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 וקנרה הפרית רארצות הרפניםאנןת
 8אז אסואט ש0 0%ס0אזא84888$0
 ש0 8אז ס8זואט 85ז4ז5 סא44ם4א4ם

 132 8848סאששא5
 ששא *סז ן .א.ז

 שליט"א הגאונים הרבנים ידירינוכבוד
 אתר בכל די הצבור עסקניוכל
 יחיו. עליהםד'

כ"ה

 מירוישלים שליט"א וואקסמאן שמואל ר' המצוין הרה"ג לקדמנא אתאהנה
 מרנניתא העלה ועתה בשבחו. המרבים הק' ארצנו מגאוני כתבים ובירו ת"ו,עיה"ק
 מחרש ומרפיס הולך והנהו ססכתות איזה על המאירי ספרי לאור הוציאבידו

 אורות לרבר ולמותר בדפוס. ערין בא שלא שבועות ססכתא ועל אבות עלהמאירי
 עינים. המאירים הירועים, המאיריספרי

 הוסיא ונם עליהם נפשו נתן אשר הסרפיס הרב ירי את לחזק בזה הננווע"כ
 טתוקן רבר שיוציא חבר על חזקה אשר אבות, מסכתא על בהנהותיו כהשלונופך
 ולאחיסמך לאחיעזר להיות ר' ויראי תורה חובבי מכל בעתירתנו והננו ידו.מתחת
 ספרי ביתם אל הברכה ויביאו בספ"י, ספרו את ולקבל לעזרתו ולצאת הנ"ללהרה"נ
 ונם חוצה, המאירי מעינות שיפוצו כהשנה זכות להם ויהי ז"ל הכאשירירבינו
 הרבים את ומזכה עליהם פרנסתו אשר הנ"ל הרה"ג את לתמוך רבה במצוהיזכו
 מאושר. ותומכי' בה למחזיקים היא חיים ועץ הנ"ל. קד,שבספרי

 איסור על יעברו ולא הם קרושים וישראל - פריה יאכל תאנהונוצר
 נבול.השגת

 התורה,בברכת
 וקנדח הברית דארצות הרבניםאנורת

 ופלבער ליב יהודשהרב
מנהל
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 %4881 121%ם%%1"[51 ר ע ב זילאליעזר
 820 85!1!(1שא8888זוע פה לאגה"קהרב

 14ספמ1(מ1ם-ן( 4.סינסינעטי,

ב"ה

 להר"ם קימאי מגאוני הסיוחי לאחי אבות" על "הסאירי סאוי ערך יקרהספר
 מאירים הש"ט על דבריו ואהשד תורה, נדולי כל בעיני הסקודש סאיר, לביתז"ל

 והמצוין הרבים את הסזכה ידי על וסנופה סחדש עתה הוגה האורים","כטפר
 קדישא קרתא סיקירי תוע"א, בעיה"ק תורה שהרביץ הרה"נ יקרות וסדותבכשרונות
 עייו והעידו הללוהו אשר שליט"א, וואקססאן שסואל סהר"ר היוחסיןכמטלשלת
 עתה מם', כסה על הסאירי ספדי בהדפסתו דבים זכה כבר וכאשר הק' ארצנונאוני
 ילקוט עוי הנהותיו לבד הוסימ וכהטלו אבות על הסאירי סחדש וסדפיסהולך
 "אסונת אותם וקרא סאד, יקרים אבות,פנינים על ראשונים סספרי סלוקטנפלא

 עדיין זכינו שלא שכועות על הסאירי הספר נם הסאירי, לספר ססביבשסואל"
 עסל אחר הסחבר שהעתיק הסאירי של ק' סכ"י וסדפיס הרה"נ הולך נדפס,לראותו
 וסנופה. סזוקק והניהוינע

 נרולי וסכל קדמונים ספרי אוהב סכל תודה לקבל והסדפיס הסחברוראוי
 טפרי להפיץ עסקו כל אשר הנ"ל הרה"ג של הדחק זו הלחץ יודע כסוני וסיישראל.
 יודעי סכל אבקש ע"כ ערכו, חין אמ ולחצם כהטפחתו יחס ואדע ערך, יקירישדסאי
 הקהלות וראשי הרבנים כל על והחוב ההדפסה, לנסר שיוכל כדי לתומבווסכירי
 אשר ובסחיד בתודח הספרים אקבל ובל"נ בספ"י, ולקבלו לחזקו תורהואוהבי
 עלי.ישיה

 טינטינעטי, פה יתרוססו, שנת אדר, ה' תסיד, נר לסדר א'באעה"ח

 זיל8עראליעזר
 אנו"י ונשיא לאנה"ר הנשיאות חבד פה לאנה"טחרב
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 008גנ ש%ע4מ%~מו0 חיל"פ מהצהיעקב
 %4881ק0 והפביבה, רחבי' חסד, שעריחיפ"ק

 65188צ 0ךנ 02 6ן"י",ךן הרב מרכז הק' המרכזית חישיבהראהפ
 6'6נא5

 מ5[54ט%שנ תובב"א ירושליםבעיה"ס

 לפ"ק. ישועה" "קרבה תמוז, ח"יבעוהי"ת,

 נמה מעורו ומותיקיה, ציי! מילדי ויקירא רבא גברא האי עלי וחביביקר
 וללמד, ללמוד להצליח ועלה דפעיה"ק הגדולות בהישיבות תורה של לעולהשכמו
 שמואל מוהר"ר מצוין יר"א המופלג הרה"ג רלבאי בתנווי דיתיב אהובי ידיריה"ה
 הרביפ לזכות בידו עלה וגם וואקסמאן, שליט"א אנשיל מוהר"ר החפירבהרב

 יר, בכתבי שהיו חיים אנו מפיהם אשר ז"ל הראשונים רבותינו פפריבהוצאת
 והרר. בהור לאורוהוציאם

 מארץ לצאת רגליו לכתת כעת מוכרח הלזה הנחמר הפרח כי מאור ליצר
 הנ"ל. הרב את ולחבב להוקיר מכירי כל מאת ואבקשהקורש,

 אברהם מרן וקדושו ישראל נאון רבינו אצל גם הי' חביב כי להעידאוכל
 מפעלין ומוב לבבו ליושר ומכברו מוקירו והי' זי"ע, זצוק"ל, קוק הכהןיצחק

 בטהרה.והתנהגתו

 איך ידעו וכהשא במגע עמהם יבא אשר הגאונים הרבנים כל כי אפונהולא
 הקהל. פני על ולכברולהוקירו

 הגליות. כל שאר עם יחר קדשע עיר לציון מהרה לשוב אתו ה'והי'

 הרובח, לישועההמצפה

 חרל"פ פהיהיקקפ



 ההורה טרי יטראל גאוני רפתתות6

 א - ג . ג א 1 1[ עמהאל אביגדורכהחה
 יא!!ם ש%8 1* הואטיהת
 אזג-שד ז4 118פניפ5זישם תל-אביב-יפולמחוז

 התרצ"ט. מ"ח, כ"ח תל-אביב,ב"ה,

 ירושלים מיקירי הי"ו וקסמן שמואל טהו"ר החו"ב הג' הרב האברךהנה
 של תורתם את לאור להוציא נרדמים מקיע להיות ונשגב טוב דבר רוחונדבה

 הספריות בננזי טמונים שפונים עכשיו עד שהיו כמלאכים, שהיוהראשונים
 עליה, ולדרים לארע להאיר היכולים קבועים אוצרות ובהם ראתם, לא אישועין
 ספר את להדפיס הולך הוא ועכשיו זה, ממין ספרים הרבה לאור הוציאוכבר

 איטליא במרינת אחד באקסמפלר רק עכשיו עד נמצא שהיה שבועות עלהמאירי
 היטב. בזה מרגיש התורה מלומדי אחד כל כי הספר בחשיבות להרבותולמותר

 את לחזק כן גם והנני תשבחות, ברוב חכמים שבחוהו כבר בעצמווהמו"ל
 הראשונים שפתי תהינה וע"י לאורייתא ותילו כותו יטר לו ולהגיד הטהוררוחו

 הברכות בכל בזה המסייעים כל ויתברכו ה' דעת הדת ותציע בקבר,דובבות
 בתורה.האמורות

 ולומדיה התורה לכבודהכו"ח
 1פיאל אביגדורפטה

 ראפאפארפ שמואלהרב
 כהשה זכרוןשכונת
 ם י ל ש 1 רי

 תרצ"ז. כסלו, לחורש ב' יוםבעהי"ת,
 הג' הרב נפשי לידיד נמטיאפיריון

 שמואל פוה"ר ונקי קב כהשנתוחו"ב
 המוציא וואקסמאן, אנשיל אשר ר'בהרב
 הראשונים גדולי מאחד כת"ילאור

 חסאירי טלסה רביוו בן מותפמרביוו
 ידוע וכבר 11"ל הרטביא בוסןטהיה

 טל סכריען ראטוויפ טל 1פרופטיוביפ
 על סהדותא ליתן אנכי ומיאהרוויפ,

 האברך מאהבת רק הלז, חיים עץפרי
 המוציא בשנים ורך בחכמה אבשהוא
 על פרענומיראנט ליקח ממני בקשלאור

 כי באשר הטוב אמנע לא לאורהוצאת
 כבוד ולכמגן כבודו, זהו אדם שלרצוגו
 הנ"ל. יום עה"ח באתי ולומדיההתורה

 ראפאפאר1 טפואלרפאל
 ב1אמס1 בספריננפעלד ואב"ד רבשחיה



הרב
 פולונמקי חהיןשמשט
 "פראל בית בשבונתרום"ץ
 פובביא ירושליםבעהיפ

 ממלביץמאיר
 ת"ו בירוישלים כהשה בזברוןרב

 חמלביץ אבד"קמלפנים
 מאיר מביתבעהם"ס

 חצר"ת. מיון ב"נ ר' יום ירושלים,ב"ה,

 אתר בבל די הגאונים הרבניםבבור
 הנובחי המוב"ז הרה"נ באשרואתר,
 מפארים שמו הקדויפה, ארצנוטילדי
 אשר הרב וכו' בהרה"נ שמואל ר'הרב

 עיה"ק מפה וואקמפאן שליט"אאנשיל
 ומניד בתורה עומק מעודו אשרתובב"א
 ונם פרם לקבל ע"ם שלא ברביםשיעור
 חדהשי לאור להוציא הרבים אתסזבה

 את שהוציא במו ש"ם עלהראשונים
 בזה אשר ממבתות על "המאירי"ספר
 ואפרי שברור, הת"ח כל אתמזכה
*וכיוו

 לכך~
 לפני שטוחה בקשתי ע"ב

 ואתר אתר בבל רי והת"ח הרבניםבל
 ולהעניקו הראוי בבבוד ולקבלולקרבו
 את להוציא ביבולתו שיהףבאופן

 בנחמת לראות נזבה ובזה לאור,מחשבתו
ישראל,

 הנ"ל יוםבאעה"ח
 פוותיפי אחוןפפ*ס

 רוסיא[ מע~יק הנאב"ד]הוא

 כי ידעי דלא באתרי להוריעבאתי
 שמואל ר' ויראה בתורח הנרולהרב

 ממכירי, הוא עיח"ק מפה נ"יוואקממאן
 הנדול בביהב"נ בתורתו השפיעהוא

 שנים הרבה בפעיה"ק כחשה""וברון
 הניד ביומו יום מרי הבקרובאשמורת

 ירוע והוא פרם קבלת בלי כהפנהשיעור
 נדול.ליר"ש

 בו התעצץ לתוה"ק מסירתוומנורל
 ראשונים, ספרי לאור להוציא קדושרעיון
 רבים לטובת ולמיטו בזה לחזקוומצוה
 הרב מעשה כל כי קדשם לרבריהצמאים

 לזכות בידו ה' והצליח לש"ש, הואהזח
 הרבים.את

 אדר, בדר"ח ר' יום באעה"חוע"ז
 פעיה"ק.תרח"ץ

 פןלבי? סאירנאום
 והפביבה כהשה דוברוןהרב
 )רומיא( דח~בט הרבומלפנים

 סאיר מבית ס'בעהם"ח
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 תפרי"ח. ה' תמוז, כ"ו ב' יוםב"ה,

 תובב"א. עיה"קירוש5ים

 רג5 תופשי והגאונים הרבניםכבוד
 ורם ואתר, אתר בכ5 רי והיראההתורה
 כראוי וינשא יגר5 וכסאם אור,יה5

 מ5יצתי חין וחכמתם, תורתם5כבור
 גברא האי עבור הרר"ג 5פני יערבואמרי
 הנוכחי המוכ"ז הרה"ג ה"ה ויקירארבא
 וכו' בהרה"ג שמוא5 הרב מפאריםשמו
 מי5רי וואקסמאן נ"י אנשי5 אשרמו"ר
 תובב"א עיה"ק כאן ורר הק'ארצנו
 5י5ות ומשים התורה ע5 שוקדשמעורו
 ברבים שיעור ומגיד בהתמרה,כימים
 שכ5 עור בו ונוסף 5ק"פ מנת ע5ש5א

 5אור 5הוציא הוא ותשוקתומנמתו
 ע5 הראשונים חרושי חכמהתעמו5ות
 את 5זכות זצ55ה"ה זי"ע הק'ת5מודינו

 בשחקיס בהיר אור נראה ובאורםהרבים.
 פרוטי הכ"י מתוך 5אור הוציא שכןכמו

 עיני 5האיר מבות ממכת עלהמאירי
 קר', בדרכי בהביטם אותם וזיכהחכמים
 תב5 פני ע5 5הפיע אי"ה נטויה ירוועור
 טוביוו ואטריוו הראשונים ותורתחכמת
לבך

 כ5 5פני שטוחה בקשתי 5זאתאי
 ואתר אתר בכ5 רי והגאוניםהרבנים
 ובכבוד בספ"י ו5קב5ו הרה"ג את5קרב
 באופן החסד, שרביט 5ו ו5הושיטהראוי
 ש5 תורתן 5אור 5הוציא ביכו5תושיהי'

 ונאכ5 הטרת מלאבי תורתראשונים
 וכח וברוחם מטובם ונשבעמפרים
 5עם ישועות מבשר 5קו5 נזכהתורתם
 עו5ם. עד ו5זרעו 5דורעו5ם

 פלסדשלו'
 רוסיא במדינת אומאין מעירהרב

 5פ"ק. תרח"ץ סיון כ"ג עיה"ק ירוש5יםב"ה,
 תו"ב, ירוש5ים מיקירי וחרר ירא הג' הרב ידירי כבורה"ה

 ש5יט"א. אשר ר' בהרב וואקסמאן שמוא5מוהר"ר
 ומגיד מאד יקר איש שהוא מזמן-רב מכירו הנני הנ"5 שמוא5 ר' הרבהנה

 שמים בקרשי ועוסק ת"ו בירוש5ים משה" ב"זכרון הגדו5 בביהמ"ר כמשניותשיעור
 הבפירה בית ספר 5אור הוציא וכבר יר, בכתבי הגנוזים ראטווימ טל תורוט5הפיץ
 מסכת על המאירי ספר 5אור מוציא הוא ועכשיו וחל, המאירי לרביוו מכות5מסכת
 הנ"5 הרב את 5קרב ישראל וגאוני מרבני אבקש ע"כ הרפוס, אור ראה ש5אשבועות

 המסייעימ. כ5 ע5 יגן ז"5 המאירי רבינו וזכות התקרבות, מיניבכ5
 ירירו, ומכבדו מוקירווהנני

 חורודיץ ז' סיפליהיאל
 ירושלים בעיה"ק וסביבותיה ישראל בכנסת ומו"ערב



 ירוטלימ איט וואעממאן טמואל הרב המויילהערמה

 אבות ססכת ע5 סבסירסס אביס הקדוש בספר הלפמות ריגילו הנפשותישמחו
 נחצבה, ה' ויראת צפונה חבמה אבות. נחלת והון בית מפנינים, היאיקרר

 ססאירי ס1סמ רבי1ו ה"ה ואנשים אלקים כה2מח קדמאי מדרי חד וחקר אזןאשר
 והפניני הצחה בלשונו עינים מאירות מהורות אמרותיו ערבות. בננזי בבודמנוחתו
 אותו קראו ז"ל חכמינו שגדולי עד זרח, עליו ז"ל הרמב"ם, כה2ה פני אורוקרני

 התלמוד. לים להעע הססילה ויישר הלבבות פקח ובזה סט1י".סרסב"מ
 סאסמסא1 אוטיל אטר ר' החמיד הגאון הרב ורבי מורי אבי לאדוני בן שמואלאמר

 הקודש בעיר אמסמערדאם בישיבת ביחוד ברבים תורה הרביץ אשרשלימ"א,
 ומתקיימת. לחכמתן קודמת יראתן אשר תורה גדולי תלמידים והעמיד ת"וצפת
 ת"ו הקודש עיר צפת מולדתי בעיר החכמים בין גדלתי ימי שכל שזכני השםמרוך

 ב1 פוסמ ורבי סוו, וביס טסאי ביס והמה: והאמורים התנאים כה2כןמקום
 יומי ורבי סמורור יוסו1 רבי בוו, אופור ורבי ייסאי ב1 טספון רבי וססוויאיר

 ופסא יבסס ורבי אופאי, ברבי יסורס ורבי סמסא ב1 יומי רביסגויוי,
 הרב בירב, יפסב רבי הגדול הרב הסמיכה חידש אשר ישראל לחכמי ואשואחריהם
 מצרימה, ויבא שנה עשרה שמונה בן בהיותו סספרד הגולה בתוך הונלההזה

 צפת בעיר משכנו את שם בימים, בואו ולעת בדמשק, גם וישב לירושלים הלךכה2ם
 הרב וישם לרב, העיר חכמי אותו וישימו ישראל, ארץ קהלות מכל הנדולהבקהלה
 ישעי' חזון לו בה(ות היד, בחזקת המימוני רבינו דבר אשר הדבר את לבו אלהזה

 יטיב לארססמ יטראל טכטיטובו ליטראל ססבסס ייפר לאמור: לעינים,הנביא
 בסמכסס אלא לסיוס יכול אי1ו ווס כבססלס, ויופביהמ כבראטווסטופייסמ
 שופמיך "ואשיבה שנאמר: מסוכימי, יסיו לא ואפילו יטראל טבארץססכסימ

 ציון נאמנה קריה הצדק, עיר לך יקראו כן אחרי כבתחילה, ויועציךכבראשונה
 צפת חבמי כל את ויאסוף בירב יעקב הרב ויקם ז"ל. הרמב"ם עכ"ל תפדה"בכה2פמ
 הסרובות הקהלות וחכמי צפת חבמי בעיני ויימב הסמיכה, ענין כ5 להםויבאר
 ובהיות ישראל, כל דין בית לראש אותו ויקימו מתוכם איש ועשרים חמשהויקומו
 בית ועל עליו לערער הנולה מבני איש יד עוד תמצא לא עמו נכונה ישראל חבמייד
 לסמוך וימהר יטראלי, בארץ אלא סוסלן בטמ ביסר 1סרא 9טאי1 מפני הגדול,דינו
 סססובל ח11 )המבי"מ(, רייראוי סטס רבי ואת סרא יומף רבי1ו תלמידיו, בחיריאת

 פקידי בי מהארץ לברוח בירב המהר"י שנחפז מפני מגימ, יומף ור' סרסאססגרול
 .תו"י(. עמיו אל ויאסף לצפת שב ואח"ב עשרו. על עיניהם למשוהמקום



 ירהשלים אהש החשק8פשפן ופ8מאל חרפ חמו"להקדטת10

 יומף רבי %רו ישרא5 כ5 ש5 רבן הגאון ה"ה המפורסמים חדדרות גאתיהשחריחם
 לוריא י1ת9 ורבי והשו"פ, מורימ ד' פל יומףי חביוו מפר בה%"ת ו"לעארי

 רי%ווימ" "פרדמ %תימ 9ארדאבארו %שה ר' והרב העדוש, הארי' ו"לאשכווי
 הרם"ק רבינו ש5 ה5ויה בשעת צפת 5עיה"ק ממצרים בא ז"5 הקדוש הארי'אשר
 אנו אם פי' %ות %שפמ תמא באיש יהיה ובי כ"א[ ]דברים וז"5 הספדו, ע5יוונשא
 15 םגיע ש5א הבית( את וחטא ם5שון )חטא םות םכמשפט נקי שהוא אדםרואים
 ע5 הדאשון אדם םחטא שםת ר"5 פן, פל אותו ותלית אזי והו%ת ואעפ"כ םותעונש
 %שח ורבי דודי", "לכה הפזםון בע5 אלעבן של%ח הרב וגיסו הדעת, מעץשאכ5

 רעת אלפור רבי והגאון התרדימ ובפל הערוש והשל"ה פה"ת, העוושהאלשיו
 גוד5 וםפני התורה, וע5 כהשניות ע5 ב"כ רקח" "טעשה םח"ס אםסטרדאםהאב"ד
 ר' והרהא9 יעב"ץ(, שאי5ת תםונתו)עיין ע5יו חקוק כסף ש5 םטבע עשוחשיבתו
 עו5ם וצדיקי גאוני ושאר עה"ת. היימי %ימ "באר םח"ס משפרואווי1פרתיימ

 אםן. ישרא5 כ5 וע5 ע5ינו יגן זכותן ת"ו צפת בעיה"ק כבודסנוחתס

 בבית ו55םוד 5התפ55 פעמים הרבה שזכיתי עולם פדרא לאל שפא נדתןהשני
 רבינו ש5 ובביהם"ד הקדוש. הארי' רבינו ש5 ובביה"כ הב"י םרן ש5םדרשו

 ה%אורי "%וורת ספר םחבר ו"ל, אבואב י1ת9 רביהגדו5

 שחוא והוראי ר' םאםר קייםתי םצוה בר הראשתהכשהייתי העדלם פלחמתהשחר
 אבא בפקודת ונג5תי תורה" ל9%ומ גולה ת~זוי האוםר: הומ, בפל %איררבי

 קברו ע5 העוסדת תורה" אור לתישיבת תורה ש5 5אכסני' ובםצותו, ש5יט"אםארי
 קבר נםצא ושם ת"ו, טבריא בעיה"ק וי"פ הומ בפל %איר רבי הא5קי התנאש5

 ותל%ידיו, פעיבא רבי התנא ש5 5הר סםוך כהוא, רב ש5 5קברו קרוב ו"להר%ב"מ
 וע5 ישרימ" ת%מלת ספר םחבר לו1מו תיימ %שה רבי הנאון קבר שםה נםצאנם
 רי והרהא9 %וימפפמע ר%"% הרהיע ש5 קברו נמצא ת"ו טבריא ש5 החייםבית
 וביחוד בנפ"ת, בששון, תורה של %ימ ושאבתי וי"פ %שיפאמאב9א ש%שוןיפעב
 םרדכי ר' הצדיק הרה"ג ורבי םורי אצ5 ו"ל, להר%בימ התו9ה" ייך בספר5מדתי
 שמווה %רן בהלל פווהן ה%עובל הנאון ורבי םורי ש5 ניסו ש5יט"א, 5יב יהודאבר'

 הגאון בנו ואשד ת"ו, ירוש5ים קד,שינו בעיר ום"ץ דיין שהיה ו1"ל וופרופרבווימ
 ת"ו, טבריא דעיה"ק הראשי רב בתור פאר סכהן שלימ"א וופרופר ואב אשרר'

 דינא סבי היה הנ"ז םדדכי הרב ורבי וםורי תורהי תאור הקדושה בישיבהור"ם
 והראמ הרב הארדא אתורמ םח"ס 11"ל עליארמ %שה ןרו התורה שר הנאון ש5רבא

רפיהיי
 תאו, מבריא
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 ,פיי יטיבת והמפורסמות הנרולות בהישיבות ולמרתי ברנה, לציוו ע5יתיואח"ט
 -תורת תייפ",ויטיבת ,תורת ויטיבתעוופי,

 אמת-
 של חסותו תחת חעומדת

 מויבאווין טויייא הארמו"ר מרו וקרושו העולסאור

 היושבים העולס ועמורי התורה נרולי החכמיס רנ5י בעפר מתאבק הייתיוטעייי
 שנים שהרבה ות"ל הרביס, את מזכה להיות עזרוני השמיס ומן מרין,על
 בזכרון יעעבח .אהוי הגרוו בביה"מ פרס 5קב5 סגת על שלא ברבים תורההרבצתי
 ת"ו. בירושליםמשה
 באשמורת פהטנה שיעור להניר ה' זכני שנה, עשרה שש כבן ואני ילדהוי טטלועוד

 הומין ופרנסתי חשוב. קה5 לפני העתיקא, בירושליס רייסין בביה"מהבסר
 וכו'. וכ"י, עתיקים ושו"ת נפ"ת בספרי מו"מ ע"י וחסריו רחמיו ברוב השי"תלי

 ש5 תורתן ולהפיץ להרפיס בי נתוסף שוקקה ונפש ותשוקה עזה אחטהוערר
 להשקות ותמו, שספו הנרפסיס ומהס יר, מכתבי מהם ברבים,ראשונים

 הט"פ על הרמב"ןי פרוטי אכל בהוצאת השתתפתי תרפ"ח ובשנת ה' רברצמאי
 הוא ועתה פלו1ע, ור'מ הגאבאר הי"ו מו1ר וו1ו איפר 1רו הנאונים נאון עםיחר
 לרביוו הבתירה בית פפר הו"ל כן ת"ו בירושליס תייפי יעז ליטיבת ראשיהר"מ
 רצון ויהי להרפיסו, התחלתי טבועות מפבת על וגם מכות, מפכת 9ל המאירי1ותפ
 ונה"נ החלב ניקור ריני ע5 טמואוא ,ובן ספר הו"ל וכן תורה. של לגומרהשאזכה
 מפורפמיפ פפריפ ועור ויו, 9ורא אבן אברהפ ורביוו מוראא ייפורומפר
 5ך ואין לאומים וערפל ארץ כסה החושך אשר רכהטיחא עקבתא הזה טדורקתה

 המ5אים וליצנות מינות שספרי ובעוה"ר נו' הסופרים וחכמת כו'יום
 ובתוספתא היער, עצי כל ירננו שריפתן בעת אשר מתרבים, ולענה ראש פורהשורש
 אמר לאשתו איש בין שלום להטיל אס מח ישמעאל: ר' אמר איתא, י"ר פ'שבת

 בין איבה שמטילין מינין ספרי המים, ע5 ימחה בקרושה שנכתבה ספרהמקום
 הבתוב ועליהן ואזכרותיהן הן שימחו וכמה כמה אחת על שבשמים לאביהםישראל
 התורה לאור אנו זקוקים לכן אשנא". ה' כהטנאך "הלא כ"א[ קל"ט, ]תהליםאומר:

 רעה הארץ ומלאה החושך, מן הרבה ירחה הראשונים של תורתן ואורשיחיינו,
 מכסים. לים כמים ה'את

 שהומפתי מה וכן הספר בפנים שעשיתי עבורתי ררכי הוריעכם הטראל חטטיחעתם
 הנקרא פ"ו ופי' בפ"א טמואו" יאמוות בשם עני מנחת מנחתיבנליון

 י תירחיעויו
 מסלה הקורא לפני לסול הספר בפנים והטיתי אשר וההומפות התקונים חםואלה

 בה5יכתו. יכש5 5בל ישרחודרך
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 חצאי או תבות ראשי אלפים או מאות הרבה מצאתי הקודפים בדפוטיםא(
 המעתיקים בהתרשלות בהבנתם, לטעות שיכולים שכוב קו ועליהםתבות
 רק וזה מזעיר, מעט והשארתי היטב, מפורש וכתבתים שקרמוני,והמרפיסים
 כן קריאתו, את יעכבו לא ובטח קורא, כל עין במעוף מובנים אשרבמקומות
 בקריאתם. ספק שיש במקום תבות ראשיהשארתי

 לפרק פרק ובין לענין ענין בין והבדלות בהפסקות הספר את וערכתי טדרתיב(
 כחטיבה וכולו הפסק שום בלי הספר רוב כמעט הדפיס4 הקורמותובההוצאות

 יש וע"ז וסופו, הענין תחלת ולמצא לחפש הבקי הקורא על מאד שקשה עראחת,
 מנין." דעה הברלה אין "אם ירועפתגם
 הקורמים. ברפוסים שהיתה שגיאות מאלפי ונקיתיו הספר פנים הגהתיג(
 אהשר חז"ל מאמרי ומהרבה וכתובים נביאים מתורה מקומות מראה הוטפתיד(

 אותם תקנתי ומררשים סש"ס מקומות מראה הרבה כן בקודמים, היולא
 "ראם." הוצאת רבה ומררש ראם ווילנא רפוט הש"סע"פ
 וירושלמי בבלי הגמרא עם אותם והשוותי בספר שבאים המאמרים כל על עברתיוכן

 מתאים שלא שמצאתי ובמקומות מנופה סולת שיהיה כדי אתנוהנמצאים
 בחצאי האמיתית הנוסחה והעמותי ( ) כזה אותם הסגרתי שלנולהגמרות
 [. ] כזה.אריח
 לבנה חצאי בשני המוסגרים ההגהות וכן חז"ל של מר"ם כל שכמעט למודע'וזאת

 סרן המפורסם הגאון עבורת המה ( )כזה
 התבי"י

 אותם עשה שהוא וצ"ל
 ווין. בדפוס טוב כוכב בן ר"ז החכם אותו תקן ג"כ וכן הראשונה.בהוצאה
 מאלף יותר בו ומצאתי לתקנו, במקום הספר את קלקלו ווארשא בדפוםאבל

 הספר. תוכן כל את שמשבשיםשגיאות
 כאוריפ יאירו למען ם ת 1 א י ת ר ז פ בספר, הנמצאים הפטוקים פלה(

 גרשיים בשני אותם ציינתי נעלים, ומוסרים חכמה מאמרי כל וכןותוסיפ,
 במיהם"! "שימה שנאמר: מה לקיים הקורא, לעיני אותם להבליט"כזה"
 בשם וקראתיו משלי, וקומץ מחז"5 התורה וארירי הלבנון מארזי בחפני אטפתיו(

 הכתוב: ע"ש יטראל" חתכסת בשם קראתי הוצאתי ואת שמואל","אמונת
 ובינתכם. חכמתכם היאכי
 יוסף רבינו פי' ב( פרש"י, א( בילקוטי: לקטתי שמהם הספרים מסמן והנגי?(

 רבי הגאון פי' י( להרחיד"א, אבות חסרי ח( מווילנא, הגר"א פי' ג(יעב"ץ,
 ישראל. תפארת ת( אלי', פתח פ( יוסף, עץ ע( ראבות, מלי מ( יעב"ץ,יעקב
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 יתר לאור להוציא ה' עוד שיזכני בפי שגורה ותפלתי שייז לאל יריוהריפותי
 רבינו וזכות וכרם, מקנקנם היים אנו מפיהם אשר הראשונים רבותינורברי
 ססכת ועל אבות מסכת על הבהירה בית ספרו כעת מרפיס אני אשר ז"להמאירי
 בזה, לי והעוזרים המהזיקים כל על יגינו הזה הקדוש בספר הנזכרים וכלשבועות
 עולם. עד זרעינו ומפי מפינו התורה תמוששלא
 בת תהי' תוה מרת ה' לרבר המשכלת עוזרתי לרעיתי מיוהדת ברכה להאצילוהנני

 ואת ה', מעם שלמה כמצכורתה תהי שליט"א, מאיר מטה רבי הבדיןהרהתג
 הבכורה בתי ה"ה ומצות תורה ושומרים הישר בררך ההולכים היקריםזרעינו
 המצוין ובנינו תהי' ב5ירה והנבונה תהי' רתל והנבונה תהי' מריפ אפתרהנבונה
 ובתי יהי' יבת9 יפ9ב בהשיבות לו והשני יהי' אלפור ארי' ברוך טובא והכיםיניק

 יהד שנגדלם ה' יתן יהי', טומה ותון ונעים נהמד הקטן ובני תהי' רב9ההנהמדה
 ולהופה לתורה לנדלם יזכנו והשי"ת הקרושים האבות ומסורת התורה פיעל

 אמן. טובים,ולמעשים
 ביתו דז., נ. נוחרק, בעיר תורה" של "האכסני' את עולם לרורות להזכיר עליכן

 ויוגפר טמפון הר"ר בו אוי' פוריאו הרב הנה"צ ה"ה מכהצ, אבינו אברהםשל
 מרדרי פלון מרו הנו5ה בני כל של ורבן התורה שר להנאון מובהק תלמיד שהיהז"ל
 מר-השון י"ה ביום השמיימה בסערה א5י' ויע5 זצ"5. מברפואן טיאדרוןהרהו
 אבינו, אברהם ש5 בתו 5אוי"ט תתי' רייויל מרת הרבנית ואשתו תנצב"ה.תש"ד,
 ייך סוהר"ר ויר"א המצוין הרה"ג ובנם תמיר", פן דלו9 וור באהלה 9פורתפון
 אל סהזרת והתורה האבות, מסורת את מכמציכים ברבנות, אביו מקום ממלאהי"ו

 הרב הגדו5 מבנה נהת רוב שתראה הנ"5 הרבנית את מברך ואני ש5ה.האכסני'
 הקדושה המתיבתא ת5מידי יוסף, וסר יצהק, מר יעקב, מר היקרים ומבניההנ"ז

 והססורה. התורה פי ע5 ושנים ימים באריכות שתגד5ם י., נ. דברוק5ין ודפת"תתורה
 בית כ5 תפארת קוה"ק מגזע הוטר הצדיק הרה"ג 5ירידנו כהצו5שת בברכהואטייפ

 עןר אשר מן9ווירא האדמו"ר ש5יט"א פברן9י יבת9 מוהר"ר כקש"תישרא5
 האדיל מרפ ההסד ורבת ה5ב טובת הרבנית רעיתו ואת וברוה, בהומר הרבף5י

 הרבנית אסו ואת ישן, מק"נסטחנטין זצ"5 סררכי'5ע ר' הרה"צ האדסו"ד בתתהי'
 האדראוו מאיר יהודה היים ר' הרה"צ בת תהי' מירל פייגה מרת אשי"ההצדקת
 בניו וכן זיע"א. זצ55ה"ה מפילופ דוך'ל רבי האדמו"ר הקדוש הגאון ונכדתזצ"5

 יצהק" "ברכח בביהם"ד רב ש5יט"א, סרדכי ר' הרה"ג ה"ה וספן סזהבהנהמדים
 סר הסוש5ם הביב אהרון ואהרון הי"ו אהרן סר המצוין בנו ואת י. נ.ברונקס,
 הקדוש בספר ועבודה תכסה הרבה השקיע אשד הי"ו העשי5 יהושעאברהם
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 רבינו וזכות ים"ש, עם5ק מחית ש5 חובה בם5חמת כמשתתף הוא ועתההזה,
 החופש בעד ועמו ה' שונאי עם הנ5חמים הצבא אנשי כ5 וע5 עליו ינןהמחבר
 יחד כינו ונזכה וברוחם, בנופם ו5ש5ום 5חיים הנצחון בנזר שישובווהררור,
 אמן. הבחירה", "בית ובבנין ציון ה'בשוב

 ברכות חותמי בכ5 החותם לנצח ידירם ונפשכנה"י
 באה"ר, ושבמדינהשבמקדש

 ירוש5ים איש וואסמפאן,פפואל



 ו"ל המאירי מנחם רבינו תולרותקיצור
 ת"ו ירדטלים אהט מאקספאן שכמאל הצקירמאתי

 סאיר לבית שלסה ברבי מנחםרצנינו
 נולד ז"ל הסאירי הרבהסכונה

 צרפת, בדרום 88פפיע*88 פרפיניוןבעיר
 ונעלם הששי, לאלף התשיעיתבשנה
 החכמים בין ונודע ס"ו שנת בערךכבודו
 שם ש5 ותורתו ש5מה" וירא5 "רוןבשם
 את יפת, של ביפיפתו ססוזנתהיתה
 רבו הוא חיים מים סבאר שאבתורתו
 ראובו רבי אדו"ר הכללי החכםהסובהק

 שהיה חיים, רבי הישיש החכם כבודבן
 בקיאות התלסוד בכל עדותו לפיבקי

 יווח רביוו את נם ושכהשסופלנ.
 ררבינו חבר להיות קרוב והיהמגירונדא
 והיח ויל הרמב"א אדרת בומרמה
 "אנרת וסתוך מכתבים, חליפותביניהם

 ברבנות כהשרתו שנם נראההרשב"א"
 כבוד. סנוחתו ושם פרפיניון בעירהיתה

 "סנחת בעל מארי אבא רביוהחכם
 פרפיניון קהל "אל וז"ל: הספידוקנאות"
 החכם הנדולים' הסאורות ,שניבהעדר
 שסו נ"ע שלסה וידיאל דוןהשלם
 מלמהי ברי מותמ רבי בקדושהשנכתב
 בלוניל קרשקמש בינים דון הכוללוהחכם
 ושם מביר" ברי ממלמ רי לו יאמרקדוש

 המלך נזר אשר הנזירה על נ"כסתאבל
 לשעד נוכל פזה הקוד,ט, מפרי עלסיורקא
 ס"ו בשנת היתה הנזירה כי פסידתו,זסן
 בפ' הרלב"נ סזכיר כאשר הששי,לאלף
 חנזכר מההמפד וכן ש"ה, ובעלחקת

 פרפיניון קהלתו בעיני חשיבתו נ"כנודע
 מארי אבא לרבי פסירתו הודיעווכאשר
 לסחו"ת אנחם "וסה הלשון בזה לוכתבו
 מנתמ להמ ואין עשוקיםרסעת

 רבי כשבקשו חיותו בחייםועוד
 שאר לסוד ע5 בחרם שישתתא סריאבא

 לא והמושכלות, הפילספיותהחכסות
 הלמודים לאסור רק לזה הסאיריהסכים
 כריסו עודנה סילא שלא "לאישהנ"ז

 להפילוסופ' התננד וכן התלסוד"בליסוד
 מפשומם התורה דבריהמוצאים
 לשבת ]בפ' שכלים. רמזים רקוהשאירו

 קנ"ה[. ודףס"ז
 יומי תיימ רי הרבוז"ל

 אוולאי דוך
 ז"ל הסאירי "הרב הנדולים" "שםבספרו
 פסקי הבתירה" יבית שסו נדול ספרחבר

 להרמב"ם[ הכהשנה ]וביאורהלכות
 לומדים שהיו הש"ס כסדר חבורווסידר

 חנינה, סנילה, תענית, ברכות,הנאונים.
 סוכה, יוסא, השנה, ראש סו"ק,יו"ם,
 וחולין. ערובין, שבת, שקלים,פסחים,

 סועד: בסדד הנאונים ליסוד סדרזה
 סוסה, יבסות, נסין, כתובות,קדושין,
 סנהדרין, נשים: סדר ונדה. נדרים,נזיר,
 אבות, הוריות, ע"ז, שבועותסכות,
 נזיקין: סדר בתרא. מציעא, קסא,עדיות,
 האחרונים כך ואחר סהור". "לבסיסן
 ראשון פסח לשנים, פסחים לחלקחד,טו
 ויהיו שני. ופסח פסחים. ערביובסופו
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 מס' אצל פירש ז"ל והרב וומבהוה,לחג
 ומרות תמיר מס' פי' ועור מקואות,נרה,

 טעם לתת האריך לחבורובפתיחתו
 פרושים שחבר שם וכתב הנאונים,לסרר
 הוא זה וחבור באריכות, התלמורעל

 בפתיחתו מאר והאריך הלכות.פסקי
 הבחירה" "בית חבורו ואופןבסרר
 הבחירה בית וספר וכו'. פסק ררךהנזכר
 כקובץ בכ"י נרולים קובצים ששההוא
 הנהות איזה בנליון שם וראיתיהר"ן,
 שנת אויניון, מעיר נתן מררכימהרב
 ז"5. ההיר"א עכ"5.רי"ו

 חפרסי נפש משיבת ספר חברועור
 בכת"י ראהו חיר"א שהרבהשובהיי,יי
 החכם כתב וכן רוסי, וריכוואטיקאן

 בתולרות )שטערין( טוב כוכב בןר"ז
 חבר וכן ווין, רפוס אבות למס'המאירי,

 ירים, נטילת ריני פסקי ירח חביתספר
 כתיבת בריני מפריי "9רית ספר חברועור

 לינזאנו רי המהר"ם ומביאוסת"ם,
 על פי' חבר וכ"כ תורה," "אורבספרו
 ומשלי בירושלים מקי"נ ע"י נרפ'תהלים
 וחבר באמסטערראם. פעמים ב'נרפס
 נרפס אבותי "מג1 שמו בחכמהספר

 הש"ס על קובצים והששהבלונרון,
 הספרים אוצר תוך אל ונאספונמכרו
 מקום )איטליה( בפארמא, הרוכסותשל
 שם. אצורים רוסי רי כת"יכל

 כהטנת יר כתב ממכתות ל"בועל
 באוקספורר. לאוצה"ס נמכר רי"ב,ה'

 קובצים הששה רשימת לךהא
 ר"ז החכם שרושם בפארמא,הנמצאים

 א'. ברכות, א( א' ברך הן, ואלושטערין
 ירים(. נטילת )הלכות מ"ב. יר ביתב(
 ה( נ"ה. מנילה, ר( ס"ר. תענית,נ(

 מוער ז( ע"ח. טוב, יום ו( ס"ה.חנינה,
 ט( קכ"ר. השנה, ראש ח( ק"ח.קטן,
 הנהוגים יו"כ ריני האחרון פרקיומא
 י"א( קם"ה. סוכה, י( ק"מ. הזה,בזמן
 הזה. בזמן הנהוני' פסח ריני ראשוןפסח
 שני, פסח ב( רי"ג. חלה, א( ב'ברך

 נ( צולין(. כיצר נשחט )תמיררכ"א.
 מרות, ה( רם"ט. תמיר, ר( רל"ח.שקלים,
 יוה"כ )דיני רנ"ח. יומא, 1(רנ"ד.

 ערובין, ח( רפ"ב. שבת, ז(במקרש(.
 ניקור )ריני תכ"ר. חולין, ט(שנ"ט.
 בירך נמצאים ותערובותמליחה

 )סימן י"ח המסכתות מספרשנתבשל(.
 בפני חבור יר" "בית כי יורוך(.ח"י

עצמו.
 כתובות. ב( קרושין. א( ג'ברך

 יבמות. ר( נטין.נ(
 נררים. נ( נזיר. ב( סוטה. א( ר'ברך
 מספר עריות. ו( מקואות. ה( נרה.ר(

 סי' הנ'( הכרך )בצירוף עשרההמסכתות
 חברך" ישראל וישכןלהן

 סכות ב( א'. סנהררין א( ה'.ברך
 ריני )עם ע"ז ר( ס"ר. שבועות נ(מ"ט.

 קס"א. הוריות ה( צ"ר.הנעלה(
 ב( הע"ב. קמא בבא א( ו'ברך

 מספר שמ"ר. בתרא בבא נ( רם"ז.ב"מ
 טשה. ישיר אאו" סי' שמונההמסכתות
 ל"ז, הבפירה בבית המסכתותכל
 יהורה. מחנה "רגלח להםסימן



ירה חגדג'ת
 אבות מסכת לפירושפתיחה

 וייל המאירי הרב יכונה שלמה בן מנממ רילהרב

כוללת

 חכמי התנאים מדר הגדולה, כנמת אנשי עד הראשון מאדם הררךרתסרך
 התנאים סדר מערכת החורבן, ואחר קודם מזה זה המקבליםהמשנה

 שלשלת וא"י, בבבל האמוראים וסדר הססכתת, סדר פי על במשניותהנזכרים
 וחברה זמנו, עד וארץ בארץ והחכמים הרבנים יחום והגאונים, סבוראירבנן

 ליצירה. ום' אלפים ה'בשנת

 יצ"ו מאיר לבית שלמה בו מנממאמר

 אחר בלימודה והורגלו טיקים ססדר היא אבות ססכת י"ל המסכתא,זאת
 כוללת והיא החיבור, בפתיחת הזכרנו אשר לסיבה הוריותססכת

 עקביא ג' אומר. רבי ב' תורה קבל משה א' שיפתנו. לפי וסדרם פרקיםה'
 פרק עוד מפרים בקצת ויש מאמרות. בעשרה ה' זומא. בן ד' מהללאל.בן
 אלא אומר, מאיר רבי כו' חכמים שנו ומתחיל מאיר, ר' של פרקו קרויששי
 בספרינו כתוב חמישי פרק בסוף ואף ברייתא. כעין אלא הכהמנה מןשאינו
 לגהינם פנים עז אומר הנשיא יהודה רבי תניא שם שאמרו ברייתות,קצת
 וענין כו'. בתורה שגדל מי אשרי אומר בבא בן יהודה רבי תניא וכןכו',

 תכלית על והנהגותיו מדותיו להיות האדם להעיר הוא הלזוהמסכת
 אואין עד הנפשיי שלמות ר"ל אחרון, לשלמות מהן שיגיע כדיהשלימות

 וכן המסבתא. בזאת רמז ממנה יבא שלא ומעולה הגונה מדה לשומצורך
 והמושכלות תוריות פינות בקצת האמונות בעניני גנוזים רמזים בהיש
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 ז"ל במאמרם שבחיה בסיפור שהפליגו והוא שיתבאר. כמו החכםאל

 אמר רבא ]דנזיקין, מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן האי ע"א( 4')ב"ק
 אשי ורב רבינא בחיבור לא גמרא, זאת ממסכתא באה ולא דאבותמילי[

 חייא ר' בחיבור ולא ירושלמי. בתלמוד יוחנן ר' בחיבור ולא בבלי.בתלמוד
 ברייתא עליה שבאה אלא ותוספתא )ו(]ב[ברייתא קפרא ובר הושעיאור'

 בקצת בתוכה שנמצא מה וכן נתן". דר' "אבות קרואה נתן לר'גדולה
 וכן שכתבנו. כמו חמישי ובפ' מאיר רבי של בפרקו הברייתא מןספרים
 מקובצים. דברים רק ידוע אחד ענין על בנויים המסכתא זאת ענייניאין
 שביארנו. כמו המעלות ושלמות המדות שלמות בענין בה ענייניה שכללאלא
 והכל הענינים אלו נב על מתגלגלים הם בתוכה שבאו הדבריםושאר
 המס' בכלל לא לחלקים המסכתא ענייני סדר כך ומתוך אחד. בעניןמתגלגל

 בכל ונכלול לאחת אחת המשניות פרמי שנבאר אלא פרקיה. בפרמיולא
 עליו. להעיראחת

 להודיע הסיבה היתה מה להתעורר ראוי המסכתא ביאור שנתחילןקןרמ
 אלא נעשה שלא זה. בתשובת לי ויראה לאיש. מאיש הקבלהסדר
 פרטית ראיה תבא לא דברים כוללים שעניניה שמצד והוא המסכתאלמעלת

 הדרכים שאר כדרך המדות ושאר וההקש המחקר מדרכי ולא המקראותמן
 איי הנמאסות, מידות על ואזהרה חמודות, מידות על זירוז רקהתלמודיים,

 עבירה גוף המגונות ולא מצוה גוף המשובחות המדות שאין עליהןיחשוב
 מדריכות הם הם היות עם מליהם לשכל ויבוזו השומעים באזני עניניםויקל
 כך ומתוך התשובה. בחיבור בילדותינו שביארנו כמו להפכו או לאמתלאדם
 מבוררים דברים שהם ולהודיע במשת נסעדים להיותם הדבריםהוצרכו
 החדוד בעין בהם לעיין כדי מאיש איש הנבואה מפי ומקובלים קדם,מחכמי
 המפר בשם הזה העיקר ורמזו נוקרו", בור מקבת ואל חוצבו צור "אללהבימ
 בית אשר העמודים העולמ" "ב~אבןת יצאו דברים שהם הלומד "אבות"ר"ל

 חכטה לכל ועיקר ושורש ויסוד אבות שהם דברים או עליהם. נכוןהתורה
 דבעי מאן האי ע"א[ ל', ]ב"ק ז"ל כאומרם מעלה לכל ושביל ודרךוטצוה,
 בקרבה גנוזות בהיות שכן כל למעלה. שכתבנו כמו כו' חסידאלמהוי
 האמתים המאמרים היות שעם האמונה, ומשורשי התורה מפינותהרבה

 קצת יש מ"ם שהיה. מי האומר יהיה עמהם, ונימוקם בעצמםאמיתותם
 שיצפרך עד העיון, מצד לחיצה ותסובבם מבוכה, תקיפם דתיותפינות

 האומר מעלת בהודיע אמיתתם לחזק להועיל ומלמדם לזולתוהכהצפיעם
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 ליראיו". ה' "סוד י"ד[ כ"ח ]תה4'ם הכתוב כמאמר לו, היתה מה' כילההיע
 מפי איש המקבלים לשלמים הדברים, התיחסות לבאר רצותו סיבת היאוזו

 ע"ה רבנו משה והוא הנביאים, אדון האמת נביא עד הנביאים, מפיאיש,
 הגבורה.מפי

 אלהים ברוא מיום הקבלה, סדר גבול המשנה, זאת יד על לך מרהיבוהנני
 ידיעה בהם תקיף לא הפרטים כי כלליים, בדרכים הנה, עדאדם

 שיהושע משל דרך הנה כאמרך לרחוקים, וכ"ש הקרובים לדורותאפילו
 להודיע נוכל לא מיהושע שקבלו הזקנים ואותם לזקנים. שבע"פ תורהמסר
 הזקנים והם בימיו שהיו לזקנים שמסרה בידינו הכלל אבל מאלף, אחדאפי'

 לזקני ויקרא ]שכמה[ ישראל שבטי כל את יהושע "ויאסוף א'[ כ"ד,]יה1שע
 ימי וכל יהושע ימי כל ה' את ישר14ל "ויעבד)1( ל"א[ כ"ד, ]שםישראל"
 דור אחרים לזקנים מסרוה והם יהושע", אחרי ימים האריכו אשרהזקנים
 שבאבות ואע"פ הזקנים, בכלל הם ואף השופטים, לזמן שהגיע עד דוראחר
 ושופטים לשופטים, מסרוה שהזקנים לומר אחרת מדרגה רמזוה נתןדר'

 הזקנים, בענין נכללו והשופטים שהזקנים יר14ה זאעע מכחטנהלנביאים.
 הזקנים מראשוני והיה הכהן עלי לזמן שהגיע עד כן הדברונתגלגל
 לזמן הזקנים זמן בין ממוצע שבהם, אחרון היה הכהן ועלי קנז, בןעתניאל
 ידעת וכבר מספר. מתי רק מהם להודיע נוכל לא הנביאים וגםהנביאים,
 לישראל להם )נתנבאו( ]עמדו[ נביאים הרבה ע"א( )1"ד מגילה במס'אומרם
 שלא את נכתבה, לדורות שהוצרכה נבואה אלא טצרים" כיוצאי"כפלים
 נביאות ]וז' נביאים מ"ח שם במ"ש ואפי' נכתבה, לא לדורותהוצרכה

 אלא מניינם אצלינו נתברר לא כו'. לישראל להם )עמדסשנתנבאו[
 שם. שביארנו כמו בכה וזה בכה זה ז"ל המפרשים בהשנתחבטו

 מעניינם שכתבנו מה דרך על מעם רק מהם להודיע נוכל שלא שכןיאהר
 התלמוד חכמי כל להודיע נוכל שלא שכן וכל הזמנים. סדרלפי

 ע"א( )כ"ח מוכה במס' ז"ל אומרם רואה והנך ולרבבות, לאלפיםשהיו
 בן "יונתן אלא מהם שם נתברר ולא כו' הזקן להלל היו תלמידיםשמונים
 שבכולם. קטן שהיה זכאי" בן יוחנן "ורבן שבכולם גדול שהיהעוזיאל"

 לרבי לו היו תלמידים ]זוגים[ אלף שי"ב ע"ב( ט"ב )1במ1ת ז"ל אומרם ידעתוכן
 זמן שכן וכל שטענו. או יודעים שאנחנו )חשוב( חושב[ ואתנהעקיבא,
 פרסום לרוב ממשפהה ושנים מעיר אחד אלא מהם לנו נודע שלאהגאונים
 קצת מפי והנביאים הזקנים זמן כלל, דרך העניינים נודיע אבלמעלתם,
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 ממאטרים והאמוראים, המשנה, וחכמי הגדולה, כנמת אנשי וזמןמקראות,
 האחרונים וזמן הגאונים. קבלת עזר עם המדרשות ומן התלמוד מןלקומים
 קצה אל באנו עד הגאונים תשובות מפי כלל דרך הזמנים מדר בהםנודיע
 ליצירה, ום' אלפים ה' "שנת היום פה אנחנו אלינו הגיע אשרהזמן
 תלתא ענייני כל בה השלמנו אשר השנה היא ללידתנו", "נ"א שנתשהיא
 בבחורתינו, ופירשנו שחיברנו ובחידושין בפירושן הן בשלימות,מדרי
 התחלנו אשר הבחירה" "בית הנקרא הזה הגדול בחיבורהן
 בירור על שתעמוד כדי זה בכל ממנו והרואח ללידתינו", ל"ח "שנתבו

 %יו לממוך שראוי מה בשכלך שתכיר מה מזה עוד ושימשךהעניינים
 לקדמונים במפרים או בחיבורים שתמצא או שתראה כמו למעשה,להוראה

 לאחרונים. אוולראשונים
 ראש והנאמר. האפשר כפי דור אחר דור זה, בהודעת נתחילובפעתה

 המכוון, קצת העבירו אם הראשון אדם ר"ל האנושי בעיןהנבראים
 השם, בדרכי ללכת האנושית מבע לפי הושלם הגשמיות, לתאוותיוונמותו
 ק"ה בשנת אנוש את הוליד ושת כצלטו, בדמותו ק"ל שנת שת אתוהוליד
 והמזלות הכוכבים ולקרוא ]למרוד[ )נמרוד( הוחל אנוש ובימי רל"ה.והרי

 מן היה אנוש ר"ל הוא, ואף בכה, וזה בכה זה הכוכבים ולשאר למזלותלהדרם
 העם שיהיו המלך שרצון דכמו חושבין והיו ולפארם. לכבדם להדרםהמועים
 את השפלים נבראיו שיכבדו השם רצון כן בהם, הדבקים ויועציו שריומכבדים
 להם ויעש הכוונה, זאת על ועבדום להם השתחוה הנמכל ושכלםהעליונים,
 השם ובין בינם אמצעיים ולשוטם קרבנות, להם להקריב והיכלותבתים
 שש בשנת שהיה המבול דור עד המבוכה בזאת מתגלנל העולם והיחית',
 חמאתם על הומיפו המבול ואחר ותרנ"ו. אלף השנים מן ועברו לנח,מאות
 להם צוה ית' שהוא ה' בשם מתנבאים שקר נביאי ביניהם ועמדופשע,

 כן עושין והיו וצורתו, צלטו ולעשות פלוני, מזל או פלוני מלאךשיעבדו
 ומכהטלה יכולת להם ויחמו רענן, עץ כל ותחת גבוה הר כל %ועובדים
 דור עד הרעה האמונה בזאת מתגלגל העולם והיה ית', האל עםכהטותפת
 הכוכב, בשם מתנבאים שקר נביאי ביניהם ועמדו במרד הפליגו ואזהפלגח.
 חשם מציאות נעדר ואז וכך. כך מצוה פלוני כוכב או פלוני מזלואומרים

 אין בלבו נבל אמר ה'. את ידענו לא לומר שכלם מקרב נפרד וכלית'
 עושים אנו אף שאמרו 1'( סי' ,ל"ח )ב"י במדרש עליהם שאמרו והואאלהים,
 הנפרדים על כשיונח ךבותינו ואצל להרגו. נדי כביקול כידה וחרבע"ז



21 הפאירי פנחם לרפינו אפות לפפפתפתיחה

 שיחלישו אלא מציאות קיום לציור וכה2ל דמיון ענינה הראה הריגהלשון
 חגיגה במם' החכמים במאמר חיבורנו בקצת שביארנו כמו ממשלתוכח
 בציורם, כחו את שהחלישו כלומר ומחיוהו, אפקהו מפפרון על ע"א()ט"1

 ומשל דמיון עניינה ית' עליו אם נפרד איזה על אם הרינה לשוןוכשיונח
 אשר המגדל ענין והוא הפלגה, דור בזמן היה וזה מציאות, ובפול ציורעל
 באומרם רמוז אצלי והוא עליו, נצב ה' את ראו לא אבל בשמים, ראשובנו
 קיים ושלישו נשרף, ושלישו ]שקע[, )נבלע( שלישו המגדל על ח'( פ4"ח,)ב"ר
 ועליו הנפרדים ש רמוז הוא מהם שהעליון עולמות נ' ענין על לדעתירמז
 אמר אם מלשון והוא דבר בו השיגו ולא מהם שנתכמה ר"ל שנבלעאמרו
 השריפה על משל והוא בשבוש הגלגלים עולם והוא והשני יבולע, כיאיש

 ושרפ]ת[ו-שנשתבש מחשמל אש ]1[יצא]ה[ ע"א( י"ג )חגיגה ז"לכמאמרם
 מיד עליו ]ש[פורח )שהיה( עוף ]כל[ א'[ כ"ח ]ס1כה ענין והואבהשגתו.
 היה אבל מפניו, עומדים היו לא הלימוד ומהירי ההבנה קלי שאף כל'נשרף

 אמר הימודות עולם והוא השלישי ועל כה2ובשים, בחזקת לשעתםמעמידם
 באומרו אצלי רמוז והוא ביושר. עליו השגתם שבאה כלומר קיים,שהוא
 וחומר חמר כי דבר, בזה להם נשתנה שלא כלומר לחומר, להם היהוהחמר
 לאבן להם היה הספיר בלבנת הרמוז ענין והוא הלבינה, אצל אחדהכל
 ידי מעשה חדש דבר הוא שהלבינה ידעת וכבר בענינו. שנשתבשונ"ל
 בדור אמנם זה והיה אומן. ידי מעשה שאינו כאבן היותה בה ויחמואומן,
 מחזיקים יחידים הדורות בכל היו זה כל ועם ותשנ"ו. אלף בלידתו שעברופלג

 שם שהיו הדורות, בקצת זולתי אצלינו, נתפרממו ולא ובאמונה,בברית
 ובזמן ושת, אדם - הראשון, בזמן והם שם. ונקובי ונכבדיםיחידים
- המבול, דור עדשמאנוש  עד המכול שמן ובזמן ונח. ומתושלח חנוך 
 ונכבדים רבים מרעים אחוזת להם היה אלה וכל ועבר. שם -הפלגה,
 רבים דרשיע דרך להשפיע כך כל זכו לא למוד4 דרך לדעותיהםנמשכים
 לנמצאים בבתיהם למוד דרך רק שפה-ברורה העמים אל להפוךוההשתדל
 אוכלומי שהיו ועבר בשם הקבלה שבאה ואע"פ אחריהם,~הנמשכים
 האמונות אותם אחר נכהטכו העולם רוב מ"ם מרובים. אחריהםהנמשכים
 הרעות האמונות בעקבות וגדל הולך והולך, מתנונה העולם והיההנפסדות,
 ע"ה, אבינו לאברהם הזמן שהגיע עד ומתמעפים הולכים עליה ובני]ש[בהם,
 ומהריון, ומבפן ומלידה מרחם הוקדש שנים. קצ"ב הנז' הזמן אחרשנ~ד
 דברו עושה עצום עם להציל ניצול, כשדים ומאור למלוך, יצא אסוףיםמנית
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 ונתפרמם מזגו, טוב נגלה למודו בתחילת נדחו, את ולהשיב ה'. עם שלכפר
 אומרם אצלי והוא לאחריתו, הבינו לו, קוו יודעיו שכל עד הכנתו,יושר
 הכיר שנים שלש בן אמר[ ]ר"ל ופס"ד( פ"ל ובב"ר ע"א ל"ב )נדיים עליוז"ל

 אחדותו מכירים העולם כל והיות הכנתו פרמום על רומז בוראו, אתאברהם
 אע"ה אברהם אז והיה טבעו. לפי שאפ' מה תכלית עד והשיג בלימודוהצליח

 ייחנן ]ר' שם[ ]ב"ר אחר במקום ז"ל אומרם והוא שנה. ]ושמנה[ ארבעיםבן
 ]ושמנה[ ארבעים בן פ"א[ ע"ז ה' מדע ימב"ם ]עזן אמרי[ תרויהון חנינאור'
 דורו, בני קלקול ראותו עם שלם עצמו את וכשראה בוראו, את אבר' הכירשנה

 ה' את לעבוד ורבבות אלפים וקבץ ה' בשם בחכמתו וקנא ה' רוחלבשתהו
 ללידתו, נ"ב בשנת זה והיה הארץ, מן אלילים לבער בעולם שמו אתוליחד
 אצל נקראים והם שנה. אלפים מהשנים אז ונשלמו מחרן, יציאתו שנתוהוא

 בשם שקורא מי שם היה שלא תוהו" אלפים "שני ע"א(. צ"ז )סנהדריןרבותינו
 תורה", אלפים "שני התחילו ואז אע"ה. אברהם בוא עד מעון רבים להשיבה',

 בהם האומה שתיחל הימים שהם לומר המשיח", "ימות שלאחריהם אתוקראו
 בביטול אחור דברו משיב לאל חלילה בכך התורה שתעדר לא המשיח,ימות
 חרוב" "אחד ואמר הארץ, עלי אדם שים ימי כל עד, לעולמי מראשו ניתנהדת.

 ומבוכות צרות רוב על בו רומז "הששה" מן אחד על דעתי לפי בוורוצה
 ענין ולא דת, חדוש ענין בזה שיכוין לא קבלתם. מצד הששי לאלףמיועדות
 היות עם והאומר, הגוזר כרצון וקיומו מחורבנו שיהיה מה יהיה עולם,חורבן
 ויהיח חכמות לשבע עם מפרשים. לקצת אחרים רמזים ההגדהבזאת
 דרך על לחרבן המשל והוא גופני. דבר כל בשוללות רק תושג שלאהשביעית, ע- זוגות זוגות ויזכירם חכמה" "יאאלפך ל"ג[ ל"ג ]איוב מלשון"אלפי"
 מתקיימת( )התורה מתקיימין[ תורה ]דברי אין ע"ב[ ס"ג ]ברכות ז"לאומרם
 ל[הפלומופים ישראל ]חכמי שאמרו מה וכן עליה. עצמו שממית במיאלא
 יחייה", להמיתה והרוצה ימיתה, נפשו את להחיות "הרוצה ע"א[ ל"ב]תטיד
 להמתיר. עשיריות במקום אלפים לשון ויוקח שבעים, שהם האדם לשנותאם
 ומחייב ומתנבל מלעיג מכף דרכינו לפי המאמר להציל מהכונה יצאנווכבר

 מתנגדות. טענות מצידהמלבו
 בדרך אע"ה אברהם של עניינו היה לא זה כל שעם והוא, לעניינינוונשוב:

 אמר כה להם שיאמר עד ית', השם מאת שלוח ושיהיה נבואיי,ציווי
 ברוח האמיתות והודעת למוד דרך היה אבל לכם. ה' מצוה כה אוה',

 אותם ולהביא ה' תורת להם לדרוש בארצות והנה הנה יכתוהקדש
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 בביטו4 ספרים וחיבור לחם, והשפעתו העיון בגודל הבריתבמסורת
 ב.ן שיש ההבדל ידעת וכבר ית/ האל עבודת ובקיום הרעות,אמונותיהם
 בחכמתי, אדירים מלכים ונצח התגבר דבר סוף הקודש, לרוחהנבואה
 המציאות לבד העיוניות בפינות ולא ית', ה' לאמונת העולם רוחוהשיב
 התורית הפינות על אבל ית' ממנו גשמות כל והסתלק ואחדותו, ית'השם
 כולה התורה כל אע"ה אברהם קיים פס"ד( )ב"ר מ"ש אצלי והוא כן.גם

 שכל כלומר שבת איסור שבכל הקל הדבר על רומז חצרות. עירוביאפילו
 הפינה שהיא החידוש, אמונת שבהם השבת, בענין הנמסריםהענינים
 מה אצלי ג"כ וזהו הקדוש. לעם ומסר למד הדתיות שבפינותהגדולה
 אברהם קיים בעצמו הענין בזה ע"ב( כ"ח )'~מא אחר במקום ז"לשאמרו
 שבכל הקל הדבר שהוא תבשילין עירובי אפילו כולה התורה כל אתאע"ה

 המועדות.ענייני
 כים שהמועדות והענין השבת, אמונת אחר נגרר מועדות ענין להיותררבפז

 פינות יאמינו ענייניהם שבהאמנת מצרים, יציאת ענין על סובבענינם
 אחר נכהטך שהכל הטבעים ושינוי והשגחה ועונש גמול בעניןדתיות
 שנה נ"ב בן אע"ה אברהם היה כוונתו השלימה וכאשר החידוש,אמונת
 כדמותו יצחק, נולד שנה ק' בן הוא שהי' שנה מ"ח ולבסוף שכתבנו,כמו

 והליכותיו הנהגותיו יושר למדו הנהגתו, בחק וגדל ברכיו עלוכצלמו
 וכן ותורותיו, חקותיו חכמתו סודות לו ומסר בקודהט", מלכי אלי"הליכות
 השלישי ולקצין לראש זה על מינה ובפרט לבניו, ויעקב ליעקב,יצחק
 זה ואחר בשמו. ולברך לשרתו וזרעו הוא ה' אל הנלוה לוי הואשבבניו
 "חודו אמיתת אע"ה אברהם לפרמם שנה רל"ח מלאת לפי הזמןבאורך
 והארץ שנים, רד"ו שם ועמדו למצרים, וירדו הדבר נתגלגל בעים,ית'
 אר.ן היא, מטוהרה לא ארץ הארץ, פני על וחשך ובהו תוהו היתהההיא
 וה*ה הרוע, תכלית על הרעות האמונות ושאר האלילים בדמימגוללה
 ידעתי "לא ב'[ ה' ]שמות הבליעל למלך האמור כדבר ית' מציאותובטול
 מעולם ז"ל שאמרו כמו לוי, משבט חוץ הרע, יסורם רובם וחזרו ", ה'את
 וישלח אבות, ברית להם לזכור עמו על ה' ויחמול ע"ז. לוי שבם עבדלא
 ב' השנים מן אז ונשלמו ממצרים, ויוציאנו ע"ה רבנו משה אמתנביא
 אשר הנפש מואת לאברהם יצחק שמלידת הנשארים מ"ח ותמ"ח,אלפים
 יצחק שמלידת ות' יצחק לידת עד אלפים הב' השלמת שהוא בחרןעשו
 בששה ותמ"ט אלפים שני בשנת התורה את קבל ע"ה והוא מצרים, יציאתעד
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 הישרה, לאמונה שהשיבם עד וחקר ותקן ואון העם את דעת ולימדבמיון,
 כדרש ומצותיו, תורתו בהאמנת ואח"כ ית', מציאותו באמונתתחילה
 לקרארע המדינה בני יצאו למדינה שנכנמ למלך ]משל[ פ"ה( יתר1 ס')בטכילתא
 עליכם גוור אני ואח"כ מלכותי, קבלו להם אמר גזירות, לנו גוור לוואמרו
 מציאותי שתאמינו כלומר כו' אלהיך ה' אנכי הקב"ה אמר כךגזירות,
 ע*א( ל"ב )ברכ1ת ז"ל אומרם אצלי והוא הדברות. ושאר לך יהיה לאואח"כ
 כלומר בדבריך, החייתני למשה הקב"ה לו שאמר מלמד אני" חי"ואולם

 הנפרד מציאות בימול שציור כמו כי המציאות. במחויב אצלםשהעמדתני
 בחי' הנחירה בית לסשר בהקדטת1 1כ"כ )א"ה שביארנו, כמו הריגה, בלשוןיקרא
 מהם, העדרה אחר מציאותו התאמתות הודעת כן יע"ש( ע"א ד"גלנדרים
 התאמתותני[ פרסמת כלומר החייתני אמר וה ועל תחיה, משל דרךיקרא

 נבואתו בראשית הרמוז והוא מהם, שנשכחה אחר והעמדתיהומציאותי
 הברית לוחות ידו על ית' השם נתן אליכם". שלחני "אהיה י"ד[ גי,]שט1ת
 נבואה ית' ה' מאת לעם שלוחה מפורממת נבואה והתנבא והמצוה.והתורה
 לו שנאמר ואע"פ כן. תהיה לא ואחריה נהייתה לא כדמותה אשרשלימה
 ענין אין כמוך", אחיהם מקרב להם אקים "3ביא י"ח[ י"ח ]ד:י'םע"ה,

 נביא קם "ולא 1'[ ל"ד ]שם אמר שהרי חלילה, הערך גודל בדמיון"כמוך"
 שתחילה והוא הנבואה מין על זה שאמר מה אבל כמשה". בישראלעוד
 תלמד לא לך נותן אלהיך ה' אשר הארץ אל בא אתה "כי פ'[ י"ח ]שםאמר

 ומכשף ומנחש מעונן קומם כו' ימצא לא ]ההם[" הגוים כתועבותלעשות
 "כי י"ג[ י"ח ]דברים המתים. אל ודורש וידעוני אוב ושואל חברוחובר
 לך נתן כן לא ואתה כו' מעוננים אל אותם יורש אתה אשר האלההנוים
 תשמעון. אליו איהיך ה' לך יקים כמוני מאחיך מקרבך נביא אלהיך.ה'

 ההבפה וצורך הקמם צורך מעליכם ושימיר הנבואה במין כמוניכלומר
 כלומר אחיך מקרב שאני כמוני בו מפרשים ויש הכוכבים. משפמיאל
 לא ואבותיך. אתה ידעת לא אשר הגוים בחוקות ללכת נכרי לעם תצמרךשלא

 ואחריו כמוהו נביא לפניו קם דלא חלילה הערך גודל לדמיון כמונישיאמר
 דבישואל תברכח( וזאת 8' בס1ף )בספרי אומרם עליך יקשה ואולי יהיה.לא

 בלעם. ומנו קם באה"ע אבל קם דלאהוא
 בקצת ביארנוהו שכבר אע"פ הענין, וה ביאור ממני ושמע אונך המיאןלם

 יצירתו מעיקר שהשלם החכמים מספר ידעת שכבר והואחיבורינו.
 המדמח, הכח בהכנת יצירתו בעיקר שלם בלתי היותו עם השכליבכח
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 לא אבל הלימוד, בצורכי וישתדל יתעמק אם חכם מבעו לפי יהיההוא
 יצירתי מעיקר שלם היותו ר"ל בהפך הוא ואם בנבואה. כלל מכוא לויהיה

 שהיה או השכלי, הכח בהכנת שלם בלתי היותו עם המדמה, הכחבהכנת
 ובחלומות בקסם כחו יהיה הוא בלימוד, עצמו השלים שלא או בזו, גםשלם

 היודעים מן הוא אם חלומות בפתרון ומפליא הנימומים ובהנחתצודקים
 היה למד לא ואם השקר, ונביאי הקוסמים מכת והוא שלם, שאינואע"פ
 הכוחות אלה בשני יצירתו מעיקר שלם וכשהיה מדיניות. בהנהנותכחו

 שפע להיות האלהי רצון יגיעהו אם השלמות. מיני בכל נפשווישלים
 האמת. נביאי טכת והוא יתנבא, השכלי ועל המדמה על שופעאלזהי
 והוא כך, כל חזק שבו השכלי הכח היה ולא מאד. חזק המדמה כחוובלעם
 פתוח כלומר העין, שתום אותו וקראו האחד הכח בחוזק הכתובששבחו
 שלא וכדי וימתום, שישתום עד ז"ל שאמרו מה לשון ממנו ונגזרהעין,
 להודיע היה, מעיניו באחד מומא ז"ל אמרו עיניע וגלוי נופל באומרותמעה
 בישרא" ז"ל אמרו המדמה הכח ולהפלגת בו, חלוש היה השכלישהכח
 בכל להשלימנו באה השלמה שתורתנו יודע שאתה והוא כו' קם דלאהוא
 ושאר והעיוניות. המושכלות בדעות הן המדות, בשלמות הן השלמות,מיני

 ונימוסים המדינה הנהגות רק עניינם אין ודתיהם הקדומות האומותתורות
 כן אם ונמצא הטדיניות, ההנהגות בענייני יודעים אדם בני מצדמונחים
 בעניני להשלימנו הכוחות בשני שלם אמת לנביא צריכין ג"כשאנחנו
 האומות ושאר מושכל, דעת וכל מדינית הנהגה כל הכוללת הקדושהתורתינו
 מדיניות, הנהגות מנהיגם לנביא רק צריכין היו לא הקדומות ר"לההן

 המפקה דתותיהם ענין לפי זה וימפיקם המדמה. משלמות נולדיםונמומים
 הכנת מצד שלם המכליות באומות לפי-הצורך בלעם כן אם והיהשלימה,
 ענין ג"כ אצלי והוא הנכבדת. באומה הצורך לפי כמשרבע"המבעו,
 במלכים אבל קם, דלא הוא בנביאים ע"ב( )כ"א השנה ראש במם' ז"לאומרם
 ואמר העם, להנהגת מיוחדים שניהם והמלך שהנביא והוא שלמה, ומנוקם
 המלך שלמה )י(היה ובמשפמ ביושר עמו בהנהגת להמלך שצריך מהשכל
 ובהודעת העם בהנהגת לו שצריך למה משה שהיה כמו בו שלםע"ה

 וכבר מלבדו. עוד אין - חלילה משה במדרגת שלמה שהיה לאהאמתות,
 נכבדים. לביאורים מכונתינוהעתקנו

 הקדוש לעם ה' מאת שלוח אלהי בציווי שהנביא והוא לדרכינוןנשוב
 לרואיהם וכ"ש שומעיהם לכל נתפרממו חזקים ובאותות גדוליםבמופתים
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 היא" אלהים "אצבע כרחם על באומרם בו נגעה ה' יד וכי לו היתה מה'כי
 ונוקם, קנוא מלחמה איש עד, אבי גבור אל יועץ פלא רק אדם, מחכמתלא
 כספירים להם מאירים בהם משוטטות ה' עיני תמיד המונם אנשי מרותועם

 לרוב מע"ז להרחיקם תמיד ה' במצות להזהירם והפליג חושך, ילכולאורם
 היו איך חכם בעד תתפלא ואולם דור. אחר דור בהם והדבקםהצמדם
 קרוב ההמון שמבע תדע אבל דור. אחר דור כך כל במעותמתמידים
 היה ולכן משיגו, שאינו במה מאמין שאינו מי יותר שהשיגו, במהלהאמין
 באלה שאמרו והוא הגלגלים אחר נמשכת שהיה לע"ז מתקרבהטבע
 במה אני לישאל במה להם יש האומות תאמר שמא רבההדברים
 קשי כמאמר עמהם הצלחה השיגם עם כ"ש כו' מקרבך נביא הה"דאשאל,
 לה והסך השמים למלכת לקטר חדלנו אז ימן י"ח[ מ"ד ]~ימי' אבותינו,העורף
 ויקטר לחרמו יזבח כן "על ט"1[ א' ]חבק1ק הנביא אמר וכן כל חסרנונסכים

 מן לאחד שנאמר והוא בריאה", ומאכלו חלקו שמן בהמה כילמכמרתו,
 ורהיטת שיפולך נקיטת דרא בההוא הוית אי ע"ב( ק"ב, )סנהדריןהחכמים
 י"ט[ ד' ]דברים באומרו תמיד זה על סובב התורה ציר שהיה והואבתרה,
 ופקודיה התורה מוסר ע"ה הוא והוה כו' השמימה" עיניך תשא"ופן

 עליהם הנאמר ולזקנים ויהושע ופנחס ולאלעזר לאהרן וגנזיהומודותיה
 במם' שאמרו מה והוא העם ולכל כו' איש שבעים לי אספה ט"ז[ י"א]בטדבר

 כו'. המשנה סדר כיצד ע"ב( נ"ד)עיי1בין
 פירויטיה כל עם המצוה את מקבל היה שמרע"ה הוא מדבריהםודץעולדץ

 שבכתב בתורה ועצמותה המצוה עיקר ה' במצות כותב והיהוענייניה
 דרך שתאמר כמו פה. שבעל תורה ענין והוא פה על מלמד היהוביאוריה

 ]י~קיא דכתיב ענין והוא הסוכה מצות עיקר בתורה כתב ע"ה שהואמשל
 מיו"ד ולמטה ]אמה[ מעשרים למעלה אבל ימים", ז, תשבו "בסוכות ט"ב[כ"ד

 ובמה עקומה, ודופן והפטור,ולבוד והחיוב והרוחב האורך ושיעור]טפחים[
 הקב"ה כלומר פה, על מלמד היה באלו, וכיוצא ממככין, אין ובמהמסככין,

 ]עי~בין לימודו סדר והיה בכולם וכן זה, בדרך אלא סוכה ואין בסוכהצוה
 ולומד ואיתמר אלעזר נכנסים ואחריו לאהרן מלמד היה שיזחילה ע"ב[נ"ד
 העם מהמון שירצה מי כל נכנסים ואחריהם כו' )ובניו( אהרן במעמדלהם

 לכולם מלמד ואהרן יוצא משה היה ואז הראשונים כל במעמד להםומלמדה
 ולעם לזקנים ומלמדין חוזרין ואיתמר ואלעזר יוצא, אהרן והיה אחתפעם
 למדים כולם ונמצאו לעם, ומלמדין חוזרין והזקנים יוצאים הבנים )ואין(]ואז[
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 מפי ובניו פעמים, ארבעה משה מפי אהרן פעמים, ארבעה מזולתםהענין
 וא' מאהרן, ואחת ב', משה מפי והזקנים אהרן, מפי ואחת פעםים, ג'טשה
 כבר ויהושע הזקנים. מפי ואחת מבניו[ וא' מאהרן וא' ממשה, א' ]והעםמבניו
 פנחם וכן ממשה, פעמים ד' הוא שמעה וכבר האהל מתוך זז היה שלאידעת
 ממר אנושותו קץ בקרוב לאחריתו והבינו זקנתו ובעת אהרן, בני עםהיה

 ובמוף ליהושע, שבע"פ תורה ענייני כל עם והלכותיה התורהמודות
 עולם, לבריאת ותפ"ח אלפים ב' מוף שהיה מצרים ליציאת שנהארבעים
 וישב ה' פני את שם ונראה כבודו ענין נעלם המנחה, בשעת השבתביום
 ומלמדם בחיים מדריכם ולמנהיג לראש להם היה ויהושע עולם. עדשם

 שבימי זקנים שבעים לאותם ולא כן, גם לזקנים ממרה עתו ובבואלהועיל.
 אחריו ושנשארו שבימיו, זסנים לאותם אלא והלכו חלפו שכברטשה,
 וכל יהושע ימי כל ה' את ישיאל "ויעביד ל"א[ כ"ד, ]זה1שע עליהםהנאמר
 ולא ממפרם להם נודע לא יהושע", אחרי ימים האריכו אשר הזקניםימי

 והיה יהושע בזמן והיה מהראשונים היה קנז בן שעתניאל אלאעניינם,
 דאלף ע"א( )ט"ז תמורה בממכת אמרו הפלגה" "דרך מאד, עד בדורומופלג
 בימי נשתכחו מופרים ודקדוקי שוות וגזירות וחמורין קלין מאותושבע
 פלפולו. מתוך קנז בן עתניאל השיבם וכולן ע"ה, רבינו משה שלאבלו
 נכללים אחרים דורות שהיו אע"פ השופטים זו, משנה ענין עניינםולפי

 ה' "ויקם ט"ז[ ב', ]111טים עליהם נאמר והרי הזקנים, בכללהם
 אותם ובהדריכם הטובה בהנהגתם בה מבתה והתשועה ויושיעון",שופטים
 ה' "רצוירן ח'[ י"ש, ]תחלים עליה נא' אשר השלימה התורה בדרכיללכת
 זקנים עמהם היו השופטים בדורות אף שמא או נפש". משיבתתמימה
 לזמן הזקנים זמן בין ממוצע לדעתנו הזקנים מאחרוני הכהן עליוהיה

 וחבריו, מעלי התורה לשמואל ונממרה הנביאים זמן אז והגיעהנביאים,
 ואז ולחבריו, לשלמה ומהם ונביאים, זקנים עמו שהיו וחבריו, לדודומהם
 ונממרה שנה, ותתקכ"ח אלפים השנים מן ועברו ראשון, בית זמןהגיע

 ומהם אמא, בימי שהתנבאו וחבריו חנני בן ליהוא ומהם רחבעם,בימי שהתנבאי שבימיו הנביאים ושאר השילוני לאחיה וחבריו משלמההקבלה
 עובדיה וכן יהושפם1, בימי שנתנבאו וחבריו טיכיח1( )1צ"ל ימלה בןלאליהו
 ואחזיהו, ויהורם יהושפם בימי שהתנבאו וחבריו לאלישע ומהם אחאב,בימי
 יהוידע בן לזכריה ומהם יואש, בימי שהתנבאו וחבריו ליהוידעומהם
 לעמום ומהם וחבריו, להושע ומהם כן, גם זמן באותו שהתנבאווחבריו
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 בים* נתנבאו הארבעה אלו וכל וחבריו, המורשתי למיכה ומהםוחבריו,

 ליואל ומהם שהזכרנו, הדרך ש יחזקיהו, אחז, יותם, עוזיהו, מלכים,ד'
 אלו ושלשח וחבריו, לחבקוק ומהם וחבריו, האלקושי לנחום ומהםוחבריו,
 שהתנבאו וחבריו לצפניה ומהם שהזכרנו, הסדר על מנשה בימינתנבאו
 ה1צאת פכ"1 רבתי ]*טיקתא רז"ל כמ"ש ירמיהו, של ובדורו יאשיהובימי

 ירמיח וחולדה. וצפניה ירמיה הדור באותו נתנבאו נביאים שלשה שלום[איש
 ומהם הנשים, אצל וחולדח כנסיות, בבתי וצפניה בשוקים, מתנבאהיה

 יהויקים בימי שנתנבאו וחבריו, נריה בן לברוך ומהם וחבריו,לירמיהו
 אם בו, שנתנבאו הזמן נבואותיהם ברוב שתראה כמו וצדקיהו,ויהויכין
 למלך הנלות זמן הניע ואז התלמודית, הקבלה במדרשי אםבמקראות
 זמן השלימח ואז וחבריו, ליחזקאל הקבלה ונמסרה צדקיהו ולמלךיהויכין
 דור, אחר דור הזמן זה עד מהם והיה דוד, מביה המלכות ופמקה ראשוןבית
 עוזיהו אמציהו יואש אחזיה יהורם יהושפט אמא, אביה רחבעםשלמה
 יהויכין אחיו יהויקים יהואחז יאשיהו אמון מנשה, יחזקיהו אחזיותם
 שאלתיאל, את יכניה הוליד בבל ובנלות אחיו, וצדקיה' יכניה הואאחיו

 במלובה, מושל בכתוב בהם נמצא לא ואחריו זרובבל, את הולידושאלתיאל
 ומשורש מזרעם הוחזק נליות בראשי דור אחר דור המעלה שנמשכהאבל

 הנזכרת הקבלה בחזקת מהם עוד ואמתית חזקה קבלה מדרךמעלתם
 אחרים, כ"א ישראל ממלכי החרבן בזמן עברו וכן שבנרבונה", נשיאנו"נדולי
 אחזיהו אחאב עמרי זמרי אלה בעשא הדד ירבעם בושת ואיש שאולוהם
 פקחיח מנחם שלום בן זכריה יואשיה בן ירבעם יהואש יהואחז יהואיהורם
 מלבד ובישראל, ביהודה מלכים היו אלו וכל אלה בן הושע רמליהו בן5קח

 הנהנתם שהיתה נביאים וקצת ומרע"ה יהושע וזמן יהושע שאחרהשופטים
 מלכות.כעין

 אלפים ג' השנים מן עברו ראשון בית חורבן שבזמן והוא לדרכינורבשרב2
 אלפים על וכשתומיף בבנינו ראשון בית עמד ת"י שהריושל"ח,

 ושל"ח. אלפים נ' יהיו ראשון בית בנין עד העולם מבריאת שבידךותתקכ"ח
 שמלאכי ידעת וכבר זכריה, חני שהם וחבריו לעזרא הקבלה אזונמסרה
 בחוצח שורה נבואה שאין ואע"פ נביאים. היו והם ע"א( ט"1 )מגילח עזראהוא

 אף בארץ שהתחילה וכל בארץ. הנבואה במדרנת התחילו אולילארץ.
 הוה( )מי "]מהוי[ נ( )א, ביחזקאל יונתן תרנם וכן לארץ. בחוצה שורההיא
 דישראל )דהוה(בארעא כהנא בוזי בר יחזקאל עם ה' קדם מן נבואה פתנםהוה
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 הבדל קצת דיש ג"כ ודע כשדאי". ארע במדינת עמיה ואתמלל תניינותתב
 לאומרו ה', קדם מן נבואה פתגם הוה מהוי באומרו הנבואהבמדריגת
 לדעתי רמזו זה ואל ובקושי, השתדלות ברוב זה ואף עמיהואיתמלל
 הנביאים על ,טורה ה,טכינה "אין ימזקאל( ריש ובילקוט בא, )מכילתא ז"לבאומרם
 מים[ של ]טהור מקום על אלא עמהם נדבר לא בח"ל להם וכשנדברבח"ל"
 הייתי ואני וכן אולי, אובל על הייתי דאני ב'[, ה' ]דניאל וכן כבר. נהר עלשנאי
 על שורה הנבואה דאין אמר שהוא המאמר בזה והתבונן הנהר ידעל

 ואומר הנבואה מדריגת תכלית על ענינו שורה הנבואה אין ואומרוהנביאים
 בארץ ושלמותם הכנתם או נבואתם שהתהילה אע"פ ענינו "הנביאים"על

 ולא נבואה של חלק לשון שהוא כלומר עמהם נדבר וכשהוא אמרואח"כ
 השתדלות ענין והוא טהור. במקום זאת גם שאף ואמר נבואה,תכלית
 שלא נראה ומכאן זה. והבן טרדה מכל ופנותו אליה וכחותיו עצמוחכנת
 כוחו והיות במושכלות גדול היותו עם הנביאים במדריגת דניאלנחשב
 דעת בזו לנו היות עם בעתידות נפלאות ומגיד השלימות בתכליתחמדמה

 תהלים". מפר "בפתיחתאחרת

 כנה"ג אנשיסרר
 החרש להפליא, עד גדולים חכמים החורבן בעת שהיו והוא לדרכינוךנשך2נ

 )בן( שריה ישוע חכליה, בן ועזריה מישאל חנניה דניאלוהמסגר
 כנה"ג", "אנשי הנקראים והם בהם. כיוצא והרבה זרובבל מרדכירעליא
 ע' שהרי שנה, ות"ח אלפים ג' בבניינו השנים מן ועברו שני בית נבנהואז
 מבריאת שבידך ושל"ח אלפים ג' על וכשתומיפם בבל, בגלות עמדושנה
 הנבואה נמתלקה ואז ות"ח. אלפים ג' יהיו ראשון, בית חורבן עדהעולם
 הרמז קצת אצלי והוא במקצת, השלמות המונעות במלחמות טרדותינולרוב
 שני, מבית חמרים שהיו ע"ב( )כ"א יומא במם' עליהם האמור דבריםלקצת
 שנ* בית בתחילת והוא זמן, מעט כנה"ג אנשי )זמן( עדיין שנקראאלא
 שהיה הצדיק שמעון ימי וכל שני, לבית ראשון כ"ג שהיה עזרא ימיכל
 לזמן כנה"ג אנשי זמן בין ממוצע היה והוא עזרא, אחר גדול כהןג"כ
 בזמן והיה לחכמים. וראשון כנה"ג לאגשי אחרון דהיה התלמוד,חכמי

 שבשנת והוא שני. בית לבנין ארבעים בשנת פרם מלכי שהשמידאלכמנדר
 ]מוקדון[ אלכמנדר יצא פרם. מלך דריוש בטלכות שנבנה הבית לבניןל"ד
 עילם כיבש שנה ובאותה מלכותו, בכבוש והתחיל דריוש על למלחמה יוןטלך
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 בכל מלכו "לבנין" ארבעים ובשנת פרס. למלכות ראש שהיתההמדינה
 להשמיד ובקש יונים, טלכות והתחיל פרס, מלכות שם נשתקע ואזפרס,

 הצדיק שמעון לפניו ויצא לבנינו. ארבעים בשנת המקדש וביתירושלים
 היה 1ה1א 1צ"ל )א"ה יהוצדק. בן יהושע היה דהוא ע"א( ס"ט ביומא)נדאיתא
 ,צדכ!ויצ כ!~2ני ונ,ט41וך ד(דרך וכ:,צראך ודוק( בזה לעיל וכט"ש 'הוצדק בזמיהושע
 מונים שיהיו והתנה עמו, והשלים ונוצח, במלחמות לפניו רואה היהדיוקנו

 שכל ודע החורבן. קודם שנה ש"פ שהוא מלכותו, לתחילתשטרותיהם
 ראו לא ראשון בית חורבן זמן והוא הנביאים זמן סוף עד שהוזכרוהזמנים
 להם היה ולא פה. בעל נמסר להיותו הראוי מן דבר לכתוב צריכיםעצמם
 התלמודים המצות מבאורי להם הצריך כל כי והנבואות, התורה רקכתוב
 והצטרכו מתחדש, שהיה ומה בשלמות, מאיש איש להם נמסר היההכל
 שמהם והמדות העקרים להם נמסרו הענינים חידוש לפי להתבוננותבו
 הספיק שלא ומה הדינים, כל ומבררים לאור תעלומותיהם מוציאיםהיו
 באומרו הרוב, אחר בו הולכין היו לפעמים והסברא. ההקש ]בא[ )בו(בהם
 כמו תעלומה, כל להם מבררת הנבואה היתה ולפעמים להטות". רבים"אחרי
 לא עיוניות, השגות תגיד שהנבואה השלמים חכמינו קצת מדברישידעת
 מה השגה המדמה לכח שיגיע כמו כי הסברא. שכן כל להשיגם העיוןתוכל
 בעיון ישיגהו שלא מה השגה השכלי לכח יגיע כן החושים, מן אליו יגיעשלא

 בדרכי ונותנים נושאים היו הם מ"מ אבל ובסברא, ובהקשובהקדמות
 מחלוקת באין וכ"ז תעלומותיהם, לאור להוציא והסברא והמדותההקש
 אליהם. ונשמעים למשמעתם וסרים לנביאים נמסרים אז היו כי כלל,ביניהם
 הל"מ, היא שכך להם מקובל ענינם שהיה דברים על סומכין היוולפעמים
 בהם נדרשת שהתורה מהמדות אחת ולא והסברא, העיון שאין בדברוהוא

 אסמכתא דרך במקראות קבלותיהם סומכין היו ג"כ ולפעמים בו.שולטות
 להם שיחדשו מה עם לאיש מאיש קבלה דרך להם נשאר היה והכלבעלמא

 מחלוקת. בלא המתחדש הצורך ולפי הזמן לפימנהיגיהם
 יהוידע דרש טדרש זה )מ"1( שקלים למס' בששי המשנה חכמי שאמרוךמה

 בהם ילקח אשמה ומשום[ חטא]ת משום בא שהוא כל גדול,הכהן
 המקבלים הוא ספר על זה שכתב לא לכהנים. והעור]ות[ לשם שהבשרעולות,
 ביהוידע הכתוב המקרא מן דרשוה שהם אלא לכך צריכין היו שלאממנו,
 "גנמף י"ז[ י"ב ]ם"ב וך(ך4ש יע"*( כ"ג 1בתמ1יה ב*קלים שם בפיה"ס לי"ע ע"ו4"ה
 בתורה שמצאנו עם יהיו", לכהנים ה' בית יובא לא חטאות וכסףאשם
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 מקראות לקיים ודרשו לה"' אשם אשום הוא "אשם י"ט[ ה', ]~יקראדכתיב
 כי בזה, כיוצא בכל תפרש וכן לכהנים. והעור]ות[ לה' הבשר שיהאהללו
 כמו הדבר פועל לפעמים שיקרו הדבר סיבת שהוא למה יתירהלשון
 נביא אמר כך הלכה איזו בהוראת תמצא לא ולזה חיבורנו בקצתשבארנו
 כל היה שכתבנו דרך על הענין היה לא ואלו פלוני, נביא בשם אופלוני

 בהתחלת הכירו כנה"ג לאנשי הזמן כשהגיע אבל מזה, מלאהתלמוד
 החכמים ראשוני אם מרבו. ששמע מה לעצמו אחד כל כותבים והיוחסרונם
 והתחלת הנבואה בהעדר שהרגישו אחר הנביאים מאחרוני ששמעובמה

 מ"ט והוא איש. מפי איש שומעים שהיו במה אחריהם הבאים אםהמחלוקת,
 ישב זו מדוכה על הרכינס בן דוסא אם"ר ע"א( )ט"ז יבמות שלבראשון
 ואידך לאחים, ]אמורה[ )מותרת( הבת צרת חדא דברים, ג' ואטר הנביאחגי
 הקרדויים מן גרים מקבלין ואידך בשביעית, עני מעשר מעשרין ומואבעמון
 שהרי כן, כתוב שנמצא מדרך אלא הספור זה נודע ולא התרמודיים.ומן
 ואע"פ שנה. לת"ק קרוב חגי לזמן ר"ע ומזמן ר"ע בזמן היה זה דוסאר'

 שאמר הוא הוא ביותר, מופלג זקן שהיה הרכינם בן דוסא שר' שםשאמרו
 שבפניו דברים של שמשמען כו' זו מדוכה שעל וארץ שמים עלי אנימעיד
 של הכתב מפי והעיד כתוב מצא שכך אפשר המעיד, היה והוא כןנאמר
 בזה וכיוצא כלל. זה בענין דקדוק הוראה של לעדות שאין מומחהאיזה

 עוזיאל בן יונתן נביאים" של "זזרגום ע"א( מ' מגילה של בראשוןמצאתי
 מנ' יותר זמן וכן ביניהם היו דורות וכמה ומלאכי. זכרי' חגי מפיאמרו
 ורבותיו מרבותיו שקבל כמו תרגמו שהוא שהענין אלא שנה,מאות

 בשמואל ע"ב( )קי"ג הבשר כל בפ' ודוגמתם הנביאים, אותם בשםמרבותיהם
 לכהן מנין ר"א ]משום[ )בשם( שמואל אמר שם שאמרו במה אליעזראם"ר
 בשמו מרבותיו שקבלה אלא מעולם אליעזר לרבי ראה לא ושמואל כו'ממא
 יאיתי המחברים" "ולגרולי וץרבנים". "גררלי שם שפירשוכמו

 הרכינס בן דוסא לך' שעשה פ"ד( זרעים לס' ]הרמב"ם[ )חקדמתבפיה"ם
 שמועת של כפשמות עקיבא ר' של ובדורו הצדיק שמעון של בדורושהזכרנו
 העולם מחיי להם ליחס ע"ה הם המכימו איך מתמהים והדבריםיבמות.
 כן. עוזיאל בן ביונתן לומר להם היה ולדבריהם כזה, שיעורהזה
 שומעים שהיו מה לכתוב התחילו כנה"ג אנשי שמזמן והוא לענינינורבשןבנ
 עליהם שנאמר מה וכן יבמות. של בזו שכתבנו כמו מזהזה
 זה היה זה כל ועם כו' דברים שלשה אמרו הם מ"א בפ"ק זובמסכתא
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 כפתחו רחב לבם היה "כי רחוק, ענינם המציאות זרים בדברים זולתמעם
 והפלנת לבבם ורוחב הבנתם ויושר מזנם מוב על נשענים והיו אולםשל

 הגענו עמיו, אל המופר עזרא ונאמף ההם הדורות תמו וכאשרשקידתם.
 אחרון שהיה הצדיק שמעון היה שבהם וראשון התלמוד חכמי אנשילזמן
 המדה זאת עוד לו והתרחבה שכתבנו. כמו לחכמים וראשון כנה"נלאנשי
 דבריו ממפור שבא וכן הממכתא. בזאת מדבריו שהונד כמו ענייניולכתוב

 זו ממכתא לענייני והשתלשלות מבוא להם יש דברים בתלמודהנכתבים
 אכלתי לא מימי הצדיק שמעון אמר ע"א( )סי נדרים במם' ז"לבאומרם
 יפה הדרום מן נזיר אחד[ ]אדם אלי בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיראשם
 ראית מה בני לו אמרתי תלתלים, לו מדורות וקווצותיו רואי וטובעינים

 מים לשאוב והלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי אמר נאה, זה שערלהשחית
 העולם. מן לטרדני ובקש יצרי עלי ופחז שלי בבואה והמתכלתי המעיין,מן

 שמופך שלך שאינו בעולם מתנאה אתה מה מפני ]לו-רשע[ )ריקה(אמרתי
 ירבו בני לו אמרתי לשמים, מנלחך הריני העבודה ותולעה, רימהלהיות
 ולבאור "לה'" להזיר נזיר אומר. הכתוב עליך בישראל, נזירות נודריכמותך
 כיהו חטא, ש דאתי כה2ום טמא ,טנא מאי שם, שאלו שנתנלנל אחרהענין
 כשהם נודרים בנזירות הנודרים כל והשיבו באים חטא על נמיאשמות
 נזירות ימי עליהם ורבים טמאים וכשהם והקפדה, כעם מתוך ר"לפועים,
 ופיו נדר, ישוב מתוך זה אבל בעזרה. חולין מביאין ונמצאו מתחרפיםהם
 הנודרים כרוב והקפדה ותנר צער מתוך שהנודרים כלומר שוים.ולבו

 עליהם בחול וכ"ש בנקל, ומתחרטים רצויה, בלתי כוונה היא זובזמנינו
 למנות צריך שהוא הנזיר כטומאת מהם, המכוון על נדרם זמן ]ה[מארכתסבח
 בראותם והוא מעולה, הכונה צד ש הנודרים אבל מתחילה. נזירותעליה
 ברוע ישתקעו שלא יצרם להכניע מתכוונים התאוות, אחר נמשכיםעצמם

 "נדרים זו בממכת אמרו בזה כיוצא ועל ונבחר, נאות נדר הואמעשיהם.
 יע""(. "ם לנדרים בחי' הבחירח בית בס' ז"ל המחבר יבי' עמ"ש )א"ה לפרישות"מיינ

 מזה זה המקבלים המשנה חכמי דןרצנאיםכ(רך
 לישיבת ראשון והיה אנטיגנום, זמן הניע ע"ה הצדיק שמעון שלואחריו

 לא כך ומתוך זוג, בן לישיבתו היה ולא שני, בית בזמןהחכמים
 כחקרטתו ז"י אבארבנאל סחי"י הרב יכ"כ )א"ח בזמנו, בישיבתו מחלוקתנפל
 אתריו נמשכים היו דורו וחכמי ותלמידיו חבריו שכל אלא יע"*( אבות נחיתלם'
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 ואהריו אלף. מני אהד שבימיו ההכמים מן הוזכרו לא ולכן דבריו.ואהר
 על ממונה אהד זוג ב"ד אב ר"ל ישיבה וראש בדור הממונה הנשיאהיה
 המהלוקת, זמן הוהל ואז שבהם, והוראות הישיבות הנהגות ענייניכל

 יוהנן בן ויוסף יועזר בן יוסף אנטיגנוס אהר זו הנהגה בתהילתונתמנו
 וניתאי פרהיה בן יהושע ואהריהם שבדורס, הכמים הרבה עם ממנושקבלו
 ושמעון טבאי בן יהודה ואהריהם ג"כ, הכמים הרבה עם מהם שקבלוהארבלי

 ואבטליון שמעיה ואהריהם שבדורם הכמים הרבה עם מהם שקבלו שמהבן
 ומאן ברבים תורה לטדו סנהריב של בניו מבני ע"ב נ"ז בגיטין כט"ש )א"ה הצדקגירי
 אלו וכל ג"כ, שבדור הכמים הרבה עם מהם שקבנלו ואבטליון( שמעי'נינהו

 ישיבה, וראש ב"ד אב עמו הנזכר והברו נשיא, מהם אהד היההזוגות
 הולקים ישיבה והראש הנשיא שהיו מצד מעט, המהלוקת בזמנםוהתרהב

 שנתפרסם ומה בכה, וזה בכה זה אהריהם נמשכים התלמידים והיו זה עםזה
 סומכין אם ע"%( ט"ז )חגיגה בי"ט הבא הוא-בקרבן בתלמודממהלקותם

 לסמוך שלא אומרים עמו וסייעתו האהד היה הזוגות אלו שבכל לאו, אםעליו
 בבעלי משמש שסומך בשעה שהרי שבות, איסור בה יש שהסמיכהמפני
 ואעפ"י רכיבה, כעין והוא כהו, בכל בעינן לסמיכה שהריהיים,

 ר"ל לאו, מגזירת הבא שבות דוהה עשה אין עשה, מצות היאשהסמיכה
 סוברים היו שלא מבערב, לעשותה אפשר היה שהרי ועוד זמורה.התוך
 תכף שסוברים מפני מתירין היו ג"כ וסיעתו והאהר שהיטה. לסמיכהתכף

 הותר הקרבתן, דהותר ומאהר מבערב, לעשותה לה וא"א שהיטה,לסמיכה
 ונתמנח ואבמליון שמעיה לפני ללמוד הזקן הלל עלה ואהריהם סמיכתן.נמי
 התעלומות וגדלו לההשיך ההכמה אור הוהל אז בתירא. בני במקוםנשיא

 כתרם להניה הוצרכו בתירא שבני עד להתרבות, המהלוקותוהתהילו
 וההקש. התורה דרכי מהםלהעלם

 שנתגלג" אהר המסכתא, בזאת לכתבו הראוי דבר בתלמוד מזה באךכצנך
 זאת לענייני נאותים רבים מוסרים ממנו ללמוד שיש מפניבידינו
 ע"א( ס"ו )פסהים שני פסה בתלמוד שאמרו הוא המסופר והעניןהמסכתא.

 ואמרו הוראה, בכל במנהגים וידועים בא"י נשיאים היו בתיראשזקני
 שיהיה אם לאו, אם השבת את דוהה פסה אם מהם נעלם אהת שפעםעליהם
 מהם שנעלם שמה או בתוכו. ננוז סוד איזה ש שיהיה ואם כפשוטו,הספק
 איזה ע"י או לכך, והוצרכו התלמודיים, ההקשים מן הדבר הוצאתידיעת
 ונתביישו הענין נצהון על לעמוד בתירא בני ידעו ולא בדבר למהותשקנטר
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 שידע כלומר לאו, אם שבת דוחה פסח אם שידע אדם כאן יש ואמרובדבר
 שיעוד או וההיקש העיון מדרכי או התורה מן בתשובה בכך המקנטרלנצח
 שמו הבבלי והלל מבבל שעלה אחד אדם כאן יש אמרו הקבלה. מןכן

 תוחלת, ממנו שיש אפשר ואבטליון, שמעי' הדור גדולי לשניששימש
 והלא השבת, את שדוחה לנו יש אחד פסח וכי להם אמר לפניו, ושאלושלחו
 הכבשים קרבנות כלומר השנה, בכל השבת את דוחים פסחים ממאתיםיותר
 מוספין, וב' תמידין שני שבת בכל ארבעה והם פסחים לקרבנות דומיםשהם
 כבר לו אמרו סוכות, של בשבת וי"ד הפמח, שבתוך בשבת כבשיםוז'

 )פסחיט המערב בתלמוד זה על ונאמר לך מנין זו אלא תוחלת, ממך שישאמרנו
 מהקש-תמיד מג"ש: וחומר, מקל מהקש, להם דורש דזיזחיל דברים( ח14ר"פ
 שבת דוחה פסח אף שבת, דוחה תמיד מה צבור, קרבן ופסח צבורקרבן

 מקל כו'. תמיד מה במועדו בפסח ונאמר במועדו בתמידמג"ש-נאמר
 לא כרת בו שיש פסח שבת, דוחה כרת מניעתו על שאין תמידוחומר-ומה

 כתריהם הניחו קטלוטה דברים( אלו ו"פ )שם המערב בתלמוד זח על ואמרוכ"ש,
 ורבי שאול ן' יונתן הן[ ]ואלו הבא העולם ]חיי[ וירשו הזהבעולם
 נשים אפי' שאול בן יונתן שילא אמ"ר בתירה, וזקני עזריה בןאלעזר
 גמליאל, לר' תנין ליה אישתייר עזריה ן' ר"א למלוך. עתיד שדודיודעות
 אלא לך לית הא לר"ג, שהחזירוהו אחר גמליאל לרבן שני לו שנשארכלומר
 אפי' מ"ש אמנם נשיא. ומנוניה נשיאותא מן גרמון שרון בתיראזקני
 יהודה מזרע היה שדוד מפני עניינו למלוך. עתיד שדוד יודעותנשים
 אלא שאול נתמנה ולא כוי מיהודה" שבם יסיר "לא י'[ מ"ם, ]:יא' ביהדכתי'
 יהודה מזרע זמן באותו היה שלא מצד אפוטרופסות, וכעין אקראידרך
 שכתוב מה כענין הוריות. למסכת זה בחיבורינו שבארנו כמו למלוךראוי

 עוד נאמר ום"ם מפניו. שאול כמה אבדתי דוד והוא שאול אתםאלמלא
 שאמרת ההיקש תוחלת, ממך לנו יש אמרנו לו ואמרו בראיותיו עמושחלקו
 שאין בפסח תאמר קצבה, בו שיש בתמיד אמרו אם לא תשובה, לויש
 ההקש על כהטיבין אין בזה לומר ואין שהם. מה כפי אלא כלומר קצבהלו

 עליו יש שאמרת וחומר קל הסמוכים. המקראות בהקש אלא כן נאמרשלא
 שהוא בפסח תאמר קדשים, קדשי שהוא בתמיד אמרת אם לאתשובה,
 שאלו מעצמו, ג"ש דן אדם שאין תשו' לה יש שאמרת ג"ש קלים.קדשים

 האמור ועור בגד של מג"ש בכעדשה מטמא והמת באהל מטמא השרץ אףכן
 להם שאמר עד ממנו קבלו לא היום כל ונותן נושא שהיה אע"פבשניהם.
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 והושיבוהו ממנו, קבלו מיד ואבטליון, שמעיה מפי שמעתיה כך עלייבא
 שאין תורה "כל זעירי ר' בשם זעירא א"ר ומכאן נשיא. ומנוהובראש
 ועיד עליו. לסמוך הראוי מפי מקובלת שאינה כלומר תורה", אינה אבלה

 מ* להם אמר בדברים, מקנטרן התחיל נשיא, שנתמנה מאחר שםאמרו
 בכם שהיתה עצלות לא עליכם נשיא ולהיות הזה לבבלי לצרוך לכםגרם
 כיון אצליכם, יושבים שהיו ואבטליון שמעיה הדור גדולי ב' שכהצתםשלא

 כיצד מע"ש סכין הביא ולא שכח לו אמרו ממנו, הלכה נתעלמהשקנפרן,
 נביאים אינם שאם ישראל לבני הנח אלא ושכחתי שמעתי להם אמריעשה,
 שפסחו מי למחר מעצמן, הם שיעשו מה על וסומכים כלומר הם, נביאיםבני
 פסחיהם נמצאו קרניו, בין קושרו גדי שפסחו מי צמרו, בין תוחבו הי'פלה

 שמעתי כך אמר הלכה נזכר מעשה שראה כיון עמהם, סכיניהםמביאים
 חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל אמרו מכאן ואבפליון. שמעיהמפי

 נכללו מוסרים כמה "וראה ממנו. מסתלק נבואתו הוא נביא אם ממנו,מסתלקת
 כחו בכל להשתדל לו ראוי הצבור ש מנהיג שנתמנה אחת-שכל זה".בענין
 בני את להנהיג נשיא נתמנה ואם לו. המסורה להנהגה כראוילהנהיג
 ענייני בכל ובקי שלם שיהיה לו ראוי דשמיא ובמילי תורה בדברידורו

 ראוי שאינו בעצמו מכיר ואם לקנטרו. שבא מי לכל להשיב ויודעהוראה
 ראוי. שהוא למי ולמוסרו כתרו את להניח יתבייש שלא לו הוא שבחלכך,

 לא דבר בכל להשיב ויודע ושלם בקי שהוא בעצמו המכיר שאףוהשנית,
 הוראה עליו מורה שהשכל בדבר אלא פשופה בהנחה מסברתו הדבריםיחליפ

 בלא סברתו מצד הוראה שמורה שכל המומחית. הקבלה מפי אומוחלפת
 שנשען בו רואה כשאדם עליו לחלוק עצמו על פה ופתחון מקום נותןהכרח
 ויודע ושלם בקי עצמו המוצא שאף והשלישית מדאי. יותר סברתוש

 להתנשא בדברים יקנפרם לא גדולים מפי או גדול מפי ומקובללהשיב
 בנחת עמהם מדבר הוא יהא משתו הם שהגדילו כל אלא מדאי, יותרעליהם
 ומתבייש נענש שיהם, והתנשא קנפר ואם לפניהם, עצמוומשפיל

 קנפורו.מתוך
 הזקן הלל נשיא נתמנה ואבפליון שמעיה דור שאחר והוא לדרכינוואשוב

 )חגיגה המלך לעבודת שיצא אלא מנחם ב"ד לאב זוגו בןונתמנה
 והוא שכתבנו כמו מבבל עלה זה והלל הזקן. שמאי תחתיו 31תמנה ע"ב(פ"ז
 של בחמישי כם"ש אביטל בן שפפיה ומבני היחם מצד ג"כ נשיאהיה

 שלא אלא אביטל( בן מששטיה דאתי רבי על ע"ב בדס"ב שם אמרו הרי )א"חכתובות
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 וב4' דכלאים ד*"6 )נירוש' המערב בתלמוד וכם"ש האם מצד אלא בןהיה

 שיאמר כ!ה כל אךכ!ך ךדוידן ב:יוי~ך עניך היה ירבי ה'( סי' פ4,,ג גח פ' 1בב"רהנ1שא
 מן גרמיהון דשרון לזקני בתירא זקני שעשו מה חוץ עושה, אני אדםלי

 מן גרמאי שרינא לא גלותא ריש הונא רב מליק ואי ומנוני,נשיאותא
 מנוקביא, ואנא מדוכריא דהוא מיניה לעיל ליה מותיב אנא אלאנשיאותא,

 ורבינו האב, מצד המלוכה מזרע היה ש]ב[בבל הנשיא והוא הונא שרבכלו'
 שפטיח מבני אשה משפחתו מקדומי לאחד שהיתה כלומר האם, מצדחקדוש

 המערב בתלמוד שנתבאר כמו בנימין משבם היה אביו מצד אבל אביטל.בן
 ט"ו דור היה שהלל מצאתי הקבלה במדר ום"ם הנושא. בפ' כתובותבמם'

 בנו חנניא בנו כהטלם בנו זרובבל בנו שאלתיאל יהויכין זה בדרךליהויכין
 בנו שמעיהו בנו שכניהו בנו עובדיהו בנו ישעיהו בנו חמדיא בנוברכיה
 הירושלמי מן כן נראה ואינו זה חזקיהו של אחיו היה והלל בנוועדיהו

 שכתבנו.כמו
 כ"ח )ס1גח בתלמוד מפרו מאד, נכבדת ישיבה לו שהיתה והוא לעניןןנשןב2

 שתשיח ראוים היו שכולם להלל לו היו תלמידים שמוניםע"א(
 גדול שהיה עוזיאל בן יונתן אלא מהם לנו נתברר ולא עליהם.שכינה

 לשמאי נ"כ היה וכן שבכולם. קמן שהיה זכאי בן יוחנן ורבןשבכולם,
 על יתר רבות להיות המחלוקות התחילו שבימיהם עד נכבדות.ישיבות

 שנזכר כמו דברים גג' נחלקו ושמאי הלל ר"ל הם שאף והוא שלפניהם,זמן
 קודם שנה מאה היה הלל של נשיאותו וזמן ע"א( )י"1 שבת שלבראשון
 וזרעו, להלל הנשיאות נממרה שנה מאה אותם וכל שני, בית שלהחרבן
 שאמרו מה והוא שנה. מאה באותם נשיאים היו ממנו דורותוארבעה
 נשיאותם נהגו ושמעון גמליאל ושמעון הלל ע"א[ ]ט"1 שבת שלבראשון
 קודם שנה שמאה כלומר שנה, מאה קיים שהבית בעוד ר"ל הבית,בפני

 הארבעה אלו הדורות אותם כל ופרנמו הלל של נשיאותו התחיל]ה[חרבן
 בנו גמליאל ואחריו הלל, של בנו שמעון רבן והוא בנו שמעון ואחריוהלל
 הרתי עם שגהרנ אותו והוא בנו שמעון רבן ואחריו הזקן, גמליאל רבןוהוא
 ה"ש הגדולים ו~ם מרב וט"ש ע"א. דט"ו פ"וז 1פרזז כפת1ר הרב ט"ש עייז )א"המלכות
 גמליאל רבן תחילה החרבן, אחר פרנמו זרעו ישאר יע"ש( א' א1ת בי"תמער'
 יההטע, ור' ר"א של מחלקותו בר היה והוא הנהרג, שמעון רבן שלבנו

 רבי ואחריו ע"א(, )כ"ח בברכות כם"ש להעבירו חכמיםושבקשו
 והוא ר"מ של בזמנו נשיא היה והוא במשניות, תמיד הנז' ב"גשמעון
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 ע"ב( )1"ג הוריות במוף שנתברר כמו להעבירו נתן ור' ר"ם שכוונוהוא
 ר"י של בנו ר"ג והוא נשיא, בנו גמליאל היה ואחריו הקדוש, רבנוואחריו
 ע"ב( ק"ג )כת1ב1ת חכם בנו ושמעון )מ"ב(, זאת מסכתא של בשני הנז'הנשיא
 נשיאח יהודה ר' ואחריו ברבי, שמעון ר' בתלמוד הנז' והוא ב"ד אבכלומר
 המחברים" "וגדולי להלל. שביעי הקדוש רבנו ונמצא זה. גמליאל של בנושהי'
 תמוהים והדברים להלל. ששי היה שהוא המשנה פי' בפתיחתכתבו
 נגררות קצתם והיו הישיבות, נחלקו הזקן הלל שנפמר אחר הדבריםומוף
 פרח אז שמאי, בית ונקראו שמאי אחר וקצתם הלל. בית ונקראו הלל,אחר
 ותרבנח פארותיו ותרבנה קומתו גבה ציץ ויצץ פרח ויוצא המחלוקותמטה

 חגיגה של בברייתא שאמרו וזהו העניינים, ברוב הדיעות ונתחלקומרעפותיו
 מחלוקת היתה לא בתחילה ע"ב( )פ"ח הנהנקין הן אלו 31:פ' בפ"ב( בת1ספתא)1חיא

 כ"ג של דינין ובתי הגזית, בלשכת יושבין ע"א של ב"ד אלאבישראל,
 בחיל, ואחד הבית בהר אחד כ"ג של דינין בתי ושני שבא"י, העיירותבכל
 הממוך אצל הולך בעירו, ב"ד אין שבעירו, לב"ד הולך להוראה אחדנצרך
 הבית, שבהר לב"ד הולכין שבהן ומופלא הוא וא"ל לו, אומרים שמעולו,
 אלו לאו ואם לו, אומרים שמעו שבחיל, לב"ד הולכין וא"ל א"ל, שמעואם
 למנין עומדים לאו ואם לו, אומרים שמעו הגזית, שבלשכת לב"ד הולכיןואלו
 והלל שמאי תלמידי משרבו ממאו, המטמאים רבו טהרו, המטהריםרבו
 כשתי )ה(תורה ונעץטית בישראל" המחלוקות צורכם-רבו כל שמשו"שלא
 בישיבה ושמאי הלל של תלמידיו מאחרוני זכאי ן' יוחנן ורבןתורות.
 מן ונשלמו החרבן בשעת היה והוא שהזכרנו. שנה מאה מאותםהרבה
 וכשתוסיפם בבניינו, הבית עמד שנים ת"כ שהרי ותתכ"ח, אלפים ג'השנים
 אלפים ג' יהיו ב' בית של הבנין בשעת בידך שהיו ות"ח אלפים ג'על

 וכל אלפים, ד' נשלמו הבית חרבן אחר שנה קע"ב שאמרו והואותתכ"ח,
 ונכללו שני בבית היו זכאי בן יוחנן רבן ועד שמאנטיגנום הדורותאלו
 וסיעתו, אנמיגנום אחד דורות. ה' והם כנה"ג אנשי אחר התנאיםבכלל
 פרחיח ן' יהושע ג' וסיעתם, ירו' איש יוחנן בן ויוסף יועזר ן' יוסףב'

 ושמאי הלל וה' וסיעתם, ואבמליון שמעיה ד' וסיעתם, הארבליוניתאי
 שמאי מתלמידי שהיה זכאי בן יוחנן ר' ועלה המקדש, חרב ואזוסיעתם
 התנאים מוף עד אחריו הבאים והדורות הוא ישראל את והנהיג ליבנה,והלל
 בזמן נבנה שהבית זה, בדרך היו שני שבבית והמלכיות שיתבאר.כמו

 במקדש לקץטות שהוצרכו עד תחתיו, ישראל בני והיו פרם מלך כורשמלכות
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 המלוכה. מזרע התרשתא נחמיה ואחריו זרובבל, ומלך הבירה, שושןצורת
 כל כיבש ארבעים ולבמוף המדינה" "עילם אלכמנדר כיבש לבנינול"ד

 הצדיק שמעון לכבוד ירושלים והניחו בעולם. יון מלכות ושלטההממלכות
 ועשו למלכותם למנות שהוצרכו עד להם כפופים שהיו אלא שביארנו.כמו
 מאותו לבד שנה קע"ד מלכותם ומשכה לבנין. מ"א שנת החשבון ראששנת
 שנה קע"ד ולמוף מלך להם ממנים הי' והיונים בעילם. שמלכו שניםשש
 די"ט( בר"ה ועיין )א"ה גדול כהן יוחנן בן מתתיה מרד לבנין, רי"ד מוףשהיה
 שלו הממונה על ובנזו הוא ועמד יון מלך באנטיכום חשמונאי הנקראוהוא

 בנאמנוה עמהם הרומיים ועמדו הרומיים, בעזר חילו וכל הואוהרגוהו
 אותם עם חשמונאי בית מלכות ונמשכה בהם נשתעבדו ואח"כ שנים,כ"ג
 בן מתתי' והוא חשמונאי מלכים הרבה מהם והיו שנים, ק"ג שניםכ"ג
 ואחריו שנים, ו' שמלך בנו יהודה ואחריו אחת, שנה שמלך כ"גיוחנן
 ואחריו שנים, י"ו אחיו שמעון ואחריו שנים, שש יהודה של אחיויהונתן
 שתי בנו ארומטובלום ואחריו שנים, ל"ה הורקנום הנקרא והוא בנויוחנן
 והוא שנה כ"ח בנו ינאי ואחריו אחת, שנה מצאתי נומחאות ובקצתשנים,
 1אחריו ע"א(, )ס"ו קידושין במם' מבוארת למיבה החכמים מן הרבההרג

 ולא בנו הורקנום ואחריו שנים, כשתי אלכמנדרה ורומה אשכנזמלכות
 ארומטובלום לאחיו המלוכה ונתנו גדול לכהן מנוהו אבל למלוך.הניחוהו
 מלכותו ובתחילת המלכות. את הורדום נמל ואחריו וחצי. שנים ג'ומלך

 את הרג ובתחכולתו אחרים מלכים בעזר חשמונאי בני עליועוררוהו
 דברי לפי והוא שנה ג"ן מלכות אותו ונמשכה בידו המלוכה ונתנוכולם

 הקבלה שבם' ואעפ"י מ'. אומרים ויש שנה ל"ו מלך שהורדום והוארבותינו
 שנים. י"א אחיו אנטיפרם בנו ארקילום מלך ואחריו בהם. שהיהמצאנו
 בנו ואחריו כ"ו, ג"כ הורדום מזרע שהיה ארוממובלום בן אגריפםואחריו
 מלך בנו שמונבז וי"א בנו, מונבז עם שנים ך' אגריפם נ"כ שמושהיה
 אדם והוא בנו מונבז ואחריו האויבים. ביד נהרגו ושניהם שנים, ג'אחריו
 היה שעזרא ביארנו וכבר חוץ. פני על במלחמות שם לו היה לא אבלטוב
 חתבאר וכן אלכמנדר, מלכות בימי הצדיק ושמעון פרם. מלכותבזמן

 של רבו היה והוא פרחי' בן יהושע היה המלך ינאי שבימי מוטהבתלמוד
 יע"ש( ויגיציא גופוס ע"א ט"ז בסומח ויין )א"ה בתלמודינו. במקומות הנז'ישו
 1 נ י י נ ע ם 1 נ י ל ע ת 1 מ ו א ה ת צ ק שטוענין אותו אינו כןואם
 או בששים למנינם קודם בזה בתלמודינו הוזכר שהרי , ם נ י נ מ י פל
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 תשובתינו. ובקצת סוטה של באחרון זה בחיבור שביארנו כמו שנהבשבעים
 עם היו שהזכרנו הדורות שבכל שתדע שצריך והוא לעניינינוךנשךבכ

 מזער, מעט רק מהם לנו נודע לא גדולים חכמים דין הבית ואבותהנשיאים
 הדורות שבאותם החכמים הוזכרו לא מחלוקות שם היו שלא שמתוךוהוא
 מי בתלמוד נמצא לא אנטיגנוס שבימי והוא לדורות. עניינם נתפרסםולא
 חרסום ן' אלעזר שר' שכתבו מצאתי המחברים" "שגדולי אלא בימיו.היה
 בימיהם, היה מי לי נודע לא יוחנן בן ויוסף יועזר ן' יוסף בימי וכן ביםיו,היה
 ן' יוחנן עמהם הנמצאים מן היה הארבלי. ונתאי פרחיה ן' יהושעובימי
 ושמעון טבאי ן' יהודה ובימי חנוכה. בתפילת הנז' כ"ג יוחנן והואמתתי'

 ואבטליון שמעיה ובימי ואליהו המעגל חוני עמהם הנמצאים מן היו שטחן'
 ובזטן מיאשא. ור' ואדמון וחנן מהללאל בן עקביא עמהם הנמצאים מןהיו
 פפייס ור' בג בג ובן ומנחם בתירה בני עמהם נמצאים היו ושמאיהלל

 החורוני בן יוחנן ור' בוטא בן ובבא הקנה בן ונחוני' חזקיה בןוחנניא
 "תרגום והוא ספר לחבר החל והוא ב"ע ויונתן הלבלר ונחום הזקןור"ג

 היו החורבן קודם ששימש זמן באותו זכאי ן' יוחנן ר' ובזמןמנביאים"
 צדוק ור' יעקב בן אליעזר ור' שנהרג, אותו והוא הזקן ב"ג שמעון רבןעמו
 ואבא ג"כ מלכות מהרוגי שהיה גדול כהן אלישע ן' ישמעאל ור' בנו אלעזרור'

 ן' ור"ח אנטיגנוס בן חנניא ור' הכהנים סגן חנניא ור' המודעי ור"אשאול
 דמה בן אלעזר ור' פרטא בן אלעזר ור' הקטן ושמואל תרדיון בן ור"חדוסא
 חרב בחטאינו ואז הרבה. וזולתם אבא בר יהודה ור' חכינאי בןוחנניה

 היא גם וחרבה בביתר ישיבה וקבעו הרבה גליות החכמים וגלו]ה[מקדש
 כפולות צרות ונתחדשו הישיבות ונתפרדו מקומות ובהרבה ביבנהוקבעוה

 שהזכרנו. וכמו המחלוקת שרבו שכן וכל הלבבותונתמעטו

 א' רךך - החךבן אחך התנאיממרר
 זכאי, ן' יוחנן ר' היה שבהם וראשון החורבן, אחר התנאים זמן התחילךאז

 והיו מפורסמות תקנות והתקין החורבן אחר גדולות ישיבות קבעוהוא
 בתלמוד הרבה ומפורסמים מאוד חשובים חכהטה ומהם הרבה. תלמידיםלו

 בן ר"א או הגדול ר"א שנקרא ווזוא אליעזך ר' והם מ"ח( פ"ב זו בטס')כנו'
 נתנאל, ן' שמעון ור' הכהן, יוסי ור' חנניא, ן' ר"י והוא יהושע ור'הורקנוס,

 בדברים לו הנודעים הפרקים ר"א חבר הזמן ובזה ערך. בן אלעזרור'
 ר' זמן באותו והיה אליעזר". רבי "פרקי נקראים והם גנוזים וסודותסתומים
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 של בנו גמליאל ורבן עזריה בן אלעזר ור' הגלילי יומי ורבי נורי, בןיוחנן
 חיו וכן כ"ג, אלישע בן ישמעאל ר' עם ובמצותו פיפום ע"י הנהרגר"ש

 זמן ובאותו עזריה( בן )ור"א זומא בן ושמעון ברוקה בן יוחנן ר'בימיהם
 מרבי קבלם נכבדים, בבאורים בו והפליא התורה תרגום הגר אונקלוםחבר

 ג'(. )טגילה יהושע ורביאליעזר
 גן ורור בןרור

 שה*ה עקיבא לר' שלישי ודור זכאי ן' יוחנן לרבן ב' דור הנקראים הםןאלך
 ודוק( צ"ז אות א' מער' זוכר בעין עיין )א"ה הב' הדור אחר ישיבהראש

 ור' עקיבא, מר' ואחריו מר"א יזחילה שקבל וך"ם ישמעאל ור' 15רפוןור'
 ור' נחמיא ור' שמעון ור' יומי ור' יהודה ור' בבא ן' יהודה ור'ישמעאל

 חוצפית ור' עזאי בן שמעון ור' שמוע בן אלעזר ור' המנדלר יוחנן ור'נתן
 ישבב ור' תרדיון ן' ור"ח דמה ן' יהודה ור' אבויה בן ואלישעהתורגמן
 היה הזה ובדור בתירא. בן יהודה ר' היה ובימיהם מימאי, ור'המופר
 עצמו ועשה כוזיבא בן עמד הזה בדור וכן בפלמיום. הנקרא המלךתלמי
 זה כוזיכא בר ושלח כליו, נושא היה ר"ע ואפי' אחריו, רבים ופעומשיח
 שנת בביתר ומלך משנהו את והרג )?( שמו שהיה רומי במלך ידואת
 אנדריאנום שעלה עד בנו. בן וכן אחריו בנו ומלך ומת הבית לחורבןנ"ב
 הזה בדור ונהרגו כוזיבא בר של בנו בן את והרג לחורבן ע"ג שנתקימר
 התורגמן חוצפית ורבי בבא בן יהודה ור' ישבב ור' תרדיון בן חנינאר'
 דמה ן' יהודה ור' כוזיבא בר כעם מפני עקיבא ור' שמוע ן' אלעזרור'

 הנחתום. יהודהור'
 רביעירור

 אלעור בן שמעון ר' ובימיו הקדוש, רבנו של אביו גמליאל בן שמעון רביהוא
 ור' קרחה ן' יהושע ורבי ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאלור'
 מתיא ור' הקצב ן' זכריה ורבי פדת ור' פרידא ור' חמייא כפר אישיעקב
 פנחם ור' הקפר אלעזר ור' יוחאי, בן שמעון ור' ופלימו, חנן, ואבא חרשבן
 דורות בב' נמצאו הנזכרים מאלו והרבה אלו, מלבד והרבה ומומכוס. יאיר1'
 הדורות מן אחד כל עם נזכרים בתלמוד תמצאם ולכן ימיהם, לאורך בנ'או
 רשב"ג בזמן קיים עדיין והיה חג' הדור מן שהיה מאיר לר' שמצינוכמו
 שמפורש כמו אב"ד נתן ור' נשיא זה ב"ג שמעון ר' שהיה הד' הדור מןשהיה

 ע"ב(. )י"ג הוריותבמוף
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 חמישידור
 ושמו שהזכרנו שמעון רבן עמו על ה' בחמלת שהוליד זה הקדוש רבינוהךא

 אדם היה והוא הקדוש" "רבינו הכל בפי ונקרא הנשיא יהודהר'
 נמליאל רבן שהם בניו בזמנו והיה מעלה. ובכל חכמה בכל כללי,ממויים
 שכתבגו, כמו ברבי שמעון ור' זאת ממכתא של בשני הנז' הנשיא ר"י שלבנו
 ושמעון נשיא בני גמליאל ע"א( )ק"ג בכתובות פמירתו בשעת שאמר הםוהם
 הגז' והוא נשיאה, יהודה ר' שמו ונקרא זה גמליאל של בנו וכן חכם.בני
 חדווות סדר 1בס' אשו ו"ת ת1ס' 1ע"ש ע"א )ל"1 גוים של השמן בהתר ע"זבמם'
 שהיה אעפ"י רשב"י זמן באותו היו וכן 1ד1ק( יע"ש ע"א דק"ח י1"דסער'
 בדור שהיה אעפ"י יומי ב"ר ישמעאל ור' בנו, ור"א ג"כ שלפניובדור

 בן אליעזר ור' ברוקה, בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל[ ]ור' )ור"ש(שלפניו,
 בדור היותו עם ופלימו, קרחה, בן יהושע ור' יהודה בן שמעון ור'יהודה
 בן ור"פ אצמרובולי ראובן ור' פרמא בן אלעזר ור' יהודה בן ואימישלפניו
 שם היו וכן החמישי, בדור גם חייו נמשכו הרביעי בדור היותו עם ג"כיאיר

 לאלפים. באלו כיוצאהרבה
 אחר אמוירום בן אנמונינוס ברומי מלך ובימיו התנאים, של האחרון דורךזהך

 מת הוא ואף אנמיפום. ומלך בימיו מת זה אנמונינוס ואףאדריאנום.
 גאלינוס. היה ובימיו מאד ונשאוהו כבדוהו וכולם תומרום. ומלךכימיו
 הקדוש ורבינו הקבלה. במפר שנמצא מה לפי בבל, בגלות היה אבוקרמאבל
 מתפשמות גדולות צרות בזמנו וראה שמוע, בן אלעזר ומר' מאביו קבלזח

 ונ' במאה הידועים מדרים בששה המשנה מפר וחבר מתמעמים:והתלמידים
 התורה מביאורי שבע"פ בתורה שנתקבל מה כל בו כלל החורבן, אחרשנים

 שמצא מה עם לו, שנודע ממה ודור, דור בכל שנתחדש ומהוהמצות,
 ן' אלעזר ר' שנתמנה ביום שאמרו כמו שלימות ממכיות הם החכמיםלכל

 לן לדרוש הוריות במוף שאמרו וכמו עדיות, נשנית ביום בו נשיאעזריא
 שהומיף מה הן מתחילה ומדרו ממודר מצאו שלא מה הן דעוקצין, מילימר
 ענין במיפור שנתחיל וקודם האמוראים, זמן הגיע ואז ומברתו. שכלובכח

 תמיד שנזכרו מהם ולרבבות לאלפים היו שהתנאים נאמרהאמוראים
 עקיבא ור' יומי ור' יהודה ור' מאיר ור' יהושע ור' אליעזר כר'במשנה

 אלא כלל במשנה נזכרו שלא ומהם בנו. שמעון ור' גמליאל ור' מרפוןור'
 תמיד אומרם ר"ל הכללירצ במילה או משנה במתם קצתם דברישבאו
 והרבה חרמום ן' אלעזר ור' יאיר ן' פנחם כר' אומרים וחכמיםבמשנה
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 כך כל בהתמדה לא אבל מקומות, בהרבה ג"כ שהוזכרו ומהם בזה.כיוצא
 פעם אלא הוזכרו שלא מזער מעמ אבל ג"כ שהוזכרו ומהם שזכרנו.כאלו
 עלח וכבר בזה, כיוצא כל וכן שלש, ומהם המשנה, בכל שתים אואחת

 אלא ב', או אחת פעם אלא הוזכרו שלא אותם כל בזה להזכירברעיוני
 שינו* בהמצא וכ"ש עון, יקרני פן ויראתי בו, מצויה שהשגגה עניןשהוא
 ע"ה המחברים" "לגדולי בראותי מזה ידי את שמשכתי וכ"ש הספריםבין

 רק במשנה מצי' שלא חכינאי ן' בחנניא שכתב המשנה, לפי'בפתיחתו
 של ובשלישי ע"א( )כ"א מכות של באחרון ג"כ מצאתי ואני כלאים.במס'
 במס' רק מצינו שלא חסמא ן' אליעזר בר' כתב וכן )ט"ד(, זאתמסכת

 יבסוף ע"ב( )צ"ב מציעא של בשביעי במשנה ג"כ מצאתיו ואניתרומות,
 יבשמיני ס"ג( שם 1בפי"ו )מ"נ נגעים של ובז' )מי"ח( זאת מסכתא שלפ"ג
 במם' אלא מצאנוהו שלא המשולם ן' יוסי בר' וכ"כ )מ"ג(, מקואותשל

 ש:, ובששי כתובות, של בשלישי במשנה ג"כ מצאתיו ואניתרומות,
 חי1חסין( וכמ"ש ע"א דל"ז רפ"1 3משנה שם ע"ב כ"ד בפ"ג בבכ1ר1ת שה1א צ"ל)א"ה
 ט'ס )א"ח במגילה רק מציע שלא ברתותא איש יהודה ן' אליעזך בך'וכ"כ
 )ם"ד( יום מבול של בג' במשנה ג"כ כ!פבאוזיו ו4,ני מ"ד( פ"ק בערלה 1צ"לה1א
 איש בזה שאין אלא כ!כשירין, של ו3:ראשון יע"ש( י1חסין בס' 1כ"כ)א"ה

 טצאתי אבל חטסנתא בכל ,רטז ש1ם שם נמצא %א טכשירין נטס' מ"ש )א"הברתותא
 מ"א פ"ג זבין מ"ה, פ"ג אהל1ת מ"ז, ו"ג באב1ת ברת1תא איש יה1דה ן' איעזר ר'שה1זכר
 ואני שבת, במס' אלא נזכר שלא המדי ב:נדוום וכ:"3נ יע"ש( מ"ח פ"ג י1םטב1ל

 ע"א בדע"ח במשנח בב"ב ה1זכר גם )א"ה ל"ב( )פ"ה נזיר במס' במשנה ג"כמצאתיו
 הוא מדי, איש נחום שם שנמצא ספרים בקצת ואף יע"ש( י1חסין בס'1כט"ש
 מצאתיו ואני עירובין, במס' רק נכתב שלא ינאי בר' דוסתאי בר' וכ"כהוא.

 בםס' רק נמצא שלא התימני בשמעון וכ"כ )ם"ח(, זו ממכת של בג'במשנה
 ידים של ובראשון ודי"מ תענית של בג' ג"כ מצאנוהו והנה )ע"ד(יבמות
 ג"ב וחוא )ד"ב(. בשבועות אלא נמצא שלא יהודה ן' שמעון בר' וכ"כ)ט"ג(.
 דנגעים 1בפי"ד דטכ1ת בפ"ג שח1זכר כתב י1חסין ובס' 3א"ה ט"ג( )פ"ג ב'במעשר
 יע"ש( מי"ח בפ"י שם נזכר אלא דנגעים בפי"ד יה1דח ן' ר"ש ח1זכר לא 1בגיר'יע"ש
 הוא והנה לבד, )ד"ב( בזבחים אלא נמצא שלא עזריה אחי בשמעוןוכ"כ
 אלא נמצא שלא שמעון בר' בר"א וכ"כ )מ"ז( ג"כ מהרות של בשמינינמצא

 )א"ח )ם"ג( נגעים של עשר בשנים ג"כ אתנו ינמצא ע"א( כ"ב פ"דבתמורה
 הכהן יהודה ר' אצלם הוזכר שלא ראיוזי וכן ע"ב(. ל"ב ביצה במם' ה1זנרגם
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 )מ":(. בפ"ח עדיות בממ, והוא זה במנין ברעיוננו שעלה במה כללנוהוואנחנו
 אלא שלנו המשניות בס' מצאנוהו ולא בנגעים יעקב ר' בדבריהם מצאנווכן

 בטהרות פיאבי ן' אלעזר ר' דבריהם לפי נמצא וכן )מי"1(. בפ"ד זובמסכת
 )""ח סתם אלעזר רבי אלא שם נמצא לא שלנו הכהצניות ובס, )מ"ש(.בפ"ז
 שכחח ושהיה "ולא יע"ש( פילא ן' ר"א 1י"ג שאבי ן' ר"א נוש,אות דיש כתב י1חמין1בס'
 שיש אע"פ בספרינו או בספריהם שגיאה שנזדמנה אם כבודם" כסאלפני
 ראינו מקום שמכל אלא ומוגהים". ישנים הספרדיים המשנה "ספרבידינו
 היא שיאמר ר"ל עצמו ע"פ שיזכר הן בכהטנה הנזכרים החכמים כללכתוב
 ופסול, כשר או וטהור, טמא או ופטור, חיוב או והיתר, אסור מעניןההלכה

 שיאמר הן שמו, על אחרים שיאמרוה הן ומוסר. מדה או ארץ דרך שיאמרהן
 אחד מפי או כן שהוא קבלתו מפי ענין איזה על שיעיד הן אחר, בשםהוא

 ניכר הדבר יהא דם"ם אלא מעשה, איזה ע"י שיזכר הן כך, שאמרמומחה
 סדר על אלא תולדותם זמן כסדר שלא להזכירם וראיתי החכמים, מןשהוא

 בכולם, וכן בשניה, עליהם שנתוסף ומה בראשונה מהם שבא מההמסכתות,
 הן החיבור בפתיחת הנזכר הקדוש רבנו סדר על מסכתא, אחרמסכתא
 או חכמים בלשון הנכללים לבד בפרט הנזכרים כל במסכתות הןבסדרים

 מהם. שבאו ונאמר המשניות בסתמי דבריהםשנכללו

 זרעים בסרר - דהט"ם בכל בטשניות הנזכרים תנאיםסרר
 ן' יוחנן רבן תלמוד הורקנוס בן ר"א והוא אליעזר ר' א( ברכות.בטם'

 גמליאל רבן ]הנקרא גמליאל רבן ב( ע"א(. )ד"בזכאי
 מפני להעבירו שרצי )שם( הקדוש רבנו של זקנו והואדיבנה[

 הלוי[ ]הנניא )חנינא( ב"ר יהושע ר' והוא )שם( יהושע רבי ג( יהושע.ר'
 ב"ש הנק' דור אחר דור וסיעתו הזקן שמאי ד( זכאי. ן' יוחנן רבןתלמיד
 )שם(. הלל בית הנקראים והם דור אחר דור וסיעתו הזקן הלל ה( ד"י(.)שם
 ר' ם1( ד"ב(. )שם מאיר ר' ח( ו"ט(. )שם עזריה ן' אלעזר ר' ז( )שם(. טרפון רביו(

 עליו באומרם חסיד אצלם הנק' והוא אלעאי, ומך יד;ודון ר' וד;ך14 )שם(יהודה
 והוא ו"ז( )שם קרושא ן' יו,ך,טע י' יך"ד( קי"ג(. )ב"ק א' בחסיד מעשהתמיד
 )בדכ"ח( הקנה ן' נחוניה ר' י"ב( ט"1(. )שם יוסי ר' י"א( עקיבא. ר' שלבנו
 יוסי רי םז"ו( דל"ד(. )שם דוסא ן' חנינא ר' י"ד( 1דכ"ש(. דכ"ח )שם עקיבא ר'י"ג(

 מצאנום סוטה של בשמיני שהרי סתם יוסי ר' יאינו ע"ב( דט"ט )שםהגלילי
 )שם( אלישע ן' רי"ש והוא ישמעאל רבי י"ך( ע"א(. )דט"ד זה עם זהחולקים
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 עזאי בן שמעון והוא עזאי י"ז(3:ן אמר(. ד"ח ע"ב דק"ד ביבט1ת בת1ט' יו יעי)א"ה
 )שם(. נתן ר' ח"י()נ"ד(

 יוחאי ן' ר"ש והוא ט"ג(. )בפ"ק שמעון ר' י"מ( פיאה. בממ' עודדנרצחרשד
 ולא לם"1( ]בפ"ב[ המצפה איש ר"ש כ"א( )ט"ד( בפ"ב צדוק בן ר"אכ'(
 ועשאן חמים מיני שני שדהו את שזרע עליו שאמרו אלא דבר בשמושאמרו
 התנאיס, בכלל והבאנוהו לאו, אם פאות ב' צריך אם שואל והיה אחתגורן
 שהביא )ט"'( בפ"ק חלה בממ' שאמרו תקוע, איש נתאי הבאנו שלאאע"פ
 ולא מבבל בכורות שהעלה אנמיגנומ וכן ממנו, קבלו ולא מביתרחלות
 וכן ממנו, קבלו ולא ושמן יין בכוריו שהביא שם הכהן יומף וכן ממנו,קבלו

 הזכרנו לא וכן ממנו, וקבלו ממוריא שהוא מדבחיה בכוריו שהביאאריממון
 במוביא מעשה )דכ"ב( מפ"ק ר"ה של בא' עליו שנאם' הרופא מוביאבכללם
 הכהנים וקבלו משוחרר ועבדו ובנו הוא בירושלים החדש את שראההרופא
 ופסלו עבדו ואת אותו קבלו לב"ד וכשבאו לעבדו ופמלו בנו ואתאותר
 עמ"ש )א"ה ע"א( )ס"א ביבמות גמלא ןי ליהושע בכללם הזכרנו וכןלבנו,
 ומינהו ביתוס בת למרתה ,טקדש 1ד1ק( ע"א לדי"ח יי1טא בהי' 1הריטב"אהת1ט'
 סיפור אין אלו שכל מפני אלמנה, שהיתה אע"פ וכנמה כ"נ להיותהמלך
 הטצפח איש בר"ש ר"ל כאן אבל חכמים, תלמידי שהיו מוכיחהמעשה
 חכם שתלמיד מוכרחים והדברים בדבר ונתנו ונשאו הנזית ללשכתכולם וששי גמליאל רבן לפני מעשה בא שאמרו מה וכן "רבי" בשם שקראוהומצינו
 יוטח ס' תנא מאן כו' חטצשה איש ר"ש תטיד תנא טאן ע"ב די"ד בי1טא עי' )א"תהיה
 הלבלר נחום כ"ב( בזה. כיוצא לכל למד אתה וכ!כאן ודוק( תמצפת איוו"ש
 גגיי' טצינו לא )א"ת בתירא בן יהושע רן כ"ד( )שם(. מיאשא ר' כ"ג( ט"1(.)פ"ב
 מ"ו. גפ"ג פיאה במס' שם נזנר בתירא בן יה1דה 1ר' סתם יה1שע ר' נ"א פיאהבטס'

 ו' ב"ב יתושע ו' בטק1ם צ"ל ע"כ בתירא 1' יה1וה 5ר' ני1ן ז"4 המתבר דר'ואפש"ל
 ב"ב יחודח שר' שכתב ט"מ באות לקטן המחבר 5ר' שראיתי אלא בתירא. בןית1ות
 פי8ח גטס' היתה המחבד ר' שגיר' שנאמר לא אם בדק"ד טק1מ1 שם כי שבת בטס'לתזכירו חו"י בתירא  וי יח1שע ור' מקודס פיאח בטס' ט1זנר דנסר בנ1רים בטס'תט1זגר

 וד1ק(. ה% מתישב 1בזה בתייא בן יה1שע ר' ב"ב יה1דה ר'במק1ם
 רשב"נ כ"ס )מ"א(. רפ"ד שזורי ר"ש כ"ה( דמאי. בממ' עודדנרצחרשך

 שכגר להרגיש שיש אלא ט"ג( )פ"י הקדוש ר' של אביווהוא
 ר"א כ"ז( בכלאים ע"ש. מ"א פ"ה פיאה יבמם' ע"ב( )י"1 בברכותחוזכר
 יש לא מניר' )8"ח שמוע בן ר"א והוא אלעזר ר' כ"ח( )ם"פ(. בפ"ב יעקבגן
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 חוא א4ע,ר ר' סתם שה1זכר 1טח אליעזר ר' כ"א כ4אים בסס' ש16ע בן ר"א 41א סתםר"א

 ]ר'[ ל'( )מ"ז( פ"ב אפרתי והחומף ן' יוסי ר' כ"מ( יע"ש(. ט"ה 5"ב שביעיתבטס'
 שביעית. ובמם' )מ"א(. פ"ו נורי 7' יוחנן ר' ל"א( )ט"ח( פ"ד חכינאי, ן'חנינא
 תרומות במס' )ט"1( פ"י חוצפית ר' ל"ב( )מ"ג(. פ"ו אנטיבנום 7' חנינא ר'ל"ב(
 )מ"ז( פ"ד )ה(משולם בן יוסי רבי ל"ה( )מ"ה( פ"ב חממא )ן'( אלעזר ר'ל"ד(
 מ"ט פ"ב ב' מעשר ובמם' )מ"ט( פ"י צדוק ר' ל"ז( )מ"ז(. פ"ח נחמי' ר'ל"ו(

 ן' שמעון חמשה שהם ע"ב( )י"ז בסנהדרין והתבאר חכמים" לפני"הדנים
 עזא* בן נזכר וכבר אונו איש וחנניה וחנן, ננם, ן' ור"ש זומא, ן' ושמעוןעזאי,

 רבי מ"ב( מ"א(. הם הרי שבידך ול"ז מחודשים ארבעה ונשארובברכות
 והוא מט"1( פ"ה )שם כ"ב יוחנן מ"ב( מ"1( ש"ג ב' במעשי )שם יהודה בןשמעון

 חנוכה. תפלת בנוסח הנזכר החשמונאי מתתיא שלאביו
 מ"ח( )פ"א ברתותא איש יהודה בן אל)י(עזר ר' מ"ד( ערלהךב131ם'

 שמאי בית בכלל והוא מ"ה( ),"ב )א(יתמה כפר איש דומתאימ"ה(
 המחברים" "בדולי על התימא ומן ב"ש. מתלמידי שהיה שם עליו שאמרווכמו

 "יועזר". את מנו ולא "דומתאי" אתשמנו
 ~ק"ל, כ*ד אות ע"ל )א"ה מ"1( )5"" בתירה בן יהודה ר' מ"ו( בכורים.וצגטסי

 ועיין חכמים לשני הדנין בכ4ל ה1זכר שכבר אל* נגם בן ר"וט וטם נזכרוכן
 ל"ז(. אותלעיל

 בוריון 7' חזקיה בן חנניה מ"ח( שבת. בממכת מועד: במי שנתחדשךטה
 בכבוד כך כל שהוזכר דמאחר אלא דבר משמו נאמר ולא וי"ג()י"ב
 מן שהיח נראה לבקרו החכמים כל ושהלכו בעליתו הלכות כמהשנאמרו
 ד"ר(. )שם המדי נחום מ"ט( בפיה"ם. מנאוהו המחברים" "ובדוליהחכמים.

 ס*ד ו"ו וביעית זרעים בס' חוזכר כבר )א"ה ע"ב( )ס"ד הקדוש רבינו והוא רבינ'(
 דוסא רבי וכן נ"ב( )קט"1(. זכאי בן יוחנן רבן נ"א( יע"ש(. ס"ח 8"גופעשרות
 ולא בוטנית בן שאול אבא ד"ן( )קנ"ז(. צדוק ר' של אביך נ"ג()ק"ס(
 שבביסיחם אחרון בפ' שם שנאמר אלא דבר, אלו שני של כהצמושאמרו
 בדבר היתר למדו שמשם עד בדבר, מיחו ולא כלו' בטפיח המאור אתפקקו

 היו. חכמים אלמאזה,
 )כ"ג(י בבא בן יהודה ר' נ"ו( ג'(. נט"ז, יהודה בר' יומי ר' נ"ה(ךצנעירךבין.
 אבמילוט נ"ט( ע"ב(י )כ"1 מומכום נ"ח( ע"א(. )כ"ג אלעאי ר'נ"ז(

 אבט41טוס(. יבג,יסתינ1 ע"א )4"ה כשר עירוב שמפק זקנים ח' כהטוםשחעיד
 של בשלישי שהרי סתם, דוסא רבי ואינו )ל"ט( הרכינם בן דוסא ר'ס'(
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 במוף הנזכר קטנותן דומא רבי שאינו נראה וכן שנים שהם יראהעדיות
 קטנותא יוסי ר' חוא בגירסתנו )א"ה לווין בשם שם ונזכר הואיל ע"א( )מ"טמוטה

 בן ייחנן יבי מ"ב( ע"א(. )3"ה ינאי ב"ך דינרצ[מאי י' מ"א( בס"ד(.ועמש"ל
 ?"ב( )פ"בברוקה

 ע"א(. )י"ד הכהנים מגן חנניה רבי מ"ג(ובפמחים.

 ר' מ"ו( ע"ב(. )ג' בוכרי בן מ"ה( ע"א( )י"כ פפיים רבי מ"ד(ובשקלים.
 חנניה. רבי של בנו יהוא ע"ב( )כ"א המגן בןשמשון

 שאמר אלא בשמו דבר שנאמר ולא )י"ה( קבוטל בן זכריה מ"ז(וביומא.
 שאם המשנה בראש ונאמר בדניאל לפניו קריתי פעמיםהרבה

 לאו ואם קורא לקרות יודע ואם לפניו דורשין חכמים תלמידי חכםאינו
 ע":( )ס"ג מנחם רבי מ"ם( )כ"ה(. שמואל בן מתיא מ"ח( לפניו.קורין

 ע"א(. )פ"ג חרש בן מתיא רביע'(
 ע"ב(. )דם"1 חלפתא רבי ע"ב( ע"א( )די"6 התימני שמעון ע"א(ובתעניות.

 ע"א(. )י"ט המעגל חוני ע"ד( ע"ב(. )ט"י תרדיון בן חנניה ר'ע"ג(
 )שם(. שטח בן שמעוןע"ה(

 יומף ע"ח( )4"ז(. ייעזר ן' יימף ע"א(.ע"ז( )ד"ט מנמיא בן ר"ש ע"ו(רבחגיגה
 הארבלי ניתאי פ'( )שם(. פרחיה בן יהושע ע"ט( ע"א(. )י"י יוחנןן'

 )שם(. שמעיה פ"ב( זוגו. בן נזכר יכבר )שם( טבאי בן יהודה פ"א()שם(.

 דבר הוזכר ולא לעבודה שיצא אלא )שם( מנחם פ"ד( )שם(. אבטליוןפ"ג(
 שמעיד אלא דבר לו מצינו ילא ע"ב(. )י"ה גודגדא בן יוחנן פ"ה(בשמו.
 שמצאנוהי וכן בחכם, אלא זה ואין ימיו כל הקדש בטהרת חולין שאכלעליו

 ביבמות. כןאחר
 מאחר אלא דבר לו מצינו ילא )כ"ה( החורנית בן יוחנן פ"ו(ובמוכה.

 של בברייתא שמצינו וכן היה חכם ודאי ממנו ראיהשמביאין
 החורנית. בן יוחנן ר' אצל תורה לומד כשהייתי צדוק בר' אלעזר אם"רמוכה
 פ"ח( ע"א(. )צ"ב מתיא ן' אלעזר ר' פ"ז( ביבמות. נשים, במדר שנתחדשרמה

 אלא משמו דבר נאמר %א הורקנום ר' פ"ט( ע"ב(. )ק"ד וומנדלר יווונןר'
 איש נחמי' צ'( )ק"י(. ממנו ולמדו שבחליצה מקראות מן א' ע"ישהוקרה
 שם שהוזכר טצאתי ולא בקשתי )א"ה אבא בן יהודה צ"א( ע"א(. )קכ"ב דליבית

 קכ"ב דף שם ששנינו למה דכיון ואפשר בבא בן יהודה ר' אלא אבא בן יהודהביבמות

 יחודח אלא ע"א ע"פ כו' האשה את כהטיאין שאין שמעתי דלי בית איש נהסיהשאמר

 באו' יוחסין גס' האיתי ואולם 2"בי יחודח בסק1ם אבא ז"ל חסח' ר' 1גריס ס1' ב2א12
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 י' זח אם לי ונסתפק חכהן יוסי ר' של חבירו הוא אבא בן יחודה ר' וז"ל *כתביו"ד
 מצ'נו שתר' על'1 תטהנ' חט"ר ואהר' עכ"ל אחד וזמן א' שם הכ4 כ' בבא ן''חודח

 לר' שמנה במשנח הנזכר'ם התנא'ם בשטות בפ"א זרע'ם 4ס' בהקדמתו ז"ללהרטב"ם
 דעת דהוא נראת וכן נ'נהו. דתרת' ש"ט אבא בן 'הודה ורב' בבא בן'הודה

 ז"ל(. המחבררב'גו
 שם הוזכרה שלא יאע"פ ע"ב( )כ"ז הקצב בן זכריה ר' צ"ב(ו1נכועך11ךר1.

 של בבריית' וכן דבר בו נמצא סומה של בששי משמושמועה
 אבל ע"א( )דק"ט אדמון צ"ד( ע"א(. )ע"ח עקיבא בן חנינא ר' צ"ג( פ"ח.סוכה
 ל"ז באות לעיל עיין )א"ה חכמים לפני בדנים נכלל כבר שם הנזכרחנן

 בס"ד(.ועמש"ל
 המדי נחום שהוא לי שנראה אלא )ל"ב( מדי איש נחום מצינוך11נזיר.

 נכלל וכבר זומא בן שם נזכר יכן ט"5( אות )לעיל בשבתהנזכר
 נהוראי ר' צ"ה( במנין. כללנום ילזה ל"ז( אות )לעיל חכמום לפניבדנים
 ע"ב(. י"ג בעירובין עייו )א"ה ר"ם שהוא אומרים יש זה יאף ע"א(.)ס"1

 וגם ס"ח תרוטות גמס' הוזכר כבר הנה )א"ח ע"ן( )ל"א נחמיא ר' צ"ו(ךבנררימ.

 ט"ה בם"ג טעשרות בטס' חוזכר וגם ו"1 באות לעיל הזכירו ז"ל חטחברר'
 יע"ש(. ע"ב ד"ן ביבמות וגם ע"א ד"ס יומאובמס'

 אונו איש חנניה שם והוזכר ע"ב( )כ"ח פרמא ז' אלעזר י' צ"ז(ובגימין.
 לעיל(י ל"ז )אות חכמים לפני בדנים נכללוכבר

 יהושע רבי צ"ם( ע"ב(. )ז"ך הגלילי יוסי ש"ר בנו אליעזר ר' צ"ח(ך11סךכןדץ.
 כבי )א"ח ע"א( )ט"ח אלעזר בן שמעון רבי ק'( )שם(. הורקנוסבן

 ע"א( )מ"ט פיאבי בן ישמעאל רבי ק"א( יע"ש(. ט"ח פ"ט כלאים 1טס'הוזכר
 כהונה. זיו במלה שכהטמת עליו שאמרו אלא ממנו דבר שום נאמרולא

 ע"א(. )ס"א גמליאל בן חנינא רבי ק"ב(ובקירהטין.
 רבי של בנו ישמעאל רבי ק"ג קמא. בבבא נזיקין בס' שנתחדשךנפדץ

 ע"א(. )קי"ד ברוקה בןיוחנן
 )שם(4 הבבלי ידוע ע"א(.ק"ה( )פ"ג מתיא בן יוחנן רבי ק"ד(ך11נפציעא.

 ע,ו1( )כ"ג הקדוש רבנו של בנו והוא ברבי שמעון רבי ק"ו(ך11כ1כךין.
 )שם(. עקשיא בן חנניא רביק"ז(

 מהללאל בן עקביא ק"ם( )ט"ז(. פ"ה מתיא ן' יהושע ק"ח(ך11עךיךר1.
 לח 8"1 ב8"ה שם בגירסתנו הנה )א"ח הנד בן ר"א ק"י( ט"1(.)5"ה

 חנוך ן' אליעזר את נידו טי ואת שם שאמרו חגוך ן' אליעזר כ"א הנד ן' אלעזרגרסי'
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 לנתאי כגה שלא דהטעם ך' באו' 4עיל ז"ל הטהבר ר' שכתב ואע"פ ידים. בפהרתשפקפק
 שנל וכיוצא מטנו קבלו ולא בכורות שהעלה ואנטיגוס כון חלות שהביא תקועאיש
 שחית סוכת סעשת בתאי דגס וי"ל כו' ת"ח שהי' ע4,תן טורה המעשה סיפור איןאלו
 ן' עקביא היה שהוא לוטר ת"ק טדסבר וגם בנט"י שפקפק על אותו שהעידו טטהת"ח

 של"ד סי' בי"ד שכנה"ג הרב וכט"ש ייה מיח"ף הוה 4א ע"ה היה ואםסחל4אל
 חגד בן א4עזר ר' דגריס ד' איער החרם במשפטי להרשב"ץ ועי' קכ"ג אותהגה"מ
 ולהרב ב"ת 41תרב בי"ד  הב"י לכ!רן ,ראיתי ושם יע"ש רפ"ז ת"ת בת' הרט"לועט"ש
 נהוניא רבי קי"א( ע"ש( ז"4 המחבר ר' בגירסת חנד ן' אליעזר וגרסישכנה"ג

 ס"ח( )8"ז הדר איש יקים ר' קי"ב( מ"ב( )פ"1 הבבלי כפר אי,1 אלינתןן'
 פ"א(י )פ"ה בתירה ן' ר"ש קי"ד( ט"ח(י )שם מגנאי ]בן[ )איש( מנחםקי"ג(
 תלמידו יהוא )שם( הכהן יוסף רבי קמ"ז( ט"ב(. )שם הכהן יהודה ריקמ"י(

 זכאי. ן' יוחנן רבןשל
 )ט"ס מוכו איש אנמגנום קי"ח( ט"ב(. )פ"ק הצדיק שמעון קי"ז(ןבאבדת.

 הלל ר' ק"ך( הקדוש. רבנו בן גמליאל של בנו שמעוןקי"מ(
 שם(. בהגהותי ומ"ש שם מ"ש המחבר לרבי' ועי' אוטר הלל וגירסתנו )א"ה מ"נ()פ"ב

 קכ"ב( ט"ח(. )שם זכאי בן יוחנן רבן מתלמידי והוא נתנאל ן' שמעון ר'קכ"א(
 חלפתא ר' קכ"ג( זכאי. ן' ר"י מתלמידי ג"כ יהוא )שם( ערך ן' אלעזרר'
 אלעזר רי קכ"ה( טי"ו(. )פ"ד יעקב ר' קכ"ד( ס"1(י )פ"ג חנניא כפראיש

 ר' קכ"ז( ט"ד(. )פ"ד יבנה איש לויטם רי קכ"ו( טי"א(. )פ"גהמודעי
 יונתן ר' קכ"ח( מתם. ישמעאל רבי ואינו ט"ז(, )ש"ד יוסי ב"רישמעאל

 סי"י( )שם הקמן שמואל ק"ל( סט"1(. )"ם ינאי רבי קכ"מ( מ"ט(.)שם
 ),"ה המנין" מן ונפקד הכלל מן "שיצא אלא אבויה ן' אל*שע שםוהוזכר
 פי' ובזה יע"ש. ע"ר וצ"1 זרעים לס' בהקדטתו שם ז"ל הרטב"ם כתב בזתוכיוצא
 1עי'1 1ד1"ק הסנין טן איגו רשעים קשר שם עט"ש ע"א לדנ"1 לסנחדרין בחי'בעניותי

 ר' קל"ב( )שם(. הבבלי כפר איש יהודה בן יומי ר' קל"א( החיים(. עץבס'
 בג בג בן קל"ד( ט"ך(. )פ"ה תימא ן' יהודה קל"ג( )טכ"א( הקפראלעזר
 רר"ס(. ברייתא )שהיא מאיר רבי של יבפרקו )שם(י הא הא בן קל"ה( טכ"ב(.)שם

 שפרק יאע"פ )שם( קממא ן' יומי ר' קל"ז( )פ"1(. לוי ן' יהושע ריקל"ו(
 זה לענין הוא נדון מאיר לר' והוא הואיל מקום מכל המשנה מעיקר אינוזה

 כמ"ש יוחנן רבי מתלמידי האמוראים מן בו היה לוי בן שר"י אלאכמשנה,
 לובינו לי' ול5ה עוקצים בסוף בטשנה לתדיא ריב"ל שהוזכר טציגו הנת נא"תלממה
 המס' ומסיים עוקצים ס' שבסוף סשנה זו דאין דס"ל לוסר ואין טברייתא לאתויהמחבר
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 לר"ש קנ"ב באות יקמן הביא שהרי מחראשונים קצת סיימו דהכי נראח כאשר דבשחלות
 דיען הוא יבינו דכונת ודאי אלא פ' באותו ריב"4 אחר מוזכר הוא והרי ח4שתאבן

 יןעמא ויהיב עוקצים 4מס' קודם שהוא בכאן לריב"4 הזכיר עוקצים 4מס' קדםאבות
 לקטן בזח לעטוד שיש ומה כמשנה חשובה והיא זאת בברייתא השתכחת יתירהדרבותא

 השמימג טן נו שיור מה כפי אכתובבע"ה
 ניץ )ח ]חתי[ בן עסף קל"ח( זבחים במס' קדשים בסדר 'ט3תחדשכשד1

 עזריה. ר אלעזר ר' של דודו יהוא )שם( עזריה אחי שמעץ קל"מ( ע"א(.)ל
 )ד4"ב ישבב ר' ק"ם(1נדשתדין.

 ע"א"
 ב"ר אלעזר ר' קם"א( דבוזמורה.

 ע"ב(. דל"ב בביצה הוזנר כבר א"ה %"ב( )דכ"ביטנמבון
 )דיה בומא בן בבא קם"ב(תנכריתהע

 ע""
 משמו דבר במשנה שאמרו דלא

 והוא יום בכל תלוי אשם מתנדב שהיה עליו שאמרואלא
 שמאי.מתלמידי

 אלא הלכה דבר אמר דלא ע"ב( )ד"ל דגלאי 7' אלעזר רבי קם"ג(ךבנתמיר.
 מריח מתעמשות שהיו ]ה[מכוור בערי אבא לבית היו עזיםשאמר

 היה. חכם רבי שקראהו ומאחר הקטורתפטום
 מ"ה( )פ"נ הנן ן' יוסף אבא קם"ד(רבנמירות
 ע"א(. דכ"ה פ"ג )סו' עקשיא 7' שמעון קם"ה(ובקנים.
 חזית' )א"ח עזריה 7' אלעזר ר' קם"ו( אהלות. מהרות, בם' שנתחדשךמדן

 הזכייו שכבר וע"ק אליעזר ,ר' אם כי עזריה. בן ר"א שם גזכר ולא הנז' טס'ע"כ
 וצ'"(. ז' באות לע'4 המחברר'

 המחברים" "וגדולי מ"ט( )פ"ז מתם אלעזר ר' קמ"ז( טהרות.ךבמם'
 זרעים לם' בהקדמתו ז"ל הרמב"ם הוא )א"ה פיאבי ן' ר"א בשםכתבוהו

 ן' ר"א היה ובגירסתינו פתרות במס' א' במקום אם כי נזכר לא פיאבי ז' דר"א וטכתבבסו'
 אלו( הרמב"ם ע"ד שם ובמ"ש לעיל המהבר ר' ועמ"שפילא
 ט"י( )פ"ב )דרעא( ]דולעאי[ בן אליעזר אבא קמח(ובמקואות.
 וגידסתינו )א"ה )יפ"ק( מבעין איש אלקותרי יוסף אבא קם"מ(ךבנמכשירין.

 פבעון( איש קו*רי היי יוסי אבאהיא
 )פ"ג עקיבא ,ם"ר חמע ף ישוע ף יוחנן ק"0ךבטפטם.

 מ"ה"
 יבי ק3"א(

 )פ"ד דורממקית בןיוסי
 תמסק. )בסף חלפוזא ף 'טמעון ר' קנ"ב( ;צין.הנעו מ"ג"

 נאמרה ולא )שם( המצרי חנמאל קנ"ג( מ"ה(. )*"ג הקף ן' עני אליהוךבנפרדז.
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 אחת. פרה כהמניהם אחד כל שעשו עליהם שנאמר אלא משמםהלכה
 מדרו המשניות הוא שמידר אחר הקדוש רבינו של שבזמנו שתדעוצריך

 בהם והוזכרו מדרי שיתא בכל ברייתות אושעיה ור' חייא ר'אחריו
 בכלל וקצתם התנאים בכלל קצתם במשנה. נזכרו שלא חכמיםשמות

 בהם שנתחדש ומה הוזכרו, לא וקצתם בגם' הוזכרו קצתם וכןהאמוראים
 הן. ואלו בתומפתא והוזכרו במשנה הוזכרו שלא החכמיםמשמות

 בברייתות[ תנאים]סדר
 )א"ח )שם( שילאי ר' ב'( )יפ"ב( אחאי ר' א'( ברכות. במם' זרעיםסדר

 יימי ב"ר אלעזר רבי ד'( )שם(. זכאי ר' ג'( שילא(. ר'וגירסתינו
 )פ"ה(. מינא ר' ה'()רפ"ג(.

 ן' יומי אבא ז'( ]פ"ג[. יהושע ר' אחי ןי )חנניה( ]חנינא[ יי(ובפיאה.
 ]פ"ד[.דומ]ת[אי

 ן' יהושע 'ר' ש"ה דע"ז נתוס' עיין )א"ה )ש"א( קבימאי 1' יהושע ר' ח'(ובדמאי.

 ודל"פ(. ול"ת בבכורות ועיין דוכתי ובשאר דמקואות בפ"1 גרסי' וכןקפוסאי

 )פ"ה(. הגר אנקלום יי"ד( ]פ"ג[. המשולם 1' יוכ[י ש"ך אחיו נרזן ]ר'[בן(

 ר"י י"נ:( לדק"ך(. בערובין להרא"ש עיין )א"ה )פ"א( יצחק ר' י"א(ןברוךרב!ןרן.
 בן ר"ש אלא שזורי ן' ישמעאל ר' בגירסתינו נמצא לא )א"ה ,טזירי1'

 )פ"מ(. יוכ[ף בך נרזן י' י"ג( יע"ש(. שזו,רי ור"ש ישמעאל רבי גרסי' ובע"משזורי

 ובש"ב כיפח ן' יוסי רבי גיר' )א"ה )פ"א( כיפר בן יומי ר' י"ד(ןבשביעירן.

 בגירסתינו )א"ה כיננר ב:ן וטכןעון ר' לן"ך( כיפר(. ן' יוסי ר'גרסי'
 ב"ר דימרזאי ר' לן"ז( ובפ"ב(. בפ"א שם יוסי ר' אלא ר"ש זאת במסכתא נמצאלא

 ישעיה 7' יהודה ח"י( פ"ח(. )שם ננהנא 1' ,צמעון בןן"ב( )פ"ב(.יהודה
 )שם(.הבשם

 יאני איש חנן ן' יומי אבא כ'( )פ"ג(. אגרא 1' יהודה ר' י"מ(ובכלאימ.
 )פ"ה(. הבבלי אימר כ"א()רפ"ב(.

 ר' כ"ג( ב'. ובמעשר )יפ"ה(. שוגיא בן נהוראי )ר'( כ"ב( א'.ןבב!עשך
 )פ"ה(. גרים בןיהודה

 יוחנן ר' שמו שהיה בג בג בן שהוא לי ונראה יוחנן רי כ"ד(ובנדזלדו.
 בן ר"י אלא סתם יוחגן רבי שגז' בגי' סצאת' ולא המקרא על הזרת')א"ה

 בנ בג בן יוהנן להדיא שם שחוזכר בש"ה כתובות ומס' בתוספתא סצאתי אכןנורי.
 יע"ש(. קרח ס' בספרי ג"כ איתא ה~זןוברייתא
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 ר' של בנו גמליאל בן הלל כ"ה( שבת. בטס' טועד: בסדרןנתחרש
 ר' כ"ז( )ר*"ט(. כ!ךננ:ז כ"ך( ק"ך( אות לעי4 עייו )א"ה )פ"ח(הקדוש

 אותו שקרא מאחר אלא דבר משמו נאמר ולא )יפי"ד( )נזוף( ]נוזף[ בןיוחנן
 טשטו שם הוזכר ולא )שם( סימאי בן יומף שם עוד ונחבר היה חכם אלטארבי
 נתן כ"ח( חכם. ולא היה חסיד ושלא חסידות טעשה עליו שסיפר אלאדבר

 במדינה כשהייתי נתן אמ"י תני פם"ז, בתוספתא )א"ה נתן רבי הוא ושטאהבבלי
 שלישי כו' ומתים נמולין והן זכרים י41דת שהיתה אחת אשה שם היתח קפ1טקיאשל

 נתן אותו קורין והיו וחיה כ1'1מלוה1 בו גסתכ4תי ירוק שהיה יאיתיו לפניהביאתו

 הרי יע"ש ע"א דקל"ד בשבת תלמודא לה מייתי עובדא האי וכי עכ"ל. שמי עלהבב4י
 מעשה באותו והרי הבבלי נתן בשם 4תינוק מדקראו הבב4, נתן שמו היה כך נתןדר'
 דוכתי ובשאר ברכות ובסף סתם נתן ד' בשם מזה לעיל שם עוד מכר 1כ1 סתם. ר"ננזכר
 הוריות. בסוף כמבואר י"מ של תברו רשב"ג ש4 בישיבתו ב"ד אב והוא סתם ר"נהוזכר
 בגיטין מט"ש מבואר וכן דוכתי בכמה המוזכד הבבלי ר"נ גו5יה איהו סתם ור"נוהאמת
 דבבלאה ר"נ רבא אמר בש"ס שם קאמרי סתם ר"נ התם דקתני ברייתא על ע"בדס"ה
 נו"ן סער' הדורות סדר והרב יוחסין ס' הרב דעת הוא וכן ז"ל ברש"י ויע"ש כו'הוא

 תרוטות גמס' מקודם הוזכר כבר )א"ה )ספט"ז( אוקא רביי כ"בז( יע"ש( ע"אדקל"1
 עצנןוז בהגבהוז עליו ,טאמרו ( )יפי" אבקילום בן זכריה ר' ל'(בפ"י(.
 ך אלעזר ל"א( ב"ה. כדברי ולא ט ב" כדברי לא נוהג היה ולאוקליפין

 )שם(.תדאי
 דשבת בתוספתא הוזכר כבר )א"ה )ספ"ב( לקיש בן יהודה רי ל"נ(ובשקלים.

 )פ"ה( חרסום ן' אלעזר ר' ג"ל( יע"ש(.פי"ד
 )א"ה דבר משטו נאטר ולא )פ"ק( אלעאי בן יוחנן ל"ד(ןב2כפדכךץ.

 בפ"ק בש"ס ברם בקיסריו א4עזר בן יוחנן )ר'( גרסינין שם שבידינוית1ספתא

 יע"ש(. ז"ל ד(מהבר רבי' כגי' אלעאי ן' יוהנן ר' גרסי' ברייתא לחך לה דמייתי ע"בדז"ך
 טתשו' דב בער' הערוך כמ"ש רב שהוא נר' )א"ה )5"ק( אבא ר' ל"ה( טוב.דב2יןכט

 ג"ף דוד חסדי הרב ועמ"ש ס"1 סף אומץ 'וסף בתשו' וכ"כ גאון האיייבף
 ותךדךס ל"ז( )שם(. עזריך; רבי ל"ך( תקנ"ג(. אות י"מ ולחרב יע"ש שםהתוספתא

 )סב"6(. רומיא"ט
 )פ"ב(. הגלילי יוסי ר' יטל בנו חנינא ר' ל"ח(12*"דץ.

 בתוס5תא לעיל החכר כבר )א"ה פ"ב( יוסי ב"ר טנחם רבי ל"ט(ה2כ2גילה.

 )יפ"ק(. דחבאי ד יוחנן מץה12קגייןן יץ-שג בפי"בדשבת
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 אליעזר מ"ב( )פ"'( יאיר ן' יהודה ר' מ"א( יבמות. במס' נשים בס'ךנתחדש
 יע"ש(. פי"ג דשבת בתוס' לעיל הוזכר כבר )א"ה )פיייד( מהבאין'
 א4עזף ר' גרסי' ש4פנינו בספרים )א"ה )יפ"ק( ירמיה ן' אלעזר מ"ד(ךבסומה.

 ז"4 הטתבר ו' כגי' ירמית בן ר"א גרסי' ע"א ד"ד דסוטה בש"ס ,טם אבלסתם

 ן' אלעזך ר' 3!"ז( )שם(. פליכ!ו מ"ך( בפ"ק(. )שם פנחס 1' חנן 3!"ה(יע"ש(.
 מתיא בן וא4עזר הל5תא ר' אומר יהודה ר' בתוספתא שם הוזכר הכי )א"ה )פ"ח(מתיא
 ר' תזכירו שכבר תימא הוא אב4 יע"ש כו' האבנים אותם ע4 עמדו חכינאי ן'ותגנית

 14מר ואפשר 1למ:1ת1 לחזור 4,ח 41מת במשנה שנזכרו בתנאי' פ"ז באות לעי4חמהבר

 ויב"ב ב8"ב בתוספתא שם שהוזכר ת'מא בן א4עזר ר' על הוא ז"ל הטחבר ר'דכונת
 מת'א בן במקום וצ"ל המהבר ר' בדברי ט"ס ונפל יע"ש תיטא בן א4עזר רבי משםאומר

 יתודת ר' גרסי' שם )א"ה )יפ"1( פטיר( בן מ"ח( הן ש,ות והאותיות תימאבן
 'ע"ש(, פט'ר' ן' 'הודה דורש ה'ה כך 'הושע ר' אטר ת:' פ"ה בסו' אב4 פט'ר' בן משםאמר

 אם"ר בתוספהא שם ה"ג )א"ה )פ"ה( המצרי גר מנימיל מ"ם(ובכ,ידושין.
 אלעזך ר' נ'( יע"ש( כו' ר"ע טח4טידי הבר לי היה טצרי גר בנימיןיהודה

 יע"ש(. קכ"ח אות במשניות לעיל !זמחבר רבי' הזכי,רו כבר )א"ת )ספ"ה(המודעי
 ר' נ"ב( )פ"ד(. נקוסיא בן יהודה נ"א( קמא בבא נזיקין. בסדרךנר2חךש

 )פ"ט(. אגרא בןחלפאי
 יהודה ר' נ"ד( )פ"א( ]הגלילי[ יוסי ר' של בנו אלעזר נייג(ךננכמנהדרין

 פי"ג(. )סו' )אבוס( ]איכוס[ כפראיש
 גם איש מ-נתום הוא ובגירסתינו )א"ה )פ"ק( זו גם איש נחום נ"ה(רננשננךעררצ.

 פ"ג( )שם בתירא בן יהודה רי נייו( ויע"ש) השיסוש[ מ"ם היא ]המ"םזו
 יע"ש( מ"ז א1ת 4ע,4 המהבר ר' וכתבו במשנה הוזכר כבר)א"ה
 )פ"ה(. )נודע( ]גודיא[ בן שמעון ר' נ"ז( זרהךבעבךדה
 נ"ם( )פ"ב(. דמא בן )אלעזר( ]אליעזר[ נ"ח( חולין. במס' קדשיםךבסדך

 )פ"ג( הבשם ישעי' בן )יהושע(]יהודה[
 ובגיר' החתום יהודה ר' ס"א( )פ"ק( יאסין )איש( ]בן[ יוסי רי ס(ךבבננחות.
 רבי' הנת )א"ה )פי"א( שמוע ן' אלעזר רי ס"ב( )שם(. נחתוםר"י

 שטוע בן ר"א דהוא ר"א סתם במשנת שנזכר מח חביא כ"ח באות לעיל ז"לחמחבר
 לחריא דטפורש טשום ואי בתוס5תא שהוזכר ממה ליה ומני הדר היכי וא"כ)*י"א(
 יהי אומר שמוע בן ר"א מט"ו *"ד דחבות במתני' להדיא 4ית תנן תכי תרי שטוע בןבשם

 *י"ג(. )סו' ועורועא בן יךוזנן ךבי מ"ג( יע"ש(. כו' תלמידךכבוד
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 קרהק בן י"י נמצא לא ובגירסתינו )א"ה קרחה בן יוחנן רבי ס"ד(ובערכ'ן.

 יך3(י רבי מ"ה( יע"ש(. גרוקא ז' יוחנן ורבי רשב"ג תני בפ"ד ץ4םכ"א

 רכי מ"ז( )פי"ד( חנניה בן שמעון רבי מ"ו( בכלים. מהרות: בם'ךברןיץדץט
 המסכתא(. )בסו' שמוע בן יהודה ס"ח( )שם(. תרדיון בןחנניה
 בתירא בן יהודה רבי שהוא ונ"ל פמירוש בן יהודה רבי מ"מ(ך421*דץלךרן.

 וברייתא יהודה 41א ראש פתר ן' יהושע גרסי' בגירטתינו חנח )א"ח)*"ד(
 כשהלכתי א4,עזר אמ"ר התם לה תניא והכי ע"ב דנ"1 נזיר במס' ג"כ חובאחחיזו

 כו' בה4כח מאיר רבי 4פגי ודן יושב שהי' ראש פתר ן' יהושע את מצאתילערדסקיא
 בן יחודח רבי חתם וגרסי' דנזיר בפ"ה בתוספתא ג"כ מתניא זאת דברייתא1*1"ר
 בס' ראיתי גם ודוק בתירא בן ר"י הוא ושמא שכתב הטחבר י' כדברי להדיאבתירא
 בן יהגדח רבי ונ"א פתיא בן נ"א שהביא יעקב יגל בס' לנזיר בשיטתו יעקבברית
 1ד1"ס(. ע"א דק"ה יו"ד מערכת הדורות סדר בם' עיין ע"ז לעטוד שיש ומח יע"שבהייא
 )שם(. זריקא רן ע"ב( )שם( חנין ר' 31"זן( )פח"י(. צידן אייים יודן זובאע'(

 )שם(. יאיר בן פנדום רבץע"ג(
 ר' ע"ה( ה"ה. )עכאם( ]עכט כפר ט אי יהודה בן ,טמעון רבי ע"ד(ט2ננגךם

 תמהני ומזח יע"ש דביצה בפ"ק בתוספתא חוזכר כבר הנח )א"ה )*"ח(חייא
 בברייתא הוזכר לא דר"וז ז"ל מוהרא"ן רבי הרב משם ספרו בריש שלם ר' חרבעט"ש
 בן ע"ך( 'ע"י(. תקנ"ן אות '"מ ולהרב ס"1 ס" אומץ 'וסף חרב ועט"*וצ"ע

 3פ"1(.שלקירז
 )פ"ב(. מרינום רבי ע"ז(ךבמהרךון.

 אוזנמים ע"מ( )פ"ג(. )קבינה( ]קוינה[ בן חלפתא ע"ח(ך21בטכש'ך'י
 הגרמי. יהושע ר' של אחיו פ"1()שם

 ,הושע ש4 אחיו אינוטים לי אמר יוסי אט"ר גרסי' בתוספתא שם בגייסתינו חנח)14וודו
 אמ"ר גרסי' ושם זאת ברייתא הובאה ע"ב ד"י פ"ק בכורות בטסכת אךחברסי.

 ר' לגירסת בין מיהא דהא ונר' יע"ש הגרסי יחושע ר' של *חיו גימוס לי סחיוסיי
 דבכורוע בש"ס להגיח יש ניטוס גריס דלא התוספתא בדברי לגרסהי' וביןחסחבר
 המחבר ר' כגירסת אוזנמיס או בתוספתא כגי' אינוטיס וצ"ל חלזו ברייתאכשהביא
 דבכורות סוגייא שהביא ע"ד דקל"ה נו"ן בכע' תדורות סדר חרב ק~שית סיושבובזח
 שחוא דנימוס זח בשם נקרא דאיך יקרא ותמ"ח נימוס וגרסי זאת ברייחא ייהביאחלזו
 גרסיי ד4א הוא דהאמת יע"ים גוי והגא הגרדי נימוס ובמ"ר דר"ן באבות כט"9 גוישם

 וכמ"ש(. ביור והואניטוס
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 )פ"ב(. פנהם בן אלעזר רבי פ"ב( )פ"ק(. ינאי ז' אלעזר רבי פ"א(ןבנזב'מ.

 אשר התנאים שמות עוד דאיכא הרואה אנכי 5הגיה בקורא גירםאי אגב)אייה
 זקנו 5ר"ג המחבר ר' הזכיר המשנה בם' ב' באות 5עי5 דהנה במשנהנתוםפו

 ד5"א גיטין במם' במשנה המוזכר הזקן 5ר"ג 5הזכיר והו"5 הקדוש רבינוש5
 תרתי ר"ע ש5 בנו ור"י קרחה בן דר"י ביארנו יו"ד באות גם ע"ב וד5"בע"א
 הזכיר ו5א בוטנית בן שאו5 5אבא ז"5 המחבר י' הזכיר ג"ן ובאות יע"שהוו

 ב55 ע"א יק"ן בשבת ושם מ"ג פ"ב כ5אים במם' המוזכר מתם שאו55אבא
 הוזכרו דכ"ט ביצה ובמם' כו' באמירתו זכאי שאני כ5 שאו5 אבאאמר

 וגם פי"נ. דמנחות בתוםפתא וכן ע"א נ"ז ובפמחים משנה, בחדתרווייהו
 המחבר ר' רעת מבואר נראה וכן לשבים. סנאן זרעים 5ם' בהקדמתוהרמב"ם

 ממ"ש 5הביא והו"5 ד5קמן במשנה שנזכר בוטנית בן שאו5 5אבא מדהביאז"5
 בוטנית בן שאו5 דאבא 5הא שהביא ממה המחבר שר' ועוד זאת 5כן.מקודם
 שם שנאמר מטה 5הביא הו"5 והרי כו' דבר כהשמם שאמרו ו5א כתבמדקנ"ז
 ועמ"ש לחוד. הוא בוטנית בן שאול דאבא דהא ש"מ משמו, הלכה דברלהדיא

 יע"ש(. ע"ג קמ"ח דף שי"ן מע' הדורות ובםדר יוחםין ם'הרב
 יע"ש קטנותא דוסא רבי הוזכר דמ"ט דבםוטה המחבר ר' כתב ם"אןבנארת

 חסיד הכהן יוםי רבי 5א ואינו כמש"5 קטנותא יוסי ר' שהואו5גרםתנו
 יוסי 5רבי קוראהו המניח פ' ובירוש5מי מתם. יוםי רבי ו5א הג5י5י יוםי רביו5א

 פתח ובם' תקפ"ז סי' מ5אכי הד ובם' יוחסין בם' ועיין הבב5י יוסףקמנותא
 בכגין 5קמן ועמ"ש יע"ש י"ב אות ר' מע' אזן יעיר ובם' בסוטה שםעינים

 ודו"ק. יע"ש ז"ך או' בתוספתות שהוזכרו התנאיםשמות
 וחנן אדמון בהדיא תנן יהא וק"5 כו' חנן אב5 המתבר ר' כתב צ"דרבאות
 ומקשי רמי ע"א בדק"ב שם שהרי המצרי חנן ואינו אביש5ום,בן
 וחנן המצרי וחנן גדאי בן אדמון בירוש5ים היו גזילות דייני ג' דקתנימהברייתא

 וכתבו כו' קתני 5יה דחשיב קשיא 5א אתרי תלת בש5מא ופריך אביש5וםבן
 אומר חנן בהו מתני דאיייי הכי בתר ליה דחשיב כו' דחשיב בד"ה שםהתום'

 דיבר שלא המצרי חנן כגון 5יה חשיב ד5א קתני שבעה אומר אדמון דבריםב'
 יע"ש קתני 5אכ5ום

 אמאי 5הקשות ויש הקדוש ר' ש5 בנו והוא ברבי שמעון לר' הזכיר ק"1ןבארת
 מ"ב פ"ב אבות במ' שהוזכר הנשיא יהגדה ר' של בנו לר"נ הזכיר5א
 ר"8 גורסי' ריש סתם בר"א הגירסאות חילוף ז"5 הסחבר ר' כתב קמ"זרבאררן
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 בכהש"ל. פילא בן ר"א הוא בנירסתינו בתוב שנמצא מה ולפי פיאבי.בן
 אבא ג'( ר"ע. של בנו יהושע רבי ב'( הזקן. ר"נ א'( תנאים. שבעה במנין לךד~ךי
 נירסתינו לפי פילא בן ר"א ו'( אבישלום. בן חנן ה'( קמנותא. ווסא ר' ד'(שאול.

 הנשיא. יהודה ש"ר בנו ר"נו'(
 שלא בתוספתא נזברו אשר התנאים בשמות העיקר על תוספת ל6ניך לךדד~ךי

 דברבות פ"ב בתוספתא עקיבא בן חנניה ]רבי[ א'( ז"ל. המחבר ר'הזבירם
 בפב"ח דר"נ ובאבות ע"ב וד"ס ע"א ד"ן בשבת לה וה"ג שם. דובתיובשאר

 יע"ש. בתרא במ' שם יוסי ב"ר יהודה ר' בי(יע"ש.
 הי( בפ"ד. שם אלעזר בן ישמעאל רבי ד'( בפ"נ. נולאי 1' יוסי )ובי( ג'(ובכלאים.
 בשבת יצחק ב"ר אליעזר ר' ו'( פ"ד. ב' במעשר שם קרויה מן חלקיהאבא

 יוסש ץ'( בפ"ה. ובע"ז שם הסדוש רבינו של בנו ר"נ של בנו יהודה ו'(פ"ב.
 אליעזר ר' תלמיר פדידא בן ר"י רי"ב בש"ס שם ועי' רפ"ק. בעירובין פדידאבן

 פ"ח שם נליא איש מנחם רבי יוייך( בפ"ב. שם אבמולס בן יוסי ד' מי(יע"ש.
 נרסינן ע"ב דמ"ו 'דיבמות בפ"ק בש"ס אבל החרבות בן יוחנן פ"בובסובה
 שנזברו בתנאים ז"ל המחבר ר' ועכהש"ל יע"ש החורנית בן יוחנן ר'התם

 מוף ובב"ק פ"י פסחים מתתיא בן אלעזר ר' י"א( יע"ש. 6"1 באותבכה8ניות
 ר' ייב( יע"ש בו' בחסירות גוה,נ היה טוראה איש ישעיה שם הוזכרפי"א
 ר' י"ג( יע"ש דשב"א נרסינן ע"א דע"א בש"ם ד"שם אלא פ"ו סו' בכ"סשמעיה
 יהושע ר' ייד( פ"ב. קרבנות ומס' פ"ז ב"ב איבוס בפר איש יהודה בןשמעון
 פובני בן מנחם מ"ו( בפ"ק. שבועות יאשיא ר' מ"ו( בפ"ק. מנהדרין לקישבן

 דע"ז. בתרא פ' חידקא ר' ת"י( שם. עדו בן חנניה ר' מו"ב( פ"נ.עדיות
 הקפר ר"א של בנו ר"א ב'( פ"ד. ואהלות פ"ה בנזיר ממל ן' יהושע )רבי(י"מ(
 שמעון ר' ביב( פ"א. קרבנות מס' בצידון בדבי יוסי ר' ב"א( פ"ו.חולין
 באות ז"ל המחבר ר' לעיל ועמ"ש פ"י שם שילא רבי ביג( יפ"ק. בבליםהצנוע
 יע"ש. ,ביבנה זקנים לפני ששאל חרשא בן יונתן הוזבר ב6"ה בב"ב ושםב'

 מבית יצחק בד' יעקב ב"ה( פי"ח. אהלות נוברא, מבית יעקב בן יהורה ד'ב"ך(
 רע"ק כהשם שאמר בינאי בן חנניה ר' שם הוזכר בפ"ק ובננעים שםנופנין

 בהר"ש מצאתי בן דמיתי וכאשר חבינאי בן חנניה 1' וצ"ל הוא וט"םוחשבתי
 ובמ"ש דנידה בפ"ו להניה יש ובן יע"ש להדיא בן דגריס דננעים ברפ"קז"ל
 פ"ד שם הבבלי יומי רבי בחו( פ"ג. פדה פאבה, בן ביו( ע"ב. דנ"ב בש"סשם
 1בי ב"ת( ע"ב. דנ"ג ביומא ועיין ס"א באות המחבר 1בינו ע"ד לעילועיין
 בהבא ז' ר"ש אמרו בפי' ושם פ"י שם עותנאי בפר איש שמעי' בןאליעזר
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 16"ב באות לעיל ז"ל המחבד רבינו הזכידו וכבד כהנא. ן' וצ"ל הואוט"ס
 בן יונתן רבי גרסינן פ"ח בסוף ושם פ"ב נידה יוסף, בן יונתן רבי כ"מ(יע"ש.
 ן' חנינה יבי בפ"ה ושם כפ~ג שם ריב"ז של בנו יהודה רבי ר'( יע"ש.יוסי

 שהדירו חנינה בדבי מעשה אלא ל"ג ושם הלזו ברייתא הובאה ובנזירחנינה.
 אבא ל'ג( פ"ק. מקואות שמואל יבי ל"14 פ"נ. שם שאול ר' ר"א( יע"ש. כו'אביו
 סו' יוסף בן יוחנן רבי ר"ה( שם. החורני יוסף אבא ר"י( פ"ג. שם חוני בןשאול
 ינלים בתוספתא וטידיון ן' ר"ח של בתו שמענו זו שתים אלה בכל ואשהפ"ו.
 אמרה יפה יהושע רבי ואמר כו' שומטה אומרת ברוריא שנית והן מ"גפ"ק

 יע"ש. קמא בפרק בב"מ כלים במסכתברוריא
 ע"ב. נ"ב ביומא ועיין מ"ג[ ]י"ב, בא ס' עקיבא בן איסי ר' א'(ובמכילתא.

 ט"ו[. ]י"ב בשלח סדר בנאה ר' ג'( ג'[ ]י"ג נחמנו ברבי חייא רביב'(
 שם. המחוזי יוסי אבא י1( שם. קטרון איש שמעון הי( שם. הזקן אבשלום ר'ר'(
 א'[. ]ט"ו שמאי בן איסי מ'( כ"ט[. ]י"ד פפוס ה'( שם. חלניסי 1' חנינח ר'ו'(

 יחג( שם. יאשיה רבי י"ב( שם. המודעי יוסי רבי י"א( שם. יהודה בן איסייו"ר(

 סדר עכו כפר איש יהודה מיו( שם. אידי בן חנינא רבי יחך( שם. זמר בן יוסירבי
 )איש י'[ ]כ' יאשיה בן אחאי רבי מו"ב( י'[. ]י"ט אסי ברבי יוסי רבי מ"ו(יתרו.
 ח'[. ]כ"א כהטפטים סדר אבטולמוס בן יונתן ר' י"מ( שם. אסי רבי ה"י( עכו(.כפר

 יע"ש. ע"ב דנ"ב ביומא ועיין ל'[ ]כ"ב גוריא בן איסיכ'(
 שמיני. 0דר שמעון בן יהוד" ובי בי( ויקרא. 0דד אלעזר אבא א'(רבנר~"כנ.
 רבי ה'( דל"ח. ובבכורות שם אביעקש חזקיה ר'( שם. יהודה בן חנניאג'(

 רבי ו'( טהרה. סדר ג'[ ]ה' רוסתאי בן יוסי אבא ו'( תזריע. סדר רועץ בןיהודה
 יו"ר( שם. עכינאי חנניה מ'( אמור. סדר פכסם בן יוסף ה'( מות. אחרי סדרירמיה

 שם. יוסי ברבי אוורדימוסרבי
 חירקא רבי ני( שם. עקביה בן איסי בי( נשא. סדר מנחם בן אימי אי(ןבנכמפרי.

 אלעזד אבא הי( לך. שלח סדר השקמוני שמעון ר'( בהעלותך. סדרהשקמוני
 בהרלא כהן אבא וי( פנחס. סדר נחמז בן יהגדה יבי ו'( קרח. מדר נמליאלבן
 שופמים. סדד רינאי בן אלעזר ד' יי( ראה. סדר ברבי יודן ח'( דברים.סדר
 יהודה רבי י"ב( שם. גמלא בן חנניה רבי י"א( תצא. כי סדר זעירא רבייו"ר(

 האזינו. סדר טביעיםאיש
 האצמרנבולי בן ואובן ובי בי( בפ"ק. בתירה בן יוסי יבי "י( רר"ן.ובאבות

 הבי ה'( שם. חנינה בן יעקב ר' די( שם. ננס ן' שאול אבא גי(פ"י.
 כתבתי זה כי לבינה ומודע פי"ג. יוסי בן שמעון רבי ו'( שם. פנחס בןיצחק
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 מזה עור ימצא המדקדק ואולי הנחלים ע5 וכחותה להניהה בקורא העברהררך
 בזה ודי לקצר ועת נחוץ העת כי בזה עוד 5דקדק יכולתי 5אואנכי

 משנת אחרות ברייתות הזמנים לאותם תכף אחרים חכמים קצת חברווכן
 הרב מ"ש עיין )א"ה מופרים, ומם' וזופא, רבא ארץ ודרך וכליו,המשכן

 ז' אות מ"ם מער' ח"ב הג' שם ובס' קע"ד ט"אכי יד ספר בשם שס"ה סיסן בתא"חג"ד
 אוי הליכות הרב וכט"ש שטחות טס' זוהי )א"ה רבתי ואבל ומפרי ומפראיע"ש(
 כוקצוע ג"כ וך;וזכרך מדוןן ל"ב של וברייתות עולם ומדר כלה ופרק ע"ג(אות

 של ובברייתות הקדוש רבינו של במשניות הוזכרו שלא החכמיםשמות
 וירוש' בבלית מדרי ארבע של שבגמרא שכן וכל הושעיא ורבי הייארבי

 הנכללים רק הכונה שאין אלא הרבה )אמוראים( ]תנאים[ שמותהוזכרו
 וכמו שביארנו כמו לנו נודעו שלא חכמים הרבה היו וכן ובברייתאבמשנה
 הזמנים באותם נתחברו וכן ומהרוהו. זקנים ל"ב עמדו מקואות במס'שאמרו
 שיתא בכל תוספתא חידוש קפרא בר וכן לנו. נודע שלא אחרותברייתות
 כלל הפרש בהם אין הושעיא ורבי הייא רבי של ברייתות כעיןמדרי
 והיא מועמי' מקומות בקצת זולתי בענין ולא במידור לא בלשוןאלא

 היא זו וכן היום בידינו בשלימות התוספתו' אותם נמצאו שלאהמיבה
 נמצאו שלא בש"ם ברייתות קצת מוצאים אנו פעמים שהרבההמיבה
 במשניות וגם מקומן. איזהו ידענו ולא הושעיא ורבי חייא רבי שלבבריית'
 הוא "תנן" בו שמצינו שכל מקובל שהדבר והוא מקומות בקצת כןאירע

 ברייתא, הוא "ורמינהו" רבנן" "תנו או "תניא" בו שנאמר וכל"משנה",
 אנו מקומו' ובקצת תומפתא, היא פלוני" "תני או "תנא" בו שנאמרוכל

 הכרם מחיצת דתנן מהם ואחת במשנה, נמצא ולא נזכר שלא תנןמוצאים
 ועיין ז"ל הרמב"ן ובחי' בתוס' ועיין וב"ב ברם"ק היא הלא )א"ה כו'שנפרצה

 בסי' הדפום המזבת על כעת העולים ת"ה הרשב"א לשו"ת בהגהו' עני יד אנןבמ"ש
 בברייתא אותו מוצאים אנו שאין ותניא בתלמוד תמיד נאמר וכן ע"ש(ס'
 שתמצא כמו חייא רבי של בברייתא שאינו רבנן תנו מצינו לפעמיםואף

 באותה לה וקורא כוז גובאי זה ארבה ןן"ר ע"א( )ס"ה חולין שלבשלישי
 שאוןעה ד;וא ז"ל( ברש"י וע"ש ר' דבי הוא יבגירסתינו )א"ה רבינו דבי תנאמוגי'

 וכן כלל. חייא ש"ר בברייתא ולא שמיני בפי כהנים בתורת היאברייתא
 משניות עושין היו החכמים מן שהרבה מפני מקומה לנו נודע שלא תנאמצינו

 ומהם מפורדות במסכיות מהם תומפתא אותם קורין אנו מעצמןוברייתות
 תנא תמיד רואה שאתה כמו חייא, רבי של זמנו קודם הן מיוחדותבשמועות
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 תני, ישמעאל רבי דבי תנא, לוי דבי בקידושין, שרביא רב תנא אמי רבידבי
 היו וכן דפלוני, קמיה תנא תני ובכלל במתניתיה, לוי בדקה מרי בררבה

 לרבה ששת רב אשכחיה כם"ש פ' במילתא מידי תנית לזה זהשואלין
 תמיר וכן כו', תנינא ליה אמר בשכיר מידי תנית מי אם"ל שמואלבר'

 הם בהם וכיוצא אלו וכל בידיה, מתניתא ואייתא אתא ר"פ בש"םאיתמר
 כמו כותבם, מהם אחד כל שהיה אלא נתפרממו ולא הוקבעו שלאברייתו'

 מעצמו. הוא למד שהיה ממה או מרבו, מקובלשהיה
 ב* מתניא דלא ברייתא כל שאמרו וכמו עליהם, ממכו לא כךןבפר~רך

 בבי מינה מותבינן ולא היא, ברייתא לאו הושעיא ורביר"ח
 היו לא והשאר נעתקו, ומדבריו רבי של מימודו היו שהם מפנימדרשא,
 כמו קצרה בדרך מהם כרצונו שונה אחד כל אלא מפורממיםחיבורים
 שהיה ומהם ארוכה, בדרך ומהם ונקי, קב יעקב ן' ר"א משנתשאמרה
 זו, שנה לא זו ששנה מי כאומרם תנאים שני בדעת אחת משנהשונה
 )ט"א( נדרים בממכת כם"ש הכל ידע הקדוש ורבינו היא פלוני ר' מני האוכן

 הראוי מהם רברר ובחכמתו בכחו וקבצן הלכתא אפי תריסר גמיר הוהרבי
 הרחבה דעתו לפי עליהם הוא שהומיף מה עם הקודמים מדברילברור
 כמוהו ירקח אשר איש היה לא לפניו לאחת, אחת הכל את וסדר הגדולושכלו
 בלשון פעם הכל את ומדר כן, יהיה לא ואחריו במתכונתו, יעשהואשר
 דברי מזכיר הוא ולפעמים המאמר. בעל הקדומים שם בהזכיר פעםמתם,
 ע"א( )פ"ה בחולין וכמ"ש כן הלכה לקבוע יפקפקו שלא כדי במתםהיחיד
 וכן חכמים, בלשון וכתבם הדם בכמוי שמעון רבי של דבריו רביראה

 שמצינו כל ומ"ם ביאור. לתומפת חייא רבי של דבריו באו ואח"כהרבה,
 כם"ש עליהם מומכין אין הקדוש רבינו של המשניות עם מחלוקתבהם

 רב* שהרי כמתם הלכה בה אומרי' אין בברייתא ומתם במתני'מחלוקת
 הכהטנה לדחות כך כל בה מומכים שאין כלומר מנ"ל, חייא רבי שנאלא

 תיובתא כעומד ופרוץ בענין ע"נ( )ט"ז עירובין במם' שאמרו והואמפניה,
 אין, ותי' והלכתא, תיובתא עלה והקשו פפא, כרב והלכתא פפאדרב

 כוותיה. מתני' דדייקאמשום
 עיקרה והבריית' הקדוש, רבינו מידור היא שהמשנה מקום מכלןנבמ2יא

 )מתמ ר"מ, מתני' מתם ע"א( פ"ו )סנהדרין שאמרו ומה הושעיא, ור'מר"ח
 יהודה, רבי מפרא מתם נחמיא, רבי תומפתא מתם נתן(, רביברייתא
 רבינו מדרן שהמשניות תדע דר"ע. אליבא וכולהו שטעון, רבי מפרימתם
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 בחיבור ואחז שכתבנו, דרך על ופרקים למשניות וחברן לאחת אחתהקדוש
 אהז ר"מ וכן שבכולם, המבחר אצלו דבריו שהיו מפני בקבלתו, ר"םדרך
 בתוספתא, קפרא ובר בברייתא הושעיא ורבינו ר"ח וכן מר"ע, הדרךאותו
 אחר יותר עליהם לממוך שראוי החיבורים הם ואלו ובמפרי. במפראורב

 ואף להם, נדחו לעצמו אחד כל עושים שהיו הברייתות שאר אבלהמשנה,
 ברמז נכלל והכל ומנין לשון והרחבת למשניות פירוש כעין אלא אינםאלו
 באיסקריא נפשיה תלא אלפא ע"ב( ס"ט )כתובות וכם"ש במשנה בקיצוראו

 ורבי חייא רבי בדבי מילתא דבעי איכא אי אמר ]דמכותא[)דמפינתא(,
 מאמקריא ]נפילא[ נפשאי( )מפילינא ממתניתין ליה פשיטנא ולאהויטעיא
 ומתן משא תלמוד להם היה הראשונים משני אף עצמו החלמוד וכןופבענא.
 ובכל בהם נדרשת שהתורה מידות בי"ג לזה זה ושונים גורמים שהיובהלכות
 דאביי "הויות שלמד זכאי ן' יוחנן ברבן ע"א( כ"ח )סוכה וכ"ש לכך,הצריך
 בענין לפלפל עתידים שהיו מה אפי' לתלמוד, צריך שהיה מה כל כלו'ורבא"
 ל"ג )ב"ט וכמ"ש קטן, דבר שקראו והוא הדברים את ולישב אחריהםהבאים
 רץ הוי שאמרו ממה עליה והקשו מזו", גדולה מדה לך אין "בתלמודע"א(

 שהיו שראה זאת, כה2נה נשנית ר' בימי ותירצו התלמוד, מן יותרלכה2נה
 וכן בפיהם, מדורים משנתם שתהא כדי כן, להם ושנה המשנה אתמגיהים
 נתן לר' ר"ם ]ליה[ אמר ע"ב( י"ג זת )הזיי הקדוש רבינו של אביו רשב"גבימי
 רבי של במחלוקותו ר"ג זקנו בימי וכן בעוקצין, מר לן ליפתח ליה לימאלמחר
 למעלה שביארנו כמו נשנית, ביום בו עדיות ע"א( כ"ח )פרכות אמרויהושע

 כולל. חיבור מהם ועשה וקבצם העניינים את מדר שהואאלא
 לחבר האחרונים והוצרכו הצרות, מרוב הלבבות נתמעטו זה כלןעמ

 כשהיו ותיקון, מתירה דרך ולפעמים והרחבה, ביאור דרךאחריו
 בממכ' כם"ש חזקה, קושיא בו שרואים ממה לכך ממכימים הדורחכמי
 פוביום

 שבקרפמ. המכונמים מן אלא עצים מביאין אין שמואל אמר ע"א( )ל""
 יחידאה מתני' ותי' המפוזר מן ואפי' כלומר הקרפף מן תנן אנן והאוהקשו
 משנה, אינה חטאת פרת אמרו וכן וכך, כך מכאן ממי אמרו וכןהיא,
 האמור' שניו שנטלו פשתן של ממרק משנת על ע"א( )מ"ג החולץ בפרקוכן

 משנה. אינה תרוייהו דאמרי יר"ל יוחנן רבי ט"ח(. פי"ג כלים )ססכתבטהרות
 תרי*ן לה, מתרצת תרוצי ולאו וכן כו' מחמרא חמורי איתמר תמידוכן

 מראשינו אנחנו אף היום שנעשה כמו באלו, כיוצא הרבה וכן הכי,ואימא
 הניחו מקום כלל דרך וכם"ש ראשינו ועל לפנינו ועוברים הקודמיםוזקנינו
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 שבהם במובחרים ואפי' בנבראים נמצא השלימות שאין כלומר כו'לנו
 דברים. בקצת עמהם לחלוק רשאין אחרונים יהיו שלאעד
 חייא ורבי המשנה חבר הקדוש שרבינו שאחר והוא לעניננוךנשךב

 ויקרא במפר חיבור רב וחבר חכמים קצת אחרי' ומשכוהברייתא
 ענייני כל להיות כהנים תורת אל )הזה( מחובר להיותו "מפרא"וקראו

 חיבור חבר ועוד המפר. בזה נכללים הנגעים וראיית העבודה ומדרהקרבנות
 שני על מחובר להיותו מפרי קראו הדברים ואלה מיני במדבר במפראחד
 הכהטניות מצפוני בהם וגילה הדברים ואלה מיני במדבר ר"למפרים

 שם ומצא החורבן אחר שנה בק"ן לבבל רב ירד ואז העניינים,שבאותם
 לקבוע רצה לא וכן שנפמר. עד ישיבה ראש להיות קבל ולא שילאר'

 מתא שהיא במורא וקבעה שמואל, של מקומו שהיה לפי בנהרדעאישיבה
 שזכרנר החיבורים ושאר הברייתות חברו הושעיא ורבי ור"חמחמיא.
 השכם ומדרש ופמיקתא מכילתא כגון הוזכרו שלא חיבורים שארונתחברו
 ומדרש חזית ומדרש תהלים ומדרש ותנחומא, רבה כגון המדרשותומפר
 ובהגיע היכלות, ופרקי קומה ושיעור הבהיר ום' תמורה ומדרשנחמות
 התנאים מוף נתן ור' ז"ל כם"ש התנאים מוף שהיה הקדוש ר' ימיתור

 ואבוה קפרא ובר הושעיא ור' חייא ור' רב האמוראים, זמןךהתהיל
 בין ממוצעים היו והם אפם, ורבי ולוי הקפר אלעזר ור'דשמואל

 הוא תנא רב כם"ש התנאים בכלל שהיו ומהם האמוראים. וביןהתנאים
 בטשנת, לוטר ז"ל הטחבר ר' דייק )א"ה במשנה מצאנוהו שלא אע"פופליג,

 הקדוש רי 'טל ב:ניו ו):ן יע"ש( ל"ה באות כמש"ל אבא רבי בשם נמצא כברדברייתא
 חגזכרים התנאים בס' ~עיל ז"ל המהבר רבינו וט"ש מ"ב פ"ב אבות במסכת עיין)א"ה
 דור אין כך ומתוך אמוראים. אצלינו 3קראים כולכו ווקשאך ק"1( באותבכהטנה
 מהם אמצעי, אלא לגמרי אמוראים מכלל ולא לגמרי רצנאים מכלל לאזה

 אמוראים ובכלל רצנאים בכלל ומהם אמוראים, בכלל ומהם הנאים,בכלל
 ]כרב[.)כרבי(

 אי דור והוא האמוראים דךךמדך
 עוקבא ומר שמואל מהם א' והדור האמוראים דור התחילו אחריהםאבל

 אפם, ורבי חמא בר' חנינא ורבי ינאי ורבי לקיש וריש יוחנןורבי
 ואה"כ הושעיא מרבי בהחילה וקבל קמן שעה באוהה יוחנן רביוהיה
 בק"ט מהרות לבד מדרים הששה בכל ירושלמי" "התלמוד וחבר ינאי,מר'



61 המאירי מנחם לרכינו אבות למטכתפהיחה

 שררה לקבל רצה ולא שנה בש' כתבו המחברים" "וגדולי החרבן אחרשנה
 ולא בנהרדעא ונתבקש דעתו, להחליש שלא בימיו ישיבה ראשלהיות
 שם והיה מחמיא מתא והוא למורא והלך שמואל, של כבודו מפנירצה

 כטובן שטואל של ישיבתו על דהוא וכנראה קצת חלק נמצא כאן )א"ה ושמואללראש.

 רבינו של הקבלה וב:כ!דך וזישיבוןז שוזי ענין וזוזך שכת'( ז"4 הטחבר ר'טדברי
 לאחר ק"ן שהיא לשטרות תק"ל בשנת היתה לבבל רב שירידת מצינונמים

 למלכות השטרות מנין מתחיל החורבן קודם שנה ש"פ שהריהחורבן,
 החורבן אחר קע"א שהיא תקנ"א בשנת היתה ושפמירתוהיונים,

 ת"*ן בשנת רב של בימיו היתה ישיבה לראש בא"י יוחנן ר'ושהושבת
 ק"ץ שנת שהיא תק"ע בשנ' ונפטר שנה פ' ומלך החורבן אחר ק"ישנת
 החורבן. אחר קפ"ח שנת שהיא תקם"ח בשנת נפטר ושמואל חורבן,אחר

 בי דור האמדראיםמדר
 רב ושמואל, רב מתלמידי בבבל ומהם מהאמוראים שני דור קם כךיאחך

 בר ורמי יחזקאל בר חמא ור' הראשון כהנא ורב יהודה ור'הונא
 ורבח אהבה בר אדא ורב חנא בר בר ורבה נחמן ורב אלעזר ורביחמא
 בר שימי ורב מתנא ור' ששת ורב ענן ורב אבוה בר אדא ורב אבוהבר
 והרב' גוריא בר חמא ור' אשיאן בר יצחק ורב אשי בר חייא ורבאשי
 נודעו ולא הוזכרו שלא הן בתלמוד שהוזכרו הן הזכרנום שלאעמהם
 רבנן מאה תמני פיישי הוו הונא רב מבי רבנן מיפטרי הוו כיכמ"ש

 זירא. ורבי ג"כ שלפניו בדור היותו עם ששת ורב חמדא ר'ואחריהם
 כהנא ורב פפא רב ואחריהם ורבא אביי ואחריהם יומף ורב רבהואחריהם
 רבינא ואחריהם יהושע דר' בריה הונא ורב יצחק בר נחמן ורבהשני

 אשי. רב בר ומר אשיורב
 בר ורבה דמי ורב וריב"ל לקיש ריש יוחנן רבי מישיבת ישראלובארץ

 דמי בר ור' ינאי ור' עולא ואחריה' פדת ן' אלעזר ור'אבוה
 בפ' שאמרו ומה אמי ור' אמי ר' ואחריהם אבהו ור' נחמני ברושמואל

 מתלמידי פירושו הוה, יוחנן דרבי תלמידיה אמי דרבי ע"ב( )קי"א הבשרכל
 מן עמהם היו וכולם זביד רב ואחריהם ומשימתו. ומקבלתותלמידיו
 ורבינא הוזכר, שלא ומהם בגמ' שהוזכרו מהם ורבבות אלפיםהחכמים

 מממכת חוץ סדרים בארבעה ומתוקן נאה בבלי ההלמוד חברו אשיורב
 להוטיש וצריר ה~א ט"ט )א"ה ותמיד נזיקים בם' ועדיות ואבות מועד בם'שקלים



 המאירי מנחם לרבינו אבות למ55תפתיחה62
 גם' חברו וכן קדשים ב:ס' וקניכן וכ2זיויז בר1ר( 1ה1א גמ' יש שהרי תמידת'בת
 שפטירת בקבלה ומצינו טהרות מס' נדה ובמס' זרעים מס' ברכותבמס'
 ישיבתו וזמן לחורבן שנ"ח שהיה לשטרות תשל"ח בשנת היתה אשירב

 מי ויש החורבן אחר ש"ל או שנים בש"ך כן אם והיה שנה ס'היתה
 אשי רב בזמן בחור היה שרבינא וטפני החורבן אחר שנה ]ש[כ"חשכתב
 שהיא לשטרות תתי"א בס' ונפטר הרבה אחריו וחי חבר כתלמיד לווהי'

 האמוראים. סוף היה והוא סיימו והוא החורבן אחר תל"אשנת

 סבוראי רבנן ונקראים האמוראים אחר ראשון רורסרר
 ורל"ם אלפים ד' השנים מן אז ונשלמו סבוראי רבנן זמן התחילואחריהם

 אשי רב בר ומר יימר מר אשי. ורב רבינא אחר היו והםשנה
 ורפרם משרשיא ורב תוספאה ורבא אבין בר אידי ורב טביומי רבוהוא
 ממוצע היה הדור וזה כתיל. מבי גביהה ורב עינא ורב סמא ורב פפאבר
 ומהם התלמוד חכמי נקראי' שהיו מהם סבוראי רבנן ובין האמוראיםבין
 הנכתבים החכמים וכל הדור. באותו שהיו אע"פ סבוראי רבנן נקראי'שהיו

 האחד מן או בו שנזכר הענין מן להבין יכול אתה זכרנום, שלאבתלמוד
 היותו לך שיראה הדור עם בשכלך והכלילהו היה, זמן באיזה עמוהנזכר
 סבוראי. לרבנן וראש בתלמוד הנזכרים החכמים סוף היה אחאי ורבממנו,
 ר' באות א' מע' ח"א לחכמים 1עד 1בס' א' מע' ריש ח"א הגד1לים שם להרב עיין)א"ה
 חמא ורב רבא בר שמואל ורב הונא בר אחאי ורב יוכוי רבה וכ2וקםיע"ש(
 ורב ששנא ורב האנו ומר בבא ומר חיננא ורב מרי ורב חנן ורב עינאורב

 שנה. קפ"ו ימיהם והמשך היו דורות חמשה כלל דרך מהם והרבהדוסאי
 הגאונים לזמן סבוראי רבנן זמן בין ממוצע ששנא רב היה שבהםואחרון
 ישיבת כבוד בטל ותנ"א אלפים ד' השנים מן שעברו הגאונים בהתחלתונמצא
 כעין גדול כבוד היה סבוראי רבנן ימי שכל והוא הרינה, ותעבורהתלמוד
 נתפשט לא כי פה, ש התלמוד לומדים עדיין והיו הישיבות, לראשימלכות
 י"ב סי' חא"ח חק"ל בס' נר"1 מ"ז עס"ר לה"ה עיין )א"ה חגם' חיבור וכלמכל

 ע"א( ש"י דף יחקר כ1נן בק1נ' ח"א1בחי"ר

 הגאוניםסרר
 מרי רב ומר חנן רב בר מר ומראשוניהם הגאונים זמן התחיל זהןאחך

 יעקב ורב הלוי אהילאי ורב פקוד מנהר חיננא ורב הונא רבומר
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 רב בר ורביה ינוק', מר ממשן, חייא ורב יוסף בר מונא ורב פקודמנהר
 גמ', נ ופמקים סוגייאות כמה שכתב גאון יהודה רב מר ואחריהםנטרונאי,

 עמו הרבה ואחרים מרי בר )ו(שמואל רב ועמו ותצ"ט, אלפים ד' בזמןוהי'
 בח": י"ם להרב עיין )א"ה גדולות הלכות שחבר קיירא שמעון רביואחריהם
 אלפים ד' בשנרז ודזידן ב'( אות ה' "ע' ח"א הגדולים שם בחרב ועיין יע"שוקע"ח
 רב ואחריהם עמו. ואחרים נטרונאי רב מר ואחריהם עמו. ואחריםותק"א
 התלמוד, מדיני הרבה כולל השאלתות, מפר חיבר והוא כחטבחאאחא
 הגיע ימיו ובמוף דבריו. ברוב עליהם לסמוך שראוים החיבו' מןוהוא
 ואחרים צמח, ורב הכהן מרי רב ואחריהם שנה, ותקי"ב אלפים לד'הזמן
 כנגד מפרים וחברו ]ושאול[ )ושמואל( ענן בעולם מינים ב' יצאו ובימיהםעמו

 )ושמואל( וילך, ענן וכלה טעותם, שהוכר עד אדם בני הרבה והטעוהתלמוד
 משרשי בר חיננא ורב הלוי, בבי רב ואחריהם יעלה, ולא שאול ירד]ושאול[

 הרבה וכן הכהן מרדכי ורב שילא בר יוסף ורב הלוי חייא ורב טלכיאורב
 דור וכן עמו ואחרים הכהן משה ורב נחשון רב ואחריהם דור. אחרדור
 מפרד לארץ מצרים מארץ הובא מעדיא לרבינו הזמן שהגיע עד דוראחר
 בדיני חיבור לו ויש )א"ה שבע"פ בתורה קץ אין עד הרבה מפריםויחבר
 ובקצת ו3:זיקדוק שבכרזב וברזוך' יע"ש( דב"ם בס*"ק הנ"י הר' כם"ששטרות
 כתב האמונות שבם' אלא עליהם, לממוך ראוים מפריו ורוב חיצוניותחכמות
 אחריהם" להמשך הדת לבעלי ראוי "ואין מקובלים בלתי דבריםקצת
 ס' טע' לחכמים ועד להר' עיי )א"" דומא ן' חנינא רבי מזרע שהוא עליוואמרו
 הרבה, עמו ונתקוטט הנשיא זכאי ן' דוד בימי היה והוא ע"ש( כ"חאות

 ולאחריו דוד, בר האיי רב ואחריו ות"ש, אלפים לד' הזמן הגיע ימיוובמוף
 שרירא לרבינו הזמן שהגיע עד ודורשיו דור דור וכן עמרם, ורב צדק כהןרב
 ר' והיה דוד בית מגזע אבוה בר רבה מזרע והוא האיי רבינו שלאביו
 מאד יותר גדול אבוה(, בר רבה מזרע והוא האיי רבינו של )אביושרירא
 שמילק עד ימים והאריך זרובבל, מזרע ונשיאות ובעושר ובמעשיםבחכמה
 ר' שבקדושה, דבר לכל תחתיו הקים בנו בחייו והושיב מהישיבה,עצמו
 ש תורה והרביץ והומיף גדולנות[, רואות ועיניו כמאו, על יושב ז"להאיי
 פסף, של האחרון יו"ט ערב כבודו ונעלם שנה, צ"ט וחי לפניו, היה אשרכל

 מקח "ומפר השבועות", "ומפר הדינין" "ספר מהם מעט, מפריםוחבר
 ממנו הנטצא ורוב מאד, שאלות" "בתשובות שהרבה אלאוממכר",
 מרובע והיה עליהם, לסמוך הראוים דברים הם ומתשובתיומחיבוריו
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 יהודח רב בן גאון חנינא רב בן גאון, שרירא רב ן' גאון האיי רבבגאונות,
 והוא תשצ"ח, אומרים ויש ותשפ"ח, אלפים לד' הזמן הגיע ימיו ובמוףגאון,

 הגאונים מוףהיה

 הרבניםסרר
 כ'( אות שי"ן מער' ח"א הגדו"ים שם להרב עיין )א"ה חפני ן' שמואל ר' הי'ןבימיך

 עליו לסמוך ראוי עניינם שאין אלא הרבה, מפרים חיבר הואוגם
 וברח מקרטב"א, היה הלוי שמואל ר' הנגיד ימיו באחרית היה וכן כך,כל
 קרוב ונעשה הדבר נתגלגל מליצותיו הפלגת ומצד למאליק"א, גזירותמצד

 גיבראתא", "הלכותא קראו התלמוד בכל מפר חיבר וגם בגארנאט"א,למלכות
 ותתט"ר. אלפים ד' בשנת כבודו ענן ועלה דבריו, ברוב עליו לסמוך ראויוהוא
 יע"ש(. ב' אות ה' מע' שם ועל"ח ובס' ב' אות ה' מער' ח"ב שה"ג הר' מ"ש עיין)א"ה

 ונסבה חושיאל, רבי' ושמו ספרד טארץ היה ואביו חננאל ר' היהךאחךיך
 שם והוליד לקירוא"ן, במדינת אפריקא לארץ שעבר הדברונתגלגל

 מאד בפי' שקיצר אלא ישרה, בגירסא סדרי תלתא ופירש הנז', חננאללר'
 חנוך ן' משה רב ג"כ נשבה פרק ונ:אוו~ו א'( אות ח' מער' ח"ב שה"ג עיין)א"ה

 השררה מן עצמו וסלק חכמתו הכיר שלום ורב קרטב"א, קהלופדאוהו
 נסים ר' הזמן באותו והיה אביותום בן יומף ר' מתלמידיו והיה לראש,ומנוהו
 באות שם עוד ובמ"ש ב' אות ח' מע' ח"א בשה"ג עיין )א"ה ז"ל האיי מר'שקבל
 הישיבות הין הנה שעד ע?י~דע וראוי ב'( אותנו"ן

 וו,י~לכוידים ונכבדוי~, גדולוי~
 ונכבדות, גדולות הישיבות ראשי שכן וכל אומנותם, )ו(תורתםמרובים,
 והיו ולילה, יומם האהל מתוך למוש מדרכם היה שלא "בגאונות"והנסמכים
 והתלמוד כולה, התורה ודברי לזה, בקרוב או פה, על התלמוד" "כליודעים
 דצריכים לעצטם רואים היו לא כך ומתוך שמע כפרשת בפיהםמדורים
 כתיבת בעיניהם והיה בפיהם, מדור היה הפירוש שכל בחיבוריהם,להאריך

 היו שלא זה להם וגרם המלות, לעז זה בזמנינו שיכתוב כמי הדבריםפי'
 מזקיקים היו לא זאת גם ואף פסק, דרך הן פי', בדרך הן מעט רקכותבים
 והיו התלמידים שאר בתכלית היו שלא קרוביהם, או לבניהם אלא לכך,עצמן
 טהם והיתר, באיסור מהם לפה, להם להיות קצרים חיבורים להםכותבין
 לו שהיה ז"ל אחא רב על ברורה קבלה וקבלנו המבוקש. הענין לפיבדינים,

 השאלתות", "ספר בעבורו וחיבר כלל, שוקד להיותו חפץ לבו היה ולאבן
 מן ידועות הלכות בו לו יבאר הסדר כשיקראו ושבת שבת שבכלכדי
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 לאחד שחברו הפקדון" "בספר ז"ל סעדיה ברבינו קבלנו וכןהתלמוד,
 זה ממונם ומפקידין סוחרים כולם היו ההיא והעיר בעירו, דייןשנתמנה

 דיין אותו והיה ומתקוטמים, פקדונותיהם בענייני תמיד חלוקים והיולזה,
 הדבר היה וכן בכלל, הפקדון דיני לו לבאר עמו והשתדל לפעמיםנבוך
 שלא מפני האומה, לכל כללי לתועלת מכוונים שיהיו ולא חיבוריהםברוב
 להעמיד מתנדבים היו הקהלות וכל קבועות היו הישיבות כי לכך, צריכיםהיו
 שולחים שהיו הרבה מהם היו הארצות שבכל עד גדול בכבוד התלמידיםשם

 משפחתו אל שב אחד כל היה רצונם לפי צרכם כל וכשלומדים ללמודבניהם
 בתלמוד מהם ה', את דעה הארץ מלאה כך ומתוך אבותיו, אחוזתואל

 ומהם "חכם", אצלם נקרא היה והוא נזיקין, נשים מועד ר"ל סדרי,תלתא
 "רב", אצלם נקרא היה והוא קדשים, סדר בתוספות ר"ל סדרי, ד'בתלמוד
 "גאון", שיקרא ראוי היה ואז וטהרות, זרעים בתוספות בש"ס בתלמידומהם
 ובס' ק"ז סי' להרדב"ז עיין )א"ה "גאון" כמנין שבש"ס מסכיות לששיםרמז
 ה.ו לא כן שאע"פ אלא יע"ש( ע"ג דקע"ד מ~אכי יד ובסשר ע"ב ד"ה הדורותקורא
 "וראשי הישיבות, בהסכמת אחר, גאון מפי נסמך כן אם אלא כןקורין

 לתלמידים שונים וכשהיו פה", על התלמוד כל יודעים גאונים אז היוהישיבות
 בכדי בדבורם, הפסק פגימת היתה לא לשונם שנון הץ היהבישיבתם,
 מן בוהרים היו אבותיו עם ההוא האיש שכב וכאשר צפורן, בהשתחגור
 מחבירו, יותר במלאכה להצליח והראוי שבהם, הבקי לגאונותהראוים
 יאמר לאחריתו ויבין במותו ירגיש כאשר בחוליו הישיבה ראשולפעמים
 מאותה לגאון ויסמכהו מהם, א' להם וימנה התלמידים כל לפניולהביא
 בשתי שתים ולפעמים גדולה, אחת בעיר ישיבה קובעים היו ולפעמיםשעה

 ארצות בכל ומתפשטת מתפזרת והתורה חוזרים התלמידים והיועיירות,
 הספקות יארעו וכאשר במקומו. אחד כל ומורה קצה, ועד מקצהספרד

 ולרבבות לאלפים לשעתן באות והתשובות לישיבות שולחים היווהמחלקות
 מעלת ותוקף ידיעתם כח הנז' העת עד היה לא לכן יוצאת, ואין פרץאין

 ומפורסם בקבלה נודע טיבם היה לא שאם עד בחיבוריהם וראייתביאוריהם
 חיבוריהם. מצד שלימות בתכלית כך כל מחזקים היינו לא השמועהמפי
 רק מהם ראינו שלא ומהם כלום, ידיהם ממעשה כתוב ראינו שלאמהם

 שראינו ומהם והוראה, פסק לענין הרבה מהם למדנו שאלות,תשובות
 בקצוו לפעמים או פרקים, בקצת לפעמים או מסכיות בקצת פירושיןמהם

 פרטים בעניינים חיבורים קצת שראינו מהם מפוזרות, והלכותשמועות
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 ודרכים ברמזים אבל התלמוד בפי' מהם רבו או התלמוד כל כולליםבלתי
 כלל. המתלמדים רעבון שבר בהם איןקצרים

 כרבינו גדולים רבנים ג"כ שם שהיו ובצרפת במפרד, המדה זאתיוץיר~ה
 ואחריהם הזקן. לוי ורבינו ז"ל יקר בר יעקב ורבינו ז"ל הזקןגרשון

 מפורממות ישיבות הזמנים באותן שם היה שלא אלא בהם כיוצאהרבה
 עולם "גדולי ג"כ בה שהיו הזאת בארץ אחריהם וכן במפרד. שהיו דרךעל

 אברהם ר' הרב שבזקנינו וגדול מנרבונה יומף בר' משה ר' שם"ונקובי
 כיוצא והרבה מלוניל, יעקב בר' כהצולם והרב )ג"כ( מנרבונה ב"דאב

 מה בכל זה תמצא כלל ודרך מפורממות, ישיבותיהם היו שלא אלאבהם,
 מה בכל ואשכנז ובצרפת ולמעלה. ז"ל אלפמי הרב מן במפרדשנתחבר
 שנתחבר מה בכל הזאת ובארץ ולמשה, ז"ל רש"י הגדול התייר מןשנעשה

 הרב אלברצלוני הנשיא הגדול הרב ומן ז"ל הראב"ד הגדול זקנינו הרבמן
 אשר התלמוד אבות למעלה לכת מטיבי המה ארבעה ברזילי, בר' יהודהר'

 ומהם בגבולו תועלת לאומה כללי תושת להועיל חיבוריהם לחברהתחילו
 מפיהם ולא מהם שלמעלה, מה ככל אומר אני כלל ודרך הארץ. כלנפצה

 מפרים. מפי ולא מופרים ומפי כתבם, מפיולא
 והנה חננאל ר' גאונות מעת ר"ל והנה הנז' מהזמן והוא לדברינוונשוב:

 והפירושים החיבורים מעלת והתרחבה החכמים ידיעתנתמעם
 העולם את לתת הבריות לב וגנב הצרות, גדלו האיי רב פטירת שמזמןמפני,
 ומעמם והגזרות, והתשחורת והממים העולים לרוב אליו צרתם מרובבלבם

 נתעמקו שלא והוא "הרבנות" זמן והגיע "הגאונות" זמן ועבר עלינו,האומות
 מהם וגם לבד, סדרי בתלתא ומהם מדרי, בארבעה רק מפורממתבישיבה
 בענין הישיבות מן לאחד שאלה בתשובת תמצא ממכיות. קצת עוזביםהיו
 מ;' ח"ב בשה"ג עיין )א"ה הגדול בחבורו אלברצלוני הנשיא הרב הביאהנדר

 בישיבה נדרים ממכת נשנית שלא נאמנה דעו נה יכתונ יע"ו( ז' אותיו"י
 ומוצא מעיר אחד בקום עמו על ה' ובחמלת החכמים ונתמעטו שנה, מאהזה

 והיח יוכל כאשר לאומתו, להועיל זמנו לפי מחויב עצמו רואה שלם,עצמו
 בדרך ומהם פמק, דרך מהם במכתבו, בחיבורו להרבות עצמומתקין
 וביאר בראשם פמק בדרך במעלה המפורממים החיבורים והיופירוש,
 ח"א וה"ג הרב עמ"ו )א"ה ההשלמה" "מפר צירוף עם ז"ל אלפמי הרבהלכות
 יע"ו( י"א אות ה' סער' ח"א לחכמים וער ובספר ל"א אות ום ובח"ב ט"ז אות מ"םמער'
 כהצולם ר' הרב אהל יושב כל אבי הגדול הרב עליו והשלים הומיףאשר
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 אשר החבור מצד ערער עליו שיצא ואע"פ מבדרי"ש, ע"ה משה ר' הרבבן
 המאור". "מפר הנקרא ז"ל הלוי זרחיה ר' הנדול הרב עליוחבר
 ר' הגדול הרב כהטפחונינו מנדולי לאחד העזר" "במפר דבריו נמעדוהנה

 לארץ מקרקשונ"ה אביו הוליכו ממראנקאפליי"ש יצחק ברמאיר
 ונעשה ימיו כל שם ונתעכב ז"ל הראב"ד הנדול הרב עם לשנותפרוונצנ"א

 ]מעושה[ )מאומר( נפ ענין על במפרו פעם לו ששלח עד חבר תלמידלו
 והשיב בכבודו כמיקל אליו כתב והראב"ד שניהם, בין מחלקות בושאירע

 ברבנים יחיד הוא שאם בכבודי יקל ואל הדין בשעת אדוני יכפרני אללו
 הרוצה כל עמו וממכים לרבינו מודה שאני וכל בתלמידים, יחיד אחריואני

 עדיין ושמא שיודה, מי יודה עמו חיק אני ואם וישיב. יבאלהשיב
 פרי עשה כצלמו כדמותו בן הייד הוא ואף עומדת, במקומההמחלקות
 מפר הענין לזה נ"כ ועמנו דפראנקאפליי"ש. נתן ר' הנדול הרבלמינו

 האמת לך יראה כולם ומבין מגירונד"ה הרמב"ן הנדול להרבהמלחמות
 כולל חיבור נתחבר וכן זה. בזמנינו שיצפרך מה בכל התלמוד, רובבפמק
 ענייני ברוב אלברצלוני ברזילי בר יהודה ר' הנדול לנה[רב פמקבדרך

 ר"ל האלה, החיבורים לכל ומוף ים. מני ורחבה מדתם מארץ ארוכההתלמוד,
 העולם לכל ערות מערבי נר הבךיל ד2טב ספך פמק, דרךשנתחברו
 קבלה, ודרך קצרה דרך התלמוד כל פמקי הודיע ז"ל משה רבינוהרב
 ונתפרמס. שנודע כמו והתומפתא מהירושלמי סמך קצת עם מאד נאהבמידור
 רבו ואם ז"ל, רש"י פי' הם פירוש דרך שנתחברו החיבורים לכלןראש

 נכונים כולם דבריו מתוך יתשובתו שיי זיינו כלי עליו,הלוחמים
 תירוצים לפעמים יכלול אחת במלה כי ליחידים, רק נכרת משתו איןלמבין,
 לכל וראש כלל. הלכה פמק לענין בהם כיוון שלא אלא קושיות, חבילישל

 ז"ל הראב"ד הנדול הרב פירושי הם פירוש, הרכבת דרך שנעשההחיבורים
 מפוליפולא הלוי מאיר רבי ופי' ז"ל מינאש אבן הלוי[ יומף ]ר' הרבופירושי
 אשר הדורות לחכמי פרפיים, ומהם כלליים, מהם חיבורים כמהואחריהם
 ויתר ונירונד"ה וברצלונא ומונפפשלי"ר ובדרי"ש בנרבונהלפנינו

 כונתם היתה כי תעלומה, כל לאור הוציאו ואשכנז ובצרפ"תמביבותיהם,
 שביארנו צד על התלמוד צפוני בהודעת ולהשלימם אחריהם להבאיםלהאיר
 חיבר נ"כ והוא נמים ר' ג"כ היה חננאל ר' שבימי והוא לדברינון1שןב1

 עירובין, ממכת פירוש מהם לידיע הניע ממכתות, בקצתפירושים
 ור' נמים ור' חננאל ר' ר"ל, השלשה ואלו ז*ל האי ר' מתלמידי היהוהוא
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 ובאחרית רבנים, ונקראו הגאונות אחר ראשון דור היו הנגיד,שמואל
 ן' יהודה בר' יצחק ר' והרב ברוך בר' יצחק ר' הרב מקומם מלאוימיהם
 בשח"ג עיין )א"ח יהודה( בר' יצחק והרב ברוך בר' הרי"ץ )והיה ז"ל,גיאת
 בחכמת גדול ברוך[ ב"ר ]הרי"צ החכם זה והיה י"ם( אות יו"ד סער'ה"ב

 השמועות אותם וביאר העבור", "סוד מספרו לידינו והגיע ג"כ,התכונה
 שע* וכ"ד חצות, ואחר חצות קודם נולד בענין השנה ראששבמסכת
 והדומות נומות, קרנייא ולאן בקצרה, ובא בארוכה הבא סיהרא,מיכסי
 חמורות הלכות בפי' הרוכלין" "קופת קראו גדול ספר עוד וחיברלהן.

 הלכות חבר הוא גם גיאת אבן יצחק רבי והרב לידינו, הגיע לאשבתלמוד,
 אבן ]יעקב[ בר' יוסף רבי הרב ואחריהם גדול פיימ]ן[ והיה בתלמוד,קצרות
 ופיימ]ן[, גדול חכם והיה אלברצלוני ראובן ברבי יצחק רבי והרבצדיק.
 מועדות בקצת ואזהרות מכתובות פרקים קצת ביאור מפי' לידינוהגיע
 ההלכות בעל אלפסי יעקב בר יצחק רבי הרב ואחריהם המצותבמנין
 ונתפרסמה בעולם, הרבה מבעו ויצא חננאל, ור' נסים ר' מתלמידיוהוא

 ומגדוליהם קץ, לאין הרבה תלמידים והעמיד למעלה, ונסבה הרחבהחכמתו
 בפי' הפליג זה הלוי יוסף והרב מיגאש, אבן הלוי יוסף ר' והרב אפריםר'

 שבועות מסכת פי' אתנו מהם יש אמתיים, ובפסקים מלא בפי'התלמוד
 ותתפ"ג אלפים ד' בשנת ז"ל אלפסי הרב ונפמר ב"ב, מסכתופי'
 והיה לפניו ישב הנזכר כנגאש אבן ו1,רב ע"ב( סי' ח"א להתשב"ץ עיין)אייה
 ישיבתו, כבוד כסא בחייו והנחילו ז"ל הרב שנפמר עד שנה י"ד בןנער
 )~כ"כ ותתק"א אלפים ד' שנת ונפמר שנה, אותה של בסימן כסא עלוישב

 הרב תלמידו ישראל עולם-נר עד וחיים ברכה אחריו והשאיר שם(התש3"ץ
 ),"ה ותתקס"ה אלפים ד' בשנת ונפמר מיימון אבן משה רבינוהגדול

 מספרד הישיבות שממו ואז משה אבייל בכ"י הפרמ סימן שם(להתשב"ץ עיי~
 מארצו יצא ע"ה הנז' הרב גם והנה, הנה וגלו והגזרות המלחמותמרוב
 הארין כל משוש נוף יפה לרגלו ונעשית נוף לארץ אביו, ומביתונחלתו
 ואחריו הארץ כל מלאה וחיבוריו ספריו ותהלת מכבודו הגלות כלהאיר
 רק כתבנו שלא אלא ספרד, ובארץ המערב בארץ גדולים חכמים נ"כהיו
 מצד נתפרסמו שמהם אלא כללי, פרסום ונתפרסם בעולם מבעם יצאאשר

 חיוג יהודה ר' החכם כמו ובדקדוק השיר ובמימב בחכמות, אחרותמלאכות
 אשר גבירול יהודה בן שלמה ר' החכם ומהם גנח, אבן מרינוס ר'והחכם
 הכללי והחכם גיאת אבן יצחק רבי הרב ובימי הנגיד שמואל ר' בימיהיה



89 המאירי מנחש לרבעו אבות למפכתפתיחה

 אברהם רבי והחכם שמואל, בר' הלוי יהודה רבי והחכם עזרא, ן' משהרבי
 כתבו אשר ז"ל, שלמה ר' אחר גדולים רבנים היו צרפת ובארץ עזרא.אבן
 שמשון ורבי' התוס', בעל הזקן יצחק כרבי' ובפסק, בפירוש ולהועילללמד
 הלא מעלתו נודעה אשר יעקב רבינו פהרות, וסדר זרעים סדר פירשאשר
 אשר עד אחריהם והרבה אחיו שמואל ור' הישר, ספר על כתובההיא
 הרביץ צרפת, ארץ כל ישיבת ראש מרופינבור"ק מאיר לר' הזמןהגיע
 תלמידיו היום עוד פרץ ר' הרב ואחריו למעלח. ]עד[ )על( והגדילתורה
 גדולים חכמים היו הזאת בארץ וכן בצרפת, בתלמוד ומחזיקיםמאירים
 ונפפר ב"ד אב יצחק בר' אברהם רבי הנבחר זקנינו הגדול הרבבימי
 מעלח מעלה בחכמתו הועלה וחתנו במרחשון, בעשרים תתקי"פבשנת
 מאיר ר' והרב הלוי זרחיה ר' הרב ומהם ז"ל. הראב"ד הגדולזקנינו

 יהודה. בר משה רבי הגדול והרב הכהן, יהונתן רבי והרבדפראנקאפלייש,
 מן אברהם בר' שלמה ר' והרב מבדריש כהטולם ר' הרב בנוואחריהם

 לאלפים וכמה כמה בנרבונ"א ועוד שאול, בר' דוד ר' הרב ותלמידוההר
 ברבי משח רבי הגדול הרב ונכדו הלוי מרון בן יצחק רבי הגדול הרבומהם
 חיים, בר' אברהם רבי והרב יהודה, בר' יצחק רבי והרב לוי, מרון בןיוסף

 הישיש שלמה רבי זקנינווהרב
 הארז ובנו פודרוש ורבנא מרנא הגדול הנשיא מחנה דגל כולםן~נראש

 ואחריהם הנשיאים, ראשי ויתר לוי, ר' הנשיא ורבנא מרנאהאדיר
 ויסד ז"ל, הראב"ד הגדול הרב מתלמידי היה אשר הכהן יצחק רביהרב
 ישב אשר והוא קצתם, מהם לידינו הגיע סדרי, תלתא ברוב ירושלמיפי'

 החכם ידיו מעשה ומשירי אצבעותיו קפון היום אני אשר הגדול הרבלפניו
 וזחכם כבוד בן ראובן רבי הכללי החכם סוה"ר רבי אדוניהכללי
 וחכם מופלג, בקיאות התלמוד בכל בקי היה חיים רבי הנעלהחישיש
 פלפולו היה כי שכלו, מכח בתלמוד רבות סברות וחדש החכמות,ברוב
 והרב גרשון בר' יוסף ר' הגדול והרב הגבעות. על מקפץ ההרים עלמדלג
 הגדול הרב היקר אדר ובבדריש שלמה. ]ב[ר' שמואל ר' והנשיאהנעלה
 קראו התלמוד פמקי כל כולל ספר חבר גרשום בר' משולם ר'המופלג
 לספור. חדל המקומות בכל עמהם והרבה שמואל רבי הגדול והרב"שלמן",

 ר' הגדול הרב שמע שמענו אלברצלוני הנשיא הרב אחר בקפליוני"הוכן
 בעולם. חכמתם נתפרסמה אשר נחמן בר משה ר' הגדול הרב ושמעיונה

 אשר נרבוני אברהם בר' יצחק רבי הרב שמע שמענוומתלמיריהם
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 מחשובי פירש אתנו ועוד אלפמי, הרב הלכות פירוש מפרחבר
 ה"ה אדרת גפן הגדול הרב האחד הגדולים. המאורות שניתלמידיהם

 והרח*ב תורה הרביץ אשר אדרת, אברהם בכמהר"ר ברצלוני שלמהר'
 החזקנו ידן ועל תעלומה, כל לאור הוציא חיבורים וחבר התלמידים,גבול
 חמדו המה אשר לבו בנדבת ממכיות בכמה עמוקות, הלכות כמהלבאר
 אהרן ר' והרב וחיבוריו, ספריו שלימות על מוסף תשובותיו, בנועםעלינו
 במונמפשלי"ר תורה מרביץ בגבולותינו היום והן עמהם, ואחרים ג"כ,הלוי
 השנים מן שהשלמנו היום אנחנו עלינו הזמן הגיע אשר עד מביבותיהויתר
 תלתא בכל הגדול החיבור זה בה השלמנו אשר השנה היא ןם' אלפיםה'

 לפרט וקתשיעית השנה במוף היה אשר ללדתינו נ"א שנת והיאמדרי,
 כמנין גואל לציון ןבא השנה מימן ]הששי[ )החמישי(האלה
 חיבורים וקצת ופירושין חידושין מלבד ללדתינו ל"ח שנת בו והתחלנווב"א
 מתריו במביני חלקינו וישים האל יזכנו עליון. בחסד בם' שחיברנואחרים
 ה' יעשה כן אמן האלה העומדים בין מהלכים לנו ויתן תורותיו מודותויודעי

- ס -

 קבל "כהטה מתחיל אבות שפרקי יען מנחה שעת בשבת אבות" "פרקי לאמירתוטעם
 צ"ו(. ע' הלקט )שבלי ע"ה. רבינו משה בה שנפטר השעה וזוהי ססיני,תורה
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 לנו שמסרו פובות, ומידות ארץ ודרך מוסר דברי מכילים האלההפרקים
 מסכת הקדוש רבינו קבע ומדוע אבות", "מסכת השם ומכאןאבותינו.

 זו במסכת לזכור רצה שהוא השני "והענין ]וז"ל[ נזיקין, בסדרזו
 המדות מהם שנלמד כדי ע"ה, ההכמים מן הכם כלמוסר

 הדיינים כמו ]מוסר[ הדבר לזה צריך אדם ואיןהפובות
 לכל ההיזק אין מוסר בעלי יהיו כשלא הארץשעמי

 כשלא השופט אבל בלבד, לבעליו אלאההמון,
 ויזיק עצמו יזיק וצנוע מוסר בעליהיה
 זרעים(. לס' )הקדמתו אדם."לבני
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 מיתה שנתחייבו אעפ"י הרע"בז"ל
 ח5ק 5הם יש רשעתן, מפניבבי"ר
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 אע"פ כו' ושתיה אכי5ה בו איןוהעוה"ב

 יושבים צריקים א5א ונויה, נוף בושיש
 סזיו ונהנין בראשיהן,ועטרותיהן
 שוין ישרא5 כ5 שאין ומפניהשכינה,

 קטנו 5פי והקטן נר5ו 5פי הנרו5 א5אבו,
 עכ"5. "ח5ק" 5הם יש תני הכימשום
 עו5ם הוא עוה"ב ז"ל הרמב"םורעת

 המות, אחר תמיר הבאהנשמות
 החי5וק שזהו המקוב5ים הסכימו)וכך
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 5יסור ז"5 שהניח כמו ממש הנוףבתחית
 והאמונה. הרת משרשי ושורשועיקר
 ח5ק 15 אין בזה שכופר שמי עורואמר

 הבא.בעו5ם
 בנצחיוח ז"5 הרמב"ם יורה 5אאולם

 סובר ז"5 הוא כי התחיה, אחרהנוף
 החושים איברי כ5י בארם ימצאוש5א

 תחית הוצרכה ו5א 5בט5ה.ההרנשיים
 ביניהם שאין המשיח 5ימות רקהנופות
 וישתמשו מלכיות שעבוד אלאלעוה"ז

 הנוף קיום 5צורך החושים הרנש בכ5אז

 זמן באותו ה' 5עבור שיזכההנשמי
 משא"כ כ5, מרוב 5ב ובטובבשמחה
 אין המשיח, ימות שכ5ו אחרבעוה"ב

 כמו ב5בר, קיימות נפשות א5אשם
 כו', י"ז( )ברכות ררב, ממרנ5אשיראה
 כ5 כי השכ5. ומן הסברה מן מוכרחוכן

 5רבר תשובה אין ואמנם יתפרר.מורכב
 5חיות שעתירין שצריקים האומר מןזה
 ימות ע5 רק הכונה כי 5עפרן חוזריןאינן
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 בן הנער כמשה"כ מיתה שם שישאע"פ

 הכרח אין אב5 ימות, שנהמאה
 שיארך עם זמן, אותו כ5 בצריקיםמיתה
 חו5שה בהם תש5וט ו5א יזקינו 5אמאר

 ו5א יפקרו 5א ימים מרוב כוחותואפיסת
 ויפשטו עו5מו הקב"ה שיחרש עריעררו
 5נוף שכר שם עור אין אזי החומרכתונת
 הנשמיים בכ5ים צורך ואין 5נפש,א5א
 א5א שם ואין בהם. הנאה עור 5ושאין
 רואה אני עכ"פ נצחיות. רוחניתהנאה
 5מבין ונכוחים טובים ז"5 הרמב"םרברי

 בינה, קרושים רעת 5מוצאיוישרים
 שבח וכן ובחונה. הנונה קרושהואמונה
 הנמול." "שער בספרו ז"5 הרמב"ןאותו

 יעב"ץ(.)רבינו



 שון ראפרע

 לזקנים, ויהושע ליהושע, ומסרה מסיני תורה קבל משהא

"(
 סדר בפתיחתנו שביארנו אחר המאיךי אמך מסיני. תורה קבל משה

 על אחת אחת המשניות פרמי לבאר נשוב היתה, היאךהקבלה
 שלשת הגדולה, כנמת לאנשי תייחם הראשונה והמשנה שייעדנו,דוך

 המיבח היתה מה לדעתינו בפתיחה ביארנו וכבר הנזכרים כללייםמאמרים
 ולמיבח הממכתות. משאר יותר הממכתא, בזאת הקבלה מדרבהודיע
 פירושו זה ודבר ליהושע, וממרה ממיני תורה קבל שמשה הודיעשהוזכרה
 כמנין ס"ת י"ב בחייו משה כתב כבר שנב[כתב שתורה שבע"פ,תורה

 ומ"מ בארון. שגנזו אחד מפר ועוד ושבמ, שבמ לכל מפר ונתןהשבמים
 ה' )ברכות שדרשו וזהו כולם, לו נתנו בפירושן ומצותיה התורה לוכשנתנה
 והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנהע"א(
 המצוח וש פי והוא יטבע"פ, חורה זו והמצוה ,טבכתב, וזורה זוהתורה

 אבל בתורה, כתובה מצוה היא בחג לולב שנמילת בזה המשלוהלכותיה,
 וכן בע"פ, לו ונממר בתורה נכתבו לא בו הפומלין והדברים שיעורוענין
 בחייו, ממנו למדה שכבר ליהושע ממרה מותו שבעת ואמר המצות,בכל

 העם. את אחריו בהושינהיג
 ]במדבר שנאמר משה שכתב זקנים לע' לא פי' לזקנים. )ממרה(ויהר,טע
 , ל א ר ש י י נ מזק איש עים שב לי פה ם א מ"["א

 שמואלאמונת
 הרע"ב כתב מפיל: 21ורה קבלומטה

 ע5 מיוסרת אינה זו שמסכת5פי
 כו5ה א5א התורה, ממצות מצוהפהרוש
 חברו הנכרים ונם ומרות,מוסרים
 המוסר בררכי מ5בם שברו כמומפרים
 ספר חבר היוני אריסמום5וס]כמו

 זו, במסכת התנא התחי5 ע"כהמרות[,

 5ך 5ומר מסיני, תורה קב5משה
 5א המסכת שבזו והמוסריםשהמרות

 א5א מ5בם, הכהטנה חכמי אותפברו
 יוסף ורבנו עכ"ר, בסיני נאמרו א5ואף
 בכ5 ראין ואמר ע5יו השינ בפירו'יעבץ
 הכ55יות מצות פירוש רק זומסכת

-שבתורה  ואהבת - בררכיו וה5כת 
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 הם הגרולה. כנמת לאנשי ממרוה ונביאים לנביאים,וזקנים
 שניני שכך ואהרן, כהטה מפי אלא יהושע מפי למדו לא הזקניםשאותם
 נכנס מהגבורה, תורה למד משה המשנה, סדר כיצד ע"ב( )נ"דבעירובין
 אלעזר נכנסו משה, לשמאל לו וישב אהרן נסתלק פרקו, לו ושנהאהרן

 משה, לימין אלעזר ישב בניו נסתלקו הפרק, משה להם ושנהואיתמר
 העם כל אחריהם נכנסו פרקן, להם ושנה זקנים נכנסו אהרן, לשמאלואיתמר
 הזקנים וביד שלש, בניו וביד ד', אהרן ביד נמצא פרקן, משה להםושנה
 נסתלק פרקו, את לכולם אהרן שנה משה נסתלק א', העם כל ובידשנים,
 פרקן, את העם לכל זקנים שנו בניו נסתלקו לכולם, פרקם בניו שנואהרן
 אדם שחייב הלימוד במדת שם למודו, שמכוין עד ד', אחד כל בידנמצא
 האלהים מן אחא: א"ר פ"ם בשמו"ר ]כמבואר פעמים ד' לתלמידולשנות
 כו'. עצמו לבין בינו פעמים ד' אמרה לישראל תורה לומר כשביקש למדאתה

 כינה" "ה " ה ר פ "ויס " ה "רא אז כ"ו[ כ"ח, ]איובשנאמר
 שבודאי יהושע, הלימוד זה בסדר נזכר ולא [, " ה ר ק ח ,, ם ג1

 שלמד, פעמים ד' כל עמו שם היה והרי משה, מאצל זז היה לאיהושע
 זקנים אלא היו, זקנים שבעים אותם לא הנזכרים אלו שזקנים מ"םונמצא
 אותם הם הרי ובמצותו, יהושע בימי העם את רודים שהיואחרים
 י מ שב כל ת[ ]א ע יהוש ף 1 ס ויא א'[ כ"ד ]יהושע עליהם"נא'

 ן*הושע וכן ישראל, לזקני 1יקרא ]שכםה[ישראל
 ל כ ו ע ש ו ה י ימי כל ה' ת א ל ישרא ד ויעב ל"[מד
 מוש בעת ממרשיהחע , ע יהוש י ר ח א מ ם י נ ק הזימי
 הכהן ועלי מראעתניהם, היה קנז בן וערעיאל הזקנים, לאועםמסרה

 ישביארמ כמו הזקנים, בכלל הם אף שהעתפמים החרב0 זמן )עדמאחרומהם,
 לנביא ומנביא מראשוניהם, שמואל שהרי לנביאים נמסרה ומהםבפתיחה,
 ודניאל והמסגר החרהט בבל, בגלות החרבן בעת שהיו כנה"ג לאנשיומהם
 ובתחילת עמהם ]ו[הרבה זרובבל מרדכי רעליה שריה ישוע ונחמיהוחבריו,
 לחכם* וראש מאחרוניהם שהיו הצדיק ושמעון עזרא ימי כל שניבית

 ברים, ו שלשה שאמרו אלו, על ואמר בפתיחה, זה כל שביארנו כמוהתלמוד
 הדין את לחתוך ימהר שלא כלומר בדין, מתונים הוו הראשוןופירושן.

 להם ברור הדין פי' אין אם גם לומר צריך ואין בדבר, שיתיישבועד
 אפילו אלא ]לפרפ[ )לפנים( צריך אינו שזה להם שיתברר עדשיאחרוהו
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 תלמידים ההעמידו בדין מתונים הוו דברים: שלשהאמרו
 המענות מצד אלא המשנה דברה שלא ותדע לדעתם, להם ברורכשהדין
 שיתחייב עד העשוק, לצעקת מתחמם הישר האדם שפבע מפניוהראיות
 מבע זה ובהפך לעושק, זכות רואה שאינו וכמעפ לגמרי אמתיים דבריוהיות
 לספור והומם המתנצל להתנצלות חולשה ומקבל מתרפה הרמאיהאדם
 יראה שלא וכמעמ מלחייבו להמנע רצונו שיפהו עד ותלונותיוקורותיו

 ולישא בדברים להתיישב הדיינים או הדיין הזהיר כך ומתוך חובו,לו
 ירבה העשוק אם בדבר, שיתיישבו עד הדין את לחתוך שלא מתון,וליתן

 זעמו כלי ולהוציא כעמו להפים במענותיו השומע ולהבדילבצווחת,
 העושק:על

 פבעו ויחשיד רמיה בלשון חלקות שפתי העושק בהתנצלות יש אםוכן
 בדבך יתיישב כך ומתוך הסיבות מאלו לאחת האמת מןהנומה

 רפיון או כעמו יעור ולא היושר, שיתחייב מה כפי אלא הדין יחתוךולא
 לזה בדומה התורה הזהירה וכבר שכלו. עיני את כחותיו וחולשתמבעו

 שמואלאמוגת
 בה' ז"ל והרמב"ם כו', כמוךלריעך

 ע"ש: מצות י"א להם מנחריעות
 ירוע כי זו, בררך הרע"ב לתרץואפשר

 לשנים, נחלקת התורהשסצות
 ולזה שכליות, ומצות שמעיותמצות
 פירוש זו במסכתא שאין הרע"בכיון
 שכליות, טצות אלא שמעיות,מצות
 על פירוש היא זו ומסכת ומרות,מוסר
 לריעך בררכיו"-"ואהבת "והלכתמצות

כמוך":
 מה חברו נ"כ הנכרים שחכמיוהגם

 לא בעצמם והם מלבםשברו
 מראשי באחר הספור זירוע אותם,קיימו

 מי על נסע חופשתו שבימיחכמיהם
 בעבירה ונתפס רשא וגאותמנוחות

 ואמר ענה - ע"ז וכשנשאלנופנית,
 רק הוא ומלומר פרופ' שהואשמה
 בלע"ז(, )קאלינ' המררשיה כותליבתוך
 מהכל, חפשי נעשה חופשתו בימיאבל
 מסלע רבש ינקו אשר ז"ל חכמינואבל
 מפי תורה ולמדו צור מחלמישושמן

 התורה לקיים ע"ז לנו הזהירוהגבורה,
 )קרושין וכרחז"ל מקום, ובכל עתבכל
 לו ובראתי הרע יצר בראתי ע"ב(.ל'

 אין ה' שברא ליצה"ר כי תבלין,תורה
 הארם: תורת ולא ה' תורת רק עצהלו

 בזוה"ק ומבואר ליהחטע:ומשרח
 הסתלקותו, אחרי נםרכהטרבע"ה

 לסיהרא, רנהיר שיכמטא כהאירומה
 רכהשה ראתפשטותא ז"ל שאמרווכמו
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 כנסת טשירי היה הצדיק שמעון ב לתורה: מיג ועשוהרבה,
 שלא כדי חבירו, בפני שלא האחד דברי תשמע שלא ע"ב( ז')מנהדרין
 תלויים הרבה דברים בהם יש שהדין בטבעו, וישתקעו באזנו הדבריםיכנמו
 אחת מחשבה להשתקע גורמים הדברים ואלו הדיין, דעת ובשקולבמברא
 ביתר לחובה או לזכות להפך משתדל וטבעו ממנה, למור יוכל שלאבלבו
 ז"ל רבותי' מדר היא וזו במחשבתו שנשתקע מה להעמיד הראוימן

 ובאבות דינו, את שמחמיץ הדיין אשרי . ץ ו מ ח ו ר ש א ע"א( ל"ז)סנהד'
 אדם שיהא אלא כן, נאמר לבד בדין שלא בדבר הומיפו ד'[ ]פ"א, ר"נשל

 שכל דבריו, על להקפיד נמהר יהא ולא דבריו, ב[ ]ממתין בכל( מתון)נותן
 הוראה ענין כל המדה זאת שבכלל וכ"ש דבריו, את משכח שהוא סוףהכועס
 ההתיישבות אחר ואם בדבר, שיתיישב עד לשואלו להשיב מהר יהאשלא
 יעיין או חביריו, עם ונותן נושא יהא ]לאו[ ואם ישיב, להשיבו עצמוימצא

 למהירותם וטועים בהוראה שוגים ראינו וכמה הענין לו שיתברר עדבמפרים
 עם"ש )א"ה זדון: עולה תלמוד ששגגת אמרו זו ועל למכלות,ומחטיאים

 מי"ד(: בפ"ד לקמן המחבררבנו
 כדי בישיבח, שירבו כלומר תלמידים, והעמידו אומרם הוא הב'המאמר

 ידקדקו ולא משתכחת, תורה תהא ולא הרבה, תלמידיםשיעמידו
 פנים ימבירו אלא תריסין, בעלי אלא בפניהם להושיב שלא מדאייותר
 שלא אמרו ולא לגדולים", מדליקין ]ה[קטנים "שהעצים לפניהם, הבאלכל
 שמדותיו במי אלא ע"א( קל"ג )חולין הגון שאינו לתלמיד אדםישנה

 מונתא
 בנמרא וכדאמרינן ודרא, דראבכל

 קאמרית, שפיר משה ע"ב[ ק"א]שבת
 ע"ש קרוי בדורו ת"ח כל ז"ל רש"יפי'

 כו', ליהושע וממרה התנא וז"שמשה,
 נמשכים הללו הממירות שכל לךלומר

 רבו מפי תורה הלומד וכלממשרבע"ה,
 הגבורה, ולפני משה לפני לומדכאלו
 הקבלה, השתלשלות מדר כח הואשכן
 גם מניע למטה בשלשלת האוחזכמו

 ל א ו מש
 פ(למעלה:

 ולפנחס, לאלעזר ולא ליההטע:ומטרה
 המתנבאים זקנים לשבעיםולא
 למי אלא למומרה רצה שלאבמחנה,
 באהלי מנעוריו עצמו ממיתשהיה
 וזהו בעולם טוב שם ושקנההחכמה

 א(יהושע:
 איתעד ובזה בדין: מתתיםהוו

 למעלה שנם דלעילאאתערותא
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 עומר; העולם רברים שלשה על אומר: היה הואהגרולה.
 והעמידו לפרש ויש יתירה. הרחקה להרחיקו ראוי בודאי שזהמגונות
 שיעמידי הוראה בכל וכן שהוזכר, הדין ענין על סובב שהוא הרבהתלמידים

 ועל כולם, מבין הענין שיתברר כדי בדבר וליתן לישא הרבה תלמידיםבה
 טריפתא )ספק( אתי הוה כי ]אשי[ רב ע"ב( ד"ז )סנהדרין שאמרוהדרך
 עחסיא[ דמתא טבחי לכולהו להו ]ומייתי עשרה( )ביה מכניף )הוה(לקמיה

 מכשורא: שיבא ]דלימטיין[ )דלימטינהו( היכי כיאמר,
 סייג עושין היו לא זמן אותו שעד לתורה, סייג שיעשו הג'המאמך

 תמיד כך ומתוך איסור, לידי יבואו שמא מחשש המותר, אתלאסור
 בס' נכריות נשים בנשואי להם שמצינו כמו העבירות, לגוף באיםהיו

 לעשות התחילו בבל בנלות ועתה דברים, ובכמה שבת, ובחלולעזרא,
 וכבר תורה באימור ליגע שלא להם" במותר עצמן "לקדש וגדריםתקנות
 ת א ם ת ר מ ש ו ל'[ י"ח ]ויקרא רז"ל שדרשו כמו התורה מןהוציאוה

 סייג עשה פירושו פ"ק דר"נ ובאבות למשמרתי, משמרת עשו , י ת ר ם שמ
 הזהיר שהוא זה בביאור לי ויראה לדבריו, סייג עשה שהקב"ה כדרךלדברך
 וכ"ש בהם השומעים יכביד בל להם לתת פיו פתחי שומר אדם כללהיות

 הראוי, בשעור הראוי, בזמן אלא בהם ידבר שלא תורה בדבריכשמדבר
 ובמשלי השומעים, מצד אם מצדו אם לו, הראוים ובדברים לו, הראויובמקום
 "מדוע לו ושאלו מדאי יותר בדבריו מאריך שהיה א' חכם על אמרוהערב
 לו אמרו הפתאים", שיבינו "כדי להם ואמר כך? כל להאריך הגבול עובראתה
 סייג הקב"ה שעשה כדרך ואמרו יקוצו" המשכילים הפתאים, שיבינו"בעוד
 שראוי מה כפי והחקים והמצות התורה נתן שהקב"ה כמו עניינולדבריו,
 יהיו כן לגרוע, אין וממנו להוסיף, אין עליו בטבע, המונח לפי לסבוללאדם

 שמואלאמונת
 הרין למהר ולא אפים אריכתיהיה
 כתב למעלה, רין אין למטה ריןכשיש
 שנתנו שהרינין אלגזי יעקבמוה"ר
 להקל הרחמים מצד הוא מטה שללב"ר
 לאמיתו אמת דיז שדן ריין וכלהעונש,
 בראשית במעשה להקב"ה שותףנעשה

 ע"י היא בראשית מעשה קיוםשעיקר
 הדיין גורם וזהו הרחמים מרתשיתוף

 פ( למטה: ריןבעשותו
 פני כי הרבה: תלטידיםוהעמידו

 יחיר היה והוא חמה כפנימשה
 כי עמו, ריינים עור צריך שלאמומחה
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 אנטיגנום ג חמרים: גמילות ועל העבורה, ועל התורה,על
 שהדברים ואע"פ תורה בדברי וכ"ש ובמשורה, במשקל במדה האדםדברי
 פירושה זו שאף מוכחת סוגיא של שפשוטה אומרים יש עצמן, מצדנאים
 אדם של ומדותיו דרכיו בכל שאין בה שמוסיף אלא בתחילה מ"שכענין
 שביארנו כמו פחותות למדות הנהגותיו יביאוהו שלא עד סייג בהםיעשה

 ם ד א ת 1 ל ע פ ל ד'[ י"ז ]תהלים דוד במאמר התשובה""בחיבור
 ימת מוא פריץ, ארחות שמרתי אני שפתיךבדבר

 המביא מדבר 'טהרחיק מלמד מרע וסר שנא' לדברע" סיע עשה "איכשם
 כוללם שם שהביאו מה ושאר לכיעור", הדומה ומן הכיעור "מן עבירהלידי
 א"ל שהקב"ה לדבריו, סייג עשה הראשו? אדם שאמר, והוא הראשוןכדעת
 שנא' לדבריה סייג התורה עשתה בו, תגעו ואל אמר והוא ממנו, תאכללא

 תקרב, לא ט1מאתה בנדת אשה 1אל י"פ[ י"ח]ויקרא

 מונתא
 עצמו, מצר הארה 5ו היה רבינומשה
 5אור גם שצריכה 5בנה כפני יהושעופני

 מה א5א 5ו היה 5א שיהושעהכוכבים,
 צריכים ו5כן רבו, כהטה ע5יושהאצי5
 5חוש שיש ות5מירים בריינים5הרבות
 שה5בבות הרורות ובכהטך5מעות,
 5סברא, בקירא כאצכע ואנןמתמעטין
 נ"ג ]עירובין 5שכחה, בביראוכאצבע
 תקוה ויש ככהטה, בישרא5 קם ו5אע"א[
 שהיה מה התורה כ5 תמצא כו5םשבין

 פ(. 5ברו:5כהטרבע"ה
 הארץ רחגיגה בפ"ב ארז"5 התורה:על

 - העמורים ע5 עומדת מהעל
 ת5ויה וסערה כו', המים, ע5והעמורים
 ואמרו הוא, ברוך הקרוש ש5בזרועו
 עיקר ח'[ פי"ט רבה ]בראשיתחז"5

 הרורות ונרמו היתהן בתחתונימהשכינה

 לשפוא
 השביעי, 5רקיע שע5תהבעונותיהם

 רבינו כהטה שכא ער צריקים 1'וכנגרו
 תורה, מתן ע"י 5ארץ והורירהע"ה

 ב5ימה ע5 ארץ התו5ה העו5םונתקיים
 עומר שהעו5ם הרי הקכ"ה. ש5 זרועווע5

 פ( התורה:ע5
 שמקום קרבנות, ש5 העבורה:קל

 ארעא רנשקי המקום הואהמקרש
 המערכה עשן ע"י בחבורן הרריורקיע
 חרמון כט5 יורר וכנגרו 5מע5ה,העו5ה
 והתפי5ה העבודה: ע5 הרי ציון, הרריע5

 שאחז"5, כמו קרבן במקוםעכשיו
 עבורה איזהו 5בבכם" בכ5"ו5עברו

 תפי5ה: זו אומר הוישב5ב,
 שכינה גם"ח וע"י הטרים: גמילותועל

 הנותן ב5 ואר"5 בעוה"ז,שרוי'
 ני זכיגה, פני ומקס5 זוכה 5עניפרוטה
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 תהיו אל אומר: היה הוא הצריק, משמעון קבל מוכואיש
 יכול כו', תקרב לא ת"ל במלים, דברים עמה ידבר או וינשקנה יחבקנהיכול

 בנדתה כלו' בנדתה והדוה ת"ל עצמה ותתקשפ עיגיה ותכחול פניה()תרחץ
 ם ת ש ד ק 1 י'[ י"פ ]שמות הקב"ה שאמ"ל לדבריו סייג ע~טה כהטהתהא.
 , ם י מ י ת ש ל ש ל ואמר מדעתו, אחד יום הוסיף והוא , ר ח מ 1 ם 1 יה

 , ך כ ר ד ה י ל ע מ ק ח ר ה ח'[ ה' ]משלי לדבריהם, סייג עשוכתובים

 עד ק"ש שהרי לדבריהם, סייג עשו חכמים העברה. דרך אפי' דרךכלומר
 אף בפירוש שמוכחין שתים שם יש ומ"מ חצות. עד אמרו והם השחרעמוד
 כ"ג[ כ"פ ]דברים לדבריו סייג עשה הקב"ה שאמר, מה הראשונה והםכם"ש,
 על כו' ככה ה' עשה מה על הג1ים[ ]כלואמרו

 כן לומר הדורות שעתידים הקב"ה לפני וידוע נלוי כו', 1 ב ז ע ר שא
 ביעודי כן לכתוב רצה הוא כלומר לדורות, והנח כתוב הקב"ה אמ"ללפיכך
 שכר הקב"ה שהוציא למדת הא תורה, בכהטנה ואמרה כהטה שבא עדהתורה
 בכהטנה אלא האומות, בין וקלס לעג היותם להם יעד שלא כלו' בשלוםבריותיו
 כל תכלית לומר שלא מקום להניח רצה שהקב"ה מלמד משה שאמרהתורה
 י"ג[ מ"ב ]ישעיה שנא' לדבריהם סייג עשו נביאים אמרו וכן שאפשר,מה
 ויאי , ה קנא יעיר מות[ מלח כאיש א, ~צ כגבור]הץ
 בכל ,טיעור יתן 'טראף ולר לדברע יטיעור יטטתן אלא מעיר הוא נבבוריתר
 שהרי שבח בדבר ואפי' ישראל, בתוכחת נתנה ה' שגם בתוכחת אפי'דבר
 בטשנה לכללם אפשר הפירושים ששני נמצא הבורא. בשבח נתנוהנביא

 הראוי, מקום בהם ולשמור שיעור ליתן תורה בדברי בדבור אםזו,
 למבינים: אמת והכל למדות, אפי' או לעבירות, סייגים או בגדריםאם
 הוא שהרי מאחרוניהם, ר"ל הגדולה, כנסת משירי היה הצדיק שנמערן):(

 אומר היה הוא עזרא, אחר כ"ג היה והוא שני, בית בנין בתחילתהיה
 בכולם. וכן בפומיה, מרגלא שאמרו דרך על כן, לומר רגיל היה כלומרכו'

 שטואלאטונת
 כביכול ז"ל ואמרו רל. חונן ה'מלוה

 פ( מלוה: לאיש לוהעבד
 מעות לו ממציא הקב"ה בצרוהוהרגיל

 יש הצרקה וע"י צרקה.לעשות

 זה הרי העולם. לזה שייכותלהקב"ה
 העולם: וקיוםעמידח

 היא נם"ח ומענין חמדימ: גמילותועל
 מוב בין ולבחור לענייםלהשגיח
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 הוו אלא פרם, לקבל מנת על הרב את המשמשיןכעברים
 עליהם, עומד שהעולם מזכיר שהוא אלו דברים ג' על כלל דרך מזהירוהיה
 אומר רשב"ג תני לממה והנה חמדים. גמילת ועל העבודה ועל התורהעל
 לעיין וצריך השלום, ועל האמת ועל הדין על קיים העולם דברים ג'על

 לפרש וראוי כנה"ג, מאנשי שהיה הצדיק, שמעון עם רשב"ג נחלקהיאך
 ושם "עומד" לשון אמרו שבזו כן יורה הלשון ושנוי מחלוקת, כאןשאין
 שהוא האדם מציאות כוונת על דברו. שבכאן והענין "קיים" לשוןאמרו
 למציאות תכלית לבקש מוחלמ ההיתר שאין ואע"פ שלימות, בולהיות
 עם השם רצה כן לומר המענה תכלית שיביע כל מ"מ השי"ת, רצוןזולתי
 יתכן טוב, תכלית להם יש שלם כשפועלם המכוונות שהפעולותדעתינו
 לו, שאפשר השלימות עצמו, להשלים הוא האדם מציאות שבתכליתלומר
 בשביל נברא שכולו התחתון המציאות כל על לומר הרחבה בדרךויתכן
 הכתוב כמאמר ית' לעבודתו והוא שבו שבאמצעות שלם שהואהאדם
 בראתי1 ולכבודי בשםי הנקרא כל ז'[ מ"ג]ישעי'

 עשיתיו. אףיצרתיו
 מביט הקב"ה שהיה מלמד פ"א( )בב"ר שאמרו מה ביאור לדעתירזהו

 שלימות שהם התורה לדעות הבמתי כלומר העולם, את ובוראבתורה
 שאטרו כענין הבריאה. זאת מבחר בו אשר העולם את לברוא הביאניהאדם
 נקבים, נקבים האדם את ובראתי נמתכלתי בך ע"ה( )בתרא אחרבמקום
 גאותו דרך שידעתי כלומר גאותו, לתכלית צור, מלך על בפרמ זהונאמר
 שיאמר עד ונמאם, בעיניו נבזה שיהיה בדרך לבראו הביאני הבריהזאת

 והייתי םזאת עוד ונקלותי כ"בן ו' ]ש"בבעצמו
 הערג לבב1 יכנע אז או כ"ווא[ תקרא בעינישפל

 נקראת אלזאתהכתה וירחמהו, ה' אל וישובמשע"נ"הזק
 בחכמה יקרא התכלית כי מפעלץ", וקדם דרכו "ראשית לדעתיהתורה
 והוא להתחלות, המניע שהוא מצד והוא אחד, צד על התחלה,המבעית
 ה ל י ל 1 ם ם ו י תי י ר ב א ל ם א כ"ה[ ל"ג ]ירמיהאומרו

 וארץ שמים שיהיו ולא , י ת ם ש א ל רץ וא ם י ם ש ת 1 קח
 שאם אבל הפחות, בגלל נברא השלם שאין חלילה, האדם בגללנבראים

 כאמרם ולשבחו, השם את לעבוד כן גם ותכליתם לעצמם, מכוונים כןגם
 ואף , ל א ד 1 ב כ ם י ר פ ם מ ם י ם ש ה ב'[ י"מ]תהלים
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 ויהי פרם, לקבל מנת על שלא הרב את המשמשיןכעבדים
 רצה כן למאמר הכל ולהגיע לגמרי התכלית בקשת לםלקכשתרצה

 וםבת שעמידה לבד הנבחר העם כלל על הנה שרמז לפ' תוכלהשם
 כו', ויום יום שבכל ולנו לאבותינו שעמדה היא התורה זכות הוא,קיומו
 ל ו ע ל ב 1 ח ו " כ"ז[ י' ]ישעיה ע"ב( צ"ד )םנהדרין אומרםוהוא
 חזקיהו של שומנו מפני םנחרב של עילו חובל , " ן מ ש י נ פמ

 וישת ארץ מצוקי לה' כי ח'[ ב' ]ש"א וכןומיעתו,
 , ל ב ת ם ה י ל ע ת ש י 1 בתורה, העומקים אלו , ל ב ת ם ה י לע

 שלימות דברים בג' הוא אמנם והשלימות עומד. העולםשבזכותם
 בזמן, ראשונה שהיא ואע"פ חמדים. בגמילות הנה הרמוז והואהמדות,
 הפינות ידיעת והשני במעלה, קודמות האחרון להיות באחרונה,הזכירה
 רבוי וכל תוםפת וכל גשמות כל והעדר ואחדותו השם במציאותהעיוניות
 השכל, מצד עליו שיש דבר כלומר תורה במילת הנרמז והואממנו,

 אחריה והנמשכים העולם חי באמונת המקובלות הפינות ידיעתוהשלישית
 אמונת אחר נמשכות שהם הטבעים ושינוי והשגחה עונש גמולבאמונת
 התפלות ומיני והודויין הקרבנות כי בעבודה הנרמז והוא העולם,חידוש
 האמונה, זאת תולדות הם מהכ, והתשובה הרעים המעשים עלוהחרטה
 נתקיימו לא מעמדות אלמלא ע"ב( ל"א )תענית ז"ל שאמרו מה לדעתיוהוא
 מציאות היה לא שזולתם על הרחבה דרך וארץ שמים ואמר וארץ.שמים
 בראשית ממקץצה יום בכל אחת פרשה קורים שהיו הענין והוא עומד,האדם
 טציאותו, םיבת שהם אם "עמידה" לשון וזהו תענית, במם' שהקדמנוכמו

 מונתא
 ע5 שמים וירא הצנוע ו5הקדים5רע,

 שאטר כטו כטותו, שאינםהאחרים
 מוכש5ים "ויהי' כ"ג[ י"ח]ירטי'
 ודחז"5 בהם", עשה אפך בעת5פניך
 שכופין בשעח ע"ב[ ט' ]ב"בבנטרא
 לפניך צרהה 5עשות וטבקשין יצרןאת

 כדי טהוגנין שאינם אדם בבניהכשילן
 ש5טה אטד וע"ז שכר עליהן יקב5ושלא

 לשמוא
 תרומם צרהה 5"ד[ י"ד ]כה52יבחכטתו

 ליה וםטיך חטאת לאומים וחסדנוי
 הקב"ה רצון כה2כי5. לעבד ט5ךרצון
 5עשות הכה2כי5ים 5ישרא5 א5אאינו

 5פניו: רצון שהםדברים

 במפרן טבואר סרס: לקבל פנתעי
 האדם דתכ5ית צדיקיםשל
 5סק5 העו5ם בזה 5בוראוועבודתו
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 בע ויםי צררה, א-ט יועזר בן יוסי ד עליכם: ,טמים ימור
 דברים ג' על שאמרו מה אבל לגמרי. יבומל שבזולתם עד עמידתו סיבתאו

 מדיניי קיום קיים בלשון ורוצה הנהגיים, דברים על רק דברו לא קיים,העולם
 זה ויחריבו חמם, הארץ תמלא וזולתם הראוי, בסדר בהם מתקייםשהעולם

 ורוצה האמת" "ועל זה. את זה יגאלו שבזולתו הדין" "על תחילה ואו' זה,את
 כל ולהרום להזיק למזיקים מקום שיתנו שכן כל המשפמ ימו ]באם[בו

 זה, את זה ויחרבו יתקוממו האנשים בין אמת ימצא לא שאם וכןמצב,
 ואם בדבור, החי מעלת כי כמת "הכזבן החכם מאמר ידעתוכבר
 שהדיינין אדם לבני שצריך בו רוצה השלום", "וש חייו". בטלו הדבורבימל
 אחד ויפמר בשלום. מזה זה שיסתלקו כדי בפשרה, ביניהמישלימו
 ביניהם. להשלים המשניות שתי בפירוש לי נראה כך באהבהמחבירו
 מעלות ובשלום שכליות מעלות האמת על שפירשו ראיתי המחברים""וגדולי

 כן: יראה ולא אחת, שתיהן כונת וא"כהמדות,
 בעשיית עבודתכם עיקר תהיה שלא כלומר כו' תהיו אל כו' אנמיגנום)ג(

 רוצה ואינו החכמה, מעלת מכיר שאינו כנער הגמול, לתקוותהמצות

 ת נ ו מא
 וע5 החיים. 5עץ העו5ה דרךהמסי5ה
 כל מברר הוא והמצוה התורהידי

 וכאשר ההוא. בררך אשרהמכשו5ות
 ופגמים כתמים ב5י פקדונו אתישיב

 מקומה א5 הא5קים" א5 תשוב"והרוח
 הכבור, כסא תחת ההיים בצרורושורשה
 ותגיע מכשו5 כ5 ב5י ישרה בדרךת5ך
 ה' בנועם 5חזות והעדן התענוגא5

 שייך שאין מא5יו ומובן החיים.בארץ
 הכבור סו4 כי פרס, דקב5ת תנאיבזה
 יריו "וכפוע5 בעצמו בו ת5וי והכ55בוא
 5במח י5ך המס5ה יישר אם 5ו"יש5ם
 בצ5 5חסות חפצו 5מהוז ויניעדרכו,

 פ( השכינה:כנפי

 ל א ו מש
 כ5 באמת פרס: 5קב5 ע"מ 5ומר ישעדד

 חסד, בתורת רס היא האדםשכר
 אתה כי החסר ה' 5ך הכתובכמאמר
 מי וארז"5 כמעשהו. 5אישתש5ם
 5ו אמרתי כ5ום 5ו, ואש5םהקדמני
 כלום בן, 5ו שנתתי 5פני בנו5מו5
 לננו מעקה ו5עשות מזוזה 5קבועאמרתי
 שהקרים הרי - בית. 5ו שנתתי5פני

 ע5 אח"כ שיבא ומה שכרו, אתהקב"ה
 חסד: מתורת הואשכרו

 מ5אכי אפי5ו שום: שמים מוראויהי
 ה', גאון סהרר מפחייםהשרת

 נהר נכהטך הקודש חיות ש5ומזיעתן
 שגכ5ם הנטוכה העונש ויראתדינור.
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 צררה איש יועזרבן יוסי מהם. קבלוירהטלים אישיוחנן
 ותועלת, כבוד בהלהשיג או במעות, או בפירות שישחידוהו עדללמוד
 כו', בהם להתגדל עטרה תעשם אל אמרו זה ועל לשמה, שלא הוא זהשכל
 בקיום הבורא בעבודת הזהיר וכן והתורה. החכמה למעלת שילמדאבל

 כאדם גמורה מאהבה בהם המצוה ולאהבה המצוה למעלת שתהיההמצות
 מאליו, יבא אמנם והשכר מאד, בו שחושק מי רצון להפיק תמידשמשתדל

 בשכר ולא ד א ם ץ פ ח ו י ת ו צ ם ב ע"א( י"ט )ע"ז שאמרווהוא
 הריני תאמר שמא דם"ב( בנדרים והובא עקב )פ' במפרי ואמרומצותיו,
 לעולם שכר שאקבל עשיר, שאהיה רבי, שאקרא בשביל תורהלומד
 כל " ם כ י ה ל א ' ה ת א ה ב ה א ל ,, י"ג[ י"א, ]דברים ת"להבא,
 המצות עול יפרוק שלא בה והכלל מאהבה, אלא תעשו לא עושים,שאתם
 נוטל הוא אפי' נפשך בכל הכתוב כמאמר מזה, עונש לו שיגיע אפי'מעליו
 בעזיבת כונתו יהיה שלא באזהרה שנכלל וה"ה ע"ב( מ"ג )ברכותנפשך

 שלא פי' עליכם שמים מורא ויהי אטרו וא"כ העונש, ליראתהעבירות
 יעמוד אלא בית, כבן השם אצל עצמו לעשות השורה" את "אהבהתקלקל
 בענין הנה באה "פרם" ומילת שפלותו, כמכיר ובזיע ברתת ביראהלפניו
 האחד תלמידים שני החכם לזה שהיו ר"נ של דאבות בברייתא והוזכרשכר
 במעשיו, גמול לאדם יהיה שלא מדבריו והבינו בייתום, שמו והשני צדוקשמו

 ולא היום כל שיעשה לפועל אפשר כך לומר רבותינו ראו מה בזהולשונם
 כך, אומרים היו לא המתים ותחית הבא עולם היה לו ערבית, שכרויטול
 התורה, מן ופרשו ועונש גמול לכפירת מזה באו כלומר ופרשו,עמדו
 לדעתם ערמתם ומצד ובייתומים", "צדוקים משפחות שתי מהםונפרצו
 שבכתב בתורה הודו להם, שומע אדם שום יהא לא התורה על יחלקושאלו
 מאמיני כלומר "קראים", נקראים בעולם מהם ועדיין הקבלה, עלוחלקו

 ם י ק י ד צ ו י'[ י"ד ]הושע מאמריו ישרים ז"ל והחכם לבד,המקראות

 שמואלאמונה
 עילאה ליראה שמביאה בראשיתהטובה
 באופנים הלמודה הרוממות יראת-

 וזה הכסא. את הנושאים הקודשוחיות
 בה שכתב שבציצית תכלתשאתז"ל

- אותווראיתם  התכלת כי וזכרתם. 
 לכסא ורקיע - לרקיע וים - ליםדומה
 שמים מורא התנא שקורא וזהוהכבוד,
 פ( הכבוד: לכסא הסגיעה עילאהיראה
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 בעפר מתאבק והוי לחכמים, וער בית ביתך יהיאומר:
 לא השלום עליו שהוא בם, יכשלו ופושעים בםילכו
 יעבדו לא מקום מכל שהעובדים אלא ועונש גמול אמונת להפקיעכיוון

 שעבוד אלא לגמרי, לשמה עבודה אינה דזו ועונש, גמוללתקות
 והעונש מאהבה, העבירות שיעזוב וכן מאליו, יבא והשכרמאהבה,
 דעתו יהא שלא כלו' דעת, על כמו ע"ם מילת ותבא מאליו,ממתלקת
 מותנה הדבר כאלו שיראה ממש מנת על ולא השאר על העבודהבשעת
 לקבל ע"מ שלא זאת חששא מתוך גורמין ויש שכר, לו יהא שלאלגמרי
 שתעבדו אלא שכר, שתטלו כמותנה אצלכם הדבר תחזיקו שלא כלו'פרם

 בכך: צורך ואין תנאי בלאמתם
 החכם כוונ' והיתה ממש, מנת בעל הראשו' בגי' אפי' לפרש ליויראוץ

 כך ומתוך לו" וטוב רשע לו ורע "צדיק בענין האדם יתבלבלשלא
 והפמידות המיבות מן שיארענו במה השם, במדות יהרהר שלאהזהיר
 זה בעצמו יחשוב כשיעבוד ואפילו וחמידתו עבודתו הפלגת עםוהנזיקין
 תונח פרם מלת פרם לשון אצלי וזהו בחינם, עבודתו להיות בפי'וכמתנה
 שיש מי ע"א( )ע"ג עירובין בממכת ז"ל כאום' תמידית, ארוחה עלבתלמוד

 שמקבלים האחים וכן פרם, מקבלים עבדים וה' פרם, מקבלות נשים חכהםלו
 לעצמן, ואוכלין אביהם מבית תמיד ארוחתם שנוטלין כלומר מאביהם,פרם

 שלא לומר ויכוון בערב, ומחציתה בבקר מחציתה שם על פרם,ונקראת
 הכופה לשכר תקותם שתהיה עד לשעתו, הגמול שיקדים לכונהיעבדו
 ה ו ק י ר י כ ש כ ו ל צ ף א ש י ד ב ע כ ב'[ ז' ]איובלעבודה

 יאחרו' אבל לשעתו, אינו הזמנים ברוב שהשכר שידעו אבל , ו ל עפ
 הכתוב כמאמר הזה, העולם מן לגמרי ימנעו או לפעמים מיבותקצת

 כםעשה להם מגיע אשר צדיקים יש ח'י"ד[]קהלת
 מהם להענישו השי"ת שרצון שבידם, עבירות קצת מצד והוא , ם י ע ש רה

 שביארנו כמו עונש מרך שום בלא טוב, שכולו לעולם שיזכה כדיבעוה"ז,
 עליכם שמים מורא ויהי אמר זה ועל התשובה" "בחבור הדתייםבדרכים
 תתענשו בידכם עבירות יש שמא נרתעים תהיו העבודה בשעתשאפי'
 ה ם " " י כ נ א ה ז ה ם ל " לומר זאת כל עם תפקפקו ולאעליהם

 י"ז[ י' ]דברים ית' בדרכיו נאמר שכבר ת א ז ה ה ד ו ב עה
 מצות", "שוחד בו ו*ירשו " ד ח ו ש ח ק י א ל ון נכו' ר ש א,,
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 יוחנן בן ירמי ה רבריהם: את בצמא שותה והוירגליהם,
 תחשוב לא כנגדה, מצוה לעשות אח"כ ובא אחת עבירה עשה שאםכלומר
 שמוו והעבירה עונש אבל עבירה, אותה של העונש תעביר מצוהשאותה
 הצד ומזה מפ"ד( לקמן עיין )א"ה עומד במקומו המצוה וגמוללבעליו,
 שמדרכי שידע אבל אדם, מבני נעלמים פעולותיהם ופרטי והעונשהגמול
 שינחיל כדי העבירות מן שבידו מה על הזה בעולם להענישו לצדיקה'

 הזה בעולם יגמלהו הרשע וכן תמידית, נצחיית נחלה הבאהעולם
 כמאמר הבא, לעולם מאתו שתתמלא כדי שבידו זכיות קצתעל

 ]תהלים , ו י נ פ ל א ו י א נ ש ל ם ל ש ם 1 י'[ ז']דברים
 גמור, צדיק הוא אם והצדיק , ד ע י ד ע ם ד ם ש ה ל ח'[צ"ב

 ואם ובבא, בזה לעבודתו יגמל עבירה שום בידו תהא שלאכלומר
 צפון עבודתו ושכר שבידו, עבירות מצד בעוה"ז יענש בידו עבירותיש

 דפיאה( )ברפ"ק ז"ל כאמרם הזה, בעולם קצתו יגמול ולפעמיםלעוה"ב,
 כל להבין הדרכים ובאלו לעוה"ב, קיימת והקרן בעוה"ז פירותי'אוכל
 ה נ ו מ א ל א ד'[ ל"ב ]דבר' ובמשפט, ביושר יבא לידו הבא כל כיהיצור

 ממנו: נעלמים ית' שמשפטיו מפני אלא , ל 1 ע ן י או
 זה כו' לחכמים ועד בית ביתך יהי וכו' צרידה איש יועזר בן יןסי)ד(

 שמואל קרי שאמרו כדרך ומנהיגה, העיר גדול ר"ל צרידה איששאמר
 אנשים זרע ע"ב( ל"א )ברכות שדרשו וכמו נש בר דין כגון יהודה דרביעליה

 ועד בית ביתך יהי דינו, ובית מאנטיגנום פי' מהם וקבלו בגוברין,גבר]א[
 מזומן ביתך שיהא כלו' החכמים, שם שיתקבצו מועד בית פי'לחכמים,

 וישה האדם, שהוא מה לפי הכל לאכמניא, להם להיות או לקבוציהםלהם
 ומדות, תורה דברי ומהנהגותיהם מהם שתלמוד כבודם שכר על מומףבידך

 בתשמישם, לטרוח שלא בעצמו יקל לא בהם, רגילותו רוב שאםוהזהירו
 שלא וכן טורח, אצלו שהתשמיש כמי עצמו יראה לא לשמשם כשיבאוכן

 ירבה עמהם רגיל שיהא עוד כל אלא נכבדים בתשמישים אלאישמשם
 הכהטל והוא והשתוקקות, חפץ דרך ככהטתמש עצמו ויראהבכבודם

 כערכו, לאיש רגיל שאינו אפי' תשמיש בכל שישמשם וכןבהתאבקות
 ה פ י"א[ ג' ב', ]מלכים שנאמר וכמו רגליהם, בעפר המשלוהוא

 אליהו, ידי על מים יצק אשר שפט בןאלישע
 סלסד ק יצ ר ש א אלא נאמר לא למד אשר ע"ב( ה' )ברכיח בוודרשן
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 עניים ויהיו לרוחה, פתוח ביתך יהי אומר: ירו,טליםאיש
 לפני לעצמו אדם שמשמש מה שכל מלמודה, יותר שמושהשגדולה
 תורה, דברי מהם ללמוד כדאי אינו אם שאפילו בו רצה או הוא, עילוית"ח
 הדמיון והוא ובמדות, במומר דבריהם מתוך יהנה שמ"מ בכך מזה ימנעלא

 יהא לא מהם ולומד דבריהם שומע שכשהוא הזהירו וכן רגליהם,בעפר
 אדם שיהא עוד כל אלא בענין, קץ שהוא כמי רגילותו רוב עם אצלוהדבר
 בצמא שותה והוי שאמר והוא ובהשתוקקות, בכומף למד יהא מהםלומד
 ואתחנן סדר ז"ל ורש"י )בספרי אמרם והוא צמא, כאדם ר"ל דבריהםאת
 תהא ויום יום בכל ך ו צ מ י נ א ה ז ה ם ו י ה תבא( כי ום' עקבמ'

 יורד שהוא למל התורה דמיון ענין והוא ניתנה, היום כאלו בעיניךחביבה
 כממר" "יערוף כתיב ד"ז( )תענית ז"ל אמרם והוא בו, קץ אדם ואין יוםבכל

 שביארנו כמו הגון, שאינו בתלמיד כאן הגון, בתלמיד כאן כמל", "תזלוכתיב
 ע"א(: )ה' תענית במם' ובמקומה התשובה" "בחיבורבילדותינו

 טצוי שיהא כלו' לרוחה פתוח ביתך יהי אומ' ירו' איש יוהנן בן יומי)ה(
 ואמר ולהשכיבם, ולהשקותם להאכילם תמיד דרכים עוברי בוליכנם

 פירשוה וכן שיעור, בלא הרבה שם ליכנם כלומר הפלגה דרךלרוחה
 מה ידעת וכבר רוחות, לארבע פתוח שיהא הפלגה דרך פ"ז( )אדר"ןבברייתא

 ', ה י נ פ ל ר ש א ן ח ל ו ש ה ה ז כ"ב[ המזבח]מ"א על ביחזקאלשנא'
 בשעה לך לומר בשולחן, ומיים במזבח פתח ע"א( )כ"ז חגיגה במוףודרשו

 ואמר מכפר, שולחן קיים בהמ"ק שאין בשעה מכפר, מזבח קייםשבהמ"ק
 להאכילם דבר מוף ולא בביתך, העניים שתרגיל כלו' ביתך בני ענייםויהיו

 שכור מלאכות, לעשות כשתצמרך אף אלא הוצרכה, לא שזוולהשקותם
 עבדים משתקנה בעמלם, מוב שכר להם להיות אותם שתהנה לך ונוחמהם,
 אל ע"ב( מ' )ב"מ אחר במקום שאמרו והוא ע"י, מלאכתך להיותכנענים
 ובבריית' וישמשוך, במקומם עניים תן אלא לשמשך, ושפחות עבדיםתרבה
 שתתמיד כלומר אורחים, הכנמת על מומב שהוא בה פי' פ"ז[ ]אדר"ן)שם(
 כאלו שידמה עד ביתך מענייני תהא העניים שיחת שרוב עד כך כלבזה
 אתה טהיכן לזה זה אומרים זה את זה כשנפגעים שם ואמרו ביתך, בניהם
 שתמביר אפ"ל וכן ג"כ, פ' של לביתו הולך להיכן ואתה פ' של מביתובא
 שאמרו והוא בית, בני הם כאלו בושה בלא שיעמדו עד להםפנים
 האכלתי לא רבש"ע הקב"ה לפני אמר הפורענות עליו נשבא איונש
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 קל אמרו, באשתו האשה, עם שיחה תרבה ואל ביתך,בני
 הלבשתי לא כו', י ד ב ל י ת פ ל כ ו א ו י"ז[ ל"א ]איובהעניים
 הקב"ה לו אמר , ם ם ח ת י י ש ב כ ז ג ם ו כ'[ ל"א ]שםערומים
 אצלך באים והעניים בביתך יושב אתה אוהבי, לאברהם הנעת לאואעפ"כ

 לאכול שדרכו את שעורים, פת מאכיל אתה חטים, פת לאכול שדרכואת
 אברהם מים, משקהו אתה יין, לשתות שדרכו את ירק, מאכיל אתהבשר,
 ומעמידם לביתו, מכנימן וכשמוצאן אחריהם ומחזיר ביתו מפתחיוצא
 שדרכו את חטים, של מאכילו שעורים, פת לאכול שדרכו את ביתכבני
 עניים שם פי' וכן יין, משקהו ושכר, ביין שדרכו את בשר, מאכילבירק,
 אותם ומאמפים להם נכנעים ביתך בני שיהיו כלומר ענוהמלשון

 דברים:בפיום
 ענותנים ביתו ובני ענותן שאדם בזמן ענוה ביתך בני למד שם שאמרוךזהך

 הם אף אביכם פלוני כאן יש ואומר פתחו על ועמד עני אדםבא
 לפניו ערוך שולחן נכנם וכשהוא בשלום, הכנם ידך את תנה ויש, ישמשיבים
 כשהם ממנו, באהבה שנפטר עד אביהם אצל יביאהו אולי ושתהאכל

 אינו בא, ולא לך, מה לו אומרים בכאן אביכם יש ואמר העני באקפדנים
 דרך שם פי' וכן נפש, בפחי והולך בנזיפה, אותו ומוציאין בו נועריםכאן,
 והקטטה שהקפדה מקום שכל לבריות, ונוחים דבר בכל ענוים להיותםכלל

 מקום בכל ביתו בני על נוקפו אדם של ולבו שם, מצויה קללה שם,מצויה
 שאדם בזמן בהם, מצויה ענוה להיות ביתך בני למד שאמרו והואשהוא.
 מודה אומר עליהם, בטוח לבו הים למדינת לו הלך ענותנים ביתו ובניענותן
 אינם ב"ב אחרים, עם מריבה עושה אינה שאשתי אלהי ה' לפניךאני

 ובזמן במקומו, מיושבת ודעתו מתפחד אינו לבו אחרים, אצל מריבהעושים
 יה"ר ואומר נוקפו לבו למד"ה הלך קפדנים ביתו ובני ענותן אינושאדם
 ואין מתפחד לבו אחרים אצל מריבה עושה אשתי תהא שלא כו'מלפניך

 במקומו: מיושבתדעתו
 דבור על אצלי מתחת היא והשיחה האשה, עם שיחה וזיבה יאלראבור

 אמרו וכן בטלה, שיח' תמיד שאומרים כמו ועיקר, צורך בושאין
 ההמוני הדבור שאפי' כלומר תלמוד, צריכים ששיחתם בת"ח ע"ב( י"ם)ע"ז
 ענין איזה מכצו ללמוד כדי בו יש עיקר, בו שאין שיראה מפיהםהיוצא
 זאת תמיד עצמו על מיחם דוד שהיה מה אצלי והוא מומר, או מדהאו
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 שיחה המרבה כל חכמים: אמרו מכאן חברו. באשתוחומר
 ומופו תורה, מרברי ובומל לעצמו, רעה גורם האשה,עם
 מהם, קבלו הארבלי ונתאי פרחיה בן יהושע י גיהנם:יורש
 ך י ק ח ב ח י ש י ך ד ב ע כ"ג[ קי"ט ]תהלים אמר בד"ת אפי'המילה
 שלרוב כאלה ורבים , י ת ח י ש א י ה ם ו י ה ל כ צ"ז[ קי"מ]תהלים
 כאלו שיחה, בתורה הגייתו קורא שהיה עד עצמו משפיל היהענותנותו

 הזכיר הכונה ולזאת עיקר, דבורו בהם יהיה ולא בעיניו, הידיעה חסרהוא
 מעט אם הצורך כפי עמה לדבר הזהירו שלא להודיע שיחה, לשוןהנה
 בכלליו הבית, צורכי בענין האשה עם לדבר מקום שיש במה הרבה,ואם

 מה ולפי שהוא מה לפי הכל הדברי' ושאר הוצאותיו וענייניובפרמיו
 כי רעה, גורם הדבר אין הצריכים, בדברים עמה שדבורו שכלשהיה,

 בעבידתיה ע"א( צ"א )ב"ם, ז"ל אומרם ע"ד העצה, בצורך טרודההמחשבה
 כספור הבאי ודברי שלום בדברי צורך בו שאין הדבור על הזהיר אבלטריד,

 ירבה לא מקרה בדרך לדבר יקרהו שאם ואמר באלו וכיוצאהמאורעות
 מחשבתו להטריד לעצמו רעה לגרום שלא כן, אמרו באשתו ואפי'בכך,
 באחרת וכ"ש האדם, שהוא מה לפי לתורתו, או למלאכתו הראויהבשעה
 ובוטל לעצמו רעה גורמת בזה, ויעד איש, באשת צ"ל ואין בפנויה,אפי'
 בפחיתות לעצמו רעה שגורמת לה כראוי א' כל כלו' גיהנם ונחלימד"ת

 גיהנם ונחלת בכולן, הוא עסקיו ואבוד תורתו, או מלאכתו ובטולהמידות,
 והתמדתו עבירה, גוררת עבירה בראשונות אפי' שמא או חבירו, באשתהוא

 והוא התכלית לזאת מהם שיבא עד אלו בעניינים להמשך תביאהובהבליו
 מפרשים ויש כך, לידי שיבא שסופו עד בכך שימשך כלו' וסופו, אומרוענין

 מבית בא אדם אמרו ובברייתא בכך, צריך ואין נדה, באשתו אמרובאשתו
 לאשתו ויאמר ילך אל מחבריו, אחד עם שערער או כבוד, בו נהגו ולאהמדרש

 את שבוזה מפני עלי, חברי ערער וכך כך או חברי עם ערערתי וכךכך
 חבירו: ואת אשתו ואתעצמו

 בלומד הוא הלמוד שתועלת אמר כו' רב לך עשה כו' פרחיה ןן יהושע)1(
 הוא בהם ופלפול הלמוד בחינת עם המקבלת הידיעה כימזולתו
 שאין תורה כל אמרו עוברין( אלו פרק )בפסחים המערב ובתלמודהשלמות,

 ללומדה עצמו, מפי תורה לוטד דומה אינו אמרו ובמדרש תורה, אינה אבלה
 בדרך הוא שלימודו כלו' עומד, תלמודו אחרים מפי הלומד אחרים,מפי
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 והוי חבר, לך וקנה רב, לך עשה אומר: פרחיה בןיישע
 מסולק מתגלה, הסתום משתכח. ואינו נוקפו שלבו כאדם לא והעמדה,קיום
 בו בוטח אינו הוא שאפי' ר"ל עומד תלמו' אין עצמו מפי הלומד המפק,מן
 על כשהיה שהקבלה ואחר עליו רבות וספקות ושוכח, נוקפוולבו

 והשניה הרב, מפי הענין שילמוד האחת דברים, שתי צריכההשלימות
 אופניהם, על ענינם ויסדר עצמו לבין בינו שישב הרב, מלפניכשיסור

 ואז מזכירו, חבירו יהיה האחד שישכח שמה לחבר צריכה השניהוזו
 על "עשיה" לשון שאמר ומה יצלח. בידם ה' וחפץ שכלם, כנוגהיצא

 עשיתו, הוא הדבר על העמל שתכלית יראה "החבר", על "וקנין""הרב",
 שאינו מי על תאמר אמנם והעשיה, הנמצאים מן קניתו הוא שבהוהנקל
 יאמר והקנין זולתו, ע"י או עצמו ע"י לעשות ויצטרך לו כנאות הדברמוצא
 עשייתו, בהשתדלות להתעמל צריך ואינו לזמן הנמצא הדבר שימצא מיעל
 חביב הוא זולתו ע"י אם עצמו ע"י אם בעשיתו מתעמל שהוא מהולכן
 רב פה ימצא לא שאם בזה וכונתו עמל, בלא לו יזדמן מאשר ויקרלאדם
 והפליג הגון, מרב ללמוד שיוכל עד בדבר וישתדל בזה יתעמל ושלםהגון
 להשלים לטרוח הותיק עם או התלמיד עם ישתדל ימצא, שלא עדבדבר
 ולסמוך לעזרו בכך יצטרך ואם ממנו, ללמוד אח"כ הוא שיוכל עדעצמו
 שרמזו והוא העשיה, ענין והוא השלם מן חכמה שיקבל כדי יעשה,ידיו

 יבקשו תורה צבאות ה' למלאך דומה הרב אם ע"ב( ט"ו )חגיגהבאמרם
 אבל כך, כל בו להתעמל צריך אינו החבר אבל כו'. לאו ואם]מפיהו[
 בהזכרת בחברו אחד להסמך אלא בו הכונה אין כי ימצא, מאשריקח

 העשיה להיות ר"ל בהפך והקנין העשיה ר"ל המילות לפ' ואפשרהענינים,
 ע"ב( )כ"ה יו"ט במם' שביארנו כמו שם הנחת אלא הגמור הכונה שאיןבנקל
 פעמים ז' אותו שולקין הזה שהתורמום בני, עשאוני לא הזה כתורמוםאפי'

 ליחם הניחו לא כלומר חוזרים, ואינם ז"פ אותם שלוקים והםומתמתק,
 ע"א( ק"א חלק בפרק איתא הכי )א"ה בדרש וכן התורמוס, פועל אףלהם
 עשאוני ואומר, הקב"ה לפני צווח מקרא עתו, בלא דבר קורא שאדםכל
 לענין השמועה באור ויהיה והוצאה טורח ע"י בא והקנין זמר, כמיןבניך

 לאב החכמים מן אחד עליו אדם שישים והוא מדיניותהנהגות
 על מונח העשיה ענין ויהיה ענייניו, בכל ולעצתו אליו נשמע להיותולראש
 בכבוד חפץ אדם שכל לשעתו נמצא דבר שזה וטצד לראש, עליושומו
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 הרחק אומר: הארבלי נתאי ז זכות: לכף הארם כל אתרן

 הזכיר לא הכי משום המעלה, ובני הנכבדים לאב להיותו בנקלומקבל
 בעשית צריך הרב עצת אחר אבל רב, לך עשה אומרו והוא קנין,לשון

 עמו יגלה חבר, בלא לאדם אפשר שאי ענייניו עמו ימדר לחברהדברים
 כמאמר כעצמו, לו יהיה מאד רוח נאמן לחבר וצריך ומודותיו,מתריו
 היות מצד וכן בנקל מצויה ההגדה זאת שאין ומצד אתה הוא אחרהאוהב
 יצטרך פעמים שרוב עד רב טרח זה על ו*יוח לך יצטרך אצלו טפלהחבר
 אחר דבר רב, לך עשה בכלל ויהיה הראוי כפי שיעזרהו והואלקנותו,
 ולראש לאב שיברור איזה עצמו שישים ראוי שבחכמים חכם דאפי'והוא
 אפי' האדם כי הימנו. משלמטה אדון לו יעשה כמוהו מוצא שאינואע"פ
 ג"כ ואפשר זולתו, שיראהו מה עצמו בענייני רואה אינו שבחכמיםחכם
 עשהו ]לרב[ )לאב( לך להיות ראוי שאינו אפי' כלו' רב לך עשהשז"א
 לעצה" צריך שבמלכים "הטוב אמרו המומר וחכמי ]לרב[, )לאב(אתה

 זה שיהנו הוא החברה כי קנין, בלשון שהוציאו החבר בענין ג"כואפשר
 את זה קונים ונמצאו בו חברו כהנאת בחברו זה הנאת ותהיה בשוהבזה
 עם רק למודו בגזילות זה יהא שלא כלומר כו' רב לך עשה לפרש וישזה
 מה ידעת וכבר ההוראות, חילוק לידי יבא הקבלות שחילוק מפני אחדרב

 הייא[ בר ]יוסף חייא, בר יוסף אמרה מאן ביזוי, דרך ע"ב( )י"ח בחוליןשאמ'
 מכ"ע אנא ]אמר[ ואיקפד יומף ר' שמע עליו שאמרו עד גמיר" עלמא"מכולי
 שהיה כלומר גרים, דגברי מפיקי דאפילו גמ*רנא, יהודה מרב אנאגמירנא,
 אחד מרב תורה הלומד אמרו רפ"ח( דר"נ )דאבות ובברייתא ביותר.מדוייק
 שעורים מקצתה חטים, במקצתה זורק אחד במקום שבקעתו למידומה

 יושב האדם נמצא אילנות, מקצתה גפנים, מקצתה זתים, נוטעמקצתה
 ששדותיו לאדם דומה מהרבה הלמד וברכה, טוב מלא וביתובמקומו
 ואף אחד, אופן על מתיישב ואינו האחר, על נקפו לבו בזה כשהואמפוזרים
 לאחד: רק לבו וצפוני סודותיו לגלווע לו ראוי שאין כן, לפ' אפשרבחבר
 יוצאה פעולה איזה כשתראה כלו' זכות, לכף אדם כל את דן והויןאמך

 רע, וא' טוב אחד אפשריים, שני בעלת הפעולה ותהיה אדם,מאיזה
 ואל זכות, לכף הפעולה שתכריע ראוי אצלך, נודע בלתי בעליה עניןויהיה
 יחשדוהו שאל כשר, באדם פועלה כשנודע לומר צריך ואין חובה, לכףתדינה
 בגופו. לוקה בכשרים החושד ע"א( צ"ז )שבת ז"ל כאו' במחשבתו חטאבדבר
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 הפרענות: מן תתיאש ואל לרשע, תתחבר ואל רע,משכן
 הכרח אחר ולחזור לזכות, לממך ראוי רע לצד נומה הפעולה היתהואפילו
 ע"ב( )קכ"ז שבת בממכת מעשים הרבה הביאו וכבר דאפשר, מה בכלהמוב
 איזה להם משיבים והיו דנתוני במה לתלמידים שואלים והיו לחסידיםאירע
 לזכות, שדנתוני ואתם היה, כך העבודה משיבים היו הם ואף זכות, שלמענה
 אתכם ידין המקום רע, רואהו כל בעין דומה היה שהמעשה אפי'כלומר
 פעולותיו לדון ג"כ ראוי לרשע, ומפורסם נודע פועלה כשהיה אבללזכות,
 החוצב על הגרזן יתפאר ולא לעושהו מעשה יצדק לא כי ספק, בלי חובהלכף

 ן ם א ת ל א קולו יחנן כי כ"ה[ כ"ו ]משלי אטר שלמהבווהנה
 הקשת מן כנזהר הנבלים, לשון מחלקת "הזהר אמרו המומר וחכמי כו' וב

 להכות": יוסף להכנע שיוסיף עוד כלאשר
 שישמור כדי אחת סבות לשתי רע. משכן הרחק אומר הארבלי נתאי)ז(

 פחיתות תקנה הרעים חברת כי ממעשיו, ילמד שלא והב'מנזקין,
 אמרו וכן לשכנו, או לרשע אוי מ"ו( פי"ב )נגעים אמרו כלל ודרךהמדות,

 ופי' בשכנותו", תדור אל חסיד ]הוא[ הארץ עם "אם ע"א( ס"ג )שבתז"ל
 שכן ואחד בחוץ, שכן וא' שבבית, שכן אחד שם( )בפ"מ דר"נבברייתא
 רשע של עונותיו והרי רשע, של בביתו אלא באים הנ3עים שאיןשבשדה,
 להעגש התוריים הדרכים מן שאין ואע"פ צדיק. של כותלו לסתור3ורמין
 מצד בעצמו ליענש ראוי הוא אף מ"ם בשכנו איש כי אף באחיואיש

 התחברו' שהוא בשכונתו מלדור נזהר הריני תאמר ושמא עמו,חברתו
 דרך לפעמים ופרקממיא סחורה לעניני עמו מתחבר שאני אלאתמידי,
 כלומר לרןטע" ר~תחבך "ךאל ומזהיר חוזר הוא לכך באלה, וכיוצאעראי,
 תתחבר אל פ"מ( בסו' )שם ר"נ של בברייתא ופי' בעולם, חברהבשום
 תואנות", מבקש רע "החבר אמרו המוסר ובספרי תורה, לדברי אפי'לרשע
 ובדרש חרמה", הנבל "חברת ג"כ ואמרו סכנה" השומה "חברת אמרווכן

 יהושפמ מצינו שהרי לרשע אדם יתחבר אל אמרו פ"מ( דר"נ)באבות
 ב'[ י"פ ב' ]ד"ה שנאמר עליו, הקב"ה וכעס גלעד, ברמות לאחאבשנתחבר

 לאחזיה נתחבר תאהב, ה' ולש1נאי לעזורהלרשע
 ו ה י ז ח א ם ע ך ד ב ח ת ה ב ל"ז[ כ' ]שם שנא' מעשיו אתופרץ
 ליונדב שנתחבר באמנון ]שמ[ מצינו וכן ך י ש ע ם ת א ' ה ץ רפ

 בעצתו:והכשילו
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 בן יהורה מהם, קבלו שטח בן ושמעון טבאי בן יהורהח
 חברת מניעת על דהזהירו דאחר אפשר הפורענות, מן תתיאשואל

 אפשר שאי מצד טוב, החבר קנין בהשתדלות מזהירו הואהרשע,
 משכיל שאפי' בעצתו, ענייניו ויתקן קורותיו לו שימפר אוהב בלאלאדם

 אדם הנגעים "כל אומר אני צחות ודרך זולתו, לעצת צריךשבמשכילים
 מתותא או חברא או ע"ב( ט"ז )ב"ב ז"ל ואמרו עצמו" מנגעי חוץרואה
 "הטוב ג"כ ואמרו ימין" בלא כשמאל חבר בלא "אדם אמרו המומרוחכמי

 שבאנשים "והפקח לבעל", צריכה שבנשים "הכשרה לרסן", צריךשבסוסים
 ירבו ואל אחד, שונא בעיניך ימעטו "אל לבניו החכם ואמר לעצה"צריך
 הגאוה כי הרוח, ושפלות בענוה תמצא שאהבה וידוע אוהבים" אלףבעיניך
 בגאותו יתרשל שלא אמר וע"כ הנפרדים, תקבץ שלא כ"ש יפריד, אחיםבין

 מתהפך מסיבות הזמן כי חסר, בלתי עצמו בראותו הטובה בחברהמהשתדל
 להתיישב תמיד, לו מוכן אוהבו להיות לו וראוי מלחמה, לו יעשהבתחבולות

 כי אליה, שיצטרך תיכף או שיצטרך, קודם עצה ממנו לקבל ענייניו,על
 כמו הדבר, אחר ועצה הדבר, עם ועצה הדבר, קודם עצה שלש,העצות
 מצלת טובה "החברה החכם ואמר התשובה": "בחיבור בילדותינושביארנו

 אדם יתיאש אל בפ"ט( דר"ן באבות )שם בבריית' שאמרו והוא הרעות"מן
 תבא היום שמא לי אוי ויאמר יום בכל מתפחד אדם יהא אלא הפורענו'מן
 ד, י ם ת ד ח פ מ ם ד א י ר ש א כ"חי"ד[ ]משלי הה"ד פורענותעליו
 מה' כי ויתבונן הצלחתו, בראותו יתגאה שלא הנפש אזהרת על שפי'ויש
 י"א[ ח' ]דברים שאמר כמו זמנים, ולהחליף עתים לשנות ובידו לו,היתה

 תאכל פן כו' אלהיך ה' את תשכח פן לךהשםר
 לבבך ורם כר ירביון ך נ א וצ ך ר ק וב מ ת ע ב שו

 מר ן, ידי ועוצם כחי בלבבך ואמרת מושכחת
 תגחם ממך תמור לא טכלך ו דעתך מצד באה 'טהצלחתך שאחרותחיתב

 ]חבקוק הכתוב כמאמר הרעה, מדרכך ליב ית' לטם הכנע לבלתי זהלך
 ולכן למכםרתו, ויקטר לחרמו יזבח כן על ט"ז[א'

 ת ר כ ז ו י"ח[ ח' ]דברים אומר והוא מלבו זאת המחשבה את להסירהזהירו
 ידו להפך ובידו כו', לך הנותן הוא כי אלהיך ה'את
 שמא יתפחד יתירה הצלחתו שבראותו לפרש אפשר וכן לרצונו.עליך

 מנחלת נקי יוצא להיות בחייו הנאות קצת שכר ומקבל מרובים,עונותיו
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 מלפניך, וכשנפטרים כרשעים, בעיניך יהיו לפניך, עומדיםהדין בעלי וכשיהיו הדינין, כעורכי עצמך תעש אל אומר:מבאי
 נכנמו ר"א כשחלה ע"א( )ק"א חלק בפרק ז"ל שאמרו והוא הצפון,הטוב

 משחק, ור"ע בוכים התחילו בעולם יש עזה חימה להם אמר לבקרותלמידיו
 אם"ל בוכים, אתם מה ומפני להם אמר משחק, אתה מה מפני לואמרו
 שכל משחק, אני ולכך להם אמר נבכה, ולא בצער שרוי תורה מפראפשר
 שומנו ואין לוקה, פשתנו ואין מחמיץ, יינו שאין רבינו את רואה שאניזמן

 ר' רואה שאני עכשיו בחייו, עולמו את ר' קבל ח"ו שמא אמרתימבאיש,
 א"ל שבידו, עבירות ממקצת בצערו מתנקה שהוא כלומר אני, שמחבצער
 כ'[ ז' ]קהלת רבינו למדתנו אמ"ל כלום, התורה מן חמרתי כלוםעקיבא
 יחטא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיקאין

 ובא, מצליח עצמו רואה שאדם בזמן אמרו פ"ט( )שם ר"נ שלובברייתא
 אלא לעוה"ב, קיימת והקרן כך", הקב"ה לי נתן שזכיתי "ממה יאמראל

 הקב"ה ועליו אחת, זכות אלא[ ]לפניו לי נמצא)תי( לא שמא לי אוייאמר
 הבא: העולם מן שאטרד כך, לינותן

 כעורכי עצמך תעש אל אמר כו'. עצמך תעש אל אומר טבאי ן' יוץודעץ)ח(
 מוף ולא לנתבע, או לתובע המענות שמסדרים אותם והםהדיינין.

 יוחנן לר' שמצינו וכמו אדם, בני משאר אף אלא מאותו, זה שהזהירדבר
 עשינו ואמר ונתחרט, מקרוביו לאחד אחת טענה שלמד ע"ב( נ"ב)כתובות
 לשקר לבריות מלמד כן עושה שהוא מי כל שהרי הדיינין, כעורכיעצמינו
 "הדינין" לקרות ראוי זה ולפי ועון, תקלה לו נורם ונמצא האמת,ולהכחיש
 ורוב טענות, במקום היא דינין מילת כתיבה שם והוא לבד אחתביו"ד
 העושים הפחותים בדיינים כלומר התאר, בשם "דיינים", קוראיםהעולם
 מפר,טים ויש פיהם, על הדין נחתך להיות שממונים פי על אףכך,
 להם שהיה והוא הדיינין המופר אמר כאלו המופרים עלאותו
 טענות כותב ואחד המזכים טענות כותב אחד מופרים שנילדיינין

 ויש לכשננדו, זה וכן כחו, כפי טענותיו ממדר זה ונמצאהמחייבים
 לא זכאי שהוא הא' על לו שנדמה ואפי' כן אומר הוא הדיין שעלמפ'
 דמיונו שמא בה, יוסיף שלא וכ"ש מדאי, יותר בטענתו מחזיק הואיהא
 עומדים בעה"ד וכשיהיו לו שממך וזהו הדין, את לעות גורם ונמצא לו,מכזב
 ואינו הוא חמיד פלוני בלבך תאמר שלא כלו' כרשעים בעיניך יהיוכו'
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 שמעון ט הרין: את עליהם כשקבלו כזכאין, בעיניךיהיו
 זהיר והוי הערים, את לחקור מרבה הוי אומר: שטחבן

 ואבטליון שמעיה י לשקר: ילמרו מתוכם שמאברבריך,
 ולפיכך חובה, לו רואה אתה אין בכך, מחשבתך משקיע שאתה שכלמשקר
 כדין, שלא לו מכחש וחברו תובע של בפענתו שאפשר במחשבתךהשקיע
 שניהם ונמצאו כדין, שלא תובעו וחברו נתבע של בטענתו דאפשרוכן

 כראוי, בדבריהם ותחקור בהם תדקדק כך שמתוך עד כרשעים,בעיניך
 כו' עליהם שקבלו כזכאים בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים אח"כואמר
 לך יש הוא, שכן ואחר הדין, מן להם שגזרת כמו ועשו הדין קבלו שהםכלומר
 צודקת היא שטענתו בלבו סבור היה לדון בא כשהיה ואחד אחד שכללדון
 ואז לו ונשמע הדיין חוזר הדיין מרבה ההפך וכשראה ובמעל, במרדולא
 מ"מ עכ"פ, שקר מהם אחד דמ"מ ונפפר, ונשבע לשבועה המזקקהדיין
 כלומר כו' כמי גורמים ויש הדין. את מקבלים שהם אחר כצדיקיםהחזיקם
 דרמז הדיינים, כעורכי תעש אל כענין פי' וברייתא מתחי' מאליהםשקבל
 שבא כאדם דעתו, אחר להמשך רדוף יהא שלא רבו אצל למד שהואבענין
 לא שקר אם אמת אם זכותו לפי להשיב שמחזיר חבירו עם דיןלערוך
 ויודה חבירו כדעת אם כדעתו אם הדבר את לפ' ראוי היאך בעצמויתבונן
 כעורכי עצמך תעש אל פ"י( דר"נ )באבות היא הבריית' ולשון האמת,על

 תבהל אל הלכה או פעם ושמעת המדרש לבית באת אם כיצדהדיינים,
 אמרו: טעם באיזה ושואל יושב הוי אלאלהשיב

 בדבריך זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה הוי אומר שטח ~י שמעון)"
 העדים, לחקור שירבה תחילה אמר לשקר. ילמדו מתוכםשמא

 כמו ובמקום, בזמן תלויות וכולם שבע, והן הן, ידועות שהחקירותואע"פ
 החקירח הנה באה להוסיף, אין ועליהם ע"א( )מ"א בסנהדריןשביארנו
 או ההורנ לבוש היה ומה היה היאך בבדיקות שירבה כלו' בדיקהבמקום
 והזהירו מכוונים נמצאו אם בעדותם לפשפש כדי באלו וכיוצאהנהרג
 יבינו שלא העדים עם שמדבר דבריו ובשאר בחקירתו שיזהראח"כ
 ואומר אותם מאיים שהדיין הרי בזה המשל בשקר, ויוסיפו ישמעומדבריו,
 עדותכם תהא ביניכם הכחשה שום תמצא שאם בעדותכם הזהרולהם

 דבר בכל עדותם לכוין ביניהם ומתלחשים בכך, מרגישים הם ואזבטלה,
 בזה: כיוצא כלוכן
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 את ושנא המלאכה, את אהב אומר: שמעיה מהם,קבלו
 את שיאהב תחילה אמר כו' אומר שמעיה כו' ואנמליון שמעיה)1(

 מיגיעו, ויהנה מעמלו שיזון לו נוח לה, צריך הוא שאם כלומרהמלאכה,
 לזה ושמא הבריות, את שילסמים או הצדקה, מן לזון יצמרךולא

 למלאכה צריך דהוא דאחר כלו' הרבנות את ושנוא אח"כ שאמר מהנמשך
 דאפשר מה בכל ירויח אלא גאותו, מצד המלאכה בנקיות מדקדק יהאלא
 ]נבילתא[ )נבילה( פשוט ע"א[ קי"ג ]פסחים שאמרו כמו בכשרות,לו

 אנא, רבא וגברא אנא, כהנא תימא ולא אגרא[ ]ושקילבשוקא
 אפילו המלאכה את אחוב לפרש ויש מילתא, בי ]וסניא[)וזילא(
 שהבפלה במל, יעמוד ולא תועלת, של דבר באיזה שיתעסק כלומרלעשיר,
 שלא כלומר הרבנות, את שישנא הזהירו כך ואחר קשים, דברים לוגורמת
 לשנאת יביאהו שזה מדאי, ביותר והשררות הנצוח לבקש מפתהו עושרויהא
 על יתירה אימה לימול שיבא וכן רוקו, בלעו עד ירפוהו לא עליו,רבים
 אדם שנתמנה כיון ז"ל אמרם והוא גדול, עון שהוא שמים לשם שלאהצבור
 יתירה אימה ממיל הוא הסתם דמן כלו' מלמעלה רשע נעשה הצבור עלפרנס
 צחות דרך אמרו פי"א( נתן דרבי )באבות ובברייתא שמים, לשםשלא
 ]בראשית שנאמר מלאכה שעשה עד כלום טעם לא הראשון אדםאפילו
 ולשמרה,וכן לעבדה עדן בגן 1ינחהו ט"ו[ב'
 בברית, ניתנה המלאכח כך בברית, ניתנה שהתורה כשם אמרושם
 ]שמות מדכתיב אסמכתא דרך והביאוה בוצוה, בכלל שהיא לומררצה
 מלאכתך, כל 1עשית תעבוד ימים ששת פ'[כ'

 והוא מדאי, יתר בעצמו משתבח יהא שלא ת"ח על הרבנות שנאתופייענין
 לו יניחו אחרים אבל מעצמו, לראשו עמרה אדם יניח שלא מלמדשאמרו
 שפתיך, ולא נכרי , ך י פ א ל 1 ר ז ך ל ל ה י ב'[ כ"ז ]כהטלי'שנאמר
 תורה, דברי על עצמו המגביה כל ב'( י"א פרק )אדר"נ עקיבא רביואמר
 ומתרחק חוממו על ידו מניח ושב עובר כל בדרך, המושלכת לנבילהדומה
 הענין והוא , א ש נ ת ה ב ת ל ב נ ם א ל"ב[ ל', ]משלי הה"דהימנה,
 בו קצים אדם בני שכל "לממר הגון", שאינו מי "תורת בדמיון רמזנואשר
 שלא ר"ל לרשות תתודע אל אח"כ ואמר צורכן". בכדי להם שירדאחר

 לשון כי אותו, ומכירין בו יודעין והשולטנות המלכות בני שיהיוישתדל
 שאיננו מה לעצמו האדם מסבב היותו על יורה מדרכיו אחד עלהתפעל
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 חכמים, אומר: אבמליון יא לרשות: תתורע ואלהרבנות,
 מים למקום ותגלו גלות חובת תחובו שמא ברבריכם,הזהרו
 שם ונמצא וימותו, אחריכם הבאים התלמירים וישתוהרעים,
 יצי אומר: הלל מהם, קבלו ושמאי הלל יב מתחלל:שמים
 יהא לא להם נודע שאינו שמאחר ואמר מתכבד, מתאמץ מתחזקכענין
 רק דבר, מכל להתרשל תביאהו למלכות שהקורבה בכך, משתדלהוא

 נותנים שימושם במורח יכנס שלא אפי' לבטלה, ימיו כל ולהפנותלעבודתם
 אלא האדם את מקרבין שאין למטה שאמרו והוא בממונו, עיניהםעליו

 ח ק י ם כ י נ ב ת א כו' ך ל ם ה י"א[ ח' ]ש"א בפסוק וכ"שלהנאתם,
 1לקצור חריש1 1לחר1ש כו' בםרכבת1 ל11שם

 בנ1תיכם 1את כו' םלחםת1 כלי 1לעש1תקציר1
 אמרו )שם( ובברייתא כו' שד1תיכם 1את כו' לרקח1תיקח
 פתח לו פותחין שבראשונה שאע"פ הרשות את ליטול אדם יתכויןלא

 באחרונה: היא קשה לו,ומלוין
 דברים לברר הזהרו פי כו' בדבריכם הזהרו חכמים אומר אבמליון),",(

 בצד לפרשם פנים בשום סובל המאמר יהא שלא עד מפיכם,היוצאים
 להם יש ואם ולהם, לנו מה תאמרו שאם למינות, מהם נוטה השומעשיהא
 דברים לכם יארעו לפעמים שמא כוונתינו, על וישאלו יבואו בדברינוספק

 הרעות, לאותם נומים הם ואדרבה לשאול, חפצים השומעים שאיןבמקום
 בתלמידים חשוד אינו חכם של מקומו הסתם שמן ומפני בכך, נוחהודעתם
 לאיזו ממקום שתגלו עד העון שיגרום למקום התחייבו שלא אמר לכךכאלו,
 המינים, בדרכי משוקעים שיושביו למקום 3לותכם שתהא ואפשרסיבה
 בפי' דעותיהם שיחזקו אלא עוד ולא דבריהם, לסעד כפשומו מאמריוויקחו
 כוסם להם שישתו אלא לשאול יבואו ולא דבריכם, מתוך להםהנוטה
 הבאים התלמידים ואפילו בתוכו, אשר הזבוב עם ברצון אותוומוציצין
 ידיכם, על מתחלל שמים שם ונמצא ממנו, ישתו מיתתכם אחר ר"לאחריכם
 הלשון וכבר למעלה, כם"ש ובייתוס מצדוק לאנטיגנוס שאירע מה בזהורמז
 שנמשלו למה נמשך הרעים, מים מינות לדברי לקרוא רבותינו בדברימורגל
 ה ת ש ט"ו[ ה' ]משלי עקב בפ' בספרי ז"ל שאמרו והוא למים, תורהדברי
 ממי מים שתה אימר שהיה מנמיא ן' כדר"ש מובראך , ך ר 1 ב ם ם ים

 המינים: דברי ש להכהטיך עכורים מים תשתה ואלשבראך,
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 את אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב אהרן, שלמתלמידיו
 שמה אבד שמא נגד אומר: היה הוא יג לתורה: ומקרבןהבריות
 בתגא ודאשתמש חיב, קמלא יליף ודלא יסף, מוסיףודלא
 מן פירוש כו' אהרן של מתלמידיו הוי אומר וזלל כך'. וש3!אי דולל)י"ב(

 לחברו אדם בין כלומר שלום", "אוהב הנהגותיו אחרהנמשכים
 )באבות בברייתא ופירש אדם, בני שאר עם עצמו בעסקי שלום","ורודף
 אמרו בו, הותרה דברים שינוי שאפילו שלום שימת בענין פי"ב(דר"נ
 ויושב לו הולך זה עם זה מריבים אדם בני ב' רואה אהרן כשהיהרז"ל
 את וקורע לבו את ממרף עשה, מה חברך ראה בני לו אומר מהם אחדאצל
 חברי, את ואראה פני אשא היאך לי אוי ואומר עצמו, את וחונקבגדיו
 הקנאה שמסיר עד האחר אצל וכן עליו, שסרחתי הוא שאני ממנובושתי
 זה, את זה ומנשקין מגפפין זה עם זה וכשפוגעין ואחד, אחד כל שלמלבו

 בית ל כ כו' רן ה א ת א ו כ ויב כ"מ[ כ' ]במדבר עליושנאמר
 כל ל א ר ש י י נ ב ח'[ ל"ד ]דברים כתיב במשה ואילו ל, א ר שי

 כתיב:לא
 עליו אמרו מעון. ולהשיבם בנחת להוכיחם כלומר הבריות, אתאוהב

 למחר שלום, לו נותן רע באדם פגע בדרך מהלך כשהיה )שם(ז"ל
 אהרן, פני ואראה פני אשא היאך אומר עבירה, לעבור האיש אותורצה

 ונכלל ידו, על מעון נמנע האיש אותו נמצא שלום, לי שנתן ממנובושתי
 שגדר ידעת וכבר דעתו, עם דעתם מאחד שהיה על האהבה כמין זהענין

 הרצון: שווי הואהאהבה
 ואומרים בושים שהיו עד עמהם, מתחבר שהיה כלומר לתייח,ומקרבן
 שלא לעיניו ברית היה כורת חיינו מה אנו מה אהרן ידע אלו לנואוי
 חשובים, אדם בני שאנו עלינו חושב הוא שבודאי אלא שנינו בראיתיתחללו
 בחברתו נכהמכים כך מתוך והיו מחשבתו, את לאמת לנו ראוי פנים כלועל

 הימנו: תורהולמדים
 שעוסק כל כלומר שמיה, אבד שמא נגד הלל: ר"ל אומר היה דץוא)י"ג(

 שם, ולקנות להתגדל אלא לשמה שלא ר"ל השם, פרסום כנגדבתורה
 המשך מלשון נגד מפ' ויש שמו, ויאבד מעלתו תפסק כלומר שמיה,אבד
 שמן כלומר שםיה, אבד יתירה לגדולה ועולה הרבה נכהמך ששמו כלכלומר

 עיקר: והראשון עליו, ולוקה ברבנות עצמו מנהיג הואהסתמ
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 וכשאני לי, מי לי, אני אין אם אומר: היה הוא ידחלף:
 כלומר ימוף, במעלתו להוסיף תמיד משתדל שאינו כלומר ימיף, מוסיףורלא

 משנתו על להומיף שראוי אמרו ומכאן קללה, לשון והוא זכרו,ימוף
 הנשאר, את ללמוד נכסף יהא דברים כמה או מסכתות כמה למד ואםתמיד,
 וללמוד בכהטנה להומיף מכאן הנהיגו וכן זה, אחר זה הדברים בכלוכן

 ע"א(: ל"א בתענית )כם"ש ואילך באב ממ"ובלילות
 בידי שאפילו קללה בני אינן כלומר כלל, לומד דאינו כלומר יליף,וושלא

 ודישתמש אח"כ ואמר הפלגה; דרך זה להורגו-ואמר הוא ראויאדם
 נקרא שהוא מרבנן מצורבא תשמיש מקבל שהוא כל פירוש חלף,בתגא
 אלא בכך שיענש ר"ל חלף, ומהדרו, מקוטו את מעפר שהוא שם עלעפרה
 התורה בכבוד שנהנה כל התורה על תגא מפרשים ויש תלמידו, הואא"כ
 וכ"ש התורה בכבוד שנהניתי לי אוי צועק שהיה פרפון ברבי שמצינוכמו
 שכל פי' בברייתא וכן בסיבתה, שכניו על ומתגדל בה מתכבד הוא]אם[

 עיקר: וראשון הבא, לעולם חלק לו אין המפורש בשםהמשמש
 מעורר איני בעצמי אני אם כלו' לי. מי לי אני אין אם אומר היה דןוא)י"ד(

 בידי הבחירה והרי אורחותי, להמיב בעדי ישתדל מי למעלות,נפשי
 מלאכתי להיות ארצה אם בידי הכל אלא במעשי, ומונע מכריע עליואין
 נ"ל אני, מה לעצמי וכשאני לבד, גופי בצרכי אם ושלימותה הנפשבחק
 גופי בצרכי להתעמק ר"ל לעצמי אני אם בידי שהכל ואחר כלומרלפרש
 והנה אני, מה הנפש ולשלימות האל לעבודת בזה שאשגיח מבלילבד

 נפשו בחק משתדל האדם להיות והכוונה כבהמה, ההנהגה זאת עםנחשבתי
 להיות בכונת זאת גם ואף לבד, ההכרח כפי גופו ובצרכי תמידי,השתדלות
 ואמר התשובה", "בחיבור שביארנו וכמו הנפש, לשלימות כוונתותכלית
 ר"ל לעצמי, להיות יצרי החפיאני אם כלומר, אימתי, עכשיו לא ואםאח"כ
 והיא פוב תכלית אל השגחה מבלי גופי, בצרכי השתדלותי כללהיות
 מעוותי לתקן שבלבי מה על ההנהגה בזאת נשען ואני הנפש,שלימות
 זאת ממך על נפשי בתיקון השתדלותי ויתאחר קצי חבל יבאבמרם

 ידי, מבין ישממ תקותי זמן אולי כלומר אימתי, עכשיו לא ואםהמחשבה
 י ת ת נ י ו ג ו'[ נ' ]ישעי' לומר לבא, מכאב ותצעק נפשי תאבלואז
 י'[ מ' ]קהלת , י נ ם ר י ד ב ע כ"ז[ י"מ ב', ]שמואל ם י כ םל
 ל 1 א ש ב ה ם כ ח 1 ת ע ד 1 ן 1 ב ש ח ו ה ש ע ם ן י א יכ
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 אומר: שמאי מו אימתי: עכשיו, לא ואם אני, מהלעצמי,
 את מקבל והוי הרבה, ועשה מעט אמור קבע, תורתךעשה

 שמרח מי ע"א( ד"ג )ע"ז שדרשו וכמו , ה מ ש ך ל ו ה ה ת א ר שא
 כפי לא אם לנפש, וכבוד מעלה השגת שאין בשבת, יאכל שבתבערב

 הזה, העולם בחיי הצדיק כונת והיא גופה, אברי עם בהיותהשהושלמה
 המחברים" "וגדולי למרקלין, שתכנם כדי לפרוזדור עצמך התקן עניןוהוא
 מתי בבחרותי המעלות אקנה לא אם אימתי, עכשיו לא אם בפיה"מפירשו
 נ:ו, שהומבע ההרגל מן האדם בו להוציא קשה הזקנה ועת לביתי,אעשה
 לאיזה נפשי להיות שברשותי אחר כלומר אני, מה לעצמי וכשאני פי'וכן
 משולל ורק נעור והנני עצמי, להשלים המעשים מן עשיתי מה שארצה,צד
 כשהמתעמק אפילו כלומר אני, מה לעצמי וכשאני מפרשים ויש המעלות,מן

 נפשי לשלימות ימפיק איך כלומר אני, מה לבדי לי שהוא המובבמפעל
 ובברייתא יתברך, לפניו במשפט בהתיצבי עולם אדון לפני זה אתןומה

 כאן, הכל כאן אני אם אומר שהיה עליו עוד אמרו ע"א[ נ"ג]מוכה
 הוא הכל דתכלית כלומר כאן[, טי כאן ]איני כאן(, מה כאן אני )איןואם

 ד 1 ם י ק י ד צ 1 כ"ה[ י' ]משלי באומרו הכל, הוא דהחכם ונמצאהחכמה,
 לה ואמר כו' אחת גולגולת ראה הוא אף שם אמרו וכן , ם ל 1ע
 על להאמין הכונה ימיפוניה, לדממיפך ומוף אמפוך, דאמפתעל

 הרע ושפעיות במקרה, לא העונש, מצד כולם שהם והמיבותהמאורעות
 בה מודד שאדם במדה ד"ח( )במומה כמארז"ל עושיהם, בראשישובו
 כו' 1 ל ם ל ש י ם ד א ל ע 1 פ י כ י"א[ ל"ד ]איוב וכן כו',מודדים
 מעללי1 כפרי כדרכי1 לאיש 1לתת י'[ י"ז]ירמיה
 פי על אף כו', 1 ל כ א י ם ה י ל ל ע מ י ר פ י כ י'[ ג']ישעיה
 הוא ולכן בחירתו, מצד אלא להרגו הב' הוכרח לא להענש, ראוישהראשון

 ג"כ: להענשראוי
 וכאשר עראי מלאכתך שתהא כלומר קבע, תורתך עשה אומר שכ~אי)פ"1(

 שאתה למה כונתך תהיה מלאכה בעת שאפילו עד קבע ותורתךיזדמן,
 להתעמק מחשבתך אחריה שתפנה עד וביתך גופך לקיום להצריך

 ובחכמה:בתורה
 הראשון אבינו מזמן לנו קנויה מעלה היא שזו הרבה. ועשה מעמאמור

 , ם ח ל ת פ ה ח ק א 1 ה'[ י"ח ]בראשית שאמר ע"האברהם
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 עשה אוטר: גטליאל רבן טז יפות: פנים בסבר הארםמל
 אהמרות: לעשר תרבה ואל המפק, מן והסתלק רב,לך

 רשעים הרבה, ועושים מעם אומרים דצדיקים "מכאן ע"א פ"ז ב"ם)וכם"ש
 ר ש א כ ה ש ע ת ן כ השיבוהו והם עושים"( ואינם כו'אומרים

 ח ק י 1 ח'[ י"ח ]שם נאמר ואח"כ לבד לחם פת כלומר , ת ר בד
 שכן הדין והוא כו'. עשה אשר הבקר ובן וחלבחםאה

 כענין בהפך, עושה והרשע הבטחתו, על יתירים מעשיו יהיו הדבריםבכל
 מערה וה ך[ ל י ת ת ]נ שדה ה י"א[ כ"ג ]בראשית שאמרעפרון

 מכדי יתר ממנו רצה המעשה ובשעת , ה י ת ת נ ך ל 1 ב ר שא
 ץ ר א ]שם[ באומרו באומד, לשערה וכיוון כסף" שקל מאות "ד'שוויה

 היא: מה ובינך ביני כסף שקל םאותד'
 לבך היה לא שאפילו כלומר יפות, פנים בסבר האדם כל את מקבלודווי

 סובר שיהא עד ביאתו, על כשמח לפניו עצמך את הראה בכך,שמח
 דר"ן )באבות אמרו ובדרש ביאתו, על לשמחתך מצהיבות פניך שיהיועליך
 מעלה בקרקע כבושות ופניו שבעולם מתנות כל לחבירו אדם נתןמפי"ג(

 כלום, לו נתן לא אפילו יפות בפנים המקבלו אבל כלום, לו נתן לא כאלולו
 ממנו: שבקש מה כל לו נתן כאלו הואהרי

 עשה אמר שלמעלה הוא פירושו כו'. רב לך עשה אומר גמליאל רבן)טייז(
 אמר בכאן אבל מזולתו, מקובלת חכמתו שתהא הלימוד לענין רבלך

 בהדיה כתובה שאינו ממה לידך הוראה תבא שאם כלומר הוראה, לעניןזה
 לו יעשה רחוקות, ראיות ממקצת או הסברא מן להוציא ויצטרךבתלמוד

 יהא ולא המפק מן הוא ויסתלק הענין לו שיתברר ממנו גדול ימצא אםרב,
 כמותו, אפילו או הימנו גדול שם אין ואם ידעתי, לא ולומר מלשאולבוש
 הימנו, לקטן אפילו לאחר נגלים שהם מאחה נעלמים דבריםהרבה
 מצרפין יהיו לאחר אפילו יתברר וכשלא שמועה, או הקבלה מפיאם
 פנים כל ש ויצטרכו בענין בירור מוציאין אין ואם דאפשר מה כלבה

 העונש כל מקבלת הוא נמתלק מקום מכל המברא מןלהוציאה
 עשרה ]ומייתא[ טיכניף ע"ב( ז' )סנהדין ז"ל כאומרם כולם ביןונתפזר

 מכשורא: שיבא דלימטייה היכי כי ]אמר[ )אשי(, רב מבי]רבנן[
 מתוך מעשרותיו יוציא שלא כלומר אומדות, לעשר תרבה ואל אח"זךאב~ך

 אומרו לשון לפרש לי וקשה ספק, בכלל עצמו מכניס זה דגםהאומד,
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 מצאתי ולא החכמים, בין גרלתי ימי כל אומר: בנו שמעוןיז
 עשה לא כן העושה אפילו שהרי בכך מתמיד תהא אל כלומר תרבה,אל

 נטל ואם במנין, או בכהטקל או במדה אלא באומד, ניטל אינו שהמעשרכלום
 שבו, מעשרה אחד מעשר מאותו ומפריש כלום, עשה לא פחת אםמאומד,
 על לא כלל, מעשר שם חל שלא ג"כ שבו מעשרה אחד בכרי הנשארומן
 חל שכבר טצד טתוקנים פירותיו הוסיף ואם בכרי, הנשאר על ולאעצמו

 עליו חל שלא חלק בו יש שהרי מקולקל שהמעשר אלא הראוי עלהמעשר
 תיקון, לו ואין אדם לכל ואסור בו, מעורב שטבל המעשר ונמצא המעשר,שם

 קדושין של בשני שביארנו כמו תיקון בו יש מפרשים קצת שלדעתואע"פ
 הוצרך ומה שיתקן, עד המעשר וענין כלום עשה לא הרי מ"ם ע"א()נ"א

 מאומד שניטל' כן אומר הוא התרומות על ושמא בכך, יתמיד שלאלהזהיר
 או שיטפא אגב מעשר בלשון והוציא מ"ם תיקן הוסיף או פיחתואם
 יתמיד שלא והזהירו מהריוח, עשירית לתת רגילים שהיו הצדקה ששמא
 כראוי, בה אומד ואינו נקפצת וידו מאמץ לבבו שמא אומד, דרך כןלעשות

 עד לבזבז לו דאפשר ואע"פ מבזבז, ונמצא כך כל הרויח לא שמא בהפךאו
 במעשר, הוא מצוע דרך מ"מ ע"א( )ד"ן בכתובות שהתבאר כמוחומש

 לצדקה, מעשרו ויוצא בחשבון ידקדק אלא מבזבז, מכלל יצא לאוהסוסיף
 במה להורות יתמיד שלא שפי' ההוראה בענין שרמז ג"כ לפרשואפשר
 לו שיתברר עד בהלכות יפשפש אלא וסברא, אומד דרך לו נתבררשלא

 שביארנו: ע"ד אחרים עמו שיצרף אוהענין
 כלומר כהטתיקה, מוב לגוף טצאתי ולא כו' ימי כל אומר בנו שמעון),",(

 הלשון מרגיל הדיבור שרוב וזה הדיבור, ממעומ גדיה במדותאין
 ב ו ר ב י"ם[ י' ]כהטלי כאומרו שיזיקהו, או תפלות או שגיאה או טעותלדבר
 ל 1 ק 1 ב'[ ה' ]קהלת אמרו וכן , ע ש פ ל ד ח י א ל ם י ר בד

 בסלע מלה ע"א[ י"ח ]מגילה אמרו ורבותינו דברים, ברוב ילכס
 ]אמר ע"ב[ ]ע"א )קדושין( אמרו וכן בתרי(, )כהטתקות' בתרין[]כהטתוקא

 המוסר וחכמי שתיקו'(, דבבל )מייחמות' יחומא[ היינו דבבל שתיקותיהרב
 את האדם "בהמעיפ אטרו וכן ממונך", תאצור כאשר לשונך "אצוראטרו
 ברוב שהאויב כלו' נקמה, שהיא מלה יש אחר ואמר שגיאותיו", ימעפודבריו
 ותועלתו הדבור חלקי בחנתי א' ואמר נקמה. שיי דבריו מצד יצאדבריו
 ותירא תועלתם שתקנה דברים טהם חלקים לד' נחלק ומצאתיווהזיקו,
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 וכל המעשה, אלה עיקר המררש ולא משתיקה. מובלגוף

 התועלת להניח וראוי שכנגדו, לעזר אחר כנגד שמדבר מי כעניןמאחרים
 לנזק: התועלת ימפיק לא פעמים ברוב כי אפילו הנזק,מחשש

 באחר, הרע ולשון נבלה כדברי כלל. תועלת ולא נזק מהם שתקוהרד48טני
 בנפשו, מכוער הדיבור זה הנחת וצורך כלל, אחרים לעזר השגחהבלי

 והמקריים המאורעות כמיפור תועלת, ולא נזק לא )מי( תקנה שלאומהם
 מעל משאם תקל תעזבם אם המיבות ושאר חמלחמות בזמןוהמתחדשים

 ובזח ובמידות, בחכמה כלל, נזק בלא תועלת מהם תקוה דברים ומהםגופך.
 הרביעית והתרנו חלקים, ג' הדיבור מן שחימרנו ונמצא הדיבור צורךלבד
 הלזו דמתני' בפי' ז"ל הרמב"ם הוא )א"ה ע"ה חכמינו" "ומגדולילבד.
 ורכילות ולה"ר שקר כעדות ממנו מוזהר הא' חלקים. לה' הדיבור חלקויע"ש(

 שיחה מיני ושאר הלצים במושבות הנבלים כמיפור נמאם והב'והקללות.
 בו שימעפו וצריך ומחורתו ופרנמתו בעמקיו האדם בעיני מותר והג'(בפילה.
 חמדות מעלות אם המעלות לשבח והוא אהוב, והד'( עיקר. יעשם ולאהדברים

 מצוה והחמישי( הפחותות. והמדות העבירות וגנות שכליות מעלותאם
 החכמה "תחילת החכם ואמר ומצותיה. דרכיה וללמוד התורה כקריאתבו
 זה שהיה ומצד חכמים, דברי לשמוע אזנו שיפה כלומר השתיקה",היא
 מדת אז שבח החכמים בין וגדל למודו, בתחילת המאמר זה שאמרוהחכם

 כ"ב ]משלי כמאמר החכם מפי הדברים לשמוע ולבו אזנו להפותהשתיקה,
 תשית 1לבך חכםים דברי 1שםע אזנך הפי"ז[
 הדיבור", מעצלת חשתיקה, עצלת "פובה אמרו המומר וחכמי י. ת ע דל

 שיהא הוא, אצלם הדיבור עצלות כי המאמר בביאור נתבלבלוורבים
 מתיקות מענין עצלה שפירשו עד השתיקה, היא וזו מלדברעצל
 השתיקה", עצלת "פובה בג לבאר אצלי אבל הערב, מלשוןנגזר
 עצלה ר"ל הדיבור מעצלת ממנה, נכהטכת שהשתיקה עצלהר"ל

 ואם גמורה עצלה אם מינין ב' העצלה כי וזה ממנו, נכהטך הדיבורשיחא
 הוא הגמורה והעצלה החכמות לימוד על נאמר הנה והמאמר קצרית,עצלה
 בהבנת שיתעצל אבל שילמד הוא והקצרית כלל, בלימוד השתדלשלא
 הענין, בהתחלת ויחשוב אמיתתן, על הדברים ובבחינת למצרףלמודו

 הידיעת שבענייני ואמר החכם בזה והפליג רע" יותר היא הגמורה"שהעצלה
 שהדיבור קצרית, מהעצלה פובה ממנה נמשכת שהשתיקח הגמורההעצלה
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 אומר: גמליאל בן שמעון רבן יח חמא: מביא רבריםהמובה
 ועל הרין, על האמת, על קיים; העולם רברים שלשהעל

 בשעריכם: שפטו שלום ומשפט אמת שנאמר:השלום,
 אויל בעצמו וישאר הדברים, להשחתת תביאהו לא שגמורה ממנה,נמשך
 על הדברים כיודע בעצמו ויחשוב ידמה והקצרית לזולתו, יזיק לאמחריש
 דבריו: השומעים הפתאים ולאחרים לו ויזיק שגיאותו ויפרמם וידברבוריין,
 מעשיו שיהיו הזהיר, המעשה. אלא העיקר הוא המדרש ולא אח"כואמך

 המצוים בדברים הדיבור לו ימפיק ושלא לדבריו, שוים חכםשל
 ונאה דורש "נאה כמאמר והקיום הדיבור אבל לבד הדיבורוהנאהבים
 רות( )מדרש אמרו וכן עושיהם", מפי היוצאים הדברים "נאים וכןמקיים",
 אינם ודברי1 בז1יה הםםכן 1חכםת מ"ז[ מ']קהלת

 אלא היא, בזויה ממכן, שהוא עקיבא רבי של חכמתו וכי . ם י ע ם שנ
 ה מ ת א ל י"מ[ מ"ז ]דברים ודורש צווח שהוא הרי במעשיוממכן

 וית1ם אלםנה כל כ"א[ כ"ב ]שמות ממה, והואםשפם,
 שאם עצמו מביא שהרי בזויה, חכמתו מענה, והוא ן, 1 נ ע ת אל

 שאמרו וזהו עיניך, מבין קורה מול לו יאמרו עיניך, מבין קימם מוליאמר
 מתייראות הבריות אין משחמא יראה, לו נותנין אדם המא שלא עדבדרש
 א ל ם וא , ת א ש ב י ם ת ם א א הל ד'ז'[ ]בראשית וז"אממנו,

 ]איוב "שאת"מלשון זולתי פי' וכבר רובץ, ת א חם לפתחתמיב
 רשאי אתה מעשיך תמיב אם כלו' ם, 1 ם ם ך י נ פ א ש ת ז א מ"ו[י"א
 חמאת, שאם נ"ל כו' רובץ חטאת לפתח אל"כ אבל אדם, כל לפני פניךלישא
 הראוי במקום להחריש לך ויגרום פיך, פתחי על רבוץ עומד שעשיתהחמא
 שהוא מפני בו רצו גדול, תלמוד ום"ש עיקר, שהמעשה אמר הצד וע"זלדבר,
 במדת דבריו ומיים מקץצה, לידי מביא דתלמיד המעם שפי' והואקודם,

 במעות שמרבה כלומר חטא מביא דברים המרבה וכל אומר והואהשתיקה
 שביארנו: ע"דובשגיאות

 שקראו והוא שנתחכם אחר זה ואמר כו' אומר גמליאל בן שמעון רבן)י"ח(
 בנו "שמעון" קראו דלעיל ובמתני' גמליאל בן שמעון רבןעכשיו

 למעלה זו כהשנה ענין ביארנו וכבר למודו, ובתחילת בחור היה שאזאומר
 בהקדמתו ז"ל המחבר רבינו ום"ש יו"ם תום' להרב עיין )א"ה השניהבמשנה
 ישוב(. וצריך שם ומ"ש קי"פ באות במשנה הנז' התנאיםבענין

 יתברך. לה' תודה הפרקנשלם
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 שהיא כל האדם, לו שיבור ישרה דרר היא איזו אומר: רביא
 במצדה זהיר תזי האדם, מן לו ותפארת לעושהתפארת

 שהוא הקב"ה על "לעושיה" מפרשים יש כו' שהיא כל כו' אומר רבי)א(
 דרך המדות על פעולה מילת וייחם דבר, כל על ועושה פועלנקרא
 , ן ר ח ב 1 ש ע ר ש א ש פ נ ה ת א 1 ה'[ י"ב ]בראשית כמוהרחבה

 במעשהו האדם שיבחר המאמר וכונת ענייניו, ותקנו השלימו אשרכלומד
 האדם פועל יהיה שפעמים ולבריות, לשמים רוח נחת מעשה באותושיהיה
 על מומב שהכל הדברים ועיקר בהפך, ופעמים לבריות, ופוב לשםים,רע
 ממנה הא' לקצה יפה שאם הממוצע, הדרך לו שיבחר ואמר המעשה.בעל
 יפה ואם דע, שהוא בעצמו המעשה מצד תפארת לו יהא ולא כמיל,יקרא
 תפארת לו יהיה לא פוב שהמעשה אע"פ מדאי יותר האחרון קצהאחר
 יותר כילי יהיה אם בזה המשל שופה, בחמיד יחזיקוהו אדרבא האדם.אצל
 מדאי, יותר מפזד יהיה ואם בעצמו, המעשה מצד תפארתו תהיה לאמדאי
 לא אדם בני מ"ם בעצמו, פוב והמעשה ודומיהן לצדקות מפזר שהואאע"פ

 וכן השפות, ממיני ומין מותד עניינו אצלם יהיה אבל בכך,ישבחוהו
 הדברים:בכל

 של מ"ש יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר והוי אח"כדאבפר
 מיוחדים עונשם דבים שהלאוין עשה, במצות הוא הענין וזהמצות.

 ואחדיה מכולם, חמורה שהמקילה עניינם, חומד ידוע עונשם ומצדבתורה,
 ואחר' ב"ש, מיתה ואחריה כרת, ואחריה חנק, ואחריה הרג, ואחריהשריפה,
 עונשם לדמות יש מ"ם מלקות, בהם שאין לאוין שיש ואע"פ ארבעים,מלקות
 נתבאד לא עשה מצות אבל לכך, קדוב או הלאוין שאד כעונש שמיםשבידי
 במניעתם שיש ומילה בפמח רק מניעתם, עונש ולא בתורה עשייתםשכר
 אתה שאין מפני הפעם ותלה כבחמורה, קלה במצוה זהיר להיות וזרזוכרת
 ממנה שתמשך בעיניך קלה מצוה שיש והפעם מצות, של שכרן מתןיודע
 שבת של בקידוש היום שזכירת משל דרך שתאמר כמו התורה, מפנותפינה
 ג"כ ממנה שנמשך החידוש אמונת בלבבות משקיע דבר והוא בעיניך, קלהוא

 ג"כ, הפמח מענין שיוציא מה ממנה שיוצא ונטצא הפבעים שנויאמונת
 בזה: כיוצאוכן
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 העי מצות, של שכרן מתן יורע אתה שאין כבחמורה,קלה
 הפמדה. כנגר עברה ושכר שכרה, כנגר מצוה הפמרמחשב
 המחברים" "גדולי ופי' שכרה, כנגד מצוה הפמד מחשב והוי אח"כיאמר

 חיבוב התבאר שלא שאע"פ כו' זהיר והוי למ"ש נמשך שהואבפיה"מ
 פפור בטצוה העוסק זה מפעם שאמרו וכמו שביארנו. כמו מצוה עלהמצוה

 והוא הקשה צד בקצתם יש מ"מ המצות ש מעבירין אין וכן המצוה,מן
 שהנמנע ומילה פסח כגון חמור, עונש במניעתו שיש עשה מצותשכל

 שאין המצות, שאר משכר גדול עושי' שכר כרת, חייב במזידמעשייתם
 שמים, עונש אלא חייב שאינו מעקה מלעשות נמנע אם כגון כרת,במניעתם
 ז"ל אומרם אצלי והוא מעשה, בו שיש הלאו היה אם מלקות עונשבכדי
 תורה ביפול עונש כך המצות, כל משכר גדול תורה תלמוד ששכרכשם
 ההפסד שתעיין כלומר שכרה, כנגד מצוה הפסד וזהו העבירות, מכלגדול

 כנגד עבירה ושכר אמרו וכן בקיומה, השכר יערוך וכנגדו בהעדרההמיוחד
 כפי יצרו, וכבש לבו מפוב ממנה ונמנע לידו עבירה נזדמנה שאםהפסדה
 שאמרו והוא בהנחתה, גדול שכרו יהיה העבירה עשה אם המגיעוהעונש

 עושה כנגד שכר לו נותנין עבירה עבר ולא היושב כל ע"ב( פ"ל)קידושין
 ]תהלים דקדושין( פ"ק סוף )בירושלמי ז"ל אומרם ג"כ אצלי והואמצוה,
 שלא כיון הלכ1, בדרכיו ע1לה פעל1 לא אף ג'[קי"פ
 אין עצמם, מצד אמתיים שהדברים פי על ואף הלכו, בדרכיו עולה,פעלי
 בקלה זהיר הוי אומר' סותר זה שהרי שא"כ פירוש, לענין כןנראה

 וכן זה, מצד שכרן מתן לדעת לו יש שהרי כו' יודע אתה שאיןכבחמורה
 המגיעו העונש לפי כלומר הפסדה, כנגד מצוה שכר זה לפ' לומר לושהיה

 נמשך ]שאינו[ אחר מאמר שהוא לפרש ויש עשייתו, שכר יהיהבמניעתו
 להעיר שבא הוא וביאורו לעצמו, מיוחד מאמר אלא כו', זהיר הוי לעניןכלל
 הטצות, בעשיית התעוררות כלומר העבירות, והנחת המצות ע~טייתעל

 שתפסיד השכר בהעדרת מחשב בהיותך מעשייתה, במניעתך לבךוהכאב
 ואפילו בידים. אותו והפסדת בידך עשייתה שכר היה כאלו בעיניךויהיה
 להעיר בא הפסדה כננד עבירה שכר וכן בזה די אחר עונש לך יגיעך לאאם

 ממך שיעדר מה בהעדרה מחשב והוי ואמר העבירות. מן להמנעלאדם
 הצלה ממנו ונצלת העונש הגיעך כאלו בעיניך ויהיה לו המיועדהעונש
 שיגיעך וכ"ש בזה, לך די במניעתו אחר שכר יגיעך לא אם ואפילוגמורה,



 המאירי מנחם רבינופירוש3~1
 מה רע עברה, לירי בא אתה ואין רברים, בשלשההמתכל
 במפר מעשיך וכל שומעת, ואזן רואה, עין ממך,למעלה

 הוא, וביאורו לעצמו, מיוחד מאמר שהוא ג"כ מפרש ויש שביארנו, כמושכר
 בעיניך קל הפסד אותו יהיה המצוה, בעשיית הפסד שיגיעך תראהשאם
 ריוח ויגיעך לידך עבירה תזדמן אם וכן בעשייתה, לך השמור השכרבערך

 בעשייתה, לך המיוחד העונש בערך בעיניך, קל ריוח אותו יהיהבקץצייתה,
 יםלא 1אחר שקר לחם לאיש ערב י"ז[ כ' ]משליכענין

 : ץ צ ח ו ה יפ
 כלומר עבירה, לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל אח"כראמר

 שתהיה, ראוי היאך במידות הנהגתו לאדם כלל דרך שהודיעאחר
 הקלות המצות בעשיית זהיר להיותו אח"כ ושהעירו הדרכים במצועוהוא

 ומניעת המצוה בעשיית כך אחר ושהעירו שכרם. מתן העלם מצדכבחמורות
 אל פונה תמיד מחשבתו להיות בהערה עוד הפליגו אחרת, מדרךהעבירה

 בג' הסתכל ע"ז ואמר כלל, חמא לידי יבא ולא הזכיר אשר הדבריםאלו
 כלומר ממך, למעלה מה דע א' והם עבירה, לידי בא אתה ואיןדברים
 בהשגחתו שיאמין ר"ל כו' שומעת ואזן רואה עין ב' ית'. מציאותושתאמין
 גבוה מעל גבוה כי ז'[ ה' ]קהלת לדעתולהבין משפמיו,וביושר
 להאכיל בתחתונים משגיח שהוא ר"ל , ה א ר י ל פ ש 1 )ה'(,]שומר[

 מ[ ד א י ד י ל 1 ם ג ]ו ידיו( )כגמול י"ד[ י"ב ]משלי טעלליו, פרי אישכל
 אפשר אי עבירה עשית שאם ר"ל נכתבים, בספר מעשיך וכל ג' 1. ל ב י שי

 תבא שאם מעשיית' תזהר ואם ממנה, תשוב לא אם עליהם )י(]ת[תענששלא
 לעשותה, בידך להמפיק שלא ה' מדרכי הוא כבר התשובה סמך עללעשותה

 "בחיבור שביארנו כמו לגמרי, עונשם מונעת התשובה דאין עבירות שישוכן
 בלי נמחק החוב דאין כלומר נכתבים, בספר מעשיך וכל ענין וזהוהתשובה",

 שעשיית וכן קצת, עונש בלא לגמרי נמחק העון דאין משל דרך כךפרעון,
 ח ק י א ל ]כו'[ ר ש א י"ז[ י' ]דבר' ז"ל כאומרם תעבירהו, לאמצוה
 ונגמל העבירה, על נענש אלא בספ"ד( לק"ם )א"ה מצוה, שוחד זה ד ח 1ש
 היותם על משל שהוא בספר, המעשים כתיבת בענין מפרשים ויש המצוה,על

 שומעת, ואזן רואה עין ענין זהו כן שאלו כן, נ"ל ואין ית', אצלונודעים
 בעים והשגחתו וידיעתו ית' מציאותו שיאמין הוא דברים הג'אלא

 שביארנו: ע"ד העונש להצלת מנוס לו ושאיןהתחתון
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 אומר: הנשיא טהורה רבי של בנו גמליאל רבן בנכתבים:
 משכחת שניהם שיגיעת ארץ, ררך עם תורה הלמוריפה
 עון, וגוררת במלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכלעון,
 רבינו של בנו פירוש הנשיא, יהודה רבי של בנו גמליאל ר21ן)ב(

 תורה תלמוד יפה נשיא. בני גמליאל עליו שאמר והואהקדוש
 על ובא ומחורו', בפרנמתו חתעמקות ארץ" "דרך מפרשים יש ארץ, דרךעם
 שיגיעת ואמר , ה ל ח נ ם ע ה מ כ ח ה ב 1 פ י"א[ ז' ]קהלתדרך

 תורתו שמצד ממנו, נעדר העון צד שכל כלומר עון, כהטכחתשניהם
 לצדד צריך אינו המתפקותו ומצד ליזהר, צריך שהוא במה יודעהוא

 שכל אח"כ שאמר והוא פרפו, את בה לבקש וערמה תחבולה שוםבעצמו
 ביתו ומפוק פרנמתו צורך שהרי בטלה, מופה מלאכה עמה שאיןתורה
 להיות וערמות בתחבולות עצמו לצדד שצריך עון, וגוררת אותודוחקים
 מומר ארץ" "דרך לפרש ויש הבריות, מלמפם מופו וכמ"ש לו מצוימרפו
 שאר הוכיחו מצד החכם כי עון, משכחת שניהם שיגיעת ואמרומדות,
 כעם דרך מוכיח כשהוא מומיו ומחפשים בו מקנאים נבלים כמה אדםבני

 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח קדושים בם' וזכ"ה )א"הוקנטור,
 נזהרים הם ואהבה, חבה דרך ומוכיח מומר, בעל כשהוא אבל וק"ל(חפא

 )דברים כתיב ע"א( ז' )תענית שאמרו וזהו עון, משכחת וזהו הרבה,בכבודו
 ל"ק כו' ל ט כ ל ז ת וכתיב י, ח ק ל ר פ מ כ ף 1 ר ע י ב'(ל"ב
 בני אצל דבריו הגון, דתלמיד הגון, שאינו בתלמיד כאן הגון, בתלמידכאן
 ושאינו ממנו, קץ אדם שום ושאין יום בכל מתמיד הוא אשר כפלאדם
 קז אדם בא כשהוא ואפילו רחוקות לעתים כ"א בא שאינו כממר הואהגון
 הצריכה הוראה מפיו שיצאה תיכף כך הצורך, בכדי להם ]כ[שירדו תיכףבו

 שהוא: כמו אותו ומניחין להם הולכין ממנו,להם
 קופה א"כ אלא הצבור על פרנם ממנין אין כ"ב( )יומא מ"ש ענין ג"כוהוא

 לו יאמרו הגון, שאינו דבר יאמר שאם אחריו, לו תלויה שרציםשל
 זה ולפי' ובערבות, בנחת להוכיח זה מפני וישתדל כלומר לאחורך,שפיל
 בלתי עצמו בפני מיוחד אחר ענין מלאכה עמה שאין תורה וכל עניןיהיה
 שהכל יראה עון" וגוררת עון "משכחת ענין שמצד אלא שלפניו למהנמשך
 והזהיר עצמו. מצד פוב הב' הפי' שלענין אלא הראשון, וכפי' אחד,מאמר
 עומקים שיהיו הצבור על הממונים ר"ל הצבור, עם העומקים וכלאח"כ
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 שמים, לשם עמהם עוסקים יהיו הצבור, עם העומקיםוכל

 מעלה ואתם, לעד, עומדת וצדקתם ממיעתם, אבותםשזטת
 ברשות, זהירין הוו ג עשיתם: כאלו הרבה שכר עליכםאני
 כאההבין נראין עצמן, לצורך אלא לאדם, לו מקרביןשאין
 הוא ד דחקו: בשעת לאדם לו עומדין ואין הנאתן,בשעת
 כרצונו, רצונך שיעשה כדי כרצונך, רצונו עשה אומר:היה
 שהוא שכל עצמן, לכבוד יתרה אימה ולהטיל ולהתגדל להתיאר ולאלש"ש
 לנצוח עצמו לתועלת אלא ותועלתם, צבור כבוד על חם אינו כןעושה

 ומנחילם ישרה בהנהגה כשהיגם הוא לש"ש כשהוא אבל עליהם,ולהתגדל
 שאע"פ כלו' ממייעתם, אבותם שזכות ואמר אמת, ותורות ישריםחקים
 ממייעתם, אבותם זכות מצות, כמה עול לפרוק אותם מזקיקים צבורשעמקי

 הם צבור ובצורכי הואיל שעשאום, כמי להם להעלות זכותם עםומצטרפת
 שיש מי אלא ממנין אין המתם שמן מפני אבותם זכות ואמרעמוקים,

 אבות. זכותלו
 מפור משל דרך והוא עשיתם, כאלו עליכם אני מעלה ואתם אח"כואטר

 שכר עליהם משה שהוא צבור בצורכי העומקים לאותם ה'דבר
 נדחו צבור שלעמקי אחר עשאום, כאלו מעליהם עולם שפרקו המצותבאותם
 נעשה לאמיתו, אמת דין שדן דיין כל ע"א( ד"י )שבת שאמרו והואמהם,
 וקיום המציאות עמדת הוא שהדיין רומז בראשית, במעשה להקב"השותף

 ואמר: עצה דרך אח"כ והזהיר מפניו נדחים דברים והרבההישוב,
 יותר להם יתקרבו שלא ובשולטנות, במלכות ר"ל ברשות, זהיריןהדך)ג(

 כמתאהבים עצמן מראים שהם לפעמים שיראו מה יפתם ולאמדאי
 נראים והם עצמן, לצורך אלא האדם את מקרבין שאין פנים, להםוממבירין
 ואין מהם, ליהנות צריכים שהם בשעת כלומר הנאתן, בשעתכאוהבים
 חמד שום לו יזכרו לא צרתו דבעת כלומר דוחקו, בשעת לאדם לועומדים
 ובמקצת מנהגותיהם, בדורותיהם שראו מה כפי בזה דברנו עמהם,שעשה

 כו': רצונו עשה כאן גורמיןמפרים
 מאהבה, שיעבוד ופי' רצונך, בטל כו' כרצונך רצונו עשה אומר היה הוא)ד(

 בחיבה טבעי נגד שהוא אע"פ ית' רצונו יעשה אהבה שמרובעד
 רצונך שיעץטה כדי ענין וכן ג"כ, טבעו מצד בכך רצונך כאלוובאהבה
 כענין נפשו, בתאות גדושה ובמדה בריוח גמולו לו שישלס כלומרכרצונו,
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 רצונך: מפני אחרים רצון שיבטל כרי רצונו, מפני רצונךבמל
 בעצמך תאמן ואל הצבור, מן תפרוש אל אומר: הללה
 ואל למקומו, שתגיע ער חברך את תרין ואל מותך, יוםער

 משפע, את יהיב דאת מאן מבקרת, את מחי דאת מאן בדרש,שאמרו
 מין הזכרת לזה שהביא אלא כפול מאמר הוא רצונו מפני רצונך בטלוענין
 לפרש ויש רצונו, מפני שונאו רצון ר"ל אחרים, רצון שיבמל והוא אחר,גמול
 אילך שישוב עד התורה דרכי בעץטית לעצמך שכרו כלו' כרצונך, רצונועשה
 רצונו, עם אחת תהא שרצונך סיבה זה ויהיה התאות כשאר טבעירצון

 אחרת: בדרך תתבאר )מח"י( ובפ"ד אחד, לענין עולהוהכל
 ולא שמאי של חברו והוא אומר הלל שגורמים ויש כו' אומר הלל ר')ח(

 פי"ב( דר"ן )בברייתא בו הזכירו למעלה שהרי לדבר וראיהאחר,
 מפרים, במקצת זו בכהטנה שנויה היא וכן כו', אחת גולגולת ראה הואשאף
 ז"ל אבארבנאל מהר"י וכ"כ ע"ש אבות מגן בם' הרשב"ץ וכ"כ)א"ה
 כהרם"ע דלא וזה ע"ש, דמתניתין ובפי' בהקדמתו, אבות נחלתבספר
 ועיין וצ"י. ע"ג דק"ע שי"ן מע' הדורות בסדר ועיין פי"ט ח"ב ח"דבמאמר
 קי"ט באות במשנה הנזכרים התנאים בם' ז"ל המחבר רבנו בפתיחתמ"ש

 ודו"ק(: יע"ש ק"ך באות ז"ל המחבר ר'ום"ש
 דאפשר שאע"פ כלומר בצרתם, עמהם השתתף אלא הצבור, מן תפרושאל

 הכלל להצלת רק כונתו עיקר יהא לא בזולתם הצרה מן להנצללו
 כצבי ינצל שהצבור הוא, שעונשו כן לא שאם עמהם, עצמוויכלול
 שאינו כל ע"א( י"א דתענית )בפ"ק ז"ל שאמרו רשעו, בפח ילכד והואטיד,

 ]ישעיה שנאמר צבור, בנחמת רואה אינו בצרתם, ר"ל הצבור עםכהטתתף
 עליה, הםתאבלים כל םש1ש אתה שיש1 י'[ס"ו
 ם י ד ו ה י ל ד 1 ם ע י ה ל צ ה 1 ח 1 ר י"ד[ ד' אס' ]מגלת כעניןוהוא
 הצבור מן ת~רוש אל מפ' ויש , 1 ד ב א ת ך י ב א ת י ב ו ת א וכו'

 להוכיחם לו ראוי רעות הם ואם כן היחיד מן אף טובות שאם אינו וזהכלומר
 להם, נשמע שאינו או כדאי אינו ואם ישרה, בדרך ולהנהיגם כדאי הואאם

 ההנצל כפי רחוק משכונתם להתרחק ואפילו מהם, לפרוש לו ראויודאי
 ך ל א'[ י"ב ]בראשית כמאמר ודבקיו, קרוביו הם אם ואפילומחברתם,

 יספה פן לנפשו יירא כן יעשה לא ואם כו' ך ת ד ל 1 ם ם ו ך צ ר א ם ךל
 קי"א( )סנהד' כם"י הממון יגצל לא הגוף, ינצל אדח ]ב[דיני ואם העיר,בעון
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 תאמר ואל להשמע, שמופו לשמוע אפשר שאי רברתאמר
 בתוכם לדור להם גרם מי המעם ופי' אבד, צדיקים ממון הנדחת בעירע"א(

 אבד: ממונם לפיכךממונם,
 בזקנותך בעצמך מתפחד הוי כלומר מותך, יום עד בעצמך תאמיןולא

 שתבטח ממך על לעבירה, והכנה מקום בעצמך תתן שלאכבילדותך,
 ואין לך, קוראה פרצה שאין למהרה בעיניך הוחזקת כך שכל לומרבעצמך,
 במנהדרין אמור, ולא ארבה אני שלמה שאמר כענין בכך, לך מזקת הכנהשום
 החכמה ומן והמדות המומר מן בידו שעלה מה יניח לא וכן ע"ב()כ"א

 אפשר שהכל שיוכל, כמה במעלותיו יתמיד אלא בידי, זה עלה כברכשיאמר
 א'[ ז' ]קהלת ענין והוא מותו. יום עד כלל אלו בכל יאמין ושלא ממנו,שימור
 הולד1, מיום המות ויום מוב, משמן שםמוב
 בצדיק ולממכו בו להאמין אפשר שאי וכן בעצמו, לבמוח לאדם ראוישאין
 ששיכהט כ"ג ביוחנן ע"א( כ"מ )ברכות ז"ל אמרו והרי המות, יום עדלעולם

 צדוקי: ונעשה גדולה בכהונה שנהפ'
 דבר שבא ראית שאם כלומר למקומו, שתגיע עד חברך את תדיןואל

 תדין אל שקראתו ופרצה לכך שהביאתו ההגנה למיבת לידועבירה
 אפוטרופות אין שלפעמים גמור, ברשע להחזיקו ]כ[לומר חובה לכףאותו

 ואין בעצמך, שולמ היית לא כך, לידך בא אלו אתה אף ושמאלעבירה,
 דרא בההיא הות אי ע"ב( )ק"ב חלק בפ' וכמ"ש בנמיון, לעמוד יכולהכל
 עד חבירך את תדין לא וא"כ בתראי, ורהיטת דגלימך שיפולה נקימתהות

 אירע אם וכ"ש הימנו, ונצלת בעצמו נמיון לאותו דהיינו למקומו,שתגיע
 ואל ליהרג ראוי שהיה מהדברים הענין שיהיה אפילו האונם, מצד זהלו

 נכרי אדם ראית שאם כו' חבירך את תדין ואל לי פי' רבותי וקצתיעבור,
 תעמד אל חשובות, במדות ומתראה ומתהדר ממולמל רואהו ואתהבעירך
 שהוא למקומו שתגיע עד הדברים, באותם כמוחזק אצלך לדונו בעצמךהדין
 כן, לדונו תוכל ואז לכך, ממכימות אם במקומו, הנהגותיו ותראה בו,דר

 ומתחמדים אחר במקום מלפיהם מראים והדיוטות פחותיםוכמה
 שאינו: כמוומתראים

 כלומר להשמע, שמופו לשמוע אפשר שאי דבר תאמר ואל אח"כו14מר
 כלומר לשמוע, אפשר שאי ענין והוא הגון שאינו דבר מלומרהזהר

 שאס שנשמעתה במקום יאומרה לך אפשר אי שאתה או לשמוע ראוישאינו
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 אין אומר: היה הוא 1 תפנה: לא שמא אשנה,לכשאפנה
 ולא למר, הבישן ולא חטיר, הארץ עם ולא חטא, יראבור
 שאע"פ עצמך לבין בינך שתאמר לומר תבטח ואל שומעך יחשדך פןתאמר
 ת א ך י ל 1 י ם י ם ש ה ף 1 ע י כ כ'[ י' ]קהלת להשמע, סופוכן
 ד'[ ]תהלימי"ט ד, ח יכ א ל דבר ל' וכ ]ש"בי"חי"נ[ ל 1 קה

 קולמ: נשםע בלי דברים ואין אומראין
 שלא כלומר להשמע, וסופו לשמוע אפשר שאי דבר תאמר אל גורסיםויש

 אפשר שאי בבטחון ברבים, התורה סודות בגלוי סתום, דבריאמר
 ברמזים ודבורו הדברים ]עומק[ )עושק( מתוך להבין ר"ל לשמוע, לאדםלו

 להגעת סיבה זה ויהיה רב, והתבוננות איחור ידי על להשמע שסופונעלמים
 היחידים עם ]כי[ בדבור ראוי אינו שזה לו, ראוי שאינו מי לידיעתהדבר

 דורשין אין ע"ב( י"א )חגיגה אמרו וכבר בהם, קורא ה' אשרהשרידים
 ביחיד: במרכבה ולא בשנים, בראשיתבמעשה

 כלומר להשמע, שסופו לשמוע אפשר שאי דבר על תאמר אל גורסים ישרכן
 אל עכשיו, וללמדה לשומעה שאפשר תורה דבר לידך תבאשאם

 קבלה אלא עכשיו, ולא אחר פעם ואשמענה כלומר להשמע, שסופהתאמר
 מתון יקח שלא כו' אשנה לכשאפנה תאמר אל לה שסמך וזהומעכשיו,
 הולך הזמן כי העתיד, הזמן פנאי סמך על והחכמה התורה בלימודבעצמו
 לריק תם הנה "העבר" שלשה הזמנים החכם אמר וכבר ידיו, מביןונשמט
 ולא אליו, תגיע אם תדע ולא "העתיד" עובר, כצל והוא "ההוה"כחו,
 העסקים מצד גם אבל והתאוות, התענוגים מצד הלימוד יניח שלא דברסוף
 שיע,טה אבל הבל ויאבד עסקיו על עסק ועסיף לעסקך, תניחהושאם
 עראי ומלאכתם קבע תורתם שעשו הראשונים עראי, ומלאכתו קבעתורתו

 בידם: נתקיימה וזהזה
 ביארנו כבר כו'. חסיד ע"ה ולא חפא ירא בור אין אומר היה הוא)1(

 הכנה ולא מעלה שום לו שאין מי יקרא בור כי התשובה""בחיבור
 לו אפשר שאי וכן מצליח, שאינו בור, שדה כענין מעלה, לידי לבאבפבעו
 הוא וריק הניר, בעבודת לכך הוכן שלא אחר זריעה, ע"י אפילולהצמיח
 יצמח, בו יזרעו שאם הניר כשדה כ"כ למד שלא אלא למעלות הכנהשיש

 שאינו אלא ושלמד לכך שהוכן הוא ונולם כלום, יצטיח לא יזרעווכשלא
 המסכתא, בזאת שיתבאר כמו מסודר, בלתי והנהגותיו בתנועותיומיוישב
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 "טאץ ובמקום מחכט, בסוחתת המרבה כל ולא מלמד,הקפרן
 אחת גלגלת ראה הוא אה ז איש: להיות השתדלאנשימ,
 וסוף אמיפוך, דאמיפת על לה: אמר המימ, פני עלצפה

 רמה, מרבה בשר מרבה אומר: היה הוא ח יטופון:ממיפיך
 מתעמק שהוא אבל מעמ, ושלמד בינונית הכנה לו שיש הוא מתמווע"ה

 זה: בזמנו הזמן ברוב ומחורות בעמקים העולםבצורכי
 ולא הכנה מצד לא מבעו טצד מעורר שאין חמא, ירא "בור" שאיןראמך

 שיתרחק כדי הרע ולא בו, שידבק כדי המוב מהם יודע ואינולימוד,
 עם מתערב שהוא טצד חמא יראת לו שיש שאפשר אע"פ וע"הממנו,
 החמידות כי חמיד אינו מ"ם המחוייב, ועשיית המוזהר במניעת העולםבני
 והנהגת הדין כהטורת לפנים ענייניו בכל לעשות האדם תביא מדההיא
 בכהטקל במידה אצלם ידועות ודרכיהם זה תסבול לא וסחורות בעמקיםהעולם

 לשאול תמנעהו שבושתו כלומר למד, הביישן ולא אח"כ ואמרובמשורה,
 וכעמן שמקפיד מי ר"ל טלמד, הקפדן ולא כמכל וישאר ידע, שלאמה

 ערבים דבריו מהיות ימנעהו שהקפדתו מדאי יותר תלמידיו בהנהגתומדקדק
 המרבה כל ולא כראוי. בכהטנתם עמו ולתת לשאת יוכלו שלאלשומעיו
 א ל ו ע"א( נ"ד )ערובין שאמרו וכמו ימנעו', שמרדותיו מחכים,במחורה

 עולה שהוא ואע"פ ותגרנין, במוחרנין תמצא לא , א י ה ם י ל ר ב עם
 בבייקון כהטא"כ בוש( )אינו הרב אצל שהוא בשעת שזה הביישן מדרגתעל
 שאם כלומר איש, להיות השתדל אנשים שאין ובמקום מחכים. אינומכל
 עד שתוכל, כמו מעצמך ללמוד השתדל ממנו, ללמוד חכם תמצאלא

 תמן גבר, דלית באתר ע"א( מ"ג )ברכות ז"ל אמרו והוא איש,שתעשה
 לרגלי מרמם ישוב שלא עד להגבר שיתחזק מפרשים ויש גבר, )תהא(]הוי[
 ם, י ש נ א ע ר ז י"א[ א' ]ש"א כענין ונכבד, גדול פי' ואישע"ה,

 איש - והוא נש, בר דין וכן בגוברין, גבר]א[ ע"ב( ל"א )ברכות בושדרשו
 כאן: גורמין ויש העיר. גדול כלוטר ודומיהן, ירושלים, איש -צרידה,

 אותה ביארנו כבר זאת משנה וכו', אחת גולגולת ראה הוא אף)ז(
 י"ד: כהטנהבפ"ק

 להיות לו ראוי שאין לאדם להעיר בא כו'. בשר מרבה אומר היה ועיא)ח(
 המרבה דכל והודיע ההכרחי הצורך לפי אלא להשתדל לו ראוי איןהעים עניני שאר אבל ובטצות, ובמדות בתורה רק בעימו כוונתתכלית
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 מרבה כשפים, מרבה נשים מרבה דאגה, מרבה נכמיםמרבה
 תורה מרבה גזל. מרבה עבדים מרבה זמה, מרבהשפחות
 מרבה עצה מרבה חכמה, מרבה ישיבה מרבה חיים,מרבה
 לעצמו, קנה טוב שם קנה שלום. מרבה צדקה מרבהתבונה,

 ]חבק' עליו ונא' בחינם מרבה שהוא דבר סוף לא ההכרחי הצורך בזולתבהם
 בסיבת נזקו ירבה כן ותרבם, לדעתו מרבה שהוא אלא לו, לא המרבה הויב'[

 כוונתם שכל יש חלקים להרבה חלוקות אדם בני שכוונת וידוערבויים.
 נשים וחמדת שמן, וגופם עב צוארם להיות ובמשתה במאכל גופםלהנאת
 ויטרח ממון, ולכנוס לאסוף כוונתם שכל ויש גופניות, הנאות מיניושאר

 עצמן לפרסם שכוונתם ויש וכסף, זהב אוצרותיו ולמלאת עושר,להרבות
 בני שיזכרוהו עד רבה, ועבודה ושפחות עבדים ברוב רבים עמיםבהמון
 שכלם להכיר בלבם ה' רוח שנגע ויש בארצו, שמו ויתפרסם מאד,אדם
 כוונתם כל להיות ובינה חכמה ורוח שכל ה' רוח בם ונוססה גמור,הדל

 להשלמת רק החיים בארץ כונתם ואין והמדות, והמצות התורהלשלימות
 שהוא מפני לעצמו, להזיק מרבה הוא בשר שמרבה הראשון, על ואמרהנפש,
 המין מזה וכן רימה, חולאים מיני לכמה סיבה שהנהגתו וכן רימה,מרבה
 תכאיבהו מחברתה לקנאתה אחת כשכל כלומר כשפים, מרבה נשיםמרבה

 הפעמים רוב ותזיקהו יכולת בכל צרתה מאהבת כחה, כפיונת[חסירהו
בהשתדלותה:

 שהוא מפני עצמו להזיק ג"כ הוא נכסים שמרבה הב' הכונה עלו84נור
 ויסבו ממונו על עיניהם יפקחו שרבים וכן מנכסיו, פסידא כשתגיעודאגה
 לרעתו", לו שמור "עושרו ונמצא תחבולותיהם, במכמורת להפילעליהם
 ממונו, ויגזלו שיגנבו כלומר גזל, מרבה עבדים מרבה הג' הכונה עלואמר
 אלו כל ונמצאו נואפין, עם ממונו יכלה ותמיד זימה, מרבה שפחות מרבהוכן

 היזק גרמת אלא ]אינם[ אלו ההצלחות ריבוי וא"כ ביתו להשחתתהכונות
 ר"ל חיים, מרבה תורה מרבה שאמר והוא המעל' בכוונת תלוי והכלוהפסד
 מרבה חכמתו ללמוד ישיבה ומרבה שאפ'. במה בוראו מכבוד בהשיגונצחיים
 צדקה מרבה תבונה מרבה החכמים מן זולתו עם עצה מרבה בעיםחכמתו
 לעצמו קנה המדות מעלת והוא טוב שם קנה שלום, מרבה המצותו,טאר
 אמר וע"ז והחכמה התורה בלימוד ושביל מבוא לו להיות' לתועלתור"ל

 הבא: העולם חיי לו קנה תורה דברי לו קנהשאם
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 יחנן רבן מ הבא. העולם ה" לו קנה חורה דברי לוקנה
 תורה למרת אם אומר: היה הוא ומשמאי, מהלל קבל זכאיבן

 חמשה י נוצרת: לכך כי לעצמך, מובה תחזיק אלהרבה,
 בן אליעזר רבי הן: ואלו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היותלמידים
 בן שמעון רבי הכהן, יוסי רבי חנניא, בן יהושע רביהורקנום,
 אליעזר רבי שבחם, מונה היה הוא ערך. בן אלעזר ורבינתנאל,

 חנניא בן יהושע רבי מפה, מאבד שאינו מוד בור הורקנוםבן
 ירא נתנאל בו שמעון רבי חמיד, הכהן יומי רבי יולדתו,אשרי

 תורה[ ]למדת תורתך( )עשית עם אומר היה הוא כו' זכאי בן יוחנן ר21ן)ט(
 לכונת היא אמנם העולם זה מציאות שכוונת כלו' נוצרת, שלכך כו'הרבה
 ו ז ם ע כ"א[ מ"ג, ]ישעיה וכדכתיב שיתבאר הדרך על השלימותתכלית

 כל ז'[ מ"ג ]ישעיה וכן יספרו, תהלתי לייצרתי
 אף יצרתיו, בראתיו, ולכבודי בשםי,הנקרא

 אח"כ: וסיפר , ר י ת י שע
 ספק שבלא הרבה, חשובים ר"ל ייחנן, לרבן לו היו תלמידים חמשה)י(

 לאותם אלא, עכשיו כיוון שלא אלא לו, היו תלמידיםהרבה
 יתירה: במעלה והמפורסמיםהמסויימים

 בזכרנות, ושבחו הורקנוס בן אליעזר ר' הראשון שבחם, מונהודןיה
 לדרוך מנהגם שהיה והוא מיפה. מאבד שאינו סוד בור שקראווהוא
 וכשהבור לבור, הולך נמשך שכשהיין הגת בראש ובור בגיתותענביהם

 ממה כלום שוכח היה לא הוא וכן הבור, בתוך נבלע היין מן אין בסיד,סוד
 יינה, את שמשמרת זפותא קנקנא אמרו פי"ד( )באדר"נ ובברייתאשלמד,
 נאמרה אשרי ומלת יולדתו, אשרי עליו ואמר חנניא בן יהושע רביוהב'
 לב פתיחות מרוב הבנה בקלות בחכמה שבחו וכן כללית, הצלחהעל

 שאמרו והוא בלימוד, כללית הצלחה שלשתם שקבוץ ובפלפולובזכרנות
 א ל ש ל ו ש ם ה מ ו ח ה ו י"ב[ ד' ]קהלת לו קרא בברייתאעליו
 שלימות והוא בחסידות, ושבחו הכהן יוסי ר' הג' . ק ת נ י ה ר ה םב

 והוא חמא, ביראת ושבחו נתנאל בן שמעון ר' הד' האחרון. בקצה]ה[מידות
 בכך: לת"ח המופלא השבח מהו יודע ואיני הדרכים, מיצוע עלרומז
 ולישמעאל גרסי' בברייתא הנה )א"ה עליו שייחס ראיתי שננרייתאאלא

 נתנאל בן ולר"ש וצ"ל הוא דם"ס ובודאי כו' גרוע לו קרא חנניהן'
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 אומר: היה הוא יא המתגבר: כמעין ערך בן אלעזר ורביחמא,
 הורקנום בן ואליעזר מאזנים, בכה ישראך חכמי כך יהיואם
 יהיו אם משמו, אומר שאול אבא כלם. את מכריע שניה,בכה
 עמהם, אה הורקנום בן ואליעזר מאזנים, בכה ישראל חכמיכל

 להם: אמר יב כלם: את מכריע שניה, בכה ערך בןואלעזר
 אליעזר רבי האדם, בה שידבק מובה דרך היא איזו וראוצאו

 אומר: יומי רבי מוב. חבר אומר: יהושע רבי מובה. עיןאומר:
 אלעזר רבי הנולד. את הרואה אומר: שמעון רבי מוב.שכן
 ערך בן אלעזר דברי את אני רואה להם: אמר מוב. לבאומר:
 ר"ל המים, שמחזקת שבמדבר גרע ז"ל( המחבר רבינו וכדגרים כו' לוקרא
 ומשתמר. רחב קבול בית אל ורומז לשם נגררות המיעומ שכל אשבורןמקום
 ענין והוא ובתורה, בחכמה בדבורו מופלג בשפע שבחו ערך בן ר"אהה'
 כדכתיב לחוץ, ויוצאים מתגברים שמימיו בברייתא ופי' המתגבר,מעיין
 על שבח כלל ודרך , ה חוצ ך ת 1 נ י ע ם יפוצו מ"ז[ ה']משלי

 ואמר: ידיעתו, לרוב הורקנום ן' ר"א החכמים שארכל
 ן' ור"א מאזנים, בכף ישראל חכמי כל יהיו אם אומר היה דןוא)י"א(

 משמו אמר שאול ואבא כולם, את מכריע הוא שניה בכףהורקנום
 להפלגת לפניו הלומדים והצלחת לשונו שפע לרוב ערך, בן אלעזר רביעל

 אמר: ואח"כ דבורו,ערך
 )ב(שורש להיותה האדם; בה שידבק טובה דרך איזוהי וראו צאו א"ל)י"ב(

 נהנה שיהא כלומר טובה, עין אליעזר ואם"ר הטובות מידותלכל
 והכל הכל, אצל מקובל ענינו ויהיה אדם לכל יתאהב שאז זולתו,בטובת
 חבר יהושע ואם"ר המדות, כל שורש הוא העולם ואהבת אצלו,מקובלים

 המובווע על וידריכנו שגיאותיו מכל ויוכיחנו ענייניו בכל עמו שיתייעץמוב
 השכן כי בעצמו, הכונה לאותה טוב שכן יומי ואם"ר ענייניו, יושלמוובו
 ויוכיחנו כראוי, שיעשה במה יאשרהו טוב הוא ואם ענייניו, תמידרואה
 ואמר והשכונה, האהבה בו בהתחבר עמו וענייניו עצתו וישליםבהפכו,
 ופעל שכלו אדם של "חברו שאמר החכם כמאמר הנולד, את הרואהר"ש
 שיק~צנו, דבר בכל הנולד את רואה שיהא הוא והנהגותיו במדותיוהשכל
 יעשה אשר וכל ממנה, לצאת הראוי התכלית יתבונן הפעולה עשותוטרם
 ביאךגו וכבר ושלם", ראוי צד ש והנהגותיו ענייניו וישלמו יחטא, לאכן,
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 וראו צאו להם: אמר יג דבריכם: דבריו שבכלךמדבריכם,

 אומר: אליעזר רבי האדם, ממנה שיתרחק רעה דרך היאאיזו
 רע. שכן אומר: יוסי רבי רע. חבר אומר: יהושע רבי רעה.עין
 האדם מן הלוה אחד משלם, ואינו הלוה אומר: שמעוןרבי
 חונן וצדיק ישלם, ולא רשע לוה שנאמר: המקום, מןכלוה
 דברי את אני רואה להם: אמר רע. לב אומר: אלעזר רביונותן.
 צריך יהא שלא ההשתדלות הא' מינים, ד' העצה דרכי כי חבורנו,בקצת
 אחר העצה והד' הדבר, עם העצה הג' הדבר, עשות קודם העצה ב'לעצה,
 הרפואה ודרך הבריאות הנהגת בענין משל, דרך שתאמר כמוהדבר,
 בג בפת שיתנהג הוא ובמעלה בזמן והקודמת והחשובה שבעצותשהטוב
 במאכלים עצמו וינהיג באיכות, או בכמות בהם, יתגאל לא אשר כהצתיווביין
 החולאים, מן בטוח יהא ואז ראוי ובזמן בינוני ובשיעור וטובים דקיםקלים
 במיני עצה לעצמו ליטול צריך בזה נכשל שאם והב' לעצה, יצטרךולא
 בענייני ישתדל לבא, החולאים יתיצרו טרם ידועים, בזמנים והרקותהנקוי

 התרשל שאם והג' בנקל. רפואתו תבא ואז החולי, ישתקע בטרםרפואתם
 החזקות רפואות במיני מהם ולהנצל עכ"פ לעצה צריך להשתקע חוליווהניח

 וענין טו"ב, משנה בפ"ג למטה בזו, כם"ש וענין ענין בכל וכןוהמסוכנות,
 לעצה, יצטרך שלא עד בכלל ענייניו בכל שישתדל הוא הנולד אתהרואה
 טוב, לב ערך ן' אלעזר ואם"ר בכלל. וענין ענין לכל מופלג שבחוהוא
 שמעלות החכמים אצל וידוע טוב, מלב היוצאות הפעולות שיתמידכלומר
 ומבוא המתעורר, הכח והוא הנפש, מכחות מאחד יצאו ופחיתותםהמדות

 שכל המדות המעלות כלל בו ימצאו המזג בטוב וכשהוא בלב, הוא הכחזה
 דבריכם: דבריו שבכלל אומרו והוא בכללם,הנזכרות

 אחד כל ואמר האדם. ממנה שיתרחק רעה דרך איזוהי וראו צאו א"ל)י"ג(
 הרואה בטובה שאמר שמעון מר' חוץ בטובה, שייחם מה בהפךמהם

 שאם' מה בהפך שפי' יש משלם, ואינו הלוה הרעה על ואמר הנולד,את
 הדחק בשעת שילוהו מי אח"כ מוצא אינו משלם וא"נו לוה שהוא מיכי

 שאינו הדברים כל וכן הנולד, את רואה שאינו מצד מדותיו מפחיתונמצא
 האדם להיות חושש והיותו המדה זאת בגנות ולהפליג לאחרי'מתכוון
 שום בתורת לידו באה ושלא ובונב בוזל שאינו מצד בידו לעכבם בהמיקל
 עבר כאלו כלומר המקום, מן כלוה האדם מן הלוה אחד עליה נאמואיסור
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 הם יד רבריכם: רבריו שבכלל מרבריכם, ערר בןאלעיר
 חביב חברר כבור יהי אומר: אליעזר רבי רברים, שלשהאמרו
 מיתתך, לפני אחר יום חטוב לכעום, נוח תהי ואל כשלך,עליר
 ל"ז[ ]תהלים שנאמר רשע קראו הכתוב שהרי התורה, ממצות מצוה עלבה

 : ם ל ש י א ל ו ע רש ה ו למי
 בהם "ט ר"א יטבדברי ואע"פ מהם, אחד כל ומר כ דברים, מ אמרו דםמ"י(

 מכלל אינם מתחמם והוי ר"ל בדבריו שנמלה מפ' יש משלש,יותר
 עמהם, כאן ערבוה המפרים ומגיהי אמרה, אחר במקום אלא עכשיו שלדבריו
 גרים ז"ל המחבר דר' נ' )א"ה כו' תלמידך כבוד יהי למאמר נכללת שהיאמצד
 דר"ן באבות מבואר שהרי דק' אלא מהרי"א גרים וכן תלמידך, כבודיהי

 לענין למטה הזכירה ז"ל המחבר ר' וגם חבירך, כבוד יהי היא הגירמאדעיקר
 להתחמם התלמיד ומצוה שמזהיר שכמו כלומר מדר"ש( בם' ועייןאחר
 פנים לו ימביר אבל התלמיד, בכבוד יקל שלא ג"כ לרב הזהיר אורן,כנגד

 שהי' אלא למיעוט, דברים ג' אמר מהם אחד שכל לפ' יש וכן בלימוד,ויעזרהו
 תהי ואל עליך חביב תלמידך שכבוד מפ' ויש שלשה, על שהומיף מימהם
 הקפדן לא כענין עמו, כעם לידי תבא שלא כלומר הם, אחד לכעוםנוח

 דר"ן באבות לדבר וראיה עיקר, וראשון שלש, אלא שאינן ונמצאמלמד
 מתחמם הוי של זו לא אבל ראשונו' שלש אלא שם הוזכרו שלא)פם"ז(

 אלעאי ב"ר יהודה ר' אמרו ההלכה שבמוף אלא אליעזר, ר' בדברי כללכו'
 כו' מתחמם והוי כו' לפני א' יום שוב הגדול ר"א משום שאמר אביוכהטום
 כשלך, עליך חביב תלמידך כבוד יהיה אמר שר"א הוא הדבריםוביאור
 וכשאתה עצמך, בהשלמת בכונתך להשלימו כונתך להיות לך שראויכלומר
 שלימות: לידי ובא לך נשמע והוא ביותר, עליו חביב כבודך אף כןעושה
 כלומר תלמידך, כבוד עם אחד מאמר הוא שלישי לפי' לכעום, נוח תהיואל

 כלומר תלמידיו, כבוד עם אחר מאמר הפי' ישאר עמו תכעוםשלא
 כועם יהא שלא כלומר דבר, ולשומ אדם, שום עם לכעום נוח יהאשלא
 עצמו מצד המדה זאת הרחיק וכן גדול. דבר על רחוקות לעתים אלאבנקל,
 ממתלקת נבואתו הוא נביא אם הכועם כל ע"ב( מ"ו )פמח' ז"ל כמאמרםג"כ

 ממנו: ממתלקת חכמתו הוא חכם ואםממנו,
 וכי ע"א( קכ"ג )שבת בתלמוד עליו ושאלו מיתתך, לפני אחד יוםשונ
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 שלא בגחלתן זהי והף חכמט, של אוח כנגד מתחמםמף

 עקרב, עקיצת ועקיצתן שועל, נשיכת שנשיכתןתכוה,
 יהושע רבי מי אש: כגחלי דבריהם וכל שרף, לחישתולחישתן

 ונטצאו למחר ימות שמא היום ישוב שכן כל והשיבו ימות, מתייודע
 בתשובה: ימיוכל

 דימה שהוא והענין כו'. ת"ח של אורן כנגד מתחמם והוי אח"כךאב~ר
 כדי מדאי יותר ממנה להתרחק אין למדורה לחכמיםההתקרבות

 אין החכם וכן יכוה, פן מדאי יותר בה להתקרב ואין החום, מןשיהנה
 מדאי יותר יתקרב ולא בחכמתו, שיהנה כדי אלא מדאי יותר ממנולהתרחק

 לעבודת שנתמנה מבניו לאחד החכם שאמר והוא ויענש. בעיניו יקלפן
 אל אש, כמדורת לפניו עומד אתה האדון, ]ל[עבודת לבך שים בניהמלך,
 מדאי יותר תתקרב ואל הקור, נזק ימצאך פן מדאי יותר ממנהתרחק

 אש: תוקדפן
 א ל 1 ם ה י ל ע ק ח ש א ]כ"ד[ כ"ם מימן איוב מאמר ידעתךכ21ך
 אשתעשע שאני מאמינים היו לא משתעשע כשהיתי כלומר , ו נ י ם אי
 רז"ל מ"ש ענין וכן מעליהם, ומר מתמעם מוראי זה מפני היה ולאעמהם

 שיהא הוא אמר ולכן זהב, של לקיתון לו דומה בתח*לה ע"ב( נ"ב)מנהדרין
 לשאלתו ההכרחי צורך כפי מכבודם שיקח כלומר אורן, כנגדמתחמם
 כערכו, אנוש בעיניו שידמה עד מדאי יותר אליו יתקרב לא אבלולהוראה,

 ש יענש שלא כלומר תכוה, שלא בגחלתן זהיר והוי אומרווהוא
 בכבודו:שהקל

 1:עונש ירגיש שלא אעפ"י כלומר שועל, נשיכת שנשיכתם אח"כךאב~ר
 והוא אדם, בני שאר עונשי כל על חזק עונש יגיעהו זמן בקירובלשעתו,

 ובשעה פנים כלפי ועקומות דקות שניו שהשועל שועל נשיכת דמיוןענין
 השן, דקות מרוב כך כל בנשיכה מרגיש הבשר אין בבשר נכנמותשהשנים
 נאחז הבשר, מן השנים את להוציא כשבא אבל כפיפתם, מצד לקותהוחלק
 גדול כאב מרגיש אז והוא עמהם, נעתק והוא כפופים, שהם בשניםהבשר
 כך ומתוך העוקץ, מצד ארם ממיל והעקרב חיים, בעלי שאר נשיכתעל

 ומתוך צפצוף דרך מפיו ממילו הוא נחש מין והוא והשרף עקיצה.נקרא
 אלא לשעתו בו מרגיש הבשר אין דקותו מרוב והארם לחישה, נקראכך

 ואחר וממוכן, מתמיד חזק כאב ומכאיב ומח*שם ויוךד נוקב כך,~אחר
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 הארם את מוציאין הבריות ושנאת הרע, ויצר הרע, עיןאומר:
 לזאת צריך אתה שבהם ענין שבכל כלומר אש, כגחלי דבריהם שכל כללכך

 ר"א: מאמר וזהוההנהגה,
 ויצר ממון וחמדת עין צרות והוא הרע, עין יהושע רבי ואמך)ט"1(

 העריות: עלהרע
 תטריחו הממון חמדת כי העולם. מן האדם את מוציאין הבריותהטנאת

 ויחליאהו, בשר את לו ימית ויצה"ר לסבול, לו אפשר שאיבמה
 דרבי )באבות ובברייתא שתהרגהו, עד מדנים עליו תעורר הבריותושנאת
 וקשה תקלה, להם שגורם עד לאחרים רעה שעינו כל הרע בעין פי' פי"ו(נתן

 שנאת שפי' הפרק במוף ע"ש )א"ה היא, הבריות שנאת בכלל שזהלפרשה
 הרי וא"כ למטה הלזו הברייתא הזכיר הטחבר רבנו וגם כפשוטוהבריות
 שישתדל הרע יצר בענין האריכו וכן מאד(, קצרתי כי ודוק, הפרשיש

 בו וגדל האדם בגוף גדול כחו הרע שיצר ולנצחו הטוב יצר עליולהשליט
 להתנכל הטוב ליצר וצריך שם, רבים ועוזריו בו ומומבע הלידה""מעת
 י"ג פי"ו[ נתן דרבי ]אבות ז"ל אומרם והוא מלחמה. יעשה ובתחבולותעליו
 גדל ]היה[ אדם, של אמו ממעי הרע שיצר המוב, מיצר גדול הרע יצרשנה
 שאמרו והוא הדברים בכל וכן כו', בידו מוחה ואין שבתות מחלל עמוובא
 כל ממנו עושין באור שהוא זמן כל לברזל דומה הרע יצר בברייתאשם
 נולד שנה י"ג למוף תורה, בדברי אלא תקנה לו אין הרע יצר כן שירצו,מה
 ]שמות אומר הוא הרי ריקה לו אומר שבתות כשמחלי הטוב, יצרלו
 שאדם בזמן הדברים בכל וכן כו', ת מ 1 י ת 1 מ ה י ל ל ח מ י"ד[ל"א
 הולך אברים, רמ"ח על מלך שהוא לו נשמעים איבריו כל עבירה לדברהולך
 וימשול בעצמו יצה"ט שיתגבר לו וצריך מתרוצצים איבריו כל מצוהלדבר
 הרבה וכן משתדלתו, שהיתה פוטיפר באשת יומף שעשה כמובו

 אצלי והוא עמו. ויצה"מ כלה שהוא מוף מתגבר וכשיצה"ר בברייתא,שנזכרו
 שאפילו כלו' ם, ב ם ר ת י ע ם נ א ל ה ]כ"א[ ד' מימן באיובאומרו
 יצה"ר למה בברייתא שם וז"ש לו, והלך חלף ממנו להשאר חראויהדבר
 אומרים ללימטות, מהם אחד ונתפם לפונדק שנכנמו אדם בני לשנידוסה,
 נהרג ואני הואיל אומר אלא עמי אדם היה לא שיאמר יכול עמך היה מילו

 מאבד הריני העולם מן אובד ואני הואיל אומר יצה"ר כך עמי. חברייהרג
 מעוברי חוץ הכל את אוהב שיהא הבריות בשנאת אמרו וכן הגוף. כלאת
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 עליך חביב חברך ממון יהי אומר: יוסי רבי טז העולם:מן

 וכל לך, ירו,טה שאינה תורה, ללמור עצמך והתקןכשלך,
 לתלמידים, ואשנא החכמים את אאהוב אדם יאמר לא בזה ולשונםעבירה.

 את ושנוא הכל את אהוב אלא הארץ, לעמי ואשנא התלמידים את]א[אהוב
 א ל ה כ"א[ קל"ם, ]תהלים שנאמר הוא המשומדים, ואתהמינים,

 ת ב ה א ו י"ח[ י"ט ]ויקרא וכתיב , א נ ש א ' ה ך י א נ שמ
 ואח"כ שונאו, אתה לאו ואם אהבו, אתה רעך מעשה עושה אם , ך ע רל

 יוסי: רביהזכיר
 מורה המדה שזו כשלך. עליך חביב חבירך ממון יהי אומר יימי רבי)פ"ז(

 דעלך התורה בכלל אום' לענין דומה כללי מאמר והוא לב, טובעל
 חבירג נכסי על רע שם יוציא שלא פירש ובברייתא תעביד, לא לחברךסני
 והם חבירו פירות על אדם שאלו מהם, הקופצים להרחיק סיבה שיהאעד
 חס שיהא פי' וכן יודע, איני לו יאמר יפים אינם ואם ללוקח ישבחםשוים
 טובעת או בים מטורפת ספינתו את ראה כשלו. חבירו ממון הצלתעל

 ומציל: טורח יהא להציל ובידו בחצרו לו נפלה דליקהבנהר,
 אפילו כלומר לך, ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך התקן כך אחרדאמך

 במעפ לי ודי בי, מוטבע הדבר הרי תאמר לא ת"ח, אבותיךשהיו
 מים": מהם יצאו סלעים כמה יבשו, נהרות "כמה לך ירושה ,שאינההעיון
 מאד וכולל חשוב מאמר והוא שמים, לשם יהיו מעשיך וכל אח"כןאמך

 המדינה ובישוב העולם בענייני להתעסק צריך בודאי שהאדםעניינו
 אלא כונתו יהא לא אלו, בעניינים כשמתעסק שאף והזהירו הגוף,לצורכי

 שכונתך אחר ההוא, מעשה בעת אפילו זוכה ונמצאת הנפש,להשלמת
 )ברכות אומרו ענין והוא הנפש, להשלמת אלא ההוא המעשה לשם אינהבו
 עבירה, לדבר אפילו דעהו דרכיך בכל ו'[ ג' ]משלי ע"א(ס"ג
 ע"א( נ"ד )שם אומרם ג"כ והוא עבירה, דבר - באמוניות התעסקקרא

 יצרך בשני לבבך, בכל אלהיך ה' אתואהבת
 תהיה היצר, בפעולת שתעסק בעת שאפילו כלומר וביצה"ר,ביצה"פ
 ז"ל כאומרם טוב, - הרע היצר יקרא הצד זה ועל טוב, לתכליתכונתך
 יצה"ר, זה פוב והנה כו' ל כ ת א ם י ה ל א א ויר פ"ם()ב"ר
 והוא מתקיים העולם היה לא הרע יצר שאלמלא מלמד טוב, יצה"רוכי
 התענה כאלו בט' האוכל כל ד"ח( דברכות )פ"ק ז"ל אומרם אצליג"כ
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 זהיר הוי אומר: שמעון רבי יז שמים: לשם יהיומעשיר
 תפלתך תעש אל מתפלל, וכשאתה ובתפלה, שמעבקריאת
 הען כי שנאמר: המקום, לפני ותהנונים רהמים אלאקבע,
 רשע תהי ואל הרעה. על ונהם הטד, ורב אפים ארך הוא,ורהום
 תורה, ללמוד שקוד הוי אומר: אלעזר רבי יח עצמך:בפני
 הוא ומי עמל, אתה מי לפני ודע לאפיקורום, שתשיב מהודע
 אומר: טרפון רבי יפ פעלתך: שכר לך שישלם מלאכתךבעל

 שיוכל כדי לכונה היתה בתשיעי שאכילתו שאחר כלומר ועשירייתשיעי
 התענה כאלו והוי באכילתו זוכה שהוא נמצא בקץטירי, כראוילהתענות

 שמעון. רבי דברי הזכיר כך ואחר ועשירי,תשיעי
 שבהתטדתך כלוטר ובתפלה, בק"ש זהיר הוי אומר שמעון רבי)1"י(

 כך אחר והזהירו היכולת, כמי אליו ותתאב בוראך, תכירבכך
 כאדם מלומדה, אנשים מצות ר"ל קבע, תמלתו יעשה לא לפניוכשיתמלל

 ובקשה תמלה דרך אלא לו, והולך משאו להקל וממהר חובו לפרועהבא
 ל א י כ ו'[ ל"ד ]שמות שנאמר ע"ז ואמר ותחנונים, ורחמיםותחינה

 ותחנונים, רחמים דרך הוא כשיתמלל כלומר , א ו ה ן 1 נ ח 1 ם 1 חר
 שכל כלומר עצמך, בפני רשע תהי אל אח"כ ואמר וחנון, רחום הואיעשה
 לשום יחוס לא וחסר, נקלה כאדם עצמו ומחזיק עצמו אצל ורשע פחותשהוא

 ראב"ע: דברי הזכיר ואח"כ שיעשהו,מחיתות
 ללמוד מתמיד הוי כלומר תורה, ללמוד שקוד הוי אומר ראב"ע)'"ח(

 לך שצרין' מה על דמוסף כלומר לאפיקורוס, שתשיב מה ודעתורה.
 מה העיונים הדברים מן בה שתלמד צריך ובתלמוד, המצות בביאורבה

 בלתי או כוזבים במומתים התורה, על החולק אפיקורוס את בהםשתשיב
 המינות מן בהם, להרוס שיבא במה מופתיו, להכזיב שתדע עדחותכים,
 בפינות להרהר בא אם חותכים מופתים לו לאמת שתדע וכןהתוריות,
 במקום ידיעה הנה ובא עמל. אתה מי לפני ודע אח"כ ואמרהמושכלות,
 ופוסח נבוך שתשאר עד זה לימוד פורח יבהילך שלא כלומרהתבוננות,

 לך ראוי וההתלמדו' הפורח מן וכזה כזה כי תחשוב אבל דעותיהם,לקצת
 לכך, המזקיקך ר"ל מלאכתך, שבעל שתדע וכן יתברך, ולכבודולהארתו

 מעולתך: שכרישלם
 וממהר חרוץ להיותו לאדם לחעיר בא כו', קצר היום אומר פרמון ר1ני)'"ט(
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 הרבה, והשכר עצלים, והפועלים מרובה, והמלאכה קצר,היום
 המלאכה עליך לא אומר: היה הוא כ דוחק: הביתובעל
 תורה למדת אם ממנה, להבטל חורין בן אתה ולאלגמור,
 שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן הרבה, שכר לך נותניןהרבה,
 לבוא: לעתיד צדיקים של שכרן שמתן ודע פעולתך, שכרלך

 ]איוב מרובה, הלימוד ומלאכת קצר, הוא האדם חיי זמן כי תורה,לתלמוד
 ופועלים , ם י י מינ ורחבה םדה םארץ ארוכה כ'[י"א

 והשכר רב, לזמן והצריכות המורח לרוב כן מבעם שהלומדים ר"לעצלים,
 ומזרז מצוה ר"ל דוחק, הבית ובעל להרויחו, עליו שישתדל לו וראוימרובה

 ואמר: חזר התרשלות על ולהזהיר בהערה עוד ולהפליגוומתרה
 שלא בדבר אתחיל איך תאמר שלא כלומר לגמור, הטלאכה עליך לא)נ(

 ביתר ולעשות תכליתו עד לבא מחוייב שאינך תכליתו, עד לבאאוכל
 שתשתדל פנים כל על צריך לכך, מוכן איני תאמר אם וכן היכולת,מן
 עליה, שנוצרת ממה וכל, מכל להבמל חורין בן שאינך שתוכל, מהכפי
 למדת אם שאמר והוא הרבה, ואם מעמ אם לך, שמור מ"ם מובושכר
 בעה"ז הן פעולתך שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן כו'תורה
 שכרן מתן ודע שאמר והוא ית'. משפמיו אופני שיחייבו למי בעה"ב,הן
 שעיקר אע"פ הבא עולם במקום לבא לעתיד הנה ובא לע"ל, צדיקיםשל

 המתים ותחיית הבא העולם ר"ל השמות, אלו המשיח, ימות לזמןהנחתו
 מקומות: בקצת שביארנו כמו זה, תחת זה תמיד מתחלפים לבאולעתיד

 הפרק:נשלם
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 י ש י ל ש ע רפי
 ואין דברים, בשלשה הסתכל אומר: מהללאל בן עקביאא

 ולפני הולך, אתה ולאן באת, מאין דע עברה. לידי באאתה
 ולאן מרוחה, מטפה באת; מאין וחשבון. דין ליתן עתיד אתהמי

 עתיד אתה מי ולפני ותולעה, רמה עפר למקום הולך;אתה
 הוא: ברוך הקדוש, המלכים, מלכי מלך לפני וחשבון; דיןליתן
 של בשלומה מתפלל הוי אומר: הכהנים סגן חנינא רביב
 להשתדל יביאהו אלו דברים שלשה כו'. אומר מהללאל בן עקביא)א(

 סרוחה, ממיפה שבא שזכירתו לשלמות, שיגיע עד ובתורהבמידות
 באחריתו וההמתכלות הרעות. המדות שורש שהיא הגאוה, מן להשמריביאהו
 הזה, העולם קנייני לבזות יביאהו ותולעה, רימה למקום הולך שהואודעתו

 הקב"ה, לפני פעולותיו כל על חשבון דין ליתן מעותד שהואוהתבוננות
 באת", "מאין במאמר ונכלל מצותיה, ובקיום בתורה להשתדליביאהו

 עוד שבו הנמאסים הדברים ושאר ונקביו תופיו מלאכת מצד]ה[פחיתות
 בד' הסתכל פי"מ( דר"נ )באבות בברייתא שנו כך ומתוך חייתו,בחיים
 והוא לעולם, שבא אחר כלומר להיות, עתיד ומה עליה ואמרודברים,
 בתוכו עוברת בורמקי של וביב ושכללם פלמרין שבנה למלך עליה,שאמרו
 שביב אלמלא זה, פלמרין נאה כמה אומר ושב עובר כל פתחה, עלונופלת

 סרוח מעיין שמוציא עכשיו ומה באדם, כך בתוכו. עוברת בורסקי שלזה
 פליימון או אפרסמון שמן של מעיין מוציא היה אלו הבריות, עלמתגאה

 מלאכת ענין על ע"א( )ע"ה בתרא של בחמישי מ"ש אצלי והוא אכ"ו,על
 ם 1 י ב ך[ ]ב ך י ב ק נ 1 ך י פ ת ת כ א ל מ י"ג[ כ"ח ]יחזקאלצור
 באדפ נקבים ובראתי נמתכלתי בך לחים הקב"ה א"ל , ו נ נ 1 כ ך א ר בה

 החכמים בכבוד הנה יטהזהירו אחר כו/ אומר הכהנים סגן חנינא רקבי)"
 ומוראם, השלמונים כבוד עמה לצרף דצריך החכם זה הודיעומוראה,

 חלוקה היא אמנם אדם בני שהנהגת בשלומם, שיתפלל עד בהולהוסיף
 והיא מדינית והנהגת לחכמים, המסורה והיא תורית הנהגת חלקין,לשני

 תחמר לא אמנם החכמים הנהגת וכשתחמר ולשופמים, לשלמוניםהממורה
 שם שאין דכל שתיהן, יחסרו המדינית, כשיחסר אבל בכך, המדיניתהנהגת
 זמנו וכל עליו ולהתגולל להנכל מחברו מתיירא אחד כל מלכותמוראת
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 רבי ג בלעו: חיים רעהו את איש מוראה, שאלמלאמלכות,
 תורה, דברי ביניהם ואין שיושבין שנים אומר: תרדיון בןחנינא
 שנים אבל ישב. לא לצים ובמושב שנאמר: לצים, מהטב זההרי

 ביניהם, שרויה שכינה תורה, דברי ביניהם ויששיושבין
 ויכתב וישמע, יי ויקשב רעהו, אל איש יי יראי נדברו אזשנאמר:
 מנין שנים, אלא לי אין שמו. ולחושבי יי ליראי לפניו, זכרוןםפר
 לו קובע הוא ברוך שהקדו,ט בתורה ועוםק שיושב אחד,אפילו
 שמעון רבי ד עליו: נמל כי וידום בדד ישב שנאמר:שכר,
 ולא עליה להתפלל בה שהפליג והוא הצלתו, בהשתדלות מרדותיובהלוהו
 אפילו שהרי העולם, אומות בשל אפילו אלא ישראל, במלכות דברסוף

 ובם' אומות, ע' כנגד בו ודרשו חג, של פרים ע' בהקרבת לנו רמזההתורה
 לאלה ן י ח ו ח י נ ן י ב ר ק ה ם ן ו ה ל י ד י'[ ]ו' כתובעזרה

 1בנ1הי: םלכא לחיי 1םצליןשםיא
 שיושבים ב' שכל אמר כו'. שיושבים שנים אומר תרדיון ן' חנניא רבי)ג(

 א'[ א' ]תהלים כדכתיב לצים מושב קרוי תורה דברי ביניהםואין
 בת1רת אם כי בתריה וכתיב ישב, לא לצים1בם1שב

 אע"פ הוא, לצים מושב תורה דברי שם שאין כל אלמא , 1 צ פ ח 'ה
 ההט שיושבים שנים אבל היא. בפילה של וישיבה הואיל מתלוצצין,שאינן
 תורתם דברי שמתוך כלומר ביניהם, שרויה שכינה תורה דבריביניהם
 י א ר י 1 ר ב ד נ ז א מ"ז[ ג' ]מלאכי שנאמר בוראם, מכבודמשיגים

 בהם ונאמר משמע, שנים רעהו אל איש והרי , ו ה ע ר ל א ש י א 'ה
 שהקב"ה בתורה ועוסק יושב אחד שאפילו ,ומנין ע ם ש י 1 ' ה ב ש ק י1

 ל פ נ י כ ם ו ד י ו ד ד ב ב ש י כ"ז[ ג' ]איכה שנאמר שכר, לוקובע
 קול מענין נמוך, קול פי' וידום וענין עליו, שכר נפל כלומר , 1 י לע

 מלשון וידום לפרש נראה ולי עצמו, לבין בינו לימוד והוא דקה,דממה
 ושבח , ן ר ה א ם 1 ד י 1 ג'[ י' ]ויקרא הירושלמי שתרגם כמושבח
 וברייתא העבירות, מן ושומרתו עליו מגינה שהתורה זה בכל ורצהאהרן,
 הרהור ממנו מעבירין לבו על תורה דבר הנותן כל אמרו פ"ך( דר"נ)אבות
 הרהור רעה, אשה הרהור יצה"ר, הרהור זנות, הרהור שפות, הרהורחרב,
 נותנין יבו, ש תורח דברי נותן שאינו וכל ודם, בשר הרהור בפלים,דברים

 יה. ש אמר שמעון ורבי כו',שיי
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 תורה, דברי עליו אמרו ולא אחד, שלחן על שאכלו שלשהאומר:
 קיא מלאו שלחנות כל כי שנאמר: מתים, מזבחי אכלוכאלו
 עליו ואמרו אחד שלחן על שאכלו שלשה אבל מקום, בליצואה
 וידבר שנאמר: מקום, של משלחנו אכלו כאלו תורה,דברי
 אומר: חכינאי בן חנינא רבי ה יי: לפני אשר דהטלחן זהאלי,
 לבמלה, לבו והמפנה יחידי, בדרך והמהלך בלילה,הנעור
 המקבל כל אומר: הקנה בן נחוניא רבי 1 בנפשו: מתחיבהרי
 ארץ, דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה, עולעליו
 דרך ועול מלכות עול עליו נותנין תורה, עול ממנו הפורקוכל
 שולחן על שאכלו ששלשה ר"ל כו'. שאכלו שלשה אומר שמעון רבי)ד(

 מזבחי אכלו כאלו הם הרי תורה, דברי שיי אמרו ולא ג"כאחד
 ת 1 נ ח ל 1 ש ל כ י כ ח'[ כ"ח ]ישעיה שנאמר ע"ז, תקרובת ר"למתים,

 מקומו הזכרת בלא כשהן ר"ל , ם 1 ק ם י ל ב ה א 1 צ א י ק 1 א למ
 כאלו תורה דברי עליו ואמרו אחד שולחן על שאכלו שלשה אבל עולם,של
 ן ח ל ו ש ה ה ז כ"ב[ מ"א ]יחזקאל נאמר ועליו מקום, של משולחנואכלו
 שם על שולחן, וקראו כן, נקרא המזבח שעל ואע"פ , ' ה י נ פ ל ר שא

 בשולחן שעוסק שכל לומר שולחן, בלשון הוציאו מ"מ בו, הנתחיםשמנתחין
 מקום: של שולחנו נקרא הוא תורה,בדברי

 שאם האדם להעיר שבא כו'. בלילה הנעור אומר חכינאי ן' חנינא)ה(רבי
 ראוי לעונש, אם לנמול אם מושגחים האדם ענייני כל היותהאמיננו

 בהם, להיות מצוי שההיזק המקרים מן ולהזהר בעצמו, לפשוע שלאלאדם
 מאד הזיק מדאי יותר התעורר כי הלילה, כל ר"ל בלילה, הנעור מהםוהזכיר
 עם בה שישלים בכדי הוא תורה לדברי הלילה להעירת המוגבלוהשיעור
 השלם, היום שליש שהם שעות, שמונה וישן שעות, עשרה שש תעורתהיום
 הדרכים כי ג"כ, גדולה סכנה בו יש יחידי בדרך והמהלך שעות כ"דר"ל

 ר"ל לבמלה, לבו והמפנה בנקל, יפגעו יחידי וכשיהלך ליסמאותבחזקת
 והשתוממות לב תרדמת לידי מזה יבא בעים דבר בשום יתעסקשלא

המחשבה:
 אמר כו'. מעבירין תורה עול עליו המקבל כל אומר הקנה ן' נחוניא רבי)1(

 תמריחהו לא המלכות כי מלכות, עול ממנו תעביר תורהשעי
 התעסקות ר"ל ארץ, דרך ועול להתבודדות. לבו נותן שהוא אחרלעבודתה,
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 עשרה אומר: חנניא כפר איש רומא בן חלפתא רבי זארץ.

 שנאמר: ביניהם, שרויה שכינה בתורה, ועוסקיןשיושבין
 ואגרתו שנאמר: חמשה, אפילו ומנין אל. בעדת נצבאלהים
 אלהים בקרב שנאמר: שלשה, אפילו ומנין ימדה. ארץעל

 אל איש יי יראי נרברו אז שנאמר: שנים, אפילו ומניןישפט.
 המקום בכל שנאמר: אחד, אפילו ומנין וישמע. יי ויקשברעהו,
 אלעזר רבי ח וברכתיך: אליך אבוא שמי, את אזכיראשר
 וכן שלו. ושלך שאתה משלו, לו תן אומר: ברתותאאיש
 עד בה ויעזרוהו במלאכתו יעמקו וקרוביו ושכניו חבריו כי העולםבענייני
 ]שמות פ"ו( )לקמן אחר, במקום שדרשו ממנה, ליבמל הוא יצמרךשלא
 כלומר חירות, אלא חרות תקרי אל , ת ו ח ו ל ה ל ע ת ו ר ח מ"ז[ל"ב

 חפורק וכל הלוחות, דבר בעבור יקרהו והזמן המלכות משעבודשהחירות
 להתבונן לבו נותן ואינו העולם בעמקי זמנו שמאבד ר"ל תורה, עולממנו

 כו': עליו נותנין ובמצותיה, ובדרכיהבתורה
 כלומר ביניהם, שרויה שכינה כו' שיושבין עשרה כו' חלפתא רבי)ז(

 א'[ פ"ב ]תהלים שנאמר ענינם, כפי יתברך מכבודו להםשיושג
 מישראל, עשרה על מונחת מלה ועדה . ל א ת ד ע ב ב נצ ם י ה לא

 ץ ר א ל ע ו ת ד ו ג א ו ו'[ מ' ]עמום שנאמר חמש שאפילוומנין
 ה' בו שיש באגרופו שיקבצו מה שם על מונח שם ואגודה , ה ד םי

 ם י ה ל א ב ר ק ב א'[ פ"ב ]תהלים שנאמר ג' שאפילו ומניןאצבעות.
 ]מלאכי ת"ל ב' שאפילו ומנין ג', שהם הדיינים על מונח והוא , מ ו פ שי
 וכמו רעהו, אל איש ה' יראי נדברו אז מ"ז[ג'

 ם ו ק ם ה ל כ ב כ"ד[ כ' ]שמות שנא' אחד שאפי' ומנין למעלה,שבארנו
 אפילו כלומר מזכיר, אשר במקום והוא , י ם ש ת א ר י כ ז א ר שא

 ם י ה ל א ב ר ק ב שנאמר ה' אפילו מנין גורסין ויש יחידי,אתה
 ואגודתו שנאמר ג' אפילו ומנין הדין, בעלי וב' דיינים ג' והם , מ ו פ שי

 אזוב: בענין שנתבאר כמו הוא, קלחים ג' ואגודהכו',
 להעיר שבא הוא משלו, לו תן אומר ברתותא איש )ב"י( אלעזר רבי)ח(

 לכבוד ממונו והוצאת הצדקות, בנתינת צרה עינו יהא שלאהאדם
 לב ברוחב ליתן ראוי כן ואם לו, נותן הוא משלו כי מיהא הא ושיכירה',

 י ם ג'[ מ"א ]איוב ב'( פכ"ז )ויק"ר במדרש שאמרו וזהוובשמחה,
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 יעקב רבי ט לך: נתנו ומידך הכל ממר כי אומר: הואבדוד
 נאה מה ואומר: ממשנתו ומפמיק ושונה, בדרך המהלךאומר
 מתחיב כאלו הכתוב עליו מעלה זה, ניר נאה מה זהאילן

 כל אומר: מאיר רבי משום ינאי בר דומתאי רבי יבנפשו:
 מתחיב כאלו הכתוב עליו מעלה ממשנתו, אחד דברהשוכח
 פן מאד, נפשך ושמור לך השמר רק שנאמר:בנפשו,
 עליו תקפה אפילו יכול עיניך, ראו אשר הדברים אתתשכח
 אינו הא, חייך, ימי כל מלבבך ימורו ופן לומר תלמודמשנתו,
 בן חנינא רבי יא מלבו: וימירם שישב עד בנפשו,מתחיב
 חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת כל אומר:דומא

 חכמתו אין חטאו, ליראת קודמת שחכמתו וכלמתקימת.
 מעקה בית, לך שנתתי עד מזוזה עשית כלום , ם ל ש א ו י נ ם ד קה

 טלית: לך שנתתי עד ציצית גג, לך שנתתיעד
 דאין להעיר הכונה כו'. ומפמיק ושונה כו' המהלך אומר יעקב ר:ני)ט(

 ואפילו ההכרחי, הצורך לפי רק הזמן, עמקי לצורך תורה מדברילפמוק
 לו צורך שאין ולמה בטילה, לשיחה להפמיק לעצמו יתיר לא הצורךכשיגיע

 העולם, לעמקי להפסיק לו שאין קבע משנה בעושה דבר מוף שלא ואמרבו,
 בדרך ושונה צרכיו להכרח בדרך המהלך כגון עראי, במשנת אפילואלא

 הכתוב עליו מעלה כן עשה ואם בטילה, לשיחה ממנה לפמוק לו איןהלוכו,
 המתחייב שהוא כלל, בתורה עומק אינו כאילו כלומר בנפשו, מתחייבכאלו
 והשיחות ההבלים אחר נמשך אדם של שטבעו והטעם האמת, דרך עלבנפשו
 לו שממך והוא לגמרי, תורה עול שיפרוק עד בזה ממנו וימשךבמילות,

 כו': דומתאי רבימאמר
 עליו מעלה כו' השוכח כל אומר מאיר רבי משום ינאי בר דומתאי רבי)י(

 ר מ ש ה ק ר ט'[ ד' ]דברים שנאמר בנפשו, מתחייב כאלוהכתוב
 עליו תקפה אפי' יכול כו' ח כ ש ת ן פ ד א ם ך ש פ נ ר ו ם ש ו ךל

 הענין קושי מחמת או אונם מחמת הדברים שוכח אם כלומרמשנתו,
 וימירם שישב עד מתחייב אינו , ך ב ב ל ם ו ר ו מ י ן פ ו ת"לודקותו,
 ההכרח: בזולת הזמן בצורך והתעמקו מהם, הפסקתו למיבת בפשיעתו,מלבו
 המדות שמעלות כו'. חטאו שיראת כל אומר דומא בן חנינא רבי)י"א(

 לשלימות שביל והוא ראשון שלימות מהם נמשכת החמאיםשמניעת
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 מחכמתו, מרבין שמעשיו כל אומר: היה הואמתקימת.
 חכמתו אין ממעשיו, מרובה שחכמתו וכל מתקימת.חכמתו

 הימנו, נוחה הבריות שרוח כל אומר: היה הוא יבמתקימת:
 הימנג נוחה הבריות רוח שאין וכל הימנו. נוחה המקוםרוח
 אומר: הרכינם בן רוםא רבי יג הימנו: נוחה המקום רוחאין
 בתי וישיבת הילרים, ושיחת צהרים, של ויין שחרית, שלשנה

 רבי יד העולם: מן הארם את מוציאין הארץ, עמי שלכנםיות
 אמרו אומנות, נמי חטא יראת קראו פכ"ב( דר"נ )אבות ובברייתאהנפש,
 אומנות וכלי אומן א"ל מהו, חטא וירא חכם זכאי בן יוחנן לרבן שאלושם
 חכם, ואינו חטא ירא בידו, אומנות כלי ואין אומן חטא, ירא ואינו חכםבידו,
 בתחלה, ביראה שנשתקע כל זה על ואמר אומן, ואינו בידו אומנותכלי

 מתקיימת, חכמתו הגון, בלתי דבר כל ומניעת היושך במעשהונשתרש
 מתקיימת, חכמתו אין ביראה, נשתרש שלא כל אבל בידו, שהשרישאחר

 בעצמו: הענין אמר ואח"כ בנין, אין ימוד איןשאם
 שמדקדק כלומר מחכמתו[, ]מרובין מעשיו שאם תורה של עשהבמצות

 ]חכמתו[ חכמתו, מצד לו המשוער מן יותר בעשייתם ומרבהבמצות
 כו': שחכמתו מאד אצלו ותתחבר למעשים צריכה שהחכמהמתקיימת,

 הבריות שרוח כל גדול כלל אמר כו', הבריות שרוח כל אומר היה דןו1*)י"ב(
 במקום שאמרו דרך על הימנו, נוחה המקום רוח מתמו הימנו,נוחה

 בהפך: וההפך למעלה, אהוב שהוא בידוע למטה, אהוב שהוא כלאחר,
 להזהיר בא הוא כו'. שחרית של שינה אומר הרכינם בן דומא רבי)י"ג(

 של ויין שחרית של שינה שהם והזכיר והמותרות התענוגיםמן
 שינת לו ימפיק שחרית של בשינה כי גמור, מותר הם בודאי ואלוצהרים
 אלא באים אלו ואין המזון, שבתוך יין לו ימפיק צהרים של וייןהלילה,
 העיר ואח"כ ממנו, השלימות ומונעים בהם, נשתקע שהאדם תענוג,דרך
 לו וגורמין האדם לב המושכים ההמוניים הדברים כחצאר שיזהרהאדם
 הארץ: עמי של כנמיות בתי וישיבת הילדים שיחת שהם והזכירבטילה,
 לעה"ב, חלק לו אין כו' אעפ"י כו' המהלל אומר המודעי אלעזר רבי)י"ד(

 ואחר זמן, בהם הנפש שתענש עונות שיש תשובה, עשה כשלאפי'
 לאבדון ותלך נפשם תכרת אבל לעה"ב, חלק להם אין אלו כל אבל תמהר,]כן[
 באמונה שכופר מפני והוא עצמם, מצד מהם חלקים, לשני יחלק וזהנצחי,
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 את והמבזה הקרשים, את המחלל אומר: המורעיאלעזר
 הוראה היותו מצד רק הדבר עצם מצד נאמר שלא ומהם הצדדין, מןבצד
 מוב, מכל חסרה כל אין יבשה ונפשו הפחיתות בתכלית שהוא בעליועל

 דכופר הוראה שהוא במזיד, הקדשים את מחלל הראשון החלק מןונזכיר
 עליו יורה המועדות את והמבזה השם, מצות עליהם בא שלא ומאמיןבהם
 והוא בגללם, באים המועדות שרוב המבעים ובשינוי במופתיו כופרשהוא
 כתיב ע"ז, עובד כאלו המועדות את המבזה כל ע"א( קי"ח )פסחיםאומרם
 ליה וסמיך , ך ל ה ש ע ת א ל ה כ ס ם י ה ל א י"ז[ ל"ד]שמות

 העולם, חי' כפירת לידי מזה שיבא וכן , ר 1 ם תש ת ו צ ם ה חג תא
 בפי' שם ז"ל רש"י והביאו ה"ז פ"מ אמור פרשת )בת"כ ז"לכאומרם
 המועדות ומחלל המבזה שכל מלמד מועדות אצל שבת ענין מההחומש(
 בריתו ומפר השבת, את כמקיים המקיימם וכל השבת, את מחללכאלו
 דברים אינם אלו שכל השי"ת, מצות להיותם כופר יורה אבינו, אברהםשל

 ועריות אסורות מאכלות כאימור בהעברתם, מכריח היצה"ר תוקףשיהא
 הכפירה, מצד אלא מצויה עברתם ואין והנקימות, והנמירות וגנבות,וגזלות
 כאלו עצמו את דמראה כלומר כהלכה, שלא בתורה פנים מגלה זה ממיןוכן
 הנגלה שיכחיש בצד והוא כהלכה, שלא אותן ומגלה תורה בסתרייודע
 לענין משל שהיא אלא לכך, השם כונת היתה שלא ואומר לגמרי,ממנה
 אע"פ כולם שהמצות הכפירה, משרשי שורש וזהו כלל. איננו והננלהאחר
 הדבר וזה ממנה, הנגלה הוא המצוה שעצם ספק אין נסתר, בקצתםשיש
 שלא התורה כונת אין יאמר הזאת האמונה שבעל והוא לבארו,צריך
 לגמרי משל הוא חזיר בשר התורה שאסרה מה אבל חזיר, בשר אדםיאכל
 מכלל הוא אם זה שיאמר מי וכל ומלוכלכות, מגונות מידות יהיושלא

 החזיר יאמר ירצה אם אבל הבא, לעולם חלק לו ואין כופר נקראאומתינו,
 או בעיניו, נמאס לו הדומה כל שהוא מפני האיסור ומעם נאסר, ספקבלי
 מדברי אלא נודעו שלא וכ"ש המעמים, לגלורצ ראוי שאין אע"פ אחרמעם

 אלא לו, נודע שהפעם בחשבו אחד יכשל ושמא בכה, וזה בכה זההחכמים
 כן כי שיי לגזור סברתו על שיסמוך המעם בעצמו לחשוב חכם לכלדאפשר
 אולי הענין, לפרמם ראוי אין זה בדרך ואפילו לכך נומה שדעתו אבלהוא,
 והוא המצות, קיום מבלי המובן אקיים אני לומר בינתו, אל בנשעןיכשל
 כמי הדיר, גדול בהם ונכשל מעמן נתגלה שנים ע"א( כ"א )סנהד' ז"לשאמרו
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 אברהם וטל בריתו והמפר ברבים, חברו פני והמלביןהמועריג

 חששא לא והתורה אמור ולא ארבה אני באומר המלך לשלמהשקרה
 שאר דמצינו פי על ואף ליחידים ממורות מצות להיותבהזכרתן,

 ת ו כ ו ם ב י כ מ"ג[ כ"ז ]ויקרא כמו מעמם שנתגלומצות
 הענין, לזכירת המצוה ומעם הניכר, מעם הוא בה וכיוצא כו', י ת ב ש וה

 כמצות דבר ליראת מצות שאר אבל אדם לשום כשלון יראת צד בזהואין
 דרך על להכשיל יש עשה במצות פנה או דעת להאמנת שהם או תעשהלא

 יעלה לא שמא לחוש שיש כ"ש המצות, מעם לפרמם ראוי אין ולכןשביארנו,
 לנו נודע ולא בנתינתה וסיבה מעם בה ויש לגמרי, המעם בכיווןבידינו
 יהיה לא או כן יהיה מברות עליהם ומוברים מדמים שאנחנו אלאבבירור

 ממכשול: האדם ישמורואז
 וספרינו שתורתנו לך ולבאר הענין בזה עוד להאריך עצמי רואהךהנני

 לא בנמתר רק בהאמנתם ראוי שאין אחד חלקים, לשלשהנחלקו
 כדור משל דרך שתאמר כמו התורה, סודות הנקראים והם כלל,הנגלה
 ]ש[יוכלו שם הכונה שאין בשמים, וראשו מגדל לבנות אמרו אשרהפלגה
 כמו גוזמא, דרך שנאמר דאפשר אלא לשמים, ראשו שיגיע מגדללבנות

 או , ם י ם בש ובצורות גדולות ערים כ"ח[]במדברי"ג
 ה נ ה ו י"ב[ ז' ]בראשית בשמים ראשו שהיה המולם ענין אלשדומה

 ראו ולא ולמעלה, השמים מן השיגו לא אלו אבל , ו י ל ע ב צ נ 'ה
 בכל וכן נפרד, כל ובמציאות יתברך במציאותו כפרו אבל עליו, נצב ה'את

 ומפורי ההגדות פשומי וכן הגוף, וכלי הגשמה יתברך עליו המוריםהפמוקים
 בהאמנתם ראוי שאין והשני ופלא ומופת צד שום בלא הנאמרותהנמנעות

 לקיימם ראויות היו נכתבו לא שאלו השכליות, המצות כענין לבד הנגלהרק
 כלל כונתם שאין ודומיהן, ואם אב וכבוד וגזילה, וגניבה כרציחה אדם,לכל
 ושאר העולם חידוש במיפור שבא מה וכן זולתן, דבר לשום לא לעצמן,אלא

 הקריבו למה שתאמר כמו המצות, חלקי קצת פרמי המין ומזההמופתים,
 למה וכן כך, זה וביום כך זה וביום כבשים, ב' ובזה כבשים, שבעה זהביום
 להניחה מביא ההכרח היה שעכ"פ בד"ז ודבר זה בדרך זה דברנעשה
 י"ב[ ל"ו ]בראשית כמו התורה, מפורי קצת המין ומזה התכונות מן איזהועל
 לנו יצא שלא הפרמים מן באלו וכיוצא , ש ג ל פ ה ת י ה ע נ ם תו

 ופתי מהביל "הוא תוך או נמתר בזה והמצייר מומר, צד או מדה שוססהם
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 שיש פי על אף כהלכה, שלא בתורה פנים והמגלהאבינו,
 כפירה צד וסכלותו פתיותו עם שיצורף במה כ"ש לריק", ומתיגעומכל

 הנסתר לדבר מכוונת היא מ"מ המצוה, עצם הנגלה היות שעםוהשלישי
 כמו השמעיות, המצות המין ומזה ממנה, יותר נכבד שהוא ממנהיוצא

 חמצוה, היא ההקפה שמניעת הפיאות הקפת במצות הזהירנו שה'שתאמר
 ושמא לע"ז, לכומר חוק הענין להיות חכמינו קצת לדעת איסור מעםומ"מ
 יום את לזכור ציונו וכו לזולתה, המצוה ונמצאת ע"ז, לעבוד מזה*בא

 מן והשביתה והקדושה שהזכירה מלאכה מכל בו ולשבת לקדשוהשבת
 האמנה והוא לזולתה, מתכוונת היא ואמנם המצוה, עצם הםהמלאכות
 וכונתה הנגלה, מצד המצוה קיום ונמצאת המבעים, ושנוי העולםבחידוש
 ולא לפרי, שומר ממנה הנגלה וקיום המצוה, פרי המובן והיא הנסתר,מצד
 מכמה המצוה, קיום מבלי המובן שמקיים מי חובתו, מידי נפשוהוציא
 לשלמה. שקרה כמו תקום, לא ומחשבתו הוא גם יכשל שמא ,אחת,סיבות
 עצמו ועשה המלך מצות על עבר מ"מ מחשבתו, עשה שאפילווהשנית
 יכשל שמא והשלישית צריך. שאינו דבר המצות וכמחזיקו במצותיוכמקיל
 מעם במצוה יש שמא והרביעית הרבים, את מחמיא ונמצא ידו עלאחר
 שהמלך עצמך הגע עליה, מוסף או בציורו ממנה לו שעלה מה בזולתאחר
 במדה מכין יביא שלא וכן אבוקה, ובלא נר בלא בלילה לכת מבלתיציוה
 שלא אלא כן המלך ציוה לא אחד ויאמר הראוי לתשמיש ראויה בלתייתירה
 הנני ואני ולרצוח, להרוג החרב אחוז יבא ושלא לגנוב, חשכים ההולךיבא
 עובר זה סמך על ונעשה מצותו, קיום בלי כך לידי אבא שלא בעצמיבמוח
 הזכרנו. אשר הסיבות מן המלך, מן ליענש ראוי הוא הלא המלך, מצותאת

 לא הוא שאפילו והשנית המלך. כונת והחמיא הוא גם יכשיל שמאהאחת
 והג' ג"כ, הרבים את מחמיא ונמצא אחר עליה יכשל שמא בכךיכשל

 במצותיו, ומזלזל המלך בכבוד מיקל נע~טה מ"מ זה קרה לאשאפילו
 מעבדיו אחד יחשד שלא מצותו בכונת עוד מפליג המלך שמאוהרביעית

 שלא מזהירם ולכן וכרוצחים, כגנבים ארצו אנשי יוחזקו ולא הענייניםבאלו
 מזה: נשמר לא והוא חשד לידי המביא מנהגינהיגו

 אחד כל חלקים, מהשלשה אחת על התורה, כל אופני לפרש תוכלר12זה
 באיזה "זהב" התורה שנקראת אומר אני הצדדין אלו ועל לו,כראוי
 במקומות ונקראת הנמתר, אלא בהאמנתו ראוי שאין למה רמזמקומות,
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 רבץ טו ומנע: לעולם חלק לו אץ מיבים, צע'מים ו וזורהבירו

 את מקבל והוי לתשחרת, ונוח לראש, קל הוי אומר:ישמעאל
 "זהב ובמקומות לבד, הנגלה רק בהאמנתם ראוי דאין למצות רמז"כסף",
 , ף ם כ בםשכי1ת זהב תפ1חי י"א[ כ"ה ]משלי כמאמרוכסף"

 והדמיון שבארנו, ע"ד זולתה לדבר שמכוונת אלא המצוה גוף הנגלהלהיות
 לקצת ידמה הנסתר, אלא בהאמנתו ראוי שאין והחלק בפירות. בעצמוהזה

 שאין והחלק בראשיתה. בתאנה כבכורה התוך ויאכל הקליפה תושלךפירות
 ויושלך הקליפה תאכל פירות לקצת ידמה לבד הנגלה על אלא בהאמנתוראוי
 הנסתר ולהאמין הנגלה לקיים בו שראוי והחלק ותפוחים. כאתרוג'התוך
 ודומיהן. במדבר כענבים ביחד, ותוך בקליפה שנאכלות פירות כקצתהוא

 במה הנגלה שמכחיש ר"ל כהלכה שלא בתורה פנים שהמגלה מ"םונמצא
 מגלה פירשו ורבותינו לעה"ב, חלק לו ואין בתורה כופר הוא לקיימו,שראוי
 והוא בפרהסיא, התורה מצות על לעבור פניו מעיז כלומר עזות, מעניןפנים
 זה בתורה פנים מגלה ע"א( )ה' פיאה במסכת המערב בתלמודשאמר
 כפירה צד ודאי וזה יאשיהו, ן' כיהויקים בפרהסיא תורה דברי עלהעובר
 זה בתורה פנים מגלה אמרו ע"ב( )צ"ט סנהדרין ובמסכת בדת,והכחשה
 שהזכיר והוא המאמר לענייני ונשוב אחד. לענין עולה והכל ת"ח,המבזה

 )שם( חלק בפרק נזכר זה ובכלל ברבים, חבירו פני המלבין השני המיןמן
 שמחשב אע"פ אלו שכל חבירו, בקלון והמתכבד בכנויו, לחבירוהקורא
 ה' ישוו לא בעליהן, פחיתות תכלית על יורו קלות, עבירות שהםעליהם
 : הבא[ לעולם חלק להם ]אין טובים ומעשים תורה בהם שיש ואע"פלנגדם
 כצבי קל עצמך שתעשה ר"ל כו'. לראש קל הוי אומר ישמעאל רבני)פ"1(

 בערך בעיניו קל שהוא מי ובדרך בזריזות לעובדם הנכבדיםלעבודת
 הוא לתשחורת נוח ענין וכן השתררות, בדרך עובדו שיהא ולא נכבדלאותו
 ר 1 ם ח א ל ט"ו[ ט"ז ]במדבר כענין גדולה ר"ל תשחור ומלת זהממין
 עצמי עשיתי שלא כלומר שחרית, שתרגומו , י ת א ש נ ם ה ם ד חא

 גטלא לפום מלשון שחרית נמצא תרגומים שבקצת ואע"פ לפניו.כאדון
 לשחוור הדבק ג"כ, רבותינו לשון מצינו הרי משוי לשון כלומרשיחנא,
 ~יהם יתגאה ולא הגדול אצל ענין בכל נוח שיהא ואמר לך.וישתחוו
 סכנה": הגדולים ש "התגדלנות[ אמרו המוסר חכמי ואף ומתנו.במשאו
 אדם בני ששאר כלומר בשמחה, האדם כל את מקבל והוי אח"כואמך
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 ראש, וקלות שחוק, אומר: עקיבא רבי מז בשטחה: הארםכל
 לפניך באים שהם כל מ"ם המדרגות, לאלו אצלם צריך שאינך פי עלאף

 נוח מפרשים ויש יפות, פנים בסבר למעלה שאמר מה כענין בשמחה,קבלם
 כלשון בחרות לשון תשחורת ופירשו לראש, בקל המובן הפךלתשחורת
 ראש כהטחורי הנודר מ"ח( פ"ג )נדרים רבותינו וכדברי והשחרות,הילדות
 לעבודת עצמו יהדיום שלא והכונה שיבות, ובבעלי בקרחים אףאסור

 בקלות כך כל מזדמן יהא שלא לו כשיצמרכו אבל והילדים,הפחותים
 לקמן המזדטן גדול באדם ההפצרי אהר נהה, בדרך אלאובהדיופות,

 מסרבין ס"ו( מציעא )בבא שאמרו דרך על ובנחת, בכבדותהימנו,
 פניו יקבל מקום שמכל כך אחר והזהירו לגדול מסרבין ואיןלקמן

 שיסרב אלא גאוה, ודרך כעס דרך עמו דבורו יהא ולאבשמחה
 שסיבות אלא לו נעתר היה שכבר לו, שמראה למי מתוקיםבדברים
 לו כנעתר עצמו שיראה ההפצר אחר לו נעתר אם וכ"ש עליו,מעכבות

 לבב: ובמובבשמחה
 בילדותינו ביארנו כבר כו'. ראש וקלות שחוק אומר עקיבא רבוי)ם"ז(

 אחד על תמשך אמנם מובה והנהגה עצה שכל התשובה""בחיבור
 קודם העצה והשני לעצה יצמרך שלא ההשמר הראשון עניינים,מארבעה
 דרך שתאמר כמו הדבר אחר העצה והרביעי הדבר עם העצה והג'הדבר.
 מהיזק שיזהר והוא בריאותו בשמירת לאדם שראוי הרפואה בדרכיכהטל

 החום מן בהשמרו וכן הלקחם, ובעת ובכמות באיכותהמאכלים
 ההשמר הנהגה היא וזו לרופא, יצמרך לא ובזה המקריים ומן הקורומן

 לתאותו להמשך בעצמו פשע אבל בזה, השתדל לא ואם לעצה.להצפרך
 לו ראוי רע, ואם פוב אם נפשו, תאוה אשר בכל במנו למלא מחוקויותר

 שלא עד ידועים, בזמנים והריקות הנקיון במיני רפואים בענייניםשישתדל
 לא ואם הדבר, קודם העצה היא וזו החולאים, מן לאיזה הנהגותיויביאוהו
 שהביאוהו עד הרפואיים הדברים אל לבו שת ולא הקשים המאכלים מןנשמר

 החולי בתחילת לרופא עצמו למסור לו ראוי החולאים, מן לאחדהנהגותיו
 ילאה עד בגופו, החולי ישתקע בהתאחרו אולי בגופו, החולי שישתקעקודם
 ממנו אפו שב לא זו בכל ואם הדבר, עם העצה היא וזו לרפאותוהרופא
 שרפואתו אע"פ לו ראוי בגופו החיי שנשתוה עד הנהגותיו עלוהתמיד
 איי חזקות ברפואות רפואתו בחוק להשתדל המות, לביאת שיפחדרחוקה
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 סע נצעוטרוז לתורה, סיג נצסרת לערוה, הארם אוןמרגילין

 לבריאותו שובו באפשרות הוא כי אפילו חייו ולהאריך חוליו, להקליחנן
 וזאת הדבר, אחר עצה הנקראת היא וזו רחוק, שהוא אע"פכבתחילה
 הראשונה שהעצה והוא מהם, ותשובתו האדם עונות על ג"כ תתכןההנהגה

 מידה כל ממנו שירחיק והוא לעצה יצטרך שלא בדרך עצמו שינהגהוא
 לאדם המביאות הם הרעות המידות כי העבירה, גוף שאינה אע"פמגונה
 אומרו ענין התשובה בחבור בילדותינו שביארנו וכמו העבירות,לגופי
 שדימה . א 1 ש ה י ל ב ח ב עון י כ מוש הוי י"ח[ ה']ישעיה
 לגופי מביאות הם ההם, שהמידות לרמוז השוא לחבלי הפחותותהמידות
 מש"ל וע' )א"ה לעצה, יצטרך לא הצורך בתכלית בזה אצלי והואהחטאים,
 ר"ל כו', ראש וקלות שהשחוק התנא אמר ולזה יעש"ב(, י"ב משנהבפ"ב
 ומתגעגע ומשתעשע )א(נשים עם שיחה ומרבה קרנות יושב האדםהיות
 יבואהו מידות הם אחריהן, וההמשך התאוה רדיפות מיני ושארעמהם,
 של בכ"נ וישיבת כו'. שחרית של שינה למעלה וכמ"ש העבירה,לגוף
 בדברים הזהיר בזה ובכיוצא העולם, מן האדם את מוציאין הארץעמי

 בידו, תלמודו לקיים והנהגות הערות בעצמו לעשות לאדם שראויהשכליים
 הענינים, לזכירת בעצמו עושה שאדם שהסייג לתורה, סייג מסורת מ"שוהוא
 הוא ומסורות ממנו, הדברים ישתכחו שלא לשמור לתורה וגדר סייגהם
 הזרים הדברים לזכור כן נוהגים הממורות שבעלי והוא מסרה מלשוןאצלי

 בשו"א, הנקודות באותיות דגשין שנמצאו מקומות בשלש ]כמו[שבמקראות,
 האמור 1 נ י פ צ ה מלת והם כמנהג, שלא ברפיון, שאחריוואותיות
 י ה י 1 בסדר האמורה ש ד ק מ ובמלת ת ו מ ש ה ל א ובמדר
 האותיו' על ר"ל בשמשון, האמור ]עיני[ ו( י נ י )ע י ת ש מ ובמלתבשלח
 "פדת". וסימניך בד"ה ותרין בנביאי חד וסימן כמנהג, שלא ברפיוןשבאו
 ר ב ג ה י ר ש א ה'[ קכ"ז ]תהלים א' מקומות. בג' ו ת פ ש א מצינווכן

 אשפתו מ"ז[ ה' ]ירמיה ב' מהם, אשפתו מלאאשר
 בני בכליותי הביא י"ג[ ג' ]איכה ג' פתוח,כקבר

 א' תלת: וידע וכן אתא". מקיברא "גברא במסרה סימן ועשה , ו ת פ שא
- ב' , ע ד י 1 ק ד צ י נ ז א מ ב י נ ל ק ש י ו'[ ל"א]איוב  באלישע 
 נביא יש כי וידע, אלי נא יבא ה'[ ה' ב',]מלכים

 ומימן , ע ד י ו ו י ל א ם ל ש י י"ט[ כ"א ]איוב ג' . ל א ר ש יב
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 היה הוא יז שתיקה: לחכמה סיג לפרישות, סיג נרריםלעושר,
 שיריך. או שירים לשון וכן שלם". דאלישע "מתקליה הממרהלבעל
 ן ו ם ה י ל ע ם ר ס ה כ"ג[ ה' ]עמוס א' המשונה: ד' חמריםד'

 ובתוף ובשרים בשםחה כ"ז[ ל"א ]בראשית ב'שריך,
 כ'[ כ"ה ]משלי ד' , ך נגד יישרו כ"ה[ ד' ]משלי ג' נור, כוב
 וכן בישא". ממקביל תופף "דעדי וסימנך , ע ר ב ל ל ע ם י ר ש ב ר שו

 כ"ג[ כ' ]שמות , ם ש י ה ל א כ"ו[ מ' ]בראשית מלעיל, תלתאלהי
 דכספא "שמה ומימנך , ם ד ק י ה ל א כ"ז[ ל"ג ]דברים , ף מ כ י ה לא

 אותיות: ד' בת תיבה וכל תיבות, ז' בן אחד כל פמוקים ד' וכןממקדימן".
 שפכו כאין רגלי, נמיו כםעמ ואני ב'[ ע"ז ]תה'א'

 כעסו, יודע ביום אויל מ"ז[ י"ב ]משלי ב'אשרי,
 מוסר ינאץ אויל מץה[ גקשם ם, ו ער ן ו ל ק ה כוסו

 םצרף י"ר[ ד]שם יערם, תכחת ושםראביה
 המסרה בעל שמר , ' ה ת ו ב ל ובוחן , ב לזה וכור ף ם כל
 הרבה, וכן צרפית", בקלל "אנא וסימן מרפץ, דד' יטרבימין ז' מן אימרץד'

 ממורת מליטת קבלה, מענץ מסורת ולטת הדברים, זכירו2 סיבו2 זה כלאבל
 יטממר המסורוו2 כל וכן בממורה, ]עוף[ נאכל וכן מאבותינה בידעוהיא
 'טכתוב הרי התורה שמירת סיבת הם הקבלה 'טדבף ואמר ועבר, שםלן

 ן א צ ך י ה ל א ' ה ל ח ס פ ת ח ב ז ו ב'( מ"ז )דבריםבתורה
 וכן וחגיגה, שמחה לשלמי ובקר לפמח, צאן לפרש הקבלה ובאה , ר ק בו

 ו ל כ א ת ל א מ'[ י"ב ]שמות אומרו עמ , ת ל כ א ו ת ל ש ב וכתוב
 וכן צלי, הוא בישול שאותו הקבלה שפי' אלא , ל ש ב ו א נ ו נ םם

 דברים:בכמה
 ראוי והשיגם, אחריהם ורדף תאותיו אחר שנמשך אבל בזה נזהר לאואמ

 בעתות וכן תפלות, הפצר ולהתפלל לצום יצרו בהכנת להשתדללו
 ד כ ל ה ם ו י ל ג ר ר ו ם ש י כ"ו[ ג' ]כהטלי אומרם שזהוהתשובה,

 כל בהם הורגל אשר המידות לרגל הנכהטכים , ם י א מ ח ה י ח פב
 היא וזו מדותיו, מצד קדמוהו אשר הרעות הנהגותיו מעליו אףהשנה
 אחר ההמשך לעושר,כלומר סייג מעשרות אמר, זה ועל הדבר קודםהעצה
 'שתדל היד, וקפיצת הממון רוב אחר רמיה בענין המגונות במדותהעושר
 וכן הראוי. ובעת והמתנות והצדקות כמעשרות ראוים, בדברים עצמולנהוג
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 שנברא לו, ז טדע יתרה חבה בצלם, 'טנברא ארם יב חאומר:
 חביבין האדם. את עשה אלהים בצלם כי שנאמר:בצלם,
 שנקראו להם, נודעת יתרה חבה למקום, בנים שנקראוישראל
 ישראל חביבין אלהיכם. ליי אתם בנים שנאמר: למקום,בנים
 פרושות בידים לה' להזיר גדר ולגדור יצרו להכניע הזהירו התאות,ברדיפת

 הצד זה ועל לפרישות, סייג נדרים אומרם וזהו לרע, טבעו בו שנמשךמה
 בהם שהיוצא אחר הקצה, אל נטייה שהם אע"פ טוב, במדרגת הנדריםהיו
 מעשךות בענין ג"כ ונכלל הנפש, רפו14ת צד על אלא אינו המיצועמקו
 ר ש ע ע"א( ט' )תענית ז"ל וכאומרם חסר", ממון "מלח כמנין לעושר,סייג

 שתתעשר: בשביל עשר ר ש עת
 החכם במאמר הראשונה, העצה והוא שתיקה, לחכמה סייג אח"כןאבמך

 אין ללמוד, צריך שהוא שמי ר"ל שתיקה" חכמה "תחילתשאמר
 לבו, לוח על ויחקם החכם, לדברי ויאזין שישמע השתיקה, כמדת לוטוב
 החכמה שבח בהפלגת האריכו ]זה[ ולכונת לחכמה, יביאהו מידהוהוא

 לשונו: זה במאמר כן אחר הדברים הפסיק עליה להשתדלוהזהרתו
 לו המונחת בצורה ר"ל בצלם, שנברא אדם חביב אומר היה הוא),יי,(

 השכלית: השגה והיא הוייתו אמיתת נתעצמה בה אשרבמבעו
 ם ל צ ב ו'[ מ' ]בראשית שנאמר לו נודעת יתירה חיבה כך אחרןאמך
 להשיג בטבעו הניח שלא כלומר , ם ד א ה ת א ה עש ם י ה לא
 כמו הנפרדות הסודות קצת השגת גם אבל לבד והגלגלים היסודותעולם
 הבריאות בכל הוצרך שלא לו נודעת יתירה חיבה נפרש או לחכמיםשנודע
 הבריאות בשאר אבל האדם, בבריאות רק נפרד שכל ר"ל מלאך,אמצעות
 לבד והתמזגותם הימודות בעבור נפרד, שכל אמצעות בזולת נעשוהשפלות
 שכל לאמצעות צורך בהם אין ית' שלו לפמלייא מיוחסות סיבות בשארומהם

 החכמה. בספר שנתבאר כמו לבדו האדם במין רקנפרד
 לו נודעת יתירה חיבה שאמר במה חיבוריהם בקצת פי' המחבריםןגרדלי
 אחרת, המבה היה לו, שהמיבו למי ההמבה שיעור שהודעתכו'
 ולא רחמגותו מצד או מעלתו מצד מוב אחד לאיש מובה האדם יגמולפעמים
 ועל להודעתו, עצמו שיזקין עד בעיניו נחשב שאינו מצד מה שיעוריודיענו
 ר"ל למקום בנים שנקראו ישראל חביבין עוד אמר זה דבר גלגוליד

 לבן, כהטפיע שהאב הדרך על יתברך, מאתו הנאצל השכל מןשהשפיעם
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 להם, שנתן להם, נורעת יתרה חבה חמרה, כלי להםשנתן
 תעזבו: אל תורתי לכם, נתתי טוב לקח כי שנאמר: חמרה,כלי
 רוב לפי והכל נרון, העולם ובטוב נתונה, והרשות צפוי, הכליח

 כן קראם שבתורה עד החיבה שנתפרממה להם נודעת יתירה חיבהואמר
 אמנם שהיא הכונה ולכלול כו' ם ת א ם י נ ב א'[ י"ד ]דבריםשנאמר
 כלי להם שניתן ישראל חביבין אמר בטבעם המונח החכמה שלימותלענין
 הקב"ה שהיה מלמד ז"ל. באומרם שביארנו כמו העולם נברא שבוחמדה,

 העולם: את ובונה בתורהמביט
 ואמר האנושית, ההשגה בתכלית המושג על חמדה כלי שאמר אפשראו

 ה י ה א ו ל'[ ח' ]משלי )פ"ה( בב"ר רז"ל כמאמר העולם נבראשבו
 הקב"ה, של אומנותו כלי הייתי אני אומרת תורה , ן ו מ א ו ל צא

 על והונח ולמוד הוראה במקום תורה מלת הנה באה החכמים קצתולדעת
 על לרמוז העולם שנברא קודם שנבראת בה החליטו וע"ז ההשגה,תכלית
 שבצורות האחרו' על הוא הענין ובאור החומרי, לעולם מציאותהקדימת

 האומנין כשאר זה שאין מפני אומן קראו ולא הפועל השכל והואהנפרדות
 האומן פעולת היא שהפעולה האומנות כלי אבל מעצמם פעולתםשכח

 נברא שבו כאן שאמ' וזהו מניעו, בזולת המלאכה שתשלם לא הכלי,באמצעות
 בכה, וזה בכה זה הפמליא באמצעות שהם אחר ית' פעולותיו שכלהעולם,
 בפמליא נמלך אא"כ ]דבר[ עושה הקב"ה אין ע"ב[ ל"ח ]מנהד' ז"לכאומ'
 יתייחמו ולזה ית' מניעם לכח צריכים הם רק מעצמם כחם אין מ"מ מעלה,של
 שכבר אע"פ העולם את ובורא בתורה מביט וז"ש יתברך. לו הפעולותכל

 באומרם זולתינו חכמי שאמרו הענין והנה כמ"ש אחרת בדרךבארנו
 בלשון וכן המציאות, מהם וישפיע השכלים בעולם יעיין יתברךשהשם
 הלשונות אחר ונכהשך כו' מעלה של בפמליא ממתכל שהקב"הרבותינו
 ח ק ל י כ ב'[ ד' ]משלי שנאמר להם נודעת יתירה חיבה ואמרהקודמים

 ממיני בו שהתחיל מה להשלים כך אחר וחזר כו' ם כ ל י ת ת נ ב וט
 לחטוא שהביאוהו עד בהם והשתקע במידות נכשל שאם ולהורותהמצוה
 להרפא יוכל לא אשר עד בהם ישתקע שלא יזהר עונותיו בפחיולהלכד

 אמר: זהועל
 המעשה, רוב לפי וכל נידון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל)י"ה(

 להתעלם, יוכל לא לפניו ידועים המעשים צפוי,שכל הכל באומרורצה
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 פרוסה ימצורה בערבת, נוזת הכל אומר: היה הוא יטהמעעיפ
 כל ל"א( )קדושין ז"ל אמרו וכן נכתבים, בספר מעשיך וכל אומרםכענין
 במתר עבירה העובר כלומר השכינה, רגלי דוחק כאלו בסתר עבירההעובר
 רגלי דוחק כאלו אדם, מבני כהתעלמות יתברך ממנו התעלמותהלכוונת
 התחתונים. מן ידיעתו הסתלק בעיונו שמכריע כמי כלומר השכינה,רגלי
 מצד רק בהכרח חומא אינו שהחוטא כלומר נתונה הרשות זה אחרואמר

 שהשם נדון. העולם ובטוב אח"כ ואמר חמאו, על שיענש ראוי ולזהבחירתו,
 ברחמים נדון ושהעולם תבלין, ותשובה תורה לו וכרא הרע יצרברא

 בילדותינו כם"ש ברואיו, אל השם מחסד והוא חומא, של התשובהבהתקבל
 ח'[ כ"ה ]תהלים ע"ה ישראל מלך דוד אומרו ענין על התשובה""בחיבור
 ואמנם בדרך, חטאים יורה כן על ה' וישרטוב
 ברוע וירבה חטאיו בחולי ישתקע שאם כלומר המעשה, רוב לפיהכל

 כ"ג[ י"ג ]ירמי' הכתוב כמאמר בחטאו, ימות אבל לעולם, ישוב לאהמעשים
 תוכלו אתם גם חברברתיו ונמר עורו כושיהיהפך

 אפשר אי בעבירות, מוחלט שהוא כל אמרו וכן ע, ר ה י ד ם ל ב י ט הל
 להשתקע שלא יזהר כך ומתוך המעשה, רוב לפי והכל ענין וזהו לחזור,לו

 )ותפלה( ובתחינה בתפלה ובכי בצום מהם שעשה מה על הרע יצרוויכניע
 שלא יזהר כך ומתוך המעשה, רוב לפי והכל ענין הוא זה ואוליובקשה,
 מאד הטובים במעשים וירבה עמהם, שעשה מה על הרע יצרו ויכניעישתקע
 גדולי פי' וכן השלישית. העצה וזוהי חטאיו, מחולי שירפא עדמאד,

 ולא המובים במעשים שיתמיד המעשה רוב לפי והכל בענין ז"להמחברים
 שיחזיק לו מוב אבל ימים, לאורך יעזבנו כן ואחר בפועל א' פעםשיפליג

 יהיה, אמנם והמעלות המידות ששלמות פעם, אחר פעם מעמ מעמבה
 אחת פעם בעשייתה לא רבות, פעמים עליהם ובהתמיד הטוב מעשהבכפול

 המידות: בכל וכן גדול,דבר
 פעם גדולה א' מתנה לו שראוי למי שיתן באדם משל בזה הזכירוןכבך

 שלא המידה מזאת אח"כ יד]ו[ ומשך זהובים אלף שתאמר כסואחת
 אדם בני מאות לחכחצ מאות חמש שנתן כמי הנדיבות, מידת בידועלה
 פעמים, מאות חמש הנדיבות למשת נפשו התעורר שזה פעם, אחרפעם
 כפי אפשר וזה לבד, אחת פעם רק המדה לזאת נפשו התעורר לאוזה

 ברבוי הענין שאין כלדמר המעשה, רוב פי על לא אבל ר"ל האחרתהגירמא
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 והיד פתוח, והפנקם מקיה, והחנוני פתוחה, החנות החיים, כלעל
 תדיר מחזירין והגבאים וילוה, יבא ללוות הרוצה וכלכותבת,
 ויש מדעתו, הטלא מדעתו, האדם, מן ונפרעין יוםבכל
 ר"ל נידון, העולם ובמוב אומרו ההיפך יהיה ואולי אחת, בפעםהפיזור

 רב השתקעות בחמאיו שנשתקע מי על הורה זה ואחר הטובה,בהתמדת
 ויתבונן המות, אחר הבא לעונש להזהר לו ראוי רחוקה רפואתו היותשעם
 הנהגותיו בהטבת בהפליגו אולי לבבו, וימהר מחשבותיו ויכיןבקיצו

 יעלה הגדול העונש ומתכלית המות, מיום ליראתו תכונותיווהתחדשות
 ו י נ ז א וב ו י נ י ע ב ה ירא ]פן[ ]ישעייו'י'[ לנפש,בידומרפא
 דבריו התחיל זה ועל לו, ורפא ושב יבין 1לבבוישםע

 : אומרו והוא העונש ענין אליו בהודעתולהפחידו
 גובה שהשם בערבון נתון הכל באומרו המשל כו', בערבון נתון דןכל)'"ט(

 נאמר הוא בערבון נתון וענין חמאיו. כל על להענישו ר"ל אדם, מכלחובו
 ערבים ישראל שכל נפרש או חובו, להפסד לחוש דאין כלומר משל,דרך
 משפמיו באופני ידועות אחרות לסיבות אם למחות, דבידו מצד אם לזה,זה

 ושמאל, ימין לנמות דרך דאין כלומר החיים, כל על פרוסה ומצודהיתברך,
 משחייתו אין הרוס וזה מבריח, ממנה אין הדרך וזאת שאמר החכםכמאמר
 התשובה" "בחיבור לדעתינו בארנו וכבר פתוחה, החנות אח"כ ואמרמנומ.
 המבעים, חלוקים רבים, דברים ימצאו שבחנות מצד לחנות, העולם אתשדימו
 הקונה ובבחירת ורכים, קשים ויבשים, לחים וקרים, חמים ומתוקים,מרים
 הקונה, והאדם חנות, העולם הוא כך מתוק, ואם מר אם שירצה, ממהלקחת
 מקיף והחנוני ואמר הרבה. ואם מעמ אם רע, ואם מוב אם לעשות,ובידו
 כאומרם , ם י פ א ך ר א אבל מיד, החומא מן נפרע השי"ת שאיןדמיון
 והיד פתוח שהפנקס ואמר לרשעים, אף אפים ארך ע"א[ קי"א ]מנהד'ז"ל

 אבל מספרו, החמא ימחק לא אפו ומאריך מקיף היותו שעם כלומרכותבת,
 ותרן הקב"ה האומר כל ד"ן( )ב"ק ז"ל כאומרם ישוב, לא אם עליויעניש
 שהגבאין ואמר כו'. גבי רוחיה מאריך הקב"ה אלא מעוי, יותרוןהוא

 היסורין ועל לנגוש, היוצאים הרצים על פהטל הוא יום, בכל תמידמחזירין
 כלומר מדעתו, ושלא מדעתו האדם מן ונפרעין העונשין, ומיניוהצרות
 מה על להם ויש ואמר בהפך. חמאיו על ויודה מקץטיו לרפיון בשמחהיקבלם

 זה, על משען לו יש הרעות בדרכיו רב זמן השתקע יאם בו רצה,שימסוכו,
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 למעודה: מתוקן והכל אמת, דין והרין שיממכו, מה עללהם
 ארץ, דרך אין תורה אין אם אומר: עזריה בן אלעזר רביכ

 אם ואף החומא, בחוק נמנעת אינה שהתשובה והבמיחו "התשובה",והוא
 תשובתו, הפלגת לרוב וכל מכל ימהרם או מעונשו שיקל ואפשר במרי,הפליג
 שהבמיחו אחר כלומר אמת, דין שהדין ואמר הדבר, אחר העצה היאוזו
 אחר זה, על העונש שיביאהו הוא ראוי לשוב, התבונן ולא התשובה,על

 דרך שהאדם כמו כלומר לסעודה, מתוקן והכל ואמר עונו. על נועץשלא
 אם ביתו, אל ולהביאו לקנותו בו שמרח ממה מוכנת סעודתו ימצאמשל
 מוכנת סעודה הנפשות ימצאו כן מהמינים. מין איזה אם גבינה, אםבשר,

 מתוק: ואם מר, אם בעה"ז, שקנו ממה הבא,לעולם
 הוא ידוע כו'. ארץ דרך אין תורה אין אם אומר עזריה בן אלעזר רבוי)כ(

 ההנהגה בענין לו הצריך ומוסר האדם, מדות על מונח הוא ארץשדרך
 להישיר הבא התורה מצות חלק על בכאן עניינה נאמר והתורההמדינית,
 )ו(המעירות התורה מצות שלולא תחילה ואמר בהנהגותיו ישרה בדרךלאדם
 בהנהגת עצמו מצד לו הבא ארץ בדרך שלמות לו היה לא זה, עלהאדם
 אופני שהגיעו מה לתכלית יגיע לא כי ההכנה, בתכלית היה ואפילומבעו,
 לא בזה, מבעית הכנה לאדם אין אם וכן בדרכיה. למחזיק בזההתורה
 כלל, דרך האדם יישירו המצות כי השלמות, לזה התורה מצות לויספיק
 ודרך למוסר צריכים תמיד מתחדשים דקים בפרמיה להשגיח להם אפשרואי
 בהם להיות הרבה מאכלים אסרה שהתורה משל דרך שתאמר כמוארץ,

 שובע ורדיפת מותר שכל מדרכיה להבין שהראוי היזק, ומציאותמותרות,
 שהזוג ולמדת הטצות בכל וכן נאמרו, שלא במאכלות אפילו רע הואיתר
 טזה ולמדנו אותו. ומשלים חבירו במציאות מועיל מנפרדיו אחד כלהזה
 לבפוח אדם לשום שאין האחד דברים. שני החכמים מפרשי קצתמדעת

 התורה, ממצות אחת על מזה להקל מבעו, מצד הבא הנהגותיובשלמות
 ונעשו בתורה המיועד לשלימות שהגיעו ע"ה העולם באבות שנאמרואע"פ
 הרוב על והמאמרים לכך, זוכים הכל לאו אלא תורה, באין גמוריםצדיקים
 המצות, פרפי בקיום בנפשו עצמו חובת ידי יצא לא שהאדם והשנינאמרים,

 מדה מכל והינזר מובה מדה ההערה כי ויתבונן דבר מתוך דבר יביןאבל
 הוזכרה שלא אע"פ דרכיה, למביני התורה מצות גכלל נכללמגונה,

 גפירוש;בתורה



141 ה ר י ח בה פ"ג אבותממכת ת יב

 אם יראוע אין חכמה אין אם תורה, אין ארץ דרך איןאם
 אין בינה אין אם בינה, אין דעת אין אם חכמה, אין יראהאין

 או דבר עשיית היא שהיראה וידוע יראה. אין חכמה אין אם אח"כןאמך
 ובחינת האוהב, רצון הפקת היא והאהבה המצוהו, ליראת ממנוהמנע

 לקיום מבוא היא ה' ויראת האהבה, להפלגת בענייניו וההשתדלותדרכיו,
 והיא בזמן, קודמת והיראה החכמה, לשלימות מבוא היא והאהבההטצות,
 האחרון, השלימות והיא במשה, קודמת וחברתה הראשון,השלימות
 ת א ר י ב כ"ו[ י"ד ]משלי החכם שאמר והוא לאהבה, מבוא היראהונמצאת

 השלם שכל ואמר אחרון. שלימות הוא העוז כי , ז ו ע ח מ ב ם 'ה
 כו', חכמה אין אם שאמר והוא האחרון, שישיג הוא במוח הראשון,בשלימות
 שלימות היה לא אמיתית האהבה שהיא החכמה השגת שלימות לולאכלומר
 טציאות היה לא היראה ולולא בחכמה, רק עניינה נשלם לא שהריהיראה,
 חכמתו לחכמתו, קודטת חמאו שיראת כל למעלה, שכתב וכמולחכמה,

 מתקיימת: חכמתו אין כו' שחכמתו וכלמתקיימת,
 בזה ולימד חמא, ירא בור אין דרך על יראה, אין חכמה אין אם נפרשאן

 לו צריך התורה, מצות מקיים שהאדם דאע"פ אחד דברים שניג"כ
 עליו שהעירה במה ויתחכם שיתבונן בלבו, אלהים רוח נגע מאשר הואאם

 וכם"ש אדם, בני לרוב ניתן לא שזה ואע"פ ובאמונות, בדעותהתורה
 ת א ם י ק י א ל ר ש א ר ו ר א כ"ו[ כ"ז ]דברים פכ"ה( רבה)בויקרא

 לעולם היה לא ילמוד לא אשר נאמר אלו , ת א ז ה ה ר ו ת ה י ר בד
 לו שאפשר או שיוכל מי לכל ראוי מקום מכל יקים, לא אשר אלאתקומה,
 יממוך שלא והשנית יכולתו, כפי בזה וישתדל שימרח מבעו הכנתטצד
 התורה, ממצות באחת לזלזל האנושית השגת לתכלית הגיע אם אפילוהחכם
 עול פורק בזה שיעשה וכ"ש חייו, ימי כל החכמה לקיום צריכות שהםלפי

 ף י ם ו י ת ע ד ף י ם ו י י"ח[ א' ]קהלת אשר כל אבל התורה, אתומבזה
 רוח וילבש המוזהר, מכל להזהר יצרו ושבירת לבו והכנעת , ב ו א כם

 מנפרדיו אחד כל ג"כ שהזוג בו רצה כו' בינה אין דעת אין אם אח"כיאמך המצוה: לעשות להתעורר ותבונהדעת
 בכח בו המומבע הדעת על כאן, הנאמר והדעת חבירו, במציאותמועיל

 על שייחמו והוא היצירה, בעיקר מבעית הכנה הנקרא והוא תולדתו,לפי
 דעת, לאדם חונן אתה באומרם חנינה, לשון הגדיה כנמת אנשימציאותו
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 הוא כא קמח: אין תורה אין אם תורה, אין קמח אין אםרעת,
 רומה; הוא למה ממעשיו, מרובה שחכמתו כך אומר:היה

 ועוקרתו באה והרוח מועטין, ושרשיו מרבין שענפיוךאיךן,
 כי יראה וךא בערבה, כערער והיה שנאמר: פניו, עלוהופכתו
 אבל, תשב. וךא מךחה ארץ במרבר, חררים ושכן טוב,יבא
 שענפיו ךאיךן רומה: הוא ךמה מהכמתו, מרבין שמעשיוכל

 באות שבעוךם הרוחות כל שאפילו מרבין, ושרשיומועטין
 היצירה, בעת יתברך חנינתו מדרך אלא בהשתדלותו בא אינו כילרמוז
 לאנוש ומלמד כאומרם וחקירה, לימוד השתדלות דרך באה היאוהבינה
 וחננו באומרם חנינה, במילת דבריהם בסוף כולם את שכלל ואע"פבינה,
 בכולם, אלהי עזר לנו להיות כלל דרך זה אמרו והשכל, ובינה דעהמאתך
 שלם, הלימוד מציאות היה לא מבעית, הכנה ר"ל דעת אין אם אמר זהועל
 אין ואם אדם, בני רוב על מדבר הוא גדול בטורח שיושג שאפשראע"פ
 הלימוד בדרך להשיג היה במציאות שהכונה אלמלא כלומר דעת, איןבינה
 השי"ת. בחק אינה הבטלה פועל כי בטבעו כן הונח לא להשיג לו שאפשרמה

 המזונות, דקות על הנה בא והקמח תורה, אין קמח אין אם אח"כואמך
 חיים, בעלי משאר בזה והתפרדו הנברא, לזה ית' חכמתו הזקיקהאשר
 י"ח[ ג' ]בראשית לאדם הקב"ה כשאמר ע"א( קי"ח )פמחים ז"לכאומרם
 אוי אמר השדה. עשב את ואכלת כו' ודרדרוקוץ
 חומרו, דקות לפי מזונותיו שנדקקו לולא כלומר אחד, באבוס וחמורי אנילי
 שלימות הוא במציאות שהכונה לולא וכן התורה, לשלימות מגיע היהלא

 נבחרים מזונותיו להיות במציאותו יתברך חכמתו הזקיקם לאהתורה,
 להיות בזה וכיוון לבטלה, אז זה היה כי החכמה לקבול ונאותיםונבדקים
 לחנם, היתה שלא השפלים בנבראים מציאותו מעלת על מתעוררהאדם
 למעלה פרי ועשה ישע יפרה ואז מציאותו, כונת להשלים עצמוויזרז
 שחכמתו שכל אחר מאמר בעצמו הוא ואמר כו' כל אומר היה הוא)כ"א(

 עד במצות מדקדק ואינו בחכמה שלם שהיה והוא ממעשיו.מרובה
 מועפין ושרשיו מרובין שענפיו לאילן דומין מהם, לדקדק שראוי מהתכלית
 עול לפרוק ואין החכמה שורש היא ה' שיראת ועוקרתו, באה קימעאשרוח
 בהפך הוא מחכמתו מרובים שמעשיו כל אבל שביארנו. כמו מעליוהיראה
 שבעולס הרוחות כל שאפילו מועפין וענפיו מרובין ששרשיו לאילן?דומה
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 כעץ והיה שנאמר: ממקומו, אותו מזיזין אין בו,ונושבות
 חום, יבא כי יראה ולא שרשיו, ישלח יובל ועל מים, עלשתול
 מעשות ימיש ולא יראג, לא בצרת ובשנת רענן, עלהווהיה
 הן נרה, ופתחי קנין, אומר: חממא )בן( אלעזר רבי כבפרי.
 לחכמה: פרפראות וגיממריאות, תקופות הלכות, גופיהן
 מתנגדת תחבולה שום שאין משל וזה ממקומו, אותו מזיזין איןבאות

 ענין אצלי וזהו להכחיש, ידע לא בראיות כשילאהו אפי~ו ה', מיראימהיותנו
 מעגלותיה נעו תפלס, פן חיים אורח ו'[ ה']משלי

 החיבור: לזה בפתיחתנו שביארנו כמו , ע ד ת אל
 החכם שזה הוא כו'. נדה ופתחי קינין אומר חסמא בן אלעזר ר21י)כ"ב(

 פרקים שחברו חכמים קצת שעשו כמו בלימודו, האדם להדריךכיוון
 החכמות. ע"ס וכן ממנה פלוני ובספר פלונית, בחכמה שיתחיללמתלמד,

 עד והאלקיות, המבעיות בחכמות להכנס לו ראוי שאין קצרה דרךורטז
 אחרוני שהם בזה ותפס והתלמוד, התורה חכמת ר"ל ויין, בשר כרימושימלא
 שילמוד לו שראוי לו לומר מהרות, בסדר ואחד קדשים בסדר אחדהמדרים.
 קרבנות הוא קינין וענין סוף, ועד מתחילה אמר כאלו התלמוד, כלתחילה
 וסתה שאבדה נדה ענייני הם נדה פתחי מבולבלים עניינים והםהעוף,

 כמו ומבולבלים, תמוהים דברים והם לפתחה, שתחזור עד שתשמורשצריכה
 נדה: במסכת עניינםשביארנו

 האחרות, בחכמות יתחיל התלמוד בחכמת עצמו שישלים שאחרואמר
 וגיממריאות, ומזלות תקופות והם הלמודיות הם להם שהמבואואמר

 למבעיות יבא ומהן והשיעור, והתשבורת והמספר התכונה חכמת אלורמז
 למבינים: שנודע כמוולאלהות,
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 מכל שנאמר: ארם, מכל הלומר חכם, איזהו אומר: זומא בןא
 גבור, איזהו לי(. שיחה ערותיך )כי השכלתי,מלמרי
 ומושל מגבור, אפים, ארך מוב שנאמר: יצרו, אתהכובש

 אחד מכל כלומר השכלתי, מלמדי מכל כו' חכם איזהו אומר זימא בן)א(
 למודו בענין האדם יתנהג שלא ולמדנו ולמדתי, השכלתיממלמדי

 מה או ללמוד, פלוני לפני הולך אני היאך כלומר ושררה, הגאוהבמדת

 שיראה אדם כל לפני לו ילך אלא מפלוני, לומד שאני אחר לפלוני צריךאני
 שאמר ומה חכמה, לידי תביאהו זאת והנהגה בלימודו, עמו מצליח שיהאלו

 שרבותינו ע"פ ואף חכם. להיות מגיע איזהו סופו, שם על פירוש חכםאיזהו
 ס' פענח צפנת בספר מהרים"מ להר' עיין )א"ה מהרבה שלמד למיננו

 חייא בר יוסף אמרה מאן ע"ב( )י"ח חולין של בראשון כמ"ש ע"ש(אמור
 מכולי אנא אמר איקפד יוסף רב שמע גמיר עלמא מכולי חייא בריוסף
 מוב אחת שבחכמה אפשר כו', גמירנא יהודה מרבי אנא גמירנאעלמא
 ישתדל חכמה שמכל הכונה בכאן אבל מובהק, מאחד קבלה לושתהיה
 שלחכמה לפניו חכמה איזה שלמד במי יראה ואם שימצא, מהמובהקללמדה

 כערכו: אנוש יהיה שלא אפילו אחריו ילך ממנו, בקי ימצאאחרת
 ב ו מ ל"ב[ מ"ז ]משלי שנאמר יצרו את הכובש גבור איזהו כך אחרןאמך
 "שלשה הוא שהמלכות המדות חכמי אמרו פי' כו' ם י פ א ך רא
 אלה דשלש בזה ירצה בגופו, ומלך בביתו, ומלך במדינתו, מלךמינים",
 צריך שהמלך והוא מובה בדרך להנהנתו הנמסר ינהיג ]ש[ מוב למנהיגצריכים
 הבעל וכן המובים, מעשה ולחזק הרעים, ליסר ביושר, מדינתו בנילהנהיג
 אותו המפתים בחוסיו להכניע צריך בגופו האיש וכן ביתו, בבניהבית
 הפוב, יצר ידי ולחזק קהלת( במדר' )עיין מותר לאיזה או לכעס אולרע

 פסוק ש הנשוא הכהטל ידעת וכבר הפועל. אל הכח מן מחשבתולהוציא
 שעניינו , מ ע מ ח ב ואנשים ה נ מ ק עיר מ'י"ד[]קהלת
 ]"והאיש[ )והילד( הרע, היצר הוא המקיפה הגדול" "והמלך וכחותיו, הנוףש

 הננדות כל לא מתננד שהמבע וזה המוב, היצר הוא הממלמהמסכן"
 איזה ש פתאום אליו בא תועלת בכל ויבחר עמל כל ישנא שהמבענדולה
 הבהטורר כמאמר והחמסים, האונאות ומיני גזילה הן נניבה הןשיהיח
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 וטוב הזה, בעולם אשריך לך, וטוב אשריך תאכל, כיכפיך יגיע שנאמר: בהלקו, השמח עשיר איזהו עיר. מלוכדברוחו.
 שנאמר: הבריות, את המכבד מכובד, איזהו הבא. לעולםלך
 למצוה רץ הוי אומר: עזאי בן ב יקלו: ובזי אכבד מכבדיכי

 ועברה מצוה, גוררת שמצוה העברה, מן ובורה כבחמורה,קלה
 בואו זמן יאריך תועלת בכל וישנא בעון, או בצדק הון וקבץ בחרוזיושאמר
 ולא הגופנים בתענוגים ויבחר הידיעות בהשגת הן המלאכות בלימודהן
 לו ]ש[יסבב תועלת בכל ימאס ולכן באחרית, ירגיש והשכל לאחריתם,יבין
 ב ר ע י"ז[ כ' ]משלי מאמר ויזכור והתענוגים והגזילות כגניבותהיזק

 וישתדל חצץ. פיהו ימלא ואחר שקר, לחםלאיש
 באהבתו אחדים כימים בעיניו יהיו האריכות וימי האמיתיבתועלות
 כאן אמר אדם בני ברוב השכל על הטבע ומצד הקיים. הנצחיבתענוגי
 ך ר א ב 1 ט אומרו והוא שבמלכיות, החזק הוא יצרו אתשהכובש

 המלחמות מן חזקה בגופו, שהוא טבעו מלחמת כי , ר 1 ב ג מ ם י פא
 מבחוץ:הבאה

 והבלתי ההסתפקות העושר גדר כי אמת וזה כו' עשיר איזהו אח"כו14מך
 הוא המותר, יבקר ולא מפקו, די לו שיש וכל המותרות, אלהומיה

 הנהנה והבטיח כפיו ויגיע ידיו מעמל כן לו יהיה ואפילו באמת,עשיר
 ה ז ה ם ל 1 ע ב ך י ר ש א אוטרו והוא ההצלחה, בתכלית כפיומיגיע
 אשר כל המותר יבקש שלא אחר כי , א ב ה ם ל 1 ע ל ך לוטוב
 בעולם ויזכה ה', לעבודת ורגעיו שעותיו שאר יוציא ספקו, די ביומוימצא

 הבא: ועיםהזה
 בזה, זה ותלוי מתהפך דבר דהוא וזה כו' המכבד מכובד איזהו אח"כלאמר
 י כ ל'[ ב' א, ]שמואל יתברך מאומרו סמך והביא יכובד, מכבדיכי

 ואפשר מאליהם. יקלו כלומר , ו ל ק י י ז 1 ב 1 ד ב כ א י ד ב כמ
 את מכבד שחוא מי מעלה, ובעל מכובד איזהו כלומר, מכובד איזהולפרש

 ]עצמו[: טצד אמת הוא וגם מעלה, בן להיות סימן זהו כלומרהבריות,
 קלה לטצוה רץ שיהא אמר כו' קלה למצוה רץ הוי אומר עזאי בן)ב(

 מן כן גם בורח שתהא כלומר העבירה, מן בורח ושיהאכבחמורה
 קלה הטצוה כלומר טצוה, גוררת שמצוה החמורה. מן כבריחתךחקלה,
 נכהצך כלו' טצוה-מצוה, ששכר וזה בעבירה, וכן הימנה, להחמורהתביאך
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 יצא ג עברה: עברה ושכר מצחה, מצוה ששכר עברה,גוררת
 דבר, לכל מפליג תהי ואל אדם, לכל בז תהי אל אומר:היה
 מקום: לו שאין דבר לך ואין שעה, לו שאין אדם לךשאין

 רוח, שפל הוי מאר מאר אומר: יבנה איש לוימם רביד
 לפעמים אם ההרגל, מצד אם ]ו[העונש, גמול מצד אם אחרת, מצוהממנה
 שתאמר, כמו חמורה תהיה הקלה מזו שהנמשכת ואפשר מקרה,מדרך
 ויש ויהרגחו, עליו ויקום כנגדו יתריס והגנב הבית, בעל ומצאו לגנובשבא
 ממנה, המובן הוא ופריה המצוה שעיקר כלומר פריה, במקום שכרלפרש

 חחקוקות רשומות שאינו המובן שמן קלה שהיא אחת במצוה יחשבולפעמים
 היחוד, אמונת שמע מקריאת כענין עיוניות, או תוריות גדולות פינותבשכל
 חידוש אמונת אחר הנמשכת הפבעים ושינוי האלהות אמונת פסחומצות
 לזה סמכו פכ"ה( דר"נ )באבות ובברייתא במ"א. בפ"ב שרמזנו כמוהעולם,
 שבר ויהא מאליך, פיך "הפסק אומר היה הוא שם שאמרו והוא נאה,דבר

 ר"ל ממקומך רד להפסיקם, שכר ויהא אחרים יפסיקוך ואללהפסק)ת(ך"
 כו': הנה שה לך שיאמרו פוב ושב מעלות וג' ב'הראוי

 שבפחותים בפחות כלומר כו', אדם לכל בז תהי אי אומר היה היאפ(
 לו עומדת שמא שעה, לו שאין אדם לך שאין עליך, שנאתו תקללא

 פ"ח( רבה ארץ דרך )במס' מ"ש והוא להועילך, או לההזיקך הפעםבזה
 מכבדן והוי כליספים )בעיניך( לפניך[ ]חשובין אדם ]בני[ כל יהיו[]לעולם
 שיפחידך דבר כשתשמע כלומר דבר, לכל מפליג תהי אל וכן גמליאל,כר'

 הוי אלא לה בז תהיה שלא כלומר משכלך, מרחיקך תהי אל עניןבאיזה
 מקום לו שאין דבר לך שאין ממנו, מהנצל בה ומשתכל בדברחושש
 ו, ל ל ב ח י ר ב ד ל ז ב י"ג[, י"ג ]בהמלי החכם אמר וכברלפעמים

 ישולמ: הוא םצ1ה1ירא
 שאע"פ למדנו כו', רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה איש לויפס רבי)ד(

 הרוח, הצפלות בענוה ממוצעת, בדרך בהן ללכת צריך המידותדבשאר
 אמר ולכן ולהשפילו, יצרו להכניע אחרון, קצה עד בהן נופה שיהיהצריך

 וכבר יתגאה. ואיך כלומר רימה. אנוש שתקות שפלותו, ש פעםבנתינת
 השמות ושאר הרוח. ושפלות הענוה וענין והגאוה השררה עניןבארנו

 במקצחו שהותר ומה בדרכיהם, לגמרי מהם שנמנע ומה לאלוהמשתתפים
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 המחלל כל אומר: ברוקה בן יוחנן רבי ה רמה: אנהטשתקות
 מזיד ואחר שוגג אחד בגלוי, ממנו נפרעין בסתר, שמיםשם

 אומר: ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל רבי 1 דהטם:בחלול
 על והלומד וללמר, ללמוד בירו ממפיקין ללמד, מנת עלהלומד
 ר' ז ולעשות: לשמור וללמד ללמוד בידו מספיקין לעשות,מנת
 בה, לחפר קרדום ולא בה, להתגדל עמרה תעשה ועלהדינין, כעורכי עצמך תעש ואל הצבור, מן תפרהט אל אומר:צדוק
 בפ"ה התשובה בחיבור בילדותינו ונאח מרמח ביאור אדם, בנילמקצת

 הראשון: שממאמר ראשוןמחלק
 ביארנו כבר כו'. שמים שם המחלל כל אומר ברוקה בן יוחנן רבי4(

 השי"ת השגחת בציורו דוחק כאלו הוא בסתר שמים שםדהמחלל
 עד בגלוי שיה נענש שהוא מדח, כנגד מדה לו יחם ולכן עומדו,ממקום

 מזיד ואחד שוגג אחד שאמר ומה שבסתר. חטאו עונש מגודלשתפרמם
 ידיעתו אחרי נתכפר שלא וכל כפרה, צריך השוגג שאף הוא השם,בחלול
 ש עונש ייעד זה ובדרך ומתודה כפרתו מביא שאינו על מזיד כעיןנעשה
 זח ופירש השי"ת, כהטפם מצד לו הראוי העונש בגלוי נענש שהואהשוגג

 היצר, תוקף מצד חומא שאינו ר"ל ה', חילול ש הוא העונש זהשהפלגת
 יתברך בידיעתו וכפירתו ומצותיו, התורה ובזותו עול פירוק מצדאלא

ובהשגחתו:
 כו'. ללמד ע"ם הלומד אומר ברוקא ן' יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי)י(

 כהטפיע יהי' עצמו, השלימו שאחר לומד, כשהוא וכונתו שדעתור"ל
 סספיקין אומרו והוא למבוקשו, שישיג גמלהו השי"ת לזולתו,מחכמתו
 שלא בחכמה לדורש והערה אזהרה זה וכל ולק~טוון, וללמד ללמודבידו

 שזהו לזולתו השפעתו ובכונת דרכיה קיום בכונת אבל בחינם,ידר,טנח
 ההאזנח. והב' שתיקה. החכמה "תחילת החכם ואמר השלימוועתכלית

 למודה": והד' קיומהוהג'
 יהא שלא הזהיר כו' בהם להתנדל עטרה תעשם אל אומר צדוק רבי)ז(

 כונתו יהא שלא וכן שכניו, ש בה ההתגדל להשתרר בתורהכונתו
 אבל לשמה, שלא נקרא זה שכל ממנה, ולהתעשד בדמים חכמתו למכורבה
 ימשכו והתועית והכבוד עצמו. מצד האכען לידיעת כונתו שיחאצריך
 חלף, בתגא ודישתסש הזקן הלל בשם למשה שאמר וסה סאליהם,אחריח
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 כל למרת, הא חלף, בתגא וראשתמש אומר: הלל היהוכך

 אומר: יוסי רבי ח העולם: מן חייו נוטל תורה, מרבריהנהנה
 המחלל וכל הבריות, על מכבר גופו התורה, את המכברכל
 בנו ישמעאל רבי ט הבריות: על מחלל גופו התורה,את

 ו,טבועת וגזל, איבה, ממנו; פורק הרין, מן עצמו החושךאומר:
 כגון בכך, לו צריך שאין במקום התורה בכבוד ונדנה שמשתמשפירושו
 אחר שאמר במה בעצמו הענין וכן בידו, ונמצא אחר בדבר לינצל לודאפשר

 מבזה שהוא כלומר העולם, מן חייו נוטל תורה מדברי הנהנה כל הלל,זה
 וכמו הצורך, בזולת הזה העולם חיי לעצמו אותה ועושה התורהכבוד

 וכששמע הרגו, שזה לטרפון אוי וצעק לנהר, מוליכו והיה פירותיו גונבשהוא שיי חושבו מצד אחד גנן שתפשו ע"א( ס"ב )נדרים טרפון ברבישאמרו
 שהציל על בעצמו מצטער טרפון רבי והיה הניחו, טרפון רבי שהיההגנן
 עשיר שהיה מפני צערו טעם ע"ב( )שם בתלמוד ופירשו התורה. בכבודעצמו
 ע"ב( )ח' בתרא של בראשון אמרו וכן בדמיו. עצמו להציל יכול והיהנדול,
 זה בכל רוצה התורה, בכבוד ליהנות רוצה שאינו הוא תלמידך יונתןשמא
 לצורך לזה יביאהו אא"כ תורה של בכבודה לעצמו ולהועיל להשתמשדאין

 לשמה שלא ולא לבד, לשמה בתורה העוסק להיות הערה זה כלההכרחי,
 צד:בשום

 שמעטר התורה את מכבד כו', התורה את המכבד כל אומר יוסי רב:י)ח(
 לומדיה בהיות התורה, כבוד הוא ודאי שזה ]ה[מידות, בנועםאותה

 כמאמר הבריות, על מכובד הוא ואז נכבדות, מידות ובעל ונקיממולסל
 אנו שביארנו הדרך על , ך מ מ ו ר ת ו ה ל ס ל ס ח'[ ד' ]משליהכתוב

 שלמד פלוני ראיתם ע"א( פ"ו )יומא וכמ"ש התשובה. בחיבורבילדותינו
 רבו ואשרי שנדלו, אביו אשרי מתוקנים, וכמה מעשיו נעים כמהתורה
 גופו התורה את המחלל וכל שאמר והוא בהיפך, הוא וההיפך תורה,שלמדו

 הבריות: עלמחולל
 הזהירו כו'. הדין מן עצמו החושך כל אומר בנו ישמעאל רבוי)ט(

 מן עצמו חושך שהוא שכל שיוכל, בטה הדין מן עצמו מסלקשיהא
 שמשתדל אלא דין, מגמר עצמו יסלק לדיין שנתמנה שאפילו ר"להדין
 איבה, מעצמו פורק ונמצא דבר, מבעלי ואחד אחד כל ברצוי ביניהםלפשר
 מעל פורק וכן בכך. שונאו שיהא מחויב, ידו מהחת יוצא מהס אחדיאין
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 היה הוא י רות: וגם רשע שומה בהוראה; לבו והגםשוא,
 תאמר ואל אתר, אלא יתירי, רן שאין יתירי, רן תהי אלאומר:
 כל אומר: יונתן רבי יא אתה: ולא רשאין שהן רעתי,קבלו
 את המבטל וכל מעושר, לקימה סופו מעוני, התורה אתהמקים
 ואם ארם, כל בפני רות שפל והוי בתורה, ועמוק בעמקממעט הוי אומר: מאיר רבי יב מעוני: לבמלה סופו מעושר,התורה
 כראוי, הדין את יחתוך לא ]שמא[ כלומר גזל, שגנת סרך ר"ל גזל,עצמו
 משביעו הוא שמא שוא, שבועת סרך ר"ל שוא, שבועת עונש מעליו פורקוכן
 שכל אח"כ ואמר כדין, שלא ידו על נכשל ונמצא לשקר, ונשבע כדין,שלא
 כולל הוא כמוראה לבו וגס רוח, וגם רשע שופה הוא בהוראה לבוהגס
 כך כל לו ברור שאינו כמו יראה, שום בלא להורות שנמהר אחד דברים,ב'

 והשנית פלפולו. מתוך סברתו יעמיד אדם, עליו יחלוק או מעה שאםבנשען
 נצוח: דרך הוראתו להעמיד ]כדי[ מקנטר ומעה שהורהשאחר

 יחידי, לדון למומחה שהותר ואע"פ כו' יחידי דן תהי אל אומר היה דןוא)י(
 שהאזהרה וכ"ש בכך, רגיל יהא שלא הזהירו בסנהדרין, שביארנוכמו
 אחד, אלא יחידי דן שאין ואמר מומחים, שאינם אדם בני לשארכללית
 כך אחר ואמר אחד. שהוא יתברך להשם אלא זה ראוי איןכלומר
 לומר הדין, לבשי עצמך תמציא שלא כלומר דעתי, קבלו תאמרואל
 ושמא אתה, ולא רשאים שהם דעתי, וקבלו דיניכם את אדוןאני

 משא ענייני בכל לפרהטה ויש עצמך, ידי ש מתחלל ונמצאת בדינךיסרבו
 ראיה, בלא דעתם לקבל קשה תאמר אל חברך, עליך כשיחלוקו כלומרומתן,

 אתה: ולא רשאיםשהם
 מעוני כשמקיימה כו', מעוני התורה את המקיים כל אומר יונתן רבי)י"א(

 לתורה, עתים קובע הוא פרפו לבקש וצורכו עניות כל שעםכלומר
 סופו וקניינו, עושרו ממרדת מעושר שמבפלה וכל מעושר, לקיימהמופו

 טדה: כנגד מדה זה כל עוני, מתוךלבפלה
 ממעפ שאם אמר כו'. בתורה ועסוק בעסק ממעפ הוי אומר מאיר רבי)י"נ(

 פהטכחת ולסחורות לעסקים ההמיה שרוב כלוטר בתורה, ועסקבעסק
 ז"ל כאוטרם ללמוד, הבא מן שמפקיעתה שכן וכל ש)ם(למדה, למיהתורה
 לא , א י ה ם י ל ר ב ע ם א ל ו י"ג[ ל' ]דברים ע"א( נ"ה)עירובין
 וזה אדס, סל בפני רוח ש*ל והוי אח"ס ואסר התגרים, בסוחרניןתמצא
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 עמלת ואם כנברך, הרבה במלים לך יש התורה, מןבמלת
 יעקב בן אליעזר רבי ינ לך: לתן הרבה שכר לו ישבתורה,
 עברה והעובר אחר, פרקלים לו קונה אחת, מצוה העחטהאומר:
 כך ומתוך ]האחרון[, הקצה אל לנמיה צריכה המידה שזו שביארנוממה

 מן שאינו אחר לכך, ראוי שאין למי אפילו רוח שפל להיותומזהירו
 והנבלים:הרשעים

 כלומר כנגדך, הרבה במלים לך יש התורה מן במלת ואם כך אחרןאמך
 לא באומנות, או אחרת במלאכה להתעסק התורה מן במלתהאם

 סוחרים אדם מבני כמה סוחר, תעשה אם כי זולתך, מדרנת על מזהתעלה
 אפס הכל כי בפלים כולם וקראם והאומניות, המלאכות בכל וכןכמותך,
 על בה תעלה התורה במעלת כשתשתדל אבל התורה, )את( בערךותוהו
 כבד "האמת המוסר חכמי ואמרו לחברתך. תמצא מעפים כי זולתך,מעלת
 י"ב[ כ"ח ]איוב י"א( צ"א, פ' )בב"ר אמרו ורבותינו מועמים", נושאיו כןעל
 אם וכולם עולם, של יסודו הם דברים ד' וגו', א צ מ ת ן י א מ ה מ כ ח ה1

 , א מוצ ף ס כ ל יש כי ב'[ כ"ח ]איוב כנגדו, תמורה להםאבדויש
 יצוק ואבן ח, יוק ר פ ע מ ברזל ונ ק ז ף לזהב מקוםו

 1החכםח מ"ד ממאטתומה מי שמ ת"ח שלנח1שה,
 : א צ ם ת ן י אם

 אם כלומר לך, ליתן הרבה יטכר לו יש בתורה עמלת ואם אח"כהאכ~ר
 נופך לצורכי ממונך לך יספיק לא בתורה תתעסק אם שמאתתיירא

 להמציא הדרך לך יכין הוא כי יתברך, בנותנה בזה לבפוח לך יש ביתך,ובני
 לך: שצריך מה כללך

 אחד פרקליפ לו קנה אחת מצוה העושה אומר יעקב בן אליעזר רבי)י"ג(
 בהפך. הוא וקפינור זכותו, שמלמד בעדו, מליץ הוא פרקליפכו'.
 שק~שח כל כי בעיניו, קלה אחת מצוה עשיית יהיה שלא האדםוהעיר
 יוצאח העבירה ואין בהפך. וההפך אחד, פרקליפ לו יש כבר אחתמצוה
 כאומרם כראוי, העבירה על ונענש כראוי, המצוה על תנמל אלאבמצוה
 ועיין מצוה, שוחד זה , ד ח 1 ש ח ק י א ל ר ש א י"ז[ י' ]דבריםז"ל
 התשובה, מן יתייאש לא ברע הפלינ שאפילו העירו ואח"כ ספ"ד,לקמן
 וכמנן כתרים חפאיו, אחר מעשיו הפבת כלומר ומע"פ, תשובה שאמרוהוא

 הפורענות: לפניוצינח
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 כתרים טובים ומעשים תשובה אהד, קטגור לו קונהאתת,
 שהיא כנםהה כל אומר: המנדלר יוהנן רבי יד הפרענות:בפני
 טפה אין שמים לשם חטאינה להתקים, מופה שמיםלשם

 תלמירך כבור יהי אומר: שמוע בן אלעזר רבי פולהתקים:
 רבך ומורא רבך, כמורא הברך וכבוד כשלך, עליךהביב

""1(
 הוא כו'. שמים לשם שהיא כנמיה כל אומר המנדלר יוהנן רבי

 הבריו עם או הבירו עם ומתנו כהטאו יהא שלא האדם אתשהזהירו
 שמכוין כל כ* האמת, ולבטל מצב, כל להרימת יגרום זה כי הנצוה,לדרך
 כונתו תהיה אבל שקר, ואם אמת אם ורצונו, דעתו להעמיד כחטתדללנצוה,
 ש% זה על ואמר לאור. תעלומותיו ולהוציא עליו ונותן שנושא העניןלברר

 והוא שמים, לשם הוא אם ענין, באיזה ולתת לשאת רבים או שניםשיתקבצו
 בקבוציהם המבוקש מוף ר"ל להתקיים, מופה האמת, להעמדת כולםשיכונו
 י1עברף ואז עליו, להודות שראוי מה להבירו יודה אהד כל כימתקיים,
 לזה, זה ישמעו לא הנצוה, לכונת וכשיהיה להעמידו. כולם וימכימוהאמת

 " ת ר ה ב ה ד 1 ם ע ת ה י ת ה "ות עומדת, במקומהוהמהלוקת
 דר"ן באבות ובברייתא ת", רע צ ה ה ש פ ת ה ש פ"ואולי

 מיני, בהר ישראל כנמית שמים, לשם שהוא כנמיה אמרו: פ"ם()מוף
 זו[ מצוה, לשם ]ושלא שמים, לשם ושאינה הגדולהן, כנמת אנשי]זו

 שרובם עד שפתם, שנבלבלה ידעת וכבר הפלגה. דור אנשיכנטית
 האמת נתברר ובמיני הוא, לא ויאמרו בה' כהשו נבדל, כל במציאותכפרו
 לו. לנהלה ר בה ם ע ה י"ב[ ל"ג ]תהלי' האומההנבהרת, בנילכל
 ונותנין שנושאין ותלמידו הרב ובנו אב אפי' ל'( )קידו' ז"ל אומר' ידעתוכן
 הדעות והלוק הרצון, שווי אהבה גדר כי ר"ל אויבים, נעשו בהלכה, זה עםזה
 שאינם כלומר אוהבים, שנעשו עד משם זזו לא ואמרו האמיתית, האיבההוא

 מצד להודות הראוי להבירו אהד ויודה האמת, לידיעת רקמכותים
 והענין:הקבלה

 על בכלל הזהירו כו', תלמידך כבוד יהי אומר שמוע בן איעזר רבי)ש14(
 הראוי לפי לכבדם לו יש הנהגתו תהת שהם אותם האפילו אדם,כבוד

 ליה פליג הוה דרביה פלתי ר' "שאני תלמידים, קצת ש ז"ל וכם"שלהם,
 כלומר הבירך, ככבוד עליך הביב תלמידך כבוד יהי אמר זה חעליקרה"

 לו. הראוי הכבוד הבירך ככבדך לו הראוי הכבוד ובהיבה בהדורשתכבדהו
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 עחבגת בתלמר, זהיר הר אומר: זרה י רבי " -טמים:כמרא
 הן; כתרים שלשה אומר: שמעון רבי יז זרון: עולהתלמור
 חסורא ויחס רבך, כמורא עליך ומוטל לך מחוייב בעיניך יהא חבירךוכבוד
 בלמוד מועיל ג"כ שהחבר לו ורמז ביראה, שיהא צריך שכבודו מפנילרב
 שהוא הרב מוראת על והזהיר רבו, כעין זה אצל זה להיות וראוימאד

 היות והוא אמתית, לכונה שמים למורא וייחסה היראה, מדרגתבתכלית
 המעשים להיישרת תביאהו הרב מוראת כי הרב, במורא תלויה שמיםמורא

 רבי של ובברייתא שמים. מוראת היא זו מהרע, ומניעה הטובבעשיית
 במשה מצינו שכן כשלך, עליך חביב תלמידך כבוד יהי אמרו )פכ"ז(נתן
 שעשהו מלמד "לנו" בחר אלא אנשים, "לי" בחר ליהושע לו אמרשלא

 , י נ 1 ד א י ב למשה אהרן לו אמר שכן רבך, כמורא חבירך וכבודכמותו,
 שכן שמים, כמורא רבך ומורא כרבו, עשהו ממנו, וקטן אחיו, שהואאע"פ
 , ם א ל כ ה ש ם י נ 1 ד א כ"ח[ י"א ]במדבר למשה, יהושע לואמר

 את המכבד כל פכ"ט( דר"ן )באבות שם אמרו וכן הקב"ה, כנגדשקלו
 וכל בלק, אצל מבלעם מנין בקלון, ממנו שנפטר סוף ממון מחמתחבירו

 פרעה: אצל ממשה מנ"ל בכבוד ממנו נפטר מצוה לשםהמכבדו
 הזהירו זדון. עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר יהודה רבוי)ט"ז(

 בידו מצויים תורה דברי שיהיו עד בפיו, סדורה משנתושתהא
 שלא בו ויורה נחוץ בדבר שישאלוהו פעמים שאל"כ להוראה,מזומנים
 שהרי זדון, עולה תלמוד דשגגת בשגגה, טענה לו ואין מכשילו ונמצאכהוגן.
 אמרו וכן בפיו, סדור שיהא עד בו להתעמל לו יש להוראה, ודעתו שלבוכל
 בלאו עובר מתלמודו דבר השוכח כל הערה דרך ע"ב( צ"ט )מנהותז"ל

 ברים ד ה ת א ח כ ש ת פן לך ר ם ש ה ט'[ ד' ]דבריםשנאמר
 דבר להוציא ימהר לבל לכך, מזומן עצמו מצא לא שאם הכונה וסוףכו'
 באור שיעלה עד יזוז לא למודו בעת וכן יפה, יפה וידבוק יחקור עדמפיו

 הוראה: לשגגת עצלותו תביאהו שלא עד כהוגן,משנתו
 הם, כתרים ששלשה אמר כו'. הם כתרים שלשה אומר שמעון רבי)י",(

 והם היחם, מצד אלא אינם שהשנים מזה, זה חלוקים שהםכלומר
 הכהונה, מזרע הוא א"כ אלא כהן להיות אפשר שאי והמלכותהכהונה

 לכל מונח תורןה כצער אבל המלוכה, מזרע הוא כן אם אלא מלךולא
 כהונח כתר בתלמוד, שאמרו 1הוא בתורה, ויתעמל בו שישתרלמי
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 על עולה מוב שם וכתר מלכות, וכתר כהונה, וכתר תורה,כתר
 ו ע ר ז ל ו ו ל ה ת י ה ו י"ג[ כ"ה ]במדבר שנאמר אהרן, בוזכה
 ד ו ד ו כ"ה[ ל"ז ]יחזקאל שנא' דוד, בו זכה ת ו כ ל ט כתר . ו י ר חא
 כל זוית, בקרן מונח תורה כתר . ם ל ו ע ל ם ה ל א נשי י ד בע

 ת ל ה ק ה ש ר ו מ ד'[ ל"ג ]דברים שנאמר ויטול, יבא בוהרוצה
 משניהם, גדול אלא כן, אינו שבכולם, קטן הוא תאמר שמא , ב ק עי

 שנכנס גדול מכהן ינים, נ פ מ היא יקרה פ"ו[ ג' ]משלישנאמר
 ]כהטלי שנאמר תלוי, הוא בתורה המלכות שהרי ממלך, וכ"ש ולפנים,לפני
 , ק ד צ ו ק ק ו ח י ם י נ ז ו ר 1 ו כ ל מ י ם י כ ל מ י ב פ"הן

 האטת ג' ל ח בשמשה שרט לל , ו ר ו ש י ם י ר ש י בתאי
 על חכר התורה, ומעלת היחס, ומעלת הערטר, מעלת האדם, במיןהח"תבות
 מזתותיהם צורכי יטכל הגדול העוטר בו כי כהונה, כוצר העושרמעלון
 ראש הוא כי מלכות כתר היחס למעלת וזכר בעמל, ולא בריוח להםמצויים
 הידיעות מנחר היא הכי תורה כתר הידיעה מעלת על וזכרהיחוסים,
 שהכל בכולם, אפילו או מהם אחת על להתגאות שלא ורמז החכמות,וסגולת
 בתהלים דוד שאמר במה בה כיוצא ביארתי וכבר ית' האלמאת
 הרים, ממדבר ולא וממערב ממוצא לא כי ז'[]ע"ה
 שקרא ונ"ל ירים, וזה ישפיל זה שופט אלהיםכי

 ם ד ק מ ו י ת ו א צ ו ת ו א'[ ה' ]מיכה מלשון "מוצא" היחסמשת
 כ"ז[ ]יחזקאל מלשון "מערב" היתרון מעלת וקרא . ם ל ו ע י מ ימ
 מפני אם "מדבר" החכמה מק~ת וקרא , ך ב ר ע מ ו ך ת ל כר

 ג'[ ד' השירים ]שיר מענין דיבור מלשון ואם כמדבר לכל מצויהשהיא
 השכל", שליח הלשון כי "על לדבור, החכמה ויחס , ה ו א נ ך ר ב ד מ1

 כ"ג[ מ"ז ]משלי הכתוב כמאמר האדם, חכמת ומודיע מפרסםוהוא
 של לבו ז"ל[ ]חכמינו בו ודרשו , ו ה י פ ל י כ ש י ם כ ח בל

 ההמיה שאין והזהירו עלוי--,פיהו. מחכים מאן עלוי מורי מאן חכמה מלאאדם
 ]תהלים שלשועם, לו שיש למי אפילו בסיבתם לבא ראויוההתנשאות
 %ר ירים. וזה יל פ יש זה שופט אלהים כיע"הח'[
 העשה ומעשה והחסדים הטצות בקעם בעבודחו להוזעסק הכתהועיקר
 רואיו לכל וערב הבריות, אצל מקובל שיהא עד ומתנו במשאו ערביהיות
 בו שתהיה איזו או ועושרו וחכמתו יחסו טלם שיתיישבו עד שומעיוולכל
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 תאמר ואל תורה, למקום גולה הוי אומר: נהוראי רבי יחגביהן:
 אל בינתך ואל בירך, יקימוה שחבריך אחריך, תבאשהיא

 ושם גביהן, על עולה מוב שם וכתר אח"כ אמר והוא כולם. ואם קצתםאם
 ותורתו השם, וקידוש היושר, ומעשה החמדים, פעולת התמדת הוא,מוב

 שאדם בשעה ע"א( פ"ו )יומא ז"ל כאומרם והנהגותיו, מדותיובהפלגת
 הבריות מה נאה, ומתנו ומשאו הבריות, עם בנחת ודבורו בתורה, בהעומק

 מתוקנים וכמה מעשיו, נעים כמה בתורה, שעומק פלוני ראיתם עליו,אומרים
 כו'. תורה, שלמדו רבו אשרי שגדלו, אביו אשר חלקו, ואשרי אשריו,דרכיו,
 ה ת א י ד ב ע י ל ר ם א י 1 מ"מ[ ]ישעי' אומר: הכעעוב]עליו
 דרך על ותורתו השם קדוש וזהו פאר[, ת א ך ב ר ש א לישרא
 אל מאחרים", תתבייש ואל מעצמך "התבייש אמרו: ובברייתאהאמתי.
 אם שניך, יכלימו ואל לשונך, יקללך ואל פיך, יברכך אל שפתותיך,יביישוך
 להתרחק רוצה אתה ואם במובתו, ונותן נושא הוי אדם, באהבת חפץאתה

 במופו": יהא מה ועיין צא החמא,מן
 כאן גרים ז"ל המחבר רבינו במפר )א"ה כו' כרצונך רצונו עשה אומררבי

 דחתם אלא מ"ד בפ"ב לעיל השנויה כהטנה שהוא כו' עשה אומררבי
 להדיא וכ"כ ודוק. שיע"ש וכמו רבי של בנו ר"ג כ"א לה תני רבי דלאונראה
 כלומר שמים, לשם יהיו מעשיך וכל למאמר רומז זה יע"ש( שם ז"לרש"י
 תכלית יהיה לך, הצריכים העולם בעניני ר"ל ברצונך, כשתעמקאפילו
 והוא הכל, בידך שווקיים תבמח ואז צד, באיזה יתברך השם לעבודתכונתך
 עד עליך השגחתו מוב שיעדיף כלומר כרצונו, רצונך שיעשה כדיאומרו

 הבמחתו: מצד כונתךשתקיים
 ויצרך לידך עבירה נזדמנה כלומר דצונו, מפני רצונך ובמל אח"כואכ2ך

 בפוח ותהיה יתברך, רצונו מפני רצונך ובמל תכריעהו אליך,תוקף
 שיפר ר"ל רצונך, מפני אחרים רצון יבמל שהקב"ה מדה, כנגד מדהמדין

 יע"ש(: מ"ד )לעיל בפ"ב ביארנו וכבר עליך, הקמים אויביךמחשבות
 תורח, למקום שיגלה כו' תורה למקום גולה הוי אומר נהוראי רבוי)י"ח(

 במקום גולה הוי בלימוד, מיפוקך די במקומך תמצא לא אםכלומר
 יקיימוח ושחבריך אחריך תבא שהתורה תאמר ואל סיפוקך, די שםשתמצא
 ואלמוד חכם או רב שם, שאני במקום בכאן שיבא עד אמתין כלומרבידך,
 בידי, יקיימוה והם מהם, ואלמוד ממנו שלמדו מאותם חברים אוהימנו,
 וחזמן לך, יזדמן לא שכחש לי, יבררום והם ספקותי מהם שאשאלכלומר
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 הרשעים, משלות לא בידינו אין אומר: ינאי רבי יםתשען:
 תשען. אל בינתך ואל אח"כ ואמר יום. בכל ידך מתחת ונשמפ לוהולך
 ומפולפל ההבנה וקל לב בעל והריני וחבר, רב צריך איני תאמר שלאוכן

 תנצח. הקבלה כי אחרים מפי ללמוד משתדל הוי עכ"פ אלא מעצמי,ומלמד
 אב לה שאין תורה כל דברים( אלו פ' )פסחים המערב בתלמוד אמרווכבר
 דכל באזהרה הכונה וכן זאת, למסכת בפתיחתנו שביררנו כמו תורהאינה

 בידו: מתקיים תלמודו להיות כונתו תהא למדשהוא
 לעצמו ולאחרים, לעצמו לומד שאדם בפכ"ם( דר"נ )באבות בברייתאואמרו

 אמת וזהו לאחרים, ולא לעצמו לא לעצמו. ולא לאחרים לאחרים.ולא
 וכן לבו, בחדרי חקוק להיות לעצמו לומד להועיל, והמלמד הישר הרבכי

 שלומד ויש כן. גם בכך התלמיד רצון שיהא עד מלבבו שהתלמידמדריך
 והוא ממנו מתייאש אבל כך כל מעולה כונתו שאין לאחרים ולאלעצמו
 כונתם שתכלית בשכר המלמדים אלו רוב כגון לעצמו ולא לאחריםשוכח.
 ישאר ולא החפץ מצד למודם ואין בשקם", כספם "צרור בהגיע אלאאינה
 י"ח[ כ"ז ]כהטלי לעצמו לוקפ חשוב הוא אם והתלמיד מעמלם, מאומהבידם

 כשהרב לעצמו, לאחרימולא לא פריה. ל כ יא ה נ א ת)ו(נוצר
 הבפלה: לו ויחס בהקפה רוצה התלמוד ואף שכתבנו דרך עלמתייאש

 הנביאים שרוב ידעת כבר כו'. משלות ]לא[ בידינו אין אומר ינאי רבוי)'"ט(
 רשעים כמה שנראה עד אדם, מבני המדור העדר מבוכת שדיברו

 נפש, ומדאיבי עינים מכלי מכאיבים שיסורין צדיקים וכמה גדולה,בשלוה
 אם בזה, הרגיש שלא אחד הספורססים בנביאים ר"ל בהם היה שלאכמעפ
 דבריהם מתוך נתברר שלא מהם ארוכים, בדברים אם קצת, בדבור אםברמז,
 בידינו אין שאמר החכם זה כמאמר מבוכתו, על הענין שהשאירואלא

 זה. כהטפפ אופני נודע שלא כלופר הצדיקים, ]ם[ימורי לא אף רשעיםכהטלות
 בנביאים הנאמר כל לזכור באנו ואילו דבריהם מתוך הענין שנתגלהומהם

 אבל מאד. הענין יאריך הענין יה ש הקודש ברוח הכתוביםובמפרים
 ]מאותם[ )מהותם( תחילה ונזכור הנביאים. לנבחרי מהם שבא מהנזכור
 ישעיה ומהם שלפנינו המאמר בדמיון שהם בדבריהם הפעם נתבררשלא
 הדברים סדר כי תקפיד, אל אחרים עניינים בתוכם יתגלגל ואם ואיובוירמיה
 ידיך: תנח אל מזה וגם בזה אחוז לכך, יבואנו ידיעתם צורךעם

 ך י כ ר ד ם ה' 1 נ ע ת ת ה ם ל ]ם"ג,י"ז[ אמר הנביאהנהישעיה
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 הוא שלמקרא מפשומו הנראה כי ובאמת מיראתך, לבנו ח י שתק
 יתברך ה' דרכי מצד לומר רצה מדרכיו, תועה האדם להיות יסבבשה'

 מעשה על יגזור שהשם יחשבו הפתיים, אצל קדום נפסד דעת וזהוגזירותיו,
 לשנות רשות בידו היות לבלתי רשע, או צדיק להיות מוחלמת גזירההאדם
 לעשות אצלם הנמנעות מן יהיה ומזל תולדה להכרח זה שיחסו ומהםכלל,
 באומרם יתברך לשם וגדולה יקר לתת חושבים הגזירה, או התולדההפך

 בזה שיתבמל ואע"פ , ה ש ע ' ה פץ ח ר ש א ל כ ו'[ קל"ה]תהלים
 האדם פעולות שכל ר"ל האפשר נושא אל בערך יקיימוה הם האפש'מבע
 מבע בהם אין השם אצל כשיערכו אבל עצמו אל בהקש אפשריותהם

 ענין ויהיה לעונש, או לגמול התורה יעודי כל יבמל דבר וזהאפשריות,
 וכבר מועיל. בלתי דבר והאזהרות והצווים והמצות והיעודיםהתורות
 ]דברים באומרו האדם ביד שהבחירה האמונה פינת הנביאים ראשהודיענו

 ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה מ"ו[ל'
 ל"ח[ ג' ]איכה ירמיה ואמר , ע ר ה ת וא מות ה ת א ב ו מה

 "הרעות" ואמר 1המוב. הרע1ת תצא לא עליוןםפי
 אמר וכן הרע, אל בהקש מעם הוא המוב כי מיעומ, דרך "והמוב" רבוידרך

 חמאיו, על גבר חי, אדם יתאונן םה ל"מ[ ג']איכה
 להמיב. או להרע בידו הבחירה שהיתה אחר ר"ל חמאיו, על גבר שהואאחר
 "בדרך בכתובים, כחטולש בנביאים שנוי בתורה כת' י'[ ]מכות רז"לואם'
 ך ל ת א ל כ"ב[ ]במדבר בתורה אותו," מוליכין בה ]ליליך[ רוצהשאדם
 י"ז מ"ח ]"טעיה בנביאים ם. וז א ך ל ם ו ק כ'[ ]יטם ם, ה םע

 ללציםהוא תלך.בכתנים]םשיג'ל"ד[אם בדרךמדריכך
 "מעם ג'[ ד דבר' נרבה במדרש ואמרו חן, יתן ולענויםיליץ
 ם י י ח ה ת א ך י נ פ ל י ת ת נ ה א ר נבואת הקב"השברא
 "נה רעה עא לא , ע ר ה ת וא ת ו ם ה ת וא ב ו מ ה תוא
 על וזערער ואיי טיהןן עו ע"י מאליהן באות כולם אלא הקב"ה, ע%מפץ
 ה ש ע ' ה ץ פ ח ר ש א ל כ ר[ קל"ח ]תהלים באומרנודבריע
 ]שם"אק פרעה, לב את ה' ויחזק י"ב[ מ'~טמות
 ה ש ק א ואני גק ף ס/]שם ו ב ל ת א י ת ד כב ה אניכי
 ה' הק'טה כי לק ב' ]דברים בסיחע וכן פרעה. לבאת
 ת א ם כ'[ י"א ]יהוישע ובכנענים כו', ץ ם א ו ו ח ו ר ת א ך י ה לא
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 החרימם. למען "ה לבם את לחזק היתהה'

 ת ו ב י ם ה ה ת א ו ל"ק י"ח א/ ]מלכים הבעל נביאי על אמריאליהי
 ו נ ע תת ה מ ל ]ם"גי"ז[ ומאמרישעיהו אחורנית. לבם תא
 כו': ה ז ה ם ע ה ב ל מן ש ה י'[ ו' ]ישעי' וכו' ך כ ר ד מה'

 שהלשון , ה ש ע 1 ה ץ פ ח ר ש א ל כ אמרו: בענין ועדעו4*כפנכם
 ברצונו להיותם יתברך לשם תנועתו וכל האדם פעולות לייחסיתיר

 בבחירתו, ויפש שיתנועע בריאתו בתחילת בו שהונח הקדום הרצון צדש
 שעה באותה השי"ת כוונת היתה שבפרם שיורו המקראות שאראבל

 בה שפירשו מה ידעת כבר אחורנית. לבם ולמבב אדם בני רוחלהקשות
 "דרך על לפעמים המבעים" "הדברים שישתנו שכמו חכמינו", "גדוליקצת

 ממנו לבטל הבחירה עונש" "דרך לפעמים האדם מן יתבמל כןהמופת"
 לב, בחומר ימות למען המרי להפלגת וזה לשוב", להניחו "ושלאהאפשרות
 מעלה בעל נולד האדם שאין שאע"פ בו לפרש יש ואולם פשעו. בידוישולח

 למעלות מוכן שיהא במזל או מזגית בהכנה שיולד אפשר מ"מ חמרון, בעלאו
 ע ש 1 פ ו ח'[ מ"ח ]ישעיה אומרו והוא בהפך, או השתדלות, במעמומשיגם
 , ם ח ר מ ם י רשע וורו ד'[ ]תהלימנ"ח לך. קוראמבמן

 ה' א'[ מ"מ ]ישעיה ובמעלות . ב ז כ י ר ב ו ד ן ט ב מ 1 עת
 בבטן אצרך בטרם ה'[ א' ]ירמיה קראני,מבטן

 או המזג הכנת שתהא לא כו', ם ח ר ם א צ ת ם ר ט ב 1 ך י ת ע די
 או מחוייבים הדברים שתשים עד האפשר מבע מבטל הולדה עתהכרח
 להשתדלות יצטרך למעלות או מתנגדת תולדתו או שהכנתו כל אבלנמנעים,
 תולדתו שהניעתהו או מזגו שהביאו במה מושקע וכנשאר מופלג ויותריותר
 המדות אלו ממנה נמשכו תכונה על שבראו לשם מיוחמת תכונתותהיה
 מזל "אין קנ"ו( בשבת )מ"ש ענין, וזהו וכל מכל שיעכבוהו לאהרעות

 תולדתם. או הכנתם שתחייב ממה ישיבום הדת שדרכי כלומרלישראל",
 בריש ז"ל המחבר רבינו ובדברי מ"ח, מי' ח"ה בתשו' הרשב"א ועם"ש)א"ה

 שחלה למי עשוי למרקחת היא הדת כי יע"ש(, הבחירה בית לם'הקדמתו
 שתדע והוא החוליי' עניני לכל מועיל ההוא הרוקח והי' קדקדו, ועד רגלומכף

 בקיום מהם האדם ניצל וכולן עניינים, כהטבעה יוצאות כולןשהעבירות
 הבחירה בית לם' הקדמתו בריש ז"ל המחבר רבינו מ"ש עיין )א"ההתורה,
 התוכחות, הטנאת והעזות והגאוה, והכעם והקנאה, התאוה הם ואלויע"ש(
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 עון כל יפרד וכהטם מותרות, מיני כל לבקשת תביאהו התאוה כיוהאכזריות
 מה בקנין להשתדל תביאהו והקנאה אסורות. ומאכלות אסורותביאות
 וחממים גזילות עון כל יפרד וכהטם באות בלתי השתדלות בלעדיו, לושאפשר
 למיני תביאהו והכעם ממונות. בדיני התלוי הדבר וכל וגניבות,ואונאות
 והנפירות הקפפות למיני תביאהו והגאוה והרציחות. וההכאותנקמות
 וההודאות. והתהלות התפלות ועזיבת מרעהו איש וקנאת האחיםושנאת
 ויביאחו ולכבדו, ליראו שראוי מי לכל וכבוד מורא לעזוב יביאהווהעזות
 התוכחות ושנאת הרע. ולשון והליצנות והנבלות לב ורוע השקרותלמיני

 העבודות ומיני כפירה כל עון כהטם ויפרד עצתו אחר להכהטךתביאהו
 הנדיבות ומדת החסד ועזיבת הכיליות מיני לכל יביאהו והאכזריותהנכריות.
 ימצא חחולאים מאלו באיזה שחלה מי דכל רואה אתה וכברוהרחמנות,
 הממון" "בחמדת חולה הוא אם משל דרך שתאמר כמו בתורה,רפואתו
 והצדקות והמעשרות תרומות מצות בראותו לבבו את ולאמץ ידו אתלקפוץ
 חלה אם וכן הזאת, המידה להסיר יתעורר והנדבות, והנדרים ענייםומתנות
 ואף והנפירות הנקמות ומיני אחים שנאת אזהרת בראותו הכעס""חולי
 , ש ר ה ל ל ק ת א ל באזהרת שנרמז כמו בפניו, שלא האדםהקלות
 חלח אם וכן הרעה, ממדתו לשוב ג"כ יתעורר והרציחות, ההכאותכ"ש
 והמנהיגים האבות כבוד מצות בראותו התוכחת", "ושנאת העזות""חולי

 כמו בכולם וכן ספק, בלא יתעורר ממצותם, סור ולבו והזקניםוהחכמים
 זה פעל יוחס שלא והוא לדברינו ונשוב התשובה, בחיבור בילדותינושביארנו

 בתולדותו: השתקיעו על רקלשם

 בו לי יש כו' ה ז ה ם ע ה ב ל ן ם ש ה באומרו ישעיהו עניןואב~נמ
 רע בדרך שהם והודיעם הוכיחם לו כאומר שהוא והוא אחר,ביאור

 חמרתם וכשיכירו עינים ופוחי אזנים ובכבדי לב באפומי עצמם שיחזיקועד
 בקית שבארנו כמו זה בדרך מתפרשות מלות הרבה מצינו וכברישובו.
 וכן מפותה. בחזקת העטדתיו כלומר הנביא את פתתי בעניןחיבורנו
 את והרשיע1 הצדיק את והצדיק1 א'[ כ"ה]דברים

 אם*ו וכן רשע, בחזקת וזה צדיק בחזקת זה את שיעמידו כלומר , ע ש רה
 אשו עד םק1םי אל ואשובה אלכה פ"ו[ ה']הושע
 שאסרו וזח כאשמים. עצמם שיחזיקו עד פני, 1 ש ק וב 1 ם שיא

 י'[ א' ]שמות שנאמר כמו המצרים אותנו וירעו פסח באגדת ז"לרבותינו
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 ממנו שהתפהדו עד ברעים ההזיקונו כלומר , 1 ל ה ם כ ה ת נ ה בה
 1 ע ר י 1 ו'[ כ"ו ]דברים אומרו זה על וראיה בשעבודם, למעפנווהתנכלו

 ה ם ל י"ז[ ]ם"ג ישעיה מאמר ענין לדעתינו וזהו לנו, אמר ולא 1 נ ת 1א
 כלומר תועים, בהזקת תעמידנו על כלומר , ך י כ ד ד ם ' ה 1 נ ע תת

 יהזיקו וקלוננו, שפלותנו ראותם עם וכבודם שלותם רואותשכשהאומות
 שהתעררנו לו, ופוב דהמע לו ורע צדיק ענין וזהו בהפך, ואותנו כהמידיםעצמם
 ב י ד א י כ ' ה ה ת א ק י ד צ א'[ י"ב ]ירמיה אמר וירמיהעליו,

 אני שאלות כלומר א1תך, אדבר םשפפים אךאליך
 דינין "שילות יהונתן שתרגם וכמו מדעתי, לבררם אוכל שלא מלפניךשואל
 , ה ה ל צ ם י ע ש ר ך ר ד ע 1 ד ם ]שם[ אומרו והוא מלוותך",שאול

 נם 1 כ יל שורשו נם ם ת נפע בגד בוגדי כל 1 לש
 מ שיהי ם ד א ל י כ נ א ה ר[ נרא מר שצ פרי,עשו
 עמם לפניהם נכון זרעם מ יהיו רשעיםמדוע

 ט/ושוהג'לאנעופעםבדברוםהם מפהד שלום בתיהםכף
 כר ם אלהי לישראל פוב אך ]תהילגא[הואםהשאםראסף

 בהוללים קנאתי כי מ רגלי נפיו כמעפואני
 וש אנ ל ם ע ב מ ם ת 1 מ ל ת 1 ב 1 צ ר ה ן אי כיט'

 ואהשבה עד מ רשעים אלה הנה מאינימו
 י נ א 1 ט' ל א י ש ד ק ם ל א א ב א ט'ן ת א ז ת ע דל
 ועם בתכית תלף הכל כי זה כשהשבתי טתמר כה, ע ד א א ל ו ד עב
 והוא הבא, העולם הוא הכל ותכלטז הזה, בעולם עומם או שכר אטה ותוה

 וט . י נ ה ק ת ד 1 ב כ ר ה וא י נ תנה ך ת צ ע באומדו
 1הביפ ברע מראות עינים פהור אמר:]א'י"ג[הבקוק

 ה ב ז י כן ל ע ע~מ המ נם ט/מי ל תוכ א ל ל ם ע לא
 דבח בסי חהמ מ,ישהשע 1 ת ר ם כ ם ל ר פ ויק דמו הל
 עמדו מקום יהיה עדיין , 1 ב 1 ש פ נ ה ר ש י א ל ה ל פ ע ה נה

 . ה י ה י 1 ת נ 1 ם א ב ק י ד צ 1 מתלקהת ואהם גדול ענן וערפלבפאפל
 וכן ומווע אבדון והעדרו אמתית, הצלהה שמציאותו העניןוהוא

 כו' אלהים עבוד שוא אמרתם ]ג'י"ד[ אמר:במלאכי
 הוגעתם כו' זדים םאשיים אנהנ11עתה

 י א ר י 1 ד ב ד נ אז בסוף והשיב כו', ם כ י ד ב ד בה'



ש~
 י ר מאי ה ם פנח רבינו וש ר יפ

 ן י ב ם ת י א ר ו ם ת ב ש ו מ ו ה ע ר ל א ש י אה'
 שיר מזםור אק דב ]תהלים אמה ט/תןחד לרשעצדיק

 גע צ"ב ]שם ואמר העה"ב, ר"ל שבת, שכיו לים בו 11' , ת ב ש ה ם י יל
 בוקר שהוא הזה העולם שמובות כלומר כו', ך ד ס ח ר ק ב ב ד י ג הל

 , ת ו ל י ל ב הוא המשפמ תכלית והוא האמונה אבל חסד, תורת כעיןשהוא

 ח ו ר פ ב כו' ע ד י א ל ר ע ב ש י א בו ואמר הבא, העולםר"ל
 ולהיות לרעתם הוא מובתם שכל כלומר כו', ב ש ע ו ם כ ם י ע שר

 ם ל ש ם ו : י'[ ז' ]דברים ע"ה הנביאים אדון אמר וכן האבדון, תכליתבהם
 גמול לרשע שמשלם כלומר , ו ד י ב א ה ל ו י נ פ ל א ו י א נ ו של
 הזה בעולם שהוא כלומר במציאותו, פניו אל שבידו טוב מעשה איזהעל
 בעה"ז שבידו חמא איזה על הצדיק יענוש וכן לגמרי, מהעה"ב להאבידוכדי
 באחאב שנ"ל והוא לעה"ב, בכללו ונגמל לגמרי נקי להיותוכדי

 וכן , ב ו מ ר ב ד ו ב א צ ם נ ן ע י י"ג[ י"ד א',]מלכים
 , י נ פ ם ב א ח א ע נ כ נ י כ ת י א ר ה כ"מ[ כ"א א',]מלכים

 ך ת כ ל ם ם ת א ' ה ע ר ק י"א[ י"א א', ]מלכיםובהפך
 במסכת שאמרו והוא הרבה, וכן , ן ח יב ק י ד צ ' ה ה'[ י"א]תהלים
 כשם , ל ו ע ן י א ו ה נ ו ם א ל א ד'[ ל"ב ]דברים )י"א(תענית

 הזה, בעולם מהצדיקים נפרע כך לעוה"ב הרשעים מן נפרעשהקב"ה
 ובמס' בעוה"ז, לרשעים גמול משלם כך בעוה"ב, לצדיקים גמול שמשלםוכשם

 במקום עומד שכולו לאילן בעה"ז דומים צדיקים למה אמרו )ם'(קידושין
 ונופו מוטאה במקום עומד שכולו לאילן דומים בעה"ז והרשעיםמהרה,
 הקב"ה כך מומאה, במקום עומד כולו נמצא נופו נקצץ מהרה, במקוםעומד
 ומשפיע לעה"ב נוחלין שיהיו כדי הזה בעולם הצדיקים על יסוריןמביא
 תחתונה למדרגת הבא בעולם יורדין שיהיו כדי בעה"ז לרשעיםמובה

 גיהנם:של

 שם אמרו וכן ניהנם, סופה רשעים שלות )פ"ז( יומא של באחרון אמרו1כן
 בעה"ז, פנים להם שנושאים לרהטעים מובה אין מוב, לא רשע פנישאת

 להם מוב כו' ב א ח א נכנע כי הראית כ"ב[ כ"א ]מל"אשנאמר
 א ל ן ע י י"ב[ כ' ]במדבר שנאמר בעה"ז פנים להם נושאים שאיןלצדיקים

 א' ]חבקוק ע"א( )ק' ברכות של בראשון שאמר מה והוא , י ב ם ת נ ם אה
 צדיק שבידו, עון לאיזה כלו' ו, נ ם ם ק י ד צ ע[ ש ר ע ל ב ]בי"ג[
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 הוי אומר: חרש בן מתיא רבי כ הצדיקים: פיסורי לאואה
 ראש תהי ואל לאריות, זנב והוי ארם, כל בשלוםמקדים
 בעול דבר שיהיה לא הדת דרכי לפי שיאמן צריך וכן בולע, אינוגמור
 י ד וש ע מרש ל א ל ה ל י ל ח ל"די'[ ]איוב הסדר ובהעדרוחמס

 שקורבתו אלא עניינו שאין אהבה של יסורין ענין יטעך ואל , ל 1 עמ
 י כ י"ב[ ג' ]משלי שאמר והוא בהמרותו, יותר תענישהו יתברךאליו
 ירצה, בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשראת

 ם כ ת א ק ר ב'[ ג' ]עמוס וכן בו, יבחר אשר הבן יותר שיוכיחכלומר
 אפק1ד כן על האדמה משפח1ת מכלידעתי
 בקרובי ג'[ י' ]ויקרא וכן ע1נ1תיכם, כל אתעליכם
 החבר זה אמר מאד נשערה וסביביו ג'[ ]תהלימנ'אקדש
 חטא העגל עון אליו בהזכירו למלכו המוסר מחכמי אחד אמר וכן כוזרלמלך

 בממכת אמרו וחז"ל ספורים. שחטאיו מי והגדול למעלתם עליהםשהגדילוהו
 ת"ח אלו ם, ע ש פ י מ ע ל ד ג ]ו[ה א'[ נ"ח ]ישעיה )ל"ג(מציעא

 אלו , ם ת א ט ח ב ק ע י ת י ב ל 1 כזדונות, להם נעשותשהשגגות
 בענין דבר החכם שלמה ואף כשגגות, להם נעשות שהזדונות הארץעמי
 ל כ ה ת א מ"ון ז' ]קהלת אומרו והוא לו. וטוב רשע לו ורעצדיק
 , 1 ק ד צ ב ד ב 1 א ק י ד צ יש , י ל ב ה מי בי י ת י אר

 זמן ההבל ימי וקרא ברעתו, מאריך רשע ויש צדקו, כל עםר"ל
 ח ]שם כאומרו זה, על מתפלא היה כך ומתוך התחכם, שלא כלו'הבחרות,

 כמעשה אליהם )ש(מגיע ]אשר[ צדיקים יש )גם(י"ד[
 כמעשה אליהם שמגיע רשעים וישהרשעים,

 היה זה על מתפלא כשהיה כי אלו ענייניה בתשובת ורמז ם, י ק י ד צה
 ממנו והעדרו מעולה, ענין טובו ושיהא גדול עיקר שהוא העולם זה עלחושב
 ופחיתותו העולם זה מיעומ והכיר שהתחכם ואחר הרע, תכליתשהוא

 כן גם חיות עם הבא, עולם הוא הכל שתכלית הבל הכל כי הכירוחסרונו,
 שכרנבנו: הדרך על והעונש הגמול צד על והפכן העה"זטובות

 הזהירו כו'. אדם כל בשלום מקדים הוי אומר חרש ן' מתיא ר22י)כ(
 אח"כ ואמר בשלומם, ויקדים שיכבדם והוא הבריות, אצלשיתאהב

 עצמו להשלים שישתדל בזה כוונתו כו'. ראש תהי ואל לאריות זנבוהוי
 יודע שהוא כל לזולתו, צריך וכבלתי נשלם עצמו יראה ואל שיוכל,במה
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 לפרחדךך שדץ דך וץחץ העךלמ את~ך: יעקנ: רבי כאלעמעלים:
 לטרקלין: שתכנט כדי בפרוזדור עצמך התקן הבא, העולםבפני
 שרואח אחר לאחרים, ללמד שיוכל בעצמו רואה שאם ואמר ממנו, חכםזולתו
 לו, שאפשר מח תכלית עד ללמוד ישתדל מזולתו, ללמוד עדיין שיכול כןגם
 להיות לך נוח כלומר לשועלים, ראש תהי ואל לאריות זנב הוי עניןוזהו

 לקטנים: רב משתהיה לגדוליםתלמיד
 ראש תהי ואל אחר הלזו המשנה בסיום גריס המחבר רבינו נספרי)א"ה

 ם כ ח י ם י מ כ ח ת א ך ל ו ה כ'[ י"ג ]משלי שנאמרלשועלים
 חכמים את הולך מאומרו זה והביא ירוע,( ם י ל י ס כ הורוע
 הרועה ומנחנ ירוע, כסילים ורועה ואחריהם, עמהם שהולך שמענויחכם,

 אחריו: והצאן ראשוןללכת
 שער, בית הוא פרוזדור כו'. לפרוזדור דומה העה"ז אומר יעקב רבוי)כייא(

 ולהשתדל בפרוזדור לטרוח צריך שאדם וידוע ההיכל. הואוטרקלין
 ההיכל, הוא הבא והעולם לפרוזדור, דומה שהעה"ז והמשל לטרקלין,שיכנס
 אוםרם והוא לעה"ב. שיכנס בו וישתדל ויטרח בעה"ז עצמו שיתקיןוצריך
 נמלח אל לך ע"פ מ"ש וי"ו סימן משלי במדרש ועיין ע"א ג' )ע"זז"ל
 שפרח מי לשבת, דומה והעה"ב שבת, לערב דומה העה"ז יע"ש( כו'עצל
 ליבשה, דומה העה"ז אמרו וכן בהפך, וההפך בשבת, יאכל שבתבערב
 טרח שלא ומי בים, יאכל ביבשה שטרח מי לים, דומה הבאוהעולם
 בדרך מהלכת שהיתה לשיירה אמרו וכן בים יאכל מהיכןביבשה

 להם מכריז הבורגני היה להחשיך מתחיל שהיה כיוןבמדברות
 דרכה אין לו אומר הליסטים, ומפני רעה חיה מפני בבורגן,הכנסו
 עומד השיירא ובעל הבורגן לו הלך בבורגן ולהכנס להתיירא שייראשל

 מחזרים ולסטים ובאות ממשכהצות רעות וחיות ואפילה לילהבאישון
 בבורגן. ליכנס לו שיפתח ממנו ובקש הבורגני אצל לו וחזר נתייראומזדיינים,

 ליכנם שיירא של דרכה אין ואמרת בבורגן הכנס לך אמרתי לא לואומר
 האדם את מקבלין ואין בלילה להפתח בורגן של דרכן אין מעתהבבורגן

 ך יד א מצ ת ר ש א ל כ י'[ ט' נקהלת שלמה שאמרבמחשכה,והוא
 ן 1 ב ש ח ו ה ש ע ם ן י א י כ , ה ש ע ך ח כ ב ת 1 ש על

 שםה, הולך אתה אשר בשא1ל מחכמהודעת
 חזהירו זח וכחעי כלל, וחסרון ושלמות וזוספות המות אחר 'שאיןכלומר
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 מובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה אומר: %ה הואנכ
 קורת של אחת שעה ויפה הבא, העולם חיי מכל הזה,בעולם
 בן שמעון רבי כנ הזה: העולם חיי מכל הבא, בעולםרוח

 תנחמהו ואל כעמו, בשעת חברך את תרצה אל אומר:אלעזר
 ואל נררו, בשעת לו תשאל ואל לפניו, מומל שמתובשעה
 אומר: הקמן שמואל כד קלקלתו: בשעת לראותותשתרל
 העולם בהבלי לבמלה רנעיו יוציא ולא המעלות, בקנין הזה בעולםשישתדל

 הצריך: בהכרחזולתי
 בתשובה אחת שעה יפה הוא גם ואמר חזר זאת אזהרה ולהפלגת)נ"ב(

 יתמיד שאם כלומר הבא, העולם חיי מכל הזה בעולם מוביםומעשים
 אחת בשעה נדולה מעלה לקנין לפעמים לו שיזכה יזדמן המעלותבקנין
 חיי מכל וענין בכמה, בהם זכה שלא ממה יותר העולם מחיי בהשיוסיף
 הבא העולם מחיי לזכות לחלקו לו שנזדמן מה מכל עניינו הבאהעולם
 עצמו הנאת ר"ל רוח. קורת של אחת שעה ויפה אח"כ אמר דכריוולברר
 לפרש ויש הבא, העולם חיי מכל לה הראויות מנותיה בוראה מכבודבהשינה
 מה מכל הזה בעולם ומע"מ בתשובה אחת שעה יפה ולומר בחברוהמאמר
 כלום לו יועיל לא לעולם בו ישתדל דאם הבא, בעולם לעולמים בושישתדל

 הזה בעים ומע"מ בתשובה אחת שעה יפה גורסים ויש שביארנו.כמו
 הבא: העולםלחיי

 כל כו' כעסו בשעת חברך את תרצה אל אומר אלעזר בן שמעון רבי)נ"ס
 ירצהו שלא אמר בעתו דבר כל לקךשות בחברה והנהגות מוסריםאלו
 שלא הענין והוא להפסדו. חושש שאינו בעיניו שידמה מפני כעסוכשעת
 שלא אבל למקריו, דואנ כבלתי שיחשדהו לפניו, מומל שמתו בשעהינחמהו
 תהא לא נדרו בשעת לשאלתו עצמו ימציא שאם הוא נדרו בשעת לוישאל
 דעת על שאף ופתח פתח על יאמר כך דעת על או כך דעת על אלאנודר
 מפרשים ויש זעם. יעבור עד להניחו ומוב וכעסו, שיחו מרוב נודר הואכן

 לו שדי נדרך את לך שיתיר לפניו אתה וובא אל לנדור להומדכשתראהו
 קלקלתו, בשעת לראותו תשתדל ואל אח"כ ואמר בשלך. תמרדהו ולאבצרתו
 בראותו מתבייש שהוא מפני ממנו מתבייש שהוא דבר לו כשנזדמןכלומר

 אדם:בני
 מקרא כו' ח ם ש ת ל א ך ב י ו א ל ו פ נ ב אומר הקמן שב~ראל)כאד(
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 ורע יי יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח, אל אויבךבנפול
 הלומר אומר: אבויה בן אלישע כה אפו: מעליו ורהטיבבעיניו,
 זקן, והלומר חרש, ניר על כתובה לריו רומה; הוא למהילר,
 היה שהוא המאמר וכונת י"ז[. כ"ד ]משלי שלמה שאמרו הואכתוב
 שכמה השנאות ממיני להרחיק כדי עליו ומזהיר הענין בזה תמידמוכיח
 אויביו על ר"ל )א"ה אויביו על אומר הוא והרי אחריהם נמשכות מותמיני
 אמר עצמו ועל ו פ ם א נ ו ו ח ם ש כו'( ובצלעי הפ"ז שאמר דודשל

 שאמר וזה , ק ש י ש ו ב ל ם ת ו ל ח ב י נ א ו י"ג[ ל"ה,]תהלים
 ישיב בשמחתך, שלקנאתו ית' הבורא על חוזר , ו פ א ו י מעל ב י ש הו

 ומפרשים אפו חרון לומר לו היה כן היה שאלו וי"א עליו. שכעם מאותוכעמו
 פירושו, ]כך[ ואפו, רעתו מעליו שתמור כלומר האויב,, על חוזרשהוא

 בכך: צורךואין
 אמר כו' דומה הוא למה לילד תורה הלומד אומר אבויה בן אלישע)כ"ה(

 שהדיו כלומר חדש נייר על כתוב לדיו דומה הוא בילדותושהלמד
 כתוב לדיו דומה זקן כשהוא תורה והלמד למחק, נקל ואינו מאד בומתדבק

 הדיו שאין יושנו מרוב ונמחק בו נכתב שכבר ישן נייר ר"ל מחוק, ניירעל
 זה ענין הזכירו ר"נ של בברייתא ואף לימחק הוא ונקל כלל בומתדבק
 כפתוח הנעורים בימי החכמה "למוד המומר חכמי אמרו וכן ישן, ניירבלשון
 של ובברייתא החול", על כפתוח הזקנה בימי החכמה "ולמוד האבן"על
 והלמד בחמין, שלשה לאשה דומה בילדותו תורה הלמד אמרו )פכ"ג(ר"נ

 דומה בילדותו תורה הלמד אמרו וכן בצונן שלשה לאשה דומהבזקנותו
 דומה בזקנותו והלמד לה, הגון והוא לו הוגנת היא בתולה, שנשאלבחור

 כו': בתולה שנשאלזקן
 להתבפל שלא יזהר בילדותו שלמד פי על שאף בברייתא הזהירוןל2"21

 בב' ולשכחה שנים בעשר תורה אדם ללמד יכול שאמרו והואממנה,
 פמא פהור על אומר בה חוזר ואינו חדשים ששה יושב אדם כיצדשנים,
 זה חכמים מחליף נמצא בה חזר ולא חדש עשר שנים ישב מהור, ממאועל
 ראשי משכח שנים ב' פרקים, ראשי משכח נמצא חדשים ח"י וישבבזה.

 ל ע ל'[ כ"ד ]כהטלי אומר הכתוב ועליו ודומם יושב כך ומתוךהממכתות
 לב, חמר אדם כרם ועל עברתי, עצל איששדה
 חרולים פניו כם1 קםשונים כולו עלהוהנה



165 ה ר י ח בה פ"ד אבותממכתבית

 הוא למה הקמנים, מן הלומד אומר: הבבלי כפר אישיהודה ברבי יןסי רבי כו מחוק: ניר על כתובה לדיו דומה; הואלמה
 מן והלומד מגתו, יין ושותה קהות, ענבים לאוכלדומה;
 יין ושותה בשולות, ענבים לאוכל דומה; הוא למההזקנים,
 שהם במה אלא, בקנקן, תסתכל אל אומר: מאיר רבי כזישן:
 בו: אין חרום שאפילו וישן, ישן, מלא חדש קנקן ישבו,
 מוציאין והכבוד, והתאוה הקנאה אומר: הקפר אלעזר רביכח
 הכרם. כל חרב כרם של כותלו שנפל כיון , ה ס ר ה נ ו י נ ב א ר ד גו

 זכוכית, ככלי לאבדם ונוחים כזהב לקנותם קשים תורה דברי שם אמרועוד
 בשוק לוקח אדם כשק, לאבדם וקשים לקנותם, נוחים ותפלות שמותדברי

 שנים: וחמש ארבע בו משתמש בסלעשק
 הגדולים מן תורה הלומד אומר הבבלי כפר איש יהודא בר ייסי רבי)נ"ו(

 יין ושותה בשולות ענבים לאוכל דומה הזקנים מן תורה שהלומדכו'
 דומה הבחורים מן תורה והלומד בהם. נוחה אדם של שדעתו כלומרישן,
 יין ושותה האדם שיני שמקהות מבושלות שאינן ר"ל קהות ענביםלאוכל
 אינה הבחורים שחכמת כלומר אדם, של דעתו מבלבל הוא שאףמגיתו
 תלמיד של ודעתו אוכל מתוך פסולת ממנה לברר עדיין הספיקו שלאמזקקת

 שמשתבשת: וכמעמ בוקצה
 בקנקן תסתכל אל לומר בה חלק ]מאיר[ ורבי כו' אומר ]מאיר[ רבי)כ"ז(

 דאפילו ישן קנקן ויש ישן, יין מלא חדש קנקן שיש בו שיש במהאלא
 כלמד ממנו הלמד הרי מובהק מרבי מקבל הבחור שאם ודעתו בו, איןחדהם
 אמת: והכל מבולבלת שחכמתו או החכמה מן ריק זקן יש וכן הזקן.מן
 האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה אומר הקפר אלעזר רבי)כ"ח(

 השררות במיני בחבירו מתקנה שאדם ר"ל שהקנאה אמר העולם.מן
 הנאות לבקשת היצר תאות אחר נכהצך שאדם והתאוה המדומותוההצלחות
 אלו כל אמיתיות, בלתי שרירות אחר הומה היותו ר"ל והכבודהגופניות,
 האלו שהכונות העולם מזה ר"ל העולם, מן האדם את מוציאין בהםוכיוצא
 וזה השכליות והמעלות המדות מעלות מקנין אותו ומעכבין אותומטרידים
 בהם נכשל שאם האדם את להזהיר בעצמו הוא גם אח"כ ובאמבואר.
 בעבירות שנכשל עד עבירות לידי המביאים הדברים כהיאר בהם,ובכיוצא

 וישוב: חפאיו על ויתודה לאחריתו ויבין מותולעת
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 לנ~רע הילודים ~ענטר: וץטת וש~פ כמ דמנולם: ,טן דט*דם*וז

 שהוא ולהודע ולהודיע, לידע, לדון, והחיים להחיות,והמתים
 העד הוא הדין, הוא המבין, הוא הבורא, הוא היוצר, הואאל,
 עולה, לא לפניו, שאין הוא, ברוך לדון. עתיד הוא דין, בעלהוא
 לפי שהכל, ודע שחד, מקח ולא פנים, משוא ולא שכחה,ולא
 למות. מעותדים נולדו שכבר את כלומר למות, הילודים אומר היה הוא)ג"1(

 תמיד. אותם שיזכור אבל גוו, אחרי שישליכנה לאדם ראויואין
 ויתן נפשו תחיה מעשיו ומוב תשובתו כי שיתבונן כלומר להחיות,והמתים

 לגורלו יעמוד התחיה שבעת וכן העומדים. בין מהלכים הנהגתו בשלימותלה
 על שבארנוהו כמו המתים, תחית כענין המקובלים הצדדים על הימיןלקץ
 בעולם שאפילו כלומר לדון, והחיים ואטר סנהדרין. בסוף הדתיים הדרכיםצד
 מפרשים ויש לעוה"ב. הוא העונש שתכלית אעפ"י עונש בקצת ידונוהזה
 לקצת המקובלות הדעות מן אחד ולפי התחיה. זמן אחר רומזהחיים

 במשל הרמוז כענין נפשם, עם גופם לדון יקומו שהרשעיםמאמינים
 ולהודיע לעצמו האדם כלומר לידע, כלל דרך ואמר והסומא.החגר
 כו'. אל שהוא העולם לכל כלומר ולהודע, אחריו. ולהנמשכים ותלמידולבנו
 עד בפועל מושכל הענין להיות מבוררת ידיעה לענין אלו מעלות ג'וי"מ
 ואמר בפועל, שכל כל כדין אחד בענין והמושכל והמשכיל השכלשיהיה

 הבורא, הוא היוצר הוא ונקם. קנוא גבור שהוא ר"ל אל. שהואהמוכרח'
 התפלה בנוסח ז"ל כאומרם הניותיו, וממשיך יום בכל היוצר הואכלומר
 מאין, יש הבריאה בתחילת הבורא והוא תמיד, יום בכל ]ב[מובוהמחדש
 שידיעתו כלומר המבין, הוא ומעניש. גומל שהוא להאמין יוכרח כךומתוך
 אופני ש כרצונו לדון הדיין. הוא ממנו. נשם דבר אין ומקפת,כוללת
 כאלו האדם ענין על יעידו שכהטפמיו העד הוא תעשה. מה לו יאמר ומייושרו,
 ע"א[ י"א ]תענית באומרו התשובה בחבור שביארנו כענין עליו מעידהוא

 ואעפ"י ענייניו, יבחן העונש שלפי כלומר עליו, מעידים אדם של ביתוקורות
 הוא לחנם. לא כי מקום מכל יודע לו ומוב ורשע לו ורע צדיקשימצא
 והוא יחיה. מי ואוי הריב בעל והוא החומא יהיה לבדו לו כי כלוטר דין,בעל
 פנים כהטוא ולא שכחה ולא עולה לא לפניו שאין וידע אדם כל לדוןעתיד
 במפרי ופי' שוחד מקח ולא חמא, שים ש שיעבור גמור צדיק הואאפילו
 כנגדה טצות מאה עשה אפילו אחת עבירה שקץטה שכל כלומר מצות,שוחד
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 שעל לך, מעם בית שהשאול יצרך, יבטיחך ואלהחשבון.
 חי, אתה כרחך ועל נולר, אתה כרחך ועל נוצר, אתהכרחך
 וחשבון רין לתן עתיר אתון כרחך ועל מת, אתה כרחךועל

 הוא: ברוך הקרוש, המלכים, מלכי מלך,לפני
 לפי הכל וז"ש, המובות, על ויגמל העבירה על יענש אלא העבירה, תמחקלא

 להשתדל שתוכל כלומר מנוס, בית בשאול שיש יצרך יבמיחך ואלחשבון.
 שעל ואמר למעלה. כמ"ש השתדלות שום המות אחר שאין מגיהנם,להנצל
 אל לומר שהכונה אלא לו שסמוך מה עם נקשר אינו וזה כו' נוצר אתהכרחך
 את ליתן עתיד אתה כרחך שאל מנוס, בית בשאול שיש יצרךיבפיחך
 נוצר אתה כרחך שעל ואמר הסדר על כולם את הזכיר זו וע"גהחשבון.
 כרחך ועל מת אתה כרחך ועל חי אתה כרחך ועל נולד אתה כרחרוש
 אלו שכל הקב"ה. המלכים מלכי מלך לפני החשבון את ליתן עתידאתה
 החשבון בנתינת מקובלים דתיים ענינים וקצתם מבעיים ענייניםקצתם
 דבר עושה או חומא אתה כרחך ש אמר ולא האדם. ברשות אינם אלווכל
 אומרם והוא למעלה, שביארנו כמו האדם בבחירת תלוים אותם שהרימצוה

 שטים: מיראת חוץ שמים בידי הכל ל"ה( )ברכותז"ל

 הקודמים שהפרקים הפרקים, שאר ממין אינו הפרק וזה החמישי,הפרק
 תורח, לתלמוד האדם והדרכת ומוסרים מדות להורות הםאמנם

 דברים ידי שעל אלא זה, ממין אינם אחרים דברים בו יתערבו זהובפרק
 בריאת בענין והתחיל אלו. ענינים נתגלגלו ושבדעות, חכמיםשבתלמידי
 בע"ה: עניניו בביאור נחל ועכשיו התוריות, הפנות יסוד שהואהעולם

שמאשושמש48
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 והלא לומר, תלמוד ומה העולם, נברא מאמרות בעשרהא
 הרשעים מן להפרע אלא, להבראות, יכול אחדבמאמר
 שכר ולתן מאמרות, בעשרה שנברא העולם אתשמאבדין

 מאמרות: בעשרה שנברא העולם את שמקימין לצדיקיםטוב
 לפניו, אפים ארך כמה להודיע נח, ועד מאדם דורות עשרהב
 העולם, בריאת ענין בתורה סופר כו'. העולם נברא מאמרות 21עשרה)א(

 ע"ב( כ"א )מגילה בתלמוד ופי' ויאמר שם נאמר פעמים שתשעהוהוא
 ם י מ ש ה' ר ב ד ב ו'[ ל"ג ]תהלים שנאמר הוא, מאמר נמיבראשית

 אפשר שהיה כלומר להבראות, יכול אחד במאמר והלא ת"ל ומה . 1 ש ענ
 והוא אחד, במאמר בראשית מעשה כל שיכלול ר"ל אחד, במאמרלספרו
 הבריאה על כאן דבר אלא כו' הארץ ותדשא המים ויקוו וארץ שמיםיהיו

 קצתם הדברים שנגלו אלא אחד ברגע היתה כולה הבריאה שהריבעצמה
 עד לחכמים שנתבאר כמו יום, אחר יום וכן ב' ביום וקצתם ראשוןביום

 וקצתם א' ביום קצתם ויצא אחת בבת חלוקים זרעים לזורע העניןשהמשילו
 אבל ימים, בששת היה יום אחר יום ובריאות גלוי ואף כלו וכן אחרביום
 במה שרמז שהודיע והוא הספירה על אלא הבריאה עצם על בכאן דברלא

 ראוי וכמה המציאות זה גדול הוא כמה להודיע מאמרות בעשרה בהשאמרו
 ומפסידין הויותיו שמשחיתין כלומר אותו, שמאבדין הרשעים מןלהפרע
 שכמו כלומר העולם, את שמקיימים לצדיקים טוב שכר ליתן וכןסדרן.

 גדול, דבר ומסדר מתקן והמסדרו המתקנו כן גדול, דבר מפסידשהמפסידו
 המציאות הנהגת ולקיים אדם בני לסדר התורה הפלגת זה כל להגמל. כןוראוי
 על ר"ל הבריאה בעצם ג"כ הכהטנה לפרש ויש ומעלתו. הנהגתו כפיאיש
 רצון היה אלו אחד ביום לגלות באפשר הכל והיה אחד אחד הדבריםהגלות
 ביום זה אחר זה נגלו דברים שם היה ימים בששה שהיה אעפ"י בכך,השם

 המאמרות: בספוראחד
 ד', קינן ג', אנוש ב', שת א', אדם והם נח ועד מאדם דורות עשרה)ב(

 שהיתה ואמר י'. נח ט', למך ח', מתושלח ז', חנוך ו', ירד ה',מהללאל
 כמה ר"ל לפניו, אפים ארך כמה להודיע הדורות, בסלפור התועלתכונת

 קודם ישובו אם לדורותיהם או אדם לבני להמתין לפניו, אפיםאריכות
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 מי את עליהם שהביא עד ובאין, מכעיסין היו הדורותשכל
 ארך כמה להודיע אברהם, ועד מנח דורות עשרה גהמבול:
 אברהם שבא עד ובאין, מכעימין היו הדורות שכל לפניו,אפים
 אברהם נתנמה נסיונות עשרה ד כלם: שכר וקבלאבינו
 ע"ה: אבינו אברהם של חבתו כמה להודיע בכלם ועמדאבינו
 שהביא עד לפניו מכעימין היו הדורות כל שהרי חרוץ, בכליוןשיענישם
 שביארנו כמו ואילך מאנוש פירושו הדורות שכל וז"ש המבול. מי אתעליהם
 בזמנו שהיה המבול עד לגמרי מלכלותם להם והמתין הממכתבתחילת

 נח:של
 עבר, ד' שלח, ג' ארפכשד, ב' נח, א' והם: אברהם ועד מנח דורות עשרדן)ג(

 אדוני עמ"ר )א"ה אברהם, י' תרח, מ' נחור, ח' שרוג, ז' רעו, ו' פלג,ה'
 בפרמות המחבר ר' שמנה המנין דכפי המחבר רבינו בדברי הרגיש נר"ואבי
 דורות י"א להו הוו וא"כ 3ח בן לשם הזה במנין הזכיר שלא מוצאאתה
 בנו, משם להתחיל וצריך המנין מן אינו דנח וע"כ דורות, יו"ד תנאותני

 במקום לשם חשוב דקא אבות מגן בס' ז"ל להרשב"ץ ראיתי שכןוהאמת
 וכם"ש ראשונות, בדורות נחשב כבר נח דהא להיות צריך והכי יע"ש,נח

 דורות עשרה דתני ומאי נח. ועד דמאדם דלעיל במתני' המחבררבינו
 שסיים לפי דה"מ וכתב בזה. תיו"מ הרב מזה נרגש כבר משם, קתני ולאמנח
 הדורות מנין בהודעת הספור כונת שהיתה אח"כ ואמר יע"ש( ביה פתחבנח

 מלבד ובאים, מכעיסים היו הדורות שכל לפניו אפים אריכות כמה ג"כלהודיע
 אברהם שבא עד להם והמתין וסיעותיהם. ועבר שלח כגון שהיויחידים
 ייחס ולזה מעון, והשיבם ה' לעבודת וקראם להם שדרש כלו' כולם. שכרוקבל
 הכל, נתלה ובו אליו יתייחס שהכל כלומר קבלו, הוא כאלו כולם שכרלו

 התורה שספור המאמרים שני אלו וכונת לו כראוי בוראו מאת שכרוקבל
 של בשקועות שנתגלגל ואחר צד באיזה למשנים תועלת בהם ישכולם

 שהם דברים בכמה האריך דורות עשרה מאמרות עשרה ר"לחשבון.
 והת"ח, הגולם כמידות האדם, למידות מהם שבא עד חשבון. שלשמועות

 ונשוב הפרק. עיקר שזהו כולם וכן בדעות מידות ד' באדם. טידות ד'וכן
 תחילה: שנתגלגללמה

 אמר כו'. להודיע בכולן ועמד אבינו אברהם נתנמה נסיונות עשרה)ד(
 אחר הרהר שלא כלומר כו', אבינו אברהם נתנסה פעמיםשעשרה
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 עשר הים. על ועשרה במצרש, לאבותינו נעשו נמים עשרהה

 לפני חיבתו כמה להודיע בכתוב הוזכרו וכולם מהם באחד יתברךמדותיו
 לעשות מחויב הוא וכמה האדם ראוי כמה הדורות ממנו שילמדו עדהמקום

 שבקש הרשע נמרוד א' הנסיונות ומספר יוצרו לכבוד לטרוח או לסבולאו
 הב' מקובל. וזה וניצל, כשדים באור שהשליכו לפרש ויש ונטמןלהורגו
 בבין לו שהראה הג' ידעו. לא במקום ללכת וממולדתו מארצו לצאתשציוהו
 לעשות]ו[ לו שייעד אחר כנען בארץ רעב שהביא הד' בניו גלותהבתרים

 לפרעה. שרה שם שנלקחה הה' למצרים. לירד והזקיקו גדול לגוישם
 שציוהו הז' הכל. והציל אחיו לוט את והגלו וחבריו כדרלעמר עליו שבאהו'
 הפ' ג"כ. שרה אצלו ושלקחה גרר ממלך שנתיירא הח' זקנתו. בעתלמול

 מצותו קבל בעיניו רע הדבר היות ואם בנה. ואת הגר את לגרששהזקיקו
 ענין בנמיונות מנו לא המחברים וגדולי יצחק. עקידת היו"ד בזריזות.ית'
 ומנו הבתרים בין ג"כ מנו ולא להדיא בתורה נכתב שלא אחר כשדיםאור

 נראה בלתי הדבר וזה מלהוליד. התיאשו אחר הגר לקחו הראשוןבמקום
 בנים גידול בצער בהכנסו נסיון שקראו שאפשר אלא נסיון, נקרא זהלהיות
 ישמעאל וגירוש הגר גירושי מנו אחר ובמקום מלהוליד התיאשואחר

 הכל כי נראה ואינו בב' לוט וגלות מלכים ד' ביאת מונים יש וכןבשתים.
 שכתבנו: כמו הדברים ועיקר לוט של גלותו בסיבתהיה

 הביא מכות עשר הים על ועשרה במצרים לאבותינו געשו נסים עשרה4(
 שהביא מכות מי' הנצלים רק אחר, דבר אינם נסים עשרה כו'הקב"ה

 הדבר במכת שאמר וכמו כלל, מהן באחת הוזקו שלא המצרייםעל
 ובמכת , ד ח א מת לא ישראל בני וםםקנה ו'[ פ']שמות
 ר ו א ה י ה ל א ר ש י י נ ב ל כ ל 1 כ"ג[ י' ]שמותהחושך

 אשר גשן בארץ רק כ"ו[ ט' ]שמות ובברדבמ1שב1תם.
 י"ח[ ח' ]שמות כתיב ובערוב . ד ר ב ה י ה א ל ל א ר ש י י נ ב םש

 עםי אשר גשן ארץ את ההוא בי1ם1הפלתי
 לא באותם ואף ער1ב. שם היות לבלתי עליהע1מד
 שביאר כמו לבד, במצריים עניינם נכתב מ"מ מהם הנצלם בהדיאהתבאר
 מן מים לשת1ת מצרים יכלו ולא כ"א[ ]שמותז'בדם
 ל כ ב ]ו ך מ ע ב ו ה כ ב 1 כ"פ[ ז' ]שמות ובצפרדע . ר 1 א יה
 ה י ה י כ פ'"א[ ]שמות נשחץ עים. ד ר פ צ ה יעלו דיה בע
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 ועשר במצרים, המצרים, על הוא ברוך הקדוש הביאמכות
 החרשמש שירש ואחר . מצרים ובכל בחרטומיםהשחין
 וק בגופות היה לא והארבה לבד המצר"ם על מצרים בכל יפאומרונראה
 שנגעה הכנים מכת זולתי מבואר והכל גשן. בארץ היה ולא הארץבעשבי
 בתלכוד ופירש בישראל היה שלא שם התבאר ולא האנשים,בגופות

 כלל: אותם מזיקין ולא אצלם נמצאיםשהיו
 הנצלים כלומר בעצמו, זה בדרך ג"כ לפרש אפשר הים, שעל נמיםלעשרה

 שנדרש כמו למצרים, נקמות עשרה שם שנאמרו היםמטביעת
 יו"ד שהם שאמרו והוא המצרים על הקב"ה שהביא מכות ביו"דבמכילתא
 . ם י ב ה מ ר [א' א' ט"ו ]שמות ויושע. בפ' המצריים על שאמרונפילות

 תהומ1ת ד' מ1ף. בים טבע1 ג' בים. ירהב'
 א1יב. תרעץ ו' במצ1ל1ת. ירד1 ה'יכםים1.

 ים. כממו ט' כקש. יאכלמ1 ח' קםיך. תהרומז'
 המנין מן אינו ארץ תבלעמ1 אבל כע1פרת. צלל1י'

 עיין )א"ה מפרשים ויש לקבורה. שניתנו להם היא טובהאדרבא
 בקיעת מצד היה שהראשון הקבלה מצד אלו נמים ביו"ד ז"ל(בהרמב"ם
 שנאמר מה ב' . ם י ם ה 1 ע ק ב י 1 כאומרו מצד, צד והפרדםהמים

 כלומר , 1 י ז ר פ ש א ר 1 י ט מ ב ת ב ק נ י"ד[ ]ג'בחבקוק
 שני בין המוטל גג כעין מהם ולמעלה הצדדין מן ממבבין המיםשנעשו
 רגליהס בו שדרכו שהמקום ג' הנקב. בתוך כעובר בהם ועובריםכותלין
 ה ש ב י ב 1 כ ל ה כאומרו וטיט, חמר בלא בו שהלכו עד ונקפהנתקשה

 מדובק, וטיט בחומר הלכו אחריהם הלכו כשהמצריים הד' , ם י ה ך 1 תב
 הים שנבקע הה' , ם י ב ר ם י מ ר מ ח ט"ו[ ג' ]חבקוקכאומרו
 כדמות חבירו בתוך אחד קרעים עשר שנים השבטים כממפר רביםלשבילים

 הים מן חלק והקיף אחד בשביל ושבט שבמ כל ונכנמ הצורהזה
 ף 1 מ ם י ר ז 1 ג ל קל"ו[ ]תהל' אומרו והוא בעצמו, הצד באותוושבו
 מהיותם יתייראו שלא נקפאו ושעליהם שמצדיהם שהמים הו' . ם י ר ז גל

 מתייראים היו כן היה שאלו כאחד, כולו נקפא שלא הן' שיהם.נגרים
 דקות אבנים כמדר דקות חתיכות היו אבל שיהם, ויגרו כאחד יתךשמא
 ך ז ע ב ת ר ר 1 פ ה ת א י"ג[ ע"ד, ]תהלים אומרו והוא זו, גב עלזן
 כאומרו לזה, זה רואים השבפים שהיו עד מפיר כעין הנקפה שהיה , םי



 המאירי מנחם רבינוםירוש2~1

 הוא ברוך הקדוש את אבותינו נסו נסיונות עשרה ד הים:על
 שהיו הט' . ם י ק ח ש י ב ע הח' מים. ת ר ש ח כ"בי"ב[]ש"ב,
 הנוזלים המים שאותם היו"ד אותם. ושותים מתוקים מים מהםנוזלים

 לשעתם ונקפאים חוזרים היו מפוקם די מהם שותים שהיו אחרהמתוקים
 ד נ ו ם כ ו ב צ נ א'[ ט"ו ]שמות אומרו והוא לארץ, ירדו שלאעד
 במצרים, המצריים על הקב"ה שהביא מכות שעשר אח"כ ואמר . ם י ל ז ונ

 במכילתא ופירושם הים על ועשר באח"ב עד"ש דצ"ך בחשבון הידועותוהם
 למעלה: שכתבנו כמו ויושע בפ' עליהם שנאמרו נפילותבעשר

 זה אותי וינמו שנאמר במדבר להקב"ה אבותינו נמו נסיונות עשרה)1(
 ערכין במם' צ"ל )א"ה מניינם פירשו תמורה במם' כו' פעמיםעשר

 י ל ב מ ה י"א[ י"ד ]שמות ואמרו מוף ים על כשערערו א' והם ע"א(ט"ו
 הש"ס סוגית דכפי קשה לע"ד )א"ה כו', ם י ר צ מ ב ם י ר ב ק ן יא
 והב' קברים אין המבלי הא' מוף. בים דהטנים להדי' נראה בערכיןשם

 קי"ח בפמחים הש"ם הביאה גופא וזאת מוף. בים הים על וימרומש"ה
 מה הוציא ז"ל המחבר ורבנו דמתאוננים הא הש"ם מנה לא וגם יע"שע"ב

 ועיין בש"ם, שם הוזכר שלא מתאוננים במקומה והכנים סוף, ים עלשהמרו
 בח"א ז"ל ומהרש"א ז"ל י"ט תום' ולהרב זאת משנתינו בפי' ז"ללהרמב"ם

 שם מש"ה והוא במרה ב' שם(. יצחק זרע ולהרב בערכיןשם
 םה לאםר משה על העם וילונו כ"ד[ ט"ו]שמות

 שם ונאמר מין למדבר ובאו מאלים כשיצאו לזו ממוך ג' . ה ת שנ
 כו' ישראל בני עדת כל וילונו ב'[ ט"ז]שמות

ןףאמרו ן יתן מי   ס' ר ש ב ה ר י ם על בשבתנו 
 ם ח ל ם כ ל ר י ט ם ם י נ נ ה כדכתיב המן בירדת שהובטחועד
 ד ע ו נ מ מ יותר ל א אי,ט ריטאמרלהם וט' ם י מ ש המן
ן ו ע ם ש א ול יתע ר קב  ו נ מ מ ם י ש אנ ויותירו 
 אחר השבת מם הו ההישבקש . ה ש מ ם ה י ל ע ף ו צ ויקכר

 ן מ ו א יצ י ע י ב ש ה ום י ב י ה וי שנאמר בהםהתראותו
 וכתיב ברפידים וחנו מין ממדבר כשיצאו ברפידים, הר . ט ו ק ל ל ם עה
 לשתות מים ואין ברפידים ויחנו א'[ ]שמותי"זשם

 מים לנו תנה ויאםרו משה עם העם וירבהעם
 ה ם ם קום מ ה ם ש א ר ויק הפרשה בסוף וכתיב , ה תונ,ם
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 בקולי: שטעו ולא פעטים עשר זה אותי וינסו שנאטר:במרבר,
 את נסותם ועל ישראל בני ריב עלומריבה

 הששה אלה וכל אין: אם בקרבנו ה' היש לאמרה'
 במתאוננים בהעלותך פ' הח' תשא. כי בפ' בעגל הז' בשלח. בפ'הוזכרו
 שם ויקרא כו' ה' אש בם ותבער א'[ י"א ]במדברשנאמר

 כך ומתוך במקרא הענין שם הוזכר ולא רה, ע תב הוא[ ]ה מקוםה
 כ"ב[ א' ]דברים תורה במשנה שאמרו אותם היו שהם מפרשים קצתפירשו

 הארץ, את לנו ויחפרו לפנינו אנשיםנשלחה
 משנה בביאור עליהם כתבו המחברים וגדולי ובהבטחתו. בה' האמינוולא
 רז"ל שדרשו זהו ולדעתי האמת. בהשגת ההוא במקום מסופקים שהיוזו

 י ל ה פ מ א ט"ז[ י"א ]במדבר שם( ז"ל ורש"י בהעלותך בפ')בספרי
 שנאמר רזושונים זקנים וכי . ל א ר ש י י נ ק ז מ ש י א ם י ע בש

 )איש( ושבעים ט' ואהרן משה ויעלבהמנשמותרדטק
 אלא במתאומים מטרפו 'טטלם מלמד אלא היו היכן , ל א ר ש י י נ ק זמ

 סימ בהר ראשם הקלו הם יצאף ואביהוא, נדב יטריפת יטריפתםשהיתה
 ם י ה ל א ה ת א ו ויחז י"א[ כ"ד ]שמות שנאמר השכינה, אתכשראו

 ובשאר ושתיה באכילה עסוקים היותם עם כלומר , 1 ת ש י ו 1 ל כ א י1
 היה ששריפתם ולמדת לישרף. ראוים היו ראשם שהקלו ומתוךהנאות.
 היותם על ר"ל לו בדומה ר"ל עצמו טעם ובאותו ואביהוא, נדבשריפת
 בההוא ז"ל לרבותינו הרמוז כענין בו, והשתבשם מהם במופלא ראשמקילים
 שעל והנה ושרפו. מחשמל אש יצא בחשמל דדרש ע"א( י"ג )הגיגהינוקא.
 קרח, בעדת ז"ל אומרם והוא כראשונים, אירעו ממנו במופלא הארסהיותו
 שבו בתוכו נתון המות וסם ג"כ קרח( בסדר בחומש ז"ל רש"י)והביאו
 שהיה במה התנשאם על בעצמו הטעם מאותו כלומר ואכיהוא, נדבנשרפו
 סמוך ג"נ בהשותך בפ' הט' ובבעליו. באמת וחלקם מהם,מופלא

 ו ב ו ש י ו ד'[ י"א ]במדבר שם ונאמר תאוה שהתאוולמתאוננים
 יאכלנ1 מי ויאמר1 ישראל בני מ[ ]ג1יבכ1

 נאטר ושם במרגלים לך שלח בפרשת היו"ד השליו. להם שבא עד ר, שב
 ולא , ם י מ ע ע ר ש ע ה ז י ת 1 א ו ם נ י 1 כ"ב[ י"ד]במדבר
 למשפחה אלא האבות לכלל היה שלא קרח מחלוקת הענין בזהנתמנה
 הם אבל אחרות תלונות אחרים במקומות בכתוב נמצא וכברטיוחדת,
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 אהטה הפילה לא המקדש; בבית לאבותינו נעשו נמים עשרהז

 נראה ולא מעולם, הקדש בשר הםריח ולא הקדש, בשרמריח
 הכפרים, ביום גדול לכהן קרי אירע ולא הממבחים, בביתזבוב
 את הרוח נצחה ולא המערכה, עצי של אש הגשמים כבוולא
 ובלחם הלחם ובשתי בעומר, פסול נמצא ולא העשן,עמוד
 נחש הזיק ולא רוחים, ומשתחוים צפופים עומדיםהפנים,
 בפירוש הוזכר שלא אחר מתאוננים מונין שאין ויש כאן שנזכרומאותם
 בברייתא ואף אחרת. בדרך וגורעין מוסיפין ויש קרח. עדת במקומווהניחו

 הדברים: בה נתבלבלו )פל"ד( נתן ר'של
 אשח הפילה שלא הא' כו' המקדש בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה),(

 שלא ופי' מעולם, הקדש בשר הסריח שלא הב' הקדש, בשרמריח
 נאכלים שהיו שלמים שם שהיו פי על אף התליע, ולא סרח שלאהמריח,
 כלומר לשני, יוצא שהוא הסריח לא מפרשים ויש אחת, ולילה ימיםלשני
 הפבחים שיד חולין של בשר כשאר בה המשתמשים הכהנים ידי הסריחשלא

 בבית זבוב נראה שלא הג' שמואל(. במדרש עיין )א"ה הימנהמסריחות
 ביוה"כ לכ"ג קרי אירע שלא הד' הבשר, על להתאסף כלומרהמפבחיים,

 תחתיו אחר ומינו פסול בו שאירע אלים בן ביוסף ע"ב( י"ב )יומאום"ש
 עם של צינורא או שרץ פומאת כגון אחרת פומאה אלא היה קרי פסוללא

 שכהטנה מפרשים ויש מגונה. טומאה שהיא מגופו, היוצאת פומאה ולאהארץ
 שני בבית היה אילם בן דיוסף ומעשה ראשון, במקדש אלא נאמרה לאזאת
 עצי של אש הגשמים כבו שלא הה' הראשון. כפירוש הדבריםועיקר

 שלא חו' העזרה. באויר מגולה עומד היה החיצון שהמזבח אעפ"יהמערכה
 שהירעה אלא תמרתו, את לפזר ר"ל המערכה, עשן עמוד את הרוחנצחה

 בעומר פסול אירע שלא הז' להטותו. יכולה הרוח ואין ביושר עולההתמרה
 אירע ואלו בניטן י"ו ביום קבוע שזמנו בעומר הפנים. ובלחם הלחםובשתי

 להקריב שיוכלו כך כל בידם היה ולא להביאו עוד יכולים היו לא פיסולבו
 בפורח שהרי וי"ט שבת דוחה שקצירתו אעפ"י מיד תחתיהאחרת

 אירע אלו הלחם ובשתי מקום. בריחוק ממנה מוצאיםהיו גד~
 פים~

 אינם
 קבוע וזמנן הואיל מהם מוצאים היו שבנקלה אעפ"י מהם עוד להביאיכולים
 אפילו פיסול אירע אלו ג"כ הפנים ולחם י"ט דוחה אפייתם איןשהרי

 כלומר רוחים, וכהטחחוים צ*ופים עומדיס הח' לחם. בלא השלחןהיתה בח~
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 המקום לי צר להברו ארם אמר ולא מעולם, בירהטליםועקרב
 בין שבת בערב נבראו רברים עשרה ח בירושלים:שאלין

 והמן, הקשת, האתון, פי הבאר, פי הארע, פי הן; ואלוהשמשות,
 עצמו את ומגביה שעף כאדם בדוחק עומדים לרגל עולים ישראלכשהיו
 ארכן שמח ש בקרקע לעמוד יכולות אין רגליו שאפילו עד הדוחקמרוב
 ההשתחוייח בשעת נס להם נעשה ואעפ"כ גודלן. על שסומכין אלאורחבן
 חברו של וידויו אחד ישמע שלא כדי ואחד אחד כל בין אמות ד'ועומדין
 מצויים שם שהיו אעפ"י בירושלים ועקרב נחש הזיק שלא המ'ויתבייש.
 פרנסה דוחק כלומר כו', המקום לי צר לחבירו אדם אמר שלא הי'הרבה.
 בריוח שם נקלמין היו הכל אלא לירושלים חוץ ואלין אלך אכסניא דוחקאו

 הוזכרו שלא אחרים נסים שם נזכרו יומא של ובראשון ופרנסה,ובעדפה
 שם: שביארנו כמוכאן

 כו', הארץ פי הן ואלו השמשות בין שבת בערב נבראו דברים עשרדן"(
 שיונחו יתברך הבורא רצון היות שעם ז"ל החכמים מדברי ידעתכבר
 תורתינו אמונת לפי ג"כ רצונו היה מבעם. על ואילך הבריאה מעתהדברים
 ההוא המבע בשנוי ואין לרצונו העתים מן בעת הפבעים שישתנוהקדושה
 הקב"ה התנה תנאי יונתן ר' אמר ד'( סי' פ"ה )בר"ר ז"ל וכאומרם רצון,שנוי

 כ"ז[ י"ד ]שמות הה"ד ישראל, לפני נקרע שיהא הים עם בראשיתבמעשה
 אמר עמו[, שהתנה ]לתנאין ו, נ ת י א ל ר ק ב ת 1 נ פ ל היםוישב
 מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד הים עם לא אלעור בן ירמיהרבי

 י ד י י נ א י"ב[ מ"ה ]ישעיה כדכתיב בראשית, ימי מששתשנברא
 ואת שיקרע, לים צויתי אני צויתי. ם א ב צ ל וכ ם י מ שנפו
 לדניאל, יזיקו שלא האריות ואת ועזריה. מישאל לחנניה יזיק שלאהאור
 ומתוך המבע. מדרך היוצאים המופתים בכל וה"ה ליונה, שיקיא הדגואת
 המיוחם והוא הבריאה שנגמר כלומר זה, בענין זו כהטנה שפירשו ישכך
 המאמר כונת תפקידם את שישנו הדברים אלו בפבע הושם דהטכהטות,לבין

 מאין יש העולם וכשנתחדש הפבעים שינוי אמונת תמשיך החדוששאסונת
 הקודם. הרצון חייב וכן להאמין ראוי המופת מדרך מבע שנוי כלהיה

 ופי קרח. עדת לבליעת הארץ פי והם העשרה. אלו הזכיר זה~פירוש
 לדבר, האתון ופי הבאר, שירת בפרשת כדכתיב לישראל מים להוציאהבאר
 הקשת במציאות ר"ל במציאות, שנאנהן ברית לאות בענן שיהיהוחקשת
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 אומרים ויש והלוחות. והמכתב, הכתב, והשמיר,והממה,
 האבות. ובזכות בחמדו מעמידנו יתברך והשם כליהלעונש חייביםשהיינו
 האבנים את שחוצב קמן שרץ והוא והשמיר שיפרח. והממה שירד.והמן

 המכמי דבר שהוא הכתב ענין ר"ל והכתב בהם. עוברו מידיהגדולות
 מעשה בהם שנאמר והלוחות האותיות צורות והוא והמכתב המבעבזולת
 יתברך השם בהשגחת שנזדמן אבינו אברהם של אילו אף וי"א המהאלהים
 שום השתדלות שום בלא לו שנזדמן רבינו משה של וקברו הצורך.לעת
 המבע מדרך נמצאים בלתי דברים שהם המזיקים אף אומרים וישאדם
 הצבת אף כלומר ראשונה, העשויה דצבת ר"ל הצבת אף אומריםויש

 רוצה. שהוא מה ממנו לעשות מאש ]החם[ הברזל את בו לימול עושהשהנפח
 הבורא. ברצון כך לו ונזדמן כלומר לעשותה, הוצרך העשויהובצבת

 מיתעבדא, במאי קמייתא ציבתא מיתעבדא בצבתא צבתא ז"לוכאומרם
 הים מנה לא מה מפני לתמוה ויש נעשית. שמים בידי שעכ"פכלומר

 ולאלישע ליהו,מע, שתחלק והירדן ליהושע, שיעמוד והחמהש]י[קרע,
 ביומו, אחת כל הושמו אלו אבל היה שכך תירצו חכמים שקצת אלאולאליהו.
 וכן הד', ביום השמש והעמידת השני, ביום חמים ש והירדן היםקריעת

 פתיחת שהרי השמשות, בין עליהם ייחם כאן שהוזכרו אלו אבלהנפלאות,
 לו היה א"כ תמה אני ועדיין נבראו. הששי ביום הבהמות אף האתוןפי

 ופי הבאר שפי ואפשר הארץ. שנברא לעת הבאר ופי הארץ פילייחם
 שאר וכן בששי שנבראו אדם בני ולגמול להעניש מציאותם עיקרהארץ
 שינוי ע"י אפילו ועונש גמול אמונת בלבבות לקבוע המאמר וכונתהדברים
 מתחילתנו[ הונח שכן הבריאה התחדשות רצון התחדשות באיןהמבעים
 אף ומ"מ והגוזר. האומר ברצון תפקידם את לשנות הדבריםבטבעיי

 כן. לומר ראויבאחרים
 שאין כאן שהוזכרו דברים הרבה הכונה לזאת ענין מה לתמוה יאויועיייו

 אבם4הם של ואילו הקשת כגון המבעי, מדרך יוצא ודבר מופתבהם
 שיחצוב במגולתו או במבעו שהיה אחר השמיר וכן רבנו משה שלוקברו
 עצמן מצד מבעיים שהם הדברים רק כאן נזכר שלא לפרש ואיןהאבן.
 והמן האתון פי כאן הוזכדו והרי הצורך, לעת המצאם הוא שבהםוהמופת
 זאת משנה עצמן. מצד אמתיים הדברים היות שעם לי שיראה אלאוהממה.

 שכל ידעת שכבר הוא לדעתי המשנה ענין אבל אלו. לענינים כיוונהלא



177 ה ר י ח בה פ"ה אבותממכת ת יב

 ויש אבינו, אברהם של ואילו משה, של וקבורתו המזיקין,אף
 יתחזק כלו שהמציאות הענין יתייחס נכבדת לאומה והצלחה קיום שבודבר

 1 ח צ פ י ת ו ע ב ג ה 1 ם י ר ה ה י"ב[ נ"ה ]ישעיה אמר לקיומו.וישמח
 אזכיר ה' חסדי ז'[ ס"ג ]ישעיה ואמר רנה.לפניכם

 י נ נ ה י כ כו' ת ו ר צ ה ו ח כ ש נ י כ מ"ז[ ס"ה ]ישעיהכו',
 כו': ביר1שלם וגלתי כו' חדשים שםיםב1רא

 ההצלחה ותכלית האומה קיום היו שהם הדברים כאן הזכיר זה דרךועל
 שהם בהם ייחס כך ומתוך המבע מצד וקצתם האמונה מצדקצתם

 היה לא הדברים שאלולא הפלגה דרך שאומר כלומר השכחטות, ביןנבראו
 ספק בלי שהוא השלימות תכלית לה, וכדומה שבה האמונה לזאתקיום

 הבריאה כוונת שהעמידו הדברים אלו ונמצאו המציאות זה כוונתתכלית
 מצד התחייבו לבריאה שתיכף כלומר הוא, השמשות בין וענין מכונהעל

 ופי הרעים, בעונש להאמין הארץ פי פתיחת והזכיר כן. להאמיןהקבלה
 בפי ורמז תורה. בדברי גדולות פנות שהן המובים, בגמול להאמיןהבאר
 המזל. מצד וכל מכל אבדו יתברך השגחתו שאלולא בלעם, ענין כלהאתון
 כו' ק ל ב ץ ע י ה מ א נ ר כ ז י ם ע ה'[ ]ו' ע"ה מיכהכאומרו

 ישראל. עם ה' צדקות תכיר ואז כלומר , ' ה ת 1 ק ד צ ת ע ד ן ע מל
 כועס היה שאם הימים, באותם כעם שלא ע"א( ז' )ברכות ז"לוכאומרם

 לאות שהיה והקשת ופלימ, שריד ישראל של משונאיהם נשתייר לאח"ו
 ספק שאין והמן יתברך, השגחתו לולא המבול בדור נמחה הכלשהיה
 לי יראה והממה גמורה, בהתמדה נאות מזון יתברך בזולתו להם היהשלא
 והיו לעולם, ממצרים יצאו לא הם שאלולי מצרים, מופתי על כללשהוא
 בנין כלל על ג"כ רומז שהוא לי ויראה והשמיר, באמונתם. וכהטוקעיםנממעים
 ר"ל והמכתב כתב החכמות ומצד הדת, לענין הראש שהוא המקדשבית
 פוצה כנף נודד אין ובזולתם כולם, ההנהגה מוציא קיום ששניהםהלשון
 ואמר הכוונה. כלל שהיא תורה מתן על ועניינם והלוחות ומצפצף.פה

 לבעבור יצחק הצלת על רומז אברהם, של אילו אף אומרים וישאח"כ
 העלמו ר"ל ]ע"ה[ רבנו משה של וקבר הארץ, בקרב ברכה אחריוהשאירנו

 כמו בעצמם, האבות קצת בו לחששו נדול צורך היה זה כי אדם,מכל
 אח"כ ואמר . ו ה ו מ כ ם ק א ל באשר שכן כל במדרשותשהתבאר

 קיום הצדדים מן בצד שהוא הרע היצר על לדעתי רומז המזיקים אףוי"א
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 בגולם רברים שבעה ט עשויה: בצבת צבת אףאומרים
 א ר י ו ל"א[ א' ]בראשית ב'( סימן פ"ט )בב"ר ז"ל כאומרםהעולם

 , ד 1 א ם ב 1 ט ה נ ה ו ה ש ע ר ש א ל כ ת א ם י ה לא

 העולם היה לא יצה"ר שאלמלא מלמד אתמהא מוב יצה"ר וכי הרע יצרזה
 צורך שהוא האומנות מענייני כן גם בה צירף הדברים ולהמשךמתקיים.
 יעשה לא וזולתה וסבתם המלאכות כל תחילת הוא שהצבת ואמרהעולם

 ע"א( נ"ד פסח' )פ"ד שאם' נ"ל הכונה וע"ז גדול. בקושי רק הברזלממלאכת
 וישראל וצדיקים ותורה ג"ע הן ואלו העולם שנברא קודם נבראו דבריםשבעה
 אל פונים כולם האלו שהדברים כלומר והכהציח, וירושלים הכבודוכסא

 הרצויה הכונה היתה ואליהם במציאות הכונה תכלית שהואהשלימות
 בתורה מביט הקב"ה שהיה מלמד ב'( סי' פ"א )בב"ר ז"ל כאומרםבבריאה
 היתה השלמים ודעותיה בענייניה תורה שהבטו כלומר העולם, אתובורא
 הדברים מן בה הוסיפו )בפסחים( ושם העולם את לברוא רצונוסיבת

 והזכיר לנבואה לדעתי בזה ורומז ואליהו, משה בה שעמד מערההתוריים
 הנביאים אדון היה משה הנביאים, מבחרי ]היו[ ששניהם ואליהומשה
 והתמדת הדת שקיום ספק ואין מאד, עד גדולה במדרגה אליהו היהואחריו
 שהוא ההתבודדות תכלית בה להיות המערה והזכיר בנבואה, הואהצלחתו
 שם בה וצירף בכך. אלהי רצון יגיעם כאשר לה למוכנים לנבואהעיקר

 כולן: המלאכות התחלת שהוא האש העולם,מעניני
 האיש כי דע כו' מדבר אינו חכם בחכם. ושבעה בגולם דברים עטבנעה83(

 בור. נקרא הא' פנים מד' אחד ש עניינו אמנם הידיעה חסרשהוא
 לו שאין הוא הראשון גתם. יקרא והד' הארץ. עם יקרא והג' ריק.והב'
 לו שאין וכן כלל הטדות ממעלות מעלה ולא שכלית מעלת לא מעלהשום

 כלום. בו נזרע שלא בור שדה כענין והוא מהם לאחת הכנה שוםבטבעו
 שלא אחר לריק זריעתו היתה שם זריעתו ואלו לכך כלל מוכן היה שלאוכן
 ר י נ ם כ ל 1 ר י נ ג'[ ד' ]ירמיה אמרו בזה כיוצא ועל לכךהוכן

 ומזה חפא. ירא בור אין אמרו זה ועל . ם י צ 1 ק ל[ ]א 1 ע ר ז ת ל א1
 והב' תבור, לא , ם ש ת א ל ה ם ד א ה 1 י"ט[ מ"ז ]בראש'מתרגמינן
 אבל המדות, למעלות אם לשכליות, מוכן שהוא )הוא( אם למעלותבטבעו
 והוא בהנהגחן, במדות ולא בלימודו בשכליות לא בהם עצמו הדריךשלא
 שאלו כלומר רק, נקרא ולזה נזרע שלא אלא לזריעה, מוכן שהוא נירשדה
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 בחכמה ממנו שגרול מי לפני מרבר אינו חכם בחכם,הצבעה
 שואל להשיב, נבהל ואינו חברו, רברי לתוך נכנם ואינוובמנין,
 בחכמה ממנו שגרול מי לפני מרבר אינו חכם בחכם,הטבעה

 שקנה הוא הג' הריקות. בו ונשאר נזרע שלא אלא מצמיח היה נזרעהיה
 מתוקה וחברתו שכליות, מעלות קנח לא אבל ובהנהנה בחברה המדותמעלות
 ולכן יושביה והנהנת ענייניה ובקיום הארץ במלאכת לעוסקיםונאותה
 ובכל הארץ כענייני העוסקין העם מכלל שהם כלומר הארץ, עםנקרא
 בדרכים ללכת שדיו כלומר חמיד, הארץ עם ולא אמרו ולזה מדינית,הנהגת

 כוונתו שעיקר אחר הדברים, מן בדבר האחרון לקצה שימה לאהממוצעים,
 מילת מפרשים ויש חמא. ירא הוא דם"ם אלא נכסיו, להצלת רקאינה
 תורה. כמו וארץ עמיא שתרנומו כהה מלשון חשוך, כמו עם הארץ,עם

 שתרנומו יצאו, ומארצו אלה ה' עם כ'[ ל"ו ]יחזקאלמלשון
 שיתכן אלא בכך, צורך ואין בתורה. האור חשוך כלומר נפקו,ומאורייתא
 הוא הד' ארץ. בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו בע"ה כןיפרש
 עצמו סלמל ולא ללמוד, הכרחיות מידות וקצת שכליות מעלותשקנח

 ידעת וכבר פחותות. מידות בקצת שנשאר ולא בתכלית, המדותבמעלות
 רז"ל כונת וזהו )א"ה השכליות. לטעלות בזמן קודמות המידותדמעלות
 וק"ל( בד"א דהם המידות מע' דהיינו לתורה קדמה ארץ דרךשאמרו
 בתכלית, המדות מעלת בזולת לשלימות מהות השכליות למעלות שאיןומתוך
 שננמר הכלי ש נאמר שהוא נולם נקרא ולזה ומבולבל. מעורבב למודונשאר
 ]ו[לנאותם, ליפותם בהם הנעשה היפוי בו דחסר אלא ומלאכותיהצורתו
 לשבץ לשוף שעתיד כל עץ כלי ]נולמי[ הן ואלו ע"א( )כ"ה בחוליןוכ"ש
 הנה עליו ייחס כך ומתוך נגמר. שלהם קבול שבית דאעפ"י טר כלו כו',לגרר

 והוא החכם, מידות ונהפך ממורפות, שלמד במה ומתנו בכהטאושמדותיו
 במידות, וייחס המידות, מעלת תכלית עם השכליות מעלות שקנההאיש
 ונועם שמידותיו כלומר בחכמה, ממנו שנדול מי לפני מדבר שאינוהחכם
 ובמנין בחכטה גדול הוא אם שכן וכל עליו. מעלתו להכיר יכיאוהומוסרו
 שמקשיב אלא חברו דברי לתוך נכנס שאינו וכן הגונים. תלמידים מניןר"ל
 דברי שימעום עד להשיב נבהל שאינו וכן דבריו, את שימיים עדלקולו
 כענין, שואל כשהוא וכן עליהם להשיב שראוי מה ויתבונן לעצמו,חברו
 משיב שואלו וכשהוא גו שהוא הזמן או היוס ענין לפי לו4אול כראויהייטר
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 האמת, על ומורה זטמעתק לא ~מר זטמע ,טלא מה ועלאחרת,
 על לעולם, באין פרעניות מיני שבעה י בגולם:וחלופיהן
 מעשרין, אינן ומקצתן מעשרין מקצתן עברה; גופישבעה
 גמרו שבעים. ומקצתן רעבים מקצתן בא, בצורת שלרעב
 את למול ושלא בא. בצורת ושל מהומה של רעב לעשר,שלא
 האמת. על ולחלוק לנצח כדי נצוח של בסברות מתעקש ואינוכהלכה
 שהזכרנו ונמצא אחת, במדה אלא מנויות אינם כהלכה ומשיב כעניןושואל
 כלומר אחרון, אחרון ועל ראשון ראשון על שאמרו והוא והחמישיתארבעה

 שלא שעל והששית ראשון. ראשון על משיב רבות, בשאלות הוקףאם
 מ"מ מסברתו, בה להשיב בידו שיש דאעפ"י כלומר שמעתי, לא אומרשמע
 ואם מרבו. דבר קבל שלא להם אומר אלא דעתי קבלו לומר רוצהאינו
 כרצונם יעשו והם דעתו, להם אומר סברתו על אח"כ שואליםיהיו

 דאפשר אעפ"י עליו לחלוק אדם בא אם האמת, על שמודה הואוהשביעית
 בגולם: וחלופיהן נצוח, דרך פלפולו מתוך דבריו להעמידלו

 כונת כו'. עבירות מיני שבעה על לעולם באים פורעניות מיני שבעה)י(
 תבא שלא צרה כל על ויתבונן במעשיו, מפשפש האדם להיותהמאמר

 מצד הצרות לפרמי העבירות פרמי וייעד העונש מצד יהיה אמנםלאדם,
 מעשרין, אין ומקצתן מעשרין מקצתם אדם שכשבני אמר מדה, כנגדמדה
 מקצת שיממיר כלומר השער, מיוקר כלומר לעולם, באה בצורת שלרעב

 , ם הגש יהיה ם ליה ע א ול ]זכרי'י"די"ז[ ומקצתםהמקומות,
 באה, מהומה של רעב לעשר, שלא כולם גמרו וצמאים. רעבים מקצתםוזהו
 בקצת שנזונים אלא רעבים, כולם ויהיו כלל, הארץ על תממיר שלאכלומר
 שלא כשגמרו אבל להם. עומדת החלה זכות שעדיין מתים, ואינםדברים
 למדת הא ברעב. שמתים כלומר לעולם, בא כליה של רעב החלה, אתלימול
 שלא משקרת, והארץ מענישם הקב"ה ליתן, שראוי מה מחסרים שהםדכל

 משפמים פרשת )מד"ר בדרש שאמרו והוא להוציא. שראויה מהלהוציא
 , 1 י ה י 1 ל 1 י ש ד ק ת א ש י א 1 י'[ ה' ]במדבר י"ח(פל"א,

 שהיה באחד מעשה בשבילם, מתוספה שברכתו נותנם, הוא לעצמוכלומר
 אחת פעם למעשר, מאה נותן והיה שנה, בכל כורים אלף להכניסרגיל
 כנס לא הבאה לשנה תשעים, ונתן כורים עשרה ועכב מעשרותיופיחת
 נתן ולא עוד פיחת הוא אף שנתן, למה הראוי כחשבון מאות תשעאלא
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 מיתות על לעולם; בא רבר בא. כליה של רעבהחלה,
 שביעית. טירות ועל רין, לבית נמסרו שלא בתורההאמורות

 המורים ועל הרין, עוות ועל הרין, ענוי על לעולם; באהחרב
 שוא, שבועת על לעולם; באה רעה חיה כהלכה. שלאבתורה

 וכו' פחת הוא אף מאות, שמונה אלא כינס לא הבא לשנה שמונים,אלא
 שהיה המעשר כשיעור מאה אלא כינס שלא הדבר שהגיע עד שנה בכלוכן
 אצלו, ובאו קרוביו ששמעו עד שחורים ונתעטף שחורים לבש בתחילה,נותן
 הבית, בעל היית ]אתה[ עתה עד ]לו[ אמרו המאורע, את להםסיפר

 ש י א הה"ד כהן, ואתה הבית, בעל הקב"ה נעשה ועכשיו כהןוהקב"ה
 יהיו: לו קדשיואת

 שלא בתורה האמורות מיתות על לעולם בא שדגר אח"כןאנמך
 ב"ד, מיתת מדין לו הראויה במיתה דנוהו שלא כלומר לב"ד,נמסרו

 מפקירם שאינו ר"ל שביעית פירות בה וצירף מדה כנגד מדה ג"כ היאוזו
 אדם בני זרעו לא שהרי לאכול, מה להם שאין לעניים מיתה גורםשהוא
 ושמא מדה, כנגד מדה לעולם בא דבר כך ומתוך ומתנות, למעשר זכוולא

 עבירות שתי גהם והרי עבירות וז' פורעניות מיני ז' מונה אתה והריתאמר
 לפורענות אחת עבירה לפרוט המשנה בעל כיון שלא תדע אחת,לפורענות

 שבראש והרי לז', ז' יהי והעבירות הפורענות חשבון שכשיכלה אלאאחת,
 כליה ושל מהומה ושל בצורת של רעב לומר רצה ~רעניות נ' מנההמשנה
 שלא כולם וגמרו מעשרים אינם שמקצתם אחת, עבירה על אלאואינם
 שתי מונה ובשניה הם. עבירה של אחד מין החלה, את ליטול ושלאלקץטר
 ר"ל אחת, לפורענות שביעית ופירות ב"ד מיתת דין ביטול ר"לעבירות
 לעולם בא חרכ אומר הוא ובשלישית פורעניות וד' עבירות ג' והרידבר,
 עוות ועל וכן עגון, דרך אותו ומלינין הדין את שמשהין ר"ל הדין ענויעל
 גורם זה שאף כהלכה שלא בתורה המורים ועל אותו, שמטין ר"להדין
 העושקו לכעוס לעץטוק גורמים שהם מדה כנגד מדה אלו ואף הדין,לעוות
 והוראה ועוותו הדין ענוי החשבון לענין ום"ם להורגו, ומתנכל כדיןשלא
 וברביעית פורעניות. וה' עבירות ד' והרי הם, אחת עבירה מין כהלכהשלא
 שבשתיהס ה', חילול ועל שוא שבועת ש לעולם באה רעה חיה אומרהוא
 מדה שהוא ונמצא אדם, אצל כבהמה ה', אצל הוא והרי השם, את פוגםהוא
 שלו למדרגת שהיו רעה וחיה במחשבתו, השם את פוגם הוא מדה,כנגד
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 בארבעה יא הארץ: שמימת ועל רמים, שפיכות ועלעריות, גלוי ועל כוכבים, עבורת על לעולם; באה גלות השם. חלולועל

 שביעית, ובמוצאי ובשביעית, ברביעית, מתרבה, הרברפרקים
 ושנה, שנה שבכל החג במוצאי שביעית. פירות מפנישביעית, במוצאי שבששית. עני מעשר מפני בשביעית,שבשלישית. עני מעשר מפני ברביעית ושנה. שנה שבכל החגובמוצאי
 י נ 1 א נ ק ם ה כ"א[ ל"ב ]דברים דרך על בו, פוגעת השם אצלכמדרגתו
 הרי המרי ולענין עם. בלא אקניאם 1אני אל,בלא
 עבירות. וששה פורעניות ששה ונמצאו אחת, ופורענות עבירות שתיאלו

 גורמת דע"ז וש"ד, וג"ע ע"ז על לעולם בא שגלות אומר הואובחמישית
 לו. הראוי ממקום ג"כ הוא ימתלק מדתו וכנגד מישראל, שכינהלמילוק
 וש"ד ממקומו. הוא גם להתגרש מדתו וכנגד מבעלה, אשה לגרש גורםוג"ע
 ויגלה. ממקומו שימתלק ג"כ הוא וראוי עדין, לו הראוי ממקוםממלקו
 כדכתיב גלות. בתורה בה ונתיעד בה נוהג כשאין ר"ל הארץושמיטת
 כל שבת1תיה את הארץ תרצה אז ל"ד[ כ"ו]ויקרא
 כשהייתם משביתתה שחמרה מה תשלים כלומר . ה מ ש ה י מי

 חלוקות שהם אעפ"י וש"ד וג"ע ע"ז לענין מדה, כנגד מדה היא ואףעליהם
 וכמ"ש לעבור, ושלא ליהרג כאחת, שקולור2 ושלשתן הואיל כאחדנחשבות
 ז' ונמצאו שביעית פירות בענין נכללת הארץ שמיטת וכן יעבור. ואליהרג

 עבירות: ז' נגדפורעניות
 מתרבה. הדבר פרקים שבד' ואמר הדבר לענין וחזר כו' בארבעה)י"א(

 שימותו לעניים גורמים שהם שביעית בפירות שזכרנו המיבהומצא
 שהם אלו בפרקים וייעד מדה, כנגד מדה מתרבה, הדבר כך ומתוךברעב,
 ובמוצאי שמיטה, של ראשונה השנה והיא ושמינית שמימה שלרביעית
 ליתן להם שהיה עני מעשר מפני הרביעית המיבה ופירש שנה. שבכלהחג

 המיבח מזו בז' וכן ברעב, למות לעניים וגרמו נתנו, ולא לשמיטהבשלישית
 המעשרות מדר הוא שכך בששית. לתת להם שהיה עני מעשר מפניבעצמה
 שני מעשר מפרישין היו ובה' בד' וכן שמיטה של וב' ראשונהשבשנה
 בירושלים, אותו אוכלים הבשים והיו ראשון, ומעשר תרומה הוצאתאחר

 שני, מעשר מפרישין היו לא וששית בשלישית אבל דמיו, או שניהמעשר
 שביעית שירות מאי שביעית ובמוצאי עני. מעשר במקומו גותניםוהיו
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 שלי האומר באדם; מדות ארבע יב עניים: מתנות גזלמפני
 סדם. מדת זו אומרים ויש בינונית, מדה זו שלך, ושלךשלי,
 חסיד. שלך, ושלך שלך, שלי הארץ. עם שלי, ו,טלך שלך,שלי
 ובמוצאי למעלה שביארנו כמו למות, לעניים וגרמו להפקר הניחוםשלא
 ופאה: שכחה לקפ להם הניחו שלא עניים מתנות גזל מפני שנה שבכלהחג
 טאחרים נהנה היותו בענין האדם מדות כלומר באדם. מידות ארבע)י"ב(

 שלי שלי שאומר מהם יש מדריגות, ד' על חלוקה לאחרים מהנהאו
 רוצה אינו וכן כלל, מאחרים נהנה הוא להיות רוצה שאינו שלך,ושלך
 שכמו בינונית מדה שהיא תחילה עליה ואמר לאחרים, מהנה הואלהיות
 שאר ממון כך אדם, בני שאר ממנו ליהנות שלא ]אצלו[ חביבשממונו
 הדעה, זרות כאן שיש ונמצא מהם, הוא ליהנות שלא עליו חביב אדםבני
 אומרים ויש אחרים. כחטל יותר בשלו צרה עינו שאין היא בינונית מדהמ"מ
 שיהנו רוצה שאינו במה שאם והוא אטת. ושתיהן סדום מדת שהואבו

 אצל או אצלו היה לא בכך אותם מהנה היה שאלו דבר הוא ממנואחרים
 במה חבירו הנאת ]ש[מעכב שכל סדום, מידת היא זו חסרון, שוםממונו
 שאלו היא הראשונח אבל היא סדום מדת כלום חסר אינו והוא ממנושנהנה
 כיוצא לו מזמן חברו שאף אלא חסרון קצת ממונו אצל או אצלו ישמהנהו
 בשל לחסר רוצה שאינו סדום, מדת אינה חסרון בה ויש הואיל זו ועכבהבה

 שאומרים מהם ויש בינונית. מדה הן אלה אחרים, ע"י להתחסר ולאאחרים,
 ואמר משכניו, יהנה והוא ממנו שכניו שיהנו דרוצה כלו' שלי, ושלך שלךשלי
 מעלות שקנה למשה, שפי' מה הוא בכאן, ע"ה ופי' הארץ עם מדתשהוא
 וידוע הישוב, ולקיים מדיניות בהנהגות להתעסק עניינו ועיקרהמדות,

 זה להעזר צריכים וכולם המדה, זו בזולת עמידה להם אין בכךשהעוסקים
 כל מדת זו גורסין ויש העים לרוב ראויה ממוצעת מדה והיא זה,בשל
 שלך. ושלך שלך שלי אומרים מהם ויש אחד והכל העולם רוב ר"לאדם.
 אינו הוא אבל אדם, בני כשאר בשלו נהנים יהיה שאחרים דרוצהכלומר
 הוא אם מקפיד שאינו חסידות מידת היא וזו אדם. כהטום ליהנותרוצה

 אדם. שום ממון לחסר שלא עצמו על מדקדק הוא אבל אחרים. ע"ימתחסר
 שמואל מדת היתה וזו האחרון לקצה הממוצעת מדרך שנופה הואוהחמיד
 1 ת ב 1 ש ת 1 י"ז[ ז' , א' ]שמואל שנאמר י"א( )ברכותהרמתי

 מהם ויש עמו. ביתו שהולך מקום כל , 1 ת י ב ם ש י כ ה ת ם רה
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 טח ברעח: מהת ארבע יג רשע: שלק ושלי שלי,שלך
 וקשה לכעום קשה בהפמרו. שכרו יצא לרצות, ונוחלכעום
 חמיר. לרצות, ונוח לכעום קשה בשכרו. הפמרו יצאלרצות,
 ואינו אחרים משל ליהנות רוצה שהוא כלומר שלי, ושלי שלי שלךאומרים
 ידו על ממונו דיתחמר בשלו אדם שום שיהנה רוצה ואינו לחמרונם,מקפיד
 זו שבמשנה הביאור עיקר זהו הראשון. לקצה שנומה רשע וזהוכלל.

 עליה שאמרו שלי ושלך שלך שלי כל שנית במדה מפרשים יש ום"םלדעתי.
 וחמר פחיתות מדת כלומר לפגם, נאמרת שהיא הארץ עם מדתשהיא
 לפרש לי נראה זה לדעת דם"ם אלא כן, נראה ואין רשע, שאינו אלאהמדות
 יביאהו ולחמום, לגזול רשע שאינו אחר המדות חמר שהוא האישדזה

 ולחמם לגזול עצמו מוצא ואינו אחרים ממון לחמוד מדותיו וחסרוןפחיתותו
 יותר שוה זולתו שממון בלבו חושב חמדתו דמתוך אלא רשע דאינואחר
 בהם תמצא אדם בני וכמה בשלו שלו ומשתדל ורוצה בחפציו וכןמשלו,
 שני או אחים שני תמצא לא שכמעט עד החרב, בזה ומוכים החולי,זה

 תמיד ושלבו חברו בחלק אחד יקנא שלא בגורל שחלקו אחרשותפים
 שבח להפלנת ]ישראל[ זמירות נעים אמר זה דרך ועל בשלו, שלומתחלף
 ף א ם י ם בנעי לי ו ל נפ ם י ל ב ח ו'[ מ"ז ]תהליםתורתינו

 נורלי נפל האומות עם כשחלקתי כלומר , י ל ע ה ר פ ש ת ל חנ
 שלימה, היותר והאמונה התמימה, התורה לחלקי, שבאה כלומרבנעימים,
 שפרה החלוקה, לאחר שאף כלומר , י ל ע ה ר פ ש ת ל ח נ ף אואמר
 החלוקות. שאר כמו כלל, אחרים בחלק לקנא ורעיוני לבי פקפק ולאעלי,

 בעל כי המדות. בחמר כשתפרשהו ע"ה מדת המידה זו קרא כךומתוך
 יכולתה כפי להצליח בשלו שישתדל אלא כלל, חברו בשל יקנא לאהמדות

 אח"כ:ואמר
 לכעום נוח ואמר והרצוי. הכעם בענין כלומר כו', בדעות מידות ארבע)י"ג(

 סצד בעצמו שפוגם דמה כלומר בשכרו, הפסדו יצא לרצותונוח
 שהוא מה במעלת משביח בנקל. כועם שהוא מה על המגיעותפחיתות
 בהפמדו, שכרו יצא לרצות וקשה לכעום קשה זה ובהפך כן, גם בנקלמתרצה
 להפך. הגורמים ז"ל המפרשים ורוב ורע"ב והרמב"ם לרש"י עיין)א"ה

 קשה יע"ש( ז"ל המחבר רבינו כגירמת גרים אבות מגן במפר ז"להרשב"ץ
 מדות שהרי בכך חמיד קדוי שיהא לא הדבר ופי' חמיד, לרצות ונוחלכעום
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 בתלמידים; מדות ארבע יד רשע: לרצות, וקשה לכעוםנות
 לשמוע קשה בהפטדו. שכרו יצא לאבד, ומהיר לשמועמהיר
 לאבד, וקשה לשמוע מהיר בשכרו. הפטדו יצא לאבד,וקשה
 ארבע מי רע: תלק זה לאבד, ומהיר לשמוע קשה מוב. תלקזה

 רעה עינו אתרים, יתנו ולא שיתן הרוצה צדקה; בנותנימדות
 יתן בשלו. רעה עינו יתן, לא והוא אתרים יתנו אתרים.בשל
 ארבע מז רשע: אתרים, יתנו ולא יתן לא תטיד. אתרים,ויתנו
 בידו. הליכה שכר עושה, ואינו הולך המדרש; בית בהולכימדות
 לא תטיד. ועושה, הולך בידו. מעשה שכר הולך, ואינועו,שה
 בעליה את מכינה המידה דזו פירושו שכך אלא המבע, מצד באותאלו

 זה ובהפך חסיד, נקרא בכך מרגיל הוא שאם או חסידות. למדרגתלהגיע
 אח"כ: ואמר רשע לרצות וקשה לכעוסנוח

 ומהיר בנקל מבין שהוא ר"ל לשמוע מהיר בתלמידים מידות ארבע)י"ד(
 לשמוע קשה זה ובהפך בהפסדו. שכרו יצא שכחן, שהוא מצדלאבד

 קשה מוב, חלק לאבד וקשה לשמוע מהיר בשכרו הפסדו יצא לאבדוקשה
 הם אלו שכל ורשע חסיד באלו לומר ראוי ואין רע. חלק לאבד ומהירלשמוע

 אח"כ: ואמר שביארנו, כמו המבעיות הכנות מצד באיםעניינים
 אחרים, יתנו ושלא משלו שיתז הרוצה צדקה בנותני מידות ארבע)פ"ו(

 צדקה יעשו שלא לו ונוח שונאם שהוא כלומר אחרים, בשל רעהעינו
 בעון נכסיהם שימעמו או בקלונם, הוא ויתכבד רע שם עליהם שיצאכדי

 בשלו, רעה עינו יתז לא והוא אחרים שיתנו רוצה מהצדקה. ידיהםקפיצת
 ויתנו יתן יודע. שאינו מה על ודואג לו יחסר שמא ומתירא שחוששכלומר
 הוא אבל מרחם, שהוא במה לו די לא שבו הרחמנות דמתוך חסידאחרים

 רשע אחרים יתנו ולא יתן לא ג"כ. אחרים שירחמו ]מעורר[)מתעורר(
 אח"כ: ואמר אכזריות, תכליתשזהו

 שהולך כלומר עושה, ואינו הולך המדרש, לבית בהולכים מידית ארבע)6"ז(
 עולה ואינו מצליח למודו שאין ר"ל עושה, ואינו תורה למקוםוגולה

 שאינו כלומר הולך, ואינו עושה עליה. ונגמל בידו הליכה שכר מ"מבידו,
 בביתו בתורה מתעסק אבל תורה, בו שמרביצין למקום לילך עצמוממריח
 ויותר, יותר בידו עולה היה תורה למקום הולך היה שאם אעפ"י בידוועולה
 התורה. לאהבת כך כל שמתעמל חסיד, ועושה הולך בידו. מעשה שכרמ"מ
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 חכמים; לפני ביושבים מרות ארבע יז רשע: עושה, ולאהולך
 הכל. את מופג שהוא מפוג, ונפה. משמרת, ומשפך,מפת,
 היין את שמוציאה משמרת, בזו. ומוציא בזו שמכניםמשפך,
 את וקולטת הקמח את שמוציאה ונפה, השמרים. אתוקולטת

 אח"כ: ואמר בלמודו. ומתרשל התורה שמבזה רשע עושה ולא הולךלא
 ספוג ונפה, משמרת וכהטפך ספוג חכמים לפני ביושבים מידות ארבע)י",(

 כל ובולעת איספונג"ה, הנקרא הים צמר הוא ספוג פי' כו'.שהוא
 ומקבלים רחב קיבול בית להם שיש אדם בני יש כך בה, שנכנסמשקה
 וזהו העיקר שהוא מה לברור בחינה להם אין אבל שומעים, שהם מהכל

 משפך פירוש בזה, ומוציא בזה שמכניס משפך סביר. ולא גמירהנקרא
 כך למעלה שנכנס מה וכל לבקבוק, היין את בו לערות אדם בני שדרךהוא
 אותם בהפך שהם תלמידים יש כך יצא, כן שבא עומת כל מלממהיוצא

 וזהו לשעתם, ושוכחים שומעים אלא כלל, קיבול בית להם שאיןשזכרנו
 השמרים, את וקולמת היין את שמוציאה משמרת סביר. ולא גמיר לאהנקרא
 כך בתוכה, נשארים והשמרים היין את בה שמסננין היא משמרתפירוש
 הגדות וקצת ושמועות פשמים כגון הפסולת את שמקבלים תלמידיםיש
 אמרו המוסר וחכמי העם. המון רוב וזהו העיקר, את ושוכחים שעשועדרך
 הקונים" "ואתם הצאן" "והחכמה הקצב" "אני לתלמידיו החכם אמר זהעל

 והדברים ומפלים עצמות רק לחלקם, יבא שלא כלומר הכלבים","וההמון
 מהם אחד כל יקנה הקונים שהם שיהם שייחס התלמידים אבלהמושלכים,

 ולא גמיר לא בכלל זה ואף שכלו, כפי אחד כל שיקבל ר"ל עושרו,כפי
 במקום נפה פירוש הפסולת, את וקולמת הקמח את שמוציאה נפהסביר.
 וקולמת הקמח את מוציאה היא גם סתם שנפה סתם, נפה על נאמר לאזה
 והסולת לסולת" "נפה ביחוד הקרויה על אלא נאמר שלא אלא המורמן,את
 הקמח, ]מ[מן יותר הסולת מן יפה פת ועושין יותר, הקמח מן גסהוא
 נפה דרך אותו שמעבירין עד הגס, המולת מן אותם מביאין שהמנחותוכן
 ובוררים שלומדים תלמידים יש כך מנחות, אבק נקרא דק הקמח ואותוזו,

 והוא שבהם הבהטובח הסין וזהו הפסולת, את ומשכחים העיקר אתלעצמן
 וזהו בידו זיין וכלי גבור קראוהו )פכ"מ( דר"ן ובאבות וסביר. ]גמיר[נקרא

 מקום: בכל להוראה ראויהנקרא
 דאהבתו דאחר כלומר כו', דבר במל בדבר תלויה שהיא אהבה כל)י"ח(
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 בטלה רבר במל ברבר, תלויה שהיא אהבה כל יחהםולת:
 היא איזו לעולם. בטלה אינה ברבר, תלויה ושאינהאהבה,
 תלויה הטאינה ותמר, אמנון אהבת זו ברבר, תלויה שהיאאהבה
 לשם שהיא מחלוקת כל יט ויהונתן: רור אהבת זובדבר,
 להתקים. מופה אין שמים, לשם ושאינה להתקים, שפהשמים,
 ושמאי. הלל מחלוקת זו שמים, לשם שהיא מחלוקת היאאיזו
 תלויה כשאינה אבל המסובב, יסור הסיבה בסור לסיבה, אלאאינה
 איזוהי בה ופירוש לעולם. בטלה אינה מעולה אהבה שהיא אלאבדבר
 להנאת אוהבת שהיה ותמר אמנון אהבת זו בדבר תלויה שהיאאהבה
 שנאה לו נתחדשה תשוקתו ונמתלקה הנאתו וכשעברה בה, להתעללגופו
 ויהונתן דוד אהבת כגון בדבר תלויה ושאינה בקרא, דמפורש כמועליה

 לגמרי: אהבה.מעולה אלא סיבה שום בה היתהשלא
 איך לתמוה יש כו'. להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת כל)י"%(

 אחד אלא יתקיים לא עכ"פ והרי שיתקיים, מחלוקת על לומרראוי
 ראוי ואין צדדים הב' כוללת מחלוקת ומילת עליהם, שחלקו הדעותמן

 למשיב רק מיוחסת טחלוקת שאין לי יראה ומ"ם יתקיים. המחלוקתלומר
 שנעשה ראוי ואומר דבר, איזה לעשות מתעורר כשהאחד ר"ל הראשוןעל
 אבל מחלוקת, זה אין כך, שהוא עליו ויורה ענין איזה לו שישאלו אוכך

 ראוי. אינו שיעשה, ראוי שהוא אומר שאתה מה ויאמר ישיבכשהשני
 ונמצא מחלוקת, זהו בהפך, אלא שהורית כמו אינו שהורית, מהאו

 ואמר הראשון ש המשיב והוא הצדדים מן אחד אלא כולל המחלוקתשאין
 האמת להודעת אלא ונצוח קנמור בדרך שלא וחולק משיב השני זהשאם
 שמים לשם כשאינה אבל דרכו, יעשה האמת כי דבריו, שיתקיימוסופו
 שיתקיימו אלא להתקיים סופה אין ונצוח, קנטור דרך וחולק דבהטיבאלא
 האדם שיתעורר והכונה אחרים. שבדברים מחלוקת וכ"ש הראשון,דברי

 איש, מפני יגור לא לבמלו הבא כל על ולחלוק האמת, בהעמדתלהשתדל
 ואמר בה ופירוש והגדיל כרצונו, ועשה לדרכו ילך מקנטר כל עלואפילו
 אחד שהיה הטמאי, הלל של ]זה[ שמים, לשם שהיא מחלוקת היאאיזו
 ולכן לנצוח, ולא לקנטר ולא האמת, להודעת עליו חולק והשני הוראהמורה

 לשם שלא מחלוקת היא ואיזו אתו. האמת בשהיה החולק דברינתקיימו
 הנהגתו וש ע"ה, רבינו משה ש לקנטר שבאו ועדתו, קרח של זושמים
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 המזכה כל כ ערתו: וכל קרח מחלוקת זו שמים, לשםושאינה
 אין הרבים, את המחמיא וכל ירו, על בא חמא אין הרביםאת

 הרבים, את וזכה זכה משה תשובה. לעשות בירומספיקין
 עם ומשפמיו עשה, יי צרקת שנאמר: בו, תלוי הרביםזכות

 הרבים חמא הרבים, את והחמיא חמא נבמ בן ירבעםישראל.
 החמיא ואשר חמא, אשר ירבעם חמאות על שנאמר: בו,תלוי
 הוא הללו, רברים שלשה בו שיש מי כל כא ישראל:את

 הוא אחרים, רברים ושלשה אבינו, אברהם שלמתלמיריו
 פשעו. ביד ושולח עצתו נתקיימה ולא ונצוח וקנטור קנאהמדרך

 שהוא שכל אמר כו', ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל)כ(
 שלא בכך גומלו שהקב"ה )ז( יומא בתלמוד ופירש כו' הרביםמזכה

 כי י'[ ט"ז ]תהלים וכדכתיב גיהנם, יורש והוא עדן בגן תלמידיויהיו
 ת 1 א לר ך ד י ם ח ן ת ת א ל לשאול נפשי תעזובלא
 אינך חסיד דהוא אחר אלא שחת, רואה החסיד שיהיה ענין ומה , ת חש

 כמו בעולם חסידות לך ואין שחת מתוכה שיראה עד עבירה לעשותמניח
 בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא כל בזה. וכיוצא הרבים אתהמזכה
 וכתיב גיהנם ותלמידיו עדן גן יורש יהא שלא ג"כ בה ופי' תשובה,לעשות
 ינום בור עד נפש בדם עשוק אדם י"ז[ כ"ה]משלי

 שוכות מי לגיהנם לירד ראוי שאין הטעם את וחזק . ו ב 1 כ ם ת י ל או
 בו. תלוי הרבים שחטא מי עדן גן שיירש ראוי אין וכן בו. תלויהרבים
 בדין וכן בו, תלוי הרבים זכות הרי הרבים, את וזיכה זכה משה שאמר,והוא
 ה ש ע ' ה ת ק ד צ כ"ב[ ל"ג ]דברים וכדכתיב סבתו, שהואאחר
 הוא התורה כל וקיים שהשלים כלומר , ל א ר ש י ם ע 1 י ט פ ש םו

 עמו: ישראלוכל
 לעגלי ישראל את שהעביר והוא ישראל, את והחטיא חטאירבעם
 שנאמר בו, תלוי הרבים חטא ולפיכך בקרא, שמבואר כמוזהב,
 ישראל: את והחטיא חטא אשר ל"א[ י' ב',]מלכים
 אברהם של מתלמידיו הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל)כ"א(

 שהוא אותם ר"ל הללו, דברים ג' בו שיש מי דכל אמר כו'אבינו
 אחר הנמשכים מן ר"ל אבינו, אברהם של מתלמידיו הוא בסמוךמזכיר
 ר"ל הללו, דברים שלשה בידו שיש וכל תלמיד. יקרא זה שגםהנהגתו
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 שפלה, ונפש נמוכה, ורוח מובה עין הרשע. בלעם שלמתלמיריו
 רחבה, ונפש גבוהה, ורוח רעה, עין אבינו. אברהם שלמתלמיריו
 אברהם של תלמיריו בין מה הרשע. בלעם שלמתלמיריו
 אבינו, אברהם של תלמיריו הרשע. בלעם של לתלמיריואבינו
 ופי' בלעם. של מתלמידיו הוא בהפך הראשונות אלו אחר מזכירשהוא
 לממון הומה לבו ואין בחלקו, ששמח ר"ל מובה עין אבינו אברהם שלאותם
 המידה וזו באחרים, ויקגא רעה עינו תהא המייתו שמתוך עד מדאי,יותר

 ד ע ו מ ו ח מ ם א כ"ג[ י"ד ]בראשית באומרו לאברהםנתפרסמה
 ר"ל שפלה, ונפש לך. אשר מכל אקח ואם נעלשרוך
 באומרו ג"כ ונתפרסם הזהירות לקצת נוטה אבל למותרות, מתאוהבלתי
 ת פ י ה ש א כי י ת ע יד נא הנה כ"ג[ ]בראשיתי"דלשרה

 בה. נסתכל לא כאן שעד ד'[ מ' ]ב"ר במדרש ודרשו , ת א ה א רמ
 , ך ד י ב ך ת ח פ ש ה נ ה ו'[ מ"ז ]בראשית הגר על לו אמרווכן

 לא מביתו לגרשה כשצותהו וכן כלל. אחריה נפתה היה שלאכלומר
 הרוח שפלות ר"ל נמוכה, ורוח לבד. בנו אודות על רק בעיניו וירעאמר

 בבלעם והפכן , ר פ א ו ר פ ע י ? נ א ו כ"ז[ י"ח ]בראשיתכאומרו
 מורח זה על וטרח האומה לקלל שנשכר שתראה כמו רעה, עיןהרשע
 ק ל ב י ל ן ת י ם א י"ח[ כ"ב ]במדבר ואמר הממון לחמדתיתר
 ושהבמחתי להרויח, מתעמל שאני כלומר , ב ה ז ו ף ס כ ו ת י ב א למ

 כו'. ל כ ו א א ל כו' י ל ן ת י ם א גדול, בשכר רצונולעשות
 להפקיר לבלק שיעץ ממה נראה הוא התאות, אחר נמותו ר"ל רחבה,נפש
 אדם עצת כי כן, יועץ היה לא בזימה חפצו ולולא מלכותו, נשיכל

 ר ו כ ו ף ס כ ל ף ר צ מ ג'[ י"ז ]משלי כמאמר מבעו, אחרנמשכת
 שיש והוא מפירושיו אחד לפי , ו ל ל ה מ י פ ל ש י א ו , ב ה זל
 בשבחו, ומספרים מהללו שהעולם למה שב מהללו שמלת בו שפירשמי

 האדם כן ענינם, לבחינת ומצרף כור להם יש והזהב שהכסף כמוכלומר
 או לשבחו עליו ההמון שיסכים מה והוא ענייניו, בו לבחון מצרף בויש

 ל כ מ ה י ה ת ך ו ר ב י"ד[ ז' ]דברים ]מדר"ד[ בדרוש וכמ"שבהפך
 מ"ח שוח"מ במדרש )וכ"ש לברכך ממכימים כים שיהיו , ם י מ עה
 שהכל אלא אותה, מקלסין ביתה ובני כשעבדיה ממרוניתא של שבחהאין
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 אוהבי להנחיל שנאמר: הבא, לעולם ונוחלין הזה, בעולםאוכלין
 יורשין הרשע, בלעם של תלמיריו אבל אמלא. ואוצרותיהםיש,
 לבאר תורירם אלהים ואתה שנאמר: שחת, לבאר ויורריןגיהנם
 מתליא יופי, כלילת אני אמרה צור וירושלים, צור בענין וכן אותה,מקלמין
 ירושלים אבל מגידייא". דאמרין כמה אלא אמרה, דאימא כמה "לאאמרו,
 ף 1 נ ה פ י ג'[ מ"ח ]תהלים הה"ד בה, מתקלמין הרחוקיםאפילו

 בו שאנו למה בנמשך המקרא מפרשים יש ום"ם , ץ ר א ה ל כ ש ו שם
 שהכמף כמו כלומר םהללו, לפי ואיש כו' לכםףםצרף
 כלומר מהללו, לפי האיש יבחן כך עניינם לבחינת מצרף להם ישוהזהב
 המדה בעל שהוא בו תכיר בהם ויועץ משבחם שהוא שתראה המידותלפי
 הראה המלכות, נשי כל להפקיר שיעץ ואחר הלב" שליח "הלשון כיההיא
 י"ד[ כ"ב ]במדבר שאמר כמו גבוה ורוח בעיניו. זר הזימה ענין היהשלא
 המידות אלו על ייעד ואח"כ , ם כ ם ע ך ו ל ה ל כו' ' ה ן א ם יכ

 מידות הם מ"ם עבירות, גופי בלא להם שאפשר ואעפ"י גדול, עיקרשהם
 שהנמשכים ייעד כך ומתוך תמידי. המשכות עמהם העבירות ימשכורעות
 כמו ]ש[ימנעהו, אחר עון בידם אין אם הזה בעולם אוכלים אברהם, אחרבהם

 הנמול תכלית שהוא הבא העולם וינחיל לו, ורע צדיק בעניןשביארנו
 העולם בזה ר"ל , ש י י ב ה ו א ל י ח נ ה ל כ"א[ ח' ]משלישנאמר
 ם ה י ת 1 ר צ ו א 1 ואמר אוהבי. אברהם זרע שם על "אוהבי"וקראם

 פי על אף כאן שנדרש מה לפי המקרא ענין זהו הבא לעולם ר"ל , א ל םא
 והוא הממכתא. בזאת לכתבו ראוי פשם דרך בו אחר פירוש לישיש

 עד בממונו לאוהביו לב רחב להיות מדותיו ומשלימות האדםשממומר
 המקרא ופירוש שירצו למקום :שיהם ממונו לחלוק ממנו כמורשיםשיהיו

 שאמלא אלא עוד ולא לצורכם ר"ל , ש י י ב ה ו א ל י ח נ הל
 ליתן אפילו כרצונם ממנו לעשות כשלהם שנעשנו כלומראוצרותיהם,
 יורשים שהם בלעם מידות אחר לנמשכים וייעד שירצו. לאיזהלאחרים
 כי אחד בענין שונות מילות שהביא ואפשר שחת, לבאר ויורדיןגיהנם
 זכות שאיזה מצד הזה העולם בהם הזכיר ולא אחד. הכל שחת ובארגיהנם

 אכילה בהפכן שהזכיר שכמו אפשר או הרוב, על מפוקם די ממנויאכילוהו
 יור,ש ופירויש הענינים. שני היפך באלו הזכיר כן לעוה"ב, ונחלתבעה"ז
 גיהנם יקראו בעוה"ז הצרות רוב כי העוה"ז, צרות ש הוא בכאןגיהנם
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 בך: אבמח ואני ימיהם, יחצו לא ומרמה דמים אנשישחת,
 כצבי, רץ כנשר, וקל כנמר, עז הוי אומר: תימא בן יהודהננ

 אומר: היה הוא כג שבשמים: אביך רצון לעשות כארי,וגבור
 יי מלפניך רצון יהי עדן. לגן פנים ובשת לגיהנם, פניםעז
 בעה"ז ר"ל גיהנם, תרתי תירתו לא ע"ב( )יומא ז"ל כאומרם העברה,דרך

 אלא לגיהנם יורדין ישראל שכנסת מלמד ז"ל באומרם רצו וכןובעוה"ב.
 ויבערי בגלות שירדו כלומר ע"א( כ"ז בחגיגה עיין )א"ה סלמנדרא,שנעשו
 ב'[ ג' ]שמות כנבואת דור, דור מעמידם בחסדו שהקב"ה אלא הצרותבאש

 שהיתה שפלה האומה על למשל שבאה , ל כ א ו נ נ י א ה נ ס ה1
 ר"ל שחת באר אח"כ וקרא תכלה. ולא שעבוד של הצרות באשבוערת
 ה ת א ו כ"ד[ נ"ה ]תהלים מאמרו והביאה המות, אחר הבאגיהנם

 כו' דםים אנשי שחת לגאר תורידםאלהים
 הגיעו שלא ואחיתופל ודואג בבלעם מצינו וכן . ך ב ח ט ב א י נ או

 מיתת סיבת היה שהוא דמים, איש היה שבלעם ספק ואין ימיהם,לחצי
 בהשתדלותו שהראה כמו ותחבולה מרמה בעל היה וכן במגפה,ישראל

 שזכרנו: כמו לבלק ועצתו העםבקללת
 כחך בכל שתשתדל כלומר כו', כנמר עז הוי אומר תימא ז' ידלדה)כ"ב(

 לעבודתו לו שיצמרך שכמו לו וייחס בוראיך את לעבוד הכנותךובכל
 ומה כנשר, קל יהיה זריזות שיצמרך ובדבר כנמר, עז יהא העמלכח

 רצון לעשות כצבי ורץ כארי, גבור יהיה ואבירות הלב לגבורת בושיצטרך
 בכילות הענין שכפל הוא כצבי ורץ כנשר קל שהזכיר ומה שבשמים,אביך
 כצבי ורץ והשגתו, למודו לענין כנשר קל שהזכיר לומר אפשר אושונות,
 שמעשיו אחר יתברך עבודתו בכלל הם שאף לנפש, ההכרחי גופו צורכילענין

 שביארנו: כמו התכלית אלפונים
 כאן גורסין ספרדיות ישנות בכהטניות כו'. פנים עז אומר היה היא)כ"ג(

 כלומר בימינו, במהרה עירך שתבנה רצון יהי כו' פנים עז אומר היההוא
 ובושת הטוב, בדרך ומיאוס המוכיחים לשנאת תביאהו הפניםשעזות
 אם ומאחרים בעצמו יבוש כי והישרים, המובים אחר להמשך יביאהופנים

 הדברים: מן בדבר רע שם עליויצא
 הבווטה שמדת כלומר בימינו, במהרה עירך שתבנה רצון יהיו14נטר

 ורחמן ביישן שהוא מי כל ע"ט( )יבמות כם"ש אברהם, לזרענתייחמה
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 בינהנה ממהרה ם המקר ז בי 'טיבנה אבוזיט, ואלהיאלהיט
 למקרא, שנים חמש בן אומר: היה הוא כד בתורתך: חלקנוותן
 עשרה חמש בן למצות, עשרה שלש בן למשנה, שנים עשרבן

 שלשים בן לררוח, עשרים בן לחופה, עשרה שמונה בןלגמרא,
 ואמר ע"ה, אבינו אברהם של מזרעו שהוא בידוע חסדים,וגומל
 שהיה אפשר או עירך בבנין תחננו כך המידה בזו שחננתנוכשם
 גורסין יש וכן דברים. כך אחר בה שניתופסו אלא המסכתאסיום
 ד', בפרק הביאנוה וכבר כו'. אויבך בנפול אומר הקפן שמואלכאן
 אומר היה הוא ישנות במשניות גורסין אין וכן ישנות, במשניות הואוכן
 לפום עד בג בג של וו הביא פנים עז של זו אחר אלא כו' שנים חמשבן

 שמואל של וו גורסין אין בספרינו אבל המסכתא, סיום והוא אגרא,צערא
 אח"כ: וגורסין כאן אלא בפ"דהקטן

 שנות לחלק המאמר וכונת למקרא שנים חמש בן אומר היה הוא)ג"ד(
 המקר"ם בו וצירף הראוי. בעתם ספר ללמדם האבות לזרזהאדם
 יש למקרא, שנים חמש בן שאמר והוא הטבע. מצד הזמן בפרקיהנמשכים
 שנים שלש שבן מפרשים יש דם"ם לאותיות. ה[ספר לנבית להכניסומפרשים
 ויקרא ס' ובמ"ר קדושים ס' תנחומא )ר' במדרש סעד להם ומצאולאותיות,

 ל א ו א ב ת י כ ]ו[ כ"ג[ י"פ ]ויקרא בפ' והערה צחות דרך שדרשושם(
 פריו, את ערלתו וערלתם כו' ונטעתסהארץ
 ה נ א ת ר צ ו נ י"ח[ כ"ז נמשלי כד"א מדבר, הכתוב תורה שלבפריה
 יציאתו הוא הארץ וביאת הולד הוא שהעץ בה ורמז . ה י ר פ ל כ אי
 הלולים, קדש הד' ובשנה ערלה, שנים שלש שכל ואמר העולם. אויראל

 ואמר אותיות, ללמדו לה' הקדישהו לד' ויכנס שנים הג' כשישלמוכלומר
 בלמודו מוסיפין שיהיו תבואתו לכם להוסיף החמישית ובשנהאח"כ

 י"ג בן גמרא. בלא משניות ר"ל למשנה שנים עשר בן למקרא.ויכניסוהו
 מדכתיב במדרש וסמכוהו במצות. וחייב גדול הוא שאז כלומרלמצות,
 פ"ו בן י"ג, בגיממריא ז"ו , י ל י ת ר צ י ו ז ם ע כ"א[ מ"ג]ישעיה
 מדכתיב במד' רמזוה לחופה ח"י בן התלמוד. והוא הגמרא לשנות ר"ללתלמוד
 והו"א ח ק י ה י ל 1 ת ב ב ה ש א א ו ה ו י"ג[ כ"א]ויקרא

 כלומר לפרקן, סמוך להשיאם ע"ב( ע"ו )סנהדרין ומ"ש ח"י.בגימפריא
 ביארנוה וכבר כאן. האמור זה לפרק סמוך מפרשים אנו גדלותם ומןקודם
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 בן לזקנה, ששים בן לעצה, חמשים בן לבינה, ארבעים בןלכח,
 מאה, בן לשוח, תשעים בן לגבורה, שמונים בן לשיבה,שבעים
 בה הפך אומר: בג בג בן כה העולם: מן ובמל ועבר מתכאלו
 נשא לא שאם כלומר לרדוף, כ' בן הנשרפין, פ' ר"ל דמנהדרין במ' זהבם'
 ישתקע שלא פנים בשום עוד ימתין ולא לישא רודף יהא כאן עדאשה

 ע"ב(: )כ"ט דקידושין בפ"א כמ"ש מגונים ובמעשים רעיםבהרהורים
 שלא יתבונן הכח בתכלית והוא כחו נתמלא שאז כלומר לכח, שלשיםבן

 כשרים היו שלא בלוים שנאמר כמו השי"ת לעבודת רקיוציאנה
 הוא שאז כלומר לבינה, ארבעים בן ומעלה, שלשים מבן אלא משאלעבודת
 בוראו, את אברהם הכיר שנה ארבעים בן ז"ל כאומרם ההתבוננות,בתכלית

 כ"ח[ ה' ]דברים אמרו ע"א ה' ע"ז ובממכ' המם', בפתיחת שביארנוכמו
 כו' אותי ליראה להם זה לבבם 1היה יתןםי
 לישראל הקב"ה להם שאמר בשעה בני טובה כפויי לישראל משה להםאמר
 רמזה לא ע"ה רבינו משה ואפילו תן אתה לומר להם היה כו' ן ת י ים

 ם כ ת א ך ל ו א 1 ד'[ כ"ט ]דברים שנאמר שנה, ארבעים לאחר אלאלהם
 ה' נתן ולא ]שם[ וכתיב במדבר, שנהארבעים

 דרביה אדעתא איניש קאי לא ש"ם רבא אמר כו' ת ע ד ל ב ל ם כל
 אמנם העצה כי ראויה שעצתו כלומר לעצה, חמשים בן שנין. ארבעיןעד

 מנסיונות שראה מצד ואחת האדם, שכל מצד אחד דברים, שניצריכה
 כבר לחמשים וכשהגיע חכמות" יזקוק "הימים המוסר חכמי כמ"שהזמן
 עדין נטה שלא כלומר שכלו, בתוקף הוא ועדיין הרבה. הנמיונות מןראה
 בן לה, הצריכים הדברים ב' מצד מזוקקת עצתו ונמצאת לערובשכלו
 בעבודת ישתדל שאז ומזהירו מממ בורחים העולם וענייני לזקנהששים
 עוד ראוי ואינו כלומר לשיבה, שבעים בן ואמר לאחריתו. ויביןהשי"ת
 לגבורה, שמונים בן השי"ת. בעבור השתדלותו כל וישים העולםלענייני
 ביראה, יוצרו לעבוד אומץ ויומיף לכך הגיע טבעו הגבורות שמצדכלומר
 ה נ ש ם י ע ב ש ם ה ב ו נ י ת 1 נ ש י מ י י'[ צ' ]תהל' במאמרובא
 כלומר לשוח, תשעים בן . ה נ ש ם י נ ו מ ש ת ו ר 1 ב ג ב ם או

 אלא והנה, הנה לשוט ראוי ואין העולם לבני ומואם הקומה בשחייתשהולך
 המילה זאת שקורין שיש והוא רגעיו כל ]על[ לה' ויתפלל בביתושיתכבד
 כאלו מאה בן . ה ד ש ב ח 1 ש ל ס"ג[ כ"ד ]בראשית מלשוןבסבלת
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 תזוע, לא וטנה בה, ובלה וסיב תחזי, ובה בה, רכלא בה,והפך
 רק יוציאהו שלא דעת לו ישאר שאם שכן וכל העולם. מן ובטל ועברמת

 ולבקשה: ולתחינהלתפלות
 הקריאה בתורה לו יספיק שלא הזהירו כו' בה הפוך אומר בג בג בן)כ"ח(

 שאם פעמים כמה כלומר בה, ומהפך הופך שיהא אלא לבד,הגסה
 בה. דכולא ענין והוא עליו, בלבו שמפקפק מה כל בה מוצא הוא כןיעשה
 עמה ויזקין תמיד בה יחזור אלא וידיעתו, בזכרנותו יבטח שלא הזהירווכן

 אינו ע"ב( ט' )חגיגה אומרם כענין ממנה, יסיר ולא עליה נפשוויבלה
 ובלה סיב ענין וזהו ואחת, מאה ששונה למי פעמים מאה פרקו שונהדומה

 הימנה: טובה מדה לך שאין תזוע לא ומינהבה
 פרי, במקום הוא אגרא פירוש אגרא, צערא לפום אומר הא האבן

 נבחר, פרי ממנה ימשך בתורה שיתעמל מה כפי למעלה. שפי'כמו
 בטן, חדרי תרד לא והתענוג המנוחה קריאת כי האמת השגת לומררצה
 ]ילקוט , י ל ה ד ם ע י ת ם כ ח ף א ט'[ ב' ]קהלת ז"לואמר
 לי. ]נתקיימה[ )עמדה( באף שלמדתי )חכמה( תורה[ פפא בר חנינא א"רשם,
 לפי הוא ודומיהן בצדקות שהלמוד אגרא צערא לפום לפרשויש
 עבד לא ליה כדבעי כמאמר הטובות, בפעולות ועמלו האישענין

 שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד מנחות( מס' )סוף ז"לוכאומרם
 מהלך שהיה הזקן בהלל מעשה אמרו )פי"ב( ר"ן של ובברייתא לשמים.לבו
 לו אמרו הסאה בכמה להם אמר חטה מביאין שהיו אדם בבני פגעבדרך
 התחיל דינרין, בג' לו אמרו הסאה בכמה להם אמר באחרים פגע דינרין,בב'

 אותה מביאין שאנו כלומר אגרא, צערא לפום לו אמרו עליהםמתמיה
 רחוק:]ם[יותר

 גדולה ברייתא נתוספה שבספרינו אלא המסכתא, משניות נשלמוובכאן
 עם וצירפוה כ"ט( ן' כת"י עפ"י בענין דברים אריכות לקמן)עי'
 היא והברייתא פ"ו משנה אותה עם ממנה שעשו עד בג בג בןמשנת
 לגן פנים ובשת לגיהנם פנים עז אומר הנשיא יהודה רבי תניא זה.בנוסח
 עקיבא רבי הנדה, בן אומר יהושע רבי ממזר, אומר אליעזר רבי פנים עזעדן,
 אבותיו רגלי עמדו לא אף אומר יעקב בן אלעזר רבי הנדה. ובן ממזראומר
 עקיבא לרבי לו אמרו עקיבא, רבי של זו על אמרו כלה ובמס' סיני. הרעל

 בקומה לפניהם אחד עבר כך בין חברך, על לחלוק דעתך תנוח היאךעקיבא
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 אגרא: צערא לפום אומר: הא הא בן הימנה. טובה מרה לן.שאין
 אני לך שואל שאני מה לי תגלה אם לה אמר אמו אצל עקיבא רבי הלךזקופה,
 לה אמר בלבו, ובטל לה נשבע לי, השבע לו אמרה העוה"ב, לחיימביאך
 ופירוש נדה פירמתי לחופה כשנכנמתי לו אמרה זה ולד של טיבומה
 ' ה ד ו ם י"ד[ כ"ה ]תהלים עצמו על קרא שושבינו, ובעלני בעלי,ממני
 שהם המדות, מאלו האדם להזהיר זה דבר לעצמם התירו . ו י א ר יל

 חשד לידי לבא שלא בעצמו אדם כל ויחוש והאבדון, הנצחי המותמיבת
 למפר ר"ל המותרים, הרע לשון מחלק אחד חלק וזה מכוערים, בדבריםכ"ש
 כמו ההוא, בעון יכשלו שלא האחרים אזהרת למיבת החוטא,בגנות

 כל על ר"ל כולם ש זו בברייתא אח"כ ואמר התשובה. בחיבורשביארנו
 לו "או ואומר חותם והקב"ה כופתו אליהו בהם, מתחתן כשאדםהפמולים
 מלמד לו", הוגנת שאינה אשה ונושא משפחתו את ופוגם זרעו אתלפומל
 דרך ולקח רוצעו. והקב"ה כופתו אליהו לו הוגנת שאינה אשה הנושאשכל
 לכל ושנתפרסם ע"ה רבינו משה אחר האנשים מבחר להיותו אליהומשל
 לקידושין בחי' אחרים טעמים שני עוד פי' ולע"ד )א"ה לשמים,שעלה
 הדבר וישאר ממנו וירחיקו בו יקוצו המין שנבחר הכונה י"ש( ע"חלד"ע
 מדבר ואינו פומל הפמול וכל אח"כ ואמר החתום משל והוא לדורותקיים

 בהמח מוף למות אדם מוף פומל. הוא במומו שמואל ואמר מעולם,בשבחה
 שגדל מי אשרי אומר יהודה רבי תניא עומדים, הם למיתה הכללשחיטה
 בשם ונפטר טוב בשם גדל ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה ועמל]ו[בתורה
 ם ש ב 1 ט א'[ ז' ]קהלת בחכמתו שלמה אמר ועליו העולם, מןטוב

 תורה למוד הולדו. מיום המות וי1ם טובמשמן
 תושלב"ע. לע"ל: צדיקים של שכרן מתן ודע הרבה, שכר לך ויתנוהרבה
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 את לזכות הוא ברוך הקרוש רצה אומר: עקשיא בן חנניארבי
 חפץ יי שנאמר: ומצות, תורה להם הרבה לפיכךישראל

 ויאריר: תורה יגריל צרקולמען
 מאד נמשך שהאדם הוא ר"ח דברי ופי' כו' אומר עקשיא בן חנניארבי

 ב ל ר צ י י כ כ"א[ ח' ]בראשית עליו האמור החומראחר
 לטוב ממנו ימלטו יחידים בקצת יקרה ואם ו. י ר ו ע נ מ ע ר ם ד אה

 הקודמים באבות כענין בלמוד, השתדלותם רוב עם הבנתם וקלותמזגם
 לצמיהעת בידו נמכרים העולם יופ ויעקב, יצחק ואברהם ונח ועבר שםר"ל
 ומצות, תורה להם והרבה הבנים את לזכות רצה האבות ולבחירת נואל,אין

 דברים הם הדברים ושאר לשלימות ויבא מידו בהם ימלמ רבותוהערות
 מצינו וכן המסכתא. מן שאינו אחר כלום בה לפרש רציתי לא וכןפשומים,
 דברים והם מאיר רבי של פרקו קרויה אחרת ברייתא מחזוריםבקצת

 פשוטים דברים ורובם ברייתות ומשאר ארץ דרך של מברייתאמעורבים
 לגלנל אפשר דברים קצת שיש ואעפ"י כלל לבאר צורך בהם איןנ"כ

 שאינו אחר מזה נמנעתי והמוסרים המדות משלימות דברים כמהעליהם
 פה(. דבריו יובנו ועפי"ז פ"ה במוף ראשונה בהוצאה נמצא )זה הברייתא.מן
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 תןרה ענין הנערא ששי9רע

 הרבה, לרברים זוכה לשמה בתורה העומק כל אומר:מאיר רבי א ובמשנתם: בהם שבחר ברוך המשנה, בלשון חכמיםשנו
 משמח המקום, את משמח הבריות, את אוהב המקום, אתאיהב אהוב, ריע, נקרא לו. %א כדאי כלו, העולם שכל אלא עורולא
 לכאן שצרפוה והטעם ברייתא, שהיא אעפ"י המשנה. בלשון חכמיםשנו

 פרקי מתחילים זה ומטעם תורה, מתן יום לפני בה שיקראיכדי
 הקדמה ארץ ובדרך טובות במדות להמת3ל כדי הפמח, אחר שבתאבות
 רעות, ממדות ריק שהוא במי אלא נמצאת לשמה תורה אין כילתורה,
 חשק על שמעורר תורה" "קנין זה פרק נקרא ולכן טובות, במדותומוכתר

 עומקיה. ואהבתהתורה
 "בתורת מתחילה כדדרשינן 3מור, בקנין שזוכה ר"ל הרבה. לדברים זוכה)א(

 פ(. יה3ה. "בתורתו" ואח"כה"
 בערובין כמ"ש לעוה"ב, לצדיקים ה3נוזים עולמות ש"י הם הרבה.לדברים

 שכרם, לקבל ולמחר - לעשותם היום י"א[ ו' ]דברים כתיב ע"א,כ"ב,
 תורה בעד ק"ו אחת מצוה בעד אפילו לשלם בו אין הזה העולם מוב כלכי

 ליכא." עלמא בהאי מצוה "שכר ע"ב, ל"ט, בקדושין אמרו זח וממעםלשמה,
 הנקראת התורה בשביל היתה העולם בריאת תכלית כי לג הואכדאי

 קונו. רצון משלים לשמה תורה הלומד נמצא ראשית,י
 הקב"ה ובזכותו עולם," יסוד "וצדיק כ"ה[ כ', ]משלי כמ"ש אהוב. ריענקרא

 נזונין כולו העולם כל ע"ב, י"ז, בברכות כמ"ש העולם, אתמפרנם
 מצותיו. ומקיים תורתו שלומד בזה המקום. את אוהב בני. חנינאבש~ל
 שמדריכן בזה שבשמים. לאביהם ישראל בין שלום שמשים הבריות. אתאוהב

 טוב. לרב יזכו הם ש3ם כדי ישרה,בדרך
 עיקר כלומר ה'. אני כמוך לריעך ואהבת י"ח[ י"ט, ]ויקרא הכתוב, פי'וזהו.

 לו יהודיע לתורה לקרבו הוא - ריעך את לאהוב שנצטיותהצווי
 מ(. ה."ש"אני

 שאין במדות, והמקולקלין שבעם הפשומים אפילו "הבריותף את אוהבעי"ל
 הקב"ה. של בריותיו שהם בשני רקלאהבן

 עליהם. מלך וה' מתקיים העולם תורתו שלומדים ע"4 המקום. אתנהפ8ה
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 צדיק, להיות ומכשרתו ויראה, ענוה ומלבשתו הבריות,את
 זכות, לידי ומקרבתו החטא, מן ומרחקתו ונאמן, ישר,חמיד,

ונהניי
 עצה לי שנאמר: וגבורה, בינה ותושיה, עצה ממנו
 וממשלה, מלכות, לו ונותנת גבורה. לי בינה, אניותהטיה,
 דין,וחקור

 ומגליי
 וכנהר המתבבר כמעין ונעשה תורה, ריי לו

 ומגדלתו עלבונו, על ומוחל רוח, וארך צנוע, והוה פוסק,שאינו
 שלומדים הצדיקים ע"י אחד בהויה קשורים שהם בזה הבריות. אתבחטמח

 עמהם.תורה
 שמגיע עד ענותן שהוא לשמה, תורה ללומדי סימן ויראה. ענוהומלבשתו

 ענוח "עקב ד'[ כ"ב, ]משלי כמ"ש לתורה בוחן אבן והם עילאה,ליראה
 זכה ידה ועל הענוה במדת הגבורה, מפי נשתבח רבינו וכחטה ה",יראת

 ההרים. מכל נמוך שהוא "מסיני" תורהלקבל
 מכשירים הם ויראה, אהבה של הקודמות המדות ע"י ר"ל י,טר. חמיר,צריק,

 קונו. עם המתחסד ישר וחסיד בעצם. צדיק להיותאותו
 ליראיו. ה' במוד לבא להראוים אם כי התורה מודות לגלות שלאונאמן.
 מצות לקיים ותחטיה. לה. והדומה תעשה מלא להזהר איך עצה. ממנוונהנין

 עמקי בכל המצות ולקיים להבין איך בינה. הרצויה. בכונתהעשה
 יצה"ר. על להתגבר כיצד וגבורה.סודותיה.

 וכו' ימלוכו" מלכים "בי מ"ו[ ה', ]משלי דכתיב וממשיה. מלכות לוונותנת
 לו להיות והממשלה המלכות לשמה, בה להעוסקים ג"כ ניתןובכן

 מובות המדות בכל מאושר שיהי' ראוי ומושל, למנהיג שנבחר לפילמנה,
 התכלית אל עדתו ולהנהיג להיישיר בכדי ומישרים צדק בעל ג"כושיהי'

 הענינים. בכל והשלמותהמוב
 וצפונים מרומזים עליונה מהנהגה והחכמות הרזין כל תורה. רזי לוומנלין

 מנביא," עדיף "החכם ע"א, י"ב ב"ב חז"ל, אמרו לזה אשרבהתוה"ק
 מ(. לשטה. בה העוסק של תבונתו ברוח עליו תופיע החכמה השגתכי
 לעולם פוסק ואינו יכזבו לא שמימיו המעין פעולת המתגבר. כמעיןתעשוה

 ר"ל והמתוקים. הנאמנים ממימיו צמאונם ירוו שמה הבאים כלאשר
 עולם. לדורות לנצח תעמוד ישועתם לשמה, בתורה העוסקיםהצדיקים

 ומוחל מבלן. רוח. חאיך צנוע. תמיד שימצא בו תמגל התורה ר"ל צנוע.והוה
 אלא לו שישתוק בזה די לא ביישו חבירו אם עלבונו.על

 שיכחץ~
 לו
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 בכל לוי, בן יההטע רבי אמר נ המעשים: כל עלומרוממתו
 להם אוי ואומרת: ומכרית חורב מהר יוצאת קול בת ויוםיום

 נקרא בתורה, עומק שאינו מי שכל תורה, של מעלבונהלבריות
 מעם, ומרת יפה אשה חזיר, באף יהב נים שנאמר:ניוף,
 אלהים מכתב והמכתב, המה, אל1ם מעשה והלוחותואומר:
 בן לך שאין חירות, אלא חרות תקרא אל הלוחות, על חרותהוא,

 כ"ו[ י"ז ]כהטלי אדם מכל החכם אמר וכך עליו, חברו יענש שלא כדיבפירוש,
 שזכה אחר ר"ל המעשים. כל על ומרוממתו ומגדלתו מוב. לא לצדיק ענושגם

 המעשים. כל על שמו ומ3דל אותו מרים התורה אז המדות,לכל
 יומם בו "וה3ית א'[ ]יהושע שנאמר: נזוף. נקר% טתורה" "עוטק ש%ינו)ב(

 מייעץ זה על נזוף? יקרא ולא תורה בימול מעון להנצל יכול ומיולילה."
 אחרי ר"ל תורה." טתלמוד שעוסק מי "וכל באמרו: לוי בן יהויטע ר'לנו

 לומדי ובחיזוק תורה בהרבצת יעסוק גם בתורה לעסוק תמיד משתדלשהוא
 הוא שהחסיר מה לו יושלם ובזה ובתלמוד-תורות." "בישיבות לתמוךתורה,
 מעלה שיעלה מבמיחו אם כי תורה במול על יענש שלא רק לא ואזבעצמו,
 מאושר." ותומכיה בה, למחזיקים היא חיים "עץ ג'[ ]משלי כמ"שמעלה,
 עסק נם אלא בתורה, בעצמו שעסק במה הסתפק שלא חיי% 1רטי טצינווטן

 חנינא לרבי דאמר ע"ב, ק"3, כתובות בנמרא כמסופר תורה.בתלמוד
 ושדיינא, כיתנא דאייתינא מישראל, תורה כהטתכחה דלא עבדי"אנא

 מ3ילתא ואריכנא ליתמא, בישרא ומאכילנא מביא, וציידנא נישבא,ומגדלנא
 חכהטה וכתיבנא דרדקי, מקרי בה דלית למתא ומליקנא דפביא,ממשכי
 אמרי וחד חד לכל ינוקי, לשיתא מדרי שיתא ומתנינא ינוקי, לחמשיחוכהטא
 חייא." מעץטה 3דולים "כמה רבי דאמר והיינו לחברך, מידרך אתניליה
 שימנה המלך לו שצוה לאדם משל טעם. ו8רת יפה %שח חזיר, ט%ף זחטנזם

 והוא לו, נתון שימנה וכמה שעות, שתי בכהטך המלך מאוצר זהבדנרי
 לחמור נדמה והוא הזה, האיש יקרא שומה הלא הזמן- בזה וישןהולך
 מובות באבנים שמח ואינו שמח, הוא בעליו שבאבום ומספוא תבןשמעמ

 לו ואין הנזם את מלכלך שהוא חזיר באף זהב לנזם נדטה ולכןומרגליות,
 בחיבוק מלכלכת היא שיפיה ר"ל מעם סרת אבל יפה, האשה כן בו,צורך
 ר"ל זרים וחובק מתורה, מתבטל והוא בתורה, לזכות שיטל מי כןזרים,

 מעם. וסרת יפה וכאשה לחזיר נכהטל הוא הרי העמים ומפלותחכמות
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 בתלמוד שעומק מי וכל תורה, בתלמוד שעוסק מי אלאחורין,
 ומנחליאל נחליאל וממתנה שנאמר: מתעלה, זה הריתורה,
 פסוק או אחת, הלכה או אחד, פרק מחברו הלומד גבמות:
 כבוד, בו לנהג צריך אחת, אות אפילו או אחד, דבור אואחד,
 אנוש ואתה שנאמר: ומיודעו, אלופו רבו קראו בלבד,דברים שני אלא מאחיתפל למד שלא ישראל, מלך בדוד מצינושכן

 מלך דוד ומה וחומר, קל דברים והלא ומיודעי. אלופיכערכי,
 רבו קראו בלבד, דברים שני אלא מאחיתפל למד שלאישראל
 פסוק או אחת הלכה או אחד פרק מחברו הלומד ומיודעו,אלופו
 וכמה כמה אחת על אחת, אוו2 אפילו או אחד, דבור אואחד,
 כבוד שנאמר: תורה, אלא כבוד, ואין כבוד, בו לנהגשצריך

 כנ"ל תורה ובהפצת בתורה עמוקו ע"י ר"ל תורה." "בתלמוד שעוסקמי
 אז ר"ל הלוחות. על חרות - לינוקי חומשא חמשה שלימד חייאברבי
 ממלה"מ. וחירות מיצה"ר חירות נזוף, בשם יקרא שלא חורין בןהוא

 נחלו במתנה לו שניתנה וכיון נ"ד[ ]עירובין ז"ל אמרם ע"פ במות.ומנחליאל
 מן ימייעוהו אז כי בזה ר"ל לגדולה. עולה אל שנחלו וכיון וכו'אל
 למעלה נשגבות השגות וישיג הקדושה במתי רום על להעלותוהשמים

 מ(. ממרומים שדי נחלת הוא לאשר ומדריגתומטבעו
 ק"ו מה המפרשים בזה עמדו כבר אחת." "אות אפילו כו' מחבירוהלומד

 מלך דוד אם לתרץ אפשר דברימש שני שלמד מדוד אחת אות עלהוא
 רבי שקראו עד כ"כ כבדו דברים שני רק הרשע מאחיתופל שלמדישראל
 ובזה אחת אות אפילו רשע שאינו מחבירו שלומד מי ק"ו ומיודעי,אלופי
 אחת מאות לפעמים כי כבוד, בו לנהוג עכ"פ שצריך האמת עלהעמידו
 רבוותא, והלכתא נשגבים ענינים כמה ללמוד תוכל במשנה אושבמקרא

 כ"א בסוכה וכן הבתולות, בתולות בתולה כ"ט[ ]כתובות ז"ל שדרשוכמו
 אף ישנו לבל במשנתן ז"ל שדקדקו בגמרא שמצינו וכמו במכת,במוכות
 כדי או תנן גמיאה "כדי כמו לדינא, בהן נ"מ אין שלכאורה אף אחת,אות

 לשנות שלא חז"ל שהקפידו והסבה עוממות, - אוממות ובפמחיםגמיעה,
 עי"ז ויצא לדינא, מינא נפקא שום מזה יצמיח אולי כי קטנה, אחת אותאף

 דבר מחברך שלמדת ראית אם ר"ל תורה. אלא כבוד ואין מ(. מעוקל.כהמפט
 ממנו. ללמוד עוד שתשתדל בזה הכבוד לו תתן אזימה,
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 תורה, אלא מוב ואין מוב, ינחלו ותמימים ינחלו,חכמים
 כך ד תעזובו: אל תורתי לכם, נתתי מוב לקח כישנאמר:
 תשתה, במשורה ומים תאכל, במלח פת תורה, של דרכההיא
 אתה אם עמל, אתה ובתורה תחיה, צער וחיי תישן, הארץועל
 לעולם לך ומוב הזה, בעולם אשריך לך, ומוב אשריך כן,עהטה
 כונתה תכמים בתלמידי שנוהגין דהכבוד פי' תורה. אלא כבוד ואיןעי"ל

 ולאדירה. תורה להגדיל התורה, כבוד בשביל רק להיותצריכה
 לאחרים ינחילו ועורה ללומדי שעושין הכבוד ע"י פי' תורה. אלא טובואין

 מ( חכמה תרבה סופרים וקנאת תורה, כןגם
 אדם התורה זאת ע"פ צ"ג[ ]שבת חז"ל וכמ"ש כו/ תאכל במלח פת)ד(

 "עצמו" שממית במי אלא מתקייטין תורה דברי אין באהל. ימותכי
 הבהמית נפש את מכניע וסגופים גופנית הנאה מיעומ ידי על כיעליהן,

 השכלית הנפש משלימ עי"ז ועוד השמאלי, לבו בחלל השורה באדםהשולמת
 לב ב'[ י' ]קהלת בחכמתו שלמה אמר ועליו הימני, לבו בחלל כבודהשוכן
 התורה חלק ע"ש משה קרוי בדורו ת"ח וכל משה. זה ודחז"ל, לימינו,חכם
 המרעיב כל חנילאי בר תנחום ר' אמר ע"א, ק' בסנהדרין מצינו וכןשבו.
 שנאמר: הבא לעולם משביעו הקב"ה הזה, בעולם תורה דברי עלעצמו

 תשקם." עדניך ונחל ביתך מדשן "ירויון מ'[ ל"ו,]תהלים
 אם אבל לנפשו, מעדנים לחפש מהתורה יבמל ולא תאכל. במלח פתעי"ל

 כח לו הנותנים מובים מאכלים גם לאכול יכול בעושר, השי"תברכו
 אדם של כוחו שמתשת ע"ש תושיה, הנקראת בתורה לעסוקובריאות

 ע"ב[. כ"ו,]סנהדרין
 מרוד הוא תמיד עוה"ז, תענוני אחר להומ שהוא מי כי הזה. בעולםאשריך

 קודם העולם מן ומוציאו תמיד ממרידו וזה תאותו למלאותבעסקיו
 ביתו, בני את גם מרגיל הוא וכן ה', שחננו במה שמסתפק מי אבלומנו,
 אשריו אז ובמצותיו, ה' בתורת לעסוק שיוכל כדי ובהסתפקות, ת'ביראת

 הבא. ובעולם הזהבעולם
 מחלות הרבה חושך ובמשורה, במדה ושותה שאוכל מי בעוה"ז. אשריךעי"ל

 שממלא מי הוא כן לא שמחה, מתוך תורה ללמוד ויוכלומכאובים,
 מרבה פירוש וזה מחלות הרבה לו גורמים הם או מיותרות באכילותתאותו

 ממש. רימה-בחייובשר-מרבה



 ל א 1 מ ש פ"ו אבות ממכת גת ו מא202

 יותר כבור תחמור ואל לעצמך, גרולה תבקש אל ההבא:
 גרול ששלחנך שרים, של לשלחנם תתאוה ואל עשה,מלמורך,
 מלאכתך בעל הוא ונאמן מכתרם, גרול וכתרך,משלחנם,
 ומן הכהונה מן יותר תורה 3רולה י פעולתך: שכר לךשישלם

 מחשש נזהר להיות יכול השי"ת, שחננו במועט הממתפק הבא. לעולם לווטוב
 את שמלמתם מופו הרבה שצריך מי אבל והונאה, וגזילהאבק-גניבה

 מופו" שם על נידון ומורה מורר "בן ע"א במנהד' ז"ל שאמ' מצינו וכןהבריות,
 ומשתה מאכל הגוף דבעניני המומר חכמי בהקדם אפש' גדולה. תבקש אל)ה(

 הדור, לגדולי להדמות עליונה, במדרגה להמתכל לאדם איןובגדים,
 היום כל תאוה יתאוה ותמיד ישבע, ולא עולמו יאבד דעי"ז שאצלו,ולעשירים

 מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה וכמ"ש לו, כדאי שאינן במעלות לעלותדוה
 דאמר נ' בנדרים וכמ"ש הימנו. לממה מבמו ישים אלא העולם, מן האדםאת
 שש יהיה ועי"ז ליה, לית תבנא דאפילו גברא חזי לדביתהו עקיבארבי

 ובוטח. שוקט ושוכח, רואהושמח,
 הענוה ורוב חטא, ויראת התורה עמק הרוחניות, המעלות לעניןואולם

 להיות ממנו לגדולים ורעיוניו מעיניו וכל עיניו את ישא בהןוכיוצא
 יום מהם לקנות ישראל בגדולי מבטו תמיד וישים במעלות יום, יוםעולה
 למטה תמיד ימתכל עוה"ז ובעניני נפש, שלמות על טובה תומפותיום
 דבר דכל ממעל" "בשמים לדבר סימן שמעתי אני וגם בחלקו שמהויהיה
 הנוגע כל לארץ הנוגע דבר מתחת" הארץ "ועל לעלות, ישתדל לשמיםהנוגע

 ח(. ודפח"ח. למטה, ר"ל לארץ תביט ארציותבעניני
 ועלית תורה לכר~ר זכית אם בבור. תחמור ואל "לעצמך" גדדלה תבקשאל

 שעל שמים, לשם קחהו וכבוד גדולה לך נתנו ואם המדע, במתיעל
 הישר. בדרך שילכו ההמון ש להשפיע תשתדל והכבוד הגדולהידי
 לך אין אחת ממכת רק למדת אם ר"ל מלמודך. בבור-יותר תחמורהאל

 הש"ס. כל שיודע מי כמו לכבודלצפות
 שלמד. ממה יותר טעשיות המצות שיקיים בזה רצה ק~טה. מלמורךיותר

 מתקיימת. חכטתו מחכמתו, מרובין שמעשיו כל למאמרבהתאם
 אהרן, של לזרעץ נתנה כהונה חמלבות. ומן הבהובה, מן יותר תורח גדולה)ו(

 היא, ישראל כל ירושת התורה אבל דוד, של לזרעו נתנהמלכות
 יעקב. קהלת מורשה ד'[ ל"ג, ]דבריםשנאמר:
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 נקנית והכהונה מעלות, בשלשים נקנית שהמלכות,הטלכות,
 דברים. ושמונה בארבעים נקנית והתורה וארבעה,בעשרים
 הלב, בבינת שפתים, בעריכת האזן, בשמיעת בתלמוד, הן;ואלו

 חכמים, בשמהט במהרה, בשמחה, בענוה, ביראה,באימה,
 במשנה, במקרא, בישוב, התלמידים, בפלפול חברים,בדקדוק
 בו, כיוצא לנו אין שמת חכם ע"א, י"נ בהוריות כמ"ש תורה. גדולחעי"ל

 למלכות. ראוים ישראל כל שמת,מלך
 מעלות בשלשיט נקנית שהמלטות המלטוהע ומן הטהונה מן טתר תורחגדולה

 ח' א', שמואל בקרא, מפורשים המלכות של מעלות הל' בט"ד.והטהונה
 במרכבתו, לו ושם נ' יקח, בניכם את ב' עליכם, ימלוך אשר א' הן:ואלו
 חמשים, ושרי ז' אלפים, שרי לו ולשום ו' מרכבתו, לפני ורצו ה' ופרשיו,ד'
 רכבו, וכלי י"א מלחמתו, כלי ולעשות י' קצירו, ולקצור מ' חרישו, ולחרושח'
 ואת מ"ז ולאופות, מ"ו ולמבחות, י"ד לרקחות, י"ג יקח, בנותיכם ואתי"ב

 כ' לעבדיו, ונתן י"מ המובים, וזיתכם י"ח כרמיכם, ואת י"זשדותיכם,
 ואת כ"ד ולעבדיו, כ"נ למריסיו, ונתן כ"ב יעשור, וכרמכם כ"אוזרעכם,
 חמוריכם את כ"ז המובים, בחוריכם ואת כ"ו שפחותיכם, ואת כ"העבדיכם,
 לעבדים, לו תהיו ואתם ל' יעשור, צאנכם כ"מ למלאכתו, ועשה כ"חיקח,
 הנר"א(. בסנהדרין. בפ"ב במתניתין המפורשין במלך מעלות ל' הןוכנגדן

 שאם רבותיו, לדברי אזנו שימה האזן, אדם,5הטמיעת מכל הלומדבתלמהק
 שעה שבאותו אפשר אחת, שעה אפילו מוריו לקול מלשמוע אזנויאמים

 הדברים ויוציא תמיד שיחזור שפתים, בעריטת מובה. מרגליות ממנויאבד
 הם חיים כי מאיר רבי אשת ברוריא אמרה וכך רבות, פעמיםבשפתיו

 שמזמרים אלו כמו לא להבין, יזהר בקול הלומד חלג, בבינתלמוצאיהם-בפה.
 ביראה, עליו. רבו ואימת שכינה אימת שתהיה באימח, חמרה הבינהועיקר
 הקדומה שמים יראת ע"י ר"ל ה', יראת חכמה ראשית כמ"ש שמיםיראת
 גבוה ממקום יורדת מים טה למים נבהצלה התורה כי בענוח, לחכמה.יזכה
 שורה השכינה שאין לפי באומחה, תורה. של קנינה הוא כן נמוך,לסקום
 בטהרה, לב. כהצמחי ישרים ה' פקודי שנאמר שמחה, מתוך אלא צערמתוך
 את לשמש שצריך חטטים, בשימוש רעים. ממחשבות עצמו אתשיפהר
 משרבע"ה את ששימש ע"י ביההטע מצינו וכן לתורה יזכה ומזהרבותיו
 אליהו, ידי על מים" "יצק אשך באלישע כתוב וכן לו. נממרה שהתוךהז~ה
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 שנה, במעומ תענוג, במעומ ארץ, ררך במעומ מחורה,במעומ
 באמונת מוב, ב~ב אפים, בארך שחוק, במעומ שיחה,במעומ
 בחלקו, והשמח מקומו, את המכיר היסורין, בקבלתחכמים,
 מובות במדות המחוננים מובים חברים שיקנה לדקדק אפ"ל חברים,בדקדוק

 לו יקשו הם התלמידים עם הפלפול ע"י ר"ל התלמידים, בפלפולובהסברה.
 יותר ומתלמידי ע"א[ י', ]מכות שאמרו כמו יותר יחכם בזה להם, יפרקוהוא
 כל ראשית צריך ת"ח במקרא, ובמתינות. הדעת בישוב ר"ל בהטוב,מכלם.
 טחורח, במיעוט ההלכה. יסוד המשנה כי במשנה, ספרים. בכ"ד בקילהיות
 סחורה, במיעומ כ"א סחורה בלא אמר ולא בתגרין, לא נמצאת התורהאין
 ארץ, דרך במעוט עון. וגוררת במלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כלכי

 כתרנגול אשתו אצל מצוי יהיה שלא ארץ, דרך פרישות זו ענינו, אתמלשון:
 אינם תורה שדברי ואעפ"י לב"ק מבילה עזרא תקן וע"ז חז"ל. בזמני לוודי

 מאור ומחשיך מחלישו מקום מכל כאש. דברי כה הלא שנאמר מומאהמקבלין
 המחלות. לכל יסוד הם האכילה תאות כי תענוג, במיעוט מד"ת ובומלעיניו

 שיחה, במיעוט לי ינוח "אז" ישנתי וסימנך, שעות, בח' לו ודי שינה,במיעוט
 שנאמר: כאלם עצמו יעשה בעוה"ז, אדם יעשה מה פ"מ[ ]חולין ז"ל: אם'וכן

 חז"ל דרשו וכן תדברון, צדק ת"ל תורה לדברי אף יכול אלם,האומנם
 שמביאין בגמרא טצינו כי שחוק, במעוט במלים בדברים ולא בםודברת
 מזהיר הוא וע"ז ללמודו, לחזור כדי דעתו מתרחבת בזה כי דבדיחותאמלי

 חז"ל שאמרו הכעס, ממדת שיתרחק אפים, בארך ע"י( שחוק,במעומ
 ע"ז. עובד כאלו והוא כו', ממנו מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועסכל
 באסונת לתורה. כהטכן לבו ויקץטה מתוכו רע הלב לבער צריך האדם טוב,בלב

 לא ואם מסיני, למיטה ניתנו כאלו חז"ל שיאמרו מה בכל שיאמיןחכמים,
 היטורי4 בקבלת ע"י. תורה רזי לו יתגלו לא מדבריהם אחד בדבר אףיאמין

 י( התורה. מן לבמל ולא עון, ולכפרתבאהבה
 י(. בחכמה. ממנו גדול בפני סברתו יאמר לא מקומו. את המכיר)ו(

 לאמור למוד במעומ יסתפק לא אבל הזה, עולם בעניני ר"ל בחלקו.וחשסח
 בהטניות, פרק לומד או תהלים, אומר שאני בזה בחלקי שמח אניב"ה

 כי יגיעה, הצריכים גבוהים יותר בלמודים להרבות פעם בכל ישתדלאלא
 יכול אינו התורהן לידיעת מתגעגע ואינו שלמד במה בחלקו שמח שהואמי

 תורה. של לכתרהלזכות
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 אוהב אהוב, לעצמו, מובה מחזיק ואינו לדבריו, מיגוהעויטה
 את אוהב הצדקות, את אוהב הבריות, את אוהב המקום,את

 מגים ולא הכבוד, מן ומתרחק התוכחות, את אוהבהמישרים,
 חברו, עם בעול נושא בהוראה, שמח ואינו בתלמודו,לבו

 השלום, על ומעמידו האמת, על ומעמידו זכות, לכףמכריעו
 הלומד ומומיף, שומע ומשיב, שואל בתלמודו, לבוומתישב

 רבו, את המהכים לעשות, מנת על והלומד ללמד, מנתעל
 שכל למדת הא אומרו, בשם דבר דהאומר שמועתו, אתוהמכון
 ותאמר שנאמר: לעולם, גאולה מביא אומרו, בשם דברהאומר
 חיים נותנת שהיא תורה, גדולה ז מרדכי: בשם למלךאמתר
 הם היים כי שנאמר: הבא, ובעולם הזה בעולםלעו,טיה

 לשרך, תהי רפאות ואומר: מרפא, בשרו ולכללמוצאיהם,
 ותמכיה בה, למחזיקים היא חיים עץ ואומר: לעצמותיך,ושקוי
 לגרגרותיך, וענקים לראשך, הם חן לוית כי ואומר:מאשר,
 ואומר: תמגנך, תפארת עטרת חן, לוית לראשך תתןואומר:
 ימים אורך ואומר: חיים, שנות לך ויוסיפו ימיך, ירבו ביכי

 ויטנות ימים אורך כי ואומר: וכבוד, עשר בשמאולהבימינה,
 נתיבותיה וכל נעם, דרכי דרכיה ואומר: לך, יומיפו ושלוםחיים,
 יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון רבי חשלום:
 יעשה התורה בלמוד וכן לו, במותר עצמו שמקדש לדבריה טייגוהעהיח

 ופומקים. בש"ם כרימו שימלא עד ידרוש, אל ממנומייג-ובמופלא
 בהנאת והן התורה בידיעת הן שהשיג מה כל כי לעצטג טובה מחזיקואינו

 מוריש ה' ב'[ א', ]שמואל חנה אמרה וכן ה' מאת הוא הכלעוה"ז,
 שופט אלהים כי ע"ה[ ]תהלים דוד אמר וכן מרומם, אף כהטפילומעשיר,

 ירים. וזה ישפילזה
 ה' בעושר אם האדם, לב יתגאה במה לשונו. וזה לבנו. ז"ל הרמצ"ן בתבובן

 והכבוד והעושר שנאמר הוא לאלקים הלא בכבוד, ואם ומעשיר,מוריש
 לנאמנים שפה ממיר בחכמה, מתפאר ואם קונו, בכבוד יתפאר ואיךמלפניך,
 וברצתו גאים כהטפיל באפו כי המקום לפני שוה הכל נמצא יקח, זקניםוטעם

 שפלים.מגביה
 א(. בלכידו. ומתיישב ברצון פשרה עושה אלא בדין מיישב שאינו השלוט.על
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 והשיבה והזקנה, והחכמה, והכבור, והעשר, והכח, הנוי,אומר:
 תפארת עמרת שנאמר: לעולם, ונאה לצדיקים נאהדהבנים,
 בנים, בני זקנים עמרת ואומר: תמצא, צדקה בדרךשיבה,
 והדר כחם, בחורים תפארת ואומר: אבותם, בניםותפארת
 יי מלך כי החמה, ובושה הלבנה וחפרה ואומר: שיבה,זקנים
 בן שמעון רבי מ כבוד: זקניו ונגד ובירושלים, ציון בהרצבאות
 כלם לצדיקים, חכמים שמנו מדות שבע אלו אומר:מנסיא
 הוא ברוך הקדוש קנה קנינים חמשה י ובבניו: ברבינתקימו
 אחד. קנין וארץ, שמים אחד. קנין תורה, הן; ואלובעולמו,

 נקיים, במלבושים וקדושה, יופי של קודש בהדרת לילך צריך הצדיק הנוי.)ח(
 ע"א[ פ"ד ב"ם ]פרש"י פנים-זקןוהדרת

 תורה. במול הרבה לו יש חלש אדם כי התורה. להתמדת מביאווהכח
 עבודתכם. כךוכאכילתכם

 צדק משפמ להוציא יכול ואז לרשעים, לחנוף יצמרך שלא לו עוזרוהעהמר.
 דוד "ויהי פ"ו[ ח' ב', ]שמואל אומר הוא בדוד וכן נשמעים דבריווגם

 לזה. וצדקה לזה משפמ עמו לכל וצדקה משפמעושה
 ההמון. בעיני התורה ערך ומחשיב מגדיל לת"ח שמנחיליםוהכבוד.
 עליהם. מתומפת דעתם שמזקינים זמן כל ת"ח זקני כי והשיבה.והזקנח
 בניהם את להדריך ר"ל בנים, להם שיהי' שיראו לצדיקים והעיקרוהבנימ.

 לתורה הדורות את ממשיכים שהם לצדיקימ, נאח אז השי"ת,בדרכי
 ר"ל מת, לא אבינו יעקב חז"ל אמרו וכן נצחיים, ישארו וע"י פוביםומעשים
 הקשורה הקדושה, בחבל אוחזים צדיקים היו וכלם שלמה מפתו שהיתההיות
 הם ישראל עם פי' עמו," ה' חלק "כי פ'[ ל"ב' ]דבר' כדכתיב הכבוד,בכמא
 כך חופים שלשה ע"י נארג שהחבל כמו נחלתו", חבל "יעקב ממעל, אלקיחלק
 חמד עמודים, השלשה כל בעצמו מגל התורה השלמת ע"י ע"ה אבינויעקב

 לא הסשולש והחומ ותפלה. מם"נ של כח ר"ל מיצחק, וגבורהמאברחם
 אבינו "יעקב אז העולם, אבות אבותינו מעשה אוחזים אנו אם ינתקבמהרה

 ולומדים ומשפפ, צדקה עושים שאנו ע"י וקים, חי ישראל מלך ודוד מת",לא
 הם אז והיראה התורה בדרך שילכו הבנים ש וכהמגיחים לשמה,תורה
 הבנים שאם בזה רצה בוניך" אלא בניך תקרא "אל וכם"ש אביהם,הזכים

 אמן. צדיקים, לב~יס יזכ~ו ה' ~ניך. נקךאיק הח אז אותך4וניף



,שפ ל א ו מ ש פ"ו אבות ממכת ת נ ו מא
 אחד. קנין המקדש, בית אחד. קנין ישראל, אחד. קניןאברהם,
 מאז. מפעליו קדם דרכו, ראשית קנני יי דכתיב: מנין,תורה
 הדום ההארע כסאי השמים " אמר כה דכתיב: מנין, וארעשמים
 ואומר: מנוחתי, מקום זה ואי לי תבנו אשר בית זה אירגלי,
 קנינך. הארץ מלאה עשית, בחכמה כלם יי, מעשיך רבומה

 עליון, לאל אברם ברוך ויאמר, ויברכהו דכתיב: מנין,אברהם
 עד יי, עמך יעבר עד דכתיב: מנין, ישראל וארץ. שמיםקנה
 ואדירי המה, בארץ אשר לקדושים ואומר: קנית. % עםיעבר
 פעלת לשבתך מכון דכתיב: מנין, המקרש בית בם. חפציכל
 קדשו, גבול אל ויביאם ואומר: ידיך. כוננו אדני מקדשיי,
 אחת פעם קממא: בן יוסי רבי אמר יא ימינו. קנתה זההר
 והחזרתי שלום, לי ונתן אחד, אדם בי ופגע בררך, מהלךהייתי
 מעיר לו אמרתי אתה, מקום מאיזה רבי, לי אמר שלום,לו

 שתדור רצונך רבי, לי אמר אני, מופרים ושל חכמים שלגרולה
 ואבנים זהב דינרי אלפים אלה לך אתן ואני במקומנו,עמנו
 וזהב כסף כל לי נותן אתה אם לו, אמרתי ומרגליות,מובות
 תורה, במקום אלא דר איני שבעולם, ומרגליות מובותואבנים
 ולא כסף לא לאדם לו מלוין אין אדם, של פמירתו שבשעתלפי
 מובים ומעשים תורה אלא ומרגליות, מובות אבנים ולאזהב

 עדיך, תשמור בשכבך אתך, תנחה בהתהלכך שנאמר:בלבד,
 הזונ בעולם אתך, תנחה בהתהלכך תשיחך. היאוהקיצות
 לעולם תשיחך, היא והקיצות בקבר. עליך, תשמורבשכבך
 מוב יוטראל: מלך דור ידי על תהילים במפר כתוב וכןהבא.
 הזהב ולי הכמה לי ואומר: וכמה. זהב מאלפי פיך, תורתלי
 בעולמו, הוא ברוך הקדו,ט שברא מה כל יב צבאות: יינאם
 ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר: לכבודו, אלא בראולא

 ועד: לעולם ימלך יי ואומר: עשיתיו אה יצרתיובראתיו
 ידיו בשתי שנברא המקדש בית שחביב במכילתא איתא ידיך. לתנו ח'מקרש

 רק נברא העולם ר"ל אחת, ביד אלא נברא לא העולם ואלוכביכי,
 שהם ניסים ע"י גם השי"ת עמנו מתנהנ בביהמ"ק אבל המבע ע"פלהתנהג

 דו"ש(. מהמבע.למעלה
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