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 דבר אל ההורא!
ת •ה הגאון ב י ת ר הנני מביא לביהיד בפעם הראשון, הוא מעצם כ ש  הפי' הזה א
 החסיד המקובל האלקי ד&סורסם מו-י• אברהם בכהיר מרדכי אזולאי זציל
ה, א סדרי משנ ת ל ש  כעמים חסד לאברהם הידוע, והוא חלק מפירושו על כ
נכתב בכתיבת ידו בעיה־ק  ואשר קרא שידושו זה ־ בשם הכולל אהבה בתענוגים ו
ת יהי שלום לפיק, ונינו הרב חידיא המפורסם זיל מביאו נ ש  חברון תיו ב
ל הספרים שחבר נ ב זיל, וכותב עליו מר זקני הרב, ו  בשה־ג בין כל הספרים שחבר הי
ת ות הזה, כמבואר בשה״ג, >וגם בפירושו על מם׳ אבו י  היי אצלו ובתוכם נם הפי' משנ
 הנקרא »חסדי אבות וראשי אבות״, מביא הרבה דברים מהפי• הזה וכותב בדהל
ומר זקנינו הרב הסד לאברהם•—. ועל השער מסדר נזיקין אשר קראו בפהט . 
 בית פיעה, חתום בנ-י בנו הר••־ יצחק אזולאי ובנו אחריו, ונם הרב חיד״א
ת על מם׳ כלים ו  זיל, והכ-י הזה שבידי הוא רק על סדר נזיקין ום׳ קדשים, וסי מהי
ן ו א  ואהלות, גופיי על סדר זרעים אשר קראו בפרט בשם גינת הביתן היי ביר מ
 בעמים פאת השולחן, כמבואר בהקדמתו לם' ההוא, ואיפוא עתה הכ״י הזה אינני
 יודע) ובא בירושה מהרב חידיא זציל ליד מר חמי החסיד העניו יויש בר אורין
ל אשר ירש  ובר אכהן שלשיית היוחסין המנוח מרד• חיים יוםף דוד אזולאי ד
 אותו מאביו הרב הגאון הצייק ארי שבחבורה מוהיר יהודא זרחי׳ אזולאי זצ־ל.
ל הי' להביאו לביהיי למען תהי׳ תורת י המי ד ־ל, ובל מאויי מ ת התי נ ש י ב  עו
 צריק הולך ואור עיפ התבל, ולא עלתה בית, כי היי האיש עני ויהי כל ימי חייו חיי
ת התרל־ח אותה נפשו לפחות להוציא לאור הפי• הזה על פרקי נ ש  צער ועוני. ואחיכ ב
 אבות וקבל אז הסכמה מרבני עיי״ק חברון וזיו באשר כי המחבר זציל היי גם הוא
י שמה. (אשר אהסיםה בזה הלאה) אך נם על !ה לא ו  מתושבי חביון, ומנוחתו כב
י עת פטירתו ביום ד,׳ כסלו הת־גיט, תגצביה, ף מוצא, והי׳ טמון אצלו ע ס כ  היי בייו ל
ה ביום י ט ס נ ת רבל1ה בת י׳ דוד ע*ה ש י  ובא הב״ לידי חמותו הצנועה והכבויה ט
ו ט תרםינ, ומאז בא הב״ לידינו, אך נם מאוינו להוציאו לאור ענלם, ובל התאמצתנ ב  ה' ש
 עם המדפיסים בחו״ל כי יקחו לרש הב־י ולדביאו• לאור היה לאפס, ולהדפיסו בפה
 עיה-ק יעלה להוצאה מרובה, כי יכיל לערך שני מאות בוינין פחות או יותר, ובין כה
ש מאות שנה מעת כתיבתו מיד ל ש  הכיי הזה ד1לך וכלה מן בלאות, כי זה קרוב ל

 המחבר זצ-ל.

ר ש  ועתה כי יסרני ה' ולוקח ממני לדאבון לבב פרי בטני ה-ה בתי הצעירה א
ת הכיב לחייה, ושנתים מאחר  נקטפה בימי עלומיה בלי זשיק מרת שרה עיר, בשנ

י להסים לה שם הכר עולם ת י מ  חתונתה ביום חופתה ביום אייך שבט העב־. א
ק• אבות סב•• הלזה ולהפיצם ב־ש־אל, למען ת הפ" על פי נ לפחות א י ס לעי סי  להי
ר ,״מל״; ב ק ו דובבות נ ־ בזה •ה״ שפתותי ש ת המהכי יקי זציל א ו נ י גם ז י ל ו  תעם
־!״־ ולהעלות נשמתה י באו־ י ׳ תאי  טוב לפג• אדון בל על נפשה ימחה ה־ק־ה :
ק ־ ואפה־ - ׳ ה׳ זאמבוי את הםס־ים אל ;:נ ־ ׳ ש א ה מעלה ותגצב־ה. ואייה כ ל ע פ  ל
״ העולם א ה - ־.ז־, קמעא קמעא ל : ה  הוצאות הדפוס והנייר, אז א־ים •ד• להדפיס מ

 בתורת צדיק זה.

- העולם בתורת צדיק אשים דב־ר.׳, מי ומי א ה  ולאחב׳י הצמאים וחפצים ל
ת לידו בל• ת  טכס שרצונו להדפיס מהספר הזה כלו או מקצתו, הנני מינן ומזומן ל

ק ב• יביאהו לביהיד, י  שום ק־פ אך ו

ת לבל קונה ומקבל הספ־ ש ל ו ש ה מ נ י ב  ובזה אצא םלסנ• הקויאיס רב־' אלה. ב
־םם. ואצפה לישועת י ו הקדושים יצאו מלב איש קרוש נםסו ב  הזה, וההוגה בו. נ• ד
ת בה־מת קין עמנו או ־ אכיל׳ ציין וי־ושלם, ויזבנו ל־ א י ינהמנו בתוך ש  ה׳ ולנחמתו. נ

ו כיב אמן.  יבבנין בית תפארתנ
תב והור״ם ברגשי כבור. ו  חנ

ת העתי־ ישראל שמעון עיין, נ  בחי אב לרחם ש
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י  בעז״ה י
 הלא הוגד מראש מעלת קדושת רבעו הקדוש המקובל הגדול איש אלק־ם
 קדוש כםוהר״ר אברהם אזולאי זצ״ל בעל המחבר חש ל ואו־ החמה. וזהרי המה.
ן שה-ג מעיב׳ א׳: ושמעתי טשי מגיד, אמת אשר:״ק אדמו״ר  ושארי חיבורים •קיים. די
 הזקן נבגים בעל המהבי שו־ע ושש־ התג" ציוה לק־ות בהיבו-־ו היקרים והנד, עתה חב־א
 לםני חמדד, גנוזה היה ידיין הרגני המופלג יק־ רוח ירש בר אוריין ובר

 אבהן שלשלת היוחסין במרה היים יוסף דוד אזולאי נ״י בן לאותו
ק כמויי• יהודאזרחי׳ אזולאי זיל הוטל מגזע ־בנן ש נ  צדיק הרה״נ המפויסם ב

י פי׳ המשנ-ות על סדי • : י ־ פ , ס  סדישי ומגזע הגאון המחבר דל יה־אה ל
 נזקין וסי קדשים ומקצת ס׳ טה־ות מב־או־ו היק־ על בל ש״ש שיי יבינו הגאון
 הגדול בעל חשיל אשד היו טמונים וגנוז־ש באמתחת ששי־ כ״י היק־יש של הרב
ב חידיא  טוהליז״א הנ״ז ירושת אבות לנהיית בנ־ם ועליהם חתום חיי של נכדו הגאון י
 זיל וחיי הלב טל אביו של רב ח־ד״א ועיין שם שה״ג מעליא : והנה השליטה היקיר,
 הלזו הס קרועים ובלואים וכיאות׳ את הספ־־ש הגז' אשל הולך ובלח מן ביאות חסד,
 נששי עליהם איך דבלים קדושים אשל יצאו מלב קדוש וטהור מעשי אצבעותיהם ילכו
 היו לאבדון ויאבדו זכים מן כלל ישראל. והנה ידידנו הרבני המושלג ־׳ היד״א
 הגז׳ איותה נםשו להקים דביי צדיק לתת שדות למעשי אצבעותיהם להביאם לביהד־ס
׳ אין לאל ידו להשיק זטטו  להיות להם מהלכים בקיב ישדאל אחינו, אך מד, יעשה נ
 כי עני הוא ולצונו לעת עתה עבים להוציא לאוד מקצת דבייו דהיינו להדםים ש״ על
ל נשש. א׳ לזאת באתי י  םלקי אבות מן הקובץ הגז׳ ולהפיצם בישלאל דבל השוה ל
 לחלות ולבקש מאת אחינו ביי ההוגים בתולת ה׳ וחייב ה עליהם דבי׳ םופלים לחוס
 וללחם על השליטה היקיר, הלזו ולהיות לעז־ ולסעד ביד היל חידיא הנז׳ ולקנות מאתו
 רסס־ דנז׳ ולהביאו לתוך ביתו, גם אני אייה אקבל ממנו ספ־ הנד כאש־ יושת
 עליו למען בבוד הגאון חמחבר ולמען תחזקנה ידיו ה־פות להשלים הדפסת השאל יתל
 המסכתות. והלילה לכל איש ישראל אשי עמדו רגלי אבותיו על ה־ רני להסיג גבול חיי
 חיד׳א חנד לחזור ולהדפיס את שני השדיים הנד, בשוש אופן כלל באיסור חמוי ובהו״א
 לא במדינה זו ולא במדינה אחיה בלתי ישית ד,ר׳ ח־ד-א נ״י עד משך עשרה שנים מיום
 כלות ההדפסה למען לא ליקו באיו־ משיג גבול חייו. והשומע לדברי אלה והתימכו
 והעוזרו יתברך מסי עליון טומוס של ברכות יחולו על ראשו ועיניו יחזו ידוש׳ הבנוי•
 וארמון על תילו, הלא יה דברי הבויח עי׳׳ק ק־ית ארבע משנתינו זאת בא סימן

 ז׳כ׳ו׳ת א׳ב׳ר׳ה׳ם יגן עליו היא חברון ת־ו
 הצעיר אליהו סלימאן מני ׳ציי

( ם חותמו םקו ) 

 ונאם שמעון מנשה בלא־א סויה משה זללה״ה

 ונאם מנהם ארי׳ בלאיא הרב מוחייי שמואל הלוי זלל־ר•



 תעודת הרבנים הגאונים שליט״א

 ביטם ה• אסרא (ייפ-ק)
ן •ק־ פפניניש. שה" עד כה גרז באשמניש ד היוש בהגלות לנו, כטמו ב נ ה נ  פ

כבד אהבה בתענוגים. על מסכת אבות, מעשה •ד־ א סן  הלא הוא השפר הנ

ל הםד ע ב הנאי] הקדוש נ י מן קאמאיא בדויות שלפנינו, ל־ פלא ומוצנע. ח  מו

ה סדי• ש ל ש ־ על : ב ח  לאברהם ניע, ובעיני ראית־ את הכתב •־ הקדוש, ש
׳ בנ ׳ נזיקין וקהשיש. כמבוא־ בהסכמת י י סדי ק ע  משנה, ולא נמצא כעת י

ל הטחב־ הקדוש זיל. ושש ח־יקת  חביון עה־ק תובביא. ששש ה״ מקיש טגורתו. ש

ת אבית לבנים, חבל־ש נשלו לו בנע־מיש. ש ו ־  מה־קק שפ.־;, ועיי פי שבות ונלנול־ '

־ אבית לבד. וכל מ־ , שאי; לאל •דו לה־פ־ש -ק ;•ל מש: ״ צ י  לאהד מייצא' ל

׳ ־ נ ת ד א ־ ק  שיורע וחיבב את שש המהב־ הקדוש ניע, הלא ישיש וישמח ל

. ־ ית־ כתבי קרשו ל הון. ומ־ אשר ב־כו הי, לה• ת מש־־ע להוציא לאו ל : ע  קדשו, :

 על ש:— נזיקין וקדשים. זכותו ה:דוי• ש־1 המחכ־ דקרוש ניע. •עמוד לו, שהמחבל

־ להגן עליו באלף המגן. ש ן יהא א ייטל״ן ״  זיל ממ־וש ק־שו בגן עין לעאי

י מ . בנודע. ועל זה א  ויריות בכל ד־כיו .־שכיל ומציית, וגדול ש צייקיש במ־־תן

ב.—באת• ;ה״ת ־יש ר׳ לשר־ כי בו בה־ ה• 1 עיי ־ב־, ימצא טו , ־ : ש  שייטה, מ

א •ואברהם עורנו עמד פני הי• לש-ק ל : דלא־ ש • מ ל ־ הדש ל 1• •  א־יקיי נ

ם עה־ק ת-בב־א ל ש ו י י י  ־

 נאם היים ברלין
 בשש ה

״ מאו־־נו ויבינו הרב הגאון הקלוש ב ו ר נ ת י א נ  מל ג:בד היום הזה בהגלות נ

׳ מאייד, שש־ אהבה בתענוגים מבע־, השד לאביהם נ־ע זי־ע  אספקלי

ה ש ־ על כל ש ב ח ב •ד הקדוש והטהור ש ת נ  על מסבת אבות ובעיני -איה־ את ה

ן וקדשים במבואי בהסכמת רבני חביון ק על סו— נד־י ת י ע  שדיי משגה ולא נמצא נ

 על• ק תיבב־א ששש הי' מקוש מגולת־ של הטחב• הקדוש והטהור זצק־ל ושם חלקת

 מחוקק שפין, יעל שי שבית וגלגוי• י־ושת אבית לבניש הבלים גסלו לו בגעיפיש

 לאהד מיוצא• הלציו שאי; לאל ידי להדפיס ־ק על מסכת אבות לבד. ובל ט־

ל ־שלאל, הלא יש־ש ע ויידע וחובב את שש הטחב־ הקדוש ניע :כוחו •גן על נ מ ש  ש

ל ביבו ה־ להיות טש־־ע להוציא לאור ז ל הון וטי א ע  ו־שמח לק־את דב־• קדשו נ

 יתר כתבי קדשו על שד״ נזיקין וקדשים זכותו הגדול של הטחב־ הקדוש והמהוה ג־ע

ל ממ־יש קדשו בגן עדן העליון •הא לו לטיייין יושר להגן עליו  יעמוד לו שהטהב־ ד

ל ומצליח וגדולים צדיקיט בטיתתן בנודע, ועל זד• ו משכי י ל ד־נ נ  באלף המגן ולהיות ב

א ת ל עי דב־ ימצא טוב באת• עה־ה יום ה׳ לחודש ה־צון להא׳ ש י נ ש  אט־ שלמה מ

 העתי־ לש־: של עה־ל, יררטלם תוככ־א

 נא:־ ישראל יעכב מקרמענטשוק
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י כמווו״ר אברהם אזולאי זצ־ל — ק ל א ל ה ב ו ק ם ב ה ר ם ב־י ה צ ע  — מ

, כתב הרמנ״ם כאשר נשלם לו מה שהיה צריך אל השופט, התחיל באבות, ד י ס  ב
 ועשה זה לשני עניינים האחד כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה

 וקבלוה עש מעם לפיכך ראוי לכבד החנם ולהושיבו במעלה נכבדת בשביל שהגיע
 ההוראה אליו, שהוא בדורו כמו אלו בדורם, וכן אמרו, אם באנו לחקור אחי ב־י של
 ר־ג וגוי, ואמרו שמשון בדורו כשמואל בדומ, ובענ־ן זה יש מוסר גדול לבני אדם,
 שלא יאמרו מדוע נקבל משפט פלוני, או תקנת דיין סלוני, ואין הדבר בן שהמשפט
 איגו לפלוני השופט, אלא להקביה שצוה אותנו בו, כמו שנאמר, כי המשפט לאלהים
 הוא, אבל הכל משפט אי. וקבלוהו איש משי איש, כל הדורות החולפים, והעני;
 השני, שהוא רוצה לזכור שחמםכתא זו מוסר כל הכם מן החכמים ע'ה נדי שנלמוד
 מהם המרות הטובות ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים שעמי הארין כשלא יחיו
 בעלי מוסר אין ההיזק לכל ההמון, אלא לבעליו בלבד, אבל השופט כשלא יהיה בעל
 מוסר וצנוע, יזיק לעצמו ויזיק לבני אדם, לפיכך היה תחלת דבריו במסכת אבות,
 מוסר הדיינים, כמו שאמר הוו מתונים בדין, וצריך שיוסר השופט בבל הענינים שיש
 במסכת אבות, כגון שיהיה מתון בדין, ואל ימהר פסק דין שאפשר שיהיה בדין ההוא
 עגין נסתר, נמו שאמרו ע־ה דין מרומה, ואין לנו להאריך הדין, נמו כן נשידע שאין
 בו דבר נסתר שזה נקרא ענוי הדין, ויש לו להשתדל בחקירת העדים ולהזה־ בשעת
 החקירה שלא ילמדו העדים מדבריו מה שיס־־עם על עניינם, ואין ללמד טענה לבעלי
 הריב, וזה נקיא עודני הדייגים, ואל יחלל נפשו בחברת ע״ה, שמא יהיה לבוז, ואל
 יתעלם מבני אדם עד שלא יוכלו לראותו בכל עת שיצטרכו אליו, שמא יאבד האביון,
 ואל יבקש מנוחה ותענוגים סן יאבד האמת, ואל תמשכהו התאוה והאריך מאד במוסר
ל אלו המוסרים נדי לחוס־ בהם, נ  הדיינים וסוף דב־־יו ואחר שנראה שהשופט צייך ל
 איכ מה נחמד ונבון הי׳ תקו; מסבת אבות אחר סם׳ סנהדרין ומה שנלוה אליה, לפי
 שהיא כוללת אלה המוסרים, ועוד נוסף עליהם ענינים אחרים מביאים לידי סיישות
 מן העולם, וכבוד העולם ובעליה, ומעשה היושר והיראה, ע'כ׳ וקרא לםםכתא זו בשם
 אנות, כי על האמת חחכםים הם האבות כענין שאמר אלישע אב־ אבי על אליהו, וכן

 נקראו התלמידים בנים, שנאמר ושאר ישוב בניך :
 ואפשר לומר הטעם ששרר התנא מסית אבות כשוף שדר נזיקין, לפי שםדר נזיקין
 כולו סודר, לסי שרוב בני ארס כל אחד י־ודף אחר הנאתו ואחר תועלתו,
 ומזה נמשך ההיזיק והחפריש בין אדם לחבירו, ובאים אצל הדיינים כנודע כל זח במה
 שקדם זכרו בזה הסדר, ולזר, נתהנם התנא המחבר הסדר הזה ורצה לתת תיקון ות״ושה
 להקיל הנזקים בין אדם להכירו, והוא בהרגיל האדם עצמו תמיד בזאת המסכת שהיא
ת טובות בנפשו, בדברי רזיל ת  יקרת הערך, וממנה •למוד כמה מוסרים ויקנה כמה מ
 מאן דבעי למחוי חסידא יעסוק במיל׳ דאבות, כי במרת החסידות אי אפשר לאדם
 להזיק זולתו, ולא יבא לידי מחלוקת, כאומרם, האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד,
 שכאשר האדם יוותיר משלו לאחרים ואינו רוצה ליחנות משל אחרים א״א שיזיק

 זולתו, ולזה םדר התנא מסכת אבות בסוף סדר נזיקין:



 כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים
 לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר :

 א מ/צה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים
 וזקנ־ם

- פי׳ מב׳׳י הי־ אביהם אזולאי —

, יש הפרש בין בן העולם הבא, ובין הרי הוא מזומן לחיי העוה״ב ׳  כל ישראל ט
 ובין יש לו חלק לעוה״ב. כמו ספי׳ האלקי כמה׳׳ר יצחק אשכנזי זצו״ל
 ואין זה מקים ביאורי. והכא קתני כל ישראל יש להם חלק וגו׳ כלומר דא׳׳א
 בלא יהי׳ לא׳ מהם חלק הראוי לו כפי מעשיו וכפ־ שרש נשמתי, ומדברי הגמרא
 משמע דהאי עולם הבא ל־קהנ׳ היא הבא אחר התחייה והכי קאמר בגמרא
 וכל כך למה, תנא הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהי׳ לו חלק בתחיית
 המתים, והיינו דקתני שנאמר ועמך כלס צדיקים לעולם ירשו ארץ שאז בתחיית
 המתים ׳שארו נצחיים בזה העולם כמו אדם הראשון קודם שחנוא.—נצר מסעי
 וגי׳ ונתן הטעם שכל ישראל יזכו לתתיית המתים, ואמר נצר מטעי וגו׳ כלומר
 לפי שכיונת האל ית׳ בבריאת אדם הא׳ ה־תה שיהי׳ נצח־ כמוהו אמנם מצד
 חטאו כנידע נגזרה עליו המיתה ולזה יחו״ב בהכרח שכאשר ׳תתקן החטא של
 אלם הא׳ שישוב ויהי׳ נצחי נאשר ה־תה כוונתי ־ת׳ בעת הבריאה. והיינו לכתיב
 נצר מטע־ שהוא חלק מאלוה ממעל שנטעו הקב״ה בזה העולם ש־תפאר בבריאתו
 ובעבודתו יתעלה כביכול ע״ל תנו עוז לאלק־ס, ועל עתה לא יצאת כוונתו ית׳
 בבר־את האלם מן הכח אל הפועל ומלא־ מוכרח שיחזור נצחי להורות כוונתו ית׳

:  בבריאתו כנז׳ לפי שעליין לא נעשית כוונתו כלפ־׳

 פרק א' משה קבל תורה וגי', בהיות שרבו כמו רבו מפרשי המסכתא הזאת
 צאי; חקר, 5זה עצה עצ לבבי שלא לפרשה, שאס נצקיט לגרי
ן העני/, יעיד שכבר קדמני בעצ מררש שמואצ ע״ת, יאח״כ אמרתי  המפרשים ׳אלי
 לכתוב בקצור מה שיזמין צי החיק צאלס דעת ב״ה: משה קבל תורה, לא
 אמר משה קבל וגי׳ ויהושע ממשה. או א־פכא, אפשר לימר משה קבל התורה
 איני כפי מה שחייב הטבע האיטשי, אלא מצד ההכנה שהיתה לי בסיני, שנכנע
 חימרו מ׳ יום ולילה, לחם לא אכליגי', בזאת ההכנה יתירה שנחלש חומרו ונתלבש
 בלבוש רוחני כדברי הזוהר על פסוק ויבא משה בתיך הענן שנתלבש בענן שהוא כינוי
 למלבוש רוחני, מצד זה הוכן לקבל התירה, ולזה ג״כ לא אמר הקב״ה מסר תורה
 למשה כ׳ מושכלית וסירות התירה הם בלתי בעל־ תכלית א״א שימסרם כולם לבן
 אדם שהוא בעל תכלית. ולזה אמר משה קבל תירה ואפילו מה שקבל היה מצד
: ומסרה ליהושע כלומר שכל מה שקבל מסר הכל ז ״  הכנת הר סיני כנ
 ל־השיע, ויהישע לזקנים וגי׳ ואפשר לומר עוד ומסרה ליהושע כלימר אפיי יהושע
 לא היה לי מעצמו הכנה שיוכל לקבל כל מושכל׳ התורה כילה ודקדוקיה לולי
 השתדלות מרע״ה שהשתדל בו ומסרס בידו, לא שיהושע השתדל לקבלם אלא
 משה השתדל למוסרם לו. ויהושע לזקנים יכן כולם: ויהושע לזקנים, כדפי׳
 רשיי יהושע לעתניאל ועתניאל לאהוד וכן דור אחר דור עד הנביאים ומנביא

 לנביא



 ב
ם ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. י א י ב נ  וזקנים ל
 הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים
 הרבה ועשו סיג לתורה : ב שמעון הצדיק היה משירי כנסת
 הגדולה. הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על

 התורה
״ היד אברהם אזלאי — נ  — סי., ט

 לנביא, ואפשר שנקראו בעלי הקפלה הראשונים זקנים, שמתנאי התכמה והשכל
 עם התומר והגיף כשקם זה טפל זה, ולזה מתנאי התכמיס המשלימים נפשם שלא
 יטי אתרי התאית, כאי׳ זיל על אדם כי ימות באהל וני׳, ולזה נקראו בשם
 הזקנים •:עלי החכמה לפי שתומיס תליש, ובז: השכל גובר כמו הזקן שבטבעו
 החומר תליש י• ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדילה שהיו כיף הנביאים תגי
 זכריה ומלאכי והיו עמהם קיך זקנים ז־ובבל ותביריו שהיו בימי עזרא, וכשראו
ט נשתנתה התורה לילי עזרא ותביריו שהחזירו התירה והעטרה ע מ  שבימיהם כ
 ליושנה, ולזה אמר, הם אמרו שלשה דברים וגי׳, אפשר לימר כשראי צרת
ה לשכחה, חששו שלא חשתכת התורה מישראל ת״ו,  הגלית והטילטיל ש:יא סג
 כמו שראו שקרה בימיהם בימי עזרא, לזה אמרו והזהירו על ג׳ דב־ים כדי שלא
: הוו מתונים בדין, לפי שבהיות האדם מאריך בעיון ׳  תשתכח קבלת התירה, א
 הדין והמשפט ההיא יבעייני בכל חלקי הסותר, ומפלפל בהס, יתאמת לו האמת
 רדתה השקר, ולזה אף אס חיי ישתכת איזה דין המקובל בתורה מהר סיני איש
ם ובהתיישבו בדין היא יציק וישיג האמת. כאומרם ז׳׳ל  מפי איש, בפילפול התנ
 כ״ב הלכות נשתכחו באבלו של משה והחזירם עתניאל בפילפולו, והיינו היו מתיניס
: והעמידו תלמידים הרבה, אפשר לומר לפי שעד אנשי כנה׳׳ג היו ן י  בד
׳  מקובלים איש מפי איש כי בכל דור ורור היה ראש הקבלה ח' מייתר, כרפי
 הרמב״ם בהקדמת ספרו, ולפי שחשש׳ שיוא מסבה הגלות ור\ב הצרוה יזס ההיה
 הקבלה לאיש א׳ לבדי כמו שהיה ער היום, שמא ח׳׳.י יקרה ט איזה מ׳-ןרה רכבה
 את נר ישראל, לזה צוו והעמידו תלמידים הרבה שימסרו קבלתם להלמ־דס הרבה
ו ־־׳הם עליהם, והייני והעמידו כלומר ש־פא־ו איהס בימיהם נ מ ס  ויגדלו אותם י
 כדי שיהיו מוסמכים בחייהם, וגזה אף אס ת׳׳י א׳ מהם שכח דין ח׳ חבירו
 יזכיר אותו: ועשו סייג לתורה, כלימר ואעפי׳ שמרוב הצרות והשמדות ישכח
 אי יסתפק בדיר ההוא אפי׳ מה־ב־ם המקובלים, כשיעשו ס־יג ימשמרת למשמרת
: י  כאשר יפרצו גדר התורה מצד השכחה כנז׳ לא יבאו ל־גע בעצם התירה ח״
ה משירי בנהיג יגו׳, אפשר לימר שזכר שהיה משירי י  בי• שמעון הצדיק ה
ג, לפי שכנה״ג לא דברו רק עם התכמים בעלי קבלה ההורה  ננהי
 מפי אל פי ננז', אבל עם שאר העם לא דברו, לזה שמעין הצדק שהיה מהם
ת ס  דבר כנגד כל המין ישראל והשלים מה שחסרו הם, הייני אימרי, היה משיד׳ מ
 הגדולה, ולפי שזה המיסר יהמדה הטיבה מוכרחת לקיום העילס בכלל/ לזה היית
ד  מרגילא בפומיה ולא אמר איתה שעם א׳ לא שהים, אלא תמיד היה אימר נ
ם י ר ב ׳ בקיומה היא קיימם ואמר: על ג׳ ד  להזהיר את בגי העולם לקיימה, נ

 העולם



 התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים : ג אנטיגנום איש םוכו
 קבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשץ
 את הרב על מנת לקבל פרם אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב

 שלא
 — פי׳ טכיי היד אברהם אזולאי —

: על התורה כי ע׳׳י העמדה  העולם עומד על קיומו, ובלחם אין לו קיום ו
י מ  עסק התורה מורידים השפע מלמעלה ממקיר הברכות להחיוח העולם, ולזה א
 והגית בו יומס ולילה, כי זה העולם התחתון הוא עילם הקליפות, רחוק מן הקרושה
י עסק תמידי בתודה הרותנית  שהוא חיות העולמות, אין לו תייס וקיום אלא ע״
 כי ע״י מוריד השפע מלמעלה לעוסק בה ובאמצעותו יקבלו חיות ושפע כל העילמית
, ולזה צריך העסק בתורה תמידי שלא יפסק רגע אי, שאס יפסק העסק  טלס
 בתורה, יפסק השפע המקיים העילס, כמו שנתבאר אצל־נו הדרוש הזה בספר
: ב׳ על העבודה, היא עבירת הקרבנות ד ״ ס  חסר לאברהם ובמקומות אחריס ב
 בזמן שהי׳ בית המקדש, ובזמן הזה היא עבורה שבלב זו תפלה, שהכוונה בהס הוא
 להעלות ההתעוררות ממעה למעלה סור המ׳׳ן הנז׳ בזוהר, כי ע״י התעוררות
 התחתון היה נעשה הייחור העליון כנז׳ בזוהר, וע׳׳י ירד השפע לכל העולמות
 לק־ומס ות־ותם, וז׳׳ש ועל העבודה ועל גמילות תסדיס, רהייני הייחיר העליון
י ג׳׳ת, כנידע ליודעי ׳  שמשפיע צדיק בצדק וגומלים חסר זה לזה, יזה נעשה ג׳׳כ ע׳
 תן: ויש לימר ג׳׳כ כי ע״י הדביר והמחשבה והמעשה יתקיימו כל חלקי העולם
י העבודה שבלב ׳  כי ע״י עסק ודיבור בעסק התירה מתקיים עולם היצירה ע׳
 שהיא המחשבה בתפלה שאין צריך להשמיע לאזנו אלא ע״ד ותנה מדברת על לבה
 היא קיום עולם הבריאה, וע׳׳י המעשה דהיינו גמילות חסרים בגופו ובממונו מתקיים
׳ רבריס העולם קייס, ודי בזה לאהבת הקיציר: ג י  עולס העשייה, והיינו רקתני ע״

 ג׳ אנסינטיס איש םונו קבל וגי/ פי׳ קבל ההורה משמעין הצדיק: אל
 תהיו כעבדים יגי׳ אלא היו כעברים ימי, לפי ששמעון הצדיק
 אמר למעלה שצריך לארס להתעסק בתורה ובעבורה ובג׳׳ח לפי שהם קייס
, עתה בא אנכי־גנוס לומר אופן העסק בתורה ובמצות והטונה בעשייתם י  העולם מז
 ואמר אל תהיו כעברים וגו׳ והענין נבר זכרנו לעיל בק־ציר כי אין ייתור למעלה
 אלא ע׳׳י מעשה ישראל הצדיקים בעסק התירה והמצות ובתפלה, ואפי׳ אס יתקבצו
 כל מלאכי מרום וכל צבא השמים וכל הנמצאים טלם, אין להם המצאה לעשיתי
 כלל אס לא ע״י מעשה התתתיניס בעבודתם כנז׳ בספר הזוהר, וכפי שיעור
 התעוררות והכשר המעשה והכוונה בו כן יהיה התרחבות הציניר והארת שפע
 העליון, כי אינו דומה המכוון בפשע הדברים למכיון בתפלתי ע״ר הסיר, והעוברים
 העוסקים בתורה ובתפלה ובמצות הס בכלל ב׳ חלקים, ויש העובד שכל עבירתו
 ועסקו בתורה ובתפלה ובמצות הוא עיר פשע הדברים, והס נקי־איס העוברים
 ע״מ לקבל פרס, כי מי שלא למר דרך סור כלל עם היותו שלם בעבודת קינו
 מאהבה בלא שוס פנייה כלל אלא מאהבת גדילת רוממהי הגדול ואין פנייתו לשום
יר ע׳׳מ לקבל  שכר כלל אלא טונתו שלימה בתכלית השלימות, לעולס יקרא עי

 פרס



 ג
 שלא על מנת לקבל פרם ויהי מורא שמים עליכם : ף יוסי בן
 יועזר איש צרדה ויוםי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן
 יועזר איש צרדה אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק

 בעפר
 — פי׳ מכ״י היר אברהם אזולאי —

 פרס, דהיינו שבהיותו מתפלל לקונו או נוטל לולבו ומקריב זבחו וכיוצא, כל
 כוונתו הוא כפי הדבריס היוצאים מפיו, שאס יאמר ברך עלינו ה׳ אלקינו את השנה
 הזאת, וכן רפאנו ה׳ ונרפא וכל כיוצא הרי כל כוונתו לתועלת עצמי, להשפיע
 רב טוב לעולם, וכל מה שיוסיף ויתאמץ בכוונתו בהפלתו יוסיף להיות הובע
 פרס רב חרבו הברכה והרפואה והחיים והשלום כאי׳ זכרנו לת״ס וכיוצא, וכן
 בכוונתו בנענוע לולבו לעצור טללים רעים וכיוצא, הרי לעילם נוטל פרס מרבו
 לפי שלא למד סוד הדברים, אמנם העובד שלא ע״מ לקבל פרס, הוא האיש
 אשר חנט קונו ליכנס בפנימית החכמה הנסתרת וידע וישכיל כי באומרו ברך
 עליט וכן רפאנו הטונה בהס להמשיך ברכה ושפע בכל ברכה לספירה פלונית
 וברכת רפאני לספירה פלונית כנודע אצלינו, הנה איש כזה עובד קב״ה ושכינחיה
 כבן וכעבר המשמש את רבו עבודה שלימה מאהבה בלי לקנות ממנו שוס תועלת
 ולא פרס בעבודה ההיא, וז״ש התנא אלא היו כעבדים המשמשים את הרב
 ע״מ שלא לקבל פרס ; ואומרו ויהי מורא שמים על־כס, אפשר לימר כ׳ יש
ס בטוב כיונתי כאשר ב בין מעשה בעלי החכמה והסוד לעיה, כ׳ החנ  הפרש י
 יכוון בתפלתי, תתעלה נשמתי בהתעוררותו ממדרגה למדרגה ומסבה לסבה עד
 שתגיע ותרצה ותראה לפני קינה, ותדבק במקירה במקור החייס, ואז ישפיע
 עליה משם שפע רב, ויהי הוא כלי ומקום ומכון להשפעה, ומחט יתחלק לכל
י בזוהר פ׳ תרומה, עד שתדבק בו השכינה, וז״ש ויהי מורה שמיס עליכס ז  העולם מ
 כלימר שאור השכינה עצמה הוא נקראת מורא שמיס, תהיה שורה עליכם, ואתם
/ כי אתה הוא במקיס הצטר הגדול  תהיו כסא לה ועליך יורק השפע כנז
 במקיס צדיק יסוד עולם, ואינו כן המכוון בפשט הדבריס, ואיני מכוון ע״ד הסיר
 כנז׳ בזוהר פ׳ חקה שלא יכנס לראות פני שכינה, ואס יענו אותי, הוא ע״י

ס : ט  שליח מבחוץ, כי הוא בהסתר פ

 ד׳, ר׳ יוסי בן ׳ועזר איש צרירה וייס* בן יוחנן איש ירושלים קבלי חהס
 רוב המפרשים פי׳ שאלו השניס הנז׳ קבלו משמעון ואנטיגטם,
 וזה מסכים למה שכתבט לעיל סי׳ א׳ והעמידו תלמידים הרבה, שקורס אנשי
 כנה״ג היו מקיבליס איש מפי איש כי בכל דור לא היה ראש הקבלה אלא
 אחד, והיה ראש לכל הדור, וכל הדור היו תלמידיו, ואנשי כנה״ג בראותם
 החורבן והגלות תקני שלא יחסרו קבלתם לא׳ לבדו אלא לרבים, ולזה משם
 ולהלאה תמצא עד סוף הפרק ששנים היו מקבלים משנים, כדי שלא תשתכח
 התורה מרוב הצרות כנז׳ לעיל: ולפי שזכר למעלה מעלת העובד השס ואופן
 העבודה והעסק בעבודה כנז׳ סי׳ ג׳, עתה בא לבאר איך יקנה וילמיד התורה,
 ואחר יהי ביתך בית ועד לחכמים, שיהיו ביתו שדר בו תמיד בית המדרש



 בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם : ה יוסי בן יוחנן איש
 ירושלם אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עגיים בגי ביתך ואל
 תרבה שיחה עם האשה. באשתו אמרו קל וחמר באשת חבירו

 לחכמים, כלומר שתמיד לא יזוז מבית המדרש יומם ולילה, מה שאין כן אם
 יצטרך ללכת מביתו לבית המדרש שיתבטל מדרכי תירה בעת לכתו והחזרתו
 ובעת שכבי וקומו ואכילתו, ובאותם השעות כמה חרושים נאבדו מחט שאין להם
 תשלומין ותמורה, אבל אס ביתו יהיה כית וער לחכמים, אפי׳ כשאוכל ועישה
ק באפר רגליהם, הוא ב א ת י מ י ה ה: ו נ  עסקיו הוא שומע ד״ת דשומע כעו
 התנאי השני להשגת החכמה והתורה שצריך ללמוד מכל ארס אפי׳ שיראה
 לו שהוא פחות במדרגה ממט שלא יאמר אני אצטרך ללמוד מפלוני, שאס יראי
 אותי שאני לומד ממט, יחשביני בני ארס לעס הארץ, וזאת הסברא הרעה היא
 הפילה כתר התורה שנשתכחה התירה והחכמה מישראל בדור הזה, כי בראות
 הארס שיכבדוהו ויקראו אותו חכם פליט ויותר ויותר אס יקראו לו בשם החכם
 השלם, שיתביש ללמוד מאיש אחר שלא זנה לשם זה אפילי שהוא יודע שזה יידע
ט בכל חלקי החכמה, וכן כתב הרמב״ס בהלכית קדוש החדש וזיל, וכל מ  יותר מ
 אלו היבריס וכיוצא בהם לא יודעו לארם בהבנת שיכלית אלא אחר ההקדמות
 וחכמות רבות אשר לא ישיגם אלא מי שרוחו נכונה ושפלה ולבי תאב לידע ולעמוד
 על אמיתת האמת עכ״ל, כנגד מה שאמי לא ישיגם אלא מי שרוחו נכונה ושפלה,
י יגליהס כדפי׳, וכנגד מה שאמי ולבו תאב פ ע  הוא שאמר התנא והוי מתאבק ב
ם׳ י נ  לידע ולעמוד על אמיתת האמת, אמר התנא יהי׳ שותה בצמא, ויש ספרים ד
 כצמא את דבריהם, כי החשק והתאוה להשיג חכמה התירה, אינה כחשק ותאוה
 להשיג שאר החכמות לפי שכל החכמות יכ״ש כל התאיות הגשמיות יש להס תכלית,
 ובהגיע אל התכלית יפסק החשק והתאיה להשגת הדבר ההוא, מה שאין כן בחנמת
 התורה וסודותיה שאין להם תכלית, ולזה לעולם לא תפסיק הצמא והחשק יהתאוה
 להשגתם כי תמיד הולך ומשיג, ועדין יש ויש להשיג, נמו שנתבאר אצליט בפי׳
 משלי על פסוק אס מצאת ויש אחרת ותקותך לא תכרית, וז״ש והוי שותה בצמא
 את דבריהם אפי׳ בפי׳ פסוק אחר, כי כ״א מחכמי ישראל יש לו פי׳ א׳ באותו פסוק
 מה שאין לחבירו וצריך שתשתה תמיד אש דבריהם, ועדיין אתה צמא תמיד, כמו

 השותה מ׳ הים המלוחים כל עור שירבה לשתות תגדל הצמא:

׳ יוסי בן יוחנן איש ירושלים אימר, יהי ביתך פתיח לרוחה וגי׳, לפי  הי
 שזכר למעלה שמעין הצדיק שעל גמילות חסרים העילס
 עומד, בא ללמד איך יתנהג בג״ח, ואומר יהי ביתך פתוח לרוחה, פי׳ שלא ירגיל
 עצמו להכסין בביתי העניס לבד, אלא יהי ביתו פתיח לנל עיבר ישב, בין עשיר בין
 עט, שיהיה להם רוחה ונחת רוח, כי זאת המצוה היא יקרת הערך, עס העשירים
ית ימצא העשיר רוחה ונחת ריח  שלא חסר להס כלים, עכ״ז כשיקבלו הבעל הי
ם כי זאת המציה היא קיום העולסיכנז׳ לעיל, העולם עומד, והעני; :•א  וכיש העטי

 מכאן
 — סי' מכיי היד אברהם אזולאי —



 מכאן אמרו חכמים בל המרבה שיחה עם האשד. גורם רעה לעצמו
 ובוטל מדברי תורה וסיפר, יורש גהינם : ן יהושע בן פרחיה ונתאי
 הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך

 חבר
 — פי׳ מכיי היי אברהם אזולאי —

 שהקיבין המדיני שהוא קיום העולם הוא קיומו ועיקרו על זאת המציה שא״א שיהיה
 הקיבוץ המדיני ולא יושלם סרורו אלא בהיות בני המרינה עוזרים זה לזה, וגומלים
 תסר זה לזה במלאכית ובפעילות כנודע, שאס לא יעזרו זה לזה או ינגדו זה לזה,
 יפסיד הקיבוץ המדיני, ולזאת הסיבה נחרחקי עמון ומואב מלבא בקהל, מרה
 כנגר מרה, הם לא רצו לעשות עם ישראל ג״ח כי לא קרמו איתס בלחם ובמים
 ג״כ נעשו שלא יהיה להם קיבוץ מדיני עם ישראל, ולא יבאו בקהל מרה כנגר
 מרה, וזה שאמר התנא, יהי ביתך פתיח לרות־ לכל ארס שלא יהיה סגור בפני
 שוס ארס, אפי׳ מהמים וכיוצא, ובזה ימשך מרה אתרת עיבה ויהיו עניים בני
 ביתך שלא יתביישו להכניס לביתך בראותם רכל רכפין ייתי ויאכל. א״נ ראם תאמר
 אין לי עושר לעשות זה, לזה אמר, ויהיו עניים בני ביתך כלומר שבני ביתך
 יתפרנסו כמי העניים בצמצום גדול, אבל לצדקה תפזר באופן שמה שתצמצם כאן
 תוציא כאן, ותוכל לעשית המצוה, לפי שהאשה עיניה צרה באורתים כררז״ל על
 מהרי שלש סאין קמת סולת וגוי, לזה אמר כשתרצה לעשית זה. אל תרבה שיתה
ס האשה (כי) ביראי תעכב על ירך כנז׳, ימכאן אמרו תז״ל קיו אס  ועצה ע
 באשתו אמרו שלא ירבה שיתה כנז', שאין כאן (אלא) שמא לא יעשה מצוה מן
 המובחר כאומרם בשרה קמח סילת, כ״ש באשת חברו כרפירש ואזיל, וקצת ממה
 שכתבתי מצאתי בקצת מפרשים, בל המרבה שיחה עם האשה מרס רעה
 לעצמו ש־חלש כתו, עייר אל תחן לנשים תליך, וזהו גורס רעה לעצמו ולגופו
 ובטל מר״ת״כי הנמשך אחר התאוות הגופניות בטל מר״ת, כי ר״ת והתאות הגופניות
: וסופו יורש גיהנם, אס היא אשה זרה  הס שתי צרות זו לזו, כשזה קס זה טפל

 א״נ גורס רעה היא לילית ע״ר לא תאונה אלך רעה וגו/

 וי• יהושע ב[ פרחיה וגי׳ עשה לך רב ומי, זה השלם חזר ללמד על אופן
 הלימוד שילמור האדם, ואפשר לומר שהודיענו שצריך
 שיעשה לו רב, שכל קבלתי ממנו, שאין ראוי לתלמיד שיקבל מתכמיס רבים, דאס
 כן יסתפק בקבלתו כי לא ירע על מי יסמוך, אם על בית הלל או על בית שמאי
 וכיוצא בזה, לזה אמר עשה לך רב, כלומר אעפ״י שתלמוד מהרבה תכמיס כי
 איזהו תכס הלומד מכל ארס, אפי׳ הכי עשה השתדלות ליתד לך רב א׳ שתסמוך
 על קבלתי, וקנה לך חבר כלימר שאעפ״י שיהיו לך אוהבים ורעים רבים, אפי׳
 הכי קנה לך תבר, מיוחד שיהיה בעל סודך שלא תגלה כל סירותיך אלא אליו
 כי בזה תגדל האהבה בניכם, שאס יהיו לארס תברים רבים ויגלה סורו לכולם
 א״א שלא יתגלה סורי, ועיר שהאהבה כאשר תתתלק לרעים רבים תתמעט, חס
 שאין כן כשלא יהיה לו אלא תבר א׳ שתתרבה האהבה: ואפשר לימר ג״כ עשה
 לך רב, כלומר שאין לך ללמוד עם רב א׳ שיש לו תלמידים רבים וכ״ש אס התלמידים

 הס



 חבר והוי דן את כל האדם לכף זבות > ז נתאי הארבלי אומר הרחק
ן  משנ

 — םי׳ מ5״י ה־ר אברהם אזולאי —
 הם במדרגות מתחלפות, שזה מונע גדול שלא יונל הארס ללמוד כרצוני, ובזמן
ס רב א׳ הרבה יעזור  שירצה, כשזה בא זה הולך וכיוצא, אבל כאשר יהיה לבדו ע
 ללמוד כל מה שירצה, וז״ש עשה לך לברך רב, וקנה לך חבר, כלומר לא תבקש
 חבר שיש לא חבריס רבים, אלא חבר שיהיה מיוחד אלא לך לברך, כי בזה כל
: ורש׳׳ פי' וקנה לך חבר, יש אומרים ספרים פי' שירבה ך  כוונתו לא יהיה אלא ל
ס ואתי שפיר לשון קנייה ונפי זה אפשר לומר עשה לך רב וקנה  לקטה הספ־י
למפה סופרים ומפי ספריס, כי ע״י הספריס קונה האדם י  לך חבר ע״ר שאמרו רז
 החכמה שיתגלו לו ריעות הראשונים כולם, בהס ישיג מה שהשיגו כל הקרמוניס,
 וצריך גיכ רב שיוריהו ויודיעהו הבנת הספר, ואס לא ימצא מי שיורהו הבנת
 הספר או אחר שכבר הוא גדול הדור שאין (צריך) לו רב, צריך האדס כשיעיין
 בספרי הראשונים שלא ימהר להקשות על רבריהס, או ׳חשיב דבריהם לאין, או
 יג־ה הספר מסברתו וכיוצא, אלא יתמיד העיון בענין ההוא וירון בנפשו ששכל
 הראשונים כפתחו של אולס והס ענקים לגבי האחרונים, רלא אכשיר דרי לימר
 ששכלו גדול מן הראשון להשיב על דבריהם, אלא ייין אותם לקה זנות, וילין בעדם זנות
 כרי לכוון דבריהם לאמת אעפ״י שירחיק מעט לשין הספר כרי שיסכים אל האמת:
 זי• נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע וגו׳, כלימר אף על פי

 שכבר הוא שוכן אצלך, ואי אפשר לך להתפרר
 ממנו בהחלט, על הפחות הרחק ממנו כפי מה שאפשר לך, כיון שהוא רע בקצה
 האחרון, כי הרע הוא הרשע הגמור שהוא יותר מרשע סתם, ולפי שהוא
 רשע גדול בתכלית הרשע, לא יועילו דבריך להשיבו בתשובה, ולזה יותר טוב
 להתרחק ממנו, ומה שלא אמר התרחק אלא הרחק כלו׳ אפיי לאחרים הרחיקם
 שלא יקרבו אליו, אמנם לרשע סתם כיון שאינו שוכן אצלך אל תתחבר עמו אעפ״י
 שאינו כ״כ רשע בקצה האחרון, והיה אפשר להשיבו בתשובה ולהוציא יקר מזולל
 כיון שאיט תמיר עמך ואינו שכנך, ואינך מתחבר עמו, אלא לעתים רחיקיס לא
 תוכל להחזירו למוטב, ולזה אל התחבר עמו, (ואפשר לימר כי התנא מזהיר לארס
 להרחיק ממי שהוא שכנו רע וז״א משכן רע, כלומר ממי שהיא שכן לרע, מכ״ש כי
 אתה אל תתחבר לרשע לפי שאו׳ לרשע ואוי לשכנו בפורעניות, לכן צריך לעשות גרר
 לבלתי התקרב למי ששכנו רע כנ״ל, הצעיר יצחק בלא״א הרב המחבר זצוק״ל),
 וא״נ אמר ואל תתחבר לרשע. כלומר שאס היה הוא מתחבר אליך, שתהיה אתה
 עיקר והוא טפל היה טוב, שיש תקוה שישמע לדבריך כיון שאתה הוא העיקר
 אמנם כאשר הוא יהיה העיקר ואתה טפל, וראי שלא ישמע לדבריך, ולזה אל
 תתחבר אליו שתהיה אתה טפל אליו: ואל תתיאש מן הפורענות, כלומר אעפיי
 שצדתיך שלא תתחבר עמהס, מ״מ אס יבא להם פורעטת הצילס, וכענין שאמר
 הכתיב כי תפגע שור אויבך וארז״ל שברשע מדבר כי זה משלימות הנפש, וגס
 הוא אז קרוב להחזירו למוטב, וזהו פי׳ והפלתי ברעותיהס, וסמך ליה ושמעי

 אמרו כי נעמו, מס׳ מורש שמואל:
 יהורא



 ה
 משבן רע ואל תתחבר לרשע ואל ת־יאיט p הפרענות : ח יהודה
 בן טבאי ושמעון בן שטח קבלי מהם יהודה בן טבאי אומר אל תעש
 עצמך כעורכי הדינץ וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך
 כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את
 הדין : ט שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והיי
 זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר : י שמעיה ואבטליון קבלו

 מה:
 פי' מכ־י ה"־ אביהם אזו־יא׳

 ח׳ p טיאי וגי/ אל העש עצמך כעורכי וגו׳, פי׳ רש״י כאורכי
 כתיב במשנה באלף: וכתב הריטב״א ונראה שהוא
 מלשון ארוכה ימרפא כאותן שמעלי; אריכה לבעל דין ומחזקין אותן
 בעענית כדי שיצא זכאי בדינו: ייש מי שפירש, שלא יערב לבבו לדון
 יחיד, ולומר אני לידי בשכלי אעריך שתי כיתות דיינים יאפלפל ואוכיח
/ ייש מי שפי׳ לפי שדרך י ג  לשני הצדדים, ודיקא נמי דקאמר אל תעש עצמך ו
 הדיינים כשבעלי הדי; זה בורר לי אחר ומהפך בזכותו וזה בורר לו אחד להפך
: הזהיר התנא אל נ״א מ; הדיינים, ז ל  בזכותו, וכאילו היא דבל• הניגע לדיין בעצמי, י
 ולכן אמר בלשי! יחיד, כעורכי הדינים כלומד כאותם שערכי ובררי אתכם
ן שהוא בירר אותך, וחבירך נ או  לדיינים, שהם התיבע והנתבע שאתה תהפך בזנית י
׳ בזה אתם עישים עצמנם כאלי אתם הבעלי י איתי נ י י  יהפך בזנות שמעי; שב
ק שניהם יהיו שיים ויהיו בעניך וגוי  דיני[ עצמם, אי; יאוי לעשות זה, י
בה שניהם לפניך ם הי בי ״ל נשמהענ ו נשיהיו בעלי הדי; עומדים לפניך, י  ואמי
ה י  לפי שלא רצו לקבל הדין, אז יהיו בעיניך שניהם כאחד כישעים, וכשקל מה
 נפערין מלפניך, ופירש ואמר זאת הפכןירה, שרוצה לימי כי בנקל קבלו עליהם

 את הדי;, ולכך הס נפטרים מהר, אז תחזיקס לזכאים ולצדיקים,—
ס וגו/ לפי שלמעלה י  ט׳. p שטח אימר היי מרבה לחקיר אתהעד
 לא הזהיר לדיין רק על בעלי דיני! שיהיו בעיניו כרשעים
 ולפי זה יובן שלעדיס הבאים להעיד, שידינם לכף זנית, באומרו שאין אדם חיטא
נ בא שמעין בן  ולא לו, ומסתמא אמת יהגה חנם, ולא ירבה לחקיר איתס, ע״
 שטח להוסיף אעפ״י שאין ראוי שיהיו גם העלים בעיני הדיין כרשעים, עכ׳׳ז
 צריך לחקיר איתם היטב, כדכתיב ודרשת וחקרת ישאלת היטב וגי', וע״כ אמר
 הוי מרבה לחקור את העדים, ותהיה החקירה בחכמה ובערמה באיפן שלא ילמדו
 מדבריך הדרך הנאו׳ כפי הדין בעדותם, וילכו בה לזכית למי שיש בדעתם
 לסייעו בעדות שקר, כי כן יקרה פעמים רבית בדיינים בלתי ערומים בחקירתם
 שיבינו העדים מתוך חקירת הדיינים, מה צריך שיעידו, ואז יעידו עליו ; ולפי
 ששמעון בן שטח מפני המעשה שבא לידו שתלה שמנים נשים באשקלון, ונהרג

 בנו בבית דין עיי עדות שקר, לפיכך היה רגיל לומר כן :
 י׳. שט^יה ואבטלימ וגו׳ אהוב את המלאכה, לפי שהקיבוץ המדיני בכלל
יתחלק עניניהס לג׳ חלקים אין עוד מלבדם, מלבד ' 

 המתבודדים



־ ושנא את הרבנות ואל תתוידע  מהם. שמעיה אומר אהוב את המלאי
 לרשות : יא אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריבם שמא תחובו
 חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם

 דמותו
 — פי׳ מכיי ה״־ אברהם אזולא. —

 המתבודדים העוסקים בחכמה שהס למעלה מן הכל, שאין להם עסק טס שוס
 אדם ; החלק הא׳ הס הבעלי מלאכה וסחורה בכל אופני משא ומתן שבעולם
; הס המנהיגים את העס והשופעים נ :  שכוונתם להתעסק להיויח מעות, והחלק ה
ו ודייניו ושופטיו ; והחלק הג,׳ הס אשי כח בהם לעמוד בהיכל י ופינסי י די  די
 המלך ושייס הקרובים למלכות ; ועל החלק הראשון אמר שהיא הנבחר בכל
ותי טיב שיעסיק בו הארס ;  הג׳ חלקים, ואמר ראוי לאהוב אותי, שהוא הי
 ועל החלק השני אמר, שראוי לשנוא אותו, אך אין ראוי להתרחק ממנו בהחלט,
 כי לפעמים יביא הצורך להיות דיין ומנהיג כשלא יהיה שס יותר הגון ממנו,
 אין ראוי להתרחק וכל מינוי והנהגה נכלל בשם רבנות, וז״א ושנא את הרבנות ;
י ואל תתודע לרשות בשיס צד אין ממנו תועלת כלל, רק מ  ועל החלק הג׳ א
י עסוק במלאכה כלו׳ הרגל מ ע כל הייס ; ואמי אהוב את המלאכה, ולא א  י
 עצמך בה, עד שתחזוי המלאכה טבע שני, ולא תהיה לעול כבר עליך, ולא אמר
י המלאכה, לומר אהוב את המלאכה אעפ״י שאין אתה צריך להיויח נ  אהוב ש
נס אהוב את המלאכה אעפי׳י שאין אתה צייך לשכיה,  שיש לך במה להתפי
 שהבטלה מביאה לידי שעמוס, ולידי זמה, וג״כ שנא את היבנות, כי בזה יתגאה
 האדם שהגאוה יביא לאדם לירי חטא, ושמא יחטא, וכיש אל תתודע לרשות,
 לפי שבישות בודאי חוטא הארס לפי הישות אינה רוצה אלא למי שמתנין} לו,

ס לישות שלא כדין : י  ויביא לי הנאה, ולפעמים ימסוי ממון אחי

כס וגו׳, הזהיי על רביי חכמים י  יא/ אבטלימ אומר חכמים הזהיו בדבי
 שהס הסייגים שעושים החכמים לתורה, עיש עשו משמרת
 למשמיתי, והס הם דבייהס של החכמים שעושים סייג לתורה, כרי שלא יגע
 האדם באיסורא דאורייתא, והיה עולה על הדעת לימי, כי הסייג לתויה לא
 נעשה ואיני צייך אלא להמון העס אשי אינם יודעים להזהר, והסייג מזהיר אותס שלא
 יגעי באיסויא ראויייתא, אבל לחכמים שתם זייזיס במצות אין צייך להס לשמור
יכס, כי אפיי שאתם חכמים י התנא, חכמים הזהיו בדבי מ  הסייג כלל, ולכן א
יכס אפשי לכס שתגעו באיסורי  אס אין אתם נזהרים בסייגים שהס רבי
 דאורייתא החמורות, כמו ע׳׳ז וגילוי עריות, כמי שאמר התנא גלות בא לעולם
 על עוברי ע״ז ועל ג״ע ועל שפיכת רמיס, והטעם רעבירה גוררת
 עבירה ; וז״ש, שמא תחובו חובת גלות, ויהיה חובת גלות מלשון עון
 ואשמה, כי העין קרוי חיי:ה, כמו שמצוה קרויה זכות, וז״ש שמא מן הקל תבאו
י, עד שתחובו ותעברו על עין וחובת הגלית : ותגלו למקום המים  אל החמי
 הרעים, דהיינו כובד צית עול, ושעבוד הגלות, ולא עליכם לבד יהיה הגלות, כי
 ימשך השעבוד לבניכם אחריכם, וז״ש וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו,

 כלוי



 ו ו

 וימותו ונמצא שם שמיס מתחלל •י יב הלל ושמאי קבלו מהפ.
 הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שרום ורודף שלום אוהב את
 הבריות ומקרבן יתירה : יג הוא היה אומר נגד שמא אבד שמה

 ודלא
- פי' מכ״י היי אביהם אזולאי — • 

ת ארוך כמו הגלות  כלו׳ שימשך הגלות ער שימותו הבאים אחריכם, ועדיין מלו
ס איה נא אלהיהם, ושמו י ג  האריך הזה, ובזה מתחלל שם שמים, כ׳ יאמרו ה
 הגדול המחולל בגרם : יז׳׳ש ונמלא ש׳׳ש מהחלל, וכל זה בא לכם על שלא

: ז ״  נזהרו בסייג התורה כנ

 יב. הלל ו^מאי קבלו מהם וגו/ הוי מתלמידיו של אהרן כלימר הוי
ס  למר מאהרן שהיה איהב שלום כמו שפי׳ הרעי
 ואחר אוהב שלום וגי׳ שתחילה צריך שיהיה הוא אוהב שלום לעצמי, שיהיה אהוב
 וטוב השלום בעיניו, ואוהב אותו לעצמו, ומזה ימשך ג״כ שיתן שלים בין אחרים,
 ואפשר נמי שאו׳ אוהב שלום שלא יעשה חחליקת, אלא שיתמיד השלים תמיר
 ואם יקרה מקרה שיתחדש המחלוקת ויפסר השלום, ירריף אחריו להשיגו ולהחזירו
 כבתחלה, א״נ איהב שלים, כאשר ירצה חבירך לעשות עמך שלים תתרצה לו
 במהרה, ואס הוא לא ירצה אלא להחזיק במחלוקת, רדוף אתה אחר השלים
 ופייס אותו ער שתעשה שלום : אוהב את הבריות, כלו׳ הוי אוהב את
 הבריות, שמהראשונה החשיך השניה, אחר שיהיה טבעו אוהב השלום, מזה ימשך
 שיהיה בטבעו לאהוב את הבריות, ולזה לא אמר, הוי אוהב את הבריות, כללו
 שניהם הם מרה אחת, יחהאחת נמשכת חברתה כנ״ז, ואמר הוי אוהב את הברייה
 כלו׳ במה שהם בריותיו יתברך לבר, צריך לאהוב אותם, יהיו צדיקים או זולתם
י שהם רחוקים ממנה ; ואפשר לימר ימקרין  ובזה תהיה חק־בן לתירה, אעפ״
 לתורה, כלימר שתהיה אהה העיקר, והוא הטפל שיתקרב אליך, ולזה מוכרח הוא
 שיהיה טפל לך וילמיר ממך, לא שיהיה הוא העיקר ואתה תתקרב אליו ותהיה
 טפל רא׳׳כ אדרבה לא יועילו דבריך, ויש פחד שמא אתה תלמד מחנו, כמו
 שזכרנו למעלה סי׳ ז׳ שז״ש ואל תתחבר לרשע וגי׳ כלו׳ שיהיה הוא העיקר ואתה

 טפל, וכאן הזהיר בהיפך ומקרבן לתורה כרפ׳׳י, והוא דקדוק נכין :

 יג. הןא היה אומר נגר שמא וגי׳, אתר שאמר לעיל זמקי־בן לתירה, בא
 לבאר איך יהיה לימור האדם וכוונתו בלימיל התורה, ולפי שיש
 הרבה מינים בלומדים, א׳ לפי שיש מי שלומר בתורה כראוי ומוסיף להבין
 דבר מתיך דבר, אמנם כוונתי בלימודו כרי לעשות לו שס טוב בעולם, וכנגד
 זה אמר, נגר שמא, כלו׳ האיש המושך את השם שיהיה מגמתו ותכליתי, השם
 טוב מצר עלמי, הנה לא די שלא •מלא השם שמבקש למשוך, אלא שהשם טיב
 שהיה לי קידם צק יאבד אותו, וז״ש אבר שמיה וישאר קרח מכאן ומכאן, אלא
 הדרך הישר שלא יבקש אלא להשיג השלימות מצר עצמו, הטוב במה שהוא טיב
 וסיף השם טיב והכביר לבוא מאליו כאו׳ טוב שם משמן טוב ; ויש מין ב׳ מן
 הלימוד הפך זה, שאינו רוצה להוס־ןן כלל על מה שלמר מרבו, ואינו רוצה



ד הוא י :  ודלא מיםיף יםי־ף ודלא יריף קטלא חיב ודאשתמש בתגא הלף
 היה אומר אם אין אני לי טי לי ונשאני לעצמי םד. אני ואם לא

 עכשיו
 — פי׳ שניי היד אברהם אזולאי —

 להבין דבר מתוך דבר, חיש ודלא מוסיף וגו׳ שמי שאינו משתדל להיסיף על מה
 שלמד מרבי, יסיף ר״ל יכרת מהרה מהשליחות והלימוד ההיא, שזה יורה שאין
 תכליתו השלימות מצד עצמו רק שיחשט העילס שהיא חכס, ולזה הוא מסתפק
 במה שישמע מאחריס : יש מין ג׳ שלא ירצה ללמיד כלל, קעלא חייב שהוא
 גבר לא יצלח ; ייש מי שלימד על מנת ליהנות מתלמידו, שעישה למידי עפל אל
 התועלת המגיע אליו, לתועלת גיפי, לא לעשית לי שס, והנה זה ינרת כין העילס
 ני הנה תנלית נל הטיבות הם להשגת הטיב האחרון, והוא הלימוד בתורה, וזה
 שעשה בהפך ינרת מן העולם, ני נח לו שלא נברא ; ויש מפרשים דלא יוסיף
 כנגד לעשות מעשה המליה, ׳סיף ויכרת, וכנגד הלימוד והעיון בתירה אמר ודלא
 יליף קטלא חיב, ולפי שאפשר לאדם לקיים שניהם, אמנם הכל יהיה שלא לשמה
 כדי להשתרר וכדי שיקרא רבי, יזה הוא המשתמש בכתרה של תירה, ואמר
מת וכמי שכבר חלף והלך ועבר לי ונכרת מן העולם; ויש מי  שאיש נזה הוא חשוב נ
 שפירש נגד שמא וגי', כלומר באס למר תירה הרבה ער שזנה לשם טוב לא
ח עיר בלימוד התירה, אעפ״י שנמשך י ט  יתגאה לומר נבר יש לי ש0, לא א
 שמו בעולם, ונתפשט, יפס־ד שמי, ה״א הבד שמיה, ופי׳ ואמר ודלא יוסיף שלא
 היסיף להתמיד בלמוד ׳סיף, א״נ ורלא מוסיף דבר על דבר ויסיף נלו׳ יאבד

 וישתנח הלימוד שהיה לו :

 י*ד, הוא היה אומר אס אין אני לי ייי', כלומד אס אני בזמן שאין אני
; דהיינו זמן הזקנה שאיני מושל בי, שנבר אפס נחי, פ ט  שליט ב
 א׳׳כ נל הטובה והחשיבה שאעשה, לא תחשיב ל׳ לסניגיר, וז״ש מ׳ לי, מי ילמד
 עלי זנות, שכולם יאמרו שלפי שאין בי כח לחטא לכך שב בתשובה: אבל כשאני
 עובד אלהי כשאני בחור שחני לעצמי וברבות׳, ואז אני עובד את בוראי ועושה
 תשובה, אז בודאי דבר גדול אט עישה, וז״ש מה אני, כמו מה רב טובך, כלו׳
 כמה וכמה טיבה, עושה, וכיין שכן ראוי לעבי־ את בוראי ולשוב בימי בחרותי,
 שאס לא עכשיו בבחרותי אימתי אעביד, ואשיב כי בימי זקנה אין עבירת׳ חשובה
: א״נ שכוונתו לומר, שלא יתגאה האדם לא בעושר ולא בבנים, וקל ׳ ז נ  כלוס נ
 וחומר הוא, ומה אס אני שהוא טפי אינו שלי וז״ש אס אין אני לי, כלומר אס
 אין אפי׳ מפי איני שלי, כי בכל עת ובכל רגע אני מעיתד למות, א׳׳כ מי הוא
 הדבר שיקרא שלי, לא עושרי ילא בני אעם שלי, שאס גופי ועצמי איני שלי כ״ש
 הדברים שהם חין ממגי, וא׳׳כ איך אתגלה בהם: וכשאני לעצמי וגו׳ כלומר אס
 יעלה בדעתי לומר שעדי; אני בחור, וכפי הטבע עדין לא הגיע זמני, כי עדין
 אני לעצמי שאני בחיר, מה אני נתשב כמי ינחני מה, כי גס הבחורים מעותדיס
 למיתה נמו הזקנים, א״נ אף כשאט בחיר אני הבל וריק, יא״כ אס לא אעבוד
 יוצרי ענשיו אימתי אעבדני, לפי שבנל יום ויום נל ימי חיי (חט.) מחוייב לעטר

 את



 j י אבות ז
 עכשיו אימתי : טו שמאי אופר עשה תורתך קבע אמיר מעט ועשה
 הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות • טז רבן גמליאל
 היה אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אמרות:

 שמעון
 — פי׳ מכ*י היד אברהם אזולאי —

, אם יאמר למחר , כ ,  אח אלה/ אס אתבטל רגע אחר, מהי אשלם מה שחסרח
 אשלם, והרי למחר צריך לעביר בו מה שאני חייב בי, והלואי מחר יפרע את שלו״ע״ר
 כלו מעשיכם דבר יום ב־ימי: ויש מפרשים לפי שאין מה שיכריח לארס לעשות טוב או
 רע, כי הבחירה ביר האדם, וז״ש אם אין אני לי עושה הטיבה בבחירתי, מי לי,
 אין מי שיכרחני לררך הטובה, וכשאני לעצמי, כלימר זה שאני לעצמי ובבחירת,
 ואין מי שיכיחני בזה, מה אני, כמו רב טיבך, לפי שאני נחשב בזה ייתר
 מהמלאכים, לפי שהם הכרחיים במעשיהם, ואני ברציני, ולזה יש לי מעלה ויתרון

 יותר מהם, שיש לי שכר, ובהפך בהפך:
 ט״י שמאי אומר עשה תורתך קבע ע״ר קבעת עתים לתירה, פי׳ שיקבע
 עת לתורה, שאפילו יהיה לו כמה סבות וכמה עסקים באותו העת,
 לא יבטלנו יהיה מה שיהיה שלא יניח מלעסוק בהירה באותו העת הקבוע לו, כי
 זה יורה על העסק ההוא שהוא בקנין ילא במקרה, א״נ אפשר לימר, שבא
 להזהיר לארס שיהיה שנם בעיון ובמעשה ובדיבורו, וכנגד העיון אמר, שהעיון
 בתורה יהיה לתכלית המעשה, שמעלת הלימוד בחורה אינו אלא כלי שיבא לירי מעשה
 כאומרם ז״ל, תלמוד גריל, שהתלמיד מביא לירי מעשה, וז״ש עשה תירתך קבע,
 כלומר העשה שהיא המעשה יהיה קבע ולא עראי, כי בעסקך בעיין יבפילפולך
 בתורה לחרש בה, וזהו כינוי תורתך, יהיה העשה בה קבע ועיקר, שיפלפל ויתוש
 בתורה שיהיה עיקר העשה דהיינו המעשה שזהו העיון השלם בתורה לא זולתי,
 ובעני[ המעשה המלות, אמר, אמור מעט ועשה הרבה, שלא תאמר אשנה
 מאה פרקים, שמא לא היכל, וג׳׳כ שמא יקטרגו עליך לעככך, אלא אפי׳ שכוונתך
 לעשות הרבה צדקה וכיוצא, לא תיצא על פיך אלא המעט, יזהו מדת צדיקים:
׳ בזה  ועם שלימות תדיביר, והוי מקבל את כר האדם בסבר פגים יפות, נ
ט יעשה ע אדם: י־׳׳מ אמיר מ  יהיה רצוי לכל אחיי, וימצא תן בעיני אלקיס ו
 הרבה צדקה, ואס אין לך עישר לעשות הרבה לדקה, לפתות הסבר לעניים פנים
 ע״ר מאמר הנביא אס תפיק לרעב נפשך יגי׳: יי״מ אתר שתעשה תירהך קבע,
ט יעשה הרבה, ואחר שתהיה שלם בהירה ובמעשה המצית, לא ע  וג׳׳כ אמיר מ
 תתגאה על !ולתך שאינם בלתי שלימים כמוך, יתחשבס כאין נגדך אלא אפי'

ר פנים יפית כאלו הס כמיך: הארס בסי  והוי מקבל חת כל.
ק גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק, למעלה סי׳ ואי׳ , ר ז י  ט
 הזה־ר עשה לך רב לענין הלימוד שתהא חכמתו מקובלת
 מהקדמונים לי, אמנם כאן מזהיר על ענ־ן ההוראה, שאס ׳למור מחכמים רביס
 אין לסמוך על הוראתי שכן מציני שאחחז׳׳ל על רב יהודה שאין לסמיך על
; א׳׳נ י״מ שאס באה הוראה לידך מה שאינו מר  שמועתו משום דמכולי עלמא ג



 יז שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין הדונמים ולא מצאתי לגוף
 טוב משתיקה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים

 טביא
 — פי׳ טכיי היד אביהם אזולאי —

ח וחצטרך להוציאה מן הסברא, עשה לך רב כדי שיחברר לך הענין, ר מ  מבואר מ
 וחםתלק אחה מן הספק ולא תהא בוש מלשאול, ואך אס לא המצא גדול ממך
ק ממך, אולי יחברר לי מאי זי שמיעה שלמד, ואם לא יחברר ק  חשאל אף ל
" הסחלקמן הספק שלא יהיה כל עינש : , א ר ב ס  לשוס אחד ותצטרך להירוח מן ה
 הספק עליך, אלא תצטרף עמך אחרים, ועשה אותם רב עליך, ואפי׳ שאינס כן,
ט מן העונש: ואל תרבה לעשר אומדות, כלומר ע  כדי שיגיע לכל אחד חלק מ
 שלא יתמיד להודית במה שלא נתברר בגמרא, דרך אומד וסברא, אלא יפשפש
 בהלכות עד שימצא עזר וסמך לדבריו: וכתב החכם כהר׳ יהיסף אשכנזי ז״ל,
 מה שהפסיק כאן שלשלת הקבלה, כי מכאן והלאה היתה הקבלה הילכת מאב לבן,
 דהיינו מהלל לריג בני, ומר״ג לריש בני, ואח׳׳כ מר״ש לדיג ומר״ג לרשב״ג,
 ואח׳׳כ משס לר׳ בני של רשב״ג, ואח״כ לר׳׳ג בט ירי הלל שהיו ג״כ בניו,
 ואחר שפסק שלשל הדורות של משנה, חיזר לשלשלת הקבלה, ואומר ריב׳׳ז

 קבל מהלל, עכ״ל:

׳ שמ^ןל בנו אומר וגו׳, היינו רשב׳׳ג הנז׳ אחר זה, סי׳ יחי, אלא דבר ז  י

 זה אמרו עד שלא נסמך, לזה קתני שמעון ולא רבן שמעון,
 ולזה ג׳׳כ לא קתני לקמן הוא היה אומר, כן כתב החכם כהר׳ יהוסף אשכנזי,
 וכן כתבו קצת מפרשים, וכן כתב הרשב״ץ שזהו רשב״ג דהרוגי מלכות, ומה שלא
 אמר רבן שמעין אימר שמא קידם שנסמך נשיא אמר דברים אלו וקבעום על
 שמו בילדותו: כל ימי גדלתי וגו׳ כלימי ראוי לך לסמוך עלי בזה, כי הרבה
: גדלתי בן החכמים, בא להזהיר לתלמידים שהם ת מ  בדקתיו ונסית־ו ומצאתיו א
 הגדולים בין החכמים, כמו שהיה הוא בעודו תלמוד לשתוק בפני רביתיו, אבל
 אין הזהרה זאת לגדולים כשילמדו התלמידים שאין צריך לרב, לשתוק, אלא
 ללמד לתלמידיו דרך קצרה, ואפשר בעל זה קאמר אח״כ, וכל המרבה דברים
 מביא חטא : ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, ואפילו שיחרפט, כאו׳ אל תען
: ם י ב  כסיל כאולתי, וכן אמרו מי שאיני כיבל דבר אחד, ישמע דברים ר
 א״נ ׳״מ לגוף לעמי הארץ הנחשלים לגופים החומרים, טוב להס השתיקה, כי
 בדברו יגלה חסרוני, הפך האיש המשכיל: וי׳׳מ לא מצאתי לגיף כדבר הגיף
 לתלמידים, טיב משתיקה, כי הדיביר לפני החכס בחכמה, הוא היותר
 טיב מהשתיקה שאס יסכל ילמדוהו, ואס ישכיל ישבחוהו: וי״מ לא מצאתי לגיף
 וגו׳ ועל הסבלנות ששומעים חרפתם ואינם משיבין כנ״ז, ואמר. ולא המדרש בזה
 הוא העיקר, בשידע שהסבלנית הוא טוב די בזה, אבל צריך לדרגי ל עצמו במעשה
 הסבלנות הנ״ז הוא העיקר, כי רביס ידעו והבינו גדולת מעלח הסבלנות, אך
כ אני אומר שהעיקר היא המעשה, שירגיל  לא יפעלוהו, כאשר ירעו והבינו, עי
 במעשה הסבלנות, כדי שיעשה קטן בנפש: וי״מ כל ימי גדלתי בין החכמים ולא
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ן רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים ך י  מביא חטא :
 העולם קים על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר אמת ומשפט

 שלום שפטו בשעריבם :
י חנניא בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה ב  ר

 להם תורה ומצות שנאמר ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר :
 רבי

 — פי׳ טכ־י היד אברהם אזלאי —

 מלאחי מוסר יוחר מועיל מן השחיקה, וא״ת שצריך האדם לדבר עם בני אדם
 כדי שיאהבוהו ויקרבוהו ויועילוהו, לז״א כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה

 ומעשיו יקרבוהו וירחקוהו:

 י״ח רבן שמ^מ בן גמליאל אומר, על ג' דברים העולם עומד, נ״א
 קיים, וכחבו קלח מפרשים, שאינו חולק על דברי שמעין
 הצדיק הנ״ז בראש פרקי[, אלא לפי שרשב״ג היה אחר החרבן, ראה שהעבודה
 שהיא עבודח הקרבנוה שזכר שמעין הצדיק, חסרה, אמנם החורה וג״ח אפילו
י רשב״ג שהדין מ  אחר החורבן שנם בעולם, ע״כ כדי להשלים העכורה וחסרונה א
/ כדפי׳ במ״ש, ואפשר לומר דרברי גי  והאעח והשלום הם במקום העבודה ו
 שמעוןהלדיק מיירי בעולם בכללו כמו שפי׳ לעיר אמנם רשב״ג מיירי בזה העולם
 השפל שא״א שיחקיים הסדיר המדיני כ• אם ע״י השלשה אלי, הוא קיום ישוב
 בני אדם יחד, על הדין, שאלולי הדין שיש בין בני אדם להציל עשיק מיד
 עושקי, איש אח רעהו חיים בלעי, לפי שהדיין כדי לקיים העולם צריך לדון
 כפי הוראח שעה, אעפ״י שאין האמח כן, וז״ש על הדין : ועל האמה, שזוא
 דין אמח מצד עצמו ואין צריך להורהח שעה : ועל השלום, בין אדם לחבירו
; וי׳׳מ שכל שלשה הס אי, י נ אחד יעזור לחבירו שזהו חכליח הקבוץ המדי  שכל 4
 על הדין וטל האמת שידון הדין במה שהיא אמת, לא לאהבת הבעל דין וכיוצא,
 ועל השלום, כי הדיין משים שלים בין אדם לחבירו ע׳׳י הדין שעושה ביניהם,
 ומנאס לג, לומר שמי שדן הדין לאמיתו נותן לי שכר ג׳ דברים, ולהורות על מה
 שאמרנו, שיל״ל אמת ושלום ומשפט שפטו כוי ויהיה המשפט דבוק למלת שפטי,
 אלא הכוונה להושוות למה שכתבנו, כרי שמלת משפט (יהיה) דבוק ונדרש לפניו
0 מלת אמת, ועם מלת שלום, להודיענו פי', שניהם מענין המשפט  ולאחריו ע
;  הס ועל שלשתם קאי מלת שפטו דקאמר, כי שלשתם הם מענין משפט הם כנז׳
 וי״מ ששלשתן הם מעטן הדין, כי על הדין היא אזהרה על הדיין, שיהיה דן דין
 אמח ולא יטה משפט ; ועל האמת, הוא אזהרה לעדים, שלא יעידו עדות שקר
 ועל השלום, הוא אזהרה לבעלי דינים, שאחר שנגמר הדין כדין התורה, יקבלו

 עליהם את הרין, בשמחה ובטוב לבב, ויעשו שלום ביניהם והקולות יחדלו[:
 הדרן עלך פרק משה קבל, בס״ד,

 רבי



 פרק שני
 בל ישראל ונו׳

 א רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא
 תפארת לעשיה ותפארת לו מן האדם. והוי זהיר במצוד•

 קלה
, מב״י היי אברהם אזולאי — ,  — פ

 ר^י אומר איזו היא דרך ישרה וגו׳ אחר שזכר בפרק א' סדר הקבלה ומוסרי
 כל אי״א כנ״ז, וכשתתבונן בהם כל א׳ אמר ג׳ מוסרים ולא יותר, ומי
ס ג׳ ולא יותר, ואח״כ בפעם אחרת, הוא היה אומר ע  שאמר יותר, אמר בכל פ
 ג׳ אחרים, ואפשר הנועם, לפי שהראשונים אנשי כנסה הגדולה, ושמעון הצדיק
 אמרו ג׳ ג׳ שהם מוכרחים ג׳ ולא יותר כדפי׳, לזה כל הבאיס אחריהם, לא נראה
 להם כבוד להוסיף יותר על ג׳ מוסרים מפני כבוד הראשונים, שלא אמרו אלא
 ג׳ כנ״ז : והנה רבינו הקדוש אפשר לומר שבא לתת לאדם, דרך שיתנהג בה
 האדם בכל מעשיו בין במדות המדיניות שאינם מצות תורניות, אלא כפי שלימות
מת צריך  שכל האדם, צריך לנהוג בהם, וז׳׳ש איזו היא דרך ישרה שהמרית המו
 להיותם בהרגיל תמיד ובקנין באדם מצד מה שהוא אדם, ולזה אמר איזו היא
 דרך ישרה ולא אמר מרה טיבה שצריך שיהיה מורגל בהם, כמו ההולך בדרך
 ישרה שלא יעמדו רגליו בה, כך יהיו לו בקנין, שלא יכשול בהם ולא יחטא
 בהם : וי״מ איזהו דרך ישרה וגו׳ בא ללמד על ענין אחד כולל כל
 התורה, והוא ואהבת לרעך כמוך, ואמר תדע איזהו דרך ישרה שבה
 יקנה האדם היושר האמיתי, ואמר שיבור לו האדם, כלומר שכל הדרך
 אשר יעשה, יחשוב שיבור אותה לעצמי, וכמו שאיני רוצה האדם, שיעשה לו
 ארס אחר רעה, גס הוא לא יעשה רעה לשוס אדם, ואמר המרה זו תפארת
 לעושיה, שיכיל הוא להתפאר לפני ה׳ ולפני האנשים כל שהיא תפארת
 לעושיה וגוי, כלומר שאין המרה הטיבה אשר תיטב בעיני האדם העושה, כי
 כל דרכי איש, זך בעיניו, אלא המרה הטובה היא, או שיעשנה הוא ותיטב בעיני
 אחרים, או יעשוה אחרים ותיטב בעיניו, וכ״ש אס תיטב בעיניו ובעיני אחרים
 וז״ש כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, שבעלי שכל הנק׳ בשם
 אדם, שכולם יסכימו עליה שהיא יפה ונאה : ייש מי שפי/ שהמדות והמעשים
 המשובחים באדם, שראוי שיבחר בהם, הס אותם שהם תפארת לאדם, והתפארת
 הוא לו במה שהוא אדם בעל שכל, לא במה שהוא בשר משותף לבעלי חיים
 במאכל ובמשתה ומשגל, כי חרפה הס לנו לא תפארת, ולפי שמוסר זה אינו
 לבני ישראל לבד, אלא לכל בעלי שכל, אפי׳ אינו בעל דה, ולזה דיבר בלשון
 נסתר ולא לנוכח ; ואח״כ בא להזהירו שנית על מצות עשה, ואמר, והוי זהיר
 במצוד. קרה כבחמורה, ולפי שהוא מדבר לישראל בפרט, לזה דיבר עמהס
 לשון לנוכח, ואמר כי במצות האלהיות אין צריך לברור כמו שזכרנו במדות המדיניות
ס הנותן התורה ב״ה, וז״ש והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, אין ר ר  כי כבר מ
 קלה וחמורה דקתני מצד השכר, שהרי קתני שאין אתה יודע מתן שכרן של

 של
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 קלה כבחמורה שאין אתה יודע מהן שברן של מצות והוי מחשב
 הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה. הסתכל בשלשה

 דברים
 —סי״ מכיי היד אברהם אזולאי—

 מלוח, אלא שקרא קלה וחמורה על ענין עשייתה, שיש מציה שהיא קלה
 לעשותה בכל עת ובכל רגע אשר ירצה לעשותה יעשוה, ויש מצוה שהיא חמורה
 לעשותה, ויש עכוביס רבים, ולא תבא לירי כ׳׳א פעם ביובל, ואפשר שהמצוה
 החמורה נובע הארס שיזדרז בעשייתה, שירא וחרר שמא לא תזרמן לירו בכל
ס ופעם, אמנם במלוה שהיא קלה לעשותה בכל עת, אפשר שיתעצל בה ע  פ
 לומר, בכל עת שארצה אעשינה, לכן הזהירו שלא יתעלל, הלא הוי זהיר במצוה
 קלה לעשותה כמו שאחה זהיר בחמורה, ונתן הטעם לזה שאין אחה יורע מתן
 שכרן של מציה, כי עין לא ראתה, ואם תתעלל במציה קלה כנ׳׳ז, אפשר שלא
 תקיימה לעולם, ואפשר ששכרה גריל מאד מאותה התמורה בעיניך, וז״ש אין
 אתה יורע שכרן של מצית, ולא יוכל לרעתו אלא האל יתב׳, ולכן הוי זהיר וגי/
: י ז מ ר י ה ד שלא יהי׳ סבה להפשיר שכר גריל כזה אס לא תהי׳ ז  כ
 ואפשר שבא להזהיר על מצית לא העשה שיש בהם קלות וחמורות, שהרי יש
 מהם חייבי מתוח ב״ר, ומהם חייבי כריחיח, ויש חייבי מלקות, ולפי ששנל
 הארס יחייב שמהעינש המפורש בעבירה, ממנו יובן גירל השכר לפירש ממנה,
 ולזה חייבי כריתות ומתוח ב״ר אשר ענשס מרובה, שנר הפורש מהם מרובה
 אמנם חייבי מלקיוח שענשם קל, ג׳׳כ שנר הפירש מהם קל, וכפי זה יזהר
 הארס מזו יותר מבזי, לזה אמר, הוי זהיר ראזהרה לא שייך אלא בלא תעשה
 כאומרם ז׳׳ל אזהרה מנין, יהזהרו התנא שלא יאמר אהיה זהיר יותר בחמורה
, לזה אמר הוי זהיר בקלה כבחמורה, ונתן י  לפי ששכרה יותר, כמו עונשה מז
 הטעם, שאין אתה יורע מתן שכרן של מצית, ששנר ממלות לא תעשה, אפי׳ שלא
 עשה מציה אס ישב ארם ולא עבר עבירה, ניתנין לי שנר כעושה מלוה, שנאמר
 אף לא פעלו עולה בררכיו הלכי, ושנר יה הוא מהנה גמורה בלא טורח מאתו
 יתב/ כי כפי האמת שמי שהיא יישב ובטל אין לו שכר, ולכן קרא אותי, מתן
 שכר, שהוא נותן במחנה, והשמעני התנא שלא ירין הארס בשכלו ששכר עבירה
 חמורה, גדול כעונשה, שאין אתה יודע שנין של מלות, ראפשר שהאמת הוא
 מה שאמרני, ואפשר נמי שהיא בהפך שהעבירה שענשה גדול לעישה אותה
 שכר הפורש ממנה הוא דבר מועט, לפי שלא פירש ממנה אלא מיראת גדול
 עונשה, אמנם עבירה שעינשה קל אפילו הכי הפורש ממנה, נראה שמאהבת
 השיית פירש ממנה, ולכן ראוי לשכר גדול, יאיכ כפי אלו ב׳ הסברות, שיש
 צדרין לכאן ולכאן, אין אתה יורע מתן שכרן של מצות, ולזה הוי זהיר במצוה
 קלה כבחמורה ; והוי מחשב הפסד מצוה יגי', רוב המפרשים פירשי, כי אס
 בא לירך מלוה שיש לך בה עמל הגוף או הפסד ממון, אל תאמר אמנע מעשותה
 אך חשיב השכר שיהיה לך בעשייתה שהוא כפלי כפלים מההפסד, וכן אס בא
 לידך עבירה שיש בה ריוח ממון או חעניג הגיף, חשוב בעונשה או הפסדה

 שהוא
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 דברים ואץ אתה בא לידי עברה. דע מה למעלה ממך עץ רואה
 ואזן

 — סי׳ מכ״ היי אברהם אזולאי —

 שהוא כפלי כפלים משכרה, וחשוב אותה כדבש שנתערב עם סס המות, וכפי
 פ־׳ זה היל״ל והוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסידה, ויש מי שפי׳ כי המצוה הנעשית
 במחשבה היא המעילה, כי היצר הרע מעכב, והיצהימ יגבר, ע״כ הזהיר וציה
 על המחשבה, ואמר תחשוב מה שאתה מפסיד בעשותך המצוה, ותעריף למול
 ההפסד ההוא גודל ש:רה, וכן החשוב הנאת העבירה שאומר היצה״ר כנגד
 ענשה שאומר ׳צה״מ ; וי״מ לפי שרמ״ח מצות עשה כנגד רמ״ח אברים שבאדם,
 ושס״ה מצות לא תעשה כנגד שס״ה גידים, כי בקיום המצות, הוא קיום מפו
 ומתקנו, ולכן אמר והוי מחשב הפסד שאתה מפסיד, כנגד שכרה שאתה מתקן
 גיפך, ושכר עברה שתהנה ממנה, כנגד הפסידה שאתה מפסיד שס״ה גידים ;
ם ומי, עתה בא להזהיר כדי שתמנע מן החמא ; ואי אתה י ר ב  והםתבל בג׳ ד
 בא לידי עבירה, ׳״מ כמו יד הכלי כן יש ידים לעבירה, והם הדברים הקלים
 אשר האדם דש בעקביו, אפשר כמעמ נראה בעיני האדם כהיתר, ואחר
 שעשה אלו, נומל את העבירה החמורה ; וי״מ לידי עבירה מה שאז״ל העובר
 עבירה א׳ קנה לי קמיגיר אי, והוא בעצמו בא ונפרע בידיו חן העובר, כי שכר
 עבירה היא עבירת עצמה שהנקם ממט, וזיא ואין אתה בא לידי עבירה, שהיא
 תנקם בידה ממך ; דע מה למעלה ממך עין רואה וגי', י״מ שאס תסתכל
 בג׳ דברים שיש עין רואה ואזן שומעת וגוי, וזה תדענו ממך מבלי שתצמרך
 שוס ראיה וכאילו אמר שממך תדע ותכיר שיש עין רואה למעלה, כי ממה
 שתראה בך בעצמך עין רואה, יש לך לדון ולידע שהיוצר עין הלא יביע והנוסע
 אזן הלא ישמע, וז״ש דע מה למעלה ממך, כלומר דע והבין השגחה האלהית
 שהיא למעלה, וזה תדעהו ממך במה שיש לך עין רואה ואזן שומעת, ומזה
 תשפימ שיש משגיח וכל מעשיך בספר נכתבים : וי״מ דע ממעלה ממך, אן)
 שאלהים בשמים ואתה על הארץ בחדרי חדרים, לא תאמר מ׳ רואני מי יודעני,
 כ׳ בכל מקום עיט ה׳ צופית רעים ומיבים, ולמעלה ממך על ראשך הוא עומד,
 ואמר עין רואה וגו׳, כי העין שלך אינו רואה, אלא היא כלי מוכן וזך לקבל
 הראות, ולכן אין אתה רואה בחשך אלא כנגד האור, והפעם לפי שאין העין עצמה
 הרואה, ולא האזן השימעת, מצד עצמה, ולזה אם יתרחק הקול לא ישמע, אבל
 עיני ה׳ רואה מצד עצמה, והאזן שומעת מצד עצמה, כי היא עצמה השמיעה
 ונהורא עמיה שרא, לכן ידע מה בחשוכא ואיט צריך לאורה אחרת : וי״מ לפי
 שמעשה העבירות יתחלק או במעשה בידים או בדיבור, ולזה אמר, מה שאתה
 עושה העין רואה אותך, וגם מה שאתה מדבר יש האזן שומעת אותך, ולא תאמר
 איני יודע מה מעשה אשר תעשה, אין הדרך כן, אלא כל מעשיך אשר אתה
 צריך לעשות בספר תורת משה, הם נכתבים, כבר הם כתובים ולא נשאר לך
 רק העשיה לבד. ובהסתכל באלו הג׳ דברים בודאי שלא תבא לידי עבירה,

 כיון שכל מעשה החצות כוצם הם סדורים :



 ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים! ב רבן גמליאל בנו של רבי
 יהודה הנשיא אומר יפה תלמיד תורה עם דדך ארץ שיגיעת שנירם
 משכחת עון וכל תורה שאץ עמה מלאכה סופה בטלה ונודרת עגן
 וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים שזכות אבותם

 מהיעתם
 — פ״ מכ׳י היד אברהם אזלאי —

 בי. לבל גמליאל בנו של ר׳ יהודה הנשיא, ר' יהודה הנשיא הוא רביני
: יפה תלמוד תורה עם דרך ך  1 הקדיש שנז׳ בסמו

 ארץ, יש מפרשים דדי־ך ארץ הנז׳ כאן הם המדות טיבות המושגות מצד השכל,
 כליל:׳ דירים של מוסר והנהגה, וכל כך הוא היופי של זה עם זה, עד שאני
 אומר שאס האדם ישכח יגיעת אלה השני דברים, ולא יעשם, אין זה אלא איזה
 עין יש לארס, ולעונש אוחו העין אשר עשה, מנעו הטוב ממנו שאי! מספיקין
 בידו להיותו יגיע באלו השני דברים, וזה שאמר שיגיעה שניהם משכחח אותם
 מן הארס, עבור איזה עין אשר עשה : ויש מפרשים, שיש בני אדם עישיס
 מלאכחס עיקר וחירחס טפלה, ויש אוחז רק זה וזה בשיה, חליי לה׳ וחציו לנס
 למלאכתו, ויש שעישה תורתי עיקר ומלאכתו טפילה : ועל הראשי! אמר, יפה
 תלמוד תורה עם דרך ארן, ולא אמר יפה דרך ארן עם התורה, כי קטן נתלה
 בגדול, ואמר יפה הוא וטוב הוא זה, אעפ״י שעושה תורתו טפלה לדרך ארץ
 למלאכתי, ומלאכתו עיקר, טיב היא ויפה •יותר מאחרים שכל הייס עושים מלאכתם
 ואין עוסקים בהירה אפי׳ בטפילה, ולזה קראו יפה ולא אחר צריך, אבל אינו
 הדרך האמיחי, אבל יש טוב מזה שמשיה אוחס יחד, וז״ש שיגיעת שניהם משכחת
 עון, כלימר שיגיעת שניהם בשוה, יוחר יופי יש בו, והוא שמשכחת עין, וטיב
 משניהם הוא החלק הגי שהיא התורה שיש עמה מלאכה, שהתורה עיקר, והמלאכה
 טפילה, שמי שלא יעשה התירה עיקר, שהם הב׳ מינים הראשונים, מ׳׳מ סיפה
 בטלה וגירדה עין כיון שלא עשה התירה עיקר : וכל העמלים עם הנייר
י שהזהרתי על למוד התירה ודרך ארץ ננ״ז, יהעיסקיס עם הציור  וגי׳ כלומר אעפ״
 אין להם פנאי לא לעסיק בחירה ולא בדרך ארץ, עכ״ז אל יחר להם על זה,
 אלא יתעסקו במלאכתם ויהיו עיסקיס עמהס לשס שמיס, כי זאת המעלה
 גדולה טל הכל, כאשר יהיו עישיס עמהס לשיש, שזנית אבותס מסייעת!, יצדקתס
; ם ת י נ  עומדת לעד, ואפי' שבטלו עסק התירה והמצית, מעלה אני עליכם כאלו ע
 ויש מפרשים שזנית אביתם של לביר מסייעתס לעשית צרניהס ולא אתם העישיס
דנס נגמר הצלתם :  ואעפ״י כן מעלה אני עליכם נאלו אתם עשיתם, וטל י
 ואפשר לימר, לפי שלא ימצא איש עוסק בצרכי צביר לפי שירא שיתבטל מלטסיק
 בתורה, ואס יש בידי תורה, ירא שמא תשתכח ממנו, כמי שאחר לעיל םיפה
 בטילה וגוררת עין, לזה אמר יכל העמלים וגוי, שזכות אביתם מסייעתס שלא
 תשכח מהם התירה, יג׳׳כ למה שאינה גוררת עון. אלא וצדקתם עימדת לער, והטעם
 שמה שעושים הצבור מתירה ומצית מעלה אני עליכם כאלי עשיתם, כי גדול

 המעשה ייתר מן העושה :



 מסיעתם וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שבר הרבה
 באלו עשיתם: ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא
 לצרך עצמן נראין באוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם
: ד הוא היה אומר עשה רצונו ברצונך בדי שיעשה  בשעת דחקו
 רצונך ברצונו. בטל רצונך מפני רצונו בדי שיבטל רצון

 —סי׳ מכ״י היי אביהם אזולאי— אחרים
 גי• הון זהירץ ברשות, י״מ דמדבר עם העוסקים עס הצבור הנז׳ לעיל׳
 שמחוייבין לדבר ולעמוד לפני המלך ושריי, להלין טוב בעד הצבור,
 ואמר הוו זהירין ברשות, ולא אמר הוו זהירין מן הרשוה, כאו׳ לעיל אל ההודע
 לרשיה, אלא הוו זהירין ברשות, לומר שיזהרו בכבוד המלכיה ובמוראם, ולא יבטחו
 באהבתם, והטעם שאין מקרבין לי לאדם אלא לצורך עצמן, כי מצד גבהות
 לבבם אין להס אהבה עם ארס, רק למלאת רלינס, ואפי׳ בשעת הנאתן אינס
 אוהבים ממש, אלא נראין אהבים ולא נראין אוהבים, אלא נראין כאוהבין כדמיון
 מה, ואינם נראין אוהבים ממש, ולק ראוי שלא יסמיך על אהבתם, וג״כ הזהירם
ס המין העם, וכנגד זה אמר,  שלא יתגאו מצד קירבתם אליהם, להתנהג בזדין ע
 ואין עומדים לו לארס בשעת דחקי, ואס יזיק לבני אדם ויקבלו עליו לפני
 המלך, לא יצילהו : וי״מ שהזהיר עם העיסקיס עם הצביר לתת מממון צבור
 למלוא חן בעיני המלך שיחשבו, ושאם יחני למלך מתנה מרובה תועיל להס
 לצבור כשיהיו בדוחק א׳ זה פעס, שאינן מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן
 ונראין כאוהבין בשעת הנאתן מן המחנה, ואין האהבה רק באותה שעה לבד, ואין
 אהבתן אהבה גמירה, וז״ש נראין כאוהבין וגו׳, וגס לא תחשבו שהמתנה ההיא
 שתרבו להם תעמוד להם לצבור בשעת רוחקס, אינו רן אלא תיכף אחר שאכלו
 המהנה מיד ישכחו ולא תועיל אח׳׳כ, שאין עומדין לו לאדם בשעת דחקו וצריך

:  אח״כ למחנה אחרת
/ רש״י פי׳ עשה רצינו כרצינך י ג  די• הוא היה אומר עשה רצינו כרצונך ו
 פי׳ אפילו בשעה שתעשה חפצך, תעשה לש״ש, כדי שיעשה רצינך
 כרציני, כדי שיתנו לך מן השמים טובה בעין יפה, ובטל רצונך מפני רצונו,
 שתחשוב הפסד מלוה כנגד שכרה, שיבטל רצין אחרים הקמים עליך לרעה ;
 ואפשר לומר, עשה רצוני, אפי׳ שלא לשמה, אלא כמו שתרצה לעשותו עשהו,
 ואפילו שיהיה שלא לשמה, והטעם כדי שאח׳׳כ יורגל רצינך ויעשה מאליו המלות
 כמו שהוא רוצה יתברך, דהיינו לשמה, שמהיך שלא לשמה בא לשמה וז״ש כדי
 שיעשה הרצין שלך מתיך ההרגל יעשה הדברים כרצוני יתברך : וי׳׳מ עשה רצינך
 וגו׳, ע״ד בכל דרכיך דעהו, דאפילו כשתעשה אכילה ושהיה להנאתך, דהיינו
 רלינך, עשה אותה לשס שמיס, כדי שיהיה לך כח לעבוד את בוראך, וז״ש כרצינו
 כלומר יהיה כיונתך כשתעשה רצינך הוא כדי שתעשה רצונו, כדי שיעשה רצינך,
 כלומר, שיעשה ויחשוב באכילה וההנאה ההיא למליה, ויתן לך שכר מציה, וז״ש
 כרצונו כאלו עשית מצוה שהוא רצינו ; ואמר עיר בטל רלינך וגוי, פי׳ שאס תעשה
 עוד, שלא יהיה בך כוונה כלל להנאתך, אלא כל כוונתך כלהלשי.יםילא חתי׳כינתך

 כלל



 יא
 אחרים מפני רצונך ! הלל אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תאמין
 בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתניע למקומו ואל
 תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל תאמי לכשאפנה

 אשנה
 — פי׳ מכיי ה־ר אביהם אזולאי —

/ אז הוא יח׳ ג״כ יבטל יצין אחרים, דהיינו י מ ג  כלל להנאתך ואחה מבטלו רצנך, ל
ד שלמעלה, והכוונה שיבטל ית׳ מ ך כ ס די י י בלשון אחי  נזיתו ית׳ אלא שכינה הדב
 רצונו מפני רצונך, שגיזר גזייה והלדיק מבטלה : ואפשי לומר עוד אעפ׳׳י שהיליחה
crib והגניבה והדינין שכל ארס יחייב אותם, לא תעשה אותם לפי שהשכל מחייב 
ת משה, ובזה יהיה לך שכ־, שאס תעשה א /  אלא לפי שהקב״ה ליה ה׳ בהס כאשר לוה ה
 אותם לפי שהשכל יחייב איתם לעשותם, אין שכר כ׳׳כ, וזהו שאמר עשה יליט, כלו׳ עשה
 המליה לפי שהס רצונו ית', ואעפ׳׳י שהוא כרלונך והשכל יחייב אותם, אפי׳ הכי
י שהס ילינו יחי, ובזה יהיה לך שכי טיב, כאילו אתה עושה ט ע  עשה אותם ב
ם כלל : וז״ש כדי שיעשה המלית שהשכל יחייב עשייתם ע  החוקים שאין בהס ט
 כאלו הס כחקיס שהם רליט ית׳ לבד, וזהו במלית עשת, וג״כ במלות לא תעשה
 אמר כשתמנע מלרלוח ומלגנוב וכיוצא, לא תמנע מהס מפני שהשכל יחייב שלא
 לעשותם, אלא מפני שהאל יתב׳ לוה שלא לעשות, יז״ש בטל ילינך ולא תמנע
 מלעשות העבירה כפי רצונך, אלא מפני רלינו תמנע מלעשותם, כדי שיהיה לך
 שכר ויבטל רצין אחרים מפני רצונך, כמו שאתת אומר, רציני לעשות העבירה
 ואיני נמנע אלא מפני ילינו יתביך, כן הקב׳׳ה יבטל רצין אחרים שרוצים לעשות
/ זהו הלל ״ ש  לך רע, מפני לעשות י־ציכך : הלל אומר אל תפיוש וגו/ פי׳ י
: אל תפרוש וגו׳ יש מפרשים לפי ששכל הארס יחייב שיותר טיב ׳ ק א י  הזקן כנז׳ בפ
 לארס להיותו פרוש וחתבידד, ובזה לא יחטא, ולזה אמר התנא אל תפרוש מן
 הלבור כמו שאמר הכתיב, לא טוב היות האדם לבדו, לפי שלריך ללמוד מבני ארס
 החכמה, וג״כ לשלימות הגיף צריך לבני ארם ואעפ״י שמי שהיא פרוש, איט עישה
 עבירה, עכ״ז אינו עישה מציה, ולזה אחר התנא, שאין ראוי לפרוש ולהפרד מן
 הצבור, והיינו דוקא כשהצביר צדיקים, אבל לא כשהס רשעים, כי בזה טוב
 לפ־וש, כדכתיב שנאתי קהל מרעים, וכן מי יהנט במדבר מלון וגו׳ : יי׳׳מ אל
ס כאלו הוא בי  תפרוש מן הלבור שלא יאמר תפלתו בלשי[ יחיד, אלא לשין י

 מתפללל בעדו ובעד חבירו, שהוא נענה תחלה :
/ באומרך שאתה לבדך תתפלל, ותהי תפלחך מקיבלת, גי  ןאל תאמץ בעצמך י
 יכן בשאי הדברים, לא תחשיב כן, שאין יאוי לארס שיאמין בצדקתי, עד
 יום מיתי, כי היצה״ר לופה לצדיק בכל יום ומבקש להמית/ ולפי שהאדם יתשיב
 שהיא צדיק ויבטח בצדקתי, בראותו אחרים שנכשלו ונפלי, לזה אמר שאין ראוי
 לארס שיבטח בזת, כי מי יודע שיבא למדרגתו של חבירו ויכשל ג״כ, (אולי יבא
 למדריגת חבירו יכשל ג׳׳כ) וז׳׳ש אל תדין את חבירך לכף חובה, שתלייר בשכלך
 שהגעת במקומו וכאילו היית אהה במקומו מחש, ואז ראוי שתדון עליו, ע״ד
מ שלא יגלה דבי ׳  ואהבת לרעך כמיך • ואל תאמר דבר שא״א לשמוע, י

 שאינו



 אשנה שמא לא תפנה: ה הוא היה אומר אץ בור ירא חטא ולא עם
 הארץ הסיד ולא הבישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה

 מחכים
 —פי׳ מכ״י היי אביהם אזולאי—

 שאינו רוצה שיתגלה, ויאמר, שאומר אותו לחבירו ואני בטיח שלא יגלהו, אל
 תאמר כן, שודאי סופו להשמיע : וי׳׳מ שאמר זה על הלימוד, ואמר שצא יאמר
 ארס על דבר שהוא קשה ההבנה שא״א להבין אותי, ולזה לא תרצה למרוח בו
 להביט, שאין הדבר כן, אלא אין לך דבר שאין לו הבנה יסיפי לישמע ע״י טירח
 ויגיעה, ע׳׳ר ויגעת ולא מצאת אל תאמין : ויש ספרים רגיסי, שאפשר לשמוע
 וירצה לומר שאל תאמר מה שאצטרך ללמוד היום, אלמיד איתי למחר, וז״ש אל
 תאמר דבר שאפשר לשמוע אותי היים, אל תאמר שסופו להשמיע ותרחהו למחרתו
 וכן לא תדחה אותו לומר כ׳ היום אין לי פנאי, וז״ש לכשאפנה אשנה, רשמא לא

 תפנה ותשאר חסר ממנו :
. הוא היה אומר אין בור ירא חטא, פי' הרמב״ס שהבור הוא ארס  הי
 שהוא נעדר מכל מיני השלימות, אפיי שלימית קצת מדות אין בו
 וכן פי' רשיי אפי׳ בטיב משא ומתן אינו יורע, צכן רימהו לשרה שאינה לא זרועה
 ולא חרושה שהיא שממה, ולזה א׳׳א שיהיה ירא חטא כי הירא חטא צריך
 שיקדמו לו קצת מרות טובות כי על ירס יה־׳ מיכן להיות ירא חטא. אס כשלא
 יהיה בור אפשר שיהיה ירא חטא : ולא עם הארץ חסיד וגוי, שעם הארץ הוא
ב י ו  במדרגה יותר מן הבור, שהוא בעל מדות, וראוי הוא ליישיב הארץ, שרעתו מע
ס הבריות ע״י המרות טובות שיש לו, ובקצת רעות ישרות, ועל ירס יורע  ע
 לשמור עצמו מן הפשעים, ואפשר שיהיה חכס וצדיק, שיהיה בו היושר הממוצע
: ד י  ע״י המרות הטובות, אבל א״א להיות חסיד, שא״א להפלג בצדקו להיות חס
 ולא הביישן וגי/ שהביישן הוא החושק בתורה ובמצית, ומתאבק בעפר רגלי
 חכמים, וילמוד מהם כל מרה טובה אפשר שיגיע לקצת חסידות, אבל לא יגיע
 אל מעלת הלימיד, כיון שהוא מתבייש מרבו או מחבירו לשאול מה שלא יבין,
 לעולם ישאר בספיקו ובשיבושו : ולא הקפדן מלמד, אבל הוא ילמור מאחרים,
 (אס) כי הקפדנות לא ימנעהו מללמיר מרבי, אמנם חינו ראוי להיות רב ללמד
 אחרים, שאס ישאלוהו התלמידים ומצר קפרניתו לא ישוב להם ישארו במביכתס
 אבל אס אין הרב קפדן, לעולם התלמיד ישאלני : ולא כר המרבה בסחורה
 מחכים כי לעתות הפנאי ילמד אחרים, אבל לאיחכימס, כ׳ להחכים התלמידים
 צריך הרב התבודדות בחכמה ושקידה רבה על הלימוד, וההשתרלית בסחורה הוא
 היפך זה, ע״כ אמרו החכמים החכמה רופא הרת, והעושר מחלתו, יכשתראה
 הרופא ימשוך החולי לנפשו אל תקיה שירפא לזולתו, וכן אמר הכחוב, ולא מעבר
 הים היא, שלא תמצא תורה בבעלי הסחורה ; ואחר שזכר מדריגת הלימוד אמר,
 ובמקום שאין אנשים השתדל וגי׳, לפי שאין בני ארם שיהיו שלימים בתנאים
 הללו הנז', ומועטים הס שעישיס תירתם קבע, ילז״א שבמקים שאין אנשים שיש
 בהם התנאים הנז׳, השתדל להיות איש וללמוד מעצמך : וי״מ ובמקים שאין
 וגוי, כלומר במקיס שיש אנשים חשובים וגדולים כחכמה, איני צריך להזהירך, כ׳



ב  i י

 מחנים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש : ן אף הוא ראה גלגלת
 אחת שצפה ער פני המים אמר לה על דאטפת אמפוך וסוף מטיפיך
 יטופון ז הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה ננסים מרבה
 דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבח שפחות מרבה זמה מרבה עבדים

 שרבה
 —פי׳ טב׳י היד אברהם אזולאי—

 הקנאה והכבוד יכריחוך להשתדל להיוח איש, אבל במקום שאין אנשים, שאתה
 רואה את עצמך גדול וחכם יותר מכל בני עירך, אפשר שתתרשל ולא תשתדל
 להיות איש, שיראה בעיניך שכבר השגת כל השלימות, לז׳׳א במקום הזה אני
 מזכירך השתדל להיות איש, ואלי תהי חכם בעיניך : וי״מ לפי שאמר שלא יתבייש
 ללמוד, אמר עתה, שלא יתבייש לעשות המצות שאם תהיה דירתו במקום שאין
 אנשים צדיקים, אפשר שילעיגו עליי בעשותו המצוה ומדת חסידות, ויתבייש
 ולא יעשה, ולז״א השתדל להיות איש ולא תתבייש, שיותר טוב להתבייש כאן ולא
 תתבייש לעה״ב : וי״מ ובמקום שאין אנשים, כלימי כשתהיה בחדרי חדרים ואין
 אנשים שרואים אותך השתדל להיות איש, וכביש את יצרך ולא תחטא שלא תאמר

 כי מ׳ רואני ומי יודעני :
ה הוא ראה גלגורת אחת, י״מ שזאת הגילגלת היה מכיר אותה הלל  ו׳. א
 כי היה רוצח ומלסטם את בריות וכיון שהכירו רוצח שפט בידאי שעל שהי׳
 רוצח נרצח, ובא להירות לנו ההשגחה פרטית, שלא אמר על שהרגת הרגוך וגוי,
ת יותר, מרה כנגד מרה, שאס אתה כשהרגת אחרים, טי י  אלא שההשגחה היתה פ
 לא היית מטיל אותם על פני המיס, לא היו מטילין אותך אחר שהרגוך על פני המים
 אלא כמו שעשית שתים רעית, כן הרגיך והמילון ע״פ המיס, וסין! אותם שהרגוך
 והטילוך על פני המים, סוף גס להם יהיה כן בכל הפרטים, כי הכל בהשגחה
 פרטית : וי״מ וסוף מטיפיך, כמו או סוף מטיפיך, כלומר אס לא הרגת לשום
 ארס, והרגו איתך על לא חמס, סיף מטיפיך יטיפון, לפי שהרגו אותך על לא
 חמס : וי״מ לפי שבגולגלת האדם חקוק כל מה שעתיד לבא עליו בחייו, ואחר
 מותו, אס טיב ואס רע, ואפשר שזה החכם הכיר באותה הגולגלת שהיה רשום
 בה סיף מטיפיך יטיפון, ולפי שהלל היה בבלי ולכן דבר בלשון ארמי שהיא לשון
: וי״מ שאמר בלשון רבים וסוף מטיפיך וגו׳ שלא נאמר שאס הרגי רבים ל ב  ב
 לאי, כיון שכל אחר לא הרג נפש שלימה, אין ראוי להרוג עשרה גפשות תחת
 נפש אחת, לזה השמיעני, וסיף מטיפיך יטיפין, כלומר אפי' שנמצאו בהריגתך
 הורגים הרבה, אפילו הכי כולם יטיפון, ולהשמענו זה, דיבר לנוכח, דאל׳׳כ הייתי

: ד ח א  אומר מטיפין דעלמא, שאחד הטיף אחד, אבל לא רביס ל

 זי. הוא היה אומר, מרבה בשר וגוי, י״מ שבא התנא להרחיק הארס מן
 התעניגיס והתאות הגופניים שטבע יצרו לחמדן, ולקרב (את) הארס אל
 מיני השלימות שהם תענוגי הנפש המשכלת: ולהיות,תענוגי החומר ד', א׳ תאית
 המאכל יהשתיה, ב׳ חמדת אסיפת הממון, ג׳ חמדת תענוג המשגל, ד' חמדת
 הכבוד והגאוה, כנגד תאות המאכל אמר, מרבה בשר וגוי כי ע״י תענוג אכילה

 ורבויה



J 

 מרבה גזר מרבה הורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חנטה מרבה
 עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב קנה לעצמו

 קנה
' פניי היד אברהם אזולאי—  —פי

 ורבויה מרבה הבשר ומשמין גיפו, אמר מרבה רמה, שאין תכלית זה אלא להז־קו
 שירבה עליו במיתו הרמה, שקשה רמה למת כמחט בבשר החי, שכפי האמת
 צריך להאמין, שהמת לא נסתלק ממנו כל חלקי הנפש, אלא שלעולם נשאר בו
י אוהו עי  חלק קטן מן הנפש, ונקר׳ בזוהר הבל דגרמי, ואין להאריך בזה, ו
 החלק הנשאר בגוף, מרגיש צער הרמה, וכאילו הוא עתה בעת האכילה מרבה
/ חמדת אסיפת הממון, אמר ב  רמה, כי כל העומד ליעשות כעשוי דמי : וכנגד ה
 מרבה נכסים מרבה דאגה, כי השמחה בעושר אינם אחד מני אלף מן הדאגות
 הנמשכים ממנו, שאין להאריך לזוכרם, שיש הרבה דאגה בהפסדם, ובטורח על
 אסיפתם, כמאמר המליץ, מלא כף נחת חלוש מאד והוא מושג ממלא חפניס אלף
 עמל מכאיב : וכנגד הגי, חמדת תעניג המשגל, לזה אמר מרבה נשים מרבה
 כשפים, שכל אחת מתקנאה בירך חברתה, ועושה לו כשפים כדי שיאהב אותה
ס שוס אחת מהן, שכל אחת משתדלת להוציאו מן העולם :  באופן שלא יתענג ע
, ועל זה אמר,  וכנגד הדי, האהבת הכבוד להיות לו עבדים ושפחות להרבות כמדו
 מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה שפחית מרבה זמה : וי״מ מרבה גזל, כי לא
 יוכלו בעליהם לזין אותם, וצריך לגזול הבריות לזון אותם; וי״מ מרבה גזל,
 שגוזל רבים, עניי ישראל שאינו ישכיר אותם לשרתו, כיון שיש לו עבדים, שעובר
 על מאמר התנא ויהיו עניים בני ביתך : וי״מ שהעבדים סתם גזלנים, והוא נחשב
 כאלו הוא הגזלן, וכן סתם שפחות, זיטת, ונחשב עליו כאלו בעצמו מרבה הגזל
, וראוי להתרחק מהם: י  והזמה, באופן שכל סיגי תענוגי הגוף הנז׳, אינם לתכלית טיב, מז
 מרבה תורה וגוי, עתה בא להודיענו תענוגי הנפש ושלימותס ושידבק בהם, וזכר ד׳
 דבריס טובים, שהם כנגד הד׳ דברים הנז׳, כנגד מרבה בשר מרבה רמה, אמר שייתר
 טוב לארס להיות מרבה תורה, שהיא מתשה כחה של ארס ובשרו, ובזה יהיה מרבה
 חיים, כי עץ חיים היא וגו׳, הפך הרמה שהיא כליון הגוף, וכנגד מרבה נכסים
 וגו/ אמר מרבה ישיבה ותלמידים, ויפסיד עליהם ממונו, מרבה חכמה לשמחו
 הפך הדאגה ( חסר ) וכנגד מרבה נשים שעושים צו

 כשפים ומטמטמין שכלו וישאר בלא שכל ולא תבינה, לזה אמר, מרבה עצה
 מרבה תבונת, כלומר לא די שלא יהטמטס שכלו, אלא שירבה תבונה, כי תן
 לחכם ויחכם עוד : וכנגד הרודף אחר הכבוד להרבית לו עבדים ושפחות אמר
 יותר טוב לי לתת צדקה לעניי בני ישראל, ויהיו בני ביתו וישלחוהו, כי בזה הוא
 מרבה צדקה, וגם מרבה שלום בין העניים להקב״ה, שלא יטיחו דברים העניים
 כלפי מעלה, כיון שיש להס פרנסתם : קנה שם טוב ימי, עתה בא לבאר
/ כגגד מרבה צדקה וגוי, ז  שלימות ותועלת המגיע לארס באלו הד׳ דברים הנ
 אמר קנה שס טוב, כי מי שהוא נדיב ובעל צדקה שומעו הטוב הולך בכל המדינית
י הגזל והזמה שקינה שס  וז״ש קנה שס טוב הפך מרבה עבדים ישפחית עי
ע בכל מקום ; וכנגד מרבה עצה מרבה תבונה שהוא כנגד מרבה נשים מרבה  ר



 קנה לו רברי תורה קנה לו הי• העולם הבא : ךן רבן יוחנן בן זכאי קבל
 מהלל ושמאי הוא היה אומר אם לגזרת תורה הרבה אל תחזיק טובה
 לעצמך כי לכך נוצרת •י ט חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זנאי

 ואלו
 —פי׳ טכ״י ה״ר אביהם אזולאי—

 כשפים, אמר קנה לעצמי הפך מרבה נשים, שמפסיד גיפי שיתן לנשים נחו
 יג״כ שכלו ע״י כשפים, אבל זה שקנה תבונה, קנה את עצמו ממש, שהוסיף תבונה
 ושכל מה שלא היה לו: וכנגד מרבה ישיבה שמפזר ממונו שהוא כנגד מרבה
 נכסים, פי׳ קנה לו דברי תורה שכל מה שלומדים התלמידים, הוא קונה אותו לו
 ועוד עיר ומתלמידי יותר מכילס : וכנגד מרבה תורה מרבה חייס, אמר קנה

 לו חיי עולם הבא שהחיים הנז׳, הס חיי עולס הבא :
p בן זכאי קבל מהלל ומשמאי וגו/ י״ח לפי שנתאחר מאמרו T P ל ב • ל ׳  ח

 אחר הרבה תנאיס שהיו אחריו זמן רב, לכך היצרך להודיע
: אם למדת תורה הרבה, יוחס ולילה, אל תחזיק עובה  שקבל מהלל ומשמאי
 לעצמך שתאמר שעשית לפנים משירת הדין, שלמדת יותר ממה שאיתה חייב שאין
 אמת כן, כי לכך נוצרת, כלומר שכל מה שעשית לא תפרע א׳ מחסדיו יתיב
 שעשה עמך. שהראשון, היא החסד שיצרך בעילם, ח״ש כי לכך נוצי־ח, וא״כ כל
 מה שעשית, לא שלמת חסד הא׳, וכל חסדיו י״ת שעשה עמך שאין להס תכלית,
ך: וי״מ אס למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך  עדין הס חוב עלי
 לחשוב ולומר כי כחך ועצם ידיך עשה לך את חיל התורה שלמדת, אין הדבר
 כן, כי לכך נוצרת, כי בעת שנוצרה, גזרי עליך שאתה (תהיה) חכם או טפש,
: וי׳׳מ אס למדת ׳  ואיכ משמיס עזרוך על זה, ואין לך להחזיק טובה לעצמך וגו
 תורה הרבה, אל תחזיק אותה הטובה והתירה לעצמך לבד, אלא למוד תורה
 לאחרים, כי לכך נוצרת ללמוד וללמד לאחרים: ויש מרסיס אס עשית תוי־ה
 הרבה, ר״ל אס למדת תלחידיס הרבה יטרחת לעשית תורה הרבה, לא תהיה
 למידתם לתכלית עצמך כדי שתלמוד אתה, ע״ד ומתלמידי יותר מטלס, וזה

 שאמר אל תחזיק טיבה לעצמך, כ׳ לכך ניצרת להטיב לאחרים:
י חמשה תלמידי• וגו/ אע״ג שהיו לו הרבה תלמידים, באלו החמשה  ט
 היה לו תועלת גדול כאומר ומתלמידי יותר מכולם,
 ולזה לא אמר ה׳ הלמידיס היו לרבן יוחנן בן זכאי, אלא היו לו, כלו׳ להנאתו
 ולטובתו: ואלו הן ר׳ אליעזר ומי, כתב השב״ץ כי המשניות המדויקים לא גרסי
 וא״ו, אלא באחרון, ע״ד ראובן שמעין לוי ויהודה: הוא היה מונה וגו/ כלו׳
 הוא היה, ולא הס, כי מצד חסידותס, לא היו מודיעים עצמם, אלא הוא היה
 מונה שבחן, ולא אמר מספר שבחן או מגיר, כי הסיפור וההגדה, יאמר על
 הנאמר בפרט, אבל ריביז לא היה מונה, אלא שבח אחד, כמי שמינה דרך
 מנין, וי״מ שלא היה מספר ולא מגיד לשוס ארס, רק היה מונה בינו לבין
: אליעזר בן הורקנום וגו/ הכא לא גרסי רבי, לפי שעתה הס דברי הרב  עצמו
 שלהם, ולא הזכירם רק בשמס בלבד, כדרך הרב לתלמיד, וי״מ להודיע, שבחם,

 לומר



ר בן הויקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ז ע י ל  ואלו הן רבי א
 ורבי שהעון בן נחנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה
 שבהם. רבי אליעזר בן הורקנים בור סוד שאינו מאבד מפה רבי
 יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן הסיד. רבי שמעון
 בן נתנאל ירא הטא. ורבי אלעזר בן ערך כמעין המתגבר. הוא
 היה אומר אם יהיו כל הבמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן
 הורקנום בכף שניה מכריע את בלם : אכא שאול אומר משמו אם
ל הנמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנום אף עמהם  יהיו י
ר בן ערך בכף שניה מכריע את בלם : י אמר להם צאו ז ע ל א  ו
 וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר

 עיז
 —סי׳ מכיי היד אביהס אזולאי—

: בור סוד, י״מ  לומר כ׳ מקטנותם קנו אלו השבחים, קודם שהיו נקראים רבי
 כמו ביר שסיריהו יפה, ומעמיד המיס שלא יבלעו בקרקע, כן היה בעל זכירה,
 ואע׳׳י ש־דיע שבור סוד אינו מאבד טיפה, הדר קתני שאינו מאבד טיפה, כלומר
 שהוא כל־ יכיל בתוכו ומקבל כל המימות הרלות והולכות אליו מן המעין, ואינו
ד טיפה שלא יוכל לקבלה: יהושע בן תניד. אשרי יולדתי, לפי שיסרתו י א  מ

T אמו בקטניתו, ולזה היה בעל מיסד, טוב לשמים ולבריות עד שכל העולם 
: וי״מ לפי שקיים מצות כבוד אב ואס עד  אומרים אשרי שזה ילד אשרי שזה גדל
 התכלית האחרין, ולז״א אשרי יולדתו שזכתה לכבוד גדול שלא זכתה זולתה:
ד שבדורו, שמעון בן נתנאל ירא הטא. י״מ שהיה בטבעו נוטה י ס  יוםי ה
 אצ החטא, ואפי׳ הכי היה כובש את יצרו מיראתו מן החטא, אמנם יוסי הכהן,
 היה טבעו ניטה אל החסידות: וי״מ חסיד שהיה עושה לפנים מן השורה:
: ואלעזר  וי׳׳מ שמעין בן נתנאל ירא חטא, שהיה לעולם ירא שמא יגרום החטא
 בן ערך מעין המתגבר, שהיה פלפולו שלא בדרך טבע, כי הנהר הוא שדרכו
 הולך ומתגבר שיתיספו עליו מי שלגיס ומעיינות, אמנם בתחלתו היא חלש:
 משחיכ במעין שבתחלתו מילאו הרבה, וכל עוד שהילך ומתרחק, יבלע בארן,
: אס יהיו בר  וזה היה לו שלימות המעין, ושלימות הנהר, וזהו אומר מעין המתג
י ישראל וגי׳, כלומר כל חכמי ישראל שאינס תלמידיו: ועליהם אמר מ כ  כל ה
 ר.-' אליעזר בן הורקנוס מכריע את כולם, אמר אבא שאול, שבא להזכיר
 שבחו של ר׳ אלעזר בן ערך, הוצרך לפרש, ור׳ אליעזר בן הורקנס אף עמהס,
 דבלא ר׳ אליעזר ב״ה, פשיטא שיכריע את כילם, שאס ר׳ אליעזר מכריע את
 חכמי ישראל, כ״ש שר׳ אלעזר ב׳׳ע, יכריע את חכמי ישראל, לכן אמר ור׳
: ורשב״ם פי׳ דאבא שאול עם ת״ק, ב׳ תנאי ס ה מ  אליעזר בן הורקנוס אף ע

 פליגי אליבא דריב״ז:

 י• אמר להם צאו וראו יגו׳, פי׳ לפי שמי שיצטרך לעיין בענין א׳ שיש
 בו הרבה•חלוקות, כדי שיבתר בחלוקה א׳, וידחה שאר התלוקות

 צריך



 יד
 עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שנין טוב רבי

 שמעון
 — פי׳ מכ״י זדי אברהם אזולאי —

י ארס, כי בזה יעזור להשיג  צריך עיון גריל, והתבוררות במקום שלא יעיקוהו מ
/ כליי שלא תשיבי את שאילת/ אלא אחר דא  אמתת הדבר, ולזה אמר להס צאו ו
 העיון והתביררוח: ויש ספרים דגרסי הכא ברישא באו וראי, שראוי לארם לבא
הי ו ז  ולירבק בה, ובסיפה גרס; צאו וראו שצריך לארס לצאת ולהתרחק ממנה : אי
ס ששאל להם, ילא אמר להם היא הדרך הטיבה, ע ט  דרך טובה שידבק וגי׳, ה
 אפשר לומר, לפי נהיו אצלו אלו הה׳ תלמידים במדריגה תלמיר חבר, כדפי׳
 לעיל, לז: רצה לראית סברתם, כרי שיבחר הוא הטובה שבהם, אי נמ־רלה לנםיתס
ק לבם, כמו שיתבאר : שידבק בה האדם, אפשר לומר, לפי  כרי לידע תי
 שהאדם נאמר על השכל ועל התומר יתד, ואם ילך הארס אתר העיון יחרב
 החומר, ואם ילך אחר התומר בתאוות הגיפניית, יתרב השכל, אלא צריך לארס
, ה י י  לבחור דרך הטיבה לשניהם, ובזה ידבק הארס, פי׳ שירבקי בה חלקי ה
 השכל והתומר, שעל שם שניהם נקי הארס, אדם הנז׳ : יאסשי• לומר עוד, ששרצ
 להס לומר איזי היא דרך טיבה שידבק בה האדם במה שהוא ארס, כלומר, לא
 במה שהיא ישראל, שבישראל, כבר יש לו תרי׳׳ג מלות שלריך לילך בהם, המנם
 הארס במה שהוא ארס, שלריך להתנהג במדות טובות, איזה מרה טיבה ימוסר
 טיב שלריך שיהיה דבוק יבה, ויהיה מורגל בה יותר, ובזה יתישב ג״כ אומרו נאי
 וראו, כלו׳ צאו ממתילתכס במה שאתם ישראלים חסידים ולדיקיס, ולא תאמרי,
 אלא מרה טובה שאינו מכלל המלית ותהיה מרה טובה שכוללת כל המרות הגייביה:
 רבי אליעזר אומר עין טובה, י׳׳מ עין טיבה ששמח בחלקו, א״נ על ענין
 הנדיבות : ואייל עין טיבה הוא שי־לה לכל בני העולם שיהיה להם טובה, (כלכל
 בני העולם יהיה טיבה) ושיהיה שמח בטובתם, הפך עין הרע, וזה נמשך לי לימד
 ממה שהיה ר׳ אליעזר בן הורקנים שלם בו כנז׳ לעיל שהיה ביר סיד וגוי יע״ר
 רז׳׳ל שמי שירלה שלא ישכח תלמידו, צריך להוציאם בפיו, כי חיים הס למיניהיהס
 וזה יהיה, כאשר יהי׳ עין טובה בתלמידו, וירלה ללמד לכל בני העילס, :צריך
 להוציאם בפיו ולשנותם ללמדם לכל או״א תמיר, ובזה אפשר שזכה ר׳ אליעזר
 למעלת הזכירה שאינו מאבר שים דבר : ר׳ יהושע אומר הבר טוב. י״מ שיעשה
 עצמו חבר טוב עם כל אדם, וישתדל יכל כחי להטיב לכל העולם : וי׳׳מ חבר
 טיב שידבק אל החבר הטוב, בשירגיל עלמי שיהיה רוח אחרים ניחה הימנו,
 והנה ר׳ יהושע שאמר עליו למעלה אשרי יולדתי, שאמו גרמה לו שלימות/ כי
, שחומר וגיןז הארס מתהיה מירע האשה, כנירע לחכמי הטבע  בן כסיל תיגת אמי
 ולזה כפי לדקת האשה כן יהיה הבן היולא ממנה, ולזה אמר רבי יהושע, שהדרך
 הטובה שידבק בה הארס, הוא חבר טוב, שהיא האשה הטיבה ע׳׳ד שאמר/
 אל תחרוש על רעך רעה, יג״כ בכלל חבר טוב הוא, שיבקש להיות לו אשה טיבה
י נ ו : ר׳ י ׳ ט  וצדקת, יזה נמשך לר׳ יהושע. ממה שנמשך שבח/ אשרי יולדתו כ
 אומר שבן טוב. י׳׳מ שיעשה עצמו שכן טוב לכל שכני/ אפילו שיהיו לי שכנים

 רעים
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 שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם
 רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם:
 אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם.
 רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר
 שבן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן

 האדם
 — פי׳ טכיי היד אברהם אזלאי —

 רעים, ישתדל הוא שיהיה שכן טוב להם, להועיל להם ולא להזיקס, ודבריו אלה
 ג״כ ראויים לו שנז׳ לעיל ר׳ יוסי הכהן חסיד, כי זה מדת חסידית, ואפשר
 לימר עוד, לפי שהחתנהג במרת חסידות צריך שיתנהג בלינעה בתיך ביתו, ואס
 יהיה לו שכן רע שילעיג עליו, ימנע מחסידיתו, ולזה אמר ר׳ יוסי שהיה חסיד,
 צריך לארס לידבק בשכן טוב : ר׳ שמעון אומר הרואה את הנולד, לפי
 שהיה ירא חטא, ומי שיראה את הנילד, בזה יהיה לעולם ירא חטא, ומעולם לא
ואמר הרואה אתהנילד  יחטא, לפי שרואה העונש הגדול הכרוך בעקיבו של חטא,
 כלומר אעפ״י שהוא עדין לא בא, ישער כאלי כבר נולד, ולזה לא אמר הרואה
 מה שיולד רק הרואה את הנולד : ר׳ אלעזר אומר לב טוב, שהוא כינוי אל
 השכל הישר והטוב, וזה נאה לי שנשתבח במעין המתגבר, שהיה מבין דבר מתוך
 דבר, ולכן בחר בלב טוב, כי מי שיש לו שכל טיב, רו יראה את הנולד, ובו
 ישתדל להיות לו חבר טוב ושכן טוב, וישיג כל מיני השליחות כילם, וז״ש ריב״ז
 שבכלל דבריו דבריכם, כ׳ דעת קנית מה חסרת וגוי : אמר להם צאו וראו
 איזוהי דרך רעה, אעפ״י שידיעת ההפכים אחת, ומכלל הן אתה שומע
 לאו, עכ״ז הוצרך לשאול להם, איזהו דרך רעה וגוי, שלא נאמר, מי שאין לו
 עין טובה, יקרא דרך רעה, אעפ״י שאין לו עין רעה, ולזה אמרו שלא יקרא
 דרך רעה רק בהיות לו עי; הרע, כלומר, בקנייתו המרה הרעה, לא בשלילתו
 הטובה, ואין בו לא טובה ולא רעה : ירי יהושע אומר חבר רע, אבל מי שיתדבק
 בחבר שאינו לא טיב ולא רע, לא יקרא דרך רעה, יכן ר׳ יוסי חומר שכן רע
 לכוונה הנזכרת : וי״מ שבתחלה שאל להם איזוהי דרך טובה שראוי לידבק בה
 אדם תמיד, ושזהו השלימות, לא שיתדבק בה האדם בקלת עהיס, שאין זה
 שלימות, אמנם עתה שאל מהם, שיודיעוהו איזוהי דרך רעה שראוי לכל אדם
 להתרחק ממנה ולא ילך בה כלל, אפי׳ שעה אי, ול״מ דלא ידבק בת תמיד :
 ר׳ אליעזר אומר עין רעה, שלא תאמר כיון שאינה מזיק לשוס אדם אינו
 דרך רעה, קמ״ל שהיא רעה והיא אס כל הרעות, דאפילו שיהיה הארס שלס
 בכל שאר מדות, מרה זי תביאהו" לעשות כל רע : ר׳ שמעון אומר הלוה
 ואינו משלם, שהוא ג״כ הפכיי למ״ש הרואה את הנולד, ולפי שאינו רואה את הטלר
 הוא לוה ואינו משלם, כי לא ימלא עוד מי שילוהו : אחד הלוה מן האדם
 וגו/ פי, שאס לא היתה מלות המקוס, אס נסן£ הלוה את עמי, לא (היה)
 הארס מלוה מעותיו לחבירו, א״כ הלוה את האדם כלוה מן המקים : ואמר שמי
 שיש בו מרה רעה זו, אעפ״י שיהיו לו כמה מדות טובות נקרא רשע, שנאמר
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 האדם כלוה מן המקום שנאמר לוה רשע ולא ישרם וצדיק חונן ונותן
 רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן
 ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם: הם אמרו שלשה דברים.
 רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח

 לכעוס
 —סי' סכ״י היי אברהם אזולאי—

 לוה רשע וגי,׳ ולזה ראוי להתרחק מדרך זו, ולא אמר מי שאינו רואה את הנולד,
 לפי שהרבה צדיקים עוברים עבודתם בתמימות ואינם רואים את הנולד : וי״מ לפי
 שהגיזל את חברו, הוא כמו גוזל את המקום, לפי שהקב״ה זקיק לשלם, שנאמר
 לוה רשע וגו׳ וצדיק שהוא הקב״ה שהוא צדיק חונן על הנגזל, ונותן לו מה שזה
 גזלו ואין לך מרה רעה כזו שמזל המקים . וי״מ אחד הלוה מן האדם וגוי,
 כלומר שלא תחשיב כיון שאין לו מה לפרוע, וב״ד פטרוני לפי שאין לי כלום
 א״כ אני זכאי, לז״א כאלו לוה מן המקום, ואס אתה פטור, מדיני אדם, חייב
 אתה לשמים : שנאמר לוה רשע ולא ישלם ימי, אפשר לומר פי׳ שמשעת
 הלואה כוונתו שלא ישלם, ולזה נקרא רשע, וא״ת א״כ אסיר ללות לחבירו, משום
 ולפני עור לא תתן מכשול, יז״א וצדיק חונן ונותן, דמשעה הלואה יתן לו בתורת

 מתנה, ולזה כאשר לא ישלם, לא יש מכשול:
 יי• הם אמרו שרשה דברים, כ״א מה׳ התלמידים הנז׳ אמר ג׳ דברים
 בדברי המיסר ודרך ארץ : ר׳ אליעזר אומר יהי כבוד חברך וגו׳
 הרחב״ס פי׳ יהי כבור חברך חביב עליך כשלך, היא א׳, ואל תהי נוח לכעוס
 בי, וג׳ ושוב יום אחד לפני מיתתך, ישאר הדברים שאמד והוי חחחחס וגו׳, לא
 אמרם היא, אלא שמעם מפי אחרים : וי״מ דהוי חתחמס אין כאן מקומה, ומגיהי
 הספרים ערבוה כאן, לפי שהיא דומה למאמר יהי כבוד תלמידך יגו׳ כמו שמזהיר
ס יהי  לתלמיד, גיכ הזהיר לרב, שלא יקל בכביד התלמיד, ינראה שהם מרסי
ס אל הראשונה ע  כביד תלמידך : וי׳׳ח דואל תהי טח לכעוס, היא נתינת ט
 והכל א׳, והשנית היא גזרת ושוב יום א׳ לפני מיתתך, והגי היא והוי מתחמם
 כנגד אירן עד סוף המשנה: ולפי שהיה הוא משובח בביר סוד שאיני שוכח דבר
 מלמודו, בא להזהיר בני ארס על זה, ואחר שיושג זה ע״י שיהיה לו חבר, שאז
 נדברו חיש על רעהו, וכשיוציאם בשפתיו לא ישכחס כנז׳ לעיל, וז״א יהיה כבוד
 חברך ומי, כלומר וכדי שתתקיים חברתו עמך, צריך שתזהר בכבודו הרבה,
 שחס לא תעשה כן, במהרה תנתק חוט החברה בלי סיפק, ונתן לו כלל אי, כדי
 שתתמיד חברתו עם חברו, שלא יהיה נוח לכעיס כנגדו, כמו שאין אדם כועס
 על דברי עצמו, כך לא יכעוס על דברי חברי, ובזה תתקיים חברתו כשלא יכעיס
 כנגדו, וינהג בו כבוד גדול : וי״מ שכיונת ר׳ אליעזר להזהיר על הכעס, ואמר
 שאס תרצה שלא תהיה נוח לכעוס, תשתדל שיהי׳ כביד חברך חביב עליך כשלך,
 יבזה ואל תהי טח לכעוס, שאין ארס כועס אלא כשאינו מחשיבו חי
: וי״ח יהי ׳ ז  שכנגדו וחתרפו, אבל אס הוא מחשיבו ומכבדו כגופו א׳׳א לכעוס כנ
ד חברך וגו׳, לפי שמה שמכבדין את האדם, נמשך לו ממה שהיא מכבד את מ  כ
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 לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוו מתחמם כנגד אורן של חכמים
 והוי זהיר בנחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת
 עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כנחלי אש: יא רבי יהושע

י ט ו  —פי׳ מכ׳י ה־ר אברהם אזולאי— א
 אחרים, ע״ר איזהו מכובד המכבד את הברייה, ולזי׳א צריך לך שיהיה כבור חברך
ר מ  חביב עליך כשלך, לפי שכבוד חברך הוא סבת כבודך : וי*מ לגרסת יהי כ
 תלמידך וגו/ כמו שהיה עושה ריב״ז שהיה מכבר הלמידיו ומונה שבחן, ולפי
 שאין הקפדן מלמד, לז״א ואל חה׳ טח לכעיס על התלמידים כששואלים ספיקותיהם
 ולפי שטבע הארס לכעוס על תלמידיו להעיל מירה וכיוצא, ולז״א ואל תהי טח לכעוס
 שלא תמהר לכעוס כי אס בהמתינה : ושוב יום אחד לפני מיתתך כלו׳ אפילו
 שהרשעת כל ימיך, אל תתייאש מן הרחמים. ולא תחשוב שלא יקבלוך, כי אפי׳
: וי״מ שאין ארס יורע יוס  אס הוא גוסס אס ישוב בתשובה, הקב׳׳ה מקבל אותו
ת/ ולזה יעשה תשובה בכל יום ונמצא כל ימיו בתשובה : וי׳׳מ המשך המשנה  מו
 כך, יהי כבור חברך חביב עליך אס חרגיל עצמך שלא תכעוס, ויצרך מתגבר
 עליך לכעוס, זכור לו את יוס המיתה, יז״ש ושוב יום אחר לפני מיתחך, ואם לא
 יספיק זה כ׳ עדין היא מתגבר עליך משכהו לבית המדרש, יז״ש והוי מתחמם כנגר
 אורן של חכמים וגי׳, יי״מ שצריך הארס להיות שלס במרות הטיבות והמוסר
 ובזה יצא מכלל בור, וזה ישיג אותו ע״י שיהיה מכבר את הבריות, ולזיא יהי
 כבור חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס, ב׳ צריך שיהיה שלס במצות
 מעשיוה, וכנגד זה אמר שיב יום א׳ וגי׳, שלישית, שיהיה שלס בתורה, וז״ש והוי
: ואמר והוי מתחמס לפי שהתורה משולה לאש וכל העוסק בה הוא ׳ ו ג  מתחמס ו
פ/ וכל ארס צריך להתחמם ולחרש בחורה חרושים, ואמר  ממש מתתמס כל גי
 שצריך שיתחמם ויחדש כנגר אורן של חכמיס, שלא יחדש אלא מה שיסכים לדברי
 רז׳׳ל לא הפך סברתס ח״ו, וז״ש והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, כלומר שלא תחלוק
 על דברי רז׳׳ל שלא תאמר הפך דבריהם, כי פורץ גרר ישכט נחש :
 שנשיכתן וגו׳ לפי שדברי רז״ל נחלקים לג׳ חלקים, הא׳ מדרשים שאין
 בהס נפקותא ררינא, בו דיני ממונות, ג׳•' דיני איסור והיתר, כנגר האחד
 אמר נשיכתן נשיכת שועל, שאין בה סס המות כי חס צער לבר,
 כן החולק על המדרשים שאין בו J נפקותא ררינא, יש בו עונש
 וצער שחלק על דברי רז״ל, אמנם איני ממית הנפש, וכנגד החלוקה השנית,
 אמר, עקיצת עקרב שיש בו סס המית, שחייב את הזכאי וזיכה את החייב,
 עבירה היא לנפשו, אמנם היא יש לה רפואה, כמו עקיצת עקרב, כן דיני ממונות
 ניתן להשבין, והשיב את הגזילה וגו/ וישלם מביתו, וכנגד החלוקה הגי שהוא
 מעוות לא יוכל לתקון, אמר לחישת שרף שאין לי רפואה, ואמר וכל דבריהם
 כגחלי אש, שכל העובר טל דברי חכמים כאלו עובר על דברי תורה שנמשלה לאש

 הלא כה דברי כאש, כמרז׳׳ל ערבים עלי דברי רודים יותר מיינה של הורה :
י עין רעה כנז׳ לעיל, מ ע יגי׳, י״מ שלא א ר J אומר עין ה ^ I T יא• ר׳ 
 אלא עין הרע, כי עין רעה מיירי בכילי שיש לי עין הרע



 i יין

 אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן
י יוסי אומר יהי ממון חברך הביב עליך כשלך והתקן ב ר £  העולם: י
 עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה רך וכל מעשיך יהיו לשם שמים:

 רבי
 —פי׳ מכיי היי אברהם אזולאי—

 וכאן מיירי בעויין בעיט הרע על ממין חברו וחימר אותו : וי״מ עין הרע, ר״ל
 עין הרשע והחוטא בהסתכלו ברברים המגינים, הוא סיבה ראשונה לעון המוציא
 את הארס מן העילס, ואח״כ סירסור שני של העבירה, הלב חימר והוא היצר
 הרע לב האבן : וג״כ שנאת הבריות כמו שכל קיום התורה כולה ואהבת לרעך
 כמוך שהוא כלל גריל בתורה כן שנאת הבריות, הוא סיבה לעבור על כל רברי
 תורה נמצא שכל אחר מג׳ אלה מוליאין את הארס מן העולם, כי אחרית רשעים
 נכרתה: וי׳׳מ לפי שר׳ יהושע אמר למעלה שהררך הטובה שירבק בה הארס הוא
 חבר טוב, ולזה אמר שמי שירלה להיות לו חבר טיב, צריך שיהיה נזהר מאלו ג׳
 דברים, כי ח׳ שהוא צר עין נגר חברו, ומזה נמשך שיהיה לי יצהיר שחומר
 נכסי חברו, ומקנה בו יבזה חתנבר עליו יצרי עד ששונא אתו דהיינו, בתחצה עין
/ ז ואה שהיא סרסור עבירה תחלה, ואחר הראיה נמשך חמרת הלב של ילהיר כנ  י
 ואח׳׳כ תמשך השנאה באיש ההוא, ובזה יפסיד חברת חברו, ולזה הזהירו שישמור

 א׳ מג׳ רבריס אלו, אס ירצה שיהיה לו חבר טוב כנז׳ :
 יב• ר׳ יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, לפי שר׳ יוסי נשתבח
 לעיל במרת החסידות, כאו׳ ר׳ יוסי הכהן חסיד, לזה בא להזהיר
 על המוסרים המביאים לארס לירי מרת חסידות, ואמר יהי ממון חברך וגו/
 שכאשר יחשוב הארס, ויהיה בעיניו ממין חברו חביב עליו כאלו הוא שלו, כמו
 שארס הוא נשמר שלא להזיק את ממינו ומשתדל לשומרו, כך ישתדל לשמור ממון
 חברו, וזהו מרת חסידים, ואפשר לומר עור שהחסיר מתנאי שיותיר משלו לחברו,
 וזה באשר יחשוב שאעפ׳׳י שיהיה ממונו ברשות חברו ונתן לו, עדיין הוא חשיב
 כאילו הוא שלו, ולזה לא ירע בעיניו כשיוותר משלו לחברו בחושבו שמה שיש
 לחברו הוא שלו, וזה שאמר יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך : והתקן עצמך
 וגו/ פי׳ בזה הדרך שתדרוך במדת החסידות, אתה מתקן ומכין עצמך ללמוד
 תורה, כי ע״י החוסר והחסידות יוכל הארס להשיג ההורה, ע״ד שמעו מוסר
 ואח״כ חכמו ואל תפרעו שתקדמו החכמה וגו׳ : וי״מ התקן עלמך ללמוד תורה
 שאינה ירושה לך, כלו׳ שאעפ׳׳י שאתה רואה שאתה טפש ולא גזרו עליך מן
 השמים להיות חכם, עכ״ז התקןעלחך ותטרח יותר מראי, שתהיה מתקין ומכין
 עצמך, עכשיו שלא הורישו לך התורה מן השמים, ולא גזרו עליך להיות חכס,עכ״ז
 ע״י הטורח שתתקן עצמך, תשיג לתורה שאינה ירושה לך, כי אס יגעת ולא מלאת
 אל תאמין : וי״ח לכשיהיו לארס ג׳ דורות של חכמים אין צריך לטרוח כ״כ
 בתורה, מפני שהוא ירושה לו ובמעט טורח לא ימושו מפיך וגו/ אמנם כאשר
 אינה ירושה לו, כגון שאין לו ג׳ דורות אז צייך תיקון רב ויגיעה רבה להשיג התורה
 זז״ש והתקן עצמך ללמוד תורה כשאינה ירושה לך מאבותיך כי אז צריך תיקון



 ע רבי שמעון אומר הוד, זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל
 אל תעש תפרתן־ קבע אלא רחמים וההגונים לפני המקום שנאמר כי
 חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. ואל תהי רשע

 בפני
 — פי׳ מכ״י היד אברהם אזולאי —

: וי״מ והתקן עצמך ללמוד תורה, ובזה וכל מעשיך יהיו לש״ש, כי הלימוד ׳ ז נ  רב כ
 הוא תבלין ליצה״ר, וז״ש וכל מעשיך שחמשה אחר הלימוד, ודאי יהיו לש״ש:
 וי״מ התקן עצמך ללמוד תורה, שלא תחשוב שאינך צר־ך •ללמוד משים אדס,
 אלא התקן עלמך תדיר ללמוד תורה, לפי שאין התורה ירושה לך לבדך, לומר
 שהכל השגת ולא תצטרך ללמוד, (מאחריס), שהתורה אינה ירושה לך לבדך, ולזה
 אפשר ללמוד מכל אדס אפי׳ קטן ממך וז״ש התקן עצמך במרה זו, לומר שאתה
 צריך ללמוד תורה תמיד, לפי שאינה ירושה לך לבדך ואפשר שנגלה לאחרים
 חרושים יותר ממך, ולזה לריך ללמוד תורה תמיד, ע״ד מכל מלמדי השכלתי
 וזה יורה שתורתך שאתה לומד לשמה, לא להתגדל בה, ולזה אפי' יהי׳ קטן
 ממך תלמוד ממני, ובזה כל מעשיך יהיה^לשיש כנז', וז״ש דוד המע״ה כי עידותיך

 היא המשיחה עמי, לא הקטן שלמר אותי אלא התירה בעצמה :
 יג• ר׳ שמעול אומר הוי זהיר בקריאת שמע וגו׳, הק״ש והתפלה חרא
 מילתא היא, וי״ס דלא גרסי ובתפלה ובתפילין, רש״י ז״ל :
 ואמר לשון זהירות, משוס שבבקר בעת ק״ש ותפלה מתגברת העצלה על הארס
 שלא יקום משנתו, לז״א הוי זהיר ותדחה מעליך העצלה ותקום משנתך : וי״מ
 הוי זהיר בק״ש ובתפלת חובה שהוא חייב בה, ואס תרצה עוד להתפלל תפלת
 נדבה מעצמך, וז״ש וכשאתה מתפלל שהיא משלך נדבת יותר על החוב המוטל
 עליך, לא תתפלל אותה שהיא תפלת נדבה תחלה ותעשה אותה עיקר, ואח״כ
 התפלה שהיא חובה עליך, וז׳יש אל תעש תפלתך קבע ומי כלומר שתהיה תפלתך
 אותה שהיא נדבה לא תעשה אותה עיקר לומר אותה תחלה, אלא הוי מתפלל
 בתחלה תפלת חובה, ואח״כ תפלתך שהיא נדבה, תעשה אותה לתוספת רחמים
 ותחטניס לפני המקים, ואפי׳ שלא עשית אותה עיקר, הוא ית׳ יקבלנה, כי
א: וי״מ אל תעש תפלתך קבע להיום, כל היום עומד בתפלה  אל רחום וחנון הו
 שתעשה תפלתך עיקר ותורתך עראי וטפלה, כי לריך לעשות תורתו קבע ועיקר
 ותפלתו די לו זמנין תלתא בקלת רחמים ותחנונים לפני המקום, ונתן הטעם
 לזה ממה שכתוב כי אל חנון ורחום הוא וגי/ שאס הוא י״ת לא היה רחמן
 אפשר שהיית לריך לצעוק כל ה־וס, עד שיכמרו רחמיו עליך: ואפשר לקשר
 המשנה הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה ואל תטעה בדבריי שלעשות אותה עיקר
 כל היום, אלא עראי והתורה קבע, וזה שאמר ואל תעש תפלתך קבע, שמה
 שאמרתי לך והוי זהיר בק״ש ובתפלה, והיא ענין הזריזות, דהיינו השכמת בית
 הכנסת לבד ולא לקיבעה כל היום: וי״מ אל תעש תפלתך קבע, כמו הדבר
 שהוא קובע לאדם לעשותו בכל ייס, שכ״נ תהיה שמרה בפיו, עד שיאמר אותה
 בלא כוונה, ואפשר לומר, שהזהירו שתמיד יעשה נוסח חדש בתפלתו, ולא יעשה



 J י אבות יז
 בפני עצטך • יל רבי אלעזר אומר הוי שקיד לימוד תורה ודע פה
 שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ומי׳ הוא בעל מלאכתך

 שישלם
 —סי׳ פניי היר אברהם אזולאי—

 ניסח קבוע בתפלה, שבזה תהיה שגורה בפיו ואומרה בלא כוונה, אלא רחמיס
 זתחטניס לפני המקים, שבכל יוס יעשה ניסה א׳ חדש של תתניניס, כי בזה
 יעורר הכיונה בתפלה, ובזה אל תהיה רשע בפני עצמך שיחשבו כל העולם שאתה
 מתפלל בכוונה, ואין מרגישים ברשע זה אלא אתה לבדך; ו־״מ אל תהי׳ רשע כלו׳
 אעפ׳׳י שתפלת יחיד אינה מקובלת כתפלת הצבור, אעפ״כ כשאתה מתכוין בתפלחך
 בדרך רחמים ותחניניס לפני המקים, אף שהיא תפלת יחיד, שאתה מתפלל בפני
 עצמך לבדך, אני מבטיחך שלא תהיה רשע, שלא ירשיעוך אפי׳ שאתה מתפלל
 יחיד ולא בצבור; זי״מ ואל ההי רשע בפני עצמך, כלו׳ כשתהיה בפני עצמך בחדרי
 חדרים, לא תהיה רשע לחטא לומר מי רואני ומי יודעיני, כי מלא כל הארץ
ם: וי״מ כשאתה תיטא לא תחשיב שאתה הוא  כבודו, וכל מעשיך בספר נכתבי
 חיטא לבדך, אלא אתה חוטא וכל ישראל עמך שהס ערבים זה לזה, ע׳׳ד חטא
: וי״מ שלא תחשוב כי אתה לבדך רשע, וכל שאר העילס הס צדיקים, ל י שח  י
 וכפי זה אינו מעלת ומוריד רשעך, כי תאמר העולם נידון אתר רובו והרי כל
 העולס מוכרע לכף זכות, וגס אני בכללם, אל החשוב זה, שאין רשעים אחרים
 כי אס אתה, אלא תחשוב שכל העולם כולו מחלה על מתלה, ואתה אס תחטא,

 תכריע כל העולם לחובה ואס תעשה מלוה הכריע כל העולם לזכות:

 יד לי אל^זל אומר הוי שקוד ללמוד תירה, לפי שנשתבח השלם הזה
 היותו כמעיין המתגבר ומבין דבר מתיך דבר, עתה בא
 לבאר הדרך אשר בו יושג השלימות הזה, ואמר שלא יושג זה אלא בהתמדה
 בעסק התורה ולחזור על הענין ההוא פעם אתר פעם, בזה יתגלה לו סתרי
 חורה הרמוזים בה, כמו שאמר במקיס אתר הפיך בה והפוך בה דכולא בה וגל
 חיש הוי שקוד ללמוד תורה ,כלומר בכל פעם שתתזור על העני[ ההוא תהיה
 כוונתך ללמוד תורה כלימר להבין וללמוד דבר שעד״[ לא ידעתו מעולם, וזה
 יושג ע״י השקידה; זי׳׳מ הוי שקיר ויגיע בהורה בלימודה כדי שתדע להשיב
 לאפיקורוס״ שאס ינצח אותך נמלא ש״ש מתהלל, ואמר ודע מה שתשיב, י״מ
 כלומד מה שתשיב לאפיקורוס דעהו אתה בדיעה שלימה שלא תהיה תשובתך
 אליו מקובלת אצלך או מלומדת מאתר כי בזה בנקל תהיה מנולת, אבל כאשר תהיה
 משובתי מצד ידיעתו הנה אז ינצח את הכל, יז״ש ודע מה שתשיב וגי׳ שתהיה
 תשובתך אליו מצד ידיעתך ידיעה שלימה; ואמר מה שתשיב וגי/ י״מ להדיעך
 שלא תלך אתה אצלו להקשית לו על סברתי, רק אס האפיקורוס יבא להקשות
 לך, אז תדע מה שתשיב לו תשובה; וי״מ כי אפיקורוס הוא שם איש א׳ מהפילוסופים
 ונקראו כל התיעים אתריו על שמי, כמי צדוקי־ ע״ש צדיק: ודע לפני פי
 אתה עמל, י״מ לפי שאפשר שיעסיק הארס ייטרת לדעת מה שישיב לאפיקורוס
 כדי שיתקדש ש״ש על ידו, ואפשר שמעולם לא בא ליח אפיקירוס להתוכח עמו
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 שישלם לך שכר פעולתך: ט1 רבי מרפון אומר היום קצר והמלאכה
 מרבה והפועלים עצלים והשבר הרבה ובעל הכית דוחק 5 טז הוא

 היה
 — פי׳ מכ״ היד אברהם אזולאי —

 ונמצא שמרח לריק, לזיא ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך, דרחמנא
 ליבא בעי, יבודא־ שישלם לך שכר פעילתך שעמלת, אעפ״י שלא יצא הדבר לידי
 פועל, וז״ש שכר פעולתך כלומר כאילו בא הדבר לידי פועל; וי״מ ונאמן הוא
 וגי', ודע מה שתשיב וגוי, ואם טרחת ויגעת ולא מצאת דבר, אל תחוש על זה
 כי שכרך יהיה כפי היגיעה לא כפי ההשגה, וזה שאמר, ידע לפני, מי אתה
 עמל,כי לפי העמל יתן לך שכרך ונאמן הוא בעל מלכתך שישלם לך שכר פעולתך
ך היותה י ע ני אליו ב  כלו׳ לא שכר הפעילה עצמה אלא שכר פעולתך בכי
:  פעולתך שאותו המעט בא לך ביגיעה רבה ובעמל הרבה, וכן יהיה שכרך הרבה

 ט״ו ר׳ טרפת אופר היום קצר וגי׳, לא אמר הזמן קצר, כדי שלח יחשוב
 שיש לו זמן לעמוד בעוה״ז ולעסוק בהורה, אלא יום א׳
: והמלאכה ת ב  בלבד, והיום אינו ארוך כתקיפת תמיז, רק יוס קצר כתקיפת מ
 בה׳׳א הידיעה, כלי׳ כ׳ לא בערך שהזמן קצר, על כן המלכה מרובה, אבל אס
 היתה המלאכה נערכת בערך זמן ארוך, לא היתה מרובה אלא אף שנערוך
 זמן ארוך היא מעצמה היא מלאכה מרובה: והפועלים עצלים, כלי׳ לא מבעי
 הבטלנים ויושבי קרנית שהם עצלים, אלא אפי׳ הפועלים הם העוסקים בתורה
 יומס ולילה, הס נקראים עצלים בערך מה שהיה ראוי להס שיעשו: ואמר
 והשבר הרבה להודיענו עיר דאפילו אותו פועל ועוסק בתורה נקרא עצל בערך
 השכר אשר הוא הרבה : ובעל הבית דוחק, הקב״ה שהוא בעל העולמות
 כילם, דוחק לארס ומביא לו יסיריס, כדי שיתעורר יישוב אל אלקיו ויעסוק
 בתורתו יומס ולילה, כי לעולם אין הקבי׳ה מניח את האדם שיהיה פורק עול
ו: וי״מ היום קצר, ולא אמר הזמן קצר להודיע לארס דאפילו באלו  שמיס מעלי
 החיים המועטים, רובס ראוי ליחסם לילה, שכל ימיו של הארס תלאות חולפות
ט ע  ובאות עליי, אמנם הזמן שהאדם יושב בנחת שיוכל לעסוק בתורה הוא מ
 מזעיר, וז״ש היום קצר, הזמן שיקרא יום ולא לילה אשר אז יוכל האדם לעסוק
 בתורה, זה הזמן הוא קצר, ובפרט בגלית הזה, אשר גברו הצרות עלינו, והמלאכה
: ואמר והפועלים לשון רביס, ולא נקט לשין יחיד כאומרו בסמוך ׳ ז נ  מרובה כ
 לא עליך המלאכה לגמור ומי, להשמיענו כח יצה״ר הגדול, דאפילו בזמן שיתקבצו
 אנשים רבים לעביר השס ולעסוק בתורה, שאז היה דרך טבע שאיש את רעהו
 יעזורו וגו׳, אפי׳ הכי הס עצלים שלא יעשו רצין קונס: והשכר הרבה ובעל
 הבית דוחק, לפי שעצלית הפועל במלאכתו תהיה לא׳ מב׳ סיבות, אי מפני שנותנין
 לו שכר מועט ולכן הוא מתעסק בעצלות, או לסיבה שנית, שאפי׳ שיהיה שכר
 הרבה יתעסק הפועל בעצלות, לפי שאין בעל הבית עימד על הפיעלים לדחוק
 אותם ולזה אמר כ׳ בעסק מלאכת התורה והמצית הפועלים הס עלליס, אע׳׳ג
 לאיכא תרתי לטיבותא אם בענין השכר אמר והשכר הרבה דאין ערך לשכר
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 היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל
 ממנה אם למדת תורה הרבה נותנין רך שבר הרבה ונאמן הוא בעל

 מלאכתך
 —פי׳ מכיי היי אביהם אזולאי—

 הלדיק אפי׳ בעילם הזה וכיש לעולם הבא, וג״כ ובעל הבית עומד ודוחק אותם
 לאמר להם מהרו כלו מעשיכם, רותק אותם ומזהירם בכל שעה ובכל רגע ע״י
 היסורין והנביא־ס השכם ושלוח, ועכ״ז הפועלים עללים : וי״מ והפועלים עלליס
 והשכר הרבה ובעל הבית רותק, כלימר הפועלים הס עלליס בין כשהקב״ה טתן
 להם שכר הרבה ישפע טיב כמו וישמן ישורון ויבעט, בין כשהקב״ה מביא עליהם
 יסי־־ם ורותק אוהם, בין כך ובין כך הס עלליס לשוב בתשובה שלימה לפניו:
 וי״מ והפועלים עצלים, רמז לרמ׳׳ת אבריס אשר הס פועלי המלית והם כצי
 המעשה, כי בהיוח כולם מתומר קירצי קירן אינס תפלים בתורה ובמלות, אלא
 הס מתרשלים לעשות המלית, ולזה אימר לאדם תראה כי מטבעם גס הפועלים
 שהס אברי הגוף, הס עללים מטבעם, ולכן הזהר מאד לזרזם להיות קל כנשר

 לעשיח רצין אביך שבשמים :

 ט״ז הוא הין״, אומר לא עליך המלאכה לגמיר ולא אחה בן חירין ומ׳,
 אמר אלו השתי חלוקות, אתת כנגד הטפש, ואתת כנגד
 החכם, כנגד הטפש שהוא יגע הרבה ומוציא ק־חמא אמר לא עליך המלאכה לגמור,
ט וט׳, ולכן אפי׳ שאי; לך תועלת גדול בלימוד אל תפריש  ואחד המרבה ואחד הממעי
ם אמר שלא תחשוב כיון שאין כל המלאכה מוטלת עליך  מן הלימוד, וננגד החנ
 לטמרה ואחה נבר טרחת במעט זמן, ולמדת נל ששה סדרי משנה, מה שאין
 אתר עושה בהרבה זמן, לא תחשוב שאתה בן חורין להבטל ממנה, ני נבר
 טרחת והשגה, לז״א ולא אהה ב! תירץ להבטל ממנת שאס למדת תורה הרבה
 הנל בא לפי תשבי; וניתנים לך שבר הרבה: וי״מ אס למדת תורה הרבה
 נותנים לך שנר הרבה, נלומר הרבה שבר ניתנים לך במה שאתה לומד הירה
 הרבה: וי״מ היא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור, נלימר שאין אתה מתיייב
 אלא להתחיל במלוה לבד, ואח״כ ה׳ יגמיר בעדך ויסייע אותך: ולא אתה בן
 חורין ליבטל ממנה, כלו׳ שאין אתה כמו הפועל אשר הוא בין תורין שאם רוצה
 לומר אינו עושה ואינו טטל שנר, שהוא רשאי יאבל אתה) אין הדבר כן, שאין
עבד שאינו רשאי לומר שאינו עישה ואיני טטל שנר,  אתה בן תורי; יגי׳, אלא נ
 שאם לא תעשה תלך לגיהנס: אם למדת תורה הרבה, פי' שמה
 שאמרתי שהוא כעבד, לא תאמר שאין נותנים שכר, אלא אס למדת תורה הרבה
 נותנים לך שכר הרבה כבן חורין לא כעבד: יאמר ונאמן הוא בעל מלאכתך
 וגו׳, כלו׳ אעפ״י שלא עשית אלא ההתתלה במטה ואת״כ מסייעין אותך ננז׳
 לא תאמר כשיתט לך השכר לא יתט לך אלא שהר ההתתלה שעשית לבד, שאין
 הדבר כן, אלא נאמן הוא בעל מלאכתך כלי אפיי שהוא ית״ב בעל המלאכה כי
ז הוא יתברך ישלם לך שכר כאילו היא פעילתך י  הוא ממרה, והעיקר ע״ש גומרה ענ
 שאתה פעלת אותה בלי סיוע כלל: וי״מ ונותנים לך שכר הרבה, לשון נתינה



 מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך ודע שמתן שכרן של צדיקים
 לעתיד לבוא:

 רבי חנניה וכו׳

 פרק שלישי
 כל ישראל ובו׳

 א ^קביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה
 בא לידי עברה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני

 מי
 — סי׳ מכ״ היי אברהם אזולאי—

 ולא אמר משלמין לך שכר הרבה, לאשמיעינן כי מלבר תשלים שכר פעולתו
 אשר הוא נאמן, והוא בעל מלאכתי לשלם לי שכר פעולתו, עכ״ז שכר הרבה
 אחר ניתן לו במתנה מאת המלך, יז״ש ניתנים לך שכר הרבה, בררך מתנה ולא
 בררך תשלום, ולא מפני זה ינכו לך מתשלום שכרך אפי׳ כל שהו, כי נאמן הוא
 בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעילהך: וי״מ לפי שבעשית הארס המצות, עושה
 מלביש לנשמתו כנירע מן הזוהר, ח״כ ראוי שלא יהיה לי שכר אחר, ולפי שהפעולה
 שהוא עושה אינו לבעל הבית, אלא לצירך הפיעל עצמו שהארס עושה מלבוש
 לעצמו, ואפי' הכי הקב״ה ניתן לי שכר המלבוש, וז״ש שישלם לך שכר פעולתך
 שהוא המלביש שלך שהוא פעילתך לצורך עצמך, והשכר היא התענוג הרוחני בזיו
 השכינה: ודע מתן שברן וגי׳, כלומר מה שאני אומר לך ונאמן הוא בעל
נה כדי שתעביר על מנת לקבל פרס, רק כוינתי היא  מלאכתך וגי', אין הטו
 זאת, שתדעהו דרך יריעה שיש מתן שכרן יגי׳, וזהו מלת ורע, כלומר שידעהו לבד
׳ שאמרתי לך שישלמו לך שכר פעילתך בעולם הנשמות אעפ״י כן  ויימ אעפי
 דע לך שעיקר השכר של כל הצדיקים כולם אפ•׳ אותם שכבר מתו, הוא לעתיד

 לבא אחר התחיה :
 א׳- טקביא בן מהללאל אומר הסתכל בג׳ דברים, י׳׳מ שצריך שיסתכל בג׳
 דברים יחד ואז יועילו לו שלא יחעא, ולז״א הסתכל בג׳ דברים
 ודייק במנינא, ובזה ואין אתה בא לירי עבירה, ולא אמר ולא תבא עבירה לירך,
 לאשמועינן שלא די שייעיל ההסתכלות שלא תלך לבקש העבירה לעשותה אלא אפי׳
א לירי עבירה  שתזדמן העבירה שבאה לירך, אתה לא תבא לירה, וז״ש ואי אתה י
 שיה•׳ לך כח לכבוש את יצרך, וי״ח לירי עבירה שמהעיירה עצמה נברא ומתהוה
 מלאך חבלה כרי להתנקם מן הארס, ולז׳׳א הסתכל בג׳ דברים ואין אתה בא
 לידי עבירה, כלימר אין אתה טפל ביר העבירה כרי שתתנקס ממך, וי״מ כי ירי
 העבירה הס הדברים הקלים שארם דש בעקביו הס ידים לינעל העבירה,
 ומהם נמשך העין, כי מן הקל בא אל החמיר, ולז״א שאם תסתכל באלו הג׳ דברים
 ל״מ שלא תבא לכלל העבירה ממש, אלא אפי׳ לירי כבירה שהם הדברים הקלים
 שהם ירים לעבירה, לא הבא; ולפי שהאדם יחעא בנעותו לצד הכבוד והגאוה
 ויש שיחטא בכמותו אחר התאוות הגופניות כמו במאכל ובמשתה, ויש שיחטא מצר
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 מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין באת מטפה סרוחה. ולאן אתה
 הולך למקום עפר רמה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון
 לפני מלך מלכי המלכים הקדוש בדיך הוא י ב רבי חנינא סק

 הנהנים
 — פי׳ טכיי היד אברהם אזלא״ —

 שטבעו ניטה אחר החמדה והמשגל והגזל וכיוצא, וכנגד המין הא׳ אמר, מאין
 באת מטפה סרוחה, כ׳ בראותו שהתחלת הוויתו הוא מטפה סרוחה, לא יתגאה
 וכנגד המין הב׳ אמר, ולאן אתה הולך למקים עפר רמה זתילעה, ואיך יהיה נוטע
 אחר האכילה והשהיה להרבות הרמה, כאו׳ מרבה בשר מרבה רמה, וכנגד המין
 הגי אמר, ולפני מי אתת עתיד ליתן דין וחשבון וגו׳ וא׳׳נ איך יכעיס אלהיו,
 ויגזול ויעשה רצון יצרו הרע, ואמרו דין וחשבון, שבתחלה אומרים לו מה דין
 העושה עבירה פלונית ומה עונשו, והוא אומר כך וכך, ואחר שהוא בעצמו גוזר
 הרין, אח״כ יעשו עמי תשכין, כך וכך עבירית עשית, וכבר אתה פסקת הרין
 שאתה חייב בהם, כן משפטיך אשי אתה חרלתה אתה האיש, ואמר ולאן אתה
 הולך ולא אמר ולאנה תלך, להודיענו, כ׳ בכל שעה ובכל רגע הארס הולך ומתקרב
 אל המיתה, כי יום המית הוא מיום הולרו, ולזה נקט לשין הווה ולא לשין עתיר: ומאי
 רהנא והדר מפרש, ולא קתנ׳ הסתכל בג׳ דברים ואי אתה בא לירי עבירה רע מאין
 באת חטפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותילעה, ולפני מי אתה עתיד
 ליתן דין וחשבון לפני ממה׳׳מ הקב׳׳ה, ולמה כפל לומר רע מאין באת ולחזור
, דברים מ שכיין התנא על ג '  עוד שנית לומר דע מאין באת מטפה סרוחה וגי', ׳
 אחרים שגס מהס יקח שלא לבא לירי עבירה, והס נאמרים על הנשמה, וצריך
 להסתכל בהס כרי שלא לבא לירי עבירה, ולז״א סתס הסתכל בג׳ רבריס נעלמים
 שצריך בהס הסתכלית, רע מאין באת נשמתך שחיצבת מתחת כסא הכבוד והיא
 חלק אלוה ממעל, ואין ראוי לחלק אלוה ממעל שתתטא: ולאן אתה הולך למקום
 שממנו חוצבה, ואין ראוי לך למנוע מחנה טיבה זי שע״י החטא לא תוכל ללכת
 למקימה: ולפני מ׳ אתה עתיר ליתן דין וחשבון, שאפי׳ הנשמה הטהורה ליתן דין
 וחשבון כרי להעלותה למדריגה רמה ועליונה ממה שהיתה בו ראשינה, והסתכל
 בג׳ רבריס אלו, ואל תמנע ממנה הטוב הגדול העתירה להשיג, ואין אתה בא
 לירי עבירה: ועור ג׳ אחרים אל הגיף והס לגריעיתא, מאין באת מטפה סרוחה
 וגו׳ כרפי׳: וכלהו דרשו רבותינו ממקרא זה וזכור את ביראך זה הקב״ה שתתן
 דין וחשבון לפניו, וקרי ביה בארך, שתזכיר מקורך מאין באת מטפה סרותה של
 שכבת זרע, וקרי ביה בורך, שתזכור את קברך שאתה הילך שם למקים עפר

 רמה ותולעה: רש״י ז״ל,

 ב׳ ר׳ חנינא סגן הכהנים אומר וגו׳ י׳׳מ שעקביא נתן עצה כדי שיזהרו
-הצריקיס מלבאלירי עבירה, ירי חנינא סגן הכהניס בא לתת תיקון
 לרשעים העוברים מיראת עונש הבא עליהם והס נמנעים מחטא מצד מורא מלכות
 ולא יתנו לב על העתיר ועל המות שימותו, כ״א אל אשר הס חיים עדנה, ולכן אמר
 ראוי להתפלל בשלומה של מלכות, כי ממורא של מלכית לא יבאו לידי עבירה ולא

 אמר



 הנהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלי מוראה איש
 את רעהו חיים בלעו: רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין
 ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא
 ישב. אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה

 ביניהם
 — פי׳ מכ״י ה־ר אביהם אזולאי —

 אחר התפלל וגו׳, אלא הוי מתפלל, להורות שיכל תפלותיו ייחד ההפלה על
 זה: ואמר בשלומה של מלכות אין כונתו במלכות של ישראל לבד אלא אפי׳
׳ וכמו שמליני בשבעים פרים, שהיו ישראל מביאים בחג על  בשל אימות העולם
 ע׳ אומות, ולא אמר בשלום המלך, אלא אפי׳ בשלום השרים והשופטים: וי״מ
 בשלמה של מלכות של מעלה שהיא השכינה, שבכל צרותינו לה לר ועמנו היא בלרה
 בסיבת עונותינו היא בגלות עמנו חון מהיכל המלך, והיא השומרת איתני, שאלמלא
 מוראה של האומות, לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, ובהתפללהאדס
 בעבור שליחה ויחידה עם השלים, יהיה לני שלום: איש את רעהו כלו׳ אפי׳ לאוהבו
 אשר כנפשו, והוא רעו ומיודעו אלמלא מוראה של מלכות היו בולעים זה את זה אס לא
: וי״מ איש את רעהו וט׳, כלו׳ אעפ׳׳׳ שבהדגיס, הדג הגדול ת ט ל מ  שיראים מן ה
 בילע לקטן, אמנם אינו בולע לדג השוה לו, ואנחנו אפי׳ איש את רעהי, כלו׳
ס בלעו, כלו׳ כל אחד בילע את חבירו בעודו ח׳, ע״ד אזי  אדם השוה לו, ח״
 חיים בלעינו וגוי, והוא דרך גוזמא לרוב החרילית להמיתו וליהנות במיתתו, לא
 ימתינו להורגי, אלא כמו חי כמו חרון ישערני: ר׳ חנינא בן תרדיון אומר
 שנים שיושבין וגו׳, ׳״מ שהחברה היותר נכונה היא משנים, כדי שיהיה הא׳ שואל
 והאחד משיב, ודברי חכמים בנחת נשמעים בלי בלבול, ולז״א שנים שהם יישביס
 שקטיס ישלויס, עכ״ז מאבדים זמנם, ואין ביניהם דברי תורה וגי/ ומה שלא אמר
 ואין עיסקיס בתורה, כ׳ דברי תורה הס פי׳ פסוק או הגדה או שמועות פשיטות,
 ועסק התורה, הוא ע״ד פלפול וסברא להוציא הדבר לאמיתי, ילז״א שנים שיישבין
 ואין ביניהם אפי׳ דברי תירה שהוא דבר קל, שהיא מושב לליס, וי״מ ואין ביניהם
 דברי תורה, אין הכוונה שאין עוסקים בתורה, אלא הכוונה שאפי׳ שעוסקים
 בתורה, הוא עוסק כל א׳ לבדו, ואינם מתחברים ללמוד בחברה ולהיות ביניהם
 דברי תורה, כיון שהם יושבים במקום אחד ואינם עוסקים יחד נקראים ללים,
 לפי שמה שאינם לומדים יחד, הוא להיות כל אחד מהביל ידיעת חברו ומתלוצן
 מידיעתו, כי חושב מה הועלת יחשך ל׳ בהתחברי ללמוד עמו, ולזה אין ביניהם
 דברי תירה, אלא כל א׳ לימד לבדי, הרי זה מושב לצים שנא׳ ובמושב לליס
 לא ישב, הרמב״ם דקדק כי באומרו מיד כי אס בתירת ה׳ חפלו ובתירתו יהגה
 יומס ולילה, כאילו הורה שמיד בהתנצלו מעדת הלצים, יהיה בתורת ה׳ תפלו,
 ושאין בין אלה אמצעי, וכן ידיעת ההפכים שיה כשאין בתורה ה׳ חפצו ואינו
 עוסק בתורה, מיד נק׳ מושב לצים: אבל שנים שיושבים ויש ביניהם דברי
 תורה, ויודעים כ׳ ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו, ומתחדדיס זה עם זה,
 שכינה שרויה בניהם, והוא הפך הלליס, שאינם רואים פני השכינה, והביא ראי׳



 • 1 כ

 ביניהם שנאמר אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי וישמע
 ויכתכ םפר זברון לפניו ליראי יי ולחושבי שמו. אין לי אלא שנים
 מנין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו
 שכר שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו ז ג רבי שמעון אומר
 שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאלו אכלו
 מזבחי מתים שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום. אבל

 שלשה
 —פי׳ טכ*י היד אברהם אזולאי—

 נפלאה מן הפסוק שאמר אז נדברו, וליא אז דברו, והכוונה שהלומד לשמה צריך
ס חברו כרי ללמוד ולשמוע סברת חברו, יזהו נרביו שיהיה נדבר  שיתוכח ע
 מחברו, לא להודיע סברתו ולחשוב שהוא גדול מחברו וא״א שילמיד ממנו, וי״מ
ס תחתנו, והוא לשון הכנעה, כן יראי ה׳ צריך להיות כל  נדברו מלשון ידבר עמי
 אחר מוכנע לחברו, ולהיותו מורה על האמת, ולז״א נדברו, ולא דברו, ואומרו איש
 אל רעהו, כלו׳ אפיי שהוא כל א׳ דעהו וגדול כמותו בחכמה, ואינו צריך ללמוד
 ממנו, אפי׳ הכי מכניע עלמו וחושב ללמוד ממנו, אז ויקשב ה' וישמע וגוי, וי״מ
 אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה וגוי, כלו׳ אפיי שלא היו עוסקים דרך
 עסק ודרך קבע, רק דרך עראי, כיון שיש ביניהם דברי תורה, הס זוכים ששכינה
 ביניהם, והביא ראי׳ שנאמר אז נדברו, כ׳ מלת אז מורה היות הרבר דרך עראי
 באותה שעה לבר שדברו ולא קידם ולא אח״כ, וז״ש אז נדברו כלו׳ אפי׳ לא
 רברו אלא אז ולא קורס, תיכן! ויקשב ה' וישמע: וי׳׳מ רגרסי אבל שנים
ניהם: ומנין שאפי׳ אחד  שיושבים ועוסקים פי׳ ע׳׳ד פלפיל שכינה שרויה בי
/ שיושב ומחשב ברברי תורה, שעל המחשבה נותנים שכר כמו על ו ג  שיושב ועוסק ו
 העסק הדבור שנאמר ישב ברר וירוס כי השותק ומתשב בתורה כאלו נעל עליו
 עול התורה ברבור, ד׳׳מ וגורםיס, מנין שאפי׳ א' שיושב ודורש בהורה מעלה
 עליו הכתוב כאילו קייס כל התורה כלה, שנאמר ישב ברד וירום, כמו קול דממה
: : וי״מ וירום מענין שבת מלשון ירושלמי שתרגם וירוס אהרן ושבח אהרן  דקה
 וי״מ וירוס כדברי הרמב״ם שיגרום בלחש: וי״מ כי נטל עליו שהושלך עליו שכר

 משלם, או הרי הוא כנטל שכרו כבר, שמזומן הוא לכך:
 גי. רבי שמטן( אומר שלשה שאכלו וגו׳ י׳׳מ רנקט ג׳, לפי שסתם
/ שמא כי השנים  י שלחן איכא ג׳ לזימון, וי״מ רנקט ג
 יתעסקו ברברים ויהיו נדונים כשונגיס, אבל כשהם ג׳ היה להם הג׳ להזכירן:
 שאכלו, נקט לשון עבר, לאשמועינן שאין משיחין בסעירה, א׳׳נ כלו׳ האמת והטוב
 היה שלא יאכלו יחד ג׳ על השלחן א׳, כי אין טוב הרבים יחד, אלא לעבודה
ס הדרת מלך, אמנם בענין המאכל שהוא דרך חומרי אין  ולתפלה רברוב ע
ס חברו, ויותר טוב הוא שיאכל כל א׳ לבדו, ולז״א ועברתם  ראוי לאכול ארם ע
 את ה׳ וגו׳ לשיןרביס ובענין אכילה לשון יחיד וברך את לחמך ואת מימך, ולז״א
 כאן שלשה שאכלו וגו׳, כלו׳ האמת והטוב היה שלא יאכלו ג׳ על שולחן אי, אמנם
/ לריך שיאמרו עליו דברי תורה: כאלו אכלו מזבחי  אס בדיעבד אכלו על שלחן א



 שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תירה כאלו אבלו
 משלחנו של מקום. שנאמר וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יי:
 ד דבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי

 ומפנה
 —פי• מכ״י היד אברהם אזולאי—

 מתים דכיון שלא אחרו עליו דברי הורה) ודאי הורו שהאכילה שאכלו והכינו, לא
 היה אלא כדי לזון את מסן וחמי־ס שהם כלים ונפסדים ומתים, יזיש כאילו אכלי
 מזבחי מתים, כלו׳ כאותם המתים שאין להס נפש אלא גיף, ג׳׳כ אלו אינס ניתנים
 חלק כ״א לגיף הנגיף, והביא ראי׳ מן הפסיק שמדבר ג׳׳כ בשלשה כרפי׳
 המפרש שמדבר למעלה מזה בחכם וכהן ונביא: שנאמר כי כל שולחנות
 מצאו קיא וגו/ אפשר ליחר לפי שכאשר יאכל הארס כרי קיום נפשי,
\ שיהיה תכלית האכילה ההיא רוחני, ת ״  וכרי שיהיה לו כח לעבירתו י
 ג״כ יאחר שהאכילה ההיא היא רוחטת, אמנם כשתהיה האכילה ההיא
 להנאת הגוף החומרי והנפסר, ג״כ האכילה ההיא יאחר עליה היא הפסד
 וכאילו כבר נפםרה כקיא וצואה: ואומרו בלי מקום י׳׳ח כפשוטו שלא יש לה
 מקום הלואה ההיא כלו׳ כי היא כח טומאה רוחנית כמו בשעימאת מת באותו מקום
 כל חלל המקים מטמא באהל כי כח הטומאה ממלא חלל אותי המקים יאעפיי
 שנראית הבית ריקנית כי הטומאה אינו ממלא מקום, וז׳׳ש ליאה בלי
 מקום, וי׳׳מ כי רבוי המאכל והמשתה ילטרכו להקיא וללאה לפי שאין
 באלטומכתס מקים להכיל המאכל והמשתה כלו׳ בלי בהיות מקים בגיפס שיוכל
 להכיל מה שיאכלו, וזהו זבחי מתים להיותם כאנשים מתים שאין להם שכל ואור
 עיניהם גס הס אין אתם: אבל נ׳ שאכלו על שלחן א׳ ואמרו עליו דברי
 תורה ייח לפי שלר־ך הארס קידם שיאכל שיקבע עתיס לתורה, ובשעת האכילה
ך לדבר במה שלמד כבר, וישתעשע במה ששנה קידם  שאינו יכול לפתוח ספר, לד
 ואם בא צירו חידוש יספר לחברו, ובזה יק־־ס בכל דרכיך דעהו, וכ״ש אס יכוין
 באכילה לברר הנלולות הקרושה שבאותו המאכל, ע׳׳ר שבארנו בספר מעשה חושב
 בס״ר, וראי כאלו אכלו חשילחנו של מקים, כי זה כל תכלית העבירה והתפלה
 וקרבנות כטרע אללנו שכל כונתינו הוא לברר הנלולות של הקרושה שנתערבו
י חטא ארס הראשון, וז״ש וידבר אלי זה השלח! אשר לפני ה׳  בתוך הקליפה עי

 כי בזאת הכיונה המזבח והשולחן כולם עני[ א' וכולם עושים פעולה אחד:

 י' ל׳ חנעא בן חכינאי אומר הנעור בלילה וגו/ י״מ לפי שהאדם שאינו
 קם משינתו לעסוק בתורת לפי שתקפה עליו שנתו, זה •אינו מתחייב בנפשו, לפי
 שהוא קרוב לאינם, אמנם מי שטבעו הוא להיות ניעור בלילה, ואפי׳ שקם משינתו
 אינו עוסק בתורה, אלא הוא מפנה לבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו: וכן
 המהלך בדרך יחידי, שאם היה עם אחרים הולך בדרך ומדבר ברבדים בטילים
 ובדברי הבאי אינו מתחייב בנפשו, לפי שטא כמו אנוס מהילה״ר ומבני ארס
 כמנהגם להיותם מספרים בהבלי העולם אמנם כשהוא יחידי מהלך בדרך, שאז אין
 מי שיעכבהו מללמוד ולחשוב ברברי תורה, ועכ״ז היא מפנה לבו לבטלה, הרי זה



 ומפנה לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפ״־ו: ה רבי נחוניא בן הקנה
 אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך
 ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך

 איין

״ מכי׳ ה״י אביהם אזולאי—  —פ

 מתחייב בנפשו וצ״ל לגרוס כפי זה הפי׳ ומפנה לבי יגי׳: יי׳׳מ הנעור בלילה יני'
 הכוונה לומר שאס היות כל עניני הארס בהשגחה ראוי לי שלא לפשוע בעצמו
 שמא יגיע לו נזק, והנה הלילה ניתן לאדם ליש; שינוחי כיתות הניף, ושערו חכמיס
 זמן השינה העיבה שמונה שעות, והסי׳ ישנחי אז ינוח ל׳ מנין ״אז״ שמונה, שליש
 כיד שעית שביום, ולזה הניעור כל הלילה הוא מתחייב בנפשי, וכן ההולך בדרך
 יחידי יתחייב בנפשי כי כל הדרכים בחזקת סכנה, וכן המפנה לבו לבעלה, שאינו
 רוצה להתעסק לא בתורה ולא בד״א במלאכה, מתחייב בנפשו ניכ, שזה יביאהו
 לתרדמת הטבע־ס והשתיממות המחשבה וכן אמרו הבכןלה מביאה לידי שעמום:
 וכפי׳ פי׳ זה גרסי והמפנה לבו וגי/ ופי׳ מתחייב בנפשו, דמו יהיה נדרש ממנו

 בעצמי, ע״ד אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וגו׳:

 הי• ר׳ נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה, י׳׳מ שמקבל
ס עולה, שהוא פת במלח תאכל ימי, שאינו  עליו ההורה ע
 לומד אותה דרך תעניג אז מעבירי! וגוי: וי״מ כל המקבל עליו עול תורה, ירלה
 שמקבל עליו בכל יום עול תירה מחדש מה שלא היה לו אמש, כי תמיד הולך ומתחזק
 מאד לעסוק יותר, הקב׳׳ה פירע לו שנר, דלא מבעייא שאין טחני! עליו מחדש עול
 מלכות וגו/ אלא אפי׳ העול שהיה עליו עד עתה מעבירין אותו ממני, בשכר
 שהוא מקבל עליו עול תורה מחדש מה שלא היה בו, מעבירין ממני עול מלכות
 הישן שהיה בי, וכ״ש שאין נותנין עליו עול מלכית אס עד עתה לא היה עליו:
 וכל הפורק ממנו עול תורה, כלו׳ שלא יי שאינו מקבל עליו מחדש עיל
 ללמוד, אלא אפי׳ העול שהיה עליו עד עתה, הוא פורק אותה מעליו והילך ומתרפה
 ומתבטל תמיד: נותנין עליו עיל מלכות וגו׳ מרה כנגד מרה, שלא די שאין
 מעבירין ממנו עול מלכות שהיה עליו עד עתה, אלא נותנים עליו מחדש עול
 מלכות וגו׳: ואומרו מעבירין ממנו עול מלכות ימי, זי אף זו ל״מ שמעבירין עול
 מלכות שהם המסיס וארנינית, אלא אפי׳ עול הדרך ארץ כלי׳ עיל שהוא מוטל
 על כל איש ואיש, הלא הוא פרנסת אשתו ובניו, כי זה העול הוא דרך ומנהג כל
 הארץ לסיבלו על כיחדו, והמקבל עליו עול תורה הקב״ה מזמין לו פרנסתו ממילא
 בלי מורח, כי מלאכתו נעשית ע״י אחרים: וי״מ עיל מלכות, היא מידת המלכות
 השכינה המנהגת העילם, והיא הגוזרת ה! טוב ה! רע, אמנם המקבל עליו עול
 הורה, דוחה הגזירות אשר גזיה מלכות שמיס, ואפי׳ עול דרך ארץ שהוא מנהג
 וטבע העולם מששת ימי בראשית מבטל אותו הצדיק כשהוא רוצה, כמו האומר
 לשמן וירלק וגו׳, וכן כמה צדיקים שהם משנים הטבע, כמו חי ה׳ אם יהיה טל

 ומטר וגו׳ אמנם הפורק עול תורה, לא יוכל לימלט מגזירותיו יתברך וגוי:

 ר׳



י חנניא אומר עשרה שיושבין פ  ארץ: ן רבי חלפתא בן דוסא איש נ
 ועוסקין בתורה שנינה שרויה ביניהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל.
 ומנין אפילו חמשה שנאמר ואגדתו על ארץ יסדה. ומנין אפילו שרשה
 שנאמר בקרב אלהים ישפט. ומדן אפילו שנים שנאמר אז נדברו
 יראי יי איש אל רעהו ויקשנ יי וישמע. ומנין אפילו אחד שנאמר

 בבר המקום אשר אזביר את שמי אבוא אריך וברכתיך:
 רבי

 — פי׳ מנ״י ה־י אביהם אזולאי—

 ו׳ ל׳ חלפתא איש כפר חנניא אומר עשרה שיושבין ועוסקין וגו/
/  ימ״ק כיון דאפילי בא׳ שכינה שרויה מה היה צריך לומר ה
 או עשרה, וי״מ שאין הכונה בא׳ אלא א׳ בהיך עשרה, שהאתר עוסק והשאר
 שומעין, ור׳ חלפתא סבר שאין שנינה בפחות מעשרה וגו/ וי״מ דאעפ״י שכולס
 שיים לטיבה בזה דשכינה שרויה ביניהם, עכ״ז יש הפרש ביניהם, ולנך הוצרך
 לדריש נל אחר לבדה, ני העשרה שיושבי! ועוסקין בתורה, הוא היותר מעולה שבכולן
 שהקב״ה מקרים אליהם כשיודע שרוצים להוועד לעסיק בתורה, ולכן הקריס
 ואמר אלהים נצב בעדת אל, ולא אמר בערת אל אלהיס ניצב, ועור שהוא מעימד
 ומנין אפילו חמשה וגו/ באלו אינו כך רק שכינה שרויה ביניהם, שנא׳
 ואגירתו על ארץ יסרה, כי אגירתו הם ה' שארס אוגר בידו שיש בה ה׳ אצבעות
 והכי פי׳ כי בראש המקרא הוא אומר הבונה בשמים מעליותיו כלו׳ השכינה שהיא
 בשמים, יורדת למטה כשיש אגורת העוסקים בתורה, והרי מובן מן הפסוק
 שהעוסקים קרמו לשכינה שנן הקדים ואמר ואגירתו, ואת״כ באה השכינה ושרתה
 וז״ש אח״כ על ארץ יסרה, ונראה שמחמשה עד עשרה דינס כחמשה וכן בשאר
 ומנין אפי׳ ג׳ שנאמר בקרב אלהיס ישפיט הרי ירדו שתי מדרגות מהעשרה
 שנא׳ בקרב אלהיס ישפוט דמשמע שהס קרמו, ולז״א בקרב אלהיס שהם דיינים
 שכבר הם ׳ושבין יעיסקים, ואז הוא ישפוט בקרבם דמשמענמי שיישב בקרבס
 לרון כמו שהם ישובים לרון: אמנם כשהם שנים, ירדו ג׳ מדרגות, והוא שהם
 קרמו, כאומרו אז נדברו, נאח׳׳כ ויקשב ה׳ וישמע שאיני דן עמהס אלא שומע:
 ומנין אפי׳ אחד וגי/ בא׳ לא אמר כ• אס אבא אליך וברכתיך דרך מקרה
 אמנם ילך מיד ואיני מדבר ולא שומע להם והכלל שאינו רומה מרובים העושי׳ את
, ומנין אפי׳ חמשה שנאמר בקרב אלדיס ישפוט  המלוה למיעטיס: וי״מ דגרס׳
 ופי׳ כך אלהים נלב בעדת אל וגם נצב ועומד שם עם הדיינים בשעה שישפיעו,
 וסתם דיינים הס חמשה, כדברי ר׳ רתניא דיני ממינות ג׳ רבי אומר בתמשה
/ שנאי ואגירתו על ארץ גיסי ומנין אפי׳ ג  כדי שיגמר הרי! בג׳ אחר הרוב, ו
 יסרה בשביל אגירתו שהם ג׳ צדיקים שיש להקב״ה בארץ, כמי אגירת לולב שהס
 ג׳, יסרה לארץ: שנא׳ בכל מקום אשר אזכיר וגו׳. י״מ כמו תזכיר בחילוף
 א׳ ביית בא״ת ב״ש: וי״מ בכל המקום אשר אשים זכי לשמי שם אבא אליך
 אתה העיםק בתירה ואברכך ־. וי״מ אמר אזכיר לפי שהארס העוסק בתורה שהיא

 שמו י׳׳ת הקב״ה הוא מסייע לעסוק ולזה אמר אזכיר :

 ר׳



. כב . . 
 ו

 ז רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן
 בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך: רבי יעקב אומר
 המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואמר מה נאה אילן זה מה נאה

 ניר

 — פ״ מכ״י היד אברהם אזלאי —

 זי• ר׳ אליעזר איש ברתותא, ויש ספרים דנרסי ר׳ אליעזר ב׳׳ר יהידה
 איש ברתותא וני/ ברהותא שם מקום הוא: תן לו משלו,
 י״מ מ׳ משלו, מ״ס מקצתית, כלי׳ לא תבזבז כל נכסיך, אלא תן לו מקנת שלו,
 ונתן הטעם לזה ואמר שאתה ושלך שלי, ולא אמר ששלך שלו, כלו׳ שגס השי׳׳ת
 רונה גם בטובתך, שאס תבזבז הכל תשאר עני, ומבשרך לא תתעלס, ולזה אני
 אזמר שלא תתן אלא קלת מנכסיך וגי׳: ונן בדוד היא אומר כי ממך הכל ומידך
/ כלו׳ קלת ממה שנתת לנו בידך הוא מה שנתני לך: יי״מ שליה לאדם  וגו
 שיתן לו משלו, ופי׳ דבריו שלא על הממין בנבד היה אומר, רק גס על הנפש,
 שאס יצטרך למסור נפשו למיתה על קדושת השי״ת ׳מסרנה בשמתה, וכמז״ל
 ובכל נפשך אפי' ניטל את נפשך, וז״ש שאתה ושלך שלו, כלוי כשאמרתי תן לי
 משלו, כינת׳ על גיפך ועל ממונך, שנן היא האמת שאתה ושלך שלי, וכן בדוד
 הוא אומר ממך הכל בין הגיף בין הממון: וי״מ שמדבר עס מי שאין לו ממה יתן
 הצדקה, ולז״א תן לו משלו, כלו׳ גמיר מעתה בלבך שאס הוא יתברך יתן לך
 ממון שתתן ממנו לצדקה, וז״ש הן לי משלי, כלו׳ ממה שעדיין הוא שלו ית׳ שלא
 בא עדיין לידך, ימתשבה טובה הקב״ה מצרפה לידי מעשה: וי׳׳מ שהממון היא
 פקדו! ביד האדם, וכשניתן הלרקה הוא מתדר מקלה הפקדין, אבל הקב״ה חישב
 כאילו הוא ניתן במתנה אעפ״י שהיא שלו בפקדי!, יז״ש תן לי משלי, ול״א החזיר
 לו משלי, ולזה שיצר האדם מראה לי פנים כ׳ בכחו בעיצס ידו והשתדלותו קנה
 הנכסים, לז״א שאתה ושלך שלו, כ׳ גם גופך קנוי לו ימה שקנה העבד קנה רבו
 וכן בדוד הוא אומר כ׳ ממך הכל, דמה שקנה עבד קנה רבי, ועכ״ז הקב״ה
, וצם מתשיב כאילו נהת לו ית', לא לעני,  מתשיב שהוא מתנה, לא תזרת פקמן
: וי״מ ה! לי משלי, מדבר עם העשיר ועם העני, י  וז׳׳ש ומידך נתננו לך ולא לענ
ס טובים לנחמו כמו י  שאס עשיר הוא, תן לו משלי, ואס עני היא ת; ל׳ דבי
 ותפיק לרעב נפשך, כי נפשך שלו ית', יז״ש כ׳ אתה ישלך שלי: וי׳׳מ תן לו
 לעני משלו, כ׳ האל יתב' נתן לו פ־נסתו על ידך ואתה אמצעי לתת לו פרנסתו,
א אלא להיות משלים בי  ושלו יש בידך ולא ד׳ זה אלא אפי׳ גופך אפשר שלא נ
 לזולתך לבד, וכדי שיהיה אמלעי וכלי להקב״ה אם לטיב ואס לרע, חיש שאתה
 ושלך שלו, ר״ל אהה עצמך וגם מה שיש בידך שלי הס, כי לכך נינרת להיית
 אמצעי וכלי להטיב אליו ולעשות חסד עמי, וז׳׳ש כ׳ ממך היא כל העולם ואתה
 צריך להטיב לכל ברואיך, וכל מ׳ שיעשה טיב עם זילתו הוא ידך וכלי שלך
 לתת על ידם מה שאתה חייב ליתן: ר׳ יעקב אומר וגו׳, וי״ס דגרס׳ ר׳
 שמעון אומר, וי׳׳א שזה ר׳ יעקב הוא אביו של ר׳ אליעזר בן יעקב שמשנתו קב
 ונקי: המהלך בדרך וגו׳, נקט המהלך בדרך, לא מיבעי קאמר, ל״מ העישה

 משנתו



: ח רבי דוםתאי ברבי  ניד זה מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו
 ינאי משום רבי מאיר אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה
 עמו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו. שנאמר רק השמד לך ושמר
 נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה
 עליו משנתו תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך הא אינו

 מתחייב
 — סי׳ מכ״י ה״ר אברהם אזולאי —

 משנתו קבע, שאסור להפסיק בשיחה בטלה, אלא אפי׳ המהלך בדרך לעסקיו
ט מהלך בדרך, לפי ק  ושונה בדרך הליכו דרך עראי, אין לו להפסיק : וי״מ מ
 שעל הרוב בדרך מתבודד הארס במתשבתי, שבדרך אין בני ארס מצרין להטריד
 הלומד מלמודו, יה״ה הניעור בלילה ושינה ומפסיק וגוי אלא משוס שבלילה אינו
 רואה הארס שוס תירוש שלא ראהו ביוס שבעבורו צריך להפסיק מתשבתו, להכי
: ויימ לפי שבדרך שכית׳ מזיקין, והכלי זיין שיש לו להולך להנצל מהס  נקט דרך
 היא התורה שיעסוק בה בדרך, ואס מפסיק ממשנתו, הרי הוא בלי כלי זיין, באופן
 שהמזיקין יכולין להזיקי, לכן אמר כאילו מתתייב בנפשו, כי רמו בראשי שהוא
 מוסר את עצמו ביד המזיקין בההפסקה ההיא, ולי א הרי זה מתתייב בנפשו,
 דמשמע ודאי מתתייב, אלא אמר מעלה עליו הכתיב כאילו מתתייב בנפש/ לפי
 שהוא דבר אפשרי שיזיקיהו ולא מוכרת : ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה, ר״ל כי
 שתיס רעות עשה, שלא די שהפסיק משנהו במה שמפנה לבו לדבר אתר במתשבה

 לא די זה, אלא שאומר אותו בפיו מה נאה וגוי:
 ח׳ ל׳ ודי ינאי, וי״מ ר׳ דוסתאי ברבי ינאי משוס ר״מ אומר כל
 השוכח דבר אחד וגו׳, י׳׳מ כל לאתרי אפי׳ שיכת מתמת עצלות
 או מחמת אונס טרדתו למלא טרף לביתו, הרי הוא כאילו מתחייב בנפשו ואין
 נפטר מזה העונש, רק מי שתקפה עליו משנתי: כל השוכח דבר אחר ממשנתו
 וגוי, אפי׳ שלא שכח אלא דבר אחד, הוה ליה כאילי שכת דברים רבים, ויתקיים
 בו פן תשכת את הדברים, לפי שבכל דבר מדברי תורה תלוי בו תלי תלים של
 הלכות: וי״מ שרמז במ״ש ממשנתו לומר אפי׳ אס שכת מהדברים אשר יקראו
 משנתו, והס אשר חירש בשכלו ובפלפולי, וזהו אשר ראו עיניך, כלו׳ אשר נגלו
 לך ועיניך ראו אותם: מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו לפי שאינו מוכרח
 להתתייב בנפשו אלא דבר אפשרי כדפי׳ לעיל: שנאמר רק השמר לך ושמור
 נפשך וגי', משמע שאם ישכת, שנפשו אינו שמורה, ואין לומר ושמור נפשך שהיא
 אזהרה, שהרי כבר נאמר רק השמר לך שהיא אזהרה, ומדקאמר פן תשכת את
 הדברים, ולא קאמר כל הדברים, משמע אפי׳ מקצת הדברים, ואפי׳ דבר אחד
 ומדקאמר פן יסורו מלבבך דלא אצטריך לגופיה רהא כתי׳ פן תשכת דמשמע
 מחמת השכתה הטבעית, לכן הוצרך לפרשו ופן יסירו על ידך ומסבתך:
 יכול אפי׳ תקפה עליו משנתי, י״מ כלימר שנתגברה עליו ואנסתי, ששכח מתמת
 תולי או אונס ר״מ תקפה עליו, כמן תמרא דתקיף, שהחמיץ והכבידה עליו משנתי
 ונשתכחה ממני: ת״ל ופן יסורו מלבבך וגו׳, כדפי׳: עד שישב ויסירם מלבי,

 ואמר



 1 כג

 מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבי J ט רבי חנינא בן דוםא אומר
 כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חבמתו מתקימת. ובל שחבמתו
 קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקימת: הוא היה אומר כל
 שמעשיו מרבץ מחכמתו חכמתו מתקימת. ובל שחכמתו מרבה ממעשיו

 אין
 —פי׳ מכיי היי אברהם אזולאי—

 ואמר עד שישב, ולא אמר עד שיסירם, פליג על ר' יעקב דלעיל שלא בא לחייב
 אלא עד שישב דרך קבע ויסירם מלבי, לא המהלך:

 ט׳ ל׳ חנינא בן דוםא אומר כל שיראת חטאו ונו/ סי׳ רש׳׳י שמתרחק
 מן האיסור ומן החטא, פ״א שיראת חטאו קידמת וגו/ שבכל
 מעשיו ובכל עניניו מקדמת יראת חטא, ובאה לפניו שנזכר הוא עליה בכל אשר
 הוא עושה : חכמתו מתקיימת מעשיו מתקיימין בידו, ומצליח בכל אשר יפנה
 דכיון דיראת שמיס עומדת בעיניו כל שמה, אינו נכשל במעשיי, והוא נזכר
 ביראת חטאו: אין חכמתו עולה בידו, שאין בו ממש ובטלה היא, דמ״כ חכמה
 ידעת בעינן יראת ה׳ היא אוצרו, כרכתיב קרא, ואס אין יראת ה׳ אין חכמה
 עכ״ל; וי״׳מ כל שיראת חטאו קידמת וגו׳ כלי׳ שלמר על מנת לעשות מספיקין
 בידו ללמוד וללמד לשמור ולמשות, וחכמתו מתקיימת, כלי׳ שכל החכמה שלמד
 יביאו לידי לקיימם, אמנם מי שכוונתו פגומה מתחילה, שלא למד מ״מ לעשות,
 וחכמתו קדמה ליראת חטאו זה אין חכמתו מתקיימת, כלו׳ לא יבואו לידי כדי
 שיקיימס: וי״מ דמיירי במי שיש (לי) שתיהן היראת חטא והחכמה, אמנם הוא
 מחשיב לעולם ועושה עיקר היראת חטא שבו ונזהר יותר ומשתדל להשלים עצמו
 ביראת חטאו יותר מהחכמה, מפני שיראת חטא קודמת לחכמתו במנין החשיבות
 חכמתו מתקיימת, וממולם לא תשכח מפיו, אעפ״י שהיתה בעיניו פחותה וטפילה
 ליראת חטאו, אמנם מי שחכמתו קודמת ומחשיב אותה ומשתדל להשלים עצמו
 בחלק החכמה יותר מיראת חטאו, תשכח חכמתו ממט אשר הוא חושש לכבודה
 יישאר קרח מכאן ומכאן, ולזה אמר קודמת לשון הווה ולא אמר קרמה: וי״מ כל
 שיראת וגו/ אעפ״י שבעת יצירת הולד, גוזרים עליו חכם או טפש, אבל צדיק
 ורשע לא קאמר, כ׳ הוא תליי בבחירתי, ואמר התנא, אעפ׳׳י שיראת האדם
 שנגזר מליו להיות חכם שרואה שהוא ממהר לשמוע, ולהבין אפ״ה אס לא הקדם
 היראת חטאו לחכמה, לא תתקיים חכמתו, ואס חכמתו קודמת ליראת חטאו
 אפי׳ אס נגזר עליו שיהי׳ חכם, אין חכמתו מתקיימת, דאפשר שיהי׳ חכם בשאר
 מלאכות וחכמות, ולא בתורה: וי״מ חכמתו מתקיימת, פי׳ שיהיו דבריו נשמעים,
 כיון שאמרם לשם שמיס, וביראת חטא וגי׳: הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין
 מחכמתי, וגי', כלימר מסבת חכמתו שירע כל פרטי המצות ודקדוקיהן וע״כ
 מעשיו מרובים, כלו׳ רבים, ומ׳ מחכמתו היא מ׳ הסיבה, אז יזכה שחכמתו
 מתקיימת, ולא תשכח מפיו, כיון שהיא היתה הסיבה להיות מעשיו מרובים,
 אמנם מ׳ שלא היעילה לו חכמתו להיות מעשיו הטובים מרובים, אלא חכמתו
 מרובה ממעשיי! אין חכמתו מתקיימת: וי״מ ע״ד לא המדרש הוא העיקר, ואמר

 כל



 אץ חכמתו מתקימת: הוא היה אומר בל שרוח הבריות נוחה
 הימנו רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו
 אין רוח המקום נוחה הימנו: רבי דוסא בן הרכינפ אומר שנה

ל  ש
 — פי' מכ״ היד אברהם אזולאי —

ס לו שכר על המעשה וגס על החכמה י  כל מי שמקיים כל מה שלימד והותר, טתנ
 כי חכמה שלא באה לידי מעשה אינה חכמה: וי״מ כל שמעשיו מרובים מחכמתו
 שהוא יותר נאה מקייס ממה שהוא דורש, וזהו ודאי ראוי והגון ללמד לאחרים
 ויהיו דבריו נשמעים, וז״ש חכמתו מתקיימת ר״ל מתקיימת באחרים, כי הוא
 מלמד ומלליח, אבל מי שהוא נאה דירש ואין נאה מקיים, שחכמתו מריבה ממעשיו,
 אין חכמתו מתקיימת באחרים, ואינו מלליח, לפי שאומרים הכל כי כל דבריו

 לפליפי עופות, אי׳י־ שהוא עלמי בלתי מאמין בהכ:

 י׳ הוא היה אומר כל שרוח הבריות מחה וני׳, י״מ שלא תלקה ראיה על
ס  שלימות האדם בהיות הבריות משבחים אותו, כי הרבה פעמי
 עושיס כן משבחים את הארס מפחד, אבל בלבם שונאים אותו, לכן הראי'
 האמתית היא כל שרוח ולב הבריית בקרבס ניחה הימני, אז רוח החקוס שהוא
 בוחן לבית, נוחה הימני, אבל כל שאין רוח הבריות נוחה הימני, אעפ״י שבפיהם
 ישבחוהו, הקב״ה שיודע האחת אין רוחו נוחה הימני: וי״ח כל שרוח הבריות
 נוחה הימנו שאומרים אשרי זה ילד וגו׳, רוח המקום ניחה הימני, כי התורה מתקלסת
 על ידו, ומתקדש שס שמיס ע״י: וי״מ כל שרוח הבריות, כליי שיש להם נחת רוח
 בעולס הבא מסבתו לפי שהוא מזכה אותם רוח המקום וגי', וכל שאין רוח
 הבריות נוחה הימני, אין רוח המקום ניחה הימני, כלו׳ מי שאומר שלים עליך
 נפשי, ואני וביתי נעבוד את הי, ימה לי להדריך ולזכות אחרים, ומעולם לא זיכה
 לשוס בריה מחחתי, כביכול לא נתן נחת רוח למקום, שאין חפץ ה׳ כ״א במי
 שמזכה הבריות, ואחר רוח הבריות, ולא כל הבריוה, שאין ארס יכול להיות לכל
 אחיו אלא לרוב אחיי: וי״מ לפי שיש מלית בין אדם למקים, ויש מלית •שבין אדם
 לחבירו, וכדי שלא יעלה בדעתך לומר שהקב׳׳ה יותר חפץ במי שמקיים המלית
 שבין האדם למקים, לז״א כל שרוח הבריות יש להם נחה רוח ממנו שהס שמחים
 בי לפי שלא יבא להס שוס נזק ממני, אלא שהי׳ משתדל תמיד לעשות נחת רוח
ס רוח המקים נוחה הימני, אעפ״י שמבטל ואינו עושה מלית שבין אדם  לבריות, נ
 למקים, א״נ מי שהוא שלס בקיום המלית שבין ארס לחבירו, כ׳׳ש שיהיה שלס
 בקיוס המלות שבין ארס למקים, לפי שיותר קשה לאדם לעשות כרלין איש ואיש
/ אין רוח המקוס  שהס רלוניס חתחלפ־ס: וכל שאין ריח הבריות ניתה הימני כדפי
י שמקיים המלית שבין ארס למקים, לפי שמאחר שאיני מקיים המלות /דאעפ״ י ג  ו
 שבין ארס לחבירי, הוא מפסיד הישוב; ר׳ דוםא בן הרבינם אומר שינה של
 שחרית וגי', הנה הד׳ דברים אשר זכר ר׳ דיסא שחיליאין את הארס מן העילם הא׳
 שינה של שחרית, כ׳ ידוע הוא שאין זמן מיכן לעבירת ה׳ כמו השחר שלה כי אז
 האילטומכא ייקה ממאכל הגיף, והשכל מיושב לעבודה, וכ״ש בהיות זמן ק״ש ותפלת לביר



 י י . 1 כד

 של שחרית ויין של צהרים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של
 עמי הארץ £וציאין את האדם מן העולם : יא רבי אלעזר המודעי
 אומר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו

 ברבים
 —סי׳ טכיי היד אברהם אזולאי—

 המקובלת שאז עת רצון שהקובל תפלתו לבטל מעליו כל גזירוח רעות״ולזה מי שהוא
 ישן בעת ההיא, מורה על התרשלותו לבקש שלימותו ותועלתו, ושהוא הולך אחר עצת
 יצרו הרע, ואינו יכול לכבוש את יצרו לקום ממטתו אלא חפץ בעצת יצרו,
 ודאי מתחייב בנפשו, והוא רוצה להמית נפשו בידו, ודמו בראשו, והוא הטעם
 בעצמו ביין של צהרים, שזה מורה על המותרות אשר אכל ושתה בסעודת שחרית,
 ודאי אינו רעב שיוכל שישאר בלתו עד סעודת הלילה, ועוד שהוא מזיק שהוא
 ..זן חוס היום, וא״כ זה שהלך אחר עצת יצרו ללכת אחרי המותרות הבלתי מועלים
 כנז', וכ״ש אס יבטל תפלת מנחה ע׳'׳ שכרותו, וזהו הטעם בעצמו בשיחת
 הילדים שאין השכל סובל ליבטל השלם זמנו בדברי הבאי כמו שיחת הילדים,
 שאין בה תועלת לנפש, וכיש כאשר יתלוצצו! שישב במושב לצים, והניח עסק
 התורה, זה ודאי יורה על טונחו הרעה בכל פעולותיו, שאינו מבקש שלימות
 נפשו, והוא ממית נפשו ומתחייב בנפשו: והוא הטעם בעצמו בישיבת כתי כנסיות
 של עמי הארץ שוודאי אין ביניהם דברי תורה, כ״א לשון הרע וליצנות וללמוד
 מהם המרות הרעות, וכ״ש אס יתקבצו ע״י אכילה ושהיה, כל אלו הד׳ דברים הם
 התחלות רעות שיצר הרע מפהה הארס אליהם, ומראה לי שאין בהם איסור

 תורה וכיוצא, והס שרשים פורה ראש ולענה להפסיד שלימות ולחייב נפשו כנ״ז:

 י״א• ר׳ אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים וגו׳, י״מ שכל א'
 מאלו הנז׳ היא כוללת כל התורה, ולכן המבטלס אין לו
 חלק לעוה״ב, כאילו מבטל כל התורה כולה: המחלל את הקדשים, כל דבר
 של קדושה, שהוא מבזה את הקדושה ואינו מחשיב אותה, ובכלל זה קדושת המלאכים
 וקדושת הקב״ה, ובכלל זה שמונע עצמו מלהיות קדוש, וא״כ איש כזה ראוי הוא
 שלא יהיה לו חלק לעוה״ב: וי״מ המחלל את הקדשים שאומר חולין היו קודם
הם: וי״מ המחלל את הקדשים, שהביא קדשי  לכן, ולא ידע כי חל שס שמיס עלי
 מזבח לידי פיגול ונוהר וטמא, ונמצא שנהן חלק הקדושה לקליפות, ועירב קדש
 בחול, לזה אין לו חלק לעוה״ב, באור הגנוז שהבדילו הקב״ה מן החול, לצדיקים
 לעוה״ב: והמבזה את המועדות, זה ג״כ ככופר בכל התורה, שהוא מבזה כל
 הניסיס והנפלאות, שעשה עמנו האל ית׳, שהמועדות מורות זכרון על הגיסים
 שעשה עמנו ית', והם סימן להם כנודע, והוא מבזה אותם, לפי שסובר שאין
: וי״מ מפני שנמסרו לב״ד, ולא ידע כי הקב״ה מסכים ע ב ט  יכולת לעשות הפך ה
: והמלבין פני חבירו, לפי שכל המקיים ואהבת לרעך כמוך כאילו ד  עם ב״
 קייס כל התורה כולה כנודע שצריך להשתדל להטיב עם חברו וכ״ש שלא לצערו
 וזה המלבין פני חברו מלבד שלא היטב לי, אלא הזיקו וצערו, וכ״ש אס הלבין
 פניו ברבים, ששפך את דמו, כאילו עבר על דברי תורה כולה, ולזה אין לו חלק



 ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא
 בהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק
: יב רבי ישמעאל אומר הו• קל לראש ונוח לתשחורת א ב  לעולם ה

 והוי
׳ מביי היד אברהם אזולאי—  —סי

ה נשמתו כאילו רצתה ח ר ה פ ש מ ב ה ׳ הוא מרו ו ר ב : וי״מ שהמלבין פני ח ב ״ ה ו ע  ל
גד פניו, וע״כ פניו מאדימוח, ם שבחוך גופו אל נ ד  לצאח מן הגוף, ולכן יצא כל ה
ח פניו, ו נ ם שמח בצאח נפשו, מחלב ד א ו פניו כ , ונחלבנ ם למקומו ד  ואח״כ חוזר ה
ם עצמו, ולזה דמו ישפך, ואין לו ד א ם ב ד א ם ה  ולזה כאילו הרגו היינו ממש שופך ד
ח : והמפר בריתו של אברהם אבינו, י״מ דהיינו שמחטיא א ב ״ ה ו ע  חלק ל
ם, כי בריחו של א״א היחה שמםר עצמו למיחה בשביל אהבחו יחי, והיה  הרבי
ח כנפי השכינה, כדי שיגדל ח ם ח ס י נ כ מ לם ו ם ומכריז יחוד השם בכל העו ס ר פ  מ
, ם ה ר ב ם מי שהוא מבטל בריחו של א נ מ לם, כי היה זוכה ומזכה, א  כבודו יחב׳ בעו
, ולכן ראוי לו שלא יהיה לו חלק ם ע ב ר ם כמו י י ב ר ח ה אדרבה חוטא ומחטיא א  ו
ותו בבלתי רצינו, ת המילה כי נעשה לו בקטנ : וי״מ שמבזה א ם ע ב ר  לעוה־ב כמו י
 ולא ידע כי חל עליו דבר אלהי על ידה, ולפי שכל מ׳ שהוא מהול אינו יורד
, אין לו חלק אלא בגיהנם ולא ר בריחו של אברהם פ  לגיהנם, ולזה זה שהוא מ
רה לומר לא היה : והמנלה פנים בתורה, שמלעיג על דברי חו ב ״ ה ו ע  לחיי ה
רה שלא קי החו / וכן מי שדורש פסו ו ג חה פלגש ו ע הי נ מ ח  למשה לכחוב אלא ו
ה שחישב שאין חירה מן השמים, שאין לו חלק נ ח ט ה רה ו  כהלכה, שמבזה החו
רה שיוצא הדין כפי פרושו שלא כהלכה שפסקו : וי״מ שמראה פרושים בחו ה״ב  לעו
י ר פ ס ׳ ב ח ב ח , אני כ רה שום דבר מר וכי אני הגהחי בחו  חכמי ישראל, והוא או
: וי״מ ם י מ ש ה שנחנה מן ה , ולא ידע שהכחיש חורה שבעל פ ה שנראה ל׳  מ
: וי״מ שהוא מכחיש א י ס ה ר פ רה ולימדיה לעשוח עבירוח ב י החו ז פניו בפנ  המעי
ר הקב״ה החזיר, אלא הכוונה למשל שלא יהיו מדוחיו ס  פשט החורה, ואומר שלא א
, וכן כיוצא בזה: וי״מ שכל אלו ר ח כחזיר, אבל אכילה בשר חזיר אינו אסי סו  מאו
י אעפ״י שיש בידו חירה ם עשו חשובה יש להם חלק לעוה״ב, והא דקחנ / א ז נ  ה
ם י ר ב ד י אלו ה ק לעוה״ב, מיירי בשלא עשה חשובה, ולזה קחנ ל  ומעש״ט אין לו ח
י מי שחילל מי שביזה, וגוי, דמשמע / ולא קחנ ו ג  בלשון הווה, המחלל המבזה המלבין ו
, ועדיין הוא מחלל ומבזה, ק לעוה״ב הוא מפני שעודנו מחזיק ברשעחו ל  דאין לו ח

: ה ב ו ש ח ם עשה חשובה, אין לך דבר שעומד בפני ה ם א נ מ  א

ר  י״ב ר׳ ישמעאל אומר הוי קל לראש, פי׳ רש״י קל לראשי העי
ם וחקבל ד ב ע ם אלא ח ד ג נ ה כ א ג ח  ושופטיה, שלא ח
הם, ונוח לחשחורת, זה גזבר, ולשון גמרא הוא כמו שחויר, נ״א חשחורח י  פנ
ך לאנגריא של המלך וכיוצא, הוי נוח לעשוח ח מ ה ם נטלו ב ח המלך, א ד ו כ  לשון ע
ך : וי״מ הוי קל לראש, כלו׳ הקל לראשך והוי ר  רצונם, פן יקחוהו בעל כרחך
ח לעשוח רצון אביך שבשמים, ״ ה זה שהולך לכאן ולכאן: וי״מ קל לראש ר נ ק  כ
ה אשחרך, כלו׳ ח דח קונו, ע״ד אלי א  ונוח לחשחורח שיקום בחצוח לילה לעבו

׳  אפי



 פרקי אבות כה
י עקיבא אומר שחוק וקלות ב ע ר : ׳ י ח ט ש  והוי מקבל את כל האדם ב
 ראש מרגילין את האדם לערוה, מסורת סיג לתורה, מעשרות סיג לעשר

 נדרים

 —סי' מכיי היי אברהם אזולאי—

 אפיי בשעת שהשינה מתוקה מאד, אעפ״כ הוי נוח לתשחורת: וי״מ הוי קל לעשית
 רצון מי שגדול וריש עליך, עיר שלותה התירה מפני שיבה תקיש ואפי׳ כשיהיה
 בחור ושערו שחיר, ע״ר אומרו והדרת פני זקן זה שקנה חכמה, שלא החמר
 שאינך חייב להדר אלא זקן בימים : והוי מקבל• את כל הארס, דהיינו שאר
 המון האנשים שאינך חייב אלא לקבלס בשמחה כשיבאו אליך: יי׳׳מ לא לקראתם
 לקבלם בשמחה: וי״מ הוי קל לראש תשתדל בקלות להיות גדול וראש, ר׳׳ל תשתדל
 בדברים ובחכמה ובמעלות המגדלות אותך להיות ראש, וטח לתשחורת, כלוי
 הוי מיושב וכבר ועלל, ולא תהיה קל לעשות רצון התשחורת שלך פי׳ הבחרות
 שלך, שרילה בעבע לרדוף התאוות הגופניות: והיי מקבל את כל הארס בשמחה
 ר״ל ואפי׳ שתהיה שלם וגדול לא תתגאה בהמון העם שאינם שלמיס כמוך, אלא

 קבלס בשמחה:
 י״ג ר׳ ?\קיבא אומר שחוק וקלות ראש וט׳, י״מ לפי שרוב בני ארם יראים
 י מן העין, כמו שיראה הארס מן הסכטת, אמנם הילה׳׳ר מרגיל
י השחוק  האדס בעבירה ומבטחו מן הסכנה שהוא ירא ממנה, ולז״א כי עי
 והקלות ראש שמרגיל הארס ובפרט עם הנש־ס, מרגיל־ן את הארס לערוה, וע״י
 זה נעשית לו הערוה כהיתר אחר שהיתה בעיניו חמורה, ונעשית לו כהיתר:
 וזכר ר׳תיקיניס לזה, כי זה יבא לו לפי שלא ידע משפטי ההורה ודיניה, ילך אלל חכס
 כרי שימסרם בידו, וירע אז את משפטי התורה, ואס יבא לי מרוב עשר/ ולזה הלך
 אחרי העברות, יתן המעשר והצדקה, ואס הוא מצר ילרו המתגבר עליו יעשה נדרים
 ותיקונים כרי לפרוש עלמו מזה, ואם הוא מחמת מהירות לשינו ומתיקיתה שלמר מאנשי
 הליצנות לנבל פיו ולהתלוצץ, הנה הסייג לשוב אל החכמה ילפריש מדרכיו הרעים, היא
׳ שנראה שאינם עברות כתובית  השתיקה יהענוה; וי״מ שחוק וקלות ראש, אעפ'
 בתורה, אפי׳ הכי הס מרגילין לערוה אשר היא אחר מגי עבירות החמורות בתייה;
 מסורת סייג לתורה וגי׳, אלו הר׳ סייגים שזכר כאן, לפי שכל אלו הר׳
 דבריס היה נראה כפי השכל האנושי ראררבא הס סייע לפרילת גרר, והשמענו
 ר׳ עקיבא שהוא הפך, ואמר מסורת סייג לתורה, ומסורת היא התורה שבע״פ,
 כי הס רבריס נמסרים מפה אל פה ער משה רע׳׳ה, ולפי שהיא על פה ונמסרה מזה
 לזה, אפשר לארס לומר שיותר טוב היה שתהיה כתיבה כרי שלא תשכח, ע׳׳כ
 אמר מסורת סייג לתורה, כלו׳ בהיותה מסירה מפא׳׳פ היא סייג לתירה שלא
 תשכח, מפני שתמיר חוזר עליה כרי שלא ׳שכחנה, אמנס אס יכתוב אותה
 תכף הוא שוכח, לפי שסומך על הכתיבה ולזה נתנה על פה כרי שיהגה בה יומס ולילה
 כרי שלא ישכחנה: ואמר מעשרות סייג לעושר, כלו׳ אע׳׳ג שכפי השכל האניש׳
 יחייב שהמעשר ממונו הוא מחסרו, ואפשר יבא לירי עוני לפי שבכל יוס פורץ
 גדר ממוט לתת לעני וכיוצא, עכ״ז האמת הוא להפך, כי המעשרות הס סייג

 וגדר



 נדרים סיג לפרישות, סיג לחימה שתיקח •י יד הוא היה אומר חביב
 אדם שנבוזא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר כי

 בצלם

 — סי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי —

 וגרר לעושר׳ לשומרו, כי עשר כשביל תתעשר: וכן נדרים סייג לפרישות, כי
ל שום דבר שלא יעשנה, אז  אפי׳ שכפי השכל האנישי יגזור שכשהאדם מושבע ע
ע ״ ר ר מ ם לא נשבע, לזה א ה שלא היה עישה כן, א  יצרו תוקפו לעביר עליו, מ
ת ו ר ב ם סייג לפרישות, כלו׳ להיות פרוש מכל ע ם ה דרי ק נ  שאי! הדבר כן, ר
ם הצדיקים שנשבעו ליצרם: סייג לחכמה שתיקה כלו׳ ת ו  שבעולם, כמו א
ה תהיה בדיבור כ׳ שואל ומשיב מ כ ח ר השגת ה ק י  אע״פ שכפי השכל האנשי ע
ק הסייג של החכמה להשיגה, היא השתיקה, ומה ת כן, ר מ א  ומתווכח, עכ״ז אין ה
ת ל ר מ מ ת לא א אמר סייג לחכמה וגוי, ובכל החלוקות האחרו  שהקדש הסייג ו
ת, אפי׳ שאמר שהמסורת היא סייג  סייג תחילה, להודיענו שבכל החלוקות האחרו
, וכן בעושר אע״ג שאמרנו מעשרות ם  לתורה, אפשר ג״כ שיש לתורה סייגים אחרי
ה מ כ ח ם בענין ה נ מ ם ג״כ סייג לעישר, א ם אחרי  סייג לעושר, אפשר שיש דברי
ט הסייג תחילה, ואמר סייג לחכמה היא השתיקה, כלומר שזו היא הסייג לחכמה ולא ק  נ
, אלא מה רה, לפי שאין לו לאדם לחדש דינים מדעתו ת סייג תו ר ו ס ; ויימ מ ר ח ר א ב  ד
ת שהיא תורה שבע״פ, הוא סייג ר ו ס מ ת סייג לתורה, כלו׳ ה ר ו ס , וז״ש מ  שמסר לו רבי
רה וחילוקי י התו מ ע ; וי״מ שא״א שיעמוד על ט ר ב  וגדר לתורה שלא יוסיף עליה ד
ם סייג לפרישות, כלוי : נדרי ב ת כ ב רה ש ת תו ש ר פ מ רה שבע״פ ה  הדינים, לולי תו
ם ת ה דו ם לומר שכבר הגיע לפרישות ולתכלית החסי ד א  הסייג והגדר שיוכל ה
ר ב ם, כיון שהגיע למדה זו שידור ליצרו ויכול לכובשו ולא יתגבר עליו כ  הנדרי
ם ד א ם ישיג אוהו ה ת: סייג לחכמה שתיקה, כלוי הדבר אשר א  הגיע לפרישו
, ם ד א יחכם מכל ה ת סייגי החכמה ו ל ע  יוכל שיאמר עליו שכבר השיג לתכלית מ
ת, אלא אזהרה זו קה: וי״מ סייג לחכמה וגו׳ אין זה כולל לכל החכמו  היא השתי
ם נ מ ת לשונך, א ח , במרז״ל דבש וחלב ת ה ב כ ר רה ומעשה מ  למי שהשיג סודות התו

: ם מ י ל ע ה ר ל ו ס רה ומדרשיה א  בדיני התו
א נ ת ם שנברא בצלם וגי', י״מ שכוונת ה ד  י״י ה1א היה אומר חביב א
ר בישראל מכל שאר ח ם שהקב״ה ב ע ט ה בה ו  להודיע הסי
רה, ת שבחר בישראל ונתן להם החו ע ר שכולם יציר כפיו ית״ב, וג״כ ב ח  אוה״ע, א
א דמתניתן שאמר נ נת ת ו ה אלו עע״ז וגוי, וזאת היא כו ב גוי וגוי, מ ר ק  היו גוי מ
ם שנברא ד ם וגו׳ כמו שיתבאר, ומ״ש ברישא חביב א י נ  חביבין ישראל שנקראו ב
ב הוא א לחדש לנו דבר זה, שהרי פשוט הוא, וזיל קרי בי ר  בצלם וגוי, לא ב
נברא בצלם, , הואיל ו ם י ר ב ד  שהאדם חביב יותר מכל שאר הבעלי חיים בלתי מ
ה למה שאמר חביבין ישראל, מ ד ק  ומקמ״ל אלא זאת החלוקה הראשינה היא ה
ם שנברא בצלם, וזהוא דבר גלוי ד ת שחביב א מ  וכך פי' המשנה, כשם שהוא א
ק שחביבין ישראל פ ת שאין בו ס מ רסם לכל שאין מי שיכחישו, כן הוא א מפו  ו
ם וגוי פי' גלוי ד / וז״ש חביב א ו ג ה יותר מכל שאר עכו״ם האימות ו ״ ב ק  בעיני ה



 פרקי J כו
 בצלם אלהיט עשה את האדם, חביבין ישראל שנקראו בנים למקים,
 חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם ליהוד.

. טכ״י ה״ר אברהם אזולאי—  —פי

 ומפורסם לכל הוא שחביב ארס בעיני הקב״ה יותר מכל שחר הבע״ח בלחי
 מרבריס, מאחר שנברא בללס אלהיס, ר״ל בשכל !בנשמה יותר מכל שאר בעלי
 חייס, ואס תשאל ולמה נברא האדם בללס יותר מכל שחי בע״ח, אשיב לך
עת ונכרת •לכל, שיש לו לאדס הזה עס י ו  שהוא בשביל תיבה יתירה שהיא נ
 הקב״ה מלד הללם שברא בי, מה שלא היתה החיבה הזאת לשאר בע״ח בלתי
 חרברים, שא״א שיקבלו לירת הארס, וא״א ללירת השכל האנישי לחול על חומר
 בע״ח, וכמו שזה יריע, כן אני אבאר לך בראי׳ ברורה ששכל האומה הישראלית
 הוא יותר טיב זזך ודק ונקי משכל שאר עכי׳׳ס האומות, כדמיון הבע׳׳ח אלל מדריגת
 הארס, כן דמיי; אומות העכו״ס בערך ישראל, א׳׳כ יתחייב שחביב־ן הס
 ישראל בעיני הקב״ה יותר מכל שאר עכי״ס האימית, כיתרון חבת הארס על
 בעלי חייס כמו שביארני, יז״ש חביבין ישראל בעיני הקב״ה ייתר מכל שאר עכי״ס
 האומות מאחר שנקראו בניס למקים יותר מכל שאר האומות, ובדרך
 טבע האב לחבב את בני ייתר משאר משרתיו, והטעם שישראל נקראו בניס למקים
 יותר מכל שאר האומות, שכחו שהבן להיותו חלק אביו שהוא ייצא חלליו,
 ולכן רומה לו בטבע ומתנהג במדות אביו, כן האימה ישראלית חומרם כ״כ זך
 דק ונקי שמטבעם ומזגם וחומרס הס רודפים אחר המלות ומלותיו יתברך, מה
 הוא רחום בטבע אן) אתה רחיס, גם מלר נשמתם שהיא חלק אולה ממעל, שנאמר
 כי חלק ה׳ עמי יגי', מה שאין בשאר האומות עכו״ם, ה״ש התנא, שנאמר בניס
 אתם לה׳ אלהיכ״ס, אתם רוקא ולא שאר האומות עכו״ס, והטעם מפני שחומרס
 של ישראל זך ונקי כמי שביארני, יזהו הטעם בעצמו שניתן להם כלי חמרה שהיא
 ההורה, והטעם שניהן להם התירה ולא לשאר האומות, לפי שחיבה יתירה היא
ס הקב׳׳ה ולא עם אימות, העכ׳׳ס, שאימ׳׳ה  נירעת ינכרת שיש להם לישראל ע
 חומר גס ועכור שא׳׳א שיקבלו התורה וידבקו עם השכינה, וז״ש שנאמ׳
 כי לקח טיב נתחי לכם ונוי, פי׳ כוונת הפסוק להודיע ולומר לישראל רעו וראו
 כי שכל טוב שלוקח ימקבל ימשיג ימבין כל חכמה, נתתי לכס, לכן אני מזהיר
 אתכם שתירתי על תעזיבי, שאילו לא נתתי לכס שכל טיב לא הייתי ניתן לכס
 התירה, לפי שהתורה אין ראוי שהנחן אלא לחי שיש לו שכל טיב להבינה שזהו
 הטעם שנתנה לישראל ולא לעכי׳יס אומיה, ולזה הביא ראיה מפסוק זה, ולא מזאת
 התירה אשר שס משה, ולפי זה הטעם לדרוש, ביאר התנא כמו שביארנו: י־״מ
 חביב ארס שנברא בללס, ועיר חיבה יתירה עד מאד נירע לו מזה הפסוק, כנאמר
 כי בללס אלהים, יגי׳ הטי על שפיטת רמים שאמר שהשיפך רם האדם (דמי)
 ישפך, כי למה גזר הקב״ה שההורג חייב מיתה ילא ממין לפי שבללס אלקיס עשה את
 הארס, ילפי שהרג אדם החקיק בללס אלקיס, לזה חייב מיתה, ומזה משמע שחיבה
: וי״מ חיבה יתירה נירעת לו כלו׳ עיר נכרת לי  יתירה נודעת לו שנברא בצלס כנז׳
 חיבה יתירה שכל חית הארץ מכירים בצורת הארס, ולזה ומוראכם יחיתכס יהיה

 על



 אלהיבם, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתרה נודעת להם
 שנתן להם כלי חמדה שנאמר כן לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו:

 —פי׳ טכיי היד אברהם אזולאי—

 על כל חית הארץ וגו/ ואס לא היו מכירים זה בו, היו מזיקים אוחו, וזה שאמר
: י ז  חיבה יתירה נודעת ונכרת לי לארס בצורת פניו שנברא בצלם אלהיס מ
 חביבין ישראל שנקראו בנים וגו׳, כלו׳ שנקראו בניס בדרך השאלה לבד
/ זאת חיבה אחת, ועוד חיבה יתירה י נ  קראם בניס, ודאי לפי שהם חביבין בעי
 נודעת להם לישראל, שיודעים הדבר בשורשו שהם בניס מחש ולא בדרך שאלה
 מסבת הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל שנאמר בניס אתם לה׳ אלהיכס, ולכן
 לא תתגודדו וגוי, על מת לפי שכמו שהוא יתברך חי וקיים כן נשמתכם קיימת
 לחזות בנועם ה׳, וז״ש נודעת להם, שאין מי שיודע שהם בניס ממש, אלא הס
 לבדם: וי׳׳ח החיבה א׳ שנקראו בניס, ועור חיבה יהירה נגדעת ונכרת יש להם,
 שכל העולם מכירים ויודעים שהם בני המקום מצד הניסיס שפושה עמנו תמיד
: חביבץ ישראל שניתן להט ו  כאב על בנו, שזה מודיע לכל העולם שהם בני
 כלי חמדה התורה נקראת כלי חמדה, שכל מה שהאדם משיג בה, •ותר יוסיף לחמוד
 אותה, לפי שאין לה קץ לסודותי׳ ולפרושיה ולפי שיש לתירה נגלה ונסתר, מצד
 הנגלה אמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמרה, ועל הבחינה הנסתרת היותר
 חשובה שכולה שמותיו יתברך, אמר חיבה יתירה נודעת להס בזה, שנאמר כי
 לקח טיב נתת* לכס כנגר הנגלה הנתון לכס להנהגתכס, וגיכ על הנסתר אמר
 תורתי אל תעזובו, לפי שדרך הסיד מכנה אותו אליו יתברך: וי״מ חביבין ישראל
 שניחן להם כלי חמדה, להם לישראל לבד נתן ולא לאחרים ולא למלאכים שחמדו
 אותה, וזה ניתן להם במתנה, יעיד חיבה יהירה נירעה להס יותר מזו, שנהן
 להם כלי חמדה שבו נברא העולם, והכוונה שנהן להס לחכמי ישראל לדורשה
 ולפרשה, וז״ש כי לקח טיב נתתי לכס לפרשה, ואמר תורתי אל חעזובו, כלו׳
 אף מה שאתם מפרשים בה, היא תורתי, כאומר לא תסור מן הדבר אשר יגיד
ט ג׳ אלה החיבוב־[, צלם ובנים והורה, להרחיק מע״ז וגילוי ק : ויימ מ ׳  לך וגו
 עריות ושפ״ר, וכנגד שפיכות דמ־ס, כי בללס אלהיס עשה אח האדם, וכנגד
 גל״ע אמר חביבי[ ישראל שכקראו בניס למקום בבחינת הנשמה כנז', וכמו
 שהנשמה היא מזווג קדוש וטהיר, כן הגיף לא יהיה נוצר כ״א בקדושה וטהרה
 וכנגד כנין ע״ז אחר חביבין ישראל שנ־תן להם כלי חמרה, וכיון שהמודה בע״ז
: ז ״  כופר בכל התורה כולה, כיון שהתורה היא כלי חמרה בודאי שלא יודה בע
 וי״ת שכוונת ר״ע לחלוק על דברי עקביא שאמר הסתכל בג׳ דברים ואין אתה
 בא לידי עבירה, ואמר ר״ע שהדרך היותר אמיתי כרי להתרחק מן העבירה
 שיסתכל בג׳ דברים שבהם יכיר גורל מעלתו ורוממותו, וכנגד מאין באת
 מטפה סרוחה, אמר ר׳ עקיבא שלא יביט לחימר, כי עפר הוא ונוטה אל הפחיתות,
 אלא יסתכל בענין נפשו ושלימות צידתו ־נברא בללס אלהים, ובזה ידרוך וירגיל
 עצמו לפעול פעולות השלימות כפי שכלו וז״ש חביב ארס שנברא בצלם, וכנגד
 ולאן אתה הולך למקום עפר וגו׳ אמר ר״ע ראררבה מזה יולד לי היתוש, ויותר

 טוב



 הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב
 המעשה

- סי׳ מב״י היי אביהס אזולאי—

/ וז״ש חביבין  טוב שיסתכל שנקראו בניס למקום שהם הייס ונצחיס כבן לפני אבי
דד/ :• הס בני ו  ישראל שנקראו בניס למקים שנאמר בנים אתם וגי/ לא תתנ
 אל חי, ולהיותם בני אלהיס לריך שיעשו מעשים משיבחים כדרכי אביתם, וכנגד
 לפני מי אתה עתיד ליחן דין וחשבון, אמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמרה
 שראוי שירע האדם בראשונה שנתן לו השי״ת תורת ומלות מתוך חיבה, וזה

 צריך אדם לידע ראשונה:
 מיי הכל צפוי והרשות נתונה וגי/ כלו׳ אין לאדם התנללית כלל ליום
 הדין לומר שלא ידע איזה דרך לשטן אור להתנהג בו, כי הכל
 לפיי לפני האדם, כמו שכהוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב
 ואת המות ואת הרע, כי התורה מורה לאדם את הדרך ילך בת ואת המעשה
 אשר יעשה, ולזה סמך מאמר זה למאמר חביבי! ישראל שניהן להם כלי חמדה,
 ולא התחיל משנה זו בהוא היה אומר כמנהגי המיר, לפי שזה היא סיוס המאמר
 הראשי! כמו שאמרנו, כי ע״׳ ההורה שהיא כלי חמדה, הכל צפוי וגו׳ כנז', וג״כ
ים: ומשוס דקשיא ליה מה  הרשות נתונה כמו שאמר סייס הפסוק ובחרת בחי
 שארז׳׳ל שהעולם נידון אחר רובו ולפעמים יהיה ריבו חייב ומיעוטו זכאי, א׳׳כ
 זה המיעיט שהם לריקים לחה יענשו עס רוב הרשעים, לזה אמר, ובטוב העולם
 נידון, כלו׳ לעולם כל איש ואיש נידון בפרטות הצדיק כצדקו ולרשע כרעתו,
 אמנס הקב״ה להיותו רחמן ורולה להטיב לעולם, חוזר לדונם יחד, חיש יבטוב
 העולם נידון, רלה הקב״ה לזכות אח כל העולם ולהטיב להם ולכן חוזר לדונם
 יחד, והוא בשביל חלוקה אחת, והוא שאס ימלא רוב העולם זכאי העולם נידון
 אחר רובו וזיכיס גס הרשעים, שאילי היה נידון כל אחד בפני עצמי, היו אלו
 מיעיט הרשעים שבעולם נדנים למיחה, ועחה בצרוף דינם יחד עס הצדיקים
 זוכיס: והבל לפי רוב המעשה, כלומר יעוד חסד אחר עישה השי״ת כי אף
 אס יהיו הרוב רשעים והיה ראוי שלא יזכו הרשעים בשביל הלדיקיס, כי הרשעים
 הרוב, עכ׳׳ז השי״ת רואה בריב המעשה, כלו׳ שאס אלו המיעוט של לריקים
 עשו רוב מעשה ומלוה יותר מן העברות של רוב הרשעים, הוא ית׳ רואה ומביט
 רוב המעשה, ומזכה גם את הרשעים, ואיני מבחין ברוב בני אדם אשר ריבם
 רשעים, וז״ש והכל־לפי רוב המעשה: ר״מ הכל לפו/ כי הוא ית׳ ליפה ומביט
 ויודע כל מעשה בני ארס, ואעפ״כ הרשות נתונה והבחירה ביד האדם לעשות
 טיב אי רע, ולפיכך יש עונש ישכר, יאע״ג שהידיעה והבחירה הס שני הפכים,
 ואין אנו משיגים לידע אותם, אפייה אל תהרהר בזה, שבטוב העולם נידין דין
 טוב הוא דינו של הקב״ה, אס עונש אס שכר : והכל לפי רוב המעשה פי׳ לפי
 גודל המעשה של הקב׳׳ה שאין אנו יכולים להשיג הפלא הזה כי לא מחשבות,
 מחשבותיכם: וי׳׳מ הכל לפיי כל המעשים הנעשים, האל ית׳ לופה יריאה אותם,
 כי מלא כל הארץ כבודו, ועכ״ז הרשות נתונה, כ׳ האל ית׳ מניח הצרם לעשות

 מה



 המעשה • הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה
 על כל החיים החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוה והיד
 כותבת וכל הרוצה ללות יבא וירוה והגבאים מחזירין תדיר בכל יום

 ו נ פרעי ן

' פכ״י ה״ר אברהם אזולאי—  —פי

 מה שירצה, והוא מגיחו לגמור העבירה כאלו הרשות בידו, ואינו כועס עליו
 להענישו, ולא די זה, אלא אדרבה הוא מעיב עמהס אולי יתזרו בתשובה, וז״ש
 ובטוב העולם נידון, והטוב הזה שהוא עושה אינו מפני שהוא מוותר משלי, כ׳
 הואמר הקב״ה וותרן יוותרו מעיהי, רק הכל הולך אחר רוב המעשה ואם
 רוב מעשה של אדם רעים ומיעוטם זכיוה מטיב עמו בעוה׳׳ז, ואס רוב מעשיו
 הס זכיות ומיעוט עינוה, מענישו בעוה״ז למרק מיעוט עוניתיו להביאו לחיי

 העוה״ב, וז״ש והכל לפי ריב המעשה:
 ט״ז הוא היה אומר הבל נתון בערבו!, יגי׳, פירש״־ שהכל ערבין זה
 לזה, ד״א על כל מעשה יש לו טרב להקב״ה משמתו של
 אדם ערב בכל איבריה, זכו זכתה היא, לא זכו לא זכתה היא ונדוניה : יי״מ לפי
 שנראה שרמי הטובות והתענוגים המפנים הס סבה שמביאין אה האדם לרדוף
י העישר ן כלו׳ כל רמ  אחריהם ולא ישיג שלימות; ולז׳׳א התנא הכל נתון בערמ
 ורבוי הטיבוה הנתונים וסדורים לפני בני אדם שנבראו בעולם, הכל הוא נתין
 לו בשביל העלבון שקבל עליו להיות ערב לקיים התורה כדרז״ל: והמצודה
 פרוסה על כל החיים, ר״ל ואס ימלא שוס אדם שירדוף אחר התאוות המפניות
 הללו וימנע עלמו מלרדוף אחר התורה והמלוח, לא יוכל לברוח מענשו ית׳
 שהרי המלידה פרוסה על כל החיים: החנות פתוחה, הוא משל לעוה״ז שבו
 סדורים כל התאוות המפניוח, כחמה החמור שיש בה כמה מיני יין וכמה חיני
 פירות והיא פתוחה לכל ארס מי שירלה ליכנס ולאכול מאיתס ההעניגיס יש לו
 רשות ליכנס אין מונע אותו, כי הבא ליטמא פותחין לי: והחנווני מקיף ר״ל
 מסדר מיני הפירות, וכמו חקיפין שחי חביוה, י״מ החנווני שהוא בעל החנות,
 הוא הילה״ר שכל תאוות העוה״ז הס בידו ואינו ממתין עד שיבאו לקנות בחנותו
 אלא הוא מקיף בשווקים וברחובות ומפתה וניתן להם תאוה לההענג בתעניגי
 העולם : וכל הרוצה ללוות מהתאוות הגופנ־וה הללו על מנח לפירעס אחר
 זמן, והפרעון הוא שירדוף אח״כ אחר השלמוה יבא וילווה, ר״ל הרשית בידו
: מי  ואס לא יפרעס אח״כ יוודע לי שהגבאין מחז־רין עליו תמיד בכל יום ו
 וי׳מ הכל נתון בערבו[ הוא מקושר עם מה שלמעלה שנית! להם כלי חמדה
 שנא׳ כי לקח טיב נתתי לכס, ואמר שלא נתנה ההורה והמלוח חלא בערבון,
 ש־לאו ערבים זה לזה, אשר הערבות הזה היא מלידה פרוסה על כל החיים
 הס הלדיקיס הנקראים חיים כי נתפסים על עין הדור ונפרע־ן מהערב חח־לה:
 והחנוח פתוחה, שהיא זה העולם בראו הקב״ה להטיב לכל, כי עולם חסד יבנה,
 ופתוחה שברא בעולמו כל לורכי האדם לחם לאכול יבגד ללבוש: והחנייני
 שהיא השי*ת שהוא בעל החנות, מקיף ונותן לאדם בהקפה, שמקדים לו חסדיו

 כדי



 כח
 ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ויש להם על מה שיסמוכו והדין
 דין אמת והבל מתוקן לסעודה: יץ רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין

 תורה
 —פי׳ מכיי היד אברהם אזולאי—

 כדי שיעבוד השם ויעסוק בתורה אח״כ, כי הי1סק בתורה ובמצות הוא הפרעין
: והפנקס פתיחה תמיד לכתוב החסדים ם ס האד  לחסדים ולסיבותיו ית׳ שיעשה ע
 שהאל י״ה מקדים לארס, וכל הרוצה לליית יבא וילוה כלי׳ אע׳׳ג שהאדם עדיין
 לא פרע מהחוב הראשון כלל, יבא וילוה עד שיפרע אח״כ בעשיית המצות
 ועסק התורה, וי״מ וכל הרוצה ללוות, כלימר כיין שהיא רוצה ללוות אעפ״י
 שהוא מתבייש לשאול בפיו לפי שעדיין לא פרע החסד הראשון, יבא וילוה,
ם: והגבאים מחזירים (תמיד) תדיר בכל י  שנותנין לו עיר ומקדימין לו חסד
 יום, הס מלאכי שלום שהם גבאי השי״ת שגובים מה שפורעיס בני הארס חובותיהם
 במצות ומע״מ שהוא פרעון מה שלקחו בהקפה, והס מחזרים תמיד בכל יום ונפרעין
 מן האדם ומעלים אותם המצות לפני אביו שבשמים, ואמר שנפרעין מן האדם מדעתו
, כלו׳ בין איתס המלית ומע״ע שעושה האדם מדעתו לשם  ושלא מדעתי
 מצוה, בין אם עשאס שלא מדעתו בהיסח הדעת, כמי שאס נפל לי דינר ומצאו
 עני, מעלין עליו כאילו זן אותי, אפילי שהיה הדבר שלא מדעתו, וג״כ אפשר
 שמה שאמר שלא מדעתי, כנין שאם עשה צדקה בע״כ, או מפני הבושה, נחשב
 לארס לצדקה: ויש להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת, כלו׳ כיון שזה
 האדם שעשה הצדקה בע״כ, המעשה בעצמו סיב, אמנם הכוונה היא רמה,
 וכיון שמחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה, א״כ הדין דין אמת ויש להם
 על מה שיסמוכו, שאותה המחשבה הרעה אינה נחשבת, ולצדקה עובה תחשב לו
 והדין דין אמת, וי״ג והדיין דיין אמת וי״ג והד; דין אמת כלו׳ מה שהקב״ס דן,
: והכל מתוקן לסעודה, ע״ר משל למלך שעשה סעודה גדולה ת מ  היא דין א
 ואמר לעבדיו זמנו לי בני ארס תגרים ואל הזמנו לי בעלי מלאכה, אמרו לו
 אדני המלך סעודתך גדולה והתגרים הס אנשים מעמ, ואס לא תזמין המון העם
 תפסד סעודתך, וז״ש למען עובך הי שימצא אוכלים אותה תכפר עונותי וחמאת
 נעורי אל תזכור למען טיבך ה׳, וז״ש כאן והכל מתוקן לסעודה, כלומר מה
 שנפרעין מן האדם וחושבין לו המצות שעשה אפילו שלא מדעתו כנז׳ לפי שכל
ד: זי״מ והגבאים  העולם מתוקן ומזומן לסעודה המזומנת לעתיד לבא ולא תפסי
 מחזירים תדיר בכל יום, הס שלוחי ההשגחה, ונפרעים מן הארס ביסורין בין
 מדעתו, ובין שלא מדעתו, בין שיקבלם בשמחה למירוק עון ויתורה, או לאו :
 ויש להם על מה שיסמוכו שהוא הקב״ה, שיתן לשלוחי ההשגחה דעת להבחין
 בין הרודף אחי התאוות ולדעת השיעור שצריך להם לגבות מן הרודן! הזה, והדין
י העושר ותענוגי הגוף, לז״א והכל מהזקן לסעודה, א הקב״ה רמ י  דין אמת, וא״ת למה ב
ס האל ית׳ כדי ליקח מהם א י  כלומר כל הדברים שברא האל ית׳ בזה העולם השפל, ב
ת/ וזהו מתוקן לסעודה, מלשון וסעדו לבכם  הגוף הארס ההכרחי לחזקו לעמדת האל י

 ואלו שלקח; מן התענוגים יותר מן הראוי ראוי ליענש על מה שלקחו יותר :
 י״ז. ר׳ אלעזר בן עזריה אומר, אס אין תורה אין ד״א, ׳״מ דקמ״ל



 תורה אין דרך ארץ׳ אם אץ דרך ארץ אין תורה, אם אין הנמה אין יראה
 אם אין יראה אץ הבמה, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אץ דעת

 אם
 —שי׳ מכ׳י היד אברהם אזולאי—

 שהתורה והדרך ארן א״א להתקיים זה בלא זה, וז״ש אס אין הורה
 אין ר״א כלו׳ אם האדם קנה מרות מיבות ודרך ארן ולא למר תורה
 כל אותו הדרך ארץ יבוטל ממט, כיון שאי; עמו תירה כי התורה היא תקיימט
 בידו, ולז׳׳א זקני ע׳׳ה כל זמן שמזקינים דעתס מטורפת עליהם, וכן אס אין ד״א
 אין תורה שאפי׳ למד תורה אס אין בו ד״א, אותה התורה תשתכת ממנו :
 וי״מ שדרך (ארץ) הנזכר כאן הוא המלאכה, ואמר שאס לא יעסוק הארס בתורה
 כלל, אלא כל היוס יעסוק במלאכתו אין דיא כלומר שלא יראה סימן ברכה
 באותה מלאכה וכאילו לא עשאה, וכן אס יומס ולילה לא ימוש ספר התורה
 מפיו ואינו רוצה לעסוק במלאכה, גס זו רעה תולה, כי כל תורה ־אין עמה
ם: וי״מ כי הדרך ארץ הוא מנהג בי  מלאכה סופה בטלה, ולכן שטהס כאתר טי
 העולם, כטן זריעה קצירה בטן בתיס אכילה שהיה וכיוצא, ואמר כי לא ברא
 הקב״ה אלו הדברים כולס אלא כדי שיעסקו בתורה וגוי, וי״מ אס אין תורה אין
 דרך ארץ כלו׳ כשתראה ארס שאין בו תירה לא תשאל אס יש בו ד״א, כי
 ודאי אין בו, ואס אין בו ד״א אל תשאל אס יש בו תירה, כי ודאי אין בו תורה,
 כי התורה והמרות טובות הם נצמדים יתד ולא יתפרדו : אם אין
 חבטה אין יראה, יראה זו י׳׳מ שהיא יראת הרוממות, ולהשיג זאת חלק מהיראה
 צריך שיקדם לו וילמד התכמה האלהית, כי ממנה יכיר גדלותו ית׳, וע״ז אמר אס
יטיראת העונש, אין •חכמה כלו׳ אס  אין אכמה אין יראה : אם אין יראה דהי
 אס לא תקדם יראה באדם לפתות יראת העינש א׳׳א שישיג התכמה, כי צריך שיראת
 תטאו תהיה קודמת לחכמתו: וי״מ ע״ר שפרשנו באס אין תורה אין דרך ארץ
 כי התכמה והיראה הס אתים ולא יתפרדו כי קיוס היראה היא התכמה, ואעפ״י
 שקנה התכמה, אס אין עמה יראה כמאן רליתה כי שתשכת ממט כיון שאין
: אם אין דעת אין בינה, דעת יקרא ההבתנה לברור הישר  עמה יראה וגו׳
 ובינה מבין דבר מתוך דבר, ולז״א אס אין דעת לברור הסברה הישרה, אפי׳
 שיהיה מבין דבר מתון/דבר, אין כאן בינה, וכמאן דליתה דמיא כיון שאין לו
 כת הבורר שיבתר בטוב וימאס ברע לא תועיל לו הבינה, ואס יש בו דעת
ה להבין דבר מתוך דבר, מה תועיל לו נ ו ב ת  להבתין בין טוב לרע אס אין מ
 הדעת להבתין בין טוב לרע, אתר שאינו יודע לתדש שום תדוש מעצמו ולהבין
: אם אץ קמח אין תורה לפי שצריך לתזור אתר פרנסתו, ואס ר ב  דבר מתיך ד
 אין תורה אין קמח, מאחר שאין בו תורה אין תועלת הקמח עולה בידו, שאין אדם
 מועיל לו העושר אלא כדי שיהיו צרכי גופו מצויס לו, ויהיה לו פנאי לעסוק
 בתורה: וי׳׳מ כי קמת נאמר על דקות המזונות שבהם ארס נזון, ואס לא היו
 מזונות הארס דקיס לא היה משיג מישכלות התורה, ואס אין תורה אין קמח,
א לאדם המזונות הדקים ר  כלומר לולי שכדי שישיג האדס התורה לא הי׳ האל •תבר׳ מ
 כדי, די היה לארם להיות נזון כשאר ב״ת: וי״מ שכוונת התנא להוציא מלבות כ״א



 אס אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח : הוא היה אומר
 כל שחכמתו מרבה ממעשיו למה הוא דומי׳ לאילן שענפיו מרבין
 ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו ער פניו, שנאמר והיה
 כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חדרים במדבר ארץ
 מלחה ולא תשב. אבל כר שמעשיו מרכין מחכמתו רמה הוא דומה
 לאילן שענפיו טועטין ושרשיו מרבץ, שאפילו כל הרוחות שבעולם
 באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר והיה כעץ שתול

1  ע
 —פי׳ מכיי היד אברהם אזולאי—

 שאומרים מענה למה אינם עיסקיס בתורה לשי שהם מרודים בבקשת קמח
 ומזון ומרן! לביתם, ואין להס פנאי למסיק בתירה, וז״ש אש אין קמח אין
 מורה, כלו׳ כל העולש אומר־ס אס אי; קמח אין תורה, וחישביס זה להתנצלות,
 אמנם האמת הוא להפך, כי ביטול התורה היא היתה סיבה לבישול הקמח,
: הוא היה  וזיש אס אי; הורה אי; קמת, כי ביטיל התירה הסיבה שאין קמח
 אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו יגי׳, המעשה דומה לשרשיס, לפי שהם עיקר
 כנ״ז לעיל, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, והלומד ע׳׳מ להזהר ולעשות
 הוא הנק׳ מעשיו מרובים מחכמתו, כיון שתכלית למודו בעבור המעשה, הוא
 העיקר, אמנס אשר לא שם לבו אל המעשה זולתו הידיעה לבד הוא נקרא
 חכמתו מרובה ממעשיו, ואע״פ שעושה כל מה שיודע, הכל הולך אחר הכוונה :
 והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, ובנמשל הוא שהאדם אשר חכמתו נןרובה
 ממעשיו כנ״ז, הרוח באה שהוא רמז לרוח סערה וצרות ומקרה העולם, ועוקרתו
 כלומר שעוקרתו מן העילס ומפילתו לארז, ועכיז שרשיו עדיין נשארו טמועס תחת
 הקרקע, ויש מין עקירה אחרת שגעקר לגמרי ואפי׳ השרשיס מגולים לעיני השמש
 והירח, יז״ש יהופגתו על פניי, וכן בנמשל שבעת מיתתו שנעקר מן העולם,
 אז מגלה הקב״ה חרפתו בקהל שידוע כל העולם כי מה בעוני על אשר היו
: שנא׳  שרשיו מועטים, ומן ה׳ סר לבו, כדי שלא יתחלל שס שמיס במיתתי
 והיה כערער בערבה, ופי׳ ערער הוא מלשין נעקר מעיקרו, כמו עלו עלו
 על היסור בה, והכל מפורש בפסיק, כי באילן זה תרתי לריעותא, והס סיבת
 בא הרוח ועוקרתו, חדא להיוחו ערירי ויחידי שאי; אילנות סמוכין לו להגיך עליו
 מן הרוח שכל א׳ מגין על חיירו, ולזה כל ד׳ לוחית שבעולם באות ועוקרות
 אותי, ועור שגית שהיא בערבה מקום מישור שאי; שם הרים וגבעות להגין עליו
 מן הרוחות, ובנמשל שהוא לבדו ישאהו רוח סערה לעיקרו מן העולם, ואין מי
 שיגין עליו, ולא יראה כ־ יבא טיב ירושלים, ונשמתו תלך לגיהנם, וזהו ושק
 חרירים עני] שריפה, כמו ועצי חרה מני חרב ונפשו השאר אבודה לגמרי, כמו
 ארן מלחה לא תשב: אמנם כל שמעשיו מרובי; מחכחחו כנ״ז, דומה לאילן
 שעגפיו מועטין ישרשיו מרובין שאפילו כל הרוחית וגי', אין מזיזי; אותו ממקומו
 כלומר אפי׳ שיקטרגו עליו כל מקטרגים שבעולם לא יזיקוהו: שנא׳ והיה
ץ שתול על מיס, כלומ׳ סמוך למיס שיגיע אליו לחות המיס מעט, ועל ע  כ

 יובל



 על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה בי יבא חש והיה עלהו
 רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי: pp רבי אליעזר
 (בן) חסמא אומר קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלבות. תקופות

 וגמטריאות פרפראות לחבטה :
 דבי חנניא ונו׳

ז  ב

 —סי' מכ׳׳י היד אברהם אזולאי—

ן והס המיס הנמשכים למרחוק לרבוייס, ד ג  יובל ישלח שרשיו, תרגמו ועל נ
/  כן זה אשר מעשיו מרובין מחכמתו והוליא שרשים יותר, מן המיס אשר ב
 כי החכמה רמז למיס מעוטה ישרש־ו מרובים, וכאילו היה בו חכמה רבה כדמיון
 מי הנהר והיובל: ולא יראה בי יבא חום. כלומר איזה חרון אף ולרה לא
 יפי״יו אלא הרשעים שנמשלו לרזצ־ר גגות: והיה עליהו רענן, הוא רמז על
 נכסיו אשר תאדם מתכסה בלל הכסף כדמיון העלה לאילן המתכסה בו ויהיה
 עליהו רענן שלא יחסרו נכסיו, ובזה בשנת בלורת לא ידאג כי לא יחסר לחמו,

 ולא ימיש מעשות פרי בבחרותו ובזקנותו:
״מ שנקרא חסמא ע״ש שחתם ובלס  יי1, ר' אליעזר בן חםמא אומר. י
 את פיו, מלשין אשמרה לפי מחסום, וי״מ שנקרא חסמא ע״ש רוב
 חכמתו כשהיה מדבר היו כל החכמים סותמים את פיהם ולא ישיבו על
 דבריו, ולכן נקרא חסמא כאלו היה חותם את כולם, וי״ח שנקרא חסמא שחזי ונתאמץ
 נתחסס ונעשה חסין בתורה כראיתא בויקרא רבא, וי״מ שזה ר׳אלעזר ילא מעירו,
 ושאלו לו מה שמך, א״ל ר׳ אלעזר שאלו מחנו הלכה ולא ידע להשיבן ונתחסס
ס ר׳  פיו, א״ל על חנם קראו לך רבי, וחזר לעירו בבושה, ולמד הרבה ע
 עקיבא, עד שהעיד עליו ר׳ יהושע לפני רבן גמליאל שיודע לשער כל טיפי!
 שביס, כדאיתא בהוריות: קנין ופתחי נדה וגי׳, י״מ דאתא לאשמועינן שילמור
 האדם התורה לשמה, ולא יאמר אלמיד הדינין הנהוגין לבר, כי אני לריך אליהס,
 אלא ילמור כל התורה כולה בין הנהוגים, בין שאינם נהוגים, ולזה אמר שאפי'
 אלו שני מיני הלכות, כי דיני הקינים אינם נצרכים כלל לאדם בזמן הזה,
 וענין פתחי נדה כדפי׳ הרע״ס ז״ל: הן הן גופי הרבות אשר בהס יזכה
: תקופות וגמטריאות וגוי, הודיענו בזה שהאדם לא ב ״ ה ע  הארס לחיי ה
 יעשה עיקר והתחלת למודו ללמוד החכמה אשר היא לו לכבוד ולתפארת לעיני
 העמיס, והס התקופות והגמטריאות כמש״ה כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני
 העמיס, אלא ילמוד אותם, אחר אשר יהיה ממולא בכל גופי ההלכות כי הס
 העיקר, והתקופות והגמטריאוח, הס הפרפרת, וכמו שהפרפרת אינו נאכל רק
 אחר אכילת עיקר הסעודה שהיא הפת והתבשיל הנאכלים קידם, כן אלו החכמות

 הס פרפראות לחכמה, ולריך שלא ילמדס אלא אחר הכל:

 הדרן עלך פרק עקביא בן טהללאל, בם״ד
P 



 פרק רביעי
 כל ישראל וכוי

 א בן זומא אומר איזהו חנם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי
 השכלתי(בי עדותיך שיחה לי) : איזהו גנור הכובש את יצרו שנאמר
 טוב ארך אפים מגבור ומושר ברוחו מלכד עיר: איזהו עשיר השמח

 בחלקו
 —סי׳ מב־י היד אברהם אזולאי—

 א בל זוטא אומר וט׳, י״ח כוונתו באלי הארבעה חלוקות לתקן פעולות
 י הארס בכלל שהוא מורכב חג׳ נפשות, הא׳ נפש המשכלת ששלימוהה
 בלימור החכמוח, ולזה אמר א׳ זהו חכס כמו שנפרש, וכנגד נפש החיונית שבה
ס והרלין והאהבה והשנאה וכיוצא, ורסואתה ע כ ם ב״ח וממנה ה  הארס משותף ע
 ושלימוהה להגבר עליה השכל ולהכניעה, וכנגד זה אמר איזהו גבור כי׳ כמו
ם הצמחים וממנה באים  שנבאר, וכנגד נפש הליחחה שבה נשתתף הארס ע
 תאוח המאכל ומשהה וחעטגי הגיף, כנגד זה אמר איזהו עשיר השמח בחלקו,
ס ובמאכל ומשהה ההכרחי, וחחס באיזהו י  כי שלימוהה אם ישמח במעכי מההעטג
 מכובד וגי', כי כשיהיה שלם חכם וחסיד ושמח בחלקו יכבד אה הבריות ולא
 יקלו בעיניו: וי׳׳מ איזהי חכם, שיקרא בשם חכם כפי האמה, הלומד ודורש
 תמיר החכמה ואינו מחזיק עלמי בגדר חכם גדול שאינו צריך ללמוד יוהר מכל
 אדם, ואפי׳ ממי שהוא קטן ממנו ואינו מתבזה בכך, שנאמר מכל מלמדי
 השכלתי, פי׳ השתדלתי להשכיל, ואפילו קטן ממני ולא נהבזהי בכך, וסמך לזה
ע מהשפיל עצמך מפני הבושה רק צריך שתהיה  איזהו גביר וגי', כלימר שלא תמנ
ר ותכבוש יצרך וגי׳, ואס יעכב על ידך מפני תמרה הממון כי אהה לריך מ  ג
 לטרוח ולדרוך בליוח, לא טיבה העצה, כי איזהו עשיר השמח בחלקי, ואס תתשיב
 את זה להעדר כביד כשתלך ללמיד מחי שהוא רך בשנים, הוא לו לכבוד ולחפארח
ד לך מ  ולך לבושת ולתרפה, אין הדבר כן, כי הכביד אשר אתה מכבדו, הוא כ
 כי איזהו מכובד המכבד את הבריות יהוא סיבה שתהיה אתה מכובד, וזה כי
 הקב״ה מעלה עליך כאילו כברת אותו במה שבאת ללמוד ממי שהיא קטן ממך:
ס מי שיש לו כ״כ שכל גדול ידעה שלמה שיוכל לקבל ולהבין כ  וי״מ איזהו ה
 החכמות כל מה שילמדוהו כל אנשי העולס, שנאמר מכל מלמדי השכלהי יקבלהי
 מהם כל מה שילמרוט: יי״ח איזהו חכם מי שהוא כ״כ בעל שכל שיוכל להבין
 מכל ארס, אפי׳ ממי שאינו יודע ללמדו, מסחמא חכם גדול הוא, ר״ל בעל שכל
 גדול, שנאמר מכל מלמדי ואפי׳ ממי שאיני יידע ללמדני, השכלתי והבנחי דבריו
ם כלו׳ באיזה סימן נדע מ׳ שנגזר עליו כ : וי״מ איזהו ת א מ ל ע  אפי׳ ברמז ב
ם היתרון י  שיהיה תכס, ואמר הסימן בזה הלומד מכל אדם, ומ״ם מכל אדם היא מ
 כלו׳ כאשר יהיו לומדים יחד ד׳ או ה׳ תלמידים, וכולם שומעים ההלכה מ; הרב
 יתד, אותו תלמיד שיקדם יילמיד ויבין אותה ייתר מהרה מכילס, היא אשר נטר
א תכם אלא מי שנגזר עליו י ק : יי״מ שאין לימד שאין נ ם כ  עליו התכמה שיהי' ת
 להיות חכם, אלא איזהו חכס הלומד מכל ארס, אף אם נגזר עליו בעת יצירתו

 שיהיה



 בחלקו שנאמר יגיע בפיך בי תאבל אשריך וטוב לך אשריך בעולם
 הזה וטוב לך לעולם הבא: איזהו מכבד המכבד את הבריות שנאמר
 כי מכבדי אכבד ובזי יקלו• ב בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה

 ובורח

 —פי' פכיי ה׳ר אברהם אזולאי—

ס הוא יגע בתורה ולמד מכל אדם יהיה חכם, כי יגעת ולא מצאת  שיהיה טפש, א
ס ה בת כל מלמדי שלמדתי מ  אל תאמן, שגא׳ מכל מלמדי השכלת; כלו׳ מסי
רה: ויימ דקמ״ל הפך מה שהשכל יחייב, כי השכל ; לפי שיגעתי בתו ת מ כ ח מ  נ
 יחייב שהלימד מכל אדם יקרא תלמיד לא חכם, קמ״ל שאין הדבר צן, אלא איזהו
 חכם, שיצדק עליו שם חכם, הוא הלומד מכל אדם שהיא חושב, לעולם הוא חסר
ם מ׳ שחושב שכבר השיג מעלת החכמה, לא ישתדל דע; אמנ  ועדיין צריך למו
 להשיג יותר והולך לאחור ימ׳ וכן בענין הגבורה, כי כפי השכל יקרא גביר כשמשון
ר הכובש את מ ם אויבו וקמ׳׳ל שאין הדבר כן, רק איזהו ג  כ׳ רב חילו להלחם ע
 יצרו, וכן הענין בשאר: יי״מ איזהו עשיר השמח בחלקי, שאם האדם יהגה מיגיעו
 ולא יקבל מהנות ב״א, כדי שיעסיק בתורה, הנה בעה״ב הוא שמח בחלקו בשכרו
 לבדו שאין ח׳ שיחליק שכלו עמו, שלא קבל שים הנאה משוס אדם כדי שיחלוק
, וזיש יגי?1 כפיך ׳גוי, שאס אתה נהנה מיגיע כפיך ולא מאחרים, אז  שכרו עמו
גס בחלק הצפון ׳ ביה, ו  אשריך בעוה״ז, כי חאן דאכיל דלאי דיליה בהיל לאסתטל
 לך יהיה כולו שלך, וזהו וטוב לך לעה״ב לך לבדך: וי״ח איזהו עשיר אותו האיש
 שיביא שמחה לעצמו בחלקו כלומר באותו החלק שנהן לו השי״ת והוא שיהנה ממנו
 בזה העולם, ויעשה בו במה שישיג העולם הבא, ולא ישתדל במה שיניח אחריו,
 שנא׳ יגיע כפיך וגוי, כלו׳ אהה האדם נשתהנה מיגיע כפיך, כי תאכל אותו לעצמך
ת נפשך מכל טובה, וטופ ר ס  ולא תניחנו לאחרים, אז אשריך בעולם הזה, שלא ח
 לך לעוה״ב, שסגלת לעצמך מממינך מלות, אבל ח׳ שלא עשה לדקה מממונו והניח
ק עזבו לאחרים  לבניו אחריו, נמצא שלא שחח בחלקי של מחין שחלק לו ה׳, ר
: איזהו מכובד המכבד את הבריות י״ח שהכלי לא יוציא אלא חי.־ ם ל י  ח
, וכן האדם לא יתן אלא ממה שיש בידו, כך המכובד בעצמו ראוי הוא  שיש מ
: וי״מ איזהו מכובד שיקרא מכובד ל ס י  המכבד את הבריות, וכל הפוסל במומו פ
ק הוא ג״כ מקבל פ  הוא אשר בהיותו מכבד אחרים הס נשארים מכובדים, ובלי ס
 הכבוד במה שמהכבדיס בו המקבלים ממנו הכבוד, ונמלא שבהיותו פועל הכבוד

: ו  הוא מתפעל מהכבוד עצמי, כ׳ הוא כבוד לו במה שיתכבדו ממנ
י אימר היי רץ למלוה קלה וגו׳, יימ כי מי שירצה להשיג א ץ  ב• p מ
 שליחותו, לריך שירגיל מצחו החילה במלית הקלות שלא יקיץ בהס
 הגוף תחילה, ואחר שיורגל בזה יהיה נקל עליו להשיג יותר חמורה, ולא יקוץ
 בחומרתה, כ׳ לעולס יראה לו השעה קלה, אחר שכבר הורגל בראשונה, נראית
ר זה המיר מדריגה אחר מדריגה, כמו שיקרה ממש  לו השניה קלה, וכן עי
 בעליה במדריגות הסולם מדריגה אחר מדריגה, כי זאת תחבילה נאותה להשיג
 אדם שלימות; וז״ש הוי רץ למלוה קלה, ולא אל החמורה, שחס יבא להרגיל

 עצמו



 1 דא

 ובורח מן העברה שמצור. גוררת מצוה ועברה גוררת עברה״ ששבר
 מצוד,

 — פי׳ מכ״י היד אברהם אזולאי —

 עלמו בחמורה תחלה יקשה על כחות החומר ויקיצו בה ולא יעשו, כמו מי
ס ירוץ אל הקלה תמיד, הנה ס א  שירצה לקפוץ בבת אחת לראש הסולס, אמנ
 בזה יקל עליו, וכשתבא לידו מלוה יותר חמורת מזי, נראה לו קלה, וכן תמיד
 עד שבסוף החמורה שבחמורות נראית לו קלה, כאשר יבא אליה מדריגה אחר
, באופן שמאמר הוי רץ למלוה קלה ילדק בכל המלית כולן, וכאילו ז י  מדריגה מ
 אמר שיעשה באופן שלעולם תהיה מרוצתו אל המלוה מדריגה אחר מדריגה, כי
 בזה תהיה קלה בעיניו עשייתה כנ״ז: וכמו כן ראוי לארס שיהיה בורה מן
ס ר  העבירה הקלה לפי שמהעבירה התמירה שנראית בעיניו תמורה, כל א
ס העבירה הקלה שהוא דש  יברח ממנה, כיון שהיא בעיניו עבירה חמורה, אמנ
 בעקביו והיא קלה בעיניו, כאשר לא יברח ממנה וינשל בה, ממנה יבא לעשות
 אתרת יותר חמורה ממנה, ותראה קלה בעיניו, אחר שכבר הורגל בראשונה,
ע מעכן עד שיבא אל התמורה שבחמורות ע  נעשית לו השניה כהיתר, וכן ׳ורגל מ
: שמצוה גוררת  ולא ירגיש בתומרתה, כמו שיקרא במדריגית הסולם כנ״ז
 מצוד• וגי׳, כלומר שמיי שהורגל לעשית המלוה הקלה הראשיגה, בזה הורגל
 ונקל עליו לעשות המליה היותר חמורה ממנה, ונראה קלה עליו, יכן כולם
 כרפירשנו, שאס לא הורגל תתלה בקלה היה קשה עליו לעשות השניה כנ״ז, ואיכ
 שכר מצוה מלוה, ושכר עבירה עבירה, שכאשר יברת מן העבירה הקלה הראשונה
 מכ״ש שלא יכשל באתרת יותר תמירה מהראשונה כנ״ז, וז״ש ששבר מצוד•
 מצוה ע״י שהורגל בראשונה הקלה ,הרייח השניה שתעשה קלה אליו וכן בעבירה
: יי״מ שהכוונה לומר שיעשה הארס המצוה בשמחה ובעיב לבב, כי כאשר  כנ״ז
 ירוץ לקראתה כרץ לקראת שלל רב ושמת הרבה מאד, אז יתפעל ותעשה חשק
ע כנ״ז, וג״כ ששכר מציה ב מ  בלבו לעשות אתרה, וז׳׳ש שמלוה גיררת מליה ב
 מצוה כי אותה השמתה במלוה, תחשוב לו למצוה אחרת : ואפ״ל ששכר מלוה היא
 המלוה עלמה, שנעשה ממנה מלאך רתמים יליץ בעדו ולשרש נשמתו, היא
 בעלמה היא השכר שלה, וכן בעבירה נעשה ממנה מלאך תבלה להענישו,
 וזיש ושכר עבירה העבירה בעלמה : וי״מ שכוונת התנא באומרו רץ ובורה,
 להודיע שלעולם ׳חשיב הארס כאילו המלוה היא בורחת ממנו, כי הילה״ר מפליגה
 מכנגד פניו, ולכן לריך האדם להיות רץ אחריה כדי שישיגנה, והזהיר על הקלה
 לבד, אפשר לפי שהמליה התמורה לעשותה שיש בה חסרון כיס וכיוצא, אין
 היצה״ר צריך להבריחה מנגד פניי, כי בנקל ׳ניחנה, להיותה חמורה בעיניו עשייתה,
ם הקלה אשר היא קלה ליעשות ובנקל יוכל לקיימה, במצוה זי היצה״ר מפליגה  אמנ
 ומבריתה מנגדו שלא יתמוד יפיה בלבבי, וכן בעבירה אין האדם לריך לברות
ע ממנה להיותה המורה בעיניי, כי אין דרך מנ  מן התמירה, כי מעלמו האדם נ
 הילה״ר לפתות האדם אלא בהקל בהקל תחילה, ולכן לריך לברוח מן הקלה,

 ני



 ען
ו  י

 מצוה מצוד• ושכר עברה עברה ־• ג הוא היה אומר אל תהי בז לכל
 אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך
 דבר שאין לו מקום : ד רבי לויטם איש יבנה אומר מאד מאד

ד י היד אברהם אזולאי— ה י  — פי׳ פנ

, יז״א הוי רץ למליה קלה, שמלוה הקלה ליעשוה,  כי היא לודפת אחל הארס
 גוררת החמורה ליעשות, כי תזכה להיות לאל ירך לקיימה, ובורח חן העבירה,
 כי העבירה הקלה היא גוררת החמורה, כי הילה״ר זה דרכי כסל לו, ואמר ששכר
 מלוה מלוה, להודיע שגס הרילה והבריחה עלמה החשב לי לחצוה אחרה, והביא
 ראיה לזה ואחר ששכר מלוה מליה, כלימ׳ כמי שידוע שאס הארס גתן מעות ודמים
 יקרים כדי לעשות חלוה אחת, ודאי השכר שקנה בו החלוה ההיא, הוא חצוה
ס כהן שכר ומעות אתנן לזונה וכיוצא, יחשבו לעבירה  אחרת בפני עצחה, וכן א
ס, לעושה י עצמה מלבד העבירה העריה, כי אינו דומה הקונה אותם בדחי  גפנ
ם, א״כ ג״כ הרילה לחלוה והבריחה מהעבירה, תחשב למצוה אחרת, כי  אותם בחנ

 זה בגופו וזה בממונו, וכולם שיים לטובה:
ה אומר אל תהי בז לכל אדם, י״מ שהמבזה שים אדם חבירו שנראה י א ה ן ,  ג׳ ך
ראת בעיניו עבירה קלה, והיא גיררת  בעיניו שחבירו פחית ממנו, והיא נ
 כל שאר עבירות שבתורה, כי כמו שבמצות ואהבת לרעך כמוך תלויה כל התורה
 כולה, כן המבזה חבירו, מבטל כל התורה כולה, ולז״א אל תהי בז לכל אדם,
 וכנגד הוי רץ למלוה קלה, אמר ואל תהי מפליג לכל דבר, כלומ׳ שאס באה דבר
ק החזק בה, ך לומר כשאפנה שעשנה, ר מ  מצוה לידך אל תפליגנה ותרחקנה מ
ם לשתי אזהרית אלו, לראשונה אמר שאין לך אדם שאין לו שעה, ואילי ע ט  ונתן ה
 תבא שעה, שהבא לידו שאתה לריך לו לשום דבר ויפרע ממך, כי גלגל היא
 שחוזר בעולם, לפיכך אל תהי בז לכל אדם, ולשניה אמר שאין לך דבר שאין לו
אס יעבור זמנה ם, ומי יודע כי לעת כזאת הגיע זמנה ומקימה של מציה זו, ו  מקו
ק הוי רץ  ומקומה אפשר ששוב לא תזדמן לידך ולכן אל תהי מפליג לכל דבר, ר
 צמצוה קלה: וי״ח ואל תהי חפליג ודוחה לכל דבר של תורה לומר למחר
ס חדחהו עכשיו  אשמעט, לפי שאין לך דבל שאין לו מקים, ושחא א
, או שמא קודם שתשמענו תצטלך ט ע ד  שוב לא תשמענו, וכשיבא מקומו לא ת
 לאישו דבר, ואינך יודעו: וי״מ ואל תהי מפליג, לא יהא שים חפץ קל בעיניך להניחו
: וי״מ ואל ו ת  במקום שהוא אבד מאליו, לפי שאין דבר שאין לו לורך כשתבא ע
 תהי מפליג, כלו׳ אל תהי חילק לכל דבר שאתה ריאה, שמא יבא לך מקום שגס
ס יפליגו על דבריך ולא יהיו נשמעים : וי׳׳מ כנגד הכביד אמר אל תהי בז לכל  ה
, אפיי הקלין מלאים מלות, וכנגד העושר אמר אל תהי מפליג, לא תרבה  אדם

: ך ק ל ח ם בהפלגה, אלח תשמח ב י  קטנ
/ ר׳ לויטס איש יבנה וגוי פי׳ הגדיל שביבנה, ואפי׳ שהיה מנהינ ידבר  ד
 מרגלת בפומיה ענין השפלות והעטה, ובודאי שהיה נאה דורש
 ונאה מקיים, ובא לחלוק על בן עזאי שאמר אל תהי בז לכל ארם, ובא ר' לויטס
ק צריך האדם שיהיה מבזה עלמו בפני כל אדם, וכי כולם  ואמר שלא די בזה, ר



 לב
 הוי שפל רוח שתקות אנוש רמה : רבי יוחנן בן ברוקא אומר
 כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי אחד שוע ואחד מזיר

 בחלול

 —פי! מכיי ה״ר אברהם אזולאי—

: וי״מ מאד מאד הוי שסל רוח, דאע״ג שבכל ט מ  חשובים ונכבדים מ
ה והשסלות לריך שיהיה שסל רוח על קלה ט ע  המדוח טוב בהם המיצוע, בעטן ה
ם שלמה יצאת מדה זו מכלל כל המדוח ע ט  האחרון, ולז״א מאד מאד, וביאר ה
חמלא  האחרות, שתקות אטש רמה, שכשתעריך חקוה אנוש מה היא כי היא רמה,
ע לחצי מדת המנוס ט  בסשיטות שאסילו שהשסיל א״ע מאד מאד, עדיין לא ה
ט שסל קימה, סן יהיה זה בצביעות, ק : ונקט שסל רוח ולא נ ה מ  הראויה למי שהוא ר
 אלא שסל רוח החייט המתעורר והכעסני שמקורם מן הלב: ואמר בפני כל
 אדם, י״מ שיהיה השסלות ניכר בעיני כל אדם ושיודו כולם שאתה שסל, ולא
: וי״מ בסט כל ם ד : וי״סדלא גרסי בסט כל א ־  שתהיה שסל בעיניך לסי סברתן
 האדם הוי מאד מאד שפל רוח, עד שבהעריך שפלותך ועטתנותך בסני כל עטי
: ס ר ן היות אתה שפל רוח ייתר מכולם, וזהו בפני כל א  ארץ, יעידון תידו
ם נכי! אל שאין ראוי להתגאות במה ע  שתקות אנוש רמה, י״מ שנתן ט
 שיזכור שכל תקות האנוש בתאוות הגיפטות מפאת חימרו הוא רמה ותולעה,
 שמרבה בשר מרבה רמה, נמצה בהיותו מקוה אל טוב החומר, הוא מקיה ברלונו
: וי״מ לפי שידוע הוא שאז״ל שהנשמה לא תנוח עד שיכלה ה מ ר  הטוב אל ה
 הבשר מן הגיף, א״כ האדם מקוה ומתאוה כשימות, מיד הרמה האכלנו, כדי
: ר׳ יוחנן בן ברוקא אומר כל המחלל  שיאכל מיד בשרו והנוח נפשו
ך ר' יוחנן לדברי ר' לויטס, להידיענו שחס מדת השפלות היא טובה, מ  וגו׳ ס
ס הוא ת״ח  היינו היכא דאין בה חלול השם, אבל במקים ש־ש חלול השם, כגון א
רה: וי״מ שר׳ לויטס הזהיר על השפלות  ומבזים אותו, חייב להיות מקנה לכבוד ההו
 ויש שנראים שפלים ובלבם הס גאים והס מרמים בגי הדס, וזה ג״כ הוא ממלל
ם עטן אומרו אחד ם : אמנ  השם, ולכן נפרעין ממנו בגלוי שיהיה עונשו בפרסו
 שיגג ואחד מזיר כתב הרמב״ס בין שיהיה חלול השם בשוגג או במזיד תמיד
ם עונש המזיד, הראוי לו למזיד, ועונש השוגג הראוי  נפרעין ממנו בגלוי, אמנ
 לשוגג: וי״מ כשם שהסתר והגלוי שוים בחלול הי, וכן השגגה והזדון שוים בו,
 והטעם כי כל אדם חייב לידע שיש מלך מושל על הכל ושראוי לירא מפניו,
 והעובר על זה דמו בראשו, ולא יוכל לומר למלך שכחתי והכתיך שכחתי וקללתיך
ם אעפ״י שכל חליל השם הוא ברבים  ולז״א שהשוגג והמדד שויס בחילול השם, אמנ
 שייך בסתר כטן שעבר עבירה שאילו היתה גלויה לעולם היה בה חלול ה׳

: ו נ מ ס הוא ת׳׳ח והבריות למידין מ  כגון א
ה ללמד  די• ל׳ ישמעאל בנו אומר, י״ס דלא גרס׳ בט : הלומד על חנ
 וגוי, י״מ דמתניתין מיירי שכוונתו ללמוד, אבל וגס כוונתו
 שאם תבא המצוה לידו יקיימנה, אבל לא היה עיקר תחלת סיבת למודו, רק
 ע״מ ללמד לתלמידים כדי להתגדל , וזה הלמוד הוא הנקרא שלא לשמה אבל לא

 מיירי



 בחלול השם : ה רבי ישמעאל בר רבי יוסי אומר הלומד על מנת
 ללמד מםפיקין בידו ללמוד וללמד והלומד על מנת לעשות
 מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות : רבי צדוק אומר אל
 תפרוש מן הצבור ואל תעש עצמך בעורכי הדינין ואל תעשה עטרה

 להתגדל
 —פי׳ מכיי היד אברהם אזולאי—

 מיירי בכוונתו שלא לעשות שודאי אין מספיקין בידו אפי׳ ללמוד כי לרשע אמר
 אלקיס מה לך לספר חקי, אלא כוונתו כדפירשני, שכוונתי ללמד כדי להתגדל
 בהס, והרי זה לומד שלא לשמה, ואעפ״י כן מספיקין בידו, ר״ל טתנין לו מן
ק ויכולת והכנה הן מצד ההשגחה, או מצד כחותיו, אי מסבות הטבעיות פ  השמיס ס
ק ויכולת והכנה ללמוד וללמד בלבד, אבל אין מספיקין פ  אשר יחייבוהו, ויתנו לו ס
 בידו לשמור ולעשות, כדי שלא יהיה (לי) שכר טוב לעילם הבא, מאחר שלמד
ס הלומד לשמה, שהוא ע״מ לעשות, דהיילו תכלית התורה שלומד נ מ  שלא לשמה, א
 לשמה שיהיה תכלית למודו לשמור ולעשות מלותיו חקותיו ותורותיו, לכן מספיקין
 בידו לשמור ולעשות כדי שיהיה לו שכר טוב מן השמיס לעוה״ב, וג״כ יזכה לשכר
 העוה״ז לעושר וכבוד, שודאי שכוונתו ללמדה לאחרים כדי לזכותם, ולכן מספיקין
ת: וי״מ הלומד ע״מ ו  בידו ג״כ ללמוד וללמד באופן שיזכה לעושר וכבוד מן הברי
 לעשות דהיינו מצות עשה, ומ״ש לשמור ולעשות הכוונה שיזכה לקיים עשה ול״ת,
 כי השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה, דכיון שתחלת כוונתו היה העשה טוב,
ת המעשה הטיב כלול הכור מרע, דאי לא הרי ח  יזכה גס לסור מרע, כי ת
 זה כטובל ושרץ בידו, ואפשר שמ״ש שמספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות
 הכוונה כי אף התלמידים אשר למדו ממנו תורה, כולם יבאו לידי קיום ועשיה, וז״ש
 מספיקין בידו ללמוד וללמד, והכל לשמור ולעשות בין הלימד ובין התלמוד יהיה
: ר׳ צדוק אומר אל תעשה עטרה להתגדל בהם וגוי, ת לעשו  לשמור ו
ס בתורה שלא לשמה כנ״ז בסמוך, עכ״ז ר  אע׳׳ג שאמר למעלה דלעולס יעסוק א
ס מ־לי דחסדותא, דמדת חסידות שלא תעשם עטרה להתגדל  דברי ר׳ צדיק ה
 בהס, שלא ילמוד תורה ע׳׳מ שיכבדוהו, ולא קררום וגו׳ שלא ילמוד תורה
 לתועלת ממין, שכך הי׳ הלל אומר ודאשתמש בתגא חלף, כלימר החליף
 התענוג שיש לו לעוה״ב בתענוגי העולם הזה שהוא הנאת הכבד והממון, וא״כ הא
 למדת שכל האיכל הנאות מדברי תורה בעוהיז בהנאת הכבוד והממון ניטל חייו
 מן העולס, כלומר חייו אשר היו לו לעוה״ב הוא נוטל אותם בעילם הזה י• וי״מ
ה ר ט ה וכתר, כלומר אל תשבח התורה בעיני הבריות לומר שהם ע ר ט  אל תעשם ע
 ומעלה גדולה למי שזכה בהם, ותהיה כוונתך בזה השבח כדי להתגדל עצמך בהס
 לומר כי אתה זכית לכתר גדול כזה, כי האל יודע מחשבות לבך, וכן לא תעשם
 קרדום לחתוך בהם, כלומר שאס חרף או גרף אותך שוס אדם, אל תקלל אותו
 לומר כי בזכות תורתך יכרת מן העולם בקללתך, כי בודאי זה האיש יענש על

 ידך והרי אתה משתמש בתורתך ועשית אותה קרדום לחתוך בה
 י* רבי יוסי אומר כל המבזה את התורה וגוי. התנא הזה פי׳ עונש אחר

 שנענש



) אבות לג  j י
 להתגדל בה ולא קרדום לחתך בה. ובך היה הלל אומר ודאשתמש
 בתנא חרף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם:
 ו רבי יוםי אומר בל המכבד את התורה גופו מכבד על הבריות
: ן רבי ישמעאל  וכר המחלל את התורה גופו מחלל על הבריות
 בנו אומר החשך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא

 והגס

-י-פי׳ סכ״י ה־ר אברהם אזולאי —
 שנענש בו העושה התורה עטרה להתגדל בה, אי קדרים לחתוך בה, וז״ש כל
 המהלל את התורה פי׳ לעשותה עטרה או קרדום, גיפו מחולל על הבריות שזה הוא
 עונשו ג״כ, וכל המכבד את התורה ללמוד אותה לשמה ולא יעשנה עטרה להתגדל
ת: וי״מכל המכבד ו , טפו מכובד על הברי ז ה״ הנהממנהבעו  בה ולא קרדום, שלאי
 את התורה, שמשפיל עלמו לכבול התורה ומכבד את לימדה, ל״מ שנפשו
 היא נכבדת בעיני הקב׳׳ה, אלא אף טפי מכיבד מהכריות מדה כנגד
 מרה, ואמר על הבריות ולא אמר מהכריות ר״ל שכבודו עולה על כל כבוד
 הבריות, שכבודו יהיה יותר גדול מכבודם, וכל המתגאה בעלמו למלל התירה
 שהוא עישה אותה חולין ואינו מחשיבה, ומחלל לומדה, טפו ממולל וגי׳, מדה כנגד
: וי״מ טפי מכובד על הבריות, אפי׳ בעלי חיים, כענין ומוראכם וחתכם, ה ל  מ
ם כל החתלל וגו׳ גופו מהולל על הבריות, אפי׳ בע״ח, כי דמות אלהיס סר  אמנ
ם מלותיו, שאומרים ראיתם ע ט : וי״מ המכבד את התורה, שמעטר אותה ב ו  מעלי
 פלוני שלמד תורה, כמה נעים מעשיו וגוי: ורש״י פי׳ המכבד את ההורה, שאינו

 מלמדה לתלמיד שאינו הטן וגוי:
׳ ישמעאל; י א ״  זי, ל׳ ישמעאל בנו וגוי, כהב רש״יה״ג ר׳ שמעון בט, נ
 החושך עצמו מן הדין וטי, בא ר׳ ישמעאל בני להיסיף על
 דברי ר׳ יוסי אופן א׳ של מכבד את התורה ואופן א׳ של מחלל, ואמר החושך
 עצמו מן הדין, כלומ׳ לפי שכל דיינא רמפקינן מיטה ממינא בדינא, לאו דיינא
 הוא, והאיש אשר הוא עושה דין לעצמו וראה חיבה לעצמו, וחשך עצמו מן הדין
ס שים אדם, אלא הוא מעצמו פורע מה שהוא חייב,  כלומ' שהוא אינו הולך לדין ע
 זה בודאי מקדש את ה' ומכבד תורתי, ופורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא,
 והגם לבו בהוראה שאינו רואה ד־ן לעצמו, אלא מפקי מ־ניה ממונא בדינא, ובהיות
ם חבירו גס לבו בהיראה לומר וכ־ אץ אני יודע ההוראה  לו דין ודברים ע
 והדין, שהדין עמי, ומה ידעו הדיינים שלא אדע, זה האיש חלל• כביד התורה והוא
 שיטה, שלא ידע הדין ורשע שרצה לגזול את חברו יגס רוח כי חשב להטעות
ס הדיין ואמר החושך עלמי מן הדין, ולא : וי״מ שדבר ע  לדיינים שיודו בהוראתו
 אמר מי שאינו דן, לומר שאם יבואו לפניו לדין ויפצרו בו ש־דין בניהם אז ראוי
 לו לדון אותם, שלא יהיה עטי הדין, ולז״א החושך, שהוא נשמט כל מה שיוכל,
 פורק ממנו איבה, שאם היה דן היה חי שילא חייב נוטר לי איבה, ושמא ג״כ היה
ס היה דן ומוציא ממון חזה וטחן לזה שלא כדין, וג״כ אפשר שיחייב את  טועה א
 האחד שבועה כדי לשומרו, ואולי היה פטור אף משבועה ולא היה צריך לזאת



J 

: ח הוא היה אומר אל תהי ח ו  והגם לבו בהוראה שוטה רשע וגס ר
 דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין

 ולא
 — פי׳ מניי היד אברהם אזולאי —

 השבועה, והיא שבועת שוא: והגס לבו בהוראה קראו שיטה, שאין לך שטות גדול
ס  מזה שמרבה לו אויבים בלי היות לו הנאה ותועלת, ורשע שאינו מקפיד א
 יגזול את חברו שיוליא ממנו ממון שלא כדין, או מחייבו שבועת שוא כנ״ז, כי
 הגסות הרוח והגאוה שבו הביאו להיות מורה הוראה ולהיות ליין לקנות לו שם
ס לבו בהוראה מיירי שהורה וטעה ומקנתר להעמיד סברתו ג  כשם הגדולים: וי״מ ה

 והוראתו דרך נצוח:
 ח׳ ה1א היה אומר אל תהי דן יחידי, אחר שהודיע הרעות הנמשכות למי
ס בהוראה, והטובות הנמשכות לחושך עצמו מן הדין,  שלבו ג
ס צריך לדון כשאין זולתו, שהדרך הנכון שלא יכשל בשים  עתה בא לתת עצה א
 א׳ מהג׳ דברים הנ״ז לעיל, וכדי שינלל חהס, הוא שלא יהיה דן יחידי כי כשירון
ם אחרים ימלט מכולם, כי החייב לא יהיה לו איבה עמו, כי לא ידע מי היה  ע
 המחייב ומי המזכה כשיהיה הדין בשלשה, והרי זה פורק ממנו איבה וכן גזל
 ושבועת שוא, כי מלבד שאי; העון תלוי בו לבדו הנה האמת הודע יותר וידונו
 הדין לאמיתו ע״י משא ומתן, וא״כ מי שאינו דן יחידי פורק ממנו כל השלשה
ס חביריו, והוא : ואחר זה ביאר לו הדרך הנאות שיתנהג ע  דברים הנזכרים כנ״ז
 שלא יאמר להם קבלו דעהי, שאס יאמר כן חזר הדין ונמצא שהוא לן
 יחידי, והכוונה באומרו קבלו דעתי, כלומר כיון שמן הדין הייתי ראוי לדון יחידי
ס אחרים אלא ממרת חסידות, וכיון שכן אכריח  שאני מומחה ולא נשתתפתי ע
 את חבירי לקבל דעתי, שהם רשאים שהם רביס להכריח אוחך ולא אתה
 שאתה יחיד: יי״מ שהכיינה להזהיר לדיין שלעולם לא ישמע רק השני בעלי דיניס
ס יבא  יחד, יען כי לריק הראשון בריבו, ולז״א אל תהי דן יחיד* כלו׳ א
 ארס יחידי לפניך שתדינהו, אל תשמע אל טענותיו, שאין דן יחידי אלא אחל
 והוא הקב״ה שהוא דן אפילו לארס אחד כמו שנאמר שמיע אשמע צעקתו וגוי:
 וי״מ אל תהי דן יחידי כלומר אל תהי חישב שאתה דן יחידי, שאין דן יחידי אלא
ם אתה דע לך כי השי״ת עומד  אחד שהוא הקב״ה כי מי יאמר לו מה תעשה, אמנ
ס תטה משפט: וי״מ אל תהי דן יחידי כלומר אל תהי חושב  שם עמך לראות א
 שאתה לן לבעל דין לבדו, שאס אתה מחייבו שלא כדין, הלא גס להשי״ת
ך לשלם למי שחייבת אותו •שלא כלין שאין לן יחיד ד  חייבת, לפי שהוא ית׳ ל
יב: וי״מ ואל תאמר קבלו  אלא אחל, שהוא ית׳ שכשמחייב לאלם הוא לבלי המחי
, כלומר ל״מ הלין שאינו ראוי ללון יחילי, אלא אפי׳ באי זה לבר הלכה  לעתי
 או חכמה או פירש שתחרש מעצמך, אל תאמר ואל תכריח לשוס אלס שיקבל
 דעתך, לפי שהם רשאין לקבל דעתך אם נראה להס שהוא אמת ולא ימצאו

 בלבלי! שוס קושיא, ולא אתה רשאי להכריחם וגו׳:
 ט• ר׳ יונתן אומר כל המקיים את התורה וגוי, י״מ המקיים את התורה וזן

ט אשל לו הוא ניתן ע מ , מעוני כלומל מאותו ה מדה  את לו



 ג״ י, אבות דד
 ולא אתי׳ : ט רבי יונתן אומר כל המקים את התורה מעני סופו
 לקימה מעש1 וכל המבטל את התורה מעשר סופו לבטלה מעני :
 י רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח
 בפני כל אדם ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך

 ואם
 פי׳ טכיי היי אביהם אזולאי

ם המבטל התורה  לפיהם של ת״ת כדי שיעסקו בתורה, סופו לקיימה ממושל, אמנ
ת ב  מעושר, כלומר אע״ג שיש לו עושר אינו מהנה לשוס ת״ח, ובזה הוא ס
 ביטיל התורה, סיפה לבטלה מעיני, שמודדין לו מרה כנגד מרה ויאבד העושר
ע : וי״מ כל המקיים המלות התורה, כמן טלית חפלין סוכה ולולב  ההות בענין ר
 וכיוצא, שכל המלות או רובם לריכס להולאת ממון, ועם היותו עני הוא זריז
: וי׳׳מ כל המקיים את התורה ך פ ה  לקיים המלות, עתיד לקיימם מעושר וכן ל
ב קיום התירה שהילה׳׳ר נכנע, והעושר בטבעו גורס ב ס ע העוני מ ב  מעוני, שכך ט
 בטולה, כי הילה״ר מתגבר עליו ולז׳׳א ז״ל יפה עניותא לישראל, ולכן אמר התנא
ב לו קיוס התורה, סופו ב ס  כל המקיים את ההורה מעוני, כי מסיבת העוני נ
 לקיימה מעושר, כי אפיי שיבא לי עושר אח״כ לא יזיק לו לבטל ההורה, ואפי׳
ע והיה מבטלו מללמוד, עתה ב ט  שאס היה בא צו העושר בהחלה היה מזיק לו ב
 שכבר קדמו לו הבלין שקיימה מעוני, סופו לקיימה מעושר דמלוה גוררת מלוה:
סבב לו בטול התורה, ואלו היה ה העושר נ ב ס  וכל המבטל את התירה מעישר מ
: וי׳׳מ ה ר י ב ת ע ר ר  עני היה מקיימה, עונשו הוא סופו לבטלו מעיני, כ׳ עבירה מ
 כל המקיים את התורה מעוני הדעת, אעפ״י שאינו יורע בהורה הוא מקיים מה
, וכל  ששמע או ידע, סופו לקיימה מעושר הדעת, שהיית ישפיע עליו מתכמתו
ס היותו חכם כדואג, הוא רשע ומבטל התורה  המבטל אה ההורה מעישר הדעה ע

 סופי לבטלה מעוני שתשכח ממט, ע״ר תיל בלע ויקאט ימי,:
ק וגו׳, לפי שהעושר היא כפי מזל הארס, ס ע ט ב ע מ  יי• ר׳ מאיר אומר הוי מ
ק המרובה בריות ס ע ס יורה שיהיה עושר, ה ר א  א׳׳כ אם מזל ה
ט ע מ ט השתדלות ישפיע עליו המזל, ולז״א והוי מ ע מ  הממון הוא דבר מותר, כ׳ ב
ק ועסיק בתורה כדי שיהיה לך שכר יותר על עושר שחייב המזל, ואס המזל ס ע  ב
ט ע מ  לא יורה עליו עושר, ואע׳׳ג שיטרת כל ימיי, לא ישיג העושר: וי״מ הוי מ
ק בתורה, כי ו ס ע ט היגיעה והטורת מעליך אס ת ע מ ק וטי, כלו׳ תהיה מ ס ע  ב
ק וגו׳ ס ע ט ב ע מ חת בלא שוס יגיעה: ויימ הוי מ  העוסק בתורה הוא יושב תמיד בנ
, להורות שיהא זה דבר מתמיד, שבכל יום ויום יהיה משתדל ק ס ע ט ב ע  ול״א מ
ק יותר ממה שמיעט אתמול, ואמר ועסוק בתורה ולא ס ע ט והילך ב ע מ  להיית מ
 אמר והרבה לעסוק בתורה, להורות כי הארס אפילו שירבה לעסוק בתורה, לא
ט פ  יקרא חרבה, לפי שלעולם לא השלים את חקו, וסמך לזה והוי שפל רוח כ
 כל האדם, כלומר כיין שמעילס לא ׳לדק עליך לומר שהרבית ללמוד תורה כי הלואי
 שתשלים חקך, א״כ במה התגאה, יאמר בפני כל האדם, שלא תתשוב אתה את
 עצמך לשפל רוח ־. והרמב״ס פי׳ והיו שפל רוח בפני כל אלם, שלא תהא שפל



 ואם עטלת בתורה הרבה יש שיר הרבה לתן לך : יא רבי אליעזר
 בן יעקב אומר העושה מצוד, אחת קונה לו פרקליט אחד והעובר
 עברה אחת קונה לו קטגור אחד תשובה ומעשים טובים כתריס

 בפני

 פי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי

/ י״מ : אם בטלת מן התירה יש לך בטלים הרבה וגי  רות בשני הגדולים לבר
: וי״מ יש ך ת א ר ק  מלאכי תבלה שהם בטלים ומקוים בכל יום מתי תמות ויצאו ל
) אלא אף על / כלומר לא לבד הקבל עונש על מה שבטלת אתה ו ג  לך בטלים ו
ס עמלת בהירה יש שכר הרבה ך שלמדו ממך, וכן א ת ב ס  מה שנתבטלו אתרים ב
ס למדו אתרים ממך לעסוק  ליתן לך, אפי׳ אם לא למדו אחרים ממך, וכ״ש א
ס בטלה מן ההורה, כלומר שלא די שלא : וי״מ א ך  בהורה, שזכות הרביס תלוי ב
ה בהורה, אלא אפי׳ להשוותם חציו לך וחציו לה׳ לא עשיה ק ס ע ק ו ס ע ת ב ט ע  מ
ק בטלת מן התורה לגמרי, יש לך בטלים הרבה כנגדך כלומר מצית רבות יהי׳  ר
ס מלאכי השרת : יי״מ בטלים הרבה ה א ט  בטלים שלא תקיימס, כי אין ביר ירא ח
ס העוסק בהורה, שגס הס בטלים בעבורך, ואס עמלת בתורה  שמשההפיס ע
, יש  כלומר שהוספה על מה שאמרתי ועסוק בהורה, ואתה הגדלת לעשות יוהי
 שכר הרבה ליה[ לך, כלומר שיהיה כ״כ ברבר השכר עד שילרק על אוהו השכר שהוא
 נהון אליך דרך מחנה, שא״א שיזכה הארס לאיתי השכר בתורת תשלומים, ולכן אמר
: ויימ ואס עמלה בהירה ויגעת וטרתת בה, יש שכר  ליה[ לך ולא אמר לשלם לך
 הרבה ליהן לך, כי השכר הוא לפי רבוי הטורה והעמל, לא לפי רביי הלימוד, ולכן
 לא אמר ואס למדת אלא ואס עמלת, כי הכל תלוי בעמל א׳ המרבה ואי הממעיט
 וכהב הרי״א זלה״ה נ״ל שהגירסא הנכינה היא אם בטלה מן התורה יש לי וגו/
ה כ ס מ ם לדבר הדברים כאילו נאמרו מפי הקב״ה, וכן יש ב מי  כי כן דרך התנ
ם עושה דין בעיר הנדתה מעלה אני עליך כאילי אהה מעלה  סנהדרין אר׳׳ש ע

 עולה כליל לפני עכ״ל:
 י״א ר׳ אליעזר בן יעקב אומר העושה מלוה אתת וגו׳ ר״ל שאץ לומר
 שהי״ת לוקח שותד שאס יעשה הארס מלוה א׳ ועבירה
 א׳ לא יקבל שכר ולא עונש אלא יצא זו כנגד זו, אלא יין המצוה נברא פרקליט
 א׳ וגי׳ ויקבל שכר המצוה ועינש העבירה, ופרקליט א׳ פי׳ רש*־ מלץ יושר
 שמטהו לזכות, וקטיגור מלשין: ו־״מ פיקל־ט מי ש־סיר ויטריד השטנים אשר
: וי״מ פרקליט ר ת ס ארורים שתרמס ארור ליט, כלימר פורק מעליי ארור א  ה
 כשאדם עושה מלוה א׳ הוא פורק מעליו קללה א׳ מעל אבר אתר שאבריו רמ״ת
 כנגר אבריו שהוא כנגר המלוה ההיא, שהרי כהי׳ ארור אשר לא יקים, ער
: ולא אמר ו  שבעשותו כל המצות כולן ישאר נקי מכל חטאהיו שהיו מטמאין אברי
 סניגור א׳ שהוא הפך קט־גיר, לפי שקט־גור ופרקליט ופורעניות הנזכרים כאן, הכל
 מיירי בהעוה״ז, ולכן אמר פרקליט שלא יוכל לבראה מן המלוה בעוה״ז אלא פרקליט
 ולא סניגור שסניגור הוא לשכר העוה״ב, והפרקליט הוא המם־ר מעליו הקללה,
 והעובר עבירא א׳ קנה לו קטיגור א׳ מלאך תבלה המבקש להח־הו, כי עבירה

 מכבה



. לה . . 
 בפני הפרענות : רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם
 שמים סופה להתקים ושאינה לשם שמים אין סופה לההקים : יב רבי
 אלעזר בן|שמוע אומר יהי כבוד תלמידך הביב עליך בשלך יכבוד הברך

 כמורא
 שימכ׳י היד אברהם אזולאי

ע ר  מכבה מצוה: ואמר תשובה ומע״ט כחריס בפני הפירעניות, שצריך סור מ
ע ומעשים עוביס כנגד ועשה טיב, והמשיל החשובה ר  ועשה טוב, השיבה סור מ
 ומעש״ט לתריס ומגן, כי כמו שההרים והמגן צריך שידע לטין לשוס המגן כנגד
 החץ הבאה כנגדו, ואס לאו לא יליל, כן התשובה צריך שיפשפש במעשיו ויתקן מה
 שעווח, אס חטא בידיו, יתקן מעשים טובים בידיו, ואס ברגליו, ברגליו, כ׳ אז תהיה
ס מכוון כנגד החץ: וי״מ רהיל״ל בעבירה העושה ובמלוה  המשיבה ומע״ט כתרי
ם כיון לומר כי המלוה אפי׳ שיעשה אוהה הארס בלא מהכוון, כמו  המקיים, אמנ
, להורות אפי׳  בהיסת הדעת, אפייה קנה לו פרקליט אחד, ולזה לא אמר המק״ס
ק העובר בכוונה, שדעתו לעבור ס בעבירה אינה כן ר  לא נתכוון לקיימה, אמנ
ס לא נעשית בכוונה אלא בשוגג לא יברא / אבל א  עליה, אז קנה לו קטיגור א
 הקטיגור, ואמר קנה לו, רמז במלת לו, אס צדקה, לדקת לך ילצת לבדך השא,
ק לו לבדי, וכן העובר עבירה קנה לי לבדו  וי״מ כי אין הסניגור גס לבניו ר
 הקטיגור ולא לבניו, כי לא יומתו אבוה על בנים, וגוי, ומה שנאמר וחסד לאלפים,
ס לפני הפורענות  היינו ע״צ החסר לא כפי הדין: וי׳׳מ תשובה ומע׳׳ט כתרי
ם ומגן כשהם נעשים קורס בא הפורעניח, כ׳ ס כהרי ט ה  כלומר התשובה והמעי
: ר׳ יוהנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לש״ש ה ר ב  לא יועיל הין ביום ע
ג שתראה בחחלה בעיני, כיין שהיא לש״ש סיף סיף  סופת וגי', נלימר אעי
 סופה לההקייס, ושאינה לש״ש אע״ג שאהה רואה אותה הולכח ומצלחת, אין
: וי״מ לפי שטבע הקיביץ האנשים יחד יחייב ריב וקטטה, לפי ם ״ ק ה ה  סופה ל
 שהם ממזגים מתחלפים, יבחר זה מה שימאס זה, ואם ימלא בניהם יראה השם
 שכולם יבתרו בטוב במה שהוא טיב, וכל,א׳ יכניע עלמו לטוב הכללי, ולא יביט
: וי״מ שרלה לתת לנו אות , , וז״א כל כנסיה שהיא לש״ש ימי  אל תועלהו הפרטי
 וסימן להכיר הכנסיה והקיבוץ שהיא לשיש, היא אוהה שסופה ותכלית עלהת
 נתקיימו, זו ודאי לש״ש, ואשר סופה ותכליתה לא נתקיימו, בודאי שלא היתה לש״ש

 אלא לתכלית כלה ונפסד, ולזה לא נתקיימה עלתה :

ר בן שמוע אוסר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך: ז ע י ל  י׳׳ב׳ ר׳ א
ך דברי ר׳ אלעזר בן שמוע לדברי ר׳ יוחנן הסנדלר, מ  ס
 להודיע איך תהיה אופן הכנסיה לשיש כדי שחחקיים, והוא שלעולם יכבד אח
 הפתוה ממט בשוה לו, ואת השוה לי כגדיל ממני, ובזה אם יתכנסו יחד תתקיים
ע האנשים הוא לזלזל בכבוד מי שהיא ב ס ומחשביהם, והענין לפי שדרך ט ח ל  ע
 קטן מהם בחכמה ובשנים ומבזים איהי, והזהיר ההנא שכחו שכטרך הוא חביב
 עליך ואינך רוצה ששום ארס יזלזל בכבודך ויבזוהו, כן כביד הלמירך יהיה חביב
 טליך, ולא תזלזל בכבודו ולא הבזהו בשביל היותו יותר קכ; ממך בשנים או

 בידיעה



 עי
 במורא רבך ומורא רבך במורא שמים : יג רבי יהודה אומר הוי

 זהיר
 פי׳ מכיי ה״י אברהם אזולאי

 בידיעה והטעם שטס היותו קטן ממך אתה למד ממט, כמו שאזיל ומתלמידי יותר
ס בקישיוה־הס ובשאלוהס, וג״כ שאס תבזהו ב  מכולם, לפי שהם מתדדיס את ר
רה: ואח״כ הזהיר שישפיל אדם עצמו לכבד  יבא לימנע מן הלימוד, והפרד החבו
ם היוהו שוה לו בחכמה וכשנים, כמו שהוא חייב לירא מרבך, וז״ש וכבוד  חבירו ע
 חברך כמורא רבך, והטעם לפי שהמיר הוא לומד ממנו, כדז״ל הרבה למדהי
 מרבותי ויותר מחברי וטי, וא־ז״כ הזהיר שתהיה ירא מרבך כל ימי חייך, אפי׳
 בזמן שאינך לומד ממנו, כמו שאתה ת״ב להיות ירא שמיס כל ימי חייך, וז׳׳ש
ס: ורש״י זיל פי׳ יהי כבוד תלמידך, סובר הוא שאהה  ומורא רבך כמורא שמי
ר בו, והרי כבודו הוא כבודך, לפיכך דין הוא שיהיה הביב עליך כשלך א פ ת  מ
 ככבוד מלחך, אבל בכבוד חברך לא מצי למתני הביב, שהרי אין לו תלק בכבודו
ר; דמה טיבו של כבור תבירו אלל כבוד שלו, לפיכך חלה כבוד חבירו  של תבי
: וי״מ לפי שדרך בני ארס שלא להתשיב הכבוד שמכבדין אותו, ׳ ט  כמורא רבו ו
ם מקטן הערך, אין אוהו הכבוד נתשב בעיניו  אלא כשהוא מאדם מכובד, אמנ
 ולז״א אעפ״י שהלמידך הוא לנגדך כאין, אל תזלול בכבוד אשר הוא מכבד אותך
 וז״ש יהי כבוד תלמידך, כלומר הכבוד שהוא מכבד אוהך, יהי הביב עליך כשלך
 כלומר כאוהו הכבוד שאתה מכבד אוהו שהוא תשוב בעיני תלמידך, שאתה מכובד
 ממנו, והכיור שמכבדך תברך שהוא יותר תשוב מהלמידך, ג״כ מעלה כבודו יהיה
 הביב עליך כמו המורא שאהה מתיירא מרבך, שאהה ריצה שההיה הביב ותשוב
 בעיניו, והמורא שמטיל עליך רבך תתשוב אוהו כמורא שמיס, וכמו שהמירה והאף
 שמטיל השי״ת באדם ראוי שיאהב אותו, שתייב לברך על הרעה כמי שמברך

בה:  על הטי

 י״נ, ר׳ יהודא אומר הוי זהיר בתרמוד, י״מ שהזהיר לאדם שלא ישכח
 תלמוד, ששגגת הלמיד עולה זדין, כלומר כבירה גוררת
 עבירה, ואס לא נזהרת ושכתת קלת הלכות בשגגה, יבא זמן שבמרד ובמעל תשב
: וי״מ שבא להזהיר לרב שיזהיר ללמוד להלמדיו בלשון מבואר שלא  והסירם מלבך
 יסבול שני פירושים, כדי שלא יטעו התלמידים בדבריי, ואמר ששגגת תלמיד וגו׳
 השוגג ששוגג התלמיד בדבריך, עולה לך לזדון שאס רלית היית זהיר בדבריך,
ם דגרסי הוי זהיר בהלמיד,  וכ״ש שפי׳ זה יתיישב יותר יפה ע״פ גירסת הספרי
 ששגגת תלמיד עולה זדון: וי״מ שלריך לאדם שיהיה זהיר בתלמיד יוהר מן
 המעשה, והטעם לפי ששגגת הלמוד שאומר שכחתי. היום ולא למדתי, איני כשגגת
 המעשה, כלומר ששכת ולא עשה מלוה, לפי שמעשה המלוה הוא לפרקים כשהבא
 המצוה לידו ושכת ולא עשה המצוה, לפעמים השכתה מצויה ולכן היא שגגה תתשוב
ם הלמוד שחייב להגות בי תמיד יומם ולילה אין כאן מקים לשכחה  לו, אמנ
 שיאמר היום שכתתי שלא למדתי, דאין כאן היסח הדעת כדי שאוהו היסח הדעה
ן: ר״מ הר זהיר בתלמוד, לקייה מה  גרס השכתה, ולכן שגגת הלמוד עולה זדו



 דו
 זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדו; « רבי שמעון אומר שלשה
 בתרים הן כתר תורה ובתר בהונה ובתר מלבות ובתר שם טוב עולה על
 גביהן : יד רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר
 שהיא תבוא אחריך שחבריך יקימוה בידך ואל ביגתך אל תשען:

 רב•
 פי׳ פניי היד אברהם אזולאי

 שלמדת, לפי ששגגת תלמוד שלא קיימת אותו עולה זדון, כי עמי האלץ יראו וכן
 יעשו בזדון, והס אינם יודעים שאתה לא עשית אלא בשגגה, נמלא ששוגג עלך
קט מניינא למעומי ס וגו/ נ ס ה : ר׳ שמעון אומר ג׳ כתרי ם י ר ח א  יעלה זדון ל
, כי כתר ש״ט א״א להשיגו אס לא שיקדם באדם ס הס  דלא תימא ארבעה כתרי
/ וכתר ש״ט לא ימנה גו , וז״ש ג׳ כתרים הס ו ס  כתר אחד מאלו השלשה כתרי
, לפי שא״א לו לעלות וללמוח אלא על גביהן, כלומר אחר שיהיה יסוד ס ה מ  ע
ם או כולם, אז עולה וצומח הכתר ש׳׳ס, כי ע״י  מוסד באדם א' מאלו הכתרי
ל כהונה וכן כתל מלכות הס סיבה לקנות ולהעלות ת  התולה קינה ש״ט, וכן ע״י כ
: וי״מ דמניינא אתא למעוטי כל שאל ס ולא ד׳ ס ה  עליו כתר ש״ט, ולכן ג׳ כתרי
 שלמיות החיצונים, כמו העושר והגבורה והבנים וכיוצא בהם, דדוקא אלו הגי
ס ס כתריס שראוי לאדם להכתיר א׳׳ע בהם ויחשבו לו לכתר א  דברים לבד ה
: ואפשר לומר דמניינא אתא דלא אמרינן שאינם אלא כתר אי, ם ה  קנה א׳ מ
 והטעם לפי שכתר תורה הוא סיבה לכולם, דבכתר כהונה נאמר יורו משפטיך וגוי,
 ובמלך כתיב בי מלכים ימליכו: וי״מ שזכר ראשונה כתר תורה, לפי שהוא קודם
 בזמן ובמעלה, שכל האומה קבלה התולה בסיני ואח״כ אחלי מלוה המשכן נבחר
: ה נ ו ל ח א ל מלכות שנצטוו עליו ישלאל ב ת  אהלן לכתל כהונה, והכתל הגי הוא כ
, וע״ש שהיה מנהיל ך ל  י״ה ל׳ נהוראי אומר ומי, הוא ל׳ אלעזל בן ע
ת שבת, ולפי כ ס מ  פני חכמים בהלכה נקרא כך כדאיתא ב
 שכתר תורה ראש לכל הכתרים, הזהיר שיהיה גילה למקום תורה ולא יחוש ללער
 הגלות אשר שכוונתו להשיג כתר תורה לא יחוש ללער אשר יעבור מליו, ואמר
ק התורה בלבד ס ס שם הוא ע רי  למקום תורה, כלומר למקום שיהיה הכליה הי
ק התורה בלבד, שזה יקלא מקום תולה, ס ע  וכל תכליתם ומגמת פניהם הוא ב
ק התורה, בראותו כל ס ע  כי כאשר יעמוד האדם במקום הזה על כלחו יתיישב ב
 אנשי המקום ההוא כל חפלס לעסוק בהולה וכ״ש בהיותו גולה והוא חוץ מאללו
 שישתדל הרבה ללמוד ולהועיל ולחמול על ימי גלותו ולערי להוסיף עיון ותולה
ט המושג: ע מ  בכל יום, משא״כ בהיות האדם שקט על שמריו אלל קרוביו כי יסתפק ב
ס אביך וזקניך שלשתם היו חכמים,  ואל תאמר שהיא תבא אחריך, כלומר א
 אל תאמר מכאן ואילך התורה מחזרת אחר אכסניא שלה יהיא תבא אחרי
ס ראית ששעת מולדך כפי המזל יחייב שתהיה  כדכתיב לא ימושו מפיך וגוי, או א
 חכם, אל תאמר שהיא תבא אחריך להיותה גזורה מלמעלה, כי צריך לך חברים
 שיקיימוה בידך, כי אפי׳ מה שכבר למדת לא יתקיים אלא עיי חבריך שהם
ם אתה לבדך אפיי אל בינתך שיש לך עתה אל תשען עליה  יקיימוה בידך, אמנ

 שמשקיים



 טך רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי
 הצדיקים : רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם
 והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשעלים : סן רבי יעקב אומר
 העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור

 בדי

 שי• מכיי היד אברהם אזולאי

ם הוא ס אחה עימד ש^א במקים תירה, אמנ : וי״מ שהכוונה א ך ד י  שחחקייס ב
 מקום ריוח שתוכל להעשיר, הוי גילה למקים חורה, אף שתהיה שס בדוחק
 ובגלות, ואל תאמר כיין שאני מרויח כאן אני משכיר רב שיבא אלי ללמדני
 במקומי, וז׳׳ש ואל תאמר שהיא הבא אחריך במה שתשכיר רב שיבא ללמדך
 במקימך, כי אין העיקר הרב, אלא החברים, וז׳׳ש שחבריך יקיימוה בידך, ואל
 תאמר שאיני צריך לחברים אלא מעצמי נוכל לירד לעומק ההלכה ולשאול

:  הספיקית, ואל בינתך אל תשען
ם ע ר ת  ט״ו! ר׳ ינאי אומר.אין בידינו לא משלות הרשעים וגי', י״מ שהיה מ
 על מיעימ הרגשתני באורך גלותנו, כי היה לנו להאנח בשברון
ים על שני דברים, הא׳ שלוה השאננים הארורים, השנית יסירי הצדיקים אשר  מתנ
 נתנו את נבלתם לעוף השמים, כמו ר״ע וחביריו, לזה ר׳ ינאי כמוכיח לבני
 דורו ולבאים אחריו, אמר אין בידינו וגוי, כמו לא הוא בידני שפירושו שכחנו ואין
 אנו נותנים לב להיות דואגים לא על שליחס של הרשעים ולא על יסורי הלדיקיס,
 שאילו הייני נותנים לב כבר היינו נגאלים : וי״מ אין בידינו לא משלות הרשעים
ם ישראל שלוה הרשעים הזדים היו בוטעיס בה, כענין  שאס היה לכללות ע
 וישמן ישורון ויבעט, וגס אינו מביא עלינו יסורין קשין כיסורי הצדיקים יחידי
ם ישראל לא יוכלו לסבלם, כי בחמלת ה׳ עלינו הנהגתו  סגולה, כי כללות ע
: וי״מ שהוא מקישר ת ב ר ק ק שמאל ריחה וימין מ  עמנו לא משלוח הרשעים וגוי, ר
ם מה שאמר למעלה הוי גולה למקום תורה וגי', שלא תאמר אי אפשר לי  ע
ס הסימף, וע״ז אמר אין לנו  לגלות למקום תורה, כי העיון אינו מתיישב ע
י עלינו, וגס ב  להתנצל, על הרוב השלוה כענין וישמן ישורון ויבעט, שהילהיר מ
 אין לנו יסירין רבים ותכלית הדלות כיסורי הצדיקים שיטרידוני מן העיון:
ס זו מענין המלה למקום  ר׳ מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום ומי ג
 חורה, כי בזה אעפ״׳ שיהיה האדם מלה מארץ מולדתו, יהיה אהוב למטה יותר
 מחושבי הארץ : (ויימ כי הארי מעולם זנבו על ראשו, והשועל מוריד ראשו
ת זנבו, כמוהו בבני אדם הנכבד מכבד לקטן ממט, ורואה לו מעלה עליו, והנקלה ח  ח
 מבזה אל הנכבד ממנו ויורידהו למטה לארץ:) וי׳מ הוי מקדים שלום לכל אדם
ס חחשביהו לאויב, הקדים לו שלום, שאס תקדים אתה השלום חרויח  כלומר אפי׳ א
 שהחשיב לך חייב להחזיר לך שלום כפול כלומ׳ עליכם שלום, טובה וברכה וכיוצא: והוי
י היא גביר כארי לעסוק כמו ארי שבחבורה, והטעסכ , א ארי ר ק  זנב לאריות, שהחכם נ
 ולסבול משא התורה, והסוחרים נמשלו לשועלים, שצריכים להרעריס מרמות מרמות
ר הוי זנב מ  ותחבולות כשועל, ולזה אמר מימי לא ראיתי ארי סבל, ושועל חנוני, ולכן א



 כדי שתכנס לטרקלין : ץ הוא היה אומר יפה שעת אחת בתשובה
 ובמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ויפה שעה אחת של

 קורת
 — פ״ מבי* היי אברהם אזולאי —

י אנכי ע י בלבבך הנה ראיתי את עיני שכלי כי ב מ א  לאייות וגו׳ כלומי אל ת
ק להיות זנב ס גדול, ולא אזכה י ר  מאיש ולא בינת ארס ל׳ ואי אפשר להיות א
א ובסחורה ואהיה ראש לסוחרים,  לחכמים, ולזה יותר עוב לי להתעסק בפרקמטי
 לכן אמר התנא כי טיב להיות זנב לאריות, ואפי' אס לא תשיג בחכמה רק מעט

 מזער, כי אחד המרבה ואתד הממעיט ומי, משההיה ראש לסוחרים:

 ט״ז, ל׳ אומר העולם הזה דומה לפרוזדור וגוי, אפשר לומר שבא
י המצות הנעשים בזה העולם, והוא מה נ  להודיע אותנו מהות ש
 שאמיו בזוהי שממעשה המלות נעשה לנשמה ולרוח ולנפש מלבוש נדי שתוכל
/ נמו שא*א לארס ליבנס לשעי המלך בלבוש שק ח  הנשמה לעלות וליכנס לפניו י
ס כפי כבוד המלך, כמו שנאמר ויגלח ויחלוף י נ מ  אלא שצייך להקן לו מלבישיו ה
 שמלוהיו, כן הארס בעוהיז כל מעשהו כדי לתקן עלמו וליפוה גופו כדי שיכנס
 לטרקלין להראות לפני המלך, כי הנשמה א״א לעלות לראות לפני מלכו של עולס
ר חסד פ ס  אלא בתיקון לה מלביש, כמו שכבר בארנו דרוש זה באריכוה ב
: ואמר כדי שתכנס לטרקלין, ולא אמר לכניסת הטרקלין, י״מ ד ״ ס  לאברהם ב
 כי כל שכר מכל המעשים הרבים שתקן הארס בעוסיז הוא שכר הכניסה לבד,
ה  וז״ש כדי שתכנס וגוי, אמנם כל השכר הניתן לו אחר הכניסה אינו אלא מהנ
: וי״מ כדי שתכנם, כמו ומלא כדי גאולתו, כלומר התקן עלמך שיעור ר ס ח  ו
 שיהיה בו די להכנס לטרקלין: ויימ דאתא לאשמועינן דלא תימא שהרוח תשיב אל
 האלהיס אחר פטירהה, ואין מי שיעכב על ידה, לכך המשיל העוה״ב לטרקלין של
 מלך שיש לו שומרים בפתח שלא יכנס אלא הראוי ברשוה, כי מי שלא הקן
 עלמו בפרוזדור אינו מניחו ליננס לטרקלין, וז״ש התקן עצמך ומי, ואמר כדי
 שתכנס ולא אמר כדי שיכנסוך לטרקלין, להודיע שמי שמחקן עלמו בעולם הזה
 ויהיה שלס וצדיק גמור, אין לריך ליטול רשוה משומר הפתח, אלא אתה בעלמך

: ׳ ת עלמך כנז ס בלי רשות אם תקנ נ כ  ת

 י״ז״ הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומי, י״מ כי על עולס הנשמות
 קחני מכל חיי העוה״ב ומ״ס מכל חי* אינה מ״ס היתרון, אמנם
ר שאין יחס עי״ז ב׳ העולמות, איך יאמר זה יפה מזה, אלא צ״ל דמ״ס ח  יקשה א
 מכל דקתנ* היא מיס הסבה, כמו מה׳ מלעדי גבר כינני, ואמר שדבר יפה וראוי
 שהאדם בכל ימי חייו יזכה לשעה אי, אס היה חיטא, לשיב בתשובה שלימה, ואס
 לא היה חוטא, לעשות מעשים טובים בעיהיז כלי שיקנה כל חיי עוה״ב, כלומר
ת כל חיי העוה׳׳ב שהם ארוכים לאין ב ס  לא יעשה הארס מעשיו הטובים, אלא מ
 שיעור, וכן מה טיב ומה נעים שיקנה הארס שעה אחת של קורת רוח בעולם
 הנשמות מסבת ובזכות כל חיי העיה״ז, כ׳ אפי׳ שכל ימי חייו יהיה הארס משתדל
: ויימ עולם הבא דקתני על זמן ו  לקנוח שעה אחת של קולת רוח בעוס״ב לי ל

ה י ח  ת



: PP רבי שמעון בן אלעזר  קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה
 אומר אל תרצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמהו בשעה שמתו
 מוטל לפניו ואל תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת

 קלקלתו

 —סי׳ םכ״י היי אברהם אזולאי—
ס, והוי שני העולמות דומים ומהיחסיס בהיות האדם בשניהם בגוף  תח־ת המהי
ט בכוהיז מכל חיי העוה״ב, ויהיה  ונפש, והכי קתני יפה שעה אחת בתשובה ימעי
ם הגוף בה־והס ס היתרון, כלומר שיותר תועלת ותיקין תקנה הנפש ע י ס מ י  מ
ט אשר  בעה״ז בעשוהה תשובה ומע״ט, מכל הזכיות אשר תקנה בתשובה ימעי
 תעשה בכל חיי העוה״ב בתחית המהיס, לפי שאעפ״׳ שבהיוהס שס בנוף ונפש
, לפי שאז אין להס ס  כמו בעוהיז, לא יקנו זכוה חדש במעשיהם הטובים ב
 ילהיר כי ה׳ יסיר לב האבן מבשרם, משא״כ שבעוה׳׳ז יקנה במעשה אחה יוהר
 זכוה ממה שיקנה בכל חיי העולם ההוא, ויפה שעה אחת של קורת רוח ושמחה

 והענוג וכבוד בעולם ההוא מכל חיי העוה״ז:

, י״מ [ אלטזל אומר אל הרלה אח חברך בשעה כעסו  ל״ש 2
ם הסמיכוה, לפי שר׳ יעקב זכר שיש שעות ע  ט
ם ת ב ס  יפות לאדם שבהם ישיג העוה״ב, בא ריש ואמר שג״כ יש שעות אשר ב
 ירש גיהנס, וע״כ תמר ליזהר מהם : וי״מ לפי שזכר ר׳ יעקב יפה שעה א׳ וגו/
ב זמן  זכר ר״ש שיש ג״כ זמנים טובים שעת בלתי שעה, שלריך לכל מעשה טו
 מיוחד: אל תרצה את חברך בשעת כעסו. כלומר אל תעשה רצונו
ס להח לו ע כ , כמו מי ששואל בעה ה  ששואל ממך לעשות לו בשעת כעסי
 חרב, אין ראוי שחברו יעשה רצינו ויחן לו חרב בידו, כי הרצין שיש לו אז אינו
: גס השמי שאל תנחמהו בשעה שמתו ס ע כ  רל ן שכלי וטוב, אלא מחמה ה
 מוטל לפניו, לפי שאז אין ראוי להתנחם, כי המנחמו מיד מעביר ממנו האנחה,
 ואינו חושב בחטאתי, ולריך האדם שיחשוב ברעה הבאה עליו ויהאבל כדי שיכנע לבו,
/ לפי שתחשב ו ג : וי״מ ואל תנחמהו ו ד י  ואז ירצה אה עונו, ולזה אין ראוי לנחמו מ
 לאויב לי, אלא צריך אז שתצטער בצערו, כמו חברי איוב שישבו אתו לארץ ז׳
ס כאבים, ואל תשאל לו בשעת  ׳מיס ואין דובר אליו דבר כי מכאובו גס ה
דר אחר כמו  נדרו, ׳״מ כלומר בשעה שהוא נודר, אל תבא לשאול לו שיתיר לך נ
: וי״מ ואל תשאל לי עוד  אוהו הנודר שנדר הוא, כי יחשוב שכוונתך להקניטו
 הלדקה שנדר בשעח נדרו שנדר ללדקה, כיון שעחה נדר אין ראוי לשאול לו
 עוד, פן יקפיץ אח ידי: וי״מ שהזהיר להגזבר שלא ישאל לו הצדקה בשעה
 שנדר שיפרע נדרו, פן יחרה אפו ושוב לא ידור: וי״מ ואל חשאל לו בשעח
 נדרו, כלומר אס הדירן״, אל חבקש ממנו להחיר אח נדרו, עד שחקרר דעחו
 עליו; ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו ובשעת נפילתו וכשליט, כי אז
, ובראותי שאתה משתדל לראותי, יחשוב כי אתה  הוא מתחבא לבל יראו ברעתו
ך לו בנפול אויבך חל תשמח: וי״מ ואל תשהדל לראותו מ  שמח בנפילתו ולזה ס
 בשעת קלקלתו* כלו׳ אל תשתדל לראותו לבד בשעת קלקלחו בלחי דבר אליו

 לבר



יט שמואל הקטן אומר בנפל אויבך אל תשמח ובנשלו אל :  קלקלתו
כ אלישע בן : י פ ב סעליי א י ש ה ו ו י נ י ע ע ב י י ו ה י א ר I י s 1 ב ל ל ג  י

 אברה אומר הלומד תורה ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על ניר חדש
 והלומד תורה זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על ניר מחוק : רבי יוסי
 ב׳ר יהודה איש נפר הבבלי אומר הלומד תורה מן הקטנים למה הוא דומה

 לאוכל
 —פי׳ מכיי היד אברהם אזולאי—

ס השחדל  דבר, כ׳ אז ׳חשבך לאויב, כי יחשוב שאתה שמח במפלתו אלא א
 ללכה אליו לנחמו בדברים ולדבר על לבי, אז יהיה מוסיף אהבה:

 י״ט׳ שמואל הקטן אומר בנפל אויבך, פי׳ כשנופל נפילה גמורה מלא
 קומתו שנראה שודאי לא יוסיף קום, ולזה תאמר
 לשמות לעיניו בנגלה, אל תשמת דהיינו שמתה בפירוש כיון שאין אתה מפחיד
 ממנו שלא יקים עוד, ובהכשלו שנכשל לבד, שהיא נקל לקים, כ׳ אז בודאי לא
ם ע ט ר בתוך לבך אל יגל לבך, ונתן ה ה ס  תשמת לעיניו בפירוש, אלא תשמח ב
 פן יראה ה׳ ורע. בעיניו פ" כ׳ אפשר הוא שה׳ שהוא רתמן, יראה •את נפילתו
ע בעיניו היותי נופל, והשיב מעליו אפו ועל כן אין ראוי לך לשמוח ולהיות  יהיה י
: וי״מ דמייר׳ בנפיל האויב ת י ע בעיני רחמנותו י  טיב בעיניך מה שאפשר שהוא ר
 רשע גמור, ואע״ג דבאביד רשעיס רנה, היינו שישמח על נקמתן ומפלתן בהיותם
 שונאי ה' ומרגיז׳ אל, אבל לא השמת במפלת הרשע מלד שהוא ארב לך, וז״ש
 בנפיל אויבך אל תשמת מלד שהוא אויב לך, פן ירא ה׳ ורע בעיניו שמה ששמחת
ת על כבודו י״ת) והשיב מעליו אפו, ונמלא שאתה ס ת על כבודך ולא ח ס  ת
ה שלא ינקם ממנו, ולפי שאפשר דאפילו שזה ׳שמת לא ינית הקב״ה לנקים ב  ס
י הרון אפו לא נאמר אלא אפו, ס ר ס מ י ק : ר פ ת ס , ליה אמר מלת פן מ  נקמתו
 מלמד שמיתלין לי על כל עוניתיו, פי׳ דתיין אפו הוא התוס האף לבר, אלא

: ורשיי פי׳ והשיב מעליו אפו, שישוב ממנו ייבא עליך ו פ  אפו כלומר כל א
[ אבויל, אומר הלימד הורה ילד וגי׳4 י״מ שבא להבטיח / אלישע 2  נ
 לזקן שלא ׳תיאש מללמיר, כ׳ יאמר אין לאל ידי
ה שכלי הוא כניד כתיב עליו הבלי העולם לא אוכל לכתוב עליו קדש ת  כי עד ע
ם היות שהלומד ילד יותל  קדשים, כי איך יכתב כתב על גבי כתב, לזה אמר כ׳ ע
 משובת כשהוא כדיו כתיבה על נבי ניר חדש שהוא מתקיים בידי, אעפ׳׳כ גס
 הזקן אל יהיאש מללמוד דאפשר שהכתיבה הראשונה תמתק שלא יהיה רשומן ניכר
מה: וי״מ שהלימד ילד דומה לדיו כתובה על ניר חדש  ותכתב כתיבה אתרת במקו
ם בידו ״ ק ה  שיש בה תרתי לטיבוהא הא׳ שתתתקק בו הכתיבה היסב, כן הילד ת
 הלימוד, יהב׳ שהכיהב על ניר חדש תעמוד הכתיבה בי מבוארת ימים רביס ואחרים
ה ונקראים בה, כן הלומד ילד זיכה ללמוד וללמד, והלומד זקן בסיף ימיו,  נהנים ממנ
 דומה לדיו כחובה על ניר מחוק, דלא מביעא שלא הועיל אותה כתיבה לזמן אריך
ת אין קירא בה, כלומר שאין לו זמן אפילו ללמוד ע  לקראה בה, אלא אפי׳ כ
: ר׳ יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר הלומד ם י ר ח א  הוא בעלמו ולא ל

 תורה



 לאובל ענבים קהות ושותה יין מנתו והלומד תורה מן הזקנים למה הוא
 דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן: רבי מאיר אומר אל
 תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש הנק חדש מלא ישן וישן שאפילו

 חדש

 —פי׳ מכ״י היד אברהם אזולאי—

ם ויין, לפי שיש בתורה בי ים ומי, י״מ שעשה ב׳ משלים מענ  תורה מן הקטנ
נסתר, הענבים משל על ענין הפשט הנגלה, והיין הוא משל על סירות התורה  נגלה ו
בים שהם הפשט, והלומד מן הקטנים  כמו שהיין הוא מלובש ומכוסה בתוך הענ
ס כמו הענבים שאינס ממשלים שאי; ע  הוא פגום בשניהם, כ׳ הפשט אין לו ט
ם השמרים טוב ברע, שאין להס שכל ס טוב, וכן הסוד הוא מעורב ע ע  להס ט
ס: י  לברר הטוב מן הרע, כמו היין מגתו שהוא מעורב בשמרים וחרלניס הג
ים היכן} יקהה את שניו בקשיות  וי״מ לאוכל ענבים קהות כן הלומד מן הקטנ
: והלומד מן הזקנים וגוי, לאוכל ענביס בשולות, ט ש פ  וספקות הנופלות באותו ה
ם הדבר ההוא, וגס ע ס לשבח, כי נשלס בשולי בחקירת ט ע  כן הפשט יש מ ט
ט ב׳ ק  הסוד, כמו שותה יין ישן שקום על שמריו זך בלי שמריס: ויש לפרש מ
ים הוא כוזב בין בתחלת העיין בין אחר העיון  משלים, לפי שהלימיד מהקטנ
ה ם בלתי מבושלים ועדיין בוסר, בתחנ בי  ולפי שהאוכל הדבר החמוץ כמו הענ
ס הדבר החמוץ יפה לאלטומכא, לזה אמר ב לחיך, אמנ ר  בשעת האכילה אינו ע
ם ע  ושותה ״ן מגתו שהוא מתוק ורע לאצטמוכא, בענין שלימוד הקטן אין מ ט
ם ע ט ם הלומד מן הזקנים הוא מתוק ב  בין בחחלת העיון בין אחיכ בסיף, אמנ
ע לאלטמוכא כי דבש  כמו האוכל ענבים ממשלים מתיקים, ולפי שהדבר המתוק ר
 מצאת וגו׳, לזה אמר ושותה יין ישן שהוא יפה לאלטמוכא, בענין שלימוד מהזקנים
: ר׳ (מאיר) אומר אל תסתכל בקנקן וגוי, ו פ ו ס  טוב ויפה בין בתחלת העיון בין ב
 לא אמר הסתכל במה שיש בקנקן, דמשמע דיש לפעמים קנקן חדש מלא ישן
ל וגי', לימר כ׳ לפעמים יש זקן דאפילו  ויש; מלא חדש, ולהט קאמר אל תסתכ
 יין מגתו אין בו, ולזה נקש בלשון שלילה : ונקט רבי (ר״מ) משל היין ולא משל
ניס העמוקים וסודות התורה, יש קנקן חדש מלא י  הענבים לרבותא דאפילו בענ
: ו , טין ישן שנבדל שמריו ממנ ק פ ב בהם ס ר ע ת  ישן, שנגלו אליו רזי תורה שלא נ
 וי״מ דלא פליג רבי (ר״מ) על ר׳ יוסי בר יהודה דלעיל, דר׳ יוסי דמיירי על
ט ק ס ועל הרוב חכמת הזקנים מבושלת יותר, ואפשר לומר דלהט ר' יוסי נ ת ס  ה
ס ר׳ הקדוש (ר׳ ים וגוי, והלומד מן הזקנים וגו׳ אמנ  לשון רבים הלומל מן הקטנ
 מאיר) אשמעינן שאין הולכים בחכמה אחר הרוב, אלא שאס יש בחיר קטן
ם בישישים חכמה, ת ס , שראוי ללמוד ממנו, אע״ג דמן ה  משניס פרטי חכס
 ולא פליגי: וי״מ דנמשל הקנקן היא הנשמה הוא הקנקן שמתמלא מן ״ן ההורה
 יקמ״ל שהכל תלוי בנשמה כי אין כל הנשמות שוות, כי יש נשמה חדשה שלא
ס חטא מעולס, יזהו קנקן חדש מלא ישן, ט הנשמה החדשה מוכנת ע  טעמה ט
 להתמלאת מיין ישן וחכמה רמה וזכה, ויש נשמה ישנה וממלגלת מרוב עונותיה
 כדי לתקן מה שכבר עוותה, וז״ש ויש קנקן ישן שאפילו חדש אין בי, כ׳ לסיבה



 לט
: כא רבי אלעזר הקפד אומר הקנאה והתאוה והכבוד ו  חדש אין ב
י כ ב הוא היה אומר הילודים למות  מוציא, את האדם מן העולם:

 והמתיש

 —פי׳ מכ׳י היד אברהם אזולאי—
, ולכן אל תסתכל בקנקן , א ם חטא גס עתה אעיקרא ק ע ה ט מ ע  שבתתלה ט

 אלא במה שבתוכו וגוי:

ס רגרס׳ ר׳ אליעזר הקפר י / י I אומר הקנאה וגו f ipH כיא ל׳ אל?{זל 
/ פרש״׳ זיל ׳״א הקנאה ט  י אומר הקנאה ו
 שראו מלאכי השרת שעשו לו לארס הראשון שהיו ל לין בשר ימיזגין לו יין, וראו
/ וההאוה שהתאוה לאכול מן הפרי, והכבוד שעשו לו המלאכים  כבודו ונתקנאו ב
: ויימ שזכר התנא שלשה אלה המוליאין את האדם וט׳ אע״ג ע י ג  לפיכך נגרש מ
 שיש הרבה שמולאין אותו מן העולם כגין חייבי מתות ביר והעונות, לפי ששלשה
ס באדם, יכ״א כולל שעובר על כל התורה או רובה, ולא ״ ע ב ס ס  אלה שזכר ה
י אותו שירדוף אתריהם, כמו אלו שמי שיש בעבעו ״ ת  זכר השאר שאין המבע מ
 קנאה בטובת חבירו ואינו רוצה שיהיה לו שים טובה ומעלה, הנה עובר על ואהבה
ל ההורה ורקב עלמוה קנאה וימות קודם זחט, ועור  לרעך כמיך שהוא כולל נ
ע ב  מצד הקנאה יבא להז־ק את תברו ויתת״ב מיהה וכיוצא, וכן ההאוה מדרך ט
ה מ ר ה  מהאוה הארס להיות לו טובה ומעלה יותר מחבירו, ולזה הוא משתדל בכל כתו ל
 ממון בין באיסור בין בהיתר וטורח גדול, ייפול ביד ביד וימיה וכיוצא, והכבוד
ס בין בהיתר בין ר מ ת , יש אנשים שרוליס שיהי׳ להם יותר מ כ בדרך טבע י  נ
 באיסור, ומזלזלים בכבוד חבירו ויבא להורגו וכיוצא, לנן הזהיר על אלו שהם
/ הס הג׳ שזכר ר' יהושע ג ע בני אדם ולא על זולתם: ו־׳׳מ כי אלו ה ב ט  ב
 שמוליאין אה האדם מן העולם, ופירשם ר׳ אלעזר כי הקנאה באה מעין הרע
ר כל התאות, ה בשל אחריס, והתאוה באה מהיצה״ר שהוא סרסו ע  שעיט ר
 והכבוד כי עיקר סיבה היות הארס שונא את הברייה הוא מסיבה הכבוד
 בחושבו שאינם מכבדים אוהו כפי הראוי לו: וי״מ לפי שבן זומא בתתלה הפרק
ר וט׳ איזהו עשיר וגו׳ איזהו מכובד וגוי, ופי' ר׳ אלעזר שכאשר מ  אמר איזהו ג
ת המותרות מוליאין אותי מן העולס, כי הס ע ר  לא יהי׳ כדברי בן זימא ויפיל ב
 לרעתו וכנגד העשיר אמר הקנאה, כי כאשר לא יהי׳ שמח בחלקי אלא יקנא
ר כשלא יהי׳ כיבש את יצרי אלא מ ג / וכן ה ז  בחבירו אין רעה גדילה מזו כנ
 יהי•׳ ניטה אחר תאיתי, טת לי שלא נברא כנז', וכנגד איזהו מכובד כשלא יהי׳
ס  כוונתו לכבד הבריות כמו שזכר בן זומא, אלא שיכבדו אותו לרע לי ־בכדי, אמנ

 החכמה ראה שאין עליו להוסיף ולא לגרוע:

חרבה ״לבבראשי יי שפי׳ חז יע׳ ׳ ה אומר הילודים למות וגי/ פי  כ״כ׳ הוא הי
 שהטעם שנגזרה המיתה על האדם, הוא כדי שיה׳׳ ניכר שיש
 מציאוה אלוה בעולם, שאל׳׳כ הי׳ עושת כל אחר עצמי אלוה, וז״ש התנא הילודיסלמית,
 מוכרח הוא שהם עתידים למיתכד׳ שירע כל אחד, ולהודיע כ׳׳א לבאים אחריו ילהודע
יתפרסם בכל העולם שהית אל ר״ל :יש מליאות  ר״ל, וכל זה היא כדי שיודע ו
: ו ' י ׳ ת שיש מהם סוברים שאין ! ר ב  להכתיש ס



 והמתים לחיות והחיים לדון לידע ולהודיע ולהורע שהוא אל הוא היוצר
 הוא הבורא הוא המבין הוא הדין הוא העד הוא בעי דין הוא עתיד

׳ טכיי היד אברהם אזולאי— למן י  —פ
ת קצת מהפלוסיפים שסוברים שהעולם הוא קדמין, ואי; האל י״ת ר ב  ולפי שיש ס
א והמתים להחיות פי׳ שהסיבה שהמתים"  ברא העולם, ולהכחיש זה ג״כ אמר התנ
ה להחיותם הוא כי לידע ולהודיע ולהודע כדפי׳ שהקב״ה ברא  עתיד הקבי
ע ולהחיות המתים שהוא חוץ ב ט  העולם, והראיה לזה שהרי הוא יכול לשנות ה
 מן הטבע, שיש לו יטלת לבראת יש מאין, וזו ראיה שברא העולם כנז', וז״ש
ת קלה מהפליסופיס שמאמינים שהקב״ה ברא את ר ב : ולפי שיש ס א ר ו ב  הוא ה
ם מאמינים שאינו משגיח בזה העולם, ולז״א והחיים לירון, ר״ל  העולם, אמנם ה
 שהסיבה שהנשמות שהם טהורות וחיים יקיימיס ונצחיים שעתיד הקב״ה לדון
 אותם בעולם הנשמות, אעפ״י שהנשמה היא מצד עצמה היא טהורה ואינה
, והטעם הוא כדי לידע ולהודיע י ז  חיטאה, אלא הגוף הוא החוטא, ועכ״ז מעניש הוא מ
 ולהודע כדפ״י שהוא היוצר, ר״ל שהקב״ה היא הנותן הלירה באדם שהיא נשמתו,
 כדי להכניע אה הגוף לעבודתו י״ה, לכן הוא עתיד לדון אותה בעולם הנשמות
 ואח״כ שהוא יית נותן הצורה הנשמה כרפ־' א״כ מוכרח הוא שהוא המבין אה
ם : יי״מ דקמ״ל מה שארז״ל הרוצה שיחיה לעילם הבא  כל מעשיהם ומשגיח בפרטי
 ימות, ממיה עצמי בעוה״ז, והרוצה שימות בעוה״ב יחיה ויהעדן בזה העולם, וז״ש
 כל הילודים שנולדו ובאו לעוה״ז, הוא כדי למות ולסגף עלמו על התורה, והעושים
 כן היא סיבה שיחיו לחיי העוה״ב, וז״ש והמתים להחיוה, ולהפך והחיים לירון,
 כלומר אותם שהם רוליס להיותם חיים ומתענגים בזה העולס, עתידים לירון
ע ה: וי״מ הילודים למות, ולא אמר להמית כמו שאמר להחיות, לפי שאין ר  מל ז
 יורד מלמעלה, ואין השם ממית אלא החטא ממית לז״א למית מאליו הוא מה,
ם בטובה אמר להחיוה, שהוא י״ת הוא המחיה, ובידו מסור מפתח תחיה  אמנ
ם: והחיים לירון פי׳ כ׳ החיים אחר התחייה שנקרא חייס לפי שהם נלחייס  המתי
ס עתידים לירון ליום הדין הגדול: לידע ולהודיע ימי, פי׳ על מה יהי׳ דינן  ה
ס לא למר תירה הובעיס ממנו למה לא למד  אחר התחיה, ואמר לידע, כלומר א
 ולא ידע שהיה לו ללמוד ולידע, ואס לחד וידע תובעים איתי שהיה לו להודיע
 וללמד לאחרים, ואס למד לאחרים, תובעים אותו להודע, כלומר שהיה לו לפרסם
 אלהותו י׳׳ת בעולם, כמו אברהם אבינו באופן שבסבתי יודע טבעו י״ת ואלהותו
 בעולם, שהוא אל הוא היולר וגו׳, ואמר ד׳ חלוקות כנגד ד׳ עולמוה אבי״ע, וכנגד
 עולם העשייה, אמר שהוא אל, כי ראוי להיד-יע טבעו בעוהיז שהוא החל ואין עוד אחר
 שהם הקליפות. וכנגד עולס היצירה אמר הוא היוצר, וכנגד עולם הבריאה, הוא
ה יכולה להשיג ולהבין, כי הוא נעלם ד  הבורא, וכנגד עולס האלילות, שאין שוס ב
 מכל הנבראים, אמר הוא המבין, כי הוא לבדו המבין בו ולא אחר, כלומר
 שהיה לו לפרסם ולהודיע שהוא י״ת הוא השליט בכל ד׳ עולמוה אבי״ע : הוא
ס הסדר כי בתחלה פ ה  העד, הוא הדיי! וגו׳, וי״ס דגרסי היא הדיין הוא העד !
 הוא יושב הדיין לדון, ואח׳׳כ העדים באין להעיד, ולגרסא הראשונה, שהעיקר
 הוא גזר דין, והיינו הוא הד״; לפי שהפסק דין הוא אחר קבלת העדות, ילז׳׳א היא

 העד



 J מ

 לדון. ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שיחה ולא משוא פנים ולא
 מסח שוחד. ודע שהכל לפי החשבון. ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית
 מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה

׳ טכיי היד אברהם אזולאי—  —פי
 העד הוא הדיין: וא״ה ואיך הוא יתברך הוא העד הוא הריין, והא קי״ל דאין ער
 נעשה דיין, להשיב זה אמר הוא בעל דין, כלומר דווקא בבשר ודם אין ער נעשה
 דיין, שצריך שיוון עפ־׳ התורה ודיניה, אמנם הוא י׳׳ת לא שייך זה כלל, כי הוא
 הבעל הרין, והוא המלוה כל הדינים, וכיון שהוא בעל הדין, פשוט הוא שהוא
 הדיין האמיתי, וא׳׳כ ראוי הוא שהוא העד הוא הדיין: ו־״מ הוא בע׳׳ר כלומר
 לפי שיש לומר שמה שאמרו שהוא הער הוא הדיין, היינו דוקא בדברים שבין
 ארס לחבירו, שיש ארס בע״ר תובע וצועק לפניו י״ת שישמע צעקתו ויהי הוא
ם בדברים שבין ארס למקום שאין שס תיבע רק השי״ת  ער ודיין ביניהם, אמנ
 היה אמינא א״א שהתובע בעלמו ירון את דינו ויעשה דיין, קמ׳׳ל שגס זאת כי
 השי׳׳ת אפי׳ בדברים שבין אדם למקום שהוא יית בעלמו בעל דין, הוא עתיד
/ י ג  לדון דינו לפי שאין לפניו לא עולה וגי׳, ואמר לפי שאין לפניו לא עולה ו
 נקט אלו התואריס ותו לא, לפי שהם כנגד השלש חלוקות שזכר הוא עד ודיין
ם לדבר, כנגד הוא בע״ד, אמר שאין לפניו לא עולה, כי לפעמים ע ט ר, ונתן ה  ובעי
ת שקר, כ׳ בני אדם יעשו עילה וידברו כזב, והקביה נ ע  הבע׳׳ד טוען ט
 הוא בע״ר שאין לפניו עולה, וכגגד חלוקת הער, שער בשר ודם אפשר לפעמים
ת הוא י  שישכח את העדות אשר ראה, או ישכח מקצתו או כלו, אמנם השי
 העד האמיתי שאין לפניו שכחה כלל, וכנגד הוא הדיין, אמר שאין לפניו לא משוא
בת המשא ס אי, כי המקח שוחד הוא סי  פנים ולא מקח שוחד, ושתי החלוקות ה
ס שלא יקח שוחר, שאס עשה י ב מ ר  פנים השייך ברין: ובענין מקח שוחד.פ־׳ ה
 הארס אלף מלות ועברה אי, שלא ימחול השי״ת העבירה ההיא לרוב המלות
 ויחסר לו מלוה א׳ מאלף שעשה או יותר, אלא יענש על העבירה ההיא ויגמלהו
ם שלא יעלה על ע ט ם שהכל שלו, כלומר ה ע ט  על הסיבות כולם ומי, וביאר ה
ת ' ס שלו ׳ ת שיקח השוחד של מלות תמורות העבירות שהרי כל המלות ה ע ד  ה
 שאין הארס עושה אלא ההתחלה והאל י״ת הוא הגומר והמסייע, ואין המלוה
 נקראת אלא ע״ש גומרה, ולכן לא יחליף טוב ברע ולא יקח שיחר של מלות:
 ודע שהכל לפי החשבון, פי׳ אעפ׳׳י שתראה שיש משוא פנים ועילה
ע יטיב לי, ח׳׳י, הכל בקו היושר כי רע ש  במעשיו, כמן צדיק ורע לו י
ס פעולותיו, ולפעמים יתן הדין לתת שכר  שהאל ית׳ שוקל הכנת האדם ע
 לרשע, לפי שרואה ה׳ ית׳ שלפי הכנתו היה ראוי להרשיע כפלי כפלים, וכבש
 יצרו ולא הרשיע אלא מעט, ולסוס צערא אגרא, וכן הצדיק רואה השי״ת שהיה
 ראוי כפי הכנתו להרבות מלות יותר ממה שעשה וראוי להענישו, וזה הענין מסיר
 רוב מבוכת צדיק ורע לו רשע וטוב לו, וזהו פי׳ מ׳׳ש ודע שהכל לפי החשבון:
 ואל יבטיחך וגו/ יש מפרשים שהשאול הוא הקבר, ואמר אל יבטיחך יצרך
וס לך, כלומר שאין אחר הקבר דין ודברים עמך  הבסמה זו שהקבר הוא בית מנ



 ח׳ ועל כרחך אתה מת ועל כרחןז אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני
 מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:

 רב״ חנניא וכר

 פרק חמישי
 בל ישראל וגי׳

 •ןשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד יומר והלא במאמר
 אחד

׳ שכיי היד אביהם אזולאי—  —פי

 כלל, כלומי כ׳ שס ׳טחו יגיעי כח, ודי לך במה שאתה מונח שם בין המצרים,
, ואס נפרש שהשאול הוא גיהנם, שאל יבמיחך יצרך  כי זו הבמחה של שקי
ח בג״ע, ט ס לך, כלומר שאחר שדנו אותך בגיהנס תיכן} ת ט  שהניהנס הוא בית מ
 שאין הדבר כן, כי כמה גלגולים תתגלגל הנפש בזה העולס עד אשר תתקן עלמה
 כראוי, וז״ש שעל כרחך אתה טלר, כלומר הבמחה זו אינה הבמחה, שע״כ אתה
ם אחרת, וע״כ אתה נולד וגוי, ואחר המיתה האחרת אחר ע  מתגלגל וניצר פ
 שבאת בגלגול, אתה עתיד ליתן דין וחשבון: ומה שאמי שיתן דין בתחילת ואח״כ
 החשבון הפך ממנהג העולם, הוא לפי שבנוהג שבעולם אין הדיין יורע מה שעושה
, לכן צריך לבע״ד לתת חשבון בתחילה כדי שידע הדיין כילד יפסוק  חבירו בסתר
ס השי״ה שהוא בוחן לבות וכליות, ויודע כל מה ן ע״פ החשבון ההוא, אמנ ד  ה
ך היא לחשבון הבעל דין כלל, לכך הוא ד , אין ל ר ת ס פרע ב מ ו י  שעושה בכל פ
ס כדי שלא •אמי הבע״ד שהוא יה׳  ית׳ עישה לו הדין בלי חשבון תחילה, אמנ
נה מכל מעשיי, י  עושה לי שלא כדין, לכן הבע״ד בעלמו הוא נותן חשבון באחי
: ימ״ש לפני מלך מלכי המלכים וגו׳, ת מ  כדי שיראה וידע בבירור שהדין דין א
ס, והגלגלים הס מלכי ועעי ס מנ  לפי שהמלאכים הס מלכי הגלגלים, לפי שע״י ה
ועת הגלגלים והמזלות יתהוה בזה העולם  העזלס השפל הזה התחתון, כ׳ עיי תנ
 כל ההרות, הרי לך ב׳ מלכים, המלאכים והגלגלים, והקבה״ו הוא מלך על המלאכים

/ ולכך אמר מלך א׳ מלכי שטס המלכים שלשה:  ועל הגלגלים, הרי שהם ג
 הדרן עלך פרק בן זוסא בסיד

ה בעשרה מאמרות נברא העולם, י״מ לפי  פרק חמישי, כסי
 שעשרה דברים נבראו בעולם, ולפי שראה
 האל ית׳ שכל דבר ודבר מהם הוא נבדל בעבעו מחבירו, לכך ייחד מאמר לכל
 דבר ודבר : ומה הלמוד לומר וגוי, פי׳ רש״י ומה אנו למדין ממני שהקב״ה נזקק
: ז־״מ ימה ת״ל, חרתי ד ח  לברא העזלס בעשרה, כדאי היה לבוראו בדבור א
אמר שהוכרח להיות בריאת העולם בעשרה ס נ  קשיא ליה, תחילה הוקשה לו אף א
ם, וז״ש ומה  מאמריה, למה ליה להודיענו בתורה זה, ויאמר אלהיס עשרה פעמי
 ח״ל, ואח׳׳כ הוקשה לי דמעיקרא לא היה צריך עשרה, וז״ש והלא במאמר אחד
/ כלומר שאס נברא גו ת: והשיב אלא להפרע מן הרשעים ו  היה יכול להבראו
 במאמר א׳ היה מחיייב שכל הנבראים כולס יהיו שויס, וכמו ששאר הנבראים

 הס
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 אחד יבול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם
 שנברא בעשרה מאמרות ולתן שבר טוב לצדיקים שמקימין את
 העירם שנברא בעשרה מאמרות • י עשרה דורות מאדם ועד נח
 להודיע במה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מבעיסין ובאין עד

 שהביא

׳ סכ״י היר אברהם אזולאי—  —פי

 הס מוכרחים כמעשיהם כן היה מן ההכרח שיהיה הארס ג״כ כיןיתס תיכרת
י בחירי/ לכך בראי נ  במעשיו, ולא יהיה לו שוס שכר, ולא שוס עונש, לפי :אי
 היה׳ לארס במאמר בפני עלמו כדי שיהיה לי בחיי־ה בידי, ילזה ראוי להענש
 לרשעים, יז״ש אלא להפרע מן הרשעים וטי, וליתן שכר טיב לצריקיס וגי', כיין
 שנברא הארס בתיריי במעשיו: וי״מ אלא להפרע מן הרשעיס שמאבדים את
 העולם, שלכתתלה נברא בעשרה מאמרות כדי שיתק־יס ולא יאבד בנקל אלא
 בקושי גדול, שאס היה נברא במאמר אחד, היה נקל שיאבד, וליק שכר טיב
 לצדיקים שמקיימים את העולס שנברא לכתתלה בעשרה מאמרות בטורח גדול
י שיתקיים לעילם, שאס היה נברא במאמר אחד, נמלא מקיימים דבר  כביכיל כי
 שאיט גדול כ״כ, ועתה שנברא בעשרה מאמרות נמנא מקיימים דבר גדיל וראיייס
א אלהיס את השמים י : וי״מ ע״ר מיז״ל, כ׳ במ״ש הכתוב ביאשיה ב ב ו  לשכר ט
א כל העוצם כולו בדקות ואח״כ בכל יום ויום היו כל י ב  וגוי, אז במאמר ראשון נ
י א׳ היה יכול להביאוה, כלי׳ יכול מ א מ ס מהגלים ומתגשמים, יז״ש והלא ב י י  הדב
י יאשין בדקות וברוחניות, מ א מ  היה לעמוד באותה הבריאה הראשונה שנביא ב
ע מן י פ ה , והיין אלא ל ס י  ולמה הוצרכו עשרה מאמרות כדי שיתגשמו הדבי
לה השי״ת להביא הנשמות בזה העולם  הרשעים וגוי, וליתן שכי טוב וטי, כלומ׳ י
 הגשמי שיש בו ריבוי התאוות הגשמיות והתענוגים ויש בי יצה״ר, יאס לא ייהנה
 מהתאוות הגשמיות ויכבוש ילרו הרע, אז ראוי לשכר טיב ובכחו זכה בי, נאם
ס ראוי לעינש, וז״ש לפרע וגו׳ וליתן ימי משא״נ שאס נברא ב־יחיית ה  נהנה מ

 במאמר הראשון ולא היו הדברים מתגשמים, שאז האדם נמו המלאכים, ואין יאוי

 לא לעונש ולא לשכר :
- • עשרה דורות מאדם עד נח וגי/ אחר אשר זכר שנברא העולם
 בעשרה מאמרות להפרע מן הרשעים ולתת שנר טיב לצדיקים
 ננז', עתה בא לבאר איך ענש לרשעים שמאכדיס את העולם, יז״ש עש־ה דורית
 מאדם ועד נח וגו/ ואת״כ ביאר לתת שכר טוב לצדיקים נמו לאברהם אבינו
 כנגד כילס, ואומרו עשרת דירות מאדם ועד נח, כלו׳ מנה לנו הכתוב שהיו
 מארס ועד נח וכוונתו ית׳ ללמדנו ולהודיע כמה ארך אפיס לפניו, ולא מפני שכחה
 הניחם, אלא להודיע כמה ארך אפיס לפניו, וסוף דבר גבה חיבי שהביא עליהם
ם, נ בי : שבל הדורות היו חכעיסין ובאין שהיי יודעין י ל  את מ׳ המבו
 ומתכווניס למרוד בו ולהכעיסו, שלא נעלם מהם שהוא משגיח ויודע הכל ואפילו
ס דגרסי לפניו,  הכי היו מכעיסין אותו, וז״ש מכעיסין לפניו, כמו שיש בקצת ספרי
 א״נ לפניו כלומי הסבה שהאריך להם אפו כ״כ זמן, לפי שהיו מכעיסי; לפניו

 לבד



 פרקי אבות
 שהביא עליהם את מי המבול: עשרה דורות מנח ועד אברהם
 להודיע כמה ארך אפים לפניו שבל הדורות היו מבעיםין ובאין עד
 שבא אברהם אבינו וקבל שכר כלם י ג עשרה נסיונות נתנסה
 אברהם אבינו ועמד בבלם להודיע כסה חבתי של אברהם אבינו:

 עשיה

 — שי׳ טכיי היד אברהם אזולאי, —

ס י ע ו ר  לבר, ברבר שבינם למקים, ולזה האריך להס ער שבא דור המבול :הי
ם גזר רינס על הגזל, והביא ת ח ס לחבירו, נאי׳ ותמלא הארץ חמס, אז נ ר  בין א
 עליהם המביל: ואומר מכעיסין יבאין, כלומר דאפילו אחר שהחחיל עליהם הצרה,
 היו מכעיסים לו ׳"ת, שהיו אימריס שברגליהם סוהמיס אה הההוס, כי בתחילה
 וכתיב נפתחו כל מעיינות תהום רבה, ועדיין היו מכעיסין לפניו לומר שיסהמו
 אוהס ברגליהם, עד שתביא עליהם אח״כ מלמעלה את מ׳ המבול, חיש עד
 שהביא עליהם, כלומר עד שעה שהביא עליהם מלמעלה את מ׳ המבול עד
 אוהה שעה היו מכעיסין לפניי : יי״מ שהביא עליהם משמע על עשרה הדירוה
 הנז', ואיני כן שהרי התשע רירית כבר מתי, וייל שכל נשמות של עשרה דירוה
: עשרה ׳ ז ה הנ ח ו  היו מגולגלים בדור העשירי, יה״נו עליהם על כל העשרה ד
 דורות מנח ועד אברהם, כלומר במה שמנה לנו בתורה משרה דורות מנח
ם י ולהודיע כמה ארך אפיס לפניי שמאריך אפי ע  עד אברהם, בא ללמדנ
 הרשעים לפעמים בראותו שיצא מהם זרע הגון, שכן מלינן שהאריך אפו על
 עשרה דורות מנת ועד אברהם בעבור אברהם אבינו שילא מחללס, והתזיר העולם
 לעבידתי יחי, שאס הי׳ מעביר לתרח מן העילס עיי היעבוהיו, מה הי׳ מן העולם
 שלא האיר אלא ע״׳ אברהם: וקבל (עליו) שכר כילם, י״מ שהי׳ קבלן לכל בני
: יי״מ שקבל שכר ס ל י ע  דירו, לא שקבל לעלמו שאלמלא הוא, היה מאבדם מן ה
 וגי', שנמל אברהם שכר כנגד כל הלדיקיס שהיו באותו הדור, שם וארפכשד ושלח
 ועבר ויקטן: ורש״׳ פ" שכר שהיה ראוי לכולם אלו חזרו בתשובה, קבל א״א עצ
ם קבל עליו העינש הראוי לבא עליהם ה ר ב  עצמו: יי״מ שכר טייס, כלומר כ׳ א
, כמו שכר עבירה עבירה, ולזה סמך-עשרה  יחלייס הוא נשא, וע״כ זכו אלו למלל
סה אברהם, שבאלי עשרה נסיינית קבל עליו עונש הראוי לבא תנ  נסיינות נ

 על כל עשרה דורות:
ה אברהס אבינו וגי', מפירשיס בפרקי ר״א, ס נ ה  גי עשרה נסיונות נ
ע ׳״ג שנה, שיב השליט ק ר ק ד להורגו ונחבא ב ד מ  החלה בקש נ
ב בימיו, ונלקחה שרה בבית ע , והגלהו ממולדתו, והביא הקב״ה ר ם ד ש  באור כ
 פרעה, ובאו המלכים והגלו את לוט בן אחיו, והראה לו בין הבהריס, שעבוד ד׳
 מלכייה שימשלו בבניו, וציהו למול את עלמו ואה בניו, ואמר לו לגרש ישמעאל
ס אמי, יליהו לשחוט אח בנו יצחק, הרי עשרה, ולא הרהר אחר מלותיו יה׳  ע
ניח: יהימה אמאי לא קחשיב י  מריב אהבתי, ורבו הפירישיס במנין העשר נסי
: עשרה נסיונות ענין הנסיין  לקיחה שיה לבית אבימלך, ילך לך מארלך
 שמנסה השי״ת לארס, הוא להועלה הארס כדי שיוציא הטובה



 פרקי אבות מב
 ד עשרה נסים נעשו לאבותינו במצר ־ם ועשיר, על הים: עיטר מכות
 הביא הקדוש ברוך הוא ער המצרים במצרים ועשר על הים:

 עשיח
 —שיי מב״י היי אבדהס אזו־א׳-—

ט ייעשו כמיתי, ולכן מ ס כיי שילמדו מ אי ו  ליד׳ מעשה, ולפעמים יהי׳ לתועלת הי
ס להגדיל מעלת המניסה, א נ י ק י הנגלה, וכן נ ב ד ס, שהוא ה א נסיין מלשון נ י ק  נ
ם שהגדיל מעלהו בעיני בני אדם בכל הדויות ה י ב  וז״ש והאלהיס נסה את א
ם: נתנסה א׳׳א. כאן הזכירו בשם אביט,  הבאים, והי׳ ענייני עימד לנס עמי
ם אבינו ה י ב : יי״מ כ׳ הניעם שנהנכה א ו נ  לימוז שיאי׳ לאתה מעשה אביתינו בידי
ס ה י ב ם עצמי, כ׳ אס לצייך בניי, וז׳׳ש א ה י ב  בעשי נסיינית לא הי׳ ללו־ך א
 אביט, לפי שהוא אבינו נתנסה בעש־ נסייניה, כדי שיעשו לבניו •:זכיתי עשיה
ה נסים נעשו ך לזה עשי מ יגים, ולזה ס ים, יעל הים יינצלי מן המקטי  נסים במלי
: ועמד בבלם, כלימי שלא הי׳ מתשיב ם י  לאביהיט במצרים, יעשרה על ה
: להודיע כמה תבהי וגוי, ם ה ק לקימה והעמדה שהי׳ שמח ב  הליה לנפילה י
ם כמה גדילה תבהי ית', ס ־ פ ל ק כדי להידיע י  כלימר שהעיקר הנסייטת לא היו י
ת; כ׳ ע'׳׳ הנסיינית נודע זג, כ׳ ע״י לקיחת שרה נמשך לי כבוד  שהיה מחבב או

 גדול ומתניה, וע״׳ מלחמת המלכים נהעלה והמליכיהיכלמרז״ל,וכיוצא בזה:
 ד'• עשרה נסים נעשו לאכיתיט במצרים וגי׳, לפי שבמשנה הראשינה אמר

א עולמו בעשרה מאמרות כדי לפ־יע מן הרשעים  שהקב״ה ב־
ם ועד נח היכית העינש, י א י טיב ללדיקים: במשנה עשרה דירות מ  ולתת שנ
, ׳ ט י ת הוכית השכ־, ולפי שהשכל• אשי היכית הוא לאיש פ ו י ת א  יבשתי משנייה ה
ת ילעינש לשינאיהס, וזה י ח ב נ  ילה עתה להיכית שג״כ ראיה בשכי האימה ה
ה עשיות, שתים המורות על השכל־ שהיא החליקה השנית במשנה ע ב י א  הוכית ב
 היאשונה, והוא שהאל ית׳ ניתן שכי טיב לצדק־ם בכל האותות והמופתים, ישהיס
 אתרית המירות על העונש, וכל יה ־איה שב־א עולמו בעשרה מאמרות לעשות
 איתית ימיפתיס בשכר הצדיקים ובעינש הישעים כנז׳: יאמר שעשרה נסים נעשו
 לאבותינו במלרים ביבשה ועשרה על הים, יכן העינש למצייס, עשרה מכיר.
: ׳״מ שכנגד עשרה נס־ינית שנתנסה אברהם ם י  במצייס ביבשה ועשרה על ה
ה נסים יעשיה על  אבינו ועמד בטלן, כנגדן עשה לישיאל הקב״ה במצייס עשי
 הים, והביא עשר מכות על המצריים במלרים יעשרה על הים, וכנגדן נתן לבניו
ה נסים נעשו לאבותינו במלריס ועשרה על : יכהב יש״׳ ז״ל עשי ת ו י ב ד  עשי ה
ג עיש : והימב״ס כתב י י : יי׳׳א שנתפ־שו באביה ד ל ״ כ  היס לא נתפרשו לט ע
, כ ת ט ס שהוא הננלס מ; העשר מ י  שענין העשי נסים שנעשו לאבוהיט במלי
ס לשתות מים מ; היאיי, יאיה שהנזק הי׳ למלייס לבדם, י י  בדם כתיב ולא יכלו מל
ב כתיב והפליתי ביום ההוא אה איץ ו בעי  ובלפרדע כתיב ובאו בביתך וטי, ו
 טשן יט׳, יבדבר כתיב וממקנה בני ישראל לא מת עד אחד, ובשתין כתיב כ׳ הי׳
ק נישן אשר שם בני ישראל א ־ כתיב רק ב י ב ב ם ובכל מלייס, י  השתין בחיטימי
סים י במישביתס : אבל העשיה נ ד, ובתשך כתיב ילכל ב״׳ הי׳ או  לא ה" בי
ת שעל הים כתב יש״י מפיישיס במכילתא ט : ועשי מ ה ל ב  שהיו על הים הם ק



 פרקי אבות
 עשרה נסיונות נסי אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר שנאמר
 ו-ינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי י• ה עשרה נסים נעשו
 לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אשד. מריח בשר הקודש ולא
 הסריח בשר הקודש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא
 אירע קרי לכהן גדול ביום הכפרים ולא בבו הגשמים אש של עצי

 המעיכה
 — פי' םכיי היד אביהם אזולאי זיל —

 והן כמג׳; לשיטת מפלת; הכתיב בייושע, רמה ביס, ירה ביס, טובעו ביס סיף,
ס קמץ״, יאכלמו כקש,  תהומות ׳נסיומי, ירדו במצילית כמי אבן, תרעץ אויב, תהרו
ס נטית ימינך תבלעמו ארץ,  כסמו ־ס, צללו כעיפרת, הרי עשר נפילות: אמנ
ס יוסף לקבור את  לא קחשיב נפילה שזי היא טובתם שיכו לקבורה בשכר שעלו ע
, ולא אמר כן בעשרה : יהנה בעשר מכית קתנ׳ שהביא הקב״ה על המלר״ס ב ק ע  י
ס עשה י ס ק שנעשו לאבותיט ולא זכר מ׳ עשאס, שהי׳ ליל עשרה ט  ניסיס, ר
 הקב״ת לאביתינ׳ במצ־יס כמי שאמר במכות, יי״מ שהניס־ס שנעשו לאטתיכו לא
 היו רק במה שניצילי מהעשר מכות שהביא הקי״ה על המצריים במצרים יביס
/ לפי שנעשו ז נ ס ה י ס ט  כמו שנתב ה־מב״ן, ולזה לא אמר שעשה הקב״ה ה
: עשרה נםיונות נסי ס  מאליה; במה שהנה את המלר״ס לבדס, ונ־צילי ה
ס ישראל  אבותיט את המקיס, עתה בא לבאר שנל הטובות שעשה האל ית׳ ע
 ננז׳ שאינו מצד עצמם, אלא מצר זנות אבות הנז', כי הס הכעיסוהו בהבליהם
ם, ועכ״ז לא הניחם ולא חרה אפי בהס, להודיע כמה ארך אפיס  כמה פעמי
, יהי׳ במקום ם ת / ואימרו למקים במדבר שהיל״ל נסי אבותינו להקב״ה ס י נ  לפ
 שיה׳׳, י״מ לפי שהמדבר הוא מקום שליטת החיליטס כנירע, לזה חשבו שהקדושה
ס ק בישוב לא במדבר, לזה נסי אותי בהיותם במדבר לראות א  חין שליטת ר
 שליטתו ג״נ היא במדבר, ולא ידעו כ׳ היא י״ת מלא כל הארץ כבודו, לפי
: וי״מ לפי שהאדם חיטא  שהיא מקומו של עולם, יאין מקים פניי מבלי השגחתו
 ומכעיס בוראו בהיות. בשלוה בביתו בישוב שלא יחסר לי כלום, אמנם כאשר
 ימצא במדבר שם תמיד עיניי למקים עד שיחוננו מלערי, ולזה הוא מתמיה עיי
 שאפילו בהיותם במדבר שמס, היו מכעיס׳; חיתו כי לא הי׳יהנסיון הזה כמו נסיו;
 דנדעו; שה־׳ לבי שלס, אלא במרד ובמעל, יז״ש שנאמר וינסו אותי וגי׳ ולא שמעו

 בקול־, יעכ״ז כמה ארך אפ־ס לפטו
 ר,״. ?{שרה נסים נעשו לאבותינו' במקדש, י״מ אע*ג שריבס היו
 לכבוד גביה, וא״כ הל׳׳ל עשרה נס־ס נעשו בבית המקדש, אפ״ה
ם לפי שעיקר הנסים הללו היו כדי שיראו אבותינו ו־קחו ע ט  ׳־תר איתס לאביתיני, ה
ס ישמע חכם ויוסף לקח וירא את הי, לכך ׳־חד אותם לאבות־ט, ל נ  מיסד, נ־ מ־
 יהטעס שלא אמר עשרה נסים עשה הקביה לאבוהיני בביהמ״ק, י׳׳מ לפי שלא
ק במעשה שעושה בעלס וראשונה, ולא בדבר הנמשך  ־תיאר הנס אליו ית׳ ר
ל העשרה נס־ס אשר זכר, הס נילס של־לת הנזק שאין  בשלילת ההזיק, נ־ נ
ם ששעה ע ט ק: יי׳׳מ ה ז  הנז' פיעל מיוחד רק העדר ־־״1יי1 י׳ הנ
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 המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן ויא נמצא פסול בעטר
 ובשתי הלחן ובלחם הפנים. עומדים צפופים ומשתחוים רוחים. ולא
 הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחבירו צר לי
 המקום שאלין בירושלים: ו עשרה דברים נבראו בערב שבת בין

 השמשות

 — פי׳ מכיי ה״ר אברהם אזולאי דל —
ך י ע ו •ת׳ אינם נסים שאס הס נסים ופלא הס ב  הקביה לאבותינו, לפי שבערנ
ס דק שנעשו לאבותינו: לא הפילה אשה וטי, שאלו סי  אבותינו, לכן לא ייחד הנ
 הריחה בהן ובאת לטעום מהן אין שומעי; לה להאכילה בשר קדש, רש״׳ ז״ל,
 ולא הסריה בשר הקדש מעולם אפי׳ בתקיפת תמוז, ואפי׳ הקדשים שנאכלים
ס דקתט מעולם, שהנס הזה שלא הסריח בשר ע ט : וי״מ ה ת ח  לשני •מיס ולילה א
 הקדש, הי׳ אפילו קידם ביהמ״ק, כמו בזמן המשכן והבמות, מעולם לא הסריח
ים כשאר הנ  וגו׳, וי״מ שמלת הסריח הוא יוצא לשני כלומר שלא הסריח ידי הנ
: ינ״א ולא התליע בשר הקדש י  בשר חולין שידי הטבחים מסריחות הימנ
: ואפשר לומר ם ה ם להוריה שהשכינה שירה ב  ולא נראה זבוב בבית המטבחי
ס שהאויר מתעפש ויהי׳  אע״ג שבזמן שאין מתהויס הזבובים, אימריס העבעי
י מתילדיס הזבובים ולא יהיה ר א  דבר, כי אומרים חסד אלה• היא שמעפיש ה
 דבר, וכאן בבהמ״ק אפי׳ שלא נראה יטב, אפייה לא היה מתעפש האויר
: ולא אירע קרי לכהן גדול וגי׳, פירש" ממה שהיו ם ס בתוך נ  והי׳ נ
 מתקטן לו כהן אחר תחתיו, מחמת פיסול אחר היו עושין, כגי; מחמה שר;
: ולא כבו גשמים אש של עלי המערכה דו  או לנורא של ע״ה נתזה על בג
ב וכמדומה ל׳ שהוא שבוש ת  ולא נצחה הרוח, הרמב״ס גריס להו במתני׳ ורש״י נ
 כדמוכח בפ״ק דיומא והנך תלתא עימד ושתי הלחם ולחם הפנים בתלתא חשוב
 להו למנ״, עשרה: ולא נבו גשמיס וגי׳ אע״ג שהמיס והאש הס ב׳ הפכים זה
ס ולא כבו הגשמים ה ט  מזה, ושונאים זה לזה, וכדי לעשות רציני ׳״ת עשי שלים ב
 וגי', ולא נצחה הרוח וגי/ אפ" אם ה־' חזק מפרק הרים, לא נלחה עמוד
 העשן שהיא חלש שבחלשים וכמעט אין בי ממשות, והטעם י״מ שמהטייה העשן
 מעט ימין אי שמאל, היי יודעים במילא׳ יו״ט האחרין אס השנה שחינה אי
ם ע״י ית׳ סי  גשומה, וזה ענין עצוס להורות השגחתי יהי, איך כל העולם מתפרנ
 ולא נמצא פסול בעומר, וגוי, ליגע בי שרץ במנחה העומר או בקומצה שלא
 נת; בה לבינתה ונס גדול הוא זה, שאילי גמלא בו שוס פיסול ידחה לגמרי ואי; לי תשלומין
: ובלחס הפנים נמ׳ אס נמצא בו פיסול בשבח, נדחה עד שבה הבאה ם י ע ר  כדפי׳ ה
 דא״א לסדר; אלא בשבת דכתיב ביום השבת ׳ערכנו ולא הזיק נחש, וגו/ לא אמר
ס שאפשר לאדם להתרחק ממקיס מושבם ושומר  שלא נשכס נחש וטי, כ׳ ;ה איני נ
 עלמי, אך אמר שחף שהיו נושכים לפעמיס במקרה לא הי׳ נמשך נזק כלל מנשיכתס:
ם שלא אמר ל־ ל־ המקים ע ט  ולא אמר אדם לחברו לר ל׳ המקום וגוי, ׳״מ ה
ס והוא במקום שנמנאיס אנשים רבים בבית אחד  שלנה׳ בירושלס, להגדיל הנ
ם אחר שלן שס לא יראה לו  הנה יראה אל הל! שס שהמקיס לר ללין שם, אמנ

 המקום



J פרקי 
 השמשות ואלו הן. פי הארץ פי הבאר «י האתון הקשת והמן והמטה
 והשמיר הכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקץ וקברתו
 של משה וייאילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:

 שבעה

 — סי׳ טכ״י ודיר אברהם אזולאי ז״ל —

לאה לו קידם, אך בייושלס היי כל יושבי ילישלס בתים  המקים לר כמי שהי׳ נ
ם שם מדן ועד באל שבע, והיו לליכיס י נ י ק ת  מלא אורחים מעיל־ רגלים שהיו מ
 יושבי ׳רישלס לתת לתם ב־ת ומקים ללין, ועפ״ז לא ד־ שלא אמר אדם לתבירו
 אין לי מקום ללי; אלא אכ•־׳ לר ל־ המקים, לא לר ל־ המקום שלנתי, כי אחר
 שלן אינו כ״כ מלוי ש־אמר לר ל־ המקום שלנתי בי, אלא אפי׳ לר לי המקום
ל זה, יוה הי׳ בלי ב ם אדם לתכ־רי אפי׳ ד נ  שאלין בי קידם הלינה לא אמר מעי
ס שעם היית כל הבית מלא ארת־ס, הי׳ נראה לכל אי״א שהמקום ק בדרך נ פ  ס

ום:  רתב והרווח ללק בי, כ״ש לעמיד שס בי
ב שבה בין השמשות וגו׳, כל המפרשים ר ע / ?!שרה דברים נבראו ב  ו

 נתחרעו למה יתדו הדברים האלו הנזכרים במשנתנו לערב שבת,
ם כמו שאמר הרלב״ג זיל שההויה בששת ימי בלאשית הי׳ כפי רצין ע ט  וי׳׳מ ה
ם מה נ מ  האל י״ת שנתחדש ממנו העילס, כלימר שנברא מן האין המיחלט, א
 שנמשך מן ההויה מיום השביעי והלאה היתה הייה טבעית אשר נמשך מליאות
 העולם אחרי התחדשו יש מיש, והנה הויית הנפלאות היא כמו ממוצעת בין ההויה
 הרצונית אשר נתתדש ממנה העולם, ובין ההויה הטבעית אשר נמשך מציאות
ס היותו יש מיש, אחרי היותו  העולם אחלי התתדשי, כי התחדשות הפלא ע
 בעולם בלתי מתתדש הנה הוא יש מאין אש־ לא הי׳ בכחו וטבעו כלל להיותו
, ועל כן נאמר שנבראו כילם בע׳׳ש בין השמשות בהיותם אמצעים בין הדברים  ק
ה להס לומר שנבראו  שנבראו מן האין המוחלט, ובין הנמשכים יש מיש : וי״מ שהטנ
ס אינם ממין הבריאה שנבראת בששת ימי בראשית  אז, לומר שאלו העשרה דברי
 כי כל אלו הדברים שנבראו בששת ימי בראשית, היו באופן שישתלשלו צעולס
 אלו מאלי, כאומרו אשר ברא אלק־ס לעשות, אבל אלו העשרה דברים לא היו
ס עומדים בעצמם ואינם משתלשלים כלל אלא ה ס כלל, ה י נ י מ ב ס ה  כן, כי לא נבראו מ
ם נבראו אתר בריאת האדם ת ל ע ם ולא הס מאתרים, ולהורות על מ ה  ולא אחרים מ
 וכאלו באו לגמר מלאכתו, כי לא היו יאלי הדברים אלא להשלים ענ־ניס נפלאים
ח נברא באותו מקים ת : פי הארץ, אותו פ ה מ  בבני אדם קדושים אשר בארץ ה
 מוי ימי בראשית, אלא שהי׳ מכוסה בפתת עד אותו הזמן: פי הבאר
: וי״מ שבכל מקום ם ד ק ע את פ־ שנברא בי מ ל ס  יכשהכה משה הסלע פתת ה
טבע מיס, ינברת לבאר הזה פי  שהיו הולכים ישראל הבאר עולה ו
 שיצאו ממט מיס בכל תקים שהילכ־ס, יא־ן נראה שהסלע הי׳ מהלך
ס הזה , כדמשמע מדברי המפרשים, דא״כ למה לא נזכר הנ ס ה מ  ומתגלגל ע
ב י־פתת ה׳ את פ• האתין, כתי  שהסלע נתן מיס בתלוש: ופי האתון והייני י
 שהי׳ לאוי לומר ויפתח ה׳ פה לאתון, אלא ודאי נראה שלא הי׳ ענ־ן נברא



 ו מד

 ן שבעה דברים בנלם ושבעה בחבם. חבם אינו מדבר לפני מי
 שגדול ממנו בחבטה ובמנין ואינו נבנם לתוך דברי חגרו ואינו נבהל
 להשיב שואל כעגין ומשיב בהלכה ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון
 אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ומודה על האמת

 והלוםיהן
 —פי׳ מכ־י היד אברהם אזולאי—

 לשעתו, וכן ופצהה הארן אה פיה, משמע הפה שנברא קירס לכן, וכן הנני ממטיר
 לחם מן השמים, שהי׳ ראוי לומר הנני בורא או נוהן, אבל נראה שלא הי׳
: והכתב גיף האותיות, ואעפ״י שההורה קרמה ר ב  התירוש עכשיו אלא יררהו ל
ף האוה־וה, אלא בעל פה היהה עומרה, רש״י  לעילם אלפים שנה, לא הי׳ בה ט
/ י״מ הכתב על ההורה, והמכתב והלוחות על עשר הדברות שהיו ו ג  ז״ל: והכתב ו
ס עליהם: וי״מ והכתב, כי בליחות השניים לא הי׳ הנס כ״א הכהיבה  נכהבי
ם משה פסל אותם, והכהב ההיא הי׳ מהדברים נ מ  בלבד, שהאל ית' כהב, א
ב שבה, אמנם הלוחות הראשונים אמר והמכתב והלוחות, לפי ר ע  שנבראו ב
׳ והלוחות מעשי אלהיס המה, והמכהב מכהב  ששניהם היו מפיעל נסיי, כרכהי
: וייא אף המזיקין וגי', ו־״מ שיש כאן נסחאות מחולשות, וכתבו א ו  אלהיס ה
ק עשרה, אלא שי״א לא הורו בשמיר ובמטה, ושמו  בין לה״ק בין לי״א אינם ר
 במקומם שנים אחרים, ותם קבורתו של משה, ואילו של אברהס אבינו, אבל
 יקשה לשון אף המויקין רמשמע שאס לדברי ה״ק הס עשרה, לסברה הי״א הס
ק ברברי ת״ק ולעולם ק בי״א האחרון, אם לא בא להוסיף ר פ ת ס ה  י״ב, אבל יש ל
 הס י״ב, או שמא בא להוסיף גס על הי״א הראשון, ולפי זה יהיו י״ר: וג״כ
 צ״ע אמאי זכר הקשת אחרי פ׳ האתון, והמן אחרי פי הארן, והמכהב יהלוחוה

 אחרי השמיר ושאר הדברים וגוי:
 ז'• שבעה דברים בגולם וגר, התחיל החלה הפרק בעשיריות, עשרה

/ ואח׳׳כ הביא ט  מאמרוה, עשרה נסים, עשיה דברים, ו
ס וגי/ ואח״כ הרביעייה, בארבעה  השביעייה, שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכ
ע מרוח וגו/ ואח״כ ירד למטן השלשה כל מי שיש בו ג׳ דברים ב ר ם וגי', א  פרקי
 הללו וגוי: ז׳ דברים בגילם כהב הרמב״ס ההפרש בין בור ועם הארץ וגילס
 ותכם ותסיר, כ׳ בור היא האיש אשר אין לו לא מעלות שכליוה ולא מעלות
ע ורומה י ם מן הטוב ומן ה  המדיח, פי׳ לא תכמה ולא מיסר, כאילו הוא ערו
ם הארץ ם ע  לארץ לא נזרע בה דבר מן הדברים, שהיא נקרא שרת ביר, אמנ
 הוא איש אשר לו המוסר והמרות הטיבות שהיא טוב לישוב הארץ ולקיבוץ המדיני,
רה: וגולם הוא האיש שיש לי מעלות  אבל אין לי מעלות שכליות שאין בידו הו
ם אינם שלימות אבל יש בהם ערבוב ובלבולין,  שכליות ומעליה המרות, אמנ
; וחכם הוא ס לרמותו לכלי אשר עשה האומן ועדיין לא נגמרה מלאכתו ל  ונקרא מ
 האיש שהגיע לשני המעלוה על השלימוה המדוה והתירה: וחסיד היא האיש
, ומפני זה נקרא  החכם שהיסיף במעלות המרות ער שהיו מעשיו מרובין מחכמתו
: ז׳ דברים בגולם וגו/ י״מ החחיל לומר ז׳ ד י ס  חסיד כי ההפלגה ברבר יקרא ח

 דברים



 פרהי אבות
 וחלופיהן בגלם: ח שבעה מיגי פורעניות באין לעולם על שבעה גופי

 עבירה
 —ש״ שניי היד אברחם אזולאי זיל—

פרטם , ו ם ט ר פ  דברים במלם ושבעה בחכם ואחר שאמר זה דרך כללי התחיל ל
ס סכלות ם לפי שבכולם הם כולם מליאות ז׳ דברים ובי ה ע ט  בחכם ולא בגולם, ה
ס שלילות השבעת מיני שכליות, ולהיות כוונתו להודיע שלימות ׳ !בתכם ה י  קטנ
 התכם לכך ביאר פרטיותם בחכם, חכם אינו מדבר בפני מ׳ שגדול וטי, להיות
ם היותם כולם שלילות בו: חכם איני מדבר בפני מי שהוא  שזה תכליתו כנ״ז ע
ט בחכמה אפילו שיהי׳ בתור, או מ  גדוג ממנו בחכמה ובמט!, פי׳ שהוא גדיל מ
ס הוא גדול ממנו במט; השנים אפילו אם אפשר שחכמתו אינו כל כך, אינו  א
ס היות שהוא גריל ל קאי אל השותק, כ׳ א מ א ק  מדבר בפניו: וי״מ מלת שהוא ז
 מחברו אינו מדבר בפניו, אפילו שחברי קט; ממני, וי״ס דלא גרסי מלת ממנו
 ונרסי בפני מי שהוא גדול בחכמה, פי׳ שאינו מעריך אס הוא גדול ממני בחכמה,
ק ם יטעה, כי לעולם יטעה הארס ויראה א״ע גדול מחברו, ל  כי בזה לרוב פעמי
 אמר בפני מי שהוא גדול בחכמה, כיי; שהיא אדם גדיל בחכמה אינו מדבר בפניו
: וי״ס דגרסי איני מדבר לפני (מי) שהוא גדול, ט מ  אפילי שלא יהי׳ גדול מ
 בלמ״ד, והכוונה שאיני קיפץ לדבר ראשי; קודם מ׳ שהיא גדול ממנו, אלא מטח
 הגדול לדבר ואח״כ אס ישאר לו שוס דבר של חידוש אז ידבר גס הוא, ופי׳
 לפני קודם מי שהוא גדול: ואינו נכנס לתוך דברי חברו, הנה זכר ג׳
) בחכמה ו ממנ ל( די ם והיא ג כ ס כשהוא בפני מי שראי׳ להיות ח  תלוקית שבתכם, א
ם  ומנין, אז אינו מדבר בפניו כלל, אלא שומע כדי ללמוד ילקבל ממנו, כשהיא ע
ס לתוך דברי תברו להקשות לו כנ  השוה אליו, והוא חברו שמתוכח עמו, אינו נ
ם תלמידו שבא לשאול ממנו שאלה איני משיב לו  עד שיסיים דבריו, וכשהוא ע
ק במתק, וז״ש ואיני נבהל להשיב תשובת השאלה לתלמיד  תשובת תיכן! ימיר ר
ס לתוך דבלי נ כ : שואל כענין יט׳, פי׳ כ׳ מי שאינו נ ; ק במתו  במהירות, ר
ס כתוך דברי חברי לשאיל ממני שאלות על דבריו כנ  תברו שואל כענין, כ׳ הנ
 אינו שואל כעני;, לפי שלא הטתו לסייס דבריו ואילו הבין סון! דבריי לא הי׳
ס לתוך דברי תברו נ כ  שואל, נמלא שהוא שואל, שלא כעני], וא״כ כשהאדם אינו נ
 בודאי שהוא יהי׳ שואל כענין, וכן הנבהל להשיב חשובה השאלה במהרה לפעמים
ק במתון ובעיון  יטעה בדין וישב שלא כהלכה, אמנם מי שאיני נבהל להשיב ר
 רב ימשך מזה שיה׳' משיב כהלכה: ואוטו־ על ראשי; ראשון וטי, פי׳ שהחכם
 לעולם ׳תתיל לפרש דבריו, או למאי דסליק מניה או למאי דפתח ביה, וזיש
 ואומר על ראשו; ראשון, כלומר אי הוא משיב על ראשון ראשון או על אחרון
 אחרון שבכלס, ולזה כפל ראשי; ראשון ואחיין אחרין לרמוז לזה, והוא מקישר
ם מ״ש למעלה, ומשיב כהלכה ואמר שכאשר הוא משיב על דברי חברו, הוא  ע
 משיב על דבריו או ממאי דפתח ביה או ממאי דסליק מניה, ואייו דועל אחרון
ק כאשר יעלה המזלג: ועל  במקום או, ותלופו בגולם כי איני מדבר בסדר, ר
ס חברו חידש לו שוס תירוש הוא מודה  מה שלא שמע וט׳, כלומר מתנאי החכם א
בה:  לו שהוא תירוש ומעולם לא שמעו אלא עתה שמעו מפיו כדי להחזיק לו טו



 עבירה. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב שר בצרת בא
 מקצתן רעבים ומקצתן שבעים. גמרו שלא לעשר רעב שר מהומה
 ושל בצרת בא• ושלא לטול את החלה רעב של בליה בא: דבר בא

 לעולם

 —פי׳ מכיי היד אביהם אזולאי—

ם לא הבין הדבר אימי לא הבנת־ א  וי״מ ועל מה שלא שמע, לשון הבנה, ב
 ואינו חחב־יש: ומודה ער האמת שהחכם אעפ״׳ שלפעמים סובר שהאמת
ם חברו מידה על האמת ואינו ס חברו, וכשנתביר לי שהאמה ע  אתו ולא ע
ת לקיים דברו והוא יידע שהוא שקר: וי״מ שיש בו דעת להבחין ו  מבקש טענ

 לעולם ולהודות על האמת •
 ח׳ שב^ה מיני פורעניות וגו/ נקראים פורענ־וה לפי שהם מדה כנגד

 מרה פרעון מה שלוה שאין כוונתו יה׳ להנקם מן האדם, אלא
: באים לעולם כ׳ הרע ה ר  לעוררו לשוב לפנ־ו, ולזה יבא לו העונש מרה כנגד מ
ת העבירה שאין הקב״ה חשלחו: באים לעולם מלה לעולם ב ס  הוא בא מאליו מ
 חיוחרח לאשמעינן שאין העונש זה הלו׳ אס איש פרטי אינו מעשר, אלא תלוי
 ברוב העולם וברוב האמה הישראלית בכללותה: ער ז׳ גופי עברה פ־׳ שאלו
ס פי ס עבירות חמורות ועיקריוה כמו הגוף, כי השאר הס כסעי  העבירוה ה
ה שיעשה הארס נברא גיף י ב : וי״מ מפי עברוה, לפי שמכל ע  ופרפראוה לאלו
ב של בלירה באה, בלורה ע / ר גו : מקצתן מעשרין ו ד ח  של חשחית וקטיגור א
ר וגי׳, ה־־נו בצורת (לפי) ש־בלר ט מ  הוא מיעוט הגשמים חלקה אחה ה
 מהם המטר, ולפי שמקצתן מעשרין שיש להס נדיבוה ורוחב לב והס שבעים
 וקצהס רעבי הלב וקחצניס פחוהי הנפש, לכן יהי׳ פורענייתס מרה כנגד מרה,
 שמקלתן שלא עשרו ־היו רעב־ס שהוא שלילת השבע, ומקצתם ־היי שבעים :
 גמרו שלא לעשר, פי׳ הסכימו שלא לעשר כלל, כמו נמנו וגמרו: וי״מ גמרו
 כלומר אחר שהחחילו מקצהן שלא לעשר ולא מיחו בידס עבירה גיררה עבירה
 ובנקל ה־לה״ר מפתה וממר הענ־ן שכלם גמרי שלא לעשר: רעב שר מהומה
ב של מהומה הוא ש־תעסקי במלחמות וקטטות ומקר־ס ע  וגוי, הרמב״ס פ־׳ ר
ת הזריעה לטרדת העולם, י־״מ ענין המהימה ע  שיתחדשו להם ער שלא ־זרעו ב
כנסת במע־ בנ־  הוא מה שאמר הכתוב ואכלתם ולא תשבעי, כי מהומה ומארה נ
 ארס ולא זו בלבד אלא לשנה הבאה בעין שגמרו שלא לעשר בשנה שעברה,
 הבא עליהם גס מכה בלורה שהיא עלירה גשמים, ולכן הקדים ענין המהומה
 לבצורת לפי שבאותה שנה שגמרו שלא לעשר אין בה בלירה שכבר נתברכו
 השדוה, אלא עינשס שיאכלו ולא ישבעו ואח״כ בלורת כנז׳: ושלא ליטול
 חלה וגוי, מ׳׳ש ושלא ליטול בוא׳׳ו כלומר הוא ענ־ן נוסף על גמרו שלא לעשר
 הגז/ כלומר חלבד שגחרו שלא לעשר חזרו וגמרו שלא ליטול חלה: רעב של
 כליה באה, רש״י פי׳ שברעב של מהומה עדיין איגס מהיס אלא עד זמן שגמרו
ב של כל־ה הוא שלא ימטיר כלל ויבשו ע  (שלא) ליטול חלה: והרמב״ס פ־׳ ר
 הנהרות והאגחיס כאוחר והיו שח־ך אשר על ראשך נחשה: ו־״ח שכעבור החלה

 עונשם



 לעולם על מיתות האמורות בתורה •שלא נמסרו לבית דין ועל פירות
 שביעית: הרב באה לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין ועל המורים
 בתורה שלא כהלכה י ט היה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל
6 גלוי עריות ועל  חלול השם: גלות בא לעולם על עבודת כונבים וע,

 שפיכות
 —פי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי ז־ל—

 עינשס מריבה שאין לחלה שיעור מן התורה, ולא חשו למלות ה׳ אפילי בדבר
 מועט, יכן דרשי חז״ל והפקדתי עליהם בהלה אל תקרי בהלה אלא בחלה, וכן
: דבר ת ו פ ל ח ת  דישו באלה אל תקרי באלה אלא בחלה, שאותיות אחה״ע מ

 בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לב״ר, י״מ כנין שלא.
 בהתראה או כגון שברח העובר, וי׳׳מ שהם חייבי כריתות או מיתה בידי שמים,
 והנה המחריב מיתת ב״ד, מיתתו היא בהיותי בריא אילם, וכן המיכה בדבר
: ועל פירות שביעית שהאל ית׳ לוה שהבעל ר ב ק  לפעמים הייס כאן והייס ב
 השדה והעני שניהם שיים כפירות שביעית, וזה שלא הפקיר שדהו בשביעית כפר
ת אלא נים, לכך יבא עליהם הדבר שאינה מיתה טבעי  בהשגתתו ית׳ בתחתו
 השגתיית מרה כגגד מרה, כ׳ לזה מכה זו אי; לה רפיאה כפ* הטבע, יי״מ שהדבר
 בא על פירות שביעית, שאינו רילה לכלות אותם מ; הבית, יבא דבל ויכלה,
 וי״מ שהנוזל פירית שביעית מ; העני כאלי ניטל נפשו והיא שיה אל הריצה: חרב
 בא לעולם על עינוי הדין וגו׳ י״מ עניי הדין כשאי; דיינים ממינים לדון בין איש
 לרעהו שאי; עניי הדין גדול מזה, כ׳ הוא צועק ואינו נענה כ׳ למי יצעק התובע ולמי
 ילך לו לדין ולתבוע את חברו, ואחר שקבעו דיינים לדון שלריך להזהיר שלא יעוותו
 הדין וז״ש ועל עוות הדין, יאס הדיינים הס שלא הגיעי להוראה, ומורים, ולז״א
 ועל המיר־ס בתורה שלא כהלכה, ולהיות כ׳ עי׳ עיט׳ הדין ועוות הדין גדלת
כ בא החרב של אייב לשלול שלל ילביז בז יכן כתיב והבאתי  העני בביתס, עי
 עליהם חרב יגי׳, וכתיב בתריה יען וביען במשפטי מאסו וטי,: ועיניי הדין יעוותו

: ת ח  והמורים וגוי, כילם נחשבים לעברה א

 ט' חיך, רעה באה לעולם על שבועת שיא ייי׳, פי׳ רש״י שביעת שיא וחילול
 השם עוליס לאחת ואין כאן אלא ד' עבירות, ומה שעל עבירה זו
ם ע ט : י״מ ה ם קי  ליקה גלית ועל זו כליה, הכל מפירש בבמה מדליקי; משעם הפסו
 שהתיות אינם באיס לישוב לשריך! טרן) הוא מפני המורא שנתן להם הקב״ה מבני
 אדם כענין שנאמר ומיראכם וחתכם יהי׳ על כל חית השדה, וכאשר נשבעים
ר צילם מעליהם ואי; החיות יראים מהם, כ׳ במת שחלל שם ה׳  לשיא ולשקר ס
 סר צילם מעליהם, והפך מזה דניאל שקדש שס שמיס על ידו סגר פוס אריותא
 ולא חבליהו: וי״מ הס חטאו בפה בשבועת שיא,לזה ושן בהמיה אשלח בס, ועוד
 שההפרש אשר בנינו ובין הבהמות הוא במבטא ולזה אני מושלים עליהם, ולכן מי
ס לבהמות : גלות בא לעולם מ ר  שלא חס על כבוד קיט ראוי הוא להיות מ
/ מרה כנגד מרה, כ׳ כשעובדים ע״ז הקב״ה טלה ממקומו מב״ה גי  על ע״ז ו
: ועל ג*ע ם י ר ח  ועולה לישמים, כן ישראל יגלו מארלס שנאמר ועבדת שם אלהיס א

 מרה



 שפיכות דמים ועל שממת הארץ: בארבעה פרקים הדבר מתרבה
ל שנה ושנה.  ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבי
 ברביעית מפני מעשר עני ־:׳בשלישית. בשביעית מפגי מעשר עני
 שבששית• במוצאי שביעית מפני פרות שביעית• במוצאי החג שבבל

 שנה
״ מכ״י ה"־ אברהם אזולאי— פ — 

ה לפי שאסרה ל מ מ ה שהגלה האשה מביהה ו ב  מרה לנגד מדה שהרי הוא ס
ל שפיכת דמים מדה כנגד מדה, ע  לבעלה, לכן הי,ב״ה מביא עליי בלוח : ו
ג מן העולם הזה, הקב״ה מביא עליו גליה באיפן ה־  שאחר שהגלה את האיש הנ
ר שמיטת הארץ מרה כנד חדה, שהיא לא נתן ע  שימית ע״׳ אחריש בגליה/ ו
 מניחה לארץ בשנה השביעית הקב׳׳ה מגלה איתי ממקימו באופן שלא יהי׳ מנית
 לקה רגלו, שנאמי אז תרצה הארץ את שבתותי׳ כל ימי השמה: וי׳׳מ כי ע״ז היא
 לאלהי נכר האיץ, יג״ע היא טימאת הארץ שנהמר בי ולא תטמא את אדמתך,
 יש״ד היתה תלויה בארץ שנאמר בו לארץ לא ׳כיפר בדס אשר שופך בה והדס
 יחניף את הארץ, יכן שמיטת הארץ שהיא מניחה הארץ. לכן ראוי שיה־׳ גילה
 ממנה ילא יגיע לו הנאה ממנה כלל מרה כניד מרה, תחת אשר לא רצה
 במניחתה יתחה אש־ טמא איתה בנ״ע והלך אתרי אלה־ נכי• הארץ בע״ז ישפר
 הדס הנקי, ראי׳ שיהי׳ גילה ממנה מרה כנגד מרה: וי״מ כי בא הגלות על ג׳׳ע
כ יבא הגלוה ולא יכירו י ̂-ה לא יכירו בניס אבוהס, ע  מרה כנגד מרה, כ׳ ע״׳ הז
: בארבעה פרקים הדבר מהרבה  איש את אחיי כמה שקרא לבן יבת אלישע כ״ג
ב בא לעולס וגו׳, ולא זכר ע  וגו׳ אע׳׳נ שנז׳ לעיל סי׳ ח׳ שעל ביטול המעשרות ר
ס יהיו רובם אינם מעשרים או ״מ דלעיל מיירי ע  שבא הדבר על המעשרות, י
 קצתם מעשרים וקצתם אינם מעשרים מחלה על מחלה, והנא מיירי אס היו מיעיטא
א מיירי כשיה׳׳ הדבר לסבה מה, אמר שיתרבה  או מיעועא דמיעיטא: אי נמ׳ הנ
 הדבר באלו הזמנים מפני מעשר עני, והני ד״קא לישנא דמהניהץ דקהני בד׳
: ברביעית ובשביעית יגו׳, ם ל י ע  פרקים הדבר מתרבה ולא קתנ׳ הדבר בח ל
 פי׳ שאין הדבר מהרבה בשלשיה ובששיה דהיינו בשנה אשר בה חטאו אחד אשר אספו
 פרוהיהס ולא עשרו מעשר עני, אלא ה׳ ית׳ מאריך אשי עד השנה הרביעית
 והשביעית אולי ׳שובי, וג׳׳נ איני מתרבה מיד במולאי שלשית ושש:ה שהוא התחלת
 רביעית ושביעית, אלא ברביעית ובשביעית, ילהכי לא התני במוצאי שלשית וששיה
 כדקתנ׳ במילא׳ שביעית, והטעם שאין מתניה עניים סיבה ביאה הדבר בעלם
 ובראשונה, אלא שמהרבה לבד כנז', ולזה כפיריה שביעיה אשר הס סיבת ביאת
י לעיל דבר בא לעילם על פירוה שביעית, לזה הינף  הדבר בעצם ובראשונה מז
מ לפי שעין מעשר עני איני אלא בשב יאל העשה ״  ומיד במולא־ שביעית מרבה : ו
ם על פירית  שלא עישר, ־1הכי אין עינשס תיכף ימיר במילא׳ שלשית וששית, אמנ
 שביעיי׳^שהעין היא בקיס עשה שאסף וליקט פירית שביעית, יכן גזל מתניה עניים
 ג״כ היא בקיס עשה חמיי־י טפי ילהכי קהני במוצאי שביעית מפני פירית שביעית
 ובמוצאי החג וגי׳ מפני מהנות עניים : הג״ר מפני גזל מתניה ענייס, וי״ס דגרםי מפני

: ס ״ נ  גזל ומתנות ע
 ארבע



 שנה ושנה מפני נזל מתנות עניים: י ארבע מדות באדם. האומר
 שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום.
 שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך חסיד. שלך שלי

 ושל•

 —פי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי—

/ כלומר ד׳ מדות באדם מצד גו  י' ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ו

) ומיירי ת  היותו ארס מחלקי הקבוץ המדיני, לא כפי היותו בעל ד
ם חבירו השוה לו ואינם נצרכים זה לזה, ואינם רוצים ליהנות  בהנהגת האדם ע
 זה מזה, יאומר שלי שלי ושלך שלך, ת׳׳ק סבר כ׳ זו מרה בימנית כיון שהיא
׳ כי אין להעריך  מדהממוצעה בין ההסיד והרשע שדם שתי קציוה, ויש אומרים סבר
 המרה בערך השת־ קציוח, אלא בערכה במה שהיא ממנה שאינו רוצה להנות
ו שאינו צריך  אחרים משלו: וי״א שזה מדת סדום י״מ, שאס ה־וס אומר לחבי
 שלי שלי וגו׳, למחר יאמר דבר זה אפילו לעני, יזו היהה מדת סדים, כי יד עני
ס ראוי שתקרא  ואביון לא החזיקה וא״כ כיון שמדה זו מביאה לארס לקניה מדת סדו
: וי׳׳מ כ׳ שתי הסברות צדקי יחדו דמר אמר חרא למר ס ו ד  היא בעצמה מדת ס
 א׳ חדא, ילא פליט כי הכל כפי כמנה האומר כ׳ אס מה שהיא אימר ושלך שלך הוא
/ אף אס יאמר שלי  לכוונה טובה שלא ליהנות משום אדם, כי שונא מתניה יחי
ה הרי יש לו כנגדה מרה טיבה שאומר שלך שלך כנז׳ והרי ע  שלי שהיא מרה ר
ם אס כוונת זה האיש ם מרה בינונית, אמנ א ר  הס ממוזגים זו בזו, ולזה ק
 עיקרה לתום על ממוני כי הוא כילי, ועיקר כוונתו היא לומר שלי שלי,
 והוא רוצה ליהנות מחברו אלא שהוא ביש מהכריות כ׳ איך הוא רולה
 ליהנות מאחרים, ואיני ריצה להיות מהנה לאחרים, לכן כדי שתתקיים מחשבתו
 שאומר שלי שלי, ע״כ הוא אימי וגס שלך יהי׳ שלך, ולכן היא מדת סדום
: שלי שלך־ ושלך שלי ע״ה, ר״ל טוב ליישוב ס ת״ק כנ״ז  ובזה לא פליג׳ י״א ע
ס זולתו ותתרבה האהבה כי  הארץ מפני שיש בו מעלות המדות שתיטב בהם ע
 עיקר הקיבוץ המדיני הוא להעדר זה מזה ושלא להקפיד זה על זה: וי״מ שקראו
ס הארץ, משוס דבשלמא מה שאומר שלי שלך הארס רשאי בשלו לעשות בו  ע
 כחפלי יליתני במתנה למי שירלה, אמנה מה שאומר ישלך שלי הס דברים
ס הארץ כ׳  בטלים כ־ דבר זה הלי׳ ברלון חברו לא ברצוני, לכן קראי ע
: וי״מ ע״ת כי לא מחכמה היא זאת כ־ שונא מתנות ־ח־/ כי המרה סכל  הוא טפש י
לם: ן זי היא מדת כל אדם, ר״ל רוב העו  הטובה ל־הן ושלא ל־קח: ייש טרסי
 שלי שלך ושלך שלך חס־ד, לפי שנטה מן הממילע אל אחד מהקליית, ולא
 אמר תחילה שלך שלך, משוס שבשל חברו פשיטא שאינו רולה ליהנות אלא
 אלא אפילי במה שהיא שלי, אומר לחברו אחר שנהנ־ת מממוני ושלי נעשה שלך
 איני ריצה לקבל ממך אפילי כנגד מה שקבלת ממט, כ׳ כבר נעשה שלי שלך ישלך
ת ממט, כ׳  שלך, חסיד.־ וי״מ שמה שאמר ישלך שלך אין הכיינה שאיני רוצה לימי
 פשיטא שהחסיד הוא שונא מתנות, אלא הכונוה לפ־ שהאדם ביש ליהנות מממון
 חברו, וכדי להסיר מסוה הבושה מעל פניו אומר לו לא תעשה הפרש משלך לשלי

 וכמו



 מז
 ושרי שרי רשע: יא ארבע מדות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות
 יצא הפסדו בשברו. קשה לכעוס וקשה לרצות יצא שברו בהפסדו.
 קשה לכעוס ונוח ררצות חסיד. נוח לכעוס וקשה ררצות רשע:
 יב ארבע מדות בתרמידים. מהיר לשמוע ומהיר לאבד יצא שכרו

 בהפסדו
 — פי׳ סכיי היד אברהם אזולאי—

 וכמו ששלך שלך מבלי בושת, כי הוא חלקך, כן ממיני תחשוכ אותו כאלו היא
 שלך לא תבוש בזה:

 יא ארב?{ מדות בדעות וגו/ פ־ ברלין, וי״מ ברעיה על יישוב השכל, כלומר
 ד׳ מדות ביישוב השכל ועריפו, ותלה אלו המרות בדעות, ולא אמר
ס והרילוי הוא תליי בדעת, לפי שכלי סבלנותו ע כ י לעיל, לפי שעני] ה ז  בארס מ
 דאע״ג שהכעס התפעלות חמר׳ וכ״ש אס יהי׳ אדומי׳ עכ״ז להיות השכל מישל
 על החימר אפשר להסיר ממנו כח הכעס אשר הוא השרש פורה
 ראש ולענה הפחיתייח כלס: נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שברו בהפסדו,
 יצא שכרו שהוא מקבל במה שהוא טח לרלית, בהפסדו שהוא מפסיד במה שהיא נית
ט במה שהיא נית לדלית ע  לכעיס כלומר שגדיל הפסדו משכרו יר״ל שהשכי הוא מ
לק ־לא פ״י לגמרי בשביל גידל ההפסד שיש לי במה שהוא טת לכעוס שנשאר  י
ס אס הוא קשה לכעוס וקשה לרצות  לי קלת הפסד וזאת ה־א מרה ביטטת, אמנ
 יצא הפסדו בשכרו פי׳ ילא הפסדו לגמרי במה שהיא קשה לרצות בשכרו בשביל
 גידל השכר שיש לו במה שהוא קשה לכעוס משמע שהשכר הוא ־והר גדול מההפסד
 שנשאר בידי קלה מהשכר,'וזהו מרה הלדיק מאחר שההפסד הלך ונשאר בידו
 השכר, ואע״ג שמדת הלדיק ראוי להקדים קורס לב־טני לעולם, הכא הקדיס
 ההנא מרח הבינוני לפי שהנוח־ס לכעוס וטח־ס לרנות הס רוב העולם
 יוהד מהקשים לכעוס וקשים לרליה שהס מיעט־ס, לכן הקדים התנא
: קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, קמ״ל  לפרש יירה הב ניני החלה
ס מעולם, לז״א שזה נקרא חסיד ע  דלא חימא שלח יקרא חסיד אלא מי שלא כ
 לכי׳ שמי שלא יכעיס כלל נקרא מלאך: נוה רכעום וקשה לרצות רשע וקמ״ל
 דלא תימא שלא יקרא רשע אלא מי שלא יתרצה כלל אבל מי ש־תרלה אפי׳
 בקיש־ לא ־קי־א רשע קמ׳׳ל, יי״מ דחס־ד ורשע דקאמר הכוונה ע״ש סופו דכיין
 שיש לי מרה זי היא פתח תקיה לקנית שלימית החסידות בשאי־ המדיח כיון
 שמרה זו ריב טפי התירה יהמליה תלו־־ס בה וע״כ מעהה נקרא חסיד, וכן הרשע
 אף אס עד־־ן לא הרשיע מעשיי כיין שקנה לעלמו מרה הכעס ה־א אב־ אביה
 הטומאה להוליד ממנה עב־רית חמירית גלילית, יכן אמ־ו רז״ל כל הכועס כאלי
/ א׳׳כ מהתלה בשעה הכעס נקרא רשע, והטעם כתב האלה־ הר״יא ״  עובד ע
 זלה״ה שבכל העבירות החמיריה פיגס האדם נפשי לבד, אמנם ע״י כגון הכעס

נכנסת תחתיה נשמה טמאה מאל זר, ודי בזה:  תצא ממני נשמהי הקדישה ו
ב ארב^ מדות בתלמידים, הס הריליס ללמיד ולקטה הייכמה יאימר ״  י

 שיש ד׳ מדר־גית בשכל החכמ־ס המשתדלים להשיג החכמה:
 מהיר



ת, מהיר לשמוע  בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשנ
 וקשה לאבד זה חלק טוב. קשה לשמוע ומהיר לאבד זה חלק רע:
 ע ארבע מדות בנותני צדקה. הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו
 רעה בשל אחרים. יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו. יתן

 ויתנו
 —פי׳ מב״י ה־ר אברהם אזולאי

ו ־הפסדו ת ט י מ  מהיר לשמוע ומהיר לאבד וגי׳ •צא שכלי במה־לית :
 שמאבד מהל כלומל לא עלה בידי כלום: קשה לשמוע יקשה לאבד יצא
 הפסדו ממה ששמע בקושי ונמלא מרה זו מועילה במקצת ־ש״׳ ז״ל: ואפשל
 לומר ראע״ג שהמדות הנ״ז במשנה אינן רצוניות אלא טבעיות כפי מזג האדם
 עכ״ז יש ביד בחירת האדם להטות עבעו ע״׳ השתדלות אל הקלה האחר, ולזה
קט התנא ילא שכרו בהפסדו יגי׳ כלימ׳ שיה׳׳ לו שכר על הטיב שהבין מהרה  נ
 ויש לי עונש והפסד על ששכח מהרה, ואם הי׳ הדבר טבעי באדם שא״א לעשות
 הפכי אינו ראוי לא לשכר ולא לעונש: מהיר לשמוע וקשה לאבד חכם, כלומר
 זה יחכם באמת כי בהיותו ממהר לשמוע ולהבין יוסיף לקח יום יום יבמה שיהי׳
ב: והה שקדם ׳ זי חלק טי ס ־ נ  קשה לאבד תעזור לו שתק״ס בידי: יי״ס ד
ם אע׳׳ג שראוי לומר החלק הטיב החלה נ ח  החלוקות באמלעיות קידס לחלוקת ה
/ אפשר לומר  ואחיכ ב׳ חלוקות האמצעיים ואח׳׳כ החלק הרע והיא הקלה השנ
ם כנז׳ לעיל: קשה לשמיע ע א ששם יש לו ט ר משום דלעיל סי׳ " ד ס  דנקט ה
 ומהיר לאבד זה חלק רע ול׳׳א רשע לפי ששכל האלם מתנה מהשם
 וכן אמרו חכמי המחקר (חסרי) והמוסר קנין ורמב״ס כתב דלא שייך

) בידיס: ר ס ח  לומר צדיק ורשע (

 י״נ׳ ארב?{ מדות בנותני צדקה. ׳״מ כ׳ לא דבר (חסר) .
 נותנים הללקה בפיעל, אך הארבע מדות (חסר)

) וכאלו ר ס ח  ברצון הנתינה ותהי׳ מלת חצה שיתן וגו׳ מושכת עלמה (
ה ע  אמר שהרוצה במה שנותן הוא ואיני ריצה במה שיתנו אחרים הנה הוא עינו ר
 בטל אחרים. ואע״ג שבענין המעשה והנתינה הוי! ניתן וגס האחרים ניהניס
, אבל זה האיש היה רולי; שהאחרים יהיו קמלניס כדי שלא ס  כ׳ נדיבים ה
ה בשל אחרים למנוע מהם הטיבה שהיא כאלו היא כבר ע , זה עינו ר  יחני הס
 באה, כאומרי ובחנוני נא בזאת והריקות• עליכם ברכה וגי', ויתן ויתנו אחרים
 וט׳ שרוצה שיתן וריצה גס שיתנו אחריס חסיד, פי׳ הצדיק כי איני משתדל רק
ם ה ל י ה ת ת  לשלמות עלמו שניהן לדקה בעין יפה ומשתדל למצא אנשים מהיגניס ל
 זה יקרא לריק אבל מ׳ שלא די לי בזה אלא שמשתדל גס שיהיו אחרים זיכיס
: וי״מ שמדת הרינה שיתן היא צדיק יאיני חיטא במה ד י ס  כמוהו זה יקרא ח
 שאינו ריצה שיתנו אחרים, מאחר שאינו מכריח חיתם שלא יתנו אלא שלבו חפץ
, ימי שהוא ה בשל אחרים כניז ע  שלא יתנו אחרים אבל ׳לדק עליו שעינו ר
 רוצה שלא יתן איני חוטא בשביל זה אלא שאין לו זכוה ומפסיד הזכית שהי׳
 יכול להרויח ומפסיד העושר שהי׳ יכיל להתעשר אם הי׳ עושה הצדקה, אבל



 1 מדו

 ויתנו אחרים Ton. לא יתן ולא יתני אחרים רשע י יד ארבע מדות
 בהורבי לבית המדרש. הולך ואינו עושה שבר הריבה בידו. עושה
 ואינו הולך שבר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה
 רשע: טו ארבע מדות ביושבים לפני חכמים. ספוג ימשפך משמרת

 ונפה

 —פי׳ םכ״י היד אברהם אזולאי—

 במה שרולה שיתנו אחרים הוא טיב, א״נ בחלוקה שלא יתן ייתנו אחרים הוא
 עישה טיב ולא רט, וא׳כ היא מרה ב־טנית, והר׳ מרות הוא, הבינונית ומדת

ק וחסיד ורשע: י ר  מ
 י״ד ארב?{ מדות בהולני לביה המדרש, יש הפרש בי; התלמידים ובין הילכי
 ביה המדרש יבין היושבים לפני חכמים, ני ההלמידים שזכר ההנא
 לעיל סי׳ י׳׳ב שהתלמידים נקראים על הלומדים מעלמס שכבר פסקו ללמוד עם
ס שעות ידועות מי ם ההילניס לבית המדרש הס ההילניס ללמוד לפני תנ  הרב, אמנ
ס הנז׳ סי׳ ט׳׳ו הס מי ם היישביס לפני חנ  ביום, ואח״כ הולכים לבתיהם, אמנ
ס יומם ולילה •־ בהולבי בית המדרש ב  ההלמיריס שהם יישביס תמיר לפני ר
 כלומר המחוייביס לילך לביה המדרש: הולך ואינו עושה פי׳ רש״י ז״ל אינו
ם, עושה ואינו הולך שלומד בביתו  עושה שאינו לומר כלום אלא שומע מאחרי
 עכ״ל, וי״מ כיונה הולך הוא בינוני כלומר בההמרה גדולה הולך לבית המדרש
 ואינו עושה פיריח שאיני מלליח כלל לפי שאינו נוהן לב לשמוע מה שאומרים
ר — ס ח ע מלכת אל ביה המדרש — מנ ת כלל, עכ״ז אינו נ י ד  ואע״ג שאינו עושת פ

 שכר הליכה בידו, ויש שהוא עושה פרי מללית בלימודו ומפלפל — חסר —
ר — ס  זה שכר מעשה בידו לבד כלומר אפי׳ שטרח בביתו ועשה והצליח — ח

־ — בביתו ש ח  זה *דבי לו שכרו כאלו הלך רק שכר מעשה בידו: וי״מ —
 היה עושה ומלליח עכ״ז הולך לביה המדרש שעישה — חשר — עצמו ומראה
— לא הולך ולא ' ( ר ס ח  כאלו הוא לריך אליהם ללמוד זה שא חסיד — (
 עושה וגו׳ כי מה שלא עשה הוא מפני שלא הלך שאלו הלך הי׳ עושה פרי
 ומלליח זה הוא רשע, וכפי׳ זה עושה ואיני הולך הוא לריק וזכר התנא כל
 החלוקוח: בינוני וצדיק וחסיד ורשע, ולפי שהמנהג ההילכיס לביה המדרש ואינם
ס יותר מרובים לכך הקריס התנא לפרש מרת הבינוני למרה הלריק:  עוםיס ה
 וי״מ שהכונה בהולך ואינו עושה שאינו מחזר אחריהן לעשותן וכשיבאו לידו יעשה
 איתס על דרך מקרה, ועושה ואינו הולך לבית המדרש לידע דקדוק המלות ולהחמיר

 בהם אבל עושה לפי ידיעתו המועטה, יש לו שכר בעשיה זו:
 ט״ו ארבמ מדות ביושבים לפני חכמים, ׳״מ מ״ש ביושבים לפני חכמיס
 ולא קתני בהלמיריס לאשחועינן אגב אורחי׳ כי עיקר הלימוד לא
ס יומס ב  יעלה ביר המתלמד רק כאשר יהיו קבועים תמיר יושבים לפני ר
 ולילה : וי״ח שהיושבים לפני חכמים אינם אלא חכמים שבאים לפני
 תכמיס גדולים מהם. לשאת ולתת לפניהם ברברי החכמה: ומאי לתני
 והדר מפרש, י״מ לפי שכל מרה מאלו יש לה חרא לשבח ותרא לרעותא



 ונפה. ספוג שהוא סופג את הכל. ומשפך שמכניס בזו ומוציא בזו משמרת
 שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת
 את הפלת י• טץ כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה.

 ושאינה

 —סי׳ טכ״י ה •ר אברהם אזולאי—

 להכי תנא והדל מפרש, א׳ כגגד השבח ואחת כנגד הננאי, והענין כי הספוג
 ספוגגא בלע׳׳ז שסופג הכל יש בו אחד לשבח שהוא מקבל הכל וממהר לשמוע
ם יש בו בחינה אחת לגנאי, כי הספוג סופג ואינו שיפן אלא על ידי  ולהבין, אמנ
ס לא  שמעצריס איתי בן הידיס כן יש מ־ שלימד יאיט רוצה ללמד לאחריה א
 אחר עמל וטורח שדוחקים אוהו הרבה ומפצירים בו עד שמוציא מן המיס שבו
 ללמדם לאחרים וזו מרה מגוגה עד מאד כי מיגע בר וגו׳ והמשפך יש בו שחי
 בחינית אחד לשבח ואחד לגנאי והוא הפכי׳ לספוג, כי בבחינת השבח שבספוג
יס בזו ומוליא  שסופג אה הכל יזוכרו לעולם, המשפך הוא ממהר לאבד והוא שכחן מכנ
ס לא ע״י שדוחקים אותו, ויש במשפך  בזה ובבחינה שהספוג אינו מוציא לאחרים א
 לשבח שהוא שופך למקום אחר בלי קמצנות כלל ומשפיע, ודימה השכחה למשפך
 שהוא רחב מלמעלה וקלר מלמטה, כן התלמיד הממהר לשמוע אין מהירות השכחה
 כמהירות השמיעה, כי הוא מקבל כל הדברים בבת אחת, אמנם השכחה אינה בבה
; משמרת ט ע ט מ ע ט כמו המשפך שהוא קלר מלמטה ומולא מ ע ט מ ע  אחת אלא מ
 שמוציאה היין וגו׳ גס בזו יש בה אחת לגנאי, שהדברים המשובחים כמו היין
 פולטן ושוכחן והדברים שהם פסולת כנין פשטי׳ ומשלים וקלת הגדות דרך
ס וכן אמלו חכמי המוסר על זה, ע  שעשוע ושיכח־ס העיקר וזהו רוב המין ה
 אמר החכם לתלמידו אני הקלב והחכמה הלאן ואתם התלמידים הס הקינים
ס הס הכלבים ע  שכל אחד יקנה כפי עשרו וכן יקבל כל אחד כפי שכלו, וההמון ה
 כלומר שלא יבא לחלקם רק העצמות והקליפות והדברים המושלכים, ויש במשמרת
 בחינה לשבח שכאשר שומע ומקבל חרושים מרבו מעורבים, הטובים דומים ליין
ם השמרים איט מוציא לחון אלא הדברים אשר נראו בעיניו אמתייס כדי לשבח  ע
ם השמרים והדברים שאינם אמהייס לא ׳ציאס לחון נ מ  ורומס רבו אשר ממנו קבל, א
 כדי שלא ילעגו לי: נפה שמוציאה את הקמח וגוי, נפה הנז׳ כאן אינה נפה
ם כי אף היא מוציאה הקמח הטוב וקולטת המורסן כמו המשמרת ולא גאמר ת  ס
פת הסולת, שהסולת גס מן הקמח, והקמח  אלא על הנפה המיוחדת וקרוייה נ
 פסולת בערך הסולת, והיא הפכית למשמרת שאינה שוכחת ומוציאה כי אם
 הפסולת, והדברים העיקריים המשובחים כדמיון הסולת קולטת אותן וזוכרן,
 אמנם מה שהוא במשמרת לשבח בהיותו חפן בשבח רבו ומיליא לחון את היין
/ יש בנפה להפך, כי יש ארס ז  ואת השמרים קולט בתוכו ואינו מיל־א; לחון כנ
 רומה לנפה בזה כי טבעו להתכבד בקלון חברו ובוחר הפסולת שבדברי חברו
 ומוציא אותן לחון משמו כדי לספר בגנותו, והסולת שהיו בדבריו קולט אותן
ס המרות  בתוכי כרי שלא לספר בשבחו כמו הנפה וגו׳: וי״מ כי כל אלו הנז׳ ה



ט  פר לן אבות מ
 ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שהיא תלויה
 בדבר זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד
 ויהינתן: יץ כל מחלקת שהיא לשם שמים סופה להתקים ושאינה לשם

 שמים

 —פי׳ מכ״י היד אברהם אזולאי—
 המשובחות ביושבים לפני חכמים, ולזה כינה אותם ביושבים לפני חכמים, שכמי
 אלו המריח המוכיח צריך שימלא ביישב לפני חכמים, א׳ שצריך שהיה שכלו כפתחו
 של אולם ולא נפל דבר אחר מכל רברי רגיתיו כספיג שסופג הכל וג״כ לריך
 שיהי׳ כמשפך שעיקר תשמישי למלאות הכלי שפיו לר כן לריך למי שהיא יושב
 לפני תכמים שיעשה כמשפך ללמר הרבריס למי שלא הבינם ומקבל מרבו הכל
ע כרי ע ט מ ע  בבח אחת כמו צר הרהב של המשפך ומוציא מלי הקלר ומלמד מ
 שיוכל להבין הארס הרבריס אשר שכלו צר וקצר להשיג, וג״כ צריך כאשר ילמר
 הדברים לאתרים יעשה עצמו כמשמרת שמוציאה אה היין וגו׳ כי לפעמים יש
 בדברי חורה ובדברי רז״ל ,וברים זרים לכאורה נראים ת״ו כשמרים ואס ילמדם
 ויוציאם לחיץ אולי יביאו לירי כפירה וכיולא, ולכן צריך כשילמד לאחרים להוליא
ח היין כמשמרת וקולט מה שנראה בעיניו כשמרים כדי שלא יטעו המין העם  א
ה שלא יגלה סודות התורה פ נ  בדבריו, וכן ג״כ בענין הדברים המשובתיס יעשה נ
 לכל רלאו כל מוחא ומוחא סביל להו אלא מוציא הדברים ההם כקמת שהוא
ם ללמוד דברי תורה ע״ר הפשט לכל ארס, והסולת והוא רמז ע  מאכל המון ה

: (הג״ה גדול ימטושטש.) ו  לסתות התורה קולט אוהס לעצמו וכיולא ב
 ט״ז בל אהבה שהיא תלוי׳ בדבר יגו׳ י״מ לפי שהפילוסוף כפי גודל
 תקירהו ראה שהאהבות בכלל הס שלשה מינים, והס אהבה הטוב
ם ההנא האלהי לבו ראה  במה שהוא טוב ואהבת הערב ואהבת המועיל: אמנ
— בשני כוללים והס אהבת הטוב ואהבה הערב. כי אהבה — ר ס ח — 
ס לא יערב לי לא יבקש הו בלי  מצר הערבות שערב לאוהב התיעלת ההוא כי א
 ספק. ולז״א שכל אהבה שהיא הלוי׳ בדבר והוא תערביה, כמו שביאר במשל פרטי
 משני אוהבים אשר היתה אהבה הערב אללס בהפלגה עד הקלה האתרון והיא
ק כל זמן שההמיד הערבות  אהבת אמנין ותמר, והנה האהבה ההיא לא קיימת ר
ת האהבה ובביטול הערבות מהבטל האהבה, כמו שקרה לאמנין ב  ההוא שהיא ס
 עם תמר: אך כאשר תהי׳ האהבה אהבת הטיב במה שהוא טוב ואין לה הלייה
 בדבר דבק בתומר, באופן שלא יפיל בה ההפסד, ודאי אוהה האהבה אינה בטילה
 עולמית וז״ש ושאינה תלויה בדבר אינה בטילה עולמית, וביאר במשל אהבת דוד
: וייס דגרסי  ויהונתן שהיתה אהבת הטוב במה שהוא טיב בלתי תלויה בדבר כלל
תב הר״י אשכנזי זיל שכן עיקר כי יהונהן הי׳ עיקר נ  זי אהבת יהונתן וריד, ו
, ונן למטה גבי  באהבה, וכן הזכיר ג״כ למעלה אמנין ואת״כ תמר

 מתלוקת שמאי והלל:

 י״ז כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקים, לפי שהמחלוקת
 והאהבה הס הפכיים זה מזה, כ׳ האהבה נמשכה מן השלום והמחלוקת



 ינפה. ספוג שהוא סופג את הבל. ומשפך שמכניס בזו ומוציא בזו משמרת
 שמוציאה את היין\קולטת את השמרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת
 את הסלת ־• טז כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה.

 ושאינה

 —םי׳ טכ״י ה״ר אברהם אזולאי—

 להכי הנא והדר מפרש, א׳ כנגד השבח ואחה כנגד הגנאי, והענין כי הספוג
 ספונגא בלע׳׳ז שסופג הכל יש בו אחד לשבח שהוא מקבל הכל וממהר לשמוע
ס יש בו בחינה אחה לגנאי, כי הספוג סופג ואינו שופך אלא על ידי  ולהבין, אמנ
ס לא  שמעצריס אותו בן הידיס כן יש מ׳ שלומד ואינו רולה ללמד לאחריה א
 אחר עמל וטורח שדוחקים אותו הרבה ומפצירים בו עד שמוציא מן המיס שבו
 ללמדם לאחרים וזו מרה מגונה ער מאד כי מינע בר וגו׳ והמשפך יש בו שתי
 בחיטה אחד לשבח ואחד לגנאי והוא הפכי׳ לספוג, כי בבחינת השבח שבספוג
יס בזו ומוציא ל יזוכרו לעולס, המשפך הוא ממהר לאבד והוא שכחן מכנ כ ה ה  שסופג א
ס לא ע״י שדותקיס אותו, ויש במשפך  בזה ובבחינת שהספוג אינו מוציא לאתרים א
 לשבח שהוא שופך למקום אתר בלי קמצנות כלל ומשפיע, ודימה השכחה למשפך
 שהוא רחב מלמעלה וקלר מלמטה, כן התלמיד הממהר לשמוע אין מהירוח השכחה
ם השכחה אינה בבת  כמהירוה השמיעה, כ׳ הוא מקבל כל הדברים בבה אחה, אמנ
; משטרת ט ע ט מ ע ט כמו המשפך שהוא קצר מלמטה ומוצא מ ע ט מ ע  אחה אלא מ
 שמוציאה היין וגו׳ גם בזו יש בה אתת לגנאי, שהדברים המשובחים כמו היין
 פולטן ושוכתן והדברים שהם פסולת כמן פשטי׳ ומשלים וקלה הגדוה דרך
ס וכן אמרו תכמי המוסר על זה, ע  שעשוע ושוכחים העיקר וזהו רוב המין ה
 אמר החכם לחלמידו אני הקצב והחכמה הצאן ואהס החלמידיס הס הקינים
ם הם הכלבים ע פי שכלו, וההמון ה  שכל אחד יקנה כפי עשרו וכן יקבל כל אחד נ
 כלומר שלא יבא לחלקם רק העלמוה והקליפית והדבריס המושלכים, ויש במשמרח
 בחינה לשבח שכאשר שומע ומקבל חרושים מרבו מעורבים, הטובים דומים ליין
ם השמרים אינו מוציא לחוץ אלא הדברים אשר נראו בעיניו אמתייס כדי לשבח  ע
ם השמרים והדברים שאינם אמהייס לא ׳ציאס לחוץ נ מ  ורומס רבו אשר ממנו קבל, א
 כדי שלא ילעגו לי: נפה שמוציאה את הקמח וגו/ נפה הנז׳ כאן אינה נפה
ס כי אף היא מוציאה הקמח הטוב וקולטת המורסן כמו המשמרה ולא נאמר ה  ס
פת הסולת, שהסולח גס מן הקמח, והקמח  אלא על הנפה המיוחדת וקרוייה נ
ס  פסולת בערך הסולת, והיא הפכית למשמרת שאינה שיכחה ומוציאה כי א
 הפסולת, והדברים העיקריים המשובתיס כדמיון הסולת קולטת אותן וזוכרן,
ס מה שהוא במשמרת לשבת בהיותו חפץ בשבת רבו ומוציא לתוץ אה היין  אמנ
 ואה השמרים קולט בתוכו ואינו מוציא; לחוץ כנז׳, יש בנפה להפך, כי יש ארס
 דומה לנפה בזה כ׳ טבעו להתכבד בקלון חברו ובוחר הפסולת שבדברי תברו
 ומוציא אותן לרזון משמו כדי לספר בגנוהו, והסולת שהיו בדבריו קילט אוהן
 בתוכי כדי שלא לספר בשבחו כמו הנפה וגו׳: ויימ כי כל אלו הנז׳ הס המרות

 המשובחות



, אבות מט  ! י
 ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שהיא תלויה
ר זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד  בדי
 ויהינתן: ין כל מחלקת שהיא לשם שמים סופה להתקים ושאינה לשם

 שמים
 —פי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי—

 המשובחות ביושבים לפני חכמים, ולזה כינה אותם ביושבים לפני חכמים, שכמו
 אלו המרות הטובות צליך שימלא ביי שב לפני חכמים, א׳ שצריך שהיה שכלו כפתחו
 של אולם ולא נפל דבר אחר מכל דברי רבותיו כספיג שסופג הכל וג״כ לליך
 שיהי׳ כמשפך שעיקר תשמישי למלאות הכלי שפיו צר כן לריך למי שהיא יישב
 לפני תכמים שיעשה כמשפך ללמד הדברים למי שלא הבינס ומקבל מרבו הכל
ט כדי ע  בבח אחת כמו צד הרחב של המשפך ומוציא מלד הקלר ומלמד מעט מ
 שיוכל להבין הארס הדברים אשר שכלו צר וקצר להשיג, וג״כ צריך כאשר ילמד
 הדברים לאחרים יעשה עצמו כמשמרת שמוליאה את היין וגו׳ כי לפעמים יש
ס זרים לכאורה נראים ח״ו כשמרים ואם ילמדם  ברברי תירה ובדברי רז״ל ךברי
 ויוציאם לחון אולי יבואו לידי כפירה וכיולא, ולכן לריך כשילמד לאחרים להוציא
 את היין כששמרת וקולט מה שנראה בעיניו כשמרים כדי שלא יטעו המין העם
 בדבריו, וכן ג״כ בענין הדברים המשובחים יעשה כנפה שלא יגלה סודות התורה
 לכל דלאו כל מוחא ומוחא סביל להו אלא מוציא הדברים ההם כקמח שהוא
ם ללמוד דברי תורה ע״ר הפשט לכל ארס, והסולת והוא רמז ע  מאכל המון ה

: (הג״ה גדול ומטושטש.) ו ת התורה קולט אותם לעצמו וכיוצא ב ו ה ה  ל

 ט״ז כל אהבה שהיא תלוי׳ בדבר וגו׳ י״מ לפי שהפילוסוף כפי גודל
ס שלשה מינים, והס אהבת הטוב  חקירתו ראה שהאהבות בכלל ה
 במה שהוא טוב ואהבת הערב ואהבת המועיל: אמנם התנא האלהי לבו ראה
— בשני כוללים והס אהבת הטוב ואהבת הערב. כי אהבת — ר ס ח — 
 מצר הערבות שערב לאוהב התיעלת ההוא כ׳ אס לא •עלב לו לא יבקשהי בלי
. ולז״א שכל אהבה שהיא תלוי׳ בדבר והוא הערבית, כמו שביאר במשל פרטי ק פ  ס
 משני אוהבים אשר היתה אהבת הערב אללס בהפלגה עד הקצה האחרון והיא
ק כל זמן שהתמיד הערבות  אהבת אמטן ותמר, והנה האהבה ההיא לא קיימת ר
ת האהבה ובביטול הערבות תתבטל האהבה, כמו שקרה לאמנין ב  ההוא שהוא ס
: אך כאשר תהי׳ האהבה אהבת הטיב במה שהוא טוב ואין לה תלייה ר מ ם ת  ע
 ברבר דבק בחומר, באופן שלא יפול בה ההפסד, ודאי אותה האהבה אינה בטילה
 עולמית וז״ש ושאינה תלויה בדבר אינה בטילה עולמית, וביאר במשל אהבת דוד
 ויהונתן שהיתה אהבת הטיב במה שהוא טיב בלתי תלויה בדבר כלל: וייס דגרס׳
ל שכן עיקר כי יהונתן הי׳ עיקר  זו אהבת יהונתן ודוד, וכתב הר״י אשכנז־ ר
 באהבה, וכן הזכיר ג״כ למעלה אמנון ואח״כ תמר, וכן למטה גבי

 מחלוקת שמאי והלל:
 י״ז כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקים, לפי שהמחלוקת
 והאהבה הס הפכיים זה מזה, כי האהבה נמשכת מן השלוס והמתלוקת



 פרסי אבות
 שמים אין סופה להתקים. איזו היא מחלקת שהיא לשם שמים
 מחלקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים זו מחלקת קרח וכל עדתו:

 כל

 —םי־ מב״י ה׳ר אברהם אזולאי—

ס היסוד  נמשכת מהשנאה, והודיענו התנא שכל הדברים הולכים אחר יסודם, א
 הוא לשם שמיס אפי׳ המתלוקת שמבעו גירס ביכןול אפילו הכי סופה להתקיים,
ס יסודה אינה לשם שמים כי היא אהבה תלוי' ת קיום א מ ר  והאהבה שמבעה מ
פה במלה, וז״ש התנא, כל מחלוקת שהיא לשיש סופה להתקיים: י״מ שהפונה  סו
 של עולם יתקיימו במתלקותס כל ימי תייהס ושאינה לשם שמיס אין סופה
: וי״מ שסופה ת ל ו ק במחלוקת הראשון יספו יתמו במחלוקתו של ק  להתקיים ר
 להתקיים, בענין מתלוקת הלל ושמאי שניהם היו מודים בעיקר המצוה והעבודה
 לשמים,'אלא שתולקיס בענין הגעתה ואופן עשייתה, והנה התכלית והסוף המוב
 למתלוקת ההיא שהמה מסכימים עליו הוא האמת המשיתף המקיים דברי שניהם
יס עליהם מאי  וזה הוא סיבה לשיזכרו שניהם בשוה בכל מקים, ונושאים יטהנ
א דב״ש מ״ט דב׳׳ה ואלו ואלו דברי אלהיס חיים, אמנם מחלוקתו של קורת ח ע  מ
 לא הי׳ לשוס שמיס, אדרבא היו כופרים בהשגחת השי״ת ובנבואתו, ולזה קראוהו
 מתליקת שלא לשם שמיס, ולזה אין סיפת להתקיים, לפי שהשקר המותלמ הוא
ד מפאת עצמו, לכך ויאבדו מתוך הקהל: וי״מ לפי שהויכיח מן ס פ  נ
בת יציאת הדבר לאור והודע  הלדדיס ההפכיים בעיון ובלימוד הוא סי
ת וההערות והקושיות הן מבוא גדול להשגת המבוקש והחוקר , ולכן הספקו  האמת
 עלמו אמל שהספיקות עשו את האנשים תכמים, וידוע שהספקות לא יושלמו אלא
ס לשאס היו ע  בהמצא כת כנגד כת, ושואל ומשיב להוציא לאור משפט, וזהו מ
ס ם א  כל הסנהדרין דנין מיתה וכולן מתייבי; לאיש אהד לא הי׳ מה, אמנ
 היו מיעוטם מזכים ורובם מתייבין ואז נהרג, שעם היות גזרת הכתוב היא וכתבי
ם הנכון מאד הוא, כי כשאין כת מנגדת על פי הקושיות ע ט ס ז״ל ה י ב מ ר  בשם ה
ת בחקירה מן התקירות, אי אפשר שילא הדבר לאור, ואפשר שכולם יפלי מ ע ט  ו
 בטעות, וז״ש התנא כל מתלוקת שהיא לש״ש וכוונת התולקיס הוא ע״י אותו
 המתליקת יתברר האמת ויצא הדבר לאור מה שלא הי׳ יוצא זולתו, בודאי סוף
 אותו המתליקת כל שני לדרי המתלוקת יתקיימו ויהיו נזכרים יתד, הואיל ובאים
: וי״מ ם ה ס היות שהאמת וההלכה ישאר אצל אתר מ מת ט א  לרעתי ברירת ה
: ם ה  המחלוקות שלא היו לשיש אין ראוי שיתקיים ויזכרו שתי תלקיו, רק האתר מ
 וי״מ סופה להתקיים שכל מקום שנתלקו הלל ושמאי שמאי מדבר תתלה והלל
 לבסוף, לכן נתקיימו דבריו שדברי ב״ה שנכתבו בסוף נתקיימו שהם הלכה בכל
: וי״מ סופה להתקיים ר״ל הסיף והקץ שיהי׳ למתלוקת הזה הוא שהיא ם ו ק  מ
 עתידה להתקיים המתלוקת הזאת לעולם, שהרי אפי׳ אתר מות שמא• והלל,
 מחלוקתם היא קיימת כדאמרי׳ מ״ט דב״ש ומ׳׳ט דב״ה, אבל מחלוקת שאינה לש״ש כגון
 מתלוקת קרת תבטל המתלוקת ההיא לגמרי ולא ימצא עוד מי שמחזיק במתלוקת

 ההוא שאחר מיתת קרת ועדתו, במלה המחלוקת ההיא מעל משה לגמרי:

 כל



 פרקי אבות נ
 יח כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ובל המחטיא את
 חרבים אין מםפיקין בידו לעשות תשובה. משה זבה וזבה את הרבים זכות
 הרבים תלוי בו שנאטר צדקת יי עשה ומשפטיו עם ישראל: ירבעם
 בן נבט חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר על
 חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל י יט בל טי
 שיש בו שלשה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו

 ושלשה
 —סי׳ מכ־, היד אברהם אזולאי—

ח כל המזנה את הרבים אין חטא בא על ידו וגי׳ י״מ כ׳ מה שאמר י  י

 כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידי, שהוא כאלו אמד כאשל
 ראיט איש שמזכה אה הרבים הנה היא מורה בזה שהשלמיה הוא קט; דבוק
ט רק הפעולות השלמות ואין דבר בלתי מתוקן ׳ולא מתחת מ  בנפשו, ולא ילאו מ
/ וכן בהפך כאשר ראיט איש שמתטיא הרבים הנה ד  ידו, וז״ש אין חטא בא על י
 זה הוראה שיש לו תכלית הרשע ששערי השובה ננעלין לפניו, וז״ש אי; מספיק׳;
 בידו לעשוה השיבה, והביא ראיה, כ׳ הנה משה זכה וזיכה אה הל־ביס ולהיות
 שבמה שהי׳ מזכה אה הרבים, הי׳ מפאת השלמות הדבק בנפשי נתשב הזכות
ה ה׳ ק י  לי כי היא מקורו וסבתי, והביא ראיה עליו מן הכהוב שנאמר עליו נ
ס ישראל, כי מלת עשה מושכה עלמה וחתרה עמה, וכאלו אמר  עשה ומשפטיו ע
ם ישראל, כלומר המשפטים שעשו  משה עשה לדקה ה׳ ועשה הוא משפטיו ע
רבעם בן נבט אשר חטא  ישראל הרי הוא כאלו היא עשאס, וביאר ההפרש, י
 והחטיא אח ישראל ונחשב חטא ישראל כאלו עשאו הוא, והטעם להיות הוא סיבה
 החטא וז״א ירבעם חטא והחטיא את הרבים וכלו נחשב לו לחטא שנאמר ט
 על חטא ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ׳שרחל, הרי נאמר בו על חטא
ס ואח׳׳כ מפרש ומבאר מה הוא החשא. אשר חטא והתטיא את ישראל ח  ירבעם ס
ם ת  הרי שמה שחטא ומה שהחטיא אח ישראל טלו נחשב לו לחטא, ירבעם ס
י אה החטא : וי״מ כצ המזכה ב ס מ  שהכל כנה אותו אליו, והטעם לפי שהוא ה
 וט׳ אין חטא וגו׳ לפי שלפעמים שיעשה האדם דבר המותר לעשיתו והריאה
 טועה ומדמה אותו לדבר האסיר ובא להתיר את האסיר עיי מה שראה באיתו
 פלוני, וע״כ אסרו תכמיס הרבה דבריס מפני מראית העין, ולז״א ההנא שלעילס
 המזכה את הרבים יחריד לי היית שלא ׳כשל ארס בחטא על ידו, יז״ש אי;
/ וכל המחטיא את הרבים אי; מספיק׳;  חמא בא על ידו כ׳ מדהי י״ה למדוד ט
 בידו מן השמים לעשית תשובה, כ׳ כל הבא ליטהר מסייעי; אוהו, יזה שהחטיא
ק בידי פ ן אוהו כדי שיה׳׳ ס  את הרביס אין מספיקין וגי׳ כלומר אי! מס״עי
 לעשות תשיבה ואף אם המרה כנגד מרה ליחה שיחעיאו אוהו מן השמים בשב

 ואל תעשה שלא לסייעו, הוה לי׳ כאלו החטיאו אותו:
 י״ט כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו יט׳ וי״ס דגיסי כל מי שיש
 בו יגי׳ ג׳ דברים, נקט מניינא לפי שלכאירה נראה כי הי׳ הס שני
 דבריס לבד, כ׳ רוח נמוכה ונפש שפלה הכל אחד ומשמעיהס ענין ענוה, להכ׳



 פרקי אבות
 ושלשה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של
 אברהם אבינו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של
 בלעם הרשע. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה: מה בין תלמידיו
 של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו
 אובלין בעולם הזה ונוחלין העולם הבא שנאמר להנחיל אהבי יש

 ואוצרותיהם
׳ סכי; היד אברהם אזולאי—  —פי

קט מניינא, לאשמוטינן שהם ג׳ ולא שניים: יי׳מ שהתנא היה אפשר לו לקצר  נ
 ולומר כל מי שיש בידו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם
 אביני וגו/ והטעם דתנא דרך כלל והדר מפרש דרך פרט, ללמדט שהג׳ דברים
 האלה אשר זכר ראשונה כילליס כל השלמות, ואס רבי חלקיו, וכן הג׳ דברים
 דבריס הרעים ההפכיים להם כילליס כל הרעות והפחיתיות ולזה אס היה התנא
 מקצר ואומר על הדרך שאמרגו, היה משמע שמי שיהיו לו הג׳ דבריס הנז׳ הוא
 מתלמידיו של אברהם אביט, אך לתלמידיו של אברהם אבינו היו להם שלמות
 אחרות לאלפים ולרבבות זולת אלה, אשר על כן אמר ראשונה שמי שיהיו לו
 השלשה דבריס האלה אשר יזכור הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ואח״כ פי׳
 שתלמדיו של אברהם היה עין טובת וגו׳ כלומר כל שלמותם עד שעליהם היו
 נקראים תלמידיו, היו עין טובה ורוח נמוכה וט׳ ולזה לא אמר תלמידיו של
ס  אברהס הי׳ להס עין טובה ורוח נמוכה משמע שהי׳ להס אלה הג׳ דבריס ע
 היות שהיו להס עוד דברים אחרים כמו אלה, אבל השתא רקתני תלמידו של
ס אביט עין טובה וגו/ כמו שאלו הג׳ דבריס לבד היו הגורמים היותס ה ר ב  א
 תלמידיו של אברהם אביט, וכן ההפוך לזה וגו׳ והיא דקדוק נכון: מתלמידיו
 של אברהם אבינו פי׳ מ׳ שימלאו בי אלי המעלות יאמר עליו שהוא מתלמידיו
 של אברהס אבינו שלמר ממט אלו הג׳ דבליס, הלמב״ס זיל: עין טובה, י״מ
ט שלו הוא נראה הרבה בעיניו, ע מ  שאין לו חמדה בקנייני זה העילס כלל כי ה
/ ויחפין שיהי׳ להם יותר ממה שהיה חפן לעצמו ולא י נ  ושל אחרים ימעט בעי
 יקנא כלל וייטב בעיניו שיהי׳ לאחרים יותר ממני, וזיש הכתוב ואהבת לרעך
ט ושל חברו הרבה ע  כמוך, ולא אמר את רעך, והפכו עין רעה שלו יראה לו מ
ט ומי שיש ע ט ובלבד שיהיה לחברו יותר מ ע  ויקנא בו וייטב בעיניו שיהיה לו מ
ה והיא שלימות ט ע  בו עין טובה יורה על שיש בו נשמה עליונה ורוח נמוכה ה
ק ההכרחי כמשפט בעלי נפש שפלה פ ת ס  הרוח, והפכו בנאוה : נפש שפלה, ה
, ובאלה הג׳ מדות ה ת ט א ת  שיספיק להס המעט, והפנה נפש רחבהו היא רחבה ב
; וי״ס דגרסי ו ׳ בנה בשמים מעלותי  יולה על שלימות נשמתו ורוחו ונפשו, נ
 נפש קצרה שלא הי׳ ארך אפיס, כלומר סבלן וארך לוח, נפש שפלה שישפיל עצמו
 לומר שהוא ראוי וכדאי שיבאו עליו ה־סוריס ומקבלן בשמחה, וקצרה היא הפך
: מה בין תלמידיו של אברהם וגו׳ אע״ג שכבר פי׳ לנו ׳ ז  ארך אפיס כנ
 התנא לעיל ההפרש שיש בי! מדותיהס, אינו שואל עתה אלא על הפרש השכר
ניהם: אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא כי  והעונש בלבד שיש בי

 מי



 i נא

 ואוצרותיהם אמלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשץ ניהנס
 ויורדין לבאר שחת שנאמר ואתה אלהיט תורידם לבאר שחת אנשי
 דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך : כ יהודה בן תימא
 אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון

 אביך
 —םי׳ מכיי ה״ר אברהם אזולאי—

 מי שיש בו עין עובה ושמח בחלקו, בודאי שזה אוכל העולם הזה כי לעולס לא
ם כסי ) לעולם לא ישבע כסף ומרבה נ ה ע  ידאג וחייו הס חייס, ומי שעינו ר
, וכן מי ע אינו אוכל העולם הזה כי חייו אינס ח״ס ב  מרבה דאגה, ודרך ט
 שיש בו רות נמוכה בלי גאוה וקפדנות, כי שומע חרפתו ואינו משיב, הוא מן
 הנעבליס לעולם ישמת לבו ולא ידאג ולעולם אוכל העולם הזה, לא כן המתגאה
ת מהרמה לו שניגעיס בכבודו, ובדרך  ולו רוח גבוה, כל ימיו מכאובים, כי בכל ע
ע אינו אוכל העולם הזה: וכן מי שיש לו נפש שפלה ומכניע ומשפיל עלמו ב  ט
 ואת נפשו המתאוה, כל ימיו בריא אולם, לא כן המרבה בתאות ובפרט בתאוות
ת ראוי למשגל ס כששאלוהו איזה ע כ ת ה לעצמו, שכן השיב ה ע  המשגל שגורס ר
 והשיבם כשירצה האדם להתליש עצמו וגופו, וכן רוב התאוות הגופניות מיילריס
ם ונאמנים, וכשמביא ראיה אינו מביא ראי׳ אלא לענין העולם  בגוף תלאיס רעי
ע ינצל על זה כנז׳ ואינו ב ט ם לענין העוהיז אין צריך ראיה, כי ה נ מ  הבא, א
: אוכלים העולם הזה, לפי שאוכלים פירות מעשיהם הטובים במוצס ה י א  צליך ל
 זה והקרן קיימת לעולם הבא, ששם המנותה והנמלה באמה, וז׳׳ש ונו תלין והביא
 ראי׳ ממאמר שלמה להנתיל אוהבי יש ומי, י״מ להנתיל אוהבי יש שאברהם
ם אוהבי, ותלמידיו של אברהם אביט נק׳ ג״כ אוהבי, יש הוא שכר ה ר ב  נקרא א
 עולם הבא שכן דרשו רז״ל עתיד הקב״ה להנת־ל לכל צדיק וצדיק י״ש עולמות
ת העוה׳׳ז שכולם באים אל ההעדר, מ ו  כי שם היש והמציאות האמיתי ולא מ
 ועל העולם הזה אמר ואוצרותיהם אמלא: וי״מ כי טובת העוה״ז קודמים בזמן
 לטובת העוה״ב, וכפי זה היל׳׳ל אוצרות אוהבי אמלא ואנתילס יש ועכ״ז הקדים
 הכתוב טובת העולם הבא לפי שאין הפירות אלא אתר שיהיה הקרן שלם, שתתילה
ם  יזכו שיכתבו לחיי העולם הבא, ואת״כ יתנו להם פירותיהס בעולם הזה, אמנ
פך תלמידיו של אברהם כ׳ הס יאכלו העוה״ז ולא ׳נתלו  תלמידי בלעם הרשעהי
 העולם הבא, והפכם ירשו גיהנס לעולם הבא ויורדים לבאר שתת קידם זמנם ויורשים
 ניהנם לעולם הבא, והביא ראיה שנאמר ואתה אלדיס תורידם לבאר שחת, לא
 שירדו הם, כי היורדים מעלמס יהי׳ אתר תלי ימיהם' שהיא זמן הירידה, וז״ש
 לא יחצו ימיהם לא יגיעו לתלי ימיהס, וז״ש תורידם קידם זמנם, ואני אבטח בך
ק  כי ימים על ימי מלך תוסיף, וכן אמרו חז״ל כי דוד המלך לא נגזרה לו ר

: ך  תיי שעה ועכ״ז תי שבעים שנה. וזהו ואני אבטת ב
א בן תימא אומר וגוי, י׳׳מ לפי שהאדס מורכב מארבע יסודות, ד 1 ה ׳ י  נ
: וכן נמלאו בגופו ארבעה לתות רומית לארבע ס י ר מ פ  רות אש ע
 יסודות, השמורה היא דומה ליסוד העפר שהיא קרה ויבשה. והלבנה דימה ליסוד

 המים



 פרקי אבות
 אביך שבשמים: הוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובושת פנים
 לגןעדן: יהי רצון מלפניך יי אלהינו וארהי אבותינו שיבנה בית

 המקדש

 —סי׳ טכ־י ה־י אבדהס אזולאי—

ר ולח, והדס דימה ליסוד האויר חם ולח, והאדומה דימה ליסוד האש חס ס ק  המי
ס יהיו פעילותיו, על כן אמר התנא שמפני ר א  ויבש וכפי איכית הליחוה הגובר ב
 הגבורה הלתית הללו ואיכותם לריך שההיינה הפעולוה בארס כפי הישרת השכל
 הישר לעבודה הבורא י״ה, והענין כי העזוה וקיום הדם יבוא מלד החרה שתורה
, ולזה מי ־ פ ע  שהיא קרה ויבשה, והיא יוהר קשה מכל השאר שהוא כמו יסוד ה
 שהיא שהוריי יהיה עז וייסר מסברתו בקיש/ ואמי התנא שזה העיז והחוזק
 ראוי שיהיה באדם השלם כמו שהוא בנמר שהוא עז והזק, אך לא לדברים
ע התומר שבו לעשיה רצון אביו שבשמים שהם ב  הגשמיים כמו שית״ביהו ט
ק ואמר זה בכינוי רצון אביו פ  הפעולות השלמוה אשר הוא רצון האלקי בלי ס
 שבשמים ולא אמר לעשוה רצי! השם או רצון קינו וכיוצא, לומר לפי שעיקר
ס הוא ע״ש הנשמה לא ע׳יש הגיף והייני בשר אדם כנז׳ בזוהר, ר  שנקרא כשם א
ס שידמה בפעולותיו לאביו שממני תישב שהוא האל י״ת אבי ר א  לז״א צריך ה
ע יסיר האויר ב ס יסיר הדס כמו ט ר א  הנשמה, וז״ש אביו שבשמים: וכן יש ב
ע ב ט ס ולה, כ׳ האויר יסיר קל, והוא מתייב באדם הקלות אל הפעילות אשר ב  ת
 התומר להיותו קל בהס ולזיא וקל כנשר, כלומר שזה הקלוה ראוי שיהי׳ בריבוי
 כנשר, כי הנשר כל מה שיגדל ויבא בימים תגדל קלותי, וז׳׳ש תתתדש כנשר
 נעוריך, ואמר התנא צריך שזה הקלות אל הפעילות לא יהיה לדברים אתרים
/ וכנגד יסיר האש ז נ ע התומר רק לעשות רצון אבינו שבשמים כ ב  כאשר יתייב ט
ס והגבורה כנודע כי כל פעילית הגבורה ע כ ה ה ב  שהוא כנגד האדומה שהיא ס
, לז״א שההיה גבירתו כגבורת הארי שהוא יותר הזק  ההיה בהצטרפוה הכעס
: ׳ ז נ  וגבור בכל ב״ת, אך רתוי שההי׳ הגבירה דווקא לעשות רצין אביו שבשמים נ
— יהי' עז לעשות רצי; אביו שבשמים אלא ר ס ה ם כאשר יהיה —  אמנ
• ויהי׳ מורד ואז נקרא עז פנים, שהפנים הס — ר ס ה  שיהיה עז —
ם בשהיף פנים, י ב ח ר — והשכל כמו שביאר ה ר ס ה  רמז לצורת —
— תומר ולז״א הוא היה אומר עז פנים ר ס ת  והנה איש —
— להכנע השכל והנשמה איש כזה הוא לגיהנם ר ס ה  לגיהנס כל —
ס היא ההפכיי לעז פנים לג״ע כנז׳: יי״מ עז י — ובישת פנ ר ס ת — 
 פנים לגיהנס וכי׳ שהעזות הפנים יביאהו לשנאה המוכיחים ומיאוס הדרך הטוב,
ים יביאהו להמשך את־ הטובים והישרים כ־ יבוש מעצמו ומאחרים  ובושה הפנ
— שעפי' שהוא תוטא הוא מעוהד ר ס ה ע — ס ילא עליו שם ר  א
 לג״ע שהבושה מחזירו למוטב, ואמר יהי רלון וגי' שהבנה עירך וגי' שמדת
ס זיל שכל מי שהוא ביישן ורחמן יגימצ ר מ א  הבושת נתייתדה לזרע אברהם כ
ם אביט, ואמר כשם שחננהני בזאה המרה ה ר ב ם בידוע שהוא מזרעי של א  חסדי
: י׳׳מ כדי להנלל מעון העזוה פנים, כי הלין מכפר על עזי רך ט בבטן עי נ ח  כן ת

 פני•



 נב
א הוא היה אומר בן  המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך: כ
 חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה. בן שרש עשרה למצות בן
 חמש עשרה לגמרא בן שמונה עשרה לחפה. בן עשרים לרדוף בן

 שלשים

 —סי׳ מכ־י היו־ אברהם אזולאי—
ה אל העזות חיוב טבע, עשה עמנו אות לשיבה ט ט ט ר ח ע ה ב  פנים, ואס ט
ו יהיה לתורתך, כלומל שלא נתבייש מלשאול לרב  שאותו העזות אשר תייב טבענ
 בספיקות התורה כי לא הביישן למד ויה״ר שאותו הלק העזות אשר הוטבע

: ר ת ו יהי רצין שיהי' בתורתך ולא בדבר א  בטבענ

 נ*א, ד,ןיא הי׳ אומר בן חמש שנים וגי׳ י׳ימ שאין אלו דברי יהודא
א זו, אלא שהתכמיס הסמיכים ת כ ס  בן תימא, וגס אינם מסדר מ
 והוסיפוס כאן. ודברי שמואל הקט! הם, ויש ניסתית שכתוב כאן שמואל הקטן
: בן חמש שנים וגוי כוונת התנא להזהיר ׳ ו ג  אומר בנפיל אויבך אל תשמת ו
 לאדם על איבוד הזמן שאין לו המורה כלל, ולכן סידר ענייני הארס ומעשיו
 וענייניו כפי שניו, ואמר בן חמש שטס חל עליי תיבת לעסוק במקרא ולא קורס
קראת חושיה מתשת  לכן, לפי שלא הי׳ לו כת לעסוק בה עד עתה שהתורה נ
ס שני ערלה ועד תמשה  כתו, וי״מ בן שלש שטס לאותיות, דעד ג׳ שטס ה
 שנים הכיר האותיות וגס הנקודות, וכשהוא בן תמש שטס או יתתיל הוא למקרא
 ויתמיד במקרא ער בן עשר, עד שיה׳' בקי במקרא בתסרות ויתרות ובדקרקו
ס בכלל מקרא, ואתר אשר הוא בן עשר תל נ כ  בעתיד ועבר והוה כי כל זה נ
 עליו תובת קריאת המשנה ויתמיד בה עד ש־הי׳ בן ט״ו לשנות במשנה על פה,
: ייימ בן י״ג חל עליו תובת קיום המלות שאז נקרא איש א ר ק מ ק ה ס  נוסף על ע
ס זו ילדתי לי זו בגימטריא יינ:,  ותייב בכל המלית, והסמכהו במדרש, מדכתיב ע
ק במשנה עד היותו בן ט״י, ומבן ט״ו ס  בן חמש עשרה לגמרא, כי כבר ע
 ער עשרים יעסיק בגמרא, לפי שכל השנים שקידם לכן לא הי׳ לי כת לפלפל,
 ואל יקשה בעיניך איך השוה זמנם. המש שניס למקרא וה׳ שטס למשנה וה׳ שנים
ס היות למוד המשנה היא יותר קשה מלמוד המקרא, והתלמוד יותר  לתלמוד, כי א
 קשה מן המשנה, לפי שאיכות השנים אינם שויס, כ׳ התמש שטס הראשונים
ס ב״ה שטס השניים של המשנה ער כעיר פרא יולד, אמנ  שעוסק במקרא עדיין הנ
 יש לנער השכלה יותר מן התמש שטס הראשונים של המקרא. גס ה׳ שטס שהם
 מס״ו ועד עשרים איכותם רב בענין ההבנה וההשכלה וכל העשר שטס הראשונים
 נגד אלו ה״ה שטס של הגמרא הוא כאין באופן שנמלא איכות השנים ואיכות
 הלמוד שויס: בן י״ח לחפר, רמוז במקרא מדכתיב והוא אשה בבתוליה יקה,
ה ת  והוא בגימט׳ י״ח, ואז עליו תל תיוב המליה לעסוק בפריה ורביה, מה שער ע
: בן עשרים לרדוף אתר המלוה, כי רוב המלות מעשיות ך כ  לא הי׳ ראוי ל
 נעשים בהילוך הרגלים ולריך שיהי׳ רן למעשה המצוה, ולא המדרש הוא העיקר
 אלא המעשה, ולפי שאין בור ירא חטא על כן סידר לאדם עשרים שנים
 הראשונים בלימור, כי ח״א לרדוף אתר מעשה המצות ער שיהי׳ בקי במשנה

 ובגמרא



 פרהי אבות
 שלשים לכח. בן איבעים לבינה. בן המשים לעצה. בן ששים לזקנה
 בן שבעים, לשיבה. בן שמונים לגבורה. בן תשעים לשוח בן מאה
ן בג בג אומר הפך בה והפך ב ב  כאלו מת ועבר ובטל מן העולם: כ

 בה
 —סי׳ מביי ה»ר אברהט אזולאי—

 ובגמרא וימשך בעטן המעשה עשר שנים עד שיהי׳ בן שלשים, ואח״כ ראוי שיהי׳
ם גבורה  מעשה לאחרים ויוכיח בשער לאנשי רשע, כי אז יש לו כח ולי זרוע ע
ם ם להיותו מזכה לאחרים. וכאשר הגיע לשנת הארבעי  מבן שלשים עד ארבעי
 אז ביום ההוא נתן ה׳ לו בינה והשכל להבין דבר מתוך דבר, כי אחר שהוא שלם
 בלימוד ממה שקבל מרביתיו וגס במעשה אז מגלין לו סתרי תורה ויוכל להבין
 אמרי בינה עד בן חמשיס ואז לריך שכל מה שהבין וחדש בתורה ילמדהו
, וז״ש בן חמשיס לעלה כלומר שיהי׳ יוען ומלמד  לאחרים ולא תמות חכמתו עמו
: וי״מ לעלה כי האדם כאשר ה  לאתרים מה שנתתדש לו בתורה ומה שהבין ב
ס מי שהוא מבן המשים שנה ס אל יתיעץ אלא ע ר ס שוס א  ילמרך להתיעץ ע
 ומעלה כי בסבי עלה, וכאשר הגיע לשנת ששיס אז בא לזקנה להורות שנילול
: וי״מ דלא פליגי ה מ כ : וי״ס דגרסי בן ששים לחכמה כי ביששיס ה ת ר כ  מ
: ה מ כ  הגרסאות דמאן דגרס לזקנה הכוונה לתכמה כי אין זקן אלא מי שקנה ת
 בן שבעים לשיבה, שאז תל על כל ישראל לכבדו ולהדרו שנא׳ מפני שיבה
ם וגו׳ א״נ שלר־ך לשוב בתשובה קודם זמן השיבה כדפי׳ בזוהר, קורס זמן  תקו
ס האדם ם ותתגבר על ילדך: בן שמנים לגבורה כלומר אף א  השיבה תקו
 מגיע לשמונים שנה אל יתיאש מלהתגבר על יצרו לומר שלא יתטא עוד אתר שאין
 בו עוד כת, שהרי מליט יותנן כ׳׳ג־ ששימש בכהונה שמונים שנה ולבסוף נעשה
 לדוק; וע״כ אמר בן שמנים לגבורה כלומר עדיין הוא לריך להתגבר על ילרו:
 בן תשעים לשוח, לשון שיתה, לשית בדברים, שישות לאתרים מה שכבר למד
 שאינו יכול ללמוד עוד, וי״מ כי אז אין בו כת לתטא בכלי המעשה כי תשש
 כתו, ואין כתו אלא בפיו לשות ולדבר, וצריך שישמור דרכיו מתטא בלשונו: וי״מ

 לשין הולך שתות וכפוף, וי׳׳מ לשות להתפלל כמ״ש ויצא ילתק לשות בשדה:

 כ״ב p בג בג אומר, וגו׳ י״מ כך שמות אבותיהם וי״מ שאיש אתר הוא, בן
ק הא הא, בן ם בן בג בג ו  י בן בג בג ובן הא הא, וגר הי׳ וב׳ פעמי
 שרה ואברהם שהוסיפו ההיא בשמותס שכל הגרים נקראים על שם אברהם שנא׳
יס: וי״מ גרים היו ולהסתירם מן המלשינים נקראו כך, והס בן ו  והיית אב המון ג
ר ונעלם, וקראום זה משונה מזה ת ס  אברהם ושרה כדפי׳ אלא שבג בג יותר נ
 כדי להכיר ולידע בין זה לזה: הפוך בה והפוך בה, כפלה בה לפי שלמעלה בסי׳
ר זמן קצוב ללמוד המקרא והמשנה והתלמוד, כ׳ עד עשרים שנה לריך ללמוד ד  כ״א ס
ס כי כבר השיג התורה עד תכליתה ואת״כ ר א  מקרא ומשנה ותלמוד א״כ יתשוב ה
 בשאר ימי חייו ילך וילמוד שארי חכמות תיצונות לזא אמר הפוך בה וגו׳ שלא
ק צריך השתדלות וטורח לעיין  תצטרך לשאר התכמות התיצוטת שהכל בה, ר
 בתורה, וז״ש הפוך בה והפוך בה, ורמז בכפל עצ רבוי הפעמים, וכאשר תפליג

 השקילה



 נג
 בה דבלא בה ובה תחזי וסיב ובלה בה ומנה לא תזוע שאין לך מדד.

 טובה
- פי׳ טכ״י היד אברהם אזולאי—

ם אתר שטס •תזה ויראה ויתגלה לו שכל החכמות בה ואין ע  השקידה בלימודה פ
: וי״מ הפיך בה והפוך בה אתר שבאותו ה  שוס חכמה שלא תמצא כלילה ב
ס אתרת ותבין בו הבנה אחרת ע ס הבנת הבנה אתת חזיר והפיך בה פ ע פ  ה
ס ופעה שתהפך בה מרישיה דקרא לס־פיה נדרש וכן ע  יותר עמוקה, וכן בכל פ
ס תבין בו תירוש אתר, לפידכלא בה שדבריה כיבליס ע  מס־פיה לרישיה, ולעילם בכל פ
: וי״מ הפיך בה והפיך בה לפי שמצינו רז״ל הי׳ : ר יס לתי  פירושים הרבה כי שבעים פנ
ס טהור ואפי׳ שהיו הפירושים ההם אלו הפך י  דורשים מ״ט פנים טמא ימיט פנ
ס הוא הלידק לכן אמר הפיך בה וגו/ ודרוש ה  אלו ולכאורה הי׳ לומר כי שהאתר מ
— טהור ופנים טמא דכולא בה דאלו ואלי דברי ר ס ת  דברים הפכיים —
— לפי שדברי תורה לא •ובני על אמיתתן ר ם ת : וי״מ — ל י ז  חלקים חיים כדר
ע שבענון ההוא שעי׳ הקישיות נראה כי הדברים ב ט  עד שמחחלה יעורר המעיין ה
 הפך האמת וזהו הפוך בה, ואתר הקושיות שנראה שהדברים הפוכים לא תניח
 הדבר ההוא הפוך בצ״ע וחזור והפוך בה הפך מן ההיפך תראשין ותרץ כל
ס כאשר הס, והטעם לאע׳׳ג שיש ״ ת מ תם יישארו הדברים א נ  הדברים על מתכו
ס אס ישתדל  בה קשיות עצומות ולא יוכל לתרצס זה בא מצד קוצר המשיג, אמנ
 לעיין בה ימצא תירוצים נפלאים דכילא בה ואמרי, אמרות טהורות: וי״מ הפיך בה
 וגו׳ כאשר יתקשה למעיין בתורה ענין מה לא יבין אותי צריך להפוך כל הספרים
 ויחזור עציהם א׳ לא׳ ובהכרח יבין העטן ההוא, דדברי תורה עניים במקומם
 ועשירים במקיס אתר, וז״ש דכולא בה ואס לא נתפרש במקומו יתפרש במקוס
׳ס ז״ל להירות כי אפי׳ : ובה תחזי וסיב ובלי בה, כך גרסת הרמב׳ ר ח  א
 בבחרותו יזכה למחזי שדי: וי׳׳ס דגרסי ודכילא בה וסיב ובלי בה ובה תחזי וייס
רה: ובה  דגרסי ובה תהו׳, כלומר יהי׳ לך הייה בי לבך נוצרת לעשוק בתו
 תחזי., שכל מישכלות הארס משכיל ומעיין ימלא הכל רומז בהורה, שההורה היא
 כמו המראה המאירה וזכה וברה שכל הצירות שיעמדו כנגדס יראה בה כיא
 כפי צורתו כן התורה כל אחד ואתר מראה בה פירוש כפי שכלו ויראה בה
 הצורה ההיא, כי יש בתורה ס׳ ריבוא פירושים כי כל ס׳ ריבוא נשמות קבל
 פי׳ אתר בתורה כפי הפשט וכפי הרמז וכפי הדרש וכפי הסוד, וכל נשמה ונשמה
 תפרש בתורה הפי׳ שקבלה ויראה בתורה הפי׳ ההוא, כמו המראה שמראה כל
 צירות בט אדם בה ועם היות צירות מתתלפית, וכמו שנתבאר הדרוש הזה אלליט
: וייס דגרסי ובה תהגה, מלשון והגית בי יומס ולילה: וסיב ובלי ד י ס  במקומי ב
א זקן ושב כי והדרת פני זקן נאמר על מי שקנה ר ק  בה, יימ שעם התורה ת
ס תראה שהתורה מתשת כתו של אדם וקיפצת עליו זקנה : ויימ שאן( א ה מ כ  ת
 קורס זמנה הטבעי לא תחוש לזה אלא עסוק בה תמיד ומינה לא תזוז לא תסור מלימוד
 התורה וי״מ דגרם׳ ומנה לא תזוע, כלו׳ לא תפתד התשות כת כי קוה ה׳ יחליפו
ר מלימוד התורה שאין לה מרה טובה המינה,  כח, יי״מ לא תזוע כלו׳ לא תזוז, ולא תסי
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נ בן הא הא אוטר לפום צערא אגרא: : כ  טובה הימני׳
 רבי חמיא בן ונו׳

 פרק ששי
 כל ישראל כד.

 שנו חבמים בלשון המשנה ברון שבהר בחם ובמשנתם : א רבי
 מאיר

 — םי׳טכ״יהיר אברהם אזולאי—
ר כל בה : וי״מ ומינה ס ח  שבה תשתכל כל המדות המוכות וכל השלימות לא ת
 לא תזוז כי ע״י שמירת התירה והעיסק בה יוכל האדם להשלים עצמו בכל
 מעשיו בין נפש״ס בין גופ״ס, כ׳ לא יי שבשעת עיונו ועשיתי המצות הוא שימר
ת האכילה והמשתה והמשגל הוא שומר ההורה, וז״ש ומינה לא ע  התורה אלא גם ב
ת השינה אתה שומר ע ם כי אפי׳ ב ת מן העתי ע ה ב  תזיז ר״ל לא תוכל לזיז ממנ
 התורה כאמור ובשכבך ובקומך, ולא כמאמר הפילוסוף שאמר שבחצי חייכו אין

:  הפרש בין המאישר והבלתי מאושר שהוא בזמן השינה עכ״ל
 כ״ג, p הא הא אומר לפום צערא אגרא, י״מ לפי שלמעלה הרבה
 להזהיר על לימוד ההורה וגס עד זקנה ושיבה ואפי׳ שיצטער הרבה
 כ׳ היא מתשת כתי של אדם מינה לא תזוז, בא בן הא הא לנחם הארס כי לא
 יחוש על רוב צערו שיצטער, כי לפוס לערא אגרא : וי״מ לפי שלפעמים פתי
 א׳ כאשר יראה שטרח הרבה ונצטער להשיג הלכה ורואה שההוצאה והצער
 והטורת יתרים על השבת, לסיבה זו יבא לפרוש מן התורה, >ז״א כי אין השכר
 ניתן לפי ההשגה אלא לפי הצער והטורת ולפעמים הפתי שעמל בתורה ולא
 מצא אלא מעט, שכרו יהי׳ שוה אל השכר של תכס הגדול שבדור, כי לפום
ס למה לא נתפרש בתזרה השכר הצפון ע  צערא אגרא : וי׳׳מ שבא לתת ט
 לצדיקים לעתיד לבא ואמר לפיס לערא אגרא, כלומר לפי הצער המפורש בתורה
 בתוכתות והקללות לעוברי רצינו, ממנו תשמע ותדע השכר המזומן לעושי רצונו,
ת ותצטער ר ט ס ת  כי ידיעת ההפכים אתת : וי׳׳מ לפיס מה שיטרית בתורה דאף א
 הרבה בה ננז׳ כי היא תושיה מתשת כתו של ארס לפיס צערא אגרא ואתר המרבה
 ואחד הממעיט ובלבד שיעסיק בה בכל כתי לא כן שאר התכמות כי לא יותן שכר על
ק בהם והלוא׳ שתהי׳ יציאה כביאה, ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו ס ע  ה

 מן התיעיס ונתן לנו תירת אמת :

 מפני כי הרב המחבר טוהראיא זיל עשה פירושו על המשניות בכלל•
 ובמשנה נפקד פרק הששי, כי ע״כ ספחתי על הפרק הזה סי׳

 נכדו הגאון המפורסם בשמו הרב חיד״א זיל :
 והוא פי• חסדי אבות וראשי אבות הנדפס מכבר הרבה

 פעמים. — למען יהי׳ הפרקי אבות הזה במושלם :

̂ן תכמיס בלשון המשנה ברוך שבתר בהס ובמשנתם, אפשר דרך צתות  א ש
ס כת״ק משוס ת ס מ  במ״ש פ׳ המפלת תכמיס הייני ת״ק ומשני דאתא ל
ק לזה תני לה משוס חכמים י ת ר טעמיה דתולק והו״א דאין הלכה כ ב ת ס  דהוה מ

 צו'



 • ־ נד
 מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה

 ולא
 —חסדי אבות וראשי אבות—

ן יתניא נ / רהלכה כת״ק ונ״כ^התיס׳ ספ״ק דמנחות, יאפשר שז״ש שני חכמים די  ל
ס כת״ק רכאשר ירא׳ הריאה ת ס מ  וזהו בלשין המשנה השנייה כבר בשם ת״ק והיינו ל
ר טעמיה״ ב ת ס ס החולק מ  דתכמיס סבר־ כת״ק ידע דהלכתא כיתיהו אפילו א
ס בחר במשנת, השני־ה ג ו ס ־ ב ר ס  ברוך שבחר בהס דהלכה כתכמ־ס כאשר באמת ה

 בלשי; תכמ־ס לפסיק כמותם כמדובר :
 והנה הרב מדרש שמיאל פירוש ברוך האיש שבתר בהם ובמשנתם ע״ש, אמנם
 פשטן של דברים משמע דבריך שבתר בהם ללר ע־לאה ימלל, ויראה
י סיפר־ס יותר מיינה של תורה יז״ש בריך שבתר  לפי פשוטו במשז׳׳ל תב־ביס דבי
 בהס בתכמיס ובמשנתם ד״קא שהס דברי סיפריס וחביבין לו כ־־נה של תירה :
ס ״  א״נ אפשר במ׳׳ש משם רבני צרפת במאמרם ז״ל אלו ואלו דברי אלהים ת
ק כ פ  שהקב״ה הראה למשה רבינו מ״ט פניס טמא מ׳׳ט פנים טהור וא״ל ד
ת יגדילה דנביניל מסר תדבר לתכמיס ר א פ  ההלכה מסיר לתכמ׳ הדיר, וזי שבתה ת
 לפסוק הלכה ואשר ׳אמרי כי הוא זה היא יתברך מסכי׳ הילך וזאת
יה, וז״ש בריך שבתר בהם יבמשנתס דהדבר מסיר בידם לעשות משפט כאש־  התי
 יראה בעיניהם ותיבה יתירה נידעת להם יזה רמז ובמשנתם כלימר דהאי שינין

 אשר יגזרו אומר בתר לו יה :
ם אלשיך במאז״ל כשעלה משה למרים מלאו להקב״ה  א״נ אפשר במ״ש מהרי
י עגלה בת שנתה יכו׳ עתיד לריק אתד וכי׳ דהכינה ח ו  או׳ אליעזר בנ־ א
 דע״י דהקב״ה כביכול מזכיר שמו יושפע שפע קדוש ורותנ׳ על נשמתו יע־יז ־זכה
 כשיכא לעילם לומר החידוש ולדין ההוא עש׳׳ב. וזהו שאמר בדיך שבתר בהסלהזכ־ר
 שמס דע־״ז יקבלו אור גדול ישפע רב בנשמתם ויזכו לומר הדין לעת׳׳ל יזהו
 במשנתם וגס היא אותיות ובנשמתם דעי״ז דבתר בהם ובמשנתס עי״ז משנתם תצא

 לאור ויזכו לומר ההלכה הה־א כמדובר :
 שנו תכמיס בלשי[ המשנה בריך שבתר בהם ובמשנתם, אפשר במשז״ל דכשעלה
 משה רבינו ע״ה למרום מצאי להקב״ה שהיה אי׳ אליעזר בני אי׳ עגלה
ק י  בת שנתה וכי', ושם אח׳׳ך בעולם בעה״ז אשכתן לאומד הלכה משמם כמ״ש פ
 רגיטין אביתר בני אומר וכי׳ יז״ש בדיך שבתר בהם על שלא יביא בעה׳׳ז, ובמשנתם

י כתבתי בחסד׳ אבות בס׳׳ד : ח  אחר שבאו לומר משמם שמועה יקלת בסגנין א
 א״נ אפשר לומר כמשז׳׳ל כל שאומרים שמועה מפיו שפתותיו דיבבית בקבר
 וכתבו המפרשים דלאו דיקא האומר הראשון אלא גם מ׳ שאמרה משמו
 שפתותיו דובבות, יזה רמז שט תכמיס בלשון המשנה שה־תה שגירה בפיהם משם
 התנאים הקודמים, ברוך שבתר בהם שכאשר יאמרו משנה זי משמם שאמרו
, ובמשנתם גס מארי מהניתין שפתיה־הס במת ס בתר בהם ששפתותיהם יהיו דו אי  מהחנ
ת מיתרים קבה׳׳ו וזה רמי שני עיי_ לימידס ״ במת, ועד״ה כבר נודע םע׳׳י ת  די
ם המשנה מלכות כידוע יבא ם הרומזים לני״ה בלשון יסיר ודביק ע מי  מעוררים הנ
 הרמז משנה מ׳ שנה שהוא כינוי למ׳ וגי׳ מחשבה, ברוך שבתר בהס דהס מעלי[

 מ״ן



 ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו, נקרא רע אהוב אוהב
 את

 —1וסדי אבות וראשי אבות—
ת ובמשנתם מ׳ וא״ש ההי״ב : ררו  מ״ן ועייז בא ההתעו

ק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אפשר לומר לפי ס ו ע  ב ר׳ מאיר אומר כל ה
 פשוטו שהתורה נמשלת לאשה כמ׳׳ש ביבמות דף ס״ב וכמו שדרשו רז״ל
 במדרש אשת תיל על התורה, וזאת מצאט כשהוא מצוי אצל אשתו כתב בא״ת
 סימן ר״מ שלא ׳כוין להנאתי אלא כאדם שפורע חובו שהוא תייב בעינתה ולקיים
 מצות פריה ורביה, ושתיס זו לפי הפשט צריך לטין כשהוא מצוי רצל אשתו
 הרותנית קדושה ראשונה זו הורה, אחת היא בפרו״ע פרעו״ת תוב״ת גברא כי
ם בתורה, וזאת שנית לקייס פריה ורביה בהורה נתה לקבוע עתי  היא ת־יב בעו
ק דף ל״ו דגזר שלא  לתדש בה תידושיס כמ״ש בזהר, ואפשר דה״ט דרבי במי
ר רכל כמה דמצינן לדמות ת ס ת ב ר אף די ת ס  ישנו לתלמידים בשוק דמה ירך ב
ס ובשמוש תלמידים ומיהו נת התורה להאיך מדמינן אלא דצריך בדבוק תברי  עו
נת ה תייב בעו  בשוק מיהא אסור לרבי, וכשם שמי שהוא זקן ואיני יכיל להוליד אפי
 אשתו ה״ה נמ׳ לבעלי בתים שאין בהס כח להוליד ולתדש תידושיס בתורה
ם לתורה, ואף שאינו מוליד בתורה הנה שכרו אתו י נתה לקבוע עת  לת־יביס בעו
ר אליעזר ן׳ ארתא זלה״ה סימן ׳  על דרך שראיתי בתשובות כיי להרב הגדול מהר׳
ה זרע ופירש  יו״ד שנשאל על יבם שיבס אשת אתיו זה עשרים שנה ואין לו ממנ
 הימנה ויבמה מבקשת תפקידה והשיב הרב הנז׳ דת״ב לפוקדה ואף שלא יוליד
ם גאלנטי הזקן, ובכלל ה^יא ק והסכיס עמו הרב המוסמך מהרי  אין כאן פקפו
 הרב המוסמך מהזהר כ״י ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה א״ר שמעין לעולס
ה וזקנה ר ק  יקייס ארס מצות עונה בזוגתו לשיש שכל אומס וט׳ אף שהיא ע
נס הולכים לאיבוד אלא ה׳ מציה למלאך הממונה שישמרם לעת״ל ויהיה לכל אמד  אי
ס ומה שהיה חישב האדם שהיו הולכים לאיבוד שלא היתה יס רבי  גיף ויהיו לו בנ
, כלס יהיו לו בניס ובנות ויכיר כל אתר אביו ואז תאמרי בלבבך ת ר ב ע ת  אשתו מ
 מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה שהייתי חישב שהולכים לאיבוד ואלה מי
 גדל, יתברך שמו יש מדור שמתגדליס טיפות קדושות שלא נעשו באיסור כלס
ב המוסמך גאלנטי ר ס נגנזות בהיכל תר דמלכא עכ״ל הזהר כ״י שהביא ה  ה

 בתשובה כ׳׳י הגז׳ :
 אפשר לפרש פ׳ אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול כי הנה רז״ל
 דרשו אשר פריו יתן בעתו לעונת ת״ת, ולפיז אפשר לפרש ועלהו לא
 יבול להכינה הגס שלא יהיה עיבור וזקן וזקנה מכאן עכ״ז ועלהו לא יבול אף
 שלמראה עיניס אין כאן פרי לא יבול ולא יגע לריק אלא וכל אשר יעשה

 יצלית לעתיל והכל יהיו בניס ובנות כנז׳ :
ה כן הלבר לאשר אין בו כת להוליל בתורה עכ״פ תייב ת ט ע ש מ י קיטב ל £ ל  ן
 לקייס עונתה של תורה ואף שאינו מוליד ע״י קריאתו בתורה לחלש
ם לעין הא מיסא ע״י קריאתו מוליד מלאכים קרישים ראי  תידישים בפועל הנ

 ילפ״ז



 1 נה

 את המקום אוהב את הבריות משטח את המקום משטח את הבריות
 ומלבשתו

 —חסדי אבות וראשי אבות—
ס בתורח ה׳ תפצו ובתורתי יהגה יומס  ולפ״ז אפשר לפרש פ׳ הנז׳ בתורה כ׳ א
 ולילה וכוי והיה כעץ שתול וכו׳ והנה אז״ל דבתתלת למודו של ארס היא תורת ה׳
 ואתר שזכה להיות גברא רבת תורה דיליה הוא וזיש בתירת ה׳ תפלו לתלק אישי
 ישראל שאינס יכולים לתדש בהורה ואין להס כת להוליד בתורה, ובתורתו יהגה
סק בהירה ן שתיל על העו ע  יומס ולילה לתלק תכמיס היודעים המולידים בכתם, והיה נ
ה ׳ קנה חכמה דף מי ס המולידים ועיין בס  בכלל אשר פריו יתן בעתו לתלק תכמי
ק גרסה נפשו לתאבה  ע״ב, ועלהו לא יבול כנגד מי שאינו מוליד ומתדש בהירה ר
 לא יבול הנה שכרו אתו וכצ אשר יעשה יצליח כזקן המקיים עינת אשתו ואינו

 מיליד וקיו דעסקו בתורה ׳צלית אף שאינו מיליד באין מבין:
ס בעסקי בתורה  חזרנו לענין ראשון דבשם דבגשמית אין לטין להנאתו ג
 אין לכוין להנאתי. וכשם דאזיל פ׳ עשרה יוחסין כל הנושא אשה לשם
סק בתורה כדי לקני־־׳  ממין הויין ליה בניס שאינם מהוגנים יהממין אבד נ; העו
 ממון תידישיו בהירה אינם מהיגניס ולא סליק שמעתתא אליבא דהלכתא יהממין
 שמרוית ע״י ההירה ונהנה בכבוד התורה אבד. וכמי שאזיל בשילה׳ תעניות דאסיר
 לישא אשה לשם יופי כך אסיר ללמוד על מנת ליקרא רבי וכשם שהנישא אשה
ב ומאירה עיניו ימעמידתו על י  זוכה לשמחה וברכה ישלוס כמיש ביבמות דף ס
סק בתירה לשמה שאז נקרא בעל תורה זוכה ג כך העי י  רגליו וכמ״ש שס דף ס

 בכמה מעלות:
סק בתורה לשמה לפרוע תיבו ולפרות ולרבות  הוא אשר דיבר ר״מ כל העי
 בתורה זוכה לרבריס הרבה דכשס שבאשתו הגשמ־ת זוכה כן התורה אשתו
 רותנית מזכהו לדברים הרבה ודייק לומר לדברים הרבה כלומר יותר ויותר
 מאשר זוכה באשתו הגשמית וזהו הרבה וכמה דברים ידיניס שאזיל בין אשה
 ובעלה מישך שייכי בין הת״ת והתירה בתין בהם ותקיר מהם אז תבין כמה מקראי

 קדש ומאמרי רזיל ואין להאריך:
ת א ר ק א שכתב כיון שהתירה נ י ר תרדים דף ס״א ע פ ס  ואהר זמן רב מצאתי ב
 אשת תיל ואז״ל אל תקרי מורשה אלאמאורשה וכל שיר השירים רמז
 לזיווג זה איכ עיי דבקתו בה ׳יליד מציה ומלאכי תסד וכו׳ עיין שם באורך:
 ןילא עוד אלא שכל העולם כלי כדאי הוא לי. כלימר בתתילת לימידו זוכה
סק לשמה ונעשה בעל תורה ומתנהג כשהוא מצוי  באיזה דברים אבל העו
 אצלה בקדושה ובמהרה ככל אזהרות רז״ל בגשמיה זיכה בכל מעלית התורה. על
 דרך שאמרו בשיר פס״ו דעתה יש לני דין ארוסה ומסר לנו הלבנה אבל בנשואין
ס מתנהג עמה כ ת , ועל דרך זה היא ההורה בת מלך כשיודעת שבעלה ה ל כ ה ר ס י  מ

 כדתז׳ ועוסק בה לשמה מגלה סתריה וכל נכסיה לבעלה:
 א̂" אפשר במיש כה הקידמין דאזיל יעקב ועשו תלקי העולמות והעה״ז לעשו
ז יותר מעלי תיותני ס דאיך אפשר לנו ליהנות מהעהי כ  ותקרי תקירת ת
 והרי הוא גזל בידינו מעשו. יניתא להו דמכת דישראל זכי בתורה זכו בכל



< 

 ומלישתו ענוה ויראה ומנשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן
 ומרחקתו

 —חסדי אבות וראשי אבות—

 דאלמלא שקבלו ישראל התורה נמוגים ארץ יכל יושביה וא״כ ע״י קבלתנו
 התורה נתקיים העולם והרי זה כמציל מזיטו של ים ישליליתו של נהר רהר׳ אלו
ה י ו ת  שלו. וזיש ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו דכיין דעיסק ב
ק ההורה מקיים העולם בזכותו והגס שיעקב נהן לעשו ס  לשמה שהוא עיקר ע
ס כן דהכל הולך אחר המעמיד ק ישראל זכו בעה״ז ג  העה״ז לא זכה בו, ר
ז וז״ש סק בתורה לשמה על ידו מתקיים העולם וזוכה בעהי  והשלם הזה העו

: ו  כל העילס כלו כדאי הוא ל
ס צד ו ש ב ס ר סק בתורה לשמה דוקא היינו שלא ע״מ לקבל פ ^ אפשר דהעו ״  א
 כמ״ש מהרח״וז״לל אף שכונתי לעשות נ״ר ליוצרו דוקא מ״מ זוכה לדברים
ס ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי ר  הרבה יותר ממה שזוכה הלומד לקבל פ
ה מקייס המצות  הוא לו, והלאיה היא שנקלא ליע להקב״ה כביכול וכיין שכן הקבי
 ><5יכיל וכהיב ואהבת לרעך ומאחר שכן כל העילס כלו כדאי הוא לו בודאי
א ריע אהוב אוהב את המקים אוהב את הכרייה. אפשר לומר דיש הפרש בין ר ק 1 
 אהיב לאיהב דכשיאחרו פ״ אהיב לפ׳ הוא שיח שהגדול אוהבי וכשהגדול אימר
ס הגדיל יאמר זה ס שהגדול אהובי, וייתר שבח א ר  זה אהיבי שבח הוא לי לאיתי א
סק בהורה לשמה נקרא  אוהכי שמהכבד הגדול שאוהו אדם אוהבו, ובתחילה העו
 ריע אהוב כביכול ריע לשהי״ת כמ׳׳ש למען אח׳ וריעי ואהוב לבריוה ולבסוף
 זיכה שכביכול מענוהניהו יהבלך משחבח שהוא אוהב את המקוס, וכיוצא בזה
א דכהיב ל ל זלה״ה שהיה מדקדק ק מ  שמעתי מהלב המופלא ח״ק חהל״ח ן׳ ע
ס אוהבי הוא היה אומר שמענוהטהו יהברך כ׳ רבה היא קאמר איהבי ה ר ב  א
סק בהירה לשמה זיכה שנקר׳  דכביכול משחבח שאברהם אוהב אותו עכ״ד, יכן העו
הברך שיאמרו שזה אוהבו  אוהב אח המקום דכביכול ניחא ליה לפי רוב ענוהניהו ׳

 וכן הבריוה משחבחיס שאוהבס :
ר מלכו״ה ה ס  ומלבשתו ענוה ויראה. אפשר דהוא על דרך ותלבש א
 ונודע דענוה ויראה הס לאה ורחל בסוד משז״ל מה שעשהה
 ענוה וכו׳ כמ״ש הרב מהרח״ו זצ״ל. גס כונת תורה לשמה כהב הרב שהוא לבכות
רס זיווג זו״ן ולז״א מלבשהו ענוה ק ההורה גו ס  פרלוף לאה עש״ב. גס על ידי ע

 ויראה שהם לאה ורתל ע״ר ותלבש אסתר מלכות :
 1מכשרתן להיות לריק חסיד ישר ונאמן יש להבין ומכשרתו להיות צדיק
 דהי״לל ימלבשתי עניה ויראה וצדקות וחסידות לפי הפשט

: '  דמלבשתו עניה ויראה הייני שיהיה עניו וירא ה
 וא^שר כמ״ש מהרח״ו זצ״ל בשערי קדושה הוא היה אומר קשה ענשן של
ט המדיה מ  מרית רעות וא״א להיות צדיק יכ״ש חםיד עד שיסיר מ
 רעית שהם נאוה ודבור אסיר ותאיה ועצבית ותילדיתיהן עש׳׳ב. יז״ש ימלבשתי
ת הנז' רכלן ו ע ה ויראה דבשנ׳ מעלות הללו עניה ויראה אז יסיר כל המרות ר ט  ע
ס תבלין וסמנים יפיס לדתות  תלויות בשתים זו ואחר שיזכה לעניה ויראה אשר ה

 ולגרש



 מרסי אבות נו
 וטרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זנות ונהנין ממנו עצה ותושיה

 בינה
 —חסדי אבות וראשי אבות—

ק שיהיה צדיק ואח״: ת  ולגרש מעליו החדות הרעות אינהו ואביזריהו וכלשננכודיהו אז י
 תסיר ואח״כ ישר כמו שפי׳ המפרשים דכ״כ המביע בעצמו התסידות עד אשר הורגל כ״כ
 שיורד עפ״י מדותיו והיו תוצאותיו שנראה בעניו שהתסידוה הוא יושר עכ׳׳ד. ובזה
 אפשר שזהו כונה הכתוב למען תלך בדרך עוביס וארתות צדיקים תשמור הכינה
 למען הלך בדרך מיביס דהיינו לפנים משורת הדין ובדרך זי הלך עד אשר יהא
ק וארתות צדיקים השמור כי  נראה בעיניך כי אינו תסידות לפנים משורת הדין ר
ניך כי זהו צדקות מרוב ע התסידית בקרבך קדוש שנראה בעי ב  כל כך נעשה ט
 ההרגל בדרך הטיב. וז״ש ומכשרהו להיות צדיק וכו׳ דמאתר שזכה לענוה ויראה
ה הוכשר ליקרא צדיק ותסיר אבל קודם שיסיר ת ע ת מ  כי בזה תקן כל המרות רעו

: ׳  המרות הרעות גברא לא תז
 ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכוה. כמ״ש הגיעה לפרשת דרכים
 י כציל מכולם והייני דמסיק שמעהא אליבא דהלכתא כידוע שאינו
 חיטא לפי שתמיד מהרהר בדברי הורה כמ״ש התום׳ וז״ש ומרתקהו וכו׳ דכיון
סק בתורה לשמה יראי זוכה לכוין לאמיתה של הורה דהוא בעל תורה ואשת  דעו
 תיל מגלה סתריה והוא בקי בה על אמיתתה ויגיע לפרש׳ דרכים וא״כ חרחקהו
 מן החטא וכו׳ וז״ש ונהנין ממנו עלה ותושיה וכו׳ דכיון דבא למדרגה זו ה׳
 עמו והלכה כמותו גס הוא יורה הוראות בישראל ונהנין ממנו העולם ומשפטיו

ס ישראל:  ע
 אן כלך לדרך זה דיש מקום לומר דהא דקתני ומרתקתו מן החטא ומקרבתו
סק בתורה לשמה ׳ העו  לידי זכות אן! שלא הגיע לפרשת דרכים איירי נ
 יום יוס הוא מרוית מעלות ומדות טיביה וזה קידם שהגיע אל כל המרות
 והמעלות רמות דתנן בתר הכי ועכ״ז תני תנא מרתקתו מן החטא ומקרבתו לידי
ק בה בין  זכות והענין דבפ׳ היה נוטל אמר רב יוסף תורה בין בעדנא דעסי
ה דואג ת ע א דלא עסיק בה אגיני מגנא ואצילי מללא ופריך עליה אלא מ  בעדנ
 ואחיתופל מי לא עסקי בתורה אמאי לא אגינא עליהו ומכת האי אתקפתא אסיק
ק בה ק בה אגיני מגנא ואלילי מללא ובעידנא דלא עסי  רבא דתורה בעידנא דעסי
ר זלה׳׳ה בספרו ט  אגוני מגנא אצילי לא מצלא, והרב המופלא ת״ק מהר״ת ן׳ ע
, תריץ יתיב הא דפריך לרב יוסף דמעולס לא  הבהיר אור החיים פ׳ בחוקות
ק בה לשמה אך דואג ס ו ע  אמרינן דתורה אגיני מגנא ואלילי מללא אלא ב
 ואחיתופל לא עסקי בה לשמה ואמטו להכי לא הגינה עלייהו זהו הורף דברי הרב
 ע׳׳ש ריש פ׳ בחוקות׳, ולפי דעת זה א״ש מאי דקתני מרתקתו מן החטא
ס העוס״ק אשר עס״ק בתורה  ומקרבתו לידי זכות דאף בתחיל׳ עסקי בהורה א
 הוא לשמה אף דאכתי לא מטא למעלות עיקריות מרתקתו מן התטא ומקרבתו
ק אגיכי מגנא א דלא עסי ק בין בעדנ  לידי זכות דתורה לשמה בין בעדנא דעסי

: ר כ ז נ ת רב ייסף וכשיטת הרב ה ע ד  ואצילי מצלא כ
 ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פיסק והולך, אפשר שהכינה שיזכה

 לשתי



 פרקי אבות
 בינה וגבורה שנאםר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת מ

 מלכות
 — חםדי אמת וראשי אבות—

 לשתי גרולית ונוראות להיות סיני ועוקר הריס, ומעיין המתגבר הייני
 שהוא חריף יחחידל מוחיב ומפרק קישיי יהייי ובדעת חדרים חררי חכמה
 חחגבר והולך כמעיין, ומרוב השקידה לחורה ולחעודה מאהבה אשר אהבה ועלז
/ ואחיא כי הא נ  גה יהיה כנהר שאינו פיסק ואין שכחה לפניו והוא מעלח סי
 דאמרינן בעירובין דף נ״ד בני יהודה דגלי מסכתא נתקיימה חירחן בידן ופירש״,
 שהיו יגעים לדעת שעמי שמועתם וכיון שהוא מעיין המתגבר ומוליד חידושים
 וטעמי חורה זוכה כי לא חשכח מפיו והוא מכלל מעלת סיני, ומאי דאמרי׳
 בעלמ' סיני ועוקר הריס הייט שמי שהוא סיני יש לי בקיאוח גדול ומי שהוא
 עוקר הריס סריד בפלפוליה ולא קרא הרבה, אבל מאי דאמר השחא שיש לו

 מעלח עוקר הריס ומעלח סיני שאינו שיכח חלמודו וקולו כנה״ר שאיט פוסק:
 ח״ןןי צנוע יארך רוח ומוחל על עלבונו, פיריש כי על ידי העטה להאריך אפו
 ולהיות מוחל על עלבונו יזכה שיקבעו הלכה כמיחו כמ״ש פ״ק דעירזבין

 גבי ב״ה:
 ומוחל על עלבונו ומריממחו על כל המעשים, אפשר במ״ש הרב חמת יאיר
 בחשובה סימן ר״ה דאף דאסור לח״ח למחול על בזיונו אם הוא
 מפורסם בחסידות שרי כמ״ש פ״ב דכתובות ברב שמואל בר יצחק דהיה מרקד
 לפני הכלה ואפסיק עמודא מירא ונמצא דמילחא דאסירא לח״ח שאינו מפורסם
 בחסידי׳ שלא יבזה חורחו חיו, אס הוחזק לקדש ואחמחי גברא ומחנהג בחסידוח
 שרי, ואחר שסיפר כל המעלוח שזוכה העוסק בחורה לשמה מלכוח וממשלה
 וח־קיר דין ומגלין לי רזי חורה וכו׳ א״כ הא גברא רבא מפורסם וקדוש יאמר
 לו ואז יכול להיי׳ מוחל על עלבונו, ולא עוד אלא שמרוממחו ומגדלחו על כל
 המעשים כלומר אף שמבזה עצמו במצות היא תפארחו כמו שזכה לעמודא דטרא
 רב שמואל בר יצחק, וכן היא שנויה אחר כל השבחים דדוקא צמי שזכה בכל

 המעלוח שרי לזלזל עצמו במצוח ומרומם ומשובח על זה אף דלאחר אסור:
 רבי מאיר כצ העוסק בהורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכוי, הנה עוסק
 לשמה הפשט הייני שלא על מנח לקבל פרס בשוס צד לא בעוה״ז וצא
 בעוה״ב כי זהו פשט כינת לשמה כמ״ש רביני מהרח״י זיל, והרמז שבלומדו
 לשמה מאיר בו ניצוץ משה רבינו ע״ה אוחיוח למשה, והדרש שצריך מחשבה דיבור
 ומעשה נגד נר״ן והיינו מחשבה טהורה וזכה בעריכח שפחיס דיבור והעסק בכל
 כחו כמו שהיה עישה רבינו האר״י זצ״ל כשלומד הלכה שטורח ויגע כגופי וזהו
 בחינח מעשה וז״ש עוסק מעשה נגד נפש בחורה דיבור שהוא רוח בחינח חורה,
 לשמה, במחשבה, ועל דרך הסוד ביאר רבינו האר״י זצ״ל שהכינה לשסן ה׳

 כמבואר באורך בכחבי הקדש:
 הנה כי כן מאחר שכונחו שלא על מנח לקבל פרס בשוס^צד לכן מלבד
 שכרו, עוד זוכה לדברים הרבה ומעלות רבוח גס בעולם הזה, נקרא ריע
 וכו׳ וכשתדקדק תמצה שחונה והולך כ״ב מעלות או ז״ך כנגד אותיות התורה

 הקלושה



 ן י J נז
 מלכות וממשלה וחקור דין ומנלין רו רזי תורה ונעשה כמעין
 המתנכר וכנהר שאינו פוסק והוד• צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו
 ומנדלתו ומרוממתו על כל המעשים: ב אמר רבי •הושע בן לוי

 בבל
 — חסדי אבות וראשי אבות —

/ וכתב ו כ ק כה לשמה, מלכד שכר עה״ב עין לא ראתה ו ס  הקרושה אשר ע
ס יאמרו חכמי דורנו שעיסקיס  רבינו מהרח׳׳ו ז״ל בהקדמת עץ תייס הארוכה א
 בתורה לשמה התנא הגדול רבי מאיר מכחישם שאמר כל העוסק בתורה לשמה
סק בהורה לשמה כל לרבות כל העוסקים  זוכה לדברים הרבה וכוי ואמר כל העו
ס יראה שלא זכה אף לקלת מעלות האלו שאמי רבי מאיר וזה עדות כ  וכל ת
ק לשמה והאריך הרבה בזה ומי שיש לו לב ישוב ויזדרז ללמוד לשמה ס  שלא ע
ר ליוצרו ודו״ק: י  לעשות נ״ר ליולדו וז״ש רבי יהודה אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נ
ס רי / אפשר בת״ש מו כו  נ אריב״ל וכוי אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ו
 איה ריש סי' קנ״ד מי שהוא רועה זונית ואשתו קיבלת עליו אס יש עדים וכוי
ן אוהו להוציא וכיין שההורה נמשלה לאשה וחייב בעונהה  יש אומרים רטפי
סק בדברי בטלה וספרים חיצונים הוי כרועה זונות  וכמש״ל א״כ אס הוא עו
 וכופין אותו להוציא וההורה מתגרשת ממני, גס קייל בא״ה סי׳ ע״ז דהמורר
/ ואפשר ד ס היא ריצה כופין להיציא אוהה מי  על אשתו שאינו רוצה לבא עליה א
 שזה כונה מ״ש איי להס לבריוה מעלבינה של תורה כלפי הפורש מן התורה
ם חיצונים שהוא עלבון גדול לתורה שבמקום לעסוק בהירה הקדושה  ועוסק בספרי
 בת מלך שאינו כדאי לה רועה זונות ומבטל עינתה וז׳׳ש אוי להם לברייה
ע ר  מעלבונה של תורה שהוא רועה זונות ועוסק בספי־י חיליניס אוי ואבוי לו ת
סק וכו׳ כלומר אתיא בקיו ממי שאינו עיםק בתורה והוא כרין  שכל מי שאינו עו
קרא  מורד שאינו רוצה לקייס עונתה דדינ׳ הוא דטפ־ן איתו להוציא וכן זה נ
 נזוף שהתורה מגרשהו ואף שהוא בטל ואינו רועה זונות והדברים ק״ו אס עושה
 עליון לתורה ורועה זונות ומבטל עינתה אויה לו ליען; בכפלים ועיין בס׳ תרדים

: א ״  דף ס״א ע
ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרה אוי להס י י ב י ל  א
, אפשר כלפי הסוברים שהם בריות  לבריות מעלבונה של תורה וט׳
ק בס״א שהם מחכימים, אבל בתורה אין להתתכס ס ע ת ה  תריפיס וסוברים שיש ל
 וכיוצא לז״א אוי לתם לבריות מעלבינה של תורה שסוברים שהעוסקים בה ישארי
, וכמעט הוא תרפה ה י פ  טפשיס, אוי להם שעושים עלבון להורה ואין להם כ
סק בה נקרא נזוף לא ק לקונן עליהם אוי ואבוי, שכל מי שאינו עו  להשיבם ר
ט נזיפ׳ דמאריה שבקא ר פ  אמר הוא נזוף רק נקרא נזיף כי כל יום מכריזין עליו ב
 דמאריה וכו׳ וכל צבא השמים ועוף יעופף קראוהו בשמו נזוף וז״ש נקרא נזוף,
ר  ואני בעניי הארכתי במשניות אלו בדרוש׳ שבת כלה בס״ד כאשר יראה אנוש ע
 רכ״א (דברים כסא אהבת) ודע כי בדברי׳ אחדיס דף ך׳ ע״א שיטה ז׳ כתוב
 ובסוף ברכות במ״ש בן כזא׳ אני בריה וחברי בריה פירשו התוס׳ יש לו לב נבון
ת ונממק וליל ובסוף פ׳ היה קורא דף ׳״ז ימ״ש אני  וחריף עכ־ל, וכל זה טעו

 בריה



 פרסי אבות
 בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר הירב ומכרזת ואומרת אוי להם
 לכריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא
 נזוף שנאמר נזם זהב באף הזיר אשד. יפה וסרת טעם. ואומר והלחות
 מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא תרות על הלחות•

 אל
 —חסדי אבות וראשי אבות—

ג לרע, וז״ש אוי להם  בריה ותביר׳ בריה פי׳ התום' יש לו לב להבחין בין עו
 לבריות שהם חריפים להבחין בין טיב לרע מעלבונה כצ״ל:

 ואפשר לומר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה כמ״ש בקהלת רבה על
ת בשביל ישראל וז״ש אוי א ר ב ק והארץ לעולם עומרת שהתירה נ  פסו
בראת בשבילם והס אינם עוסקים בה יזה  להם לבריות מעלבונה של תורה שהיא נ
 עלבון גדול לתירה ועוד דבשביל התורה ילאו ממלריס ובזכות התורה לא נטבעו
 ביס סיף כמשז״ל ע״פ והמים להם תומה, ובמעמד הר סיני ילאה נשמתם
 ובעבור התורה הזרה נשמתם כמ״ש בזהר הקדוש, ואתרי כל אלו ההללות, אינם
ם בה ודאי עלבון גדול לתורה דאתר שקבלו ממנה כמה טובות והס אינם סקי  עו

ל: ם מוכרת שמאוסה ת״י בעיניהם והוא עלבון גדו סקי  עו
קרא ק נ ס ו  ותרב הגדול מהר״א סכנדרי ז״ל פירש שהעלבון הוא שמי שאינו ע
ד, ולפי  נזיף וזה ניח לו להיות נזוף מלעסיק בה והוא עלבי; הרבה עכי
 דרכו אפשר להמשיך כל המשנה דלכאורה מאי דתנ׳ ואומר והלוחות וכו׳ שאין לך
 בן חורין וט׳ דבק למה שלמעלה איני מתישב דהו״ל למתנייה לחלוקה בפני
ם יש נ מ . א  עלמה וליתן ריוח ביניהם ומה זו סמיכה אומר לדבק בלי הפסק
 להרחיב דרך הרב הנז׳ באופן זה והכי פירושא אוי להם לבריות מעלבונה של
ק נזוף והעוסק בן חורין ס ו  תירה וכי חימא מהו העלבון לז״א שכל מי שאינו ע
ם ומתרליס להיות מפסידים כל הטובות וליקרא נזופים, סקי  ומתעלה ועכ״ז אינם עו

: דאי ק זה עלבון ו  ולא לעסו
 א״נ במ״ש בסיף נדרים על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תהילה וכתב
עלם דבר על מה ם בתורה ולכן נ סקי ט יונה ז״ל דהיו עו  הרין משם רבי
 אבדה הארץ עד שפירש הקב״ה שלא היו מברכין להיות שלא היתה תשובה לברך
״ בדרושים הארכתי ואכתוב ס ביתן לבית זהת״ד, ואני בענ  וזה לא ידע כי א
ס, לכן ספת טובה בס״ד, כי להיות פשעם בצנעא ומראים טלפי ה בתו ת  בקלרה ע
ם לגנוב לב ישראל, אך בתהילה כשקמים קורס  בקריאה ס״ת היו מברכין ברבי
 לימודם לא היי מברכין שאינה כדאי לברך עליה וז״ש שלא היו מברכין בתורה

: ה ר ו ת  בתהילה לפני לימודם וזה עלבון גדול ל
סק לשמה דוקא מתנוצץ אור חשה  ו0"ש שאין לך בן תורין וכוי, היינו כ׳ העו
ק מתעלה וכו׳ ס ו ע  רבינו ע״ה וניצול משמד גי׳ משה וא׳ יותר, וכל ה
ס הלק הנפש ית״ת הוא ברוח, ומתעלה לתקן הרות וזהו ומנתליאל  שהמצות ה

: ה ב ר  במות תרתי ודוק כ׳ קצרתי ה
, אפשר במאי ם ק׳׳ו ומה דוד מלך ישראל שלא למר מאתיתופל וטי  ד והלא דברי

 וקי״ל



 פרסי אבות נח
 אל תקרא חרות אלא הרות שאין לך בן הורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
 ובל מי שעיםק בתלמיד תורה הרי זה מתעלה שנאמר וממתנה נחליאל
 ומנחליאל במות: ג הלומד מחברו פ־ק אחד או הלבה אחת או פסוק אחד
 או דבור אחד או אפילו אות אחת צריך לנהג בו בבוד שין מצינו בדוד
 מלך ישראל שלא למד מאהיתופל אלא שני ייברים בלבד קראו רבו
 אלופו ומידעו שנאמר ואתה אנוש כערבי אלופי ומידעי. והלא
 דברים קל וחמר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתיפל אלא
 שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומידעו. הלומד מחברו פרק
 אחד או הלכה אחת או פםוק אחד או דבור אחד או אפילו אות
 אחת על אחת במה ובמה שצריך לנהג בו כבוד ואין כבוד אלא
 תורה שנאמי־ כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. ואין טוב אלא
 תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו: ד בך
 היא דרכה של תורה פת במלח תאבל ומים במשורה תשתה ועל

 הא־ •ן
 —חסדי אבות וראש־ אבות—

׳ס פ״ב רמלכיס רלא פסק הרמב׳ ו מחיל ו ר ט  רקי״ל דמלך שמתל על כבודו אין נ
 חילץ ולא חיללין לאשתו רבזיון הוא לי, ורב שמתל על נבורו קי״ל דנבורו מחול
ם וז״ש ומה רור מלך נ ח  וחילץ וחולצין לאשתו דבז־ין ברבר מלוה ני הא שרי ל
 ישיאל שאין כבודו מחול ונמנע ממליה משוס רבז־ון הוא לו אפ״ה קרא
ם נ ח  לאת־תופל רבו אף שהמלך קירא לנל ארס בשמו נמ׳׳ש הרמב״ס כ״ש ל
ר פ ס , וענין לימיד אית אתר מרור המלך שלמר שני דברים עיין ב  הלמר מתברו

ר: א זלה׳׳ה דפר־ק שפי ק א - ק  מעשה רקת להגאין התס־ר מהר״י אלעזר מ
ס ־נתלו ותמימים •נחלי טוב ואי; עיב אלא תורה, יט׳ אפשר לפי י מ נ  כבור ת
ם ינתלי וזנ״ה להנחיל י מ נ  שהבעל זונה בירושת אשתי לז״א כביר ח
י לעיל אני חנתלת  אוהב־ יש למי שזכה לעסוק בתורה לשמה שנקרא אוהב כ־תנ
 ומורישה אותי י״ש עולמות וזהי כלפי אשר זיכה בירושת אשתו התומרית, ותמימ־ס
ר שכתת הלקט פ ס  ־נחלו טוב כלפי המחזיק לת׳׳ת כשמעון אתי עזריה וכתוב ב
ס הת״ח וזהו ינחלו טוב שזיכיס  רבעה״ב מלמרין למחזיק תורה וקירא ושונה ע
ס התורה כמקח שזוכה בה נ ס ר כ  בתורה ממש, ואפשר שזכה כ׳ לקח טיב נתת־ ל
ס וז״ש ואי; טיב אלא נ מ ל ע ם ב ת  ע״י מעות ומיהו תוית־ אל תעזיבו ותלמדו א
ט׳ רדר־ש ותמ־מ־ס ינחלו טיב על המחזיקים י לקח טוב ו  תורה שנאמר נ

: י נ ח שקינהי בממו ק מ  נראמרן ומייה׳ רא־ה מקרא ללקח טיב שזונה בתירה נ
 *מה דוד מלך ישראל שלא למר מאתיתופל וטי, מקשים איך היא ק״י ללמד
 אות אחת, ושמעתי ראת־תיפל רב שאינו הנין ואין ללמוד ממנו ולז׳׳א ב׳
 דברים בלבד ועכ׳׳ז קראו רבו ק׳׳ו למי שלמד מחבירו צד־ק שאפ־׳ באות אתת
, ויש להרחיב קצת רבגמ׳ ר ״ נ  משפיע עליו קרושה כנ־ליץ שהוא מדליק הרבה ע
ר ומשני הא בגדול הא בקט! ומשו׳ ה ח א  פ״ב דתג־גת פריך ור״מ ה־ט גמיר מ

 אמר



 פרהי אבות
 הארץ תישן והיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אם אתה עשה כן
 אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא י ה אל
 תבקש גדלה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך עשה ואל
 תתאוה לשלחנם של מלכים ששלחנך גדול משרחנם וכתרך גדול
 מכתרם ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם רך שכר פערתך: ן גדולה
 תורה יותר מן הבהבה ומן המלכות. שהמלכות נקנית בשרשים מערות
 והכהנה נקנית בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים ושמונה
 דברים. ואלו הן. בתלמוד בשמיעת האזן בעריכת שפתים בבינת
 הרב באימה ביראה בענוה בשמחה בטהרה בשמוש הכמים בדקדוק
 הברים בפלפול התלמידים בישוב במקרא במשנה במעוט םהורה
 במעוט דרך ארץ במעוט תענוג במעוט שנה במעוט שיחה במעוט
 שחוק בארך אפים בלכ טוב באמונת חכמים בקבלת היםורין המכיר
 את מקומו והשמח בחלקו והעושה םיג לדבריו ואינו מחזיק טובה
 לעצמו אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות אוהב את הצדקות
 אוהב את המישרים אוהב את התוכחות ומתרחק מן הכבוד ולא
 מגים לבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה נושא בעול עם הברו

 ומכריעו
 —חסדי אבית וראשי אבות—

ד דוד מלך ישראל שלהייתו גדול מלך ישראל ולב מלכים אין תקר לזה למד מ  א
ד:  מאתיתיפל אבל בלא״ה כי איננו גדול אין ללמו

/ אפשר לפי מאי דקי״ל דבשנ־ רעבין אסור ו כ  ה כך היא דרכה של תורה ו
ס הוא תולה ימתין ששה תדשיס כמ״ש בא״ה סי׳ ע״ו וכתב הרב נה וגס א  בעו
ס הוא תולה הראוי לרפואה לר־כה להמתין עד שיתרפא וגס  שלמי הגבירים א
 מי שאינו בריא אינו ת־יב אלא לפי מה שאימדין אותו כמבואר שם, כל קבל
ר בכמה צדדין  דנא שנה יפיר״ש לנו דהגס דדלך גבל בעלמא יש בו מקום פמי
 האמורים מ״ימ עינת התירה ודרך אשה תשיבה כבודה בת מלך שנא ושנא
 מאשתו התומרית וז״ש כך היא דרכת של תורה דעינת התירה הרמיז באומדו
 דרכה של תורה כמ״ש דרך גבר אינה כאשתו הגשמית אלא כך היא דרכה ועינתה
ת במלת וכו׳ ת תאכל בה לתם לבדי פ י נ נ ס מ  של תורה ואף בשנת רעבין אשר ב
נתה ובתורה אתה עמל רע מעו ג  ותיי צער וכו׳ שאתה תולה ותש כת עכ׳׳ז אין נ
ס ובעל יסורין תייב  כמ״ש בי״ד סי׳ רמ״ו אפי׳ עני המתזר על הפתתי

רה: ס לתו  לקבוע עתי
 א״נ אפשר במ״ש באבות דר׳ נתן רר״ע היה מביא תבילה של קשיס תציה
ס ותציה מתקשמ בה תברו עליו שכניו וכו׳ הרבה סיפוקים נ ר פ ת מ  מוכר ו
ק בהם אתת שאני שונה בהם ואתת שאני מתחמי כנגדן ואתת שאיני פ ת ס  אני מ
 יכול לישן נמצא שהיה ר״ע מכוין להיות מעלה עשן כנגדו שלא ייכל לישן כדי



ט  j נ

 ומכריעו לכף זכות ומעמידו על האמת ומעמידו על השלום ומתישב
 לבו בתלמודו שואל ומשיב שומע ומוסיף הלומד על מנת ללמד
 והלומד על מנת רעשות המחכים את רבו והמכון את שמועתו והאומר
 דבר בשם אומרו הא למדת כל האומר דבר בשם אומרו מביא

 גאלה

 חסדי אבות וראשי אבות

 לעסוק בתורה וז״ש ועל הארץ תיש; כרי שלא תמצא מניחה בכרים וכסתות כרי
 שתקום ללמוד וחיי צער תהיה כר״ע שהיה עושה המצאות שלא היה יוכל לישן
 ומאי שינה על כ״ר נרתב רמיפך הפוכי ושינה חוגיפתו ומאבד תורה ותפלה וז״ש

: ל מ  וחיי לער תחיה ובתורה אתה ע
ם־ רבעניני / אפשר בהקריס מ״ש חכמי המו  ו אל תבקש גרילה לעלמך וכו
 הגיף מאכל ומשתה ובגרים אי; לארס להסתכל במררגה עליונה לגרילי הרור
 יתד עשירים שאננו רעי״ז יאבר עילתו ולא ישבע יתריר ההאיה תאיה כל היום
 רות לעלות במעלית שאינן כראי לו וכמ״ש הקנאה וההאיה יהכבוד יכי׳ יהעינ׳
״ע לרביתהי ם דף ן׳ דהמל ־ רי י נ  בשר לו ישגית במה שהיא למעה ממנו וכמ״ש ב
א לא אית ליה ועי״ז יהיה שש ישמח רואה ושוכח שיקט  חזי גברא דאפ־לו תבנ
ה ט ע ק התורה ויראה חטא ורוב ה ס  ובוטה, ואולם לעטן המעלות הרוחניות ע
 וכיולא בהן ישא את עיניו וכל מעיניו ורעיוניו לגדולים ממנו להיות עולה יום יום
ס למטלה למשכיל ״ ת הכתוב אורח ח נ ת הקירמין, ט  במעלות אח״ז, ובזה פירשו כ
ה לעטן אורח חיים שהוא רמז לתורה ומלוות וחרות נ ט  למען סור משאול מטה ה
ה ועין טובה וכיוצא המשכיל יסתכל למעלה הימנו ט ע  שהתורה נדרשת בהן ב
ם למען ת טובה על שלימות נפשו, אמנ פ ס ו  בגדולי ישראל לקטת מהם יום יום ת
 סור משאול בעניני העה״ז מטה יסתכל המיר למטה ממנו ויהיה שמח בחלקו,
כל דבר הטגע ת י ח ת ט שמעתי סימן לדבר בשמיס ממעל ועל הארץ מ  וגס א
 לשמים ממעל ישתרל לעליה יום יום ועל הארץ רבד הטגע״לארץ מירי דמיזן
 וכסו למלבש אינהו יאבזרייהי מהתת יראה למעט הנאותיו ויסתכל במה שלמטה
ס נ מ  מתתת, וז״ש אל תבקש גדולה לעצמך פי׳ לטפך כי בזה לך טרד׳; מן אנשא, א
 גדולה לנפשך לעלות במעלות נפשיות בקש וחפש חפש מחופש להתגדל בהורה
 ומלות ומרות טיבוה, והדר מפרש הא ראמרן אל תבקש גדולה לעלמך לא זו
 בלבד שלא תבקש בפיעל וטירחא אלא אפי׳ להתאוות בלב לכביר המרומה אל
 תחמיר כבור כי תאוה זו שרש פירה ראש ולענה מנת כיסה, אך בעני; גדולת
 הנפש בתורה ומצות ומרות טיבית היא להפך כי לא די להתאוות לבר להוסיף על
 מה שיש לך אלא יותר מלימורך עשה בפיעל כ׳ התאית לא תספיק אלא
ת טיבה נראית לעי; והוא פ ס י  לריך להזדרז לעשות מעשה ולהוסיף ת

 אומרו יותר מלמודך עשה:
ג במיעיט דרך ארץ, א־ת רמפיש׳ במיעוט ט ע ט שתיק במיעיט ת ל ^ י י מ  ז) ב
ץ דרך גבר, ואפשר כלפי מאי רק״יל ראי ירצו״ מרצה ר א . ך ר  ד

 קמיה



 פרקי אבות
 גאלה לעולם שנאמד ותאמר אסתר למלך בשם מרדני: ץ גדולה תורה
 שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר ני חיים הם
 למוצאיהם ולנר בשרו מרפא: ואומר רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך:
 ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה והמניה מאשר: ואומר ני לוית
 חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך: ואוקר תתן לראשך לוית חן
 עטרת תפארת תמגנך: ואומר כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות
 חיים: ואומר ארך ימים בימיגה בשמאלה עשר ובבוד: ואומר בי

 ארך
 —חשדי אבות וראשי אבות —

ג ו ס הוא ת׳׳ת לזה קאמר במיעיט שתיק במיעוט תענ  קמיה תייב לפוקדה אן! א
ה ולא יתענגו במאכל ומשתה לא תבא למתוי במתוג ואז מ  דע״י שלא ישתק ע

ט דרך ארץ:  יהיה במעו
 המחכים את רבי והמכוין אה שמועהו והאומר דבר בשם אומרו. אפשר
 במ״ש הרב פנ־ס מאורות בח״א בהקדמתי דמי שהיא הצמיד גמור
ם מי שהוא נ מ  א״ל שיאמר ההלכה משם רבו דכ״ע ידעי שכל הירהו מרבו א
ס יאמר בסתש יסברו  תלמיד חבר דכבר זכה כ־ שית יכי שיג לו לתיש בתירה אז א
 שאוהו הדין הוא המוליד ולא רבו לזה לר־ך דמה ששמע מרבי יאמר על שס רבו ובזה
 פירש מאמר הירושלמי פ״ב דברכות ע״ש באורך, וז׳׳ש המחכים את רבו שכבר
ה  הוא תלמיד הבר ושקיל וטרי בהדי רביה והוא מתכיס את רבו זה שיכוין א
ם ת ק ויאמר דבר בשם אומרו ראם אומר ס  שמיעהי מה ששמט מרבו בדקדו
 סוברים שהוא שלו כינן שהיא חלח־ד חבר ואם נראה לי להיס־ןו על דברי רדו
ק לריך לכוין את שמיעתו ולומר ספת לא יאחרנו בשם רבי ר  יזהר שאותו התו
: ס ררי ם אבל דברי רבו יהיו מבי ת  דבר בשם אומרו, ומה שהוא מוס־ן! יאמר ס
 ח) גדולה הורה שהיא ניתנת תי־ס לעישיה בעה״ז יבעה־׳ב, אפשר במאי
ר ימיו פ ס  דאמרינן פ׳ הבא על יבמתו אשה יפה אשרי בעלה מ
 כפלים וכל קבל דנא אמר גדולה תורה כלומר גדולה מן האשה תומריה דאלו
ר ימיו כפלים וכמה מעלות פ ס ס ונראה כאלו מ ה  בגשמיה ימיו הקלובים מתעדן י
ז ולעה׳׳ב והרי כמה ת חיים בעהי פ ס ו  להורה עליה שהיא ניתנת תייס ממש ת
 כפלים, ולכל בשרו מרפא כנגד מה שזוכה לשלום בגשמיה כמ״ש שם בגמ׳
/ וכננד מ״ש פ׳ הזהב איקירי לנשיט  ע׳׳י התורה לכל בשרו מרפא ושי בעצמי
ו בשמאלה עושר וכבוד ואומר אורך ימים ושנית ת־יס ושלום ר ה ע ת ת  כי היכי ד
ה החיים והשלים אבל הרותנית התורה ד מ ע  יוסיפו לך לא כמו החומר־ה שהיא מ
 הקדושה מוספא ואזלא הת־ים והשלים וכלפי מ״ש פ׳ הבא על יבמתו שעיזרהי
 ומאירה את עיניו ומעמידתו על רגליו תנן לקמן בהתהלכך תנחה אותך בעה״ו
 ומעמידתו על רגליו, בשכבך תשמור עליך בקבר כנגד לא טוב היות האדם לבדו
, והקיצות היא תשיחך לעה״ב כנגד משז״ל  הרוחנית הקדושה אשתי משמרתו בקבר

ם בעלה גס הרותניה לעה״ב היא תשיחך : ת ע ר פ ס  משמרה 'אחרונה אשה מ

 ומן



 ס
 ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו רך: ואומר דרכיה דרכי נעם
: ח רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון כן  ובל נתיבותיה שלום

 יוחא•
 —חסדי אבות וראשי אבות—

ה כ׳ ב׳ נ ט  1מץ האמור אפשר שזכה כי ב׳ ילבו ימיך ויוסיפו לך שטת חייס, ה
 לאפיקי החימריה ירבו ימיך שתתעדן בהורה וימיך הקצובים ירבו שיהיו בריאים
ספת ממש שטת חייס,  כפלים וזה כמו הגשמי, אך בי יוסיפו לך שטת ת־יס תו
ה משלימין לי איכא הוספה משנית הקצובים בעולם כגון כ  ולדעת רבי עקיבא ח
ה בלא משפמ דהנהו שני יהב׳ ללורבא מרבנן דמעבי' פ ס  ההיא דפי״ק דתגיגה גבי נ
ספת וז״ש ויוסיפו לך ס לר״ע דהנהו שני כבר היו בעולם כמ״ש התו  אמיל׳ ואתיא ג

, • י י ס דכבר היו בעולם יזהו שנות ח ״  שנות ת
ר ע ט / אפשר במ׳׳ש בתעניות דף ז׳ הכמה מפיארה בכלי מ ו כ  ט ךן^ןי והכת ו
ס ופריך והאיכא שפירי דגמירי ומשני אי ר  משל ל״! שמתקיים בכלי ח
ט אש היו שונאים היופי היו  הוו סני הוו גמיי״ עפ׳ וכתבו התיש' א׳ היי ס
ם גדולים יפיס מאד אלא  תנמיש יותר יגמצא לדעת התיש׳ משכחת לה הנמי
 ששינאיש היופי ולכך נתתכמו הרבה, וז״ש הנוי דהוה ש״ד רהטי לא יהיה נאה
ש היו יותר תכמיש  לצדיקים שאינם יכולים להשיג החכמה כהיגן ואש היי מטערי
ס היו שונאים היופי וא״כ נאה הנוי  לז״א הטי לומר דהפיריש כמו התוס׳ א
/ וגס לפירש״י שפירש שם בתעניות וזיל אי הוי פ ו  לתכמיס אלא שצריך שישנאו הי
ס מפי הוו גמירי שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו ובא ט אותם נאים שהם תכמי  ס
ם ובודאי  לידי שנתה עכ״ל, א״ש דהכא״מ״רי בגדולי הדור כגון רבי שהם עטי
מ הנוי דהו״א שאינו נאה ללדיקיס ובא ללמד ק ם ולכן תהילה נ ת ע  משפילים ד
 דנאה ויאה דודאי יהיו ענויס הזוכים לכל המעלות הקדושות האלה וכמו שמליט
ט כמ׳׳ש בירושלמי ורשביג אביו היה עניו גדול כמ״ש  דרבי היה ענוותן ס

ם: עלי  פ׳ הפו
ר הבהיר הסד׳ דוד על פ ס  1ראיתי להרב המופלא מר מתותניט זלה״ה ב
 התיספתא פי״א דסנהדרין שהקשה דאיך חשיב נוי דנראה להפך פ״ק
ט גמירי שפי והביא פירש״׳ ותירץ דנוי דקאמר הכא יות דאמר אי הוו ס  לתענ
 הוא עטן אתר כלומר שאין בו מוס עכ״ל, ועם האלון הסליתת שבא לשנות את
 הידוע ומה שהקשה לק״מ כמו שכתבנו בעניותט וק״ק על הרב ז״ל שלא זכר
/ ואס כדבריו הי״ל להתוס׳ להביא פירש*, ולהקשות עליו מהבריתא ס י ת  פירוש ה
ט גמירי טפי כפשוטו  לילן ובפירוש הגאונים למס׳ תעניות כ״י פירשי דאי הוי ס
ס יותר מעכשיו שהם נאים, ויש לפרש ע״ל מ״ש על  שאס היו מכיערי׳ היו תכמי
 פירש״, דהצדיקיס כובשים יצרם ואינם הולכים אתר היופי כלל כאלו לא היה
 וא״כ נאה להס הנוי מאד שכובשים יצרם ועוד לא זכר פירש״, דמכילתין דפי׳
ת זה הנוי ועמ״ש בעניותין בקינטריס ר א פ ת זה העושר ת ר ט  בבריתא שלנו ע

: ו  שער יוסף לף פ״
r ולאי הוא נאה לצדיקי׳ אשר כת בהס לעבוד את הבורא ולעסוק בתורה D i l l 

 יכחיש



 פרקי אבות
 יוחאי אומר הנוי והנח והעשר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה
 והבנים נאה לצדיקים ונאה לעורם שנאמר עטרת תפארת שיבה בדרך
 צדקה תמצא:• ואומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם:
 ואומר תפארת בחירים בחם והדר זקנים שיבה: ואומר וחפרה
 הלבנה ובושה החמה כי מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו

 כבוד

 —חסדי אבות ויאשי אבות -

 וכמ״ש פ׳ הפועלים חילך לאוליתא כי לי־־ך כת למעט באכילה ושינה
ק בהורה וכיוצא וזו כחו לאלוהו:  לעסו

ח חכמים עושרם שיוכלו לעסוק בהורה ר א פ  והעובר מ־להא דפשיטא כי ה
ס רבי דהיה מכבד ט ט  כמו שירצו, והנה לאיתי בלקיטי מהרי״ל ז״ל ד
 העשירים היינו כי כאשר יתפשט מנהג זה כי כלס יכבד! המשילים, כשיכבדוהו
 לרבי יהיה מחמה עושרו דאהורייריה דרבי עהיר משביר מלכא. ונמלא שאינו
 נהנה בכבוד הירה כ־ מה שמכבדין אוהו הוא בשביל עושרו עכ״ד, ולמרט
ם מצד העושר ואי משוס ע  דהעישי לחכמים נאה מאד אי מצר שיכבדוהו ה
 דיתקבלו דבריו מלד חכמתו ועושרו ועל הכל שיוכל לעסוק בהירה ולהרבוה
 לדקה ואי מלד שלא יהנה מהעה״ז כמי שהיה עישה רבי ובזה יגדיל לעשות נ״ר
ת הכמיס עושרם ואילת כסילים אילה, כי הן בעין ר א פ / ישמעהי פי׳ הפ׳ ת ה  ל
ס התכמיס עניים, עמי הארץ העשירים מהנשאים וסוברים שהטפשות שלהם  א
 הוא חכמה, והחכמים בדלותס סיבלים כי הכמה המסכן בזויה, אבל כאשר
נקראה אולה הס ו ת תכמיש עושרם אז אולת כסילים היא אולה שניכר סכלו ר א פ  ת
ס החכמים הס עניים אולה הכסילים נתשב׳ לחכמה שהם  כמו שהוא האמה אבל א

: ה מ כ  משתבחים באולהס וסיבריס שהיא ח
 והחבטה היא יסוד מוסד לחכמים וללדיקיס שניכרה חכמתו בכל ויודע
 להשיב לכל שואל בד״ה ובמ־לי דעלמא, ויעשה בחכמתו הנהגת
 ביהו באמונה ובדרך נכונה והנהגה המדינה והקינה בלי שררה והרמנא, וכלס
 יכיפו עלמס לקבל דבריו לעבודהו יהברך ונהנים מחכמהו כי המוכיח צריך

רב: ם וכמו שפי׳ מהר״ס אלשיך ז״ל בפ׳ אך איש אל י כ  שיהיה ח
 והזקנה והאיבה גס הס עיקרים גדולים כי בהיוחס חכמים יוסיפו
 ישוב הדעה בזקנה׳• כדכחי׳ בישיש׳׳ חכמה וזקני הורה
ספת עליהם ויולידו חכמה לישר הדורים ולקרב ס מהו ה ע  כל זמן שמזקינים ד
 ישראל לאבינו שבשמים, ובתוספתא דסנהדרין פי׳׳א ובירושלמי פ׳ הנחנק־ן הלכה
 ב׳ ל״ג הזקנה ונראה דגירסא זו עיקל דהם ז׳ ולגיהסהני י״ל דזקנה ושיבה לתדא
 חשיב ובהוספה׳ הגירס' וההפאר׳ במקום והכבוד ונראה ט׳׳ס והעיק׳

ו והירושלמי:  כנסתתנ
 והבנים בהריהא עדיפא כל רואיהם יכירום כי הס זרע ברך ה׳ ויהיה נודע
 בשערים גודל חכמתו ולדקוהו כי ברכו ה׳ זרעא מעליא בנ״י עליה

 ואתיא



ד: רבי שמעון בן מנםיא אומר אלו שבע מדות שטנו חכמים  כבו
 לצדיקים

 —חסדי אבות וראשי אבות—

ס שלמיס בכל ס ילמדו להייה לריקים וטובים בראוה ש ה ט  אתיא מבינ״א כ׳ כל ה
 וזכו לבנים צדיקים :

 ל״ש בן מנסיא אומר אלו שבע מדות שמט חכמים לצדיקיס כלס נתקיימו
 ברבי ובניו, בירושלמי דסנהדרין פ' הנחנקין הלכה ב׳ גרסינן וז״ל ר״ש
 בן מנסיא אומר הנוי והכח והעושר וכו׳ תני ישב״ג אומר אלי ז׳ מדות שמנו
 חכמים ללדיקיס כלן נתקיימו ברבי ובניו, ר׳ יוחנן אומר כל ז׳ מדיה שאמרו
 חכמים בלדיק׳׳ היו ברבי עכ״ל, ופירש הרב יפה מראה דמ״ש כלן נתקיימו ברבי
:  ובניו ר״ל מקצחן ברבי ומקצתן בבניו ורבי יוחנן אימר כלן נחק״מו ברבי עצמו
 האמנם לדעה׳ הקצרה מיש בירושלמי רשב״ג אומר אלו ז׳ מדות וכו׳
 נתקיימו ברבי ובניו וכי׳ הוא ט״ס דרשב״ג הוא אביו של רבי ואיך
, יעוד שהוא אומר נתקיימו כבר, לכן נראה ו  יאמר על בנו נתקיימו ברבי ימי
ק בירוש׳ ר״ש בן מנסיא אומר אלו ז׳ מרית יכו׳ נתק״מי וכו׳ והוי י ס ר ג  ד
ק וכן הוא בהיספתא פי״א דסנהדרין, גס מ׳׳ש בירישלמי י רסתט ג.בריתא ר י  כנ
 בתחילה ר״ש בן מנסיא אומר הטי והכח וכי׳ היא ט״ס ול״ל ר״ש בן יהודה משוס
א בבריתא דידן בס׳ טץ אבית ח ס נ ספתא הנז׳ וכן הביא ה  רבי שמעון וכן הוא בתו
סחא אחי-ת בבריהא שלנו דגריס ר״ש בן מנסיא א דווקנית ודלא כנ ח ס  וזו נראית נ
 משוס רשב"׳, ויש להעיר על הרב יפה מראה והרב קרבן העדה והרב פני משה

 איך צא הגיהו בירושל׳ דגריס הנ׳ רשב״ג:
ף וזהב וטי, בקטטתי הקשה לי מירי הרב ז״ל דבפ׳ ס  י אם אתה נותן ל׳ כל כ
ה ב ח ס יתן לי בלק מלא ביתו וכו׳ למדנו שנפשו ר  בלק פירש׳׳י טמ״ש א
ף וזהב, ואני בטני׳ השבתי ס ס אהה טהן ל׳ כל כ  וא״כ איך רבי יוסי אמר א
 דבלטם אמר לא אוכל לטביר אבל אם היה יכיל לעבור היה ליקח ממין הרבה,
ף וזהב איני דר וכו׳ ונמצא ס ס אהה ניהן ל׳ כל כ  והכא רבי יוסי אמר א
 שמחפצו ורצונו אינו פונה לכסף וזהב, ואחר זמ; רב ראיה׳ שהרב נתלת יטקב
 פ׳ בלק הקשה קישיא זו וחירץ דבלטס שאל דבר שיוכל לקיימו, ורבי יוסי בן

ק שדרך גוזמא קאמר ט״ש: פ  קיסמא אמר דבר שאי אפשר לקיימו ואין ס
ר כהונה עולס וראיה׳ בדרישי הרב מהר״ש פרימו פ׳ פ ס ס פ ד  ואחר זמן נ
 בהר שעמד על זה והירץ השני היריציס הנז׳, ועוד הירץ היריץ אחר
רסא בבריהא שאמר לו  והאריך ודרש בבריתא זו ע״ש, ועוד אפשר לתרץ לפי הנ
ס כן על פ׳ מלותיו ה א ב  אתן לך אלף אלפי דינר׳ זהב וכסף ונדר לי בהפלגה ר
ס ניתן א ק הדרך לימר ד ס אהה נותן לי כל כסף וזהב שבעילם, ד  השיב לו א
 הרבה ממה שאמר אינו מהרצה וכלפי שהיא אמר אלף אלפי דינרין הוכרח לימי

 בסגטן הזה משא״כ בלעם דכפ׳ חמדתו השיב:
ל כתוב בס׳ תהליס על ידי דוד מלך ישראל, כלומר שאינס דברי דיר הע״ה ^  ו

 עצמו



 לצדיקים ברם נתקימו ברבי רבבגיי: ט אמר ר׳ יוסי בן קםמא
 פעם אח^ הייתי בהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום
 והחזרתי רו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי
 לו מעיר גדולה של הנמים ושל סופרים אני אמר רי רבי רצונך
 שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים
 טובות ומרגליות אמרתי לו אם אתה נותן לי בל כסף וזהב ואבנים
 טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תירה וכן כתוב בספר
 תהלים על ידי דוד מלך ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף:
 ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף
 ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד
 שנאמר בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחד
 בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. בשכבך תשמור עליך בסבר. והקיצות

 היא
 —חסדי אבות וראשי אבות—

ל לשוני, ס דברי רות הקדש כמש״ה רות ה׳ דיבר בי ומלתו ע  עצמו רק ה
 וז״ש על ־־י דוד מלך ישראל כי רוח הקדש הופיעה ללמד דעה על ידי

 דוד מלך ישראל:
 טןיד לי הורה פיך מאלפי זהב וכסף, זה שנ־ס רבות שפירשתי בעניות־ במיש
ה ואינו קונה הזהב ף דהכסף תריף ויש לו דין מעו ס כ  הזהב קינה את ה
 והזהב יש לו דין מטלטלין וקונה הכסף, ולמדני מזה דהזהב יש לו מעלה שהיא
ה ט ק  חשיב הרבה מן הכסף, והכסף יש לו תש־בית שהיא תריף ימיע־ל להוציא ל
 להתיות את נפשי, ולכן אמ־ טיב ל־ תירת פ־ך מאלפי זהב שהוא חשוב ימעולה
 והתירה יותר חשובה וגדולה אל־ יכםף שהזא חריף גם התירה תשובה יותר שהיא
 תריפא ותועלת יותר, יטהה רא־הי שכך פ־רש הגאין מהר״ר לבי הביאו הרב בט

: ר ת  בעץ אבות קלת בסגנון א
 ולהבץ מ״ש תורת פיך אפשר במשז״ל דלעהיד נזכה לשמוע הורה מפי
 י הקב״ה ומתקיים בנו ולא יהיה שכהה וכמש״ה וכל בנ־ך לימודי ה׳
 ורב שליס בניך שלא יהיה מתלקת שלא יש שכהה ולזה ורב שליס בניך, וכהבו ז״ל
 שגלות מצרים היה להכניע התומר כדי לזככו כדי לקבל התורה, וכן גלות זה
 הארוך כדי להכניע התומר כדי שנלמוד תורה מפיו יתברך ולכן גלוה זה מר וארוך
 בערך התורה שהיא מפי ה׳ זהו תירף דבר־הם ז״ל, וז״ש טיב לי כי עוניתי בגלוה זה
ס התקים וכ״ת גלות מצרים היו פ״ו שנה ע דע ט  למען אלמד תקיך שלעתיד נ
ה נתארך ת  קושי השעבוד או קי״ז משהתתיל הגלות כמ״ש בסדר עולס ולמה ע
 הגלות כל כך לז״א טיב לי הורה פ־ך שלעהיד נזכה ללמוד תורה מפיו יהברך

 ולזה צריך גלית אריך לזכות לזה:
ה לו הקב״ה בעולמי וכו׳. אמרו רז״ל בראשית ברא א חמשה קנ־נין קנ  י
 אלהיס את השמים ואת הארץ בראשיה בזכוה ההורה שנקראת

 ראשית



 סב
י הזהב:אב י׳ צבאות:  היא תשיחף לעולים הבא .• ואומר לי הנם־ -
 י חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמי ואלו הן. תורה קניי אחד.
 שמים וארץ קנין אהד.אברהם קבין אחד. ישראל קנין אחד. בית המקדש
 קנץ אהד: תורה מנין דבתיב יי קנני ראשית דרכו קדם מפעריו מאז: שמים
 וארץ מנין דבתיב בה אמר יי השמים נםאי והארץ הדם רגלי אי זה בית
 אשר תבני רי ואיזה מקום מנוחתי: ואומר מה רבו מעשיך יי כרם בחנטה
 עשית מלאה הארץ כזנינך : אברהם מנין דבתיב ויברכהו ויאמר ברוך
 אבדם לאל עליון קונה שמים וארץ: ישראל מניין דכתיב עד
 יעבור עמך יי עד יעבור עם זו הניר.: ואומר לקדושים אשר בארץ המה
 ואדירי כל חפצי בם: בית המקדש מנין דנתיב מבון לשבתך פעלת יי

 מקדש
 —חסדי אבות וראשי אבות —

ס אל תקרי אלא באברהם. א ר ב ה  ראשית ובעבור ישראל שנקראו ראשית יאז״ל ב
ם אבינו שהיה ה ר ב  וא״כ בעבור ההורה נבראו שמיס וארץ ונהקי־מי על ידי א
 מרה החסד וכהיב אמרה־ עילם חסר יבנה. ונסתיים בישראל שקבלו ההירה
 שאם לאו היה חיזר העילס לתהו ובוהו. ובאמצעותם היתה השראה שכינה בביה
 המקדש. תהו חפצי ורציני יתברך שישראל ילמדו ויקיימי התורה והשרה השכינה
 בבית המקדש והס אדוק־ס זה בזה וכל אחר נקרא קנ־ן ואפשר לימר דע״־
לק תורה ואח״כ שמיס  התורה בורא שמיס וארץ חדשים כמ״ש בזהר •הקדוש י
 וארץ לרמז שמים וארץ הנעשים בחידושי תורה. ואמר אברהם קנין א׳ כ־ אז
 נעשה אולר נשמו׳ הקרישה בפני עלמו כמ״ש הקדמה זו בכמה דוכה׳ ובזה
 פירשה־ בענייה־ מ״ש אין קירין אבוה אלא לגי וזה יימיז אברהם קנין א׳ שאז
קראת תורה חסד והיא בימין יכול  הובררו ונפרדו נשמו׳ הקדוש׳. וגס ע״י ההירה הנ
 לאחוז במרה חסר לאברהם. ואז יהיה ישראל קנין א׳ מי שזכה לתירה ונבראיס
 שמיס וארץ חדשיס ומושך חסד אז היא מכלל ישראל קני; א׳ וצריך שיעשה
 עצמו ביה המקדש כמ״ש באורך בס׳ פני דוד פ׳ חרומה ובסוף לפור; שמ־ר
 ויהיה לו חלק כמו ביה המקדש שהוא קנין א׳ שהם ה׳ קניניס שקנה הקב״ה
 והעובר ה׳ זוכה בכלם והס חמשה נגר ה׳ עילאה בינה, וכימי לאהנו מארץ
 מלריס ע״י ן׳ שערי בינה כן יראנו נפלאוה ו־גאלנו על ידי כל ן׳ שערי בינה
 כמשז״ל ובא לציון גואל וה־ה ה׳ למלך על כל הארץ ביום ה׳ יהיה ה׳ אחר ושמו

: ם י י  אחר במהרה בימיני ונזכה ונח־״ה לאור באור הח

 ״כל ״הנשמה ״תהלל יה הללויה
 ״הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך

 ״תחי נפשי ותהללך ומשפטיה יעזרונ;.ח



i 

 מהדש אדני בוננו ידיך: ואומר ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו:
א בל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו  י
 שנאמר בל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר יי

 ימלך לעולם ועד :

ה ב ר ך ה כ י פ ל ל א ר ש ת י ת א ו כ ז א ל ו ך ה ת ש ב ו ד ק ה ה צ ר ר מ ו א א י ש ק ן ע ה ב י נ נ  רבי ח

: ר י ד א י ה ו ר ו ל ת י ד ג ו י ק ד ן צ ע מ ץ ל פ י ח ר י מ א נ ת ש ו צ מ ה ו ר ו ם ת ה  ל

— ת ו ב י א ש א ר ת ו ו ב י א ד ס ח — 

י י כ י ב ת י א ה ר ז , ו ה ר י מ ש ב ל י א ט ו ה ב ו ״ מ ש מ ו ד ס ק ל ש ל ה ה ת מ ש נ ל ה ת כ ״ ר ) 

ה ״ ע ב א ק ע ז י מ ה ר ו שז ״ ן ת ו ר ב ק ת ״ ה ע ל מ ״ ן ז ק ז ן ה ה כ ל ה א ר ש ב י ר ש ה ו ד ר ק ת א  ל

ה ס ז ו ש נ ו ו כ ר מ מ ו ל ו כ ת ו ס א כ א צ מ ו ב ש ל ע ה א ם ז ת ש ״ ן ר ו ר ב ד ה ת ז ר ה ב ד  כ

א ו ׳ ה ז נ ה ה ״ ה ס כ ס ש ד ג ״ כ ן ע ג מ ס ה ה ש י פ ט פ ׳ ט י ס ג כ א ל ו מ , ב ו ש ט ו ל א ל מ ת ש  כ

ב ״ ע ס מ א ש ו ס ה ק ס ה ם ג י ק ו ס ׳ פ ג ת ה ׳ ׳ א ל ו ה ל ו ל ו כ ס ה ד ע ו ן ד ת ב י ש ׳ מ ט מ י  ג

: ( ל ״ מ כ א ד ו ״ ס ת ב ל פ ל ה פ ז י ו א ד לנ ו ע ת ה ו מ  ש

 ת״ו ש״ל ב״ע


