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 הקדמת המרל בפעם שנית ב 3
ה ח י ת פ ה פ" עי פרקי אבות עם ה ר י ח ב ת ה י  הספר מבונה ב
ה כוללת סדר דורות הקבלה הושבע״פ מאדם ועד אנשי כנסת הגדולה סדר ל ו ד ג  ה
 חגאים ואמוראים בשגי התלמודים בבלי וירושלמי ויחוס הגאונים ורבגים סבוראי
 ושלשלת הרבנים םרי דאורייתא והחבסים והפייטנים םםריגת ספרד וצרפת עד שנת
 ם׳ לאלף הששי . אשי אנכי נותן היום משוכלל בכל מיני יפוי הדפום בידי
 הקוראים הנעימים דורשי מדע ואוהבי תורת חכזיל . הוא אחד חםפרים היקרים
 הן מצד נפלאות ענינו ופנימיותו חן מצד יקית מציאותו והן מצד נדולת מחברו
ה מ ל י ש ם ב ח נ ה שמו בקדושה ר׳ מ מ ל  היה הרב ד ו ן ו י ד א ל ש
. היה תורני ורב נדול בתלמוד ב ה מ א י ר י  מ פ ר פ י נ נ א ן הנקרא בשלוח ה ר
 ופסקי דינים חוקר נפלא בטבעיות ואלהות מדקדק וםפרש עצום בספרי תנ״ך
 זמנקד דווקן בחסרות ויתרות . והיה אחד מגדולי המחביים בזמן הרשב״א בארץ
 פרוביגצא . ולא אתרחק להלאה מן האמת אם אומר שהוא הי׳ אחד שהי׳ יכול
 למלאות מקום הרמביס בספריו . אך לדאבון נפש כל מכירו ואוהב תורה ומרע .
 לא הצליח שנתפשטו ספריו בכל ארצות הנולד, ועליו נאמר המאמר המוני הוזכר
 בזוהר פ׳ נשא הכל תלוי במזל אפי׳ ספר תורה שבהיכל . ולכן הי׳ טמיר ונעלם
ב ה מ א י ר י מוזר להט  מרוב חכמי ישראל . וישנו לומדי תורה שכמעט השש ר

 עם כי הרב בעל מדרש שמואל מזכירו הי־בה פעמים :
ם פ א ל א נ י י י  הספר הזה היה גנוז בכיי בבית מדרשו של הרב הגאון ר׳ ח
ב ר ב י צור. לפני מותו שישתדל ק ע  נריו בעיר םלוניק וחותנו כמוהריר י
 להוציאו לאור בדפוס וכן עשה ויצא לאור עולם בעיר ההוא בשנת תקפיא
 לפיק . והוסיף עליו עוד פי׳ על פרקי אבות מלאכת עצמו . וציין כל המקומות
 משים בבלי וירועלםי וםדרשים המובאים לרוב מהרב המחבר ולפעמים בין
 דפדקים באור לדבריו והערות שונות . והגה נם אחד זה הי׳ יקר במציאות כי
 חוץ שהטנהנ הוא בערי טורקיא להדפיס םתי םםפי גם אלד׳ גשרפו כאשר יצא
. והנה םקרוב ו  האש מן הבית ההוא שמונחים שמה לכן יקר הוא במציאות אצלנ
 בא הגה ידידי הרב המופלג מו״ה נחמן נתן קורוניל שדיר מירושלים הקדשה
 תוביב והביא אותו בחיקו וקניתיו ממנו במחיר גדול אשר השית עליז והרימיתיו
 קדש להביאו לבית הדפום להפיצו בין חכמי ישראל להגות מאור המחבר הזה

 שהיה ננוז ונעלם בעיניהם עד היום הזה :
 וזה משפט הספר ומעשהו. את הפי' של הרב ריח פאלאני הנזכר הםרתיו
 בלו באשר חוא גדול הימות ואיכותו איננו לפי דעת חכמי הפשט והבאור במדינתנו
 נש מה שכתב בין הפרקים בתוך דברי המחבר תחת שם איה (דית אמר המגיד״)
 לא הנחתי כלו רק מעט אשר מצאתי גכון ומוכרח . ולא אתלבש בטלית שאיגו
. לכן תקנתי כל מה שהוא תבונת בפיו ל  שלי וגם לא אעבור על לא הגזול ד
 של ההכם הגזבר באותיות קטגות מוקפות םשגי חצי עגולים להיות גכדים וגזברים
 יכל קורא ד״מ כל הציוגים מבבלי וירושלמי ומדרשים ועוד בהגה הערות שוגות.
 מלאכה גדולה וגפלאה זדאוי הוא לאותו אצטלא ליקדא עליו שמו לזכרון עולם ז
 ואנכי באשר זכיתי להיות בידי קנין כספי רוב ספרי המחבר הן הגדפםימ
 והן עודם בכיי ומצאתי וראיתי תוצאותיו ומובאיו. כתבתי בראשו תולדות המחבר
 וקורות ספריו בטיול ארוכות וקצרות להודיע מעלת הרב הגדול הזה וחשיבות
. ובסוף הספר מאסף תיקוגים והוספות קראתיו ת ק ו ג י ה מ ש ג י ו ת . ו  םפרי
ח והבל כיד השם עלי השביל ולא אברך ת פ ת ה ל  וחקוגי הפתיחה קראתי ד

 את
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 את נפשי לאמר כי באתי עד קיצו כי זה אייא בעניגיס בכמו אלה התמים
 בחסרון ידיעה וקריאה בספרים הרבה ולפעמים בהשערות תליות באויר ולעיין
 בספרים מה שאינם נמצאים בכים וקשה מאד להשיגם מה שהוא לאחר בנקל
חל מספרים שונים וכדומה  בדרך מקרה שהוא נמצא במקום שישנו שם עקר נ
 לזה. אנכי עשיתי את שלי. מד. שידעתי הודעתי ואשר נעלם ממני ינלה
 אחר היודע יותר לשער קרוב להאמת וספרים רבים בלתי ראו עיני פתוחים

 לפניו :
 נם הוספתי לפירושו פנים המשניות למען יהי׳ כלי שלם ללמוד מתוכו
 פרקי אבות בשבתות הקיץ במצור, עלינו מפי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים .
 ולהשלים נוסחאות המשניות והנרםאות עשיתי לו מםנרת סביב . הגהות מם׳
, שהעתיק כל הנוסחאות מהרב ר׳ יוסף אשכנזי הנודע לבעל ד מ ל ת ש כ א ל  מ
 מנקד ומתניה בנוסה המשניות ורבייו מקובלים מהכטי דור דור ומרשיו הזכירו
 לטוב ולדבר נפלא הרב תיויט (במס׳ פאד. פיא מ״נ). ולמען תרע מי הוא בעל
 מלאכת שלמה הנזכר וכי הוא בעל מלאכה שנובל לסמוך עליו ועל דבריו
י נ ר ה ע מ ל  אאריך מעט בספורו. הרב המחבר מ״ש הוא הרב מוהריר ש
 במ״ש הרב חיר״א (בשה״נ מערכת הג־־ולים רפים ווילנא אות ש׳) ,חד מרבנן
 קשישא בעה״ק הברון תיו תלמיד מהדיר בצלאל אשכנזי והרב הרח״ו זצ״ל
תל על המשניות ל שקורץ כ נ ע א הבר הבור נ ז ו  ותהילתו מערי תימן מעיר א
ה וכו׳ והבר הספר שנת שפ׳ב והרב הזוי נהום כותב מ ל ת ש כ א ל  וקראו מ
 בספריו מ״ב לאתר קדוש וכיוצא והן הן דברי הרב הנזכר כאשר בחנתי כמה
׳ עב״ל . עודנו בכתיבים .׳לא נעשה טמנו שום העתק והוא בכתב עצם  פעמים,
 יד המהבר עצמו והוא אותו שראה הרב היד״א אנכי ראיתיו ביר הרב ידידי רניק
 הגזכר עינתי בתינו ומצאתיו כלי חפץ לא •ישקל זהב מהירו ושם נמצא על כל
 משנה ומשגה על כל ששה סדרים הגהות מהדיר יוסף אשכנזי . וידידי ר.נ׳ל
 בטיבו העתיק אותן הגהות על פרקי אבות ונס קצת דבורים מהרב מחיש"?
 הםנמלים להביא ההגדה מר״י ונתן אותם לי במתנה לחלקם ביעקב ולהפיצם

 בישראל :
 על פרק ו׳ ספרתי פי׳ י׳ עוברי׳ ספורנו נדפס במחזור מנדג יימא דפוי:
 בלוניא שנת שיא למען יהי׳ שלם להשתמש בו בשבתות הקיץ בי הרב ה מ א י ר י

 לא בתב על זה הפרק בלום :
 .׳בכן אסיים בברכה ובבקשה מכל קורא ומעיין בפי׳ זה ובסדר תנאים
 ואמוראים ותרבה ידיעתו וימצא נחת בדבריו שאל •שכה לברך את הגאון הישיש
 הרב המופלג מו״ה ה י י ם פ א ל א ג י מעוב״י כלוגיק אשר הוציאו לאור פעם
 ראשונה ולילא הוא . הי׳ נעלם ער היום כי לא גמצא ממגו בכל העולם העתק
. גם את האדון  אתר . אף הרב אזולאי לא ירע אותו מעולם כאשר אכתוב לקמן
 דעללא טאררע המדפיס אל תשכחו כי בהשתדלותו ולאהבתו להכמי ישראר
 איגגו חס על ההוצאות למען העגיק במלאכתו בספרים יקרים את חכמי ישמן
 ומרשי לשו; עברי. השם יברך את עמו ישראל בשלום והחכמים ודורשי מחג

 בפיט :



ת ג5 ו ד ל ו  ת
 הרב רבנו מנחם בר שלמה המכונה הרב המאירי וקורות ספריו ז

, לא מאסו בחכמות ק א  מיו• שגלו אבותינו מארצם והלכי מפס לפס ומארץ ל
 ובמרעית הגוברות בפולס במתים שונים מזק לזמן וכאתר הפמים המלומדים
 גס הס לקתו תלקס ופשו מהן מטעמים לתורתנו הקרישה, ובכל דרשותיהם בהלכות
 יהאגדומ נראה דרך שימושם בחכמות העיוניות וההגיון כאשר מצאנו הים התלמיד מלא
 מאלה מל פני כלו, ומיוס שגברו הישמעאלים באמונתם ובמלכותס על הרבה ארצות
 התבל והעתיקו ספר• היונים ללשונותס בארצותיהם, גס אבותינו תתת ממשלתם היו
 כאתר מהס מפורסמים במדעות, כנודע מרוב גאוני בבל ורבני >pf ספרד המפורסמים
ק שלא  לשם ולתהלה שהניתז ברכה אתריהם עד היום הזה , ולא השאירו אן) גרגר ק
 לקטו בילקוטיהס, מקירות יודעי העתיס ותולדות המכמים מדור דור לא הניתו ידיהם
 יאחזו בהן וכתבו לדור אתרון זכרון תייהם ותהלוכותם באין והסלסולים והתהפכות
 הימים מזמן לזמן, וכל מלאכתם במלאכת מחשבת בתורה ובחכמה הכל בהשכל בדעת
 יבשדר נכין מהקל אל הכבד ומהקודס אל המאותר כפי השתלשלות הפנין להיות מלאכה
 שלמה והמה בלי חסרון ודופי, אך מיום שעלה הכורת הוא המלך סערדינאנד והמלכה
ן ו ס ו ל י ס ו ל א מקום מישב ממלכת הערביים והמדעות ו מ י  א-זבל על העיר ר
 ונשבע בלי התרה והפרה עולמות עפ״י עצת הכומר טורקימאדא לגרש הערביים וגם
 היהודים וכל מי שאינו רוצה להאמין באמונתו, וכן עשה כלה גרש אותם ויכום ויכתוס
 טד חרמה, מיוס ההוא והלאה נפלה מסרת תפארת מכמי ספרד והלכו מגולה לגולה
 גס החכמות והמדעות הלכו הליך יחסיר מיום ליוס ועסקו רק בהלכות ופסקי תורה
 וזה הי׳ הכרח מאד כי לולא כן לא נשאר שריד ופליט מהתורה ודיניה מחמת תמת
 המציק אשר העיק עליהם תמיד בעולו הכבל לעזוב אמונתם ולדבוק באמונה אחרת
 מוזר להס, וכן בכל יום ומזמן לזמן נכרתו התכמות השמישיות מפי רוב חכמי ישראל,
 מידיעת קורות הימים ותולדות הזמנים לא ילעו דבר מה ואף באותו ענין שעסקו בו
 תמיד כמו בתלמוד ופוסקים לא ידעו דרך השתלשלות הקבלה מדור דור וסדר תנאים
 יאמיראיס ומנין מסורת הלכה למשה מסיני, מפה לפה, קראו ועיינו בספרים מגדולי
 יזקרי לב ולא ידעו מבטן מי יצאו, ולפעמים אף שמס לא שמעו מעולם, והקלקול
 שנולד מזה רבה היא, כי מ״י חסרון ידיעה זו נעלם מרוב חכמים והעוסקים בתורה
 ברבה ספרים שהמה הכרחיס לדעחם ולעיין בהס, אף אס המה בעילם אינם יודעים
 נחמן יוכלו להשחדל להמציאם לידם, והראי׳ לזה הוא הרב ר׳ חנחס בר שלמה הנקרא
 הרב המאיר׳ זל״ל, הרב הגדול הזה הראשון בגדולה בחורה ובחכמה אחר הרמב״ם,
 נעלם עד היום הזה מרוב הלומדים והיושביס על חדין לפסוק טפ״י החורה שירישס
 לני מחכמינו הראשונים, ולא זי בלבד כי ספריו יחבוריו נעלמו מהם אף גס שמו
 לא נודע להם, יאנכי דברחי עם הרבה לוחדים והשוקדיס על דלחוח החלמוד ובמפרשיו
 יאמרי לי שלא שמעי אח שמע הרב הזה ולא נולע להם מעולם שהוא חחבר ספריס

 יכצחל הגלולים אשר בארן, לא ילעו מי הוא ומי אביו :

 פל דברחם וחסרון ידיעתם יחס לבבי וקנא קנאתי לו ולתורתו וגמרתי אמר
 כאשר מלה בדעחי להוציא לאור פירישו לפרקי אבוח עם הפחיחה הגדולה מסדר
 קנאים ושלשלת הרבנים / לעשות עטרה לראש זה הכיריש ולכתוב תולדות הרב המחבר

 ומביכות
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 וחבוטה כפיי אשר פטל יעשה כל זמן היותו טל הארץ, וחשבחי כי אני קרוא לזאיו
, רק  המלאכה יותר מאיש אחר, לא באשר חכמתי מכל ארס, ירפת׳ את מך טרכי
 בטבור זאת כי זכין לי מן השמיס וריב כפר־ הרב הזה באו לירי במחיר כספי וביותר
ה עסקי הלכות טל ליו מסכתות הנהוגות בזמן ר י ת כ ת ה י  ספרו הגריל זהנבתר ב
 הזה טומז בכ״י, והי׳ ביכלתי לאכוף הפרות הטרות חפעלותיו ותכונותיו ומשאר ספריו

 אשר חבר ואגדה, כלס באגרת והיו לאחדים בירי:
 אחד זמן מכרתי הקגן הנזכר בצירוף טור מאה ואחר טשר קובלים רבריס יקריס
 ובלתי נורטיס אל אוצר ספרי הרוכסיאה בפארמא נוסף טל אולר ספרי די רוסי הגנוזים
 שמה, בטוד היחה בח״ס חייחה המלכה השילטה שמה היה מתריא לאיזיא בח המלך
ט, והיא בטלמה ובכבודה קיימא את י  פראנץ הראשון יאשח החלך הגדול נאפאלטאן נ
 שטר החכר חהספריס הנזכרים בשנת חר״ו לפיק , ועפ׳׳י בקשח שימרי העקר כתבתי
 רשימה לאלה הקובציס רשימה ארוכה ומביארה למטן רטח ט״י טנין כל קבץ ומחברו
 הכל באר היסב, ונקראה טל שמי כירומ לכל מי שיבא שמה לבקש קבן אחד מאלה
, והנה אטחיק הנה מהרשימה הנ״ל מיש מזה הקבץ דהיינו  הנוספים מל קובצי די רוסי
 על ספר ביח הבחירה והוספחי מטס הנה והנה חה שנודט לי טחה ט" השקידה בלמודים
, וחזה ישחלשל וימשך חולדות  האלה חזחן ההוא טל היום הזה חה שלא נודע לי אז
 הרב הזה יהורטח שאר ספריו אשר חבר ועיר מה שהוא הכרח ללמח מזה הענין, ואלה

 לברי שם עס ההוספות והעריח אשר הוספחי עליהם כעח:

 קבץ א׳ הצי קיף והצי נייר
 שם) בית הבחירה פסקיס על שלשים ושש חםכתוה, להרב רבני מנחם בו־

ה הקיבצים וכי׳ וזה נער הרשימה רב־מה ממאה ומשתי פבי־ קונצים ל א י ר׳טיסה ל ח ב ת  כ
 כיי נחלקים למאה והבעה כשר כרכיכ אבר קנתס העקל הדוכסיא בפארהא בכ:ת תריז
 לאלף הששי ליצירה תחת ההבלת וברשיון המסרי;יר>א מ א ר י א ל א ו ז י א בת מלך וקיסר אוישסריאה
י ר ו ש ס י אשר כבר פרוכיש ושמוריה כמה . כוללת תוכן  פיאנצישקוס הראבון. נושן. על קובצי ד
 הקובניס סגיניהס הפנימי והחיצוני הכל רשו״ס מבואר ומפורב היסב ונס קצת התהלוכית מחבריהם
 זכותניהס. נחקר ונתקן מאתי זלמן בן כמהוריר נאהשליב ן׳ כוכב שוב ששכרן יויללי יבורין קיר!

j ,רפכנישץ במלינת הוננריאה כאשר התגוררתי בעיר הנ״ל בשנת הר״ז לסיר 
 קבין א׳ ובו' למען יבין כל קורא סדור ורשימת זה הקבן אמרתי לבאר בקיצור את תבניתו יצירתי.
 אנכי אחזתי ששה אהדת ומיוהלת בחבור רשימת כיי מכל הרושתיס האיזריס הקודמים
ן גמה היא יכלול י נ ש ושש החבור ישס מהב־י) מ ש , ם י ק ל , חלקתי רשימת כל קבן לה׳ ח י  ל
ד (מל איזה לרן סמי ל ת (צורתו החיצון באיזה כתב ועל מה נכתב) ש י נ ב  ותכליתו) ת
ה (קורת המחבר וקורת חבורו ושאר חבורימ ד ל ו  המחבר חבורי בצירוף באור הכלול בז) ת
 פ ת ש נ ן (העתק איזה פניניס מאותו קבן למען יוכל כל איש לשעום אשר מרון על שלחנו) יכל
 אלה הפנינים באר המיב בהרחבת לברים למפן לפת כל איש כי יקרה הרשימה כאלו הכיי
 פתיח לפניו לא כמו בעשו מקודמים לי ולא כמו שעישיס פול היום הכמיס גלולים ומפורסמים
י כל דבריהם בקיצור נמרן ובלוחק נדיל ונאני לא נכתבו חון מהחכם לי רוסי הוא כתב  ממני נ

 »עמיס בקצת כעש ודע•; :
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 שלשה לבית מאיר (פחם המאירי) אי עפיי ישמו הפריבינציאלי דו׳ וידאל
 שלמה מפרפיגינאן, בלתי נדפס ולא נמצא שלם בכל חלקיו רק זה בלבד והוא יחיד

 בפולס :
 עניל) תכלית זה המיביר אשר עליה מיוסד היא לכלול בז כוונת הגמרא דרך פסק
 והלכה ברורה, בלי הודעת המתלקות והמשא ימתן, עפיי סדר כל מסכסא
 ימסכתא פרק אמר פרק ומשנה אמר משנה (על הריב הנהוג בזמן הזה) תמצית העולה
 מכל פלפיל בדיני המשנה ימה שהיסיפו עליה בגמרא דרך היקש והשואת ענין למנין,
 וגם הורחות תדשית לאותו מנין אשר לא נזכרו בתלמוד מס מורה באצבע מל המעין
 מהן נובמוח, והכל בלשון החלמוד עס שמוח האומרים ובקיצור נמרץ לפסוק מחוט :
 תבנית) נכתב בכתב רבנית ספרדית באותיות ממוצעוח ויפיח ובסדר נאה בשני
 עמודים על קלף ונייר בתמונת מלה (פאליא) גדולה, גליזנית רתבוס
, כל המלקים מראשם עד סיפס הנייר הדיו והכתב שוה ס י  הס בכל חלקיו ואין בו מ

 ומיד סיפר ורומה אמד נהנו, ומטיל ששה כרכים:

 וזה סדר החלקים והמסכתות הנכללות בהם.

ב. ג) תענית . ב) בית יד (הלכות נשילת ידים) מי  כרך א.) א) ברבות א׳
 1 ס״ד ד) בנילה ניה. ה) חנינה ס״ה. י) יום טוב (והיא ביצה)

. ז) מועד קטן ק״ח. מ) ראש השנה קניד. ס) יומא פרק אחרון דיני ייכ ח י  מ
 מהוגים בזמן הזה ק״מ. י) סובה קמ״ה. יא) פסח ראשון (דיני פסח הנהוגים
 בזמן הזה). כאן מסיים הכרך אבל הספר עוד לא נגמר ואיננו חסר כי ההמשך
 ככרך הבא אחריו כי מחחלה כחב הסופר להיוח כרך אחד רר הי׳ עב וכבל לחפרהו

 באחד וחלקוהו יעשו ממני שנים:

 כרך ב.) א) חלה רי׳יג. ב) פסח שני רכ״א. (דהיינו תמיד נשחט כיצד צולין
 והוא ניחן טעם לזה בהקדמחו. ג) שקלים רל״ח. ד) תמיד רמ״ס. ה)
. ח) ערובין ב י פ ת רנ״ד. ז) יומא רניח. (דיני י״כ במקדש). ז) שבת ר  םדו
 שנ״ט. ט) חולין חכ״ד. (דיני נקיר מליחה וחמריבוח נמצאים בסוגי׳ דירך שנחבשל).
 מספר המסכתות יית (סימן לסם חיי חי יורוך) אלה דברי הכותב חמיד אחר סיום
 כל סדר וזה המספר קאי בצירוף הכרך הראשון כי מחחגה הי׳ נכתב לכרך אחד וסי

 בית יד אינו מן מנין המסכתוח כי ביח יד הוא חביר בפני טצמו
 כרך ג.) א) קדושין ב) כתובות ג) גיטין ד) יבמות:

 כרך ד.) א) סוטה ב) נזיר ג) נדרים ד) נדה ה) מקואות ו) עדיות ״מספר

ף וגייר וכוי הנמצא לפממיס מצוין ברשימות כ״י ח צ י ק ל ף ו ח צ י ג י י ר לאו לוקא ל קל  ע
ן היי המנהג בימיש הקלמוניש אס לא רצו או לא יכלו ליקח כלו קלף ק רק כ ת כ  דבריש כ
 מחמת כמותו הרב ויקרו לקחו קונשרסיש מה׳ או ד׳ ילות נייר (קויאשערנפ) ייל אחל קלף מלמעלה
: ן ב ק  שתהיי לושה משתי צללים בקלף לשמרי מרקבון ומלחות האויר וכמו כן נמשה ונחבר זה ה
ת א׳ וכוי אלה המשפריש באותיות אחר כל משכתי) מוריש מל משפר הלפיס שבו מתחיל ו כ ד  ג
 המשנתא למען ירון הקורא בו ולא יעבור הזמן בחפוש, כי הלפיש משומניה על מצחם

: ן ב ק  נצ־ שמאל באותיות כמו בנלפסיה ונעשה מי־ בזמן הכתיבה מן הסופר ה
 נחלקים
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) סי׳ להן וישכן ישראל בדד יבהתחברן עם הס  המםט משרה (בצירוף הכרך ג,

 הראשון שהם ייח היו כיח סי׳ כח מעשיו הגיד לעמו״.
. ב) מכות מ״ס. ג) שבועות ס״ר. ד) עיז (עש ׳  כרך ה. א) סנהדרין א

 י דיני הגעלה) ציד. ז) ועריות קסיא;
 כרך ן.) א) בבא קמא קמ״ב. ב) ב״מ רמיז. ג) בבא בתרא שמ״ד. מספר
ל  1 המסכ׳ שמנה סי׳ אז ישיר משה כל המסכ׳ בבית הבחירה ליי סי׳ להס ת

 מתנה יהודה וכל פרקי הספר רפיח אולי כ׳ המחבר עצמו אלה הסימנים שכל אלה ל׳״ז מס׳
 נחלקים לשלש׳ סדרים ואתר כל סדר הס־׳ ימתתלה הי׳ רק ג׳ כרכים כנראה מן
 מספד הדפיס. עוד כילל זה הקיץ ספרים שונים ואלי סן מפ״י הסדר כמי שהן נמצאים

 מכרך א׳ מל כרך ז׳•
 בכרך א t א) הקדמת המעתיק פ״מ סלר מזמר לר׳ יוסף בר יצתק אלפואל
 י (נכתב סביב ועל צל הקלמר. המתבר והולך מר אמצע ברכות). ב)

 פי׳ משניות לרמביס מל כל המסכ׳ בזה הכרך אצל כל משנה :
cfo ך ב. א) פתיתת פי׳ המשנה לרמב״ס (נעתק מריי תריזי המהתלת ״ 0  ב
 י יהולה נמצא בסיף אתר סייס מס׳ תזלין). ב).' פי׳ משניות לרמב״ם

 מל כלס בזה הכרך:
 בכרך ג. א) פי׳ משניות לרמב״ס מל כל מסכת>/ גזה הכרך •
. א) פי׳ משניות לרמב״ס על כל מסכתא נזה הכרך:  בכרך ך

 בכרך ה. א) פי׳ משניות לרתב״ס. ב) רינ׳ הגמלה אצל מס׳ ט״ז ז
 בכרך ן. א) פי׳ משניות לרמב״ס. ?) שערי דודא. נ) ס׳ כריתו׳ צ/־
 י שמשון לקינון. ל) מאמר תחיית המתי׳ לרמב״ס (כל אלה שלשה

 נמצאים בסיף הכרך אתר מש׳ ?״ב) ־
 CHD כזנתו בזה התבור ללמזל כל מסכת לרמת ענינה וכל מה שנכלל בתוכה לרך

 פסק כל מה שנפל שס בגמרא, כה סלוח זמריכתו לממן יוציא הכלנה
 בתתילה מביא פי, הרמביס מל כל משנה ומשנה בשלמות ומקלים המקרים והשרשיס
 אשר מליהס נשרשה המשנה ומבארה ביאור מספיק ומזלימ פסק המנין ואתר זה מודע
 הרבדים שנכנסו תתתיה בגמרא מיי המרטת והשואות ישקיל ימריא ממה שלא נכלל
 בביאור המשנה יג״כ לרך פסק באין הולמת המתלזקת הקרימה רק שנורמי הלברים
 דרך ערות וגם הוראות תלשית לא נזכר מנינן בתלמול ומעיר על המקומית אשר מהם
 יצאו, וכן אם יש לפעמים תזלקיס עורר מל ראיזתיהם או יש פיסקיס בררך אתר
 מזכירם וכל זה מפיי תנאים והקשים סלוריס מל סלר הגיון ובלשון התלמיר עס
 הזכרת שמית האומרים קל יקצר ואם יש מלה זרה ביאורה בצלה, אי שהנית המלה

טי כן נתב המחבר בהקדמה לזה החבור שסדר אלה ליו מסכתות לני ה חלקי' ו ש ל ש ם ל י ק ל ח  נ
, נשיס, ונזיקין, ובין אלה כלל נס משדריש אחריש הנהוגים נש בזמ$ עד , מו ם י ר ד  ס
 הזה כמו נדה משדר שהרוח וכדומה וסדרש נשי שהורנל למודם כזמנו עפיי סדר הגאונים ונתן

 משם לדבריו ולסדורו •
א מעות שהוא רק ק מטי שם בקנן כחוב שהיא לרמב׳ס ,פתיחה לריס״ אבל « י ת ם ע ת ה ס ד ק  ה

 הפתיחה מן היזמת-ק הדר מועד ר׳ יוסף כר יצחק אלפיאל;
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 וכ׳ רק למיבן ופשה כן באשר שרור ההוא החלוק מל הרמביס שעזב ררך הגמרא
 כמ״ש בהקדמה ״הרמב״ס בהשלמח ספרו ראו חכמי הרורוח שלא לעזוב ספרי התלמוד
 בשום פנים אבל הסכימה רעת הכל להעלוחם על ראש משנחם ולהיוחם יסור יממור
 בל התירה ולא התקרר רעתם ייתם לבבם לרעת מקום שרשו״ וכל כך משה הכל מל
 סדר הגיוני ונימוס התכמה ער שכתב ומודיע בראש כל סדר כוונת הסדר ובראש כל
 חסי כוונתה יסדר פרקיה ואל כמה תלקים יתלקו מניניה ובראש כל פרק כוונת הפרק
 ותלקיו יכל משנה גיכ כוונתה, והוא באמת ס׳ בתור וברור יע״כ קראו בית הבחירה
 כמ״ש בהקל׳ ״ולהיות רוב תבור זה כולל דברי׳ באין תערובות קושי׳ ותירוץ ומשא
 ימתן קראתי על זה הצר שם התיבור הזה בית הבחירה״ תבל שלא התפשכן זה הספר
 מרם התל לצמית בארץ פולין ואשכנזי הפלפיל שלא על דרך הישר בקושיות ותי׳ והרית
 כל הלימוד הישר, ויותר מזה ימלא בהקרמת המתבל כי הוא מודיע הכל באריכות

 ום־ר נטן ומה שהביאו לזה •
0 זה המתבר הי׳ מתכמי פרובינל״א ותי׳ בין ה׳ האלפים ער קרוב בין ם״1 ד ד ל 1  ת
 לאלף הששי וגס הי׳ תלמיד ר׳ יונה בגירונד׳׳א מזכירו בתנורי במס׳
 פ״ז ובלי ספק נולד שם, והי׳ חבר לרשב״א והריצו אגרות זה לזה, ונוסף על

ם נולד בפרוטנצא (ואיזה עיר לא נודע) לאביו ח : טי הרב המחבר לילן ר׳ ם  לאלף הששי ו
 ר' שלמה למשפחת המאירי באלש אלול בשנה התשיעית לאלף הששי כאשר הודיע לנו

 המחבר בע5מו כשוף פתיחתו לפרקי אבות עיש לקמן (לף י*ח ע״ב) :
ד ר' יונה וכוי כל זה הודיע לנו הרב חיליא בספרו שיה בשש הרב שער המלך עיש י ם ל  ה
 (מערכת נלוליס לפיס יוילנא) ונס אנכי ראיתי זאת בפםקיו למס׳ ע״ז דהיינו שמביא שם
 את ר׳ יונה, אי בהנלות נגלות לנו עתה דבריו בפתיחתו לאבות נודע לנו בבירור שרבו המובהק
, וחוץ מזה אף אס לא היי מודיע ב)  הי׳ ר׳ ראובן ברבי הייס מיי שס לקמן (דף ייח מי
 בע5מו מי הי׳ רבו לא היינו נוכל להחליש מהלשון שמביא שס בפיק דעיז את רבנו יונה שהי׳
 רבו והרב חידיא הוציא זאת מסברתו באשר כתב שהי׳ חבר לרשביא ור' יונה הי׳ רבו של רשב״א
, אך מתה נראה לעיניו מדברי עצמו שהרשביא הי׳ קשיש סובא ולא היי חבירו ו  איכ-יהי׳ נס רג
ו והרב הגאון ר׳ חייס נ ו כמו שאנחנו קוראיס אותו רכ  ולא למל אלל ר' יונה וכי שליו םתס רכנ
 פאלאנו בהנהותיו לפתיחתו האריך שס מאד במנין זה מן (דף ליה עד דף ליז עיב) והוא סרחה
 שלא לצורך באשר הוא המחבר במצמו הודיע לנו ברור הדבריס אין שוס חשש ספק עוד בדבר .
 והנה הרכ מויה הירש חיות אשר מכניס עצמו תמיד בפניניס כאלה להראות בקיאותו כתב
 באריענמ 1842 לף 797 ננד החכס כרמלי בנידן הרב המאירי ומתפאר שס כי הוא ראה הפתיחה
 לפרקי אבות והודיע לנו שהרב ריב אשכנזי מזכירו בששה במקובצת לביק (אשר ראה בשס הנדולים
 מערכת מי) גס הרב שהימ בהלכות לולב (גיכ ראה בשיה) ובאשר כתב הכל מיש הרב חידיא
 כ׳ גם כן שרבנו ייגה היי רבו ושכח מני ביה שמתפאר שראה הפתיחה ושס כתוב בפי' מי הי׳

 רבו ומזכיר את ר׳ יונה כמו שמזכיר שאר הגדולים אשר לפניו:
א וכוי אז כאשר כתבתי זאת הוכרחתי ללכת בעקבות הרב חידיא באשר  והיה חבר לרעבי
 לא מיי לנגד עיני פתיחת הרב אך עתה כי זכינו להנות מאור תורתו פי׳ לקמן בפתיחה (לן<
מ  יימ ע*ב< נראה שהרשביא היי קשיש סובא בזמנו והוא נשען על ידו ולמד ממנו וזיל ,ועל י
 החזקנו לבאר כמה הלטת עמוקות בכמה מםכיות בנדבת לבו אשר הסה חסדו עלינו בממס
, ובאמת נמצאים תשובות בשוית הרשביא אל רבנו המאירי, וכי הרב חידיא ל י כ  חשיגזתיי' מ
ג (מערכת הגלולים אות מי) והזה הוית בת׳ רגביא כיי דשקיל ומרי עס הרב מנחס בר ״ ה » 

 שלמה
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 שמי הי׳ נקרא דון רדאר שלמה, זה וכינוי המאירי מעידים שהי׳ פרובינציאל״י,
 בזמן רבנוחו הי׳ מקים החנוהו סדפיגנא״ן כנראה מעל גב הכחב ששלח אליו
 הרשביא וגס שס מקוס מנוחתו אחר פשירחו כאשר מצאתי בהםפד ששלח ר׳ אבא
 מארי (בעל מנחת קנאות) אל קהל פרפיגנאן כשהודיעו לו עלייחו לשמים וזיל ״אל
 פרפיגנאן בהעדר שני המאירוח הגדילים החכ׳ השלם רון וילאל שלמה נ״מ שטי
 שנכתב בקרישה ר׳ מנחם בר שלמה והחכם הכולל רון בוניט קרשקש דלוגול קרוש
 יאמר לו ר׳ משולם בר׳ מכיר״ ושם מחאבל ג״כ על הגזירה אשר גזר מלך מיורקא על
 ספרי הקרש מזה נוכל לשער זמן פטירחו כי הגזרה הנזכרה ה״ בשנ׳ ס״ ו כאשר מזכיר
 הרלב״ג בפ׳ חקת ובעל שיה, מהספר הנזכר נירע ג״כ איך הי׳ חשיב בעיני קהל
 פרפיגנאן כי כאשר הודיעו לר' אימ זמן פטירתו כתבו לי בזה הלשון ״ומה אנחיס
 למחי״ח דמעת עשוקים ואיין להיס מנחים׳ ולבר מזה חיבר עור ספרים מהס נמצאים
 זמהס אשר אין לנו ראיה ברורה אם עירם בעולם או לא. רישמי ספרים אשר לא
 מבני טמנו בארטיליציא זואלןו אסעמאני ר־ ריסי (זכר כולם לברכה) לא הי׳ להס
 ידיעה ברורה לא ממנו ולא מחבוריו, בארטולוציא שסע אותו לשלשה ועשה ממנו שלשה
 מחברים שונים (עי׳ בספרו ח״ר לף למיד סי׳ חתרקכ״ג רן) מ׳ סי׳ תחרקמיג וסי׳
 ההרקמיר) וואלף חלקו לארבעה עי׳ בספרו ח״א סי׳ א׳ חכיח. א׳ תליה. א׳ חנ״ט
 יח״ג סי׳ א׳ חל״ה. רק בחיר הקץ מחלומו ומחק מיש בח״ג ונשאר לו בכל זאת
 שלשה. די רוסי חלקו לשנים עי׳ ברשימתו לכ״י סי׳ 602 וסי׳ 1313 ולא ידע שהוא

א. ואלו הן חבוריו:  הו

 שלמה וכדומה לי שהוא הרב המאירי פכ״ל איננו מדומה אן הוא ברור וכן נמצא בח״א שו״ח רכביא
כ אליו, י  יכ׳ עליה לרב מנחס ועוד הרבה חשובוח שס מצינו בסחס פרפיינאן בלי ספק נ
 נס בשעח החרס הידוע ננד חכמח יוניח שהי׳ בזמנו ובארצו ז.ס הוא שלש אנרוח וקינטרסיס אל

 לוניל אל הרב אבא מארי (עיי ס׳ מנחת קנאות מכתב צ״נ) :
׳ וכוי כי שס בארן ההוא היי המנהנ לכנות אנשיס מפורסתי׳ בשתי שמות בשס ם שהי די  מעי
י מ ל ס  הקדש ובשס החול ונס הכנוי בשס המשפחה ביוד בסוף כמו אזובי הירהי ה

: ( 4 4 לף 5 6 1 S י וכדומה (צינן צור ועשיכספ נמרלין 1 ר י א ס  המע״לי ג
א וני׳ פרפייא; לר׳ מנהס שויח הרשב״א חיג סי׳ י״א , במנחת קנאות י ב ש ר ו ה  אלי
 מכחב צ״ג ל• גיכ בפירוש ,ומן החכס השלס ר' מנחס בר שלמה פרפיננאן׳ בסיף
 ספרו משיב נפש על ענייני חשובה נמצא ,נשלס זה הספר הייס יוס ד׳ נ׳ מרחשון פ״ז לפרמ
 במגדל סרניננן מי׳ אסממאני סי׳ כיס ועי׳ דוקס קונן מל יד דף ד׳ בהקדמתו:
ד וכוי נמצא באוצר ספרי די רוסי שי׳ 1348 אגרת קליב וזה הוא קבן (מנחת פ ס ה י ב ת א צ  מ

 קנאות) והוא יותר מאשר בנדפס כי נם זה המכתב לא נמצא בנדפס:
ב בקדושה וכוי המכתבים של בדרשי אל דון וידאל שלמה אשר ראיתי בקבן נעקד ת כ נ  שמו ש
 ספרי המלן פה וויען שיפרתי עייז שהוא ר' מנחם מחבר דידן והכס מדיף מנביא
 החכם צונן שיפר ג״כ בהדיוואן שראה בהמבורנ שזה הוא ר׳ מנחם דידן אף שלא ראה זה הספר
ן 476), ובססי מנחת קנאית מכתב ציג כ׳ יזיל ומן הה,0 השלם ר׳ מנחם  ימי׳ ספרו הנזכר ל

 בר שלמה פרסיגאן המכונה לול וידאל שלמה עכיל :
ו וכי׳ לא חששתי לסדר הספרים כפי זמנם שנחברו פס כי נולע לי ט סי משיב  ואלו הן חכורי
ר  נפש הי׳ הראשון באשר כתב תמיל שחברו בילדותו אבל האחרים לא נתברר לני הסי

 בצמצום וסדרתי אותם כפי שעלו ברעיוני בלי שפם וסבה למה זה קודם וזה אחרון:
 או
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 ft) פירוש ארוך על כל התלמיד מזכירו בהקדמה לבית המדדה יאין לנו •דיטה ברורה

 אס נמצא עוד כלו או מקצתו:
 ב) בית יד על הלכות נטילת עי׳ אזולאי ש״ה היא מ׳ סי׳ ל״ו והיא מצא הקיצור
 ממנו אשר הוא בעצמו קצרו בקבץ שלנו מיד אחר מס׳ ברכות עיי לעיל

 סידור הקבץ:
 ג) כתב הדת בעניני אמונה לחנך בהס הנערים להיות האמינה המיכרחת במציאות
 הדת חקוק על לבס, מזכירו ברא: סרק כל ישראל בזה הקבן ואמי שהי׳

 לו להאריך בזה הפרק חך מקימו בספרי כתב הדה :
 ד) קרית ספר כמו ס׳ סיג לתירה דיני ניקיל יכתיבת ס״ת מזכירו הרב מנחי! ש
 אור תורה גס הרב כסף משנה בהלכות ס״ת, לא נדפס ונמצא באייר
 בבית הנגיד ר׳ הירש לעהרן נר״ו כן מודיע החכם דיקעס בס׳ קונטרס המסירת

 (טיבינגן ש׳ תר״ו דף כיב שהוא ראה אוהו שם):
 ה) פי׳ טל משלי נדפס בראשונה טס פי׳ רלב״ג סביב ס׳ משלי אין פאליא בליריא
 רניב לפ״ק נמצא באוצר יי רוסי ידני׳ נדפס׳ בא״ד סביב המקראות גדולו׳
 (נקראו קהלת משהי) והרב ר׳ ר׳ שלמה אויבינו בם׳ אהל מועד מ׳כרו ח׳ פטמי׳
 ישרש משא פת•, פתה, גרה , בליעל, בזה, ילין, קצין, וזה כילו מפי׳ על משלי.
 ו) מנן אבות מזכיי־י אזילא׳ ועד לחכמי׳ אות מ׳ סי׳ יבשס אבקת רוכל למרן דף
 קל״ ה ע״נ. ישס זה לבד לא נודע לנו אס הוא הפי׳ על אבות או ענין אחר .

 ז) אהל מעד אזולאי שס גיכ בלי הידע מה ענינו.
 ח) משיב נפש על עניני השובה המחבר מזכירו בפי׳ למשלי י״ט ר׳ מונח ביואטיקן
 טי׳ ברטאל׳ ח״ד רף מ׳ סי׳ תתרקמ״ג יאסעמנוס קבץ אורבינו סי׳

ז אופנהיים אבל לא י  או מקצתו בוואשיקאן שי׳ 137 נהציו על סנהדרין, ועל שבת כאו5ר סני־י ר
 נוכל להחליש אס היא מהפסקים או מן החדישים ופרושים כי האד לסמוך על דבריהם ,
כ שזה י  אן לפי דברי הרב חיד״א שנעל כה״נ בדיני לחיי מזכיר מחידושיו לסנהדרין נוכל צימר נ
 בוואשיקאן נ״כ ההידישין והרב ר״ת כ׳ בפירוש להגהותיו לפתיחתו נראה הזישיו לסנהדרין פי׳
 שס דף ציה ע״ב נס הגאון שער המלך בהלכות עכו״ס סרק ו׳ בסיף כאשר הודיע לנו הרב היות
 אריננס 2*18 דף 797 אך מה שמביא הרב ר״ב אשכנזי הרבה פעמים מדברי המאירי לא נוכל
 לההלש אס הוא מחדישיו או מפסקיו וכאשר הי׳ הכיי בידי תכ׳ בית הבהירה לא ידעתי שרב ר״ב
 הביאו כי לו ידעתי עיינתי והערכת• לדעת האמת , ומיש החכם פירכש ברשימת היליב־יס וםפריהם
 בערך מאירי היא משיבש והוטעה כאשר אכתוב לקמן באריכות כי מערב הפסקים עס החדישים

 וקורא כולם בשם באור ופירוש ולא כן הוא:
ד והידיש בעיניו ולא ת יד וכוי ותימה על הרב היד״א שכתב סתם שראה פ׳ ב י ת י י  ב

 זכר כהוא נמצא בקין זה שבדק במו־ינא ונרינייו:
ר וכוי זה הקבן הי׳ ביד כרב התופל: ר׳ נתן קירוניל איכ •רושליס והוא מכר פ  קרית ס

 אותו לה׳ ר׳ הירש הנזכר :
ה אורבינו ונו׳ תימה על צונן שתש: זה ר׳ מנחש שמביא בעל אהל מיעל הוא מ ל  והרב ר' ש
 ר׳ מנהס בעל אבן בוהז (צור נעשיכשע 108< ולא ראה שכל מה שמביא הוא רק פל

 פסוקי השלי (ועיי קונן על יד עשליננען 1846) :
 משיב גפש וכוי ראיתיו בין ספרי ד־ רישי והוא חבור יקר מאד מזכירי הרבה פפמיס בשיי

 לפרקי אבית בכס הייי החשיבה ינליה ני תמיד ,שביארנו בילדותנו״ :
 כי׳
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ס, גס בין קיבצי לי רוסי נמצא ולא ירע שהוא ר׳ מנחם בן שלמה כאשר העממי  כי
 לעיל:

 ס) פי׳ טל מס׳ אבות מזכירו בהקלמה לביח הבחירה וכי שאבוח פירשו בחיבור החשיבה
 ומ׳ אזילא׳ ח״ב מ׳ סי׳ ליט וכן כ׳ גס ר׳ מרלכ׳ נחן בעל הקבן מל שער

 חלק ה׳ ״ואבות שהוא בחבור החשיבה* נלפס מקרוב בסלוניק :
מס היוח לנו  י) פירוש על תהלים מזכירי בפתיחתו לאבות עי׳ לקמן לן£ ה׳ ושס כ׳ ,

 בזה רעת אחרת בפתיחת ספר ההליס״:
 יא) סדר תנאים ואמוראים ויחוס הרבנים והחכמים עד זמנו זה הסדר נמצא

:  בתמינת פתיחה לפי׳ אבות נזכר לעיל בשי׳ ס׳
 י3) בית הבחירה הוא ספרו הגרול אשר אנחנו עסוקין בו כפת והוא ללמתי האחרון

 בזמן :

ל מס׳ אבות וכי׳ באשר היא דברי מושר השכל מאנות העולם צרפוהו לחבור התשובה  פי׳ ע
 כמיש לעיל בשמו אן המעתיקים הבאיש אחריו העתיקוהו לחגור מיוחד כי בקבן די רוסי
ת, והנה בנידן שס הפי' לאבות לא  ונס ביואםיקאן לא נמצא בם׳ משיב נפש פירושו על אבו
 נידמ לני ברור הדברים, הוא בעצמו מזכירו בסחס פי׳ והרב ריח פאלאגי שהוציאו לאור בפעס
ת ואנכי חשבתי ששמו הנאה לו הוא ב י ת ו ב ת א י  ראשון בדא לי שם מעצמו וקראו ב
ה באשר היא נבלל במס׳ שנקבצו שם ביחד אך ב׳ שבבר בתבוהו בחבור התשובה , ר י ח ב  ה
 ואולי כוונתי לדעת המחבר, הנה זה הפי׳ מל סיא הוא יקר מאד ועד היום לא נודע ממנו

 בשיס מקד ובל הרשימות מבתי העקד המפורסמים אינם מזכירים אותו:
. הרב י י ר  סדר תנאים יפי׳ לא נידע ממנו שים רמז מד שהוציאו לאור הרב ר׳ תייס פאלאגי נ
 חידיא ראה אותו והשתמש בו הרבה פממיס ומזכירו תוניד בשס פ״י ישן אך לא ידע מבכן
 מ• יצא אך עתה בהגלזת נגלית לעיני בל הקיק בעש ברזל הסדר הזה נראה לפל מעיין בי מל
 זה כיון הרב חידיא תמיד והאמת את ההנס כרמלי במיש בתולדות הרב חיד״א (פ״פ תרין)
 דף מיו שבוינתו בביי ישן מל הרב המאירי , פאשר נראה פתה לעיני כל כי דבריס פכתביס
 גתצאיס שם , גס בארימנט שנת sio! בחב בן והרמת אתו , אך בזה שמה במיש שהוא הקדמת
 שפר בית הבהירה יהוא שנגה וההליף הקדמה בהקדמה, ובםלין נס דברי החכס בן יעקב בהקדמתי
 להוצאת שש הגדילים דף ייד בהנהת א1ת ביב מה שהשיג בזה מל החפש פרמולי , ומזה ראי'
 ברירה שאין למהר ולהשיב על שוס חבס בלתי חקר תחלה בחפש מחופש אחר בל הדברים
 יביותר בעניניס כאלה , ובבל מה שהשינו זה זמנים סובא מל החפס הנזפר בלס שמו והאמת
 אתו פי החבס הזה ראה הרבה כיי ומי שראה הרבה כיי ועסק בהס קשה מאד להשיג מליו
, והוא שעה רק בשפ ה ת  נמנין זה מצד השכל ושקיל ופריא במו שנראה מזה שאנחנו בו ע

 אבל הענין מצמו שריר יקייס :
 בית הבחירה הוא אשר בבר הזברתי למיל ורשמתי אותו בביאור ובפירוש כפי תמונתו החיצונה
 והפנימי וכל המצורף לו והנה נשאר לי עוד לדבר מזמן מבורו והמעות רושמי הסופרים
 אשר החליפו והמירו זה ההביר בהדושיו יכל מה שרצו לברר הדבר נהמו אותו יותר, רבנו
 המחבר כתב בפי׳ בשתיחתו שהחל לחברו בשנת מיז לאלף הששי שנת ל״ח ללדתו ובשנת ס' השלימו
 ומסק בי שלשה משרה שנה ועס שנוכל לשער בשכלנו כמה גדולה מלאכה לשומש בעין השכל באלה
 השלשה סדרים וכל הסעפיס וענפים המשתלשלים מהם עפיי העניניס הנדוליס וארוכים יהנפזריס
 הנה והנה, בכל זאת הגיל תמיהתנו אס נראה בעיניני אצה הששה הקובציס הגדולים בערך
 כהותם ורק לכת!ב כל זאת בי*ג שניס הס ננכה מהס הכיתות וי״כ ושאר דלריס וכדומה
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 ג) קםת דטופר, נזכר על שמו בס׳ סירת יוסף לר׳ יוסף סמקרי לא נייע ער היזם
 והוא כפי הענין הורת יוסף ג״כ על עניני מסורת בחסרות ויתרות על התורה

 (עי׳ הליכות קרס א״ד תרז״ל):
 רעתה נדבר מקורת הקבן שלנו ומיקרו, נכתב בעיר אביגט״ן בבית החכס והנגיד
 ר׳ מרדכי נתן בין ה׳ ר״י לרי״ו כי היא כתב עליי על שמר כרך ה׳ וזיל
 ״יליד בית לי הקטן מרדכי נתן א׳ פיון רי״ו עושה שלום״ והוא כתב על
 הגליון הרבה הגהות ולפעמים מזכי׳ ,פה אביניון״ (ועי׳ אזולאי ח״ב מ׳ סי׳ ל״ט)
 וגס כתב על ראש כולס הרשימה הכליל בתוכו ומזכיר גס על השערים אביניו״ן, ובא
 עם הגולים מאביגנין אל קאסאלי ומן קאסאלי בא אל מידינא ומן מודינא בא ליד הנגיד
 ר׳׳משה בנימין פיאה ופתה בא הנה פירמא אל האוצר היקר ע״י השתדלותו, ושם
 ברלגייו ראה אותו החכם אזולאי אחר שראה אותו פעס ראשון במודינא וגס החכם
 די רוסי (עי׳ רשימתו מחכמי ישראל ערך מאיר״י), והוא אחר ואין שני לו בכל
 העולס ואס נמצאים הס איזה מס׳ נפרדות אבל העתק שלס כזה לא נודע והוא נעתק
 בלי ספק מקבץ המחבר והוא נאבד בזמן הגירוש או אולי לקחו ממנו אלה מס׳ נפרדות
 וראי׳ עצומה שזה הוא הקבן שראה החסיד חכס אזולאי בק״ק מודינא (חיא מ׳ ל׳
 וח״ב מ׳ ל״ט) ואח״כ החכם די רוסי אצל פואה, כי מצאחי מונח בתוכו מכתב מיד
 קדשי אל הנגיד פואה כאשר שאל אוחו אס יקנהו, ואחר שדבריו מפיצים אור על
 החיבור ועל המחבר ולמען יעמדו דבריו הקדושים אשר נטפו מעטו לזכרונו עולמים

 אמתיקו הנה אוח באוח:
 ״בע״ה כ״ו שבט חיים לנפשך (חקמ״ח) בחירי רצתה נפשי הגביר המרומם
. ן  השר והטפסר איש חסד כמה״ר משה בנימין פואה יציי. לש׳ אין ק
 פל דבר הרב המאידי דל שקנה אין ל״ו ער״ך. ובטה״ק ירושלים ת״ו
 יש שבח ויבמוח. באיזמיר ביצה וטכו״ס. וח״ש מבילוגי־אדו לא הי׳ שם אלא
 באמשטרדם ביד מהר״ש שלס, פה ליוורני לא ידטחי אס יש איזה מסכתא וכמדומה
 שלא יש כי אס יומא שהטתיקה הרב החסיד מהר״י נוניש וואיס ממידינא. הרב
 המאירי ז״ל פשוט שהי׳ בזמן הרשביא חרא שהיה תלמיד רבינו יונה כהרשביא
 יעיר שבחשו׳ הרשב״א כ״י ראיחי ישקלו יטרו בי הדדי. וטור דלפני הרשביא
 הי׳ פי׳ המשניוח לקר״מ בלשון הגרי היא לשון ערבי והרשב״א שלח לכמה
 קהלוח שהיי בס סופרים שיודעים לשון ערבי והעמיק כל סיפר סדר או שנים
 בידוע והרב המאירי ממחיק כל פירוש המשנה. זה כחבחי בנחיצה רבה מהרשום
 בלמתי ויטן שאני חליש המזג איני יכול להאריך זולת לדרוש ש׳ וטובתו ולהתפלל

 במלו חפלת הליוט הצטיר חיים יוסף דוד אזולאי כדמי
 (יאחר זה הוסיף מוז שתי שורות יאלו הן):

 *וכבר ילוע דאם נמצא איזה מסכחא או מסכחוח הס מטוטא למטוסי ובולאי
 אפי׳ שליש או רביפ לא יש בכל העולם לפי מה שירטני יש״נף :

 המונעים למסוק תמיד נפנין אחד והנה לדמתי כל מה שהביאו האחרונים ממנו הוא רק מספקיו
 אבל פירושיו לא נתהששי באשר לא נמצא לנו אף על מס׳ אחת והוא ראי׳ ברורה ואצה >*שר
 מסרבים הבור פשקיי סס פירישיו שועים הס וביותר כי כותבים רק בהשערה בלי ר אות פין כמו
ftscc י כתב על בית הבחירה על יבמות ועל שבת וכזזיומ ר י א  החכס סירשס ברשימת אות מ

 &/ור
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v ה הספר לא גרפס רק פל מגלה בא״ר ובפראג. יבמות סלוניק. שבי! נדרים  מז
 גזיר סוטה בליוורנו, וקצת על יומא בס׳ שית יצחק להר״י ווייס מזה הקבץ אשר
 ר״ב הנ״ל הנית להעתיקו טס ההקדמה הארוכה חיץ מזה דהיינו ל״א מסכ׳ וריני ניי
 היא ס׳ בית יד בלתי נדפסים, ולטיב יזכר גס שס ר׳ משה מימן פואה, סוף כל דבר
 זה החיבור הוא יקר ויחיד בטולס הן בתוכן טנינו ודרכו הישרה בלימוד התלמוד אשל
 לפניו לא הי׳ ואחריו לא יהי׳ והן בחומרי ובמציאחו שנשאר נקי ושלס מפגטי הזמן
 !מהגירוש ומולטיל שעבר עליו עדי בואו הנה פארמא אל המנוחה ואל הנחלה בבית

W 3האוצר הנחמד נלוה לספרי די רוס״י אשר כבר הי׳ אליו חשוקחו ונשמר יוסר ככלי 
 וכסף למט; יטמוד ימים רביס לזכרון המחבר ז־יט:

 פתשגל) להעתיק מדברי המתבר ולהראות את דרכו הוא למותר באשר מקצת
 י הנלפס יוכל כל איש לקראות וללכת בדרכיו, רק אטתיק איזה מנינים

 הנמצאים שס שלא מטנין זה:

 בסוף ההקדמה נמצאים שלשה שיריס לכבוד המתבר וז*ל

 ״ונשא אתר מנכבדי השוררים את משלו טל שם התבור ופה אמר״:
 אם בית תבונות חרב ואפס סופר ושוקל כסף מחירה
 היכלי תעודות תבעיר בזדון תבל בקצפה ועשן נחידח
 תעש בגי איש כדגי אגמים רמש ושקץ בשר גחירת

 צמח יקד קם גבר באחיו רע לחידה
 ילד סגחם על חיק ידידיה לגו ובנה בית הבחירה

 ״אחריו החזיק החרוז החכם הנמלה המשורר הצת ר׳ יהודח אבן זבאר״ה ייא״
 יישא משלו ייאמר:

 ספרים נעשו אין קץ לבאר יסוד תלמוד במענה או גמר
 ויש גאון ורב כמה םארכן ויש קצר אבל לא במשורה

 עדי שקם לבית מאייר מגחים בידו קם ובגד, בית הבחירה.

ן הוא נאשר נודע לי ולנל מי שימיין >ז שהם פסקי הלנות וכל לבריו שם  >6יר ופירוש ולא נ
 בלחי ננוניס ואינש אתת :

, ״ ס וכוי מגלה נלפס באיל בתמונת g . בשנת תקכ״ס ובפראג בתהוכח . ן פ ד א ג ר ל פ ס  מזה ה
, יבמוח סאלוניק חקנ״ל בחחונח • 2 , שבח ליוורנו תקניד בחמונח • 2 , נלרים ל י ע ק  בשגת ת
 גויר נוסה סס ההקדמה הגדולה לחשורו הגלול ליוורנו תקנ״ה בתמונת. 2 , וקיצור של יומא
2 . והנה כל אלה שנדפסו בליוורנו נולס נעתקו נח. ו בחמו י  בצירוף ספר שיח יצחק ליוורנו חקנ
קבן שלגו באשר נראה מהשיר שנדפס בסוף נדריס נזיר סוסה ושם משופר ג״נ אין נשתלשל • 
, ג א ר  זכא מצרפח לאסאליא, ומיש הקבס פירשס בערן מאירי ביח הבחירה על חעניח וחגיגה פ
 til ידעתי מנין לו זה כי הוא שקר מוחלס ועוד שבושים יותר מאלה נתב שס בעני( הרב המאיר'

 כמיש לעיל ;
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 עוד לרב ר׳ שלמה בכ״ה ר׳ אליעזר מטרוייאש:

 לבית מאיר הלא עלה םנחס בנו אגור להדבות לין ומשרת
 ובטנו מלאה תורה ומשנה וגס תלמוד דגם מריש ומקרא
 ומצא רוב רברימ נעלבים והיזויא העלומי בל לאורה
 אשר בו מעיין שכל ומרע לגלית בל דבר נעלם וסתרה
 והוא חרש וססנר לתכונות ועל כן קם ובנה בית בחירה ;

 בסוף הוריות בענין ממזר תית קודם לכ״ג מם האדן כ׳ שהחכמה היא מעלה יתירה וכפב
 לזה פתקא(ריציפט) מהרבה סממנים המועילים לזכרון לעשות ממנו מרקחת יז״ל
 ווכיין שהחכמה היא טיקר גדול ויתד שכל ה־תיסיס תליין בה צריך להשתדל בתכלי'

 ההשתדלות וכו׳ וכוי :
 עוד נשאר לי להמיר על תכונת הרב הזה במכין סדר הלימוד 0יך שם עינו עין
 הבדולת עין בחינתו להוציא מכל למוד דברי מיסר השכל עי׳ לקמן בפתיחה דף ז׳
 מידן זקני בתירא יכ׳ ״וראה כמה מוסרים נכללו בענין זה אחת״ וכי׳ ט״ש היטב ותמצא נועם :
 לעיל דף ד׳ ע״ב שנתן סי׳ דגל שהוא ליז בודאי כונתו על המספר הכללי בצירוף בית יד
 שנכלל בזה הספר . בכרך ג׳ ול׳ לא הי׳ ביכלתי לציין הדפים כמו בשאר :
 לעיל בההערה ד״ה עיא בנידן ר׳ יונה אם הי׳ רבו דע כי ממה שהוציא זאת הר׳ תירא
 הוא רק ממ״ש הרב שער המלך בהלכות לולב (עי׳ לקמן דלת הפתח) אך לבי
 מקפא בי כי הרב שה״מ מביא זאת מתדישיו לע״ז שהי׳ לנגד עיניו והרב תיליא כתב
 שכאזמיר נמצא פסיךו על עיז והוא הוא בירא׳ שראה הרב שעה״מ (עי׳ לעיל במכתבו)
 יאנכי עיינתי שם בפסקיו ומצאתי רק ר׳ י ו נ ה ולא מ ו ר י א״כ מזה קשה להוציא שהי׳
 יבו והי׳ ברור שהיא ט״ס באשר הוא בעצמו אמר שרבו הי׳ אתר ומזכיר פה את ר•

 יונה כמי רב אתר בדורו אולי הי׳ טור ר׳ יונה והי׳ רבו ומרוט לא הזכירו :
 לעיל דף ו׳ ט״ב : מ כ ת ב ה ר ב א ז י ל א י , הנגיד ר׳ בנימין קנה אותו וכאשר
 צפטר נפל טזבונו ביד בן אשתו כי הוא נפטר טרירי ונקרא ג״כ פיאה כשמו והוא
 דר פתה בליוורנו וממנו קניתי זה הקבן בשנת תר״ו והבאתיו אל המנוחה ונתלה לפארמא:

 ו ו י ע ן בחלש תשרי תרמ״ו :
 זלמן ן׳ ב״ט עטערץ .

 סודע לבינה

לומה. תקוניס נ י ומכילתא י ר 5 הציורים המורים על זפי החלמול וסימני פרשיות המדרשים « 3 
 והוספות באור והערות ותמיהות מוקפוח בין שני חצאי לבנה ובכחב קסן המובאים לרוב בסי
ם פ א ל א ג י נר״ו אחל מרבני סלוניקא יפיא י י י הס בולם מהרב הגאון והחכם כמוה״ר ח ל י א  מ

 המו״ל ס׳ המאירי בפעם הראשון:
 וגןך; שנמצא למסה גשוני המשניות הקונים והגהות בחוך המשנה היא מהרב הג׳ החכם השלש מויה
י בעל מלאכת שלמה ימהרב הגי מ ה ר י * א פולנה בכתובים לא »התו עץ מ ה ס מ ל  ש
א. חה הרייא הנזכר יזכר לסוב בדברי הרב תויויס פאה (פיא מ״ג) עי׳ לעי> לי  *14 הרב חי
ב ר>1למת ח ס הוא ממני ט י . ומ״ש בין שני חצאי מרובעים ובראשם ן׳ כ  יזקומזה כי שם הארכתי

:  הרב המאירי ממוציאו לאור בפעם שי ת
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ת.  לפי׳ מסבת אבו

 להרב ר׳ מנחם בן שלמה יכונה הרב המאירי.
 כוללת

, םדר התנאים הכמי המשנה המקבלים נ  םדר הדורות מאדם הראשון עד אנשי כנהי
 זה מזה קודם ואהר ההורבן, מערכת םדר התנאים הנזכרים במשניות עפיי פדר
 המםבתת, וסדר האמוראים בבבל וא״י, שלשלת רבגן סבוראי והגאונים. יחום

 הרבנים והחכמים בארץ וארץ עד זמגי והברה בשנת ה׳ אלפים ום׳ ליצירה:

 אמר מנחם בן שלמה לבית מאיר יצ״ו
ר נזיקים והורגלנו בלמודה אהר מסבת־ ד ס  זאת המסכתא דיל מסבת אבות היא מ
 הודיות לסיבה אשר הזכרנו בפתיחת ההיבור והיא כוללת ה׳ פרקים וסדרם לפי
, ג׳ עקביא בן מהללאל, ד׳ בן זומא. ר מ ו ׳ א , ב׳ ר  שימתינו, א׳ משה קבל הורד•
ר,  הי בעשרה מאמרות, ויש בקצת ספרים עוד פרק ששי קרוי פרקו של ד׳ מאי
ר אלא שאינו מן המשנה אלא כעין ברייתא . פ ו  ומתהיל שנו הכמים כו׳ ר״מ א
 ואף בסוף פרק המישי כתוב בספרנו קצת ברייתות שאמרו שם תניא ר״י הנשיא
ה בן בבא אומר אשרי מי שגדל ד ו ה  אומר עז פנים לניהנם כו׳ ובן הניא ר׳ י
 בתורה כף [ן׳ כיט . פי׳ לקמן בקונטרס תקוני השניות אריכות דברים מהופכות אלה הברייתות!
ם להיות מדותיו והנהגותיו על תכלית השלימות ד א ן המסכתא הלזו הוא להעיר ה י  וענ
 כדי שיניע מהן לשלמות אהרון דיל שלימות הנפשיי עד שאין צורך לשום מרה
 הגונה ומעולה שלא יבא ממנה רמז בזאת המסכתא . וכן יש בה רמזים ננוזים
 בעניני האמונות בקצת פינות תוריות והטושנלות אל החכם כמו שיתבאר . והוא
ל (בביר, ליל ע״א) האי מאן רבעי למימי  שהפליט בסיפור שבחיה במאמרם ד
 חםידא לקיים מילי דאבות . ולא באה ממפכתא זאת גמרא לא בהיבור דבינא ורב
א בהיבור ר׳ יוהנן בתלמוד ירושלמי . ולא בהיבור ר׳ ל ו  אשי בתלם, ד בבלי .
 חייא זר׳ הושעיא ובר קפרא וברייתא ותוספתא אלא שבאה עליה ברייתא גדולה
 לר׳ נתן קרואה אבות דד׳ נתן. וכ; מה שנמצא בתוכה בקצת כפרים מן הברייתא בפרקו
 של ר׳ מאיר ובפ׳ המישי כמו שכתבנו . וכן אין ענייני זאת הסםכתא בנויים על
 ענין אהד ידוע רק דביים מקובצים . אלא שבלל ענייניה בה בענין שלמות המרות
 ושלמות המעלות כמו שביארנו . ושאר הדברים שבאו בתוכה הם מתנלנלים על נב
 אלו המגינים והכל מתגלגל בענין אהד . ומתוך כך סדר ענייני המםכתא להלקים
 לא בכלל המם׳ ולא בפרטי פרקיה . אלא שנבאר פרטי המשניות אחת לאחת וגכלול

 בבל אהת להעיר עליו:
 וסודם שנתהיל ביאור המםבתאראוי להתעורר מה היתד, הסיבה להודיע סדר הקבלה
 י מאיש לאיש . ויראה לי בתשובה זה. שלא נעשה אלא למעלת הםסבתא
 והוא שמצד שעניניה כוללים דברים לא תבא ראיה פרטית מן המקראות ולא
 מרדכי המהקר וההקש ושאר המרות כדרך שאר הדרכים התלמודיים רק «ירו« על
 מידות חמודות ואזהרה על מידות הנמאסות אולי יחשוב עליהן שאין ושדות
ו  המשובחות גוף מצוד, ולא חסגוגות גוף עבירה ויקל עגיגים באזגי השומעים ויטז
 לשכל סליהם עם היות הם הם מדריכות לאדם לאמת או ל פכו כמו שביארנו
׳ כיש , «י׳ לעיל בתולדות הרב ברשימת ססריו) ומתוך כך ! 1  בילדותיגו בחיבור התשובה ,



 פתיחה למסכת אבות לרב הטאירי מ 17
ת ולהודיע שהם דברים מבוררים מחכמי ל ע ס  הוצרכו הדברים להיותם נמעדים ב
ט אל ציר סק וכלים מפי הנבואה איש מאיש כדי לעיין בהם בעין החדור להבי  קדם ו
ת הלומד שהם ו ב ת בור נוקרו ורסזו העיקר הזה בשם הספר ריל א ב ק  חוצבו ואל ס
ם י ר ב ח התורה נכון עליהם . או ד ח העולם העמודים אשר בי  דברים יצאו מאבו
ח כאומרם ל ע ת ויסוד ושורש ועיקר לכל חכמה ומצוה ודרך ושביל לכל ס ו  שהם אב
ות גנוזות ו למעלה . כל שכן בהי נ ב ־ כ ר כסו ש  דיל האי מאן רבעי למהוי חםידא כ
ם נה שעם היוח המאמרים האמתי ות התורה וסשורשי האסו נ  בקרבה הרבה ספי
ת פינות דתיות צ ס יש ק י ם ונימוקם עמהם יהיה האוסר סי שהיה . ס ס צ ע תם ב תו  אסי
ד העיון עד שיצטרך הסשפיעם לזולתו ומלמדם צ כה ותםובב׳ לחוצה ס ו ם סב פ י ק  ת
ב ר הכתו ס א מ ת האומר להודיע כי מהי היתד, לו כ ל ע ם ב הודיע מ ת ת י מ  להועיל לחזק א
ם המקבלים בת רצותו לבאר חחיחםות הדברים לשלסי  סוד ה׳ ליראיו . ווו חיא סי
ש ספי הגביאים עד גביא האמת אדון הנביאים והוא משה רבנו עיד, י : : י פ  איש מ

רה: בו  מפי הג
ם אדם עד ה סיום ברוא אלהי ל ב ק ה גבול סדר ה  והנני מרחיב לך על יד זאת הסשנ
 ועד, בדרכים כלליים כי הפרטים לא חקיף בהם ידיעה אפילו לדורות
פ י ע ב . הנה דרך משל שיהושע סםר חורה ש ך ר מ א  חקרובים וכ״ש לרחוקים כ
ל ב ף א ל א  לזקנים . ואותם הזקנים שקבלו סיהושע לא נוכל להודיע אפי׳ אחד ס
ל שבטי ת כ  הכלל בידינו שמסרה לזקנים שהיו בימיו והם הזקנים ויאסוף יהושע א
ל ימי יהושע וכל ימי הזקנים ת ה׳ כ  ישראל ויקרא לזקני ישראל ויעבדו ישראל א

 אשר חאריכו יסים אחרי יחושע וחם מםרוח לזקנים אחרים דור אחר דור עד שהגיע•
זה מדרנה ת דר׳ נתן רמו  לזםן השופטים ואף הם בכלל הזקנים ואע״פ שבאבו
את יראה ם . ממשנה ז ביאי ה לשופטים ושופטים לנ  אחרת לומר שהזקנים םםרו
ים וגתגלגל הדבר כן עד שהגיע לזמן עלי  שהזקנים והשופטים נכללו בענין הזקנ
. ועלי הכהן היה אחרון שבהם ממיצע ז נ יאל בן ק י הזקנים עתנ נ . והיה מראשו ן ה כ  ה
ק מתי מספר . ס ר ה  בין זמן הזקנים לזמן הנביאים ונם הנביאים לא נוכל להודיע כ
ם י באו להם לישראל כפל תנ ילה(לי״ל מ״א) הרבה נביאים נ  וכבר ידעת אומרם במם׳ מנ
א ת שלא הוצרכה לדורות ל ה א ב ת כ אה שהוצרכה לדורות נ בו  כיוצאי מצרים אלא נ
ו מ ל צ תברר א א נ . ל ׳ ו  גכתבה ואפי׳ במ״ש שם מ״ח גביאים עמדו להם לישראל ב
 םגייגם אלא שגתחבטו בה המפרשים ז״ל זה בבה וזד, בכת כמו שביארגו שם :
ו סעגייגם לפי  ואחר שכן ש״א גובל להודיע סהם רק מעט על דרך מה שכתבג
 פד ד ה׳מגים • וכל שכן שלא גוכל להודיע כל חכמי התלסוד שהיו לאלפים
ח , והגך רואה אומרם זיל במם׳ סוכת (לכ״ח פיא) שסוגים חלסירים היו  ולרבבו
ר שם מהם אלא יוגתן בן עוזיאל שהיה גדול שבכולם ודי ר ב ת  להלל הזקן בו׳ ולא נ
 יוחנן בן זכאי שהיה קטן שבכולם . וכן ידעת אומרים זיל (ביבמות דיס) שי״ב
 זייף תלמידים היו לו לרבי עקיבא . ואת חשוב שאגהגו יודעים או שמעגו . וכל
 שכן זסן הגאוגים שלא נודע לגו מהם אלא אחר מעיר ושגיס מםשפחה לרב
ת צ ל זמן הזקגים והגביאים מפי ק ל ל נודיע העגייגים דרך כ ב , א ם ח ל ע  פרסום מ
ס י ם לקו ט י ר ס א ס ת וזמן אגשי כגםה הגדולה וחכמי הסשגה וחאסוראים , ס ו א ך כ  מ
ים גודיע בהם נ ת הגאונים • וזמן האחרו ל ב ד ומן המדרשות עם עזר ק  מן התלמו
ה הזמן אשר הגיע צ  סדר הזסגים דרך כלל ספי תשובו׳ הגאוגים עד באגו אל ק
ת גיא ללידתגו היא ם וס׳ ליצירה , שהיא שנ ת ה׳ אלפי ה היום שנ ו פ  אלינו אנחנ
א סדרי בשליסות• הן בפירושן ובחידושץ ת ל ו בה כל ענייני ת  השנד, אשר השלסנ

 שחיברג׳
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ת הבחירה אשר י  שחיברנו ופירשנו בבחורתיגו הן בחיבור הגדול הזה הנקרא ב
ת ליח ללידתינו והרואה ממנו בכל זה כדי שתעמוד על בירור  התחלנו בו שנ
 העניינים ושימשך עוד מזה מה שתכיר בשכלך מד. שראוי לסמוך עליו להורא׳
נים ולראשונים או ו שתראה או שתמצא בחיבורים או בספרים לקדמו מ  למעשה כ

 לאחרונים :
ל בהודעת זח ד־־ אחר דור כפי האפשר והנאמר . ראש הנבראים  ומעתה נתחי
ו ון ונטותו לתאוותי ת המנו צ  בעין האנושי ר״ל אדם הראשון עם העבירו ק
ת ת שנ ת ש ת בדרכי השם והוליד א כ ל ע האנושית ל ב  הגשמיות הושלם לפי ט
. ובימי אנוש ה , והרי רל״ה י ת ק ת אנוש בשנ  ק״ל בדמותו כצלמו ושת הוליד א
 הוחל (נמרוד) ולמרוד! ולקרוא הכוכבים והמזלות להדרם למזלות ולשאר הכוכבים
ם ולפארם ד ב כ ה ואף הוא ד״ל אנוש היה מן הטועים להדרם ל כ  זה בכה וזה ב
 והיו חושבין דכמו שרצון המלך שיהיו העם מכבדים שריו ויועציו הדבקים בהם כן
ת העליונים ושכלם הנסבל השתחוה להם  רצון השם שיכבדו נבראיו השפלים א
ת ולשומם ו נ ב ר ם והיכלות להקריב להם ק י ה את הכוונה ויעש להם כ  ועבדום על ז

ל ל בזאת המבוכה עד דור המבו נ ל נם ובין השם ית׳ והיה העולם מתנ ים בי  אמצעי
ת לנח ועברו מן השנים אלף ותדניו . ואחד המבול הוסיפו ת שש מאו נ ע  שהיה ב
ם בשם ה׳ שהוא ית׳ ציוה י א ב נ ת  על חטאתם פשע ועמדו ביניהם נביאי שקר מ
 להם שיעבדו מלאך פלוני או מזל פלוני ולעשות צלמו וצורתו והיו עושץ כן ועובדים
ת עם האל יה׳ פ ת ו ש ה ותחת כל עץ רענן ויחסו להם יכולת וממשלה מ כו  על כל הר נ
ת האמונה הרעה עד דור הפלנה ואז הפליגו במרד ועמדו א ז  והי ׳ העולם מתגלגל ב
ם בשם הכוכב ואומרים מזל פלוני או כוכב פלוגי י א ב נ ת  ביניהם נביאי שקר מ
ב שכלם לו׳ לא ידעגו ר ק ת השם ית׳ וכל נפרד ס או ה כך וכך ואז נעדר מצי  מצו
בל בלבו אין אלהים והוא שאמרו עליהם במדרש (בב״ר שי׳ ס׳ נה . אמר נ ׳ ת ה  א
 שליח סי׳ י׳) שאמרו אף אגו עושים ע״ז וחרב בידה כביכול כדי להרגו • ואצל
 רבותינו כשיונה על הנפרדים לשון הרינה הראה ענינה דמיון ומשל לציוד קיום
ר החכמים ס א מ ת חיבורנו ב צ ק ו ב א שיחלישו כח ממשלתו כמו שביארנ ל  מציאות א
ת כחו בציורם ינה(לס״ו מ״א) על &מטרון אפקהו ומחיוהו כלומר שהחלישו א  במס׳ חנ
ס על איזה נפרד אם עליו ית׳ עניינה דמיון ומשל על ציוד  וכשיונח לשון הרינה א
ו ראשו בשמים נ ב ר ש א ל ד נ מ ל מציאות וזה היה בזמן דור הפלנה והוא ענין ה בטו  ו
, והוא אצלי דרסוז באומרם (שס בביר) על המגדל ו י ל ב ע צ ת ה׳ נ ל לא ראו א ב  א
ם הוא ה ע שליש נשרף שליש קיים רמז לדעתי על ענין נ׳ עולמות שהעליון מ ל ב  שליש נ
ט בו דבר והוא לא השי ם ו ה ה מ ס כ ת נ ל ש בלע די  רמוז על הנפרדים ועליו אמרו שנ
, והשני והוא עולם הנלנלים בשבוש והוא משל ע ל ו ב  מלשון אם אמר איש כי י
ש בהשגתו ב ת ש נ  על השריפה כמאמרם זיל(בחגיגה לי״ג סיא) יצא אש מחשמל ושרפו ש
 והוא ענין עוף שהיה פורח עליו מיד גשיף כלומר שאף קלי ההבנה ומהירי
ם , ועל ת סשובשי ק ז ח דם לשעתם ב  הלימוד לא היו עומדים מפניו אבל היד. מעמי
ים כלומר דיכאה השנתם עליו ביושר . א קי ת ר ש ס  השלישי והוא עולם היסודות א
ה ז ה להם ב א גשתנ ל  והוא דמוז אצלי באומרו והחמר היה להם לחומר כלומד ש
ת הספיר היה ג ב ל נה והוא ע:ין הרמוז ב ד אצל הלבי ח ר בי חמר והומר הכל א ב  ד
. וכבר ידעת שהלביגה הוא רבד חדש מעשה ידי ו ג י ל שנשתבשו כעג י ן ג  להם לאב
נ שעברו ל . והיה זה אםגם בדור פ ן ס ו ה היותר. כאבן שאינו מעשה ידי א  אוסן ויחסו ב

 בלידתו
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נה ולא ת ובאמו  בלידתו אלף ותשניו. ועם כל זה היו בבל הדורות יחידים מחזיקים בברי
ת הדורות שהיו שם יהירים ונכבדים ונקובי שם , צ ק ו זולתי ב נ  נתפרסמו אצלי
, ח נ ל חנוך ומתושלח ו  והס בזמן הראשון אדמ ושת ובזמן שמאנוש עד דור המבו
ם זת מרעימ רבי ל עד הפלנה שמ ועבר וכל אלה היה להם אחו  ובזמן שמן המבו
ם י ב תיהם דרך למוד . לא זכו כל כך להשפיע דרך דרשת ר ם לדעו נכבדים נסשכי  ו
ם  וההשתדל להפוך אל העסיס שפה ברורה רק דרך למוד בבתיהם לנמצאים ולהנמשכי
. ם י ב ו ר ה הקבלה בשם ועבר שהיו אוכלוסי הנמשכים אחריהם ס א ב  אחריהם ואע״פ ש
ה והולך נ מ ת ס רוב העולמ נמשכו אחר אותם האמונות הנפסדות והיה העולם מ י  מ
ות הרעות בהם ובני עליה הולכים ומתמעטימ עד שהגיע נ ת האסו  הולך ונדל בעקבו
 תזסן לאברהם אבינו ע״ה שנולד אחר הזמן הגז׳ קצ׳׳ב שנים . הוקדש סרחם וסלידה
ם ו צ ת אסורים יצא לסלוך וסאור כשדים ניצול להציל עם ע י ב  ־מבטן ומהריון מ
ו נ ב מז לת למודו נגלה טו ת נדחו בתחי . ולהשיב א ׳  עושה דברו לכפר על עם ה
נתפרסם יושר הכנתו עד שכל יודעין קוו לו הבינו לאחריתו והוא אצלי אומרם  ו
ת בוראו ם א ה ר ב  זיל עליו(בנדרים לליב עיא ובביר פיל יפס״ל) בן שלש שנים הכיר א
ל חעולם מכירימ אחדותו הצליח בלימודו והשינ  רוסז על פרסום הכנתו וחיות כ
ת מה שאפשר לפי טבעו . והיה אז אברהם אעיה בן ארבעים שנה . והוא י ד תכל  ע
ת ת בוראו וכשראה א  אומרמ זיל במקומ אחר בן ארבעימ שנה הכיר אברהם א
 עצמו שלמ עמ ראותו קלקול בני דורו לבשתהו רוח ה׳ וקנא בחכמתו בשמ ה'
ת שמו בעולמ לבער אלילימ מן הארץ  וקבץ אלפים ורבבות לעבוד את ח' וליחד א
ם ב ללידתו והיא שנת יציאתו םחרן ונשלסו אז סחשנים אלפי י ת נ נ ש  והיה זה ב
ם תוהו שלא היה נו (בפי חלק ד5יו עיא) . שני אלפי  שנה . והם נקראים אצל רבותי
 שם סי שקורא בשם ה׳ להשיב רבים מעון עד בוא אברהם אעיד. . ואז התחילו
ת שלאחדיחם ימות חמשיח לומר שהם הימים שתיחל  שני אלפים תורד. וקראו א
 האוסר. בהם ימות המשיח לא שתעדר התורה בכך חלילה לאל משוב דברו אחור
יתנה מראשו לעולמי עד כל יסי שים אדמ עלי הארץ ואמר אחד ת . נ  בביטול ד
ת כו מבו  חרוב ורוצה בו לפי דעתי על אחד מן הששת רומז בו על רוב צרות ו
ת ולא ענין חורבן ם . לא שיכוין בזה ענין חדוש ד ת ל ב  ממערות לאלף הששי מצד ק
ת ההגדה א ז ו וקיומו כרצון הנוזר והאומר עם היות ב  עולם יהיה מה שיהיה מחורבנ
ת מ כ ת ויהיה אלפי מלשון ואאלפך ח ת מפרשים • עם לשבע חכמו צ ק  רמזים אחרים ל
ל ש ם . והוא ה י נ פ ו  ויזבירם זונות זונות עד השביעית שלא תושנ רק בשוללות כל דבר נ
ת ימת אלא במי שממי ל מ״א) אין התו׳ מתקי  לחרבן על דדך אומרם זיל(ערובין מי
ת נפשו ימיתה והרוצה ם. הרוצה להחיות א פי  עצסו עליה . וכן סד. שאסרו הפלסו
ם עשיריות ם ויוקח לשון אלפים בסקו  להמיתה יחייה אם לשנות האדם שהם שבעי
יב בל ומחי סתנ נ ו  להסתיר, ובבר יצאנו מהכונ׳ להציל המאמר לפי דרכינו מכף מלעי

נדות : ות מתנ  מלבו מצידה טענ
ם אעיד. בדרך ציווי ה ר ב ל זה לא היה עניינו של א  ונ#וב לעניינינו והוא שעם כ
ת השם ית׳ עד שיאמר להם כה אמד ה׳ או כרי א  נבואיי ושיהיה שליח מ
ת ג ת ו ה נ ל היה דרך למוד והודעת חאמיתו׳ ברוח הקדש ולבתו ה ב . א ס כ ׳ ל ה ה ו צ  ס
י ח נ » » ה רת ח׳ ולהביא אותם בססורת הברית בנודל העיון ו ת לדרוש להם תו  בארצו
דת האל ית׳ . וכבר נותיהם הדעות ובקיום עבו ל אמו ם וחיבור ספרים בביטו ח  י
ם אדיריט בר ונצח מלבי  ידעת ההבדל שיש בין הנבואה לרוח הקודש סוף דבר חתנ
ת ה׳ ית׳ ולא בפינות ד,עו.יות לבד המציאות נ  בחכמתו והשיב רוח העולם לאמו

 השם
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ס בן ל על המינות ההורית נ ב ו -יה׳ א הסתלק כל גשמות טמנ  השם ית׳ ואחדותו ו

בי רו ם אע״ה כל התורה כולה אפי׳ עי ה ר ב  וועא אצלי ס״ש (בב״ר פסיד) קיים א
ת כלוסר שכל העגיגיס הגםסי־ים ב ז על הדבר הקל שבכל איסור ש מ ת . ת  חצרו
ד מ ות הדתיות ל נ ה שבפי ל ת נ נת החידוש שהיא הפינה ה ץ השבת שבהם אמו  בענ
מ י . וזהו ג״כ אצלי מה שאסרו זיל בסקום אחר (ביומא דכ״ח ע ש ו ד ק  ומסר לעם ה
ץ ל י ש ב ל התורה כולה אפי׳ עירובי ת ת כ ם אע״ה א ה י ב  בזה העגין בעצמו קיים א

 שהוא הדבר הקל שבכל עגייגי המועדות *.
 רומן להיות ענין מועדות ננרר אחר אמונת השבת והעגין שהמועדות כולם עגיגם
ן י ות בענ ות דתי נ ת ענייניהם יאמינו פי נ ס א ה ב ם ש בב על ענין יציאת סצרי  סו
ש וכאשר השלימה ץ ^ נת ד נםשך אחר אסו ל ועונש והשנחה ושינוי הטבעי׳ שהכל,  נמו
ח שנה שהי׳ הוא ו ולסוף סי ו שכתבנ ס ב שנח כ י  כוונתו היה אברהם אעיד. בן נ
ת יושר ס ק הנהנתו ל ה  בן ק׳ שנה נולד יצהק כדמותו ובצלמו על ברכיו ונדל ב
ו חקותיו ותורותיו ת מ כ  הנהנותיו והליכותיו הליכות אלי מלכי בקודש ומסר לו סודות ח
ו י  וכן יצחק ליעקב ויעקב לבניו ובפרט מינה על זה לראש ולקצין השלישי שבבנ
י פ  הוא לוי דנלוה אל ה׳ הוא וזרעו לשרתו ולברך בשמו . ואהר זה באורך הזמן ל
ת יחודו ית׳ בעולם . נתגלגל הדבר ת י ס ם אעיד. א ה ר ב ת רליח שגה לפרסם א א ל  ס
 וירדו לסצרים ועםדו שם רדיו שגים והארץ ההיא היתד. תוהו ובהו וחשך על פגי
ות הרעות נ  הארץ ארץ לא מטוהרה היא ארץ סגוללה בדסי האלילים ושאר האסו
ל מציאותו •ת׳ כדבר האמור למלך הבליעל לא ידעתי ת הי־וע והיה בטו י ל כ  על ת
ד ב ט לוי כמו שאמרו ז״ל מעולם לא ע ב ש בם לסורם חרע חוץ מ ת ח׳ וחזרו רו  א
ת סשד. ם ת וישלח גביא א ו ב ת א ז . ויהסול ה׳ על עמו לזכור להם ברי ט לוי עי ב  ש
ם ונשלמו אז מן השנים ב׳ אלפים ותס״ח ם״ח הגשאריס י ר צ ס ה ויוציאנו ס  רעי
ם ׳ אלפי ת הב ס ל ש דת יצהק לאברהם מואת הנפש אשר עשו בחרן שהוא ה י  שסל
ת נ ש ת התורה ב ל א ב  עד לידת יצחק ות׳ שסליד׳ יצחק עד יציאת מצרים והוא ע״ה ק
ת העם ואזן ותקן וחקר עד שהשיבם ת א ע ם ותמ״ט בששה בסיון ולימד ד  שני אלפי
ש ר ד ת תורתו וםציתיו כ נ ס א ה תו ית׳ ואהיכ ב ת סציאו נ לה באסו נה הישרה תחי  לאסו
נה יצאו בני הסדינה לקראתו ואסרו  (במכילתא ס׳ יתרו פיה) סשל לסלך שנכנס לסדי
ך כם נזירות כ תי ואח״כ אני נוזר עלי ר לחם קבלו סלכו ן  לו נזר לנו נזירות א
א יחיד. לך ושאר תי ואח״כ ל ו סציאו נ ה אנכי ח׳ אלחיך בו׳ כלוסר שתאסי י ב ק ר ה ס  א
ר ס א ד ש ס ל ת (דליג ע״א) ואולם חי אני ס ו ת . והוא אצלי אוסרם זיל בברכ  הדברו
י ת . כ יב הסציאו ם במהו ל צ י א ך כלומר שהעמדתנ י בדברי ה למשה החייתנ  לו הקבי
ו (איה וכ״כ  במו שציור ביטול מציאות הנפרד יקרה בלשון הרינה כמו שביארנ
ס פי׳ לפיל בראש הספר ישם י  נהיןלמתו לספר בית הבחירה בחי׳ לנדרים דיג פיא יס״ש) 1!׳ כ
ת מציאותו אחר העדרה מחם יקרא דרך משל תחיה ו ת מ א ת  תמצאה נדפס) כן הודעת ח
ת וסציאותי והעמדתיה אחר שנשכחה ו ת ס א ת  ועל זד. אמר חחייתני כלוסר פרסמי ה
. נתן השם ית׳ על ידו לוחות ם כ י ל י א ת נבואתו אהיה שלחנ  מהם והוא הרמוז בראשי
ה א ו ב ת ה׳ ית׳ נ א ת שלוחה לעם מ ס ס ר ו פ בא נבואה פ התנ ת והתורה והסצוה . ו  הברי
ה כן . ואע״פ שנאסר לו עיר. תה לא נהייתה ואחריה לא תהי  שלימה אשר כדמו
ב אחיהם כמוך אין ענין כמוך בדמיון נודל הערך חלילה שהרי ר ק א אקים להם ס בי  נ
בואה ן הנ ל מה שאמד זה על כי ב ה . א ש ס א עוד בישראל כ בי ם נ ד ולא ק מ  א
ד מ ל א ת א אל הארץ אשר ה׳ אלהיך נותן לך ל ה ב ת לה אמר כי א  והוא שתחי
ר ושואל ב ת הגוים לא ימצא בו׳ קוסם מעונן ומנחש ומכשף וחובר ח ו ב ע ו ת  לעשות כ

 אוב
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ה יורש אותם אל מעוננים ת ב וידעוני ודורש אל המתים כי הנוים האלה אשד א  או
ך מאחיך כמוני יקים לך ה׳ אלהיך ב ר ק ר ואתה לא כן נתן לך ה׳ אלהיך נביא מ  כ
ן כלומד כמוני במין הנבואה ושיסיד מעליכם צורך הקסם וצורך ההבטה  אליו תשמעו
ב אחיך כלומר שלא י ק  אל משפטי הכוכבים . ויש מפרשי׳ בו כמוני שאני ם
ה ואבותיך . לא שיאמר ת ת בחוקות הווים אשר לא ידעת א כ ל ך לעם נכדי ל ר ט צ  ת
א כמוהו ואתריו לא יהיה . בי ם לפניו נ  כמוני לדמיון נודל הערך חלילה דלא ק
ם (בספרי בסוף פ׳ וזאת ה:רכה) דבישדאל הוא דלא קם אבל מי  ואולי יקשה עליך או

ו בלעם : נ מ ו ם ק ע י ה א  ב
ת צ ק  ואולם הט אזנך ושמע ממני ביאור זה הענין אע״פ שכבד ביארנוהו ב
 חיבורינו . והוא שכבד ידעת מספר ההכםים שהשלם מעיקר יצירתו בכח
ת הכח המדמה הוא יהיה לפי  השכלי עם היותו בלתי שלם בעיקר יצירתו בהבנ
אה • בו נ א כלל ב ל לא יהיה לו מבו י  טבעו חכם אס יתעסק וישתדל בצורכי הלימוד א
ת הבח המדמה עם היותו נ כ ה  ואם הוא בהפך דיל היותו שלם מעיקר יצירתו ב
ם בזו או שלא השלים עצמו ת חבת השכלי או שהיה שלם נ  בלתי שלם בהבנ
ן  בלימוד הוא יהיה כחו בקסם ובחלומות צודקים ובהנהת הנימוסים ומפליא בפתרו
 חלומות אם הוא מן היודעים אע״פ שאינו שלם והוא מכת הק־שמים ונביאי השקר
ות מדיניות . וכשהיה שלם מעיקר יצירתו בשני אלה  ואם לא למד היה כחו בהנהנ
 הכוחות וישלים נפשו בכל מיני השלמות. אם יניעהו רצון האלהי להיות שפע אלוקי
 שופע על המדמה ועל השכלי יתנבא והוא מכת נביאי האמת . ובלעם כחו המדמה
זק  הזק מאד ולא היה הכח השכלי שבו חזק כל כך והוא ששבחו הכתוב בחו
 הכח האחד יקראו אותו שתום העין כלומר פתוח העין וננזר ממנו לשון מה שאמדו
ה באומרו נופל ונלוי עינים אמרו זיל ע ט  זיל עד שישתום ויסתום וכדי שלא ת
ח השכלי היה הלוש בו ולהפלגת חכח המדמה  סומא באחד מעיניו היה להודיע שהנ
ה א  אמיר זיל בישראל הוא דלא קם כו׳ והוא שאתה יודע שתורתנו השלמח ב
 להשליםנו בכל מיני השלמות הן בשלמות המרות הן בדעות הםושכלות והעיוניות .
ת האומות הקדומות ודתיהס אין עניינם רק הנהנות המדינה וניסוםיש רו  ושאר תו
ד בני אדם יודעים בענייני ההנהנות המדיניות ונמצא אם צ  מונחים מ
י הכתות להשליםנו בענינ* נ ע ביא אמת שלם ב  כן שאגחגו גיכ צריכין נ
 תודתינו הקדושה הכוללת כל הנהנה מדיגיר. ובל דעת מושכל ושאר תאומות ל.הז
ם נולדים סי  דיל הקדומות לא היו צריכין דק לנביא םנהינם הנהנות מדיניות ממו
 משלמות המדמה ויספיקם זה לפי ענין דחותיהש הספקה שלימה והיה אם כן
ר לפי הצורך ת טבעו כמש״ד עי נ כ  בלעם לפי הצורך באומות הסבליות שלם מצד ה
כ ענין אומרם זיל במס׳ ראש השנה (לביא «״ב< ׳ . והוא אצלי נ ת ד ב כ נ  באומה ה
א והמלך שניהם בי ם קם ומנו שלמה והוא שהנ ל במלכי ב ם א  בנביאים הוא דלא ק
 מיוחדים להנהנת העם ואמר שכל מה שצריך לד מלך בהנהגת עמו ביושר ובמשפט
ת העם  יהיה שלמה המלך עיה שלם בו כמו שהיה משה למה שצריך לו בהנהנ
ר ב נ . ו ו ד ב ל ץ עוד מ ת לא שהיה שלמה במדרגת משה חלילה א  ובהודעת האמתו

ם: י בבד ו מכונתיגו לביאו׳ ג  העתקנ
ם פתי ת ה׳ לעם הקדוש במו א א בציווי אלהי שלוח מ בי א שהנ ת  ונשוב לדרכיגו ו
 גדולים ובאותוח חזקים נתפרסמו לכל שומעיהם וכיש לדואיהם כי מה׳
ת מ כ ח ע אלהים היא לא מ ב צ  היותה לו וכי יד ה׳ ננער. בו באומרם על כרחם א
ה קנוא ונוקם ועם מרות אנ שי ם ח י ק פלא יועץ אל נבור אבי עד איש ס פ ד ד  א

 המ־נם
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 המוגם תמיד עיני ח׳ משוטטו׳ בחם מאירים להם בספירים לאורים ילבו חושך והפליכ
 להזהירם במצות ה׳ תמיד להרחיק מעיז לרוב הצסדם והדבקם בהם דוד אחד
ר,  דור. ואולם תתפלא בעד הכם איך היו מתמידים בטעות כל כך דור אחד די
 אבל תדע שטבע ההמון קרוב להאמין במה שהשעו יותר מי שאינו מאמין בסח
 שאינו משינו ולכן היה הטבע מתקרב לעיז שהיה נמשכת אחר הנלגלים והוא שאמרו
 באלה הדברים רבה שמא תאמר האומות יש להם במה לישאל אני במה אשאל ההיד
 נביא מקרבך כו׳ כיש עם השינם הצלחה עמהם כמאמר קשי העורף אבותינו ומן אז
 הרלנו לקטר למלאכת השמים והסך לה נסכים הסרנו כל . וכן אמד הנביא על
 כן יזבה להרמז ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן הלקו ומאכלו בריאה והוא שנאסר
 לאחד מן ההכמים בפרק הלק (לק״ב) אי הוית בההוא דרא נקיטת שיפולך ורהיטת
 בתרה והוא שהיה ציר התירה סובב על זה תמיד באומרו ופן תשא עיניך השמימה
 בו׳ והוה הוא ע״ה מוסר התורה ופקזדיה וסודוהיה וננזיה לאהרן ולאל עזר ופנהס
 ויהושע ולזקנים הנאמר עליהם אספה לי שבעים איש כו׳ ולכל העם והוא מה שאמרו

:  במם׳ עירובין (לניד טיב) כיצר םרר המשנה בו׳
 יהעולה מדבריהם הוא שמרעיד, היה מקבל את המצוד. עם כל פירושיה וענייניה
 והיה כותב במצות ה׳ עיקי־ המצוד. ועצמותה בתורה שבכתב וביאוריה
 דזיה מלמד על פה והוא ענין תורה שבעל פה . כמו שתאמר דרך משל שהוא ע׳ ה
 כתב בתורה עיקי מצות הסוכה והוא ענין רכתיב בסוכות תשבו ז׳ ימים אבל
 למעלה מעשרים ולמטה מיו״ד ושיעור האורך והרוחב והחיוב וחפטור ולבוד ודופן
 עקומה ובמה מםככין ובמה אין מםבכין וכיוצא באלו היה מלמד על פה כלומר
 הקביה ציוה בסוכה ואין סיכה אלא בררך זה וכן בכולם והיה םרר לימודו שתחילה
 היה מלמד לאהרן ואהדיו נכנסים אלעזר ואיתמר ולומד להם במעמד אהרן ובניו
 כו׳ ואהריהם נכנסים בל מי שירצה מהמון העש ומלמדה להם במעמד כל הראשונים
 ואז היה משה יוצא ואהרן מלמד לכולם פעם אתת והיה אהרן יוצא ואלעזר ואיתמר
 חוזיין ומלםדין לזקנים ולעם ואין הבנים יוצאים והזקנים הוזרין ומלמדין לעם
 ונמצאו כולם למדים הענין מזולתם ארבעה פעמים אהרן מפי משה ארבעה פעמים
 ובניו מפי משה נ׳ פעמים ואתת מפי אהרן והזקנים מפי משה ב׳ ואהת מאהרן
 וא׳ מבניו ואתת מפי ד,זק.ים . ויהושע כבר ידעת שלא היה זז מתוך האהל וכבר
 ״ימעד, הוא ד׳ פעמים ממשה ובן פנחס היה עם בני אהרן ובעת זקנתו והבינו
 י״אדדיתו בקרוב קץ אנושותו מסר סודות התורה והלכותיה עם כל ענייני הורה
 שבע״פ ליהושע ובסוף ארבעים שנה ליציאת מצרים שהית סוף ב׳ אלפים ותפיח
 לבריאת זן־לם ביום השבת בשעת המנהה נעים ענין כבודו ונראה שם את פני ה׳
 וישב שם עד עולם . ויהושע היה להם לראש ולמנהיג מדריכם בחיים ומלסדם
 להועיל • ובבוא עתו מסדה לזקנים גם כן ולא לאותם שבעים זקגים שבימי משה
 עכבר הלפו והלכו אלא לאותם זקנים שבימיו ושנשארו אחריו הנאמר עליהם
 דעבוד ישראל את ה׳ כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי
 יהושע לא גודע להם מספרם ולא עגיינם אלא שעתגיאל בן קנז היה מהראשונים
 והיה בזמן יהושע והיה מופלג בדורו עד מאד דרך הפלגה אמרו במסכת תמורה
 (לסיי) דאלף ושבע מאות קלין ותמורין ונזירות שוות ודקדוקי סופרים גשתכהו בימי

 אבלו של מרעיד, וכולן השיבם עתניאל בן קנז מתוך פלפולו :
י עניינם ענין משנה זו השופטים אע״פ שהיו דורות אחרי׳ נבללים הם בכלל פ ל  ן
ב  הזקנים והרי:אמר עליהם ויקס .־,׳ שופטים ויושיען והתשועה סבתה כ

 בהנהנתב
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 בהנהגתם הטובה ובהדריכם אותם ללכת בדרכי התורה השלימה אשר נאי עליה תורת
ה משיבת נפש. או שמא אף בדורות השופטימ היו עםהם זקנים והיה עלי מ י מ  ה׳ ת
ע בין זמן הזקנים לזמן הנביאים והניע אז זמן צ ו מ ו מ י הזקנים לדעתנ נ  הכהן םאהרו
ם ונמסר׳ לשמואל התודה מעלי וחבריו ומהם לדוד וחבריו שהיו עמו זקנים  הנביאי
ת ראשון ועברו מן השנים אלפים י  ונביאי׳ ומהם לשלמה ולהבריו ואז הניע זמן ב
ם  ותתקכיח שנה ונמסרה הקבלה משלמה והבריו לאחיה השילוני ושאר הנביאי
 שבימיו שהתנבאו בימי רהבעם ומהם ליחוא בן חנני׳ וחבריו שהתנבאו בימי אםא
באו בימי יהושפט וכן עובדים  ומהם לאליהו בן ימלה (ו5יל מוניהו) וחבריו שנתנ
ב ומהם לאלישע וחבריו שהתנבאו בימי יהושפט ויהורם ואה זיהו א ח  ביםי א
באו בימי יואש ומהם לזכריה בן יהוידע  ומהם ליחוידע וחבריו שהתנ
ם כן ומהם להושע והבריו ומהם תו זמן נ באו באו  וחבריו שהתנ

באו תנ  לעמום וחבריו ומהם למיכה המורשתי והבליו וכל אלו הארבעה נ
ם עוזיחו יותמ אחז יחזקיהו על הדרך שהזכרנו ומחם ליואל  בימי ד׳ מלכי
באו תנ ק וחבריו ושלשח אלו נ ו ק ב ח  וחבריו ומהם לנחום האלקושי וחבריו ומחם ל
ו ר ח ב  בימי מנשה על הסדר שהזכרנו ומהם לצפניה ותבריו שהתנבאו בימי יאשיהו ו
לדה. הו ו באותו הדור ירמיה וצפניה ו א ב נ ת  של ירמיהו בס״ש רז״ל שלשה נביאימ נ
ת וחולדה אצל הנשים ומהם לירמיהו ו סי י כנ ת ב א בשוקים וצפניה ב ב נ ת  ירמיה היה מ
באו בימי יהויקים ויהויכין וצדקיהו  וחבריו ומהם לברוך בן נריד, וחבריו שנתנ
ת אמ במדרשי הקבלה בואותיהם הזמן שנתנבאו בו אם במקראו ב נ  כמו שתראה ברו
ה ליחזקאל ל ב ק נמסרה ה ן ולמלך צדקיהו ו ך יהדכי  התלמודית ואז הניע זמן הנלות למל
ת דוד והיה מהם עד ת ראשון ופסקה המלבות מבי י  וחבריו ואז השלימה זמן ב
 זה הזמן דור אהד דור שלמה רהבעם אביה אםא יהושפט יהורם אחזיח יואש אמציהו
ו  עוזיהו יותם אחז יהזקיהו מנשה אמון יאשיחו יהואחז יהויקים אהיו יהויכין אחי
אל ושאלתיאל חוליו־ ת שאלתי ל הוליד יכניה א ב  הוא יכניה וצדקיהו אתיו ובנלות ב
כה אבל שנמ״זכה המעל׳ דור ב מושל במלו א בהם בכתו צ מ ח זרובבל ואחריו לא נ  א
ה חזקה ואמתית עוד ל ב ם מדרך ק ת ל ע ות חוחזק מזרעם ומשורש מ  אחר דור בראשי נלי
נה וכן עברו בזמן החרבןממלכי ישראל זכרת נדולי נשיאנו שבנרבו ת הקבל׳ הנ ק ז ח ם ב ר  ט
ב אהזיהו א ח א י ר מ א אחרים והם שאול ואיש בושת ירבעם חדד בעשא אלד. זמרי ע  כי
ח ק  יהורם יהוא יהואהז יהואש ירבעם בן יואשיה זכריח p שלום מנחש פקחיד. פ
ד השופטי׳ שאחי• ב ל  בן רמליהו הושע בן אלה וכל אלו היו מלכי׳ ביהודה ובישראל מ

ת גביאים שהיתר. הגחנתם כעין מלכוח : צ ק  יהושע וזמן יהושע ומרעיד. ו
ת ראשון עברו מן השגים ג׳ אלפים ושליח י  ונשוב לדרכיגו והוא שבזמן חורבן ב
ד בית ראשון בבניגו וכשתוסיף על אלפים וחחקכיד. שבידך ס י פ  שהרי תי
ת ראשון יחיו נ׳ אלפים ושליח . ונםםרד. אז הקבלה י ת העולם עד בנין ב א י ר ב  מ
 לעזרא וחבריו שהם חני זכריה וכבר ידעת שמלאכי הוא עזרא (מגילה ימיו) והם היו
. ר א ו ב . ואעיפ שאין גבואה שורד. בהוצה לארץ . אולי התחילו במדרגת ת ם י א י ב  נ
 בארץ . וכל שהתחילה בארץ אף הוא שורה בחוצה לארץ. וכן תרגם יונתן ביהזקאל
ה בארעא ת ם גבואד, מן קדם ה' ליחזקאל בר בוזי ד ג ת ה תר.) פ ת מ ) ( . , נ א ) 
ת צ . ודע נ״ב דיש ק י א ר ש ב תגייגות ואיתמלל עמיה במדינת ארע כ  דישד5.ל ת
ם ה׳ לאומרו ד ם גבואה מן ק ג ת ה פ בואה באומרו מהוה ת ת הנ נ  הבדל במדרי
מרם זיל ו לדעתי באו ב השתדלו' ובקושי ואל זה רמז  זאיתמלל עמיד, ואף זד. ברו
ל  (יהוא בסכילח6 ס» גא והובא בילקומ כרס יחזקאל) אין השכינה שורה על הנביאים בחי

 וכשנדבר
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. ובן ר ב  וכשנדבר להם בודל לא גדבר עמהם אלא על מקום שגאטר על גהר כ
. והתבוגן בזה המאמר  ואני הייתי על אובל אולי וכן ואני הייתי על יד הנהר
 שהוא אמר דאין הנבואה שורה על הנביאים ואומרו אין הנבואה שורה ענינו על
 תכלית מדרינת הנבואה ואומי על הנביאים עניגו אע״פ שהתחילה נבואתם אי
 הכנתם ושלמותם בארץ. ואחיכ אמר וכשהוא נדבר עמהם כלו׳ שהוא לשון חלק
 של נבואה ולא תכלית נבואה ואמר שאף נם זאת במקום טהוד. והוא ענין
 השתדלות הבנת עצמו וכהותיו אליה ופנותו מכל טרדה והבן זה. ומכאן נראה
חל במושכלות והיות כוהו המדמה  שלא נחשב דניאל במדריגת הנביאים עם היותו נ
 בתכלית השליטות ומניד נפלאות בעתידות. עם היות לנו בזה דעת אחרת

 בפתיחת ספר תהליס (עי׳ לעיל תולדות הרב המחכר ן׳ כיש) .

.  סדר אנשי כנה״נ
 ונשוב לדרכינו והוא שהיו בעת החורבן הנמים נדולים עד להפליא החדש והמסנר
 דגיאל הנניא מישאל ועזריה בן הבליה ישוע שריה בן רעליא מרדכי זרובבל
. והם הנקראים אגשי כגהינ ואז גבגה בית שגי ועברו מן  והרבה כיוצא בהם
 השגים בבגייגו ג׳ אלפים ותיה שגה שהרי ע׳ שגה עמדו בגלות בבל וכשתוםיפם
 על ג׳ אלפים ושליה שבידך םבריאת העולם עד הורכן בית ראשון יהיו ג׳ אלפים
. ואז נםתלקה הנבואה לרוב טרדותיגו במלהמות הפוגעות השלמות בםקצת ח י ר  ו
 ן־וא אצלי קצת הרמז לקצת דברים האמור עליהם במם׳ יומא (לנ״א ע״ב) שהיו
 הסרים מבית שני אלא שנקר׳ עדיין זמן אנשי כנהינ מעט זמן והוא בתחילת
 בית שני כל ימי עזרא שהיה כ״נ ראשון לבית ב׳ וכל ימי שמעון הצדיק שהיה
 ניכ כהן נדול אהד עזרא והוא היה ממוצע בין זמן אנשי כנהינ לזמן חכמי
 התלמוד דהיה אהדון לאנשי כנהינ וראשון להכםים . והיה בזמן אלכסנדר שהשמיד
. והוא שבשנת ליד לבנין הבית י  מלכי פרם בשנת איבעים לבנין בית שנ
 שנבנה במלכות דריוש מלך פרם . יצא אלכסנדר מלך יון למלהמה על דריוש והתחיל
 בכבוש םלכותו ובאותה שנה כיבש עילם המדינה שהיתר, ראש למלכות פרס.
 ובשנת ארבעים לבנין מלכו בכל פרם ואז נשתקע שם מלכות פרם . והתהיל מלכות
 יונים ובקש להשמיד ירוש׳ ובית המקדש בשנת ארבעים לבנינו . ויצא לפניו
 שםעון הצדיק (כלאיתא ביומא לסיס עיא) והוא היה יהושע בן יהוצדק. (איה וציל והוא
 היה מיהושע בן יהוצדק וכמיש לעיל בזה וליק) וכשראו הדרו ונשאו מפני שדמות דיוקנו
 היה רואה לפניו במלחמות ונוצח והשלים עמו והתנה שיהיו מונים שטריתיהם
 לתהילת מלכותו שהוא שיפ שנה קודם החורבן. ודע שכל הזמנים שהוזכרו עד
 סוף זמן הנביאים והוא זמן הורכן בית ראשון לא ראו עצמם צריכים לכתוב דבר
. ולא היה להם כתוב רק התורה והנבואות כי כל ה  נזן הראוי להיותו נמסר בעל פ
 הצריך להם מבאורי המצות התלמודים הכל היה נמסר להם איש מאיש בשלמות
 וםה שהיה םההדש והצטרכו בו להתבוננות לפי היחש הענינים נםםרו להם העקרים
 והמרות שמהם היו מוציאים תעלוםותיהם לאור ומבררים כל הדינים ומה שלא
 הספיק בהם בו ההקש והסברא. לפעםים היו הולכין בו אהר הרוב באומרו אחרי
 רבים להטות. ולפעמים היתד, הנבואה מבררת להם כל תעלוםה כםו שידעת
 מדברי קצת הבמינו השלמים שהנבואה הניד השנות עיוניות לא תוכל העיון להשינס
 כל שכן הסברא. כי כמו שיניע לבח המדמה השנה מה שלא יניע אליו מן
 החושים כן יניע לבח השכלי השנה מה עלא ישעהו בעיון ובהקדמו׳ ובהקש ובסברא

 אבל
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 אבל מ״מ הם היו נושאים ונותנים בדרבי ההקש והמרות והסברא להוציא לאור
 תעלוסותיהם וכיז באין מתלוקת ביניהם כלל בי היו אז נמםרי׳ לנביאים וסרים
 למשמעתם ונשמעים אליהם. ולפעמים היו םומבין על דברים שהיה עגיגם מקובל
 להם שכך היא הל׳׳מ והוא בדבר שאין העיון והסברא ולא אתת מהמדות שהתורה
. ולפעמים גיכ היו םומכין קבלותיהם במקראות דרך ו  נדרשת בהם שולטות ב
 אסמכתא בעלמא והכל היה נשאר להם דרך קבלה מאיש לאיש עם מה שיחדשו

 להם סנהיניהם לפי הזמן ולפי הצורך המתהדש בלא מתלוקת:
מה שאמרו הכמי המשנה בששי לסם׳ שקלים (מיי) זה סדרש דרש יהוידע הכהן  ו
 נדול כל שהוא בא סשום הטא ואשמה ילקה בהם עולות שהבשר לשם
 יהעור לכהנים . לא שכתב זה על םפר הוא הסקבלים ממנו שלא היו צריכין לכך
 אלא שהם דרשוה סן הסקרא הכתוב ביהוידע (איה פיץ לריפ בפיה״מ שס בשקלים ובתמור'
ג יע״ש) והוא כפף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה׳ לכהנים יהיו עם שסצאנו י כ -
 בתורה דכתיב אשם הוא אשם אשם לה׳ ודרשו לקיים סקראות הללו שיהא הבשר
 לה׳ והעור לכהנים . וכן תפרש בכל כיוצא בזה כי הלשון יתיר לסה שהוא םיבת
 הדבר שיקרו לפעמים פועל הדבר כסו שבארנו בקצת היבורנו ולזה לא תסצא בהוראת
 איזו הלכה כך אמר נביא פלוני או בשם נביא פלוני ואלו לא היה הענין על דרך
 שכתבנו היה כל התלמוד מלא מזה. אבל כשהניע הזמן לאנשי כנהינ הכירו בהתתלת
. אם ראשוני החכמים במה  חסרונם והיו כותבים כל אחד לעצסו םה ששסע סרבו
 ששסעו סאהרוני הנביאי׳ אחר שהרנישו בהעדר הנבואח וחחחלת הסחלוקת אם
 הבאים אהריהס בסה שהיו שוסעים איש מפי איש. והוא ס״ש בראשון של יבסות
 (לייו מיא) אס״ר דוםא בן הרכינם על מדוכה זו ישב הני הנביא ואמר נ׳ דברים
 תדא צרת הבת סותרת לאתים ואידך עמון וסואב סעשרין סעשר עני בשביעית
 ואידך סקבלין גרים סן הקרדויים ומן התרסודיים . ולא נודע זה הספור אלא סדרך
 שגםצא כתוב כן שהרי ר׳ דוםא זה היה בזמן ריע ומזמן ר״ע לזמן הגי קרוב לתיק
 שגה . ואעיפ שאסרו שם שר׳ דוםא בו הרכיגם שהיה זקן מופלג ביותר הוא הוא
 שאמר מעיד אגי עלי שסים וארץ שעל מדוכה זו כוי שמשמען של דברים שבפגיא
 גאמר כן והוא היה המעיד אפשר שכך מצא כתוב והעיד מפי הכתב של איזה
 מומהה שאין לעדות של הוראה דקדוק בענין זה כלל. וכיוצא בזה
 מצאתי בראשון של סנילה (ליג פ״א) תרנום של נביאים יונתן בן עוזיאל
 אמרו מפי הגי זכרי׳ ומלאכי . וכמה דורות היו ביניהם וכן זמן יותר
 מג׳ מאות שגה אלא שהעגין שהוא תרגמו כמו שקבל מרבותיו ורבותיו
ינ פינ) בשמואל אמיר  מרבותיהם בשם אותם הנביאים ודוגסתם בפי כל הבשד(לקי
 אלעזר בסה שאסרו שם אמר שסואל בשם ר״א מנין לכהן טמא בו׳ ושמואל לא
 דאהלריא סעולם אלא שקבלה סרבותיו בשסו כסו שפירשו שם נדולי הרבנים •
 ולגדולי הסתברים רא־תי בפיהיס (והוא בהקלמתו לס׳ זרפיס) שעשה לר׳ דוםא בן
 הרכיגם שהזכרגו בדורו של שסעון הצדיק ובדורושל ר׳ עקיבא כפשטות של שסיעת
 יבסות • והדברים סתסהים איך הםכיסו הם עיה ליהם להם מהיי העולם הזה שיעוד

 כזה ולדבריהם היה להם לו׳ ביוגתןבן עוזיאל כן :
 ונשוב לעגיגיגו והוא שבזמן אגשי כגהיג התתילו לכתוב סד, שהיו שוסעי׳ זה סזה
 כסו שכתבגו בזו של יבסות . וכן םה שגאסר עליהם בסםכתא זי בפיק
 שיא הם אמרו שלשה דברים כוי ועם כל זה היה זה סעט זולת בדברים זרים
 המציאות עגיגם רחוק בי היה לבם רחב כפתחו של אולם והיו גשעגים על טוב

 מזגם
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 מ?גנ ויושר הבגתם ורוחב לבבם והפלגת שקידתם . וכאשר תמו חדורות ההם
 ונאסף עזרא הסופר אל עמיו חגעגו לזמן אנשי חכמי התלמוד וראשון שבהם היה
 שמעון הצדיק שהיה אחרון לאנשי כגה״נ וראשון לחכמים כמו שכתבנו . והתרחבה
 לו עוד זאת המדד. לכתוב ענייגיו כמו שהוגד מדבריו בזאת המםכתא . וכן שבא
 מספור דבריו הנכתבים בתלמוד דברים יש להם מבוא והשתלשלות לענייני מסבתא
 זו באומרמ זיל במם׳ נדרים (ד״ט ע״כ) אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם
 נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אלי נזיר מן הדרום יפה עינים וטוב רואי
 וקווצותיו סדורות לו תלתלימ אמרתי לו בני מה ראית להשחית שער זד. נאד. אמר
 לי רועה הייתי לאבא בעירי והלכתי לשאוב מים םן המעיין והסתכלתי בבבואה שלי
 ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי ריקם מפני מה אתה מהנאה בעולם
 שאינו שלך שסופך להיות רימה ותולעה העבודה הריני מנלחך לשמים אמרתי לו
 בני ירבו כמותך נודרי נזירות עליך הכתוב אומר נדר נזיר להזיר לה׳ . ולבאזר
 חענין אחר שנתנלנל שאלו שם מאי שנא טמא סשום דאתי על חטא כולהו אשמות
 נמי על חטא באים . והשיבו כל הנודרים בנזירות נודרים כשהם טועים ר״ל מתוך

 כעס והקפדה וכשהם טמאים ורבים עליהם ימי נזירות הם םתחרטיס ונמצאו
 מביאין חולין בעזרה • אבל זה מתוך ישוב נדד ופיו ולבו שוים . כלומר שהנודרים
 מתוך צער ותגר והקפדה כרוב הנודרים בזמנינו זו היא כוונת בלתי רצויה ומתחרטים
 בנקל וכיש בחול עליהם סכה מארכת הזמן נדרם על המכוון מהמ כטומאת הגזיר
 שהוא צריך למנות עליה נזירות מתחילה . אבל הנודרים על צד הבונה מעולד, וחוא
 בראותם עצמם נםשכים אחר התאוות מתכוונים להכניע יצרם שלא ישתקעו
 ברוע מעשיהם . הוא נדר נאות ונבחר ועל כיוצא בזה אמרו במםבתא זו נדרים
 סיינ לפרישות (איה ממיש רבי׳ המחבר זיל בס׳ בית הבחירה בחי׳ לגזרים שס יעיש) :

 סדר התנאים חכמי המשנה המקבלים זה מזה .
 ואחריו של שמעון הצדיק עיר. הניע זמן אנטיננום והיה ראשון לישיבת החכמים
 בזמן בית שני ולא היה לישיבתו בן זונ ומתוך כך לא נפל מחלוקות
 בישיבתו בזמגו (איה וכיכ הרבמהריי אבארבאנאלזיל בהקדמתו לס׳ נחלת אבות יעיש) אלא
 שכל חבריו ותלמידיו וחכמי דורו חיו גמשכים אחריו ואחר דבריו . ולכן לא
 הוזכרו מן חחכםים שבימיו אחד מגי אלף . ואחריו היה הגשיא הממוגח בדור
 וראש ישיבה ר״ל אב ב״ר זוג אהד ממוגה על כל עגייגי הגועות הישיבות והוראות
 שבהם ואז הוחל זמן המחלוקות וגתםגו בתהילת הנהגה זו אחר אנטיננום ן׳ יוסף יועזר
 ייוסף ןייוחנן שקבלו ממנו עם הרבח חכמים שבדורם ואחריהם יהושע ן׳ פרחיה וגיהאי
 הארבלי שקבלו מהם עם הרבה חכמים ניכ ואחריהם יהודד. בן טבאי ושמעון ן׳

ח שקבלו סהם עם הרבה חכםים שבדורם . ואחריהם שמעיה ואבטליון גירי ט  מ
 הצדק (איה כמיש בגיסין לזין עיב מבני בניו של פנחריב למלו תורה ברביס מאן נינהו שמעי׳
 ואגטליין) שקבלו מהם עם הרבה חכםים שבדור ג״כ וכל אלו הזוגות היה אחד מהם
 נשיא וחברו הנזכר עמו אב ביד וראש ישיבה והתרחב בזםגם המחלוקת מעט םצד
 שהיו הנשיא והראש ישיבה חולקים זה עם זה והיו חתלמידים נמשכים אחריהם
 זה בכה וזה בכה ומד. שנתפרסם ממחלקותם בתלםוד הוא בקרבן הבא בייט(בחגיגה
 לייז ע״ח) אם םומכין עליו אם לאו שבכל אלו הזונו׳ היה האחד וסייעתו עמז
 אוסרים שלא לסמוך מפני שהסמיכה יש בה איסור שבות שהרי

 בשעה שסומך םשסש בבעלי חיים שהרי לסמיכה בעי׳ בכל כחו׳
 והוא
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ת עשה אין עשה דוחה שבוח י שהסמיכה היא מצו  והוא כעין רכיבה ואעפי
רה, ועוד שהרי היה אפשר לעשותה םבערב שלא מו ירת לאו דיל חתוך ז ז  ך«בא מנ
י שסוברים יב היו מתירין מפנ . והאתר וסיעתו נ ה ט י ח  היו סוברים תכף לםסיכה ש
סי ב וסאחר דהותר הקרבתן הותר נ ר ע ב כה שחיטה ואיא לה לעשותה ס ף לססי כ  ת
 סמיכתן . ואחריהם עלה הלל הזסן ללסוד לפנ• שסעיה ואבטליון ונתמנה נשיא
ת והתחילו המחלוקות נדלו התעלומו . אז הו..,׳ אור ד״זבטה לחחשיךו א ר י ת ב י נ ם ב ו ק ס  ב
ם דרכי התורה וההקש: ה ת עד שבני בתירא הוצרכו להניח כתרם להעלם ס  להתרבו
ת המסכתא אחר שנהנלנל בידינו א ז ד דבר הראוי לכתבו ב א מזה בתלמו  וכבר ב
ו סוםרים רבים נאותים לענייני זאת הסםכתא . והענין נ ס  מפני שיש ללמוד ס
רא היו נשיאים ח שני (פסחים דסיו מ״א) שזקני בתי ס ד פ  הססופר הוא שאסרו בתלסו
י וידועים כמנהגים בכל הוראה ואסרו עליהם שפעם אהת נעלם מהם אם פסח  באי
ת השבת אם לאו אם שיהיה הספק כפשוטו ואם שיהיה על איזה סוד גנוז  דוחה א
כו . או שמה שנעלם מהם ידיעת הוצאת הדבר סן ההקשים התלמודיים והוצרכו  בתו
ר ולא ירעו בגי בתירא לעמוד על נצחון הענין ב ד ת ב  לכך עיי איזה שקנתד למחו
 ונתביישו בדבר ואמרו יש כאן אדם שידע אם פסח דוחה שבת אם לאו כלומר
ה מן התורה או מדרכי העיון וההיקש או שיעוד ב ו ש ת  שידע לנצח המקנטר בכך ב
ל והלל הבבלי שמו ששימש ב ב  כן סן הקבלה . אסרו יש כאן אדם אחד שעלה מ
ו תוחלת שלחו ושאלו לפניו  לשני נדולי חדור שמעי׳ ואבטליון אפשר שיש ממנ
ם י ח ת השבת והלא יותר סר׳ פסחים ח  אמר לחם וכי פסח אחד יש לנו שדוחה א
ם והם י ח ס ם שהם דוסים לקרבגות פ ת הכבשי ו ל השנה כלוסר קרבנ כ ת ב ב ש ת ה  א
ת שבתוך הפסח וייד ב ש ם ב י ש ב ן וב׳ מוספין וז׳ כ ת שני תסידי ב ל ש כ ה ב ע ב ר  א
חלת אלא זו מנין לך ונאסר ת של סוכות אמרו לו כבר אמרנו שיש ממך תו ב ש  ב
ד המערב בפסחים (ריס אלו לברים) תתחיל דורש להם מהקש מקל ותומר  על זה בתלמו
ת אף פסח ב ד דוחה ש ד קרבן צבור ופסח קרבן צבור מה תמי י מ  מגיש . מהקש ת
ד כוי . מקל י מ ד במועדו ונאמר בפסח במועדו מה ת ת . מגיש נאמר בתמי ב  דוחה ש
ש . י ת פסח שיש בו כרת לא כ ב  וחומר ומה תמיד שאין על מניעתו כרת דוחה ש
לם חס בעו ד המערב (שם בר״פ אלו דברים) שלשה הגיחו כתרי  ואמרו על זה בתלמו
ר א יוגתן ן׳ שאול ור׳ אלעזר בן עזריה וזקגי בתירה אמי ב  הזה וירשו העולם ה
ך . ריא ן׳ עזריה ו ל מ  שילא יוגתן בן שאול אפי׳ גשים יודעות שדוד עתיד ל
 אישתייד ליד. תנין לר׳ גמליאל כלומר שגשאר לו שגי לרבגן גמליאל אחר שהחזירוהו
א שרון גרמון מן גשיאותא ומגוגיה גשיא . ר י ת ת לך אלא זקגי ב  לדיג הא לי
 אסגס מיש אפי׳ גשים יודעות שדוד עתיד למלוך . עגייגו מפגי שדוד היה מזרע
א דרך אקראי ל  יד1דד, דכתי׳ ביה לא יסיר שבט מיהודה בו׳ ולא גתסגה שאול א

ך כסו שבאר 3״ מ ס תו זמן מזרע יהודה ראוי ל  !כעין אפוטרופסות מצד שלא היה באו
י א אתם שאול והוא ח ל ס ל ה שכתוב א  בחיבוריגו זה למסכת הוריות . כעגין מ
. ומימ גאמר עוד שחלקו עמו בראיוחיו ואמרו לו אמרגו ו י ג פ ה שאול מ מ  אבדתי כ
ה ב צ ׳ שיש בו ק א אם אמרו בתמי בה ל ת ההיקש שאסרת יש לו תשו ל ח ו ך ת מ  יש לגו מ
סר אלא כפי סד. שהם . ואין לומר בזח אין ה כלו ב צ  תאמר בפסח שאין לו ק
ל וחומר ת הסמוכים . ק א בהקש המקראו ל  משיבין על ההקש שלא גאמר כן א
א ר בפסח שהו מ א ד שהוא קדשי קדשים ת ת בתמי ר מ  שאמרת יש עליו תשו׳ לאןאם א
׳ שאין ארם רן ג״ש מעצמו שאלו כן אף ׳ יש לה תשו ם . גיש שאסר ם קלי  קדשי
ד ועוד האמור בשניהם . אעיפ שהיה ל והמת בכעדשה מניש של בנ ה א א ב מ  השרץ ט

 גושא
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 נושא ונותן כל היום לא קבלו ממנו עד שאמר להם יבא עלי כך שמעתיה מפי שסעים
 ואבט: י.־ן סיד קבלו ססנו והושיבוהו בראש וםנוהו נשיא . וסכאן איר זעירא בשם ר׳
 זעירי כל תורה שאין לה אב אינה תורה כלומר שאינה מקובלת ספי הראוי לספון
 עליו. ועוד אסרו שם מאחר שנתמנה נשיא התחיל סקנטרן בדברים אסר להם םי נרם
 לכם לצרוך לבבלי הזה ולהיות נשיא עליכם לא עצלות שהיתה בכם שלא שסשתם ב׳
 גדולי ה־ור שסעיה ואבטליון שהיו יושבי׳ אצליכם כיון שקנטרן נתעלסה הלכה םסנו
 אמרו לו שלה ולא הביא סכין מע״ש כיצד יעשה אמר להם שמעתי ושכ חתי אלא
 הגח לבגי ישראל שאם איגם גביאים בגי גביאים הם כלוסר וםוסכים על םה
 שיעשו הם מעצמן למהר מי שפם הו טלה הי׳ חוהבו בין צמרו מי שפםהו גדי קושרו
 בין קרניו גמצאו פמתיהם סביאים םכיגיהם עםהם כיון שראה מעשה גזבר הלכה
 אמר כך שמעחי מפי שמעיה ואבטליון . מכאן אמרו כל המחנאח אם חכם הוא
 חכמתו סםתלקת ממנו אם נביא נבואתו סםתלק ממנו . וראה כמד. סוסרים
ה. אחת שכל שנתמנה מנהינ על הצבור ראוי לו להשתדל בכל כחו  נכללו בענין ז
. ואם נתמנה נשיא להנהינ את בני דורו בדברי  להנהינ כראוי להנהנה המסורה לו
 תורה ובמילי דשסיא ראוי לו שיהיה שלם ובקי בכל ענייני הוראה ויודע להשיב
. ואם מכיר בעצמו שאינו ראוי לכך שבח היא לו שלא  לכל מי שבא לקנטרו
. והשנית שאף המכיר בעצמו י  ׳יתבייש לחנית את כתרו ולסוםרו למי שהוא ראו
 שהוא בקי ושלם ויודע להשיב בכל דבר לא יחליט הדברים ססברתו בהנהה פשוטה
 אלא בדבר שהשכל מורה עליו הוראת מוחלטת או מפי הקבלה המומהית . שכל
 שמורה הוראה מצד סברתו בלא חכרת נותן מקום ופתחון פה על עצמו לחלוק
. והשלישית שאף המוצא  עליו כשאדם רואת בו שנשען על סברתו יותר מראי
 עצסו בקי ושלם ויודע להשיב וסקובל ספי נדול או ספי נדולים לא יקנטרם
 בדברים להתנשא עליהם יותר סדאי אלא כל שהגדילו הם םעלתו יהא הוא סדבר
 עסהם בנהת וסשפיל עצסו לפניהם ואם קנטר והתנשא עליהם נענש וסתבייש

 סתוך קנטורו :
 ואשוב לדרכינו והוא שאחר דור שסעיה ואבט ליון נתסנה נשיא הלל הזקן ונתםכה
 בן זונו לאב ב״ד מנחם אלא שיצא לעבודח המלך (חגיגה דייו עיב)
. והלל זה עלה מבבל כמו שבתבנו והוא היה נשיא קן  וגהמגה תחתיו שמאי הז
 ג״כ סצד היהם ומבני שפט יה בן אביטל כמיש בתמישי של כתובות (איה הרי אמרו
 שס בלס״ב מיב מל רבי לאתי משפטיה בן אביטל ור׳ הוא היה שסי להלל כדעת גלולי המחברים
 אי שביעי להלל כדעת רבינו המח׳ זיל לקמן) אלא שלא היה בן אלא סצד האם וכסיש
 בתלסוד הסערב (בירוש׳ לפיט לכלאים ובפי הנושא ובביר פ׳ נח סליג סי׳ הי) ור׳ היה עגיו
 ביותר והיה אומד כל מה שיאמר לי אדם אגי עושה חוץ ססה שעשו זקגי בתירא
 לזקני דשרון נרסי הון סן נשיאותא וסנוגי ואי סליק רב הוגא ריש גלותא לא
 שרינא נרמאי סן נשיאותא אלא אנא סותיב ליה לעיל סיניה דהוא סדוכריא ואנא
 מנוקביא כלומר שרב הונא והוא הנשיא שבבל היה מזרע המלוכה מצד האב ורבי׳
 הקדוש סצד האם כלומר שהיתח לאחד מקדומי משפחתו אשה מבני שפטיח בן
 אביטל . אבל מצד אביו היה משבט בנימין כמו שנתבאר בתלמוד המערב בסם׳
 כתובו׳ בפ׳ הנושא . וסיס בסדר הקבלה מצאתי שהלל היה דור ט״ו ליהויכין בדרך
 זה יהויבין שאלתיאל בנו זרובבל בגו משלם בנו חנניא בנו ברכיה בנו חםדיא בנו
 ישעיהו בנו עובדיהו בנו שכניהו בנו שמעיהו בנו ועדיהו בנו והלל היה אחיו

 של חזקיהו זה ואינו נרא׳ כן מן הירוש׳ כמו שכתבנו:
 ונשוב
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 ונשוב לענין וועא שהיתר, לו ישיבה נכבדת מאד ספמ בתלמוד (בסונה דנית עיא<
 שמונים תלמידים חיו לו להלל שכולם היו ראוימ שתשרה שכינה עליהם »
ל שבכילס ור׳ יוחנן בן זכאי ת  ולא גתב. ר לנו מהם אלא יונתן בן עוזיאל שהיה נ
 שהיה קטן שבכולם. ובן היה גיכ לשםאי ישיבות נכבדות . עד שבימיהם התחילו
 המחלוקות להיות רבות יתר על זמן שלפניהם והוא שאף הם דיל הלל ושמאי
 נחלקו בנ׳ דברים כמו שנזכר בראשון של שבת (למ״ו עיא) וזשן נשיאותו של הלל
 היה מאה שנה קודם החרבן של בית שני וכל אותם מאה שנה נמסרת הנשיאות
 להלל וזרעו וארבעה דורות ממנו היו נשיאים באותם סאה שנה. והוא םה שאמרו
ש נשיאותם בפני הבית דיל  בראשון של שבת הלל ושמעון גמליאל ושםעון נ

 בעוד שהבית קיים מאה שנה כלומר שמאה שנה קודם חרבן התחיל נשיאותו שלי
 הלל ופרנסו כל אותם הדורות אלו הארבע׳ (נמיש בפ״ק לשבת דמיי עיא) הלל ואהיי־
 שמעון בנו והוא רבן שמעון בנו של הלל ואהריו נמליאל בנו והוא רבן נםליאל
 הזקן ואתריו רבן שמעון בנו וד1א אותו שנהרנ עם הרוני מלכות (איה מיין מ״ע
 הרב נפתור ופרח פיה למ״ו ע״א . ומ״ש הרב שם הגדולים ח״א מער׳ ביית אות א׳ יעיש) ושאר
 ורעו פרנםו אהר ההרבן תהילה רבן נמליאל בנו של רבן שמעון הנהרנ והוא היד.
 גד מהלקותו של ריא ור׳ יהושע ושבקשו הנמים להעבירו כםיש בפרק תפלת
 השהד (דניה עיא) ואחריו רבי שמעון בינ ועז׳ תמיד במשניות והוא היה נשיא
 בזמנו של דים וועא הוא שכוונו ר״ם ור׳ נתן להעבירו כמו שנתברר בסוף הוריות(לי״נ
י הנשיא י  ע״ג) ואחריו רב׳ הקדוש ואחריו היה גמליאל בנו נשיא והוא רינ בנו של ד
 הגז׳ בשני של םםנתא זאת (מ״ב) ושמעון בגו חכם (בכתובות דק״ג פיב) כלומר אב
 ביד והוא הגז׳ בתלםוד ר׳ שםעון ברבי יאהריו ר׳ יהודה גשיאה שהי׳ בגו של נםליאל
 זה . וגמצא ר׳ הקדוש שביעי להלל . וגדולי הםחבריס כתבו בפתיחת פי׳ המשגה
 שהוא היה ששי להלל. והדברים תמוהים . ובדף הדברים אחר שנפטר הלל הזקן
 נחלקו הישיבות והיו קצתם ננררות אחר הלל ונקראו בית הלל . וקצתם אחר
 שמאי ונקראו בית שמאי אז פרה מטה המחלוקות ויוצא פרח ויצץ ציץ גבה
 קומתו ותרמה פארותיו ותרבנה םרעפותיו מתחלק: הריעות ברוב הענייני׳ וזהר
) ובפ׳ אלו הן הנחנקין >ד5יח ע״ב< ב ׳ פ  שאמדו בברייתא של חנינה (והיא בתוספתא ב
 בתחילה לא היתד, מחלוקת בישראל אלא ביד של עיא יושבין בלשכת הנזית ובתי
 דיגין של כיג בכל העיירות שבא״י ושני בתי דינין של נ׳ אחר בחר חבית ואחר
ו אין ביד בעירו הולך אצל דםמוך ר י ע ב  בהיל גצרך אחד להוראה הולך לביר ש
 לו שמעו אומרים לו ואיל הוא ומופלא שבהן חוליין לביר שבהר הבית אם שמעו איל
ן אלו ואלו ועלכין לביר שבלישכת א ש ל א ן ן , ל י ר ם ו ^ א ל ש י ח ב ד ש י ב  ואיל הולכי׳ ל
 י׳נזית שמעו אוסרים לו ואס לאו עומרים למנין רבו ד,םט.־%ים מהרו רבו המטמאים
 טמאו משרבו תלמידי שמאי וחלל שלא שמשו כל צורכם רבו הםהלוקו׳ בישראל
 מעשית התורה כשתי תורות . ורבן יוחנן ן׳ זכאי מאתרוגי תלמידיו של הלל ושמאי
 בישיבה הרבה םאותם מאה שגה שהזברגו. והוא היה בשעת חחרבן וגשלמו מן
 השגים ג׳ אלפים ותתביח שהרי תיכ שגיםעמד הבית בבגייגו וכשתוסיפם על ג*
א ת  אלפים ות״ח שהיו בידך בשעת הבנין של בית ב׳ יהיו ג׳ אלפים ותתכ״ח ו
 עאמרו קעיב שנה אחר חרבן חבית נשלםו ד׳ אלפים וכל אלו חדורות שםאנטיננום
 ועד רבן יוחנן בן זכאי היו בבית ב׳ ונכללו בכלל התנאים אהר אנשי כנה״נ והפ
 41 חרות . אחד אנטיגגוס וסיעתו ב׳ יוסף ן׳ יועזר ויוסף בן יוחנן איש ירו׳ וסיעתם
 נ•««שע !׳ פרחיה וניתאי הארבלי וסיעתם ד׳ שמעיה גאגטללון וסיעתם • וה»

 הגל
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 הלל ושמאי וםיעחם ואז חרב המקדש ועלה ר׳ יוחנן בן זכאי שהיה מתלמידי
 שמאי והלל ליבנה והנהינ את ישראל הוא והדורות חבאים אחריו עד סוף התנאים
 כמו שיתבאר . והמשכיות שבבית שני היו בדרך זה שהבית נבנה בזמן מלכות
 כורש מלך פרם וחיו בני ישראל תחתיו עד שהוצרכו לעשות במקדש צורת שושן
 הבירה ומלך זדובבל ואחריו נחמיה התרשתא מזרע המלוכה. ל״ד לבנינו כיבש
 אלכסנדר עילם המדינה ולסוף ארבעי׳ כיבש כל הממלכות ושלטה מלכות יין
 בעולם . והניהו ירושלים לכבוד שמעון הצדיק כמו שביארנו. אלא שהיו כפופים
. ן י  להם עד שהוצרכו לסנות לסלכותס ועשו שנת ראש החשבון שנת סיא לבנ
 זמשכה מלכותם קע״ד שנה לבד סאותו שש שנים שמלכו בעילם . והיונים היי
 ממנים להם סלך ולסוף קע״ד שנה שהיה סוף רי״ד לבנין סרד מתתיה בן יוחנן כהן
תא הנקרא השםונאי באנטיבום מלך יון ועמד הוא ובניו על ל (א״ה יעיין כריה די״ש) ו ת  נ
א וכל חילו בעזר הרומיים ועסדו הרוסיים עסהם בנאמנןת  הממונה שלו והדנות ת
 כ*נ שנים ואהיכ נשתעבדו בהם ונסשכה סלבות בית חשסונאי עם אוחם כ״ו שנים
תא סתתי׳ כן יוחנן כ״נ שסלך שנה  ס״נ שנים והיו סהם חרב׳ סלכים חשסונאי ו
 אחת ואחריו יהודה בנו שסלך ו׳שגים . ואחריו יהונתן אהיו של יהודה שש שנים
א תרקנוס ליה שנים ר ק  ואחריו שסעון אחיו ייו שנים ואחריו יוהנן בנו והוא ת
 ואתריו ארוםטובלום בנו שתי שנים ובקצח נוםחאוח סצאחי שנח אחת ואחריו ינאי
תא הרנ הרבה סן החכמים לםיבח סבוארת בסם׳ קידושין(לס״ו עיא)  בגו כיח שנה ו
 ואחריו מלכות אשכנז ורומה אלכםנדרר. כשתי שנים ואחריו חורקנוס בנו ולא
תל ונהנו הסמכה לאחיו ארוםטובלום ומלך ג׳ ת לכהן נ ו  הניחוהו למלוך. אבל מנ
 שנים וחצי. ואחריו נטל הורתם את המלכות. ובתחילת מלכותו עוררוהו עליו בני
 חשסונאי בעזר סלכים אחרים ובתחבולתו הרנ את כולם ונחנו המלוכה בידו
ם סלך ל״ו שנת ת ר ת תא ש  ונסשכה אותו סלכות נין שנה והוא לפי דברי רבותינו ו
. ואעפ״י שבם׳ הקכלה סצאנו שהיה בהם. ואחריו פלך ארקילום ׳  ויש אוסרים ס
ם ת ר  בנו אנטיפרם אחיו ייא שנים . ואחריו אנריפם בן ארוםטובלום שהיה סזרע ת
 גיכ כיו ואחריו בנו שהיד, שסו נ״כ אנריפם ך׳ שנים עם טונבז בנו וייא שסונבז
 בנו מלך אהריו נ׳ שנים ושניהם נהרנז ביד האויבים . ואחריו סונבז בנו והוא אדם
 טוב אבל לא היה לו שם במלהטות על פני ה־ץ. ובבר ביארנו שעזרא היה בזמן
 סלכות פרם . ושסעון חצדיק ביסי סלכות אלכסנדר וכן חתבאר בחלםוד סוטה
 שבימי ינאי הפלך היה יהושע בן פרחי׳ והוא היה רבו של ישי ועז׳ בםקוסות
 בתלמודינו, (איה עיין כסוסה למ״ז שיא בלסוס ויניציא יעיש) ואיכ אינו אותו שמוענין
 קצת האוסות עלינו סעניינו לפי סנינם שהרי הוזכר בתלמודינו בזה קודם למניינם
 בס׳ או בע׳ שנה כסו שביארנו בהיבור זה באחרון של סוטה ובקצת תשובתינו :
א שצריך שתדע שבכל הדורות שהזכרנו היו עם תשיאים ת  ונשוב לעניינינו ו
א ת  ואבות חבית דין חבסים נתלים לא נודע לנו סהם רק סעט סזער ו
 •.מתוך שלא היו שם סהלוקות לא תזכרו חחבסים שבאותם חדורות ולא נתפרסם
 עניינם לדורות . והוא שביסי אנטיננוס לא נסצא בתלסוד סי היה ביסיו. אלא
 ענדולי המחברים סצאתי שכתבו שר׳ אלעזר ן׳ חרסום היה בימיו וכן בימי מסף
׳ מעזר ויוסף בן יוחנן לא נודע לי סי היה ביסיהם וביסי יתשע ן׳ םרחימ ; 

א יוחנן כיג חגיי ת  וניתאי הארבלי. היה סן הנסצאיס עסחם יוחנן ן׳ סתתי׳ ו
 בתפילת חנוכח. וביטי יתדה ן׳ טבאי ושסע־ן ן' שטח המ םן ועסצאים עסהם
 חוני הסענל ואליהו ובימי שמעיה ואכםליון היו מן הנמצאים עםהם עקביא כן

 מהללאל
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 מהללאל וחנן וארמון וד׳ מיאשא . ובזמן הלל ושמאי היו נמצאים עסהם בגי בתירה
 ומנחם ובן בג בנ ור׳ פפיים וחנניא בן חזקיה ונחוני׳ בן הקנה ובבא בן בוטא
 ור׳ יוחנן בן החורוני ורינ הזקן ונחוס הלבלר ויונתן ב״ע והוא החל לחבר ספר והוא
 תרגום מנביאים ובזמן ר׳ יוחנן ן׳ זכאי באוחו זמן ששימש קודם החורבן חיו עמו
 ר׳ שמעין ביג הזקן והוא אותו שנהרג ודי אלעזר בן יעקב ור׳ צדוק ודי אלעזר
 בנו ורייש ן׳ אלישע כהן נדול שהיה מהרוגי מלכות נ״כ ואבא שאול ור״א המודעי
 ו,־׳ חנניא סנן הכהנים ור׳ חנניא בן אנטיגנום ור״ח ן׳ דוםא וריח בן תרדיון ושמואל
 הקטן ור׳ אלעזר בן פרטא ור׳ אלעזר בן דמה וחנניה בן חכינאי ור׳ יהודה בר
 אבא וזולתמ הרבה. ואז בחטאינו חרב מקדש וגלו החכמים נליוח הרבה וקבעו
 •ישיבה בביתר וחרבה נם היא וקבעוה ביבנה ובהרבה מקומות ונתפי־דו הישיבות
 ונתחדשו צרות כפולות ונתמעטו הלבבות וכל שכן שרבו המחלוקות וכמו שהזכרנו:

 םרד התנאים אחר החרבן דור

 ואז התחיל זסן התנאים אחר החורבן וראשון שבהם היה ר׳ יוחנן ן׳ זכאי והוא
 קבע ישיבות נדולות אחר החורבן והתקין תקנות מפורסמות והיו לו תלסידים
 הרבה. ומהם חמשה חשובימ מאוד וםפורם׳ הרבה בתלמוד (כנז׳ במס׳ זו בסיב מיח)
 והס ר׳ אליעזר והוא שנקר׳ ריא הנדול או ריא בן הורקנוס ור׳ יהושע והוא ריי
 ן׳ חנגיא ור׳ יוסי הכהן ור׳ שמעון ן׳ נתנאל ור׳ אלעזי בן ערך . ובזה הזמן חבר ריא
. והיה א י  הפרקים הנודעים לו בדברים סתומים ומידות ננוזים והם נקראים פרקי ר
 ראותו זסן ר׳ יוחנן בן נורי ורבי יוסי הנלילי ור׳ אל עזר בן עזריה ורבן נמליאל
י טיטוכ ובםצותו עם ר׳ ישסעאל בן אלישע כינ וכן היו י  בנו של ריש הנהת ע
 בימיהם ר׳ יוחנן בן ברוק׳ ושםעון בן זוםא וריא בן עזריה ובאותו זמן חבר
 אונקלוס הנר תרנוס התורה והפליא בו כבאורים נכבדים קבלם ם ר ״א יי׳ יהושע

 וכמיש במגינה ל״ג) :

 דור ב׳ ודור ג׳
 ואלו הם הנקראים דור ב׳ לרבן יוחנן ן׳ זכאי ודור שלישי לד׳ עקיבא שהיה ראש
ה מיין במין זוכר מפר׳ א׳ אות 5'ז ודוק) ור׳ טרפון וד׳ אי ) ׳  ישיבה אחר הדור הב
 ישמעאל ורימ שקבל תחילה סריא ואחריו סר׳ עקיבא ור׳ ישסעאלור׳ יהודה ן׳ בבא
 ודי יהודה ור׳ יוסי ור׳ שסעון ור׳ נחסיא וד׳ נתן ור׳ יוחנן חםנדלר ור׳ אלעזר בן
 שסוע ור* שסעון בן עזאי ור׳ חוצפי׳ התורנסן ואלישע בן אבויה ור׳ יהודה ן׳
 דמה וריח ן׳ תרדיון ור׳ ישבב הסופר ור׳ סיסאי וכיסיהם היה די יהודה בן
 בתירא . ובדור הזה היה תלםי הסלך הנק־ במלסיוס . וכן בדוד
 הזה עסד בן כוזיבא ועשר, עצםו סשיח וגעו רבים אחריו ואפי׳ ריע היה נושא
 כליו ושלח בר כוזיבא זת את ידו במלך רומי שהיה שמו (?) והרנ את משנהו
. ער שעלה ו נ  ומלך בביתר שנת ניב לחורבן חבית ומת ומלך בגו אחריו וכן בן ב
 אגדריאנוס קיסר שנת ע״ג לחורבן והרג את בן בנו של בר כוזיבא . ונהרט בדור
 הזה ר׳ חגיגא בן חרדיון ור׳ ישבב ור׳ יהודה בן בבא ודבי חוצפית התודנמן ור׳
 איעזר ן׳ שמוע ור׳ עקיבא מפגי כעם בר כוזיבא ור׳ יהודה ן׳ דמה וד׳ יועדה

 הגחתוס:
RW 
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 יוד רביעי

 הןא רבי שמעון בן גמליאל אביו של רבנו הקדוש ובימיו ר׳ שמעון בן איעזר
 ור׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקה ורבי יהושע ן׳ קרחה ודי יעקב איש
 כפר חטייא ור׳ פרידא ור׳ פרת ורבי זכריה ן׳ הקצב ור׳ מתיא בן חרש ואבא
 חנן ופלימו ור׳ שמעון בן יוהאי ור׳ אלעזר הקפד ור׳ פנחס ן׳ יאיר וםומבום • והרבה
 מלבד אלו והרבה מאלו הנזכרים נמצאו בבי דורות או בנ׳ לאורך ימיהם ולכן
 תמצאם בתלמוד נזכרים עפ כל אחד מ; הדורות כמו שמצינו לר׳ מאיר שהיה מן
 הדור ועי והיה עדיין קיים בזמן רשב״נ שהיה מן הרות הד׳ שהיה ר׳ שמעון בינ

 זה נשיא ור׳ נתן אביד כמו שמפורש בסו׳ ועריות (לייג עיב):

 דור חמישי

 ךןןא רבנו הקדוש זה שהוליד בהמלת ה׳ על עמו רבן שמעון שהזכרנו ושמו י*׳
 יהודה הנשיא ונקי בפי הכל רבנו הקדוש והוא היה אדם מםויים כללי בכל
 חכמה וככל מעלה . והיה בזמנו בניו שהם רבן נמליאל בנו של ר״י הנשיא הנז׳
 בשני של מסבתא זאת ור׳ שמעון ברבי כמו שכתבנו והם הם שאמר בשעת פטירתו
 בכתובות (לק״ג) נמליאל בני נשיא ושמעון בני חכם . וכן בנו של נמליאל זה
 ונקר׳ שמו ר׳ יהודה נשיאה והוא הנז׳ במם׳ עיז בהתר השמן של נוים (לליי ע״א
 יע״ש בתיס׳ ליה אשר ובס׳ סלר הלורות ממר׳ יו״ל לק״ח עיא ימיש ודוק) וכן היו באותו
 זמן רשב״י אעפיי שהיה בדור שלפניו ניכ ור״א בנו ור׳ ישמעאל ביר יוסי אעפ״י
 שהיה בדור שלפניו וריש בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ור׳ אליעזר בן •הודה ווי׳
 שמעון בן יהודה ור׳ יהושע בן קרחה ופלימו עם היותו בדור שלפניו ואיםי בן
 יהודה ור׳ אלעזר בן פרטא ור׳ ראובן אצטיובולי ור״פ בן יאיר ניב עם היותו
 בדור הרביעי נמשכו תייו נס בדור הה׳ וכן היו שם הרבה כיוצא באלו לאלפים :

 יןהן דור האהמן של התנאים ובימיו מלך ברומי אנטונינוס בן אסוירוס אחר
 ::דריאנום . ואף אנטונינום זה מת בימיו ומלך אנטיפום ואף הוא מת בימיו
 ומלך תומתם . וכולם כבדוהו ונשאוהו סאד וביסיו היה נאלינוס . אבל אבוקרט
 היה בנלות בבל לפי מה שנמצא בספר הקבלה . ורבנו הקדוש זה קבל מאביו
 ומר׳ אלעזר בן שמוע וראה בזמ:ו צרות נתלות מתפשטות והתלמידימ מתמעטים
 וחבר ספר המשנה בששה סדרים הידועים במאה ונ׳ שנים אחר ההורבן כלל בו
 כל מה שנתקבל בתורה שבע״פ מבאורי התורה והמצות ומה שנתחדש בכל דור
 ודור מטה שנודע לו עם מה שמצא לכל ההבסים הם מסכתות שלימות כמו שאמרו
 ביומ שנתמנה ר׳ אלעזר ן׳ עזריא נשיא בו ביומ נשנית עדיות וכמו שאמרו
 בסו׳ הוריות לדרוש לן מר מילי דעוקצין הן מה שלא מצאו מסודר וסדרו כתחילה
. ואז הניע זמן האמוראים וקודם שנתחיל בסיפור  הן מה שהוסיף בכה שכלו וסברתו
 ענין האמוראים נאמר שהתנאים היו לאלפים ולרבבות מהם שנזכרו תמיד במשנת
 פר׳ אליעזר ור׳ יהושע ור׳ מאיר ור׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ עקיבא ור׳ טרפון ור׳
 גמליאל ור׳ שמעון בנו . ומדם שלא נזכרו במשגה כלל אלא שבאו דברי קצתם
 כסתם משנה או במילה הכללית ריל אוסרם תמיד במשנה וחכמים אומרים כר׳
. וסהם שהוזכרו ניב בהרבה ה ז  פנחס ן׳ יאיר ור׳ אלעזר ן׳ הרסום זר״־בה ביוצא ב

 ס קוסות
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א בהתמדה כל כך כאלו שזכרנו . ומדם שהוזכרו נ״נ אבל מעט  מקומות אבל ל
א פעם אחת או שתים בכל המשנה ומהם שלש וכן כל כיוצא ל  מזער שלא הוזכרו א
א פעם אתת או ל  בזה ובבר עלה ברעיוני להזכיר בזה כל אותם שלא הוזכרו א
א שהוא ע:ין שהשגנה מצויה בו ויראתי פן יקרני עון וכיש בהמצא שינוי ל ' א  ב
 בין הספי־י׳ וכ״ש שמשכתי את ידי מזה בראותי לנחלי המחברים ע״ה בפתיחתו
 לפי׳ המשנה שכתב בהנניא ן׳ חבינאי שלא מצי׳ במשנה רק במם׳ כלאים . ואני
 מצאתי ניב באחרון של מכות (לכ״א מ״א) ובשלישי של םסכתא זאת (במ״ל) וכן
 כתב בר׳ אלעזר ן׳ הםםא שלא מצינו רק במס׳ תרומות ואני מצאתיו נ״כ במשגה
 בשביעי של מציעא (דצ״כ ע׳׳כ) ובסוף פ״נ של םםכתא זאת (יוי״ה) ובז׳ של ננעים
א מצאנוהו ל וסי ן׳ המשולם ש ס מיג) ובשמיני של מקואות (מיג) וכ״כ בר׳ י : י י י ס נ  (מ׳״כ ו
 איזיא בפכ׳ ת־וםות ואני מצאתיו ניב במשנה בשלישי של כתובות ובששי שם
 (איה בכתובית לא נמצא נוס רמז מזה כלל יצ״ל שהוא בבטרות בסינ דכיד ע״ב שס במשנה רפ״ו
א מצינו ל  לליז עיא וכ־ו״ש כס׳ יוחסין) וב״כ בר׳ אליעזר ן׳ יהודה איש ברתותא ש
׳ של מבול ג  רק במנילה (איה מים הוא וצ״ל בערלה פיק מיל) ואני מצאתיו נ״כ במשנה ב
ש י א שאין בזה א ל ) (איה וכיב בי״׳ ייאש-ן יעי ש) ובראשון של מכשירין א  יום (מ״ז
 ברתותא (איה מיש במס׳ מכשירין לא גמ*א שס שוש רמז בכל המםכתא . אבל מצאתי שהוזכר ר׳
 אלעור ן׳ יהודה איש ברתותא באבות סיג מיו אהלות פיג מיה זבץ סיג מ״א סבול יום פיו. מיה
א בטסי שבת ואני מצאתיו נ״כ במשנה ל  יעיש) וכ״כ בנהוס הטרי שלא נזכר א
 במסי נזיר (פיה דל״ב)(איה נס הוזכר בביב בזשנה בדפ״ה עיא וכמיש בס׳ יוחסין יעיש) ואף
 בקצת ספרים שנמצא שם נהום איש טדי הוא הוא.וכ'כ בר׳ דוסתאי בי׳ ינאי שלא נכתב
כ בשמעון התימני י כ ׳ של מסבת זו (שיח) ו נ ק נמס׳ עירובץ ואני מצאתיו במשנה ב  ד
״כ בד׳ של תענית ודי״ט ובראשון ק במס׳ •בפות (דעיד) והנה מצאנוהו נ  שיא נמצא ר
) והוא נ א בשבועות (לי ל  ש״ ידים (מיג) וכ״ב בר׳ שמעון ן׳ יהודה שלא נמצא א
 נ״כ במעשר ב׳ (פ״ג מיג) (איה ובש׳ יוהסי; כתב שהוזכר בפיג למכות ונסי*־ לנגעים יעיש ובניד׳
 לא הוזכר ריש ן׳ יהודה בפי״ל לנגעים אלא נזכר שס בפיי מייח יי־י״ש) וכ״כ בשמעון אתי
ל טהרות א בזבהים (ל״כ) לבד והנה הוא נמצא בשמיני ש ל  עזריה שלא נמצא א
א בתמורה (פ״ד לכיב ע״א) ונמצא ל  ניכ (במיז) וכ״כ בריא בר׳ שטעון שלא נמצא א
כ בשנים עשר של נגעים (מיג) (איה גס הוזכר במם׳ ביצהדל״בע״ב) וכן ראיתי י  אתגו נ
 שלא הוזכר אצלם ר׳ יהודה הכהן ואנחנו כללנוהו במה שעלה ביעיוגנו במגין זה
. ובן מצאנו בדבריהם ר׳ יעקב בננעים ולא ( כ ד י  והוא במם׳ עדיות בפיה (
א בטםבתא זו בפיר (מייי) וכן נמצא לפי דברידם ל ׳ המשניות שלנו א ס  מצאנוהו ב
א ל ם א א נמצא ש ) ובם׳ המשניות שלנו ל ס י מ ) ז ״ פ  ר׳ אלעזר ן׳ פיאבי בטהרות ב
 רבי אלעזר סתם ךויה יבס׳ יוחסין כתב דיש נוסחאות ריא ן׳ פאבי וי״ג ריא ן׳ פילא יעיש)
ו בספרינו אע״פ ס שנזדמגה שגיאה בספריהם א  ולא שהיה שכחה לפני כסא כבודם א
א שמכל מקום ראינו ל  שיים בידינו סבר הששנד, הספרדיים ישנים ומונחים , א
ל שיאמר הוא ההלכה י ם הנזכרים במשנה הן שיזכר ע״פ עצמו ר י ם כ a ל ד  לבתו* כ
ך ר  מענץ אסור והיתר אז היוב ופטור או טמא וטהור או כשר ופסול הן שיאמר ד
 איין או מדד, ומוסר . הן שיאמרוה אהרים על שמו הן שיאמר הוא בשם אהר הן שיעיד
י איזה י א כן או מפי אהד םוםחה שאמר כך הן שיזבי• ע ת ל איזה ענין מפי קבלתו ש  ע
 מעשה 5:לא דמימ יהא הדבר נייר שהוא סן התכסיס וראיתי להזכירם שלא כסדר זמן
 תולדותס אלא על סדר המסכתות מה שבא מדם בראשונה ומה שנתזםף עליהם
 בשניה ובן בכולם מםכתא אחר מסבתא על סדר רבנו הקדוש הנזכר בפתיחת החיבור

 גימל 8 ייו
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 לי ׳בנדרים הן במסכתות כל הנזכרים בפרט לבד הנכללים בלשון חכמים או שנכללו

 דבריהם בסתםי המשניות ונאמר שבאו מהם ;

 בס׳ זרעים.
 סדר תנאים הנזכרים במשניות בנר הש״ם

׳ ברבות. א׳ ר׳ אליעזר והוא ריא בן הורקנום תלמוד רבן יוחנן ן׳ זכאי ש מ  ב
. ב׳ רבן נמלי<..- והוא זקנו של ר׳ הקדוש >שס) שרצו להעביי־ו ( א י  (ברפיק ל*כ ע
 מפני ר׳ יהושע. נ׳ רבי יהושע (שס) וד1א ר• יהושע ביר תנינא תלמיד ר׳ יוחנן
ן ק ז . ה׳ הלל ה ( י י . ד׳ שמאי הזקן וסיעתי דוד אחר דור הנק׳ ביש >שס ל נאי  ן׳ ז
. ז׳ ר׳ אלעזר  וסיעתו דור אהר דור והם הנקראים בית תלל (שם). ו׳ רבי טרפון(שס)
. ט׳ ר׳ יהודה (שס) והוא ר׳ יהודה בר ( ב ׳ . ה׳ ר' מאיר (שם ל ( כ ׳  ן׳ עזריה (שם ל
 אלעאי והוא הנק׳ אצלם הסיד באומרם עליו תמיד מעשה בהסיד א׳ (בביר, לקיינ).
 יויד ר׳ יהושע ן׳ קרחא (שם דיז) והוא בנו של ר׳ עקיבא. י״א ר׳ יופי (שם דקפיו)
 י׳ב ר׳ נהוניה ן׳ הקנה גבלכיה) י*נ ר׳ עקיבא (שם לכ״ח ילכ״ש). ייד ר׳ הנינא ן׳
 דוסא (שם לליל). טיו ר׳ יוסי הנלילי(שס למימ פיב) ואינו ר׳ יוסי סתם שהרי בשמיני
 של סוטה מצאנום הולקים זה עם זה (למיל פיא). י״ו רבי ישמעאל והוא רייש
. מויב בן עזאי והוא ( י ו ׳ אלישע (שם) (איה ועיין בתוס׳ ביבמות לקיל פיר ליה א  ן

י ר׳ נתן (שם) : י  שמעון בן עזאי(במיל), ה
. והוא ריש ן׳ יוהאי. ך ׳ ( ג י  ונתחדשו עוד במס׳ פיאה. ייט ר׳ שמעון (בפיק מ
 ר׳א בן צדוק בפ״ג נמיה). כיא ריש איש המצפ׳ בפ״ב (מיו) ולא שאמרו
 בשמו דבר אלא שאמרו עליו שזרע את שדהו שני מיני הטיס ועשאן נורן אתת
ה שואל אם צריך ב׳ פאות אם לאו והבאנוהו בכלל התנאים אעיפ שלא הבאנו י ה  ו
 נתאי איש תקוע שאמרו במם׳ חלה בפיק (מיי) שהביא הלות מביתר ולא קבלו
 סמנו וכן אנטיננוס שהעלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו וכן יוסף הכהן שם
 שהביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו וכן אריסטון שחביא בכוריו מדבחיה שהוא
ל  מםוריא וקבלו ממנו וכן לא הזכרנו בכללם טוביא הרופא שנאמ׳ עליו בא׳ ש
 ריה ספ״ק (לכיב) מעשה בטוביא הרופא שראה את חחדש בירושלים הוא ובני
 ועבדו משוחרר וקבלו הברגים אותו ואת בנו ופסלו לעבדו וכשבאו לביד קבלי
א ביבמות ל מ  אותו ואת עבדו ופסלו לבנו וכן לא הזכרנו בכללם ליהושע ן׳ נ
ת ש לםרתה ב ד ק  (לשיא עיא) (איה עמ״ש התום׳ והריסביא בסי׳ ליומא ללייח שיא וליק) ש
ל אלו אין כ פ שדרתה אלפנה מפני ש ׳ ע נ וכנסה א י  ביתוס וםינהו הםלך להיות כ
ש המצפה םצינו י ל בר״ש א י  סיפור המעשה מיכיח שהיו תלמידי חכמיס אבל כאן ר
א מעשה לפני רבן נםליאל ושעלו כולם  שקראוהו בשפ רבי וכן מה ש״מרו ב
 ללשכת חנזית ונשאו ונתנו בדבר וחדבריס מוכרחים שתלמיד הכם היה (איה עי׳
 ביומא לי׳׳ל פינ מאן תנא תמיל ריש איש המצפה כי׳ מאן תנא ס׳ יומא ר״ש אס המצפה וליק)
א ש א י ב נחום חלבלר (פיב מיי). כ״נ ר׳ מ י ח. ב ד לכל כיוצא בז מ  ,מכאן אתה ל
ן בתירא (איה לא מציט בגיר׳ במם׳ פיאה 5יא ל׳ יהישפ נ»ם יר׳  \שס) כ״ד ר׳ יהושע ב
 יהילה בן נתירא «כל שם נמס׳ פיאה בפיג מיי, יאסשיל לר׳ המחבר ויל ניוון לל׳ יהילה ך גהילא
 פ״ג ציל במקום ר' יהושע ב״נ ר׳ יהודה בן ««יי* . אלא שראיתי לר׳ המחבר לקמן 3*0 מיה
׳ יסישע ן׳ מילא ו  שכתב שרי יהולס ביב המוזכר במס׳ בטריה לכנו מוזכר במס׳ 0«6ס מקולס ז

 הדל
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 הויל להזכירו במס׳ שבת כי שס מקומו בלק״ל אס לא שנאמר שניר׳ ר׳ המהבר היתה במס׳ פיאה

 במקום ר׳ יהולה ביב ר׳ יהישמ ביב ובזה מהישב הכל וליק) ־.
. כיו רשבינ והוא אביו ( א ״ מ ) ד ״ פ  ונתחדשו עו׳ במם׳ דמאי. כ״ה ר״ש שזורי ר
 של ר׳ הקדוש(ס״ז מ״נ) אלא שיש להרגיש שכבר הוזכר בברכות (לי״ו ע״ב)
. בכלאים. כיה ר'  ובמס׳ פיאה פיה מ״א עיש , זיך ר״א בן יעקב בפיב (מיש)
 אלעזר והוא ר״א כן שמוע (איה בניר׳ לא יש ריא סתם ולא ריא בן שמוע במס׳ • כלאים כיא
יט ר׳ יוסי ן׳  ר׳ אלימזר ומה שהוזכר סתם ר׳ אלמזר הוא במס׳ שבימית סיב מיח יע״ש) . נ
. ליא ר׳ יוחגן ן׳ גורי פיו ( ח י מ . ל׳ חגיגא ן׳ חכינא פיד ( ! ז י מ  החוטף אפרתי פ״ג (
י י . ל״ג ר׳ חוצפית פ ( ג . ובסם׳ שביעית. ל״ב ר׳ חגיגא ן׳ אגטיגנום פיו (מי ( א י מ ) 
. ליה ר׳ יוסי י׳ המשול/ ( ה י מ . בסם׳ תרוסות. ליד ר׳ אלעזר ן׳ חםטא פ״ג ( ( מי ) 
. ליז ר׳ צדוק פיי (מ״ש) ובסם׳ מעשר ב׳ פיב ( ז י מ . ליו ר׳ גחסי׳ פיח ( ( י י מ ד ( י  פ
 טיט הדגים לפגי הכסים והתבאר בסנהדרין(בפיק דייז מ״כ) שהם חמשה שטעון ן׳
 עזאי ושסעון ן׳ זוסא וריש ן׳ נגס וחגן והנניה איש אוגו. וכבר גזכר בן עזאי
. סיב רבי שסעון בן א י  בברכות ונשארו ארבעה סחודשים ול״ז שבידך חדי הם ס
. סיג יוחגן כ״נ (שם פיל ממ״י) והוא אביו של מתתיא ( ו י  יהודד >מ< בממשר ב׳ ס״נ מ

 החשמונאי הגזכר בגוםח תפלת חגוכה :
 ובמס׳ ערלה. מיד ר׳ אליעזר בן יהודה איש ברתותא (פיב מיה). מיה דוםתאי
 איש כפר איתמר, (פיב ידי) והוא בכלל בית שמאי וכמו שאמרו עליו שם
 שהיה מתלמידי ביש . ומן התימא על נחלי המחברים שסגו את חסתאי ולא מני

 את יועזר :
 ובמס׳ בכורים • מיו ר׳ יהודה בן בתירה (ס״א מ״ו) (איה מיל אות כיד וק׳ל . וכ!
 נזכר שם ריש בן ננס אלא שכבר הוזכר בכלל הלנין לפני חכמים ועיין לעיל אות ל״ז) :

 ומה שנתחדש בם׳ מועד

. מ״ח חנניח בן חזקיה ן נוריון (דייב וייג) ולא נאמר משמו דבר ת ב  במסכת ש
 אלא דמאחר שהוזכר כל כך בכבוד שנאמיו כמה חלמת געלייתו
 ישהלכו כל חחכסים לבקרו גר׳ שהיה סן החכסים . וגדולי המחברים מנאוהו בפיהיט
 טיט גחום הסדי (שם ליו). ג׳ רבי והוא רבי׳ הקדוש (דסיד עיב) (איה כבר הוזכר בס׳

׳ יוחנן בן זכאי (דקמ״י  זרמים במשכת שביעית פיו מיד ובמש׳ מעשרות ס״נ מיה יעיש). ניא ר
. דין אבא שאול בן בוטנית ( י י  ניב וכן רבי דוסא (דקים). נין אביו של ר׳ צדוק (לקנ
 ולא שאמרו טשסו של שני אלו דבר אלא שנאסר שם בפ׳ אחרון שביםיחם פקקו
ת המאור בטפיח כלו׳ ולא סיחו בדבר עד שסשם למדו חיתו־ בדבר זה אלמא  א

 חכסים היו:
. ( א י . ניו ר׳ יחודח בן בבא (לכ״ג ע  ובעירובץ . גיד. ר׳ יוסי בן יהודה (די״י מ״ב)
ן םוסכוס (דכיו מ״ב) . גיט אבטילום י . ח ( א ׳  י זין ר׳ אלעאי (דכ״נ ע
 שהעיד משום ה׳ זקגים שספק עירוב כשר(דליה ע״א ובגירשתיני אבסילומוס). ס' ר׳ דוסא
ם. י  בן הרכיגס (דליש) ואיגו רבי דוםא סתם שהרי בשלישי של עדיות יראה שוע שנ
 ובן נראה שאיגו רבי דוםא קטגותן ועזכר בסו׳ סוטה (דמיש עיא) הואיל וגזבר
 שם בשם לווי׳ (איה בגירשתנו הוא ר׳ יושי קפנותא ועמשיל נסיל). סיא ר׳ חםאי ביר

: ( ב י . סיב רבי יוחנן בן ברוקה (דכיב ע  ינ»י (מ׳׳י! שיא)

 ובפסחים
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. סיר רבי פפיים נל״י  ובפסחים . סיג רבי חנניה סגן הכהנים (כ־״ק לייל ע״א)

 ע*ל» :
. פיו ר׳ שמעון בן הסגן (לייב ע״נ) והוא בנו על  ובשקלים • פיה בן בוכרי

 רבי חנניה :
 וביומא. םיז זכריה בן קבוטל (דתיי) ולא שנאמר דבר בשמו אלא שאמר הרבה
 פעמים קריתי לפניו בדניאל ונאמר בראש המשנה שאם אינו חכם תלמידי
 חכמים דורשין לפניו ואם יודע ״קרות קורא ואם לאו קורין לפניו . פ״ה מתיא
. ע׳ רבי מתיא בן חרש (דנ״ג עיא) 5 ( ב ״ ג מ י מ  בן שמואל (דכיח) . ס׳׳ט רבי מנחם ך

, ע״נ ר׳ ( א ׳ ע ו ״ ס ד  ובתעניות• ע״א שמעון התמני דיימ ע״כ) . ע״ב רב* חלפתא (
 חנניה בן תרדיון דמיו ע״ב. ע״ד הוני המעיל (דייס פיב) עיה שמעוןבן שטח(כס):
. עיז יוסף ן׳ יועזר (שס). עיח יוםף ן י  ובחנינה . עיו ריש בן מנםיא (דיש מ״א)
 יוחנן(דייו עיא) עיט יהושע בן פרהיה(שס). פ׳ ניתאי חארבלי (שס). פ״א יהודה
 בן טבאי (שס) וכבר נזכר בן זונו . פ׳ב שמעיה (שס) . פ״נ אבטליון (שס). פיר
 םנחם (ש0) אלא שיצא לעבודה ולא הוזכר דבר בשמו . פיח יוחנן בן נודנדא
 (דתיי ט״א) ולא מצינו לו דבר אלא שמעיד עליו שאכל הולין בטהרת הקדש כל

 ימיו ואין זה אלא בחכם וכן שמצאנוהו אהד כן ביבמות :
 ומסוכה . פיו יוהנן בן החורונית (לכיח) ולא מצינו מ דבר אלא מאחר שמביאין
ה ובן שמציני בברייתא של סוכה אמיר אלןיןי־ י  ראיה ממנו ודאי הכם ה

 בר צדוק כשהייתי לומד תירה אצל ר׳ יוחנן בן התורנית :

 ומה שנתחדש בםח־ נשים

. פ״ח דיי הסנדלר (דק״ד ע״ב) • פ״ט ר ( א ״  ביבמות . פ״ז ריא ן׳ מתיא (דצ״ב ע
 הורקנום ולא נאמר דבר משמו אלא שהוקרה עיי א׳ מן מקראות שבחליצד.
 ןלמרו ממנו (יז״י). צ׳ נחמי׳ איש ביה דלי (לקכ״ב פיא) . צ״א יהודה בן אבא
 >א׳ה בקשתי ולא מצאתי שהוזכר שס ביבמות יהודה p אבא אלא ר׳ יהודה בן בנא ואפשר זכיין
 למה כשנינו שס בדקכיב שאמר נסמיה איש בית דלי שמעתי שאין משיאין את האשה כוי ע״ס סיא
 אלא יהידה בן בבא כו׳ ונריס ר׳ הגיג!׳ זיל אבא במקוס יהידה ב״ב. ואולם ראיתי בס׳ יוהסין
 באי׳ יויד שכתב וזיל ר׳ ימדה בי א״־א הוא חבירו של ר' יוסי הכהן ונסתפק לי אס זה ר' יהודה
 ן׳ בבא כי הכל שס א׳ וזמן אהד עכיל יאהרי המיר תמהני עליו שהרי מצינו להרמב״ס זיל בהקדמתו
 לס׳ זרעים בפ״א בשמות התנאים הנזכרים במשנה שמנה לדי יהודה בן בבא ורבי יהודה בן אבא

 שימ דתרתי נינהו. וכן נראה דהוא דעת רבי׳ המחבר זיל):
 ובכתובות• צ״ב ר׳ זכריה בן הקצב (דכיו) . ואעיפ שלא הוזכרה שם שמועה
 משמו בששי של סוטה נמצא בו דבר וכן בבריית׳ של סובה פ״ח •
. ציד אדמון (לק״כ) אבל חנן הנזכר שם כבר  צינ ר׳ חנינא בן עקב יא (דע״א ט״א)

 נכלל בדניס לפני חכמים (איה עיין נעיל באות ליז וממש״ל בסיד) .

 לבנזיך. מצינו נחום איש מדי (דליב) אלא שנראה לי שהוא נהום המדי הנזכר
ס) וכן נזכר שם בן זומא וכבר נכלל בדנים לפני חכסים  בשבת (לעיל אות מי
 (למיל אות ל״ז) ולזה לא כללננם במנין . ציה ר׳ נהח־־אי (דס״ו ע״א) . ואף זה יש

 אומדים שמא רימ (איה כיין בעירובי{ דייג פ׳יב):
 ובנדרים
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 ובנדרים , ציו ר׳ נחמיא (דל״א עיר.) (א׳׳ה ה:ה כבי היזכר במס׳ תרומות מיו! וגס י״
 המחבר זיל הזכירו לעיל באות ל״ו וגס הוזכר נמס׳ מעשרות בפ״ג מיה ובמס׳ יומא

ס מ״א וגס ביבמות לין עיב יע״ש) : י  ל

 ובגיטין. צ״ז ר׳ אלעזר ן׳ פרטא (דכ״ח ע״כ) והוזכר שם חנניה איש אונו וכבד
 נכלל בדנים לפני הכמים (אות ליז לעי׳):

. צ״ט רבי יהושע בן ( נ ״  ובסוטה . ציה ר׳ אליעזר בנו שיר יוסי הגלילי(לז״ך ע
ן אלעזד (למ״ה ע״א) (איה כבר הוזכר במס׳  הורקנוס (שם) . ק׳ רבי שמעון ב
א נאמר שום דבר ל ן פיאבי (למ״מ ע״א) ו  כלאיס פ״מ מיה יע״ש). קיא רבי ישמעאל ב

 ממנו אלא שאמרו עליו שמשמה בטלה זיו כהונה :
ב רבי הנינא בן נמליאל !דפ״א ע״א): ״  ובקידושין . ק

 ומה שנתחדש בס׳ נזיקין

ן בן ברוקה (לקי״ל עיי : וחנ  בבא קמא . קינ רבי ישמעאל בנו של רבי י
: ע הבבלי (ש0) ו T ובמציעא , ק״ד רבי ייהנן בן מתיא (לסיג מ״נ) קיה 

ו הקדוש (לכ״ג ע״כ) ק״ז רבי נ ב  ובמכות . קיו רבי שמעון ברבי והוא בנו של ר
 חנניא בן עקשיא (שכ) :

. ( י י ) . ק״ט עקביא בן מהללאל (פיה מ א פ״ה ומי׳ י ת  ובעדיות. ק״ה יהושע ן׳ מ
ד איה הנה בגירסחנו שס בפיה מיו לא נרסי׳ אלעזר ן׳ הנל כיא נ  ק״י ר״א בן ה
 אליעזר ן׳ חנוך שאמרו שס ואת מי נידו את אליעזר ן׳ חנוך שפקפק בנסיי . ואע״פ שכתב ר' המחבר
 זיל לעיל באו׳ ך׳ להסמס שלא מנה לנתאי איש תקוע שהביא תלות כו׳ ואנמיניס שהמלה בכורות ולא
 קבלו ממנו וכיוצא שכל אלו אין סיפור המעשה מורה עליהן שהי׳ חיה כו׳ דייל לנס בהאי מעשה מיכה
 שהיה תיח ממה שהעילו אותו על שפקפק בשיי ונס מלסבר תיק לומר שהוא היה מקביא ן׳ מהללאל
 ואס היה מיה לא הוה מיחלף ליה וכמיש הרב שכנה״נ בייל פי׳ שליד הגה״ס אות קכ״ב ועיי להרשבין
 גמשססי החרס שער ל׳ לנריס ר׳ אלעזר בן הנד ועמ״ש הרמ״ל בה׳ ת״ת רפיז ימיש ושס ראיתי למרן
 הב״י בייד ולהרב ביה ולהרב שכנה״נ דנרסי אליעזר ן׳ הנד נגירסת ר' המחבר זיל עיש) .
י (פיו מ״כ). קייב ר׳ יקים איש הדיו• ל ב ב  קי״א רבי נחוניא ן׳ אלנתן איש כפר ה
ש ן׳ בהירה (פיה מיא). קטיו י ד ר י י . ק ( ס י נס מ י ( א נ נ . קי״נ מנהם איש ם ( ה י  (פיז מ
ן ן׳ וחנ ן (שס) והוא תלמידו שיר י ה כ . קט״ז רבי יוסף ה ( כ י ה הכהן (שס מ ד ו ה  ר׳ י

 זכאי:
. קי״ט שמעון ( ג י מ ן ( כ ם איש סו ו נ נ ט נ  ובאבות . קי״ז שמעון הצדיק (פיק מ״כ) קייה א
ל (סיב מיג) (איה ל  בנו של נמליאל בן רבנו הקדוש . קיך ר׳ ה
 וגירסחנו הלל אומר ומי׳ לרבי׳ המחבר מיש שס ומ״ש בהגהותי שס). ק כ״א ר׳ שמעון ן׳ נתנאל
. והוא ר ן׳ ערך (שס מ״ח) ז ע ל . קב״ב ר׳ א ( י (שס א כ  והוא מתלמידי ר׳ יוחנן בן ז
א (פ״ג מיי) • קב״ד ר׳ י נ נ  גיכ מתלמידי דיי ן׳ זכאי . קכ״נ ר׳ חלפתא איש כפר ח
ם איש יבגה ט י ו  יעקב (פיד מייו). קכיה ר׳ אלעזר המודעי(פ״ג מי״א) . קכ״ו ר׳ ל
ו רבי ישמעאל סתם . קב״ח ג אי . ו ( ז י  (פיל מיל) . קכיז ר׳ ישמעאל ב״ר יוסי (פיל מ
ן (שס מי״«) . ט ק . ק״ל שמואל ה ( י  ר׳ יונתן(שס מיש) . קכ״ט רבי ינאי (שס משי
ד מן המנץ (איה וכיוצא בזה ק פ נ  והוזכר שם אלישע ן׳ אבויה אלא שיצא מן הכלל ו
 נחב הרמביס זיל שס בהקדמתו לסי זרעינ! לציו ע״ל יע״ש . ובזה סי׳ בעניותי בחי׳ לסנהדרין
 ללכיו מ״א ממ״ש שם קשר רשמים חינו מן המנין ודויק ועיין בס׳ מן החיים) . קליא ר׳ יוסי בן
דה ן׳ תימא (ס״ה ר הקפד (מכ״א):קלינ יהו ז ע ל . קל״ב ר׳ א  יהודה איש כפר הבבלי(שס)

 מ״ך
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. קליד, בן הא הא . (שס מכ״נ) ובפרקי של רימ ( נ ״ כ  מיד) . קליד בן בג בג . (:ס מ
״י), קל״ז ר׳ יוסי ן׳ קסם א (שם) ואעיפ . קל״ו ר׳ יהושע ן׳ ליי(5 ( מ י ר  (שהית ברייתא ל
 שפרק זה אינו מעיקר המשנה מכל מקום הואיל והוא לר״ט נדון הוא לעגין זה כבשנה
 אלא שריי בן לוי היה בו מן האםוי־אים מתלמידי רבי יוחנן כמ״ש למטה
 (איה הנה מצינו שהוזכר ריביל להדיא במשנה בסו׳ מוקצים ולמה לי׳ לרביגו המחבר לאתוי מברייתא
 ואין לומר לסיל לאין זו משנה שבסו׳ ס׳ כייקציס ומסיים המס׳ חלות לבש כאשר נראה דהכי סיימו
 קצת מהראשונים שהרי הביא לקמן באות קנ״ב לריש בן חלפתא והרי הוא מוזכר אחר ריביל באותו
 פ׳ אלא ודאי לכונת רבינו היא לימן אבות קלס למס׳ מוקצים הזכיר לריב״ל בכאן שהוא קידש למס׳
 עוקצים ויהיב שעמא לרבותא יתירה השתכרת ב־רייתא זאת שהיא השובה כמשנה ומה שיש לעמו־ בזה

j (, לקמן במיה אכתוב כפ• מה שיורונו מן השמים 

 ומח שנתחדש בסדר קדשים

. קליט שמעון אחי עזריה (שם) א) ׳ זבחים . קליח יוסף ן׳ הנני׳ (יפיק ד״כ שי ש י י  ב
 והוא דודו של ר׳ א לעזר ן׳ עזריה :

 ובחןלין. קימ ר׳ ישבב (לל״ב שיא) . ובתמורה. קמיא ר׳ אלעזר ביר שמעון
 ״ י >דכ'ב ע״3) (איה כבר הוזכר בביצה דליב מ״ב) :

 ובכריתות. קטיב בבא בן בוטא (דכ״ה «״א)ולא שאמרו במשנה דבר משמו אלא
 שאסרו עליו שהיה סתנדב אשם תלוי בכל יום והוא מתלמידי

 שסאי :
 ובתמיד. קסיג רבי אלעזר ן׳ דנלאי (דיל ע*3) ולא אסר דבר הלכה אלא שאסר
 עזים היו לבית אבא בהרי מבואר שהיו טתעטשות סריח פטום

 הקמור׳ וסאחר שקראהו רבי חכם היה :

 ובמילות. קם״ד אבא יוסף ן׳ חגן ופיב מימ :
 ובקנים. קם״ה שמעון ן׳ עקשיא (סו׳ פ״ג דכיה מיא) :

 ומה שנתהדש בס׳ טהרות .

p באהלות . קמיו ר׳ אלעזר ן׳ עזריה (איה חזרתי מיכ מס׳ הנז׳ ולא נזכר שם ריא 
. ( י י צ  עזריה, כי אס ר׳ אליעזר וע״ק שכבר הזכירו ר׳ המחבר למיל באוח ז׳ ו

׳ טהרות. קסיז ר׳ אלעזר סתם (סיז מיש) ונדולי המחברים כתבוהו בשם ם ם ב  ו
 ריא ן׳ פיאבי (איה הוא הרמב״ס זיל בהקדמתו לס׳ זרמים בסו' שכתב דריא ן'
 «יאבי לא נזכר כי אס במקום א׳ במס׳ סהרות ובנירסתיצו היה ריא ן׳ סילא וממיש ר׳ המחבר

:(  למיל ונתיש שס מיד הרמביס אלי

 ובמקואות, קם״ח אבא אליעזר ן׳ דיעא (סיב מיי) ז
 ובמכשירין. קםיט אבא יוסף אלקותרי איש טבעין (לפ״ק) (איה וגירו הי* אכא

 י יוסף חלי קוסרי אישמבמון) :
 ובידים . קין יוחנן ן׳ ישוע ן׳ חסיו שיר זיקיבא (סיג מיס). קניא רבי יוםי ן*

 דורססקיס (סיד מיג) :
 ובעוגןצין
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 ובעןקצין. קנ״ב ר׳ שמעון ן׳ חלפתא (כסו׳ המם׳) :

. קנ״נ חנמאל המצרי (שם) ולא נאמרה ( ה ״ ג מ י ס  ובפרה. אליהועני ן׳ הקף ו
 הלכה משמם אלא שנאמר עליהם שעשו כל א׳ משניהם פרה אהת :

 וצריך שתדע שבזמנו של רכינו הקרוש אחר שסידר הוא המשניו' פדרו אחריו
 י ר׳ חייא ור׳ אושעיא בדייתות בבל שיהא סדרי והוזכרו בהם שמות
 חכמים שלא נזכרו במשנה. קצתם בכלל התנאים וקצתם בכלל האמוראים וכן
 קצתם הוזכרו בנמ' וקצתם לא הוזכרו ומה שנתחדש בהם משמות החכמים שלא

 הוזכרו במשנה והוזכרו בתוספתא ואלו הן :

 סדר תנאים בברייתות
 בסדר זרעים .

. ב׳ ר׳ שילאי(שס) (איה וגירסתינו ר׳ שיצא). נ׳ ( נ י פ ר  במס׳ ברכות. א׳ ר׳ אתאי (
. ה׳ ר׳ מונא (פיל) : ( ג י רפ  ר׳ זכאי (שם). ד׳ רבי אלעזר ב״ר יוסי (

 ובפיאה . ו׳ חנניה ן׳ אחי גפיב). ר׳ יהושע . ז׳ אבא יוסי ן׳ דוםאי (פינ).

 ובדמאי . ח׳ ר׳ יהושע . ן׳ קבוםאי (פיא) (איה עיין כתוש׳ לעיז פיה ר׳ יהוש
׳  קפושאי וכן גרםי׳ בפיו למקואות ובשאר לוכחי יעיין בבכורות לליה ולל״ס) . ט

 ר׳ יהושע ן
 רבי

: ( ה י פ  נתן אחיו שיר יוסי ן׳ המשולם. ירד אונקלוס הגר (
רי ו  ובתרן׳ . ייא ר' יצחק ופיא) (איה עיין להראיש כמייכיז ללק*(־). ייב ר״י ן׳ שז
 (איה לא נמצא כגירסתינו ר' ישמעאל ן׳ שזורי אלא ר״ש כן שזורי ובפיה גרשי׳

. י״נ ר' נתן בר יוסף (פיח)  רבי ישמעאל וריש שזורי ימיש)

 ובשביעית. י״ד ר׳ יוסי בן כיפר (פיא) (איה ניר׳ רבי יושי ן׳ כיפה וכפ״כ נרגי׳ ר׳
 יושי ן׳ כיפר) • מיו ר' שמעון בן כיפר (איה בנירשתינו לא נמצא במסכתא
ט . טיז ר׳ דוםתאי ביר יהודה (פיכ) . טויב שמעון כפי אח ריש אלא ר׳ יוסי שם בפיא ו  ז

 ן׳ כהנא (שם פיה). ח״י יהודה ן׳ ישעיה הבשם (שם) :
. כ׳ אבא יוסי ן׳ חנן איש יאגי ( פ״ג  ובכלאים . ייפו ר׳ יהודה ן׳ אנרא (

: ( ה י פ . כיא איםי הבבלי ( ( כ י רפ ) 
. פינ ר׳ יהודה ׳ . כ״ב ד׳ נהודאי בן שיניה (רפיה). ובסעשר ב ׳  ובמעבר א

 בן נרים (פיה) :
 ובחלה . כ״ד ר׳ יוחגן וגראה לי שהוא בן בג בג שהיה שמו ר׳ יוחגן(א״ה סזרחי
. אכן מצאתי י ר ו  מל המקרא ולא ״צאתי בגי׳ שנז׳ רבי ייחנן סתם אלא ריי בן נ
 בחוספתא למנוי כחובות כפיה שהוזכר שם להליא יוחנן כן בג בג וברייתא הלזו איחא גיכ בשסרי

 ס׳ קרח יעיש):

. ר ע ו  ונתחדש בסדר פ

 במס׳ שבח . כיד. הלל בן נםליאל בנו של ר׳ הקרוש (ס״י» (איה מיץ .,למיל אות
 ?״1) . כ״ו םוגבז (רסיס) . כיז ר׳ יוחנן בן נזיף «־«י־ל) ולא נאמר

 בישמו
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 משמו דבו־ אלא מאתר שקרא אותו ר׳ אימא חכם היה ונחבר עוד שט
ם משמו דב־ אלא שסיפר עליו מעשה  יוסף בן סימאי שם ולא הוזכר ש
י ושמא הוא רבי נתז ל ב ב ן ה ת . בית נ ם כ ד היה ולא ה י ס  הסירות ושלא ה
 (שיה בתוככי-־ שם תני אמיר נתן כשהייתי במדינת קפושקיא היתה שם אשה אחת שהיתה יולדת
 ז:ריס והס נמולים ומתים כוי שלישי הבאתו לפני ראיתיו שהיה ירוק נסתכלתי בו כוי ומלוהו והיה
 והיי קירין אותו נתן הבבלי על שמי עכ״ל . וכי האי פובדא מייתי לה תלמודא בשנת לקל״ד
 פ״א יע״ש הרי דר׳ נתן כך היה שמו נתן הבבלי מדרךאי לתינוק בשב נתן הבבלי והרי באתי
ה לעיל מזה כשש ר׳ נתן סתם ובסו׳ ברכות ובשאר דיכתי  מעשה נזכר ר״נ סתם . וכן נזכר פיל :
 הוזכר ר״; סתס והוא אב ביד בישיבתו בל רשב״ג חברו של ר״מ כמבואר בסוף הוריות . יהאמת
 דר"; סתס איהו גופיה רינ הבבלי המוזכר בכמה דיכתי וכן מבואר ממ״ש בנימין דס״ה פ״ב על
 ברייתא דקחני התם רינ סתם קאמרי שס בש״ס אי:ר רבא ר״נ דבבלאה הוא כו׳ ויע״ש ברשיי זיל

 וכ; הוא י דעת הרב ס׳ יוחסין והרב סדר הדורות מערי נוין דקליי ע״א יע״ש)
 כ״ט רבי אחא (ספייי) (איה כנר היזכר מקודס במס׳ תרומות בפ״י) . ל׳ ר׳ זכריה בן
 אבקולם (רני״!) שאמרו עליו בהגבהת עצמות וקליפין ולא היה נוהנ לא כדברי ביש

. ל״א אלעזר ן׳ תדאי (שם): ה י  ולא כדברי ב

 !ביטקלימ • ל״ב ר׳ יהודה בן לקיש (ספ״ב) (איה כבר הוזכר בתיספתא דשבת פי׳ ד
:  יע״ש). גיל ר׳ אלעזר ן׳ תרפום(פי?)

 ובסוכה. ליד יוחנן בן אלעאי (פיק) ולא נאמר משמו דבר (איה בתוספתא שבידי:י
 שס נרסי׳ ר׳ יוחנן בן אליעזר ן׳ קוגריין ברס בש״ס בפיק דז״ך ע״ב דמייתי לה

 להך ברייתא גרסי׳ ר' יוחנן ן׳ אלעאי כגי' רבי' המחבר זיל ימ״ש) :

 וביום טוב . ליה ר׳ אבא (פיק) (איה נר׳ שהוא רב כמ״ש הערוך בער׳ רב מתשו׳ רבי׳
 האיי גאון וכ״כ בתש!׳ יוסף אומן סי׳ מיו ועמיש הרב חסדי דוד בפי׳ התוספתא שם
. ליו רבי עזריה (שם). ליז תודוס איש רומי (סב״פ) : ( ג י נ ק  יעיש ולהרב יימ אות ת

 בדיה . ליה ר׳ חנינא בנו של ר׳ יופי הגלילי (פיב)
 ובמגילה . ל׳׳ט רבי מנחם ביי־ יוסי• (פיב< (איה כבר הוזכר לעיל נתיספתא דשי־

 בפייב יע״ש) :

 ובחגיגה. מ׳ יותנן ן׳ דהבאי (לפיק) :

 ונתחדש בם׳ נשים .

 במש׳ יבמות. םיא ר׳ יהודה ן׳ יאיר (סיי). מ״ב אלעזר ן׳ מהבאי (כי״ד) (איה
 כבר הוזכר לעיל בתוס׳ דשכת פי״ג יפ״ש):

 ובסוטה , מיד אלעזר ן׳ ירמיה (רסיק) (איה בספרים שלפניני גרםי' ר׳ אלעזי סתם אבל שם
 יבשים דסיסה דיד עיא גרםי׳ ר״א בן ירמיה כגי׳ ר׳ המחבר זיל יע״ש) . מיה חנן ן׳
 פנתם (שם בפיק) . מיו פלימו (שנ» . מיז ר׳ אלעזו ן׳ מתיא (פיה) (איה הכי הוזכר שם
 בתוספתא ר׳ יהודה אומר ריח ואלמזר בן מתיא וחנניה ן׳ חכינאי עמדו על אותם האבנים כו׳
 •מיש אכל הוא תימא שכבר הזכירו ר׳ המחבר לפיל באות פיז בתנאי׳ שנזכרו במשנה ולמה ליה לחזור
 ולמנותו ואפשר לומר דכונת ר׳ המהגר זיל הוא על ר׳ אצעזר בן תימא שהוזכר שם בתוספתא בפיב
ס בדברי ר' המחבר $1*ל במקום בן מתיא  ריביב אומר משם רבי אלעזר בי חימא יע״ש ונפל סי

 בן
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׳ יהודה אמי משם פמירי ה בן פמיר (רפיי) (איה שס גיסי׳ י י  ב! ת״־א יהאיתיית שוות ?{) . מ

׳ יהושע כך היה דייש יהודה כן פשירי יעיש) .  אבל נשוי פיה תני אמי י
ם בנימין גר המצרי (פ״ד) (*״ה ה״נ שם בתוספתא אמיר יהודה בטמין נר י  ובקידושין . מ
 המצרי היה לי הנר מתלמידי ר״ע כי׳ יע״ש) ג׳ אלעזר המורעי (כפ״ד) (איה כשר

 הזכירו רבי׳ המהנר לעיל כמשניות אות קכ״ה יע״ש) :

 ונתחדש בסדר נזיקין

׳ הליפאי ן׳ אגרא (פ״מ) •  בבא קטא . נ״א יהודה בן נקושא (פ״ד) ב״[ ר
ס (כי׳ פיינ): ל ר׳ יופי (פיד). דין ר׳ יהודה איש כפר אבו ו ש ן אלעזר בנ י  ובסנהדרין, נ
ו דיי י ם זו (פיק) (איה ובגירסתינו הוא מניזס איש נס ויע*ש<. נ  ובשבועות. נ״ה נהום איש נ
 בן בתירא ושס פ״י) (איה כבר הוזכר במשנת וכתבו ר׳ המחבר לעיל אות מיז ימיש) :

ודע (פיה) :  ובעבודה זרה . זין ר׳ שמעון ן׳ נ

 ובסדר קדשים

ם (פיגז : ש ב ן יהושע ן׳ ישעי׳ ה . ה״ן אלעזר ן׳ דמא (פ״ב) . מי ן י ל ו  בממ׳ ח
ם יבניר׳ דיי נחתים (שם) . ־ה התהו הו  ובמנחות , ם׳ ר׳ יוסי איש יאמין (פ״ק) . םיא ר׳ י
ע (פייא) (איה הנה רבי' המחבר זיל לעיל פאות כיח הביא ב ר' אלעזר ן׳ שסו י  ס
 מה שנזכר במשנה סתס ר״א דהוא ר״א בן שמוע (פי״א) יא״כ היכי הדר ומני ליה ממה שהוזכר
 גתוכשתא ואי משוס ־מפורש להדיא בשס" בן שמומ הרי הכי תגן ליה להדיא במתני' דאבות פיל
. ( ג י רתא (סו׳ פי  מי״נ ר״א נן שמוע אומר יהי כנו־ תלמידך כוי יעיש) . ם״נ 1 בי יוחנן בן תו
ד רבי יוחנן בן קרחה (איה ובנירםתיני לא נמ:א ריי נן קרחה כ״א שם בפיד י  ובערכין , ס

 תני רשב״ג ורבי יוחנן ן׳ ברוקא ימי׳ש) . ם״ה רבי יוסי ב״ר חנינא (פיה) :

 ונתחדש בם׳ טהרות

ז רבי הנניה ב; הרדיו; (שם). סיד, יהודה יה (פי״ד) . סי נ ו רבי שםעו; בן חנ סי '  בבי. ים .
ע (נסו׳ המסכתא) :  כן שסו

ל שהוא רבי יהודה ן׳ בתירא (פ״ד< (איה הנה י נ ם ו רו  ובא־לות . ס״ט רבי יהודה בן פכי
 בגירסתינו גיסי׳ יהושע ן' פתר ראש ולא יהודה וברייתא הלזו הובאה נ״כ במס׳ נזיר
 דניו עיב והכי תניא לה התס אמיר אליעזר כשהלכתי לערדסקיא מצאתי את יהושע ן׳ פתר ראש
 כהי׳ •ושב וזן לפני רבי מאיר בהלכה כוי ושויר דברייתא זאת מתניא ניכ בתוספתא בפיה דנזיר
 ונרסי׳ ההם רבי יהודה בן בתירא להדיא כדברי ר׳ המחבר שכת•: ושמא הוא ריי בן בתירא ודוק
ס׳ יגל ימקנ שהניא :'א בן פתיא יניא רבי יהודה בן  גס ואיתי בם׳ נרית יעקנ נשימתו ל;זי־ נ
א יודן ב  כתירא יעיש ומה שיש לעמוד ע״ז עיין בכי כזר הדורית מערכת יו״ד דק״ה ע״א ידו'ק).ע׳ א
ר >שס): אי ן י ס ב ה נ י פ ב א >:=). ע״נ ר ק י ר . ע״ב ר׳ ז ( כ : ) ן נ . ע״א ר׳ ה ( י ״ ה פ ) ן ד י ש צ י  א
א (פ״ח< י י י ח ב . ע״ה ר ( ם (פ״י א כ ר ע פ ש כ י דה א הו ן י ן ב ו ע מ י ש ב  ובנ״עים , ע״ד ר
 (איה הנה כבר היזכר בתוספתא בפיק דביצה יע״ש ומזה תמהני עמ״ש הרב ר׳ שלם
 בריש שכרו משס הרב רני מוהרא״ן זיל דר״ח לא הוזכר בברייתא וצ״ע ופמיש הרב יוסף אימן סי׳ -־[יו

ת (ס״י) : י ק ל ן ש  ולהר ב יימ אות תקנ״ן יט״כ) . ע״ו ב
ם (ש״כ): ו נ י י י ם ב ז ר י  ובטהרות , ע

י די י  ובכי ב-
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. עיט אוזנמיס >שס נ״ו) אחיו שיו (  ובמכשיךין t ע״ה הלפתא בן קבינה (פ״ג

 ' * יהושע הגרפי:
. אן  (איך, הנה בגירסתינו oc בתוספתא גרבי׳ אמיר יוסי אמר לי אינומיס אחיו של יהושע הברסי
 במםכח בנורוח פיר, דיי ע״ב הובאה ברייחא זאת ושם נרסי׳ אמיר יוסי סח לי נימוס אחיו
 של ר׳ יהישמ הגרסי ימיש . ונר׳ דהא מיהא בין לנירסח ר׳ המחבר ובין לנרסתי׳ בדברי התוספתא דלא
 גריס נימיס יש להניה בש״ס דבכורות כשהביא ברייתא הלזו ו5״ל אינומיס כני׳ בתוספחא או אוזנמיס
 כנירסח ר׳ המחבר ובזה מיושב קושית הרב סדר הדורות במע׳ נו״ן לקל״ה ע״ד שהביא סונייא
 לבכורות הלזו שהביא ברייתא זאת דנרסי נימוס וחמיה יקרא דאיך נקרא גשם זה דנימוס שהוא
 שם גוי כמ״ש באבות לרין ובמיר נימוס הנרלי והוא גוי ימ״ש להאמר. הוא ללא נרסי׳ נימוס

 והוא ברור וכמיש) :

>׳ : . פיב רבי אלעזר בן פנהם(פי ( ק י פ . פיא רבי אלעזר ן׳ יגאי ( ם י כ מ  ו

 (איה . אגב גירסאי בקורא להגיה אנכי הרואה דאיכא עוד שמות החנאיס אשר נתוספו
 במשנ׳ דהנה לעיל באות ב׳ בס׳ המשנה הזכיר ר׳ המחבר לר־״ג זקנו של רבי׳
 הקדוש והו״ל להזכיר לר״ג הזמן המוזכר במשנה במס׳ גינוין דל״א ע״א ודל״ב ע״ב גס
 באות יו״ד בארנו דר׳״י בן קרחה ור״י בנו של ר״ע תרתי הוו יע״ש ובאות ג״ן הזכיר ר׳
 המחבר ז״ל לאבא שאול בן בוטנית ולא הזכיר לאבא שאול סתס המוזכר במס׳ כלאים פ״ב
׳ ובמס׳ ביצה  מ״ג ישם בשבת דק״ן מ״א כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו ט
 דכ״ס הוזכרו תרווייהו בחד משנה ובפסחים דז״ן ע״א וכמו כן בתוספתא דמנחות פי״ג .
 וגס הרמב״ס בהקדמתו לס׳ זרעים מכאן לשנים . . וכן נראה מבואר דעת ר׳ המחבר
 ויל מדהביא לאבא שאול בן בינונית שנזכר במשנה דלקמן והו״ל להביא ממ״ש מקורס לכן.
 *of ומור שר׳ המחבר ממה שהביא להא דאבא שאול בן בינונית מדקנ״ז כתב ולא שאמרו
. והרי הו״ל להביא ממה שנאמר שם להדי׳ דבר הלכה משמו ש״מ רהא ׳ ו  משמם דבר ב
 דאבא שאול בן בוסניה הוא לחוד . ועמ׳״ש הרב ס׳ יוחסין ובסדר הדורות מע׳ שי״ן

 דקמיח מ״ג יעיש) :
 ובאות ס״א כתב ר׳ המחבר דבסישה דמ״נו הוזכר רבי דוסא קטטתא ימ״ש ולגירסתני
 שהוא ר׳ יוסי קסנותא כמש״ל ואינו לא רבי יוסי הכהן חסיד ולא ר״י הגלילי ולא
 יבי יוסי סתם . ובירוש׳ בפ׳ המניח קוראהו לרבי יוסי קכונותא יוסף הבבלי ועיין בס׳
 יוחסין ובס׳ יד מלאכי סי׳ תקפ״ז ובס׳ פתח מינים שם בסוטה ובס׳ יעיר אזן מפ׳ ר׳
 אות ייב יפ״ש ופמ״ש לקמן במכין שמות התנאים שהוזכרו בתוספחות או׳ ז׳״ך יע׳״ש ודו׳יק:
 ובאות ליד כתב ר׳ המחבר אבל חנן כוי ויךל רהא חנן בהדיא ארמון וחנן בן אבישלוס.
 ואינו חנן המצרי שהרי שם בדק״ב פ״א רמי ומקשי מהברייתא דקתני ג׳ דייני
 בזילות היו ביחש' ארמון בן גדאי וחנן המצרי וחנן בן אבישלוס ופריך בשלמא תלת אתרי
׳ וכתבי התוס׳ שם בדיה לתשיב כו׳ דחשיב ליה בתר הכי  לא קשיא למשיב ליה קחני ט
 ראיירי מתני׳ בהו חנן אומר ב׳ דברים ארמון אומר שבעה קחני דלא חשיב ליה כגון

 חנן המצרי שלא דיבר כלום לא קחני יע״ש:

, הקדוש ויש להקשות אמאי לא הזטר  ובאות קיו מכיר לר׳ שממון ב״ר והוא בני של ר
 לר״ג בט של ר• יהודה הנשיא שהוזכר במי אבות פ״ב מ*ב :

 ובאות קמיז כסב ר׳ המתבר ז״ל תילוף הנדסאות בריא סתס ריש גורסי׳ ר״א בן
 פיאבי . ולפי מה שנמצא כתוב בגירסתי׳ הוא ר״א בן פילא כמש״ל:

׳ אבא  הרי לך במנין שבכה תנאים . א׳ ר״ג הזקן . ב׳ רבי יהושע בנו של ריפ . נ
 שא! נ
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 שאזל. ד׳ ר׳ דוסא קטטמח . ה׳ חגן בן אבישלום . ו׳ ר״א בן פילא לפי גירסתיט .

 ז׳ רינ בנו ש״ר יהודה מש־א :
,  והרי לך לפניך תוספת על כעיקר בשו ות התנאים אשר נזכרו בתוספתא שלא הזכירם ר
 המחבר ז״ל . א׳ חנניה בן עקיבא בתים׳ זיל דפ״ב דברכות וב:אר דוכתי שם .
 וה״ג לה בשבת דין ע*א ודיס ע״ב ובאבות דר״נ בפנ״ת יע״ש . ב׳ ר׳ יהודה ביר יוסי

 שם בפ׳ בתרא יע״ש:
. ג׳ רבי יוסי בן גולאי בפ״ג. ד׳ רבי ישמעאל בן אלמזר שם בפ״ד . ה׳ אב!4 ם י א ל כ ב  ו
 חלקיה מן קרויה שם בממשר ב׳ פ״ד . ו׳ ר׳ אליעזר ב״ר ילשק בשבת
. ז׳ יהודה בנו של ר״ג בנו של רבי הקדיש שס יבע״ז בפ״ה . ח׳ יוסף בן פרידא ב  פי
 בעירובין רפ״ק . ועי׳ שס בש״ס די״ב ר״י ן׳ פרידא תלמיד ר׳ אליעזר יפ״ש. ט׳ ר׳
 יוסי בן אבטולחס שס בפ״ב . יו״ד רבי מנחם איש גליא שס פית ובסוכה פ״ב יוחנ;
 בן החרבות אבל בש״ס בפ״ק דיבמית דט״ו ע״ב נרסינן התם ר׳ יוחנן בן החורדת
 יע״ש ועמש״ל ר׳ המחבר ז״ל בתנאים שנזכרו במשניות באות פ״ו יע״ש . י״א ר׳
 אלפזר בן מתתיא פסחים פיי ובב״ק סוף פי״א הוזכר שם ישעיה איש ב ראה היה
. אלא דשס בש״ס מגיא ו י ׳ יע״ש. י״ב ר׳ שמעיה בב״מ סו׳ פ  נוהג בחסידות ט
 ע״א גרסיכן רשכ״א יעיש. י״ג ר׳ שמעון בן יהודה איש כפר איביס ב״ב פ״ז ומר
 קרבטת פ״ב. י״ד ר׳ יהושע בן לקיש סנהדרין בפיק . ט״ו ר׳ יאשיה שבועות בכיי,

. טו״ב ר׳ חנניה בן פדו שס. חיי ר׳ חידקה ג  ברז מנהם בן פיבגי ען-יות פ״
 פ׳ בתרא דע״ז. י״ט רבי יהושע ן׳ ממל בנזיר פ״ה ואהלות פ״ד. כ׳ ר״א בנו ם

ב ר׳ שמעון י . כ  ר״א הקפ- חולין פ״ו. כ״א ר׳ יוסי ברבי בצידון מס׳ קרבנות פ״ב
 הצנוע בכלים רפ״ק. כ״ג רבי שילא שם פ״ד ועמ״ש לעיל ר׳ המחבר ז״ל באוח ב׳ ושם
 בב״ב בפייה הוזכר יונתן בן חרשא ששאל לפני זקנים ביבנה יע״ש. ב״ד ר׳ •הורס
ה יעקב ב״ר יצחק מניח נופיי! שם ובננעים י  ק יעקב מבית נוברין אהלית פיית . כ
 בפ״ק הוזכר שם ר׳ חנניה בן בינאי שאמר משס רע״ק ותשבתי דמים הוא וצ״ל ר׳
 חנניה בן חכינאי י וכאשר דמיתי כן מצאתי בהר״ש ז״ל ברפ״ק מנעים דנריס כן
 לסריא יפ״ש וכן יש להגיה בפיו מידה וכמ״ש שס בשים ונ״ב פ״ב . כ״ו בן פ אבה
 פרה פיב . כ״ז רבי יוסי הבבלי שס פ״ג ועיין לעיל ע״ר רבינו המחבר באות ס״א
ח רבי אליעזר בן שמעי׳ איש כפר פומגאי שס פיט ישם י ב א״ב : כ י  ועיין ביומא מ
 בפי׳ אמרו ריש ן' כסכא וסיס הוא וצ״ל ן׳ כהנא: וכבר הזכירו רבינו המחבר ז״ל לעיל
 באות סו״ב יפיש : כ״מ רבי יונתן בן יוסף נידה פיב ושם בסיף פ״ח גרםינן רבי יונתן
 בן מסי יעיש . ל׳ רב• יהודה בנו של ריב״ז שם בפ״נ ושם בפיה רבי חנינה ן׳ הנינה.
״א  ובנזיר הובאה ברייתא הלזו ושם ל״ג אלא מעשה ברבי חנינה שהדירו אביו כוי יע״ש: '6

: ק י  ר׳ שאול שם פ*ג. ל״ב רבי שמואל מקואות פ
 ל״ז אבא שאול ן׳ חמי שם פ״נ . ל״ד אבא יוסף התורני שם ליה רב• יוחנן ן׳ יוסף
 סו׳ פיו : יאשה בכל אלה שתים זו שמטנו בתו של ר״ח ן׳ חרדיון בתוספתא
 דבלים פ״ק סיד והן שניסברורייא אומרת שומתה בו׳ יאמר רבי יהושע יפה י •גרה

 ברורייא במסכת כלים בביס בפרק קמא יע״ש :
, אישי ן׳ עקיבא ם׳ בא ועיין ביוהא ת״ב עיב. ב׳ רבי מייא ברבי  ובמכילתא. א׳ ר
ק שס . ה׳ שמעין ז  נחמנו שם . נ׳ ר׳ מאה סדר בשלח. ד׳ ר׳ אבשלום נ
 *ש קסמן שם. ו׳ אבא יוסי הס0י«י שם. ז׳ ר׳ חנינה \' סלניסי שם. ח׳ ©פיס שם . טי
 אייכי בן שמיי שם . ידן• איסי p יהודה שם . י״א רבי ייסי הסודפי שם. י״ב רבי
י יוםי בן ופר שם . ייד רבי מינא ן׳ אידי שם . מ״ו יהורס  יעשיה שם. יינ מ

 איש
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ט סדר יתרי . ט״ז רבי יוסי ברבי אסי שס. טו״ב רבי אחאי בן יאשיס  איש כפר פ
' איסי  איש כפר עט שס. ח״ י רבי אס׳ שס . ייט ף אבמולמוס סדר משפסים . כ

 בן גוריא שס ועיין ביומא מ״ב עיב יע״ש :
' חמיא  יבת״ב א׳ אבא אלעזר סדר ויקרא . ב׳ רבי יהודה בן שמעון סדר שמיני. נ
 בן יהודה שס . ד׳ חזקיה אביעקש שס ובבכורות דל״ח . ה׳ רבי יהודה בן

ק סדר תזריע . ו׳ אבא יוסי בן דוסתאי סדר סהרה. ז׳ !רבי ירמיה סדר אתרי מות י  ר
 ח׳ יוסף בן פכסס סדר אמור. ט׳ חנניה סכינאי שס. יו״ד רבייאוורדימוס ברבי יוסי שס צ
. א׳ איסי בן מנחס סדר נשא. ב׳ איס׳ בן עקביה שס. ג׳ רבי מידקא  ובספרי
 השקמוני סדר בהעלותך . ד׳ שמעיןהשקמיני סדר שלח לך . ה׳ אבא אלעזר
 בן נמציאל סדר קרח . ו׳ רבי יהודה בן נחמן סדר פנחס . ז׳ אבא כהן ברדלא סדר
 לבריס. ח' יורן ברבי סדר ראה . ט׳ ר' אלננזר בן דינאי סדר שופטים. יו״ד רבי
 זעיראסדר כי תצא •י״א רבי חנניה בן נמלא שס . י״ב רבי יהודה איש טביעיס סדר האזינו :
 ובאבות דר״ן. א׳ רבי יוסי בן בתירה בפ״ק. ב׳ רבי ראובן בן האצטרובולי פיי . נ׳
 אבא שאול ן׳ ננס שס . ד׳ ר׳ יעקב בן תנינה שס : הי רבי יצתק בן פנחס
 דוס . ו׳ רבי שמעון ן׳ יוסי פייג . ומודיע לבינה כי זה כתבתי דרך העברה בקורא
 הגיהה וכחומה על הנתלים ואולי המדקדק ימצא עוד מזה ואנכי לא יכולתי לדקדק עוד

 כזה כי העת נחון ועח לקצר ודי בזה :
 וכן חברו קצת חכמים אחרים חכף לאוחם הזםגים ברייתות אחרות משנת הםשכן
 ודרך ארץ רבא וזוטא וסס׳ סופרים (איה עיין מיש הרב ב״ד בחאיח סימן שםיה.
ס אות ן׳ יע״ש) וספרא וספרי ואבל  ובכפר יל מלאכי דקעיל ובם׳ שם הג׳ חיב מער׳ מי
 רבתי (איה זוהי מס׳ שמחות וכמ׳׳ש הרב הליכו מ אלי אות מינ) ופרק כלח וסדר שלפ
 וברייתוח של ליב מדוח וחוזכרו גיכ סקצת שםות החכםים שלא חוזכרו בםשגיות
 של דביגו הקדוש ובברייתות של רבי חייא ורבי הושעיא וכל שכן שבגמרא של
 ארבע סדרי בבלית וירוש׳ הוזכרו שסו׳ אםוראים הרבה אלא שאין הבונה רק הנכללים
 בםשנ׳ ובברייחא וכן היו הרבה חכסים שלא נודעו לנו כסו שביארנו וכסו שאמרו
 במסכ׳ סקואות עםדו ליב זקנים וטהרוהו. וכן נתחברו באותם הזםגים ברייתות
 אחרותןשלא נודע לנו. וכן בר קפרא הידוש תוספתא בכל שיתא סדרי כעין ברייתות
 של רבי חייא ורבי הושעיא אין בהם הפרש כלל אלא בלשון לא בסידור ולא
 בעגין זולתי בקצת מקומות מועטי׳ והיא הסיבה שלא נםצאו אותם חתוספתו׳
 בשליםות בידיגו היום וכן זו היא הסיבה שהרבה פעםים אגו םוצאים קצת
ו איזהו ג ע ד  ברייתות בש״ס שלא גסצאו בכריית׳ של דבי חייא ורבי הושעיא ולא י
 םקוםן . וגם במשגיות אירע כן בקצת מקומות וחוא שחדבר מקובל שכל שםציגו
 בו תנן הוא םשנה וכל שנאסר בו תניא או תנו רבנן ורסיגהו ועא ברייתא וכל
 שנאמר בו תנא או תני פלוני היא תוספתא ובקצת מקומו׳ אנו םוצאים הנן שלא
 •זכר ולא נםצא בםשנח ואחת סהם דתנן סחיצת הכרם שנפרצה כף (איה הלא היא
 גרפיק לביב ועיין שם בחוס׳ ובחי׳ הרמב״ן זיל ומיין במ״ש אק י7 עני בהגהו׳ לשוית הרשביא
׳ כפח מל המזבח הדפוס בשי׳ מ׳ מיש) וכן נאמר תמיד בתלמוד ותניא שאץ  חיחספולי
 אנו מוצאים אותו בברייתא ואף לפעמים רצינו תנו רבנן שאינו בברייתא של
ד  רבי חייא כמו שתמצא בשלישי ׳דל חולץ (דסיה «'א) תיר ארבח זח נובאי כ
י ר׳ ועיש ברשיי זיל)  וקורא לח באותה סוני׳ תנא דבי רבינו (איה ימיחאוימ הוא מ
 הוא שאותה ברייתא היא בתורת כהנים בפ׳ שסיני ולא בברייתא xv חייא כלל•
 ובן מציגו תנא שלא גח־ע לנו מקומה מפגי שחרבה מן החכמים היו עושין משניות

 וכרייתית
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 נברייתות מעצמן אנו קורין אותם תוספתא מהם במסכיות מפורדות ומהם בשמועות
 מיוחדות הן קודם זמנו של רבי תייא כמו שאתה רואה תמיד'תנא דבי רבי אמי
 הנא רב שרביא בקידושין דבי לוי תנא דבי רבי ישמעאל תני רבה בר מרי בדקת
 לוי במתניתיה ובכלל תני תנא קמיה דפלוני וכן היו שואלין זה ל«ה תנית מידי
 במילתא פ׳ כמיש אשכתיה רב ששת לרבה בר׳ שמואל אמ״ל מי תגית מידי בשכיר
 אמר ליה תנינא כו׳ וכן תמיד איתמר בשים ריפ אתא ואייתי מתניתא בירית
 ובל אלו וכיוצא בהם הם ברייתו׳ שלא הוקבעו ולא נתפרסמו אלא שהיה כל אהד

 מהם כותבם כמו שהיה מקובל מרבו או ממה שהיה למד הוא מעצמו :
 ומתןך כך לא סמכו עליהם ובמו שאמרו כל ברייתא דלא מתניא בי רית ורבי
 הושעיא לאו ברייתא היא ולא מותבינן מינה בבי מדרשא מפני שהם
 היו מיסודו של רבי ומדבריו נעתקו והשאר לא היו חיבורים מפורסמים אלא כל
 אחד שונה ברצונו מהם בדרך קצרה כמו שאמרה משנה ר״א י׳ יעקב קב ונקי
 ומהם בדרך ארוכה ומהם שהיה שונה משנה אתת בדעת שני תנאים כאומרם מי
 ששנה זו לא שנה זו וכן הא מני ר׳ פלוני היא ורבינו הקדוש ידע הכל כמיש
 במסכת נדרים (למ״א) דבי הוא נמיר תריסר אפי הלכתא וקבצן בכת ו ובתכמתו
 וברר מהם הראוי לברור מדברי הקודמים עם מה שהופי׳ הוא עליהם לפי דעתו
 הרחבה ושכלו הנדול וסדר את הכל א' לא׳ לפניו לא היה איש אשר ירקת כמוהו ואשר
 יעשה במתכונתו ואחריו לא יהיה כן וסדר את חבל פעם בלשון סתם פעם בהזכיר
 שם הקדומים בעל המאמר. ולפעמים הוא מזכיר דברי היתיד בסתם כדי שלא
 יפקפקו לקבוע הלכה כן וכמ״ש בתולין (לפיה עיא) ראה רבי דבריו של רבי שמעון
 בכסוי הדם וכתבם בלשון תכמים וכן הרבה ואת״כ באו דבריו של רבי תייא לתוספת
 ביאור , ומיס כל שמצינו בהם מתלוקת עם המשניות של רבינו הקדוש אין סומכץ
 עליהם כמ״ש מתלוקת בסתני׳ וסתם בברייתא אין אוסרי׳ בה הלכה כסתם שהרי רבי
 לא שנא דבי תייא מניל כלומר שאין סומכים בה בל כך לדתות המשנה מפניה והוא
 שאמרו במס׳ עידובין(דייו פינ) בענין ופרוץ כעומד תיובתא דרב פפא והלכתא כרב

 פפא והקשו עלה תיובתא והלכתא ותי׳ אין משום דדייקא מחגי* כוותיה

 לנמצא סכל מקום שהמשגה היא פידור רבי׳ הקדוש והברייה׳ עיקרה מרית ודי
 הושעיא ומה שאמרו(בסגהלרין לפיה) סתם סתגי׳ ריס סתם ברייתא רבי
 גתן סתם תוספתא רבי גהמיא סתס ספרא רבי יהודה סתם ספרי רבי שמעון וכולהו
 אליבא דר״ע . תדע שהמשגיות סדרן רביגו הקדוש אתת לאתת ותברן למשגיות
 ופרקים על דרך שכתבגו ואתז בתיבו׳ דרך רימ בקבלתו מפגי שהיו דבריו אצלו
 המבתר שבכולם וכן ר״מ אתז אותי הדרך מריע וכן רית ורביגו הושעיא בברייתא
 ובר קפרא בתוספתא ורב בספרא ובספרי ואלו הם התיבורים שראוי לסמוך עליהם
 יותר אחר המשגה אבל שאר הברייתות שהיו עושים כל אחד לעצמו גדתו להם
 ואף אלו אינם אלא כעץ פירוש למשניות והרחבת לשון ומנץ וחבל נכלל ברמז או
ג) אלפא תלה נפשיה באיסקריא דספינתא  בקיצור במשנה וכמ״ש (בכתובות לסיס מי
 אמר אי איכא דבעי מילתא בדבי רבי תייא ורבי הושעיא ולא פשיטנא ליה ממתני׳
 מפילינא נפשאי מאיסקריא וטבענא . וכן התלמוד עצמו אף משני הראשונים היה
 להם תלמוד משא ומתן בהלכות שהיו גורסים ושוגים זה לזה בייג מידות שהתורה
 נדרשת בהם ובכל הצריך לכך וכמיש (בסוכה דכ״ח מ׳׳א) ברבן יותנן ן׳ «כאי שלמד
 הרות דאביי ורבא כלומר בל מה שהיה צריך לתלמוד אפי׳ מה שהיו עתידים

 לפלפל
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ש ״ ם ב ן ו ט ר ק ב ו ד א ר ק א ש ע ו ם ו י ר ב ד ת ה ב א ש י ל ם ו ה י ר ח ם א י א ב ן ה י נ ע ל ב פ ל פ  ל
י ו הו ר ס א ה ש ס ה מ י ל ו ע ש ק ה ו ו ז ה ס ל ו ד ה נ ר ך ס ן ל י ל היא) א י ד (בבימ מ ו מ ל ת ב . 
ו י ה ה ש א ר ת ש א ה ז נ ש ת מ י נ ש י נ י ד מ י ו ב צ ר י ת ד ו ו מ ל ת ן ה ר מ ת ו ה י נ ש מ ץ ל  ר
י מ י ן ב כ ם ו ה י פ ם ב י ר ו ד ם ס ת נ ש א ס ה ת י ש ד ן כ ם כ ה ה ל נ ש ה ו נ ש מ ת ה ם א י ה י נ  ס
ה י א ל ם י ר ל ח ס נ ל י ר ס ל י ר ר מ ש (בהוריות די״נ עיב) א ו ד ק ו ה נ י ב ל ר ו ש י ב נ א י ב ש ר . 
ע ש ע ו י י ב ל ר ו ש ת ק ו ל ח מ ו ר״נ ב נ ק י ז מ י ן ב כ ן ו י צ ק ו ע ר ב ן מ ח ל ת פ י  ל
א ו ה א ש ל ח א ל ע מ ו ל נ ר א י ב ו ש מ ת כ י נ ש ם נ ו י ו ב ת ב ו י ד ו בנדבות (לכיח «״א) ע ר ס  א

ל : ל ו ר כ ו ב י ס ח ה ה ם ש ע ס ו צ ב ק ם ו י נ י י נ ע ת ה ר א ד  ס
ך ר ו ד י ר ח ר א ב ח ם ל י נ ו ר ח א ו ה כ ר צ ע ו ת ו ו ר צ ב ה ו ר ת ם ו ב ב ל ו ה ט ע ט ת ה נ ל ז  כ
ך כ ם ל י ם י כ ס ר ס ו ד י ה ם כ ו ח י ח ש ן כ ו ק י ת ה ו ר י ת ך ס ר ם ד י ס ע פ ל ה ו ב ח ד ח ר ו ו א י  ב
ץ ל א א ו ס ר ש ס ב (לליא פיא) א ו ם ט ו ׳ י כ ס ס ש ב י ס ה כ ק ז א ח י ש ו ו ק ם ב י א ת ה ש ס  ט
ר ם ו ל כ ף פ ר ק ן ה ן ס נ ן ת א אג ה ו ו ש ק ה ו ף . פ ר ק ב ם ש י ס נ ו כ ס ן ה א ס ל ם א י צ ץ ע א י ב ט . 
ת מ ך וכן א כ ך ו ן כ א כ י ס ס ו ס ר ס ן א כ א ו י ה ה א ד י ח ׳ י י נ ת ׳ ס תי ר ו ז פו י ן הג ׳ ס י פ א  ו
ן ת ש ל פ ק ש ר ס ת ס נ ש ל ס ץ (למיג עיא) ע ל ו ח ק ה ר פ ן ב ב ה ו נ ש ה ס נ י ת א א ט ת ח ר  פ
י ר ם א ן ור״ל ד חנ ו י י ב ת (נמסכת בלים סייג מייז) , ר ו ר ה ט ׳ ב ר ו ם א ו ה י נ ו ש ל ט נ  ש
ת צ ר ת י ם צ ו י ו ת א ל ן ו ב ׳ ו א בו ר ס ח י ס ד ו ס ר ח ס ת י ד א י ס ן ת ב ה . ו נ ש ה ס נ י ז א ה י י ו ר  ת
ו נ י ש א ר ו מ נ ח נ ף א ם א ו י ה ח ש ע נ ו ש מ ו כ ל א א ב צ ו י ה כ ב ר י וכן ה כ א ה ס י א ץ ו י ר ה ת  ל
ו נ ו ל ח י נ ם ה ו ק ל ס ל ך כ ר ש ד י ס כ ו ו נ י ש א ל ר ע ו ו נ י נ פ ם ל י ר ב ו ע ם ו י ס ר ו ק ו ה נ י נ ק ז  ו
ו הי א י ל ד ש ם ע ה ב ׳ ש י ר ח ב ו ס ׳ ב י פ א ם ו י א ר ב נ א ב צ ס ת נ ו ס י ל ש ן ה י א ר ש ם ו ל ׳ כ ו  כ

ם : י ר ב ת ד צ ק ם ב ה ס ק ע ו ל ח ן ל י א ש ׳ ר י נ ו ר ח  א
א ת י י ר ב א ח י י י ח ב ר ח ו נ ש ס ר ח ב ש ח ו ד ק ו ה נ י ב ר ר ש ח א א ש ו ה ו ו נ נ י נ ע  ת^וב ל
ו ת ו י ה א ל ר פ א וקי־או ס ר ק י ר ו פ ס ר ב ו ב י ב ח ר ר ב ח ם ו י ס כ ת ח צ ו ק י ר ח ו א כ ש ס  ו
ם י ע נ נ ת ה י י א ר ה ו ד ו ב ע ר ה ד ס ׳ ו ו נ ב ר ק י ה נ י י נ ל ע ת כ ו י ה ם ל י ת ; ב ת ו ל ת ה א ז ר ה ב ו ח  מ
ו א ר ם ק י ר ב ד ה ה ל א י ו נ י ר ס ב ד ם ר ב פ ס ד ב ח ר א ו ב י ר ח ב ד ח ו ע ד . ו פ ס ה ה ז ם ב י ל ל כ  נ
ם ח ה כ ל י נ ם ו י ר ב ד ה ה ל א י ו ג י ר ס ב ד ס ל ב י ם ד י ר פ י ס ל שג ר ע ב ו ח ו ס ת ו י ה י ל ר פ  ס
ן ג ד ו ח ר ה ח ה א ג ן ש י ק ל ב ב ב ב ל ד ר ר ז י א ם ו י ג י י ג ע ם ה ת ו א ב ת ש ו י ג ש ס י ה ג ו פ צ  ס
* ו ב ק ה ל צ א ר כן ל ר . ו ט פ ג ד ש ה ע ב י ש ש י א ת ר ו י ה ל ל ב א ק ל א ו ל י ם ר׳ ש א ש צ ס  ו
א . י ס ח א מ ת א ס י ה א ש י ר ו ס ה ב ע ב ק ל ו א ו ם ל ש ו ש מ ו ק ה מ י ה י ש פ א ל ע ד ^ ד נ ה ב ב י ש  י
ם י ר ו ב י ר ח א ו ש ר ב ח ת נ . ו ו נ ר כ ז ם ש י ר ו ב י ח ר ח א ש ׳ ו ו ת י י ר ב י ה ר ב א ח י ע ש ו י ה ב ר ח ו י ר  ו
א • ס ו ח נ ת ה ו ב ץ ר נ ת כ ו ש ר ד ס ר ה פ ס ם ו כ ש ש ה ר ד ס א ו ת ק י ס פ א ו ת ל י כ ץ ם ג ת כ כ ז ו א ה ל  ש
י ק ר פ ׳ ו ם ו ר ק ו ע י ש ר ו י ה ב ר וסי ח ר ו ם ש ת ר ד ס ת ו ו ס ח ׳ נ ר ד ס ת ו י ז ש ח ד ד ס ים ו י ר ש תהי ד ס  ו
ם ; י א נ ת ף ה ו ן ס ת ׳ נ ד ו ל י ש ו ״ ס ם כ י א נ ת ף ה ו ה ס י ה ש ש ו ד ק ׳ ה י ר ס ר י ו ע ת י נ ה ב ת ו ו ל כ י  ה

׳ ר ל ו א ו ם ש ד. ד א ואבו ר פ ר ק ב א ו י ע ש ו א ור׳ ה י י ב ודי ח ם ר י א ר ו מ א ן ה מ ל ז י ח ת ה  ו
ן י ב ס ו י א ג ״ ן ז י ם ב י ע צ ו ס ו ס ם הי ה ם ו פ י א ב ר י ו ו ל ד ו פ ק ר ה ז ע ל  א
א ל פ ש ״ ע ג א י ל פ א ו ו א ה ג ב ת ש ר ״ ס ם כ י א ג ת ל ה ל כ ו ב ם שחי ח ס ם . ו י א ר ו ס א  ה
ל « מ » א ״ ס ר כר נמ5א מ ה (איה דייק ר׳ המחבר זיל לומר במשנה לברייתא נ ג ש ס ו ב ה ו ג א צ  ס
ש (איה מיין במסכת אבות פיב מ״ב ומיש רגמו ו ד ק ׳ ה ל ר ו ש י נ ן ב כ  כאות ל״ה יפ״ש) ו
ו ו י ל צ ם א י א ר ק ם נ ל ו ר כ א ש ה ת p'p ו י א ה ב נ ש מ ׳ התנאים הנזכרים ב ס ל למיל נ  המחבר ד
׳ י א ד ו ס ל א ל כ א מ ל י ו ר מ נ ם ל י א נ ל ת ל כ א מ ה ל ד ז ו ץ ד ך א ך ב ו ת מ ם . ו י א ר ו מ  א
ם י א נ ל ת ל כ ם ב ה ס ם ו י א ־ מ ס ל א ל כ ס ב ה ס ם ו י א נ ל ת ל כ ם ב ה י מ ע צ ס א א ל י א ר ס נ  ל

. י ב ר ם ב י א ר ו ס ל א ל כ ב  ו
 אנל
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 סדר דור האמוראים והוא דור א׳

 אבל אחריהם התחילו דור האמוראים !הדור א׳ מהם שמואל ומר עוקנא ורבי יוחנן
 וריש לקיש ודבי ינאי ורבי חנינא בר׳ חםא ורבי אפס והיה רבי יוחנן באותה שעה
 קט; וקבל בר.-וילה מרבי הושעיא ואחיב מרי ינאי וחבר התלמוד ירושלםי בבל הששה
 סדרים לבד טהרות בקיפ שנה אחד חחרבן וגדולי הסחברימ כתבו בש׳ שנה ולא רצה
 לקבל שררה להיות ראש ישיבה בימיו שלא להחליש דעתו ונתבקש בנהרדעא ולא רצה
 מפני כבודו של שמואל יהלך לםורא וחוא מתא סחםיא והיח שמ לראש .
 ושמואל (איה כאן :מצא הלק קצת וננר׳ דהוא על ישיבתו כל שמואל כמובן מדברי ר' המי זיל
 ככת׳) וןהו ע:ין שתי הישיבות ובסדי הקבלה של רבינו נםימ מצעו ש .־ידת רב לבבל
 היתד. בשני תק״ל לשטרות שהיא קין לאחר החורבן שהרי שיפ שנה קידם החורבן מתחיל
 מ:י; השטרות למלבות היונים ושפטירתו היתה בשנת תקניא שחיא קעיא אתר ההודבן
 ושהישנת ר׳ יוחנן באיי לראש ישיבה היתה בימיו של רב בשנת תיץ שנת קיי
 אחר החורבן ומלך פ׳ שנה ונפמר בשני תקיע שהיא שנת קיץ אחר חורבן ושמואל

 נפםר בשנה תקס״ח שהיא שנת קפיח אחר חחורבן:

 סדר האמוראים דור ב׳

 ואחר בך קס דור שני מהאמוראים ומהם בבבל מתלמידי רב ושמואל רב הונא ור׳
 יהודה ורב כהנא חיאשון ור׳ הםא בר יחזקאל ורמי בר חסא ורבי אלעזר ורב
 נחמן ו״בה בר בד חנא ורב אדא בר אהבה ורבה בר אביה ורכ אדא בר אבוה ורב ענן
 ורב ששת ור׳ מתנא ורב שימי בר אשי ירב הייא בר אשי ורב יצחק בר אשיאן ודי חמא
 ב־ נוריא והרב׳ עמהמ שלא הזברנומ הן ש ־וזכרו בתלמוד הן שלא הוזכרו ולא נודעו
 כמיש כי הוו מיפטרי רבנן מבי רב הונא הוו פיישי חמני מאח רבנן ואחריהמ ר׳ חםדא
 ורב לישת עם היוחר בדור שלפניו ג״כ ורבי זירא. ואוו־יהם רבה ורב יוסף ואחריחם אביי
 ורבא ואחריהמ רב פפא ורב כהנא השני ורב נהמן בר יצחק ורב הונא בדיה דד׳ יהושע

 ואחריהם רבינא ורב אשי ומ*־ בר רב אשי:
 ובארץ ישראל מישיבת רבי יוחנן ריש לקיש וריביל ורב דמי ורבה בר אבוה ור׳ אלעזד

 ן׳ פרת ואחריה׳ עולא ור׳ ינאי ור׳ בר דמי ושמואל בר נחמני ור׳ אבוהו
 ואחריהם ר, אםי ור׳ אסי ומה שאמרו בפ׳ כל הבשר (דקייא עיב) דרבי אמי תלמידי
 דרבי יוחנן הוא פירושו מתלמידי תלמידיו ומקבלתו ומשימתו. ואחריהם רב זביד וכולם
 היי עמהמ מן החכמים אלפים ירבבות מהמ שהוזכרו בנמ׳ ומהמ שלא חוזבר ורבינא ורב
 אשי חברו התלמוד בבלי נאה ומתוקן בארבעה םדרימ חוץ ממסכת שקלימ כס׳ מועד יאבוה
 ועדיות בם׳ נזיקים והםיד (איה שיש הוא וצריך להשמימ תיבת תמיד שהרי יש נמ׳ והוא ברוח
 ומרית וקנים בס׳ קדשימ וב; הברו נמ׳ במם׳ ברבות מם׳ זרעים ובמס׳ נדה מס׳ מהתה
 ומציגו בקבלה שפמי׳ רב אשי היתד. בשנת השליח לשטרות שהיה שנית לחידבן וזמן
 ישיבתו היתה ם׳ שנה והיה אמ כן בשיך שנימ או שיל אהר החורבן ויש מי שכתב כיח ענה
 אחר החורבן ומפני שרבינא היה בתיר בזמן רב אשי יהי׳ לו כתלמיד חבר וחי אחריו הרבה ונפפר
 בם׳ תתייא לשמרות שהיא שנת הליא אחר החורבן והוא סיימו והוא היה סוף האמוראים:

 סדר דור ראשון אחר האמוראים ונקראים דמן סבוראי
 ואחריהם תתחיל זמן רבנן סבוראי ונשלמו אז מן השנים די אל6ים ודל״מ שנה והם

 היו
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 היו אחר רבינא ורב אשי. טר ייטר וטר בר רב אשי וועא רב מביוםי ורב אידי בר אבין ירבא
 חוספאה ורב טשרשיא ורפרם בר פפא ורב סטא ורב עינא ורב גביהה מבי כתיל . וזה הדור היח
 ממוצע בין האמוראים יבין רבנן סבוראי מהם שהיו ?קראי׳ חכטי החלטוד וטהם שהיו נקראי׳ רבנן
 •בוראי אעיפ שהיו באוהד הדור . וכל חחכםים הנכתבים בחלמוד שלא זכרנום אחה יכול
 להבין מן הענין שנזבר בו או מן האחד הנזכ׳ עמו באיזה זמן היה
 והכלילהו בשכלך עם הדור שיראה לך היותו ממנו ורב אחאי היה סוף החכמים
 הנזכרים בתלמוד יראש לרבנן סבוראי (איה עי הרב שם הגדולים היא ריש מעי א׳ יבס׳
 ומד לחכתים היא מעי א׳ באות ד׳ יפ״ש) ומהם רבה יוסי ורב אתאי בר הונא ירב שמואל
 בר רבא ורב תטא ורב עינא ורב תנן ורב מרי ורב תיננא ומרהאנו ורב ששנא ורב רומאי
 והרבה מהם דרך כלל המעה תרות היו והטשך יטיהם קפיו שנה. ואהרון שבהם היה
 רב ששנא ממוצע בין זמן רבנן סבוראי לזמן הגאונים ינמצא בהתחלת
 הגאונים שעברו מן השנים ד׳ אלפים ותניא במל כבור ישיבת התלמוד ותעבר
 הרינה והוא שכל ימי רבנן סבוראי היה כבוד גדול כעין מלכות לראשי הישיבות והע
 עדיין לומדים התלמוד על פה כי לא נתפשט מכל ובל תיבור הנמ׳ (איה עיין להיה עמיר

 מיז נריו בשי חקיל הא״ח סי׳ ייב ובהייד היא בקונ׳ כונן לחקר דשיי עיא) ן

 סדר הגאונים

 ואחר ןה התתיל זמן הגאונים ומראשוניהם מר בר רב הנן ומר רב מרי ומר רב הונא
 ורב תיננא מנהר פקוד ורכ אהילאי הלוי ורב יעקב מנהר פקוד ורב מונא בר
 יוסף ורב חייא ממשן מר ינוק׳ ורביח בר רב נמרונאי ואחריהם מד רב יהודה גאון שכתב
 כמה םונייאות יפסקים בנש׳ והי׳ בזמן ד׳ אלפים ותצ״ט ועםו רב ושמואל בר מרי ואחרים
 הרבה עמו ואדריהם רבי שמעון קיירא שהבר הלכות גדולות (איה מיין להר: י״מ בה״ב
 לקעיה יע״ש ומיין בהרב שס הנדוליס היא ממ׳ ה׳ אות בי) והיה בשנת ר׳ אלפים ותקיא
 ואחרים עמו. ואחריהם מר רב נמרונאי ואחרים עמו, ואחריהם רב אחא םשבתא והוא
 חיבר ספר השאלתיר. כולל הרבה מדיני החלמוד והוא מן החיבו׳ שראוים לסמוך עליהם
 ברוב דבריו. ובסוף ימיו הגיע הזמן לד אלפים ותקי״ב שנה ואחריהם רב מרי הכחן
 ורב צמת ואתריהם עמו ובימיהם יצאו שני םיגיש בעולם עגן ישםואל ותכרו םפרים כנגד
 התלמוד והטעו הרבה בני אדם ער שהוכר טעותם וכלה ענן וילך ושמואל ירד שאול
 ולא יעלה ואתריהם רב בבי הלוי ורב תיננא בר משרשי ורב מלכיא ורב תייא הלוי ורבי
 יוסף בר שילא ורב מרדכי הבהן וכן הרבה דור אתר דור . ואתריהם יב נהשון ורב משה
 הבהן ואתרים עמו וכן דור אהר דור עד שהגיע הזמן ליבינו םעריא הובא מארץ מצרים
 לארץ ספרד ויתבר ספרים הרכה עד אין קץ בתורה שבעיפ (איה ויש לו חיבור בדיני
 ששרות כמיש הר־ הנ״י בפפ״ק דב״מ יפיש) ובתור׳ שבכתב ובדקדוק ובקצת תכםות חיצוניות
 ורב ספריו ראוים לסמוך עליהם אלא שבם׳ האמונות כת׳ קצת דברים בלתי מקובלים
 יאין ראוי לבעלי הדח להמשך אחייהם ואמרי עליי שהוא מזרע רבי תנינא ן׳ דוםא (איה
 «י׳ להר׳ ופד לחכמים מעי ס׳ אות כיח מיש) והוא היד, בימי דוד ן׳ זבאי הנשיא ונתקומם
 עסו הרבה ובסו׳ יםיו הגיע תזמן לדי אלפים ותיש ואחריו רב האיי בר דוד ולאהריו
 רב כהן צדק ורב עמרם וכן דור דור ודורשיו עד שהגיע הזסן לרבי׳ שרירא אביו של
 רבינו האיי והוא מזרע רבה בר אבוה מגזע בית דוד והיה ר׳ שרירא אביו של רביגו
 האיי והוא נאדע רבה בר אבוה גדול יותר מאד בתבמ׳ ובמעשי ובעושר ונשיאות מזרע
 «״וגבל והאריך יסיט עד שסילק עצמו מהישיבה והושיב בחייו בגו חקים תחתיו לכל

 דבר
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 דבר שבקדושה ר׳ האיי זיל יושב על בסאו ועיניו רואות גדול והוסיף והרביץ חידה על
 כל אשר היה לפניו וחיה ציט שנח ונעלם כבודו ערב יו״ט חאחרון של פסח וחבר
 ספרים מעט מהם ספר הדינין וספר השבועוח וספר מקח וממכר אלא שהרבה בחשיבות
 שאלות מאד ורוב הנמצא ממנו מהיבודיו ומחשוב׳ הם דבריו ראוים לםםוך עליהם והיה
 מרובע בנאונות רב האיי גאון ן׳ רב שרירא גאון בן רב הנניא גאון בן רב יהודה נאון
 ובסי יםיו הגיע ה:םן לד׳ אלפים וחשפ״ח ויש אומרים השציח והוא היה סיף הגאונים :

 סדר הרבנים

 ובימיו הי׳ ר׳ שמואל ן׳ הופגי (איה מיין להרב שם הגדולים חיא מער׳ שיין אות בי) וגס
 הוא היבר ספרים הרבה אלא שאין עגיינם ראוי לסמוך עליו כל כך וכן היה
 באחרית ימיו הנגיד ר׳ שםואל הלוי היה םקרטב״א וברה םצד גזירות לםאליקיא ומצד
 הפלגת טליצותיו נתגלנל הדבר ונעשה קרוב לטלכות בנארנאטיא וגם חיבר ספר בכל
 התלמוד קראו הל׳ ניבראהא והוא ראוי לסמוך עליו ברוב דבריו ועלה ענן כבודו בשגת
 ד׳ אלפים וההטיו(א״ה עיין מיש הר׳ שהיג היב מטר׳ ה׳ אות ב׳ ובס׳ ומד לחכמים שם מעי ה*

C אות ב׳ יט״ש 

 ואחריו היה ר׳ הנגאל ואביו היה םארץ ספרד ושמו רבי׳ הושיאל ונסבה ונתנלנל הדבר
 שעבר לארץ אפריקא בםדינת לקירואין והוליד שם לר׳ הננאל הנז׳ ופירש הלחא
 סדרי בגירםא ישרה אלא שקיצר בפי׳ מאד (איה עיין להרב שם הגדולים חיב מפרי מ׳ אות
 אי) ובאותו פרק גשבה גיכ רב משה ן׳ הנוך ופדאוהו קהל קרטביא ורב שלום הכיר
 תכמתו וסלק עצמו מן השררה ומנוהו לראש והיה מתלמידיו ר׳ יוסף ן׳ אביותום והיה
 באותו הזמן ר׳ נסים שקבל מר׳ האיי זיל (איה מיין בשהיג ח״א מע׳ ח׳ אות ב׳ ובמיש
 עוד שם באות טין אות בי) וראוי שהרע שעד הנה היו הישיבות נדו׳ ונכבדות והתלטידים
 םרובים תורתם אומנותם וכל שכן ראשי הישיבות גדולות ונכבדות והנסמכים בגאונות
 שלא היה מדרכם למוש מתוך האהל יוםם ולילה והיו יודעים כל התלמוד על פה או
 בקרוב לזה ודברי התורה כולה והתלמוד סדורים בפיהם בפרשת שמע . ומר״וך כך לא
 היו רואים לעצםם דצריב־ם להאריך בהיבוריהם שכל הפירוש היה סדור בפיהם והיה
 בעיניהם כתיבת פי׳ הדברים כסי שיכתוב בזםנינו זה לעז הםלות ונדם להם זה שלא
 היו כוהבים רק מינט הן בדרך פי׳ הן דרך פסק ואף נם זאת לא היו םןקיקים עצםן
 לכך אלא לבניהם או קרוביהם שלא היו בתכלית שאר ההלםידים והיו מתבין להם
 חיבורים קצרים להיות להם לפה מהם באיסור והיתר םהס בדינים לפי הענין
 המבוקש. וקבלנו קבלה ברורה על רב אהא דל שהיה לו בן ולא היה לבו חפץ להיותו
 שוקד כלל וחיבר בעבורו ספר השאלתות כדי שבבל שבת ושבח כשיקראו הסדר יבאר
 לו בו הלכות ידועות מן ההלמוד וכן קבלנו ברכינו סעדיה זיל בספר הפקתן שחברו
 לאהד שנתמנה דיין בעירו והעיר ההיא היו כולם סוהרים ומפקירין ממונם זה לזה והיו
 חלוקי׳ תמיד בענייני פקדונותיהם ומתקוטטים והיה אוהו דיין נבוך לפעמים והשתדל עמו
 לבאר לו תני הפקתן בכלל וכן היה הדבר ברוב היבוריהם ולא שיהיו מכוונים לתועלת
 בללי לכל האומה מפני שלא היו צריכים לכך בי הישיבות היו קבועות וכל הקהלות
 היו סתגדבים להעמיד שמ התלמידים בכבוד גדול עד שכל הארצות היו סהם הרבה
 שהיו שולחים בניהם ללמוד ובשלוםדים בל צורכם ל8י רצונם היה כל אהד שב אל
 D*n« ואל אחוזת אבוהיו ומתוך כך פלאה הארץ דעה את ה׳ סהם בתלמוד תלתאv־

 סדרי
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 שדרי ו*י םיעד נשים נזיקין והוא היה נקרא אצלם חכם ומדט בחיסור ד• סחרי ר״ל
 בתוספת סדר קדשים והוא היה נקרא אצלם רב וסהם בתלסיד בשים בתיספח וחלם
 ושהרוח ואז היה ראוי שיקרא גאון רסן לשישים םסביות שבשים כמגץ גאון
 (איה פיין להרלכיו 0י' ק״ו ונסי קורא הלירית ליה פיב ובספר יל מלאכי דקמ״י מיג י«*ש)
 אלא שאעיפ כן לא היו קורץ כן אלא אם כן נסמך ספי גאון אחר בהסכמת הישיבת
 וראשי הישיבות היי אז גאינים יודעים כל התלםוד על פד, וכשהיו שינים לתלמידים
 בישיבתם היה חץ שנין לשונם לא היתד. פנימה הפסק בדבורם בכדי שהועיד בה *פירן
 •באשר שבב האיש ההר! עם אבותיי היו בוחרים םןהראיים לגאונית הבקי שבהם והדאיי
 ייהצליח במלאכה יוחד מחבית ילפעםים ראש הישיבה בחוליו באשר ידגיש בסיחו מבין
 לאחריתו יאםר להביא לפניו כל התלמידים ייסגר. לחם א׳ םד& ויססבהו לגאון מאותה
 שעה. ולפעמים היי קיבעים ישיבה בעיר אחת נתלה ולפעסים שחים בשחי עייתת והיו
 התלםידים חיזרים והתורה םתפזדת יםחפשסת בכל ארצות ספרד מקצה ועד קצה ומורה
 בל אחד במקומי. וכאשר יארעי הספקית והמחלקות היו שולחים לישיבות והתשיבו׳ באות
p ואין ייצאת ולכן לא היה עד העת הנוי בח ידיעתם  לשעתן לאגפים ולרבבות אין פ
 ותוקף מעלת ביאוריהם וראיית כחיביתהם עד שאס לא היה טיבם נודע בקבלה ומפורסם
 רפי השמועה לא היינו מחזקים כל כך בתכלית חשלימות מצר חיבוריהם. מהם שלא
 ראינו כתיב ממעשה ידיהם כלום ומהם שלא ראינו מהם רק תשובות שאלות למדני מיש
 הרבה לענק פסק והוראה ומהם שראינו מהם פירושין בקצת סםכיית אי לפעמים בןצ־״
 פרקים אי לפעמים בקצת שמועוח והלטח מפחדות מהם שראינו קצח חיבורים בעניינים
 פרסים בלתי כוללים כל התלמוד או רבו מהם בפי־ החלסוד אבל ברמזים ודרכים

i קצרים אץ בהם שבר ר־1בין הסתלםרים כלל 

 והיתד. זאת הטרה בספרד ובצרפת שהיו שם ניכ רבנים נתלים כרביני גרשון הזקן זיל
 ורבעו יעקב כר יקר זיל ירכינו לוי הזקן. ואחריהם הרבה ביוצא בהם אלא
 שלא היה שם באוהן הזסנים ישיבו׳ םפורםסות על דרך שהיו בספרד, וכן אחריהם
 בארץ הזאת שהיו בה גיכ גדולי עולם ונקובי שם ו* משה כרי יוק* סגרבונה וגדול
 שבזקנינו הרב ר׳ אברהם אב ביד םנרבינה ניב והרב ר־ משולם ברי יעקב םלוגיל יה-בד.
 ב״צא בדש אלא שלא היו ישיבותיהם מפורסמות ודרך כלל תמצא זה בבל מה שנתחבר
 בם2דד מן הרב אלפסי זיל ולמעלה. ובצרפת ואשמן בכל מד, שנעשה מן התייר הגדיל
 ־שיי זיל ולםעלה. ובארץ הזאת ככל םה שנתחבר סן הרב זקנינו הגדול הראביד זיל ומן
 דרב הגדול הנשיא אלברצלוני הרב ר׳ יהודה בר׳ ברד־ י ארבעה המה מסיבי לבת למעלה
 אבות התלמוד אשר התחילו לחבר חיבוריהם להועיל תועלת כללי לאומה תיעיח בגביו
 ומדש נפצה בל הארץ. ודרך כלל אגי אומר כבל םה שלםעלה םהם ולא ספיהמ ולא

 מפי כתבם ומפי םופתם ולא ספי ספרים :

ב ידבריני והוא מהזםן ועז, יהגה ר״ל מעת גאונות ו* חננאל והנה נחםעט ידיעת  עמו
 החכמים והתרחבה מעלת החיבורים והפירושים ספני שנזמן •מירח רב האיי גדלו
 הצרות וגגב לב הבריות לתת את העולם בלבם מרוב צרתם אליי לרוב העולים והמסים
 גהחשתחת והגזרות ומעםס האימות עליגי ועבר זמן הגאונות והגיע ומן הרבגות והוא
 שלא נתעםקו בישיבה ספורסםח רק בארבעה סדרי ומהם בתלתא מדדי לבד ונם מהם
. תמלא בחשיבת שאלד. לאחד סן הישיבות בענק נדר הביאה  היו עוזבים קצת מסכיו ת
 הרב הגשיא אלברצלוני בחיבורו חנדול (איה עיין בשה״ג סיב מעי יו״ל א« ל ימ׳שז וכתוב

 בה
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ה ונתמעטו החכמים נ ה ש א ת מסכת נרדים כישיבה זה מ י א נשנ ל ה ש נ מ א ו נ ע  בד, ד
ה עצמי א ו  ובחמלת הי על עמו בקים אחד מעיד ומוצא עצמו שלם ר
ה מתקין עצמו י זמנו להיעיל לאומתו כאשר יוכל והי פ יב ל י  מחו

 להרבות בחיבורו בםכתבו מהם דרך פסק ומהם בדרך פירוש והיו החיבורים
 המפורסמים במעלה בדרך פסק בראשם וביאר הלבית הרב אלפסי ז״ל
ם צירוף ספר ההשלמה (איה עמי ש הרכ שהיג היא מערי מיס אות סיז ובח״ב שם אות  ע
ל ח נ  ליא ובספר ועל לחכמים חיא ממר׳ ה׳ צות י״א יעיש) אשר הוסיף והשלים עליו הרב ה
 אבי כל יושב אהל הרב ד׳ םשולם בן הרב ר׳ םשה ע״ה םבדרייש ואעיפ שיצא עליו
 ערער םצד החבור אשר הבר עליו הרב הנדול ר׳ ןרהיה הלוי זיל הנקרא

 ס_ר הםאור ג

 הנה נסערו דביייו בספר העזר לאחד םנדולי סשפחתיני י רב הגדול ר׳ םאיר בר יצחק
 מםראנקאטליייש הוליכו אביו םקרקשוניה לארץ פרוונצניא לשנות עם הרב הנרול
 הראביד זיל ונתעכב שם כל יםיו ונעשה לו תלםיד הבר עד ששלה לו פעם בספרו על
 ענין נמ מאוסר (מעושה) שאירע בו םתלקות בין שניהם והראב״ד כתב אליו כסיקל בכבודו
 והשיב לו אל יכפרני אדוני בשעת הרי; ואל יקל בבבירי שאם היא יתיר ברבנים אני
 אהדיו יתיר בתלםידים וכל שאני סירה לרכינו וםסב־ם עמו כל הרוצה להשיב יבא משיב.
 ואם אני חולק עמו יודה מי שיודה ושמא עדיין המחלקיח במקימה עוםדת ואף הוא הוליד
 בן בדמותו כצלמו עשה פרי למיגו הרב הגדול ר׳ נתן רמראנקאטליייש. ועמנו ניכ לזה

 העגין ספר הסלחםוח להי־ב הגדול הרםבין םנירונדיה וסכין כולם יראה לך האמת בפסק
 ריב התלמוד בכל מה שיצטרך בזמנינו זד.. וכ; נתחבר היביר כילל בדרך פסק לרב
 הגדול ר' יהודה בר ברזילי אלכרנלוניי ברוב ענייני התלמוד אדיבה םאר׳ן סרתם ורחבה
 מני ים. וסוף לכל המעורים האלח דיל שנתחברו דרך פסק ספר הרב הגדול גד
 מערבי עדוה לכל חלילם הרב רנינו משה זיל הודיע פסקי כל החלמוד דרך
 קצרה ודרך קבלה בסידור נאה סאד עם קצה סמך מהירושלמי והתוספתא כמו שנודע

 ונתפרסם נ

 וראש לכל החיבורים שנתחברו דרך פירוש הם פי׳ רשיי זיל ואם רבו הלותמי׳ עליו
 כלי זיינו עליו ותשובתו םתוך דבריו כילם נכונים לסכין אין םעלתו נכרת רק
 ליחידים כי בסלה אחת יכלול לפעםים חירוצים של חבילי קושיות אלא שלא כיוון בהם
 לענין פסק הלכה בלל. וראש לכל ההיבורים שנעשה דרך הרכבת פירוש הם פירישי הרב
 הנדול הראביד זיל ופירושי הרב אבן מינאש זיל ופי׳ רבי מאיר הלוי םטוליםולא ואחריהם
 כסר. חיבורי׳ םדם כלליים וםהם פרטיים להכםי הדורות אשד לפנינו בנרבונה ובדידיש
ר בל  יסונטפשלייר וברצלוניא ונירונדיה ויתר םנימתירם ובצרפיח ואשכנז הוציאו לאו
ד ו מ ל ת י ה נ  תעלומה מ היתה מנתם להאיר לבאים אתריהם ולהשליםם בהודעת צפו

 על צד שביארנו :

ת צ ק  ונשוב לדברינו והוא שביםי ר׳ חגנאל היה גיכ ר׳ גסים והוא גיב חיבר פירושים ב
ל י י די האיי ז ד ת הניע לידינו םהם פירוש פםכח עירובין והוא היד, מתלמי ו ת כ ס  מ
ת י ת א ג * ן אחר ה י א ל ר׳ חננאל ודי נסים ודי שמואל הנגיד היה דוד ר י ה ד ש ל ש  יאלו ה

 ונקראו
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 ונקראו רבנים ובאחרית ימיהם מלאו מקיםם חרב ר׳ יצחק בד׳ ברוך והרב ר׳ יצחק בר*
 יהודה ן׳ ניאת זיל והיה הרייץ ברי ברוך והרב יצחק בר׳ יהודה (איה «יין בשהינ תיב
 ויפר׳ יו״ל אות ייע) והיה זה חחבם נדול בחכמת ההבעה גיכ והגיע לידינו מספרו סוד
 העכור וביאור אותם השמועות שבמסכת ראש השנה בענין נולד קידם חצוח ואחר חצית
 וכיד שעי מיכםי סיהרא הבא בארוכה ובא בקצרה ולאן קרנייא נומית והדומות להן .
 וחיבר עוד ספד נהל קראי קיפת הרוכלין כפי׳ הלכות חמורות שבתלמוד לא הגיע
 לידיגו והרב רבי יצתק ן׳ אבן גיאת גם היא חב־ הלכיח קצרות כתלמוד והיה פייפ
 גדול . ואחריהם הרב רבי יוסף בר׳ אבן צדיק. והרב רבי יצחק כרבי ראובן אלברצליני
 והיה חכם גתל ופיימ הניע לידינו מפי׳ ביאור קצת פרקים מכתובות ואזהרות
 בקצת מועדות בפנין המצוח. ואחריהם הרב רבי יצחק בר יעקב אלפסי בעל ההלכות
 והוא מתלמדי ר' נסים ור׳ תננאל ויצא מבעו הרבה בעולם ונתפרסמה חכמתו הרחבה
 ונסבה למעלה והעמיד תלמידים הרבה לאין קץ ומנדוליהם ר׳ אפרים והרב ר' יוסף הלוי
 אכן סיגאש והרב יוסף הלוי זה הפליג בפי׳ התלמוד בפי׳ מלא ובפסקים אמתיים יש מהם
 אתנו פי׳ מסכת שבועות ופי׳ מסבת ביב ונפמר הרב אלפסי זיל בשנת ד׳ אלפיס ותתפינ
 •איה יעיין לזי׳^י׳ן ח״א סי׳ עי» והרב אבן מנאש הנזכר ישב לפניו והיה נער בן ייד
 שנה ער שנפטר הרב זיל והנחילו כתייו כסא כבוד ישיבתו וישב על בסא בסיסן
 של אותה שנה ונפסד שנת ד' אלפים ותתק״א מכיכ התשניזן שם! והשאיר אחריו ברבה
 וחיים עד עולם :ר ישראל תלמידו הרב הנדול רבינו משה אבן מיימון ונפמר בשנת ה
 אלפים ותתקס״ה (איה עיין להתשבין שם) סימן הפרט בכיי אכיל משה ואז שםמו הישיבות
 מספרד מרוב המלחמות והגזרות וגלו הנה והנה נם הרב הנז׳ עיה יצא מארצו ונחלתו
p תאיר בל הגלות מכבודו א  ומבית אביו לארץ נוף ונעשית לרגלו יפה גוף משוש בל ה
 ותהלת ספריו והיבוריו מלאה כל הארץ יאחריו דיו גיכ חכםים גדולים בארץ המערב
 ובארץ ספרד אלא שלא כתבנו רק אשר יצא טבעם בעולם ונתפרסם פרסום כללי אלא
 שמהם נתפרסמו מצד מלאכות אתר ת בחכמות ובמיטב השיר ובדקדוק כסו
 החכם ר׳ יד^ה חיוג והחכם ר׳ םרינוס אבן ננח ומהם התכם ר' שלםה
 בן יהודה גבירול אשד היה בימי ר׳ שמואל הנגיד ובימי הרב רבי יצחק
 אבן גאייח וההבם הכללי רבי משה ן׳ עזרא והחכם רבי יהודה הלוי ברי
 שמואל והחכם רבי אברהם אבן עזרא, ובארץ צרפח חיו רבגים נרולים
, שלמה ז״ל אשר כתבו ללמד ולהועיל בפירוש ובפסק ברבי' יצחק  אחר ר
 הזקן בעל התוס׳ ורבי׳ שמשון אשר פירש סדר זרעים וסדר טהרוח רבעו
 יעקכ אשר גורעת מעלתו הלא היא כתיבה על ספר הישר ור* שמואל אחיו
 והרבה אחריהם עד אשד הגיע הזמן לר מאיר מרומינבוריק ראש ישיבת
 כל ארץ צרפת הדבק הורה והגדיל על למעלח. ואחריו הרב ר׳ פרץ עוד
 היום תלמידיו מאירים ומחזיקים בתלמוד בצרפת וכן בארץ חזאח היו חכמינו
 גחלים בימי הרב הגדול זקנינו הנבתר רבי אברהם בר׳ יצתק אב ביר ונפםד
 בשנת תתקייט בעשרים במרחשון ותתנו הועלה בחכמתו מעלה מעלה
 זקנינו הנרול הראב״ד זיל. ומהם הרב ר׳ זדתיה הלוי והרב ר* מאיד

 דטרנקאמלייש והרב רבי יהונתן הכהן והרב חגדול דבי משה רד יהירה
 ואהריהם בנו הרב ר׳ משולם מבדיריש ודדב ר׳ שלמה בר אברהם מן
 החד והלסידו הרב ד׳ דוד בר1 שאול ועור בנרבוניא כסה ובמה לאלפים

 ומהם
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 דמהס הרב הגדול רבי יצחק בן מרון הלוי ונברו הרב הגדול רבי םשה
 ברבי יוסף בן מרון לוי והרב רבי יצהק בר, יהודה והרב רבי אברהם

 בר׳ חיים והרב זקנינו רבי שלטה הישיש :

 ובראש בולם דנל מהנה הנשיא הנדול םרנא ורבנא טודרוש ובנו הארז האדיר
 םרנא ודבנא הנשיא. ר' לוי ויתד ראשי הנשיאים ואחריהם חרב רבי יצחק הכהן אשר
 היהםתלםידי הר׳ הנדול הראביד זיל ויסד פי׳ ירושלמי ברוב תלתא סדרי
 הגיע לידינו םהס קצתמ וחוא אשר ישב לפניו הרב הנדול אשר אני
 היום קםון אצבעותיו וםשירי מעשה ידיו החכם הכללי אדוגי רבי סוהיר
 חהכם הכללי רבי ראיבן בן ככור החבם הישיש הנעלה רבי חיים חיה
 בקי בכל התלםוד בקיאות םופלג והכם כרוב הדוכסות והדש סברות דבוח
 בתלםוד סכח שכלו כי היה פלפולו םדלג על ההרים םקפץ על
 הגבעות והרב הגדול ר׳ יוסף כר׳ גרשון והרב הנעלה והנשיא ד׳
 שםואל בר׳ שלםה . ובבדרייש אדר היקר הרב הגדול המופלג ר׳ םשולם
 בר׳ גרשום הבד ספר כולל כל פסקי תתלמוד קראו שלםן והרב הגדול
 רבי שמואל והרבה עםהם ככל הסקיסית הדל לספור. וכן בקטליונייה אחר
 הרב הנשיא אלברצלוני שמעני שמע היה ד׳ יונה ושמע הרב הנדול ר׳ משה בר*

 נהסן אשר נחפרססה חכמתם בעולמ י.

 ומתלמידיהם שמענו שסע הרב רבי יצהק בר׳ אברהם גרמני אשר הבר
 ספר פי׳ הלכות הרב אלפםי ועוד אתנו פירוש םהשובי
 תלמידיהם שגי המאורות הנחלים. האהד הרב הנדול נפן אדרת היה
 ר׳ עלמה ברצלוני בכמהדיר אברהם אדרת אשר הרביץ הורה והרתב
 נבול ההלמידימ והבר הימרימ הוציא לאור כל תעלומה ועל ידו
מ אשר המה  ההזקנו לבאר כמה הלבית עמוקות בכמה רפביות כנדבת ל
 חסדו עלינו בנועם תשובותיו מוסף על שלימוח ספריו וחיבוריו והרב ר'
 אהרן הלוי ניכ ואחרים עכהם והן היום בנמלותינו םרביץ תורה
 במונטפשלייר ויהד פבימחיה עד אשר הניע חזםן עלינו אנחנו היום
 שהשלמנו מן השנימ ה׳ אלפים וסי היא השנה אשר השלמנו בד. זד.
 החיבור הנחל בכל חלתא סדרי והיא שנת גיא ללדהינו אשר היה
 בסוף השנח התשיעית לפרט האלף (החמישי) והיששי] סימן השנה
 ובא לציון גואל כמנין וביא ודהחלנו בו שנח ליח ללדהינו מלבד חיחשץ
 ופירושין וקצח חיבורים אחרים עוחיכרנו בס׳ בהםד עליון . יזכנו האל
 וישים חלקינו בסכיני םחריו ויודעי סירות תוחתיו ויהן לנו מהלכים בין העוםדים

ק כן יעשה ת׳ :  האלה א
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 &ם שלםים וכן רכימ הרבי אמרי שפד בפירוש הםסכחא הזאת הנקראת
 מסכת אבות שבלח מחסדי׳ מנידימ דרכי נעמ למצוא חן בעיני
 אלקימ ואדם באסרמ זיל חאי מאן רבעי למחוי חסידא לקיימ מילי
 דאבוח חן רבימ עחה מפרמי דברימ היו בעיני קצח קדמוני חמפרשים
 כמבוארימ בעצממ עד בי עצרו במילין מלדבר במ וקצתם חאריבו
 לםעניתם בםאכר דחב רב הכסות היה לכורח בעיני סביני זמננו ואסרו הנה

 סחלאח
י ח ק שעפי הואילו פגי להגיד המושג אצלי בד, כמלקק כשכלי נ  ל
. חלא כח דברי ודברי זולחי יטנו יחדו לעיני זקני עמגי ב  חקרי ל
 הס איזה יבשר להתיר כל ספק וחפץ ה׳ כידס יצליח ועלימו אסיף

:  סלחי
 אני עובדיה בכמאיר יעקב מספורנויצ״ו?

 בקצת סלין בפי חאפשר לברר וללבן כוונח הסוער. חואלחי לדבר בחלוקת פרקי
 זאת המסכחא וסדרמ כפי חםושג אצלי : וזח כי אמנם חתחיל חמחבר
 כפרק חראשון ממגה לספר דברי הקידמימ נשיאי ואבות כית רץ
 סראשיח בגין כיח שגי כפי סדר חדורות חמה אגשי חשפ אשר עסדו
 לגס עסיס בדורותס והיו לסאורות להבין ולחוחח לחכסים וחלסידיהס הסה

 יזט את ארחם במרות ובםושכלית להעלית נר תסיר:
 ופרק ה#ני סדר דברי נשיאים וזזלתם וכמו כן על סדר חדורות בםאמיייס
 מורימ גמ להמון זהירות מביאה לידי זריזות . ולבן הזר אל דברי
 הלל חקדמון אח־ שהשלים סדר דורות הר״נאים אשר ישבו על כסא דין

 וגשיאות ולא שתמ על שאר דברי חלל עצמו אשר בפרק חקודמ:
ק השלישי ספר דברי גדולי חחרוח כמו בן על סדר דוריחמ מיומדיש ר  מ
 על אדני זריזיח גם לחסון מעוררים לחזוח בגעם אמרי אל

 ודעח עליון ושםור דרכו לרצון להם לפני חי :
 וכפדק ל־׳רביכי סדר חמחבר כמו כן על סדר חדותת אמרות מהורות
 מורוח אורחות יישר לקגיח ולחשיג זחירות יזריזוח במועצות
 \\m . וזח כשישימ האדם מגמת פגיו לכבוד חאל יתברך בכל מעשיי
 «לח»צר סבל סר, שיהיח נ:ד כבודו או שיחיד, בו חלול שם קדשו חיו .׳

 ו^.»מ£ החמישי הגדיל ענין העיון והםעשח בחודיעו סח יקרו חמחזיקים בה
 וגסאסו מורדי אוד אח פגי האדון חין ובעל דין הוא

 יושיענו יודיענו אורח חיים יאר פגיו אתגו סלח ;

 התבאר סדר פרקי המםבתא

 עיתה אבאר רמז• הפרקים
ח אל חלק עיוני וחלק מעשי מיני חיראה : שהדבר ק  3ףמ א היוד. דר ^

 אינו כעצסו שלםוה :
 פר?
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 פרק ב שהדבר אשר איגו בעצמו שלמות הגה הרנוי ממנו מדק ודעך זה יקדה ברבר
 אשר חוא בעצמו שלימות שחחלק העיוגי בחורה הוא הניחן חיי עילם •
 שהמוב והרע במעשה יבחן כפי חהכלית המכוון מםגו. שבתורה נמצאו מופתים שכליים

 סגגדים לדעות הכופרימ :
 פרק ג בבוזי' עתים מוכנים מאד להתבונן: שאין ידיעות האל הקודמת םכרחת כלל
 ולא מננדח לבחירה שהמעשימ הטובים נוהנים אישור והצלחה בחיי עולם 4
 כוונת הנביא באסרו משתה שמנימ משהה שמרימ: שפעולת ההשכלה היא בחפשםת

 חנמצאוח מחומר וקבלתם סעלת חכמת התכונה :
 פרק ד ענץ שכר מצוזז מצוד,: היתר שבירות מלמדי התורח ענין שאין דן ידידי

 אלא אחד נ
 פרק ד, ענין כתר שם סוב : ענץ שלות הרשעימ וייסורי הצדיקים . מופתי ראייה על

 ההשגחה ועל חיי עולם :
 פרק ן שהויכוח הראוי הוא בקשה האמת : עגין אין חטא בא על ידו ועין אין

 סספיקים בידו לעשות תשובה !
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 עינים
 שכתבנו הרב הנז׳ ימה

 נצר
 ואפשר דרםז מש״־

V 
 ולפי

 קרי וכתיב דכ
 ידך
 יובן

 מטע, וקרינן םםע
 פעמים ג׳ עם גבר לזה כתיב מסער רמז
 לנלנול אחר שהיה נצ־

 פתח
רש הרב מהרי־ יהירה הכהן זיל  פי
 איש ירושלס תיבביא דידזע
 דהחימא נתקן עיי גלגולים וליש כל ישראל
 יש להם חלק לעה״ב בל-מ־ אחר גלנולים

 וגידנם שנא׳ ועמד בלם
' כל ישראל יש להם חלק לעולם כמרובה ואח״כ ממעי ש ד ילפ י ע  *ייקיש ל
א שנאכר ועמך כולם תרתי לרמוז הג׳ פעמים  וכי תימא איך אפש־ דבל הנ
 ירשו ארץ נצר שיכא בגלגול ואם
ד ו  ידי להתפאר : יש צד ת י ק ו ן ע
 יוסיף כהנה וכהנה ואש
 לא יש תיקון כהם אלא קלקיל לכד אז
 איני מתגלגל עוד ולרמז הנ׳ פעמים כתיב
 ממעי וקרי ממעי כאסור. ואסר לעו־ב
 יירשו ארץ כי אחר שהם כגיע יום יו;
 מאלו עולין םעלה על גב םעלה ב־ איזה
 ענינים קלים שיש לאדם בא חשבון ולפי
 טהר־״ו עלה יעדה וז״ש ל עילם יירשי ארץ :
 !״רב באר שבע נבוך כתימפית ייז
 לפיקין בהנ׳ לישני דקאטרי רכנן
 הלק לעוהיב וחיי העהיב ומזומן לחיי
 העה״ב והאריך בןד, והרוצה לרעי. מעם
 עיה רז עיניי תחזינה משרים רב

 אלהים חיים אשר דיבר בקדשו הארי״
 זציל והסה באי בשער מאסרי רזיל שסיד־
־ :  מחריש ייטאל זלה״ה עיש ויאורו ע•:,
 ראיתי לכתיב כאן קצת פירוש אבו־
 שכתבתי בקונם־ס זרוע ימי,
 כסיד והנה צירוף מטא לפתחיא וימיני

 מפהה פתייח לרוחה בסיד :
 פשה

 ישראל כלם צדיקים והא צדיקים לעולם
 חזינ; דיש ככלל ישראל מטעי מעשי

 שאינם ראוים •איך קרי
 לבלם צדיקים וגם קאמר ירשי ארץ. לזיא
 נצר מטע• רמז כיד הנלניל אחר ־״׳היא נצר
 יפה ענף אגי חוזר לימע איתו הרבה פעמים
 וזהו מטעי לשון רכים. עכ״ד . ואפשר
 לסיים הכתיב במיש חכמי האמת ראם לא
 היה צר תקין בנ׳ פעמי׳ בלל איני מתגלגל
 עוד והיינו דקאמר אימת־ אני אומי־ נצר
 ממעי לשון רכים בשמעשה ידי ייהתפאר
 שיש צד הקול כבל פעם ילא קלקול חיו ן

 במיש סהרחיו זציל דסרו העילסו׳
 עליוני׳ היינו דמחצב הנשמות
 םלבושים להאירו' בכל עולם ותפארת האדם
 הוא לבושי כביכול ולפיז אפשר דאת־
 שאמר נצר ממעי נה; מעם לסד. טורה חיו
 כל בך לזכך ולברר נשמיד, ישראל לז״א
 מעשה ידי להתפאר בביביל שחם מלביש
 האורות כ מ י ש ישראל אהר בך

 אהפאר :



ה קבל הורד-כיי אמר המאירי ש  (6) מ
 אחר שביארנו בפהיחהנו סדר
 הקבלה היאך היתד! נשוב לבאר פרטי
 דמשניות אחת אחר על ררך שייעדנו

 והמשנה הראשונה
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 *תחיל לכתיב פירוש פרקי אבות עדיה מהרריא״ג נ״ע הנקרא זכור. אבות כיי״ל חליה

 שו״ך צל״י אניס מייל והמשכיל יבין ן
 (א) משה קבל תורה חסיני. החפירשים
 הקשו שהיליל בסיני. ותירצו חמי

 שנצלה בסיני. עיר פי׳ התבודדותו בהי סיני
 ואלי מסייע לפי׳ זה בחה שפרשו בזוהר
- שיר השירים [פסוק
 תייחס לאנשי כנסת א (א) משה קבל תורה מסיני ומסרה עלה אלי ההרה והיה
— ליהושע שם שקב״ה מצר זכותו E  ״־־*־־ ~
 והתבודדותו בסיני הנחילו שמו ממש שיקרא
 משה שס ההויה ממש. וזהו ועלה אלי
 ההרה והיה הוא צירוף אחר מי׳׳ב מצירופי
 ההויה והוא שניכר רךאו הקב״ה אלהים
 רכה־ב ראה נהתיך אלהיס לפרעה מתה
 חזר וקראו גס כן שס ההויה בהעלותו
 ההרה וזהו נמי שלמדה׳ ממאמר זה עור
 פסוק ומשה עלה אל האלהים ויקרא אל*
 ה׳ מן ההר לאמר. כלומר ומשה עלה ניכר
 אל שם אלהיס שנקרא כשם אלהי״ס ויקר&
 לו ה׳ מן ההר כלומר קרא לו מיד למשה
 כי מצר עלייתו והתבודדותו בהר צדקו

 והתבודדותו בהר ואני אחזה לי בהאי חז״ל כל

 ובבר
 היתה
 בזאת

 הגזברים
 לרעתני מה
 סדר הקבלה

 שלשה
 כלליים

 בפתיחה
 כהוריע

 הגדולה
 מאמרים

 ביארנו
 הסיבה

 וי
 מה

 המםכתא יותר משאר המסכתות ולסיבה
 שהוזכרה שסשה קבל תירה סםיגי ומכרה
 ליהושע ודבר זה פירושו תורה שבעל פה
 שהורה שנכתב כבר כתב משה כחייו ייב
 ס״ת כמנין השבטים ונתן ספר לכל שבט
 •שבט ועור ספד אחר שגנזו כארון ומימ
 כשנתנה לו התירה יסצוהיה כפירושן נתנו
 לו כולם יזהו שדרשו (בכרכור, דיה עיא)

 ואתנה
 הכנתו מסיני מצד

 תל מ׳ ר י והיק לחדש בהורה נתן למשה מסיני וזהו משה קבל תורה רהיינו
 הימרס
 כעתיד

 תורה
 ספורנו פתח עינים

 באר
 מהחלק׳

 (א) משה קבל תורה כו׳ . כתב רבינז
 עיבריא ז״ל לפי שמםכחא זו
 אינה מיוסדת טל פירוש מצוה ממצית׳
 התורה אנא כולה מיסר־ס ומרות ונס
 נכרים חברו ספריס כמו שבדו מלבם בררכי
 המוכר התחיל התנא במסכתא זו משה קבל•
 הורה מסיני לומר לך שהמדויז והמוסרים
 שבזו המםנהא לא ברו אותם חכמי המשנה
 מלבם אלא אך אלו נאמרו בסיני עכ״ד.
 והשיג טליו הרב יעב׳ץ בפירושו הנקרא
 טן אבוה ראין בכל מסכה׳ זו רק פירוש
 מלוה הכולליי׳ שבהור׳ וכו׳ והלכת בררכיי
 וכו׳ ואהבה לרטך יט׳ והנה הרמב״ם
 י״א מציה וכו׳ ט״ש שהאריך ולק״מ ומומו•
 מסכהא פירוש מציה ממצות התירה כלומר מצות
 מלכים יבשנס הכצ

. כבר ׳  (א) משה קבל הורה ט
 ההל ׳הברך שספרו

 תל עיוני ומעש־ כאמרו וההורה והמצוה
 השר כהבה־ להורוהס כ׳ אמנם החלק
 העיוני ממנו אשר עניני לרעת את האל
 יהברך והכליה זה ל־ראה !לאהבה אוחו
 הוא יקרא הורה באמה וכאשר חדלו הופפ׳
 התורה מההבונן בזה החנק העיוני קצןז
 החל יהברך באמרי והופשי ההורה לא
 ידעוני . והחלק המטשי ממנו יקרא מצוה
 בלי ספק וכבר אמרו אין דורשים במעשה
 בראשית בבגיס ולא במרכבה ביחיד אלא

 אס
 בתחילת ה׳ לעיש מנה להם ליכול

 רבינו עובדיה הכי הוי דאין

עב : 
 המיוחדות לישראל והם שמכ־ות אלא המסכהא הלזו מוסר



 58 פתח אבות פרק ראשון עיניש

p׳n הרורוח והשרידים אשר ה׳ קורא 
 משה קבל חורה דהיינו תרי״א מצית כמיש
 בסיןז מכות פל פסוק תורה ציוה לגי משה
 דאגני ולא יהי׳ לך מפי הגבורה שמפני׳
 ואחר שמשה קבל תורה לזה נתמעכו׳
 הידיעה כי גבר אוי־ ומזה נמשך ומסרה
 ליהושמ ויהושע לזקנים כ׳ ידעת הסודה
 נשארה אצל גדולי הדורות ותלמידיהם ־
 כ) אפשר לימר במ״ש הרב לב
 אריה פ׳ וארא משם ברב המקובל
 מהר״ר אלחנן זצ״ל בתוספת מפלי דישראל היי
 צריכין לישב במצרים ת״ל שנה במספר
 חמשה פעמים אלהיס גימטריא תיל שנס
 ולא ישבו אלא פ״י שנים בקושי השפביד
 כמספר שס אחד אלהיס ונשארו שמיר
 ויטן היו נטמעים וויו נהפכו ד' אלהים
 לד׳ שמיח הו״ה רחמים פשונדם בזכי־ז
 משה שהוא אחד ייתד סל שמ״ד יז״ש ל״ך
 הארת כי אנכי שלחתיך יאות יחד של
 שמך והי תורן} קצת מדברי הרבנ״ הני׳
 עיש באורך . ואפשר להיסיןז קצת שאמר
 הכתי׳ וזה בהיליאך ונו׳ את העס ממצרים
 תגיבדון את האלהיס פל ההר הזה דמייני
 שיי;•־ לו התורה ורמז כי מש״ה גימכוימס״*
 נבוריה כמ״ש הרמיפ זיל ובזכות ה6ורה
 שיקבל מפי׳ גיוריה הרמ וז גשמו יגברו
 הרחמ׳׳ זיתוקנן הד אלהיס שיממתקי
 ויהיו הויו״ת רחמים . וכן פשה פירושי
 מוציא כמיש בתיה ותקרא אס שמו משה
 כי מן המים משיתהו ונתבאר אצלנו דהו״ל
 לקרותו משוי ט משה מוציא אחרים אלא
 כונתה לקרותו משה שפירושו מוציא
 שיוציא איהס מהסט״א ומגיהנם בזכות כ•
 מן המים משיתהו וכן נקרא משה שהקב״ס
 הזמין בפה שם קדוש זה לרמוז כי הי6
 מוציא לישראל מגלותם בכח א׳ מיסןן
 גשמו פל שמ״ד שנים הניתריס ושיקבלו

 מל ידו מסיי גגור״ה כמספר שמו ההורה
 וזיש משה כלומר מיציא ישראל ממצרים
 בכת אות אחד יותר והוא גימס׳ מס

 גבורה לכך קבל סירה מסיני מההר הנגלה
 עליו הקביה בשתילה לשלחו לפרעה והבמיסו

 בסיציאך

 סובב הילך פל מצית והלכת בדרכיי ואהבת
 לרעך וכייצא הנה הנס שגס מצית הנכרי׳
 מודים בהן לפי דרכם וחיברו בהן מיסריס
 ופניני המרות כי הם שכליות יהיה ס*ד
 דבפנין זה גס אלה לחכמים מלבם יוציאו
 מילים הגס שמתבאר מתוכן עיקרי וענפי
 כשה מצית שלנו מ״מ יש דוגמתן בספרי
 א״ה לכן השמיענו כי הן הן הדברים

 אמורייס לגבוה ומסיני נאמרו:
 ואפשר להרחיב דברי רבינו עובריא
 בסגנון אתר דכונת התנא
 להמיר לב נרדמ׳׳ הווים שוכבים אוהבי
 לנוס כי יפלה סל ליס ט־ב לגבר כי ישא
 בסול מוסרי . הפליסופי׳ ובזה יכנע לביו
 הערל כי הס דברי׳ מייסרים טל אדני
 השכל ואדרבא יצרו מספהו כי חכמי
 מכרים התחכמו ולשונם תמהר לדבר
 סיתות צחות באריש נכוחות והני מגנו
 גהכניפ היצה״ר . לכן פתח משה קבל
 חורה וכוי להורות דהמוסריס הללו הן
 סן גופי תורה נאמרו בסיני כלומר הבימה
 יףאה יתרון האור ק החשך רכל אותם
 סוסרי הנכרים אין בס מועיל לבסל
, אין לו ביטול אלא בתורה  גיצה״ר סי
 וכמ״ש פיק דקדושין אמר הקב״ה בראתי
 •צר הרע בראתי לו תבלין הראת לדעת
 שאין לו ביטול אלא בתורה ולכן מוסרי
 מכרים כלא תשיבי ולמה תשגה בורה
 אמנם מוסרי גדולי ישראל הס תורה שלימה
 ודין מיין לבטל ליצהיר וכמו שכתבנו

 במקום אחר :
ל חורה מסיני אפשר לויבמ״ש 3 ק ( ד ש 0 
 רו״ל דבשפה ששממו ישראל אנכי
 ולא יהיה לך נעקר יצהיר מלבם וכשאמרו
 דבר אתה ונשמעה תזר יצהיר למקומו.
 והשתא אס היו שינזסיס כל המשרס
 בדברות מפי הגבורה סקורייס היו ידצה״ר
 ובלם ידמו התורה כי היו דבקי׳ בהקב״ה
 ילא עשו מגל ולא חטאו . אבל בהיות
 שאמרו דבר אמס וכי׳ חזר ילה״ר יהיה
 « שהיה חסאו׳ הצבור והיחיד ופסק
 הדגקי׳ ונשארה ידיטס ההורס לראש•
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 בהם כללוח ישראל וכן זקנים לנביאים רבים
 ונביאים מסרוה לאנשי מס״ה שהיו ק״ך
 זקנים והיו כוללים בתיגוח כל ישראל ושמם

 הקדוש מורה סליהם כנסת הגדיגס
י משם  ה) לאפשר לרמוז טוד י

 גימטריא הייה דאלפין שם
 מיה ואלהים דיודין ני׳ ש׳ כמ״ש במאירי
 אור . ולכן קבל תורה שכולל תורה שבכת•
 סוד הת״ת הויה דאלפין וחורה שבט״פ
 סיד מלכות בחינת אלהים. מסיני גימס'
ד  ה׳ הויות שהם ק״ל גימט׳ סיני מנ

 תית טד מ׳ שהם חנהי״ם :
 י) גם אפשר כי שם הקדיש של מש״יל
 גימשרי׳ זה הוא טניי מאוד
 מכל הארס בדקדוק ולדטת ריב״ל פ״ק
 דמ״ז טנוהנדולה מכלן יאיכ שם משה
 מורה היותו טניו מאוד וזנה לכל הקדושות
 מיום הילדו ולכן זכינ לקבל התורה וז״ט
 משה קבל תורה מסיני שהיה טניי ולכך

 נבחר כמשז״ל ז
ןיף נרחיב זה כמ״ש הר•: מיון יעקב ז ן  !) ו
 בפירוש משה קבל רחיבח קבל
 רמז שהיה טניו כמ״ש היי קיל וקיים טכיד
 יהנה כתבו גורי האר״י זצ״נ ־מזמור קל* א
 היא ה׳ לא גבה לבי לרמוז כי מ׳ שיש
 לו מנוה ניצול מס״מ גי׳ קל״א כי כן טנויה
 גימט׳ קל״א ולכן רול הט״ה קבע מזמור
 זה במספר קליא טכיד ובזה, אפשר שזה

 שרמזו הוי קבל וקיים ונקטו לטנוה בתיבת
 תבל שהוא גי׳ ס״מ ואחד יחר לרמזי
 דהמניו ניצול ממנו . יזיש משה קיל
 שהיה טניו ולכן קבל תורה שהוא ג״תרי״א
 לבטל ס״מ ולי׳ שגי׳ תרי״א מסיני
 רגם סיני גי׳ סימ טס הטלל לבטלו .
 וידידי המשכיל כמהיר שמואל הכהן נריו
 רמז כי סיני גי׳ טנו״ה כמשז״ל שבחר
 בהר סיני משום הטנו׳ טכ״ד יא״ש הכל
 במיש בתנחומי טקב דלא בתר ה׳ בישראל

 רק בטבור הטנוה ;
 יי) א״נ מש״ה גימט׳ פרדים מם הטלצ
 כמ״ש מהר״י צמח ברש ס״
 עיר ומצוה . יאפשר להרחיב קצת כי

 פרדס

 בהוציאך הטם ממצרים תטבדוי וכו׳ •
 נ) ויתכל במיש בזזה׳ רמש ה במל׳ דמנוריני•
 י ואמרו רזיל פני יהושט כפני
 לבנה ימה התנא מיירי בתורה שבטל פה כי
 היא הנמסר׳ מגדיל הדור לנדול הדור כי ההור׳
 שבכתב הנה היא כתובה טל הספר בדיו
 ומסרה משה לכל ישראל כי ביום סילוקו
 כתב ס״ת לכל שבט ונתנו לו וידוט שתורה
 שבכתב בחינת תית וחורה שבעיפ בתינת
 מלכות זז״ש משה שהיה בטלה דמטרוניהא
 בחינ׳ תית קבל תורה שבע״פ דהיא מאריה
 דביתא ומסרה ליהושע שהוא בתינת לבנה
 מלכות ולו נאה למיכדה שהיא בחינתי:

 י) וירמוז טור במשזיל כי יש ששים
 רבוא אותיות לתורה וישראל
 הם ששים רבוא וכל נשמה מישראל אחוזה
 מזות אחת מהתורה ימשה רבינו נטשה
 שליח קבלה לקבל הקדישין שהם הלוחות
 כמשזיל והוצרך דיקא משה שנשמתו היה
 כוללת כולם ובקבלו התדישין נמצא שנתקדשו
 כל ישראל כי הוא בחינה כוללת נל נשמות
 ישראל ואי לאו הכי לא היו הקדישין כדחז*
 דקייל אין קדושין לחצאין דהיינו לקדש חצי
 אשה אמנם משה רבינו טיה לו נאה לקבל

 הקדושין ולהיות שליח קבלה כי נשמתו
 בחינת נשמות כלם והנה הרב מהר״ח ן׳
, פנחס  טטר זל״ל בספרו אור התייס פ
 פירש כעת הכתוב יפקוד הי• אלה׳ הרוחות
 לכל בשר איש טל הטרה דשאלת משה
 רבינו ט״ה אל אלהי הרוחות שיודט רוח
 ינדר כל בשר תמנה אחד שיהיה בתינחו
 כללות כל הטרה כשם שהיה הוא כולל
 לבלם והשיבו קת את יהושט איש אשר רות
 בי כלימר בצד מה שוה לך שכולל כל
 ריחות ישראל עיין בדברי קדשו באורך וז״ש
 משה כלומר הכילל כל תלקי נשמי׳ ששים
 רבוא ישראל קבל תורה נטשה שליח קבלת
 הרדישין כי אין אשה מתקדשת לחצאין
 ודווקא משה רבינו ט״ה יכול לקבל בקדושין
 ימו בעצם יושה קבל סירה. ימםרה ליהישט
 שהיה בצד מה כולל כל ישראל כמ״ש הרב
 «*ז, דהישע לזקנים רבים כייבין הכל היה



 60 זבות אבור; אבות פרק ראשו בית הבחירה
 ואתנה לך אח לוחות האבן והתורה והטצוה
 התירה זו תירה שיכהב והמצור. זו תירה
 שבע״פ והוא פירוש המציה והלכותיה
 המשל בזה שנטילת לולב בחנ היא סצור,
 כתיבה בתו׳ אבל

 חורה של כל ישראל ואומרים ומתחדשים
 בכל יום הס מאז מסיני ולהרחיב הדרוש
 הזה צריך להטלית טל ספר הקדמה אחת
 ווטולה ממו״ה זלה״ה והיא כי הטס הקדיש

 יהטהור הזה מס בנ״י
 יש להם שני אבות ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים עניו שיעורו והדברים
 ונביאים הפוםליי בו לא
 נכתבו בתירה ונמסר לו בע״פ וכן בכל
 המצית יאמר שבעת מותו מסרה ליהושע
 שבבי למרה ממנו בחייו ושינהיג בה

 אחריו את העם :
 ויהושע מסרה לזקנים.פי' לא ל*
 זקנים שכתב משה שנאסר אספה
 לי שבעים איש מזקני ישראל שאותם
 הזקנים לא למדו מפי יהושע אלא ספי
 משה ואהרן שכך שנינו בערובין(רנ״ר עיבז
 כיצר ם׳ המשנה משה למד תורה מהגבורה
 נכנם אהרן ושנה לו פרקו נסתלק אהרן
 וישב לו לשמאל משה נכנסו אלעזר ואיתםר
 ושנה להם משה הפרק נסתלקו בניו ישב
 אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן
 נכנסו זקנים ושנה להם פרקן נכנסו אחריהם
 כל העם ושנה להם משה פרקן נמצא
 ביר אהר{ ר׳ וביד בניו שלש וביר הזקנים
̂ים יביד בל העם א׳ נסתלק משה שנה  ש
 אהרן לכולם אח פרקו נסתלק אהרן שנו

 קרישים משה רבינו
 ט״ה ויטקב אבינו יטקב הוא אב לגופים. ומשה
 אב לנשמות יטן כי מ׳ש׳ה׳ הוא מ׳שה ש׳ת
 ה׳בל כי התורה היתה ראויה שחנתן טל
 ידי [אדם] הראשון [אשר] הוא היה כולל
 כל נשמותיהם של ישראל כדאז״ל איפה
 היית ביוסדי ארץ אלא שחטא ונפגם. ומה
 שהיה ראוי לינתן טל ידו נתן טל ידי שת
 בני שממנו הושתת הטולס דהיינו משה
 שהוא יסוד כל נשמות הטולס דברא מזכה
 אבא והנה נשמותיהן של ישראל אינן פחות
 חס׳ רביא שהוא מקביל לס׳ רבוא טנפיס
 שבת״ת ס׳ רבוא אותיות שבספר תורה
 שכל נשחה ונשמה היא שואבת אור ישפע
 מאות שלו ולכך היה איחר חורי 'זלה״ה
 שהוא טוב לראות איזה אות מאותיות
 ההורה כשפותחין ספר תירה כי בודאי
 נשמהו ההא שואבה אור ושפט מאיה שלו
 אשר הוא אחוז. וא״ה ומי אומר לי שהאות

ן שאני י ־ ־  w ״ ו — r r ־

 בני., פ־קם לכילם נסתלקו בניו שנו זקנים לבל העם את פרקן נמצא ביד בל אתר ד׳

 ספות
 חסכן היה חכם ומבין מדטחו ואמרו
 שמיסריס ראשי פרקים כאלה לאב ביס לין
 וכולי אמר אס כן זה המחבר שמשה לבינו
 היה כל כך מבין מדמהו שקבל זה החלק
 הטיוני הנקרא תורה מסיני . וזה שמאותן
 הדברים שנאמרו לו בסיני קבל והבין אס
 כל החלק הטיונ, בזולת שימסיר לו האל
 יהברך שוס ראשי פרקים כלל והוא אתרי
 כן מסרה ל־הושיט שהיה נשיא בדורו ואולי
 אב בית דין בימי משה וכן מדור לדיר
 מל אנשי כנסת הגלולה והס שראו בקלןיל
 דורס ששכחי רובס אס התורה והמלזה
 בגלות בכל הזהירו סל שלשה דברים לחקו

 זה

 פתח עיניס
 פר-דס רימז לאבי״ט ולנר׳׳; חיה וכל
 חלק כלול מכלם וטור בה סוד הסוד
 כנגד יח-דה שגס כן יש כל הבחי׳ ויתחלק
 לבחינות גדולת ימשה רבינו אפשר שזכה
 לקצת מזה של התורה שהיא מגד יחידה
 דכהיב ותחסרהו מעט מאלהיס יכנגר זה
 היה אחד יוסר בשמו הקדיש לרמוז שזכה
 איזה חלק מבחינת יחידה ונודע ט בכל
 פולס •ש שס הויה ביה ולכן סיני גימט׳
 ה׳ הרוח כנגד אבי״ע ומה שלמעלה אשר
 בשש הויה הכוללת רמוז בקוץ היוד. וז״ש
 משה שהית גימס׳ פרדים ואחד יוסר קבל
 קורה בחלקיה מסיני גימ' ה׳ הייומ . יא״ש

 אסים
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 שאני רואה שהיא שלי דלמא היא אות של
 חברי. וי״ל כי כל אות היא כלולה מכולם
 ולכך כל איזה אות שיראה שם היא כלולה
 האות שלי וזהי טעם הנאמר בכמה מקימות
 אל תקרי קבורים
א קבוצים ל  ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה א
 הם ש:!החלף הרי״ש
 בלדי־ . ייון כי יש באות ר׳ כללות
 ל׳ ולכן אמרו אל תקרי קבורים בפן זה
 שיש לו רי״ש . אלא קרי ביה קבוצים הקרא
 בפן זה והגלה אית צ׳ וכן כל כיוצא בזה.
 והגה כל גשמותיתס של ישראל היו בהר
 סיני כמ״ש כי אשר ישנו פה. ואת אשר
 איננו פה. ונשמתו של משה היתה כוללת
 כולם. באופן שהיו שם בעלמס ובשורשיהם
 כשנתנה תורה לישראל קבלי התורה אוהס
 שהיו נמלאים שם בכת וקבלה גס כן משה
 שרשי משמית. והגיעם יטן היות משה
 טהיד לההנלנל בבני הורהכדאיהא ברפי־א
 מהימנא בארח שכל בסוד משה כפיר
 קאמרש כלומר נהגולץ בך נשמה משה
 בארח שכל ושפיר קא אמרה וזהו משה
 קבל חורה מסיני. קבל תורה מכל חוחם
 הנשמות אשר היו בסיני כאמור. וזה הורס
 אומרו מסיני. ולא אמר בסיני. שאס

 אומר
 ספורנו פתח עינים

 עד שםבוין לםודו שם במרה הלימוד
 שחייב אדם לשנו׳ לתלמידו ד׳ פעמים ולא
 נזכר בם׳ ןה הליםו׳ יהושע שבודאי יהושע
 לא היה זז מאצל משה והרי היה שם עסו

 כל ד׳ פעמים
 שלמד ונמצא מ״מ
 שזקנים אלו הנזברי*

 לא איתי ע׳ זקנים היו אלא זקנים
 אהרים שהיו רודים את העם בימי
 יהושע ובמציתו (כםש״ל) הרי הם אותם
 שנא׳ עלידם ויאםיף ידישע כל שבטי ישראל
 ייקרא לזקני ישראל ובן ויעבדו ישראל את
 ה׳ בל ימי יהושע וכל ימי הזקנים כי׳ אחרי
 יהושע יאמר שיהושע בעת מוחו מסרה
 לאותם הזקנים ועתניאל בן קנז היה
 *ראשוניהם ועלי דכהן מאחדיניהמ עד זמן
 זזחרבן שהשופטים אף דם בכלל הזקנים
 כמו שביארנו בפתיחה ופרם נמסרה
 לנביאים שהרי שמואל בראשוניהם ובנביא
יסדם לאנשי בנה״ג שהיו בעת . א.  לנבי
 דחרבן בגלות בבל רחרש ודמכגר ודניאל
 וחבריי ונחמיה ישוע שייר, רפליה מרדכי
ה עמהם ובההילת ביה ד:* כל נ י  זדויבל ח
 ימי עזרא ושמעון הצדיק שהיו מאדרונידס
 וראש לחבםי ההלכוד במו שביארנו בל זה

 אתיס והיי״ב :
נ אפשר במ׳׳ש יזהר הקדוש שהחיים י  ט) א
 שניתנה לכו הוא מבריאה וידוע
 גי׳ אל שדי קבל

 ואיש .יכו׳ :

 זס המטייח ואמרו לחכמי הדור הוומהיניס
 בדן טל הפך נויי הארץ דדייני בגיויהא

 שאף
 ני אל שדי הוא בבריא׳ ומשה ג־מט׳ אל שדי וז״ש משה שהוא

 הורה מבחינה בריאה ששס מהיחס אל בדי גימטריא משה
 י) אע אפשר דיש לחקור דמשה רבינו סירב מאד לילך לפרטה ולמה לא סירב
 כלל בקבלת ההורה וא׳ מהתירוצים שיש בזה הוא דראה דהקב״ה הניח מ הר
 יגבטה ובחר בסיני שהיה נמוך ושפל א״כ הקב״ ה חפץ בשפל וממחה אין לסרב לקינ
 בחירה להקב״ה רוצה שפל והוא מחזיק טלמי לשפל מהכל וז״ש משה קבל חירה
 זלא סירב מסיני מסיבת סיני שהקבלה רצה יו כי ריצה בשפל וט׳כ סבר דאין
 לסרב להוא שפל וליק שיב מצאתי ריש ויקר׳ רבה למשה רבעו היה מן הצר

 בסיני עד שאמר לו הקביה מלס ובמקום אחר כחבסי בזה בס״ד:
 מביאי• מסרוה לאנשי כנסה הגלולה . פירש רבינו טובליס שנקראו אנשי מסה
 הגלולה שהחזירו מסרה ליושנה דמשה רבעו אמר האל הגדול הגמר והנורא

 וירמיה
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 בפתיח׳ ואםר על אלו שאמרו שלשה דברים
 ופירושן . חראשון הוו סתוגים בדק
 בליסר שלא יסהר להתוך את הרין ער
ם שיתיישב,, בדבר ואין צריך לומד גם אם ה ק״ל ־ ק ש ל ו  ע

 אין פ׳ הרין בחד
ם להם שיאחרוהו ער י נ ן ת ו מ ן י ה י ר ב ה ד ש ל ו ש ר מ  m א

ץ שיהברר להם ש? ה ד  ב

 איגו צריך לפגים אלא אפי׳ בשהדין
 ברור להם לדעתם ותרע שלא דברה
 המשגה אלא םצד השעגות והראיות
 מפגי שםבע האדם הישר מתחמם לצעק׳
 העשוק עד שיתה״, היו׳ רבדיו אםתיי׳ לגמרי
 ובםעס שאיגו רואה זכו' לעושק ובהפך ןד
 מבע האדם הרמאי מתרפה ומקבל חולש

 להחגצזיות

 חומר כן לא היה משמע לן מידי ילהכי
 אמר מסיגי לאשמיעינן רבותא ע״ד הודעחי
. והנה  אין כתיב כאן אלא נילעתי יכו׳

 כשדקדק מלת סיג
 הייה העילה במילוי
 מיה במילוי כזה
 יייד יויר ה״א

 •ייל ה״א יא״ו יזיל היא וה״ו ה״א
 רמזו רז״ל באמרם רמז זה כי שם זה
 של מיה הוא בת״ת. ושם היא התורה
 ילכך אמר משה שנס היא בת״ת קבל תורה
 חסיני משם מ״ה במילואו שעולה סיני.
 יזהו שאמר בגמר׳ דט״ז הקב״ה רוכב על
 העב ק*ל שלי. דהיינו הקב״ה בינה הליכב
 סל הת״ת שהוא פני הכרוב האחד שעולה

 ק״ל לאפיקי מכרוב השני שהוא המלכות. ילק אמר בריב ק״ל שלו מיד כינן שנדם
 בתבונה בכל יום אחא מקשטת את בנה ע״ד ישמיס לא זכו בעיניו שהיא הבן שצו

 בכיניי דוגמת ויקרא לבנו ליוסף:
T׳ המפרשים שהיו הגי דברים הלט מרגלא בפימייהז. וק פי. אמרו ג׳ דברים י פ " < D 
 אמרו שלשה דברים בישיבי של טילס ימילי דשמייא שיש בהם שים קיום

 פתח עינים
 לפרש גליל שהיא גם גביר ונירא ימש״ה
 קרו להי כנסת הגדילה לומר שתקנו לפרש
 גדול שהיא גביר ינורא חיש בירושלמי
 החזיר מלולה ליושנ׳ יכן אמרוהו בשיס
 בפירי׳ הכתוב ויברך טור׳ את ה׳ האלהיס
ת רומז ס  הנדול עיש ועד״ה אפשר ט מ
 למלכות וכיונו להמשיך לס החסדים ילכך
 קרו אנשי כנסת הגדולה לרמזי למלמת
 הנקראת כנסת כמ״ש בסי הכווניח עיש
 ובהגהס הרמיז הגדולה זייושט החסייס
 והס אגשים שכונתם להק המ׳ במיש הפל
 הגליל הגטר והנירא להשפי׳ בה והזכיר
 החסלים לפתק גטרותיהם יאיש ההייב
 שוב לאיתי למסלשיא בחילישי אגדית שם
 ביומא שכתב רהאלהי׳ הגליל בכל כתסיו
 ולכן נקראו כנסס הגלולה שגללוהו גבל
 כחוחיו עיש ותראה מה שהקשה קידם לוה

 בסמיך רלקימ ודו״ק ט קצרתי ;
 הןן מתונים ברין וטי אפשר במ״ש
 בקינע׳ דברים אחרים דריש ״ל

 דאשכח!

 וירודה אמר האל הגדול הגבור ודניאל
 אמר האל הנורא והס התזיייי העטרה
 לומר האל הגלול הגביר והנורא והיא
 מסוגיית יומא לף סיש יבירוש׳ פ׳ שלבה
 שאכלו יפ״ג דמגילה עיש באורך והרב עיין
 פקב שם ביומא ט שהקשה לו הרב
 המחבר זקזקין לנורא דהי״צ לקרוחס כנסת
 הנבול׳ או הנוראה להגדיל כלהו אמרי ופ״ש
 מה שתירץ שם יאפשר לזמר ללא רצי
 גקרותם כנסת הגבורה והנוראה להיה
 ניכר בהליא כמו דופי של ירמיה ודניאל
 חיו שלא אמרי הכי לז״א מסח הגלולה
 דאינו בהדיא דסתרו דברי ירמי׳ ולניאל
 א״נ אפשר על דרך זה ראם היו נקראים
 כנסת הגבור׳ היה ניכר דמחפאריס דהם
 שבחו לה׳ הזה ולאו ארת ארעא להזכיר
 בשבחו לה׳ דמה אגו מה חיינו ומה יצדק
 אנוש לזיא כנסת הגדילה אינ והיא
 המון דהאל הגדיל סי׳ שהוא גביר מירא
 :מי והכל בכלל גדול ונמצא שהם החזירו
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 קושיהך והפמידו הלורדים הרבה דהיינו
 בין הבין. והוא ממש מה שפירש בזוהר
 בשיר השירים דצריך בר נש למנדפ רזץ
 דנשמתיה ומאן הוא נשמהא דאיח ביה ופל
 מה אהא לעלמא. ונפש המגולגלס בו .
 ואס לא הדפי לך צאי לך בטקבי הצאן
 שהס הרבנים ונס רפי את נדיותיך שהם
 התלמידים ובס הבין ממוצא דבר ויתירין
 קושיהך וידעת נשמחך. ורזין דאית
 בנשמתא . ובזה הטבה ס־ג להורה כי פומל
 ארס ישלם לו. ואס אהה מכחיש זה אתה
 הורס כל הבניין ודוק. טהה וניצום נפח
 מתוק לחכך למה הקדים לטנין זה משה

 קבל חורה מסיני וכלכל הסדר לנביאים
 וכן למה הההיל בהוכחה זה מזולתו היותר
 יקר לכאורה. יטן כי מבה היה הראשון
 שנהרטס טל צדיק ורט לו ואחריו הנביאים
 ירמיה וחבקוק וכיוצא והוא ב רש ועיקר כל
 התורה כולה כי מיקר השכר והעונש הוא
 מיקר גדול לקיום ההורה והוי מיקר לשמיטה
 התיכחוח ומילי ראיות כולהי. לכך התחיל
 בטנין טיקר זה הוו מחוניס בדין. והקדים
 לו כהקדמה מ:ה קבל תורה מסיני לסיבה
 הנזכרת. והנס כי כן הוא ההשתלשלות
 היוחסין. מכל מקום הרבה דברים אמרו
 אנשי כגסת הגדולה או לפחות יתחיל העמידו
 תלמידים הרבה וייר״ר הוו מתיניס בדין
 אחר כן . אלא כדאמרן שהוא שרש ומיקר
 גדול באמונה . אינ הההיל היו מהוגים
 בדין יטן כי הטולס נברא בדין דהיינו
 בשמיטת הגוברת והיא היא הגוברת והגורמש
 דינין בטולס . ההחיל ואמר הוו ממונים
 בדין זה המהוה בסולם כי כן השמיטה
 גורמת כן . ולכן למתק מבורות והעמידו

 תלמידים הרבה :
 אי גמי מהוגים בדין איתא בזהר בפ׳
 חיי שרה [וירא] במדרש הנטלס (דף
 קיא) ר׳ ההא אזיל לכפר טרשא אזלו

 לגבי׳ בני מהא מל דשארי מוהנא במהא
 ז׳ יומין וכל יומא אהתקף \לא אהבכול.
 אמר להס נלך לבית הכנסת ונתפלל. סד
 שבאו ואמרו פלוני ופלוני מיתו. ותיק להם

 שילכו

 זכות אבות פרק
 בעולם. ונ״ל כי אלו ג׳ דברים הס ג׳
 דברים נמשכים זה מזה כמו שנפרש הוו
 מתונים בדין יובן במה שאזיל מל שאלת
 צדיק ורפ לו. והרצו בגמר׳ צדיק וביוב לו
 צדיק בן צדיק ופי׳ מורי זלה״ה כי הגלגול
 השגי הוא כמו פנף של גלגול הראשון
 ונקרא בן לראשון ולכן צדיק וטוב לו צדיק
 בן צדיק. צדיק בפטם הזה וצדיק בפטם
 ראשונה וטסה נמצא שהוא צדיק בן צדיק.
 וזהו כי תשב ללחום את מישל בין תבין
 את אשר לפניך כלומר כשתשב ללחום להשיב
 דבר־ס כלפי מישל בגבירתו טולס. ולומר
 צדיק ורע לו למה. כמו שאזיל שמשה
 נמרפס מל זה באמרי הודיעני נא אה
 דרכיך. וכן ירמי׳ אמר צדיק אהה ה׳ כי
 אריב אליך מדום דרך רכפיס צלחה. וכן
 חבקוק על מנמרת• אטמודה. וכן רכף
 ואני כמטס נסיו רגלי וכו׳ כי קנאהי
 בהוללים שלים רשטיס אראה. א״כ כי הכב
 ללחום אה מושל בין הבין אה אשר לפנ־ך
 כלומר הבין בבינה ולהוציא דבר מהוך דבר
ם דיה ההורה . ואז הבין אה  סד שהמס נ
 אשר לפניך השקיף כל הגלגולים אשר קדמו
 לפניך ואז א«יז לך קושייחך. כי בודאי
 עתה שאתה צדיק ורע לך הוא בסיבה
 הגלגולים אשר היו לפניך. ואז תשים יד
 נפה וזהו הוו מתונים גדין. כלומר כשהראה
 מדת הדין מתיחה כנגדך אהה רואה מלמך
 צדיק בלים פיך מלדבר והיי מחוז בדין זה
 • *א מצא ממחיצתך אם רץ לבך שוב לאחור
 יהמח׳ן לתשובה ולא מצא לדין מהר. והא
 כילד יתורץ לך קושיהך. והטמ־דו תלמידים
 הרבה. שסל ידי תלמידים הרב מההכם
 וכמו שאזיל דור המחכים את רבו ורהלמידי
 יותר מכולם ואז על ידי ריבוי הר למידים
 תהרבה רפחך והחרחג בינתך ותבין ממוצא
 דבר השובת הגלגולים שהיא חשיבה נוצחת
 וכוללת נכמה חשובות נמרצית יממש תשובת
 הפסיק דקאמר גין תבין את אבר לפניך
 דהיינו בינה אמ־ בינה בתורה וחזור לאשר
ך םרדמוך, וזו חשיבת המשנה הוי י ג פ < 

 מתונים בלץ. שוב לאחור וכיצד יהרץ
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 בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו
 םיינ לתורה

 להתנצלו׳ המתנצל והוטס לספור קורותיי
 ותלונותיו ער שימהו רצוט להמנע מלדדיבר
 וכמעט שלא יראה לו חגם ומתוך כך הןהיד
 הריין או הדיינים להתיישב בדבריס ולישא
 וליתן סתון שלא
 לחתוך את הדין ער
 שיתיישבו בדבר אם
 העשוק ירבה בצוותו'
 ולהבדיל השימע בטענותיו להעי* כעסו

 ולזדצי׳ כלי זעשו על הע־שק:
 וכן אם יש בהתנצלו׳ העושק שפתי
 חלקית בלשון רםיה מהשיר טנעז
 הנימה מן האמת לאת־ סאלו הסיבות
 ומתוך בך יתיישב כדבר ולא יחתוך הדין
 אלא כפי מה שיתהייב היושר ולא יעוד
 כעסו או רפיון טבעו וחולשת כחותיו את
 עיני שבלו. וכבר הזהירה התור׳ בדומה ל1ה
 ובסנהדרין ריז ע״ם שלא תשמע דברי האחר
 שלא בפני הכירו כרי שלא יכנםי הדברים

 באזנו
 ספורנו

 שאן) טצ פי שבא דין כזה לפניכם כבר
 ונגמר דינו מכל מקים שאו וחנו בזה הדן
 בפלמו כי אמנם נשמנו העדים ובעלי הדין
 יספנותיהס והעמידו תצמידיס הרבה על
 יצא כנגה איזה מהם שיעלה למדרגת חכם
 ומבין מרמתו אי שיהיה ראוי למסור לו
 ראשי פרקים . ועשו סייג לתורה לענוש
 את החוטאים להוראת שעה כפנין אמרם
 ז״ל אמד רבי אליטזר בן יטקב שמטתי שביית
 דין מכין ועונשין שלא כדין ולא לטבור מל
 דברי תורה אלא לטשות סיינ לתורה :

 טל
 ש חילוק בין נכון זה לאותם שבאו •לפניך .

 שילכו חסיד איתי המקום ויסבבו אה
 העיר ויאמרו בכוונת הלב פיטום הקטורת
 זבל •אותם הפסוקים ויאמר משה אל אהרן
 את המחתה וני׳ וכן טשי ונתבטל מהם .

 שמטו חד קלא חלש
 ליבי׳דרב אחא אדמוך
 שמט דימר ליה כד
 עבדה דא טביד דא

 זיל יאימא לון דחזרון בתשובה דחייבין
 ו,י,ון קאמי קם ואחזר לון בתשובה שליסא
 זקבילו עלייהו דלא יתבטלין מאורייתא לטלס
 ואמליפו שמא דמתא ואקרין לה מהתא
 מחסיה עכ״ל הנה למדוני זיל שכשהדין
 מהוהה בעילם לא ימהרו לחתיך הדין מיכןז
 בלי תיקון העין ההיא אשר נרם הדין כי
 :זהו לא תחכים שיר בדישו כשפני שור פני
 הרין חיו עובה הדין שורש בעולם בלינץ
 ובקרניו לא החסום אותו שלא יאכל אלא
 המתק הדין ואז השיר מאליו מונע עצמו

 פתח עינים
 יאשכחן דהזריזו׳ מרה :!שיבחה וצפעמים
 מונה וכתבנו שכשיודע הדבר שיעשה אז
 ־׳מהר בטשייהו ומדש זריזין מקדימין למלוה
. זזה  כלומר למלית שהם ידוטיס כבר
 פירב בסי פטר השמים להרב שליה אשר
 יטשה ייתם הארס יחי בהם ח׳ מלשון
 זריז שיזדרז בהם לטשיתס ט״ש . אבל אס
 היא דבר חדש אז צריך מתון ט׳יש באורך .
 יהכא• בדין שכבר בא לפניו פטם ופטמ״ם
 מיידי כמכזיל . יהיינו רבותא דאט״נ
 לברבר ידוט כמו המצות הזריזות היא
 שבח . טם כל זה היו מתונים בדין הידוע

 שבא לפניך פעם או נ׳ פטמים שמא 1
 ולא לי שאתם תהיו מתונים אלא והטמילו תלמירי׳ הרבה ויהיו נמצאים בשטה הלין
 עיר רב אשי דהוה מכניןז וכו׳ כי הכי ללידסו להו שיביא מכשודא . ועם כ*«
 שאני אומר להחמיץ הרין אס יצטרך להוראת שטה צריך להזררז כנין שמטין ן׳
 שטח בהלה פ׳ נשים כשפניות ביום אתר רלהירמת שטה לטשות סיינ לתורה מכין
 ועונשין יממיתין שלא מן הלין למשות סיינ בזה נריך מאד להזדרז . ונמצא הכי

 הלת מילי קשורי׳ בקשר של קיימא ומטו אהלדי :
 וך^זיייךו הלמילים הרבה.באביה לר׳ נתן בוןז פ״ב אמרו ביש אומרים אל
 ישנה אלס אלא למי שהוא תכס ישניו וכן אבות עשיר יבית הלל אומרים

 לכל
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 איסיר וםתיך בך המיר היו באים לגוף
 העבירות כםו שמציני להם בנשואי נשים
 נכריות בס׳ עזרא ובחלול שבת ובכמה
 דברים ועתה בגלות בבל התחילו לעשות
 תקנות ונדרים לקדש עצמן כסותר להם
 שלא לינע באיסור תיי־ה . וכבר הוציאוה
 מן התירה כמי שדרש: רז״ל ישםרתם את
 משמרתי עשו משמרת למשמרתי ובאבות
 דר״נ פיק פירשו עשה סייג לדברך בדרך
 שהקב״ה עשה םיינ לדבריו ויראה לי
 בביאור זה שהוא הזהיר להיות בל אדם
 שומר פתחי פיו לתת להם בל יכביד
 השוםעי׳ בהם וביש כשמדבר בדברי תורה
 שלא ידבר בהם אלא בזמן הדאוי בשעור
 הראו• יבפק׳׳ יראיי לו יבדברי׳ הראוי׳
 לו אם סצדי אם םצד השומעי׳ ובםשלי
 הערב אמרו על חכם א׳ שהיה מאדיי־
 בדבריו יוה׳ פראי ושאלו לו ,מדוע אתה
 עיב־ הגביל להאריך כל בך יאמר להם
 נדי שיבינו הפתאים אמדו ייו בעוד שיבינו
 הפתאים המשכילים יקיצו*. ואמרי בדרך
 שעשר הקב״ה םיינ לדבריו עניני בסו
 שהקב׳׳ה נתן התירה והמצות והחקים כפי
 םה שראוי לאדם לסבול לפי המונח במבע
 עליו אין להוסיף יממנו אין לגרוע כן יהיו
 דברי האדם בסרה במשק" יבמשורה וביש
 בדברי תירה יאע״פ שהדברים נאים םצד
 עצמן יש אומרים שפשוטה של סיניא
 מוכחת שאף זו פידישה כעני; פ״ש בתחילד
 אלא שמוסיף כה שאין בבל דרכיו ומדותיי
 של אדם יעשה בהם םיינ עד שלא יכיאווז
 הנהנותיי למדית פחותות בסי שבארנו
 כחיבור התשובה במאמר דיר לפעולית
 אדם ברב־ שפתיך אני שפר־• אידחות פרי•;
 והוא אומ־־ו שם איוב עשה סייג לדבריי
 שנא׳ וסי• מרע מלמד שהרחיק מדבר המביא
 לידי עבירה פן הביעור ימן הרימה לכיעור
 ושאר פה שהביא• שם ביללם בדעת הראשי;
 והיא שאפר אדם הראשון עשה םיינ לדבריו
 שהקב׳׳ה א״ל לא תאכל טסנו יהוא אם׳
 יאל תנע• בי עשתה התור׳ םיינ לדבריה
 שנא׳ ואל אשד, בנדר, טומאתה לא תקרב

 יביל

 בית אבות פרק
 באמי וישתקע• במבע• שהדי׳ יש בהם
 דברים הרבה תלויים בסברא ובשקול דעת
 הדיין ואלי הדברים נורסים להשתקע מחשבה
 אחת בלבו שלא יובל לסיר ממנה וטבעו
 משתדל לחפך לזכר או לחיבה ביתר מן
 הראוי להעמיד מה שנשתק׳ במחשבתי יד
 היא סדר רבותיי זיל (נםנהדרי; רליז ע״א)
 אשרו חפו׳; אשרו הדיין שמחטי־ן אה דינו
 •באבות של דיג דיסיפו בדבר שלא בדין
 לבד נאסר בן אלא שיהא אדם ניתן פת•;
 בבל דבריי י לא יהא נמהר לדקפיד על
 דברי.־ שכל הבועס סוף שהוא משבח את
 דבריי וכ׳׳ש שבכלל זאת הפדה בל ענין
 רויא' שלא יהא מהר להשיב לשואל• עד
 שיתיישב בדבר ואם אחר ההתיישבות ימצ׳
 עצמי להשיבו •שיב ואם יהא נושא וניתן
 עם חביריו. או יעיין בספרים עד שיתברר
י הענין. וכמה ראינו שונים בהוראה וטועים  י
 לםהירותם ומחטיאים לסכלית ועל זו אמדו
 ששננת תלמוד עולה זדון (איה עם״ש רבנו

 המחבר לקסן בפיד מייד) :
 ״מאמר דב׳ היא אימרס והעמידו
 תלמידים בלומר שירבו בישיבה
 בד• שיעמידו תלמידים הרבה ולא תהא
 ,־•רה משתכחת ••לא •דקדקו ייתר מדאי
 שלא להישיב בפניהם אלא בעלי תריסין
 אלא יסבירו פנים לבל הבא לפניהם
 שהעצים קטנים מדליקי; ייגדולים ולא
 אמרו שלא •שנר אדם לתלמיד שאינו הנין
 (חול־ן דקל״נ1 אלא במי שמדותיו מגונות
 שזר בודאי י־או• להרהיקו הרחקה יתירה
 ויש לפרש והצמידי תלםידים הרבה שהיא
 םיבב על ענין הדין שהוזכר יכן בכל הוראה
 שיעמידו בה תלמידים הרבה לישא ולית;
 ברב•־ ;ד־ שיתברר הענין מבי; כילם ועל
 הריץ שאמרו (בסנהדרין די! עיב< רב
 ייינאז בי הוה אתי ס' טריפתא לקסיה הוד,
 מכניף ביה עשרה אסר כי היכי דליממיניהו

 שיבא מבשורא :
 המאמר חג׳ שיעשו סייג ייתורה שעד
 אוהי זמן לא היי עושין סייג
 לאסיר אה הפות־ מהשש שפא ־בואו ליד•

א 5  ה
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 יכול יהבקנה וינשקנה או ידבר עמה רבדים
 בטלים תיל לא תקרב כוי יכול הרהץ פניה
 ותכהול עיניה ותתקשט עצמה תיל יהדוה
 בנדה׳כלומר בנדת׳ תהא. משה עשה סייג לדי
 שאמ״ל הקביה וקדשתם היום ומתר והוא
 הוסיף יום אהד מדעתו ואמר לשלשת ימים.
 כתובים עשו סייג לדבריהם הרהק מעליה
 דרכך כלומר דרך אפי׳ דרך העברה. הכמים
 עשו סייג לדבריהם שהרי קיש עד עמוד
 השחר והם אמרו עד הצות. ומים יש שם
 שחים שמוכהין בפירוש אף כמ״ש והם
 הראשוגה מה שאמר הקב״ה עשר, סייג
 לדבריו ואמרו על מה עשה ה' ככה כו׳ על
 אשר עזבו כו׳ גלוי וידוע לפגי הקביה
 שעחידים חדורוח לומר כן לפיכך אמיל
 הקב״ח כחוב והנח לדורוח כלומר חוא לא
 רצה לכתוב כן ביעודי התורה עד שבא
 משה ואמרה במשנה תורה הא למדת
 שהוציא הקביה שכר בריותיו בשלום כלומר
 שלא יעד להם היותר לעג וקלם בין
 האומות אלא במשגה תורה שאמרה משה
 מלמד שהקביה רצה להגיה מקום שלא לומר
 תכלית כל מה שאפשר וכן אמרו גביאים
 עשו סייג לדבריהם שגא׳בגבור יעיר קנאה
 וודאי יתר מגכור הוא מעיר אלא שנותן
 שיעוד לדבריו ולו׳ שראוי ליתן שיעור בכל
 דבר אפי׳ בהוכתת שגם ה׳ נהנה בתו׳
 ישראל ואפי׳ בדבר שבה שהרי הנביא
 נחנו בשבה הבורא. נמצא ששגי הפירושים
 אפשר לכללם במשנה זו אם בדבור ברברי
 תירה ליהן שיעור ולשמור בהם מקום הראוי

 עינים
 מסתלקת ממנו ונמצא רבו ינט לריק. ובן
 אבות . משום לאמרו רז״ל פ׳ מלק בלב נכון
 תנו׳ חכמה זה ת״ח בן ת״מ. ונמלא כשהוא בן
 אבות מצליח שזכות אבותיו מםיימתו ולבו
 לב נבון ונחה מליו רוח מכמה . ומשיר כלוי
 לי מחסורו כדי שלא יהנה מכבוד הורה
 ונוטל חייו מן העולם . ובית הלל םברי
 שאיכ תתמעט המורה מישראל לכן יש ללמד
 לכל אדם והתורה אגוני סננא ואצולי סצגא

 ויחזור

 מללוש וזהו הוו מתונים בדין תהיו מתונים
 בשמת הדין מלהפסיקו כי אין זה רצון
 עליון אלא והעמידו תלמידים הרבה. ועל

 ידי התורה יתמתק הלין כהדין טובדא לרב
 אחא כלאמרן וכן היו באותו כפר משם
 והלאה תלמידם הרבה כלאיתא בפ׳ לך
 לך שנתקבצו כל בני מתאבהילול׳ רנזירו לר״י
 בר אילי כל חל וחל מילא ברזא פתח אילך
 ואמר פתמאילך ואמר כלאיתא התם שטל
ד התלמידים שהרבו והיו מוסקים בתורה  י
 יומם ולילה היא היתה תקנתם וכדאיתא בפ׳
 לך לך אז״ל ואהרא דת זכי לן לאורייתא
 והגי אורחן לילן בכל לילא פלנותא [ניימין]
 א״ת אנאן למכיז ופלנותא אנאן טסקיו
 באורייתא ואתר לא הא ליניה לעילא זמנח
 מלא וכמה סרכי תריסין אסתלקו בההוא
 דינא על מונשא לאורייתא. וכן אשתללומא
 דלן יממא וליליא באורייתא . ועשו סיג
 לתורה. הטני[ כי שסיה גילים המה ננד
 שס״ה מצות לא תמשה וכמו שמילים קושרין
 רמ״מ האברים שהם רמ״ח מצות טשה חלונות
 פתוהות להאיר שלא יכנס קליפה כן הפרצות
 שכל מצות לא תמשה היא פרצה סתימה
 שלא יכנס שם באופן שכשיתקשרו המצות
 לא תמשה התורה קיימת שאין חיצוני נכנס
 פנימה וזהו ומשו סינ לתורה. כלומר
 להורה טצמה שהם המצות משו איהם וקשרו
 אוהם בקשר אמיץ. כלרך הקשר הזה או
 הסיינ הזה שהוא קשור זה בזה. שאין לרך
 לשיללי דרכים ליכנס בכרם וזהו מנין שמור
 אך [את] יום השבת לטבלה ולשומרה:

 פתה
 לכל אדם ישנה שהרבה פושטים היו בהם
 בישראל ונתקרבו לת״ת ויצאו מהם צדיקים
 חםילים וכשרים מכיל ואפשר לומר
 לסטמייהו לבית שמאי בתנאים הללו היינו

 שיהי׳ ח כס כלו׳ מבין ובטל שכל כלי שהיכןז
 יבין מה שאמר רבו ולא יאבל הזמן. וטגיו
 שאם הוא גאה מה יוטיל כי יפנט בי רבו
 וילמדהו הלא כל מה שלמל ההפיף מיניך
 בו ואיננו כמשזיל למי שהיא נאה חכמהו
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א ח י  (ב) פי׳ בזוהר בריש תולדות יצחק א
ן דאשהד1 א חזי כל מא  וז״ל ת
ברא ו ים כל ע א וקי מ ל ס ע י תא איהו קי י רי  באו
ת ילית או א י ק ד ה כ י נ קו בדה על תי עו  ו
 לך כל שיפא
ה א בי מ י י ק  היה משירי כנסת ישיפא ו
ה בבר נש ד לא ל ו ד ג  ה
ה דבר מ א רהא כ מ ל ע ה ב י ד  הוי לקבליה ב
ן ימי . יכולהו קי ן י פ י י נ ש י תפל  נש דאיהו אי
. ן י ל ן אלי; על א י נ ק ת ת ן מ י ל דרנ ן ע י  דרנ
. כל איכון א מ ל י נמי ע פא הכ ו  וכולהו חד ג
. ן י ל ן שייפין וקיימי[ אלין על א מ י ין א  ברי
. ש מ פא מ ו א חד ג ן כולהו ה נ ק ת ת  וכר מ
,ורייתא כולה ה י: ה תא ד י רי א דאו נ ו ו  וכולא כג
כד ן אלין טל אלין ו ן וקימי פרקי ; ו י פ  ש״
ד nsu כיין רו ח תעבי ן כולהו אי נ ק ז י  מת
ה ה וא.זר מ ת א דא פ ד ב ו ע  לאשהכל דוד ב
יתא איכון כל רזין רי . באו ך י ש ע ו מ  רב
א . ק ב ד ה א ן דלא יכלין ל י מ ן סתי  עילאי
; ילה י ן דאתגלי תא כל מילין עילאי י רי  באו
כא יתא איכון כל מילין דעי רי ן באו י  אתגלי
ן י־עלמא א די;. וכל מילי מ ל ע א כל מילין ד ה ת  ו
תא איכון וליה מאן די שקח י רי  דאתי באו

 ינים
ן י י י עד מ ה הלל במי שלא ל י רי ב י  הוא דמי
 והוא פושע דשרי ללמדו אילי ישיב . א״כ
ח קא בבי רי דו י ת השחר מי ל פ ׳ ת ם פ ה  ה
ת הלל בי ם ו י ש דיש לחוש שיחמיץ אחר ר ד מ  ה
ן ן דאי ו ט רי ללמדו לבדו והא שרי ל י  מי
ם יש ללמדו לו י ר ח ן א  כאן חששא שיחמי

 לבדו שמא ישוב :
ר מ א קי מר״ג ר ה כתב לאפי י בד ו  ורבעו ע
ו בברי כ ד שאין תו י מ ל  כל ה
״ל השתא ב כן לפי לקי ח כ ׳ י  וכו
ם . ד ם יש ללמד לכל א ת ס ט דמן ה ״ ב א ר  כ
ר שלם מאכשי מ א ע שפיר מ ד  אבל ריג י
ם הרבמ י ד י מ ל רו ת הטמי ו ו  כנה״ג דאמר
/ י ב ו ט ׳ י קו י שיהיו ברו ה ט ד ה מפרשו כ  אך הי

ם: י נ ו ס הג י ד י מ ל ה ה ו ב ן ר  וישתדל למע
פ ת כ ן בפירושו ש י ב ש ר ה הי ל  שוב ראי
ש י ה ב מ ד ׳ שלא כ ו וכי ד י מ ע ה ל ו ד  ו

ק  י

׳ ת או אפי ו ר י ב ע גים ל י ם או סי דרי נ ם ג  א
: ם י נ י כ ס ת ל מ ל א ב ה ת ו ו ד מ  ל

ת ס נ י כ ר י ש ה ט י ק ה י ד צ ) שמעון ה נ ) 
ס ה י נ ו ר ח א ל מ י ה ד ל ו ד ג  ה

ה י א ה ו י ה  שהר

ק י ד צ ) שמעון ה ב ת ( י ן ב י ת בג ל י ח ת  ב
ה י א ה הו  ב׳ ו

׳ ו מר בו׳ כל ה או י א ה רא הו ג אחר עז י  כ
א ל ג ר ו מ ר מ א ל דרך ש ׳ כן ע ל לו י ג ה ר י  ה
ל ל ר דרך ב י ה ה מז י ה ם ו ל ו כ ה ובן ב י מ ו פ  ב
ם ל י ע ה ר ש כי א מז ו ה ו ש ם אל י ר ב ל ג׳ ד  ע
ל ע ה ו ד ו ב ע ל ה ע ׳ ו ו ת ל ה ם ע ה י ל ד ע ם ו  ע
נ ״ ב ש י ר נ ה ת ס מ ה ל נ ה ם . ו י ד ס ת ח ל י מ  ג
על ן ו י ל הד ם קיים ע ל ו ע ׳ ה ל ג׳ דברי  אום׳ ע
ק ל ח אך נ ן הי י ך לעי ם וצרי ו ל ש ל ה ע ת ו מ א  ה
י ש נ א ה מ י ה ק ש י ד צ ן ה ו ע מ ם ש ג ע י ב ש  ר
י ת ושנו ק ו ל ח ן כאן מ ׳ שאי פ ׳ ל י ג וראו ״ ה נ  כ
ד ושם מ ו ן ע ו ש ו אמרו ל ן שבז ורה כ ן י ו ש ל  ה
ל ן דברו ע א כ ב ! ש י הענ . ו ם י י ן ק ו ש ו ל  אמר
ת ו מ י ל ת בו ש ו י ה א ל ו ה ם ש ד א ת ה ו א י צ ת מ נ מ  כ
ת י ל כ ש ת ק ב ט ל ל ח ו ר מ ת י ה ן ה  ואע׳״פ שאי
ע י נ ל שי מ כ ״ ת מ י י ש ן ה ולתי רצו ת ז ו א י צ מ  ל
ו נ י ח ע ם ד ם ע ש ה ה צ ׳ כן ר ה לו נ ע מ ת ה י ל כ  ת

 פתה י
רה לכאו ה . ו ק בז ד ק ד ב ואין ל ט ו מ ר ל ו חז י  ו
ע ״ ב א ר אל ו תא דרבן גמלי ג י ל ל פ א קשה ע ה  מ
ר כל מ ו ה א י ג ה ״ ר ת השחר ד ל פ  פ׳ ת
מ ״ ה ב ם ל נ כ ו כברי אל י כ ר שאין תו י מ ל  ה
ח שיכנסו כלס כל דלא ע כהן רשו ״ ב א ר  ו
ו הו אה י י ו ן והרו ו ׳ שאינו הג י ו ס לן בג י  ק
ם ד י דישנה לכל א ר ב ס ה הלל ד י ב  דלא כ
ע ״ ב א ר ג ו י ר ׳ ד ׳ . ואפשר לו ף לפושטי א  ו

ה דאז ר ו ס שכבר למדו ה י ר י מ ל ה ׳ ב ר י י  מ
כו כברו ומן דאי הו נ צריך שיהא ו י ר  ל
ס ה ס ה מ ר ד ב ע ס ״ ב א ר ס . ו נ כ ס לא י ה ס  ה
ף שכבר כו כברו א ן שאין חי נ ס אך א* ירטי כנ  י
ס כג י ה ד ר ו ע ה ד ר י ב כ ד ד ״ ה ס הו ה ו ר ו  למד ה
ה מ שלמד מ א ס . דלפי ה נ כ  קמ״ל דלא י
ר ר חמו ח ו כברו הוא מ כ ן הו  שירה וידעיכן דאי
י דמי שלא למל ו כבר כ ו ד ואין ה מ י שלא ל מ  מ
בהא טב ו רהו למי י א החז ה הי ר ו ת ה ן י״צ ל י  עדי



 68 זכות אבות אבות פרק ראשון בית הבחירה
 שהפעולו׳ המכוונות כשפועלם שלם יש
 להם תכלית מוב יתכן לומר שכתכליח
 מציאות האדמ הוא להשלימ עצמו השלימו'
 שאפשר לו ויתכן בדרך הרהבה לו׳ על כל
 המציאות התחתון
 שכולו נברא בשביל
 האדמ שהוא שלם
 שבאמצעות שבו
 והוא לעבודתו ית׳
 הנקרא בשמי לכבודי

 הגדולה הוא היד. אומר על שלשה
 דברים העולם עומד על התורה ועל

 העבודה ועל גמילות חםדים יי
 כמאמר הכתוב בל

 בראתיו כו׳:
 וזךןןי לדעתי ביאור מה שאמרו(בביר פ'א<
 מלמד שהיה הקבית מביט בתורה
 וכורא את העולם כלומר הבטתי לדעות
 התורה שהמ שלימות האדם הביאני לברוא
 את העולם אשר בו מבתר זאת הבריאה.
 בענין שאמרו במקום אתר (בתרא רעיה)
 בך נםתכלתי ובראתי את האדמ נקבים

 נקבימ
 ספורנו

. אמר שהעולם , ו ל שלשה דברים נ  (ב) ע
 של ישראל והוא שיהיה ענינם
 באופן שתשרה שכינה בתוכם ויהיו לרצון
 עומד על שלשה דברים המשריס שכינה
 בישראל כי אמנם על ידי העבודה תשרה
 שכינס כאמרו עולת תמיר לדורותיכם וכולי
 ונועדתי שמה לבני ישראל . ובתורה ובגמילות
 חסדים יהיו ישראל בצלמו כדמותו ויהיו
 ראויים להקרא בניו והוא כאב את גן

 ירצה אותם לשכנו בתוכם :
 אל

 רומ לון. ובנ״כ כתי׳ מי ימלל גבורות ה׳
 ישמימ כל תהלתו עכ״ל והפירוש ולית לך
 כל שיפא ושיפא כי כמו שהאדם מתחלק
 למרת כמו כן כל בריות שבעולם דרך

 כללותם הוא שימור
 קומה אחת כאלו
 תאחר האריות דרך
 כלל כולם הם
 זרועות העולם

 (הדובים הס רנלי העולם וההיקש על זה
 אלא שבעונותינו אבדה תכמה מביננו ולא
 אתנו יודע לומר בדיה זו היא אבר פלוני
 כעולם וה״ה לאלנות ולעפבים וליחושים
 ולפרמושים ויחרישין והדומם כולם שיעור
 קומה הס ננד אברי האדם. ואפשר שזהו
 ממם הסגולות שנתקשו בהם חכמי הטבע
 ילא ידעו לתת טעם למה סגולת עשב זה
 מועיל לעצירת דם ועשב זה לשלשול וזה

 פתה עינים
 יק היה או׳ דיג וכו׳ אבל בית הלל
 אומרים מלמדים לכל אדם וכן כשהושיבו
 ראב״מ וכו׳ ומיש פ׳ הזרוע השונה לתלמיד
 סאינו הנון וכו׳ הוא בתלמיד שמעשיו
 מקולקלים וסנו שוממניה אבל סתס בני
 אדם א*$ לבדוק אחריהם וכו׳ מכ״ל
 וכונתז מל דרך האמור דהשתא אנן מפרשיי
 מ״ש והעמידו וכו׳ אליבא דהלכתא אבל
 ב״ש ור״ג הוי מפרשי לשיטתם דיממידו
 תלמידים המניס הרבה כאמור. אמנם מ״ש
 דב׳ה אתי כראב״ט דדוקא מן הסתם

 א״צ לבדוק ק*ק דלשין בית הלל לכל אדם ישנה שהרבה פישטים יכו׳ לא משמע
 הכי . ולא תקשי דתלמיד שאינו הנון אסור ללומדו די״ל דסברי בית הלל דישנה לכל
 אדם אפי׳ לפישטיס דאפשר דיחזרו למוטב ואחר שצמר טמם קצת אס ריאה שעדיין

 הס במרדם יסצקם ודו״ין
ל  ג׳ דברים העוצם מומר וכוי דכתיב וצדיק יסוד עולם (נ) ע

 ואמרו פיק לקדושין טל פ׳ אמרי צדיק כי טיב דהיינו טוב
 לשמים ולבריות יז״ש מל התורה חלתי תלמו׳ גלול וטל הטבולה להוא סוב
 לשמים וטל גמילות חסדים דהוי טוב לבריות ובודאי רעל ג׳ אלה הטולס טימד לכתי׳
 וצדיק יסוד עילם והיינו טיב לשמים ולבריות . ובסתרי תורה בזהר ריש פ׳ ויצא אמרו
 על ג׳ דברים העולם עימד על התורה דא יעקב העבודה דא יצחק ג״מ דא אברהם

 אלין אינין סמכי! עילאין וכזי עלי ל :
 אל
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. וכן סגולמ ל  לחבוש שבר רגל אי שבר י
 הכח נשוך מקרב ישים מליו אמתו אם יודע
 שלא נטמא או אברו של קטן. וכן הרוצה
 שלא •נזק הולל הנילל ישים בפיו קולס ש־נק
 אות בריתו והיינו פ״ה נמנין מיל״ה. וכן
 בגילת טור הצבי והמרה שלו סגולת העורב
 והמוח שלו וההקש על זה בכח וכן נרומם
 אבן שקירין קלמ־טה מטמיל הולל שלא
 יפול. וכן אבן פלונית סגולתא למלוא חן
 וכיוצא. וכל הלבריס אינן פוטליס בסגולה
 בל• טטס. אלא לפי שהלבריס ההס הם
 ננלייס אלו כני־ אלו. אבר פלוני שבטולם
 נגר אבר פלוני שבאלס יפוטל וזהו ט״ל
 כל אבר מחזיק אבר כל אבר שבטולס מחזיק
 אבר בארס. וכמו כן החורה שכן היא
 נחלקה לרמ״ח מצות טשה כנגר אבריו ש*
 ארס כל מצוה כנגר אבר אחד. ואולי נגלה
 סור זה לקדמונים מצוה זו כננד אבר פלוני
 שבאדם וכדפירש ה״ר ר׳ יצחק גאקי; זיל
 בהפילה שלו בחילוק המצוה כש־טור קומה
 האצילות וכן הוא חתולקה להמשה הומשי
 תורה והה׳ חומשים נחלקים לגן פרשיוה
 :הפרשיות בעצמן יש בהם פרשיות קטנות
 פתוחות יכהומות. והס רמז לאברים פנימיס
 כתימיס שבאברי האדם כגון קולית סתימה
 וכיוצא . יכן כל פרשה ופרשה לכמה פסוקים
 וכל פסוק לתיבות וההיבות לאותיות
 מהאותיות מתחלקות לפסקות קטנות פרטיות
 כענין ו״ו שהן שלש ווין וכיוצא והאברים
 הגדולים כוללים אברים קטנים כטנין הזרוטות
 הכוללות כמה פרקים בזרוטות טצמן
 ובאנבעות כנגר אברי האדם ונמצא הטולס
 מקישר היטב היטב טל ידי האדם כי הוא
 אמצע• [בין] ההורה [ובין] הטולס והוא
 דרך פרט חרם והורה ומולם וכן דרך רלל
 ככל ישראל יהד שכולם יהד נקראו כדכהיב
 אדם אהס כולכם הרויין אדם מה שאין כן
 באומות העולם שכאן כהיב כל הנפש הבאה
 האדם נשמתו הוצבה ממן החיים שהיא
 מנפים כמו כן יש ס׳ רבוא נשמוה של
 כדאיתא בריש פרשת בראשית [בזוהר]
 אוהיות בס״ה להורות כי כל נשמה ונשמה

 אחיזה

 נקבים ונאסר יה בפרס על מלך צור לתכלית
 גאוחו כלומר שידעחי דרך נאוהו זאת
 דבריה הביאני לבראו בדרך שיהיה נבזה
 בעיניי ונמאס עד שיאמר בעצמו ונקלוחי
 עוד מזאח והייהי שפל בעיני או אז יכנע
 לבבו הערל וישוב אל ה׳ וירחמהי אל זאח
 הכונה נק־אה דהירה לדעתי ראשיה דרכו
 וקדם מפעליו כי התכלית יקרא בהבמה
 הםבעי׳ ההחלה על צד אחד והוא םצד
 שהוא המניע להתחלות והוא אומר• אם לא
 בריתי יומם ולילה חקור. שמים וארץ לא
 שמתי ולא שיהיו שמים וארי; נבראי׳ בנלל
 האדם חלילה שאין השלם נברא בנלל
 הפחות אבל שאם גפ כן םכוונים לעצמם
 ותכליתם גם כן לעבוד אה השם ולשברי
 באסרם השפים מספרים כבוד אל ואף
 כשהרצה לסלק בקשת התכלית לגמרי •להניע
 הכל לפאמר בן רצה השם היכל לפ׳ שרכז
 הנה על ילל העם הנבחר לבד שעמידה
 יסבה קיימו הוא זכות ההו׳ היא שעמדה
 לאבותינ• ולנו שבבל יום ויום כו׳ והוא
 א־מדם יבפ׳ חלק דצ״ד עיב) •חיבל עול
 מפני שמן חיבל עילו של ינה־ב
 מפני שומנו של חזקיהו וםיע׳ וכ; בי לה׳
 מצוקי ארץ וישר. עליה׳ הבל אלו הע־״קים
 בהורה וישר. עליהם תבל שבזכותם העולם
 עומד והשלימיה אמנם חוא בני דברים
 שלימור, הסדיר. והוא הרמוז הנה בנפילות
 חסדים. ואע״פ שהיא ראשונה בזפ; הזכירה
 כאחרוני להיות האחרון קודמות בפעל׳
 והשני ידיעת הפינות העיונויית במציאוח
 השם ואחדור.• •העדר כל נשפי,־. וכל הוספה
 יכל רכוי ממני והוא הנרמז במילה תודה
 בלו׳ דבר שיש עליו מצד השבל והשלישי׳
 ידיעח הפינות המקובלות באמ־נת ח• העולם
 והנמשכים אחריה כאמינה נמול עונש והשגחה
 ושינוי המבעים שהם נמשכוה אחד אמונת

 חידוש
 ליטקב ובטשיו כתי׳ נפשות ביתו והמכין כי
 ההורה. וכמו שבטן ההייס. יש ס׳ רבוא
 ישראל כי לא נטדר מחבבי ן זה לעולם

 בפסיק איש ,לא נטלר כמו שיש ס׳ רבוא
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 הידוש העולם והוא הנרסז כעבודה כי
 הקרבנות והודויין ומיני התעלית והחרטה
 על המעשים הרעים והתשובה מהמ הם
 תולדות זאת האמונה והוא לדעתי מה שאמרו
 ז״ל (בתענית דליא ע״0 אלמלא מעמדות
 לא נד.קיימו שמימ וארץ. יאמר שמים
 וארץ •דרך הרהבה על שזילתמ לא היה
 כציאיית האדמ עימד והוא הענין שהיו
 קיר ים פרשה אהת בכל יום ממעשה ב־־אשי׳
 כמו שהקדמנו במם׳ תענית וזהי לשץ
 עםידה אם שהם סיבת םציאיתו או סיכת
 עמידתי עד שבזולתם יבוטל לנםרי. אכל
 מה שאמרו על נ' דברימ העולמ קיימ ל*
 דברו רק על דברימ הגהניימ ורוצה כלי
 קיים קיום סדיניי שהעול׳ מתקיימ בהמ בשד׳
 דראוי וזולתם תמלא הארץ חסם ייהריב•
 זה את זה ואומד תחילה על הרין שבזילתו
 ינאלו זה את זה ועל האמת ורוצה ב•
 ימו המשפמ כל שכן שיתנו מקום לסדקים
 להייק ולהרוס כל מצב וכן שאמ לא ימצא

 אמת בין האנשי׳ יתקיטטו
 זה וכבר ידעת סאםר דחכם
 כי מעלת החי בדבור יאם

 בטלו חייו׳״ ועל השלום ריצה ב
 אדם שהדיינין ישלימו ביניהם
 שיסתלקו זה מזה בשלום

 כחבירו באהכ׳ כך נראה לי
 המשניות ל־שלי׳ ביניהם. וגדולי הכחברימ
 ראיתי שפירשו על האמת מעלו׳ שבליו׳
 ובשלום מעלות המרו׳ וא״כ כוג׳ שתיהן

 אהת ולא יראה כן:
 אנמיגנומ
 דבר• ס הטולס טומד טל התורה וכו׳:

 סיוט לד׳ בההיא דאי׳ בס׳ יצירה המליך אות פלונית וקשר לה כתר בראשה וצר
 בה שבתי בעולם ויום שבת בשנה ונהיר [ונתיר] ומין בנפש וכן בשאר היצירות הרי•
 שע״־ האותיות נברא הארס והעולם והזמן נמצא כשהדס עוסק [בתורה] מקיים הבריאה שנירא
 עמוד היינו מציאות העולם. ועל הטבודה . פירשו המפורשים דהיינו טבודת הקרבנות והמבין
 בכהיא בזוהר רפ׳ פנחס בדף ר״מ אז״ל ד׳ דיוינין חקוקין בכסא ודא איהו כורסייא
 דמלכא קדישא פני שור פני נשר פני ארי׳ פני ארס דכליל לכולהון וכל אנפין מסהכלי;
 אלין לאלין ואסכלילן אלין לאלץ ומנייהו מהפשנוין לכמה סנורין ורבוון מילא וההא
 דליה לין שימורא ומניינא והשבון פני שור אהפשטין לבמירי רומא מיניה לד׳ !יינין
 זאכלילן כחד ואלין אינין פריס וכבשים ועמידים ועזיס ואלין קיימין לקורבנה ובגין

 ־מנהו ן

 ויתרבו זה את
 .הכזבן במת.

 בימל ו
 י שצריך

 בפשרה כדיי
 ויפטר אהר
 בפירוש שתי

 ודביר
י ו ב  ל

 אחוזה באיה אהמ ויונקמ ממנו ולכן סיב
 להסתכל בשום אוה כשפוהחין ס״ה והנה
 קודם שנברא העולס היו כל המולמוה
 נפרדים כי אדם אין באין שיהיה כולל הכל
 ויחברם ויקשרם יהד ולכך כי לא המטיר
 וארס אין כי הוא המעורר השרשיס העליונים
 שישפיעו טוב למולס ונמלא העולמות עתה
 קשורות יה־ . ההורה והאדם והעינם
 שהאדם על ידי שהוא טוסק בהורה מוריד
 שפע ומשפיע ברכה לעולם בכלליו ובפרטיו
 וזהו אמר כמה דבר נש מהפליג בשייפין
 הכי מר עלמא וכולא כניונא דאורייהא דהא
 אורייתא כולה שייפ־ן ופרקין וכד מההקננן
 כולהו איגון אהעבידו הד נופא . והכי איתא
 מיי בתיקוני׳ (דף מה) ואורייתא להרישא
 וגופא וליבה ופימא ותבלין כנוונא ראיה
 בישראל רישץ רישא דממה ומנהון עיינין
 ומנהון ליבא דליבה שבעין סנהדרין ומשה
 ואהרן מל גבייהו ודא איהו לליבי גיליתי
 שהם ע״ב אבל אהרנין דאינון בשאר אברים
 התמר בהון ולאברי לא נליהי הרי יצא לנו
 שיעיר קומה אחה שהם כללוה האומה
 הקדישה אדם אחד והנה על כך די לעניינינו
 להבין המשנה. ומי שרוצה לעמוד על הוכן
 התהדדוה המאמר ימיין בס׳ ירה יקר בפ׳
 הילדות יצתק ותעלוזנה כליותיך ובמה
 שפירשו יובן פי׳ המשנה ומה שייכות יש
 לעילם שיתקיים מל יד• התורה כי להיות
 שהאדם היא שימור קומה א׳ והעולם הוא
 ביעור קומה א׳ והתורה היא שימור א׳
 ככאדס יעסוק בתורה שהיא המקשרת האדם
 עם ההורה ונמצא שהעולם מתקיים על די
 ההורה שעוסק בה אדם וז״ש טל ג׳

 ועוד
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 הישרה ואסגיאו זכאק בטלמא היה יורל
י אריה לקבל נ  אוריא״ל המלאך ברמות פ
 הקרבן ולהתיך אותו ולהתזירו ולהופכו
 לרותניות כי זה הוא סגולתו ופטולתו כרפי׳
 מורי זלה״ה בפרושיו פני אדם היינו האדם
 טצמו המקריב הקרבן בלב נשבר ונדכה
 שהוא זבתי אלהים והיה מושה נתת רות
 לארם הטליון וימן היות אלו הדיוקנין לממה
 משתלשלים מהם יש להם הנאה בהקרבתם
 ונכללים אלו באלו ומתבסס טלמא. הרי
 טטם נכון לכשיתקיים הטולם טל הטבידה
 דהיינו טבודת הקרבנות שטל ידי ד׳ קרבנוס
 הללו היו נהנים ד׳ פנים הללו ונכללים
 בכללות אתר ומסכימים כולם לטובה
 ומתנטרים למטלה באצילות ומתקרבין תרין
 כרובים אז ופניהם איש אל אתיו יכל

 הספירות מתקרבות זו אל זי יו״ד ה״ה
 וא״ו ה״ה וסלקא טד אין סוף ב״ה
 כדאיהא בפ׳ צו אל אהרן ופרשת פקודי
 ופ׳ נת ואור אין סוף ב״ה משתלשל טד
 למטה ומשפיע לטולם בטובו הנדול ומקיים

 הטולם :
ל נמילות תסרים . כבר ידטת מ  ן
 מה שכתבו הקלמונים המקבולים
 [המקובלים] בטל ס׳ האמונה [השמונה]
 ואחריו המזיק בטל ס׳ הקנה שהשמיטה
 הזאמ היא שמיטמ הנטרה ולכך יש בה
 כמה שמדומ ונרושין ואברהם ויצמק ויטקב
 משה ומנוך היו משמיטה שטברה והינמו
 בשמיטה זו למוקפא דיניה ולכך נברא הטולם
 בדין ומה גם בשם מ״ב הרמוז בפ׳ בראשית
 טל דרך ב׳ של ובוהו בחילוף אומיומ כמו
 שכמבו המקובלים ולכך נכנסו אוחיות
 המורה למפרט כדאימא בזוהר ריש פ׳
 בראשימ טאלמ אומ מי״ו וכו׳ ולכך
 אמרתי טולם מסד. יבנה נבנה לא כמיב
 אלא יבנה כלומר כי כבר נברא בתוימ
 שמיטמ הנבורה. אמנם יחרב אם לא
 יבנה בכל יום בצד המסד המקרר
 שלהבומיה. וזהו וטל נמילומ מסרים היא
 היא המקיימת אמר שנברא במוקף הדין:

 הנה

 זבות אבות פד
 דמנהון הוו מאינון חילין קרישין דמתפשטי
 מההוא פני שור מתקרבין ליסודה דלהון
 ואתהנון מההוא יסודה ולבישא דילהון ואי
 לאו תהיי להו יסודה בהאי טלמא לא
 מתקרבין תמן כגוונא דהוי נייתא לשכנתא
 קדישא מרותיהון דצדיקייא ואתקריבת לקבלא
 רותא דההוא זכאה ואתהנא מיניה בגין
 דמינה הוה ההוא רות כך אלין אתהנון
 מסטרא דיסודא דילהון ואתהנון מההוא
 לבושא דמתקרבי רות מלבישא דרות דילהון
 הוה ובנ״כ אההנון מנייהו פני נשר אתפשט
 לטופי רות מיניה ונשר בתרין סטרין איהו
 ורזא דא וטוף יטופף תרין רותין ובג״כ
 אתפשט ונתתא מימינא ומשמאלא וקורבנא
 דטופי מכל סטר דכייא לא איתקריב אלא
 יונה ותורין דאינון בקשוס לזווגייהו מכל
 שאר טופין והם נרדפין ולא רודפין ומהימנא
 דא לדא נוקבא לבר זוגו וטל דא קורבנה
 מינייהו ונתתי ומתקרבי איכון רותין קדישין
 ואתהניין מיסודא וטקירא דלהון. וא״ת איך
 אהפשיט זמיר מהאי יונה או משפנינא דא
 לכמה סטהן תיילין דלית לון סיטורא או
 מן בטירא תדא בו׳ אריה תקוק בכורסייא
 בשטתא דקורבנא שלים אריה נתית וטאל
 באישא דהיינו אוריאיל ואכיל ואתהני מתמן
 אדם תקיק בכורסייא אדם טיהרא דכולא
 ומקריב תמן רותיה ונשמתיה וחרם טילאה
 אתהני מאדם התאה. וכל זיינה אתקריב
 לזייניה ואתהני מיניה מדיליה מאש ומיסודא
 דיליה הא כל ד׳ דיוקנין תקוקין בכסא
 ומתקרבין לקורבנא ובנ״כ הוי קורבנא שלים
 וכד אתהנון אההנון מיסורא וטיקרא דילהון
 כבין נתות רות לאדלקא בוצינין ההיד שתו
 ושכרו דודים כל אינון דאתפשס מינייהו
 וטלהו אכלו ומתפשסו ואתהנין כדקיאות
 ואנהירו אנפין וטלמין טלהו בתידו טכ״ל
 זכללות הטנין כי אין הקרבן נטשה כי אם
 מאלו המינים פרים וכבסיס וטתודים וטזים
 המשתלשלים מאת פני שור התקוק בכסא
 ותורים ובני יונה המשתלשלים מאת פני
 נשר והפירבנות הללו כשנמרבים טל דרך
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ה O אנטיגנוס איש סיב־ כיי אל תהיו מ  (נ) דע!־־, כשהדקדק במשנה זו ה
 ויראה המסתמה העובד שלא כו׳ כלומד שלא תהיה
ה עיקד עבודד״כ׳ כעשיית המצות לתק-ית מ ה כ 3 ה א ו מ נ י . ם ה ר ל פ  טל מנת לק3
ה הגמול כני;־ שאינו מביר מעלת החכמה נ ש מ ף ה ו ס 3 י ־ ו נ ח ח א י א ת ב ה ר א מ ת א א  ד

 אומר ויהי מורא
 שמיס טליכס דהיינו (ג) *אנמיגנום איש שובו קבל

פ מלאכת שלמה * ע  יראה והבונה ^
 שהוא פובד מההכה אגמיגנס כך הניה לריר יהוכף א:כנזי :

 כתה גס צריך לשתף
ה הוא שלא לשמי ו ש ע ד ל אה כ  עמה יראה ולמ3וך יייר

ס העשש עטרה להתגדל בהם כר אב־ שיל.: ן י - ר ה  היחוד העליון נ־א־תא פ׳ בראשית ב
כעבודת -  הזוהר(דף •ב) אמר ר׳ אלעזר לא א-צייי־ך לסעל־ החכמה וההורה. ובן דזהי

ו נ  ואי
 שישהירותי כפירות
 אי כמעת •*
 להשינ בה כביר
 ותיעלת שבל •־.
 ועל זה אמרו על

 הבירא בקיום המצית שתהיה למעלת המצוה
 ולאהבה הסציה בהם מאהבה גמורה בארס
 שמשתדל תמיד להפיק רצו; מי שחושק
 בי פאר והשבר אמנם יבא מאליו והו•
 שאמרו (בפיק רעיז רי״ט ע״א) במצותי• חז׳ן
 מאד ולא בשבר מצותיו ואמרו בספר• (פ׳
 עקב ודוכא בנדרים דםיב) שמא תאמר הריני
 לומר תו' בשביל שאקרא רבי שאהיה עשי־

 פיקידין לאת •ראה בכל וכל שכן
 בפיקודה דא. ופקודה דא דקאמר היינו
 אהבה רבה מייר• התם ומסיים הלשון כתיב
 אשרי אדם מפהד המיר בנין די ביה כליל
. ודקדק לויור ויהי נ  יראה באהבה ע״
 מורא שמים עליכם. ולא קאמר ותהיה
 מורא שמיס להוריה שכשם שצוה שלא תהיה

 האהבה
 שאקבל שכר לעולם הבא תיל לאהבה את ה׳ אלהיכמ כל שאתם עושים לא תעשו
 אלא מאהבה יהכלל בה שלא יפרוק עיל הפצות פעליו אפי׳ שיגיע לי עונש מזי!
̂י׳ הוא נוטל נפשך (וכדאית׳ בברכו׳ דסיג עיב) והיה שנכלל  כמאמר הכתוב בבל נפעך א
 באזהרה שלא יהיה בונתו בעזיבת העבירות ליראת העינש יאיב אמרו ויהי מורא שמים
 עליכם פי׳ שלא תקלקל אהב׳ את השיר׳ לעשות עצמו אצל השם בב; בית אלא
 יעמיד לפניו ביראה ב־תת ובזיע במכיר שפלותו ומילת פרס באה הנה לענין שב־
Ksr,: והוזכר בברייתא דאבות של רינ שהיו לזה החכם שני תלמידים האחד שמו צדוק 
 שמו בייתים והבינו מדבריו שלא יהיה לאדם גמול במעשיי ולשונם בזה מה ראו

 פתה עיגים ספורנו
׳ כנה הטוב ל תהיו כטבד־ס מ ד ההיו כטבדיס המשמשים אה הרב (נ) א  (ג) א
 וט׳ ההוס׳ פיק דר״ה לן) ד׳ מיראה יקר א טבל והטובל י!אהב
 הקשו מהא אמאי דאמרינן ההס האומר •קרא בן כאמרו בניס אחס לד׳ אלקיכם
 סלט זו לצדקה בשביל שיהיה בני או בשביל ובהיוה היראה טל אהד משני פנים אס
 שאזכה להיי העהיב היז נייק נמוד. והירצו יראה עונש והפסד שנר אם הכנטה כאבר
 דאיירי בהוהא טל הראשוני׳ ונהב הרב העבד מעלת רבו ויירא אוהו לא את
 עיון יטקב לאטיקרא לק״מ דמילי דאבוה ענשו ולא אה הפסד שכרו לפיבך אמר זה
 הוא תסילות והנותן סלפ לנרקה אט״נ התכס אל תהיו אתם כאוהן טבלים שמשמשין
 דחסד אה הרב מיראה הפסל השכר• אבל היו כאותם
 מבדים שמשרתים אה הרב טל צד ההכנטה וזה בהכירכם אה פרשה גלולה המלך
 הקלוש יבזה היופן יהיו טליכס תותי מורא שמיס שצוה בהורת ידשן כאמרו מה ל'
ם ליראה וזה המין מהיראה הוא המיותם להבות טולה כאמרו  אלהיך שואל מטמך:י י
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ס כך לא תהיה היראה ר ת פ מ ח ל שיעשה כל האהבה מ ע ו פ  רביתינו לומר בך אפשר ל
ת השם וזהו ת עונש אלא יראת רוממו מ ח י ערביה לו היה עולם מ ־ נ  היום ולא ימול ש
כבל י שאמר ויהי מורא שמיס דהיינו השם הנ י V *0 ׳ י אימי י א ה  הבא ותהי׳ המי׳*׳ ל
ת ואפשר ר א פ ת ״ הנקרא שמיס דהיינו ה נ עו ל ו מו ת נ ר י פ כ  ופרשו כלו׳ באו מזה ל

! י׳יייייי שכל יחוד העליון י מ ש ד פ  ו

ם שי־׳, משמעון הצדיק הוא היה אומר אל ״ י ה  ונפרצו מ
ת צדוקים תהיו בעבדים המשמשין את הרב על ו ת פ ש  מ
מעד מנת לקבל פרם אלא היו כעבדים  ובייתוסים ו
ו המשמשין את הרב * שלא על מנת ל א ם ש ת ע ד ם ל ת מ ר  ע
 יחלקו על התירה לקבל פרם ויהי מורא שמים עליכם :

 לא יהא שום אדם
ת שלמה כ א ל  מ

ל פרם הגהה היא ניסחת ב ק ם שלא ל י  יניא ע
 רב״י יהמאירי זיל גס הריר יוסף זיל הגיה

ל וכתב כ; מצאתי: ב ק  ע״ם שלא ל

 נכלל כאן רהא
ה נ ן שבראשו  אמר
נו י ה דהי ב ה א ר ה כי  הז
ד באומרו שלא ס ח  ה
ס ר ת לקבל פ נ  על מ
א ר ו מ  ובהזכירו ה
ה ר ו ב נ נו ה י  דהי
ד יצחק ח ת פ א ר ק נ  ה
ת ו כ ל מ ס כלול ה  נ
ם ה נמשכה שנ נ מ מ  ש
ם תה ע ל שמה ושיתף או ה ע א ר ת • א ר ק א נ  הי
נו י ד דהי חו ס ונשלס הי לת שמי ת במי ר א פ ת  ה
ת א ר ק נ רה ה ו ב ׳ בג ה ה ב ה א א ר ק נ ר ה ס ת ׳ ב  י
ה נ ו ׳ אחר . ה ס י א שמ ר ק נ ת ה ר א פ ת ׳ ב ראה ו  י
א ואפשר ״ ר ו לת מ ס כן במי ת הנכללת נ ו  מלכ
ראה חיצונית שלא ת י מ ח בד מ  לומר שהעו
תה ק באו ב ד ח ף מ ף סו ו עה בישא ס  ילקה ברצו
חטא ה וילכד בה שי פ י ל ק עה שהיא ה ו  הרצ
ם ד ב אשר• א י ח נ נו ד י  ויענש על ידה הי

ד ח פ  מ
 פתה עיניים

ו נ מ ם מ ל ע נ ד ו ״ כ ד לא הוי צדיק הוי ע י  דחס
תב ו ב הכ ר או ה ו הבי ן בחידושי ״ ר רן ה תי  שכן

ס י ח כ פ ק ד ״ ב פ ק ע י י  בע

ם הודו ה  שומע ל
ב ת כ ב  בתורה ש
ה ל ב ק  וחלק• על ה
לם ם בעו ה  ועדיין מ

ד ב ת ל  נקראים קראים כלו׳ מאמיני המקראו
ו צדיקי׳ ילכי בם  והחכם ז״ל ישרים מאמרי
 ופושעים יכשלו בם שהוא עיר, לא כיוון
׳ י ד ב ו ע ה ש א ל ל ועונש א נת גסי ע אמו י ק פ ה  ל
ל ועונש ׳ נמו ם לא יעבדי להקו ל םקו כ  מ
ד ו ה לנמרי אלא שעב מ ש  רזי אינה עבודה ל
ו וכן שיעזוב ה והשכר יבא מאלי ב ה א  מ
׳ מאליו ק ל ה ס ה והעונש מ ב ה א רות מ  העבי
ת כלו׳ שלא ע ל ד ת ע״מ כמו ע ל י תבא מ  ו

 ספורנו
ס אתה ועל זה ה ידעתי כי ירא אלקי ת  כי ע
ם כאמרו זכור לאברהם די  הצד נקראו עב
ם אותה נ מ ך כי א  ליצתק ולישראל עבדי

 היראה אשר היא יראת עונש או •ראה
ד ב ע ה מיוחדה נ ע ו ר ד שכר היא יראה נ ס פ  ה

ף או שכיר : ס ח כ נ ק  חיש מ
 יוסי

י ׳ בנ ס ם פירש ב כ י ל ס ע רא שמי  ויהי מו
ם י ר ב ד ב קצה ה נרהי ט ו ״ ף כ  •צחק ד
ה ר ו ה ק ב ס י ט ה ו ד ר מ ר א ה ; ב ר ד ח ן א ו נ ג  בס
׳ ואס הוא שלא ם וכו ס חדשי  לשמה מושה שמי
י ׳ דהו כו ו ו י ג ולהזיק טש״ב וזה שאמר אל הה א להרו ״ ט ס ה ל א כ הו ט שוא ו י ק ה ר ש ט  לשמה נ
ה לימוד הי ס שלא י כ י ל רא שמיס ט ד יהי מו מו י ן הל י ת ובטנ ו צ מ ם ה ו י  שלא לשמה וזהו בק
רא שמים י די ש אלגאז ״ ר ה ׳ במ״ש מ י פ נ א ״ . א ׳ ו כ א ו ״ ט ס ס ה ה ס לשוט ב י מ ן ש  שקר דנטשי
ו ר ב ס ׳ ולא ה ׳ וכו י ד ב ט ו כ י ה ס יז״ש אל ה י מ ל בידי ש כ ה י ־ מ ו י י הקד ה מ נ ע ט ה ל י ב הא ג  לי
ם א שמי ר ו ס ויהי מ כ ה כי מצוה א ר כי אנ ב ד י . לא כן ה נ מ י כא מי הקד ס דאי ס משו ע ט ה  ד
ם בי י ם דחי ע ט כ ה ״ א . ו י נ מ י ד ק ס ובי״ש ליכא מי ה י ד ב ט ו כ י ה ש ואל ה י ס בצירוף מ כ י ל  ט
א כ י ל אף דיש לצדד י ו לכבודו ולכך נוצרנו ו ר לפניו דוקא שבראנ ״ ה נ ו לטשו  אנו לטבד
פ ״ ל מ ד ע ו ב ע א דבי״ש יכול ל כ פ י ב פ־רש א ״ ד ע י ף מ ם ד י ל ה נ ׳ אשד ה ס ב . ו י נ מ י ד ק  מי ה

ך : ן להארי ה ואי י ר א י ושרי ליה מ נ מ י ד ק י ה כא מ  דלי
 יהי



 74 זכות אבות אבות פרק ראשון בית הבחירה

׳ יהא דעתו בשעת העבידה על השאר ולא ר פ ה ו ז ן ב ו ע מ / ש ש ר ר , פ ל ר , מ ל ת ח פ  מ

ת על טנת טטש שיראה כאלו הדבר טותנה א ר ו י נ י י ה ת ל , מ , נ ה פ א ר ט י ״ ה ת ל י ש א ר 5 

ו לגטרי שלא יהא לו שכר ויש גורםין מתוך נ י א ר ש מ ן ל ט כ ה ל ש ק מ ל ו ב ת א ו מ מ י ר  ה

ל הששא זאת שלא ע׳מ לקבל פרם כלו׳ ה ע מ ו צ ר ת ה א ר , ש אלא מ פ נ 3 ו ל ל מ ב ן 1 ) 

ה שלא תהזיקו הדבר אצלכם כטיהנה שתפלו ת ו א ל 3 ו פ ו י ב ת ל ה א ש ל ה ה ש מ ר פ ך ש ר  ז

. שכר אלא שתעבדו סתם בלא תנאי ואין ה ל ל , ש ע נ ע א ר ט ח י ף ' ו ף ם ו ס ה ש מ  ל

: ד כ ד ב י י  והיינו משחז״ל שאיוב עבד מיראה כדכתיב צ
 ירא אלהים וסר מרע כלומר ירא מהשם

 בדי שלא ידפקהו הרעה. לא מתמה רוממותו ויראה לי לפרש אפי׳ בני׳ הראשו׳ בעל
ר טנת טטש והיתה מוג׳ החכם שלא ש א , י ג , ת א , ר ת ל ח ל פ ח י פ 3 כ י ת , נ כ ה ל  ן
 יטרתי יבוא לי כלומר אותה הרצועה שהייתי יתבלבל האדם בענין צדיק ורע לו רשע
ה וטוב לו וטתוך כך הזהיר שלא יהרהר ת י לא ה ל ש ל כ , י מ ת ל כ ל ה נ ה 3 נ מ א מ ר , ת  מ

א בטדו׳ השם כסה שיארענו טן הסיבות נ ת ן ה נ ז ר ך ז כ ל ה , ר צ ם מ , א ן כ ת א ר , 
ת והפםידות והנןיקין עם הפלגת עבודתו א ר ו י נ י י ה ם ל כ י ל  ואמר ויהי מורא שמים ע
ה והסירו׳ ואפי׳ כשיעבוד יהשוב בעצטו זה מ ו צ ר ו ה נ י י ה ש ל נ ו ע ת ה א ר י ן ,לא מ ת ו מ מ ן  ל

 שהיא הקליפה . וכטהנה בפי׳ להיות עבודתו בהינם וזהו
,׳ אצלי לשון פרם טלת פרם הונה בתלטוד  פ

 על ארוהה תמידית כאומ׳ ז״ל במסכת עירובין (דע״נ עיא) טי שיש לו הטש נשים
 סקבלות פרם וה׳ עבדים מקבלים פרם וכן האהים שמקבלים פרם מאביה׳ כלומר
 שנוטלין ארוההם תמיד מבית אביהם ואוכלין לעצמן ונקראת פרם על שם מהציתה בבקר
 ומחציתה בערב וכיוון לומר שלא יעברו לכוג׳ שיקדים הגמול לשעתו עד שתהיה
 תקותם לשכר הכופה לעבודה כעבד ישאף צל וכשכיר יקוד, פעלו אבל שידעו שהשכר
 ברוב הזמנים אינו לשעתו אבל יאחדו׳ הנה םיבות לפעמים או ימנעו לגמרי מן
 העולם הזה כמאמר הבהוב יש צדיקי׳ שמניע עליהם כמעשה הרשעי׳ והוא מצד
 קצת עבירות שבידם שרצון השם ית׳ להענישו מהם בעוה״ז כדי שיזכה לעול׳
 שכולו טוב בלא שום כרך ע־נש במו שביארנו בדרכים הדתיים בחבור התשו'
 ועל זה אמר ויהי מורא שמים עליכם שאפי׳ בשעת העבודה תהיו נרתעי׳ שמא יש
 עבית׳ בידכם תהענשו עליה׳ ולא תפקפקו עם כל זאת לומר למה זה אנכי מה העבודה
 הזאת שכבר נאמר בדרכיו ית׳ אשר לא יקה שוהד ופי׳ בו שוהד מצות כלומר
 שאם עשה עבירה אחת ובא אהיכ לעשות מצוד, כננדה לא תהשוב שאותה מצות
 העביר העונש של אוחד, עבירה אבל עונש והעבירה שמור לבעליו ונמול המצוה
 במקומו עומד (איה עיין לקמן ספיד) ומזה הצד הגמול והעונש ופרטי פעולוחיהם
 נעלסים מבני אדם אבל שידע שמרדכי ה׳ לצדיק להענישו בעול׳ הזה על מה שביזיו
 מן העבירות כדי שינהיל העוהיב נהלה נצהיית תמידית ובן הרשע ינמלהו בעוה״ז
 על קצת זכיו׳ שבידו כדי שתתמל׳ םאהו לעולם הבא כמאמר ומשלם לשנאיו אל
 פניו להשמד׳ עדי עד והצדיק אם הוא צדיק נמוד כלומר שלא תהא בידו שום
 עביר׳ ינמל לעבודתו בזה ובכא ואם יש עבירות בידו יענש בעוהיז מצד עבירות
 שבידו ושכר עבודתו צפון לעוהיב ולפעמים ינטל קצהו בעולם הזה כאמרם זיל(ברפ״ק
 דפיאה) אוכל פירותי׳ בעוה״ז והקרן קיימה לעוהיב ובאלו הדרכים להבין כל היצור
 בי כל הבא לידו יבא ביושר ובמשפט אל אמונה ואין עול אלא מפני שמשפמיו ית׳-

 נעלמים מטנו:
 יומי
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ף שהנשמה י נ א ה תך הו  (ד) פירוש בי
ך י ת ס ב ו א כי כ ה בתו ר  ל
א ת י א ד ת כ ת בי א ר ק ה נ מ ש נ נ ה ״ . א ו ת י  ב
ה י ה ה ת מ ש נ ו ה נ י ה הי א ה נ ר י ם ל י נ ו ק  בתי
ת ל ע ו י  לעולם מ
נ־הןלשיתעבר  לישמבלו
ם י מ כ ת ח ה] נשמו  בי
ן  שיש מלות שאי
כ ת ו  הצדיק השלים א

 יןקי בן יועזר איש ערירה וכוי יהי (ל)
 ביתן בית ועד לחכמים ט זה

 שאמד איש צרירה
 כדרך

 יהודה

; ם לזה י ל ו ע  בזה ה
רה ה ולהיות שתו ב  ס
ה שתהיה מ י מ ׳ ת  ה
א שלימה בכל  הי
פש ת הנ ב י ס  מצומיה מ
ת להתגלגל . ר ז ח  מ
ה י ה ס לא ת ם א נ מ א  ה
ך  המצוה כל כ
 צריכה אליו שכבר

 (ל) *יוםי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן
 יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוםי
 בן יועזר איש צדדה אומר יהי ביתך
 בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר
 דגליהם *והוי שותה בצמא את

 דבריהם :
ת שלמד. כ א ל  מ

 יוסף גן ייעזר איש 5רידה ויוסף בן ייתכן איש
 ירושלים קנלו ממנו יוסף נן יומזר איש
: ל י  5רידה אימר וכו׳ כך הניה הריר יהוסף ז

. ימיה הריר א מ צ  והוי שותה כ
ה זכו׳ א מ צ  בעשר רגליהם ושותה ב

 יהוסף זיל

ה וכיוצא ת צ ק ס מ י  קי
ה א ל מ ס בבטן ה נ כ ת ר י י ן כרי שהחז ן כדאי נ אי  ו
ה ב ר ע ה ם אלא מ י מ ט ם השהן פ ו ק מ ר ב ו ב ע ת  ו
ר ו ה נשמת מצליקי הד ז ] באי ת ר ב ע ת מ ] 
ה שחסרה ים איזו מצי א לקי ה שהוא ב ע ש  ב
ים ע כלי לקי י י ת לי ס נ ת ו נ ת בו ו ר ב ע ת  לי מ
א י ה ה ה ם המצו ה י נ ם פ י מ י י ק ה מ ז ג . ו ה  א! ה
ת י תך ב ב יז״ש יהי בי ה ה ל ר ס ק ה ס י  אשר ה
ר בנשמהך ב ע ת ה ועלו ל ם שי י מ כ ח ד ל ע  ו
ה ז לם ה ק בעו ב א מ ה ש הי לך זה כ י י מה  אי

ר פ ע  ב

 פתח פינים

 יל גדול העיר ומנהיגה
 שאמרו קרי שמואל עליה דרבי

 בגין דין נר
 נש וכמי שדרשו
 (בנדבות דל״א עיבז
 זרע אנשים נכר
 נגוברין וקבלי מהם
 פי׳ מאנטיננום ונית
 דיני יהי ניתך ניה
 ועד להכמים פי׳
 כיה מיעד שיתקבצו
 שס החכמים כלו׳
 שיהא ביתך מזומן
 להם לקבוציהם אז
 לחיית לדם לאכסניא
 הכל לפי מה שהוא
 האדם ויעלה כירן

 מוסף על שבד נבידמ שתלמוד מהם
 וםהנגותיהם דברי תודה ומדות והזהירו
 שאם רוב רגילותו בהם לא יקל בעצמו
 שיא לטרוח בתשמישס וכןכשיכא לשמשם
 לא יראה עצמו כמישדתשמיש אצלו מורח
 וכן שלא ישמשם אלא בתשמישים נכבדי׳
 אלא כל עוד שיהא רגיל עמהס ירבה
 בכבידס ייראה עצמו כסשהטש דרך הפץ
 והשתוקקות והוא המשל בהתאבקות וכן

 (ד)

 במורנו
ם י ר שאלו השנ מ ׳ א ר ט עז י  יוסי בן י
ו ק ואחרי י ן הצד  קבלז משמעו
ך רציני ת י י יהי ב ר מ א ב זס ו י נ נ י מאנטי  הבל
ס ק יהי שבתך ר א מ בתך א שי ת ׳ ו ר י ד  ת

׳ ״ כו ם ו ל לחכמי ע ה ו י תך ב  (י) יהי בי
א ביר. ך הו ח י ב ס ל ג  פירוש ה
הם שהלך לי ר רג פ ע ק ב ב א ת י מ ם הו על לחכמי  י
ם י כ ה ללא מ י ל ב ו י ע נ ם כמו שפירש רבי ה י ר ח  א
ך י מ ת כ ו ת הי י מ תך ד י ם בב י ל ט י ס נ י מ כ ח ה ם ל י מ כ ח ל ל ע א ביה' ז ם אשד הי ו ק מ ר ב י ד  ח
ר ללכה ו ס א ם ד ה י ר ח ס אלא תלך א ה ו מ  יהוי כ
. ש ״ ׳ ע ט ״י שאסור לילך בנדי י ב דין י ״ מ ׳ ר י ד ס ״ ו אלא מצלל אצלזלי כמ״ש בי ב מץ ר י  ל
ל ש הרב תה״ ׳ מ ק כ ה ב י ב מ ר ס כ נ י ר ל י ד ס כיין שהם גלולי ה ל י מ ל ה ח מ ן א ס דאי ג ה  ו
ר ד נ ך ב מ צ הם ועשה ע י קק אל ה משתו י ך צריך שתה ת י ב ס ב ר ה י מ ת ס ש ג ה ר . ו ״ ל  0י׳ ח
צה״ר ט ס . ובזה תנצל מי ה י ל ב ע ד ק וצמא לשמו ק י ת ש ה מ ה א ׳ ש ה י ר ב א ד מ ג  90009 ב

מ ״ ׳ ס ע מ י א ג י מ  כן צ
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 שישמשם בכל תשמיש אפי׳ שאינו רגיל
 לאיש כע־כ• •הוא המשל כעפר רגליהם
 יכמו שנאמר פה אלישע ן׳ שפם אשר יצק
 מים עיי אליהו ודרש־ בו (בב־־בות דיה
 ע״ב׳ אשר למד לא נא׳ אלא אשי יצק
 מלמד שגדול׳ שמישה ייתר מלמודה שכל
 מה שמשמש אדם לעצמו לפני ת״ח עילוי
 הוא או רצה בו שאפילו אם אינו כדאי
 ללמוד מהם דברי תורה לא ימנע מזה בכך
 שמים יהנה מהיך דבריהם במוסר ובמדית
 והוא הדמיון בעפר רנליהם וכן הזהירו
 שכשהוא שומע דבריהם ולומד מהם לא יהא
 הדבר אצלו עם רוב רגילותו כמי שהוא
 קץ בעיי; אלא בל עוד שיהא אדם לומד
 מהם יהא לםד בכוםף יבהשתיקקית והוא
 שאמר והוי שוהה בצםא אח דבריהם ריל
 כאדם צמא והוא אמרם ובספרי ורש״י זיל
 סדר ואתחנן ס׳ עקב וסי בי תבא) היים
 הזה •אני מציך בכל יום ויום ההא חביבה
 בעיניך כאלו היום ניתנה והוא ענין דמיון
 התורה לטל שהוא יורד בכל יום ואין אדם
 קץ בו והוא אמרם דל (בפיק דתענית דיז1
 כתיב יערוף בממד ובתי׳ תזל כטל באן
 בתלמיד הנון כאן בתלמיד שאינו הטן
 כמו שביארנו בילדותינו בהיבור התשובה

 ובמקומה במסי תענית (דיה עיא) :
 יוסי

ם ה י ר ב ת ד ת וזהו א ו ב י ס ת ה ו נ ו ז ם מ ו ר מ  מ
: ם ה י ת ו ע פ ש ה ם ו ה י ת ו ג ה נ ל ה ב ק  ת

 יהי

ם ה י ר ח מר שתלך א ו . כל ם ה י ל ג ר ר פ ע  ב
א מ צ ה ב ה ו ה ב י תה ם ו ה י ש ע מ ה כ ש ע ת ם ו ל ו ע  ל
ל ה . כי ע ר ו ת י לימוד ה נ י ם הי ה י ר ב ת ד  א
ו תחבר ה י ר ו ה ק ה ס ע ת ו י צ מ ה ה ש ע  ירי מ
נ ״ ת א ו צ מ י בך צהשליס ה ר ב ע ת י ך י  אלי
ץ ר ס ת ה . ו ד ו ה ם נצח ו ם ה י מ כ ד• ח  תלמי
ן ו ע העלי פ ש ם ה ה א שמתבשל ב ר י כ ל ] ב ! עי בי ] 
ת שהוא ו כ ל מ ו ה נ י ך רהי ה י א יהי ב נ ת ר ה מ  א
ד לכל חי על שם שמשם יצאו כ^ ע ו ת מ י  ב
ם בכל לילה רי ז ם של ישראל ישם חו ה י ת ו מ ש  נ
ה הי הר י ו ׳ בז י פ ל ם כ ם לבקרי ל חדשי ו ס  ב
י לא ו נ ך בכי ה י הקרא ב ה זה שי י ם ב ל ו ע  ל
ך ה י יהיה ב ן אל און ו פ ה ן ש פ ה באו ש ע ה  ש
ל וליליה א מ ס ע ו ש ם ואהלי ר י ע ש ה ר י  ב
ל ע ה ו י ך ב ה י לם יהי ב ה אלא לעו י ה ו ר ב ח  ו
ס י ד ע ו ו מ ד יהי הו ם שלעולם נצח ו י מ כ ח  ל
ה נ ה ׳ ויצא ו הר בריש פ ו ל שפרשו בהז ״  ע
צה א נ ה ל י י צאן רובצים על ר י  שם שלשה ע
מתי אי ם ו ת ו ם א י ע י פ ש מ ס ה ד יסיל שהם ה ו ה  י
ק ב א ת ת ר ו ש ק ת לם ת ה זה בזמן שלעו ש ע  ת
ם כי ה י ל נ ת ר ח ר אשר ת פ ת שהיא מ ו כ ל מ  ב
ך ת י א ב ר ק ז וקשור בה ה לם אחו והך לעו  •בהי
ה ל ע ר ה פ ם ע ש ה מ ל ע מ א ב י י שהמלה ה י נ י כ  ב
ם י מ כ ח ה ה מ י ל ך ע ה ואז המשי י ם ב ש  ב
׳ ה ה ה ה ת ה א ע פ ש ה ה ה ה ו . וכל א ׳ י ר כ ז נ  ה
מר ה וזהו והוי שותה כלו ת ו ל א ב ק ה ן ש  ראשו
א שוהא בצמה ה ת ך ש ת ל ו ע ה שכר פ י ה  ובזה ת

ך י ע על ם בצער ישפי ל ו ע מן שיהיה ה  בז
נ י ה נ ׳ לליל מ ר] ה ׳ ללו א ו לבר [ מ  כ

 ספורנו
ן ו לו ה ס אפי ה י ל נ ר ר פ ע ק ב ב א ה י מ  והי
ו ר מ א ן אלישע כ י נ ע ל כ ע י ה ש ו ר ל מ י ה ה ב  מ
הה בצמא י שי הו . והי י אלי ר ה ס וילך א ק י  י
ל י ס ז ר מ א לי שימה שלהם כ ם אפי ה י ר ב ת ד  א
ל : כה תלמו ם צרי י מ כ ד ח י מ ל  שיתה של ת

ת ו ת  פ
י ס זז״ש והו א ט ל א ק יצריך ל תנ ' י ת א ב : 
׳ מ ג ו ת שיזיק לו ד ת ם א ע פ ה ב ב ר  ולא ה

ק : ו ל ל בו ו ו מ ע ר שיוכל ל ו  ט
אל  ו

 פתה עינים
ס ה י ר ב ת ל  זאפשר ־הוי שיתה בצמא א
ס אין י מ מ שהצמא ל לי ה שי מ  ב
ת אלא ח ם א ע פ ה ב ב ר ׳ ה תו לשחו ץ או ה י נ  ח
ן מעי ק לו ו י ה מז ב ר ה ה ח י ם ש א ט ו ע ט מ ט  מ
ס ירצה ללמול א ב ש ר ה ד מ מ ל א ב ו א ה מ ג ו  ד
ה מ ו א ל ו ה ה ב ר ע לו ה שהרב ישפי ה ו ב ר  ה
ה ב ר א לי תלב ה בי ס י נק אשר א י ק י ו נ י ת  כ

ע ט ס מ ט מר מ י ם כל ה י ר ב ת ד ה בצמא א ת י  ש
י ד פ זהר ללמו א כן י מ צ  ה
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 ביתך היינו נשמתך כמו שהוכחנז
 לממלה מהתיקונים תהיה מתוקנמ

 (ה) יהי

 ופתוחה לריות הבא מעולם העליון כנו;
 אוהו נוגה שהוא מתחלק נגד המשכימים
 לבית הכני כלפי׳
 פרשה בלק מי
 בכס ירא ה׳ ואין
 נוגה לו וכו׳ וקורא
 אוהו [על מה]
 שאמרו זיל וני אפשר זה שנהן מלא קומצי
 לעני יהנו מלא קימצו לטה״ב וההמידה
 סובה מרובה ממלה פרעניות אלא ולאי
 שנוהניס לו על הל אלף! מל לרך שפי׳
 מורי הה״ר ברוך זללה״ה מלוה ה׳ חונן
 לל. ובמינו של לל ישלם לו נלומר בולו
 ישלם לו וממשה לרב ייסא מהזוהר פ׳
 בשלח יוכיח מההיא עני וכו׳ כ׳ הצדקה
 היא כעין הזרע שמכל חסה יוצאים כמה
 שבלים כמיש זרעו לכס לצדקה ויהיו טניים
 בני ביתך היינו• רוחות נפשיוה שיש לך
 לא יתגאו במעשיהם העיביס ואל יחזיקו
 סובה לעצמן. אלא יהיו בעצמם נמבזיס

 (ה) יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר
 יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים
 בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשד,

 (ה) יוסי בן יוהנן איש ירו׳ אום׳ יהי
 ביתך פתוה לרוחה בלו׳ שיהא
 מצוי ליבנס בו עובדי דרבים תמיד להאכילם
 ולהשקותם ולהשכיבם ואמר לרוחה דרך

 הפלגה כלומד ליכנס
 שם הרבה בלא
 שיעור וכ; פירשוה
 בברייתא ובאב•׳
 דרינ בפ״ז) דרך

 הפלגה שיהא פתוה לארבע רוחות
 וכבר ידעת מה שנאמ־ ביחזקאל על המזבח
 זה השולה; אשר לפגי ה׳ •דרשו בסוף
 חגיגי (דדך ע״א1 פתה במזבח וסיים בשולהן
 לו׳ לך בשעה שבהמיק קיים מזבח מכפר
 בשעה שאי! בהמ״ק קיים שולה; מכפ׳ ואמר
 ויהיו עניי' בני ביתך כלי׳ שתרגיל העניים
 בביתך ולא סיף דבר להאכילם ולהשקותם
 שזי לא הוצרכה אלא אף כשתצמרך לעשות
 מלאכות שכור מהם ונוח לך שתהנה
 אותם להיות להם שכד טוב בעמלם
 משחקנה עבדי׳ כנענים להיות מלאכתו*
 עיי והוא שאמרו במקום אהד (בסיף פ
0 אל תרבה עבדים ושפחות י  הזהב דיס ע
 לשמשך אלא תן עניים במקומם וישמשוך
 ובבריית׳(שם) נאדיר פיזז פי׳ בה שהוא
 מוסר על הכנסת אורחי׳ כלו׳ שתתמיד בזה
 כל כך עד שרוב שיחת העניים ההא מענייני
 ביתך עד שידמה כאלו הם בני ביתך ואמרו
 שם כשנפנעים זה אח זה אומרים זה לזה

 ושפלים כעניים הללו שלבם נשבר ונדכה.

 וללרך השני יאמר ויהיו עניים בני ביתך.
 כלומ־ כשבני ביתך ממש יתנו ללקה לא
 יתנהגו עצמן במעשיהם בגאוה ובגולל לבב
 עיל ועשיר יענה עזות אלא כעניים הללו
 שלבורס בנחת ובשפלות וכלפי׳ ז״ל ואבר
 העושר ההוא בענין רע בעונה רע לעני.

 למה
 פתח עינים

 (ה) ואל תרבה שיחס מס האשה וכו׳ פירוש
 גס כשאמה רוצה להיות ממס
 לקיים מצות פייר או מצות עונה וזהו מם
 האשה אל תרבה שיחה רק פיוס מעט וכמיש
 ומגיד לאדם מה שיחו. וטור יש לרמוז כי
 אס המצא ימצא האשה רבה ודעתם שיה
 כאיש וז״ש האש״ה גימט׳ איש כי שיח וכי
 שיג לה כהלכה גוברין וצריך אהה ליטול
 מצה סמנה אל תרבה שיתה כי ברוב דברי׳ לא ימדל פשט . וסמך ואל חרבה וכו׳ למ״ש
 יהיו עניים בגי ביתך לומר שלא חתייטץ טמה בטנין הבאת טנייס בביתך כי האשה

 טינה לרה באורחי׳:
 יםופז

 ספורנו
 ;י׳1 פתוה לרותה לצריכיס הראויס לבך
 שימו לי מהסולם בזולת
 שיצטרכו לשאול כלי שלא יתביישו. ויהיו טנייס
 בני ביתך לשרתך בשכר ייפרנסו בנקיות. יאל
 חרבה שיחה אפילו טס אשתך אף טל פי שראוי
 לדבר ממה בטסקי הבית כאמרס זיל אתחך
 נוצא גחון ולחוש לס מכל מקום אל מרבה

 אותה
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 מהיכן אתה בא מביתו על פ׳ ואתה להיכן
 תלך לביתו של פ' ג״ב וכן אפיל שתסביר
 פנים להם עד שיעמדו בלא כיש׳ כאלו
 הם בני בית והוא שאמרו על איוב כשבא
 עליו הפירענות אסר
 לפני הקב׳הרבשיע
 לא האכלתי העניים
 ואוכל פתי לבדי כוי
 לא הלבשתי ערומי׳
 ומג? כתבי יתחמםא״ל
 הקכיה ואעפיכ לא
 הגעת לאברהם אוהבי
 אתה יושב בביתך

 לפייסן
 ניה אל

ו  *באשתו אמרו קל והומר באשת הבי
 מכאן אמרו חכמים בל המרבה שיחה
 עם האשד. גורם רעה לעצמו ובוטל
 מדברי תורה וסופו יורש גיהנם:

 מלאכת שלמה
 באשתי: וכתב החכם הר״ר יהישף אשכנזי זיל

 מס האשה

 והעניים באיש אצלך
 הטיס אתה מאכיל פת

 וי
 שיחה
 וכו׳ :

 כל המרבה
 נדה נירס

ה את שדרכו לאכול פת ן נ מ  טל מידותיו ל

 למה כי יטמוד לימין אביון השכינה באה
 מל ימינו. וכל הנוטר בעני כאלו גוער

 כביכול במי שבראו. ולכך צריך לפי
 בדברים. אמנם אס היא אשה עניי

 חרבה שיחה עמה.
 באשתי אמרו קל
 וחומר באשת חברו.
 ואל תרבה שיחה מס
 האשה זהו סוד ואל
 אשה מלת טומאתה
 לא תקרב כדפי׳בזוהר
 פ׳ כי תצא כשמילה
 זו היא מלוהטת בדינין
 אז אין ראוי לארס
 להתעורר ולהתרעם

 ייש לנרסי כשיהא
 כשהיא

 שעורים את שדרכו לאטל בשר את מאכיל
 ירק את שדרכו לשתות יין אתה משקהו
 מים אברהם יוצא מפתת ביתו ומתזיר אתריה׳
 וכשמוצאן מכניסן לביהו ומעמידם ככני
 בית את שררכו לאכול פת שעירים מאכילו
 של תמים את שדרכו בירק םאביל בשר את
 שדרכו ביין ושכר משקהו יין וכן פי׳ שס
 עניים מלשון ענוה כלומ׳ שיהיו בגי ביתך

 ספורנו
 אוחה השיחה . מכאן אמרו כיין שאין סבת
 ההמנע משיחת האשה מפני חשש מרוה
 שהרי הזהיר מזה גס באשתו . אס כן היתה

 זאת
 שלא זכה יורש מלק חבירו בגיהנס :

 וכאמרו ה׳ ילחם לכם לא אלטריך מידי
 לאחטרא מילי כדפי׳ בזוהר וזהו שיחה
 והחנונים אפילי שהיא טת לרה . ולא תחכום
 שור ברישו כתיב שהרי באשתו ממש אז״ל
 כשהיא נלה ללינת הטומאה טליו כלפי׳
 בזוהר ותהי נלהה טליו ופוגם הנפש הדבר
 טמה בייהר והיא טומאה שאינה כ״כ תמורה
 קל וחומר באשת חברו בסיר רטך וריע

 פתה עינים
ו יירש ניהנס נקט לה בלשון ירושה פ ו ס  ל
 משוס דאנורו רז״ל כל אדם יש
 לו שני חלקים אחד בג״ט ואי בגיהנם זכה
 גומל חלקו וחלק חבירו בגיט לא זכה
 ניטל חלקו וחלק חבירו בגיהנס יזה

 ואפעל וכלפי שאמ׳ גירס לטה לטצמו וביטל מד״ת אמר יוסיפו יורש גיהנס והטנין
 במ״ש בם׳ יטרות לבש לך ט״ל להנחש בורח מהאש כי הנחש הוא מיסיל
 הטפר כלכתיב ונחש עפר לחמי ויסיר הטפר רחוק מאש בתכלית הדחיק
 יבזה פירש כמה עניניס . יבזה כמבני במניותנו במקומו דהיינו לארז״ל
 דאמ׳ הב״ה בראתי יצה״ר בראתי לו תירה תבלין כי המירה אש קדוש והיצה״ר שהוא
 מפר בירח מהאש יהייט טממא כי הרשעים ניד וניס בגיהנס לשריף זוהמת הנחש לאין
 לו תקנה אלא באש וזהו טע ס מיש אין ביעור ממן אלא שריפה יהארכני בזה ולברר

 ההקדמה הנז׳ בס״ד :
ש בל המרב׳ שיחה טס האשה שהיא משבן הסט״א ח״ו אס היא בטימאמ נדמה י  ה
 שזיהמתה קשה גירס רטה שהיא הסטיא גינלא לנחש לעצמי שדבקה אל עצמו
 «אל בשרו ומזה נמשך שיבטל מהתורה אשר היא תבלין ליצה״ר יכאבר גרס רמה לעצמי
 רהסא אבתריה שלא ילמיל יםיפי אין לו תקנה להתיך הזוהמא אלא גיהנס להבריח

 הנחש
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 נכנעים להם וםאםפים אותם בפיום דברי :
ן שאמרו שם למד כני ביתך ענוה  *ןךן
 בזמן שאדם עניתן ובני ביתו עגותנים
 בא אדם עני ועמד על פתחו ואומד יש
 כ./[ פלוני אביכם אף הם משיבים יש ויש
 היה את ידך הכנם בשלום וכשהוא נכנם
 שילהן ערוך לפניו אבל ושתה אולי יביאהו
 אצל אביהם עד שנפטר באהבה ממנו כשהם
 קפדני׳ בא העני ואמר יש אביכם בכאן
 אימרים לי מה לך ולא בא אינו כאן נוערים
 בו ומוציאין או.י בנז־פ׳ והולך בפהי נפש

 אביך מכאן אז״ל מקל וחומר זה שבאשתו
 אמרו קל וחומר באשת חברו וכל זמן
 שמרבה האדם שימה עם האשה כאמור
 גורס רעה לעצמו דהיינו אומה רעה שנידון
 העולם בה בעמ ההוא שהוא מחרעס כלפי
 מעלה לפי שהוא בא לחסום שור בדישו
 בלי השובה ומעשים טובים וכמעשה דרבי
 אחא בפ׳ וארא שאלולי היה ארס גדול היה
 נענש באוהה שעה שאין לחסום כור בדישו׳
 כי אם לחזור אה העם בהשיבה כי על ידי
 התשובה נשפטים מים טהורים למהר כל
 פנס ואותו השפע נשפט טל ראש שעיר
 והן הן מזונותיו ובזה אין טליהס קטרוגי
 אמנם תרעומות והלינות או תפעית וצדקות
 בלא תשובה ודמעה והרסה נועל בשיחה
 זו וגורם רמה לעצמו ולא על זו בלבד
 נידון הלא נס נידון על שבעל את התורה
 כל אומו זמן שנתרעס על מדות־ו ולכך
 בסופו יורש ניהנס על שעשה להרבימ שיחה

 מדברי מורה
 יורש ניהנס :

 וכן פי׳ שם דרך כלל להיותם ענוים בבל
 דבר ונוחי׳ לבריות שכל םקים שהקפדה
 והקטסה םצויה שם קללה מצויה שם ולבו
 של אדם נוקפי על בני ביתו ככל מקום
 שהוא. והוא שאמרו למד בני ביתך להיו׳
 ענוה מצויה בהם בזמן שאדם ענותן ובני
 ביתו עניתנים הלך לו למדינ׳ הים לבו
 בטוה עליהם איםר סודה אני לפניך ה׳
 אלהי שאשתי אינה עושה םריבה עם אחרים
 ביב אינם עישים םריבה אצל אהרים לבו
 אינו מהפהד ידעתו מיושבת במקומו ובזמן

 ומל שביטל מדברי תורה ועל שניהם

 עשה
 שאדם אינו ענותן ובני ביתו קפדנים הלך למד״ה לבו נוקפו ואומר יהיר מלפניך ביי
 שלא תהא אשתי עושה מריבה אצל אחדים לנו מתפחד ואין דעתו מיושבת במקומו:
 ואמן־ ואל תרבה שיהה עם האשה והשיחה היא מינהת אצלי על דבור
 שאין בו צירך ועיקר כמי שאוסרים תמיד שיה׳ בטלה וכן אמרו (בע״ז דיים
 עיב) כתיח ששיחתם צדיכ׳ הלמיד כלוםד שאפי׳ הדבור ההמוני היוצא םפיהם שיראה
 שאין בו עיקר יש בו בדי ללטיד ממנו איזה עני; או מדד, או םוםר והוא אצלי
 מה שהיד, דוד מיחס על עצמו תמיד זאת המיל׳ אפי׳ בדית אמר עבדך ישיה בהקיך
 בל היום היא שיחתי ורבים כאלה של מב ענוהנו׳ היה משפי׳ עצמו עד שהיה קור׳
 הנייחו בתורה שיחה כאלו הוא הסד הידיעה בעיניו ולא יהיה בהם דבורו עיקר ולזאת
 הבונה הזכיר הנה לשון שיהה להודיע שלא הזהירו לדבר עמה כפי הצורך אם מעם

 פתה עינים
 הנחש וקרי ליה ירוש׳ המזומנת ובאה אליו
 ממילא כן מאותו שעה שהתחיל להרבות
 שיחת עם החשה רמה אחר רעה מבא כי
 הסט״א רעה וניהנס רעה כמשז״ל והיא

 מוכנמ לו כירושה :
 יהושע

 לאל נכר

 םפורנו
 ?אמ האזהרה ממנה מפני איבוד הזמן שלא
 ירניש האדם בו ובזה מרס רעה לעצמו
 בעכקי חיי שמה ובוטל מדברי חורה באבוד
 הזמן יטרדמ הכח המחשבי שיפנה אחרי
 ההבל יםיפו יורש גיהנס שכך דרכו של
 יצר הרע להיציא מרעה אל רעה כאמרם

 זיל שכך דרכי של יצר הרע שנאמר לא יהיה בך אל זר ולא משתחיה
 איזהו הל זר שהוא בגופו של אדם הוי הימר זה יצר «־ע :
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ר עם האשה ב ד ך ואם הרבה כמה שיש מקום ל מ צ ) עשה לך רב כלומר משה מ י ) 
ו וענייני ; צורכי הבית בכלליי יבפרטי ן בעני י י מ  רב וגריל בתורה ובמצות ו
ל לפ* מה שהוא ב ו ושאר הדברי׳ ה ן הוצאותי ז י  איזה גשמה שצריכה להתמכר להשלים א
י ולפי מה שהיה שכל שדבורו עמה בדברים א ל ו ב ה ! ת י  מצוה החסירה לו תקנה אתה א

ל ן,; לך ,,;,/ ב ח 3 

 (ו) יהושע בן פרחיה *מתאי הארבלי
 קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר
 עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דו

 את כל האדם לכף זכות:
 מלאכת שלמה

: ומצאתי שכתב החנס הרריי י ל ב ר א  ונתאי ה
ה במים  אשכנזי זיל שברוב הספרים גרסיגן מאתאי

 ואליף וחייו ואליף ויויז והיי ;

 זיל
 עיא׳
 שריד
 על

 הצריבימ אין הרב:
 גורם רעה כי
 המחשבה מתרה
 בצורך העצה על

 דרך אומר׳
 ובב״מ דצ״א

 בעבידתיה
 אבל הזהיר

 הדב־ר שאי? יי
 צורך בדברי שלום
 ודברי הבאי בספור המאורעות וכיוצא באלו
 ואמר שאמ יקרהו לדבר בדרך מקרה לא
 ירבה בכך ואפי' באשתו אמרו כן ש״א
 לגרום רעה לעצמו להטריד מחשבתו בשעה
 הראויה למלאכתו או לתורתו לפי מה שהוא
 האדם וביש באחרת אפי׳ בפנויה ואין צ״ל
 באשת איש ויעד בזה נורמת רעה לעצמו
 וביטל מרית ונחל־ גיהנמ כלו׳ כל א׳ כדאיי
 לה שנורטת רעה לעצטו בפחיתית הטירות
 ובטול מלאכתו או תורתו ואבוד עסקיו הוא
 בכולן ונחלת גיהנמ הוא באשת חבירו או
 שמא אפי׳ בראשונות עבירה גירי׳ עביר׳ והתמדתו בהבליו תביאהו להמשך בעניינים
 אלו עד שיבא מהם לזאת התכלית והוא ענין אומרו וסופו כלוי שימשך בכך עד
 שסופו שיבא לידי כך ויש מפרשימ באשתו אמרו באשתו נדה י אין צריך בכך ובברי־,
 אמרו אדמ בא מבית הםדרש ולא נהגו בו כבוד או שערער עם א׳ םחבריו אל ילך
 ויאמ־ לאשתו בך יכך ערעתי עמ חברי או כך וכך ערער חברי עלי מפני שביזה את

 עצמו ואת אשתו ואת חבירו :
 (0 יהןעע ן׳ פרחיה כו׳ עשה לך רב בו׳ אמר שתועלת הלמוד הוא כלומד מזולתו
 כי הידיעה המקבלת עמ בחינת הלמוד יפלפול בהם הוא השלמות׳.

 פתה עינים ספורנו
 (י) יהושע בן פרחיה אומר עשה לו (ו) עשה לך רב שתהיה כל קבלתך מ״־ני
 רב וכו׳ אפשר לומר דרך וכבר גנו מי שלמד על
 לרש וג־־,די׳ מיש בזהר בתום׳ פ׳ חיי שרה הפך זה כאמרס ז״ל יוסף בר חייא מכילי

א  זכאה חיהי מאן דאזעיר רמיה בהאי עלמא עלמ
 כמה איהו רב ומילאה בההו׳ טלמא והכי פתח רב מתיבתא מאן דאיהו זעיר איהו רב
 ומאן לאיהו רב איהו זעיר מאן דאיהו רב איהו זעיר דכחיב ויהיו חיי שרה ק׳ דאיהו
 חושבן רב כתיב ביה שנה זעירו דשנין חד אזעיר ליה שבע ראיהו חשפן זעיר אבני ליה

רבי  ו

 עזר וסיוע בעבודה
 האלהית יותר ויותר
 כי זה הוא סוד הבא
 ליטהר מסייעין אותו
 [בנשמתא] דנשמתא
 קדישא דאי׳ ריש פ׳
 גת כי הגס שפשיטו
 הוא שיזכה לנשמה
 קדישא עכ״ז אפשר

 לפרשו על נשמת צליק בסול אס חבול
 תחבול שלמת רעיך כמביאר אצלי וזהו וקנה
 לך חבר לך להנאתך ולטובתך יהיה אותי
 חבר שתקנה ואמר בו לשון קניה כי בולאי
 קונה אותו במטשיו הטובים וטל כן כשיבוא
 טח המשפט כגון ראש השנה או בשטת
 שיקול הטונות בכף מאזנים שבהיכל הזכות
 כמבואר בזוהר פ׳ פקורי אז תנרוס טל
 יל׳ כן שיהיה הב״ר הטליון ט״ב סנהלרין
 שבהיכל הזכות לן את כל בני האלם לכף

 זכות
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 שאין הכינה הגפיר אלא הנחה שם כפו
 שביארנו כפם׳ יו״ ט ^רכ״ד ע״ב< אפי׳
 כתורפים הזה לא עשאוני בני שהתורמוס
 הזה שולקין אותי ז' פעמים וםתםתק והם
 הלוקי׳ איחס זיפ ואינם חוזרים כלומר לא
 הניחו ליחס להם אף פיעל התרמוס וכן
 בדרש (איה הכי איתא בפרק חלק דק״א
 עיא) כל שאדם קורא דבר בלא עתו מקרא
 צווח לפני הקביה ואומר עשאוני בניך כםין
 זמר והקנין בא עיי טורח והוצאה ויהיה
 באור השסועה לענין הנהגות מדיניות והיא
 שישים אדם עליו א׳ סן החבםים לאב
 ולראש להיות נשםע אליו ולעצתו בכל
 ענייניו ויהיה ענין העשיה מונח על שוטו
 עליו לראש ומצר שזה דבר נמצא לשעתו
 שכל אדם חפץ בכבוד ומקבל בנקל להיותו
 לאב דנבבדים ובני המעלה משיה לא הזכיר
 לשו; קנין והוא אוסרו עשה לך רב אבל
 אחר עצת הרב צריך בעשית הדברים לחבר
 יסדר עמו ענייניו שאי אפשר לאדם בלא
 חבר עלה עמי סתריו יסודותיו וצריך לחבר
 נאמן רוח מאד יהיה לו בעצמו במאמר
 האוהב אחר הוא אתה ומצד שאין זאת
 ההגדה מצויה בנקל ובן מצד היות החבר
 טפל אצלו יצטרך לך ריוח על זה טרח
 רב עד שרוב פעמים יצמרך לקנותו והוא
 שיעזרהו כפי הראוי ייהיה בכלל עשה
 לך רב רבר אחר והוא דאפי׳ חכם
 שבחכםים ראוי שישים עצמו איזה שיברור
 לאב ולראש אע״פ שאינו מוצא כמוהו יעשה
 לו אדון משלמטה הימנו בי האדם אפיי
 חכם שבחכמי׳ אינו רואה בענייני עצמו מה
 שיראהו זולתו ואפ׳ ג׳כ שז״א עשה לך
 רב כלו׳ אפיי שאינו ראוי להיות לך לאב
 עשרו אתה לאב וחכםי המוסר אםרו
 ,הטוב שבמלכים צריך לעצה׳ ואפשר גיב
 בענין החבר שהוציאו בלשון קנין בי ההברה
 הוא שיהני זה בזה בשיה ותהיה הנאת זה
 בחברו בהנאת הברו בו ונמצאו קונים זה
 את זה . ויש לפרש עשה לך רב כוי כלומר
 שלא יהא זה בנזילות למוח רק עם רב
 אחר מפני שחילוק הקבלו׳ יבא לידי חילוק

 ההוראות

 ובתלמוד הסער׳ (בפסחים פרק אלו עוברין)
 אמרו כל חורת שאין לה אב אינה תור׳
 (איה עי׳ מיש ד׳ המחב׳ לעיל בריש פתיחתו
 למסכת זו) ובמדרש אמרו אינו רומה לומד
 הו׳ מפי עצמו ללומדה מפי אחרי׳ הלומי
 מפי אחרים תלמודו עומד כלוי שלוי הוא
 בדרך קיום והעמדה לא כאדם שלבו ניקפו
 ואיגו משתכח . הסתום מתגלה מסולק סן
 הספק הלומד מפי עצמו אין תלמו׳ עומד
 דיל שאפי׳ הוא אינו בוטח בו ולבו ניקפו
 ושוכח וספקו׳ רבות עליו ואהר שהקבל׳
 כשהיה על השליםו׳ צריכה ב׳ דברים האי
 שילםוד הענין ספי דרב והב׳ כשיכור מלפני
 הרב שישב בינו לבין עצםו ויסדר ענינה
 על אופניהם וזו השניה צריכה לחבר שסה
 שישכח הא׳ יהיה הכירו מזכירו ואז יצא
 בנוגה שכלם וחפץ ה׳ בידם יצלח . ימה
 שאמר לשון עשיה על הרב וקנין על החבר
 יראה שתכלית העמל על הדבר הוא עשיהו
 והנקל שבה הוא קניהו מן הנסצאי' והעשיה
 אמנם תאמר על מי שאינו מוצא הדבר
 כנאות לו ויצטרך לעשוי עיי עצמו או עיי
 זולתו והקנין יאמר על מי שימצא הדבר
 הנמצא לזמן ואינו צריך להתעמל בהשתדלו׳
 עשייה־ ולבן מה שהוא מתעמל בעשיתו
 אם עיי עצמו אם עיי זולתו הוא חביב
 לארם ויקר מאשר יזדמן לו בלא עמל
 יבונתו בזה שאם לא ימצא פה רב הגון
 ושלם יתעםל בזה וישתדל בדבר עד ש־וכל
 ללמוד מרב הגון והפליג בדבר עד שלא
 ימצא ישתדל עם התיםיד או עם הותיק
 יטריח להשלים עצםו עד שיובל היא אח״כ
 ללמוד ממנו יאם יצברך בכך לעזרו ולסמוך
 ידיי יעשח כדי שיקבל חכמה מי השלם
 והיא ענין העשיר, והוא שרמזו באסרם
ם אם הרב דומה למלאך י  זחגינה דטיו ע
 ה׳ צבאות תורה יבקשו !מפיהו! ואם לאו
 0־׳ . אבל החבר אינו צריך להתעמל בו
 כל בך אבל יקה מאשר ימצא כי אין הבונה
 בו אלא להסמך אחד בחברו בהזכרת
 הענינים ואפשר לפי הםילות ד״ל העשיר.
 יהקנין בהפך דיל להיות הכשיר. בנקל

 ואו 6
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 זנוח מאחר שאחה משיח פצמך ר> וגדול החוראות וכבד ידעת מה שאמרו כחולין
 בתורה ובמצות וחקגה את מצמך ואח אחרים ודי״ח עים דדך ביזוי סאן אסרה יוסף ביר
 בוראי שיהיה כף זכות מכרעת הן מצל חייא מכולי עלסא גםיר עד שאסרו «ליו
 עצמך א׳ הן מצד התבר שקניח : שמע ר׳ יוסף ואיקפד אנו מביע נמירגא
א מרב יחודח נמירנא דאפי׳ סשיקי נ א p 3  א״נ וקנה לך חבר היינו חבר 1
ך דנברי גרים כלוםר שהיה םדוייק ביותר . פ ) ה נ ״  כדאיחא בפ׳ פקודי (דף ר
 החבר כדאיתא החס וז״ש כאן וקנה לך ובברייתא ודאבוח דרינ רפיח) אםרו הליםר
 חבר קנה לעצמך ולסובחך חבר דהוא חבר חורד. מרב אחד דומח לסי שבקעחי בסיץם
ל א׳ זורק בסקצתה חמים םקצתה שעורים ס ח , עשה לך רב היינו מצד ה  טוב פי
 שהוא מדת הגדולה שתשרה עליך וחהיה מקצתח נוטע זתים םקצחח גפנים םקצתה
 מרכבה אליה וזה מ״י מצות עשה וקכה לך אילגוח נםצא האדם יושב במקומו וביחו
 חבר ס״י היינו הח״ח המחבר הקצות והיינן מלא סובה וברכה הלםד םהרבה דוםה
י לאדם ששדוחיו םפוזרי׳ כשהוא בזה לבו ו ה  על ידי עסק התירה הרומזת בת״ח ו
 דן אח כל האדם לכף זנוח היינו הגבורה נקפו על האחר ואינו םהיישב על איפן
 שחהיה אחה מורכב אליה על ידי מלוח לא אחד ואף בחבר אפשר לפ׳ כן שאין ראוי

 פתה עינים ספורנו
 ורבי ליה דכחיב שנים ישס נאמר אלו מלמא גמר וקנה לך חבר דומה לך יראוי
 החידישיס שהגירו לרשביי בישיבה של מעלה להחחבר ממך כאמרס כל עוף למיני ישנו
 ושרש הדברים הנה הנס בפ׳ שלח לך זבן ארס ללומה לו . והוי דן את כל הארס

 מ״ש דף קס״ח : לכף
ל בה בטניותין בקונט׳ דברים אחדים דרוש א׳ מה זו םמיכ׳ לפסיק ויהי נ י ר ח  ר
 תיי שרה כי אף אמנם זה רמז הלא טוב לדרוש סמוכים רמז זה בטנין תיו

 שרה לפי הפשט אימר לדבק סוב רמז ופשט צדקו יחדיו :
 ניחא לן במ״ש הרמיע במאמר אס כל חי דאברה׳ אמיה ושרה אמנו י שוו בשיעוריהן
 כשני המאורות הנחלים הלא מראש שהיו שויס לטיבה וכשהאיש והאשה שויס
x ל6נ• פ  א׳ אפשר להם להוליד ובהון לשון הזהב מרז״ל אמור רבנן בטעמא אי א
 מלכים שישתמשו בכתר אחד כי אין זיזונן עולה יפה ישימי״ש תהליס ולפיכך מיעט
 ה״ח ולמלאת חסרונה הקבל אורה מהשמש וחולי׳ צבאותיה הככביס והמזלות והחמה
 י וב כנין והלבנה רוב מנין ונמצאו שוין וכן אברהם ישרה היי שוין יא• אפשר להול
 '•"׳' פקר את שרה לשון מיעוט וחסרון וכרי להשלימה נתן לה יצתק כי ממנו יבנה בית

 ישראל זה ת״ד:
 ו^ל פי הקדמה הלזו מתיישב מיש בדרוש שמואל משם מהרים ריקאנעי ט אברהם
 ידע שלא ת;•:בר שרה ולא באטליה עד שנחבשר שיהיה לו זרע ונתעברה מביאה
 ראשונה והא מילתא חדתא והוא פלא . ולפי האמור מתיישב דכיון דידמ דשרה היא שוה
 לו ואי אפשר לשני מלכים שישתמשו לכן לא בא אליה דליתא בשמיש עד שנתבשר
 שיהיה לו זרט והיינו שהקב״ה תיסר ממעלת שרה אז עשה מצותו ועיין מאי דכתיבנא

 בעניותי) בהקדמה זו ביינט׳ פני דוד פ׳ לך לך בסיד:
 אתא[ לדידן דאפשר להמשיל הנשמה לשמש והגיף לירת דכשם כי ירח לא יגיזו אורו

 אלא מקילה איר השמש כן הניף אין לו אזר וקיום כי אם מהנשמה (ושם
נזם שאברהם ישרה כשהיו שיים לא  כתבנו דלא תקשי לן מתיש בשים פ׳ שיאל עיש) ו
 יכלו להולי׳ כן הגוף אם ריצה להגדיל עצמו ילא להשתעבד לנשמה יילך אתר תאיו׳

 ניסויוח
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ד יי ממשה שטל ידי כן כשיבוא הדין יהיה מסוק ו לגלות סודותיו וצפוני לבי יק לי*ח  י
 ואמך והוי דן את בל אדם לכף זבות וממוזג הרי ג׳ אבומ חסד גטרה מ״ס
עיל׳ יוצאה ממבר אומם ולזה אמר לשון מבר וכן אמר  כלו כשתראה איזה פ
 מאיזה אדם ותהיה הפעולה בעלת שני בו לשון קנה לך חבר שכן המורה בה קבץ
ז שנ׳ ה׳ קנני ראשימ דרכו והגדולה שהיא י נ ה ע י ה י ע י א׳ ר כ ו ו ד ט ח  אפשריים א
 בעליה כלתי נודע אצלך ראוי שתנריע מצומ טשה נקט לשון טשה דהיינו מצות
 הפעולה לכף זטת ואל תדיגה לכף חובה מטשיומ ובגבורה נקט לשון דין כי משם
ו כשנודע פועלה באדם נמשך הדין. וז״ש והוי דן אח כל הארס לכף  ואין צריך ל

ח . ו כ  בשר שאל יחשדוהו בדבר חטא בסחשבתו ן

 ספורנו פתח עינים
 לכף זכות כי בזולת זאמ המרה לא יחקייס גופני׳ לא יוליד מטשיס סיבים אך
 שום ריטומ כי אמנם ברוב המאמרים יוכל אס הגיף יכיר מסרונו ט באמת כלא
 השימט לדון המדבר לכו! חובה ובזה ימבמל חשיב לגבי הנשמה ולכן ישתטבר
 כל ריטוח בלי ספק : לנשמה אז יוליד מטשיס סוביס וידבק
 הרמק בקונו כרצון הנשמה וכן שני בני
 ארס שים במדרגה אם כל אתד ימשיב טצמז גדול א״א להם להוליד מצות ולא שוס
 מטשה טוב ביניהם אך אס א׳ יהיה קטין בטיניו חגדל אהבתם ויולידו כמה מצות והיינו
 דאמר רב מתיבתא טל פסוק ויהיו חיי שרה וארז״ל ויהייו גימט׳ ליז משנולד יצחק ט
 אותם השנים היו חיי שרה ולמדנו דמאן דאזטיר גרמיה איהו רב דנשנתמטטה שרה
ב  זכתה ליצמק ונמשך לה חיים וכן הגוף אס ישתטבד לנשמה וכל א׳ לתבירו איהו י

 שיולידו תולדות וט״ש באורך :
 הוא הדבר אשר דברו התנא הקדוש טשה לך רב כלו׳ שאף שלפי האמת נראה בטינין
 אנוש כטרכך תקטין טצמך ותחשיבהו כרב וטי״ז פרו ורבו חידושי תורה . ומי
 שהוא קטן ממך תחשיבה ו כחבר כי בזה יהיה קניי לך שמכיר בטנותנוהך שאתה גדיל ממני
 ונטשה כריט כאמ אז מכיר בטובה ויהיה קנוי לך . וכיצד מבא דרך סנט לזה אני
 אלמדך והוי דן אמ כל האדם לכף זכומ ובזה לא ממצא שוס רט במבירך ובקטון ממך
 כל הנראה מחסרונו מדין לכף זכומ . ואמה מכיר בחסרונך באממ א״כ הוא גדול
 .־ומך . וכמו שאמרו שחסיד אמד אמר כי מטולס לא ראה קטון ממנו דאס יראה חכם
 או משיר או גביר יומר ממנו לא צריכא למימר כי קטון הוא . ואס ראה חס אוספש
 היה חישב זה לממומו ועפשוחו גדול ממגי כי חטאתי אשר חטא לא בהשכל ט לא ידפ
 מד היכן מגיט לא כן הוא כי מטר טצס החטא וכיוצא • ואס מיניי יחזו דל והלך
 יחשוב כי הוא צדיק כי בדלותו ומניו מחכפר וכמ״ש יחלץ טני בעוגייו . ואס יביט
 מטיך וכהו׳ וחלש ובטל יסורין זה יאמר כל מטשיו הטובים שמורי׳ לטה״ב וכיוצא וכל
 זה נכלל כשירון כל אדם לכף זכוה חילף יצמיח קרן הטנו׳ ומאן דאיהו זמיר איהו רב:
 א״נ אפשר שכלפי היצה״ט ויצה״ר ידבר כי היצה״ט מסכן ואין דבריו נשמטי׳ לז״א
 משה לך רב ליצה״ס שהכי׳ במכמהו וחקבלהו לרב למשיח ככל אשר יצוה. והיצה״ר
 שהוא חבר וכמשז״ל בהגיגה דף י״ו טל פסוק אל ״האמינו ברט שהוא היצה״ר והגס
 דההם יליף לה שיוצרו קראו רט מנטוריו מ״מ הא והא איהא שהוא ריט ירט אלא
 דדריש ליה הך ריט ביצה״ר דלא כהיב ירד וקרי רט כלומר ריט שהוא דט . והטיקר
 הוא למשי׳ היצה״ר טיב ילמהקי וז*ש וקנה לך הבר המבר הידוט שהיא מבר מיום

 קוללו קנה לך לעשותו טוב ותקנהו למתק מריריתו:
 נתאי
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ם הכרח הטוב בכל מה א ט , ר  צר ה

 כאומרם ז״ל ובשבת רצ״ז) החושר בבשרים
 לוקה בנופו. ואפי׳ היתד. הפעולה נוטה
 לצר רע ראוי לסמך לזכות ולחדר אחר
 ראפשר וכבי הביאו
 הרבה מעשים
 במסכת שבת(רקכיז
 ע״ם אירע לחסידים
 והיו שואליםלתלמיד•
 במה דנתוני יהיו
 משיבים להם איזה

) נתאי הארבלי אומר *הרחק משבן ז ) 
 מלאכת שלמה

 הרחק משכן רע. מ5איזי שכתנ החכס הריר
 יהוסף אשכנזי שיש שסריס מרסי רחק משכן רע עיכ:

י י כ פ ך ה ר ש ד פ ה ת א הז נ ת 0 הנה ה ) 
ק ח ר ר ה מ א ו ו ה שלקח חבר מ  מ

למדך לסור מאחר י שלא י ד מ כ  משכן ר
מ זה נ משכן ר ״ . א ם ש  ה

מ ר ר מ ה זריז בסו י ה  ה

 מענה של זכות ואף הס היו משיבים העבודה
 כך דיה ואתם שרנתוני לזכות כלומר אפי׳
 שהמעשה היה רומה בעין כל רואהי יע
 המקים ירין אתכם לזכות אבל כשהיה פועלי?
 נידע ומפורסם לרשע ראוי נ׳׳כ לרון פעולותיו
 לכף חיבה בלי ספק כי לא יצדק מעשה
 לעושהו ולא יתיזאר הגרזן על החוצב בו
 והנה שלמה אמר כי יחנן קולו אל תאמן
 בו בו׳ וחכמי המוסר אמרו ,הזהר מחלקת
 לשון הנבלים כנזהר מן הקשת אשר כל

 עור שיוסיף להבנע יוסף להכות' :
 (י) ניתאי הארבלי אומר הרחק משיר
 ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש
 מן הפורענות אמר הרחק משכן רע לשתי
 סבו׳ אחת ברי שישכיר מנזקין והבי שלא
 ילמד ממעשיו כי חברת הרעים תקנה

 פחיתות
 ספורנו

0 הרחס. לא בלבד המנע מהתחבר ) 
 י עם אדם רע לברייה אבל
 הרהק נס כן משכונהו בהיוהו מועד להזיק

 ואל
 יש לי
ך ד ו ב  כ

ר ב ה ה ס שאל ה ו ר ג ז  י
ר ב ס ה  לרשע שלא ה
ה י ה ע כי י ש פש ר  בך נ
כמו  לך למוקש ו
׳ פ י בדרוש ב ת כ ר א ה ? 

ש ובכללם ב ד ם מ י ק ו ה י מ א ר ה ק מ כ ס ב  >זשפטי
ף ל א ן ה ׳ פ ף וכו ה במל א ע א ר ה  6ל ה
ר בו י ו ע נ י לקחה מוקש לנפשך דהי ך ו י ת ו ח ר ו  א
ע ה ר ה ו ע א ש כ נפש ר ״ ע וזהו ג ש ש ר פ  נ
ה אל ב ר ק ה ס ה א ר לרשע ו ב ה ה הו ואל ה ז  ו
ר לרשע ב ה ה ה ו י י ה ו ב ע ו ע ה  שכן לשמו
אש כי נפש ע אל ההי ש ש ר פ ך נ ר ב ב מ ה ה  ש
בזה ה לך למוקש ויכשילך ו י ה ע זה י ש  ר

: ך י ל ה א א ב ה ו ש מ ש מ ח מ ו נ ע ר פ  ה
׳ ד שפי ו ס ך ה ר ל ד  ואפשר לפרש ע
י ו ב ׳ א ד ג ג נ ב כ ה לך ר ש ע  ב
ו לאח; נ ה מצמי ט ו שלא נ רנ הי א להז נ ה א ה  ב
י י די נ ה נ ו א מ ו ט ה ה ו ב ׳ א ם שהם ג י כ ר ד ן ה  מ

ס ג ה ש ״ רה ה ו ב ם גדולה ג ת קדושי ׳ אבו ג  ל
ו כ כמו שהארי ס ו י ה ל א ה זה משה ה מ ו מ  זה ל
ר מ א ת נ ו ר ו מ ת י בהכלי ה ד ו ק ׳ פ פ ן זה ב י  במנ

 פתח עינים
ע ק משכן ר ת ר ר ה מ ו י א ) נתאי הארבל 0 
ם ו ק מ ר ב ה ד י י ס ה ׳ א ו ׳ כל  וכו
ך ח מ ט לא ימלה מל ד א שכן ר כ ב ״ ח א ד ו ח  א
ן נ ז ה ״ ט ף ב ן לחוש לזה כי הלא א י אי  כ

ה ר מ מ א לי וכן ה ח בנבו א א ב ׳ הי נ ט מ ף ב נ י ד ו ר פ ן במרחץ של א ח ו ה ר י ג ה ״ ר  ד
ב משכן ו ז ר לע ע ט צ ה ט ו ק משכן ר ח ר לי לא כי אלא ה א בא בגבו ת הו  למשו

י א י ר י מלך אצל שכונתו לדו ם ו ד ו ק א דר מ ר לרשט שהי ב ח ה מכל שכן שאל ה ו ו ר י ב ט  ב
י ת י ב י ב ר ואנ א לבדו ד ו ר ה מ א ו . ואל ה ר אלי ב ה ה ם ואל ה ד ר לרשע שהוא ק ב ח ת  אל ת

ו : ה בגהלח ו הכ ו ו א עלי נ י ד ד י ק פ מ ן ד י מנ ה לז ו נ מ ר ו פ ה ן י ש מ א י ה  אל ה
ן ו ן עי י ר ב ה ה כ ה ליצרין ו י י כפ נ ה ו י נ י ז ב א ד ח ה פ ז נזיל א י מ ק ד ״ ש פ ״ מ נ אפשר ב י  א
ד חי ד בי ״ ה י״ל ה נ י ה זו מ ה י ב ה ( ה ב אל פ ר ק ל אל ה נן למי ג רררשי ״ ע א ב ו ק ע  י
ה לישב י ה ד ג א א ב ״ ש ר ה ב מ ר ב ה ה ו כ ל וכדברי י כ ׳ מ ט ה ו ר ו ה ם ב י ק ס ו ו מ ל לפי שהי י י ט  ו
ל א כ נ ה ה ו פשי ׳ אנ ק י מ ה לא מצא ל ו י לי ה ן רסנ א י אי מ י ר אב מ א ש פ׳ ההליל ד י  מ
ה י ם יחיד ה ה ה ד ר ו ע ה ו ר ו ה ה שעוס־ן ב ע ש רי ב י א אי כ ה ו ר נ מ י ו יצרו גדול ה ר י ל מחכ ו ד  הג

ה נ  ה
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 כנגד מדת החסד אמר הרחק משכן רמ
 שהחסד הקדוש נקרא סיב כמבואר בזוהר
 פ׳ תרומה בעובדא דבריה דרב ספרא
 ונגדי לו הוא רע והיינו הרתק משכן רע
 שלא תעבור על מצוי!
ש עשה כדי שלא יתקרב א י ת ל ת ע ע ו ש ר  ל
 אליך אותו שכן רע
 דהיינו לרומא ימינא
 דסימרא אוחרא ויעשה מרכבתו בך אלא
 הרחיקהו מעליך וכנגד המדה הגגדיית למידת
 התפארת היינו גופא וההוא סימרא אמר
 ואל תתחבר לרשע דהיינו ס״מ חייבא שהוא
 בסוד הנוף ננדיי לנופא קדישא ותתתבר
 עמו על ידי בימול תורה לכן אל תתחבר

 לרשע :
 א״נ אל תמשה מבוריס ממאיס שיזדווג
 ס״מ עם כת זינו לילית מ״י ביטנל
 התורה בסוד אל תאמר אשלמה רע כמבואר
 פ׳ מקץ לא תגרוס אתה שתתתבר הנקבה
מ חייבא וכנגד המרה הנגדייס  לרשע סי
p למדת הגבורה הקדישה אמר ואל תמיאש 
 הפרענות כי פתאום יבוא אידך כי מהמדה
 הזאת בעצמה יבא לך הפרענות וז״ש ואל

 תתיאש מן הפרענות :
 היינו

 שנאסר חלרשע לעזור ולשונאים תאהב
 סעעיך

 סן הפרענות:

 6חיתו׳ הסחת ודרך כלל אסרו (בסס׳
 ננעיס פייב םיו) אוי לרשע אוי לשכנו וכן
 אמרו דל (בשבת דס״ג עיא) אס עס הארץ
 חסיד אל תדור בשכוגתו ופי, בברייתא

 דר״ג ובפ״מ שס) אהד
P רע ואל תתחבר r ׳  שבן שבבית יא

 בחוץ ואחד שכן
 שבשדה שאין הגגעימ

 באימ אלא בביתו של רשע והיי עוגוחיו
 שי רשע גורמי; לסתור כותלו של צדיק.
 ואע״פ שאי; סן הדרכים ההוריים להענש
 איש באחיו אף כי איש בשכנו סיס אף
 הוא ראוי ליענש בעצמו סצד חברתו עסו
 ישסא תאמר הריני נזהר סלדור בשכונתו
 שהוא התחברו׳ תמידי אלא שאני סתתבר
 עמו לעניני מהורה ופרקממיא לפעמימ דרך
 עראי וכיוצא באלה לכך הוא חוזר ומזהיר
 *אל תתחבר לרשע כלימר בשומ הברה
 בעולס ופי׳ בברייתא של ר״ג ושם בסו׳
 פיט) אל תתחבר לרשע אפי׳ לדברי תורה
 •בספרי הסוסר אסרו ,החבר רע סבקש
 תואנות* וכן אמרו ,הברה השוטה סכנה'
 יאמרו ניב ־חברת הנבל הרמה* ובדרש
 ובאבות דרינ פ*מ< אמרו אל יתחבר אדמ
 לרשע שהרי מצינו יהושפמ שנתחבר

 לאחאב כרסות גלעד וכעס הקביה עליו
ח ה׳ את  נתחבר לאחזיה ופרץ את מעשיו שג׳ בהתחברך עם אחזיר. פ

 וכן מצינו >שמ) באמנון שנתחבר ליונדב והכשילו בעצתו :
ל תתיאש מן הפורענוח אפשר דאהר דהזהירו על מניעח חברה הרשע הוא מזהירו א  ד
 בהשתדלות קנין ההבר מוב מצד ־־־־ שאי אפשר לאדמ בלא אוהב שיספר לו

 ספורנו
 ואל תתחבר לרשע בעל עבירות אף מל פי
 שהיה חכם ובלתי מזיק לבריות ואל תתיאש
ס הרשט כענין יהישפט מם  מללקות ס

, - •• - ן • ״ ׳  אחזיהו ״
 אין לומר אכפייה ליצרי זלז״א הרחק אמה היחיד משכן רט . ולא תסבור שטיהר החיצוק
 היא בין היכא דטוסק במורה להיכא דלא עסיק לז״א ועל ממחבר לרשע מכל זבל דכשאתם

*. l ' . 1 ,  יחיל אף שמטסוק במירה אל ממיאש ״1 הפירט״
3 יש חילות כשהוא דרך מקרה כי התם דר׳ מנינא ור׳ יונמן אזלי בארחא וסמ־ו ״  א

CL B2 ' ™ I ש ? ב ן ל ? נ י א מ צ * י 5 ל ל ט י ח י ט י ב ל '  * דרך שיש שם זונות ^
 משבן רט ולא ת־מא אנפייה ׳ליצרי להכא שאני שהיא בקנט לכך אני אזמר יאל^תתתבר

 קורותיו
 פתח עינים

 טכ״ל וכלפי זה בא התנא ללמל לא הימא
 אני אהיה אצל שכן רט ואכפייס ליצרי
 בההיא לר׳ מנינא ור׳ יונתן לז״א הרחק
 משכן רט ללא נאמר אלא כשהם ב׳ אבל ביחד
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 הצלחתו ויתבונן כי םה׳ היתד. לו ובידו
 לשנות עתים ולהחליף זמני׳ כמו שאמר
 השמד לך פן תשכח את ה׳ אלהיך כו׳ פן
 תאכל ושבעת כוי ובקרך וצאנך ירביון
 כוי ורם לכבך ושכתת מ׳ ואמדת בלככך
 כחי ועוצם ידי כו׳ כלו׳ ותחשוב שאחד
 שהצלתתך באה מצר דעתך ושכלך לא
 תסור ממך וינרום לך זה לבלתי הכנע
 לשם ית׳ לשוב מדרכך הרעה כמאמר הכתוב
 על כן יזבח לתרמו ויקטר לםכםדתו ילבן
 הזהירו להסיר המחשבה זאת מלבו והוא
 אומר וזכרת את ה׳ אלהיך כי הוא הנותן
 לך כו׳ וביח להפך ידו עליך לרצונו. וכן
 אפשר לפרש שבראותו הצלחתו יתירה
 יתפחד שמא עונותיו מרובים ומקבל שבר
 קצת הנאות בהייו להיות יוצא נקי מנחלת
 הטוב הצפון והוא שאמר.־ ז׳׳ל בפרק הלק
 (רק׳׳א עיא) כשחלה ריא נכנסו תלמידיו
 לבקרו אסר להם היסה עזה יש בעולם
 התחילו בוכים וריע משהק אמרו לו מפני
 מה אתה משחק אמר להם ומפני מה אתם
 בוכים אמיל אפשר ספר תורה שרוי בצער
 ולא נבכה אסר להם ולכך אני משחק שכל
 זמן שאני מאה את ר׳ שאין יינו מחסיץ
 ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש אסרתי
 שמא חיו קבל ר׳ את עולמו בתייו עכשיו
 שאני רואה ר׳ בצעד שמח אני כלומר שהוא
 מתנקה בצערו ממקצה עבירות י שבידו

 קידותיו ויתקן ענייניו כעצתו שאפי׳ משכיל
 שבמשכילים צריך לעצת דלתו ודרך צחות
 אני אומר כל הננעים אדם רואה חוץ םננעי
 עצמי ואמרו דל (פיק רכיב דטיז ע״ב)
 או תכרא או מהותה וחבמי המיםר אסרי
 ,ארם כלא הבר כשמאל בלא ימין' ואמרו
 ג״כ ,הטיב שבםוםים צריך לרסן הכשרה
 שבנשים צריכה לבעל והפקה שבאנשים
 צריך לעצה״ ואמר החכם לבניו .אל ימעטו
 בעיניך שונא אהר ואל ירבו בעיניך אלף
 איהבים״ וידוע שאהבה המצא כענוה ושפלות
 דייה בי הנאוה בן אהים יפריד ביש שלא
 תקבץ הנפרדים יעיב אסר שלא יתרשל
 בנאיתו מהשתרל בחכרה הטיבה בראותו
 עצמי כלתי הבר כי הזמן מסיבות מתהפך
 בתחבולות יעשה לו מלחמה וראוי לו
 להיות אוהבו מובן לו המיד להתיישב על
 ענייניו לקבל ממני עצה קידם שיצטרך או
 תיכף שיצטרך אליה כי העצות שלש עצה
 קורם הדבר ועצה עם הדבר ועצה את־
 הדבר כמו שביארנו בילדותינו בהיבור
 התשובה: ואמר החכם ,ההברה מוכה
 מצלת מן הרעות* והוא שאמרו בכריית׳
 (שם באבות ודין בפיט) אל יתיאש ארם
 מן הפורענו' אלא יהא ארם מתפחד בכל
 יום ויאמר אוי לי שמא היום תכא עליו
 פורענית ההיד אשרי ארם מפתר תמי׳ ויש
 שפי׳ על אזהרת הנפש שלא יתגאה כראותו

 פתח עינים ספורנו
 לרשע רהייני חיביר בקבע : .חזיהז כאמרו בהתחברך את אחזיהו פרן

 אינ אפשר דכך שיעיר דברי התנא ראה ר׳ את ממשיך :
 אנכי מציך הרחק משכן רע ואס אל

 אמס אניס מסיבה שאתה מוכרח להיי׳ בשכונתו לפחות אל תתחבר לרשע כ׳ לא תהיה
 בחברמי ולא משב אמו עמו רק בדד חשב בביחך . ועס כל זה שלא ממחבר פמז
 אל ממייאש מן הפורענומ וממיר חפחד עד שמרחיק משכונמו ר״ דביני ביני הצלה

 פירמא שלא ממחבר עמו :
 וזה אפשר שהוא כוגת רש״י זיל פ׳ יישלח בפ׳ עס לבן גרשי יסרייג מצות שסר*
 ילא למדה׳ ממעשיו הרעיס כלומר דיעקב אעיה שלת לומר לעשו אל יבסיחך
 יצרך כי נההברהי עס לבן ובההתברי לרשע הפשרתי . דע עם לבן גרתי לא גתחברמי
 עמו בקבע רק תמיד הייתי גר דרך מראי ותרייג מצית שמרתי ילא למדתי ממעשיו
 הרסיס כי לא נתתברתי עמו רק גר הייתי כאירת נסה ללון אן) כי ואתר ער עתה לא 9י9

 קבע
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ו יקלל אל ר אבי  (ח) היינו משאז״ל לו
 תלשן כנבל אל אלוניו ללא
א י רי ו ס ילמל קנרג הו שהאל י חא ליה למרי י  נ
ך ערו ו י ג י ר ע ל בני ישראל לפי שעל ילי ק  ע
נו י ט והי פ ש מ ל ס י נ י י ל  ה
ן שבהיכל י ר הל ב סנ ״  ע
׳ פ ר ב א ו ב מ ת כ כו  הז

 איל עקיבא כלום הסרתי םן התורה כלו׳ אב״^
 לםדתנו רכינו אין צדיק ב*רץ אשד יעשה
 טוב ולא יחטא, ובברייתא של רינ ושם
 פיט) אסרו בזמן שאדם רואה עצמו מצליח

 ובא אל יאםר סטה

י י וכשיהיו בעל ד  פקו
ך י ן לפנ י מל ן עו  הדי
ם י ג ר ט ק מ  ה

) יהודה בן מבאי ושמעון בן שטח ח ) 
 קבלו מהם יהודה בן מבאי אובר אל
 תעש עצכך כעורכי הדינץ *וכשיהיו
 בעלי הרין עומדים לפניך יהיו בעיניך
 כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו
 בעיניך כזכאץ כשקבלו עליהם את

 נתן לי
 בך והקרן

 שזכיתי
 הקב״ה

 םלאכת שלטה
 והגיה הרי״א ז״ל וכשיהיו כעלי הדין מומדיס
 לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפמרים מלפניך

 יהיו בעיניך כצדיקים שקבלו יכו׳ •

 קייםת לעוה״ב אלא
 יאמר אוי לי שמא
 לא נמצאתי לי זבות
 אתת ועליו הקביה
 ניתן לי כך שאפרד
 מן העולם הבא:
 d יהודה ו
 מבאי אוסר
 אל העש עצמך בו׳,
 אמר אל תעש עצמך

 כעורכי הדיינין, והם אותם. שמסדרים המענות
 לתובע או לנתבע ולא סוף דבר שהזהיר זה
 םאותו אלא אף םשאר כני אדם ובסי שםצינו
 לד׳ יוחנן(ככתובות דב״ןע״כ) שלםד מענה
 א׳ לאחד מקרוביו ונתחרט ואמר עשינו
 עצמיגי כעירבי הדיינין שהרי בל מי שהוא

 ספורנו
ל העש טצמך. אפילו מוץ לבית  (ח) א
 לין כאותם שטורכיס טטנות
 יליניס של בעלי הלין ללייניס ומלמליס

 עטנות

נו י  הי
ל ילי ם ע משי  הנ
״ל ך כשאז י ת ו נ ו  ע
ת ח ה א ר י ב  העושה ע
ר אחד ו נ י ה לו קט נ ו  ק
ך י ן לפנ י ־ מ ו ס ע ה  ו
קס נ לי  להכשילך ו
ר מ א ך כמו ש מ  מ
בה אלא ץ התשו ו אל החמי נ י נ ד מו ו בי נ ג ו מ ה  ו
ך י נ ד שעומרי ן לפ ו בה בע ר בהשו י ז ח  תיכן! ת
ס ס כאלו ה ב ש ח בה ת ת בתשו ר ז ן לא ח י  שעדי
ם ל ו ע ת ה ס א י ק ז נ מ ם ש י ק י ז מ ו ה נ י ם להי י ע ש  ר
בה ן התשו מ א ך ולכן אל ה ע ל ב  ורוצים ל
בתך ה תשו י הה בה ו ר בהשו י ז ה  אלא סיכן! ה

 כ*כ
 פתח עינים

נ זה ויהי ה ט הראי י . ו א ר ק הכל ע ע ר ב  ק
ו מ ר ע ב ח ה יתי מ ס הי א ׳ ו כו ר ו המו  לי שור ו
ך ח מעשי ׳ א ע הרץ ה ב ר ך ל ר ב י ה ה ב ב י ה  כ
ו ה י מ ת ר ב ח ת כרח שלא נ י מו ת ר כ מ ה י נ אנ  ו

: י ת י י ר ה ם ג י מ י ק כל ה  ר
ק ח ר א בקרבו ישים אורבו וזיש ה הו ט ו צה״ר שיוצרו קראו ר זהיר מל הי ר י ש פ  אינ א
ח י ש ט ק נ ח ר ח ס לא ת א הצר הצורר יצה״ר כי א ו ט ה א ר ר ק נ ו שכן ה ה ו ט א ן ר  משכ
ר ח א א מ מ י א . וכי ה ״ ט כ ר ה ע מקו ו ד י ר לרשע ה ב ח ה ו אל ה מר י או לכך אנ א ו ״ מ ס  משכן ל
׳ ר ב ח ת מ ו ישמרני כאיש בלימל ה מ ו ע ר ב ח ה ה ק ב ז נ ל כל צער ו ה ע נ ו מ מ ת ו ו מ ך ה א ל  שהוא מ
מע לו א שהשו ״ ט ס ת כי לרך ה י נ ע ר ו פ ״א אל תתיאש מן ה א נשמר לז ל במלך שהו ר ו ס מ  ס

הר הקלוש : ש בז ״ מ ו כ ת י מ א מ ו  ה
ת הרשע נולל י י לשכנו למשל שאס ב י לרשע או א במ״ש או ו ה ט ו י ש  אינ אפשר פירוש פ
ק משכן ה ר תו לצדיק קרי ביה או לרשפ וכיוצא וז״ש ה ל שבין בי ה ו כ צה ה י ה ע וביטון נ ג  בו נ
ה לחבל ו כ ה ר נ ת ס נ הל שלך וכיוצ׳ א ת שינהצו הכו ו נ ע ר ו פ ע כ ש ר ר ל ב ח ת ה אל ה בז ע ו ר  ה

: ו הה ן שילכד בשחי כ ק שכנו מסו  לרשע הללי
ס ו ש פ ד ב ב ל מ ׳ אפשר ד י כ ן ו י נ י י הלי רכ ו ך כע מ צ ש ע ע ר אל ה מ ו י א א ב 0 יהודה בן מ י ) 
ו ת א ט ט ח ט מ ת ל ו נ ט ס שאל יבקש ט ר א ר ל ס ו ת מ ח כ ו ז ה מ ל ר ו ו ט י ר ב ל  ב
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 כ״כ גדולה מד שכשיפנורו מלפניך שהולכים
 להם מפני תשובתך יהיו בעיניך כזכאין
 דהיינו כמלאכים והיינו שהזדונות נעשית לו
 כזכיות שכן על ירי המשובה שהיא מצות
 עשת מן התורה נעשה מלאך קדיש. נמצא
 מאותו קנויגור שנעשה על ידי המון עתה
 בתשובה מתהפך למלאך קלוש ואימתי
 תחויקם אלו הרשעים כזכאים לכשיקבלי
 עליהם את הדין שהרץ שהיה מתות לבוא
 עליך יקבלוהו עליהם דהיינו ונשא השעיר
 עליו שאותו קשיגיר שנעשה על ידי העון
 כשאדם חוזר בתשובה באומה תשובה מתהפך
 עליו הדין החחוח מל החיעא הזה ובזה
 הוא גחחה מן העולם מל ידי הדין שהיה
 עמיד לבוא על עושיו וכמ״ש מחה פשעי
 שאותו קטיגור יהיה ממוי מן העולם ע׳״ד
 הקרבן שמהיה כווגמ המועא לכוון כזה שכל

 מה שעושים לזה היה ראוי ליעשומ לו:
 א״נ כעורכי הז־יניס לממ-ערך וקיום
 ומשיבומ לדיינים ע״ב סנהדרין הנז׳
 לקיים גזרתם בפוטל ולעשות עצמך סיומא
 דדינא קשיא שהרי יצתק אבינו שהוא היה
 הדיין לת רצה לטשות טצמו מלקה אלא
 אמר צריך לעשות קיום שיעשה הלין טל

 פתח עינים
 ולהקטינו גטטנות בלות ומטולאות ילהתלית
 בקורי עכביש כשם שעורכי הדיינין עושים דאף
 שהחיוב ברור מבקשים צדקו בכמה טענות
 וחילוקים דקים כי זהו מיקר חכמת היצהיר
 למסם תטאתהארס ולבקש זכות וכמו שפי׳
 הראשונום בונת הכתוב וכל יצר מתשבות לבו

 רק רע רק מימוש למעט הרע . לא זו הלרך לבעל נפש אלרבה אס תטא תטא קל יהיה
 בעיגיו גלול מאל שסבר פי ה׳ אלהי טולם ובתוט השערה אין תרופה למכחי ידי
 ממלכי האלמה על האלמה שמכץ ועונשין וממיתין ברבר קל שבקלים שיעביר פי המלך
 וו״ש לול הע״ה כי פו>י אגיל אדאג מתטאתי אגיד לשון דברי׳ הקשים כגידין וזהו כי
 מוני אגיל במיני קשה מאל. ואפי׳ טל חסא לואג אני מאל כי כל יום אלאג לאגה ממזדשננ
 בסיימ שהמשא לאלהי האלהיס . וזה כלל במוסרו החנא הקלוש אל חעש עצמך לייקא
 בדבר הגיגע לך לא מהיה כעורכי הדיינין להפוך בזכותך . הלא מלמד שאני אומר לך
 כשבעלי לינץ מומלץ לפניך יהיו כרשעים וא״כ איית בעל דין עומר ברין מדיר לפני
 ה׳ כמ״ש אלס גלון בכל יום וא״כ אתה כרשע . וגם אם ששית משובה וקבלת יסורין
 אל תבסח בזה כי י־יא כשנפמרין יהיו בעיגיך כזכאין ולא זכאין ממש אף שקבלו עליהם

 אס

ר ולהכחיש ק ש ות ל ד לכרי ט ל  עושה כן מ
ה ועון ולפי זה ל ק נמצא נורם לו ה ת ו מ א  ה
ד והוא ב ת ל ת ת הדינין ביו״ד א ו י ק  ראוי ל
ת ו נ ע לת דינין היא במכץם ט בה מי  שם כתי
ם התאר ש ם קוראים דיינים ב ל ו ע  ורוב ה
ם העושים בך אע״6 תי  בלו׳ בדיינים הפחו
ם ויש ה י ל פ ך הדין ע ת ת ת נ ו ים להי נ  שממו
ו אמר ל הסופרים כאל  מפרשים אותו ע
ם לדיינין ב׳ ה פר הריינין והוא שהיה ל  הסו
ת הםזכים ואחד ו ב טענ ת ו  סופרים אהד כ
ר ד ס ת המחייבים ונמצא זה מ ו ב מענ ת ו  כ
גדו ויש מפי  טענותיו כפי כחו וכן זה לשכנ
ו ה ל מ ד נ  שעל הדיין הוא אומד כן ואפי׳ ש
ל הא׳ שהוא זכאי לא יהא היא מהזיק  ע
ה תו יותר םדאי וכיש שלא יוסיף ב  בטענ
נמצא גורם לעית ו ו  שמא דמיונו מכזב ל
ר י ה ע ת הדין וזהו שסמך לו וכשיהיו ב  א
 עומדים כוי יהיו בעיניך כרשעים כלוי שלא
ד הוא ואינו משקר ך פ׳ חסי ב ל ר ב מ א  ת
ה ת ך אין א כ ך ב ת ב ש ח ה משקיע מ ה א  שבל ש
ך ח ב ש ח מ בה ולפיכך השקיע ב  רואה לו חו
ש ח כ ע וחברו מ ב ו ל ה תו ש  שאפשר בטענ
ל תו מ  לו שלא כדין וכן דאפשר בטענ
ע וחברו תובעו שלא כדין ונמצאו ב ת  נ

הם י  שנ

 ספורנו
 טענות לבעלי הדין יהיו בעיניך כרשעים
 שלא תאמין לדברי שים אחד מהם אבל
 מחוש שאולי כל אחר מהם עוטן שקר יבזה
 לא תשא שמט שיא כלל. יהיו בעיניך
 כזכאים אפילו התברר לך שטענו שקר

 שניכם
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 ידו בפועל וכמו שהיה אומר ר׳ פלוני אפוקי
 לי מאני חנותא דהיינו הרצועה וכיוצא.
 והיינו אז״ל היי אשור שבט אפי לפי שפוף
 סוף הרצועה תשתה בהמשך הזמן וזהו אל
 תעש עצמך כלי

 שניהם בעיניך כרשעים «ר שמתוך כך
 תדקדק בהם ותהקור בדבריה׳ כראוי יאמר
, מלפניך יהיו בעיניך כזכאים  אח״כ וכשנפטר,
 שקבלו עליהם מ' כלומר שהם קבלו הדין

 ועשו במו שמרת

 (ט) שמעון

 נמר הדין שגומרים
 הריינ־ס שיהיו אמרים
 על ידך וכשמעשה
 עצמך צינור לדין
 הרי אזהרה שלא מהיה אמה הרצועה
 ואזהרה שלא מגרים שילקו אותך
 אמר וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך לידע
 מומך מפני עונומיך חזור במשובה מיכף

 כמבואר בפ׳:
 'יי בן שטח ־־'.ומר הוי מרבה
 לחקור אח העדים. היינו
 מארי דטיינין שמשוטטיס בכל הארץ לראות
 במעשה בני אדם ופוליס ומעידים לפניו
 ימי ואס האדם ימן אל לבו לחקור אמ כל
 מעשיי שלא יעשה דבר שיעידו עליו אלו
 העדים זכאה חולקים כי לא ימן פממון פס
 לבעל דין למלוק וז״ש הוי מרבה לחקור
 אמ העדים כדי שלא מבוא לידי מבירה
 והוי זהיר בדבריך הזהירנו עוד שלא יוציא
 אדם דבר מפיו ש־ש בו משמעות למרי
 אנפי שלפפמיס ידבר אדם דברים רעים
 או מוציא דבר טמנה [מגונה] מפיו ואין
 בו טינא. ובזה יתן מקום לאלו העדס
 שיטידו טליו דבר שקר וז״ש והוי זהיר

 בדבריך
 פתח עינים

 את הדין וגס אתה תמיד תתשוד שאין אמה
 זכאי. וטמיש הרב תוייט במשנתינו ומיש
 בטניותנו בס׳ הקטן ברכי יוסף א״מ םי׳

 נז״ר :
 (ס;< שמעול בן שטת אומר הוי מרבה
 י לחקור וכו׳ שמא מתוכם
 ילמדו לשקר אפשר לומר דלא לבד על המדים
 קאמר שמא ילמדו לשקר אלא אפי׳ אין חשש

 (ט) שמעד בן שטח אומר הוי מרבה
 לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך

 שמא מתוכם ילמדו לשקר:

 להם טן הדין
 יאחר שכן הוא יש
 לך לדון שבל
 אהד ואהד כשהיה

 בא לדון היה םבור בלבו שמענהו היא
 צודקת ולא בסדר ובטעל וכשראה ההפך
 מרבה הדיין חוזר הדיין ונשסע לו ואז
 הדיין המזקק לשבוע׳ ונשבע ונפטר דמ״ס
 אהד סהם שקר עביפ מ״מ ההזיק׳ כצדיקים
 אהר שהם מקבלי׳ את הדין. ויש גורסים
 כסי בו׳ כלוי שקבל סאליהם סתהי׳ וברייתא
 פי׳ כעגין אל תעש כעורכי הדייגים דרסז
 בעגין שהוא לסד אצל רבו שלא יהא רדוף
 להמשך אתר דעתו כאדם שבא לערוך
 דין עם הכירו שםהזיר להשיב לפי זכותו
 אם אמת אם שקר לא יתבונן בעצמו היאך
 ראוי לפ׳ את הדבר אם כדעתו אס כדעת
 חבית ויודה על האמת ולשון הבריית׳
 (באבות דר״נ פיי) היא אל תעש עצמך
 כעורכי הדיינים כיצד אם באת לבית המדרש
 ושמעת מעם או הלכה אל הבהל להשיב
 אלא הוי יושב ושואל באיזה מעם אמרו :
 >") שסעןן ן׳ שמה אומר הוי מרבה
 י להקור את העדים והוי זהיר

 ספורנו
 שניהם או אחד מהם לא יהיו חשודים בעיניך
 לעבירות שלפטמים יטמון האדם שקר לא
 לגזול את חבירו אבל לדחותו לאיזה זמן
 כאמרם זיל אשתמוטי קא משתמיט סבר

 עד דהוו לי זוזי ופרטנא ליה :
 (ט) הוי מרבה לחקור כי׳ אמר כל אלה
 להשמר ממה שקרה בטנין בני

 שנהרג
 שהעדים ילמדו אס יש חשש לשימעיס שילמדו לשקר בענינים אחרים דטלמא צריך ליזהר
 סל דרך שכתב בשיטה מקובצת כתובו׳ סיף פ׳ מציאת האשה משם הריב״ש ועמיש
 בעניותינו בס׳ הקטן ברכי יוסף ח״מ בסימן טיב אות כ״ד עיש ודוק ואחזיר ראיתי

ת  באבו
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ד מ . א ר ק ש ם ילמדו ל כ ו ת ך שמא מ  בדברי
ם ואע״פ שהחקי• ר העדי רבה להקו ה שי ל י ה  ת
ן ס ת מ ו י ו ע וכולם תל ב  ידועות הן והן ק
א עיא) ״ מ ד ) ן י ר ד ה נ ס ו ב ם כמו שבארנ במקו  ו
ף סי עליהם אין להו  ו
רה ה ההקי נ  באה ה
ם בדיקה כלו׳  כמקי
ת היאך ו ק י ד ב  שירב׳ ב
מה היה לבוש  היה ו
נ הר  ההורג או הנ
ו כדי ל א  וביוצא ב
ם ם א ת ו ד ע ש ב פ ש פ  ל
 נמצאו מכוונים והזהירו אח״כ שיזהר בחקירתו
ם שלא יבינו ם העדי ר ע ב ד מ  ובשאר דבריו ש
ל בזה ש מ ו ישמעו ויוסיפו בשקר ה  מדברי
ם ה  הדי שהדיין מאיים אותם ואומר ל
ה ש ה ב א שום ה צ מ  הזהרו בעדוהכ׳ שאם ה
ם ה ואז ה ל ס תכם ב א עדו ה  ביניכם ת
ם ביניהם לכוין י ש ח ל ת ת ם ך ו כ  מרגישים ב

ל כיוצא בזה ן ל דבר ובן כ ב תם ב  עדו
ה אומד ן בו׳ שמעי ו  (C שמעיה ואבמלי
ת ה שיאהב א ל י ה ׳ אמר ת  ט

ה כ א ל מ  ה

 (י) שמעיה ואבטליון קבלו מהם
 שמעיה אומר אהוב את המלאכה
ע לרשות: י  *ושנא את הרבנות ועל תתו

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 ו:נא את הרבנות ונקדו הריר יהוכף זיל והר״ר

 בדבריך שמא מתוכם ילמדו לנקר כלומר
 מתוך הדברים ילמדו לשקר ויעידו עליך
 פלוני הוציא דבר מגונה מפיו הגס כי אין
 לבך שוס לפיכך יקסרגו לפי שאין יודעים

 מה שבלבו של אדם

: ן י מ ק  מנהס די לונזאנו ושנא הנו׳׳ן ב

 יום ויום
 ישראל

 מעשה כל

 נלאיתא בזוהר אחר
 איה שרה אשתך. א״נ
 סדים מציני שהנשמה
 ממידה על מעשה
 הנוף כמכז״ל משוכנת
 תיקך שמור פתחי פיך
 וכן מצינו שהימים
 עצמם מעידים על

 כדאיתא בפ׳ ויחי אצל ויקרבו ימי
 למות. וכן המצות עצמם נעשים סניגורים
ב קכ״נוריס ד ו  ועולים ומעידים וכן העברות נ
 ומעידים כמבואר בסוף פקוד־ בהיכל אהבה
 היכל תמישי וכן בבראשית בדרוש ההפלות
 וכן הס מעידים מל כל אותם העושים

 בעלמא •
 גם בפ׳ תרומה (דף קס) אז״ל ובשמתא
 לאתי בר נש לקבלא עליה מול מלכות
 שמיס כדין שכינתא אתיא ושרייא על רישי׳

 וקאיס עליה כסהיל לסהלא סהדותא קמי מלכא קדישא דהאי איהו דקא מייתר שמיה
 ושמיה אתייחד מילא ותתא כלקא יאיה מכיל ואפשר שזהו מילת את העלים להיינו שכינה
 שג״כ היא ממידה ולהיות שכמה עדים סומלים על האלם הזהירנו ואמר הוי מרבה
 לחקור את המדים כלומר תזור בענייגס ובמציאותם כדי שתתן אל לבך להיות זריז
 בעבודה ממשית להיות ירא אלהיס וסר מרמ והוי זהיר בדבריך ממש דברי התורה
 דק״ש כאמור וכן דבריך מעשיך שמא מתוכם של דברים או של מעשים ילמדו
 לשקר לקערג מל השקרים ששקרת בקונך שאס אהה קורא ק״ש בלי כונת יתירו ית׳
 אתה משקר בו בדאי׳ בתיקונים בהקדמה כתיבת יד כל מאן דלא זהיר בק״ש כמאן

 דסהיד סהדותא רשקרא במלכא קדישא:
 (י) פירוש המשך סוד האהבה סוד התסד מל המלטת מקראת

 ספורנו
 שנהרג במצות בית דין על פי עדים שהעידו
 בפניהם שהרג את הנפש והמדים עצמן

 הכחישו את עצמן בסיף :
 (י) אהוב את המלאכה כדי למסוק
 בתורה כענין הלל

 תלמידו

 פתח עינים
 באבות דר׳ נתן סוף פ׳״י ד אמרו שממון
 ן' שסמ וכו׳ מתוך שאתה תוקרן הוי
 זהיר בדברים שמא מתוך דבריך ישמעו
 השוממים ויוסיפו עליך שקר מפני הרמאין:
 (י) שמעיה אומר אהוב את המלאכה
 וט׳ אפשר לו׳ במ״ש פ״ק

 לקדושין דף ל׳ דתייב אביו ללמדו אומנות דכתיב ראה תייס ובו, נמצא דהאומנו'
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 מלאכה עיש שנעשיה על יד מלאכה כל
 העולמוה ושנוא אה הרמוה והמשיך הקנאה
 והשנאה והההרוה מהנבורה על מלכות
 הרשעה ליליה והברוהיה וקרא לשכינה
 מלאכה שעהה בסוד הנלוה משועבדה למשוה
 מלאכה להשפיע למילונים ולעי שרים ולליליה
 קראה רבניה לפי שעכשיו היא הרבנית
 ובשררה פוק מזי כמה בהי קרק ובהי
 מרטיראומ עומדים על תלם וביה רפידתו
 של אליהו מרב ועל זה במפילה ובתחינה
 יהיה בינך לבין קונך שמהיה מחחסד עם
 קונך לבד אמנם לא מחודע לרשות כלומר
 להשפיע השבעומ כננדס ולמרוד באומות
 ולצאח למלחמה כננדס כמו שלעלו על לב
 אנשי פירמינל ורצו להרים ראש להרגם
 וללכוד המלוכה והי׳ שם זקן א׳ ושאל ע״י
 שם אחד והשיבוהו אס מעירו ואס מעוררו
 וכמו שפרשו דל נ׳ שבועוח השביע הקב״ה
 אח ישראל אחמ שלא ימרדו בהקב״ה וז״ש
 ואל ממודע לדשומ דהיינו רשוח הרבים

 ל־לימ ובן זונה ס״מ וע׳ שרים :
 א״נ אהוב אמ המלאכה מיחד המלטה
 בכל מיני יחוד דהיינו בעשימ המצות
 ואפי׳ שהי׳ בעשייח איזה מציה זלזול כבוד
 שנוא אמ הרבנות כדי שמחיחד למעלה ואל
 תתודמ לרשות מלשון וידע אדם לא מגרוס
 במעשיך ליחד החיצונים בסוד אל מאמר

 אשלמה רע כדאימא בפ׳ ויהי מקן:
 פי׳

 המלאכה כלו׳ שאם הוא צריך לה נוח לו
 שיען סעסלו ויהגה סיגיעו ולא יצשרךלזון
 סן הצדקה או שילםטים את הבריו' ושםא
 לזה נםשך םה שאסר אחיכ ושנוא את
 הרבנות כלו׳ דאהר דועא צריך לסלאכה
 לא יהא סדקדק בגקיות הסלאכה סצד גאותו
 אלא ידויח בכל מה דאפשר לו בכשרות
 כמו שאמדו פשוט גבילח בשוקא ולא הימא
 כהנא אגא גברא רבה אגא וזילא בי מילתא
 (בביב דק׳״י* ויש לפ׳ אהוב את המלאכה
׳ לעשיר בלומר שיתעסק באיזה דבר י פ  א

 של תועלת ולא יעמוד בטל שהבטלה נורמת
 לו דברים קשים ואחר כך הזהירו שישנא
 את הרבנות כלומר שלא יהא עושרו מפתחו
 לבקש הנצוח והשררות ביותר מדאי שזה
 יביאהו לשנאת רבים עליו לא ירפוהו עד
 בלעו רוקו וכן שיבא ליטול אימה יתירה
 על הצבור שלא לשם שמים שהוא עון
 נרול והוא אמרם ז״ל כיון שנתמנה אדם
 פרנס על הצבור נעשה רשע מלמעלה
 בלר דסן-הםתם הוא סטיל איסה יתירה
 שלא לשם שסים ובברייתא (באבות דרין
 9י*א) אסרו דרך צתות אפי׳ אדם הראשין
 לא מעם כלום עד שעשה סלאכה שנאסר
 ויניההו בגן עדן לעובדה ולשסרה וכן שם
 אמרו כשם שהתורה גיתגה בברית כך
ל שהיא בכלל  המלאכה גיתגה בברית ״
 גמור. והביאוה דרך אסמכתא סדכתיב ששת
 יסים תעבוד ועשית כל מלאכתך ופי׳ ענין

 שנאת חרבנות על ת״ח שלא יהא משתבח בעצמו יתר מדאי והוא שאמרו מלמד שלא
 יניח אדם עמדה לראשו מעצמי אבל אחרי׳ יניחו לו שנאמר יהללוך זר ולא פיך נכרי
 ולא שפתיך ואמר עקיבא כל המגביה עצמו על דברי תורה דומה לנבילה המושלכת
 בדרך כל עובר ושב מגיח ידו על חוממו וסהרחק היסנה ההיד אם גבלה בהתגשא
 והוא העגין אשר רמגו בדסיון תורת סי שאיגו הגון לטטר שכל בגי אדם קצים בי

 אחר
 פתח עינים

 נקר׳ חיים כמיש רש״י שס . יכל קבל
 ללא אשכחן דהרבנומ מקצר׳ ימיו כמ״ש
 אוי לרבנו׳ שמקברח בעליה ולכן אמר
 אהוב אח המלאכה דדרך מבע היא חייך
 ינקראמ מייס . ישנא את הרבנוח להיא

 אבעליין

 ספורנו
 הלמילו שקרה לו שעשה כן והצליח. ניזיא
 אס הרבנומ וכו׳ שמזה ימשך הסחלק באדב
 מחיי עילם לחיי שעה כמו שקרה למנחם

 מלמילי שיצא לעבורח המלך :
 חכמים

 מקצרת החיים
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. ואמר אוזיכ ן כ ר ו ם בכדי צ ה  אחר שירד ל
ל שיהיו ד ת ש ת ר״" שלא י ע לרשו ד ו ת  אל ת
ן י ממר ת יודעין בו ו ו לט: ת והשי ו כ ל מ  בני ה
ו ל אחד מדרכי ל ע ע פ ת  אותו כי לשון ה
כ י ב ם י ם י ירהעל ה • 

 בפירושי
 מחדשים
 דופי
 יוציא

ה ו מ מ צ ע ם ל ד א  ה
ק ז ה ת  שאימי כענין ס
ד ואמר ב כ ת ץ מ מ א ת  מ
 שמאתר שאינו
א ם ל ה  נודע ל
ל ד ת ש  יהא הוא מ
׳ תביאהו  בכך שהק־רבה למלכו
ת ו נ פ ה ל ; לעבודתי ו ל דבר ר כ ל מ ש ר ת ה  ל
רח ס כטי נ כ א י ל ׳ ש ה אפי ל ט ב ל יטיו ל  כ
ו והוא נ יהם בממו נ ו עי ים עלי ותנ  שימושם נ
ם ד א ת ה  שאמרי לממד. שאין מקריבין א
כם י נ ך את ב ל מ ם וכמ״ש בפי ה ת א נ ה  אלא ל
xv ו כו׳ ולחרוש חד ת ב כ ר מ  יקוו ושם לו ב
ו כר ת מ ח ל ת כלי מ  ולקצור קצירו ולעשו
ת כוי ואת שדותיכם ו ק ח ר כם יקח ל תי ו  ואת בנ
ם ד א יתכוין א  כוי ובבריי׳ גשם) אמרו ל
ח נ פ שבראשו י ע א ת ש ת הרשו ל א טו  לי
ה היא ש ו ק ח ומלוין ל ת  פותתין לו פ

ה : נ ו ר ח א  ב
ם הןהרו  (יא) אבטליןן אימר חכמי
כ כו׳ פי׳ הןהרו י ר ב ד  ב
א יהא ל ד ש ם ע כ י פ ר דברים היוצאים מ ר ב  ל
ד ע ם ב ש ר פ ם ל י ל בשום פנ ב ו ר ס מ א מ  ה
ת שאס ו נ ם למי ה וטה מ  שיהא השימע נ
ם ספק ה ם ואם יש ל ה ל ו ו נ ה ל ו מ  תאמר
ל כוונתינו שמא ו יבואו וישאלו ע נ י  כדבר

 ספורנו
ו ת גלות - ב ו ׳ ח ) חכמים הזהרו כו א י ) 

 הזהיר מל זה משרבו המ־נ־ס
ם מ כ רה ודברי ח  המפרשים דברי התו
ת ב ו ת ובאמרי ת ו ע ר  וחירותם כפי דיעותס ה

 גלות

 (יא) אבטליון אומר חכמים הזהרו
 בדבריכם שמא תחובו חובת גלות
 ותגלו למקום מים הרעים וישתו
 התלמידים הבאים אחריכם וימותו

 ונמצא שם שמים מתחלל •

א) פירוש הזהרו בדבריכם י : 
 ההורה שאתם

 שחיו לי1 ילא מפיכם שוס לרשות של
 כמו שהיה דורש מנשה וכן נמי שלא

 פרושים מדעתו בלתי
 דברי רבותינו. אלא
 או הקדמות מרבותינו
 אז מ־וסל מל
 אלני פז האמונה
 התורית כלאיהא
 בזוהר שמל זה

 נאמר לא המשה לך פסל וכל תמונה
 וכן מושה רקיעי שוא ולילית לליגה בהון
 וגרמה מוהא בעלמא כדאיהא בריש פ׳
 בראשיה וכן אזי׳ל אין אדם דן ג״ש מלמהו
. וכן כולל נמי  אלא אס כן קבלה מרבי
 שלא ללמד הורה לגוי וכמו שההמירו אבהן
 דמלמא הלל ושמאי שלא רצו ללמד הורה
 לאנקלוס הגר מד שמל. וכן כולל שלא
 ללמד הורה להלמיל שאינו הגון כדאיהא
 בפ׳ פנהס בר״מ מאן דזריק פרורין דאורייתא
 יביש רזין דאורייהא באהר דלא אצנוריך
 וכו׳ וכל אלו הדברים כיון ההנא בכהימוה
 דבריו ואמר הכמיס הזהרו בדבריכם בהם
 שמא על ידי איזה מון מאלו הנזכרים
 תהיבו היבה גליה כלומר ההובי לשכינה
 חובה גלוה שכמו שמל ילי הדישי התורה
 טל אמיההן מושה שמיס הלשיס אס הס
 ט״ל הסול או ארן הלשה אס הס ט״ד
 הפשט כלאיהא בפ׳ בראש־ה הילוש
 בשמים העליונים ובארץ העליונה. כמו כן

 הזהרו
 תמובו
 שמא
 תרבה
 רטה

 פתח עיגים
 (יא) אבטליץ אומר הכמיס
 בדבריכם שמא

 חיבת גליה יכו׳. יש ללקלק להוליל
 תגלו . ואפשר לומר כמשז״ל לא

 ירישלס אלא טל שביזו ה״ה . ו1ו
 חולה בדור ימוס בזה דאס חרבה בשביל שביזו תית ק״ו שלא מבנה אס עודם מהזיקים
 בטומאהן ומבזים ה״ה . אמנם מאד צריכים הת׳״ח ליזהר בעניניהם ודבריהם שלא לסס
 מקום לעמי הארץ לבזוהס דאס ח״ו הס הגורמים שיבזום במעשיה' לא טובים נמצא
 דהס סבה הגליה וחטא עמי הארץ טל כתפם וז׳׳ש תכמים הזהרו בדבריכם וק״ו במעשה

 שמא



ת מז 3מ ו ב א
ת  ו כ ן ז י ע א ק י י ת פ י ב  בית הבחירה א

 להפך כשאלס מחדש חילישין ללא כהלכחא
 אס טובר טל איזה לבר מהנזכרים גורם
 תובת גלות לשכינה ישמיס לוכשיס קללות
 ונטשה מידס רקיטי שיא ונותן כת ללילית
 מלכות הרשמה וטל ילי זה כאשר משיתה
 ונרמתה לאביך הטליון זה שכינה אס כל חי
 נלות וקדרות אור כן אתה תנלה טמהס
 למקום מיס הרמים במקום ששולטים כל
 החילונים המיס הזידוני׳ המה המיס המארריס
 להיינו רקיטי שוא לאמרן התם ושורשי
 נשמותיהם וליוקניהם יהיה להם ירילה
 תחת היותם למטלה והשמש הצליין שם
 אהל בהם שהתפארת לר בתוכם טם
 מטרניתא כלאיתא התם בארצות התייס ננלו
 בארצות המות ורקיטי שיא אשר בס ס״ס
 ולילית שמו אוהל כמת בהם וישתו התלמירים
 הבאים אתריכס מאותם מי המרים אשר
 תלשתס ללא כהלכתא וימיתו בסיבת מלאך
 המות השולט בהם ונמלא שם שמיס מהחלל

 שם מלכות שמיס ת״ת :
 א״נ שם שמיס להיינו מלכות שהוא לטש
 לשמים ת״ת מתמלל שגורם תנבורת
 לחיצונים ושפתה כי תירש גבירתה ונכנסה
 בחללה חלל הקדושה השפחה הכותית בסוד

 ל9עסים יארעו לכם דברים בםקום שאין
 השוטעין חפצים לשאול ואדרבה הם נומי׳
 לאותם הרעות ודעתם נוחה בכך וםפני
 שטן הסתם סקוסו של הכם אינו חשוד
 בתלםידים כאלו לכך אסר שלא תתחייבו
 לטקו׳ שיגרום העץ עד שתגלו סםקו׳ לאיזו
 סיבה ואפי׳ שתהא גלותכם למקום שיושביו
 םשיקעים בדרכי הסיגים ויקהו סאםר׳
 כפשוטו לסעד דבריהם ולא עוד אלא
 שיהזקו דעותיהם בפי׳ הנוטה להם םתוך
 דבריכם ולא יבואו לשאול אלא שישתו
 להם כוסם וסוציצין אותו ברצון עם הזבוב
 אשר בתוכו ואפי׳ התלסידים הבאים אחריכם
 דיל אחר סיתחכם ישתו סםנו ונםצא שם
 שםים סתחלל על ידיכם ורםז בזה םה
 שאירע לאגטיגנל סצדוק ובייחוס כםיש
 לםעלה וכבר הלשון סורגל בדברי רבותיגו
 לקרוא לדברי מינות סים הרעים גסשך לסה
 שגמשלו דברי תורה למים והוא שאמרו
 זיל בספרי בפ׳ עקכ שתה מימ מבורך
 םובראך כדריש ן׳ םגםייא שהיה אומר שתה
 מימ מסי שבראך ואל תשתה םים עכורים

 להמשיך על דברי המיגימ :
 הלל

 מחלליה מות יומת מאן למייל בחלל דילה כדאי׳ בתיקוני׳ והגס ט גס ק טושים
 רקיט שוא מקביל אל הת״ת מ״מ מפני כבול מליון לא הזכיר החילול כי אס לשם

 שמים כלומר לשם מלכות לביש לשמים יטן כי היא טלילה בכך בסול רגליה יורלות
 מות :

 אינ מתרנמינן ירחץ במים ימלל במיא כביכול טוטמא המלכות באותם מי המרים
 מר ממות שהוא מתרחצת בס תתת התרחצה במי שלג וכן לשון זה נופל מל
 סם המות ברברז״ל נשיכת הנתש וניקורי תאנים אסורים לפי שסם המות ממחלל

 בתוכם:
 בפרשם

 פתח עיניס
 שמא מחובו מובת גלות כלומר חובה
 גלוח שיש לט״ה טל שהם מבזים תית
 ממובו אתם שאתם גורמים לתת מקום
 שיבזו אמבם ועוברי׳ על לפני טור
 לא ממן מכשול וזיש מובמ גלומ שהיא

 על ע״ה מהיה עליכם :

 מלל

 ספורנו
 גלומ רצונו הגלומ מטיר לטיר ואמר יקרה
 שמגלו לטיר מושב המינים שיפרשו רבריכס
 גם כן כפי ליטוהס הנפסרומ וישמו המלמיריס
 שימשכו שזה דטמכס אלא שאינכם רולים
 לפרסמו ונמלא שם שמים מהחלל טל ילכם
 שיחשבו גם ההמון שאוהו הלטה הנפסל הוא

 ןעהכס ;
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ל או׳ הוי ל  (יב) ךןלל ושמאי בו׳ ה
ל אהרן כי׳ פי׳ מן ו ש די י מתלמי « • 
ר מ ו ל ם כ ו הב של ו או  הגםשכים אתר הנהגותי
ו מ צ ם בעסקי ע ו ורודף שלו ר כ ה  בין ארם ל
ס ר ם שאר בגי א  ע
ת באבו ר ופי׳ בברייתא ו ב ו ל?< א ם ה ה ך ב ל ב י ק א ם 3 ל ר ל ) ה  (יב
ןשיםת י פי״מבענ ׳ ן ם ררי ן ל ב ש ה ן ן א ר ה ל א  הוי םתלמידין ש
לו שינוי ם שאפי ו ל  ה
ה אהרן ה רז״ל כשהי מ  דברים היתרה בו א
לך  רואה ב׳ בני ארם מריבים זה עם זה הו
ה א ם אומר לו בני ר ה ל אהר מ צ ו ויושב א  ל
ו וקורע את ב ה עשה מטרף את ל ך מ ר ב  ח
ת עצמו ואומר אוי לי היאך  בגדיו וחונק א
ו י בושתי מסג י ב  אשא פגי ואראה את ח
ו וכן אצל האחד  שאני הוא שסרחתי עלי
ד ח א ל א׳ ו ל כ ו ש ב ל אה מ ד שמסיר הקנ  ע
ן ומנשקין זה י פפ  וכשפוגעין זה עם זה מג
ל בית ישראל ו ויבכו כ  את זה וזה שנא׳ עלי
ל לא ב בני ישראל כ י ת ה כ ש מ  ואילו ב

ב : י ת  כ
הב  או

 >יב) בפרשת שלח לך איתא
 קסג) שמשה אייר
 מילה סתם לאהרן ואהרן פרוש לה בבי
 מחיבחא כמה דפריש רכל אינון מבועין

ה י נ י  דאסחימו מ
 כד מנוא זמניה
 ליהושע והשתא איהו
 מהדר לון. ולזה אמר
 כאן הוי מתלמידיו

 שתהיה
 פירוש

 של אהרן תעשה באופן
 באותו עולם מתלמידיו ששומעים
 התורה מפיו ובמה תזכה בזה
 בהיותך אוהב שלום מייתר האהבה העליונה
 מלכות עם שלום שהוא יסוד א״נ אוהב
 שלום יסור תהיה מגמת פניך לעולם למדה
 זו של שלום שהוא היסוד לקרבו עם המלכות
 רודף שלום היינו לעשות המצוה האוחזת
 במרה זו כפריה ורביה והיינו כדי שלא יהיה
 הנהר הזה מרב ויבש וזהו רודף שלום להשמר
 ולהזהר שלא יפגום בו אוהב אמ הבריות
 היינו מאהבמ הבריומ להקב״ה הייני למרדף
 במר מייביא ע׳׳ד שפירשו ז״ל ואהבמ אמ

, אלהיך מאהבהו על בריומיו למזור במשובה על מה שפגמו. ואמ״כ ומקרבן למורה  ה
 פירוש

 פתח עינים ספורנו
. שלא תהיה קפרן ׳ ו  (יב) הלל ושמאי קבלו מהם וכו׳ הלל (יב) הלל ושמאי כ
 היה נשיא ושמאי אניד ומשים כשמאי כמי שספרו רביסיט
 דנבי סמיכה סברמ שמאי היה כנשיא־ם זכרונם לברכה באומן גרים שנזדמנו למקום

 שקדמו הקדים שמאי פ׳ אין דורשין וכ׳ההו׳ אמר
 שם דף י״ו עיא דאגב דנקט התם שמאי בריש׳ מני בכל מקום שמאי מקמי הלל .
 אמנם הריטב״א בחידושיו לעירוב־ן דף ייג בהאי דאמרינן ולא עיא שמקדימין דברי ביש
 לדבריהם כחב וע״ד זה הלך ר׳ הקדיש שהיה מזרע ביה שהקדים בכל מקום דברי ב״ש
 לדברי ביה עיש . ויראה לקיים שניהם כאחד דאי משוס דנבי סמיכה נקט שמאי ברישא
 לא הי״ל לרב־נו הקדוש למנקט הכי חריר דנר׳ ח״ו כמזלזל לביה והארס רשאי בעצמו
 להזדלזל לא לאחרים אמנם מאחר דב״ה טצמם כך טשי סרך רבינו הקדיש למנקט הכי
 זטכיז לא הוה שפיר דשאני *האדם טצמו רשאי לטשיח עניה אבל אנב דםמ־כה נקט

 תדיר הכי מצורף כי כך טשי׳ הס והרי טעמי נצרכים :
 והנה ענותנותו של הלל נודטת וכבר נודט דהטניו מרכבה לשכינה וכן הלל גי׳
 אדני . ינייד רמז דבפ״ק דסיטה איכא מ״ד דתית אפשר להיות לי שמנה
 שבשמינ יס והיא חלק מסיר . ולכך הלל גי׳ ם״ה שאפי׳ חלק אחר מסיה לא הי״ל וכ״ש

 חלק מס״ר :
 הוי מתלמידיו של אהרן אוהב ש׳ ופי׳ הוא היה בחינת משה רבינו ט״ה והזהיר להחלמר
 מאהרן וכשמת המרו עליו הי חסיד הי מניו מתלמידיו של עזרא כמ״ש פיק
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ל ומקרבן לתורה כלומר שהיה מתחבר ' יי ז ו מל ר מ ז • א ו ע  ולהשיבם מ
 raw כשהיה מהלך בדרך פגע באדמ רע עמהם עד שהיו בושימ ואומ־ימ
 טתן לו שלומ למהר רצה אותו האיש לעבור אוי לגו אלו ידע אהרן מה אגו מה חייגו
 עבירה אומר היאך כורת הי׳ ברית לעיניו
ן שלא יתהללו בראי׳ ב ר ק מ ת ו ו י ר ב ת ה ב א ה ן ם א ו ל  אשא פני ואראה פני ןךןךף ש
ו לתורה: פנינו אלא שבודאי ג מ י מ ת ש י ח ב ד  א

 שנתן לי שלומ נמצא י ״ הוא חושב עלינו שאנו
 אותו האיש נמנע מעון על ידו ונכלל ענין בני אדמ השובימ ועל כל פנים ראוי לגו
 זד. כמין האהבה על שהיה מאחד לאמת את מחשבתו והיו מתוך כך נמשכים

 דעתם עם דעתו וכבר ידעת שגדר בחברתו ולמדימ הורה הימנו:

 ספורנו פתח עינים
 אחי יאמרו קפדנותו של שמאי בקשה דסנהדרין ישילהי סוטה וטזרא היה גלגול
 לממנו מן העולם טנותנותו של הלל קרבתנו אהרן הכהן ט״ס ובס׳ גלגולי נשמות מהרמ״ט
 תחת כנפי השכינה: שקבל ממהר״י סרוק כתיב שם אות ס׳ אהרן
 נגד טלי טזרא הלל מניצוץ אחר. יבהכי יומתק

 מה שאמר הלל היי מתלמידיו של אהרן וגס מה שהספידוהו מתלמידיו של טזרא :
ב שלוס וכו׳ לא אמר אהוב שלום ורודף שלוס לי׳ שכל כך ירגיל טצמו בזה פד ה ל  א
 אשר זה שמו אשר יקראו אוהב ש׳ ורודף ש׳ דכילי טלמא אומרים טליו שהוא
 אוהב ש׳ ורודף ש׳ . וכדכתיב בקש ש׳ ורדפהו ואפשר לומר בפסוק במ״ש בגיטין דף
 נ״ב הנהו הרי דהוו מינצי כל בי שמשי ואקלט ר״מ התס וטכבינהו תלת בי שמשי טד
 דמבד שלמא שמטיה דקאמר ווי אפיקיה ר״מ לההוא גברא מביתיה ופירש״, שמטיה
 לשטן דקאמר ווי דאפיקיה מביתיה וז״ש בקש שלוס ורדפהו לההוא ליפיק ולא ליטול .
 ואפשר לרמוז כי לכן שלים גימט׳ טשו דכשיש שליס אין טשו שהוא הסט״א ואס ח״ואין

 שלום טשו מזומן :
ר לפרש במשנתינו דרך הלציי כמשז״ל והובא בילקינן טל פסוק חסד ואמת ש פ א 1 
 נפגשו א״ר סימון בשטה שרלה הקב״ה לברא את הארסי נטשו המלאכי׳
 כסות מהם אומרים יברא מהם אומרים אל יברא חסד אומר יברא שהוא נומל חס־יס
 אמת אומר אל יברא שהוא כלו שקרי׳ צדק אומר יברא שהואכלו מלא צדקות ושלום אומר
 אל יברא שהוא כלו קטטה מה טשה הקב״ס נטל אמת והשליכו לארץ וכו׳ טיש נמצא
 דהשלוס אינו רוצה בבריאת האדם דכולה קטטה . ובפרט זה צריך שלא לאחוז מדת
 השלוס רק לאהוב הבריות אף שהם בטלי מריבה וז׳״ש אוהב ש׳ שתאהב שלוס וכל טסקך
 לשלום . ובכלל ראה הפקדתיך להיות רודף שלום כלומר רודף כאויב לו . והיכי יתקיימו
 שניהם אכבה ורדיפה לזה פירש מאי דסליק מאי דאמינא רורף שלום היינו ששלום אינו
 רוצה בקיו׳ המין האנושי דשלו׳ אמר אל יברא דכוליה קטטה ואהה הרדפנו ותהיה
 אוהב אה הברייה שלא כמדה שלום דשונא הבריוה . ובשאר ההיה אוהב לש׳ שההיה
 סקלנן לטשית ש׳ ביניהם וגס להורה לטשיה ש׳ בין ישראל לאביהם שבשמים ובזה

 יתקיימו אוהב ש׳ ורודף ש׳:
י בטיש אימא בפשימות אוהב ש׳ ורודף שלוס בין במקומך בין במקוס אחר כמשז׳ל א  ו
 ולא סימא השתא רכל מטייניך לש׳ תשנא הבריות כמו שמדת השלוס לא רצה

 בבריא׳ האדס דפלגא איבו ואתה צא כן אוהב את הבריו׳ ומקרבן לתורה :
 נגד
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 (יג) הןא היה אומד ריל הלל ננר שםא
 אבד שמיה כלי׳ כל שעיסק
 גהיר׳ כנגר פרסום השם דיל שלא לשמה
 אלא להתגדל ׳לקנות שם אבד שמיה כלומר
 תפסק מעלתו ייאבד
 שסי ויש ספ׳ נגד
ן המשך כליםר ו ש ל  מ
ו נמשך ט ש  כל ש

 הרבה יעולה לגדולה
 יתירה אבר שמיה
ן הםתש מ  בלו׳ ש
 הוא מגהיג עצמו ברבנות •לוקה עליו

 והראשין עיקר :
 ןךלא םיסיף יםיף כלו׳ שאיני משתדל
 הםיד להיסיף במעלתו ׳סיף כלי׳
 יסוף זכרו והוא לשון קללה ומכאן אמרי
 שראוי להוסיף על משנתו תסיר ואם למד
 כסה מסכתות או כסה דברים יהא נכסף
 ללםוד את הנשאר וכן בכל הדברי־ זה
 אהר זה ובן הגהיגי מבאן להיסיף במשנה
 וללמוד בלילו׳ סטיו באב ואילך (כמ״ש

 בתעני׳ דליא עיא) :

 ןךלא יליף כלימר דאינו לומר כלל
 כלומר אינן בני קללה שאפי׳
 בידי אדם ראוי היא להורגו ואסר וה
 דרך הפלגה ואמר אחיכ ודישתמש בתגא
 הלף פי׳ כל שהיא מקבל השביש
 מצורבא מרבנן שהוא נקרא עטרה
 על שם שהיא מעטר את מקומי
 ומהודו הלף ר״ל שיענש בבך אלא איכ
י תנא על התורה כל  הוא תלמידו ייש מפ
 שנהנה ככבוד התו׳ כס• שמציני ברבי טרפון
 שהיה צועק אוי לי שנהניתי בבכור התו־
 וביש הוא מתכבד בה ומתנהל על שכניי
 בסיבתה וכן בברייתא פי׳ שכל המשתמש

 גשם
 ספורנו

 (יג) נגד שמא. המשתדל למשיך שמו בעולם
 להשינ כבוד אבד שמיה שהכבוד
 בורח ממנו כאמרו ומינים רמות משפיל
 ודלא מוסיף יסוף תני רב יוסף דלא מוסיף

 אורי.*

 (יג) פירוש מי שממשיך את זה על ידי
 השם הנכבד והנורא דהיינו
 שם אדנות למטה אל החילונים על ידי
 מטשיו הרעים ומלביש אותם בלבוש הנלות

 בסוד טרוה רט בן
ין] ו׳ לה׳ טר  [ב
 שהנח׳ יכרוך טל
 טקבה וכדאז״לבפרק•
 חיבוט הקבר
 ששואלים לרשע מה
 שמך והיא משיב

 גלוי וידוע לפניו יתברך שאינו יודע שמי
 וזהו ושם רשעים •רקב ידלא מוסיף יסיף .
 מי שאינו מוסיף בכל יום תורה ומעשים
 טובים שעל ירי תורה ומעשה מוסיף כח
 ושפע למדה זו וזהו סוד ביומו התן שכרו
 בסוד ימוה הלבנה ואוהו יום שאין האדם
 עושה ומוסיף טל מה שטשה אהמול נמצא
 אוהו יום הרב ויבש דהיינו בהינה אוהו
 יום התהום ורשום בה לכך יסוף כלומר
 נספה ונכרת דיוקנו הנרשם שם מרה כנגד
 מרה. א״נ טל התוהה טל הראשונות קאמר
 שאינו מוסיף עוד על העבודה שטשה טר
 מהה . נמצא עהה מהשר שאינו מוסיף
 אינו משקה אוהה ערונה ששם נטעהנשמהו
 שהרי כל השקאת ערוגות מטעוה־הס הלויוה
 במעשה התחתונים שכל או״א ממשיך השפע
 אליה בבחינת שורשו וזה שלא משיך מימי
 ההורה או מעשה המלוה נשארה אותה בהינה
 שורש נשמהו הרבה ויבשה וזהו יסוף נכרה

 ונעשה כמציר שקדמה שלף יבש :

 ודלא יליף קטלא ה״ב מי שאינו לומד
 ממעשיו ׳הברך שאין לך מלוה
 שאין עושה אומה הקב״ה וזהו סוד אשר
 קדשנו במצומיו במצומ לא נאמר אלא

 פתה עינים
 (י0 נגד שמא אבד שמיה וכו׳ אפשר
 לומר במ״ש בסוטה דף ט׳
 בל הנומן טיניו במה שאינו שלו ומה שמבקש
 אין נוסנין לו ומה שבידו נוטלי ן הימנו ודש

 ננד

 (ינ) הוא היה אומר *נגד שמא אבד
 שמיה ודלא מוסיף יסף ודלא •ליף

ה ם ל ה ש ב א ל  ם
 ננד שמא אנד שמא כן הניה הריר יהוסף זיל:
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 דהיינו צדיקים יישבים ומסרות־הם
 בראשיהם ומי שמשתמש בבחינה זו בעוהיז
 באיזו השבטה או באיזה מנין חלף מן
 הטולם והגם שהשחי בחינוח אחרוח נ״כ הוא
 אסור להשחמש בהם

 קטלא חייב ודאשתמש בתנא חלף:

 בחצזמיי היינו המלות שהיא מקיים וששה
 וכדאז״ל והלכת בדרכיי מה הוא רחים אף
 אתה היה רחום מה הוא חנין וכו׳ וזה
 אשרי בל ירא ה׳ ההולך בדרכיו אשריו חי

 שדומה לקונו למשיח
 כמפשיו וזה דלא
 יליף למשוח כמטשה

 קטלא חייב שאין כוונחו יחברך
 מצוחיו אלא כדי שנעשה כמוהו
 ובזה נמשיך החיים ממנו אלינו אמנם זה
 דלא יליף מיניה קטלא חייב גורם מיחה

 לטצמו :
 ידאשתמש בחנא חלף ברט־א מהימנא

 קונו
 לצזת

 מכצ מקום בחינה
 זו שאינה משמשת
 בעוה״ז כלל עונשו גדיל שחלף מן
 העולם מרה כנגד מרה. זה המשתמש במרה
 זו בתגא זו כדי להחקיים בעולם בחיי חו
 בבני או במזוני יהי׳ עונשי שיסתלק מן
 העולם עוד פי׳ שם התגא היינו הס״ת עצמו
 שהיא טטרת ראשנו ומשתמש בו להוליכו
 לביתו להתכבד בו ומסריח הספר הורה
 ומגלה אותו ממקומו נחלף מן הטולם כדאי׳
 בפ׳ אחרי מות בסוד גלות ספר תירה
 שמתטוררים הטליונים ותחתינים בגלות ס״ת
 וממשה אירע בימינו ששר אחד מישראל
 הוליך ספר תורה ראש השנה לביתו ילא
 רצה ללכת לבית הכנסת ובאותה שנה נהרג
 הרי הלף מלשון בית החלפות ופי׳ ז״ל בית
 הסכינים וכן באיסלי־א קורין לסכין הלפה.
 מי׳ פי׳ בפ׳ צו שהנא היינו הלמידי הכמים
 עצמם לפ* שהם קידש ואסור להשהמש

 בהם
 פתח עיניים

 נגד שמא שהוא רוצה להמשיך השם של
 במה שאינו הלקו אבד שחיה אפי׳ מה שיש
 בידו יזהו בעצם לשין אבד שהיה לו ונאבד .

 וזה קרוב למה שפירשו המפרשים :
 ועל דרך זה יש לפרש במ״ש כל ההולה
 בזכות עצמו חולין לו בזכוה אחרים
 וגרשנו בעניוהנו דאיבר׳ דיש לו זכוה וזכוהיה אלים אלא שאינו זוכה שיאמרו בפירוש אלא תול־ן
 דייקא בזכות אחרים ודש נבר שמא שמושך השם לומר שימשו לו בזכותו אף שהאמה אהו

 אבד שמיה דהילין בזכות אחרים :
 ח״אשתמש בחגא חלף . כתב רטנו עובדיה אני שממהי בשם המפורש וכו׳ אין
 צורך לשמועה ט כן אמרו באבות דר׳ נחן פ־״ב והביאו סמ״ג
 משין ייב . אמנם מהרחיו זציל בשערי קרישה כתב המשתמש בשמות הקדש אמרו
ל ידאשחמש בחגא חלף יכו׳ וכ״כ מור״ם בהגהה סיף סי׳ למ״ו בי״ד המשמש  חי
 בשמות . אלא שהוא גופיה בדרכי משה שם כהי בשם המפורש . ואהה החזה מ^ן
 בשי״ת יכין ובעז מ״א בסוף סי׳ קל״ס . יעיין מה שפירש הרב זרע ברך מ״ג מל ברכות

 ריש דף ל״א ;
ד ״  זיין 7 פ

 בפ׳ משפטים פי׳ שם
 בתגא דסית דהיינו המלכות כשהוא בסוד
 אשת תיל עטרת בטלה דהיינו סוד ואיו
 דהיינו לעתיד לבא שאז תהיה תנא דספר
 תורה אמנם עהה בעה״ז היא שימושא דאתוון
 נקודה תחת האות כזה ו לפי ששלוש־בתינות
 יש לה האחת טטרת י במלה כזה ו כדאי׳
 בתיקינים (דף כא) . השנית ברהא תחות
 רגליי כזה ו השלישית שירק כזה ך בסוד
 היותר בחיק* בטלה !השוד חולם חירק שירק
 והנה בחינח חגא אינה כי אם לעלמא דאת־

 ספורנו
 אירין חקבריניה אמ־ה כי אמנם כשלא
 ישתדל האדם להוסיף דמח איני ראיי לחיי
 שעה שאין טנינס אלא לחי־ טולס כאמרם ז״ל
 העילם הזה דומה לפרוזדור בפני טולם
 הבא . ודלא יליף ומי שאינו מלמד דעת

 את
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י בשש המפורש אין לו חלק לעולם הבא פ  בהם לפיכך צריך לנהוג בהם כט־ כ
 הראוי להם : וראשון עיקר :

א (יל) ןץןא היה אוסר אס אין אני לי כוי ו ה י לי ש  (יד) פירוש אם אין אנ
 המלכות אינה עומדת לי כלומר אם אני בעצמי
 מי" שהוא הבינ״ה איני מעורר נפשי
 חטמוד לי והוא (יד) הוא היה אומר אם אץ אני לי למעלות מי ישתדל

, בלק אם עכשיו אימתי:  פ
 עונות תשמר יה

׳ ויקהל ירו״ד מכריע ומונע במעשי אלא הכל בידי פ  שהות המלכות כדאיחא ב

 להטיב
 אירחיתי והרי הבהיר׳
 כידי ואין עלי

 ספורנו
 אם הטס בהיותו מונט בר קמלא חייב
 כאמרו מונט בר יקבוהי לאום ודאשתמש
 בתגא שיהיה תכליתו בהורה להשיג בה כבוד
 והוטלה בחיי שטה . תלן* ראוי למות

 כמתלל את הקדש ומשתמש בו בדברי
 כאמרו ומתו בו כי יהללוהו אבל
 התוטלת הנמשך ממנה במיי שבה
 שיוכל להשהדל בהשנה היי טולס
 לתה מנה הכהניס והלוים למען

 בתורת יי :
 (יד) מי לי . שלא יוכל ארס לקנות הלק
 בחיי טולם טל ידי שלית כמו
 שיקרה בקנינים המדומים שיקנה האדם אוהם

 לפטמים

 חול
 יהיה
 מכונן
 כטנין
 ימזקו

 פתח עינים
 כתב רבינו טובדיה בסמוך יש
 מפרשים תג״א ר״ת תלמיד גברא
 אתרינא וכו׳ ופתה נדפסו תו׳ מרשים והקשה
 בשם מהריש חסיד דש״סערוך במגילה דף
 כ״מ זה המשתמש בשינה הלכות מ״ש. ולק״מ
 חדא דהרמז דתג״א הוא רימ זהו
 מהמפרשים . יעיד דלדעמ המפרשים אפי׳
 לא הגיע לגדר שונה הלכומ אם מקפיד רבו
ט מקפיד  אסור . והש״ס איירי באין ר
 ומדקדוק ד׳ רבי׳ עובדיה משמע דאיסורא
 למוד איכא והמפרשים אסמטה בר״מ ודוק

 היטב :
 ויעל בדור יהום כזה בלכה׳ ילכו אמרי
 'סגולו׳ והשבטית בשמות ופעולות ולא

 טור אלא שעושים כן להנא׳ ממון טל כן לזכות את הרבים אמרתי להודיט לטס כי כסב
 מהרת״ו זצ״ל דאסור להשתמש בקבלה מטשית כי בהכרה ידבק ברט ומלבד שמטמא
 נפשו יטנש בגיהנם. גס בטה״ז קבלה בידינו כי יטני או ימלה במלאים וישתמד הוא או
 בניו או ימיה הוא יבניי טכ״ד יבס׳ לקיטים סי׳ מס״מ כהב וז״ל מצינו לרבינו יהורא
 המסיד כי מלמידיו נשממשו בשמוה הקדש לנסוהס והלכו לילה א׳ למקום דובים
 ואריומ ומיומ רטומ במדבר ונשממשו בשמומ ונצולו ולכן בא הרב בבקר כדי שיכופר לסם
 בעה״ז ולא לטיילו בכסופא קמיה קב״ה נזר טליהס שיהזרו שמה באומו מקום טצמו של
 דובי׳ יא ריוה וישבו שם לילה א׳ בטבילה ובוידוי ולא ישהמשו בשמוה ובעוה״ר אכלו
 המיומ רעומ כל גופם מון מהירים והפנים שקראו במיניהם השמות יהירים שלקתו
 הספר • והביאום לבית המדרש ודרש טליהם סיממם כפרהם טכ״ל בקצור . ובסמ״ק
 בראש הס׳ סי׳ ג׳ הביא המטשה הזה בשינוי קצת ט״ש. וכתב בס׳ חסידים סי׳ ריו
 אם תראה אדם שמתנבא טל משית דט כי היו טוסקי׳ בכשפי׳ או במטשה שדים או
 במעשה שם המפורש ובשביל שהם מטריחים טל המלאטם אומרים לו טל משיח וט׳
 ולבסוף יהיה לבשת וגם לחרפ׳ לכל הטזלם או השדים באים ולומדין לו חשבונוח וסודות
 לבושתו ולבשת המאמיני׳ בדבריו עכ״ל נם המשתמש בחכמת הצרוף לטנייני טה״ז

 פתאו׳ יבא איח וימות בלא עמו רחמנא ליצלן כמ״ש במקום אתר בס״ר:
ם אין אט לי וכי׳ שמעתי במ״ש הלל מחייב העני" וז״ש אם אץ  (יי) א

 אני
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 שהיא החסארת יממוד ואס לאו מיי שהוא
 הבינה יממר לי וני תימא הא החם נקס
 ג׳ מרות י״ה מלכות יהו״ה תפארת מי בינ״ה
 והכא אמאי לא נקנו תפארת תירץ ואמר
 אינו צריך להזכירו שבזמן שהמלכות יממור
 לי שהוא מדת הדין נם התפארת
 שהוא במל הרחמים יממוד וזהו גס כן
 וכשאני למלמי שהוא המלכות מה אני גם
 התפארת הנקרא מה בסוד יו״ד היא ואיו
 היא שמולה מה נס הוא ל לישומה [ומסכים]
 ומשכים אני מס מלכות. אינ הכא לא נקנו
 אלא המלכות והבינה לפי שהמלכות נקראת
 נס• כן השובה כמדת הבינה כדאיתא בזוהר
 פ׳ נשא אלא שההשובה םהס הוא המלכות
 אמנם השובה מפליא הוא הבינה ולזה אמר
 אס אני לי שהתשובה סהס שאמשה שהיא
 רומזת למלכות לא תומיל לי ולא תמסור
 לי אמשה משובה מפליא שהוא בבינה והיא
 מממוד לי וכשאני לפלמי מה אני פי׳
 וכשאני שהוא המלכומ היא מושה מרכבה
 מלי שאני לריק גמור מה אני כמו מה רב
 סובך מה אני כלומר כמה גדולה יש לי
 וכוגמ המנא כננד במלי משובה וכננד
 צדיקים גמורים כנגד בטלי משובה אמר
 אס אין אני לי מי אני וכנגד לריקים שהם
 מרכבה לשכינה אמר וכשאני לטצמי מה
 אני וכל שניהם אמר אס לא טכשיו איממי
 כלומר בין בטלי תשובה בין צדיקים גמורים

 אס
 פתח עיניס

 אני לי להזדרז בהורה מטצמי מי לי מי •חייב
 אותי כי לא קדמני טני ואביון ומכר להם כמוני
 הממית טצמו טל התורה . וכשאני לעצמי
 כפי חשקי ללמוד תדיר ולא למשות
 מלאכה כלל מה אני איך אחיה ואתפדנ׳
 כי דליתי מאד . וכי תימא הלא אחיך
 שבנא טשיר יפרנסך לזיא אס לא עכשיו
 קידם הלימיד אימתי דאח״כ לא י ומיל
 וכמ״ש פ*ג דסיטה תא נפליג יצאת ביק
 ואמרה אס ימן איש את כל הון ביתו והיינו
 מפני שכב׳ למד ואינו מימיל בסיר׳ שעסק
 כבל כמ״ש רבינו ירוחם חלק אדם כסיכ

 בי׳

 בית הבחירה אבות פרק
ם ארצח לחייי סלאכתי בחק הנפש  א
ם בערכי גופי לבד וכשאני  ושליסותד. א
 לעצסי סה אגי גיל לפ׳ כלוסר ואחד שהכל
ם אגי לעצסי דיל להתעס׳ בצרכי י א ר י  ג
ד סבלי שאשגיח בזה לעבודת האל ב י ל פ ו  ג
 ולשליסות הגפש סה אגי והגה גחשבתי
 ־עם זאת ההנהנה כבהסה והכוונה להיות
ם סשתדל בחק נפשו השתדלות תסירי ד א  ה
 זגערבי גופו כפי ההכרח לבד ואף גם זאת
 בכוגת להיות תכלית כווגתו לשליסות חגפש
ו שביארגו בחיבור התשובה ואס׳ אחיכ ס ב  ו
ס לא עכשיו איסתי כלו׳ אם החמיאני א * 
 יצרי להיות לעצסי דיל להיו׳ כל השתדלותי
 בצרכי גופי סבלי השגחה אל תכלית סוב
 זהיא שליסות הגפש ואגי גשען בזאת
 ההנהגה על סד, שבלבי לתקן סעוותי
 במרס יבא חבל קצי ויתאחד השתדלותי
 בתיקון נפשי על ססך זאת הסחשבה ואם
א עכשיו איסתי כלוסר אולי זסןתקיתי  ל
 ישממ סבין ידי ואז תאבל נפשי ותצעק
 מכאב לבא לוסר גוי נתתי לסכים עבדי
י אי אין סעשה ותשכון ודעת ותכסה  רםג
 כשאול אשר אתה הולך שסה וכמו שדרשו
 !בפיק דע״ז דיג עיא) סי שטרח בע״ש
 יאכל בשבת שאין השגת סעלח וכבוד לנפש
ם לא כפי שהושלסה בהיותה עם אברי  א
 נופה והיא בונת הצדיק בחיי העולם הזה
א ענין ההק עצסך לפרוזדור כדי שתכנס הו  ו

 ספורנו
 לפטמיס מל יד משרהיו לפיכך יפה אמרתי
 ללא מוסיף יסיף וכשאני לעצמי משהרל
 להשלי׳ עצמי בלבד ולא אשהדל ללמד
 לאחרים להשלים כוונה האל יתברך ברב
 מם מה אני השיב שישלים בי לבד* רצון
 קוני ילכן יפה אמרהי דלא יליף קעלא הייב
 כיין שלא חשש להגדיל כבוד קונו במה
 שבידו למשיה כמו שקרה במנין מי מריבה
 כאמרו מל אשר לא קדשהם אוהי ואין
 התנצלות למתרשל מהיסיף דמה אי'מללמד
 שימשה זה בימים באים כי אמנם זה הזמן
 האובד אין לו תשלומים למולם בהייה החיים
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 למרקלין וגדולי המחברים פי, בפיהימ אם
 לא עכשיו אימהי אם לא אקנה הסעלות
 בבחרותי מתי אעשה לביתי ועת הזקנה
 קשה להוציא בו האדם מן ההרגל שהומבע
 בו וכן פי׳
 וכשאני לעצמי מה
 אני כלומר אחר
 שברשיתי להיות נפשי לאיזה צר

 שארצה מה עשיתי מן המעשי׳ להשלים
 עצמי והנני נעור ורק משולל מן המעלו׳
 ויש מפי וכשאני לעצמי מה אני כלומד
 אפי׳ בשהמחעסק במפעל הטוב שהוא לי
 לברי מה אני כלומר איך יספיק לשלימו׳
 נפשי וםה אתן זה לפני ארו; עולם בההיצבי
 במשפט לפניו יתברך ובבריית׳ אמרו עור
 עליו שהיה אוסר אם אני כאן הכל כאן
 ואם אין אני כאן םה כאן כלו׳ דתכלית
 הבל הוא החכםה ונםצא דהחבם הוא הכל
 באוסרו וצדיק יסוד עולם וכן אסרו שם אף
 הוא ראה גולגולת אחת כו׳ וא״ל על
 דאמפת אטפוך וסוף לדממיפך ימיפוניה
 הבוגה להאמין על הםאורעות והסיבות שהם
 בולם םצד העונש לא בסקרה יש!עולות
 הרע ישובו בראש עושיהם כםארזיל(בסוטה
 ריח) במרה שאדם מודד בה סודרים כי׳
 ובן כי פועל אדם ישלם לו כוי לתת
 מעלליו יאכל כוי אעיפ שהראשון ראוי
אוי להעגש ג״ב ן  בחירתו ולכן הוא ר

 (טי) שמאי אומר עשה תורתך קבע

 אם לא מכשיו אימחי כלומר אם לא עכשיו
 בעוה״ז אימתי בעולם הבא כבר עבר זמנו
 ומי שכורת ערב שבת יאכל בשבת. אינ
 אם לא עכשיו בגלגול זה אימתי בגלגול שני

 אולי תתגלגל באופן
 שלא תוכל לעשות
 שום מלוה כגון

 באשה שהיא פטורה מכל המצות או
 בטומטים או בגוי וכדפירשו במקיבל־ם
 הטובר טבירה ושנה בה הותרה לו וכדאז״ל

 דאה ויתר גויס .
 (טו) שמאי אומר טשה תורתך קבט.

 פי׳ טשה תקן כמו ובן
 הבקר אשר עשה ממש לאן עשיות כלומר
 מורמך שהיא המלטמ לעולם דרך קבע
 רצונו לומר יהיה בעיניך שלעולם צריכה
 תיקון שאין לך דור שאין מכעיסין אומה והוא
 ע״ד שאמר בזוהר פ׳ מרומה עמ לעשות
 לה׳ האי עמ שהיא המלכומ צריכה לעשומ
 אומה ולמקנה לפי שהפירו מורת־ך ואחר
 שיש מי שיפר מהיה אמה מקיים וממקן
 אמור מטט ועשה הרבה פי׳ אמור כל מה
 שמשיתי ומקנתי מטט הוא לטזלם יהיה
 בעיניך שלא תקנת דבר ובזה וטשה הרבה
 אמר שמתשוב שלא טשית כי אם מטט בכל

 קבע כלומר שחחא םלאכתך עראי ובאשר

 ספורט
 קצרים לרגל המלאכה יזה הוא אמרו ואם

 לא מכשיי אימתי :
 (טי) אמור מטט וטשה הרבה כוי. כבר
 ספרו זיל שיצא מנתם לטבורת
 המלך ויצאו ממי שמונים תלמידים לובשי
 סריקין של זהב ואז נכנם שמאי במקום
 מנתם ולכן אמר אן) מל סי שיצאה- אמה

 מנחם
 לביא בגלניל אחר ימי יורמ אם אהיה מוק

 ים הזה
 קבע וכו׳ אפשר לפרש במשז״ל

 לאיש כדרכיו וכפרי סעלליו כו׳ ב• פרי
 להעגש לא הוכרח הב׳ להרגו אלא מצד

י אומר עשה תורתך א מ ח ע  (>ז

ח עיניס ת  פ
. ואפשר לפרש אם אין אני לי מי צ׳ י  בי
 ואף אם יהיה לי בן חכם ויוטיל ה״ר להציל

 מגיהנם אבל להשלים חקינו לא יוטיל כ;
 כך . וכשאני לטלמי רטשיתי כל טלרק׳
 מדיין חייב ל־רמ מה אני ומה נתתייבתי
 בגלגולים שעברי ימה אני נחש מי שהוא
 מכלל היריעות שאמרו בז״א . וכ״ת כיון
 דעתה ידעתי שאני צדיק מה איכפת לשעבר
 לז״א ואם לא עכשיו אימסי אתקן כי יצטרך

ן כי  לתק

 (סי) שמאי אומר פשה הורתך
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 מה שטשית תמשה הרבה שמיד יום ביומו
 תתקן א״נ אמור בפיך למולם ויהיה מרגלא
 בפימך לומר תדיר וכי המרה הזאת תהיה
 ממומה למולם בסוד המ־טומ בשביל ממשי
 הרמים ובזה תמשה
 אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל אות׳ רבה וגדול׳בסור
 את בל האדם בסבר פנים יפות. היתוד וכמשז״ל ותרב
 חכמת שלמה אתרביא׳
 ואשחרבבח משיעור מימימה והעשה הרבה
 ואס חעשה זה כשחפמר מן העולם חקבל
 את כל האדם המליץ ארס האצילות כל
 המרות והס יקבלוך בסבר פנים יפות שיאירו
 כולם בסוד ש׳״ע נהירין תרץ חפוחין בסוד
 יאד ה׳ פניו אליך כדאיתא באדרא לנשא.
 א״נ עשה הורה׳ קבע פי׳ הוא ההורי שאחה
 מהרש בסודוהיה יהי׳ בדרך קנט ואס אומר
 לך יצרך טכשיי יש לך עסק אמור לו אעשה
 מעט ואהיכ אלך לעסקי ובזה ילך ותעשה
 הרבה וכלאז״צ פגע בך מנוול זה ־שכהו
 לבית המלרש ובזה תקבל את כל האלם היינו
 ארס קלמאה עתיק יומין בסבר פגים יכות
 יכדאיהא בפ׳ בראשית שכל רזי אורייתא
 סלקין טל טתיק יומין ומנשק לון ומביל

 לון טמרה :
 א״נ טיקר תילושי התורה הס ביום שבת
 שבמוצאי שבת שואלים לנשמה מה
 חלשת היום בתורה ואס רשיב כהוגן כמה
 תלוון טושין ואס גס כן [ואס כן גס] אביו
 ואמו נהנים מאותה שממה וכלאיתא בפ׳

 שלח
ח עינים ת  פ

 לבתחיל׳ התירה נקרא׳ טל שם הקב״ה
 לכתיב בהורת ה׳ חפצו יאהיכ נקראת

,  טל שמו שנא׳ ובתורתו יהנה ואמרי פ
 היה ניטל הגיט לפרשת דרכים זה תיס
 לסלקא ליה שמטהא אליבא להלכתא וכתבו
 התיס׳ לכיין להגיט להוראה המיל הוא
 מהרהר בתורה . וכבר כתבי המפרשים
 להא מקראה התורה מל שם הקב״ה היינו
 בתתילת לימודו ואחיכ כשהגיע להיראה

 ינטשה גברא רבא נקראת על

 יזדמן ותור׳ קבע ער שאפי׳ בעת
 מלאכה תהיה כוגתך לםה שאתה עריך
 לה לקיום גופך וביתך עד שתפנה אהריה

 םהשבהך להתעסק בתורה ובהכסה

 שמו והנס
 הוה

ך םעמ ועשה ן מ  א
 הרבה שזו
 י יא מעלה קנויה לנו
 סזמן אבינו הא׳ אעיד.

 שאמד ואקחה פת להם (וכמ״ש בבימדפיח
 ע״א םכאן דצדיקים אוסרים מעמ ועושים
 הרבה רשעיש אומרים כו׳ואונם עושים) והם
 השיבוהו כן תעשה באשר דברת כלומר
 פת לחם לבד ואח״ב נאמר ויקח המאה
 וחלב ,־בן הבקר אשר עשה כוי. והוא
 הדי; שכן בכל הדברים יהיו מעשיו יהירים
 על הבמחתי והרשע עושה בהפך בענין
 עפרון שאמר השדה והמערה אשר גו לך
 נתתיה ובשעת המעשה רצה ממנו יתר
 מברי שוויה ד׳ סאות שקל כסף וכיוין
 לשעיר באומד באומרו ארץ ד׳ מאות שקל

 כסף כו׳ מה היא :
 ןףןןי מקבל את כל האדם בסבר פנים
 יפות כלו׳ שאפי׳ לא היה לבך שמה
 בכך הראה את עצסך לפניו בשבח על
 ביאתו עד שיהא סובר עליך שיהיו פניך
 מצהיבות לשמחתך על ביאתו ובדרש
 אמרו (באמת דר״ן ספי״ג) נתן אדם להבירי
 בל םתנוח שבעילם יפגיו כבושות בקרקע
 םעלה לו באלו לא נתן לו כלום אבל

 •פורנו
 מנחם לטבורה המלך ראוי לך לקבוע עתים
 להורה •יבהנהנת שררתך בבית המלך אין
 ראוי לך להתנהג כשאר בני הרשוה שאומרים
 הרבה יטישיס מעט כאמרס ז״ל נראין
 כאיהביס בשטה הנייהן יאין טומדיס לי
 לארס בשטה דחקו אבל אהה בטל הורה
 ראי' לך שתעשה הפך זה אבל תאמר מטס
 והטשה הרבה ושתקבל את הארס בסבר
פוה לא בנאוה ובוז כמנהג בני  פניס י

 הדשיה;
 הכה
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י, המקבלו כפנים יפית אפי׳ לא נתן לו ח אב ו נ ר ל , 0 ד א ל ה ח כ ר א מ ן א כ ל ח ש ל  ש

ף . כלים הרי הוא כאלו נתן לו כל מה שבקש ו כ מ ג  ןאין. נ
׳ א״ת ממני « י  א״נ הוי מקבל את כל האדם פ

׳) רבן גמליאל או׳ עשה לך רב  מלכות כ״ל יסיר הא־״ס תפארת (5
 בסבר פנ־ם •פיח בו; . פירוש• הוא
ה לך שלםעל׳ אמר עשה ש י ף ן מ ה אף י  היינו הארת אנפץ (כיז) רבן גמליאל ה
ה לך רב לענין ב ר ל ת א ק ו פ ם  חיוורין ממתיק יומ־ן רר. והסתלק יין ה
לעשר אומדות: הלימו׳ שתהא חכמתו ; :  ש־חמשך אליהם וה׳ :
׳ מייאי־ת שלטה מקובלת םזילתי אבל  דהאדסלרבוח ה
ר !י! מ ׳ א א כ כ יי״־י לע־ראימדומסיאעימדות היי״אז״ל: » ד א י ה י ב , ׳ ן לענין הוראה כלו׳ י . ע ן ר ן ד , ר ו ת ג י . ה  ל

׳ . שאם הבא הודאי לידך נ;מה שאינו מ . ו . ק ו ן כ , י ה א ו פ י ג  ו

ה ,אל בתיי׳ בהדי׳ בתלמוד .ייצסר׳ לה־ציא מן ל . ל 3 ו 3 c v ע ־ ב ך ק ה ר ו ה ה ש ג  נ

ט הסברא או ממקצת ראיות רתיק־ת יעשה ע ר מ ו מ • א ה ד מ  תאמר הרבה תירה ל
ך לו רב אם ימצא גדול מםנו שיתברר לו ר כ ש ה ו ב ר ה ה ש ט 1 ה ר ז ב , ו ת ו מ ל ה ש א מ ו  ה

ח העני; ויסתלק הוא מן הספק ולא יהא בוש מ י ( ר י י ע . מ ש ״ ם ה ך א ל ה ש כ ל א 3 ק ח  ש

ר מלשאול ילוםד לא ידעתי ואס אין שם ה , ז : א ; ה . א ך ם כ ו א ה ה נ . מ א ק , ה ה ש ר ו ת  ה

ן גדיל הימנו אי אפי׳ כםיתו הרבה דברים נ כ ר א ה ן - ן י ; ת <צחק ו ו ך ל ו ׳ ה ש פ .  ר

ח ,קי _ נעלמים מאחד שהם נגלים לאתר אפי ר א י ר ר נ ל ה ו ך ג ר ה י 3 ח ה 3 ש ז ו ר ך 3 

) לקט; הימני אם מפי הקבלה או שמיעה י . ד ל ן ה ו ע מ א ש ק ל . פ א ה ה מ , ג ה ש נ : מ ב  ו

, וכשלא יתברר אפי׳ לאה־ יהיו מצרפין בה . ל ך פ . ע ם פ < ו ש מ ן ם פ ל , מ ס ה < י 3 ׳ ך ל ג  ע

. כל מה דאפשר ואם אין מוצאין בירור 3 א נ ה ם א, ח ג , פ מ פ ״ ר 3 ך ן : פ ; , נ כ ר 3 ח  ן

י בענ־ן ויצטרכו עכ״פ להוציאה מן הסברא ר א ה מ , ״ל א ך ״ ט פ ר ל ו פ . ל א ר ר ק  י
א מ״מ נסתלק הוא מקבלת כל העונש ת 5 ; ה 3 ז לא ז - ך ה ט מ ו ס א ה י ו ח ה ר נ ש מ  ך

ר ונתפזר בין כולם כאומרם ז״ל (בסנהדרין ו פ ן ל א ק ר ק , , ל כ 3 ן א י ה מ ו ל י ן כ ו ה 5  מ

 לפניך שמתא בארח מקרה זמנ־ן בריא י״ז
 על־יהו וזמנין לא יעל הלו נאמר ש נח השלח את האס וטל אלו נאמר לא תקח האס טל
 הבנים וז״ש עבה תורתך קבע מדאפקי מכינוי תורתך תרתי משמט התורה ובזה

 הירהך שכינה השרה על ראשך ותקרא טל שמך בקבט:
 (מז) אמרו הפשנינ־כ על מה ששנינו ולפני מי אהה עהיד ליתן

 פתח עי־ני־ם ספורנו
 הוה ס״ר דכשהנ־ע למדרגה שהתור, נקראה (טז) ?{שה לך רב וכו׳ . רף על עי

 טל שמו לא יצטרך לשקוד בה הריר כי שהמרו
 כבר בכל מקים מוכה'ר בכתרה של הורה. אבל אין זה המת דאדרבא אז כהיב ובהורהי
 •הגה יומם ולילה כי אף בלכהו בררך יהרהר כמ״ש הסוס* ועי״ז ניצול מההטא.
 וז״ש משה הורהך אף שיניה שנקרא׳ הורהך ואהה גבר׳ רבא לא הימא כי
 מפתה אין צורך להתעסק הדיר אלא משה הירהך גם שנקראה שלך קבמ . ומאחר
 שהמיר אהה מהרהר בהורה אהה בסוה שלא יתגרה בך היצה״ר ותזכה רמצוה
 גורר׳ מצוה אמור מטס וטשה הרבה כי הורה מברחר. היצה״ר . והוי מקבל אס

 כל אדם וכו׳ ררב שמחל וכו׳ וכ״ש שצריך להסביר פנים :
. אפשר לומ ר במיש  (נוי) ר״ג אומר עשה לך רב יהסהלק מן הספק

f הרשב 
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 דין ומשכון שכשאדם נפער מן העולש
 מושיבים אותו מל כסא דין ואומרים לו מי
 שמשה כך יכך מה דינו והיא פוסק הדין
 ואח״כ מראין לו חשבין עונותיו ואימריס
 לו כן משפטך אהה [חרצת] חרשה ז״ש
 משה לך רב כלומר ראה עצמך לעילם
 שאהה רב ודיין טל עצמך ואהה הפסיק
 דינך ובזה והסתלק מן הספק מכל דבר
 שיש בו שוס כיטור אפי׳ דרך ספק שמאהר
 שהדין נותן כל ספק דאורייתא להומרא כך
 אחה הדין לעצמך בשטה ההשבין ולכן בזה
 הסהלק מן הספק הרי הרחקה הנזק דהיינו
 סור מרט וכנגד הקרבה התוטלה דהיינ1
 יטשה טוב אל תרבה לטשר אומדות כלומר
 לא ההזיק טצמך לצדיק גמור ומאומד
 וממהשבה האמר הרבה טשריוה ממצוה
 ומטשיס טובים יש לי או הרבה טשיר מן
 ההר: ומן המלוה כמדומה ל׳ שיש ל׳ מציה
 הרבה שיום פלוני משיהי כך וכך ויום פלוני
 כך וכך ויטלה לך הכל לתשבץ גדול לכך
 אמר אל הרבה לטשר אומדות אל חרבה
 ממשיך מאומד וממחשבה וההטלל בטשייה
 המלוה אלא אדרבה האמר זוודין קלילין
 יאורתא רהיקא. א״נ טשה לך רב מלשון
 ורב מהיות קולית אלהיס וה׳׳ק טשה ל׳
י  לעצמך שכל הטולס כולו לא נברא ה 1
 בשבילך וכולם לא נבראו אלא לציות לך
 כלומר טשה טלמך שיש לעילם די ביריחהך
 ואחר שחחשוב טצמך כך אל ישיאך יצרך

 להחטיא
 פתח עינים

 הרשב״א בחשי׳ סי׳ רנ״נ ראם רב במקימנ
 חיקל הולך אהריו כהרבא דאייחרא בא״׳
 שכלם נוהניס היהר ואלו יטשה שלא כרבו
 מיקל בכבודו : אמנם מקום שנהגו לטשוה
 כל דבריהם טפיי הרי״ן} או הרמב״ס הרי
 משו נדול זה כרבם . מיהו אס יש מכס
 ראוי להוראה ורואה ראיה לאיסור מה שהם
 ממירין נוהנ בו איסור שאין אלו כרבם
 ממש טש״ב . וזה רמז טשה לך רב לפי
 שיש כמה ספקות וסברומ עשה לך רב
 הקבל עליך הכס מופלא לרב והסתלק מן

 הררה

 דיז עיב) םיכניף עשרה סבי רב אשי בי
 היכי דליםםייה שיבא םבשורא:

 ואמר אח״ז ואל תרבה לעשר אוסרות
 בלו׳ שלא יוציא םעשרותיו םתוך
 האוסד דנם זה סכנים עצסו בכלל ספק
 וקי לי לפרש לשון אומרו אל תרבה בלו׳
 אל תהןז מתמיד בכך שהרי אפי׳ העושה
 בן לא עשה כלום שהמעשר אינו נוטל
 כאוסר אלא בסדר. אי בסשקל או כסנין
 ואם נטל םאוםד אם פתת לא עשה כלום
 וםפריש מאותו םעשר אהד מעש •ה שבו
 ומן הנשאר בכרי אהד מעשרה שבי ג״ב
 שלא חל שם מעשר כלל לא על עצמו
 ולא על הנשאר כבדי ואם הוסיף פירותיו
 מתוקנים מצד שכבר חל המעש־ על הראוי
 אלא שהפעשר סקולקל שהדי יש בי חלק
 שלא חל עליו שם םעשר ונמציא הם עשר
 שטבל מעירב בו ואסור לכל אדם ואין
 לו תיקון ואעיפ שלדעת קצה ספדשים יש
 בו תיקון כסו שביארנו בשני של קדושין
 ודנ״ב) ם״ס הרי לא עשה כלום לענין
 המעשר עד שיתקן ומה הוצרך להזהיר
 שלא יתמיד בכך ושמא על התרומות הוא
 אומר כן שניםל׳ םאוסד ואם פיחת או
 הוסיף תיקן מ״מ והוצי׳ בלשון מעשר אנב
 שימפיה או שמא על הצדקה שהיו רגילים
 לתת עשירית מהריוח והזהירו שלא יתמיד
 לעשות כן דרך אומד שמא לבבי מאמץ וידו
 נקפצת ואינו אומד בה כראוי או בהפך

 ספורנו
 שאמרו הרוצה לעשות כרברי בית
 שמאי מושה כדברי ביה הלל מושה
 מפני שאלו ואלו דבר־ אלקיס מייס מכל
 מקים ראוי לך שהעשה לך איזה רב מיוחד•
 שהעשה לעולם כפי דמהו והורה כפ־
 הוראתו ובזה הסהלק מן הספק של מהלוקה
 >חופן שלא יטה לבך לפשוה פעמים כדברי
 זה יפטמיס כדברי זה שטל כמו זה אמרי
 ז׳יל מלץ הכהוב אומר הכסיל בהשך הולך .
 זאלתרבה לפשר אומדות אף טל פי שאמרו
 *!רל ואתר כך ברך הרי זי תפילת שיא שאין

 הברכה
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א שמא לא הרויח כל כך ינםצא סבזבז. ו ן נ ח ך ל ת ט ד ה 3 ל פ  להחעיא לפי שלא ה
ן ואע״פ דאפשר לו לבזבז עד חומש כמו 5 ! לך. ו  ולאבד כל הגדולה העחידה ל»ת
ס שהתבאר בכתובות (דין עיא< מים דרך  גמי רב מלשון גדולה כמו שפרשו זיל רבי
ו מצוע הוא במעשר והמוסיף לא יצא מכלל ח כ  קמים מלי גדולים דואג ואחיתופל ו
 שאמר לו המגיד למורינו הרב הזקן שהבטיחן מבזבז אלא ידקדק בחשבון ויוצא מעשיו
ך לצדקה ואפשר לפי• ניב שרמז בעגין ל ח ן ה ת . ת 3 ע ר ג צ ח  שידרוש ז׳ ימי משתה ב
פ ההויאה שפי׳ שלא יתמיד להורות במה ״  וטושר כבוד מלכותו שיראה לצדיקים ק
י שלא נהברר לו דרך אומר וסברא אלא ה ר ה ה א ל ז  יום ויהיו לו י״ד מלבושים כ
י יפשפש בהלכות עד שיתברר לו הענין או ך מ ד י א ל ט א ח ב ס י  לך כדי שתאמר א

ב שיצרף עסו אתרים ע׳ד שביארנו; ך ר ה ל ש ה ט ז ו ו מ 3 א ה י ל ז ן לן כ כ ו מ  ש

 :בזה בשטת פטירתך הסתלק מן הספק לא שפמי!
 יסהפק לך כמו שנסהפק לר׳ יוהנן בן זכאי שאמר איני יודט באיזה דרך מוליכין איתי
 ובודתי שריב״ז לא הי׳ מסהפק בזה אלא להוכיה לתלמידים קאמר. ואל הרבה לטשר
 אומדיה כלומר לא האמר שאטשה טצמי נדול במטשיס אשאל קצה משכרם בטולס
 הזה לזה אמר אל הרבה כלומר אס הרבה כל כך חטשיך טר ש־טלה באומד דטהך
 שיהן לך שכרם בטולס הזי: וזהו לטשר אומדות ליטול המטשר מהם ליהנות מהם

 בטולס הזה:
 א״נ טשה לך רב היינו סוד שוס השים טליך מלך היינו סוד כבוד ה׳ ההופף טליך
 שם יהויה שממנו נמשכים מהיי״ר ירא״ה ומה״א אהב״ה ומוא״ו הור״ה ומה״א
 אחרונה מעשיה כדאיהא בזוהר יזה עשה לך רב כלומר כביכול עשה אוהו אהה בטש־ה
 והחשוב אותי שהוא עליך כדי שתהא אימתו עליך והסהלק מן הספק היינו בכל טת
 יהיי בנדיך לבנים ושמן מל ראשך לא יהסר תחשוב שאתה מלובש בגדים לבנים ועשישיה
 מלאה שמן על ראשך הסהכל כדי שלא השפך עליך והלכלך בגדיך מהה אמר אס
 אהה העבה אוהו שם הניול רב עליך וההיה אימהו עליך הסהלק מאותו ספק
 שמא ישפך השמן על ראשך שגדולה היראה שיהיה לך מזה יוהד מזה והטעם כמשז״ל
 השמן לא יעמוד כי אס מיראה כדי שלא יתלכלכו בנדיו ונם לא יהיה נזהר כי אס
 ממבוד מיראה בלבד אמנם בעשיית לך רב תהיה זריז בארבעה דברים בירא״ה ואהב״ה
 בהור״ה ומצויה ואל תרבה לטשר אומדות כלומר לא תאמר אחר שחשבת לעשות מצוה
 ילא משית אותה מעלה טליו הכתוב כאלו טשאה אס כן אהיה לטולס אומד בדטתי
 למשות מצוה באימד דעת בלבד ולא במעשה כ׳ זה לא נאמר אלא כיון שנאנס ולא יכול
 לטשוהה וז״ש אל הרבה אין ענין זה נעשה כי אס פעם ביובל וכדאמרו בעלי הפשט
 ליו לי זדים שיהות דהיינו שוהה טמוקה באמונה ואימר כל מצוהיך אמונה כל המצות
 לא כהיב כ׳ אם שיהיו לך באמינה דהיינו במיון לא במטשה והוא שקר מה שרדפונו בזה:

 פתה עינים םפורנו
 בספק שהלך אחריו בכל הוראותיו וזהו אם הברכה מנויה בדבר המדוד ובשביל זה אולי
 היא רבו ממש שמקבלו ולומד תורה ממנו. יטלה טל לבבך לטשר באומד ובמחשבה
 ואס אינו רבו יכול להתפרש עשה לך רב כמנין בתרומה אל תרבה לעשות זה שמא
 אף שאינו רבך עשה כאלו הוא רבך לטשו׳ תנועה ותאכל טבל ויצא שכרך בהפסדך .

 ככל משפטיו אך בדבר שתתה רואה לאיסור ולא
 ׳זםתלק מ; בספק שאינו רכך ממש ;

 מטוז
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 (יז) פירוש משנה זו מ״ד שפירשו ז״ל
 אין בן דוד בא טי שיכלו
 כל הנשמות שבגוף ופירשו ז*ל דהיינו אולר
 א׳ ששמו גוף אפשר דטליו קא רחיז הנא
 דמהניהין ואמר ולא

 (יז) שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי
 בין החכמים ולא מצאתי *לנוף טוב
 משתיקה ולא המדרש עיקר אלא
 המעשה וכל המרבה דברים מביא

 חטא •
 מלאכת שלמה

 אלא שתיקה וכן
 >״ל:

 מלאת׳ כדי שיכלול
 האדם נפשו בכלל
 אותם נשמות שבאותו
 אוצר הנקרא נוף
 ובמה יקנ׳ אותו האל׳
 בשתיקה מלשון הרפ
 מרכילות משמט שוא
 מנבלות הפה והטעם
 כ׳ טל ירי איזה דבר
 יוכוער מהם טישה הבל ואותו הבל טישה
 ל ש שיה שמשבר הנשמה וזהו סוד נס זה
 הבל ורעיון רוה כלומר ממנו הבל שהוא
 רעוה רוה ישברו! לרוה כראיהא בפ׳

 בשלה :
 ולא המדרש הוא העיקר אלא המטשה.
 איה א בפי פנחס יז״ל מה בר נש
 בלא בנין איהקרי טקר ואהה־ה טקרה אוף
 הכי אורייתא בלא פקודין איהקריאה טקרה
 ובג״ד אוהמוה ולא המדרש הוא הטיהר אלא

 >י') שמעון בגו אסר כל •סי כו׳ ולא
 מצאתי לגוף טוב םשהיקה .
 כלוטד אין בטחת גדולה טטעוט הדיבור
 וזה שדוב הדיבור מרגיל הלשון לדבר

 טעות או שגיאה או
 הפלות או שיזיקהי
 באוסרו ברוב דברים
 לא יחדל פשע וכן
 אסרו וקול כסיל ברוב
 דברי׳ ורבותינו אסרו
 יםנילה דחיי) סלה
 בסלע םשתקות׳ בהרי
 יכן אסרו (בקדושין
 דע*ו).םייחםות' דבבל

 שתיקו׳ יהכםי הםוםר אמדי ״אציד לשונך
 באשר תא«ור ממונך״ וכן אמדו בהמעימ
 האדם את דבריו ימעמו שגיאותיו ואמר
 אחר יש מלה שהיא נקמה בלומר שהאויב
 ברוב דבריו יצא סצד דבריו עליו נקמה .
 יאמר א׳ בחנתי חלקי הדבור יתועלתו והזיקו
 ומצאתיו נהלק לד׳ חלקים םהם דברים
 שתקנה תועלתם ותירא מאחרי׳ כענין מי
 שמדבר בננד אחר לעזר שכננדי וראוי אן
ש הנזק אפי׳ כי ש ח  להניה התועלת מ

 משתיקה ;*א
 הניה הרי״א

 לבוה כוב

 :מעשה
 פתח עינים

 (יז) שמעון בני אומר יכו׳ ולא מצאתי
 י לניף טיב משתיקה . פירש
 רבינו טיבדיה מי ששימע חרפתי וביתק.
 ואפשר להרחיב הדבר כמ״ש הרמ״ק דאין
 בכל הסיניפיס ותעניות דבר המכשיר הנפש
 •מכפר מזניהיו כשומע הרפהי ושיתק ומוחל
ת א^ר לא יהטא יצריך א  כי אין צדיק ב
 כמה ס־נופיס יהטנייה הרבה אי קבלת
 יסורין ועניות ומלאים יכיילא אשר כל
 אמד מהס מר ממומ . אך המעביר על
 ממתיו אוכל ישיהה ומתפרנס בטוב
 ועיניתיו מתכפרים והאריך בזה . וז״ש לא
 מצאתי לגיף דייקא שלא יצטרך יסורין
 בנופו או בממונו או סיגופים יאין סיב
 משתיקה כי היא טוב לגיף שאוכל
 ישיהה ויש לו בריאיה ינסלת לו ט״י השתיקה:

 י־־זד׳״ו

 שפורנו
) ולא מצאהי לגין* טיב משהיקה .  לז
 כי אמנם רב־ס חשבו שהנה
 הדברי באדם היא הנכבד מכל כהוהיו טר
 שאמרו קלהס שהאדם נכבד משאר בטלי
 חיים בכה הדבר׳ יכן האדם נכבד מהברי
 כפי מה שינדל טליי בהכמה הדבור הנה
 אמר זה ההכ׳ שהדבור עם כל מטלהו לא
 ׳יעיל לניף כלל כמי שנראה בשאר בעלי
 מ־יס המאריכים ׳מיס ומתפרנסים שלא
 בצמר בלתי דבור כלל אבל יהיה תועלת
 כדבור בעסקי השכל המעשה במדיניות
 ובענין השכל העיוני ללמד לזולתו ועס כל
 זה התועלת לא המדרש והדבור הוא העיקר
 והתכלית המכיון יי בל המכוון הוא המעש׳
 הנמשך ממנו במדיניות או ילמוד המופבלית
 ונס באלה ייטב ממיט הדבור והלמוד בררך

 קצרה
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 ברוב פעםים לא יספיק התועלת למק ן
 והשני שהקוה סרס נזק ולא תועלת כלל
 כדברי נבל׳ ולשין הרע באהד
 בלי השגהה לעזר אחרים כלל וצורך הנחת
 9ז הדיבור םכוער בנפשו ומהם שלא
 הקנה טי לא נזק זלא תועלת כסיפור
 המאזדעו׳ והמקריי' והטתחדשים בזמן
 המלחמות ושאר הסיבית אם תעזבם הקל
 םשאם מעל גופך. ומהם דברים תקיה
 םהם היעלה בלא נזק כלל בהכמה ובסירות
 ובזה לבד צורך הדיבור ונמצא שחיסרנו
 מן הדיבור ג׳ הלקים והתרנו הרביעית לבר,
 ומגדולי הבמיני ע״ה (א״ה הוא הרמב״ס
 זיל בפי׳ דמתני׳ הלזו יע'ש1 הלקו הדיבור
 לה׳ הלקים הא׳ מוזהר ממני בעדו׳ שקר
 ילה״ר ורכילות והקלל׳ והב׳ נכאס בםיפיר
 הנבלים בטושבו׳ הלצים ושאר סיני שיחה
 בטיל׳ . והגי מוהר בעיני האדם בעכקי־
 ופרנסתו ובתורתו וצריך שימעטו בו הדברים
 ולא יעשם עיקר . והד׳ אהוב והוא לשבת
 המעלות אם מעלות שכליות ענוה העבירות
 והמרות הפחיתות. וההפישי מצוד, בו בכךיאת
 התורה וללמוד דרכיה ומצותיה ואמר
 החכם ,תהילת החכמה היא השתיקה" כלו׳
 שיטה אזנו לשמוע דברי חכמים ומצד שדיה
 לה ההבם באמרו זה המאמר בתהילת למודו
 ו־רל בין ההכםים שבת אז מדת השתיקה
 להטות אזנו ולבו לשמוע הרברי׳ ספי ההכם
 במאמר הט אזנך ושמע דברי תכםים ילבך
 השיר! לדעתי. והכמי המוסר אמרו טובה
 עצלת ךשתיק׳ מעצלת הדיבור ורבים
 נתבלבלו בביאור המאמ׳ כי עצלות הדיבור
 אצלם הוא שיהא עצל מלדבר וזו היא
 השתיקה עד שפי׳ עצלה םענין מתיקות
 גמר מלשין הערב אבל אצלי לבאר בי
 טובה עצלה השתיקה ר״ל עצלה שהשתיקה
 נמשכה מסנה מעצלת דדיבור ר״ל עצלה
 שיהא הדיבור נמשך סמנו וזה כי העצלה
 כ׳ םינין אם עצלה גמורה ואם עצלה
 קצרית והמאסר הנה נאסר על ליסוד
 ההבמות והעצלה הנסירה הוא שלא השתדל
 בליכוד בלל והקדרית הוא שילמד איל

 שיתעצל

 !.ממשה שהיא הטישה פירות :
 \$y לא המדרש הוא הטיקר אלא המטכה
 דהיינו מחזיק ידי לומדי החורה ט״ד
 ופירשו בזוהר בפסוק שכל טוב לכל טושיהס
 אז״ל לכל טושיהס אלו חסדי דוד הנאמנים
 תמכין אורייתא ואינון דהמכין אורייתא
 כביכול איכון טבדין לאינון דלטאן באורייתא
 אינון דתמכין לון אית בהו טשיה והבונה
 שתלמידי חכמים כל טור שטוסקיס בשורה
 אינם טושים טשיה ממש אמנם המחזיקים
 בידם איה להו טשיה וזהו שרמזו כאן לא
 המדרש שהוא הטיקר דהיינו ת״ח פצמו
 אלא המטשה קרי ביה המגישה אותי שמחזיק
״ •י מכל מטשה :  אותו שילמוד מורה יותר ״
 בבטולס. מביא חטא טל טלמו דהיינו
 חסרון שהוא חסר מן הטולס . וכדאיתא
 בנמרא אביי ורבא חד טסק בתורה וחייה
 ארבטיס וחד עסק בהורה ובמטש׳ וחיי0
 ששים שנה הרי אין לך חסרון נדול מזה
 והוא מלשון והייחי אני ובני שלמה חטאים:
 א״נ כל המרבה דבריס שמוסר דין טל
 חברו מביא טליו חטא שהוא נטנש
 החלה : א״נ המטיח דברים כלפי מטלה
 הביא חטא וכלוי כדאי׳ בנמרא בהטניח:
 א״נ ולא מלאהי לגיף היינו המלכוח שהוא
 גוף לגבי הפארה שהוא הנפש שבה! כה
 וכדאיהא בר״מ פ׳ משפטים (דף קיח)
 והכונה ולא מלאהי כדי שיזכה ההדס ליכנס
 באוהו גוף וזכי לאשהאבא בגופא למלכות
 כדרך שנהנה בו בנפיחה כמ״ש ויפה באפיו
 נשמת מייס כמו כן בשטה פטירהו מוזרה
 הנשיבו ההוא ליכנס למקום שילא וזהו והריה
 השוב אל האלהיס וכלאיהא בריש פ׳ ויהי
 וכלי להכנס הוך אוהו הגוף ילאשהאבא
 בגויה אין טוב כי אס השתיקה מלבריס
 הרטיס כארי־ לי ממנו טושה הבל ורעות
 רומ ומשבר רומו ואין בו כה לטלות
 ולאשמאבא במוך הגוף ההוא וכי מימא א״כ
 אניח טלמי מזה ואפסוק במורה שבטל פה
 ובדרש שהיא רומז אל המלכוח ויהיה יומר
 נכון וראוי ליכנס מוך אומו גוף לזה אמר
 ולא הנו־רש היא העיקר כדי שמעשה כל

ר ,־  ט
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 עסקך בהם אלא המעשה דהיינו מעשה
 המלות שהם סוד רמ״ח מצות עשה הרמוזים
 בתפארת רמ״ת איברי הזכר ולא תאמר
 עוד א״כ אעלה מל במתי מ״ב אל הבינ״ה
 אחר שהעליה היא

 שיתעצל בהבנת לםודו למצרף ובבחינת
 הדברים על אמיתתן ויתערב בהתחלת
 העגין שהעצלה הגמורה היא יוהר דע
 והפליג ב?ה ההכם ואמר שבעגייגי הידיעה

 העצלה הגמורה

 עובה ואחקיר
 ואדרוש בסוד הבינה
 ובסוד ג׳ ראשונות
 לזה שלל יאמר כל
 המרבה דבריס לדבר
 ולדרוש בנ׳ ראשונות
 מביא חנוא ואימא
 בזוהר בכמה הכתי־
 לימים ראשונים

 (יח) *רבן שמעון בן גמליאל אומר
 םלאבת שלם ה

 רשביג י/ו׳ מיג לברים המולס קייס, ירושלמי
 היל לתעניות ובפי בני העיר ועיש למשמע שלא
 היו נורסיס במלתיה לרשביג שנאמר וכו׳ ונס ההכס
 הריר יהוםף אשכנזי זיל מחקו להאי שנאמר
 ממשנתו וכתב לנכל הספריפ ליג ליה ע״כ ;

 כי שאל נא
 למקלה השמים דהיינו דוקא מהחסר ולמעה
 ולא ממנו ולמעלה כדאיתא בריש פ׳ וארא

 במכוסה ממך אל תחקור כלל ועיקר :
 (יח) פירוש מל הרין היינו מלכות

 שהוא

 בעצמו
 ויפרסם
 הפתאים

 שהשתיקה נמשכת
 ממנה טובה םהעצל׳
 קצרית שהדיבור
ה נ מ  נמשך מ
 שהנסור׳ לא תביאה ו
 להשהה׳ הדברים
 וישאר בעצםו אויל
 מהי־יש לא יזיק

 לזולתו והקצרית ידמה ויהשוב
 כיודע הדברים על בוריין וידבר

 שניאותו ויזיק לו ולאחדים
 השומעים דבריו י

 ואמך אה״כ ולא המדרש הוא העיקר אלא
 המעשה. הזהיר שיהיו מעשיו של

 הכם שוים לדבריו ושלא יספיק לו הריבו׳ בדברים הםצוים והנאהבים הדיבור לבד
 אבל הדיבור והקיום כמאמר נאה דורש ונאה מקיים וכן נאים הדברים היוצאים
 מפי עושיהם וכן אמרו(במדרש דוה) הכמת הםסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים וכי
 הכםתו של רבי עקיבא שהוא מסכן בזויה היא אלא מסכן במעשיו הרי שהוא ציות
 ודורש לא תטה טשפט והוא מטה כל אלמנה ויתום לא תענון והוא םענח חכמתו
 בזויה שהרי מביא עצמו שאם יאמר מול קיסם מבין עיניך יאמרו לו טול קורה טבין
 עיניך וזהו שאמרו בדרש עד שלא המא אדם נותנין לו יראה משהטא אין הבייות
 מתייראות ממנו וז״א הלא אם תמיב שאת ואם לא תמיב לפתח חטאת רובץ וכבר
 פי׳ זולתי שאת מלשון אז תשא פניך ממום בלומר אם תמיב מעשיך אתה רשאי
 לישא פניך לפני בל אדם אבל אחיכ לפתח חטאת רובץ בו, ניל שאס חטאת החטא
mn שעשית עוטר רבוץ על פתחי פיך ויגרום לך להחריש בטקים הראוי לדבר וע״ז 
 אמד שהמעשה עיקר ומ״ש תלמוד גדול רצו בו טפגי שהוא קודם והוא שפי׳
 הטעם דתלמיד מביא לידי מעשה וסיים דבריו במרת השהיקה והוא אומד וכל

 המרבה דבריט טביא חטא בלו׳ שמרבה במעות ובשגיאות עיר שביארנו 5
 >יח) רבן שמעון בן גםליאל אוסר בו׳ ואסר זה אחר שגהחכם .והוא

 שקראו
 ספורנו פתח עינים

' (יח) רשביג אומר מל ג׳ דברים  קצרה שכל המרבה דברים מביא חטא כ
 יפיל בהם ייתר ספק וטעות שכחה ומכל העולם

 זה יתתייב שהדבור איגי שלמות מצד עצמי כלל אבל הוא בלי ספק כלי • להשיג מכלית
 מכוון במדיגיות זבמישכלות להודיע מתשבת הלב אל הזולת וזה במישוש הדבור כפי
 האפשר הפך מה שיקרה בכל מה שהיא שלמות במלמי שהוא אמג׳ כל מה שירבה יהיה יותר טוב:
, חמר העל אלה יהקייס המדיגו' מל האמה ׳  (יח) על לברים מ

 י שיכל
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 שקראו עכשיו רשבינ ובסתני׳ דלעיל קראי
 שמעין בנו אומר שאז היה בחור וכתחילת
 למודו וכבר ביארנו ענין משנה זו למעלה
 במשנה השניה (איה עיין להרב חים׳
 יויט ומיש רבי'
 המחבר ז״ל בהקדמתו
 בענין התנאיט
 הנז׳ במשנה באות
 קי״ט ימיש שם וציי)

 נשלם התליית :

 שהיא מדת הדין דינא דמלכותא
 דינא וכן בהיפוך אדני־ הוא דינא
 ואס חשב היא לבדה תצריף [תשרוף] העולם
 בשלהוביה יכדאיתא בפ׳ האזינו אמר ר׳

 על שלשה דברים העולם קיים על
 האמת ועל הדין ועל השלום שנאמר
 אמת ומשפט שלום שפטו בשעריבם.

 תמ5א בסוף פרק שש0

 שמעון כל יומאי
 אצטטרנא דלא
 אוקיר מלמא האי
 צדק בבלהוטי ולכן
 צותה תורה בצדק

/ (משנת ריה בן י ך פ ת י מ p ט , D p p 

 צדק ומשפט מלכות
 סם ת״ת וכר״ש משפט וצדקה ביעקב אתה טשית וזהו סוד ויש נספה בלא משפט כלומר יש
 נספה מן הטולם ט״י מלכות כשהיא יתירה בלתי המשפט תית ממה וזהו טל האמת
 שכן אמת כת״ת כמ״ש תתן אמת ליטקב וטל השלום יסוד המימדס ובזה לא תקשה
 אמאי לא נקט תנא אורמא לקרא ואמר טל נ׳ דברים העולם טומד טל האמת וטל הדין
 ופל השלום כנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשטריכס אלא כמו שאמרנו יתישב שהעולם
 נברא בלין ומלת הלין הזאת מתנהנת בטולס אלא שלריכה שיתוף טס מלת הרתמים
 זכלאז״ל ביום משיח ה׳ אלהים שחף מלת הלין טס מלת הרתמים וכו׳ ולכן
 תיכף שחף טמו וטל האמת שהוא שתיף בח״ח טמה ואח״כ הזכיר היסול המיחלס אמנם
 קרא סלרא נקט ואז״ל מלמטלה למטה לרך תשיבית המלות ומעלתם והנם שהיסוד
 היא למטה ממנו תיכף והיליל שנ׳ אמת ומשפט ושלום לא קאמר כי בהיותה בתיק
 בטלה שהיכור הוא פוטל למטה והבן והנם לקרא קרי ליה לרין משפנו והס ממולפיס

 בהנהגוחיהס זה לין וזה רחמים לא קאמר שאחר
 בליניה

 נשתתף הלין מס האמת נעשיח
 מתוקה בריניה ומשפע איתקריאת כיוצא בו. תושלב״ט

 השלמנו פרק ראשון. תהלה לאל אחרון וראשון:

 פפורנו
 שיוכל הארס להשען טל לבר• מברו מל הפך
 אמרו מרמה לבר בפיו שלום את רעהו
 ירבר ובקרבו ישים ארבו ומל הרין וטל
 השלום כי על שלש׳ אלה הזהיר זכריה
 הנביא בייטולו לטוב ישראל ולקיומם
 כאמרו לברו שלום את רמהו אמת ומשפט
 שלים שפטו בשעריכס כי אמנם שפטם
 אמת תהיה שורת הלין ובשפטס משפט שלום
 תהיה הפשרה כיו מרס ז״ל איזהו משפט שיש
 ממו שלים היי אומר זו פשרה ומזה התבאר
 הרין אשר בנטייה ממנו יקרה טול בלי ספק

x נאהבת מפני השלום 
 רבי

 פתה עינים
 הפולס קיים טל האמת וטל הדין ופצ
 השלום . פירש מזיה ז״ל דכלהו
 מתפרשי למבין לינא טל הדין לדונו לאמיתו
 סל האמת בעלים שלא יטילו שיר . ומל
 השלים לסלק מבטלי הרין המריבה שביניהם
 פכ״ל והם לברי מרן בבית יוסף מ״מ סי׳
 א׳ .ובספרי הקטן ברכי יוסף שם הבאתיו
 ונשמט שם בסיף תיבות הנז׳ שהם רברי

 מרן :
 רבי

 נח השלום בקיום המרינות שנם בענק
 מכל מקום תהיה הפשרה
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 בעזרת אל

 בית הבחירה אבות פרס זכות אבות

 ועתה נתחיל פרק שנ
 אחד ואין שני:

 (א) פיתש שיבור לו האדם כלומר
 שתהיה הכתירה הזאת לו
 למלמו ולתוטלתו
 שבכלררכיו ותורתו
 ומצותיו יהיה טכקו
 ליחר קב״ה ושכנתיה
 וזהו כל שהיא תפארת
 למוש־ה היינו יתור
 התפארת מם המלט׳
 שהיא המושה הררך
 הזאת ונתנה הירך
 הזה כרי שימשה
 מלותי ומורות, מל
 הכונה הזאת כרי
 לזכותו וכ״ש ה׳ תפן
 לממן צדקו וזהו
 שיבור לו רקאמר
 כאע״פ שהכונס תהי׳
 ליחדא קב״ה ושכנתי•
 לו למלמו של ארס

 פרק ••*וי

 כי הסתכל בשלשה
: ם י ר ב  ד

׳ ר פ ׳ יש ס ל שהיא מ  >י0 רבי אוסר בו׳ כ
א נקי ל הקכיד, שהו  לעושיה ע
ת ל י ל דבר וייהם ס ל כ עושה ע ל ו ע י  פ
את ו ו ס ׳ דרך הרהבה כ ל הסדו ל׳ ע  פעו

ש אשר עשו בהדן פ נ  ה
סר אשר השליסו  כלו
ת נ ו נ ו ענייניו ו  והקנ
ם ד א ר שיכהו־ ה ס א מ  ה
ו שיהיה ה ש ע מ  ב
ת ה ה נ ש ע  באותו מ
ם ולבריו׳  רוח לשמי
ל ע ו  שפעמי׳ יהיה פ
ע לשמימ ם ר ד א  ה
ת ופעסימ ו  ומ־ב לברי
ך ועיקר הדברי׳ פ ה  ב
ל ל מיםב ע כ ה  ש
. ואמר ה ש ע מ ל ה ע  ב
ך ר ד  שיבחר לו ה
צע שאם יטה  הממו
ה נ מ ה הא׳ מ צ ק  ל
ל ולא י ס  יקרא כ
ת ר א פ  יהא לו ת

 (א) רבי אומר איזו היא דרך ישרה
 שיבור לו האדם בל שהיא תפארת
 לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי
 זהיר במצוד. קלה בבחמורה *שאין
 אתה יודע מתן שבק של מצות והוי
 מחשב הפסד מצוד. כנגד שכרה
 ושכר עבירה כננד הפסדה. הםתנל
 בשלשה דברים ואין אתה בא לידי
 עברה דע מה למעלה ממך עין רואה
 ואוזן שומעת וכל מעשיךבםפר נכתבים:

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
ה יודע מתן ת  שאין אתה יודע וכו׳ ואין א
ל עבירות כך ת ועונשין ש י צ ל מ  שכרן ש

 הגיה הריר יוסף זיל סול
ה ע ב ר א  לברים ס״א ב

 ולתועלתו זהו מין כוג׳
 א׳ במנין היתוד דהיינו בשית יומין דחול
 דקב״ה נחית לגבה וכדפירשו בפ׳ תרומה
 שמע ישראל הא בעליך אתי לגביך אמנם
 יש מין יתור שגי שהוא עליית המלכות אצלו

 והיינו
נם  פתח עי

 (א) רבי מומר איזהו דרך ישרה
 וכו׳ . אפשר לפרש
 ששואל דרך יבחר בעשיימ מצומיו ימברך .
 והנה מצ־נו דאמ״ג דשכר מצומ בהאי מלמא
 ליכא מ״מ מנן אלו דברים שאדם מושה
 אומס אוכל מפירומיהם במה״ז ואלו הן
 כבוד אויא וגמילות חסריס וכו׳ ומסיק סוף
 פ״ק דקרושין דכל הני רתנן הוי טיב לשמים
 ולבריות לאפוקי שלוח הקן ע״ש גס אמרו
 בקמא דף ס׳ מ״ב גבי הדור מצוה יוסד
 משלי׳ משל הקב״ה ופירשו רש״י ותוס׳ דאזכל
 פימת בעוה״ז וכתב הרב ימב״ן בסיף
 משנה זז רזריזוס וחיבוב והדור מציה אוכל

 פירימ

ו ם צ ע ד המעשה ב צ  ס
ה האחרון ייתר צ ע ואם יטה אהר ק  שהוא ר
ב לא יהיה לו ו ה ט ש ע ס ה פ ש י ע  מדאי א
ה יהןיק־הו ב ר ד . א ם ד א ל ה צ ת א ר א פ  ת
ם יהיה בילי ל בזה א ש ס  בחשיד שוטה ה

 ספורנו
 (א) רבי אומר איזו דרך כו׳ . אמר
 שממיגי ההשתדלות בחיי שמה
 יבור לו הארס מהאפxיס אצלו אותו המין
 שהוא מפארת למי שיתעסק בו ולא יבור
 לו השתדלות בזוי כאמרס ז״נ אשרי מי
 שאומנותי בישס אוי לו למי שאומנותו בורסי
 ואם זה יביר לו איזה מין השתדלות ש־מצא
 מצמו מוכן להיות יותר שלם בו באיפן שישיג
 גי סהלה ותפארת מן האדם כי בי יצלימ
 יותר . היי מחשב הפסד מציה שהפסיד
 בעשייתה מעסקי תיי שעה שהוא דבר במל
 סכליס בלי ספק כגגר שכרה לחיי סולם
 שהוא דבר בלתי בעל סכליס וכן שכר עבירה

 הד.יעלת
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 יותר מראי לא תהיה תפארתו מעד המעשה
 בעצמו ואם יהיה מפזר יותר מדאי אע״פ
 שהוא מפזר לצדקות ודומיהן והמעשה טוב
 בעצמו מימ בני אדם לא ישבחוהו בכך
 אבל יהיה אצלם עניינו מותר ומץ ממיני

 השטות וכן בכל הדבי־ים .
 ןיאמף אחיכ והוי זהיר במעות קלה
 כבחמור׳ שאין אתה יודע מיש
 של מצות. וזה הענין הוא במצות עשה
 שהלאוין רבים עונשם מיוהדים בתו' ומצד
 עונשי׳ ידוע הומר עניינם שהסקילה
 חמורה מכולם ואהריה שריפה ואהריה הדג
 ואחריה חנק ואחריה מיתה ביש ואחריה
 מלקות ארבעים ואע׳״פ שיש לאוין שאין
 בהם מלקות מימ יש לדמות עונשמ שבידי
 שמים כעונש שאר הלאוץ או קרוב לכך
 אכל מצות עשה לא נתבא שכר עשייתם
 בתו׳ ולא עונש מניעתם רק בפסה ומילה
 שיש בסניעתם כרה וזרד להיות זהיר
 במצוי קלה כבהמורה ותלה הםעם םפני
 שאין אתה יודע ט״ש שיט והטעם שיש
 טצוה קלה בעיגיך שתטשך טטגה פינה
 טפגות התו׳ כטו שתאמר דרך טשל שןכירת
 היום בקידוש של שבת הוא קל כעיגיך
 והוא דבר טשקיע בלבבות אטוגת החידוש
 שנטשך סטגה ניס אטוגת שגוי הטבעים
 ונטצא שיוצא טטנה טה שיוציא טענץ

s הפסח ג״ב ובן ביוצא בזד 
 ןא^ןף אהיב והוי סהשב הפסד טצוה

 ספור
 וההועלח המושג בעשייחה בחיי פעה כנגד
 ההפסד הנמשך ממנה לחיי עולם שאין
 ביניהם יחס מרך אי הדמוח בלי ספק בהיות
 וה נצחי וזה נפסד דע מה למפלה ממך
x חמרה אח פיהו  דע פרשח גדלח המלך א
 בהיוחך עובר עבירה וגס כן דע שעם
 כל גדלהו לא יחדל מהשגיח באלה השפלים
 כלל אבל אמנם מין רואה וכולי וגם דע
 שאין עונש ה גבירה בא לשלחר ולא ימפך
 האיחזג־ כי אמנם כל מעשיך בספר נכתבים

 ולגמול ילממש סליהם:
 כבל

 יהיינו בשבחוח וימים טובים וכדאיחא בפי
 חרומה בסוד הפרוח שהיו עולוח לביח
 שמש וארון אלהיס סור המלכות על גביהן
 המלים אותה אצל הת״ת הנקרא שמש בסיר
 ז׳ הינלות דבריאה הנקראין עולמות שיר
 ונקראים נערות בתולות טובות מראה
: שאמר ותפארת לו מן האדם כי  כנודע ז
 החפארח עומר לו בלתי שיורד אליה וזהו
 מן הארס וזהו גרס סור מיין נוקבין
 דאישידת נוקבא דהיינו המלכוח פני ארס
 וזהו מן הארס לפי שביום שבח עולה עמו
 ואינה יורדת שאין שימוש דשבח בהיכלוח
 דמטמרון נער בשית יומין דחיל שהוא יורד
 אליה מצד רחמיו חסדיו הגדולים ואז ילדה
 נקבה שאינו יחוד שלם אלא מילה הוא אצלו

 בסוד הבריאה כאמור:
 א״נ יש מין יחוד כד אסגיאו זכאין
 בעלמא אוהס שאין הקשה נראה
 בימיהם שאז נעשה ימוד נעלם בהכליה
 השלמוח והיינו אשה כי הזריע אמנם יש
 חין יחוד שני כר אסגיאו חייבין ואין לה
 מיין נוקבין אלא שהיחיד הוא בגילוי ע״׳
 הראח הקשח בסוד הנלניס נראו בארן לפי
 שעת הזמיר הגיע הענין הזמירה והפריכה
 [והכריתה] הגיע לכך מתגלים ג׳ גוונים
 בקשת בארן מלכות כדאיתא בפ׳ בראשית
 זהו כללות הכונה שיבור לו הארס בכל
 חמשיו ליחד שני מיני יתידיס הללו כל א׳
 בזמנו והוא עיר בכל דרכיך רעהו שהוא

 פתח עינים
 פירות במהיז ישרש דבריו מסוגית קמת

 הנז׳ :
 ובזה אפשר לדקדק הכתוב פ׳ אתרי
 ושמרתם את תקתי ואת משפטי
 אש ר יעשה אותם הארס ותי בהם אני ה׳

 וראיתי שפירשו משם הרב שליה רתיבת
 וחי היינו זריז כמו שפירשו בן איש תי
 והכינה אשר יעשה איחס הארס וחי שיזדרז
 בהם בזריזוח נמרן מכיר וכמשיל פ״א
 משיה א׳ ילדרכינו אפשר דרמז הכחוב
 לאס יזדרז האדם במלוח בכל איסני הזריזוה
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 מלשון והאדם ירע אח חוה אשתו והוי זהיר
 במלוה קלה כבחמורה שאין אחה יודפ הכה
 המלכות נקראת מלוה וכדאיחא בסון) פ׳
 שלח אצל מדוע אתה עובר את מצות המלך
 אמנם המרה הזאח לפעמים פיעלת רחמ־ס
 ואנפהא נה־רין זהו מלוה קלה אינה מכבדת
 עצמה על העולם במנין העטרה ולפעמים
 אוקידת מלמא בשלהובהא וכהאי דאדרא
 משא אר״ע כל יומאי אלמערנא דלא יותיר
 האי צדק עלמא בשלהובי. ואינה נקרחת
 מצוה חמורה שמחמרח פצמה ומכבדח אח
 עולת עול מלכוח שמיס על בני העולם
 והנה בני האדם כשיראו העולם מתנהנ
 בקלוח וברחמים ומלד זה נעשיח מלאכחו
 בקלות ומזונוחיו ופרנסחו חלויה במענו
 טירח משיגס לא יאמר הרי העולם ברחמים
 איני צריך לדקדק טור במטשי וכן ני,ראת
 נין ואמאי נקראת הכי בנין דטבידא אונאה
 לבני טלמא ומראה להם פנים שוחקית
 ותחתיהם פנים זוטפית כדאיתא בפ׳ חוקה
 ומי שהוא פק״ח אומר תחות אינון פנים
 יש פנים של זמם ויזהר במעשיו והיינו פיר
 שאמר בזוהר בפ׳ בשלת בפסוקי ייסע

 ,ינים
 חשיב לפניו ית׳ . וגס תפארת לו מן האדם
 במצות שהן טוב לבריות נ״כ והני בי תרי
 ס לקי ן לעילא מדחזינן דאית ליה פירית
 בעה״ז . והוי זהיר במצוה קלה שאין לה
 פירות בעה׳׳ז כבחמורה שיש לה פירות
 דכיון דידעת דט׳׳י הדיר ותיבוב וזריזית יש
 פימת איכ גם במצוה שמעצמה אין לה פירות
 שהיא טיב לשמים בלבד אתה יכול למשי׳
 שיהיו פימת בהדור וחיבוב וכיוצא . שאין
 אתה יידט מחן שכרן של מצי׳ כי הנה
 כתב הרב מנות הלוי שסיפרו טל אלכסנדרוס
 מוקדין שטני שאל לי שיתן לו לדקה ונתן
 לו טיר גדולה במתנה ויאמרו לו עבדיו
 איבר׳ מלכא את ואין מי יאמר לך מס
 תעש׳ אבל הביננו מס ואת משית כי לעני
 הזה אם היית נותן עשרה רינרין היה
 אצלו מ־נה מרובה ומעולם לא בא לידו

 כזו

 בית הבחירה אבות פרק
 בנגד שברה ופי׳ גדולי המחברים
 בפיהימ שהוא גםשך לםיש והוי זהיר כוי
 שאעיפ שלא התבאר חיבוב המציה על
 מצור. כםו שביארנו . וכסו שאסרו םטעם
 זה העוסק במצוה פםור םן המצוה ובן אין
 מעבירין על הםצות ם״ם יש בקצתם צר
 הקשה והוא שכל מצות עשה שיש במניעתו
 עוגש חסוד בגון פסח ומילה שהנמנע
 מעשייתם בםזיד חייב כרת שכר עושי׳ גדול
 משבר שאר המצות שאין במניעתם כרת
 כגון אם נמנע מלעשות מעקה שאינו הייב
 אלא עונש שםים בכרי עוגש מלקות אם
 היה הלאו שיש בו מעשה והוא אצלי אומרם
 זיל בשם ששכר תלמוד תירה גדול משכר
 כל המצית כך עינש ביטול תורה גדול
 סבל העבירות וזהו הפסד מצוה כגגי שכרה
 בלוםר שתעיין ההפסד הםיוהד בהעדרי
 כנגדי יערוך השכר בקיוםה וכן אסרו ושכר
 עבירה כגגר הפסדה שאם נזרםנה עבירה
 לידו ונמנע ממגד, מםוב לבו וכבש יצרו
 כר:י העונש הסגיעו אם עשה העביר׳
חל בהנחתה והוא שאמרו  יהיה שכרו נ
 יבקידושי; דמ״ל ע״ב) בל היושב ולא

 פתח
 להקדי׳ ולמשיח׳ מן המובחר וכיוצא שהם
 כלס תילדית הזריזים זה יועיל לחיות כי
 יאכל פירית בטה״ז יז״ש אשר יעשה אותם
 יאלם וחי שיזדרז ובזה וחי בהם שיאכל
 פירוח אני ה׳ המשלם שכר גדול כרב גודלו
 והפירוח עולים לחשבון גדול מצום ורב :
 ומזה למדני שעיקר עשייח המלוח הן
 בזריזוח זחיביב והדיר יגס אס יהיה
 טיב לבריו׳ אלה הס דרכי המצוח במשייחן
 לטשוח נחח רוח ליוצרו , והראיה טל זה
 הוא דטל הדור וחביב מציה וטל מצוח
 שהם טוב לבריו׳ ג״כ יש להם פירוח וא״כ
 הם חשיביח לפני ה׳ מדראינו דמאכיל
 פירוח בטה״ז. והיי-־ו דאמר רבי איזהו דרך
 ישרה שיבור לו האדם בעשיית המצות. כל
 שהיא תפארת לעישיה שמחבב ימזדרז דין
 הוא הד״ר כהדיר בקדש בהדיר מציה דודאי
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 עבר עבירה ניתנין לו ש:־־ מני־ עישר
 מצוה והוא אצלי ניכ אומ׳ רל (בירושלמי
 סו׳ פיק רקדישץ) אף לא פעלי עילה
 בדרכיו הלכי כיון שיא פעלי
 עולה בדרכיו הלכו ואף על פי
 שהרבדים אמתייס מצד עצמם אין
 נראה כן לעני; פירוש שאיכ שהרי זה
 סותר או׳ היי זהיר בקלה כבחמיר׳ שאין
 אתה יודע כו׳ שהרי יש לו לדעת מתן
 שכרן מצד זה וכן שהיה לו לומר ל-וי׳ זה
 שכר ם1וה כנגר הפסדה כלומר לפי העונש
 המניעו במניעתו יהיה שכר עשייתו . ויש
 לפ׳ שהוא מאמר אהר בלתי נמשך כלל לענין
 הוי זהיר כי׳ אלא מאמי מיוהד לעצמו
 וביאורו הוא שבא להעיר על עשיית המצל
 והנה׳ העכירו׳ כלו׳ התעור׳ בעשיי׳ המצות
 והכאכ לבך במניעתך מעשייתה בהיותך
 מחשב בהעדר׳ השכר שתפסיד ויהיה בעיניך
 כאלו היה שכר עשייתה בידך והפסדת
 אותו בידים. ואפי׳ אם לא יניעך לך עונש
 אהר די בזה ובן שכר עבירה כננר הפסדה
 בא להעיר לאדם להמנע מן העבירות .
 ואמר והוי מהשב בהעדרה מה שיעדר ממך
 העונש המיועד לו ויהיה בעיניך כאלו
 הגיעך העונש ונצלה ממני הצלה גמורה

 ואפילו
 עינים

 כי לי לא יאות לתת מחנה מועטת כאשר
 שאלת ובכן אין לי להבין טל מה שראוי
 לך לקבל אלא טל מה שראוי לי ליתן :
 א״נ והוי זהיר במצוה קלה מדברי סיפר״
 והיא קלה שהיא מציה בכלל לא תסור

 כבתמירה מלוה דאוריי׳ מתרי״ג :
 ואפשר להרחיב זה כל קבל מאי דגזור
 רבנן לבטל מ״ט דשופר כשתל
 ריה בשבת וכיוצא וזהו . והוי זהיר במצוה
 קלה מדים שגזרו לבטל שופר כבהמורפ
 מציה דאורייתא והוי מהשב שכר מלוה
 שאתה מקיים דברי תכמים לבטל שופר
 ואיכא לא תסור כנגד הפשרה שאתה תישל
 מ״ט דשיפר וצריך לחשוב ולהשגיח כי הזא

 בשב ואל תפשה ואתה מקיים לא תסור

 ייבוא ו־ס הגס שאותיות הס ביושר והם
 במפרט וחצים במפרט בסוד אתה כיננת
 משרים מ״מ לא קשיא שהמלך לעולם הוא
 בפנים שהומת. [צהיבות] אמנם מלכא
 שלים הגם שהיא שהמלך שמח הזהיר שחחות
 ההוא לבוש הרין מסתמר וכמו כן במרת
 המלכות וזהו הוי זהיר במלוה קלה מלכות
 גקראת מציה קלה כזמן שהוא נקראת מלוה
 חמורה והטעם לפי שאין אהה יורט מתן
 שכרן של מלות כלומר אין אהה יודט כמה
 שכר יהנו לך כשתהיה זריז ומהיר בעבודה
 כן [בין] כשהמרה הזאה היא בבחינה
 מציה קלה. וכן [ובין] שחהיה בבחינה מצוה
 חמורה כי יאמרו למטלה כמה זהיר בטבורה
 שאינו מרפא טלמו אפילו רגט ואפילו שהיה
 הטי לס בנחה בודאי שיש לו מטלה ו ׳הרון
 סל מי שהוא זהיר בחמורה ולא בקלה והוי
 מחשב הפסד מלוה כנגד שכרה נחן טעם
 לשבה ואמר אל החשוב שעבודה זו שאהה
 עובד כשהמרה הזו בבהינה מלוה קלה דבר
 ריק הוא שהרי כמה הפסדוה מעבודה המצות
 ומעסק ההורה הפסדה אוהה המצוה הזאה
 בשכבר . ואם הרצה עתה בעבורה ובזריזוה
 הייזור תתקן כל מה שהפסרה לשעבר
 שאילולי בפעם הזאת הפסרת אותה והגזלת

 פתח
 בזי . יהשיבם היא שאל ממני ואני נתתי
 לו דבר מועט זוטר ובציר־ לגבי דירי מכיר.
 ומזה נלמד קלת מקלת הפלגת שכר טושי
 מצוה כי המטט מעט אשר ימן אלהי טולכ
 ה׳ אין טרך לריבייו לגבי דידן . וזיש והוי
 זהיר במלוה קלה יכו׳ שאין אה״ה בטרך
 הקטן שלך יכול לשטר מח״פ של מלוה אשר
 ממ״ה נוחן והוא דבר שאץ השכל מגיטי.
 ואתר זמן ראיה׳ ס׳ מוסר קטן שמי צמה
 צדיק יכתיב (די״ו) סגנין מטשה אלכסנדרוס
 גנז׳ בסגנון זה טני והלך בא לפני המלך
 צלכםנדר מיקדין ישאל ממנו פרוטה לצדקה
 והמלך נהן לי במהנה עיר גדולה ויאמר
 העני אהה אריכי המלך כי לי לא האיה
 פסגה גדולה כזאה וימן אלכסנדר אהה אה׳
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 ממנה כמה ברכוה בסול גוזל אביו יאנמ
 או בגלגולים שעברו ועהה שבאה להקן
 אפי׳ שההיה זריז ומהיר בעבודה אפילו

 בהיוהה נקראה מלוה קלה הוי מחשב כמה
 הפסדה אוהם כנגד שכרה שאהה עושה
 עהה שודאי יהיה השלימין למה שעבר .
 והנה בכלל מדרגח החשובה שמחזיר הקלקול
 וההפסד תיקון ישכר ״ישפר עבירה כנגד
 הפסדה" הוי מחשב גם כן השכר הכיי״ח
 [הריוח] וההשפעה שגרמח בביטול המצוי*
 בשכבר או מה שעברח טל החורה ועל
 העבידה שהעבירה שהיא ליליח הרשעה
 מלכוח הרשעה שהוא מקביל למדה זו
 הנקראח מלכות שמיס קבלה אוחו שכר
 ואוהה שפע והפסידה אוחו מרח המלטי!
 יזהו כנגד הפסדה מושב למדה הנזכרת
 למעלה חשוב כמה שכר ושפע השפעה
 לעבירה מלכוח הרשעה כנגד הפסדה של
 מציה מלכוח שמים שהפסידה בעבורך א״כ
 אחר שחחשיב כל זה שעשיח כשכבר תהיה
 במצוה קלה כבחמורה כאמור.ילמ מה למעלה
 ממך עין רואה היייו עינא פקיחא דלא
 נאים ולא אדמיך בסו- הנה מין ה׳ אל
 יריאיו יהשגחחו מגעח עדיך וזהו מה למעלה
 ממך ממש עין רואה והגס שאין בו מדה

 לכעוס
 ינים

 הסתכל בג׳ דברים ואי אחה בא לירי
. ׳  עבירה וכו׳ מין רואה יכו
 אפשרדכשהאדס יסחכל בעין השכל כי הוא
 לפני ה׳ אשר מלא כל הארן כבידו והוא
 רואה מעשיו חרדה ילבש ולא יעשה עבירס
 ואם ישים לב כי כל אשר ירבר כביכול
 היא שומע ילין! חללה נוללב׳ ליבור אסור,
 ואס לא ישכח כי ה׳ בוחן כליוח ייולע
 מחשבותיי יטהר מחשבוחיו ויהיה צדק
 גמור . חיש הכחכל בנ׳ דברים היליטים
 ואמיחיי׳ שאחה מודה בהו רק צריך הסהכליס
 והתבוננות חמיד יבזה נא מיבעיא שלא
 חבא לעביר׳ עצמה אלא אפי׳ לידי עבירה
 שהיא מחבבה רעה אי ליביר אסור לא
 הבא אליהם . לע מה למעלה ממך אלהי

 עולם

 ואמי׳ אם יא •גיעך שבר אחר בםניעתו
 די לך בזה וכיש שיגיעך שכר כסי שביאדגי
 ויש ספ׳ גיכ שהוא מאסר םיוחד לעצמו
 •ביאורו הוא שאם הראה שיגיעך הפסד
 בעשייה המצוה יהיה אותו הפסד קלבעיגיך
 בערך השכר השמור לך בעשייתה וכן אם
 תזדמן עבירה לידך ויגיעך ריוח בעשייתה
 יהיה אותו ריוח קל בעיניך בערך העוגש
 המיוחד לך בעשייתה כענין ערב לאיש

 לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ
 ואמר אח״כ הסתכל בנ׳ דברים יי:• ן
 אתה בא לידי עבירה כלוםר אחר
 שהודיע דרך כלל לאדם הנהנתו בסירות
 היאך ראוי שתהיה והוא במצוע הדרכים
 ושהעירי אחיכ להיותו זהיר בעשיית המצות
 הקלות כבחמורות מצד העלמ מתן שכרם,
 ושהעירו אחר כך בעשיית המצוד, ומניעת
 העכירה מדרך אחרת הפליגו עוד בהערה
 להיות מחשבתו השיר פוגה אל אלו
 הדברים אשר הזכיר ולא יבא לידי חטא
 כלל ואסר ע״ז הסתכל בג׳ דברים ואין
 אתה בא לידי עבירה והם א׳ דע םה
 למעלה ממך כלומר שתאמין םציאותו ית'.
 ב׳ עין רואה ואזן שומעת כוי דיל שיאמין
 בהשגחתו וביושר טשפטיו לדעת ולהבין

 פתה עי
 ושכר עבירה אס תעבור על גזרח רז״ל
 ותתקע שיפר ותדמה כאלו אתה ניסל שכר
 מל שופר שמקיים מציה. כננד הפסדה שאתה
 סובר לא תסור בקום עשה וכל העובר על
 דיח חייב מיתה ואפשר תבא לידי איסור
 סקילה םחעביר השופר בר״ה ויהיה הפסד
 סכל הצדדין. ובמס׳ ח מיד סוף פ״א אמרו
 הניא רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו
 האדם יאהב אח החוכחוח וכי׳ ואם נפרש
 משמני דאיירי בהכי נמי אפשר לפרש כל
 שהיא חפארח לפישיה לכל מה שמוכיח לא
 נמצא שמן מנהו לא בי ולא בבני ביחו .
 זחפארח לו מן הארס שמדע להיט׳ במחק
 זסלר נאית שדבריי מישים פיריס . ועמיש

 הרב באר שבע בתוספותיו שם :
 חית 8
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 כי גבוה מעל גביה
 ריל שהוא משגיח
 כל איש פרי מעלליו
 לו . ג׳ וכל מעשיך

 ה׳ ושפל ידאה
 בתהתוגים להאכיל
 בגמול ידיו ישיב
 בם׳ גכתבים דיל
 שאם עשיר. עבירה אי אפשר שלא יתענש
 עליהם אם לא תשוב מםגה ואי הזהר
 מעשייתה שאם הבא לעשותה על םםך
 התשו׳ כבר הוא מדרכי ה׳ שלא להספיק
 בידך לעשיתה יכן שיש עכירות דאי•
 התשובה מונעת עונשם לגמרי כמו שביארנו
 בהיבור התשובה וזהו ענין וכל מעשיך בם׳
 נכתבים כלומר דאין חחוב נמחק בלי
 פרעון כך דרך םשל דאין העין נםחק
 לנםרי בלא עונש קצת וכן שעשיית םצ.יה לא
 תעבירהו באו׳ דל אשר לא יקה שוחד
 זה שוהד מצוה (א״ה לקימ בספיר) אלא
 נענש על העבירה וננמל על המצוה ויש
 םפר׳ בענין בתי׳ הםעשים בספר שהוא
 םשל על היותם מדעים אצלו ית׳ ואי:
 נ״ל כן שאלו כן זהו עמן עין רואה ואזן
 שומעת אלא הגי דברים הוא שיאםיז
 םציאיתו ית׳ וידיעתו והשגחתו בעולם התתתון

 ושאי

 גכפוס בגין דנית טה גבינין מעכבים
 ההשגחה מיי׳מ מדרך המוסר אתר שאותו
 ע•; המבורך הוא עומד עליך ומשגית עליך
 נעונם נא תסור מיני לרך הישרה כלל:
 א״ג מה למעלה ממך מלכות נקראת מ״ה
 כדאיתא בריש פ׳ בראשית א״נ
 התפארת נקראת מיה בסול מילוי השם
 י.זה יו״ל ה״א ואיו ה״א. שעולה מה והוא
 בתפארת ועין רואה שהוא אריך אנפין
 מתעלם בתוך זעיר אנפ־ן בסול בי נשבעתי
 נאום ה׳ ואם דזעיר אנפץ כלאיתא באלרא.
 ואוזן שומעת היינו סוד אולנין למלכא סול
 שלש בתי לינין שהם אולנין לזמיר אנפין
 בסול אוזן מילין תבחן הגם להיה לו לומר
 חזנים שימפות לפי שאין תיקון לאזנים כי
 אם בזעיר אנפץ ולא בחריך שכן לא נמצא
 תיקון זה בכל האודות ובהכרח שאין זה
 מדבר כי אם בזמיר מ״מ אגב רישא נקש
 סיפא שמילת פין רואה אינו כי אם באריך
 אנפ־ן דבזפיר אנפין מיני ה׳ אל צדיקים
 כתי' נקע גמי גבי זעיר אנפין אוזן בלשון
 יחיד ולא אזנים. וכל ממשיך בספר נכחבין
 הייני מלכות הנקרא ספר כדאיתא בסוף פ׳
 ויקהל ובה נרשמים כל המעשים וסדרא

 לו םנוס להצלת העונש עיר שביארנו :
 רבן

 ואזיל עין רואה כתר עליון. אוזן שוממח הוא ת״ת וכל ממשיך בספר הנכחבים
 היינו מלכות:

 כבר
 פתח עינים

 וזה כלל אשר יחטא בתלק אביו ואמו במעשה וזיש

 נקימ

 גם כ־ טין רואה יאזן שומטת מ״מ כל
 מטשיך דוקא בספר נכתבים זולתי אס
 הדיבור הוא העבירה טצמה דטק־מת שפתים

 הויא מעשה :
 וזהו אצלינו כינת הכתוב ולך ה׳ הסד כי
 אתה תשלם לאיש כמעשהו לזה תסד
 מליין רהחומא במה שהוא חלקו יתברך להיינו
 מחשבה ודיבור אינו נטנש זולתי במעשה
, תסר כי אתה תשלם לאש  וזהו ולך ה
 כממשמ ולא כדיבורו ומחשבתו אן* שחטא

 בחלקך זזה חסל גלול :
 והן היום האי וזרח ספר כחוב להגאון
־ פנחס סג״ל הורויין ״  יי׳י׳י״ —

 נריו

 עולם ה׳ הוא היוצר הוא הבורא
 והפרס עין רוא׳ הרהורי לבך ומחשבוהיך
 כי הוא בוחן לב חוקר כליות. ואזן שומעה
 דבריך . וא״כ בשימך לב טל זה חמה׳
 רטיוניך ימחשבוחיך יכונו וגם דבריך ומכ״ש
 מעשיך . ומאי דקרינן המחשבה ודיבור
 ידי מבירה היינו וכל ממשיך בספר נכחבי׳
 והן הן גופי מבירה ומשויה מחשבה רטה
 ודיבור ידי עבירה גינהז . ובכלל דבריו
 רמז חסל ה׳ כי סם היות שהוא היודע ועל
 סל המחשבה והריבוי ונם הם חלקו יחברך
 באלם בי ג׳ שוחפין באלם וכו׳ והחוס׳
 במחשבה וריבור חוטא בחלק אלוה ח״י
 פכ״ו ויסר חלקו ואינו נענש כי אס על
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 (ב) כבר ידעת כי התירה היא בתפארת
 ידרך ארן הייני מלאכה והיא
 המלכות והיינו דאמרי אינשי מלאכה מלוכה.
 אמר התנא יפה והבין הוא היות האדם מכוין
 ליחד השתי מרות אלו

 גמליאל בני של רב•
 הקדוש פי׳ והוא שאס׳

 (י) רב!

 שיגיעת שניהם
 משכחת עין כי
 היגיעה והעסק
 ביחודס משכחת עין
 וכדאיתא בפ׳ ויבש
 יפסוק המלאכים
 ניערו עירי יחדיו
 פי׳ שם כשהיסיד
 והמלכות מתיחדיס
 ונועדו עברו יחדיו
 כמו דאמר עובר
 על פשע וכן עברו
 העונות כולם יחד
 וז״ש שיגיעת שניהם
 היגיעה ביחוד שגיהס
 מעם אחד לשבח

 (ב) רבן נמליאל בנו של רבי יהודה
 הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם
 דרך ארץ שיגיעת שניהם משבחת
 עון ובל תורה שאין עמה מלאכה *םופה
 בטלה וגוררת ערן וכל העוסקים עם
 הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים
 שזכות אבותם מםייעתם וצדקתם
נם ;  עומדת לעד ואתם מעלה אני על

 שכר הרבה כאילו עשיתם:
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

ה ל ט  הופה גמלה ונו׳ והגיה הר״ר יהיסף ז״ל ב
 לגרר עון ונתב שכך מ*א ברוב הספרים . והממלים

 סיא העסקים ואתם מעלים עליכם שכר כאלו
 וכו׳ וכתב שכן מ5אתי בכל הספרים:

 יהודה
 עליו
 גמליאל בגי נשיא יפה תית עם דיא יש
 מפ׳ דרך ארץ התעסקות בפרגסתו ומחירו׳

 ובא על דק־ טובה
 חכמה עם נחלה
 ואמר שיגיע׳ שניהם
 משכחת עץ בלומר
 שכל צד העץ געדר
 ממגו שמצד תורתו
 היא יודע בםה
 שהיא צריך לחה׳
 ומצד הסתפקותו
 איגו צריך לצדד
 בעצמו שום תחבולה
 וערמח לבקש בה
 אח מרפו והוא
 שאמר אח״כ שכל
 תור׳ שאין עמה

 משכחמ בנון ונתן
 יאמר וכל חורה שאין ממה מלאכה כל הורה
 שהוא מעורר ההפארה יחינו מיחד עמה
 מלאכה שהיא המלכות סיפה בעלה סופה

 פתח עינים
 נריו אביר יר״מ דק״ק פפד״מ יבהקדמתו
 שם רמז טובה תיכחח לגני תורה אשר
 אינן מכירים ערכם ולשמם ההלך בארן
 הדורות מתמעטים וקעגם של גדולים עבה

 טלאבה סופה בטלה
 שהרי צורך פרנסתו וספוק ביתו
 דוחקים אותו וגוררת עץ שצריך לצדד
 עצמו בתחבולו׳ וערטו׳ להיות טרפו טציי
 לו: וכס״ש סופ׳ מלסטם הבריות ויש לפי

 ספורנו
 (ב) יפה תלמוד תורה כו׳ . כבר אמרו
 דל אומה זו כגפן נמשלה זמירות

 שבה
 ופערו פיהם נגד גדולי׳ יהייל להכיר כי

 ממתניהם וזיש דע מה למעלה ממך בסדר המדרגה לפגים בישראל עין ריאה רמז
 לנביאים אשר לפנים הנביא יקרא הרואה ואח״ז משתמשים בבת קול יז״ש ואזן שמעת
 ואח״ז היצרכי לכתיב התורה שבע" פ משוס עת לעשות וז״ש יכל מעשיך מעשה המצית
 בס׳ נכהבים שהרורוה הלוך ותסור ומזה ידונו קיו המצפצפי׳ והמהנים נגר הגדולים
 כי טיבה צפרנן של ראשוני׳ מכריסן ואס הראשונים מלאכים יכו׳ זה היד ילפי דרכו
 אפשר כי הן בעין היפסי ההורה באי׳ לירי עבירה לכהוב טל גדילים ולהלוק
 עליהם אשר לא כרת לז״א הסהכל וכו׳ מין רואה רמז למ״ש בירושלמי לעילם
 ירא׳ אלם בעל שמיעה כעדו יאזן שמעת רמז רישא ייתן בהרי רבנן רפקיע שמייהי
 ניישר העיון ואזניי משמענה לעמם ואהל זה יעלה על ספר וזה רמז יכל מעשיך בספר

 גנהבים וגם כפשטו לעל הכל יביא האלהים במשפס :
 (ב) ך*ג בנו של ר׳ ימולא הנשיא אומר יפה תית טס לרך ארן וכי׳ כתבי הגהות
ת סם לרך ארן פירש  מיימיני פיג מה׳ תלמול תורה וזיל יפה סי

 רב־«
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 דרך ארץ מיסד וסדיר. ואסר שיניעת שניהם
 סשכחת ׳יון כי* התבם סצד הוכיחו שאד
 בני אדם כסה נבלים סקנאים בו וסחפשי׳
 סוטי, כשהוא מיכיח דרך כעס וקנטוי*
 (א״ה וזב״ה בס׳ קדושיט הוכח תוכיח
 את עמיתך ולא תשא עליו חטא וקיל) .
 אבל כשחוא בעל מוסר וםיכיח דרך חכה
 ואהבה הם נןהרים בכבודו הרבה תהי
 משכחת עון וזהי שאמרו (בתענית ד״0
 כתיב יערוף כממר לקחי וכתיב תזל כמל
 כוי ל״ק כאן בתלמיד הנין כאן בתלמיד
 שאינו הנין דתלםיד הגון דבריו אצל בני־
 אדמ כמל אשר הוא מתמיד בכל יומ ושאין
 שום אדמ קץ ממנו ושאיני הגון היא כממר
 שאינו בא כ״א לעתים רחיקית ואפי׳ כשהוא•
 בא אדם קץ בו תיבף שיירי להם בכדי
 הצורך כך היכף ש־צאה מפיו הויאה
 הצריכה י׳ הם ממנו הולכיי להם ומנ־חין

 אותו כמי שהוא ,׳
 ןךןןא נ״כ ענין מיש (ביומא רכיב! אין
 ממנין פרנס על הצבור אלא א״כ
 קופה של שיצי׳ תלויה לי אחריי שאם
 יאמר דבר שאינו הגון יאמרו לו שפיל
 לאחידך כלו׳ וישתדל מפני זה להוכיח
 בנחת ובערבות ולפי׳ זה יהיה ענין וכל
 תורה שאין עמה מלאכה ענין אחר מיוחד
 בפני עצמי בלתי נמשך למה ש־פניי אלא

 ספורנ׳
 שבה אלי בעני בחיס אשר השהדניהס בחיי
 שעה פרטי וכללי לקיים המדינית בגולה
 ולכן נתן זה החכם עצחי להם בפנין
 השתדלותם הפרטי ובעניי השתדלותם הכללי
 ואמר כי אמנם אן} טל פי שהשתדלותם
 הפרטי היא טל הריב לקנות ממון לחיי
 שעה יפה להם שפם זה יהיה להם איזה
 זמן מייתר ללמיד תורה יאף על פי שיחשבו
 עצמן בלתי מוכנים לזה הנה יגיעת שניהם
 תסיר מלבם כל מתשבת מין והסך זה יהיה
 אם בסורם מן העסקים למתים יפנו אל
 הבטלה ואמר שלא יהיה זה נמנע אצלם
 שיהיה הארס משתדל בתיי שפה ועםזס

 ימסור

 של המלכות בעלה מלהיותה משפעת לעולמות
 פרי היתוד וגוררת מהביטול הזה שתתברך
 הקליפה והטעם בי בעת היחוד כל החיצונים
 נכנסים בנוקבא דתהומא רבה בסוד יכל
 ארס לא יהיה באוהל מועד אדם בליעל
 לא יהי׳ באוהל מיעד עד בואי לשרת
 בקודש: וכל העמלים עס הציבור לפקח
 בענינס יהיו עוסקים עמהם לשם שמיס
 פי׳ שס הוא המלכות. שמים הוא התפארת
 כשיהיה להם כונה ליחדא קב״ה ישכנתיה
 יהיה להם הללחה במעשה ידיהם והגס
 שבכלל המאמר הקודם וכל תורה שאין
 טמה מלאכה סופה בטלה כלל. וכרפדישנא .
 מימ חזר ופרט יטן כי כללות הצביר היא
 בתינת קיבוץ כל נשמותיהם של ישראל בסוד
 רבה אמונתיך כדפי׳ בזוהר ולהיות שמלוה
 זו פרידת דשייכא בכניסת המלכות דרך
 כלל חזר וכרט ואמר שצריך שאחר שכללות
 הצבור הזה היא החלכוח צריך שיהיה לשם
 שחים צריכה הטינה ביחוד שניהם ביחד
 לשיהיה בטנין ההוא הצלחה ולא יאחרו מה
 אני תשוביס לעשות התפוררות למטלת מה
 אנו מה חיינו ליתא שיפות אבותס חשייעתס
 אביחס של ציבור אל היחור. א״נ שזכות
 אביחס של שם ישחים הנז׳ שהם סיד ג׳
 ראשונות שהם אלה׳ אברהם אלהי יצחק ואלהי
 יעקב שהם כת״ר חכמיה ביני ה כדאי׳ בתיקוני׳:

 פתח עיניס
 רבינו תם דרך אר; ־ייקר וכי׳ וקשה דכתיב
 ראה חיים עם החשה אשר אהבת יאשה
 אינה עיקר מהחיים וי״ל דדרשינן מינה פיק
 דקדישין כשם שחייב להשיא לבנו אשה כך
 חייב ללמד איחניח יאשה עיקר מהאיחנית
 מכיל ק״ק דהחספ״ק דקדישין יש סברא ראשה
 היינו חורה וכשם שחייב ללמדו הורה כך
 חייב ללמדו איחניח והשחא כי אשה היינו
 הורה נמצא עיקר היא החזרה מהאוחני

 יהתנן יפה ח״ח עס לרך ארן -דרך ארן
 מיקר חהחורה וסוחר משמעוחא דקרא
 דחירה מיקר . ונראה דיש חילוק לכשהיא
 צלין הרבה לאומנוח רחלי׳ ביה טפלי וחייב

 לזונם
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 א״נ שזכות אבותם היינו ג׳ אבות עליונים
 תסר גבורה תפארת מסייעתן ולרקתס
 דהיינו המלכות לדקה כנודע עומרת לער
 פי׳ עד הנה הת״ת כדפי׳ בזוהר ריש פ׳
 וארא דין! בעתו בה׳ עדי עד וכן בבוקר
 יאכל עד והיינו סור השעה עומדת לו
 כרפי׳ בתיקונים והכינה לומר שעל ירי
 סיוע האבות צדקתם שהיא המלכות עומדת
 לבעלה הנקרא עייר בבל תמיט מהיתור
 ולהתאתז בתילוניס בסוד ואל אשה בנידת
 טומאתה לא תקרב כדפי׳ בזוהר ואתם
 העוסקים עם הצבור אני מעלה עליכם שכר
 כונת הימור והעסק עס הציבור לבד כאלו
 עשיתם אותם בסוד ויעש רוד שס וכרפי׳
 בזוהר בפסוק אם בתקותי תלכו ועשיתם
 אותם רב יכול כאלו עשו אותם עשיה

 תרשה :
 הוו

 פתח עינים
pb לזונם ומוכרת להתעסק הרב׳ בדרך 
 למצוא טרף לביתו אז דרך ארן עיקר .
 ובזה הוא ששנינו יפה ת״ת עם דרך ארן
 כאשר יהיה האופן רמוכרמ מאד להתעסק
 הרבה לפרנס בני בימו . וקרא רכמיב עם
 האשה אי במורה משמעי איירי בבינוני
 דאינו מוכרמ כל כך למסוק הרבה כי אין

 לו טפיל או יש לו ממט משלו:
 ואחיכ ראימי להרב מהר״ש אלגאזי
 בס׳ הליכו׳ אלי אומ תרכ״ת
 שהקשה מה שהקשינו ע״ש וגם ראימי במוס׳
 ישנים סיף יומא דסיימו במדון זה רראה
 מיים וזיל ואי מורה היא א״כ היא עיקר
 המייס שאין זה אלא אומנות עיש ונראה
 רכונמס מהי רר״מ קרי לד״א עיקר מפני
 כיב״ה רכל מורה שאין ממה מלאכה סופ׳
 שיוכל ללמוד

 שסעד ענין סשבחת עון עוררת עון יראה
 שהכל סאסר א׳ וכפי׳ הראשון אלא שלעגין
 הפי׳ הב׳ טוב סעד עצסו. והזהיר אחיכ
 וכל העוסקים עם הצבור ר״ל הססיגים
 על הצבור שיהיו עוסקים לשיש ולא להתפאר
 ולהתגדל ולהטיל איסה יתרה לכבוד עצסן
 שבל שתא עושה כן איגו חם על כבוד
 צבור ותועלתם אלא לתועלת עצטו לגות
 ולהתגדל עליהם אבל כשהוא לשיש הוא
 מנהיגם בהגהגה ישרה וסגחילם חקים
 ישרים ותודות אסת ואסר שזכות אמתם
 ססייעתם כלוסר שאעיפ שעסקי צבור
 מזקיקים אותם לפרוק עול כסה סצות זכות
 אבותם מסיי עתם וטצטרפת עם זכותם
 להעלות להם כסי שעשאום הואיל ובצירכי
 צביר הם עסוקים ואמר זכות אביתם ספני שמן
 הסתם אין ממנין אלא סי שיש לו זכות אבות:

 ספורנו
 ימסוק בתורה כי אמנם כל תורה שאין עמה
 מלאכה סופה בטלה וכולי אמנם ברבר
 הנהגתם הכללית אמר הנה ראוי שכל
 העוסקים בצרכי לבור תהיה כונתס לא
 להתכבד ולהשתרר אבל תהי׳ לשם שמים
 שאף על פי שצרכי לבור רבים ויקשה לכל
 להתמהק בם כאמרס ז״ל הטל עליהם צרכי
 צבור והם כלים מאליהם מכל מקום
 כשיתעסקו בהם לשם שמים זכות אבות׳ של
 צבור מסייעת למתעסקיס וצדקתם של
 חתעסקי׳ עומדת למר אמנם אתם בעלי
 בתים המפתרלי׳ בגולה להציל את הצבור
 מגזרות העמי׳ גם שלפעמים לא תשיגו כל
 הצריך בחרות אפס בנו מתשב אני עליכ׳
 שאתם ראוים לשכר הרבה כאלו עשיתם

 והשגמס את כל הצריך לצבור :
 בטלה וא״כ הוא עיקר כרי היו

 מטין דוגמא למיש תלמוד גדול שמביא לירי
 מעשה אןז דלא המדרש הוא העיקר אלא המטשה אמנם בהאי קרא דקאמר ראה תיים
 והיינו אומנות לקרי ליס תיים העיקר מהתיים היא ההורה דכתיב כי היא מייך ומשיה
 כתיב עם האש׳ כי היא עיקר הסייס ועמ״ש בס׳ הקטן ברכי יוסף אית סי׳ תכ״ג בס״ל:
 ואפשר לומר דרמז במשנתנו בפרק השותפין זה לומד וזה סותר וצריך קירם
 הלימוד ואז גם הסוחר ניצול מיצה״ר כמ״ש באורך בס׳ קטן ראש ריר

 פי׳
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ף אח״ב ואתם מעלה אני עליכם ן אי  ן
 כאלי עשיתם והיא •דדן משל ספור
 דבר ה׳ לאיתם העוסקים בצורכי *בור
 שהוא םעלה עליהם שבר באותם הסצות
 שפרקו עולםמעליח*
 כאלו עשאום אחר
 שלעםקי צבור נדחו
 מהם והוא שאמרו
 ובשבת דיי עיא) כד
 דייז שדן אמת

 (ג) הוו זהירין ברשות שאין מקרבין
 לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין
 באוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין

 לו לאדם בשעת דחקו י

מ הוו זה־רין ברשות אתם הפוסקים ) 
 טס הציבור הוו זהירין ברשות
 דהיינו רשות הרבים שהם ס״מ וט׳ שרים
 ולילית ונטמה ואגרת בת מחלת הן רבים

 מתה טס הארץ וכדאי

 לאמיתו נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית
 רימז שהדיין הוא עמדת המציאות וקיום
 הישוב והרבה דברים נדהים מפניו והזהיר

 אח״כ דרך עצה ואסר :
 (ג) ףןןן זהירין ברשו' ר״ל במלכו׳
 ובשולטנות שלא יהקרבו להם
 יותר מדאי ולא יפהם מה שיראו לפעמים
 שהם מראי׳ עצמן כמתאהב•־ ומםבירין
 להם פנים שאין מקרבין את האדם אלא
 לצורך עצמן והם נראים כאוהבי, בשעת
ת ו נ ה י  הנאתן כלומר בשעת שהם צריכים ל
 מהס ואין עיטדים לו לאדם בשעת דוחקי.
 כלומר דבעת צרתו לא יזכרו לו
 שום חסד שעשה עםהם דברנו בזה כפי
 סה שראו בדורותיהם סנהנותיהם ובםקצח
 ספרים גירסין כאן עשה רצונו בו׳ :

 הוא

 ספורנו
 (ג) הוו זהירין בו׳ אמנם בהשתדלוחכ'
 הוו זהירין ברשות שאן! טל פי
 שיסבירו לכס פנים ויררו נדרים להיטיב
 אל תבטחו בזה כלל כי אינם מקרבי'
 אמכ׳ ומסביר־׳ פנים אלא לצורך טצמס לקבל

 פרס מהם :
 טשה

 וכל היטמל־ס טס הלבור יהיו טמליס וכו׳ ואתם וכו׳/ הא רנקט ברישא שלא לנכח
 וסיים לנכח ואחס וכו׳ אפשר דרמז ריהיו טמלי׳ לשיש ובדרך נסתר דכיץ
 דהוא לש״ש הס פועלי אמת בסתר מבלי הראות וס־פור טרחס ומשאם כי טסקס לשמו
 ית׳ והוא היורט וטר ואם כה יטשו ה׳ יגלה צדקתם ויפרסם מנינם ולזיא ואתם
 לנכח . ואמר שכר הרבה כלומר ודאי הגס חכות אבות מסייע מכיז הנה שכר הליכה
 והשתדלות להם והחידוש הוא דמעל׳ שכר הרב׳ דייקא כאלו עשיתם הכל בלי סיוע

 זכות! אבות וכיוצא :

 בהיקזניס שהקדישה
 נקראת רשות היח־ר
 והקליפ׳ רשות הרב־ס
 ו־ש זמן שהקל־פה
 גוברת אז אסור

 לההגרו׳עמהם וזהו סור אסור להתגרו׳ ברשע״
 בזמן ממשלהם שאז ניתן להם רשות לשליט
 וזהו סוד לא תחסום שור בד־שו לא תחסום
 אותו שור מיעד לקלקל כשניתן לו רשות
 לריש בעילם וכמעשה דרב אחא בזמן מגפה
 שרצה לחסום השור ולהפסיק המיפה והקפידו
 מן השמ־ס שאינו ראוי לעשות כך אלא
 התיקון היה להחז־ר את ישראל בתשובה
 כדא־הא במדרש הנטלס בפי חיי שרה ונתן
 טטס שאין מקרבין לו לאדם ונטשיס אהובים
 אלא לצורך עצמן שמראים לו פנים של
 היתר כדי לחטוא משתלמים ונשפט להם
 חלק היחוד מצד אותו חיטא והיינו צורך
 עצמן והיינו סוד אשלמה כדפי׳ פ׳ מקן
 והיינו חיל בלט ויקיאנו שמ־ שחוטא ונכנס
ט שה אז  בח־לוני משם והלאה א־זה מל!ה ;

 פתח עיני ם
 פ׳ קדיש־ס וזיש יפה תית עכ ר״א בזמן
 אחד יד״א עיקר כמ״ש בזהר דאקדיס
 זבולון ליששכר ודבר יפה הוא ש־ניעת וכו׳
ס הסוחר נ־צול מ־לה״ר וכל תורה שאין  מ
 עמיה דייקא כנון הלל ושבנא סופה בטלה
 רהמוכר אבד והקונה לא הרויח וגוררת

 טון ששולט נס בחכם יצהיר

 (נ) היי זהירין כרשית יכו׳ . אפשר רלפי שאמר הכתוב לב מלך ביר
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 איזה תורה עוסק מזכרת שעשה (שימש)
 היחוד למעלה ופרי היחוד ההוא והשפעתו
 כשיורר למסה בא החיצוני ונושלו וזהו ולרשע
 אמר אלהיס מה לך לספר חוקי שאסור לו
 לארס רשע לעסוק

 (7) ףןןא היה אומר עשה רצונו כרצונך
 בי׳ בטל רצונך ופי׳ שיעבוד
 מאהבה עד שמדו׳ אהבה יעשה רצונו ית'
 אעיפ שהיא נגד טבעי בחיבה ובאהבה

 באלו רצונךבכך מצד
 בתורה גפי שפרי
 היחור ההיא הנעשה
 על ירי ההורה
 הקליפה נועלת
 ובתשובה חוזר ונועל
 כל אוהו חיל שבלע
 ולכך זרונוה נעשו
 כזכיוה והבן זה מאד
 וז״ש שאין מקרבין
 לו לארס אלא ללורך
 עצמן נראין כאוהבין
 בשעת הנאתן פי׳
 אפי׳ בשעת הנאתן

 אינן אוהבים אלא
 [כאוהבין] האוהבים
 שהם שני מדריגות
 בהנאה א׳ נראין
 ב׳ כאוהבי, והיינו
ל הזונה ש מ  כ

 כ דאיתא בסתרי
 תורה בפ׳ ויצא

 (ר) הוא היה אופר *עשה רצונו
 ברצונך בדי שיעשה רצונך ברצונו.
 בטל רצונך כפני רצונו בידי שיבמל

 רצון אחרים מפני רצונך:
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 פשה רצונו כרצונך כך היא הגי׳ בספרים
 ובמדר״ש בשם ריי ן׳ נהמיאש כתב שבמבנה ירוכלמי
 הגי׳ ברצונך בביית והכוונה שלא תעשה המצוה
 כמתקצף באף ותימה ועצבון לב אלא ברצון ובשמחת
 לב כדי שגם הוא יעשה רצונך ברציגו שלנשמיס
 יעשה הקב״ה רצונו של אדם באף ותימה להענישו
 באחרונה כעני[ להשתילו עדי עד אנצ כשהוא
 ברצון אחריתו ישנא מרד : ייס דגרסי כאן משנה
 w ר׳ ראובן בן איצטרוכלי אומר אין ארם
ר אלא א״ב עשאו או עשה ביוצא ב ד  נחשד ב
ם ו או שיהשוב לעשיתו או שראה מתעסקי  ב
. הוא ם ה י ר ב ת ד ע א ו מ ש ה אזנו ל ט ה  בו ו
ת •והמרחצאות ואיםטדטיות ו  היה אומד הרמםי
ם שמיס כך ש ת זו עושין ואינו ל י כ ל ם מ ש  ל
 כתב החכם הריר *היסף אשכנזי זיל וכתב טול
 ר׳ הלל אומר כן הוא רבי הלל ברוב הספרים:

 ראתקשסת בקישוסץ
 לפתותו וכן בהכלי התמורות שבפי פקודי
 ואומרת לו לכה נרוה רודים על הבוקר
 מרבדים רפדהי ארשי ער יפלח חן כבדו
 ואז מההפך לגבור פרין וחרבי שלופה
 בידו ומוציא את נשמתו כפיסורי בפי נפש

 וזהו שעה להקי רקאמר :
 רכהיב כה אמר ה׳ לסריסים ובחרי

 חפצתי
 פתח עינים

 טבעו גיכ וכן ענין
 כדי שיעשה רצונך
 כרצונו כלו שישלם
 לו גמולו ברייה
 ובמד׳ גדושה בתאית
 נפשו כענין שאמרו
 בדרש מאן ר אח
 מחי את מבקרת
 מאן דאת יהיב את
 משפע וענין בטל
 רצונך טפגי רצונו
 הוא מאמר כפול
 אלא שהבי' לזה
 הזכרת מין גמול
 אחר והוא שיבטל
 רצון אחרים דיל
 רצון שונאו מפני
 רצונו ויש לפ׳
ה ר צ ו ג ו ש  ע
ך בלוטר נ ו צ ר  כ
 שכרו לעצטךבעשיית
 דרכי התורה עד

 שישוב אליך רצון טבעי
 ויהיה זה סיבה שר

 כשאר התאות
 צונך תהא אחת
 עס רצונו והכל עולה לענין אהד ובפיד

 ומחיי) תתבאר בדרך אהדת :
 ד׳

 (ד) בזוהר פי מאי בתשר
 ספורגו

 ה׳ סיל לאס הרשיה איהב אוחך מאס
 ה׳ היהה זאה וישמח לבך בי.־.ה אהוב
 למעלה לז״א לס ללא נאמר לב מלך ביד

 (י) 7{שה רציני כרצמך לא בלבד ראיי לך
 להשהרל לשיש כמשועבד אליו :ירא

 מענשו
 9׳ בתחגינה עמיפ׳ המלך לצרכי שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן יבהא
ה הנאתן ואין עומרין לי בשעת 5  לא שייך לב מלך וכו׳ והראיה דנראין כאיהבין מ

 רחקו ואלי נם זה מהי היי פימריז בשעת דוחקו אלא וודאי לא מן השים הוא זה :
׳ רצונך כרצונו . אפשר לומר ־ ־ ״*־ ' 4 ־ ' י י ' ;  י" יי״ייי• י

 במ״ש
 (י) עשה רצונו כרצונך 'כלי שיעשה
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 דה־־:־ זיוונח ־מנכה .׳מטרוניתא וכ־איתא
 בפ׳ שלח בסור ותהי שרה טקרה אין לה
 ולד. ולר אין לה אבל נשמות היתה כנישה
 כדאז״ל שרה היתה מניירת הנשים וכמו כן
 עושים בההיא עלמא רזיוונא דההוא מלחת
 היה ־תיר מזיוונא רהאי מלמא והכינה שימשה
 רלונך ויזדמן לך בת זונך במירונא ובתרוה
 כרצוני וזהו כר־ ש־עשה רצונך כרצונו וא״ת
 אס כן כל מה שאיכל להשתדל בזיוונ אשתדל
 לזה אמר חלילה מליל שבת לליל שבת בסיר
 כה אמר ה׳ לסריסים אשר ישמרו את
 שבתותי כמו ואביו שמר את הדבר וזהו
 בטל רצונך מפני רצונו כי רצוני הוא שבל ל
 שבת שהוא זיווג עליון יהיה נס כן זיווג
 בחחתוניס בנין לאשלפא נשמתין קרישין
 לבנייה ו כראיחא בפ׳ תרומה יזהו בטל

 רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים
 דהיינו אלהיס אחרים המומרים בפחח
 ההיכל הנקרא לבנה הספיר לעשוק נשחסין
 רבני מלמא אחר שאחה חהיה זריז ומהיר
 בזה ובטל אותם יידחפס משם מפני רצונן־
 שבשמה שאתה מזדווג טס בת זיוגך יתמשיך
 נשמה טהירה מזוונא דקביה ישכנתיה לח
 יהיה להם אחיזה לעושקם חלילה בסול

 דמעת העשוקים:
 הנה

 ספורגו
 מענשי חבל ראוי שהעשה רצונו זה להשמלל
 בער עמו כמי רולה וחפץ ושמח בזה כלי
 שישיג רצונו כי אז יעשה הוא רצונך שתשיג
 מה שאתה רוצה וחפן להשינ כרצונו כ׳
 חפן חסל הוא ומילד מלה כנגל מלה
 ובהשהללוהך זה בטל רצונך החפץ בתענוגים
 ׳במנוחה וזילהם כלי להשינ רצינו זה להציל
 אח עמו כי אז למלה כננל מלה יבטל רצון
 אחרים מפני רצונך וכל חפצך חשלים נם

 במס?ו
 אל

 מבטל רצונך אף שהוא מוחר ללאי ברשיעי
 לצון הסט*א יהמקטרניס ט״י הפלהך רצליק
 וממילא מהבטל הרין כמ״ש בזהר הקרוש פ׳

 מיה טיב עיש.

 הפלח׳ דה ייווגא דמטריניתי שבזה נוהנין
 חוזק למילת המלכות וזהו המחזיקים בבריתי
 חיתא בתיקונים שכמו שהאלס כשבא להתיחר
 עם בח זוגו משולל טצמו מכל המלבושים
 ומתיחל עמה בלי שוס הפסק בקירוב בשר
 כמובן צריך האלם שיהכיין ביהול המלית
 המליינוה יצריך שיהיה משולל מכל הרהורי
 הטולס מכל וכל ולא יטלס מל לב כלל
 יעל זה פי׳ מור• זלה״ה שזהו שאמר בפרקי
 ר׳ ישמעאל על יורד מרכבה אס היו
 מפרידים מתשבהס כמעט קט מההבוררוהס
 מפילים מכמה אלפים [מגורי] ברזל ודוהפיס
 אוהו ממצבו ואומרים הללי ממנשקי העגל
 פי׳ אהר שזה הפריד מהשבהו מקדושה זו
 בילא• שהרהר באיזה לבר מהדברים הזוגיים
 הדולפים אהר אלוהי כסף ואלוהי זהב וזהי
 סללו ממנשקי המנל זהו שכיוון ההנא באומרו
 טשה רצוני דהיינו יהורא רמטרוניהא שהיא
 הפצו ורצונו משולל מכל מיני הרהורים כמי
 שאהה טישה כשאהה מושה רצונך ביהודך
 פס בה זונך כדי שיטשה רצונך כרצוני
 וכראיהא בהיקוניס שמי שהוא צדיק מזמין
 לו קב״ה שם בההיא טלמא בה זוגו ישם
 מהערניס יהד כטירון נביה וזהו כדי שיטשה
 רצונך דהיינו זיוונך בההיא טלמא כרצוני

 פתח עיג*ם
 במיש הכמי האמה לכל מה ששואל האדם
 מה׳ הכף נפנה ויורד כשפע הראוי לשאלתו
 אך בעבור השפע לרך לפין יש שם ב״ר
 מלול לעיוני בליני וכפי הראוי לשיאל ניהן
 והיה עב״ב השאר על שיזכה עכ״ל ונמלא
 לי נינו י ת׳ לתת לכל שואל ככל אשר שתל
 וז״ש עשה רלינו כרצונך ובזה תזכה שיעשה
 רצינך כרצונו להשלים מאי״ך וב״ר בראותם
 מעשיך יקרבוך ויעבור השפע הגיע מריך.
 ואמר בטל וכו׳ כרי שיבטל רצו; אחרים
 הס הסע״א המטוררי׳ לין המיר ואס אתה
 הסיד שאהה מקרש מצרך במוהר לך ואהה
 טסקינן אז וראי יחטיררו הרחמי׳ ויביטל
 מבטל הנזרה כ׳ בזכותו מהרבה השפע

 בראשית רף
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 (ה) דעה מרת המלכות נקראת ננסח
 ישראל סל שס שמכנסת
 נשמותיהם של ישראל וכל מי שעובר עב־רם
 יוצא מתחת לל כנסיה זו רהיינו רשות היחיד
 ויבא אל תחת
 תפרוש מן הצבור לל כנפי החסידה
 המנאפת לילית
 מלכות הרשמה כ׳ אס [את] זה לצומת
 זה עשה האלהיס וזהו אל תפריש עצמך
 דהיינו נשמתך שהיא העצמות שלך מן
 הליביר מכללות קיבוץ נשמותיהם של ישראל

 ואל תאמין בעצמך מר יום מותך כלומר
 אל תאמין בעצמך לימד אם אלא היום
 מתחת לל כנפיה למתר 'זזיר ואכנס
 וכמשאז״ל אחטא ואשיב כי אין בירך למשיח
 חשובה באופן שלא תחזור לטולם למקומך
 שלכך נקרא משובה ט״ש שהחוטא שב
 אל טירו מן טיר ריר ה.נלון וזה דוקא
 כשמיטא בשוני או במזיד אמנם לא טלה
 טל רטתו לומר אחטא יאשוב כי זה אין
 מספיקים בירי לעשית השובה וזהו אל מאמין
 בעצמך ער יום מיתך כי ער יום המית לא
 חיכל לחזיר ילהכנס שמת כי אז התמרק
 על ירי המיחה וגיהנס וגלגולים ילכ; •יתר
 טיב לך שלא >«פרוש מן הצביר . ובזה שאמרתי

 לו
 פתח עינים

 ועוד אפשר לפ׳ כי האדם רוצה שמי
 בימי ומשרהיי ישרתוהו בדקדוק
 עלום ובאופן נאות וסבר פנים יפות ימזה
 יצא קיו עאכ״ו צריך הוא לשרת לארין
 הכל אשר בראו ונותן לו מתיה ומזון יז״ש
 עשה רלונו ית׳ לעוברו עבורה תמהכרצינך
 שישרתו אליך בני ב-הך כדי ש־עשה רצונך
 כרכת־ב ברצות ה׳ דרכי איש גס אויביו
 ישלים אהו ופירשו רז״ל אלו בני ביתו ואס
 השרה לה׳ ברקדיק כוא יעשה רלינך
 שישרהוך היטב כרצונו כמו שאתה מישה

 רצוני בעבירהך :
 ואל האמין בעצמך ער יום מוהך . אמת
 בירושלמי פיק דשב׳ מעשה בחסיד
 אחר שהיה יישב ישונה אל האמז בעצמן

 בית הבחירה אבות פר
 (0) ך׳ הלל או׳ בו׳ ויש שטרםים הלל
 או׳ והוא חברו של שסאי ולא אחר
 וראיה לדבר שהרי למעלה הזכירו בו
 (בברייה׳ דרין בפיים שאף הוא ראה

 גולגל אחת בו׳
 ובן היא שנייי־ (ה) הלל אומר אל

 במשגה זו במקצי
 ספרי׳ (איה וכיב הדשביץ בס׳ מגן
 אבות עיש וכיב מהר״י אבארביגאל זיל
 בספר גחלת אבות בהקדמתו ובפי׳ דמתני׳
 עיש וזה דלא כהרמ״ע במאמר חיר ח״ב
 פייט ועיין בסדר הדו׳ מע׳ שיין דקיע
 עיג וציי. ועיין מיש בפתיחת ד׳ המחבר
 זיל בם׳ ההנאי׳ הנזכרים במשנה באות
 קיים ומיש ר׳ המחבר זיל באות קיך יעיש

 ודויק1 ן
ל תפרוש מן הצבור אלא השתתף עםהם  א
 בצרתם בלומר שאעיפ ראפשר לו להנצל
 בן הצרה בזילהם לא יהא עיקד בונהו רק
 להצלת הכלל ויכלול עצמו עמהם שאם
 לא בן שעונשו הוא שהצבור ינצל בצבי
 מיד והוא ילכד בפח רשעו שאמרו זיל
 (בפיק דתענית דייא ע״א) כל שאינו
 משתתף עם הצביר ר״ל בצרתם אינו רואה
 בנחמת צביר שנא׳ שישו אתה משוש בל

 ספורנו
 (ה) אל תפריש מן הצביר כי׳ . אחר
 שהשלים את כל התנאים פר
 הדור האחרין מהם הנזכר במשנה התחיל
 בדברי הלל שהיה קרמין יסחר מה שאמר
 בדבר הזהירות שהוא פנין זה הפרק כאשר
 התבאר . אמר זה החכם אל תפריש מן
 הצבור . כמו שפשה יוחנן כהן גריל שנפשה
 צדוקי ולא קבל שמנה משרה דבר שנזרו
 בית שמאי או זולתם אף פל פי שקבליס
 עליהם שאר הצבור ואל תאמן בעצמך אל
 חבטת שלא תשנה טעמך שהרי יותנן כהן
 גדיל שמש בכהונה גדולה שמונים שנה ולא
 פרש מדרכי לביר כלל אבל התקין תקנות
 כראיתא בסוף סיטה ילבסיף נעשה צדוקי
 ואל תרין את ייתנן כהן גדיל לרשע בזה

 ער
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 תשובה. ולכן לא תרין הם רעות ראיי לו
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 י י י ואם אינו כדאי או
 שאינו נשםע להם ודאי ראוי לו לפרוש
 םהם ואפי׳ להתרחק טשנינהם רתק כפי
 ההנצל םחברתם ואפי׳ אס הם קרוביו
 ודבקיו כםאשר לך לך טארצך וטטולרתך
 כו׳ ואם לא •יעשה כן יירא לנפשו פן יספה
 בעין העיר ואם דיני ארם ינצל הנוף לא
 ינצל הטטין כמ׳ש (בסנהדרין דקייא ע׳כ)
 בעיר הנדת־ טטון צדיקים אבד ופי׳
 הטעם טי נרם להם לדור בתוכם םםונם

 לפיכך טטונם אבד:
 ןלא תאמין בעצמך עד יום טותך כלומר
 תי מתפהר בעצמך בזקנותך
 כבילדותך שלא תתן בעצמך םקום והכנה
 לעבירה על סמך שתבטח בעצמך לומר
 שכל כך הותזקת בעיניך לטהרה שאין
 פרצה קיראה לך ואין שים הכנה טזקת
 לך בכך כענין שאמר שלםה אני ארבה
 ולא אסו׳ בסנהדרין (רכיא ע״ב1 וכן לא
 יניח מה שעלה בידי םן השיםר והמרות
 ומן החכמה כשיאבד כבי עלה זה בידי
 אלא יתמיד במעלותיו כמה שיוכל שהכל אפשר שיסור מסנו ושלא יאמין בכל אלו
 כלל עד יום טותו. והוא ענין טוב שם משמן מוב ויום הסיר. םיום הולדו שאין
 ראוי לאדם לבטוח בעצטו וכן שאי אפשר להאטין בו ולםטבי בצדיק לעולם עד יום
 המות והרי אטרו ז״ל (בברכות דכיט ע״א< ביוחנן כ״ג ששיםש פ׳ שנה בכהינד. גדולה

 ונעשה צדוקי ן
 ןאל תדין את חברך עד שתניע לטקיטו . כלוטר שאס ראית שבא דבר עבירה
 לידו לסיבת ההגנה שהביאתו לכך ופרצת שקראתו אל הדי! אותו לכף חובר.

 פתה עינים
 פד יום זקנותך כמן אני אתת חלא רותא סמך מהך ירוש׳ למיש מהרים מלובלין
 ונסיסיה ישרי חהי ביה איל לא תציק רוח׳ בתשובה סי׳ קי״ו מבעלת לשד ולרוח
 אנא אזיל ואשחוה לחברך : הרי היא באנוסה וחיחרח לבעלה והביאו
 ןאנל בפניוחין כתבית בס׳ הקטן ברכי הרב כנה״ג יבחשובח מהר״ם הנז׳ מבואר
 יוסף איה סי׳ י׳ אות ייא דש השעם שאינו איש ואפילו ברצונה מותרי

 גיד

 אחטא ואשיב אס מיכל לשיב אז יהיה הדין
 טמך להלטינ מל חבירך שלא שב שאס אתה
 אם תייט למדה אלא לא תוכל לשוב ולא
 תאמר בלבך דבר זה שאתה אומר לו אי
 אפשר לשומעו כלומר אינו ראוי לשמוע
 שהרי יש לנו אין לך דבר שעומר לפני
 התשובה לפי שסופו להשמע סוף סוף תראה
 בעיניך שלא ימות זכאי ולא יספיקו בידו
 לעשות תשובה ולכך האמן בדבר זה ולא
 תפריש מן הליטר ואל תאמר אתר שכן
 הוא שהאומר אחטא ואשיב אין מספיק•{
 בידו לטשות תשובה אני שחטאתי שלא טל
 מנח זה אתנהלה לאיטי לשוב טל מה שחטאתי
 קורס אחר שהחטאוח לא היו בדרך אחטא
 ואשוב לזה אמר ואל חאמר לכשאפנה אשנה
 ואשוב ממה שבידי שמא לא הפנה
 והפטר מן המולס והמיה בנפש מרה ולא
 המיה בטיבה. ובאדרא דהאזינו איהא התם
 כי טוף השמים יוליך את הקול האי קרא
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 קשיא השתא מאן קול להא רישא דקרא
 כתיב נס במלטך מלך אל תקלל במלטך כתיב
 ובחלר׳ משכבך מ״ט כי טוף השמים יוליך
 את הקול יהא ליכא אלא ולאי כל מאי לחשיב
 בר נש בליביה לא טביד מלה טל לאפיק
ן בה וההיא ו ו כ ת א א  בשפוותיה והא ל
 מלה לאפיק מתבקט באוירא וסלקא ואזלא
 וטסא בסלמא ואתטביל מיניה קלא ההיא
א נטלין מארי לנלפין וסלקין ליה לבי ל  ק
׳  מלכא וטיילא באומרת הה״ל וישמט כ
 את קול לבריהס וז״ש אל תאמר לבר הזהר
 שאפילו במחשבה לא תחשוב לבר שלא כהונ;
 ותחשוב לבר זה ה״ה [א״א] לשמיני שהר•
 לא הולאתי אותו מפי שסופו להשמט ויהיה
 מלת אמר מלשון מחשבת כמו ויאמר המן
 בלבו ויאמר אל עמו הנה טס כלפי בפי
ס . ולפי גרסת רש״י זיל מרי  שמות וכו׳
 ואל תאמר לבר שאיפשר לשמוע שסופו
 להשמע ואמר ההיא לפ׳ האזינו סיפא דמלתא
 ראמרן לעיל אז״ל ובנין כך כל ללותא ובעותא
 רבעי בר נב מקמי קב״ה בעי לאפקא מילין
 בשפתיה לאי לא אפיק לין לאו צלותיה לליתא
 ולאו במותיה בעותא מכיל חיש אל תאמר
 לבר בלבך בלחש מל שאין אזנך שימעות מה
 שאתה מוליא מפיך ותאמר לי בזה שכבר
 בזה אפשר לשמוע שסופו למעלה להשמע
 שהרי מיף השמיס יוליך את הקול אפילי
 מה שאלס מחשב לא עביר מלה מר ראפיק
 לה בשפוותיה כראמרן למיל רבר זה לה
 תאמר אלא תיבעי בעותך בבטיי שפתיה
 השמע לאזנך מה שפיך מרבר ואל תאמר
 לכשאפנה מן המלות אשנה בתורה שמא
 לא תפנה ונמלאת במלות ולא בתורה וקיימא
 לן תלמוד תורה כנגד כולס . ולית חגר

 כמאן רלעי באורייתא כרפי׳ בזוהר :
 א״נ שמא לא הפנה כי מסק המצות אינו
 מאריך ימיס כהורה שנ׳ בה כי ען
 הייס היא למחזיקים בה . אמנס בעסק ההורס
 חפנה אחר שהשנה למשוה המצות ומור
 שנינו לא מס הארץ חסיד ואס בבחרוהך
 ששהדל במצוה לבר כשהביא לימי הזקנה
א יהיה לך פנאי לשניה כי תכבד  ללמוד ל

 פלד
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 לומד להחזיקו ברשע גמור שלפעמים אץ
 אפומרופי׳ לעבירה ושמא אף אתה אלו
 בא לידך כך לא היית שולט בעצמך יאין
 הכל יכול לעמוד בגםיץ ובט״ש בפ׳ חלק
 >רקיכ ע״כ) אי הות בההיא דרא הות
 נקיטת שיפולד. דגלימך ורהימת בתראי
 יאיכ לא חרץ את חבירך עד שתגיע
 לטקוםי דהייגו לאותו גםיון בעצטו וגצלת
 היטנו וכיש אם אירע לו זה טצד האוגם
 אפי׳ שיהיה העגץ סהדברים שהיה ראוי
 ליהרג ואל יעבור וקצת רבותי פי׳ לי
 ואל תדין אח הכירך טי שאם ראית אדם
 נכי־י בעירך ואתה רואהו םםולםל וםתהדר
 ימתראה בסתת חשובות אל תעמד הדין
 בעצטך לדוגו אצלך כטוחזק באותם הדברים
 עד שתגיע לטקוטו שהוא דר בו ותראה
 הנהגותיו בטקוםו אם ססכיםות לכך ואז
 היכל לתגו כן וכסה פתותים והדיוטות
 מראים טלפיהם בםקים אהר וםתהםדים

 ומתראים כמו שאיגו :
 ואמר אתיכ ואל תאמר דבר שאי אפשר
 לשמוע שסופו להשםע כלו׳ הזהר
 מלומר דבר שאיגו הגין והוא ענין שאי
 אפשר לשמוע כלומר שאינו ראץ לשמוע
 אי שאתה אי אפשר לך לאומרה במקו'
 שנשמעתה שאם תאמר פן יתשרך שומעך
 ־אל תכמת לומר שתאמר בינך לבין עצמך
 שאעיפ כן סופי להשמע כי עוף השמים
 יוליך את הקול ובל דבר לא יכהד אין

 אומר ואין דברים בלי נשמע בולם :
 ויש נורםים אל תאמר דבר שאי אפשר
 לשמוע וסופו להשטע כלו׳ שלא
 יאמר דבר סתום בגלוי סודות התירה
 ברבים בכטתין שאי אפשר לו לאדם לשמוע
 דיל להבין םתוך ערש ק הרבדים ודבורו
 ברסזים געלםים שסופו להשטע על ידי
 איתר והתכוננות רב ויהיה זה סיפר. להגעת
 הדבר לידיעת טי שאינו ראוי לו שזה אינו
-אוי ברבור עם היהירים השרידים אשר
 הי קורא בהם וכבר אםר (בחגיגה די״א
 עיבז אין תישי,־ בםעש׳ בראשית בבי ולא

j בטרכב׳ ביחיד 
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 ךבן יש גורסים אל תאמר על דבר שאי וכבר אמר החכם הזמנים שלשה השבו
 י אפשר לשמוע שסופי להשמע כלומד הנה תם לריק בת ההוד, והוא כצל עובר
 שאס תבא לירך דבר תורה שאפשר לשומעה העתיד ולא תדע אם הגיע אליו ולא סוף
 וללמדה עכשיו אל תאמר שסו׳ להשמע דבר שלא יניח הלימוד מצד התענו׳ והתאוות

 אבל גם מצד
 העסקיםשאם הגיחת
 לעסקך תוסיף עסק
 על עסקיו ויאבד הבל
 אבל שיעשה תו׳ קבע
י א ר  ימלאכתו ע
 הראש־ני׳ שעשו תור׳
 קבע ומלאכתו עראי

 זה וזה נתקיימה בידם
 הו«»

 ואל תאמר דבר *שאי אפשר לשמוע
 שסופו להשמע ועל תאמר לכשאפנה

 אשנה שמא לא תפנה:
 מלאכת
 שאי אנשי להשמע יכו׳

 לו להשגזע

 שלמה
 ונקוד היייא באי אפשר

 שסופו להשמע י  :• ד

 ונשמט מבי יריו

 ב *ו׳ ו: .שמענה פעם
 אחר ולא עכשיו אלא
 קבלה מעכשיו וזזו
 שסמך לה אל תאמר
 לכשאפנה אשנה כוי
 שלא יקה מר״וןבעצסו
 בלימו׳ התור׳ והחכמ׳
 על סמך פנאי הזמן

 העתיד כי הזמן הילך

 לא נזרי רבנן :
 ואחר זמן ראיתי בס׳ נחלת בנימין
 סיף מציה ס״נ שחלק על מהרימ
 מלובלין והביא אותה דפ׳ מי שאחזי ודחי
 דהוי שיננית ומסיק לאסור ממה שהקשו
 החיס׳ בסוטה דף כ״י ע״ב דלרבא ריש
 זנית לבהמה למעוטי מאי והול״ל למעיטי
 באורך ותימ׳ עליי דמהר״ס
 מלובלין שם בלאו הכי כתב דקושית התום׳
 ל״ק מ״ש באורך וטור מא• ראיה מייתי דאמר
 לך מהר״ס מלובלין תו׳ סברי דבהמה יריח
 כי הדדי ואי בהמה הוי זנוח נס ריח היי
 זנות ומה לא משני החים׳ כמי שאמר יעחה
 אמת אגיד דכעת לא מצאתי סברת רבא
 דיש זנות לבהמה שס פ׳ הבא על יבמתו
 רק רף נ״ט פשיט שס ואיכא ברית׳ רנבעלה
 לבהמה דכשרה לכהונה ואינה זינה , וראיתי
 בס׳ חקי דרך שם באיה סי׳ י׳ בהגהה
 שכתב שזהו כינת רש" ישכב איש אותה
 פרט לקטן ומי שאינו איה וכו׳ טש״ב ולא
 השניח דדברי רש״י הס משנה פיר רסיסה
 והיא היא הראיה דמ״ת׳ מהר״ס מלובלין
 ועלה קאי וכתב רהברית׳ דפ׳ הבט״י
 התנא כיין לזה דלהכי נקש מי שאיני איש
 לכלול למעט רוח אי שד ע״ש אמנם במשנה
 לא אמרה הרב מהר״ס רלא שייך ברוח

 קניי

 פתח עינים
 הקטן הנז׳
 הרב כנהינ

 מד כאן דברי שכחבחי בס׳
 בסגנון אחר. יבאמח שרברי

 בהא דמייהי משם מהר״ס הוא שלא בדקדוק
 יהוא טצמו כתב בסמיך משס מהרים מלובלין

 דמותר׳ לכהן:

 ועתה ראיתי להרב מהר״ס די לינזאני
 בס׳ שתי ׳רות בסוף המעריך רוח _מ״ש

 דף מיח שהביא הירושלמי הנז׳ בנוסחי זה
 באה לפניי שידה א׳ בדמות אשה יפה
 לנסיתי תבעה ושכב ממה אח״כ נצטער
 מאד עד שבאה השידה וא״ל אל הצטער כי
 איני אשה אלא רוה עכיל וקרוב לזה מיכח
 מדברי הרב יפ״מ ע״ש ולפ״ז הוא ראיה
 לדברי הרב מהר״ס מלובלין . ודרך אנב
 אימר רעלה בדעתי שיש קצת ראיה ממ׳׳ש
 פ׳ מי שאחזו דף סיח דאשמדאי בא על
 נשי שלמה ולא אשכחן דאסרוס . וכי תימא
 דשיננית היו יהס מותרות. אכתי למ״ד כלי
 שנשתמש הדיוט אסיר למלך כמ״ש בירוש׳
 פיב דסנהדרין דלכך נאסרו פילגשי דור
 יזע״ה :בא עליה׳ אבשלום הו״ל לאסור
 הנ׳ דבא מליהס אשמדאי אלא רא־ן ביאה
 כד או ריה איסרה . ויש לדהוה דאשמדאי
 לא היה הדיויי . א״נ אפי׳ לסירה זו
 אינו אםיר אלא מדרבנן ומילה׳ דלא שכיהא
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 עליך עול התורה ומדמה למי שכותב על
 נייר ממוק :

 (0 רוצה לומר מי שאין בו לא תירה
 ולא מלוה נקרא ביר כקרקע
 זו שאינה עבורה א־ש
 כזה אין לו פתר שמא
 יבוא מטא לידו
 ואמר שהיה . רק
 כשיבוא משא לידו
 נכנס הילה״ר באומו
 ריקנומ ומרנילו
 למעוא ממיר אמנם
 אס היה מלא מירם
 ומצות אין לו ליצה״ר
 מקים לשכון והולך
 לו . ולא מס הארן
 מסיד הנה עם
 הוא שאין בו מורה אבל יש בו מצומ ואומן
 המלומ מיראומ אומו מלמעוא אמנם אמר

 שאין
 פתה עינים

 קנוי וכמ״ש בשו״ת חיים שאל סי׳ ג״ן
 בס״ד . ומדברי מהר״ר איסרלן בכתבים
 סי׳ ק״ב שכתב אשת רעהו אסורה ולא
 אשת מלאך שכלן רותני ולא גופני היה
 נראה דיש סמך לדברי מהר״ס מלובלין
 ויש לדמות וגס הרב ע״ז והרב בית שמואל
 הביאוהו כנראה שהם מסכימים ממו . וטור
 יש לדקדק בדברי נמלמ בנימין בנוגע לענין

 זה ואין להאריך ;

 עד שהגיע למקומו . אפשר שפירישו
 למקומו בגן עדן ריהכן שדברו לשון
 הרע מליו ונמנו לו זכיומ שעשה אשר

 (ו) הוא היה אומר אץ בור ירא חטא
 ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד
 ולא הקפדן מלמד ולא בל המרבה
 בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים

 *השתדל להיות איש:
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

ר ברייש וכן משמע דגריס ר ת ש  השתדל ס״א ה
 רדיק שכת׳ בסיס השרשיס השתדר כמו השתדל
 ונס הרמב״ן בפי משפפיס בפ׳ כי יפתה כתב דיש
 נוסחאות לנרס השתדר ברייש וכן הניה הרי״א

 זיל בשס רוב הספרים:

 (י) ךןןא היה אומר אין בור ירא המא
 ולא עיה הסיר בו׳, כבר ביארנו
 בחיבור התשובה כי בור יקרא מי שאין
 לו שים מעל ולא הכנה במבעו לבא לירי

 מעלה כעגין שרה
 בור שאיגו מצליה וכן
 שאי אפשר לו
 להצמיה אפי׳ עיי
 זי־יע׳ אהר שלא הוכן
 לכך בעבורה הניר
 וריק הוא שיש הכנה
 למעלו' אלא שלא
 למד כ״כ כשרה הניר
 שאם יזרעו בו
 יצמח וכשלא יזרעו
 לא יצמיח כלום
 וגילס הוא שהובן

 בתנועו׳ לכך ושלמר אלא
 שיתבאר

 שאיגו מיושי
 והגהגותיו בלתי מסורי כמו

 ספורנו
 מר שהגיע למקומי ותבין ענינו כי אולי אס
 הייה בימיו הייה פורש כמוהו ובלהי מקבל
 אותן הנזרוה ואל האמר דבר שאי אפשר לשמוע
 גהתלת העיון להיות המאמר בלתי מבואר
 יצריך פירוש כמו שמשי הגוזרים שמנה פשרה
 לבר שאמרו שקצחס גזרו משוס רבר אחר
 ואיחו דבר אחר משוס דבר אחר ואולי בזה
 הולידו ספקיח בלב רבים . ואל חאמר אחה
 ההמוני המהטסק בהורה באיזה חמחוח
 הפנאי לכשאפנה אשנה אלא קבע עהיס :
. הנה יפה ׳ ו ל בור ירא חטא כ י  (ו) א
 י אמרתי לך ההמוני שתקבע איזה

 עת
 דיבר עליו ובזה נשלם :

 ואל מאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמט . אפשר לפרש על דרך הלציי
 להנהג׳ המעיין שאם נמקשה בדבר קושיא וגדולה היא אליו לא גזור אומר שזו
 קושיא גדולה רלימ נגר דיפריקינה חיש ואל מאמר דבר שאי אפשר לשמוע כלומר׳
 דבר זה אי אפשר לשוס מכם לשמוע להבין אומו . דע שאתה טועה רודאי ימצא איזה

 מעיין משובה ופשר דבר וזהו שסופו להשמט ופל כן ממלה החסרון בך
 (י) הוא היה אומר אץ ביר ירא מטא ולא פיה מסיד. מיכת דמיה אפשר היי*
 להיות ירא מטא דבור רוקא קאמר אין בור ירא מטא וכן פירשו המפרשים

 זמכאו
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 בזאת הםסבתא יעיד. סתמו הוא שיש יי
 הכנה בינונית ושלםד םעט אבל •שהיא
 מתעסק בצורכי העולם בעסקים וסחורות

 ברוב הזמן בזמנו זה :
 ואמר שאין בור ירא חטא שאין מעורר
 טצד טבעו לא טצד הכנה ולא
 לימוד ואינו יודע מהט הטוב בדי שידבק
 בו ולא הרע כדי שיתרחק ממנו ועיה
 אע״פ שאפשר שיש לו יראת חטא מצר
 שהוא מתערב עמ בני העול' במניע׳ המוזהר
 ועשיית הסחוייב סיס אינו חסיד בי החסידות
 היא םדה תביא האדם לעשות בבל ענייניו
 לפנים םשורת הדין והנהג' העול׳ בעסקי'
 והחיתי לא תסבול זה ודרכי' יתעו' אצלם
 במידה במשקל ובמשורה ואמר אח״כ ולא
 הביישן למד כלומר שבושתו תמנעהו לשאול
 מה שלא ידע וישאר כםכל. ולא הקפדן
 מלמד ר״ל מי שמקפיד וכעסן וםדקדק
 בהנהנ׳ תלמידיו יותר מדאי שהקפדתו
 ימנעהו מהיות דבריו ערבימ לשומעיו שלא

 יוכלו
 ספורנו

 מה להורה ולא תאמר לכשאפנה אשנה כי
 גם שלא הקוה להשיג אה ההלק העיוני
 ממנה לא ימנע שהשיג בה החלק המעשי
 כי אמנם אין בור ירא חעא אן* על פי
 שיזהר מאי זה חסא וכן עם הארץ אינו
 הסיר אף על פי שיגמול חסר לפעמים כ׳
 זה יקרה להם בהיוהם אוהזים מנהג איותיה׳
 בידיהם על צר ההרגל ואהה כשהקבס
 איזה מה ללמוד אל הבוש לשאול בלי ספק
 שלא הביישן למר כאמרו אם נבלה בההנשא
 ודרשו ז״ל אם נבלת בה הנשא וכן השמר
 מללמוד מאיש קפלן שאין הקפדן מוק
 ללמד ולא כל המרבה בםחירה מחכים ולכן
 ראוי שחקבמ איזה מח לחורה שלא ימנמך
 רבד ההשתדלות בסחורה ונס שחשיג אתה
 דבר בתירה אל תשתדל להיות איש סורס
 ומדריך זולתך במקום שיש גדולים כאמרם
ק לא תהוי גבר .  זיל באתר ראית גבר מ
 אבל השתדל בזה במקום שאין אנשים ס«שי

 התירה:
 מל

 שאין בו הורה אין יצרו הרע מניהו להיות
 חסיד האמנה צדיק אפשר להיוה מצר המצוה
 שיש בו והנה השכינה שנקראה יראה אינה
 שורה על הבור אבל על עה״א השרה שכינה
 אמנם סור ההסר כדי שיק׳ הסיר אינה שורה
 עליו שהתורה הוא מלר החסר וכמ״ש והורה
 חסר טל לשונה ואהר שאין בו הורה אין נוף
 ההסר שורה מליו. ולא הביישן למר יטן כי
 התירה נכונה ט״ הגבירה העזה וצריך שיהיה
 ארס טז פן ללמוד תירה שט״י הטזות הזה
 שהוא ממיז לשמה מעורר עליו שורש התורה
 כה־א הנבירה והתורה נכנסת בקרבו וסמך
 בבא זו לקודמת לאשמועינן שלא •אמר ארס
 אהר שמס הארץ אינו תסיר א״כ נפקא מינה
 במי שהוא בן הורה צריך שיהיה חסיד ועניו
 וביישן לזה אמר ולא הביישן למד אהה
 הלמיד הכס לא היביש !;'א הכלם מלשאול
 מה שיסתפק לך שאס לא כן השאר בלי
 לימוד ההורה. ולא הקפדן מלמד לא תאמר
 התר שאני זכיתי לתורה עיי העזות איכ

 פתה עינים
 ומנא; ק״קעלמישהרב מהרימ״ע בתשובותיו
 בראשונות סי׳ ק׳ בההיא רפ׳ במה מרליקין
 אמינא לך אנא רהיל הטאין ואת אמרת לי
 בר אוריין רבכלל בר אוריין לא היי רהיל
 המאין תבל במאי דאמינא אנא רהיל העאין
 היא בר אוריין בכלל רלא ט״ה הסיר זהו
 הורף דבריו ודבריו צריכים ביאור רממשנ^ני
 מוכה רט״ה יכול להיוה ירא הניא ויותר
 ׳קבה טל מיש הרב מהרש״א בהירושי
 אגרות שס פ׳ במה מדליקין כמיש בטניוה־נו
 בקונטרס פהמ עינ־ס שם ופמ״ש רפים
 לקמן משנה ס׳ ומיש בקונטרס דברים

 אחדס דרוש י״ר בסיר:
 ולא כל המרבה בסהורה מחכים .
 פירוש רכיון רהוא מרבה וראי אינו
 לצורך פרנסתו ראי לאו הכי לא קאמר
 מרבה בסתירה שאינו ריבוי אם צדך לצורך
 מזונותיו בדרך בינוני. ולכן טל הרוב לא
 חפן ס׳ בריבוי הסתורה ולא יזכה להתחכ׳
 וכיש להחכים לאחרים . אבל יחכן מרבה

 נגמור



 בית הבהירה אבות פרק שני זבות אבות סד 127
 •ובל• לשאת •לתת עטי בסשנתס כראיי אט׳ נפל בהודה לכד אחר ולא הקפדן מלמו

 ־י־א בל המרב׳ בטהור׳ מהביט שטרדיחיי ואי! זו דרך הסיבה אלא הנס ושהיא-ז
 ימנעו־ ובמי שאמרו (ערובין דד״;) ולא מעבר (שלוא) בא במורח חלמד לאחרים בלא
 לים היא לא תמצא בםוחרנין ותגי־ניז מירח ולא חקפ־ר . והנה בר״מ פ׳
«! פנחס שהילל היה מניו וביישן היה מצר  יאע״פ שהוא עילה על מדרנת הביי
ני החסר ושמאי היה מצר הנבירה ולכך היה י  שזה בשעת שהוא אצל הרב יא
 ביש) משא״ב בביישן מכל אינו סהבים מקפיד וכיש אנקליס קפרניחי של שמאי
ש בקש לטרדני מן העולם וטנותנוחו של הלל י  ובמקום שאי; אנשים השתדל לחי״ א
 בלי׳ שאם לא תמצא חבם ללמיד מטנו קרבני מחה כנפי השכינה והנה השני
 השתדל ללמיד מעצמך במי שתיבל עי המאורוח הללו הגס שהיו חולקים בענין היתה
 שתעשה איש והיא אמרו ז״ל (ברבות דסיג אהבה ביניהם וחיבה יחרה וכמ״ש במחני׳
י אעפ״י שאלו פיסלין ואלו מכשירין לא נמנעו ב א ג ה י יימ1 ה - ־׳ ג " יל, א  כ

 •יש מפרש׳ שיתחזק לרנבר עד שלא ישיב וכו׳ ימן כי המה חכמים מחוכמים והיו
 :ם לרגל• ע״ה ואיש פי׳ נמל ונסכי נכללים בזה בסוד כללוח החסד והנבירה
א ומגד השני חלוקות אמר ולא הביישן למר י"  בענץ זיע אנשים שדרשו בו (בברכו׳־ י
ש ולא הקפדן מלמד מי שיאחז במרה זו לא י נ ז יי1 ב י ג  ע״ט נבר בגיביין י=ז כ
ן ישאר בה לברה בלתי כלליח חברחה ה י ם ו ד ם ו י ש ייי*י י ה א י י ד ו ש ז י א א ו ה ' 
תל העיר ויש גורסין״באן': כנגר החסר אמר ולא הביישן למר שהוא  בלומד נ
ף מני וביישן מלר החסר למדאלאלריך שיהיה  א

 נכלל [בנבירה] (בחבורה) כד שיהיה לו מזות ללמוד הכי כללות החסר בנבירה וכנגד הגבירה
 אמר ולא הקפד! מי שהוא קפדן וקשה בדבורו מלר הנקפרין אינו מלמד ולכך צריך שתהיה
 בתסד כרי שתלמד דטח אח המס תורת תסר וכראיהא בתיקונים חהח שלש רנזה
 ארץ חחח טבר כי ימלוך ונבל כי ישבט לתם מי שהיא נבל באורייתא ארץ זו ארץ החיים
 מתרגזת ומתבעטח כשאדם שבט לחמה של תירה ואינו רוצה ללמר שמורה בנבירה
 ולא בחסד ואין זו דרך ישרה אלא לאחוז בשניהם כי שניהם כאחר טובים ולא כל
 המרבה בסחורה מחכים אשמופינן שלא יאמר ארס אתר שזכיתי לשם שלא להיות ביישן
 בחורה כדי שאהיה מחרבה לתסר ושלא להיות קפדן כדי שאהיה מחרבה לגבורה .
 א״כ אחר בזנית׳ לשתי מירוח הללו אשתדל בסחורה ובעושר להיוח מרכבה לח״ת שהיא
 משיר בריש פ׳ תשא בפסוק המשיר לא ירבה לזה אמר בני הזהר מלהיות עוסק בסתורה
 שאס כך אינך מחכים וחאבד חירחך אשר היא ענף החכמה המתפשטת בחסד וגבורה וכדאית
 בתיקונים ישראל שיר אל שיר מסטרא דלואי נבירה רחמן נתיח בינה וביה הרוצה להעשיר
 יצפין אל מסטרא רכהני תסד רתמן נתית תכמ״ה וביה הרולה להתכיס ידריס אס כן אם
 תשתדל בסתירה הרבה מאבד כל התורה והתכמה ונמצאת נעקר מתסר ומהגבורה ששם הרוצה
 להמכיס ׳דריס הרוצה להעשיר ילפין אלא תמשה סתורה ממט כדי שתתעשר ותהיה
 אחוז בלפי[ מקוס העושר ושורש ההורה בסוד מימינו אש דמ למו ה׳ עוז לעמו ימן
 וכו׳. הרי רמז להיוחו מרכבה לחסד ולגבורה וכדי שתהיה רבימי אמר ובמקום שאין
 אנשים השחדל להיות איש כלומר במקיס שאין אנשים מוכיחים ומייסרים
 אמ הפובריס השמדל להיות איש שמייסד פובריס ושביס ולשבר ממלמוח פול
 ובזה ממשה מרכבה למלכות. א״נ ובמקום שאין אנשים היינו פשרה ראשונים השמדל
 אמה לבדך להיות איש דהיינו בטלה דמטרונימא כדפי׳ בזוהר פ׳ מרוחה מדוע

: ׳  באתם יהין איש לאזדווגא בהדי ה
 שמעתי
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ה הוא ראה גולגולת אחת וכי׳סשנוד  (י) א
 י ןאת בבר ביארנו אותה נפיק

 מי״ו יעיש
 «י!) ךןןא היה אומר מרבה בשד ני־ בא
 להעיד לארס שאץ
 ראוי לו להיו' תכלית
 כוונת בעולמו רק
 בתורה ובמדו' יבמצו׳
 אבל שאר עניני
 העולם אין ראוי
 לו להשתד׳ אלא
 לפי הצור׳ ההכרחי
 והודיע רכל המרבי
 בהם מול הצור' ההכרחי לא סוף
 דבר שהיא מרבה בהינם ונאמר עליו
 הוי המרב׳ לא לו אלא שהיא מרבה
 לרעתו ותדבם כן ירבה נזקי בסיבת רבייים .
 וידוע שכוונת בני אדם חלוקות להרבה
 הלקים יש שכל כוונתם להנאת נדפם
 במאכל ובמשתה להיות צוארם עב וגופם
 שמן ותמדת נשים ושאר מיגי הנאות
 גופניות ויש שכל כוונתם לאסוף ולכנוס
 ממון ויטרה להרבו׳ עושר ולמלאת אוצרותיו
 זהב וכסף ויש שכווגת׳ לפרסם עצמן בהמון
 עמים רבים ברוב עבדים ושפחות ועבודה

 רבד.
 ספורנו

ל דאספת כו׳. הנה זה החכם ראה  (ז) ע
 גלגלת של אדם נודע אצלי לאיש
 דמים וידע שנהרג ולא נמסרו הורגיו לבית
 בין ואמר הנה אתה נפלת ביד הורגים
 שהציפו נבלתך במים מל דאכיפת שהרגת
 אתרים והצפת אותם על פני המים כמוך
 היום וסיף גס ההורגים שלא הרגוךלענשך
 אבל הרגיך בעברת זדון סופם שיהרגום
 לםסיס או המלכות וישליכו נבלתם במים
 מרה כגגד מרה כאמרס ז״ל מי שנתתייב
 הריגה או נמסר למלכות או לסמים באין

 עליו :
 (ח) מרבה בשר כו׳ הנה הדבר אשר
 מא בעצמו שלמזת כל מה
 שירגה יהיה יוסר טיב . אמנם מה שאינו

 בעצמו

 (ז) שמעתי משם הקדיש ההריא״ש
 זצלן״ל שאמר שהלל היה
 יב״צ זיה והיתה גלגולת פרעה צפה על פני
 המים אמר לה פל לאספת בני ישראל דכתיב

 כל הבן הילוד היאור׳
 תשליכוהו וכו׳ לכך
 אספוך בקריעת ים
 סוף וסוף מטיפיך

 שהם יוטלי פרעה
 אשר יטציהו להשליכ׳
 היאורה לפי שאין
 הקב״ה מביא מבול
 לטיל׳^כדאז״ל יטופין

 ושניהם חיו ק״כ שנה ורמוזים בשמות בן
 עיכ והם סמוכים זה לזה א״נ המה מי
 מריבת קדש א״נ כמה ששמעתי נחגלגל
 ביר ולפי שהוא הפשימ את הכתונת
 היפשט זיב״צ ראה שצפה על פני המיס
 אמר לה טל דאטפת אטפיך המיס הזדונים.
 א״נ כמו טל כורתם ובמידה הזאת כההיא
 דאיתא בפרקי ר׳ ישמטאל שהכל נטשה
 ללופינוס קיסר ויהרגו טנרה מחכמי

 ישראל:
 (ח) כבר ידטת כי הבשר הוא מלק
 התיצוני אשר נתן לו מחלקו

 פתח עינים
 ללמוד ויהיה סומר כי בזכות התורה ה׳

 יברכהו במעשה ידיו :
 (ז) וסוף מטיפיך יטופון . לא אמר
 ימגייפיך יטיפין לרמוז דהגס
 דממיפיך אפשר שימומו פל משכבם. מ״מ
 יבואו בגלגול ויהרגום וז״ש וסוף מטיפיך
 כלומר טכ״פ סופן ליהרג ואס
 לא בגלגול זה יהרגו בגלגול אמר ואלו
 דברים מפלאומ הסיס דמים. והיינו דקאמר
 בממילה מל לאספמ אספיך שאפשר שהיה
 ניכר זה ההרוג כי לא הרג שוס אדם
 בימיו . והייני רבותא דקאמר טל דאספת
 מלגזל אחר אםפוך בגלגול זה וסוף מטיפיך
 וכי׳ כמי שביארנו . יכתבו מסם לבינו
 כ&ריי זציל שפירש משנתנו כי הלל הוא

 בחינת

 (ז) אף הוא ראה נלגולת אחת שצפה
 על פני המים אמר לה על *דאטפת

 אטפוך וסוף מטיפיך יטופון:
 (ת) הוא היה אומר מרבה בשר

 מלאכת שלמה
ir ;לאטפת, במרון הביאו בערן עטף כעי״ 

 דעטפת:
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 כדאיהא בזוהר פ׳ שלח בסוד הכסיל חובק
 את ידיו ואיכל את כשרו. ולכן נקרא קץ
 כל בשר שכוהן קץ לבשר שהוא חלקי. ולכן
 כל המרבה בשר על ידי תענוג־ם שמרבה
 חלק לחילוני נהייתו בח״ס מרבה רימה
 במותו כ־ גם הרימה היא חלק לחיצוני יהיא
 היא המכלה הנשר ההוא וזהו יאוכל את
 בשרו הבשר שהוא בעצמו נתן נמלק האדם
 היא אוכל אותי מרבה נכסים דרשו ז״ל
 שנכם־ם מזה
 .V מרימס באף

 למה נקראים שמס

 ־ודת־ היא
 וכמשז״ל מלח

 וזהו משפ־נ אף
 מרומם לזה

V, 

 ונגלים לזה
 וזה •מ: ייזי

 מפני שאינו ניתן מצח בנכסיו
 ממון חסר ולכך מרס שיקראו שמס נכסים
 שמתכס־ס ויאבדו מ מגו ובזה מרבה דאגה
 ואמר ווי ליה לחסרו; כים ורוק שקראם
 נכסים כלומר בזמן שהם נכסים אז מרבה
 דאגה אמנם אם הם נגלים וידו פתוחה
 לעילם ע־ שאינן נכסים מעיני הבריות אלו
 הס נגלים אס עינו טובה להלוות ולהשאיל
 אז מרבה שמחה כמשאז״ל מטשר עשר בשביל
 שתתעשר. א״נ מרבה נכסים בעילם הזה
 מרבה לו דאגה לעולם הבא לפ־ שרואה שם
 שאין שם עמל אלא עסק התורה בלבד ורואה
 צדיקים יושבים ימתעדנים ישלחנם מלא
 ושל קנו ריקם מכל טוב ינכוה מחיפיז חב־רו
 והיא מכלית הראיה. מרבה נשים מרבה
 כשפ־ס אז״ל למה נקרא שמ; כשפים בהם
 מכת־ש־ם פמל־א של מעלה והשתא מרבה
 נשים לתשמיש מרבה כשפ־ס שהנש־ס מישות
 לו כשפים וביה נכחש כוחם של פמליא
 מלהשפ־ע עליו ונשאר בלא שפע כלל. א״נ
 כיון לומר תוכחה נמרצת וכי אס הכשפים
 מכח־ש־ס פמל־א של מעלה כ״ש וכ״ש ש־מלץ
 כוחו עמק ולזה אמר מרבה נשים תדע לך
 שהנה עישית כשפ־ם ואם באותם הכשפ־ס

 רנה עד שיזברוהו בני אדם מאד ויתפרסם
 שטי בארצו ויש שנגע ריח ה׳ בלבם להכיר
 שנלם הדל נסור ינוםסה בם דוה ה׳ שכל
 ורוח הבמה ובינה להיות כל כיוגתם
 לשלימות התו׳ והמצות והמרות ואין בינתם
 בארין החיים רק להשלמת הנפש ואמי על
 דראשי׳ שברב׳ בשר הוא הרבה להזיק
 לעצמי מפני שהוא מרבה רימה ובן
 שהנהגתו סיבה לבמה מיני חולאים ריסה
 ובן מזה הסי; מרבה נשים מרבה בש£־ם
 ב״ו־ כשבל אחת לקנאת מחברתה הכאיבה•־
 וחסירהו בפי כרוה מאהב׳ צרתה בבל
 יו׳ יכולת ותז־קהו ריב הפעמי׳ בהשתדליתה :

ל  ע

 הוא
 הבינה הב׳ שסיבה נבשים ואמר

 ג״כ להזיק עצמו מפני שהוא
 דאגה כשתגיעו פס־דא מנכסיו יכן שרבים
 יפקחו עיניהם על ממ־ן ויסבו עליהם להפיל
 במבמ־ר׳ החבולותיהם ונמצא עושרו שסוי
 לו לרעתו ואמר על הכונה הג׳ מרבה
 עברים מרבה גזל כלו׳ שיננבו ויגזלי ממינו
 ובן מריה שפחות מרבה ז־מה ותמיד יבלה
 ממינו עם נ־אפין ונמצאו בל אלו הכינית
 להשחתת ביתי וא״כ ריביי ההצלהות אלי
 אלא גרמת היזק והפסד והבל תלוי בי־ינת
 המעל׳ יהוא שאסר כרבה תי׳ ס־ב׳ ח־־ם
 ר״ל נצהיי׳ בהשיגו בכבוד ב־ראי בסה
 שאפשר. וברב׳ ישיב׳ ללמוד חכמתי כרבה
 חכמתו בעולם מרב׳ עצה עם דלתי ס;
 רתבמים מרבה תנינה מרבה צדקה ושאר
 המצוי מרבה שלום קנה שם טיב והיא מעלת
 המרו׳ קנה לעצמי ר״ל לתועלתו להיות׳
 לו מבוא ושביל בלימור התו׳ והחכמה ועיז
 אטד שאם קנה לו דברי תו׳ קנה לי היי

 העולם הבא :
 רבז

 השש כוחם כ״ש שיהשש כוחך. א״נ חרבה כשפ־ס אץ הכונה דייקא שעוש־ס לו כשפים רבים
 אלא מרמה אנש־ס ככפים חדשים וממציהוה המצאות ועניינים חדש־ס על יד השבעה השדים
 שיודיעו לתה מיני כשפים אשר עדיין לא נעשו בהעולס וזהו מרבה כשפים וכבר פ־׳ בזוהר
 למה נמצאו הככפ־ס בנשים יותר מבאנשיס וכמ״ס מכשפה לא תחיה לפי שהנחש הגי־ל כה
 זוהמא בה ולא בו וישראל הגס שקבלו את ההורה ופסקה זוהמתן חזרו לזוהמת; נעגל

 והנשים יותר ויותר:
 מרכה
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 בתזקה שאלמלי יהי׳ לו ירים ורגלים תתחזק
 בהם ביחודה עמו ויוליד יצר הרע נפולם
 כל כך תיק עד שלח יהיה כח בשום צדיק
 שיהיה גובר ביצרו לפך נקצצו ידיו ורגליו
 כד־ שלא יהיה יצה״ר
 המתאוה מהם כל
 כך תזק וזהו לדעתי
 סרס את הזכר וצק
 את הנקבה וכשיש
 שפחות רבות על
 ידי זכותן מרבות
 זימה ונח לתילונים
 אלו להוליד ולהיוס
 זנות וזימה בנמלם:
 מרבה עבדים
 מרבה
 נזל יש מבד משכיל
 מבד סוב מעפרון
 ויש מבד ביש
 עבר רע ס״מ
 ולעיל איירי בל־לית
 שפתה זונה .
 בס״מ. ואמר כי כמו

 שבריבוי
 ספורנו

 בעצמו שלמות אן! מל פ־ שיהיה כל־ הכרחי
 לאיזה שלמות יהיה ברבוי ממנו מותר ומז־ק
 ולכן אמר זה המכס שאן! על פי שבריאות
 הנין! וכן הקנינ־ס המדומים הם הכרתי"

 מרבה שפחות מרבה זימה. יען כי
 השפחות אחוזות בלילית שנקראת
 שפחה זונה שפחה כנענית הממננות הנשמה
 והניף לכך אמר מרבה כי היא נקראת

 יותרת הכבד מ״ש
 מרבה רימה *מרבה נכסים מרבה דאנה
 מרבה נשים מרבה כשפים. מרבה
 שפחות מרבה זימה. מרבה עבדים

 מלאכת שלמה
 מרבה נכסים מרבה דוון כ־ הוא הגרסא בערוך
 תרגום יגון דוונא. מרבה ע5ה מרבה תבונה כך
 5״צ וכן הגיה ההכס הרר״י אשכנזי זיל וראיתי
 שהגיה הריר יהוסף ז״ל לגרוס מרבה שפחות
 מרבה זימה מרבה ענדיס מרבה גזל קודם ואחיכ
 מרבה נשים מרבה כשפים . גס כתב מרבה תורה
 מרבה חיים ס״א מרבה 5לקה מרבה חיים ומחק
 ממלות מרבה ישיבה פד מילות מרבה שלוס וכמוה
 ברוב הספרים לינ זה וייס דנרסי מרבה הכמה
'to מרבה ישיבה מרבה צדקה מרבה שלום קנה 
p כ קנה דברי תורה קנה חיי המולס הנא*» 

 הניה הרב הנז׳ ומחק מלת לו 5

 והשתא איירו

 דעבידת ניאופין עם
 כל בני העולם
 י־הבת שיורין לבעלה
 וזהו יותרת הכבד
 ה־תר הנשאר נותנת
 לכבד שהיא ס״מ
 כדא־תא בפ׳ פנחס
 ולזה בריבוי השפחות
 המזכות כמוה היא
 מתתממה מם בה
 זונה ומרבה זימה
 וזנית לעולם מל
 ירי יחודס וכבר
 ירעה סוד כשמשא אד׳
 ירד גבריאל וקיצץ
 ידיו ורנליו של

 נתש ופ־׳ מורי זלה״ה
 בעשה יה׳ מנין זה יען לא ההיהד מס ס״מ

 פתח עינים
 בחינת משה רבינו מיה וכשם שמשה
 רבעו ע״ה ה־ קיך שנה כך הלל ת־ ק״ך
 כנה יכשם דמשה רבינו פיה פרנס ישראל
 מ׳ בנה כך הלל נ״כ ימשה ה־ה מניו מאד

 וכ; הלל וכשם שמשה רבינו ע״ה הטביע לעוסק במורה מכל מקום אם ירבה בשר
 ירבה להימ מומרי מוכן אל העפיש והרימה
 וכן מרבה נכסים ומשהדל בקניניס מאד
 מרבה דאנהו להפסידם ובזה יטריד מהשבהו
 מהשהדל בהיי מולם כלל וכן הנשים אף מל
 פי שהברה האשה הועיל בהי־ שמה כאמרו
 אעשה לו פזר מנדי הנה רמי הנשים ירבה
 כשפ־ם שכל אהה מהן תבקש בכשפיה להסות
 אליה לב הבעל אמנם מרבה תורה מרבה
p ה־ים לעד כאמרו כ־ הוא תייבם אם 
 כל מה שתרבה התורה הרבה מעלה מיים
 וכן מרבה ישיבה ומעמיד תלמידים הרבה
 וזה בשלמיה שכלו המתעורר להבין ולהורות.

 הנה

 את פרעה בים אף הלל ברור הזה ראה
 גלגלת אחה שהוא פרעה אוהו הידוע צפה
 ע״פ המים הזדונים ואיל על דתטפת כל
 הכן הילוד היאורה תשליכוהו אטפיך והפך
 פניו ננר ישראל ואמר וסוף מטיפיך יטיפ־ן
 כ־ כל המיצר לישראל בטת התמיה יטיפון
 ויחזרו ו־טיפ־ן כמשז״ל ואלה לדראון וגו׳!

 (ח) מרבה נכסים מרבה דאגה .
 לרמוז כי המחסר נכם־ו
 לצדקה הוא מרבה יהוד ה׳ כי בכל פעם
 שטה; לדקה מיחד קבה״ו ומ־חד שם המיוהד
 כמ״ש האריי זל׳ל . כל הבל מא מרבה

 נכסים
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 חון המגי שלא תיקרי בפני אותיות אלי אלא
 בפנים אחרים שבה וזהו גורבים ומוסיפין
 ודורשין נמלא שבהרבות התורה מעורר
 חיים משם לשורש נשמתו המשורשת שם
 ולכך מרבה תולה

 מרבה חיים:
 מרבה ישיבה
 מרבה
 חכמה. בזוהר בריש
 סופרים תרבה

 מרבה גזל. מרבה תורה מרבה חיים.
 מרבה ישיבה מרבה חכמה. מרבה
נה. מרבה צדקה  עצה מרבה תבו

 פ׳ הדומה קנאת
 הכמה איה ספר בבינה ואיה ספר במלכות
 וכל מגמות המלכות הוא להיותה מהפלה
 בבינה בסוד כחמה ביתה הנאמר ביום
 הכפירים כדפי׳ בזוהר פ׳ אמור והיינו סוד
 ותקנא רחל באהותה ועל ידי קנאה זו תרבה
 הכמה היינו שהחכמה משפעת לשתיהס
 בשופע והנה כאן יאמר מרבה ישיבה
 כשאדם מרבה בישיבה מהדש הידושי ההורה
 בעצם ואז ההלמידים רואים ומקנאים ועוסקים
 בעיון נמרן על שעל ידי זה ההכמה העליונה
 משפעת להם בסיד אור הורה וזהו לא

 ירעב ה׳ נפש לריק :
 מרבה עצה מרבה הורה. הוא סוד העלה
 הוא בנצח והוד והס הנקראים
 כליוה יועצות ועל ידי העצה שהאדם מתיען
 בינו לבינו כשהיא מעיין או מהימן עם קוגו
 או עם הברו הלומד עמו מעורר סוד הפלה
 העליונה ואז משפיעים העלה היעילה בין
 נצח והוד להורה שהיא המלכות וממנה אל

 אותו שמהיען למטה :
 מרבה לדקה מרבה שלום . הנה
 הצדקה היא בתפארת וכמ״ש

 משפט

, השפחוח נוחן כח לשפהה חיצונית  שברבו,
 למשות ולהרבות זימה כאמור כמו כן בריבוי
 המבלים נותן כה לס״מ לטלות ולגזול השפט
 העליון כי טל יל׳ טימאת הטבלים התחתונים

 הגשמיים מתחזק זה
 עבל מביש טבל
 רע לגזול בסול
 משעול הכרמים
 כראי׳ בפ׳ בלק

 ששם הוא מקום השוללים והשוללים לשלול
 שלל העליון ומשם היה רואה בלעם הרשע
 להסתייע בתועבותיו אלא שזכות התורה
 לכתיב בה מזה ומזה הס כתובים הפך
 שלייתו על פניו וזהו גדר מזה וגדר מזה :
 מרבה הורה מרבה חיים כי מקור החיים
 היא ההורה כי ההורה כ״ב
 אותיותיה בבינה ועשר נקודות הס מההכמה
 והנה בהכמה נאמר וההכמה ההיה בעליה
 ובבינה בני היי ומזוני עד שמצד זה נקראה
 תפארה עץ הה־יס דאהנטע באינין היין
 טילאין כדהיהא בזוהר נמצא שבהרמת
 התורה מטירר שרשיה הנטועים בהייס

 ומוסיפים חיים ללומדה:
 א״ג מרבה הורה כללוה התורה הוא
 בתפארה והוא נקרא טץ ההייס ויש
 •בו ס׳ רבוא טנפיס כננד ס׳ רבוא אותיות
 שבספר תורה ולכך מלוה לראות פני הכתב
 כשפותחים ספר הורה לפי ששורש נשמתו
 שואבת מאית שלו והגס שאינו מאוח שלו
 מכל מקום מאיזה שיסתכל שואב משם שפט
 לפי שכל האותיות כלולות מכולן וזהו אמרו
 אל סיקרי כך אלא כך כי אין אותם הפכים

 פתה עינים
 הקב״ה מתיך מהרטם כול טל

 צדקה מצדיק דינו ית׳
 ונמצא שהנותן צדקה
 מרבה שלום בין ישראל להקב״ה . ועד״ה
 גירס יחיד קבה׳יו והיסיד שהוא בחי׳ שלום

 צערו זכשנוהנין לו
 ומבקש מחילה מה׳

 ממני יצא שפע בזיווג עליון וזהו מרבה
 לרקה מרבה שלום שבחי׳ צדק העשה לדקה
 וזהו מרבה צדקה ואתר היות בחי׳ לדקה

 כרב

 נכסים ואי5ו מחסרם לצדקה ליחד השם
 ?.מקום אחד מרבה דאג״ה גימט׳ אח״ד :
 0״בה חורה מרבה חיים , אפי׳ דטיי
 מסק ההורה •מיחד קבה״ו וממשיך
 מוחין דאו״א שהם אהי״ה הוי״ה אהי״ה
 נימסריא חיים כידוע וז״ש מרבה תירה
 מרבה חיים והרי הוא כמבואר והיק :
 מרבה לדקה מרבה שלום פירוש שהעני
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 בנתינתו ה״א כיצד ו׳ לוהיה הוא קנה היריע
 למות ואיו שפישט לתת הצלקה וה׳ לוהיה
 חמש אלבטן לבעל הבית והיול הוא הפרוטה
 וה׳ אחרונה ה׳ אצבען לעני המקבל
/ י  אמר הכתוב וס
 מעשה הללקה שלוס

 כנו מר
 מעשה

 שעל

 והיה הוא
 הצרקה
 רה נעשה
 יחוד והיה ובזה נעשה השלום ומעורר אותו
 להשפיע רב טיב לבית ישראל יאפשר לומר
 לפי זה מרבה לדקה מרבה [שלום] בשארם
 מרבה לרקה למטה מרבה שלום דהיינו

 ריבוי היחור ו׳ טל ה׳ יו״ר טל ה׳ :
 קנה ש״ט קנה לעצמו כתיב טיב פס משמן
 י טוב הנה השמן הטיב היא בחכמיה
 כמ״ש כשמן הטיב טל הראש ומדכתיב טיב
 שש משמן טוב משמע ששם טוב הוא בכתר
 ולכן מי בקנה שם טוב שהכל משבחין ומקלםין
 מטשיו וראי שהוא טולה ומקשר טצמו בכתר
 עליון שהוא הכתר הטולה טל כל הכתרים
 וכמ״ש בסיר ג׳ כתריס וכתר שם טיב עולה
 על נביהן וראי איש זה קנה לעצמו כלומר
 לא מבעיא נשמתו שהיא נאחזת למעלה מעלה
 אלא אף מלמו ונופו קשר אותי למעלה וזה
 שאמר ר׳ אליעזר לר׳ עקיבא אתה עקיבא
 שזכית לשם שנראה לו שעדיין בכל אשר
 שמע עליו שלא היה מספיק ליקרי בי מעלה
 זו ואמר לו עדיין לא הנעת לרועה בקר
 היינו מרת המלכות הרועה י׳׳ב בקר אשר
 הההיה י״ב בקר שהחת הים והוא השיב

 ואפילו לרוסיה רהיינו םנרלפין:
 סגה לו דברי הורה קנה לו היי העולם

 י הבא

. קנה ב ו  מרבה שלום. קנה שם ט
 לעצמו. קנה לו דברי תורה קנה לו

 חיי העולם הבא:

 משפט וצדקה ביעקב אהה עשית
 והנה העושה לרקה בעילם הזה בורא־ שמרבה
 לצדקה העליונה כלומר מהרבה עושרו מלר
 הבינה שמשם העושר וכמ״ש מצפון זהב

 יאהה והיינו סוד
 כונן שמיס בהבינה
 כנן לא כתיב
 אלא כונן שבכל
 יום ויום הבינה

 מעטרה אוהו וזהו ושמים לא זכו בעיניו
 לאו לנריעיתא אהמר כרא־הא בזוהר ועל
 ירי הלרקה שלמטה מעורר הבינה להת
 ולהרבות עושר לעשיר תפארה כראיהא ריש
 פ׳ כי השא בסוד העשיר לא ירבה ועל ריבוי
 וגורל הלדקה הזאה הפארה מרבה שלום
 דהיינו ה־סויר הנקרא שלום שכל מה שיש
 לתפארת משפיע על ירי הסוד ואז היסיד
 מהרבה ומתנרל בסוד והקימותי את בריתי
 אתך כראיהא בזוהר פ׳ נת והיינו סיר
 כללוה ה׳ הסדים הנכללים ביםיר כלאיתא
 בסיף אררא רנשא וזהו סיר ת״ת מרבים שלום
 בעולם פי׳ ה״ח התחתונים מעוררים הטליוני'
 שהם נלח והוד מרבים שלום בעולם דהיינו
 שתתגדל היסוד להשפיע לעולם מלכית וזהו
 והיה מעשה הלרקה שלום כלומר מה שגורם
 הצדקה הוא להרבות שלום בעולם כאמור •
 ושמעתי מהחכם החסיר ה״ר יוסף
 אריץ זלה״ה שמי״ב הויות
 שנעשה מהם ילו״ר אחד מהם היא והיה
 והוא מורה על היחיד ממור בסוד הרחמים
 רשלטין רטרין על נוקבין ו׳ על ה׳ י׳ על
 ה׳ כראיתא בתיקונים שלזה שם אלוהים
 היא רץ והטיסה צלקה ממרס יחול זה

 מפורנו
 התבוננות לרטת מכלית רצון קונו בזה
 וכמו כן מרבה צדקה והיא ההעוררות הנפש
 להיטיב לזולה והוא שלמוה המנה בה מרבה
 שלום לעצמו ולזולהו וזה כי מצד מה שקנה
 בס טיב בהיטיבו לזולה ובהשהרל להשבות
 מלניס שהיא מפטלוה הלדקה יוכל טל זה
 בהיותו נשוא פנים מצד השם טיב כטנין

 איוב

 הנה כל מה כירבה זה השלמות יהיה יותר
 ביוב רי בו הרבה חכמה המורה כאמרס ז״ל
 ומתלמידי ייתר מכלם וכן מרבה עלה
 להתבונן לטשות הממשיות בשלמות מרבה
 חבונה להתבונן בטעמן . הי אמנם המעורר
 אל המטשה הטיב הוא שלמות אהבת האל
 ימברך ויראתו וכל מה שירבה וה ירבה
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ה התורה סוד שורש החוחיות  הכה מ
 כי האותיות הס בבינה ישרשיהס בסכמה
 שמשם הס רומזות האותיות שהם הנקודות
 כ׳ האותיות בלתי הנקודות אין להס שוס
 משמעות. והנה לפי

 (ט) רבן יוחנן בן זנאי קבל מהלל
 ומשמאי הוא היה אומר אם למדת
 תורה הרבה אי־:־. יזיק טובה לעצמך

 בי לבךנוצרת:

 (°) רבן יודנן בן זכאי בו׳ הוא היד,
 אומר אם עשית תורתך הרבה
 בז׳ שלכך נוצרת כלומר שכוונת מציאות
 זה העולם אמנם היא לכונ׳ תכלית

 השליטות על הדרך
 שיהבא׳ וכרכתי׳ עם
 זו יצרתי לי תהלתי
 יספרו ובן כל הנקרא
 בשטי לכבודי ביאתיו
 יצרתיו אף עשיתיו

 ,ר אה״ב וםיפ

 זה קנ׳ לו דברי תורי
 קנה לו חייעוה״ב.
 כמו ששמעתי ממורי
 זלה״ה והמכין הוא כי
 ענין עולם הבא נחלה
 לד׳ חלוקיה ותמצאם ברברי חז״ל הראשונה
ה חלק לעולם הבא ופירושו במלכות כי שם ש ש  ח

 מהנלה חלק מאור הביניה הנקראת עולם הבא בסוד לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו
 דהיינו נועם ה׳ הנמשך מהבינה וכדפ־' כזוהר דרכיה דרכי ניעס . השניה הרי זה
 בן עולם הבא והיינו מצד ההפארה שהיא נקרא בן העהיב בסוד בן חורין ברא
 דוכרא לירית לאבא ולאמא בן חירות לא כתיב אלא בן חורין בן לבינה ולחכמה
 כדפי׳ בזוהר . השלישי זוכה לעולם הבא דהיינו הבינה ממש והוא מלשון הויה המתמיד
 לעולם שאפילו בהחזרת היובלות כל העולמות יחזרו לשורשם ואפי׳ השש קצוות יחזרו אל
 הבינה ישם תשובת הדברים בסוד בשנת היובל הזאת ומשם והלאה כדקאי קאי החכמה
 בהוא חיי הבינ״ה וזהו והחכמה תחיה בעליה עד כאן כללות דבריו ז״ל ואני מוסיף
 ניפך משלי שנמצאי כל ישראל מ־ןישרים כאחד מארכע אותיות יהו״ה או כמלכות ה׳ חלק
 לסולם הבא או בתפארת ו׳ בן העולם הבא או בבינה ה׳ זיכה לעולם הבא אז לחכמה
 י׳ זוכה לחיי העולם הבא . וזהו ואתם הדבקים בה׳ אלהיכס חייס וכו׳ וזהו שאמר
 בב׳ ויחי בזוהר זכאה מאן דזכ׳ לאשתאבא בגופא דמלכא ולכן מי שקנה לו דברי תורה

 קנה לו חיי הפולס הכא שהם כחכמה ששם שורשי התירה : •
 ;טי) רבן יוחנן לפי שקכל מהלל ואמר למעלה קנה לו דית קנה לי חיי פולס
 הבא יאמר אהה שקניה דיה שבהם קנית חיי פילם הבא אל תתגאה

 ותחזיק
 םפורגו פתח עיגים

 אייב באמרי וריב לא •דמה׳ אחקרהו .ובמי מרב׳ שלום יסוד צדי״ק מושיל ׳ראיה אלהי״ם
 כן מרבה שלום במה שקנה לעצמי תכינת מושל אותיות שלום יראת אלהיס מ׳ :

 ההיטב לזולת בהרבותו אותס -יבזה ירמה (ט) כי לכך נוצרת . אפשר להכינה רזה
 ליוצרו ויקנה שלוס במנוחתו מכל מקטרג חלקך שקבלת מסיני ולזה באת
 כחוק מרה כננד מרה. כאמרו והיה ממשה דאחר אינו יכול להוציאו לאור כי אס אתה.
 הצלקה שלום אמנם בקנוחו דברי חורה אינ אפשר במשז״ל וייצר בשני יזיי״ן שנכרא
 והוא החלק הפיוני ממנה קנה לו חיי טולס יצהיר ימעח שנוצר עם היצהיר נתחייב
א חייכם כי אמנם מי; למות בתורה חדיר לבמלו לאין לו ביסזל  הבא כאמרז כי מ

 החיית השכלי הוא הנכבד במיני החיים אלא
 והנה חיי השכל ככחיי הוא היותו משכיל בפפל ימכל זה הה־אר שבחלק העיוני ממנה
 חסן לנפש חיי עולם ובחלק הממשי ממנה תתן חן בעיני אלקים ובזה יהיו אותם

 החיים מא־שריס באור פגי מלך חייס :
 (P) אם >;:דשי»רה הרכה יוסר מחביריך אל היחס זה אל רב השח• ל ץ ולמסומ

 סשהללוס
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י לכך נולרת לתיקון (י) המשה תלמידים היו לו לר״י ו*5»  ותחזיק טיבה לעצמך כ
 גביה בסוד היות תירה וממשה הטוב מיין חשובים הרבה שבלא מפגן
 טקבין לקבלא מיין דכוי־ין ולא לצירך טצק• הרבה תלסידים היו לו אלא שלא כיווז
ה עכשיו אלא לאותם המםוייסים והמפירססיס כ ו  כי עיקר הכל הוא לורד גבוה ואני צן*ג ן

ו במעלה יתיר׳ מ  הארס לעצמי כ
 שהאריכו בדריש זה (י) חמשה תלמידים היו לו לרבן

ן הורקנוס רבי  בזוהר בפ׳ ויחי בשד יוחנן בן זנאי ואלו הן רבי אליעזר ב
 שתה מיס מבורך: יהושע בן חנניא רבי יוסי הנהן רבי שמעון בן נתנאל

 א״נ אל תחזיק ורבי אלעזר בן ערך :
 טיבה לעלחך

 היינו עיפך טצמך ובשרך אלא נפשך וכשאומר רב ששת נפשא־ לך קראי נפשאי לך תנאי
 כי לכך נוצרת שיהיה הניף משיטבד לנפש לטבודת הבורא :

 (0 הנה החמשה חכמים הללו היו אחוזים בחמשה ספורות ולכך הי׳ מונה שבחן כלימר
 השבח הראוי לכל אחד ואחד כפי מדתו. ר׳ אליטזר בן הורקטס בור
 סיד שאינו מאבד טפה והיינו שהוא אחוז בחסד ששם יסוד המיס ור׳ יהישט אשרי
 יולדתי בנצח ענף החסד ילפי שבנצח מתבשל השפע הנשפע למלכות אמר אשרי יולדתו .

 ודיי חסיד בנבורה וכן עולה יוסי כמנין אלהיס ואמר חסיד שהיה כולל עצמו בחסד שיהיה
 הנבירה נכלל בחסד שמאלא בימינא ולא ׳מינא בשמחלא ור׳ שמעון בן נתנאל ירא
 חטא בהו״ד [שבסוד] אלין תרין ירכין יש אחיזה לחילונים ומחטיא את הארס והוא
 היה ירא מלחטוא ור׳ אלעזר בן טרך כמטין המתנכר בתפארת שהוא הוא הנובר טל כולם
 ודמדומי ראי׳ מצאתי בר״מ בפ׳ פנחס דף ר״ג טמוד כיט אזיל קוס ר׳אלעזר לתדשא
 מילין קמי שמתא דיתהא טזר לאבוך דשמך נרס טזר אל מימינא טזר משמאלא הה״ד
 אפשה לו טזר כננדו במאי בזרט שפיר דאיהו הפך עזר ויקים ר׳ יוסי ממך דיהא
 כירסייא שלימתא למאריה דהכי סליק יוסי לתשבון הכס״א דהכי אלהיס בחישבן ויקום
 ממיה ר׳ יהודה דניה הו״ד וביה י״ה וביה יהיר רארבע חיון ופניהם וכנפיהם פרודית
 כולהו לקבלא ליה ומניה דויד דרגא בהידאות דאיהי מצד הו״ד ויקים טמיה ר׳ אלטאי
 בני׳ יב״ק בקי בהלכתא ויקום טמיה ר׳ יודאי דחושבניה אל בנין כל מלאכים רשימין

 באל כגון יש לאל ידי ורזא דאל א׳ דמית אדם ל׳ תלת חיון דאינין ד׳ אנפין לכל
 חד דרמיזין בה בחושבן ל׳ ואיכון בראשי חלת אזכות דאינון ידו״ד מלך ידו״ר מלך
 ידי״ד ימלוך לעולם וטד ויקים ר׳ אבא טמהין דחישבניה ד׳ חיון ר׳ שממון איהו
 כאילנא ירי אלעזר בריה וחברו׳ דהינון חמשה דאדכרנא כענפין דאלנא רברב׳
 ממיין לדרומי! ישוקין הרי שהם היו חמשה ננד המרות העליונות שהם תרין דרועין

 ותרין שוקין ורשב״י ג!׳־ה היה מעין המתנכר דונמת ריביז וחמשה תלמודי:
 הממס

 פתה עינים כפורגו
 אלא בתורה כמשזיל . וז״ש אם למדת השתדלות חבירך . כי אמנם יקרם זה גם
 מורה יכו׳ אל תחזיק טובה וכו׳ כי לכך בהיות ההשתדלות שוה כשתהיה ההכקה
 ניצרת מטת יצירתך ביצה״ר ביצירה בלתי שוה ולכן תיתם זה אל מס
 הוא שנוצרת מוכן לכך יותר מחביריך ולקיום
 דבריו אלה מנה שבח נדולי תלמידיו שהיה ההשתדלות בעיון ובממשה שיה בכלן אמנם
 מדרגת המעלות הנקנות בהם היה בלתי שיה יזה בהיות הכנתם ביצירה בלתי שוה.•

 בור



 וביד בראש הגת
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ר (יב) הטעם מביאר יגנן היותו אחוז ן ע י ל ן י׳ א ו ש א י ׳ ם י ח ב ה ש נ י  (י״) והיה ם
 בן הורקנו׳ ושבתו בזברגית בחסד אשר הוא מתפשט בכל
ה • העולמות לרעים ולטיביס והעולם נברא בחסד פ י  והוא שקראו בור סיד שאינו מאבי ט
ת ומתפרנס בחסד ומתק״ס בחסד לכך החכם ו ת י ג  והוא שהיה םגהגם לדרוך ענביהס ב
ו ז ו י ו י ז י • י ו ו ^ -»f-» !מ ילוד ע י י י  ייייי* י

 (יא) הוא היה מונה שבחם רבי אליעזר
 בן הורקנום בור םיד שאינו מאבד
 טפה רבי יהושע בן חנניא אשרי
 יולדתו רבי יוםי הכהן חםיד רבי שמעון
ה בן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזר בן ב 1 ה ש י א ה א ל י  ה

ד ערך במעין המתגבר: מ ל ה ש מ ם ט ן י  ג

: (יב) הוא היה אומר אם יהיו בל חכמי , י ר א ב א ( ת י י ר ב ג  י

 פי״ד) אמרו קנקנא זפותא שמשמרת את
 יינה ורב׳ רבי יהושע בן תנניא ואמר עליו
 אשרי יולדתו ימלת אשרי נאמרה על
 הצלחה כללית ובן שבהו בהבםה בקלות
 הבגד. מריב פתיתותלב ובזכרנות ובפלפול
 שקבוץ שלשתם הצלהה כללית בלימור
 והיא שאמרו עליו בברייתא קרא לו
 והחוט המשולש לא במהרה ינתק. הג׳ ר׳

 יומי

 הזה היה בחכמתו
 וחסידותו מגביר
 לד החסר בעולס
 ילכך כשזלגו מיג* ו
 דמעות כשברכוהי
 לקה שלישו של
 עןלס יען כי
 אז נכלל החסר
ה שלא כדרכו כי הדרך הנאות הוא ר מ  מ
 היות הנבירה נכלל בחםר שאז הדין כפיה
 לפני החסדים אמנס כשהחשד נכלל בגמרה
 אז דיני הנמרה משביתים כח החסר!הגמרות
 ניכרות ולפי שכרכוהו שהיה מצר החסר
 כלל מלמו בצר הגבירה לקה שלישו של

 עולס
 תימה

 הכהן ושבהו יתםידות והוא שליםית סירות בקצר האהרין. הר׳ ר׳ שםעון בן
 נהנאל ושבחו בייאי; חטא והוא ריסי על םיצוע הדרבים ואיני יודע םהו השבה

 הטופלא לת״ה יכך :
א שבברייתא ראיתי שייהס עליו(א״ה הנה בברייתא גרסי׳ ולישמעאל ן׳ הנניה ל  א
 קרא לו נרוע כו׳ ובודאי דט״ם הוא וצ״ל ולר״ש בן נתנאל קרא לו בו׳
 וכתרים רבי המהבר זיל) נרע שבמדבר שמתזקת המים ר״ל טקוס אשבורן שכל
 המיעוט גגררות לשמ ורומז אל בית קבול רהב ומשתמר . הה׳ ריא בן ערך שבה•

 כשפע
 ספורנו פתח עינים

 (יא) בור סיר כוי. הנה לפי דעת תנא (יא)הוא הי׳ מונה שבחן כ׳ בס׳ עיון יעקב
 קמא שבת את בור סיד הבקי מה שמקשים הא אסור לספר בשבחו
 שהיה תלמודי בידו כאמרס ז״ל שלחו מתם של ארס שמתוך שבחו בא לידי גנותו לפמ״ש
 סיני ומיקר הריס סיני מדיף דההל לריכין בשס הרמביס דדוקא בפני שונאיו וכי׳ לק״מ
 למרי חטייא וזה יתאמת בלי ספק לצריכיס עכ״ל יאשתמיטתיה רכן כתב סמיג בהדיא
 לדברי קבלה שאין לרך לקנותה בסברא כי לאוין ט׳ טל הך דמנה שבחן עיש . ויפן
 אמנם סוב להם להושיב בראש את הבקי ריב״ז כך היה מונה שבחן בפניהם לזה לא
 מקרא סיני שיידיטם דברי קבלה י4הר מן אחר אלא קצת שבח רכל אחר הי״ל כמה

 המפולפל הנקרא פוקר הרים שהרי בידס מיני שבחים. ונקט מדא מנייהו לכל אחר
 להתבונן ולפלפל כטגין רב כהנא .־רב אסי לאי

 תלמידי דרב דלגמריה הוו צריט לסנרי לא הוו צריכי . אמנם בבחינת אמתות כצ
 דבר ודבר בלי טעות ובהבנת דבר מחוך דבר ייתר משובח הפוקר הריס מן הסיני

 כאמיס ז״ל עיא פילפלא חריפא ממלא לנא דקרי :
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 בשפע מיפלנ בדבורו בחכמה ובתורה והוא
 עני! מעיי! המתגבר ופי' בבריי' שמימיו
 מתגברים ויוצאיש לחוץ כדכתיב יפוצו

 כלל שבח על כי מעינותך היצה 1
 שאר החכמים ר״א ן׳
 הורקגום לרוב ידיעתו

 ואמר:
 זיג) הןא היה אימר
 אם יהיו
 בל חכמי ישראל
 בכף מאזנים ור״י* ן׳
 הורקנום בכף שגיד.
 הוא מכריע את
 כולם ואבא שאול
 אמר משמו על
 רבי אלעד בן
 ערך לרוב שפע לשונו והצלחת הלומדים
 לפניו להפלגת ערך דבורו . ואחיכ אסר :
 (״-) איל צאו וראו איזוהי דרך מוכה
 שידבק בה אדם להיותה בשורש
 לכל מידית הטיבות ואמיר אליעזר עין
 מוכה כלו׳ שיהא נהנה בטיבת זולתו ש:זו

 יתאהב

ה שהיה ד ד ה א די י n דקשיא ד t ^ D 
ך י ז ע י ל ל לר׳ א ד נ מ ר ו מ ו  א

ר ר בן ט ז ע ל ם שר׳ א נ ם ה י מ כ ח ל כל ה  כ
ז ב״ ר משמו של רי מ ו א שאילי א ב א ס ו כ מ  כ

ד ׳ ע ל ׳ א ־ ש ש מ  מ

 ישראל בכף מאזנים ואליעזר ב׳
 הורקנוס בכף שניה מכריע את כלם:
 אבא שאול אומר משמו אם יהיו כר
 חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר
 בן הורקנום אף עמהס ואלעזר בן
 ערך בכף שניה מכריע את כלם:
 (יי.) אמר להם צאו וראו איזו היא
 דרך טובה שידבק בה האדם. רבי

 אליעזר אומר עץ

 גדול שבכולם וי״ל
 במל שפירשו עבר
 לעיל שר׳ אלעזר
 ב; טרך היה

 מריה רבי יהושע

 בתפארת שהיא מפין
 המתגבר בכל הספיר׳
 ולכך אם יהיו כל
 חכמי ישראל בכף
 מאזנים ור׳ אליעזר
 אף פמהס ירי
 חלעזר בן ערך

 בכף שניה מכריע את כולם לפי שההפארת
 הוא סיד הניף והניף היא המנביר החסד
 או הגבורה כי אץ מרה מנהגת בלתי
 התעוררות הנוף השולח ימיני אי שמאלי
 לעשות מכוין ומה נם כ׳ אריך אנפין מתלבש
 בו כראיתא באררא דנשא בכי־ בי נשבעת*

 נאום ה׳ נאום רזעיר אנפץ שהוא
 ההנהניה ו:זה לא קשיא

 הח
 בן ערך בערך היותי בתפארת שהוא בטלה דמסרזניתא יבפל ההנהגות ונס שהיא סיד
 הרתמים ייש בו קצת דין לאיים על בני האדם שלא יבמסו בסוד שמים אש ומים והיא מדה
 בינונית כרי שיראו מלפניי בידאי בבחינה זז הוא מכריע את כולם באיפן יסר סמר

 חרא ומר אמר חרא משמי ילא פליני :
ה. ר'• אליעזר בהיותי בצד החסד ששם סיר סיבה וחסר נ  (ינ) ר׳ אליעזר אימר עין עו
 כדאיהא בזוהר פ׳ מרומה בבובדא רבדיה לרב ספרא לכך ממר פין טיב כלומר

 הגס

ד ק י  פ
 :הנהנית ו:זה לא קשיא מדידה אליליה שר׳ אליעזר בהיותו בסוד החסד בערך הוד
 :חסד המתפשט לרטים ולטובים והוא קיום העולמות הוא מכריע את כולם זר׳ אלמזר

 םפורנו
 ('0 ״רך עובה. מישרת הארס אל מעלים
 המרות והמישכלות מין סיבה
 שלא יקנא ותרבה חמדתי לאין תכלית ט
 בסיר זה יפנה לבו אל מה שהיא הסול
 באמת . חבר סיב יבתר להתסבר סם
 אלם בעל מטלות מלית ימישכלות ט
 בחברתו יקנה אותם אל גקלה והקבמנס

 פתה עינים
ן וראו איזהו לרך רעה וכו׳ א  (ינייד) צ
 אפשר דרצה ללסת אם קכלו
 הכרעתו להכריע כר״א ן׳ ערך אי עירנו
 עומד כל א׳ בלעמי. וכשהשיכיהו לעליין
 כל מד בדידיה חזר יאמר להם רגם הוא

 עומד בהכרעתו:
 רש״א

 בנפשי שכן טוב לא בלבד צריך לזה תבר סיב . אבל יצטרך עם זה שכזניו העונים
 הרואה את מולל המשוה לננלו המיל •את כשוב ממשך לפיעל סיב ואת הרע הנמשך

 לפיעל
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ק מידי• ל הגס שבעין יש נ׳ גווני! ויש מ *  יתאהב לכל אדם ויהיה ענינו מקובל א
 הכל והכל מקובלי׳ אצלו ואהבת העולם על סוד הדין שעל ידי גוון שימק שבה;
 הוא שורש כל המרו׳ ואמיר יהושע הבי היו משניחין בארס שאינו הנון והי׳ נעשה
 מוב שיתייעץ עמו בכל עניי׳ ויוכיחנו סבל גל של עצמות ר׳ אליעזר מדתו להנביר
 שגיאותיו וידריכנו הטו׳ דהיינו גוון חיור
 על הטובות יבי אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן שבעיניס להגביר
 יושלמו ענייניי טוב רבי שמעון אומר הרואה את החסדים עיר נחוס

ב. איש גס זו שכל.הרע ק הנולד רבי אלעזר אומר לב טו  יאמיר ייםי ש
ה אמר לד& רואה אני את דברי אלעזר הבא עליו היה אימר נ י כ י ה י ת ו א ב ל  מי
ז בן ערך מדבריכם שבכלל •דבריו נס זו לטיבה כינתו ב ש י ה  בעצםי ב
ו דבריכם: לקשר הכל בחסר י נ י י נ י ע י מ ה ה א ו  ר
 יאם הוא טוב בעל׳ הטוב שאןואותו
 יאשדהו בטה שיעשה כראוי ויוכיחנ י רט היה בא מצד הטיב ולכך היתה מנתו של
 בהפכו וישלים עצתו וענייניו עמו בהתחבר ר׳ אליעזר לומר טי! טובה שעל ירי טין טובה
ה האדם מנייר גוון חיור שבע־ניס העליונים : א י  בו האהבה והשכונה ואמר ריש הר
 את הנולד כמאמר החכם שאמר ,חביי ך׳ יהושט אומר תבר טופ נלח והוד איקרון
 של ארם שכלו יפעל השכל בםתתיו תברים ולעולם הולכים שניהם יתד
 והנהנותיו ונקראים בשם אחד שתקים כליות מתנים
 כבדסרנליס שוקיים נביאים הנאים כדא־תא נמזנ־תא כתיבת יד שמרברת בענץ האצילות
 של כל ספירה וספירה כשהניט למדת הנצח אזיל נלין} נליפו דבטש בצ־נורא ואפיק ו׳
 דאזלא ואחיד ריחין ישחיק נה־רין למיזן טלמין נליף ובטש בנ־לופי ואפיק ו׳ ההוא
 מהימגאאחרא די לגביה הבריה כל אומנותיה דחבריה איהו טביד קאיס לנביה ברעו
 סגי־א לכך ר׳ יהישט שהיה בסוד הנצח אמר חבר טוב כי בזה נ״כ יגביר יצר

 הטיב:
 ף׳ יוסי אומר שק סיב. הטעם לפי שהוא היה קשור בנבירה והנבירה מידהה להיוח
 בכן טיב עס החסד שחי! הנבירה פועלה שוס פעולה דין שלא ההיה בהסכמה החסד
 ולכן לעילם יש קלח חסד באיזה דין שיהיה כשיחקרו וידרשו היטב ולכן הארס בהיוהי
 שכן טוב נורם שממרה הטליונה ההיה נכללה בשכנו הטוב להמתיק הדין שלו קצה:
 ר׳ שממון אומר הרואה אה הנולד . כבר פי׳ שהיה אחוז בהויד ולפי ששם יש אח זה
 לחיצונים היה לטולס ירא חטא כדי שלא יאחוז החיצוני במידה זו ולכך היה אומר
 הרואה אח הנולד כלומר לעולם יהא ארס ירא שמיס וירא חטא . לפי שפרי החטא
 היא חטא אחר שכן טבירה גוררח טבירה טד שנטרד מן העולם וכן הרואה אח

 מולד שהוא מחשב הפסד מציה כננד שכרה. ישכר פבירה נגד הפסדה:
 ף׳ אליטזר אומר לב סוב. הטעם שהוא היה בהפארה מעיין המהגבר והוא אמצפי
 מין) מקור מבע וגושן כת לזמטוה ולשוקיים . וכן האדם שיש לו לב טוב נעשה

 מרכבה
 מפורנו

 לפועל הרמ . לב טוב שההיה כוונה האדם אומר פץ רעה וכולי . אף פל פ׳ שאמר
 לכבוי קונו בכל אשר יפנה שס . רואה הרב שכל מה ששבחו לטיב לא יהאמה בלה י
 אני אח דבר־ רבי אלטזר בן טרך מדבריכם לב טוב חשבו שבזה לא ימנפ שיהיה הדבר
 כי אמנם דבר־כס לא יהאמהו שיהיו דרכים רט בזילח לב רט בהיותי בעצמי למה
 סיבים בזולה רברו אבל דברו יהאמה שיהיה והשיב להם הרכ ואמר שנס מה שיראה רע
 לרד סוב גס בזולה דבריכם . רבי אליעזר בעצמו לא יהיה רע באמה אס צא יהיה

 י עש
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 והנהגותיו הוא שיהא רואה את הנולד בבל
 דבר שיעשנו וטרם עשות הפעולה יתבונן
 טטנה וכל אשר יעשה
 ענייניו והנהגותיו על
 צד ראוי ושלם*
 וכבר ביארנו בקצת
 חבירנו כי דרכי
 העצה ד׳ סינים
 הא׳ ההשתדלו׳ שלא
 יהא צריך לעצה
 ב׳ העצה קודם
 העצה עם הדבר

 התבלי' הראוי לצאת
 כן לא יחטא וישלטו

 (יל) אמר להם צאו וראו איזו היא דרך
 רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי
 אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע
 אומר חבר רע רבי יוסי אומר שבן
 רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו

 מרכבה לתפארת שהוא כולל הכל כי התפארת
 כולל המילות והיא כרכה לכילה ביה וממילא
 יגמול תסל בחסל וכשיבוא למשות איזר יין
 במוש* רשפה כמשפש שופעי ושומרי העם

 ישראל המכים במקל

 ע שות הדבר הג׳
 והד׳ העצה אהר הדבר בטו שתאמר דרך
 טשל בענין הנהג׳ הבריאו' ודרך הרפואי
 שהטוב שכעצית ויחשיבה והקודטת בזטן
 ובמעלה הוא שיתנהג בפת בג וביין משהיו
 אשר לא יתגאל בהם בבמות או באיבית
 וינהיג עצמו במאכלים קלים דקים וטובים
 ובשיעיר ביניני ובזמן ראוי ואן יהא במיה
 מן ההולאים ולא יצמרך לעצה יהד׳ שאם
 נכשל בזה צריך לימול לעצבו עצה במיני
 הנקוי והרקית בזמנים ידועים מרם יתיצרו
 ההולאים לבא ישתדל בענייני רפואתם
 בטרם ישתקע התלי ואז הגא רפואתו
 בנקל. והד׳ שאס התרשל והניח חוליו
 להשתקע צריך לעצה עכיפ ולהנצל מהם
 בסיגי רפואי החזקות והמסוכנות ובן
 בכל עגין ועגין כט״ש בזו לטטה בפי;•
 משנה טויב וענין הרואה את הנולד הוא
 שישהדל בבל עניניי בכלל עד שלא יצמרן
 לעצה יהיא שבח מופלג לכל ענין תנין
 בכלל. ואמ״ר אלעזר ן׳ ערך לב מיב כלי

 ירציפה שמלקים
 ברחמים וכן יהי׳ חבר
 טוב ושכן טיב מפצמו
 ולכן אמר לו רואה
 אני את דברי ר׳
 אלפזר בןטרך שבכלל

 דבריו דבריכם כי המרה הזאת כוללת אח
 הכל :

. כלומר פ ׳ אליפזר אומר פין ר  (יד) ך
 הגס שבמין יש גוון סומק לא
 •פעול באותו פין לפשיח רפ ולכן יתרחק

 מאותו גיון שבעין לפשות רפ :
 ף׳ יהושט אומר חבר רע. שבהקחבר האדם
 פס חברחו פוגם בחבר טיב של מעלה
 נצח ומושה חבר לאיש משחיח ונובר זה איש

 משחיח ומשחיח הפולס :
 רפ . ר׳ יוסי כבר פי׳

 ף׳ ייפי אומר שנ עולה
 אלהיס וקליפת טשו שיצא מפחד יצחק הוא שהוא בנבירה וכן עולה יוסי כמכין
 יונק משם והיות האדם שכן רע לחברו נורס
 לקליפת עשיו שהוא שכן רע שיהדבק עם
 הגבורה . לכך אמר צריך להתרחק מהיות
 שכן רפ כדי שלא לחח כח לשכן רפ החיצוני

 שיאחז בנבירה :
 ר׳ שממון אומר הלוה ואינו משלם . ר׳
 שמפון יפן הוא אחוז בהול כדפי׳ והנה

 שנינו
 שיחטיד הפעולות היוצאות טלב טוב וידוע אצל החכמים שםעלות הםדות ופחיתותב
 יצאו טאחד טכחות הנפש והוא הכח הטתעורר ומבוא זה חכח תא בלב וכשהוא
 בטוב המזג ימצאו בו כלל המעלות המרות שבל הנזכרות בכללם והוא אוסרו שבכלל

 דבריו דבריכמ :
ל צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק טםנה האדם ואסר כל אחד טהס י  (יל) א
 בהפך סה שייחס במוכה חוץ טר׳ שטעין שאטר בטיבה הרואה את הנילד

 ׳׳אסר
 פתח עינים

א הלוה ואינו משלם א׳ הלוה מן לוה רשפ וכי'. כרגפ נראה לי צמח הד י ש  ך
 האדם כלוה מן המקום שנאמר שנדפס מחדש והוא מהרב מהר״י דור ז״ל

 ודאית׳
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 שנינו במשנה המנות פתוחה והתכיני מקיף וכל
 הרוצה ללוש יבוא וילוה דהיינו הרשית נתונה
 ביד כל אחד ו אחד דהיינו להטוא ור׳ שמפון
 אמר לעיל הרואה את הנולד ופרישנא שרואה
 שעבירה גוררת

 בית הבחירה אבות פרק
 ואפר על הרעה הלוה ואינו סשלס יש
 שפי׳ בהפך מה שאט׳ כי טי שהוא לוה

 עבירה וכן היותו
 מתשב הפסד מלוה
 ונעשה ירא השא
 בטבור זה ונגד זה
 הוא מי שלוה ואיני
 משלם שחוטא ואינו
 משלם ר״ל אינו חוזר

 בחשובה :
 אחד הלוה מן
 האדם כלוה מן
 המקים . הנש שהיל״ל לפי דרכנו אחר הלוה
 מן המקים כלוה מן האדם שכן הוא החוטא
 להקב״ה כליה יין האדם שצריך לפרטי לא

 משלם אהד הלוה גץ האדם בלוד. j״
 המקום שנאמר לוה רשע ולא ישלם
 *וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר
. אמר להם רואה אני את דברי ע  לב ר
 אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל

 דבריו דבריכם:
 שלמה

 יהיםף זי;
 ישלס וגי':

 הרי!
 ולא

 אכ!
 נ ר

 ואינו טשלט אינו מוצא אדרכ טי שילוהו
 בשעת י־-יחק ונמצא מפחית מתחיו מ*.׳•

 שאינו רואה את
 הנולד וכן כל
 הדבריסשאינו מתכוון
 לאחרי׳ ולהפלי׳בננות
 !את המדד, והיוהו
 תישש להיות האדם
 מיקל בה לעכבמ
 בידו כצד שאינו
 נוזל וגונב ושלא
 באה לידו בחידת

 מלאכת
 r מונן ונותן נציל

 ברוב הבפריס ל׳
 ו5די

 נתב
 שוש איםיר נאט׳

 עליה אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקים
 בה על מצוה ממצית

 ישע ולא ישלם
 הם

 כלומר כאלו עבר
 התורה שהרי הכתוב קראו

 זלא

 קשיא שזה בא ללמד ונמלא למד אח־ הלוה
 מן הארס כלוה מן המקים ומיהו אחד הלוה מן המקים כלוה מן האדם :

 שאין דרך כבוד של מעלה להיות נמשל להדינט. ולכך כנה התנא יאמר אחד
 כלוה מן הארס והוא הלה ההדיוט במעולה וסמך על המקרא שנ׳ לוה רשע
 ישלם כלומר מ׳ שהוא רשט חוטא ואינו חוזר בהשיבה אמנס הקב״ה שהוא צדקו
 של עילם נותן לאדם חנינה שניהן לו בן כרי שימיל אוהו ונותן לו שכר טל המילה .
 וכן נותן לו ביה ועושה מעקה ינוהן לו שכרו בעש״הה יכמשאדל בפסיק מ• הקדימני
 ואשלם יזהו וצדיק חונן ונותן לא מבמיא שאינו לוה אלא הוא מלוה ומונן ונותן חנינה

 ואח״כ חוזר ונותן לו מתן שכרי :
׳ אלטזר אומר לב רע . הנה ר׳ אלעזר הוא בתפארת כמו שפ״ ונהיות כגם ז׳׳.  ך
 לעומת זה טשה כאלהיס נם נגר טשר ספירות טשר קליפות טמאות ומגד
 התפארת היא סימ והענין הוא כמו שהלב באמצע הגיף כמו כן ת״ת באמצע בספירות
 ובאילן הטמא ס״מ הוא באמצט אילן הטומאה דונמה ממורא דאמצעיתא וכל מי שיש
 לו לב רע טל הברו נטשה אומו לב מרכבה לס״מ ולכן צריך שימרהק מהיות

 לו
 פתה עיגים

 יפרטו לא אפרט מכימ וזהו כונה המשנה שמיי
 שלוה מן האדם ואינו פורט מאבד זכיותיו
 שנם הקניה אינו פורע לו פכר זכיוהיו
 מכימ וזיש כלוה מן המקום להשוות מובו
 להכירו כמייב למקום רמה אם חייב למקום
p אס איט פורע גס ה׳ לא יפרע זכיותיו 
 מייב למבירו ואינו פורעו אין הקביה סורס
 שכר מצוהיי מנימ עכ״ד עיש ובזה אפ׳

 מעם

 וראימי שפי׳ בזה דף קפ״ה במ״ש ברנה
 ריש כי השא איל הקביה למשה מייביס
 לי ישראל מה שלוו ממני שנאמר כ׳ השא
 איל שיפרעו מה שתיינים לי ואשלמה להס
 שנאמר והיה מספר והבונה אשלמה לכם
 מה שאני חייב להם בכביל סצוה אהרי׳
 שפשו שאם הם יפרפו לי מה שחייבים גם
 אני אפרע להם שכר כל המצות ואס לא
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ב רע מל חברו ולכן אמר להס ריב״ז (טי) הם אמרו גי דברים כלו׳ כל אתר  לי ל
" אני את דברי ר׳ אלעזר בן ערך מהם ואע״פ שבדברי ד״א יש ה א ן  ר

בריו לבייכס כי הוא הסיבה והגורס בהם יוהד טשלש יש טפ׳ שנכללה ברבדיו  שככלל ל
ר ר׳׳ל והוי מתחמם אינם מכלל דבריו של מ ש ל מ כ ה מ מ ל י ש י אי ע ומ!ו ש  לעשוח ר
ך כי ממנו עכשיו אלא בםקום 3 ך ל  ^ן
 תוצאות חיים : (עי) *הם אמרו שלשה דברים רבי אחד אמרה ומגיהי
ב הספרים עיבוד, י ב ך ח ר ב ד ח ו ב  (טי) הנה הקב׳׳ה אליעזר אומר יהי כ
ם כאן עםהם סעד ו ^ ר ח ל ו י נ ה  נקרא חבר עליך כשלך ןאל ת
ס שהיי! נכללת לטאםר י ו ב ה ד ש ל ה ש ש ל ״ ש ה ס א ה ה ט ל ת ש י מלאכ נ מ  כמ״ש רסך י
ל יהי כבוד תלמידך p׳ י י ן ן מ ־ ״ א ך ׳ ה ך ״ ת ת י ן י י ־ ס , ל ס א י ב י ן _  תביך הל תעזוב וכתיב כ<,ל> י
, (איה נ׳ דרבנו המתב ב ן ע ; ׳ ן ע ע י ת ו ן ט ם י ן , י ן י א ם ב ך ע א ך ו , י ב א ן .  למען אהי ורעי ונקרא ס
י דל גרים יהי כבוד ל א י , ט צ ם ע ך ה א ן ? ע ם י ן י ם ן ן ל י ב א ב ל ת א  טל נ׳ בחינות האה
נ הלםידךוכןגי־םהרי״א ״ ו M ע י ט ל י . כ א צ ט ח ״ מ א . י ה ח ט ׳ ל ש ע ׳ נ ר ו ת ) ב ר ס ו נ נ ש כ  ש

א אלאדק־שהריםבואד ו ה ה כ ״ ב ק ה q ל n , p 

 ברא את העולם והוא בעסקו בתורה מקיים את באבות דר״ן דעיקר הגירסא היא יהי כבוד
ו חבירך וגם ד׳ הםהבד זיל הזכירה לטסה ת מ א ש ל מ -ן א א ק ל ו ה ש ח כ . ג ש ם כ ל ן פ  ה

ה לענין אתר ועיין בם׳ םדר״&) כלוטד שכסו י ב ר  נעשה שזחך. השלישית העוסק בפריה ו
ה שםזהיר וםצוה התלםיד להתתםם כנגד ״ 3 ק ה  נעשה שיתף שהאב והאס שותפים ל
ל אורן הזהיר לרב ג׳כ שלא יקל בכבוד ג ן נ ת ש ל ל ש א ע ; ת ר ה ח א ב מ ש י י ל ש פ א , 
ל התלםיד אבל יסביר לו פנים ויעזרהו בליםוד ״ ז מ א ל ה כ י נ י  הבחינה השלישית לסליקכא מ
יש שבל אהד םהס אסר ג׳ פ ר ובן יש ל י ה ז ה א ל י  הזה־ר התנא ואמר אתה כשת3
ת דברים לסיעו׳ אלא שהיה םהס טי שהוסיף  א
 על שלשה ויש מפ׳ שכבוד תלםידך חביב עליך ואל תהי נוח לכעוס אחד הם כלוסך־
 שלא תבא לידי כעס עמו כענין לא הקפדן מלמד ונמצא שאינן אלא שלש וראשון
 עיקר וראיה לדבר באבוה דרין (פטיז) שלא הוזברז שם אלא שלש דאשונו׳ אבל לא זו
 של היי םהחמם כו׳ כלל בדברי ר׳ אליעזר אלא שבסיף ההלכה אטרו ד׳ יהודה ביר
 אלעאי םשום אביו שאסר םשום ריא הגדול שוב יום א׳ לפני בי׳ והוי טתחטם כוי
 וביאור הדברים הוא שר״א אסר יהי כבוד תלםידך חביב עליך כשלך בלו׳ שראוי
 לך להיות כוגתך להשליםו בכוגתך בהשלםת עצסך וכשאתה עושה כ; אף כבודך חביב

 עליו ביותר והוא גשםע לך ובא לידי שליםות:
 ןאל תהי גוח לכעוס לפי׳ שלישי הוא םאם׳ אחד עם כבוד תלםידך כלו׳ שלא
 הכעים עטו ולשאר הפי׳ טאטר אהר עם כבוד תלםי׳ כלוסר שלא יהא נוח לכעים
 עם שום אדם ולשום רבד כלומר שלא יהא כועס בנקל אלא לעתים דחוקות על

 מפורנו
 עס צב רע כאמרסז״ל גדולה מברה לשמה עליהם . שניה שאס יקרה ששממיס יגבר
 ממצוה שלא לשמה כאשר התבאר בענין יצרו ויכעס שיחזור בו תכף שלישית
 יעל ותמר וזולתם : שיקרב לתכמיס ללמוד מהם אכל לא יניס
 (טו) יהי כבוד מברך כי׳ . אמר הנה לבו בהם שנשיכתן והיא הנזיפה היא רעה
 להשיג מעלת ביר ס ר שהשגתי ועקיצתן והיא הנדיי רעה ממנה ולחישתן
 >א קדמני ארס בבית המדרש ולא הנתתי והיא השמתה רבת ההיזק מכלן . !עם בל
 אדם בבית המדרש ייצאמי ילמשומ זה צריך זה צריך שימקרבהאדס אליהם תמיד ללמוד
 » לא ידמוהי מבריז וזה בהיומו נימ לחברו מהן שכל דבריהם כגחלי אש המאיר ומחסם

 שהזהרו בכבידס ובהיומו בלמי נוח לכעוס שאפילו שימה שלהש צריכה תלמיד
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ם מושבם ו ק ם ילכבר מ ש א ה על ר ל  אשר ט
ה ח וכיוצא כי אין ז ״ ם של ס י ל י ט מ  ולקנח ה
רע ו ל אלא לחכם הקבל שי ה ק ע לשמש ה ג ו  נ
י שבת ד כמי שאתה טושה בבנ ה ו ר י ת ד ה  כבו
ס ום ראשון משו ף בי כ ס ת ח ו ח א נ ק  שאתה מ
ת וכן אמרו ״ ם כ״ש של ס ה דבק ב ק שנ ב  א
׳ יקר רבו ב בר ק ע ׳ י ר ד ה י ס ח  עליו טל ה
ו קנ כל בז ד ההי ב כ  של רש״י ז״ל שהיה מ
ם ד ק ה א מ ר ב מ ו ה א הי  שהיה לי זקן גדול ו
ה שכבלנ* וזה מ ס לכבדו ב י כבלון כי א נ  פ
ם י ב ר רה ב ס שמרביץ תו כ ד ח י לכל תלמי  ראו
ם י ר פ ס ה ל ו כ י ת הה ה שלו לקנ ס נ כ ת ה י ב  ב
ס נ ם כן ו י ג ה ו ה שהיו נ ש ע תי בעלי מ ק ראי  י
א ר ק י נ ד כ י ע י מ ם ואנ ה י ר ח י א ת הג י נ  אנ
ר אתר והוצאתי פ ת של ס ס נ כ ת ה י בבי ת א ר ק  נ
ם ה י ל כ ע ״ ר כ פ ע ל והיה ה כ י ה ה ס מ ־ ר פ ס  ה
ך גלילת י ת מ ר ו פ ס ד אין מ ת ע עו י ר י  וכן ה
ס תלול וקבלו בו ו ק ה שנשאר מ א ר ת נ ״ ס  ה
ם י ר ב כ ת יצאו ג׳ ע ״ ס כשפתחתי ה ם ו י ר ב כ ע  ה
ה נ י ב ל ע ן אוי לנו מ ם הדי ו י ו אוי לני מ כ  מתו
ך ר ב ד ח הי כבי א י נ ת ר ה הי ה ולזה הז ר ו  של ה
י ה ד ב כ ת ה ך לפחו ר ב ר שקל א מלמו ח ח  א
ה י ה כה לעשות כשלא ת ך וכל זה תז ד ו  ככב
ך ס ב נ כ ס י י ע כ ח ל ה נ י ה ס שאס ח ח לכעו  נ
א ל א חברך א ר ק ה נ ״ ב ק  חל זר ואז אין ה
ה הי ׳ תלוה לא י יבך כדא־תא בזוהר פ  או
ך ו ב נ י ב אלא בך דהי  בך אל זר לך לא כתי
ת ק ל ת ס ה מ מ ש נ ך אל זר כי ה ב ר ק ך ישב ב מ  ע
ו פ א ה ב מ ש ף נפשו באפו אשר נ ר ו ד ט  בסו
י ה נ ואל ת ׳ . א׳ ם י ר ב ׳ ד ג  הרי דבר א׳ מ
לא ך כו ת ת י י מ ס ושוב יום א׳ לפנ ו ט כ ח ל  נ
ס ו ט כ ח ל ה נ י ה י לא ה ה מ י לא חרא א  מי
ה ח הך כל ימיך בחשובה שהיום א ו י  בה
ת למחר ובודאי שמי ו מ  בחשיבה שמא ח
דאי ך בו ת ה י י מ ׳ לפנ ום א ם שוב י י  שמקי
ך מ ל ן ט ק ה ה מ ה ן כי כבר א ס ט ה כ י ה  לא ה
ן י ל ק ר ט ס למחר ל נ כ ה י ש ם כד ו ר הי דו ז  בפרו
ל א ט נ ה ר ה . ואפשר שהזהי ס ו ע כ  ואיך ה

ה ס בהלכה שיכבדו ז י ח כ ו ו ה מ ח ה י  שני ח
ך י ב על י ך חב ר ב ד ח ה וזהו יהי כבו ח ז  א
ן נ ב ר י צורבא מ ת בהא ו י נ ע ת  כשלך דייל ב
ה י ת ל ת ר א מ ק א ד יתא הו ח אורי ת א ר ק  ד

 יפירשו

 זבות אבות פ

ד כ על כבו ״ רהו ג הי דך תז ל כבו ך ע נ ת ב  א
יתו ר ישותף שלך בטשי ב ה ת ה שהוא הי ״ ב ק  ה
ד שלך ה ככבו ״ ב ק ד ה ל כבו רהו ע הי  ולכן תז
ך ולא דברו ז״ל ד ו  כמו שתזהירהו על כב
יותר ותר ו י י י שראו נ פ ר מ ״ ה ל י ר ה ג  זה אלא נ
א ר י ב ל ה ר בכבו י ה מ ת זריז ו ו ס להי י מ ע  אלף פ
ה ז ת מ ח פ ס לא י נ מ א ו ה ל אבי ו ב כ  יותר מ
ה הי ו יהי רצון שי לי ז לתלמי ״ ב י ר ר מ א  עייר ש
ו לס אמר א בשר ו ר ו מ ם כ כ י ל ם ע א שמי ר ו  מ

: ׳ ו כ ר להם הלואי ו מ ו ותו לא א נ ב  לו ר
ה ה ת ה ש ת ר א מ א ה השנית י נ י ח ב  לכגגך ה
יך א לין לפנ בי ר כשי ה ז  ליין ת
ר ה זהי י ה ת ת ם לפתו ו ק מ ל ה ע בכבו נ ט  ש
ע ר י מעשה א ך . ו ד מ כ ע ב ג ו נ ל א דו ה  בכבו
ו פת לארץ וקלל במלכ צנ י  לי באחד שהשליך י
ם ובאו י ב ר ת משה ב ר ו דף ת ג ף ו ר ח  חלילה ו
ו ד העי ס לב״ד ו ה מ ם והלכתי ע י ל  אלי שני ע
ד נזרו עליו ״ ב ה ו והשיב שהיה שכור ו י נ  בפ
ס ד נ נ ת ואני צעקתי כ ת ה א ע י ש נ ל ט  שישב ב
ה ון בירא׳ שאש הי ד עלי י זה כבו ת ר מ א  ו
ס י מ י ר ח מ ם ו י ד נ תם מ י י ס ה כ ׳ מ ד א ע בכבו ג ו  נ
. ם י ת שלושים י בו ברחו הו בשוק־ס ו  או
ה ד ע ר ד ו ח ה לכס ללכיש פ ת הי ׳ לפחי ה ר מ א  י
לם . ה מלכו של עו מ י  כדי שיפול עליו א
ד ר ח ה נ א הי ס הו ס ג י ד ר ם ח ת ח  וכשיראה ש
ת שהודו לדברי ואמרו מ א  וישוב אל אלוהי ה
ו בזה נ י ע י לעשות כן ט ה ראו י ה ה מ א  ה
ה ל ג מ ט ה ר ק ש ס כ קי י ו ה ן בי י  וכיולא בטנ
ס ה ו ב לכל א ו ת כ ה ה נ ר ושרפה ג פ ו כ ר ה ע ת  ב
ז ט״ הם ו י ד ג ו ב ע ר ר ולא ק מ א ם שם ו י ד מ ו ע  ה
: לך : ך כ י ב על ך חבי ר ב ד ח ר יהי כבו מ  א
ה ת ר א מ ה א נ ה הראשי נ י ח ב  ובנגד ה
ה יהי ר י ה ק ב ס ו ע ס ה כ ד ה י  תלמ
ך ק ס ע ו ב מ ך שאתה שותף ע ד חבר  כבו
הך ד אי ב כ ל לרך שהוא מ ו ע ה ד ב כ ה ת ר ו ת  ב
ה נ ק ב ח ׳ ת ך כ ל ב כ ך ה י מ מ ו ר ה ה ו י כמ״ש סלסל  י
יבא ביומא ומא נ סף י ו ב י ה עושה ר י כמ״ש ה  ז
ה מ ומא כ ר אי לאו האי י מ ה א א דהו ה ר צ מ  ל
ת ל ב כ ר שהיא מ ח ס כן א א א ק ו פ כא ב סף אי ו  י
תה . וכן ל או ב כ הו שיעיר ה י או פ ך כ ה ז  א
ס בלבו לכבל י ע אלה ג י לכל אשר נ  ראו
ר פ ע ה ם מ י ר פ ס ח ה לקנ ם ו י ר פ ס כל שבו ה  ההי
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ה נמוד ר ט ת ה א ק ו ל . וכן הרחי ח ר נ ב  ד
ל ם דס״ג) כ פסחי ל ( י ר ו מ א מ ו נ *כ ב מ צ  ע
ת ק ל ת ס אתו מ בו א הוא נ בי ם נ  הכועם א
; ו נ ט ת מ ק ל ה ס ו ם ת מ כ א ח ם הו כ אם ח ו ו נ ס  ס

י נ פ ד ל ה ם א  שוב מ
 ושוב יום אחד לפני מיתתך *מעי
 מתחמם בנגד אורן של חכמים והוי

 סלאכה שלסה
 והוי מיזהמס וכי סל סוף המשנה כתב הרימ
 לי לונזאנא דל מכאן פל הון המשנה נראה מפיט
 דאדיינ שאינו משנה ובהכי אתי בפיר ללא הכו

 מיג מינ:

 זפירשי זיל ונפקא לן לדונו לכן) זכוס מ״מ
 חשוס מחסוס לפיך ואל תהיה נוח לכפוס
 ילא קאמר קל לכסוס לאשמומ־נן שאס האדס
 ~ופס פתאום שבתוך כדי דיבור יחן אל

 לשוב מכמסו
 מיתתך ושאלו
 עליו בתלמודוכשבת
 דקכיג ע״א) ובי
 ודע מתי ימות
 והשיבו כיש ישוב
 היום שסא ימות
 לסחר ונסצאו כל

 יסיו בחשובה:
 ואמך אחיכ והוי סהחסם כנגד אוק של
 תיח כוי. והענין שהוא ריסה
 ההתקרבות לחכמים לסתרה אין להתרחק
 ממנה יותר מדאי כדי שיהנה p החום
 ואין להתקרב כה יותר מדאי פן יכוה וכן
 החכם אין להתרחק ממנו יותר מדאי אלא
 כדי שיהנה בחכסתו ולא יתקרב יותרםדאי
 פן יקל בעיניו ויענש . והוא שאסרו»בם
 לאחד סבניו שנתסנ׳ לעבוד' הסלך כני שים
 לבך עבודת האדון אתה עוסד לפניו כסתרת
 אש אל הרחק ממנה יותר מדאי פן יסזואך
 נזק הקיר ואל תתקרב יותר מדאי פןחוקד

 אש:
 וכבר ידעת מאסר איוב סי׳ ביט אשחק
 עליהם ולא יאמינו כלל כשהייתי
 משתעשע לא היו מאמינים שאני אשתעשע
 עמהם ולא היה מפני זה מוראי מהמעט
 וסר מעליהם וכן ענין מיש רז״ל (מנהדרין
 דניב ע״ב) בתחילה דומה לו לקיתון של

 זהב
 פתח עינים

 לבי
 וזהי ואל תהיה
 נות לכסוס שאתר
 שתתן אל לכך
 לא יהיה לך נתת
 רוח להמשיך הכמס
 אלא אס התחיל
 הפשןללאת סהוסהדל׳
 בפניו ואל תקכל נתת

 רות כהשליס כמסך וכן ההיא נמי דלקמן פז
 פנים לנ־הנס יבושת פנים לנן מדן ואם יהיה
 לו איזה פזית תתן התלק ההוא בתורתך .
 ת״נ אל התן בך במלמך מנות לקליפה רל
 זר שישרה בך וכדפי׳ בזוהר פ׳ תליה
 בפסוק לא יהיה בך אל זר לא יהיה לן
 לא קאמר אלא בך ממ״ש . וזהו אל תה־
 נוח לכמוס לא חפשה נחת רות לקליפה
 לכפוס כשכ־ל הכפס שחכמים כי כמה נחשב

 הוא כמ״ה נחשכ ע׳׳ז :
 שוב יוס א׳ לפני מיתתך. פי׳ ז״ל לפני
 מותו לפני מלאך הממיתו לפ

ו ** 
 ו

 דרך זה נאמר מס מאמרס ז׳׳ל פנמ בך
 מנוול זה משכהו לבית המדרש ויזכור לו
 יום המיתה וזה שאמר כאן ושוב יוס א׳
 דה־־ני יום החיחה יזכור יישוב ויחזור ויזכור
 ייס א׳ שהוא יום המיתה לפני מיתתך
 כפני הילהיר שהיא ילה״ר הוא שטן הוא

 מלאך המות הממיהך כדי שיכרמ ממך :

 ולא מצות . זה כתבתי טפ״י דברי הרב
 הנז׳ . אמנס כל שלא נמצא הדבר בפירוש
 בדברי רזיל אין לממס בזכיות ישראל וכל
 המאמרים הנז׳ אין ראיה מהס ריש להם

 פי׳ אחרים ורוק היסב :
 (טו) ושוב יום אמד לפני מיתתך. ה0דיי
 זל״ל פירש דיש יום אחד כשבוע
 דבי מזל האדם חזק ואי אפשר לו למות

 ביממ

 כעס דלה נחמם נז״ר דיר המבול אלא טל
 הגזל דחפי׳ אס היה איזה מלוה קלהבידס
 כיין שהם נזלו וא־נס פורעים נס ה׳ לא
 יפרט שכרם ונחהס דינם וזה טעם רבנזל
 נא׳ לא אוסיף עיר טייר לו . וזיש לוה
 רשע ולא ישלם רכיין שאינו פורע אף רעשה
 מציה מכ״מ רליהיה בהשלוס מליה־ו וא״כ
׳  היא רשע ודא־ לאין בידו אלא פטרו
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ע ישוב יום א' לפני מיהרן השב יוצר ד א ג נ ם כ ם ח ת א ט ה י א ש י י ™ ה כ ל * י  י
י ™1 מל מכוני דהיינו יום אחיד דהיינו  אורן כלומר שיקח מכבודם "
 ההכרחי לשאלתו *הודאה אבל לא יתקרב התפארת ממשלה היום מס אחותו ד לפני
 אליי יותר מדאי עד שידסה בעיניי *יש מיתתך כמשמעו. שאז כלהיחודיס מחנוצציס
ו שעשית בעילם הזס ר ט י א א י ה ״ • י  ״
 והיי זהיר כגחלת! זהיר בנחלתן שלא תכוה שנשיכתן וכמ׳ שעשה הרשב״י
 שלא תביה בלועי־ נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב מיה כפעירתו שגלה
 שלא יענש על שהקל סיד האדרא וסיים
י 5 כי שם צוה ה׳ אה הברכה דהיינו היסוד ער ר י ב כ  ב

ל העולם מלכוה •  •איןך• אה״ב שנשיכתם ״ט-י׳ שיע
ש א״נ לפני מיההך הייהד היהוד הנזכר נ י ע ש ב י ג ד א י ל י ש * פ ע ד א מ י ל  כ

 לשעהו בקירוב זסן יגיעהו עונש חזק בכל יום שמא המוה למהר ונמצאת
 ע״כ עונשי שאר בני אדם והוא ענין דמיין שלא קיימה יהוד מליון שאמר רשב״י לר׳
 נשיכת עועל שהשיעל שניו דקות ועקום״ יצהק יזהו סוד דהלולא רבה דר׳ש דהא מהסן
 כלפי פנים ובשעה שהשנים נכנסות בבשי פהוריה שאז נמשה יהוד עליון למעלה מכל
 אין הבשר סרגיש בנשיכה כל כך מרוב אוהס היהודים שמשה מיום היותו וזהי סיד
 דקות השן וחלק לקיחה סצד כפיפתם אכל אגרא דכיה הילוליה מילי דהיינו שהוא עצמו
 כשבא להוציא את השנים סן הבשדגאהי דורש כל התורה כולה שעסק במוה״ז וכבר
 הבשר כשנים שהם כפופים והוא מחק ביארנו בארוכה בפ׳ ויהי בתיבורי הגדול

. ר ר ח י ר א י ר ק נ  עסהם והוא אז סרגיש כאב גדול על ה
ם והוי מחחמס נגד יו־ן של חכמים. אזיל ר 'ל א ס ם יהעק"ב מ י י י ח ל ע ר ב א ת ש : ש י  נ

י רהחא דקא רחחי רבנן אורייחא היא צ  מ

 דקא מרתח להו הזהיר התנא וחמר להלודד היושב בישיבה הוי מההמס נגד אוהו אש
 וכמס שמתלהבים היה בישיבה אהה הההמס נגד אוהו אש והלבש קנאה להיות כמותן
 וכשאזיל קנאת סופרים תרבה מכמה ואפשר ראותה רחחא היינו אש השכינה שמהלהבה
 בתוכן וזהו אורז של חכמים כהן נל״מ והו״ד וזהי שרמזו אורייתא הוא דקא מרהה
 להו דהיינו אורייחח שבמל פה שהיא המלכות ולכן אמה החלמיד חחחמס גגד אוחו אור
 ומלביש שגס בך ממלבש וממלהב ולכן הזהיר החנא ואמר והוי זהיר בגחלחן שהאור
 הזה דהיינו אש השכינה המתלהב היא המחמם ומועיל ואס מצא מממילמך ומנהיג
 כהס קלות ראש אוהו אור המחמם והמיעיל נמשה גמלמ השורפח ולכן הזהר שלא חכוה

 כאוחו גחלמ שאמה הכמרה אוהו האור ומשיחה אוחה גחלת:
 שנשיכתן נשיכמ שועל. מימה פממ בגמלח וסיים בשועל וייל רהא קאמר הזהר
 י בגמלמן שלא מכוה וקיו הוא אם נשיכמן שהוא כשנישכים ממס אותה
 הנשיכה היא נשיכת שועל ועקיצתן עקילת מקרכ שהם קשים להתרפות כיש כשהם
 כועסים כעלם שהוא דומה לנחלת שהוא שירפת שודאי תכוה מד לאין מרפה וכנס
 הנשיכה לשועל לרמוז שהבועל היא פקח שבחיות. והגס שאס תדבר דבר כנגדם
 ונראה בעיניך שאינן נוהנין לב וישיאך יצרך הרי לא חשש לרכריך נס
 אתה לא החוש לא׳ מהם לזה הזהיר ואמר הראה שהם פקחים כשועל ואס יראו לך
 פנים שיתקוה תתהיה העמוד הבהרה יישיך כשועל וזה שעושה עצמו כאלו איני מושה דבר
 וכיכב רעה הברייה ואה״כ נושך נס אהה היש להם שלא ינשכו אותך דרך רמאות כשועל הזה:
 ו>ל\צתל עקיצת עקרב. בזיהר פירשו שיש ג׳גיוניס בעיניס שהם היור סומקאוכם
 י ׳ והכה ה״ה כשהיו מסתכלים בלבל בלתי נאות ובאיש רבע היו מסתכלים

 באוע
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ך מצד העוקץ וסודך כך נקרא עקיצה. יהשרף , כ ״  באוחו גוי) סומק והיו ממשיייס מ
א והוא מין נחש הוא מטילי םפיי דרך צפצוף כ ל מ ץ ר נ . . פ ש 3 . ק ש מ ן ס ״ ך u n ן ' ד ח מ  כ

ס ומתיך כך נקר׳ לחישה והארס מדוכדקותי לי כ ז , מסי י ה ש כ ת י ו מ צ ' ט ל ל ש ה ג ש מ  מ

• אין הבשר מרגיש בו לשעתי אלא שאחר ב י ל ס מ ד ל ח ר ד ה ו ס ס ט > ש מ ץ מ ל ה ן , ן ח ן ו ג 3 

 ולחישתן לחישת שרף ובל דבריהם
 כנחלי אש:

 >ט0 רבי יהושע אומר עין הרע ויצר
 הרע ושנאת הבריות מוציאין את

 האדם מן העולם:

 ייירד
 ומכאיב
 מתמיד

 כך נוקב
 ומתפשט
 כאב חזק

 וסשונ :ן ואחר כך
 כליי שכל דבריה
 בגחלי אש כלוטר
 שכבל ענין שבהם
 אתה צריך לזאת הי נהגה וזהי מאפר

 ריא:
V ואמר רבי יהושע עין הרע והוא צרית 9 ) 
 עין יחמרת ממון ייצר הרע׳ על

 העריות ;
 ושנאת הבריות מיציאין את האדם מן
 העולמ, כי חמדת הממון תטריח
 במה שאי אפשר לו לסבול ויצהיר ימית לו
 את בשר ויחליאהו ושנאת הבריות תעורר
 עליו מדנים עד שתהרגהו וברייתא (כאבות
 דרכי נתן פייו) פי׳ כעין הרע כל שעינו
 רעה לאחרי׳ עד שנורמ להמ תקלה , וקשר.

 לפרשה
 ספורנו

 (טז) עין הרע . בשל אחרים וחמדת
 ממונם . ויצר הרע והוא תאות
 התטנוגיס ישנאה הבריית מחמת קנאה .
 מוציאין את הארס מכל מרה ממוצעת
 ומאושרות ששבח אותו הרב באמרו אשרי

 יולדתו :
 יהי

 הזהיר התנא ועקיצתן
 מקיצ׳מקרב כלו׳ הנס
 שתאמר שאינו מרניש
 במה שזלזלת בכבודו
 ונסתכל בך בעוקץ
 העין לבר רמ

 לך שאוהו הטוקץ יהיה לך כעקיצת עקרב ואס
 יקלל אוחד בלחש י שורף כנחש ישרה יכ״ש
 כשירבר רבריס בקושי שודאי היא מכלה

 הכל יזהו וכל דבריהם כגחלי אש:
 (טי) כתיב אל •לא איש ממקימי ביום
 השביעי פירשי בזוהר פ׳
 ויקהל שהמלכוח נקראח מקים וישראל אחיזיס
 בה . והס האדם יחלל שבח או בהליכה או
 כמלאכי או באיזה מנין שיש בו חילול שבה יולא
 מאיהו מקום אל החילונים זה הזהירה חורה
 שלא יגרמו במעשיהם הרמים שיש בהם
 חילול שבת לצאת מתחת צל סוכה שלום

 פתח עינים
 באוהו יום ימל זה אמר ישיב יום אהר
 לפני מיתתך טכ״ל יאין זה סוהר מ״ש
 בגמ׳ לאמרו לו לר״א וכי ידע האדם יום
 מוחו ואיל כיש שישיב היום שמא ימוח למחר
 דהכונה ראיברא רכל אדם יש לו לכל א׳ כפי
 מזלו יום אחר שמזלו בריא מאד יא״א למוח
 באוחו יום אבל אין זה נודע לרוב בני

 ארס ולכן צריך בכל יוסלשיב :
 (כל דבריהם כגחלי אש . פירוש רבתורה הפונש כפי מרך המכירה שמשה יש מהם
 במלקי׳ ויש במיהה מי״ש ויש במיחח ב״ל אבל המובר מל דברי חכמים חייב
 מיתה רף מל דבר קל וז״ש וכל דבריהם כגחלי האש דאין בלבדי חכמים חילוק בין

 דבר חמור לדבר קל :
׳ יהושמ אומר עין הרע וכו׳. פי׳ מי בנוהנין ומכניסין בו עין הרמ מוליאין  (מז) ף
 אוהו מן המולס וכן כיצהיר אס יחנבר מניו ויחכייאנו מוציא אוהו מן
 הטולס וכן בנאת הבריות השונא הוא בחירי ויכול להולי או מן יפולס והיו השלשה בסגטן
 אחד ובהכי ליק מה שהקשה הרב ימב״ן על סגנון שני רש רבינו מובריה בחלוקת מין
 הרע למכנים עין הרע בממון תבירו וט׳ ללא הוי לומיא לאינך ולק״מ לנינה רבי׳

 מובליא
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 והזהיר נס
 החול שלא

 החופפת עלינו וכן הכעס היא פוגם ביים
 שבת ילכן הזהירה' תורה לא תבערי אש
 בכל מושבותיכם דהיינו נופי בני אדם שהם

 מושבית הנשמות יבא התנא
 בימי

ך ־גרים ללאה מתחת ר ב ן ה ר יהי ממו מ ו  א
 ידי המלכות אל
 החיצונים ימה הס המיציאים אותו
 מן הקדישה אל החוצה עין הרע מי
 שמפיל עין הרע בבניו של חברי או בממונו
 שבזה עישה עצמו משכן לעי; הרע שהוא
 עיני של סמאל הרע שישרה עליו ואחר שזה
 שירה עליו עיט של אוחו רע איני ראוי
 שישב בצל סוכת עולם העליון מלכוח . ולכן
 מוציאין את האדם מן העולם שהיא המלטח
 הנקראת עילם וברעייא מהימנא שעילס
 הוא מלשון עילם הנה העלמה והיינו המלכות
 החופפת עלינו" כאס על הבנים וזה גורס
 שיצא מחחת צל כנפיה וכן מי שיצהיר
 שורה עליו דהיינו הכעס ששורה בתוכו אל
 זר ושאר החטאים שנעשים ע״י יצהיר וכן
 שנאח הברייח שסני שומעניה עד שהבריות
 שונאות אותו מל פי מלותיו הנס שאיני
 חוטא בהס או שהוא שונא הבריות מצד
 טבעו הרע כל זה מוציאין הארס מתיך

 אוחו עילם :
 (יז) יהי ממון חברך הנה ממון תברך
 הס המלות והמעשים טיביס

 בסוד
 הראוי להשאר ססנו חלף והלך לו
 אדם שנכנסו לפונדק ונתפס אחר מהם
 לא היה אדם עסי אלא אומר

 לפישה שזה בכלל שנאת הבריות היא
 (איה ע״ש בסוף הפרק שפי' שנאה הבריות
 נפשוםו ונם ר׳ הסתבר הזכיר הברייה־ הלזו
 רפטה יא״ב הרי יש הפרש ודוק כי קצרתי

 מאד) ובן האריכו
י יום ב ע (יז) ר ד  בענין י*י ה

 שישתדל להשלים
 עליו יצר המוב ולנצהו שיצר
 דרע בחו נדול בנוף האדם ונדל בו מעת
 הלידה ומומבע בו ועוזריו רבים שם וצריך
 ליצר הטוב להתנכל עליו ובתחבולות
 יעשה טלהטה . והוא איטרם זיל יינ שנה
 יצר הרע נדול מיצר הטוב שיצר ררע ממעי
 אטו של אדם נדול ובא עטו סהלל שבתור!
 ואין סוהה בידו כו׳ וכן בבל הדברים והוא
 שאסרו שם בברייתא יצר הרע ריסה לברזל
 בל זטן שהוא באוי עושי ן טמנו כל טה
 שירצו בן י צי הרע אין לו תקנה אלא
 בדברי הורה לסוף י״נ שנה נולד לו יצר
 הטוב בשםחלל שבתית אוסר לו ריקה הרי
 הוא אוסר פהלליה טות יוטה כוי וכן בכל
 הדברים בזמן שאדם הולך לדבר עבירה
 בל איבר״ נשטעים לו שהוא פלך על
 רפיה איברים , הילך לדבר טצו׳ כל
 איבריי סתרוצצים וצריך לו שיתגבר יצה״ט
 בעצטו ויטשול בו כטו שעשה י־םף באשת
 פוטיפר שהיתה טשתדלתו וכן הרבה שנזכרו
 בברייתא וכשיצ׳ הרע טתנבר סוף ־נ היא
 בלה ויצהיט עטו . והוא אצלי אוכרו באיוב

 סיבן ד׳ הלא נסע יתרם בם כלוטר שאפי׳ הדבר
 וזיש שם בברייתא לטה יצהיר רוסה לשני בני

 לליםטות אוסרים לו טי היה עטך יכול שיאטו
 הואיל ואני נהרנ יהרנ חברי

 הריני טאבד את בל הנוף.
 עטי. כך יצהיר אוטר הואיל ואני אובד טן העולם
 וכן אטרו בשנאת הבריות שיהא אוהב את הכל היין
 מעוברי עבירה. ולשונם בזה לא יאפר אדם אאהוב את ההבלים ואשנה לתלמידים
 אאהוב את התלפידים ואשנא לעפי הארץ אלא אהוב את הכל ושנוא את הפינים ואת
 המשומדים הוא שנאי הלא משנאיך ה׳ אשנא וכתיב ואהבת לרעך אם עושה מעש ר

 רעך אתה אהבו ואם לאו אתה שונאו ואהיב הזכיר רברי >
 >יז) רבי יוסי איסר יהי פפון הבירך הביב עליך כשלך שזו הפרה פירה

 על
 ספורנו

 ההסידוח פש־ח הרב והיא בהישיב
 ליי •ת

. הנה מירח ' י  (יו) ממין חברך י
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 על טוב לב והוא מאמר כללי רומה לענץ
 אוט׳ בכלל התירה דעלך סני לחברך לא
 תעביד ובברייתא פירש שלא יוציא oc רע

 על נכסי חבית עד

 הביב עליך בשלך והתקן עצמך ללמוד
 תורה שאינה ירושה לך ובל מעשיך

 יהיו לשם שמים:

 וכן 'אז״ל אין מל אלא מן החורה
 ומן המלוח לכן בא החנא והזהר שלא חפתה
 אח חברך ללכח בדרך לא מיב או שיחהא
 מל הראשונוח או חטכב מל ידי חברך מלמשוח
 מלוה אלא שיהיו ממשיו ונכסיו חביבים עליך

 כשלך שלא יאבדו ממך :
 התמל מצמך ללמוד חורה היא היא
 יי החורה נמרה מאורשה . כמשאז״ל
 מורשה מאורשה כדי שהכלה הזאח שהיא
 החורה חכנס בממיך צריך שחחקן אבריך
 ונפשך שיהיו מתוקנות ומקישסות כדי שתכנס
 החורה בך דמיון כיור וציור הכוחליס שאין
 נדבק בהס הסיוד והציור כי אס יהיו נקיים
 ביוחר ומצהירים כצפירן כמו כן אס יש בך
 חמאוח ומינוח המלכלכים גפשיך ואבריך
ס החורה בהם לפי שמל ידי החטאוח מ  כיצד ח
 נמשים מסכים ומבדילים זמלכלכיס מחשכחיה

 שלא יכנס פנימה לרזי הורה כדאיתאבזוהר פ׳ קדישיסוזהו והתקן מצמך ללמוד חורה:
 שאינה ירושה לך • כלומר החירה תהיה חשובה כמאורשה ואפפ׳׳י שכתוב מורשה קהלס
 ימקב לא תפרש את שהמורה ניחנה לו למורשה . והיא מחזר מל אכסניית

 שלה
 פתח עיניים

 מיבדיא כמו שכתבנו ודוק היסב
 (יז) והתמל מצמך ללמוד מורה וכד
 "אפשר במשזיל פד שאדם
 מבקש שיכנסו ד״מ לגופו יבקש שלא יכנסו
 ממדגיס לגופו ונמבאר אצלנו דהמפדניס
 הם מהסס״א ואס גופו גדל בסמ״א אין

 דיס יכולים ליכנס וז״ש התקן פצמך שיהיה וכהשיגך הלמוד חזרה משיג החםידוש &
 גופך םהור ולא תהיה אמיזה לסס״א ללמוד זולת זה כאמרס ז״ל לא מם הארץ מסיד .
 מודה כי בהיומך כלי מחזיק ברכה מספרא וכל ממשיך יהיו לשס שמים ההיה הטינה
 דקדושה אח״כ תלמוד הורה ויכנסו דברי למשוה רצון יוצרך ללכה בדרכיו שסי*

ל ממשיו:  חזרה בגופך שאינה ירושה כלומר דהיחשס מסד מ
 באה %

 שיהא סיבה להרחיק
 הקיפצי, םהס שאלו
 אדם על פיתה
 חבית והם שוים
 ישבחם ללוקח ואס
 אינם יפים יאטו־
 לו אני יודע ובן פי׳ שיהא חם על
 הצלת םסון חבית כשלו. ראה את ספיגתו
 טטורפת בים או טובעת בנהר דליקה נפלה
 לו בחצרו ובידו להציל יהא טורח ומציל:
 ןאמף אחר כך התקן עצסך ללטוד תורה
 שאינה ירושה לך כלוםר אפי׳
 שהיו אבותיך חיח לא חאסד הרי הדבר
ה ע א  טוטבע בי ודי לי בטעט העיון ש
 ירושה לך ״כםד. נהרות יבשו כםה םל^יט

 יצאו סהם םים״:
. ש ״ ש  ואסף אחיכ וכל סעשיך יהיו ל
ר א  והוא סאסר חשוב יבולל ם
י נ י י  ענייגו שהאדם בוראי צריך להתעסק בענ
ז י ומהי  העולם ובישיב הסדינ' לצורכי הטן* ו
א יהא  שאף כשסתעםק בעניינים אלו ל
ה  בונתו אלא להשלמת הנפש ונסזואת מ
ך ת נ ו ב  אפי׳ בעת סעשה ההוא אחר ש

 בסיד ששח ימים חמשה מלאכה וביום השבימי
 שכת פירשו ז״ל ששח ימי החול שהם ימי
 ח״ העולם הזה העשה מלאכתך שהיא המלאכה
 האמיתית שהם מצות וממשים סובים ובזה

 שהוא
 מולם
 השביה
 בנחה
 דשן

 ביום השביט
 מולם הבא
 שכולי שבה

 והתענג
 שולחנך מלא

 ספורנו
 לזולת תעלה בידך בהיות ממון חברך חביב
 פליך כשלך באהבתך את סובסו התקן מצמך
מ 0  ללמוד תורה יותר מההכנה אשר לך ב
ו  שאינה ירישה לך שלא יקרה לך בה מ
 שיקרה ליורש שיקנה ממון בזולת השתדלוס
 כי אמנם בזה לא יספיק ממס השמרלו*
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 שלה אלא היקר־ מאורשהמקישטח ומחיקנת
 וזהו התק; טצמך וחהקשט כמאורשה כדי
 שתכנס המירה במטיך שאינה ירושה לך
 כלימר אי; פי׳ מורשה נשו; ירושה [אלא]
 (או) מ א י ר ש ה
 נדפירשו וכל ממשיך
 בין תיקון המלות
 בין לימוד התורה
 יהיו לשס שמיס
 לייחד שס שהיא המלכות טס שמיס תפארת :
ן כי הס סוד יחוד טליון כמבואר ע  (יח) י
 בכמה דוכתי בזוהר וכשאתה
 מתפלל אל מטש תפלתך קבע כלומר לא
 מקבע עצמך אל המלכומ לבדה כמו שעשו
 הקדמונים שהפרידו וקצצו בנטיעות יאמרו
 די לנו במרה זו שהיא היא מנהנת העולם

 (יח) רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת
 שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל
 תעש חמלתך קבע אלא רחמים

 מה יש לנו עסק בנסתרות אלא לעולם
 מיחד אומה בסוד הרחמים מ״מ ותחנונים
 חסל גבורה שמשם יוצא החן לעולם המיס
 מהחסר והעושר מהנבורה שהם לפני המקום
 בינה שכן היא נקראח מקום בסוד ברוך
 כבור ה׳ ממקומו הנה מקום כדאימא בפ׳

 א״:
 ויקהל

 פתח עינים
 יאה לאד׳ והיה כצדיק כרשע יורש אביו
 לא כ1 המורה שאס הוא רשע הוא פונם

 ואין מורה נכנסמ בגופו •
 ואפשר למח קשר לחלקי משנה זו
 כי אפי׳ הלוה ואינו משלם
 נק׳ רשע וכיש גוזל יגונב שהוא פסול לפיית
 וכתיב ולרשע אמר אלהיס מה לי לספר
 חקי גס ארז״ל שיבקש אדם שלא יכנסו
 מעדנים לגופו כמ׳!ש בסמוך ואחיכ יבקש
 שיכנסו דית לניפו וז׳׳ש ר׳ יוסי יהי ממין
 חב־רך חביב שלא הגזלנו מן לפרוע לו
 ואז בהיות שאתה זהיר בזה התקן עצמך
 דבי; צדיק בין רשפ יורש אך ההורה חם
 אתה רשע אין ההורה נכנסה אצלך וכל מעשיך דייקא אכילה ושהיה וכיוצא יהיו

 לשם שמיס יבזה ממרחק מהימרינו׳ והממדני׳ והמורה השרה כגופך :
 (ייו) ר׳ שמטין אומר הוי זהיר בקיש ובתפלה וכי׳. אפ׳ רכלפ־ מ׳ שסורסו אימנסו
 מלבר רדינא הוא ראיצ להפסיק במפלה ואפי׳ בק״ש יש סברא רא״ל להפסיק

 ולזיא

 כי אינה לשם המעשה ההוא אלא להשלטת
 הנפש והוא ענין אומרו (בברכיה דף סינ
 בכל דרכיך דעהו אפי׳ לדבר עבירה
 קרא התעסק באמיניות דבר עבירה והוא

 ניב אומרם (שם
 דםיא ע״ב) ואהבת
 את ה׳ אלהיך
 בבל לבבך בשניי
ך ביצהיט ר צ  י

 וביצהיר כלוטר שאפי׳ בעת שהעסק
 בפעילת היצר תהיה בונתך לתכלית טוב
 וע״ז הצד יקרא היצה׳ר טוב באיטר׳ זיל
 ;כביר פיט) וירא אלהיט אה כל כו׳ והנה
 טוב זה יצהיר וכי יצהיר טיב טלטד
 שאלטלא יצר הרע לא היה העולם טהקיים
 והוא ניב אצלי אוסר׳ זיל (בפיקדברבוה
 דיה) כל האוכל בט׳ באלו התענה ט׳
 ועשירי בלוטר שאתר שאכילתו בטי היתד,
 לכונה בדי שיוכל להתענות בראוי בעשירי
 נטצא שהוא זוכה באכילתו והוי באלו
 התענה ט׳ ועשירי יאחר בך הזכיר דברי ריש :
 (יח) רבי שטעון אומר הוי זהיר בקיש
 ובתפלה כלוטר שבהתמדתך

 ספורנו
 >יח) אל מעש מפלתך קבע כו׳ . הנה
 מעלה יראה חטא ששבמ הרב
 תעלה בירך בזהירוה על קריאה שמע והפלה
 המזכירים גדולה המלך הקדוש שלוה להזהר
 מ; החטא . ובזה שלא תהיה הפלהך קבע
 כמסיר המשא מעליו . אבל ההיה רחמים
 ותחנונים כי בזה הרגיש שאהה צריך להשיג
 לחיי מר מלפניו כל משאלותיך . ותירא
 מחטא לו • ואל תהי רשע בפני עצמך כמו
 שעשה אלישע אחר שבשביל שהשב שאין לי
 מקנה לא רצה לחזור בי . אבל ראוי שאס

 החטא
 ללמוד שאס לאו אהה רשפ ואינה ירוש׳
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 בכך תכיר בוראך ותתאב אליו כפי היכול׳
 והזהירו אתר כך כשיתפלל לפניי לא יעשה
 תפלתו קבע דיל מצות אנשים םלומדת
 בארם הבא לפרוע חובו וממהר להקל משא•
 והילך לו אלא דרך
 תפלהובקשה ותחינה
 ורחמים ותחנוני׳
ז שנאמר '  יאמר ע
 כי אל רחום וחנון
 הוא כלו׳ כשיתפ׳
 הוא דרך רהמים
 ותחנונים יעשה
 הוא רחום וחנון
 ואמר אהיב אל
 תהי רשע בפני׳
 כעצמך כלומר שבל
 שהוא פתות ורשע
 אצל עצמו ומהזיק
 עצמו כאדם נקלה

י  ותחנונים לפני המקום שנאמר *נ
 חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חםד
 ונחם על הרעה. ואל תהי רשע בפני

 עצמך :
 מלאכת שלמה

 כי אתה אל הנין ירחים ארך אפיס ורב חשל
 ונהם על הרעה, כך לשון הפסוק בתרי עשר
 בספר יונה אכן שס בס׳ יואל לשון הכתוב כי
 חנון ורחום הוא ארן אפיס ורב חסל ונחם על
 הרמה ובמשנה לא נקעא לא לשון זה הפסוק ולא
 לשון הפסוק לטונה כאשר מיניך רואות ויש
 להסתפק אס יש טעות בלשון משנה או הוא פסוק
 מורכב ובקצת דפוסים מצאתי דנקע ממש לשון

 הפסוק דבספר יואל:

ע הזהיר שלא זו בלבד אלא תייחד  א
 חותה עמהס לפני המקים ג׳ ראשינית
 שהם מקום ומשכן לא״ס ב״ה וזהו לפני

 המקום ל
ע מקום הוא שם  א
 הייה כזה י׳
׳ ה׳ פעמים  פעמים י
 ה׳ ו׳ פעמים ו׳ ה׳
 פעמים ה׳ עולה
 רקום וכבר ידעת
 ששם יהרה הוא
 מחחלק כעשר שפירו׳
 י׳ חכמה ה׳ כינה
 י׳ שש קלווח
 ה׳ אחרונה מלכוח
 והנה הזהיר התנא

 יאמר שלא זו
 בלבד שחיחד המלכוח
 עם עשר ספירוח
 הנקראים מקום אלא
ה לשו׳ תעלה בכונתך ׳» ס ב  על א״

 וחסר לא יחי"
 פתיתו׳ שיעשהו ואח״כ הזכיר

 שהוא לפני לפנים מעשר ספירות הנקראים דברי ראב״ע :
 מקום ששם פקימו דבל רעותין להשריש כל ראביע

 הספירות לשורשם העליון א״ס כ׳י׳ה שהוא שורש הכל וזהו סוד עלינו לשבת לאדון הכל
 שאחד שיחדנו כל היחידים בקיש ובתפלה אנו משרישים הכל בסבת הסבות וזה ואנו
 משחחו־ס לפני מלך מלכי המלכים ופירש מורי זלה״ה לפני א״ס ביה אשר הוא לפנים
 ממלך כת״ר מלכי חכמ״ה ובינ״ה המלכים ז׳ ספירות שהוא נוסה שמיס ח״ח ויוסד
ס האי! מלכות הרי שהוא אדון הכל וזהו שכוון התנא כאמר,ז נ י נ י ס  ארן הוא המייחד י
 לפני המקום כדפרשי. שנ׳ כי אל רתוס ומנין אל מלכות בסוד אל זועם בכל יום
 חנון כסוד ויט חנו ורחום ת״ת בשש קצותיו ארך אפיס כ״ע אריך אנפין וסדרא נקט
 ואזיל ק״ו האמצט גון! האילן המסתעף בטנפיו וזהו סדר בטצחך חנחני נוטריקק
 מטרה צדיק מ״ס בשש קצומיו כמר. ורב מסד היינו במינה נפלאה בכמר טצמו שנקרא
 רב מסד דהיינו מסד דלגו כדאימא באדרא דנשא ששם סוד המסרים הנפלאים שאטפ״•
 שגזרו׳ במי דינים המממוניס בהנהגמ הדין מהפך אומס בסוד מסריו ועושה שינחמו
 וימחרטו מהנהיג הדין וזהו ונחם קרי ביה ונמס בפממ ודוק ומשכמ וא״מ מי הכניסני
 בתגר זה יותר טוב להתפלל דרך קצרה ״" להשמיע לאזנו מה שאני שומע ומבין ומה
 לי עוד עסק בנסתרות לזה אמר אל תהי רשע בפני עצמך פי׳ מהיות טוב לא תקרא רפ
 כי מי שיודע לכוון כל זה ואינו מטון נעשה רשע וכראיתא בתיקונים שכל מי שאי•
 מכוון בד, בריעות ובד׳ זקיפות ד׳ אותיות יהו״ה ודי אותיות אדנ״י משולבות אשה &ל
 אחותה בברוך י״א במגן אברהם ה״ד ובמודים וינ בשים שלום ה״י בסוד יאהרונ״ה שכינה
 צווחת ואומרת נתננו ה׳ בירי לא אוכל קום ואין לך רשע גדול ממך אס תעשה את

 הדבר הזה:
ת ו י  לה
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י (יט) להיות רפת ר׳ אלמזר כן שפיסל י ט ל י ל י *?י י  ה

 יו׳ הוי םתםיי יי^יי יקר השלמות היא הפלפול
לי' והחכמה לזה אמר היי שקוד כלומר שלא יהיה  תורד. ודע מה שתשיב לאפיקויי׳ כ
 דמוםף על מה שצריך לך בה בביאור למוד התורה מלין־ כמשא אלא כשקידה שתחזיר

) אומר) 1 ע ״ ב א ר » n 
 תורה כל

 ותמיין ותחזור כדי
 שתכין הדכר מל
 טריו. וכזה תרו־ת
 כשיבא מין או
 אפיקורס וישאל אותך
 בהיות שכלך מחודד
 מרוב העיון תדמ
 מה שתשיב אותו
 ותדחה אותו בקש
 ישים בשכלך וצייר
 לפני מי אתה
 ממל שהוא צופה
 ומביט השקידה שלך
 וטמלך ומי הוא
 שישלם לך שכר
 פטולתך מדת מי
 ממש תשלם לך שכר

 פעולתך:

 ר׳

 המצור וכתלםור

 (יט) *רבי אלעזר אומר הוי שקוד
 ללמוד תורה ודע מה שתשיב
 לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל
 *ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך

 שכר פעולתך:
 מלאכה שלמה

רה, אית  ר' אליעזר אומר הוי שקוד ללמוד תו
 ללא נרסי מלות תורה ודע מה שתשיב נציל.
 ולפי מה שראיתי בס׳ מסורת התלמוד שם בסנהדרין
 (לליח) ללא נרהינן מלת תורה אין צריך לנרוס
 מלת דע ומימ איני יודע מי הניד לו זו הנרשא
 יברמבין פ׳ ויקרא נבי חלבו האליה כתבה בלשון
 זה הוי שקול ללמול תורה כלי שתשיב לאפיקורוס :
 ונאמן בעל מלאכתן ונו׳ ומצאתי מונה לנרסי׳
 ומי הוא בעל מלאכתך ותו לא מידי מ״נ וכן
 מצאתי שהניה החנם היר יהוסף אשכנזי זיל ולע
 לפני מי אתה ממל ומי הוא במל מלאכתן ומחק

נ י,  השאר מי

 ופוסח לקצה דעיהיהם אבל החשוב כי כזה
 להארתו ולכבודו יתברך וכן שתדע שבעל

 מלאכתך
 פתח עינים

 ולזיא הוי זהיר כק״ש דהרין היא דלקיש
 מפסיק ולאפוקי מאידך סכרא וגם בתמה
 אם רוצה יתפלל ולכך אמר הוי זהיר בקיש
 ובתפלה וטמ״ש בס׳ הקטן ברכי יוסף א״ח

 סי׳ ט׳ ומשם באר״ה .
 (יט) ר״א אומר הוי שקוד ללמוד הורה
 ודפ מה שתשיב לאפיקורוס .
 כלומר אין צורך ללמוד בספרי חיצוגים
 בטענה שצריך להשיב לאפיקירוס כאשר הן
 בעין כה יאמרו בלכהם ללמיד בספריהם
 ללשונוהם בגוייהם לז״א הוי שקוד ללמוד
 הורה הסר טפשוה זה לאבד הזמן היקר
 והוי שקוד מהיר וטוסק הריר ללמוד התורה
 הקדישה כי בפסק ההורה ליד אם תתבונן

 עד שתשאר נבוך
 וההתלםדו׳ ראוי לך

 ־צריך שתלםד בה
 םן הדברי׳ העיונים
 םה שתשוב בהם את
ם ההולק ^ י פ  א
 על התורה בםופתי׳
 ביזביס או בלתי
 חותכים עד שתדע
 להכזיב םופתיו כסה
 שיבא להרוס בהם
 םז הפינות התוריו׳
 וכן שתדע לאםת
 לו סופתי׳ חותכים
 אם בא להרהר
 בפינות הםושכלו׳
 ואסר אח״כ ודע
 לפג• סי אתר, עםל
 ובא הגה ידיעה
 בםקוס התבוגגות
 כלוסר שלא יבהילך
 טורח ליסוד זה
 וכזח טן הטורח

 ספורנו
 שתסא חחשוב שיש הקנס וחשו5 בהיזחו

 מחנחם על הרעה ;

 (יט) הוי שקור כו׳ . הנה בשקידת תלמוד
 תורה בלבד. ולא בזולת זה
 תמצא בה תשוכה מספקת לכופרים כאמרו
 אם תכקשנה ככסף וכמסמיגים החפשנה
 אז תבין יראת ד׳ ידמת קדושים ממצא
 וכזה תהיה מעין מתגכר מל כל חולק כמי
.  ששבת הרכ . ורפ לפני מי אתה ממל
 שראוי שתרכה ממל כזה לכבודו . ודע
 שנאמן הוא כמל מלאכתך שישלם אף מל פי
 שאין ראוי שתכוין אתה לזה אלא למשות

 רצונו :
 היום
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 פלאבתך ריל הטזקיקך לבך ישלם שבר
 פעולתך:

 (כ) רבי טרפון אום' היום קצר בו׳ בא
 להעיר לאדם להיותו הרוץ יטםהר
 לת״ת כי זטן היי
 האד׳ הוא קצר
 וטלאבת הליטוד
 טרובה ארובה מארץ
 טרה ורחבה םיני
 יט ופועליט עצליט ריל שהלוסדיס

 נייבעם כן לרוב הטורח והצריכות לזטן רב
 והשכר םרובה וראוי לו שישתדל עליו
 להרויהו ובעל הביתדוהקריל םצוה וסזרז
 וטתדה ולהפליגו עוד בהערה ולהזהיר על

 התרשלות חזר ואטד :
א  ל

 (ב) ר׳ ;ירפין אומר היום קצר שנ׳ ימי
 שנותינו בהם שבעים שנה וכצל
 ימינו פלי ארץ והמלאכה מרובה מלאכח
 ה׳ רמיח מצוח עשה ישס״ה לא תמשה

 והפועלים עצלים
 (כ) רבי טרפון אומר היום קצר
 והמלאכה מרובה והפועלים עצלים
 והשכר הרבה ובעל הבית דוחק:

 שאין בני אדם
 עושקים בה אלא דרך
 עראי והשכר הרבה
 שאין מי שילמור

 יבוא ויקבל שכר נשאר השבר במקומו עומד
 ומחרבה ובעל הביח דוחק הוח הקב״ה
 ישחבח שמו למר שרולה שילמדו התורה
 ויחן להם שכרם כפלי כפלים אף הוא חזר
 ואמר לא עליך המלאכה לגמור אדם פותח
 ספר ואומר לכמה שנים איני משלים זה
 הספר לזה אמר לא עליך המלאכה לגמור
 אם עלה א׳ ואת״כ תאמר איני לומר כי תחהבל על יצה״ר חאמר לו אינו לומר כי

 אם עלה אחר והרתה אותו ער שתלמוד רצונך. ולא אתה בן תורין ליפטר ממנה
 וא״ח מי הכניסני בחגר זה איני לומר לא מעט ולא הרבה לזה אמר ולא אחה בן
 תורי{ ליפער ממנה ואס תעשה תתבולות על יצהיר וחלמור מעש אחר מעע ובזה
 נעשה את״כ הרכה ולזה אמר אס למדת תירה הרכה טתנין לך שכר הרבה כעין

 שלמדת
 ספורנו

) היום קצר ט׳ . אמר ראוי לתמוה• נ ) 
 על עצלות רב כני האדם
 וכמעט כלס כאמרו הכל סר יתרו נאלתו
 שאף על פי שלא יעסקו כתורה וכמצוין
 מאהבה ומיראה כראוי לא היה להם לעסוק
 בתורה בשכיל השכר שהוא הרבה שארם
 אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימם
 לעולם הבא בלי ספק כאמרו כי הוא תייכם
 ולהשיג יריעה בה יצערך זמן רב . והנה
 חיי הארס קצרים בערך אל המלאכה שהוא

 ארוכה
 שמיתר הרוריס ר״י ימפריר הת׳ רסטיא כי כן אותיות דיי באו בין אזתייח ק״ש שהם
 ת׳ ונעשה קריש יכמי שפירש כן כס׳ אור הישר מרב מופלג שהגירו לי כן בחלום יהארכני
 במניותנו כספרי הקטן פני דור פ׳ תולדות ובמקומות אתרים כס״ר ביארנו כמה עניניס
 במקדמה זו יאמר ודע לפני מי אחה עמל על דרך שפירש האריי זיל לפני מי אתם
 מספללים ויצדק מאד כעסק התירס יריע . ואפ׳ דרמז אתה עמ״ל ממיל ר״ת על

 מנת לקיים כי זה כל פרי הלימוד :׳
) ר׳ טרפה אומר הייס קצר והמלאכה מרובה והסיעליס עצלים יהשכר הרבה יבעה״ב נ ) 
 י דותק. לכאורה היל למהני זהפוטלים עצלים בסיף אמנם נראה

 פתח עינים
 ידוע תדע להשיכ לאפיקורוס כי תורת ה׳
 חמימה לא תתסר כל בה רק שתהיה שקור
 דמנינו מהיר ומשהדל ומתמיד ללמוד תירה
 זזה עיקר הכל כמו שביאר הרב מהרים
 די לונזאנו בריש דרך הייס שלפי ריבוי
 טםק התורה כן ירבה יראת שמים ושם
 מאריך הרב זיל ברברים נכותיס עיש .
 זנקפ לשין זה שקיר לרמוז דבעסק התורה
 מכניע ת׳ איש רעשו סט׳׳א ומחבר ו״ר
 שהם קבה״ו ולבסוף יהיה קריש אותיו׳
 שקור וכמו שפירשו כי קרוש הוא לרמוז

 יל*
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 ונאט; הוא בעל סלאכ׳ שישלם לך שבר
 פעול׳ הן בעה״ז הן בעה״ב לסי שיחייבו
 אופני סשפטיו ית׳. והוא שאשר ודע סתן
 שברן של צדיקים לעיל ובא הנה לעתי׳
 לבא במקום עולם
 (בא) הוא היה אומר לא עליך המלאכה הבא אע״פ שעיקר
 לגמור ולא אתה p חורין להבטל הנחתי לזמן ימות
 המשית אלו השמות

 >כא) לא עליך המלאכה לגמור כלומר
 שלא תאמר איך אההיל בדבר
 שלא אוכל לבא עד תכליתו שאינך מחייב
 לבא עד תבלי׳ ולעשות ביתר מן היכולת

 ובן אם תאמר איני
 מובן לבך צריך ע״ב
 פנים שהשתדל כפי
 מה שהובל שאינך בן

 ריל העהיב ותהיית המתים ולעיל מתחלפי,
 תמיד זה תחת זה כמו שביארנו בקצ,

 מקומות: נשלם הפרק :
 עקביא

 פתה עיניס
 דלא נחשד אדם ת״ח על כך דישים אל לבו
 שחים זו שכר הרבה וכמהיכ דוחק ועם
 כל זה יחעלל אלא דבבלי דעח ומבלי משום
 הני בי חרי מל לבו מחמצל ולכן בא ר׳
 טרפן להזהיר ולהזכיר בראוחי היום קצר
 והמלחכה מרובה ופב״ז הפוטלים עצלים לכן
 אמר עורה נא הבימה וראה דהשכר הרבה
 ובטה״ב דוחק ובזה חהיה זריז ומצלה

 חפיל :
 (בא) אם למדח חורה הרבה נוחנין לך
 שכר הרבה ונאמן היא בעל
 מלאכחך שישלם לך שכר פעולחך . אפשר
 לפרש דבהירה יש שני חלקים ראשון הוא
 ללמיד גירסא להבין פשסי הדינים וחלק

 חירין להבמל מכל ובל ממה שנוצרת עליה
 ושבר מוב מימ שמור לך אם מעמ ואם
 דרבה והוא שאמר אם למדת תורה בו׳

 ספודנו
 ארוכה מארן מרה ובמל הביח דוחק ששם
 בטבפ האדם בילירחו שיחאוה לדמח בלי
 ספק והיה משחדל בזה לולי חאוה יצר הרט
 אל המנוחה ותמנוגוח בני אדם כאמרס זיל
 רבונו של סולם רצוננו לפשוח רצונך ומי

 מעכב שאור שבעיסה וכולי:
 (בא) ייא טליך המלאכה לגמור כו׳ .
 ואין החנללוח לאומר שיאמר
 באין ראוי לממול בידימח החורהמפני שאין
 להשיגה כזמן קצר כי אמנם כל החלק ממנה
 שישיג האדם הוא נחשכ ומכוון אצל
 במל הכיח אף פל פי שלא חגמור המלאכי
 וגם כן מי שלמד אס כלה וחשכ שגמר אח

 כל
 שני למרוח כמוחז לחרש חידושים כפרד״ס ופלפול והרכ האר״י זצ״ל כשהיה לומד
 בהלכה היה סורח מאור ער שמזיע כפלפול וכוכחו לשכר הקליפוח ולכרר ההלכה לקשס
 הכלה . וא״כ בחלק הראשון ללמוד גירסא הוא בחינח דיבור . אבל הפלפול ומורח
 להקשוח ככח ולחרן ולחרש יש כו גיכ בחינח ממשה בצד מה נוסף מל כחינח
 דיכיר . וז״ש אם למדח חורה הרכה לימוד כמלמא להכין פשסי הדכרים טחנ ין לך שכר
 הרבה . וכעד הממיין ומורח לכרר ההלכה ולהוציא לאור חידושי חורה ובזה יש כמה
 מלרגוח זו למפלה מזו אמר ונאמן הוא כמל מלאכחך שישלם לך שכר פמולחך רזה
 ״שוב נמי ממשה וגם כביכול הוא במלמו ישלם דחדי קב״ה כפלפולא , ונאמן הוא
 לשלם לן כפי סרר מדרגוח פיונך יפרחך. ובזה איש דבר־שא אמר ניחנין ובסיף אמר
 ישלם ואמרו ס׳ הזרומ חני חנא ישלם ואח אמרה מרח חסידוח שנו כאן נמצא רישלם
א מן הדין ומשמע ממ״ש השים בקמא דף ס׳ ומרשי• והו׳ שם דמה שמושה האד׳  מ
 יופר פל חיוכו יפרמ לו הקכ״ס כחייו דאינו כסיג שכר מצוח כהאי מלמא ליכא.
. ואמרו פיג ה  ומינה ילפינן דמושה יחר מל חיוכו שכרו מן הדין כי לא נצמוה מל ז
 תדרים דהפלפול ניחן למשה רכינו מיה והוא נחנו לישראל וא״כ אין ישראל חייבים
 יפלפיצ והם מושים ייתר ממה שנצטוו וככיכול מן הדין הוא שישלם וכהכי חנוח

 דעהנו
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 שלמדה ונאמן הוא במל מלאכתך שישלם לך בה׳ חלקים וכוליה מסכימים לדמם ריב״ו
 שכר פפולחך אס מעט ואס הרבה ובלבד רבס רק שכל א' מהם שבת חלק א׳ מהי
 שיכוין לבי לשמים : חלקים שהוא לדטתו יותר נאות להבנס
ע חתן שכרן של צדיקים לטתיד לבוא השכלית האחרון ואחריהם נכתב מאמר ר׳ ד  ו
 כמכאז״ל שכר כןרפון שהיה נס הוא
 מצוה בהאי טלמא ממנה אם למדת תורה הרבה נותנין תלמידי של ריב״ז
 ליכא שלא נכתב כדי לך שבר הרבה ונאמן הוא בעל ונתתם ונסתם הפרק
 שתדמ אוחו ואחר מלאכתך שישלם לך שבר פעלתך במאמרו אשר ביאר
 אשר הינח דמת ר׳ ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד כל הדרוש מל נכון
 יוחנן בן זכאי הונחי לבא: מסכים מכל צד ונאות
t לדעת ריב״ז כמדובר: n s ק ו ף 5 י 5 א ב צ מ ״ ת ש ר 9 ] ה ב ״ W ר B W דפת ה׳ תלמידיו אשר 

 חלקו השלמות כילו תושלכ״ע :

 תם ונשלם פרק שני. תהלה לאחד ואין שני. אנס״ו:

 עינים
 במהיז וחי׳ בס׳ אשד הנחלים במ״שהמפ׳
 דהטעס שאין הקב״ס משלם השכר'בפה״ז
 משוס בל חלין ה״מ להיראס ביל האדם
 וכשעושה מצות ילימל חירה ביראה י^נה
 בשבת כלי יליכא בל תלין והתינח בצדיק
 אך כרשמ אין כאן שבת והיא שכיר לכך
 משלם שכרו בעה״ז משוס בל תלין זתיר
 וזיש ונאמן כעל מלאכתך שישלם כי אהה
 קנית בשבח כלי וז״ש מלאכתך לבצל מה
 נקראת שלך לקנית בשבת כלי לכן שכר
 מצות בהאי עלמא ליכא . ומזה תבין ששכר
 צליקיס לעתיר לא כן הרשעים לאין קונים
 המלוח לאין להם שבח כל* וז״ש ילע שמתן
 וכו׳ כלומר כזה לפ והכן ללוקא שכר צ׳
 לטתיל ילרשעיס משלם בעה״ז ילוק היטכ.
 א״נ אפשר ל י. קט בעל מלאכחך ילא בעל
 המלאכה כי היכי להק המלאכה מרובה
 יכי׳ שם רמז כי המלאכה כשלימות היא
 לקיים תרי״נ מציה כי כלס שימור קימה
 א׳ וסיל למי שהיה יכיל לקיים איזי מלית
 ולא נזלרז נמצא שלא טשה אשר היה בילי
 יה״ז כפועל שטש׳ הצי או רכיט כלי שלא
 עשה כלים לכשלמא אס היא אטס פסיר
 לזיא בעל מלאכהך מה שעשית היא משלם
 לך. ימ״ש ודע מה! שכרן יכו׳ אפ׳ רמז
 שהקב״ה זורע המצות ומיציאין פירו׳ ומן

 פתח
 לטתיני במאמר השלם הזה לנבי לימול
 בטלמא אמר ניהנין כי כך תיבתו והשכר
 ממנה יקרא בצל מה ישכר בצל מה וכמיש
 נומנין לך שכר קרי בי׳ ממנה וקרי ביה
 שכר וקאמ׳ שהוא ממנה רכך מובמו. אבל
 אס טורמ בפלפול ומילושיס או הוא יומר
 מאשר נצטווה להפלפיל ניהן למשה רביני
 טיה ולז״א ישלם לך שכר פטולהך . ואל
 יקשה בטיניך מנין זה לז״א ילט מהן שכרן
 של צליקיס טל המצוה לטה״ל לשכר מציה
 בהאי טימא ליכא ונקרא מהן שכר .אבל
 הטושה יומר מצליק אף שלא נהחייב נקרא
 שכר וקרי ביה ישלם ינפרט במייי. יטיל
 אפשר לו׳ אס למלמ מידה הרבה וכיין שלמר
 הרבה ולאי עסק אף בליני המצומ שאינם
 נוהנית כקרשיס וטהרות נמשב לך כקיום
 המצית ההם ונותנין לך שכר הרכה ל־יק
 לומר שכר הרבה לרמוז ליש לי שכר לימול
 ומטשה בצל מה יקרי ביה מתנה בטרך
 למטלה טליי כאלו קייס המצות לזה ממנה
 ללא קייס והוא בכמ יקרי ביה שכר טל

 הלימיל שלמל בפוטל :
 ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר
 פעולתך ילע מהן שכרן יכי׳. י״ל
 דהיל״ל כעד המלאכה . יאפשר בחקירת
 הראשוני׳ דאיואי משלם לרשע קלת מלותיו
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 פיימ< הסתכל בד׳ דברים ואמרו עליה ימה
 עתיד להיות בלומר אחר שבא לעילם והוא
 עיאמרי עליה למלך שבנה פלטרין ושכללם
 עיברת כתיבי יניפלח
 על פתחה כל עובר
 ישב איסר כמה נאה
 פלטרין זה אלמ״א
 שביב זה של בורסקי
 עיבר בתוכי. כך
 באדם ימה עכשיו
 שמוציא מעיין סרוח
 מתנא׳ על ועריו׳
 אלו היה מוציא
p  מעיין של ש

 אפרסמון אי

 וביב של בורסקי

 כוננו איל הקביה

 פלייטון
 על אביו והוא אצלי
 םיש בחמשי של
 בתי׳ יבדעיה עיאז
 על עניי םלאכת צור
 סלאבי תפיך ונקביך

 ביום הבראך
 לדוירם בך נםתבלת

 ובראתי
 פתח עיניים

 הדין ספירות שלו ולטיא דמיחזי כרבייו
 לז״א מתן שכרן קרי ליה מתנת נמי רמז
 טל הפירות לטת״ל דאין כאן הלואה רק
 המצוות זורטס והס יש:יידם והוו״ל כמשביח
 נכסי תבירו והנס שאינו מן הדין לתת לו
 השבח כמי שהוכיח הרב יקרא דשכבי הוא
 דרך מהנה וז״ש מתן שכרן לעת״ל רטבידי
 דאתי המצות טצמן הס מוציאין פיריה ורוק

 היטב :
 (א) י>קביא בן מהללאל אומר יכו׳ דט
 י מאין באת וכו׳. אפשר לפרש
 טפ״י מ״ש הרב מהרה״ו זצ״ל בשערי קדושה
 דמהד׳ יסודית באיס כל מיני טבירות
 מיסוד האש הנה באה רישא דדאביה הוא
 הנאוה ונמשכים בלי״ר הכטס וההקפדה
 וכיוצא מיסוד הרוה נמשך כל דיבור אסור
 וסי׳ ולרוח ממללא מיסוד המיס נמשכי׳
 תאוות גופניות בטריות ומאכלות וכיוצא

ד סו מי  ו

 פרק שלישי
א בן מהללאל אומר הסתכל י ב ק ע ( א ) 
 בשלשה דברים ואין אתה בא לידי
 עבירה דע מאץ באת *ולאן אתה
 הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
 וחשבון. מאץ באת ^וטפה סרוחה

 ולאן אתה הולך למקום עפר רמה
 ותולעה ולפני מי אתה עתיד לתן
 דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים

 הקדוש ברוך הוא:
ת שלטה כ א ל  מ

 ולה; אתה הולך וכוי והניה הריר יהוסף זיל
 ולאין נס הניה מאין באתה מליחה סרוהה שוב
 הניה לפני מלכי המלכים ברוך הוא וכתב כן מצאתי;

 (* עקביא בן מהללאל אומר בו׳ שלשה
 דברים אלו יביאהו להשתדל
 במידות ובתורה עד שיגיע לשלםות שזבירתו
 >טבא םטיפה סרוחה יביאהו להיג־מ־ מן

 ־נאוה שהיא שורש
 המרות הרעיה ,
 והסתכלות באתריתו
 ודעתו שהוא הולך
 במקום ריסה יתילעה
 יביאו לבזות קנייני
 העולם הזה והתבוננו׳
 שהוא מעותד ליתן
 די; ותשכון עיב
 פעולותיולפני הקביה
 יביאהו להשתדל
 בתור׳ ובקיום םצותי׳
 ונכלל במאמר םאין
 באת פחיתו׳ מצד
 מלאכת תיפיו ונקביו
 ושאר הדברי׳ הנםאם'
 שבו עוד בהיים

 חייתו ומתוך בך שנו בברייתא (באבות דרינ

 ספורנו
 כל המלאכה איני בן חורין ליבטל ממנה
 שאס תוסיף לטסוק בה תוסיף שלמות תמיד.
 וירבה שכרה שתמצא חן יותר בטיני המלך
 כאמרס דל אינו דומה שונה פרקו מאה
 פעמים לשונה פרקו מאה ואתת . ונאמן הוא
 שישלם אטיפ שאינו ראוי שתכוין אתה לזה.
 אבל ראוי שתעשה מאהבה מכל מקים הוא
 מעצמו נאמן שאינו מקפח שכר כל בריה :
 (א) הסתכל בשלשה דברים כו׳.
 ראוי שהתבונן בתחלת
 מציאותך וסופי אס כפי החלק הגשמי ואס

 כפי החלק השכלי . והנה מציאות
 הנשמי תחלתו וסופו דבר נפסד ונמאס

 החלק

 לכן אין ראו• להרבות השתדלות נענינו
 אמנם מציאית החלק השכלי הנה ייטב ירט
 אשר יצא משפטי
 ראוי להשתדל
 ילהשמר מכל

 מינע

 ולכן
 בדינו

 טנינו כפי השתדלותך
 מלפני המלך הקדוש
 בהצלחתו שיזכה בה
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 ולשיפשים וכשתווסר הנהנת החכסי׳ אמנם לא
 תחסר הנהגת המדינית בכך אבל כשיחסר
 המדינית יחסרו שתיהן דבל שאין שם
 מיראת מלכות כל אחד מתייר' מחברו
 להגכל ולהתגול׳ עליו

 :וד
 ז
! 

 וכל זסגו בהלוהו
 טרדותיו בהשתדלי׳
 הצלתו והוא שהפליג
 בה להתפלל עליה
 ולא סוף דבר בטלכות
 ישראל אלא אפי*
 בשל אוטות העולם
ו א>£י׳ התורה ר ה  ש

 רטזה לגו בהקרבת

 ספורנו
 מונע ממנה יבזה ההתבוננות אי אתה בא
 לירי עברה כי אמנם לא ירבה השתדלותך
 בהשגת המאווה הגשמיות הנפסדות אבל
 תשתדל בהצלמת התלק השכלי הנצתי למען
 יזכה ביום פקירמו לפני מלך מלכי המלכים:
 (ב) הןיי ממפלל בשלומה של מלכומ כוי.
 אע״פ שהמלך לפממים בלמי כשר

 כמו

 י, ב) *רבי חנינא םנן הברגים אומר הוי
 מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא
 מוראה איש את רעהו חיים בלעו:

 טלאכת שלסה
 ד >n׳t>j סגן הנמים מצאתי שהגיה ההכם
 אדיר יהוסף אשכנזי זיל חנניה גם ר׳ חמיה בן

 תרדיון גס ר' חנניה בן סכינאי נס ר' הנני
 ב! לוסא

 ובראתי נקנים באדש
 (P רבי חנינא סגן הבהנים איטר
 אחר שהזהירו הנה ו

 התכסיס וםוראה הודיע זה החכם דצריך
 לצרף עסה כבוד

 השלטוני׳ וסיראם
 ולהוסיף בה עד שיתפ׳
 בשליטם שהגהגה
 בגי אדם אטג׳ היא
 חלוקה לשגי חלקין
 הנהגת תורית והייי;
 המסירה לחכטים
 והגהגת טדיגית והיא
 חסםור' לשלםוגים

 פתח עיניים
 ומיסיר הפפר נמשכת העצבית והעצלות
 לקיים מצימיי ימי יאין פבודמו בשממה מיש
 באורך. ואפשר רזו כוינמ עקביא בן מהללאל
 אומר בהיימו גריל ברירו ואין הפזרה
 נגמלת מל כל ארם מישראל במכמה וביראה
 הסא כמוהו ביקש למצוא ארוכה ומרפא
 לדי מראוה נגפים הכו׳ ומצא כרי גאולהי
 להסמכל בהני מלמ מילי זה יצא ראשוני

 רפ מאין באס מספה םרומה וכשמסהכל בזה אהה ממזה כי מל מה יסגאה האדם
 זהויימי הנה זה בא מספה םרומה ובהבימו אל שרשי ומיקרו ימזיר לצוריו ויכנס לבבו
 וניציל מגאוה ובפס והקפדה מהם ומהמונם ז3אן אמה הילך למקום פפר רימה י הולמה
 בין מבין אה אשר לפניך איה אפוא כל שעשועיך p היכלי שן וצבמ רקמסים ובגדי
 •מורות ונמס שלמנך מלא דשן ברבורים אבוסי׳ענלא מלהא ופיזא כרכוז וכהנה וכהנה
 שראית כי מכל כלי ממרסיך וכל פרקי סעיפי שלמן מרוך אין כל מאימי בירך לך
 ומ־רין מבני אנשא וגזרה מילאה בא בציר יהממן בפפר מקום רימה ימולעה ובשומו
 כל זה ער פיניו ימזיכ דרכי יממשבומיו במאומ גופניוה המריומ ומאכליה גדילי
 גדילים מיסיר המים הרפים . ולפני מי אמה פמיר לימן דין ומשבון וכו׳ ובזה ינצל
 מכל ריביר אסיר כי כת הרברי מנתה היא שלוחה מהבורא יסברך אל האדם זיברל
 אלהים בינו ובין מיומ וכהמו׳ והוא ממיר לימן דין ומשכין מל אשר נשתמש במתנתו
 ער רציני כמי שהאריך במיסרז הרב בינה לממים וככלל למוכרו כמיובו ביראה ואהבה
 ישמסה וכיוצא כי בהסתכלו בג׳ דברים הללו ניצול משריגי פנפי המכירוה השהרגו
 פלו ממומר ר׳ היסירומ יממ״ש במניומנו בקינמרי׳ רכרים אמרים דרוש מיו כסיר .
 ךע מאין באמ ירמוז רצריךלרעמ שרשי נשמהו ומל מה בא למקן במהיז כמ״ש

 בזהר שיר השירים מלעסוק אם לא הרמי לך היפה בנשי׳:
 (ב) ל׳ חנניא סגן המניס אומר הוי מהפלל בשלומה של מלטה וט׳ . בם'
 ען אמת כלתם נוקדים כתב רסגן מכמ בעלי שש נקורוה ולא
 יסחגה בםמיכוס מגרד והמדקדק הגדול ר׳ אליהו בס׳ תשבי כתב הפך דבריו מיש:
T מתפלל בשלומה של מלכות. לפי הפשם אפשר לפרש במה שפירשו כמ הקורמין ? 

 פ׳
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 משמע ונאמ' בהם ויקשב ה׳ •ישמע ומנץ
 שאפי׳ אחד יוש׳ ועוסק בתורה שהקביה
 קובע לו שבר שנ׳ ישב בדד וידום בי נטלי
 עליו בלו׳ :טל שבר עליו ועניו וידו!•
 פי׳ קול נמוך מענין

 ע׳ פרים של חג ודרשו בו בנגד ע׳ אומות
 ובם׳ עזרא כתיב דילהוון מקריבי; נחוחין
 לאלה שמיא וםצלאין לחיי מלכא ובנוהי :
 (נ) רבי הנניא ן׳ תוידיון אומר שנים שיושבים

 בו׳. אסר שבל
 קול דממה דקה
 והוא לימוד בינו
 לבין עצמו ולי נראה
 לפרש וידום מלשין
 שבח במו שתרגם
 הירוש׳ וידום אהרן
 ושבח אהרן ורצה
 בכל זה שהתור״
 מנינה עליו ושומרתו
 מן העבירו׳ ובריית׳
ף י  (באבות דרינ פ
 אמרו בל הניתן
 רבר הורה על לבו
 מעבירין ממגו
 הרהור חרב הרהור
 שטות הרהור זנות
 היהיר יצהיר הרהור
 אשה רעה הרהוו
 דברים בטלים

 הרהר בשר ודם
 וכל שאיגו גותן

 ספורנו
 כמו שקרה ביב מלכי בית שני והוא אולי
 גוזל וחומס. מכל מקום ראוי להחפלל
 בשלומו כי אז יגדל מוראו ולא יסכים שיגזלו
 העם זה אח זה . ובזה מסיר החמס מבין

 המון העם :
 (ג) שיושביו. אן) מיפ שאין בספורם

 י רברי

 (ג) רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים
 שיושבין ואין ביניהם דברי תורה הרי
 זה מושב לצים. שנאמר ובמושב לצים
 לא ישב . *אבל שנים שיושבין ויש
 ביניהם דברי תורה שבינה שרויה
 ביניהם. שנאמר אז נדברו יראי יי איש
 אל רעהו ויקשב יי וישמע ויכתב בםפר
 זברון לפניו ליראי יי ולרישבי שמו.
 אין לי אלא שנים מנץ אפילו אחד
 שיושב ועוםק בתורה שהקדוש ברוך
 הוא קובע לו שבר. שנאמר ישב בדד

 וידום בי נטל עליו:
 מלאכת שלמה

 אבל שניס וכוי מנין שאפילו אקל וכוי עי׳ בתיויע
 חילופי גרסאות בזה אבל הריר יהוסף זיל הגיה
 אבל שניס שהיו יישבין ועוסקין בדברי תורה השכינה
 ביניהס שנאמר אז נדברו ונוי ומחק כל השאר
 המשנה ואחיכ כתב סיא אחד שיושב ודורש ממלה
 עציו הכתוב כאלו קייס את כל התורה שנאמר ישב

 וגי׳ עיכ:

 ב׳ שיושבים ואין
 ביניהם דית קרוי
 מושב לצי׳ ברכתי"
 ובמושב לצים לא
 ישב וכתיב בתריה
 כי אם בתורת ה׳
 חפצו אלםא כל
 שאין שם דית מושב
 לצי׳ הוא אעיפ
 שאינןםתלוצציןהואי׳
 וישיבה של בטילה
 היא. אבל שנים
 שמשכים ויש ביניהם
 דברי תורה שכינה
 שרויה ביניהם כלוטר
 שמתוך דברי הורתם
 משיגי׳ טכבוד בוראם
 שנא׳ אז נדברו
 יראי ה, איש אל
 רעהו והרי איש
 אל רעהו שגים

 פתח עינים
 פ׳ כי כארן חוציא צמחה וכו׳ נגר כל

 המים כמ״ש במקום אחר :
 ועל ררך האמת אפשר שיתפלל שתהיה
 סיהרא כאשלמומא וזהו כשלימה של
 מלכות שכינת עוזבו שאלמלא מוראה וכו׳
 כי היא האס כל חי והוא אם המוסרת .
 ומור אס׳ כשלימה רמז לחכר נהי״ס ב׳

 רמז לנ״ה שלום יסיר ה׳ מלכוח וז״ש הוי מתפלל כשלימ״ה של מ׳ :
 (נ) ף׳ חנניא כן חרריון. כחכ בלחם נוקליס אולי הוא נגזר משם חררין מין ירק נחמר
 למראה מרש כחררי; פלי ארמ׳ שמא היה מראהו נאה רומה לצכפ מררין
 «כ*ל ות-מה מליו רתררין הוא סלקא והוא ירוק ככרחי ואדם ירוק כתררין צריך לכרך
 מסנה הבריות ובסלית הוא גוון נחמד ומל טלית אמר כתררין פלי ארמה ופמ׳ש

 במניומנו מלה בקינט׳ פתח עינים בעירובין tp ג״ן בס״ר :
 שיושב ומוםק בתורה. אפשר רטסיק ואמי בחומרי מתנימא וטורח בכת כמו שהיה
 מושה רבינו האר״י זצ״ל כשעוסק בהלכה . וכן טוסיק בגימט׳ ורב כח:
 שנאמר ישב ברר וירום וכו׳ . אפשר במ״ש בטניותני בס׳ הקק ראש
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 אבלו מזבחי מתים דיל תקרובת ע׳ז שנאמד
 כי כל שולחנות מלאו ר-יי* צואה בלי
 מקום דיל כשהן בלא tetm מקומו של
 עולם אבל שלש׳ שאכלו על שולחן
 אחד ואמרו עליו דית
ר כאלו אבלו משולחני ל כ א ה ש כ . ל ר ש ט ן ן א ן ג ? מ י ש ב ) ר ד , 

 דברי תורה על לבי ניתנין עליו מ׳ וריש
 אמר ע״ז:

ע אומר שלשה שאכלו כיי. ר״ל י  (ד! ך
 ששלשה שאכלי על שולחן אחד

 ג״כ ילא אמרו עליו
 דית הרי הם באלו

 ספורנו
 דבר (יצמח כיון שאין בכל
 דיבורם דברי חורה . נחשב למישב
 לצים שכל מנינו הבל ודבר נפסד והביא
 ראיה מיז ממה שכ׳ ובמושב לצים לא ישב כי
 אס כתורחיי חפצו כלומר שכל מישכ הוא
 מושב לליס זולחי מה שיהיה בי דיבור בחורח
 יי אבל שנים שיושבים ייש ביניהם דברי
 חורה אף פל פי שאין פיקר סיפורם בזה
 שכינה ביניהם ובהגידו אח הנמשך לכל
 אחד משני ההפכים הודיע גידל הענין ימלכו
 כדי לפורר לטוב גס אח ההמון. ואס כן
 אפילו אחד שיישב ופוסק בהורה כי אמנם
 ליחיד• לא יקרה דבור בחורה זולחי כשיפסוק
 בה והביא ראיה על ש0ז ממה שכמב

 למעלה טוב לגבר כי ישא עול:
 (ד) זבחי מחים . מאכלים אשר כל

 סנינס

 פתה עינים
 דוד ריש פ׳ השא משם מו״ה חס״ל זלה״ה
 ני הארס נברא מטורב מורכב מכל העילמוה
 ימי׳ שימשיך האדם שפט לההיוה נשמהו
 ט" ההורה והטבודה שהן סיבה להמשיך
 עלינו השכינה שהוא היוה הנרין בזה
 יימשך שפט לכל הטולמוה טש״ב . וז״ש ישב
 בדד בד״ד נימט׳ טשר שהוא מכוין לקשר
 הטשר ספירוה הרמוזים בד׳ עולמות וירוס
 במחשבה נכונה כי נטל השפע לכל העולמוה

 ולנרין בטבורו וזהו טליו :
 ״ראיתי בס׳ טן אנוח דמסיק דהטושה
 מעשה אפי׳ יחיד נכהב
 בספר כמ״ש וכל מעשיך בספר נכחביס .
 אבל אס לא עשה ממשה רק דכרי קדושה
 ומוסר ולמשוח מלוה אס הוא אחד שכר
 יש לו אבל אינו נכחכ כספר ואס הס
 שנים אפילו נדברו איש אל רמהו דברי׳ לבד

 מכהכן מילייהו דייקא . וכזה הרון לקושיה החיס׳ ופירש אפי׳ חשכ מלוה ונאנס הכונס א׳
 מהשנים מיש באורך :

 *לפי שיטהי אפשר לפרש כסגנון זה מיש אפי׳ השכ וכו׳ דמדהזינן דאס הס שנים
 הס המדכריס והישכיס דכריהס נכהביס בספר מהא ידטינן דאס הוא אחד

 נההינן דרגא דשנים נכהב ואהד מעלה עה״כ כאלו פשאה:
 זאפשר להמהיק מיד שנאמר ישכ כדר וכי׳ במ״ש בשו״ה רביני יעקב מסרויש כי
 שהיו משיבי׳ לו מהשמים יאמרי לי דהמהשביס מהשכוה וסכרוה בלבם

 :הלכה המורה ובפסקים ההמוריס אהוב ינהמד לפני המלך העליון יהבאהי
 בס׳

 דבריו
 הקטן כרכי יוסף איה סי׳ הקמיה עיש חיש אפי׳ אהד שיושב ועוסק בסורס
 כלומר כהלכה בטיון להבין הדבר טל בוריו הקב״ה קיבט לי שכר שנאסר ישב
 בדד וידום במהשבה לכוין ההלכה אלהיס השבה כי נטל הלקו מהר סיני כלומר שנמל
 מה שהושפע בסיני עליי בעכורו כי הוא הלקי ובודאי אלהיס יראה לו וקביע את

 קוכעיהיס שכר שלם :
 (ד) ר׳ שמעון אימר שלשה שאכלו וכי׳ רבינו טובדיה כהג ששמט דבברכה המזון
 שמברכין טל השלהן יוצאין י״ת ותשיב כאלי אמרו דית . והרכ תי״ט חסי
 פלא דאטו כרשיטי טסיק ריש דאינן מכרכין כהימ ומבטלין מ״ס דאוריהא ובס׳ «ן
 אמה כהב דנקט ג׳ דביהיד או בבי שמברך כל אהד למצמו ליה לן בה אבל כג׳ רא׳
 מכרך והכ׳ יוצאים על ידו נמלא שהם לא אמרו דיה על השלחן׳ פ״פ ששומע כעוגה

 לטנין
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 לומר ר״ת . ותו רבכמה דיכיזי בזהר פסיק
 בהני מיל, דפתורא ובשום מקים לא אמר
 חיל־יש גרול כזה . ואי לאו רמסתפינא
 הי״א שזו היא הגהה שהגיה אמר חכם
 בגליון והכניסוה בפנים. והטיקר הוא
 דגם ימיר איבטי לומר ד״ת פל השלחן
 והכי רהטו דברי הזהר פ׳ מרומה הנז׳ :
 שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא וכו׳.
 אפשר לומר דרך רמז כי
 אלן* גי׳ קי״א והוא לשין לימוד שאם אומר
 דית הוא אלף לשון ואאלפך חכמה . ואם
 אינו אומר דכרי תורה נפשה קי״א תמורת
 אלן) . וזבחי מתים הוא מיז וזהו לאה
 גי׳ צו שהוא טיז כמשז״ל אין לו אלא פי*
 דכתיב הואיל הלך אחרי צי כמיש כסנהדרין
 דף נ״ו ט״כ יא״ש דפיז קרי צו כי הוא גי

 צאה :
 א״נ אפ׳ כמיש בס׳ הגן דק׳ כרכות וי״א
 ברוך אשר בברוך שאמר גימטריא
 קייא שהם ק׳ ברכות יאמר משר ברוך
 נז׳ בברוך שאמר והם כעד קי״א פסוקים
 שבפ׳ ויקרא כי כל המברך בקול רם
 כהוגן כאלו הקריב קרבנות שבפ׳ ויקרא
 פכ״ד יבזה אפשר לשלחן הוא כמזכמ ואם
 אמרי דברי מורה הוי כמקריב קרבנימ.
 שבפ׳ ויקרא שיש קי״א פסו׳ והשלמן כמזבח
 והלימוד אליף גי׳ קי׳׳א . ואס לאו נהפך
 לק־אלואה במקום הקרבנימ הכמובומ בקי״א

 פסוקים :
 וזה טעם מיש בסוף מנמומ דהעוםק
 במורה כאלו הקריב כל הקרבנום
 דלימור אלף גי׳ קי״א כאלו הקריב כל
 הקרבנומ אשר בקי״א פסוקים שבפ׳ ייקרא.
 ועוד אפשר לרמוז כי פוליס גימט׳ קי״א
 כי הלימוד הוא אלף קי״א נמשב כעולה
 גימ׳ קייא ויען כי האלהיס משה אמ
 האדם ישר לכן כל מושה ע-ל הוא קיא
 צאה כי עולה גי׳ קייא אך אם מזר בתשובה
 ממכפר לו כמקרי׳ עולה גי׳ קייא :
 ואפשר לרמוז בפ׳ וידבר אלי זה
 השלחן אשר לפני ס׳ כי המיסק
 במורה מייחד הרודים ומחזירם פב״פ

 חיש

 ן פתח אבות פרק

 לפנין גוף הרין אך לא לפנין זה דבמילי 1
 ^ חסירו׳ מסקינן וצריך אמירה ממש להוליא
 ! בשפמיו וליק מיש הי״ט אמו ברשיפ׳
 | טסקינן וממני׳ נמי דייקא רבבה* מ יוצאין
 | י״מ כשכל א׳ מברך לעצמו וזה דבר ממויב
 I ומוכרם מטצמו שאם בר?ו בה״מ א״א

 לומר שאכלו ז״מ מיו כי המביך ממברך 1
 I מכיל וטס שהוא שיבמ טצמו וקרי טליה
 ן סבא מדא פלפלמא דבריו לא האירו דאי
 I א׳ או שנים יולאין בבה״מ מדופ כשהם נ׳
 j דאחד מברך והב׳ יוצאים בברכמו ומכונים
 ן לשמיפ כל דבריו אינם יוצאים בבהמיז
 I טון דאהניא שמיפמה לצאח ממיט דאוריחא
 ן דקי״ל שימפ כעונה ימאי דמשני דבמילי
 | דחסידו׳ פסקינן אינו נראה דבשביל
 § חס־דומ זה לימא כאלו אכלי מזימ וכל
 שלחגימ יכי׳ . ימו דאמרו בזהר מרומה דף 1
 I קנ״ג פיב שלחן דלא אממר פליה מיני
 j דאורימא פליה כמיכ כי כל שלמנומ יכי׳
 I ואסור לברכא פל ההוא שלמן • אלמא
 I מילי דאורימא לכד מברכמא קאמר וכן
 | הוכימ מכאן הרכ ראשימ מכמה ש׳ הקדושה
 | פטיו פ״ש וסתמא קאמר ומשממ אפי׳
 | כשהוא ימיר וגס מרוצה כל המאמר משמט
 ן דבימיד נמי קאמר כמי שיראה הרואה לשון
 המאמר . •מיש דהדבר מיכרט ראם בירך 1
 ן בהמ״ז איך קאמר כאלו אכלי מזי מ גם
 | לפי דרכי קשה דאמרו ברכמ זימון ופנו
 ן אחריו ואחיכ כוונו לכל דברי המברך אמאי
 I יהיה זימ . שיב ראיחי במשנה לחם שלו
 I שכחב דבזהר חדש בה׳ מגילוח דפוס
 I ויגיצייא דף מ״ד קאמר ויחיד די לי
 ן בברכוחיו והוא מפורש כדכריו . ולשון ז״ח
 הוא ויחיד שאין לו מם מי לפסוק בחורה 1
 I די לו בכרכוחיו והוא מזר כנגדו דמשמ׳
 ן ראם הם שנים שיכילין שניהם לפסוק בחורה
 I אינו מופיל מה שכל א׳ מברך לפצמו אלא
 I צריך שיחפסקו בחורה והוא הפך דבריו
 I שכחב בפירוש דגם ב׳ יוצאים י״ח בבהימ :
 * איברא דדברי ז״ח ux ממני רהא
 I בסמוך אמר ס׳ צריך לימר
 סל שלחנו דברי תירה וא״כ אפי׳ א׳ יכול 1
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 מהם הנעור בלילה
 התעודד יותר מדאי
 המוגבל ל ה עו ר ח
 בכדי שישלי' בה עם
 היות תעירת שש
 עשרה שעות וישן
 שמונה שעות שהם
 שליש היום השלמ
 דיל כיד שעות,
 והמהלך בדרך יחידי
 יש בו םכגה גדולה
 גיככי הדרכי׳בחןק׳
 ליםטאוח וכשיהלך
 יהירי יפגעו בגקל
 והמפנה לבו לבטל'
 דיל שלא יתעםק
 בשו׳ דבר בעולם יבא
 מזה לידי תרדם׳ לב
 והשתוממ׳ המהשב׳:

 ר״ל כל הלילה כי
 הזיק מאד והשיעור
 הלילה לדית הוא

 המזכה נקר׳ כןוקיאו
 שמגתהין הנתחים בו
 ן שולהן לומר שבל

 של מקים ועליו נאמר זה השולה; אשר לפגי להיות בהם והזכי׳
ל ע  ה׳ ו א ע י פ ש
 ש ו ל ח ן על שם

 טיט הוציאו בלשי
ק בשולחן ס ו ע  ש
 בדברי חורה הוא
 נקרא שולחנו של

 טקים י.
י חגיגא ן׳ ב ) ף ־  ל

י א י נ כ  ה
 אומר הנעור בלילה
 ט׳ שבא להעיר האדם
 שאם האםיננו היות
 כל ענייני האדם
 סושגהי׳ אם לגסול
 אם לעונש ראוי
 לאדם שלא לפשוע
 בעצסו ולהזהר סן
 המקרי׳ שההיזק סצוי

 לו שלחן אחד ולא אסרו עליו דברי
 תורה באלו אבלו מזבחי מתים. שנאמר
 בי בל שלחנות מלאו קיא צואה בלי
 מקום. אבל שלשה שאכלו על שלחן
 אחד ואמרו עליו דברי תורה באלו
 אכלו משלחנו של מקום. שנאמר
 וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יי:
 (ה) *רבי חנינא בן חבינאי אומר הנעור
 בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה
 לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו:

ה ס ל ת ש כ א ל  מ
א י נ  ר' חנינא בן חנינאי . בירושלמי דחגיגה הנ
 וכמו שכתבתי בריש פרקין בשם הרייא זיל

ה ת  עינים פ
 חיש וידבר שמדבר ריח לשמה וזהו
 אלי למשוח נ״ר לפני אז גורס זה יסד
 השלחן מ׳ אשר מוחין דאיח׳ לפני ה׳ פב״פ
 וזהו הטעם שצריך ללמוד חורה מל הסלחן
 כי השלחן הוא רומז למ׳ ועיי החורס

 הוא מרס יחוד תית וח׳ :
 (ה) ר׳ חנ־נא בן חכ־נאי אומר ממור
 בלילה יכי׳ אפשר לומר כי ליל׳
 מרח הדין והמהלך בדרך היא עומד במקום
 סכנה . ומפנה לבו לב הוא כינוי לשכינה
 ומיי שהוא בטל השכינה מסתלקת ונכנסח
 הסטיא שהיא הבטלה ואז חתתייב בנפשו

 דהשכינה טושה לו דין:
 ר׳

 ששנים שיושבים

 םפורנו
 לקיום חיים נפסדים .
 אשר בין

 טנינס
 להתבונן כהבדל

 וראוי
 שלחן
 שחנליחו זה בלבד יבין שלחן' האוכלים
 משלחנו של הקלוש ברוך הוא והס הכהניס
 האוכלים משלחן גבוה . והוא המזבח . שכל
 טנין אכילתם בקדוש הוא לטזר׳ שלחוח נצחי
 אשר בערכי ראוי שיקרא השלחן אשר
 תכליתי נפסד מלא קיא יציאה כדבר הנביא
 באחרו יבשכר העי כהן ונביא כי כל שלחניח
 מלאו קיא . כלומר שקרה להם טעוח בחורה
 לכהן ובנבואה לנביא בהיוח כל טנין שלחנוחס
 לחטנוגיס נפסדים בלבד והביא ראיה טל
 היוח אוכלין שלחן אשר טל הפך זה כאוכליס
 משלחנו של הקדוש ברוך הוא ממה שקרא

 הנביא אח השלחן בשם המזבח כאשר יהיה לפני יי והנה כבר קרס
 ויש ביניהם דברי הורה שכינה ביניהם:

 (ה) הנעור בלילה ט׳ . אחר שסדר זבד מאמרים חורים מיני זריזו׳ בשבחך
 בביהך ה׳ ינו בבית מדבש׳ ומסבת שולחנך הזכיר פתה מיני זריזות בלכחך בדרך
 וכפכנך • אמר אם כן זה החכם כהנטור כלילה וכן המהלך בדרך כשהוא יהירי ואין
 טמו מי שישיאהו לדברים בטלים . וכן המפנה לבי מעסקי תיי שפה ויהיה אחד
 מאלו פתוח הפנאי לבטלה הרי זה מתת״ב בנפשו. כ׳ אמנם כל אמד מאלו הטתים
 הפנויים ממללות הזמן בזה האיפן היא מת לענית ללי ולהביס אל פמלו!תורתו ילהתבוק

 בס
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 ממנה שדרשו במקומ אחר (לקםן «*ז»
 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא
 חירוח בלו׳שהחירוח משעבוד הםלבות
 והזמן יקרהו בעבור דבר הלוחות וכל
ו נ מ ק מ ר ו פ  ה
 עול תורה ר״ל
ד זמנו ב א מ  ש
י העולט ק ס ע  ב
 ואימ ניתן לגוי
ן בחו' נ ו ב ת ה  ל
 ובדרכיה ובםצותיה
ו י ל י ן ע נ ת  נ ו

: י  כ

 נחוניא בן הקנה אומר בל (ו) רבי
 םלאכת שלםה

 ונתב פול הרב הנזכר זיל ומפנה לנו לנמלה
 לפי הנרהא ניל שכך פירושה של משנה זו שמפנה
 לבו לבעלה הוזר מל שניהם והיר! הגימור בלילה
 או המהלך בלרך ומפנה לבו לבעלה באהל

 משניהם ס״ז מחחיינ מ״נ :

 (י) רבי נחוניא ן׳ ה קנה אומ ר כל המקבל
 עליו עול ת ורה מעבירין כו' אסר
 שעול תורה תעביר ממנו עול מלבות
 כי המלכות לא הטריתהו לעבודתה

 אחר שה וא נותן לבו
 להתבודדות. ועול

ץ ד יל ר  בדרך א
 התעסקות בענייני
ו י ר ב  העול׳ בי ח
 ושכניו וקרוביו יעסקו
 במלאכחו ויעזרוהו
א ל  בה עד ש
 יצטרך הוא ליבטל

 ספורגו פתח עינים
 בם להידוח אח נפשו יבהחרשלו אז מחחייב (ו) ף׳ נחוניא בן הקנה אומ׳ כל המקבל
 בנפשי בלי ספק : עליו מול חורה וכו׳ אפשר במ״ש
ל דרך ארן כר . הנה פול דרך הרב חורח חיים בסנהדרין cp צ״א כי ן ע  (ו) ן
 י ארן הוא סורח מהנח מצמו במצרים היו צריכים לישב חיל שנה דשבו
 וביחו בפרנסה יבהשמר מנזקי המקרים . פ״ו שנה בקישי השעבוד ונשאר שמ״ר שנה
 והם הד׳ גליוח והרב לב אריה פ׳ וארא
 בחב רמשה הוא אוח יוחר על שס״ד
 ובזכיחו יצאי ממצרים מיין בדבריהם באורך
 ואפשר דכשמקבל מליו טול חורה באמת
 כרחזי יזכה לניצין משה רביני כמיש גורי
 האר״י זציל דהייני דקאמרי האמוראים
 מל שמיד

 אמר שכשיפרק האדם ממנו מול חורה אחר
 שקבל אוחו כמי מי ששנה ופירש ניחנים
 טול מלכיח כאומרו חחח אשר לא מבדח
 יטברה אש אויבך ומיל דרך ארן כאמרו
 אחר כן בדמב ובצמא ובפרוס וכילי :

 ופוסקים
 קאמר . ואיכ בזכוה משה רבינו מ״ה שיש לו אחד יחר משה שפיר

 ינצל משמיר ולכן מעבירין ממנו טול מלכות ומול דרך ארן •
 לעוד אפשר לומר דרך דרש כי הנה המפרשי׳ חקרו ריעקב ימשו חלקו המולמו׳
 והטה״ז הוא לטשו ואיך אנו נהנים מהטה״ז. ויש בזה שני תירוצים אחר דנל
 הטולמוח היו חלוים טד שקבלו ישראל התורה ראי לא היה הטולם חוזר לחהו ובומ
 ונמצא דט״י ישראל נחקיים הטולם והו״ל כמציל מזוסו של ים ומשליציהי
 של נהר דהרי אלו שלו . ועורי תימן שני דקייל האחין שחלקו ויצא סליהם שס׳מ
 בטלה מחלוקח ונהי דחלקו יטקב ומשו אך יצא שט״ח של בין הבתרים ובסלה מחצוקח
 יהשתא המקבל עליו טול תורה מורה רסיבר דטעם מה שאנו נהנים מהעה״ז היימ
 משום שקנינו המה״ז בקבלת ההורה ימשו לית ליה מידי רכבר היה העולם אבזל
 אלמלא לא קבלנו התורה ובקבלת התור׳ זכינו בכל ולכן מקבל טול תירה ני ע״ז הוא רףם העילם

 וזכינו בכל ואיכ דין הוא להעביר ממנו טול מלכות וטול דרך ארן כי זאת כמר
 אניני ומצלא וכאשר חשב כן הוא שבתור׳ זכיני בעהיז ובפת״ב. והפורה ממנו «>
 תירה מורה שסובר דהטעם שאנו נהנים בפהיז הייני משום דבסלה מחלוקת שפרעמ
ה  השס״ת של גלות מלרים . וכמשפטו נוחנין עול מלכות וטול דרך אדן כי 0. ז

 בכלל הנזרה כמשז״ל והנה אימה חשכה ונו׳ גר׳ גציי* :
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 ייש גורסין מנין אפי׳ ה' שנא׳ בקרב אלהימ
 ישפוט והם ג׳ דיינים ובי בעלי הדין
 וםגין אפילו ג׳ שנאסר ואגודתו בו׳
 ואגודה ג׳ קלהים הוא כסו שנתבאר

 בענין אזוב:
 (ה< רבי אלעזד
( י י ב ) 
 א י ש ברתותא אומר
א ו ׳ ה ו ו ב  הן ל
 שבא להעיר האדם
ו נ י  שלא יהא ע
׳ ; י ת נ  צרה ב
ת א צ ו ה  הצדקות ו
ד ו ב כ ו ל ג ו ם  ם
 הי ו ש י ב י ר הא
 םיהא כי םשלי
 הוא נותן לו ואם
 כן ראוי לתן ברוחב
 לב ובשםחה וזהו
 שאסרו בםדרש מי
 הקדיטני ואשלמ כלום
 עשיתםזוז׳עדשגתת•
 לך בית טעקה עד
 שנתתי לך ע ציצית
 עד שנתתי לך טלית:

 ספורנו
 בחורה למעלה היה
 :מאמר באנשים מספרים

 בעסקיהם ויש בתוך דבריהם דבר• תירה
 ואמר ששכינה בינ־הס אבל בזה דבר על
 העוסקים בה ואמר שהשכינה שרוי׳ שם
 כבר אמרו בגמ׳ דחרי כחיבין מילייהו
 בספר הזכרוטת אבל חד לא כחיק מיליה
 בספר זכרונוח . ושלשה אי׳ילו מוסקים בדין
 כוו להו מוסקים בחורה דדינה נחי היינו
 חורה . ובמשרה קדמה שכינה ואחיא חלחא
 מד דיחב׳ . אמנס מנין החמשה שלא נזכר
 בגמרא נראה שהשזהו למנין המשרה בזמן
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 ף^זי חלפתא בו׳ עשיר• שיושבין כו׳ (י)
 שכיגה שרויה ביניהם כלוםר
 שיושג להם םכבודו ית׳ כפי עגיגי׳ שני אלקים
 גצב בעדת אל . ועדה סלה םוגחת על

 עשרת טישראל
 וטנין שאפילו הסש
 שגאטר ואגודתועל
 ארץ יסדה ואגודה
 שם םונח על שם
 סד, שיקבצ׳ באגרופו
 שיש בו ה׳ אצבעות.
 ומנין שאפי׳ ג׳
 שנאסר בקרב אלהים
 ישפיט והוא מונה
 על הדייג,, שהם ג׳
 וםני; שאפילו בי היל

 המקבל עליו עול תורה מעבירין מפנו
 עול מלבות ועול דרך ארץ. ובל הפורק
 ממנו עול תורה נותנץ עליו עול מלכות

 ועול דרך ארץ:
 (ז) רבי חלפתא בן דוםא איש כפר
 חנניא אומר עשרה שיושבי! ועוסקין
 בתורה שבינה שרויה ביניהם שנאמר
. ומנין אפילו  אלהים נצב בעדת אל
 חמשה שנאמר ואנודתו על ארץ יסדה.
 ומנין אפילו שרשה שנאמר בקרב
 אלהים ישפוט. ומנין אפילו שנים שנאמר
 אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב
 יי וישמע. ומנין אפילו אחד. שנאמר
 בכר המקום אשר אזכיר את שמי אבא

 אליך וברבתיך:
 (ח) רבי אליעזר איש ברתותא אומר

 טלאבת שלטה
 בפי' ריס זיל וייס שכתוב בהן וכו׳ אתר המלקמ
: עוד בפירושו זיל ג י  פי׳ תיס' פיק דהוכה ד׳ י

 (a ועוסקים י
 r י הנ

 י חמי׳
 ועוסק׳׳

 אז נדברו יראי
 ה׳ איש אל רעהו
 וכסו שבארנו לםעל׳
 ומני; שאפי׳ אהד
 שנאם׳ בכל הםקים
 אשר אזכיר אה
 שסי והוא בםקים
 אשד מזכיר כלוטו־
 אפילו א ת ה יהידי

 פתה עינים
 (ז) ר׳ חלפחא בן דוסא איש כנ
 אזמר משרה שיושבי;

. אפשר ׳  בהירה שכינה שרייה ביניהם וכו
 לר־.!1ז דע״י מסק ההורה גורס זיווג זזין
 פב׳׳פ שבאים להס מיהין דאואיי . יאפשר
דן גי׳ ש׳  כ• שרייה שס רמז אלהיס דו
 זאלהיס בריבוע גי׳ ר׳ שהס בחי׳מ׳דיגא
 קשיא ומיי הלימוד ובפרט בעשרה מרס
 זיזוג מס ו׳ הרומז להיה מס ייה שהס
 מוחין דאיא״י והכל רמוז בהיבה שרויה :
א איש ברהיהא אז׳ הן לי משלו ״  (ח) ר
 וכו׳. אפשר במ״ש ר׳ לוי

 רמי כהיב לה׳ האדן וכי׳ וכהי׳ והאי ז שהי׳
 נחן לבני אדם ליק כאן קורס ברכה יכו׳ חיש הן לי משלו בדבר דלא שייך כרכי
 אי שלא ברכה עדיין שהוא בסיג לה׳ הארן ומלואה דלפ• האמה אהה ושלך שקנית
 מיי הברכ׳ שלו דמה שקנה מבד קנה רבו וכן בדוד היא כי ממך הכיל רייקא יכו׳
 והרב הקדיש מהר״ר יעקב אשכנז• זיל פירש דמה שצריך למזונותיו הוא שלו דכהיב

 ניחן
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 שמבעו של ארס נמשך אחר ההבלים
 והשיחות במילות ויסשך ססנו בזה ער
 שיפרוק עול תורה לגמרי והוא שסמך

 לו מאמ׳ ר׳ דוסתאי בו׳:
 (י) רבי דוסתאי

 (ט) רבי עקיבא אומר המהלך בו׳ ומפסיק
 בו׳ המגה להעיר דאין לפסוק
 פדית לצור׳ עסקי הזמן דק לפי הצורך
 ההכרחי ואפי׳ כשיגי• חצורך לא יתיר לעצמו

 להפסיק לשיח׳ בטילי
 ב ר׳
 ינאי טשוב ר*ט
 אוסר כל השוכח
 כוי סעהיכ באלו
ו ש פ נ  מתחייב ב
ד מ ש ק ה  שנא׳ ר
ך ש פ  ל ך ושמור נ
ח כ ש ן ה פ ד א  מ
ה פ ק  כ ו י אפי׳ ת
ו ת נ ש מ ו מ י ל  ע
ח כ ו ם ש  כלום׳ א
ת ס ם ס ח י ר ב ד  ה
ה מ ח ס או מ נ ו  א
ן י י ה ע נ ש ו  ק
 ו ד ק ו ח ו היל ופן
 יסורו מלבבך אייו
 מתחייב עד שישב
 ויסירם מלבו בפשיעתו
ת הפסקתו ב י ס  ל

 תן לו משלו שאתה ושלך שלו ובן
 בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך
 נתנו לך: י

 (ס) *רבי עקיבא אומר המהלך בדרך
 ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה
 נאה אילן זה מה נאה ניר זה מעלה
 עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו:
 (י) רבי דוםתאי בד עאי משום רבי

 סלאכת שלםה
 כי נעל מליו לשון סכך אמר כמלקמ זו סגירסא
 של ראיית פשוק כי נפל לא נמצאת אצלי בשום
 מקום אלא במתני׳ דלעיל נכי יונניא p תרליון •
 ריס אומר המהלך וכו׳ בס׳ מלריש גרס ר׳
 יעקב אוסר ושזה ר׳ יפקב היא הניי של ראביי
 וכו׳ עיש גס מכיי והמאירי ירייא יעקב גס
 ההכם הריר יהוסף אשכנזי זיל הגיה יעקב סול
 הגיה הריר יהיסף זיל סעלין עליו כאילו
 סתחייב וכו׳ וכן הגיה גינ במתני׳ לנסמוך:

 ולסה שאין צורך
 לו בו ואסר שלא
 פוף רבד בעושה
 סשנה קבע שאין
 לו להפסיק לעסקי
 העולם אלא אפילו
 כסשגת עראי בגון
ך ר ד ך ב ל ה ס  ה
 להכרח צרכיו ושוגה
ן י  בדרך ה ל ו כ ו א
ה ג ס ס ק ו ס פ ל ו  ל
 לשיחה במילה
 ו א ם עשה כן סעלה
 עליו הכתוב כאלו
 סחחייב ב ג פ ש ו
 בלום׳ כאילו א י ג ו
 עוסק בחורה כלל
 שהוא הסתחיי׳ בגפשו
 על חץ־ האסת והטע׳

 פתח עינים
 נותן לחם לכל בשר וביותר מל צרכו הוא
 של הקב״ה ופיז אמר חן לו משלו פי׳
 מדבר שהוא יוחר לצרכך דלפי אמה אתה
 ושלך פי׳ הנצרך לך שלו וכן בדוד וכו׳ כי
 דוד היה מחפגה ומה שהצריך לספודמו
 הקדיש כמשזיל הרי «מן מצרכו מכיר
 והביאו הרב דברי שלמה זלה״ה פ׳

 משפעים :
׳ ימקב אומר המהלך וכו׳ כתב סרב  (ט) ף
 תי״ס דהכי נרסינן והוא אביו של
 ראב״י ולא כגירסת ריש אומר דר״ש כבר
 נשנו דבריו למיל ואינו נראה לו׳ משוס רדמי
 להא דרימ השיכח וכו׳ דא״כ הו״ל לשנותו
 אחר דרימ וכיש דרימ קדים לריש בזמן
 כמיש הרימ ספיד מהקדמתו וכו׳ מ״ש ועמו
 הסליחה דריש ורימ בזמ; אמד תלמידי

 ריפ

 ספורנו
 שהיה קבוצס לכמחלה לפסוק במורה .
 ולק קראם אנודמו ועל האחר הביא ראיה
 למעלה על שכרו שגדיל שכרו בהיותו עוסק
 בסורה משכר אומן שיש ביניהן דברי מורה.
 ובזה הביא ראיה מל היוה שכינה שרוי׳
 עמו בהיוהו עוסק דה ממה שאמר אבוא

 אליך:
 (ח) תן לו משלו כי׳. אן! מל פי שנאמר
 ימה יי אלקיך שואל מעמך אינו
 שואל שההן לו משלך באופן שחוכל למאן
 בדין שאהה ושלך שלו ובדין הוא שואל יאם
 המאן הסיה פישק אה שלו והוא דיין ובמל

 דין :
 (טי) ומפסיק ממשנהו כר . הנה
 המפסיק במשנהו ומשיא
 עצגו לדבר• הול וכן העומד ומסיר דברי
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-vv ... :ירי

 נאמר ישייוד ;פשך
 כאיירם מגילה מליו

 מתחייב בנפשי
 (יא) כל -יראת
ו א ט  ח
 כוי . הנה באמרו
 יראת חטא אמר
 על ההזהר מהרע
 לבריות וה ח נ מ ה
ר על החכמה מ  א
 המדינית והמעשים
 אמר על מה שיעשו

 מהם והתעסקו בעורך הזמן בזולת ההכרח : תורה מנכי שניהם
ס ה י נ 1 ש ע ,.ך _ ן ^ב  (יא) לבל הנונא בן דוסא אומר בל שיראת מ

 תטאו בו׳ שמעלות המרות שמניעת מאד ויה דלו שניה:
ן הכתוב כאלו י ש א  ההטאים נמשכת. מהם שליטות ד

ל י ב א ש ו ה  ו

ב י ט י  הח ה
 לזולתו . אמר אס'
 כן שכשיתנהנ האדם
ה המדיני׳ מ כ ח  ב
ט פ ש מ ה ו ק ד ל  ב

 ובהזהר

 מאיר אומר בל השוכח דבר אחד
 ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאלו
 מתחייב בנפשו שנאמר רק השמד
 לך ושמור נפשד מאד פן תשכח את
 הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו
 תקפה עליו משנתו תלמוד לומר ופן
 יסורו מלבבך כל ימי חייך 'יהא אינו
 מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו:
 (יא) רבי חנינא בן דוסא אומר כל

 מלאכת שלמה
 הא אינו מתהייב עד שישב לו כך הגיה

 הרי״א ז״ל ומהי־! מלת בנפשו:

 פתח עינים

 ל ש ל י מ י י הנפש
 ו ב ב ר י י י >דאבוה
 די״נ פנ״ב) קראי
 יראת ה ט א נ מ י
 אוטנות א ט ר ו שם

 שאלו לרבי י ו ת נ
 ביז הבס וירא חטא
ו א״ל א ו ט ן ה  מ
 וכלי אומנות בידו
 הכם ואינו ירא תטא
 אוטן ואין כלי אומנות
 בידו ירא חטא ואינו
 חכם כלי אומצות בידו

 ואין כתוב בפסוק אלא חלוקת יסירי ממילא
 דהוי כאלו מתחייב ומשם למר מכוין להסירם

 ותקפה ודוק :
 וראיתי להרכ עיי! ימקכ כמשנה זו
 שכת׳ וזיל וכתב במיש במשנה
 זו משם רבו ושמתם לבניך מלשון לחם
 משנה שצריך לשנות ולחזור משנתו שזהו
 לימור לשמה משא״כ פעם ראשון ונ״ל
 למפ״ז יש לתרץ הנמ׳ לקדושין דף ל׳ מיא
 לרך לרש לקאמר ושמהם אל תקרי ושננהל
 אלא ושלשהס למולם ישלש אלם שניתיו
 שליש במקרא שליש במשנה שליש
 בנמרא לפיכך נקראו ראשונים סוכרים שהיו
 סופרים כל אוהיו׳ שבתורה. ולפיכך זה אין לו
 ש״כוה כלל לדרוש של ממלה ולפ״ז מתורן
 רהיא בליז דלכך נקראו ראשונים סופרים
 ללמוד כמו שסופרים לריכין לכתוב ס״ת
 לכמ־ כן הלימוד צריל להיות לשמה משא״כ
 מהה דאמר א״ת ושמתם אלא ושלשתם וק׳
 לכתוב ושלשה׳ אלא בא לאשמומי׳ דלריך ללמוד
 שניה דהוי לשמה א״כ ככר נשממ דלריכין ללמוד
 לשמה על כן ררשינן רריש אחר שלכך

 גקראו

 ר״ע כמ״ש ביבמות לף ס״ב ונסחא מוטסת
 נזלמנה לו בהקלמת הרמב״ם וכמיש כעניותנו
 באור׳ ע״ר הרב תייט מלמו שכת׳ כי
 פיק לשבועות בס׳ הקטן שער יוסף דף פ״ר

 וצ״ט :
 V) ר׳ לוסהאי בר ינאי משום ר׳ מאיר
ש להרניש ' 
 מהחייב
 ומול לקרא

 חומרכצ השוכח וכוי.
 זו לבההלה קאמר כאלו

 ילככיף סיים הא אינו מהחייב
 יאמל יכירו דמ£מפ ממילא וההנא נקט
 עיר שישב ויסירם דמשממ למכוין לכך .
 ונראה דיש צ׳ חלוקות בענין אם מהיין
 להסירם אז מתחייב ממש בנפשי ואם ממילא
 כרו אז הוי כאלו מתחייב בנפשו ובהבי איירי
 קרא וקאמר ושמור נפשך מאד פן יסורו
 כלומר השמר מאד אף מחלוקת יסודי ממילא
 דהוי באלו מתחייב וזהו ריבוי השמירה אף
 מתלוק׳ לאינו מהתייב ממש אלא כאלו
 מתתיי׳ ולכן אמר יסורו ומשם מלקלק
 הסנ׳ דאינו מתחייב ממש מד שישכ ויםירס
 במתכוין דאז מתחייב ממש בנפשו. אבל
 אם תקפה מליו משנתו פטור והס ג׳ חלוקות
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 ואינו אומן ואמר על זה כל שנ־צתק׳ג נקראו סופרים עכ״ל והרבה יש להש־כ טל
י על דבריו כאשר המעיין בעיניו ירא׳ ייסורי ש ו ה ייי ט  ביראה בתתל' ונשתרש במע׳

 ומניעת כל דבר בלתי הגון חכמתי וחלקי הדרש הזה:
א ואני בעוניי יראה לי לפי פשנוי לפרש ל ש ל  מתקיימת אחר שהשריש ביה׳ אבל כ
ך כ י פ ר ל ש  ק
 שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו עס הקודש בחופן
 מתקימת וכל שחכמתו קודמת ליראת זה והוא דהרמבים
 חטאו אץ חכמתו מתקיפת : פ״א לתלמיד תורה
 אחר שכתב שישלש
 לימודו וכדעת החוס׳
 כתב בריא בתחילת למולו של אדם הבי. כשינדיל בחכמה וכו׳ יקרא בעתים מזומנים
 הורה שבכתכ וכו׳ ויפנה כל ימיו לנמרא לפי רוחב שיש בלבו וישוב לעתי . ומרן
 בכימ כהב שהוא פשוט דלגמרא לריך זמן הרבה ועל זה סימכין העולם שאין משלש־ן.
 ייר׳ דמלבד שהענין הוא סבריי יש סמך נמי להא רבר זה למדנו מדכהיב ושמהם
 לבניך להוא בריש כל מראין חנוך לנער ובפרק ההוא כאן בתחילה אמרו לשלש
 לימודי . ואפשר דמ״ה לא כתיב בהדיא ושלשתם לומר דלשלש לימודו לאי מילתא
 פסיקתא היא כי אין זה אלא בההילה לימודו אבל כשיגדיל בהכמה בגי בעתים

 מזומנים וכל ימיו יפנה לגמרא כמ׳׳ש הרמבים זיל:
 אמנם טין רואה דהשיס נקט ישלש ארס שנותיו והרמב״ס נקט ישלש זמן לימודו והכי
 הול״ל לש״ס ולא לומר ישלש ארם שנותיו דמשמט דאכלהו שני קאמר־נן
 שיהיו משולשים . ונר׳ דמימרא זו אמרה רב ספרא משם ר׳ יהושע ן׳ הנניאדהיה תלמוד
 רבן יוחנן בן זכאי בזמן החורבן והיה מקמאי דקמאי ובימיהם לבס כפההו של
 אולם ומספיק להם שליש בתלמוד ומיה נקט ישלש שנותיו דאיברא דלכל ימי חייו
 קאמר אבל השתא דבלר לבא ומיום אל יוס ירדה חולשא בלב ובכת אינו מספ־ק שליש
 לגמרא וגס רוב ימיו לגמרא לא ספיק לכך כתב הר״מ דדוקא בתחילת לימודו
 יכו׳ . ולפי זה הראשונים שדטתס רחבה יסגי להו שליש לגמרא אן) משהגדיל .
 ניחזי אנן בשליש למקרא מה טכדי כלהו שני שלישים טל כלו . לכך קאמר לפיכך
 נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל אותיות . כלומר השהא דמר׳ יהישט בן
 חנניא מינינו הרואוהלכ מלכים מלכי רכנן קמאי אין הקר דככל שנותיו שליש לגמרא
 מספיק א׳׳כ זמן המקרא שליש פש להו זימנא טיבא ימ׳׳ה היו סופרין אוהיוה
 וטוסק־ס כטעמי הטטמין והתנין וכי׳ כ׳ היה להם זמן ארוך לההמסק כמקרא .
 והוא נמשך בעלם מהקודם. ומרוב שלמוהס וטנוהטהס לא רלי שיקראוס אלא סופרים
 שסוברין אותיות דהיינו הישבנא בטלמא . אבל לפי האמת טשר ירוה להם למפלה
 מהאותיו׳ כתגין ונקודות יטעמיס . ולפי רוכ הטנוה לא רצו ליקר׳ כי אס טל בחינה
 אהה ההההונה מספר האוהייה ולא אפי׳ ככהינת האותיות כי שיג וכי שיג להם

 רזי דרזין:
 (יא) Y״l3n אומר כל שירא׳ מטאו קודמת לחכמתו מכמתו מסקיימה . פיריש
 דאס אין בויראמשמיס מכממו מהכטל׳ הא כיצר דאס יהיה לו
 גאוה חכממו מסחלקמ וכמיש האי מאן דיהיר מכמהו מסהלקת : ואם ירשיע
 תורהו הולכה לסטיא וגס נאמר כי ולרשמ אמר אלהיס מה לך לספר מקי. וגם
 כשאין כו יראה שמיס אס יזהיר ו־דריש לטס אין שומע לו כי כלס יודעים רהיא
 איט מקיים וא״כ אין חכחהו ממקייממ דאין שימטין לקולי . גס אם ילמוד לקנתל

 תורהו

 נשתרש ביראה אין
ו סתקייסת ת מ כ  ח
ד ו ס ם אין י א  ש
 אין בנין ו א ח י כ
ר ה ע נ י ן מ  א

 בעצמו
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 שינה של שחרית כוי הוא בא להזהיר םן
 התענונים וחמות׳ והזכיר שהם שינח של
 שחריה ויין של צהרים ואלו בודאי הם
 מותר נמוד כי בשינה של שחרית יספיק
 לו V הלילה

 (ינ) במצות עשה של ת ו ר ׳ שאם מעשיו
ק ד ק ד מ  בלומר ש
ד מן המשוער ה ו  בםזוו' ומרב׳ בעשיית׳ י
ו מתקיים׳ שהחכמה ת מ כ  לו מצד ח

 ויין &ר צהרים
 יספיק לו יין
 שבתוך המזון ואין
 אלו באים אל*
 דרך תענוג שהאדם
 נשתקע בהם ומוגעי׳
 השלימוה סםגי
 ואורב העיר האדם
 שיזהר משאר הרברי
 ההמוגיים המושכים
 לב האדמ וגורמין
 לו בטילה והזכיר
 שהם שיחה הילדים
 וישיבח בהי כגטיוח

 של עטי הארץ:
 רבי

) הוא היה אומר כל שמעשיו ב י ) 
 מרובץ מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל
 שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו

 מותקי ימת:
 (יג) הוא היה אומר כל שרוח הבריות
 נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו
 וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו

 אין רוח המקום נוחה הימנו:
) *רבי דוםא בן הרכינס אומר ד י ) 
 שינה שר שחרית ויין שר צהרים ושיחת
 הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי
 הארץ מוציאץ את האדם מן העולם:

 טלאכח שלטה
 ר' לוסא בן ארכינס אומר שנת שחרית וי;ן
 צהרים כך הגיה הריר יהוסף זלהיה עול הגיה

 הרייא זיל וישיבת כנסיות:

 צדיכ׳ ל ם ע ש י ס
 ותתחב׳ אצלו טאד

 שחכםתו בו׳:
ה איטי  (ינ) הוא הי
 כל שרוח
 הבייו׳ כו׳ אטר כלל
ח ו ר  נחל כל ש
 הבריוח נוחה היטנו
 םהםו רוח הטקום
 נוחה הימנו על דרך
 שאסרו במקום אחר
 כל שתא אהוב
 למטה בידוע שהוא
 אהוב למעלה וההפך

 בהפך :
 ניד) ף׳ דיםא בן
 הדכיגם אוי

 ספורט
 ובהזהר מן החמס. וזה מפני יראת
 חטאו זה הוא מפני שהכיר גודל בוראו
 ושזה רצונו. ושראוי למשוח כל זה לכטלו
 ולכן תתקיים חכמחו כי לא חהיה לעולם
 שום סברא מנגדת לזאת שתוכל לבטלה :
 (יב) כל שמעשיו בו׳ . אמנם אם לא
 לא תהיה יראת התטא אלא
 בשביל תכמתו המדינית שנזהר מהרע לבריוס.
 כדי שלא לקלקל המדינית אין תכמסו
 מתקיימת כי לפעמים יגדל אצלו ענין
 התענוג או הת־מלת הפרטי הנמשך אליו
 בפרטות יותר מענין המדינית . ולאות
 ולסימן מובהק מל זה אמר שכל מי שמעשיו
 מריבים מחכמתו שיעשה המעשה המוב
 אפילו במקום שאין שם צורך לתקון המדיני
 בדרכיו אחר שהכיר מעלתו וזה אות שתכמתו
 תהיה תכמתו מחקיים שלא ימצא סברא

 הפך זה הנה יהיה הדבר כהפך:
 כשיזהר כאדם מהרע לזולתי כשיוכל

 כל

 יקרה

 פתח עינים
 תורתו נעשית לו סם המית . אכל אם
 קדמה לו יראה ולימד לשמה מימ לקיים
 חכמתו מתקיימת ונשארת אצלו תמיד

 ומתקיימת שילמדו ממנו :
 (ינ) כל שרות הכריות נותה הימנו וכו*
 כסב הרכ ת״מ כשם מדרש
 שמואל דלא אמר כל הכריות דלא תיישינן
 למיסימא לזיא רות הבריות ראך רוכ
 סגי כמ״ש לרב אתיו ולא לכל אתיו עכ״ד
 ולי נראה ראן* אי הוה קאמר כל הבריות
 בריב םג• דקי״ל רוכא דאורייתא אן* דכמיכ
 כל דריכו ככלי וםאניא ההיא דלריב אתיו
 דשינה הכתוכ ומעיס כהרי׳ לריכ אחיי
 ולא לכל אתיו רכאומרו כל אפשר הכ:

 ממש
 כלל אין זה אלא להדמות לייצרו וללכת
 המדינית גם כן תהיה מזה הטעם . ולכן
 ככיתה מעדת לזאת אמנם כש
 >ינ) כל שרות הבריות כי׳. הנס
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 m רבי אלעזד המודעי אומד המחלל

 מ׳ אעפ״י מ׳ אין לו חלק לעהיב ,
 «י׳ כשלא עשה תשיבה שיש עונות שתענש
 הנפש בזע זמן ואחר כן טהר אבל כל

 אלו אין להם חלק
 לעהיב אבל תכרת
 נפשם יהלך לאבדון
 נצחי יזה יחלק לשני

 חלקים מהם מצד עצמם והיא מפני שכיפר
 באמונה בצד מן הצדדין ומהם שלא נאמר
 מצד עצם הדבר רק מצד היותו הורא׳
 על בעליו שהוא בתבלי׳ דפהיתו׳
 תפשו יבשה אין בל חסרה מכל טוב
 זגוביר מן החלק הראשון מחלל את הקדשים
 במדד שהוא הוראה דבופד בהם וטאטיןשלא
 בא עליהם םצות השם והטבזה את המועדות
 יוד' עליו שהוא כופר בטופתיו ובשינוי
 ו,טבעי״ שדוב הסועדות באים בגללם והוא
 אוסרם (פסחים דף קי״ח עים כל הםבזה
 את הסועדות כאלו עובד עיז כתיב אלהי
 מסכי לא העשח לך וםטיך ליה את חג

 המצות תשמור וכן שיבא לזה לידי כפירה
 הי העולם כאומ׳ זיל (בתיכ פרשת אטור
 פיט היז והביאו רשיי זיל שם בפי' החומש)
 מת ענין שבת אצל מועדות מלמד שכל
 המבז׳ומחלל המועדו׳
ר כאלו מחלל את מ ו  (סי) רבי אלעזר המוחןי א
ת השבת יכל המקייסם  המחלל את הקדשים והמבזה א
 במקיימ את השבת.
 ומפר בריתו של אברהם אכיני יירה ביפר
 להיותי מצות השי״ת שבל אלו אינם
 דברים שיהא הוקף היצהיר מכריח בהעברת'
 כאיסור מאבלות אסירו' ועריות ונזלות
 ינגבו׳ והנמירות והנקימות ואיןעברתם
 מצויה אלא מצד הכפיר יכן ממין זה
 מגלה פנימ בתורה שלא כהלכה כלוי דסראד.
 את עצםו כאלו יודע בסתרי הורה ומגלה
 אותן שלא כהלכה והוא כצד שיכחיש
 הגגלה ממנה לגמרי ואומר שלא היהה
 כיגת השס לכך אלא שהיא משל לענין
 אהר והננלה אינגו כלל. וזהו שירש סשדשי
 הכפירה שהמצות כולם אעיפ שיש בקצתם

 נסתר
 פתה עיניס

 ממש ואפשר רוב דרובו ככלי ואתא קרא
 וקאמר להשמיענו ד השתא לרב אחיו ילא
 לכל אחיו כדמעיקרא ואי הוה קאמר כל
 היריות אמרינן ודאי ריבו ככלי ומשו״ה
 לא היה שונה משנתו מחוסר כ״ל. אמנם
 אפשר דלא אמר כל דלא נימא רובא דמנכר
 בעינג לזה לא אמר כל דגם אי לא היי
 רובא דמנכר סני . והפשוס הוא דלא נקע
 כל משוס שופרא ללישנא דלא איש כל שרוח
 כל הבריוח ועמ״ש בספרי הקנון ראש
 דוד ריש ס׳ חשא בס״ד . ואפשר לפרש כל
 שרוח הכריוח וכזי כי הנה כחיב ואהבח
 לרעך כמוך והפשוס שיאהכ לחכירו והדרש
 דקאי כביכול מל הקב״ה כמ״ש רעיך ורע
 אביך יכו׳ וכמ״ש רש״י פ׳ ב״מ יכל שרוח
 הבריות מחה הימנו דמק״ס ואהבח לרעך בפשיעו רוח המקים ניחה הימני דודאי
 ישא ק״ו ויקום הדרש לקאי על הקב״ה וכל מי שאין רוח הבריות וטי ראינו מקיים

 הפשס יראי איני מקיים הדרש יאין רות המקים וכי׳ :
 (&ו) ף׳ אלמזר המידעי אזמר המחלל את הקרשים והמבזה את המועדות

 יבו׳

 םפורנו
 על זה . אף פל פי שימשך מזה איזה
 תועלת אליו בפרסות הנה לא יקרה בריב
 אלא כשתהיה כוונתו בזה לכבוד קונו .
 ווה אימ מבואר שרות האל יתברך ני תה
 הימני וכשיהיה הפך זה אין ספק שעניינו
. מונעים את האלס מהשיג חיי פילם  נהפך
 וגם כן מהשיג חיי שעה . וזה לרב מה
 שנמשך מהם מאבוד הזמן בלחי שירגיש

 בו האדם :
 (מי) חמחלל אס הקרשים כי׳ .
 אמר שהמובר על אחה
 מאלה שהזכיר אין לי חלק לעולם הבא כי
 אמנם כל אחח מהן בכלל כ׳ לבר ל׳ בזה
 שנאחר עליו הכרת ח;רת . וכבר פירשו



 166 בית אבות פרק שליש* הבחירה
 כדור הפלגה אשר אמרו לכנות מגדל
 וראשו כשמים שאין הכינה שם יוכלו לכנות
 מגדל שיניע ראשו לשמים אלא דאפשר
 שנאמ׳ דרך גוזמא כמו ערים גדולות
 ובצורות כשמים או שדומה אל ענין הסילם
 שהיה ראשו כשמים והנה הי נצכ עליו
 אכל אלי לא השינו מן השמים ולמעלה
 ילא ראו אח ה׳ נצכ עליו אכל כפרו
 במציאותו יתברך ובמציאות כל נפרד יכן
 בכל הפסוקים המורים עליו יתברך הנשמה
 וכלי הנוף וכן פשומי ההנדות יטפירי
 הנמנעות הנאמרו׳ בלא שום צד ומופת
 ופלא. והשני שאין ראוי בהאמנתם רק הננלה
 לבד בענין המצות השכליות שאלי לא
 נכתבי היו ראויות לקיימם לבל אדם כרציתה
 ונניבה ונזיל׳ וכבוד אב ואם ודומיהן שאץ
 בינתם בלל אלא לעצמן לא לשום דבר
 זולתן וכן מה שבא בסיפור תי העולם
 ושאר המופתי• ומזה המין פרטי קצת תלקי
 המצות כטו שתאטר לטה הקריבו ביוט זה
 שבעה כבשים ובזה ב׳ כבשים וביום זה בך
 וביום זה כך ובן לסה נעשה דבר זה
 בדרך זה ודבר בדיז שעכיפ היה ההכרח
 מביא לרזגיחה על איזו מן התכוגות ומזה
 המין קצת םפורי ההורה כמו והמגע היתד.
 פלגש וכיוצא באלו מן הפרטים שלא יצא
 לגו סהם שום מרה או צד מוסר והמצייר
 בזה נםתר או הוך הוא סהביל ופתי וסכל
 וסתיגע לריק כיש בסד, שיצורף עם פתיותו
 יסבליתי צד כפירה. יהשלישי שעם היות
 הנגלה עצם המצוד. סיס היא סכווגת לדבר
 הגסת׳ יוצא ממ;ה שהוא גבבד יותר ססנה
 ומזה המין המצות השסעיות כסי שתאם'
 שה׳ הזהירגו במצות הקפת הפיאות
 שמגיעת ההקפה היא המצוד. ומימ טעם
 איסיי לדעת קצת חבמיגו להיות העגין
 חוק לכומר לעיז ושמא יבא מזה לעבוד
 ע״ז וגמצאת המצוה לזולתה ובן ציוגו
 לזכיר את יום השבת לקדשו ולשבו׳ בו
 מכל מלאכי שהזכירה והקדושה והשביתה
 מן המלאכי׳ הם עצס המצוד. ואמגם היא
 מתכיוגת לזולתה והוא האמגה בחידוש

 נסחר אין ספק שעצם המצוד. הוא הגגלד.
 םסגה וזה הדבר צריך לבארו והוא שבעל
 האמונה הזאת יאמ׳ אין בונת התורה שלא
 יאכל אדם בשר הזיר אבל מה שאסרה
 התורה בשר הזיר הוא משל לגמרי שלא
 יהיו מידות מגיגות ומלוכלכות וכל מי
 שיאמר זה אם היא מכלל אימתיגי נקרי
 מפי ואין לו הלק לעה״ב אבל אם ירצה
 יאסר ההזיר בלי ספק גאסר וטעם האיסור
 מפגי שהוא כל הדוטה לו גטאס בעיניו
 או טעט אהר אע״פ שאין ראוי לגלות
 הטעסים וכיש שלא גודעו אלא טדברי
 התכסיס זה בכה וזה בכה ושטא יכשל
 אחד בחשבו שהטעם גורע לו אלא דאפשר
 לכל חבט להשוב בעצטו הטעט שיטטוך
 על סברחו לגזור עליו כי כן הוא אבל
 שדעתו גוטח לכך ואפילו בדרך זה אין
 ראוי לפרטט הענין אולי יבשל בנשען אל
 בינתו לוטר אני אקיים הטובן טבלי קיוט
 הטצו׳ והוא שאסרו זיל (סנהדרין דכיא)
 שניט גתגלה טעטן ונכשל בהט גדול
 הדור כטו שקרה לשלטה הטלך באוטר אגי
 איבה ולא.אטו׳ וההורה לא הששא כהזכרתן
 להיות טצית טסירי׳ ליהידיטואע״פ דטציגו
 שאר טצות שגתגלו טעטט בטו בי בטוכית
 הושבתי כוי וכיוצא בה היא טעט הניכר
 וטעט הטצוה לזכירת הענין ואין בזה צר
 יראת כשלון לשוט אדט. אבל שאר
 טצות ליראת דבר כטצות לא תעשה או
 שהם להאמנת דעת או פנה בטצות עשה
 יש להכשיל על דרך שביארנו ולכן אין
 ראוי לפרסט טעט הטעה ביש שיש להוש
 שטא לא יעלה בידינו בכיוין הטעם לנטיי
 •ויש בה טעם וסיבה בנתינתה ולא נודע
 לני בבירור אלא שאנהנו טדטי׳ וסוברים
 עליהם סברות יהיה בן או לא יהיה ואז

 ישסור האדם טטבשול:
 והנני״ רואה עצטי להאריך עוד בזח הענין
 ולבאר לך שתורתנו וספרינו נחלקו
 לשלשה הלקיס אהד שאין ראוי בהאמנתם
 רק גנסחר לא הננלה כלל והם הנקן
 םורות התורה כסו שתאמר דרך משל
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 כראוי
 שנקראת התורה זהב

 תיבל לפרש א־פני בל התירה
 על אתת מהשלשה הלקים כל אהד
 לו ועל אלו הצדדין אני אומר
 באיזה מקומות רמז
 למה שאין ראוי
א ל  בהאמנתי א
 הנסתר ו נ ק י את
 במקימות בסף רמז
 למצות דאין ראוי
 בהאסנתס רק הננלה
 לבד ובמקומו׳ זהב
 וכסף במאמר תפוחי
 זהב במשכיות בסף
 להיות הננלה נוף
. אלא ד ו צ מ  ה
 שמכוונת לדבר
 זולתה ע״ד שבארנו
 והדמיון הזה בעצמו
 כפירות. וההלק שאין יאוי בהאמנתו
 אלא הנסתר ידמה לקצת פירות
 תושלך הקליפה ויאכל התוך בבכורה

 פרק שלישי

 ובזה
 אבו;

 דעילם ושנוי המבעים ונמצאת קיום המציה
 כצר הנגלה והכונת׳ מצר הנסתר והיא
 הסיבן פרי המצוד, וקיום הנגלה ממנה שומר
 לפרי ולא הוציא נפשו מידי חובתו מי

 שמקיים המובן מבלי
 המועדות *והמלבין פני חברו ברבים
 והמפיר בריתו של אברהם אבינו
 והמגלה פנים בתורה שלא בהלבה
 אף על פי שיש בידו תורה ומעשים
 טובים אין לו חלק לעולם הבא :

 הריר יהישף
 הכירו ברניס
 והמאליס פני

1• 
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 המלבין פני חבירו וכוי וההכס
 אשכנזי ז״ל הגיה המאדים פנ

 וכתב עוז שברוב השפריס ל״ג
 הכירו ברבים כלל. והםנלה פנים בתורה שלא
 כהלכה מ5אתי שמחק החכם הריר יהוסף

 אשכנזי ז״ל מלות שלא כהלכה :

 מתמי׳ את הרבים
 יש במצוד, מעם
 לו ממנה בציורו

 קיום המצוד. מכמה
 סיבות אחת שמא
 יבשל נם היא
 ומחשבתו לא תקים
 כמו שקרה לשלמה.
 והשני׳ שאפי׳ עשה
 מחשבתו מימ עבר
 על מצות המלך
 ועשה עצמו במקיל
 במצותיו ובמהזיקו
 המצות דבר שאיני
 צריך והשלישית
 שמא יבשל אחר
 על ידי ונמצא

 והרביעית שמא
 אהי בדלת מה שעלה

 בתאנה בראשיתה וההלק :אין ראי

 ותפוחים
 ולהאמין

 בהאמנתו אלא על הננלה לבר ירמה לקצה
 פירית תאבל הקליפה ויושלך ההוך כאתריג
 , והחלק שראיי בו לקיים הננלה
 הנסת־ הוא בקצת פירור, שנאבלות
 בקליפה ותוך ביתר בענבים במדבר.•ריסיהן.
 ונמצא מימ שהםנלה פנים בתירה שלא
 בהלכה ־׳ל שמבהיש הנגלה במה שראוי
 לקיימו הוא כופר בתורה ואין לו הלק
 לעהיב ורבותינו פי׳ םנלה פנים מענין
 עזות בלומר מעיז פניו לעבור על מצות
 התורה בפרהסיא והוא שאמר בתלמוד
 המערב במסכת פיאה מגלה פנים כתורה
 זה העובר על דית בפרהסיא ביהויקים ן׳
 יאשיהו וזה וראי צר כפירה והכחשה בדה
 ובמסכת סנהדרין (בפ׳ הלק רצימ ע׳ב
 אמרו םנלה פנים בתורה זה המבזה תיו
 והכל עולה לענין אהר. ונשיב לעניינ
 המאמר והוא שהזכיר מ; המי; השני המלבי
 פני הכירו בי־בים ובכלל זה נזכר בפי!
 חלק גשם) הקי־־א להכירי בבנויי ודמהכנ;

 בל. '•ן

 או מוסף עליה הנע עצמך שהמלך ציוה
 מבלתי לבת בלילה בלא נר ובלא אבוקה
 ובן שלא יביא סכין במרה יתירה בלתי
 דאייה לתשמיש הראוי ויאמר אהד לא
 ציוה המלך כ; אלא שלא יבא ההילך
 חשכים לננוב ושלא יבא אהוז ההרב
 להרוג ולרצוה ואני הנני בטוח בעצמי שלא
 אבא לידי בך בלי קיום טצותו ונעשה על
 סטך «ת עובר את טצות הםלך הלא הוא
 ראוי ליענש טן הטלך טן הסיבות אשר
 הזכרנו. האחת שטא יכשיל גס הוא
 והחטיא בונת הטלך. יהשנית שאפי׳ הוא
 לא יבשל בכך שטא יבשל עליה אחר
 ונטצא טהטיא את הרבים ניב והנ׳ שאפי׳
 לא קרה זה טיט נעשה טיקל בכבוד הטלך
 ימזלזל בטציתיו והרביעית שטא הטלך
 מפלינ עור בבינת טצותו שלא יתשב אהד
 מעבדיו באלו הענייט ולא יוה זק• אנשי
 ארצו כגנבים וכרוצהים ולכן גזזהירם
 שלא ינהיגו טנהנ הםביא לידי השד והוא

 לא נשטר טזה;
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 ואמך אח״כ והיי מקבל את כל האדם
 בשמחה כלומר ששאר בגי אדם
 אעיפ שאינך זריך אצלם לאלו המדרגות
 מ״ס יכל שהמ באימ לפניך קבלמ בשמחה
 כענין מה שאסר
 לסעלה בסבר פנימ
 יפית ויש ספ׳
 נוח לתשחורת הפך
 המיבן בקל לראש

 (טז) רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש
 ונוח לתשחורת והוי מקבל את בל

 האדם בשמחה

 ופירשו תשחורת לשץ
 הילדה והשחרו׳ וכדברי

 בחרות כלשון
 רבותיגו (נדרימ
 פ״ג םיח) הגודר משחורי ראש אסיר אף
 בקדחימ ובבעלי שיבות והמנה שלא יהדיוט
 עצמו לעבודת הפהותיס יהילדימ אבל
 כשיצםרכו לו שלא יהא מזדמן כל כך
 בקלית יבהדיימות אלא בדרך נחה אחר
 ההפצרי באדמ נדול המזדמן לקמן הימנו
 בכבדות וכנחי עיר שאמרו (בבבא מציעא
 דםיי) מםרבין לקטן ואין מסרב־ ן לגדול
 והזהירו אחיכ שמכל מקומ יקבל פניו
 בשמהה ולא יהא דבורו עמי דרך כעם
 ודרך נאוה אלא שיסרב בדברים מהוקימ

 למי
 ספותו

 ז״ל הכרחבעוה״ז חכרת לעה״ב ואמר אע״פ
 שיש בידו חורה ומעשים סוביס . כי אמנם
 מעשיו הס בלי ספק בלח־ מכוונים לרצון
 קונס וחורחו אינה אלא מן השפה ולחון:
 (טז) ה,יי קל לראש . כמנין אל חתהדר
 לפני מלך כל שכן לפני המלך
 הקדיש כמנין דוד באמרו ונקלוחי מוד
 מזאח . ונוח לחשחורח לפני צמיריס לימים
 הזי נוח וחחכבד לחומלהס שלא יגיסו דמחס
 בך כדי שיקבלו ממך . והוי מקבל אח כל
 הארם בשמחה שלא חהכבד מליהס באופן
 שייראו מגשח אליך אבל חקבלס בסבר פנים
 יפוח באופן שחקרבס למבודח האל כמנ־ן
 שספרו פל הלל שנחטטן! וישב לפני השואל
 ואמר שאל בגי שאל. ובמדתו זאח הקריב
 גרים לחסוח חחח כנפי השכינה ורבים השיב

 בקלון הכירו שכל אלו אעיפ שמחשב
 עליהמ שהמ עבירות קלות יודו על תכלית
 פחיתות בעליהן לא ישוו ה' לגגדמ ואעיפ

 שיש בהם תירה וטע״ט :
 (5') רבי ישםעאל
 אוסר
 רו* קל לראש
 בי׳ ר״ל שתעשה
 עצםך קל כצבי

 לעבודת הנכבדים
 ובדרך טי שהוא קל

 לעובדם בזריזות
 בעיניו בערך לאותו
 נכבד ולא שיהא עובדו בדרך השתררות
 וכן עגין נוח לתשחורת היאטטין זהוטלת
 תשהור ריל גדולה כענין לא חטור אחד
 סהט גשאהי שחרגוטו שחרית בלומר שלא
 עשיתי עצטי כאדין לפגיו. ואעיפ שבקצת
 חרגוטיט נטצא שחרית טלשון לפוט גטלא
 שיחנא כלוטר לשון טשוי הרי טציגו לשון
 רבותינו ניב הדבק לשחוור וישתחוו לך.
 ואטד שיהא נוח בכל עניןאצל הגדול ולא
 יתנאה עליהם בסשאו וסחנו. ואף חכטי
 הסיסר אסרו ,ההגדל על הגדילים סכנה׳:

 בסין}

 פתה עינים
 יכו׳ עמ״ש בקונטרס שמחת הרגל

 קל לראש
 לימודי סוכות :

 (טז) ר׳ ישמעאל אומר הוי
 וכו׳ אפשר דהכי קאמר הוי קל
 לקום לראש ישיכה ונוח לתשתורת ינ־ק
 ותכיס והוי מקכל את כל האדם אפי׳ סבי
 ארמאי שנק׳ הארס כמיש התוס׳ כשם
 ר״ת יכמ״ש פיק דקידוש־ן דר״י •היכ ידיה
 לסכי ארמאי וכו׳ מ״ש . אינ אפשר כמ״ש
 המפ׳ כפי׳ היא ישופך ראש דהאדס יכנ־מ
 יצהיר כשלא ישמע לו כחחילה ויתגבר
 כראש חיש הוי קל להחגכר לראש בחחי׳
 פחוי הילה״ר וכיין שעברו רוב שטחיו לא
 יחעא וז״ש ונוח לחשחורח בזקנה כחר

 פי׳ רפ״ס •
 ר׳

ן ו  מט
ק  שחו
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 שלא יביאוהו הנהגותיו לאיזה מן החולאים
 חו היא העצה קודר הדבר ואם לא נשפר
 סן המאכלים הקשים ולא שת לבו אל
 הדברים הרפואיים עד שהביאודי הנהניחיז
 לאהד מן החולאים
 ראוי לי לססור עצמו
 לרופא בתהילת
 ההולי קודם שישתקע
 ההולי בנופו אולי
 בהתאחדו ישתקע
 ההולי בגופו עד ילא׳
 הרופא לרפאו׳ חו
 היא העצה עם הדבר
 ואם בבל זו לא שב
 אפומםגו והתםי׳על
 הגהגותיו עד שגשתד
 התו׳ כגופו ראיי לו אעיפ שרפואתו רחוק'
 שיפהד לביאת המות להשתדל בחוק
 רפואתו ברפואות חזקות אולי יחנן להקל
 הוליו ולהאריך הייו אפי׳ כי הוא באפשרות
 שובו לבריאותו כבהחיל׳ אעיפ שהוא רחוק
 וזו היא הנקראת עצה אחר הדבר וזאת
 ההנהגה תתכן ג׳כ על עונות האדם
 ותשובתו מהם והוא שהעצה הראשינה הוא
 שיגהג עצמו בדרך שלא יצמרך לעצה
 והוא שירהיק ממנו כל מידה מגונה
 אעיפ ?אינה גוף העבירה כי המידות
 הרעות הם המביאות לאדם לגופי העבירות

 וכמו
 פתח עינים

 (יז) ר׳ עקיבא אומר שחוק וקיויו ראש
 יכי׳ אפ׳ לרמוז מרבד

 חרחק שק״ר ר״ת שחוק קלות ראש
 סייג לחכמה שחיקה . במפרשי׳ מקשים
 דהוליל שתיקה סייג לחכמה כאינך .
 ישממת׳ י־פי הרבני המופלג ר׳ חיים ברמסלא
 יצ״ו שפירש דבשלמא אינך יש מעשה שמישה
 לסייג כגון מעשרות סייג לעושר מפריש
 מעשר וזוכה לעושר וכן נדרים •שהוא גורר
 בקוס משה והיי סייג לפרישות אבל השתיקה
 הוא בשב ואל העשה ויש זמן ומקום שצר־ך
 לרבר וצריך להתחכם חכם בבינה לעתים

 עת

 (יז) רבי עקיבא אופר שתוק וקלות
 ראש מרגילין את האדם לערות :
 *מסורת סייג לתורה מעשרות סייג
 לעושר נדרים סייג לפרישות סייג

 לחכמה שתייה :
־ ם ל  מלאכת ש

 הפורח סייג וכוי והריר יהוסף זיל כתב בכס
ת סייג לעושר כתב ו ר ש ע . ס ת ו ־ ס  כ״א מ
 החכס הריר יהוםף אשכנזי זיל בכל הםפריס לא

j נזצאתי זה 

 והרביעי
 דרך משל

 הדבר .
 נטו שתאמי

 שקר

 לסי שמראה לו שכבר היה געתד לו אלא
 שסיבות סעכבות עליו וכיש אם נעתר לו
 אחר ההפצר שיראה עצמו כנעתדלו בשמחה

 וכמוב לבב :
 {י£ ף*£ אומר
 שתוק
 וקלוי ראש כוי,
 כבד ביאר, בילחתינו
 בחיבור התשובה
 שכל עצה והגהגה
 סובה אמנם המשך
 על אחד מארבעה
 עניינים הראשון
 ההשםר שלא יצםרך
 לעצה . והשני
 העצה קודם הדבר.
 והגי העצה עם

 העצה אהר הדבר
 בדרכי הרפיאה שראוי לאדם בשםירת
 בריאותו והוא שיזהר סהיזק הסאבלים
 באיבו׳ וככמית׳ וכעת הלקתם וכן בהשםרו
 סן החום ימן הקר ומן המקריים ובזה
 לא יצםרך לרופא וזו היא הנהנה ההשמר
 להצמרך לעצה . ואס לא השתדל בזה אבל
 פשע בעצמו להמשך לתא ותו יותר מחוקו
 ימלא בםנו בבל אשר תאור. נפשו אס מוב
 ואם רע ראוי לו שישתדל בענייני׳ רפואי׳
 במיני הנקיון והריקות בזמנים ידועים עד

 םפורנו
 (יז) שחוק וקלות ראש כי׳ הזכיר דרכי
 י שמירה וקיום לזהירות
 ולזריזות ואמר שראוי להשמר משחוק וקלות
 ראש כדי להזהר מן הערוה ולקיום העיון
 והמעשה והעושר אשר הוא כלי להם אמר
 שראוי להזדרז במסורות לשמירת התורה
 כאמרם ז״ל כבה סימניוה להורה ובמעשרות
 לשמירוה הכושר . כאמרס ז״ל מלה ממון
 חסר וכבר ביאר הנביא ואמר ובחנוני נא
 בזאת וכמו כן אמר :הנדרים הס סייג
 לשמי־ הפרישות כענין נשבעתי ואקיימה
 לשמיר משפע׳ צדקך ואמר שהשמירה מן

ה ה ־ ד  ה
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 ועשה םיםן במסדה
 , יכן וידע תלת א־
 וידע ב׳ באלישע
 ש נביא בישראל .

 בכליותי בני אשפתו
 גברא מנךברא אתא
 ישקלני במאזני צדק
 יבא נא אלי וידע כי

 ג׳ ישלם אליו וידע וסימן לבעל הםםרת
 םתקליה דאלישע שלם. וכן לשון שירים
 או שיריך . ד׳ חסרים ד׳ המשונה . א׳
 הסר םעלי הםון שריך ב׳ בשםחה ובשרים
 ובהיף יבבניר ג׳ יישרו ננדך ד׳ ושר
 בשרים על לב רע וסימנך דעדי תופף
 םםקביל כישא. וכן אלתי תלת מלעיל
 אלהי שם אלהי כסף אלהי קדם וסימניך
 שסה דכספא םםקדיםן. וכן ד׳ פסוקים•
 כל אחד בן ז׳ תיבות וכל תיבה בת ד׳
 אותיות א׳ ואני כמעט נטיי תלי כאין
 שפכו אשדי ב׳ אויל ביום יודע כעסו וכוסה
 קלון ערום נ׳ אויל ינאץ םוםר אביו ושמד
 הכהה יערם ד׳ םצרף לכסף ובור לזהב
 ובוחן לבות ה׳ ואמר בעל הםםרה ד׳
 איטרין טן ז׳ שדביטין דד׳ טדפין וסימן
 אנא בקליל צרפית ובן הרבה אבל כל
 זה סיבת זכיד' הדברים ולשון טםורת
 םענין קבלה ־םל׳ םםורה היא בידינו
 םאבותינו וכן נאכל בםםירת וכן בל
 המסורות שטסר לן שט ועבר ואטר שדברי
 הקלה הם סיבה שמירה התורה. הרי
 שכתוב בהורה וזבחת פסח לה׳ אלהיך צאן
 ובקר ובאה הקבלה לפרש צאן לפסח ובקר
 לשלםי שםחה והגינה וכן כתוב ובשלח
 ואבלה עם אוסרו אל תאכלו םםנו נא
 ובשל אלא שפי׳ הקבלה שאותו בישול
 הוא צלי וכן בכםה דברים ,׳

 ואם
ה עינים ת  פ

 וכפו שביארנו בילדותינו בחביר התשו׳
 ענין אומרו הוי מושבי עון בחבלי השוא
 שריטה הסירו׳ הפחיתו׳ לחבלי השוא
 לרמוז שהםידר ההם הט טביאות לגופי
 החטאי׳ דיזוא אצלי בזה בתכלי׳ הצורך
 לא יצטר׳ לעצה (איה ועי םשיל בפ״ב
 טשנה ייב יעשיב) ולזה אטד התנא
 שהשהו־, וקלות ראש בו׳ דיל היות האדם
 יושב קרגות וםרבה שיחה עט אגשי׳
 וטשתעשע ומתגעגע עטהט ושאר טיגי
 רדיפת התאיה וההטשך אחריהן הט טידות
 יביאוהו לגוף העבירה וכטיש לטעלה שינה.
 של שחרית בו׳ וישיבה בכיג של עטי
 הארץ טוציאין את האדט ט ן חעילט ובכיוצא
 בזה הזהיר בדברים השבלייט שראוי לאדט
 לעשות בעצםו הערות והנהגות לקיים
 תלטודו בידו והוא טיש םסורת סייג להורה
 שהסייג שאדט עושה בעצטו לזכירת
 הענינים הם סייג יגרד להורה לשמור שלא
 ישהכחוה דברים ממנו ומסורות הוא אצלי
 מל׳ מסרה והוא שבעלי הםםורו׳ גוהגי׳
 כן לזכור הדברים הזרים שבמקראות בשלש
 מקומי שנמצאו דגשין באותיות הגקודו׳
 בשו״א ואותיות שאתריו ברפיון שלא כמנהג
 והם מלת הצפינו האסור בסדר ואלה
 שמות ובםלת םקדש האמורה בסדר ויהי
 בשלח . ובמלת משתי עיניו האמור
 בשמשון ריל על האותיות שבאו ברפיון
 שלא בםנהג וסימן תר בנביאי ותרין בדיה
 וםיםניך פדית. ובן םצינו אשפתו בנ׳
 םקוםוה א׳ אשרי הנבר אשר מלא אשפתו
 מהם ב׳ אשפתו כקבר פהוח נ׳ הביא

 דברים נכוחים כי מי ששותק זוכה לבחינת•
 חכמה וכשהיא משיב לשואלי לבר ישיב
 כהוגן כי לכי מלא רות מכמה וז״ש שפתים
 ישיק ניממ׳ קלויש כי כמינמ המכמה קלש
 הזא כילוע יבהיומ לו במינמ המכמה משיב
 רכרים נכוחים כל קכל לי רומ מכמה
 השתכתת ביה וז״ש משיב דברים כי הוא•
 שותק ואינו שואל אך מוכרת להשיב לשואל.

 כהוגן

 עת לחשות ועת ללבר ולכן אמר סייג לחכמה
 שתיקה עכ״ל והרב ראשית מכמה זצ״ל
 פי״א משער הקלושה פירש כי ע״י שיתקו
 היא מתעלס תפעולית ויק שהם קול וליבול
 יעילה למקים הממשבה סול החכמה וט׳
 עשיב ואפשר כי שמיקה הוא שמק י״ה כי
 על ידי השתיקה עילה לבחינמ ייה אזא״י.
 ובזה אפשר לפרש פ׳ שפתיס ישק משיב
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 אל הקצה אהר שהיוצ׳ בהס מקי המיצוע
 אינו אלא על צד רפואת הנפש ונבלל
 ניב בענין מעשרות סייג לעושר במנין
 מלת ממון חסר ובאומרם זיל עשי־ תעש-
ר בשביל ש  ע

 שתתעש־:
 ואמך אח״כסיינ
 להבמה
 שתיקה והוא העצה
 הראשונה במאמר
 ההבם שאמר ,תהילת
 הבמה שתי^ה׳ ריל
 שמי שהוא צריך
 ללמוד אין טוב לו
 כשרת השתיקה
 שישמע ויאזין לדברי
 ההבם ויתקם על לוח
 לבו והוא מידה
 יביאהו לחכמה
 ולבונת האריכו
 בהפלגת שבת התבמ'
 והזהרתו להשתדל
 עליה הפסיק הדברים

 אהר בן במאסר זה לשוגו :
 ךןןא היד. או׳ הביב אדם שנברא
 בצלם ר״ל בצורה הםוגתת לו
 בטבעו אשר בה נתעצם ה אסיתת הוייתו

 והיא השגת השכלית ן
 ואטד

 פתה עינימ
 ולפי הפשמ מבואר במשז״ל בשינו

 (יח) הוא היה אומר חביב אדם שנברא
 בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא
 בצלם שנאמר בי בצלם אדהים עשה
 את האדם : חביבין ישראל שנקראו
 בנים למקום חבה יתירה נודעת להם
 שנקראו בנים למקום *שנאמר בנים
 אתם ליי אלהיבם : חביבין ישראל
 שניתן להם בלי חמדה חבה יתירה

 נודעת להם שניתן להם בלי חמדה
 שנאמר כי לקח טוב נתתי לבם

 תורתי אר תעזובו:
 טלאכת שלטה

 שנאמר נניס חתס לה׳ אלהיכם שנאמר כי לקח
 מוכ נתתי לכס תורתי אל תעזובו כתב הרי״א
 זיל בס״א ליג הני תרי שנאמר וכו׳ ועול ראיתי
 שמחק מלת חמדה ונם ברישא גרסינן כלי שבו

 נברא העולם:

 (יח)

 לא נזהר בזה אבל שנמשך אהר
 תאותיו ורדף אהריהם והשיגם ראוי
 לו להשתדל בהכנת יצרו לצום ולהתפלל
 הפצר תפלות וכן בעתות התשובה שזהו

 אומרם ישמור רגליו
 מהלבד בפהי החטאי׳
 הגםשבים לרגל
 הסירות אשר הורגל
 בהם כל השנה אף
 םעליו הנהגותיו
 הרעור׳ אשר קדמוהו
 מצד מדותיו וזו
 היא העצה קודם
 הדבר, ועל זה אמר
 מעשרות םייג לעושר
 בלומר ההמשך אתר

 העושר במדות
 המגיגות בעגין רמיה
 זיaר רוב הממון
 וקפיצת היד ישתדל
 לגהוג עצםו בדברים
 ראוים בםעשרות
 והצדקות והמתנות

 ובעת הראוי. ובן ברדיפת התאות הזהירו
 להבגיע יצרו ולגדור גדר להזיר לה׳ בידם

 פרושות מה שנמשך בו טבעו לרע וזהו
 אוסרם נדרים סייג לפרישו׳ ועל זה הצד היו
 הנדרים בטדרגת טוב אע״פ שהם נטייה

 כהוגן
 דהמרבר דכריס כמלים יולאין כנגרו דית
 שבו משל לחבית דבש וכו׳ וז״ש סייג לחכמה
 שלא תצא שתיקה שאס ידבר יוצאים ממנו

 דית :
 (יח) חביב ארס שנברא בללס מיש
 המשנה עמ״ש בעניותנז
 בקינפ׳ רבריס אחרים דרוש ייס בסיר :

 הכל
 וגומר כי כללם אלהיס משה את האדם
 שנקראו כניס ולכן הס חייבים בככור אכיהם
 כניו כל שכן מאחר שהוזהרו מל שמירי

 מעלתם

 ספורנו
 השכחה מן הסעות ככצ חכמה תהיה
 בשתיקה מכל רכור מותר ומשיחה בסלה
 המשיאה מן ההתכוננות בחכמה אל רמיונות

 כוזבות :
 (יח) חביב ארס שנברא כללם כו׳ .
 אמר הנה ראוי לארס לשים
 לכו אל רכרי זהירות וזריזות שאמרתי לכבור
 קונו בהיותו חביב לפניו שנברא כללם .
 ועם זה הוזהר בשמירת זה הללם כאמרו
 לכני נח ואך את רמכס לנפשותיכם אדרוש
 ויותר ראוי זה בין המין האנושי לישראל

 שבשמים יותר משאר בני ארכ׳ שהם לא
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ר (£יה< י ג ל נ ר  נברא השלם במאמר ר
 ואהיה אצלו אמון תורה זימרת אני הייתי
 בלי אומנותו של הקביה ולדעת קצת
 החבמי' באה הנה מלת תירה במקום הוראה
 ולמוד והנה על תבלי׳
 ההשגה ועיז החליטו
 בה שגכראת קודם
 שגברא העולם לרמון
 על קדיסת מזויאיתה
 לעילם החומרי ובאור
 האחרו׳ שבעות׳
 הפועל ולא קראו

 (ים) * הנר צפוי והרשות נתונה
 ובטוב העולם נדון והבל לפי רוב

 המעשה :
 סלאכת שלסה

ן:  הכל צפוי והרשות נתונה אית דאחוי הכל צפו
 הענין הוא על

ן חיבה יתירה נודעת לו  ואמך• אחי כ
 שגאמ׳ בצלם אלהיס עשה את
 האדם כלו׳ שלא הגיח בטבעי להשיג
 עילפ היסידות והגלגלי׳ לבד אבל גם

 השגת קצת הסודות
 רגפרדות בסי שגידע
 לחכמים . או גפרש
 חיבה יתירה גודער.
 לו שלא היצרן בכל
 הבריאות אמצעיה

 הגפרדו, והוא השכל
 אימן מפגי שאין זה כשאר האומגק שנח
 פעולתם סעצסם אבל בלי האומנות
 שהפעילה היא פעילת האוםן באסעעית
 הכלי לא שתשלם הםלאכה בזילת מניעו
 וזהו שאסר כאן שבו גברא העולם שכל
 פעיליתיו ית' אחר שהם באסצעו׳ הפמלייא
 זה בכה וזה בכה כאוסדם ז״ל אין הקביה
ן בפסלי יא של סמלה סל  עושה אלא איכ נ
ח נ ם אין כחם סעצסם רק ד& צריכים ל  סי
 סניעם יהי ולזה יתייחסו כל הפעולות לו
 יהבדן . וזיש סבים בתורה ובורא את
 העולם אעיפ שבבר בארנו בדרן אחרת
ש. והגה העגין שאמדו חכסי זולתיגו  כסי
 באים, שהשם יתברן יעיין בעולם השבלים
 וישפיע סהם הסציאו׳ וכן בל׳ רבותינו
׳  שהקביה ססתכל בפסליא של סעלה ט
 יגסשן אחר הלשיגית הקידסים ואסר חיבה
 יתירה גודעת להט שגא' כי לקח טוב גתתי
ן להשלים 0ה  לכס ט' והזר אחר כ
 שהתחיל בו ססיגי הסצוה ולהורות שאס
 גכשל בסידית והשתקע בהם עד שהביאוי*
 לחטוא ולהלכד בפחי עוגותיי יזהר שיא
 ישתקע בהט עד אשר לא יוכל להרפא

: ד ט  וע״ז א
 (יס) ךןכל צפוי והרשות גחונה ובטוב

 ספורנו
 ממלתם זאת כאמרו בגיס אסם ליי אלהיכם
 לא תתגודדו • ובין האומה הישראלית יוחר

 םלאן ריל שכל גפר ד רק בבריאות האדם
 אבל בשאר הבריאות השפלות געשו בזולת
 אמצעית שכל גפרד בעבור היסודו'
 והמזגיתם לבד וסהם בשאר סיבות
 סיוחסית לפמלייא שלו י ת' אין בהם צורן
 לאמצעו׳ שכל גפרד רק בסין האדם לבדו

 כסו שגתבאר בס׳ החכמה :
 גדולי הםחברים פי' בקצת חיבוריהם
 כסה שאסר חיבה יתירה גודעה
 לי כי׳שהידעת שיעיר ההטבה לטי שהטיבו
 לי היה הטבה אחרת פעטיט יגטיל האדם
 טובה לאיש אחד טיב טצד טעלתי או
 טצד רחטנותו ולא יידיעגו שיעור טה טצד
 שאינו נחשכ בעיניו עד שיזקין עצטו
 להודעתו ועל יד נלנול דבי זה אטד עוד
 חביכי׳ ישראל שנקראו בניט לטקוט דיל
 שהשפיעם טן השכל הנאצל טאתו יתברן
 על הדרך שהאב טשפיע לבן ואטד חיבה
 יתירה נודעת להם שנתפרםטה החיבה עד
 שבתורה קראט כן שנאטר בנים אתם כוי
 ולכלול הבונה שהיא אטנט לענין שליטות
 החכט׳ הטונה בטבעט אט׳ חביבין ישראל
 שניתן להט כלי הטרה שבו נבר' העולט
 כסו שביארני כאיםרם ז״ל טלטד שהיה
 הקב״ה סבים בתודה ובונה את העולם ;
 אן אפשר שאסר כלי הסרה על הסושג
ט  בתכלית ההשגה האגושי' ואסר ש

 פתח עינים
 (יט) הכל לפו וכו׳ . כתיב בס׳ כלי

 חמדה
 ראוי זה להופשי התורה שנתן להם כלי חמדה שבו גברא העולם כאמרו יי בחכמה
 יסד ארן כונן שמים בתבונה . והזהרו על שמירה זה הכל באפרו תורתי אל שעזובו:
 (יס) הכל צפוי כוי. הנה אין התנצלות לחינוא שיאמר שהוא מוכו־ח

 לחעא
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 נם אתם תוכלו להטיב לטור הרע וכן
 אטרו כל שהוא טוחלט בעכירות אי
 אפשר לו לחזור. וזהו ענין והכל לפי
 רוב הטעשה וטתוך כך יזרר שלא להשתקע
 •יכניע יצרו הרע על טה שעשה טהם
 בצום ובכי בתפלה ובתחינה והפל׳ ובקשה
 ואולי זה הוא ענין והבל לפי רובהטעשה
 וטתוך כך יזהר שלא •שתקע ויכניע יצרו
 הרע על טה שעשה עטהם וירבה כטעשי׳
 הטובים טאד טאד עד שירפא טחולי
 חטאיו וזוהי העצ׳ השלישית . וכן פי׳ נדולי
 הטחברים זיל בענין וחכל לפי רוב חטעשה
 שיתטיד כטעשים הטובים ולא שיפלינ
 פעם א׳ בפועל ואחר כן יעזבנו לאורך
 יטים אבל טוב לו שיחזיק בה טעט טעט
 פעם אחר פעם ששלטות הטירות והטעלות
 אטנם יחיד. בכפול טעשה הטוב ובהתטיד
 עליהם פעטים רבות לא בעשייתה פעש
 אחת דבר גדול וכן בכל הטירות :

 וכבר הזכירו בזה טשל באדם שיתן לטי
 שראוי לו מתנת א׳ נחלה פעם
 אחת כטו שתאטר אלף זהוביט וטשך יד
 אחיב טזאת הטירה שלא עלח כידו טירת
 הנדיבות בטי שנתן חטש טאות לחםש

 םאות
 פתה עינים

 חמדה פי׳ משנתנו בחקירת ראשוני׳
 מדוע לצדיקי׳ משלט איזה חפא
 בעה״ז יכל מעיט לעהיב ולרשעי׳ משלם
 קצת מצות בעה״ז וכל עונותס נפרעין
 בעונשי׳ מריס אחר מותם והתירוץ דאזלינן
 בתר רובא שהצדיקים שמע״ט הס רוב
 החטאים מיטוט בטילי ומשלם בעה״ז וכן
 לרשטיס שהרוב טונות הס הטיקר וקצת
 מטיט מ־טוט ובטילי ופורטין להס בעהיו
 וז״ש הכל צפוי והרשות נחונה כ׳ הבחירה
 ביד האדם . ובטוב הטולס נידון לשלם
 לצדיקים חטאתם בעה״ז ולרשעים מצות
 שעשו וכי ת־מא מ״ט הלא טוב להנימ
 המצות המוטעות לרשע בעה״ב לפתות שיזכה
 קצת לז״א והכל לפי רוב המעשה דאזליק

 בתר רו בא:
 הכל

 חעול׳ נידון והכל לפי רוב
 הםעשח רצה כאומת חכל צפוי שכל
 המעשים ידועים לפניו לא יוכל להתעלם
 כענין אוסרם וכל םעשיך כספר נכתבים
 ובן אסרו זיל (בקדושין דליא) כל העובר
 עבירה בסתר באלו דוחק רנלי השבי׳
 כלוםר העובר עבירה בסתר לכוונת
 התעלסותה םסנו ית׳ בהתעלם׳ מבני
 אדם כאלו דוחק רנלי השכינה כלומר
 כמי שםכריע בעיונו הסתלק ידיעתו סן
ם . ואסר אחר זה הרשות נתונה י  ר^^נ
 בלוטר שהחוט׳ אינו חוטא בהכרח רק
 מצד בחירתו ולזה ראויה שיענש על חטאו
 ואסר אחיכ ובטיב העולם נדון . שהשם
 ברא יצר הרע וברא לו תורה ותשוב׳
 תבלין ושהעולם נדון ברחםיס בהתקבל
 התשובה של חוטא והוא םחםד השם אל
 ברואיו כטיש בילדותינו כחיבור התשובה
י עיר, טוב וישר  על ענין אומת דוד ט׳
 ה׳ על כן יורה חטאים בדרך ואמנם הכל
 לפי רוב הטעשה בלוםר שאם ישתקע
 בחולי חטאיו וירבה ברוע הםעשים לא
 ישוב לעולם אבל יטות בחטאו בסאטר
 הכתוב היהפך טשי עורו ונטר חברבורותיו

 ספורנו
 לחטוא מפני ידיעת האל הקודמת לחטאו
 אשר לא יפול בה כזב בשוס אופן . כי
 אמנם הוא יודט בחירות הארס הטת־ד
 ישהיא בלתי מוכרחת כמו שנדע אנחנו
 בתווים ירימה בלתי מסופקת ועם זה בלתי
 מכרחת כי אמנם כל העתיד הוא לפני ידיטתו
 •תברך במדרנח ההווה מבלי אין נס לאוחו
 העתיד שוס מציאו׳ כ״א ממציאותו ואמר ובטוב
 העולם נדון כאמרס ז״ל ורב חסד מטה
 כלפי חסד מעביר ראשון ראשון וכל זה הערה
 לחוטא שיזכה בתשובה על נקלה בהיות
 הדין מטה כלפי חסד ואמר והכל כפי רוב
 המעשה שכל מנין הנמול והעונש איני
 תלוי בחלק העיוני הנקנה אלא בחלק המעשה
 יזה כי אמנס חיות השכל האנושי הכחיי
 יקנהו האלם בהוציאי אח שכלו הכחיי מן

 הכת
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 תכונותיו ליראתו מיום המות ומתכלית
 העינש הגדול יעלה בידו מרפא לנפש
 ישמע ולבבו יבין
 זה התהיל דבריו
 להפהידו בהודעתו
 אליו עגין העוגש

 והוא אומרו ז
 (־=) הכל נתין
 בעדבון
 ומצודה פרוסה על
 כל ההיים ההגות
 כוי והיד כיתבת
 והגבאים כי׳ וגפרעין

 בעיניו יראה ובאזניו
 ושב ורפא לו ועל

 בי! מ האדם
 מדעתו בין שליט
 ויש להם על מה
 שיםםוכו והדין
 דין אמת והכל
 מתוקן לסעודה
 המשל באומרו הכל נתין בעדכון
 שהשם נובה הוכו סכל אדם דיל להענישו

 על
 מפורנו

 הכח אל הפועל כי בהיוחו משביל בפעל
 יהיה בעל חיות שכלי בפעל אשר הוא נצחי
 נכבד מכל שאר מיני חיים ויחזק זה החיות
 ויחלש כפי מדרגת העיון הקנוי אמנם אישור
 זה החיית השכלי והצלחתו ושמחתו וכבודו

 (כ) הוא הי׳ אומר *הבל נתון בערבון
 ומצודה פרוסה על כל חחיים החנות
 פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח
 והיד כותבת וכל הרוצה ללוות יבא
 וילוה והנבאין מחזירי! תדיר בכל
 יום ונפרעין כן האדם מדעתו ושלא
 מדעתו ויש להם על מר. שיסמוכו
 והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה :

 מלאכת שלמה
 הבל נתון בערבון עי׳ עריך ערן סעל
f!"D ואית לנרהי בערבים וכל הרו5ה יבא וילוה 
 וכל הרוצה ליטול בא ונוטל ממשנת הריר

 יהוסף אשכנזי זיל ז

 מאות בני אדם פעם אהר פעם שזה
 תתעורר נפשו למעלת הנדיבו׳ המש מאות
 פעמים וןה לא התעורר נפשו לזאת המרה
 רק פעם אתת לבד וזה אפשר כפי הגידם׳

 האחרת דיל אבל לא
 על פי רוב המעשה
 בלומר שאין הענין
 ברבוי הפיזור בפעם
 אהת ואולי יהיר,
 ההיפך אומרו ובטוב
 העולם נידון ר״ל
 בהתמדת הטובה
 יאחר זה הירד, על
 מי שנשתקע בחטאיו
 השתקעית רב שעם
 היות רפואתו רהיקה
 ראוי לו להזהר
 לעונש הבא אהר
 המות ויתכונן

 בקיצו ויכין טהשבותיו ויטהר לבבו אולי
 בהפליגו בהטבת הנהגותיו והתהדשות

 פתה עינים
 (כ) הכל נתון בעלבון וכו׳ עמ״ש
 בעניותינו במשנה יו בקונטרס
 דברים אתרים סיף רמש י״א בס״ד ע״ש

 באורך :
 ראב״ע

 או הפך כל זה יהיה כפי רוב המעשה העוב הרצוי לפני האדון ד׳ יתברך כיבו ידמה
 השכל הבתיריי לבוראו המיטב לזולת כאשר באר כאמרו בללמגו כרמותינו :

 (כ) הכך נתין בטרבון כו׳ אמר אט״פ שהרשות נתונה הוא אמנם נתונה בטרבין לא לנלח
 אלא לזמן קלוב באופן שתשוב טל כל פנים הנפש התוטתת או הזוכה אל
 האלהים אשר נתנה ליתן דין ותשכון ומלודה פרוסה טל כל התיים בתיי טולם או בתיי
 שטה שלא ימלט גס אתר מהעונש הראוי לו בשני מיני התיים אף טל פי שבבתירתו
 ימלט ממקרי הזמן או מקצתם כאמה שומר נפשו ירתק מהם • מכל מקום לא ימלט
 מן העינשיס. התנוני מקין! כשהיא נותן את ללמו הכותיות להשלימ׳ ולהיליאה אל
 הפיטל הוא בלתי נפרט טל זה מן המתרשל. אבל מקיף טר יום המות וכל הרולה ללוות
 ולהתתייב למלך בתטאו או בחטאים בא ולוה ואינו נפרט מיד . אבל הגבאים
 מתזירין תמיד להפרט מן האדם בין מדטתו שיכיר זה וישוב בין שלא ירגיש כזה ויש
 להם טל מה שיסמכו בגבייתם שלא ימנטו מן הגבייה מבלי אין מה לגבות ממנו אבל
 יגבו עשיר בשורו ועני בשיו או בגופו כפי המשפט האלקי והדין דין אמת שומר
 היתס לעני ולעשיר כי יתס השה דרך משל לעני כיתס השיר לעשיר והכל מתוקן לפעולה

 וכל
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 דוחיה גני כר . ואמר שהגבאין מחןייין
 המיר בכל יום הוא משל על הרציט
 היוצאים לנגיש ועל היסורין והצרות ומיני
 העונשין ונפרעין מן האדם מרעתו ושלא
 מדעתו כלומר יקבלם
 בשמה׳ לרפיון מעשיו
 ויורה על הטאיו
 בהפךץאטר ויש להם
 על מה שיםטוכו רצה
 בו שאם השתקע
 זמן רב בדרכיו הרעות יש לו משען
 על זר. והוא התשובה והבטיחו שהתשו'
 אינה נמנעת בהיק החיטא ואף אם הפליג
 במרי ואפשר שיקל מעינשו או יטהרם
 מבל ובל לדוב הפלגת השיבתו וזו היא
 העצה אתר הדבר ואטד שהדין דין אטת
 כלומר אהר שהבטיחו על התשובה ולא
 התבינן לשוב ראוי היא שיביאהו העונש
 על זה אהר שלא נועץ על עונו . ואמר
 והכל טהיקן לסעודה, כלומר במו שהאדם
 דרך טשל ימצא סעודתו מובנת מטה
 שטרה בו לקנותו ולהביאו אל ביתו אם
 בשר אם גבינה אם איזה מי; מהמינים .

 כן ימצאו
 הבא מטו

 על כל תטאיו . וענין נתין בעדכון הוא
 נאט׳ דרך משל בלומר דאין לתש להפסד
 היבו או נפרש שבל ישראל ערבים זה
 לטהות אם לס יבות

 (כא) רבי אלעזר בן עזריה אומר אם
 אין תורה אץ דרך ארץ אם אץ דרך
 ארץ אין תורה אם אין חכמה אין
 יראה אם אץ יראה אץ הנמה אם

ם ל ו ע ת ל נ ב ו ה מ ד י ע ת ס ו ש פ נ  ה
ם א ר ו ם מ ז א י ה ע ו ב  שקנ

ק : י ת  מ
ן ה אי ר ו ן ת מר אם אי 0 ראב״?ז או א כ ) 
א ו ע ה רי  ררך ארץ כוי י

ך ר ד  ש

 פתה עינים
׳ כו ה ו ר ו ן ת ס אי מר א  (נא) ראב״?ז או
פ ״ י א ען ר  אפשר כי י
ם י ד י מ ל ת ת המדי־ש שיכנסו ה י ב מר מ ׳ ץ השו  כ
ס : י י ת ח י ח ר ם אלו לל 1דס א י ר ב ר ר ב י ה ז  ה
ה מ כ ה אין דרך ארץ שיכשל ב ר ו  אם אין ה
ן מת ס במשא ו ר־ חמי ם ו ם קלי י ר ו ס  א
ר ו מ ה ה ה ר ו ל ה טו בי ו ו ה ע ר ה אל מ נ פ י  ו

ו תי ו נ ו ת בע מו י ע ושיר ו ״ ז ג י ע  מ
רה כי אשהו  אין דרך ארץ אין תו

ו על מזון ומלבוש ה ע ר  יוציאוהו מ
ה : ר ו ת ה ל מ מ ב ה י ו ס מ  ע

ב ח ראה ה ן י ה אי מ כ  אס אין ה
 ה-י״נו

 . ואש
 ימיו
 ויריב

 הרג

 או
 לזה אם מצד דבירו
 אתיות ירועו׳באיפני
 משפטיו ית׳. ומצודה
 פריסה על התיים
 בלים׳ דאין דרך לנטו׳
 ימין ושמאל כמאמר
 החכם שאמר וזאת

 הדרך אין ממנה מבריה וזה הרום אין
 משחייתי מגיס. יאמר אח״כ התנית
 פהיהה וכבר בארנו לדעתינו בחיב' התשובה
 שדיטי את העולם להגות מצר שבחנות
 ימצאו דברים רבים תליקים הטבעים
 מרים ומתוקים חמים וקרים להים ויבשים
 קשים ורכים ובבהידת הקינה לקחת טטה
 שירצה אם טר ואם מתיק בך הוא העולם
 חנות והאדם הקינה ובירי לעשות אם טוב
 ואם רע אם טעט ואם הרב־. ואמר

 דטיון
 אבל

 שאין השיית נפרע יהחנ מקיף
 מן החוטא מיד אבל ארך אפים באומרם
 דל ארך אפים אף לרשעים ואמר שהפנקס
 פתוה והיד כותבת כלומר שעם היותו
 טקיף יטאריך אפו לא יםתק החטא מספרו
 אבל יעניש עליו אם לא ישוב כאומרם
 זיל ובביק דין) כל האומר הקב״ה ותר;
 הוא יותרון מעוי אלא הקב״ד. מאריך

 שפורנו
ן ק ה מתו ז לם ה ה בעו י בי הג ; ו  וכל זה הדי
ו ר מ א א כ י ב נ ה שבאר ה ד ו ע ס  לאותה ה
ה ת ש ם מ י ם משתה שמנ י מ ע ׳ לכל ה  ועשה ל
ם כי י קק ו ז ם מ ס שמרי ־ ח ו מ ם מ י ם שמנ י ר מ  ש
ה ר ע ש מ ה ו ה ד כ ס ע קי י ן הלד ע מ ר פ ם י נ מ  א
ב דבר של ר ע ה ה י ס ל ה ת מ ש ב  כדי ש
ם ב לרשעי י ט ם . וכן מ ל ו ה לתיי ע ו נ ע ר ו  פ
ב דבר בל ר ע ה ה כדי שלא י לם הז  בעו
ו ומשלם ר מ א ם כ ל ו י ע ס להי ח י נ ע ר י פ ל ב מי  ג
׳ ו להשמד ר מ א נ לו ו ו להאכי י  לשונאיו אל פנ

ל י ע ל  ע
י נ ו  החלק העי

 אי;
א הו . ו ה ר ו ) אם אין ה א נ ) 
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 החכמים שני דברים . האחד שאץ לשוט
 אדם לבטוח נשלמו׳ הנהגותיי הבא סצר
 םבעו לחק׳ טזח על אחת ססצות החידה
 ואע״פ שנאמר כאבות העולם עיה שהגיעו
 לשליםות המיועד

 שדרך ארץ הוא סונה על םדות האדם
 יםוסר הצריך לו בעגין ההגהגה הסדיגית
 והתירה גאסד עגייגה בכאן על הלק סצות
 התירה הבא להישיר לאדם בדרך ישרה

 בהנהגותיו . ואמר
 אין
 אין

 דעת אץ בינה *אם אץ בינה
 דעת אם אץ קמח אין תורה אם

 אין תורה אץ קמח :
 מלאכת שלמה

 אס אין בינה אין למת. ראיתי שהגיה הריר
 יהוסף זיל אם אין דעת אין ביגר. וטי וכתב
 בסיא אם אק יראח אין חכמה וכוי: לאילן
 שענפיו ונו׳ וכותי הר״ר ימפף זיל סילו לאילן
̂פיו וכתב עול שנאמר יהיה נערער בערבה  ש
 וכוי' שנאמר יהיה כמן שתול מל מיס וגוי הני

 תרי שנאמר יש ספרים ללינ להו •

 בתורה וגעשו צדיקים
 גסורים באין תורה
 אלא לאו הכל זוכים
 לכך והסאםרי׳ על
 הרו' גאסרים והשגי
 שהאדם לא יצא
 ידי חוב׳ עצמו
 בנפשו בקיום פרטי־
 הסצות אבל יבין
 דבר מתוך דבר
 ויתבוגן כי ההערה
 טרה טובה והגזר,
 סכל סדר. מגוגה גכלל בכלל טצות התורה
 לםביגי דרכיה אעיפ שלא ועזכרה בתורת

 בפיריש :
 ואמר אחיכ אם אין הכסה אין יראה
 וידוע שהיראה היא עשיית דבר
 או הסגע סמנו ליראת הסצווע והאהבה
 היא הפקת רצון האוהב ובתיגת דרכיו
 וההשתדלות בעגייגיו להפלגת האהבה
 ויראת ה׳ היא סבוא לקיום הסצות והאהבה
 היא סכוא לשליסות החכםה והיראה
 קודםת מסן והיא השליםו' הראשון
 וחברתה קורסת בםעלה והיא השליטות

 האחרון
 ספורנו

 המכיין יחשוב שחהיה עם חועצחו ספרעי . תכ;
 אין בינה והיא אוחס פעולמ השכל אשר
 בה יפשימ הצורוח מן החימר אין דעח הנה
 אז לא ׳שכילם כלל וכן אם אין דעח מושכל
 אצלנו הנה זה קרה לנו מפני שלא יגענו
 בכינה להפשיע הצורוח מחומר ולשים אותם
 מושכל בפעל . כאמרם זיל יגעחי ולא
 מצאתי אל חאמן לא יגעחי ומצאחי אל
 תאמן . אם אין קמח לא יוכל האדם לעסוק
 בתורה וראוי להשתדל השתדלות מה כהשגת
 הצריך ממנה . וכן אס אין הורה הנס אץ

 קמת

 החילה שלולא טצות
 התורח והטעירות
 האדם על זה לא
 היה לו שלטות
 בדרך ארץ הבא לו
 םצד עצטו בהנהגת
 סבעו ואפילו היה
 בתכלית ההכנ׳ כי
 לא יניע לתכלי'
 סה שהגיעו אופגי
 התורה בזה לטחזיק
 בדרכיה. וכן אם

 אין לאדם הכגה טבעית בזה לא
 יספיק לו טצות התורה לזה השלטות כי
 הסצות יישירו האדם דרך כלל ואי אפשר
 להם להשגיה בפרטיה דקים טתחדשים
 הסיד צריכים לסוסר ודרך ארץ כםו שתאטר
 דרך סשל שהתודה אסרה סאכלים הרבה
 להיות בהם סותרות וסציאו׳ היזק שהראוי
 להבין סדרכיה שבל סותר ורדיפת שובע
 יתר הוא דע :5פיי בסאכלות שלא גאםרו
 ובן בכל הםצות. ולסדר. שהזוג הזה בל אחד
 םגפרדיו טועיל בםציאות חבירו וסשלי׳
 אותו. ולטדגו טזח טדעת קצת םפרשי

 אין אותו סין דרך ארץ
 ממנה והוא ההיעיב לזולתו לכבול
 בוראו ולהדמות אליו כרצונו. וכן כשאין
 אותו המין מדרך ארץ התבאר שאין שם
 עורה . וכן אס אין תכמה מדינית לישא
 יליתן באמונה . באופן שתהיה רות הבריות
 טחה הימנו זהו מפני שאין שם יראת
 האל יחברך . וכן אם אין יראמ האל
 כאמח והוא ההויה כשיכיר האדם גדלו
 יתברך אין שס חכמה מדיניח הראויה
 לעבודחו ולא יחנהג בה החכם אלתו כאשר
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 הנאמר כאן על הדעת המירבע בו בכה
 לפי תולדתו והוא הנקרא הכנה טבעית
 בעיקר היצירה והיא שייהםו על טציאותו
 אנשי כנסת הנדול׳ לשון הנינה באוטרם
 אהה הונן לאדם דעת לרםיז כי אינו כא
 בהשתדלותו אלא םדרך הנינתו ית׳ בעת
 היצירה והבינה היא באה דרך השתדלות
 ליטוד וחקירה כאוטרט וטלטד לאנוש
 בינה ואעיפ שבלל את כולם בסוף דכריהט
 בםילת הנינה באום, והננו מאתך דעה
 ובינה והשבל אסרו זה דרך כלל להיות
 לני עזר אלהי בכולם ועל זה אסר אם
 אין דעת דיל הכנה טבעית לא היה
 טציאות הלימיד שלם אעיפ שאפש׳ שיושג
 במורח גדול הוא מדבר על ריב בני אדט
 ואט אין בינה אין דעת כלומר אלמלא
 שהבוגד. במציאות היה להשיג בדרך
 הלימוד מה שאפש׳ לו להשיג לא הונח
 כן בטבעו כי פועל הבטלה איגד. בהק

 השי״ת;
 ואמר אהיכ אם אין קטח אין תירה
 והקמח בא הנה על דקות
 המזינות אשר הזקיק׳ הכמתו ית׳ לזה
 הנברא והתפרדו בזה משאר בעלי היים
 כאומרם זיל (בפסחים דקי״ח עיא) כשאמר
 הקביה לאדם וקוץ ודרדר בו׳ ואכלת את
 עשב השדה. אמר אוי לי אני וחמורי באבוס
 אהד כלומ׳ לולא שנדקקו מזונותיו לפי
 דקות הימרו לא היה מגיע לשלים־ת התורה
 וכן לולא שהבונה במציאות הוא שלימות
 התורה לא הזקיקם חכמתו יתברך במציאותו
 להיות מזונותיו נבחרים ונבדקים ונאותים
 לקבול ההבמ׳ כי היה זה אז לבטלה
 וכיוון בזה להיות האדם מתעירר על
 טעלת טציאותו בנבראים השפלים שלא
 היהה להנט ויזרז עצטו להשלים בונת
 מציאותו ואז יפרה ישע ועשה פרי לטעלה •

 הוזז
 עינים

 לא־ירי תנא ביראת הרוממות לאס אין
 חכמה אי אפשר לקנותה וגס אי אין בו
 יראת הרוממות אינו קונה חכמה בשלמות.

 כל

 בית אביה פרק

 האחרון ונםצאת היראה םביא לארבה והוא
 שאמר החכם ביראת ה׳ טבטה עוז כי
 העיז הוא שלימות אחרון . ואמר שכל
 השלם כשלימות הראשון כמוה הוא
 שישינ האהרון והוא שאמר אם אין הכסה
 כוי כלומר לולא שלימות השגת החכמה
 שהיא האהבה אמיתית לא היה שלימות
 היראה שהרי לא נשלם ענייגה רק בהכמה
 ולולא היראה לא היה מציאות להבםה
 וכמיש למעלה כל שיראת הטאו קודמת
 לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שהכמתו כוי

t אין חכמתו מתקיימת 
ן נפרש אם אין הבמה אין ידאה על  א
 דדך אין בוי ירא חטא ולימד בזה
 ג״כ שני דברים אהד דאעיפ שהאדם טקיים
 מצות התורה צריך לו אם הוא םאשר
 ננע רוה אלהים כלכו שיתבונן ויתהכם
 בטה שהעירה עליו התורה בדעות ובאטונות
 יאעיפ שזה לא ניתן לרוב בני אדם וכט״ש
 (בייקרא רבה פביה) ארור אשר לא יקים
 את דברי התורה הזאת אלו נאסר אשר
 לא ילמוד לא היה לעולם תקומה אלא
 אשי לא יקים מכל מקים ראוי לכל טי
 שיובל או שאפשר לו מצד הכנת טבעו
 שיברח וישתדל בזה בפי יכולתו והשנית
 שלא יסמוך החכם אפי׳ אם הגיע לתכלית
 השנת האנושית לזלזל באתת ממצות התירה
 לפי שהם צריכות לקיום החבטה כל ימי
 חייו וביש שיעשה כזה פירק עול ומבזה
 את התורה אבל כל אשי ייםיף דעת ייםיף
 מכאוב והכנעת לבו ושביר׳ יצרו להןהר
 סבל הםיזהר וילבש רות דעת והבינה

 להתעורר לעשות הםצוה:

 ואטד אהיכ אם איןן דעת אין בינה כי׳
 רצה בו שהזוג גיכ כל אהר
 מנפרדיו מועיל במציאות חבירו והדעת

 פת;
 ת־״ט ללא ילע להזהר ואין כור ירא
 חטא וקיק ללא אייריק בבור אלא בעיה
 ופיה אפשר שיהיה ירא חמא . ואפשר
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 תדע כמו שביאר׳ בפתיחתנולזה החיבור ז
 >מ) רבי איעזר בן חספא אומר קינין
 ופתחי גדה הס הס גופי
. ת חקופו׳ וגיםםר׳ פרפראות לחכמה ט ל  ה
 ו הוא שזה החכם כיוון
ם ד א  להדריך ה
 בלימודו כמו שעשו
 קצת חכמי׳ שחכרו
ד מ ל ת מ  פרקי' ל
י מ כ ח  שיתחיל ב
 פלונית וכס׳ פלוני

ן כ  סמנה ו
 דחכמית. ורמז דרך
 קזורה שאין ראוי ל־
ת ו מ כ ח  להבגם ב
 הטבעיות והאלקיות
 עד שימלא בריסו
ת מ כ ח ל י  בשר ויץ ר
 התודח והתלמוד
 ותפס כזה שהם

 אתרוגי הסדרים
 אחד בסדר קדשים
 וא' בם׳םהרותלוסר
 לו שראוי לו
 שילסוד תחילי
 כל התלסיד כאלי
 סיף וענין

P P 

 (כב) הוא היה אומר כל שחכמתו
 מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן
 שענפיו מרובין ושרשיו מועט ן והרוח
 באה ועוקרתו והופכתו v פניו
 שנאמר והיה נערער בערבה ולא
נ ושכן חדרים במדבר ו ט א נ י י  יראה נ
ל ל נ נ . אנ ש  ארץ מלחה ולא ת
 שמעשיו מרונץ מתנמתו למה הוא
 דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו
ל הרוחות שנעולם  מרונין שאפילו נ
 באות ונושבות בו אין מזיק אותו
 ממקומו שנאמר והיה בעץ שתול על
 מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה
 בי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת
א ידאג ולא ימיש מעשות  בצורת ל

 פרי :
 (כג) רבי אליעזר בן חסמא אומר

 מלאכת שלסה
 ר' אלפזר מסמא גרסינן וגס בלי יזיל ציל
 יניזב הרייא זיל לאייז לגרסי הססא בהיא :

 אסר סחוזילה ועד

׳ ואסר ןא היה אוסר כל ט ) ףן « ) 
 היא בעצסו מאמי אחו־ שכל
 שחכמתו מרוב׳ ממעשיו והוא שהיה שלם
 בחכמה ואינו מדקדק במצות ער תכלית

 מח שראוי לדק׳
 סהם דומה לאילן
 שענפיו ס ר ו ב י ן
 ושרשיו סועסין שרוח
 קיסעא באח ועוקרחו
 שיראת הי היא
 שורש התכסה ואין
 לפרוק עיל הירא׳
 סעליו כסו שביארנו.
 אבל כל שסעשיי
 סרובים סחכסתי הוא
 בהפך שרוסה לאילן
ב י ן ו  ששרשיו ס ר
 וענפיו סועםין שאפי׳
 בל הרוחות שבעולם
 באות אין סזיזין אותו
 ססקו׳ וזה םשל שאץ
 שום החבול׳ סתגג׳
 סהיותנו סיראי ה׳
 אפי׳ כשילאהו בראיו׳
 לא ידע להכחיש
 וזהו אצלי ענץ
 נעו סענלותיה לא אורח חיים פן תפלס

 מפורנו
 קמח אשר חכליה מציאוחו למאכל ארס
 נאמח וזה בהיוחו מיוחד אז למאכל בהמה

 דומה לארס :
, . אמר  (נב) כל שחכמחו מרובה ט
 שכל מי שהיא משחדל יוחר
 במנין החכמה המדיני׳ ממה שיחנהג בשאר
 מלוח החורה אשר המכוון בהם המיון וכבוד
 האל יחברך וקדשיו הגה החבאר שאין
 חכמחו זאח מיוקרה על מה שידע ויכיר
 מהאל יחברך ולכטדו אבל היא מטינח
 לחומלח עצמו לחיי שמה כמי שביאר הנביא
 באמרו ישם בשר זרועו ומן ד׳ יסור לכו
 כי זה אמנם כמעמ סבה נוגעח לפרכווס

 מצמו

 פתח עינים
 כל שמעשיו מרוכין מחכמחו וכו׳ אפשר
 רמ״י המעשה הוא מחקן כמשיה
 לכן הוא מיקר לחקן במחילה ואס זכה
 למקן נפשי בביד׳ המשיה שהוא הראשונה
 ממסה למפלה אז נכון בידו למקן ביצירה
 מיי הדבור יבממשבימ קדישומ במי׳ הבריאה
 אבל אם אין במי׳ הפשיס ממוקנמ הוא
 מסוכן לאכד הכל מכמ הרומומ רפומ

 והמקטרג״ פליו רחמנא ליללן:
 (נג) ר׳ אליעזר ן׳ חסמא וכו׳ פמ״ש
 הרשב״ן בספר מגן אבוס ופמ״ש
 בעניומינו בקינסרם שם הגדולים tp י״ס
 יגיב . וכס׳ מלאכה שלמה למהריש ממי

 זלה״ה
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 אחר שאני לימד מפלוני אלא ילך לו
 לפני בל אדם שיראה לו שיהא מצליח
 במו בלימודו והנהנה זאת תביאהו לידי
 חכמה ומה שאמר איזהו חכם פירוש על
 שם סופי איזה.׳ מגיע
 להיות חכם. ואף
 ע״פ שרכותי׳ גגו למי
 שלמ׳ מהרבה (איה
 עיין להד׳ מהדימיט
 בספר צפנת פעגח פי
 אמור עיש) במיש
 כראשון של חולין
 (דהיי עיכ) מאןאמרה
 יוסף כר חייא יביח
 מכל עלמא נמיר
 שמע דכ יוסף
 ואיקפד אמר מכולי
 עלמי נמי׳ אנא מרב
 יהודה נמיר׳ ט׳
ר שבחכמה ש פ  א

 אהת

 פתה עינים
 זלהיה כיי כתב כאן ופ״ז רמציפא משם
 מהר״ר יהוסן£ אשכנזי זלהיה (הוא היה
 כזמן האריי זצ״ל וקירין לו תנא) דאית
 מרסי ר׳ אלעזר הסמא כהיא . ומהמדרש
 שהביא הרשביץ והרב סייס הביאו ג״כ

 משמע דגריס חסמא מיש :
 (א) p זומא אומר איזהו חכס ובו׳

 קיבץ ופתחי נדה הן הן גופי הלכות
 תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה

 (משנת ריח בן פקשי׳ תמצא בסוף פרק פ6י)

-קיגין הוא קרבגות העוף והם עגייגים
 מבולבלים. פתחי גדה הם עגייגי גדה
 שאבר׳ וסתי שצריכה שתשמור עד שתחזור
 לפתה׳ והם דברי׳ תמוהים ומבולבלים במו

 שביאדגו ע ג י י ג ם
 במם׳ נדה ן

 (מה שחסר כאן מיין
 לקמן בחקוניס) ן

 (א) בן זומא אומר
 פרק רביעי

 (א) ין זומא אומר *איזהו
 הלומד מכל אדם שנאמר
 מלמדי השכלתי כי עדותיך

 חכם
 מכל
 שיחה
 לי: איזהו נבור הכובש את יצרו
 שנאמר טוב ארך אפים מגבור

 ומושל ברוחו מלוכד עיר
 מלאכת שלמה

 איזה חכס הימר לכל אלם כך
 הריר יהוסף זיל:

 איזהו

 הגיה ונקל

 איזהו חכם
 הלומי ובו׳םכל מלמדי
 השכלתי בלו׳ מכל
 א׳ ממלמדי השכלתי
 ולמדתי ולמדנו שלא
 יתגהג האדם בענין
 למודו במרת הגאוה
 ושררה בלומר היאך
 אגי הולך לפגי
 פלוגי ללמוד או מה
 אגי צריך לפלוני

 ספורנו
 עצמו מנגדח להנהגח אוחז החכמה תהיה
 אז החכמה נמאסח אצלו וחבעל אבל מי
 שמעשיו המכוונים לכבוד יחברך בלבד הס
 מרוכיס מפרסי השתדלותו כחכמה המדיניח
 והנהגתה הנה מעשיו אלה מיוסדים על
 שרשי ידיעה אשר כה הכיר כוראו וידע
 שראוי לעשות האפשר לככודו ולנתת רות

 לפניו ובזה לא ימרד לבבו מימיו כאמרי י שמפתי במ״ש פיב דתגיגה ורימ
 והיה ד׳ מבעמו וגומי ולא ימיש מעשית פרי• היכי

 (כג) קיניל ופתמי נדה כו׳ . כבר אמרו ז״ל בביאור מה שנאמר כי היא תכממכס
 י י ובינתכם לעיני העמיס איזוהו מכמה שהיא לעיני העמיס הוי אומר זה
 מושב מקופומ ומזלומ והנה זה המכס שאמרו עליו שהיה יודע לשער כמס
 עיפין יש כיס כדאימא t כהוריימ וכולי וזה לרכ מכממו במספר הגיד ממלמ
 מכממ המכינה בידיעמ מקומות הכיככיס ימנועומיהס ואמר כי הנה משכיטמ
 של מםכמ קינין ישל פממי נדה הנמשכים קשי ההשגה הס אמנם גופי הלכות. אמנם
 חשבונות של תקופזמ וכן מלאכמ המספר הנקרא גיאימעריא הס פרפראימ בלבד
 לחכמה המכונה ובזה ממשב מעלת מכמת התכונה בהיות אלו המכמות התשיטס

 בפרפראות לה וכזה העיר אזן כל שומע להרבות השתדלות להשיגה :
 (א) בי זומא אומר כו׳ . הנה כוונת זה הפרק להדריך האדם ולהורות לפניו
 י אופן להשיג מדת זהירות וזריזות והעולה ממנו שזה אמנם יושג כאשל

 סהי׳
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 אשריך וטוב לך

 הטובים ובן הבעל הבית בבני ביתי
 האיש בגופו צריך להכניע בחיםיו המפתים
 אותו לרע אי לכעס או לאיזה מותי (עיין
 בטרי׳ קהלת) ולחזק ידי יצר הטיב להוציא
 מחשבתו מןהבח אל
 שנאמר yy הפועל . יכבד ידעת
 המשל הנשוא על
 פסוק עיר קטנ׳ואנשי׳
 בה טעט שעניינו על הנוף וכחותיו והמלך
 הנדול הטקיפה הוא היצר הרע יהילד
 טםבן הטטלט׳ הוא היצר הטוב וזה
 שהטבע טתננד לא בל הננדות נחלה
 שהטבע ישנא כל עטל ויבחר בכל תיעלת
 בא אליי פתאוט על איזה שיהיה הן
 גניבה הן נזילה וטיני האונאות והחטםים
 כמאמר המשורר שאטר בחרוזיו וקבץ הון

 בצדק
 עינים

 אל לסדר מבודח ה׳ . יז״ש איזהו מכס
 הלמד מכל ארס קטן וגדול בעל שכל ופת•
 חכס או סוחר בעל אומנות או משרת כי
 בחכמתו כל ארס שיראה יתבונן בעניניו
 ומקריו וילמור אס לטוב ולמיטב . וז״ש
 השכלתי כלומר יותר מכל
 שלימדוני השכלתי ובהסתכל בביני
 הלכ למדתי יותר מכל ארס ומכל מקרה .

 וזה נאה קרומי תכם :
 איזהו נכור הכוכש את יצרו אפשר
 לפרש דהכונה רלא די שאינו
 שומע בקול יצרו לעכור על התורה או
 למנוע מציה אלא עיר יוסף לכבוש יצרו
 להיות לעבר לו ולעשותו מיכ כי זהו
 התכלית לתקן הצד הרע שבו ולהשיבו

 באחריתי :
 איזהו משיר השמח בחלקו פירוש שהוא
 נהנה מעושרו לאפוק• מי שיש לי
 טישר וכבוד ואינו נהנה רשולט מליו רעה
 חולה כמיש בזהר . ואפשר שז׳״ש יניע כפיך
 כי מאכל שאמה ינמ ואוכל וכמו שפירש
 הרב כלי יקר אל מכרו זקן ביתי
 המושל ככל אשר לו לעבר כלומר
: ס ל  שהוא נדיב ונהנה ואינו מחמ רעה מ

 איזהו

 טוב שתהיה לו קבלה מאחר מובהק
 בכאן הבונה שטבל חבטה ישתדל
 שיסצא ואט יראה

 לפניו של הבטה

 השמח בחלקו
י תאבל  נ

 עשיר
 בפיך

 נבור הכובש את
 ארך אפים בו׳ פי'

 מכל מלמדי
 מלמדי

 אחת
 אבל

 ללטדה טהטיבהק
 בטי שלטד איזה
 חבטה אחרת ימצא
 בקי טטנו ילך אחריו
 אפי׳ שלא יהיה

 אמש כערכו:
 ואמך אחר כך איזהי
 יצרו שנא׳ טוב

 אמרו הכמי המרות שהמלכית הוא שלשה
 םיניט מלך במדינתו . ומלך בביתו . ומלך
 בנופו ירצה בזה דשלש אלה צריכיט
 לטנהינ טוב ינהינ הנטםר להנהנתו בררך
 טובה והוא שהטלך צריך להנהינ בני
 מדינתו ביושר ליםר הרעי׳ ולחזק טעשה

 פתה
 היכי גמור מפומיה ראחר ומשני רנדול שיש
 בי שכל טוב לברר הטוב טוב ולזרוק
 השאר שרי ע״ש וזיש איזהו חכס שיקרא
 באמ׳ חכס ואמר הלמד מכל ארס אפי׳
 ממי שאינו צדיק דאז מוכרח שהוא חכס
 ויש לו ברירה כמי שמשה רימ שלמד מפי

 אחר מכ״ד :
 ואפשר לומר הראי מכל העניניס
 והמקרים מכללן ופרטן ומכל
 אשר יטבור וקרה לו איזה מקרה יש ללמוד
 מכמה ומוסר . לאס בא לאיש הטושה דבר
 טובה יש ללמוד ממעשיו אס הס טובים
 יממרומיו וכיוצא . ואם בא לו לזה הארס
 איזה לער או הפסד יש ללמוד כיצד נמשך
 לו ההפסד אס מעשיו נרמו או מרוהיי אי
 המחברו לרשמים ולהמרחק מכל המר׳ להיזק
 הזה . ונס מבעל מלאכה יאומנומ •ש
 ללמוד לראומ שקס בהשכמה ובזריזומ להביא
 טרף לבימו וקיו למי שיש לו לב לעבור
 בוראו שיעשה כן להזדרז מאד ראס להרויח
 כרי להמפרנס הנוף ככה יעשה ברצון טוב
 ובזריזומ כ״ש למהפלל לה׳ אשד ממני
 הכל וכיוצא אין שוס דבר קל סוב אי רפ
 שאין ללמוד ממנו כמה שריגי׳ וענפי ארזי
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 אה״כ איזהו עשיר כוי יזה אמת
 בי גדר העושר החשתפקו׳ והבלתי
 הומיה אל המותרות וכל שיש לו די
 ספקו ולא יבקר המותר הוא עשיר באמת
 ואפי׳ יהיה לו כן
 מעמל ידיו ויגיע כפיו
 והבטיח הנהנה מיגיע
ת י ל כ ת  כפיו ב
 ההצלחה והיא אומרו
 אשריך בעולם הזה
 לעולם הבא כי אחר שלא יבקש
 המיתר כל אהר ימצא ביומו ד* ספקו
 יוציא שאר שעותיו ורגעיו לעבודת ה

 ויזכה בעולם הזה ועולם הבא:
 ואמר אהיכ איזהו םכיבד הםכבד כוי
 וזה דהוא דבר םתהפך ותלוי «ה
 בזה כי םכבדי יכובד והביא םםך םאוםרו
 יתברך כי םכבדי אכבד ובוזי יקלו כלוםר

 יקלו
 פתח עינים

 איזהו מכובד המכבד אה הבריות פירוש
 אן» שמדיין לא כיבדוהו הוא
 מקדים ומכבדם . שנאמר כי מכבדי אכבד
 וכו׳ ואם כביכול הוא מכבד למכבדים
 אוהו . אנחנו מייבים לכבד מרם שיכבדוני
 ופוק הזי להרמב״ם ספ״ה מיסודי ההורה
 שלה מכבר להן אפי׳ למקלין לו מ״ש :
 ואפשר לומר בסגנון אהר וניישב אמאי
 הביא סיפיה דקרא ובוז׳ יקלו
 ונראה דהוה ס״ד דאדם השוב יאמר אני לא
 אכבד ולא אזלזל והם יכבדוני לז״א שצריך
 לכבד שנאמר כי מכבדי דוקא אכבד ופיזי
 יקלו ומי שאינו לא מכבד ולא מזלזל לא
 יהיה לו לא כבוד ולא זלזול . אינ דלא
 יש כי אם ב׳ הלוקוה דמי שאינו מכבל
 הוא מזלזל וכמ״ש הפוסקים לאם לא נהג
 כבול הנהונ להכם הוי זלזול וא״כ צריך

 לכבל :
 והרב הגדול שארינו מהר״י זאבי ז״ל
 בספרו הבהיר פ׳ קלושים פירש
 משנה איזהי גבו ר וכו׳ סוב ארך אפים
 וכו׳ לאפיס הרי כמיש בש״ס טל ארך

 אפים

 בצרק או בעון וישנא בבל תועלת יאריך ואמר
 זםן בואו הן בליםוד הסלאכות הן בהשגת
 הידיעות ויבתר בתענומם המפנים ולא יבין
 לאהריהם והשכל ירגיש באחרית ולכן

 יםאם בבל הועלה
 יםבב לו היזק בנניבו׳
 והנזילות והתענונים
 ויזכור סאסר ערב
 לאיש לחם שקר ואחד
 יםלא פיהו חצץ,

 וישתדל בתועלות האםיתי ויםי האריכית
 יחיו בעיניו כימים אחדים באהבתו בתענוגי
 הנצחי הקיים. וםצד חטבע על השכל
 ברוב בגי אדם אסר כאן שהכובש את
 יצרו הוא ההזק שבסלכיוה והוא אוסרו
 טוב ארך אפים םגבור כי סלחסת טבעו
 שהוא בגופו חזקה מן המלחמות הבאה

 מבחוץ :

 אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם
 הבא : איזהו מכובד המכבד את
 הבריות שנאמר כי מכבדי אכבד

 ובוזי יקלו :

 ספורנו
 תהיה כוונת האדם ככנ מפשיט לככוד
. כי אז יזדרז למשות מה שימשך ממנו ו נ  קו
 כבוד לאל יתכרך וישמר מכל מה שיהיה
 הפך זה . ובהיות שכבר אמר הנביא אל
 יתהלל ההכם במכמתו ואל יתהלל הגבור
 בגבורתו ואל יתהלל טשיר בטשרו כי
 אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוט
 אותי . כלומר שבזה האופן ראוי שיתהלל
 התכס והגביר והפשיר בשתקדים לו ידיטה
 אשר בה ישכיל וירט את גודל האל יתברך
 וטובו ומזה ימשך שישתמש בחכמתו וגבורתו
 ומשרי לכבוד האל יתברך לא זולת זה .
 אמר בן זומא שאותי התכס אשר בו
 לבר הנביא הוא המכס במדיניות אשר רב
 מנינם מיוסד טל הנסיון וזה לא יושג
 אלא כשילמל מכל אדם למטן יטלה בידו
 נסיונות רבים ואיזהו הגבור אשר בו לבר
 הנביא הוא הכובש את ילרו והביא ראיה
 שהכובש יצרו נקרא גכור ממה שכתכ טוב
 חקר אפים מגבור וזה כי אמנם לא יאות
 הימס בין שנים ברב ובמטט זולתו בהיותם
 סחת סונ אמר אמר אם כן שמי שהוא ארך

 אפים
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 גש בן מן הקלה בבריחתן• מן
 דהמו־ה. שמצוה גוררת מציה בלומר
 המצ־ה קלה תביאך להחמירד, הימנה וכן
 בעבירה וזה ששבר מצוה מצוה בלי׳ גמש-
 ממגד• מצוה אחרת
 אס מצד גמול
 העונש אם טצד
 ההרנל אם לפעמי'
 מדרך מקרה. ואפשר

 שהנםשכת מזו
 הקלה תהיה המורה

 כמו
 ספור נו

 אפיס הוא מעביר טל מלותיו יותר מן
 הגמר הכובש את יצרו לשמה . ואיזהו אוהו
 המשיר שאמר הנביא הוא השמח בחלקו
 ולא יאבד כל זמן בהשגת הקניניס המדומים.
 והביא ראיה שזה יקרא טשיר ממה
 שאמר יגיט כפיך כי תאכל אשריך. כלומר
 שכשיספיק לך יגיט כפיך ולא תבקש יוהר
 מזה הנך מאישר בעולם הזה . כמו שיאושר
 בו המשיר אצל ההמון ובהיות שכוונת הצדיק
 הראוי שיתהלל בכל אלה ותכליתו בהתהללו
 הוא שיכובד בטיני הבריוה והשתדלו להיות
 כמוהו לכבוד קונו אמר בן זומא שזה אמנם
 ישיג האדם כשיכבד אה הבריוה ולא
 יתגאה טליהס בהתהללו ותהיה כל ההלתו
 בכביד קונו בטנין כך תהלתי תמיד. וזה יכובד
 בלי ספק כאמרו כי מכבדי אכבד :

. אמר אף ע״פ ׳  (ב) הוי רן למצוה קלה ט
 שלפעמים תהיה המצוה או העבירה
 ממנין הקלות אשר הן מצד טצמן אינן ראויות
 לריצה ובריחה הנה הן ראויות לזה מפני
 הנמשך אחריהן וזה מפני שמצוה נוררס
 מצוה אחרת וכן מבירה גוררת מבירה

 אחרת

 (ב) בן עזאי אומר. הוי רץ למצות
 קלה. ובורח פן העבירה. שמצור.
 ועבירה גוררת עבירה.
 מצוה. ושבר עבירה

 עבירה:

 יקלו מאליהם . ואפשר לפרש איזהו טבובד
 כלומר איזהו מכובד ובעל םעלה מי
 שתוא מכבד את הבריות כלומר זהו סימן
 להיות בן םעלה ונם הוא אמת מצד :

 עזאי אוסר
 הוי רץ
 לםצוה קלה כו׳
 אמר שיהא רץ בוי
 כבחמורה ושיהא
 בויח מן העבירה
 כלומר שתהא בירח

 o בן

 גוררת מצוד,
 ששבר מצוד!

 פתה עינים
 אפיס דייג מדות והכא תרי הוי נשמר
 מאיסור חד ומקדש טצמו במותר לו שני
 וז״ש טוב ארך אפיס מגביר הנשמר מאיסור
 לבד וזיש איזהו גמר הכובש יצרו שנא׳
 טוב א״א מגבור לבר זה ת״ד וקצת יש
 להרגיש דגס מקדש במותר כובש ילרו
 ודא* ולא מסיימא בדברי התנא דאיירי
 בנשמר מאיסור לבד ותו דלהרמב״ן מ״מ
 לקדש עלמו במותר ואיך התנא לא איירי
 בזה . ולי ההדיוט אפשר דהנשמר מאיסור
 נקרא מהגבר טל יצרו והמקדש הוא כובש
 דלא די דניצול מטבירה אלא כובשו לקדש
 טלמו במוהר . וז״ש איזהו גמר הכובש
 יצרו והוא המקדש שנא׳ טוב איא מגמר
 משים דס״ד דגבור יקרא הנשמר מאיסור
 לבד לז״א הכובש דמקדש ג״כ שנא׳ טוב
 איא י גיור פשוט וכשמשבהין לגבור הוא
 הכובש שמקדש וכו׳ . ואפשר דרטיס קיל
 ר0"0׳ הרי גמר נקרא הנשמר מאיסור
 ימשויה מפרש מלד הגבורה יל א איירי
 קרא ומהני׳ אלא במקדש . אינ אפשר
 דגבור הנשמר מאיסור והמקדש נקרא מושל
 ברוהו ומשויה מייהי כוליה קרא . אבל

 כיבש יצרו היא מקדש וכולל גביר ומושל ברוחו ותנא קרי לב׳ מפלוס כובש יצרו
 ואמר איזהו שראוי ליקרא גבור הוא כובש ומקדש דאי לאו הקדש אינו כובש וצריך
 להיות מקדש ואס אינו מקדש כיון דמיע היא לקדש אין לקרותו גמר הכובש ודוק

 היטב הדק כי קצרתי קצירת האומ״ר כי קצר המצע:
 (ב) בי טזאי אומר הוי רן למצוה קלה ובורח מן העבירה . יש לדקדק דהול״ל
 י יברת מן העבירה ושממתי מהרב כמהר״ר אליה מוצירי זלה״ה משם הרב

 כגדול
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 שכר להפסיק׳ רד ממקומך ר״ל הראיי ב'
 וגי מעלות ושב טוב שיאמרו לך עלה

 הנה כי׳ :
 תהי בז לכל (ג) ך;ןא היה אומר אל

 דבר כלומר
 אפילו בפחית
 שבפחיתיט לא תקל
 שנאתו עליך שאין
 לך אדם שאין לו
 שעה־שטא עיםדת לו
 בזה הפעם לההזיקך אי ייהיעילך והיא מיש
 (בסם׳ דרך ארי! רבה פ״ד) בל אדם יהיה
 בעיניך ותכבדם בר׳ נסליאל יכן אל תהי
 םפליג לבל דבר כלומי־ כשתשמע דבר
 שיפחידך באיזה עגין אל תהי םרחיקך
 םשבלך כלו׳ שלא תהיה בז לה אלא הוי
 חושש בדבר ומשתכל בה סהנצל מטנו

 שאי;
 פתה עינים

 הגדול מהר״ר אברהס ן׳ חננ־א זלה״ה
 במיש פ״ב דמצ־כנא(דף ל״ב) אוהב לפרוק

 (ג) הוא היה אומר. אל תהי בז
 לכל אדם. ואל תהי מפליג לכל דבר
 שאין לך אדם שאין לו שעה. ואין

 לך דבר שאץ לו מקום:

 במו שתאמר שבא לגנוב ומצאו בעל הבית
 •דכנב יתרים כנגדו ויקום עליו ויהרגהו
 ויש לפרש שכר בםקים פריה כלוםר
 שעיקר המצוד. ופריה הוא המובן םםנה

 ולפעמיםיחשב במצוי
 אחה שהיא קלה שמן
 המ־בן שאינו רשומות
 החקיקות בשכל
 פינית גדילית תודיית
 או עיוניות כעניי

 כקריאת שמע אמינה

 ושונא לעכבון מצוה בשונא כדי לכיף את
 יצרו וכתבו התוס׳ בפסחים (רף ק־״ג)
 דאף דמצוה לשנאתו כיון שהוא שונאו נס
 חבירו שונאו דכתיב כמיס הפניס וכוי
 ובאין לידי שנאה נחויה ושייך כפיית יצר
 מיש ולפיז אף דפריקה חמורה מטע־נכ
 מלוה להניח פריקה ולטעון לשונא לכפות
 יצרו . הראת לרמת דזימנין דצריך לעשות
 מצוה קלה לכפות היצר וז״ש הוי רן למצוה
 קלה כמו ממינה כבחמורה כנון פריקר.
 ואימתי זהו כשאתה בורח מהמכירה טי״
 כי שונא הוא אז ראה הפקדתיך הוי רן
 למצוה קלה ומדוקדק ובורח . ואפשר לומר
 כי הן הארס בטפר יסודו והסטיא דבקת
 עמו וכשהוא מחלהב במצוה ורן בזה הו1!
 נפרד מהסטיא ונעשה כבורח מן העבירה
 שהוא הסמיא חיש הוי רן למצוה בזו:

 נקראת בורח מהמכירה :
 (ג) ןאל תהי מפלינ לכל דבר המש
 אינו מתישב באיתו פסוק ימקי:
 כיין שהענין אמיתי ויהיה מתישב במקום יפסיי

 הח־כ

 היחיד ומצות פסח
 אמינה האלהות ושינוי המבעים הנמשכת
 אחר אמוני חידוש העילם כמו •צי־מזנו בפ״ב
. ובברייתא (באבות .־ר״נ פכ״ה1 א י מ  נ
 כמבו לזה דבר נאה והוא שאמרו שם
 היא היה אומר הפסק פיך מאליך ויהא
 שכר להפסקתך ואל יפםוקך אחרים ויהא

 ספורנו
 אחרת וסבת זאת הגרורה היא ששכר חצוה
 בעולם הזה אינו אלא שיתן האל יתברך
 לשימר מצוה איזי הכנה למצוה אחרת כמו
 שדרשו בסמיכות שליח הקן למצות ממקה
 וציצית וזולתם המורה שבק־וס מצות שלוח
 הקן יזכה האדם להכנת קיוס המצות
 הסמוכות לה . וכן שכר .ותענוג העבירה
 בעילם הזה מוכן אל מבירה אחרת כמנין
 זאכלת מזב חו ולקחת מבנותיו והזנו את

 בניך :
 (ג) לכל אדם אפילו לאותם בני אדם
 שלא ידעת ולא יאות לך לכבדם
 טס היותך מכבד את הבריות אל תהי
 בז ואל תהי מפליג וחושב לנמנט את
 האפשרי פס היותו רחוק כי לפטמיס ילא
 לפטל . ולכן יפה אמרתי שתהיה בורח מן
 המטרה ולא תחשוב לנמנט שתכשל בה
 ובנמשך ממנה כמנץ שלמה ובאמרי אני
 ארבה ולא אסור והנה סר גרס הפסד

 מלטה לבניו וקלקול ונלות לישראל:
 מאד

 כשאומר ארס פשט שהטנין אמת אבל
 ג!הוא אומרו אל הרחיקהו בטבור זה
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 אמר בנתינת טעם על שפלותו שחקיח
 אנוש רימה. בלומר ואיך יתגאה . ובבר
 בארנו עגין השררה והגאיה וענין הענוה
 ושפלות הרוח. ושאר השמות המשתתפים
 לאלו ומה שגמגע

 שאין לך דבר שאין לו מקום לפעמים
 ובבר אמר ההכם בז לדבר יהבל לו וירא

 מצוה הוא ישולמ נ
 (ד) רבי לוימס איש יבגה אומר מאד מאד

 בו׳ למדנו
 מהם לנמרי בדרכיהם
 ומה שהותר במקצתו
 למקצת בני אדם
 ביאור מרווח ונאה
 בילדותינו בחיבור
 התשוב׳ בפיה מחלק

 ראשון שבמאמר הראשון :
 רבי

v ספרו 
 (י) מאד מאד הוי שפל רוח. שפל רוח הוא
 יד שאינו גכסף לעלות אל מיני הכבול
 בפולס הזה מל הפך רוח גבוה שיחסו לבלסם
 אשר בשבילה אמר לו בלק היודפ גאותו
 כי כבד אכבדך ואמר האמגס לא אוכל
 כבדך אמרחי כבד אכבדך וכולי ומל זה
 סדרך ייחס הכחוב ליהושפס גובה לב
 לטוב באמרי ויגבה לבו בדרכי ה׳ וזס
 בהיוחי גכסף ימשהלל חמיד להוסיף ממלה
 בחכמה וחסידוח ואמר מאל מאל כלימר
 לא בלבד אזהירך שלא תחחדל להשיג מיני
 הכבוד הרחיקיס מהשיג אבל אומר שלא
 יפגה לבך להשיג אפילו מיני הכבוד קלי
 ההשגה וגחז טפס לזה באמרו שחקוח אנוש
 רמה . לי אמגס מפלח השררה יהכבוד
 שישחדל ייקיה האדם בגיבה רוחו להשיגם
 בפילם הזה הס רמה יחילמה שהיא לבר
 בטצמו בזיי מאל יבלחי מחקייס זמן נחשב
 כאמרס ז״ל כל בריה שאין בה מצס איג,

 מחקיימח שגיס משר חדש :
 כל

 (ד) *רבי לרטש איש יבנה אומר מאד
 מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה:

 מלאכת שלמה
 ר' ליטס בלא וייו הגיהו הריר יהוסף וי(

 שכן מצא ברוב הספריס

 שאע״פ דבשאר
 הטידית צריך ללכת
 בהן בדרך טמוצעת
 בענוה ושפלות
 הריה צריך שיהיה
 נוטה בהן עד

 קצה אחרון להכניע יצרו ולהשפילו ולכן

 פתה עינים
 אחר כן כחבו נורי האר״י זצ״ל

 (ד) ר׳ לויטס איש יבנה אומר מאד
 מאד היי שפל ריח וכי׳ אפשר
 לומר במאי דקייל דאפי׳ אביזרא דנ״ט
 ופ״ז ישיר יהרנ ואל ימביר . והנאוה היא
 כפ׳ז וג״מ כמשזיל פיק רסיסה . לז״א מאד
 מאד לרמוז דהגאוה היא שפ״ז יג״פ אשר
 בכל אחד אביזרא דידה חמור והיא אומרו
 מאד מאד כגגד פ״ז וגיס דהגאוה כמוחס
 ובכל אחד צריך לישמר מאביזרא ובכן
 הגאוה שהיא כשחיהן יש להחרחק שני

 הרחקוח וז״ש מאד מאד :
ך למז אפשר במ״ש פ״ק דסיטה אדם ר ד  ן
 י אפר דס מרה וזהי מאד ריח
 מרה אפר דס שהוא הבן אדם הסחכל בזה
 וחהיה מאד שפל רוח א״נ אפשר לרמוז
 מאד ריח משה אברסס לול שאמרו סיפ
 כיסיי סרס אמר הקב״ה חושקני בכס
 שאפי׳ בשמה שאני משפימ לכס נדולה אחס
 ממפטיס פצמכס נחחי נדול׳ לאברהם אמר
 יאגכי פפר יאפר נחחי גדולה למשה יאהרן

 אמרי ינחנו מה גחהי גדולה לדוד אמר יאנכי חולפח יכי׳ ינקט הגי חלחא גדולי
 פילם הסיכחריס בכל הכחריס ריחגיים וגיפניים אברהם אביני מ״ס הייל כסר
 כהינה שהיה כהן חחח שם כמשז״ל פ״ג דנדריס כתר מלכיח שהמליכיהו איה כמשויל
 מל פסוק אל ממק שיה הוא ממק המלך . בחר חורה היו כליוחיי נזבמיס חכמה .
 בחר שם טוב בכל הארץ יצא קי חהלחי משה רביני מוכחר בכל הכחרים אהרן
 בג׳ כחריס יכן דיר הפיה בג׳ ופכיז היו טנייס בחכליח וקיו ליחושי׳ כמונו וזהו
. ואפשר פור לומר ח ו  מא״ר ר״ח משה אכרהס דור יהיו לטוטפיח וחהיפ מאד שפל ר

 כי
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 נענש בגלוי העונש הדא־י לי מצד כשפס
 השי״ת ופירש זה שהפלגת זה העונש
 הוא על חילול ה׳ ריל שאינו חוטא טצד
 תוקף היצר אלא מצד פירוק עול ובדתו
 ההורה וטצותיו
 ובפירתו כידיעתו
 יתברך ובהשגחתו :
 (י) רבי ישמעאל
 בני של
 ר״י ן׳ כרוקא אוסר
 הלוט ד בו׳ר״לשדעתו
 וכונתו כשהוא לומד
 שאחר השליטו עצמו
 יהי׳ טשפיע םחכטתו
 לזולתו השייה
 גטלהו שישיג לטביקשו והוא אוטרו
 סםפיקין כידו ללמוד יללטד ולעשות וכל

 זה
 פתה עינים

 כי במ״ש מאד מאד הוי שפל רוח ניצול
 מהעבירות הנמשכות מיסוד האש וכמ״ש
 ריש פרקי; . ובתו׳ שפל רות רמז לסור
 ממוקשי עבירות יסוד הרוח שהיא הדיבור
 אסור ופוגם ברוח כמו שפירשו ז״ל וסלף
 בה שבר ברו״ת ואתה תהיה שפל רוח לא
 שביר רוח שלא חחכיא בדיבור . שתקות
 אמש רמה יבזה יבטל העבירות הנמשכות
 מיסוד המיס חאוה וחמדה וכו׳ כי תקותו
 רמה ויטמון בקברות התאוה . א*נ דרך
 הלצה אזהרה לטשיר שלא יתגאה וז״ש מאד
 מאד ט״ד ובכל מאדך אם יש לך טושר רב
 הוי שפל רות וכן טשיר ר״ת ישפיל טצמו
 שהקוהו רמה והרב זרט בירך פירש כמשז״ל
 דטד דור אנוש לא שלט רמה בנוף ובמינוח
 דור אנוש נגזרו טליהס כמה גזרות ובכלל
 שחאכל רמה לגיף וז״ש שתקות אנוש רמה
 שמדור אנוש עזרה הרמה יהרב זכרון
 יוסף דף ק׳ פירש דאמר פלוסיך דמסברא
 מוהר לשעבד הבהמות כי מהם אני אוכלים
 והשיבוהו א״כ נשהעבד אנו להולעיס שיאכלו

 (יל! י״בי• יוחנן כן ברוקה אוטר כל הטחלל
 *" שם שסים כי׳ כבר ביארנו
 דהסחלל שיש בסתר הוא כאלו דוחק
 בציורו השגחת השי״ת ססקוס עוסדו

 ולבן יחם לו סרה
 כנגד טרד, שהיא
 נענש עליה בגלוי עד
 שתפרסם טגודל
 עינש חטאו שבסתר,
 ימה שאמד אחד
 שיגג וא׳ טזיד כחיה
 היא שאף השיגג
 צריך כפרה וכל
 שלא נתכפר אחרי
 ידיעתו נעשה כעין

 מזיר על שאינו
 ובדרך זה

 (ה) רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל
 המחיל שם שמים בסתר נפרעץ ממנו
 בגלוי אחד שוננ ואחד מזיר בחלול

 השם:
 (ו) רבי ישמעאל בר רבי יוםי אומר
 הלומד ער מנת ללמד מםפיקין בידו
 ללמוד וללמד והלומד על מנת לעשות
 מםפיקין בידו ללמיד וללמד לשמור

 ולעשות:

 טכיא כפרתו וטהורה
 ייעד עונש על השוגג שהוא

 ספורנו
 (ה) 3ל המחלל כי׳ נפרעים ממנו מלוי
 כי׳ הזהיר על כבוד האל
 יתברך שיצטרך האדם להזהר בו מאד כי
 אמנם אפילו מל השוגג ממנו נפרטים מן
 כחיטא בגלוי לא להגדיל טנשו יותר מהראוי
 לי אבללהוטיל לרבים להודיטם גודל
 טמנו כמו שקרה לדוד שנאמר לו כי
 אתה טשית בסתר יאני אטשה ננד כל
 כל ישראל ונגד השמש אף טל פי שבטנין
 חלול השס היה שוגג בלי ספק כי תשב
 שלא יודמ ושלא יתתלל שס שמים טל

 ידו כלל:
 (ו) הלומד טל מנת ללמד כו׳ אמר שהלומד
 טל מנת ללמד אף טל סי שיהיה
 התכלית גרוס. כי אמנם טנינו לכבוד או לתוטלת
 בח״ שמה מכל מקום מספיקים אותו שייכל
 ללמוד וללמד שמתיך שלא לשמה בליש אמנם
 הלומד טל מנת לפשות שתכלית-זה בלי ספק
 לסשיתרציןקינו מסייטיס ללמוד וללמדלאתריס
 מצות בוראו:

 ואל
 ולשמור טצמו מטון ולמשות

 נשר אדם וז״ש מאד מאד הו• שפל רוח יותר משפלות הבהמה שתקות אמש רמס
 ויותר נדולה לבהמה שארס אוכלה. והארס אוכלו החולטח :

 ילין
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 כטקיט שאין צריך לו בכך כגון דאפשר
̂ין  לו לינצל בדבר אחר יגטצא בידו וכן הע
 בעצמו במה שאמר אחר זה הלל בל
 הגהגה מרית טטל הייו טן העולם כלי׳
 שהוא טכזה בביר
 התור׳ ועושה אותה
 לעצטו היי העילט
 הזה כזילת הצידך
 וכטו שאטרו בר״ט
 (בגדרים דס״כ)
 שתפשו גנן אהד
 טצד הושבו עליו
 שהוא גוגב פירותיו
 והיה מוליכו לגהר
 וצעק אוי לטרפון
 שזה הרגו וכששמע
 הגנן שהיה ר״ט
 הגיהו יהיה ריט

 (ז) רבי צדוק אומר אל תפרוש מן
 הצבור ואל תעש עצמך כעורכי הדיינין
 ואל תעשה עמדה להתגדל בה ולא
 קרדום לחפור בה וכך היה הלל אובר
 ודאשתמש בתגא הרף הא למדת *כל
 הנהגה מדברי תורה גומל חייו מן

 העולם:
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 כל הנהגה במאירי ורי״א הא כל הגאות וראיתי
 שמחק הריר יהוםף זיל מלת לשמור ונס הגיה
 לאכול מהמ גס הגיה הא כ

 הגיאות וכו׳:

 זה אזהרה והערה לדורש בהכמה שלא
 ידרשגה בתיגמ אבל בכוגת קיומ דרכיה
 ובכוגת השפעתו לזולתו שזהו תכלית
 השלימות ואמר החכמ .תהילת החכמת

 שתיקה . והבי
 ההאזגה. והגי קיומה

 והד׳ למודה׳:
 0) רבי צדוק אומר
 אל תעשם
 עמדה להתגדל בהם
 בו׳ הזהיר שלא
 יהא מגתו בתורה
 להשתרר ולהתגדל
 בה על שכגיו ובן
 שלא יהא בוגתו בה
 למבור חכמתו
 ולא קרדוס בדמימ ולההעש׳

 טצטער בעצמו על שהציל עצמו
 בכבוד התירה. ופירשו בתלמוד נשם
 בנדרים דם״ב ע״מ טעמ צערו מפני שהיה
 עשיר גדול והיה יכול להציל עצםו בדמיו.1
 וכ; אמרו בראשון של בתרא נדיח עיב

 שמא
 ספורנו

. אין ספק ׳ ל תעסה עכורה כי א  (ז) ן
 שהמשתמש בקדש ללרכ•
 תול מתלל את הקדש וראוי למיתה כאמרו
 ומתו בו כי יתללוהו ובהיות דברי תורה
 קדש קדשים הנה העושה אות׳ מלאכת תול
 ותכליתה לתפיר בהם אוכל לתיי שעה בלבד
 או להשיג ככור כחיי שטה כמו העטרה
 והקורדוס אשר הסכאר מהם שזה תכליתם
 מל הרוכ הנה זה מחלל את הקיש ועל
 זה הזהיר זה החכם ואמר שעל כיוצא
 בזה בלבד אמר הלל ודאשחמש בתנא לזלךי.
 אמנם המשתדל להשיג בהם חיי שעה
 ותכליתו מכיין בזה להוסיף לקח פיון
 ומעשה לעצמו או לזולתו אין זה אלא
 כמשתמש בכלי קודש לעבוד עבודת קדש .
 וזה אמנם יתאמת כאשר יתבטל האדם
 בעלה דמיכח ללמד לזולתו או לדינו פרמיכת

 מטנח שכל זח
 נקרא שלא לשמה אכל צריך שיהא מנתו
 לידיע׳ האמת מצד עצמו. והכבוד והתועל׳
 ימשכו אחריה מאליהם ומה שאמר למעל׳
 בשמ חלל הןקן ודישתמש בתנא חלף
 פירושו שמשתמש ונהנה בכבוד התורה

 פתה עינים
א קרדום לחפיר בהם וכו׳ בס׳ ל  ̂( ן
 טן אבות האריך לדחות דברי
 הרמב״ם בפירוש המשנה האוסר לקבל
 הספקות וכו׳ וקמחא טחינא טחן מרן בכ׳׳מ
 ה׳ תית וסרשב״ן בתשובותיו וזולתם .
 ורוב דבריו או כלס בספר נכתבים . ומיש
 בתוך דבריו דד״ן אסור לעשות מלאכהאפי׳
 בצנעה ליתא דר׳ יהושע היה סתמי והיה
 אביר ואף שהוא כסב שלא היה פרנס על
 הצבור לא נהירא דבפ״ב דר״ה איל בא
 בשלום רבי בתכמה . וכן נראה שכבר היה
 גדול מאד ר׳ יהושע דהוי בפו לאוקומיה
 נשיא א* לאו דבעל מעשה הוה וכן כתב
 הרשבין מיא סי׳ קמיא דהיה אב״ד והיה
 נמשה בצנעא עיש . ועתה אמס אגיד
 שראיםי בם׳ הקנס כי דמתמיר הרבה

 יכאריה ישאנ ז
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 בהיות לוםדיה מסולסל ונקי ובעל מידית
 נכבדות ואן הוא מבובד על הבריות כםאםר
 הכתוב סלסלה ותרוממך על הדרך שביארנו
 אנו בילדותינו כחיבור התשובה . וכם״ש
 (ביוםא דפיו ע״א<
 ראיתם פלוני ש: סד
 תוד־כםה נעי׳ מע׳שיו
 וכסה םתוקנים אשרי
 אביו שגדלו ואשרי
 רבו שלםדו תורה
 וההיפך הוא בהיפך והוא שאמר וכל המחלל
 את התורה גופו מחולל על הבריות :

 רבי
 פתה עינים

 והנה לכאורה יש להרגיש לר׳ צדוק
 אמר אל תעשם ממרה וכו׳ ובגמרא
 אמרו לעולם יעסיק ארס בתורה אפי׳ שלא
 לשמה וכו׳ ופירשו התום׳ דהיינו להתגדל
 ולקרא רבי ואיכ הא שריות־ היא בתתילת

 למורו של ארס ויש לתרץ איזה תירוצים
 אבל אפשר לומר רבנמ׳ מיידי שיוכל לתשיב
 שלא לשמה וכיו[ שהוא מתשבה לבל ממוך
 שלא לשמה בא לשמה . אבל אס משה
 מעשה איבר סנולה זו רמתיך שלא לשמה
 בא לשמה . וז״ש ר׳ צדוק אל תמשס מטרה
 דקדק לומר לשון זה לומר שלא יטשה מעשה
 לאס טשה מטשה לא נאמר מתוך שלא
 לשמה וכו׳ ולכך אזהרה שמענו מרבי ללוק
 אל תטשס במטשה . והיינו רקאמר הלל
 וראשממש בתנא חלף וראשתמש רייקא שכבר
 נשממש . ודרך הלצה אפשר חלף ר״ל
 טבר פי׳ שטבר הבטח׳ ממיך שלא לשמה
 בא לשמה רכל שילרו הטעה לצרף מחשבהי
 למעשה אז ליח ליה מחיך שלא לשמה בא

 (ח) רבי יוסי אומר בל המכבד את
 התורה גופו מכובד על הבריות וכל
 המחלל את התורה גופו מחולל על

 הבריות :

 שמא יונתן תלמידך הוא שאינו רוצה
 ליהנות בכבוד התודה רוצה בכל זה דאין
 להשתמש ולהועיל לעצמו בכבודה של
 תורה אאיכ יביאהו לזה לצורך ההכרחי

 בל זה העדה להיות
 העיםק בתורה לשמה
 לבד ולא שלא
 לשםה בשום צד:
 (ה) רבי יוסי או׳
 כל המכבד

 את התורה בו׳ םבבד את התורה שםעטד אות׳
 בנועם מידות שזה ודאי הוא כבוד התורה

 ספורנו
 פרק במרא רכמובומ . ועל זה הדרך אמרו
 ז״ל שגוזרי גז־רומ בירישלס ומלמדי הלכות
 שחיטה וקמילה לכהניס היו גומלין שכרן
 ממרוממ הלשכה וטל זה הדרך לוה הוא
 ימברך למת מתנות מרומומ ומעשרימ .
 כאמרו להת מנמ הכהניס והלויס למטן
 ימזקו במורמ יי . וכל זה ביאור המנא
 באמרו הא למרה שכל הנהנה מדברי הורה
 נוטל חייו מן המולס כי אמנם המהפרנס
 ברברי הורה ללמיר או ללמד או לדבר
 מלוה אין זה נהנה כלל שכבר אמרו מציה

 לא ליהנות ניתנו:
 (ח) כל המכבד את התורה כו׳ . הנה
 המכבד אה ההורה הוא מכבר
 מי שנתנה ומקרב אהריס לעברו שכס אתר
 והפך זה יקרא למי שיתתלל את התורה
 כאמרו את יי הוא מגלף כי לבר יי בזה .
 ולזה ראוי שהמכבר את התורה יכובל והפכו
 יחולל כאמרו ית׳ כי מכבלי אכבר ובוזי •קלו:

 החישך
 לשמה . ומיהו כ״ט מולו לאף אס טשה מעשה ויחרט חרטה גלולה ושב אין לבר

 טומל בפני החשיבה כי חפץ חסר הוא יתברך:
 (ח) כל המכבד את התורה וכו׳ אפשר לידוע שפסטי דיני התורה הס כמו גיף והנשמה
 הוא סוריה ההורה יז״ש גופי תורה גופי הלכות וכמ״ש רבינו האר״י ז״ל ודש
 כל המכבד את התירה שאומר שפשט ההורה ה־א כמו גיף ויש להורה נשמה רזין טילאין
 מלה כנגר מרה גופ״ו מכובד . וכל המהלל את התורה באימרו שאין בה כי אס הפשט
 מפי מחולל וכמש׳׳כ בזהר הק׳ הפח רוחיהון דאינון לאתרו דליה בה כי אס הפשט

 והספורים שהוא מחלל התורה ימכ״מ גיפי מחולל:
 רבי
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רות  הוא מלל ב׳ דברים אחד שנמהר להו
ל ו כ  בלא שום יראה כמו שאינו ברור ל
 כך בנשען שאם טעח או יחלוק עליו אדם
. והשנית  יעמיד םברתו מתיך פלפולו
 שאחר שהורה ומעה
 מקנמר להעמיד
 הוראתי דרך נצוה ן
 (י) הןא היה אומי־
 אל תהי
 דן יהירי כוי ואעיפ
 שהותר למומה׳ לדון
 יהירי כמו שביא׳
 בםנהדריןהזהירו שלי
 יהא רניל בכך וביש
 שהאזהרה כללי•
 לשאר בני אדם
 שאיני מומהי׳
 ואמר שאין דן

 (ט) *רבי ישמעאל בנו אומר החושך
 עצמו מן הדין פורק ממנו איבה ונזל
 ושביעת שוא והנס לבו בהוראה שוטה

 רשע ונס רות :
 (י) הוא היה אומר אל תהי דן יהידי
 שאין דן יהידי אלא אהד ואל תאמר
 קבלו דעתי שהן רשאץ ולא אתה:

 מלאכת שלמה
 ר׳ ישממאל ביר יוסי אותר וכו׳ כך מצאתי
 תינה.ומל נרסינן הגימל קמוצה והזיץ צרויה
 שהוא' מוכרת וכדכתיב או בגזל וגס הריר

 >ט) רבי ישמעאל ברבי יוםי אוי כל
 ההושך עצמו מן הדין כוי הזהירו
 שיהא מסלק יעצמו מן הדין במה שיוכל
 שבל שהיא חושך עצמו מן הדין ר״ל

 שאפילו שנתמנה
 יסלק עצמו לדיין

 םנמר דין אלא
 שמשתדל לפשר
 ביניהם ברצוי כל
 אהד ואהד מבעלי
 דבר ונםצ׳ פור׳
 מעצמו איבה שאי;

: קד  :ן- זיל כן נ

 יחידי אלא אחד כלומד אין ראוי זה אלא
 להשי״ת שהוא אחד ואמראח״כ ואל תאמר
 קבלו דעתי בלומר שלא תמציא עצמך
 לבעלי הדין לו׳ אני אדון את דיניכם
 וקבלו דעתי שהם רשאים ולא אתה
 ושמא יסרבו בדינך ונמצאת מתהלל על

 ידי
 םפורנו

. המושך ׳  (ט) החושד טצמו מן הרין כו
 טצמו כאשר יאומ לו זה
 והוא כשיוכל לבצוט או בהיותי בלחי מיוחד
 לדיין לרבים כי אמנס אז מישך ממני איבת
 המחחייב ברין ונזל הקורה ברין מרימה .
 ישביעח שיא אשר טישה מיטל טל המשביט
 אס יטעין שקר אי טל משבט אס ישבמ
 לשקר שיטה שהוא בלחי חושש לנזק הנמשך
 מן האיבה והוא גס כן רשט שאיני מקפיד
 אס תצא מתתת ידי תקלת גזל אי שבועת
 שיא . יהוא גס כן גס רות כי היא בלי
 ספק לא גכגס לכל זה אלא כדי להתכבד

 בפסק דיגי :

 א׳ מהם
 מתחת ידו
 שיהא שינאו
 ובז פירק

 עצמו גזל
 סרך שננת

 כלומר לא יחתיך את

 יוצא
 מחויב
 בבך .
 מעל
 ר״ל
 גזל

 הדין כראוי וכן
 פוי־ק מעליו עינש שביעה שוא ריל סרך
 שביעת שוא שמא הוא משביעו שלא כדין
 ונשבע לשקר ונמצא נכשל על ידו שלא
 בדין ואמר אה״ב שכל הנם לבו בהודאה
 הוא שוטה רשע ינם רוח ונס לבו בהוראה

 פתה עיניס
 (ט) רבי ישמפאל או׳ החישך מצמו מן
 הרין וכו׳ פירוש בדיני ממינות
 פורק ממנו איבה ייזל וכו׳ והנס לבו
 גהוראה־ באיסור ׳היתר כמ״ש המוס׳ פ׳
 היי בורקין וכ״כ רש" פיק רסנהררין (רף
ם רוח דאין ארס חיטא ג  ה׳) . שוטה רשט ו
 אא״כ נכנס בו רוח שטוח וטבירה גוררת

 טבירה יהיה נס רוח בשאר רבריס :
ל חהי רן יחידי פירש רבינו טובדיה  (י) א
 דמרת חסידות והחוס׳ פ״ק
 דסנהדרין (דף ה׳ מיא) והלין שס כתבו
ל. שאין דן יחידי אלא א׳  דטצה טובה קמי

 וכשאינו
׳ . ומאחר שטגין הדין רב הסכנה כאשר אמרתי  (י) אל חהי רן יחידי ט
 ראוי לך שאף טל פי שתוכל לדין יתידי בהיותך מומחה טוב לך שלא תדון
 ימילי אלא פס שנים המרים ונשאו אמך שאין דן יסידי אלא אחר שהיא p בלפי

 הפראמ
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 ממעט בעסק ועסק בתור׳ כלומר שרוב
 ההמיה לעסקים ולסחורו׳ משכחת התורה
p למי שמלמדה וכל שכן שספקיעתה 
 הבא ללמוד כאומרם זיל (בעירובין דניה
 עיא) ולא מעבר
 לים היא לא תמצא
 בסוהרנין התנריט
 ואמר אחיב והוי
 שפל רוח בפני בל
 אדם וזה ממה
 שביאר׳ שזו המידה
 צרי׳ לנטיה אל
 הקצה וטתוך בך
 טזהירו להיותו שפל
 רוח אפי׳ לטי שאץ
 ראוי לכך אחר שאינו
 טן הרשעיט והנכליט:
 ואמר אהר כך
 ואם בטלת
 מן התורה יש לך
 בטלית הרבה כנגדך
 כלומר האט במלת מן
 התורה להתעסק
 בטל אכה אחרת או

 באומנות

 פתה עינים
 וכשאינו סובה ארז״ל וה׳ לקח כביכול הוא
 וכיס דינו . ורפדה ילכש . שלא לדק

 יחידי :
 (יב) יש לך בסלים הרבה וכו׳ פירוש
׳ שנבראו מכי!  הן המקטרג,

 (יא) רבי יונתן אומר בל המקיים את
 התורה מעוני סופו לקיימה מעושר ובל
 המבטל את התורה מעושר סופו

 לבטלה מעוני:
 (יב) רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק
 ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני
ן התורה יש  בל אדם *ואם במלת י
 לך בטלים חרבה כנגדך ואם עמלת
 בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך:

 םלאכת שלםה
 *0 במלת מן התורה יש לך וטי ומצאתי שכתב
 הריר יהיסף זיל אס במלת מן התורה יש לי
 במליס ואס ממלת בתורה יש לי כן מצאתי בקצת
 ספריס וניל שהיא נירסא נכונה כי כן דרך
 הלזכמיס לדבר הדבריס כאלו נאמרו מפי הקניה
 וכך יש בסנהדרין פ׳ משירי איר שממון אס
 אתה עושר לין במיר הנלנמ ממצה אני פליך

 כאלו אתה ממלה פולה כליל לפני עיכ:

 ידי עצמך ויש לפרשה בכל עגייני
 משא ומתן כלומר כשיחלוקו עליך חברך
 אל תאמר קשה לקבל דעתם כלא ראיה

 שהם רשאים ולא אהה:
י יונתן ב  (י* ר
 אופר
 כל הםקיים את
׳  התירה םעוני מ
 כשםקייםה סעוני
 כלוסי שעם בל
 עניות וצורכי לבקש
 «דפו הוא קיבע
 עתים לתורה סופו
 יקיימה סעושר וכל
 שםבטלה מעושר
 מטרדת «שרו קניינו
 סופו לבטלה מתוך
 עוני בל זה מדד.

ד מרה! ג  מ

 (יי) רבי מאיר
 אומי
 הוי ממעט כעסק
ר ה ו ת ק ב ו ס ע  ו
 בוי אמר שאם

 ספורנו
 העלאק פדים ובלחי ממנוח בסלי דינין
 שימפיהו אבל מא פד ודיין ובפל דין .
 אכל שאר דינים הצריכי׳ בדיניהם לשמומ
 דברי פדים וכפל׳ דינים יקרה כדינם טעות
 ומרמה לפפמיס . ואל תאמר לדיינים

 חביריך קבלו דפתי אף על פי שאתה גדול פינותיו וזהו יש ל״ך שקנית אותם . ואם
 מהם שק רשאין לפסוק הדין במצות התורה ממלח בחורה אפשר דהיינו חלק הפלפול
 שכבר אמרה אחרי רבים להמות : שצריך פמל לשכר הקליפות כמ״ש האריי
ן לקיימה מפושר. כאסרו למטן זצ״ל ולזה סמכה ליש לך בטלים דפ״י העמל פ ו  (יא) ס
 ענותך ולמען נסותך להיפיבך בחורה מאכדס . יהגס דהפלפול ניתן למשה
 באחריתך בי בזה שקיימו ישראל את הסירה רטנו ע״ס כמ״ש בנדרים (דף ליח) יס״ד

 מסיני נפשו ראויס לקיימה מפישר כפי דלא
 המשפש האלהי שהיא מרה מנד מרה יכן כל המבטל מנמשר סופי לכטלה מפוני כאומרו

 תחת אשר לא עבדת את השם מרזב כל ועכ־ת את אויבך כחוסר כל:
י ממעס בפסק . שבזה האופן יהיה לך זמן למסוק בתורה ותודיע תשיבום ע  (יב) ך
 אצלך ובזה תכבד אס התורה ואת מי שמתנה כאמרו סלסלה ותרוממוי

 והוי
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 ואמן* אחיכ ואם עמלת כחור׳ יש לו
 שכר הרבה ליתן לך כלוסר אש
 תתיירא שסא אס תתעסק בתורה לא יספיק
 ססונך לצורכי גופך ובני ביתיך יש
 לך לכםוה בזה
 בנוהנה ית׳ כי הוא
 יבין לך הדרך

 להםציא לך כל
 פה שצריך לך :
 o ריא בן יעקב
 אומד העושה
 סצוה אחת קנה
 לו פרקליט אי כו׳
 פרקליט הוא םליץ
 בעדו שטלםד זכותו
 וקטיגיר היא רהפך.
 והעיר האד שלא
 קלח בעיניו כי כל
 כבר יש לו פרקליט
 ואין העכירה יוצאה
 תגסל על המצוה כראוי

 יו
 (יג) רבי אליעזר בן יעקב אומר
 העושה מצוד, אחת קונה לו *פרקליט
 אחד והעובר עבירה אחת קונה לו
 קטנור אחד תשובה ומעשים טובים

 בתרים בפני הפורענות:
 סלאבת שלםה

 פרקלימ ומצאתי שכחב הרימ לי לוזאנו ז״ל
 הנ׳ פךלןליט ומלת יונית הוא • כל ננסי׳ שהיא
 לשם שמים ונו׳ אמנם הריר יהוסף זיל נרס
 כל ננסי׳ שהיא לשם מצוה סופה להתקיים ושאינה
 ל6ם מצוה יכו׳ ואמר שנן הו* ברוב הספרים:

 באוםגות לא תעלה סזה על םדרגת זולתך
 בי אם תעשה סוהר כסה סבגי אדט סוחרי׳
 בטותך וכן בכל הםלאכות והאוםגיות
 וקראט בולט בטליט כי הכל אפט ותוהו

 בערך את התורה
 אבל כשתשתדל
 בטעלת התור׳ תעלה
 בה על טעל׳
 זולהך כי טעטי׳

 חטצא לחברתך
 ואסרו חכםי הםוםר
 האסת כבד על כן
 גושאיו טועטיס

 יהיה עשיית טצוה א"
 שעשה טציה אחת
 אחד וההפך בהפך

 בטצוה אלא
 וגעגש על העבי׳ כראוי כאוטרט זיל
 לא

 םפורנו
 ומי שעל רוח בפני כל האדם שיטלי שאץ
 כונחך בפוסקו־ בסורה להשיג מיני הכבוד
 ואמר אם במלח ק ההורה כלומר ינם
 אחרים והשכר ע״י הקכ״ה בכיטל יש לצרן» צריך שחסעע בשאר עסקך . שאם בסלס

 ורבותינו אסרו(בביר
 סדר סקץ פכ״א
 סי׳ ייא) והחבטה
 םאיןתסצאד׳ דברים

 הם יטודו של עולט וטלט אט אבדו יש
 להם תמוד׳ כגגדו כי יש לכסף סוצא
 זטקיט לזהב בחל סעפר יוקוו ואבן יצוק
 .נחושה אבל חיח שמת טי טביא לגותםירתו

 ההיד והחכם׳ טאץ תסצא

ח עינים ת  פ
 ד לא ישלם שכר כי ה׳ לא ציוה על הפלפול
 לזיא דה׳ משלם דחדי קביה ומשלם שכר.
 ילפי מיש רבימ עובדיה דהפורעניס מיי

 נק התירה בשביל עסקך לא בלבד יקרה לך
 בסיל בשביל אוהם הפיסקים אבל יקרה נם
 כן ששאר מונעים זילחם יבסליך יאס
 עסקת בתורה ותמעע עסקי סיי שעה יש
 שכר הרבה ליתן לך באומו הממס מסק
 שתררת בו הרכה לחיי שעה ותשיג זד־
 מולם כאמרו לא ימוש ספר התורה הזה
 דרטך לשי

 י עולם
 מפיך נילי כ• אז תצלית אס

 שמה ואז תשכיל ותשיג מי
 (ינ) כתריס בשני הפורענות אן) טג
 פי שלא יהיה המעשה סמוב
 אלא מיראת פונש מכל מקום הוא כתריס
ו  מנץ מן כפורפנוס שהיה ראוי לבא מ
 בעבודה זרה יפאסרז שוט שובי םדמיסם

 כדםימ

 מיש הרכ פרשת דרכים רעיי הקב״ה הוא
 בלי שימור ייש כבוד למקבל והעונש עיי
 •ת׳ הוא כליון תרוץ אכל היא כמד לאדם
 שנםפל כי כמקים . והן הן רחמיו ית׳
 דהפינש ס״י אחרים שלא יהיה כליון ש״י.
 «השכר על ידו כשופר נהל ויש כביד למקכל.

 אך אין דברי רטנו פיבדיה מוכרחים
 (ינ) תשובה ימע״ע כי׳ עמיש בם׳
 הקסן דכרי׳ אחדים
 דרוש ז׳ (דן£ כיס) . וכמה ששנינו קנה
 ־.ז סרקליס וטי עמיש במניוחנו שם (דן<

 ייב) בסיד •

 שקדה בסגץ ניטה אן* סל פי שסמזיקו
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 הנצוח לא ישמעו זה לזה והמחלוקוז
 במקומה עימדת יתחתיה תעמוד הבהרת
 ואולי פשר, הפשה הצרעת יבברייתא
 (באבות דרין סיף פימ) אמרו כנסיה שהוא
 לשם שסים בנסיח
 ישראל בדד סיני
 שאינה לשיש בנסית
 אנשי דור הפלנה.
 ובבר ידע׳ שנתבלבל׳
 שפתם עד שרובם
 בפרו במציאית כל
 נבדל כתשו בה׳
 ויאמרו לא היא ובסיני
 נתברר האמת לכל
 בני האומה הנבחרת
 העט בחר לו
 לנחלה . ובן ידעת
 אוסרם זיל(בקידושין
 דיל עיט אפי׳ אב
 שנושאין ונוחנין זה
 אויבים ר״ל בי נדר
 וחלוק הרעיה הוא

 לא יקח שוחד זה שוחד מצוד, ועיין לקמן
 ספיד ואחיכ העירו שאפי׳ הפליג כרע לא
 יתייאש מן התשובה והוא שאמר תשו׳
 וטע״מ כלומר הסבר. מעשיו אחר חטאיו

 כתריס ובטנן וציגה
 (יד) רבי יוחנן הסנדלר אוסר כל
 כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים
 ושאינה לשם שמים אץ סופה להתקיים:
 (סו) רבי אלעזר בן שמוע אומר *יהי
 כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
 וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא

 רבך במורא שמיס:
 טלאכת שלמה

 יהי תלמידך וכו׳ ביזליש בשם המאירי לנרסינן
 ככבוד חברך וכיכ הי״מ אלמשטני בשם רשיי
 מריס בשל חברך ושהיא הני׳ הנכונה ונס הרב
 מקוצי נרים ככבוד חברך וים הריר יהוסף אשכנזי
 זיל הניה ככבוד הבירך ונס מחק מלות בן שטיע :

 לפני הפורענות :
י יוחנן ב  (יי) ף
 הסנדלר

 אוסר כל כנסיה
 שהיא לשם שטים
 כוי. הוא שהזהירו את
 האדם שלא יהא
 טשאו וטחנו עםחבירו
 או עט חבריו לדרך
 הנציח כי זה ינרוט
 להרים׳ כל טצב
 ולבטל האמת כי
 כל שטכוין לנצוח

 ובנו הרב ותלטידו
 עט זה בהלכה נעשו
 אהבה שווי הרצון

 האיבה האמתית ואמר לא זזו טשם ער
 שנעשו אוהבי׳ כלוטר שאינט מכוונים רק
 לידיעת האטת ויורה אחד לחבירו הראוי

 להודות טצד הקבלה והענין:
א בן שטוע אוטר יהי כבוד י  (סי) ף
 תלטידך בי׳ הזהירו בכלל על
 כבוד אד ט ואפי׳ אותם שהט תחת הגהנתי

 יש
 פתח עינים

p . באבוס  (טו) וכבוד חבירך כמורא ר
 דר׳ נחן פ׳ דך ילין} מרכסיב
 ב׳ ארוני כ״כ רבינו מיבריא יק׳ רהחם
 רחשב אהרן דשוה למשה ר׳ דאמרו הלא
p נס בני ויחר אן) ה׳ בס ואיל לא 
 מברי משה ואידז בא לבקש ממשה ואסר
 בי ארוני אל נא חשת עלינו חסאמ ים'

 לין

 טשתדל להעםיד
 דעתו ורצונו אט אטת ואט שקר
 אבל תהיה בונתו לברר הענין שנושא
 ונותן עליו ולהוציא תעלוטותיו לאור .
 ואטר על זה שבל שיתקבצו שנים או רביט
 לשאת ולתת באיזה ענין אט הוא לשט
 שטים והוא שיכוני כולם להעמדת האטת
 סופה להתקיים ר״ל סוף הטבוקש בקבוציהם
 מהקיים כי בל אחד יודה לחבירו םה
 שראוי להודות עליו ואז יתברר האםת
 ויסביםו כולם להעםידו, וכשיהיה לבונת

 ספורנו
 הרעים ולמה חמוחי בית ישראל בזה הורס
 הנביא שימלטי מן הפינש אן) מל פי שלא

 תהיה המשובה אלא מיראת הממש :
 (יד) כל כנסיה שהיא לשיש כי׳ • באשר
 ראה זה החכם בימיי מיני נחות
 של פרושים וצבומיס יצרוקיס . ימהס פריש
 נייןפי יפרוש שכמי וזולתה שספרו ובארי
 דל ולא היה כח ביל חכמי הדור לבסלם •
 מאל טל זה . כ• אמנם הכמימ הנמשים יהיו מצטערים טל זה אמר שאין להצטער

 שלא לשם שמיס הכלינה מאליהן כאמרס ז״ל הנח להם לרשעים יהס כלים מאליהם :
 (טו) יהי כבול הלמילך כי׳ . הנה מכלל כביר האל ימברך היא

 שנכבל



 192 בית אבות פרק רביעי הבחירה

 משה כלאם שקלו כנגד הקכיה וכן אמרי
 שם (כאבות דרין פכיט< כל המכבד את
 הכירו מהמת ממון סוף שנפטר ממנו
 כקלון מנין טבלעט אצל בלק וכל המכבדו
 לשם מציה נפטר
 ממנו כככוד טניל
 ממשה אצל פרעה!
 (Cp רבי יהודה או׳
 הוי זהיר
 בתלמוד ששגגיתלמו'
 עולה זדון הזהירו
 שתהא משנתו סדורה
 כפיו עד שיהיו
 דברי תורה םצויים בידו מזומנים להוראה
 שאליכ פעמי׳ שישאלוהו כדבר נחו׳ן
 ויורה בו שלא כהוגן וגמצא מכשיר ואין לו
 טענה בשגגה דשגגת תלמוד עולה זדון
 שהרי כל שלבו ורעהו להוראה יש לו
 להתעמל בו עד שיהא סדור כפיו וכן
 אמרו ז״ל (במנתות דצימעיב) דרך הערה
 כל השוכח דבר מתלמודו עוכר בלאו
 שנאמר השמד לך פן תשכח את הדברים
 כו׳ וסוף הכינה שאם לא מצא עצמו
 מדם; לכך יבל ימהר להוציא רבד מפיו
 עד יחקור וידביק יפה יפה וכן בעת למודו
 לא יזוז עד שיעלה באור משגתו כהוגן
 עד שלא תביאהו עצלותו לשגגת הוראה :
 (יי) רבי שמעון איטר שלשה כתרים הם
 כו׳ אסר ששלשה כהרים הם כלל

 שהם
 הפורנו

 שנככד קרשיו וקדושיו . באמרו והדרת פני
 זקן ויראת מאלקיך . ולק הזהיר זה החכם
 שנכבד תופשי התורה פל דרך מפלין

 (פז) רבי יהודה אומר. הוי זהיר בתלמיד
 ששגגת תלמוד עולה זדון:

0 רבי שמעון אומר שלשה כתרים י ) 
כתר  הן כתר תורה וכתר כהוגה ו
 מלכות *וכתר שם טוב עולה על גביהן:

 םלאכת שלםה
 וכש״ע מולה על גביהן הרייא זיל מחק מלת פולה:

 יש לו לכבדם לפי הראוי להם וכםיש
 זיל על קצת תלםידים שאני ר׳ פלוני
 דרכיה הוה פליג ליה יקרה ועל זה אמר
 יהי ככור תלמידך הביב עליך בכבוד

 חכירךבלו׳ ש־כבדהו
 בהדור וכהיב׳ דבבו׳
 דראוי לו בבבדך
 חבירך הבכור הראוי
 לו , וכב־ד הכירך
 יהא בעיניך םה־ייב
 לךטוטל עליךבמי־א
 רבךויחס המורא לרב
 טפני שבכורו צריך

 שיהא כיראה ורמז לו שהחבר גיכ טועיל
 בלמוד טאר וראוי להיות זה אצל זה כעין
 רבו והזהיר על מוראה הרב שהיא כתבייית
 םדרגת היראה וייהםה למורא שםים
 לכונה אמתית והוא היות םורא שטיט
 תלויה כמירה ה־ב כי מיראת הרב תביאהו
 להיישרת המעשים בעשיית הטוב ומניעה
 טהרע זו היא מיראת שטיט. ובברייתא של
 רבי נתן (פב״ז) אמרו יהי כבוד תלטי׳
 חביב עליך כשלך שב; מעינו במשה שלא
 אטר לו ליהושע בהר לי אנשיט אלא
 בהר לנו טלטד שעשהו בטותו וכבוד
 הכירך כסורא רבך שב; אטר לי אהרן

 לטשה בי ארוני אעיפ שהוא
 ממנו עשהו ברבו . וטורא רב

 אחיו יקטן
 ו במורא
 שמים שבן אבר לו יהושע למעה אדוני

 פתה עינים
 דין הוא שיאמר אדוני וכפי סננין זה אין
 ישיב הרב יעב*ץ מספיק . ומ״ש במחזה
 אברהם תיס׳ לאבות דר׳ נתן במ׳ מה

 דלא אייתי קרא דתשא אין
 כלל ישרי ליה מאריה מיין
 ה׳ ימב״ן ודוק היטב כ׳

 דבריו מחיורין
 בדבריו ודברי

 קצרתי מאד :

 בקדש . וזה שיהיה אצלך כבוד התלמיד
 השפל ממך שוס לכבודך . וכבוד תברך
 השיה אליך יהיה אצלך כמדרגת מירא רכך
 שהוא גדיל ממך . ומורא רבך יהיה אצלך

 במדרגת מורא שמים שאין מדרגה במדרגות:
 (מז) ׳ששגגת. מה שלא למדת מחמת התרשלות עילה זדון להטנישך. טל שהייפ

 מזיר להתרשל כאמרו ואת פטל יי לא הביטו לכן גלה טמי מבלי דטת
 מפי מליון אמנ»

 כס
 (יז) שלשה כתריס הס שהושמו בישראל
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 אפי׳ למי שיש לו שלשתם כי אלהים
 שופמ ט׳ כלומר ועיקר המנה להתעסק
 בעבודתו בקיום הטצות והחסדים ומעשה
 היושר ולהיות ערב במשאו ומתנו עד שיתא
 מקובל אצל הבריות וערב לכל רואיו ולכל
 שומעיו עד שיתיישבו מלם יחסו וחכמתו
 ועושרו או איזו שתהיה בו אם קצתם
 ואם כולם . והוא אמר אחיכ וכתר שם סוב
 עולה על נביהן ושם טוב הוא התםדת
 פעולת החםדיט וטעשה היושר וקידוש
 השם ותורתו בהפלגת טדותיו והנהגותיו
 באוסרם זיל (ביוםא דפיו ע׳א< בשעה
 שאדם עוסק בה בהורה ודבורו בנחת עס
 הבריות וםשאו וםתגו גאה מה הבריות
 אוסרי׳ עליו ראיתם פלוגי שעוסק בתורה
 בםה נעים מעשיו וכמה סתוקגים דרביו
 אשריו ואשרי חלקו אשרי אביו
 שגדלו אשרי רמ שלמדו תורה כוי
 וזהו קדוש השם ותורתו על דרך האמתי,
 ובברייתא אמרו התבייש מעצמך ואל
 תתבייש םאחרים אל יביישוך שפתותיך
 אל יברכך פיך ואל יקללך לשונך ואל
 יכליםו שניך אם אתה חפץ באהבת אדם
 הוי נושא ונותן בטובתו ואם אתה רוצה
 להתרחק טן החטא צא ועיין טה יה*

 בסופו :
 רבי אוטר עשה רצונו כרצונך ט׳ (איה
 בספר רביגי הטחכר זיל גריט כאן
 רכי אוסר עשה מ' שהוא םשג׳ השגויה
 לעיל בפיב סיד אלא דההם גרא׳ דלאו
 רבי הגי לה כיא ריג בגו של רבי וכסו
 שיע׳ש ודוק. וכיכ להדיא רשיי זיל שם
 יעיש< זה רוטז לטאטר ובל םעשיך יהיו
 לשיש . כלוטר אפי׳ כשתעטק ברצונך ריל
 בעניני העולם הצריכים לך יהיה תכלית
 כונתך לעבודת השם י ת׳ באיזה צד ואז
 תבטח שתקיים בידך הכל והוא אוסרו
 כדי שיעשה רצונך כרצונו בלוטר שיעדיף
 טוב השגחתו עליך עד שתקיי׳ מנתך םצד

 הבטחתו:
 ןאמף אחיכ ובטל רצוגך טפגי רצוגו
 כלוטר אם גזדטגה עביר׳ לירך

 ויצרן•

 שהם חלוקים זה םזה שהשגים איגט
 אלא מצד היחס והם הכהונה והםלכות
 שאי אפשר להיות כהן אלא איכ הוא
 םזרע הכהונה ולא סלך אלא אם כן הוא
 מזרע הטלוכה אבל כתר תורה םונח לבל
 טי שישתדל בו ויתעטל בתורה והוא
 שאטדו בתלטוד כהר כהונה זכה בו אהרן
 שנאמר והיתד• לו ולזרעו אחריו, בתר טלכות
 זכה בו דוד שנאטד ודוד עבדי נשיא להט
 לעולם. בתר תורה טונח בקרן זיית כל
 הרוצה בו יבא ויטול שנאט׳ טורשה קהלת
 יעקב שטא האטד הוא קטן שבכולט אינו
 כן אלא גדול םשניהם שנאטר יקרה היא
 םפנינים סכהן גדול שנכגם לפגי ולפגים
 וביש םםלך שהרי הסלמת בתורה הוא
 הלוי שנאסר בי מלכים יםלוכו ורוזנים
 יחוקקו צדק ינאם׳ בי שרים ישורו . וניל
 שרמז בשמועה זי על ג׳ המעלות החשובות
 בסין האדם מעלת העושר וםעלת היחס
 וטעלת התודה וזכר על םעלת העושר כהר
 כהונה בי בו העושר הגדול שבל צורכי
 םזונוהיהם םצויים להם בריוח ולא בעטל
 וזבד למעלת היחט בהר טלמת כי הוא
 ראש היחוםים וזכר על טעלת הידיעה
 כתר תור׳ הבי היא מבחר הידיעות וסגולת
 ההבמו׳ ידטז שלא להתנאו׳ על אחתטהט
 או אפי׳ בכולם שהכל מאת האל יחי .
 וכבר בארהי כיוצא בה במד, שאסר דוד
 בההלי׳ סי׳ עיה כי לא ממוצא וממערב
 ולא טמדבר הריט כי אלהיט שופט זה
 ישפיל וזה ידיט וניל שקרא טעלת היחס
 טוצא טלשון ותוצאותיו טקדט טיטי עולם.
 וקרא מעלת היתרון טערב טלשון רכלתך
 יטערבך יקרא טעלת החכטה טדבר אס
 טפני שהיא טצויה לכל בטדבר ואם
 מלשון דיבור טענין וטדברך נאוה. ויהס
 ההבטה לדכור על בי הלשון שליח השבל
 והוא םפדםם וטודיע חבטת האדם בטאטר
 הכתוב לב חכם ישכיל פיהו ודרשו בו
 לבו של אדם מלא הכמה מאן טורי עלוי
 מאן טחכיט עלוי פיהו. והזהירו שאין
 ההטיה וההתנשאות ראוי לבא בסיבתם
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 (בפסחים כפ׳ אלו דברים) כל תורה שאין
ו נ ר ר י ב  לה אב אינה תירה במו ש

 בפחיחתינו למס׳ זאת
 דכל שהוא למד תהא

 רבי נהודאי
 למקוזם תורה.

 אומר. הוי גולה
 ואל תאמר שהיא
 תבוא אחריך. שחבירך יקימוה בידך

: ק ש  ואל בינתך אל ת
 (•מ) רבי ינאי אומר אין בידינו לא

 וכן הבינה באזהרה
 בונהו להיות הלמות

 מתקיים ביח •
 ואמרן• בברייתא
ת ו ב א ב ) 
 דר׳נ בפביס) שאדם
 לומר לעצמו ולאחרי׳
 לעצמו ולא לאחרים,
 לאתרים ולא לעצמו.
 לא לעצסו ולא לאחדים וזהו אמת כי הרב
 הישר והמלמד להועיל לומד לעצמי להיות
 חקוק בחדרי לבו וכן מדריך שהתלמוד
 מלבבו עד שיהא רצון התלמיד בכך נם
 כן. ויש שלימד לעצמו ולא לאחרים
 שאין כינהו מעילה • כל כך אבל מתייאש
 ממנו והוא שוכח . לאחרים ולא לעצמו
 בנון רוב אל־ המלסרים בשבר שתכלית
 כונתם אינה אלא בהניע צרור כספם בשקם
 ואי; למודם מצד ד^פץ ולא יש אד בידם מאומה
 מעמלם והתלמיד אם הוא חשוב לוקט לעצמו
 ונוצר תאנה יאבל פריה לא לאהרים ולא
 לעצמו כשהרב מתייאש על דרך שכתבנו ואף
 התלמוד רוצה בהקפה ויחס לו הבטלה ;
י ינאי אומר אין בידינו משלות ר  (יש) ף

 פפורנו
 יהיה כהר אחיו וגס משרי ישראל ולא פשו לי שרפה

 ויצרך תוקף אליך תכריעהו ובטל רצונך
 מוני רצזנו יתברך ותהיה בטוח טדין טרה
 מגד מדד, שהקב׳ח יבטל רצי; אחרים

 (יח)

 מפני רצונך דיל שיפר טחשבות אויבי
 הקסים עליך ובבר
 ביאדנו בפ״ב (לעיל

. (p*y< ם׳ד 
 (*י? רבי נהמ־־אי
 אוטר הוי
 גולה לםקום תור׳ מ׳
 שיגלה לםקום תודה

 בלו׳ אט לא תמצא בטקוטך די סיפוקך
 בלימוד הוי גולה במקו׳ שתמצא שט די
 סיפוקך ואל תאמר שהתירה תבא אחריך
 ושחכירך יקייטו׳ בידך בליטר אמתין עד
 שיבא בכאן בטקו׳ שאני שם רב או חבט
 יאלטוד הימנו או תברי׳ טאותט שלטדו
 םםגו ואלמיד םחם והם יקייטוה בידי
 פלוס׳ שאשאל סהם ספקית, והם יבררוט
 לי שמא לא יזדק לך והזק הולך לו
 ונשמט מתחת ידך בבל יוט. ואטד אחיכ
ל בינתך אל תשען וכן שלא תאמר  מ
 איני צריך רב וחבר והריני בעל לב וקל
 ההבנה ומפולפל ומלמד מעצמי אלא עב׳פ

 הוי מש־דל ללמוד מפי אחרים
 תנצח. ובבר אמרו

 הקבלה
 המערב

 כי
 בתלמוד

 כאשר
 כשרפח אבותיו ויקברוהו בנדר דוד ולא

 בקברות המלכים :
 (יי0 הוי גולה. כשתצטרך לגלות ממקומך
 לבקש פרנסתך אז לסבה אחרת
 בחר לגלות למקום תורה יאל תאמר שאהס
 תרבין תורה במקיס שאינה שם ותטמיד
 תלמידים הרבה שאף פלפי שבתלמידי׳ ירט
 הבנה ופלפול הנה חבידך השייס לך בקבלה
 יקיימוה בידך ילא יוכלו טל זה התלמידים .
 ואל בינתך אל תשטן שתתקיים בידך בלתי
 הברים כי לפעמים יקרה מזו שקרה לזה
 החכם בעצמו ששכח תלמודו או קצהו והשיבוהו
 חבריו לאיתני כמבואר בשבת פרק חביות :
 (יט) אין בידינו כי׳ . הגה באמרי שלוש
 הרשמים אמר זה פל אוהו

 הס כתריס לזוכים בהם
 שם טוב עולה מל נביהס ולא באופן אתר.
 ואין צריך לומר כשיהיה הפך זה. כי אמנם
 בבטל הורה כשההיה רימ הבריות נותה
 הימני. אמרו זיל מה הבריוה אומרוה מליו
 רא״תס פליני שלמר הירה כמה מהיקניס דרכיי
 כילי טליו נאמר ישראל אשר בך אתפאר.
 ואז תהיה לו התירה לכתר ונזר הקדש .
 והסך זה תהיה ההורה לבר בי רכ רסנו
 שומעניה כמי שאמרו זיל מה הבריית
 אומרות פליז ראיתם פלוני שלמד תירה
 כמה מכיפריס ררכיו כולי פליו הכתוב
 אומר כאמיר לכס פס יי אלה ומארצו
 יצאו . וכן המנין ככתר כהונה כמי שקרה
 לבני טלי . וכאמרו יאמאכך מכהן לי. וכן
 בכתר מלטת כמו שקרה ליורם בהרג את
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 ואף

 ו
 םצר

 נפסד

 ידיעתם יבואנו לבך אחו! בזה ונס כןוז
 אל הנח ידיך:

 הנד, ישעיה הנביא אסר לסד, תתענו ח*
 םררביך תקשיח לבנו מיראתך ובאמת
 כי הנראה מפשוטו
 לא מיסורי של טקרא הוא שה

 יסבב להיות הארס
 היעה טררביו דיל
 דרכי ה׳ י ת׳ וגזירותיו וזה רעת
 קרום אצל הפתיים יהשבו שהשם
 ינןור על מעשה האדם גזירה מוחלטת
 להיות צדיק אי רשע לבלתי היות בית
 רשות לשנות כלל ומהם שיחסי זה להכרח
 תולדה ומזל יהיה מן הנמנעות אצלם
 לעשות הפך התולדה או הנזירה תושבים
 לתת יקר הגדולה לשם ית׳ באוסרם כל
 אשר הפץ ה׳ עשה ואעיפ שיתבםל בזד
 מבע האפש׳ הם יקיימוה בערך אל נושא
 האפשר דיל שבל פעולות האדם הם
 אפשריות בהקש אל עצםו אבל כשיערבו

 הרעמים אף לא יםירי הצדיקים. בבר
 ידעת שרוב הנביאים דיברו על סבוכה
 הערר הסדור סבני ארם ער שנראה כסה
 רשעים בשלוה גרילה וכסה צדיקים

 שיסורין ם ב א י ב י י
 מבלי עיניםוםראיני משלות הרשעים

 נפש במעם שלא הצדיקים
 היה בהם ר״ל

 בנביאים הספור' אהד •שלא הרגיש בזה
 אם ברמז אם בדביר קצת אם בדברים
 ארוכים סהם שלא נתברר מתוך דבריהם
 אלא שהשאירו הענץ על סביבתו במאסר
 זר. ההבם שאמר אין בידינו משלות רשעים
י הצדיקים בלומ־ שלא ד ו ס  * ף לא י
 נירע אופני טשפט זה. ומהם שנתגלה
 היננין טתיך דבריהם ואילו באנו לזביר
 בל הנאסר בנביאים ובספרים הכתובים
 ברוח הקודש על זה הענין יאריך הענין
 מאד. אבל נזכור םה שבא םהס לנבהר
 הנביאים. ונזכור תהילה םהוהם שלא
 נתברר הטעם בדבריהם שהם ברביון
 רמאםר שלפנינו וםהם ישעיה וירטיה
 ואיוב ואם יתגלגל בתוכם עניינים אחרים
 אל הקפיד כי סדר חרברים עם צירך

 אצל השם אין בהם טבע אפשריות יזה
 רבד יבטל כל יעירי התודה לגםול או
 לעוגש ויהיה עגין התורות יהיעירים והמצית
 והצווים והאזהרו׳ דבר בלתי םיעיל. ובבר

 הודיענו
 ספורנו

 המין מהשליה שלא ישיגוה זונתי הרשעים יפשפש במעשי פשפש ולא מצא יתלה בביטול
 הגמורים בלבד כאמרי ושלוח כסילים
 תאבדם וכאמרו שלו כל בוגדי בגד ולא
 ישיגוה אפילו הצדיקים הגמורים מס היותם
 זוכים לבתי שלחנות . כאמרס זיל בבראשית

 הורה פשפש ולא מצא אינן אלא ׳סורים של
 אהבה . וכבר בארו הס ז״ל שלא יהיה זה
 המין מיסיריס באדם אלא כשיהיו חביבים
 עליו כאמרס זיל יכול אפילי שלא לדעת
 חלייוד לימר יי חפץ רכאו החלי אס־חשיס
 ריין אשם נפשו מה אשם לדמה אף יסוריס

 קפן עליו
 לא

 לרעה. וכברו ספרו פל רבי חנינא ורבי יוחנן
 שאמרו למדוכא״ ביכורי׳ חביבי׳ עליך יסור״
 וכשהשיב המשיב לא הס ולא שכרם יהב ליה
 יריה ואוקמיה וסרו מעליו אז היסיריס ובהיות
 כי ישימו ישרים פל כל אלה. כי אמנם יראה
 מזה שהאל יתברך חפץ כצער גופות חסידיו
 בלי תשא קולס פל הפך אמרו כי לא פנה
 חלבו ייגע בני איש . ופל הפך אמרם זיל
 אין יסודי! בלא מין ועיר שאם בזה יחפוז

 האל

 העולם
 בעולם

 בשלוה
 המקטרג

 ב רבה בקש יעקב לי
 :מנו של יוסף' אמר

 לצדיקים מה שמהוקן להם לחיי
 הבא אלא שמבקשין לישב לשלוה

 הזה אמנם כי כל זה נראי הפך ״מורי
 ההורה הטובים. והפך אמרם זיל מי שני
 להו לצדיקי דאכלו הרי עלמי וכן אוהו
 המין מיוסרין המיוחס לצדיקים בלבד. והן
 ״סירים של אהבה נראה מאברהם זיל
 שיחולו על הארס בלי חטא קורס
 כאמרם זיל ראה ארם יסיר-ן באין פליו
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 עשה ויחזק הי את לב פרעה כי אני
 הכבדתי את לבו וכו׳ ואני אקשה את לב
 פרעה וק בסיחון בי הקשח ה' אלהיך
 את רותו ואמץ ט׳ ובבגעגים מאת ה׳
 היתד, לחזק את לבם למען החרימם.
 ואליהו אסר על נביאי הבעל ואהה
 הסיטת את לבם אחורנית. ומאסר ישעיהו
 לסה תהענו ה׳ םררכך וכן השםן לב העם

 הזה טין
 ואמנם תדע בענין ואסרו כל אשר
 הפץ הי עשה שהלשון יתיר
 לייחס פעולות האדמ וכל תנועהו לשש
 ית׳ להיותם ברצונו על צד הרצון הקדומ
 שהונח בו בתחילת בריאתו שיתנועע ויפעל
 בבחירתו אבל שאר הםקראית שיודו שבפרט
 היתה טונת השיית באותה שעה להקשות
 רוח בני אדם ולסבב לבם אחורנית . בבר
 דעת מה שפירשו בה קצת גדולי חכמינו
 שבטו שישתנו הדברים הטבעיים לפעמים
 על דרך הטופת כן יתבטל טן האדם

 הודיענו ראש הגביאיט פיגת האטוגה
 שהבחירה ביד האדט באוטרו ראה גתתי
 לפגיך היום את החיים ואח הטוב ואת
 הפות ואת מרע ואסר ידםיה טפי עליון
 לא תצא הרעות והטוב . ואמר הרעות דרך
 ריבוי וטוב דרך מיעוט כי הםוב הוא טעט
 בהק־פ אל הרע וכן אמר מה יתאוגן ארט
 חי נבר על חטאיו את* שהוא גבר על
 חטאיו ר״ל אחר שהיתה הבחירה בידו
 להרע אי להטיב . ואסרו רזיל כחוב בחורה
 שטי בנביאים םשולש בכתובים בדרך
 שאדם רוצה בה כזליכין אותו בתו׳ לא
 תלך עסהם. קום לך אתם. בנביאים םדריכך
 בדרך תלך. בבחוביט אם ללצים הוא יליץ
 ולענדט יתן חן ואטרו בטדדש טיוט שברא
 הקביה נטאח ראה נתתי לפניך את החייט
 ואת הטוב ואת הטית ואת הרע לא יצא
 רעה וטובה טפיו של הקביה אלא טלט
 באיה םאליהן עיי עושיהן ואולי תערער
 על דברינו באוטרנו בל אשר חפץ הי

 לפעטינו

 ספורנו
 האל יתברך איך ימאן אותם הצדיק נגד רצון מנין אדם הראשון קודם חעאו ער שאמרו
 שכל מי שסברו פיליו' ארבמים יום בלא
 יפירין בפולס הזה קבל מזלמו . וכמו
 כן אמר זה החכם שאין אצלני מיפידי התירס
 לידמ שום דבר מורה שיביאי יסורים על
 האדם בלתי מון קודם . ומזה יתחייב שלא
 היה דבר מזה המין משלות הרשמים לגמול
 המיועד בתורה . וכן יסירי הצדיקים מזה
 לא יהיה המין לעונש המיוער בה . אבל
 תהיה שלית הרשפים להפילם מאגרא רמא
 לבירא פמיקתא . ויסורי הצדיקים מזה המין
 שסם יסזרים של אהבה לא יהיו כלל זולתי

 מה שירצה הצדיק להביא מליו כרצימ
 וזה יקרה כשתבוא ליד הצדיק איזו מצום
 שאם משאה מקבל מליה שכר . ואם לא
 פשאה אינו מקבל פליה פורפטת כמגין נחום
 כשלא מיהר לפרנס העני קודם שיפרק מן
 החמור כי אז כשיצעטר הצדיק על זה עד
 שיפגוש מא פלמי את נופו על שנשתדל
מ הוא בלי•  (יקבל פליו ׳סירים סל זה ה

 ספק

 קונו ואיך יקרה שיסורו מפליו כאשר לא
 יחפזן בם . ולהתיר כל אלה הספקית אחר
 זה החכם איןבידיטטלי כלומר אין אצלנו
 בייעידי התורה לטיב מם דבר משלות
 הרשעים . וכן בייעודי התירה לרע אין
 בידינו שוס דבר מייסורי הצדיקים. כי אמנם
 שלום הרשע״ והיא ההמפרנס שלא בצמר.
 כמו שקרה לאנשי דור המבול שאסרו ז״ל
 שהטעימן הקדוש ברוך הוא מטין הסולם
 הבא לא השינ אותה שום צדיק אתר תטאו
 של ארם הראשון שעזר טליו בזטת אפך
 מאכל לחם. יטם כל ייטודי התורה העובים
 ft ״פד שיתפרנס הצדיק שלא בצטר אבל
 אמר י&ספת דגנך. ומדברי הנביאים ומדברי
 רז׳״ל נראה שלא מדג שום צדיק זה הסין
 מהשליה פד כי יכא שילה שכואב בי יהי
 פםת בר בארץ יבארי זיל בזה שעתידה
 ארן ישראל שחיציא גליסקאיח יכלי מילת
 כ׳לזמר שישיב אז «*ן ישראל לכשי ׳שהיה
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 הקםשות והנםירו׳ ושנאת האחים וקנאת
 איש מרעהו ועויבת התפלות והתחלל
 וההוראות והעזות יביאהו לעזוב םירא
 וכבוד לבל מי שראוי ליראו ולכבדו
 ויביאהו למיני השקרית ורוע לב והנבלות
 והליצנו׳ ולשון הרע ושנאת התוכחו׳
 הביאהו להמשך אהר עצמו ויפרו־ משט
 עון בל כפירה ומיני העבודי׳ הנכריות
 והאכזריות יביאהו לכל מיני הכיליות
 ועזיבת החסד ומדת הנדיבות והרחמנות
 ובבר אתה רואה דבל מי שחלה באיזה
 מאלו דתולאים ימצא רפואתו בתו-ה במו
 שתאסר דרך משל אם הוא ועלה בחמדת
 הממון לקפוץ את ידו ולאמץ את לבבו
 בראותו םצית הדומו׳ והמעשרר והצדקות
 וסתנית עניים והנדרים והנדבו׳ יתעורר
 להסיר הסירה הזאת וכן אם חלה תילי
 הכעס בראותי אןהרת שנאת אחים יסיני
 הנקמות ו ועמידות ואף הקלית האדם שלא
 בפניו במו שנרמז באזהרת לא תקלל חרש
 ביש ההכאות והרציחות יתעורר ניב לשיכ
 מסדתו הרעה יכן אם חלח חולי העזות
 ושנא׳ התיכחת בראותו מצות כבוד האבות
 והסנהינים והתכסיס והזקנים ולבו סור
 מסצתס יתעורר בלא ספק ובן בכולם
 בסו שביארנו בילדותינו בחי׳ החשובה
 ונשוב לדברינו וחוא שלא יוחס פעל זה

 לשם דק על השתקיעו בתולדותו :
 ואמנם ענין ישעיהו באומרו השמן לב
 העם הזה כר יש לי בו ביאור
 אחר והוא שהוא באומר לו היביחס והודיעם
 שהם בדרך רע ער שיחזיקו עצשס באטיםי
 לב יבבבדי אזנים יטיחי עיניס וכשיבירו
 חסרונם ישיבי. ובבד סצינו הרבה םלית
 םתפדשו׳ בדרך זה בסו שבארנו בקצת
 חיבורנו בענין פתתי את הנביא בלוסר
 העסדתיו בחזקת ספותה, ובן הצדיקו את
 הצדיק יהרשיעו את הרשע כלוסר שיעבירו
 את זה בחזקת צדיק יזה בחזקת ישע וכן
 אמרו אלכה ואשיבה אל מקימי עד אשר
 יאשמו ובקשי פני עד שיחזיקו עצסט
 באהבים. ח־, שאמרו רזיל באגדת פסח

 לפעטים דרך עונש הבחירה לבטל ממנו
 האפשר ושלא להגיהו לשוב וזה להפלגת
 הםרי לסען יסות בחוסר לב וישולח ביד
 פשעו . ואילש יש לפרש בו שאעיפ שאין
 האדם נולד בעל סעלה או בעל חסרון
 טיס אפשר שיולד בהבנה סזגית או בסזל
 שיהא סוכן לסעלות וסשיגס במעט
 השתדלות או בהפך והיא אוסרו ופושע
 טבטן קירא לך. זורו רשעים סרחם תעו
 םבמן דוברי בזב. יבסעלית ה׳ טבטן קראגי
 בטיט אצרך בבטן ידעתיך ובטרט תצא
 םרחם בו׳ לא שתהא הכנת הטזג או הכרח
 עת הולדה טבטל טבע האפשר עד שתשיט
 הדבריט כחיייבי׳ או נטנעיט אבל כל
 שהכנתו או תולדתי טתנגדת או לטעלות
 יצטרך להשתדלו׳ יותר ויותר טופלג
 ובשגשאר טושקע בטה שהביאו מזגו או
 שהניעתהו תולדתו תהיה תבונתו סיוחס׳
 לשט שבראו על הבינה נטשבו טטנה אלו
 הסדיר, הרעו׳ לא שיעבבוהו טבל ובל יזהי
 ענין(טיש בשבת דקניו) אץ טזל לישראל
 כליסר שדרכי הדת ישימם טסה שתחייב
 המתם אי תולדיתם, (איה ועםיש הישכיא
 בחשו' חיה סי׳ טיח ובדברי רבינו הסתבר
 5״ל בריש הקדטתו לס׳ בית הבהירה
 יעיש< בי הדת היא לטרקחת עשוי לסי
 שהלה נ־בף רנלו ועד קדקדו והיה הדוקה
 ההוא טועיל לבל עניני החוליי״ והוא שתדע
 שהעבירו׳ מלט יוצאות טשבעה ענייניט
 ומלם ניצל האדם טהם בקיוט התורה
 (איה עיין טיש רביני הטחבר זיל בריש
 הקדטר״י לס׳ בית הבחירה יע״ש) יאלי הט
 דתאנה והקנא׳ והכעס והנאור, והעזות
 ושנאת התיכחית והאבזריו' בי התאו׳
 תביאהו לבקשת בל מיני סותרו׳ וטשם
 יפדר בל עון ביאות אסירית ומאכלות
 אסורו׳, והקנאה תביאד% להשתדל בקנין
 םה שאפשר לו בלעדיו השתדלות בלתי
 באות וסשם יפדד בל ע־ן נזילות יחסםים
 ואונאות ונניבות ובל הדבר הזלו• בדיני
 מסינות והכעס הביאהו לסיני נקסות
 וההכאות והרציהוה. והגאוה תביאהו לסיגי
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 בעמל אנוש אינימו כוי הנה אלה •־שעיר
 כוי עד ואהשבה לדעת ןאה כו׳ עד אבא
 אל מקדשי אל כוי ואני בער ולא אדע
 ט׳ כלומר כשחשבתי זה בי הכל הלוי
 בתכלית ועם היותי איזה שכר או עינש
 בעולם הזה ותכלית הכל הוא העולם הבא
 והוא אומרו בעצתך תנחני ואחר ביוד
 תקהני. וכן הבקיק אמר טהור עינים מראות
 ברע והביט אל עמל לא תוכל כו׳ ואמר
 נמ הוא על זה על כן יזבח להרמו ויקטר
 לטכטרתו כוי עד שהשיב לעצטו בסוף
 דבריו הנה עפלה לא ישרה נפשו בי
 עדיין יהיה טקים עטרו בטאפל וערפל

 רנלי כו׳ כי קנאתי
 חרצובות למותם ט׳

 ענן גדול ואש טתלקתת והצדיק יהיה
 באטונתו, והוא חענין שטציאותו הצלתה
 אםתית והעדרו אבדון וטות ובן בטלאכי
 אמ׳ אמרתם שוא עבוד אלהים כי׳ ועתה
 אנהגו מאשרים זרים ט׳ הוגעתם ה׳
 בדבריכם כי׳ והשיב בסוף אז נדברו יראי
 ה׳ איש אל רעהו בו׳ ושבתם וראיתם בין
 צדיק לרשע ט׳ ובן דוד אמר מזסור שיר
 ליום השבת ופי׳ בו ליום שבולו שבת
 דיל העולם הבא ואמר להגיד בבקר
 הסרך כו׳ כלומר שמובות העולם הזה שהוא

 בוקר
 ספורנו

 הממה והוסיף למצוא אהבה . ומזה יתחייב שאין אחד מהם גמול
 או עונש מאת האל יתברך . אבל שלית
 הרשעים היא להגדיל עונש להם ולהמס
 ולאבדם יותר באמרי אך בתלקות תשית
 למי הפלתם למשואות כי בהדגישם מפלתם
 בגובה מעלתם יה־ צערם גדיל בזה . יכן
 ייסורי הצדיקים אינן עונש להם מאת האל
 יתברך . אבל יחפוץ בס איזה צדיק למען
 ילטערעל דבר מציה שאבר ממני למפןתשוב

 נפשו בהלטעיה מל זה במדרגה טיב פ
 משתה אותה מצוה. אמנם הצפפרו ה:3יא ם
 על זה המין מהשליה הקורה לרשעים לא
 כמלערים פל מיבת הרשעים יעוות הדין .
 אבל הצסערו מפני ההיזק הקורה מזה
 לצדיקים ברב גאית הרשעים ותקפם בה

 בא מדו כבלע רשע צדיק ממנו:
 היי

 ומעי אותנו הםצרים כסו שנאםר הבה
 גתחכמה לו כלומר החזיקינו ברעים ער
 שהתפהדי ממני והתנכלו למעמנו בשעבודם
 וראיה על זה אומרו וירעו אותנו ולא אמ׳
 לנו וזהו לדעתינו ענין מאמר ישעיה
 למה תתענו ה׳ מדרכיך בלומר אל תעמידמ
 בחזקת תועים כלוסר שבשהאומות רואות
 עלותם יכבידם עם ראותם שפלותנו
 וקלוננו יחזיקו עצסם בחסידים ואותנו בהפך
 וזהו ענין צדיק ורע לו רשע ומוב לו
 שהתעוררנו עליו וירמיה אמר צדיק אתה
 ה׳ כי אריב אליך אך משפמים אדבר
 אותך כלומר שאלות אני שואל מלפניך
 שלא אוכל לבררם מדעתי ובמו שתרגם
 יהונתן שילות דיגין שאול מלוותך והוא
 אומרו מרגע דרך רשעים צלהה שלו כל
 בוגדי בגד גמעתם גס שורשו ילט גם
 עשו פדי ואיוב אמר האנכי לאדם שיתי
 בו׳ מדוע רשעים יהיו כו׳ זרעם נבון לפניהם
 עםבז כוי בתיהם שלום מפה ד כוי ואלו
 השלשה לא נתנו מעם בדבר ומהם הוא
 מה שאסר אסף אך סוב לישראל אלהים

 בו׳ ואני כטעט נמיו
 בהוללים ט׳ כי אין

 ספק כאלי עשה אותה
 בה תן בעיני האל יתברך . ולכן י פל פיו
 יצאו זפל פיו יביאו אותן ה־סורים במו
 שכפרו ז״ל על רבי אלעזר ברבי שמעון
 וזילהו . ובזה גס כן ההיר זה החכם אותו
 הספק הנופל מל דכרי ירמיהו וחבקוק
 שצטקי פל משפס צדיק ורע לו רשפ וטוב
 לו . והנה משה רביני׳ באר זה כאמרו
 ימשלס לשונאיו אל פניו להאבידו ונאמרו
 חשר לא ישא פנים ולא יקה שוהד . והה־ר
 זל החכם אה זה הספק נאמרו אין בידינו
 כי אמנם בכל מה שכידיני מייסורי ההורה
 לטוב אז לרפ שהם מיני הכנה או
 מיני גמול ועונש לצדיקים ילרשפיס
 בפילם הזה יבעולס הבא אין בהם שוס

V לנר משלוה הרשעים ולא מייסורים -
1m 
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 הדת לא שיהיה דבר כעול וחםם ובהעדר
 הסדר הלילה לאל מרשע ושדי מעול ואל
 יטעך ענין יסורין של אהבה שאין עניינו
 אלא שקירבתו אליו יהי חענישהו יותר
 בהמרוחו והוא שאמר

 בוקר שהוא כעין חורה חסד אכל האמונה
 ותא תכלית המשפט הוא בלילות דיל
 העולש הנא ואמר בו איש בער לא ידע
 ט׳ בפרות רשעים במו עשב ט׳ כלומר

 שכל טובתם הוא
 (כ) רבי מתיא בן חרש אומר יייי כי את אשר יאהב
 אמר ארק הנביאים ה' יוכיה וכאכ את בן ירצה כלומר שיוכיח
 יותר הבן אשר יבהר כו וכן רק אהבם
 ידעתי טכל משפתות האדמה עיכ אפקוד
 עליכם איכ עונותיכם וכן בקרובי אקדש
 וסביביו נשערה סאד אסר זה החבר לםלך
 טזר וכן אטד אחד טחכטי הםוסר לסלט
 בהזכירו אליו עון העגל חטא שהנדילוחו
 עליהם לםעלתם והגדול מי שהטאיו
 ספורים . וההכםים זיל אמרו בסם׳ מציעא
 (דליג/הגד לעםי פשעם אלו חיח שהשנגות
 נעשו׳ להם כזדונות ולבית יעקב תטאתם
 אלו עסי הארץ שהזדו׳ נעשות להם כשגנות
 ואף שלםה החכם דבר בענין צדיק ורע
. והוא אומרו אה הבל ו  לו רשע וטוב ל
 ראיתי ביטי הבלי יש צדיק אובד בצדקו
 דיל עם כל צדקו דש רשע טאריך ברעתו
 וקרא יטי ההבל זמן הבחרות כלוםר שלא
 התחכם ומחוך כך היה מתפלא על זה
 כאומרו נם יש צדיקים שםניע עליהם
 כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע עליהם
 בםעשה הצדיקים ירםז בתשובת ענייגיה
 אלו כי כשהיה מהפלא על זה היה חושב
 על זה העולם שהוא עיקר גדול ושיר.*
 טובו עגין מעולה והעדרו 0מגו שהוא
htc תבלמז הרע ואחר שהתחכם והכיר 
 זה העולם ופחיתותו וחסרוגו דביר כי
 הכל הבל שחבליה׳ דבל הוא עולם
 הבא עם היות גם p טוטת העהיז
 יהפב; על צד הגםיל והעונש על הדרך

 שכתבנו:
0 רבי טהיא ן׳ חרש אומר הוי מקדים  י
 בשלום כל אדם מ׳ הזהירו
 שיתאהב אצל הבריות והוא שיכבדם ויקדים
 בשלומם ואמר אח״כ וחיי זנב לאריות ואל
 תהי ראש כו׳ כוונתו בזה שישתדל להשלס
 עצמו במה שיוכל ואל יראת עצמו לשלם

 וכבלתי

 לדעתם ולהיות בהם
 תכלית האבדון וכן

 ע״ה וםשלם לשונאיו אל פניו להאבידו
 בלומר שמשלם לרשע נםול על איזה
 ט עשה טוב שכיח אל פניו במציאוהו
 כלוטו־ שהוא כעולם הזה כדי להאכידו
 מהעה״ב לנטרי וכן יענוש הצדיק על
 איזה הסא שבידו בעהיז כדי להיותו נקי
 לנמרי וננמל בכללו לעה״ב והוא שניל
 באהאב יען נמצא בו דבר מוב יכן הראית
 כי נכנע אהאכ כפני ובהפך קרע ה׳ את
 ממלכתך ה׳ צדיק יבהן וכ; הרבה והוא
 שאוסרו במסכת תענית (דייא) אל אמונה
 ואין עול כשם שהקביה נפרע מן הרשעים
 לעהיב בך נפרע םהצדיקים בעהיז וכשם
 שםשלם גםול לצדיקים בעהיב כך םשלם
 גםול לרשעים בעהין ובםס׳ קידושין
 (בספיק דים) אסרו לםה צדיקים דוסים
 בעהיז לאילן שכולו עוםד בםקו׳ מהרה
 והרשעים בעהיז דומי׳ לאילן שטלו עומד
 בםקום טוםא׳ ונופו עוםד בםקום טהרה
 נקצץ גופו גטצא כולו עוטר בםקום
 טוטאה כך הקביה טכיא יסורין על הצדיקים
 בעולם הזה כדי שיהיו נוחלין לעהיב
 וטשפיע טובה לרשעים בעהיז נרי שיהיו
 יורדין בעולם הבא לטדרגת ההתונ׳ של

 ניהנם:
 ובן אסרו באחרון של יוםא (דפיז)
 י שלות רשעים טפח ייהנם וכן אסרו
 שט שאת פני רשע לא טוב אין טיכה
 לרשעים שנושאי׳ להם פנים בעהיז שנאטר
 הראית כי גכנע אחאב בו׳ טוב להם
 לצדיקי׳ שאין נושאים להם פנים בעהיז
 שנאמר יען לא האטנת׳ בי והוא םיש
 בראשון של ברכוה וריק עיא) צדיק טמנו
 מלע 3לז«ר לאיזה עון שבידו צדיק נטור
 אינו בולע וכן צריך שיאטן לפי דרבי
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 בערב שבת יאבל בשבת וההפך בהפך וכך
 אומרו העה״ז רומה ליבשה והעהיב דוםה
 לימ מי שטרח ביבשה יאכל בים ומי
 שלא מרח ביבשה מהיכן יאבל בים. וכן
 אמרו לשיירה

 מקדים בשלום כל אדם והוי זנב לאריות
 ואל תהי ראש לשועלים:

 (כא) רבי יעקב אומר העולם הזה
 *דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
 התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס

 לטרקלין:
 מלאכת שלמה

 דומה לפרוזדור והריר יהוהף דל הגיה פרוןז־וד
 בדצי״ת וכתב כן מ$י/תי;

 שהיתהמהלכחןבדרך
 במדברות כיון שהיה
 מתחיל להחשיך היה
 הבורגני מבדח לד&
 הכנםו בבורגן מפני

 חיה רעה ומפני
 הליממי' אומר לו
 אין דרכה של
 שיירא להתיירא
 ולהבנם בבורגן הלך
 לו הבו רנן ובעל השיירא עומד באישון
 לילה ואפילה וחיות רעות ממשמשות
 ובאו׳ ולסטים מהזרים ומזדיינים גתיירא
 וחזר לו אצל הבורגני ובקש ססנו שיפתח
 לו לכנס בבורגן. אומד לו לא אסרתי לך
 הכנמ בבורגן ואמרת אץ דרכה של שיירא
 ליכגם בבורגן םעהה אין דרכן של בורגן
 להפתח בלילה ואין סקבלין את האדם
 במהשב׳ והוא שאמר שלסה בל אשר
 תמצא ידך לעשוי בכחך עשה בי אין
 מעש׳ וחשבון ורעת בשאול אשר אהה
 הולך שסד,. בלומר שאין אחי־ המות תום׳
 ושלסות והסרון בלל ומפני זה הזהירו
 שישתדל בעולמ הזה בקנין המעלות ולא
 יוציא רגעיו לבטלה בהבלי העולם זולתי

 בהכרח הצריך:
 ולהפלגת

 ספורגו
 כו׳ . להם ולא חוסין) ואולי חממיס כמנין ורומה

 כסילים ירומ :
א) דומה לפרוזדור שאין הממירה נ ) 
 שם מכוונה בטלמו כלל אבל
 היא להשיג בה אופן להכנס ולמצוא חן שהוא
 החכליח המכוון וסי שלא ישיג זה היה׳ פמידהי
 שס לריק וכן המנץ בחיי שמה שמי שלא ישיג
 בס חיי מולם הנה חיי שמה היה לו לריק:

 יפה

 וכבלתי צריך לזולתו כל שהוא יורע
 זולתו חכם ממנו ואסר שאם רואה בעצמו
 שיוכל ללמד לאחרים אחר שרואה גם
 כן שיבול עדיין ללםו׳ מזולהו ישתדל

 ללמיד עד הכלי'
 מה שאפשר לו וזהו
 ענין הוי זנב לאריות
 ואל תהי ראש
 לשועלים כלו׳ נוח לך
 לחיו׳ תלמיד לנרולי׳
 טשתהיה רב לקטנים:
ןן בטפרי רבינו  אי
 ה ט ח ב ר
 גרים בסיום חטשנה
 הלזו אחר ואל תהי

 ראש לשועלי׳ שגאטר הולך אח חכטים יחכם
 ורועה כסילי׳ ידוע) והביא זה מאוטרו הילך
 את חכסים יחכם שםענו שהולך עםהם
 ואהריהם ורועה כסילים ידוע וסנהג הרועה

 ללכת ראשץ והצאן אחריו:
י יעקב אומר העהיז דוסה לפרוזדור רב ( א 2 ) 

 בו׳ פרוזדור הוא בית שער
 וטרקלין חוא ההיכל. וידוע שארמ צריך
 לטרוח בפרוזדור ולהשתדל שיכנ׳ לטרק׳
 והטש׳ שהעהיז דוטח לפרוזדור והעול׳
 הבא הוא ההיכל וצריך שיתקין עצטו
 בעהיז ויטיח וישתדל בו שיכנס לעהיב .
 והוא אומרט זיל גבעיז דיג עיא ועיין
 במר׳ משלי סימן וייו מיש עיפ לך אל
 גמלה עצל בו׳ יעיש) העהיז דומה לערב
 שבה והעהיב דומי לשבת מי שטרח

 שלא
 לראש

 (כ) הוי מקדים בשלום כל ארס
 גס בשלום אותם בני ארם

 התחבר ממהס . אפילו להיות להם
 או לזנב אל החדל מלקדם בשלומם מל דרך
 מנוה וחבה. אמנם הוי זנב לאריות כי
 בתברחם חזסיןז מל ממלחך וחהיה ארי
 כמנץ הולך את תכמיס יחכם . ואל תהי ראש
 לשומלים ני אז תשתמש בחפלהך להאיר
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 את חברך בשער. בעםו כוי בל
 אלו םיםריס והנהגו׳ כחברה לעשות כל
 דבר בעתו אמר שלא ירצהו בשעת כעסי
 ספני שידמה בעיניו שאינו חושש להפסד־.
 והוא הענין שלא

 שאם יהמיד בקנין

 ינחמהו בשעת שמחו
 טיטל לפניו שיהשדהי
 כבלתי דואג למקריו
 אבל שלא ישאל לו
 בשעת גדרו הוא
 שאם ימציא עצמי
 לשאלתי בשעת גררו
 לא תהא נירר אלא
 על דעת בך או
 עיר כך יאמר על
 פתח ופתח שאף על
 דעת בן הוא נודר
 מרוב שיחו וכעסו
 וטיב להניחו עד
 יעבור זעם. ויש
 מפ׳דבשתראהו להיט
 לנדור אל תבא אתה
 לפניו שיתיר לך את
 נדרך שדי לו בצרתו
 ולא תטרדהו בשלך,
 ואמר אחיב ואל
 תשתדל לראותו

 (נב) הוא היה אומר יפה שעה אחת
 בתשובה ומעשים טובים בעורם הזה
 מכל חיי העולם הבא ויפה שעה אחת
 של קורת רוח בעולם הבא מבל חיי

 העולם הזה:
 (כג) רבי שמעון בן אלעזר אומר אל
 תרצה את חברך בשעת כעסו ואל
 תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל
 תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל

 לראותו בשעת קלקלתו:
 (כד) *שמואל הקטן אומר בנפול
 אויבך אל תשמח ובבשלו אל יגל
 לבך פן יראה יי ורע בעיניו והשיב

 מעליו אפו:
 מלאכת שלטה

 שמואל הקק אומר וכוי הריר יהוסף זיל מחק
 ממלת סן יראה וכו־ וכ׳ על מה שפי׳ ריע זיל
 פסוק הוא כמשלי וכו׳ פי׳ זה מנומנם כי לא
 אמר היה אומר וניל דקאי על הא דקאמר לעיל
 ואל תשתדל לראותו כשעת קלקלתו ועל w קאמר
 שמואל הקטן אומר על לשון זה כנפול אויבך

 (כב)״ ולהפלגת אזהר׳ זאת הז־ ואסר
 גם היא יפה «עה אחת
 בתשר ומעשים טובי׳ בעלנ1 הזה טכל היי

 העולט הבא י כלומר
 הטעלית יזרטן שיזכה
 לו לפעטים לקגין
 פעלה גדולה בשעה
 אחת שיושיב בה
 םחיי העול' יותר
 טסה שלא זבה בהם
י  בכטהיעניןטכל ת
 העולם הבא ענייגו
 טבל טה שנזדםן לו
 להלקי לזכו׳ מהיי
 העו׳ הבא ולברר
 •דבריו אמי אחיכויפה
 שעד, א׳ של קודח
 דוה . ריל הנא׳
 עצמו בהשיגה מכבוד
 ביראה מ נ ו ת י ה
 הראויות לה סכל
 חיי העי׳ הבא ויש
 לפי המאמר בהברו
 ולומר יפה שעה
 •אתת בתשובה ומעימ
 בעולם הזה מכל
 מה שישתדל בו

 בשעת קלקלתו כלו׳
 כשנזדמן לו דבר שהוא מתבייש ממנו
 מפני שהוא מתבייש בראותי בני אדם:

 אל תשמח עיכ

) שמואל הקטן אומר בנפול אויבך ד ב ) 

 אל השמה בו* מקרא כתב

 בפרך אל חיי הפילם הבא :
 (בג) אל חרצה אח חבירך בו׳ . אפיפ
 שראוי לצדיק להשמדל במקין
 חבירו כאמרו ואהבה לרטך כמוך הנה אין
 ראוי שהשחדל בכפו אלה באלה הזמנים .
 כי אמנם הההפעלוס בהם הוא מבעי לא
 רצוני ואיני בבחירסו שיקבל ממך אז ובכן
 לא השיג המכיון ואולי הוסיף קלקול:

 לעולםים בעילם הבא
 דאם ישתדל בו לעולם לא יועיל לו בלים
 כמי שביארגו . ויש גורםי׳ יפה שעה אתת
 בחשו׳ ומעים בעולם הזה להיי עולם הבא :
) רבי שמעון בן אלעזר או׳ אל תרצה ג כ < 

 ספורנו
 (בב) יפה שמה אהה כו׳ . אף על פי
 שאמרהי שחיי הסולם הזה
 אינה מכוונים בעצמן כלל אין ראו* לצדיק
 למאוס בם ולקצר ימיו אבל ראוי לו להשהרל
 להארינם כפי האפשר . כ י אמנם בהם
 מכל לקנו׳ אישור להיי המוה״ב אשר לא
 יקנה אתרי ק אבל אמרמי שאינם מכוונים
 בעצמם כינס שהיה בהם כל ההצלחה

. כבר אמרו ׳ ו  אפשרית בעילם הזה אין אומה הצלחה נהשבה (בד) בנפול אויבך כ
 נלזלס
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 בימי הזקנ׳ כפתוח על החולי ובברייתא
 של רינ יפכ״ג< אמרו הלמד תורה בילדותו
 דומה לאשה שלשה בחמין והלמד כזקנוהו
 דומה לאשה שלשה כצונן. וכן אמרו
 הלמד תורה כילדותו
 דומה לבחור שנשא
 בתולה היא הוגנת
 לו והוא הגין לה
 והלמד בזקנותו דומה
 לזקן שנשא בתולה

 כו׳ ן
 1מ״מ הזהירי
 בברייתא שאת
 עפ״י שלמר בילדותי
 יזהר שלא להתבמל
 ממנה והוא שאמרו
 יבול ללמד אדמ
 תורה בעשר שנים
 ולשבחה בבי שנים

 הוא שאמרו שלמה , וכונה המאמר שהוא
 היה מוכיח תמיד בזה הענין ומזהיר עליו
 ברי להרחיק ממיני השנאו׳ שבמה מיני
 מות נמשכות אחריהם והדי הוא אומר על

 אויביו (איה דיל

 ביצר ארס יושב
 ששה חדשים ואינו חוזר בה או׳ על טהור
 טטא ועל טטא טהור ישב שנים עשר
 חדש 1לא חזר כה נטצא טחליף חכמים זה
 בזה. וישב חיי חדשים .נטצא טשכח י־אשי
 פרקים ב׳ שנים טשכח ראשי הטסכתו׳
 ומתוך בך יושב ורומס יעליו הכתו' אוטר
 על ישרה איש עצל עברתי ועל כרס אדם
 חסר לב והנה עלה כולו קםשינים בסו
 פגיו חרולים וגדר אבניו נהרסה כיון שנפל
 כותלו של כרס חרב כל הכרס עוד
 אטרו שט דברי תורה קשים לקגותס בזהב
 וגוחיס לאבדם בכלי זכוכית דברי שטות
 ותפלו׳ נוחים לקנותם וקשים לאבדם בשק

 אדם

 (כה) *אלישע בן אבדה אומר הלומד
 ילד למה הוא דומה לדיו כחובה
 על נייר חדש והלומד זקן למה הוא
 דומה לדיו כתובה על נייר מחוק :

 מלאכת שלטה
 אלישע בן אנדה ומי ה5אתי כתוב ־בפירוד ס׳
 קהלת שחבר החכם השלם הריר משה נלננוי זיל
 עיפ טוב אחרית וגו׳ וזיל בא וראה כמה איכא
 בין תיח שסרח לעס ארז שנשמע אלישע אהר
 טלפי הסוס שר׳ מאיר הגיע •-עד תחוס שבת
 לא ר5ה שיחטא על ידו וראיתי כתוב בספרי
 הנאוניס שבשכר זה .כה שנזכר שמו בפרקי אבות
 אלישע בן אבייה נקוב שמו מ5ד חסידי עולם

 ואין הקביה מקפח שכר כל נריה:

 על אויביו של דוד
 שאמר הפ״ז ובצלעי
 כוי) שמחו ונאספו
 ועל עצמו אמד ואני
 כחלוהס לבושי שק
 ווה שאמר והשיב
 מעליו אפו חוזר על
 הבורא ית׳ שלקנאתו
 בשמחתך ישיב כעסו
 מאותו שכעס עליו.,
 ויש אוטריט שאלו
 היה כן היה לו לוטר
 חרון אפו ומפרשים
 שהרי. חוזר על האויב
 בלו׳ שתסור מעליו

 רעתו ואפו פירושו ואין צורך בכך:
.אלישן{ בן אברה אוטר הלוטד 1 ה = ) 

 תורה לילד לטה הוא
 רומה כו׳ אמר שהלמד בילדותו הוא דוטה
 לדיו כתוב על נייד חדש כלומר שהדיו
 מהדבק בו ־מאד ואינו נקל למחק והלמד
 תורה כשהוא זקן דומה לדיו בתוב על
 נייד מחוק דיל נייר ישן שבבר נכתב בו
 ינמחק מדוב יישנו שאין הדיו מתדבק בו
 בלל ינקל הוא למחק. ואף בכריית׳ של
 דיג הזכירו ענין זה בלשון נייר ישן ובן
 אמרו חכמי המוסר למוד החכמ׳ בימי
 הנעורים כפתוח על האבן ולמוד החבטה

ו נ ר ו  מ
 מנ רשעם שנרם המפנה כמדה בורסני שסמל

 כי לא י)חפק במות המס :
 (כה) הלומד ילד כי׳ כי אמנם
 בילד יהיה הכת הזוהר•
 יותר חזק ובכס תמרמה שצו לא מברי
 דמיונות רבות ממרירות מהבין האמה

 והפך כל זה •;זק 11

 גדולה שנאה ששונאים ממי הארץ את
 תלמוד מכפ משנאת אומות העולם
 לישראל . ובראות זה החכם שקלת מכמי
 יורו שהקפידו מל זה היו שמתים בתקלת
 ממי הארץ פר שאמר רבי מקיבא מי יחן
 לי מם הארץ ואנשכנו כחמור. אמר זה החכם
 באין ראוי לשמוח במפלת׳ כלל אבל ראוי לדאנ
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 ובי יש
 מבולבל

 הלמד ממנו בלמד מן הזקן
 זקן ריק מן החכמה או שחכמתו

 והכל אמת :
v רבי אלעזר הקפר אומר הקנאה r D 

 והתאו' והכבוד
 מוציאין את
 האדם מן כו׳ אמר
 שהקנאה ר״ל שאדם
 מתקנה בחבירו
 בסיני ה ש ר ר ו ׳
 וההצלחו׳ המרוטות.
 והתאוה שאדמ
 נמשך אחר תאית
ר לבקשת צ י  ה
 הנאות הגופניות
 והכביד ר״ל היותו
 הומח אחר שרירות
 בלתי אמיתיות בל
 אלו וביוצא בהם
 םוציאין את הארב
 םן העולם דיל
 מזה העולם שהכינות
 אותו וםעכבין
 המרו׳ והםעלות
 ובא אחיכ גס הוא
 האדם שאם נכשל

 (ט) רפי יופי בר יהודה איש בפר
 הבבלי אומר הלומד בן הקטנים למה
 הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה
 יץ מנתו והלומד כן הזקנים למה
 הוא דומה לאוכל ענבים בשולות

 ושותה יין ישן :
 (כז)*רבי מאיר אומר אל תסתכל בקנקן
 אלא במה שיש בו יש קנקן חדש
:  מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו
 (כח<*רבי אלעזרהקפר אומר הקנאה
 והתאוה והכבוד מוציאין את האדם

 מן העולם :
 מלאכת שלםה

 רני אומר אל תשתכצ וכו׳ הרי׳א ז׳צ גריס
 ר׳ מאיר:

ן ו״י  ר׳ אלעזר הקפר בלתי י

 האלו ־ מ ט ר י ד י י
 אותו טקנין טעלו,

 אדם לוקת בשוק שק בסלע טשתטש בו
 ארבע וחםש שנים :

 >בי) רבי יוסי כר יהורא איש כפר הבבלי
 אוםר הלוםד תורה םן הגדולים

 בו׳ שהלוטד תורה
 טן הזקניס תםה
 לאוכל ענבי׳ בשולות
 ושותה יין ישן
 כלוטר שדעתו של
 אדט נוחה בהט .
 י־לוטר הור׳ טן
 הבחירי׳ תטה לאיכל
 ענביט קהות דיל
 עאינן טבישלוח
 שמקהות שיני האדט
 ושותה יין טגיתו
 שאף הוא מבלבל
 דעתו של אדם
 בלומר שחכמת
 הבחורים איגה
 םזקקת שלא הספיקו
 עדיין לברר ממנה

 פסולת מתוך אוכל ורעתו של תלמיד קצה
 בו וכמעט שמשתבשת:

 השכליות וזה מבואר..
 בעצמו להזהיר את

 בהט ובכיוצא בהט טשאר הדבריט המביאים
 לירי עבירות ער שנכשל בעבירות לעת
 טותו ויבין לאחריתו ויתורה על חטאיי

 וישוב ג
 הוא

 ספורנו

 (3ז) רבי איטר בו׳ ורבי חלק בה לוטר
 אל תסתכל בקנקן אלא בטה
 שיש בי שיש קנקן חרש מלא יין •שן
 ויש קנקן ישן ראפי׳ חדש אין בו ודעתו
 שא0 הבתר מקבל טרבי טובהק הרי

 בהשגה tjft פל ס׳ שיהיו זקנים לימים יאמר
 זקנים טל אוחם שיקנו חכמה פס היותס

 צעירים לימים :
 (כח) הקנאה והחאוה והכבוד כר

 י כי אמנם החבלים המכיין
 בכל אחד מאלה הוא דבר בלחי מיגבל
 ואין טמהם טח למשוח ליי אבל מטרירי©

 את האדם חמי־ מהשיג חיי פילם ;

 (בו) קהוח ויין מגיחי שלא
 הגיעו לשלמיחם . וזה גם
 p יקרה בלמיד הקםנים שלא השיגו מיק
 שלם נקי מעעוח והפך זה יקרה בלמוד
 הזקנים . אמר שמה שגגה רבי יוסי הלמוד
 מן הקענים ושבח הלמוד מן הזקנים לא
 אמר זה על הצעירים לימים והזקנים הבאים
 בימים. אבל אמר קטנים מל הצעירים
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 נפשם כעני; הרסו! בסשל החנר יחסיםא,
 ואסר דרך כלל לידע בלוסר האדם לעזלשו
 ולהודיע לכנו ותלסידו ולהגסשביס אחריי.
 ולהודיע כלו׳ לכל העוד שהוא אל כיי.
 וייס ג׳ סעלית אלו
 לעניי ידיעה סבורדת
 להיות הענין טושנל
 בפוע׳ עד שיהי׳השכ׳
 והסשכי׳ והסישכל
 בענין א׳ כדין
 כל שכל בפיעל ואמי
 הסיברה׳ שהיא אל,
 דיל שהיא נטר
 קנוא וגקם.היא הייער
 היא הכירא כלל
א היי*׳ בבל יום  ת
 זססשיך הניותיו באוסרם זיל כנוסח התפלה
 הסהדש בטובו בבל יום תשיר והוא הבורא
 כתהילת הבריא׳ יש טאין יטהזך כך
 יוכרח להאטין שהוא נוטל וטעניש. הוא
 הטבין כלו׳ שידיעתו כילל יטקפת אין
 דבר נעלם טםנו. היא הדיין לדון כרצונו

 על
 ס9ורגו

א הי׳ אומר וכי/הנה סיף הילידים לחיי עולם היא כדי להודיע לנשארים. אמנם 1  (כס) ד

 (כס) הוא היה אומר הילודים למות
 *והמתים לחיות והודים לדון לידע
 ולהודיע ולדוחן שהוא אל הוא היוצר
 הוא הבורא הוא המבץ הוא הדין
 הוא העד הוא בעל דין הוא עתיד
 לדון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה
 ולא שכחה ולא משוא פנים ולא
 מקח שחד ודע שהכל לפי החשמן

ה ס ל ת ש כ א ל  ס
 והמתים להיות כן הגרש׳ הוייא ז*ל;

ן כליטר  וההייס לדו
ת עונש ע ק ו ב נ ת  י

 ו:ם< ך,ן^ היה אום׳ הילודים לסות
 כלומד את שכבר נולדו
 םעיהדיס לסית. ואין ראוי לאדם שישליכנה
 אחרי גוו אבל שיזכיר אותם תםיד. והמתי

 לדחיית כלי׳ שיתבינן
 כי תשובתו וטוב
 סעשיו ההיה נפשו
 ויהן לה בשליטית
 הנהגתו טהלכי׳ בין
 העוטרים. יכן שבעת
 חתהיה יעטוד לרגולו
 לקץ היטין •על
 העדרים הםקיבליס
 כעגק תחיה הסודה
 כסו שנאינוהו על
 עד הדרכים הדתיים

 בסיף סגהדרין. ואמר
 שאפי בעולם הזה

 אעפ״י שתכלית העונש הוא לעוהיכ.

 ויש ספרשים החיים רוסז אחר זסן התהיה.
 ולפי אח׳ סן הדעית הסקובלר לקצי
 םאסיניס שהרשעים יקוסו לדון נופם עם

ס  באמרס לידע רצוני שכייון הממציא ט
 ש־דעי שהיא אל יכיל בחכליח בהכירם
 יכלתי על הבריאה שאין כמיהו כמיני
 היכילת . כי אמנם בהיית המכוון מהם
 ש־דעי הנה זה המין מן הידיעה הוא מכפר
 מכל מיני הידיעות וכשאמרתי להודיע רצוני
 שניין הממציא שבזה ידעי השפלים שהיא
 ה־יצר שסדר סבע מציאות יש מיש בחזרת
 תלילה במליתם בתק־רמס אל מציאות פועל
 ראשין מכיין אל תכלית ומזה יעלו אל
 הידיעה שאמרנו שהיא אל בורא יבאמרו
 להודט רציני לזמר שיידע לנשארים שמא
 המכיי־ן אל כל מעשיהם ומשנית . וזה
 יביני בכשותי דין נם בעילם הזה ויכינו
 שמזה יתתייב שהיא עד יודע כל חעשיהם
 הנסתרות ומנלות שאין שס עדים . ישיתחייב
 גם כן שהוא דיין בראותם משפש־י בעולם

 הזה

 למוח יסיףהמתים להחיית ולהתחדש
 מהם נמצאוח חלשות כאמרי ואל עפרם
 ישיבון תשלח רוחך יבראו; יתחלש פני אדמה.
 והנה זה האופן מן המציאות אשר אין לו
 קייס זולתי בחזרת חלילה היה פיסל נמל
 לגמרי לילי היה המכוון בכל הת״ס הילידים
 יהחחילשיס מהן שיהיו פתילי׳ לירין שישפיס
 בס ממציאם כפ* מה שישיג מהם מה שביין
 בהמציאו איתס אי הפכו . יהיחה הכיינה
 ביצורים בהכרח שיתבוננו וילמו יזה כי
 אמנם פעל היריעה שנרגיש בהם הוא הנכבד
 מכל מיני פעולתם והבונה בתזרת תלילה
 היתה להידימ מציאותי לשפלים מכת תנועת
 ההייה וההפסד החוזר תלילה כי היא
 המחייבת את המתבונן לפלית בחקירחן אל
 מציאות פיעל ראשון. והמכוון בדין האלקי
 נמילס הזה פד שלא יספיק המשפס באלה
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 על אופני יושת ומי יאמר לו מה תעש׳ להשתדל להנצל טגיהנט שאין אחר הטית
 הוא עד שטשפטיו יעידו על ענין האדם שום השתדלות כםיש למעלה. ואפר שעל
 כאלו הוא מעיד עליו בעני! שביאינו ניתך אתה ניצר נו׳ וזה אינו נקשר עם
 בחמר התשוב׳ באומת קירות ביתו של מה ששמץ־ לו אלא שהמנה לומר אל
 יבטיחך יצרך שיש
 בשאול בית מנוס
 שאל כרחך אתה
 עתיד ליתן את
 החשבון . וע״נ זו
 הזכיר את מלם על
 הסדר ואטד שע״ב
 אתה נוצר ועיכ אהה
 נולד ועיב אתה חי
 ועיכ אתה טת וע*כ
 אתה עתיד ליחן את
 ההשבון לפני טלך
 מלכי הטלכי' הקכיה
 שכל אלו קצתם
 עניינים טבעיים
 וקצתם ענייני׳ דתיים

 ואל יבטיחך יצרך *שהשאול בית
 מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל
 כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה
 הי ועל ברחך אתה מת ועל כרחך
 אתה עתיד ליתן ד ן וחשבון לפני מלך
 מלכי המלכים ה^דוש ברוך הוא:
 (משנת ר״ח ב; מקשי׳ תמצא כשוף פרי, כשי):

 טלאכת שלטה
 שהשאול בית מנוש רונ הכפרים כוואירי ורייא
 שיש בשאול והריר יהוסף ויל הגיה שבשאול ונ׳
 ק הגירםא ברוב הכפרים וכן ניל מיקר ופירוש
 שבשאול יש מקום לגרוה ונטש כזי להכצל מדי;
 של גיהנס נש הגיה בריש מתני׳ שהוא היוצר
 ומתק מלת אל ע0 מהק מלת ברוך הוא דנריש

׳ עין. י נ ת ף ה ו ס נ  מקובלים בנתינה מתני' ומלות הקדוש ד
 החשמן וכל אלו אינם ברשות האדם.
 ולא אטד על כרהך אתה חוטא או עושה
 דבר טצוה שהרי אותט תלוי׳ בכהיית
 האדט כםו שביארט לםעלה והוא אומרם
f זיל (בברבית דליה) הטל בידי שטיט חו 

 מיראת שטים 1
 הפרק

 פפורנו
 הזה ושהוא גס כן בטל דין כי מאחר שיבינו מלוה נא נתח לו רבד משלך בזה באזפן

 אדם טעידים עליו
 כלומר שלפי העוגש
 יבחן ענייניו. ואעפיי
 שיםצא צדיק ורע
 לו ורשע וטוב לו
 יודע טיט בי לא
 לחנם. הוא בעל דין
 כלומר כי לו לבדו
 יהיה החיטא יהוא
 בעל הריב ואוי
 טי יהיה. יהוא עתי׳
 לדון כל אדם וידע
 שאין לפניו לא
 עולה ולא שכהה
 ולא םשוא פני׳ אפי׳
 ד\א צדיק נטור
 שיעבור על שום

 חטא ולאי מקה שוהר ופי, בספרי שוהד
 מצור! כלוםרשבל שעשה עבירה אתת אפ י׳
 עשה סאה םצות בננדה לא תסיק העבירה
 אלא יענש על העבירה ייגסל על הטומ׳
 ודש הבל לפי השמן ואל יבטיהך יצרך
 שיש בשאול בית םנום כלומר שתוכל

 שיהיה ראוי למחוק כנגדי מה שהתחייבת לו
 בחטאך שהכל שלי אתה ישלך שלי ולכן
 היית מתייב לעשות לציני. ורע שאף טל פי
 שקיימת מצית רבות ולמדת תורה הרבה
 ראוי לך להשתדל להוסיף שהרי הכל בא
 לפי חשכין יכל נזה שתוסיף לה־סיב הוסיף
 לנפש הנצחי טיב חיי עילם יאישירס . יאל
 יבטיחך יצר שיש בשאיל בית מניס מכל עינש
 כמהבבת האוגר ס שאין אחר הפסד הנין*
 השארות שוס נישא שיפיל בי גמיל יטינש
 שאס היה זה אמת . הנה זה הממציא אשל
 לאי־ שיאהב פעלו אחר שהשתדל להמציאו

 הי׳

 שהיא סדר אה כל אלה יתחייב שישמח טל
 העוזר לכיינהי ייקפיר טל המנגר אליה
 ומקלקל אזהה . ומכל זה יההייכ שהיא
 עמיר לרין לחיי מולם . כי אמנם מרה
 הדין בעילם הזה בלתי שלמה כמבואר
 מטנ־ן צדיק ירט לו רשט יטיב לו . יזה
 החסרין נמנע בחק האל יהברך באין לפניי
 לא טילה ילא שכחה ולא משיא פנים

 כהיויס באדם מצד המפטלוח ילא
 זה אליי ימברך הבלמ׳ משמנה יל׳';

 פחר שאין מציה מכבה טבירה יהטעס בזה
 היא שהכל בלי • ולפיכך כשקיימת איזה

 •קרא
 יקח
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 כל מקשה בראשית במאמר אהד והוא
אp ויקוו המימ והדשא הארץ  יהיו שמים ו
 כוי אלא דבר כאן על הבריאה בעצמה
 שהדי הבריאה כולה היתד. ברגע ארד
 אלא שנגלו הדבריש
 קצתם ביום ראשון
 וקצתם ביום ב׳
 ובן יום אתר יום
 כסו שנתבאר
 לחכסי׳ עד שהסשילו
 הענין לדו ע זרעים
 הלוקים בבת אתת
 ויצא קצתם ביום
 א׳ יקצתם כיוס
 אחר וכן כלו
 ואף גלוי ובריאות יוס אחר יום היה
 בששת יסיס אבל לא דבר בכאן על עצס
 הבריא׳ אלא על הספיד׳ והוא שהידיע
 שרמז כסה שאמרו בה בעשייה מאמרות
 להודיע כמה היא גדול זה המציאות וכמה
 ראוי להפרע מן הרשעי׳ שמאבדין אוהו
. ן  כלומר שבשהיתין הויותיו וספסידין סדי
 ובן ליתן שכר סוב לצדיקים שמקייסיס

 את
 ספורנו

 היה ממציא אותן טל אופן מאושר וטוב
 בחיי שפה והנה אגו רואים הפך זה
 שעל כרהך אהה הי שהרבה פטמים יקרה
 לארס שיהיה מנינו באופן שימאס בחייו
 והוא הי פל כרהו. ולפממיסיקרה שיהיה
ז  הייו טובים בתכלית האפשר להם ויחפין מ
 הארס מאד . יסכל מקים יקרה המית טל
 כרהי . יכן אופן היצירה והלידה איג
 לאדם בהם בלהי צער יפגין רע . ימכצ
 זה יהתייב על כרחך שאתה עתיד ליסן לין
 ומשבין כי אמנם לא תשלם כוונת הפועל

 וצדקתו בזולתזה:
 (א) בעערה מאמרות ט׳ . מש
 בזה הפרק הורה המחבר
 נורל מנץ המיון והמעשה. זהביא ראיה פצ
 זה ממה שהשתדלה ההורה להודיענו שנברא
 העולם בעשרה מאמרות . כי אמנם לא

 היהה

 הפרק החמישי והפרק הששי אינו סטין
 שאר הפרקים שהפרקים הקידמים
 •יסנס הס להורות סדור וסוטרים
 והדרכת האדם לתלסיד הורה ובפי

 זה יתערבו בו
 דברים אינמ מסין
 זה אלא שעל ירי
 דברים שבתלמידי
 הבמיס ושבדעות
 גתנלגלו עניגימ אלו
 והתהיל בעייןבריאת
 ד.עולש שהיא יםוד
 הפגות ההוריות
 ועכשיו גהל בביאור

 עניניו בעיה:
) בעשרה מאמרות נברא העולם כו׳  א

 סופר בתורה ענין בריאת
 העולם והה; שתשעה פעסים נאם־ שמ
 ויאסר ופי' בתלסוד (בסגילה דף נ״א
 עיט בראשית נסי סאסר הוא שנא׳
 בדבר הי שסים נעשו. וסד. תיל יהלא
 במאסר אהד יטל להבראות כליםר שהיד,
 אפשר לספרו במאמר אהד דיל שיכלול

 פתח עינים
 (א) {H7\&]2 מאמרות נבמ1 העולם
 וכו׳ אפשר לטין בזה
 פ׳ בראשית ברא אלהיס את השמים ואת
 הארץ והארץ יכז׳ הכינה בראשית אותיות
 בארשת י כלימר בארשת פי׳ מאמר כמו
 וארשת שפתיו וכו׳ י היינו משרה דהיינו
 מעברה מאמרות ברא אלהיס את עולמו
 וכי הימא והלא במאמר אתר יכול ליבראות
 לזיא את השמים ואת הארץ כלימל ליהן
 שכר טיב לצדיקים יליפרע מהרשמים
 יהפנין במבזיל יקרא אל השמים מטל זו
 הנשמה והל הארץ זה הניןז . וכבר ידוע
 לתכלית הצדיקים לעשות המומר צורה
 והנין* שי״הו כנפש . לא כן הרשעים
 משחיתים נפשם וזה החילם תילין היא להם
ה  נפשם כמיה נופם החומרי והעכור . מ
 כי כן ז״א את השמים שהם הליייים אשר

ש ל י  ג

 פרק חמישי

) בעשרה מאמרות נברא העולם א ) 
 ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד
 יבול להבראות אלא רהפרע מן
 הרשעים שמאבדין את העולם שנברא
 בעשרה מאמרות ולהן שבר טוב
 לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא

 בעשרה מאמרות:
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 מנת התועלת בסיפור הדורות להודיע
 כםה ארך אפים לפניו ר״ ל כסה אריכו״
 אפים לפניו להםתין לבני אדם או לדורותיהם
 אם ישובו קורם שיענישם בכליון הרוץ
 שהדי כל הדירות־היו
 סכעיםין לפניו עד
 שהכי׳ עליהם את סי
. וז״ש שכל ל מ ס  ה
 המרו' פירושו םאנוש
 ואילך כמו שביארנו
 בתחילת הסםכת׳
 והמתין להם ם לכלות'
 לנםרי עד הםבו׳ שהיה בזמנו של נה ן
U עשרה דורות םנח ועד אברהם והס ) 

 א׳ נח ב׳ ארפכשד ג׳ שלח
 ד׳ עכר ה׳ פלנ ו׳ רעו ז׳ שדונ ח׳ נחור ט׳
 תרח י׳ אנרהם (איה עמיר אדוני אני
 נריו הרגיש נדנרי רנינו הטחנר רכפי
 הםנין שטנה ר׳ הטתבר בפרטות אהה

 מוצא
ה עינים ת  פ

 כלס נשמה ואה הארן הס הרשמים שכלן
 מומר הא גופא קשיא. והיינו שנברא במשרה
 מאמרות להה סוב לצדיקים הרמוזים
 בשמים זליפרע מן הרשעים הרמוזים
. והארץ היתה תהו אלו מטשיהם של ק א  נ
 רשעים •הי אור מעשיהם של צדיקים כמשזיל:
 (ג) עשרה דורות מגת וער אביהם
 וכי׳ יש לדקדק דהלא נלמד
 מעשרה דורוח מארס ועד נח שהיו אלף
 חרנ״ו שנים וידענו כמה ארך אפיס לפניו
 והא חי למה לי . ואפשר דרמז מיש בביר
 פי״ד הארס הגדול בענקים זה אברהם
 ולמה קורא אופי גדיל שהיה ראוי להבראיפ
 קורם אדה״ר אלא אמר הקביה שמא
 יקלקל ואין מי שיבא לחקן אחריי אלא
 הרינו בורא ארס חחילה שחם יקלקל יבא
 אברהם ויתקן החחיי איר אבא בר כהנא
 בניהג שבעולם אדם יש לו קורה שיפע׳
 היכן היא ניחנה לא באמצע טרקלין כדי
 שתסבול קירות שלפניה יקומח שלאחריה
 כך ברא כקביה את אברהם באמצע

 הדירות

 אח העולם כלוםר שכםו שד&פסידו םפםיד
 דבר גדול כן הםחקנו והםסררו סתקן
 ומסדר דבר גדול וראוי כן להגםל .. כל
 זה הפלגת התרה לסדר בגי אדם ולקיים

 הנהגת המציאות איש
ח.  (ב) עשרה דורות מאדם ועד נ
 להודיע במה ארך אפים לפניו. שבר
. עד באן  הדורות היו מבעיםין ו

ם ל: כ  שהביא עריהם את מי ה
 (ג) עשרה דורות מנח ועד אברהם
. שכל ו י  להודיע במה ארך אפים לפנ

 יטיס
 ביום

 כפי הנהגתו וםעלתו.
 ויש לפרש הטשנה
 ניכ בעצט הבריאה
 דיל על הגלות
 הדברים א׳ אהד והיי
 הבל באפשר לגלות
 ביום אהד אלו היה

 רצון השם בכך אעפיי שהיה בששה
 היה שם דברים נגלי זה אהר זה

 אהד בםפור הטאטרוה :
) עשרה דורות םאדם ועד נח מ׳ נ ) 

 והם אדם א' שת ב׳ אנוש
 ג׳ קינן ד׳ םהללאל ה׳ ירד ו׳ הנוך ז׳
 מתושלה ה׳ למך ט׳ גה י׳. ואטד שהיתר.

 ספורנו
 היתה המנה ללמד שלא היה הממציא יכול
 להמציאו באופן אחר . כי הנה כת הבריאה
 הממציא בלתי נושא ובלתי זמן לא ילאה
 בהמצאת נושאים רבים מאר כמי שלא ילאה
 בהמצאח נושא אחד בלבד מאחר שלא יפיל
 בה הניפה ולא זמן ולא נושא מוכן באופן
 שבההרביה הנושאים הפול הלאה אבל היהה
 הכינה להודיע שכדי להמציא נמצא כדמוהי
 בצלמו היה בהכרה על צד היותר טוב
 לעשות כל סדר העשרה מאמרוה אשר בהם
 נההוו הנמלאוה זה מזה. ומזה יחמייב שמי
 שיעזור לכונהו זאה שהיה תציאוהה בכל כך
 השהדלות יהיה ראוי לשכר טיב אבל הממציא
 ומי שימשה הפך זה יהיה ראוי לפזרענוה

 רב :
 (נ) להודיע כמה ארך אפיס וכו׳

 ובזה הודיע לדכי טובי
 לממן יאהבהי כל משכיל וישמה לעשוה
 רצונו . ומם זה לא יהבלבל בראזהו רשע
 מאריך ברעהו כי זה מצד דרכי טובו בארך
 אפים . וקבל הוא ׳הברך שכר והוטלה נהה

 ריח.
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 החח׳ היי סבעיסיס ונאים סלכר יחידים
 שהיו בגון שלח וענד וסיעותיהם . והםתין
 להם עד שבא אברהם וקבל שכר נולם .
 כלוםר שדרש להם וקראם לעבודת הי
 והשיבם םעון ולזה
 ייחס לו שכר כולם
א קבלו  כאלו ת
 כלוסר שחכל יתייחס
 אליו ובו גתלה הכל
 וקבל שבר מאת
. ו  בוראו בראוי ל
 יכוגת אלו ב׳הםאםרי׳
 שספיר ההורה כולם יש בהם תועלת
 לםשגים כאיזה צד ואחד שנהגלנל
 בשסועות של חשבון . דיל עשרה
 םאםרות עשר׳ דורות האריך בכסה
 דברים שהם שסועות של חשבון. עד
 שבא ם־,ם לסירות האדם כמידות הגולם

 הדורות היו *מכעיםץ ובאין. עד שבא
 אברהם אביע וקבל שכר כלם :

 מלאכת שלםה
 מכעיכין ובאין זכו׳ והרייא זיל הגיה בשמ
 הבבות מכעיסים לפניו גס הגיה עד שבא אברהם

 אבינו קבל שכר. כלס עיכ :

 מוצא שלא הזכיר בסגין הזה לשם בן גח
 ואיב הוו להו י״א דורות והגי הגא יויד
 דורות. ועיכ דגח איגו םן הםגין וצריך
 לדתחיל סשס בגו והאסת שכן ראיתי

 להרשב׳ץ ז״ל בם׳
 סגן אבור, דקא חשוב
 לשם בםקום גח יעיש
 והכי צריך להיות
 דהא נח כבר גחשב
 בדורות ראשוגות
 וכס״ש רבי׳ הםחבד
 במתגי׳דלעיל דםאדם

 ועד גח. ומאי דתגי עשרח דורות מגח
 ולא קהגי משמ כבד גרגש מזה הרב
 תי״ט בזת. וכת׳ רהיט לפי שסיימ בנח
 פתח בי ח יעיש) ואטד אחיכ שהיתם
 כינת הספור בהודעת טגין הדורות לועדיע
 גיכ כמה אריכות אפים לפניו שכל

 והתיח
 פתח עיגים

 הדורות כדי שיסבול דורות שלפניו ושלאחריו עיר שכתב האריי זליל ולכך בא אדה״ר
 ואף שנתבמל וקלקל סכ״פ הפליא לעשות
 בתשו׳ ובאו חניך ומתושלח ונח שס ועבר
 יאף שהיי מתבטלים קלת היי מושיס איזה
 הכנה וכשבא אברהם אטיה שדומה לחסד
 הראשון האיר ממזרת ונתמתק הטולס

 טכ״ד :
 ולכל הדברות אפשר שזהו מאי דאכפל
 תנא השתא לומר להודיע כמה
 ארך אפיס וכי׳ דעתה הוא סוג אחר
 דהמתין כל הזמן הזה סד שיבא אברהם
 קרוב לעשרים דורות כדי שיתוקן העולם
 ויסבול דורות שלפניו ושלאחריו ומשום כי
 חפץ חסד הוא ית׳ כדכתיב אמרתי עולי
 חסד יבנה אשההויי אשההי בריאת אברהם
 הנם שבשבילו נתקיים העולם כדכתיב
 בהבראם באברהם איחר זמנו שבזה יהיה
 העולם קיים וזהו סוג אחר להודיע כמה
 ארך אפים לפניו והא דנקט גבי עשרה
 דורות מנח וטד אברהם טד שבא אברהם
 אע*ה יקבל שכר כלס ולא נקט גבי טשרה
 דירות מארם ופר גת פד שבא גת וקליי

 שכר

 והנה בתתילת המאמר שמעתי לפרש במיש
 רבינו האריי זצ״ל בטנין כניסת חסדי
 אימא הפנימיים במ׳ שנכנסים ממטה למטלה
 םד יום א׳ של חג הסוכות שנכנס בה החסד
 הראשון והגדיל מכלם והטטס שנכנסין שלא
 כסדרן דכיון דהמלכות מלאה גבורות
 כשנכנס החסד המ׳ תוך הגבורות הרבות
 והגדולות ודאי מתבטל ואס היה נכנס
 העליון מהחסרים וגדול שבכלן. היה מהבטל
 ונס אס אח״כ יכנסו החסדים הקטנים
 ממנו יתבטלו כלן לכן הס נכנסים ממטה
 למעלה כי נכנם החילה הבחינה תחתונה
 ואף שמהבטלה היך הגבירוה עכיז איזה
 רושם הוא עישה וכן בכל יום טישה איזה
 רישס יוהר וכאשר יבא יום אהרון שנכנס
 החסד הראשין (בריב גידלו עס המה
 מההםדיס שקדמו מהגברים החסדים
 זמהמהקוה הגבורוה עכ״ד ועד״ז היה עגין
 אברהם שהוא גדיל שבכל הלדיקיס ואם
 סיס נברא בההילה היה מהבטל בהיקף
 בדיני; ואחיכ לא היו מועילים שאר כצדיקים
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 ודזהיח וכן ד׳ מידית באדם . ד׳ מידור, למצרים. הה׳ שנלקחה שם שרה לפרעה.
 כרעיה ובן בולם שזהו עיקר הפרק . ונשוב הו׳ שבא עליו כדרלעםר וחבריו והגלו את
 למה שנתנלנל ההילה . לוט אהיו והציל הכל. הז׳ שציוהו למול
 (ל) עשרה נסיינות נתנסה אברהם בעת זקנתו, הח׳ שכתייר׳ ממלך נרד

 אבינו
 (ל) עשרה נםיונות נתנסה אברהם
ה פ  אבינו. ועמד בבלם להודיע נ

 תיבתו של אברהם אבינו:

 ושלקהה אצלי שרה
כ. הטי שהזקיקו י  נ
 לנרש את הגר
 ואת בנה . ואם
 היות הדבר רע
 ית' בזריזות. היויד
 הטתברים לא םנו

ן ל ו כ  ב
 כוי . אטד
 פעסים
 א״א כוי

 ועמד
 להודיע
 שעשרד
 נתנסה

 בעיניו
 עקידת

 קבל טציתו
 יצתק. ונדולי

 בנםיונית ענין אור כשדים אהר שלא נכתב
 בתורה להדיא ולא םנו נ״כ בין הבתרים
 ומני במקום הראשון לקת הגר אתר התיאשו
 טלהוליר . וזה הדבר בלתי נראה להיות
 זה נקיא נםיון . אלא שאפשר שקראו
 נסיין בהבנםו בצער נירול בנים אהר
 התיאשי םלהוליד ובםקום אהר טנו נירושי
 הגר וגירוש ישמעאל בשתים . וכן יש
 סונים ביאת ד׳ םלכיס ונלית לוט בבי
 ואינו נראה כי הכל היה בסיבת גלותו

 של
 פתח עינים

 שכר כלס אפשר במ״ש זיל בתנחומא פ׳
 ראה שמד מחן תורה כל מי שחוטא היה
 הדור משלם ודור המבינ הרבה כשרים היו
 כמו נח ונמחו טס דור המבול ופירש
 הרכ ברכח אברהם למהריא בדורו ז*ל(רך.
 כיח) שהיו לוקים מעטס מרכות שהיה לכר
 קצוב ז׳ מצוי אך ממית טר טרבות מואב
 כל מי שחטא הקביה פורע ממנו בלא

 היה ערכות כיון שלא היה קצוכ
 הר״מ ובסי׳ קל״א אכל בערבות
 כבר ידעו כל המצות ושייך מרבות

 וא״כ תסגי לנח שלא נאבר עמהם מטעם
 פרבות וזיש כי נחמתי כי משיתים ונח אלא

 כלוםר שלא הרהר אחר מדותיו יתברך באי
 סהם ובולם הוזכרו בכתוב להודיע כסה
 חיבהו לפני המקים עד שילםדו םםנו
 הדורות כמה ראוי האדם ובטה הוא סחויב
 לעשות או לסביל או לברית לכביד יוצרו.
 וםםפ׳ הנםיונור, א׳ נטרור הרשע שבקש
 לדורנו ונטמן. ויש לפרש שהשליכו באיר
 בשדים וניצול. וזה טקובל הב׳ שציית לצאת
 מארצו וטבול רתו ללכת במקום לא ידעו,
 הנ׳ שהראה לו בבין הבתרים גלות בניו
 הד׳ שהביא העב בארץ כנען אחר שייעד
 לו לעשיתיטם לגוי נדול והזקיקו לירד

 היה כל
 ספורנו

 רוח צפניו כל כך שאלו

 כמ״ש
 מואב
 מש*5

 אחד
 מהדןרוח מושה חלק ממשרה מאתו נחח
 ריח לא היה מובד וקרא זה הנתס רוח
 שכר אליו •הברך על דרך כי חלק יי ממו.
 ובצ דרך יבו לי שכרי וישקלו אה שכרי
 שלשש כסף שבארו ז״ל על צדיקי הדור :
. להודיע ׳  (ד) להודיע כמה הכהו וכו
 כמה הבב אה יוצרו
 להרבוה לקרוא בשמו ולהכניס רבים ההה
 כנפיו . אף פל פי שהיה מרובה בנהיונוה
 ושזה ראוי שיפשו כל בניבריהי כאמרו

 הביטו אל אברהם אביכם :
 וכננר

 שמצא חן ויחן חינו להנצל אבל לא ליקה שכר כלס דאדרבא הי״ל ללקוה בעבורם .
 יז״ש והנגלות וכו׳ לעשות את כל דברי התורה הזאת דכאן ענש על הערבות וניס
 מאי שנא עתה דנמנשיס על הערבות מה שלא היה ממתן תורה מר אותו זמן לזיא
 למשי׳ אס כל דברי התורה הזאת כלומר דעתה הוא דבר קצוב וידמו המצות והערב
כ ממתן תורה טל מתה ללא מהני מרבות בלבר שאינו קצוב כמו ״ א  משתט»׳ «

 שביאר באורך הר׳ הנזכר מיש:
 י!" 14 לא
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 בהרמנים זיל) ביויד נפים אלץ מצר
 הקבלה שהראשון היה מצר בקיעת המימ
 והפררם צר מצר כאומרו ויבקעו המים .
׳ מה שנאמר בחבקוק נקבת בםטיי ראש  כ
 פדזיו בלומר שנעשו
 המים מםככין מן
 הצדדיןו למעלה מהם
 בעין גג המוטל
 בין שני כותלין
 ועוברים בהםכעיבר
 בתוך הנקב. ג׳ שהסקום שדרכו בו רגליהם
 נרקשה ונקפד, ער שהלכו בו בלא חטר
 וטיט כאוטרו הלכו ביבשה בתוך הים
 הר׳ כשהטצרייט הלכו אחריהט הלכו
 בחימר וטיט טרוכק באוסרו חמר סים רביט
 חה׳ שנבקע היט לשביליט רביט בסםפד
 השבטים שנים עשר קרעים אחר בתיך
 חבירו כרסות זה הצורה ונכנס כל שבט
 ושבט בשביל אחר והקיף חלק סן הים
 ושבו באותו הצר בעצמו והוא אוכרו
 לגיד ים סוף לגזיים, הו׳ שהסיט
 שסציריהם ושעליהם נקפאו ושלא יתייראו
 מהיותם נגרים ע־:י,:ם. הז׳ שלא נקפא׳
 בלו כאחר שאלו היה כן היו מתייראי
 שסא יתך כאחר ויגרו עליהם אבל היו
 חתיכות רקית כסדר אבנים רקות זו על גב
 זו והוא איםרו אתה פוררת בעזך ים שהיה
 הנקפה כעין ספיר עד שהיו השבטים
 רואים זה לזה באוסרו חשרת סיס .
 הח׳ עבי שהקים . הט׳ שהיו נוזלי׳
 טהם סיס סתוקים ושותים אותם .
 שא־תם הסים הניזלים הםתוקיט
 שהיו שותים סהם די ספוקם
 חוזרים ונקפאים לשעתם עד
 ירדו לארץ והוא אוסרו נצבו
 נר נוזלים. ואסר אחיכ שעשר
 שהביא הקכיה על הסצרייס
 במצרים והם הידועות בחשבון רציך
 עדיש באחיב . ועשר על הים
 ופירשום בםבילתא בעשר נפילות
 שנאסרו עליהם בפי ויושע כמו שכתבנו

 למעלה;
 *•*רה

 (ה) עשרה נסים נעשו לאבותינו
 במצרים ועשרה על הים: עשר מכות
 הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים

 במצרים ועשרה על הים:

 שי לוט ועיקר הדברים כמו שכתבנו :
 י•7) עיםר,ק נסים נעשו לאבותינו בםצרים
 ועשרה על הים עשר סבות
 הביא הקב״ה בו׳ עשרה נסים אינם דבר

 אחר רק הנצלים סי׳
 מבית שהביא על
 המצריים שלא הוז־ןו
 באתת מהן כלל ובסו
 שאס־ בטבת הדבר
 וממקנה בג״י לא מת

 אחר ובמכת החושך

 היריד
 אחר
 היו

 שלא
 כמו

 בבות

 ולבל בניי היה אור
 בסושביתם. ובביר רק כארץ גשן אשר
 שם בני ישראל לא היה ברר . ובערוב
 כתיב והפלתי ביום חהוא את ארץ נש;
 אשר עם׳ עוסד עליה לבלתי היות שם
 ערוב. ואף כאותם לא התכא׳ בהריא
 הנצלם מהם סיס נכתב עניינם כסצריים
 לבר בסו שביאר כרם ולא יכלו םצרים
 לשתות סיס סן היאור. ובצפררע ובבה
 ובעסך יעלו הצפרדעים . ובשחין כי היה
 השחין בחרםוסים וכבל סצרים . ואחר שפי׳
 ההרםיסים נראה שאוסרו בבל םצרים על
 המצריים לבר t והארבה לא היה כגיפות
 רק בעשבי הארץ ולא היה כארץ גשן.
 והבי סבואר זולתי סכת הבנים שנגעה
 בגיפ־ת האנשים ולא התבאר שם שלא היה
 בישראל ופירש בתלמוד שהיו נסצאים

 אצלם *לא םזיקין איתס כלל :

ז ר ש ע  נסים שעל הים אפשר לפרש ו
 ג״כ בדרך זה בעצמו בלוטי
 הנצלים מטביעת הים שנאמרו שם עשרה
 נקסית למצרים כמו שנדרש במכילתא
 ביויד מבית שהביא הקביה על המצרים
 והוא שאסרו שהם יו״ר נפי לוי שאמרו על
 המצריים כפ׳ ויושע. רסה בים. בי ירה
 בים ג׳ טבעו כים סוף ר׳ תהומות יכסיומו
 ה׳ ירדו במצולות. ו׳ תרעץ אויב . ז׳
 תהרוס קטיך. ה׳ יאבלמו כקש . ט׳ כססו
 יט . י׳ צללו כעופרת אבל תבלעטי ארץ
 אינו טן הטנין אדרבא טיבה היא להם
 שניתנו לקבורה , ויש מפרשים (איה עיין



211 p בית אברת פרק חמישי הבחירה 
 במקרא ומתוך כך פי׳ קצת מפרשים שהם
 היו אותם שאמרו במשנה תורה נשלחה
 אנשים לפנינו ויחפרו לנו אה הארץ ולא
 האטינו בה׳ ובהבטחתו . וגדולי המחברים

 כתבו עליהם בביאור
 טשנה זו שהיו
 טםופקים ב ט ק ו ט
 ההוא בהשגת האטה

 ולדעתי זהו שדרשו
 רז״ל (בטפרי בפ
 בהעלותך ורשיי ז״ל שם) אטפה לי שבעים
 איש טזקני ישראל. וכי זקנים ראשוגים
 שנאטר בהם ויעל משה ואהרן כוי ושבעיט
 איש מזקני ישראל היכן היו אלא טלטד
 שכולם נשרפו בטתאוננים אלא שהיתר
 שריפתם שריפה נדב ואביהוא שאף הם
 הקלו ראשם בהר םיני כשראו את השכינה
 שנ׳ ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו
 כלוםר עם היותם עסוקים באכילה ושתיה
 ובשאר הנאות . וםתוך שהקלו ראשם היו
 ראוים לישרף. ולםדת ששריפתם היה
 שריפת נדב ואביהו ובאותו טעם עצםו
 ר״ל ברוסה לו ר״ל על היותם םקילים
 ראש בםופלא םהס והשתבשם בו כענין
 הרםיז לרבותיי דל בההוא ינוקא. (בחגיגה
 די״ג ע״א) דדרש בהשטל יצא אש טהשטל
 ושרפו. והנה שעל היותו הארט בטופלא
 טסנו אירעו ב־אשונים והוא אוסרם זיל
 בעדת קדה (והביאו רש״י זיל בחוםש
 בסדר קרה) ניב וסם הטור, נתון בתוכו
 שבו נשרפו נדב ואביהו כלוםר םאותו
 הטעם בעצטו על התנשאם בסד, שהיה
 טופלא סהם וחלקם באטת ובבעליו. הטי
 בפ׳ בהעלוהך גיכ ססוך לסתאוגנים שהתאוו
 תאוה ונאסר שם וישובו ויבבו בניי ויאטרו
 סי יאכילנו בשר עד שבא להם השליו,
 היויד בפ׳ שלה לך בםרנלים ושם נאסר
 וינסו אותי זה עשר פעטים ולא נתםנה
 בזה הענין םחליקת קרח שלא היה לכלל
 האבות אלא לטשפהה טיותדר,, יכבד גטצא
 בכתוב בטקיטור, !;חייט תלונות אחרות
 אבל הם םאור״ם שנזכרו באן. ויש שאין

 מונין

 (י) עשרה נסיונות נסו אבותינו את
 הקדוש ברוך הוא במדבר שנאמר
 וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו

 בקולי :

 (י) עשרה נםיונוה נסו אבותינו להקכ״ה
 בםדבר שנאסר וינסו אותי
 זה עשר פעםים בו׳ בסם׳ הטורה פירשו
 מניינם (איה ציל בסם׳ ערכין דטיו ע״א)

 והם א׳ בשערערו
 על ים סוף ואם:

 רטבלי אין קברים
 בסצדים בי׳ (איה
 לעיר קשה דכפי
 סונית השים שם

 בערכין נראה להדי׳ דשנים בים סיף ,
 הא׳ הםבלי אין קברים והב׳ םשיה ויסרו
 על הים בים סוף. וזאת נ־פא הביאה
 השים בפסחים דקייח עיב יעיש ונם לא
 מנה השים הא דםתאוננים. ורבנו חםחבר
 זיל •הוציא םה שהםרו על יס סוף והכניס
 בטקוםה םתאוננים שלא הוזכר שם בשים
 ועיין להרמבים זיל בפי׳ םשנתי׳ זאת
 ולהרב ד״ום׳ יימ זיל ומהרשיא זיל בהיא
 שם בערכין ולהרב זרע יצהק שם). ב׳ בסרה
 וד%א םש״ה שם וילונו העם על םשה
 לאםר ם ה נשתה , נ׳ םםוך לזו כשיצאו
 מאלים ובאו לםדבר סין ונאסר שם וילונו
 כל עדת בניי כו׳ ויאסרו סי יתן בו׳
 בשבתנו על סיר הבשר כו׳עד שהובמתו
 בירידת הטן כדכתיב הנני טטטיר לכם
 לחם טן השטיט כוי. ד׳ שאמד להט איש
 אל יותר טטנו עד בקר וכתיב ולא שםעו
 בו׳ ויותירו אנשים טטנו בו׳ ויקצוף עליהם
 פשה. חה׳ שנקשוהו ביום השבת אתר
 דתראותו בהם שנא׳ ויהי ביום הז׳ יצאו
 מ; העט ללקוט . הו׳ ברפידים ככיצאו
 טטדבר טין ותנו ברפידיט וכתיב שט ויהנו
 ברפידים ואין טים לשהות העם וירב העט
 על םשה ויאסרו תנה לנו םים ונשתה
 יכתיב בסוף הפרשה ויקרא שם הםקים
 מסה וםריבה על ריב בני ישראל ועל
 נםותם את ה' לאםר היש ח׳ בקרבנו אם
: בשלה,  אין ובל אלה הששה הוזכרו ב
 הז׳ בענל בפי כי תשא , הח׳ פ׳ בהעלוהד
 בםתאינניט שנא׳ ותבער בם אש ה׳ינקרא
 המקום תבערה ולא הוזכר שם הענין
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 חולין שיד הטבחים מסריחות הימנה(א״מ
 עיין בהרב טדרש) דג׳ שלא נראה זבוב
 בבית הטטבחיי׳ כלוטר להתאסף על הבשר

 יד
 קיי לכ״ג ביוה״כ ומי*
 (ביומא די״ב עיב<

 ביוסף ב ן
 שאירע בו
 ומינו אחר

ל ו ס  לא פ
 היה אלא
 אתית בנון

 הד׳ שלא אירע

 אילם
 פיסול
 תחתיו
 קיי
 מוםא•
 טומאת
 שרץ או צינורא של
ץ ולא ר א  עם ה
 טוטאה היוצא׳ טגיפו
 שהיא טימאה טנינה.
 ויימ שטשנה זאת
 לא נאמרה אלא
ן ו ש א  במקדש ר
p ומעשה דיוםף 
 אילם היה בבי' שני
 ועיקר הדברים בפי•
 הראשון. הה׳ שלא
 כבו הגשמים אש
 של עצי המעיכה

 מיני; מתאוננים אחר שלא הוזכר בפי׳
 והניחו במקימו עדת קרח, ויש מוםיפין
 וגירעין בדרך אתרת, ואף בברייתא של
 ר־ נתן(פליד) נתבלבלו בה הדברים ז

 0 עשרה נסים
 (ז) עשרה נסים נעשו לאבותינו בביוו
 המקדש. לא הפילה אשה מריח בשר
 הקודש ולא הסריח בשר הקודש מעולם
 ולא נראה זבוב בבית המטבחים
 *ולא אירע קרי לכהן גדול ביום
 הכפורים ולא כיבו הגשמים אש של
 עצי המערכה ולא נצחה הרוח את
 עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר
 ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים
 צפופים ומשתחוים רווחים ולא הזיק
 נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא
 אמר אדם לחברו צר לי המקום

 שאלין בירושלים:
 מלאכת שלמד.

 ולא אירע קרי לכ״ג ביום הכפוריס ולא נראה
 זבוב בבית המסבחיס ולא נבו וכו׳ כך הגיה
 הרייא זיל ועול כי שאלין בירושלים הספרים

 נעשו
ת י ב  לאבותינו ב
 המקדש כו׳ הא׳
 שלא הפילה אשה
 הקדש
 הסריח
 מעולם
 הסריח
 ו ל א
 עי

 מריח בשר
 הכ׳ שלא

 בשר הקדש
 ופי׳ שלא

 שלא סרח
 התליע אף

, כ י  גרשינן נשעולין וציע ע

ו י ה י ש  פ
 שם שלמי׳ שהיו
 נאבלי׳ לשגי יסיט
 ולילה א׳ וי״מ לא
 הסריח שהוא יוצא
 לשני כלומר שלא
 הסריח ידי הנהני׳
 ה ם ט ש מ ש ים בה
 בשאר בשר של

 פתח עינים םפורנו
 (ז) לא הפילה חשה מריח כשר הקרש.
 פירש״י שאלו הריחה ובאת
 לטעום אין שומעין לה להאכילה בשר קדש.
 ובס׳ ען אבות התמרמר על זה והסכים
 שהוא כביש והפירוש הזה אינו לרש״י וכך
 כתב כמה פעמים שהפירוש מאבית אינו

 (0 ^שרה נסיונות כו׳ . וכער משרה
 נסיונות שעמר בהם אברהם
 אבינו עשה האל יתברך תסר עס בכיו
 בפשרה נסים פעמים . ובהפך זה פשו
 כפויי סובה בנסותם ובהצותס פל יי וכל
 אלה ספרה תורת קדשו ללמר אורת ת״0
 מרש״י אלא ממאן דהוא שבקש ליחנק וכ׳ למעלה למשכיל ולמען יסור משאול מסה -
 ישרי ליה מאריה דהפירישודאי מרש״י כמי (ז) עשרה נסים נעשו לאבותינו הנס
 שהוחז׳ בימי הגדולים מרן והאר״י זציל אלה נסים נמשי גס במקדש

 וסיפתס שכן סרב החסיד מהריש אוזיד׳ ז״ל שני
 שהיה מגורי האר״י זציל העמידו לימין פירושי יכן התוס׳ בפי׳ המומש פ׳ מקן
 והמור בא״ת סי׳ רמ״ב מזכירין אותו בשם פירש״י וכמי שכתבתי בקונס׳ שם הגדולים
ק י . ובמאי רקמן שהש״ס אומר להפך ביומא דף פ״ב בתר ת י ת כ  ח״ב ושאר ח

 הרמביח בש־סתי שם משיב :
 ולא הסריח בשר הקרש מעולם פירש״י כשלא היה פנאי להקטיר בלילה כל האיברים
 שנתערבו מערב מעלין אותן בראש המזבח יפימדי׳ שס ב׳ או ג׳ ימים וכזי
 ובס׳ עץ אבות כתב דבורכא הוא דאבריס שנתותרו עושה להם מערכה אחרת אפיי
 בשבת ע״ש באורך. ואני בעניי כתבתי בליקוטי א״ס סי׳ רס״ז רהריסביא בתירושי
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 אעפיי שהסזבח החיצון היה עומד מגולה אדם להכירו צר לי המקום כו׳ כלומר
 .באויר העזרה, הוי שלא גצהה הרוה אח דוהק פרגסה או דוהק אכסניא אלך ואלין
 *סוד עשן המערכ׳ דיל לפדי את תמרתו חוץ לירושלים אלא הכל היו גקלטין שס
 עולה ביושר ואין בריוח ובעדפ׳ ופרנסה ובראשון של יומא
ם י ס  נזכרו שם ג

 (ח) *עשרה דברים נבראו בערב שבת
 בין השמשות ואלו הן פי הארץ פי
 הבאר פי האתון הקשת והכן והמטה
 והשמיר הכתב והמכתב והלוחות ויש
 אומרים אף המזיקץ וקבורתו שלמשה
 ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים

 אף צבת בצבת עשויה :
 מלאכת שלמה

 עשרה דברים נבראו בע״ש ונו׳ מחק הר״ר
 יהוסף מלות מיש ומלות ואלו הן וכי כך מצאתי:

 אחיים שלא הוזכרו
 כאן כמו שביארנו

 שם :
 (״) עשרה דברים
 נבראו
 בעריש בין השמשות
pואלו הן פי הא 
 כו׳ כבד ידעת מדברי
 החכמי' זיל שעפ
 היות רצץ הבורא
 ית׳ שיונחו הדברים
 מעת הבריאה ואילך על מבעם. היה רצונו
 גיכ לפי אמונת תורתינו הקדו׳ שישתנו
 הטבעי׳ בעת מן העתים לרצוגו ואין כשגוי
 הטבע ההוא שנוי רצון וכאוםדט זיל ובריר
 בפ״א טי׳ די) אטד רבי יונתן תנאי התגזו
 הקביה בטעש׳ בראשי׳ עט היט שיהא
 נקרע לפני ישראל ההיד וישב היט לפנות
 בקר לאיתנו. אטיר ירטיה ן׳ אלעזר לא
 עט היט בלבד התנה הקביה אלא עט כל
 טה שנברא טששת יטי בראשית בדכתיב
 אני ידי נטו שטיט וכל צבאט צויתי. אני
 צויתי ליט שיקרע ואת האור שלא יזיק
 להנגיה טישאל ועזריה. ואת האריות
 שלא יזיקו לדניאל ואת הדנ שיקיא ליונה
 והיה בכל הטופתיט היוצאים טדרך
 הטבע. וטתוך כך יש שפי׳ טשנה זו
 בעגין זה כלוטר שגגטר הבריאה והוא
 הטיוחם לבין השטשות הושט בטבע אלו

ה עינים ת  פ
 יומא הביאו מרן בכ״מ פ״ב דחמידין דין
 ז׳ כחב כן רק שצריך להגיה פירש״י לודאי
 בארך הזמן ממעחיק למפתיק יש שם שפיויו
 ומיש שהיי עישין ממרכה אחרת הוא הפן
 מה שפי׳ הרמב״ם ומיש אפי׳ בשבח גיכ
 הוא הפך הרמביס פ״א לחמילין דין

 ז׳ מיין בליקושי הנז׳ באורך בס׳י׳ר:

 אלא שהיתה התטד׳
 הרוח יכולה להסיתו.
 הז׳ שלא אירע פסול
 בעוסר ובבי הלחט
, ם י נ פ  ובלחם ה
 בעיםר שזמני קבוע
 ביום ייו נניטן. ואלו
 אירע בו פיםיל לא
 היו יטלים עיר
 להביאו ולא היה
 בידט כל כך שיוכלו
ב אחרת י ר ק ה  ל
 תחתיה טיר אעפ׳י

 שקצירתו דוחה שבת וי״ט שהרי בטורח
 גדול היו טוצאיט טמנה בריחוק טקוט

 ובבי הלחם אלו אירע פיסול אינט יכוליט
 להביא עוד טהם אעפיי שבנקלה היו
 םוצאיט טהט הואיל וזמנן קבוע שהרי
 אין אפייתם דוחה י״ט ולהט הפניט ניכ
 אלו אירע פיסול אפי׳ בהול היתד. השלח;
 בלא להם. הח׳ עומדי׳ צפופים וטשתחוים
 החים כלומר כשהיו ישראל עולים לרגל
 עומדים בדוהק באדם שצף ומגביה את
 עצמו מריב הדוחק עד שאפי׳ רגליו אין
 יכולות לעטיד בק-קע על שטח ארכן
 ורחבן אלא שסיטבין על גודלן . ואעפיכ
 נעשה להם נם בשעה ההשהחוייה ועוטדין
 ד׳ אטות בין כל אהד ואחד כדי שלא
 ישטע אחד וידויו של הברו ויתבייש. הט׳
 שלא הזיק נחש ועקרב בירושליט אעפיי
 שהיו שט טצוייט דרכה . הי׳ שלא אטר

 ספורנו
 «ני אן) מל פי שלא היה מנין ישראל אז בכל
 אופן שלם ולכן לא נכון ממו והגיד שטס כל
 !ה לא חלל החסד האלהי מפשיח ממהס
 נסים מנגלים לטבפ בפיר קדשו במול ביח

 מקלשו בחובה :
 (ח) עשרה לברים נבראו כר . אמר

 שאלו
ן אומרים t!ft המזיקין. ממ״ש הרב קרבן שבת פ״ ע י  (p) ן
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 טציאותם להעניש ולגםול בני אדם שנבראו
 בששי ובן שאר הדברים. וטנ׳ הםאטר
 לקבוע בלבבות אמונת גמול יעונש אפיי
 עיי שינוי המבעים באין התחדשו׳ רצון
 חתחדשות הבריאח שכן חונח מתחילת
 במבעיי הדברים לשנות את תפקידם ברצון
 האומר והגוזר. ומים אף באחרים ראוי

 לומר בן ן
 ועדיין ראוי לתמוה מה עגין לזאת
 י הבוגה הרבה דברים שהוזכרו כאן
 שאין בהם מופת ודבר יוצא מדרך המבעיי
 כגון הקשת ואילו של אברהם וקברו של
 משיר ובן השמיר אחר שהיה במבעו או
 בסגולתו שיהצוב האבן. ואין לפרש שלא
 גזבר כאן רק הדברים שהם טבעיים מצד
 עצטן והסופת שבהם הוא הסצאם לעת
 הצורך והרי הוזכרו כאן פי האתון והטן
 והטטה. אלא שיראה לי שעט היית
 הדבריט אטתייט טצד עצטן. טשגה זאת
 לא כיוונה לעניניט אלו. אבל ענין הטשנח
 לדעתי הוא שכבר ידעת שבל דבר שבו
 קיוט והצלחה לאוט׳ נכבדת יתייחס הענין
 שהטציאות כלו יתהזק וישטה לקיוטו .
 אטד ההרים והגבעות יפצהו לפניכם רנה.
 ואסר חסדי ה׳ אזכיר בו׳ בי נשכחו הצרות
 בו׳ בי הנני בורא שסים חדשים כוי וגאלתי

 בירושלים בו׳:
 ןין^ דרך זה הזכיר באן הדברים שהם
 היו קיום האוסר. ותכלית ההצלחה
 קצתם סצד האסונה וקצתם סצד הטבע
 יםתיך בך ייהם בהם שהם נבראי בין
 השמשות בלומר שאוסר דרך הפלגה
 שאלולא הדברים לא היה קיום לזאת
 האמונה שבא ובדוסה לה תכלית השלימו׳
 שהוא כלי ספק תכלית כוונת זה המציאות
 ונמצאו אלו הדברים שהעמידו׳ כוונת הבריאה
 על מבונה . וענין בין השמשות הוא כלומר
 שהיכף לבריאה תתחייב' מצד הקבלה
. והזכיר פתיח' פי האיץ להאמין  להאמין בן
 בעונש הרעים ופי הבאר להאמין בנמול
 הטיבים שהן פניה גדולות בדית, ורמו
 בפי האתון כל ענין בלעם שאלולא השגחתו

 ית׳

 הדברים שישנו את תפקידם כעת המאמר
 שאמונת החת׳ המשיך אסוני שינוי הטבעי'
 ובשנת חדש העולם יש סאין היה כל
 שניי טבע טדרך הטופת ראוי להאטין
 ובן חייב ה־צון הקדום. ולפירוש זה הזכיר
 אלו העשרה, והם פי האר׳ן לבליעת עדת
 קרה. ופי הבאר להוציא סיס לישראל
 בדכתיב בפ׳ שירת הבאר ופי האתון לדבר
 הקשת שיהיה בענן לאות ברית שנאםין
 בטציאות דיל במציאות הקשת שהיינו
 חייבים לעונש כליה והשם יתברך טעטידנו
 בתםדו יבזכית האבות . והמן שירד .
 והטטה שיפרח . והשמיי־ והוא שרץ קטן
 שהוצב את האבניט הנדולוח טידי עיברו
. והכתב דיל ענין הבהב שהוא  בהם
 דבר הםכטי בזולת הטבע. והסכתב והוא
 צורות האותיות והלוחות שנאטר בהם
 טעשה אלהיט הטה. וי״א אף אילו של
 אכרהט אבינו שנזדטן בהשגחת השט ירד
 לעת הצורך. וקברו של טיר שנזרטן לו
 בלא שום השתדלות שום אדט וי״א אף
 הטזיקים שהם דבריט בלתי נטצאים טדרך
 הטבע . וייא אף הצבת דיל דצבת העשייה
 ראשונה בלוטר אף הצבת שהנפח עושה
 לימול בו את הברזל מאש לעשות טמנו
 מה שהוא רוצה, ובצבת העעויח הוצרך
 לעשותה כלומר ונזדמן לו בך ברצון
 הבורא. וכאוסרם זיל צבתא בצבתא
 טיתעבדא ציבתא קטייתא בטאי טיתעבדא
 כלוטר שעב״פ בידי שטיט נעשית. ויש
 לתטוה מפגי טה לא כנה הים שקרע
 וההטה שיעמיד ליהישע והירדן שתחלק
 ליהושע ולאלישע ולאליהו. אלא שקצת
 חכטיט תירצו שכך היה אבל אלי הושמו
 בל אתת ביוטי קריעת היט והירדן על
 הסיס ביום השני והעטידת השטש ביום
 הד׳ וכן הנפלאות אבל אלו שהוזכרו כאן
 ייהס עליהם בין השטשו׳ שהרי פחיתת פי
 האתון אף הבהמות ביים הששי נבראו,
 ועדיין אני תטה א״ב היה לו לייתם פי
 הארץ ופי הבאר לעת שנברא האר־;.
 ואפשר שפי הבאר ופי הארץ עיקר
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 בועס זדו לא
 שריד ופליט

 שאלטלא יצהיר לא היה העולט טתקייס.
 ולהטשך הדבריט צירף בה גט בן מענייני
 האוטנות שהוא צורך העולט ואטד שהצבת
 הוא תהיל׳ כל המלאכות וםבתט וזולתה
 , לא יעשה ממלאכת
 שבעח דברים בגולם ושבעי״ הברזל רק בקושי
 גדול . ועל זו הכינה גיל שאמרו (בפ״ד
 דפםהימ דניד עיא)ז׳ דברים נבראו קודמ
 שנברא העולט ואלו הן ג״ע ותורה וצדיקיט
 וישראל וכסא הכבוד וירוש׳ והטשיה כלוטו־
 שהדברים האלו כולם פונים אל השליטות
 שהוא תכלית הכיגה בםציאות ואליהם
 היתה הבוגר, הרצויה בבריאה באוסרם זיל
 (בביר פ״א סי׳ בי) םלםד שהיה הקביד,
 טביט יתירה ובירא את העולם כלום׳
 שהבטי הירד. בענייגיה ודעותיה השלםים
 היתה סיבת רצוגו לברוא את העולם ושט
 (בפסהים) הוסיפו כה טן הדבריט ההוריים
 מערה שעמד בה משה ואליהו ורומז בזד,
 לדעתי לנבוא׳ והזכיר משה ואליהו ששניהם
 מבהר הנביאים משה היה אדון הנביאים
 יאהריו היה אליהו במודגה גדולה עד
 םאד , ואין ספק שקיים הדת והתמדת
 הצלחתו הוא בנבוא׳ והזכיר הסער׳ להיות
 בה תכלית ההתבודרו׳ שהוא עיקי לנבוא׳
 לסוכני׳ לה באשר יגיעם רצון אלהי בכך.
 וצירף בה שם םעניני העולם האש שהוא

 התהל׳ הםלאכות בולן :
 (") שבעה דברים בגולם ושבעה בהכם.
 הבס אינו םדבר כוי דע
 בי האיש שהוא הסר היריעה אםנם עניינו
 על אהד םד׳ פגים הא׳ נקרא בור , והבי
 ריק, והגי יקרא עם הארץ. והד יקרא

 םפורנו
 אמנם שלא נזכרו במטשה ברא שיח . אמר שחידשו
 אז בלי ספק . והטטס מפני מה לא נזכרו
 טס שאר מטשה בראשית הוא מפני שלא
 היה אפשר להגיר לנו זמן חדושס כי אמנם
 היה בזמן אמלע׳ בין שני ימים בלתי ראוי

 להתיחס אל שים אחד מהם :
 (ט) שבעה דברים בנולס כו׳ . אחר

 יחי אבדו סכל וכל םצד הםזל . כאיםרו
 הישע עיר. עסי זכר נא מד. יעץ בלק כר
 לםען דעת צדקית ה׳ כלוםר ואז תכיר
 צדקות ה׳ עם ישראל, וכאיסרם זיל

 ובמס" ברכות דיז
 עיא) שלא כעם '05

 כאיתם היםים שאם היה
 נשהייר םשונאיהם שיי

 והקשת שהיה לאות שהיה הכל נםהה
 נדור הסביל לולא השגהתו ית׳ והסן שאין
 ספק שלא היה להם בזילתו ית׳ סזון
 נאית בהר״טדה גמורה יהטטה יראה לי
 שהוא כלל על סופתי טצריט שאלילי הט
 לא יצאי סכצדיט לעילט והיו נטטעיט
 וג שוקעים באמונתם. •השמיר ויראה לי
 שהוא רוםז ג״ב על כלל בנין בית הםקדש
 שהוא הראש לעגין הדת וםצכ ההכםית
 בתב והמכתב ריל הלשון ששגיה׳ קיום
 םוציא ההנדנ׳ כולם ובזולתם אין גודד
 כנף פוצה פה וםצפצף, והלוהות ועניינם
 על טתן תורה שהיא כלל הכוונה . ואם׳
 אהיכ ויש אוסרים אף אילו של אברהם
 רוםז על הצל׳ יצהק לבעבור השאירנו
 אתריו ברכה בקרב הארץ וקבר של םש״ר
 ריל העלםו סבל אדם כי זה היה צורך
 גדול להששו בו קצת האבות בעצטם
 כמי שהתבאר בטדרשוה כל שבן באשר
 לא קט כמוהו • ואמי אהיכ וי״א אף
 הטזיקיט רוטז לדעתי על היצר הרע שהוא
 בצד טן הצדדי׳ קיוט העולט כאוטדט זיל
 (בביר פיט טיטן טי) וירא אלהיט את
 נל אשר עשה והנה טוב טאוד זה יצר
 הרע ובי יצהיר טוב אתטהא טלטד

 שהגיד גידל המיון יהמע:

 נהלו נבראו בין השמשות כי
 אף על פי שעשה האל יחברך
 1)יתית ומופתים רבים משנים אס טבטי
 הדברים כמו נגטי מצרים ונסי ים סוף
 זזולהס מכל מקום לא הרש שוס נמצא אתרי
 ששת ימי בראשית כאמרי ויכל אלקיס ביום
 השביטי ייבבוח • יכאמרו אין כל חדש תחת
 כשמש ולכן טל אלה הטשרה שהס נמצאות
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 אבל שלא הדריך עצמו בהם לא בשכליות
 בלימודו ולא במדות בהנהגתו והוא שרה
 גיר שהוא מובן לזריעה אלא שלא נזרע
 ולזה נקרא ריק כלומר שאלו היה נזרע
 היה מצמיח אלא
 שלא נזרע ונשאר
 בו הריקות . הג׳.
 הוא שקגה מעלות
ה ר ב ח  המדות ב
 ובהנהגה אכל לא
 קנה מעלות שכליות
ה ק ו ת  וחברתו מ
ה לעוסקים ת ו א נ  ו
ץ ר א  במלאכת ה
ה י נ י י נ  ובקיום ע
 והנהג׳ יושביה ולכן
 נקר׳ עם הארץ כלום׳
 שהם מכלל העם
 העוסקין ב ע גי י נ י
 הארץ ובכל הגהגת

 ספורנו
 וחין פרכי לפני האל יחברך ודרכי מובו
 יתברך ודרכי מורדי אור ודרכי פבדיי אשר
 מצאו חן לפניו במיון יבממשה . הזהיר פל
 דבריס מופיליס בהשגת החלק העייוני והס
 דרכי החכם ילהשמר מדרכי הגולם המונפים
 מהשיג המכוון והתחיל כמספר דרכי הגולם
 כי אותם אי ריבם הורה משה רבינו בספר
 איוב המיוחם לו ומרופ פנינס נודמ טיב
 הפכם אמנם ביאר דרכי המכס מכבדי׳
 וממליפס ימכאר הפכם יאמר כי מדרכי
 המכס היא שאיני מדבר לפני מי שגדול
 ממני כמכמה . כמנין אליהיא שלא דבר
 בפני זקנים ממני בחשבי שהיו גדולים ממנו
 במכמה כאמרו אמרמי ימים ידברו ירב
 שנים יודימי מכמה בישישים מכמה וגומר.
 ואינו נכנס למיך דכרי מכרי כאמרי יאליסוא.
 מכה אמ אייב בדכריס טל הפך רמיו שאמר
 להם איוב שאיני ואנכי אדכר ואמר דברי
 תלמיג . ואינו נבהל להשיב בסרם ישמפ
 אל נכון דפמ מבירו פל הפך בלדד כאמרו
 האל ימומ משפט והשיבו איוב שלא הבין

 לטיחי

 גולם. הראשון הוא שאין לו שום מעלה
 לא מעלת שכלית ולא מעלה ממעלות
 הסדות כלל וכן שאין לו כטבעו שום הכנה
 לאתת טהט והוא כענין שדה בור שלא

 נזרע בו כלוט . וכן
 שלא היה טובן
ו ל א  בלל לכך ו
 זריעתו שט היתד.
 זריעתו לריק ארד
 שלא הובן לכך ועל
 ביוצא כזה אטרו נירו
 לכט ניד ואל תזרעו
 קוציט . ועל זה
 אטרו אין ביר ירא
 הטא. וטזה טתרגטי׳
 והאדט׳ לא תשט
 לא הכור וה׳ כטבעו
 לטעלות אם הוא
 שהוא טוכן לשכליות
 אט למעלות הטדת

 פתח עינים
ל מה שלא שממ אומר לא שממתי ט  (ט) ו
 ימירה מל האמת. אפשר לומר
 במ״ש בברכו׳ (דף מיג) רב פפא אקלמ
 לבי רב הינא בריה דרב איקא אייתי לקמייהי
 שמן והדס שקל ריפ בריך אהרם ברישא
 והדר בריך אשמן א״ל לא סבר לה מר
 הלכה כדכרי המכריס איל הכי אמר רבא
 הלכה כביה ולא היא לאשממיטי נפשי׳ הוא
 דפב׳ והרייךז פסק כביה יכמלי המי׳ דלא
 היה גרים מיש ילא היא יכי׳ ימרן בבימ
 פ״ס דברכומ דין ג׳ כמב דהגס דהוה גרי׳
 רב אלפס כגירסתנו היה מפרש שרבא לא
 אמר כן אבל לא נמכיני לומר בשים שאין
 הלכ׳ כב״ה מש״ב יכונס מרן דרב פפא
 ידפ שפיר דהלכה כב״ה מכת סכרתו ופיונו
 ומביד כשממתיה רק שנתבייש לומר שהיא
 חילק מל ר׳ ייחנן לכך תלה ברבא. אבל אס
 ח״ו עפה רב פפא בדין לא היה אימ,
 שכך אמר רבא להחזיק טטיתו וכמו שכתבתי
 בטניותי בס׳ הקטן ברכי יוסף אימ סי׳
 רי״ו פש״ב בס״ד. ואפשר שזה רמז יטל

 מה

 בחכם חכם אינו מדבר *לפני מי
 שנדול ממנו בחכמה ובמנין ואינו
 נבנם לתוך דברי חברו ואינו נבהל
 להשיב *שואל בענין ומשיב כהלכת
 ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון
 אחרון ועל מה שרא שמע אומר לא
 שמעתי ומודה על האמת וחלופיהן

 בנולמ :
 טלאכת שלםה

 לפני מי שנדול ממנו בחכמה וגמנין וכו׳
 מהק הר״ר יהוסף זיל מלות הללו ושוב .כ׳ ס״א

 בחכמה נרשינן:
 עוד כי'בשם ס״א דנרהינן שואל כהלכה ומשיב

:  כענין ע״כ
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 האיש שקנה מעלות השכליות עם תכלית
 מע׳ המידות וייהס במידות דaכם שאינו
 מדבר לפני מי שגדול ממנו בהכמה בלומד
 שמדותיו ונועם מוסרו יביאוהו להכיר מעלתו
 עליו. וכל שכן אם הוא גדול בהכמה
 ובםנין ריל םנין תלםידים הגיגים. וכן
 שאינו נכנם לתוך דברי הברו אלא שמקשיב
 לקולו עד שיסיים את דבריו וכן שאינו
 נבהל להשיב עד שיטעום דברי הבת
 לעצמו ויתבונן מה שראוי להשיב עליהם
 וכן כשהוא שואל כענין כלומר כראוי
 לשאול לפי ענין היום או הזמן שהוא בו
 וכשהוא שואלו משיב בהלכה ואינו מתעקש
 בסברות של נצוה כדי לנצה ולהלוק על
 האמת. ושואל כענין ומשיב כהלכה אינם
 מנויות אלא בכרה אתת ונמצא שהזכרנו
 ארבעה. וההמישית והוא שאמרו על ראשון
 ראשון ועל אהרון אהרון כלומד אם הוקף
 בשאלות רבות משיב על ראשון ראשון .
 והששית שעל שלא שמע אומר לא שמעתי
 כלומר דאעפיי שיש בידו להשיב בה
 מסברתו מימ אינו רוצה לומר קכלודער״י
 אלא אומר להם שלא קבל דבר מרבד,
 ואם יהיו שואלים אהיכ על ם ביתו אומר
 להם דעהו והם יעשו כרצונם . והשביעית
 הוא שמודה על האמת אם בא אדם
 לחלוק עליו אעפ״י דאפשר לו להעמיד
 דבריו מתוך פלפולו דרך נצוח והלופיהן

 בגולם ;

 פתה עינים
 מה שלא שמע אומר לא שמעתי
 בדין אינו מעמיד ממותו לומר

 שאס ממה
 שכך שמע
 אלא מודה על האמת שלא שמעה. אמנם
 אם האמת אתו למנין הדין זימנין דאמר

 דשמפ ולא שמע ודו יק
 תר3

 מדינית ולזה אמרו ולא עיה הסיד כלומר
 שדיו ללכת בדרכיט הטטוצעימ לא שיטה
 לקצה האהרון בדבר טן הדבריט אחר
 שעיקר כוונתו אינה רק להצלהת נכסיו
 אלא דטיט הוא ירא הטא. וייט טילת
 עט הארץ עט כטו השוך טלשון כהה
 שתרגוטו עטיא . וארץ כטו הורה .
 מלשון עט ה׳ אלה וטארצו יצאושתרנוטו
 וטאוריית׳ נפקו כלו־ השוך האור בהורה.
 ואין צורך בכך אלא שיתכן לפרש כן
 בעיה שאינו לא בטקרא ולא בטשנה ולא
 בדרך ארץ. הד׳ הוא שקנה טעלות שכליות
 וקצת טירות הכרתיות ללטוד ולא סלסל
 עצטו בטעלות הטחת כתכלית ולא שנשאר
 בקצת טירות פהותות. ובכר ידעת דטעלות
 הטירות קודטו־ בזטן לטעלוה השכליות.
 (איה וזהו כונת רז״ל שאטרו דרך ארץ
 קרטה להורה דהיינו טע׳ הטירות רהט
 בריא וק'ל< וטחוך שאין לטעלית השכליו׳
 טהות לשליטות בזולת טעלת הטחת בתכלית
 נשאר למודו טעורבב וטבולבל. ולזה
 נקרא נולט שהוא נאטר על הכלי שנגטר
 צורתו וםלאבוהיה אלא דהםר בו היפוי
 הנעשה בהם ליפותם לנאותם וכס״ש בתולין
 (רביד• עיא) אלו הן כלי עץ כל שעתיד
 לשוף ולשבש לגרר כוי בלוטר דאעפיי
 עבית קמל שלהם נגמר. וטתוך כך ייהם
 עליו הנה שמדותיו במשאו ומתנו בטה
 שלטד מטורפות ונהפך טירות ההבמ והוא

 ספורנו
 כוונתו כאמרו אמנם ידעתי כי כן ימה
 יצרק אנוש עם אל . שואל כענין מל הפך
 אליפז באמרו זמר נא מי הוא נקי איד
 שהשיבו איוב ואמר חמאתי מה אפעל לך
 נוצר האדם ומה לא תשא פשעי שהיה ראוי
 שתספיק המשובה להיות נקי ומשיב כהלכה

 הפך מה שפשו שלשת רעי איוב שתפש פליהם האל יתברך כאמרו כי לא דברתם
 אלי נכונה . ומשיכ פל ראשון ראשון כפנין אליהוא כאמרו הנה אימתי לא תבעתך א

 אמרח באזני זך אני בלי פשפ הן מניאוח הל ימצא כולי . ופל מה שלא שמפ אומר
 לא שמפמי מל הפך צופר באמרי מי ימן אלוה דבר ויגיד לך מפלומומ מכמה. ימודה
 על האמה על הפך מה שעשו שלשמן כאמרו ובשלשמ רעיו מרה אפי מל אשר לא מצאו

 מענה וירשיעו אה איוב :
 שיעז
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 בדרש (בסיר פרשת סשפטיס פליא סי'
 יית) ואיש את קדשיו לי יהיה כלומר
 לעצמו הוא נותנם שברכתו מתוספת
 בשבילם מעשה באהד שהיה רניל להכניס
 אלף כוריס ככל
 שנה והיה נותן סאה
 לסעשר פעם אתת
" מעשרותיו ת ח י  פ
 ועכב י׳ כורים ונתן
 תשעים לשנה הבאה
 לא כנס אלא תשע
 מאות כחשבון הראוי
 למה שנתן אף היא
 פיתת עור ולא נתן
 אלא שמונים לשנה
 הבא לא כינס אל
 ה׳ מאית אף הוא
 פוחת וט׳ וכן כבל
 שנד• ער שהגיע
 הדבר שלא כינס
 אלא סאה כשיעו׳
 המעשר שהיה נוהן
. לבש ה ל י ח ת  ב
 שחירי׳ ו נ ת ע ם ף
 שחי׳ עד ששמעו
 קרוביו ובאי אצלו
 ם י פ ר להם את
 המאורע אמרו עד
 עתה היית בעל
 הבית והקביה כהן
 ועכשיו נעש׳ הקב״ה בעל הבית ואתה
 כהן הוא היד איש את קרשיו לו יהיה .
 (יא) ואמך אחיכ שדבר בא לעילם על
 מיתות האסורות בתור׳ שלא

 םפורנו
 (י) שבעה מיני פרעניומ באין לעולם
 כו׳ . הזכיר שבפה מיני
 פורמניות והס ג׳ מיני רפב דבר וחרב חיה
 רפה ונלוח ושבעה נופי מבירה והן החטא
 במטשר והחטא בדין והחטא בחלול השם
 והחטא בטטדה זרה והחטא בגלוי טריות
 והחטא בשפיכות דמים והחטא בשמטת

 הארז

 זכר
 בא

 לשון
 כליה

 זאר! הניה הריר יהזסף זיל השמט

 (C שבעד, סיני פורעניות באים לעולם
 על ז׳ סיגי עבירות בו־ כוגת
 הסאםר להיו׳ האדם ספשפ׳ בסעשיו
 ויתכונן על בל צרה שלא תבא לאדם

ד  אסנם יהיה ס צ
נש. וייעד פרטי  העו
 העבירו׳ לפרםי הצרו׳
 מצד מר־ בנגד מרה
 אמר שכשכני אדם
 מקצתם מ ע ש ר י ן
 וסקצתן אין סעשרין
 רעב של בצורת באה
 לעולם כלומר סיוקר
 השערכלוס׳ שיממיר
ת הסקוסור. צ ק  מ
 וסקצתם ולא עליהם
 יהיה הנשם וזהו
ם י ב ע  מקצתם ר
 וצסאים. גמרו כולם
 שלא לעשר רעב של
 מהומה באה כלוסר
 שלא הממיר על
 הארץ כלל ויהיו
 בולם ר ע ב י י אלא
 ש ג ז ו ג י ם בקצת
 דברים ואיגם סתים
 שעדיין זכות החלה
. אבל ם ה  עומדת ל
 כשגסרו שלא לימול

 (י) שבעה מיני פורעניות באין לעולם
 על שבעה גופי עבירה מקצתן מעשרין
 ומקצתן אינן מעשרץ *רעב של

 בצורת בא. מקצתן רעבים ומקצתן
 שבעים: נמרו שלא לעשר רעב של

. ושלא לטול א  מהומה ושל בצורת ב
: א  את החלה רעב של כליה ב

 (יא) דבר בא לעולם על מיתות
 האמורות בתורה שלא נמסרו לבית
 דין ועל פרות שביעית: חרב באה
 לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין
 ועל המורים בתורה שלא כהלכה:
 חיה רעה באה לעולם על שבועת
 שוא ועל חלול השם: גלות באה
 לעולם על עובדי אלילים ועל גלוי
 עריות ועל שפיכות דמים ועל

 *שפיטת הארץ:

 מלאכת שלמה
 רעב של בצורת בא גרכינ; לרעב
נ רעב של י  כלכתיב והרעב היי וכ; ג

 חרב של בצורת בא סיא מצורה וכן i׳i עיקר
 ופירושו לשון צר ומצוי! הריר יהוסף זיל

 שממת
 את החלה רעב של האר!:

 כליה בא לעולם כלוי שסתים ברעב . הא
 למדת דבל שהם סחסרים סה שראוי ליהן
ח משקרת שלא א ה  להקב״ה מענישם ו
 להוציא מה שראויה להוציא . והוא שאמרו

 פתח עינים
 (יא) חרב בא לטולס טל טנוי הדין
 וטל טווח הדין וטל המורים
 בחורה שנא כהלכה. ואחיא כי הא דאמרינן
 כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא
 כנימ להוראה ומורה הרי שמל מוות הדין
 ומורה שלא כהלכה רבים חללים. ואמרו
 ועצומים כל הרוגיה w תלמי׳ שהגיע להוראה

ו נ י א  ו
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 ענוי הדין ועוותו והוראה שלא כהלכה
 מין עבירה אתת הם והרי ד׳ עבירות וול
ה ע  פורעניות . וברביעית הוא אומר היה ר
 באה לעולמ על שבועת שוא ועל תילול
 ה׳ שבשתיהמ הוא פוגמ את השמ והרי
 היא אצל ה׳ כבהמה אצל ארמ ונמצא
 שהוא מרה כנים הוא פונמ את השם
 במחשבתו ותיה רעה שהיו למדרגת שלו
 במדרגתו אצל ה' פוגעת בו על דרך
 הם קנאוגי בלא אל ואני אקניאמ בלא
. ולענין המרי הרי אלו שתי עבירות ם  ע
 ופורענות אתת ונמצאו ששה פורעניו' וששה
 עבירות. ובהמישית הוא אומר שגלות בא
 לעולמ על ע״ז וג׳ע ושיר דע״ז גורמת
 לסילוק שבינה מישראל ובנגד מדתו
, וגיע ו  יסתלק הוא ג״ב םסק־ם הראוי ל
 גידם לגרש אשה םבעלה וכנגד מדתו
. ושיר מסלקו  להתגרש גמ הוא ממקומו
 ממקום הראוי לו עדין וראוי הוא גיכ
 שיסתלק ממקומו ויגלה. ושמיטת הארץ
 דיל כשאין נוהג בה ונתיעד בה בתורה
ח את א  גלות. כדכתיב אז תרצה ה
 שבתותיה כל ימי השמה . כלומר תשלים
 סד. שתםרה טשביתתה כשהייתם עליהם
 ואף היא טדה כניט לענין עיז וג״ע ושיר
 אעפיי שהט חלוקות נחשבות כאח׳ היאיל
 ושלשתן שקולות באתת ליהרג ושלא לעבור

 פתח עינים
 ואינו מורה הר׳ שעל עינוי הדין הרוגים
ר  איכא. ושמעתי משם הרב הגאון מהרי
 המשיל זלה״ה שזהו הרמז כי בלא חרצח יש
ק הוראותיו והגיע ו ק  קמץ ופתת לבין ה
 להוראה בין הפותת להורות ואינו ראוי הרי
 זה רוצח כמו שדרשו מקרי דרבים תלליס

 וכי׳ כמדובר:

 נמסרו לב״ד כלו׳ שלא דנוהו בסיתח
ר וזו היא גיכ טדה  הראויה לו סד' סבי
 כניס וצירף בה פירו׳ שביעי' ריל שאיגו
 מפקירט שהוא גורט טיתה לענייט שאין
 להם טה לאכול שהרי לא זרעו בני אדט
ט לטעשד וטתנות וטתוך כך דבר  ולא ז
 בא לעולט טרה כנ״ט ושטי תאטר והרי
 אתה טונה ז׳ טיני פורעניות וזי עבירות
 והרי בהט שתי עבירות לפורענות אחת
 תדע שלא כיון בעל הטשנה לפרוט עבירה
 אחת לפורענות אחת אלא שכשיכלה חשבון
 הפורענות והעבירות יהי ז׳ לז׳ והרי שביאש
 המשנה מנה נ׳ פורעניות דיל רעב של
 בצורת ושל טהוטה ושל כלי׳ ואינט אלא
 על עבירה אחת שםקצתם אינט טעשרי׳
 ונטרו בולט שלא לעשר ושלא ליטול את
, ובשניה ט  החלה טין אחד של עבירה ה
 טונה שחי עבירוח דיל ביטול דיט ביד
 ופיח׳ שביעי׳ לפורענות אתת דיל דבר
 והרי נ׳ עבירות ודיפורעניות. ובשלישית
 הוא אוטר חרב בא לעולט על ענויהדין
 ר״ל שטשהין את הדין וטלינין אותו דרך
 עגון וכן ועל עוות הדין ריל שמטין איתו
 ועל הסורים בתורה שלא כהלכה שאף זה
 גורט לעוות הדין ואף אלו טרה כניס
 שהם מרסי׳ לעסו׳ לכעוס העושקו שלא
 בדין וסחגכל להורגו וסיס לעגץ החשבון

 מפורנו
 הארץ . ואמר שעל החמא במפשרוח כפי
 רובי ימעיטו יהיו אחד משלשה מיני רעב
 מל הפך הביאו אח כל המעשר . והריקותי
 לכס ברכה טר בלי די ישטל חטא גהסיר
 היכולת מביח דין שזה יקרה בזריט המון
 קרובי החייבים מיתה או אוספי שביטית
 יקרה הדבר כענין ואס העלם יעלימו מם
 הארץ אח מיניהם מן האיש ההיא ישמחי

 אני אח פני באיש ההיא יבמשפחחי . ישמל החמא בפינוי
 שכל אלה חטא בחיפשי החורה יביא פייש החרב כאמרי

 ושפל החטא בחלול השם ומכללו שבוטח שיא אשר סכחו מטיט הכרח יידיטח גידל
 האל יחברך יהיה הפונש פל ידי חיה רפה נעדרח הידיעה ולא חלק לה בבינה יעל

 החטא בע״ז החטא בשמסח האק אשר בשניהם צד כפירח ממשלח אלקי הארץ
 נאמניו כי לי הארז כי גרים וחישכים אחם ממרי ל:ן יהיה העונש שיגרש הכופרים בו

־ צו ׳ ׳ ־ י  י

 שלי
 וקלקול ההירא'
 נקם בריח .

 הדין ועייחי
 חרב ניקמח
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 (C שבעה מיני פורעניות באים לעולם בדרש (בסיר פרשת משפטים פליא םי׳
 על ז׳ סיני עבירות בו׳ בונת יית) ואיש את קרשיו לי יהיה כלוסר
 הסאםר להיו׳ האדמ מפשפ׳ במעשיו לעצמו הוא נותנם שברכתו סתוספה
 ,אהד שהיה רגיל להכניס
 אלף כורימ בכל
 שנה והיה גותן מאה
 למעשר פעמ אחת
 פ י ח ת י מעשרותיו
 ועככ י׳ כודימ ונתן
 תשעים לשנה הבאה
 לא כנס אלא תשע
 מאות כחשבון הראוי
 למה שנתן אף היא
 פיחת עוד ולא נתן
 אלא שסונימ לשנה
 הנא לא כינם אל
 ה׳ מאות אף הוא
 פוהת וכו׳ וכן בכל
 שנה עד שהגיע
 הדבר שלא כינם
 אלא מאה כשיעו׳
 המעשר שהיה נותן
. לבש ה ל י ח ת  ב
ף ט ע ת נ  שח־די׳ ו
 שחו׳ עד ששטעו
 קרוביו ובאי אצלו
ר להט את פ י  ס
 המאורע אטרו עד
 עתה היית בעל
 הבית והקביה כהן
 ועכשיו נעש׳ הקביה בעל הבית ואתה
 כהן הוא היד איש את קרשיו לו יהיה .
 (יא) ואמך אחיכ שדבר בא לעולם על
 מיתית האמורות בהוד׳ שלא

 ספורנו
 (י) שבעה חיני פרעניית באין לעולם
 בו׳ . הזכיר שבפה מיני
 פורפנייח והס ג׳ מיני רפב דבר וחרב חיה
 רפה יגלוח ושבעה גופי פבירה והן החפא
 במעשר והחטא בדין והחמא 'בחלול השם
 והחטא בטבורה זרה והחטא בגלוי טריות
 והחטא בשפיכוח רמים והחטא בשמטת

 הארן

ב ה ש ע  שלא תבא לאדט בשבילט ס

 (י) שבעה מיני פורעניות באץ לעולם
 על שבעה נופי עבירה מקצתן מעשרין
 ומקצתן אינן מעשרין *רעב של

 בצורת בא. מקצתן רעבים ומקצתן
 שבעים: גמרו שלא לעשר רעב של

. ושלא לטול א  מהומה ושל בצורת ב
 את החלה רעב של בליה בא :

 (יא) דבר בא לעולם על מיתות
 האמורות בתורה שלא נמסרו לבית
 דץ ועל פרות שביעית: חרב באה
 לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין
 ועל המורים בתורה שלא כהלכה:
 חיה רעה באה לעולם על שבועת
 שוא ועל חלול השם: גלות באה
 לעולם על עובדי אלילים ועל גלוי
 עריות ועל שפיכות דמים ועל

-שמיטת הארץ י.

 טלאכת שלטה
 רעב של בצורת בא גרכינ; לרעב לפון זכר
 כלכתיב והרעב היי וכן ג״נ רעב של כליה בא
 חרב של בצורת בא ס״א תצורה וכן ניל עיקר

 ופירושו לשון צר ומצור, הריר יהוסף זיל:
 שמעת הארץ הגיה הריר יהזסן< זיל השמט

 הארץ:

 ויתבונן על כל צרה
ד  אטנט יהיה ט צ
נש. וייעד פרטי  העו
 העבירו׳ לפרטי הצרו׳
 טצד טרה כנגד טרה
 אטד שכשבני אדט
 םקצתט ט ע ש ר י ן
 וטקצתן אי; טעשרין
 דעב של בצורת באה
 לעולט כלוסרמיוקר
 השער כלוט׳ שיםטיר
ת הטקוטות צ ק  מ
 וטקצתט ולא עליהט
 יהיה הנשט וזהו
 מקצתט ר ע ב י ט
 וצטאים. גטרו בולט
 שלא לעשר רעב של
 מהוסה באה כלוטר
 שלא הטטיר על
 הארץ בלל ויהיו
 בולט ד ע ב י י אלא
 ש ג ז ו ג י ט בקצת
 דבריט ואינט טתיט
 שעדיין זכות החלה
. אבל ם ה  עומדת ל
 כשגמרו שלא ליטול
 את החלה רעב של

 כליה בא לעולמ כלוי שמתימ ברעב . הא
 למרת דבל שהמ מחםרימ מה שראוי ליתן
ה מענישם והארץ משקרת שלא י ב ק ה  י
 להוציא מה שראויה להוציא . והוא שאמרו

 פתח עינים
 (יא) חרב בא לעולם על עניי הרין
 יעל עוות הרין ועל המירים
 כהורה שנא כהלכה. ואתיא כי הא דאמרינן
 כי רכים תללים הפילה זה תלמיד שלא
 הניע להוראה ומורה הרי שפל פוות הרץ
 זמורה שלא כהלכה רכים חללים. יאמרו
 זעצומים כל הרוגיה זה חלמי׳ שהגיע להוראה

ו נ י א  ו
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 ענוי הדין ועוגתו והוראה שלא כהלכה
 טין עבירה אחת הם והרי ד׳ עכירות והי
 פורעניות . וברביעית הוא אוטר חיה רעה
 באה לעולט על שבועת שוא ועל חילול
 ה׳ שבשתיהט הוא פונט את השט והרי
 היא אצל ה׳ כבהטה אצל אדט ונסצא
 שהוא טרה כנ״ט הוא פיגט את השם
 בטחשבתו וחיה רעה שהיו לטדרגת שלו
 כטדרגתו אצל ה׳ פוגעת בי על דרך
 הם קנאוני בלא אל ואני אקניאם בלא
 עם. ילענין הברי הרי אלו שהי עבירות
 ופורענות אחת ונטצאו ששה פורעניו׳ וששה
 עבירות. ובהםישית הוא אוטר שגלות בא
 לעולט על עין וג״ע ושיר דע״ז גורטת
 לסילוק שבינה םישראל ובנגד טדתו
, וגיע ו  יסתלק הוא ג״כ טטקים הראוי ל
 גירט לגרש אשה טבעלה וכנגד םדתג
 להתגרש גט הוא טטקיטו. ושיר טטלקו
 טטקוט הראוי לו עדין וראוי הוא גיכ
 שיסתלק טטקוטו ויגלה. ושטיטת הארץ
 דיל כשאין נוהג בה ונתיעד בה בתויה
 גלות. כדכתיב אז תרצה הארץ את
 שבתותיה כל יסי השסה . כלוסר תשלים
 סה שחסרה סשכיתתה כשהייתם עליהם
 ואף היא סרה כניס לענין ע״ז וגיע ושיר
 אעפיי שהם חלוקות גחשבוה באח׳ היאיל
 ושלשתן שקולות כאחת ליהרג ושלא לעבור

 פתה עינים
 ואינו מורה הר׳ שעל עינוי הדין הרוגים
 איכא. ושממתי משם הרכ הגאון מהריר
 המשיל זלה״ה שזהו הרמז כי בלא חרלח יש
 קמץ ופחח דכין הקומן הוראותיו והגיע
 להוראה בין הפוחח להורוח ואינו ראוי הרי
 זה רוצח כמי שדרשו מקר׳ דרבים חללים

 וכו׳ כמדובר:
 שלי

 ושפל החטא בפינוי הדין ומווחו וקלקול ההורא'
 מונש החרב כאמרו חרב נוקמח נקם כריח .

 גםסרו לב״ד כלו׳ שלא דנוהו בםיתח
 הראויה לו סד' סביר וזו היא גיכ טדה
 כניס וצירף בה פירו' שביעי׳ ריל שאיגו
 ספקירט שהוא נורט טיתה לענייט שאין
 להט טה לאכול שהרי לא זרעו בני אדט
 ולא זט לטעשר וטתנות וטתוך כך דבר
 בא לעולט טרה בנ״ט ושט׳ תאטר והרי
 אתה טונה ז׳ טעי פורעניות יז׳ עבירות
 והרי בהם שתי עבירות לפורענות אתת
 תדע שלא כיון בעל הטשנה לפרוט עבירה
 אחת לפורענות אחת אלא שכשיכלה חשבון
 הפורענות והעבירות יהי ז׳ לז׳ והרי שביאש
 המשגה מנה נ' פורעניות ריל רעב של
 בצורת ושל טהיטה ושל כלי׳ ואינט אלא
 על עבירה אחת שםקצתט אינת טעשרי׳
 יגטרו בולט שלא לעשר ושלא ליטול את
 החלה טין אחד של עבירה הם. ובשניה
 סונה שתי עבירות דיל ביטול דיט ביד
 ופירו׳ שביעי׳ לפורענות אחת ר״ל דבר
 והרי נ׳ עבירות ודיפורעניות. ובשלישית
 הוא אוטר חרב בא לעולם על ענויהדין
 דיל שטשהין את הדין וטלינין אותו דרך
 עגון וכן ועל עוות הדין דיל שמטין איתו
 ועל הםיריט בתורה שלא כהלכה שאף זה
 גורם לעוות הדין ואף אלו מרה כניס
 שהט גודטי׳ לעסו׳ לכעוט העושקו שלא
 כדין וטתנכל להורגו וטיט לענק החשבון

 ספורט־
 הארץ . ואמר שטל החטא כמפשרות כפי
 מכו ומטיטו יהיו אחד משלשה מיני רפכ
 פל הפך הכיאו אחכלהמטשר . והריקוחי
 לכס כרכה טד כלי די ושטל חטא כהסיר
 היכולח מביח דין שזה יקרה בזרוע המון
 קריכי החייכיס מיחה או אוספי שביטית
 יקרה הדכר כפני[ ואס הפלס יעלימו מס
 הארץ אח מיניהם מן האיש ההוא ושמח

 אני אח פני באיש ההוא ובמשפחחי
 שכל אלה חטא בחופשי החורה יבוא

 ושעל החטא כחלול השס ומכללי שבוטח שיא אשר סכחו מטוט הכרח וידימח גודל
 האל יתברך יהיה העונש על ירי חיה רעה נעדרח הידיעה ולא חלק לה בבינה ועל

ק אשר כשניהם צד כפירת ממשלת אלקי הארץ א  החסא בט״ז החטא כשמטת ה
 גאסח כי לי הארץ כי גרים וחושבים אחם ממדי לכן יהיה העינש שיגרש הכופרים בו

־ צו י  י• י
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 המעשר שני או דמיו אבל בשלישית וששית
 לא היו מפרישין מעשר שני והיו נותני'
 במקומו מעשר עני . ובמוצאי שביעית
 מפני פירות ן׳ שלא הניחום להפקר ונדמו
 לעניים למות כמו
ת ל ע מ  שביארנו ל
 .־במוצאי החג שבבל
י גזל נ פ  שנה מ
 מתנות עניים שלא
 הניהר ייהם לקט

 שכהה ופאה :
 (") ארבע מדות
 בארם.
 בלומר מרות האדם
 בענין היותו נהנה
 מאחרים או כהני
 לאחרי׳ חלוקה על
 ד׳ מדרינ־ת יש מהם
 שאומר שלי שלי
 ושלך שלך שאינו
 רוצה להיות הוא
 גהנה מאחרים כלל
 ובן אינו רוצה להיות
 היא םהני לאחרים ואמר עליה תחילה
 שהיא מרת בינונית שכמו שממונו חביב
 שלא לידנוה ממנו שאר בני ארם בך
 ממון שאד בני ארם חביב עליו שלא
 ליהנות הוא מהם ונמצא שיש באן זרות
 הדעה מימ מרה בינונית היא שאין עינו

 יבטיש יהרנ ואל יעבור. וכן שפיטת הארץ
 נכללת בענין פיחת שביעית ונטצאו ז'

 פורעניות נגד ז׳ עבירות :
 >y) בארבעה בו׳ וחזר לענין הדבר

 ואמר
 (יב) בארבעה פרקים הדבר מתרבה
 ברביעית ובשביעית ובמוצא־ שביעית
 ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה.
 ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית
 בשביעית מפני מעשר עני שבששית.
 במוצאי שביעית מפני פירות שביעית
 במוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני

 נזל מהנות עניים:
 (ינ) ארבע מדות באדם האומר שלי
 שלי ושל של ז׳ מרת בעינית וי ש

 אומרים זו מדת סדום. *של
 ושלך שלי עם הארץ .
 ושלך שלך חסיד. שלן
 שלי רשע:

 טלאכת שלטה
 שלי שלך ושלך שלי הסיד וראיתי שהגיה הר"
 יהוםף זיל של־ ושלך שלך חסיד שלך ושלי שלי רשע

ם י ק ר  פ

 שלך
 שרך
 ושרי

 שלי
 שלי

 ספורנו
 מארצו וינלה האימה בענין לא ישבי בארן
 יי . וכן על חפא נלוי מריות ישפיכו׳ דמים
 המקלקלת המדינות לנמרי יהיה המונש גלות
 כאמרו ולא תקיא אתכם הארן . וכאמרו

 כי הדס הוא יחניף את האדן :
 (יב) בארבעה פרקים הדבר מתרבה
 כו׳ .הדבר מרובה
 מל כל אלה שבהם יקרה נזל מתנות מנייס
 כאמרו אל תגזול דל וכילי כי יי יריב ריבם

 וקבע את קובפיהס נפש :
 (יג) ארבע מדות בארס כי׳ . הזכיר קצת תכינות שבעיות שצריך שישתדל הארס
 בתיקונם כי בתכונות נפשייות מכונות אל המעשה הסיב תהיה הנפש מיכנס

 אל

ד ב  ש
 הדבר מתרבה. ומצא
ו נ ר כ ז  הטיבה ש
 בפירו׳ שביעית שהם
י ם י נ ע  גורטים ל
 שיטותו ברעב וטתיך
 בך הדבר טתדבה
 בדה בנ״ט וייעד
 בפרקים אלו שהם
 רביעית של שטיטה
 ושטינית והיא השגה
 ראשונה של שמיפה
 דבטוצאי החג שבכל
 שנה. ופירש הסיבה
 הרביעית ספני טעשר
 עני שהיה להט ליהן
 בשלישית לשטיטה
 וייא נתנו וגרטו

 לענייט לטות ברעב ובן בז׳ טזי הסיבה
 בעצטה טפגי טיע שהיה להם לתת בששית.
 שבך הוא סדר המעשרות שבשגה ראשוגח
 יכי של שטיטה וכן בד׳ ובה׳ היו טפרישין
 מעשר שני אחר הוצאת תרוטה וטעשר
 א׳ והיו הבעליט אוכליט :.ותו בירושליט

 פתה עינים
י שלך ישלך שלך חסיד. בזה ל  ;ינ) ע
 שממתי משם הר׳ מהר״א ברירו
 בעל ברכת אברהם זלהיה שהיה מפרש פ׳
 המה ה׳ אזנך ענני כי יחיד ועני אני שמרה
 גפש־ כי חסיד אני הכיינה כי עני אני יכי
 תימא אתה עשיר לז״א כי חסיד אני ומדת
 החסיד שלי שלך ושלך שלך א״כ עני אני.
 יעמ״ש בס׳ לחם שמיס ימ״ש כסיף לשינו
 עיין ככיצה (דף כ״ח) דיש שיניי ע״ש •

 ד׳
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 ליהנות משל אחרי׳ ואינו מקפיד לחסרונם
ד ס ח ת  ואינו רוצה שיהנה שום אדם בשלו ת

 ממונו על ידו כלל
 לקצה הראשון .

 . וזהו רשע שנוטה
 זהו עיקר הביאור
 שבמשנה זו לדעתי.
 וסיס יימ במרה שנית
 כל שלי שלך ושלך
 שלי שאמרו עליה
 שהיא מדת ע*ה
ס  שהיא נאמית לפנ
 כלומר מדת פחיתות וחסר המרות אלא
 שאינו רשע ואין נראה כן אלא דמ״ם
 לדעת זה ניל לפרש רזה האיש שהוא חסר
 הסרות אחר שאינו רשע לגזול ולחםוס
 יביאהו פחיתותו וחסיון מדותיו לחמוד ממון
 אחריט ואיני מוצא עצמו לגזול ולחמוס אחר
 דאינו רשע אלא דטתוך חטדתו חושב בלבו
 שטטון זולתו שוד. יותר טשלו וכן בחפציו
 ורוצה וטשתדל שלו בשלו וכטה בני אדם
ב י ח  תטצא בהט זה החולי יטוכיט בזה ה
 עד שבמעט לא תטצא שני אחיט או ב׳
 שותפיט אחר שחלקו כגורל שלא יקנא
 אחד בחלק חכרו ושלבו תטיד טתחלף
 שלו בשלו ועל דרך זה אטד נעיט זטידו*
 להפלנ׳ שבח תורתינו (בתהלים סי׳ י״ו<
 תבליט נפלו לי כנעיםים אף גחלת שפר׳
פל  עלי כלוטר כשחלקתי עט האוטות נ
 נורלי בנעיטים כלוטר שבאה לחלקי חתורה
 התסיסה והאטונה היותר שליטה ואטד אף
 גחלת שפרה עיי כלוטר שאף לאחר
 החלוקה שפרה עלי ולא פקפק לבי ורעיוני
 לקנא בחלק אהריס כלל כסו שאד
 החלוקית . וט ;וך כך קרא זו הטירה סרת
 עיר, בשתפרשהו בחסר הטדות . כי בעל
 הסרות לא יקנא בשל חברו כלל אלא
 שישתדל בשלו להצליח כפי יכולתו יאמר

 אחיכ :

 (יל) ארבע מידות בדעות כו׳ כלו׳ בענץ
 הכע9 והרצוי. ואמר גח לכעוס

 צדה בשלו יותר משל אחרימ . וי״א מ
. והוא  שהוא מדת םדומ ושתיהן אמת
 שאמ בסד, שאינו רוצה שיהנו אחרים ממנו
א דבר שאלו היה מהנה אותם בכך לא  ת

 היה אצלו או אצל

 (יד) ארבע מדות בדעות *נוח לבעום
 מלאכת שלמה

 נוח לכעוס ונו׳ נתכ הריר יהוסף זיל נוח
 לכעוס ונוח לרצות יצא הפסדו כשכרו וקשה לכעוס

 אבל

 סםונו שום חסרון זו
 היא מידת סדום שכל
 מעכב הנאת חבירו
 במה שגהגה ממנו
 והוא איגוהםר כלומ
 מדת םדומ היא ,

 מהנהו יש אצלו
 הראשוגה היא
 שאלו םהנהו יש אצלו או אצל סמינו
 קצת חסרון אלא שאף חברו מזמן לו
 כיוצא בה ועכבר. זו הואיל ויש בה חסרון
 אינה מדת סדום שאינו רוצה לחסר
 בשל אחרים ולא לדהחסר עיי אחרימ
 אלה הן מרה בינונית . ויש מחם שאומרים
 שלי שלך ישלך שלי כלומר דרוצה שיהנו
 שכיניו ממנו והוא יהנה משכיניו ואמר
 שהיא מדת עמ הארץ . ופי׳ עמ הארץ
 בכאן הוא מה שפי׳ למעלה שקנה מעלות
 ד&תת ועיקר עניינו להתעסק כהנהנות
 מדיניו' ולקיים הישו׳ וידוע שהעוסקים בכך
 אין להמ עמידה בזולת זו המרה וכולמ
 עריכימ להעזר זה בשל זה יהיא מרה
 ממוצעת ראויה לרוב העולמ . ויש גורםין
 זו מדת כל אדמ . דיל דוב העולם והבל
 אהד. ויש מהמ אימרימ שלי שלך ושלך
. כלומר דרוצה שאחרימ יהיה נהנימ  שלך
 בשלו בשאר בני אדמ אבל הוא אינו רוצה
 ליהנות משומ אדמ. וזו היא מידת חסידות
 שאינו מקפי׳ אמ הוא מהחסר עיי אחרימ.
 אבל הוא מדקדק על עצמו שלא לחסר
 טטון שוט אדט. וההטיה הוא שניטה מדרך
 הטטוצעת לקצה ה<.ה־ון וזו היתד. טדת
 שםואל הרסתי גכטיש בברכות די״א)
 שנאםר ותשובתו הרטתה כי שט ביתו כל
. ויש טהט אוסרים  םקוט שהולך ביתו עטו
 שלך שלי ושלי שלי כלוסר שהוא רוצה

 ספורנו
׳ . אחר  אל האישור הנצחי בהדמותה בזה לבוראה (יד) ארב?{ מדוח בדעוה ט
 שנאמר עליי סוב יי לכל : שהזכיר התכונות בענין

 חמדת
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ו בהפסדו. ובהפך זה קשה ר כ  ש
 לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו .
 מהיר לשמיע גקשה לאבד הלק טיב קש׳
 לשמוע ומהיר לאבד הלק רע. ואין ראוי
 לומר באלו הסיד

.  ונוח *לרצות יצא הפסדו בשכרו
 קשה לכעוס ומשה לרצות יצא שכרו
. קשה לכעוס ונוח לרצות  בהפסדו
 חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות רשע:
ת בתלמידים מהיר מ  (טי) ארבע מ
 לשמוע ומהיר לאבד יצא שכרו בהפסדו
 קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו
. מהיר לשמוע וקשה לאבד  בשכרו
 זה חלק טוב קשה לשמוע ומהיר

 לאבד זה חלק רע:
 (עז) ארבע מדות בנותני צדקה

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 יקשה לרצות יצא שכרו בהפסדו וניל סי׳ לגרסה
י הנוח לכעוס הרי ההפסד בא לו ראשונה  זו נ
 איכ שייך לומר בו שיצא הפסדו הראשון בשכר
 שבא לו אח״כ במה שהוא נוח לרצות וכן הקשה
 לכעוס שיש לו שכר זה תחלה יצא זה השכר
 בהפסד שבא לו אחיכ במה שהוא קשה לרצות
, אן ם י ך מ ל  וכן הוי למעה גיכ גבי ל׳ מלות ב
 נ״ל לפמות היא והגירסא היא כגרם' הלפו׳ כי
 הנוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסלו כי
 ההפסל הוא רב מן השכר כיו; שהוא נוח לכמוס
 וכן הקשה לכעוס וקשה לרצות השכר הוא רב

 מן ההפסל עכיל זיל
ח בנקולות צירי בלמיל ואפשר לגרסינן  לרצי
 בחירק הלמל כמה לכתיב ולא יוסיף לרצות עול
 (תהליס מיז חי) וכשהוא סומל יוצא לאחריס
 מהי׳ הלמיל בשבא והרייש בפתח והצליי

 כחולם ובלנש

 ונוח לרצות יצא הפסדו בשכרו כלומד דמה
 שפוגם בעצמו מצד הפחיתות חמגיעו על
 םה שהוא כועס בגקל. סשביה במעלת
 מה שהוא מתרצה בגקל נס כן ובהפך זה

 קשה לכעוס וקשה
 לרצות יצא שברו
 בהפסדו (איה עיין
 ל ר ש י י והרסבים
 ורעים ורוב הספרשי'
 זיל הגורםי׳ להפך,
 הרשביץ זיל בם׳
 מגן אבות גרים כגיר׳
 ה׳ הסתבר זיל יעיש)
ס וגיח ו ע כ  קשה ל
 לרצות הסיד ופי׳
 הדבר לא שיהא
ך כ  הסיד ב
ת אלו ח  ס
 סצד הטבע
 שכך פירושו
 הסידה סכינה
 בעליה להגיע

 קרוי
 שהרי
 באות
 אלא

 רזו
 את

 ורשע שבל אלו הס
 עגייגים באים סעד
ת הטבעיות ו נ כ  ה
 כטו שביארנו ואםד

 אהיכ ן
ת ת  (מז) ארבע ס
 בנותני
 *דקה הרוצ׳ שיתן
 סשלו ושלא יתנו
 אהרי׳ עינו רעה בשל
 אהדים כלו׳ שהוא
 שונאם ונוה לו שלא
 יעשו צדקה כדי
 שיצא עליהם שם
א ו  רע ויתכבד ה
 בקלונם אי שיסעטו
 נכסיהם בעון קפיצת

 ידיהם סהצדקה
 רוצה שיתנו אחרים
 והוא לא יתן עינו
 רעה בשלו, בלוםר
 שתושש וסתירא שסא
 יתםר לו ודואנ על
 סה שאינו יודע ,
 יתן ויתנו אחרים
 חסיד דסתוך הרתסנו׳
 שבו לא די לו בםה
 שהוא סרהם אבל
 הוא סתעורר שירהסו

 פתה עינים ספורנו
 >טז) ד׳ מלות בנוחני צדקה. מקשים חמרח הממון והפכה הזכיר תכינות בענין
 החמה והכעס . יקרא הנימה אל הרפ
 מפסיד יבעל התכינה הרעה רשע בשניהם כי אמנם עם היות הנמייה אליהם מבעית הנס
. הזכיר תכונוש ׳ ו  תקינס חליי בבחירה לגמרי : (טו) ארבע מדי ת בתלמידים כ
 מבעיות אשר לא תוכל הבחירה לתקנם . אבל תיכל להשמר מן ההיזק הנמשך מהן
 בהשתדלות רב ההתבוננות יההתמרה ילכן לא אמר על בעל התכונה הרעה בזה שיהיה
 רשע . כי אמנם מנינה בלתי נחיריי אכל אמר זה חלק רע כי יצטרך בעל זה החלק

׳  אל רב השתדלות להפחר מתכלית היזקו: (טז)ארבע מדות בנותני צדקה מ

 למדרגת חסידות .
 או שאם הוא מתיל
 בכך נקרי חסיד
ח ו ה נ  ובהפך י
 לכעוס וקשה לרצות
 רשע. ואסר אה״כ:
יי) ארבע סיתת 5) 
 בתלסידים
 מהיר לשסוע דיל
 שהוא סבין בנקל
 וסהיר לאבד סצד
 שחוא שכחן יצא
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 ויותר מ״מ שבר מעשה בידו, הולך ועישה
 חסיד שטתעטל בל בך לאהבת התורה. לא
 הולך ילא עושה ישע שמבזה התורה

 ומתרשל בלמודו . יאמר אחיב !
 >יח) ארבע מידות
 ביושבי'
 לפני הכמים ספוג
 ומשפך משמרתונפה
 ספוג שהוא בוי. פי׳
 ספוג הוא צמר הים
 הנקרא איםפינגיה
 ובלעת בל משקה
 שנכנס בה בך יש
 בני ארם שיש להם
 בית קיבול רחב
 ומקבלים כל םה
 שהם שימעים אבל
 אין להם בחיג׳ לברור

 אחרים ג״ב. לא יתן ולא יתנו אהרים רשע
 שזהו תכלית אכזריות ואמר אחיכ :

 (יי) ארבע מתת בהולכים לבית המדרש
 הולך ואינו עושה בלומר שהולך

 למקים תור׳

 הדיצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו
 רעה בשל אהרים. יתנו אחרים והוא
 לא יתן עינו רעה בשלו. יתן ויתנו
 אהרים הסיד. לא יתן ולא יתנו

 אהרים ישע:
 (יז) ארבע מדות בהולבי בית המדרש
 הולך ואינו עושה שכר הליבה בידו.
 עושה ואינו הולך שכר מעשה ביחי.
 הולך ועושה הסיד. לא הולך ולא עושה

 רשע :
 (יח) ארבע מדות ביושבים לפני
 הכמים םפונ ומשפך משמרת ונפה

 וגילז
 ואינו עיש׳ ריל שאין
 למודו מצליח ואינו
ת מ״מ שכר  עילה בי
 הליבה בידו וננמל
 עליה. עושה ואינו
 הילך כלומר שאינו
 מטריה עצמו לילך
 לטקימ שמרביצין בו
 תירה אבל טתעסק
 בתורה בביתו ועולה
 בידו אעפיישאם היה
 רילך למקים תורה
 היה עול׳ בידו יותר

 וזו היא מדת ארס חסיד לא צדיק בלבד
 אבל מי שלא יחן וקשה במיניו שיתנו אחריכ
 אין לדון שיהיה זה מפני שיאהב אוחס
 אחרים ויקשה מליו פיזור ממונם . אבל
 ראוי לדון שזה מפני רשמח אכזריוח ומל

 המני והיותו מואס במלות הלדקה :

. ׳  (יז) ארבע מדות בהולכי ביהמ״ד בו
 אמר שבהליכה לבהימ יזכה האדם
 במה שיכבד את התורה ואת מי שנתנה במה
 שיטרת ללכת ילבקשה נמקים היימד יבמה
 שילך ויטשה שיטםוק בה שם טס תבריו
 טישה חסד בהיסיף חכמה לטצמו ילזילתי
 כאמרס ומחברי ייחר מרבוחי . ולכן קראו

 חסיד והפך זה רשע :
 (יח) ארבע מדוח ביושבים לפני חכמים
 כיי . ספר סכניח טבטיוח
 קצחס מינטוח מידיטח האמח כלי שישחלל
 כאדם בתיקונם כאופן שיקנה ההכנה הרביעית
 המבחנת הסיב מן הרע על שיהיה שיכר
 החלק הטוב מן המעויין ישמרו יישכח החלק
 הרע ויסירהו מלבי מנ לרך רמין מצא

 חיכו אכל קליפחו זרק

 םפורנו
 הנה פין רמה היא מלח מה
 שהקשה עליי טיבח חברו וזה לפעמים
 יהיה בזולת שישנאהו אבל שיחפין בשפלות
 חברו כלי שיהיה נכנע אליי . ומל זה אמר
 הכהיב בפרשה הצדקה ילא בפרשה שמטה
 כספים קרבה שנה השבט ורעה טינך .
 כלומר שיפלה פל למתך שמאהר שההיה
 בקרוב שנה השבע שהתבואה הפקר . והיא
 גס כן שנה שמטה כספים שלא יצטרך העני
 לפרוט הובות תהיה בשביל זה נהינה הלרקה
 בטיניך הוספה טובה יהרה לטני . אמר
 אס כן זה ההכס שהרוצה להה לדקה לטני
 יקשה בטיניו שאהר שקבל ממנו הטני אה
 מהגחי יקבל גם כן מאחרים אין לדון לנן1
 חיבה שיהיה זה מצד אכזריות שיהאכזר טל
 הטני אבל מצד טין רטה שיקשה טליו
 תוספת טובת הטני היתרה בטיניו במה
 שיקכל מאהריס . וכן כשיחני אחרים והוא
 לא יהן אין זה אלא מפני שעיפו רעה שיקבל
 עיל העני סיבה בשלי . אמנם כשיחפוץ
 שיחן הוא ייחני אחרים ראוי לדובי לכן)
 וכיה שאין חפצי בזה בשביל טובח הפני
 בלבל אכל שעם זה חפץ שיזכו אחרים

 כנ
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 ואף זה בכלל לא נמיר ולא סביר. נפה
 שטיציאה את הקסת וקולטת את הפסולת
 פי׳ נפה במקים זה לא נאטר על נפה
 גט היא מוציאה את
 הקטח וקולטת א.ת
 הםורסן אלא שלא

 •׳־וי
 סתס שנפה סתם

 טה שהוא העיקר וזהו הנקרא נסיר ולא
 סבו־־. םשפך שםכנים בזה וטוציא בזה פי׳
 טשפך הוא שדרך בנ״א לערות בו את היין
 לבקבוק וכל מה שנכנס לטעלה כך יוצ׳

 מלמט׳ כל עוטה

 נאט׳ אלא ע* הקרויה
 ביהוד נפה לסולת
 והסולת הוא גם טן
 הקמת יותר ועושין
 ם; דםילת

 םופג את הבל ומשפך
 בזו ומוציא בזו משמרת
 את היין וקולטת את
 ונפה שמוציאה את הקמח

 ספוג שהוא
 שמכנים

 שמוציאה
 השמרים

 שבא כ; יצא כך יש

 הקרה יכן
 :יאיןאיתס

 פת יפה
 ייתר ם;

 שהמנחי׳ט
 סן הס־לת הנס
 עד שמעבירין אותי ירך נפה זו ואותו
 הקמה דק נקרא אבק מנהיר. בך יש
 תלםידים ש״ימדים ובוררים לעצמן את
 העיקר וםשבחים את הפסולת ון-־י הסין
 המשובח שבהם והוא נקרא וסביר . ובאבית
 דרין (פב״ט) קראוהו נבור וכלי זיין בידו
 וזהו הנקרא ראוי להוראה בבל מקום:
 (ימ) בל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל
 דבר כו׳ בלומר דאהר דאהבתו
 אינה אלא לסיבה בסיר הסיכה יםוי־ המסובב
 אבל כשאינה תלויה בדבר אלא שהיא
 אהבה טעילט אינה בטלה לעולם . ופי׳

 בד.
 ספורנו

. ׳ ו  (יט) כל אהבה שהיא תלויה בדבר כ
 הנה האהבה תקרא תלויס
 בדבר כשמציאותה נהלה בדבר חון מן הנאהב

 כמו שיקי

 וקולטת את הסולת :
 (יט) כל אהבה שהיא תיויה בדבר
 בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה
 בדבר אינה בטלה לעורם איזו היא

 תלםידים שהם בהפן
 איתם שזכרנו שאין
 להם בית קיבול כלל
 אלא שומעי׳ ושיבחים
 לשעתם וזהו הנקרא
 לא נסיר יייא סביר.
 טשטר׳ שמוציאה את
 היין יק־לטת את

 השטרים פי׳ טשטדת היא שםםננין כה את
 היין והשמרים נשארים בתובד. כך יש
 תלמידים שמקבלים את דפםולת כגון
 פשטים ושמועות וקצת הגדות דרך שעשוע
ב המון העם .  ושוכחים את העיקר וזהו ת
 וחבםי המיםר אמרו על זה אמר החכם
 לתלמידיו אני הקצב וההכמה הצאן ואתם
 הק־נים וההמון הכלבים כלומר שלא יבא
 לחלקם דק עצטות וטלפים והדברים
 המושלכים אבל התלמידים שייחס עליהם
 שהם הקינים יקנה כל אהד סהם בפי
 עושרו דיל שיקבל כל אהד בפי שכלו

 פתה עינים
 הני לא יה ן ולא יהנו אהרים
 במנהג שיש שארס השיב עני

 לו
 האוהב להשיג דבר אשר בלעדיו
 לא היהה אוהה האהבה נמצאה כלל.אמנם
 האהבה שאינה הלויה בדבר היא שסיבהה
 היא היוה 4הנאהב ראוי לכך בעיני האוה3
 בלתי שישגיח בזה אל לבר הון מן הנאהב:

 כל

 לבכלל
 ואפשר
 ההימוה שכל הוהס יהן לו כך עושין

 בחרש והכל הולכין אחר החוהס הראשי!
 שאס הוא יההוס כעין יפה כל הבאים
 אחריו חוהמין כמוהו או לפי ערכם. אך
 אם הוא טין רטס והוהם כך מוטט אין שוס
 אחר מוסיף טל טרכו ויוצא הקלה גדולה
 לעני וזה המציאות או כיוצא כו קרי כיה

 נוהן ולא יחן ולא יחנו אחרים :
 (יט) בטלה אהבה פ״ וכיון שיש ביטול אהבה יש שנאה טד״ש בזהר במדכר דכשאין
 ברכה הססיא שורה והשהא איש דנקט אמנון. ומ״ש אינה בטלה לטולם

 הכונס דלא מתבשל לגמרי ומייתימדהט״ה שהסס חסר מיהא טס זרע יונהן:
 סופה
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 שהורית אינו כמי שהורית אלא נהפך זהו
 מחלוקת ונמצא שאין המתלוקת כולל
 אלא אחד מן הצדדים והוא המשיב על
 הראשון. ואמר שאם זה השני משיב וחולק
 שלא בדרך קנסו׳
 ונצוח אלא להודעת
 האמת סופו שיתקיימו
 דבריו כי האמת יעש׳
 דרכי אבל כשאינה
 לשם שמים אלא
 רטשיב וחולק דרך
 קנטור ונציה אין
 סופה להחקייט אלא
י ר ב  שיתקיימו ד
 הראשון וכיש םחלוק׳
 שברבדים אחרים .
 והכינה שיתעורר
׳ להשתדל ר א  ה
 בהעטרת ה א ם ת
 ולחלוק על בל הבא
 לבטלו לא יגיר טפני
 איש ואפי׳ על בל
 טקנטר ילך לדרבי
 ועשה ברצונו והגדיל
 ופי' בה ואטד אזי
 היא טחלו׳ שהיא
 לשיש של הלל
 ושטאי שהיה אחר
 טויח הוראת והשני
 האטת ולא לקנטר
 נתקייטו דברי החולק
 , ואיזו היא טחלוקת

 אהבה שהיא תלויה בדבר *זו אהבת
 אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר

 זו אהבת דוד ויהונתן:
 (כ) בל מחלוקת שהיא לשם שמים
 סופה להתקיים ושאינה לשם שמים
 אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת
 שהיא רשם שמים זו מחלוקת הלל
 ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת

 קרח וכל עדתו :
 מלאכה שלטה

 ושאינה תלויה בדבר אינה בסלה לעולם נציל
 אכן ריפ זיל נראה מריס כל אהבה שהיא
 תלויה בדבר בסל בטל דבר כעלה אהבה ושאינה

 תלויה בדבר בסל אמה בעילה לעולם :
 זו אהבת אמנון בתמר גרסי׳ בני״ת לאמנון
 לחוד הוא שאהב לתמר איל תמר לא אהבתו כן
 שמעתי מסי החכס החסיד הה״ר מסעוד אזוצי
 ניע אח״כ מצאתי ממה גיכ כך במשנתו של
 ההיר יהוסף אשכנזי ז״ל וכתב דגרסי׳ ברוב
 ססרים זו אהבת יהונתן ודוד וכן נ״ל עיקר כי
 יהונתן היה מיקר אהבה וכן הזכיר ניכ למעלה
 אמנון ואח״כ תמר וכן לרומה נבי מחלוקת שתאי

 והלל גרסינן ברוב הכפרים שמאי ברישא :

 בה איזיהי אהב׳ שהיא תלויה ברבר זי
 אהבת אמנון ותטר שהיה אוהבת להנאת
 גיפי להתעלל בה וכשעברה הנאתו
 ונסתלק׳ תשוקתו נתחדשה לו שנאה עליה

 כסו רמפורש בקר׳

 חולק עליו להודעת
 ולא לנצוח ולכן
 כשהיה האמת אתו

 שלא לשיש זו של קרח ועדתו שבא לקנטר

 פתח עיגים
, להחקיים. שמעתי במ״ש ־ £ 1  (נ) 0
 המקובלים ללעת״ל יהיה
 הלכה כב״ש וזהו בעצם מ״ש סופה להתקיים
 לבסיף תתקיים סברת ביש לאלו ואלי
 לברי אלהיס תיים במ״ש רבני צרפת הביאם

 הריטב״א

 איזה עני; ייורה עליו
 טחלוקת אכל
 טה שאתה אוטר
 אינו ראוי או טה

 ושאינה תלויה ברבר
 בנון אהב׳ דור ויהונתן
 שלא היתד. בה
 שום סיבה אלא
 אהבה םעילה לנםרי!
 (נ) כל טחלוקת
א י ה  ש
 לשם שטים סופה
 להתקיים כוי יש
 לתםיה איך ראוי לו׳
 על םחלו׳ שיתקיים
 והרי עביפ לא
 יתקיים אלא אחר סן
 ד רעית שחלקו עליה׳
 וטילת םחלוק׳ כוללת
 דבי צדדים ואין
 ראוי לוט׳ רהםחלוקת
 יתקייט, וטיט יראה
 לי שאין טחלוקת
 םייחס׳ רק לטשיב
 על הראשון ר״ל
 כשהאחד מתעורר
 געשית איזה דבר
 ואוסר ראוי שנעשה
 כך או שישאלו לו

 שהוא כך אין זד׳
 כשהשני ישיב ויאטר
 שהוא ראוי שיעשה

 ספורנו
) כל מחליקת כי׳ . אמר כשיקרה נ ) 
 איזה ויכוח מל חלוק רפיח
 בין חכמים ויהיה תכלית הויכוח למצוא
 האמת לא לניצוח הנה אותו התכלית יצא
 לפעל ויתקי׳ כמו שהיה המנין בויכוח הלל
ל עש שמאי שמתוכו התברר באמת והפך זה י • J i י׳י׳-ן ׳ # > H ' W I ' M U Vi  ׳

 קרה בויכוח קרת ועדתו עם משה ואהרן באמרם ומלוע תתנשאו שלא היה תכ
 זה בקשת האמת אבל היה לנצח ולהשתרר והנה התכלית המביקש מהם עלה בחהי :

ן 5! אי! י  י
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. וחזק את הטעם  בור ינוס ואל יתטכו בו
 שאין ראוי לידר לניהגט טי שזבו׳ הרביט
 תלוי בו . ובן אין ראוי שיירש נ״ע טי
 שחטא הרבי׳ תלוי בי. והוא שאטר ט שה
 זכה וזיכה את הרכיט
 זבו׳ הרבים
 בי יכן ברין

 הרי
 תלוי

 אחר שהוא סבתו
 וכרכתיב צרקת ה'
 עשה וטשפטיו עם
 יש־אל כלו׳ שהשליט
 וקייט כל התורה
 הוא וכל ישראל

 עטו !
 נב) ירבעם חטא

 והחטיא
 אה ישראל והוא
ת ר א י ב ע ה  ש
 ישראל לעגלי זהב
 כמו שמבואר בקרא
 ולפיכך חטא הרביט
 תלוי בו שנא׳ אשר
 חטא והחטיא את

 ישראל:
 (כג) כל טי שיש
 בית שלשה
 טתלטי׳ של איא כו׳ אמר
 בי ג׳ רבריט הללו ריל

) כל המזכה את הרבים אין חטא א כ ) 
 בא על ידו וכר המחטיא את הרבים
 אין מספיקין בידו לעשות תשובה .
 משה זכה וזיכה את הרבים זכות
 הרבים תלוי בו שנאמר צדקת יי עשה

 ומשפטיו עם ישראל :
 (נב) ירבעם בן נבט חטא והחטיא את
 הרבים הטא הרבים תלוי בו שנאמר
 על הטאת ירבעם אשר הטא ואשר

 החטיא את ישראל:
 (ע) כל טי שיש בו שלשה דברים
 הללו הוא מתלמידיו של אברהם
 אבינו ושלשה דברים אחרים הוא
 מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה

 טלאכת שלטה
 כל מי שיש וכו׳ וזה נוסח משנה זו נפי מה
 שהניה היר יהוסף זיל כל שיש בילו שלשה לבריס
 תלמידו של אברהס, שלשה לבריס תלמילו של
 בלמם, עין עובה וגפש שפלה ורוה נמוכה
 תלמידו של אברהנ׳. עין רעה ונפש רחבה ורוח

 על טשה רבי׳ ע״ה ועל הנהגתו טררך
 קנאה וקנטור ינציח ולא נתקיימה עצתו

:  ושולח ביד פשעו
 (כא) כל המזכה את הרביט אין חטא בא

 עיי כוי אם׳ שכל
 שהוא מזכה הרביט
 בו׳ יפיי־ש בתלמוד
 יומא (ריז) שהקב״ה
 גומלו בכך שלא יהיו
 תלמידיו בג״ע והוא
 יורש גהינ׳ וכרכהי׳
 כי לא העזוב נפשי
 לשאול לא התן
 חסירך לראות שחת
 ומה ענין שיהיה
 החסיר רואה שחת
ר רהוא ח  אלא א
 חסיר אינך םניח
 לעשות עבירה ער
 שיראה מתוכה שחת
 ואין לך חסירו׳ בעול׳
 כסו חטזכה את
 הרבים יכיוצ׳ בזה.
 כל הטחטיא את
 הרכים אין םספיקין

 שנאמר מליו ובהצר לו חלה את פני יי אלקיו
 וימהר לו וכולי :

ן סוכה היא מרת ארס המתפסק י  (בנ) ע
 י כשלו ואינו מסתכל בשל אמרים
 מל צר קנאה במנין אברהם כאמרו ואס
 אקת מכנ אשר לך . ורות נמיבה היא מרת
 מי שאין מצמו וכבודו גביה במיניו באופן
 שירדוף אמר הככיר כמי שנראה באברהם.
 שנאמר בו וישמחו לעס הארן לבני ממ
 אף פל פי שהיה נמשב לנשיא אלקים במוכס
 ונפש שפלה והיא מרת מי שאינו ממאוס
 לתענוגים פיכריס נדר ההכרתי כמו שנראה
 באברהם באמה . הנס נא ידעתי כי אשה

 י&מ

 בית לעשות תשובה
 ופי׳ בה ג״כ שלא יהא יורש ג״ע יתלםיריו דברי׳ הלל ו

 ניהנט ובתי׳ ארט עשוק בדט נפש ער רכל טי שיש
 ספורנו

[ מעא בא מל ירו שלא יזדמן י  (כא) א
 י לפניו מכשול מון והזכיר עמס
 צ זה בי אמנם זבות הרבים תלוי בו והנה
 נראה כמו פיל שיהיה השתדלותו מסיב
 לזילתו . והיא יפיל כמנין רע והמתטיא את
 הרכים לא יזדמן לפניו דרך שיסייפהו לשיב
 בתשיכה כמו שהוא ראוי לכל שאר הבא
 לסהר שמסיימין אותו והזכיר ממס מל זה
 באמרו שחסא הרכים תליי כו והיה נראה
 כמו מול שיהיה השתדלותו הרע ממייב אס
 אמרים והיא יזכה מכל מקים לא ימנעהו
 שוס מונע כלל אם יבתר לשיב בתשובה
 כמו שקרה למנשה אתר שמשא והחמיא .
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 שניטבי לקלי הא־טה וטרח על זה טורח
 יהי להמר׳ הבטון ואמי אס יתן לי בלק
 מלא ביתו בסף וזהב כלוטר שאני טתעטל
 להרזיה ושהבטהחי לעשות רצונו בשבר
 רול אס יתן לי

 איחס שהיא טזביר בסמיך הוא טתייסיר־ו
 של א״א ריל סן הנמשכים אחר הנהגתי

 שגם זד יו׳

 בו׳ לא אובל כוי .
 נפש רהבה ר״ל
 נטיתו אחר התאית
 הוא נרא׳ טטה שיעץ
 לכלק להפקיר בל
 נשי טלכותו ולולא
 הפצו כזיטה לא
 היה יועץ כן בי
 עצת אדט נטשכ׳
 אהי טכעו במאמר
 טצרף לכסף ובור

 לזהב ואיש לפי
 טהללו לפי א!
 טפירושיו והוא שיש
 טי שפירי בו שטלה
 טהללו שב לטה

 שהעולם טהללו וטס׳
 בשבחו כלומר בטו
 שהכסף והןהב יש

 שפלה תלמידיו
 עין רעה ורוח

 תלמיד . וכל שיש בידו
 שלשה דברים הללו ריל שהוא מזכיר אהד

 אלו הראשינ־ת בהפך
 היא מהלםי׳ של
 בלעם, ופי׳ איתם
 של א״א עין סובה
 ר״ל ששםח בהלקו

 להם כור וטצרף לבחינת ענינם כן האדם
 יש בו םצרף לבחון בו ענייניו והוא םה
 שיסכים ההסון עליו לשבחו או בהפך
 וכמ״ש בדרוש (כסיר ם׳ עקם ברוך תהיה
 סבל העמים שיהיו כולם םםכיסים •לברכך
 (וכט״ש בטדי שיט טזטור ט״ה) אין שבחה
 של טטרונית׳ בשעבדיה וכני כיתה םקלסין
 אותה אלא שהבל טקלסי; אותה ובן בענין

 ורוח נמוכה ונפש
 של אברהם אבינו

 גבוה ונפש רהבה תלמידיו של בלעם
 הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם
 אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
 תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים
 בעולם הזה ונוהלי! העולם הבא
 שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם
 אמלא תלמידיו שד בלעם הרשע יורשין
 ניהנום ויורדין לבאר שהת שנאמר
 ואתה אלהים תורידם לבאר שהת
 אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם

 ואני אבטה בך:
 מלאכת שלמה

 גבוה תלמידו של בלטס מה בין תלמידיו של
 אברהם לתלמידיו של בלעם תלמידיו של בלמה יורדין
 לנימים שנאמר ואתה אלהיכ תורידם לבאר שחת
 אבל תלמידיו של אברהם יורשין ג״ע שנאמר להנהיל

 אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא פיכ:
 יפת טראה את ודרשו

 לכו הוטה ואי
 לסטין יות׳ טדאי עד
 דטתוך הטייתו ההא
 עינו רעה ויקנא
 באחרים וזי הטירה
 נתפרסטה לאברהם
 באוסרו אם טהוט
 ועד שרוך נעל
 ואם אקח טבל אשר
 לך. ונפש שפלה
 ר ״ל בלרי טתאו׳
 לכותרות אכל
 נוטה לקצת הזהירו'
 ונתפרס' גיכ
 באוסרו לשרה הנה
 נא ידעתי כי אשד.

 בםדרש שעד כאן לא נסתכל כה. וכן אטת
 לו על הגר הנה שפחתך בידך כליםד שלא
ן ב ל . ו ל  היה נפתה אהריה ב
 בשצותהו לנרשה טביתו לא אטד וירע
 בעיניו רק על אותת בנו לכד . ורוח נטובה
 דיל שפלו׳ הרוח באומת ואנכי עפר ואפר
 והפכן בכלעמ הרשע עין רעה כמו שתראה

 ספורנו
 יפח מראה אח ואמרו ז״ל טר טכשיו לא היותו מתאוה ובוחר בתמנונים

 הכיר בה וטכשיו טל ירי מטשה והפכם
 בבלפם שגחן טיניו בממון חברו כמבואר
 באמרי אס יחן לי בלק מלא ביתי כסף
 וזהב לא איכל גפביר את פי יי כלימר שאם
 היה יכול מל זה היה סובר כדי לקבל הממון
 שהיה חימר . וכן ממרותיי שהיה רודף
 אחר הככוד כמו שאמר לו בלק שהיה
 «כיר מניט כי כבר אכבדך מאל ומנין

 ובתאיוח
 הנשמיות המבאר ממה שימן מזימת הנשים
 כאמרו הן הנה היו לבני ישראל ידבר
 בלטם כאמרם דל לסטאה בליסמאוהיה
 ירט והביא ראיה מל מנין תלמידיו של
 אברהם ממה שנאמר להנחיל אוהבי יש
 שה ס היוצאים בטקבית אברהם אבינו שנאמר
 טליו !רט אברהם אוהבי . וטל תלמידיי
 של בלמם הביא ראיה ממה שנאמר אנשי

 רמס
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 אוצרותיהם כלומר שנעשנו כשלהם לעשות
 מסנו כרצונם אפי׳ ליתן לאחרים לאיזה
 שירצו. וייער לנסשכים אתר מידות כלעם
 שהם יורשים גיהנם ויורדין לבאר שהת
 ואפשר שהביא סילו׳
 שינות בענין אחר כי
 ניהנם יבאר שחת
 הכל אחהולא הזכיי*
 סצר שאיזה זכות
ב.  םפוקם על הרו

 ציר •ירושלים צור אםרה אני כלילת יופי
 מתלי.־* אמרו לא כמה ראיסא אסרה אלא
 כמה ראמרין מנירייא . אבל ירושלים אפי׳
 ררחיקיט מתקלסין בה הה״ד יפה נוף

 סשוש בל הארץוס״ס

 (כד) יהודה בן תימא אומר הוי עז
 בנמר וקל בנשר רץ בצבי וגבור

 יש מפרשים הסקרא

 בהם העולם הזה
 יאכילוהו ממנו די

 או אפשר שכמו שהזכיר בהפכן אכילה
 בעהיז ונתלת לעוהיב כן הזכיר באלו
 היפך שני הענינים. ופי׳ יורש ניהנם
 בכאן הוא על צרות העוהיז בי רוב הצרי
 בעוהיז יקראו ניהנם דרך העברה כאוםרס
ל (ביוסא רע״ב) לא תירתו תרתי גיהנם  ד
 ר״ל בעהיז ובעוה״ב, ובן רצו באוסרם
 ז״ל סלסר שבנםת ישראל יוררין לניהנם
 אלא שנעשו םלםנררא (איה עיין בחגיגה
 רזיך ע״א) כלוסר שירדו בנלות ויבערו
 באש הצרות אלא שהקב״ה בחסדו סעמירם
 דור דור כנבואת והסנה איננו אובל שבאת
 לסשל על האוסה שפלה שהיתה בוער׳
. וקרא ה ל ב  כאש הצרות של שעבוד ולא ת
 את״כ באר שתת ר״ל ניהנם הבא אחר
 הסות והביאה סאסרו ואתה אלהים חורירם
 לבאר שתת אנשי רסיס כוי ואני אבטח
. ובן סצינו בבלעם ורואנ ואתיתופל ך  ב
 שלא הניעו לחצי יסיהם ואין ספק שבלעם
 היה איש רסים שהוא היה סיבת סיתת
 ישראל בסנפה וכן היה בעל סרטה
 ותחבולה בסו שהראה בהשתדלותו בקללת

 העם ועצתו לבלק כמו שזכרנו 5
 (כי) יהודה ן׳ חימא אומר הוי עז כנמר
 כוי כלומר שתשתדל בכל

 ספורנו
 דמים ומרמה והם היוצאים בעקבוח בלעם

 ששפך רב דמים במרמת מצחו :
 (כד) (וץ כנמר . להוכיח החוסאים פעם
 י אחר פעס . אן* על פי שלא
 קבלו . וקל כנשר לסלוח אל נרם מעלוס
 המרות והמושכלומ מל הסך רמות מאויל

 חכמות

 בנםשך לסה שאנו
 ב־ סצרף לכסף כו׳

 ואיש לפי סהללו כלוסר כסו שהכסף והזהב
 יש להם סצרף לבתינת עניינם כך יבחן
 האיש לפי מהללו כלוסר לפי הסירו־
 שתראה שהוא משבחם ויועץ בהם תכיר
 בו שהוא בעל המרה ההיא בי הלשון
 שליח הלב ואהר שיעץ להפקיר בל נשי
 המלבות הראה שלא היה ענין הזמה זר
 בעיניו. ורוה נכוה במו שאמר בי מאן ה׳
 בו׳ להלוך עםכם ואח״ב ייעד על אלו
 הסידו׳ שהם עיקר גדול ואעפ״י שאפשר להם
 בלא גופי עבירות סיס הם סירות רעות
 ימשכו העבירות עטהם הסשבות תמידי .
 וסתיך כך ייעד שהנסשבים בהם אהר
 אברהם אוכלים בעולם הזה אם אין בידם
 עון אחר יסנעהו כסו שביארנו בענין צדיק
 ורע לו וינחיל העולם הבא שהוא תכלית
 הנסול שנא׳ להנחיל אוהבי יש דיל בזה
 העול׳ וקראם אוהבי על שם זרע אברהם
 אוהבי. ואסר ואוצרותיהם אסלא דיל
 לעולם הבא זהו ענין הסקרא לפי סה
 שנדרש באן אף עפיי שיש לי פי׳ אחר
 בו דרך פשט ראוי לכתבו בזאת הםםבהא.
 והוא שטטוםר הארט וטשליטות טרותיו
 להיות רחב לב לאוהביו בטטונו ער שיהיו
 בסורשיס טטנו לחלוק טטינו בשלהט
 לטקוט שירצו ופי׳ הטקרא להנחיל אוהבי
 יש ר״ל לצורבט ולא עור אלא שאטלא

 פתח עינים
 הריסביא בחי׳ פ״ק דמירובץ :

 (כד) יהודה בן תימא אומר הוי עז
 כנמר וכו׳ אפשר לומר
 דבלאזין יהיה מז כנמר נגר היצר ועתוייו
 ולנ, וניתיו וכשפיו וכחשיו הרבים . ולא
 תסמוך מל שאתה מז ותאמר כלבכך סמיך
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 בחך ובכל המותך לעבור א.־״ בוראיך שאף דש בכלל עבודתו ית אחר שסעשיו

 וייהס לו שכטו שיצטרך לו לעבודתו כה פונים אל התכלית כמו שביארנו:
 דעסל ירא עז כנטו־ ובדבר שיצטרך (כה) ךןןא ה*ה אומר עז פנים כוי בטשניות
 זריזות יהיה קל בנשר ומה שיצטרך בו ישנות ספרדיות גורס־ן כאן
 לגבור׳ הלב ואבירות היא היה אוט׳ עז
י יי׳ו כארי לעשות רצון אביך שבשמים. פנים כו׳יהיר שתבנ׳ ר א  יהיה גמר כ
ם עירך בטהרה בימיני ר נ ה , ם מ י נ ז פ ר ע מ ו ה א י א ה ו ) ה ה כ  כצבי לעשות רצין (
ך כלוטר שעזות הפנים י נ פ ל ן מ ו צ י ר ה . י ן ד ן ע ג ם ל י נ ת פ ש ו ב  אביך שבשטים וטה ו
י יי אלהינו ואלהי אבותינו שיבנה בי^ תביאהו לשנאת ש  שהזכיר קל ״
ר הטוכיהי׳וםיאוסברר׳ נ י ק ל ן ח ת ן ר ע פ , ה ב ר ה מ ש ב ד ק כ  ורץ כצבי הוא ה
 שכפל הענין במילות בתורתך . הטוב*. ובושת פנים
 שינות או אפש״ל י יביאהו להטשך אחר
 שהזכיר קל בנשר לענין לםודו והשגתו הטובים והישרים בי יבוש בעצטו וםאחרים
 ירץ כצבי לעני ן צורכי גופו ההכרהי לנפש אש יצא עליו שם רע בדבר טן הדברים .

 פתח עינים
 רני טל היותי טז כמה פפמיס ונצחתיו גבור וגס טתה שנצטננ׳ תהיה כארי שטס
 היותו בציניס פתיס היא גבור ותהיה כמוהו
 להתגבר ולקיים המצוה והלימוד . ויתבונן
 מרית אלו מהחיות טיר מנפנו מבהמות
 האדן והכל נברא בשביל הארס כרי שילאור
 בדה טובה שיש בהם לטבור את בוראו :

 וראיתי בטן אבות שכתב וזיל טור
 א״ה סי׳ רמיכ כתב וזיל
 מצאתי בפרקי אבות לרשיי שפירש טל
 משנת ריבית הוי פז כנמר וזיל מכן*
 לאותה משנת רפ״א משה שבחך חול וכר
 שנויה ההיא רבן תימא לאורויי דר״ט לא
 אמר אלא במי שהשפה דחוקה וכי׳ ופליאה
 טל הטור ראשחמיטיה תלמוד מריך פ׳
 טרבי פסחים בשם תנא רבי אליהו ולא
 היה לריך לטרוח אחר מליאה זו כפירשיי
 המרומה נס רריט לא משנה הס ואינם
 שניי׳ בסמוך להא רבן הימא אלא גמרא
 מפרש לה הכי גס זו פרוה מספק׳ פל זיון1
 כינויו של פ־רש״י דאבוה פכ*ל . ופמו
 הסליחה השולח אמרהו נגד אור מולם
 רבינו הטור . ימי זה ואיזהו אשר מלאו
 לבו לההרי׳ נגד הטור ולומר שאינו פרשיי
 יהוא מעיד שהוא פירשיי. ומה מקשה ומה
 משיג וכבר מרן בביי מקשה ומהרן הכל
 בשפל ברורה ות־ך מתוק ועוד הוסיף' לבאר

 הרב

 יכבקיה להסית ולפתות וכשהוא סבור
 דפייני ואפה אראה לו פווהי . לא תפשה
 לן כי כבר נפלת כרשת רק הוי קל כנמר
 בטזיחך ולא המהין רק בההלת ההסתה
 ההיה קל כנשר להיוה פז כנמר לההגבר
 טליו טר שלא חניה לו שוס מקום כחודה
 של מהט . ובחלק הטשין אמר רן כלכי
 יגביר נאר״י והטנין במה ששמטה׳ משם
 הר׳ ההסיד מהדיר יהירה הכהן רל איש
 ירושלים טה״ק היו שהיה מפר׳ פסוק ליניס
 פה־ס בדרך עקש שימר נפשו ירהק מהם
 דהכונה רזימנין דמשכהה שיפלה פל לב
 איש למשיה מצו׳ או לרקה והפר כי נשמתו
 המירהו • ואס לא יקיים מהשבהו מיד
 יצטנן בדיר מטט מטמ פד שמהבטל הדבר
 לנמרי וז״ש ליניס סהיס ומיידי ברבר מלו׳
 ולימוד שפלה מל דמהו ונההמס לקיים
 מצזה או לימוד ואח״כ פבר צינה לאו המנונא
 קרנונא והיינו צינים פהים זהו בדרך
 עקש שימר נפשו דייקא כי הס דברים
 ןיש בהם היי נפש ילהק מהם מכציניס הללו
 ויש רן כצבי דהכף כשפלה ברצינך
 !למוד או למשוה מציה תהיה רן כצבי
 :סרס ההיה נושא הצינה והתקרר . ואס
 יזיז כבר ההחלה להצטנן ההיה גבור כארי
 נ־ייקא שיש לו ציניס פהיס וטכיז הוא
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ף פ׳ חמישי ה א׳ מסו  1ויען בי מצאתי משנ
׳ י נ ח ו ב ו וראיתי ל ם הלל ל השני פרקי ע ב  מ

. ! ד י ס ל ב י ה ת ני ס  בכאן והנ
 >י על חמש שנים

 (מ) *הוא היה אומר בן חמש שנים
 למקרא בן עשר שנים למשנה בן
 שלש עשרה למצות בן חמש עשרה
 לנמרא בן שמונה עשרה לחופה בן

ה ס ל ת ש כ א ל  ס
 הוא היה אומר וט׳ בשימושא רנה מייתא
 לה בשס שמואל הקטן וכן העתיקה הב״י איגז ספ״י
 ל״ח בשס שמושא רבא דתנן שמואל הקת[ וני׳
 מי׳ בתוי״מ שהאריך להוכיח שאינה מפלר מסנתא
 זו עש״ב ונס נהריר יהיסף זיל מחקה לכל מתני'
 ונתב בכל הספרים לא מצאתי משנה זה >דכ:

 בו והולך חמש שנים

ן י  (כ0הענ

 ואמר יהיר שתבנ׳ עירך בסהרה בימינו
 כלומר שמדת הבוש׳ נתייהםה לזרע אברהם
 כמיש נביבמית דעימ) בל מי שהוא ביישן
 ירחסן ומסל הסדים בידוע שהוא מזרעו
 של אברהם אעיה
 ואסר כשם שתננתגו
 בזו הסירה כךתהנגו
 כבנין עירך . או
 אפשר שהיה סיום
 הסםכתא אלי*
 שניתוםפו בה אחיכ
 דברים , וכן י«
 נורםין כאן שמואל
 הקטן אוסר בנפול
. וכבי ר  אייבך כ
 הביאנוה בפיר יכן
 הוא בטשניית ישנות
 וכן אין גורםין בטשניות ישנות הוא היח
 אוםר בן חםש שניט בו׳ אלא אחר ןו של
 עז פגים הביא ןו של בג בג עד לפום

 עער׳ אגרא והוא סיום הסםכתא אכלי
 בספרימ אין גירםי׳ זו של שסואל הקםן

 בפיר אלא כאן וגורסי* אודבז

Z Z , ^ p
 " ״ ״ * , א י י ) ה י נ  נ

 למקרא ומג׳ הסאסר לחלק שנוי!
 ספורנו

 חכמוח \רך כצבי למצוה קלה וחמורה וגבוי
 כארי להחקומס נגל החיסאים כשיש ביין
 למחות כענין וכחקוממיך אחקיסס »
 פנים הוא מי שלא תתת כו גערה אפינו
 במקום הראוי יבהיומ שראוי להשתמש
 בעזות לקיים מצות בוראנו זלהשמר ממט
 בזולת זה . יהי רצון שתבנה מירך ישם
 מאיר מינינו בתורתך באופן שנבליל בין

? ר " x י מ ה ב י י י נ מ ה י ז נ נ " ה ש ר י  דמיימי לברי רשיי הכנו בשם פ
5 רצרי; ,*לל ״ ! ? W " P ( י ב ה ( ר צ ' ר י ה ח נ י מ פ ה ל 1 ז י נ ע י ב » » ר . ישעם זה שמיי האלם קצרים בכננ לאט״ י ר , א  מיש כ
ל זה ראוי להמבינן שהע£* ה מלב א מ ם מ , ר ש ' י ע י  כ

 'ואז מחגבר עליו יומר הראויים להשתללות בתוכם הס הצרים ממי
 היצה״ר ללכלז לצור את נפשו לקמתה . מאמרים לבוא ומהדמיםלצאמ ילפיכ

 וכל קבל לנא יהיה נכון לרלוף אמ חלפי
 גצכופו לקיים המצות ולימוד מורה :

P 

 הוא
 'הקליפ׳
 גוכרת כו ומין
 בי כת לשבר הקליפה
 אלא אביו מלמלו
 מורה להמשיכו ממנה
 מעט ממס. כיין
 שגמר ממש שנים
 הממיל להמניצן כי
 נפש מהמלכומ סול
 ה׳ כסיל איפן
 לכך יכנס למקרא
 מ־ה שאינה מלה
 שעליי[ הוא כאופן

 שהקליפומ גוכרומ -
 בזה וניל שזהו שאזיל העוסק כמקרא
 מלה שאינה מלה פירושו כך כי כבר ילעמ
 כי המלכומ היא שיעור קומה ננסימ ובעמ
 הזווג ממממממ וממרבה בסול ומרב תכממ
 שלמה אימרכיאמ . וכפול שאין זיווג כי אס
 סול שאר כסומ אין זה זיווג כי אס ימיר
 זהארמ פ,ים למיון האיש שמכיא מאכל

 פתח עינים
 הרב דרישה הלא בספרמס כסלו אמ

 המפוררין ודי בזה :
 (בו) n ייג למצומ . בס׳ ען אבומ
 'האריך פה והרמיב לשון והמרים
 נגד גאון ישראל המי״ס וסירכיה נקיס על
 פירשיי לומר ששקר ענו ואיבו רשיי .
ק  וכבר בקונסריסי הקסן פני דוד פ׳ מ
 שם הבאמי דכרי המוס׳ בנימוקי המימש
 רשיי הללו בשם פירש״י

 מאמרים לבוא ומקדמים לצאת ילפיכך צייו
 שימהר האדם כי אמנם לא יהיי ר*י
 למלמול עי מיו שנה 1לא יכונן אל מין

 מי

ן עשרים לרדיןן  ב
 י בר מונשין יל
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 בו מלז המלכות שהיא מתלבשת בו ובו

 היא יו״ד:
 המדרגה השלישית בן י״ג למצות הגיע
 אל הכסא ונועל נשמה מכסא
 ולא בעלס הכסא אלא לממה מכסא יוצא
 מרוח לבדו ונכנס אל נשמה שהיא חצובה
 מכסא וראוי להתחיל לתפוס במלות שהס
 יחיד עליון אמנם בביר של ממה שהס י״ב
 פנים בחיות יהנקידה האמצעית כסא על

 החיוח:
 המדרגה הרביעית בן ט״ו לתלמיד.
 דהיינו למלכות בסיד הכסא
 שהוא בהלבשת בה י״ה דהיינו אלהיס עולה
 בחשבון כסא וכיון שבא הנשמה אליו מהיותו
 בן י״ג ונודע שהוא בסיד מטטרין מקבל
 רוח ועולה אל [נ״א מבישל] נשמה ונכנס
 במדרגות כסא הי׳ מאלהיס אז הוא ממושל
 לתלמוד שהיא מסוד נצה והוד שסריס ליכנש

 אל האלילוה פההי לי שערי לדק:
 המדרגה ההמשיה בן שמונה עשרה
 נכנס במדרגיה היסוד ולכך
 שס ראוי לחופה שהיא ח״׳ המייחד הספירות
 העליונות ואס הוא עולה ונכנס באצילות
 ומתקרב לקבל נשמה באצילות כשיגיע

 להיותו בן עשרים:
 המדרגה הששיה בן משרים לרדוף.
 הרי הוא מיוחד בזכר ונקבה
 ועולה אל מדרגת התפארת אז צריך לרדוף
 אהר היהיר העליון מפני שזכה לנשמה
 לאצילות וצריך לו לרדוף האויבים ולהשליכם
 התוצה ולשמור משמרת המלכות שתהיה תמיד
 בין שהי זרועוה שהם עשרה מהסד עשרה
 מגבורה . וירדו לה המיר אחר היהוד הזה •
 המדרגה השביעיה בן שלשים לכה.
 היינו ננד הסד גבורה ה״ה
 שאז הוא צריך לההאחד בסוד כח מעשיו
 הגיד לעמו כה אוהיוה דחעשה בראשית
 שהם מושפעיה מהבינה ולמטה. ואז צריך
 להיותו מהקן עצמו לפרק ולהקים ולטעון
 שעל ידי הכה אלו המשכן נוסע פעמים
 מפורק פעמים קייס בסוד העהיס י״ר

 זייד הס כה:
 המדרגה

 זכות אבות פרק
 ומשתה וכסות לאשתו והס בהארת פנים
 מימ באוהו היהוד איכא בענין הזיווג שנמדדת
 כנגדו להיות גופא כנופא פימא כפומא
 וזהו הפוסק במקרא מרה שאינה מרה כלומר
 המלכות נשארה בשיעור מדתה שאין אותה
 מרה נמדדה ומהמהמת ייתר ממדתה כלל
 כי אינה כי אס בסוד שאר כסיה אבל לא
 מונה וזה שאמר בהיקוניס בלים אלו מארי
 מקרא לפי ששיעור הביצה אינה מהמההה
 אלא בשיעורא קיימא אבל אפרוהיס כבי־אס
 במדרגה הגיבול והמיתות וכן גורמים ת ד
 ומשפיעים לעולמות בתיבתם וזהו העיסקיס
 במשנה מרה שנוטלים שכר כלומר נותנין
 עליה טול המלכות שכר והשפטה גלולה
 לעולמות. אבל המוסק בתלמוד אין לך
 טובה הימנה ונחלה הימנה כלומר אין מי
 שיעשה זיווג ותעשה מרה גדולה כתבנית
 אברי הזכר כי התלמוד היא תורה שבעל פה
 ועל דקדוק א׳ מהפסוק או מהמשנ׳ מתפשטים
 כמה דרכים וכמה דקדוקים ולכך כמו שהיא
 מהפשטה מדבר אהד לכמה דברים כמובן
 היא מהפשסה משיעור קומהה. ואין לך
 מי שיעשה לך דבר מרה גדולה ממנה וא״ת
 והרי מארי קבלה שהם יותר טובים ממארי
 ההלמיד יי״ל כי הכל אהד והכל עושה זיווג
 בעצם אבל בהלמוד אין אוהו זיווג כי אס
 בהיכליה לבד אבל מארי קבלה הס ביהוד
 בקירוב בשר דאציליה ממש בלא מלבוש
 כלל ולכן נקרא בעל הורה כדרך הבעל
 שמזדקק עס אשהו בקירוב בשר וזהו שרמזו
 בהיקיניו משנה היינו מטס׳ משנה למלך
 ימישעוסק"* בהם הוא בסוד״״־ימטט׳כו׳
 משנה למלך ואפי׳ הכי לעילם הוי רץ
 למשנה ׳והר מההלמיד לפי שהיא עיקר
 ההלמוד ואס אין לך שורש איך הדבק

 בענפים :
 מדרגה השנית בן עשר למשנה התחיל
 ליכנס בסיד חנוך מגיטרין שמשם
 רוח ונודע שסודו מגיט המספ׳ טר עשר כדפי׳
 בתיקונים מישבן זעיר דמטטרון דהיינו
 חושבן זעיר האחדים ע־ עשר לבד לכך
 המשנה בו מחגהג בשיח סדרי משנה שהם
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 האדם לזרז האבות ללסדם ספר בעתם
 הראוי . וצירף בו הסקריים הנמשכים
 בפרקי הזמן מצד הטבע, והוא שאמר בן
 ה׳ שני׳ למקרי יש מפרשים להכניסו לספר
 לאותיות . וסיס יש
 מפרשים שבן נ'
 % נ י ם לאותיות
 ימצאו להם סעד
 במדרש (ר׳ תנחומא
 ס׳ קדושים ובגוי
 נו ויקרא שם)
 לדרשו דרך צתות והערה בפי כי תבואו
 אל הארץ ונטעתם כו׳ וערלתם ערלתו את
 פריו בפריה של תורה הכתו׳ טדבר כד״א
 ניצר תאני יאבל פריה. ירסז בה שהעץ
 הוא הולד יביא׳ הארץ היא יציאתי אל אויר
 העולם. ואבד שכל שלש שנים ערלה
 ובשנה הד׳ קדש הלוליט כלוטד כשישלטו
 הג׳ שנים ויכנס לד׳ הקדישה• לה׳ ללטרו
 אותיות ואטר אתיכ ובשנה החטישית
 להוסיף לכם תבואתו שיהיו טוסיפין כלטודו
 ויכניסוהו לטקרא, בן עער שנים לטשנח
 דיל טשניות בלא גטרא. בן ייג לטצות
 כלוטר שאז הוא גדולוהייב בטצות,יסםכוהו
 בטררש כדכתיב עט זו יצרתי לי זיו
 בניטט׳ ייג. בן טיו לתלטוד דיל לשמת
 חנט׳ והוא התלטיד , בן היי לחופה רטזוח
 טרכתיב והוא אשד, בבתוליה יקה יהויא
 בניט׳ חיי. וטיש (בסנהדרין חדו עיט
 להשיאם ססוך לפרקן כלוטר קורט זטן
 גדלותם אנו ספרשים ססוך לפיק זה
 האסור כאן. וכבר ביארנוה בס׳ זה בם׳
 דסנהדרין דיל פ׳ הנשרפין בן כ׳ לרדוף
 כלוסר שאם לא נשא אשה עד כאן יהא
 רודף לישא ולא יסתין עוד בשום פנים שלא
 ישתקע בהרהורים רעים ובסעשים סמנים

 כטיש כפ״א דקירושין (דכיט עיט :
ת  בן שלשים לכת כלוטו־ שאז נתטלא כ

 עשרים לרדוף בן שלשים לפח בן
 ארבעים לבינה בן חמשים לעצה בן

 המדרגה השמינית בן ארבעים לבינה
 כיון שהגיע למ׳ שהם יו״ד אל
 החסר ויו״ד אל הגבירה ׳ויד אל התפארת
 והבינה רוכבח עליהם אימא רביעא על

 בנין ואז ודאי

 ששים לזקנה בן שבעים לשיבה בן
דה בן תשעים לשוח בן  שמונים מבו
 מאה כאלו מת ועבר ובטל p העולם:

 לרין־ לחפוס בבינה
 עליונה יליכנס
 בשעריה ולהשכיל
 בסתרי׳דמס בסחרי
 תירה כדי ליכלל

 בחמשיס שעריה:
 המדרגה החשיעיח בן חמשיס לעלה
 היינו שנכלל בסוד חמש שהם
 חסד גבורה ח״ח נלח הוד. כל א׳ כלולה
 מעשר דהיינו חחשיס שערי בינה אלו הס
 מררגוח עליונוח ואז הוא בעל עלה דהיינו
 המלכות מהיעצת מהכליות יועצות סוד
 החכמה למטה מי שח בנןוחות חכמה ואז
 הכליוח נצ״ח והו״ד יועצות מלד מי מן החכמה:
 המדרגה העשיריח בין ששים לזקנה
 דהיינו כולל שש קלווח כולם
 יחד כלא כלולה מפשר ותפארח נכלל מלד
 הכח״ר בסוד הדעת בסוד הזקנה העליונה
 ואז הי f זקן זה שקנה חכמה בסוד הדעת

 משם יונק הזקנה מהכתר:
 מדרגת האחד עשר בן שבעים היינו
 שכולל ז׳ מדות שנתייחד לו
 המלכות עס ששה קלוות ואז זוכה בעלם
 אל איר הכתר המאיר בהם והיינו סוד
 היחוד העליון שאינו נעשה ככללות זה • אלא

 מלד הכתר המאיר:
 מדרגת השנים עשר בן שמונים לגבירה
 העליונה הבינה ממש שהיא
 המדרגה השמינית כדכתיב ימי שנותינ;
 בהם שכעיס שנה מאלו הימים במין
 ואס בגבורות שמונים שנה ליכלל בבינה קלת:
 מדרגת השלשה עשר בן תשעים לשות
 שאז הוא בתכמה העליונה
 וכתיב אמרתי אחכמה והיא רתוקה ממניי איכ

L ישח למטה ויולא לחון יעכ״ז יורד בסיד ממטה למטלה. ימלמטלה למטה לשוח להשפיע 
 כל הכורע כורט בברוך ואס מטפש היינו לשיח אל החילונים כדכחיב ורהבס טפל ואון:
 מדרגת הארבעה פשר בן מאה זה מחעלס מח יראי נכנעו ונסחלק ממנו הכל יאם בעל
 שכל הוא מתפלא בסוד נפלא ועבר מן העילס ביובל העליון. תושלב״ע*

 והוא



 (מ) בן בג בג אומר הפך בה והפך
 בה יכולא בה ובה תחזי וםיב ובלה
 בה ומנה לא תזוע שאין לך מרה

 טובה הימנה:
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 בעבירת השיית ויבין לאחריתו. ואסר בן עי
 לשיב׳ כלו׳ ואינו ראוי עוד לענייני העולם
 וישיש בל השתדלותו בעבור השיית ,
 בן שמונים לנמרה כליפר שטצד הנבורית
 מבעו הגיע לכףיוםיף
 אומץ לעבוד יוצרי
 ביראה ובא במאמר
 ימי שנותינו בהם ע׳
 שנה ואם כנביחת
 שמונים שנה . בן
 תשעים לשוח כלומר שהולך בשחיית
 הקומה ומואס לבני העול׳ ואין ראוי לשוט
 הנה והנה אלא שיתכבד בביתו ויתפלל
 לה׳ כל רגעיו, והוא שיש שקורין זאת
 המילה בםבלת מלשין לשוה בשדה . בן
י מת ועבר ובמל סן העולם . £ א  מאה י
 וכל שכן שאם ישאר לו דעת שלא יוציאהו

s רק לתפלות ולתהיגה ולבקשה 
 (") בן בג בג אומר הפוך כה מ׳ הזהירו
 שלא יםפיק לו בהו׳ הקריאה
 הגסה לבד אלא שיהא הופך ומהפך כה
 בלומר כמה פעמים שאם יעשה כן הוא
 מוצא בה כל מה שמפקפק בלבו עליו
 והוא עגין דכילא בה . ובן הזהירו שלא
 יבמי בזכרגותו וידיעתו אלא יהזיר בה
 תמיד ויזקין עמה ויבלה נפשי עליה ולא
 יסיר ממנה כענין איסיים (כהנינה דים
 ע״ב) אינו דומה שונה פרקו מאה פעטיש

 ס פורנו

 ביית אבות פרק חמישי
 והוא בתכלית הבה יתבונן שלא יוציאנה
 רק לעמדת השיית כמו שנאסר בלוים
 שלא היו כשרים לעבודת משא אלא מבן
 שלשים ומעלה בן ט׳ לבינה כלומר שאז

 הוא בהבלי׳ התכוננו׳
 כאומרם זיל בן ם׳
 שני הכיר אברהם את
 ייראו כסו שביארנו
 בפתיחת המם׳ ובמס'
 עיז פיק דיה עיא

 אמי״ו מי יתן והיה לבכם זה להם ליראה
 אותי כוי אמיל משה לישראל כפויי טובה
 בני בשעה שאסר להט הקביה לישראל מי
 יתן בו׳ היה להט לומר אתה תן ואפי׳ םשיר
 עיר. לא רטזה להט אלא לאתר ט׳ שגה
 שנאמר ואולך אתים במדבר מ׳ שגה וכתיב
׳ אסר רבא  ילא נתן ה׳ לכם לב לדעת מ
 שימ לא קאי איניש אדעתא דרכיה עד מ׳
, בן המשים לעצה כלומר שעצתו ן י  שנ
 ראויה בי העצה אםגם צריכה שני דברים
 אהד מצר שיל האדם ואחת מצד מה שיאה
 טנסיונות הזמן כםיש חכמי המוסר הימים
 יזקוק הכסות וכשהגיע לתסשים כבר ראה
 מן דנםיונית הרבה . ועדיין הוא בתוקף
 שבלו כלומר שלא נטה עדיין שכלו לערוב
 ונמצאת עצתו טזיקקת טצד ב׳ הדברים
 הצריכים לה בן שעים לזקנה וענייני
 העולם מדהים טסנו וםזהירו שאז ישתדל

 מופהים שכליים על רעות אמתיות בענין
 סאלדי ובהשארות הנפש וזולתם שהם עיקרי
 המחקר הראוי לאהבה וליראה את האל
 יתברך כי זה כל הארס . יכל עיקר כוונת
 התורה ובהיות כי לא יראה לך ולא ימלא
 כל זה מדברי התירה זולתי אתר השתדלות
 ועמל כאמרו אם חבקשנ׳ ככסף וכמסמינים
 החפשנה אז הבין יראה ־י ורעת קדיש־ם
 המצא אמר בן הא שלא ימנע האדם מזה
 העמל כלל. כי אמנס כל מה שינדל העמל
 הנדל רעלת הנפש השכלית להיי מולם

 כאמרו אף חכמהי עמדה לי ז
 פרד

 מד ארבעים שנה וי.ח־ החמשים תהיה
 ירידת הכתות מבוארה כאמרי ומבן חמשים
 שנה ישיב מצבא העבירה . ובזה העיר
 יאזן על החריצות להשיג חיי עולם בעוד
. ו בתקפ: כמי שהעיד שלמה ר  הכוחות המש •
 באמרי יזכיר את ביראך בימי בחורותיך

 ער >'!שר לא יבואו ימי הרעה :

»t הפך בה כו׳ . הפיך , 
 להביו ולהביע נפלא

 3תירה
 ! נפלאות ממנה
 ולא תצטרך לספרי פיליסופי האוייית
 יחוקריהם . רכולא בה ובס תחזי הלא:
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 נשלמו מעניו׳ המםכתא אלא
 י שבםפרינו נתיספ׳ ברייתא גדולה
 (עי׳ לקמן אריכות דברים בעני; עפיי בתיי
 ן׳ ניט) וצירפוה עם משנת בן בנ בנ י:ד
 שעשו ממנה עם אות׳

' °- ובכאן ״ ר ז  למי ששינה מאיי יאחי* י
 לך מרה

 אנרא

ו והברייתא  משיה פי
 ה־א בניםה זה, הניא
 ר״י הנשיא אומר עז
 פנים לגיהנם ובשת
 ריא אומר טםזר

 (נח) בן הא הא אומר לפום צערא

 (ולבנת ריח בן עקכיא תמ5א בסוף פרק

 פנים לג״ע עז פנים
 ר׳ יהושע אומר ב; הנדה רבי עקיבא אוטר
 טסז־ ובן הנדה . ראכ״י אומר אף לא עמדו
 רגלי אבותיו על הר םיני. ובסם׳ כלה
 אטרו על זו של רע״ק אמיל לרע׳׳ק עקיבא
 חיאך תנוח רעתך לחלוק על תברך בין כך
 עבר אחר לפניהם בקיטה זקופה הלך רעיק
 אצל אטו אמר לה אם תגלה לי טה שאני
 שואל לך אני טביאך להיי העוהיב אטר'
 לו השבע לי נשבע לה ובטל בלבו אטד
 לה טה טיבו של ולד זה אסרה לו כשנכנסתי
 לחופה פירסתי נרה יפי׳ טסני בעלי
 ובעלגי שושבינו קרא על עצטו סור ח׳
 ליריאיו. התירו לעצטם דבר זח להזהיר
 האדם טאלו המרות שהם סיבת הטות
 הנצחי והאבדון ויחוש בל ארם בעצםו שלא

 פתח עינים
ל הא הא אומר לפיס לנגרא אנרא דעביד כלהו לז״א בהכרת רשעים הראה  (כח) ב

 ובלה בה וטינה לא הזיע שאין
 טיבה היסיה :

 נכה) בן הא הא אומר לפום
 פי׳ אנרא
 היא בסקיס פרי כמי
 שפי' למעלה. בפי
 מה שיתעמל בתו־־ה
 יסילוך סרנה פרי

 נבהר ר״ל השגת האמת בי ק־יא׳ המניח׳
 והתענינ לא הרד חררי בגין יאמר זיל אף
 חכמתי עמדה לי חבטה שלמדתי באף
. ויש לפ׳ לפיס צערא אגר׳ י  עמדה ל
 שהלמיר בצרקית ורוסיה; היא לפי עגץ
 האיש ועמלו בפעולות הבובות כמאמר
 כדבעי ליה לא עבר. וכאומרם זיל יסוף
 סס׳ םגתות) אהר הטרבה יא׳ הממעיט ובלבד
 שיכ-ין לבו לשטים. ובברייתא של ריין
 (בפייב) אטמ טעשה בהלל הזקן שהיה
 מהלך בדרך פגע בבגי ארם שהיי טביאיז
 חטה אמר להם בבטה הסאה אטיל בבי
 רינרין פגע באחרים אטיל בבטה הסאה
 אטיל בג׳ רינרין התתיל טתטיה עליהם
 אטיל לפום צער א אגדא כלו׳ שאגו טביאין

 אותה יותר רהוק:

 כלו׳ הביטה וראה בכריהו׳ נאמר אל חטמחו
 בכל אלה ומוכרח אפי׳ אחת מאלה יא״כ
 מרה טיבה מרובה דאפי׳ באחת זוכה לעהיב
 ושפיר אמינא ושמור דרכו אפי׳ מצוה
 אחת ט״כ שמעתי ואפשר רזה רמז לפום
 צערא כפי העונש שמוכרח אפי׳ אחת משם
 אהה למד אגרא שהשכר יגדל אך* על אחת
 כמיש ושמור דרכי . יאהר זמן רב מצאתי
 שפירוש פ׳ קוה לה׳ ובנזיר דרכו הנז׳ הנה
 הוא בס׳ זהב שיבה להרב המפורסי׳ מהר״ש
 אלנאזי זצ״ל בסיף מטה דך. עיז דפוס

 אשכנז מיש :
ד יראה במיש ינע ר' בין בכית 1 ע  ב) 1

 שנה מה שתלמיד ותיק ינע
 בקי : ידקדק מהראנ/ח כי הנה בהורי

 אפשר לפר׳ במה ששמעה׳ וכמדומה
 לי העטרה ראשי אבא מארי זלהיה פירוש
 פ׳ קוה אל ה׳ ושמור דרכו יכי׳ בהכרה
 רשעים הראה במיש בסיף מכוה על פ׳
 עושה אלה לא ימיט לעולם כשהיה מניע ר״נ
 למקרא זה היה בוכה אמר מאן דטביד
 כלהו הוא דלא ימוט הא דטביד הדא
 מינייהי ימיט א״ל ר״ט אלא מטהה אל
 הטמאו בכל אלה בכלהו אין בהדא מינייהו
 לא אלא בכל אלה באהה מאלה ה״נ עושה
 אלה אחה מאלה יז״ש קוה אל ה׳ ישמור
 דרכו אפי׳ מלוה אחת שתהיה כמאמרה
 וכחקינה בכל עניניה וענפיה ובדרך א׳
 לבד וירוממוך ברשת ארן . וכי תימא הפ׳
 אומר מושה אלה לא ימוע למשמע ע

 ישרה ג
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 פי׳ עיר שני בעמים אחרים בחי׳ לקידושץ
 לדיע ע״ה יליש) הכוונה שנבחר המין
 יקיצו בו וירחיקו מטנו יישאר הרבר קייס
 לדורות והוא םשל ההתום. ואמר אחיכ
 וכל הפפול פוסל ואינו מדבר בשבחה
 םעולם ואטד שמואל בטוטו הוא פוסל. טיף
 אדם לטור! סוף בהםה לשהיטה הכל למיתה
 הם עופרים הניא דיי אוםר אשרי מי
 שגדל כתורה ועמל בתור׳ ועיש׳ ניר ליוצרי
 גדל בשיט ונפטר בשיט טן העילם ועליו
 אטד שלטה בהכטהו טוב שם טשטז טוב ויום
 הטות םיום הולרו לטור תור׳ הרבה ויתנו לך
ל:  שבר הרבה ודע טתן שכר; של צדיקים לעי

 ותר יכמיש במקום שבעלי
 תשובה טומדין אין צדיקי׳ גמורים יכולין
 לעמול וכתב הרמב״ס דהטטס שעעם

 טעם האיסור ופירש :
ן יאמר במה ש־לוע להנפש השפלה  ל) א
 אינה פונמ׳ כל כך בחמאת ה כי
 אינה פוגמת אלא כפי כחינתה . אבל
 נפש צליק שעושה מעשה זה עצמו הוא
 פונס יותר כפי פילוי נשמתו וכמ״ש הקב״*
 מלקלק פס חסידיו כחוט השפרה כי לגדולת
 נשמתם כל שהוא הוא פגם גלול . וכדי
 שלא נאמר לזה הלקלוק הוא לוקא בטניגי
 חטא אבל בקיום מצות הכל שויס לז״א
 לפוס צערא העונש שמקבל טל החטא כן
 הוא השכר בצליק ובינוני שעשו מצוה
 אחת אין שכרס שיה ללצליק גלול שכרו
 כשס שהוא מלקלק טמו כחוט השערה :
 ה) א* נ במ״ש מהרחיו זצ״ל ששאל
 לרבו לטינינו הרואות בתלמוד
 ומדרשים שמטשיס טובים ומלות והלושת
 התנאים ואמוראים הוא דבר מבהיל ולא
 יוכל האלם בלורנו למשות אתת מאלף .
 והשיב לו הרב זצ״ל למתה גברה מאד
 הסט״א והמטט שטושים אתה אלהיס תשבה
 לטובה כהרבה שהיו טושים הראשונים זז״ש
 לפוס צטרא כי בדור אחרון הרבה פיכיבים
 וטרדות אגרא כן הקב״ה קובפ שכר כי
 התגברות הססיא גורס והגם למעשים אלו

 הסיבים

 לבא לירי השר כ״ש בדברים םבוערים וזה
 חלק אהר מהלק לשוה״ר רדותרי׳ ר״ל
 לספר בגנות התיטא לסיבת אזהרת האחרים
 שלא יבשלו בעון ההוא כסו שביארנו בתיבור
 התשובה, ,־אסר את״כ בברייתא זו על
 כולם דיל ע״כ הפםולין כשאדם םרחתן
 בדם אליהו כופתו יהקב״ה חותם ואומר אוי
 לו לפוםל את זרעו ופעם את םשפחתו
 ונושא אשה שאינה הוגנת לו םלמר שכל
 הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו
. ולקה דרך םשל אליהו ו ע צ  והקב״ה ה
 להיותו ניבחר האנשים אהר םשיר עיר,
 ושנחפרםש לכל שעלה לשםים (איה ולעיר

 פתח עיניס
 ישראל הנפטרי׳ בקצרות שנים יש להם בא בשכרו

 טענת שאס היו חיים היו טיש־ן מצות
 והקניה משלם להם שכרס ומה יתרון למי
 שיגע בכל כחי כר׳ יון והשיב כי להנפטרי׳
 בקצרוח שנים שבחייהם לא סגלו כיכ
 מטשים טובים אף שיטענו שאס היו ח־יס
 היו מקיימי מלוח משלם להס שכרן כפועל
 בסל אך אותה שהם כר׳ בון שיגעו מאל
 גמורה ובמצות הקב״ה פורע להם משלם
 פכ״ל וז״ש בן הא הא כלפי הנפטר כשהוא
 גפר לפוס צפרא כפי הצפר ו־ג־פה ש־נט
 כמייו כן הוא אגרא השכר שנוטל אחר
 פטירמו טל טטנמ אס היה חי היה טושה
 מצות והקכיה משלם לו ולסוס לפרא אגרא
 שאם בפה״ז לא היה יגמ כל כך למהיב
 משלם לו טל טטנה הנז׳ שכרו כפוטלכטל
 ואס טשה כר׳ בון הנה שכרו משלם לשלם

 לי אחרי מותו כאלו היה בחיים :
נ אפגר במ״ש איזהו תשיבה נמורה י  0 א
 באוחו פ׳ באותה אשה וכי׳ ויש
 סיד למי שפבר פבירה ישב כי פגע באותה
 אשה וכי׳ גלל צערו יותר מצליק שפגע
 באשה זו והויא להשב לא יהיה לו תוספי
 שכר על צמרו מאחר לזה נמשך ממה
 שהיה רשפ ומבר עכירה ואיך זה יהיה
 לי לפזר לקבל שכר יותר . לז״א אין
 הלכר כן אלא לפיס צפרא אגרא ואפ״ג
 יהצער הזה הוא גרס כלפבל איסירא מימ
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ר. . פרק ר׳ מאי  פרק ששי
 שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם.

 (א) רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד
 אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו נקרא ריעאהוב אוהב את המקום אוהב
 את הבריות משמח את המהום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה
 ומכשרתו להיות צדיק חםיד ישר ונאמן ומרהקתו מן החטא ומקרבתו לידי
 זכות ונועץ ממנו עצה וחושיה בינה ונבורה שנאמר לי עצה וחושיה אני
 בינה לי בכורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה
 ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוםק והוי צנוע וארך רוח ומוחל על

 עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים:
 (ב) אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת

 ואומרת
 ספורנו

 (א) נקרא רימ . שותף להקדיש ברוך
 י הוא במטשה בראשית בהיותו
 טיזר להשיג התכלית המכוון מאתו יתברך .
. אוהב את  כאמרו ולי מה יקרו רטיך אל
 הבריות בהיטיבו להס במרת בוראו הסיב
 יהמטיכ. כאמרו והלכת בדרכיו. ומלבשתו
 עניה ויראה שהם מיני זהירות . ומכשרתו
 להיות לריק ומסיר שהם מיני זריזות כאמרם
 ז״ל זהירות מביאה לירי זריזות וגהגין ממנו
 להבין ולהורות לזולתי דרכי תיי טולם ותיי
 שעה. ממשלה . להישיר זולתו במדיניות
 גם כן רזי תורה באלקיות כמעין להוסיף
 דעת גס ברברים בלתי נכללים בתורה .
 ויהא לנוע שקונה בס תכיגות מעשים טיביס:
 (ב) עלבונה של תורה . כשאין האדם
 מחשיכה להתכונן בס
 ולהבין המועלת הנמשך ממנה ולזה נקרא
 נזיף שיקרה לו שיקראהו הנוער בו בשם

 פתית
 דברים אתרים דרוש

 פתח עינים
 הסיבים כלא תשיבי לגבי מעשה התנאים
 לפי דורס של האחרונים הוא משוב הרבה:
 ו) ועוף יראה דרך הלל״ במשז״ל מד
 שאתה מבקש שיכנסו ד״ת
 לתוך מעיך בקש רתמים שלא יכנסו ממדניס
 בתוך נופך ודש לפיס למרא ריל לפה
 צערא כלומר אס גלסערת בפיך שלא הכנסת
 מעדנים אי שהרעב׳ עצמך למ״ד אנרא
 הכל ישילם שכרי משלם כדת מה לעשות:
 ז) ויראה דקאי אמשגה דלעיל הפיך
 בה יכי׳ ופירש הרב מהרשיא
 באהבת עילם דף קי״א במיש פשפש ילא
 מצא יתלה בביסיל תירה דהכינה פשפש ילא
 מצא שהיסירין הם מרה כנגד מרה יתלה
 בביטול תירס רעל ביטול תורה צידקים כל
 מיני יסורין ומל זה אמר לפום צפרא בבישול
 חורה שצודקים כל מיני יסורין כן הוא
 אגרא הנה שכר הלימוד כאלו תקן כל

 בקונטריס
 הגיף :

 (א) שנן מכמים בלשון המשנה ממ״ש כמגיותגו
 ייא בסיד ידריש ל׳ :

 ודע שפיריש הרמבים לפרק זה אשר במשניית עם פי׳ הרמב״ס יבשים. פיריש פרק
 זה אינו מהרמכ״ס כאשר יכיר המעיין ממטבע הלשין יעוד יראה הרואה
 שהוא מועתק מפירוש רשיי למסכתא זו הגם שיש קצת שיניי . יעל הריב שהרמב״ם
 לא פירש אלא ה׳ פרקי שהם משניות ואחריו החזיק גם רביגו עובדיה . אלא שהמעתיקי׳
 אמריגים אי המדפיסים לקמי פי׳ רשיי לפרק זה יסמכוהו לפי׳ הרמב״ם כגיל פשיט:

ב) אריביל בכל יום ייים במ קיל יכי, עמ״ש בעגיומט באורך במשנה ) 
 !ו בקינס׳ דברים אחרים דריש ה׳ בם״ד וברחש י״ס ודרוש ל׳ :

 שכן
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 ואומרת. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שיל מי שאינו עוסק בתורה
 נקרא נזוף. שנאמר נזם זהב באף הזיר אשד, יפה וםרת טעם: ואומר והלוחות
 מעשה אלהיט המה והמכתב מכתב אלהים הוא הרות על הלוחות. אל תקרא
 חרות אלא חירות שאין לך בן הורץ אלא מי שעוסק בתלמוד תורה וכל מי
 שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות:
 (ג) הלומד מהבית פרק אהד או הלכה אהת או פסוק אהד או דבור אהד
 «ו אפילו אות אהת צריך לנהונ בו כבוד שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא
 למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו שנאמר
 ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי: והלא דברים קל והומר ומה דוד מלך
 ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו
 הלומד מהבירו פרק אהד או הלבה אחת או פסוק אחד או דבור אחד או
 אפילו אות אחת על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד ואין כבוד אלא
. ואין טוב אלא תורת ב  תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טו

 שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובר:
 כך

 ספורנו פתח עינים
 פחות טל ירך טיא מיא ראה מי קורא לך (נ) שכן מציגי בריר מלך ישראלי שלא
 במק והביא ראיה מל זה ממה שאמר שהאשה י למד מאתיתופל אלא שני רברים
 בלבר וכו׳ הקשה בס׳ טן אבות והא גמר
 תו מיניה למכתב שס אחספא וכו׳ ותירן
 רההיא שטתא אכתי לא אנמריה מפי וכד
 ט״ש ונעלמו ממנו רכרי רש׳יי כסוכה רף
 נ״ג רמשמט מרביייי רככר רור הע״ה יורע
 היה הרין זה אלא שלא רצה להורות בפני
 אתיתופל וכמיש בפתח מינים מס׳ סוכה
 ונדפס סיף קונטרס שמתת הרגל ופ״ש .
 וכשם הנריליס כתבתי בקינט׳ מסרי אכית
. ומנין לימור אות אתר מדור ו  במשנה ז
 המלך שלמר שני רבריס עיין בס׳ מטשה
 רקת להנאון מהר״א מקראקא זציל רפריק
 שפיר מד כאן לשינו. וטתה אמת אגיר רתזרתי
 למת הלום לראוי דברי הגאון הנז׳ ולא
 הונח לי רמאי דקאמר רבאות א׳ יש שני
 דברים כגון מרס הפר דנירמין ימוסיפין
 כאלי כתיב רס מהפר מ״ש . איברא רככל
 אות מהתורה יש דברים רבים מאד מפרד״ס.
 אמנם אי לא למד אלא אות אתת בנון
 מיממות או אוממית ולא פירש הלימודים
 אע״נ ראיכא מובא באית זה אי לא אגמרים
 אלא האומ פשיס למור לא דמי לרהע״ה
 ראמיהיפל אגמריס ב׳ דכריס ממש וזה
 מבואר. והיוהר נכין דבהררגה קיליף יכמיש

 המפרשים

 היפה אשר לא יטטס הטופס אה יפיה היא
 כמו נזם זהב כאף מזיר שאינו מכיר פרך
 ומשיבומ הזהב וקרא הכלמי טוטם יופי
 היפה בשם מזיר וזה אס כן יקרה למי
 שאינו מוסק במורה מבלי אין אצלו הכרמ
 מטלהה ומוטלחה וכחן מטס מל שס שהנזיפה
 ראייה לו מפני שהיא בההרשלוהו מאבד

 ממנו השגת הועלת וכבוד רב:
 (ג) הלומד ממבירו כו׳ . ומאמר
 שמי שלא ׳למיד הירה
 ראוי לפלבין הנזיפה הנה מי שיהיה מקנה
 לאדם כביד שהיא הפך הפלבון ראוי לכבוד
 והביא ראיה שכענין זה ראוי לנהינ ככור
 אפילי במי שלמטה ממני מריר המלך שנהג
 כבור באחיהיפל שהיה למטה ממני. והביא
 ראיה טל מה שאמר אפילו אוה אהה .
 כאימרי אין כביר אלא תורה כלומר שההורה
 היא בעצמה כבור לא סבה ככיר בלבד
 וכנה מל כל מלק מהככיד יצדק שס כביד
 במשפס כל מהרמה המלקים והביא ראיה
 מל זה שהמירה בעצמה היא כבוד ממה שכהב
 כביר מכמיס ינמלו . והביא מל שבאומרו
 ינחלי. אמר זה על המירה שקרא אימה
 כבור ממס שנאמר והמימיס ינחלי שהעיב

 מחור
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 (ל) בך היא דרכה של תורה פת במרה תאבל ומיס במשורה תשתה ועל
 הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אם אתה עושה כן אשריך

 וטוב לך אשריך בעורם הזה וטוב רך לעולם הבא:
 (ה) אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך עשה ואל
ס ר ת .  התאוה לשלהנם של מלכים ששלהנך גדול משרהנם וכתרך גדול מ

 וגאמן הוא בער מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך:
 N 1) גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות: שהמלכות נקנית כשלשים

 מעלות
 מפורנו

ר לנפש השכל• הניחן לה מציאית יתיי י מ  מ
 פולס הוא החורה העיוניח . והביא ראיה
 מל זה ממה שאמר כי לקח טוב נחתי לכס
 יכאר שזה הטוב הוא החירה כאמרו הירחי

 אל חעזוכי:
ד) כך היא לרכה של הירה כי׳ . הזהיר ) 
 י משני לבריס אשר הס מל
 הרוב המונעים האלס מעסוק בהורה בלי
 ספק האהל הוא ההפץ בהענוני הגיף יאמר
 שהפוסק בהורה צריך שיסהפק בהכרה׳ לחיי

 שעה ילא יאבל זמני לבקש מיהרוה:
. יהשני ׳ י  (ה) אל הבקש גלולה לעצמך כ
 הוא הכוסף אל הנלולה והמעלה
 בהיי שעה יאמר שצריך שלא יהמול לסיסיף
 כביל בעילס כזה ייהר מלימולי ריל ייסר
 ממה שהירגל בי כפי מררגהי בהיי שמה
 יאמר בהשגה ההורה ימצא הייס כביל גלולי

 המעלה מכל זילהס :
 CO גדולה הירה כי׳ . כבר אמרי
 שלשה כהרים הס כתר
 הירה כהר כהינה יכהר מלכיה יבזה אסר
 שכהר ההירה גליל מן השני כהרים

 הנשארים

 פתח עינים
 המפרשים. יממ״ש כמנייהני לרך לרש כסי

ל .  הקמן ראש ליל פ׳ שמיני כסי
) כך היא לרכה של הורה פה במלה ד ) 
 יכי׳ אפשר לפ׳ להכונה לכל כך
 יהיה משקי גלול ינמרן כהירה שיסיר
 מעייניי מכל ענייניי יקנייניי ילרב השקי
ילעהי  לא ירע לאכיל ילא לישן כי כללבי
 בהורה יססילא אס יזכה לזה כלי שיס
 מכריה ימצא ליאכל מעס פה במלה ימעס
 מיס יישן בארן כלי לפסיק כהירה ילא
 שיעשני לםיגיף רק מאהבהי יהשקי בהירה
 על לרך מ״ש הרכ ראשיה הכמה שער אהבה
ט זיל כמעשה  פ״ל משם רביט יצהק למן ע
 התישק בבה מלך עיש כי ההישק ברבר
, גירס להסיר רעתי מכל שאר רבריס .  א
 חיש כך היא לרכה של הירה מי שריצה
 לזכיה אליה היא יגיע השקי לילבק כה מאל
ה כמלה יכו׳ יבהירה אהה עמל  ומזה יבא פ

 ואז ולאי התורה הגלה סהריה לו :
) והכהונה ככ״ל ממלות . מצאתי י  י
 כתוב כס׳ ישן נושן כ״י
 יז״ל הכהינה נתנת בכ״ל מעלית וכננלס
 נתנו כ״ר מתנית יאלי הס . קלישה • מהרה

י שש . פארי המגבעית לכביר ילתפארת פאר תספירת ראש כל שלשים ייס . לנפש ר  מ
 לא יטמא . לא יקרתי קרתה בראשם . יפאת זקנס לא יגלתי יבבשרס לא ישרטי
 שרמת . אשה זונה ותללה ואשה גרושה סאשה לא יקתו • כל אשר בי מיס לא יקרב
. ולא ל ג . ולא שבר ר ל  איש מור . ולא פסח . ולא תרוס . ולא שרוע. ולא שבר י
. ולא יפלת . ולא מרות אשך . ולא בעל מוס ב ר . ולא ג . ולא תבלול במינו ק . ולא ר ן ב  ג
. וחייבים לנקות מצמש מכל כיעור מכיל ולפי שראיתי למפ׳ שפירשו בכ״ד ר ת  א
 ממלות שהם כ״ר מתניה כהינה לכן המתקתי פיריש הנז׳ להנאנ׳ לאיש ספי לשון ב״ר
 מעלות : ימה גס לפי ע״ש הרב כלי יקר שנתנה לכהניס עיר מתנת תמשה ומשרים
 והיא גרילה מהכ״ר והיא כרכי כהני׳ וזו כ״ה תברכי עיין בספרי פ׳ נשא יפ׳ קרס
 גלפיריש המפרשים הול״ל כ״ה מעלות לרברי הרב הנז׳ אכן לפי הרב הכוסב הנז׳ נישא:
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 מערות והכהונה בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.
 ואלו הן בתלמוד בשמיעת האוזן בעריכות •!:פתים בבינת הלב באימה ביראה
 בענוה בשמחה בטהרה בשמוש חכמים בדקדוק חברים בפלפול התלמידים
 בישוב במקרא במשנה במיעוט סחורה במיעוט דרך ארץ במיעוט תענונ
 במיעוט שינה במיעוט •שיחה במיעוט שחוק בארך אפים ברב טוב באמונת
 חכמים בקבלת היםורין המכיר את מקומו והשמח 'בחלקו והעושה םיינ לדבריו
 ואינו מחזיק טובה לעצמו אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות אוהב
 את הצדקות אוהב את המשרים אוהב את התוכחות ומתרחק מן הכבוד
 ולא מנים לבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה נושא בעול עם חברו ומכריעו
 לכף זכות ומעמידו על האמת ומעמידו על השלום ומתיישב רבו בתלמודו
 שואל ומשיב שומע ומוסיף הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות
 המחכים את רבו והמכוון את שמועתו והאומר דבר בשם אומרו הא למדת
 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר

 למלך בשם מרדכי:
 (ז) גדולה תורה שהיא נותנת חיים רעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר
 כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. ואומר רפאות תהי לשרך ושקוי
 לעצמותיך: ואומר עץ חיים חיא למחזיקים בה ותומכיה מאושר : ואומר בי
 לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך: ואומר תתן לראשך לוית חן עטרת
 תפארת תמננך: ואומר כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים: ואומר אורך
 ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד: ואומר בי אורך ימים ושנות חיים

 ושלום יוסיפו רך . ואומר דרכי׳ דרכי נועם וכל נתיבותיה שרום :
 (ח) רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון בן יוחאי אומר הנוי והכח והעושר

 והכבוד
 ספורנו

 הנשארים . חה כי אמנם כמר המלכוח שטה ובחיי פולס שהרי מפנין רובב שפמי
 ישנים למדנו למרמ נאולמה למיי מולם מיר
 המקטריגים יממרמ הרין ומל הנאולה
 הנמשכמ מזאמ המרה לחיי שטה הביא
 ראיה ממה שנאמר ומאמר אסתר למלך
 כשם מרדכי שהיה זה סבה לגאולה במיי

 שפה :
. כבר מנו חכמים ׳ ו  (ז) גדולה הורה כ
 קצמ מצומ שארם אוכל
 פירותיהן כעולם הזה והקרן קיימת לו
ה ר  למולם הכא וכתוכם אמרו תלמיד מ
. ובזה אמר שהתורה נותנת ידים  כנגר כלם
 ואישור במדרגות שונות בפולס הזה ובעולם
 הבא . והביא ראיה באלו הכתיבים מל
 העתה מסבבה חיי הסולם הזה . p פל
 האישור בם כפי סוב כוונת העוסק בס וכפי

 רב השתדלותו :
 (ח) נאה לצדיקים כו׳ . אמר שהוא

 נאה

 כתר
 נקנה כשלשים ממלות כלם גשמיות מסיבות
ר בתיי שמה והם הנזכרות כמשפס ט  כ
 המליכה אשר כהם שרשים מתפשטים לענפים
 רבים והמלך מוסר כהם לפתות בצורך
 מלממה וכן כתר כהונה נקנית בכיר מתנות
ר הכהונה כאמרו ט  כהונה אשר כהן ההיה כ
 לך צתהים למשחה וכלן גשמיוה מקנוה ככור
 כחיי שטה. אמנם כמר מורה נקנה בהפך
 זה כי אמנם כל אלה שהזכיר אינם מעלומ
 אבל רכרים מכרילים ומפרישים האדם מן
 החמריוה ומכבוד חיי שמה והכליח זה בהכרמ
 הוא להקנומ ככור לחיי עולם אשר אין
 ביט ובין כבוד חיי שעה שום ערך והדמוה.
 יאמר שממטמ הכבוד לחיי סולם היא
 אמירת הדבר כשם אומרו . כמי שאמרי
 זיל ששפמיי ריבבומ בקבר ומכאן אמה
 לסד שזאת המרה מביאה גאולה למולם במיי
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 והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם שנאמו
 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה המצא: ואומר ת£:;רת בחורים כחם והדר
 זקנים שיבה: ואומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם: ואומר
 להפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יי צבאות בהו ציון ובירושלים ונגד

ד:  זקניו כבו
ת שמנו חכמים לצדיקים כלם מ  (ט) רבי שמעון בן מנםיא אומר אלו שבע מ
 נתקימו ברבי ובבניו: אמר רבי יוסי בן קםםא פעם אחת היית• מהלך בדרך
 ופנע בי אדכ אהד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזת
 מקום אהה אמרתי לו מעיר נדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי
 רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים
 טובות ומרנליות אמרתי לו אם אתה נותן לי כל כסף וזחב ואבנים טובות
 ומרנליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה וכן כתוב בספר תהלים על
 ידי דוד מלך ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף: ולא עוד שבשעת
 פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כםף ולא זהב ולא אבנים טובות
 ומרנליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד שנאמר בהתהלכך תנחה אוהך
 בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך: בהתהלכך תנחה אותך בעולם
. ואומר א ב  הזה בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם ה

 לי הכסף ולי הזהב נאום יי צבאות:
 (י) המשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואדו הן תירה קנין אחד .״

 םפורנו
 פטירת׳ . ממה שכתיב בשכבך -״vf עליך
 שלא יצטער בקבר והביא ראיה פל היות
 הזהב והכנץז בלתי נחשבים אצל בפל
 הנסיון בערך אל התורה מדבר• דוד המלך
 שנסה יה ברב משרי ואמר סוב ל• תירם
 פץ מאלפי זהב וכסף . יהביא ראיה שאץ
 ראוי להשתמש בכסף ייהב הבלתי הכרתיים
ק לכבודו  לח״ שעה תנא כשנשתמש ב
 יתברך . ממה שכתוב לי הכסף ולי הזהב

 אמר יי צבאית :

 (0 המשה קניניס בו׳. אמר שתכליס
 שכיון האל יתברך
 לקנותו ולהשיג במה שברא נשלם בחמשה
 דבר״ש . ואמר שהראשון הוא התורה שהיא
 לשלמות נמצא בחיר״ שיהיה בללמו יתברך
 ובדמותו והביא ראיה פל זה שנאמר אבי
 חכתה כולי •י קנני ראשית דרכו והשני־
 הוא מציאות שמיש וארן תשר גמציאיפ*

 נמצא

 נאה לצדיקים ונאה יי־-ים שיהיו
 לצדיקים אלו ההצלחות ויחמיר בהם
 זמן אריך כדי שיוכלו להיטב לזולתם וראוי
 להתפלל טל צדיק* הדוד שישינו כל אלה
 ההצלחות לטיבהס ולתוטלת בני דורס
 והביא ראיה פל קצהס מן המקראות :
 (ט) אלו שבט מרות בו׳. העיד רבי
 שממון בן מנסיא שאין זה
 איפשר רתוק שימצאו כל אלה ההצלחות
 יחלו בצדיקים . והמיר כי אמנם כלם יתד

 נמצאו בדורו ברבי ובניו:
 אלא חורה ומעשים טובים בלבל ;
 ושתי אלה לא ישינו טל השלמות
 זולת• בחברת תופשי התורה כעוסקים
 בסורה ובמטשיס טובים . וזה כי בחברתם
 יוסיף רפת בתורה וירגיל סצמו במטשיס
 סוביס כמיסס וכש״טיב האדם שס לזולתו
 תהיה הטבתו לבני אדם מהינניס ומביא
 ראיה מל שהתורה מלוה אפ במלם בשעת
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 שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנץ אהד בית המקדש
: שמים  קנין אחד: תורח מנין דכתיב יי קנני ראשית דרבו קדם מפעליו מאז
p הדם רגלי אי זה בית א ה  וארץ מנין דבתיב כה אמר יי השמים כסאי ו
ו לי ואי זה מקום מנוחתי: ואומר מה רבו מעשיך יי כלם בחכמה  אשר תבנ
 עשית מלאה הארץ קניניך: אברחם מנין דבתיב ויברכהו ויאמר ברוך
 אכרם לאל עליון קנה שמים וארץ: ישראל מנץ דבתיב עד יעבור עמך יי
 עד יעבור עם זו קנית: ואומר לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי
 בם : בית המקדש מנין דכתיב מכון לשבתך פעלת יי מקדש אדני כינני

 ידיך: ואומר ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתח - ימינו :
 (יא) כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר
 בל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתין אף עשיתיו ואומי 'יי ימלוך לעולם

 ועד :
 דביי

 מפורנו
 נמצא המין האנושי המוכן להיוח אוחו והביא ראיה טל זה ממה שנאמר מקדש יי
 השלם אשר כוון הוא יחברך יבריאה והביא כוננו ידיך . כלומר שבשביל המקדש שפטל
 ראיה מל זה ממה שנאמר השמים כסאי כוננו ידיו שאר הנמצאות הנשמיוח. ולבאר
 שזה נאמר פל בית פול מיס ולא מל משכן
 שלה הביא ראיה ממה שנאמר הר זה קנחה
 ימינו. ובהיות כבודו יתברך השלם בכל
 מיני החכליח היה זה בהכרח תכלית
 כוונתו והביא ראיה מל זה ממה שנאמר
 כל הנקרא בשמי ולכבודי כראהיו וממה
 שנאמר כוננו ידיך י׳ ימלוך כלומר שכוונת
 כל מה שכוננו ידיו היה שימלוך לעולם
 ומר . וימלא כבודו את כל הארן אמן ואמן:

 אמר שכדי שיהי׳ לכל א׳ מישראל איזה חלק
 לפולס הבא הרבה להם תורה
 ומצוות שבאחת מהם שיקיים לשמו יקנה
 בה איזהו חלק לחיי מולם באמרס ז״ל
 בביאור מה שנאמר לכן הרחיבה שאול
 נפשה ופטרה פיה לבלי חוק למי שלא קיים
 אפילו חוק אחר והביא ראיה מל זה ממה
 שנאמר יי חפן למטן צדקו ינדיל תורה
 ויאדיר . כלומר שכדי לצדק את ישראל חפן
 להנדיל את התורה ולהרבית את המלות
 למטן יצדק כל אחד מהם באיזה חלק
 מהתורה והמצות ויהיו כלס זוכים לתיי

 הפולס הבא ;

 והארץ הרוס תלי כולי ואל זה אביט אל
 מני ונכה רוח וחרד מל דברי ומזההחבאר
 שזה הנמלא החרד ומשתדל ברבר האל
 יתברך שהוא התורה הוא המכוון במציאות
 שמיס וארץ וכן הביא ראיה יממה שנאמר
 מה רבו ממשיך יי כלס בחכןזה עשית
 הנאמר אחר שספר חרוש שחים וארן .
 כלומר שכל מה שהמציא היה בשביל החכמה
 אשר התכלית המכוון בה נשלם בארן
 כאמרו מלאה הארץ קנינך . והקנין השלישי
 ביה אברהם אשר הוא לבדו כדודו היה אותו
 הנמלא המכוון . והביא ראיה מל זה ממה
 שאמר ברוך אברס לאל מליון קונה שמיס
 וארץ . כלומר שבמציאות אברהם נטשה האל
 יתברך מליון קונה שמיס וארץ בהשינו
 יחברך בהם המכלית המכוון . והקנין
 הרביטי היה ישראל שבין כל הטמיס לא
 נשלם תכלית כוונתו ונשלם בישראל והביא
 ראיה ממה שנאמר טס זו קנית . כלומר
 שבזה הטס לבדו בין כל הטמיס נשלם
 השנת החפץ האלקי וקנינו . 0הקנין החמישי
 היה בית המקדש אשר בו לבדו בין כל
 המקומות נשלם החפץ והתכלית היאלקי .
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 רבי הנניא ן עקשיא אומר רצה הקנ״ד, ויבא לשליםות ושאר הדברים הס דברים
 לזכות את ישראל לפיכך הרבה להמ פשוטימ וכן לא רציתי לפרש בה כלום
 תורה וםצות שנאסר ה׳ הפץ לםען צדקו אהד שאינו םן ד*םםכתא. וכן מצינו בקצת
. ופי׳ דברי ר״ה םתזוריט ברייתא אתית קרויה פרקו של ב י  יגדיל תורה ויאדיר . ע
ם נמשך רבי םאיר והם דברים י א ה * ש י  י
ה םעורבים םברייתא צ י רבי חנניה בן עקשיא אומר ר ם ו ת י *"י ה א  ם

p ך א ר ת של ד ת א ו ב ז י הקדוש ברוך הוא ל ו כ י ל יי ע 0 8 0 

ה ו ם ש א ר ברייתות ר ו מ ישראל לפיכך הרבה להם ת  יצר לכ האדם י
ן ורובם דברים פשומים ק ך ה ומצות שנאמר יי חפץ למען צ י ק ם י א  םנעיייי• י
ם ה ׳ כ אין ב ג  בקצת יהירים יםלטו ינדיל תורה ויאדיר : י 1
, ל ל  צורך לבאר ב
 שיש קצת דברים אפשר
 עליהם כםה דברים םשליםות
 והםוםרים נםנעתי םזה אהר
 סן הסםכתא : מה נםצא
 ראשונה בסוף פיה ועפיין יובגו

 דבריו פה1:

 ממנו לטוב מזגם
ב השתדלות׳ בלמוד ואעפיי  וקלות הבנתם עמ ת
 כענין באבות הקדומימ ריל שמ ועבר ונת לגלגל
 ואברהמ יצתק ויעקב רוב העולם נמכרימ המרות
 בידו לצמיהו׳ און גואל ולבתירת האבות שאינו

 רצה לזכות את הבנים והרבה להם תורה בהוצאה
ת יטלט בהם םידו מ ת והערות ר ו מ  י
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 תקונים הגהות והע־דת להםחיחה.

 דף ח׳ ע*ב כתוב בם׳פרינו קצת ברייתות שאמרו שם תניא וכ!׳ עי׳ לקמן בתקוני
 המשניות ותמצא זה הענין:

 דף ט׳ הן בחבור הגדול הזה הנקרא בית הבחירה וכו׳ מדבריו אלה נראה כי
 פירושיו וחדושיו הנקראים בפי האחרונים ששות עסק כל ימיו מימי בחרמו
 עד זמן נ״א לימי חייו אבל פסקיו הוא החבור הבלול בית הבהירה הי׳ חומס מלאכתו

 ונס ראיה להשערתי לקראות פירושו לפרקי אבות בית הבחירה ומלת הזה מהזיקה:
 שם, שכל יודעיןציל יודעיו:

 דף י׳ בביטול דת, הנקודה אחר מלת דת נמחק:
 שם ע״ב ושם תמצאה נדפס, כן הי׳ דעתי יזתחלה אך אה״כ נחמתי שלא ליקר שער

 הספר ואייה כי אקח מועד אוציאה לחבור בשני עצמה:
 דף י*ב ביחזקל מי הוה, צ״ל ביחזקאל עא׳ נ׳) מהוה הוה וכו׳ עוד כס מי הוה הוה

 ליל ההיס הוה:
 דף י״ג ע״ב אמ״ר שילא, בנוסח הירושלמי אשר לשני דפוס דניסויא ודפוס וויען
 ,איר לא אפי׳ נשיס״ יכו׳ והנה נוסחת הרב המאירי נוסחא נכונה, כי
 הגרסא אשר לפנינו אין לה מובן וזה פתשגן הירושלמי פ׳ אלו דבריס דף כ׳ עיא נ׳
 הניחו כתרן בנגוה״ז וירשו חיי העיה ואצו הן יונתן בן שאול ואלעזר בן עזריא וזקנ*
 בחירה יונתן בן שאול א״ר לא חפי׳ נשיס מאחורי הקוריין עכיל והנה מה נוכל לכווץ
 גאלה שלש מלות ;?׳) לא הוה אלא וסקוריין הוא הארינה יע״ש בקיע ופימ ועי׳ ערוך ערן
 קרםא ועי׳ בזה היסב ותמלא הדבר נכון ומזה נ״כ ראי׳ נכונה כי דברי ראשונים נחמדים
 מפז ומצצת ספרים ישנים לאור עולס מביא גאולה להרבה עניניס כלואים בנסתרות

 ועלזשים בצעיף השבושיס:
 דף י״ח ע״ב, שמעון בנו של גמליאל בן רבנו הקדוש עיין לקמן בתקוני המשניות

 פ״א משטה י״ח:
 דף י״ח ע״ב כפי מה שידונו p השמים״ עיץ לקמן בתקוני המשניות פיו השנה ב׳:

 דז* י׳״ט ע״א סדר תגאים בברייתות צ״ל בתוספתות :
 דף כ״ג ע״ב אמר ר׳ יוסף ך אביותם כפי זמנו שהעמידו אחר ר׳ משה ן׳ חנוך
 הוא ר׳ יוסף ן׳ אביתור ומדברי רבנו נוכל לפשר מה שנמצא בכיי המבורג על
 מצח הסייש אהללה סזר תקיעות דר׳ יוסי בר אביתור היתוס וידידי החכס המפורסם
 מי״ה שמואל דוד לוצאעו נריו כתב במכתב עולת תמיד כעת תחת המכבש ימסייל ארוכות
 וקצרות בענין זה אס הי׳ שס אביו אביתור או שס משפחתו עיש כי דבריו נכונים
 בהשכל ודעת, והנה פפ״י נוסחת רבנו אביומס נוכל לפשר מיש שס מל המצח ״יוסי
 בר אביתור היתום׳ ואיך נת.:וה ובתחלה חשבתי ששעות גפל בדברי רבנו וליל אבימור
 והרי״ש נתחלפה במ״ס אבל לפי הכיי הנזכר ולפי הכ״י ביד שדיל שכ׳ שם מלת היתיס

 נראה שאיננה סיס וכך הי׳ נקרא:
 דף כ״ד ע״ב הגדול שבזקנגו הרב ר׳ אברהם אב״ד מנרבונא, במלת זקננו אין כוונתו
 אבי אבותיו רק הוא תאר נחלה וכבוד כמו זקני העיר וע״ז יש לי ראיית
 חזקות ואין כאן המקוס להאריך, נס היוחסין כ׳ עליו ;דפוס קראקא דף קל״א) והנמל
 שבכולם, והוא ר׳ אברהם בר יצחק הנקרא אביר חותן הראב״ד >ר׳ אברהם בן תר)
 השני ונולד במונעפליר כדברי שלשלת ונהג נשיאת רבנותו בעיר נרבזנא והראביד חתנו

 י1ני־ לקמן ועי׳ מיש בענין זה במבוא לחיה בתולדות ר׳ בחיי כ׳ שס הארכתי:
 בס



 or ר׳ מאיר גר יעחק מטראנקאסלייש וכן מזכיר בעל כה״ק שחבר ספר העזר
 וכיכ המצא בס׳ כפתור ופו מ ^פרק ג•) והרב חיד״א כ׳ שחבר ניכ ספר המקנה
 והנה בזה למקום מזכיר הרב חיליא כיי ישן גנילן כפר העזר ואיכ בעיניך קורא
 אהובי מראה כי הוא הפתיחה לרבנו המאירי הפתוחה וככלה לעיניך עי׳ לעיל מיש

 בסוף תולדות הרב כי גח5ס תפסו להחכס כרמלי והאמת אתו והמס קנאים:
 שפ ו״ נתן דטרנקאטלייש, הרב בעל המרומות מזכירו לשבח הרבה פעמיס כמו בשער
 ז׳ סי׳ ב׳ פער ניא סי׳ ד׳ ח׳. שער נ״ב סי׳ סיד ס״ה ובשער ז׳ סי׳ ר׳ כתב
 שר׳ נתן כ׳ אליו שוימ ודי נתן דידן היא אבי אביו של הרב כויפ עטי׳ פ־ק ניפ) ועס״ז
 אנחנו להניס בס׳ כויס קפישל נ׳ ״ובעל העזר ;אביו שצי) זקני סרב ר׳ נתן בר הרב
 ר׳ מאירי כל זה לקחתי מדברי החכס כרמלי בארינש הניל ועיינתי בספר התרומות בכל

 המקומות המצוינים ונס בס׳ כויס ומצאתי הכל על נכון:
 שם, ד יוסף אבן צדיק הוא ר׳ יוסף בן צדיק שמזכירו הרמביס אשר חבר ם׳ מולם

 קסן נדפס כעת עיי ידידי החכס יעלינעק דרשן בעיר לייפציג:
 שם, ואזהרות בקצת מועדות במנין המצות, נדפסו הרבה פעמים והיא מלאכת מחשבת
 מעשה רוקס בפסוקים מקולעיס ונוהניס בארצות המערב לאומרן במנ השבועות גם
 הרב התשבץ חיא סי׳ ע״ב מזכירו עם האזהרות והס׳ אשר מונח לפני הוא דפוס איד

 | עססי׳ ר׳ משה מעוטי (בשנת תניו):
 שם וגפטר הרב אלפסי ז״ל בשנת ד׳אלפים ותתפ״ג, החכם שד׳׳ל בכרס חמד
 מיד צל צינ מעיר על מביכה בענין יוס פעירת הרי״ף כי לגוסח דפוס סרייף סביונעא
 נפסל גיוס שבת י״א אייר ולנוסח דרך המיס והכיי שלו נפער יוס שלישי עשרה ימיס לאייר
 מיש ונס אנכי מצאתי באחד מקובצי די רומי סי׳ 317 בראשו כתובים איזה שיריס וכ׳ שס
 חיל נננז ארון הקודש הרב הנדול ראש גולת אריאל רבינו יצחק אלפסי ביוש שבת אחד ועשרים
 יום לחדש אייר בעיר אלוזניא שנת ד׳ אלשיס המסיג ציצירה ונחקק על קברו וכו׳ עכיל
 והרב התשביץ ח״א תשובה עיב כ׳ ביוס נ׳ בשבמ פשרה ימיס לירח סמן ד׳ אלפיס תמסיג
 והנה לנוסחת התשבין כיון החכס לוצאשו כהשערתו וזיל שם מעתה נגיה ונאמר שמת
 לא באייר ולא בניסן אלא בסמן אז יתקיים נוסח דרך תמיס וכ״י שלי שהי׳ יוס שלישי בשבת
 עשרה ימים לחדש סיון עכ״ל הכס עדיף מנביא, אך עתה נשאר לנו עוד מבוכה אחת
 בפרס השנה כי לפי רבינו סמאירי הי׳ ד׳ אלפים מתפ״נ וזה מערב עוד הפעס כל הענין
 ני קביעת שנת תתפ״נ סי׳ בחיה וריח אייר הי׳ בשבת ולא יוכל להיות בשוס אחד מהימים
 הנזכרים אך אס נחליף גיכ החדש תחת אייר סמן והי׳ ריח ביוס 6׳ איכ יום כ*א הוא

 בשבת והשס הוא יודע:
 שם וישב על כסא בסימן של אותו שנה׳ הכונה י״מ שנה ישב על כסאו וייח שנס

 הי׳ כשהנחילו כסאו צא חשוב ותמצא כי כן הוא :
 שם, וחתנו הועלו בחכמתו וכו׳ הראב״ד ז״ל, הוא הראביד בעל השנות:

 xar הרנ ר׳ משולם מבדרש, הוא בעל ס׳ השלמה:
 שם, הרב ר׳ שלמה בר אברהפ מן ההר הוא אשר קנא לרמביס בעבור ספרו

 כילוע מאגרות הרמביס:
 שם, הרב הגדול רבי יצח? בן מרון הלוי, זה ר׳ מרון הלוי כ׳ ההכס כרמולי
 עכס בארינש) שהרב הראביד מזכירו בס׳ האשכל כנודע מס׳ כל בי פרק די, וגס

 זה ריי יזכר שס יבשוית הראביד בס׳ התרומות שער נ״א סי׳ ו׳:
 A ונכדו הרב הגדול רבי פשה וכו׳ לפי דעת החכס כרמולי קאי מלת נכדו9

 חנם
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 /סנס גלחקו שניהם ע״ל הנכל והוא בן אחיו וכיס נרשביס ביב ק״ח א׳ נכלו בן אמוסז
 וק&י מל ר׳יצמק שלפניו׳), על סרב ר׳ מרון ולא ע> ד׳ יצחק כי ר׳ יצמק סלך מרירי וראיפו
 לפי לעתי מם׳ היוחסין שכ׳ שס דף קכיס ע״ב ור׳ משה בר יוסף בן מרץ עור׳ לוי}
 /סלוי/ בן אחיו של ר׳ «צמק והמלות בן אחיו מורות שנכלו קאי סל ר׳ מרץ וםסגםם

 ברברי יוחסין עפה החכם הנזכר והאמת אתו:
ו0ף בן מרון הלוי יזכר בספר התרומות שער מיא סי׳ ב׳ ותשובה שצו ומליו  *0 ר׳ י
qכ׳ הראביד ״לין זה בא לפנינו בעירנו וחמשה סבי הוי בםהיא לינא 6ל ר׳ י.ים 
 p מרון סלוי זיל׳, יהנה אזכור עול הפעס כי כל זה ממשפחת לערינקפלאש ומרין הסל
 לקחתי מדברי החרס כרמוני״ והנה זה ר׳ משה הנזכר אולי הוא אשר זכרהו כרב ר׳ מיסראי

 קשרקר בספרו אור ה׳ בשס ד׳ משה סלוי יעיש:
 nr״ שפענו שמע ה״ה ר׳ יונה׳ יפה העיר סרב ריח פאלאיי כי מזה ראי׳ שר׳
 יונס לא הי׳ רבו ומיש הרב שמר המלך עבהלכית לולב דף צ׳ דפוס ברלין׳) שמצא
 בשיסת סמאירי למס׳ מיז מכיי שכ׳ וזיל מיכ נראה למורי סר׳ יינה לאפי׳ זכו׳ אולי
 הוא ר׳ יונס אמר או שהוא שים כי לו הי׳ לו רני ששמו כן הי׳ מזכירו כמי שמזכיר אס

 רבו ר׳ מ״ס ועי׳ לעיל מיש בתולדות סרב:
ם רבי יצחק בר אברהם גרבוני הוא בנו של הראביד:  ע

 ישם״ אשר הטה חסדו על׳־נו בנועם תשובותיו. מזה יבשלו לגרי הרד מיל״א במס
 שאמר שהיי חבר לרשביא אדרבה נחיעל מתשובותיו והתימה שמביא ראי׳ שסדין
 לו תשובות משיית רשב״א מיג והלא גא״א נמצא איזה פממיס ולא לגר אליו שכתב אן»
 נס מזכירו פעס אחת בתשובה סי׳ עא׳ רמיס) לחכס אחר וזיל כבר שאלני מסרב החכם

 מנמס בר שלמה עיש:
 בשאר לי מול להעיר עצ נוסחת סמאירי בהזכירי החכמים הקולמיס לו באם לא יקראם,
 בשמס למען דעת על מי כיון, גדולי המחברים כוונתו על הרמב״ם נדולי הפוסקים
 >וא הרי״ף, אחרוני הרבנים בעלי תום׳, גדולי המנהיגים או גלול• הפוסקים סראב״ר

 נמלי הדורות הרשביא:

ות י ת והגהות למי׳ משנ ו ר ע ם ה י נ ו ק  ת

 •״». בפרק ראשון סדר הרב המשניות כמו שהס סדורות לפנינו בספרי משניות בסדורים
 במחזורים ואין מלוק ביניהם, אבל בשאר פרקיס סדר אחר צו ואנכי הנחתי כסדר שלנו:
 «״א משנה י״ח כ׳ הרב שהוא זה ר״נ בנו של רבנו הקדוש ולא כן הוא כאשל העיר
 בצדק הרב ריח פאלאני בהגהותיו ללא יתכן שרבי יאמר במשנה דבר משם נכרו
 שהוא דבר רחוק מיש שהאריך בזה, ושה המקום לכתוב מיש על זה הרב ריש עדני
 מיל דע כי ג׳ רשב״נ הס ושלשה רבן גמליאל הס ואי מהס הוא בנו של רבנו הקדוש
 ימוד יש ר׳ שמעון גנו של רבנו הקדוש ואותו לא מצינו שנקרא רבן זלכן נלפיד שנפל
 פעות גפ״נ מעשרה פרקיו של הרמבים זיל אשר עשה גהקדמת פירושי למשנה וכך צ״ל
 שס יהודה הנשיא גן רבן שמעון גן רגן גמליאל וכו׳ וגס גהקדמת הרמגיס ללזגורו הגדול
 משנה תורה נפל עעות באופן אהר גרוג הדפוסים וכך צ״ל שס נמצא מרב אשי עד
 מרעיה מ׳ דורות רנ״א איש ואלו הן ורבנו הקדוש מרבן שמעון אביו ורבן שמעין חרבן
 גמליאל אביו עזהז רינ דיבנה) ורבן גמליאל מרגן שמעון אביו עזהז הנהרג בעו״ל}
 ורבן שממון מדיג הזקן יר״נ הזקן מרבן שממון אביו ורבן שמעון מהלל אביו וכר ובזה

 ממלא חשבון תשלום הארבעים אשר שס מכוון מכיל:
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ם שם לתקן ס עוד הפננס דבריו הנאמרי נ ק ה י ת ע ת א ר ו ס מ  ם״ג םי״ג גמ״ש בדינן ה
ך וקצין י נ ת ם ב מ ו ק ס מ ם אי י ק ו ס פ ם ציוני ה ד בין הפרקי  השבושיס ולהעמי
ם י הג ו רת נ ה והוא בעלי המסו ר ס רת הוא אצלי מלשון מ מסו ו ם ״ י מ  באור לדבריו הסתו
ת י ל קי מות שנמצאו דנשין באותיות הנ / בשלש מקו ו מ כ  כן לזכור הדברים הזרים שבמקראות /
ר בסדר ואלה שמית הס מלת הצפינו האמו נ ו ה נ מ  גשו״א ואותיות שאחריו ברפיון שלא כ
) ובמלת משמי ז י י י י ^ מ מ ( ל ש י ב ה י י ו ל ס רה ב ) ובמלת מקדש האמו ׳ ת ב׳ נ ו מ ש ; 
) ר*ל על האותיות שבאו ברפיון שלא ה י ר בשמשון (,שופעים שיז כ / האמו י נ י ע / ( ו י נ  לעי
רת ג׳ מלין לנשץ במסו ׳ ו רה אשר לפני וזיל] המיש שמות ב׳ נ נ /לא נמצא במסו ה נ מ  נ
ן כי בשלשת ן וסימן הצפינו, מקדש ה׳״ משחי עיני ובעל א״ת פי׳ מתמלפי  זרפין מתחלפי
ך הדבר ובאה השנויה דגושה פ ה נ ׳ ראוי להיות אוח שנייה רפה והשלישית לגישה ו  מלות הללו הי
בר אשר מלא אשפתו ת א׳ אשרי, הנ מו ׳ מקו ן מצאנו אשפתו בנ כ ו / ל י כ  והשלישית רפה ע
י אשפתו ), הביא בכליותי בנ ז י ׳ י ׳ ה י רת י ׳ אשפתו כקבר פתוח ; ) נ ׳ ז ה י ס קכ  ^ההלי
ק / ז י נ מן לא נמצא לפ ס זה הסי נ רה נברא מקברא אתא / ו ) יעשה סימן במס נ ״ ׳ י  (.איכה נ
א בי ידע כי יש נ א אלי ו ני צדק וידע (,איוב ל״א ו׳) ב׳ בחלישע יבא נ  וידע תלת א׳ ישקלני במאז
ה דאלישע ה מתקלי ר ו ס מ מ) וסימן לבעל ה ״ ידע עאייב כ״א י ׳ ישלס אליו ו ) נ ב ה׳ ח׳ ״ מ  בישראל ;
ה שליס] וכן לשון א ו ב ם ה׳ ח") אבל בשינוי לשון מתקלא מ במלכי ג ; במס״ ק ו ״ ס מ  שלס [נמצא ב
ס ו מ ע ר מעלי המון שריך ( ס / א׳ ה ה נ ה) /יו*ד •הראשו נ ס (ד׳ המשו י ר ס  שיריס או שיריך י׳ ה
׳ יישרו נגדך, ;משלי ד׳ ) י ז י ׳ ל״א כ ראשי ) ב׳ בשמחה ובשרים ובתוף ובכנור ; נ י ׳ כ  ס
מצא לא נ ל בישא / ך דעדי תוסף מתקבי מנ סי ) ו ) ד׳ ישר בשרים על לב רע (שס כ׳ ה י  כ
) אלהי נ י ף (שמית כ׳ כ ס ! אלהי כ ו י ׳ כ " ס C ^ V ס י ש ה ל / יכן אלהי תלת מלכגיל א י נ  לפ
בות ם כל אחד בן ז׳ תי קי . וכן ד׳ פסו ן י מ ד י ק מ א מ פ ס כ ך ד מנ סי ) ו ז י י כ י ם ל י ר ב ד  קדס ;
( נ {״ י ס ע י ל ה ת ע כשוי רנלי כאין שפכו אשרי ; ע מ בה בת ד׳ אותיות א׳ ואני כ  וכל תי
סר אביו ושמר ׳ אויל ינאץ מו ) נ ו י ס ;משלי י״ב י כוסה קלון ערו ו ו ס ע  ב׳ אייל ביוס יודע כ
( ׳ ז נ י ס י ש ) ד׳ מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות ה׳ ; ׳ ו ה י ס מ ש ערס ; ת י ח כ  מ
ת רפי . נ . . ל י ל ק א ב ן וסימן אנ ד ערפי ה ד׳ אמרין מן זיין שרבישין ד ר ו ס מ  ואמר בעל ה
ן מן ה מזה, ד׳ פסוקי נ ו ס זה מצאתי בתהליס ובמשלי אבל בלשון מפ נ  וכן הרבה וכי׳ [
ס כ ת תמה וכמ״ש ה ה שלמה ו נ נ י ה לפנינו א ס פ ד נ ה ה ר ו ס מ ה כי ה  ז' מלין מן ד׳ אחין, ומזה ראי
יס ונמצא ב בן חי ק ע ה י י ה אז ביד המג ת א הרבה כמוהו והיא רק קצת כפי אשר ב ב ו י א  ר
ה כי ירחיב י י ה הנמצאים פה מין א ר ו ס מ י מן ה י כ ה ולא הי׳ לי פנאי לבדוק ה ה מז ב ר  עוד ה

: / ה ן ז י ר בצנ ס בכולי אקח מועד להרחיב הדבו ב  ה
ת ו ס י נ , כאן יש בלבול דברים כ ן ט ק ל ה א ו מ ן ש א ן כ י ס ר ו ש ג ג - וכץ י ״ כ ה מ י  פ
ה זה שמזכירין י ולא הי׳ ביכלהי להבין מ ת ר ע ע נ  המשניית וכל ימי נ
ן ה אומר בן חמש שמואל הקע י שהמשנה הוא הי נ י אשר היו לגנד עי כ בהרבה כי  המפרשי
 אמרה והרבה אין גורסין אותה כלל עד אשר באתי אל עיר פארמא אל אוצר ספרי לי
ם נים ממחברי ס פירושיהן המשו ת ע ו י  רוסי ובדקתי כל הקובציס אשר בו כתובים פרקי א
ש  שונים ובצירוף דברי הרב אשר ברור מללו ומוציא הבל כשמש בצהרים, וכמי כן מי
ס נ ה א ר׳ נתן אומר וכדומה ו י ה תנ פ ס י ת ד בסיף הפרק הזה שאמרו המפרשים בכאן נ  תמי
ס ר י ק ס ח ה שמצאת• בזה לבאר הדבר להיות מובן ומזה ישתלשל נ רא מ ע מהקו  לא אמנ
ת ח ו או לא וראה זה אשר מצאתי ואשר לקעתי א ס הוא ממנ  בנידן רשיי על פרקי אבות א
, כ ק ארמוז על הדברי ך כי קצר המצע ר , אך לא אארי די ה והיו לאחדים בי נ ה ואחת ה נ  ה
ם קובנים ובכולם מצאתי ן ולעסק זה שמתי לננד עיני יותר מארבעי י  מסשתי אחר זה הענ
ן שהוא אמר בן המש מצאתי בקבץ 7#7 ע ק ה ובניד; שמואל ה פ ס ו ה כ מזאת ה  בדברי המפרשי

 סז5<
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 ;היא מחזורי) אסר משנת יהודה בן תימא עס היהיר משנת שמואל לקמן אומר בנפול
 אויבך וכו׳ וסמוך לו הוא הי׳ אומר בן חמש וסמוך לו הברייתא תניא ר׳ נתן אומר
 הלומד מן הקשניס כאוכל ענביס קהות ושותה יין וכו׳ וכו׳ תניא ר״י הנשיא אומר עז
 פנים וכוי ריא אומר ממזר וכו׳ וכמו כן בהרבה קובלים ובאמת כנראה מכל פ* המשנה
 לרמב״ס כתב יד וכמו בנדפס בש״ס שלנו לא נמלא פי׳ על משנת הוא היי אומר וזה
 וראי׳ שלא הי׳ בנוסח שלפניו כי בנוסח שלו הי׳ משנה שמואל הקען למעלה בפ״ד א״כ
 לא שייך כאן אחר יהודה ב! תימא הוא הי׳ אומר כי הוא הי׳ בעל המאמר וכן בהרבה
 קובלים כמו בקבן 984 הוא פי׳ מפניות לרמב״ס עס פנים המשנה ושס מסיים פרק ה׳
 במשנת יהודה בן תימא עס היהיר ולא יותר, ובזה יבואר ניכ עעכ להיה״ר שקשה על
 כל המפרשים להעמידו צל נכון אבל לדעתי באשר הוא סוף המ,סכהא הוא כעין סיוס לשוב
 כנהוג ופי׳ הרמביכ תסיים ״בזרוק מרה בתלמידיה׳ ומה שנדפס בשיס שלנו קרוב לזה
 למאמר סעס להתחלת פרק ו׳ במלת שני חכמים איני מרמביס וגס כל הפי׳ של.פיו
 אינו ממנו רק להמיוחס לרש״י וכתו שבאמת הרגיש בזה הרב בעל ביש הביאו מנ״א סי״
 ניר סייג על מה שנמצא שס העעס על סיום הפרקי׳ במאמר רחביע ;עי׳ בהנהות רי״ש
 ברלין) ולבד מזה כי אין אחד מן הראשונים כתבו על פרק ו׳ הפיר׳ באשר לא היי
 בנוסח המשנית רק במחזורים הוסיפוהו כדי להשלים ,״ כבמות בין פסח לעצרת ויש לי
 בזה אריכות דברים ויעלה יותר מנ׳ ידית נייר לציין כל קבץ ומכל הפירושים אשר מצאתי
 שס בענין סידור אלה הפרקים ועל איזם דרך השתבשו המדפיסים ועשו זה הקלקול והדפיסו
 פי׳ הרמביס על פרק ו׳ אפר לא עלה על לבו מעולס וכמו כן קלקלו והדפיסו פי׳ רשיי
 על פרקי אבות שקשה ניכ להאמין שמאתו יצא זה הפירוש כי הוא רחוק מנוסחתו ומדרכו
 בשאר פירושיו כרחוק מזרח ממערב ולכל זה אשים לי מקים להוציא לאור קונערס מיותר
 לבאר כל זה באריכות וכאן רמזתי עליו רק באצבע קענס, מצאתי בין הקובציס הנזכרים
 שיי ארוך על פיא וממנו נעשה קיצור והוא אשר נדפס בשס רש״י וזה הקלקול בא
 לסמדפיסיס באשר הלכו אהר כותבי הקבן ולא מקרו אהר האמת ולקחו מאשר בא בידס
 ונמנוהו תחת המכבש ומה שהוא נדפס ינתפשש בעילם קדוש יאמר לו אף אס אלפים
 מפידץ עציו שיצא מעט שקר אין עדותס מקבלת והנה על זה הפי׳ הנזכר כתיב ״פי׳
 •לבינו שלמה׳ וכן נמצא כמעע יותר מעשרים כ״י ודרך הכותבים היי בימים ההס להלין
 ממנו ושינו לפעמים שמות המחברים ע״ד הלצה ד״מ נמצא על פיוע הקדמות לשבועות
 ״רשות לר׳ נהורא׳ וכונתו על מחברו ר׳ מאיר שין וכמו על אזהרות של רבינו אלי׳ כתבו
 בסתס ״אזהרות דאלי׳ זכור לעובי וכמו כן עשו בודאי בזה המפרש באשר נקרא שלמה
 וסלי בקבן 084 כ׳ עצ מצחו ״מס׳ אבות לרבינו שלמה צרפתי זיל מאור הגולה׳ ואס
 באולי היי נמלא פי׳ לרשיי על אבות באשר העור מזכירו בהיש אבל זה אשר לפנינו איננו
4 כתב 1 1  כי על פיו בודאי לא כתב והרב ר׳ ילחק בר שלמה בפי לאבות כיי קבן 6
 בפירוש רשיי ורמביס לא פי׳ פרק ף אך כאפר אמרתי כן הוא ועוד ראיה לדברי
 ט כן עשו הכותבים ידוע כי די רוסי כ׳ בערך רשיי שחבר שיר על יחוד אלהי וישנו
 מלו והנה אנכי ראיתיו והוא השיר הנדפס לפני הכתר מלכות והוא לרשיג והכותב כ׳
 עליו לד שלמה והיא עשה ממנו רשיי, וזה המפרש ר׳ שלמה הוא מאסאליא והי׳ נקרא
 ר׳ שלסס בר אברהס ומי בצרפת ובאעאליא ויש לי עליו ראיות ברורות וכאן המקום לר

 לי להאריך ולי בזה ברמז:
 8״ו ם״ב ר׳ יהושע בן לוי הרב ריח פאלני האריך בבקיאות נפלא בענין ר׳ יהושע זה
 מלמיל ר״י צמה היזכר במשנה ובאשר כאן אין המקום להאריך אשמור מלבר לשוס

 אומו באריכות גס׳ עולת תמיל אשר כעת מחת המכבש ויצא מדי חלש בחדשו לאור
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 באשר יפ פור מקום ממיס אעתיק קצת מהתחלתו ;כי הוא מאריך מאל וכ׳ מיז ייתר מוי4
 דפים שלמיס) ודל סגה גדש ר׳ המחבר דל לריי ך לוי היי מישיבתו של רבי יזומן
 מראה שהיה תלמירו, וכבר ביאור רבינו המחבר למעלה בסמי מנין שמות התנאים הנזכרים־
 במפנה באות קל״ו לאף רריביל הזכר בברייתא ררימ במם׳ אבית להוי כמשנה פכ״ז הואי
 אמורא מסלמירי רבי יוחנן כמו שיתבאר למשה והיינו מיש כאן ר׳ המחבר ז״ל לריביל
י מישיבתו של רבי יוחנן וכמו כן מצאתי כתיב עור לסרב ס׳ כריתות בימות פולס בסיף  ס
 שיב שכיכ להליא לריב״ל מתלמילי רבי יוחנן וכמיש רביני ועיש וכיכ מהרים בחלופי
 אנשי סשס אשר סביב המררכי בסיף סרק קמא ליבמות אות ב׳ לריביל תלמיל ריי יעיש
 ולכאורה הכי נראה מסינית השים בר״ס לחיי עיב וביומא ל״ס פיב ובמנחות לצ״ס פיא
 דיי ודביל אמרי ומלהקלים השים לריי לריביל שימ להי׳ נלול ממנו אמנם כר לייקינן
 שפיר נראה להא לריביל יהי׳ תלמיר לריי ליתא ואררבה נהפוך הוא וכמו שיפ להוטה
 ממיש בפרק לולב סנזול־ לליב ע״א אריי אמר ריב״ל ניפל התיומת פסול לשימ לאלרבמ
 ל״י תלמיר ריב״ל הוא וכיכ להליא הרב ם׳ יוחסין באות יזיל בשס הרמביס בפיק לנישץ
 לריי תלמיל רריביל יכן הכריע הרב מוהרשיא זיל בספר יבין שמועה כלל רמיר וכר
 נס׳ והאריך שס מאל וכאשר אמרתי אלפוס לבריו במקום אחר כי ראויס לנלותם כי

 הראה בזה בקיאת נפלא ינרוית עייז הרבה וכעת לי בזאת הערה:

ו בחכמת התלמוד יתחיל בחכמת האחרות ואמר שהמבוא להם ס ר שאחר שישלם מ פ  מ
 csi תלמודיות והם תקופות ומזלות וגימטריאות ורמז על הכמת התכונה והמספר והתשבורת•

 והשיעור ומהן יבא לטבעיות ולאלהות כמו שנודע למבינים:

 השמטה שייך לטיי המאידי בסוף פ״ג:



ס ר ט נ ו  ק

 נחלת אבות
 רשימה מפורטת מהפירושים והביאורים שנתחברו על

 מסכת אבות
 מראשית ימי הדפום (שונצינו רמ״ד) עד ימינו אלה

 קרוב לחמש מאות שנה

 הרב יהודה רובינשטיין
 איש ירושלים
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 פתח דבר
 אודה לה׳ כי נבר עלי חסדו.

 הרשימה הביבליוגרפית הזאת על ״מסכת אבות״ הנדפסת פה, היא
 ראשונה מסוגה ומיותרת בטינה. היא תהיה לתועלת גחלה ללומדים
 ומלמדים, להונים ומעיינים. םםכת אבות נתתבבה על העם ורבו בה דורשי־
 רשומות. נכתבו עליה כל סיגי פירושים ופירושי פירושים ותורגמה לכמה
 שפות לועזיות. אין לך דורש וםניד מישרים, שלא דלה פנינים ממנה. עם
 כל זאת עדין עתיד תלמיד ותיק לתדש ולהשמיע בה דברים שלא שטעה
 אוזן עד היום. למה הדבר דומה ? לאותו מעין זך, שפולו מים תיים, שכל
 טה שםרבים לשאוב טטנו הריהו נובע וטתםלא יותר ויותר. כשעיירות
 ישראל היו בשלותן, הרי לא היתד. לך עיירה, שלא שקדה על פרקי־אבות
 םהשבת הראשונה שלאתרי תנ־הפםת עד השבת האתרונה שלפני יטי הדין.
 פרקי־אבות ותהלים בהדי הדדי אזלו. אלא, שעל פרקי־אבות שקדו ועל תהלים
 שפכו צקון נפש. ם״אשרי האיש״ עד ״על שלשה דברים העולם עוםד״
 באילו היה רק צעד אהד. דומה, כאילו דוד םלך ישראל והכטי ישראל היו

 יושבים בצוותא באהלה של תורה ודנים בתקונו של עולם.

 והנה עםקתי ברשיםה זו שלפנינו, כשהשעה היתד. דתוקה עלי, ואף
 על פי כן בדקתי היטב ולא הנתתי כטעט אף ספר שנדפס על םםכת אבות
 טראשית יטי הדפום עד יטינו אלה. רשיטה זו כוללת כל טה שיצא לאור,
 התל טשגת רט״ד (דפום שונציגו) עד יטיגו אלה, קרוב לתטש טאות שגה.
 לא כללתי ברשיטה את טםכת אבות דר׳ נתן ופירושיה, שכן היא םםכת

 בפני עצטה והיא זקוקה לרשיטה טיוהדת.

 רבי טאיר אוטר: כל העוםק בתורה לשםה זוכה לדברים הרבה (אבות
 פ״ו). פירושו, שהוא זוכה שאתרים ילכו בעקבותיו ויעשו כטוהו ונטצא זוכה
 וםזכה את הרבים. כל יטי נדלתי בין תכמים ולא נטלתי שכר בעד עםלי
 בתורה, ולא התזקתי טובה לעצםי. אף כאן שכרי יהיה, כאשר אלה שירכשו
 להם את הםפר תרמי לפרקיפ ילטדו ויעיינו בנאטר בו ויעלוהו על דל
 שפתותיהם, וםשם יכנסו אל בוסתן הספרים ויעשוהו נר לרנליהם כדי
 להנדיל ולהאדיר את ידיעותיהם בתורה, אז יזכרוני לטובה ויאמרו: הנה

 עשה זה אזנים לתורה ופעלו יבורך! והיה זה שכרי.

 אסיים. בן בנ בנ אוסר: הפוך בה והפוך בה דכולא בה, ובה תתזי
 וםיב ובלה בה וטגה לא תזוע, שאין לך טדה טועה היםנה (אבות סוף פ״ה).

 ואוסר: םלםלה ותרוטטך (טשלי די).
 ה׳ שפתי תפתה ופי יגיד תהלתך.

 יהודה ח־בינשגויין



 ושיטה מפורטת ש? מפרשי פרסי אבות
4 80־22 דף. ושם תריץ, 4°׳  תרל-ס, °

 208 ;מוז.
 אבות הראש מהיר רחמים נסים יזחק בה״ר
 חיים פאלאגיי, ביאור מם׳ אבות דרי נ גי ח,
 שאאוגיס תרכיב, אזסיר תרב״ד תרכ״ה,

.2° 
 אבות וגבורות מהיר יוס1* חיים ב-ר
 אאיהו מבאגדאד, באורים מלוקטים על
 פרסי אבות, עיוורנו תרס-ו,"36,8 דף.
 אבות רר' אליעזר, מהיר אאעזר הכה!
 אב״ר סוכטשוב ותפארת רור מחתנו
 מהיר רור סייזיאש אב-ד לאסק מני
 פירושים ןמ-ס אבות, ווארשא תרין,

 8°, 54 דף.
 אבות ישראא מהיר ישראא המגיד מקאד
 ניץ ועם פרסי סשה מבנו הר׳ אליקום
 משה בריעה פירוש על פרסי אבות,

 ווארשא תתיר, 8°, 94 עמוד.
 אבות אבגים מהיר חיים גיינער פירוש
 עמ-ס אבות, ירושאים תר1״ו, 8°, 68

 עמוד.
 אבות עואם מהיר בנימין הכהן מדיגיא
 (וזיטאל) פירוש על מסכת אבות עם מפת־
 חות דפוס בראגאדין, ויגיציאה תע״ט,

4 115 דף. ° 
 אבן מאיר מהיר סאיר שטיין, תולדות
 חכמי ארץ הגר ובתוכו שבט שסעון
 מהיר שמעון סידאן באור עמים אבות.

A 4 דף. 5  סוגקאטש תרם״ז, "
 אבות על בגים van שאוא בראך אביר
 קאשוי, פירושים על פרקי אבות, סעאיני

 תרפיו, 8°, 48 עמוד, 96 דף.
 אבגי יהושע מהר׳ יהושע פאאס, ביאור
ae1 , ,8°על מם׳ אבות, גיו־יורס חר-ך 
 עמוד (והוא הספר העברי הראשון שנדפס

 באמריקה).
 אבגי שש מהיר יוס1* ביר אהרן סעססיגג,
 ביאורים על מם׳ אבות, ברעסאוי תרבי*

4 50 עמוד. ° 
 אהא אבות מהר׳ יהורה אריה פרייבערנ,
 פירוש על מם׳ אבות עם קונסרס חצר
 יהורה עשרי• דברים קשים בבא בתרא דף

4 327 עמוד.  י׳, ווארשא תדפיס, °
 אור הישר מהיר שסואא יצחס היאסאן,
 חדישים וביאורים על סדר נזיקין ובהם
 על מם׳ אבות ואבות דר״0 ירושלים

 תשיג, 2°, (4) 155 דף.
 אור יעסב מהיר אורי יעסב ב״ר נפתלי
 צובטסאן, ביאורי אגדות התלמוד,
 פרקי אבות ואבות דרי נתן, וויאגא תר״ן,

 2°, 8, 136 עמיד.
 אור הסרות ra־.v אורי אננר האדמר״ר
 מקגיהניטש, ביאור פרסי אבות, גיו־

 יורס תשיח, "* 335 עמיד.
 אור צריסים, בילל: ביאירים עהית, שיר

 אבות עם פירוש הרםבים, שוגציגו
 רט״ה 4° 48 דף ועפ ההקדמה לשמונה

 פרקים ופירש״י, סגטובזז שיך, ועוד.
 אבות עם פירוש רביני י*זזס ביר שאסה
 סטואית על הסכת זנבות, י״ל מתוך
 בתיי עיי משה שלמה כשר ויעקב יהושע
 בלכרוביץ, ירושתם ומכיר״ ״* ריר.

 עמוד.
 אבות עפ פירוש רש״י ירכינו יוגה סגי־
 רוגרי, בראין־אאטוג* תריח, 8°, 40

 חי•
 אבות עם פירוש רבינו יונה נירוגרי והר׳

 עובריה ספורגו, אבוב תרכ-ד, 8°.
 אבות עם פירוש ופתיחת רשב״ץ מר׳
 שמעון בר גמח דוראן וזזיא מהר׳ וואא1*

 היידעגהיים, רערעאוזיים תקפ-ג, 8°.
 אבות עם פירוש הרב החסיד ר׳ יוס1*
 יעביץ, אדריאנו&לי שס״ו, 4°, 96 דף עם
 הגהת וקונסרס בית אהרן מהר׳ אהרן
 אבד״ ק אסשאקוב, ווארשא תריס, 8°,

 87 דף.
 אבות עם פירוש ר׳ יומ» גחסיאש עפ-י
 כת״י הר׳ משה אריה באסבערגער, פאסש

8 (6) דד (3) יף.  תרס-ז, °
 אבות ססחבר אא גורע, וויאהרסשראח*

 תע-א, 4°.
 אבות עם פירוש מהר׳ אברהם זאפירה,

 שאאוגיסו ת-ח, 12°, 39 דף.
 אבות עם פירוש מהר׳ זאב ב״ר שסואא
 מיערוסלאת, ובסופו דרוש על הנשמה
 מספר אתם יהורה, אסםטררם תסיס,

.16° 
 אבות עם פירוש מהר׳ אברהם ב״ר סררבי
 אזואאי מתוך כת-י, ירושאם תרעיה,

 8°, 62 דף.
 אבות עם פירוש אתם שסים מהר׳ יעקב
 ביד 1בי אשכנזי (יעכ״ץ) ועם חדושי הר׳
 צבי הירש אעווין, בראי! תק1-ד, 65
 דף עם תמונת המחבר עם הוספת אחם
 גסורים מהגאון הנ-ל ופי׳ הגר״א, חל•

 אביב תשכ״ו, "s סיג דף. ,
 אבות עם פירוש הגר״א מהגאון ר׳ אליהו
 מווילנא ועם הערות על אבות דר-נ ומסכ־
 תות קסנות, שסאאוו תקס״ד, 4°, 82 דף.
 אבות עם פירוש n דור וזלל סגשה
 סתהון, קובץ מאמרי יוז״ל השייכים למש
 ניות עם פירש״י ותוס' ומהרש״* ירו־

 שלם תריץ, 8°, 100 דף.
 אבות עם פיתש יאסוט הגרשוני מהר׳
 גרשון שסרן ועם תרגום בלשון יידיש,

 פאסש תדס״ו, 3S4° דף.
י וירושאסי, א  אבות עם תלםיד תאסור מ
 עם פירושיהם ותוספות אמרים מספרא,
 ספרי, תוספתא וממלת* עיי הד׳ נח חיים
 ביר משה לעווין מקאברין, ווארשא
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 אאדעאפיא תש״ד, 0מ־26 עמוד. ושער
 באנגלית.

 באר אברהם מהר׳ אברהם ביר אריח
 גוטעגפאא!, ביאור על מס׳ אבות בדרך
 מוסר, בוראפעפט תרפיה׳ 8°׳ 80 עמוד.
 באר יצחק םהר״י אבד׳ק טארטשי!, רמ
 זים עה-ת בדרכי החסידות, ברית אבות,
 באור מם׳ אבות, ווארשא תוופ״ד, °*

 580 עמוד.
 בית אבות מהיר משה היאבורג, פירוש
 על ס״ו שירי המעלות ועל פרקי אבות,

 וויאהרמשראח* תע״ו, 4°, 12 עמוד.
 בית אבות לרבינו מנחם ביר שלמה אבית
 מאיר (המאירי) על סדר המשנה והתלמוד
 ובאורים עמים אבות עם פירוש דרכי
 חיים מהר׳ חיים פאאאג׳י, שאאוגיקו

 תקפיא׳ "A 190 דף.
 בית אבות מהר׳ שאמה זאמ! הערשמא!,
 ביאורים ומחקרים על פרקי אבות תודושי
A  אגדות מבן המחבר, בראי! תדמ״ט׳ "

 20־מ2 עמוד.
 בית אבות, כולל ד פירושי* בית הבחי
 רה להמאירי, פירוש ר׳ עובריה פפורנו,
 זבות אבות להר׳ אברהם גלאנטי מכוויי,
rfi ן H I ו I ו M C -* fft I ' t l W u׳w j r I H t U 

 8°׳ 248 עמוד.
 בית אאבות מהר׳ יעקב יהודה אעווי,
 ממי* בירושלים׳ פירוש עפיס אבות עם
 טירשיי ובסוף חדושי מס׳ השיס ושוית,

 ווארשא תרל-ב, A °40 דף.
 כנרי אהר! מהיר אהר! ב״ר םרץ, דרשות
 על התנ-ך עם משחת אהר!, חדושי
 הלכות ואגדות הש-ס ועל מס׳ אבות,
 ומכתב אחזקיהו, דרשות ובאור מאפרי
 .זיל מבנו ובו ביאורים עמ״ס אבות,

 איוורנו תקס״ו, 2°, 173 דף.
 כנרי הקדש, כולל שני ביאורים על מס׳
 אבות, בגרי משי מהר׳ יופ1* שמחה
 הבה! רפופורט, בגרי אבות מהר׳
 מגחם מעגרא ביר חיי* ובסופו שתי
 תשובות מהר׳ יחזקאל סגיל לנד* אבוב

 תקסיו, 4° (2< 120 עמוד.
 בגאא אבות מהיר אאעזר ביר שמחה
 ראביגאוויץ, פירוש על פרקי אבות,

 ווארשא תרמ׳׳ז, 8°׳ 120 עמוד.
 בהיר חיים מהיר חיים וואאפערט, פירוש
 על פרקי אבות, תא־אביב תיש, 8°׳

 54 עמוד.
 בית אברהם מהר׳ אברהם ביר זכרי׳
 מענול, דרשות על פרקי אבות, ווארשא

 תרמ-ז, "* 64 עמוד.
 בית הבחירה לרבינו מגחם ביר שאמה
 אבית מאיר (הפאירי) עם הגהות מס׳
 מאאבת שאמה ופירוש פפורגו ע0 סרק
 ד ועם תולדות המחבר, ועם הערות הפו״ל

 השירים ופרקי אבות לד׳ יופו* קארו,
 תשובות לר׳ מאיר ב״ר ס־דרזס הלוי
 (הרמ״ר.) כללי ס״ס מר׳ משה p חביב
A  בשם עץ הדעת, שאאוגיקי תקנ״ס, "

 141 דף.
 אורח חיים מהר׳ במופ חדאד, פירוש על
 פרקי אבות עם תרגום ערבי, גיירבה

 תרפיו, 8°׳ 120 דף•
 אורחות חיים פה״ר משה פופר, ביאורים
 ותקונים בש״ע או״ח עפ הערות מויה
 יהודה אריה אעוויגגר, וויגא תרכ-ח,
 זע״י הר׳ יצחק שלים סג״ל לעתינגער, עם
 הוספות אקוטי יצחק עה״ת וספר מרות
 על פרקי אבות ובאורים על הגש״ט,

 ירושאים תרצ״ז, 8°׳ 24־16, 16 עמוד.
 אותיות מחכימות (ונקרא אלפא ביתא)
 מהר׳ צבי מגארבורגא, מדות ומאמרי
 מוסר בס׳ א׳ ב׳ עם מיאי דאבות פירוש
 על מס׳ אבות, זיטאמיר תר״ס, 12°, 52

 עמוד.
 אזור אאיהו מהר׳ אאיהו ב-ר מאיר הכה!
 האתמרי, לקוסי ופירושי פרקי אבות עם
 הגהות אאיהו, פירוש על הגדה של
 פסח, ועם קרב! אאיהו על טעמי
 המצוות, שאאוגיקי תר״י, "A 106 דף.
 אאיהו זוטא מהר׳ אאיהו הכה! האתמרי,
 פירוש על פסי אבות, שאאוגיקו תקייז,

.12° 
 אמרי יעקב, פירוש על פרקי אבות מהיר
 יעקב העניר ציטערמא!, אוגדו!

 תשם״ו, 28 עפוד.
 אמרי מהרז״א פהיר שאמה יהורה הפכו־
 נר. זלפן ליב הורוויץ, חמשי הש״ס ופס׳
 אבות ועוד, גראפווארדיי! תרסיח, 8°,

 A 76 עמוד.
 אמרי גועם פהר׳ םשה ב״ר זאב, שני
 ביאורים, גצר הפד פהר׳ יצחק יהודה
 יחיאא פפרי!, ולקוסיפ פספרים שוגים
a" ,בשם מג! אבות, אובאי! תרניב 

 126 עמוד.
 אמרי שמואא מהיר שמואא קאוגימוס
 אייזיגבוגר, ח״* ענינים בד״ח שויע
 ובסוגיות הש״ס. ח״ב, דרושים במקראות
 אגדות חז-ל ופסכת אבות, ווארשא

 תרע״ב, 8°.
 אשר אאברהם מוזר״א פוגטרימואי, באו
 רים על הגש״פ, שיר השירי* פרקי

 אבות, אזמיר תרפ״ב, 2°.
 אשר אאברהם פהר׳ אברהם פאאאג׳י,
 ביאורים על הגדה של פסח ועל פרקי

 אבות, אזמיר תרנ״ז, 2°, 283 עפוד.
 באר האבות פהר׳ מגחם מרדבי פרעג־
 קיא־תאומים, ביאוריפ חזרושים על פס׳
 אבות עם פדור אנגלי בסוף הספר, פי־
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 בתי אבות מהר׳ יוםו* דור פיאוםווי,
 באורים על פרקי אבות וסור הישענות
 מם׳ ישע אאקים עם ק*ור פי׳ הרשב״ץ,

 שאאוניקי תקפיד״ 4°׳ 128 דף.
 נור אריה פהיר מםעור ב״ר יהודה צרמון,
 חרושי ד.ש״ס ומסכת אבות ועוד, איוורנו

 תו־״י, 2°״ (3) 221 דף.
 רברי אבות מה״ר אברהם רור וואהר־
 מאן, פירוש על פרקי אבות בדרך

 החסידי* אבוב תרל״ס, 8°.
 רברי אבות העואם, כפי נוסחת תלמוד
 של אר״י ע0 חילופי גירסאות עפ״י כתיי
 עם הגהות בשפת אנגלית מאת טשאראם

 טייאאר, סאםברירנא תרליז׳ 8°.
 רברי בריר מה״ר ברוך פנחם ראבינא־
 וויטש. ביאור בדרכי חסידים על פרקי

 אבית, אבוב תרע״א, 4°׳ 46 דף.
 רברי רור מה״ר רור זאאצער, ביאור על
 פרקי אבות, ווראנוב תרפ״ז, °& 75 דף.
 רברי רור פה״ר רור אברהם ראקיצאן,
 אקט רור, לקוסים ממפרשים, אהא רור,
 המשך לכל המשניות מסכת אבות, רברי
 רור, חרושי המחבר, לשון למורי* ת״א
 וכל הפירושי* פראג תקנ״ר״ 4°, 46,

 22 דף.
 רברי רור ושאמר. מה״ר משה בנימין
 רייז, ביאיר עפ״י כת״י ופי׳ יר איש

 ימיני, יוארשא תרכ״ה, 4°, 48 דף.
 רברי רניאא, מה״ר רניאא פריםטת־
 שטיינשניידער, ביאורים ולקוסים על
 פרקי אבית, פרעסבורג תרנ״ה, "& 40

 דף.
 רברי יהודה מהיר יהורה ב״ר משה
 מפוזנא, באור פרקי אבות, ופיו שירי

 המעלות, זאאקווא תקיא, 12°, 74 דף.
 רברי יושר, כולל שני חלקים, מהר׳ רוב
 רוזינטאא, ח״א ביאורים על פרקי אבות,
 חיב חידושי הלכות על פרקי אבות,
 תא אביב, תשכ״ו, 8°, ק״מ־פ״ח עמוד.
 רברי משה טהיר משה זאמ! ב״ר אליהו
 זאטורעצקי, פירוש על מס׳ אבות,

 וויאנא תרגיז, 8°.
 רברי צבי מהיר יצחק צבי קאוגמאן,
 באור רחב עפ״ס אבות בעברית ויהודית
 עפ הפגים, פיעטרקוב, 4°, 104 עמוד.

 רברי שאום פה״ד יצחק ב״ר שפואל
 אררבי, דרשות ובאוריפ עה״ת עפ קונטרס
 אחרון על פרקי אבות, תהלים וישעיה,
 שאאוניקי ש״פ, 2°. ויניציאה שפ״ו,

 2°, 168 דף (אותיות דפוס בפבורג0•
 רברי שטואא פהיר שמואא שמעאקא
 הורוויץ, םשסים עה״ת בדרכי חסידים עפ
 חדושי הש״ם ושו״ת ועם קרושת אוי
 פה״ר לוי מחק פברדיסשוב, פשסים על
4 שפ,  פרקי אבות, אבוב תרכ״ב, °

a 6 דף. 0  תרכ״ם, "

 הר׳ זלמן שסערן. ווינא, °* 14 עפוד,
 »־48 דף, ועם הערות ותקוני* ירושאם

 תש״ה 8°, 207 עפוד.
 בית רור ושאמר. פהר׳ שאמה ב״ר 1בי
 טרובנא, באוריפ על פרקי אבות, פראג

 תפ״ס> 4°, 22 דף.
 בית אורי פה״ר אורי פייבוש העאדענ־
 שטיין, באורים על התורה, עפ מעשה
 אורי, ביאורי רבב״ח ופרקי אבות,
 פראנקפורט דמיין תרפ״* 8°, 114

 עפ •ד.
 בית אוי מהרל״י מברדיסשוב, בית ישראא
 פהר״י שפירא המגיד מקאזניץ ופי׳ הריע

 ברטנורא, בארטפעאר תרס״ר״ 4°
 בכורי יחזקאא מהר׳ מתתי' יחזקאא
 נוטמאן, באוריפ על פרקי אבות, יאםי

 תרעיא, 8°, 60 עמוד.
 בכורי ראש מהר שאמה ראובן ביד דוו,
 ביאורים על פרקי אבות, וויאנא תרכ״ט,

 "& 60 עמוד.
 בן כזי (בלי שפ וזמחב0, ביאורים על פס׳

 אבות, וויאנא תרנ״א, a °42 עפוד.
 בן יכבר אב מהיר יונה אייזיק ניימאן,
 ח״א באוריפ עהית, ח״ב חוושי ש״ט ועל
2a K) 80 ,2°ב  , מס׳ אבות, פיעטרקו

 1, 85 (1) דף.
 בניות ברמה מהר׳ שמואא גאאאנטי,
 ביאורים על פרקי אבות, אבוב תקס״א,
174 4  A 100 דף. ווארשא תרנ״ח, °

 יף•
 בני יוםוי מהר׳ יוםוי פייאבאנען, באורים
 לפרקי אבות, אייפצינ תרל-ב, 8°, 47

 עמוד.
 בני ציון מהיר בן ציון כהן מתונים, פירוש
 ע0 תרגום ערבי עמ״ט אבות, ניירבה

 תת״ו, 8°.
 בנין שאמה מהר׳ מאיר יהורה איבוש
 מסורקא, באורים על מם׳ אבות בדרכי

A °200 ,החטידות, פרעמישאא תרנ״א 
 עמוד.

 ברוך שאמר מה״ר ברוך האוי עפשטיין,
 פיתש רחב על מט, אבות, תא־אביב

 תשכיר״ °A רנ״ב עמוד.
 ברכת אבות מהר׳ יוםוי חיים ב״ר אליהו
 מבאגדאו, ביאורים על פרקי אבות,

 איוורנו תר״ד, 8°, 82 עמוד.
 ברכת אברהם ממוה״ר אברהם אביש
 (מפפד״מ) ב״ר גבי מלים* באורים על
 סדר בראשית ופרקי אבות, ווארשא

 תרמ״ד, 8°, 246 עמוד.
 ברכת קרש מה״ר ברוך בנריט גאיקם•
 מאן, באור שיר השירי* תהלים ופרקי

 אבות, אורז תרפ״ס, 16°, 81 עמוד.
 בשם בצאאא מהיר בצאאא ביר יהודה
 הלוי מזאלקוזא, ביאור על פרקי אבות,
 פראנקפורט רארר תקל״* a °32 דף.



 רשימה מפורטת של מפרשי שרקי אכות ז

 ורועים ובחלק מיאי דאבות, באורים
 על פרסי אבות, איוורגו תקצ״ם, 2°,

 184 וף.
 וירד מיעקב, פירושים על מסכת אבות
 מספרי המגיד מדובנא, מלוקםים עיי הדי
 שלמה מיכאל נעכעס, אאם־אגדזשעאעם

 תש״ט, 8°, 166 עמור.
 זכות אבות מהיר יצחק עטייה, ביאור
 על פרסי אבות, איוורגו תקפיא, 4°,

 181 וף.
 זכות אבות מהר׳ יוטה ביר יעקב גו־
 ביאנםקי איש ליפסק, באור פרקי אבות
 ע0 מיאי דאבות, ובסוף שאשה שרי
 גים, חוושי השיס, ווארשא תרל״ו, 8°,

 58 דף.
 זכות אבות מהר׳ יעקב פיגצי, ביאור על
 פרקי אבות, ביאגוראדי תרל׳ח׳ 8°,
 154 דף. פרעםבורג תרמ׳ו, 8°, 154 דף.
 זבות אבות וענוי אבות מהרי מגחם גתן
 אוירבך, שני ביאורים על אבות, ירו

 שלים תרנ״ר, 2°, 81 דף•
 םםר הזברון מהר׳ משה ביר יצחק האוי
 שפירא מפינסק תישב בראוי, כולל שלשה
 ספרים: תורת ה', ביאורי התנ-ך, מא־
 חמות השם, ביאורי אגדות השיס, פרקי
 אבות והזוהר, מוסר השם, תוכחת מו

 סר, אבוב תריי, 4°, 114 דף.
 זכרו! למשה מהיר משה ביר נחמן ראס־
 קעם, חרושי השיס והמשנה ומס׳ אבות,

 אדעסםא תרל״ג, 2°, 40 עמוד.
 זרוע ימין מהר׳ חיים יום!ז רור אזואאי
 (חיו״א}, פירוש על פרקי אבות, מוג־
 קאטש, 4° 28 דף. פאסש תרנ־ה,

 8°, 25 דף.
 זרע יעקב מהיר בגימי! זאב הכה!, פירוש
 על מסכת אבות, פיעטרקוב תרע-ב׳ 8°.
 הבא יהודה מהר׳ יהורה ב״ר ישראל מקל־
 ווריא, מימ ומיץ וקיק וענאבורג, ביאור
 על פרקי אבות, וויאגא תק״ס, 4° 36

 יי•
 הבא גביאים מהר׳ אהרן וואאדען, כולל
 ד ספרים מענינים ממחברים שונים, וספר
 הרביעי מובחר שבאבות, פירוש האר״י
 הקדוש על פרקי אבות, ווארשא תרמ״ג,

 8°, 50 עמוד.
 הידושי הרי״ם ונור אריה מהיר יצחק
 מאיר אאטעד, פירושים על התורה ועל

 פרקי אבות, ביאגורייא תרע-ג, 8°•
 הרועים מספר אאחגן מהר׳ אאחגן העג־
 אא ב״ר בנימין וואלף קירכהאן, ח״א
 ביאורים עה״ת ונביאים ראשונים, ח״ב
 באור מס׳ אבות, אופיבך תפ״א־תצ״א.

.8° 
 הוט הטשו|ש מהיר אאעזר שמהה בוגם
 ניגז־שא*זיגגער, עס חמשי בני מש־
 פחתו, טירגא תר״׳ן, 4° 25, 170 עטור.

 רבדים גחמדים מה״ר צבי אאימאך שפי
 רא, רמזים בדרכי החסימפ על המשנה
 ותלמוד וכו׳ ומסי אבות, פרמישאא

 תרמ״ר״ 4° 40 דף•
 דבש מסאע מהר׳ שאמה מאיר ב״ר דוו
 בדודא, באורים על מס׳ אבות, בררי־

 טשו ב תרנ״ד* "8, 120 עמוד.
 דורש אפדקים מהר׳ מרדכי רוביגשטיין,
 באורים על מס׳ אבות, סראקא תרמ״ס,

 °* 87 וף•
 דעת אגבונים מהר׳ משה יעקב שווערד־
 שארןז, בא־ר ד מאמרים ממס׳ אבות
 ובסוף מאמר תעודת היהודים, מוג־

 סאטש תרניס, 8°, 78 עמוד.
 דרישת מרדכי מהר׳ מרדכי ביר יוסף
 יוזפא מק״ק הענא ומיץ בקיק המבורג,
 פירוש על פרקי אבות, אמשטרדם

 תקכ״ו, 2°, 26 דף.
 דרך אבות מהר׳ מאיר ב״ר אליהו בן הר׳
 אברהם אחי הגר״א. ביאור פרקי אבות
 עם פירוש הגר״א, וויאגא תק1יו, 4°,

 61 דף.
 דרו החיים מה״ר יהודה איואי ב״ר
 בגלאל, פירוש מס׳ אבית עם הפנים ופי׳
 רש״י, קראסא שמ-ס, 118,2° רף, וואר־

 שא תקג״ג, 4° 119 דף ועוד.
 דרך חיים מהיר חיים ב״ר משה איפשיץ,
 תקוני תפלות, מנים למועדים וחוושי מס׳
 מגילה ובסוף באור על פרקי אבות,

 זואצבאך תסיג, 8°, 100 וף.
 דרך גהומיך מהיר גחום מרדכי ב״ר
 ברוך מנשה פרום, לקופים מספרי חסי
 דים על פרסי אבות חיא סרק א־ג, ירו־

 שאם תשיח, 8°, 371 עמוד.
 הגהות מהיר יחזסאא בגעט על פרסי
 אבות, בעראין תרסיה, 8°, 50, 6 ןמ־ד.
 הגיוגי אבות מהיר צבי הירש פערבער,
 פירושים ולקוסים עמיס אבות, אוגדו!

 תש״ס, 8°, 118 עמוד.
 ההאבה וההיםטוריא מהיר יצהס אש־
 בגזי. חקירות מדעיות והשקפות היססוד־
 יות במס׳ אבות, ח״א על פרק אי, פאוצס
 תרט״ב, 8°, 64 עמוד, חלק ב׳ ןיל טרק

 בי, פאוצס תרפ-ב, 8°. 76 עמוד.
 הרי בשמים מה״ר שבגא צבי מימ מגע־
 מירוב, טשפים עה״ת, הפטרות ופרסי
 אבות, ברריטשוב תרנ״ד. 8°, 132 עפ׳•
 השיב אב אבות מה״ר יעסב סאפיא
 אאגדמאן, באור פרסי אבות, אבוב

 תרנ״ט, 8°, 145 רף.
 וזאת איהודה מהר׳ יהודה עייש, דרושים
 וביאורים על ענינים שונים ובתוכם לשו־
 נות הרמב״ם והגהות על ספר המצות
 להרמב״ם. ובראש הס׳ ביאורים למס׳
 אבות, זואצבאך תקל״ו, 2°, 86, 48 דף.
 ויחי עוד מהר׳ יחיאא חיים וידטובי,
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 חתם סופר מהר׳ משח סופר, גיאודיפ
 וחידושיס על פס׳ אבות פלוקסים מספריו
 ועפ חרושי בגו הכתב סופר, ירושאים

 חש״ו, "4
 טוב ויפה מהיי זרח מייערםאן, ביאור
 רחב על פרקי אבות, ניו־יורס חריע,

 8°, 10־152 עמוד.
 טא תחיה פה״ר שטואא אאבסנדראוו,
 ביאור פרקי אבות בדרך מחקרי, וויאנא

 חרניז, 8°• 80 עמוד.
 יד בנימין, פירוש על מס׳ אבות מהיר
 בנימי! מקיקיץ דידי, טבריה חש-ל,

 112 עמוד.
 יר רור מהיר דור יהודה זיאבערשטיין,
 חדושיפ עה-ת וביאוריפ על פרקי אבות,

 ווייטצען תרס״ר״ 8°, (4) 88 עפוד.
 ירות אפרים מהיד אפרים פישא ביד
 פשה ישראל פעארטאן, ביאוריפ עה״ח,
 חהליפ ופרסי אבות, מ׳סינעט חדס״ח,

 4°, 126 דף.
 יוסןי עאיו מהיר יוסוי ביר מחק משה
 טונטיסייו, פירוש על פרסי אבות,
 לקוטיפ, דרושיפ והספדיפ, שאאוניסי

 חק״ח (וי״א תקכ״ה< 4°״
 יין אבנון מהיר נפתאי הירץ וויזא, ביאור
 גדול ורחב על פרסי אבות, בראין
 חקל״ח, 2°. 158 דף. ועפ הוספוח ופ״פ

 ווארשא חרפ״ה 8°, 400 עפוד•
 יאסוט באורים פה״ר שאמה טיבאא נע־
 בעס, אוסף ביאוריפ פספריו של יצחק

 בער לעווינסאן, ניו־יורס תש״ו׳ 8°.
 ייסוט הנרשוני מהיד נרשון שטערן
 אביר פארזמדלודאש, ח״א על אגדוח
 הש-ס חלמוד בבלי, בחופו קונטרס נחאת
 אבות, לקוטיפ אפרסי אבות, נסמן מדף
 פ׳׳ה עד דף נ״ג, טיסיגעט תרפ״ב, 2°,

 קט״ז דף.
 יאסוט שיי מה״ד שטעון נאטטאיב מהל־
 מין, פירוש על פרסי אבות נדפס רק
 על פרק אחד,'בוינום איירוס (ארגנטי

 נה) תרצ״ג, 165 עמוד.
 יאקוט שמעוני פה״ר שטעון בצאאא ניי־
 מאן, פירוש על פס׳ אבות עפ הברטנו־
 רא, פיעטרקוב תרצ״ח, °& 108 עפור.
 יסור יוסןי פהיד יוסוי ב״ר אליה ב״׳ו,
 ביאור על פרתי אבות בדרך פשט וקבלה,

A 7 דף. 6  סראסא ש1־ח, "
 יצחס ירנן פה׳־ר חיים יצחס בהנא ב״ר
 נו»=ן פעיר אפססיסלאת, באודיפ על פרסי
 אבות, (דף ג׳ ודף ד׳ לא נדפסו וחסרים),

A 9 עפוד. 2  וויאנא חרכ-ד, "
 ירים משה פה-ר ירמיה ב״ר פשה שאענ־
 סר, לקוסיפ על פרסי אבות פספרי
 האלשי״ך, פמררא חקכ״ד, 4°, 50 דף.
 ועפ הוספוח חסרי דור מהחיד״א, וואר־

A 3 רף. 4  שא תרכ-ב, "

 חוסן ישועות מהר׳ עזרא ב״ר יקוחיאל
 זוסטאן פ״פ ופ״ץ בק״ק ליפלאת,
 שסאאוו חקע״א, 44 דף (בא־צר הספריס
 לבן יעקב אוח ח׳ 9N172 מיין רפוס
 מינסק תקס״ב• וזה להד״פ, ראה קהלת

.(9N3979 פשה אספת פרידלאנד 
 חות יא״ר מהיד יוסו* אאעזר ראזענ־
 פעאר, ביאוריפ על תנ-ך ופרסי אבות,

 פאסש תדס״ט• 295 דף.
 חזון עובריה פהר׳ עובריה וואראשנו,
 ביאוריפ על פרסי אבות ועל נתינת

A  התורד״ שאאוניסי תק״ל, "
 חבטה ומוסר פה״ד רוב בורשטיין, ביאור
 רחב על פרק ראשון פפסכת אבות,

 באטאשאן תחנ״ב, 8°, 131 דף.
 חאס יעסב פהר׳ יעסב ב״ר נפתלי נרינ־
 וואאר, ביאוריפ על פרסי אבות, עפ

A 6 8  שונה האבות, םעאיני תרפ״ג, "
 דף.

 חאס אעואם הבא פה״ר שאוא בראר אב״ד
 קאשוי, ביאוריפ וחידושיפ עמ״ס אבות,
 עפ הפני* ווראנוב תרצ״ח, 8°, 271,16

 עמוד.
 המר צבי פהר׳ רור צבי ב״ר יחזסאא,
 ביאוריפ על פס׳ אבות, פיוררא תקנ״ח,

A 2, 2 דף. 3 " 
 חן טוב פה״ר האא ב״ר אהרן, חחשי השים,
 התוס׳, פהרש״ל, מהרש״א ופרסי אבות,

 סארעץ תק״פ, 2° (2< 64 דף.
 חסר אאברהס פה״ר אברהם יוסןי שור,
 פירוש על פרסי אבות, רראהאביטש

 תרפיה, 2°, 23 דף.
 חסדי אבות מהר׳ ישראא טאיר וואהא־
 מא] פפינסק, פירוש על פרסי אבות
 בלשון עברי טייטש, פלוקט פגדולי הפפר־
 שיפ, וויאנא תרפ״ג׳ 8°, 136 עפוד,
 תוצאה חדשה וויאנא תרנ״ג, 8°, 136

 עפוד.
 חסרי אבות פהר׳ חיים יוסןז רור אזואאי
 (חיד״א), פירוש עפ״ס אבות, אבוב
 תרט״ז. ווארשא תרל״ב, ״* 24 דף ועוד.
 חסרי אבות פהר׳ יצחס ב״ר שלפה יעבץ,
 ביאור על פרסי אבות, סונשטאנטינא

 שפ״ג, "A 114 דף.
 הסרי אבות פהר׳ אהרן ב״ר יהודה האוי,
 ביאור על פרסי אבות, זאאסווא תקכ״ה,

4" 
 חסרי אבות פהר׳ יוסוי חיים ב״ר אליהו
 פבאגדאד, פירוש על פט׳ אבות, ירו־

 שאס תרע״ג, 8°.
 חסרי אבות פה״ר יהודה נרינוואאר,
 באור על פרסי אבות, סאטמור תרפ״ה,

 °& 72 דף.
 חסר אבות פהר׳ רפאא ב״ר נחמן זאב
 סאה], פירוש עפ״ס אבות, ווארשא

 תרפ״ו, °& 134 דף.
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י הירש ווי&ס. מאורים לפרקי  מ
 אבות׳ חרושים ענדם ב״מ, גיסין וחולין,
 וויאנא־והוררנא תק«״ד• 4° (7}׳ 36, 10

 יד (הדפיס 33־34 כפולים).
 לחם יהודה מה-ר יהורה ב־ר שמואל
 אירנןא, בא־ריס על מיס אבות׳ ועי־
A" ציאה שייד סביוניטה שי׳׳ו-פ״ו׳ 

 163 דף.
 לחם משנה מהיר משה ביר נח י1חק
 ליפשיץ, פירושים על מס׳ אבות, לוב•

A 4 דף. 6  אין חיב, "
 אסוטי בתר אסוטי מהיר שמואא אאטער,
 לקט פירושים מספרים שונים ב׳ חלקים,
 ניוארס תשיך. חיא 310־4 עמוד, ח״ב

 308*10 עפוד.
 עסוטי הרטאיה פהיר מאיר איסר העל-
 מאן, ביאור על ד׳ פרקיפ הדאשוניפ
 מפרסי אבות, תא־אביב חשיט־י״* 8°,

 90 עפוד.
 אסוטי שאמה פהיר שאמה סאיין הכהן,
 חדושיפ על ש״פ הרפביפ ד׳ חלקי שויע
 וביאוריפ עהית ופרסי אבות, פאסש

 תרניד, 2°, 224*8 עפ ־ד.
 מאור הבנים ומוסר הרת פהיר אריה
 מררכי מירוויס, ביאור רחב על פסכת
 אבות, ווארשא תר*-ב, "A 398-10 עפ׳.
 מבשר צרס מהיר רור צבי כ״ץ סאטצ־
 בורנ, פירושים על פרקי אבות ודרוש
 לבר פ«וד״ בודאפעסט תרפיב׳ 8°, 156

 דף.
 מבשר שאום פהיר שאום צבי אאנרא,
 על אבות ושבטי ישראל׳ קלייניזאדדיץ

 תרפיו׳ 8°׳ 100 דף.
 מנן אבות מהיר שמעון בן «מח רוראן,
A  פירוש עפיס אבות, איוורנו תקכיג. "
 97 דף. אייפצינ תרס׳׳ו, 8°׳ 100 דף.

 ווינא תרכ-ד.
 מנן אבות מהיר מאיר ביקיים, פירוש
 פרסי אבות על פי הקבלה, שאאיניסו
A 6 דף. אבוב תרניד, 4°׳ 29 6  תק׳׳ח, "

 יף•
 מנן אבות פהיד שאמה קאונר, פירוש על
 פס׳ אבות, פיעטרסוב תרפיג, 8°, 104

 עפוד. שפ תרם״1׳ 8°׳ 104 עפוד
 מנן אבות מהיר ברכיה טאיראוויץ,
 ביאור על פרסי אבות ע-ח אנגלי, שי־

 סאנא תרניה, 8°, 160 עמיד.
 מררש רור מר׳ דור הנניר נכו הרמביפ,
 פירוש על פפ• אבות פתורגפ מערבית
 לעברית עפ הערות הר׳ בן ציון קרינ־

 פיס, ירושלים תשיד׳ 8°, 172 עפוד.
 מררש חכמים פהיר משה חיים סאיינ־
 מאן, לקוסי פירושים על מסכת אבות.

 אורז תר1ד, 8°׳ 56 דף.
 מררש שמואא מהיר שמואא ביר עחק
 אווירה, ביאח־יפ ופירושיפ פלוקטיס

 ישמח אב פהיר יצחס זלמן נינסבערנער,
 ביאורים על פרסי אבות, בוראפעסט,

 °* 2 דף 84 עפוד.
 ישועה ורחמים מהיר רחמים ראובן
 מאמר שיראזו, באורים על פרסי אבות
 ובקשות וסדר הלפוד בחניכת הבית, ירו־

 שאים תרעיב, 18-64,8° דף.
 כבור השבת מהיר יצחס מאיר הכהן
 שווארץ, פירוש על פרסי אבות, עס
 ביאור על ברכי נפשי ועל פיו שירי
 הפעלות, סינעט תרפיה, °& ניז דף וט״ו

 דף.
 כנסת ישראא פהיר ישראל ביר יהודה
 י1חק נאארטאן, פירושיפ על פרסי
 אבות, עפ מררש שמואל להריש אוזידא
A חיא  ד חלקי* סעאיני תרפיד־תר-ץ, "
 (6) 109 (3) ו חיב (3) 135 (2) ו חיג (4)
 132 (2) ; ח-ד(4) 129 (1) ו חיה (2) 135

 (1) ו חיו (5) 149 (1) דף.
 כף נחת פהיר אברהם ביר יהודה ליב
 הייאבוט, פירוש על פרסי אבות, אל־

A 5 דף. 6  טונא תקליס, "
 כפת המנעול פהיר אברהם פרוסטיץ,
 פירוש על פרסי אבות, ווינא תקעיח,

 8°, 83 דף.
 כתב ישר ובאור רברי חפץ פהיר אשר
 זעאינ הכהן אויטערבאר, ביאור על
 פרקי אבות עפ פירוש רשיי, רראהא־

 ביטש תרס״ס. 4°.
 כתם פז מהיר שטואא פריינר, באור
 פרסי אבות והגהות על פס׳ ברכ־ת,

A 2 דף. 2  פראנ תר״ל, "
 כתר השבת פה׳ר יהודה איב ביר דוב
 נינזבורנ על קדושת השבת וביאוריפ על
 שיר השיריפ וברכי נפשי ופרסי אבות,
 סנט אואיס תשיא, °* 136, 120 עמוד.
 אב אבות פהיר שאמה ביר י«חק אבית
 האוי, באור על פס׳ אבות, שאאוניסי,

 "A 128 רף.
 אב אבות פהיר נראיה סיאווערסטאן,
 פירוש על פס׳ אבות, ירושאים תרז״ב,

 8°, 98 עפוד.
 אב אבות, פסכת אבות עפ פירוש רבינו
 יונה מגירונדי ופירוש הגר״א על פרק
 ששי, ועם פירוש אב אבות על ג׳ פרקיפ
 הראשוניפ מהיר נפתאי הירץ הייאפרין,
 ועל פרקים אחרוניפ פאחיו הר׳ שטעון
 הייאםרין, ירושלים תשיב, 8° (1) דף

 74־62 עפוד.
 אב אבות עא בנים פהיר משה שבתי
 בער, ההקרפה לספרו על פרסי אבות,

4  איוורנו תקפיד, °
 אב שמח פהיר רוב אריה סאינ, פי׳ על
 התורה׳ ועל פרסי אבות, אבוב תר«יו,

.8° 
 אזכר אישראא פהיר יחיאא מיכא ביר



 מירא רכיא מהיד אפרים םררכי עפ-
 שטיין, ביאור על מס׳ אבות׳ ווילנא

 תדל׳־ח׳ 8°׳ 36 עמוד.
 מכתב אליהו מה׳׳ד אליהו ב-ד אריה ליב
 בינסאוויצער, דרושיו על פרסי אבות,

 האםבורנ תודה, 4°, 74 דף.
 סירוש ס״ן מהיד מנחם נחום פרירםאן,
 פירוש מדעי על פרסי אבות, טשער־
 נאוויץ תרפיה, 8°, 60 עמוד, ועל ס״ה,

 פיו, סישינוב תרפיה, 8° 100 עמוד.
 מנחה חרשה מהיר יחיאל םיכל מארפ־
 טשיס׳ ביאורים מלוקסים עמ״ס אבות,
 סראסא שליו, 4°, 84 רף. פםד״מ תפ-ב,

 12°, 132 דף.
 מנחת אזכרה מהיד אשר זעלינ הכהן
 לויטערבאך, ביאורים על פרסי אבות,

 ררוהוביטש תדמיס, 4°, 36 דף.
 מנחת ישראל מהיד ישראל חיים ברוין,
 ביאורים על פרסי אבות עם חרושים
 מזקנו הר׳ פייבל מדינדיש, םונסאטש

 תדסיב׳ 8°, 42 דף.
 מנחת יצחס, אסוטי יצחס מהיד יצחס
 זאלער, ביאור אבות ע0 פסקי המשנה,
 פירוש הרעיב ועיקר תוסיויס׳ פי עטר־
 סוב תרפי* 8°, חלק מהוצאת המשניות

 עיי הניל ונספגו 244-201 דף.
 מנחת שבת פהר׳ יוסף חיים סרא, ביאר
 רים על פרסי אבות בשם םלת למנחה,
 ות-א בשם לבונה זכה, סראטאשין

 תד״ז, 8°׳ 138 דף.
 מנחת שמואל מהיד שמואל ביד יצחק
 אייזיק שווערין, חדושי מס׳ הש״ס ומס׳
 אבות, סאפענהאנען תקמיז, 4°, 5,

 49 (1) עמוד.
 מםכת אבות עם פירוש רבינו ישראל
 בעל שם טוב, מלוקס, ערוך ומסודר
 עיי הר׳ ישעי׳ ארי׳ ויהושע רבורסם,

 ירושלם תשביה, 8°׳ פיח עמוד.
 מעינם של אבות, ליקוס מספדים שונים
 על פרסי אבות מאת הר׳ מרדכי ווייס,

׳ 352 עמוד. 8  בני ברס תשליב, °
 מעשה אבות מהיר שלמה תווינא, עם
 פירוש ערבי, כלכתח תרמיס׳ 8°׳ 40

 עמוד (ולא נגמר).
 מעשה אבות מהיד אהרן אליעזר פאש־
ת וסדר המשנה,  סעם. ביאורים עמיס אבו

׳ 97 דף. 8  פרעםבורנ תדס׳׳ו, °
 מעשה אבות מהיר משה ביד יונה מוזלו־
 זין׳ פירושים עמיס אבות, דרש־ת והס
 פדים׳ שקלאוו תקמ״ח, 8°׳ 63׳ 13 עמוד.
 מעשה עבות מהיר יצחס פרחי וה״ר
 יוסף שבתי, ביאורי פרסי אבות, לי־
 וורנו תדכיד, 8°, 156 דף• שם תרב״מ,

•8° 
 מעשה חשבון מהיד שמעון רוב מנמי,

 מספרי הראשונים על מס׳ אבות, ויני־
 ציאה שליס, 4°, 265 דף, ועוד הרבה

 פעמים.
 מהר״ם שיס «היד משה שיס אב׳ד חסס,
 ביאור רחב על מס׳ אבות, פאסש תר״ן,

 8° (7) 95 (3) דף•
 ספר מוסר מהיר יוםוי ביד יהודה׳ פירוש
 על משנה מוסר, י״ל עפ״י כתיי עיי הר׳
, s 2 2  בנימין זאב בבד, ברלין תריע, "

 226 עמוד.
 מוסר אבות מהיד משה לייטער, ביאור
 מקורי מדעי עמים אבות ניו־יורס תש״ה,

 "a 326 עמוד.
 מוסר ישראל מהיר ישראל בנימי ן בענ־
 ריט ב״ר ברוך פייוולזאהן, ביאור על
 פרסי אבות, קובנה תדפיג, 8°, 150

 עמוד.
 מוסר מלכים מהיד משה יצחס אשכנזי,
 מוסד עפיי יסודות פרסי אבות, עפ כוס
 תנחומי! דרשות בבית האבל, פארובה

 תרל״ח, 8°, 195 עמוד.
 מחזור ויטרי, פירוש עמיס אבות, ה־צאה
 מיוחדת ע0 העדות ותקונים מהדי ר״ר
 אברהם בערלינער, פפרימ תדניז, 8°•
 מחסרי אבות מהיר יעסב ביר יהודה לע־
 ווינזאהן, ביאור מקיף על מס׳ אבות,
 ניו־יורס תרעיד״ 8°׳ 166 עמוד, ועם
 הוספות באגדה ובהלכה. ניו־יורס תש״ה,

 4°׳ 272 עמוד (דפ־ס האחים שולזינגר).
 מטל השמים מהיד יצחס אייזיס טאביר,
 ביאור על פרסי אבות, לבוב תדניו,

 8°, 44 דף.
 מי השאוח מהיד מרדכי יוםוי פאיזביצא,
 חדושיפ עה״ת ולקוסים על דוב מס׳ הש״ס
 ועל מס׳ אבות, ווינא תר״ו׳ 4°, 56־39

 דף•
 מילי ראבות מהיר יוסף בן אברהם בן
 חיו!, ביאור מס׳ אבות, סושטנרינא
 שליס, °A ויניציאה ש״ס, 4°׳ 68 דף.
 מילי ראבות, ביאורים עמיס אבות מהיר
 יעסב באראנים, נ׳ירבה תדצ״ה׳ 8°.

 מילי ראבות מהיר מרדכי ביד יהושע
 מבדווי, ביאור עמיס אבות, זאלקווא

 תקי״ד, 4°, 100 עמוד.
 מילי ראבות מהיד יצחס ברלין הדימ
 דוואלזין, ביאור על מס׳ אבות, ווילנא

 תרמ-ח, 8°, 100 עמוד.
 מילי ראבות מהיר ישראל מייזילמאן,
 פירוש על פרסי אבות, ווילנא תרמ״ה,

4° 
 מילי ראבות מהיד יחיאל מיכל מושסין,
 באוד מס׳ אבות עם הפנים, ירושלים

 תריץ, 4° 122 עמוד.
 מילי ראבות וטעם זסנים מהיר ישראל
 מרדכי, ביאור פרסי אבות, ווארשא

 תדליס, 8° (68 דף).
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 נחלת אבות, מדון יצחק אברבנאל,
 ביאורים עמ״ס אבות, ובהקדמתו על
 דורות חכמי המשגר״ קושטאנרינא
 רסיה, 4°׳ 174 דף, ובהשמטות ועם פי׳
 הרמביפ על שמנה פרקים ופרקי אבות,

 ויניציאה שיד״ "A 215 דף.
 נחלת בנימין מהיר בנימין חעשין, מור
 פרקי אבות, אדעםםא תרמ״ב׳ 4°׳ 36

 דף.
 נחלת בנימין מהיר בנימין עפשטיין,
 הגהות וחרושים במדרשים, פרקי אבות
 וברשיי עה״ת, זיטאמיר תרסיו, 8°,

 160 עמוד.
 נחלת צבי מהיר צבי הירש ב-ר שפע-ן
 טוך־פירער, ביאורי מסכת אבות, וי•

A ד14 דף.  ניציאה, "
 נחלת צבי מהיר נתן צבי בריםק, פירוש
 על פרקי אבות, קליין ווארריין תרעיד,

 4°׳ 70 דף.
 נחלת צבי מהיר נח צבי ב״ר משה אולל־
 מאן אביד אנסורפן, חרושים מש״ס פח־
 מועד ובסופו חרושים עמ-ס אבות, ארא־

 רעא תרצ״ו, 2°, 8 עטור, 87 (1) דף.
 נצר חסד מהיר יצחק יהורה יחיאל
 םאפרין מקומרנא, באור פרקי אבות
 בדרך חסידים עם ארם ישר סגולות
 לעצירת המגסד״ לבוב תרס״ז, 4°, ירו־

 שלים תרע״ב, 8°, 108 דף.
 םרר אליהו זוטא מהיר אליהו ביר מאיר
 הכהן, פירוש על פרקי אבות, זאלקווא

 תקי״ז, 12°, 17 דף.
 סמיכת כהן מהיר אליעזר ביר יעקב
 הכהן, ביאור על פרקי אבות, שקלאוו

 תקס״ד, 8°, 59 דף.
 עונת אליהו מהיר אליהו ב״ר מחק שרה־
 זאהן, פירוש על פרקי אבות עס״י
 נשמת חיים (לקוח מספר ורך חייט

 מהדיל מפראג, קראטאשין, 4°.
 עיון יעסב מהיר יעקב ביר יוסף ריישער,
 ביאורי אגדות בספר עין יעקב ועל פרסי
 אבות, ווילהרמשראח* תפ״ס, 115,2°

 דף.
 עונג אברהם מהיר אברהם ב״ר אהרן
 י סף טכארעק, פירוש על פרקי אבות
 ועניני שבת, ירושלים תיש, 8°, 122

 עמוד.
 עונג לשבת מה״ר מתתיהו ב״ר פרדכי
 גרני י, דרשות עה״ת, טעמים ורמזים על
 המשנה ועל פרסי אבות, ירושלים

 תרע״ג, 4°•
 עושר ואושר מויה חיים יום!* ניימאן,
 ביאורי פרקי אבות, ברארי תרליח, 8°׳

 13 דף•
 עטרת אבות מהיר מנחם חיים לעווינ־
 סאן, ביאורים על פרקי אבות, ווארשא

 תרמ-ר, 2°, 50 דף•

 פירוש על פרסי אבות, ווילנא תרנ-ז,
•8° 

 מצודת רור, מצורת ציון מה״ר שלמה
 תווינא, פירוש על אבות עם שיח ערב,

 כלכתה, 24 דף (לא נגמר<
 מתנת אבות מהיר מאיר שציירנםקי,
 פירוש רחב על אבות עם פי׳ הריע
 מברסנורא, ירושלם תש״י, °& 428 עמי.
 מסור. ישראל מהיר ישראל פרוםטיץ־
 שטיינשניירער, פירושים על פרקי
 אבות, פרעםבורנ תרל״פ, "A 168 עמי.
 מראה עיני הכהן מהיר צבי הירש ב״ר
 רפאל הכהן, פשסים על התניך וחוושי
 אגחת השים ומס׳ אבות ובסיף חרושים
 על הרמב״ם, ברעםלוי תקע״ו, 4° (5)

 104 (4) 88 (2) וף.
 משנת אבות, פירוש על מסכת אבות
 מהיר משה מישל ארלר, תל־אביב

 תשכ״ז, "8• 171 עמוד.
 משניות מבוארות מאת פנחס קהתי,
 כרך נזיקין, ש״ג־תמיז עמי, הוצאת היכל

 שלמה, ירושלים.
 משיבת נפש מהיר פנחס בילרהויער,
 פי׳ על פרקי אבות, האלבערשטארט

 תרל״ו, 8°׳ 159 עמוד.
 משניות מסכת אבות, מבואר וערוך בידי
 פנחס קהתי, הוצאת .קונטרס יומי׳,

 8°, 8־142 עמוד.
 משק ביתי מהיר חיים ליבוש זאנר־
 באנק, ביאור על מס׳ אבות, פרעםבורנ

 תרמיד, 12°, 144 עמוד.
 משנה התלמוד מהיר ישעיה םניל יוננ־
 רייז, לקוסים בשיטות התלמוד וביאור
 פרקי אבות בראש הספר, טיםא-םאם־

 פאלו תרעיג, 2° (6) 120 (4) דף.
 משנת ישראל מהיר מאיר בלומנפלר,
 פירוש רחב ומקיף עמ״ס אבות, ח״א על
 פרק אי, בי, ג׳ ו חיב על פרק ד, ה׳,
3 עמוד. 0 2 ־ A 296" ,וי, ניו־יורס תש-כ 

 ניו־יורס תשכ״א, °A ר-פ עמוד.
 נארר בקרש מהיר חיים ביר מנחם צאנ־
 זער מחכמי בראו, ביאורים על פרקי
 אבות בדרך הנסתר, לבוב תרכיב, 4°
 40 דף. תוצאה שניה עם קונטרס מטל
 השמים מנכדו הר׳ נחום צבי פיש
 מביקסאד, ניו־יארק תשניא, 32, עפ׳

 40 דף.
 נוה שלום מהיר שלמה זלמן טויםק, פי
 על אור״נ ועל פרקי אבות ועוד, מינ־

 כען תרל״ב, 8°, 87 עמוד.
 נחלי אמונה מהיר אליעזר צבי צינעל־
 מאן, ג״ח, המאיר לארץ חרושי השים
 מהיר מאיר יחיאל הלוי, מועדים לשמ
 חה ררושיט, ברית אבות, ביאורים על
 פרקי אבות, לובאיז תרצ׳׳ה, 8°, 72

 עמוד.
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 בן מימון, מבואר על־ידי מרדכי דב
 רבינוביץ, ירושלים (הומת מוסד הרב

A ריס עמוד.  קוק) תשכ״* "
 פירוש רבינו יוסף בן שושז עמ-ס אבות,
 יו-ל פעם הראשונה מתוך כת״י עיי ר׳
 משה של0ח בשר ור׳ יעקב יהושע
 בלכרוביץ, מכון תורה שלמה, ירושלים

1 עמוד. 6 3 ־ A 1 2  תשכיח, "
 פירוש על משניות מאת חנוך אלבק,
 מנוקד בידי חנוך ילין, כרך נזיקין,

 347-388 עפ׳, ירושלים־תל־אביב.
ת מהיר שלמה יהלומי, ביאור  פניני אבו
 על פרקי אבות, תל־אביב תש-ס, 8°,

 144 עמוד.
 פניני אבות, לקס על פרקי אבות מהר׳
 שלמה יהלומי (דימאנד< תל־אביב,

 144 עמוד.
 פרח שושן מהיר נחום שמריה שעבטער,
 ביאור עמיס אבות עפ״י דרוש וחקירה,

 קלוזש תרפיה, 8°, 92 דף.
וב פיר אליהו רייך, פירוש על  פרחי אז
ת עפ שאלות אליהו ותשובות  מס׳ אבו

A 400" ,גאוני זממו, נאלאנטא תרפיה 
 עמוד.

 פירוש רבנו בחיי בן אשר תלמיד הרשב״א
 על מס׳ אבות, יוויא לאור מתוך כת-י
 היחידי אשר בבריסיש מוזיאום עם מראה
 מקומות הערות ומבוא, מאת הרב חיים
 רוב שעוועל (בתוך כתבי רבינו בחיי
 שמא *אור עיי ונסמנו תקי״ח־תרמ״ב
 עמוד), ירושלים תשיל, 246 עמי. (שנים
 אחוות לפני זה היפיע ספר הנ-ל בירר
 שלים מתוך כתיי אחד (השנה לא !ויינה

 בספח) מאת יהידה לייביש דייטש.
 פרי חיים מהיר אברהם חיים ביר גולי׳
 מזלאטש־ב, פירוש על פרקי אבות, לבוב
A (2) 5 דף עפ הוספות, ירו 4  תרליג, "

 שלים, 8°< תשכיב.
ת מהיר אברהם אבלי הכהן  פרס אבו
 «עעי5ענ0ריינר פירוש על אגדת סבי ובי
 אתינא, מאמרי רבביח ופרקי אבות,
 לבוב תי׳כ׳׳ה, , 6A 15,3 ,18 (6)2° דף.
 פרפרת רמב״ץ פה״ר שטחה בונם ביר
 גבי הכהן ראפאפארט, פירוש הפסוקים
 בתמגיא אפי ופרקי אבות, פיוררא

9 דף. 4 ־ A (1) 2  תקפיז, "
 פרקא שתריאיא פיר ישראל אברהם
 אלטער לאנרא אביר עדעלין והגליל,
 פ-רוש על פרקי אבות עפ פי׳ ר׳ עובדיה
 פברסגות•״ ברוקלין תשי-ו, 8°, רליא

 עמוד
ת עפ פירוש הרטב״ם וגחלת ו ב  פרקי א
A° ,ת להאברבנאל, גיו־יורק תשי-ג  אבו

 418 עמדו•

 עיגי בל חי מהיר חיים פאלאניי, חרושים
 על שים וביאורי אגדות ופעולת צדיק
 לחיים, ביאור פרקי אבות, אזטיר

 תרל-ח, 2°, 2, 132 דף.
 עטורי שש פה״ר יוסף אורי, פירוש על
 פרקי אבות בשפת זשארגאן, בררי־

 טשו ב חש״ו, °* 75 דף.
 עגבי שטואל פה-ר שטואל שטעלקא
 ווייגטרויב, ביאור פרקי אבות, ירו

 שלים תרמיג, 8°, 32 דף.
 עגף אבות פה״ר ישעיה ב״ר שפואל
 האטטער, פי׳ על פרקי אבות, קראסא

 תדפיס, A °24 דף•
 עגף יוסף־ עץ יוסף מהיר חגוך זוגרל
 ב״ר יוסף, פירושים מקיפים על פרסי

 אבות, ווארשא תרנ״ב, 8°.
 עגף עץ אבות מה״ר בגיטין וואלף ב״ר
 יקותיאל, ביאורים עמיס אבות, אויפ־

A 2 דף. 9  באך תע״ס, "
 עגף עץ אבות מהיר אברהם ביר חנוך
 העניך, ביאורים על פרקי אבות, אלטו־

 גא תקל״ד, 8°, 28 דף.
 עץ אבות, פרקי אבות עם פירושים הבר־
 טגורא ועם פירוש לחם שטים, לחם
 גסודים פר.״ר יעקב עטרי! ועם חיי
 מספרו לוח ארש, אטשטררם תקי״א,

 A °82 דף.
 עץ אבות מה״ר טררכי אליעזר וועבער,
 ביאורים עמ״ס אבות והאגדות במסכת

 ערכין, ירושלים תרמ״ה, 2°, 21 דף.
 עץ חיים מהר״ח רוב שו״ב, פירוש על

A °78 ,פרקי אבות, ווארשא תר״ס 
 יף•

 עצי יער מה״ר עזריאל יחיאל רובין,
 חוושים על פרקי אבות, טוגקאטש

 תרמיח, "# 45 דף.
 עקבי הצאן, פירוש על מס׳ אבות מהר׳
 אהרן מפיראלישפאק, הוסיאטין תרס״ו,

.4° 
 ערך השלהן מה״ר יצחק בר בנימת טייב,
 פסקי הלכות וחוושים ג׳ חלקיפ, בח״ג
 ישנו ספר הזכרון כללי דינים ופירוש
 על פרקי אבות והגש״פ, תוגים תרנ״א,

 2° (2) 201 (1) 30, 16 דף•
 עשרה טאטרות פה״ר אברהם ב״ר בנימין
 זאב, עשרה מאמרות ובראשית כנגד עשרת
 הדברות על פי המשנה באבות בפרק
 עשרה מאמרות, פרגקפורט רארר ת״מ,

 A °12 דף•
 פאר, בקטר. מה״ר אהרן.שלטה טהרי״ל
 ב״ר כחריאל, ביאור מספיק ע-ו הפשס
A° ,על פרקי אבות, ירושלים תרפ־ס 

 160־4 עמוד•
 פירוש למסכת אבות מאת רבינו משה
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 אמרי מוסר היוצאים מפרסי אבות,
 סראסא שצ״ח. 8°׳ 38 דף.

 רעיונות על אבות פילוסופיים ומוסריים
 הנאצלים «וס׳ אבות פה-ד יוסן* חיים
 סארםינםסי הנה!, ווילנא תרפיה 8°,

 24 דף.
 שיה לבית אבות מהיר שלום ב״ר חייפ
 הראיה, דרושים וביאורים דל פרסי
 אבות, ירושלים תש״א. 8°, 2ר84 דף.

 שותא דינוסא מה״ר הזסיהו שמואל
 טאריסה, ביאורים על תנ״ך פרסי אבות
 וספר הזהר באורח נפתר, אזמיר תרנ״א,

 51,2° דף.
 שמהת אבות פה״ר שמהה ביר צבי פל־
 טרוניץ, ביאורים עהית ומאפדי פופר,
 לנ אבות על פרסי אבות, ניו־יורס

 תדעיס, 8°.
 שמן אפרסמון מהיד משה נתן הלוי
 רובינשטיין אביו וויניצא, ביאידים על
 פרסי אבות, נרריטשונ תיפ״ז, 8°,

 74 עמוד.
 שעה ניני, פירוש על פרסי אבות מה״ר
 יסותיאל ווייס, נואנוס־איירם תרצ״ה,

 A °162 עמת.
 שערי אנרהם מה״ר משה נהמיה ליפ
 שיץ על ניך, דרכים מעניני אליהו עם
ת ו  פתה אליהו, ביאורים על פרסי אנ
s" ,והלכות מילד״ סליינווארריי] תדצ״ו 
 שפת אמת מה״ר יהודה אריה לינ מנור,
 ביאורים לפרסי אנות, פיעטרסונ
 חש״ד, 8°, 57 דף, ודפוס שני בצילום,

A (1) 5 דף. 7  לאנרםנערנ תש״ח, "
 שפתי אהרן מה״ר אהרן זאב כ״ץ, פירוש
ת ועל המפ־רה ומדרשים, ו  על מס׳ אנ

 מונקאטש תר״ץ, 8° (4) 123 עמוד.
 תבואת יסב מה״ר אנרהס נלעיש, ביאו
 רים עה״ת עם חרושים על הש״ס ומסכת
 אבות והרפ״ם, ליוורנו תק״פ. 2° (3)

 (8) 64 דף.
 תאוה לעיניס מ״ר שלמה אלנאזי. ביאו
 רים על אגדות ופרסי אבות, שאלוניסי
 תס״ו, A °222 דף. ושנית !ולצבאו

 תמ-ז, "A 142 רף.
 תולדות אהרן מה״ר פנהס מדרבי ב״ר
 אהרן ווינאגראר, פירוש מסכת אבות,

 ירושלים תדניח, 91.8° זף.
 תולדות יהושע פה״ד יהושע ביר אהרן
 העליר, ביאור פרסי אבות. ווילנא

 תרכ״ו, °& 108 עפוד.
 תולדות שמשון מה״ר שטעון היים גה־
 מני, מרד פרסי אבות, ליוורנו תקביו,

 "A 123 זף•
 תוספות בנימין מהיר בנימין אליהו ביד
 יעקב זאב, פירוש על פרקי אבות, לוב־

 לין תרנ-ו, 8°, 46 דף•
 תוספות היים, ביאור פרסי אבות מהגאון

 פרסי אבות עם פי׳ בדסגורא וביאור משולב,
 בעריכת מ. בר־יוםןי, בצרוף פפר ביאו־
 גרפיות לחכפי הסשנד״ תל־אביב (חסר

 שנת הדפוס).
 פרסי אבות, מהמרה חגיגית עם ציורים
 ועסוריס מאת נר אולמן, תל־אביב

 תשל״ב.
 פרסי אבות, מפורשים מאת אליעזר לוי
 בצירוף פירוש של רבינו עובמה מברטנו־

 רד״ תל־אביב תשי״ס, 8°, קיו עמוד.
 פרסי הגיון מה״ר יהושע ניפשטיין על
 מס׳ אבות, בילנורייא תרפ״ד. 8°, 125

 עמוד.
 פרסי משה מה״ר משה אלמושנינו, פי׳
A  על פרסי אבות, שאלוניסי שכ״ג. "

 111 דף.
 פתה עינים מה״ר היים יוסן* רור אזו
 לאי (ודד״א< פירוש עמ״ס אבות. מינ־

 סאטש תדל״ו. A °28 עמוד.
 פתה תסור! מה״ר ישעיה פוסם, פירוש
 על פרסי אבות, ווארשא תרמ״ה, 8°

 (2) 27 דף.
 פתהי י־ה מה״ר מררבי ב״ר נפתלי הירץ,
 ביאור מס׳ אבות, לבוב תקנ״ט, 4°,

 110 דף•
 קהלת בן רור מה״ר דור הזן, פירוש על
 קהלת, בסופו רור במצודה, פירוש על

 פרק אבות, שאלוניקי, 133,4° דף.
 סובץ מוסר אבות פירושי הר׳ אברהם
 פריציל, ירושלם תשכ״ד, 8°, 104 עמוד.
 סובץ מוסר אבות, נדפס בעלופ שם

 המהבר, בני ברס תשל״ב, 64 ע«־ד.
 קובץ מוסר אבות, ליקוס מהגדולים המער
 דרים ללימוד מסכת אבות, בני ברס

 תשל״ב, 65 עמוד.
 סול אבות מהיר ישראל ב״ר משה ליט־
 ווי!, פירוש על פרסי אבות, רינה

 תרציז. 8°.
 סיצור אברבנאל על פרסי אבות ופדר
 ההגדה של פסח עיי הר׳ יעקב הערצסש
 ב״ר אליקים היילפרין, לובלי! שסיד־

 ס״ה, 4° (1) 79 דף.
 סרבן אהרן מה״ר אהרן םטאטשעווססי,
 ביאורים על פרק א׳ ולקיסים על אגדות
 הש״ס, פיעטרקוב תרנ״ט, 8°׳ 114 עמי.
 סרית הגה מה״ר אלהנ! ביר בצלאל אורי
 ליפמאן הפ׳ז, פירוש על פרקי אבות,

A° ,פראג שע״ב 
 רוה היים מה״ר היים ב״ר יצחק ברלין
 מוולאזין, ביאור פרסי אבות עם מראה
 מקומות בשפ מצפה יהושע והערות
 מהיר יהושע העשיל לעווין, ווילגא
A 4 דף. ובהוספת פי׳ הגר״א, 1  תדייס, "

 ירושלם תרסיג, 8° (40 עמוד<
 רכב אליהו מהיר יוםן* ביר אליהו כ*ץ,
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, 82 דף, ת-ב בוראפעסט 4  מרנ-ו, °
1 עמוד. 2 8 ־ 1 ׳ 6 8  תרפ-ג, °

 תפארת צכי מהיר צבי הירש באיאר־
 םסי, ביאורים דל פרסי אבות, ווארשא

׳ 150 עמת. 8  תדנ-ג, °
 תסון משה פד,-ר משה פאללאס, דרשות
 לשבת הגדול ולמועדים, ר,׳ חלקים ובראש
 חלק ד ביאורים לפרקי אבות, פאסש

. 8  תרנ״ד־נ-ס, °
 תשועת םררכי מה׳׳ר םררכי יצהס בהר׳
 חיים יהודה וויין־צימער מווישי, ביאור
, 8  «ל פרסי אבות, ירושלים תרב׳׳א, °
 *2 דף. (ראה הספרים העבריים שנדפסו
 בירושלים מאת שושנה הלוי, ירושלים

 תשכ״ג).

 על פרקי אכות
. 8 ר לעהםאן, ליפםיאה 1984, ° י  י

A  2) שם ת״ס, "
 אבות עם תרגום לפרסית מהיר שמעון
 חכם, 1) ירושלים תרס״ב (44 דף, שתי

, 2 דף. 8  הוצאות). 2) שם תדס׳׳ז, °
 אבות עם תרגום לרומית עיי החכם סב.

. 8  מינםטער, באזיליאה שי-ב, °
 אבות עם תרגום לרומית עיי פאול פא־

A" ,ניום, איזנא ש-א 
 אבות עם תרגום לרומית עיי רורויס הנרי

. 1 6  די אסוינו, פאריז ש-פ, °
 אבות עם פירוש מהר׳ זעסיל הלוי באמ־
 בערנער עם תרגום אשכנזי ופי׳ בלשון
 ייויש־אשכנזי, פראנספורט־רמיי! תרנ״ז,

, 4 דף, 5־167 עמוד. 8 ° 

ת עם פירוש משלי אבות, אמונת  אבו
 אבות, מעשה אבות (הפירושים ביהר
, 8  דיה), דפוס צילום, מינכע! תש׳׳ז, °

9 עמת. 6 י 2 9 

ת עם תרגום לאנגלית ע׳׳י רוברט יוננ,  אבו
. 8  ארינבורג תרי-ב, °

ת עם תרגום לאיסלקית וצרפתית ע׳׳י  אבו
. 4  פיליפ רי אקוינו, פאריז שפ׳׳ס, °
ת עם תרגופ לאנגלית, עיי ה׳׳ר אברהם  אבו

 ב-ר נפתלי טעננ, לונדון תקל-ב.
 אבות עם תרגום לאדינו, ע-י היד משה
 בילמונטי, 1) אמםטררם תע׳׳ג. 2) וי־
 כיציאה תצ-ס. 3) פיםא תקפ׳׳ב. 4) לי־
 וורנו תרכ׳׳ז. 5) שם תרל׳׳ס. 6) שם

 תריס, 12°•
 אבות עם תרגום לאדינו, ע׳׳י ה׳׳ר יעקב
 םשה הי אלטארס, בילוגראדו תרס-ה,

, 48 עפת. ° 

 ספר מעשה אבות, פרסי אבות עם באור
. תובר . .  סלוקס מספר מררש שמואל
 בלשון יהודית אשכנזית (עברי סייסש) עם
 ספורים רביפ להמשתקת הענינים, ע׳׳י
. .  הרב כו׳ פו׳׳ה ישראל געלבארט.

 ר׳ אליהו מווילנא ואחיו הר׳ היים,
. 8  לובלי! תרנ׳׳ז, °

 תורת אבות מהיר יהושע העשיל ראבי־
 נאוויטש, פירוש בדרך דרוש על פרקי
 אבות עם ערך אבות, שלשלת יתוסו
 של הר׳ גרלי' ליניטץ, ניו־יורס תרפ׳׳ו,

4° 
 תורת אבות מה׳׳ר אברהם יששכר רוב
 לעווין, פירוש מס׳ אבות (ד׳ פרקים
 הראשונים) עם קונסרס פתהי אבות
 ויהום אבות, פיעטרקוב תרפ״ד־פ׳׳ת,

. 8 ° 

 תורת משה נתן מה׳׳ר משה נתן נטע
 הלוי יונגרייז על הת־רה, דרשות והספ־
 דים ועל פרסי אבות, ת־א מונסאטש

 תרגומים שתים
 אבות עפ תרגום יה־וית־אשכנזית, 1) סרא־
 סא שפ-ו. 2) שם שפ׳׳ג. 3) פראג שפ׳׳ג.
 4) סראסא ת׳ל. 5) פראג תמ׳׳ת. 6)
 פפא״מ תנ-ז. 7) פראג תע׳׳ז. 8) זולצ־
, 8 ) פיוררא תק׳־ס, ° A 9  באך תע׳ז, "
 (24 דף) ותרגום יהודית־אשכנזית מה־ר
 אפרים זלמן ב-ר שלמה ריינאך, אמ

 סטרדם תציז׳ 4°
 אבות עם תרגום אשכנזי מה-ר אפרים

. 1 2  וועהלי, פרםבורג תרמית, °
 אבות עם תרגום אשכנזי מהיר רור פתר־

• 8  לנרר, פיוררא תקע׳׳ג, °
 אבות עם תרגום אשכנזי וביאור מהיר יעקב

. 8  יעקבזון, ברעםלוי תיר, °
 אבות עם תרגום לאיסלקית מהיר שמהה
 סאלימני והיד יעקב סאראול, 1) וי־
 ניציאה תפיס. 2) שם תקל׳׳ב. V)' מג־
. 4) ויניציאה תק״ס. 1 2  טובה תקל-ז, °
. 1 6 ה תקפ-ו, ° תנ י  5) פיסא תק-פ• 6) ו
 7) ליוורנו תקציב. 8) שם תריס.

 9) שם תרי״ט.
 אבות לאיסלקית מהיר יצהק שלום, מג־

 טובה שמית.
 אבות עם תרגום לאדיר, עיי ה״ר משה
 עזריאל, ירושלם תרס״א. שם תרס-ג,

, 39 דף. 1 2 ° 

 אכות עם תרגום לערבית מנהג בגדד, כל־
, 46 דף. 1 2  כתה תר-ד, °

 אבות עם תרנופ לערבית, מנהג באגדאד,
 1) בומביי תרמ-ז, 105 עפת. 2) באג־
, 1 2  ראר תרניה, 37 דף• 3) שם תרסיס, °

 39 דף.

 אבות עם תרגום בשפר, הערבית מהיר רור
 הגגיר נכד הרמבים, אלבםגרתא תרס״א,
214 , 8 , 107 דף. 2) סאירו תרצ׳׳ב, ° 8 ° 

 עמוד.
 אבות עם תרגופ לגרמנית עיי גיאורג הייג־
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 3) שם תפ-ד, 16°. 6) שאאוניסי תקכיג,
 24°. 7) ויניציאה תק-מ, 12°. 8) שם
 תק״ס, 34 דף. 9) םיסא תקפ״ב, 16°.
 10) ליווינו ת-ד, 24°. 11) שם תרט׳׳ז,
 16°. 12) שם תרכ-ה׳ 24°, 88 עפ׳.
 13) שאלוניסי תדל״ז, 32 דף. 14) לי
 ווינו תר״מ, 16°. 15) ווינא תרפיה
 "& 32 דף. 16) שאלוניסי תועיד,
 12°. 17) שם תרמ-ז, 16°. 18) וינא
 תרניז, 16°. 19) ידושלים תש״ו(ז^

 16°, 88 עמי.
 פדקי אבות עם העתקה איטלקית עיי י.
 סוסטא. ליווינו תדיים, 16°, 44 דף.
 פיקי אבות בתרגום איטלקי עיי ר׳ הלל
 די לא טויי, פאדוא 1862, 16°, 88

 עמי.
 פרסי אבות מתורגמת בלשון איסליי, ויני־
 ציאה, חש״ד, עיי האומן פיאנציססו

 ויציירו, 32°, 40 דף.
 פרקי אבות [חלק ב׳ ממחזור רומי] מתורגם
 בלשון איטאליאני, ויניציאה בראגא־

 דיני תנ-ו, 24°.
 פרקי אבות עם העתקה צרפתית עיי ד׳
 אלכסנדר סרעהאנש, פאריז תרכיז,
 16°׳ 77 עמי. 2) שם תריע, 16°, 80 ענו.
 פרקי אבות עם תרגום צרפתי עיי י. רע־
 נאסיא, קונסטאנטין [צפון־אפריקהן,

 תשי״ב, 8°.
 פרקי אבות עם העתקה ספרדית, ויניציאה

 תיו.
 חכמת ישראל, שלשה ספרים של התרבות
 היהודית, תורגם לספרדית עיי מ. נא־
 ריביי, םסםיסו תשכ״ו, 8°, 189 עמי.

 פרסי אבות עם תרגום והערות בלשון
 רוסיא מאת מימ לעווין, פטרבורנ

 תרכ״ח, 12°.
 פרקי אבות מתורגמים יונית מאת יוסף
 ב־ר שמואל נחמולי, סורפו תרמ-ו,

 12°, 104 עמי.
 פרקי אבות עם תרגום והערות בפולנית
 מאת דניאל נייפלד, ורשה תרניה, 8°.
 פרקי אבות עם תרגום ופירוש בהולנדית
 עיי י. מארםען, זוטפען [הולנד] תרצ-ב,

 8°, 180 עמי.
 פרקי אבות, מוסר אבות ישראל, תורגם
 מעברית לפורס־גלית עיי משה בן שבת

 אמזלג, ליסבון 1927, 16°, 121 עמי.
 פרקי אבות עם העתקה ופירוש בלשון
 פולאני מאת שלמה שפיצער, סראסא

 תרניה, 24°.
 מסכת אבות עם ביאורים בלשון ערבית
 לר׳ משה ישועה בר׳ יעסב טובייא־

•a" ,נא, ליוורנו תרכ-ד 
 מסכת אבות מתורגמים בלשון ערבי ואנג־

 ליד, כלכתא תרנ-א, 12°•

 ווילנא, האלמנה והאחים רןם, תרימ
 (1880< 126 עמוד.

 ספר חסדי אבות, פירוש על סדר פרסי
 אבות באור נפלא בלשון עברי סייסש
 מלוקט מגדולי המפרשים... ונוספו עליו
 ספורים ואגדות... ומשלים הרבה מהרב
 המגיד מדובנא • • • אויך האבץ מיד מוסף
 גי1וען אויף דעם מאמר כל ישראל אונ
 אויף רבי חנניא בן עקשיא זייער אגופין
 פירוש אויף עברי טייטש וואס איז ביז
 איצט נאך ניט גידרוקט גיווען. ווילנא,
 בדפוס ר׳ אברהם ראזענקראנץ, תרנ-ג

 (1893), 136 עמוד•
 פרקי אבות עם תרנום יהודי מאת
 יהואש, עם תרגום אנגלי... מאת דר. בן־
 ציון הלפר, נו־יורק, אמעריקאן דזשו־

 איש בוק קמפאני, 1921, 111 עמוד.
 פרקי אבות, מיס געקליבענע פעריל פון
 אונזער אלטען אוצר, אנ׳ אויסוואהל
. רעיונות... קלוגע ווערטער און . . ן  פו
 ווערפלעך פון די גדולי וחכמי ישראל אויף
 יעדע משנה טון יעדען 9רק. צונויפגע־
 זאמעלט און בעארבייס דורך ב. יאוש־
 ז$הן, ווארשא, בדפוס .גראפיא׳, חש-ד,

 [2], 108 עמוד, 5°.
 פרקי אבות, עם פרושים: משלי אבות,
 אמונת אבות ומעשה אבות [ועד, הכל
 בעברי טי־טש], מתנה מאת ועד הצלה
 לשארית הפליטה. יצא לאור עיי הועד
 להוצאת ספרים אצל ועד הצלה: הרב
 נפתלי בארוך, הרב אביעזר בור
 שטיין, מינכען, דפוס צילום, תש־ז,

 1947, 8°, [35] דף.
 פרקי אבות, עם פירוש רע־ב מברטנורה
 ועם עברי טייסש. חמוש״ד, דפוס צילום,

 8°, [1], צ״ט־קי־ב, י־ג־כ-ס דף.
 מסבתא אבות, אין: משניות, מיט איבער־
 זעצונג און פירוש אין יידיש, פין שמחה
 פיעטרושקא, 4סער באנה סדר נזיקין,

 מאנטרעאל, 1947, 435־479 עמוד.
 אבות, אין: משניות, סדר נזיקין, עם
 פירוש הנשר הגדול רבינו עובדיה מבר־
 טנורא, והוספנו גיכ פירוש המשנה
 בלשון אשננז עברי טייסש... ווארשא,
 בדפוס ישראל הנהן ניי אלאפין, תש־׳ה

 506־561 עמוד.
 פרקי אבות, מצויר, שאול ראססין, עב
4V13 ,131 עמי׳ X ת י ל ג נ א  רית, אידיש ו
 »y10, ניו־יארק, 1940. 2) 1969שם ,

 2°, 136 עמי.
 פרקי אבות, מתורגם אידיש ואנגלית מאת
 נתנאל קראוויץ, שיקאגו 1951, 40 עמי•
 אבות עם תרגום לאדינו 1) ויניציאה שס־א.
 2) אמשטרדם תכ״ה 16°. 3) ויניצי־
 אה תסיו, 16°. 4) שם תעיב, 16°.
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 דון 1942, 16°, 113 למי. 2) ניו־יורק
 1945, 128 עמי. 3) לוגרון 1952, 8°,

 94 ;מי.
 טוטר אבות, פרסי אבות בתרגום *עלי
 והערות מאת פלטיאל בירגבוים, גיו־
 יורק, תיבת •ובל. קומ•״ 1949, 8°,

 58 עמי•
 פרסי אבות מבואר ותרגום ופירוש באנגלית
 ע-י ר. נ4 הערפארד, גיוייורס 1925,
 8°, 184 עמי. 2) שם 1930• 3) שם
 1933, "* 184 עמי• 4) עם הקדמה מאת

 ר. טעפער, שA 186" ,1962 0 עמי.
 רברי אבות ישראל, פרקי אבות מתורג
 מים לאגגלית עם מבוא והערות ע׳׳י יומן*
 גורפיגסעל גיו-יורס 1913, 16°, 130

 עמי. 2) שם 1923. 3) שם 1949.
 פרקי אבות בהעתקה אנגלית לתועלת בתי
 הס8ר, גיו־יורק, היברו •ובל. קומ«.,

 1915. 2) שם 1949, 8°׳ 24 דף.
 טוטר האבות, פרקי אבות מתורגמים
 לאנגלית ע-י חיים גואדין, ניו־יורק

 A 144" ,1962 עמי.
 טוטר אבות, פרקי אבות בתרגום אנגלי
 ע-י הרב בן־ציון בוקטר, גיו־יורק,

 היברו •ובל. קומ«., 1962, 63 עמי.
 אבת, פירוש על אבות באנגלית מאת ט.

A  שץ, ניו־יורס 1962, "
 פרקי אבות עם פירושים באנגלית מאת
 הרב הלל סאובאר, פרק א׳, פילאדל־

 פיא 1929, 16°, 230 עמי.
 פרקי אבות עם פירוש ותרגום ר׳ שטשון
 רפאל הירש, תורגם לאנגלית ע-י ג.
 הירשלר, גיו־יורק 1967, 117,8° עמי.
 טוטר אבות לאור תולרות עם ישראל,
 באנגלית, מאח ט. שץ, ניו־יורק, בלוך,

 1970, 8°, 268 עמי.
 דברי אבת העולם, פרקי אבות בעברית
 ובתרגום אעלי בצירוף הערות, מאת כ.
 טיילור, קעטברירג׳ תרל״ז• 2) 1897.
 3) גיו־יורק A 449" ,1969 עמי. 4)

 אמשטרדם 1970, 8°.
 פרקי אבות מתורגמים לשפת מאראסי עיי
 יוטו> יחזקאל רייפורקער, בומביי

* 146 עסי. ° ,1870 
 פיקי אבות, פיפר פסיני שירוש על אבות
 באנגלית מאת ר׳ יצחק מאיר ביוגים,

A  3 כרכים, גיו־יורק 1964-66, "
 מטבת אבות עפ מבוא ותרגום והערות
 באנגלית ע׳׳י שרגא בלעקמאן, גיו־

 יורק 1964, "* 165 עפ׳•
 פרקי אבות בתרגום אנגלי ע-י מ. כהן,

 גיו־יורס 1885. 2) שם 1920.
 מופר החכמים, פיוסד על פרקי אבות,
 כולל ביוגרפיות קצרות פכפה פחכפי
 הפשנד, באנגלית כולל גפ הםכסם בעברית

 חפדי אבות, הפרקים בתפסיר ערבי וחדו־
 שים למר ר׳ אבא ןרוד וזא!ן מאתי

 ציון וזאן, תוגפ תרג-ד, 16°.
 מפבת אבות עט שרה רבנו משה בן
 מימון בערבית מהדורת ר׳ יחזקאל

 בגעט, ברלין תרס-ה, 54 עמ׳•
 פרקי אבות עם שרה ערבי כמנהג בגדה
 בטביי תרנ-ד, 12°. 2) בגדר תרם״ד.
 3) שם תרש-ה 16° 54 דף. ירושלים

 תשי׳׳ה 16°, 66 עמי.
 פרקי אבות עפ תרגום בלשון ערבי ופירר
 שים והערות מאת ה. פרחי, קאירא

 תרש״ב, 8°.
 רגה וישועה [חלק כי], פרקי אבות עם
 פירוש בערבית מעריב ערבים, תוגט

 תרש-ס־תרצ״א, 12°.
 פרקי אבות עט שיתש מאת ארי׳ לאגרער,
 הטכטט בעברית אנגלית ואידית, הפירוש
 באידית ואנגלית, ירושלים 1968, 8°,

 268 עמי.
 פרי קרש הלולים, תרגום אשכנזי לאבות,

 לייפציג 1680, 16°.
 פרקי אבות, מתורגם ומבואר לאשכנזית
 עיי דיר טאיר לעהטאן, טאיגץ תרניז־
 תרט״ה. מהדורה מתוקנת, פרגקפורט
 עג-ט תרפ-א. הוצאה חדשה, באזל 1963,

 3 כרכים, 12°.
 פרקי אבות עם פירוש בלשון אשכנזית
 מאת פרופ• הרטן שטראק, לייפציג
 1882, 8°, 58 עמי. 2) מהדורה מתוקנת
 ברלין תרמ-ח, 8°, 66 עמי. 3) לייפציג

 1901, 58 עמי. 4) שם 1915.
 מטכת אבות, הוצאה מיוחדת מתרגום התל
 מוד לאשכנזית ע״י אלעזר גולדשטירט,

 בראי! 1904, 16°, 131 עמי.
 פרקי אבות, מתורגם ומפורש באשכנזית
 עיי ר׳ זעקיל באטבערגער, פרגקפורט

 עג-ט 1914.
 פרקי אבות עם תרגום והסברות באשכנזית
 ע׳׳י ק. טארטי וג. בעער, גיעטען

.1927 
 פגיגי הטזרח ואטרי אבות, תרגום אשכ
 נזי של פרקי אבות בחרוזי* ע-י ט.

 ע. שטרן, ויגא 1840 44 עמי.
 פיקי אבות עם תרגום אשכנזי עיי א.

 ארלער, פיוררא 1851, 8°•
 פרקי אבות בתרגום אשכנזי ופירש, סרק

 ראשון, ברלי! 1875 8°•
 פרקי אבות, המסכת של מוסר של המשנה
 בתרגום אשכנזי ע-י ש. קרישטעלער,

 בראי! 1890, 12°, 69 עמי•
 זכות אבות, דרשות ע* פרקי אבות
 באשכנזית מאת וואלו* טייזעל, שטע־

 טי! תרס״ז, "* 712 עמי.
 אטרי אבות, פרקי אבות מתורגמים לאנ
 גלית ע׳׳י הרב יוםןי צבי הערץ, לוג•



 רשימה מפורטת של מפרשי פרקי אכות יז

 פרסי אבות בתרגום אנגלי עיי א. טאזעס,
 םינםינאטי 1887, 8°•

 פרסי אבות, דברי חכמי ישראל, תורגמו
 לאנגלית עיי א. ע. אויםטרלי, לונדון

 1919, 123,12° עמי.
 אבות בתרגום אנגלי והערות וכיאות מלים
 ע״י י. איזראעלשטאם, לונדון 1935,

.8° 
 טשנה אבות עם פירוש רבינו טשה בן
 טיטון, תירגם מערבית ע״פ בתב היד
 המקורי והוסיף מבוא והערות הרב יוסף
 בכה-ר דוד סאפח, ירושלים, מוסד הרב
 קוק, תשכ״ר, 1) הוצאה עברית, נזיקין,
 רמ״ז־ש״ד עמי• 2) הוצאה עברית־ערבית,

 סור מול טור, שע״ב־תס״ז עמי.

 ע־* ב. ד. סוהון, בוסטון 1932, 12°,
 156 ענד.

 פרקי אבות, מהדורה באנגלית עיי ב.
 שרפשטיין, גיו־יודס, כתב, 1969, "16,

 306 עמי.
 פרקי אבות, מהדורה באגגלית עיי ב.
 והפירושים הכי חשובים, נאטפו ותורגמו
 עיי יהודה נולדין, טו־יורס 1957,

 12°, 247 עמי.
 פרסי אבות בתרגים אנגלי והערות עיי
 יהודה נולדין, ניו־יורס, היבת •ובל.

 קומפ״ A 157" ,1962 עמי.
 פרקי אבות פירוש בלשני לפרקי אבות
 באנגלית מאת יצחס ירושלטי, םינםי־

 נאטי A 104" ,1968 עמי•


