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פרקי &בות •עסי•  m aהרב הגדול המובהק
רביגו משה בר מיימון ז ל
הנמלה שבה׳ והיא הנבולה )יהיה שיחסב שתגלית האלם סאהעזשל ע י
אמר שמואל
כא זה מאמי הככיא להודיענו ולהרחיק הלעותהלעות ולבטלם וסליעונלי*
קיסלהאבןתמןזאת המסכי) רלמסכתאמתימע׳מסלר ימעלסמרה
בין מסכתעלמת)מסכתע? ולא נמנא לה נמלא)הלב הנמל רבי׳ משה בן
מייסןיולפירשה בלשון הנל׳ ככלל פימשו למשנת שיתא סליי פירשה כלה
בלשון הסא)הרחיבכמסכת׳ הזאת המאמ׳ להי)תה יקלה כעניטימפני שהי׳
מלב במל)' האר׳ החש!ב)')הישל)׳)הפח!ת)׳ והמעוות*׳ אשר החסב;;הישל;
מהן מפטתהדרן ומשקלות המסצה הע)לה אל המעל)תהשכלי; כמ; שאמר
החכם שמע ענה;קבל מוסר למען תחכם באחליתן ;במעל;ת השכליו' ישינ
המשיג אל יליעתסלא;כמ;שאמל החל הנזכר על החכמה אסתכקשנה
ככסף;כמטסטם תחפשנה אז תנין יראת ה' ;לעת אלהים תמגא כל)מל
בכקשן החכמה ככסף !חפשן אותה כמסמונים מכה מ ה כקשה וחפוש
מליזותוהשתללו׳ יתלה שהמבקש על לרן הזאת אין ספק שימגא מסקש)
)יגיע אליו אז תבין יראת ה׳ ויע\ע אל יליעת; ליל בהבנתילאתהשס הבנת
אמתתלעות התורה שהיא יראתה שהי) טל) מלךבליסלבר קןלם בקשת
החכמה ובחכמה ילעאמתתם;הנלנהבהס;מנהל;מל במגיא)תלעת א
אלהיסשילעמכיא׳תהייתבמטאיעמלפתלא בקביה לכר כאשר היה לפני
בקש; החכמה)יליעתה״יתאיןספק שהיא תכלית האלם כמו שאמר הנביא
עה כי אס בזאת יתהלל המתהלל השכל וימע א)תי ט אני השם עשה חסל
משפע )נלקה בארץ ט כאלה חפנתי נאם ה' )אף על פי שהלבזל פילש זה
הפסוק פיסי טוב כפרק 3ד מן החלק השלישי מספל מולה הנמט' וחלש לט
בו חלוש נמל לא יעלכנ; זהב;זסכיתוסא מה שהטן ממלת בארץ יש לי
בפירושו תיספת מעט ראיתיה) לזכרו הנה שפי׳ קנת מללתי; לרן אחלתוהם
במלו׳ כי באלה חפנתי יש לי בהן חלוש אין ספקאנלי כסוס )אמתת»כמ)
כן במלת נלקה )משפט נראה ל׳ זולת מה שטל׳ כאן החכם האמתי זל)אולי
היאייתלנאותוהמאיםאת שניהם ימרו משניהם ה ס כ בעיניהם כי אין
חלוק בעיניה׳ בענין המכוון כלל;ראיתי לזסר מה שנרא׳ לי מ חל;ש בפתיח׳
הזאתשלא תהיה הפתיחה הזאת;אס היא קטנה עממה מחמש מ;ע<וה!א
שעקר הרמז באממ כי באלה חפנתי שבאל השכל;יל;ע א;תי נתן ב; טעם
למה לא;׳ להתהלל ט/לה השנים לא בשלשה הכזכליס בפסק שלפני; מפני
שאל) השני׳ ל ל השכל;ימעהם תכלי' חפז ה׳וסנתו במין הזה לל במין האלי
זהנרצ מ ממט לא השלשה הנזכלי לפניו ואם היותא; היותקגת׳לרן;מבא ׳1
התכלית לא אמ השכל;ימע כי אני ה׳עלאן אמ׳השכל;ילוע אותי וגו׳כלומ
אל? השני' הס תכליתלטני וחפט מן האלי והמניע אל רטן ה׳יתבלן אייצלין
לומ׳שהניעאל לב׳ ראוי להתהלל מ והמת! אומ׳השכל;ימעשני עניני׳מפני
שאינש אגלי ממאי במקלם הזה על ענין אחל מלפיס על שיהיה עטנם אחל
כלימל שהשם ית׳ כעני׳ השכל;ימע א;תי כי השמ;׳הל;לפי׳ישמשו בהם מעע
החכחי׳ על ק הם אגלי נאמלי׳ על שני הלכלי' יזה שמלתהשכל אנלי נפללי;
לא סמוכה למלת אותי ויהיה ענינה להשכיל כל מה שאפשל להשכיל) וללעתן
בכל הנמנאו׳ העלול!' יריעת מביאות סנה כמה שאפשר ס או יליעת מניאו׳
לבל שאי אפשר ללעתבחולתזה כלומר ש־קנה מן החכמה כל מה שאפשר
)בזה'לעאותי בעטן שיניע משכל; )מחכמת) כנמגאו׳ העלולות אל יריעת*
יל מגיא'׳ ידיעת! ויליעתמה שראוי להאמין ב! לחי;׳ א; לשלילה א; להרחקה
)יהיה עניני כמגין אז תכי׳ יראתה׳כי החכם הנזכל לפני הפסק אשל אנחמ
בו בפירושו לנה ב! בעל המלית הטיסת לכל כמ! שאמר החכם האמת זל
בפל׳הנזכל וכן אממ ט אני עשה חסל משפט ונלקה כארץ והס דברים כ
כ;לל<סכללרטה׳ר'לבלמעשי)כמטאותהנראהלישזכר) הנה לסמי שאי
אפשר לרעת רק טליעתללכי) כלכל אמן הנכאים סליעני נא את לרטן
)אלען כאש׳ סרני סרה כדק במק;מ! בחלק הא׳)אעפ שלא זכמ על הפסק
)זה עזר למה שפירשתי במלתהשכל)אפשל לומ׳ שיש בפסק מ!קלס ומאוחר
)יהיה השכל ט אני ה׳ עשה חסל משפח ונלקה כארץ;ימע אותי כי באלה
חפנתי נאם ה׳ ל״ל חפני מן האלם שילעללט!ביליעתם ילעאותי והוא ה
התכליתואפש׳לפרש בו שענינו וימעאותי!כי אני עשה משפט ונלקה בארץ
)יהיו שלשה עניני׳ מה שאפש׳ להשכיל! בנמצא; העל;ל;׳;יליעתהשי ביליעת)
)ילעבו שהוא עשה באלץ משפט ונלקה ל״ל ילע אמתת) )מטאעע ביליעת
דרכי) )ילעהצמחת! שהיא על הנמנאל אשר בארץ)כל אשר כה ויהיה באלה
חפנתי שב אל שלשתן כל;מ׳ באל; השלש ראוי להתהלל מפנ׳ שהםרטןהשי
מן האלם)המכמן בו לא בשלשה הראשנים וזכר השלשה ראסניס בעסר
שכבל נמכא מי שחשכהנלחתהאלס הוא הניעלממת ט)סת)מנה מן ה
,

מה תהלת! האמתית)תכלית הסבה ממט לכזה בעכמ) באל ארססטלו ליי'
הדעית הראשונות הנזעמת במלחת הארס יבאר שתכלית ההכלתה הי*
'ליעתל את השי יליעה אמתיתוק סרה הרבזל עטן השלש ממתהנזכרים
בפרק צג מהחלק השלישי נם אין ספק שחפץ השי גכ מן האלם שיתלמי*
כללכיג ללרט סלא) כפי היסלתכי כימ שיליעת לרכי השי הם לרן אל
יליעת! כן ההתלמותכללכי; ה!א מפנה הלרן אל ידיעיע ט הממ׳ שאפשי
לאלם שילמה בהם למלת קלט הס היקרו׳שכממת ה ס ט ׳ הנמבאות בנפש
האלם אשל בלעלסרחוק להשיג אל המעלות השכליות כאשר זכר במקומי'
רבי׳ ו ק זכי! כל חכם ואשר פירש הלב במלת אלץ הוא חמש מופלג כחום
)מפני שחכמי המחקי מבלו ספרי׳ כמד! האלם והאריכו ללבר בה׳ולסליעם
אין אפשל לאלס להרגיל ענמ; בממת המוכות על שיש! מ בנין חזק ויהי*
קבועות בנפשו)אין יוכל בעל מלות המעמתלתקן מעוות! בהם ראה הרב
?!ללהקליםלזאתהמספת׳פלק׳׳ יזסלבהסבקכלההנמן מן העניני׳אשל
האריס בהם חכמי המחקר כמו שזכר כפתיחת! )כאש׳ לא) חכמי לזנייל עיי
מיללת׳ פירוש זאתהמסכת' והפרקים אשל הקלי׳ הלב בלא;ר עגיטה כקש!
ממני להעתיקו להם כאשר עשו במאמר מורה הנסכים ;זה התלי להעתיק
ומה* אשאל להישירני אל האמתולהצילני משגיאה •
1

אמר

שמ!ואל

בן יהולה אכן תסן זל אמר הרב המחבר  Wהנה בארנו בפתיחת זה ה
החמר מה היתה הסבה בש)'המחבר זאת המסכתא בזה הסלר;זכלט נש
כן מב הת»נעלתבזאתהמסכת)יעלט פעמים רמת במה שקלם מזה החסר
ללבר םאתהמסכתא לברים מ)עיליס)להארין בה קנת אריס׳ מפני שהיא
אעפ שתלאה תועלתמסאל׳ לקלה להט׳)לעש)׳ מה שבא בכללה אינט קל על
כלכניאלסואיןכלעניניה גכ מ!כנים מבלי פי׳ אמן עם היותה מביאה
לשלמ)תנמל)הנלחהאמתיתומפני זה לאיתי להלחיבבזה המאמר וכבו
אמל) ל?ל האי מאן לכעי למה)יחסילא לעיין במילי לאטת)אין אנלט מעלה
נמלה מחסימת אלא הנסאה והיא המביאה אליה כמ) שאממלזל pmv
מביאה לילי רוח הקלש הנה התבאר מלבריהם שכקמ׳ מאמלי זאת המסכת'
תבא לירי נבואה והנני עתיל לבאר אמתת הלכל ההוא מפני שהוא סלל
חלק נמל מהמלות המוס)ראיתי להקליס קןלם שאתחיל בפירוש ההלכה
פרקים מועילים ילע מהם האלם הקלמיתויהיה לו נס כן מבא ומפתח במה
שאני עתיל לפרש)לעשהלכלים אשר אומר כאלו הפרקים !כ^ה שיכא מן
הפירוש אינם לברים שבליתי' אני מעצמי)לא פימשי' שחדשתים אמנם הם
עניני׳ לקטתי׳ מלכרי חכמי׳ בתללשותוכתלמול וזולתם מחסריהם)מלכרי
הפלוסופי׳ נם כן הקממ׳׳ והחדש׳' )מחסלי׳ הרבה מבט אלם)שמע האמי;
ממי שאמרו ואפשר שאביא פעמים מאחר אחל כלו מספר המסרס' כלשוננ;
)אי׳כבל זה מעואיני מתפא׳כמה שאמר מי שקל׳ ממני שאני כבר התולעת
סהשאעפשלאאזכילאמר פל;ני אתר פל)ני שזהאריסת אין תועלת ם
)אפשל שהיה מכיא זכמן שם האיש ההיא לחשוב מי שאין ל) חן שהלכר ה
ההוינפסלוכתיס מעשלא יבינהו ומפני זה ראיתי שלא לזסל האומ שסכתי
ללמל התועלת לק;לא ;לבאר ל) העניניס הנסני׳ כזאת המסכת׳;אני אתקיל
עתה ל זכור הפלקי׳ אשר ראיתי להקלימס הנה לפי סנתי והם שמנה פרקי' י•
,

פרק

הראשון

בנפשהאל׳)כחתיהלעשנפשהאל אחת)יש לה פעללרמיחלןק)׳ יקראו קצי*
הפעל)׳ ההם נפשו׳ ויחש' בעמל זה שיש לאל׳ נפשו׳רס׳ כמו שחשס המפאי'
על ששם ראשהרופאי׳ פתיחתספמ שהנפש)׳ שלש מבעית)חמנית)נפשית
)פעמי' שיקראו כחו׳ וחלקי יעל שיאמיחלקי הנפש)אלו השסייעס הפלוספים
הלבה פעמי׳)אינם מטי באמלם חלקי שהי' מתחלק׳ כהחלק המס׳ אכלה?
מ)ני׳ פעלותיה החלוק)' שהם כלל הנפש נחלקי' בחלקי' לכל המח;ב׳ מהחליך
ההם ואתה ׳ולעשתקין המל; היא לסאתהנפש;כסתי׳ וכמו שהמפא אשי
ילפא הנופו׳נלין שילעתחלה המף אש׳ ילפאהו כלן וחלקיו מה הס לסט ממ
ו1ף האל׳יגמלןשילעאיזהלברי׳יחל)ה))ישמעמה׳)אתה לבליס יבליא׳הנ
ןיסין

סמנה פרקים
ימי׳ אליה׳ כן חפ׳ הנפש)המצה למקן מללהאלם צריך שילע הנפש יסזיתי'
נמצה <חלקיה)מה יחלה א)ת׳)מה יבריא׳)מפני זה א)מ׳שחלקי הנפש ה׳ * הזן
נהי ה0מח)המרגיש)המדמ׳יהמתעירר)השכלי יכברבארט )הקלמט מ ה
הפר׳שדבריט אינם רק כנפ׳ האל׳ כי כח המזין שיזין מ האל׳איט ככח המזין
 | °ס הסיס)החמיר כי האדם נזין כחלק הזן מן הנפש אשר לי האטשית
והתמיר נזין כחלק הז ן מן הנפש החמירית יהנש׳ נזי ן מן הנפש אש׳לה יאמנ י
יאמ׳ על הכל נזיןבשתיף הש׳ לבד ילא שענינ׳ אחד בענמי יכן יאמ על האדם
^ י נעלי חיים מרגיש בשתיף השי לבד לא שתהיה ההרגשה אשי במי׳ האדם
היא ההרגשיאש׳ כשאל לח ילח ההלגש׳ אשי כזה המין היא ההלנש׳כענמ׳ אשי
?מין האחר אבל כל מין ימין מאשר לי נפש יש לי נפש אחת כלתי נפש האחי
'יתחייב) מנגעו זה פעליתימנפש זה פעליתאחמת יאפשר שתדמה פעלה
לפעלה)יחשב בשתי הפעלי שהן לבר אחל בענמייאין הדכרכן)המשל בזה
שלשה מקימיתחשיכייהאחל מהם זרח עליי השמש)האיר)השני זרחה עלי)
הירח)האיר)הנ׳הידלק בי הנר)האיר הנה כל אחד מהם נמנאביהאיר אכל
מבת זההא)ר)פעלי השמש יפעל האחר הירח יפעל האחר האש כן פעל
הרגשת האדם היא נפש הארס יפעל הרגשת החמ)ר היא נפש החסר)פעל
הרגשתהנש׳סא נפש הנשל)אין להן גדר שיקבנ׳אלא בשתיף השילכד)הכן ז ה
העני' שהיא נפלא מאר ינשל) מ הרב׳ בני אל׳ מן המתפלספי׳)׳חייט ממט
הלחקיתילעי׳נפסליתןאשיבאלס נ ת ט בחלקי הנפש יאימר החלק הזן ממט
הכח המיש׳ןהמחזיק יהמעכל יהמחה למיתמ׳יהמגלל יהמילייכלימ׳יהמבליל
הליחלעד שיפריש מה שנריך להזין בי)מה שכליך ללחיתי יהלכלים על אל)
השבעה כחית)מה יעשי יאיך יעשי)באיזה אבלים פעלתם ייתל נראתיייתר
נגלת)מה מהם נמצא תמיד)מה יכלה מהם לז מן קטבזה כלי לאיי במלאכת
הרפיאיןאין טרך לי בזה החקלןהחלק המרגיש ממני הכחי׳החמש׳המפלרסמי׳
אנלההמיןהסהרא)ת)השמע)הטעם יהריחיהמשיש יסאגמגא בכל שטח
הניף)אין לי אבר מייחל כמ) שיש לאלבעהכחי׳יהחלק המלמה היא הכח אשר
ישינם)ירכיכ קנתסאלקנתש)יפריד קנתס מקנתסילזהילכיכזההכח מן
העניניםאשריזכררשימיהסחשיםאחר העלמם מקרבת החישיאשר השיגם
עם ענינים לא תשינם כלל יאי אפשל להשינס כמי שידמה לאלם ספינת בלזל
ערק בא)יל)אלם שלאשי בשמים)לגלי) באל/יבהמה באלף עיני׳על ללך משל
והרבה מאל) הנמנעלירכיבם הכח המלמה)ימציא׳בדממייבכאן טעי המדברי'
סשתהמטנה הנרילאשר בט עלי) פנתהעעתס בחליקיתהמחיייב)האפשר
והנמנע שהם חשבי יהטאי בני אלס לחשיב ט כל מד)מה אפשר)לא ילע) שזה
הכח ירכיב עניני׳ שמציאיתםנמנעכסשזכרטיהחלק המתעירל סאהכח
אשר מ ישתיקק)יכסף האלם לרבר אחל א) ימאסס)חזה הכח יכאיאלפעלת
*קש׳הדבר)הבריחה ממט)בריחתדכל אחר א) התרחק ממט יהכעס יהרטן
נהפחליהגמרה)האכזרי) יהלחמט׳)האהכה)השנאה יהלכהמאל) המקרים
הנפשיים יכל׳ זה הפז כל אכלי הניף ככח היל על לקיחת לכל ינניעת) )כת
הרגל על ההליכה)כח העין על הראי׳יכח הלכלהתגבל אן לכמח בעתהפחל
וכן שאל אבליהמף הכלאים יהנסתלי׳הם יכחיתיה׳כלי׳לזה הכח המתעילל :
והכח השכלי ס א הכח הנמנ׳לאלס אשל מ ישכיל ומ יהיה ההשתללליבי יקנה
החכסת)מ יכליל כין המנינה)הנאה מן הפעלליאלי הפעל) מהן מעשי)מהן
עייניוהמעצי ממט מלאכת מחשכת)ממני מחשבי)העייני היא אשל בי ילע
האלם הנמנאלשאינ׳משתטתכפי מה שהן עלי) יהןאשל יקלאי חכסתסתם
והמלאכימחשכ היא הכח אשל מ ילמל) המלאמת כננמת)עכלת האלמה
והרשאל יהמלחמהמחשט ס א הכח אשל מ יסתכל האלכרכי שירנ׳לעסתן
אם אפשר לעסת? אס לאי)אס אפשר לעסתי איך כריך שיעשה זה שע)ר מה
שנריישנזכל מעני׳הגפשהנה)לעשזאתהנפש האח׳ אשל קלס ספיר כחיתיה
וחלקיה היא כחמר)השכל לה טרה)כשלא הניע לה הצירה יהיה כאלי מציאית
ההכנה בה לקבל הצירה ההיא לבטלה)כאלי היא מציאל הבל)סא אמר)  aבלא
י ע ת נפש לא טיב ריצה ל)מר שמניא)׳ הנפש שלא תניע אליה טרה אכל תהיה
גפש בלא לעת לא טיב אכל הלכרי׳על הטרי)החמר)השכליתיהלעייכמה הם
ואיך יניע) אין זה מקיימ)לא ינטרך במה שנרצה) ללבל על הממת)ה)א ׳)תר
דאגי בספר הנמאה אשר זכרט)בכאן אסס)ק כזה הפרק)אתחיל באחר:
י ״

פרק

השני

געצעיכס׳הנפש)ביריעת החלק אשר מ ימצאי המרי׳ הטיס׳)הרע)ת:יע
שהעבמתזהמטת התעמת אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש)סא
החלק המרניש)החלק החתגמרר לבל)בשני אל) החלקים יהי) כל העבחת
והמטת אמנם החלק הזן)החלק המלמה אין מטה מילא עברה שאין לעת
ממירה לאחל משניהם)לא מעשה כלל)לא מכל האלם בלעתי לבטל מעשיהם
אי למעטם מפעלה אחת :הלא תראה ששני החלקים האל) רכה ל)מרהזן
והמלמהיעסבעתהשנה הפעלה הממחלתלהם מה שאין כן כשאר כחית
הנפש אבל החלק השכלי יש מ מביכה אכל אני א)מ׳ שיש בזה הכח נ!כ מטה
ועגלה לפי אסנתלעי^בטלא) אמ)כתלעתאמ£י אבל אין מ מעשה שיאמ׳

פרקי אבות

כ

עלמ שםמצוהא< שהעברה סיזגם)לזה אמרתי למעלה ש מ נ י החלקי' האלה
ימנאי העכירית)המצ)׳ אמנםהמעל<תהם שני מיני מעללתהממת»מעל<'
ה#למת)כעלםשכי מיני פחייעתאמנסמעל)תהשכלמת הם ימצא) לחלק
השכלי מהס החכמה )היא ידיעת הסכית הלחיקית יהקליכית אחר יליער*
מטאיתהרכלאשל יחקיי סכיתמ)מהן השכל אשר ממט השכל העמנייהגא
המגיע לט בטבע חנה ל)מר המישכלית הלאשיט׳)ממט שכל נקנה)אין ז ה
מק)ימ)מהן זט׳ התמנה)טיב ההכנה יהיא לעמל על הדברילהכיט מהל$
בלא זמן אי בז מן קייב)פחתמת זה הכח חמשה כעל אל) א) הפכם אכל
מעלית המל)׳ ימנא) לחלק המתעירר לכלי יהחלק המרגיש בזה העניןאימ
רקשמשלחלקהמתעירר) :מעלית זה החלק רמת מאל סהיריתכלימר
יראתחטא יהנלימתיהמשר)העטהיהשפלי׳יההסתפקי׳יסא שקרא) חכמי'
עשיר)' באמרס איזה) עשיר השמח בחלקי יהנמרה יהאמינ' יזילתסיפחיתז'
זה החלק הלא לחסר מאל) אי להיסיף כהן אכל החלק הזן)המלחה לא יאמר
מ לא מעלה ילא פחיתית אך יאמר שה)א זן על יישר א) על כלתי יישר כימ
שיא מל איש פליט עמלי טיב אי בטל עמל) אי נפסל למיימ אי היא מרמה על
משר)אין בזה לא מעלה)לא פחיתית יזהי מה שרטט לזכרי בזה הפרק:

פרק

השלישי

בחליהנפשאמחהקלמיני׳טישלנפשכריאית)חלי כמי שיש לניף בריאית
)חלי יכריאי' הנפש היא שתהיה תכינתה יתסנתחלקיה תכינה שתעשה בה'
תמילהטיכיתיהפעליתהנאיתיחליה היא שתהיה תסנתייתסנת חלקיה
תכיניתשתעשה כהן תדיר הרעיתיהפעליתהמנינית)אמנם כליאיתהניף
)חליי מלאכתהרפיאית תחקיר עלמ יכמ) שחלי הגי פ) ילמ)להכסל הרגשית'
במה שהי׳ מר שהי׳ מתיק)במ׳ שמא מתיק שהיא מר)יניימ הנא)' בטרי כלתי
נאי׳ יתחזק תאיתייתרבה הנאתם כענינייאין הנאה בהם כלל לבריא׳׳יאפש
שיהיה בהן נער כאכילת העפר)הפחם)הדברים העשנים יהחמיגים מאל
)כילנאבאלימןהמזיניתאשללאיתאמ להם הבריאי אכל ימאסי איתס כן
חילי הנפשיתרטני לימי הרעים יבעלי המדיתהרעיתידמ) כמה שהיא רע
שהיא טיב יבמה שהיא טיב שהיא רע יהאלס הרע יתאיה לעילם להפלטת
אשר הס כאמת רעיתיירחה כעמל חלי נפש) שהם טיביתיכמנשהחיליס
כשידעי חלייס)לא ידעי מלאכתהרפיאיתישאל) המפאי׳יייליעים מה שגריר
לעשיתי)יזהחס ממה שידמה) ערב יה)א כהפך חלייס)יכריחיס לקחת דברי
הנמאסים )המרים ער שיבריאי נגסתם)ישיט לבחיר בטיב)למאיסברע
כן חילי הנפשי׳ ברין להם שישאלי החכמים שהם ריפאי הנפשיתדזהימםמן
הרעי׳ההסאשריחשביבהןשהןטימת)ירפאי איתס כמלאכה אשר ירפאו
כהממתהנפשאשלאזכלסבפלקשאחר זה אמנם חילי הנפשית אשר לא
ירגיש) בחליים)ידמ) מ שהיא בריאיתאי ירניס מ»לא יתרפאי אחרית למה
שיהיה אחרית החילה כשימשך אחר הנאיתמ)לא יתרפא שהיא ימו׳ בלי ספק
אבל המרגיש׳׳)הם נמשכי׳ אחר הנאיתיה׳ אמר׳ כהן התירי האמתי' מספרת
לבליהסט בשריר)׳ לגי אלן ימ׳ רנה לימד שהיא יטין לרייתכמא) יה)׳ ייסיף
לעכמ) צמא אן על שאינם מרגישיןבלבר שלמה החכ׳ עליי השל)׳ אמרררך
אייל ישר כעיני) ישיחעלענה חכם רינה ל)מ' ־סמע לענת החכם חכם מפני
שה)אמדיעטהררןשה)אישר באמתלא אשר יחשכה) שה)א ישר)אמר יש
לרן ישר לפני איש יאחריתה דרכי מית)אמר בחילי הנפשית בהי)תם בלתי
מדעים מה יזיקם)מה מעילם לרן רשעים באפלה לא ידע) במה יכשל) אן
מלאכתרפיאתהנפשיתהיא כמ) שאספר עתה בזה הפרק הרביעי:

פרק

הרביעי

גרשאתחלי הנפשיתהמעשים טיטם הס המעשים הסי׳ הממיצעי' כין שתי
קני)׳ ששתיהן רעהאחתמהן תיספ׳יהשניתחסמן)המעלי׳הן תסט׳נפשי)'
וקטני' ממינעיס כין שתי תמטי רעית האחת מהן יתרה)האחרת חסרה מ|
התמטי האלה יתחייביהפעלי׳ ההם יהמשל מ הזהימ׳ שהיא מרה ממינעת
בין מבהתאיה)בין הערר הרגש ההנא׳ יהזהימ׳היא מפעל)׳ הטיב)תגלנת
הנפש אשי יתחייב ממג׳ הזהיר)׳ היא מעלתהמלל אכל מכהתאלסא הקנה
הראשי ן יהעלר הרגש ההנאה לגמרי היא הקנה האחמן)שניהן רע נסר
)שתי תכיטיהנפש אשר מהן יתחייב ריב התאיה יהיא התגינ היתרה)העלר
ההרגשיהיא התכינ החסל' שתיהן יחל פתיח)׳ מפחיתי)' המל)' )כןהנליבית
ממינע כין הטלית)הפזיר )הגבירה ממינעת בין המסירה לסכנית)כין
רןהלכב)הסלסיל ממינע בין ההתנשאית יבין הנבלה)פיריש סלסיל היא
מי שמתכבד כראיי)איט מתנבל בדכר)ההתנשא)ת היא שיתכבל האדם י
מתל מן הלאיי ל) )הנבלה ימעה)היא שיעש' אלם מעשים בלתי המכים שיש
בהם פחיתית הרכה יחרפה )הנחת מ ס נ ע בין הקטמנ)הקנטלטת )
עין רמת הטבע לנה ל)מר ברמתהטבעמה שקילים בלעז מילרה יהיא מי
א ב  a 1שהיא

שמנה פרקים
שהוא בלא ל מ י יכלא מעשה לככלזיצטכעמ וקי מזמ והוא כעל הקטרוג
שיכא מחמל טבעו וחוס מזגו ו ס ב לבממיב׳ בין הנבלה ויתרון טוב הלבב
ומפני שאין בממתהאלה שם ימעבלשונט ברין לפרש עכיניה' ומה שמנים
מ הפלוסיפים לב ט!ב קולין מי שכל מנתו להטיב לבני אלם בטפ! וענת!
ובממונו ככל יכלת! בלתי שישינס נזק או מיין והוא האמצעי והנבל הוא
הפך זה והוא שאינו מנה להועיל לבני אלם בלבל אפילו כמה שאין ל< מ
תסמן)לא טורח ולא נזק וסא הקנה האחרון ויתרון טיבהלבכ היא שעושי
הדברים הנזכר׳ בלב)0ב)אפילו אס ישינט בזה נזק נמל או בזיון או טורח
רב והפסל ממבהוסא הקצה הלאשון והעטה ממוצעת בין הגאיה ושפלות
הלוח וההסתפקו'ממוצע בין אהבת הממון והעגלה והסבלטת ממוצע בין
הכעס והערל הרנשתחלפה ובזז יהבשת ממוצע בין העזות והביישכיתפי׳
נראה לי מרכלי למתי׳ זיל שמישן הוא אצלם מי שישלו חב בשתימשפנים
הוא הממוצעמאמלס ולא הבוישן למל ולא אמרו ולא מש פנים למל ואמרו
מש פנים לנן עלן ולא אמרו המישן ולזה סירתיה כך וכן שאר הממת ו
יכטלמ על כל פנים לשמותמונח׳ס להם כהסכמה שיהיו העניטם מוכנים
כהכרח והיבה פעמים יטע) בני אלם באלו המלות)יחשבו אחל מהקניית
ס)בומעלה ממעלות הנפשיפעמי׳ יחשכי הקנה הראשי{ ס ב כמו שיחשט
המסירה לסכטתמעלה ויקראוהמיסרים עצמם לסכטת נמרי' וכשיראו מי
שהוא בתכליתזאתהמלה רנה לומ'שמיסר עצמו לסכנו׳ומוסר עצמו למיתי
במנ׳ ופעמי׳ ינצל במקל׳ ישבחוהו בזה ויאמלו עלי; שזה נמר ופעמי' יחשכו
הקצה האחמן ס ב ויאמרו על פס׳ הנפש שסאסגלןועל העצל שהוא שמח
בחלקו ועל נעדר הלנשתההנאות לעובי טבעי) שהיא נזהל כלומ׳ ילא חטא
ועל זה המין מן הטעית יחשבו נכ הפזול ויתליןטיב הלבב מן הפעלית
הטומתוזה כלו טסתואמנ׳ ישובח באמת המטע ואליו צליךלחלם שיסין
וישקול פעלותיו כלם תמיל על שיתמצעי ורע שאל; המעלותוהפחיתיויאשל
למלות לא יניעו ולא יתישמ בנפש לק בפסל הפעלו׳ הכאז' מן המלה ההיא
פעמים למתיבז מ/אמן והרניל בהם ואס היו הפעלות ההם טימת יהיה
המניע לנו מה מעלה ואס הי! לעו' יהיה המניעלט מהם פחיתו׳ומפני שאין
האדם בעכעו מתחלתענינו בעל מעלה ולא בעל חסמן כ ס שנבאל בפלק
השמיני)הוא ילניל בלא ספק פעליתמקטניתי כפי מנהנקליביי יאנשיארט
ואפשר שיהיו הפעלות ההם מסנעיתואפש׳ שיהיו מיותמתאו מססלל כמו
שספרנו ותהיה נפשו סלה וראוי שילכו ברפואתו כדרך לפואתהטפו׳ בשוה
ו כ ס שהניף כשיצא מסיי נראה אל איזה צל נטה)ינא)יעמל כננלו בהפכו
עלשיסכאלהשמי וכשישתיה נסלק ידינו מן ההפך)צשיכ לעשות ל) מה
שיעמידהו על ס ו מ ק נעשה במתת בשיה )המשל מ כשנראה אד שהיתה
לו תכונה בנפשו וחסר כה נפשו מכל טובה לרב הביל)׳)זה פחית)׳ מפחית׳)׳
הנפש והפעל אשר יעשהו מפעלית הרע כמו שכארטבזה הפרקוכשנלנה
ללפאתזההחלילאנטסלהלגילכנרימת שזס כמי שירפא מ׳ שנכרעליו
הסם בלבל הממוצע הסה שלא יבליאס מחלאי!*בל בלין שנביאהו לפזר
פעם אחל פעםויכפל מעשה הפזול פעמי׳למתעל שתסל מכפס התמנה
המחייבת לכילות ויהיה קמבלהניעאל תכונת הפזור)אז יסלק  ITמפעלת
הפזור ונטה! לעסתפעלתהנלימת<ישק)ל עליהם)לא יותיר ולא יחסר!כן
כשנראהו מפזר נטה! לעסתפעלתהכיליתולשטתה אבל לא ישנה פעל ה
הכילותפעמי׳ רמתבשטתו פעל הפזול וזה החלו׳ הטוב היא סדר הרפואה
וסלה וזה שישיב האלם מן הפזול לנלימ ׳ותל קל ומתל קחב לשיכ משיבו
מן הכילות לנלימת וכן שיבנעלרהרנשתההנאה נזהר וילא חטאיותלקל
ויותר קלוב לסכמסככעל התאו׳ נזהל ולזה נכפול על בעל ההנאו' פעלת
הערר ההנאה יותר חשנכפול על צעיר ההרגשה פעלת התאוה ובקייב על
י ן הלבב מסירת עצמו לסכנה יותר ממה שנחייב המוסר ענמו בסכנו לכו׳
הלבב וכרמל הנבל כיתךון טיב הלבב יותר משנלניל מישיש לו יתרון לב
סוב כעלה ז ס סדר יסאתהמדות חכרה! ולזה הענין לא היו החסידים
מניחים תמנתנפסתיהס תכינה הממוצעתבשוה אן היו נוטים מעט לצר
היתר א) התסל על ל י ן הס״נוהשחילה רטט לו מל על דרן משל שהיו טעי׳
מן הזהירות לצל העלר הלנשת ההנאה מעט ומן הנמל׳ לצל מסירת נפשו
בסכנה מעט ומטיב הלבכ למי יתלון ס ב הלבב מעט ומן העט׳ לצד שפל!
הרוח מעט)כן בשא׳ הענינ׳ ואל זה העני{ רמזו באמרי לפנים משורת הדין
אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקנת המקומות)קנת אנשים
מהם נם כן מנטו'אחר הקצה האחמ׳ בטם וקום כלילו׳ והנחת הלעת אשל
ילנה לעסת אותו והנחת אכילת בשר!שתית יין והרחקת הנשי׳ ולמש הנמל
והשער ושכונת ההרים והתבודד במלבמת לא ע ס דבל מזה אלא על לרן
הרפואה ולהפסד אנשי המדינה נס ק כשיראו שהם נפסלים בחברתם י
ולאותפעולתיהש על שיפחמ מהפסד מלותיה' כעמרס ועל כן בלסלהס
למלבמת ולמקום שאין שם אלם רע כמאמר ירמיהו עה מייתננ׳ במלכי
מלון אזרחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים ענרת מנלים
וכאשר לא) הסכלים שהחסיליס עשו אל) הפעל! )לאילע) מנתם חשבו שהם
ע ו מ ת ומנו אליה' כחשב' שיהיו כסתם ויענו נופותם בכל מיני עמי)יחשב!

שהם קט לעצמם מעלה)מיה טיבה שעש< טונה )שסה יתקרב הארס לשם
כאל) השם יתברך שונא הניף)מנה לאכמ והם לא ירע) שאל) הפעלות רע
ושנהן •ניע פחיתותמפחתיות הנפשואין להמשילם אלא לאיש שאינו יולע
במלאכתהרפואה כשיראה בקיאים מהרופאים שהשקו חולים מטים למות
סמים הנקראים בערכי שחם חכעלגללעו קילקינטיירא ואשקמולאהוהנכי
ובלעז אלואי)כיוצא בהם ופסקו מהן המזין ונרפאו מחלי׳)נמלטו חן המות
הנלה נמייה ואמר הסכל ההיא אתר שאלו הלברים מרפאים מן החלי כל
שכן שיעמימ הבריא על בריאותו או יוסיפו גה והתיךל לקחת אותם תמיר
)להתנהג בהנהגת החולי׳ שהוא יחלה בלא ספק ק אלו הן חילי הנפש) כלא
ספק כלקחס הרפואה על הבריאות וזאת הת<לה התמימה מש.חתאותגו
כמו שהעיד עליה יודע׳תורתה' תמימה משיכת נפש ע מ ת ליאיזנ מחהמ
פתי לא זכרי לבר מזה ואמנם כינה להיו האלם טבעי הילך בדרך האממיי*
יאבל מה שישלולאכל בש/ו׳ וישת׳ מה שיש לו לשתו׳ בשווי ויכעול מה שמותר
לו לבעול בשווי וישכן במדיטתביושר ובאמונה לא שישכן במדברות וכהד
)לא שילבש הגמר והשער ולא שיעכ גופי והזהיר׳ מזה לפי מה שבא בקכל׳ואמ'
בנזיר)כפרעלממאשלחטא על הנפש )אמלולזל וכי על איזה נפש חטא
זה אלא שמנע עטמ מן היין צריך כפרה והלא לברי׳ קל וחימר ומה זה שנעי
ענמו מן היין כריך כפרה המנער ענמו מכל לבר ולכל על אחת כמה !כמה
)בדברי נטאיני וחכמי תילתיני ראינו שהיו מכיני׳על השווי ושמיר׳ נפשיוגלפמ
על מה שתחייבהו היערה יענה ה׳יתבלן על יל נביאו למיששאללטס יום אחל
בעילם אם יתמיד אס לאו והוא אממלזכריהי הנביא האבכיבחלש החמשי
הנזל כאשר עשיתי זה כמה שנייועניאית׳כי כמתס וספ!' בחמשי ובשביעי זה
שבעי׳ שנה הניס נמתוני אני כי תאכלו וכי תשתו הלא אתם האכליס ואתש
השות׳' ואחל כך טהאיתס ביוש' וכמעלה לכל לא כטס והוא אמרו להם כה
אמל ה׳ נכאיתלאמר משפט אמת שפטו וחסד ולחמים עשו איש את אחיו ו
)אלמנה)יתיס נר ועני אל תעשקו ולעת איש את אחיו אל תחשכוכלבככם
)אחי אחל כך כה אחל ה׳ נכאותטם הרביעי יטס ״חמשי וטס השביעי וטס
העשילי יהיה לבית ימרה לששון ילשמחה)למועדי׳טיבי׳ האחת והשלו אהס
ולע שאמת הם המעלותהשכליותמפנישהןאמתיותלא ישתנו כסשזכלמ
כפרק השט והשלום הם מעלית הממי אשל כהס יהיה השלים כעולם ואשוכ
אל כינת׳ שאם יאמרו אלו המתדמיס באמות מאנשי תורתנו שאיני מדבר כי
אס בהם שהם אינם עישי׳ מה שעושי׳ איתו מהטריח מסתם ופסיק הנאותיה'
אלא על לרך הלמיל לכחי׳ הנפש כלי שיהיו טטיםאלהצד האחד מעט כפי מה
שזכרנו בזה הפלקשלאוישיהיה האל׳ כן זהו טעית מהם כאשר אכאל והיא
שהתורה לא אסרי מה שאסרה ולא טתה מה שטתה אלא מפני זאתהסבה רנה
לומר כדי שנתרחק מן הכל האחליותי על כד ההרנל שאסר והמאכליש
האסורים כלס ואסור הבעילותהאסורות)האזהלהעל הקלשה ומה שהנל״ך
בגתיכתאשה וקלושין)עם כל זה אינה מותלת תמיל אכל תאסר כעתהכת׳
והלידה ועם כל זה מרי לכותי׳ למעט המשגל ומנעוהו במס כמו שכאלנו
בסנהדרין וזה בלו אמנם ט ט השי להתרחק מקנה מבהתאוה לחוק נמל
)לנאת מן המטע אל צל העלר הלנשתההנאה מעט עד שתתחייבותתחז'
בנפשותינו ת ס נ ת הזהימתיכן כל מה שכתורה מנתינת המעשחתוהלקע
והשכחה)הפאה והפרט!העולל! ׳)לין שמיטה)ייבל והצלק' לי מיזסמ זה כלו
קרוב מיתמיטובלבבעד שנרחק מקצה הנבלה רחוק גדול)נקלכלקצה יתמן
סוב לבב על שיתחזקלט לבטיב ובזאת הבחינה כחן מב המטת תמצאם כלם
שהן מלממתומלנילותכחו' הנפש כמו שאסרה הנקימ והנטירה וגאילתהלש
באמי) לא מקו' ולא תטזר עזב תעזכ הקי׳ תקים על שיחלש כח הכעס והלנ־ו
וכןהשכתשיבםעל שתסל מב!נתהכילותוק מפני שיכה תקום)הלית פכי
זקן כבל אינאביך ואתאמך לא תס!ל מכל הלבריס אשר יגיח לך!גימל על
שתסור תכונתהעזותותניעתכונ׳הבשתואחרכךהלחיק יק הקצה האחמן
רצה לומר חב הכשת ואמר הוכח תיכיח את עמיתך לא יעוח מפני איש על
שיסור רוכהכשת נס כן וישאל בדר האמנעיוכשיב' האיש הסכל בלא ספק
וישתדל להוסיף על אלו הדכריס כמי שיאסור המאכל יהמשתה מוסף על מ$
שנאסר מן המאכלים או יאסור הזזזג מיסף על מה שנאסר מן הבעילות ייתן
בל ממיט לעניים או להקדש מוסף על מה שבתורה על ההקדשות ועל הצדקן׳
והעלכין יהיה עושה מעשיהלע׳ והיא לא ידע ויניעאלהקצה האחד ויצא מן
המטעלנמרי ולחכמים בזה העני; דבר לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו והוא
כנמ׳דבני מערבא בפרק תשעימנדרי׳מרו בנטת המקבלים על עצמן שבממ
ונלליס על שישאמ כעין אסורי׳אממ שם כזה הלשון רבי אידי בשםר׳ יצתק
לא ליין במה שאסרה תורה אלא שאתה איסר עליך דכרים אחרים וזה הענין
שזכרנו בשוה בלא תיספתוכלא חסמן הנה התבאר לך מכל מה שזכרטהו
בזה הפרק שנריך לסין אל הפעלות הממוצעות)צלא ינא מהן אל קצה מן
הקצייתאלא על נד הרפואיולעמר כננמ כהפך וכמו שהאדם היודע כמלאכת
הרפואו' כשיראימזנו שנשתנ׳ מעט שנוי לא ישבת ולא יניח החולי להתחז על
שיצטרך אל רפואה חזקה כתכלית וכשידע שאבר מאבדי! חלוש ישמרהו
תמיל ויתרחק מן הלכלים המזיקים לו וימין למה שיועילה! על שיבריא
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אי על צלא ייסיף חולשה כן האלם השלם ציד ל) שיזמ׳ מחתי!
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תמיר וישקול פעל)תיו ויכחון תכונת נפשו מם מס וכל מה שיראה נפשי טטה
לצל קצה מן הקצוות ימהר ברפואה)לא יניח התמני הרעה להתחזק בשטתו
מעשה הרע כמ! שזכרנו וכן ישי׳לנגד עיניו הפחיתו׳אשר לו וישתדל לרפאתם
ממיל כחושזכלנו שאי אפשר לארם חכלתי חסרון שהפליסופים ככר אמרו
כבל הוא)לחוק שימנא מי שהוא כטכע למעלות כלס לניני לימל למעל)ת
המל)׳ ולמעלותהשכלמ׳ כזמן מוכן אכל כספלי הנכיאי׳נחנא זה כהס הרכה
אמלהןבעבליולאיאמיןוכמלאכיו ישים תהלה מה יצלקאטש עם אל)מה
יזכה ילול אשה ושלמה עה אמל סתס כי אלם אין נליק באל ץ אשר יעשה v
*ווכולא יחטא ואתה יולעשאלון הראשונים והאחרונים משה לכיכו לה אמר
אלי) השם יתכלך יען לא האמנתם כי להקלישני לעיני כני ישלאל על אשר
מריתס אתפי במי מריבת קיש על אש לא קלשתם איתי זה כלו חטאו ומליו
עה הוא שנטה לנל אחל מקטותממעלה למעלית המלותוהוא הסבלנות כ
כאשל נטה לנל הלנזניתבאמלו שמעו נא החלים לקלק עליו השם יתבלך
שיהיה אלם כמה! כועס לפני עלתישלאל במקום שאין לאיי לי הכעס י כיוצא
מ ה באיש ההוא הוא חלול השם ית׳מפני שמפעלותמ)מתכונותיו כלס למלים
והי) מקוים להניע בהם אל הגלחת העילם הזה והעולם הבא ואיך ילאו
גו הכעס והוא מפעלותהלע כמו שבארנו ולא יבא כי אם מתמנה רעה מ
מממנות הנפש אכל אמרו בענין מריתם פי הוא כמו שאבאר והוא שלא היה
?דבל• עס שכלי ולא עם מ׳ שאין לו מעלה אכל עם אנשיי שהקטנה שבנשיהם
הייתה כיחזקאל בן מזי כמו שזכרוהו החבמי' יכל מה שיאמ׳או יעשהיכחנו׳
ל ראהו שכעס אמרי שמא אין עלי) פחיתית מדהילילא שהיה יידע
הש י;:עס עלינו כבקשת המיס ושאנחנו הכעסנוהו יתברך לא היה כועס
ואט לא מטטלהשי שכעס בלבלו אליו בזה הענק אבל אמר קח את המטה
והקהל אתהעלה!ממי והנה ינאנו מ מ נ ת השער אכל התרנו ספק מספקי
״יה שנאמרו מ דבלים לביס!נשאל פעמים לביתא  rה חטא חטא וראה
יי :פ;י»מר בו)מה שאמרנו מ אנחנו והאמתיעשה ד י ם ואשוב אלמנתי כי
כ^-היה האדם שוקל פעלותיו תמיד וממין אל אמצעגתס יהיה כמדרגה ה
העליי׳נה ממדרגות בני אדם <בזה יתקרב אל ה' יתברך וישיג אל טימ וזהו
הדרך השלם שבדרכי העמדה וכבל וכל! החכמים זל זה העני} וכתמעליו
ואמלו כל השם איחותיו ומשגיח כה׳ זוכה וריאה כישועת! של הקיבה שנאמר
!שם דין קראנו בישע אלקיס אל תקרי ושם אלא ושם והשימאהוא השעור
'לסברא זהו העטן אשר פירשנו כזה הפרק כלי בשיה וזה שעיר מה שראינוהו
שנליך בזה הענק:
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צהשתמש הארס בכסת הנפש לצד תכלית אחת צריך לאלם שיעביר כחות
נפשו כלס לפי הדעיתכפי מה שהקדמנו בפרק אשל לפני זה וישי' לנגד עיניו
יבמיד תגלי׳אח׳והי׳השגתה׳יתכפי יכילתהאליללעתאותי)ישייפעליתמכלס
ותנועותיו ומנוחותיו וכל לבליו חביאי׳לזה התכליתעד שלא יהיה בפעלותיו
לבל מפעל *הכל לנה לומל פעל שלא יביא אל זאת התכלית והמשל מ ש
שישים המנה באכילת! ובשתית! !משגלי!שנת! )יקיצת! ומטעת! ומנוחתו
בבריאות נוס לבד והמנה בבדאו׳ נוע! שתמצא הנפש כלים בליאי׳!שלמי׳
לקנותהחכמותוקטתמעלותהמדיתומעליתהשכליותעד שיגיע לתכלית
ההיא ועל זה ההקש לא תהיה אז מנתו אל ההנאה לבל על שיבחל מן המזון
!המשתה העלב וכן כשאר ההנהגות אכל ימין אל המועיל וכשיזלמן ש
שיהיה ערכ יהיה וכשיזדמ׳ שיהיה בלתי ערביהיה או יכמי' אל העלב על דלך
חכמת הרשאה כמי שחלשה תאותו למאכל ויעירה במזוטתהמתיבלות ה
הערמתשנפש האר׳ מתאו'להם וכן אס תתעורר עליו חרה שחורה יסירה
בשמיעת הנמנים ובמיני זמלוכטיול הנניתיכנינים הנאים וחטרת הצומת
הישתוכיונא בהם חמה שילחיכ הנפש ויסיר חלי המרה השחירה מחנו ו
והמנה ככל זה שיכייא אממש ותכלית הסנה כבליאו׳ גופו לקנות חכמה
וכן כשיתעסקלקנית ממון יהיה תכלית סנתוכקמט שיוציאהו כמעלות
ושימציאהולסשימס ולהמשיך מציאותו עד שישיג וירע מהשי יתברך מה
שאפשר ללעיט ועל זה הדרך יש למלאכתהרפואה מבוא גדול מאל כמעלות
וכיליעתהיית וכהגיעאל ההצלחה האמתית ויהיה לסלה וכקשתה עמדה
מן העבוחתהנלולותולא תהיה אז כאריגה!כנגר!׳ כי בהנשעל פעלותיט
וישומפעלות אנושיות מביאות אל המעלו' האמת״׳ כי האדם כשיבא)יאכל
ן ק ערב על החיך טוב הליח שנפש האלם מתאוה לו והוא מזיק לאדם ו
ואפשר שיהיה סכה לסלי קשה א! למיתת פתאס וזה והבהמה אצלי סין)אין
זה פעל האלם מאשר הוא ארם כעל שכל אמנם הוא פעל ארס מאשר הוא
כעל חי נמשל ככהמותנלמו ואמנם יהיה פעל האנושי כשיאכל המועיל לכל
ופעמים יניח העלב)יאכל הנמאס כפי בקשתהסעיל וזה הפעל לפי הלעת
נמה נבלל האלם כפעולות׳) מזולתו וכן כשיכעול כשיתאוה מבלתי ש
מ
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שישמור הנזק)התועלת יש ל) זה הפעל מאש׳ ס א כעל חי לא מאש ה<א אלמ
נאפשר שתהיה הנהנת! כלה לפי המועיל כמו שזכרמ אלא שישים תכלית ב
בריאות טפו ושלימת! מהחולים לכר ואין ז ה חסיד כי כמו שבחר זה הנאת
הבריאות בחר זה האחר הנאת המאכל או הנאת המשגל וכלס אין תכלית
אמתות לפעולתם אבל הנסן שישים תכליתכל מה שיתעסק בבריאות נופל
והמשך מטאותו על השלמות כרי שישאל! כלי כחית הנפש אשר הם אכלי
הניף שלחים ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המרו' וכמעלותהשכליית
וכןכלמהשילמלוהומןהחכמותומןהלעזתמה שהוא מהן לרך לתכלית
ההיא!אף על פי שישתלל במה שאין ס לין ולבלים ומה שאין תועלת ל! ב
כתכלית ההיא כשאלת החשבין !ספל החלושים והתחבולות ולהלמת
משאלותאלהנלסהומשיכתהמשקליס והרכה נ\!נא באלו יהיה הסנה בהם
לחלל השכל והלניל הכח השכלי בלרכי המופת על שיניע לו לאלם קטן
ידיעתההקש המופתי מזולת! ויהיה לו זה לרך שיניע בה ליליעתאמתת
מביאות! יתברך וכן בדרכי הארס כלס אין כריך שידבר אלא במה שיקא
לנפש! כ! תועלת או ידחה היזק מטפו או כחכמי או במעלה או בשבח מעלה
מעולה או לגט' ננית מנונה כי קללת כעלי החסיונותמכרס לנטתאס יהיה
הכונה בו לחסרס אנל בני אדם עד שיתרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם הוא
לבר מחוייב והיא מעלה הלא תראה אמרו השייתברך כמעשה ארץ מנרייאשר
ישבתם כה לא תעשו ימי וספור הסלומיי׳ וכל מה שבא במקרא מספור נגות
כעליחסרונויוזכר׳לגנאיושכחהסיבי' והגדלתי אין הכוני בי רק מה שזכרתי
לך עד שימשכי בני אד אנלהדרכי׳ הסכי׳ האלה ויתרחקו מדרכי הרעי׳ההם
וכשישייהאדיסנתו אל זה הענין יבטל חפעלותיו ויחסר מאד כי מי שימין אל
זה העניין לא יתעורר לפתח המתל׳' בזהב או לעשוי רקום זהב בכנדיג הנא׳
אס לא ימין בזה להרחיב נפשו כלי שתבריא יירחיק מחני חליה עד שתהיה
בהירה זכה לקבל החכמו׳׳והוא אמרם ולדירה נאה ואשה נאה ומטה מינע׳
לתלמידי חכמים כי הנפש תלא' ותעדר המחשבי בהתמד׳ עיון הדברים כמו י
שילאההניף כעשותוהמלאכו' הכברותעדשיטחיינפש!אז ישיכלמזנו ה
השוה ק נריך ה נפש נכלהתעס׳ במנוחת החישים כעיון לפתיח׳'ולעניניס
הנאים על שיסול ממנה הלאותכמו שאמרו כי הוו חלשי רכנןמנרסייהו הוו
אמרי מילי לכדיחותא ויחשכ שעל זה הנל לא יהיו אלו רעות ולא מעשה הכל
רנה לומלעשיתהפתוחיםוהניוליס בבנינים ובכלים וכנליס ורע שזאת ה
המדרגה היא מדרגה עליונה מאד וחמוד׳ לא ישיגוה אלא מעטואחלהלגל
גדול וכשיזדמן מניאתהאדס שזה ענינו אני אומר שהוא למטה מן הנביאים
רכה לומר שישמש כחותנפשי כלם וישי' תגליתם ידיעת השי לכד!לא יעשה
מעשה קט; או גדיל)לאידברדבר אלא שהפעל ההוא או הדבר ההוא מביא
למעלה א! למה שמביא אל מעלה!היא יחשב ו יסתכל בכל כעל ותטעה ו
ויראה אס יביא אל התכלית ההוא א! לא יטא וזהו אשר בקש ממט יתברך
שנסין אליו באתרו ואהבתאתה׳אלהיך בכל לכב ובכל נפשך וככלמאדך
רנה לימי ככל חלקי נפשך שתעשה כל חלק ממנה תכלית אחת והוא לאהבה
אתהש וככר הזהיר הנביא עה על ז הנה כן ואמי ככל דרכיך דעהו ופירשו
חכמים ואחרו אפילו לדבר עבירה רנה לומר שתשים לפעל ההוא תכלית נ
והוא האמת אףעל פי שיש דבר עבירה מכד אחד וכבר כללו החכמי׳ עליה״
השלום זה הענין כלו בקנרה במלותמועטו' מורות על זה העכין הירא׳ שלמי
מאד עד שאתי כשתבחן קנר המלו׳ איך ספרו זה הענין הגדול והעט׳כלו אש׳
חברו בו חכורי׳ ולא השלימוהו תדעשנאמ׳ ככח אלהי כלא ספק והוא אמרם
בטאתיהם וכל מעשיך יהי! לשם שחיי וזהוהענין אשר כאלטהוכזההפלק
וזה שעול מה שלאיטה! לאוי לזכלו הנה לפי זאתההקלמה :
?
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בהפרש אשר בין החסיל המעילה יכין המכש את יצמ והמושל בנפשו אממ
הפלוסופיס שהמושל בנפשו אף עלפי שעושה המעשים הטובים והחשובים
הוא עושה אותם והוא מתאוה אל הפעלות הרעולג ונכסף אליהם ויכבש את
יגרו ויחלוק עליו בפעלותיו אל מה שיעירוהו כמתי ו יתאות! ותכונ׳נפשו
ויעשה הטימתוהוא ממער בעשיתס ו כזיק אכל החסיר הוא נמשך לפעלתו
אחר מה שתעירה! תאות! !תכונת! ויעשה הטימ' והיא מתאוה ונכסף אליה'
ובהסכמה מן הפלוסופים שהחסיר יותר חשיב ויותר שלם בנפש! חן המושל
בנפשו אכלאמלו אפשר שיהיה המושל בנפשו כחסיד בעניניס לבים ומעלתו
למטה ממט כהכל׳להיות! מתאוילפעלהלעואף על פי שאינו עושיאות׳מפני
שתשוקתו ללעהיא תמני לעה בנפש וכבל אמישלמ׳עליו השלו מול בזה אמי
נפש רשע אותה רע ואמר בשמחת החסיל כמעשי הטונות והצטעל מי שאינו
צדיק בעשיתסזה המאמר שמחה לנדיק עש!תמשפט ומחתה לפעלי און זהו
הנראה מלבלי הנביאים נאיתלמה שזכרוהו הפליסופיס וכאשר חקרנו דברי
החכמים בזה הענין נמצא להם שהמתאוה לעבירות והנכסף אליהם יותר
חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאוה אליהם ולא יצטער בהנחתם על שאמרו
א נ  in 1שכל

שמגהפרקיס
שכל אשר יהיה האלם מיגרחשוכ ויותר שלם תהיה מתי תשוקת! לעבירות
והצטערו בהנחתם מתר נחל)הביא) בזה לכלים)אמח כל הנחל מחברו
יברי נחל ממט ולא לים זה על שאמרו ששכר המושל בנפשו נחל לפי רוב
צער! במשלו בנפש! )אמר! לפ!ס נעלא אנרא)יותר מזה שהם ט! להיו׳ האלם
מתאוה לעבירות על שהזהירוהו מלומר שאני כטבעי לא אתאיה לזאיהעגיר׳
)אף על פי שלא תאסרנה התורה והיא אמרם רבן שמעון בן נמליאל א!מר לא
יאמר ארם אי אפשי לאכול כשר כחלכ אי אפשי ללכיש שעטנז אי אפשי לבא
על העריה אלא אפש׳ ומה אעשה ואבי שבשמים נזר עלי לפי המובן מ
מפשוטי שני המאמרי׳ כתחלתהחחשבה הן סותרין זה אתזה ואין הענין כן
אבל שניהם אמת)אין מחלוקת ביניהם כלל והוא שהרעות אשר הן אנל ה
הפליסיפיס רעית אשר אמר! שמי שלא יתאיה אליהם מתר חשיב מן המתאוה
אליהם ויככיש יצרו מהן הם העניניס המפילסמיס אנל כל בני אלם שהן רע!׳
כשפיסת רמים וגנבה ינזלה יאינאה )להזיק למי שלא הרע ל) !לנמיל רע
למטיכ ליולכזית אכ ואם וכייצא כאלי יהן המצית שאחמ עליהם חכמי׳שאל!
לאנכתמלאויםהםליכתבויקלאו איתס קנת חכמים הלאסניס אשר חלז
חלי המלבליש מטת השכליות ׳אין ספק שהנפש אשר תכסלף לדכר מהם
)תשתוקק אלי) שהיא חסלה!שהנפש החשיבה לא תתא)ה לדבל מאל) הלעות
כלל ולא תצטער בהמנעהמהס אכל דכריס שאחת עליהם חכמים שהמבש
יצרי מהם היא יותר חסכ!גמילו ייתר גדיל הס התומתהשמעיית)זה אמת
שאלמלא התירה לא היו רעית כלל ימפכי זה אממ שצליך האדם שיניח נ פ ס
אוהכת אלת{ ולא יהיה ל! מינע מהן רק התירה יכיזין חכמתם עה כמה ט
שהמשילו שהם לא אמרו אל יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש אי אצשי לנטב
אי אפשי לכז י אלא אפשי ימה אעשה ואבי שבשמי׳ נזר עלי אבל הביא! דברים
שמעיים כלס כשר בחלב ולבישת  p v r tועריות ואלו המצית יכיינא בהם
הס אשל קראם השם יתברך חקתי אממלזל חקי'שחקקתי לך אין לך רשות
להרהל בהןיאיחית העילם משיבין עליהם)השטן מקטרג בהם כנין פלה
אלימה ושעיר המשתלח ומיואשל קראי איתםהאחמניסשכליית יקרא! מצית
כפי מה שבאר! החכמים הנה התבאל לך מכל זה שאמלט איזו חן העמלות
יהיה מ׳ שלא ישתוקק אליהם ׳ותלחשי ב מן המשתוקק אליהם ויכבש יגלו מהן
ואיזי מהן יהיה הענין מ כהפך יזה חחש נפלא כהעמיר שני המאמלים
)לשינם סרהעלאמתת מה שבארנו וכבר נשלמה מ נ ת זה הפרי ג
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במחיצה וענינה הלכה ימצא במרלשי' )באגדות ויש ממט כתלסל שיש מן
הנביאי׳ מי שיראה השי מאחרי מחיטי ל מ ת ומהם מי שיראו מאתרי מחיטי
מועטיתלפי קרבת׳אל השי ילפי מעלתי בנמאה על שאמלו מלעה לאה הש״י
מאחר מחינה אחתכהירה כלומר מזהירה )היא אמרם הסתכל באשפקלרי'
המאילה הנעשתמניף המזהיר כשהםיכזמכיתכמו שהתבאר בסף כלים
)המנה בזה הענין מה שאומל לך יהוא שאנחנו באלט בפרק השני שהמעלו׳
מהןשכליותומהן מעלות ה מ מ ת י ק הכחתיות מהן פחתיית שכליות כ
כסכלית ומעוט ההבנה ולוחק התמנה ומהן פחתיית המלות כריב התא!׳
והגאוהוהלנז והכעס יהעזית ואהבת הממון והחמה להן והן לבות מ
מאל וכבר זכרנו הסדר בידיעתה בפרק הרביעי ואל! הפחתיות כלם הם
מחיציתהמבליל!׳ בין האלם!כין השי מאמי הנבי׳מכאר זה כי אם עונותיכם
היי מבדילים ביניכם לבין אלהיכם יאמר שעיטתיהם!הם אלו הרעות כמו
שזכלט הס המחיצית המבדילות ביניט וביטית׳!דע שכל נביא לא יתנבא
?1א אחר שיהיו לי כל המעלית השכליות וריב מעלותהמדותוהחזקית שבהן
והוא אמרם אין מ מ א ה שירה אלא על חכם נמר ועשיר חכם ס א המלל
המעליתהשכליותבלא ספק ועשיר הוא המעליתהמל!ילל ההסתפקו׳מפני
שהסקיראיס המסתפק עשיר יהיא אמרם כגללהעשיל איזהו עשיל השמת
׳?< ל ל שיספיק לי כמה שהמציא ל! זמנו ולא ילאג למה שלא המציא לו
ו ק נ ט ר גם כן סא ממעלית המלית ר״לשינהיגכחיתמ כפי הלעת והעצה
כ ס שבארנו בפרק ה׳ ׳היא אמרם איזהו נמר הכיבש את יצרו ואין מתנאי
הנביא שיהיו אצל! כ 3מעליתהמד׳תעל שלא יפחתהו פח־תי׳ששלמה הנביא
העיל עליי הכתיב בגבעין נלאה ה׳ אל •שלמה יחציט לו פחיתית מ ח ת וסא
ריבהתאוהכבאןר בהרמת נשים יזה מפעלית ת מ נ ת חב התאיה ואמר
מבואר הלא על כל אלה חטא שלמה יכן דוד הנביא עה אמר»1היישראללי רב
טרישראלימצאטאיתוקעלאכזרמתיאףעלפישלאשמש כה כי אם כגרם
)בהריגת המפרים יהיה לחמן לישראל אבל בא כבאי׳ כדברי הימים שהשי
לא הרשה! לכניתביתהמקרש ולא היה ראוי בעיניי לזה לריב מה שהרגאמ'
אתה לא תבנה המת לשמי כי דמים רבים שפכת לפני ומצאנו באליהו זל מד
הרגזטת׳אף על פי ששמש בה במפרי׳יעליהם היה כיעס אמרו חכמי׳ שהשי
לקחו יאמר לי שאין ראיילמסל ככני אדם ולהיותלהס לכהן מי שישלו קנאה
כתו שישל! כי ימיתם יכן מנאט כשמואל שפחד משאול וביעקב שפחד מ
מעסאלוהמ״ות^יוכח כהן הס מחיצות השם ית׳ עם הנביאים עליהם
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השל? ומי שיש לן שתי מל»*א) שלש בלתי ממוצעותכמו שבארמ נפיק ה
הרביעי נאמר מ שראה השי מאחר שתי מחיטת א) שלש ולא תרחיק המיג
חסמן קצתהמחתהממעסת במדרג הנמאה שאנחט מצאט קנת פחייע'
המחתימנלמ הגמאה לגמרי ככעס אמר) כל הםעס אם נביא ס א כ0את»
מסתלק׳ממט)הביא! ראיה מאלישעאשר נסתלקה ממט הנבואה כאש׳ too
ער שהסיר כעסו והוא אמרו גאתה קחו לי מנג( )האנחה )הלאנה של יעקכ
אביט עלי) השלים כל ימי התאבל) על מסף נסתלקה ממט מחהקרש ע י
שנתבשר בחיי׳)אמי ׳תחי מחיעקבאכיהס)אמי המתרגם )שרת רוח נסא*
על יעקב אביהין ילשין החכמים אין הנביאה שיר לא מתוך ענל)ת)לא מתון
ענכית אלא מתיך שמחה )כאשר ידע חשה רביט עה שלא נשאר לי מחינה
שלא הסיר איתהיכי נשלמו מ מעלית המדותכלם ׳המעלית השכלמת כלם
כקש להשיגמהיתהשיעלאמתת מטא)ת) אחר שלא נשאר ל) מ)נע)אמי
הראני נא אמכמדך)הודיעו השם ית' שאי אפשר ל׳ זה כהמתו שכל נמנא
בחימר ר״ל מאשר היא אלם ׳היא אמר) כי לא יראני האדם)חי הנה לא נשאל
לי כיני יכין השנת הכיל׳ ית׳ על אמתת מניאית) ״1א מחיצ׳ אחתכהירהוסא
השכל האניש׳ שאיני נכדל ינמל אליי ית׳ חסד כתת לי מן השכל ההשנה אתי
ששאל' ייתר מחה שהיה אנל) קידם שאלתי והוליעו שהתכליתהסא אי אפשל
לי מפני שהיא כעל נשם)כנה אחתתההשנה נראית פנים כי האדם כשירא'
פני חברי עטיה לי אז כנפשי טיתי עד שלא יתערכ ל) עם זילתי אפיל) כשע
שאיט ריאה איתי אך כשיראה אחירמ אעפשסא מכיר) בראיה ההיא אכל
פעמיי ׳סיפק עליי ייתערכ ל) עם זילתי כן השנתי ית׳על האמתסא שתהיה
לאדם אמתתמטאיתי בנפש מה שלא ישתתף במציאות הסא))לתזמן פ
הנמנאית עד שימני בנפשי מציאות! חזקינכדל למה שמבא כעצמו ממכיא»ת
שאר הנמצאות!אי אפשר לי להשינ זה השעיר מן ההשנה אלא שהיא עליו
השלים השיג למסה מזה מעט והוא אשרכנה)אמר)רא׳תאתאח)רי)אכ״
עתיד להשלים זה הענין כספר הנביאה ׳כאשר ירע) חכמים עליהם השלונו
כשני המינים האלה מן הפחתייתרילהשכלייתיהמדית הם אשר יבדיל) בין
ה׳יתיכיןהאדםיבהםהיאיתמןמעלתהנביאיסאמר) עלקנתם במה שלאו
מחכמתם ימדיתיהם ראיים היי שתשרה עליהם שכינה כמשה רביני ילא יעל׳
ממךעניןהדמיין שהםדמיאותסמלאשישמס אלי) חלילה)ק אממ על
אחרי׳ניסש בן טן על הכד אשר זכרט זזה) העני׳אשר מ ג ט לכאר מ ה הפג:

פרק

שמיני

כיצירה האטשית אי אפשר שייליהאדסבתחלת ענימ בטבע בעל מעלה
ילא בעל חסמן כמ) שאי אפשר שיילל האדם בעבע בעל מלאכי מן המלאסת
אבל אפשל לאלם שיילל בעבע מ)כן למעלה א) לחסלין יהיית פעלית ה
האחת מהי ייתר קמכית יקלית עליי מפעילית זולת) )המשל מ כשיהיה
אדם מזני נינוה אל המבש)יהיה עצס מיחי ז ן)לחית ס מעט יקל עליי לנריס
)לזמר)להבין העניינים ייתר מאיש כעללחה לבנה )מכ הלחיתבסח אבל
אם מנח האיש ההיא המיכן כמזני אל זאתהמעלה מכלתי לימד כלל ילא י
יעירר כחית׳) ישאר סכל כלי ספק יכן כשילמד) )יכיט זה העכ הטבע רכ
הלחה ירעייבין אבלבקישי יעל זה המין בעצמ) ׳מגא איש שמזגלכןמתל
חם ממה שצריך מעט יהיה נמר רל מיכן לנמרה אם ילמדיהי הגמרה יהיה
נגיר כלי ספק יאחר מזג לבי ייתר קר ממה שגריך יהיא מיק לנל המירן ו
והפחלוכשילמחהו)ירגילוהו יקכלה מהרה)אם ימין בי הגכירה לא ישיכ
נמר רק כקישי נחל אבל ישיב כשירגיליהי כלי ספק)אמנם ביארט לך זה
שלאתחשיכהשנעיטת אשר ישקר׳ בהם חכמי הככמם אמתייתכשיחשמ
שמילר האדם ישימה! כעל מעלה אי בעל חסרון)שהאיש מיכרח על המעשים
ההם כהכרח אמכם אני יודע שהדבר המיסכס עליו מתורתיט ומפלסופי יון
כמו שאמתוס טעט׳האמתשפעלות האד' כלם מסיליתלו אין מכליח א!תנ
בהם ילא מביא איתי זילת עצמם כלל שישהי לצל מעלה א) לנל חסמן ז1א אם
כן יהיה לו הכנה המזניתלכל כמ) שמאלט שיקל ל) ענייןא) יכבלאבל
שיתחיייא; ׳היה נמנעאייזה כלל)אלו היה האל׳ימכלח על פעלותיו יהמ כמלל
מנית התירה ואזהרותיה יהיה הכל שקר גמור אחל שאין כחילה לאלם במה
שיעשה יכן היה מתחייב בטיל הלמוד יההתלמלו׳ולימילכל מלאכת מחשכת
והיה כלזה הבל ילבטלה אחר שהאדם אי איפשר לו כלל מפני המכריח ש
שיכליחהי לפי לעתהאימליסזה שלא יעשה הפע! הפליטימבלתי שילע ח
חכמה פליט ותהיה לי המלה הפליני׳והיה הנחיל)העונש גם ק עול גמיר הן
ממט קנתיט לקנתיט)הן מהשי לט שזה שמעון שהרג לראובן אחל שזה
מיכלחשיהלונוזה מוכרחשיהרנלמה נענש שמעוןיאיך יתכן נם כן עלמ
ית׳ נליק)ישל ה)א שיענשהו על פעל שאי איפשר לי שלא יעשהו יאפי׳השתלל
שלא יעשהו לא היה יכיל יהמ כטילית נם כן ההכנית כלם על סיפס מבמת
הבתים זקנות הממון)לבלוח בעת הכחל וזולתם מן הלוחה להם כי אשל
נטר

ז פרקים
נמר שיהיה אי אפשר מנליגיהמיעחהכל) שקר נסר)כננל הסשכלות
והסמשותוהריסתחומתהתורה)לנזור על השי כסל חלילה ל) ממט א
אמנם האמתאשר אין ספק מ שפעל!׳ האדם כלם מסרות לו אס ירצה יעשה
ואם לא ירצה לא יעש' מכלתי הכרח שיכריחהו עליו ומפני זה היה ראוי לטתו
אמר ראה נתתי לפניך המס אתהחייס ואת הטיב וגו׳ וכחרת כחיים שם
הבחירה לנו בהם וחייב בהם הענש למי שימרה והנסל ל! למי שיעבר אם
תשמעו ואס לא תשמע! וחייב הלמוד וההתלמדותולמדתס אותם את כניכם
ולמלתס ושמרתם לעשיתם וכל מה שבא בלמוד המציתוחייכנסכןההכט'
כלם כ ס שכתיכ כתילה כי תכנה מתחלש)עשית מעקה לנניך ילא תשים
למיס כמתיך פן ימית כמלחמה כמה ישככ לא יחסלרחיס ורככ והרכה
כתולה!בלבלי הנביאים מזה הענין ר ל ההכנות אבל מה שנמצא לחכמים
עליהם השלום!הוא אמל׳ הכל כילי שמיםחיץ מילאת שמיס הוא גם ק אחת
ונוטה לנל מה שזכרנו אלא שהלכה פעמים יטעו מ כניאלסויחשמקנת
פעליתהאדס הבאות כבחירת! שהוא מוכרח עליהם כז וי ג פלוני או היות זה
הממיןמדווזהכלתיאמתכיזאתהאשהאשר לקחה בכתיבה וקדושין היא
כשרה לו ולקחה לפריה ורמה היא מטה והית לא יגזול בעסת המטה ואם
היה כנסאיה אסר היא עמלה והיתלא ימוי געשית העכירה וכן זה א
אשר נזל ממון פלוני או גנב! ממנו או סנה ה!א אות! וכחש מ ונשבע עליו
לשקל אס נאמר שהשם יתכר׳ מר על זה שיניע זה הממון לידי ושיצא מיד זה
האחד כבל מל כעבירה ואין הענין כן אבלכלפעליתהאדסמסמתלו
ותלומת בבח בבחירתו כלי ספק וימצאו המצית והעבירות בבחירתו כי
כבל כאלני כפרק השני שמצית התירה ואזהריתיה הם כפעלותאשר לאלם
בהם בחילה שיעשם אי שלא יעשם יבזה החלק מן הנפש תמנא יראת שמים
ואינה מדי שמים אבל נמסרת לבחירת האלה כ ס שביארנו למעלה אס כן
מה! אמרם הכל כידי שמי׳ אמנם ירט מ העניינים הטבעיים אשר אי' כח יה
לאדם בהם בגין בהמתו אריך א) קצר א! רדתמטל ס עטרה או הפסד ה
האזיר או זםת! )כיוצא בהן מכל מה שבעילם זולת תניעת האדם ומטחת)
ואמנם הענין באר! חכמים שהמצית!העכירות אינם בידי הס )לא ברטט
אבל כרמן האדם נמשכו בזה אחר לברי ירמיהו עה וסי אמרו מפיעלמן
לאתצאהלעות והטיב שהלעות הס המעשים הרעים והטיב הס המעשים
הטיביסואמל שהשי אינו נוזל על האדם לעסת לע או טוב ואקל שהענין
כן ראוי לאדם להתאונן!לככיתעל מה שעשה מן החטאים והעמלות אחל
שפשע ברטט יאמר מה יתאונן אדסס נכר עלחטאי! ואחר כך חזר ואמר
שלפיאתזה החלי מליט כי כמו שפשעניבכחירתיט כן לנו לשיכ ממעשינו
הרעים)אחר נחפשה)נחקורה ונשובה אל ה׳ נשא לכביטאלכפיסאלאל כשחי'
אבל המאמר המסרס׳ אצל בני אדם ונס ימצא ממט כדברי החכמי׳ ובדברי
הנביאים נס כן שישיב'האדם!קימתי יכל תנועתו ברטן הס וחפצו מצין
גחפצי היא מאמר אמתי על צר אחד והיא כמי שהשליך א ק אל האליל וירדה
למטה שאמרנו כה שברטן השי ילדה למטה והוא מאמר אמתי שהשי רצה
שתהיה הארץ כלה כמרכז!מפני זה ככל ע ת שישליס חלק ממנה למעלה
יתנועע מןהמלכז יכן חלק מחלקי האש יתנועעלמעלה ביטן שקלי להיותו
מתטעעלמעלה לא שהשי רנה כעת שהתנועע זה החלק מן האלץ שיתטע
למטה ובזה י^קו המלבריסכי שמעתי אומרים שהרכין בכל דבר ע ת אחר
עתתמילולאכןנאמיןאנחטאתהלטן היה בששת יחי בלאשית שימשכו
הלבליםכלםעל טבעם תמיל כמו שאחל מה שהיה היא שיהיה !מה שנעשה
הוא שיעשה ואין כל חדש תחתהשמש ומפני זה סצלמ החכמים לומל כי כ ל
המופתים היוצאים חוץ לעכעאשר היו ונס אשר עתידים להיותמה שיעד כ
בהם הכתוב כלם קדם בהם הרצון כל ששת ימי בראשית והושם בטבע ה
הדברים אז שיתחדש בהם מה שיתחדש וכאשר יתחדש בעתהםרך יחשבו
הרואים מ שעתה נתחדש ואין הדבר ק וכבר הרחיבו בזה העניןהרבה
במדרש קהלת!ז!לת! ומאמרם בזה הענין עולםכמנהנו טהנ!תמצאם עה
תמיד בכל דבריהם מתת הרטן בדבי אחר דבר ובעת אחר ע ת ועל זה הנל
יאמר באדם כשיקום וישב ברטןהש* קס וישב רטט לומר שסשם בטבעו
נתסלתכריאת! שיקום וישב בבחירת) לא שסא רוצה עת׳ בעת קומו שיקום
א! שלא יקום כ ס שלא רצה בנפילת האבן הזאת שתסלאושלאמפ)ל)כלל
הדבר שנאמין כי כמו שירצה השם ית׳ שיהיה האדם נצב בקומה רחב ה
החזה בעל אצבעו' כן רצה שיתנועע ויניח מענס ויעשה פעל בבחירתי ואין
מכריח לו עליהם ולא מונע לו מהן כמי שהתבאר בתורה האמתיתהחבארת
זה הענין באמרה הן האדם היה כאחד ממט לדעת ט!כ ורע וכבר באר כ
בתלנוםשהפי׳ והרצון ב! ממט לדעתסב ורע מצה לומר שהוא היה אחל
בעןלם ל ל מין שאין כסהו מין אחר שישתתף ע ס בזה העני ן אשל נמצא בו
הוא שמענס ימנפשי ידע הסב!הרע יעשה איזה מהן שירצה!אין מונע לו
מהן ואחר שהוא ק אפש׳ שישלח ידו ויקח מזה ואכל יחי לעולם ואח׳ שיתחייב
•וה במציאית האדם ר״ל שיעשה ככחירתז פעלותהטיב!הרע כאשר ירכה
יתחייב ללמדו דרכי הסב!שינוס ויזהירהו ויענישהו וינמלס ויהיה כל זה
משר וראוי ל! שירגיל עצמו בפעליתהסמת על שיהיו לן המעלות השכליות.

פרק< אבות

1

ניתלחק מן הפעלות הרעות על שיסורו ממט הפחתיית אשר הם נמצאמ*
אתו ולא יאחר שהס בענין שאינם יכולות להשתטת כי כל עניין אפשל
להשתנות מן הסב אל הרע ומן הרע אל העיב והכל בבחירתו ומפני זה
הענין זכרנו כל מה שזכרנו מעניין המנות והעבירות והנה נשאר עלימ
לבאר דבר אחד מזה העניין והוא שיש מפסקים יחשב! בהם כני אלם ש
שהשם יתכלךינזולבמלי!שהשם ימכרך יכריח עליו וזה שקר !צליכיןאנו
לבארם כי הרבה מכני אדם התבלבלו בהם ומזה מה שנאמר לאברהם ו
ועבדום ועט אותם ארבע מאות שנה אמרו הלא תראה שגזר על המגרים
שיחמסו זרעאכרה׳ ולמה ענשם הלא כהכרח בגזירת ה ס השתעבדו בהם
כמו שגזר עליה׳והתסכה לאלו שזה העניין דומה כאלו אחר השי שהנולדים
לעתיל מהם מורה ועוכר וחסיד ורע וזה אמתולא מפני ז ה המאמר התחייב
פלוני הרעלהיותרעעלכל פנים ולא לפלוני הנליקלהיות נדיק על כל פנים
כל מי שהיה מהןרעהיה בבחירתי ואלו היה רונ׳ להייתצדיק היה יםל ואין
מונע ל! <ק כל נדיק עריק אלו היה רונה להיות רע לא היהמונעלו מזה כי
הדברים שאחר לא אמרם על אישיחע עד שיאמר ככר נגזר עליו ואמנם
באו הדברים ככלל וישאר כל איש ואיש בכחירת! כעקר יכירתווק כל איש
ואיש מן המנרי׳ אשר חמסם והונו אותם היה בבחירת! שלא ׳חמסם אילו ה
היה רונה ט לא כנזר על האיש בפרט שיחמסס וזאת התשובה בעצמה
נשיכ על שאמרו הנך סככ עם אמתי'וקס העם חנה שאי׳ הפרש כין זה ובין
אמרו כל מי שיעבוד  toיעשה כ! כך וכך שאם לא ימצא לעולם מי שיעכול
אות׳ תהיה אות׳ ההפחד׳לכטלה ויהיו הקללותכלסלכטלה <כןהענשיסאשר
כתור׳ אין לנו ל<מ׳ כאשר חצינו דין סקילה כתור׳שזה שחלל שכת היה מוכרת
לחלל! !לא מפני הקללות אשר באו בתורה נאמר שאשר עכר! עז יחלו עליהם
הקללות ההם שננזר עליהם לעבדם אבל בבחיית! עבדה כל מי שעבדה
וחל עליו העונש כמו שאמר נס המה בחרו בדרכיהם!נומי נס אני אבחר
בתעלוליהם וממרותס אביא להם אנל אממ וחזקתי את לב פרעה ואחר כך
ענש! והמייט יש בו מקי׳ לדבר ויעלה ממנו בידינו שרש גדיל והסתכל מאמרי
כזה העניין ושים אלי! לסך וחכראותו אל דברי זילתי!בחר לך הסוב!הוא
שפרעה!סיעת! אל! לא היה לה׳חטא אלא שלא שלחוישראלהיה העניין מסופק
על כל פנים שהרי הקלה מנעש מלשלח אותם כמו שנאמר כי אני הכבדתי
אתלבי יאתלב עבדמ ואיך היה מכחש מהם לשלחם והם מוכרחים שלא ל
לשלחם ואיך ענשסאחכ כאשר לא שלחו וזה נראה עול בלא ספק !סתר כל
מה שהקדמנו הנעת! אלא שאין העניין ק אבל פרעה יסיעת! מרו בבחירת
מכלי הכרח וחמס הנריס אשר הי! כתיכס ועלו עליהם עול נסר כאשר כ
נאמר ככיא!ר ויאמר אל עמי הנה עם כני ישראל וגומי הכה נתתכמה לו
וזאת הפעולה היתה מהם כבחירת׳ מכלי הכרח רק ברוע לבכם והיה ענש
ה' יתכרך עליהם על זה למנעם מהתשיבה עד שיחילו עליהם מהענשיס מה
שהיה ראוי להם מן הדין ומניעתם מהתשיבה הוא שלא ישלחם!כבר אמר
ה׳ יתב׳ ל! זה!הודיעו שאל! היה מצה להוציאם לבל היה מאכל אותי!סיעת*
והיו ייצאים מהרה מאין אחול אמנם לנה עם סציא! אותם לענשם על מה ש
שקדם מחמס שעבודם כמה שהכעיס ואמר ונם את הנוי אשר יעמל! לן
אנכי ואחרי כן ינאוברסשנדול ואי איפשר לענשם אלו היו עישיס תשיבה
ועל כן נמנעו מהתשובה והחזיק! בהם והוא אמר! כי עתה שלחתי את ידי
)אך אותךואתעמך בדבר!תכחד מן הארץ ואילם כעמר זאת העמדתיך
וני׳ ואין לדקדק עלינו אם נאמר שה תיענש האדם)ימנעהו מהתשובה ילא
יעזבהו לבחור כתשיבה כי הוא ית שמו ידעהחטאי׳ לפי חכמתל וישר! יהיה
שעור הענש פעמי׳ בעולם הזה לבד ופעמי' בעילם הבא לבד פעמייבשניהם
וענש! כעולם הזה חלוק פעמים יענש בטף פעמימ בממון פעמים בשניהם
יחד כמ! שיבעל קצת תנועות בני אדם שהן בבחירת! על נד העונש ככסל
ידיו מן המלאכה שלא יוכל לעסת כה דבר כ ס שעשה לאנשי סדום הנאספ•
על פתח לוט כן יכטל ממנו בחירת התסבה שלא יתעורר אליה כלל ו י ס ת
בחטאו <לא יתחיי׳ללע׳חכמת! על שנדע למה ענשזה כזיהמי׳ילא ע נ ס במין
אחר כ ס שלא נרע מה היא הסבה להיותלזה המין זאתהטרה ולא היתה לו
טרה אחרת אבל הכלל כ׳ כל דרכי) משפח ויענש הסטא כפי חטאמינחול
המטיב כפי העבת! ואם תאמר למה בקש ממט לשלח פעם אחר פעם והוא
נמנע לשלחה ולמה לא באו עליו המסת והוא עמד כמרד! ועקסת! כמו
שאמלט שענש! מה׳ ית׳ היה שיעמל על עקסתו ולא היה מבקש ממנו לבטל
שאי אפשר לו לעשותו זה נם כן היה לחכמה מה' ת ייליעהו שהשם ית׳ יבטל
בחירת! כשירצ׳לכטלה ואח׳ הנני מבקש ממך שתשלח ולא שנחתי תשלחיואם
תהיהנטל רק ידעתי שלא תשלחם עד שתמות והיה ס א צריך שיולה לשלת'
עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא נמנעלהודית ולא היה יכיל!היה
בזה איתנלולה ומפורסמתאנל כל בני אלם כמו שאמר ילמזנן ספר שמי ב
בכל הארץ שהשי יתבאפשר שיעכש האלם שימנעהו בחירה פעולה אחת ו
ויוליעס בזה ולא ייכל למנוע נפשו להשיבה אל הבחירה ההיא)על זה הצל
עצמו היה ענש סיסן מלך חשמן כי למה שקדם מאחרי! כהכרח ע נ ס
?גליו השם יתגרך שמנעו מהפיק רטן ישראל עד שנלחמו ע ס והרמה!
)הוא
?

;

פירוש
והוא אמרו ולא אכה סיסן מלך חשבון העגירט וממר ואשר הביא להיות
זה הפסיק קשה על המפרשיש כלם מפני שחשב! כי לא נענש סיסן אלא מפני
שלא הניח אתישראלעבור באלט ואמל׳איןענשיהיה מיכרח שהוא הקשה
את מחי ואמץ את לבב! כמו שחשב ושלא נענש פרעה ועמי אלא מפני שלא
שלחי ישראל מארצי ואין הענין כן אלא כמו שבארנו וכבר באר השי על ידי
ישעיהו נביאו שהוא ית יעטש קצת המורים שימנע מהם התשובה ולא יעזכ
הבחירה כידס כאמרו השמן לכהעם הזה ואזני! הכבד ועיניו השעו«מר וזה
לכר פסט ואין כריך לפירוש והוא מפתח למנעולים רכים ועל זה העקר ה
הולכים דברי אליסעהבאממ על הספרים מאנשי דורו ואתה הסטת את
לכם אחורנית רל ברצונם היה ענשס עליהם מאתך שתסכ לכס אחורנית
מלרך התשובה ולא תניח להם הכחילה ולא רטן להניח להם החטא ההוא
והתמיחמפניזהעל כפרס כאממ חסר עצכים אפרים הנח ל! רל ש
שהוא מתחבר אל העצבים ככחירתו ואהכאותס ענשה )שיונח על אהבתם
וזהו עניין הנח ל! !זהו מן הפימש־ס הסכים למי שיכין דקית ה
העניינים ואמנם מאמר ישעיהו הנכיא עה שאמר למה תתענו ה׳
מדרכיך תקשיח לכנו מיראתיך אינו מזה העניי׳ כלל ואינו נתלה כרכר ממנו
ואמנם עטין אלו הלכרייכפי מה שבא לפניו ולאחריו שהנביא ההוא היה מ
קבל תורה מסיני ומסדה ליהושע
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מתלעפ על נלותיט ונימשינו והפסק ממשלתינו ותנכורת האומו׳עליט ואמי
ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים י
עלזהלרךתעילהה׳אלהיס כשיראו ישראל תגבורת הספרים יטעו מדרך
החמת ויטו לבס מיראתיך!כאלי היית אתה סבה לםפריסהאלה לנאת ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשת
מדרך האמת כמ! שאמר מרעה ואמר! הנוים אשר שמע! את שמעך לאסר דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשי
מבלתי יכולת וגומר ומפני זה אחר אחר זה שיבלמען עבדיך שבטי נחלתין
סייג לתודה ן
יל עד שלא יהיה העניין חלול שמך הגדול וכמו שבאר בתע מאמר הנמשכי'
כ
אחר האחת המנוצחים בין הגויה בזמן הגלות אמר מספר דבריהם
בבר כיאלנו בפתיחת מאחלינו כזה החיבור ת!אי הקבלה אין היתה ואי(
הם
מדברי
כל עשה רע ט!כ כעיני היובהס ס א חפן או איה אלהי משפט יספר
הסנה הנה אלא לפרש לברי החסיליס והחזסלי׳לבל לזרז לקנות קנתהחחת
כמוכןממכנליתסאעבדאלהיסומה בצע כי שמרנו משמרת! )בי הלכנו
מהסאיתס שתיעלתם נחלה וכאן נאריך להזהיר הפחיתיות שנזק{ גלול
קדורנית מפני ה׳ אלהיס ועתה אנחנו מאשרים זרים והבטיחני שם שהוא
והשאר אפרש המלות לכל מקצת העניינים מפני שענייניהם מבואר מלבל
הפסקים
עתיללכאל האמת ואמל כזה ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע אלי
המעט מהם :הוו מתונים בלין שיאחלו לחתוך הרין ולא יפסיקוהז מהרה על
העבימתוהנה
המספקים כתולה !כחקלא שילאה מהם שהשי יכריח על
שיבינוהו שאפשל שיתנלו להם עניינים שלא היו ננליס בתחילת המחשבה:
טובהתסנניתונשאלנו
בארט אנחנו ענינם בלא ספק והוא באור אמתי עס
ועשו סיינ לתורה רל הנזייית יהתקטת אשר ילחיקז האלם חן העכירו^
על שרשינו שברשות האלם היא החניה !העבירה והוא הבוחר בפעלותיו
כמו שאמר ית' ושמרתם משמרתי ונאמר כפירוס עשו משמרת לחשחרתר.
מה שירכה לעסת! יעשה ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה לק אם יענישהו
השס ית' על חטא שחט׳ שיכטל לנינו כמ? שביארנו!שקניין המעלי׳
הפחיתיות שמעון הצדיק היה משירי כנכת הגדולה הוא היה אומד
בילו ומפני זה צליך ל! שישתדל לקנות לנפשו המעלות שאין ל! מעיל זולת*
שיעירהיעליהס והוא אמרם כמוסרי זאתהמסכתא אם אין אני לימי לי ולא על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה
נשאל מזה העגין אלא לבל אתל שצריך ללבלב! מעט עד שתשלם כמכת
ועל גמילות חסדים:
זה הפלק ואף על פי שלא היה בלעתי ללבל ב! כלל אבל הטלך הביאני אל
זה והיא ידיעת הש העתידות שהיא הטענה אשל יטעט עליט הסשבים ש
אמר שכחכמה והיא התורה וכמעלותהמחתוהםנמילות חסליס!בשמימ$
שהאדם מוכלח על החנוה ועל העבילה שכל פעולות האלם אין לו בחילה
מטת התירה והם הקרבטת תהיה התמרת תקין העולם וסלורמטאויע
בהם אחל שכחילתו תלויה ככחילתהאלהיס ואשל הביא לזאת האמונ׳ הוא
על לרך השלה־•
שישאלהשואלזה האיש ידעהבירא אס יהי׳צליק א! לשעאו לא ילע ואס תאמר
ידעיתחייב מזה שיהיה מוכרח על העניין ההוא אשל ירעו ה״יתטלס
היותו אנטיגנוס איש םוכו קבל משמעון העדיק הוא היה אומד
אי תהיייליעתל בלתי אמתי' ואת שלא ידעמקוד׳יתחייב! מזה הרחקייעטמו'
ויהרסו סמותנשנסתכענ״ןהלתלכןשמעממני מה שאומל לך והסתכל אל תהיו כעבדים המשמשייאת הרב על מנת לקבל פרם
בו מאד כי היא אחת כלא ססק וזה שכבר התבאר כחכמות האלהיות רסני 1:א היו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל
לומר מה שאתר הטבע שהנר שמו אינו יודע במדע ולא חי בחיים עד שיהיה
פרס ויהי מורא שמים עליכם 5
הוא והמדע שני דבלים כארס !ידיעתי שהאדם בלתי המדע יהמדעבלתי
ארס והנסיין שכןסא הם שני דבריס לאלו היה השי יידע כמדע היה מתחייב
פרס יקרא הגמול אשר יגמל האדם מי שאין לו טובה עליו אכל יעשה זה על
מזה הרבוי והי) הנמנאיס הקדומים רבים והחיים אשר ב! חי זהיכלותאשר
לדך החסד והחנינה כמו שיאתל א ל לעכלו או לכנו הקטן א! לאשת*
עשה לי כך!כך ואתן לך דינר או שנים זהו ההפרש אשר בין פרס לשכר
ב! יסל!כל תארי! ואמני זכרתי לך תחילת הטענה קריבה)קלה להבין אות
להשכילהלהמיןכיהטעניתיהראיית שיתימזה הספק הם חזקות מאל
כי השכר סא שינתן כדין ואחר זה החסיד שאתם לא תעבדו השם יתיעל מג"
שיטיילכ'!ינמלכ' חסד ותק!! לנחול ותעבחהו בעסרו)אמנם עבדוהו כעבדי'
)ספתיית!התבאר שסא ית שס תאר) יתארי! ס א עד שיאמר שהוא המדע
וסא היודעוהוא הידוע והוא החי והוא החיים והוא הממסך לעצמו החיים
שאיני מקוים להטבה ולא לנחילותחסד רנה כזה שיהיו עוכדין מאהכה צמו
וכן שאר התארים ואלו העניינים קשים לא תיךה להבינם הבנה שלמה חשתי
שאמרו בפלק י׳ מסנהללין ועם כל זה לא פטלן מן היראה ואמר עם היותכם
סרות או שלש מדברי ואמנם יעלה בידך מהם ספור דברים לבד ולזה העקר
עיבדם מאהבה לא תניחי היראה לנמרי ויהי מורא שמים עליכם כי כבר בא
כתורה המטה ביראה והוא אמרו את ה' אלהיך תירא ואמרי החכמים
הנחל לא התירה לסן עברי לומר חי ה׳ נכאות כ ס שאחר חי פרעה תי
עבוד מאהבה עטל מיראה ואמרו האוהכ לא ישכח דבר ממה שמה ל
נפשך ל ל שם מטרף כי המטרף)המנטרף אלי) שני דברים חלןקיס ולא ינרף
לעשיתו והירא לא יעשה דבר ממה שהוזהר מעסתו כי ליראה ממאנלול
הדבל לעצמו ולפי שחיי השם היא עצמו ועצס היא חייו ואינם רכל זילתי לא
במצית לא תעשה וכל שכן במטת השחעיות והיו לזה החכ׳שני תלמידים
הזכירו בצייף אבל אמלו חי ה׳ צבאותאשל עשה לט את הנפש הזאתהכוונה
שם האחד צחח ישם השני ביתי ס יכאשל שמעו שאמר זה המאמר יצאו מלפניו
בזה שהוא וחייו אחד וככר התבאר נס כן כספר הנקרא מה שאחר ה
 ,ואמר האחד לחברו הנה הרב אמר בפירוש שאין לאלם לא נמול ולא ע0
הטכע שאין ׳סלתבדעתיט להכין מציאית! ית׳ על השלסתוזה לשלסת
ואין תקוה כלל כי לא הכינו סנת! וסמך האח׳ ידי חכרו ויצאו מן הכלל והניחן
מניאיתו ׳חסלין לעתיט ושאין למציאותי סבות שיודע כהן שקצר דעתינו
התורה התחכרה לאחד כת אחת ולחברו כת אחרתוקראזם החכמים צלוקל
מהשיג! כקוצר אור הראיתמהשיג אור השמש להיות א!ל השמש חזק מא!ר
וכיתוס׳׳ וכאשר לא היו יסלים לקבץ הקהלו׳ לפי מה שהניע להם מן האמונה
הראות שירצה להשיגו וכבל לבר! כזה הענין הרכ' !הם כלם מאמרי' א מתיי'
שזאת האמונה הרעה תפריד הנקמים כל שכן שלא תקק הנפרדים )VP
מסארי׳ וראוי מפני זה שלא נדע נם כן לעת! ושלא יכילהו דעתיט כלל אחל
להאמין הלבר שלא יכול! לכזמ אצל ההמון שאלו היו סטאיס אות! מפיהם
שהוא לעת! )לעת) הוא תה העניין נפלא מאל והוא אשר יבצר מהם אמתת*
היו

שהם ילעו שמציאותו ית׳ עלהשלסת אשל ס א עלי) לא משג זכק «5להשיג
ידיעת! על שילעוהו וזה מה שאי איפשר שאלו הטל לעמינו מלע) היה מכיל
מציאות! אחל שהכל לבל אחל שהשגתו על השלמות הזא שיושג כ ף שהוא
כמטאתו חן היליע׳ והיכולת והחיי!הרט׳וזולת זה מתאימהנככלי׳והנ׳מי
בארנו שהמחשב'כהשגת יליעת! סכלות נחויה אין לנו אלא שאכחט גלע
שהיא יולע כמו שנלע שהוא נמצא ואס ישאלט שזאל אין מלש כאמיל) אנחמ
לא נשיג זה כאשל לא נשיגמניאות! על השלמות!כבל נפסק לבל המשתלל
לדעת אמתת ידיעת! ונאמר לו החקל אלוה תמצא אםעל תכלית שלי תגא
והבן כל מה שאמלנ! שפעלותהאלם מסומתאליו בלשות! להיותנליק או י
ישעמבלתיהכלחתהיתעליו על אחת משני העניינים ומפני זה היה יאו•
הנימי והלחול וההכנה והגמול והענש ואין בכל זה ספק אמנם ת!אר יריעת*
ית'!השנת! לכל הלכליס לעמינו קצלה להשיגו כמו שביאלט זהו בלל מה
שכוננו לשוס אות! בזה הפלק ׳כבר הניע העת לפסוק הלבליס הנה ואתחיל
בפי׳ המסכתא הזאתאשי הקלמט לה אלו הפלקים׳•
שבח לאל בלא שחקים
תמו השמנה פלקים
:

ז

ס

פירוש
המ הורגים אותם ר ל דברי תורה ואמר כל אחד לסיעת! שה!א מאמין בתורה
נתילקעלהקבלה שאינה אמתית וזה לפטור עגמם מן המצות המקובלות
והגזרות!התקנית אחר שלא יכלו לדחית הכל הכתיב יהמקיבל!עו׳שהתרת׳
נהם הדרך לפריש כי לאחר ששב הפירוש ככחירתם היה יכיל להקל במה
שירצה ילהככיד כמה שירנה כפי כינתי אחר שאיני מאמין כלל כעקר ואמנם
בקשו דברים המקיבליס אנל קנתכני אלם לכר !מאז ינא? חלו הכתית ה
הארירית של מינים ויקרא! באלו הארטת רל מנריס קראים ושסתם אנל
החכמים צדיקים ׳ביתי סם והם אשר התחילו להשיב על הקבלה ולפרש על
הפסיקים כפי מה שיראה להם מבלתי שישמעי לחכס כלל הסך אמרי יתברך
עלפי התירה אשר ממך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעש׳ לא תס!ר מן הדצ
אשר ינידו לך ימין!שמאל־•

*וסי בן יועזר איש צריד׳ויוסי בן יוחנן איש ירושלם קבלו
םהם יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמי והוי
מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם:
ביתועל בית מועד ריל שתשים כיתך מוכן להתקבץ החכמים תמיל ככתי
כנסותובבתימדרסתעדשכשיאמר אדם לחכמ אנה אתחבר עמך אנה
אועד עמך יאמר לו בטתפלוני:

*וסיבן יוחנן איש ידושלם אומר יהי ביתך פתוח לרוחה
ויהיו עניי בני ביתך והתרבה שיחה עם האשה באשתו
אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל זמן
שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל
מדברי תורה וסופו יורשגהינם j
פתיח לרוחה שיהא לך שער פתיח לדרך ס ל ט דרכי׳ שכל סלך בדרך שיצטר׳
לדבר או ירעכ א! ינמא יכנס לכית מיד:ויהיו עניים כני ביתן יאחר שנריך
שיהיו שמשיך העניים והדלים והוא יותר ראיימקטתהעבדי/ק הי! החכמים
מנניםקטת העבדים ומשבחים מי שהעניים שמשי! !בכי בית! כאשת! אמרו
ירוע שהשיחה עס הנשים ברוב ס א בעניני המשגל מפני זה אמר שהרטת
השיחה עמהן אסר כי ס א גורס רעה לענחו רל שיקנה פחית!' מ ח ת לנפשו
והוא רוב התאוה :ובוטל מדברי תורה מכואר ס א שמאבד הזמן כעסקים
אתרים!סס מרש נהינם בעגיר שתכי׳ אליו זאת השיחה מן המרי ויתחייב
עליו הענש:

יהושעבן פרחיה ונתאיהארבליקבלו מהם יהושעבן
פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן א ת כל
האדם לכף זכות ו
ה לך רבלל אפיל) לא יהיה ראוי להיות לך לרב אכל שים אות! לך לרב
על שתלמי ב! שהוא מלמל)יעלה ביל׳ כעבור זה לסד החכמה כי אין לסל
האלם מעצמו כלמוח מזולת! שהלמול מעצמו ט!כ הוא אכל לי׳וח מזולתו
יתקיים בילו מתר)הוא מתר מבואר אפילו היה כמהו בחכמה או למט׳היממ
וכן באמ בפי׳ זאת המניה) :אמר זקנה לך חבר זכר אות! כלסן קנייה)לא
אמר עשה לך חבר או התחבר לאחרים הסנה בזה שנריךלאלם שיקנ׳ אוהב
לעכס שיתקנו כ! מעשי) )כל עניני) כ ס שאמרו או חברותא או מייסתא )אם
לאימצאמנליךלהשתללבן בכל לס )אפיל) אס יצטרך שימשכהו לאהבת?
על שישוב אוהב)לא יסל מהמשך תמיל אחר רטט על שתתחזק אהבת) כמו
שאמרו כעלי הסס׳ כשתאהב לא תאהב על מחתיך ואמנם תאהב על מלת
אהוביך)כשימין כל אחד משני האסכים אל זאתהטאה יהיה ס נ ת כל אחל
משניהם להפיק רטן חברו ויהיה ס נ ת שניהם יחד דבר אחל בלא ספק)מה
טוב מאמר אריסטוטלו׳ האוהב אחד היא והאיהבים נ' חיניס:איהב תועלת
אוהב מנוחה יאיהב מעלה י ואמנם אוהב תועלת כאהבת השותפים ואהבת
המלך ומחנהו •ואמנסאוהבמטחה היא שני מינים אוהכהנאה ואוהבבטסן
אמנם אוהב הנאה כאהכתהזכריסלנקמתוכיוצא בהםואמנ׳ אוהב בטחין
הוא שיהיה לאלם אוהב תבטח נפש! מ לא ישמר ממט לא כמעש׳ ולא בדבור
)מליעהו כל עניני! הטיב מהם והממנה מכלתי שיילא מחנו שישינהו בכל זה
חסמן לא אכל) )לא אכל זוליבו כי כשיגיע לאלם כטחין כאיש זה השעור ימב
מטחהגחלה בדבריו )באהבת) הרבה)א)הב מעלה ס א שיהיה תא)ת שניה'
!סכת׳לדבראחד!ס׳ הטוכוירנהכלאחד להעזר בחבחבהגיע הט)ב הס׳
לשניהם יחל וזהו האוהב אשר טה לקטת! והוא כאהב׳ הרב לתלמי׳ והתלמיל
ללב־ והוילןאתכלהאלםלכן ז מ מ ענינו כשיהיה אלם שלא תלעבואם
ע ש

המשניות

פרקי אבות

ה

בריק היא אם רשע למראה) שיעשה מעשה אל יאמר דבר שאסתפלשסעל
דיך אחתיהיה ט!כ )אס תפרשהו על לרך אחרת יהיה רעקח א!ת< עלהסכ
)לא תחשיב ס רע אבל אם יהיי*האדם כידע שה)א צדיק מפירסםוכפעלות
הט!כ!ת יכראה לי פיעל שכל ענינמ סרי׳שסיפעל רע)אין אל יכול להכריע)
לטיכאלאכחחקגדיליכאפשר רסקסאראיי שתקחאית! שהיא טיכ אחר
שיש ס ם צד אפשמתלהייתי טיב יאין חית לך לחשל) יעל זה אחמ כלהחישל
ככשרים ליקה בניפי יק כשיהיה רשע)יתפרסמ) מעשמ יאחר כן ראיניהו
שיעשה מעשה שכל ראייתמ ס ח ת שהיא טיב)יש כי אפשריתרחיק לרע רא)י
לה שמר ממני ישלא תאמן בי שהיא טיב אחר שיש בי אפשמתלרע)על זה כ
נאמר נס כ׳ יחנן קילי אל תאמן ב) )ממר)כשיהיה כלתי יריע יהמעשה כלתי
מכריע לאחד משני הקניית נריך כדרך החסידית שתלין לכף זכית איזה
קצה שיהיה משני הקניית:

נתאי הארבליאומרהרחקמשבןרעואלתתחבר לרשע
ואל תתיאש מן הפורענות:
אל תתחכר לרשע כמין אחד ממיני האהב׳ יהחכר׳ כדי שלא תלמד ממעשי)
)כבר בארני בפרקי הקודמים כי ילמד אדם מהפחתיית בחכרת הרשעים
)אמרכשתחטא אי תראה ססא לא תכטח יתאמר שהשם יתלא יענישה) אלא
בעילם הבא ולא תתיאש מהנקס ממט מהרה על החטא הה)א:

יהוד׳בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם יהוד׳בן טבאי
אומי אל תעש עצמך כעורכי הדייני; וכשיהיו בעלי דיני
עומדי׳לפניך יהיו בעיניך כרשעי וכשנפטרי׳ מלפני יהיו
בעיניך כזכאיןלכשקבלו עליהם את הדין j
עירכיהלייניןהם אנשים שלימדיםהטענית)הדיבין עד שיהיי בקיאים בני
ארס בדיניהם שהם מחבריי שאלית כשיאמר הדיי' כך ענה כך וכשיטעו׳ כעל
הדין כך תהיה תשיכתך כך כאל) הם עירכין הדין יבעלי הדין לפניהם )לזה
קראיסעירכי הדיינים כאלי ערם הדינין לפניהם)הזהירם מהדמית להם
רנה לימר ללמד אחד מכעלי הדין טענה שת)עילה) )יאמר ל) אמור כך א) ת
חגחש על דרך כך יכך ואף על פי שידע בו שה)א העשוק)שחכר) ט)ען עלי)
שקר לפי מה שהוא חישכ כאמת עם כל זה אין מ)תר ל) שילמדהי עענה
שתצילהוותועילמכלל:

שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי
זהיר בדבריך שמא מתוכי ילמדו לשק׳ :שמעיה ואבטליו׳
קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא א ת
הרבנות ואל תתודעלרשות :
רשות זה הוא השלטנית ואלי שלש מרית יש בהן תקין האמונה והעולם כי
בהעדר המלאכה יברלו)ינזיל)מנה י ובבקשת השררה והרבנית יארעו לו
נסיעות בעילם ורעויכי מפני שיקנאו בו בני אדם)יחלקו עליו יפסיד אמונתו
כמ) שאחל) כיי ן שנתמנ׳ אדם פרנס על הצמר מלמטה נעשה רשע מלמעלה
)כן ידיעת המלך וקרחת רסק מאד להנצלממנה כעולם הזה)היא מפסדת
אמונת! כי לא ישניח כרכר רק כמה שיקרכהו אלמ ואתה מדע ענין ל)אמא0
על פי שהמלך אשר קרב אליו היה משיח השם ונביא ובחור מהשסית';

אנטליון אומי חכמי׳הזהרו בדבריכם שמא תז־וובו חובת
נלות ותגלו למקום מים הרעי וישתו התלמידים הבאים
אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל;
מיםהלעי' כנוי למיטת ואמר השמח בדמיכ' כתו׳ ההמו׳ ולא יהיה בלבריכ'
מקום שיסבול פירוש אחר מפני שאם יהיו שס אנשים ספרים יפרש! א!תם כפי
אמינתם יהתלמידייכבר שמעי איתס מהם ויחזרי למיטתויחשבו שזאתהיתה
אסנתכס ו יהיה בזה חלול השם כאשר ארע לאנטיגגיס עם צדוק)ביתוס •׳

הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומ׳הוי מתלמידיו של אחר׳
אוהב שלום ורודף שלו׳אוהנ את חבריו ומקרבן לתורה:
הו היה אום נגד שמיה אבד שמי׳ ודלא מוסיף יסיף ודלא
יליףקטלאחייבודאשתמש בתגא חלף ו
מתלמידו

<3רוש המשניות
מתלמידיו שלאהק אממשאהלן עליו השלום כשהיה מיגי^באלסשיעכו
יעא) שהי) מספיים לו שת!מ רעושכילו עטרה היה מתחיל לו לשלום והיה
מתאהבאלמ והיה מיאה לספי עמו והיה הא* 6הסא מבייש נפס)א)מי אוי
י& מ צז ק מיי אתל )תועלת מבי אחי כשבח אלם אתלtapsט תועליצ <היה
ל! אל! היה יולעאהרן צפוןלט ממע מפעליו ל 6היה מתירלעגמ! להסתכל
בשבת ההיא מה שיכעיס שנא) )תיק למי ששבח! )כיין להגית הלניים  0פ
בי כל שכן שילבר עמי ואמנם אט אצלו בחזקת אלם כשל ל ק אני אאמת מ
•p
מלל הסכה הזאת שלא ילבח גזה החלק נם
מחשבתו והיה סזרלמוטכ ונעשה מתלמידיו הלומדיסממנ! ואמר השם י ת
כשתאמטאתהמלההנכבלת בשליה וכמיסר הלן אתי ורבי׳ השיב מעון
ועל זה העני{ המשלסם עלי;ביון הלל)אמ׳ גם כן כשימשן שם האלם למלל
והחלק השלישי
התגשרכהפסקמהיהאומרגםכןמישאיט מרכה כקריאה ימיתיס השם
לברים שאין תועלת כהם ולא נזקכלב לגרי ההמון אין נכצתסמה פלונית
יתגרן אכל מ׳ שלא למד כלל רא)י ציהרממי שמשתמש כתנא ימ)ת רבה ל
לומר מי שמתפרנס במרה )מקבל ממנה יעעלתזזאתהיתה סנת) כזה
)אין נבנה היכל פלוני)בספור מפי בית פלןכי ולוב מגלט׳המלינה הפלונית
 pה המותר א ן
0
המאמר כ ס שיתבאר בזאת המסכתא ונאתי עול על ררן הסימן תלמילוכיוצא כאל) הם הלברים הסתר אמר הלבריס גם
אי׳ גברא אתריכ׳ לא רנה לוח׳ שאין מותר ל! לתלמיל חכם שיקבל שסש משו׳
תועלת בהם:
אדסאלא מתלמילמ ־

והחלק השג*

r

ד^א היה אוםאם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני
ואם לא עכשיו אימתי:
אמ׳אס לא אהיה אט בעצמי המעורר נפשי למעלה מי יעירה שאין לו מעורר
מ ס ץ כמו שבארנו בפרק השמיני ואחר שברשותי להטות ,נפשי לאיזה נד ש
שארנה איזה מעשה עשיתי מן המעשי' הטוכי׳ כאלו היה מחסר עצמו ואיחר
מה אני כל)מ׳ מה כא ממני ואינני שלם ואף על פי שעשיתי זה העטן :ואחר
כ ן שב)אמר אם לא אקנה עתה המעלותכימיהכחריתמתי אקנה אותם
טמי הזקנה לא כי קשה הוא לסר מ ה ת ס ט ת כעת ההיא מפני שהקנינים
והמלותנתסק! )נתישמ אם מעלותאםפתיתיות ואמר החכם חנון לנעל
על פי לרמ גם כי יזקין לא יסר ממט;

שמאי אומר עשה תודתך קבעאמוד מעט ועשה הרבד־ן
והוי מק בל את כל האדם בסבר פנים יפות:
אמר עשה תלסל יערה השרש)העקר וכל שאר עסקיך נמשכים אחרי) אם
נזדמן נזדמן ואס לא הז דמן לא הזלמן)אין נזק כהככלו) :אמר כריקים
א)מריס מעט ועושים הרבה כאברהם אכיט שיעד כפת לחם אחת)הכיא
חמאה)חלב)בן הבקר ושלשסאין קמחסלת ורשעים סמריס הרבה ואפילו
מעט אינם עושי׳ כעפרון שנתן הכל בדבר) )במעשה לא הניח אפיל) פרוטה
אחת מן הדמים *• סבר פנים יפית הוא שישא ויתן עם הברמ׳ בנחת!בדברים
ערבים)רטיס:

רבן גמליאל אומר'עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל
תרבה לעשר אומדות •
וה אשר טה הנה לעסת רבאיט לענין הלסל אבל לסראה שים לך רב ש
שתסמיך עלי! כאסל)התל)הסתלק אתה מן הספק כאמרס בירושלמי זיל
אייתי לי זקן מן השוק דאססך עליה ואשרי לך!כן מה ש׳ כלח מהוצאת ה
המעשרות באומל מפני שהוא מן הספקות:

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי
לגוף טוב משתיקה ולא המדרש הוא העקר אלא המעש
וכל המרבה דברים מביא חטא1
כבד אתר החכם ברוב לברים לא יתדל פשע וסבת זה שרבהדבריס לטספת
וסתר וחטא כמו שאבאר עתה כי כשירכה האדם דברים יפשע על כל
פנים שאי אפשר שלא יהיה בדברמ דבור אחד שאין ראוי לאמרו וממפתי
החכמים מעוט הדברים וממפתי הסכלים מ כ הדברים וקול כסיל בחב
לבליס וככל אממ התכמים שמעוט הדברים ראיה על מעלתהאמת והמר;
אלם מייחס אממ מיחסת׳דכבל שתיקית׳ ואמר בספל המלי׳שאחל מהחכמי'
בלאה סתק הלבה על שלא היה מלבל ל ט י שאין לאוי לאמרו ולא היה מדבר
ז1א מע? 1מזעל ונאמ׳ל) מה סבת לב שתיקתך)אתי בחנתי הלבלי׳ומצאתי'
בחלקים לל׳ חלקים:

החלק הראשון
הוא כלן נזק מבלתיתועלת כקללת בני אל׳)לבל נבלה וכמצא בהם שהלכי״׳
בהםשעגתנסלה;

והחלק הרביעי
יבריםשכלס ימעלת כלכלים בחכמות ובמעל)ת)לבי האלם במה שהוא
מיוחד ט מן הלבריס שח״) תלויס בהם!בהם ימשן מביאות! ובזה ברין
לרכל אמל ככל ע ת שאשמע לברים אני ביחן אותם ואם אמנאס חזה התלק
הרטע׳ אלכר בס)אס יהי! משאר החלקים אשתוק מהם )אמר) כעלי
החל)׳ בחן זה האיש)חכמת) שסא חסל שלשה לבעי המלים)זאת החכמה
שצלין לצמלה)אני א)מרשהלטר יחלק לפי תמב התמה לחמשה חלקים־
מטה ב) )נזהר ט)נמאס)אסב ומותל:

החלק הראשון
הוא המטה והוא קריאת התירה ילסדהוקריאתתלסרהוזיהי מטת עשה
'מתוייכת ורבלתכםוהוא שקולהכגנלכלהמנות)כבר נאמר ק האזהרה
בלסל מה שלא יכיל;ה התכול קנת!:

החלק השני
הוא ה י מ י הנאסר ונזהר ממכו כעלות שקל ולבר שקר והרכילות והקללה
ניכר׳ ה מ י ה מוייס על זה החלק ו ק נגלות הפה)לשון הרע;

החלק השלישי
הוא הלסר הנמאס אשר אין בו תועלת לארם כנפשו ולא עביר׳ולא מרי פרוע
סשר ההמין במה שארע)מה שהיה)מה הס מנהני מלן פלוני כהיכל! )אין
הייתה סכת מות פל!ני א) אין התעשר פל)ני)אל) קיראייאותם החכמי׳שיחה
כטלה)החסידים השתדל) בעצמם להניח זה המלקמן הדטר)נאמד על רב
תלמידו של רבי חייא שלא שח שיחה במלה מיממ)חזה הל^ק נם  pשיגנה
ארס מעלה א) ישבת פחיתות יהי) מ מ ת או שכליות
1

החלק הרביעי
סאהנאהב)סא הלמי כשכחהמעל)תהשכלמתא)מעל)תהמלות)בגמלנ
הפתתמת משט המיני׳ יחל להעיל הנפשלמעל)ת בספ)רים)בשילי')למגעה
מןהפתתיות בללט׳ ההם בעצמם וכן לשבח החשוססולהורות מעלותיה
כדי שימס מנהניהס כעיני כני אדם וילם בדרכיהם ולנט׳הרעי בפחתיותיה'
בדי שיתנגו פעלותם וזכרם כעיני בני אדם ויתרחקו מהם ולא יתנהמ ה
הם כמנהגיהם <זה החלק לנה לומל למול הממ׳המעלמוהתלתק מן הממי
הפחותות Yא ל ל ן א ק :

החלק החמשי
הוא הסתר והוא הרסל במה שממחל לכני אלם מסחורתו ופינסת! )מאכליו
ומשתמ)למס)שאר מה שנרין ל) והוא סתר אין אהב ב! ולא מאוס אבל אס
ירצה ירבל ט מה שירצה)אם ירצה לא ילכל)בזה החלק יסכת האלם כ
כשימעט הדברים)הזהיר) אנשי ה ס ס י מהרמיס לכרי׳ אבל האסור)הנמאה
אין נרין לאזהרה)לא מטה שרא)י לשתוק ממט לגמרי אבל המטה מ והאהו'
אלו היה האל׳ יכול לדבר כ! כל ימיו היה טוב אבל נלין להזהר משט לברים
האחי מהם שיסו מעשיו מסכימייללבייו כמו שאמרו נאים הדברים המנאיס
מפי ששיהם לעלזה העגין כיון באממ ולא המללש הוא עקר אלא המעשה
באמלו

ו
פרקי אבות
פירוש המשניות'
באמי? וחכמים יאמרו לצדק שילמד המעלית למש!לךנאה לרחש ואומר
אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האים
הנטא י מ ו צליקיס בה׳ לישרים נאוה תהלה והענק האחר היא הקציר ו
כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לומן
ושישתלל להלמ׳ העטניס כמעמ לבליס לא שיהיה הענין כהפך והוא אמים
לעילם ישנה אדם לתלמידיו דרך קברה ידע שזשירי׳ המחיכיים כאיזה לשין האדם והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע
שיהיו צריך שיבחנו כעניטהסאםהםהולכיסעל ררךהדמר אשר חלקנוהו מתן שכרן של מצו והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה
ואמנם כאלתיזה אף עלפישהוא מסאי מפני שראיתי זקני׳ וחסידי׳מאנשי ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלשה דברי ואי
תורתנו כשיהיו כמסכת יין בחופה או זולת׳!ירנה אדם לשיר שיר ערבי
אפיי אתה בא לידי עבירה דעמה למעלה ממך עין רואה ואזן
עצי׳ השיר ההוא שבח הנמרה א! הנדימת והוא מן החלקהאהוכאו כשבחי
שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים ג
היין ירחיקו זה בכל כד מן ההרחקה ואין מותר אכלם לשמעו וכשישורר ה
המשורר פיוט חן הפיוטי׳ העבריים לא ירחיקוהו!לא ירע בעיניהם עם היו
כדברי׳ ההם המוזהר ממנו א! הנמאס וזה סכלות נמורה שהדבור לא ׳אסר
ומת׳ ויאהב וימאס!יטה באמירת* מנד הלשין שנעשה אבל מנד ענינו שאם
*היה עני׳ השיר ההוא מעלה יתחייב לאממ באיז׳ לשון שיהיה ואס יהיה מ נ ת
השיר ההוא פחיתו׳ באיזה לש!ן שיהיה אסור לאממ נס יש לי בזה ת׳ ספת כי
כשיהיו שני פיוטים ולשניהם עני׳ אחד מהעיר כח התאוה!שבח אותה ושחת
הנפש בה הוא פחיתו׳!הוא מחלק הדמר הנמאס מפני שהוא מזרז ומעורר
על חדה פחותה כמ? שהתבאר מדברינו בפרק הרביעי ויהיה אחד משני ה
הפמטיס עברי והאחר ערכי או לעז יהיה שמיעת העברי והדטר מ ייתר
גמאסאנל התורה למעלת הלשון שאין כדיך שישתמש! מ אלא במעלית כל
שכן אס יצוין אליו שישימ! מ פסוק מן התורה או משיר השירי׳ בעטן ההוא
שאז יצא מחלק הנמאס לחלק הנאסר ומוזהר ממנו שהתורה אסרה לעשות
לכלי הנמאה מיני זמר בפחתיות ובדכריס מנוט׳ ואחר שזכרנו לשון הרע
בחלקהדמ' האס!׳ ראיתי לבארו ולזכו' ב! קצת מה שנזל שבני אל׳ מ בעורין
גלול והוא החטא הנדיל שבבני אדם תמיד וכל שכן כמה שאמרו חכמים
שאכק לשון הרע לא ינצל אלם ממנו בכל מם!מי יתן שיננל מלשון הרע עצמו
ולשזןהלע ספור רעותהאלס ומומי! ולנטתאלס מישראל באיזה צל שיהיה
מןהנטתואפילגהיה המגונה חסל כמו שנזכל שאין לשין הלע שיכזב על
אלם וייחס לו מה שלא יעשה כי זה יקלא מוציא שם לעעל חבלו ואמנם לשון
הרעהוא שיננה נטי האדם אפילו בפעלתו אשר יעשה באמת שהאומר! יחע
ואשר ישמעהו יחטא :אמרו שלשה לשין הרע הורנתן ־• האומר! השומע?
ושאומרים עליו :ואמרו המקבל! מתר מן האומר? :ואכק לשון הרע הוא זכמן
מומי האדם בלתי באור אמ׳ שלמה כזה העני' כי פעמיייהיה הזול מומי האל׳
בלתי באור מראה שאין יריע׳ לו במה שהוכן מדבריו ושהו׳ לא כיון זה ואמנ׳
כיון ענין אחר כמו שאמר כמתלהלה היורה זיקים חצים ומות כן איש רמה
את רעהו ואמר הלא משסקאט:וככר שכח חכם מן המתחכמים כתיבת
סופר שהראה!לו כמעמד נמל ונכה הרב מעשה המשבח כתיבת הסופר
ההוא ואמר לו כלך מלשון הרעכלומר שאתה מסבב נטת! בשבחך אותו כ
בתןךההמין שמהם מי שיאהבה! ומהם מי שישנאה! וינטרך שנאו כשישמע
שכחי! לזכור מומיו!לשתיו וזה תכלית ההלחקה מלשון הלע ולשון המשנה
לא נחתס נזל לין על אבתינו אלא על לשון היעיצה לומ׳ ענין הממלי׳ אש
כאמל בהם וייציאו דבתהאלץ ונו׳ ואמלו עה ומה אלו שלא הוציאו שם לעאלא
על העצים ועל האבנים התחייבו מן העונש מה שנתחייב! מי שידבר בנטת
חכלו עלאחתכמם וכמה :ולשוןהתוספת׳ על שלשה דברים נפרעין מן
האר׳ כעולם הזה ואין לו חלק לעולם הכא ע? וגלוי עריו׳ ושפיכותלמי' ולשון
הרעכננד סלם ואמרו כתלמוד כי בעז בא לשון הנמלה והוי אמרו אנא חט׳
העם הזה חטאה נמלה ובחטא גלוי עליות בא נ1׳כ לשון הגלולה והוא אמר?
ואיך אעשה הלעה הגלולה הזאתובחטאשפימתלמי׳ בא גכ לשון הגלולה
והו׳ אממ נמל עיני מנשיא אבל בלשוןהלע בא לשין גלולותל״ל שהיא שקולה
בנגל שלשת׳ והוא אמרו לשון מלבלתנלולו׳ ולבל! בחט׳ הזה המעולל הלב
מאד וסיף מה שנאמר כל המספר לשון הרע כפר בעקר שנאמר אשר אמר?
ללשונו עטר שפתנו אתנו מי אדון לנו אמנם ספרתי קצת מה שספר? ב
בזה החטיאף על פי שהאלכתי כלי שיתלחק ממנו האליבכל יכלת? וישי׳מגת?
לשתיק לצה לומל מזה התלק מן הלנול
;

רבן שמעון בן גמליאל אומד על שלשד־ן דברים העולם
עומד על הדין ועל האמת ועל השלו שנאמ אמת משפט
ושלום שפטובשעדיבם:
הדן הוא הנהנת המלינה ביושר ?כבר בארנו כפלק הל׳ שהאמת היא
המעלותהשכליןתוהשלום הוא מעלות המלות ?כשימצא אל? השלשה יהיה
המציאות כשלמלת שאפשל ל! כלא ספק:

ממאר הוא שלרך הישרה היא הפעלות הטומת אשר באמו כפרק הרביעי
והס מהמעלו'הממ!צעותמפני שבהם יקנה האדילנפש׳ ת1סנה חשיבה ויהיה
מנהג! טוב עם בני אדם!ה!א אמר! תפארתלעושה ׳מפארת לן מן האלם:
אחר כך אמר שט־יך ליזהר במטה שיחשב כה שהיא קלה כשמחת הרגל ו
ולמיל׳ לשק הקלש כמטה שהתבאל לך שהיא גלולה כמילה וניטת ושחיטת
הפסח ןשססיבתזה שאין אתה מרע מתן שכלן של מנית ובאור זה הענין
כאשל אומל והיא שהתורה כלה ממנה מטת עשה וממנה מטת לא תעשה:
ואמנם מנית לא תעשה כאל הכתוב העונש על כל אחת מהן מלבל המענו
מהן ותייכ על קצתם המיתיתועל קצתם הכרת ומיתה בילי שמיס ומלקית
וידענו מענשי מטתלא תעשה כלם מה מהס אסירסגדילה ומה מהם למטה
ממנו והס שמנה מדרגות .:המדרגה הראשונה והיא הגדולה שבהם הם
הדברים שחייבים עליהס סקילה • והמדרגה שלמטה הימנה מחייט שרפה
והשלישית מחייט הרג :והרביעית מחייט חנק :והחמשית מחיובי כרת
והששית מחיובי מיתה בידי שמים :והשביעיתמחיוכימלקית :והשמינית
לאוין שאין לוקין עליהס ומאלו המדרגות נדע חומר העון וקלות! אבל
מט׳ עשה לא התבאר שכר כל אחתמהן מה היא אבל השית וכל זה כדי שלא
נדע איזו מטה נריך מאד לשמרה יאיזי מטה למטה הימנה אבל טה לעשות
ענין פלוני ופלוני ולא הודיע שכר איזה משניהם יותר גדול אכל השם יתברך
ומפני זה בדיך להזהר עליה׳כלם ומפני זה העקר אמרו העוסק כמטה פטור
מן המטה מבלתי הקשה בין המטה אשר הוא מתעסק כה וכין האחר׳ אשר
תבגר ממט ולזה גכאמרו אין מעכירין עלהמטת ר ל כשיזדמן לך מעשה
מטה לא תעכירהו ותניחהו לעשותחטה אחרת ואחר כך אמר ואן על פי
שלא התבאר שיעור חבוב מטה על חטה יש כהן נד הקשה והוא שכל מטת
עשה שתמנאאיתהשיתחייבהעיבר עליה עונש גדול רע שבעשיתה גס כן
שכר גדול המשל בו שהמילה וקרבן פסח ושביתה בשביעי יעשית מעקה כצ
אלו ממת עשה אכל חייכ הע!שה מלאכה בשבת סקילה ואשר מבטל מילה
א< קרבן במועד חייב כרת!המשים דמים בכית! לאו והיא אמר? ולא תשים
למי'בביתך ומזה תדעששכר שביתה בשבת יותר גדול משכר מילה ?שכר
המילה מתר גדול אצל השם ית' משכר עשית מעקה והו׳ עני׳ אמרו הוי מחשב
הפסד מטה כנגד שכר׳ וגס כן אמר שכר עבירה כשלא תעשה אותה זה גם
לא התבאר אמנם תלמדהו מענשה שהחטא אשר עונש ששה! גדול שכר ה
הנחת? כפי הערך ההיא מן הגודל כמו שהתבאר בקדושין באמרי כל הי!שב
ולא עבר עבירה טתנין לו שכר כעושי חטה וכבר בארנוהו שם י ולשין התילה
בהיותהמעשים ידועים אצלו יתברך כמ! שמשה רטנו עליו השלום אמר מ
מספרך אשר כתבת:
:

רבן גמליאל בנושלרבייהוד' הנשיא אומר יפה תלמול
תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניה׳ משכחת עון וכל תור׳
שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון וכל העמלים
עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם
מס״עתןוצדקתן עמדת לעד ואתם מעלה אני עליכם
שבר הרבהבאלו עשיתם!
רצה לומל בלרך א ק הנה העיסק כפרנסה ואמרו!גוררת שן כמו שכארנ?
כמקום אחר אמרו סופו שהוא מלסטס אתהבריותובאמרו ואתם מעלה אני
עליכם שכל הלכה כאלו עשיתם הוא לבר השם לעמלי׳ עם הנסר שפעמי׳
שימנעו מעש!תמטה בעתהתעסק׳ בצרכי צמר ואמר שהשם יתבלך יעלה
עליהם שכר כאל! עשו המטה ההיא!אן על פי שלא עשאוה אחר שהתעסקו
עם הנמר לשם שמיס:

הוו זהירין ברשוות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך
עצמן נראין כאוהבי בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאד׳
בשעת דחקו:
,

פרק

עני

כבר

פירושהמשניות •
מ ר בארט שהרשות ה?א שלטטת ?ה?א מספר במל?תיהם ומזהיר מהם:

ה ו א היה אומד עשה רצונו כרצונך בדי שיעשה רצונך
כרצונו ובטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים
מפני רצונך הלל אומר אל תפרוש עצמך מן הצבור ואל
תאמן בעצמי עד יום מותךואלתדייאת חברך עד שתגיע
למקומו ואל תאמ דבר שאי אפש לשמועשםופו להשמע
ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה:
ככלהולעט כפלק הל׳ שאין כרין להפרל מן הגמר אלא לפי הפסדה כמו
שבארנו שם ואח׳ שהאלס אף על פי שתהיה לי תכונה חשיב׳ בנפש והתחזק'
לא יסלק יד? מלכפול עשית הטובלהוסיף החזוק ולא יבטח ויאמ' זאתהמעלה
כבר עלתה בידי ואי אפשר לה שתסיר שאפש' הוא שתסור והוא אמר? עד יום
מותך :ודבר שאי אפשר לשמוע הוא שיהמ פשוטי הדכרי׳ ממחק מאד יבטל
?כשיסתכל האדם מ היטב יראה שדברי'נכוני׳והוא מזהיר מן הדרך ההיא
מן הדמר שהוא אומר לא יהיו דכריך כריכי' לפירוש רחוק!הסתכלות יתרה
ואז יבינם השיחעכשאפנה ריבה מ כשאפנה מזה העסקתה דומה למה ש
שקדם ממטתשמא׳ חברו עשה תנרתןקכע

הוא היה אום אין בור ירא חטא ולא עס הארץ חסיד ולא
הבוישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה
מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש J
מר הוא שאין לו לא חכמה ולא ממת :ועם הארץ הוא שאין לו מעלית שכליו'
אבל יהיו לי קנתמעלותהממת! :מישן ילוע :וקפלןהוא מ׳ שמקפיד על
כל לבל ?כועס :וענין השתדל הרגל נפשך ומש! ן אותה לקטת המעלו׳ ואחל
שאי׳ אנשי׳ חכמי׳ שילמליך היה אתה מלמל אתענמך ותר גי ויאכקאיש עמ?
ואשתדל נכיא עמיה :ואמרו שהתורה לא תמנא בבעלי הנאוה והנסות ולא
בה!לכיארניתרחוקו׳וסמכוזהלפס קעלנדהמלינהוה?א אחר? לא בשמי׳
היא לאמר ונו׳ ולא מעבר ליס היא ימי אמי' לא בנסי המת היא!לא במהלכי
מעבר לים היא:
י

אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על פני המים אמר לד־־ן
דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון *
יכה לומר שאתה נ ה מ ת כעבור שהינת זולתך ואשר הרנך עתיד ליהרג
המנה בזה המאמ שפעלותהרעיתישומ כראש עישיהם כמו שאמי עיטתיו
ילכדונו הרשעונו׳ ואומר מר כרה ויחפרהו ואמי החכמי' במרה שארס מודל
בה מודדי׳ ל? וזה דבר הנראה לעין בכל עת ?בכל זמן וככל מקום שכל מי ש
שיעשה רע ויחדש חיני החמס ופחתיות שהוא עבמו מזק מן הרעות ההם
כענמם אשר חלש מפני שהיא למל מלאכה שתעשה נזק ל! ולזילת! ! ק כל
המלמד מעלה שמחדש פעל טיכ מן הטימת יניעהי תועלת הפעל ההוא
מפני שהוא מלמד רכל שיעשה טיב לי ילזילתי!לברי' הכתי׳ בזה טיבי מאל
אמר כי פעל ארם ישלם לו. :

הוא היה אומי מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסי מרבה
דאגה מרבה נשי׳ מרבה כשפי׳מרבה שפחות מרבה זמה
מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה
ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה תורה מרבה צ
צדקה מרב שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי
תורהקנהלוחיי העולם הבא :רבןיוחנן בןזכאיקבל
מהלל ומשמאי הוא היה אומר א ם ל מ ד ת תורההרבהאל
תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת! חמשה תלמידי׳היו
לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי
יהושעבן חנניה ור יוסי הכהן ורבי שמעון ורבי אליעזר בן
נתנאל ודבי אלעזר בן עדך ! הוא היה מונה שבחן דבי
אליעזר בן הודכןנוס בור סיד שאינו מאבד טפה ר יהושע
אשרי יולדתו רייוםי חסיד ר' שמעון בן נתנאל ירא חטא
ורבי אלעזד בן ערך שעין המתגבר ן

שכת יגי אליעזר מ נ י מ ת נ ה כ נהימות לסר מושי שלא י6נ *7מימיי *
ושבח י מ יהושע במעלית המלית כי כהס י<שי האים נימבי ץאהממ
יוכהעילם ׳לזה היא מאשי מ מלית! :וי׳ מסי שכח בטוב מעלו המלות
?בילעליתהשכליית :ורבי שמעין שבח מלאת חטא והוא זייזות והשתלט
בעניני עסקי הטוב ושמירת׳ ברע ושבח י אלעזי ק ערך בטי^ההמיי
והמתבל ענין עמוק קל אכלו ותבונת! מוספתעל העני!
:

הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ודי
אליעזר בן הורקנום בכף שניה מבריעאת כלם  Jאבא
שאול אומר משמו אם י היו כל חכמי ישראל בכף מאזנים
ורבי אליעזר בן הורקנוס *ף עמהם ורביאלעזר בכף שגי׳
מכדיעאת כלם אמד להם צאו וראו איזוהי דרךישרד־ג
שידבק בה האדם רבי אליעזר אומד עין טובה רבי יהושע
אומר חבר טוב רבי יוםי אומר שכן טוב דבי שמעון אומר
הרואה א ת הנולד רבי אלעזר אומי לב טוב אמ להם דואה
אני א ת דברי רבי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם ן
אמי לה צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האד'
ר אליעזר או עין רעה ד יהושעאו הבד רער יוסי אושכן
רער שמעון אומהלוה ואינו משלם א ח ד הלוה מן האדם
כלוה מן חמקו שנא׳לוה רשע ולא ישלם צדיק חונן וגות
רבי אלעזר אומ לב דעאמד להם רואה אני א ת דברי רבי
אלעזרבןערך שבכלל דבריודבריכם:
עין טיבה ההסתפקו׳במה שיש לאל׳ והיא ממעלות המלות :זעין רעה הפכה
מ ה לומר הקטנת הדברי׳והחריטת על התוספת :ואמרו הנה המאה את
הטלראשר ענינו שילמל מה שעתיר להיו׳ממה שהוא נמנא עתאינו בתכמו'
עד שתהיה מעלה שכליתויהיה פירוש! שילמד הנסתר מן הנראה אכל רונה
מ הנה העמן בעניני האדם מעסקיו אשר כהם המשך מטאותו שיעיין ב
כאחרית עניני! ובער זה הביא משל אחד והוא אמרו הלוה ואינו משלם שלא
•ליה! דבר אחר כך והוא פחיתנתהחלה ובדי׳ חונן!טתן זה בליק? של עולם
והו׳ ה׳ ית׳ שנ׳ נריק וישר הוא וכן ואתה נליק על כל הבא עלינו פי׳חונן לאלם
המלוה לחברו ואינו משלם משלם לו הקלה חלף עמדת! שגמר חסד לזולתו
לליתו ער שתשיג ירי די מחסורו וכאשר מגאה יד! ולא ישלם למלוה! ה׳ יתכ
משלם לו :וענין מאה דכרמ מחר ומבחין מעטן השם לא ראה שמנתי לא
בחר והבחין שבכלל דבריו שאמר לב רע היא הכל :וכבר בארנו בפרק
השני אשר הקדמנו לפירוש זאתהמסכתא שמעלות הממתכלס ימבאו ל
לחלק המתעורר לחלקי הנפש לבר ולו נם כן ימנאז פחיתיות המד! !בארנו
כפרק הרביעי שהפעלית שהם טימתהם הפעלות הממונעות אשר יבאו
ממעליתהמד!ת!כן ה!א ילועאנל הפלוסופיס והמפאי׳ *מנפ׳המתעוירת
היא כלכוהלכחדרה וכליה אליו תייחס ואעפשהכחו' כלם מפתרו׳ מן הלכ
והו׳התחלת׳לפי הלעתהאמתי אבל הכח המתעורר לא יתפשט ממט לאבר
אחרכררך שמתפשט הכחהזן רלהחלק הטמח אשר ספרמהו בפי הראשון
מ ן הלב אל הכבד והבן מכל מה שכיארנוהו שלכ ט ע מנה מ הפעלות ה
הטוב! והם הפעל! הממונע!׳ ןהם מעל!׳ המרו׳ והוא מלל ההסתפק! ואהבת
הטובים וזילתזה מן המעלות!הוא אמרו שבכלל דבריו דבייבם וכן לבלע
פחיתותהממת והוא מלל נם כן כל מה שהזהיר? ממנו:
,

ה ם אמרו שלשה דבריירבי אליעזר אומר יהי כבוד מברך
חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום א ח ד
לפני מיתתך והוי מ ת ח מ ם כנגד אורן של ח כ מ י ם והוי
והיד בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיב׳שועל ועקיצתן
עקיצ עקרב ולחישתן לחיש שרף וכל דבריה כגחלי אש t
אל תהי טח לכעוס אל תכי( ענמך לכעס ולמזט׳ וככר הפלינו לגט׳ הכעס
והרנזטתוהחזק שבדבריהם אתרם כל חי שמעס כאלו עוכר עז ׳סחפיהו
לאחרו לא יהיה כך אל זר ולא תשתחיה לאל נכר ריל ששני הדבלי אחד ושיכ
יוס אחר לפני מיתתך והוא איני יודע מתי ימיתשמא המס שמא למחר ויהיו
כל יממכתשיכ׳ אכל אמרו והוי מתחתם כנגד אורן של חכמי איט ממאמריו
אשר הוכיח בהם אבל היא ממה ששמעו מזולתי והיה מספר איתי י מפני זה
לא נמל מכלל דבריו והמנה בזאתהטאה שהזא אומי לך כשתתחבר לחכמי'
נאל אנשי המעל? אל תתגעגע עמהם ואל תתנאה עליה אבל תהיה חברתן
להודיע

פרקי אבות

פירוש המשניות

ן

$מייע להם שתתקרב כעת עיקימן ?אלי&סיף להתקרב אליה׳ מתל ממה
שיקרמןשלאתפסירבונתהבן ?תהפוןאהכתם לשנאה ולא תגיען מהן
גת*עלת אשר תק?ה ?המשיל זה כמי שמתחמם כאש שאם ישכ רחוק ממנו
יהנהבחיימ ?יקבל תועלת באור? ?אם יפשע כענמ? ?י?סיף להעקרכ אל<
•שרף ?יש?ב ל? התועלת לנזק והוא ענין אמר? על גל המשל הוי מתחמ׳כנגל
לעתיללכא לצה למלל לעילם הבא וכבר בארנ? עכין הע?לם הבא בפרק
&ורן של חכמי׳ והגי זהיר כנחלתןשלא תמה ?אתר כן הוסיף להפתיל מזה
העשירי מסנהררין במה שראוי לזכר?:
<אמל לא תחשיב שאם ינשמן בלשונם תשוב ותפייסס כדכרים!יתפייס! כי
אמנם לא ישמעו לקול מלחש כמו שלא ישמע אליו השרף כמו שאחר אשל לא
ישמע לקול מלחשים ואתה תלע זהמעניןנחזיכמה שהתריס כנגל רמ א
י!
אלישעשנפל כחלי מטונף כהתגאלמלכלי חכמי׳כענין ואלכעה אנשי׳ הי?
מצורעים וכן עם רבי יהושע כן פרחיה!כלס התכאר הנזק שהשיגו וזולתן*
הסתכD
תבשילם:ש ל ש 'דברי׳'בן מהללאל אום
ממקדיתי ב
3 ^ f c

לבטלממנה אם למ1ת תורה הרב נותני׳לך שכר הרבה
ונאמן הוא בעלמלאכתךשישלם לך שכר פעלתך ודע
מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא:

פרס

רבי יהושעאוםיעין הרע ויצר הרע ושנאת הבריויםוציאי׳
את האדם מן העולם:
אמרשהחריצות לממון ורוב התאוה ומעהכפש ?היא חולי המרה השחורה
שיביא האלם למאוס ראות עיניו וישנאהו וייטב ל? חברת החיית והתמלל
כמלכרות וביערות ויבחל ל? מקום שאינו מיושכוזה אנלם לא י צל פרישות
רק לרוע מ^ותם וקנאתם מילתם אלו ימית? האלם בלא ספק כי יתלה נגפו
וימ?ת טרםעתו:

רבייוםיאומריהיממוןהברךהביבעליך כשלך והתקן
עצמך ללמוד תורד״? שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו
לשם שמים:
וגבי באינו כפרק השמיני עמן ההבנה והזמין שצריןלארם להכין עצמו ל
למעלות ?כארג? בפרק החמישי עגין אמי! וכל מעשין יהיו לשם שמיס:

ש$ישי

ואי את בא לידי עביר׳דע מאי׳באתה
I
ולאן אתיהולך ולפני מי אתה עתיד לית דין וחשבוימאין
באתה מטפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה
ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא;
זה ההסתכלות מביא הארס לירי עמה מכרו מאין בא :והסתכלו כאחרית*
יביאהו למות בעניני העולם :והסתגלו לגולל המםה יביאהו למהר לשמוע
מכותיו :וכשיעל? בימ אל? השלשה לא יחטא כלל ־•

רבי חנינ' סגן הנהני׳אומי הוי מתפלל בשלומה של מלכו'
שאלמלא מוראה איש את דעהו חיים בלעו :דבי חנינא
בןתרדיו אומשני׳שיושבין ואין ביניה׳ דברי תודה הרי
זה מושב לצים שנאמ׳ ובמושב לצים לא ישב אבל שנים
שיושבי׳ויש ביניהם דברי תודה שכינה ביניהם שנאמ׳א?
נדברו יראי זזאיש אל רעהו ויקשב ה וישמעויכתב ספד
זכרון לפניו ליראי ה ולחושבי שמו אין לי אלא שני׳מנין
שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורד־ז שהקבד־ז קובעלו
שכד שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו:
,

רבי שמעון אומ הוי זהיר בקרית שמעובתפלה וכשאתה
מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים
׳לפני המקום שני כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב
זזםדונחםעלהרעהואלתהירשעבפני עצמך:

,

יאיתועל שמושכלכי׳ יקרא כל מושכשלא ילביו ס דברי תור׳ מסוף הפסוק
כשיסשוכאלסעצמוחסלופחוילא יגריל בעיניו תסרון שיעשהו וככ בארנו
אשר אמר כי אס בלטרת ה׳ וממר כאלו אמר שמפני שהיה תפב? כתולתה׳ לא
א
^עניןקכע הוא שתגכל עלי? התפילה ויחשכיה כמי שטה לעשות עמק
ישב במושכ לביס אשל אין מ ת?לתה׳ :מנין שאפילו אתל שי?שכ ?כ? כפרק
אחל 1ינפש ממנו:
קמא לבלכ?׳ א?מל בזה הלשון מנין לאחל שיושב ועיסק בתולה ששכינה עימ
שנאמר ככל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אלין ?כרכתיך ?כי מאחר לאפי'
אחר תרי מכעיא תרי מכתבי מלייהו בספר הזכממת חר לא מכתבי מיליה •י
רגיאלעזראומרהוישקודללמודתודהםהשתשיב ל
וכי מאחר לאפילו תר׳ תלתא מבעיא מה! לתימא לינא שלמא כעלמא הוא
לאפיקורוס ודעלפני מי אתיעמל ונאמן הו׳ בעל מלאכת׳
ולא אתיא שכינה קמל ללינאנמי היינו תורה ?כי מאחר לאפי׳תלתא עשרה
״ שישלם לן שבד פעולתך:
מכעיא עשרה קלמא שכינה ואתיא תלתא ער ליתגי :ופירוש וממם
מן הלבולהנסתל מקול לממה לקה וממנו פי׳ התרגום וימס אהק ושתיק
עצין שקילה הוא מלשון הכתיב כי שוקל אני על לכרי כלומר מהיר וחשתלל:
אהרן וראית! שהוא כמו שקיים כל התור׳ כלה מאמר? כי נטל עלי? מ1ו נתינת
שתשיב
 ?11יהיה ענינ? המל ?תחילות כמו לשקול על ללתותייום מס :מה
התורה כלה היתה בעמלו לבל:
לאפיק!מםאמל.נליןשתלמל מריס שתשיב כהסלאפיקורוסים מן האמות
ותתלוק עליהם!תשיבם אם יקשו לן ואמר? לא שנו אלא אפיקורוס «י אבל
לרבי רבי שמעון אומי שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו
אפיקורוס ישראלכשלפקר טפי רל שיוסיף לבזות ומפני זה אין צרין
עמ? כלל שאין ל? תקנה ?אין ל? רפואה כלל ןעקר שנאמר כל באיה לא ישובון עליו דברי תור כאלו אכלו מזבחי מתי,שני כי כל שלחנו'
ולא ישיג? ארחיתתיים ?אמר? אף על פי שתלמל לעיתהאמ? ללעתאין תשיב מלאו קיא צואה בלי מקום אבל שלשה שאכלו על שלחן
עליהם השמל שלא יעלה בלגן לבל מן הלע?ת ההם ?לע שמי שתעב?ל
שיכ?ין לסל אחד ואמדועליו דברי תורד־ן כאלו אכלו משלחגו של
לפכיומלע גפ?ןלבן?ה?׳אמל??לעלפנימיאתהעמלרגהל?מר
מקום שנאמר וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה:
באמונת השם יתגרן:

 Wמשל ליןצל השנים ?רוב החכמ?ת ?עגלות בני אלם לבקש׳ עם ח ב השכל
עליהםועםל?גהתוא?ת התמה ואזהרותיה לבקש חכמה ?למול:

זבחי מתי׳ יקרא תקלובתעז כמו שקראה הכתוב כמו שבארנו בפרק ג׳ ta
וקראה ישעהו גם כן קיא צ?אה למותה כמו שתקרא עז עגמה גלילי׳ ושקוטם
וקרם לפני זה הפסוק פסיק שמורה על העסק כמאכל ובמשתה ?הנחת
התירה ותלמודה ?מפני זה הי? השלחטת כלס כאלו אכל! עליהם הדברים
המזוהמים ?הגואות רצה לומר מאכל הנלמים והוא אמר? לפני זה הפסוק ונם
אלה כיין שגו וכשכר תע?:

הוא היהאומלאעליךהמלאכלנמורולאאתהבן חורי׳

רבי חנינא בן חכינאי אומ הנעור בלילה והמהלך ב1רך

רבי שרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים
עצלים והשבר הרבה ובעל הבית דוחק:

ב א

i z

יסילי

פ*רושהםשמומ
יחידיוהמפנהלבולבטלההריזהמתהייבבנפשון רבי
את המועדו'והמלבין פני חברו בדבי'והמפר Vptnnn
נחוניאבן הקנהאומ בל המקבל עליו עול תורה מעבירי אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אעג£
ממנו עול מלםתועול דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול שיש בידו תורה ומעשי טובים אין לו חלק לעולם הבא:
תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ!
עול תולה התמלתהקליאה :לעול מלמתטויח המלן לחייללתמ :ועול ללן
אקטלרחהזמן־יאמרכיכשכרלקח! עול התולה יכילהו השם יתב׳ מעולי
החלט׳ ויקל מעלמ טלרח הזמן :ואמרו ל ק עיל תילה שאומר אין תורה מן
השמים לאיגי סיכלה :ואמר? ח מ ת על הלוחותחירלת על הלוחית רבה לומר
החירו׳ מתולדליהזמן ועניני המלכיילמי שמקבל ?עושה מה שנכתעל הלתית:
ש

רבי חלפתא איש בפר חנניה אימיעשר׳ שיושבין ועוסקין
בתורה שכינה שרויה ביניהם שנ׳אלהים נצב בעדת אל:
ומנין אפילו חמשה שני ואגדתו על ארץ יסדה ומנין אפי׳
שלשה שני בקרב אלהים ישפוט ומנץ אפ<לו שנים שנ׳א?
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה וישמע וגו :ומנין
אפילו אחד שנאמד בכל המקום אשר אזכיר א ת שמי
א ב א אליך ובדכתיך:
כעלתאל הנה בארנו כתחלת סנהדרין שעלה אינה טפלת על פח?׳ מעשרה
לשפ באלנו נכ שביתלין לא יהמ פחו׳ משלש' והם נקראי׳ אלהי׳ לעניי המשפע
נפי' אטלה מה שאלנל אלם כילו אחת והיל יש בה חמשה אגבעו׳ שבהן ׳אניר
וכלל החמשה אנכעותיקלא נם כן^טלה:

מלבין פט קגמ הימי שמבייש אתמבי? :מנלה פני׳ כתלי׳ הוא מי שעוג׳ ע&
מטי התירה כפרהסיא ?ה?א מגלית הכפירה כמ? שאמר השם ית׳להנפש אשי
תעשה כיר רמה :לעני{ מנלה פנים ינלה פנים)יעיז <?ה< לש?ן כפירה ?ה?א
מפיישכןממיתפאהאמללהמנלה פנים כתליה העובי על רגיי תליה
כפלהסיא כיהויקים כן ׳אשיהל :מפר כרית המזשך לל ערלה :ושם אמי
בכל הרכרים אשר אמר? חכמים כהס שהעושה אלתם אין להםחלקלעה
כמה אט קיימין אם כשעשה תשיבה אין לן דבר שעימר בפני בעל תש?בה
אלא כשלא עשה תשיבה ?חת כיסיריןרינה לגמר שחימר החטאים ?הס אשר
וכרי בהם אין ל? חלק לע?לם הכא נמל מתר משאל החטאים שהיסגרק עמ
המיתה לא ׳כפל?אלמה:

דבי ישמ^אומ הוי קל לראש ונוח לתשחורת והד מקנ^
את כל אדם בשמחה:
קללראשקלו׳ •מע:לג?חה?אהיש!כוההנחה?:אמ בזאת הטאהכשתעמוזי
לפני אדם נדלל המעלה שים עגמן לכבדו קל ישמש א?ת? לעמל לסנמ כאשי
ירבה לאל תיקיי נפשן לל? :כשתהיה עם שחלי השעי יל בעיר השנים לא
תעשה בן אבל תיקיר נפשןעמל לאל תשחקואל תתנעגגנעח? אחרכןאמ
לא תחשיב שמה שהזהרתיך מהתגענע עם צעיר השני׳ יחייב שתקכל אומנ
בזעם לכפטם זלעפים לא כן הכלנה אכל נלין שתקכל כל ארסקטן ?Ira
בןחיליןלעבל כל איש מחין האלם בשמחה :לזה מתר ממה שאמי שמאי
בסבל פנים יפית :אמל המתלנס נלאה לי מלבלי הלב שהלא מפלש מלת
מקבל מהקבלת פנים לכאלל הלא מקביל הנגזל מן מקבלות הללאות אשל י
היא מן הארמי׳תרט׳ננד אל נכח לכן אלמי מ ה הענייבעלבי כל פנישה להקקלי$
אומי פנשני פללני כשמתה אל כזעף לכלשלןההליפירש הרבמקבלהנה זלעהז:

דבי אלעןר איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך
שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך ז
דבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו
ואומי מה נאה אילן זה מה נאה ניד זה מעלה עליו הכתוב
כאלו מתחייב בנפשו :דבי דוסתאי ברבי ינאי משוס רבי עקיבהאומישחוק וקלו ראשמרגילץלעדוה מסורת
רבי מאיר או׳ כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו םיינ לתורה מעשרו סייג לעושר נדרי׳םייג לפרישות סיינ
לחכמה שתיקה:
הבתו׳כאלו מתחייב בנפשו שנ רק השם לך ושמי נפשך
מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך יכול אפילו
כשילור אלם נלרי׳ ויקימם יעלה מרז קטן ההמנעממה שיינה שימנעמממ
תקפה עליו משנתו תלמוד לומ ופן יסורו מלבבך בל ימי
?יתחזק לו הקנין ההוא ויקלעלי? הפרישו רל השמירה מהטמאז׳ כמי שאממ
חייך הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו:
בחנינה בגלי עש האל[ מלרס לפמשים:
רבי חנינ בן דוםא או׳ כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
חכמתומתקיימ וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אץ הוא היה אומד הביב אדם שנברא בצלם הבד־ן יתירה
נודעת לו שנברא בצלם שגי בצלם אלהי׳ עשה׳את האדם
חכמתו מתקיימת:
הביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת
הנה לבר זה מוסכם עליו מהפליסזפי׳ נם כן שהרגל המעל?' כשיקלם לחכמי להם שנקראו בנים למקום שג׳ בנים אתם לה אלהיבם *
על שיהיה קגיןתזקלאחרכן ילמד החכמה אשר תזלזהו על המומת ההם
הביבץישראלשניתןלהםכליחמדהחבהיתירהנודען/
יוסיף שמחה ואהבה בחכמה וכחריג!׳ להוסיף ממנה אחר שתעוררה?
למה להם שניתן להם כלי חמד׳ שבו נברא העולם שניבי לקת
שה?תל ?כשיקדח? קטני הדע?ת!אחר כך ילמד ותהיה החכמה מונעתאוחז
סוב נתתי לבם תורתי אלתעזובח
ממה שיתאוה בהרנל תככר עלי? החכמה!יניחנה:
הואהיהאומדכלשמעשיומרוביןמחכמתו חכמתו ם
מתקיימת ובל שחכמתו מרובד־ז ממעשיו אין חכמתו
מתקיימת! הוא היה אומד כל שרוח הבדיו' נוחה הימנו
רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחד־ן
הימנו אץ רוח המקום נוחה הימנו :רבי דוסא בן הדכיגם
אומד שינה של שחרית ויין של צהריי ושיחת ילדי׳וישיבת
בתי כנסיו שלעמי הארץ מוציאין את האדם מן העולם:
יאמל שאלוהלכרים מונעים!מגטלין מעלת האדם על שינא מן העילם
?הוא אבל:

דגי אלעןר המודעי אומר המחלל את הקדשים והמטה

הוא היה אמי שהללעתמה שהטיט ל? שממי השובה היא העכה אמית
כי פעמים שינמול אלם תוכה לאיש מבני אלם על לרן לתמכו׳ ולא מלימה!
שיעני מה שעשה עמו מפגי שהוא נבזה כעיני?
;

הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל.לפי
רוב המעשה:
וה המאמר טלל לבדם נל?לי׳1מאל?רא?י היה זה המאמי שיהא לי׳ עקיבה
וזהו פילישו בקניה ועל תנאי שתלעכל מה שקלם כפיקיסהקולמי׳ אמי כל
מה שבעולם יל'עאצלל ית׳ והוא משינאלת? להוא אחל! הכל גפלי :ואחל כ ן
אמל לא תחשלב שבהיותו יללעהחעשי' יתחייב ההכרח כלומר שיהיה האלה
מוכיח במעשמ על מעשה מן המעשי׳ אין הענין ק אבל הישות כיל האלש
כמה שיעשה והלא אמרו הרשו־ נתונה לל כל אלם ישו נתונה לו כמו שבאימ
נ2לקהק' ואמי שלין השס ית׳ עם בגי אלם #לנ 0הוא גתקל ובשוב לא כפ<
הרין

ח
&רקי אבות
פירוש הממוניות
אפים ?רב חסלואמת
הלכות תקופותוגימטריאותפרפראות לחכמה:

הייןהראייעליהסכמושבאיית׳מלרכמואמרארן
<אמיו לןל ארך אפיס לנדיקיס ולרשעים :ואמ׳ הנביא המספר טוב ה׳ לכל:
ואתר כך אמר שהמעלותלא יגיעו לאדם לפי חב גולל המעשה אבל לפי ח ב
מספר המעשי׳ ?ה?א שהמעל?׳ אמנם יגיע? ככפ!ל המעשייהטובים פעמי ימי
וע£זה יניעו קטן חזק לא כשיעשה ארם פעל נחל אחד מפעל?' הט!כ?תט
בזהיל3ל!ןלא יגיע ל! קטן חזק והמשל כשיתן הארס למי שראוי אלף זהובים
מ ת אחת ולאיש אחר לא נתן כלום לא יעלה ביר! מדת הנדיב!' בזה המעשי
האתל הגדול כמו שהגיעלמי שהתנדב אלף זהיכים כאלף פעמים ונתן כל
זהובמהם על צד הנדיכותמפני שזה כפל מעשה הנדיב!׳ אלף פעמי׳ ?הגיע
לי קטן חזק וזה פעם אחת לכר התעוררה נפשו התעוררות גחל לפעל טיכ
?אחר כך פסקה ממנו וכן בתורה אין שכי מי שפדה אסיר כמאה דינרים או
עשה צדקה לעני כמאה רנרי׳ שהוא די מחסיר! כמי שפדה עשרה אסירים או
השלי׳ חסרון עשרה עניים כל אחד בעשרה רינליס ואל זה ההקש אמרו לפי
רוב המעשה אכל לא לפי נגלל המעשה
:

הוא היה אומד הבל נתון בערבון ומצודה פרוסה עלכל
החיים החט׳ פתוחה והחגוני מקיף והפנקס פתוח והיד
כותבובל הרוצה ללות יבא וילוה והגבאי׳םחזירין תדיר
בכליוםונפרעימןהאד׳מדעתו ושלא מדעתו ויש להם
על מה שיסמכו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה ן
החנוט מקיף מי שיאריך חיבו ולא יבקשו לאלתר וזה המשל ממאריםנת?
יחעה :ואמר! ?כל הרוצה ללוי יבא ויל!ה מחזק העני׳ הקודם שאין שס הכרח
אבל כבחירתהאדס יעשה מה שילב לעשות!? :אמר? ?הגבאין מחזירי' תדיר
הוא משל על המולגושאר עונשים.הבאין על האדם :והבל מתוקן לסעודה
כלומר סנתכל זה חיי העולם הבא:

דבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ אם
אין דרך ארץ אין תורה אם אין חכמה איןיראה אם אין
<ראה אין חכמ אם אי׳בינה אי׳דעת אם אי דעת אין בינה
אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח ג
רצה ל?מרבזה שכל שנים מאל? כל אחד משניה מועיל כמציאו׳ האחר ומשלי'
אות* ואמנם דכרמכדעתוככינה הוא עניןפל!ס»פי דק מאד ואני אזכרה?
גשען על תסנ׳ מי שעיין בזה העני׳ וזה שהדעתאשר יגיע לט !נקנה אוח*
אמנם השינגו המ!שכל!תאשר נשינם אם נפריד הנורה ונשכיל אותה א?
שנשינהטחתהנפרחת במציאותה מבלתי םנשימם אנחנו דעת אכל הם
במציאותם רעתחאתההשנה היא אשר תקרא בינה והוא הדעת וכרע׳ נ כ
נכייואפש׳ לנו שנשינוכאלו יאמ׳ שאם לא נשכיל מושכל אי׳דע׳לנו ואס לא יהי׳
לעתלט לא נגןכיל מושכל כי בדעתנשינה! !הבנת זה הדכ׳ קשה מאד ואפי׳
מן הספרים המחוברים מ כל שכן מכאן ואמנם אנחנו מיישרים עליו ה
הדרך הישרה לכר:

?ה מבואי)כבר באמו עטנו כפרקים הקיימים«

רביעי

פרק

זוםאאומראיזהוחכםהלומד מכל אדם שנ
?3
מכל מלמדי השכלתי איזהו גבוד הכובש את
י
יצרו שנ׳ טוב ארך אפי׳ מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר
איזהו עשיר השמח בחלקו שגייגיעבפיך כי תאכל אשרי'
וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא איזהו
מכובד המכב׳את הבריו׳שג׳כי מכבדי אכבד וברזי יקלו ו
זה מסאי וכבר זכינו ענימ בפרקים הקולמיס:

בןעזאיאומרהוי רץלמצוה קלה כחמורד־ז ובורח מן
העבירה שמצוהגורר מצוהועבירה גוררת עבירששכר
מצוה מצוד ,ושכר עבירה עבירה i
בבר בארט פי׳ זה המאמר בפרק עשירי מסנהדרין וככר העירו חכמים עם
על חדיש נפלא בעירה יש בז ז רוז על מעשה המט)היא אמי? אז יבדיל משה
שלש ערי' כעבר הירדן וני׳)יריע שאינן מועילוישלא יהיה בהן דין ערי מקלס
עד שייבדלי השלש האחרית שבארץ ישראל אמרו יזרע היה משהרכי׳ עה
שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטו׳ עד שמבדל! השלש שבארץ ישראל שנ׳
שש ערי מקלט תהיינה יאמנס הבדיל אלן מפני שאמר הואיל יבאה מטה לילי
אקיימנה)אס כיינא בזה בחשה לבי' עה משיג האמת! שלם שבשלמי' נכסף
להוסיף חט מטי עשה על כל מעלת! )שלמותי איך נלין שיעשו מי שננמרעמ
נפשם והוחזקה ברעתה וקרמה:
׳

הוא היה אומר אל תהי בז לבל אדם ואל תהי מפליג לכל
דבר שאין לך אד שאין לו שעה ואי׳לך דבר שאיילו מקו t
יאמר שאי אפשר שלא יהיה לכל אלם עת שיובל להדק ב׳ א? להועיל ואפילי
בלנרמועמ:

רבי לויטם איש יבנה אומ מאד מאד הוי שפל רוח שתקו'
אגושדיםה;
ככר כאמו וזכלט בהפלקים הקולמים שהענוה היא ממעלות המחת!היא
ממיגעתכין הנאוה!שפלות הרוח!אין לה שם אחר רק ענוה ולגאוה יש
שמית רבים כלשון עברי נכה לכ עינים רמויג!נאה ורם ומשמית החכמים
?ל חח גסה וגסות הריח!מתגאה !כנגדן שפלו' הרוח וכבל באלנו כפר׳
הרכיעי שהאדם צריך שיטה מעט לאחת ק הקטות עד שיעמוד כאמנע ה
המעשי׳ על צד הסייג אכל כמדההזאת לכדה בין שאר המחתרל בנאוה
לגיללחסלוןזאתהמלהאנל החסידי׳ ודעתם כנזקה רחק? ממנה עד הקצה
האחחן ונטו אל השפלות החח לנחלי על שלא ישאילו כנפשם מקום לנאוה
כלל והנה ראיתי בספר מספלי המלית שנשאל לאחל מן החשוכים ונאמר לו
אי/ה מס הוא ששמחתכו מתר מכל ימיך אמר מם שהייתי הולך בספינ׳ ?היה
מקימי נפח!תשבמקומ?תהספינה קין חבילות הבנלי' והיו בספינה סוחרי׳
ובעלי ממון ואני הייתי שיככ במקומי ואחל מאנשי הספינה קם להשתי׳ואהי
נקל בעיניו ועזה ועניני שהייתי שפל בעיניו מאל על מלם עחת*!השתין
עלי ותמהתי מהתחזק תכונת העזותכנפש? וחי השם לא כאבה נפשי ל
למעשהו כלל ולא התעורר מחנו כחי ושמחתי שמח׳ גלילה כשהגעתי לגמל
שלא ׳כאימי בזוי החסר הה! ולא הרגישה נפשי אליו ואי׳ ספק שזאת תכלית
שפלותהחתעלשירחקהנאו ואניזיכרעתהקנתמה שזכר! חכמי׳ משבח
העטה וגנות הנאוה ומפני זה טה זה להתקרב אל השפלות!אמר מאל מ
מאל הוי שפל חח מפחדו שישאר האר׳ על העטה לבדה כל שכן שיהיה אנל?
מעט מן הנאוה אחר שהיא קלוב אליה מפני שהעטה ממוצעת כמו שזכלנו
אמרו כשכחהעטהמה שעשתה החכמה כתר לראשה עשתה העטה עקב
לסוליתה פי׳ למנעלה דכתי' יאשיתחכמה יראתה' זאתהראיה שיראתהשם
ב ב  ii 1גלולה
:

ד,וא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא
דומה לאלן שענפיו מועטיןושרשיו מרובין והרוח באח
ועוקרתו והופכתו על פניו שנ והיה כערער בערבה ולא
<ראה כי י ב א טוב ושכן חדרים במדבר ארץ מלחה לא
תשב ! א ב ל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה ה ו א
דומה לאלן שענפיו מועטים ושרשיו מרובין שאפילו בל
הרוהו׳ שבעולם באות ונושבויבו אין מזיזי׳אותו ממקומו
שני והיה כעץ שתול על פלגי מים ועל יובל ישלח שרשיו
ולאיראה כי יבא חו׳ והיה עלהו רענן ובשנת בצורתלא
ידאגולאימישמעשותפרי:
כל שמעשי? גבי פיישנ? ?באלנו אלה היכלים ם ה הפרק מלבד רבי
חנינאבןחסא•

ת

דביאליעזרבןחםמאאומד^ניןופתחינדההן הן גופי

:

פירוש המשניות
גלולה מן החכמה והיא סבת מציאותה ואזמל עקב ענוה ירא< השם כלומר
שילאתהשס תמצא כשולי הענוה אסכן העטה גלולה מן החכמה הלבה:
ואמלו לכל זה כתוב בתולה ושטי בנביאי׳ ומשולש בכתובי׳ כל מקום שאתה
מ!כא גלילת? של הקלוש כחך הואשם אתה מוצא עטתטתו כתיב בתולה
האל הגליל וגומר וכתיככתלי׳ עושה משפט יתום ואלמנה? :שטי בנביאים
לכתיכ כי כה אמר רס!נישא שוכן על וקלוש שמו מרום וקחש אשכי{ יכתיכ
ואתלכא ושפל לוח :ומשולש ככתיכיס דכתיכ סול! ללוככ בערבותביה
שמ?!כתי׳ כתלי' אכי יתומי׳ וליין אלמטתויש לך ללמוד ממשה רכי עה אשר
נשלמו כ! מעלותהשכליותומעלותהמחת כלן מכוונות למדרגת הנבואה
אב כתולה אב בחכמה אב בנבואה ושבחו השה יתכלך על כל אדם כמלת
העטה ואמר!האיש משה עניו מאד מכל האדם ואמר? מאל מאל מופת לחב
עטתטתו ונטות! כ? לצל הקצה האחלו ן וכן תמצאהו אומר ונחנו מה י• !כן
כלול משיח אלה׳ יעקכונעי׳זמימתישלאל;הוא מלך נכבל שגדלה מלכותו
וחזקי חלכ! !שיעלו השם ית׳ לט על ילי משה לכי׳ עה והוא הכוכב אשד דרך
מיעקככמ! שכארו רזל והוא נביא !גלול שבשבעים זקנים כמו שאמליושכ
כשכת תחכמוני ?עם כל זה אמל לכ נשכל ונדכא אלהים לא תבזה!הרכה
מאלו המליתהמוחתעל תגליתהעטה :וממה שאמרו לז1ל כגאוה אחל! ל?ל
בגאיהאמרסכלאלסשישבוגס!תהח׳כאלו עוכל ע! כתיכ הכא תועכת
ה׳ כל גבה לכ!כתי׳ התם לא תביא תועכה אל כיתך ואמרו כאלו כפל בעקר
שג׳ורסלכבךושכחתאתה׳ ••ואמרו שחטא הגאוה כמו שבא על כל העריו׳
אמרת!עכתה׳כלגכהלכ<אמרכיאתהתועכ!תהאל :ואמרו שהמתגאה
הוא כעצמו אצל השי כעז עצמה והכיאו לאיה מאמרו חדלו לכם מן האדם
אשר נשמה באפו כלומר גבה ח ת כי במה נחשכ הוא אל תקרי כמה אלא
במה :ואמד שהמתגא׳ ראוי להרג ואמרו כל מי שיש ב! גס<׳ הרו׳ ראוי לגדע!
כאשלה כתי' הכא ורמי הקומה גדועי׳ וכתי׳ התם ואשריהם תגדעון :ואמח
שהש״י לא יחיה המתגאים בתחיית המתים כאמלם כל אלס שיש כ! גס!ת
הלוח אין עפלו ננעל שנ׳ הקיט ורננו שוכני עפר מי שנעשה עפר בחייו ליל
העטים הם אשר יחיו!הפליגו בזה!אחרו כל אדם שיש בו נסו׳ הריח שכינה
מייללתעל ושניזמ׳ וגביה ממלחה יידע :והרב׳ מדכליה׳ באמרי שהנרע׳עונ׳
המתגאים אמח לשאתילספחת ולבהרת ואין שאת אלא גבוה שנ׳ הגבעות
הנשאיתכאלי אמר לחתגאה הספחת :יס!ף שאמרו בשמת׳ מאן דאית ביה
יבשמעא מאן דלית כיה רל שאין ראוי להיות האלם שפל חח לגמרי מפני
שאינו מן המעלית?שער?ה? על דרך משל חלק מארבעה וששים ר ל כשנשים
הגאיה בקצה אחל ?שכלית הריח כקצה אחר יהיה ביניהם רחב ארבעה
?ששים חלקים אינ? לונה במטע בזאת המלה לבדה לבריח מן הגאיה שאם
יחסל חלק אח' ויקלכאל העטה מתל יכנס תחת שמתא ?זההיהדעתלכא
בעטה אכל רכ נחמן פסק!אמי שאין ראוי שיהיה לאלם ממנה לל מן הגאוה
לא חלק גדיל ולא חלק קטן מפנישאין חטא! מעט חטא שישי׳ האדם תועבת
ה׳ אין ראוי להתקרב אלי? אחר בזה העטן רב נחמן בר ינחק אמר לאמינה
ולא מקנתה ומלזיטר׳ אמר מאי דכתיבכי תועכתה׳ כל גבה לב!לחוזק זה
החטא האלור אמר זה מאד מאד הוי שפל רות שתקותאטש רימה ריל שאתה
צריך להכריח נפשך ער שתלחיק מחני הנאוה כחשבך באחלית הטף והוא
שובו רימה:

רני יוחנןבןברוקא אומד כל המחלל שם שמים בסתר
נפרעין ממנו בגלוי אחדשוגגואחדמזיד בחלול השם:
אתהמדעמןהבתובשהשוגגישלו חטא ומפני זה צריך כפרה בקרבן וה׳
ית׳ אמר כ! ונסלח לו מחטאתו אשר חטא אבל אינו כחזיר חלילה ליושר דרכי
ה״יתלהשוו׳ המזיד והשיגג בלבל מן הלכלים אבל מנת! הנה שחלול השי
אס יהיה במזיד והשיגנגפלעין ממנו בגלוי אם היה מזיל עונש מזיר ואם
היה שינג עונש שוגגאבל שני העונשים בגלוי:

רבי ישמעאל אומד הלומד על מנת ללמלמספיקיןבידו
ללמוד וללמד והלום׳ על מנת לעשומםפיקין בידו ללמוד
וללמד לשמור ולעשות רבי עדוקאומראלתעשם עטרה
להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל
אום ודאשתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהגה מדברי
תורה נוטל חייו מן העולם ן

אחריאשרהסכמתישלאאלבר מ א ת הצואה מפני שהיא ממאית וללעיי
גס ק שדברי בה לא יאות? לרוב חכחי התורה מחלי׳ ?אפשר לםלן חזרתי
מהסכמת ואדבר בה מבלתי שאשגיח לקודמי׳אולנמנאים לעשזהשאמי
שלא תעשה התורה קורדוס לחפור ס כלומ׳ לא תחשבהו כלי לחמת בו ובאי
ואמרכיכלמישיהנה בעולם הזה בכביד לעורה טטלחימ מן העולם ם
מחיי העולם הבא והתעות! בני אד׳ כזה הלשון הנגלה והשליכוהו אחרי גמ'
)נתלו בפשטי הדברי׳ שלא יבינום ואט אפרשם וקבעו להם חוקים על יחירי'
ועל קהלו׳ והביאו בני ארס לחשזבבסכלו׳ גמורה שזה מחריב וראוי שישרו
החכמי׳והתלמידייוהאנשי׳המתעסקי' בתור׳ ועזרת{ אומנותן וזה הכל טען'
ולא נמנא כתירה ולא כדכרי החכמים דכי שיאמת אותו ולא רגלים שישען
עליהם כלל שאנחנו כשנעיין כדכרי י*ל לאנמנאאנלס שהיו מבקשי׳ ממק
מכני אדם ולא הין מקכטס ממון לישיסע הנככדוע והיקרוע)לא לראשי
גליו׳ לא ללייניה׳ ולא למרכיני העולה ולא לאחד מהגלולי׳ ולא לשאר כני אדם
מן העס אבל נמנ׳בכל דור ודור בכל קהלועיה׳ שהיה בהן עני בעכלי׳ ועשיי •
גדול בתכליע העושר וחלילה לי שאומ׳ החרו׳ ההם שהם לא היו גומלי חסי
וטתני נלקה כי אמנם העני ההוא אלו פשט ידו לקחת היו ממלאין ביתו והב
ופניני' אלא שלא היה חנה אבל היה מסתפק במלאכת* שהיה מתפלניכה אם
בריוח׳ אס בדוח והיה בז למה שכדי ארס כי התור׳ מנעתו מזה וככל ידעת
שהלל הזקן היה חוטבעכיסוהוה לומד לפט שמעיה ואכטליוןוהיה עני כ
בתכלית הענמתומעליעהיתה כאשל ידעת מתלמידי; אשר נמשלו כמשה
?אהרן ויהושעוהקטן שבתלמידי! לבן מחנ׳ בן זכאי ואי׳ ספק למשכילשאילנ
היה מולה לאנשי לוח ליהנו׳ מהם לא הי! מניחין אותו לחטוכ עטם :וחנינא
בן חסא יגאה כת קול ואמרה כל העולם כלו אינו נזון אלא בשביל חנינא
בני וחנינא בני די לו כקב חחבין מערב שבת לערב שכת ולא היה מ
מבקש מבני אדם וקרנא היה ליין בארץ ישראל והוא היה דלי חלאה וכשהיו
באין כעלי הלין לפניו היה אומל תנו לי מי שיללה כמקומי או ת ט לי כלי כ
כטלעיואחן לכס ולא היו ישראל שכדורםלא אכזרי׳ ולא כלתי גומלי חסלי׳
ולא מבאנו חכם מן החכמים שהיה מגנה אנשי ח ח על שלא הי? מעשירים
אותם חלילה לשם אבל הם בעגמם היו חסידים מאמה האמת לענמס והי1
מאמינים בהש׳ ית׳ ובתורת משה אשר בה יזכה האדם לחיי העולם הבא ולא
היו מתירי׳ לענמס לבקש ממון מבני ארם והיו רואי׳ שלקיחתו היה חלול השם
בעיני ההמון מפני שיחשבו שהעורה מלאכה מהמלאכות אשר יחיה בהם
אדם ותעבזה בעיניהם ויהיה מי שעושה זה דבר השם בזה ואמנם העעו
אלה המתנברין לחלוק על האמ׳ ועלהפסוקי׳ הפשוטי׳ והגגלי' בלקיחת ממון
מ י אד׳ ברצוני או עלכרחס מהמעשי׳ אשר ימנאו בתלמו ,מאנשי בעלי מ?מי2
בגופותם או זקני׳באז בימי׳ על שאי אפש׳ להם לעשוי מלאכה שאין תחסלה
להסאלאלקחתממון מאחלים ואם לא מה יעשו הימות! זה לא התה התולה
?אתה תמכא המעשה אשל הביאו לאיה ממט היתה כאניות סוחל ממלחין
תביא לחמ׳ ככעל מוס שאינו יכול לעשוי מלאכה אבל עם היכולת לא המניא׳
אליו התורה לרך :ולב מסף היה מוליך עטם ממקום למקום והיה אומר
יפה מלאכה שמחממתבעליה לל עם טורח אכרי? כי כהוליכ? העני'המרי'
היה מתחמם גופ! כלא ספק והיה משכח זה ישמח כ? והיה נהנ׳בחהשחלין
ל? השם ית' מה שאנל? כמעלתההסתפקויושמעתי המשוגעי׳ ׳?נתלי' כראיי׳
שהביאו באחרם החבה ליהנות.׳הנה כאלישע והחנה שלא להנלתאל יהגה
כשמואל הרמתי וזה אינו חמה לזה אשר מכיאים כלל אבל זה אכלי הטעה
גלולה מהכיא ראיה ממנ? מפני שהיא מבואר ואינו מקים שיטעה האדם בו
שאלישעלאהיה מקבלממיןמבניאלסכלשכן שלא היה מבקש מהם ?קובע
להם חוקים חלילה לשם אמנם היה מקבל ככול לכל כשהיה מאכסן א
א!ת! אלם בעבל! עליו להיות בבית אנל? והיה אוכל לחח! כלילה ההיא א?
כיום ההוא והיה שב לעסקיו ושמואל לא היה נכנס בניע אד ולא היה אוכל
משוס אדם וכיוצא בזה אחרו חכמי׳ *ל שהתלחיל חכם כשילנה להלמו׳ כזה
על שלא יכגסלביתאדםהרשותביחואס ימה להתאכסן אצל אלםבעבת
עליו לכורך הוצא׳ הדרך הרשו׳ בידו מפני שכבר הזהירו מלאכול אכל כל אלי
שלא לטלד ואמח תלחיל חכם המלכה סעילת! ככל מקו׳וכו׳ואמח כל סעודי
שאינה של ממה אסור לתלמיד חכם ליהטתממנה ולמה אאליך כזה הענין
ואמנם אזכיר המעשה אשל התבאל כתלמול!הוא שאלם אחל שהיה לו כ
כרס והיו נכנסים בו הגנבים)כל פעם אשר היה רואה א!ת? ככל יום מונא
פל?תי? מתחעטין והולכים ילא היה ספק כ< שאחל מן הגנכיס נתן עיניו ב
ב? והיה מצטער מזה בל ימי הבציל על שבצל ממנו מה שככל וצמקש
עד שיבשו ואסף הנמוקיס ?דרך כני אדם כשיאספ? הצימוקים שיפלו מ
מהם גרגירים מן התאני' ?מן הענכיס ?מיתר לאכלן מפני שהם הפקר וכבר
הניחום במליהםלמעוטם למוצאיהם וכארי טרפזן כמקרה מס אחד לכרם
ההוא וישכ ולקט מן הנימוקי׳ שנפלו והיה אוכל א!עם וכא כעל הכלסוחשכ
שזה היה הגנב שגנכ ממנו כל השנה ולא היה מכיר אותו אכל שמע עליו ו
,

,

?לקת?

מ
פרקי אבות
פירוש־המשניות
'לקחו מיי*התמזיןעלימשסאיתו כשק אח'ושהאות) עלנגו להשליכו בנהר רוח בפני בל אלם ואם בטלת מן התורה יש לך בטליםן
נבשרא׳רכיטרפוןכךצעקואמראוילו לטרפון שזה הורגו וכששמעו בעל
הרכהכנגדךואם עמלתבתורהיששברהרכ׳ליתןלך:
הכרם הטתו וכרת לדעתו שחטא תטא גמל <היל ל׳ טרפין מצטער מן היום
ההו׳והלאה כל יממ ומתאבל על מה שאילע לו שהציל אתענמו ככמר התירי
והוא היה עשיר נמל והיה יכול לוחל הניחני)אני אתן לך כך וכך זהיכ׳ והיה
מתני לו ולא היה צריך להודיעו שהל רבי טלפין והיה מציל את עצמו כממונו
ילא בתורה ואמח כל יממ של אותו צדיק היה מכטער על רכל ז ה ואח׳ אי• לי
שנשתמשתי בכתרה של תורה שכל המשתמש ככת׳ של תירה אין לו חלק ל
לעולם הבא)נעקר מן העולם ואממ זה משום לר׳ טרפין עשיר גמל היה
נהיה לי לפמסי׳ברמי' :וכןפתוזרבייהקמשעהאעמתבשנתרעמןואמ
כל חי שירצ' לבא לקחת פרנסתו יבא ויתפרנס ׳בלבד שיהי׳ תח יבא ר׳ יינתן
בן עחל׳ועמד לפנמ והו׳לא היה מכיר אותו אמ׳לו ר׳פרגסט אח׳ל׳ קריתלא
*ניתלא אלא במה אפרנסךאמר לו פרנסני ככלביכעורכ רל אעפ שאי׳ כי
חכמי כמו שיפרנס השי חיה טמאה ועיף טמא שאין עה פחיתמהסינתןלו
ואחר כך נתחרט באשר פתהו כדבריו ואמי איי לי שנהנה עםהארןמננסי
•אמדו לו השומעי׳זה שאירעלו אולי יונתן כן עמרם תלמידך היא שאינו רוב׳
ליהט׳כככול התירה כשיוכל להשמר מזה)אפי׳ בתחבולה יחקר ומצא העני{
כן :ושני המעשי׳ האלה ישתיקי כל חילק בזה הענק)אמנם הדכריס אשר
התירה אותם התורה לתלמידי חכמי׳הוא שיתנו ממוני לאדם לעשייכי סחיר׳
בבחירתי)יהיה השכר כילו להם אס ירבה והעישה זה יש לי שכר נמל עליו
וזהו מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים ישתמכרסחירתם לפני כל סחירה
ושיקגו לה׳ בתחלתהשיק אלו הם חיקי'שקבע להם הית כמ! שקבע המתנו
לכהן והמעשרות ללוי לפי מה שבאה כקכלה כי שתי הפעלויהאלה יעשי איתם
היחרי׳ קצתם עם קצתם על לרך ככיר ואעפ שאין שם חכמי וכדי היא תלמיל
חכם להיו' כעס הארץ נכבל וכן הקילה העורה מתלמידי חכמי׳ חקי החלכו'
הארניצמ' )אכסנמת החיל זחקיס החייחדי׳ ככל איש יאיש והס הנקראים כסף
נולגלת׳ יכרעו בעבורם הקהל וכן כנין החימו׳ וכיוצ׳ כהן ואפי' היה התלמיל
חב׳בעלמחוןלאיתחייילברמכלזהוכביהור׳רבי׳ייסףהליי ?ל לאישבמקו
את׳ שהיו לו ננותופרדסי׳ שהיה חייב בעבירם אלפים זהובים ואמר שיפטר
מתתכעגורס לכר מכל מה שזכרט מפני שהיה תלמילתכם ואף עלפי ש
שהיה מתן כמס ההוא אפילי עני שכישראל יזהו לין תור כמו שפטרה התול
מתציתהשקל מן הכהניםכמו שבארנו כמקומו ומה שלומה לזה ־•

רבי יוסי או כל המכבד את התור גופו מכובד על הבדל
וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות:
נ מ ל היערה הו׳ בהוראתהזריזותכעשייתה ויככלהחכמי׳ המעמילי׳אותה
והספרים אשר חכרו כה וכן חלול התורה הפך השלשה :

דבי ישמעאל או׳החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה
וגןלושבועשוא והגם לבו בהורא שוטה רשע וגס רוח 1

אמר ממעט נסחזרה והתמד על התירה יהד שפל מיו כפני כל ארס יל שלא
תהא שפל ריח כפני הגדילים לכל אמנם כפני כל אדם עדשכשתשבעם
איזה אדם שיהיה יהא ספירך עמו כאל) היא גליל כמעלה יותר ממך יזה כלו
לכריח מן הגאיה כמו שכארנו :וענין בטלייהיכה כנגדך הוא שיש דברים
הרבה המבטלי יינטרכו למי שנתעסק כהן יכשלא תתעסק כתירהיטלילך
הזמן כאתד מן הדברים ההם:

רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מנוה אחת קונה לו
פרקליט אחד והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד
תשובה ומעשים טובים בתריס בפני הפורענות;
פרקליע הוא המליץ טוב על הארס ליילך:קטמר היא הפך זה והיא המלשי׳
האדם למלך ומשתלל להמיתו :ואמלי שהתשיכה אחר המעשים הלעיס או
המעשים הטובים נתחלתהענץ כל אחר משני הענינים האלה מינעי׳ מבא
המסת והחלאיםבאדס:

רבי יוחנן הסנדלר אום כל כנסיה שהיא לשם שמי סופה
להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים ן רבי
^עזר בן שמוע אומי יהי כבוד תלמידך חביב עלי כשלך
וכבוד חברך כמורא רבךומורא רבךכמורא שמים:
רבי יהודה אום׳הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה
זדון רבי שמעון אומד שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר
בהונה ובתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן:
אלו השלש מעלית טימת נתנו לאומה זו בתחלת נתינת התירה והן הכהונה
והמלכות והתירה כהינה זכה ט אהק מלכיתזכה בו מ ד וכתר תירה מינח
לכל מי שירצה להתעטר בו זאממ רל ושמא תאחל שזה הכתי פחיתהיא
משנים האחרים איני כן אכל גדול הוא משניהם ונו יהיו השט' שני כ׳ מלכים
ימלומ)רוזנים יחיקקונדק :ואמ׳בי שרי ישירו וגוי אבל כתר שם טיב מגיע
מאת התירה רל ידיעתה והמעשה כה כי בהן יגיע השם הטיב האמתי:

רבי נהוראי אומיהוי גולה למקום תורה ואל תאמי שהיא
תבא אחריךשחבדיךיקיימו בידך ואל בינתך  kתשען1
אמ׳ כקש מקיס הקריאה והלמוד כי עםזילתך יתכן לך הקליאה ותתקיי׳ ולא
משען על תבונתך ותאמר שאינך צריך לחכריס ולתלמילי׳ שיעורריך:

בהוראה גס לב! להתנכר להודית מבלי יראה ופחל:

דבי ינאי אום׳ אין בידינו לא משלו הרשעייואן* לא מיסורי
הוא היה אומד אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד הצדיקים :רביםתיאבן חרש אומר הוי מקדים בשלוס
ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה:
כל אדם והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים ג
התורה התילה לאיש מומחה ללכיס למן יחילי כמו םכארנו כסנהדרין אכל
והו רכר יטר׳והזהיר הנה ממט קצת על צל המוסל ולא  bצל האיסול :ואח
כשיחלוקו עליך חבליך בלעת חן הלעות לא תכריחם לקבל סברתן מפני
שהם מכירי׳ אם יש להם לקבלה ואינו בלשותך להכליחם לקבל אתלעתך:

רבייונתןאומ׳כלהמקיייאתהתורהמעוני סופו לקיימה
מעושובל המבטל את התורמעושםופו לבטלהמעוגי t
,

אמר שכהיו' האליתלמיל למי שהו׳תכם ממט מתל טובלו ?מתר דאגי מהמתן
רבלפחו׳ ממנו כי כענין הראשון ייסיף ובענין השני יחסר ואתה תבין ממה
שבארנו בסנהדרין שהן שחו מטעם מעלין בקדש ולא מורידין ראש ישיבה
של עשרים ושלשה סיף של אחר ושבעים מישיבה נדולה שראו שהם הוסיפו
לו בזה מעלה:

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם
׳הבא התקן עצמך כפרוזדור כדי שתכנם לטרקלין 1

אמרכיהעוסקבתורהזהוא עני וללועס כל זה ינער נפשו לעסוק כה לסוף
יעסוק בה מעושי ומאשר לא יהיה ל< מה שיטרירהו מן הקריאה וחי שלא יעסו'
כתןל׳ מפני חבהממו׳להתעסקו במאכל וכמשת׳ובמטת׳לסוף יתרושש ויכי
לו הזמן על שיהיה סבתבטילו בקריאה טרדת! בלחם למאכלו י

ערקלין היא ההיכל יפחזלור היא ביתשער והמשל ממאר והמנה ידיעה ש
.שבעולם הזה יקנה האל׳ המעלל שבהן יזכה לעילם הבא כ׳ /ה השלם אמב
הוא לרך ומעבר לעילם הבא:

רבימאיראומהויממעטבע״םקועםוק נתורהוהוי שפל

הוא היה אומד יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים
ב

ג Hi 2.

.בעוצם

פירוש
בעולם הזד־ן מכל חיי העולם הבא ויפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ן
ככר כארנל כפיי מסנהדרין שאין אחר המלתשלימתללא תיספתאמנם ישלם
האדם יילסיף מעלה כעילם הזה לאל זה רמז שלמה כאמח כי אין מעשה
לחשכי ן לדעת לחכמה בשאיל אשר אתה הילך שמה אכל עלהענין ההיא א
אשל ילך האדם עליל ישאללעולם ולזהנלין שישתדל האד׳ בזה הזחןהקנר
ללא יאכד זמנל אלא בקנלת המעליתלבד מפני שהפסלי מללבה אחל שאי׳ לן
תמללה ללא תקנה לכאשר ידעי החסידים זה לא לאל לכללתי אלא כחכמה ן
לכתיספתהמעליתיהרליחל זמנס כלי על רלך האמתילא פזיל ממנל בעניני
הנשמים אלא זמן קנל מאל לבלבר הנריך שאי אפשל זילתי לאחליס הלטאן
זמנס כלי כנשמייתלכר יינאל ממני כאשר כאל כל עמת שבא כן ילך לה
)הפסידלהי כלי הפסד עילמי לההמין כלם יהפכל האמת כזאת השאלה ליאממ
שהכת הראשינה הפסידי העללס להכתהאחרלנ׳ הרליחל העללם להעני׳כהפך
כמל שספלט להם שחי׳ חשך לאיר יאיר לחשך לאיי למאכדי׳ האמתיהעני׳הזה
עשה שלמה עה עקר כקהלת כשכחל הלללחתהעללם לננלתל הפסחלכאח
שאין רילח לקטן אחר המיתמן הלכר אשר יכנל ממט הנה לזה כלל אמת ו
לכשתבחן הספר ההלא בזאתהבחינה יתכאר האחת:

רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חברך בשעת
כעסו ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל תשאל
לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו:
זה מטא׳להס עניני חלסריס בתקייחבל׳ כני אליבהפיל הלב׳ במקימל המלעיל:

שמואל הקטן או בנפול אויבך אל תשמח ובהכשלו אל
ינל לבך פן יראה ה ורעבעיניו והשיב מעליו אפו:
חרזן אפי לא נאמל אלא אפל מלמל שחיחלין לל כל עיניתמ לאף על פי ששלמה
אמל בחכמתי זאתהבלאה אבל זה החכם היה מלכיח בזאת המרה למזהיר
מזאת העבירה:

אלישעבן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו
כתובהעלניידחדשוהלומדזקןלמה ה ו א דומה לדיו
כתובה על נייר מחוק ן
אמל שהלמוד סמי הילללתיתקיים ללא יקל לשכחל להענין מן הלמלל בימי
הזקנה בהפך לזה מבלאר לנלאה לעין ••

רבי יוסי בר יהוד׳איש כפר הבבלי אומ הלומד מן הקטני׳
למה הוא דומה לאוכל ענבים קיהות ושותה יין מנתו
והלומד מן חזקני למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות
ושותה יין ישן רבי אומי!:תסתכל בקנקן אלא במה שיש
בו יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפי חדש אין בו:
יאמר רכ׳ ׳לסי כי חכמתהכחלרים יש כה שאלית יספקית בלתי מזלקקל׳ ללא
במלטו מן הקלשילתכי לא ארס להם הימים לשטתתלמלדס ילהסיר הספקית
)אמי רבי לא תגחןהיין כקנקני) כי יש קנקן חדש לכל יין ישן לקנקן ישן ריקם
ואין לכר בז כן יש בחירי' ששאליתיהס זחכמיתיה׳ ז ס ת לא התערב בהם
ספק טין ישן שנכללל שמרח ממט)יש זקני׳ שאין להסחכמה כלל ואין כליך
ללמלשאין להם חכמה מעללכת)מבילכלת
:

רבי אליעזר הקפד אומד הקנאה וחתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם ן
אמל הקנאה להתאלהלאהבתהכבללמיטאין את האלם מן העללם)הלא כי
כאלה הממתאלכאחתמהן יפסיד אמלנתהתירה כהכלת )לא יניע) ל) לא
מעללתשכלמתללא מעליתהמחת:

הוא היה אומר הילודים למות והמתים להחיות והחיים

לירון לידעלהו<1עולהוודעשהוא אל הוא היוצר הו^י
הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין והוא
עתיד לדון ברוך ה ו א שאין לפניו לא עולה ולא שבחה
ולא משוא פנים ולא מקח שחד שהכל שלו ודע שהבל
לפי החשבון ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך
שעלכרחך אתה ניגר ועלכרחך אתד־ז חי ועל כרחך
אתה מת ועל כרחך את עתיד ליתן דין וחשבון לפני
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:
6מל לילע להוליע)להמדע חני כל שמלע העתידים להללר)אשל הם טללים
עתה)יחלתל)אשל יחיל אתל המלתלנלמד משלש ה כ מ ת האלה שהוא המנר
)הלא הטלא)אמרל הלא הליין יהיא עתיל לחן חנה כל שהיא שלפט עתה את
הכל בחייםיבחו׳לבשאלעניניהעילםיהלאנםכן עמיל לללןאשל יחיל לעיה
ממלל לעינש לאמל ללא חקח שחד היא כמל שאמל נכ כתולה אשל לא ישא
פניי ללא יקח שחד לאין ענינל שלא יקיז שחד להטל ׳הדייכי זה מן השטי׳ שיללחק
מן השי מה שלא יטייל לאף לא ידלמ' כי אץ ינת׳ לל שחלמה יהיה השחד אכל
ענינלחהשכארנלשהלאלאיקחשחלהטיבלתכמל שיעש׳ אלס אלף טיסת
)לעי אחת שלא ימחיל השי העכיל׳ההי׳ לריב טלכיתיו ליחס׳ל< מאלף טיניתמ
טיבה אחת אל ילתל אכל יענש על זאתהלע׳ האחתוינמלהו על העיבל' ההם
כלםלזהועניןלאיקחשחדלהלאכחל לא ישא פטם שיענש הגדיל כמעלית
על לב׳ מלעט כמל שנענש משה לבי׳ עליל השללסעלחט׳ הכעס כחל חכאלמ
בפרקים הקודחים לנמללעשל הרשע עלכסלאביאסלנבלכל נגר על ככלל
השיי כמי שהתכאל עמלי סנהללין יזהי ענין ילא משיא פניי לכחן מאמי שעל
כרחך את טלל למה שדבק בל שהיא זכל ענייני׳ טבעיי׳ שאין כתיל' לאד־ בהה
שעליהם אמלל ל ל הכל כילי שמים חיץ מיראת שמי׳ ללא אמי על כלחן אתה
ימטאאלעלכלאלמהלן אז עלמל למה שללמה לזהשאלל כלםעניניסשהס
כלשלתהאלסלאין הכלח כהם כמל שכאלנלכפלק החמישי:
:

פרק

חמישי

מאמרוינבדא העולם ומה תלמוד
3
לומר והלא במאמר אחד יכול
 .להבראות אלא להפרעמן הרשעי שמאבדין את העולס
שנבר׳בעשרה מאמרו וליתן שכר טוב לצדיקי שמקייםין
את העולם שנברא בעשרה מאמרות:
.בעשרה מאמריתכשתסתכל בכל מה שבא במעשה בראשית ליאמ׳תמבאם
תשעהיכראשיתעשייייאףעלפי שלא התבאר בל מלת יי^מלהענין מזלה
עליי יכאלי אמר ייאמר אלהיסיהיי השמים להארץ כילאנהילמכלתי מאמר
)היה יכיל לספי הכליאה כילה כמאמר אחד כשיאמ׳)יאמר אלהים י מ שמיי
) .אלץ ייהי רקיע ייקיי המיס לגי׳ יאחנם ייחד מאמר לכל ענין להוריעגחל ז ה
המטאיתיטיכ סדלילשמפסידל מפסיד דבל נדלל לממהכליתקן רכר נחל
רינה ללמר המפסידי מי שיפסיל נפשי אשל כילל לתקנה ללהפסידה יכאלל ה
הלא התכליתהאחרלן מכלל המביא)׳ אשר אמ׳ כל עשרה מאמח׳ כמ) שבארמ
בפתיחתחכללטזה:
ה

עשרה דורות מאדם עד נח להודיעכמה ארך אפי לפניו
שכל הדורות היו מכעיםין ובאין עד שהביא עליהם את
מי המבול עשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמדז
ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד
שבא אברהם וקבל עליו שכר כלם ן
אלל הרילית הס לברי התירה פליני היליל פללני על הסרר לזכר זה למה ש
שאחל׳) מפני זבח עשרה מאמלל׳ שבהן מיסל לאלם לזרז אלת* ללתקן נפשל
כמעליתהמריתיכמעללתהשכלילתשזהי כלנתזאתהמסכתא:

עשרה נםיונו נתנסה אברהם אבינו ועמד בבלם להודיע
בסהחבתושל אברהם אביט ן
העשרה

<
פרקי אבות
פירוש המשניות
העש׳ כסמצות שנתנס׳ אכלה אביט כלס יכי הכתו׳ הראשון הנרל׳ כאמ׳ית הלחם !בלחם הפני׳עומדים צפופים ומשתחוים דווחיס
לן לן מארצן ונוי :השני הרעכאשל נמצא כאלץ כנען בבא! שס והיא
יעלו ולא הדק נחש ועקרב כיתשלס מעולם ולא אםראדם
ואעשן למי נדלל וזה נסיין נחל והוא אמרו ויהי רעב בארך השלישי חמס
לחברו צר לי המקום שאלין בירושלם:
המצריים עלילבהלקח שרה לפרעה :הרביעי הלחמל כד׳ מלטי :הה' לקיסו
הנר לאשה אח' שנואש מהלליד משר׳ :היי היא המילה אשר ציה בה בימי הזקנ׳
הזי חמס מלן נרר עליו כלקחל שרה נם כן :הח׳ נרש הנר אחרי הבטת!
ממנה :הטיהלחקת לנו ישמעאל להוי אמרל ית׳אל ירע כעינין על הנער לגוי
וככר העיד הכתיב אין היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרל וירע הדבל מאל
בעיט אברהם אלא ששחר מצית השי ונרשם :הי׳ עקדת יצחק:

עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרי ועשר על הים עשר
נםיונות נסו אבותינו את המקום במדבר שנ וינסו אותי
זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי ג
אכל העשרה נסים שנעשו לאםתינו כמצרים היא הננלם מן העשר מ ס ת
והילת כל מכה למכה מילחלת במכלים ללא בישראל יאלו הם נסים בלא ספק
ולשין התילה בכל מכה למכה מהם שהביא הקיבה על המכליים מלבל מכיב
הכניס שלא באל זה אלא שהיא יללעשלאענש ישלאל אבל היל כמצאייאנ^ס
ולא ה יו מנעלים אותם לכןכאלל החכמים אכל בשאל המסת התבאר בהם
הענין אמר כרס ללא יכלו מנריסלשתלת מים מן היאלר ראיה שהנזק היה
משינאלתם לבדםלאמרבצפרדעלבאל בביתן לכחדר משכבן לצמל לאימר
כעליכ להפלתי כייס ההוא את אלץ נישן לנלמל :לחמר בדבר לממקנה בני
ישראל לא מת אחל לאחר בשחין כי היה השחין בחרטמיסלבכל מני ׳ :לאחר
נכלל לק באלץ נישיאשל שס בניישלאללא היה בלל :לאמ׳באלבה ליעל האלכ׳
על כל אלץ מכייס * לאחל בחשך ללכל בני ישלאל היה איל כמזשכיתם
אבלהעשלה נסיסשהילעלהיס הם קבלה הלאשין הכקעל המיס כפשוטו
של פסלקליבקעלהמים:השני שאחל שבקעו נעשל כקיבהעל ששב כלמייננ
ולא מקולה ולא משפע להיה הללך כאל! היה נקבבמיס להמי׳מימין למשמאל
וממעל הלא מאחל חכקלק כקבת במטיל לאש פלזיו :השלישי שאלט נתקשה
ונקפא להם כאמרל הלכל ביבשה ללא נשאי בקרקעיתי שים חומל לטיט
נכשארנהרלת :הלביעישדלט מכליי׳ היל בחלמל מליכק והוא אמלל חמר
מיסרבים :והחמישי שנכקעו לדרכים רכים כמספר השכטים כעין קשת
עגיל על זאת הטלה להלא אמלל לגלזר ים סיף לגזרי׳:להששי שנקפאיהמים
ונתקשו כאבנים לאל זה אמר שכרת לאשי תניני׳ על המיס ליל שנתקשו המים
על ששכל בענין שישבר) הראשי׳ עליהם :והשכיעי שלא נקפאי כקפיאתשאר
המיס הנקפאיס ר ל חתיכה אחתאכל היל חתיכית רכית כאלי הס אבנים ו
להח׳ שנקפא
וסללו קגתם על קנתם והוא אמלל אתה פולרתכעזך יס:
כזכוכית או כשהם ליל בהיר על שילאה קנתס את קצתם כעבלם בו והיא
אמללחשכתמים עני שחקי׳ רלשקמץ המים היה כעצם השחי'לטוהל שהוא
בהיר :להט׳ שהין נוזלים ממט מיס מיעקי׳ להיל שלתיס אלתס :והעשילי שהיו
גקפיםבעתשהיו נחלי׳ אחל שלקחו מהס מה ששתי על שלאהילילרדין לארץ
והלא אמרל נצכ! כמל נד טזלים לילהלבל הנוזל היה נקפא בלב ים ומצאנו
בקכלהגםכןשהמנייי׳באל עליהם מכית על הים ייתל ממסתמנרי׳ אבל
כלם היל מעשלה המינים ההם אשל יללו במצרים לנחלקל למינים רבים על
הים ואל ז ה למז באמלו אלה הם האלקי׳ המט׳ את מנליס ככל מכה במלבר
* Vבמלבל ים סיף אכל העשלה נשילנל׳ שנסל אכלתינל אינהמקלם כלס לבלי
הכתל׳הםהראשינהעליססיף באמרסהמבלי אין קברי׳ כמצרי :והשנית
במרה הלא אמרל ליללט העם על משה לאמר מה נשתה :והשלישית במדבר
הין כשבקש! המן והוא אמרם מי יתן מותיט ל ד ה׳וגל׳ :להרביעיתמריתם
בהניח המן עד הבקר להוא אמרו וילתירל אנשי׳ ממט עד הבקר :והחמישית
מריתס בבקשם אלתו כילם השבת כמל שני להיה בילס השביעי יגאל מן העם
ללקיט :והששיתבלפיליסעלהמים גם ק  :והשביעי כחלרכ במעשה
הענל :והשמיט׳ כתכעלה בהיותם מסופק׳ במקום ההלא באמתלהתאלננם
והו׳ אמר) ויהי העם כמתאונני׳ :והתשיעייבקברו׳התאו׳בבקשתהבשר אמר
!האספסוף אשר בקרב! התא״ תאוה :והעשירי׳ במרב׳ פארן בעני׳ המרגלי׳
ושם נאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקול*
,

:

עשרה נסים נעשו לאבותינו בביות המקדש לא הפילה
אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם
ולא נראה זבוב בבית המטבחי ולא אירעקרי לכהן גדול
ביום הבפורים ולא כבו גשמי אש של עצי המערכה ולא
נצחה הרוח את עמוד העשן ולא נטצ פסול כעומ ובשתי

מ ר ילעתשהמזבח היה באמכע העזרה ואט עתידים לבאר זה במקימו
והיה מנילה לשמים יעס כל זה לא הי! מכבי( הנשמי אש המערכה ילא היה
מפזר הרוח את עמוד העשן העילה מן היךבטתאכלכעת ההקרכההיה
האליר נח והיו עימדיס בעזרה כל אחד ככל תכיל לבעת ההשתחייה לא היל
ללתט׳ זה אתזה לריב מלראס לישיבה במקים ההלא י

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן
פי הארץ ופי הבא ופי האתון והקשת והמוהמט׳והשמיד
והכתב והמכתב והלוחו׳וישאומ׳ אף המזיקץ וקבורתו
של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת
בצבת עשויה;
אףצבתבצבתעשליהקחייתימאן עכלה ככר זכרני לך כפרק החישהם לא
יאמינו בחרוש הרט ן ככל ע ת אכל כתחילת עשיי' הדכיי׳ שם כטכעשיעש
כהה כל מה שיעשה הן יהיה הלל שיעשה מאדי יהיא הלכי הטבעי אל יהיה
חליש לעתים לחלקים יהיאהמיפתהכל כשלה על כן אמלל שכייס הששי שם
כטבע הארץ שתשקע קלח לעלעל ילבאל שייניא המיס ילאתין שתלכל לכן
השאל • לכת :היא התיל' הכתיב׳ לפניל ית׳ כמל שאמי)לא נילע אין היא להלא
אמלל לאתכה לן את ליחיתהאכןלהחכת היא הכתיבה שעל הלוחית מ ! ש
שאמרלהמכתבמכתבאלהיסהלא חריתעל הליחי' :לאילי תאמר אחרי שכל
הנפלאלתכלסהישמלכטכעיהלכליס ההס מששת ימי כראשית למה ייחר
אלל העשרה דעשלא ייחדם לימר שאין שים מיפתשהלשס כטכע הלכלי׳לק
אלל אכל אמר שאלל נעשל כין השמשי' לכד לשאר הנפלאיתוהמופידס הושמו
בטכעי הדברים אשרנעשל כל כעת העשיתם תחילה לאמרל עלדרן משל
שילם שני בהחלק המיס הלשס בטבעה שיחלק ים סיף למשה)הירדן ליהלשע
וכן לאליהו וכן לאלישע ליים רביעי כשנברא השמש הישס בטבעי שיעמלל
בזמן פלי׳ כרכר יהישעאליללכן שאר הנפלאלת מלכד אלל העשרה ^הישמו
בטבעי הדכרים ההם כין השמשיתלשמיר הלא שרץ קטן חיככ האכניס ה
הגלילי׳ בעגרל עליהםיבל בנה שלמה את בית המקדש ינבתהלא כלישיק'
בי הנפח הברזל התם על שיעשה בל מה שיעשה •

שבעה דברי בגולם ושבעה בחב׳ חכם אינו מדבר בפני
מי שהוא גדול ממנו בחכמ ובמני ואינו נכנס לתוך דברי
חברו ואינו נבהל להשיב שואל בעמן ומשיב כהלכ׳ ואו׳
על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ועלמה שלא שמע
אומר לא שמעתי ומודה על האמת וחלופיהם בגולם ן
הנני מפרש תחילה אללהמליתשנכפללתהרבהבדבריחכמ׳׳ יהיא בלר עם
הארץ לגילם יחכם יחסיר אמנם סר הלא איש אשר אין לל לא מעלית שכליית
ללא מעללי המדלתרל לא חכמה ללא מלסל לאין לי גיכקניןהרעית כאלי היא
ערלם מן הטלב למן הרע יהיא הנקר׳ כלר לרמלתי כארץ לא יזרע בה דכר מן
הלבד׳ להיא הנקלא׳ שד׳ בלר כמל שהתבאר בזרעי לעם הארץ היא איש שיש
לז מעללתהמללתאכל אין לי מעליתשכליי לכיני לימל שיש לי ללן אלץ לאין
בירותיל׳והלאהנקלאעםהאלץל׳לשהל׳טיכלישיכ האלץ ילקטט המליט׳
מפני שיש לל מעלל׳ המלל׳שתיטככה׳חכלתי עםזילתי כמל שכאלנלכתחלת
חכללנל לגילם הלא איש שיש לל מעלל׳שכלילילמעלי׳המדל׳ אמני אינם שלמל׳ללא
הללכיתעלסללכלאליאבליש בהם עלבלבי' יבלבילי' להתעלכ כהם חסללן
ומפני זה נקרא גללםלהדחיתל לכלי אשר יעשהי האלמן לתהיה בי הטיה ה
החלאכייתשיחסלהי ההשלמה והתקין כסכין והסייף כשיעשה הנפחנילמים
והניעלהםנירתם קלדם שישחיזםליחדלס ליחלטם ייפתח כהסמהשדלמ
לפתח וישלי׳תקונ׳יהם הנקלאי׳לפנ׳ זה גילמי כלי מתסיכמו שהתבאר ככלי׳
והיא מלה עבליתגלמי לאל עינן דיל חח' שלי קוד׳ הניע גירת החד׳ בה וכאש'
לא הניעלזאתהטל' שלמיתה קלאוהו גולם ללמלת! כחמ' הגמכא מוכן לקבל
צילה אחלת ישיב כה ייתלשלס יחכם הלא האיש שהניעל לל שני המינים יין
המעלל' עלהשלמל כמו שצריך * ותסיל הוא האיש החכם כשייסיף כמעלה לל
במעלות

פירוש המשניות
במעלו׳ המרו׳ ער שיטה אל הקנה האחי מעט כמו שבארנו כפרק הר׳ ויהיו בינונית ויש אומרי' זו מדת ם*1ו 0שלי שלך ושלך שלי עם
מעשיו ממכיןמחכמתי ומפני זה נקרא חסיד לתיספתו כ׳ ההפלגה כדבר
יקרא חסיד תהיה ההפלגה ההיאכעוכ או כרע ואחר הנה שהחכם יהיו לו דןאר׳שלי שלך ושלך שלך חסיד שלי שלי ושל׳שלי רשע י.
?1ה השבע מעלותלהם עקיייגדולי׳ומפגי זה יכלין אליה ם שבהם אפש׳התלחוד
נהלמלר להמעשה הארבעה מהם הם מעלו׳ המדל׳ להלא שאינו מדבל לפני מי
שנמל ממט בחכמי לאינל נכנס בתל ן דברי חברי אבל יניח ער שישלי׳ דברין
ולא יתפאר במה שלא ירע להוא אמרו על מה שלא שמע אלמר לא שמעתי ולא
יתעקש אכל כשישמע האמת ילדהל לאפי׳במה שאפש׳לל לרחלילחלו ולהטעולנ
לא ירכה לעשית! יזהו אמרו למלד׳ על האמתלהנימעלל׳ שכליו האם כשיטעהו
מטע׳ כמלאכת המטעה לא ׳בהל וישאר מסלפק באמת אבל ירנישמהרה
למקים העעלת ליכארהל להלא אמרו לאינו נכהל להשיכוזה אמנם יהיה כקלית
ההכנה לטיכהתטננלת למאמר המטעה להכיןהפרשהדכריס להמעלה הב׳
שישאל מה שכדין לשאל בדבר ההל׳ ללא יבקש חלפת לחלדי בחכמי הטבע ולא
טענה טבעית כחכמו' הלמודיל׳ וכילנא בז ה לאם יהיה הלא הנשאל נם כן יענה
מענין השאלה אם ישאל בעניני' שכטבעה מופת יענה מעטן השיאל במופת
ואס ישאל במה שלמטה מזה יענה לפי מה שכרעתי לטכעל לעוד לא ישאל
מחט סבה חמרית ליתן סבה טריית אל ישאל סבה נלריית ויתן סכה חמרית
אלאישיכ מנד התכלית לזהלאמרלשלאלכעניןלמשיכ כהלכה לזה לא יהיה
אלא אחר חכמה יתירה :יהמעלה הנ׳ שיסדר תלמללל ליקדיס מה שראוי
להקדימו ויאחר מה שראוי לאחרו שזה הדרן מועיל בלמוד מאד להלא אממ
אומר על ראשון ראשין לעל אחמן אחרלןלאלל כלם הס במלם בהפן מפני
שהוא בלתי שלם כמו שבארנו ולא הניע לזאת המעלה •
,

שבעה מיני פורעניו באין לעולם על שבעה גופי עבירה
מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשריןרעב של בצורת
באה מקצתן רעבי ומקצתן שבעין גמרו שלא לעשר רעב
של מהומה ושל בצור באה ושלא ליטול את החלה ר עב
של בליה באה:
יעב של כמר׳ הוא שתהיה השנה במעלו מטר ימטר גקנת המקזמו׳ ובקנתן
לא ימטר לבאשר ימטר יהיה מטמ מעט :לרעב של מהומ הוא שיתעסק אדם
במלחמות וקטטו')חרושים אשר יתחדשו להם עד שתשמט הארץ ולא תזרע
בעתהזריעה לטרדתהעללם י )רעב של כליה,הלא שלא ימטר כלל וייבשו
הנהרותוהאנמיםכאממ)היו שמין אשר על ראשן כחשת:

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו
לבית דין ועל פירו שביעית חרב בא לעולם על ענוי הדין
ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה:
עגוי הרין הוא איתור המשפט)עילן ס ימים רכים כרכר המבואר:
הדן הוא שידון כמה שאיט ראוי:

ועעת

היה רעה באה לעולם עלשבועת שוא ועל חלול השם t
גלות בא לעולם על עובדי עבדה זדה ועל גלוי עדיו ועל
שפיכות דמים ועל שמטת הארץ בארבעה פרקים הדבר
מתרבה ברביעי ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי
החג שבכל שנ ושנ׳ ברביעית מפני מעש׳עגי שבשלישית
בשביעית מפני מעשר עגישבששית ובמוצאי שביעית
מפגי פית שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני
גזל מתנות עניים ן
,

,

ככר בארנו פעמים רמתנסליייעי׳סדרהיבאת החקים מןהתגואהושם
התבאר שבשנה השלישית)הששיתהיה מ!כיא מעשר ראשוןוטתט ללוי ככל
שנה ואחר כ ן היה מוטא מעשר עני וניתנו לעניים וז ה המעשר עני ה!א ב
במקום מעשר שני שהיה מוניא כשאר שני השמטה וחתטתענייס הם הלקע
והשכחה)הסאה)הפרט והעוללות כי בחנ ישלם זה בלו כי כבר נשלם עסק
האדמה)מי שנתן אל) החקיס נתנם)מי שלא נתנם מלם:

ארכעשדות כאדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדת

הנה התבאר בזה החאח׳ שהחסיר היא שירבה בפעלי׳ הטיב ר׳ל שיטה לאחי
משני הקניית מעט )התבאר לןנכ שיקרא רשע מי שיש לז חפחיתמת הנפש
 VSשיטה כפעליעמ אל הקנה האחר המיס׳׳ כמ) שבארט בפרק הר׳ ס  fה
אשר ירבה שיהיה לו ממיט ימחקזולת; יש ל; מ כ התאוה לקלאו ישע:

ארבעמדות בדעות נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרי
בהפםידו קשה לכעוס וקשי לחגו׳ יצא הפסדו בשכרו קשי
לכעוס ונוח לרצו׳ חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות Urcn
הסתגל אין קרא הסבלן שסכלמתי יתיר׳ עד שיקרב להעדר ההרגשה ברבי
הכעס חסיר יקרא מי שיש לו פחיתיתמדית הכעס רשע י

ארבעמדו בתלמידי׳םהרלשמעוםהרלאבד יצא שכרי
בהפסדו קשה לשמעוקשה לאבד יצא הפסדו בשברי
מהד לשמע וקשד־ן לאבד חכם קשה לשמעומהר לאבד
והחלק רע J
הסתכל אין לא קרא היםן הזכרן חסיד מפני שהיא מעלה שכליתוקראו ת
חכם)לא קלא הקשה להבי׳ העניני׳ולכהשכחה לשע מפני שאינו כימ ואינו
מן החעליתאשל אפשל לקניתס כמו שכאלני בפלק השני ״

ארבעמדות בנותני צדקה הרוצה שיתן ולא יתנו אחמ׳
עינו רעה בשל אחרי׳יתנו אחרים והוא לא יתןעינו רעה
בשלו יתן ויתנו אחרי׳חסיד לא יתן ולא יתנו אחדירשע1
הסתגל אין קרא רכהרחמניתאשר לא יספיק לי מה שירתס הוא לבלו על
שירחמו נם כן אחרים חסיד)קרא האכזר רשע •

אדבעמדויבהולכי לבית המדרש הולך ואינו עושה שכר
הליכה בידו עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו הולך
ועושה חסיד לא הולך ולא עושה רשע:
אממבהילכילכיתהמדרש מכה ב! ההליכה לבית המדרש יש כה ארבע
מרי׳ :הסתכל אין קרא המרב לקני׳המעלית חסיד)המתעגל לקטתם רשע
)כשתדעהמעלי׳ השכלי)' )מעליתהמד)׳)תדעכל מין מהם אםתרבה למול
החכמ' יהמעשה יתדע המםע)דרן המעשה אשר יקרא) נ&בלוהתוספתעל
המניעמעט אשר היא מפעליתהחסידי׳המפזרסמיייתדעהתיספ׳)החיסרנ'
אשר שניהם רע אלא שאחד מן הקטת ייתר ראיי בשם הרע זהאחר יקרא
חט׳ אי פעל בלתי נכין)המשל מ שהזהיח׳טיב גמו בלי ספק ומכהתאוה רע
נמלבלי ספק)העדר ההלגש׳ בהנאה אעפ שהוא רעאמכ׳ איט כריכהתא)ה
ניקלא חטא אי פעל בלתי נטן להיטאה מן ה;היל)׳ מעט לנד העדר ההרנש'
מן הלא)׳ לשלמים יכשתכין זה הענין תרע שמי שיגאמןהזהירזת מעלו
יקדא חסיד כמי שהקדמני ינעלר ההלנשה יקרא חזטא ילזה אמר כנזיר מ
מאשרחטא על הנפש כמי שכארט כפר׳ הד׳)מכל מה שהקדמטהו ובארנוהו
תדע מי מככי אד׳ראלי שיקר׳ כזר)מי לא)י שיקרא עם האק)חי ראר שיקרא
גילם)מי לאיי שיקלא חכם ימי ראר שיקרא רשע)מי ראי׳ שיקרא חסיד)מי
ראלישיקלאחלטא אל) שנעה שמית טפלי' על שכעה אנשי׳ לפי מה שיש להם
מןהמעלותומןהפחיתיותואשללחדותהשכלילתלפי מה שהדם לממן ה
הפיר)׳)ככר שמ) שמיתלפי עניני האיש כמי שיש לי פחיתיו׳ת של מלותוהוא
הנקלא רשע כמו שבארנו)אם יהיה לזמעלתשכליתישתייש בה ביעל שזה
יקרא אכל החכמי' רשע עמס)אס יהיה רשע מז יי י'בכי ר,יר 1י ל שיהיי מכלל
פחיתות ממתיו עניניסשיז יק! לבניאלם כעזזתזכאכזרמתוטלנא בהם זה
יקרארשערעיכןמישיהמ אנלו מעלית שכל־ות לפהיתית חדות יזיק בהן
יקרא חכם להרע כמו שאמר הפסיק כמי שהיא כ ן הכמי׳החה להרע ללהסיכ
לאידעורלשחעלותסהשכליימהס ישתמש? בהןבפעלי-תהלעו׳ <לא כטימ'
אכל האיש אמר יתקבט בז המעלית כין השכלמיזג למעלית ה מ ח ת ע ל שלא
תהיה לא מעלה שכלי ולא מעלה ממעלי' המלית שאיננה גי יזה נמנא מע6ן
,

והפל;ס;כיס

ה
פרקי אבות
פירוש המשניות
והסלוסופ׳ יאמרו שמציאותאלם כך רחוק מאל אבלאינונמנע
וכשימבאהם עין טובה ולוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אבלה׳
•קראוהו איש אלהיי לכן יקרא בלשלנט אישאלהים ואומר אני שהאיש ההוא
יקרא מלאן השם כמו שאמר ויעל מלאן השם מן הגלגל ואמרו הפללסיפים אבינו עין לעח ולוח גבוה ונפש רחבד־ו מתלמידיו של
שנמנע שיחנא אלם שגתקכבי כו הפחתיות כלס עד סופי מאין השכליות בלעהרשעמה בין תלמידיו של אברהיאבינו לתלמידיו
ואשי למדותער שלא תהי׳ ל! מעלה כלל וכשימנ והיא לחוק הם יכטהי בשם של בלעחלשעתלמידיו של אבדה אבינו אוכלין בעולם
ידה אחת מן החיות הרעות המזיקותוכןקראי שלמה ד!כ שטל שהוא
קבון הזה ונוחלין לעול׳הב׳ שנ׳להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה'
הסכל/ת)ההזקלאלל החמשה נם כן שמלת חלרכמת הארכעה לגנאי והם
ישע עמס לרשע רע לחכם להרע לדלכ שכלל לאחד לגמלה לאין גדול ממנו אמלא אבל תלמידיו של בלע׳הלשעיולשי׳גיהנם ויולדין
והוא איש אלהיס אל מלאך השם לככר כאד הכתל׳ שקריאת האיש אשר ימנאו לבאר שחת שנ ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי
מ המהללת השכלילת ומעללת המדלת מלאך השס להלא אמרו כי שפתי כהן
דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך •
ישממ דעת יתירה יכקשי מפיהי כי מלא ך השם נכאית הלא לה לעת הלא כילל
,

,

,

כל המעלית השכלילתמפט שלא ישלם כי אס אתריהם יאמר ותירה יכקשו
מפיהו ראי׳׳ עלשלמותוכמעליתהמדו'כפי מה שבארט כפרק שכיעי שזהו
ס נ ת התורה ולזה אמר וכל נתימתיהשל׳ס וככר כארט שם גם כן שהשלום
הוא מתעלות המרות ואמר אתר כך כי מלאך השם נכאות הוא:
ו

ארבעמדות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת
ונפה ספוג שהוי סופג את הכל משפך שמבני' בזו ומוציא
בזו משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמריונפה
שמוציאה את הקמח וקולטת את הםלת ן ׳
לימה האיש הזכרן שיזכור כל מה שישמע ולא יבדיל בין האמת והשקר
לספינ והוא נמר הים שבולעת הכל ודימה גם כן מי שיכין לאלתר ולא
מכור לכר כלל לא האמתי ולא שאינו אמתי למשפך ודימה מי שיזכיר דברים
הרעים והדעת שאינו אמתי וישכח דכריס האמעייס אשר עליהם המעשה
למשמרת שלא ישאר בה רק השמרים ליבא הזך לרימה האיש שהענין כ!
בהפך לנפה שמלניאה העפר להאבק בנקביה וישאר בה הסלת וזל נפה
הסלת לכל היא הטוב שנהן להיותה מלניאה הקמח הדק אשר אין מטרן
ומשאירה הנס והוא הסולת:

כלאהבה שהימין תלויהבדבר בטל דבר בטלה אהבה
ושאינ תלויה בדבר בטלה לעול׳ איזו היא אהב התלויה
בדבר זו אהבת אמנון ותמושאינ תלויה בדבר זו אהבת
דוד ויהונתן:
פיח׳ אילו הלבריס כך ה)א אתה יורע שאיל) הסםת הגשמיות יבטל) )יסורו
נימתייכ סלר המתחרש כסורסבתו ומפני זה כשתהיה סבת האהבה ענין
*6להי נהוא המדע האמתי האהכה ההיא אי אפשר שתסור לעולם מפני ש
שסבתה מתמדת המביאות:

עין עלבה כבר בארנו פעמים לבית שענין עין עיבה היא ההסתפקות
לנפש שפלה היא הזהירלת לללח נמלכה היא הענלה יתיה כמל שהתכאל כפ׳
שלפני זה להשלש שכנגדן הלא החרינלת לקנלת הממלן להלא עין רעה
וריכהתאלהלהיאכפשרחכה להגאלהלהיא רלת גכיהה להשלש מעללת ההן
נתפרסמל לאברהם אכינל למפני זה יקרא כל מי שימנאל בל אלל המעללת
מתלמידיו של אברהם אבינו מפני שהתנהג כמרלתיל :לכל מי שימבאו
ב! אלל השלשה כחיתילת הוא מתלמידיו של בלעם הרשע אחר שהתנהג
במללתיל לאניאזטר המקימל׳ שהתנאללבהן אל< המעלל׳ לאבלה להפחיתיית
ההן כלן לבלעם יהןנמכאית כלן בתילה אמנם ההסתפקות כאברהם הלא
אמרו למלן סדלס אס ממלח ועדשרלןנעל ואם אקח מכל אשר לן לגלמרלזה
תכלית ההסתפקלת להוא שיניח אלם ממלן גלול ללא יהנה ממנל אפי׳ כרכר
מיעט י• אבל ז הירלתל אמרל לשרה בילס בלאל מכריחה הנה נא ידעתי כי אשה
יפת מראה את!כא כפיי שלא הסתכל בכורתה הסתכלות שלמה רק בילם
ההלא לזה תכלית הזהירית ועוד אמרו על הגר אחר שלקחה הנה שפחתן
בידן עשי לן כטיב בעיניך מלרה שלא היה לל רני{ להתענג עמה לק כ
כשנקשה ממט שרה לגרש׳ עס ישמעאל עד שתמנעהל מנטלי אחריה כעכלר
המשנל העיד הכתלכ שהרע כעיני! על ישמעאל לכד יהיא אמרל לירע הלכר
מאד בעיני אברהם על אידית בנו :אלל כלם מלפתי הזהירלת :ואמנם
עטתטתי הוא אמרו)אנכי עפר ואפר :והתפרסם לבלעם הרשע החרינלת
עלהממלןיהיאכיאלמארסנהרים בעכלר הממלן אשר נשכר ב! לקלל את
ישראל והלא אמרל יתברן אשר שכר עלין את בלעס בן כעלר לנימר :לאמנם
ריב תאלתיבענין המשגל היא סבת ענתללבלק שיפקיר הנשים לזנלת עם
ישראל לישימם זלט' מפייסמל׳ כילללי ריב התאיה אשר היתה לי להילת הזנית
טיב בעיניי לא היה מטה בי שמנית כני אדם איני רק לפי דעתם כי הסיבים
לא יטו ברע אבל יזהירו ממנו ולשון הכתיב הן הנה הי) לבני ישראל בלבר
בלעם וגומר וחכמים אמרו בלעס ביעלאתיט היה ואין ספ׳ ב! שמי שזה
לעת! כזה תהיה פעלת! :יאמנם גאית! אמרו נאם שזמע אמרי אל:
ואמנם הכיאל ראיה על בלעם מאמרו ואתה אלהיס תילילס לבאר שחת
אנשי דמים לגומר פי׳ מפני שהיה איש הדמים שהוא היה סיכת מלת ישראל
במגפה להלא נס בן איש מרמה בעשותו תחבילית לפעילות הרע :והביא,
לאיה על תלמידי אברהם מאומרו להנחיל אוהבי יש ואונלותיכם אמלא במו
שקראו זרע אברהם אוהכי:

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינד־ן
לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל בנשר ורץ כעבי
לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאיגה לשם שמים ונבור כארי לעשות רצון אביך שבשמי'! הוא היה אומר
?:ו מחלוקת קרח ובל עדתו כל המזכה את הדבייאין חטא עז פגי לגיהנם ובושת פני לגן עדן יהי רצון מלפניך השם
בא על ידו ובל המחטי׳את הרביאין מםפיקיבידו לעשו
אלהיט שתבנ׳עירך בםהריבימינו ותן חלקינו בתורתך:
 ,תשובה משח זבה וזיבה את הרבי׳ זבות הרבים תלוי בו
אף על פי שאמר עז פנים לגיהנם טה כעזות כתוכחת המ! ריס וכיובא כהן
שנ׳צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל ירבעם חט*א
וכאלל אמר השתמש כקנת הפחיתיו׳ במקומן ברכי( השי ובאמתח* כמאמל
והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שני על חטאות
הנכיא ועם עקש תתפל אלא כתנאי שתהיה כלנתן האמת והוא אממ לעשוי
<רבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל:
רטן אבין שבשמים למן הטלבלת שחנן השי לזאת האומה שיש להם סשת
,

,

?הכל)מב)ארשאל)העניני׳עלנלהגמולוהעינש כי מי שיחללקלא לכונת
סתירת לכרי חכיללאלא לרטת! לדעת האמת יתקיימו לבלי! ולא יפסק!:
!כל מי שיישר כני אדם יגמלהו ה׳ יתכר׳ כשימנעהל מן החט א לכל חי שיטעה
בטאלסיענשהוה׳יתברךכשימנעהו מןהתשיכהוזה מכלאר אין קושי מ
כשתבין מהשכללטהוכפלק השמיני:

פנים לק אמרו שממלפת׳ זרע אברהם שהם ביישנים ורחמנים לגומלי חשדי׳
ואמר לבעכי ד תהיה יראת! על פניכם לבלתי תחטאל :וכאשר ספר זה מעלת
הבושת בקש ואמר ה אלהיט כאשרחננתט ז את המעלה כן תתנט להבנות
עירך במהרה בימינו־

הוא היה אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה בן
כל מי שיש בידו שלשה דבדייהללו מתלמידיו של אבדזז  .שלש עשרה למצות בן חמש עשר  nלתלמוד בן שמנה
אבינו ושלשה דברי אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עשרה לחופה בן עשדיילרדון* בן שלשי לכח בן ארבעים
לבינה

פירוש המשניות
התסל מטעמים של מזלה שהוא מאוס כמטלה הזה •שאין לן כן לדיין ^
לבינה בן המשי לעצה בן ששים לזקנה בן שבעי לשיבה
שכני אל׳משמשי׳לפנמ :זמממנה נחליאל ביון שנתנה לז לטלה גחל! אל
בן שמגיס לגבורה בן תשעים לשוח בן מאה כאלו מ ת
שיש ל) נתלה עגלה לגדולה שניומנחליאל כמות••
ועבר ובטל מן העולם בן בג בג אומר הפוך בה והפך בה
דכול׳בה ובה תחזי וסיב ובלה בה ומיני לא תזועשאי׳לך והלומד םחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחזי
מדד ,טובה הימגה בן הא הא אומד לפום צערא אגרא:
או אפי׳ אות אחת צריך לנהוג בו כבוד שבן מציגו בדול
מלךישראלשלא למד מאחיתופל אלא שגי דברים בלבל
אמלו על התולה שיהפ! ך כה ויהנה כה מפני שהכל כה :ואמל ובה' ,תחזי
אמל!סיכ עשא ו רבו אלופו ומיודעו שני ואתה אנוש כעךמ אלופי
רל האמתפי׳ ותלאה האחת בעין השכל כתלנו׳ וילא וחזא ואיזכ
וכלה בה כלומל התעסק בה על עת הזקנה ונם אז לא תסול ממנה לזולתה ומיודעי והלא דברי קל וחומר ומה דוד מלךישראלשלא
ואמר בן הא הא לפי מה שתיטער בתורה יהיה שכרך ואמרו שלא יתקיי׳ מן למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד עשאו רבו אלופי
החכמ׳ אלא מה שתלמד בטרח ועמל ויראה מןהמלמראבל קריאת
התעטג ומיודעו הלומד מחברו פרק אחד או הלב אחת או פסוק
והמנוחה אין קיום לה ולא תועלתבה ואמרו כפירו' מאמרו אף חכמתי עמר׳
לי חכמה שלמדתי באף עמד׳ ל׳ ומפני זה ט! להטיל אימ׳ על התלמידי׳ ואמרו אחאו אפי אות אחת על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג
;ריק מולא כתלמידים :לפי שעד עכשיו כל הפרק׳׳ הס משנה לפיכך הונרך בו כבוד ואין כבוד אלא תורה שנא כבוד חכמים ינחלר
עתה להוליעשמכאן ואילך בליית׳היא ולזה מתחיל ואומל שט מכמי׳ בלשון ותמימים ינחלו טוב ואין סוב אלא תורד־ז שנא בי לקת
המשני כלומ׳ בליית׳ היא ובלשון המשנה היא שטיה אבל אינה משנה ומה שנו
טוב נתתי לכם תורתי אל תעןובו ן
סכמי׳ רבי מאיר אומי :ומתוך שמאמרי פרק זה דברי אנדה הםנהנולאמלו
,

,

מיתהכנסתעם שאר הפרקים הללו של מסכמ אכ!ת•

פרק

שש

שגו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחד בה׳ ובמשנתם ן
מאיד אומר כל העוסק בתור לשמהזוכה
ל^י
^ לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם
כלו כדי הוא לו נקר׳דיעאהוב אוהב את חמקו אוהב את
הבריות משמח את המקום משמח את הבריות מלבשתו
ענוה ויראד־ן ומכשרתו להיות צדיק וחסיד ישר ונאמן
ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זבות ונהנים ממנו
עצהותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני
בינה ולי גבורה ן
ןוכה לרכריס הרכה להיות בריק וחסיד כדלקמן :כדי הוא לו ראוי הוא לו:
נקר׳ ריע ולי מה יקח רעיך • אה<כ ישליו אוהכיך ונם שלו׳ רכ לאוהכי תורתך
אוהב את המקום שעושה מאהבה י אוהב את הכליות שמקלכן ומלמדן
ונמלן שוב ־ ומלכשתו התורה י ומכשרתו להיותכליק הולך בתומו ואינו
עושה עול י תסיר עושה לפניי משורתהרין • ישר עושל יושל ועדיף מבריק ״
ונהני׳מממ עגה ותושיהללעיל מהאי קרא כתיב היקנני ראשית דרכו קדם
מפעליו מאז וסמיך ליה עגה מעשיה כלומ׳ענה ונטר׳ וביני אני ללומדי להיו'
לבני אלם לעזר :תושיה אלט*מ בלעז ענין נא»ה:

ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלי׳לו רזי תורה
ונעשה במעי׳ שאינו פוסק וכנהר שמתגב׳והולך והוי צנו׳
לאדך דוה ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתועלבל
המעשי אד יחוש׳ בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר
הורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונו ;-של
תודה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקר נזוף שני נזם זהב
באף חזיר אשהיפה וסרת טעם ואומר והלוחות מעשד־ן
אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חדו על הלוחו׳
אל תקרי חרות אלא חידות שאין לך בן חורין אלא מי
שעוסק בתלמוד תורה שכל מי שעוסק בתורד־ץהריזה
מתעלה שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות:
מעלםנה של יעלה מעלבון שעולבים את התולה שהיא עלובה על שאין
לה עוסקים י נזין מטלה כח) )ינער ט אבי) לתלממו ונזף ביה אסהי נזם
והב באף תזיל שאינו משחלו אלא הולך באשפה!ממאסה כך תלמיל סכם

והלומל מחכיל) וט׳פסוק אחל לכל אחל של טעם לסמיך להאי קרא לואתה
אטש כערכי סמין אילן קלא אשל יחדמ נמתיק סול לפי שמכאן אחייעפל
לדור שהיה יו שכועיסק יחידי כת״ורה אמר ל! למה אתה עוסק כתולה יחיל״
והלא ככל נאמר חלכ על הכלים ונואל! :שוכ פעם אחלת מצאו שהיה נכנס
לבית מללשו כקומה זקופה אמלל) והלא ככל נאמ׳שנרין ל! לאל׳ ליכנס שם
בח)ל' כלי שתהא אימתשמים עלי)) :יש אומלים שהיה נכנס לבית המללש
יחידי ואמר ל! כיתאלהי׳נהלןכלגשכתי׳ שיזייכאלסליכנס שם כקכק עש
לפישנ בל<כעםהללתמלן)לנשהוא לשק אסיפהכמ) למה לנש! טי׳ ויש
אומרי' לנש הוא לשון אימה ופחל :ואתה אנוש כעלכי תשלב כמותי :ממל7גי
כמ) אנשי׳ חכמים נכוניםוידועים ־ ומה ח ל שהיה מלן עשא) לאחית)פל רב
ואליף מפני שני לכלים :ואין כטל אלא לטלה כלומל ליעלי)הכי קאמל אין
כטל כא לו לאלם אלא על עסקי התולה כסל חכמי׳ ינחל! כל)מל הס טת»3
כטל כשכיל שהם ל)מלים את התולה)מלשים א)תה כנחלה:
׳

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתודז־־ן אתה
עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם
הזה וטוב לך לעולם הבא אל תבקש גדולה לעצמך ואל
תחמוד כבוד יותר מלמוד׳ואלתתאוה לשלחנ של מלכי׳
ששולהגך גדול משלחני וכתרך גדול מכתרם ונאמן הוא
בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך:
פ ת במלח תאכל פ• אפיל! אין לן מה לאמ׳ אלא פת כמלח אל תמכעמלעסו׳
כתול׳ ואל תחמוד כבול להתגבל בתילת' שמתוך כך נלאה כאלו אתה עושי
שלא לשמה :ששלחנך גלול משלחנם הוא השכל שתקבל על למולה של יעל׳:

גדולה תורה מן הכהונה ומן המלבות שהמלכו בשלשים
םעלווהכהונהבעשריוארבעהוהתורהנקנת באדבעי'
ושמנה דברי בתלמוד בשמיע׳האזן בעריכ שפתי בבינת
הלב בשכלו הלב באימה ביראה בענו׳בשמחה בשמוש
חכמי׳בדקדוק חברי ובפלפול התלמידי' בישוב במקרא
במשנד־ג במעוט םחורד־ן במעוט שינד־ז במעוטתענוג
במעוט שחוק במעוט דרך ארץ בארך אפיםבלבטוב
באמונת חכמים ובקבלת היסורין י.
באימה)ביראה שאין למ גמה עלמ כמ) שאמר יוםאשרעמלתלפטהשם
אלהיך כחורכ ולהלן בעלי קריים אס)רי׳ ומתוך קלות ראש של ארם )הרהור
למ הוא כא לירי קרי :בשמחה לפי שאין השכינה שורה מתוך נער אלא
מתוך שמחה :בישוכ נרסינן פי׳ כישוכ הלעת :במשט סחורה דאמל
רכלאתמנאתורהלאכסחרנין ולא בתנרין :במעוט רלך אלז שלא יהא
מבוי מ נ י אלם בש)ק :כקבלתהיס)רין מקבל יסורין מאהבה
המטר
:

פירוש
המכיראתמקומווהשמחבחלקווהעושה סייג לדבריו
ואינו מחזיק טובה לעצמו אהוב אוהב א ת המקום אוהב
א ת הבריות אוהב א ת הצדקו׳ אוהב א ת התוכחויאוהב
א ת המשרים מתרחק מן הכבוד ולא מגיס לבו בתלמודו
ואינו שמח בהוראה נ ו ש א בעול עם חברו מכריעו לכף
זכות מעמידועל האמרת מעמידו על ה ש ל ו ם מתישב
בתלמודו שואל ומשיב שומע ומוסי הלומד על מגת ללמ
והלומד על מנת לעשות ה מ ח כ י ם א ת רבו והמכויןאת
שמועתו והאומ' דבר בשם אומרו הא למדת שכל האומ׳
דבר בשם אומרו מ ב י א גאולד־ן לעולם שנאמר ותאמר
אסתר למלך בשם מרדכי J
ש)מע)מלסיףשלמעכלמה שאמר לל רבלומלסיףאבללא לסתור את לכרי!
והמכליןאתשמלעתיכשהלאמלרההלראה מכיין כאלתל ענין שאמר לו רבו
)אינו מיסיף דכר ללמר שכך אמר לי רכי אלא אם כן אמרל רכל:

גדולה תורה שהייגותג׳ חיי׳ לעושיה בעולם הזה ובעולם
הבא שגי כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומי
רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר עץ חיי׳ היא
למחזיקי׳ בה ותמכיה מאוש ואומי כי לוית חן הם לראשך
וענקי׳ לגרגדותך  5ואומר תתן לראשך לוית חן עטרת
תפארת תמגנך :ואומר ארך ימי בימינה בשמאלה עושר
וכבוד ואומ׳כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך ן
כיתנתחייםלעושיה כעולם הזה שאלכל הפירל׳ להקרן קיימת לעולם הכא כי
חייסהםלמלבאיהםכפירליכעללסהזה לאלמילשקוי לעכמלתיךשתהא משקה
עבמלתיך בקבר ואלמר עץ חיים היא למחזיקים כה בעולם הבא לשמא תאמ
לחיי׳ הוא זיכ ומי יאמר שיהא זוכה לעושר שהרי יש לך כמה בני אדם הנרלני'
לעניית שהמות טיב להם מחיים לפיכך הוא אומר כי לויתחן הם לראשך לטי
בלומר ואיזהו דבר המביא את האדם לחגאחן בעיט האנשים הוי אומר זה
הממון ושמא תאמר ממין יתנו לנו אבל לא יהיה מכובד כין האנשי׳לכך נאמר
עטרי תפאר׳ תמגנך ישמא תאמר אפי ימי שלמי שלא לשמה זיכה לכל הדברים
האלל לכך נאמר ארך ימים כימינה כללמר למיימינייכה פי׳ םלומלים לשמה יש
להם ארך ימים לאין נריך לומר עושר לככלד יבשמאלה פי' למשמאילי' כה עשר
ובמל יתנל להם אבל לא חייסארלכי׳ לשמא תאחר לתייס לעלשר וכביד זוכה
אכל לא לשללם לכך נאמר לשללם יוסיפל לך:

רבי שמעון בן מנםיא אומ׳ משום ר׳ שמעון בן יוחאי הנוי
והבח והעשר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים
נאה לצדיקי ונאה לעולם שנ׳עטרת תפארת שיבה בדר׳
צדקה תמצא ואומר עטרת זקנים בני ב נ י ם ו ת פ א ר ת
בני׳אבותםואומיתפארת בחורים כחם והדרת ז ק נ י ם
מיבה ואומ ד וחפרה הלבנה ובושה החמה בי מלך השם
צבאו׳ בהד ציון ובידושלם וגגד זקניו כבוד:
עטרת זה העושר :תפארת זה הטי והכנים :והכח תפארת מורים כחם:
והכבול ועל ז קניו כמל :והחכמה זקני׳ איכא הכא נןלכא וחל מנייה! א״תל
ליה לזה שקנה חכמה:

רבי שמעון בן מנםיא אומר אלו שבעמדות שמנו חכמים
לצדיקי כלם נתקיימו בריובניו; אמר דבי יוסי בן קיםמא
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי
שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום א ת ה
אמדתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרי׳ אגי אמי לי
ר׳ רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפי׳

<ב
פינך אבית
ןשניות
דינרי זה׳ואבגי׳ טובו׳ומדגליו׳ אמרתי לו בני אם את׳ נותן
לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני
דר אלא במקום תורה לפי שבשעת פטירתו של אדם אץ
מלוין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליו
אלא תורה ומעשים טובים בלבד שנ׳ בהתהלכך תנחה
אותך בעולם הזה ובשכבך תשמור עליך בסבר והקיצות
היא תשיחד לעולם הבא וכן כתו בספר תידי עלידי דוד
מלך ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ואומי לי
הכסף ולי הזהב אמר השם צבאות ן
לי הכסף)לי הזהב פי' לשנת) )לנסר) שנאמר מלא כל הארץ ככזמ:

חמשהקנינים קנה הקדוש ברוך ה ו א בעולמו ואלו הן
תורה קנין אחד שמי׳ וארץ קנין אחד אברהם קנין אהד
ישראל קנץ אחד בית המקדש קנין אחד 1
תורה קנין אחד מנין דכתי השם קנני ראשית דרכו קדם
מפעליו מאז שמים וארץ קנין אחד מנין שני כה אמי השם
השמי׳ כםאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי
ואיזה מקום מנוחתי ואומר מה רבו מעשיך השם כ ל ם
בחכמה עשית מלא הארץ קנינך אברהם קנין אחד מנין
דבתי׳ ויברכהו ויאמר ברוך אבדם לאל עליון קנה שמים
וארץ ישראל קנין אחד מנין דכתי עד יעבר עמך ה׳ עד
יעבר עם זו קנית ואומילסדושי׳אשר בארץ המה ואדירי
בל חפצי בם :בית המקד קגין אחד מנין שנימקדש השם
כוננו ידיך ואום ויביא׳ אל הר קדשו הר זה קנתה ימינו 1
תירה קנק אחד מנין דכתיכהשם קנני ראשיתררמ שבליאתה קלמ׳ לעולם
מפני שכשעלה במחשבה לפני) לבראית עולמו אחר יתקיי׳כשכיל הלערה:
שחים)אדן קנין אחד שהם עמ)דמ של גמלם שני כה אמר השם השמים כסאי
)הארץ הד)ס מלי נאמר כאן הארץ לנאמר להלןהארץ שנ׳ חלאה הארץ קנינן
אברהם קנין אחד מנין שברא) הקלה לכך להיות קנינו של עללם)יתקיים
כשכיל) שנאמר זיברכהל )יאמר ברלךאברס לאל עליון ק)נה שמיס)ארץ:
)למה כשכיל שקרכאת הכרחת תחת כנפי השכינה)החזירן למוטכ :ישראל
מנין שנקרא) קני{ שנאמר עם ז) קנית)מנין שהעילס יתקיים כשכילם שנאמ'
לקדושים אשר בארץ המה)אדירי כלחפכי בם שהם עקר דירה של הארץ:
מקדש השם כינט ידיך עדיין לא מכינו בז קנין אלא מפני שנאמר כאן מקדש
)נאמר להלן ׳יביאם אל הר קדשל הר זה קנת' ימיני מה להלן מקרש בקטן א2
כאן מקרש כקטן ויש גמנלמים כרכר)לפי העני׳נראה בעיניט שהכריתא ל
נכתבה כתקנה שהרי במסכת פסחים בפרק האשה אינו אלמר אלא תירה
ושמים)ארץ)ישראל למביא ראיה לשמים לארץ מאלתל פס)ק שנאמר באברה©
קונה שמיס וארץ:

וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראאלא
לכבודו שנא בל הנקר בשמי לכבודי בדאתיו יצדתיו אף
עשיתיו ואומר השם ימלוך לעולם ועד t
אמי רבי חנינא בן עקשיא רצה המקום לזכות את ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצו׳ שנאמד השם חפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר:
ואומר קדיש לרבנן:
יכי חנט׳ בן עקשיא איט מן הבריתא אלא סיום נאה הלא ונהגו העם לאמרז
נסמס הפרקים לפי שאין אלמרים קדיש על המשנה אלא על האגלה שאמר
מר ויהא שמיהרכאדאגדתא:
מס הכל ונשלם

ממלה לאל שלם:

