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 פרסי אבזור
 בג׳ פירושים משולבות עם פי׳ ברט^ורה והחונים עליו עמם
 שריא גהורא שגי פירושים לקוטים יקרים מפז ומפגיגים מאראלים
 ותרשישים אדמו״ר הגאון הקדוש רשכבהי׳ג איש אלסים מרן ר
 לוי יצחל. זלה״ה האבדק״ק בארדיטשוב. ומאת אדמו״ר הגאון
ק ר ישראל זלה״ה המגיד  הקדוש רשכבה״ג איש אלקים מ

 m מקאזני״ן זכי׳׳ע ועכ״י.

 לקטתי וסדרתי בםדר נכון איש איש על מקומו ישכן אנכי ה׳׳ק
ה דוד ז״ל מילידי עיר ״ י  מאיר באלסאם באאמו״י מ

 מעליץ בגאליציע.

 בארטפעלד שגת תרס״ה
י בהרבני ״ נ ר ע י י ל ר ב י א ף מ ס ו  בדפוס הרבני מרה י
ס ב ל י י ע ר זי׳ל מ מ 1 נ ק א ט ש. ח נ  החסיד וכוי המנוח מרה פ
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 הקדמה קטנה׳ לעדת מי מנה•
 בלוד הבא בשם ד׳ / ראו איש עברי הביא לכם מרגניהא נובא אמילא יאה גליא
 י ומסתרתא בסיני נתונה פירוש על פרקי אבות / בפרדס משולבות/ והי׳ לאחדות /
 דרש דרש בפרקא / האי מאן דבעי למהוי מסידא לקיים מילי דאבות / לעורר לבבות / אשר
 יצא מפי צדיקים קדושי עליונים מאורי עילם / ואוצר חיים ה׳׳ה הגאון הק׳ איש אלקים
ו מבלדיטשוב זצלה״ה ״ ומפי כ״ק מגאון הק׳ איש אלקים רשכב״ה י  רשכג״ה מ
ד מלןאזני*ן זצלה״ה זי״ע ועכ״י / מבין שורתם יצהימ-יי/דושתם / אמרתי עם לבבי ׳ י ג מ  ה

 לביהד״פ להביא ! 'ללקנו אורות ׳ והיי למאורות / ו;זפשתי ־,/לצאתי בספרים הק׳ ועשיתי
 עמדת גפן אדרת לפרקי אבות יחד מחוברת / וזכותם וזכות מז^ת הרבים יעמוד לי ולכל
 ב״ב למלא משאלותינו לרב נווב משלום ׳ ובלל עושר ויראת שמ׳ I , כמבואר בספר חסידם
 כל האומר דבר שמועה מפי צדיקים # הם מתפללים עליו וממליצים עליו עובה . וביקרא
 רבה / שכל מי שעושה חסד עם אחד מגדולי ישראל כאילו עשה מסד עם כל ישראל ו
 ולפי דברי המדרש הנ״ל נראה לי לפרש דברי חכז״ל האי מאן דבעי למהוי חסידא /
 לקיים מילי דאבות׳ הייני מי שרוצה לעשות מסד/ לקיים מילי דאבות ׳ דהייני שיראה
 להשתדל שיםי׳ קוים למילי דאבות׳ הייני קוים דבריהם הקדושים מה שהניחו לנו רבותינו
 הק׳ כי רבותינו כקראים אבות כמו אבי אבי רכב ישראל (מלאכים) כנ״ל מי שעושה חסד
 עם אחד מגדולי ישראל לכתוב שמיעותיו או להוציאם לאור עולם כאילו עשה מסד עם כל

 ישראל, ע״כ אתם ברוכי ד׳ תעמדו לימיני , ובכסף מכספכם הואלו ׳ זכו בעקחי זכו ! .
 קחו מקחכם לשם שמים ! ותזכו לקבל ברכה מלא מפנים . במנה אחת אפים ׳ ממעוני
 שמים ׳ באושר ועושר תורה ויראת שמים ״ ובמהרה יכון נווב הלבנון , ויקבץ נדחי ישראל
 מכל פנה! ורועה אמד יהי׳ לכלנה * בעתירת הצעיר ומצפה לתשיעת ד׳ בהרף עינא.

 מאיף באאמו״ר מו׳ימ ךןך ז״ל
 מילייי עיי מעליץ יצ״ו,



 ארבעה טעמים המה אשר להטתי לאגודה להיות כלי שלימה בלי מגרעת וחסרה. טעמים
 געימים אשר לקטתי מספרים על לימוד מסכת אבות ״ גבחרת לעמוד בין פסח לעערת .

. כי הימים האלם כזכרים ונעשים לשמירת הבריאות הגוסכי « כי הזמן גרמא  טעם א׳
 ביעי כיסן השלום לכל במזג השוה וממוצא / וכאשר שקלם ההמון על שמירת
 גולם לעשות משמרת למשמרהם אשר בו יתלכלך הגוף במשך השכה / כן שקלו חכמים על
 כל הכפש הבאה לבית יעקב לקרוא להם למר וקבעו חובה להיות רגילים במילי לאבית
 בשבתות אלו חמת חיותם לברי חכמים וחילותם המושכים את לב האלם אשר -באמת ימצא

 כל אחל מאישי ישזר*,:{ שמירת הברית הכפשיי ״ אשר היא רפיאה האמיתת .
 טעם ב׳ . כי הכה אכמכו ילאכו ממועל חג העסח אשר בו הייכו שמחים ועובי לב
 מקעולה^ אל £עולה ובלי ספק עלחה חלוזה ויצהיר משלוח אל העלכים והחאות
 ע״כ צריך להכניע בעול תורה והמוסר׳ ועם היות שגם בחג הסכות יש ע׳ ימי שמחה
 מ״מ להיות במולש אשטתקלתו וקיפו ואמצעיתו היא ימים נוראים ׳ ולאי גם בימי המועל

 ן והמג לא פכה היראה מפניכו.
. כי ראו קלמוכיכו ע״ה היות עתה זמן האביב שמו נרמזו ימי הבהרות בחיי האלם ׳  טעם ג
 לפיכן למען יה״ ראשית ביכורי זמכיכו משיעבל אל קבלת עול מצית יתקנו לומר

 פרקים , להלרכיכו במעגלי יושר במלות ומע״נו.
. לתועלת הזמן העתיל היא יום חג השבועות זמן מתן תורתיכו להזהיר את העם ׳  טעם ד
 לבל יעלה על לב איש ללגלג על שמילות הליכים המקובלים מפי משרע׳׳ת שלא
 באו מפורשים בתורה # ולומר שאין לו לשמור אך מה שמפורש בהורה ׳ לכך אכו מקלימין
 ללמוד פרקי אבית בזמן הזה י אשר באת בה שלשלת הקבלת ומסורת תורה שבעל פה .



 פרקי פרק ראשון אבות א
 כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך בלם צדיקים לעולם יירשו ארץ

 נצר מטעי מעשה ידי להתפאר:
משה קבל תוי־ה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה ( א ) 

 לאנשי כנסת הגדולה: הם אמרו שלשה דברים הוי מתונים בדי] והעמידו
 תלמידים הרבה ועשו סיג להורה: (ב) שמעון הצדק היה משירי כגסת הגדולה . הוא היה

ד מ י |  רבעו עובדיה א
 (א) משה קבל תורה מסיני . אומר אני לפי שמסכתא זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה
 כשאר מסכתות שבמשנה אלא כלה מוסרים ומלות . והכמי נכרים ג״כ י:גרו ספרים כמו שבלה
 מלבם בדרכי המוסר כיצד יתנהג האלם עם חבירו . לפיכך התחיל התנא במסכת זו . משה קיבל תורה
 מסיני לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם הכמי המשנה מלבם אייא אף אלו נאמרו
 בסיני : מסיני . ממי שנגלה בסיני : לזקנים . שהאריכו ימים אתרי יהושע . ואותם הזקיעים לזקיניס אתרים .
 עד שהגיעו לתחלחס של נביאים . שהן עלי הכהן ושמואל הרמתי : לאנשי כנסת הגדולה . ק״ך זקיניס
 היו זרובבל . שריה . רעליה מרדכי בלשן . שהיו בימי עזרא כשעלו מן הגולה בבית שני . ומכללם חגי .
 זכריה . ומלאכי . ונחמיה בן חכליה . וחבריהם . ונקראו כנסת הגדולה . לפי שהחזירו העשרה ליושנה .
 שמשה אמר האל הגדול הגבור והנורא . באי ירמיה ודניאל . ולא אמרו גבור ונורא . והס החזירום כבתחלה .
 נפי שאמרו הן הן גבורותיו . הן הן נוראותיו . שאלמא כן היאך אומה כזו יכולה להתקיים מפני כמה
 אומות : הס אמרו שלשה דברים . הרבה דברים אמרו . אלא ג׳ דברים הללו אמרו (הן) שיש בהם קיום
 התורה : הוו מתונים בדין . שאס בא דין לפניך פעם ושתים ושלש . לא תאמר דין זה כבר בא לפני ושניתי
 ושלשתי בו . אלא הוו מתונים כלומר ממתינים קודם שתפסקו הדין : והעמידו תלמידים הרבה . לאפוקי
 מרבן גמליאל דאמר כל תלמיד שאין תוכו כברו אל ימס. לבית המדרש . קמשמע לן שמלמדין תורה לכל
 אדם ואין צריך לבדוק אחריו . ובלבד שלא יהיה יידע מעניניו שמעשיו מקולקלים . וסאני שומעניה אי נמי
 אשמועינן שאם העמיד תלמידיו בבחרותו יעמוד תלמידים בזקנותו . דכתיב בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח
 ידך : ועשו סיג לתורה . בדבר שלא יבא ליגע באיסור תורה . כגון שניות לעריות . ושבות לשבת . דכתיב
 ושמרתם את משמרתי . עשו משמרת למשמרתי : (ב) משיורי . משיורי שלאחר שמתו כלן נשתיירה הקבלה
 בידו . והוא היה כ״ג אחר עזרא : הוא היה אומר כלומר כך היה מרגנא כפומיה תמיד • וכן כל ר׳ פלוני
 אומר . הוא היה אומר . שבמסכתא זו פירוש היה רגיל לומר כן תמיד : העולם עומד . לא נברא העולם
 אלא בשביל ג׳ לבריס הללו . על התורה . שאלמלא לא קבלו ישראל את התורה לא נבראו שמיס וארץ .
 דכתיב אס לא בריתי יומס ולילה חקות שמיס וארץ לא שמתי : על העבודה . עבודת הקרבנות. שכך שנינו
 במסכת תעניות שאלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ . ומצינו שבשביל הקרבנות שהקריב נח נשבע
 הקב״ה שלא יביא מבול לעולם . הרי שהעולם עומד על הק־רבנות : ועל גמילית חסדים . לכתיב עולם
 חסד יגגה . וגמילות חסדים הוא לשמח חתנים . ולנחם אבלים . ולבקר חולים . ולקבור מתים . וכיוצא

 בזה
 בית מי

 במשנה משה קבל תורה מסיני יש שיתן התורה על ילו והוא יהיה רבן של כל
 ללקלק להול״ל בסיני ונראה ישלאל לא סרב כלל והיכן ענותכותו אמכס
 לבאר להנה כתיב והאיש משה עניו מאל אלרבא היא הנותנת כי מרע״ה הסתכל שהתור׳
 מכל האלם וכו׳ וכן במצרים אמר מי אנכי תנתן על הר סיני והעעם כמשרז׳׳ל לעי
 כי אלן וכו׳ וכי אוציא וכשאמר לו הקב״ה שהוא כמון מכל ההרים וראה שאין התורה
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 פרקי פיק ראשון אבות
 אומר על שלשה דברים העולם עומד • על התורה ועל העבודה ועל גמילת חסדים:(0
 אגטיגגוס איש סובו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו בעבדים המשמשים את
 הרב על מגת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מגת לקבל פרס
 ויהי מורה שמים עליכם: (ד) יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחגן איש ירושלים קבלו
 מהם . יוסי בן יועזר איש צרירה אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר
 רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם: (ר.) יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך
 פתוח לרוחה ויהיו עגיים בגי ביתך ואל תרבה שיחה עם האשד. באשתו אמרו קל וחומר

ת ש א  ובינו עובדיה ב
 בזה : (ג) סרס . לשון ערך . ערכך מתגלמינן סורסניה . והוא מה שאדם נותן למי שעבד אותו והוא אינו
 חייב בדין ליתן לו כלום . כמי מה שיתן אדם לבנו קסן . או לאשתו . או לעבדו . מפני קורת רומ שפשו
 לו . ואפי׳ לתקות סרס כזה לא יעבוד אדם את בוראו . אלא מאהבה בלבד : ויהי מורא שמיס עליכם .
 אע״ס שאתה עובד מאהבה עבוד גם כן מיראה והעובד מיראה נזהר ממצות לא תעשה . ונמצאת עבודתו
 שלימה . וכן אמרו חז״ל עבוד מאהבה עבוד מיראה . עבוד מאהבה . שאס באת לשנוא דע שאתם אוהב
 ואין אוהב שונא . עבור מיראה שאס באת לבעומ . דע שאתה ירא ואין ירא בועס : (ד) יוסי בן יועזר
 איש צלילה . ויוסי בן יוחנן איש ירושלם . כל התנאים הנזכרוס בפ׳ זה זוג זוג . פלוני ופלוני קבל מפלוני
 ופלוני הראשון מהם נשיא והשני אכ בית דין : יהי ביתך בית ועד לחכמים . כשירצו החכמים להתקבץ
 ולהתועד יהי ביתך מוכן נדבר זה שיהיו רגילים לומר נתקבץ גבית של פלוני . שאי אפשר שלא תלמיד
 מהם איזה דבר חכמה . משלו משל למה הדבר דומה לנכנס לחנותו של בשם אע״פ שלא לקח כלום מ׳׳מ
 ריח נוב קלס והוציא עמו : והוי מתאבק במפר רגליהם . כלומר שתלך אחריהם . שהמהלך מעלה אבק
 ברגליו . וההולך אחריו מתמלא מאבק שהיא מעלה ברגליו . פירוש אחר שתשב לרגליהם על הארץ שכך היו
 נוהגים שהרב יושב על הספסל והתלמידים יושבים לרגליו על גבי קרקע : והוי שותה בצמא את דבריהם .
 כאלם צמא ששותה לתאבון ולא כאדם שבע שקץ במזונו שמואס אפי׳ בדברים הערבים ושונים : (ה) יהי
 ביתך פתוח לרוחה . כביתו של אאע״ה שהיה פתוח לארבע רוחות העולם . כדי שלא יצפרכו האורחים
 להקיף למצוא הפתח : ויהי עניים בני ביתך . ולא יקנה עבדים לשמשו . מושב שינהנו ישראל מנכסיו ולא
. אית  זרע כנען הארור : באשתו אמרו . מדקאמר עם האשה . ולא אמר עם אשה : למדנו שבאשתו אמרו
 למפרשי באשתו נדה בלבד . שלא יבא לידי הרגל עבירה . ומדברי המשנה נראה דאפילו באשתו שהורה .

ק י בית ישראל י  בית מ
 נתנ׳ כי אם ע״י השפל והגרוע מהכל לכן (ד.). ואל תרבה שימה אם האשה באשתו
 מיל נתרל׳ שינתן התורה על ילו מחמת רוב אמרו ק״ו באשת מבירו
 ענותנותו שמשנ שאין כישראל גרוע ממנו וכו׳ . יש לומר בלרך הפשוע שבוולאי אם
 ואין התור׳ נתנה כי אם על ילי השפל מרבה שימה אפילו עם אשתו יבא לו מזה
 והגרוע מהכל וזהו משה קבל תורה וקשה תאות רעות ר״ל ולשון הרע . ובפמו אם
 כנזכר והיכן ענותונותו לזה אמר מסיני שלמל היא נלה שממשיך עליו עועאה . ולא עוד
 מסיני שניתן עליו התורה ולא על שאר ההרים אלא שכך הוא לרכו של היצה״ר . בתהילה
 מפני שהוא כמוך מכל ההרים לכן גם הוא מסיתו להרבות שימה עם אשתו . ואמ״כ
 נחרצ׳ מיד להכחן התורה על ידו. מקיהו ללבר עם אשת מביכו. ובתחילה

 ל״ג מהיק



 פרמי פרק ראשון אבות
 באשת חברו. מכאן אמרו הכמים כל המרבה שיחה עם האשד, גורם רעה לעצמו ובוטל
 מדברי תורה וםופו יורש גהיגם: (ו) יהושע בן פרחיה וגתאי הארבלי קבלו מהם . יהושע

ז  רבינו עובדיה ב
 וכן אמרו חז״ל מגיל לאלם מה שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגילין לו כשעת הלין אלא א׳׳כ
 צריך לפייס לדבר מצוה . כגון רב לשח ושחוק ועשה צרכיו: מכאן אמרו חכמים . רבינו הקלוש שסדר
 המשניות כתבה מדברי חכם זה שאמר ואל תרבה שיחה עם האשה למדו חכמים לומר כל זמן שאדם מרבה
 שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו . מצאתי כתוב כשאדם מספר לאשתו קורותיו כך וכך אירע לי עם
 פלוני היא מלמדתו לחרחר ריב , כגון קרח שספר לאשתו מה שעשה משה שהניף את הלוים תנופה והביאתו
 בדברים לידי מחלוקת . אי נמי מתוך שהוא מספר לה שחבריו גינוהו וביישהו אף היא מבזה אותו בלבה .
 וזהו גורס רעה לעצמו : ובוטל מדברי תורה . שנמשך אחר דברים במלים ואינו עוסק בתורה : (ו) עשה
 לך רב רמב״ס פי׳ אע״פ שאינו ראוי להיות לך רב עשה אותו רב עליך : ולא תלמוד בינך לביך עצמך .
 ואני שמעתי עשה לך רב . שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד . ולא ילמול היום מאחל ולמחר עם
 אחר. ואע״ג דבמס׳ ע׳יז אמרו הלומד תורה מרב א׳ אינו רואה סי׳ ברכה . כבר פירשו ואמרו הני מיל י
 בסברא . שטוב לו לשמוע סברת הרבים . אבל לענין גמרא מחד רב מעלי כי היכי דלא לפגום לישניה :
 ו קנה לך חבר . ואפילו אתה צריך לקנותו בדמים יקרים ולפזר עליו ממון כדי שתקנה אהבתו : אבל ברב
 לא שייך לומר קנה לך רב שהרב צריך ללמוד בחנם : והוי דן את כל האדם לכף זכות . כשהדבר בכף
 מאזנים ואין לו הכרע לכאן ולכאן כגון אלם שאין אנו יודעים מעשיו אס צדיק אם רשע. ועשה מעשה שאפשר

 ללונו
 בית ישראל

 מסיתו לסעוא ואח״כ מסיתו ללמול לף גמרא
 ואח״כ מחנויאו. ותלברי תורה שלומל איכס
 פורסים לעילא וזהו ובועל מלברי תורה ככ״ל•
 (ו) יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב .
 פרמ״יה אותיות
 פר״ס י״ה שהוא הי׳ לומל הבכי אלם במה
 שיכולין לפרוח אל ה׳ כי בולאי אם אלם
 עומל לעבול את ה׳ ולהתפלל בוולאי יבא
 היצה״ר לאמר לו היאך אתה יכול לעבול
 את ה׳ ואתה מלאה עון . ולזה אמר עשה
 לך רב . תעשה עצמך רב וגלול. ותחשוב
 בדעתך שאמרו חכמים ז״ל האומר לאשה
 כו׳ ע״מ שאכי צדיק גמור וכמצא רשע
 סוששץ לקידושיו שמא הרהור חשובה בלבו.
 הרי מבואר שאפילו היה רשע כל ימיו יכול
t לעשות במענו רגע תשובה ולהיות צדיק גמור 
 ועוד ׳״ל בדרך אחרת עשה לך רב . שהצליקי׳

 מחלין

 מכיח אותו מן ההרהור כדי שיחשוב שאין זה
 עון . ואח״כ מביא אותו לידי הרהור .
 ועי״ז ככשל בלילה ר״ל . ולפעמים יבא
 מזה לידי מעשה בידים ר״ל. וזהו שרמזו
 חכז״ל בזת שאמרו קל וחומר באשת חבירו.
 ר״ל בתפילה מסיתו לידי עבירה קל׳ .
 ואח״כ לידי עבירה חמורה באשת חבירו•

 וזהו שאמרו •
 מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיסה עם
 האשה גורם רעה לעצמו.
 ככ״ל שהמוציא כקרא רע והנויפות כקראים
 רעה . ועי״ז גורה שהקליפות שורים עליו

 ומביאים אותו לידי עומאה ככ״ל .
 ובוטל מדברה תורה לא כתיב ובועל
 מתורה אלא מדברי
 תורה. ר״ל שאפילו הוא לומד . למודו הוא
 כמו דברים בעלים שכך דרכו של היצה״ר



 פרסי פרק ראשון אבות
 בן פרחיה אומר עשה לך רב ומנה לך חבר והוי דן את בל האדם לכף זבות:(0 נתאי
 הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפרענות: (ח) יהודה
 בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם . יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי
 הדינין וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו

 עובדיה בעיניך
 לדונו לזכות ואפשר לדונו לחובה . מדת חסידות הוא לדונו לכף זכות . אבל אדם שהוחזק ברשע מותר
 לדונו לחובה שלא אמרו אלא החושד בכשרים לוקה בגופו . מכלל שהחושד ברשעים אינו לוקה : (ז) הרחק
 משכן רע . שלא תלמוד ממעשיו . ועוד שלא תלקה עמו במפלתו דאוי לרשע אוי לשכנו : ואל תתחבר
 לרמע . שכך אמרו חכמים כל המתדבק ברשעים אמ׳׳פ שאינו עושה כמעשיהם נושל שכר כיוצא בהם . למה
 הדבר דומה לנכנס לביתו של בורסי אע״פ שלא לקח ממנו כלום מ״מ ריח רע קלמ והוציא עמו ואל
. הואיל והשעה משחקת לו ו מ  תתיאש מן הפורעניות . שלא תאמר רשע זה מעשיו מצליחין . אלך ואדבק ע
 לכך אמר ואל תתיאש מן הפורעניות כלומר דע שמהרה תבא עליו פורעניות כי פתאם יבא אידו : (ח) אל

 תעש עצמך כעורכי הדיינין . כאותן אנשים שעורכים ומסדרים שענות בעלי הדין לפני הדיינים
 לאדם לכלות דינו לא׳ מבעלי הדין ולומר לו עשה כך בשביל שתזכה בדינך . ואע״פ גיילע שהל•

 פ״א כעורכי הדיינין . כגדולי הדיינים . וכתלמיד היושב לפני רבו מדבר שלא יעשה עצמו כגדולי

 . שאסור
 ן עמי .
 הדיינים
 ומפי אחרים
 כרשעים שלא

 יטה

 ערכאות של בית דוד .
 יהיו בעיניך

 כי יש עולמות שהם מא׳ ועל ח׳ . כל
 האלם ה׳ של האלם רמז לה׳ אחרונה של
 הוי״ה ב׳׳ה השוכנת עמכו בגלות . ואלם הוא
 הלמות כמראה אלם עליו מלמעלה ור״לשצריך
 האלם לסגל מעשיו שיכריע א״ת כל העולמות
 וסי אחרוכה והכקא והלמות אלם לכף זכות

 ליל שיהפכ׳ למלה הרחמים וככ״ל $
 עפ״י פשועו שתלין ותכריע כל אברים שלך א

 לזכית .
 א״י עשה לך רב כוי. י״ל שהתכא למל לבכי
 האלם םילבקו בהקב״ה ולזה מרמז שמו
 פר״ח י״ה שיפרחו וילבקי בהקב׳׳ה . וזהו
 שאמר עשה לך רב . שהאלס צריך לחשוב
 שבולאי אכי צלם אלהיס . ועומל ברומו של
 עולם כנ״ל . ובאם אעסוק בתורה ובמצות.
 אעשה תיקון למעלה . ואהי׳ לבוק בקב״ה #
 ובאם חייו אעבור עבירה אחה אכי פגוס

 למעלה

 לדבר לפני רבו כפוסק את הדין . עורכי לשון ערכאות של נכרי
 שמעתי אל תעש עצמך כגלולי הדיינים לכוף בעלי ליניס שיבואו לדין לפניך

 בית ישראל
 כוחלין ת׳ עלמין לכסופין . ר׳ עולמות
 זוכין עלי תורה הקדושה שלומלין.ור׳ עולמות
 זוכין ע׳׳י מסירת כפש שיש להם בקריאת
 שמע כידוע לי ׳־ח . וזהו פירש עשה לך ר״ב
 ר״ל שתראה לתקן עצמך ב׳ ר׳ היינו שכי
 פעמים ר׳ עולמות שהם ה׳ עלמין דכסופין •
 וקנה לך חבר ר״ל סב״ר הוא ר״ת ״חכמה
 ״בינה ״ראשית וראשית הוא
 לעת . וזהו וקנה לך חבר . ר׳׳ל שתקנה
 בשכלך חכמה בינה דעת . כדי שעי״ז יהיה

 לך התחברות להשי״ת .
 והוי דן את כל האדם לכף זכוה . ולפי שאמרו
 את יתירה וה׳ יתירה
 שלא הי׳ לו לומר אלא והוי דן כל אדם כוי
 אך ידוע שהרשעים מהפכין מדה״ר למדה״ד
 והצדיקים מהפכין מדה״ד למדה״ר . כמו
 שפירש״י בחומש ע׳׳ש . וזהו והוי דן א״ה.



 פרמי פרק ראשק אבות
 בעיניך כזבאק כשקבלו עליהם את הדין: (ט) שמעון בן שטח אומר הוי מרבה.לחקור,את
 העדים והר זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר:(0 שמעיה ואבטליק קבלו מהם שמעיה

 רבינו עובדיה איטי
 יטה לבך לאתד מהם לומר איש סלוני חשוב הוא . ולא יטמון טענת שקר . שאם אתה אומר כן אץ אמה
. שלא תחשוד החייב לומר גזלן היה זה . אלא תאמר שמא ן  רואה לו חובה : כשקבלו עליהם את הדי
 טועה היה ולא נתכוון לגזול. אי נמי נתחייב א/ מהם שבוע ונשבע לא תאמר לשקר נשבע : (פ) והוי זהיר
 בדבריך. שלא יאמר הדיין שמא כך וכך היה מעשה . או אם היה הדבר כך היה סלוני זכאי ומתוך דברים
 הללו לומד בעלי הדין או העדים לומר לבר שלא היה : (י) שמעיה ואבסליון . גרי צדק היו . ומבני בניו
 של סנחריב הס . ושמעתי שמסני שהיה אבסליון אב בית דין . נקרא בשם זה שפירושו אב לקמניס . כי

 טליא

 בית ישראל
 הי׳ משחק בקוביא . אלא י״ל פירושו. לסנה
 אמ אומרים בכל יום הממלש בנוונו בכל
 יום המיל מעשה בראשיה . וצריך להבין
 מאי מחל׳ . הלא העולם עימד מראשית
 בריאהו . אלא החילוש הוא שנכל יום מתן
 שפע חלשה בכל העולם לקיום העולם .
 ובלא זה לא הי׳ קיום לעולם . וראי׳ ללבר
 שאומרים אח״כ כאמור לעושה אורים גלולים
 ולא כתיב לעשה אורים כו׳ . ולזה כתיב
 עושה לשון הום שבכל יום הוא עושה השפע
 שהוא מתן בהם .ובודאי סילושתשפעימוא
 בזכות מעשה המצות . למשל אס *כיס
 תפילין מקשר התפילין להשי״ח . אם עחעגוף
 בעליה הוא בוכה םרקיעי׳ . אם ליבש
 ציצית כתלה האורות ברקי׳ כי ציצית הוא
 לשין אור . וראי׳ לדבר שכל עצמות בריאתו
 העולם לא הי׳ בשביל ישראל שכקראו ראשי׳.
 ועכי׳ש לאחר בריאות העולם . ססימש הוא
 בזכות מעשה המצות . כמלא שבכל תפלה
 ובכל מצוה שעושה הוא בוכם העולמות
 וזהו פירש אהוב את המלאכה ישכא את
 הרבכות . ר״ל שאעפ״י שאתה בוכה העולם
 בתורתך ובמצות שאתה עושה . אעפי״כ
 ושכא את הרבכות שלך • שלא תתגאה בדבר

 כי

 למעלה אצל הבוב״ה . וזהו עשה לך רב לשון
 גדלות כי בודאי אם יחזיק האדם עצמו
 לשפל ולא ידע כאמכה שהוא צלם אלהים לא
 יעסוק בהורה ובהפילה בחשקוה כי יאמר מה
 חקכהי ומה אכי ומה חיי . וזהו ג״כ והוי
 דן את כל האדם לכף זכות שתחשוב בדעתך
 שיש לי שכל יותר . ומחמת זה . הפגם שלי
 יותר בדבר קטן וקל מאדם אחר שמחמת
 מיעוגו שכלו עשה זאת . ואין הפגם שלו
 כל כך גדול כמאמרם ז״ל שזדוכוה כעשים

 לו כזכיות ותבן *
 (י) שמעיה אומר אהוב את המלאכה. ומפרש
 הרב מברעמרא שהבעלה
 מביאו לידי שיעמים . והקשה ההוי״עהלא
 פלוגתא .הוא בגמרא שאמרו ועשתה לו בצמר
 ס״א שהבעלה מביאת לידי שיעמום .וח״א
 לידי זימה ע״ש ומדוע לא מפרש כאן עעם
 של זימה. ומתרץ שאין דרכו של איש לזכות
 כמו אשה ע״ש . ויש להקשות דהתם איתא
 בגמרא מאי בכייהו איכא בכייהו שאם רצוכה
 לשםק בקיביא . למ״ד משום שיעמום ליכא
 ולמ״ד משים זימה איכא . ולפי׳׳ז קשה אם
 איש אין דרכו לזכות כ״כ . למה אמר אהוב
 את המלאכה. הלא משום שיעמום הי׳ די אם
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 פרקי פיק ראשק אבות
 אומר אזדב את המלאכה ושנא את היבנות ואל תתודע לרשות: (יא) אב מליון אומר
 חכמים הזדדו בדבריכם שמא תחובוחובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים
ושמאי קבלו מהם הלל אומר  הבאים אחריכם וימותו וגמצא שם שמים מתהלל: (יב< הלל ״
 הוי מתלמידיו של אהרן איהבשלום ורודןק שלום אוהב את'הבריות ומקרבן לתורה:(יג)
 הוא היה אומר גגד שמא אבד שמיה ודלא מוסיף יסיק ודלא ילי? קמלא חייב ודאשתמש

 רבעו עובדיה בתנא
 מליא *בלשון ארמי קטן . כמו שאמר ר׳ יותנן כד הוינא טליא כשהייתי קטן . לייתי פליא וטלייתא . יבואו
 קטן וקטנה . אף כאן אבטליון. אביהן של יתומים קטנים : אהוב את המלאכה . אפילו יש לו כמה להתסרנס
 הייב לעסוק בפנאכה . שהבטלה מביאה לילי שעמום : ושנא את היבנות . ולא תאמר אדם גדול אני וגנאי
 לי לעסוק במלאכה . לאפר ליה רב (לרב) כהנה פשוט נבלתא בשוק וטול אגרא ולא תימר כהנא אנא גברא
 רבא אנא וסניא בי מלתא . פירש אחר ושנא את הרבנות , התמזק מלנהוג שררה על צבור שהרבנות
 מקברס את בעליה : ואל תתודע לרשות . כדי ליפול רבנות על ידיה . אי נמי אל תתולע לרשות .
 שלא יעבירוך על לעת קונך כמו שאירע לואג האדומי : לרנות . המלכות קרויה רשות מפני שהרשות בידה
 לעשות כרצונה : (יא) הזהרו בדבריכם . שלא תניחו מקום לטעות בדבריכם : שמא תחובו חובת גלות .
 כלומר אע״ס שבמקום שאתם בו אין שם מקום לטעות יש לחוש שמא יגרום החטא ותתחייבו גלות . ותגלו
 למקום שיש שם אנשים שמראים פנים בתורה שלא כהלכה . והם כנוי למים הרעים . ויבינו מתוך דבריכם
: ונמצא ש״ש נ  לברים שאינם הגונים וישמו התלמידים הבאים אחריכם מאותם דברים דברי מינות וימותו בעו
 מתתלל . שישארו אותו דעות בטלות בעולם כמו שקרה נאנפענזס איש סוכו מם צדוק וביתוס תלמיליו שאשר
 להם אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל סרס . ואמרו הם . אפשר פועל פושה מלאכה
 כל היום וטורח . ולערב אינו מקבל סרס . ויצאו מן הדת י.ם ותלמידיהם . ונקראים צדוקים ובייתוסים עד
 היום: (יב) הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום . פירשו באבות דרבי נתן כיצד היה אהרן אוהב
. ואומר לו ראה  שלום . כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים היה הולך לכל אחד מהנ; שלא מדעת חבירו
 חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא לך . והוא אמר לי שאבוא אליך שתמתול לו . ומתוך
 כך כשהיו פוגעים זה בזה היו מנשקים זה את זה . וכיצד היה מקרב הבריות לתורה כשהיה יודע באדם
 שעבר עבירה היה מתחבר עמו ומראה לו פנים צהובות . והיה אותו אדם מתבייש ואומר אלו היה יודע
 צדיק זה מעשי הרעים כמה היה מתרחק ממני ומתוך כך היה חוזר למוטב הוא שהנביא מעיד עליו . בשלום
 ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון : (יג) נגד שמה אבד שמיה . מ׳ שנמשך לו שמו מרחוק מתוך שררה
: ודלא . נגידו  ורבנות . מהרה יאבד שמו . שהרבנית מקברת את בעליה : נגד לשין משיכה . תרגום משכו

 מוסיף

 בית ישראל
 כי זה לא מאתך ולא תאמר כוחי ועוצס מחשבתך לעשות בזס רצון הבלרא . ואס
 ילי כוי . מוכים אותך ג״כ הרי עוב ובאם לאו לאו
 ואל תתודע לרשות י״ל רשו״ת הוא גמער׳ שם כמבואר בגמרא היוצפת שתת£ תפלהו
 שקוציית . היינו שאם כשמעת סופו בא לילו כאב לב . אך ברחמי

I אתה מתפלל מהשי״ת למשל עבור פרכסה . השם ית׳ קרוב לכל קוראיו באמת 
 לא תחשוב בלעתך שבילאי סומעין אוהך (יג) ד1א היה אומר כגל שמא אבל שמים
 בתפלהך רק תלע מה שאתה צריך הלבר ולקלק הגור אריה למה
 הזח צריכין ג״כ כל העולמות . ותהא בתחילה כחונ שמא ואח״כ שמי׳ ע״ש בתוי׳׳ע

 וי״ל



 פרקי פיק יאשק אבות ד
 בתגא הלף : (יד) הוא היה אומר אס אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא
 עכשיו אימתי: (טו) שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והר מקבל את
 בל האדם בסבר פנים יפות : (טז) רבן גמליאל היה אימר עשה לך רב והסתלק מן הספק

ל א  רבינו עיבדיה ו
 מוסיף . מי שאינו מוכיף על למודו : יסיף . יסוף מסיו מה שכבר למל וישכח תלמודו . ויש
 שנורסין יאסף כלומר יאסף אנ עמיו וימות בלא עתו : ודלא יליף . קשה מדלא מוסיף הלכך קסלא חייב
 כלומר ראוי הוא שיהרגוהו כמהו שאמרו עס הארץ מותר לקרעו כדג . ומגבו . ודישתמש בתגא . המשמש
. ויש מסרשיס תג״א ר ת  בכתרה של תורה כאדם המשתמש בכליו חלף ועבר מן העולס: תנא בלשון ישמעאל כ
 ראשי תיבות *תלמיד *גברא *אחרינא .שאסור לאדם להשתמש בתלמידים שאינן תלמידיו . ואני שמעתי דישתמש
 בתגא המשתמש בשם המסורש חלף ואבד שאין לו חלק לעה״ב: אם אין אני לי. אם אין אני זוכה לעצמי מי
. כנגד מה שאני חייב א ו  יזכה בשבילי: וכשאני לעצמי ואסילו זכיתי לעצמי. מה הוא הזכות הזה ובמה נחשב ה
 לעשית. ואם לא עכשיו. בעולם הזה : אימתי. כי אחר המית אי אפשר לזכות עוד . סירוש אחר . אם לא
 עכשיו בימי הבחרות . אימתי . שמא בימי הזקנה לא יעלה לילי : (יל) עשה תורתך קבע . שיהיה עיקר
 עסקך ביום ובלילה בתורה . וכשתהיה יגע מן הלמוד תמשה מלאכה . ולא שיהיה עיקר עסקך במלאכה
 וכשתסנה מן המלאכה תעשוק בתורה * ומצאתי כתיב עשה תורתך קבע . שלא תחמיר לעצמך ותקל לאחרים
/  או תחמיר לאחרים ותקל לעצמך . אלא תהא תורתך . קבע . לך כמו לאחרים. וכן היא אומר בעזרא י
 ז׳ . כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה׳ ולעשות וללמד לבני ישראל כמו שהכין לבו לעשות . כך היה
 מלמד לבני ישראל : אמור מעט ועשה הרבה כמו שמצינו באברהם אע״ה שאמר תחלה ואקחה פת לחם .
 ובסוף ויקח בן בקר רך וטוב : והוי מקבל את כל האדם . כשאתה מכניס אורחים לביתך לא תתן לי£ם
 פניו כבושות בקרקע שכל הנותן שניו כבושות בקרקע . אפילו נתן כל מתנות שבעולם מעלין עליו כאלו לא
. ועשיר. כנגל חכם ר בו  נתן כלום . שלשה אזהרות הזהיר שמאי כנגל ג׳ מפלות שהזכיר ירמיה . מכם . ג
 אמר . עשה תורתך קבע כנגל עשיר אמר . אמור מעט ועשה הרבה . כנגל. גבור אמר . והוי מקבל את
 כל האדם בסבר פנים יפות . שיכבוש יצרו וילחם כנגד לבו הרע . ושנינו איזה גבור הכובש את יצרו :
 (טו) עשה לך רב . לענין הוראה מדבר עכשיו . אם בא דין לפניך ונשתפקמ בו . עשה לך רב והסתלק
 מן הספק . ולא תפסוק עליו אתה לבדך . כי הא דרבא כי הוה אתיא טרפתא לגביה . הוה מכניף. לכולהו
 טבחא דמתא מחסיא אמר כי היכי ללמשיין שיבא מכשירא : ואל תרבה לעשר אומדות . שהמפריש מעשרות
 מאומד אינו נצול מן הקלקלה . אם פוחת ממה שראוי ליתן . מעשרותיו מתוקנים ושירותיו מקולקלים .
 ואם העדיף על שהיה ראוי ליתן . פירותיו מתוקנים . ומעשרותיו מקולקלים : (טז) ולא מצאתי לגוף טוב
 אלא שתיקה.'. מי ששומע חרפתו ושותק : ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה . ותדע לך שהשתיקה
 טובה שאפילו המדרש והדרש והדבור בתורה שאין לך מזה טובה הימנה . אין עיקר קבול השכר אלא בשביל

 המעשה

 בית ישראל
 וי״ל כגל היא לשון כגליים והנגליים הש שהי׳ עניו כעשה . לזה אמר נעצמו נגד
 קלושי עליון שתמיל המה כגל ה׳ . כמי שמא ר״ל שאעפ״י שהוא כגל ה׳ תעיד .
 שפירש״, ויחן שם ישראל כגר התר כ״מ עכ׳׳ז באם כיפל לו במחשבתו זאת שהוא
 שכאמר כגד פכיו למזרח ודייל . והלל מחמת עומל כגל ה׳ אגל שמי, כאבל ממני שם

ז קושי׳ הכ״ל ממילא • י ח מ ה ״ ו ״  רוב עכיתטתו הי׳ המיד כגד ה׳ . והי* י
 ראי׳ שאמרי חכז״ל שיצא ב׳׳ק ואמר לאיי (טז) ואל תרבה לעשר אומדות ר״ ל דהנה
 זה שתשרה עליו שכיכ׳ כמשה אלא כי׳ מפני כשהצדיק עיבד אס חנונ״מ

 סוא



 פרקי פרק ראשון אבות
 ואל תרבה לעשר אומדות:שמעון בגו אומר בל ימי גדלתי כן החכמים ולא מצאתי לגוף
 טוב אלא שתיקה ולא המדרש עיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא : (יה)
 רבן שמעק בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם קים על האמת ועל הי־ין ועל השלום

 שגאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכס:
 רבי חנניא בן עקשיא אומר חנה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך תיבה להם

 תודהנומצותשגאמר יהוד, חפ*ן למען צדקו יגייל תורהויאדיר:

 פרק שני
 (א) דבי אומר אתה היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לו מן האדם. והוי זהיר

ה י צ ש  רבינו עובדיה ב
 המעשה , והלול׳ ואינו מקיים נוח לו אס היה שותק ולא היה לור׳ : וכל המלבה לברים מביא חשא .
 שכן.מצעו בחוה שהרבתה לברים ואמרהלזאמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו . והוסיפה נגיעה שלא
. ולמפה נחש על שנגעה בו . ואמר לה כשס שאין מיתה בנגיעה . כך אין מיתה באכילה . ה  נאסרו ב
 ומתוך כך באה לילי חשא שאכלה מן הפרי הוא ששלמה אומר אל תוסף על לבריו פן יוכיח בך ונכזבת :
 (יח) העולם עומל . ישובן של בני אדם מתקיים . ואין זה כמו העולם עומד דלעיל : על הלין . לזכות
 את הזכאי . ולחייב את החייב : ועל האמת . שלא ישקרו איש בעמיתו : ועל השלום . בין המלטות .

 ובין אדם לחבירו :

 (א) רבי או0ר . שיבול שיברור : כל שהיא תפארת לעושיה. ותפארת לו מן האדם. שיהא נוח לו. ויהיו
 נוחין בני אלם ממנו חה יהיה כשילך בכל המלות בדרך האמצעי ולא יפה לאחד משני
 הקצוומ^שאם הוא כילי ביותר . יש תפארת לו שאוסף ממון הרבה . אבל אין בני אלם מפארין אותו במלה
 זו . ואם הוא מפזר יומר מן הראוי•־. בני אלם הליקבלים ממנו מפאריס אותו . אבל אינו תפארת לעושיה .
 ואינו >ומ לו שהוא בא לילי פניות בשביל כך . אבל מלת הנליבות שהיא אמצעית בין הכילות והפיזור .
 היא מסארמ לעושיה . ששומר את ממונו ואינו משזר יותר מן הראוי : ותפארת לו מן האלם שבני אלם
 מסאריגז אותו מנותן כמו שראוי לו ליתן וכן הדין בכל שאר המלות : שאין (אתה) יולע מתן שכרן של
 מצוח * לא •נמסרש בתורה שכר המקיים מצות עשה . ולא פונ׳ המבטל מעשייתן . דאלו ענשן של מצות לא
 (זטמה-׳מסורשץ הן . סקילה . שרפה . הרג וחנק . כרת . ומיתה בילי שמים : ומלקות . העונש הקל
 לע0ילה הקלה . והחמור לחמורה : והוי מחשב הפסל מצוה מה שאתה מפסיל פסחורתך וממונך מפני עסק

 המצוה
 בית ישראל

 הוא משפיע מליו יראם . וזו היראה אין יראה . ור״ל חגם שבתחילת התפילה לא
 לם״י &וף אך שבתחילת התפילה אין כל ארם יהי׳ לך כ״א היראה שיש לה סוף ואימוד
 יכול^לםגיע לאותם היראה • אלא צריך אבל לא תרבה בזו היראה אלא תראה
 ?יןגדלס להרגיל א״ע ולסמא«ז שיה״ לו שתביא לך יראה עילאה שאין לה אומד

 יראם עהקב״ה . וזו היראה יש לה סוף וסיף • סליק .
 ואימל וזהו ואל הרבה לעשר אמלוה . (א) דע מה למעלה ממך עין רואה . ואוזן
 ליל מעשר רמז ליראה כמובא בדה״ק יי״י שומעת . וכל מעשיך

 גקפל



 פרסי פרס שני אבות׳ ה
 במצוד, קלח כבחמורה שאין אתה יודע מתן שבק של מצות . והיי מחשב הפסד מציה
 בגגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה . והסתכל בשלשה דברים ואין אתח בא ליח־
 עבירה. דע מה למעלה ממך . עק רועה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר גבתבים 1 (ב)׳
 רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמיד תורה עש דרך ארץ שיגיעת
 שניהם משכהת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עק. וכל העוסקים

ם  רבינו עובדיה ע
 המצוה . כנגל השכר שיעלה לך ממנה בעולם הזה או בעולם הבא שיהיה יותר מאותו השסד : ושכר עצירה
 הנאה שאמה נהנה בעבירה . כנגל הפסד שעתיל ׳לבא לך ממנה : (ב) לרך ארן . מלאכה' או סתורה' .
 שיגיעת שניהם משכחת עון . שהתורה מתשת כהו של אלם והמלאכה מסרכת ומשברת את הגוף ומתוך כך
 יצר הרע בפל ממנו : וכל תורה שאין עמה מלאכה . ואית יהי עמל בתורה תמיל . ויגיפתה תהא משכחת
 עון . ומה צורך למלאכה . לכך הוזקק לומר וכל תורה שאין עמה מלאכה סוסה בשלהי ; לשי• שאי א0שר
 לו בלא מזונות . ומלסמס את הבריות ומשכח תלמודו : יהיו עוסקים עמהס לשם שמים . ולא כלי לפול.
. שזכות אבותם של צבור וצדקתם העומדות לפו היא  עשרה לומר כך וכר עשיתי בשביל הצבור . מסייעתן
 המסייעת אל העוסקים עמהן להוציא לאור צדקם לא מצל שוב השתדלותן של העוסקים : ואתם מפלה אני
. ר ו ב צ  עליכם שכר . אף על שי שאין הדבר בא לידי גמר שוב מצד ממשיכם . אלא בשביל זכות אבותס של י
 מעלה אני עליכם שכר כאלו אתם עשיתם הישועה הזאת בישראל הואיל ואתם עוסקים לשם שמים . פילוש
 אחר כל העוסקים עם הצבור להכריח ולכוף את הצבור לדבר מצוה לצדקה . או לפדיון שבוים יהיו עוסקים
 עמהס לשם שמיס שזכות אבותס של צבור מסייעתן לתת מה שססקו עליהם ואסילו ממון הרבה . והצדקה
 שיעשו תעמוד להם לעד . ואתם המתעסקים לכוף את הצבור למצוה זו מעלה אני עליכם שכל כאלו עשיתם
 זאתיהמצוה מממוניכם ממש . ורמב׳יס סירש ואתם מעלה אני עליכם שכר כאלו עשיתם . אס בשעה שאתם
 עוסקים עם הצבור נתבמלתס מעשיית איזו מצוה בשביל עסקי הצבור . מעלה אני עליכם שכר כאלו עשיתם

 אותה.
 בית לוי בית •ישראל

 בספר נכתבים . י״ל פירושו כי בבית ראנןון
 ידמו כל העתילות על פי אורים וחומים .
 ובבית שני שמשו ג״כ בבת קול . וכעת
 בגלות הלזה בפתיחת הספל י ובהסתכלות
 הלליק בו . יוכל לראות כל העתילות ולפזול
 כל משאלותיו לעובה כעין הנבואה . תהו
 שמרמז התנאי בלברי קלשו לע מי* למעלה
 ממך . היינו בימים םקלמוכים בביצ! ראשון
 היי' עין רואה באורים והומיה וזהו עין רואה*
 ובבית שני לא היו משחמשין רק בביס קול
 וזהו אזן שומעת . וכעת בגלות חמי' הז«
 כל מעשיך בספר נכתבים • יכול הצדיק לראות
 הכל כעין נבואה במם שכתוב בספר ומסתכל

 בו . שועל ישועול! על ישראל אמן.ן
 (י)

 ף״ן[ בנו^של ר׳ יהולה הנשיא היה אומר
 יפה ת׳׳ת עם ל״א שיגיעת שניה׳ משכח׳
 עון הנה לכאורה המאמר הלז המיה מאול
 מלוע תלו חדל לברי ההורה בלרך ארץ אך
 נראה לבאר ונבאר תחלה לתרץ קושית התוס׳
 על מאמר חז״ל והיה אמונה עחך חוסן ישועי׳
 מי ששואלין אותו לעוה״ב שאלי ראשונה
 כשאת ונתת באמוני קבעת עיתים לתולה
 ובמקום אחר אמרו חז״ל תחילת ליט שלאדם
 על לברי תירה ונראה לבאר לשאלה אחת
 הוא להא בהא תליא כיון לעסק במשא ומתן
 באמונה שפיר עסק בתירה להנה יש תקנה
 לאנשים אשר הם מפוזרים ועוסקים במו״מ כי
לעסוק  ירכי ישראל מרובים האיך יכולים' :

 בשוט



י אבות  פרקי *רק *
 עם הצבור יהיו עוסקים עמהס לשם שמיס שזכות אנותם מסיעתם וצדקתם עומדת לעד
 ואתס מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם : (ג) הוו זהירין ברש־ת שאין מקרבין
 לו לאדם אלא לצורך עצמן נדאין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת

 רבינו עובדיה דחקי
 אותה מצוה שנתבמלתס ממנה : (ג) הוי זהירים ברשות . אתם המתעסקים בצרכי צביר אע״ס שאתם צריכין
 להתוודע לרשות כדי לפקה על עסקי רבים . הוו זהירים וכו׳ : (ל) משה רצונו כרצונך . פזר ממונך במשצי
 שמיס : כרצונך . כאלו פזרת אותה בתפציך . שאס עשית כן . נעשה רצונך כרצונו . כלומר יתן לך סובה
 בעין יפה : כלי שיבטל רצון אתרים . יןר עצת כל הקמים עליך לרעה . ואני שמעתי שאין זה אלא דרך

 עוסק במשא ומתן באמוכ׳ אזי הוא לומל ג״כ
 כי ח׳׳ו שום רמאו׳ ושים לבר רע אשר היא
 מנגל התורה איני עושה כי זוכר בכל מעשיו
 ובכל עת רנע בתורה הקלושה שלא יעשה
 מלה רעה ח״ו וכן בכל לבר ונמצא אם עוסק
 במשא ומתן באמוני אזי ג״כ הוא לומל ומתורץ
 קישיות התוספת לשיאלין אותו נשאת ונתת
 באמונה וממילא לומל כל התירה וא״כ מתחל׳
 השאל׳ היא ג״כ על לברי הילה והכה בזה
 צריך האלם ליזהר עאול ליהן מלה צלק כי
 כעובלא ללתתא כן עיבלא ללעילא כאשר
 האלם מתנהג עצמו כן הש״י מתנהג עמו
 במלה שאלם מולל מיללין לו ונמצא אם אלם
 נותן מלה עובה ואינו מדקלק כלל ליתן
 לוקא בצמצם רק שהיא מיותר אפילו יותר
 מהמלה הראוי לו כן כשהקב-ה מתחיל לשקול
 אותו מלמעלה אזי גם אם כף של עונות
 מרובים מכף של זכיות מכריע הזכיות על
 החיבו׳ אבל אם הוא אינו נותן מרה עובה
 אם כן כשתכף עומת מרובים בא יבוא השטן
 ויאמר שהוא אינו בוהן מלה עובה א״כ למה
 יכריע הזכיות על החובות ישלמו לו מלה כנגל
 מלה והנ׳ במצרי׳ בשעה שהיו טלפי© אחרי
 ישראל איחא במלרש על פסוק והמים להם
 סמס בלא וא״ו שבעת הזאת היו ישראל גם

 כן

 בתור׳ בשעה שהם עיסקים במשא ומהן אלא
 כמ״ש להע״ה בכל לרכיך דעתו כי הנה
 בשעה שאלם הילך בשוק בשעה שפגע בו
 אשה ואינו רוצה להסתכל בה ולא בבגלי
 צבעונים של אשה הוא לזוכר מאמר אסור
 להסתכל באש׳ יאסור להסתכל ב בגלי צבעונים
 של אשה ונמצא לומל אז הלכה הנ׳׳ל ובשיק
 ששם הוא הפקר ויכול לומר שקל ואינו א.ימר
 לזוכר בפסוק לא תכחשו ונמצא לומל אז זה
 הפסוק וצריך אלם ליזהר בזח מאול שלא
 להגיל ולהוציא שקר מפיו כי ח״ו אם אלם
 מגיל שקר אז יש עליו למעלה משעינים כי
 האדם הכזבן אם מגיד לפעמים שמע ישראל
 בכוונתו גדולה והבוג״ה מהחיל להתפאר עצמו
 בזה האיש שמקבל עול מ״ש עליו אזי בא
 השען ואומר לפניו מה הרעש הזה שאתה
 מתפאר הלא הוא כזבן ואם כן לא כיון
 בלבו מה שמוציא בפיו שמע ישראל כי דרכו
 תמיד להיציא מפיי מה שלא היה בלבו שאין
 פיו ילבו שווין ינמצא צריך אדם להרחיק
 עצמו מאוד שח״ו לא יוציא דבר שקר מפיו
 וכן כשבא לחנותו ובא אדם ליקח אצלו ונותן
 לו מדה עונה ואיפה צדק והין צדק ואינו
 עומן משקליתיי נמלח אז הוא זוכר בפסוק
 איפת צדק והין צדק יהיה לך ונמלא אם



 פרקי פיק שני אבות ו
י שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך א היה אומר עשה רצונו כרצונך כי  דחקו: (ד) ת
 מפני רצונו כדי שיבטל רצזן אחרים מפני רצונך: (ה) הלל אומר אל תפרוש מן הצבור
 ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חבירך עד שתניע למקומו ואל תאמר דבר
 שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה : (0 הוא
 היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ הסיד ולא הבישן למד ולא הקפדן מלמד ולא
 כל המרבה בסחורה מהבים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש : (ז) אף הוא ראה
 גולנולת אחת שצפה על פני המים אמר לה על יאטפת אטפוך וסיף מטיפיך יטופון:

א י  רכינו עובדיה ה
 כבוד כלסי מעלה : והרי הוא כאלו כתב כלי שיבטל רצונו מסני רצונך : כאותה שאמרו בסרק במה אשה
 כל העונה מצוה כתקינה אסילו גזר דין של שבעים שנה מתבטל מעליו : (ה) אל מסמש מן הצבור . אלא
 השתתף בצרתם שכל הסורש מן הצבור אינו רואה בנחמת הצבור : ואל תאמן בעצמך עד יום מותך . שהרי
 יוחנן כהן גלול שמש בכהונה גלולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי: ואל תלין את חברך על שתניע
 למקומו . אס ראית חברך שבא לידי נסיון ונכשל . אל תלינהו לחובה על שתגיע לילי נסיין כמותו ותנצל:
 ואל תאמר דבר שאי אסשר לשמוע שסוסו להשמע . כלומר לא יהיו דבריך מסוסקיס שאי אפשר להבינם
 בתחלה ובעיון ראשון י ותסמוך שאס יעמיק השומע בהם לבסוף יבינם : כי זה יביא בני אדם לטעות בדבריך
 ושמא יטעו ויצאו מן הדת על ידך . סיריש אחר לא תגלה סודך אסילו בינך לבין עצמך ותאמר שאין כאן
 מי שישכעך לסי שסוסו להשמע כי עוף השמים יוליך את הקול . והגירסא היא לסי סירוש זה שסוסו להשמע
 אבל רש״י גורס ואל מאמר לבר שאסשר לשמוע שסוסו להשמע . ובלברי תורה מלבר . אל תאמר על לבר
 תורה שאתה יכול לשמוע עכשיו שתשמע אותו לבסוף אלא הס אזניך ושמע מיל : לכשאפנה. מעסקי אעסוק
 בתורה : (ו) בור . ריק מכל דבר ואסילו בטוב משא ומתן אינו יודע י והוא גרוע מעס הארץ . תרגום
 והאדמה לא תשם . וחרעא לא תבור : ולא עם האיץ חסיד . אבל ירא חטא אסשר שיהיה . שהרי הוא
 בקי בטוב משא ומתן : ולא הביישן למל . שהמתבייש לשאול שמא ילעיגו עליו . ישאר תמיל בססקותיו :
 ולא הקסדן . הרב שמקסיד על התלמידים כששואלים אותו לא ילמד כראי . אלא נריך שיסביר סניס בהלכה
 תלמידיו : ולא כל המרבה בסחורה מחכים . דכתיב ולא מעבר לים הוא . אין התורה מצויה . באותם
 שהולכים מעבר לים : ובמקום שאין אנשים . לישב בראש ולהורות הוראות : (ז) על לאטסת אססוך . רשע
 היית ומלסטם את הבריות ומציסן בנהר . ובאותה מדה מדדו לך . וסוף מסיסיך יסוסין . שלא היה הדבר
 מסור בידן להרגך אלא לבית דין , והקב״ה מסרך בידן שמגלגלים חובה ע״י חייב . ופתיל היא אחר כך
 לתבוע מהן מיתתך : מרבה בשר מרבה רמה . המרבה באכילה ושתיה עד שנמשה שמן ובעל בשר ,
 מרכה עליו רמה בקבר וקשה רמה למת כמחט בבשר החי . וקמשמע לן האי תנא שכל רבויין קשים לאלם

p  בית לוי ״
 כן כילוכים והיה שוקלין אותם מם המצלים המשכי הנ״ל יפה ת״ת עם ד״א יפה להייכו
 וכיוצא נולאי היה נישראל זאת העל׳ שנתכו נשעה שעוקק גדיד ארץ להיינו במשא ומתן
 מדה עונה ונשניל זה היו יוצאין זכאין נדין ועוסק נאמוכה ונמלא לומד אז כמו שכתנכו
 גם כשהיו ישראל נעת ההוא כמעע ם״ו זה יפם וישר מפני שיגיעת שכיהם משכחת
 נני״ן שערי נרמאה כדאיתא נזוהר אעפ״כ עון כלומר יפה תורם עם ד״א נשעה שעוסק
 היו יולאץ והכריע הקנ׳׳ה את הזכיות נד״א כנ״ל שאז משכחת מין שאימ עו$ה

 הממנים על העונות המרונים כי היה להם שום עון נדרך אלץ ככ״ל •
 אז זח סמדה ליחן איפת צדק וזה כוונת כל



 פרקי פיק שני אבות
 הוא היה&ומר מרבה בשר מרבה רמה. מרבת גבםים מרבה דאגה. מרבה נשים מרבה כשמים.
 מרבה שפחות מרבה זמה. מרבה עבדים מרבה גזל. מרבה תורה מרבה חיים. מרבה ישיבה
 מרבה חכמה . מרבה עצה מרבה תבונה . מרבה צדקה מרבה שלום . קנה שם טוב קנה
 לעצמו. קנה לו דברי תורה מנה לו היי העולם הבא : (ח) רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל
 ומשמאי. הוא היה אומר אם למדת תורה היעה אל תהזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת:
 המשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקניס ורבי יהושע
 בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה
 שבחן רביאלעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד מפה . רבי יהושע בן חנני׳ה אשרי
 יולדתו. רבי יוסי הבהן חסיד. רבי שמעין בן נתגאל ירא חטא. רבי אלעזר בן ע-ך כמעין
 המתנכר.• הוא היה אומי־ אם יהיו כל הכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף
 שניה מכריע את בולם : אבא שאול אומר משמו אם יהיו בל הכמי ישראל בכף מאזנים
 ואליעזר אף עמהם ואלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולם : (ט) אמר להם צאו וראו

 רבינו עובדיה איזה
 pn סרבוי מורה . וחכמה . וצדקה : מרבה דאגה . שמא יגזלוהו מבית המלך או שמא יבואו עליו לסטים
 ויהרגוהו . וחסיד אהד היה מתפלל המקום יצילני מסזור הנסש * ושאלו ממנו מהו פזור הנפש . אמר להם
 שיהיו לו נכסים מרובים מפוזרים במקומות הרבה וצריך לפזר נפשו י למשוב לכאן ולכאן : מרבה נשיס
 מרבה כשפים . כדרא נקימ ואזיל . בתחלה אלם מקשפ עצמו ואוכל ושותה ומרבה בשר . ואחר כך מבקש
 להרבות נכסים . ולאחר שהרבה נכסים . ורואה שיש בידו ספק לפרנס נשים רבות . הוא מרבה לו נשים .
 ולאחר שהרבה נשים כל אחת צריכה שפחה שתשמרנה . הרי מרבה שפחות . וכיון שיש לו בני בית מרובין
 צריך לשדות וכרמים לספק יין ומזון לבני ביתו . ומרבה עבדים לעבוד השדות והכרמים . לכך הן שנויין
 .בסדר זה : מרבה תורה מרבה חיים . דכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך : מרבה חכמה . שנותן ממס
 ׳למריו . והסברות שלו מתישבות על נב השומעין : מרבה ישיבה . הרבה תלמידים מתקבצים ובאים לשמוע
 סברותיו . ואית דגרםי מרבה ישיבה מרבה חכמה . מי שמרבה בתלמידים . התלמידים מחדדים אותו .
 ומלבין ומוסיפין פל חכמתו : מרבה מצה . מי שמרבה לטול עצה מרבה מבונה . מבין דבר מתוך דבר
 מפצות שיועציו נותנים לו : מלבה צדקה . מרבה בלום . שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום . (ח) אנ תחזיק
 סובה לעצמך / לומר הרבה תורה למדתי . ולפי שהוא לא הניח לא מקרא . ולא משנה . הלכה . ואגלה .
 שלא למל . היה אומר כן : בור סוד גרסינן . ולא בור סיד כלומר כבור מוח בסיד : שאינו מאבד מפה
 כך הוא אינו שוכח לבר אחד מתלמודו : אנרי יולדתו . מאושר במלות טובות על שכל העולם אומרים
 מליו אשלי מי שילדתו . וי״א על שם שהיא נרמה לו שיהא הכס . שהיתה מחזרת על כל בתי מדרשות
 שבעירה . ואומרת להם בבקשה מכס בקשו רחמים על העובר הזה שבמעי שיהיה חכם . ומיום שנולל לא
 הוציאה עריכתו מבית המדרש כדי שלא יכנסו באזניו אלא דברי תורה : חסיל . שעושה לפנים משורת הדין:
 ירא מפא . מחמיר על עצמו ואוסר עליו דברים המותרים מיראתו שמא יבא לידי חפא . דאם לא כן מאי
:  רבותי ה אפילו עם הארץ אפשר להיות ירא הפא : מעין המתגבר . לבו רחב ומוסיף פלפול וסברות מדעתו
 אבא שאול אומר משמו . של רבן יוחנן בן זכאי : ואלעזר בן ערך בכף שניה . מצאתי כתוב לאבא שאול

 לא

 בית ישראל
 (ט) רבי אליעזר אומר עין עובה . עיל ינורך . שמי שהוא עוג עין ישמח בחלקו
׳ עוב עין הוא ואין עינו רעת בשל אחרים . ומחמת זה אץ ו ק פ  ה

 םקהכלוהו



r פרקי *יק שני אבות 
 איזו הוא דרך טובה שידבק בה האדם . רבי אל• עזר אומר עין טובה . רבי יהושע אומר
 חבר טוב רבי יוסי אומר שבן טוב רבי 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 איזה הוא דרך רעה שיתרהק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר עין רע.
 רבי יהושע. אומר חבר רע . רבי יוסי אומר שכן רע. רבי'שמעון אומר הלוה ואינו" משלם
 אחד הלוה מן האדם כלוה מן הםקוסב״ה שנאמילוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רבי
 אלעזראומר לב רע, אמר להם רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו
 דבריכם: (י)הם אמרו שלשה דברים. רבי שייעזר אומר יהי כבודי הכירך חביב עליך כשלך ו<{ ו1הי

ה י  רבינו עובדיה נ
 לא נחלק על ת״ק . ושני הדברים אמרם רבן יוחנן בן זכאי ושניהם אמת . ללענין הבקיאות והזכמן היה
 רבי אליעזר מכריע . ולענין החריפות והסלסול היה רבי אלעזר בן ערך מכריע : (מ) לנין סובה . מםתסק
 במה שיש לו ואינו מבקש דברים יתירים ואיני מקנא כשרואה שיש לחבריו יותר ממנו : חבר פוב . שמוכיחו
 כשרואה אותו עושה דבר שאינו הגון : שכן סוב . מצוי אצלו בין ביום בין בלילה . ואלו מבר סוב אינו
 מצוי אצלו בכל עת . הרואה את הנולד . צופה ומביס במה שעתיד להיות ומתוך כך נמצא מחשב הפסד
 מצוה כנגד שכרה . ושכר עבירה כנגד הפסדה : לב סוב . לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכחות והוא
 המקור שממנו נובעים כל הפעולות . ואף ע׳יפ שיש לפעולות אברים מיוחדים מ׳ימ הכח המעורר לכל התנוצות
 הוא בלב לפיכך אמר רבי אלעזר לב סוב. ומפני זה אמר רבן יוחנן בן זכאי רואה אני את דברי רבי אלעזר
 בן ערך מדבריכם . אחו הוא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם . הוצרך לשאול מהם זה . ולא הבין מתוך
 דבריהם הראשונים שהדרך הרעה היא הפך הדרך הטובה . לפי שלא כל מה שהוא טוב יהי׳ הפכו רע ,
 כי מדת החסידות והוא העושה לפנים משורת הדין היא סובה ומי שאינו חסיד ומעמיד דבריו על דין
 תורה אינו רע . ואפשר היה לומר שאם ההסתפקות והיא עין טובה היא דרך טובה . בקשת היתרונות אינה
 דרך רעה . לסי שאינו מזיק לשוס אדם בזה . וכן בשאר המדות לסיכך הוצרך לשאול מהם אי זו היא דרך
 רעה שיתרחק ממנה האדם : הלוה ואינו משלם . הוא הסך הרואה את הנולד . שאם לא ישלם לא ימצא
 מי שילונו . ויהיה מוסל ברעב . ולא אמר סתם סי שאיני רואה את הנולד . לסי שא&שר לאדם שאינו
 רואה את הנולד . שלא יבא לידי תקלה . שיציל עצמו בבוא הנולד ההוא : וצדיק חונן ונותן הקב״ה שהוא
 צדיקו של עולם חונן ונותן למלוה מה שלוה זה ממנו ולא סרע לו . נמצא הלוה נשאר חייב למקום' :' (י)
 הס אמרו שלשה דברים . בדרך ארץ . ובמוסרים . ובמדות . דאלו בענין האסור והמותר והססור והחיוב

 דברים
 בית ישראל

 הסקלותו ועיונו בדבלים גשמיים . ומסתכל המבלים ג״כ . וי״ל דכך פירושו דסכס יש
 לק להקב׳׳ה . וכעשה מרכבה להשגחת אכשם כשלואין שמכבדים את חבירו • כעשה
 הבוב״ים . ולכך במקום שעיכו מסתכל מניא נשרו חילולין עפכי שאין עושין לו הכבול
 ברכה ככ״ל • הלז / וכן כשרואין שיש לסנימ עישר או
 (י) הם אמרו שלשה לנרים יחי כבול חבירך בכים או שפע ואין לי. יש בלבו על חבירו
 חביב עליך כשלך . והקשו שסובר שהכבול והעושר והנכים שישלחבירו
ת לו . ולזה אמר ההכא יהי ו  המפורשים היאך אנשים שהם עמים ביותר ראוי להי
 ואיכם רוצים הכבוד . א״כ לא יכבדו כבוד מבירך חביב עליך כו׳ . ר״ל אם

 ג 3 מכבדין



 פרסי פרק שני: אבות
 נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמםזכגגד אורן של הכמיס והוי זהיר
 בנחלתן שלא תכוה שנשכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עסרב ולחישתן לחישת שרה
 וכל דבייהם כגחלי אש : (יא) רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת חבריות מוציאין
 את האדם מן העולם: (יב) רבי יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך והתקן עצמך

 רבינו עובדיה ללמוד
 דברים הרבה אמרו . אי נמי אלו השלשה דברים הוי מרגלא בסומייהו תמיד : יהי כבוד חברך חביב עליך
 כשלך . ואימתי יהא זה כשלא מהי נוח לכעוס . שאס אתה כוח לכעוס אי אסשר ש,'א תזלזל בכבוד חברך .
 הרי דבור אחד . ושוב יום אחד לסני מיתתך . הרי שתים . והשלישי . הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים
 וכו׳ : שוב יום אחד לסני מיתתך . לסי שאין אדם יודע אימתי ימות . יעשה תשובה היום . שמא 'ימות
 למח׳ : והוי זהי/ בגחלי . שלא תנהג בהן קלות ראש : שלא תכוה . שלא תענש על ידן . נשיכת שועל
 רסואתו קשה לסי ששיניו דקות עקומות ועקושות . וצריך הרוסא לחתוך הבשר באזמל ולהרחיב הנשיכה .
בשעה  עקיצת עקרב . קשה מנשיכת נחש : ולחישתן . דבורן : לחישת שרף . כהבל היוצא מסי השרף ששורףז
 שהיא לוחש . סירוש אחר . השרף הזה אינו מקבל לחש כשאר נחשים כרכתיב אשר לא ישמע לקול מלחשים.
 כך תלמיד חכם אס תקנימנו ותבא לסייסו אינו מקבל סיוס : (יא) עין הרע . כמו עין רעה . שאינו
 מסתסק במה שיש לו ומחזר אחר דברים אחרים . ויש מסורשיס עין הרע . שמכניס עין הרע בממון חבירו
 או בבניו ומזיק לו : ושנאת הבריות . שנאת חנם . ורמב״ס סירש שמואס חברת הבריות ואוהב לישב יחידי
 ואני שמעתי אדם קשה שמביא עליו שנאת הבריות וגרס שהכל שונאים אותו: (יב) התקן עצמך ללמוד תורה .
ך לבקש אחריה : וכל י י  שלא תאמר הואיל ואבי חכם . ואבי אבא חכם. תורה חחרת לאכסניא שלה ואיני צ

 מעשיך
 בית ישראל 1

 מכבדין את סבירך או שסע עושר ובכיס יהי
 הביב עליןכמו שעושין לן הכבוי והעושר וככ״ל.
 ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפכי
 מיתתך. והקשו המפורשים
 דהא יש בדבריו יותר משלשה דברים. ותרצו
 יהי כבוד סבירך ואל תהי כם לכעוס אחד
 הוא . ולי כראה באופן אחר ואל תהי כוח
 לכעוס ושוב יום אחד כוי אחד הוא •דהכס

 כפש בהמיות. והוא כמו מיתח וצריך לעשות
 חשובה מקודם ולז״א ואל תהי כוח לכעוס ואם
 הרצה לכעוס שוב יום אחד לפכי מיחחך ככ״ל.
 מיתתך דווקא שממית א״ע. כי יום המיתה ממש
 לא כקרא מיתתך . שאיכו ברשותו . וע״י
 עצה זי תוכל להכלל מכעס . ולעולם השכי

t דברים הם אחד וככ״ל 
 ועקיצתן עקיצת עקרב . עקר״ב כועריקץ
 עק״ר בי״ת ובי״ת היא ״בכל
 ״יום ״תמיד םייכו שצריכים להיות תעיד
 דבוק בהשי״ת . כמו שהמשורר מחכך עצמו
 בזה עד שאמר שויתי ה׳ לכגדתמיד ״ומזה
 כמשך שה׳ הבעיח לו ובי״ח יעשה לך .
 וכמצא בכתבים של רמ״עמה שאמר הגמרא
 העיילין בכל יום כנין מי כגון רבא בר שילת
 ר״ל שילה הוא ר״ת ״שרתי *יהי ״לכגדי

 ״תמיד

 כבר כתבתי גשם הרב הצדיק מברדיעשוב
 שאמר אם ירצה אדם לכעוס יראה לעשות
 תשובה החילה שהוא כיום המיתה . דכחנ
 הזוה״ק דלכל עבירת אין צריך לתקן כ״א
 אותה עבירה שעבר . אבל על הכעס . צריך
 לעשות תשובי כ״כ שתחזור עליו הכשמה הקדוש׳
 שהלכה ממכו בשעת הכעס. ולכך היא עבירה
 חמורה מכולן שהכשמה הולכת ממנו ואין לו רק



 פרסי פרה שני אבות
 ללמוד וזורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים : (יג) רבי שמעון אומר הוי
 זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעשתפלתך קבע אלא רחמים ותהנונים

י נ פ  רכינו עובדיה ל
ס . לא תתכוין ליהנות נוסך &לא  ממשיך יהיו לש״ש . אף בשעה שאתה עוסק באכילה ושתיה . ונדרך א
 שתהיה בריא לעשות רצון קונך : (ינ) הוי זהיר בקריאת שמע. לקרותו בעונתו . וכן בתפלה . להתפלל כל
 תפלה ותפלה בעונתה : קבע . כאדם שיש עליו מונה דבר קבוע אומר אימתי אפרוק מעלי מוב זה . אי
 נמי קבע . האדם שקבוע לו לקרוא פרק אחד פרשה אחת שאומר אותה בקריאה בעלמא . ואינו אומרה
 בלשון תחנונים כאדם שמבקש רחמים : כי אל חנון ורחום הוא . רוצה בתחנונים וע״י התחנונים הוא
 מרחם מיד : ואנ תהי רשע בפני עצמך . אל תעשה לבר שהיום ולמחר תרשיע את עצמך בו . ורמב״ס

 סירש
 בית ישראל

 הכל בא מה׳ אסל שהוא עושה רק נווב
 ובתפלה יש ג״כ קבלת עול מ״ש שמתפלל
 לפניו שיתן לי סליחה ורפואה ושובע וכלומה
 ומראה בזח שאין שום ברי׳ בעולם יכול

 ליתן לו זה אלא השי״ת .
 ויש גורסין הוי זהיר נק״ש יותר מבתפלה.
 והעעם של גייסא זו יש לומר כך כי
 בהפלה אין חידוש כ״כ מה שהוא זהיר בו.
 שבכל ברכות ההפלה אין בהם רק עובת לתת
 לו דעת וסליחה עון ורפואה וכדומה .
 אבל בק״ש צריך לקבל עליו בשממה אפילו
 לשרוף על קדושת שמו יה׳ וכל מה שיארע
 לו מהשי״ת . לזה צריך זהירת יותר מבספלה.
 וכשאתה מתפלל אל תעש תפלהך קבע
 כו׳. נראה לי על פי שאעל
 אדומו״ר הרב הקדוש מו״ה דוב בער זצלה״ה
 על פסוק אתה כהן לעולם . כהן רמז
 לחסד שזהו מהמסד הבורא יתברך אשר בסר
 בנו מכל העמים ולמדינו לעמוד לשרת
 לפניו ולדבר לפניו שיר׳ ותשבחות ותפלת
 ורצוים לנוכח ממש כאשר ידבר איש אל
 רעהו . ואנחנו אומרים ברוך אתם לנוכח
 וזאה הוא חסד גדול . ובודאי כן הוא מי
 שאינו מתפלל על כוונה זו אינו כלום כי זהו

 םכווכם

 »תמיד . כמו שאומרים על אחד בר הכי
 הוא . כך רבה בר שילה בר הכי הוי שתמיד
 היו ה׳ נגד עינו ודבוק בתשי״ת . ולזה
 אמרו העיילין בכל יום העיילין . הוא לשון
 עיול הם הצדיקים גמורים שמעילין עם
 השי״ת ודבוקים בו בכל היום. אבל םתלמידי
 חכמים ר״ל ההלמידים שמלמדים עצמם להיות
 חכמים . עונה שלהם משבה לשבה ר״ל
 עונה נקרא מה םמחחברים עם ה׳ התחבטה
 שלהם יהיה עכ׳׳פ עם השם בשבת . או
 בשבתות דחול בשעת ההפילה. ולז״א עקיצהן
 עקיצת עקרב . ר״ל שלא תכוה בחצדיקים

 כדי שלא תעקר מהבית כב״ל .
 (יג) רבי שמעון אומר הוי זהיר בק״ש ובתפל׳
 כי עיקר קבלת עול
א בק״ש כשאומרים ה׳ אחד , ,  מלכות שמים ה
 צריך לקבל עליו באהבה כל מה שהשי״ת
 עושה לו הן מקרא רע ח״ו והן מקרה
 עוב . כי מאתו לא תצא הרע אלא הכל
 הוא עוב . וזהו אחד שהכל הוא אחד אצלו
 ובהיבה אח״ד הוא אותיות א״ח ד׳ שהוא
 לשון שמחה שצריך לקבל עליו הכל בשמחה.
 ומי שמחנך עצמו בזה אם יארע לו ח״ו
 מקרא לא עוב אץ לו צער כ״כ מזה ־ כי



 &ףקי פרק שני אבות
 לפני המקום במך היא שנאמר בי אתה אל חנון ורחום איך אפים ורב חש־* ונהם על הרעה.
 זאל תהי רשע בפני ע^מך : (יד) רבי אלע>ר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב
 לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שבר פעולתך: (טו)
 רבי.מדמון.אומר היום.קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשבי־ הרבה ובעל הבית
 דוחק ; (טו) הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורן להנטל ממנה:
 אס למדת תורה הרבה נותנין לך שכר היבה ונאמן הוא בעל מלאכתך ש־שלם לך שבר

 פעולתך ודע שמתן שבק של צדיקים לעתיד לבא j רב• הנניא וכי:
 רבעו עובדיה פרק

 פירש אל תהי רשע בעיניך . כלומר לא תזזיק עצמך כרשע שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה לגמרי .
 ואני שמעתי אל תהי רשע בדבר זה . שתפרוש מן הצבור . ותעמוד בשני עצמך : (יו) לאפיקורוס . לשין
 הפקר המבזה את התורה ומיזשיבה כאלו היא הפקר . אי נמי משיס עצמו כהפקר ואינו הס על נסש
 לתוש שמא תבא עליו רעה על שמבזה את התורה אי לומדיה : ודע לפני מי אתה עמל בתשובה זו.
 שאתה משיב לאפיקורוס שלא יפתה לבך לנהות לדעתו : (הו) היום קצר . חיי העולם הזה קצרים הם :
 והמלאכה מרובה התורה ארוכה מארץ מדה : ובעל הבית דוחק . שנאמר והגית בו יומם ולילה : (סז) לא
 עליך המלאכה לגמור . לא שכרך הקב״ה לגמור את כלה. . כדי שתפסיד שכרך אם לא תגמרנה . ושמא
 תאמר איני לומד ואני נוטל שכר . לא אתה בן חורין ליבפל . על כרהך העול (מוהל עליך) לעבוד : לעתיד

 לבא . לעולם הבא :
 (א)

 בית ישראל
 הבווכה העיקריות ופשעיות שיחשיב שהבורא
 יתי. עכה׳׳כ .ממש והוא עומד לפניו ממש
 ומדבר,אליו . כי זהו פירש המלוח של
 בהדך אתה ם׳ תהו שאמג התנא וכשאס׳׳ה
 מתפלל י׳׳ל כשהתפלל אליו בבחינת אחת
 ככ״ל שאז.נקראת תפלה אל.תעש תעלתך
 ק*ע. וזהו היה ג׳׳כ מדותיו של ר״ש שהיה
 ״?4 חנוא.. ריל שה״. ירא תמיד שלא הגרמי
 מעשיו שלא יוכל לעמוד לפני הבורא יחי׳ש

t בפוס ממש כביכיל. . .. 
 אל תהי רשע בפני עצמך . רק התחבר
 עכ״פ לצדיקים . ובתורתם
 ותפילתם יעלו ג׳׳כ. את תפלחך . כמו
 סמערבין החלבנה עם סממני הקעורה וכעשי
 .כולו ריח כיחיח לה׳ וזהו מחמר כל ההפלות
 •YpP בו כוי • א״י שאל יחשוב האדם מה
 אכפות לאחרים ברשעי שאני עלשה לעצמי

 (ג

 ומה היזק יש לתם לא כן כי שיעה אחד
 יאבד עובה הרבה ח׳׳ו . וראי׳ מה שאמר
 הגמרא שיחשיב האלם שפל הערים מחצה על
 מחצה והוא יכריע לכף זכות או נהיפך ח׳יו.

X לכן אל הה׳ רשע בפני עצמך 
 (יד) ודע לפני מי מחה. עמל . רומז על
 המחשביה זלות והרהירים
 שכופלים . לאדם בהורה ובתפילה . שהוא
 עמל לאלם להלחם נגדם המיל ולההגבר
 עליהם . אבל היא מאתי יהנלך לכסיון
 האלם וכן אל ירפה עצמו . והשי׳׳ת יעדר

X לו כאמיר 
 ונאמן הוא בעל מלאכתך . ע״ל שהוא הבעל
 והכח מהמלאכחך שאתה
 עיבל . ואעפי״כ יש.־ם לך שכר כאילו הוא

X פעולתך ממש 



ת ט ו ב  פו״יכך־ פיק שלישי א

י ש י ל ק ש ר  פ

 (א) *נקביא בן מהללאל אומר . הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה. דע
 מאין באת. ולאן'אתה הולך. ולפני מ* אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת מטפה סרוחה
 ולאן אתה הולך למקום עפ- רמה ותולעה . ולפני מי אתר. עתיד ליתן דין וחשבון. לפני
 מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא: (ב) רבי הנינא סנן הכהנים אומר . הוי מתפלל
 בשלומה של מלכות . שאלמלא מוראה איש את רעהו היים בלעו. רבי הנינאבן תרדיון
 אומר. שנים שיושבי? ואין בניהם דברי תורה . הרי וה מושב לצים . שנאמר ובמושב
 לצים לא ישב . אבל שנים שיושבין ויש בניהם דברי תורה . שכינה שרויה בניהם.
 שנאמר אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי וישמע ויכתב םפר זכרון לפניו ליראי
. אין לי אלא שנים . מנין 'שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקידוש  יי י ולחושבי שמו
 ברוך הוא קובע לו שבר . שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו: (ג) רבי שמעון אומר .
 שלשה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאלו אבלו מזבחי מתים .

ר מ א נ  רבינו עובדיה ש
 (א) מםפה סרוחה . ססת שכבת זרע ואף על סי שבשעת העביר אינה סרוחה שאינה מסרחת ברחם
 האשה על לאחר שלשה ימים וכשתסריח אינה ראויה להזריע . מכל מקום קרי לה מסה
 סרוחה מסני שהיא קרובה להסריח מיל כשהיא חיץ למעי האשה . והמסתכל שבא ממסה סרוחה נציל מן
 הגאוה . והמסתכל שעתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה . נ׳זול מן התאוה והחמלה אל הממין . והמסתכל
 שעמיד ליתן דין וחשבון . פורש מן התפא ואינו נכשל בעבירה : (ב) בשלומה של מלכות . ואפילו של אמות
 העולם : חיים בלעו . דכתיב ותעשה אדם בדגי הים . מה דנים שביס כל הגדול מחברו בולע את חברו
 אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות . כל הגדול מחברו בולע את חירו : יראה ה׳ איש אל רעהו הרי
 כאן שנים : וילום . לשון קול לממה דקה כדרך השונה יחידי שהוא שונה בלחש : כי נמל עליו . כאלו
 נתינת כל התורה כולה היתה בעבורו בלבל : (ג) ולא אמרו עליו לברי תורה . ובברכמ המזון

 שמברכים
 בית ישראל

 (ג) שלשה שאכלו על שלחן אחד וכי׳ אניי ומפנינים . למשל באלף אלעי אלפים תבללות
 שילשה שאכלו על שלחן אחל מלן בשר ודם שהביא לו •אדם מתנת גדולה
 ואמרו עליו ל״ת כי׳ . ולכאורה הלשון על־ו וחשובה מאד . בלי ספק שהמלן ההוא
 אין לו שחר ויהד היא . והל״ל ואמרו ד״ת כיחן לו מגלו מתנה אחרת החשיבה כפליים
 מ^ו עליו. ונ״ל להנה העיקר היא . שיהיו תהו מאמר ההנא . אבל שלשה שאכלו יאמרו
 אכילה האדם בגודל הקדושה לתעלות הניציצות עליו ד״ת . עליו ־דייקא . דהיינו מבחינת
 הקלושים מהמאכל ., ומזה עצמו יבא להאדם השלחן העהור שאכלו עליו בגידל קדושה .
 ההוא דברי תירה לומר על השלחן . היינו והעלו הני׳׳ק למהנה לפניו ית״ש . ע״כ החזיר
 עבור הנח״ר והמתנה גדולה שהעלה להבוב״ה להם הבורא ית׳ . מתנתו המרובה והיקרה
 בהכיצוצות הקדיישיה שהם כשי ומנחה לפניו היינו הדברי תירה שאמרו על השלחן .

 לעומת זה שילח הש״י להאיש ההוא . דברי וזהו דייקא תיבת עליו ככיל והבן .
 הורס למתנה בהסזרה • שסם יקרים מפז (ו)



 פרקי פיק שלישי אבות
 שנאמר כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום. אכל שלשה שאכלו על שולחן אחד
 ואמרו עליו דברי תורה. כאלו אכלו משולחנו של מקום . שנאמר וידבר אלי זח השולחן
 אשר לפני יי:(ד) רבי הנינא בן הכינאי אומר . הנעור בלילה. והמהלך בדרך יהידי.
 ומפנה לבו לבטלה . הרי זה מתהייב בנפשו : (ה) רבי נהוניא בן הקנה אומר . כל
 המקבל עליו עול תורה. מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ . ובל הפורק ממנו
 עול תורה. נותנק עליו עול מלכות ועול דרך ארץ : (ו) רבי הלםתא בן דוסא איש כפר
 חנניא אומר עשרה שיושבק ועוםקין בתורה . שכינה שרויה בניהם . שנאמר אלהים נצב
 בעדת אל . ומנק שאפילו המשה . שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה.ומנק שאפילו שלשה
 שנאמר בקרב אלהים ישפוט . ומנין x שאפילו שנים שנאמר אז נדברו יראי יי איש אל
 רעהו ויקשב יי וישמע. ומנין שאפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי
(0 רביאלעזר איש ברתותא אומר . תן לו משלו שאתה ושלך שלו  אבא אליך וברכתיך :
 וכן בדוד הוא אומר . כי ממך הכל ומידך נתנו לך : רבי שמעון אומר . המהלך בדרך
ה. מעלה עליו הכתוב .  ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה מה נאה ניר ז
 כאלו מתחייב בנפשו: (ח) רבי דוםתאי ברבי ינאי משוס רבי מאיר אומר . כל השוכח
 דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאלו מתהייב בנפשו. שנאמר רק השמד לך

י ו מ ש  רבינו עובדיה ו
 שמבלכיס על השלחן יוצאין ילי חובתן . וחשוב כאלו אמרו עליו לברי תורה . כך שמעתי : מזבחי פתים.
 ממקרובומ ע״ז לכתיב ויצמלו לבעל העור ויאכלו זבחי מתים : מלאו קיא צואה . וע״ז קרויה צואה .
 לכתיב צא מאמר לו : בל״ מקום . בשביל שלא הזכירו שמו של מקוס ב״ה על השלחן : לכתיב וילבר
 אלי זה השלחן אשר לפני ה׳ . מיל כשלבר בלבלי תורה נקרא שלחן אשר לפני השם . ויש אומרים מראשו
. כמו יש אם למקרא . ת ו מ  של מקרא הוא יוצא . לכתיב והמזבח p שלש אמות . אל תקרי אמות אלא א
 שלש כנגל תורה ונביאים וכתבים . ואמרי לה . מקרא . משנה. וגמרא . שצריך אלם ללבר בהן על השלחן
 ואז קרוי השלחן אשר לפני ה/ . כך פירש רש״י : (ל) הנעור בלילה והמהלך בלרך יחילי . ומחשב בלבו
 לבלי הבאי : הלי זה מתחייב1 בנפשו : לסי שלילה הוא זמן למזיקים . והמהלך בלרך יחילי הוא בסכנה
 מפני הליססים וכמה פגעים לעים . ואם היה מחשב בלברי תורה היתה משמרתו : (ו) עול מלכות . משא
 מלך ושלים : לרך אח . עמל ופורח הפרנסה . לפי שמלאכתו מתברכת : הפורק ממנו עול מורה . האומר
: בעלת אל . ואין עלה ן נ  קשה עולה של מורה ואיני יכול לסובלה : (ז) עשרה שהיו יו שבין בלין גלסי
 פחותה מעשרה שנאמר במרגלים על מתי לעלה הרעה הזאת . יצאו יהושע וכלב הרי י׳ : ומנין אפילו
 חמשה שנאמר בקרב אלהי׳ יששומ . שלשה ליינים . ושני בעלי לינים : ומנין אפילו שלשה שנאמר ואגולתו
 פל &ח יסלה . האש . והאויר . והמים . שהם שלשה על אח יסלה / על יסול האח הס מקישים . הרי
 לך ששלש קלויין אגולה . אי נמי מצעו שלשה קלויין אגולה . אגולת אזוב שהם שלש קלחים . דש ספלים
ח יסלה . שאלם אוגל בילו אחת שיש בה ה׳ אצבעות / ל א  שכתוב בהן ומנין אפילו חמשה שנאמל ואגולתי ע
 כלל אצבעות שביל קרויין אגודה / ובראש המקרא הוא אומר הבונה בשמים מעלותיו / כלומר השכינה שהיא
 בשמים יוללת למסה לארץ כשיש שם אגולה פוסקים בתורה : ומנין אפילו שלשה . שנאמר בקרב אלהיס
 יששוס / שהליינים הס שלשה : כי נפל עליו / לשון סכך / תרגום וסכות וממול כלומר שהשכינה סוככת
 מליו : (ח) מן לו משלו לא תמנע מלהתעסק בחפצי שמים בין בגופך ו בין בממונך ו (שאינך נותן משלך /
 לא מגופך ! ולא מממונך) שאתה וממונך שלו : מה נאה אילן זה מה נאה ניר זה . הוא הלין לכל שיחה
 כסלה , אלא שלבר בהוה . שלרך הולכי לרכיס לדבר במה שרואים בעיניהם , ויש אומרים לאשמועינן רבותא 4

 לאף



 ©־יקי פרק שלישי אבות י
 ושמור נפשך מאוד פן תשבה את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו
 משנתו. תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. הא אינו מתחייב בנפשו. עד שישב
 ויסירם מלבו: (ט) רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
 מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו: אין חכמתו מתקיימת הוא היה אומר . כל
 שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימתיוכל שחכמתו מרובי ממעשיו. אין חכמתו מתסיימת:
 (י) הוא היה אומ,- כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקוש נוחה הימנו. וכל שאין רוח
 הבריות נוהה הימנו אין דוה המקום נוהה הימנו. רבי דוסא בן הרכינס אומר. שינה של שחרית.
 ויין של צהרים. ושיחת הילדים. וישיבת בתי כנסיות של עי׳ה מוציאין את האדם מן העולם: (יא)
 רביאלעזרהמודעי אומר המהלל את הקדשים . והממה את המועדות. והמלבין פני הבית
 ברבים. והמפר בריתו של אברהם אבינו. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אף על פי שיש
 בידו תורה ומעשים טובים אין לו הלק לעולם הבא : (יב) רבי ישמאל אומר. הוי קל לראש

ח ו נ  רבינו עובדיה ו
 לאף ע״ג דעל ידי כן הוא מברך ברוך שככה לו בעולמו ! אע״ס כן מעלין עליו כאלו מתחייב בנסשו ססני
 שהפסיק ממשנתו : ניר . תלם המחרישה / כמו נירו לכס ניר : כל השוכח דבר אחל ממשנתו / ובשביל
 שלא הזר עליה / מעלין עליו כאלו מתחייב בנפשו שמתוך שכחתו הוא בא להתיר את האפור ונמצאת תקלה
 באה על ידו . ושגגתו פולה זדון / אי נמי כאלו מתחייב בנפשו לפי שאותה משנה היתה משמרתו / ועכשיו
 ששכחה אינו משמרתו: תקפה עליו משנתו / שהיתה קשה עליו ״ ומתון הקושי שבה שכחה : (ט) כל שיראת
 חטאו קודמת לחכמתו / אני שמעתי שמקדיס במחשבתו יראת חמאו לחכמתו / שהוא חושב בלבו אלמוד
 בשביל שאהיה ירא חטא / וזה ע״ד שאמרו תחלת המחשבה סוף המעשה : חכמתו מתקיימת / שהחכמה
 מביאתו למה שלבו חפץ / והוא נהנה בה : וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו ׳ שאינו לומל פ״מ לעשות
 הואיל ואין לבבו פונה להיות ירא חטא אין חכמתו מתקיימת שמתוך שהיא מונעת אותו מללכת אחרי שרירות
 לבו הוא קץ בה ומואסה ומניחה : כל שמעשיו מרובין מחכמתו . הכא מיירי שזרח במצות עשה . ולעיל
 בכל שיראת חטאו קולמת לחכמתו / איירי שנזהר במצות לא תעשה : (י) כל שרוח הכריות נוהה הימנו /
 כל מי שאהוב למטה בילוע שהוא אהוב למעלה : שינה של שחלית / שהולך וישן על שעונת ק״ש עובר׳ :
 ויין של צהרים : מושך לבו של אדם כלכתיב למשוך ביין את בשלו ומביא אומו לילי שכלות : ושיחת הילליס ו
 מבטלת את אבותיהם מלעסוק בתורה : וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ / שממכנסיס ומדברים בדברים
 בטלים : (יא) המחלל את הקדשים / המביא קדשי מזבח לידי פגול / ונותר / וטמא / או המועל ונהנה
 בין בקדשי מזבח בין בקדשי בדק הבית : והמבזה את המועדות/ ימיס של חול המועד פושה בהן מלאכה או
 נוהג בהן מנהג חול באכילה ושתיה : והמלבין פני חגרו בלבים / המתבייש / פניו מאלימות מחלה ואמ״כ
 מתלבנות שהנפש יש לה שתי תנועות / אחת לחיץ ואחת לפנים / וכשמביישין את האלם # במחלה הרומ
 מתנועע לצד חוץ כמי שמתמלא חמה ופניו מאדימים / וכשאינו מוצא טענה כיצל יסיר הבישה ההוא מעל
 פניו / הוא לואג בקרבו ונכנס הרוח לצל פנים מפני הצער / ופניו מתכלכמיס וממלבניס / וזהו שאמרו
 בענין (ההלבנה) לאזיל סומקא ואתי חוורא : והמפר בלימו / שלא מל י או שמל ומושך מללחו לכסופ
 המילה כלי שלא יראה שהוא מהול : והמגלה פנים בתורה . שמראה פנים ופירושים בםולה שלא כהלכה
 כגון שמתרגם ומזרעך לא תתן להעביר למולך / ומזרעך לא תתן לאפבר לארמיותא / ואין זה פשוטו של
 מקרא י ובכלל זה הדורש לרשות של לופי פירוש אחר מגלה פנים / שמעיז פנים לעבור על לברי תורה
 בפרהסיא ביל רמה / ואין לו בושת פנים : אף ע״פ שיש בידו תורה ומעשים טובים / ולא חזר בתשובה
 מאחל מעבירות שבילי / אע״פ שבאו עליו יסוריס ומת ביסודם אין לו חלק לעולם הבא י אבל אם חזר
 במשובה קולס מותו / אין לך לבר שעומל בשני התשובה : (יב) הוה קל לראש / לפני אלם גלול זקן ויישב

 בלאש



 פרקי *יק של*שי אבות
. שחוק וקלות מן  ונזח לתשחורת . והוי מקבל את כל האדם בשמחה : (יג)רבי עקיבא או
 ראש . מרגילין את האדם לערוד,. מסורת סינ לתורה. מעשרותסינ לעושר •'נדרים סיג
 לפרישות . סיג לחכמה שתיקה : (יד) הוא היה אובר. הביב אדם.שנברא בצלם
 הבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם . שנאמר כי בצלם אלה־ם עשה את האדם . חבלבין
 ישראל שנבראו בגיס למקום . הבה יתירה גודעת להם שנקראו בנים למקום . שנאמר
 בניס אתם ליי אלהיכם . חביבין ישראל שגתן להם כלי המדד,. הבה יתירה גורעת להס
 שנתן להם כלי המדד,. שנאמר בי לקה טוב נתתי לכם תוי־תי אל תעזובו: (מו) הכל
 צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי ריב המעשה : (טז) הוא היה אומר .

 !־בינו עובדיה י׳^
 בראש בישיבה הוי קל לעבודתו ולשמש לסניו: ונוח לתשחורת לאדם בחור ששערותיו שחורות אינך צריך להקל
 עצמך כל כך אלא תעמוד לפניו בנחת ובישוב : והוי מקבל וכו׳ . נגד כל אדס בין ראש בין
 תשחורת תעמוד בשמחה : מקבל t כמו מקביל . מתי. גיס נגד * קבל / פירוש אחר הוי קל לראש בראשיתן
 כשאתה בחור / הוי קל לעשות רצון בוראך / ובזקנותך כשהושחרו סניך מפני הזקנה תהא נוח לו : מסורת
 סיג לתורה / המסורת שמסרו לנו חכמים בחסרות ויתרות שבתורה הם גדר וחוזק לתורה שבכתב שעל
 ידיהם אנו מבינים כמה מצות איך יעשו אותם כמו בסכות בסכת בסכת שנים הסרים ואחד מלא שממנו אנו
 לומדים להכשיר סיכה בג׳ דפנות. וכגון מועדי ה׳ אשר תקראו איתם שנכתב חסר בג׳ מקומות ללמד/ אתם אפילו
 שוגגים אתם אפי׳ מזידיס אתם אפילו מועטים : (מעשרות סיג לעושר / עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר):
 נדרים סיג לפרישות / בזמן שאדם מתחיל בפרישות ומתירא שלא יעבור * מקבל עליו בלשון נדר שלא יעשה
 כך וכך / ופ״י כן הוא כובש את יצרו : סיג לחכמה שתיקה / כמה אנן קיימין אי בשתיקה מדברי תורה
 הרי כבר כתיב והגית בו וגו׳ . אי בשתיקה מרכילות / ולשון הרע / וקללות / דאוריתא נינהו / הא אינו
 מדבר אלא בשתיקה מדברי הרשות שבין אדם לחבר., שיש לו לאדם למעט הדבור בהם כל מה שאפשר 4
 ועליהם אמר שלמה גם אויל מחריש הכס יחשב : הבה יתירה נודעת לו « הרב רבינו משה בר מיימינו שירש
 חבה יתירה הראה הקב״ה לאדם שהודיעו ואמר לו ראה שבראתיך בצלם שהמטיב לחברו ומודיע הטובה שעשה
 עמו « מראה הבה יתירה יותר משאלו הטיב עמו ואינו חשוב בעיניו להודיעו הטובה שעשה עמו ו זייל חבה
 יתירה נודעת להם . חבה גלויה ומשורסמ׳ שלא בלבד אהבה מוסתרת היה לו למקום ברוך הוא עם האדם
 אלא אף חבה גלויה וידיעה לכל : שנאמר כי לקה טוב. כל מעשה בראשית שנאמר בו וירא אלהיס כי טוב.
 לא נברא אלא כשביל •התורה שנקראת לקח כמה דאת אמר יעיף כמסר לקחי : (טו) הכל צפוי . כל מה
 שאדם י עושה בחדרי חדרים גלוי לפניו . והרשות נתונה . בידו של אדם לעשית. סוב ורע כדכתיב ראה נתתי
 לפניך היום את החיים וגו׳ : ובטוב העולם נדון . במדת רחמים . ואעפ״כ אין הכל שיין במדה זו לסי
 שהכל לסי רוב המעשה . המרבה במעשים טובים נותנים לו רחמים מרובים . והממעט במעשים טובים .
. אס רוב זכיות ן ו ד  ממעשים לו ברחמים . שירש אחר והכל לפי רוב המעשה לפי רוב מעשיו של אדם הוא נ
 זכאי . אם רוב עונות חייב . ורמב״ם שירש הכל צפוי. כל מעשה בני אדם מה שעשה ומה שעתיד לעשות
 הכל גלוי לפניו . ולא תאמר כיון שהקב׳יה יודע מה שיעשה האדם א״כ הוא מוכרח במעשיו שיהיה צדיק או
 רשע . כי הרשות נתונה בילו לעשות סוב ורע ואין שם דבר שיכריחהו כלל וכיון שכן הוא בטוב העולם
 נלון נהשרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים שהחוטא חטא ברצונו ראוי שיענש . והצדיק היה צליק
 בלצונו וראוי שיקבל שכל : והכל לפי לוב המעשה . לפי מה שאלם כופל ומתמיל בעשיית הטוב כך שכרו
 מרובה . שאינו לומה המחלק מאה זהובים לצלקה במאה פעמים לנותן אותם בפעם אחת . וגרסת רמב״ם
 הוא והכל לפי רוב המעשה אבל לא על פי המעשה : (פז) הכל נתון בערבון . רגלוהי לבר נש אינון
 ערכין ביה לאתר דמתבעי תמן מובילין יתיה : ומצודה פרוסה . יסורין ומיתה : החנות פתוחה ובני אדם

 נכנסים



ת יא מ  פרקי מרק שלישי א
 דבל נתון בערבו]. ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות מתוחה. והחנוני מקיף . והמנקפ
 פתוה . והיד כותבת . וכל הרוצה ללות יבא וילוד,. והנבאין מחדרין תדיר בכל יום.
 ונפרעין מן האדם מדעתו. ושלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמוכו. והדין דין אמת .
 והכל מתוקן לסעודה : (יז* רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אץ תורה אץ דרך ארץ . אם
 אין דרך ארץ . אין תורה . אס אין הכמה אין יראה . אם אין יראה אין הכמה . אם אין
 דעת אין בינה . אס אין בינה אין דעת. אם אין קמח אין תורה. אס אין תורה אין קמח:
 הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה . לאילן שענפיו מרובין
 ושרשיו מועטין. והרוח באה ועוקרתו והופכתועל פניו.שנאמר והיה כערער בערבה ולא
 יראה כי יבא טוב ושכן חרדים במדבר ארץ מלחה ולא תשב . אבל כל שמעשיו םרובץ
 מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם
 באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו. שנאמר והיד, כעץ שתול על מים ועל יובל
 ישלה שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עליד1 רענן ובשנת בצורת לא ידאג.ולא ימיש
: (יח) רב אליעזר בן חסמא אומר: סינין ופתחי נדה הן הן נופי הלטת  מעשות פרי

: ר כ  תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה : דגי תגניזנ ו
 מרק

 רבינו עובדיה
 נכנסים שם ולוקחים בהקשה : והחנוני מקיף . ומאמין לכל הבא למול . כך בני אלם מוסאיס ככל יום .
 והקב״ה ממתין להם פד בא עתם : הפנקס פתוח . לכתוב ההקפות כלי שלא ישכח : והיל כמזבמ שלא
 תאמר אע״פ שהפנקס פתוח שעמים שהחנוני מרוד ואינו כותב הכל לכך אמל והיל כותבת : וכל המצה
 ללות וכו׳ , היינו והרשות נתונה ללעיל שאין שום אלם מוכרח ללוות שלא ברצונו : והגבאים . יסולים
 ופגעים רעים : ללעתו שעמים שזוכר את חובו ואומר יפה לנתני ׳ ושלא ללעתו / שעמים ששכח וקורא
 תגר כנגל לינו של מקום ברוך הוא : ויש להם על מה שיסמכו על הפנקס / ועל החנוני שהוא נאמן על
 פנקסו / כך היסורים הללו הן נסמכים על מעשיו של אלם הנזכרים לשני המקום ברוך הוא / אף על שי
 שהם נשכחים מן האלם : והלין לין אמת ׳ שאין הקב״ה בא בטרוניא עם בליותיו: והכל מתוקן לסעולה /
 אחל צליקיס ואחל רשעים יש להם חלק לעוה״ב לאחר שגבו מהן את חובן : (יז) אס אין מורה וכו 4 אין
 משאו ומתנו יפה עם הבריות : אס אין לרך אח וכו׳ / סוף שתורתו משתכח ממנו : אם אין לעת וכו׳ .
 לעת הוא שמצא טעם ל לבר ׳ ובינה שמבין לבר מתוך לבר אבל אינו מראה לו טעם / ואם אין לפת למת
 מעם ללבל אין בינה אחל שלא ילע טעמו של לבל כאלו לא ידעו ׳ ומכל מקום הבינה היא קולמת לפיכך
 אס אין בינה אין לעמ : אם אין קמח אין מורה . מי שאין לו מה יאכל היאך יעסוק בתולה : אם אין
. מה יועיל לו הקמח שבילו הואיל ואין בו מולה נוח לו שלא היה לו קמח והיה ממ בלעב. ח מ  תורה אין ק
 (יח) קינין/ קרבנות העוף קרוי ין קינין לשון קן צפור ויש בהןהלכומ חמורומ כגון אס נםערבו חובה בנלבה
 או עולה שמעשיה למעלה / בחטאת שמעשיה למשה : ופתחי נדה / הלכות נלה שאבלה וסתם וצריכה לשמור
 על שתחזיר לפתחה ופעמים שהיא צריכה לסבול צ״ה טבילות ללבלי האומל סבילה בזמנה מצוה: הן הס מסי
 הלכומ י עיקר מורה שבע״ש שמקבלים עליה שכל : תקיפות / מנין מהלך המזלות : וגמסליאות חשבון
 האותיות : פרפראות לחכמה < כמו הפרפראות שרגילין לאכול בסוף הסעולה לקינוח לרך תענוג . כך

 החכמות הללו מכבלומ את בעליהם בעיני הבריות :

 ד 4 א)



 פרמי פרק רביעי אבות
 פרק רביעי

 >א< בן זומא אומר איזהו הכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי
. איזד1 נבור הכובש את יצרו שנאמר טוב ארך אפים מנבור י  י עדותיך שיחה ל
 ומושל ברוחו מלוכד עיר . איזחו עשיר השמח בהלקו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך
 וטוב לך. אשריך בעולם הזה . וטוב לך בעולם הבא : איזהו מכובד המכבד את הבריות
 שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו: (ב) בן עזאי אומר הוי ד״ן למצוד. קלה ובורח מן
 העברה שמצור. גוררת מצוד. ועברה נודרת עברה : (נ) הוא היה אומר אל תהי בז לכל
 אים ואל תהי מפלינ לכל דבר שאק לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקים:
 (ד) רבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הוי שפל רוח שתמות אנוש רמה : רבי יוחנן
 בן ברוסה אומר. כל המחלל שם שמיס בסתר גם־־עין ממגו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיר.
 בהלול השם : (ה) רבי ישמעאל אומר הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד

ה והלומד י ד ב ו ו ע נ י ב  ר

 (א) בן זומא׳ לסי שלא האריך ימיס ולא נסמך שיקרא רבי היו קורין אותו על שס אביו / וכן בן עזאי
 י ושניהם שמס שמעון : איזהו חכם ׳ הכי קאמר איזהו חכם שראוי שיתהלל בחכמתו :
 הלומד מכל אלם/ ואע״ס שהוא קטן ממנו שכיון שאינו הס ענ כבודו ולומל מן הקטנים . נכרים הלבריס
 שחכמתו היא לשם שמים ולא להתיהר ולהתסאר בה שנאמר מכל מלמדי השכלתי וסיסא לקרא כי עדותיך
 שיחה לי / כלומר הייתי למד תורה מכל מלמדי ואסי׳ מן הקטנים ממני ולא הייתי חושש לכבודי . כי
 עדותיך שיחה לי שכל כוונתי היתה לשמים בלבד : וכן איזהו גבור שראוי שיתהלל בגבורתו : הכובש את
 יצרו / שנאמר טוב ארך אסים מגבור / הכי הוי שירושה דקרא טוב ארך אסים הבא מצד הגבורה של כיבוש
 היצר לא מצד רכות הטבע / וכן מושל ברוחו כשבא מלוכד עיר מן המלך שלאחר שכבש את העיר ובאו
:  לילו האנשים המורדים בוי מושל ברוחו ואינו הורגן : איזה.עשיר הראוי להתהלל בעשרו . השמח בחלקו
 איזהו מכובל / לסי ששלשה לברים מוביס הללו שנזכרו לעיל שהם החכמה והגבורה והעושר הזוכה בהם
 הוא נכבל מעצמו בעיני אלהיס ואלם / ואף אם הבריות לא יכבלוהו בעבורם / לכך חבר התנה לזה .
 ואמר מי ישיש בו המלות הללו והוא נכבל בעצמו מה יעשה ויהיה מכובל מאחרים / יכבל את הבריות :
 כי מכבלי אכבל # והלברים קיו ומה הקב״ה שהוא מלך הכבול וכל מה שברה בעולמו לא נברא אלא לכבולו
 מכבל את מכבליו ק״ו לבשר ולס : ובחי יקלו / למלנו ענותנותו של הקב׳יה לא אמר ובחי אקלל אלא
 יקלו מעצמם. ובכבוד הצדיקים הקסיל יותר שנא׳ ומקללך אאור : (ב) שמצוה גוללת מצוה / כך מנהגו של
 עולם העושה מצוה אחת נוח לו לעשות אחרות והמתחיל בעבירות קשה לסרוש מהם ׳ ועוד ששכר מצוה
 מצוה ׳ שמן השמים מסייעין ומזמינים ביד מי שעשה מצוה אחת שיעשה אחרת כדי לתת לו שכר על שתיהן
 וכן שכר עבירה וכוי . סירוש אחר ששכר מצוה מצוה / שכל מה שאדם משתכר ומתענג בעשיית המצוה
 נחשב לו למצוה בסני עצמה ונוסל שכר על המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנה בעשייתה : ושכר עבירה
 עבירה והשכר וההנאה שמגעת לו לאדם בעשיית העבירה נחשבת לו עבירה בפני עצמה ולוקה סל העבירה
 שעשה ועל השכר וההנאה שקיבל בעשייתה / (ג) אל תהי בז לכל אדם לומר מה יוכל סלוני להזיק לי :
/ (ד) ' ו  ואל תהי מפליג . מרחיק לכל דבר שיש לחוש עלי׳ . אל תאמר רחוק הוא שיהיה ואין לדאוג ממנ
 מאל מאל הוי שפל רוח / אעפיי שבשאר מלות הדרך האמצעית הוא המשובחת . במדת הגאוה אינו כן אלא
 יטה לקצה האחרון של שפלות הרוח לפי שהגאוה היא מאוסה ביותר ׳ ועול שרוב בני אלם נכשלים בה /

 ולא בלילי אינשי מינה/ לכך צריך לעשות לה הרחקה יתירה: (ה) הלומל על מנת ללמל מסשיקין בילו ללמוד 5

 וללמוד



 פרקי פיק רביעי אבות יב
 והלומד על מנת לעשות . מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות . רבי צדוק אומר
 אל תפרוש מן הצבור. ואל תעש עצמך בעורכי הדיינין. ואל תעשם עטרה •להתגדל
 בהם . ולא מרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר. ודאשתמש בתגא חלף . הא למדת
 כל הנהנה מדברי תורה . גוטל חייו מן העולם: (ו) רבי יוסי אומר. כל המכבד את התורה
0 רבי )  גופו מכובד על הבריות . וכל המחלל את התורה . גופו מהולל על הבריות :

ה ישמעאל י ד ב ן ו ע נ י ב  ף

 וללמד / גרסינן והכי סירושא הלומד על מנת להיות תמיד עוסק כתורה ואין כדעתו להיות גומל חסדים
 עס הבריות כרב א דעסק בתורה ולא עסק בגמילות חסדים ׳ אע״ג דאבעי ליה לאעסוקי נמי בגמילית חסדים
 מכל מקום מססיקין בידו ללמוד וללמד ותהיה מחשבתו נעשית . והלומד על מנת לעשות שהוא רוצה לעסוק
 בתורה ולהיות ג״כ גומל חסדים כאביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים . מססיקין בידו להשלים מחשבתו
 ויזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות . ויש משרשים הלומד על מנת ללמד / בשביל שיקרא רבי / וגורסין אין
 מססיקין בידו ללמוד וללמד / וברוב הסתרים מצאתי כגרסא ראשונה ועיקר : אל (תעשם) עטרה להתגדל
 בהם ׳ שלא תאמר אלמיד בשביל שאקרא רבי וישיבוני בראש ׳ אנא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבא : ולא
 קרדום לחפור בהם / ולא תלמוד תורה כדי לעשות ממנה מלאכה שתתסרנס בה ו כמו קרדום לחסור בה
 שהעושה כן מועל בקדושתה של תורה , וחייב מיתה בידי שמים כמי שנהנה מן ההקדש . ומלמדי תנוקות
 נופלין שכר שימור התנוקות בלבד / שמשמרין אותן שלא יפשעו ויזיקו ושכר פיסוק טעמים י שאין הרב חייב
 לטרוח וללמד לתלמידים פיסוק הטעמים י אבל שכר למוד אסור ליטול דכתיב ואותי צוה ה/ בעת ההיא ללמד
 אתכם הקים ומשפפים כאשר צוני ה׳ אלהי / מה אני בחנם . אף אתה בחנם ׳ וכן הדיין אסור ליקמ שכר
 פיסק הדין / אלא שכר בטלה לבד דבר שהוא ניכר כמה מפסיד מבישול מלאכתו כלי לשמוע טענות בעלי
 הדין י ובלבל שימול משניהם נשוה / ואס נוטל יותר מזה ליניו בטלים י ומה שהתירה תורה לת״ח ליהנות
 מדברי תורה . הוא שתימכר סחורתו בשוק קודם כל אדם י וגם שיפטור מכל מסים ועולים וארנוניות י
 ואפי׳ כסף גילנלתא חייבין הצבור ליתן עליו י ואפילו הוא עשיר ויש לו ממון הרבה יכול הוא לשאול בדין
 שיפטרוהו / ואם תלמוד חכם חולה הוא ומדוכא כיסורין י ומרכין העם להביא ענות גדולות מפני כבול
 תורתו י מצוה עליו שימול י ואין זה ככלל נאות מד׳׳ת הואיל ואי אפשר לו להתפרנס כדרך אחרת / וכן
 ת״ח שמינו אותו הצכור עליהם פרנס או ראש הסדר ומתעסק כצרכי צכור / מותר לו ליקח מהם שרם
 ואפילו שכר הרכה יותר מכדי פרנסתו . כדי שיהיו מזונותיו כריוח ומתוך כך יהיה גדול ויראוי ומאויים
 כעיניהס . כדאשכחן ככהן גדול דכתיכ כיה הגדול מאחיו . ודרשו חכמים גדלוהו מאחיו (שיהיו) אחיו
 הכהנים מעשירים אומו משלהן . וחכמים הראשונים שהיו נמנעים מזה . מדת חסידות הימה כהס
 אבל לא מן הדין : (ו) כל המכבד את התורה . הדורש החסרות והיתרות שכתורה ומראה טעם על כל
 PP יקיץ לומר שאין בה דבר לבטלה , אין לך כבוד תורה גדול מזה . אי נמי המכבד ספר תורה
 ומכבד לומדי תורה והעוסקים בה . כל אלו בכלל מכבד את התורה הן : (ז) החושך עצמו מן הדין .
 במקום שיש גלול ממנו . אי נמי אומר לבעלי הדין שיתפשרו : פורק ממנו איבה . שהיוצא מבית דין
 חייב שונא לליין שאומר בלבו לא הסך בזכותי : וגזל . שמא יחייב הזכאי ונמצא שגזל בא • על

י ל  בית ישראל י
 (ו) ר׳ יוסי אומר כל המכבד את התורה דין ברא למלכא קדישא . וכמרומז בפסוק
 גופו מכובד על הבריות • הבריו׳ בבית ה׳ כהלך בר״גש ר״ת בץ ומי שהוא
 סם כל העולמות כמו שמבואר בזוה״ק כשלונש קדוש ועהור מרגיש בזה . וזהו ברג״ש לשון

 העלית והפילין והולך לביהכ׳כ מכריח עליו הרגשה ככ״ל •
(0 



 פרקי פיק רביעי ־ אבות
 ישמעאל בנו אומר. החושך עצמו מן הדין סורמ ממגו איבה וגזל ושבועת שוא . והגס
 לבו בועראהשוטה רשע וגם רוח: (ח) הוא היה אומר אל תהי דן יהידי. שאין דן יחידי
 אלא אהד . ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתח: (ט) רבי יונתן אומר כל
 המקיים את התורה מעוני. םלפו לקיימה מעושר. ובל המבטל את התורה מעושר . סופו
 לבטלה מעוני: (י) רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסומ בתורה . והוי שפל רוח בפני
 כל האדם. ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה יש לך שכר
 הרכה ליתן לך: (יא) רבי אליעזר בן יעקב אומר. העושר, מצוד, אחת קונה מ פרקליט אחד.
 והעובר עבירה אהת. סוגה לו כטיגור אהד. תשובה ומעשים טובים בתריס בפני הפורענות: רבי
 יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמיס סופה להתקיים ושאינה לשם שמיס אין סופה
 להתקיים : (יב) רבי אלעזד בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. וכבוד חבירך

 דבינו עובדיה כמורא
 ידו : ושבועת שוא . שמא יחייב שבועה למי שאינו חייב בה . ונמצא מביא לילי שבועת שיא . אי נמי קרי
 תנא לשבועת שקר שבועת שוא כגון האומר לא לויתי ולוה . לבשעת שבועה יצאו משיו לשוא : והגס נבו
 בהולאה . בלא עיון ובלא המתנה . (ח) אל תהי לן יחילי . אע״ס שיחיל מומחה יכול ללון . מלרכי
 החסילות הוא שאסילו מומחה לא יהי לן יחידי . ולוקא כשלא קבלוהו בעלי הלין עליהם לליין אבל קבלוהו
 בעלי הלין עליהם . לן יחילי ואפילו מלרך חסילות : שאין לן יחילי אלא אתל . הקב״ה שהוא יחיל בעילמו :
 ואל מאמר לחבריך המולקים עליך קבלו לעתי שאני מומחה . ובלא הצרוף שלכם הייתי יכיל לדין : שהן
 רשאין ולא עתה . הואיל וצרפת אותם ממך ראוי שיפסק הלין ע״פ הרבים : (ס) המקיים את התורה
 מעוני . שהוא לחוק למזונות ומתבטל ממלאכתו כלי לעסוק בתורה : המבטל את התורה מעושר . מחמת
 רוב הממון צריך לימן לבו פעם לכאן ופעם לכאן ואין לו פנאי למסוק בתורה : (י) הוי ממעט בעסק . המעש
 מעסק סמורתך ומלאכתך ויהיה עיקר עסקך בתורה : והוי שפל רוח בפני כל אלם . ללמול אפילו ממי
 שהוא קטן ממך בחכמה : יש לך בסלים הרבה כנגלך . שיסייעו לבעלך . שירוש אחר יש בעולם כמה
 במלים שהם הלשעיס וחיות רעות שהם בסלים ועל ילס הקב״ה יביא עליך פורענות : ואם עמלת בתורה .
 הוא עצמו ישלם שכרך ולא על ידי שליח . ובזה יתירה מלה טובה על מלת פורענות : (יא) פרקליט מלאך
: ר ג  מלין טוב : קסינור , מלץ רע ולשון קטיגור קורא מגר . וסניגור שהוא הפך קפיגור . פירושו שונא מ
 (יב) יהי כבול תלמילך חביב מליך כשלך . שכן מצינו במשה שאמר ליהושע תלמילו בחר לנו אנשים . עשאו
 שוה לו : וככול חברך כמורא רבך . לאמר ליה אהרן למשה בי אלוני ואחיו גלול ממנו בשנים היה וקרי
 ליה אלוני : ומורא רבך כמורא שמיס . לכתיכ אלוני משה כלאם . כלס מן העולם שמרלו כך כאלו מרדו

 כהקכ׳׳ה

 בית ישראל
 יריד, רבי מאיר אומר סוי ממעע בעסק ועסוק וגם באור כתיב ויקרא ובחשך לא כתיב רק
 בתירס כו׳ . ואם בעלת יש קרא בלא יו״׳ל ולכך בעונש אמר יש לך
 לן בעלים מ׳ . ואם עמלת בתורה יש לך בעלים הרבה כמאמר סכתוב תמותת רשע
 ככר הרבה ליסן לן כו׳ . ונראה לפרש רע . הרעת מלמו ממית את מרשע . אבל
 ע״ל שאגרו שאין הקב״ה מייחס שמו על בשכר אמר יש לו שכר הרבה שהוא בעלמו

 הרע . כמ״ש ויקרא אלקים לאור יוס כוהן השכר לעושי רלוכו.

 (י0
 בחושן לא כתיב לק ולחישן קרא לילה •



 פרסי 6רק רביד אבות יג
 כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמיס: (יג)רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד. ששגגת
 תלמוד עולה זדון: רבי שמעק אומר שלשה כתריס הס. כתר תורה. וכתר כהוגה. וכתר
 מלכות . וכתר שם טוב עולה על גביהן: (יד) רבי גהוראי אומר . הוי גולה למקום תורה.

ל א  רבינו עובדיה י
 כהקכ״ה. וחייכוס כליה : (וג) הוי זהיר כתלמולי. שיהא למודך כדקדוק וכהלכה : ששגגת תלמיד עולה

 זדון . אס תטעה כהוראה מתוך שלא דקדקת כלמולך ותכא להתיר את האסור הקכ״ה מעלה על ילך כאלו
 עשית מזיד : שלשה כתרים הס . הכתוכיס כתורה שחייכה התורה לנהוג כהס ככוד : כתר תורה . כתיב
 כיה והדרת שני זקן זה שקנה חכמה : כתר כהונה . כתיכ כיה וקלשתו קלוש יהיה לך : כמר מלכות .
. מי שיש כידו מעשים טוכים ושמועמו כ  כתיכ כיה שוס תשים עליך מלך . שתהא אימתו עליך : וכתר שם טו
 מוכה מחמת מעשיו . לא מצינו לו כתר כתורה שיהיו חייכים לנהוג כו ככוד . והוא עולה על גכי כולם .
 שכל השלשה כתרים . צריכים לו . שאס ת״ח הוא וסני שומעניה שרי לכזוייה. ואס כ״ג הוא אמרינן ביומא
 ייתון כני עממיא לשלם דעכדין עוכדי דאהרן . ולא ייתון כני אהרן לשלם דלא עכדין עוכדי דאהרן .
: (יד) הוי גולה למקום תורה . אס ך מ  ואס מלך הוא . כתוכ ונשיא כעמך לא תאור . כעושה ממשה ע
 אין תלמידי חכמים כמקומך : ואל תאמר שהיא תכא אחריך . תלמידי חכמים יבואו לכאן : שחכרך יקיימוה

 כייר
 בית ישראל

 הרב כו׳ . כ״ בשעה שהרב אומר לנרי תולה
 ולברי מוסר . אז מתפשע ממנו הלנרי מוסר
 וגם עימק השכל של הרב . וע״ז הזמיר
 ההכא שהוא בעצמו ילך אצל הרב ללמוד
 ממנו . כי באם בעצמו ילמול ממני אז יתחבר
 שכלו עם עומק השכל של הרב . ואל תסמוך
 שהיא הבא אמריך . שחבירך יקיימוה בילך
 כי באם. ישמע מפי התלמוד אזי יתחבר שכלו
 רק לשכל התלמיד ולא יגיע לשכל של הרב.
 ואל בינהך אל תשען . ר״ל שאל תאמר

I שבעצמך הגיע אל השכל של הרב 
 א״י הוי גולה למקום תורה . דהכה נאמר
 בירושלמי . לאם אדם אומר הלכת
 משמו של תנא או אמורא ידעם בעיניו כאילו
 בעל השמועה עומד כנגדו. למשל אם אומר
 אמר רבא או אמר ר׳ מאיר ידמה בעיניו
 כאלו הם בעצמם עומדים כנגדו ושומע מהם.
 ואם אומר וידבר ה׳ ידמה בעיניו כאלו ה׳
 כביכול עומד לכגדו ושומע ממנו רתמבר
 עצמו להשם יהי . ועי״ז יוכל לבא לילי

 פנימית

 (יג) רבי שמעון אומר נ׳ כתרים הם כתר
 הורה כהר כהונה וכתר
 מלכוה . וכהר שם עוב עולה ע״ג . י״ל
 הפירש דהנה אם אדם עובד ה׳ הן בהורה
 הן בתפלה צריך לעבוד בבחינה אהבה ויראה.
 וזהו כתר תורה שהיא מדריגת יראה מלשון
 תורא . וכתר כהונה היא אהבה בחינת
 חסד . וכתר מלכות . ר״ל שעל ב׳ כתריס
 האלו דהיינו אהבה ויראה צריך להמליך את
 השם יה׳ עליהם . ויחשוב שהכל בא מאהו
 יה׳׳ש כי הוא הנוהן לך הכתרים האלו לאהבה
 וליראה אותו . וכמו שתקנו בהפלה לשאול
 מאתו ית׳ . וייחד לבבינו לאהבה וליראה
 את שמך . וזהו כתר מלכות ובהיות כן אזי
 כתר שם עוב עולה על גביהן . ר״ל שמו

 של הקבי׳ה שורה על גביתן כנ״ל י
 (יד) רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום
 תורה ואל תאמר שהיא תבא
 אחריך . ר״ל שאתה בעצמך הלך אצל הרב
 ללמוד עמנו . כי אינו דומה השומע מפי



 פרסי פרק רביעי אבות
 ואל תאמר שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך. ואל בינתך אל תשען: (טי) רבי
 ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים. ואף לא מיסורי הצדיסים: רבי מתיא בן הרש
 אומר. הוי מקדים בשלום כל אדם . והוי זנב לאריות. ואל תהי ראש לשועלים : (טז) רבי
 יעסב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור . כדי
א היה אומר יפה שעה אהת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה  שתכנס לטרקלין: (יז) ת

ל כ  רבינו עובדיה מ
 בידך . ואל מסמוך שחבריך כשיבואו מבית הרב יקיימו המורה בידך שתלמוד מהם מה שלמדו הס מן הרב .
. שירוש אחר שחבריך ב ר  אלא הוי גולה אתה בעצמך למקום הרב שאינו דומה שומע מסי תלמיד לשומע מסי ה
 יקיימוה בידך . מסני מה אני אומר לך הוי גולה למקום תורה . שחבריך יקיימוה בידך . שאסילו אתה חריף
 ומסולסל ביותר . לא תתקיים התורה בך אלא ע״י חבריך שתשא ותתן עמהס . והיינו דמסייס ואל בינתך
 אל תשען : (סו) אין בידינו. כמו לא הוה בידיה כלומר אין הדבר הזה ידוע לנו מדוע דרך רשעים צלחה .
 ומסני מה הצדיקים מדוכאים ביסורים . ס״א אין לנו בזמן הגלות לא משלוה והשקס שרגיל הקב״ה לתת
 לרשעים כדי לטרדן מן העוה״ב . ואף לא מן היםוריס המיוחדים לצדיקים שהן יסוריס של אהבה . שאין בהן
 במול תורה . כלומר יצאנו מכלל רשעים שאין לנו השלוה שיש לרשעים ולכלל צדיקים לא הגענו . שהיסוריס
 שלנו אינן של אהבה כיסורי הצדיקים : הוי מקדים שלום לכל אדם . ואסילו לגוי בשוק : והוי זנב לאריות
 לגדולים ממך: ולא ראש לשועלים . לקמניס ממך : (טז) בסרחדור . בית שער . תרגום אולם סרוזדורא :
 מרקלין . מקום מושב המלך . כך אתה התקן עצמו בעולם הזה כדי שתזכה לעולם הבא : (יז) יסה שעה
 אחמ בתשובה. לצורך תשובה ומעשים טובים : מכל חיי העולם הבא . לסי שבאותו זמן אין התשובה ומעשים

 טובים
 בית ישראל

 (טו) רבי ינאי אומל אין בילינו לא משלות
 הרשעים . ואף לא מיסולי
 הצדיקים . נראה דר׳ ינאי היי לומד לנו
 דרכי תשובה . דאל יאמר האדם היאך אני
 יכול לעשות תשובה ואני רשע גמור והיאך
 מועיל לי תשובה . וע״ז אמר אין בידינו
 כו׳ ולכך לא יחזיק עצמו כרשע גמור ויראה
 לעשות השובה . ואף לא מישורי הצדיקים
 ר״ל דאל יחזיק עצמו כצדיק ואינו צריך לעשות
 תשובה . לזה אמר ואף לא מיסורי הצדיקים.
 שאל יחזיק עצמו במדריגה גדולה כ״כ שהוא
 צדיק אלא יחזיק עצמו במדת בינוני ויוכל

 באמת לעשות תשובה.
 (יז) הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה
 ומע״ע בעוה״ז ר״ל שעה היא
 מלשון וישע אל הכל כוי ור״ל שאדם יכול

 לעשות

 פנימיות ההורה • וזהו םעירש של ר׳ נהוראי
 הוי גולה למקום תורה . ר״ל שאם אהה לומד
 הורה הראה שתהא גולה למקום ושורש של
 מי שיצאה ממנו התורה כדפרישית . וכמו
 שהי׳ מדריגתו ממש שהוא הי׳ רבי מאיר
 כמאמר חכז״ל לא ר׳ נהוראי שמו אלא ר׳
 מאיר שמו . ולמה נקרא שמו ר׳ נהוראי
 שמנהיר עיני ה״ח בהלכה . ובתורתו של ר׳
 מאיר הי׳ כתוב כתנות אור באל״ף . ר״ל
 לאו דווקא בק״ת שלו . אלא כל מה שר״מ
 היה לומד הי׳ כתוב כמנות אור כי כתנות
 עור בע׳ נקרא פשוטי תורם . שהוא כמו
 עור פרוסה . ובתורתו של ר״מ הי׳ כתוב
 כתנות אור באליף . ל״ל שהאור של הש״י
 מיה שורה בו . והיה לומד פנימיות התורה

 המיל*



 פרמי פרק רביעי אבות לד
 מכל חיי העולם הבא . ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה:
 (יה) רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה אתחבירך בשעת כעסו ואל תנחמהו בשער, שמתו
 מוטל לפניו. ואל תשאל לו בשעת נדרו. ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו: (יט)
 שמואל הקטן אומר. בנפול אויבך אל תשמה . ובכשלו אל ינל לבך . פן יראה יי ורע

 רבינו עובדיה בעיניו
 סוביס מהנים לאלם שאין העולם הבא אלא לקבל שכר על מה שקיים במולס הזה : (יח) אל תרצה את
. אמר לו הקב״ה למשה הממן על שיעברו שנים של זעם : ך  תברך בשעת כעסו. לכתיב שני ילכו והניחותי ל
 ואל תנחמהו בשעת שמתו מוסל לסניו . שבשעת החורבן כביכול היה הקב״ה מתאבל . בקשו מלאכי השרת
 לנחמו ורוח הקלש משיבן אל תאיצו לנחמני : ואל משאל לו בשמת נלרו . למצואסממיס להתיר לואמ נלרו
ט נלרמי. ושוב לא ממצא לו סםח. ומצינו כשנשבע ה  משני שאז על כל סתח סתח שתמצא לו יאמר אלעתא ל
 הקב״ה למשה שלא יכנס לארץ. לא התחנן מיל אלא המתין ואמ״כ התחיל להתחנן: בשעת קלקלתו. כשנמקלקל
 בחסא לסי שהוא מתבייש מכל אלם . וכן אתה מוצא כשחסא אלם הראשון לא נגלה עליהם(הקב״ה) על שעשו
 חגורות . לכתיב ויעשו להם חגולות ואח״כ וישמעו את קול ה׳ אלהים . (יס) בנשול אויבך אל תשמח .
 ססוק הוא במשלי . אלא ששמואל הקסן היה לגיל להוכיח בני אלם במלה זו : סן יראה ה׳ ורע בעיניו
 שמשימו בלבבך כאלו הוא שלוחך למלאות תאותך : והשיב מעליו אפו . מללא כתיב ושב אלא והשיב משמע

 יפילהו

 התנא שאל תשמח בנפילתו . כי
 באמת צריך האלם לאהוב כ״א מישראל .
 רק שישנא הרע שבו . כמאמר חכז״ל מי
 כתיב יתמו חועאים חעאים כתיב . ויחשוב
 בלעתו שאפילו עובר עבירה . אפשר זה
 הוא מחמה שכולל במזל זה ואס נוללתי אני
 במזלו . אולי הייהי חועא ביוהר חלילה .
 וכמו שמצינו שהשיב מנשה המלך לר׳ מאיר
 אולי הוית ההם הרת נקעיה בשיפולי גלומא
 והיית רץ אחרי לעבול ע״ז . וזהו מחמת
 שזמן גרמא והי׳ תאות היצה״ר בעה ההוא
 לע״ז ביוהר. וכמו שאמרו הכללאי על ר׳
 ערפון שמוכן להיות גנב כי נולל בזה המזל•
 אך הוא בחר בעוב כי בולאי אעפי״כ הנחירה
 נתונה . כי האלם הוא בעל בחירה להכריח
 עצמי לעוב • ולזה צריך כ״א ללון את חבירו
 לכף זכות כי הוא נולל במזל זה . ואולי
 הייתי גרוע ממנו אם נוללסי במזלו . ויוכל
 להיות שהוא לעת עתה במעלה יותר ממני.

 וכן

 בית ישראל
 לעשות השובה במעע רגע וכמאמר חז״ל הזהיר

 האומר לאשה ע״מ שאני צליק גמור ונמצא
 רשע גמור חוששין לקידושיו שמא הרהר
 השובה הרי לך במעע רגע יוכל לעשות
 תשובה אלא שיהמרמר על רזעאיו ויקבל עליו
 שלא יחעא עוד • וכמו שכתב הרמב״ם
 שצריך לעשות השובה כ״כ ויתמרמר על חעאיו
 בוידוי והרעה גדולה . עד שהש״י בעצמו יעיד
 עליו שלא יחעא עוד . וזהו הפירש יפה
 שעה אחת בתשובה ומעש״ע בעות״ז . ר״ל
 במעע רגע יכול לעשות תשובה ולישב עצמו
 אל הש״י בעוה״ז . ר״ל שהתשובה יהי׳
 באופן שכתב הרמב״ם . שהש״י בעצמו יעיד
 עליו . וזה הפירש בעולם הז״ה . ר״ל שהש״י
 ב׳׳ה שנקרא ז״ה אלי ואנוהי יעיד עליו

 שלא יחעא עוד.
 (יט) שמואל הקען אומר בנפול אויבך אל
 תשמח כו׳ . אויבך נקרא מי
 שעובר עבירה ומהראוי לשנאות׳ . ואעפי״כ



 פרהי פרמ רביעי אבות
 בעיניו והשיב מעליו אפו: (כ) אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה. לדיו כתובה על
 נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מהוק: רבי יוסי בר יתדה איש כפר
 הבבלי אומר: הלומד מן הקטנים למה הוא דומה. לאוכל ענבים קד1ת ושותה יין מנתו. והלומד
 מן הזקנים למה הוא דומה. לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן: רבי אומר אל תסתכל בקנקן

א ל  רבינו עובדיה א
 יסירהו מעל אויבך וישיכו עליך ; (כ) על נייר מלש . שהוא מתקיים כך גרסת היללות אינה משתכחת :
 ענבים קהות . שלא יתבשלו כל צרכן ומקהות את השיניס . כך חכמת הילד לא נתישבה כל צרכה . ואין
. כך חכמת הילל תערובת מסיקות ו כ . ששמריו מעורבים בתו ו ת ג  דבריו ממקבלים ומתישבים על הלב ! יין מ
 יש בה : רבי אומר אל תסתכל בקנקן • רבי סליג אדרבי יוסי ברי יהודה ואמר כי כמו שיש שיש קנקן חלש

 מלא

 בית ישראל
 כובש היצה׳׳ר י ועושה איזה מצות או מתפלל
 בכוונה . אל ישמח לומר שכבר כבשהי האויב
 הב״ל פן יראה ה׳ וכוי .ר״ל כשילמה לאדם
 שכבר כבש היצה״ר • ורואה גלולת הבוב׳׳ה
 והוא מקורב אליו . ורע בעיניו ר״ל זה
 המחשבה שמלמה עצמו שכבר כבש היצה״ר
 ועובל ה׳ . הוא רע בעיני ה׳ . והשיב
 מעליו אפו ויפול האלם ממלליגהו . רק
 המיל ילמה בעיניו שעליין עומל בחוץ .

 ומלחמות היצה׳׳ר תמיד לכבדו . והבן•
 (כי) אלישע מ אבוי׳ אומר הלומד ילד למה הוא
 דומם לדיו כתובה על נייר חדש. ר״ל
 שצריך לשוב בתםובם וים/ לו מוחין חדשים
 ויהי׳ כקען שנולד • וזהו סלומד ילד שאחר
 התשובה הוא כילד אזי ילמוד . ויהיה דומה
 לדיו כתובה על נייר חדש ליל על מוחין

 ושכליות חדשים.
 או ייל כפשועו שהתנא מלמדינו שילמוד
 האדם בילדותו וכל מה שמקדים בזמן

 בכלל זה •
 רבי רוסי בר יהודה כו׳ אומר הלומד מן
 הקענים למה הוא דומה כר .
 יש לפרש דהנה הרב הוא גדול מהתלמיד .
 ובזה שהוא גדול ממנו אין התלמיד יכול

 לסגיע

 וכן דרך הצדיק שמחזיק א״ע גרוע מכל אלם.
 וכמו שמבואר בנועם אלימלך פירש על פקוק
 אנחנו עמאים לנסש אדם למה נגרע ׳ שהם
 היו צדיקים גדולים ואמרו למה נגרע ר״ל
 למה נהי׳ גרועים יותר מכל אדם . וכשהייתי
 אצל כבוד מ׳׳ומומ׳ אלימלך שמעתי שהיה
 אומר שהוא גרוע יותר מכל אדם ״ ושאלהי
 אותו כי בודאי הוא אומר זה בלב שלם
 והיאך יוכל להיוה זה . והשיב לי למשל
 מי שמדקיר בדקר עב אינו יכול להזיק כ״כ.
 ואם דוקר בדקר דק אזי הדקירה הוא ביותר
 וםולך למרחוק • כך הוא מי שעושה עבירות
 סמורות סלילה אינו מזיק לו כ״כ כמו שמזיק

 לםצדיק םעבירם הקלה ביותר .
 והשיב מעליו אפו ישב לא נאמר אלא
 וסשיב . ר״ל שישיב
 מאויבך והשיב עליך . והעעם הוא כי הצדיק
 צריך לעבוד את ה׳ בנעימות ועריבות וידידות.
 כדי שיסבר הכל לה׳ . ויכניס אהבת ה׳
 בלב כ״א ויעגלו את ה׳ ג״כ . ואפשר שגם
 אתם נוכם זה . לזה אל השמח בנפילתו פן

 כוי . והשיב ח״ו אפו עליך.
 א״י בכפול אויבך אל תשמח . ר״ל העיקר
 האויב ידוע שהוא היצת״ר ונאם אדם



 פרמי ממן רביעי אבות טו
. וישן שאפילו חדש אין בו:(כא) רבי אליעזר . יש קנקן חדש מלא ישן  אלא במה שיש בו
 דקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם: (כב) ד\א היה אומר חילודים

ת י מ  רבינו עובדיה ל
 מלא יין ישן . כך יש ילד שטעמו כטעם זקנים . רש זקנים . סחותם כמטלת החכמה מן הילדים : (כא)
( כ כ )  והתאוה . המבקש למלאת תאומו כאכילה ושתיה וכעילה , וכיוצא כהן: והכבוד . שיככדוהו כני אדם י
 הילודים למות . מי שנולד כבר עתיד הוא למות : והמתים . עתידים לחיות ולעמוד ליום הדין . אלה לחיי

 עולם
 בית ישראל

 כאן אל תסתכל בקנקן פירוש בגוף סתורה
 שלומד אלא במה שיש בו. פימש בזה שיש
 בו כי רוח אלקים דבר בו . וכן כשהאדם
 קורא השם הוי״ה ב״ה ידנוק עצמו נעצם

X הוי״׳ה ב״ה 
 יש קנקן כוי וישן כוי . דהיינו שאחד אומר
 חילוק וחריפות גדול ואין נו אלא
 גאית וההפארוה . והשומע ממנו מהדבק

I שכלו בגאותו ר״ל 
 [כא] רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה וםסאו׳
 והכבוד מוציאין אס םאדם
 מן העולם . הפשטנו כפשועו . ועוד כיון
 ההנא . הקנאה הוא קנאת סופרים שתרבה
 חכמה • ותתאוה 1 ע״ש הפסוק כלתה נפשי
 לחצרות ס׳ . או ע״ש הפסוק ויתאוו תאום ,
 ר״ל שםהאוו שיהיה להם האוה לח׳ או
 עיש הפסוק גרסה נפשי לתאוה . גרסה
 לשון שבירה . ר׳׳ל נשברה נפשו שיהיה לי
 תאוה . והכבוד ״ ע״ש איזהו מכובד המכבד
 את הבריות אלו דנרים מוציאין את האדם
 מן העוה״ז לעוה״ב . כי האדם נברא בעבע
 קנאה תאוה כבוד . ואת זה לעומת זה עשה
 אלקים . באם חלילה ילך אחר עבעו מוציאין
 את האדם מעוה״ב לעום״ז . ובאם ירצה
 ויעבוד אה הבורא ב״ה באלו עדות מוציאין

 את האדם מסעוס״ז לעוסיב •
 (כב) היא הים אומר מילודים למות וסעסים

 לססיות

 להגיע אל תכליתו . וכן צריך להחזיק את
 רבו ואז יוכל ללמוד ממנו . אבל אם הוא
 סבור שיכול להגיע למדריגה ולשכל הרב .
 אז הוא לומד מן הקעכים . והרי ה־א כמי
 שאוכל ענבים קהות שמקהים השינים ושוהה
 יין מגתי שמעורב בו השמרים . כך לימודו
 מקהה לו השיניים ויקשה לו קושיית . וע״ד
 שאמר הרב הצדיק המנוח מוה׳ ,זושא
 זללה״ה ע״פ כי שפה׳ כהן ישמרו דעה ותורה
 יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאוה הוא .
 ודחז״ל אם דומה עליך הרב כמלאך ה׳
 צבאוה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו .
 והקשה הוא ז״ל בשלמא אם היינו מכירים
 המלאך ניחא שנוהן גו סימן . אבל עכשיו
 שאין אנו מכירים היאך נותן גו סימן .
 ופירש הוא כך אם הרב דומה גדעהך למלאך
 כמו שאינך מכיר אה המלאך . כך אינך
 מכיר אה הרב . ואין ביכולהך להגיע לשכלו.
 תורה יבקשו מפיהו הוכל ללמוד ממנו .
 ואם לאו שנדמה בדעתך שהוכל להגיע לשכלו
 ומדריגהו אל יבקשו. ודפח״ה • וזהו ג״כ פירושו

 כאן הלומד מהקענים . כנ׳יל וק״ל.
 רבי מאיר אומר אל תקתכל בקנקן אלא
 במה שיש בו . יש לומר הפירש
 כמו שפרשהי לעיל הוי גולה למקום הורה
 דהיינו למקום שההורה יוצא׳ ממנו ויצייר
 כאלו בעל השמיע עומד לנגדו . כך אמר

 ה &



 פרסי פרק רביעי אבות
 למות והמתים לדחיות. והחיים לידון. לידע. להודיע ולהודעשהוא אל . הוא היוצר . הוא
 הבורא. הוא הטבק. הוא הדיין. הוא העד הוא בעל דין. הוא עתיד לדון. ברוך הוא שאין
. ן  לפניו לא עולה ולא שכהה ולא משוא פנים ולא מקה שוהד ודע שהכל לפי החשמ
. שעל כרהך אתה נוצר . ועל כרהך אתה נולד ך  ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס ל
. ועל כרחך אתה מת: ועל כרהך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני י  ועל כרחך אתה ח

י כ  מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא: דגי חנניא ו
 רבינו עובדיה פרס

 עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם : והחיים לילון . עומדים להיות נדונים ליום הדין : לידע . מאחרים .
 ולהודיע לאחרים : ולהוודע . להבין מעצמו : הוא היוצר . שכל העולם הוא בידו כחומר ביד היוצר . ומה
 טעם לפי שהוא הבורא שברא את כל העולם כלו מאין לפיכך יכול לעשות בו כרצונו : הוא המבין הוא
 הדיין . אחר שהבין כל מעשיהם מביאן בדין לפניו: הוא בעל דין . שהוא מובע את החוטאים : והוא
 עתיד לדון . לעולם הבא : ולא משוא פנים ולא מקח שוחד . שאינו נושא פנים אפילו לצדיק גמור שלא
 יענישו על עבירה קלה שבאה לידו ואינו לוקח שוחד המצוה בשביל העבירה . אלא נותן שכר על הטצוה
. ל ו ד  ועונש על העבירה . כך פי/ הרמב״ס : ודט שהכל בא לסי חשבון . פרופה ופרוטה מצטרפת לחשבון ג
 כך עברות קלות כשהן מרובות עולות לחשבון גלול : שעל כרחך אתה נוצר . שהנשמה אינה רוצה לצאת
 מן הפרגול מקום טהור שהנשמות מונחות שם . וליכנס במעי אשה במקום טמא . ומלאך בא ומוציאה בעל
. בשעת הלילה אינה רוצה לצאת ומלאך מוציאה בעל ל ל ו  כרחה ומכניסה במעי האשה . ועל כרחך אתה נ

 כרחה : ועל כרחך אתה חי . יש אלם מלוכה ביסוריס ורוצה למות ואינו יכול :

 (א)
 בית ישראל

 לידע ולהוליע ולהוולע • י״ל עפ״י פירש
 הפסוק ובהקהיל את הקהל תתקעו
 כוי. ר״ל ש תתקעו ותתחברוכל אחל בחבירו.
 והרע שבו תתוקן בעונ שבחבירו והרע
 שבחבירו תתוקן געוג שבו . וזהו פירש
 לילע ולהוליע ולהוולע הוא חלעת המחבר

X אותם 
 שהוא אל הוא היוצר ״ מפרש היאך יכולים
 להתחבר ואמר שהוא אל הוא כה
 כל הכסות . ולזה הוא היוצר מקשר אותם.
 וכן בתפלה מה שאנו אומרים יוצר הכל
 םכוונס ג״כ מקשר סכל • סוא העד . ר״ל
 בשעס שסאלם עושם דגר םוא העל ומאם
 גמעשיו . וגשעת הלין םוא סבעל לין • ולזם

X םוא כסלר . ועיין גתוי״נו וסגן 

0 

 לםחיות . לקלק תתוי״ע למס אמר
 לסחיות ולא אמר לחיות כמ׳׳ש למות .
 ותירץ כי אין געגע לחיות כ״א גלרך נס
 ע״ש . אגל סותר למ״ש םרעג״ם . כי לזס
 אינו נכתג גתורם סיי עום״ג . כמו שכתג
 ל״ו כריתות . כי סיי עום״ג םוא כי סשכר
 הנשמם םוא געגע לסזור למגורם . וסי׳
 הגוף אינו געגע X וי״ל והמתים לסםיוס
 שאל יגעיסך יצרך שהשאול גית מנוס לך.
 רק שתלע כי אסר םעימםמסזירים סנשעס
 לסגוף כםרכגס סיגר על םסועא . חסו

 וםמתים לססיות וםסיים ללון.
 א״י וםמתים לםםיות . ע״ד שאמרו מם
 יעשם םאדם שיסי׳ לעום״ג ימותו א״ע
 געום״ז . וזםו וםמתים לםםיוס כי כל דגרי

 האמוראים מלומזים בדברי םסכאים ז״ל •



 פרסי פרק חמישי אבות טז
 פרק חמישי

 יא) בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחי יכול להבראות
 אלא להפרעמן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות.
 ולתן שכר טוב לצדיסים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות : (ב) עשרה
 דורות מאדם ועד נה להודיע כמה ארך אפים לפניו. שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד
 שהביא עליהם את מי המבול : עשרה דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפים
 לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקבל שכר כולם:(0 עשרה
 נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם : להודיע כמה הבתו של אברהם אבינו: (ד)
 עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים : עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא
 על המצריים במצרים ועשרה על הים . עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא

י ב ד מ  רבינו עובדיה ב
 (א) בעשרה מאמרות . תשעה ויאמר . ובראשית נמי מאמר הוא לכתיב בדבר ה׳ שמיס נעשו : שמאבדים
 את העולם . שכל המאבל נסש אתל מישראל כאלו אבל עולם מלא . והרשעים שבעולם
 מאבלים את נסשס כאלו מאבלים את העולם כך מצאתי : ולי נראה שמאבלין את העולם ממש: שמכריעים
 את כל העולם כולו לכף חובה . ונמצא העולם אבל בשבילם : שנברא בעשרה מאמרות . ואינו לומה המאבל
. ו י  מלאכה שהיא נעשית ביום אחל . למלאכה שהיא נעשית בהרבה ימים : (ב) להוליע כמה ארך אסים לסנ
 אף אתה אל תתמה שהאריך למלכות הרשעה כל השנים הללו שהן משעבדן בבניו . שיותר האריך ללורות
 שמאלם ועל נח ואחר כך נשמסו : וקבל עליו שכר כלס . עשה מעשים מונים כנגד מה שהיה ראוי שיעשו
 כלס לפיכך נצולו כלם בזכותו . וכמו שנמל עליו עול מצות בעולם הזה כנגל כלם כך קבל בעולם הבא
ס. זכה נטל חלקו וחלק חברו הנ י  שכר כנגל כלס . שבכל אלם יש לו שני חלקים אחל בגן עלן . ואחר בנ
 בג״ע . נתחייב נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם : (ג) עשרה נסיונומ . א/ אור כשלים שהשליכו נמרול
 לכבשן האש . ב׳ לך לך מארצך . ג׳ ויהי רעב . ל׳ ותיקח האשה בית פרעה . ה׳ מלחמת המלכים .
 ו׳ מעמל בין הבתרים שהראהו שעבול מלכיומ . ז׳ המילה . ח׳ וישלח אבימלך רקח את שרה . מ׳ גרש
, העקדה : (ל) עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים . שנצולו מעשר מכות .  האמה הזאת ואת בנה . י
 וכלס היו במצריים ולא בישראל : ועשרה על הים . א׳ ויבקעו המיס . ב׳ שנעשה הים כמין אהל ונכנסו
 ישראל לתוכו לכתיב נקבת במפיו ראש פרזיו / ג׳ שנעשה קרקעית הים יבש בלא חומר וטימ . לכתיב ובני
, שקרקעית הים שלרכו בו המצריים שהיו רולשיס אחר ישראל נתלחלח ונעשה חומר  ישראל הלכו ביבשה . ל
 וטיט לכתיב חומר מים רבים . ה׳ שהמים הנקשאיס בקרקע הים לא היו חתיכה אחת אלא חתיכת
ן מסולרים זה אצל זה לכתיב אתה שוררת בעזך ים שנעשת כעין שורילים  קטנות כעין לבנים ואבני המי
 ו׳ שנתקשו המים הנקשאיס ונעשו קשים כסלעים כדכתיב שברת ראשי תנינים על המיס והמצריים נקראו
 תנינים . ז׳ שנגזר הים לי״ב גזרים כדי שיעברו כל שבש ושבט בדרך אחד לבדו . והיינו דכתיב לגוזר ים
 סוף לגזרים : ח׳ שקפאו המיס כססיר . ושוהם וזכוכית . כלי שיראו השבטים אלו את אלו . שעמוד האש
 היה מאיר להם . וזהו שנאמר חשכת מים עבי שחקים כלומר קבוץ המיס היה כעבי שחקים כעצם השמים
, שהיו יוצאים ממנו מיס מתוקים שהיו שותים אותם וזהו שנאמר נוזלים . י׳ שלאחר ששתו מהם  לטוהר . מ
 מה שרצו . הנותרים מהם הי׳ נקשאיס ונעשים ערימות לכתיב נערמו מיס נצבו כמו נל נוזלים : עשר מכות
ל עשר נפילות שבשירת רושע » ג  הביא הקב״ה על המצריים ׳ לצ״ך על״ש באח״ב : ועשרה על הים . הן מ
ו במצולות . תרעץ אויב , תהרוס קמיך . ל ל י  רמה בים . ילה ביס י מבעו בים סוף . מהומות יכסיומו .

 יאכלמו
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 במדבר שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי: (ה) עשרה נסים נעשו
 לאבותינו בבית המקדש לא הפילה אשד, מריה בשר הקודש : ולא הסריה בשר הקודש
 בעולם : ולא נראה זבוב בבית המטבחים . ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הבפוריס : ולא
, ולא נמצא פסול  כבו הנשמים אש של עצי המערכה . ולא נצחה הרוח את עמוד העשן
 •בעומר ובשתי הלחם . ובלהס הפגים : עומדים צפופים ומשתחויס רוחיס : ולא הזיק נחש
 ועקרב בירושלים : ולא אמר אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים : (ו) עשרה
 י דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן. פי הארץ. פי הבאר . פי האתון. והסשת
. והמטה . והשמיר . הכתב . והמכתב והלוחות ויש אומרים אף קברו של משה  הטן
 רבינו. ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים אף המזיקין. ואף צבת בצבת עשויה :

( ז  רבינו עובדיה (
 יאכלמו כקש . כסמו ים . צללו כעופרת . הרי עשר נפילות . ותכלעמו pb אינו בתשכון הנפילות שזו
 היא טובתן שזכו לקבורה : עשרה נסיונות נסו אבותינו להקב״ה במדבר . שנים בים . אחד בירידה . שם
 נאמר המבלי איו קברים במצרים . ואחד בעליה . ויבואו מרתה וילונו . אחד ברפידיס . וירב העם עם
 משה . שנים במן . לא תצאו ויצאו . איש אל יומר ממנו . ויותירו . שנים בשליו . הראשון . בשבתנו
 על סיר הבשר בשליו . והשני . והאספסוף אשר בקרבו , אחד בעגל . ואחד כמתאוננים . ובמרנלים . והוא
 עשירי . שם נאמר וינסו אותי זת עשר פעמים ולא שמעו בקולי: (ה) ולא אירע קרי לכהן גדול. לשי שהיא
 טומאה היוצאה מגופו . היה הדבר מגונה ומכוער יותר משאר טומאות: ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה.
 ואף על פי שהמזבח במקום מגולה היה : ולא נצחה הרוח את עמוד העשן . שלא יהא מתמר ועולה : ולא
 נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם השנים . שאם היה נמצא בהם ססול קודם מצותן לא היה אפשר
 להקריב אחרים תחתס שהעומר נקצר בלילה ולא היו מרבים לקצור . ושתי הלחם נאפים מערב י״פ . ואין
 אפייתן דוחה י״מ . וכן לחם הפנים נאפה מערב שבת : צפופים לשון צף על פני המיס . מרוב הקהל היו
ם . בשעת . עד שהיו רגליהם נטולות מן הארץ . ועומדים באויר : ומשתהוים מחי ו  נדחקים איש באחי
 השתחויה נעשה להם נס ומשתחוים בריוח . כל אחד רחוק מחברו ארבע אמות . כדי שלא ישמע את חברו
 כשהוא מתולה ומזכיר עונותיו : צר לי העקום שאלין בירושלם גרסינן . לפי שהיה המקום מזמין להם
 פרנסמן . ולא הוצרך אחד מהם לצאת משם ולומר פרנסתי (דחוקה) ואיני יוכל לדור בירושלס . ויש סכרים
 שכתוב בהן כשאלין . ועל העולים לרגל נאמר . שלא היה אחד מהם מיצר כשהיה לן בירושלס מהמת דוחק
 המקום . כמו צר לי המקום גשה לי ואשבה : (ו) בין השמשות י בערב שבת בראשית . קודם שנשלמה
 הבריאה : ופי הבאר בארה של מריס שהיתה הולכת עם ישראל במדבר בכל המסעות ויש אומרים שפתחה
 שיה ואמרח שירה שנאמר פלי באר ענו לה : פי האתון . בין השמשות נגזר עליה שתדבר עם בלעם :
 הקשמ . לאות בלית שלא יהיה עול מבול . והמן . שירד לישראל מ׳ שנה במדבר : והמפה ׳ שנעשו בו
 האומות ושל סנשרינון היה . והשמיר / כמין תולעת ברייתו כשעורה . כשהיו מראים אותו על האבנים
 הרשומומ כליו הן נבקעומ מאליהן . וגו פתחו אבני האשול והחשן . לכתיב בהו במלואתס : הכתב צורת
 האותיות שהיו חקוקים כלוחות : והמכמכ . שהיו נקראים מכל הארכעה צללים : והלוחות . של סנפרינון
 היו . ארכן ששה . ורמכן ששה . ועכיין ששה . כאכן אחת שארכה ורחכה ועוכיס שוין . ונחלקה לשנים
 ונגלליס היו וחצוכים מגלגל ממת : אף המזיקין אלו השלים . שלאחר שכרא הקכ״ה אלם וחוה היה מתעסק
 כיריאתן וכשכרא רוחותיהן לא הספיק לכרוא גופיהן על שקלש היום ונשארו רוחות כלא גוף . אילו של
 אברהם אכינו . נגזר עליו כין השמשות שיהיה נאחז כסכך כקרניו כשעת העקדה : אף צכת כצכת עשויה
 תרגום מלקחיה צבתהא הצכת אינה נעשית אלא כצכת אחרת וראשונה מי עשאה על כרהך מאליה נעשית
 כילי שמים ונבראת בין השמשות וזה נדחה בגמ׳ כסי/ מקום שנהגו ואמרו אפשר שהצבת הראשונה נעשית

 כלקוס
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 (ז) שבעה דברים בגולם . ושבעה בחכם. חכם איגו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה
 במגין. ואיגו גכגס לתוך דבר־ חבית . ואינו נבהל להשיב . שואל כעני] . ומשיב כהלכה.
 אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון . ועל מה שלא שמע . אומר לא שמעתי.
 ומודה על האמת . וחילופיהן בגולם : (ח) שבעה מיני פורעגיות באין לעולם . על שבעה
 גופי עברה . מקצתן מעשרין ומקצתן איגן מעשרין רעב של מהומה באה . מקצ •ז רעבים
 ומקצתן שבעים. גמרו שלא לעשר. רעב של בצורת בא. ושלא ליטול את ההל ה. רעי של
 כליה בא . דבר בא לעולם. על מיתות האמורות בתורה שלא גמםרו לבית דין. ועל פירות
 שביעית. הרב בא לעולם על עגוי הדין. ועל עוות הדין. ועל המורים בתורה שלא בהלכי.:
 (ט) היה רעה באה לעולם . על שבועת שוא ועל הלול השם. גלות בא לעולם . על עובדי
 אלילים. ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים . ועל שמיטת הארץ : בארבעה פרקים הדבר
 מתרבה. ברביעית ובשביעית. ובמוצא• שביעית ובמיצאי החג שבבל שגה ושגה: ברביעית. מפגי
 מעשר עגי שבששית. במוצאי שביעית. מפגי םירות שביעית. במוצאי החג שבכל שגד, ושגה

י נ פ ו עובדיה מ ע ב  ר
 בלסוס שהתיכו הנחשת באש והציקיהו בתוך הדסוס ונעשית הצבת מיל . (ז) בגולם . לשון גולמי כלים שלא
 נגמרה מלאכתן . כך אדם שאינו נגמר בדעתו לא במדות ולא בחכמת קרוי גולם : ואינו מלבר לשני מי
 שגדול ממנו בחכמה . שכן מצינו באלעזר ואיתמר שלא רצו לדבר בשני אביהן כשקצף עליהם משה והשיב
 אהרן : ואינו נכנס לתוך דברי הברו . שלא (יערבבנו) דכתיב שמעו נא דברי המתינו לי עד שאדבר . קל
 והומר להדיוט : ואינו נבהל להשיב כדי שתהא תשובתו כהלכה . וכן באליהוא הוא אומר כתר לי זעיר ואחוך:
 שואל כענין ומשיב כהלכה . לדבר אחר הוא נמנה כאן והכי שירושה . התלמיד שואל כענין כלומר כאותו
 מנין שהם מסוקים בו ואז הרב משיב כהלכה אבל אם ישאל התלמיד שלא כענין הוא מביא לרב שישיב שלא
 כהלכה על דרך שאמר רבי חייא לרב כי קאי ר׳ בהאי מסכתא אל תשיילה במסכתא אחריתי וכן (אתה) מוצא
 באנשים אשר היו טמאים לנפש אדם שראו את משה עוסק בהלכות הפשה ושאלו לו אותו כנין : ואימי כל
 ראשון ראשון . וכן מצינו בהקב״ה שאמר לו משה מי אנכי כי אלך אל שרעה היא הראשונה. וני א־ציא את
 בני ישראל הרי שניה . והשיבו הקב״ה על הראשונה כי אהיה עמך . ועל השניה בהוציאך את הכם ממצרים
 תעבדון את האלהים : ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי . אם פוסק דין מן הסברא מדעתו לא יאמר
 כך שמעתי מרבותי . ומצינו באנשי חרן כששאל מהם יעקב השלום לו אמרו ל.י שלום והנה רחל בתו באה עם
 הצאן . כלומר זה אנו יודעים . ואם תשאל יותר הנה רהל בתו באה עם הצאן . והיא תגיד לך כי אנחנו
 לא ידענו יותר מזה : ומודה על האמת : ואעפ״י שיכול להעמיד את דבריו ע״י טענות שבידו . וכן מצעו
 במשה כשסלקו אהרן ואמר לו אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורות וישמע משה וייטב בעיניו
 הודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתי : וחלופיהן בגולם . חלוף הדברים הללו שהפכם הס
 בגולם : (ח) רעב של בצורת . הגשמים מועטים ומתוך כך השער מתייקר : רעב של מהומה. מפני הגייסות
 אין יכולין לאסוף התבואה : רעב של כליה . השמים כברזל והארץ כנחושה : שלא נמסרו לבית דין . שלא
 עשו בהן דין תורה : ועל שירות שביעית . שעושים בהן סחורה . ואין נוהגין בהן קדושת שביעית . פנוי
 הדין . שיודעים להיכן הדין נופה ומעכבין ואין פוסקין אותו : עוות הדין לזכות את החייב ולחייב את
 הזכאי: ועל המורים בתורה שלא כהלכה. לאסור את המותר ולהתיר את האסור : (ט) שבועת שוא . לבטלה
 שלא לצורך : חלול השם . העובר עבירה בשרהסיא ביד רמה . אי נמי שבני אדם רואים ולומדים ממעשיו :
 ועל שמיטת הארץ. שחורשים וזורעים בשביעית: משני מעשר עני שבשלישית. שבמקום מעשר שני שמפרישים בשאר
 שנים של שמטה . בשלישית ובששית מפרישין מעשר עני : גזל מתנות עניים . לקש שכחת ופאה שרט ועוללות

0) 
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 מפני נזל מתנות עניים : (י) ארבע מדות באדם . האומר שלי שלך . ושלך שלי עם הארץ
. ושלך שלך . זו מדה בינונית. ויש אומרים זו מדת סדום . שלי שלך . ושלך  שלי שלי
 שלך הסיד . שלך שלי. ושלי שלי רשע : (יא) ארבע מדות בדעות . נוה לכעוס . ונוח
 לרצות. יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשברו. קשה לכעוס
 ונוח לרצות הסיד . נוה לכעוס וקשה לרצות רשע : (יב) ארבע מדות בתלמידים . מהר
 לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד יצא חםםדו בשכרו.
 מהר לשמוע וקשה לאבד זה הלק טוב . קשה לשמוע ומהר לאבד זה הלק רע : (ינ)
 ארבע מדות בנותני צדקה. המצה שיתן ולא יתנו אהריס עינו רעה בשל אהרים . יתנו
 אהרים ותא לא יתן עינו רעה בשלו: יתן ויתנו אהרים הסיד.לא יתן ולא יתנו אחרים

ע ש  רבינו עובדיה ר
 (י) שלי שלי ושלך שלך איני רוצה להנהותך והלואי שלא תהנה אותי . ויש אומרים זו מלת סלוס . קרוב
 הלבר לבא לילי מלת סלוס שמתוך שהוא רגיל בכך אסילו בלבר שחברו נהנה והוא אינו חסר לא ירצה להנות
 את חברו . וזו היתה מדת סדום שהיו מתכונים לכלות הרגל מביניהם ואף על שי שהיתה הארץ רחבת ילים
 לשניהם ולא היו חסרים כלום : שלי שלך ושלך שלי עס האלץ . שנהנה ומהנה בשום . וזהו ישובה של האלץ.
 אבל אינו יודע קרא . דכתיב ושונא מתנות יחיה . חהו לשון עם הארץ האמור בכל מקום שרוצה בתקונה
 של הארץ . אבל אין בו חכמה להבדיל בתיקונין הראויין : שלי שלך ושלך שלך . מהנה את הבריות מנכסיו
 והוא אינו נהנה מאחרים : הסיד . שעושה לפנים משירת הדין . (יא) הכי נרסינן נוח לכעוס ונוח לרצות .
 יצא שכרו בהפסדו . קשה לכעוס וקשה לרצות . יצא הפסדו בשכרו אדם שכועס מהר על כל דבר . אעש״
 שהוא חוזר ומתרצה מהרה הפסדו מרובה משכרו שרוב מעשיו מקולקלים מאחר שהוא נוח לכעוס על כל דבר
 ודבר. אבל הקשה לכעוס אעפ״י שיש לו מדה רעה שהוא קשה לרצות. יצא הפסדו המועט שהוא קשה לרצות בשכרו
 המרובה שהוא קשה לכעוס. ורוב מעשיו מתוקנים. ואית דגרסי אשכא וגרסא זו נראית לי עיקר: (יב) מהר לשמוע
 ומהר לאבד יצא שכרו בהשסדו: דמאחר ששוכח מה שלומד מה הנאה יש במה שהוא מהר לשמוע נמצא השסדו
 גדול משכרו: קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשברו׳ שמדהפובה שיש בו יתירה על המדה הנפסדת הואיל
 ומה ששמע אחר הקושי הוא זוכר ואינו שוכח. ונפקא מינה שאם יש לפנינו שני תלמידים ואין לנו לספק מזון
 אלא לאחד מהם נקדים הקשה לאבד על המהר לשמוע : זח חלק רע . לא הוה שייך למתני הכא חסיד או
 רשע שאין זה דבר התלוי בבחירתו של אדם . אלא חסרון שהיה בו מעיקר ברייתו : (יג) ארבע מדות בנותני
י צדקה ממש דהא איכא בהו מי שאינו נותן . וכן בסמוך בהולכי  צדקה . כלומר בנתינת הצדקה ולא מותנ
 לבית המדרש היינו בהליכת בית המדרש : עינו רעה בשל אחרים . דיודע שהצדקה מעשרת . ואינו רוצם

 שאמרים
 בית ישראל

 (י) ארבע מלות באלם האומר שלי שלך ושלך הארץ. ובמקום אחר הירש הרג שבגינו מתקיים
t חאלז ויעשה הקב״ה עובות לעולם '  שלי עם הארץ. להכה מי שעיבל ה

 ועושה חסל כלי שיעשה הקב״ה ג״כ חסלים שלי שלד ושלך שלך חסיל . היינו יש מי
 עמו . וזהו האומר שלי שלך ושלך שלי . י שעובל במעלה יתירה רק כלי
 הוא עם הארץ. פירש ר״ע מברענורא שנהנה שיעשה נחת רוח להבורא ב״ה ושלא לשוס
 ומהנה בשוה ורוצה בהקינה של האלץ . ר״ל תועלה וקיוו שכר . זהי האומר שלי שלך

 שעובל ה׳ שוס בשוה כלי שיהי׳ תיקונה של ושלך שלך . הוא חסיל.
 (יע)



 פרקי פיק חמישי אבות יד
 רשע: (יד) ארבע מדות בהולכי1 לבית המדרש . הולך ואינו עושה שבר הליכה בידו.
 עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו. הולך ועושה הסיד. לא הולך ולא עושה רשע: (טו)
 ארבע מדות ביושבים לפגי הכמים . ספוג ומשפך משמרת ונפה . ספוג שהוא סופג את
 הכל . ומשפך שמכגיס בזו ומוציאה בזו משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים.
 גפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת : (טז) כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל
 דבר בטילה אהבה. ושאינה תלויה בדבר איגד, בטילה לעולם . איזו היא אהבה שהיא
 תלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר . ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן: (יז) כל
 מהלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמיס אין סופה להתקיים . איזו
 היא מהלוקת שהיא לשם שמים זו מהלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת
 סרח ועדתו: (יה) כל המזכה את הרבים אין הטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים
 אין מסםיקין בידו לעשות תשובה . משה זבה וזכה את הרבים זבות הרבים תלו בו שנאמר
 צדקת יי עשה ומשפטיו עם ישראל . ירבעם בן נבט הטא וההטיא את הרבים הטא הרבים

י ו ל  רבינו עובדיה ת
 שאחרים יתעשרו . שירש אחר יש מי שחס על ממון קרוביו יותר מעני ממונו . ואע״ס שהוא נותן אינו רוצה
 שקרוביו יתנו . שלא יאבדו את ממונם . (ועינו) רעה בשל אחרים . דומי א דעינו רמה בשלו לבסיסה : (יד)
 הולך ואינו עושה . הולך לבית המדרש לשמוע ואינו שונה ולומד ולא מבין: עושה ואינו הולך . לומד ושונה
 בבית המדרש שבביתו : (סו) ביושבי לסני חכמים . לעיל בארבע מדות בתלמידים איירו בענין הזכרון והשכחה.
 והשתא מיירי בענין הסברה הישרה . וברירת הדבר הצודק מהבלתי צודק : ססוג . הוא סוסג את המים .
 בין עכורים ביו צלולים . כך יש מי שלבו רחב ומקבל כל מה ששומע ואין בו כח לברור האמת מן השקר :
. ו ז  משסך כלי שנותנים על שי חבית או על שי הנוד כשרוצים למלאותו יין או שמן : שמכניס בזו ומוציא ב
 כך יש מי שמקבל כל מה שלומד וכבולעו כך שולטו : משמרת . מוציא כל מה ששומע בבית המדרש . וקולס
 דבר של בטלה: נשה . לאחר שמוציאים הסובין והמורסן מן הקמח הנטחן ונשאר הקמח הדק עם הסלת הגס
 והוא החשוב . מעבירין אותו בנסה דקה מאד וירד ממנו כל אותו הקמה הדק שהוא כעין עסרורית לבנה
 ונשאר הסלת הגס החשוב . וכן היו עושין למנחות . כך יש מי שיש בו כח לברר וללבן שמועותיו וקולט
 האמת מן השקר והבשל : (טז) כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל/ שאינו מתקיים כשיתבטל הדבר שהיי סיבה
 לאותה האהבה גס האהבה בטלה : וכל אהבה שאינה תלויה בדבר בטל אלא בדבר קיים . כגון אהבת
 הצדיקים והחכמים אינה בשלה לעולם . כשם שהדבר שהוא סיבה לאותה אהבה אינו בטל . כך אין האהבה
 במלה : אהבת אמנון וממר . משני ישיה : אהבת דוד ויהונתן . להשלים רצון קונם . דאמר לו יהונתן
 ללול . אמה מהיה למלך על ישראל ואני אהיה לך למשנה : (יז) כל מחלוקמ שהוא לשם שמיס סושה להתקיים.
 כלומל שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים ואינם אובדין: כמחלוקמ הלל ושמאי שלא אבלו. לא מלמילי בימ שמאי
 ולא תלמידי בית הלל: אבל קרת ומדתו אבלו. ואני שממת סירוש סושה תכליתה המבוקש מענינה והמחלוקת שהיא
. וזה מתקיים . כמ״ש מתוך הויכוח יתברר ת מ א  לשם שמיס. המכלימ והסוף המבוקש מאומה מחלוקת להשיג ה
 האמת . וכמו שנתברר במחלוקמ הלל ושמאי . שהלכה כבימ הלל . ומחלוקמ שאינה לשם שמים מכלית הנרצ«
יס. כמו שמצינו במחלוקמ קרח ועדמו שהמכלימ  בה הוא בקשמ השררה ואהבמ הנציח . וזה הסוף אינו ממקי
 וסוף כונתם היתה בקשת הכבוד והשררה והיה להסך : (יח) אין חסא בא על ידו . כדי שלא יהא הוא בגיהנס
 ותלמידיו בגן עדן : אין מסשיקין בידו לעשות תשובה . שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהגס : חיכה
 את הרבים שלמד תורה לכל ישראל : צלקת ה/ עשה ומששסיו עם ישראל ומשסמיו שעס ישראל כאלו הוא
 עשאן . אשל חטא ואשל המסיא את ישראל מללא קאמר על חמאת ירבעם וישראל שמע מינה שהכל תלוי

 בירבעס



 ,י י פרהי פרס חמישי אבות

כל מי שיש . שגאמי־ על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל : (יט) )  י תלוי בו
 צו שלשה דברים הללו היא מתלמידיו של אברהם אביק . שלשה דברים אחרים הוא
 מתלמידיו של בלעם הרשע : תלמידיו שלאברהם אבינו'. עין טובה ומה נמוכה ונפש
 שפלה . תלמידיו של בלעם הישע. עין רעה ומה גבוהה ונפש רחבה 4,מה בין תלמידיו
 של אברהם אביגו. לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אביגו אוכלין בעולם
 הזה ונוחלין העילם הבא . שנאמר להגריל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא . אבל תלמידיו
 של בלעם הרשע יורשין גהינס ויורדין לבאר שחת . שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר
 שחת אגשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואגי אבטח בך : (כ) ייהודה בן תימא אומר. הוי

ז  רבינו עובדיה ע
 בירבעס : (יט) מתלמידיו של אברהס אבינו . למד ממנו והולך בדרכיו . עין מובה . מסתפק במה שיש לו .
 ואינו חומד ממון אחרים . שכן מצינו באברהס שאמר למלך סדוס אס מחוט ועד שרוך נעל ואס אקח מכל
 אשר לך : ורוח נמוכה . ענוה יתירה . וכן מצינו באברהם שאמר ואנכי עפר ואסר : ונפש שסלה . זהירות
 והפרישה מן התאוות . ומצינו זה באברהם . הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את . שעד עכשיו לא
 הכיר בה מרוב צניעות : ובבלעם אשכחן עין רעה . שהיה יודע שיהיה רע בעיני המקום שילך אצל בלק
 והיה הולך כדי ליטול שכר דכתיב אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב: ורוח כבוהה. דאמר נאם שומע אמר•
 אל ויודע דטת עליון: ונפש רחבה. שאם לא היה רב התאוה לא היה ייעץ להפקיר בנות מואב לזנית. ואמרו חכמים
 בלעם בועל אתונו היה: להנחיל אוהבי יש. אברהם אקרי אוהב לכתיב זרע אברהם אוהבי. יש בעה״ב : ואוצרותיהם
 אמלא בעולם הזה: אנשי דמים. בלעם חקרי איש דמים. שהפיל בעצתו כ״ד אלפים מישראל: (כ) עז כנמר. הנמר
 הזה נולד מן חזיר היער והלביאה. כי בעת יחם האריות . הלביאה מכנסת ראשה בסבכי היער ונהמת ותובעה
 את הזכר והחזיר שומע קולה ורובעה . ונמר יוצא מבין שניהן . ולפי שהוא ממזר הוא עז פנים . אע״ס

 שאין
 וצפי שהוא ממזר

 בית ישראל
 כל י מי שיש בו שלשה לברים הללו הוא
 עין

 r 4 לוי
 י״ט

 מתלמילו של אברהם אביכי
 עובה . הוא שמסתכל המיל על רוממות
 הבורא יתב״ש . ורוח כמוכת הוא שמסהכל
 תמ*ל על שפלותו. ונפש שפלה. ר״ל שמסתכל

t המיל שמקצר בעבול׳ הבוב״ה 
. י  כ׳ יהודה בן הימא אומר הוי עז כנמר ט
 הוא היה אומר עז פכיםלגיהכם
 ובושת פכים לגן עלן. ר״ל הגם שאמרתי לך
 הוי עז ככמר ר׳׳ל לעבולת הבורא ית״ש אבל
 עז פכים . כ״ל מי שהעזות כיכר בפניו .
 כלכהיב העז איש רשע בפניו. ויש קלושי
 עליון שמכירים העבירוה בפנים של אנשי רשע
 אבל העזות של עבלות הבורא יה׳ אין ניכר

 בפנים

 ק[ל מי שיש בו שלשה לברים הללי מתלמיליו
 של אברהם אביני ושלשה לבליס אחיי׳
 מתלמיליו של בלעם הרשע וכו׳ מה בין
 הלמיליו של אברהם אבינו להלמיליו של
 בלעם הרשע הלמיליו של אברהם אבינו אוכלין
 בעוה״ז ונוחלין לעולם הבא אבל הלמיליו
 של בלעם הרשע יורשין ניהכם ויורלין לבאר
 שחת שנאמר ואהה אלהים הורילם לבאר
 שחת אנשי למיס ומרמה לא יחצו ימיהם
 ואבי אבטח בך ובהחלה נקלים לתיז קושיי
 התוספת למסכת ברכוה שהקשו על משנ׳
 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משהקין
 אותו והקשו התוק׳ הלא בפייע כתוב צלקו
 אותו ואת בנו בל תשחעו ביום אחל

 מחשבותיך

 י*
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 נז כנמר . וקל כנשר . רץ כצבי ונברר כארי. לעשות רצון אביך שבשמים . הוא היה

 רבי נו עבדיה אומר
 שאין בו גבורה כל כך . אף אתה הוי עז ולא התבייש לשאול מרבך מה שלא הבנת . כאותה ששנינו לא
 הבישן למד וקלי כנשר . למזר אתר למודך ולא תיגע . כדכתיב יעלו אבר משריכ ירוצו ולא ויגעו : ורן
 כצבי לרדוף יאמר המצות . וגביר כארי . לפגוש את יצרך מן העבירות : עז סניס . לסי שהעזות ניכר
 בפנים כדכתיב' העז איש רשע בפניו. לשיכך נקרא עז סנים. שתבנה עירך במהרה בימינו. כלומר כשם שחוננתט

 זאת
 בית ישראל

 בפנים לזה אמר למעלה רק הוי עז . וכאן
 עז פכים . מהמת שזה העדה ניכר בפנים
 וככ״ל . הרי הוא לגיהכם . רי׳ל לאחל
 שנפער מן העולם . החילונים מכירין אוה,
 מחמת העזות שבפניו ואומרים זהו מוכן
 לגיהכם t ונ־שת פכים לגן עדן. ר״ל מי שיש
 בו מדת בושה ניכרת ג״כ בפנ־ו והכל אימלים
 עליו שזה מוכן לגן עדן . וגם בוש״ה הם
 אותיות שוב׳׳ה . כי מחמת שיש לו ביכה
 לא במהרה הוא חועא . שמתבייש לחעוא
 לפכי מלך הנדול העומד ורואה מעשיו .
 ואם חעא הוא מתבייש מאד היאך חעאהי
 לפני המלך הנדול שניתן לי חיים וכח . ומחמת
 כן היא שב במהרה ומהחרע בחרעה גמורה
 וזהי עיקר התשובה כי כל הס־גיפץ הם
 קניפין לתשובה למרק הבשר עמא שעליו .
 ועיקר תשובה הוא סחרנןה . וזה בא מכח

I הבושה לפכיו יח״ש 
 ולפי דרכיכי מבואר היעבמה שכדחקוהמפירשי•
 לפרש כוונת ההכא שמסיים אח״ז . יהי
 רצץ מלפניך שתבכה עירך במהרה בימיכי־ ותן
 חלקכו בתירתיך שכוונתו שמחמת הבושה
 באים לידי תשובה וכל הקילין כלו ואין הדבר
 תלוי אלא בהשיבה . ולזה קיים התכא יהי
 רצון שתבכה עירך במהרה בימ־כ׳ . וע׳יד
 שפרשתי מאחז״ל כל דור שלא כבכה ביהמ״ק
 בימיו כאלו כחרב בימיו . שכל אדם צריך

 שיראס

 בית ליי
 מחשבותיך, אליכו לרחמכי ונמצא שהוא רק
 מחמת רחמכיו׳ ולמה משתקים אותו וכלאה
 להכת ילוע שהקב״ה בולאי רחמן גדול וגם
 מתכהג עם בריוחיו בכל עת ורגע בפל־ע עס
 עמי בית ישראל במיה הרחמים ולכן ראוי
 לכל אדם לאחיז במלת היחמכיוה כמו שאיה א
 בגמרא ואתה הדבקים בה׳ אלהיכס דהייכו
 הדבק במלותיו מה הוא לחים אן< אתה
 רחום מה הוא חכון qb אחה סכין ואמרו
 חז׳ל כל המלחם על הבריות מרחמ־ן עליו מן
 השמים ומחמת גידל רחמכיתו יהב׳ ומחמת
 אהבה׳ על עמו בית ישראל צוה לכו כנעשה
 מדת רחמנות כדי שיוזרחם עליכ* והמציה
 של קן צפיר לא היה מחמה רםמכיסו על
 קן לפול אלא לצרכו היה לזכיט במצוה הזאת
 כדי שיהרחם עליכו וזהי פי׳ המשכת האימר
 על קן לפול יגיעו רחמיך דהייכי שארמר
 שרחמכיתו היה על קן צפור משתקין איהו
 אלא מחשבותיך אליני לרחמיני ש:ניקר המצר׳
 היה כלי לרחמיכי כמ״ש הפייע ובזה מהירץ
 קרשיו׳ ההיספית ובזה יבואר המדרש על פשוק
 ויקרא אלהים לאור ירם ולחישך קרא לילה
 ויקרא אלהיס לאור יום אלו מעשיהן של
 לליקיס ולחשך קרא לילה אלו מעשיהם של
 רשעים ואינו יולע איזה מהם ערב היי אומר
 וירא אלהים את האור כי עוב כמה לאת

 אמר
 ו 6



 פרמי פיר המישי אבות
 אומר עז פנים לגיהנם. ובושת פנים לגן עדן: יהי רצון מלפניך יי אלהיגוואלהי אבותינו שיבנה
 בית המקדש במהרה בימינו ותן הלקנו בתורתך : (בא) הוא היה אומר. בן המש שנים למקרא

P רבינו עובדיה 
 זאת המלה שסימן לזרע אברהם ביישנים . רחמנים . וגומלי הסליס כן יהי רצון שתבנה עירך: (כא) בן
 חמש שנים למקרא . מעללה ילסינן לכתיכ שלש שנים יהיה לכם ערלים ובשנה הרבעית יהיה כל שריו קלש
 הלולים . שאביו מלמלו צולת האותיות . והכל הנקולות . ובשנה החמישית תאכלו את שריו להוסיף לכס

 תבואתו
 בית ישראל

 שיראה א״׳ע כאלו כל העולם חציו זכאי וסציו
 חייב . והוא יכול להכריע כל ם!ולס לכף
 זכות על ילי תשובה שמישה . ובאם לאו
 יש לו ח״ו חלק בחולבן ביהמ׳׳ק וזה העירם
 כל לול שלא נבכה בימיו. ל״ל במלותיו שלא
 תיקן מלוהיו כראוי . כאלו כחלב בימיו. לזה
 אמר ההכא במהרה בימינו . ר״ל שנתקן
 מלוהיכו ולא כחי׳ אכחכו עכ׳יפ מעכבים בכין

 ביהמ״ק שיבכה בקרב אמן .
 (בא) הוא היה אומר בן חמש שכיס למקרא
 כיי בן עשרים לרדוף טי ופירש
 תרב שרודף אחר מזינות מחמת שיש לו אשה
 ובנים פירש אחר שרודפץ אותו מן השמים
 להענשו על מעשיו ע׳׳ש . וצריך להבין לפי
 פי׳ הראשון מה בא התנא להשמיעני אך
 י-ל דשני הפירושים אמה . שהוא רודף על
 המחיה ועל הכלכלה ואינו יודע שרודפין
 אותי מן השמים ומדקדקין במעשיו . ועיקר
 הפילש יש לומר כמו שפירש מו״ר איש אלקים
 הקדוש מו״ה דוב בער זצלה״ה הגמרא הפעועו׳
 מקחן מקח במעלעלין • ר״ל הקענים סמחנכין
 אותן פעמים לעבודת הבוב״ה ולהורה ולהפלה.
 ואח״כ הן מוזלין לשעותם כדבר המעלעל
 ממקום למקום . (זהו מחמה קעכיהם) .בן
 י׳׳ג במקרקע . ר״ל שהם צריכים להיות
 קבועים בעבודה הבורא כמקרקעי׳ כמו שהארץ
 לעולם עומדת. ובן כ׳ למכור בנכסי אביו.

 ר״ל

 בית לוי
 אמר אמרו לצדיק כי עוב וכוי נראה לבאר
 לפי שיש שני מיני צדיקים שעובדים להבורא
 האחד הוא שעובד תמיד את םש״י במדת
 הרחמנוה כמ״ש והב׳ הוא שעונד אה השי״ה
 במדת כעס דהיינו שכועס על הרשעים והצדיק
 אשר עובד את הש״י במדת כעס מוליכין
 אותו אחר מותו דרך גיהנם כדי שיעלה את
 הרשעים וזהו פי׳ המדרש ויקרא אלתי׳ לאור
 יום זה מעשיהם של צדיקים דהיינו שעובד
 את הש״י במדת הרחמנוה והיינו מלה צדיקים
 ולחשך קרא ליל׳ זה מעשיהם של רשעים
 דהיינו שעובד במדת הכעס שכועס על הרשעי׳
 ואינו יודע איזה מהן עוב הוי אומר וירא
 אלםים אה האור כי עוב כמה דאת אמר
 אמרו לצדיק כי עוב כי פרי מעלליהם יאכלו
 דהיינו כמו שאמרנו כל המרחם על הבריוה
 מרחמין עליו מן השמים וגורם להשפיע שפע
 רב לכל העולם ועל זח אמר כי פרי מעלליהם
 יאכלו . א״י אמרו לצדיק כי עוב כי פרי
 יי •יי ל״:?; י•־'טי דהיינו להקנ״ם מגיע תענוג
 כליכו״ל מזה שמופיע לכל העולם עובות
 וברכות והגורם נזה הוא הצדיק וע״ז אמר
 אמרו לצדיק כי עוג כי פרי מעלליהם
 יאכלו ובזה יבואר המשנה דלעיל תלמידיו
 של א״א עין עונה וכו׳ . דהיינו הבחינה
 הראשונה דלעיל כשהיו עובדים את הש״י
 במדת הרחמנות תלמידיו של בלעם הרשע

 עין



 פרמי פרק חמישי אבות טז
 בן עשר שנים למשגח. בן שלש עשרה למצות . בן חמש עשרח לגמרא . בן שמונח

 יבינו עובדיה עשרה
 תבואתו מכאן ואילך ספי ליה כתורא : בן עשר למשנה . שלומד מקרא חמש שנים . וחמש שנים משגה

 וחמש
 בית לוי בית ישראל

 ר״ל שישא ויהן בתעולמות. העליונים ויעשה
 יהודים . ודפס״ס .

 וזה ג״כ כוונת ההנא כאן בן עשרים
 לרדוף . שירדוף וישא ויתן ויעשה

 יהודים בנכסי אביו שבשמים •
 בן שלשים לכה לפי פירש הכ״ע מברענורא
 שהלוים היה מקימים אה המשכן
 ומפרקין ועוענין מ׳ . מגן שלושים שכה
 ומעלת ויש לומר שכוונת התנא הוא ג״כ .
 שמבן שלשים ולמעלה יהי׳ לנוכח ליישר

 ולהקן להממיד המלוכה בשירות ותשבחות'
 היינו בפקוקי דזמרא . שמזמר כלפני
 המלך . ובשירת הים שמספרים כחו שהוא
 מלך תקיף . ובברכת של ק״ש שמייחד שמו
 הגדול . כמ״ש ליחדך באהבה . ואח״כ
 מהקרב ונדבק להקב״ה ויכול לבקש שאלהו
 כלפני המלך בברכות י״ח תהו מקימי

 המשכן והבן •
 בן ארבעים לבינה . בינה הוא אותיות בץ
 י״ה . ר״ל שצריך להיות בן להקב״ם כמו

 שאמר הכתוב בנים אתם לה׳ אלקיכם •
 מ חמשים לעצה . ר״ל שראוי לסיות שבן
 המשים לא יהיה לו שום תאו׳ יצם״ר. רק
 יהיה דבוק בהקב״ה בתורה ובתפלה . ולא
 יצערך עוד להיות לו עסק עם עצמו . שכבר
 בעל ממנו כל תאות וחמדות . רק שיתן
 עצות לאחרים שיעבדו את הבוב״ח . ובהא
 יש .אנשים שיש להם תאות רעות אפילו
t אחר חמשי׳ ויותר אלא שלא דברה הורה כו׳ 

 ג:

 עין רעה וכו׳ דהיינו זה שעובדים אה הש״י
 במדה הכעס כמ״ש ולזה אמר מה בין הלמידיו
 של א״א לתלמידיו וכו׳ תלמידיו של א״א
 איכלין בעולם הזה ונוחלין לעולם תבא
 ונוחלין הוא מלשון נחלה שנוהל לו מאביו
 דהיינו שלא יצערכי להוליכן דרך גיהנם אלא
 תיכף ומיד מיליכין אוהו לגן עדן אכל הלמידיו
 של בלעם הרשע יורשין גיהכם ויורשין הוא
 מל׳ ירושה דהיינו שטפל לו מחמה קרוב
 אחר ולא מחמה אביו ויורדין לבאר שחת
 דהיינו שמוליכין אותו דרך באר שחת ולכן
 ראוי לכל אדם לאחוז במדת הרחמנית כדי

t לרחם עליו מן השמים 
 חומר בקודש מבהרומה כי הנה לפעמים
 הצדיק יש לו האוה לדבר גשמי
 לממין וכיוצא בו ומהיכן בא זה לצדיק שהיא
 כולו רוחני שיהאוה לדבר גשמי אך הואיל
 שכל צדיק הוא מעלה אה כל האנשים
 שיעבדו את הבורא מזה בא לו מחשבוהיו
 של זה האיש שמעלת אותו לעבוד הבורה
 וזה האיש חמד לממון ובא לו מחשבתו של
 זה לזה הצדיק מש״ה הצדיק מחמד פעמים
 לממון וזהו כיון התנא במ״ש חומר בקודש
 ר׳׳ל מהיכן זה בא שלפעמים יש חומריוה
 בקודש כלומר בצדיק שהוא כולו קודש ע״ז
 משיב מבהרימח כלימר מחמת התרוממות
 שהוא מרים כלומר הגבהה שהוא מגביע אה
 כולם בא למחשבתו מחשבה של זה האיש
 שהוא מגביה אותו ומחמת זה מתאות לדבר

 גשמי



 פלקי צ§רק חמישי אבות
 עשרה להופה . בן עשרים לרדוף . בן שלשים לבה . בן ארבעים לבינה. בן המשים לעצה
 בן ששים לזקנה . בן שבעים לשיבה . בן שמונים לגבורה . בן תשעים לשוח . בן מאה
 באלו מת ועבר ובטל מן העולם : (כב) בן בג בג אומר. הפוך בה . והפוך בה. דכולר בה.

~ 2  רבינו עובדיה ך
 וחמש שנים גמרא . דאמר מר כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים . שוב אינו רואה לכתיב
 זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא . שבא ולומד הלכות עבודה חמשה שנים .
 ובן שלשים עובד : בן שלש עשרה למצות . דכתיב או אשה כי ימשו מכל חטאת האדם . וגבי שכם כתיב
 רקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו . ולוי באותו פרק בן שלשה עשר שנה וקרי ליה איש:
 גן שמונה עשרה לחוסה . י״פ אדם כתובים בפרשת בראשית מן ויאמר אלהיס נעשה אדם עד ויבן ה׳
 אלהיס את הצלע הד לגופיה פשו ליה י״ח לדרשא : גן בשרים לרדוף אחר מזונותיו לאחר שלמד מקרא משנה :
 וגמרא . ונשא אשה והוליד גנים . צריך הוא לחזור ולגקש אהר מזונת . פירוש אחר גן עשרים לרדוף
 אותו מן השמים ולהעכיש על מעשיו שאין ג׳׳ד של מעלה מענישין פחות מגן עשרים . כן שלשים לכת שהלויס
 הוי מקימין את המשכן . ומפרקין ופוענין את העגלות . ומשאין ככתף מגן שלשים שנה ומעלה: גן ארגעים
 לבינה . שלאחר ארבעים שנה שהיו ישראל גמדכר אמר להם משה ולא נתן ה׳ לכם לג לדעת ועינים לראות
 ואזניס לשמוע עד היום הזה : גן המשים לעצה . שנאמר גלוים ומגן המכים שנה ישוג מצגא העגודה ולא
 יעבוד עוד ושרת את אחיו וגו׳ . ומהו השירות שיתן להם עצה : כן ששים לזקנה . דכתיג תגא ככלח
 אלי קגר . ככל׳יח גגימ׳ ששים . גן שגעים לשיגה . דכתיג גדוד וימת בשיבה טובה . וימי חייו היו שבעים
 שנה : גן שמנים לגגורה . דכתיג ואם גגגורות שמנים שנה . גן השעיה לשוח . הילך שחוח וכפוף .
 ויש אומרים לשון שוחה עמוקה . (כג) הפוך גה והפוך גה . כתורה : דכולא גה . שהכל תמצא גה :
 וסיב ובלה בה : גם עד זקנה ושיבה לא תעזבנה : ומינה לא תזוע . שלא תאמר למדתי חכמת ישראל

 אלך

 בית לוי בית ישראל
 גשמי וזה פילש״י בחומש מהיכן נתעשר משה בן ששים לזקנה . עיקר הזקנה הוא זה
 מפסולהן של לוחות כלומר דחקוםיא היה שקנה חכמה . שתיבת זק״ן ר׳ית ז״ה

 מהיכן כתעשר משה שהיה בא למשה זה ״קנה ..כין שקנה נו״ן שעלי ביכה •
 המחשבת שיתעשר הלא מרבעי׳ה היה כילו בן שבעים לשיבה . שיב״ה מעריקץ ש״י

t ריחני ע״ז אמר מפסילהן של לוחות כלומר ב״ה והבן 
 שפסילהן של ישלאל להייכו המחשבות זרות מ מאה כאלו מת ועבר ובעל מן העולם •
 של ישראל שהם חמלו לממון בא למחשבתו ר״ל שלא יחשוב לו שים עכין מעילם הזה
 ע״י שהגביה את כילם ולוחית עם ישראל רק כאילו עבר מן העלם הזה . שידמה
 הם אחד כידו I בעיכיו שהיא עומד רק בעולם הבא י ובולאי
 שט יכול להיות שאפילו מי שהוא בן שלשים או
 קידם לכן שיהיה באלו בן מאה . מחמת שיגלגיל הראשון ח׳ כמה שכים כמו שמציכו
 בדבי אליעזר בן עזרי׳ שאמר הרי אכי כבן שבעים שכה . ואמרו כי הוא הי׳ גלגל
 שמואל הרמתה שח־ כ״ב שכה . והוא הי׳ בעה ההיא בן ח״י שנה . לכך אמר הרי
 אכי כבן שבעים שכה. וכן יכול להיות כשהוא בן עשרים שהיא בן חמשיס וכן כולם ככ׳׳ל.
 (בב) בן בג בג אזמר . הפיך בה כי׳ בן הא הא אומר כל הקלושים הללו היו מוכיחים

 את



 פרהי פרס חמישי אבות
 ובה תחזי וסיב ובלה בה . ומנה לא תזוע . שאין לך מרה טובה הימנה. בן הא הא אומר

 לפום צערא אגרא : רבי חנניא וכו׳:

 פרק ששי
) ש^ןי חכמים בלשון המשנה: ברוך שבהר בהם ובמשנתם : רבי מאיר אומר בל א ) 

 העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה . ולא עוד . אלא שכל העולם כולו
י א ד  רבינו עובדיה כ

 אלך ואלמוד הכמת הגויס . שאין מותר ללמוד חכמת הגויס אלא במקוס שאסור להרהר בדברי תורה כגון
 בבית המרחץ : או בבית הכסא וכששאלו את רבי ישמעאל מהו ללמוד אדם את בנו יונית . אמר להם
 ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה . דהא כתיב והגית בו יומם ולילה : לשוס צערא אגרא . כסי רוב

 הצער שאתה סובל בלמוד התורה ועשיית המצוה . כן יהיה שכרך מרובה :
 (א) שנו חכמים . כלומר ברייתא היא ובלשון המשנה שנויה אבל אינה משנה ומאי שנו רמ״א וכו׳ לסי

 שעל
 בית ישראל

 את העולם שיתגלו הה״א אחרונה ויחברו
 אוהה עם הה׳יא הראשינה של שם הוי״ת
 ב״ה . וזהו הפיך ב״ה ר״ל בהה״א . ולזה
 אחל כקלא בן ה״א ה״א מחמת שמוכיח אה
 העול׳ שיחברו הה״א אחרונה לראשונה • כי
 עיקר הפגם הוא בה״א אחרונה. לזה צריך
 להקנה ואחל נקרא בן ב״ג ב״ג שהיא ג״כ
 בגימערי׳ ה׳ רק שלא הוכיח אה העולם כ״כ
 *התגלות כמו הראשין רק בהסהל . וזהו
 כוונה הפסיק ונרוממה שמו יחליו ׳ ולא
 אמר ונרימם . אלא כוונתו ג״כ ונרומם ה׳
 כנ׳׳ל ׳ וזהו עיקר התשובה שישיב הה״א .
. ׳  כי תיבת השוב״ה היא נועריקין השו״ב ה
 לשום צערא אגרא ר״ל שיש אנשים שאומרים
 היאך אוכל להתפלל הלא יש
 לי מחשבוה זרוה לזה אמר ההנא לפו© צערא
 אגרא ר״ל שזה עיקר העבלות שיפנה
 מחשבותיו בעה התפלח וילחה המחשבות חוץ
 וילבק א״ע להביב״ה . וכפי צערו שיש לו
. .  כך גידל השכר יגיע לו אמן. כי״ר ואמן

 בית לוי
3ן חכמים בלשון המשכה בריך שבחר  ^ן
 בהם ובמשנתם ל״מ אימר כל העוסק
ם הרבה ולא עוד  בה •לה לכמה זוכה לדברי
 אלא שנקרא ריע אהוב כי׳ משמח אה המקום
 כו׳ לכאורה המוה היבה בלשון המשנה
 וסמיכה ברוך שבחר כו׳ ר״מ אומר כו׳ וגם
 היבה דכה ליבריה הרבה ונראה לבאר כי
 ידוע שיש לנו שהי תורוה הורה שבכהב
 והורה שבע״פ תורה שבכהב הניהן לנו בסיני
 והורה שבע״פ הנקרא הירהינו וכמו שפירש
 רש״י על ובהורהו יהגה כר׳ שאחר שהוגה
 בה נקרא׳ הורהו והעעס שנקרא הורה
 שבע״פ הורהינו הוא מפני שיש כח באומה
 הישראליה היינו ההנאים והאמוראים שלנו
 והחכמים שאח׳יכ לבאר ולפרש התירה שבכתב
 כרצונם ודעחם אף שבשמים אינו כן הכונח
 וכמאמרם בגמרא במעשה דר״א ור״י שעמד
 ר״י על רגליו ואמר אין משג חין בבת קול
 שאמר הלכת כרבי אליעזר וכמו כן הצדיקים
 שבזמן הזה יש להם הכם ההוא לבאר התורה

 כרצונם



 פרקי פרק ששי אבות
 כדאי הוא לו נקרא ריע אהוב . אוהב את המקום אוהב את הכריות. משמה את המקום
 משמח את הבריות . ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק . הסיד ישר ונאמן.
 ומרהקתו מן החטא . ומקרבתו לירי זבות . וגהגק ממנו עצה ותושיהביגה וגבורה. שנאמר
. ומגלין לו ן  לי עצה ותושיה. אני בינה לי גבורה. ונותנת לו מלכות וממשלח וחסור די
 רזי תודה . ונעשה כמעין המתגבר . וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוה . ומוהל על
 עלבוגו. ומגדלתו ומרממתו על בל המעשים : אמר רבי יהושע בז לוי. בכל יום ויום .
 בת קול יוצאת מהר הורב ומכרזת ואומרת . אוי להם לבריות מעלבונה של
 תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה . נקרא נזוף . שנאמר נזם זהב באף הזיר אשד,
 יפה וסרת טעם . ואומר והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהיט הוא הרות על

ו הלוהות ״ ^  פירו^ ך

 שפד עכשיו כל הפרקים משנה לסיכך הוצרך להודיע שמכאן ואילך ברייתא היא ומתוך שהללו דברי
 אגדה הן ומספרת בעסק ת״ח נהנו לאמרן בב״ה עם שאר פרקים הללו של מסכת אבות : זוכה
 לדברים הרבה . להיות צדיק וחסיד כדלקמן . פ״א מצות הרבה : כדאי הוא לו . כלומר שנברא
 בשבילו וכן הוא אופר כי זה כל האדם ונקרא ריע מה יקרו ריעך אל . אוהב להנחיל אוהבי יש . ואומר
 שלום רב לאוהבי תורתך . אוהב את המקום שעישה מאהבה . אוהב את הבריות שמקרבן ומלמדן וגומלן פוב
 ומלבשתו המורה ומכשרתו להיות צדיק והולך בתומו ואינו עושה עול אלא מצדיק דרכיו בקו ובהכנעה משפש :
 חסיד עושה לשנים משורת הדין . כשר עושה יושר ועדיף מצדיק : ונהנין ממנו עצה ותושיה . שנאמר לי
 עצה ותושיה כלומר עצה וגבורה ובינה אני ללומדי . להיות לבני אדם לעזר . תושיה לומרוי״ר בלע״ז מנין
 גאוה וגדולה . פ״א ונהנים ממנו . בני אדם נהנים ללמוד ממנו עצה ותושיה שנאמר לי עצה וגו׳ . כך
 משבחת המורה בעצמה שלי העצה והתושיה והגבורה וכתיב אני בינה שכל השדות הללו יש לי בלומדה :
 ונותנת לו רשות והיקר הלין : שעומק הדין פתוח לפניו ומגלין לו רזי מורה מן השמים : ה״ג והוי צנוע
 וארך רוח< הוי צנוע וארך אשים מתוך עסק התורה שקשה לכקוס שכל הכועס אשיי תורתו כמרע״ה משתכחת
 הימנו : מוחל על מלבונו . מעביל על מלותיו : מעלבונה של תורה . מעלבון שעולבין את התורה שהיא
 עלובה מל שאין לה מוסקין : נזוף . מנודה כמו ויגער בו אביו מתרגמינן ונזף ביה אבוהי . ניא נזיפמ
 חכמים קרא מנודה . נזם זהב באף שיר שאינו משמר אלא הולך ועובר באשפה וממאיס כן תלמוד תכס
 חסר ממעמיס של מורה שהוא מאוס כמנודה הזה . ל״א אשה יפה וסרת טעם כלומר דבריו בלשון נקבה
 אשה יפה שהיא סול לבריו מעממים של תורה דומה לנזם של זהב שנתון בחוממו של מזיר בני אדם בדלים

 ממנו
 בית לוי

 בזמן שעושין רצונו של מקים נקראו בכים
 ובזמן שאין עושין רצוני של מקום נקראו
 עבלים ולכאורה הוא תמי׳ םלבר בזמן שאין
 עושין רצונו של מקום האיך הם כקראין
 עבלי ה׳ וביאור הגמרא םנ״ל עפ״י משל
 לאב שיש לו בן יחיל ומחמת גולל אהבתו
 הוא מבעל רצונו מפני רצון הבן למשל אם
 יש לו איזה כלי נאה היינו שולחן או מנירה

 נאה

 כרצונם ואף שבשמים אינו כן הם מהפכי׳
 הרצון שלמעלה כביכו״ל לרצונם וביאורים
 התורה וכן בשאר לברים יש להם כח להיפך
 הרצון עליון מגזירה רעה ח״ו לטובה כי
 צליק מושל ביראה אלהים מי מושל בי צליק
 חקב״ה גוזר גזירה וצליקים מבעלים ומהפכים
 רצון עליון כביכול לרצונם וכמו ששמעתי
 מאדו׳ מו״ו מה׳ דוב בער על מאמר הגע׳



 פרקי פיק *שי אבות יד,
 הלוחות . אל תקרא הרות אלא הירות . שאין לך בן חורין אלא מי שעומס בתלמוד תורה
 ובל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה. ׳שנאמר וממתנה נהליאל ומנהליאל במות:
. או דבור אהד . או אפילו  (ג) הלומד מחבית פרק אחד . או הלכה אחת או פסוק אהד
 אות אהת . צריך לנהוג בו כבוד . שכן מצינו בדוד מלך ישראל . שלא למד מאחיתופל
 אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו. שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי.
 והלא דברים קל והומר . ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאהיתופל אלא שני דברים
 בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו. הלומד מחבית פרק אהד . או הלכה אתת . או פסוק
7 לנהוג בו כבוד. . על אהת כמה וכמה שצי . או אפילו אית אהד  אחד. או דבור אחד
 ואין כבוד אלא תורד.. שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב . ואק מוב אלא
 תורה שנאמר כי לקה טוב נתתי לכם תורתי אל העזובו: (ד) כך היא דרכה של תורה:
 פת במלת תאכל ומים במשורה תשתה. ועל הארץ תישן. וחיי צער תחיה. ובתורה אתה
 עמל . אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך . אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא: (ה)
 אל תבקש גדולה לעצמך. ואל תהמוד כבוד . יותר מלמודך עשה : ואל תתאוה לשלהנם
 של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם . ונאמן הוא בעל מלאכתך
 שישלם לך שכר פעולתך : (ו) גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. שהמלכות

 פירוש ךש״י נמנית

 ממנו אלמא כמנודה קרו ליה קרא: אין לך בן חורין לפני שבני אדם מכבדים ומשמשים לפניו ומי שאינו עוסק
 בה מתרחקים ממנו כמנודה הזה : וממתנה נחליאל . למעלה מן הפסוק הזה כתוב וממדבר ממנה וממתנה
 נחליאל. כיון שנתנה להם תורה במתנה נחלו אל וכיון שיש לו נחלה עולה לגדולה שנאמר ומנמליאל במומ :
 (ג) או דבור אחד . של שעם דסמיך להאי קרא דואתה אנוש כערכי סמוך אידך קרא אשר יחדיו נמתיק
 סוד . לפי שמצא אחיתושל לדוד שהיה יושב יחידי ועוסק בתורה אמר לו למה אמה לומד יחידי והלא כבר
 נאמר מרב אל הבדים ונואלו . שוב שעם אחרת מצאו שהיה נכנס לבית מדרשו בקומה זקופה אמר לו והלא
 כבר נאמר ומקדשו תיראו שצריך לו לאדם ליכנס שם במורא כדי שתהא אימת שמיס עליו וכן הוא אומר
 בבית אלהיס נהלך ברגש לשון אימה ופחד . וי״א ברגש לכנס שם בכל כחו לפי שנאמר ברוב עם הדרת
 מלך . פ״א ללכת ברגישה ובמהירות לב״ה : ואתה אנוש כערכי חשוב כמותי . מיודעי חכם שלי כמו אנשים
 חכמים רדומים ומה דוד מלך ישראל עשה לאחימופל רב שהיה רשע ולא היה ראוי לכך . קראו רב ואלוף
 בשביל שני דברים . אדם הדיוש הלומד מחבירו שאינו רשע על אחת כמה וכמה . ואין כבוד אלא תורה
 כלומר לתורה אצריך לנהוג בו קאי : וה״ק אין כבוד בא לו לאדם אלא על עסקי מורה : כבוד חכמים
. ה ר ו  ינחלו . ולמה הס נוחלים כבוד בשביל שהם לומדים את התורה ויורשים אומה בנחלה ואין מוב אלא מ
 כלומר אין כבוד זה שאנו עושים ומצריכים לאדם לנהוג בו כבוד אלא ברבו שלימד לו תורה אבל לימדו
 אומנות אחרת כגון שלייא לנגרי לא . כבוד חכמים ינחלו . ראויים חכמים להנחיל כבוד ואחה חכמים
 תמימים הנוחלים טוב דהיינו תורה אבל חכמים בשאר אומנות לא . (ד) שת במלח תאכל . לא על העשייה
, ואין לו כר ו נ  הוא אומר שיעמוד בחיי צער כדי ללמוד תורה אלא ה״ק אפילו אין לאדם אלא פת במלח ו
 וכסות לישן אלא על הארץ אל תמנע מלעסוק בה דסושך ללמוד אותם מעושר : במשורה . מדה קטנה :
 (ה) אל תבקש גדולה . לרדוף אחר השררה ואל תחמוד כבוד להתכבד בתורתך שמתוך כך נראה כמי
 שעושה שלא לשמה : ששלחנך גדול משולחנם . הוא שכר שתקבל על למודה של תורא . נ״א יותר מלימודה
 יותר ממה שלמדת עשה מעשים מוביס וקיום מצות כדאמרינן כל שחכמתו מרובה ממעשיו חכמתו מתקיימת:
 (ו) שהמלכות נקנית כשלשים מעלות . אותן שכתובים בפרשת שמואל כשבקשו ישראל מלך ואמר להם דעו

 כי



 פרקי מיק ששי אבות
 נקנית כשלשים מעלות . והכהונה בעשרים וארבעה . והתורה נקנית בארבעים ושמונה
: בלימוד : בשמיעת האוזן: בעריבת ש2תים . בבינת הלב . בשכלות  דברים . ואלו הן
 הלב . באימה . ביראה בענוה . בשמחה . בשמיש הכמים . בדבוק חברים . ובפלפול
 התלמידים . בישוב . במקרא: במשנה. בטהרה. במיעוט שינה . במיעוט שיהה . במיעוט
 סחורה . במיעוט שחומ . במיעוט תענוג. במיעיט דרך אר״׳ן. בארך אפים . בלב טוב .
 באמונת חכמים . בכבלת היםורין: המכיר את מקומו. והשמח בחלקו. העושה סיג
 לדבריו. ואינו מהזיק טובה לעצמו. אהוב אוהב את המקום אוהב את הברית . אוהב
 את התוכחות אוהב את המישריס אוהב את הצדסות ומתרחק מן הכבוד . ואינו רודף אהד
 הכבוד. ולא מגיס לבו בתלמודו. ואינו שמה בהוראה . נושא בעול עם הבית . ומכריע

י לכף ״ ש ש ר ו ר י  ס

ן אותו  כי כך וכך משסמ המלך וכשתחקור הס שלשים ובריס עס אותן עבנויס בסנהדרין מלך לא לן ולא מי
 וכו׳ כ״ד מתנות כי־*ונה הן י׳ במקדש וד׳ בירושלם וי׳ בגבולים: באימה וביראה. שאין לבו גבוה עליו כנאמר
 יום אשר עמדת לכני ה׳ אלהיך בחורב ולהלן בעלי קריין אסורים ומתוך קלות ראשו של אדס והרהור.לבי הוא
 בא לידי קרי : בשמחה . לפי שאין השכינה שורה מתוך הצער אלא מתוך שמחה . בישוב הדעת במיעוט
 סחורה . לאמר מר לא תמצא תורה לא בסחרנים ולא בתגריס : במיעומ לרך ארץ . שלא יהא מצוי עם
 בני אדם בשוק : בקבלת היסוריס . מקבל היסוריס מאהבה : מתרחק מן הכבוד ואינו רודף אחר הכבול
 כחדא חשיב להו : שואל ומשיב נמי חדא היא . כלומר שאינו משיב את ששואל תחילה כדי שישיג תשובה
 הגונה : ומכריעו לכף זכות הדן את חבירו לזכותו : ומעמידו מל האמת . רודף אמת ושלום על הכל :
 שומע כל מה שרבו אומר לו ומוסיף אבל לא לסתור את דברי רבו : והמכוין את שמועתו כשהיא מורה
 הוראה מכרן באותו מנץ שאמר לו רבו אבל אינו מוסיף דבר לומר שכך אמר רבו אא׳יכ אמר לו רבו :
 ביישוב בחכמה דמרבה ישיבה מרבה חכמה : במיעוט שיחה ליצנות : בארך אפיס קשה לכעוס : בקבלת
 היסוריס כדאמרינן בברכות אשרי הגבר אשר תיברנו יה אימתי בזמן שתורתך תלמדנו שהקב׳׳ה מביא יסורים
 של אהבה לעוסק בה להרבות שכרו לעה״ב : בעריכת שפתים . שאינו מגמגם בד״ת אלא הותכן בל׳ ומוציא
 בפה . דאין ד״ת מתקיימים אלא בהוצאות פה דכתיב כי חיים הם למוצאיהם בפה : בבינת הלב בשכלת
 הלב לא שמעתי מה בין זה לזה : באימה כדאמרינן וכו׳ : בשמוש חכמים שדוחק ונכנס בבה״מ לשמוע
 דבריהם ולשמשן : בדקדוק חברים . לומד בחבורה : ובפלפול התלמידים שיפלסלו לפניו ויהכמוהו . כדאמרינן
 ומתלמידי יותר מכולם : המכיר את מקומו שעוסק בתורה כל שעה דמתוך כך מתקיימא תורתו בידו . מקומו

 הרי
 בית לוי 1

 נאה עומל בזויות זה והבן רוצם שיעמול רצונו של מקים הייני שאינם במלריגה גלולה
 בזויות אמר אזי היא עושה רצון הנן וגם כ״כ שיעשו לצון מלש בהבורא ב״ה ואע״פ
 יש לו נחת רוח מזה שעשה לצין הבן ונמצא הם צליקים נקלאו עבליס עבלי ה׳ ולא בנים
 הבן ההוא עושה לצון חלש באביו ומהסך ונמצא מי שהוא במלריגה הא׳ הוא כמו
 רצונו הקולם וזהו כוונת חז״ל בזמן שעושין משנת למלך שיכול לעשות ולהפוך לצין העליון
 רצינו של מקים היינו שהם במלריגה גלולה כרצונו הן בביאור התורה והן בכל הדברים
 שהם עוםין לצין חלש בהבורא ב״ה אזי ולכן כל התנאים ולבי שסילר המשניות נקרא
 כקראים בנים למקום ובזמן שאין עיישין לימולם בשם משנה כי היו במלריגה בנים

 למקום



 פרקי פיק ששי אבות יט
 לכף זבות . מעמידו על האמת . מעמידו על השלום . ומתישב לבו בתלמודו: שואל כענק
 ומשיב כהלכה . שומע ומוסיף: הלומד על מנת ללמד. והלומד על מנת לעשות. הםתבים
. והמבוין את שמועתו. והאומר דבר בשם אמרו. הא י למדת שכל האומד דבר  את רבו
0 גדולה ) : י כ  בשש אומרו מביא גאולה לעולם . שנאמר ותאמר בסתר למלך בשש מרד
 תורה שהיא גותגת היים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא . שנאמר כי היים הם למוצאיהם
 ולכל בשת מרפא : ואומר רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואימר ע״ן היים היא למחזיקים
 בה ותומכיה מאושר . ואומר כי לוית הן הם לראשך וענקים לגרגרותיך . ואומר תתן
 לראשך לוית הן עטרת תפארת תמגנך.. ואומר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד
 ואומר כי אודך ימ״ש ושנות חייש ושלוש יוסיפו לך : (ח) רב־ שמעון בן יהידה משום רבי
 שמעון בן יוחאי אומר . הנוי. והכה : והעושר . והכבוד . והחכמה . והזקנה . והשיבה :

י והבנים « ש ש ך ףן  £י

 קרו לשעמיה ולראיות שהוא מבין בהלכה כדאמרינן בסנהדרין כשלנין אח הלין למחר המחייב אומר אני
 במקומי אותה ראייה ואותו מעם עצמו שזכרתי אמש שלא מצא זי ראייה אחרת לזכות וכן המזכה : השמח
: ואינו מחזיק עובה לעצמו. שאינו  בחלקו שאס דואג בעניניו אינו מכרן בה : סייג לדבריו . שנימוקו עמו
 נושא חן בלבו על עצמו שהרבה תורה שהרי לכך נוצר ואינו מגיש לבו בלימודו הייני שאינו מתגאה בשני
 הבריות : אוהב את הצדקות ל״ג: תוכחות לכתיב הוכח לחכס ויאהבך . כל אלו המדות ראויות למתרחק
 מן הכבוד ואינו רודף אחר השררה שבא לידו ומתרחק ממנו ומסתבר דהכי הוה ליה למיתני ולא רדף אחר
 הכבוד ומתרחק מן הכבוד ומעמידו על בוריה של הלכה : על השלוס . שאינו מישב הדין אלא עושה ששרה
 ברצון . ומתישב בלימודו . (ז) שהיא נותנת חיים לעושיה . אוכל פילותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו
 לעולם הבא כי חיים הם למוצאיהם א״ת למוצאיהם אלא למוצאיהם בפה בעולם הזה ואומר ושיקוי לעצמותיך
 שיהא משקה עצמותיו בקבר . ושמא תאמר לחיים הוא זוכה אבל מי יאמר שיהיה זוכה לעושר שהרי יש לך
 בני אדם הנידונים בעניות שהמות טוב להם מן החיים לכך נאמר כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך
 איזה הדבר יביא את האדם למצוא הן בעיני האנשים הוי אומר ממון : ושמא תאמר ממון יתנו לך אבל
 לא תהא מכובד בין האנשים לכך נאמר עטרת תפארת תמגנך . ושמא תאמר אפילו שלא לשמה למד זוכה
 לדירים האלו לכך נאמר אורך ימים בימינה למיימיניס בה שלומדים לשמה יש להם אורך ימים וחיים ואצ״ל
 עושר וכבוד ובשמאלה למשמאילים בה עושר וכבוד יתנו להם אבל לא חיים ארוכים. ושמא תאמר לחייס יעישר
 זוכה אבל לא לשלום לכך נאמר ושלום יוסיפו לך: (ח) עטרת זה העושר תפארת זה בניס ותשארת בנים אבותס,

 והכח

 בית לוי
 למקים ולימודם היה זך ונקי והיו לומדים השייכים ללימוד היינו איזה מצוה שהוא
 לשמה וגם היו עושים בלימודם מצשיוה והיו לומד ועוסק בה יהקן העולם השייך למצוה
 מהקנים העולמות השייכים ללימוד ההוא ההיא וכמו שנוכל לתקן געשיות המצות כן
 ובודאי הם היו עושין רצינו של מקום כמו נוכל להקן בלימוד המצוה ההוא לשמה וזהו
 משנה למלך ולכן נקרא לימודם משנה וזהו כוונת חז״ל כל העוסק בפרשת עולה כאלו
 שפירש כש״י על תיבת לשמה כדי לעשות הקריב עולה כו׳ . הוא ע׳׳ד הנ״ל וזהו
 כו׳ כוונה רש״י ז׳יל היא שעיקר הלימוד כוונת חז״ל שאמרו כגון רשב״י ומכיריו שתורתן
 הוא לשמה כדי לעשות . פי׳ לתקן העולמות היתה אומכתן פירוש שםיו עושין אומנות

 ז ז במוכתן



 פרקי פיק ששי אבות
 ורבנים . נאה לצדיקים ונאה לעולם . שנאמר עמדת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא :
 ואומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם . ואומר תפארת בהירים בוהם והדר
 זקנים שיבה . ונאמר והפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלים
 ונגד זקיניו כבוד : (ט) רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מ־־ות שמנו הכמים לצדיקים
 כלס נתקיימו ברבי ובבניו: (י) אמר רבי יום* בן קסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך
 ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי
 לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומינו
 ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב. אמרתי לו אס אתה נותן לי כל כס!? וזהב שבעולם אין
 אני דר אלא במסום תורה. לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא
 זהב אלא תורה ומעשים טובים בלבד . שנאמר בתהלבך הנהר. אותך בשכבר תשמור
 עליך והקיצות היאתשיחך . בתחלכך תנחה אותך בעולם הזה בשכבך תשמור עליך בקבר
 והקיצות היא תשיהך לעולם הבא : וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך יש־אל טוב
 לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף . ואומר לי הכסף ולי הזהב נאים יי צבאות : (יא) חמשה
. תורה קי ין אחד. שמיש וארץ קנין אהד ן  קנינים קנה הקדוש בתך הוא בעולמו ואלו ה
 אברהם קנין אחל־ ישראל קגין אחד . בית המקדש קנין אהד : תורה קנין אהד מנין הכתיב
 יי קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. שמים •ארץ קנין אחד מנין. שנאמר בה אמר יי
 השמים כסא׳ והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקוש מנוחתי. ואומר מה
 רבו מעשיך יי כולם בהכמה עשית מלאה הא־ץ קגינך . אברהם מנין אהד מגין. דכתיב
 ויברכהו ויאמר ברוך אכרם לאל עליון קונה שמיש וארץ : ישראל קנין אחד מנין . דכתיב
 עד יעבור עמך יי עד יעבור עש זו קנית . ואומר לקדושים אשר :ארץ המה. ואדירי כל

״ו חפצי  2יףןש ףש

נל זקניו כבול והחכמה דזקניס מובא איכא תד מינייהו אייתר ליה נ  והכח תסארת בחורים כהס : והכבול ו
 ודרשינן ליה לזה שקנה הכמה: (י) המשה קניניס קנה הקלוש ב׳׳ה וכו׳. ה׳ קנני ראשית לרכו שבריאתה קודם
 העולם מסני שכשעלה במחשבה לבראות את עולמו נתקיים העולם בשביל התורה : שמים וארץ קנין אחד .
 שהם עמודים של עולם שנא׳ כה אמר ה׳ השמים כסאי והארץ הדוס רגלי נאמר כאן ארץ ונאמר להלן ארץ
: אברהם מנין שבראו ׳ ו כ  שנא׳ מלאה הארץ קניניך מה להלן שמי׳ וארץ אף כאן שמים וארץ וכתיב קניניך ו
 הקב״ה להיות קנינו של עולם ויתקיים בשבילו שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון ולמה בשביל

 :הוא
 בית לוי

 בתורתן שלמלו ותקנו העולמות השייכים פירוש חכמים למדו אותנו חכמה זו שבלשון
 ללימוד ההוא וע׳־כ פעורין מכל המצות כי יש כח להיוה משנה היינו משנה למלך אם
 היו פועלים בלימודם זאה הפעולה םפועלין לומדים לשמה כנ״ל וזהו ברוך שבחר בהם
 געשיות המצוה ממש כנ׳׳ל . היוצא לנו מכל ובמשנהם כו׳ ר׳׳מ אומר כל העוסק בהורה
 הנ׳׳ל שמי שלומד ע׳׳ד הנ׳׳ל הוא נקרא משנה לשמה דכה לדברים הרבה מ׳ פי׳ שמהפך
 למלך וזהי פירוש שאמרני שנו חכמים בלשון כוונת ורצין עליון בביאור ההירה לרצונו

 שביאר



 פרמי פרס ששי אבות
 הפצי בם . בית המקדש קנין אחד מנין שגאמ- מקדש יי כוננו ידיך . ואומר ויביאם אל
 גבול קדשו דר זד קנתה ימינו: (*א) כל מה שבי־א הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו
 אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתייו. ואומר יי

: ר כ  ימלוך לעולם ועד ; רבי חנניא ו

 פירוש רש״י
 שהוא קינה שמיב יאיץ שבשבילו העולם מתקיים . לפי שהוא קירב את הבריות תחת כנפי השכינה והחזירם
 למומב ואומר להם דברים הנזכר׳ בדחז״ל : ישראל קנין א׳ שנאמ׳ עם זו קנית ומנין שהעולם מתקיים
 בשבילן שנאמר לקדושים אשר בארץ המה וחזירי ר״ל שהם עיקר הדירה של ארץ : מקדש ה/ כוננו ידיך
 עדיין לא מצינו קנין הלא מפני שנאמר כאן מקיש ולהלן הוא אומר ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה
 ימינו מה כאן מקדש בקנין אף להלן מקדש בקנין . וכמה גמגומים יש בדבר לפי שהענין נראה בעינינו
 שהכריית׳ לא נכתבה כתקנה שהרי במש׳ פסחים ס׳ האשה לא שנינו אלא שלשה תורה ושמים וארץ ישראל
 ומביא ראייה לשמים וארץ מאותו הפשוק שנאמר באברהם קונה שמים וארץ : ה״ג ואומר לי הכסף ולי הזהב

 אמר ה׳ צבאות : (יא) אלא לכבודו . לשבחו : סליק.

 בית לוי
 וזה׳ המנץ מיהה ע״כ כשירצה האדם לכעוס
 אזי יחשב תיכף שצריך לשוב בתשובה לפניו

 כי זה הענין עיהה :
 חמשה הלמילים היו לריב״ז רבי אלעזר
 בור סוד שאינו מאבד עפה רבי
 יהושע אשרי ילדהו כי הנה בכל יום בת
 קיל יוצאה ואומרה שובו בנים שובבים הגם
 שאין אט שומעין אלו הכרוזים אעפ״כ יש
 בזה היעלה שאדם מעורר עצמו כמו האב
 שמעורר הכן הגם שאין הבן הולך בדרך
 חעוב מ״מ רחמי האב על הבן ומעורר אותו
 לעוג וכן בישראל בא התעורר׳ לסזור
 בחשובה וז״ש חז׳׳ל חיץ מאחר דהיינו שלא
 נתעורר בהשובה מן השמים אבל בודאי אילו
 היי חוזר בתשובה מעצמו היה מקבלין ממנו
 שלא ידח ממנו נדח כי אין לך דבר העומד
 בפני התשובה אבל של ישראל מתעוררים
 בזה התעוררה לשוב וזה ההתעוררת נקרא
 עפה זרעיו׳ לאדם המקבלה והאדם המקבלה
 הוא בבחינות אשה שמקבלה להתעורר בו

 וגם

 שביאר בהירה ונמלא ז כה לדברים הרבה
 דהיינו לבל הפשעים וביאורים שביאר היא

 בחורה כמשנה למלך :
 וזףןן שרמזו רבוהינו ז״ל בפסיק אנכי ה׳
 אלהך אנכי טעריקון אנא נפשי
 כהביה יהביה רבנן אמרי אמירה נעימה כת בה
 יהיב׳ יבואר על דרך הפסוק אם ים את
 נפשכם ופרשי-י רצינכם ונמצא נפש היא לצין
 וזה כיונו חז״ל אנא נפשי לצה לומר הי־צון
 שלי כתביה יהבי׳ היא הירה שבכהב יהבית
 לכם רציני שתוכלו להפיך אוהה לכצינכם
 ושמא תאמר אין לי נחה ר:ח בזה שאדם
 מהפך רצוני לזה אמר ר׳יא אמירה לשן
 החגלות מגלה אני לכם נעימה כר.׳בס יסיבת
 פי׳ נעימה גדולה יש לי מזה שכהובה יהיבה
 לכם ואהס מנצחין אוהי ע״ד שאמרו הקב׳ ה

 מנלחין אוהו והוא שמח •
 אל" תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפי
 מיההךנראה להנת איתא בזוהל הקדוש
 כשאלם הוא כיעס אז הנשמה בורחת ממנו



 לוי

 ושחקו מאתי כן הנמשל הבירא ב׳יה לית
 מחשבה הפיסה בי׳ כלל וכהן לכו הירח באש
 שחולה ע׳יג אש לנכה כלי שבזה כלחם נגל
 הילל הרע ואנו אומלים אשל קלשכ׳ במלוהיו
 ולוה ליו וקדש לכי בפלישיה כמ״ש לש״י
 קלישים ההיו פרושים ההיו שע״י המציה
 שאכו עישץ בהתלהבות ג־ול בחשק עצים
 אנו כ־בק־ם בפכימיוח המלוה להיא אש
 לנכה וכלחקים מ״ח־מל וכפי גילל התלהבו׳
 כן הוא ההלחקיה מהחומל ובא יותל להשגה
 הנורא אבל העישה בלי היזלהיית לק מלוה
 אנשים מלימיה היא כמי העבל חכ״ל שאין
 נוהן האש בכלי זיין בעה המלחמה וזה
 כוונת חז״ל אל החזיק עיבה לעצמך כלומר
 שלא תחזיק ההורה ותהא מקור גי׳כ לעצמך
 דהיינו הגיף כי לבך מצרה פירוש לשין צורה
 שניצר׳ בצורה להתגבר כח הצירה הלוחניוס
 לההלהבות בו על הגשמיות ולתדבק בצורה
 העליינה ויש עיד לבאר כי איהא בז הר בכל
 מציה שאדם עושה הקב״ה מהפאר בי ואומר
 אלה מעש־ בכ* ומלבד ה״ניליס עונים של
 זה האדם כזו האב שמדבר וחיזר דברי בנו
 הקען החייב לי וזה נקרא אלה וזה על
 אל״ה אני בוכיה וכן כל זמן שביה המקדש
 היה קייס היה מיכאל השר מקריב קלבטת
 למעלה דה־יכו הקרבכית שהקריבו ישראל
 למעה הוא הקריב למעלה דהייני הלאה
 דוגמהן למעלה וזהו ביונית רש׳י בחימש גבי
 אהרן שאמר לו משה למה אתה ביש כי
 לכך נבחרת פירוש בשביל כך שיאמר הקב׳יה
 כך עשה בני ויהפאר בך ובמדה זו ראוי
 לעבוד שהבורא יתפאר בו וזהו פירוש כי
 לכן נוצרה פירוש שתעבוד שיהפאר הבידא
 בך ויאמר כך עשה בני ולא תחויק עובה

 לעצמך :

 בית

 ונם שהקב״ה זורע זה העפת משלם לנו
 כאילו אנו בעצמיני עשינו וזה בלרך צלקה
 •שעושה עמנו וזהי זילע צלקיה פירוש הגם
 שהוא זורע העפה עושה עמנו צלקה ומשלם
 לנו כאילו אנו עושים וזהו לך ה׳ החשל
 כי אהה השלם לאיש כמעשיהי כאילו היה
 מעשיו הגם שהיא בא מרצין הבוב״ה לתתעירר
 מ״מ האלם עושה בו פעולה להתחזק בתתעירר׳
 הזה לא כן הרשעים אשר לא יקומו במשפע
 וזהו לאיתא בזוה״ק אשת כי תזריע ויללה
 זכר מיומא לאהעבלה לית לה בפומה אלא
 ילימ לילה אי להוי לכר כי לכר היא כח
 ההחזקיה בו ונקיה כינוי לחהחלשית כמ״ש
 הש כוחו כנקבה וזה שאמר ליה לה בפומה
 לק לכר שזה ההגבלו׳ הוא כח האלם שמחזיק
 עצמו לאיש בזה התעוללת ובזה יבוא שכלו
 האמיהי הראוי לו והנה רבי אליעזר עבד
 להבירא בההעיררה שיא משמים יי״י השיב
 רכבל כהן לכי ההילה וא־ כ הה ״י אדם כילד
 לאי שיעבוד מעצמו בהתעוררה דלהתא מעצמי
 וז״ש רבי אליעזר בור סול שאינו מאבל עפה
 כלומר עפה הזרעיוה של התעוררת ורבי יהושע
 אשרי יוללתי פירוש מה שהיליל הוא בעצמי

J ולא ע״י התעוללת ללעילא 
 א[] למלת הולה תלבה אל החזיק עיבה
 לעצמך כי לכך־ מצרת יש לדקדק למה
 אמר לשין לעצמך ולשון ניצרת לוקא והנה
 נקל״ משל לעבל שהמלך צוס שינמול עכסיסי
 מלחמה האיך לאחיז הכלי זיין והאיך שיעמול
 נגל הנלחמים אהו במלחמה מערה לחץ והנה
 בעת שלומלין אוהו אין מהנין בו אש שאין
 צ־לך לאש והבה זה האיש שלמל פעם אחת
 בא למלחמה ונעל זה הכלי זיין ועמל כך
 ועשה בו כאשר עשה בו כבראשונה ולא בהן
 בו אש כבתחלה וחנלםמים אהו כבשו אוהו

 תם מ



 ביה

 אח*י אחיי שמע אמרתי ולדברי הטו אזכיכס, הכת הוצאתי לאור ספר כתר תורה
 ח״ר מבנו של הגאון הק׳ איש אלקים מברדיעשוב זצלה״ה ויש עוד אתי עמ־ כמוס
 עמדי ח״ש להדפיסו ואין לאל ידי / ע״׳כ ספחהי למחירה זו הקעכה אזה הסנמוה מצד קי
 דוריכי אשר יעודין ויגידין כולם כאחד על עיב מפעלי ויבקשו מאנ׳׳ש לתת מהידם עלי /
 בעחהי באלה כי עהח יקפלו עלי זביכא ליקח מידי את המחברה הקעכה הלז׳ כדי כאיכל
 לגמור המלאכה אשר על מחםבהי עלהה בקען החל ובגדול כלה ובפרע כי ישמעו לדברי
 צדיקים הנאמרים באמה / וצדקה למען המלוה רבה. ואדכרכא מילהא כי הייהי מסחיפף בש״ק
 פ׳ קל־יםים בלל כ״ק הגה״ק מבעלז םליעי׳א העהיר עלי דבריו ודיבר עמי כחצה שעה

 להבעיח לו להוציא לאור את המחברה הנשארה ! ונענהי לדבריו .
 דברי המצפה ליםעות ד׳ כו״ח ביום הילילא דרםב״י הל־׳נ בעומר

 י־יק מאיר באלסאם

 וחבלי נפל לי בנעימים לקחה חלק בהורה ד׳ כעמם והן חלקינו בהרהך לפרש הקרא
 ואהה הציה אם בני ישראל , עם דברי שער אפרים איך פרי להדליק נר
 חנוכה בשמן שריפה הא כתיתי מכתת שיעורי׳ וההיתר היא ע׳׳י היאיל אי בעי מיחשילי
 וידיע דמקרא הזה קאי על נר חנוכה כמובא בבעה׳׳ע פרשה בהעלוחך כיזיב בהעלוחך
 אה הנרות וכתיב להעלוה נר המיד לב״ה נר ואחי: נר־ה םמוסיפין והילכין ו׳יב״ש נרות
 ואח״כ נר ׳ ואנן פסקינין להלכה כרב דפתילית ושמנים שאין מדליקין בשבת מדליקין
 בחנוכה / ומשם בארה / ואהה הצוח את ב״י ויקחו אליך שמן זית זן כתית למאור /
 היינו אפילו שמן שריפה דכהיהי׳ מכהה שיעורי׳ משום דלשריפה קאי ׳ להעלות כר תמיד.

 רומז על חנוכה כנ׳ל בבעה׳׳ע י ואם םגיהי בדברים אלה דהייב .

 מאיר באאמ־׳׳ר מו״ה דוד ז״ל

I f 



 ביד.

פת הדור והדרו סין צבי הירש  הסכמת כבוד הרב הנאון הקדוש חרפ שר התורה צדיק יסוד עולם סו
 שפירא שלימ״א האבדיק מוגקאטש.

 ךןן זה שכה ויוהל בהיותי אז בק׳ שיכאווא בל״ל כ״ק מלן אלומ״ר הקלוש רשכב״ה
 י זצלה״ה זי״ע בא לפני האברך המופלג בהורה וילאה חוער מגזע היחיס והמעלה מ׳
 מאיר מק׳ מעליעץ׳ וגילו ס׳ כתר תורה מהלב הגהי׳ק הלליק מו״ה מאיר ז צלה יה זי״ע בן
 לאותו צליק איש אלקים עיר וקליש מן שמיא כחית הגה״ק רשכגה״ג מגרליעשוג זצלה׳׳ה
 זי״ע לחפצו לזכות גכהר הולה להוציא לאולה לאלפיסו מחלש אילרא והולעתיו אז כי הס׳
 אשר בילו הוא רק חלק אחל אשר הלפיסו המחבר זצלה׳׳ה געלמו ויש עול לזה שני גקולש
 ח״ג אשר הלפיסו כ״ק אביו הגה״ק מברליעשוב זי״ע בעצמו בשנת תקס״ו אחרי פעירת
 בכו המחבר זי״ע אשר כסתלק בחיי אביו / ע״כ עוררתיו אז להלפיס גם הח׳׳ב שלא יהא
 כחצי לבר , ועתה הוליעכי כי חפץ להלפיס גם הח״ב וברכתי ברכות הכהכין תליה״ ש ,
 והמתחיל במצוה אומרים לו גמור לעובה למען תהי׳ תיירת ל׳ תמימה להלפיס גם הח-ב
 שאיכו בכמצא כלל / ובפרע כי הח״ב הוציא לאור עולם הגה״ק מבלל־עשוב ככ״ל ומי יוכל
 לשער רום ערך מכה שרף וקלוש כמוהו . וגם שמעהי כי הגה״ק איש אלקים הזגיל מקאזכיץ
 זיי׳ע בעת צאת לאורה הס׳ כתר תורה קנה ממנו מספר הרבה ספרים לחלקם ביעקב
 ולהפיצם בישראל / ע״כ ס׳ כזה איצ להסכמה כלל אך למען חזק ילים רפוה של תאי גברא
 יקירא הכ״ל תמסעסק בקלשים להקליבן על מזבח הלפיס מחלש ועושה הוצאות רבוה ע׳׳ז-
 ע-כ באהי במכהבי חלב לבקש מאחב״י קרבו כא אותו ותמכוהו ברוח כליבתכם ורוחב
 לבכם בכל מה לאפשר כלי לחזק ילי מלוה כזו והמסייעום יזכו לג׳ כתרים , וכהר ש״ע
 עולה ע״ג , וזכות חקלושים אשר בארץ החיים יגן עליכו בכל משאלותיכו > וכזכה לגאליכו

 בקלב הימים.

 באתי עה״ח אור ליום ואו עש״ק י״ע למב״י תרכ״ע מוכקאעש

 צבי הירש שפירא



 כיה

ר הרב הקדוש כנש־ק חרפ איה רשיי מופת הדור והדרו סרן מרימנאב שליטיא ו ט ד א ק י דת ב  תעו

̂"p אדמו״ר הכהן הגדול שליע״א פקד עלי לכתיב תעודה להאברן המופלג בהורה ויראה  
 י חו״כ מו״ה מאיר באלסאם מממלץ שמיגע א״ע להדפוס מחדש גם הח״ב מהס׳ הק׳
 כתר תורה מהרה׳ג הצה״ק ר* מאיר זצלה״ה בכו של אוהו צדיק פרקליעו של ישראל
 לשכבה״ג מברדיעשיב זי״ע ועכי׳י וכ״ק אדמו״ר שליע״א מבקש מאכ׳יש לקרב את המוכ״ז

 שיוכל לגעור המלאכה מלאכת הקודש בקרב ולזכות אה הרבים ,

 ולראוי׳ באהי עה״ח בפקודת קדשו יום ב׳ בחקוהי ל״ב למב״י הרכ״ע לפ״ק רימכאב.

 שלמה זלמן טארים


