ìåàùî øåñ ïòîì ìéëùîì äìòîì íééç çøåà ù)éìùîãë åè 261(.ëå " ë

 úéùàøá úåìëéäì åøåàéáá)ò ë"à (øñçå êìåäå èòîúî äîëç óéñåî ïéàù ïîæ ìë éë262. 

  - מאיר האבן -  
 והוא ,פגום במקום אלא שורה אינו הרע יצר וכן ,רע מקום גבי על אלא עומד אינו הזבוב 255

  .בחושבן זבוב וזהו ,ורע טוב הדעת בעץ
 מניחים אינם הצדיקים אבל ',וכו בוכיא של לחוט דומה בתפילה הרע יצר אסי ר"א 256

 יום לבכ עליו מתגבר אדם של יצרו )ב"ע נב סוכה שם( ואמר ,כחוט אפילו מהיצר להתפתות
 לא מפני אם 'ה נאום תיראו לא האותי שנאמר ,דמריך גבורתיה חזי פוק אמרו וזה ,עוזרו ה"והקב

 הרע יצר ת"וא .מפני תיראו לא מדוע 'פי ,יעברנהו ולא עולם חוק לים גבול חול שמתי אשר תחילו
  .יאבוכ של כחוט אפילו שולט איננו בצדיקים ,לים גבול חול שמתי והלא ,אותנו מניח אינו

 אבות( עבירה גוררת עבירה כי ,עליהם נענש כן פ"ואע ,ושוגג באונס שבאין עונות יש כי 257
  .נזקו כל כהכשר 'כו במקצת הכשרתי ש"וז ,)א"ע לט יומא( 'כו מעט עצמו מטמא ואדם ,)ב"מ ד"פ

 כי ,ש"כמ הוא חטאת תסלף ורשעה -  א"בהגר .ַחָּטאת ְּתַסֵּלף ְוִרְׁשָעה ָּדֶר ָּתם ִּתֹּצר ְצָדָקה 258
 ,שגגה שהוא חטאת לידי מביאתו זה ,מתחילה עשה כבר אשר העון מחמת כלומר ,בעונך כשלת

  .חטאת לידי ומביאתו אותו תסלף הוא ,מתחילה שעשה ורשעה ,כאן הוא וכן
 ,ע"מ חסרון הוא חטא -  א"בהגר .ַחָּטאת ְּתַסֵּלף ְוִרְׁשָעה ָּדֶר ָּתם ִּתֹּצר ְצָדָקה – ו יג ל"נדצ 259

 אומר לכן .צדיק שאינו מי 'אפי עוברין אינן עבירות אבל .הצדיקים רק אחריהן רודפין אינן ע"ומ
 וזהו ,מאוד הרבה הן ,ע"מ עשה שלא שמה ,העגלה כעבות חטאת ואצל ,השוא בחבלי עון אצל

 הרבה ע"ממ לבטל רגיל שכבר שהוא משום היינו ,רשעה שעושה מה כלומר ,חטאת תסלף ורשעה
  .תעבירו לעבור גם בא ומזה ,פעמים
 למעלה ש"כמ רעה תרדף חטאים -  א"בהגר .טֹוב ְיַׁשֶּלם ַצִּדיִקים ְוֶאת ָרָעה ְּתַרֵּדף ַחָּטִאים 260
 ,כאן הוא כן .רשעה לידי לו מביאה הסיבה זו ,ע"ממ חסר שהוא מחמת ,חטאת תסלף ורשעה
  .ת"ל שהוא רעה לידי אותו שמביא עד ,אחריהן תרדף ע"מ חסרון שהן החטאים מחמת
 נקרא האדם ,'וגו חיים ארח -  א"בהגר .ָמָּטה ִמְּׁשאֹול סּור ְלַמַען ְלַמְׂשִּכיל ְלַמְעָלה ַחִּיים ֹאַרח 261
 איפשר בלתי וכי .ו"ח מטה מטה ירד ,למעלה יעלה לא ואם ,לדרגא מדרגא תמיד לילך שצריך ,הולך

 ,שאולה למטה לרדת יטה שלא כדי ,'גוו למען 'וגו למעלה חיים אורח וזהו .חדא בדרגא שיעמוד
  .משאול יסור חיים האורח ומחמת
 של וענין .וכסיל זקן מלך בסוד ,לשוטים כ"ג הנבואה נמסרה :ג"ע יד א"ח אור ביהל והוא 262

 אל )א"ע קג ב"ח זהר( בסוד כידוע( ,וחסר והולך מטפש חכמה מוסיף שאין זמן כל כי ,וכסיל זקן
 שאין ז"וכ ,עקר ]בך ל"נדצ[ שכלך יהיה לא ש"כמ ,החדוש שהוא ,פרין עביד ולא דאסתרס אחר

 ואורח כ"משא ,והולך שמתמעט האור הגונב בעשב וכידוע ,והולך מתמעט הקרן פירות עושה
  .'כו כאור צדיקים
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éòå 'æ ã úéùàøá åäéìà úøãà263 ,ëå"è èé éìùî ë264,çë àë 265, ùøéôå äðùù éî éë 
úåðåùàøä úà ãáàé,îë " ù)áé á÷ò éøôñ (êáæòà íéîåé íåé éðáæòú íà,òå "ìé äøòä " â

ô"ç.   
  

 מפני ,כ פורש" הישר ואחךר שאדם מתחיל לילך בד פעמים]י[
 אבל .א שלא היה לו סייעתא דשמי,' והוא מתרעם על ה,שקשה לו מאד

 במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה עליונה ,באמת הוא בעצמו קלקל
  ).266משלי יט ג(

  
 , מפני שבו מתגרה ביותר,ח צריך שמירה יתירה מיצר הרע" הת]יא[

 ,מטענות הפתאים הפורשים מלימודם'  וזהו א.)א"סוכה נב ע(ש "כמ} ח{
 אבל באמת אין זה רק .באמרם שקשה להם לעמוד במלחמת היצר הרע

וגם } ט {. ניצול מיצר הרע לגמרי, אבל כשמתגדל בתורה,בתחילת למודם
 . וגם יוכל לקפוץ בקל ממדרגה למדרגה, ליכנס לקדושה בדוחקין צריךא
בתחבולות תעשה לך ) משלי כד ו(מר וכל התחבולות של המדות שנא} י{

אבות ( אבל , הכל במי שאין תורתו אומנתו, והוא כל מסכת אבות,מלחמה
 ומלבשתו ,' זוכה לדברים הרבה וכו,כל העוסק בתורה לשמה) א" מו"פ

  .}יא' {ענוה ויראה וכו
}ç {åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìëù íãàá åîëå,úåìôúå úåöîá ïë , øáã ìë 
é àåäùåúøìåãâ ,òøä øöéä äæ úîåòì  øúåé øúåé øäæäì êéøöå ìåãâ.æå " ù)ò å úåëøá"á (

ìéôúá øéäæ íãà àäé íìåòìåë äçðîä ú ')å÷éú"ò æò "á(267.  
}è {âé áë éìùî268,æ æè 269, èé åè270,ñ÷ çìù øäæ 271.  

  - מאיר האבן -  
  .252 הערה לעיל הובא 263
 ועושה תחילה הלומד היינו ,כזבים ויפיח - א"בהגר .ֹיאֵבד ְּכָזִבים ְוָיִפיַח ִיָּנֶקה א ְׁשָקִרים ֵעד 264

  .פשעהו ביום יזכרו לא הצדיק צדקת ש"כמ ,הראשונות יאבד ,מזה פירש כ"ואח ,ט"ומע צדקה מעט
 ופירש ששנה שמי למעלה ש"כמ 'וגו עד -  א"בהגר .ְיַדֵּבר ָלֶנַצח ׁשֹוֵמַע ְוִאיׁש ֹיאֵבד ְּכָזִבים ֵעד 265
 ,ותוכחה מוסר ששומע ,שומע ואיש .'וגו יזכרו לא הצדיק צדקת ש"כמ ,שלמד מה כל גם יאבד
 את שינהיג ידבר לנצח הוא זה בשכר ,ומוסר תוכחה עליו ומקבל ששומע מי או ,בתורה ידבר לנצח
  .כולם

 הוא האדם על אהשב שהצרה 'וגו אולת - א"בהגר .ִלּבֹו ִיְזַעף ’ה ְוַעל ַּדְרּכֹו ְּתַסֵּלף ָאָדם ִאֶּוֶלת 266
 לח יומא( ל"ז אמרו כי ,'וגו אולת ,ועוד .'ה על זועף והוא ,רעה תרדף חטאים ש"כמ ,איולתו מחמת

 פירש כ"ואח ,מצות ולעשות תורה ללמוד מתחיל אדם ולפעמים .אותו מסיעין לטהר הבא )ב"ע
 מחמת הוא תובאמ ,סייעוהו לא למה 'ה על וזועף ,לו מסייעין שאין לפי ,מאוד לו שקשה מחמת
 אף ,בדרכו לבטח ילך ואז ,למעלה ש"כמ יקפוץ ולא מדרגתו לפי לילך צריך אדם כל כי והוא .אולתו

 כלומר ,אדם איולת וזהו ,סייעוהו לא לכך ,בדרכו לילך התחיל לא האדם שזה אך .יסייעוהו כי
  .סייעו לא למה 'ה על זועף והוא ,דרכו סילוף ,הדעת ישוב בלתי שעשה אולתו מחמת
 ליזהר צריך גדול היותר כל ,ותפלות במצות וכן ,]הימנו גדול יצרו[ 'כו מחבירו הגדול כל 267

  .מכולם חמור דחמור ,המנחה בתפלת נזהר אדם יהא לעולם ש"וז ,יותר
 .פשט והוא ,חוץ :חלקים 'ב יש ובתורה -  א"בהגר .ֵאָרֵצַח ְרֹחבֹות ְּבתֹו ַבחּוץ ֲאִרי ָעֵצל ָאַמר 268
 ש"כמ ,ולסטים רעה המחי האדם מצלת היא והתורה .למעלה ש"כמ ,רחובות אהנקר ,ודרוש

 כ"וא .הבהמי ורוח הבהמיות נפש נגד שהם ,ל"הנ 'מב מצלת היא ,אור נקראת שהתורה למעלה
 אז ,בתורה ח"הת יתגדלו וכאשר .ליסטים מן מצילו ורחובות ,רעה המחי מצילו הפשט והוא החוץ
 שהוא ,ירצח וברחובות בחוץ ארי ש"וז ,לתורה כלל יבואו לבל ודמא בהם יתגרו לכך ,מכל יבטלו

  .בפניהם לעמוד יוכלו ולא ,ח"בת מאוד המתגרין רוח נפש נגד שהן ,ולסטים רעה החי
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}é {é ã éìùîá272 ,ä òøä øöéî åéìò ïéâî íâåïåöéç,áä íäù øé åéìò íéâéòìîä úå
)àé çé éìùî273(.  

}àé {ë"ô úåëøá úåãâàì åøåàéáá åðéáø ë"ã è"íã æé÷îä ä274î ìò " ù)á" çð á
ò"á (íã àðà ïéòøî ìë ùéøá,ø "íéàèçä ìë ùàø ì.øîç àðà ïååñà ìë ùéøáå ,ø " ì

äøåúä, îë"ùåë äá àìåëã äá êôäå äá êôä ',å îë"ù) ò ì ïéùåãé÷"á ( íú íñ íúîùå
åë',øîç úéìã øúàá ,áúî íéðîîñ ïîú ïéò,ø "åë úåìåáçúä ìëù ì'.  

  

 והוא בשביל שמושרש , פעמים יש צדיק שעושה חטא גדול]יב[
 או שכבר נכשל בזה ,)ד"ג ע" ע275א"ז קיח ע"תיקו(בטבעו ממעשה אבותיו 

  ).276יונה ד ג(בגלגול הראשון 
                                                                                                                                            

 שלא ,אלעיל וקאי ,'וגו 'ה ברצות -  א"בהגר .ִאּתֹו ַיְׁשִלם אֹוְיָביו ַּגם ִאיׁש ַּדְרֵכי ’ה ִּבְרצֹות 269
 עלי המקטרג שהוא ר"יצה והיינו 'וכו ,מניעות 'ג לי יש הלא ,הרעה רכימד אשוב איך ,אדם יאמר

 .בהם והורגלתי ,תמיד אחריה שהלכתי הבהמית נפש והוא ,מנעורי בהן שהלכתי הדרכים הם 'וכו
 הן 'וכו אויביו גם ואמרו ,אתו ישלים אויביו גם ,איש דרכי 'ה ברצות כי מהם תירא שאל וזהו 'וכו

 'כו העורבים ואת ש"כמ הם לחמינו כי לך שלח 'פ בזוהר ש"כמ הבהמית הנפש וגם המקטריגין
  .ושלום לטוב לו יהיה וכולם ש"ע

 'כו דרכים לפרשת הגיע המשל ש"וכמ וקטנה דחוק אורח הוא ואורח ש"כמ הרחב הוא דרך 270
 שהיא אף והשניה וברקנים קוצים מלא כ"ואח רחב תחלה 'א דרכים 'ב יש כי והוא לקמן ש"וכמ
 העצל של רחב הדרך כלומר דרך וזהו סלולה דרך ויהיה מאוד ישגה אחריתה אבל מצער לתהתחי
 בדרך תחילה שהולכים הישרים כלומר ישרים ואורח וברקנים קוצים מלא חדק משוכת כ"אח היא

   .סלולה דרך יהיה כ"שאח וארוכה קצרה היא אבל נפשם וקצרה וצערה דחוקה
  .מכולם יותר ח"ובת )א"ע נב סוכה( ש"כמ – 'וכ יצרא הא :ב"ע יח ג"ח אור יהל 271
  .9 הערה לעיל הובא 272
 יש ר"יצה 'ב כי ,'וגו עשיר הון - א"בהגר .ְּבַמְׂשִּכתֹו ִנְׂשָּגָבה ּוְכחֹוָמה ֻעּזֹו ִקְרַית ָעִׁשיר הֹון 273
 ילעגו ,י"הש לעבודת נפשו מגמת ישים בעת ,ולםהע הוא ,מבחוץ .מבפנים 'וא ,מבחוץ 'א :לאדם
 .רובץ חטאת לפתח )ז ד בראשית( ש"וכמ ,מבחוץ ר"היצה והוא ,זה לך למה ידברו ובפיהם ,עליו
 העשיר וזהו ,שלו הפנימי ר"היצה הוא ,ובפנים .כשיצא עליו להגן ,ביתו פתח על מזוזה נקבע ולכן
 וישחק העולם ללעג פונה שאינו ,מבחוץ עוזו ריתק לו הוא ,התורה שהוא הון אותו ,הון לו שיש
 נשגבה חומה הוא ,בפנים שהוא ובמשכיתו ,עוזו וזהו ,לחוץ שיצא אף ,ממנו מתיירא ואינו ,להם
  .למעלה כמו נשגב אמר ולכן ,שלו ר"היצה נגד

 .החטאות כל ראש ל"ור ,]דם אנא[ 'כו מרעין כל בריש )ב"ע נח ב"ב( ש"כמ ]כא אות א"ע לד[ 274
 סם ושמתם ',כו בה הפוך )ב"מכ ה"פ אבות( ש"כמ ,התורה ל"ר ,]חמרא אנא[ 'כו אסוון כל רישוב

 לך תעשה בתחבולות שנאמר המדות של התחבולות שכל ל"ר ',כו תמן דלית באתר ',כו תם
 זוכה לשמה בתורה העוסק כל )א"מ ו"פ אבות( אבל ',כו באתר הכל ,אבות מסכת כל והוא ,מלחמה

 את אוהב ,אהוב ,רע נקרא ,לו הוא כדאי כלו העולם שכל אלא עוד ולא ,רבהה לדברים[ 'כו
 ,ויראה ענוה[ 'כו ומלבשתו ,]הבריות את משמח ,המקום את משמח ,הבריות את אוהב ,המקום

 ממנו ונהנין ,זכות לידי ומקרבתו ,החטא מן ומרחקתו ,ונאמן ישר חסיד צדיק להיות ומכשרתו
 וממשלה מלכות לו ונותנת ,גבורה לי בינה אני ותושיה עצה לי אמרשנ ,וגבורה בינה ותושיה עצה

 ,רוח וארך צנוע והוה ,פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעין ונעשה ,תורה רזי לו ומגלין ,דין וחקור
  ].עשיםהמ כל על ומרוממתו ומגדלתו ,עלבונו על ומוחל
 צדיקים יש אשר ארץה על נעשה אשר הבל יש )'ה קהלת( כתיב דא בגין שמעון רבי אמר 275
 הכא לו ורע צדיק לו וטוב רשע לו ורע צדיק אתרמיז והכא 'וגו הרשעים כמעשה אליהם שמגיע

 שעיםהר כמעשה ליה דאערע דצדיק רזא ודא הרשעים כמעשה אליהם שמגיע צדיקים יש אתרמיז
 חשונ ל"סמא דאינון דחייביא בעובדא דחב הרשעים כמעשה אלא רשע בן ולאו רשע דאיהו לאו

 בידיהם אבותיהם דמעשה בגין בנים על אבות עון פוקד רזא איהו והאי דילהון עובדא ליה אירע
 ן"שי וחרו מתמן ת"ש איהו דמשה ן"שי בגלגולא אזיל דא ובגין בן בלא ומת מיתה להבל גרים דא

 רכיב דהבל ודאי הבל תחת קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע ם"אלהי לי שת כי ד"הה )שת א"ס(
 .ביתא דאלפא סיומא ואיהי ליה הרכבה שת ואתעביד העלי

 צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש ,כתוב זה בשביל שמעון רבי אמר :תרגום
 נרמז כאן ,לו ורע צדיק .לו וטוב רשע ,לו ורע צדיק נרמז וכאן ,'וגו הרשעים כמעשה אליהם שמגיע

 לא ,הרשעים כמעשה לו שקורה צדיק לש הסוד וזה ,הרשעים כמעשה אליהם שמגיע צדיקים יש
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 טובים , הם לפי הנראה, רוב המינים והחוטאים בין אדם למקום]יג[

וש רשת לפני תועי רוח להמשך רות היצר לפ וזו היא אחת מתחבול,בטבע
  .}יב{) 278 יב יב277משלי יא ט(אחריהם 

}áé {éò 'æè è äéòùé279 ,å é280 ,ã àé281 ,)úá êôäìå" éãë øúåéá øáâúî àåä ç
ò íäî ÷éçøäì"ì ïîéñ  éàé.(  

  

 מכניס היצר , פעמים תיכף כשמתחיל ללמוד ולילך בדרך הישר]יד[
 ושכבר נתבטל ממנו ,מעלה עליונה לומר שכבר הגיע ל,הרע גיאות בלבו

 אבל באמת התורה נמשלה .י הגאוה בא לכלל כעס" וע,שליטת היצר הרע
 , וכמו שמים אינן מטהרין עד שכל גופו עולה בהן,)א"ברכות טז ע(למקוה 

                                                                                                                                            

 קרה ,ונחש ל"סמא שהם הרשעים במעשה שחטא ,הרשעים כמעשה אלא ,רשע בן ולא רשע שהוא
 זה ,בידיהם אבותיהם שמעשה משום ,בנים על אבות עון קדופ של הסוד וזהו .שלהם מעשה לו

 ן"שי הרויח משם ,ת"ש הוא משה של ן"שי .בגלגול הלך זה ומשום .בן בלי ומת ,מיתה להבל גרם
 רכב שהבל ,ודאי הבל תחת ,קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע ם"אלהי לי שת כי שכתוב זהו ,)ת"ש(

  .ביתא אלפא של הסיום והיא ,לו הרכבה שת ונעשה ,עליו
 בשביל והוא ,גדול 'א חטא שעושה צדיק יש - 'כו אתרמיז והכא הרשעים כמעשה -  א"בהגר
 ל"ר -  'כו דחייבא בעובדא דחב הרשעים במעשה אלא ש"וז ,םאבותיה ממעשה בטבעו שמושרש

 ,דילהון בלבוש להלבישו הלי וגרם ,אביו בחטא והוא ,ונחש מ"ס שהן ,רבים לשון הרשעים דכתיב
 הוא האילן טבע הרוב פ"שע ,'כו לבדוק צריך אשה הנושא ש"וז ,ממנו ליזהר מאד לו קשה והוא
  .ולואי גדול בזהירות לא םא ,בפרי

  .58 הערה לעיל ובאה 276
 אדם שבין בעבירות נקרא משחית -  א"בהגר .ֵיָחֵלצּו ַצִּדיִקים ּוְבַדַעת ֵרֵעהּו ַיְׁשִחת ָחֵנף ְּבֶפה 277
 משחית לב חסר אשה נואף שכתוב וכמה ,שבשמים לאביהם ישראל את שהשחית ש"כמ ,למקום

 טובים מינים רוב ולכן ,להדיח לו אפשר אי זה זולת כי ,חנף בפה הוא הדיחל והבא .'גו נפשו
 ובדעת .רעהו את ישחית חנף הפה י"ע ,חנף בפה וזהו ,אותו ומשחית רעהו לב גונב כי ,בטבע

 שדבריו ,פיתויו יכירו המה ,'ה דרכי ויודעין 'ה במצות תמיד שעוסקין הצדיקים רק ,יחלצו צדיקים
  .יחלצו זה ומחמת ,חנף הוא ,טובים דברים שמדברין שמה ביניםומ ,'ה מדברי סרים

 הוא הרשע כי ,רעים מצור רשע חמד - א"גר .ִיֵּתן ַצִּדיִקים ְוֹׁשֶרׁש ָרִעים ְמצֹוד ָרָׁשע ָחַמד 278
 פ"אע ואמר ,טוב הוא שטבעו ,למקום אדם שבין הרשע דרך .למקום אדם שבין בעבירות התאוני

 שהרעים מה כלומר ,הרעים של להמצוד גם חומד הוא באמת אבל ,בטו הוא הנראה לפי שבטבעו
 ,יתן צדיקים שורש .הגוף הנאת אינו והוא ,וחומסין גוזלין הן שהרעים ,חמד אומר ולכן .עושין
 כי ,צדיקים שורש ואמר .טובות ולעשות ,אדם לכל ליתן באמת טבעם ,צדיקים מגזע שבא מי אבל

 ,צדיקים מגזע שהוא מי אבל ,ונותן ע"א שובר אלא ליתן עםטב אין ,צדיקים מגזע שאינו צדיק
  .תמיד ליתן בטבע שחפץ כלומר ,יתן אמר ולכן ,ליתן טבעם
 ְוָכל ּוֵמַרע ָחֵנף ֻכּלֹו ִּכי ְיַרֵחם א ַאְלְמֹנָתיו ְוֶאת ְיֹתָמיו ְוֶאת ֲאֹדָני ִיְׂשַמח א ַּבחּוָריו ַעל ֵּכן ַעל 279

 כמו( התאוני יצר כח הוא חנף - א"בהגר .ְנטּוָיה ָידֹו ְועֹוד ַאּפֹו ָׁשב א ֹזאת ְּבָכל ְנָבָלה ֹּדֵבר ֶּפה
 הכעסני יצר כח הוא ,ומרע .לבריות וטוב לשמים רע היינו ,)חכה משמן חלק כי )ג ה משלי( שנאמר
   .שניהם בין המחבר הוא ,נבלה דובר ופה .לבריות רע שהוא

 ְּכֹחֶמר ִמְרָמס }ּוְלׂשּומֹו{ ּוְלׂשּימֹו ַּבז ְוָלֹבז ָׁשָלל ִלְׁשל ֲאַצֶּוּנּו ֶעְבָרִתי ַעם לְוַע ֲאַׁשְּלֶחּנּו ָחֵנף ְּבגֹוי 280
 ,בקרבו טמון שהאון בסתר הוא ותאוני וחונף ,וכעסני תאוני נגד הוא ועברה חנף - א"בהגר .חּוצֹות

 .בגלוי נמי היינו נואצו שאמר זה בגלוי הוא וכעסני ועברה ,בסתר נמי היינו אשלחנו שאמר וזה
   .'וגו שלל לשלול
 ָיִמית ְׂשָפָתיו ּוְברּוַח ִּפיו ְּבֵׁשֶבט ֶאֶרץ ְוִהָּכה ָאֶרץ ְלַעְנֵוי ְּבִמיׁשֹור ְוהֹוִכיַח ַּדִּלים ְּבֶצֶדק ְוָׁשַפט 281

 שרע מהם ויש ,בפרהסיא לבריות וטוב בסתר לשמים רע רק שהמה ברשעים יש -  א"בהגר .ָרָׁשע
 כנגד מדה בהסתר היינו ימית ,בפרהסיא היינו והכה שאמר וזה ,בפרהסיא והיינו ןכ גם לבריות

  .מדה
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מר בין ח מא"ביאורו לרבב(כתש בהן כחרדל  עד שכל גופו יו,כך בתורה
  ).282גלא לגלא

  

וכה בסנורים עד  שה,'א: דברים' ני ב האדם נכשל בעבירה מפ]טו[
י שעבר " או שנעשה לו כהיתר ע,מים שהיא מצוהעפשנדמה לו עבירה ל

 פעמים שאדם יודע שהיא עבירה חמורה ואחריתה מרה ,'ב. 283ושנה בה
 , כי עזה כמות אהבתם,ר לו ליפרד מחברת פועלי עוןש רק שאי אפ,כלענה

לב ) תהלים נא יב(ש " וז}יג{. או שקשה לו להנזר מתאותו אשר הורגל בה
 ש"כמ ,' לב טהור הוא נגד המין הב.'טהור ברא לי אלקים ורוח נכון כו

 ורוח נכון הוא היפך דעות .טהור מכלל דאיכא טמא) א"סוכה נב ע(
 , וטהר לבנו הוא נגד לב טהור,וטהר לבנו לעבדך באמתש " וז.כוזבות

זבחי אלקים ) ם נא יטתהלי(ש " וז.ולעבדך באמת הוא היפך דעות הכוזבות
ענינים האלה '  ולב.ל"דברים הנ'  הוא נגד ב,' לב נשבר כו,רוח נשברה

 היינו מתחילה צריך ליסר את עצמו בדברים המכניעים ,צריך מוסר ותוכחה
 ש"כמ , ולהשליך אהבת המדומה, לנתק מוסרות ההרגל,ומשברים את לבו

 . וזה נקרא מוסר,רעלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר ה) א"ברכות ה ע(
 וזה נקרא ,כ צריך לפקוח עיניו ולברר מעשיו שהמה לא טובים"ואח

  .}יד{ שלא פירש עצמו מהרגלו הרע לא יועיל לו הויכוח ל זמן וכ.תוכחה
}âé {æå"ù ãåã áì øåäè åë 'çåøå ïåëð ùãç éáø÷á .áì øåäè àåä ãâð ïéîä áä', 

òãåéù åðåáø ïåëúîå ãåøîì åá úîçî úåàú áìå, äæå àø÷ð úîàá áì àîè .çåøå ïåëð, 
àåä ãâð ïéî àä', àìù éäéä åì ç"å çåø íéòåò, ÷ø ïéçáé ïéá áåè òøì .äæå øîàî åúëäá 

)éòùéä èî è (øîàì íéøåñàì åàö åë']  íééôù ìëáå åòøé íéëøã ìò åìâä êùçá øùàì
íúéòøî[, øîåìë éðá íãà íéøåñàä úãé úç äöé"ø, íéàèåçä úîçî äåàúä åëîååíéð 

ãåøîì åá ç"å .øùàìå êùçá åìâä, åìà éðá íãà íéàèåçù úîçî ïðéàù íéðéáî äàøðå 
íäì øúéäë, æà äìâúé ïäì êøã øùéä .æå"ù øäèå åðáì êãáòì úîàá .øäèå åðáì àåä 
ãâð áì øåäè .êãáòìå úîàá àåä êôéä úåòã úåáæåëä) ëî èå÷éì" úøãàá äúò ñôãðå é

ô åäéìà 'íéøáã284(.  

  - מאיר האבן -  
  .256 הערה לעיל הובא 282
 לו הותרה ,לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון הונא רב אמר :ב"ע פו יומא 'עי 283
  .רכהית לו נעשית אימא אלא ,דעתך סלקא
 לב וכשבקש ',כו טהור לב )יב נא תהילים( אמר ה"ע המלך דוד כי נראה :ל פסוק ב פרק 284
 רבונו שיודע או ,פנים בשני הוא החוטאת נפש כי ,באמת הענין אך .טמא דאיכא מכלל ,טהור

 ,בעיניו ישרה שדרכו מחמת או .ל"ר ,טמא לב באמת נקרא וזה ,לבו תאות מחמת בו למרוד ומתכון
 מבחין שאינו ,ופתלתול עקש עועים רוח לו שנתן והענין .גמור להיתר פנים לו מראה עהר והיצר

 'ה שיצילנו ,התפלל זה ועל .עועים רוח עליו 'ה מסך כי )יד יט ישעיה( הפסוק כמאמר ,לרע טוב בין
 מחמת ובמעל במרד באמת טמא ו"ח יהיה שלא ,'כו טהור לב ,לאמור ,אלו פנים משני יתברך
 הפסוק מאמר וזהו .לרע טוב בין יבחין רק ,עועים רוח ו"ח לו יהיה שלא ,'כו נכון חורו .תאוות

 החוטאים ,הרע יצר יד תחת האסורים האדם בני כלומר ,צאו לאסורים לאמור )ט מט ישעיה(
 שאינן מחמת שחוטאים אדם בני אלו ,הגלו בחושך ולאשר .ו"ח בו למרוד ומכוונים תאוה מחמת
 לעבדך לבנו וטהר )בתפלה( כוונו ולזה .הישר דרך להם יתגלה אזי ,כהיתר להם ונראה ,מבינים
   .ל"הנ מדריגות שני נגד כן גם באמת
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}ãé{ ì åøåàéááåùéä" ù)ãé á285( ò"ô éðéàøä úà êéàøî åë 'ëáú éë äìéçúî êéøö 
úàöì øñàîî äöéä"ø ò"é ùòî"è, çàå"ë êéøö çå÷ôì åéðéò ò"é øåà äøåúä.  

  
אי אפשר '  שעבודת ה,' א:טענות'  היצר הרע בא על האדם בב]טז[

  ).286בראשית ג א( שמראה לו היתרים ,' ב.לעמוד בו
  
 וכמו שעולה על ,ם נמשכים אחר הרצון הראשון כל דרכי האד]יז[

 והוא יודע ,' אך תוכן רוחות ה, הוא זך וישר בעיניו,רוחו ברצון הראשון
 ומי זה יאמר זכיתי לבי ואין ברוחי .אם לא היה פניה כלל ברצון הראשון

ו " אבל אם ח.ה" כי איש כזה הוא דבוק ממש במדותיו של הקב,רמיה כלל
פ רוחו ודרכי " אז אם יתנהג ע,ורה ראש ולענהיש בלבו שורש קטן שפ

 ויסור מדרכי , עד אשר לא יוכל לקום, יפול משמים ארץ,איש ישר בעיניו
ל שלא "ר[ושי כ אין לסמוך כלל על שכל האנ" ע. והוא לא ידע בעצמו,'ה

 רק שיראה ויחפש היטב בחדרי , שנראה לו בשכלולהחליט על נקלה כפי
פניה   אם לא היה לו איזה,לת הרצון הראשוןרוחו היטב מאין בא לו התח

משלי טז (' רק לראות שיהיה המעשים והמחשבות לפי רצון ה] ונטיה לזה
  ).289 ד288 ג287ב

  

 שמסיר הסיבה ,'א: מיני רפואות'  כמו שבחולי הגוף נמצאו ג]יח[
 שמוציא הליחה ,' ב.ומנקה הפסולת הנמצא בדם אזי יתרפא המכה לגמרי

 והטבע דוחה מאליה ,כך העור והמורסא שנתקשה שמר,' ג.הנראה מבחוץ
 שמזכך השכל עד שלא יתאוה ,'א: רפואות'  ברפואת הנפש גן כ.כל רע

 . עד שנעשה לו כטבעה שמתנהג לסור מרע בדרך גדר והרחק,' ב.לעבירה
, 290ישעיה א ו( שמרכך יצרו בסיגופים ובזכרון יום המיתה וגודל העונש ,'ג

  ).291משלי כ ל

  - מאיר האבן -  
 ,שלה הקליפה ממאסר אותה ומוציאין אותה ודשין ,ובמוץ בקליפתה היא שהתבואה כמו 285

 ,באדם הענין הוא כן וברם .יפם ונעשית ,ברוח אותם וזורה ,שלה במוץ מעורבת היא עדיין כ"ואח
 ,טובים מעשים י"ע וזהו ,הרע היצר יד מתחת לצאת צריך בתחילה ,הרע יצר במאסר אסור כשהוא

  .התורה אור לו שיהיה עד ,הראשון מקומו אל בא אינו עדיין אך
 בטענה האדם אל בא הוא בתחלה .למשפחותם שנים המה היצר טענות כל התורה לנו גלה 286

  .בו לעמוד יוכל שאין דבר הוא כי ,יתברך 'ה מצוות לקיים לאדם אופן בשום אפשר שאי ,זו
 אחר נמשכים האדם דרכי כל איש דרכי כל -  א"בהגר .'ה רּוחֹות ְוֹתֵכן ְּבֵעיָניו ַז ִאיׁש ַּדְרֵכי ָּכל 287
 ,'ה רוחות תוכן אך ,בעיניו וישרים זכים הם הראשון ברצון רוחו על שעולה וכמו ,הראשון הרצון
 זך והיא ,כלל פניה שום היה לא אם הראשון ברצון כלומר ,רמיה ברוחו היה לא אם יודע והוא
  .וישר

 אין לכן בעיניו ישר איש דרכי שכל וכיון כלומר - א"בהגר .ַמְחְׁשֹבֶתי ְוִיֹּכנּו ַמֲעֶׂשי 'ה ֶאל ֹּגל 288
 כ"ג שיהיה מחשבותיך ויכונו 'ה רצון לפי מעשיך שיהיה תראה אך האנושי שכלך על כלל לסמוך

  .רצונו לפי
  .40 13 הערות לעיל הובא 289
 מכל המסובב יסור אזי בדם הנמצא ופסולת רע כל ומנקה הסבה שמסיר 'א :רפואות מיני 'ג 290

 והמורסא העור מרכך אלא אינו שלישיוה ,מבחוץ הנראית והמורסא הליחה מוציא והשני ,וכל
 'א ,הנפש את לרפאות מוכיחים מיני 'ג כן וכמו .הרעה כל את מאליה דוחה והטבע שנתקשה

 לסור שמנהיגו והשני ,מוטה כל מתוכה יסיר אשר עד עמוק ולב איש בקרב אשר השכל שמזכך
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היצר הרע החיצוני צריך להתרחק מלהביט בתאות  להכניע ]יט[

 .ולישב בהתבודדות} טו {,עולם הזה ומחבורת אנשים המבטלים מתורה
  ).292דברים א א(והיצר הרע הפנימי צריך להכניעו בזכרון יום המות 

}åè {ù éåàøàà øîàî äô êì ÷éúò 'áîøä éøîàîî ãîçðå ø÷é"íæ "á ì øîàî
íùä ùåã÷ :ôðì õòåé éðàù äöòäå éðîî ù÷áî ìëìå éáåäàìå éì äá äöåø éðàù úòãäå éù

äöò, úåîå÷îä äìàî àöéù )ø" øåîùì ìàøùé éðá úà åçéðä àì åðîæá úåîå÷î äæéàá ì
úåîéìùá úãä úà (ù íå÷îì êìéåãçôé àìå ñðåà àìá åúøåú íéé÷ìå åúã ãéîòäì ìåëé, 

åì øùà ìëå åéðáå åúéá áåæòéå,ä úã éë  'äìåãâ åðúåà ìéçðäù íéø÷îä ìëì íãå÷ äáåéçå 
íéìéëùîä éðéòá íéåæáä,íéãîåò íðéà íäù ,ä úàøéå  'úãîåòù àéä . åìéôà àìà ãåò àìå

ìàøùéî úåðéãî éúù åéä,÷ã÷ãî øúåéå íäéúåâäðîáå íäéùòîá äáåè øúåé íäî úçà íé 
 úåöîì íéòðëðå øúåéúøçàä ïî,ä àøé áééçù  ' êë ìë íðéà äéùòîù äúåàî úàöì

íéðåëð,äáåè äðéãî äúåàì .æø åðåøéäæä øáëå " ìà äøùò äá ïéàù äðéãîá íãà øåãé ì
íéãéñç,ø åàéáäå íåãñî äæ ìò äéà, ëò"áäæä ì . áúë úåòã úåëìäî å ÷øô ùéøáåâ" ë

ùò äìà íéøáãë"ä293.  

                                                                                                                                            

 עליו מעמסש והשלישי ,עוד לכסלה ישוב שלא והרחקה גדר בדרך שעשה הרעות אהלי מעל
 ולא" ,הרחקות במיני מבחוץ "חובשו ולא" ,בסיגופים "רוככה לא" שאמר וזה ,יצרו להכניע סיגופים

  .מבפנים "זרו
 וגם ,הרע על באים המה פצע חבורות - א"בהגר .ָבֶטן ַחְדֵרי ּוַמּכֹות ְּבָרע ַּתְמרֹוק ֶּפַצע ַחֻּברֹות 291
 הטרי ומכה וחבורה פצע והן ,ומעשה דיבור השבמחשב רעים 'ג נגד והם .בטן חדרי במכות נלקה
 'ג יש כי ,'וגו זורו לא הטרי ומכה וחבורה פצע מתום בו אין ראש ועד רגל מכף 'א בישעיה ש"וכמ
 ,פתוחה אינו אך ,מבחוץ כ"ג וחבורה .שותת שהדם ,ופתוחה מגולה מכה הוא ,פצע :מכות מיני
   .כלל נראית ואינה שבפנים מכה הוא הטרי ומכה .לחוץ יוצא ואינו ,העור תחת הדם שנצרר אלא

 במחשך העושים ,'והב .בפרהסיא רשעים ,'א :רשעים מיני 'ג והם ,בישראל יש אלו 'שג ואמר
   .'וגו ולא זורו לא לחוץ נראו ולא במחשבתם רשעים שהם ,'והג .במעשה ושניהם ,מעשיהם
 יכול שאינו ,'והב .הרעים הדמים לגרש סם שנותן חכם רופא ,'א :רופאים מיני 'ג שיש והוא

 גם י"שא ,'והג .מבחוץ אותה ומרפא ומכה מכה כל על תחבושת שנותן אלא ,הרעים הדמים לגרש
   .קשה כ"כ יהיה שלא לרככה שיכול אלא ,זאת

 ותאוות ז"עה תענוגי בכל שימאס עד שכלו שמזכך הוא ,'א :'ה בדרכי דרכים 'ג שיש והעניין
 כל בדעתו למאס כ"כ זך שכלו שאין ,'והב .כלל יעשם לא ממילאו ,היצר מכשולי ושאר המגועלים

 ,טבעו נעשה והרגלו ,לשברה תאוה או עבירה איזה לידו שיזומן עת בכל ע"א שמרגיל אלא ,זה
 יכול שאינו ,'והג .לידו שבא עבירה כל מבחוץ עצמו ישבור מ"מ ,שמתאוה ואף ,שנית טבע ונקרא

 המצות מכל אחת על לעבור וירתיחו ,עמו ילחום בעת יצרו שמרכך אלא ,מבחוץ אף לשבר כ"ג
 עונש כנגדו ויעמיד ,התאוה זאת ומוסר ,המדות במוסרי שמדבר ,וכמרכ ואז ,תעשינה לא אשר

   .עונשו גודל בהזכרו יצרו את יכניע ובזה ,המות יום על וזוכר ,זו העבירה
 מכה כל שמחבשין 'הב דנג חובשו ולא ,וכל מכל הרע יצרם המגרשין נגד הוא זורו לא ש"וז
 ,בהם אין אפילו 'א ורפואה מכות 'הג אלו כל בהם שיש ואמר 'הג כת נגד רוככה ולא ,ש"כמ ומכה

  .ברע יש 'הג אלו שכל כאן ש"וז
 ָּפאָרן יןֵּב סּוף מֹול ָּבֲעָרָבה ַּבִּמְדָּבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל מֶׁשה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה 292

 בתאוות יביט שאל ,לאיש ישר שדרך פירוש ,"במדבר" -  א"בהגר .ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצֹרת ְוָלָבן ֹּתֶפל ּוֵבין
 מחבורת שיתרחק ,"בערבה" .תורה ללמוד כמדבר עצמו וישים ,אכילה תאות דהיינו הזה עולם

 ,אכילה מתאות ההפרש על קאי "במדבר"ו .ובערבה במדבר וישב תורה מתלמוד המבטלין אנשים
 יבא כי יראה ולא בערבה כערער והיה" ).ו יז ירמיהו( שנאמר כמו אנשים חבורת על קאי "בערבה"ו

 מול" .מזון בלי ששם ,"במדבר חררים ושכן" ,אנשיו חבורת על טוב יבא כי יראה שלא דהיינו "טוב
 לשבור דברים ישנ בתחלה ואמר .למולו הסוף וישים המיתה יום על תמיד האדם שיחשוב ,"סוף

 רבותינו שאמרו כמו ,מבפנים שהוא הרע היצר את להכניע אמר כך ואחר ,מבחוץ שהם התאוות
  .המיתה יום לו יזכור לאו ואם ',כו על טוב יצר אדם ירגיז לעולם )א"ע ה ברכות( ל"ז

 אנשי כמנהג נוהג ,וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך 293
 ,ממעשיהם שילמוד כדי ,תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך ,ינתומד

 את לךהו ,אומר ששלמה הוא .ממעשיהם ילמוד שלא כדי ,בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק



 אבן שלמה

73 

  
 .על להבא' ב, תיקון על העבר' א: דברים'  לענין תשובה צריך ב]כ[

 ובזה יכופר ,ח" לעסוק בתורה וגמ,ופיםועל העבר הוא טוב יותר מכל הסיג
ץ רה מלא כל הא" שהקב,על פניו'  העצה שישים יראת ה, ועל להבא.עונו

 ואיך לא יבוש מפניו לעבור על ,ועליםגכבודו עומד עליו ורואה מעשיו המ
  ).294ומשלי טז (רצונו בפניו ממש 

  
א הוא להיפך " אבל הסט, הקדושה צריך יגיעה רבה להשיגה]כא[

  .}טז{

                                                                                                                                            

 רעים שמנהגותיה במדינה היה אם וכן .'וגו האיש אשרי ,ואומר .ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים
 כל היו ואם .טובים בדרך ונוהגים צדיקים שאנשיה למקום ילך ,ישרה בדרך לכיםהו אנשיה ואין

 ללכת יכול שאינו או ,זמנינו כמו טובה לא בדרך נוהגים שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות
 בדד ישב שנאמר כענין ,יחידי לבדו ישב ,החולי מפני או הגייסות מפני טובים שמנהגותיה ינהלמד

 ונוהג עמהן נתערב כן אם אלא במדינה לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים היו ואם .וידום
 מי שנאמר כענין ,חטאים בדרך עצמו ינהיג ואל ,ולמדברות ולחוחים למערות יצא ,הרע במנהגם

 כענין ,ממעשיהם ללמוד כדי ותלמידיהם בחכמים להדבק עשה מצות .אורחים מלון במדבר יתנני
 הדבק ,זו מצוה בפירוש חכמים אמרו כך אלא .בשכינה להדבק לאדם ראפש וכי ,תדבק ובו שנאמר

 ,חכם לתלמיד בתו וישיא ,חכם תלמיד בת שישא להשתדל אדם צריך לפיכך .ותלמידיהם בחכמים
 מיני בכל להן ולהתחבר ,חכם לתלמיד פרקמטיא ולעשות ,חכמים למידית עם ולשתות ולאכול

 את בצמא ושותה רגליהם בעפר מתאבק והוי ,ואמרו חכמים צוו וכן .בו ולדבקה שנאמר ,חבור
  .דבריהם

 מן 'ה אל לשוב רוצה האדם כאשר -  א"בהגר .ֵמָרע סּור 'ה ּוְבִיְרַאת ָעֹון ְיֻכַּפר ֶוֱאֶמת ְּבֶחֶסד 294
 ואמר .מרע לסור להבא על עצמו על לקבל ,'ב .העבר על תשובה ,'א :דברים 'ב צריך ,מעלליו רוע

 ש"כמ ,ח"ובג בתורה לעסוק ,הסיגופים מכל וטוב גדול שהוא ,יכופר ואמת בחסד לעבר שעל
 שישים והיינו ,מרע לסור עצה אמר להבא ועל .עונו יכופר ובזה ,תורה זו אמת ,ח"ג זו חסד בגמרא
 לא ואיך ,המגועלים מעשיו ורואה עליו ועומד כבודו הארץ כל מלא ה"שהקב פניו נגד 'ה יראת
  .מרע סור 'ה ביראת וזהו ,ממש בפניו ורצונ על לעבור מפניו יבוש
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}æè {æë àé éìùî295, ä â296 ,âé è297, ãé ë298 ,æ æë299 ,èé âé300. ááøì åøåàéá" ç
øåä øîàîàúéìéì øá æéî,) æå"äøéáòä ïî çøåáå äì÷ äåöîì õø éåä ù(,] éòå ' úùøô øäæá

ò çë÷ óã äîåøú" àçåøã ïéâáàîæ åäéà àáàñî é øéãú ïåëå ' àìà éëä åàì àùãå÷ çåøå
 áø àúåìãúùàáå íéìù øâàáå éâñáåàúåð÷úúàëãúàáå äéîøâã ðëùîã àúåà 

áìã àúåòøáåàùôðå àìå åëéã éàååäéîò äéøåãî éåùéã äéì çååøîì ì, êäéã àã ìë íòå 
 éèñé àìã øùéî çøàáåëå ' ãéî åàì éàååëå'301[ ,ñîì åøåàéáá åðéáø äæ ìò áúëå ' úåëøá

  - מאיר האבן -  
 הרעה ואצל יבקש הטוב אצל ואמר - א"בהגר .ְתבֹוֶאּנּו ָרָעה ְוֹדֵרׁש ָרצֹון ְיַבֵּקׁש טֹוב ֹׁשֵחר 295

 ,דורש הוא כאשר ,הרעה אבל .יבקש אמר לכן ,עליו להמשיך רבה יגיעה צריך הקדושה כי ,תבואנה
  .תיכף תבואנה היא

 מאוד לשמור צריך לכן ,'גו נפת כי -  א"בהגר .ִחָּכּה ִמֶּׁשֶמן ְוָחָלק ָזָרה ִׂשְפֵתי ָנהִּתֹּטְפ ֹנֶפת ִּכי 296
 קודם ,מצוה שלדבר ,תטופנה נופת .זרה האשה מן ישמרוך והם ,'גו נופת כי ,והתבונה החכמה
 ,אותו שישבר ומי .עליו מכביד הרע היצר כי ,המצוה אחר לילך מאוד עליו קשה ,המצוה עשיית

 ,עשייתה בעת כ"ואח ,הרע היצר מניעת נגד ולהתגבר היסורין ולסבול ,וקטן צר בפתח לילך צריך
 האשה אבל .עבטיט עליו שמכביד הרע היצר מחמת והכל ,ז"בעה ממנה ממש הנאה לו אין כ"ג

 ,העבירה מן שיטעם בעת ,חכה משמן וחלק ,העבירה עשיית קודם פיתוייה בעת תטופנה נפת ,זרה
  .עבירה לעוברי וניתן ביאה טעם ניטל ,המקדש בית משחרב ש"כמ ,לחיך משמן חלק הוא

 כ"ג היא כי כלומר ,הומיה כסילות אשת - א"בהגר .ָּמה ָיְדָעה ּוַבל ְּפַתּיּות ֹהִמָּיה ְּכִסילּות ֵאֶׁשת 297
 מזכיר ולא ברמז אחת פעם דברה התורה אבל .תמיד הומיה שהיא ,החילוק אך ,התורה כמו אומרת

 בזוהר ש"כמ ,לקנותה קשה שהתורה ,פתיות ועוד .רגע ובכל שעה בכל תמיד הומיה היא לאב ,עוד
 לדבר כי ,טוב דבר זה שיהיה אפשר ואיך ,תמיד מפתה היא אבל ,ופרישות וקדושה טהרה שצריך

  .פיתוי צריך אין טוב
 מגנה ,חפץ קונה שאדם עתב ,'וגו רע רע - א"בהגר .ִיְתַהָּלל ָאז לֹו ְוֹאֵזל ַהּקֹוֶנה ֹיאַמר ַרע ַרע 298

 ,ז"בעה ומצות תורה שקונין בעת ,והעניין .ויתפאר בחפצו יתהלל אז ,לו כשהולך כ"ואח .החפץ את
 למצוא איך וגם ,לעשות יצרו על התגברו בעת ,ז"ע גדול וצערו רב יגיעתו כי ,הקונה יאמר רע רע

 שאדם בעת כי ,'וגו רע עודו .יתהלל אז ,עולמו לבית והולך כשאוזל אבל .איכותה לעשות הדבר
 כ"ואח .הימנה יפה האחרת לו שיתנו כדי ,ראשונה לו שנותנין מה את מגנה הוא ,דבר איזה קונה

 שיתגבר בכדי ,בעיניו ורעים מעט הכל ,ובמצות בתורה העוסק כן ,שבחר במה ,יתהלל לו כשהולך
 ,הוא ומעט כלום זה איןש כלומר ,ראשונה לו הבא כל על רע רע ויאמר ,יותר טוב לעשות לבחור

 לבית כשאוזל כ"ואח ,הרבה טוב לעשות ובוחר שקובץ עד ,ת"השי בחר בה אשר העבודה זהו ולא
  .בו יתהלל אז עולמו
 במאי האומר ,ש"כמ 'וגו נפש -  א"בהגר .ָמתֹוק ַמר ָּכל ְרֵעָבה ְוֶנֶפׁש ֹנֶפת ָּתבּוס ְׂשֵבָעה ֶנֶפׁש 299
 האדם יחפוץ לא כאשר ,והענין .מתוק מר כל אפילו ,בהרע לנפש אבל ,מיניה סב לחמא ניכול

 שמשתוקק ,רעבה נפשו כאשר אך .נופת תבוס ואז ,המתיקות טועם אינו אז ,התורה בהגיון
 נפש ועוד .עליה ע"א וציער מאוד בה שיגע מחמת ,לו מתוק מר כל אפילו ,בתורה לעסוק ומתאוה

 ,רעבה נפש אבל .בתורה חפץ שאינו ,ופתנ תבוס הוא אז ,נפשו תאות האדם ימלא כאשר ,שבעה
 מתוק לו יהיה ,והמרירות היגיעות כל ,מר כל ,ע"א ומרעיב עצמו מסגף אלא ,תאותו ממלא שאינו
  .התורה מתיקת וישיג יגיע כי ,מאוד וחביב
 והוא ,ברנש לשון הוא נהיה - א"בהגר .ֵמָרע סּור ְּכִסיִלים ְותֹוֲעַבת ְלָנֶפׁש ֶּתֱעַרב ִנְהָיה ַּתֲאָוה 300
 שבשעה אף ,לנפש תערב היא כ"אח ,נשברת היא כאשר התאוה כלומר ,'וגו הוה על ,הוה מלשון
 מזה ונהנה ,לנפש תערב היא כ"אח מ"מ ,מצטער הוא אותה שובר והוא ,עליו מתגבר תאותו שהיה
 ,רצונו לעשות בכדי ,'ה כבוד מפני ורצונו תאותו שובר האדם כאשר כי ,נהיה לשון ואמר .מאוד
 תאותו ישבר כאשר כלומר ,נהיה כתיב ולכן ,'כו רצונו מפני רצונך בטל ש"כמ ,רצונו עושה ה"הקב

 לא ,דעה בהם שאין הכסילים אבל ,מרע סור כסילים ותועבות .רצונו יעשה ה"שהקב נהיה תאותו
 תועבה הוא ,הרע מן לסור גמור הרע אפילו אלא ,גמור רע אינו שהתאוה תאותם שוברים שאין די

  .אצלם תועבה אלא ,הרע הסרת להם תערב שלא די לא וגם ,אצלם
 לאשתדלא דבעי מאן כל מלכא לשלמה אשמדאי דאוליף דחרשי בספרא :בשלימות ל"ז 301

 למקני בעי ביה לאשתדלא דבעי עובדא ההוא אחרא רוחא ולאכפייא מסאבא רוח מניה לאעברא
 במגנא תדיר אזדמן איהו מסאבא דרוח גיןב רב בין זעיר בין מניה דיבעון מה בכל שלים באגר ליה

 בכמה עמהון לדיירא לון ומפתי עלייהו למשרי נשא לבני ואניס אגרא בלא ואזדבן ובריקנייא
  .עמהון דיוריה לשוואה לון סטי ארחין בכמה פתויין

 דגרמיה ובאתדכאותא סגי רב ובאשתדלותא שלים באגר אלא הכי לאו קודשא ורוח
 ועם עמיה מדוריה דישוי ליה למרווח דיכיל ולואי ונפשיה דלביה רעותאוב דמשכניה ובאתדכאותא
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ô"ã è"ãî åîöò äôøîä ìë ä"åë ú'302æå "ì :àáéìã àúåòøáå íéìù øâàá øîàåùôðå à 
îë"åë úáäàå ù 'îë éâñå áø àúåìãúùàáå"åë íéøáãä åéäå ù 'åë íúððùå', àúåð÷úàáå 

ùîë äéîøâã"åë íúøù÷å ù',îë àðëùîã àúåð÷úúàáå "áúëå íù ùúåëå í',ã ïäå  '
îë êéøöù íéøáã"åë äàø æà ù',ëò "áäæä ì. òå"ë äîãð úãåáò ä 'úéìòì øää, îë"ù 

)â ãë íéìäú (éî äìòé øäá ä 'åë', ïëå )æ åì íéìäú (êú÷ãö éøøäë ìà éèôùîê åë' .
äéìòäìù êéøö äòéâé äáø àùî"ë äãéøéá .òå"ë êéøö èàì èàì, îë"ù éñ 'â 'ô"à, ïëå 

íà åðéà ìãúùî úåìòì äìòîì, ò"ë ãøé îìèä îë"ù éñ 'è 'ô"â.  
  

 אין , אבל במלחמת היצר,צריך לדרוש אצל החכמים'  בדרכי ה]כב[
  .}יז{ רק לעשות תחבולות מעצמו ,בדדי לו בעצה ל

}æé {çé ë éìùî303. ðå"íéùåã÷ä åéøáã øåàéá úáçøäá ì,ùîë àåä ïéðòäù "éñ ì '
åè,éáòá ìùëð íãàäù á éðôî äø 'éøáãí :àä',íéøúéä åì äàøî òøä øöéäù .áäå ', 

åéìò øáâúîù.ì äðäå òàä ïéð',øùéä êøã úåàøî åéðéò åëùçù , íò õòéúäì êéøö 
éëìåäääîëçä øåàì í.òãåé àåä íâù äîá ìáà ,åëøã øîå òø éë , úåìåáçú úåùòì êéøö 
åîöòî,à ìë  'àå'åøöé úåøáâúäå åòáè éôì ,ò "ô ì"ã óéòñ à',éòå  'å ãë éìùî304,îá éë " ò

                                                                                                                                            

 מניה ואתרחק מניה אסתלק מיד לאו ואי ולשמאלא לימינא יסטי דלא מישר בארח דיהך דא כל
   .כדבקדמיתא ליה למרווח יכיל ולא

 ממנו להעביר להשתדל שרוצה מי כל ,המלך לשלמה אשמדאי שלמד הכשפים בספר :תרגום
 בשכר אותו לקנות צריך ,בו להשתדל שרוצה המעשה אותו ,אחרת רוח ולכפות ומאההט רוח

 בחנם תמיד מזדמנת מאהוהט שרוח משום ,גדול בין קטן בין ,ממנו שירצו מה בכל ,משלם
 בכמה עמם לדור אותם ומפתה ,עליהם לשרות אדם בני ואונסת ,שכר בלי ונמכרת ,ובריקנות

  .עמם דיורה לשים אותם מסטה דרכים בכמה ,פתויים
 ובטהור עצמו ובטהור ,וגדולה רבה ובהשתדלות שלם בשכר אלא ,כך אינה הקודש ורוח
 בדרך שילך ,זה כל ועם .עמו מדורו שישים ,אותו להרויח שיכול והלואי ,ונפשו לבו וברצון ,משכנו

 יחלהרו יוכל ולא ,ממנו ומתרחק ממנו מסתלק מיד ,לא ואם ,ושמאלה ימינה יסטה שלא ,ישר
  .כבתחלה אותו

 דברים 'ד ש"וכמ ]משחית לבעל הוא אח[ 'וכו במלאכתו מתרפה גם ש"כמ – 'כו טבי ר"א 302
 ,גדול חיזוק צריך כי ,מיניה אתפרשא והיא .בזהר ש"כמ ,אדם של הנשמה הוא וכח ,חיזוק צריכין

 כותאובאתד דגרמיה אתתקנותיה וכן ,וסגי רב ובאשתדלותא שלים באגר אלא תרומה 'בפ ש"וכמ
 דיהך ד"וכע .עמיה מדוריה דישוי ליה למרוח דיכול ולואי ,ונפשיה דלביה וברעותא דמשכניה

 ',כו את ואהבת ש"כמ ,ונפשיה דלביה וברעותא שלים באגר ואמר .'כו מיד ל"וא ',כו מישור באורח
 וקשרתם ש"כמש ,דגרמיה ואתקנותיה 'כו ושננתם 'כו הדברים והיו ש"כמש וסגי רב ואשתדלותיה

 ש"וכמ 'כו ראה אז ש"כמ שצריך דברים 'ד והן ',כו וכתבתם ש"כמש דמשכניה ובאתדכותא 'כו
  .א"במ

 שנתייעץ המחשבה ,'וגו מחשבה - א"בהגר .ִמְלָחָמה ֲעֵׂשה ּוְבַתְחֻּבלֹות ִתּכֹון ְּבֵעָצה ַמֲחָׁשבֹות 303
 שלמלחמה כלומר ,'וגו ובתחבולות .תקום היא יועצים וברוב ש"כמ ,תכון היועצים חכמי עם בה

 להתייעץ צריך ,'ה בדרך לילך איך הבורא בעבודת הוא וכן .תחבולה צריך אלא ,עצה מועיל אינו
 עם וללחום .ר"היצה והוא ,הנוגף באבן התנגפו ולא ,'ה בדרך מכבר ההולכים וצדיקים חכמים עם

  .לותהתחבו בלתי בלבד העצה לזה מועיל ואינו ,תחבולות לעשות בעצמו צריך ,ר"היצה
 נגד הוא 'וגו בתחבולות כי -  א"בהגר .יֹוֵעץ ְּבֹרב ּוְתׁשּוָעה ִמְלָחָמה ְּל ַּתֲעֶׂשה ְבַתְחֻּבלֹות ִּכי 304
 ומסיתו ,ע"ממ לבטלו לו האורב הרע ביצרו ללחום מלחמה צריך שלהן ,ת"ומל ע"מ שהן ,המצות
 ותורה חכמה :דברים 'ד והן .עצה הצריכין הסודות הם ,יועץ ברוב ותשועה .ת"מל על לעבור
 .עוזו ברקיע נתיבה עזים במים .'וגו לחכם תעוז והחכמה ש"כמ ,חכמה הוא בעוז .ומדות ומצות

 הוא ועצה מבפנים הוא שדעת אלא ,דעת כ"ג הוא ועצה ,ועצה בינה ודעת חכמה ,דרגין 'ד והן
 ונבון ש"כמ ,בינה הוא בתחבולות כי ,דעת הוא דעת ואיש ,חכמה הוא חכם גבר דהיינו ,מבחוץ

  .עצה הוא יועץ ברוב יקנה תחבולות
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ìå"åøöéá íåçìì êéøö ú,íéöòåé áåøì êéøö úåãîä ïå÷éúá ìáà ,à õòåéå  ' íäéìò)îå" ù
úåãåñä íù,ð "è àåäù ì"ñ öå"úåãîá ì (éòå 'ãé àé éìùî305.  

  

  - מאיר האבן -  
 רק ,זולתו אחרים ולא ,יבואו פיו ועל יצאו פיו שעל ,המלחמה אנשי כל על אחד יהיה אם 305

 אינו הוא ובאמת טוב שהוא בשכלו ועולה ,לטעות אפשר אנושי שכל כי ,טוב אינו לבדו הוא 'א
 אינו כ"ג זה ,אחת בפה כולם י"ע רק ואוויב יצאו שלא ,רבים והסגנים הפחתים יהיו ואם ,טוב
 אומר וזה ,טוב שעצתו אומר יהיה וזה .לזה זה שוה אדם שכל ואין ,לזה זה דומה דעתן אין כי ,טוב

 כ"ואח ,עצתו אומר וזה עצתו אומר וזה ,שיתיעצו רבים שיהיו רק טוב אינו לכן ,טוב הוא שעצתו
 ,ונכונה טובה עצה העצות מכל ויברר ,כולם של העצות כל יראה שהוא ,'א עוד להם מזומן יהיה
  .המלחמה כל יהיה פיו ועל יבואו פיו ועל
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ä ÷øô 'úåöîä íåé÷å äáäàå äàøé ïéðòá.  

 ,מאד' פ שהתורה והמצות עצמם אהובים וטובים לפני ה" אע]א[
 ,'לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה כו) ב"פסחים נ ע( ש"כמ
כתיב ) שם(ש " כמ,306הוא בדחילו ורחימו' מ שלמות העבודה בדרכי ה"מ

שבת ( ואמרו .307' כאן בעושין לשמה כו', שמים כול וכתיב ע'ועד שמים כ
) משלי ו כג(ש "וכמ ,308'למיימינים בה וכו' אורך ימים בימינה וגו) א"סג ע

 ודרכי העבודה והמוסר של .'ודרך חיים תוכחות מוסר וגו' כי נר מצוה וגו
יראה '  וה, מפני שזה תלוי בלב,'ית' כל אחד לא נגלה אלא למשה מפי ה

 וכשהיו נביאים ,)דברים א יג(' יסעו וגו' פ ה" ע, וכן בכללם.בבלל
הדרך אשר ילך בה לפי שורש נשמתו '  היה הנביא אומר לכל א,בישראל

 , אך כעת. היו מודיעים ברוח הקודש, וכשבטלה הנבואה,ולפי טבע גופו
 ובזה יתוקנו גם ,והמצות בתכלית השלימות אין לנו רק לקיים התורה

  ).309לי טז דמש(המחשבות 
  
 המרבים לעשות מצות ואינם שתולים על פלגי מי התורה ]ב[
  ).310ישעיה א( למה לי רוב זבחיכם , עליהם נאמר,והיראה
  
 , אבל יראה ואהבה פנימית, תורה ומצות יש ביד האדם להשיגן]ג[

'  אז ה, אלא כשאדם עושה את שלו. והוא מתת אלהים,זה אין ביד האדם
  .}א{ים מתלא ימנע טוב להולכים ב

  - מאיר האבן -  
  ויראה באהבה 306
 שלא בעושין וכאן לשמה בעושין כאן כיצד הא חסדך שמים מעל גדל כי וכתיב חסדך שמים עד גדל כי כתיב רמי רבא :ל"ז 307

  .לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא פי על אף ומצות רהבתו אדם יעסוק לעולם רב אמר יהודה רב דאמר יהודה וכדרב לשמה
 איכא ימים ארך בימינה אלא וכבוד עושר בשמאלה בימינה ימים אורך דכתיב מאי ששת רב אמר חמא בר יוסף רב אמר :ל"ז 308

  .ליכא ימים רךאו איכא וכבוד עושר בה למשמאילים וכבוד עושר שכן וכל איכא ימים אורך בה למיימינין אלא אליכ וכבוד עושר
  .40 13 הערות לעיל הובא 309
 ָּפִרים ְוַדם ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים ֹעלֹות ָׂשַבְעִּתי 'ה ֹיאַמר ִזְבֵחיֶכם ֹרב ִּלי ָלָּמה :יא פסוק 310

 )א"ע כו ברכות( ש"מ דרך על .'וגו זבחיכם רוב לי למה -  א"בהגר .ָחָפְצִּתי א ִדיםְוַעּתּו ּוְכָבִׂשים
 .למותר אך החובה תפלת גם לכוין יכול אינו אם אבל ,נדבה תפלת שנית יתפלל וטעה המתפלל

 והם ,נברא שלא לו נוח לעשות מנת על שלא הלומדים על בזה רמז ,ודם וחלב עולות כאן ואמר
 מינים 'ג דם אצל אמר ולכן ,המקרא לימוד כן ראשונה עבודה שהיא דם .וגמרא נהומש מקרא כנגד
 ודבר דבר כל המשנה כן כליל שעולה וכמו ,וכתובים נביאים תורה כנגד ,ועתודים וכבשים פרים
 הגמרא פלפול הוא כן והשמן הטוב והוא הקרבן מקצת אלא אינו שהחלב וכמו ,דינים דיני הוא

 גבי אמר לכן ,לקנטר בכדי וגמרא משנה לומדים הרבה נמצא והנה .הדין יאשמוצ עד וטריא שקלא
 לרצון בא הדם כי וגם ,חפצתי לא אמר לקנטר במקרא העוסקים מעט אבל ,שבעתי וחלב עולות

  .שבעתי אמר לשביעה והחלב חפצתי לא אמר
 והיה - א"בהגר .ְמַכֶּבה ְוֵאין ַיְחָּדו ְׁשֵניֶהם ּוָבֲערּו ְלִניצֹוץ ּוֹפֲעלֹו ִלְנֹעֶרת ֶהָחֹסן ְוָהָיה - לא שם
 שאמר כמו והחטאים הפשעים על ,כוללים ענינים 'ד על הוכיחן שבתחלה לפי .'וגו לנעורת החסון
 'ג ',וגו ציון בת ונותרה שאמר כמו בציון ומאסו ואשור במצרים שבחרו על 'ב ,חוטא גוי בי פשעו

 רוב לי למה שאמר כמו והיראה התורה מי פלגי על שתולים ובלתי מצות לעשות המרבים על
 כל ואסירה כשאמר לכן .'וגו סוררים שריך שאמר כמו עבירה עוברי ידי המחזיקין על 'ד ,זבחיכם

 ואשור במצרים הבוחרים וכנגד ,יחדיו וחטאים פושעים ושבר וחטאים הפושעים כנגד אמר בדליך
 כאלה תהיו כי אמר 'כו פלגי על ליםשתו שאינם המצות וכנגד ,בחרתם אשר מאלים יבושו כי אמר

  .לנעורת החסון והיה אמר עבירה עוברי ידי מחזיקי וכנגד ,נובלת
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}à {ãé èé éìùî311 ,òé 'á àé äéòùé312 ,çåø úòã úàøéå ä 'àåä àúîùð, åäæå úúî 
íé÷ìà, òå 'åøåàéá øì"î ò æè"á313, áúëù éë ò"é ãåîì éæø äøåú òéâé äàøéì úéîéðô, 

ìãúùéå àìù ò"î ìá÷ì ñøô åë'.] æå"ù) éîøéä è âë (ìëùä òåãéå éúåà, ø"ì äìéçúî 
ìëùä, àåäù úåãåñ äøåúä, îë"ù úå÷é"æ àô ò"â314, çàå"ë òåãéå éúåà àåäù äîùì .ïëå 

äìéçúî )å î äéòùé (ìë øùáä øéöç åë', ò"ù ã"ä éáâìä éúðéëùä .æå"ù )÷ úëøá"ù (
øàäå åðéðéò êéúøåúá, éà÷ã ìò úéîéðô äøåúä, éòå"æ, ÷áãå åðáì åë 'ãçéå åðááì åë'. ïëå 

î"ù )ïåéöì àáå úìéôú (àåä çúôé åðáì úøåúáå íùéå åðáìá åúáäà åë' .[æå"ù) úåáà ô"â 
îë"à (íà ïéà äîëç ïéà äàøé, éà÷ ìò úîëç äìá÷ä äàøéå úéîéðô .îå"ù, íà ïéà äàøé 

ïéà äîëç, éà÷ ìò äàøé úéðåöéç éèåùôå äøåúä .éå"ì àãã àãå à 'àéä, úâùäã ïéæø 
éôåâä àåä úúî íé÷ìà, îë"ù) íù ô"å î"à (ïéìâîå åì éæø äøåú. )éò ' óã úåø ùøãî æé

ò"òå à"á315,å÷éúå "ò î æ"ã ã"àîéú éàå ä316(.  
  - מאיר האבן -  

 העוסק כל )א"מ ו"פ אבות( אומר מ"ר – א"בהגר .ַמְׂשָּכֶלת ִאָּׁשה 'ּוֵמה ָאבֹות ַנֲחַלת ָוהֹון ַּבִית 311
 יש וכי ,'כו חסד תותור בחכמה פתחה פיה וכתיב 'כו המתגבר כמעיין נעשה 'כו לשמה בתורה
 זה ,משכלת אשה 'ומה ,'הג דרגא אבל ,אדם של ר"נ נגד הן ואלו .ל"הנ וידוע השכל והיא ,'כו תורה

 אלא ,אלקים מתת והוא ,פנימיות ואהבה ליראה ,'כו חיים ודרך ,והוא ש"כמ ,האדם ביד אין
  .אורחותיך רייש והוא זהו ,בכל תמים שהוא ,בתמים טוב ימנע לא 'ה אז ,שלו עושה כשאדם

 ,לנשמתא נשמתא יחידה זו 'ה רוח ,אלהים מתת וזהו נשמתא הוא – 'ה ויראת דעת רוח 312
 למעלה עולין והם ,הם יחד מ"שתו ,עליונים 'ז והן ',ז שהם 'ד והם .הנביאים אם כי לה זכו שלא

 בגוויהו דשריא אומנא ,למטה ויורדת ,הכל מן גבוהין שהם ,נשמתא הם לכן ,ע"כ עד למעלה
  ).'ד חלק ישורון מהדורת(

 מ"ע שלא וישתדל ,פנימית ליראה יגיע שמשם ,תורה רזי ילמוד כ"ואח ס"הש שילמוד עד 313
 תורה אין יראה אין אם )ז"מי ג"פ אבות( ש"כמ ,כידוע באצילות דבן בדרגא הוא שאז ,פרס לקבל

 ויראה קבלה לע 'והב ,דאורייתא ופשיטו החיצונית יראה על קאי דהראשונה 'כו תורה אין אם
  .פנימית
 והוא השכינה בשביל לעשות 'א דברים 'ב ,ל"ר -  בה למנדע סוכלתנו בלא 'כו שכינתא לגבי 314
 וכל 'א חציר הבשר כל אמר אלו שני ונגד אותי וידוע השכל וזהו ברזין לעסוק והשני בה למנדע
  .והולך שמפרש כמו 'ב 'כו חסדו

 אויתיך נפשי אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה יךאוית נפשי ואמר פתח :ג"ע פב ח"בזו והוא 315
 לקיומא נפש ורוחא נפשא ואינון עלמא בהאי לשמשא נש בבר ה"הקב יהיב טבין קטרין תרין

 נפש זכו ואי עלמא בהאי ליה ולאנהגא באורייתא ליה לאיתערא רוח מניה דיתער במצות דגופא
  .אורחוי כפום עילאמל יתיר רבו עליה נחתו כדין באורייתא לאתעסקא ורוח במצות

 אלא בגופא אתקיים לא נפש דההוא בהו לשמשא עלמא בהאי נש בר אזיל אלין ובתרין
   .עליה דשריא דרוח באתערו

 קדישא אתערו מלעילא עליה איתער תרין באלין למאריה ולמפלח לשמשא נש בר עייל כד
 בהיכלא ולמהוי כילמז עילאה בחכמתא ביה ואיתער סטרין מכל ליה וסחרא נש דבר עליה ושריא
   .דמלכא

 תשובה נש לבר יתער ומיניה נשמה שמיה ומאי הוא עילאה מאתר עליה דשרייא אתערו וההוא
   .לה בן ורוח לרוח אימא דתשובה חילא עילאה חילא ואיהו טבין ועובדין
 מיניה לרוח אב איקרי ואיהו לנשמתא נשמתא שמה ומאי עילאה מרחמא לה אית נשמתא ועל

 בת א"ה בן ו"וא אם א"ה אב ד"יו ובת בן ואם מאב ואינון ומצוה תורה ואהבה יראה שנ לבר יתער
   .מלא ה"יהו ודא

 ועל הרע דיצר דשמאלא ונפשא רוחא אית כך הטוב דיצר דימינא ונפשא רוחא דאית בדוגמא
 הטוב ואת החיים את הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה אמר דא

 הטוב מן ורע טוב הדעת ומעץ רמז דא ועל הרע דיצר דשמאלא הרע ואת המות ואת דקדושה
   .ממנו תאכל לא הרע ומן אכול

 נשים חכמות קרא האי איתקרי בת שהיא תתאה א"ה ועל אם נשמתא שהיא עילאה א"ה ועל
 דיהיב דקודשא הגוף תהרסנה בידיה ר"דיצה הבהמית נפש דא תהרסנה בידיה ואולת ביתה בנתה

   .דלעילא לשמושא לאתערא ונשמה עלמא בהאי לשמשא ה"הקב יהל
 שני אויתך נפשי ,אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה אויתך נפשי )כו ישעיה( ואמר פתח :תרגום

 הגוף לקיום הנפש .ורוח נפש והם ,הזה בעולם לשמש באדם הוא ברוך הקדוש נתן טובים קשרים
 במצוות הנפש זכו ואם .הזה בעולם ולהנהיגו תורהב אותו לעורר והרוח ,ממנו שיתעוררו במצוות

  .דרכיו כפי מלמעלה יתרה גדלות עליו מורידים אז ,בתורה יםילהתק והרוח
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 אף שתלוי הכל , כל רצון ואהבה ודביקות מקבל האדם מלמעלה]ד[

 והריעותא בא . רק ההכנה תלוי באדם,מ צריך לקבל מלמעלה" מ,באדם
והתקדשתם ) ויקרא יא מד(ש "וז} ב {,'מלמעלה כפי ערך העבודה כו

י כך " וע,לעולם יפנה מחשבתו למעלה בקדושה ש,'והייתם קדושים וגו
  .}ג' { ומשפיעין לו קדושה מלמעלה כו,ממשיך כח מלמעלה

}á {ò âð óã éãå÷ô úåìëéä"à317éòå  'âë à éìùî318 åë éçåø íëì òéáà'.  

                                                                                                                                            

 אלא בגוף ימתימתק לא הנפש שאותה ,בהם לשמש הזה בעולם האדם הולך הללו ובשנים
  .עליו ששורה הרוח של בהתעוררות
 ,שהוקד התעוררות מלמעלה עליו מתעוררת ,אלו בשני רבונו את דוולעב לשמש אדם כשנכנס

 בהיכל ולהיות לזכות ,עליונה בחכמה בו ומתעוררת ,הצדדים מכל אותו ומקיפה האדם על ושורה
  .המלך

 לאדם תתעורר וממנה ,נשמה שמה ומה .עליון ממקום היא ,עליו ששורה ההתעוררות ואותה
  .לה בן והרוח ,לרוח האם ,התשובה כח עליון כח והוא ,טובים ומעשים תשובה
 תתעורר ממנו ,לרוח אב נקרא והוא .לנשמה נשמה ,שמו ומה ,עליון אוהב לה יש ,הנשמה ועל
 וזה ,בת א"ה ,בן ו"וא ,אם א"ה ,אב ד"יו ,ובת בן ואם מאב והם .ומצוה תורה ,ואהבה יראה לאדם

  .מלא ה"יהו
 ועל .הרע יצר של אלהשמ של ונפש רוח יש כך ,הטוב יצר של הימין של ונפש רוח שיש גמאובד

 החיים את ,הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה )ל דברים( אמר זה
 הדעת ומעץ ,רמז זה ועל ,הרע יצר של השמאל של הרע ואת המות ואת ,שהוהקד של הטוב ואת
  .ממנו תאכל לא הרע ומן ,אכל הטוב מן ,ורע טוב

 הזה הפסוק נקרא ,הבת שהיא התחתונה א"ה ועל ,האם הנשמה שהיא העליונה א"הה ועל
 בידיה הרע יצר של הבהמית הנפש זו ,תהרסנו בידיה ואולת ,ביתה בנתה נשים חכמות )יד משלי(

 לשמוש להעיר ונשמה ,הזה בעולם לשמש הוא ברוך הקדוש לו שנתן דשוהק של הגוף ,תהרסנו
  .שלמעלה

 גדולה ,ליראה התורה להקדים דצריך אמר לדלעי ,ל"ר - 'כו הא תימא ואי :ד"ע ו ל"נדצ 316
 נפקו ואהבה דיראה אמר וכאן ,נפקת הדמיני ,למטה מלמעלה ,ליראה קודם דתורה ,'כו תורה
  .ת"ת דהוא לתורה םקודמי דהן ג"מחו

 רעותא כל ל"ר ,ברחימו 'כו דרעו רעוין 'כו נפקי דא היכלא :ד"ע לא ב"ח אור ביהל והוא 317
 לקבל צריך מ"מ ,באדם הכל שתלוי שאף ,הזה מהיכל בא לאדם שיבא ואתדבקות דרחימותא

 שפעו כפי ש"וכמ ,כידוע מלמעלה בא הכל ד"כ וכן הרעוא אבל .באדם תלוי ההכנה ,מלמעלה
 שמקודם הברכה בסוד ,עקב 'פ מ"ברע ש"כמ ,בספירות אפילו העליונים וכן כן ,מעבודתו שמקבל
 אחר באדם וכן ,ריקם פני יראו ואל בסוד ,ליהא עולין כ"ואח ,מאימא שפע לקבל אבהן צריכים
 ל"ר ',כו היכלא בהאי עאלין וכד ש"וז ,הזה בהיכל כ"אח מתדבק אז ,דרועתא השפע שמקבל

  .ל"כנ ,הזה בהיכל דמתקבר שמים שהוא ,ה"בקב מתדבקים ל"כנ רעו וכל ,דצלותין הרעותא
 .כאלה עוד דברים לעשות אותו המסייע והוא ,ממרום רוח לו נותנים עושה שאדם דבר בכל 318

 הן ,רוח נחת לו יש ומזה .מהם נהנה והוא ,כאלה דברים עוד שעושה עד ,ושקט נח אינו הרוח וזה
 וכל .מצוה גוררת ומצוה עבירה גוררת עבירה )ב"מ ד"פ אבות( וזהו ,עבירה בדבר או מצוה בדבר
 בדבר וכן .עוד לעבירה יותר ומתאוה ,גדולה היא ממנה הבא הרוח גם ,גדולה שהיא עבירה דבר

 .ממצות זה מחמת מאוד ונהנה ,למצוה מאוד ומתאוה ,מאוד קדוש ממקום רוח בא ,גדולה מצוה
 היפוך שזהו ,ולצנות בטלים דברים ולהיפוך ,התורה לימוד היא ,המצות מכל הגדולה שמצוה וידוע

 מחמת אך ,ז"עוה הבז שאין אף ,העבירות מכל יותר ולצנות בטלים מדברים הנאה יש ולכן .התורה
 אומר לזה .הנובע כמעיין שהיא ,התורה היפך ,הנובע כמעיין והיא ,מאד עד גדולה הטומאה שהרוח

 והרוח ,גדולה עבירה והיא ,התורה היפוך שהוא מחמת הוא ההנאה רק ,כלל ז"עוה בזה אין הלא
 ובודאי ,הנובע ןכמעיי גדולה ההנאה ,ק"רוה ידי על לכם יהיה ואז ,רוחי לכם אביעה הנה .נובע
 שזהו מפני ,הטומאה מרוח גדולה ק"רוה והנאת ,כולם כנגד התורה כי ,מזה גדולה יותר הנאה יהיה

  .אמיתית הנאה
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}â{ãôñ "ò ñ óã ö"à319 ]òåé'èì àîåé ò "à320ñáå  'éñîìåë ÷øô íéøùé ú321 áúë 
å÷éú ùéø èå÷éìá åðéáø"æò "ã322,àøäã äðéëù úàøùäì íöåáé÷ íå÷î ìëá íéðåù, àì 

úéáá äéäéù åöø,íãà éãé äùòî àåäù ,äùåã÷ äðååëá àìù ãçà äùòî åá äéä àîù , 
òå"ä äùòî úçú úåðìàä ïéá åôôåúñä ë',÷ãö ìòåô ìò àìà äøåù äðéëùä ïéàã íåùî , 

åîë"ùá " î)ò äô"á (øá 'àðéãùã àééç åë àðúë'323,ñ ãòå äìéçúî äéäéù äàø  ìòåôá óå
÷ãö,ëò "ã.éòå  'ô ùéø åðøåôéñ'å÷ô ãé324.øâäù éúòîùå " øîåà äéä ïéæàìàååî ç

  - מאיר האבן -  
 לכן ן"ב של המלכים שורש שהוא ולפי ,מניה עילאה לגבי דרדיף ,ברדיפו הוא ן"מ כל הנה 319

 ,אחריה הכל נמשך להלמע ונמשך מהמלכים הוא ס"שמ ולפי ,השורש אחר נמשכין הענפים כל
 מאיר שהוא כמו מלמעלה האור ונמשך ,ס"במ נהיר ,ס"א שהוא א"מרדל ,מלמעלה שרשו ואוירא

  .למעלה העליונים כל כן בתחתון
 .הרבה אותו מטמאין מעט עצמו מטמא אדם ,בם ונטמתם בהם תטמאו )אל( רבנן תנו 320

 והתקדשתם רבנן תנו .הבא לעולם אותו מטמאין ,הזה בעולם .מלמעלה אותו מטמאין ,מלמטה
 מלמעלה אותו .מקדשין מלמטה הרבה אותו מקדשין מעט עצמו מקדש אדם ,קדושים והייתם
  .הבא לעולם אותו מקדשין הזה בעולם
 .מתנה וסופו השתדלות תחלתו ,גמול וסופו עבודה תחלתו :דהיינו ,הוא כפול הקדושה ענין 321
 שאמרו מה והוא ,אותו שמקדשים מה ופווס ,עצמו מקדש שהאדם מה הוא שתחלתו :והיינו

 מקדשים מלמטה .הרבה אותו מקדשים - מעט עצמו מקדש אדם )א"ע לט יומא( לברכה זכרונם
  .מלמעלה אותו

 ].וישבו האילנות בין בפרדס נכנסו[ ויתבו אילני ביני חקלאב ועאלו :ב"ע קכז ר"האד לשון 322
 'בפ חייא 'ר וכן )א"ע נ( תזריע 'בפ ש"כמו ,צדק פועל על אלא שורה השכינה אין כי - א"בהגר

 מקום בכל לכן ,שמים לשם סוף ועד מתחילה שיהיה ראה 'כו כתנא דשדי )ב"ע פה מ"ב( הפועלים
 בכוונה שלא אחד מעשה בו 'הי שמא אדם ידי מעשי בבית להיות רצו לא שכינה להשראת ִקּבּוַצם
  .'ה מעשה תחת והסתופפו ,קדושה
 תשתכח דלא לתורה דעבדי מינצית קא דידי בהדי חנינא לרבי ייאח רבי ליה אמר :ל"ז 323

 בשרייהו ומאכילנא ,טבי וציידנא ,נישבי וגדילנא ,כיתנא ושדינא אזלינא ,עבידנא מאי .מישראל
 בחמשה ינוקי חמשה ומקרינא למתא וסליקנא ,חומשי חמשה וכתבנא ,מגילתא ואריכנא ,ליתמי
 ואתנו אהדדי אקרו ואתינא ,דהדרנא עד להו ואמרנא ,ריסד שיתא ינוקי שיתא ומתנינא ,חומשי
  .חייא מעשי גדולים כמה רבי דאמר היינו ,מישראל תשתכח דלא לתורה לה ועבדי ,אהדדי

 ,מישראל תורה תשתכח שלא שעשיתי ,איתי רב את וכי חנינא לרבי חייא רבי ליה אמר :תרגום
 ליתומים בשרם את ואכיל צבאים צדתי ווב ,רשתות וקלעתי פשתן וזרעתי הלכתי ?עשיתי אני מה

 תינוקות חמישה ולימדתי ,לעיר ועליתי תורה חומשי חמשה עליהם וכתבתי קלף מגילות ותקנתי
 לכאן שוב שאחזור עד להם ואמרתי משנה סדרי ששה ילדים שש ולימדתי תורה חומשי בחמשה

 תשתכח שלא רהתו ועשיתי במשנה וכן אותו שלימדתי החומש חביריו את ילמד אחד שכל
  .מישראל

 אותם הם ,למעלה הכתובים המשכן מחלקי אחד כל .המשכן פקודי אלה :כא לח שמות 324
 אחד כל כי ,וזה .איתמר ביד משאם משמרת כלי את תפקדו ובשמות ,עליהם שנאמר הפקודים

 ,המין מזה הוא באשר בלבד לא ,הפרטי זה הוא באשר בשם ולהקרא נחשב להיות ראוי היה מהם
 ל"ז כאמרם ,נפסדו לא ולזה .קהת בני במשא אשר הקדש מכלי אחד כל על זה שצדק שכן וכל

 ולעולמי לעד שעומדים עומדים שטים עצי לומר תלמוד ,סכוין ובטל סברם אבד תאמר שמא
 כמבואר וכליו שלמה למקדש שקרה מה הפך על ,האויבים ביד להם דבר נפל לא כן וגם עולמים
 משכן :ה"ע רבנו משה משכן מעניני דבר שם נזכר אשל ,נבוזראדן ידי על ראשון בית בחרבן
 ,ראשונה .אויבים ביד ליפול ושלא נצחי להיות ראוי היה שבשבילם המשכן זה מעלות ספר .העדות
 הלויים עבודת שהיתה ',ג .משה פי על פקד אשר ',ב .העדות לוחות בו שהיו ,העדות משכן שהיה

 חור בן אורי בן ובצלאל ',ד .היתה איתמר ביד המשכן לקיח כל משמרת אמנם כי ,איתמר ביד
 שרתה ובכן ,שבדור וצדיקים מיוחסים ,וכליו המשכן מלאכת אומני ראשי שהיו ,עשה יהודה למטה
 אף ,מצור בו המלאכה עובדי שהיו שלמה מקדש אבל .אויבים ביד נפל ולא ידיהם במעשי שכינה

 .אויבים ביד הכל בסוף ונפל הבית קבד את לחזק רךוהוצ ,חלקיו נפסדו שכינה בו ששרתה פי על
 כי ,אויבים ביד ונפל שכינה בו שרתה לא התנאים אלה מכל אחד גם בו היה שלא שני בית אבל

 כורש פי על אם כי פוקד ולא ,העדות לוחות בו היו שלא ,העדות משכן היה לא שני בית אמנם
 ומן שם מצאתי לא לוי ומבני ,ובכהנים בעם הואבינ באמרו עזרא שהעיד כמו ,לוי בני שם היו ולא

  .עזרא בספר כמבואר ,וצורים צידונים היו בבנינו המתעסקים
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ïåâä åðéàù íãà ñåôãá åñôãðù íéøôñá íéãîåìäù,íãåîéìá äçìöä íäì ïéà ,éòå  'ñá '
éñ íéãéñç 'ùú"ò325,éòå  'â ïéèé)äîò "á(ñ "åë óøùé ïéî åáúëù ú'.  

  
מה מביאה לידי יראת  וחכ, העונש מביאה לידי חכמהת ירא]ה[

  .}ד{הרוממות 
}ã{ âì åè éìùî326 ,)éòå 'øì åøåàéá"ò æè î"á327 ìéòì àáåäå áà äøòä 'æ ÷øôä( 

æå"äîëç ïéà äàøé ïéà íà ù,ùðåòä úàøé åðééä .äàøé ïéà äîëç ïéà íàå , úàøé åðééä 
úåîîåøä.éòå  'ä á éìùî328 ,é è329,á íù ùøéôù àíéøçà íéðôå.  

  
 כן לא המדרש עיקר אלא המעשה ,ן הוא הפרי כמו שעיקר האיל]ו[

 , ואין נקרא צדיק אלא במעשה המצות,)331א" קט ע330ד"ז צט ע"תיקו(
  ).332א"ק ו ע"ביאורו לאגדות ב(ועליו העולם עומד 

  
 הוא כנזם זהב באף , מי שיש לו מדות טובות ואינו עושה מצות]ז[

 גם  אז הוא מהפך, כי כאשר מעשיו רעים,חזיר שמטנף אותו באשפה
  ).333משלי יא כב(המדות והתורה להרע 

  - מאיר האבן -  
 מפני ,רשע אדם אצל בתפילה ישב ולא יעמוד לא ,כשמתפלל שמים ירא שהוא אדם צריך 325

 יב 'ירמי( וכתיב ,ממנו מתרחקת ושכינה ,רעים הרהורים יהרהר בתפלה רשע אדם אצל שכשעומד
 ה"שהקב ,אבוא לא נעלמים ועם )ד כו תהלים( וכתיב ,מכליותיהם ורחוק בפיהם אתה קרוב )ב

 תפלה תרבו כי גם מכם עיני אעלים כפיכם ובפרשכם )טו א 'ישעי( שנאמר ,מהם עיניו מעלים
  .לשכינו אוי לרשע אוי ,ואעלוז משחקים בסוד ישבתי לא )יז טו 'ירמי( וכתיב ,שומע אינני

 ,חכמה לידי מביאה העונש יראת .חכמה אין יראה אין אם ,יראה אין כמהח אין אם ש"כמ 326
  .חכמה לידי מביא העונש יראת זהו ,מוסר 'ה יראת וזהו ,הרוממות יראה לידי מביא וחכמה
  .313 הערה לעיל 'עי 327
 ל"ל יראה כי ,כלום אינו יראה לו יהיהש אף ,חכמה אין ואם חכמה אין יראה אין אם וזהו 328
 רק אינו היראה כי ,חטא ירא בור ואין ,מים בו אין רק והבור )לז בראשית( והוא ,כלום מגרמה

  .אוצרו היא 'ה יראת )לג ישעיה( ש"כמ ,להחכמה אוצר
 התחלת כלומר ,'ה יראת חכמה תחילת - א"בהגר .ִּביָנה ְקֹדִׁשים ְוַדַעת 'ה ִיְרַאת ָחְכָמה ְּתִחַּלת 329

 מהן איזה ,והקשו .יראה אין חכמה אין ואם ,חכמה אין יראה אין אם ש"וכמ ,היראה היא החכמה
 הוא והיראה .לעשות האיך החכמה כן ואחר ,תחילה התכלית הוא במחשבה כי והענין .קודם

 חכמה הוא ובמעשה ,חכמה אין יראה אין ואם ,תחילה היראה הוא במחשבה ולכן .התכלית
 בתחילה ש"וז ,בזוהר ש"וכמ בסופה ד"ויו בתחילתה ד"ויו .יראה אין חכמה אין אם וזהו ,תחילה

 שברא שמה אלא ,שינוי יש ו"ח וכי .'א אלא ברא לא ולבסוף שנים להבראות במחשבה עלה
 שיהיו היה התכלית ועיקר ,אחד גוף כשהן בה תועלת מה וכי ,לעזר לו להיות האשה את ה"הקב

 ושאר ,מאחיו יותר ביניהם ואחוה אהבה שיהא כדי ,אחד תחילה ה"קבה שברא מה אך .שנים
 הוא שכן ,שנים להבראות תחילה עלה במחשבה דהיינו מתחילה וזהו .ממש אחד גוף שיהיו קרוביו

 ש"וז ,במחשבה עלה בתחילה שאמרו מ"בכ הוא וכן .במעשה אחד תחילה ברא כ"ואח ,התכלית
  .היראה היא החכמה לתהתח הוא במחשבה פירש חכמה תחילת כאן

 דרתא ל"דל למאן ווי ואמרו ,'כו תירתו לא מינייכו במטותא ש"כמ ,ל"ר - 'כו דמתרבי ג"ואע 330
 זה ואמר ,'כו עץ רק ש"וז .סרק עץ שאינו פירות דעביד נביעו על הוא דעיקר ,עביד לדרתא ותרעא

 דאשקי המעין על שהמשילו וכמו ,דאורייתא בפקודין 'כו ויצמח ועוד ,ג"נ יקוןבת ש"מ על להקדמה
  .'כו זכה ש"וכמ ר"טו לאילנין

 דהוא ,הפרי אחר והכל ,הפרי הוא ומעשה אילנא הוא דמדרש -  אוקמוה למגנא ולאו ה"ד 331
 דלית מ"מ אמרו ד"ובג ,'כו אילנא דמתרבי ג"ואע ב"סתנ ל"וע .ל"כנ ומלגאו הלבושא דוגמת

  .'כו מדרשא
 יסוד וצדיק ,עליו עומד שהעולם עמוד וזהו ,עשהבמ אלא צדיק נקרא שאין ,בצדיק עשיה 332
  .עולם

  .7 הערה לעיל הובא 333
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 צריך זריעה , כגון בגידולי קרקע,דברים'  בכל מעשה צריך ג]ח[

 צריך למעשה , וכן במעשים טובים.ותפלה למטר ולנכש העשבים הרעים
ש "כמ} ה {,וזריזות ועקירת המחשבות הפסולות ממנה ותפילה למקום

 וכן .קומותמעוד בהרבה  ו,'אחלי יכונו דרכי וגו) תהלים קיט ה(דוד 
זרעו לכם ) הושע י יב( ש"כמ ,צדקה נגד הזריעה(תשובה ותפלה וצדקה 

  ). ותשובה נגד הניכוש,לצדקה
}ä{ ãð úåëøá úåãâàì åøåàéá,â øîàî ìò  'ëéøàî íäá êéøàîä íéøáãé åéîé åì ï
åéúåðùå334. å åúìôúá êéøàîäáå åðçìùúéááàñëä åë  ')âá àåäå 'ïéîìòåë '(, ïëå  íãàá

äôá ïåéìòä ÷ìçá äìôúä,øáãî íãàä øãâ äæáå ,åðå÷ éðôì ììôúäì  ,á àâøã ' äìéëàä
äîäáë àåä äæá ,â 'ìáæì.äáéúã àæø àåäå ,ùòú íéùéìùå íééðù íééúçú éä)  å úéùàøá

æè(,â ãâð  'äãéã ïéîìò,åëå íãàì íéðåéìò òåãéë ',â ïäå  'åëå äùòî ìëì êéøöä ')îë"ù 
íéðôá(. ïëå óøöð íäøáà øåàá íéãùë, ÷ôðå úøôåòä ãáì) øáì (ï÷éúå äìôú ìéëàäå 
íéáòø, îëå"ù ïàë )ò äð úåëøá"à (àîìéã éúà àéðò åë' .ïëå àì øù÷úà àúåðîéäîá, 

øùáúàå ÷çöéá ãò ãøéù úåìâá íéøöîìå óøöðå, çàå"ë ììôúä )á åè úéùàøá (ä '
íé÷ìà äî ïúú éì åë', ìéëàäùëå íéëàìîì æà øùáúð .áåâ 'úåîå÷î åìà øùáúð, ìáà 

ïàë äúéä äãå÷ôä .ïëå ìë ïäáàä åë'. ïëå äîä ÷åñôá )äë âë úåîù (íúãáòå úà ä '
íëéäìà åæ ÷"ù äìôúå, êøáå úà êîçì úàå êéîéî )íù ()åäæ úëéøà ïçìùä(. çàå"ë 

äåñéúåø äìçî êáø÷î) íù(, êáø÷î à÷ééã, îë"ù) éòùéä àð ãé (øäî äòåö çúôäì åë', 
åøîàå) á"î æ÷ò "á (éàî äìçî, àã äàåö, øîàã øî úàåö íèåçä úàåöå ïæåàä ïáåø äù÷ 

åë', ø"ì íâ åìà, ìáà ø÷éò ìù ïèá, îë"ù óåñá äèåñ) ò áî"á(, øîàù éàä ïàî ùéôðã 
éìáéæä, äìåç íééòî àåä, îì äðéî à÷ôð éàåë', ëò"ì øåöé÷á .ïëå éôì æîøä, îë"ù 

åøåàéáá úåãâàì á"÷ ô"ç335, åñôã÷ äæ êøáå úà êîçì æîøî ìò äøåú, êîçì êéîéîå åæ 
úåëìä úåãâàå .øîàå êøáå, îë"ù) úåëøá áìò "á (êåúî íéãéñçù íä) íéëéøàîù 

äìôúá (ïúøåú øîúùîú åë' .æå"ù êøáå úà êîçì åë', éúåøéñäå äìçî, ïä á 'ïéøöé ìù 
äðéö äîçå, íäîù äàá íåîéçä ìò ìäùòú à äðéöå îìäùò úåö åë', ùïëì íãà ïåãéð 

íðäéâá å 'íéùãç ùàá å 'âìùá336.  

  
 מניעת קיום מצות עשה הוא מרובה ממה שאדם עובר על מצות ]ט[

 ,ל ישב אדם ובטל ממצות עשה עובר עליה בכל רגע" חזש"כמ ,לא תעשה
  .}ו{אבל בלא תעשה אינו אלא בשעת מעשה 

  - מאיר האבן -  
 של ושנותיו ימיו מאריכין ]בהן המאריך[ דברים שלשה יהודה רב אמר :ב"ע נד הגמרא ל"ז[ 334

 העליון בחלק התפלה באדם וכן .]הכסא בבית והמאריך שלחנו על והמאריך בתפלתו המאריך אדם
 .לזבל ',ג .כבהמה הוא בזה ,האכילה ',ב דרגא .קונו לפני להתפלל מדבר האדם גדר הוא ובזה ,בפה
 שהוא זריעה כגון ,מעשה לכל הצריך 'ג והן ',כו תעשה ושלישים שניים תחתיים ,דתיבה רזא והוא
 למעשה צריך ,הטובים במעשים וכן .הצמיחה אחר והניכוש ,למטר והתפלה ,לאדם המאכל כמו

 והרבה דרכי יכונו אחלי דוד ש"כמ למקום ותפילה ,ממנה הפסולות המחשבות ועקירת ,וזריזות
  .וצדקה ותפילה תשובה כן מקומו
 ממיך ואת לחמך את וברך ,ותפילה ש"ק זו אלהיכם 'ה את ועבדתם ש"וז :תכלי שיתין ה"ד 335

 משתמרת תורתן היו שחסידים מתוך ,ניםהראשו בחסידים ש"כמ וברך ואמר .ואגדות הלכות זו
 הן השמות 'ב שאלו וכידוע ותפילה ש"ק זו אלהיכם 'ה את ועבדתם ואמר .'כו את וברך וזהו ',כו

  .ותפילה ש"דק דרגין
  .409 הערה לקמן 'עי 336
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}å {çé ä äéòùé337 ,áë ä éìùî338 , áúëáñ 'øäîëç úéùàîä úùøô öåú339, )ãëå '
äìàä áúë íéãøçä340 ìùäå"ä ñî 'àîåé íùá øôñ ïùåù úåãåñ341 (éôì äùøéôù äøåúä 

  - מאיר האבן -  
 ובכל עת בכל עליה עובר עשה תממצו ובטל אדם ישב )ב"ה א"פ מילה ם"רמב( ל"חז אמרו 337
 אחת עון אלא אינו תעשה לא עבר אבל ,"עגלה כעבות" שאמר וזה ,לחטוא מרבה והוא ,שעה

  .שעשה לשעה
 הוא ,הרשע את ילכדנו עונותיו - א"בהגר .ִיָּתֵמ ַחָּטאתֹו ּוְבַחְבֵלי ָהָרָׁשע ֶאת ִיְלְּכֻדנֹו ֲעוֹונֹוָתיו 338

 בו יש כאשר והיינו .אעשה גם מענשינן ריתחא בעידנא אך ,מענשינן לא דאעשה ,למעלה ש"כמ
 ילכדו ,ת"ל שהוא ,עונותיו וזהו .אעשה גם לו מענשינן אזי ,אעבירות לו ומענשינן ,ת"ל עבירות

 י"וע ,חסרון לשון ,למעלה ש"כמ ,עשה הוא שחטא ,יתמך חטאתו בחבלי כ"ואח .לגיהנם הרשע את
  .הגיהנם מן יצא לבלתי נתמך הוא חטא

 מהן ,ענינה כפי ואחת אחת כל לפי ,תעשה לא מצות עונש התורה שפירשה לפי :הקדמה 339
 עשה מצות ביטול עונש פירשה ולא ,דין בית ומיתת שמים בידי במיתה ומהן בכרת ומהם במלקות

 ורפו ,דרשו לא 'יי ואת ונבערו ,אדם בני מקצת טעו כן על .בכרת שהם בלבד ומילה פסח אלא
 תכתב מצוה עשה אם רק ,עון יקרהו לא עשה מצות שהמבטל חשבו כי ,מצותב להחזיק ידיהם
 ביטול בפניהם ליקל זה להם וגרם .הפסיד ולא הרויח לא ונתבטל נתרשל ואם ,זכיותיו בספר

 בין עשייתה בעיניו יקשה ואם ,יעשנה וטורח יגיעה בלי מצוה עשיית לו שנזדמן ומי ,המצות
 או בגופו מצוה הפסד מחשב ואינו ,מלעשותה ונמנע מתעצל ,כיסו חסרון מצד בין גופו מטורח
 הפסד כי ,הקבלה ומן הכתוב ומן המושכל מן זו סברא ביטול להוכיח ראוי לכן .שכרה כנגד בממונו

  .תעשה לא על העובר מעונש קשה עשה מצות שכר
 לא על העובר מן עשה מצות מבטול ליענש מן ראוי יותר כי יתבאר הכתוב ומן המושכל מן
 וקלותו מזלזולו ,עול פריקת מצד בה ועצלותו התרשלותו סבת היא עשה מצות המבטל .תעשה

 ואם ,בעבירה והנאתו ,עליו יצרו התגברות לו גרמה ,תעשה לא על העובר אבל .בוראו בעבודת
 אבל .חטא לא כאילו וחוזר ,לו יסלח ,וסליחה מחילה ממנו ויבקש ,לאל והתודה ,מהם האדם ישוב
 .לעולם השבה לה שאין ואבדה ,מתמלא שאינו וחסרון ,חלף לו שאין הפסד היא ,עשה ותמצ בטול
 השכר מן כלום להם יגרע שלא כדי ,כיס וחסרון עמל הרבה סובלין היו הראשונים חסידים לפיכך
  .הזה בעולם המעשים בזכות ,הבא לעולם להם הגנוז

 ,מצות ג"תרי כי ידוע .זמנינו שיאנ מרוב נעלם סוד :המצוות לקיום תנאים ,ההקדמה בסוף 340
 בידי מיתה מהן בכרת מהן ,מפורש עונשם תעשה לא מצות וכל ,תעשה לא ה"ושס עשה ח"רמ הן

 נתפרש לא עונשם עשה מצות אמנם .העונשים שאר וכן ,דין בית מיתות בארבע מהן שמים
 עבר והלא ,עשה על יענש ולא תעשה לא על יענש למה ,אמרן אחד אדון ,נפלא הדבר וזה .בתורה

 ולבאר .תעשה לא את וידחה עשה יבא שאמרו אלא ,בזה די ולא .בזה כמו בזה וציוויו גזרתו על
  .להאריך ועת לקצר עת כי ,נאריך הדברים אלה

 יישוב ותכונן תבנה עליהן אשר הקדמות שנקדים מבלי אפשר אי זה סוד לבאר ,המחבר אמר
 כדגרסינן ,ליכא עלמא בהאי מצוה ששכר הגמרא מן מקומות בכמה נתבאר כבר וזה ,הלזו הקושיא
 שכתובה ומצוה מצוה כל לך אין אומר יעקב רבי תניא )ב"ע לט( ובקדושין )א"ע קמב( בחולין
 ימיך יאריכון למען כתיב ואם אב בכבוד ,בה תלויה המתים תחיית שאין בצדה שכרה שמתן בתורה
 לך ייטב למען התם ואמרינן ,ימים ארכתוה לך ייטב למען כתיב הקן ובשלוח ,לך ייטב ולמען
 ג( זרה דעבודה קמא בפרק גרסינן ותו .ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם

 ולמחר לעשותם היום ,לעשותם היום מצוך אנכי אשר דכתיב מאי לוי בן יהושע רבי אמר )א"ע
 חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום לבכ )א"ע פו חולין( הדם כסוי בפרק גרסינן ותו .שכרן ליתן

 שבת מערב חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינא בזכות ניזון כלו העולם כל ואומרת ומכרזת
 משלם ה"שהקב כשם עול ואין אמונה אל )א"ע יא( דתעניות קמא בפרק גרסינן ותו ,שבת לערב
 קלה מצוה על לרשעים שכר משלם כך ,הבא לעולם הזה בעולם שעושים מצוה על לצדיקים שכר

 הזה בעולם שעושים עבירה על הרשעים מן נפרע ה"שהקב כשם ,עול ואין .הזה בעולם שעושים
 לעולם לזכותם כדי הזה בעולם הזה בעולם שעושים עבירה על הצדיקים מן נפרע כך ,הבא לעולם

  .הבא
 של הקברות בבית דקאי לאליהו אבוה בר רבה אשכחיה )ב"ע קז מ"ב( המקבל בפרק גרסינן תו

 ,טהרות סדר מתני ולא ,ליה אמר .הקברות בבית קאי טעמא מאי מר ,הוא כהן ולאו עד 'וכו גוים
 בשיתא מצינא לא בארבעה ליה אמר ',וכו מטמאין אין גוים קברי יוחאי בן שמעון רבי דתני

 פשוט ליה ראמ ,עדן לגן עייליה דבריה ,טובא מילתא ליה דחיקא ליה אמר ,אמאי ליה אמר ,מצינא
 ואכיל קדים מאן דקאמרי שמע ואזיל נפיק קא הוה כי ,שקל ספא ,טרפי מהני שקול ספא גלימך
  .ליכא עלמא בהאי מצות ששכר ,אלה מכל למד נמצאת .שדינהו נפיץ ,אבוה בר כרבה עלמא
 האדם שיעשה עשה מצוות וכל ,ספירות בעשר דוגמתן יש מצות ג"תרי שכל ,בידינו יש וכן
 העולם לאותו הנוסע לנפש ואוי .טוב מליץ עליו ונעשה ,אליו הרומז לענין מחזיק הוא ,ההז בעולם
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ùðåò úåöî àì äùòú ìë úçà éôë äðéðò, ïäî úå÷ìîá, íäîå úøëá åë', àìå äùøéô 
ùðåò ìåèéá úåöî äùò àìà çñô äìéîå ãáìá, íäù úøëá. ìò ïë åòè úö÷î ðáíãà é 

                                                                                                                                            

 בעולם עליו יגן ומי ,העליונה במרכבה להאחז מקום לו יהיה לא כי ,מעשיות מצוות בידו יהיה ולא
  .הלאוין מעונש הבא ובעולם הפורעניות מן הזה

 חגיגה ובשילהי )א"ע יט( בעירובין ינןדגרס מהא והראיה ,עצום עונשו עשה מצות המבטל הנה
 הזהב מזבח ומה ,הזהב ממזבח וחומר קל ,בהם שולט גהנום של אור אין ישראל פושעי )א"ע כז(

 ישראל פושעי ,בו שולט האור ואין שנים כמה הרבה באש היה ,זהב דינר כעובי אלא עליו שאין
  .גיהנם של מדינה מגינות ותמעשי שמצות רואה הנך .וכמה כמה אחת על כרמון מצות שמלאים

 עונשי נתפרשו לא למה ,נסתפקנו אשר הגדול הספק להתיר נבוא האלה ההקדמות ואחרי
 לעולם עשה מצות על המזומן השכר אצל כדאי גיהנם עונשי כל אין כי ,דע וזה ,עשה מצות מבטלי

 והראיה ,הבא לעולם שכרו יפסיד שלא ובלבד גיהנם עונשי כל לקבל לאדם לו טוב כי ,הבא
 את ודחי עשה אתי למה תעשה לא עונש דין מן חמור עשה מצות בטול עון היה לא שאם העצומה

 ,בעשייתו עונש בו שיש דבר לדחות חמור יהיה עשיתו בביטול עונש שאין דבר וכי ,תעשה לא
 כתריס טובים ומעשים תורה )ג"ימ ד"פ אבות( באומרו ,ראיה ועוד .כן הדבר אין כרחך על אלא
 של אחד שפרקליט ,ראיה ועוד .תעשה לא עונשי לכל מגן הם כי הסוד לנו גילה ,הפורענות יבפנ

 אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם שנאמר ,תעשה לא של קטרוגים כמה דוחה ,עשה מצות
 ,ענשו נכתב לא לכן ,עשה מצות מבטל עונש להוציא הפה יכול לא כי ,דע ובכלל ,)א"ע לב שבת(

  .זה ודע 'וגו ראתה לא עין הבא ולםדע דומיא והוא
 ,עשה מצות בטול ]ועונש[ השכר מעלת גודל ממנו המורה אחד ומאמר אחת ראיה לך נביא עוד

 אדם עבר שאם ,תעשה לא על העוברין מן יותר חמור ענשו עשה מצות לבטל בגופו שהפושע ,וזה
 מטה חסד רב נאמר זה לע ,אלו כנגד אלו שוים והם ועונותיו זכויותיו וכששקלו תעשה לא על

 כגון בגופן ישראל פושעי מכלל והוא עשה בטול עון עוונותיו מחצה בכלל אם אבל ,חסד כלפי
 רב בזה אין ,זה כנגד זה שקולים ועוונותיו שזכויותיו אפילו ,מעולם תפילין מנח דלא קרקפתא

 והפלא ראה ,)א"ע יז( השנה בראש כדאיתא לגיהנם ירד שלא לו אפשר ואי ,חסד כלפי מטה חסד
  .חסד רב ממנו שהפסידה ומעלתה עשה מצות כח על

 כהנא רב אמר )א"ע פו( בכתובות גרסינן .ערכן וחן עשה מצוות בדין אחריש לא המחבר אמר
 ליה אמר ,מאי מצוה למעבד לי ניחא לא אמר אי ,מצוה חוב בעל פריעת דאמרת לדידך פפא לרב

 לולב טול לו שאומרים כגון עשה במצות אבל .התעש לא במצות אמורים דברים במה ,תניתוה
 מתן שאין עשה במצות מילי והני .נפשו שתצא עד אותו מכין ,עושה ואינו סוכה עשה ,נוטל ואינו
 )ב"ע קי חולין( הבשר כל פרק כדגרסינן אותו מכין אין בצדה שכרה מתן אם אבל ,בצדה שכרה
 עונשה לך הנה .עליה מוזהרין מטה של דין בית אין בצדה שכרה שמתן עשה מצות כל תניא

  .חמלה בלי חמור עונש ,מבואר
 הגדול הספק להתיר נבוא האלה ההקדמות ואחרי ):כו( מוסר תוכחת חיים דרך פרק 341

 אצל כדאי גיהנם עונשי כל אין כי ,דע וזה .עשה מצות מבטל עונשי נתפרשו לא למה ,שנסתפקנו
 יפסיד שלא ובלבד דינים עונשי כל לקבל לו ובט כי ,הבא לעולם עשה מצוות על המזומן השכר
 לא עונש דין מן חמור עשה מצות ביטול עון היה ,לא שאם -  העצומה והראיה .הבא לעולם שכרו

 לדחות חמור יהיה עשייתו בביטול עונש שאין דבר וכי ,תעשה לא את ודחי עשה אתי למה ,תעשה
 ,)א"ימ ד"פ אבות( באומרם ראיה ועוד .כן הדבר אין כרחך על אלא ,בעשייתו עונש בו שיש דבר

 .תעשה לא עונשי לכל מגן הם כי הסוד לנו גלה ,הפורענות לפני כתריס טובים ומעשים תשובה
 לג איוב( שנאמר ,תעשה לא של קטיגורים כמה דוחה עשה מצוות של אחד שפרקליט ראיה ועוד

 מצות מבטל עונש להוציא הפה יכול לא כי דע ובכלל .אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם ,)כג
  .זה ודע ',וגו ראתה לא עין הבא דעולם דומיא והוא ,עונשו נכתב לא לכן ,עשה
 מצות וביטול ,השכר מעלת גודל ממנו המורה אחד ומאמר אחד ראיה לך נביא עוד ):כז אות(
 שאם .תעשה לא על העבריין מן יותר חמור עונשו עשה מצות לבטל בגופו שהפושע וזה .עשה
 חסד רב ,אמר זה על ,אלו כנגד אלו שוים להם ועונותיו זכיותיו וכששקלו ,תעשה לא על אדם עבר
 ישראל פושעי מכלל והוא ,עשה מצות ביטול עון עונותיו מחצה בכלל אם אבל .חסד כלפי מטה
 אין ,זה כנגד זה שקולים ועוונותיו שזכיותיו אפילו ,מעולם תפילין מנח דלא קרקפתא כגון ,בגופן
 יז( השנה דראש קמא בפרק כדאיתא ,לגיהנם ירד שלא לו אפשר ואי ,חסד כלפי מטה חסד רב בזה

  .חסד רב מדת ממנו שהפסידה ומעלתה עשה מצות כח על והפלא ראה ).א"ע
 ופ( הכותב פרק בכתובות גרסינן .ערכם וחן עשה מצות בדין אחריש לא ,המחבר אמר ):כח(

 למיעבד לי ניחא לא אמר אי ,מצוה חוב בעל פריעת דאמרת דךלדי ,פפא לרב כהנא רב אמר ,)א"ע
 כגון ,עשה במצות אבל ,תעשה לא במצות אמורים דברים במה ,תניתוה ליה אמר .מאי מצוה

 נמי והכי .נפשו שתצא עד אותו מכין ,עושה ואינו סוכה עשה ,נוטל ואינו לולב טול לו שאומרים
 כל בפרק כדגרסינן ,אותו מכין אין בצדה שכר תןמ אם אבל ,בצדה שכרה מתן שאין עשה במצות
 לך הנה .עליה מוזהרים שלמטה דין בית אין בצדה שכרה שמתן עשה מצות כל ,תניא הבשר

  .חמלה בלי חמור עונש מבואר עונשם
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åøòáðå, úàå ä 'àì åùøã, åôøå íäéãé ÷éæçäì úåöîá, éë åáùç ìèáîäù úåöî äùò àì 
åäø÷é ïåò, ÷ø íà äùò äåöî áúëú øôñá åéúåéëæ, íàå ìùøúð ìèáúðå àì çéåøä àìå 

ãéñôä, íøâå íäì äæ ì÷äì íäéðôá ìåèéá úåöîä. éîå ïîãæðù åì úééùò äåöî éìá äòéâé 
çøåèå, äðùòé, íàå äù÷é åéðéòá äúééùò, ïéá úçøèî åôåâ éáï ãöî ïåøñç åñéë, ìöòúî 
òðîðå äúåùòìî, åðéàå áùçî ãñôä äåöî åôåâá åà åðåîîá ãâðë äøëù .ïëì åàø çéëåäì 
ìåèéá àøáñäìá÷ä ïîå áåúëä ïîå ìëùåîä ïî åæ  ,äùò úåöî øëù ãñôä éë äù÷ 
ùðåòî øáåòä ìò àì äùòú åë' .éë ìèáîä úåöî äùò àéä úáñ åúåìùøúä åúåìöòå áä 

ãöî ú÷éøô ìåò åìåæìæîå åúåì÷å úãåáòá àøåáä åë' .ïéðòå ìåèá îäùò úåö, àåä ãñôä 
ïéàù åì óìç ïåøñçå ïéàù àìîúî, äãéáàå ïéàù äì äáùä íìåòì.] íâå íà äùòé íãàä 

äáåùú äøåîâ úàøéî ä 'ãçôå åùðåò, åâí äðòé íåöá åùôð, íéìùéå ÷åç äáåùúä ìëá 
äéàðú, äðä æøà"ì) àîåé åôò "á (éë åùúäá äàøéî úåðåò íéùòð åì úåââùë, àìå ìéòåé 

÷ø ì÷äì ùðåòä, ìáà àì éäéä åì øëù åìéàë äùò ìòåôá. ãñôäå øëù äåöîä àåä 
ïåøñç øùà àì ìëåé úåðîäì. ãäæ øá éúòîù ìåãâî ãçà[, êëéôì íéãéñç íéðåùàøä åéä 

ïéìáåñ äáøä ìîò ïåøñçå ñéë éãë àìù òøâé íäì íåìë ïî øëùä æåðâä åòìä"á úåëæá 
íéùòî äåòá"æ åë' .ãåòå, éë äøéáòä äðéà úòãåð ãáåòá íùä êøáúé, áùéùë ìèá øäæðå 

ïî úåøéáòä .ìáà äãåáòä úòãåð íéàåøùë åúåà ÷ñåò úåöîá, òå"æ øîàð) éëàìî â çé (
íúáùå íúéàøå ïéá ÷éãö òùøì ïéá ãáåò íéäìà øùàì àì åãáò .éøáãîå äìá÷ øàáúé 

äæ ïéðòä, àøîâäå àìî åðîî úåéàøäå úåøåøá åçéëåé åë' .ãåñéå ìåãâ éãåñéî äðåîàä, 
ïéîàéù íãàä áèåîù åì ù÷áéù ùðåò øåîç äåòá"æ åà íðäéâá, äîî ãéñôéù íåìë 
øëùî äåòä"á. éàøåä òùéìàî) øçà(, øîàã åéìò ø"î) äâéâç åèò "á (éúî úåîà äìòàå 

ïùò åøá÷î, éëå äìòé òúòãä ì øù"î äöø ùéðòäì úà åáø .ëå 'ãåò ìùä"ä áíù ñøô 
ïùåù úåãåñ, æå"ì: ììëáå òã éë àì ìåëé äôä àéöåäì ùðåò î"ò ïëì àì áúëð åùðåò, àåäå 
äîåã äåòì"á ïéò àì äúàø åë 'òãå äæ ëò"ì .ãîáåúùøô äáø ùø íéèôùî )ô"éñ ì 'ãë (

íìåòîå àì åòîù àì åðéæàä ïéò àì äúàø) äéòùé ãñ (éëå íìåòî àì åòîù àìà ïéà 
íìåòä ìåëé òåîùì åäî ïúî ïøëù ìù úåöî, ëò"ì ùøãîä .áúëå áîøä"í æ"ì éôá '

äðùîä) ô úåëî"èî â"æ(, éë éø÷éòî äðåîàä ìëù äùåòä äåöî úçà ìë åéîé éøúî"â 
úåöî äð÷úë äøîàîëå äîùì äáäàî éìáî óúúùéù äá äðåë ãìøçà øá, ïåâë 

øàôúäì äá åà ù÷áì øëù äéìò, äëåæ äìéáùá ééçì äåò"á. ëåáú òäæ ì øá úéùà
äîëç íù, ùà øò'342 àìå ïëúú úåëæ åæ àìà éîì òáå÷ù åîöòì äåöî úçà àìå øáò 
äéìò åéîéî, ïåâë éî ìá÷ù ìò åîöò àìù ìèáé äìéôú ãéæîá íìåòì, åà àìù àá ãéìå 

äèåøô ìæâî åëå' .ïåùìäå äæä àåä çå÷ì ñî 'úåðåîàä úåòãäå øì"ñ ïåàâ æ"ì ëù 'íù â"ë 
ðë"ì343. 

  - מאיר האבן -  
 שנאמר ,הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל ,בסנהדרין וגרסינן :הקדמה – המצות פרק 342
 עליה עבר ולא אחת מצוה לעצמו ובעקש למי אלא זו זכות תכןת ולא ',וגו צדיקים כלם ועמך
 מעולם כלל נתרשל לא מצוה באותה אבל עובר פעמים אותם עושה פעמים מצות ושאר מימיו

 או מגזל פרוטה לידו יבא שלא או לעולם במזיד בזמנה תפלה יבטל שלא עצמו על שקבל מי כגון
 מטיבין אחת מצוה העושה כל דקדושין קמא בפרק וגרסינן .בו וכיוצא אסורה ביאה לידי יבא שלא

 אבל לעשותה אחת מצוה לו שייחד כגון בגמרא ומפרש וגומר הארץ את ונוחל ימיו ומאריכין לו
  .'וגו יקים לא אשר ארור ,)ה כו בראשית( אומר הכתוב עליו ,עליה עבר שלא מצוה הניח שלא מי

 עליה עובר שאינו אחת מצוה לעצמו שייחד מי הוא ,הנשמע אבל :ד אות - חמישי מאמר 343
 ,כלל בה מתרשל אינו בזו הרי ,שעובר קורה ואף ,בזולתה מדקדק שאינו שיש פי על ואף ,ימיו כל

 בממון מאד שנזהר או ,ההורים מכבוד יבטל שלא או תפלה אף יבטל שלא לעצמו שקבע כגון
 לו מטיבין אחת מצוה ההעוש כל במסורת שנאמר וכמו ,לכך הדומה וכל ,לשקר שלא או ,אחרים
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äçëåú éðéðòå íéðáä êåðçå ìåãéâ ïéðòá å ÷øô.  

ו " כי ח,' מאד צריך אדם להשגיח על בניו שילכו בדרכי ה]א[
 , אם יש לו בן רשע, ואף אם האב צדיק.בקלקול בנים יענשו אב ואם מאד

 אבל כשמייסר את . לגיהנם למען יראה ביסורי בנון עדןאז נוטלין אותו מג
  .}א{ע " וגם מביאו לג,פודה הבן את אביו מגיהנם אז ,בנו ומדריכו

}à {æé èë éìùî344. úëåìùá á"ã øîàî úåéúåà øòù ä" àåæ"ì: â ãåñéå ø÷éò ìåãé
íéðá , äøîà äøåúä)àé íéøáãèé ( ,íëéðá úà íúãîìå ,äéáøå äéøô ìù úéìëúä åäæ éë, 

úåöîå äøåúá íé÷ñåò íìåò ãò íéðá éðáå íéðá åì úåéäì .à éë òåãéå ãìåé àøô øéò íã
)áé àé áåéà( ,éå åéøåòðî òø íãàä áì øö)ç úéùàøáàë ( , åëðçìå åìéâøäì êéøö ïë ìò

øáãì ìëåéù úòî úåøùé úåãîá ,å äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîàù åîë) áî äëåñò"à( ,
åë ìàøùé òîù åãîìî åéáà øáãì òãåéä ÷åðéú ,' äåö äøåú]åë äùî åðì 'ðòåäìàë íéðéé. 

ä øîàå ÷åñô)áë éìùîå  (åðîî øåñé àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì êåðç[. íàäå áàä 
 åòðîé àìåúåøòð éîéî óëú øñåî , úàù ìëåé øùà éôë åîåéá íåé øáã ãéîú óéñåäìåë éô

åúðáä ,òðîé àìååîî øñåî èáù åð , øîàðù åîë)âé éìùîãë ( åðá àðåù åèáù êùåç 
]øñåî åøçù åáäåàå[ .úåãîä ìëåíäî ÷çøúäì íìùä íãàì éåàøù úåòøä  , ïåâë

åàâäå úåéøæëàå ñòëäå úåìì÷äå úåòåáùää úåìéëøå äåàúäå äàðùäå äàð÷äå úåæòäå 
íéôìà óìà íäá àöåéëå øúåîä éøáãå òøä ïåùìå úåðöéìå , éåàøù úåáåèä úåãîä ïëå

íäá ÷áãúäì íìùä íãàì ,å åðééäðä úåãîî êôéä"ì ,ä÷éúùäå äùåáäå àøåîäå óìàå 
íäá àöåéë íéôìà ,åçë éôë êøáúé íùä úòéãé íìåë ìòå , äùåã÷ éøáã ãéîú úåéäìå

àöåéíéåéôî  ,åùôðá ïéð÷ åúåà äùòéù åôåâ øåñîì êéøö úåãîä øàù ìëá åìàë äáøäå ,
çéëåéåðíåéå íåé ìëá ãéîú å ,åîåéá íåé øáã íéîòô äàî åìéôà çéëåé çëåä ,å àìå çåðé àì

ð åéäéù ãò èå÷ùéåùôðá íéð÷.  
ìéçúéå åá ïáî á 'âå 'íéðù åëéøãäì ìëá, ìéçúéå åëéøãäì åúåðè÷á ãöî á '

íéîòè: àä', éë åøîà æç"ì )ò áð÷ úáù"à (àúå÷ðé àìéìë àãøåã, ìë äî äð÷ù åùôðá 
åúåãìéá øàùð ïë òáèá íéé÷ ìë åéîé, æå"ù êåðç øòðì ò"ô åëøã, åãåòá øòð ïè÷, âéäðéå 
úåãîá úåáåè, æàå íâ éë ïé÷æé àì øåñé äðîî .áä', éë ìéçúîùë áàä çéëåäì úà åðá 
èáùá øñåî àøåîáå ìåãâ ãåòá øòðä ïè÷, éäéùä åì åîò úçëåú äìåâî äáäàå úøúåñî, 

æà äéäé íìåòì ìâøåî àøåîá áàä úåéäì àøé ãøçå éë òîùé åéáàì íâ éë ïé÷æé .ìáà íà 
åúåøòðá äàøä åì åéáà äáç äøéúé, àìå åáöò åéáà ç"å, æà çà"ë ìãâúðùë øéñî åðæà 

ìòåîù åéáàì åîàìåíìå÷á òåîùî  .åìéùîäå øáã äæ äòéèðì, ãåòá àéäù äãìé, ìëåé 
íãàä äúåèðì äøùéìå éôë åðåöø, ìáà íà ìãâúð ïìéàä úåîéî÷òá, àøùôà é åøùéì 

çà"ë, ïë èôùî øòðä .òå"æ øîà òîäã"ä) áé ãî÷ íéìäú( øùà åðéðá íéòéèðë åâîíéìã 
íäéøåòðá åë', òå"æ åæîø éîëç äðùîä )ô úåáà"î â"é (úøäæàá ùéäð ìù úéøçù, åèåùôå 

úîà, ìáà âäæ í úîà, äéäéù áàä øäæð àìù ïùé úåøçùä, øîåìë úå÷ðéä, ïëå ëãçà ì 
ãçàå ìéâøé åîöò úåãìéá øøåòúéå úåøøåòúäá áø. 

íéùðäå úååöî ìò úçëåú íäéðá åîë áàä, øúåéå íäî, òèîí ïäù úåéåðô úåéåöîå 
øúåé úéáá. åøîàå )ò æé úåëøá"à (éðä éùð éàîá ïééëæ ééåø÷àá åäééðá éáì àúùéðë, ïòéå 

éë òáè íéùðä úåëø, ò"ë áåéçä ìèåî ìò íéùðä ùåáìì éìë øáâ, ø"ì úåéäì øéáàì áì 
                                                                                                                                            

 .ואם אב כבוד כגון לעשותה מצוה לו שייחד כגון דפירשוהו הארץ את ונוחל ימיו את ומאריכין
  .נשמע נקרא אינו פעם אי עליה עבר שלא מצוה אף השאיר שלא מי אבל

 אזי ,רשע בן לו אם ,צדיק אפילו כי ,'וגו יסר -  א"בהגר .ְלַנְפֶׁש ַמֲעַדִּנים ְוִיֵּתן ִויִניֶח ִּבְנ ַיֵּסר 344
  .'וגו יתן הוא וגם במקומך ויניחך בנך יסר וזהו ,בנו יסורי יראה למען לגיהנם ע"מג אותו נוטלין
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çéëåäìå èáùá øñåî, úåëäìå åúåà áåèá íâ éë ÷òæé òåùéå, éúìáì òåîù ãò øåñéù 
îêøã òøä .êøãå æîø éðà øîåà) é ã äëéà( éãé íéùð úåéðîçø åìùá ïäéãìé åëå'. 

ììë ìåãâ éäéä áàì øñééîä úà åðá, éäéùä áåèá àäéùå ïáä êìåä êøãá øùéä 
éôà 'øúñá, äàøé ìëá åçë åëéøãäì úãîá úîàä, îë"ù )ã è äéîøé345 (åãîì íðåùì 

øáãì àîú, ìéãâéå ùðåò ø÷ùä éôà 'äçéùá äìèá, øàôéå åì øëù ìåãâä øîåàì úîà. 
ìéèéå àøåî ìåãâ åéìò íà àöé åéôî øáã ø÷ù, äøúéå åá úåàøúä úåìåãâ. àöîð éäéùëä 
äãî åæ ìù úîà äòå÷ú áìá ïáä, æà íéé÷é ïáä ìë úåöî åéáà, éë äàøé åðìàùéù úéùò 

êë êëå, áéùéå åì éðôî äàøéä, úîà éë àøé àåä éìåà æçàé, àöîðå éàãá åòååùð äáåøî, 
çëîå çøëåîù øîåì úîà éäéä íìåòì øåñ òøî äùåòå áåè, ëò"ì áäæä.  

  
ד שראוי ליסרו ומחפה "שמונע מלייסר ולהכות את בנו עמי  ]ב[

 אבל מי שאוהב את . כי לסוף יצא לתרבות רעה, שונא את בנורי זה ה,עליו
דנוד  פן עשה נ, אלא שדורש עליו, לא די שמייסר אותו על הראוי לו,בנו

אפילו גמיר נמי מצוה מה ) ב"מכות ח ע( ולכן אמרו ,קל ומייסר עליו
וכל מי שאהבתו } ב {, והיינו שלא יהיה בו נדנוד רע כלל,שמכה אותו

  .תוכחתו מרובה יותר גדולה
}á {îë"÷òá ùäãù÷úî àéäùë äàøîá äàåøù äùàì ìùî è úöçøîå ú
äéôåðéè,äôé øúåéä äàøî úøøåá àéä , úë úà äàøîùíéìåãâì ïé÷ãä äéî. éðôî åðééäå 

ãåàî íé÷ãä äéîúë úà øéñäì äöåøù ,åé úéàøð àäúù éãëáúøäôé .úåé åáäåàä ïë ø 
äùò øùà åúìåà ìò øúåé ùøåã,ò åúåà øñéîå "æ,ä øáãä óà ãåò äùòé àìù éãëá  ïè÷

)ãë âé éìùî(346.  

  
 שלא יצא מפיהם קללה , גם את הבנות צריך להדריך תמיד]ג[

  ואם לא, ומחלוקת לשון הרע ורכילות ושמירת כל המצותב וכזושבועות
 וגם צריך להדריכם , צריך להכות אותם ושלא לרחם עליהם כלל,ישמעו

עלים ( יהיו עוסקות בספרי מוסר ,אשר בשבת קודש ובעתות הפנאי
  ).347לתרופה

  - מאיר האבן -  
  .ִנְלאּו ַהֲעֵוה ֶׁשֶקר ַּדֶּבר ְלׁשֹוָנם ִלְּמדּו ְיַדֵּברּו א ֶוֱאֶמת ְיָהֵתּלּו ְּבֵרֵעהּו ְוִאיׁש :הפסוק לשון 345
346 את שמונע מי ,בנו שונא שבטו חושך - א"בהגר .מּוָסר ִׁשֲחרֹו ְוֹאֲהבֹו ְבנֹו ֵנאׂשֹו ִׁשְבטֹו חֹוֵׂש 
 יצא לסוף כי ,בנו שונא הוא ,בשבטו אותו מייסר ואינו עליו ומחפה ,בשבט להכותו הראוי שבטו

 מי אבל כלומר ,מוסר שחרו ואוהבו .לו הראוי כלומר ,שבטו חושך ,אמר ולכן .רעה לתרבות
 קל נדנוד עשה פן עליו שדורש ,מוסר שחרו אלא ,לו הראוי על אותו שמייסר לא ,בנו את שאוהב
 ומרחצת מתקשטת כשהיא ,במראה שרואה לאשה משל העקידה בעל ש"כמ ,ז"ע עליו ומייסר
 שרוצה מפני והיינו ,לגדולים הדקין כתמיה את שמראה יפה היותר מראה בוררת היא ,טנופיה
 על יותר דורש ,יותר האוהבו כן .יפה יותר נראת שתהא דיבכ ,מאוד הדקים כתמיה אף להסיר
 במסכת אמרו ולכן .הקטן הדבר אף עוד יעשה שלא בכדי ,ז"ע אותו ומייסר ,עשה אשר אולתו
  .כלל רע נדנוד בו יהיה שלא והיינו ,אותו שמכה מר עביד קא מצוה נמי גמיר אפילו ,מכות

 בנותיך את שתדריך ,ושטוחה צומהוע גדולה בבקשה מאד מאד מאתך לבקש באתי וגם 347
 והנה .ונחת ובחבה באהבה ,בשלום הכל רק ,ומחלוקת וכזב ושבועה קללה מפיהם יצא שלא מאד

 יתעסקו לא קדשים קדש בשבת שכן וכל ,תמיד יקראוהו ,אשכנז לשון עם מוסר ספרי כמה לי יש
 ולא אותם תכה ,זבוכ ושבועה קללה ועל .מוסר בספרי תמיד תדריכם והנה .מוסר בספרי אלא

 תמיד תדריכם אם ואף .מאד ואם אב יענשו הבנים בקלקול ושלום חס כי ,כלל עליהם תרחם
 ויקרא( "מחללת היא אביה את" ,הבא בעולם והבזיון והצער בושה לאותה אוי ,יקבלום ולא במוסר

  ).כא
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 רק , לא יכה אותו מכת אויב דרך כעס על העבר, כשמכה את בנו]ד[
 ולכן אל יכה . ולא יעול עוד דרכיו,היה להצילהו מן העתידכוונת ההכאה ת

 וכשרואה , רק מעט מעט לפי דרכו ולפי הנאות לו,אותו הרבה בפעם אחת
  ).349 ויט348משלי יט יח( יכה אותו כלל בעת ההיא אל ,שרבה חמתו עליו

  
 צריך להוכיח את הבנים הרבה בדברים רכים בדברי מוסר ]ה[

 צריך הרגל ,בחינוך והרגל והדיבור והמדות  והעיקר,המתישבים על הלב
 אז ,כ ואוזל לו" ואח, וההרגל על כל דבר שלטון וכל ההתחלות קשות,רב

 אף כי מתחילה יגיעתו רבה , אז יתהלל,כשהולך לבית עולמו' פי(יתהלל 
 אך שקשה ,כי הרשע בעצמו יודע שרע ומר דרכו) 350 משלי כ ד,וצערו גדול

 וקליפת האגוז ירוקה נוחה להסיר ,ך מקטנותוכ העיקר בחינו" ע,לו לפרוש
  ).351עלים לתרופה(

  
 מועיל לתיקון המדות והמעשים , מה שהאדם מדקדק בלימודו]ו[
כ אין יצר הרע שולט בו " א,ש אם האדם מקדים ללמוד בילדותו" וכ,טובים

 .חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו) א"כתובות נ ע(ז אמרו " וע,כ"אח
 ואל ישגיח על האומרים כי ,חנכם בילדותם ללמוד לשם שמיםוצריך ל} ג{

משלי כב  (' דרכו גם כודרבה חנוך לנער על פיא ,ו"הנער אין צריך לזה ח
  ).352עלים לתרופה( ועיקר הכל הוא )ו

  - מאיר האבן -  
 באשר ,ויסרהו בנך הכה ,'וגו יסר -  א"בהגר .ַנְפֶׁש ִּתָּׂשא ַאל ֲהִמיתֹו ְוֶאל ִּתְקָוה ֵיׁש ִּכי ִּבְנ ַיֵּסר 348

 וצועק שהומה ,המייתו קול אל המיתו ואל ,דרכיו שייטיב ,שתייסרהו בזה ,תקוה שיש רואה אתה
   .מעט תכהו אלא תמיתהו אל אבל כלומר המיתו ואל ועוד ,לזה אזניך תט אל כלומר ,תשא אל

 כי תראה ואם ,'וגו חמה גדל - א"בהגר .ּתֹוִסף ְועֹוד ַּתִּציל ִאם ִּכי ֹעֶנׁש ֹנֵׂשא ֵחָמה ]ְּגָדל[ ְּגָרל 349
 לו מחול עונש נשוא לכן ,עליו חמתך כל שתעיר אם כי ,מעט להכותו תוכל ולא ,עליו חמתך רבה
 להצילהו אלא תהיה לא ,לו שהכאתך כלומר ,'וגו אם כי ,אותו בהכותך תמיתהו פן כי ,וכל מכל

 תוסיף ועוד .להמית להכותו תרבה אל ולכן ,העבר על לא אבל .דרכיו עוד יעול ובל ,מהעתיד
 הרבה לא אך ,המעשה וכשרון האמת בנתיב כן ותדריכהו מעט מעט להכותו עוד תוסיף כ"ואח

  .תדריכהו דרכו לפי מעט מעט אלא 'א בפעם
   .133 הערה לעיל הובא 350
  .347 הערה לעיל הובא 351
 טוב יותר והוא .יום בכל שיקראו השם למען ,אשכנז לשון עם "משלי" יש שלי ובספרים 352

 ושאר ,הזה העולם עניני מהביל שם כי ,לפניך תמיד יקראו "קהלת" ספר וגם .מוסר ספרי מכל
 בני כמה גם ,האדם מתפעל אין בזה כי ,לבד הקריאה התכלית תהיה לא ושלום חס אבל .ספרים

 בלא יציאתם בשביל ועוד .למעלה הנזכר בשביל והוא ,מתפעלים ואינם מוסר מספרי קורין אדם
 הרוח שיחטוף ,חרישה בלא הזורע ,והמשל .הכל את מאבד זה כי ,)הבריות בין - אחר נוסח( ,הבנה

 ואוכלין גדר בלא כזורע והוא ,דורולג עצמו לחסום יכול שאין בשביל והוא ',כו עופות וישביע
 האבן את להכות וצריך ,כלל בו נכנס שאינו האבן לב והוא ,האבן על שזורע ויש .וירמסון החזירים

 משלי( "דרכו פי על לנער חנוך"ו ,לך ישמעו לא אם בנינו את שתכה לך כתבתי לכן .שיתפוצץ עד
 למודו ושיהא ,למעלה מהנזכר לפניהם אשיקר ,זה מכל מזהיר אני חתני את וגם .בחנוך ועקר ).כב

 חס לזה צריך אין הנער כי ,האומרים על ישגיח ואל .בזה עצמו יחנך השם ולמען ,שמים לשם
 בזה כי ,הוא הכל ועקר .'כו להסיר נוחה ,ירוקה האגוז קליפת ".'וגו לנער חנוך" אדרבה ,ושלום

 ולא 'כו לשמה בתורה העוסק כל ומרא מאיר רבי" ,)ו פרק אבות( ל"זח שאמרו כמו ,הכל אל זוכה
 ,לתורה קדמה ארץ דרך ומסכת ,נתן דרבי אבות בפרקי ובפרט אבות מסכת ותלמוד ".'כו עוד

  .ובכבוד בנחת ,ארץ בדרך תתנהג אדם כל ואם .מאד תכבד הזקנה לחמותך ,לחמותך ותכבד
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}â {òå"æ åæîø æ"áá ì"÷) ò áö"á(äø éèéäø ïéúéù å àøôöîã àøáâì åèî àìå è
êéøë. øîàå )á"ò æ÷ î"á (ìåëàå íëùääðéöä éðôî óøåçáå äîçä éðôî õé÷á , àìù 

áä åúåà åîéã÷é 'íéøöé,äîçäå úåìöòä ,îì "ìå ò"ú,á úåãâàì åøåàéá " ÷)ò áö"á (ã" ä
éìëú ïéúéù353.  

  
שעושה לא } ד{ לעולם יראה אדם להוכיח את חביריו על דבר ]ז[

 , אז כל המצות שיעשה הם על ידו, כי אם ישמע לו וייטיב את מעשיו,טוב
 , אז נוטל את הטוב ממנו, לא ישמע לו ואם.ול שכר כמו העושה בעצמוויט
 והרשע ,ע" זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בג)א"חגיגה טו ע (ז נאמר"שע

  .}ה {)354משלי יב יד(נוטל חלקו בגיהנם 
}ã {å è éìùîáå355 , áúë)å è éìùî (åéçå íéàúô åáæò, åëìéù íúåà çéëåäì åìéôà 

øùéä êøãá, åèé ïô éë åàïúåîë úåéäì êú,áé ÷åñôá ïëå 356 , àìå åãáì êìåä àäéù áúë
íéòùø êøãá,íúåà çéëåäì åìéôà ,àì éîìå çéëåé éîì úòãì êéøöå .  

}ä { úåãâà ìò åøåàéáá åðéáø áúëá" ÷ô ÷øç' )ò áö"á (ã"åë êøáçì úéø÷ ä'357, 
øäåæä íùá,øúñá àèåçä úà çéëåäì êéøö ïåùàø íòôã ,áå  'åéáåø÷ éðôá,âå '÷åùá , 

åáã 'åì çðä.ô øäåæäî àåäå  'ä ÷øô äîëç úéùàøá àáåäå íéùåã÷ 'äåðòä øòùî, áúëå 

  - מאיר האבן -  
 ירעבו לא תיבדכ כרך דמצפרא לגברא מטו ולא רהוט רהוטי שיתין אינשי אמרי :'הגמ ל"ז 353

 מוקדם פתו את שאוכל איש ישיגו ולא ירוצו רצים ששים :תרגום[ ושמש שרב יכם ולא יצמאו ולא
 ,בילדותו שלמד למי ל"ר - א"בהגר ].ושמש שרב יכם ולא יצמאו ולא ירעבו לא שנאמר בבוקר

 בן לישעא[ 'כו זקן הלומד 'כו ד"למה ילד הלומד )כ"מ ד"פ אבות( ש"וכמ ,והשחרות הילדות ש"כמ
 ,דומה הוא למה זקן והלומד .חדש ניר על כתובה לדיו ,דומה הוא למה ילד הלומד ,אומר אבויה

 ,לגמרא ו"וט למשנה ועשרה למקרא חמש בן כי ,רהוטי 'ס ואמר ].מחוק ניר על כתובה לדיו
 בנו המכניס )א"ע נ( בכתובות אמרו וכן .להשיגו יוכלו לא 'כו שתין כל אפילו השנוי בעת והלומד

 החמה מפני בקיץ ואכול השכם )שם ק"ב( ואמר .אותו מגיעין ואין רצין חבריו ,שש מבן פחות
 לומד שכשאדם ,כידוע ל"כנ והחימום העצלות יצרין השני ,אותו יקדימו שלא ,הצינה מפני ובחורף

 יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנוך ש"כמ ,כ"אח בו שולט הרע יצר אין אז ,בילדותו תורה
  .מנון יהיה אחריתו עבדו מנוער ומפנק ,ממנו

 להוכיח אדם יראה לעולם - א"בהגר .לֹו ]ָיִׁשיב[ ָיִׁשוב ָאָדם ְיֵדי ּוְגמּול טֹוב ִיְׂשַּבע ִאיׁש ִפי ִמְּפִרי 354
 הם שיעשה המצות כל אז ,מעשיו את ויטיב לו ישמע אם כי ,טוב לא שעושה דבר על חבירו את
 ש"כמ ,ממנו הטוב את יטול אזי ,לו ישמע לא ואם .בעצמו העושה כמו שכר ויטול ,ידו על

 חלקו נוטל והרשע ,ע"בג חבירו וחלק חלקו נוטל זכה )א"ע טו חגיגה( בסוד והוא *ל"האריז
 שאין פ"אע ,שמוכיח מה מן והיינו .האיש של פיו של הפרי מן כלומר ,איש פי מפרי וזהו .בגיהנם
 כל כלומר ,אדם ידי של הגמול כל אז ,לו ישמע ואם .ממנו הטוב טלנו כי ,טוב ישבע הוא לו שומע

 כ"ג ונוטל ,העושה שהוא כמו עליו נחשב כי ,לו ישיב י"ע האדם אותו שעושה הטובים מעשיו
   .הגמול אותו
 ,חייביא בתר למרדף האדם שצריך ,ה"בס החמירו זו לסבה והנה :כ הקדמה - הגלגולים שער*

 אולי ,לזכותו הרשע אחר הצדיק ברדוף כי ,הוא והענין ',וכו חייו בתר דרדיף כמאן להו ולמזכה
 שתתחברו י"וע ,לך נתנו הרעות ונצוצותיו ,ממך שנאבדו טובות נצוצות אותם בו יש ההוא הרשע

 נשלם והוא ,הטוב בכל נשלם אתה ואז ,בך ויותנו ממנו יוסר שבו הטוב אז ,ואהבה בחשק יחד
  .בגיהנם חבירו וחלק חלקו נוטל רשע ,ע"בג חבירו וחלק קוחל נוטל צדיק ס"וז .הרע בכל

 ,הפתאים את תעזבו ,'גו וחיו פתאים עזבו - א"בהגר .ִּביָנה ְּבֶדֶר ְוִאְׁשרּו ִוְחיּו ְפָתאִים ִעְזבּו 355
 אלא ,בינה בדרך ואשרו .כמותן להיות אותך יטו פן כי ,הישר בדרך שילכו אותם להוכיח אפילו
  .רגליהם בעפר ולהתאבק ח"ת בדרך לילך עצמך תרגיל
 הולך שיהא לו אמרה שהתורה כלומר -  א"בהגר .ִתָּׂשא ְלַבְּד ְוַלְצָּת ָּל ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ִאם 356

 כלומר ,חכמת אם וזהו .תמיד בפרישות יושב ויהיה ,אותם להוכיח אפילו ,הרשעים בדרך ולא לבדו
 אפילו ,תשא לבדך ולצת אדם בני בין ישבת ואם .רהושכ הלימוד יהיה ,לך ותלמוד לבדך תשב אם
  .תשא לבדך וזהו ,עוונם תשא לבדך אתה ,מתלוצצים שהם מה

 ,בשוק 'ובג ,קרוביו בפני ובשני ,בסתר להוכיחו צריך 'א שפעם הוכח פ"ע בזהר ש"מ הוא 357
  .אשיבנו לא ארבע על )ג א עמוס( ש"כמ ,לו הנח וברביעית
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íù ãåò øäæä, åìéôà äéì çéëåé àìå äéì àîéé àì óéñëéã ùð øá àåä éà çéëåú åúå 
àøúñá,ïéðøçà ïéìîá éòúùîã ïàîë äéî÷ àîéé àìà , ãáòã ïàî øëãé ïéìî ïåðéà åâáå 

êëå êë àåä àáåç àåää, äéîøâá òãé åäéàã ïéâá àáåç àåääî ÷áúùéå,ëò "ìøäæä .   

  
 שמוכיח בדברים קשים ומבזה ,' א:מיני מוכיחים'  נמצאים ב]ח[

 אבל החכם בא בדברים טובים וניחומים .יו מתקבליםרכ אין דב" וע,אותם
פ כן הרשעים אינם נכנעים אלא לפי " ואע.358 באהרןש"כמ ,ומקרבן לתורה

 וכן יש שמוכיח בדברים קשים ואינו אומר איך .)359כמשלי י (} ו{שעה 
ש " וז,אות חולי הנפשפ אבל החכם מורה דרך איך לתקן ולר,לתקן המעוות

  ).360משלי יב יח(מדקרת חרב ולשון חכמים מרפא כיש בוטה 
}å {åøåñì øåæçì çåðå êø íáìù éðôî åðééäå,æå " ù) ã úéðòúò"à (ú ìë" åðéàù ç

ëå ìæøáë äù÷å'361,ä éë á÷ð åá äùòðù øçà ìæøá, åðéà ðåë íúñ',íù éìùî .  

  - מאיר האבן -  
 אוהב ,שלום ורודף שלום אוהב ,אהרן של מתלמידיו הוי ,אומר הלל :ב"מי א"פ אבות 'עי 358

  .לתורה ומקרבן הבריות את
 יש אם אני תמה ש"כמ ,'ב הן במוכיחים - א"בהגר .ִּכְמָעט ְרָׁשִעים ֵלב ַצִּדיק ְלׁשֹון ִנְבָחר ֶּכֶסף 359

 ,כך העוש אתה מה מפני ,ואומר .ומבזה קשים בדברים שמוכיח מפני ,להוכיח שיודע הזה בדור
 ,ונחומים טובים בדברים בא ,להוכיח שיודע הצדיק אך .ממנו מקבל אינו ז"ועי ,אותו ומחרף
 ורודף שלום אוהב שהיה ,אהרן כמו אליו נכספין והכל ,אליו שישמע בכדי ,לתורה אותו ומקרב
 הצדיק של הלשון כן ,אותו בוחרין שהכל הטוב הכסף כמו ,נבחר כסף וזהו .לתורה ומקרבן שלום

 ,בתשובה חוזרין שאינן ואלו ,כמעט רשעים ולב .לבריות הוא ונוח ,ממנו מקבלין שכולם ,מוכיחה
 של שלבן מחמת הוא אך ,ו"ח הצדיק דברי של חסרון מחמת אינו ,הצדיק דברי ששמעו אף

 כל וזהו .כבראשונה להיות חוזר כ"ואח ,מועטת לשעה אלא מדרכיו נכנע ואינו ,רך הוא הרשעים
 נסתם אינו ,נקב בו עשו אם אך ,נקב בו לעשות קשה הברזל כי ,ח"ת אינו כברזל שהק שאינו ח"ת

 נסתם הנקב כ"אח תיכף ,רך בדבר נקב נעשה אם כ"משא .קשה בדבר נעשה שהוא מפני ,הנקב
 רשעים שלב וזהו ,הוא עורף קשה עם כי )ג לג שמות( ישראל מעלת וזהו ,כבתחילה להיות וחוזר
  .ו"ח הצדיק גרעון מחמת ולא ,כבראשונה הם כ"אח ולכן ,מועטת לשעה אלא אינו

 ש"כמ ,חרב כמדקרות בוטה יש - א"בהגר .ַמְרֵּפא ֲחָכִמים ּוְלׁשֹון ָחֶרב ְּכַמְדְקרֹות ּבֹוֶטה ֵיׁש 360
 ברכות( ש"כמ ,הרע ללשון רפואה שהתורה ,מרפא חכמים ולשון .חדה חרב לשונם )ה נז תהלים(

 ,בוטה יש ועוד .חיים עץ לשון מרפא )ד טו משלי( ש"וכמ ,בתורה יעסוק ,התקנתי מאי )ב"ע לב
 איך להם אומר ואינו ,מאוד קשים דברים להם ואומר ,לעם שמוכיח 'א ,הן מוכיחים עניני 'שב

 יש וזהו ,שעיוותו מה ולרפאות לתקן איך לעם דרך שמורין הם ,'והב .העיות ולתקן להתנהג
 לו שאין חרב כמדקרות הוא אבל ,שעשו החטאים על חיםשמוכי ,חרב כמדקרות שבוטים םמוכיחי
 שירפאו בכדי ,להרפואה שנצרך מה רק אומרין אינן שהחכמים ,מרפא חכמים לשון אבל .רפואה

  .באבות שמצינו כמו
  .ח"ת אינו 361
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ïéðòá æ ÷øô  äøåúä ÷ñò ïéáù ùøôäå äøåúä úãé÷ù àåäù íëôäå íéìèá íéøáã
úåöî øàùì.  

 ,שפתיו אבל המרחיב ,י שמירת הפה משתמר הנפש מכל חטא" ע]א[
 יהיה לו מחיתה ,מצות הרבה וכמה גדרים הפ שיש לו נפש טובה ועוש"אע

ועד יום  .}א{ תי זא"ל תשוקתו לדבר מצוה מתבטל ע וכ,וי פי"לכל ע
 רק ברסן פיו , בתעניתים וסיגופיםאל ו, צריך האדם להתיסר,מותו

כי נר ) משלי ו כג( ש"כמ , וזה כל פרי העולם הבא, וזהו התשובה,ובתאותו
 מכל התעניתים רת וזהו יו.אבל דרך חיים תוכחת מוסר ,'מצוה וגו

 זוכה בשבילו לאור ,ם חוסם פיו רגע ורגע שאד וכל,וסיגופים שבעולם
  .}ב{ שאין מלאך ובריה יכולים לשער זוהגנ

}à {â âé éìùî362.  
}á {äôåøúì íéìò363.  

  
 אומר , בעשיה ודיבור,}ג{ דברים'  כל העולם כולו תלוי בב]ב[
 .'ויעש אלקים כו'  רקיע כוויאמר אלהים יהי) בראשית א ו( ש"כמ ו,ועושה

 נוצר , שמכל דיבור של אדם, וכן הוא באדם,}ד{ורה  בכולם וכן בתןוכ
 ולכן . כידוע,וא בכל דברוכן ה} ו {, וכן מכל מעשה האדם.}ה' {יצירה א

  .}ז{ והמצות במעשה ,דיבורלאדם לתקן ב הניתן התור
}â {ëå"å÷éú ë"àé÷ æ ò"á364ò âî÷å "ã365.  

  - מאיר האבן -  
 הנפשש כיון ,נפשו שומר פיו נוצר - א"בהגר .לֹו ְמִחָּתה ְׂשָפָתיו ֹּפֵׂשק ַנְפׁשֹו ֹׁשֵמר ִּפיו ֹנֵצר 362
 ,הנפש לכל השמירה הוא שהפיו ועוד .נפשו שומר פיו הנוצר לכן ,בפיהן אשר החמס יאכל בוגדים

 ז"ועי ,חטא מכל פיך שמור ש"וז .הטוב הנפש ממנו ילך ,בכעס האדם כאשר ,המקובלים אמרו ולכן
 לו שיש פ"אע ,שפתיו שמרחיב מי אבל ,לו מחיתה שפתיו ופושק .עון מכל עצמך וטהר תתקדש

  .לכל מחיתה לו יהיה הפיו ,גדרים וכמה הרבה מצות ועושה טוב פשנ
 וזהו ,ובתאותו פיו ברסן רק וסגופים בתעניתים ולא ,להתיסר האדם צריך מותו יום ועד 363

 חיים ודרך" אבל "'וגו מצוה נר כי" )כג ו משלי( שכתוב כמו ,הבא העולם פרי כל וזה ,התשובה
 זוכה פיו חוסם שהאדם ורגע רגע וכל .בעולם וסיגופים יתיםהתענ מכל יותר וזהו ,"מוסר תוכחות
 מי" )יג לד תהלים( הכתוב ואומר ).מדרש( לשער יכולים ובריה מלאך שאין הגנוז לאור בשבילו

 עון כל לו יכפר ובזה ,"]מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור[" "'וגו ימים אוהב חיים החפץ האיש
 ולשונו )יתרה ושתיה מאכילה( פיו שומר" )כג כא משלי( שכתוב כמו ,תחתית משאול ונצול

 עצמו שממית למי אוי ).יח שם( "הלשון ביד וחיים מות" ".נפשו מצרות שומר )בטלים מדברים(
 שלא והעקר .'כו חוץ רפואה יש ולכל ).יא י קהלת( "הלשון לבעל יתרון ומה" .אחד דבור בשביל
 ,זרות פי עמקה שוחה" .זרות בדבר לאדם לו מה כי ,בגנותו שכן וכל בשבחו אדם בשום תדבר
  .)יד כב משלי( "שם יפול 'ה זעום

 שום לן אימא רבי חבריא ליה אמרו הארץ על נעשה אשר הבל יש דא ובגין :ב"ע קיט ל"נדצ 364
 תמן אית עלאה רזא בודאי רבנן לון אמר חבריא מן דא חכמתא אתכסיא דלא קרא בהאי רמיזא

 ואינון עלמא בהאי לאגרייהו נטיל דלא מאן וזכאה אינון הבלים עשב ברמיזא לכו אימא אבל
 הכל שית הרי תלת הבלים הבל תלת הא תרין הבלים חד הבל קרא בהאי ואינון שבע בבת לןדכלי
 שרגין שבע לקבל כפולים אינון הבלים שבע אלו 'וכו ץ"אבגית שמהן שבע ולקבליהו שבע הא הבל

 יהי באמירה בהון דאתמר הויות שבע ואינון( מוצקות שבעהו שבעה בהון דאתמר כפולים דמנרתא
 הבל וחברוי ץ"אבגית שמהן שבע אינון הויות שבע דאינון ולבושין דמי והוי )ג א בראשית( אור

 אפיק כד הבלים באלין דידע ומאן אש להבות חוצב 'ה קול אתמר ועלייהו להבים הבלים להב איהו
 בשכינתא ומתלבשין תליין מינה הבלים דכל עלאה תאבשכינ לכוונא ידע ומלביה מפומוי לון

 תליין דאלין וארעא שמיא אתבריאו דבהון אתוון דאינון וחברוי ץ"בגיתא שמהן שבע דכליל תתאה
 שרגין שבע לקבל כפולים אינון הבלים שבע ואלין מיד ועושה דאומר ברזא בעשיה ואילין באמירה
 ואינון )בעשיה ואלין באמירה אלין 'וגו לנרות תמוצקו ושבעה שבעה בהו דאתמר כפולים דמנרתא

   .מוצקות ושבעה שבעה אינון אלין א"ה ו"וא ה"ו א"ה ד"יו ה"י
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 בפיך דברי ואשים )נא ישעיה( אתמר ועליה ועובדא באמירה צלותין לסלקא דידעין עמא זכאה(
 שמים 'ה בדבר )לג תהלים( ביה דאתמר כמה בשותפו עמי אלא עמי תקרי אל אוקמוה והא 'וכו

  .וארעא שמיא ואתעביד דבמלולך עמי בשותפו אנת הכי 'כו נעשו
 בפסוק ,רמז שום ,לנו רואמ רבי ,החברים לו אמרו ,הארץ על נעשה אשר הבל יש לכןו :תרגום

 אבל ,שם יש עליון שסוד בודאי ,חכמים להם אמר .החכמים מן הזו החכמה התכסתה שלא הזה
 שכלולים והם ,הזה בעולם שכרם את נוטל שלא מי ואשרי ,הם הבלים שבעה ,ברמז לכם רואמ

 הרי ,הבל הכל ,ששה הרי ,שלשה הבלים הבל ,שנים הבלים ,אחד הבל ,הזה בפסוק והם ,שבע בבת
 של הנרות שבעת כנגד ,כפולים הם ההבלים שבעת אלו ,ץ"אבגית שמות שבעה וכנגדם .שבעה

 יהי ,באמירה בהן שנאמר ת"הויו שבע )םוה( .מוצקות שבעה שבעה בהם שנאמר ,כפולים המנורה
 הוא ,הבל וחבריו .ץ"אבגית שמות שבעה הם ,ת"הויו שבע אותם של והלבושים .מיד והיה ,אור
 ,הללו ההבלים את שמכיר ומי .אש להבות חוצב ה"יהו קול נאמר ועליהם ,להבים הבלים ,להב

 ומתלבשים ממנה יוצאים הבליםה שכל ,העליונה בשכינה לכוון יודע ,ומלבו מפיו אותם כשמוציא
 שמים נבראו שבהן האותיות שהם ,וחבריו ץ"אבגית שמות שבעה שכוללת התחתונה בשכינה

 הם הללו ההבלים ושבעת .מיד ועושה אומר של בסוד ,בעשיה ואלו ,באמירה תלויים שאלו .וארץ
 אלו( 'וגו תלנרו מוצקות ושבעה שבעה ,בהם שנאמר ,כפולים המנורה נרות שבעה כנגד כפולים

  .)מוצקות ושבעה שבעה הם אלו א"ה ו"וא ה"ו א"ה ד"יו ה"י והם בעשיה ואלו באמירה
 .'וכו בפיך דברי ואשים נאמר ועליו ,ובמעשה באמירה תפלות להעלות שיודעים העם אשרי(
 כך ,'כו נעשו שמים ה"יהו בדבר ,בו שנאמר כמו ,תפותובש ,עמי אלא ,עמי תקרי אל ,פרשוה והרי
  .וארץ שמים נעשו שבדבוריך עמי תפותובש אתה

 ,ועילאה תתאה שכינתא שהן ,ומלבא מפומוי ש"וז ,'כו ומתלבשין 'כו לכוונא ידע ה"ד ,א"בהגר
 ל"וע .כלילן כלהו תתאה ובשכינתא ,הבלים 'ז כל תליין עלאה ומשכינתא ,ב"כ תיקון ישר ל"כמש

 הויות 'ז היא עילאה שכינתא אבל ,תאהת שכינתא ,ל"ר - 'כו שבע דכלילא ואמר ,ל"וכנ ,א"ע סז
 ,תתאה דשכינתא ב"מ שם ואלין ,עילאה דשכינתא הויות ל"ר ,באמירה תליין דאלין ש"וז ,ל"הנ

 באומר הוא ב"מע דכל ,מיד ועושה דאומר ברזא ואמר .דעשיה ל"ר ,דבראשית דעובדא הן ולכן
 ,ולשון בידין ,וסיפור וספר ספר ןוה ,בעשיה ויעש ,באמירה הויות והוא ,יהי אלקים ויאמר ,ועושה

 חשיבין דכחדא ר"וג ,נ"בזו הוא בעובדא וספר ספר וכאן .ש"עמש ,ד"ס וריש י"ס בריש ש"כמ
 ד"ביו 'ז ,'כו ה"י ואינון ש"וז .אמירה הוא ששם ,הסיפור הוא ,'הג השותף שהוא ,בדעת וכלילין

 דאתלבש הבל והוא ,ה"י האמיר ,ר"בג אלקים ויאמר הוא הוא וספור ,א"ה ו"בוא 'וז ,א"ה
 ספר הוא כן ,ויהי ,'כו ד"יו בלא א"ה ולית ,'כו דירית מאן איהו זכאה למטה ש"כמ ,בכורסייא

 ספרים 'ב והן ,הבעשי דמקנן ,השני ספר הוא ויעש .ה"הוי שם ששם ,ט"במט דמקנן ה"הוי הראשון
 וכן ,ס"ע שהן ,דאצילות דרגין 'נ וכן .א"במ ש"וכמ כוללם ה"דהוי עלמין 'ג והן ,ל"כנ ה"י סיפור .ה"ו
   :'כו מוצקות ושבעה שבעה אתמר ועליה ואמר ,למטה ש"כמ ן"דנר דרגין 'ג

 תיקונין 'ד ,ומלולא בעובדא הצלותא בענין במדבר פרשת סוף 'יע – 'כו דידעין עמא זכאה ה"ד
 כלילין והכל .הועוש אומר ,ועובדא מלולא ,י"אדנ אותיות 'וד ה"הוי אותיות 'ד נגד והן ,ובזה בזה
 ש"כמ ,הנשמתא כפי הכל אצילות בארח וכן ,ל"וכנ למטה ש"וכמ כחדא אינון ה"די ,עלמין 'בג

 .'כו אתמר הועלי ואמר ,'כו ונפש ורוח נשמה דאית 'כו אצילות בארח דאיהו ה"דהוי דשמא למטה
 ,הכל קיימא אלין 'ג ועל .בעובדא וכן .ב"עש 'כו פתח ש"ר בראשית ,ב"ע ד בראשית בפרשת 'יוע

 ,ושמאלא ימינא ,ת"ומל ע"מ ,נ"זו וספר ספר הן מצות ,ומצות תורה נגד והן ,וסיפור וספר ספר
 ,הכל שכולל ת"חג קוין 'בג כ"ג והן ,דאורייתא ימא ,בינה ,ת"ומל ע"מ שכולל התורה הוא וסיפור

  .ב"ע קכה ז"תיקו 'עי וכן .כ"ע
 ,ומצות תורה בקדושה שהן ,ומעשה דבור נגד שהן ,א"דס נ"דו שהן ,'כו דממנין אחרנין אית 365

 בלק פרשתב 'יוע ,ולמעלה נשא 'פ מ"עבר ש"כמ נ"דו ה"ו ת"ז ,וגוף ראש ,החיצונים באברים שהן
 הדכוותי הוה דלא במלולא ובלעם ,בידם וקסמים ,הדכוותי הוה דלא בעובדא בלק התחברות שזה
  .'וכו

 מכתב והוא ,ב"בחו נברא ובמעשה ,ובאמירה במעשה נברא העולם כי והענין :א"ע ד 366
 .בהכוכבים אותיות ב"הכ כל הראשונים ואמרו ,'כו אצבעותיך מעשה )ד ח תהלים( ש"כמ ם"אלהי

 ,שנים שנים נברא והכל .במכתב אותיות ב"כ הוא מעשה שבכל ,לקמן ש"כמ דבר בכל הוא וכן
 לוחות שני בלוחות וכן .וספר ספר וזהו ,נבראו נ"זו ה"הקב שברא מה כל )ב"ע ד"ע ב"ב( ש"כמ

 הדברות עשרת נאמרו שבו ,בלשון הדעת הוא והאמירה .)'ג משנה( לקמן ש"כמ חמש כנגד חמש
 ל"כנ ))ז משנה לקמן( בראשן סופן שנעוץ( אלף עד ף"מאל אתוון ח"כ כל באדם וכן .ספרים 'ב כולל

 'ב וענין .הספור הוא ונקבע בלשון וכולם ,ספרים שני כמו 'ה נגד 'ה ידים פרקי ח"בכ ,)א באופן(
 כתובות( מדברת ראוה הזווג כינוי שלכן ,'כא ומחברם הזווג שבו הדעת הוא וספור נ"זו הם ספרים
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}ä{ îë"ù øäæá  úùøôçë÷ çìù ò"åë ïéì÷ àúìú á'367.  
}å {åîëù"ù îäèîä úàëä ìå÷368.  
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 ואמר ,נ"זו שהן 'בב העולם שנברא סוד וזהו .למטה בין למעלה בין הזווג הוא הדעת י"שע ,)א"ע יג
 סוד והוא ,)ב"ע ג א"ח זהר( ךב אלא יחודא בי לית עלמא איברי בה ת"בי דאת ג"אע ף"לאל ה"הקב

 סוד שהוא למטה והתפשטותו ,בכתר הוא היחוד וכל ,העולם נברא ב"שבחו .הכתר במקום הדעת
 ל"ר( ף"באל התורה והתחילה אתוון לכל ראש תהא את )שם( ש"וז .כידוע קדישא מזלא ,הדעת
 ידי אף )יג מח ישעיה( העולם בבריאת וכן .וספור וספר ספר ,'וא 'ב ,הכל כלל והן .)הדברות עשרת
 יעמדו אליהם אני קורא )יג מח ישעיה( ,ל"הנ ספרים שני שהן ,שמים טפחה וימיני ארץ יסדה
 לא דעד ))ב"ע ב( צ"ספד בריש( המתקלא סוד וזה .יחדיו יעמדו ומזווג קורא ,הספור סוד ,יחדיו
 ,קדישא מזלא ,הדעת סוד היה שלא ]התהו[ בעולם ל"כנ ,באפין אפין חיןימשג הוו לא מתקלא הוה

 והוא ,אתקין דיקר לבושין ןכיסופי דכל דכיסופא רישא עד )א"ע ג( שם ואמר .הכתר התפשטות
  .הספור סוד ש"ע )והדיקנא ה"ד ג"ע ג( צ"בספד ש"כמ חיור כתלג לבושיה )ט ז דניאל( ,קדישא מזלא

 דהדרא אקל אמר אימא ל"א בה ערטירא דאנא ידעת חדתא מלה אי ל"א :ב"ע קסח ל"נדצ 367
 חסידא אי ל"א ידיע ולא אחרא קלא והדרא אחרא באתר או בחקלא קלא יהיב נ"ב למנדע בעינא

 מתיבתא רב נחת וכד מתיבתא רב קמי הוו דקדוקין וכמה אתערו קלין כמה דא מלה על קדישא
 אתאבידו דלא אינון קלין תלת חזי תא איהי יקירא ורזא דרקיעא במתיבתא מלה אוקמוה הכי אמר
 דלא אינון אחרנין קלין אבל רקיעין ובקעין לעילא סלקין דאלין וצלותא דאורייתא קלין בר מיןלעל

 ואזלא משטטא קלא ההוא קלביטא על דאיהי בשעתא חיה קול תלת ואינון אתאבידו לא סלקין
 קלא ההוא מגופיה נשמתיה דנפיק בשעתא נש דבר קול עלמא סייפי עד עלמא מסייפי באוירא
 קלא ההוא משכיה דפשיט בשעתא נחש קול עלמא סייפי עד עלמא מסייפי באוירא ואזלא משטטא
 ויקירא רבא דא מלה כמה קדישא חסידא אי עלמא סייפי עד עלמא מסייפי ואזלא באוירא משטטא

 ומשטטי ואזלין אינון דצערא קלין אלין ושארן עאלין אתר ולאן מינייהו אתעביד מה קלין אלין
  .תמן ואתטמרן דעפרא ומחילין נקיקין גו ועאלין דעלמא סייפי עד למאע מסייפי ואזלי באוירא

 החוזר קול אמר .רואמ לו אמר ,ממנו ערטירא שאני ידעת חדש דבר האם לו אמר :תרגום
 חסיד אהה לו אמר .ידוע ולא אחר קול וחוזר ,אחר במקום או בשדה קול נותן אדם ,לדעת רציתי
 ראש וכשירד ,הישיבה ראש לפני היו דקדוקים וכמה ,התעוררו קולות כמה זה דבר על ,קדוש

 שלא הם קולות שלשה וראה בא .הוא נכבד וסוד הרקיע בישיבת דבר פרשוה כך אמר הישיבה
 קולות אבל ,רקיעים ובוקעים למעלה עולים שאלה ,והתפלה התורה לקול פרט ,לעולמים נאבדים
 קול אותו ,המשבר על שהיא בשעה ההחי קול :השלשה והם .אבדיםנ ולא עולים שלא הם אחרים
 אותו ,מגופו נשמתו שיוצאת בשעה האדם קול ,העולם סוף ועד העולם מסוף באויר והולך משוטט

 קול אותו ,עורו שפושט בשעה הנחש קול ,העולם סוף ועד העולם מסוף באויר והולך משוטט קול
 ,ונכבד גדול זה דבר כמה ,קדוש חסיד אהה .העולם סוף ועד העולם מסוף והולך באויר משוטט

 והולכים ,צער קולות הם אלה .ושורים נכנסים מקום ולאיזה ,מהם נעשה מה הקולות אלה
 עפר ומחלות בקעים לתוך ונכנסים ,העולם סוף ועד העולם מסוף והולכים באויר ומשוטטים

  .שם ונסתרים
 אומר ,ודבור שיהבע ,דברים 'בב תלוי כולו העולם כל :קיב ודעמ א"הגר ליקוטי ספר 'עי 368
 שמכל ,באדם ה"וכ .בתורה וכן .בכולם וכן ,'כו אלהים ויעש רקיע יהי אלהים ויאמר ש"וכמ .ועושה

 ש"וכמש ,האדם מעשה מכל וכן ,'כו קלין תלתא שלח 'בפ ש"כמ ,אחת יצירה נוצר האדם של דבור
 כנגד ע"מ ,המצותו בדבור לתקן התורה לאדם ניתן ולכן ,כידוע דבר בכל ה"וכ ,המטה הכאת מקול

 ברגלים ונגדם .וסיפור וספר ספר וזהו ,דוחה ושמאל מקרבת ימין ,שמאל יד נגד ת"ול ימין יד
  .הבא בעולם ואורם הזה בעולם נשאר שתיקונם אלא ,וברית
 ראמ ,ביתה בנתה נשים חכמות -  א"בהגר .ֶתֶהְרֶסּנּו ְּבָיֶדיָה ְוִאֶּוֶלת ֵביָתּה ָּבְנָתה ָנִׁשים ַחְכמֹות 369
 ,בנויה ביתה שיהא רואה היא שבנשים החכמניות כלומר ,יחיד לשון ובנתה ,רבים לשון חכמות
 כתבתי שכבר והענין .ביתה את תהרסנה היא בעצמה ,תהרסנו בידיה ואולת .קיימת כלומר

 ל"חז ש"וכמ ,ב"העה שלהם הבית ועיקר ,שעה לפי נוה הוא ז"הוהע הצדיקים שאצל ,למעלה
 הוא הראשון ומקומה ,רות חדש בזוהר ש"כמ ,אשה נקראת והנשמה .אושפיזך וליתוב ביתך לחרוב

 .ב"העה שהוא ,ביתה ויתקיים שיבנה רואה היא שבנשים החכמניות נשים חכמות וזהו ,ב"בעה
 את תהרס היא בזה בידיה שעושה ,ת"ול ע"מ ,חוב וכף זכות כף ,ידיה 'בב ,תהרסנה בידיה והאיולת

  .ביתה
 ְוָכל ּוֵמַרע ָחֵנף ֻכּלֹו ִּכי ְיַרֵחם א ַאְלְמֹנָתיו ְוֶאת ְיֹתָמיו ְוֶאת ֲאֹדָני ִיְׂשַמח א חּוָריוַּב ַעל ֵּכן ַעל 370

 התאוני יצר כח הוא חנף .ומרע חנף - א"בהגר .ְנטּוָיה ָידֹו ְועֹוד ַאּפֹו ָׁשב א ֹזאת ְּבָכל ְנָבָלה ֹּדֵבר ֶּפה
 יצר כח הוא ומרע ,לבריות וטוב לשמים רע היינו ,)החכ משמן חלק כי )ג ה משלי( שנאמר כמו(
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øåôéñå( )ñ"ô é"î à"à373(, úéøáå íéìâøá íãâðå,äæä íìåòá øàùð íéðå÷éú åìàù àìà , 
 íúåàåàáä íìåòá, )ìéë íéèå÷"é374(, )òå 'å÷éú"ú óåñ æ ïå÷éé"â375,ò âð íùå "â376,æúå " ç

                                                                                                                                            

 עשה מצות לנו ניתן כנגדן .שניהם בין המחבר הוא ,נבלה דובר ופה .לבריות רע שהוא הכעסני
 זכות וכף חוב כף )א"מ ג"פ( יצירה בספר שאמרו וכמו ,שניהם מחבר ותורה ,תעשה לא ומצות
 לא בחוריו על ואמר .ואלמנותיו ,ויתומיו ,בחוריו :עונשין 'ג חשב וכנגדן .בנתים מכריע חוק ולשון
 נגד ,ירחם לא ואלמנותיו ויתומיו ,)א"ע לג שבת( בגמרא שאמרו כמו ,נבלה דובר פה כנגד ,ישמח

  .נבלה דובר פה היינו ,רשעה כאש בערה כי אמר וכנגדן .ירחם לא וזהו ,וכעסני תאווני
 עמד 'הב ובפעם ,השדה ותלך האתון ותט בדרך נצב אחד פעם ,המלאך עמד מקומות 'בג 371

 ואמרו .ותרבץ לנטות דרך אין אשר 'הג ובפעם ,האתון ותלחץ מזה וגדר מזה גדר הכרמים במשעול
 ויצחק ימין הוא שאברהם ידוע כי ,כך הוא זה ולהבין .לו הראה אבות סימני )יא 'סי כ"פ( במדרש
 כי לילך יכלה לא מימין כי ,אללשמ ונטתה בדרך עמד הראשון בפעם וזהו ,באמצע ויעקב שמאל

 שהוא יצחק זכות גם נתוסף שעכשיו לפי ,מזה וגדר מזה גדר עמד השני ובפעם .ימין נקרא אברהם
 שלא לפי ותרבץ אז באמצע שהוא יעקב זכות נתוסף השלישי ובפעם .להלחץ והוכרחה משמאל

 מראש כי 'כו אקוב המ אמר הראשון בפעם ,בלעם ברכם אלו דברים 'ג וכנגד .כלל מקום לה היה
 ,לקחתי ברך הנה אמר השני ובפעם .לקללם יכול היה שלא וזהו ,ישכן לבדד עם הן אראנו צורים
 נתוסף וזה ,להם עוד אברך שגם ,אשיבנה ולא וברך ,עליו מתחרט איני כבר שברכתי מה פירוש
 שאמר דברים השני כנגד ,תברכנו לא ברך גם תקבנו לא קב גם ,בלק לו ענה ולכך ,יצחק בזכות
 ,ארור ואורריך ברוך מברכיך בלעם אמר השלישי ובפעם .אשיבנה ולא וברך לקחתי ברך הנה ,בלעם

 ,ארור ואורריך וזהו ,מקולל יהיה המקללם ואדרבה ,קללה עליהם שיחול מקום שום כלל הניח לא
 גם לו ראמ ולכך .שיקללם כלל מצפה אינו שעתה לפי מקומך אל לך ברח ועתה בלק לו ענה ולכך

 שלא הוא ברוך כי ,יקללם לא בביתו שאף בדיבור תאר לא ,במעשה עמהם תלך לא ,דברים 'ג כן
   .במחשבה אפילו יקללם
 והלימוד תעשה לא ומצות עשה מצות הם התורה שכלליות לפי הללו לשונות 'ג שאמר מה או
 כי ,שמאל נקרא תעשה ולא ימין נקרא הוא ועשה ,תעשה ולא עשה שתים כוללת והלימוד ,בתורה

 מחזיק הוא השמאל וביד ,הדבר עושה הוא ימין ביד דבר איזה לעשות שרוצה האדם דרך ידוע
 שלא ,יפול שלא ,הלאו על הוא שהשמאל תעשה לא כמו וזהו .יתרחק שלא או יפול שלא הדבר

 )אתמצ( ולכן .לשתיהן כוללת הלימוד היא והשלישית ,עושה שבה עשה הוא הימין אבל ',כו יתרחק
 ,עמהם תלך לא ה"הקב לו אמר אחת פעם ,הליכתו ענין על והזהירוהו לבלעם נאמר פעמים 'שג

 ובפעם ,תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואך אתם לך קום ה"הקב לו אמר השני ובפעם
 ,הללו מינים 'לג רמז והוא .תדבר אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואפס המלאך לו אמר השלישי

 כך ואחר ,עשה הוא תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את כך ואחר ,תעשה לא הוא תלך לא
   .דיבור שנקרא הלימוד הוא תדבר אותו

 לא - א"בהגר .ּבֹו ֶמֶל ּוְתרּוַעת ִעּמֹו ֱאָהיו 'ה ְּבִיְׂשָרֵאל ָעָמל ָרָאה ְוא ְּבַיֲעֹקב ָאֶון ִהִּביט א 372
 ישעיה( שנאמר כמו הדיבור הוא "און" .והתורה השם ותודביק ומעשה דיבור .דברים 'ד .און הביט

 כתרגומו ,מלך ותרועת .השם דביקות זה ,עמו אלהיו 'ה .המעשה הוא ,עמל .און ודבר )ט ,נח
 ,"בו" וכאן "עמו" תחלה שאמר וזה .התורה והיא ,ה"הקב של שעשוע היא כי ,]מלכהון ושכינת[

 במצות הוא ,ראה ולא הביט לא ,ועוד .'ע תורת אותיות הוא וגם .בתוכנו נטע עולם וחיי ש"וכמ
 א קהלת( ה"ע המלך שלמה אמר וכנגדן .תעשה בלא עמל ,עשה במצות הוא און .תעשה ולא עשה

 ,בסתר מרחוק שהוא הביט לא כאן אמר לכן ,להמנות יוכל לא וחסרון ןלתק יוכל לא מעות )טו
 שכולל בדיבור הוא שהתורה ,בדיבור אהו ,בו מלך ותרועת .במעשה והכל ,'וכו באתגליא הוא ראה

 בלוחות וכן .בינתים מכריע חק ולשון חובה וכף זכות כף )א"מ ב"פ י"ס( שאמרו כמו ,כאחד שניהם
  .ובדיבור בכתב שהוא בלשון כלול ידים 'דב פירקין ח"כ שכל

 אלקים ישראל אלקי צבאות ה"יהו ה"י חקק חכמה פליאות נתיבות ושתים בשלשים :ל"ז 373
 את וברא ,הוא וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם וחנון רחום שדי אל עולם ומלך חיים

  .וספור ספרו בספר ספרים בשלשה עולמו
 לג מ"ב( ש"וכמ ,הרוח להוליד וזה בגוף להוליד זה ,הכל יסוד הן הבריתות 'ב ואלו :ב"ע כב 374

 ,והמצות התורה כוללין שהן ,רבדבו וזה במעשה הברית זה ולכן ,'כו שזה לאביו קודם דרבו )א"ע
 אברהם כשבא בליקוטיו[ .הכוללן והוא מצות ב"תרי כולל וברית ,'כו בריתי לא אם נאמר ועליהן
 .]ההסתכלות מותר שבהן הבנין ימי 'ז לשונות 'ז 'כו הביט ה"ע אבינו

 עמודא עם יסוד כן ,'ז הוא דאמצעיתא עמודא עם שחכמה כמו -  'כו איהו צדיק ה"ד 375
 השם כל נכלל שבשניהם ,ביסוד והברית דאמצעיתא עמודא שהיא התורה בזכות והכל ,יתאדאמצע

  .כדמותו בצלמו איהו וצדיק ,ש"כמ
 ג"שלחו ,כאן הוא ןוכ ,'כו ה"ה ואינון ,ושמאלא ימינא -  דקדושה דסטרא וחצים וקשתא ה"ד 376

 וסוחרה וצנה .וחצים שתאק והן ,שלימה ה"הוי דכליל בצדיק והכל ,כנפיו והן ,ווין 'ג ,'ה 'א לבכ
 מילה ברית דנטיר מאן איהו זכאה ש"וזש .דאמצעיתא עמודא דכליל אחרת ה"הוי הוא ,אמתו
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ò äî"ã ã"ã ääéáéëæ 377( ,ãâðë íäåçåøå ùôð ,á íäå  'úåúéøá, úéøáå äøåúä úéøá 
äìéîä.æå " ù)òò åè ïéëø"à (åé åéôá øîåàä ìãåâúø äùòî äùåòä ïî )ð äúôîå ñðåàá '

ù÷äàî òø íù àéöåîáå íéì, àéöåîå øåòîä úìîá åîâô íäù ïåùìä úìîá íâô òø íù, 
ãôñ"ò âë ö"ã378(.æå " ù)á"ò âö ÷"à (ð àåä åøéáç ìò ïéã øñåîä ìëäìéçú ùðò, äæù 

ïåùìá äæå äùòîá àèç.æå "íù ù,úåé ÷òåöì åì éåà øåë ÷òöðä ïî  ')øåàéáéá úåãâàì å" ÷
íù379(,æå "á ù" î)ìâò "à(úîãå÷ åáø úãáà åéáà úãáàå åáø úãáà , óåâá ãéìåî äæù 

ùôðå,çåøá äæå .éøáå "éøú àåä ú" ïììåëä àåäå úåöî á)ò âò äøéöé øôñ"â(380.  
  

 וכל מעשה העולם הזה תלוי באדים העולים מן  כמו שהמטר]ג[
 , כן כל מעשה השכינה והנהגת עולם הזה תלוי בהבל פיו של אדם,הארץ

  .}ח{הן לטוב או להיפך 
}ç {å÷éú"ò ì÷ æ"òå á"â381 , íùá øîà íãà ééç ìòá ïåàâäåøæ åðéá"æøàî ìò ì" ì) áë àîåé
ò"á (ìå íéúùá ãåã åì äúìòå úçàá ìåàùàåì äúìò .÷ãå æ ÷ã"ì,øáãá íéðô àùî éëå . 

éúåõøòåãé éë , éë ìëî øåáéã àöåéù éôî á÷ä"ä åàøáð ô"ä íéôìà úåàåáø úåîìåò, 
íìåëå ùé íäì úåéç íåé÷ì ò"é éî íéé÷îù øåáéãä .äðäå ùé úåöî úåéììë úåöîå úåéèøô, 

ø"ì úåöî úåéììë íéååöîù íá ìë ìàøùé åà íéùðà íéèøô, åöîåú éèøôí àåä äåöéùë 
äæéàì íãà úåùòì .äðäå øåáòéùë ãçà ìò äæéà äåöî, óà íâåôù ùøåùá åúîùð, î"î 

åðéà ÷éñôî úåéçä ïî úåîìåòä, éë ùé íéøçà íéîéé÷îù øåáéãä .àùî"ë äåöîäùë àéä 
íãàì éãéçé, æà ìåãâ åðåò àåùðî, éë àåä ìèáî ìë úåîìåòä .äæáå àøéôù éú, éë ãåã 

øáò ÷ø ìò äùòî äéøåà äúñäå, íäù ÷ø úåöî úåéììë. àùî"ë ìåàù, øáòù ìò äåöî 
úéèøô, øîàù )à ìàåîù'çé åè  (êì úîøçäå ÷ìîò, ïëì ùðòð, ëò"ã ñáøô éøòù íéîçø.  

  

                                                                                                                                            

 והן ,דאתי בעלמא וחד דא בעלמא חד עליה מגינין דתרווייהו ,דאמצעיתא עמודא דאיהו ואורייתא
 'בה והוא ,ז"ההעו והוא בגופני מוליד המעור וברית .המעור וברית הלשון ברית ,בריתות שתי

 'ה ,חותם פתוחי .עלאה 'ה ,בפה והוא ,ב"העוה ברוחני מוליד הלשון וברית .ז"העוה ,תתאה
 ,המעור בברית הוא ןוכ .ג"וה ח"ה ,ותולדותיהם ,חותם פתוחי ,קטנות נועותת 'וה גדולות נועותת
 וזה ב"עוה יילח מביאו שזה 'כו רבו שכבוד ,בנים 'הנק תלמידים וזה בנים מוליד וזה .ג"וה ח"ה

 .'כו מביאו
 ב"לעה חלק להם יש ישראל כל )א"ע צ סנהדרין( ש"כמ - דאתי לעלמא זכי דביה ה"ד 377

  .דצדיק בדרגא ,צדיקים כלם ועמך שנאמר
 כנגד חמש אצבעות עשר כמספר בלימה ס"ע )ג"מ א"פ( י"בס ש"וז ,יסוד נ"זו בין ]:א"ע טו[ 378
 'א ,התורה של בריתות שני והן ,המעור ובמילת וןהלש במילת ,באמצע מכוון יחיד וברית ,חמש
 ,מעשה העושה מן יותר בפיו האומר גדול )א"ע טו ערכין( ש"וז ,המילה ברית 'וא ,התורה ברית

 ומוציא ,נ"בזו המעור במלת פגמו ומפתה שאונס ,מאה רע שם ובמוציא שקלים 'נ ומפתה באונס
 דעת והוא ,העליון בזיווג שפוגם ,הרע ןשול של חומרו וזה ,א"באו הלשון במילת פגם רע שם

 מתלבש כ"ואח ,נשוק בסוד ,א"א של זווג בסוד בפה שמתחיל הזיווגים בכל ,הקצה מן שמבריח
  .כידוע בגוף הלשון עיקר

 לא ל"ר ',כו עוד לקלל אוסיף לא ש"וכמ ,זכר בלשון וזה ,חטא במעשה שזה – דין המוסר כל 379
 אביו במקלל תורה החמירה ולכן .רפיא דינא 'ונוק ,קשיא אדינ ובדכורא ,בדכורא מלמעלה אוסיף
 במדבר א"אד עוד 'עי[ ובלק בלעם ובסוד ',כו חמור בפיו האומר נמצא ש"וכמ ,מבמכה יותר ואמו

 .לצעוק לו אוי ש"וז ]ז כב
 לג מ"ב( ש"וכמ ,הרוח להוליד וזה בגוף להוליד זה ,הכל יסוד הן הבריתות 'ב אלו :ז"מ ו"פ 380

 ,והמצות התורה כוללין שהן ,בדבור וזה במעשה הברית זה ולכן ,'כו שזה לאביו קודם ודרב )א"ע
 ].ג"ע נג ז"תיקו 'ועי[ הכוללן והוא מצות ב"תרי כולל וברית ,'כו בריתי לא אם נאמר ועליהן
 יש ד"ובג ש"וז ,מפיו שמוציא במה תליא עלמא דכל פיו בהבל תליא והכל :הבל ובגין ה"ד 381

 .בהבל תליא הארץ על הנעשה וכל ,'בי תליא הארץ דכל 'כו הבל
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 ועוד מדרגה מעולה , החכם ממעט אפילו בדברים הנצרכים לו]ד[
 שכל מעשי , מי שמושל אפילו במחשבתו מלחשוב מחשבות בטילות,מזו

  .}ט{חשבתו האדם הולכים אחר מ
}è {æë æé éìùî382 ,áì æè383.  

  
 אפילו כל , כי לכבדות חכמתו, החכם לא ישמיע קולו בשחוק]ה[

 שמפני , כאילן מאכל,רוחות ההיתול שבעולם אין מזיזין אותו ממקומו
 כל , אבל הכסיל רוח ההיתול וליצנות.כבדות פירותיו לא ישוב מפני הרוח

 ,)ואש הגיהנם תוקד בפיו( קולות שהוא יניע לבבו למלאת שחוק פיו בקולי
כי  )וקהלת ז (ש "וז} י {. שמפני קלותו נדף מרוח כל שהוא,כאילן סרק

  ).384ישעיה ז א(כן שחוק הכסיל ) של הגיהנם(כקול הסירים תחת הסיר 
}é {ìåòä éø÷îî ãçôä ïéðòì ïëåí,  åááì òåðé úåöîä ïî ì÷ àåäù éî çåøî ìë

÷øñ ïìéàë àåäù,îëå " ù)ì äéòùéãé â (åéöá åãçôï íéàèç )éò 'ñ úåëøáò "à(ñáå ô ø
á äøòäá å ã äçâùäå äðåîàùøâä í"æ à"ì(.ú éáúëá áåúë éúàöîå ìøâä éãéî"æ à" ìò ì

î" ù)ò áñ úåëøá"á (äøå÷ä ïî õåç áù áùåî ìë ìò,éô  'äáøä äáçø åìéôà, éøééîå 
äåáâ íå÷îá úçðåîù,áâ íå÷îá íéçðåîù íéøñð ìò êìäì ïéà êëì  íéáçø åìéôà äå

äáøä,âøè÷ì ïèùä ìéçúî ãçô íåù íãàì àáù óëéú éë . ìò íù áåúë éúàöî ãåòå 
î" ù)ò áñ úåëøá"à (óìçéî øéòùá øéòù,äìéìá ãçôîäù , úåîäáä ïéá äãùá ïìùë 

íéùáëä ïéá ÷ø íéæòä ïéá áëùé àì,äøéîù åì óñåúé æàå ,äìá÷ åæå .  

  
 שסובר , טרדת התאות,'א: סבות האדם מבטל מן התורה'  מג]ו[

 מפני שנמשך אחר דברים ,'ב.  ולעולם יתקיים אצלו,שזהו עצם הטוב
ענין גודל התאוה לדבר דברים בטלים  [. וקשה לו מאד לפרוש מהם,בטלים

 מפני שבכל דבר שאדם עושה נותנים , אף שאין בהם הנאת הגוף,וליצנות
  - מאיר האבן -  

382 אפי שמונע מי ,'וגו חושך - א"בהגר .ְּתבּוָנה ִאיׁש ]רּוַח ְיַקר[ ְוַקר ָּדַעת יֹוֵדַע ֲאָמָריו חֹוֵׂש' 
 הוא לבטלה רוצה שאינו מחשבה אף ,יקר שאצלו מי כלומר ,רוח יקר דעת הוא ,לו הנצרכים דבריו
 .תבונה איש

 יותר טוב הוא ,במחשבתו הוא ברוחו מושל ועוד ,לטוב נפשו שמירת יגרם ונולש השומר 383
 ,'ה רוחות ותוכן ש"כמ ,מחשבה הוא ורוחו ,מחשבתו אחר הולכים האדם המעש שכל ,עיר מלוכד

  .כאן כלולין 'הג וכל ,ע"מד אינון רוחין תלת בזוהר ש"וז
 ַיַער ֲעֵצי ְּכנֹוַע ַעּמֹו ּוְלַבב ְלָבבֹו ַוָּיַנע ֶאְפָרִים ַעל םֲאָר ָנָחה ֵלאֹמר ָּדִוד ְלֵבית ַוּיַֻּגד ,ב ז ל"נדצ 384

 ,היער עצי נוע אל לבבם תנועת הכתוב המשיל .היער עצי כנוע 'וגו לבבו וינע - א"בהגר .רּוַח ִמְּפֵני
 ,נשמע קולכם אין טעמא מאי מאכל לאילני שאלו )ו 'סי ז"טפ ר"בר( ל"חז שאמרו דרך על והוא

 והשיבו ,קולם משמיעים טעמא מאי סרק לאילני ושאלו .פירותיהם ידי על נשמעים כברש והשיבו
 ,הרוח מפני ישובו לא פירותיהם כבדות מפני מאכל אילני כי ,והענין .הכי בלאו נשמעים אינם כי

 מתייראין היו ,כאן שאמר וזה .שהוא כל רוח תדפנו כן על פירות מבלי קלותם מפני סרק אלני אבל
 יותר פחיתותן הסירים והנה .היער עצי כנוע בחינת וזהו ,המצות מן קלותם מפני שהוא כל מרוח

 הסיר תחת שנשרפים שרפתן בעת אלא ,גדילתן בעת נשמע קולם ואין ,היער עצי מכל אף
 כי ,אנשים חלוקת ובדמיונם .הגן עצי ככל הסיר תחת לשרפם שראויין לאמר קולם משמיעים

 ובעלי ,כמותם חיים בעל בשום נמצא שלא השחוק וכח החכמה ,זולתו חיים בעלי על האדם יתרון
 מזיזין אין שבעולם ההיתול רוחות כל אפילו חכמתו לכבדות כי בשחוק קולם ישמיעו לא החכמה

 שחוק פיו למלאות ודעתו לבבו יתנועע שהוא כל וליצנות ההיתול רוח הכסיל אבל ,ממקומו אותו
 לשחוק ראוי כי ,לאמר קולו משמיע ,בפיו תוקד הגיהנם ואש לב יכאב בשחוק כי אף ,קולות בקולי
 הסירים כקול כי ):ו ז קהלת( החכם המלך שאמר וזה .החכמה בעלי ככל גיהנם של הסיר תחת
  .הכסיל שחוק כן הסיר תחת
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 ובזה , דברים כאלה וזה הרוח אין לו מנוחה עד שיעשה עוד,לו רוח ממרום
 מצוה )ב"ד מ"אבות פ (ש" וז,ן בעבירהההן במצוה ו ,יש לו נחת רוח

 כן , ולפי ערך גודל המצוה או העבירה.גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה
 ,כ בלמוד התורה שהוא גדול מכל המצות" וע.יגדל כח ההמשכה של הרוח

 ,וליצנותך בדברים בטלים פ ולהי,יגדל כח ההמשכה של רוח הקדושה
כ גדלה מאד כח " וע, והוא גדול מכל העבירות,שהוא היפך התורה

משלי א ( וההנאה גדולה מכל העבירות ,ההמשכה של רוח הטומאה
 וכשרואה שאינו . מפני שרוצה להשיג התורה בלא עמל ויגיעה',ג. ])385כג

צריך לרפאותה בזכרון יום '  והנה סבה הא. עוזב אותה,מוצא בה טעם
 רק מפני כח ההמשכה ,שאין בו הנאת הגוף ממש' נין הבע ול.'המיתה וכו

 צריך להתבונן כי אם יתדבק בתורה וישיג על ידה רוח ,של רוח הטומאה
 מפני שהיא הנאה , בוודאי יהיה ההנאה יותר גדולה מרוח הטומאה,הקודש

 , אז ירגיש בה מתיקות, אם ירצה לעמול על התורה,' ולענין הג.האמיתית
  .)387כג, 386משלי א כב( אהבת התורה ז ישיג"ועי

  

 ,ם לאו וא, כשאוכל בעת רעבו אז הוא לו להועיל, כמו שהרעב]ז[
 לא תאמר כשאפנה אשנה ,ת" כן בד.עבר השעה ונכחש כחו ואינו מועילו

 ש"כמ , שלא יאבד תורתך, למוד עמהם, וכן בעת שרוצים ללמוד ממך,'וכו
משלי ג  (אל בינתך אל תשען ו, שחביריך יקיימוה בידיך)ד"ד מי"אבות פ(
ש שצריך ללמוד עם " וכ. מתלמידי יותר מכולם)א"תענית ז ע (ש"כמ ו,)ה

 ומי שאינו עושה . ואם ישכח יזכירוהו, שהם מצוין אצלו תמיד,בני ביתו
 רק שיש לו חידושי ,ואפילו אותו שאינו ראוי לכך} יא {, ינחל רוח,כן

 ולא יאמר עדיין אינו ראוי ,ריםילו הכי ילמד לאחפ א,בורתורה מאביו או מ
  .}יב{

}àé {èë àé éìùî388.  
}áé {îá æîåøî äæå" ù)ò áñ úåëøá"á (åë ìåëà úðôëãà', äìéëà ìë åøîàå 

åë äéúùå',åë äøåú éøáãá '.î ïëå " ù)íù úåëøá (éðàú ïéáæî øá, ìù äøåú éøáã ìò éà÷ 
åéáà, îë"ùåë äéøô ìëàé äðàú øöåð éë  ')íù åøåàéá(389.  

  - מאיר האבן -  
  .318 הערה לעיל 'עי 385
 לילך ביצרם שנתפתו מחמת ,'א :ענינים 'ג מחמת הוא רההתו מן עצמן המתרחקין אדם בני 386

 לדבר שחפצים מחמת ,'והב .לעולם כן כמו זה ויהיה ,טוב בעצם שזהו וסוברים ,ז"הוע תאות אחר
 קשה שתלמודם מחמת ,'והג .אצלם מתוק הוא מ"מ ,ז"הוע הנאת בזה שאין אף ,בטלים דברים
 עוזבין ,לידם בא התורה שאין וכשרואין ,טורח בלי להם התורה מעצמו בא שיהיה ורוצים ,עליהם
  .מתיקותיה רואין אינן כי אותה

  .318 הערה לעיל הובא 387
 שהם ,ביתו בני עם לומד שאינו מי - א"בהגר .ֵלב ַלֲחַכם ֱאִויל ְוֶעֶבד רּוַח ִיְנַחל ֵּביתֹו ֹעֵכר 388
 אצלו הם ,ביתו בני עם הלומד אבל .אותו שיזכיר מי לו יהיה ולא שישכח ,רוח ינחל ,תמיד אצלו
 אלא עוד ולא )א"ע ז תענית( ש"כמ ,בבד בד הלומד ,לב לחכם אויל ועבד .ויזכרוהו תמיד

 מה ממנו לשאול לו יצטרך כי ,לב חכם והוא ,אחרים שמחכים למי עבד יהיה הוא ,שמטפשין
  .יודע שאינו
 ,יאבד שלא ,עמהם ולמד ,תורתך מכור אז ,ממך ללמוד כשרוצים ,פריה יאכל תאנה נוצר כי 389

 .מכולם יותר ומתלמידי ',כו תשען אל בינתך ואל .בידך יקיימוהו שחבריך )ד"מי ד"פ אבות( ש"כמ
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 אבל ללמד לאחרים מעשה , ללמוד בעצמו קודם למעשה המצות]ח[
  .}יג{קודם 

}âé {æå" ù)á"ò æé ÷"à (éîì àäâ éøåîâàì àä øî)íù åøåàéá(390.  
  

כ " א, כל תיבה ותיבה שאדם לומד היא שקולה כנגד כל המצות]ט[
 ה שכל אחת בפני עצמ, מקיים כמה מאות מצות,'דף א כשלומד למשל

  .}יד{ המצות שקולה כנגד שאר כל
}ãé {òå"úî ïéìèáî ïéà ë"úåöî øàù íéé÷ì ú, ìò äùòúù øùôà éàù äåöîá ÷ø 

íéøçà éãé, îë"ùåéá "éñ ã 'çé óéòñ åîø.) ô åäéìà úåðù"î à"à391 ,åáéã ìëîø íãàù 

åéìò íéöéìî íäå ùåã÷ êàìî àøáð ãîåì (ã èé éìùî392 ,òåé'æú "ò å ç"â393 , ìáäîù
òù íé÷éãöä ìù ìå÷å øåáéãåäøåúá íé÷ñå, íé÷éãöä íäá ùáìúäì çåøå ùôðå óåâ äùòð 

åúî øáëù,äæä íìåòì íäá úãøì .  

 

רבו של ח והפכם הוא .ע" ושל מצות ג, שכר התורה עץ חיים]י[
 .}טו{מלאך המות וגיהנם 

}åè {äù"æ â ù394 ,ç395.úåëøá úåãâàá áúë ïëå 396 î ìò"íù ù ò àì"à: ïì éå 
ïðúéîã ïì éå ïðúéîã,á éë  'úéîïä úå, îë"ùúåîú úåî ,ìåàùå úåî , ïâå íééç õò ãâð ïäù 

                                                                                                                                            

 איני עדיין יאמר ולא לאחרים ילמד ה"אפ ,רבו או מאביו ל"שי רק ,לכך ראוי שאינו אותו ואפילו
  .'וכו ראוי

 ח"ורבב .למחקו צ"א אבל ,השאילתות בשם ,והאמר ה"ד 'תוס 'עי -  'כו אזילנא הוי ח"ארבב 390
 דמנח עד ,ליה פשט הוי לא ,כ"מבה שיצא אחר ,י"מר מילאת בעי הוי דכד ,ל"הנ ענין על קאי

 דקיום אלמא ,לימד ולא קיים אמרו ,חזקיה של מטתו על שהרי ,לזה טעם ל"א והוי .קודם תפילין
 ,ז"ע ומשני .קודם שתלמוד אלמא ,מעשה לידי מביא שתלמוד ',כו והארץ ,פריך ז"וע .ללימוד קודם

 היה פרק בירושלמי בהדיא הוא וכן .המעשה אחר הוא ולאגמורי ,למעשה קודם דלמגמר ,ק"דל
  .'כו תרמוסאה יעקב עד י"אר עד 'כו א"ארחב ,קורא

 לעסוק צריך אם אך .ילהול יום תורה ללמוד אדם שחייב לומר ,והגית נאמר :א"מ א"פ פאה 391
 דאין הא התנא ונקיט .אחת בתיבה עצמו את פוטר הוא אזי ,מצוה כ"ג שהוא ארץ בדרך או במצוה

 שלומד ותיבה תיבה דבכל ,התורה את לחבב מאד מאד האדם שצריך להורות ,למטה שיעור ת"לת
 כל נגד קולהש שהיא ,תורה לימוד מצות אחת בתיבה שיוצא והראיה .עצמו בפני מצוה הוא ,בה

 והשכל .אחרים ידי על להעשות יכולה אם למצוה אפילו ת"ת מבטלין שאין ,בזה והכלל .המצות
 כ"א ,כולם נגד שקולה והיא ,גדול מצוה הוא עצמה בפני ותיבה תיבה שכל מפני ,בזה מחייב

 הממצו מצות מאה לקיים טוב יותר בודאי כן ואם ,מצות מאות כמה מקיים ',א דף למשל כשלומד
  .אחת

 לו יוסיף הוא ,בתורה עשיר הוא כשאדם - א"בהגר .ִיָּפֵרד ֵמֵרֵעהּו ְוָדל ַרִּבים ֵרִעים ֹיִסיף הֹון 392
 אבל .רעהו והוא ,קדוש מלאך בורא הוא ,שלומד ודיבור דיבור בכל כי ,ב"בעוה רבים רעים תמיד
  .ממנו ונפרד מהנפש הנשמה שנכרת והוא ,ממנו יפרד כ"ג ,נשמתו והוא ,רעהו 'אפי ,בתורה הדל

 נגד והן ,כידוע עליהם רוכבת והנשמה ,רוח וקול נפש דדבור גוף להם נעשה שהבל ,ל"ר 393
  .בינה נגד והנשמה ,ת"ות ומלכות הכסא
 ישוב ומקיימי ,המצות למקיימי ע"וג ,בתורה למחזיקים חיים עץ ,עדן וגן החיים עץ יש 394
 בישראל צריכין היו תמיד כי ,ארץ יעמיד במשפט מלך )ד כט משלי( ש"כמ ,משפט פי על הארץ
 אלו ',וכו ומחוקק גליות ראשי אלו ,מיהודה שבט יסור לא )א"ע ה סנהדרין( ש"כמ ,שניהם להיות

 ,ארץ ירשו ולעולם ,ארץ יעמיד במשפט מלך ,במשפט המחזיקים אלו כ"א .'כו תורה שמלמדים
 א"כ ,כן עושין אינם ו"ח אם אבל .חייםה לעץ וזהו ,החיים עץ הוא ,תורה שמלמדים ואלו .ע"ג הוא

 עיפתה וארץ ,בגיהנם שיהא הוכן ארץ במשפט מעמיד שאין לפי ',כו היא גם ',וכו ערוך אז ,בטלו
 עץ היפך כן גם שהוא ,המות מלאך של חרב הרי ,החיים עץ בתורה עוסק אין ואם .כ"ג היפוך
  .לעולם וחי החיים
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åëå ïãò'.æå "äå äøåú éä ùéïìò éðâîã äåöî ,åëå àéä íééç õò äøåúä éë ', ïî úèìå÷ àéäå 
äúéîä,î ïéìéöî úåöîå äâä ïíð, îë"ùåöî øð éë ä, åîë"ù àãå÷ô ìë úåø ùøãîá 

åë àãå÷ôå ')éò 'ô ùãçä úåø ùøãî"â úåà à'(397 ,ùáåíééçä õøàì äëåæ íìéá,å îë"ù 
åëå íé÷éãö íìåë êîòå',äúéîá àåäå åëå äîùðì íðäéâå ùôðì '.  

  
ניצול מסכין } טז{ העוסק בתורה וכן המחזיק תלמיד חכם ]יא[

  .}יז{ ואינו שולט רק על הגוף ,398ם דמלאך המותופג

                                                                                                                                            
 'וכו מלחמה תכסיסי היינו ,מלחמה מלומדי 'והב ,בחר שולף גבור היינו – חרב אחזי כולם 395

 בקי ושיהא זיין כלי כמו שהוא בתורה בקי שיהיה בהם בקי הדיין להיות שצריך דברים 'ב וזהו
 בתורה בקיאין שהם חרב אחוזי כולם שכתוב וזהו ,מלחמה תכסיסי כמו שהוא עולם של בישובו
  .עולם של בישובו איןבקי שהם מלחמה ומלומדי בוריו על דין כל ויודעים

 אמר מר לן לישרי דרבינא בריה דמר בהלולא זוטי המנונא לרב רבנן ליה אמרו :'הגמ ל"ז 396
 דמגנו מצוה והי תורה הי להו אמר בתרך נעני מה אנן ליה אמרי דמיתנן לן ווי נןדמית לן ווי להו
 עונים אנו ומה ,ול אמרו .שנמות לנו אולי שנמות לנו אולי להם אמר .לנו ישיר שהרב[ .עלן

 מות ש"כמ ,הן מיתות 'שב - א"בהגר .כ"ע ,]עלינו שיגן מצות ויש תורה יש הרי :להם אמר ,אחריך
 עץ תורה כי ,מצוה והי תורה הי ש"וז .'ונוק דכר שהוא ,ע"וג חיים עץ נגד שהן ,ושאול מות ,תמות
 .מצוה נר כי )כג ו משלי( ש"כמ ,הגיהנם מן מצילין ומצות .המיתה מן קולטת והיא ',כו היא חיים
 כולם ועמך ש"וכמ ,החיים לארץ זוכה ובשבילם ',כו ופקודא פקודא כל ,רות במדרש ש"וכמ

  .'וכו י"ו סוד שהוא וי ואמר צדיקים
 דאקרי ואורייתא .הדין באתרא דיעזרך מלאך יהיה ואות אות כל ,באורייתא תזכה אם 397
  .אורחא
  .218 הערה לעיל 'עי 398
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  - מאיר האבן -  
 אינון כמה מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל )יח קיט תהלים( ואמר פתח אלעזר רבי :ל"ז 399

 חירו וכל חיין כל דאורייתא בגין באורייתא לאשתדלא מסתכלין ולא ידעין דלא טפשין נשא בני
 חירו ההוא א"נ( )איהו ידאת ודעלמא דין דעלמא חירו ההוא( דאתי ובעלמא דין בעלמא טוב וכל

 כמה עלמא בהאי שלמין ליומין דיזכון דין בעלמא אינון חיין )דין בעלמא חיין איהו דאתי דעלמא
 חיין דאינון בגין דאתי בעלמא אריכין וליומין אמלא ימיך מספר את )כו כג שמות( אמר דאת

 מאן דכל דכלא חירו דין אבעלמ חירו חיין דאינון חיין עציבו בלא חיי דחידו חיין אינון שלימין
 היא גזרה שמד בני אינון תימא ואי דעלמא עמין כל עלוי לשלטאה יכלין לא באורייתא דאשתדל
 עלוי לשלטאה יכיל דלא המות דמלאך חירו במחשבה סליק וכך וחברוי עקיבא רבי כגון מלעילא

 עלמא ולכל ליה ותאמ גרים לא אורייתא דאיהו דחיי באילנא אתדבק הוה אדם דאי ודאי הוא והכי
 והא הלוחות על חרות )טז לב שמות( בה כתיב מה לישראל אורייתא ה"קב יהב כד כך ובגין

 אמר ה"וקב כמלקדמין לעלמא מותא גרמו לא דחיי אילנא ושבקו חטו לא אינון ואלמלא אוקמוה
 'וגו וןתמות כאדם אכן גרמיכון חבלתון כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני )ו פב תהלים(

 אמר עלמא דאחשיך בישא חויא ההוא עלוי לשלטאה יכיל לא באורייתא דאשתדל מאן כל דא ועל
 אבל מית ודאי ל"א )ימות ואמאי( ימות לא חב דלא כיון הכי דאי מית אמאי משה הכי אי ייסא רבי
  .מית ולא ביה אסתאב ולא ידוי על מית לא אלא קאמרינן ביה שלטא לא

 שלא האנשים טפשים כמה .מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל ,ואמר תחפ אלעזר רבי :תרגום
 בעולם הטוב וכל רותיהח וכל החיים כל שהתורה משום ,בתורה עסוקל מסתכלים ולא יודעים

 של ההיא החרות )א"נ( .היא הבא העולם ושל הזה העולם של ההיא החרות( .הבא ובעולם הזה
 ,הזה בעולם שלמים לימים שיזכו ,הזה בעולם הם החיים ).הזה בעולם החיים היא הבא העולם

 הם ,שלמים חיים שהם משום ,הבא בעולם כיםואר ולימים ,"אמלא ימיך מספר את" שנאמר כמו
 מי שכל .הכל של חרות ,הזה בעולם רותיח חיי שהם חיים ,עצבות בלי חיים ,שמחה של חיים

 גזרה .השמד בני אותם ,תאמר ואם .העולם של העמים כל עליו לשלוט יכולים אין ,בתורה עוסקש
 יכול שלא המות מלאך של רותיח .במחשבה עלתה וכך ,וחבריו עקיבא רבי כמו ,מלמעלה היא

 לו מות גורם היה לא ,התורה שהיא החיים בעץ נדבק היה אדם שאם .ודאי זה וכך ,עליו לשלוט
 והרי ,"הלחת על חרות" ,בה כתוב מה ,לישראל תורה הוא ברוך הקדוש כשנתן ולכן .העולם ולכל

 והקדוש .כבתחלה לעולם מות גורמים היו לא ,החיים עץ את ועזבו חטאו לא הם ואלמלא .פרשוה
 כאדם אכן" ,עצמכם את חבלתם ".כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני" ,אמר הוא ברוך

 את שהחשיך ואהה הרע הנחש עליו לשלוט יכול אין ,בתורה עוסקש מי כל ,כן ועל .'וגו "תמותון
 ).ימות ולמה( .ימות לא ,חטא שלא כיון ,כך שאם ,מת משה למה ,כך אם ,ייסא רבי אמר .העולם

  .מת ולא ,בו נטמא ולא ידו על מת לא אלא ,בו שלט לאש אמרנו אבל ,מת ודאי ,לו אמר
 אמאי דלעילא כגוונא לתתא אתסדרו שבטין תריסר כלהו דיעקב בנוי ואמר שאיל תו :ל"ז 400

 בכל אקדים ואורייתא באורייתא אשתדלותיה יששכר והא תדיר ליששכר זבולון בברכאן יםאקד
 על זכה ןוזבול אלא ליה אקדים משה ליה אקדים אבוי בברכאן זבולון ליה אקדים אמאי אתר

 מאן אוליפנא מהכא בברכאן ליה אקדים כך בגיני דיששכר לפומיה ויהב מפומיה פתא דאפיק
 בר זכי דלא מה פתורי לתרי דזכי אלא עוד ולא ותתא מעילא ברכאן נטיל דאורייתא למריה דסעיד

 דכתיב הוא הדא דאתי בעלמא חולקא ליה למהוי וזכי עלמא בהאי דיתברך לעותרא זכי אחרא נש
 והוא אמאי ימים לחוף דכתיב כיון אניות לחוף והוא ישכון ימים לחוף זבולון )יג מט בראשית(

 )כו קד תהלים( אמר דאת כמה דאתי בעלמא אניות לחוף דין בעלמא ימים לחוף אלא אניות לחוף
  .דאתי דעלמא נגידו הוא דתמן 'וגו יהלכון אניות שם

 למה .שלמעלה גמאודכ למטה סדרונ ,שבטים עשר שנים יעקב בני כל ,ואמר שאל עוד :תרגום
 למה ,מקום בכל קודמת ותורה ,בתורה עסקו יששכר והרי ,בברכות תמיד ליששכר קודם זבולון
 שהוציא על לזה זכה זבולון אלא .אותו הקדים משה ,אותו הקדים אביו ,בברכות זבולון את הקדים

 נוטל ,התורה בעל את זןש מי ,למדנו מכאן .בברכות הקדימו לכן ,יששכר של לפיו ונתן מפיו פת
 זוכה .אחר אדם בן זוכה שלא מה ,שלחנות לשני שזוכה אלא ,עוד ולא ,ולמטה למעלה ברכות

 ימים לחוף ןוזבול" שכתוב זהו .הבא בעולם חלק לו להיות וזוכה ,הזה בעולם שיתברך שרולע
 "ימים לחוף" אלא ".אניות לחוף והוא" למה אז ,"ימים לחוף" שכתוב כיון ".אניות לחוף והוא ןוישכ

 פעש הוא ששם ,'וגו "יהלכון אניות שם" שנאמר כמו ,הבא בעולם "אניות לחוף" ,הזה בעולם
  .הבא העולם
 דבעל אוריתא ל"ט חשבן איהו האי ו"וא א"ה ד"יו ודא )יט כו ישעיה( טלך אורות טל כי :ל"ז 401

 ובגינה א"ה בחשבן איהו משנה סדרי שית א"ה בחשבן איהו משנה סדרי שית א"ה דאיהו פה
 ל"טה מוריד בה דמצילן איהו והאי מחיהו תורה טל תורה בטל העוסק כל מתניתין מארי אוקמוה
 ולזמנא הים למדינת בעלה דאזל מלך לבת משל בעיר אבא לא )יא הושע( אמר הוא בריך וקודשא


