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 à ÷øô à ÷øô  
ַע, מֶ�ה ִקֵ�ל ��ָרה ִמִ	יַני) א( �ְמָסָר� ִליה��� ,�ַע ִלְזֵקִני �ְנִביִאי� ְמָסר�ָה , �ְזֵקִני� ִלְנִביִאי�, ִויה���

ַוֲע,� , הְוַהֲעִמיד� ַתְלִמיִדי� ַהְרֵ�, ֱהו� ְמת�ִני� ַ�ִ(י), ֵה� 'ְמר� ְ�לָ�ה ְדָבִרי�. ְל%ְנֵ�י ְכֶנֶסת ַהְ"ד�ָלה
  :ְסָיג ַל��ָרה

ַעל , ַעל ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ָהע�ָל� ע�ֵמד, ה�א ָהָיה א�ֵמר. ִ�ְמע�) ַה0ִַ(יק ָהָיה ִמְ/ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְ"ד�ָלה) ב(
�  :ַה��ָרה ְוַעל ָהֲעב�ָדה ְוַעל ְ"ִמיל�ת ֲחָסִדי

%ל ִ�ְהי� ַכֲעָבִדי� ַהְמ3ְ�ִַ�י) ֶאת ָהַרב , ה�א ָהָיה א�ֵמר. ע�) ַה0ִַ(יק%ְנִטיְגנ�ס ִאי� ס�כ� ִקֵ�ל ִמִ/ְמ) ג(
ִויִהי מ�ָרא , ֶא6ָא ֱהו� ַכֲעָבִדי� ַהְמ3ְ�ִַ�י) ֶאת ָהַרב 6�ֶֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵ�ל 4ְָרס, ַעל ְמָנת ְלַקֵ�ל 4ְָרס

�  :ָ�ַמִי� ֲעֵליֶכ
י�ֵסי ֶב) י�ֶעֶזר ִאי� ְצֵרָדה .  ִאי� ְצֵרָדה ְוי�ֵסי ֶ�) י�ָחָנ) ִאי� ְיר�ָ�ַלִי� ִקְ�ל� ֵמֶה�י�ֵסי ֶ�) י�ֶעֶזר) ד(

  :ֶוֱהֵוי ��ֶתה ַב0ָָמא ֶאת ִ(ְבֵריֶה�, ֶוֱהֵוי ִמְת%ֵ�ק ַ�ֲעַפר ַרְגֵליֶה�, ְיִהי ֵביְת8ָ ֵ�ית ַוַעד ַלֲחָכִמי�, א�ֵמר
ְו%ל ַ�ְרֶ�ה , ְוִיְהי� ֲעִנִ:י� ְ�ֵני ֵביֶת8ָ, ְיִהי ֵביְת8ָ 4ָת�ַח ִלְרָוָחה, ָנ) ִאי� ְיר�ָ�ַלִי� א�ֵמרי�ֵסי ֶ�) י�ָח) ה(

ָ;ל ְזַמ) ֶ�'ָד� ַמְרֶ�ה , ִמָ;א) 'ְמר� ֲחָכִמי�. ַקל ָוחֶֹמר ְ�ֵאֶ�ת ֲחֵבר�, ְ�ִאְ��� 'ְמר�. ִ,יָחה ִע� ָהִאָ/ה
�ב�ֵטל ִמִ(ְבֵרי ת�ָרה, "�ֵר� ָרָעה ְלַעְצמ�, ה ִע� ָהִאָ/הִ,יָח ,�  :ְוס�פ� י�ֵר� ֵ"יִהָ>

ַע ֶ�) 4ְַרְחָיה ְוִנַ�אי ָה%ְרֵ�ִלי ִקְ�ל� ֵמֶה�) ו( ַע ֶ�) 4ְַרְחָיה א�ֵמר. ְיה��� �ְקֵנה ְל8ָ ָחֵבר, ֲעֵ,ה ְל8ָ ַרב, ְיה��� ,
  : ָכל ָה'ָד� ְלַכ= ְזכ�תֶוֱהֵוי ָד) ֶאת

ְרָענ�ת, ְו%ל ִ�ְתַחֵ�ר ָלָרָ�ע, ַהְרֵחק ִמָ/ֵכ) ָרע, ִנַ�אי ָה%ְרֵ�ִלי א�ֵמר) ז(   :ְו%ל ִ�ְתָיֵא� ִמ) ַה�4
ְצְמ8ָ ְ;ע�ְרֵכי %ל ַ�ַע, ַע, ְיה�ָדה ֶ�) ַטַ�אי א�ֵמר. ְיה�ָדה ֶב) ַטַ�אי ְוִ�ְמע�) ֶ�) ָ�ַטח ִקְ�ל� ֵמֶה�) ח(

�ְכֶ�ִ:ְהי� ַ�ֲעֵלי ִדיִני) ע�ְמִדי� ְלָפֶני8ָ. ַהַ(ָ:ִני) ,�ִיְהי� ְבֵעיֶנ8ָ , �ְכֶ�ִ>ְפָטִרי� ִמ6ְָפֶני8ָ. ִיְהי� ְבֵעיֶני8ָ ִ;ְרָ�ִעי
  :ְ;ֶ�ִ<ְ�ל� ֲעֵליֶה� ֶאת ַהִ(י), ְ;ַזָ;ִאי)

3ָ�ֶא ִמ��ָכ� ִיְלְמד� , ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִ�ְדָבֶרי8ָ, ֱהֵוי ַמְרֶ�ה ַלֲחק�ר ֶאת ָהֵעִדי�, ִ�ְמע�) ֶ�) ָ�ַטח א�ֵמר) ט(
  :ְלַ�ֵ<ר

ְו%ל ִ�ְתַוַ(ע , �ְ,ָנא ֶאת ָהַרָ�נ�ת, ֱאה�ב ֶאת ַה3ְָלאָכה, ְ�ַמְעָיה א�ֵמר. ְ�ַמְעָיה ְו%ְבַטְלי�) ִקְ�ל� ֵמֶה�) י(
  :ָלָר��ת

, 3ָ�ֶא ָתח�ב� ח�ַבת ָ"ל�ת ְוִתְגל� ִלְמק�� ַמִי� ָהָרִעי�, ִהָ?ֲהר� ְ�ִדְבֵריֶכ�, ֲחָכִמי�,  %ְבַטְלי�) א�ֵמר)יא(
�  :ְוִנְמָצא ֵ�� ָ�ַמִי� ִמְתַח6ֵל, ְוִיְ��� ַהַ�ְלִמיִדי� ַהָ�ִאי� %ֲחֵריֶכ� ְוָימ�ת

א�ֵהב , א�ֵהב ָ�ל�� ְור�ֵד= ָ�ל��, ֱהֵוי ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ֲהרֹ), ִה6ֵל א�ֵמר. �ִה6ֵל ְו3ַ�ַאי ִקְ�ל� ֵמֶה) יב(
  :ֶאת ַהְ�ִר:�ת �ְמָקְרָב) ַל��ָרה

�ְדִאְ�ַ�. ְקָטָלא ַחָ:ב, �ְדָלא ָיֵלי=. ָיֵסי=, �ְדָלא מ�ִסי=. ֲאַבד ְ�ֵמ�, ְנַגד ְ�ָמא, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יג( �3ֵ
  :ֳחָל=, ְ�ַתָ"א

  :ֵאיָמָתי, ְוִא� לֹא ַעְכָ�יו. ָמה ֲאִני, �ְכֶ�ֲאִני ְלַעְצִמי. ִמי ִלי, ִא� ֵאי) ֲאִני ִלי, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יד(
ֵסֶבר 4ִָני� ֶוֱהֵוי ְמַקֵ�ל ֶאת ָ;ל ָה'ָד� ְ�, ֱאמ�ר ְמַעט ַוֲעֵ,ה ַהְרֵ�ה. ֲעֵ,ה ת�ָרְת8ָ ֶקַבע, 3ַ�ַאי א�ֵמר) טו(

  :ָיפ�ת
  :ְו%ל ַ�ְרֶ�ה ְלַעAֵר ֳאָמד�ת, ְוִהְס6ֵ�ַק ִמ) ַהָ	ֵפק, ֲעֵ,ה ְל8ָ ַרב, ַרָ�) ַ"ְמִליֵאל ָהָיה א�ֵמר) טז(
ְולֹא ַה3ְִדָר� . הְולֹא ָמָצאִתי ַל"�= ט�ב ֶא6ָא ְ�ִתיָק, ָ;ל ָיַמי ָ"ַדְלִ�י ֵבי) ַהֲחָכִמי�, ִ�ְמע�) ְ�נ� א�ֵמר) יז(

  ְוָכל. ֶא6ָא ַה3ֲַעֶ,ה, ה�א ָהִעָ<ר
�ַעל , ַעל ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ָהע�ָל� ע�ֵמד, ַרָ�) ִ�ְמע�) ֶ�) ַ"ְמִליֵאל א�ֵמר) יח(ֵמִביא ֵחְטא , ַה3ְַרֶ�ה ְדָבִרי

�  :ִמ4ַ�ְט ָ�ל�� ִ�ְפט� ְ�ַ�ֲעֵריֶכ�ֱאֶמת �) זכריה ח(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַהִ(י) ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָ/ל�
  
  

 á ÷øô á ÷øô  
. ;ֹל ֶ�ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלע�ֶ,יָה ְוִתְפֶאֶרת ל� ִמ) ָה'ָד�, ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ ְיָ�ָרה ֶ�ָ:ב�ר ל� ָה'ָד�, ַרִ�י א�ֵמר) א(

ֶוֱהֵוי ְמַחֵ/ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה .  ַמַ�) ְ,ָכָר) ֶ�ל ִמְצ�תֶ�ֵאי) %ָ�ה י�ֵדַע, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְ�ִמְצָוה ַק6ָה ְ;ַבֲחמ�ָרה
ַ(ע ַמה , ְוִהְסַ�ֵ;ל ִ�ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ְוִאי %ָ�ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. וְ,ַכר ֲעֵבָרה ְ;ֶנֶגד ֶהְפֵסָד�, ְ;ֶנֶגד ְ,ָכָר�
  : ַמֲעֶ,י8ָ ַ�ֵ	ֶפר ִנְכָ�ִבי)ְוָכל, ַעִי) ר�'ה ְואֶֹז) ��ַמַעת, 6ְַמְעָלה ִמ8ְ3ָ

ֶ�ְ:ִגיַעת ְ�ֵניֶה� , ָיֶפה ַתְלמ�ד ��ָרה ִע� ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ַרָ�) ַ"ְמִליֵאל ְ�נ� ֶ�ל ַרִ�י ְיה�ָדה ַהָ>ִ,יא א�ֵמר) ב(
ִיְהי� , ְוָכל ָהֲעֵמִלי� ִע� ַה�0ִ�ר.  ָע�)ס�ָפ� ְ�ֵטָלה ְוג�ֶרֶרת, ְוָכל ��ָרה ֶ�ֵאי) ִע�3ָ ְמָלאָכה. ְמַ�ַ;ַחת ָע�)

�ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכ� , ְו%ֶ��. ֶ�ְ?כ�ת ֲאב�ָת� ְמַסְ:ָעַת) ְוִצְדָקָת� ע�ֶמֶדת ָלַעד, ֲעֵמִלי� ִע3ֶָה� ְלֵ�� ָ�ַמִי
�  :ָ,ָכר ַהְרֵ�ה ְ;ִא6� ֲעִ,יֶת

ְוֵאי) . ִנְרִאי) ְ;א�ֲהִבי) ִ�ְ�ַעת ֲהָנ'ָת). ָקְרִבי) ל� ָל'ָד� ֶא6ָא ְלצֶֹר8ְ ַעְצָמ)ֶ�ֵאי) ְמ, ֱהו� ְזִהיִרי) ָ�ָר��ת) ג(
  :ע�ְמִדי) ל� ָל'ָד� ִ�ְ�ַעת ָ(ֳחק�

ְ;ֵדי , ֵני ְרצ�נ�Cֵ�ַל ְרצ�ְנ8ָ ִמ4ְ. ְ;ֵדי ֶ�ַ:ֲעֶ,ה ְרצ�ְנ8ָ ִ;ְרצ�נ�, ֲעֵ,ה ְרצ�נ� ִ;ְרצ�ֶנ8ָ, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ד(
ְו%ל ַ�ֲאֵמ) ְ�ַעְצָמ8ְ ַעד י�� , %ל ִ�ְפר�� ִמ) ַה�0ִ�ר, ִה6ֵל א�ֵמר. ֶ�ְ:ַבCֵל ְרצ�) ֲאֵחִרי� ִמ4ְֵני ְרצ�ֶנ8ָ

. ִלְ�מ�ַע ֶ�	�פ� ְלִהָ/ַמעְו%ל �ֹאַמר ָ(ָבר ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר , ְו%ל ָ�ִדי) ֶאת ֲחֵבָר8ְ ַעד ֶ�ַ�ִ"יַע ִלְמק�מ�, מ�ָת8ְ
  :3ָ�ֶא לֹא ִת4ֶָנה, ְו%ל �ֹאַמר ִלְכֶ�ֶא4ֶָנה ֶאְ�ֶנה
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, ְולֹא ַהַ<4ְָד) ְמַל3ֵד, ְולֹא ַהַ�ְיָ�) ָלֵמד, ְולֹא ַע� ָה'ֶרB ָחִסיד, ֵאי) ��ר ְיֵרא ֵחְטא, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ה(
  :ִהְ�ַ�ֵ(ל ִלְהי�ת ִאי�, וִבְמק�� ֶ�ֵאי) ֲאָנִ�י�. ַמְחִ;י�ְולֹא ָכל ַה3ְַרֶ�ה ִבְסח�ָרה 

ְוס�= ְמַטְ:ַפִי8ְ . %ְטפ�8ְ, ַעל ַ(ֲאֵטְפְ�, )ָל�('ַמר . %= ה�א ָר'ה ג�ְל"ֶֹלת %ַחת 0ָ�ֶָפה ַעל 4ְֵני ַה3ִָי�) ו(
(�  :ְיט�פ

. ַמְרֶ�ה ְכָ�ִפי�, ַמְרֶ�ה ָנִ�י�. ַמְרֶ�ה ְד'ָגה, ַמְרֶ�ה ְנָכִסי�. ה ִר3ָהַמְרֶ�ה ָבָ,ר ַמְרֶ�, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ז(
ַמְרֶ�ה , ַמְרֶ�ה ְיִ�יָבה. ַמְרֶ�ה ַחִ:י�, ַמְרֶ�ה ת�ָרה. ַמְרֶ�ה ָגֵזל, ַמְרֶ�ה ֲעָבִדי�. ַמְרֶ�ה ִז3ָה, ַמְרֶ�ה ְ�ָפח�ת

ָקָנה ל� . ָקָנה לַעְצמ�, ָקָנה ֵ�� ט�ב. ַמְרֶ�ה ָ�ל��, ַמְרֶ�ה ְצָדָקה. ְתב�ָנהַמְרֶ�ה , ַמְרֶ�ה ֵעָצה. ָחְכָמה
  :ָקָנה ל� ַחֵ:י ָהע�ָל� ַהָ�א, ִדְבֵרי ת�ָרה

ל ַ�ֲחִזיק %, ִא� ָלַמְדָ� ��ָרה ַהְרֵ�ה, ה�א ָהָיה א�ֵמר. ַרָ�) י�ָחָנ) ֶ�) ַזַ;אי ִקֵ�ל ֵמִה6ֵל �ִמַ/3ַאי) ח (
ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) , ְוֵא6� ֵה), ֲחִמָ/ה ַתְלִמיִדי� ָהי� ל� ְלַרָ�) י�ָחָנ) ֶ�) ַזַ;אי. ִ;י ְלָכ8ְ נ�ָצְרָ�, ט�ָבה ְלַעְצָמ8ְ

ְרְקנ�ס ַע ֶ�) ֲחַנְנָיה, ה� ה�א . ְוַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ, ַתְנֵאלְוַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְנ, ְוַרִ�י י�ֵסי ַה;ֵֹה), ְוַרִ�י ְיה���
ְרְקנ�ס. ָהָיה מ�ֶנה ְ�ָבָח) ַע ֶ�) ֲחַנְנָיה. ��ר ס�ד ֶ�ֵאינ� ְמ%ֵ�ד ִט4ָה, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה� %ְ�ֵרי , ַרִ�י ְיה���

. ַמְעָי) ַה3ְִתַ"ֵ�ר, ְוַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ. ְיֵרא ֵחְטא, ְנֵאלַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְנַת. ָחִסיד, ַרִ�י י�ֵסי ַה;ֵֹה). י�ַלְד��
ְרְקנ�ס ְ�ַכ= ְ�ִנָ:ה, ִא� ִיְהי� ָכל ַחְכֵמי ִיְ,ָרֵאל ְ�ַכ= מֹאְזַנִי�, ה�א ָהָיה א�ֵמר ַמְכִריַע ֶאת , ֶוֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה�

�ְרְקנ�ס %= ִא�, %ָ�א ָ�א�ל א�ֵמר ִמְ/מ�. ;�6ָ  ִיְהי� ָכל ַחְכֵמי ִיְ,ָרֵאל ְ�ַכ= מֹאְזַנִי� ְוַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה�
�6ָ�, ְוַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ ְ�ַכ= ְ�ִנָ:ה, ִע3ֶָה   :ַמְכִריַע ֶאת ;�

�ְרא� ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ ְיָ�ָרה ֶ�ִ:ְדַ�ק ָ�� ָה'ָד�, 'ַמר ָלֶה�) ט( �ַרִ�י . ַעִי) ט�ָבה,  ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר א�ֵמר.ְצא
ַע א�ֵמר ַרִ�י ֶאְלָעָזר . ָהר�ֶאה ֶאת ַה>�ָלד, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר. ָ�ֵכ) ט�ב, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר. ָחֵבר ט�ב, ְיה���

. ֶ�ִ�ְכַלל ְ(ָבָריו ִ(ְבֵריֶכ�, 8ְ ִמִ(ְבֵריֶכ�ר�ֶאה ֲאִני ֶאת ִ(ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר, 'ַמר ָלֶה�. ֵלב ט�ב, א�ֵמר
��ְרא� ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ ָרָעה ֶ�ִ:ְתַרֵחק ִמ3ֶָ>ה ָה'ָד �ַרִ�י . ַעִי) ָרָעה, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר א�ֵמר. 'ַמר ָלֶה� ְצא

ַע א�ֵמר ֶאָחד ַה6ֶֹוה . ַה6ֶֹוה ְוֵאינ� ְמ6ֵ�ַ�, ע�) א�ֵמרַרִ�י ִ�ְמ. ָ�ֵכ) ָרע, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר. ָחֵבר ָרע, ְיה���
�. ְוַצִ(יק ח�ֵנ) ְונ�ֵת), לֶֹוה ָרָ�ע ְולֹא ְי6ֵ�ַ�) תהלי� לז(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ;לֶֹוה ִמ) ַה3ָק�� ָ�ר�8ְ ה�א, ִמ) ָה'ָד

ֶ�ִ�ְכַלל ְ(ָבָריו , ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ ִמִ(ְבֵריֶכ�ר�ֶאה ֲאִני ֶאת ִ(, 'ַמר ָלֶה�. ֵלב ָרע, ַרִ�י ֶאְלָעָזר א�ֵמר
�  :ִ(ְבֵריֶכ

ְו%ל ְ�ִהי , ְיִהי ְכב�ד ֲחֵבָר8ְ ָחִביב ָעֶלי8ָ ְ;8ְ6ָ�ֶ, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר א�ֵמר. ְדָבִרי�) ְ�לָ�ה(ֵה� 'ְמר� ְ�לָ�ה ) י(
ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְ�ַגַחְלָ�) , ֶוֱהֵוי ִמְתַח3ֵ� ְ;ֶנֶגד א�ָר) ֶ�ל ֲחָכִמי�. ִמיָתָת8ְְו��ב י�� ֶאָחד ִלְפֵני . נ�ַח ִלְכע�ס
�ְלִחיָ�ָת) ְלִחיַ�ת ָ,ָר=, ַוֲעִקיָצָת) ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ֶ�ְ>ִ�יָכָת) ְנִ�יַכת ��ָעל, 6�ֶֹא ִתָ;ֶוה , �ְוָכל ִ(ְבֵריֶה
  :ְ;ַגֲחֵלי ֵא�

ַע א�ֵמרַרִ�י ְיה) יא(   :מ�ִציִאי) ֶאת ָה'ָד� ִמ) ָהע�ָל�, ְוִ,ְנ%ת ַהְ�ִר:�ת, ְוֵיֶצר ָהָרע, ַעִי) ָהָרע, ���
. ֶ�ֵאיָנ� ְיר�ָ/ה ָל8ְ, ְוַהְתֵק) ַעְצָמ8ְ ִלְלמ�ד ��ָרה. ְיִהי ָממ�) ֲחֵבָר8ְ ָחִביב ָעֶלי8ָ ְ;8ְ6ָ�ֶ, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר) יב(

  :ֶ,י8ָ ִיְהי� ְלֵ�� ָ�ָמִי�ְוָכל ַמֲע
, %ל ַ�ַע, ְ�ִפ6ְָת8ָ ֶקַבע, �ְכֶ�%ָ�ה ִמְת6ֵ4ַל). �ִבְתִפ6ָה(ֱהֵוי ָזִהיר ִ�ְקִרי%ת ְ�ַמע , ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר) יג(

� ה�א ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי� ְוַרב ִ;) יואל ב(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֶא6ָא ַרֲחִמי� ְוַתֲחנ�ִני� ִלְפֵני ַה3ָק�� ָ�ר�8ְ ה�א�י ַח>�) ְוַרח
  :ְו%ל ְ�ִהי ָרָ�ע ִ�ְפֵני ַעְצָמ8ְ. ֶחֶסד ְוִנָח� ַעל ָהָרָעה

ְוַדע ִלְפֵני ִמי %ָ�ה . ַמה ֶ/ָ�ִ�יב ָל4ִ%יק�ר�ס) ְוַדע(, ֱהֵוי ָ�ק�ד ִלְלמ�ד ��ָרה, ַרִ�י ֶאְלָעָזר א�ֵמר) יד(
6ָָת8ְְוֶנֱאָמ. ָעֵמל   :) ה�א ַ�ַעל ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ָל8ְ ְ,ַכר 4ְע�

�ַבַעל ַהַ�ִית , ְוַהAָָכר ַהְרֵ�ה, ְוַה�4ֲעִלי� ֲעֵצִלי�, ַה:�� ָקֵצר ְוַה3ְָלאָכה ְמר�ָ�ה, ַרִ�י ַטְרפ�) א�ֵמר) טו(
  :(�ֵחק

ִא� ָלַמְדָ� ת�ָרה . ְולֹא %ָ�ה ֶב) ח�ִרי) ִלָ�ֵטל ִמ3ֶָ>ה, ִלְגמ�רלֹא ָעֶלי8ָ ַה3ְָלאָכה , ה�א ָהָיה א�ֵמר) טז(
6ָָת8ְ. נ�ְתִני� ָל8ְ ָ,ָכר ַהְרֵ�ה, ַהְרֵ�ה ַמַ�) ְ,ָכָר) , ְוַדע. ְוֶנֱאָמ) ה�א ַ�ַעל ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ָל8ְ ְ,ַכר 4ְע�

  :ֶ�ל ַצִ(יִקי� ֶלָעִתיד ָלב�א
  
  

â ÷øôâ ÷øô    
, ֵמ%ִי) ָ�אָת, ַ(ע. ִהְסַ�ֵ;ל ִ�ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ְוֵאי) %ָ�ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ֲעַקְבָיא ֶב) ַמֲהַלְלֵאל א�ֵמר) א(

, ה ה�ֵל8ְ�ְל') %ָ�, ִמ4ָCִה ְסר�ָחה, ֵמ%ִי) ָ�אָת. ְוִלְפֵני ִמי %ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�) ִ(י) ְוֶחְ���), �ְל') %ָ�ה ה�ֵל8ְ
ִלְפֵני ֶמֶל8ְ ַמְלֵכי ַה3ְָלִכי� ַהָ<ד�� , ְוִלְפֵני ִמי %ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�) ִ(י) ְוֶחְ���). ִלְמק�� ָעָפר ִר3ָה ְות�ֵלָעה

  :ָ�ר�8ְ ה�א
ִאי� ֶאת , ִאְלָמֵלא מ�ָר'�ֶ�, ֱהֵוי ִמְת6ֵ4ַל ִ�ְ�ל�ָמ� ֶ�ל ַמְלכ�ת, ַרִ�י ֲחִניָנא ְסַג) ַה;ֲֹהִני� א�ֵמר) ב(

�ֲהֵרי ֶזה מ�ַ�ב , ְ�ַנִי� ֶ�:�ְ�ִבי) ְוֵאי) ֵ�יֵניֶה) ִ(ְבֵרי ת�ָרה, ַרִ�י ֲחַנְנָיא ֶ�) ְ�ַרְדי�) א�ֵמר. ֵרֵעה� ַחִ:י� ָ�ָלע
��ְבמ�ַ�ב ֵלִצי� לֹא ָיָ�ב, )תהלי� א(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵלִצי .�ֶ �, :�ְ�ִבי) ְוֵי� ֵ�יֵניֶה� ִ(ְבֵרי ת�ָרהֲאָבל ְ�ַנִי

�'ז ִנְדְ�ר� ִיְרֵאי ְיָי ִאי� ֶאל ֵרֵעה� ַוַ:ְקֵ�ב ְיָי ַוִ:ְ�ָמע ַוִ:ָ;ֵתב , )מלאכי ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ�ִכיָנה ְ�ר�ָיה ֵביֵניֶה
, ִמַ>ִי) ֶ�ֲאִפ6� ֶאָחד ֶ�:�ֵ�ב ְוע�ֵסק ַ���ָרה. י ֶא6ָא ְ�ָנִי�ֵאי) ִל. ֵסֶפר ִזָ;ר�) ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי �ְלחְ�ֵבי ְ�מ�

  :ֵיֵ�ב ָ�ָדד ְוִי(ֹ� ִ;י ָנַטל ָעָליו, )איכה ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֶ�ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ק�ֵבַע ל� ָ,ָכר
ְלָח) ֶא, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר) ג( ְ;ִא6� 'ְכל� ִמִ?ְבֵחי , ָחד ְולֹא 'ְמר� ָעָליו ִ(ְבֵרי ת�ָרהְ�לָ�ה ֶ�'ְכל� ַעל ��

�ְלָחנ�ת ְמְלא� ִקיא צֹ'ה ְ�ִלי ָמק��, )ישעיה כח(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵמִתי ֲאָבל ְ�לָ�ה ֶ�'ְכל� ַעל . ִ;י ָ;ל ��
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ְלָח) ֶאָחד ְו'ְמר� ָעָליו ִ(ְבֵרי ת�ָרה ְלָחנ� ֶ�ל ָמק�� ָ�ר�8ְ ה�אְכִא6� 'ְכל� ִמ, �� , )יחזקאל מא(ֶ�ֶ>ֱאַמר , /�
ְלָח) ֲאֶ�ר ִלְפֵני ה   :'ַוְיַדֵ�ר ֵאַלי ֶזה ַה/�

ה ֲהֵרי ֶז, ַהֵ>ע�ר 6ַ�ִַיָלה ְוַהְמַה8ְ6ֵ ַ�ֶ(ֶר8ְ ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶ>ה ִל�� ְלַבCָָלה, ַרִ�י ֲחִניָנא ֶ�) ֲחִכיַנאי א�ֵמר) ד(
  :ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ��

. ַמֲעִביִרי) ִמ3ֶ>� עֹל ַמְלכ�ת ְועֹל ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ָ;ל ַהְמַקֵ�ל ָעָליו עֹל ��ָרה, ַרִ�י ְנח�ְנָיא ֶ�) ַהָ<ָנה א�ֵמר) ה(
  :נ�ְתִני) ָעָליו עֹל ַמְלכ�ת ְועֹל ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ְוָכל ַה�4ֵרק ִמ3ֶ>ו עֹל ��ָרה

ְ�ִכיָנה ְ�ר�ָיה , ֲעָ,ָרה ֶ�:�ְ�ִבי) ְוע�ְסִקי) ַ���ָרה, ִ�י ֲחַלְפָ�א ֶב) (�ָסא ִאי� ְ;ַפר ֲחַנְנָיה א�ֵמרַר) ו(
�� ַוֲאג�ָ(ת, )עמוס ט(ֶ�ֶ>ֱאַמר , �ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ֲחִמָ/ה. ֱאלִֹהי� ִנ0ָב ַ�ֲעַדת ֵאל, )תהלי� פב(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵביֵניֶה

�ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ְ�ַנִי�. ְ�ֶקֶרב ֱאלִֹהי� ִי4�ְֹט, )תהלי� פב(ֶ�ֶ>ֱאַמר , �ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ְ�לָ�ה. ַעל ֶאֶרB ְיָסָד� ,
ֶ�ֶ>ֱאַמר ,  ֶאָחד�ִמַ>ִי) ֲאִפ6�. 'ַוִ:ְ�ָמע ְוג�' ִאי� ֶאל ֵרֵעה� ַוַ:ְקֵ�ב ה' 'ז ִנְדְ�ר� ִיְרֵאי ה, )מלאכי ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר 

  :ְ�ָכל ַה3ָק�� ֲאֶ�ר %ְזִ;יר ֶאת ְ�ִמי 'ב�א ֵאֶלי8ָ �ֵבַרְכִ�י8ָ, )שמות כ(
דברי (ְוֵכ) ְ�ָדִוד ה�א א�ֵמר . ֶ�%ָ�ה ְו8ְ6ָ�ֶ �6�ֶ, ֶ�) ל� ִמֶ/�6, ַרִ�י ֶאְלָעָזר ִאי� ַ�ְר��ָתא א�ֵמר) ז(

ַהְמַה8ְ6ֵ ַבֶ(ֶר8ְ ְו��ֶנה �ַמְפִסיק ִמ3ְִ�ָנת� , ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר. ִמ8ָ3ְ ַה;ֹל �ִמָ:ְד8ָ ָנַת>� ָל8ְִ;י ) הימי� א כט
  :ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָ;ת�ב ְ;ִא6� ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ��, ַמה ָ>ֶאה ִאיָל) ֶזה �ַמה ָ>ֶאה ִניר ֶזה, ְוא�ֵמר

� ַרִ�י ֵמִאיר א�ֵמרַרִ�י (�ְסַ�) ח(�ַמֲעֶלה ָעָליו , ָ;ל ַה/�ֵכַח ָ(ָבר ֶאָחד ִמ3ְִ�ָנת�, אי ְ�ַרִ�י ַיַ>אי ִמ/
ַרק ִהָ/ֶמר ְל8ָ �ְ�מֹר ַנְפ8ָ�ְ ְמאֹד 4ֶ) ִ�ְ�ַ;ח ֶאת , )דברי� ד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַהָ;ת�ב ְ;ִא6� ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ��

��ֶפ) ָיס�ר� ִמ6ְָבְב8ָ ;ֹל ) ש�(ַ�ְלמ�ד ל�ַמר , ָיכ�ל ֲאִפ6� ָתְקָפה ָעָליו ִמְ�ָנת�.  ֲאֶ�ר ָרא� ֵעיֶני8ַָהְ(ָבִרי
  :ָהא ֵאינ� ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ�� ַעד ֶ�ֵ:ֵ�ב ִויִסיֵר� ִמ��6ִ, ְיֵמי ַחֶ:י8ָ

ְוכֹל ֶ�ָחְכָמת� . ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת, ְר%ת ֶחְטא� ק�ֶדֶמת ְלָחְכָמת�;ֹל ֶ�ִ:, ַרִ�י ֲחִניָנא ֶב) (�ָסא א�ֵמר) ט(
ָחְכָמת� , ;ֹל 3ַ�ֲֶעָ,יו ְמר�ִ�י) ֵמָחְכָמת�, ה�א ָהָיה א�ֵמר. ֵאי) ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת, ק�ֶדֶמת ְלִיְר%ת ֶחְטא�

  :ֵאי) ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת, ֲעָ,יוְוכֹל ֶ�ָחְכָמת� ְמר�ָ�ה ִמ3ַ. ִמְתַקֶ:ֶמת
ְוכֹל ֶ�ֵאי) ר�ַח ַהְ�ִר:�ת . ר�ַח ַה3ָק�� נ�ָחה ֵהיֶמ>�, ;ֹל ֶ�ר�ַח ַהְ�ִר:�ת נ�ָחה ֵהיֶמ>�, ה�א ָהָיה א�ֵמר) י(

�ְוַיִי) ֶ�ל , ֵ�ָנה ֶ�ל ַ�ֲחִרית, ָנס א�ֵמרַרִ�י ד�ָסא ֶב) ַהְרִ;י. ֵאי) ר�ַח ַה3ָק�� נ�ָחה ֵהיֶמ>�, נ�ָחה ֵהיֶמ>
�  :מ�ִציִאי) ֶאת ָה'ָד� ִמ) ָהע�ָל�, ְויִ�יַבת ָ�ֵ�י ְכֵנִס:�ת ֶ�ל ַע3ֵי ָה'ֶרB, ְוִ,יַחת ַהְיָלִדי�, ָצֳהַרִי

ְוַה3ְַלִ�י) 4ְֵני ֲחֵבר� , ת ַה�3ֲעד�תְוַהְמַבֶ?ה ֶא, ַהְמַח6ֵל ֶאת ַהֳ<ָדִ�י�, ַרִ�י ֶאְלָעָזר ַה�3ָדִעי א�ֵמר) יא(
�%= ַעל 4ִי , ְוַהְמַ"6ֶה ָפִני� ַ���ָרה 6�ֶֹא ַכֲהָלָכה, ְוַה3ֵֵפר ְ�ִרית� ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ� ָעָליו ַהָ/ל��, ָבַרִ�י

�  :ָ�אֵאי) ל� ֵחֶלק ָלע�ָל� ַה, ֶ�ֵ:� ְ�ָיד� ת�ָרה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי
  :ֶוֱהֵוי ְמַקֵ�ל ֶאת ָ;ל ָה'ָד� ְ�ִ,ְמָחה, ֱהֵוי ַקל ָלרֹא� ְונ�ַח ַלִ�ְ�חֶֹרת, ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל א�ֵמר) יב(
ְסָיג , ַמַעְ,ר�ת. ְסָיג ַל��ָרה, ַמ	�ֶרת. ַמְרִ"יִלי) ְלֶעְרָוה, ְ,ח�ק ְוַק6�ת רֹא�, ַרִ�י ֲעִקיָבא א�ֵמר) יג(

  :ְ�ִתיָקה, ְסָיג ַלָחְכָמה. ְסָיג ַל4ְִרי��ת, ְנָדִרי�. רָלעֶ�
ֶ�ֶ>ֱאַמר , ִחָ�ה ְיֵתָרה נ�ַדַעת ל� ֶ�ִ>ְבָרא ְבֶצֶל�. ָחִביב 'ָד� ֶ�ִ>ְבָרא ְבֶצֶל�, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יד(
ִחָ�ה ְיֵתָרה . ל ֶ�ִ>ְקְרא� ָבִני� ַל3ָק��ֲחִביִבי) ִיְ,ָרֵא. ִ;י ְ�ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָעָ,ה ֶאת ָה'ָד�, )בראשית ט(

�ֶ�� ַלה, )דברי� יד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , נ�ַדַעת ָלֶה� ֶ�ִ>ְקְרא� ָבִני� ַל3ָק�% �, ֲחִביִבי) ִיְ,ָרֵאל. ֱאלֵֹהיֶכ�' ָ�ִני
ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ;ִלי ֶחְמָ(ה ֶ��� ִנְבָרא ָהע�ָל�ִחָ�ה ְיֵתָרה נ�ַדַעת ָלֶה� ֶ�ִ>ַ�) ָלֶה� . ֶ�ִ>ַ�) ָלֶה� ְ;ִלי ֶחְמָ(ה

  :��ָרִתי %ל ַ�ֲעזֹב�, ִ;י ֶלַקח ט�ב ָנַתִ�י ָלֶכ�, )משלי ד(
  :ְוַה;ֹל ְלִפי רֹב ַה3ֲַעֶ,ה. וְבט�ב ָהע�ָל� ִנ(�), ְוָהְר��ת ְנת�ָנה, ַה;ֹל ָצפ�י) טו(
�) ָ�ֵעָרב�)ַה;ֹל ָנת, ה�א ָהָיה א�ֵמר) טז( ,�ְוַהֶחְנָוִני , ַהֲחנ�ת 4ְת�ָחה. �ְמצ�ָדה ְפר�ָסה ַעל ָ;ל ַהַחִ:י

ְוַהַ"ָ�ִאי� ַמֲחִזיִרי� ָ�ִדיר ְ�ָכל , ְוָכל ָהר�ֶצה ִלְלו�ת ָיב�א ְוִיְלֶוה, ְוַהָ:ד ;�ֶתֶבת, ְוַה4ְִנָקס 4ָת�ַח, ַמִ<י=
�� ִמַ(ְע�� ְו6�ֶֹא ִמַ(ְע��ְוִנְפָרִעי) ִמ) ָה'ָד, י� ,�ְוַה;ֹל , ְוַהִ(י) ִ(י) ֱאֶמת, ְוֵי� ָלֶה� ַעל ַמה ֶ/ִ:ְסמ�כ

ָ<) ַלְ	ע�ָדה   :ְמת�
י) ִא� ֵא. ֵאי) ��ָרה, ִא� ֵאי) ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB. ֵאי) ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ִא� ֵאי) ��ָרה, ַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעַזְרָיה א�ֵמר) יז(

ִא� ֵאי) . ֵאי) ִ�יָנה, ִא� ֵאי) ַ(ַעת. ֵאי) ָ(ַעת, ִא� ֵאי) ִ�יָנה. ֵאי) ָחְכָמה, ִא� ֵאי) ִיְר'ה. ֵאי) ִיְר'ה, ָחְכָמה
ְלָמה ה�א , ;ֹל ֶ�ָחְכָמת� ְמר�ָ�ה ִמ3ֲַעָ,יו, ה�א ָהָיה א�ֵמר. ֵאי) ֶקַמח, ִא� ֵאי) ��ָרה. ֵאי) ��ָרה, ֶקַמח
ָעִטי), הד�ֶמ ִ�י) ְוָ�ָרָ�יו מ� ירמיה (ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְוָהר�ַח ָ�'ה ְוע�ְקַר�� ְוה�ְפַכ�� ַעל 4ָָניו, ְלִאיָל) ֶ�ֲעָנָפיו ְמר�
ֲאָבל ;ֹל . בְוָהָיה ְ;ַעְרָער ָ�ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִ;י ָיב�א ט�ב ְוָ�ַכ) ֲחֵרִרי� 3ִ�ְַדָ�ר ֶאֶרB ְמֵלָחה ְולֹא ֵתֵ�, )יז

ִ�י) ֵמָחְכָמת� ִ�י), ְלָמה ה�א ד�ֶמה, 3ַ�ֲֶעָ�יו ְמר� ָעִטי) ְוָ�ָרָ�יו ְמר� ֶ�ֲאִפ6� ָ;ל ָהר�ח�ת , ְלִאיָל) ֶ�ֲעָנָפיו מ�
B ָ�ת�ל ַעל ַמִי� ְוַעל ְוָהָיה ְ;ֵע, )ש�(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֶ�ָ�ע�ָל� ָ�א�ת ְונ�ְ�ב�ת �� ֵאי) ְמִזיִזי) א�ת� ִמ3ְק�מ�

�ְולֹא ָיִמי� , וִבְ�ַנת 0�ֶַֹרת לֹא ִיְד'ג, ְוָהָיה ָעֵלה� ַרֲעָנ), י�ַבל ְי6ַ�ַח ָ�ָרָ�יו ְולֹא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא חֹ
  :ֵמֲע,�ת 4ִֶרי

, ְ�ק�פ�ת ְוִג3ְַטְרָיא�ת. י ֲהָלכ�תֵה) ֵה) "�ֵפ, ִקִ>י) �ִפְתֵחי ִנָ(ה, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ִחְסָמא א�ֵמר) יח(
  :4ְַר4ְָרא�ת ַלָחְכָמה

  
  

 ã ÷øô ã ÷øô  
ִמָ;ל ְמַל3ְַדי ִהְ,ַ;ְלִ�י ִ;י , )תהלי� קיט(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַה�6ֵמד ִמָ;ל 'ָד�, ֵאיֶזה� ָחָכ�, ֶ�) ז�ָמא א�ֵמר) א(

ט�ב ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי� ִמִ"��ר �מֵ�ל , )משלי טז(ֶ�ֶ>ֱאַמר , � ֶאת ִיְצר�ַה;�ֵב, ֵאיֶזה� ִג��ר. ֵעְד�ֶתי8ָ ִ,יָחה 6ִי
ְיִגיַע ַ;4ֶי8ָ ִ;י תֹאֵכל %ְ�ֶרי8ָ , )תהלי� קכח(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵאיֶזה� ָעִ�יר ַהAֵָמַח ְ�ֶחְלק�. ְ�ר�ח� ִמ6ֵֹכד ִעיר
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ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַהְמַכֵ�ד ֶאת ַהְ�ִר:�ת, ֵאיֶזה� ְמכ�ָ�ד. ָלע�ָל� ַהָ�א, �ב ָל8ְוט. ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה, %ְ�ֶרי8ָ. ְוט�ב ָל8ְ
  :ִ;י ְמַכְ�ַדי ֲאַכֵ�ד �בַֹזי ֵיָקל�, )שמואל א ב(
ַוֲעֵבָרה , ת ִמְצָוה3ִ�ְֶצָוה "�ֶרֶר. �ב�ֵרַח ִמ) ָהֲעֵבָרה, )ְ;ַבֲחמ�ָרה(ֱהֵוי ָרB ְלִמְצָוה ַק6ָה , ֶ�) ַעַ?אי א�ֵמר) ב(

  :ֲעֵבָרה, �ְ,ַכר ֲעֵבָרה. ִמְצָוה, Aְ�ֶַכר ִמְצָוה. ג�ֶרֶרת ֲעֵבָרה
ֶ�ֵאי) ְל8ָ 'ָד� ֶ�ֵאי) ל� ָ�ָעה , ְו%ל ְ�ִהי ַמְפִליג ְלָכל ָ(ָבר, %ל ְ�ִהי ָבז ְלָכל 'ָד�, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ג(

�  :ְוֵאי) ְל8ָ ָדָבר ֶ�ֵאי) ל� ָמק�
ַרִ�י י�ָחָנ) ֶ�) ְ�ר�ָקא . ֶ�ִ�ְקַות ֱאנ�� ִר3ָה, ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוי ְ�ַפל ר�ַח, ַרִ�י ְלִויָטס ִאי� ַיְבֶנה א�ֵמר) ד(

  :ַהֵ/�ֶאָחד ��ֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְ�ִח6�ל . ִנְפָרִעי) ִמ3ֶ>� ַבָ"ל�י, ָ;ל ַהְמַח6ֵל ֵ�� ָ�ַמִי� ַ�ֵ	ֶתר, א�ֵמר
ְוַה�6ֵמד ַעל . ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� ִלְלמ�ד �ְלַל3ֵד, ַה�6ֵמד ��ָרה ַעל ְמָנת ְלַל3ֵד, א�ֵמר) ְ�נ�(ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל ) ה(

ֲעֵ,� ֲעָטָרה %ל ַ�, ַרִ�י ָצד�ק א�ֵמר. ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� ִלְלמ�ד �ְלַל3ֵד ִלְ�מ�ר ְוַלֲע,�ת, ְמָנת ַלֲע,�ת
�ָ;ל , ָהא ָלַמְדָ�. ֳחָל=, �ְדִא�3ֵ�ַ�ְ ְ�ַתָ"א, ְוָכ8ְ ָהָיה ִה6ֵל א�ֵמר. ְולֹא ַקְר(ֹ� ַלְח�4ר ָ�ֶה�, ְלִהְתַ"ֵ(ל ָ�ֶה

  :נ�ֵטל ַחָ:יו ִמ) ָהע�ָל�, ַהֶ>ֱהֶנה ִמִ(ְבֵרי ת�ָרה
ג�פ� , ְוָכל ַהְמַח6ֵל ֶאת ַה��ָרה. "�פ� ְמכ�ָ�ד ַעל ַהְ�ִר:�ת, ֶאת ַה��ָרהָ;ל ַהְמַכֵ�ד , ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר) ו(

6ָל ַעל ַהְ�ִרי�ת   :ְמח�
ְוַהַ"ס ִל�� . �4ֵרק ִמ3ֶ>� ֵאיָבה ְוָגֵזל �ְ�ב�ַעת ָ�ְוא, ַהח�ֵ,8ְ ַעְצמ� ִמ) ַהִ(י), ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל ְ�נ� א�ֵמר) ז(
  :��ֶטה ָרָ�ע ְוַגס ר�ַח, ה�ָר'הְב
ֶ�ֵה) ַרָ/ִאי) , ְו%ל �ֹאַמר ַקְ�ל� ַדְעִ�י. ֶ�ֵאי) ָ() ְיִחיִדי ֶא6ָא ֶאָחד, %ל ְ�ִהי ָד) ְיִחיִדי, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ח(

  :ְולֹא 'ָ�ה
ְוָכל ַהְמַבCֵל ֶאת ַה��ָרה . פ� ְלַקְ:ָמ� ֵמעֶ�רס�, ָ;ל ַהְמַקֵ:� ֶאת ַה��ָרה ֵמעִֹני, ַרִ�י י�ָנָת) א�ֵמר) ט(

  :ס�פ� ְלַבCְָל� ֵמעִֹני, ֵמעֶ�ר
ְוִא� Cַ�ְִלָ� ִמ) . ֶוֱהֵוי ְ�ַפל ר�ַח ִ�ְפֵני ָכל 'ָד�. ַוֲעס�ק ַ���ָרה, ֱהֵוי ְמַמֵעט ָ�ֵעֶסק, ַרִ�י ֵמִאיר א�ֵמר) י(

  :ָ,ָכר ַהְרֵ�ה ִלֶ�) ָל8ְ) ל�(ֶי� , ְוִא� ָעַמְלָ� ַב��ָרה. י� ַהְרֵ�ה ְ;ֶנְגָ(8ְֶי� ְל8ָ ְ�ֵטִל, ַה��ָרה
, ְוָהע�ֵבר ֲעֵבָרה %ַחת. ק�ֶנה ל� ְפַרְקִליט ֶאָחד, ָהע�ֶ,ה ִמִצָוה %ַחת, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ַיֲעקֹב א�ֵמר) יא(

ְ���ָבה. ק�ֶנה ל� ַקCֵיג�ר ֶאָחד�ְרָענ�ת,  �ַמֲעִ,י� ט�ִבי ָ;ל , ַרִ�י י�ָחָנ) ַהַ	ְנְ(ָלר א�ֵמר. ִ;ְתִריס ִ�ְפֵני ַה�4
�  :ֵאי) ס�ָפה ְלִהְתַקֵ:�, ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� ָ�ַמִי�. ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:�, ְ;ֵנִסָ:ה ֶ�ִהיא ְלֵ�� ָ�ַמִי

�ְכב�ד ֲחֵבְר8ָ ְ;מ�ָרא ַר8ְ�ָ, ְיִהי ְכב�ד ַ�ְלִמיְד8ָ ָחִביב ָעֶלי8ָ ְ;8ְ6ָ�ֶ, רַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) 3�ַ�ַע א�ֵמ) יב( ,
��מ�ָרא ַר8ְ�ָ ְ;מ�ָרא ָ�ָמִי:  

ה ְכָתִרי� ְ�לָ�, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר. ֶ�ִ/ְגַגת ַ�ְלמ�ד ע�ָלה ָזד�), ֱהֵוי ָזִהיר ְ�ַתְלמ�ד, ַרִ�י ְיה�ָדה א�ֵמר) יג(
�ָ>ה ְוֶכֶתר ַמְלכ�ת, ֵה   :ְוֶכֶתר ֵ�� ט�ב ע�ֶלה ַעל ַ"ֵ�יֶה), ֶ;ֶתר ��ָרה ְוֶכֶתר ְ;ה�
ֶ�ֲחֵבֶרי8ָ ְיַקְ:מ�ָה , ֱהֵוי ג�ֶלה ִלְמק�� ��ָרה ְו%ל �ֹאַמר ֶ�ִהיא ָתב�א %ֲחֶרי8ָ, ַרִ�י ְנה�ַראי א�ֵמר) יד(

  :ְת8ָ %ל ִ�ָ/ֵע)ְוֶאל ִ�יָנ. ְבָיֶד8ָ
ַרִ�י ַמְתָיא ֶב) ָחָר� . ֵאי) ְ�ָיֵדינ� לֹא ִמַ/ְלַות ָהְרָ�ִעי� ְו%= לֹא ִמִ:	�ֵרי ַה0ִַ(יִקי�, ַרִ�י ַיַ>אי א�ֵמר) טו(

  :ָעִלי�ְו%ל ְ�ִהי רֹא� ַל/�, ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָרי�ת. ֱהֵוי ַמְקִ(י� ִ�ְ�ל�� ָ;ל 'ָד�, א�ֵמר
ְ;ֵדי , ַהְתֵק) ַעְצְמ8ָ ַב4ְר�ְזד�ר. ָהע�ָל� ַהֶ?ה (�ֶמה ַל4ְר�ְזד�ר ִ�ְפֵני ָהע�ָל� ַהָ�א, ַרִ�י ַיֲעקֹב א�ֵמר) טז(

  :ֶ�ִ�ָ;ֵנס ַלCְַרְקִלי)
. ִמָ;ל ַחֵ:י ַהע�ָל� ַהָ�א, ַהֶ?הָיָפה ָ�ָעה %ַחת ִ�ְת��ָבה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי� ָ�ע�ָל� , ה�א ָהָיה א�ֵמר) יז(

  :ִמָ;ל ַחֵ:י ָהע�ָל� ַהֶ?ה, ְוָיָפה ָ�ָעה %ַחת ֶ�ל ק�ַרת ר�ַח ָ�ע�ָל� ַהָ�א
Cָל ְו%ל ְתַנֲחֶמ>� ְ�ָ�ָעה 3ֵ�ֶת�, %ל ְ�ַר0ֶה ֶאת ֲחֵבְר8ָ ִ�ְ�ַעת ַ;ֲעס�, ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ֶאְלָעָזר א�ֵמר) יח(  מ�

  :ְו%ל ִ�ְ�ַ�ֵ(ל ִלְרא�ת� ִ�ְ�ַעת ַקְלָקָלת�, ְו%ל ִ�ְ�%ל ל� ִ�ְ�ַעת ִנְדר�, ְלָפָניו
4ֶ) ִיְרֶאה ְיָי ְוַרע , ִ�ְנפֹל א�ִיְבי8ָ %ל ִ�ְ,ָמח �ִבָ;ְ�ל� %ל ָיֵגל ִל8ָ�ֶ) משלי כד(, ְ�מ�ֵאל ַהָ<ָט) א�ֵמר) יט(

  :ְוֵהִ�יב ֵמָעָליו �4%ְ�ֵעיָניו 
ְוַה�6ֵמד ָזֵק) ְלָמה . ִלְדי� ְכת�ָבה ַעל ְנָיר ָחָד�, ַה�6ֵמד ֶיֶלד ְלָמה ה�א ד�ֶמה, ֱאִליָ�ע ֶ�) ֲאב�ָיה א�ֵמר) כ(

ַה�6ֵמד ִמ) , א�ֵמרַרִ�י י�ֵסי ַבר ְיה�ָדה ִאי� ְ;ַפר ַהַ�ְבִלי . ִלְדי� ְכת�ָבה ַעל ְנָיר ָמח�ק, ה�א ד�ֶמה
, ְוַה�6ֵמד ִמ) ַהְ?ֵקִני� ְלָמה ה�א ד�ֶמה. ְלא�ֵכל ֲעָנִבי� ֵקה�ת ְו��ֶתה ַיִי) ִמִ"��, ַהְ<ַטִ>י� ְלָמה ה�א ד�ֶמה

ְ���ל�ת ְו��ֶתה ַיִי) ָיָ�) �ֵיִ� ַקְנַק) . א ַב3ֶה ֶ�ֶ:� ��ֶא6ָ, %ל ִ�ְסַ�ֵ;ל ַ�ַ<ְנַק), ַרִ�י א�ֵמר. ְלא�ֵכל ֲעָנִבי
  :ְוָיָ�) ֶ�ֲאִפ6� ָחָד� ֵאי) ��, ָחָד� ָמֵלא ָיָ�)

  :ַהִ<ְנ'ה ְוַהַ�ֲאָוה ְוַהָ;ב�ד מ�ִציִאי) ֶאת ָה'ָד� ִמ) ָהע�ָל�, ַרִ�י ֶאְלָעָזר ַהַ<4ָר א�ֵמר) כא(
ֵליַדע ְלה�ִדיַע �ְלִהָ�ַדע ֶ�ה�א . ְוַהַחִ:י� ִל(�), ְוַה3ִֵתי� ְלֵהָחי�ת, ַהִ:�6ִדי� ָלמ�ת, ה�א ָהָיה א�ֵמר) כב(

ָ�ר�8ְ . ְוה�א ָעִתיד ָלד�), ה�א ַ�ַעל ִ(י), ה�א ֵעד, ה�א ַהַ(ָ:), ה�א ַה3ִֵבי), ה�א ַה��ֵרא, ה�א ַה:�ֵצר, ֵאל
ְוַדע ֶ�ַה;ֹל . ֶ�ַה;ֹל �6�ֶ, ִ�ְכָחה ְולֹא ַמ�Aא ָפִני� ְולֹא ִמַ<ח ��ַחדֶ�ֵאי) ְלָפָניו לֹא ַעְוָלה ְולֹא , ה�א

ְוַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה (, ֶ�ַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה נ�ָצר, ְו%ל ַיְבִטיֲח8ָ ִיְצֶר8ָ ֶ�ַהְ/א�ל ֵ�ית ָמנ�ס ָל8ְ. ְלִפי ַהֶחְ���)
ְוַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�) ִ(י) ְוֶחְ���) ִלְפֵני ֶמֶל8ְ , ְוַעל ָכְרֲח8ָ %ָ�ה ֵמת, ַחיְוַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה , )נ�ָלד

  :ַמְלֵכי ַה3ְָלִכי� ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א
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ֶא6ָא , ל ְלִהָ�ְרא�תַוֲהלֹא ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכ�, �ַמה ַ�ְלמ�ד ל�ַמר. ַ�ֲעָ,ָרה ַמֲאָמר�ת ִנְבָרא ָהע�ָל�) א(
ְוִלֵ�) ָ,ָכר ט�ב ַל0ִַ(יִקי� , ְלִה4ַָרע ִמ) ָהְרָ�ִעי� %3ְ�ְֶ�ִדי) ֶאת ָהע�ָל� ֶ�ִ>ְבָרא ַ�ֲעָ,ָרה ַמֲאָמר�ת

  :3ְ�ֶַקְ:ִמי) ֶאת ָהע�ָל� ֶ�ִ>ְבָרא ַ�ֲעָ,ָרה ַמֲאָמר�ת
ֶ�ָ;ל ַה(�ר�ת ָהי� ַמְכִעיִסי) �ָבִאי) ַעד ,  ְלה�ִדיַע ַ;3ָה ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי� ְלָפָניו,ֲעָ,ָרה ד�ר�ת ֵמ'ָד� ְוַעד נַֹח) ב(

ֶ�ָ;ל , ְלה�ִדיַע ַ;3ָה ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי� ְלָפָניו, ֲעָ,ָרה ד�ר�ת ִמ>ַֹח ְוַעד %ְבָרָה�. ֶ�ֵהִביא ֲעֵליֶה� ֶאת ֵמי ַה�3ַ�ל
  :ְ,ַכר ;�6ָ�) ָעָליו(ַעד ֶ�ָ�א %ְבָרָה� ְוִקֵ�ל , י) �ָבִאי)ַה(�ר�ת ָהי� ַמְכִעיִס

ְלה�ִדיַע ַ;3ָה ִחָ�ת� ֶ�ל %ְבָרָה� , ֲעָ,ָרה ִנְסי�נ�ת ִנְתַנָ	ה %ְבָרָה� 'ִבינ� ָעָליו ַהָ/ל�� ְוָעַמד ְ�כ�6ָ�) ג(
�  :'ִבינ� ָעָליו ַהָ/ל�

ֶעֶ,ר ַמ;�ת ֵהִביא ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ַעל . (,� ַלֲאב�ֵתינ� ְבִמְצַרִי� ַוֲעָ,ָרה ַעל ַהָ:�ֲעָ,ָרה ִנִ	י� ַנֲע) ד(
�, ֲעָ,ָרה ִנְסי�נ�ת ִנ	� ֲאב�ֵתינ� ֶאת ַה3ָק�� ָ�ר�8ְ ה�א ַב3ְִדָ�ר). ַה3ְִצִרִ:י� ְ�ִמְצַרִי� ְוֶעֶ,ר ַעל ַהָ:

  :ַוְיַנ	� אִֹתי ֶזה ֶעֶ,ר 4ְָעִמי� ְולֹא ָ�ְמע� ְ�ק�ִלי, ) ידבמדבר(ֶ�ֶ>ֱאַמר 
ְולֹא ִהְסִריַח , לֹא ִה4ִיָלה ִאָ/ה ֵמֵריַח ְ�ַ,ר ַה<ֶֹד�. ֲעָ,ָרה ִנִ	י� ַנֲע,ו ַלֲאב�ֵתינ� ְ�ֵבית ַה3ְִקָ(�) ה(

�ְולֹא , ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵֹה) ָ"ד�ל ְ�י�� ַהִ;4�ִרי�,  ַה3ְִטְ�ַחִי�ְולֹא ִנְר'ה ְזב�ב ְ�ֵבית, ְ�ַ,ר ַה<ֶֹד� ֵמע�ָל
ְולֹא ִנְמָצא ְפס�ל ָ�עֶֹמר �ִבְ�ֵ�י , ְולֹא ָנְצָחה ָהר�ַח ֶאת ַע3�ד ֶהָעָ�), ִכ�� ְגָ�ִמי� ֵא� ֶ�ל ֲעֵצי ַה3ֲַעָרָכה

��ְבֶלֶח� ַה4ִָני ��ִמְ�ַ�ֲחִוי� ְרָוִחי�ע�ְמִדי� ְצ, ַה6ֶֶח �, ְולֹא ִהִ?יק ָנָח� ְוַעְקָרב ִ�יר�ָ�ַלִי� ֵמע�ָל�, פ�ִפי
�  :ְולֹא 'ַמר 'ָד� ַלֲחֵבר� ַצר ִלי ַה3ָק�� ֶ�'ִלי) ִ�יר�ָ�ַלִי

�ִפי ָה'ת�), �ִפי ַהְ�ֵאר, ֶר4ִBי ָה', ְוֵא6ו ֵה), ֲעָ,ָרה ְדָבִרי� ִנְבְרא� ְבֶעֶרב ַ�ָ�ת ֵ�י) ַהְ/ָמ��ת) ו( ,
וְקב�ָרת� , %= ַה3ִַ?יִקי), ְוֵי� א�ְמִרי�. ְוַה6�ח�ת, ְוַה3ְִכָ�ב, ְוַהְ;ָתב, ְוַהָ/ִמיר, ְוַהCֶ3ַה, ְוַה3ָ), ְוַהֶ<ֶ�ת

  :ת ֲע,�ָיה%= ְצָבת ִבְצָב, ְוֵי� א�ְמִרי�. ְוֵאיל� ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ�, ֶ�ל מֶ�ה
, ָחָכ� ֵאינ� ְמַדֵ�ר ִ�ְפֵני ִמי ֶ�ה�א ָגד�ל ִמ3ֶ>� ְ�ָחְכָמה �ְבִמְנָי). ִ�ְבָעה ְדָבִרי� ַ�"ֶֹל� ְוִ�ְבָעה ֶ�ָחָכ�) ז(

ְוא�ֵמר ַעל ִרא��) , ָלָכה��ֵאל ָ;ִעְנָי) �ֵמִ�יב ַ;ֲה, ְוֵאינ� ִנְבָהל ְלָהִ�יב, ְוֵאינ� ִנְכָנס ְלת�8ְ ִ(ְבֵרי ֲחֵבר�
�מ�ֶדה ַעל ָהֱאֶמת, א�ֵמר לֹא ָ�ַמְעִ�י, ְוַעל ַמה ֶ/6ֹא ָ�ַמע, ִרא��) ְוַעל %ֲחר�) %ֲחר�) .�  :ְוִח6�ֵפיֶה) ַ�"ֶֹל

ְרָעִנ:�ת ָ�ִאי) ָלע�ָל� ַעל ִ�ְבָעה ג�ֵפי ֲעֵבָרה) ח( , Aְִרי) �ִמְקָצָת) ֵאיָנ) ְמַעAְִרי)ִמְקָצָת) ְמַע. ִ�ְבָעה ִמיֵני פ�
�ִמְקָצָת) ְ,ֵבִעי�, ָרָעב ֶ�ל 0�ֶַֹרת ָ�'ה �ָרָעב ֶ�ל ְמה�ָמה ְוֶ�ל , ָ"ְמר� 6�ֶֹא ְלַעAֵר. ִמְקָצָת) ְרֵעִבי

א ָלע�ָל� ַעל ִמית�ת ָהֲאמ�ר�ת ֶ(ֶבר ָ�. ָרָעב ֶ�ל ְ;ָלָיה ָ�'ה, ְו6�ֶֹא ִל�Cל ֶאת ַהַח6ָה. 0�ֶַֹרת ָ�'ה
�ת ַהִ(י), ֶחֶרב ָ�'ה ָלע�ָל� ַעל ִע>�י ַהִ(י). ְוַעל 4ֵר�ת ְ�ִביִעית, ַ���ָרה 6�ֶֹא ִנְמְסר� ְלֵבית ִ(י)�, ְוַעל ִע

  :ְוַעל ַה�3ִרי� ַ���ָרה 6�ֶֹא ַכֲהָלָכה
ָ"ל�ת ָ�'ה ָלע�ָל� ַעל ע�ְבֵדי ֲעב�ָדה . ְוַעל ִח6�ל ַהֵ/�, ב�ַעת ָ�ְואַחָ:ה ָרָעה ָ�'ה ָלע�ָל� ַעל ְ�) ט(

. ְ�%ְרָ�ָעה ְפָרִקי� ַהֶ(ֶבר ִמְתַרֶ�ה. ְוַעל ַהְ�ָמַטת ָה'ֶרB, ְוַעל ְ�ִפיכ�ת ָ(ִמי�, ְוַעל ִג6�י ֲעָרי�ת, ָזָרה
ִמ4ְֵני ַמְעַ,ר ָעִני , ָ�ְרִביִעית. ִביִעית �ְבמ�ָצֵאי ֶהָחג ֶ�ְ�ָכל ָ�ָנה ְוָ�ָנה�ַבְ�ִביִעית �ְבמ�ָצֵאי ְ�, ָ�ְרִביִעית

�ְבמ�ָצֵאי . ִמ4ְֵני ֵפר�ת ְ�ִביִעית, �ְבמ�ָצֵאי ְ�ִביִעית. ִמ4ְֵני ַמְעַ,ר ָעִני ֶ�ַ�ִ/ִ/ית, ַ�ְ/ִביִעית. ֶ�ַ�ְ/ִליִ�ית
  :ִמ4ְֵני ֶגֶזל ַמְ�נ�ת ֲעִנִ:י�, ָנה ְוָ�ָנהֶהָחג ֶ�ְ�ָכל ָ�

. ז� ִמַ(ת ְסד��, ְוֵי� א�ְמִרי�. ז� ִמָ(ה ֵבינ�ִנית, ָהא�ֵמר 6ִ�ֶי 6ִ�ֶי ְו8ָ6ְ�ֶ 8ְ6ָ�ֶ. %ְרַ�ע ִמ(�ת ָ�'ָד�) י(
  :ָרָ�ע, 6ִ�ֶי 6ִ�ֶי ְו8ָ6ְ�ֶ 6ִ�ֶי. ָחִסיד, 8ָ6ְ�ֶ 6ִ�ֶ8ְ6ָ�ֶי 8ְ6ָ�ֶ ְו. ַע� ָה'ֶרB, 6ִ�ֶי 8ְ6ָ�ֶ ְו8ָ6ְ�ֶ 6ִ�ֶי

, ָקֶ�ה ִלְכע�ס ְוָקֶ�ה ִלְרצ�ת, ָיָצא ְ,ָכר� ְבֶהְפֵסד�, נ�ַח ִלְכע�ס ְונ�ַח ִלְרצ�ת. %ְרַ�ע ִמ(�ת ַ�ֵ(ע�ת) יא(
  :נ�ַח ִלְכע�ס ְוָקֶ�ה ִלְרצ�ת ָרָ�ע. צ�ת ָחִסידָיָצא ֶהְפֵסד� ִ�ְ,ָכר� ָקֶ�ה ִלְכע�ס ְונ�ַח ִלְר

ָקֶ�ה ִלְ�מ�ַע ְוָקֶ�ה . ָיָצא ְ,ָכר� ְבֶהְפֵסד�, ַמֵהר ִלְ�מ�ַע �ַמֵהר ְל%ֵ�ד. %ְרַ�ע ִמ(�ת ַ�ַ�ְלִמיִדי�) יב(
  :ֶזה ֵחֶלק ָרע, ָקֶ�ה ִלְ�מ�ַע �ַמֵהר ְל%ֵ�ד. ָחָכ�, ַמֵהר ִלְ�מ�ַע ְוָקֶ�ה ְל%ֵ�ד. ָיָצא ֶהְפֵסד� ִבְ,ָכר�, ְל%ֵ�ד

ִיְ�נ� ֲאֵחִרי� . ֵעינ� ָרָעה ְ�ֶ�ל ֲאֵחִרי�, ָהר�ֶצה ֶ�ִ:ֵ�) ְולֹא ִיְ�נ� ֲאֵחִרי�. %ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�נ�ְתֵני ְצְדָקה) יג(
  :ָרָ�ע, לֹא ִיֵ�) ְולֹא ִיְ�נ� ֲאֵחִרי�. ָחִסיד,  ֲאֵחִרי�ִיֵ�) ְוִיְ�נ�. ֵעינ� ָרָעה ְב�6�ֶ, ְוה�א לֹא ִיֵ�)

ְ,ַכר , ע�ֶ,ה ְוֵאינ� ה�ֵל8ְ. ְ,ַכר ֲהִליָכה ְבָיד�, ה�ֵל8ְ ְוֵאינ� ע�ֶ,ה. %ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�ה�ְלֵכי ְלֵבית ַה3ְִדָר�) יד(
  :ָרָ�ע, 8ְ ְולֹא ע�ֶ,הלֹא ה�ֵל. ָחִסיד, ה�ֵל8ְ ְוע�ֶ,ה. ַמֲעֶ,ה ְבָיד�

. ֶ�ה�א ס�ֵפג ֶאת ַה;ֹל, ְספ�ג. ְוָנָפה, ְמ3ֶ�ֶַרת, �ַמ8ְ4ֵ�ְ, ְספ�ג. %ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�י�ְ�ִבי� ְלְפֵני ֲחָכִמי�) טו(
, ְוָנָפה. ת ֶאת ַהְ/ָמִרי��3�ִֶצי'ה ֶאת ַהַ:ִי) ְוק�ֶלֶט, ְמ3ֶ�ֶַרת. 3ַ�ְֶכִניס ָ�ז� �מ�ִציא ָבז�, ַמ8ְ4ֵ�ְ

  :�3�ִֶצי'ה ֶאת ַהֶ<ַמח ְוק�ֶלֶטת ֶאת ַה	ֶֹלת
ֵאיָנ� ְ�ֵטָלה , ְוֶ�ֵאיָנ� ְ�ל�ָיה ְבָדָבר. ְ�ֵטָלה %ֲהָבה, ָ�ֵטל ָ(ָבר, ָ;ל %ֲהָבה ֶ�ִהיא ְתל�ָיה ְבָדָבר) טז(

�ז� %ֲהַבת ָ(ִויד , ְוֶ�ֵאיָנ� ְ�ל�ָיה ְבָדָבר. ז� %ֲהַבת %ְמנ�) ְוָתָמר, רֵאיז� ִהיא %ֲהָבה ַהְ�ל�ָיה ְבָדָב. ְלע�ָל
  :ִויה�ָנָת)

ֵאיז� . ֵאי) ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:�, ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� ָ�ַמִי�. ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:�, ָ;ל ַמֲחל�ֶקת ֶ�ִהיא ְלֵ�� ָ�ַמִי�) יז(
ז� ַמֲחל�ֶקת קַֹרח , ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� ָ�ַמִי�. ז� ַמֲחל�ֶקת ִה6ֵל ְו3ַ�ַאי, ֵ�� ָ�ַמִי�ִהיא ַמֲחל�ֶקת ֶ�ִהיא ְל

  :ְוָכל ֲעָדת�
ֵאי) ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� , ְוָכל ַה3ֲַחִטיא ֶאת ָהַרִ�י�. ֵאי) ֵחְטא ָ�א ַעל ָיד�, ָ;ל ַהְמַזֶ;ה ֶאת ָהַרִ�י�) יח(

' ִצְדַקת ה, )דברי� לג(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְזכ�ת ָהַרִ�י� ָ�ל�י ��, מֶ�ה ָזָכה ְוִזָ;ה ֶאת ָהַרִ�י�. הַלֲע,�ת ְ���ָב
מלכי� (ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵחְטא ָהַרִ�י� ָ�ל�י ��, ָיָרְבָע� ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִ�י�. ָעָ,ה �ִמ4ָ�ְָטיו ִע� ִיְ,ָרֵאל

  :ֲאֶ�ר ָחָטא ַוֲאֶ�ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְ,ָרֵאל) ֶ�) ְנָבט(ָרְבָע� ַעל ַחCֹאות ָי, )א טו
�ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ֲאֵחִרי�. ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ�, ָ;ל ִמי ֶ�ֵ:� ְ�ָיד� ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ַה6ָל�) יט( ,

ַעִי) . ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ�, ְוֶנֶפ� ְ�ָפָלה, ַח ְנמ�ָכהְור�, ַעִי) ט�ָבה. ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע
ַמה ֵ�י) ַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ� . ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע, ְוֶנֶפ� ְרָחָבה, ְור�ַח ְ"ב�ָהה, ָרָעה
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, א�ְכִלי) ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה ְונ�ֲחִלי) ָ�ע�ָל� ַהָ�א, יו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ�ַ�ְלִמיָד. ְלַתְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע
ֲאָבל ַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע י�ְרִ�י) . ְואְֹצרֵֹתיֶה� ֲאַמ6ֵא, ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵי�, )משלי ח(ֶ�ֶ>ֱאַמר 

%ְנֵ�י ָדִמי� , ְו%ָ�ה ֱאלִֹהי� ��ִריֵד� ִלְבֵאר ַ�ַחת, )תהלי� נה(ֱאַמר ֶ�ֶ>, ֵ"יִהָ>� ְוי�ְרִדי) ִלְבֵאר ַ�ַחת
�  :ַוֲאִני ֶאְבַטח 8ְ�ָ, �ִמְרָמה לֹא ֶיֱחצ� ְיֵמיֶה

) 'ִבי8ָ ְוִג��ר ָ;ֲאִרי ַלֲע,�ת ְרצ�, ְוָרB ַ;0ְִבי, ְוַקל ַ;ֶ>ֶ�ר, ֱהֵוי ַעז ַ;ָ>ֵמר, ְיה�ָדה ֶב) ֵ�יָמא א�ֵמר) כ(
�ְיִהי ָרצ�) ִמ6ְָפֶני8ָ ְיָי ֱאלֵֹהינ� . ובֶ�ת 4ִָני� ְלַג) ֵעֶד), ַעז 4ִָני� ְלֵגיִהָ>�, ה�א ָהָיה א�ֵמר. ֶ�ַ�ָ/ָמִי

  :ֶ�ִ�ְבֶנה ִעיְר8ָ ִ�ְמֵהָרה ְבָיֵמינ� ְוֵת) ֶחְלֵקנ� ְ�ת�ָרֶת8ָ
ֶ�) ֲחֵמ� , ֶ�) ְ�ל� ֶעְ,ֵרה ַל3ְִצ�ת, ֶ�) ֶעֶ,ר ַל3ְִ�ָנה, � ַל3ְִקָראֶ�) ָחֵמ� ָ�ִני, ה�א ָהָיה א�ֵמר) כא(

4ָה, ֶעְ,ֵרה ַלַ�ְלמ�ד ֶ�) , ֶ�) %ְרָ�ִעי� ַלִ�יָנה, ֶ�) ְ�לִ�י� ַל;ַֹח, �) ֶעְ,ִרי� ִלְר(�=, ֶ�) ְ�מ�ֶנה ֶעְ,ֵרה ַלח�
ֶ�) ֵמ'ה , ֶ�) ִ�ְ�ִעי� ָל��ַח, ֶ�) ְ�מ�ִני� ַלְ"ב�ָרה, ֶ�) ִ�ְבִעי� ַלAֵיָבה,  ַלִזְקָנהֶ�) ִ�ִ/י�, ֲחִמִ/י� ָלֵעָצה

�  :ְ;ִא6� ֵמת ְוָעַבר �ָבֵטל ִמ) ָהע�ָל
ֶ�ֵאי) , �ִמַ>� ָלא ְתז�ַע, ְוִסיב �ְבֵלה ַב�, וָב� ֶ�ֱחֵזי. ְ(כ6ָֹא ָב�, ֲהָפ8ְ ָ�� ַוֲהָפ8ְ ָ��, ֶ�) ַ�ג ַ�ג א�ֵמר) כב(

� ַצֲעָרא %ְגָרא, ֶ�) ֵהא ֵהא א�ֵמר. ְל8ָ ִמָ(ה ט�ָבה ֵהיֶמָ>ה�  :ְלפ
  
  

 å ÷øô å ÷øô  
ְולֹא ע�ד ֶא6ָא ֶ�ָ;ל ָהע�ָל� ;��6 , ז�ֶכה ִלְדָבִרי� ַהְרֵ�ה, ַרִ�י ֵמִאיר א�ֵמר ָ;ל ָהע�ֵסק ַ���ָרה ִלְ�ָמ�) א(

ְמַ,3ֵַח , ְמַ,3ֵַח ֶאת ַה3ָק��, א�ֵהב ֶאת ַהְ�ִר:�ת, א�ֵהב ֶאת ַה3ָק��, 'ה�ב, ִנְקָרא ֵרַע, י ה�א ל�ְ;ַדא
�ְמַרַחְק�� ִמ) ַהֵחְטא, �ַמְכַ�ְר�� ִלְהי�ת ַצִ(יק ָחִסיד ָיָ�ר ְוֶנֱאָמ), �ַמְלַ�ְ��� ֲעָנָוה ְוִיְר'ה, ֶאת ַהְ�ִר:�ת ,

ֶ�ֶ>ֱאַמר ִלי ֵעָצה ְות�ִ�ָ:ה ֲאִני ִביָנה ִלי , ְוֶנֱהִני) ִמ3ֶ>� ֵעָצה ְות�ִ�ָ:ה ִ�יָנה �ְגב�ָרה, �ְמָקַרְב�� ִליֵדי ְזכ�ת
ָי) ַה3ְִתַ"ֵ�ר �ְכָנָהר ְוַנֲעֶ,ה ְ;ַמְע, �ְמַג6ִי) ל� ָרֵזי ת�ָרה, ְונ�ֶתֶנת ל� ַמְלכ�ת �ֶמְמָ�ָלה ְוִח<�ר ִ(י), ְגב�ָרה

�מ�ֵחל ַעל ֶעְל��נ�, ְוהֶ�ה ָצנ�ע ְוֶאֶר8ְ ר�ַח, ֶ�ֵאינ� �4ֵסק ,��ְמַגַ(ְל�� �ְמר�ַמְמ�� ַעל ָ;ל ַה3ֲַעִ,י:  
ַע ֶ�) ֵלִוי) ב( ֶרֶזת ְוא�ֶמֶרת א�י ָלֶה� ְ�ָכל י�� ָוי�� ַ�ת ק�ל י�ֵצאת ֵמַהר ח�ֵרב �ַמְכ, 'ַמר ַרִ�י ְיה���

=�ֶ�ֶ>ֱאַמר ֶנֶז� ָזָהב ְ�%= ֲחִזיר , ַלְ�ִר:�ת ֵמֶעְל��ָנ� ֶ�ל ��ָרה ֶ�ָ;ל ִמי ֶ�ֵאינ� ע�ֵסק ַ���ָרה ִנְקָרא ָנז
�ב ֱאלִֹהי� ה�א ָחר�ת ַעל ְוא�ֵמר ְוַה�6חֹת ַמֲעֵ,ה ֱאלִֹהי� ֵה3ָה ְוַה3ְִכָ�ב ִמְכַ�, ִאָ/ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַע

ְוָכל ִמי , ֶ�ֵאי) ְל8ָ ֶ�) ח�ִרי) ֶא6ָא ִמי ֶ�ע�ֵסק ְ�ַתְלמ�ד ��ָרה, %ל ִ�ְקָרא ָחר�ת ֶא6ָא ֵחר�ת, ַה�6חֹת
  : ָ�מ�תֶ�ֶ>ֱאַמר �ִמ3ַָ�ָנה ַנֲחִליֵאל �ִמַ>ֲחִליֵאל, ֶ�ע�ֵסק ְ�ַתְלמ�ד ��ָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַע6ֶה

ָצִרי8ְ , ַהל�ֵמד ֵמֲחֵבר� 4ֶֶרק ֶאָחד א� ֲהָלָכה ֶאָחת א� 4ָס�ק ֶאָחד א� ִד��ר ֶאָחד א� ֲאִפיל� א�ת ֶאָחת) ג(
ְקָרא� , ָבד6�ֶֹא ָלַמד ֵמֲאִחית�ֶפל ֶא6ָא ְ�ֵני ְדָבִרי� ִ�ְל, ֶ�ֵ;) ָמִצינ� ְ�ָדִוד ֶמֶל8ְ ִיְ,ָרֵאל, ִלְנָהג �� ָ;ב�ד

�ַמה ָ(ִוד ֶמֶל8ְ , ַוֲהלֹא ְדָבִרי� ַקל ָוח�ֶמר, ֶ�ֶ>ֱאַמר ְו%ָ�ה ֱאנ�� ְ;ֶעְרִ;י 6%�ִפי �ְמי�ָ(ִעי, ַר�� 6%�פ� �ְמי�ָ(ע�
ַה�6ֵמד ֵמֲחֵבר� 4ֶֶרק , �ְמי�ָ(ע�ִיְ,ָרֵאל 6�ֶֹא ָלַמד ֵמֲאִחית�ֶפל ֶא6ָא ְ�ֵני ְדָבִרי� ִ�ְלָבד ְקָרא� ַר�� 6%�פ� 

ֶאָחד א� ֲהָלָכה ֶאָחת א� 4ָס�ק ֶאָחד א� ִד��ר ֶאָחד א� ֲאִפיל� א�ת ֶאָחת ַעל %ַחת ַ;3ָה ְוַכ3ָה 0ָ�ִֶרי8ְ 
�, ְוֵאי) ָ;ב�ד ֶא6ָא ת�ָרה, ִלְנָהג �� ָ;ב�ד �ְוֵאי) ט�ב , ְתִמיִמי� ִיְנֲחל� ט�בֶ�ֶ>ֱאַמר ָ;ב�ד ֲחָכִמי� ִיְנָחל

�  :ֶא6ָא ת�ָרה ֶ�ֶ>ֱאַמר ִ;י ֶלַקח ט�ב ָנַתִ�י ָלֶכ� ��ָרִתי %ל ַ�ֲעזֹב
�ָרה ִ�ְ�ֶ�ה ְוַעל ָה'ֶרB ִ�יָ�) ְוַחֵ:י ַצַער , ַ;8ְ ִהיא ַ(ְרָ;� ֶ�ל ��ָרה) ד(,3ְ�ַ �4ַת 3ֶ�ַַלח �ֹאֵכל �ַמִי

 �ִ�ְחֶיה �ַב��ָרה %ָ�ה ָעֵמל ִא� %ָ�ה עֶֹ,ה ֵ;) %ְ�ֶרי8ָ ְוט�ב ָל8ְ %ְ�ֶרי8ָ ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה ְוט�ב ָל8ְ ָלע�ָל
  :ַהָ�א

6ָה ְלַעְצְמ8ָ) ה( ְל, י�ֵתר ִמ36ִ�ֶד8ָ ֲעֵ,ה, ְו%ל ַ�ְחמ�ד ָ;ב�ד, %ל ְ�ַבֵ<� ְ"ד� ָחָנ� ֶ�ל ְו%ל ִ�ְת%ֶ�ה ְל��
�ְלָחָנ� ְוִכְתְר8ָ ָ"ד�ל ִמִ;ְתָר�, ָ,ִרי ְלָחְנ8ָ ָ"ד�ל ִמ/� ְוֶנֱאָמ) ה�א ַ�ַעל ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ְל8ָ ְ,ַכר , ֶ�/�
6ֶָת8ָ   :4ְע�

ָ>ה ְ�ֶעְ,ִרי� , ְ�לִֹ�י� ַמֲעל�תֶ�ַה3ְַלכ�ת ִנְקֵנית ִ�, ְ"ד�ָלה ��ָרה י�ֵתר ִמ) ַהְ;ה�ָ>ה �ִמ) ַה3ְַלכ�ת) ו( ְוַהְ;ה�
�ְ�מ�ֶנה ְדָבִרי�, ְו%ְרַ�ע �ַ�ֲעִריַכת , ִ�ְ�ִמיַעת ָהאֶֹז), ְ�ַתְלמ�ד, ְוֵאל� ֵה), ְוַה��ָרה ִנְקֵנית ְ�%ְרָ�ִעי
�3�ִ�ְ�� ֲחָכִמי�,  ְ�ָטֳהָרה,ְ�ִ,ְמָחה, ַ�ֲעָנָוה, ְ�ִיְר'ה, ְ�ֵאיָמה, ְ�ִביַנת ַה6ֵב, ְ,ָפָתִי ,�, ְ�ִדְק(�ק ֲחֵבִרי

�, ְ�ִמע�ט ַ�ֲענ�ג, ְ�ִמע�ט ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ְ�ִמע�ט ְסח�ָרה, ְ�ִמְ�ָנה, ְ�ִמְקָרא, ְ�ִי/�ב, ְ�ִפְל4�ל ַהַ�ְלִמיִדי
ְ�ַקָ�ַלת , ֶ�ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי�, ְ�ֵלב ט�ב,  4ַ%ִי�ְ�ֶאֶר8ְ, ְ�ִמע�ט ְ,ח�ק, ְ�ִמע�ט ִ,יָחה, ְ�ִמע�ט ֵ�ָנה

, 'ה�ב, ְוֵאינ� ַמֲחִזיק ט�ָבה ְלַעְצמ�, ְוָהע�ֶ,ה ְסָיג ִלְדָבָריו, ְוַהAֵָמַח ְ�ֶחְלק�, ַה3ִַ;יר ֶאת ְמק�מ�, ַהִ:	�ִרי)
�, א�ֵהב ֶאת ַה��ָכח�ת, א�ֵהב ֶאת ַה3ֵיָ�ִרי�, ַה0ְָדק�תא�ֵהב ֶאת , א�ֵהב ֶאת ַהְ�ִר:�ת, א�ֵהב ֶאת ַה3ָק�

�ַמְכִריע� , נ�ֵ,א ְבעֹל ִע� ֲחֵבר�, ְוֵאינ� ָ,ֵמַח ְ�ה�ָר'ה, ְולֹא ֵמִגיס ִל�� ְ�ַתְלמ�ד�, �ִמְתַרֵחק ִמ) ַהָ;ב�ד
�ַמֲעִמיד� ַעל ַהָ/, �ַמֲעִמיד� ַעל ָהֱאֶמת, ְלַכ= ְזכ�ת���ֵאל �ֵמִ�יב ��ֵמַע , �ִמְתַיֵ/ב ִל�� ְ�ַתְלמ�ד�, ל�
, ְוַהְמַכֵ�) ֶאת ְ�מ�ָעת�, ַה3ְַחִ;י� ֶאת ַר��, ַה�6ֵמד ַעל ְמָנת ְלַל3ֵד ְוַה�6ֵמד ַעל ְמָנת ַלֲע,�ת, �מ�ִסי=

6ָה ָלע�ָל�ָהא ָלַמְדָ� ָ;ל ָה, ְוָהא�ֵמר ָ(ָבר ְ�ֵ�� א�ְמר� ֶ�ֶ>ֱאַמר , א�ֵמר ָ(ָבר ְ�ֵ�� א�ְמר� ֵמִביא ְגא�
  :ַו�ֹאֶמר ֶאְסֵ�ר ַל3ֶֶל8ְ ְ�ֵ�� ָמְרְ(ָכי

ֶ�ֶ>ֱאַמר ִ;י ַחִ:י� ֵה� , ְ"ד�ָלה ת�ָרה ֶ�ִהיא נ�ֶתֶנת ַחִ:י� ְלעֶֹ,יָה ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה �ָבע�ָל� ַהָ�א) ז(
� �ֵעB ַחִ:י� ִהיא , ְוא�ֵמר, ִרְפא�ת ְ�ִהי ְלָ�ֶר8ָ ְוִ�<�י ְלַעְצמ�ֶתי8ָ, ְוא�ֵמר, ְלָכל ְ�ָ,ר� ַמְר4ֵאְלמ�ְצֵאיֶה

ָ/ר ִ�ֵ�) , ְוא�ֵמר, ִ;י ִלְוַית ֵח) ֵה� ְלרֹא8ָ�ֶ ַוֲעָנִקי� ְלַגְרְ"רֶֹתי8ָ, ְוא�ֵמר, ַל3ֲַחִזיִקי� ָ�� ְות�ְמֶכיָה ְמא�
אֶֹר8ְ , ְוא�ֵמר, ִ;י ִבי ִיְר�� ָיֶמי8ָ ְוי�ִסיפ� ְל8ָ ְ�נ�ת ַחִ:י�, ְוא�ֵמר, 8ָ�ְ ִלְוַית ֵח) ֲעֶטֶרת ִ�ְפֶאֶרת ְ�ַמְ"ֶנFְָלרֹא
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�ְ�נ�ת ַחִ:י� ְוָ�ל�� י�ִסיפ�, ָיִמי� ִ�יִמיָנ� ִ�ְ,מֹא�ָל� עֶֹ�ר ְוָכב�ד �,  ָל8ְ ְוא�ֵמרְוא�ֵמר ִ;י אֶֹר8ְ ָיִמי
�  :ְ(ָרֶכיָה ַ(ְרֵכי נ�ַע� ְוָכל ְנִתב�ֶתיָה ָ�ל�

� ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) י�ָחִאי א�ֵמר) ח(�ַה>�י ְוַה;ַֹח ְוָהע�ֶ�ר ְוַהָ;ב�ד ְוַהָחְכָמה , ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְיה�ָדה ִמ/
ֶ�ֶ>ֱאַמר ֲעֶטֶרת ִ�ְפֶאֶרת ֵ,יָבה ְ�ֶדֶר8ְ ְצָדָקה , ִ(יִקי� ְוָנֶאה ָלע�ָל�ְוַהִ?ְקָנה ְוַהAֵיָבה ְוַהָ�ִני� ָנֶאה ַל0ַ

ְוא�ֵמר ִ�ְפֶאֶרת ַ�ח�ִרי� ;�ָח� ַוֲהַדר , ֲעֶטֶרת ְזֵקִני� ְ�ֵני ָ�ִני� ְוִתְפֶאֶרת ָ�ִני� ֲאב�ָת�, ְוא�ֵמר, 3ָ�ִֵצא
ָבָנה �ב�ָ�ה ַהַח3ָה ִ;י ָמַל8ְ ְיהָֹוה ְצָבא�ת ְ�ַהר ִצ:�) �ִביר�ָ�ַלִי� ְוֶנֶגד ְוָחְפָרה ַה6ְ, ְוא�ֵמר, ְזֵקִני� ֵ,יָבה
  :ְזֵקָניו ָ;ב�ד

6ָ� ִנְתַקְ:מ� ְ�ַרִ�י �ְבָבָניו, ֵא6� ֶ�ַבע ִמ(�ת 3ָ�ֶנ� ֲחָכִמי� ַל0ִַ(יִקי�, ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְמַנְסָיא א�ֵמר) ט(�;:  
, ְוָנַת) ִלי ָ�ל��, 4ַַע� %ַחת ָהִייִתי ְמַה8ְ6ֵ ַ�ֶ(ֶר8ְ �4ַָגע ִ�י 'ָד� ֶאָחד, 'ַמר ַרִ�י י�ֵסי ֶ�) ִקְסָמא) י(

�ֵמִעיר ְ"ד�ָלה ֶ�ל ֲחָכִמי� ְוֶ�ל , 'ַמְרִ�י ל�, ַרִ�י ֵמֵאיֶזה ָמק�� 'ָ�ה, 'ַמר ִלי, ְוֶהֱחַזְרִ�י ל� ָ�ל�
ַרִ�י ְרצ�ְנ8ָ ֶ�ָ�ד�ר ִע3ָנ� ִ�ְמק�ֵמנ� ַוֲאִני ֶאֵ�) ְל8ָ ֶאֶל= ֲאָלִפי� ִ(ְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִני� , 'ַמר ִלי, ְפִרי� 'ִניס�

ֵאיִני ,  ֶ�ָ�ע�ָל�'ַמְרִ�י ל� ִא� %ָ�ה נ�ֵת) ִלי ָ;ל ֶ;ֶס= ְוָזָהב ַוֲאָבִני� ט�ב�ת �ַמְרָ"ִל:�ת, ט�ב�ת �ַמְרָ"ִל:�ת
ט�ב ִלי ��ַרת 4ִי8ָ ֵמ%ְלֵפי , ְוֵכ) ָ;ת�ב ְ�ֵסֶפר ְ�ִה6ִי� ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶל8ְ ִיְ,ָרֵאל, ָדר ֶא6ָא ִ�ְמק�� ��ָרה

ֶס= ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֶא6ָא ֶ�ִ�ְ�ַעת 4ְִטיָרת� ֶ�ל 'ָד� ֵאי) ְמַלִוי) ל� ְל'ָד� לֹא ֶכ, ְולֹא ע�ד, ָזָהב ָוָכֶס=
ְ�ִהְתַה6ְֶכ8ָ ַ�ְנֶחה א�ָת8ְ ְ�ָ�ְכ8ָ�ְ , ֶ�ֶ>ֱאַמר, ֶא6ָא ��ָרה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי� ִ�ְלָבד, ֲאָבִני� ט�ב�ת �ַמְרָ"ִל:�ת

, ְ�ָ�ְכ8ָ�ְ ִ�ְ�מ�ר ָעֶלי8ָ,  ַהֶ?הָ�ע�ָל�, ְ�ִהְתַה6ְֶכ8ָ ַ�ְנֶחה אָֹת8ְ, ִ�ְ�מ�ר ָעֶלי8ָ ַוֲהִקיצ�ָת ִהיא ְתִ,יֶח8ָ
� ְיהָֹוה ְצָבא�ת, ְוא�ֵמר, ָלע�ָל� ַהָ�א, ַוֲהִקיצ�ָת ִהיא ְתִ,יֶח8ָ, ַ�ָ<ֶבר   :ִלי ַהֶ;ֶס= ְוִלי ַהָ?ָהב ְנא�

ָ�ַמִי� ָו'ֶרB ִקְנָי) , ה ִקְנָי) ֶאָחד��ָר, ְוֵא6� ֵה), ֲחִמָ�ה ִקְנָיִני� ָקָנה ל� ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ָ�ע�ָלמ�) יא(
ְיהָֹוה ָקָנִני , ִ(ְכִתיב, ��ָרה ִמַ>ִי). ֵ�ית ַה3ְִקָ(� ִקְנָי) ֶאָחד, ִיְ,ָרֵאל ִקְנָי) ֶאָחד, %ְבָרָה� ִקְנָי) ֶאָחד, ֶאָחד

ב ;ֹה 'ַמר ְיהָֹוה ַהָ/ַמִי� ִ;ְסִאי ְוָה'ֶרB ֲהדֹ� ָ�ַמִי� ָו'ֶרB ִמַ>ִי) ִ(ְכִתי, ֵראִ�ית ַ(ְר;� ֶקֶד� ִמְפָעָליו ֵמ'ז
ָמה ַר�� ַמֲעֶ,י8ָ ְיהָֹוה ;�6ָ� ְ�ָחְכָמה , ְוא�ֵמר, ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶ�ר ִ�ְבנ� ִלי ְוֵאי ֶזה ָמק�� ְמנ�ָחִתי

ְיָבְרֵכה� ַו:ֹאַמר ָ�ר�8ְ %ְבָר� ְלֵאל ֶעְלי�) ק�ֶנה ָ�ַמִי� ִ(ְכִתיב ַו, %ְבָרָה� ִמַ>ִי). ָעִ,יָת ָמְל'ה ָה'ֶרB ִקְנָיֶנ8ָ
Bָקִניָת, ִ(ְכִתיב, ִיְ,ָרֵאל ִמַ>ִי). ָו'ֶר �ְוא�ֵמר ִלְקד�ִ�י� ֲאֶ�ר ָ�'ֶרB , ַעד ַיֲעבֹר ַע8ָ3ְ ְיהָֹוה ַעד ַיֲעב�ר ַע� ז

�ָמכ�) ְלִ�ְב8ָ�ְ 4ַָעְלָ� ְיהָֹוה ִמְ<ָד� ֲאדָֹני ;�ְננ� , ִ(ְכִתיב, ְקָ(� ִמַ>ִי)ֵ�ית ַה3ִ, ֵה3ָה ְו%ִ(יֵרי ָ;ל ֶחְפִצי ָב
  :ְוא�ֵמר ַוְיִביֵא� ֶאל ְ"ב�ל ָקְד�� ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינ�, ָיֶדי8ָ
;ֹל ַהִ>ְקָרא ִבְ�ִמי , ֶ�ֶ>ֱאַמר, ְכב�ד�לֹא ְבָרא� ֶא6ָא ִל, ָ;ל ַמה ֶ/ָ�ָרא ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ָ�ע�ָלמ�) יב (

  :ְוא�ֵמר ְיהָֹוה ִיְמל8ְֹ ְלעָֹל� ָוֶעד, ְוִלְכב�ִדי ְ�ָראִתיו ְיַצְרִ�יו %= ֲעִ,יִתיו
ה ָלֶה� ��ָרה ְלִפיָכ8ְ ִהְרָ�, ָרָצה ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ְלַז;�ת ֶאת ִיְ,ָרֵאל,  ַרִ�י ֲחַנְנָיא ֶ�) ֲעַקְ�ָיא א�ֵמר

  :ֶ�ֶ>ֱאַמר ְיהָֹוה ָחֵפB ְלַמַע) ִצְדק� ַיְגִ(יל ��ָרה ְוַיְאִ(יר, �ִמְצ�ת
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 à ÷øô à ÷øô  
�ְמָסָר� ,  ִקֵ�ל ��ָרה ִמִ	יַני1מֶ�ה) א(
ַע2 ַע ִלְזֵקִני�, ִליה��� �ְזֵקִני� , ִויה���

                                                           
1
   ליקוטי� �ספר קדושת לוי   

. מסכת אבות במשנה משה קיבל תורה מסיני
ונראה . יש לדקדק שהיה לו לאמר בסיני

והאיש משה )  ג,במדבר יב(לבאר דהנה כתוב 
וכ) במצרי� אמר ' עניו מאד מכל האד� כו

) יא, שמות ג(וכי אוציא ' מי אנכי כי אל8 וכו
ה שית) התורה על ידו "וכשאמר לו הקדוש ב

והוא יהיה רב) של כל ישראל לא סירב כלל 
אמנ� אדרבא היא הנותנת ? והיכ) ענותנותו

ה הסתכל שהתורה תנת) על הר סיני "כי מרע
לפי שהוא ) א' סוטה ה(ל "רזוהטע� כמשא

נמו8 מכל ההרי� וראה שאי) התורה ניתנת 
י השפל והגרוע מהכל לכ) מיד "כי א� ע

נתרצה שתנת) התורה על ידו מחמת רוב 
ענותנותו שחשב שאי) בישראל גרוע ממנו 

י השפל והגרוע "ואי) התורה ניתנת כי א� ע
מהכל וזהו משה קיבל תורה וקשה כנזכר 

 לזה אמר מסיני שלמד מסיני והיכ) ענותנותו
שנית) עליו התורה ולא על שאר ההרי� מפני 
שהוא נמו8 מכל ההרי� לכ) ג� הוא נתרצה 

  :מיד להנת) התורה על ידו
  

 ב ד� קס"עולת ראיה ח

È�ÈÒÓ ‰¯Â˙ Ï·˜ ‰˘Ó . �אי) שנוי מצד הש
בי) שעת קבלת התורה לקוד� לה ' ית

כי כל השינויי� ה� רק מצד , ואחריה
�ה ראוי להיות "וכשנעשה משרע, המקבלי

, המקבל התורה ועלה למדרגה זו קבל אותה
כ "אמנ� בני אד� מתפעלי� בהשפעת� ע

 . 'אמר ומסרה וכו
  

 � פרשת שמיני �שפת אמת ספר ויקרא 
  ] ג"תרנ[שנת 

שקוד� קבלת . ולכ) תיקו) המדות בימי� אלו
התורה צריכי) לתק) המדות ולהתטהר כדי 

לכ) יסדו מסכת . ורהשנוכל לקבל קדושת הת
משה קיבל "והתחיל . אבות בימי� אלו

לומר כי כל אלו המוסרי� ותיקו) " תורה
�אבל . המדות מלבד שה� נאי� לעושיה

עיקר הכוונה צרי8 להיות בתיקו) המדות כדי 
ונקראו משה ואהר) . להיות כלי אל התורה

 �שני שדי8 כי ש� שדי� הוא בחינת הצמצו
י השדי� שיש "ונק עא כי התינוק י"ש במ"כמ

בה� נקב קט) לצמצ� החלב שלא יזיק 
בחינת צמצו� שהאד� ' והנה יש ב. התינוק

צרי8 להיות בו בחינת צמצו� במיעוט 
וכפי . התענוגי� ולהיות נפרש מגשמיות

וזה . הפרישה כ8 זוכה שיתגלה לו הקדושה
ה "י הוריד הקב"בחינת משה רבינו שע

עיני התורה מ) השמי� כי התורה נעלמה מ
ה "א8 לאהבת ישראל צמצ� הקב. כל חי

                                                                             

י לקבל קדושה עליונה "הקדושה שיוכלו בנ
  :בכח התורה שלפנינו

  
  ה ונראה " פרשת ראה ד�ספר מאור ושמש 

פירוש שקיבל , משה קיבל תורה מסיני
 �התורה מכח הר סיני שהיה שפל שבהרי

וקרא לכל , והש� יתבר8 נת) את התורה עליו
מל והר תבור בעלי ההרי� דהיינו הר הכר

מומי) לגבי הר סיני לפי שהיה בה� גדלות 
ה "ומהר סיני למד משה רבינו ע, ויוהרא

  .להיות עניו ושפל רוח
  

   אופ" רמו �ספר מגלה עמוקות 
, רצה לתק) תורה שבעל פה בארB ישראל

 משנה K.  סוד באר שבעK. יו�' שהוא מהל8 מ
ושמה משנה , סוד תורה שבעל פה, תורה

 K. שנה' ולכ) קיבלו זאת אחר מ. להמוכיח ע
את "בקחתו "סוד ויהי בארבעי� שנה 

סוד תורה ,  יצחקK. ת באר"ר, רבקה"
' מ. יו� בהר'  מK. שבעל פה, רבקה. שבכתב

 תורה שבעל פה פתח K. דורות ממשה עד רבי
 משה קיבל תורה מסיני K. 'וסיי� במ', במ
 K. תיבות' מ, עד והלבנו),  מ) ואתחנ)K. 'במ
ה� גלגול ,  אנטנינוס ורביK. אבות"נת) ", א"נ

בסוד (, בסוד שני גיי� בבטנ8, עשו ויעקב
ויחי יהודה , קרי עליה ויחי יעקב וגומר

 סוד ששי� K. לה' סוד ויאמר ה). 'בציפורי וכו
. נקראת תורה שבעל פה, המה מלכות

]�הוא ] שלה[על שחות� , ]ושמוני� פלגשי
רה אלה  וסוד שפתח משנה תוK. 'מני) פ
�  :הדברי
……….   

כמו , ומלת ל8 דייקא שהוא תורה שבעל פה
יו� בהר כדי ' שאתה הוצרכת להמתי) מ

כ) ג� כ) , )דברי� ט ט(לקבל תורה שבעל פה 
דורות עד רבינו ' צריכי) ישראל להמתי) מ

וכמו שאתה הוצרכת להמתי) , הקודש
שנה שהואיל ' שנה עד סו= מ' מתחלת מ

וכ) חות� ,  פהמשה באר את התורה שבעל
, של מאימתי' של תורה שבעל פה פתח במ

) ש ו ח"שה(ש "וז, של בשלו�' ומסיי� במ
ושמוני� , 8 מסכתות"ששי� המה מלכות סמ

�לכ) , )"ממי' פלגשי� חות� שהוא ב, פלגשי
שחות� שלה שהוא , נקראת תורה שבעל פה

) דברי� א א(ולכ) פתח משנה תורה ', מניי) פ
דברי� דייקא , וגומראלה הדברי� אשר דבר 
' זמנו רב כזה שהוא מ, שהוא תורה שבעל פה

, לכ) אל תוס= דבר אלי עוד, דורות עד רבי
ואי) צו אלא זירוז , רק צו את יהושע

שיותר צרי8 לזרז על , )א"ט ע"קידושי) כ(
משלי כג (דאתמר עלייהו , הלכות שלא ישכח

ולכ) אמר וראה , התעי= עיני8 בו ואיננו) ה
שג� הוא יראה בעיניו , ו את יהושעבעיני8 וצ

וחזקהו על תורה , שמיד התעי= עיני8 ואיננו
  :ואמצהו על תורה שבעל פה, שבכתב
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2
   פרשת ל$ ל$ �ספר נוע� אלימל$   

משה קיבל תורה "דקדקו קמאי על המשנה 
למה שינה הלשו) " מסיני ומסרה ליהושע

דאצל משה נאמר לשו) קבלה ואצל יהושע 
א8 העני) הוא דהתורה ? הנאמר לשו) מסיר

הניתנה על הר סיני לא קבלו ישראל בבחינה 
דהנה הש� יתבר8 ברו8 הוא בחר בהר . אחת

סיני מכל ההרי� לית) עליו את התורה 
�דעיקר הוא . מחמת שהוא נמו8 מכל ההרי

לעסוק בתורה בהכנעה ומשה רבינו עליו 
השלו� היה עניו מכל אד� והיה מוכשר 

מהר . ל ידי הכנעה שבוומוכ) לקבל התורה ע
סיני שהיה ג� כ) בבחינה הכנעה כדאיתא 
 Bבמדרש כשראה הר סיני את משה היה ר
לקראתו והטע� מחמת שהיו שניה� בבחינת 

ולכ) נאמר משה קיבל תורה מסיני . הכנעה
ולא . רוצה לומר ממדרגת סיני שהוא הכנעה

. כ) שאר ישראל שלא היו בבחינה הכנעה
י� כדי לשבר אות� ולכ) היו קולות וברק
מחמת הפחד והמורא . ולהביא� אל הכנעה

ולכ) יהושע שלא היה כל כ8 בבחינת משה 
ד דאיתא פני משה כפני חמה ופני יהושע "ע

  .לכ) נאמר לשו) מסירה. כפני לבנה
  

   פרשת שמיני �ספר ערבי נחל 
משה קיבל תורה ) א', אבות א(ל "והנה ארז

קיבל והנה דקדקו המפרשי� בלשו) , מסיני
היה לו , ותו מאי מסיני. דהיה לו לומר למד

אכ) נודע כי מי שהוא . ה"לומר מהקב
כי , בתכלית ענוה נמסר לו התורה במתנה

. וחכמה נמש8 לבינה, ענוה הוא מדת הבינה
ובודאי שעל ידי לימוד אי אפשר ללמוד כל 

כי ארוכה , יו�' ס במ"התורה כולה בפרד
ה היה "י שמשה רבינו ע"רק ע, מארB מדה

וזה , עניו מכל האד� נמש8 לו התורה כולה
ז שניתנה לו ', ל במדבר רבה א"שאמרו רז

ואמנ� נודע כי בכל . וזהו לשו) קיבל, במתנה
הדברי� צרי8 שיהיה נשל� בעול� ושנה 

, ה עניו"ולכ) בנפש היה משה רבינו ע, ונפש
�ולכ) , מקו� ענוה, הוא בהר סיני, ובעול

ו " מדת ענוה בויובשנה שורה, הוא הר קט)
ה לסיני "ולכ) כשבא משה רבינו ע, בסיו)

כי , בששה בסיו) נמש8 עליו התורה כולה
, ואיד8, עשרת הדברות ה� כלל כל התורה

לכ) א= א� קצת פרטי מצות . פירושא הוא
אמר אחר זמ) ולא בסיני אי) בכ8 כלו� כי 

וזהו משה קיבל , ד הדברות"הכל נכלל ביו
ז יקשה באיזה " דלפא8. תורה מסיני דייקא

מצות שניתנו אחר מת) תורה ושלא בסיני 
כ אי8 "ה לא ידע� בתחלה א"ומשה רבינו ע

ה "כי הלימוד של משה רבינו ע, ניתנו אז
ה לא היה כאד� שלומד מחבירו אלא "מהקב

שהמשי8 הדבר ההוא מלמעלה ולזה צרי8 
) ולכ) "עול� שנה נפש והרי אז לא היה עש

  : זהכ"בדי) פסח שני קשה ג

��ְנִביִאי� ְמָסר�ָה ְל%ְנֵ�י, ִלְנִביִאי 
ֵה� 'ְמר� ְ�לָ�ה . ְכֶנֶסת ַהְ"ד�ָלה

                                                                             

  
ב "פ סדר הא" הנהגות ע�הנהגות צדיקי� 
   ל"ז מרבי דוד לידא

ל "גודל פאר הענוה עד שאחז.  עניוותKע
כ גסות הרוח "משא. מאד מאד הוי שפל רוח

שהוא דוחה רגלי השכינה ודוחה את עצמו 
י ענוה הוא זוכה לתורה "ממדור השכינה וע

משה ' וזהו פי. ג� בלימודו שיודה על האמת
 מסיני כי משה וסיני שניה� קיבל תורה

  :י ענוה זכו לתורה"שוי� והב) ושניה� ע
  

   פרשת בראשית �ספר מאור עיני� 
והנה נודע כי הלבנה אי) לה אור מעצמה כי 
א� מה שמקבלת מ) השמש כי כל מה 
שמתקרבת אל השמש ניתוס= אורה והיא 

דלית המדריגה על דלית לה מגרמה ' בסוד ד
� המשולי� ללבנה ואנחנו בני ישראל. כלו

אנו בסוד לבנה שאי) לנו אור מצד עצמינו כי 
. א� אור המאיר מלמעלה בסוד השמש

ומשה ויהושע היו בסוד חמה ולבנה כי משה 
הוא בסוד הדעת השל� בגדלות הדעת 
ויהושע לא היה לו אור כי א� מה שמסר לו 

שהוא מה , ה"והאיר עליו משה רבינו ע
ני ומסרה משה קיבל תורה מסי"ל "שאמרו ז
כי אינו רק בחינת מסירה ולא " ליהושע

קבלה ממש כמשה עצמו ועל כ) נאמר 
נער לא ימיש מתו8 ) א"י, ג"שמות ל(ביהושע 

האהל בחינת נער הוא קטנות שעל כ) לא 
ימיש מתו8 האוהל של משה להתקרב תמיד 

  . לאור השמש לקבל אור
  

זמירות ,  תפילות�ב "ספר קול מבשר ח
  וברכות 
החידושי . זמ) מת) תורתנו, עות הזהחג השבו

ר מפרשיסחא "� אמר בש� רבו אדמו"הרי
לדקדק מה שאנו אומרי� זמ) מת) , ל"ז

משה , כמאמר�', קבלה'ולא לשו) , תורתנו
 Kכי בקבלה , ואמר. 'קיבל תורה מסיני כו

 זמנו מוכ) K שבכל יו� .אינו שייכות זמ)
 עיקר, אכ). 'מת)'לכ) אנו אומרי� זמ) . ועומד

על פי , )ז יא"דברי� י(ויסוד התורה נאמר 
כמו , וכ) בכל דור ודור. התורה אשר יורו8

שהצדיק גומר את הדי) על פי התורה 
ת "והראה לנו השי.  כ) יקו�Kהקדושה 

שהוסי= יו� , ה"שקיי� כדברי משה רבנו ע
. ולא שריא שכינתא עד צפרא, אחד מדעתו
שהתורה נתונה לנו במתנה , ונתוודע לנו

וזהו היה ביו� , צדיקי� וחכמי התורהלה
, ולכ) אנו אומרי� ביו� הששי. הששי תיכ=

ז "רמתי� צופי� בתדבא. [זמ) מת) תורתנו
ביכורי שלמה ' ועיי) בס. ט"אות כ, ט"פרק י

  ]:'אות ו, בפתח השער
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�ְוַהֲעִמיד� , ֱהו� ְמת�ִני� ַ�ִ(י), ְדָבִרי
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3
 ב ד� קס"עולת ראיה ח   

 ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰Â ÔÈ„· ÌÈ�Â˙Ó ÂÂ‰
‰¯Â˙Ï ‚ÈÈÒ Â˘ÚÂ ‰·¯‰ .(בטבע יש חסרו 

�, שמה שהוא חפB הוא הרבה מאד, האד
וכשאינו יכול להגיע למבוקש שלו הוא מניח 

פ "ובאמת אע.ידו ואינו חפB להשתל� כלל
מ כשאי) עולה בידו "מ, שצרי8 לחפוB הרבה

הרבה צרי8 להוקיר הרבה כמה שיעלה 
והנה מתינות הדי) היא הכנה כדי .בידו

 די) לומרKויוכל בעל, להוציא הדי) לאמתו
הרי ג� אחרי המיתו) היותר גדול אינני בטוח 

כ צרי8 אני "כ ע"א, שאכוי) לאמת האמתית
ה מקבל המוסכ� מהשכל "לסמו8 כי הקב

אפסוק , כ מה צור8 כלל במתינות"א, האנושי
, כ אמרו לא כ) הדבר"ע, כפי המשקל הראשו)

שבאמת יש חפB נטוע באד� לחשוק לאמת 
גיע פ שאינו יכול לה"אע, היותר עליונה

כ הוא "מ תועלת רבה יש בדבר שעי"מ, אליה
מזדרז להוציא אל הפועל כל מה שיש בכחו 

וזהו חובת האד� להתקרב , מבקשת האמת
�ג� שאינו יכול , כל מה שיוכל למבוקש הר

  .‰ÔÈ„· ÌÈ�Â˙Ó ÂÂכ "ע, להגיע לו בשלימות
‰·¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰ . יוכל בעל

) הרי סו= סו= אי) אנו יכולי: "דבר לומר
�א� כ) אי) צור8 , לעשות כל ההמו) ללומדי

�על כ) אמר שצרי8 על , כלל ברבוי תלמידי
כל פני� לעשות ביכולת מה שיהיה אפשר 

שהוא , בקירוב יותר אל הרצו) היותר נעלה
  .נשא ור� יותר מהיכולת

‰¯Â˙Ï ‚ÈÈÒ Â˘ÚÂ .שהרי יש לחשוש ,
על כ) , שג� הסייג יצטר8 סייג ואי) לדבר סו=

, צרי8 להעשות ) כי א� דוקא סייגאמר לא כ
משמרת ולא משמרת , ודווקא סייג אחד

 דהיינו לקבל כדי )ב"י ביצה ב ע"רש(למשמרת 
  .האפשרי מ) הטוב

  
  

4
  " מהדורא תנינא סימ" ג אות ז "ליקוטי מוהר  

, ל"וזה החכ� שזוכה לאלו המקיפי� הנ
הוא צרי8 שיהיה לו , בחינת שפע הכתר

): ט"דברי הימי� א כ ( בחינתãåñé, ל"בחינת כ
"Bובאר �דאחיד ': ותרגומו, "כי כל בשמי

א ובתקו) "זהר בראשית ל(' בשמיא וארעא
היינו שיהיה אוחז ומקי� שני ). ב"כ

ש , עול� העליו) ועול� התחתו), העולמות
כי לא באר היטב , והדברי� סתומי�. אותיות
  ):עני) זה

ÔÈ„· ÌÈ�Â˙Ó ÂÂ‰ , Â„ÈÓÚ‰Â': וזה פרוש
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰·¯‰  ,‰¯Â˙Ï ‚ÈÒ Â˘ÚÂ ') אבות
זה בחינת שצרי8 ' הוו מתוני� בדי)'). פרק א

לידע אי8 , ל להיות לו מתינות"החכ� הנ
שלפני בחינת דרי ; לדבר ע� כל אחד ואחד

: בחינת, "מה"מעלה יגלה לה� ההשגה של 
ולפני דרי מטה יגלה ההשגה ' מה חמית וכו

ִ�ְמע�) ַה0ִַ(יק ָהָיה ִמְ/ָיֵרי ְכֶנֶסת ) ב(
ַעל ְ�לָ�ה , ה�א ָהָיה א�ֵמר. ַהְ"ד�ָלה

 �ַעל ַה��ָרה ְוַעל , ע�ֵמדְדָבִרי� ָהע�ָל
�  :5ָהֲעב�ָדה ְוַעל ְ"ִמיל�ת ֲחָסִדי

                                                                             

, וזה בחינת די). 'מלא כל הארB כבודו'של 
כי ): "ה"תהלי� ע(בחינת , בחינת משפט
שהגבוהי� " זה ישפיל וזה ירי�, אלהי� שפט

להראות לה� שאינ� , הוא צרי8 להשפיל
, והקטני�, יודעי� כלל בידיעתו יתבר8

לעורר� , צרי8 להרי�, בחינת שוכני עפר
כי מלא כל הארB , ולהקיצ� שלא יתיאשו

  :ל"כנ, כבודו
כי כשזוכה ' ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰Â ‰¯·‰': וזהו

' להאיר בגדולי� וקטני� וכו, להשגה כזו
כי כול� , בודאי יעמיד תלמידי� הרבה, ל"כנ

כי יש לו כח ללמד ע� כול� , צריכי� אליו
  :ל"כנ

אבות פרק ג (בחינת ' Â˙Ï ‚ÈÒ Â˘ÚÂ¯‰': וזהו
כי צרי8 ', סיג לחכמה שתיקה'): משנה יג

: בחינת, לשתק לפעמי�, לעשות סיג לדבריו
כי על ידי . ל"כנ, " עלה במחשבהכ8, שתֹק"

על ידי זה , שזוכה להעמיד תלמידי� הרבה
�דהיינו , הוא זוכה להשיג את המקיפי

שמשיג ומבי) מה שלא היה יכול להשיג 
על כ) הוא צרי8 לעשות סיג לדבריו , מתחלה

�כדי שלא יכנס במקיפי� , ולשתק לפעמי
שאי) הזמ) מספיק , שה� למעלה מהזמ)

  :ל"התרוצי� שיש ש� כנלבאר הקושיות ו
  
5
  זוהר חלק א ד� קמו עמוד ב    

על התורה : על שלשה דברי� העול� עומד
�התורה דא , ועל העבודה ועל גמילות חסדי

 גמילות äøåáâ,  העבודה דא יצחקúøàôú, יעקב
� שלשה דברי� אלי) ãñç, חסדי� דא אברה
  .אינו) סמכי) עלאי)

  
 זהר חדש פרשת חקת מאמר והורידו לאיש

  מנחה 
על תלת מלי) עלמא , ד איתערו חברייא"וע

�, על העבודה. דא יעקב, על התורה, מתקיי
דא , ועל גמילות חסדי�. פ"דא תורה שבע

�  :וכולא חד, דא יצחק, עבודה, א"ד. אברה
על שלושה דברי� , ועל זה התעוררו החברי�

על התורה זה יעקב שהרי כתוב : העול� עומד
תורת "וכתוב ) 20,רק זמיכה פ( "תת" אמת ליעקב"

וזו תורה ) 6,מלאכי פרק ב" (אמת הייתה בפיהו
פ היינו מלכות כי "על העבודה זו תושבע.שבכתב

פ מבארת "המלכות מבארת את התפארת ותושבע
ועל גמילות חסדי� זה אברה� . תורה שבכתב

פירוש נוס� ועל העבודה זה .  היינו מידת החסד
דת הגבורה יצחק מידת הגבורה ומלכות נבנת ממי

  ".כולא חד"כידוע ולכ" 
  

   אופ" ר" �ספר מגלה עמוקות 
, )ב"א מ"אבות פ(דברי� העול� עומד ' על ג

, האד� הוא עול� קט) עומד על קטרי) אלו
על התורה מסטרא דיעקב שהוא יושב 
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%ְנִטיְגנ�ס ִאי� ס�כ� ִקֵ�ל ִמִ/ְמע�) ) ג(
%ל ִ�ְהי� , ה�א ָהָיה א�ֵמר. ַה0ִַ(יק

ַכֲעָבִדי� ַהְמ3ְ�ִַ�י) ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת 
ֶא6ָא ֱהו� ַכֲעָבִדי� , ְלַקֵ�ל 4ְָרס

3ְִ�י) ֶאת ָהַרב 6�ֶֹא ַעל ְמָנת ַהְמַ�
  :ִויִהי מ�ָרא ָ�ַמִי� ֲעֵליֶכ�, 6ְלַקֵ�ל 4ְָרס

                                                                             

 �דמסטרא ירית , )בראשית כה כז(אוהלי
]) ב"ד ע"ג כ"ח[בזוהר פרשת ויקרא (נשמתא 

על . תא ירית נשמתאמא) דירית אוריי
דמתמ) ירית , העבודה מסטרא דיצחק

תהלי� נא (זבחי אלהי� רוח נשברה , לרוחא
, ועל גמילות חסדי� מסטרא דאברה�). יט

דמתמ) ירית לנפש גומל נפשו איש חסיד 
  ).משלי יא יז(
  

   ער$ צדקה �""ספר המידות למוהר
  :גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות. סב
  .י� מ) הצדקהגדולה גמילות חסד. סג

  .מכא) שגמילות חסדי� גדולה מכל הקרבנות
  
6
  ספר עבודת הקודש חלק ב פרק ה   

הכוונה שאמרנו שהיא שלמות העבודה 
כי לא נמצא לחכמי� , צריכה באור ולבו) רב

האחרוני� בה דבר מספיק בו ינוחו הלבבות 
 �ויתקררו הדעות בו ידעו העובדי� האמיתיי

ולפי ,  הקדשהדר8 ילכו בה לעבוד עבודת
שהכוונה כמו שכתבתי שרש העבודה 
, ושלמותה אעבוד בה ואבארנה באר היטב

�וקוד� , ואאיר בה עיני החכמי� האמיתיי
שאכנס בבאורה אכתוב העולה מדברי 

ל כתב "� ז"והוא כי הרמב, האחרוני� בה
, בפרק עשירי מהלכות תשובה בזה הלשו)

העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והול8 
לא מפני דבר בעול� ולא , בות החכמהבנתי

אלא , מפני יראה הרעה ולא כדי לירש הטובה
עושה האמת מפני שהוא אמת וסו= הטובה 

ואמר שזהו היתה מעלת . לבא בכללה עד כא)
לפי , ה אוהבו"אברה� אבינו שקראו הקב

שלא עבד אלא מאהבה ושזו היא המעלה 
ה שנאמר "שנצטוינו בה על ידי משה רבינו ע

אלהי8 והוכיח כ) ממאמר ' ת את ייואהב
שמא תאמר הריני לומד , החכמי� שאמרו

תלמוד לומר ' תורה בשביל שאהיה עשיר וכו
ואמר שזה הוא מה שאמר ', לאהבה וכו

ל ולא "ואמרו רז, הכתוב במצותיו חפB מאד
ושזו היתה כוונת אנטיגנוס , בשכר מצותיו

באמרו אל תהיו כעבדי� המשמשי� את הרב 
,  מפני שהוא הרב ראוי לשמשואלא' וכו

 �כלומר עבדו מאהבה ואמר שכל שיר השירי
לפי שמצא בו שאמר כי , הוא משל לעני) זה
זהו העולה מדבריו בפרק , חולת אהבה אני

ההוא והוא הוא דעתו בפירוש מסכת אבות 
  :במשנת אנטיגנוס ובהקדמתו לפרק חלק

ל יראה כי "והעולה מדבריו ש� הוא כי הוא ז
אמיתי הוא אשר לא יכוי) בעבודתו העובד ה

                                                                             

לשו� תכלית זולת עצמות המצוה ועשיית 
צורתה ושזה הוא הנקרא עובד מאהבה 

ואחריו נטו כל החכמי� הבאי� , ל"בדברי רז
יוס= ב) ' זולת החכ� ר, אחריו בזה הדעת
ל "ש� טוב ב) ש� טוב ז' הרב המקובל ר

שלקח לו דר8 אחרת בזה וכמו שכתב בספר 
ל אחר "נמש8 הרב המורה זעי) הקורא ו

 �לדעת היוני הידוע במדות שאמר ש� אמנ
יהיו הדברי� הנבחרי� בעבור עצמ� אשר 

וחשב הרב , לא נדרוש מה� כי א� הפועל
שהשיר המקודש מסכי� לזה באמרו כי חולת 

ל "אהבה אני ומאמר אנטיגנוס ומאמר� ז
וכמה רחוקה כוונת� מכוונתו , בספרי

ושי� שתהיה וחלילה לחכמי ישראל הקד
כוונת� בעבודה מאהבה כדברי היוני שנמש8 

אבל כוונת� בעבודה מאהבה , הרב אחריו
, היא כוונת הייחוד שהוא האהבה האמיתית

כמו שכתבתי בפרקי האהבה בחלק הראשו) 
וכוונת אנטיגנוס באמרו אל תהיו , מזה הספר

לומר שלא יכוי) בייחוד ההוא ' כעבדי� וכו
�,  תכלית לעצמושהוא העבודה מאהבה שו

כי א� לצור8 גבוה כמו שאבאר בפרק הבא 
אחר זה בסייעתא דשמיא ועל זה סובב השיר 

וזו היא כוונת� בספרי ובעלי , המקודש כולו
זה הדעת לא יתפארו שיציירו מה שיאמרו 
בעני) העבודה מאהבה בדבור� הפנימי כי 
אי) לה� בו כי א� דברי� לא אמות עני) 

  :ודת�עליו יבנו כוונת� בעב
ומי שחננו הש� דעת וישכיל במה שכתבנו 
בחלק הראשו) מזה הספר בפרקי האהבה 

כי על היסוד הנאמ) ההוא , יבי) וידע באמת
  :תבנה ותכונ) כונת העבודה והמצות

ש� טוב ' יוס= ב) הרב המקובל ר' והחכ� ר
יש לו דעת אחרת בכונת , ל"ב) ש� טוב ז

 כפי הנראה מדבריו בספר, העבודה והמצות
המדרגה , אמר ש� בזה הלשו), עי) הקורא

הרביעית מדרגת מי שיעשה אלה המצות 
לתכלית� האמיתי והוא כדי שיהיה חופ= 
עליו השפע האלהי ויהיה איש אלהי� קדוש 
דומה למלאכי השמי� ויגיע באחרית העני) 
 �אל שיזכה אל ההשארות הנצחי לעמוד ע

והיא , צבאות וליהנות מזיו השכינה' המל8 יי
, זכייה לחיי העול� הבא ולתחיית המתי�ה

וזה העובד ישתדל בזאת העבודה בשמחה 
ובטוב לבב מצד שהוא ירצה להתדבק 
באלהיו ולקחת משעור מעלתו כל מה 

אחר שהיתה התכלית , שאיפשר לפי טבעו
האחרונה לנמצאות הגעת השלמות באופ) 
, ידמה כל נמצא לפי טבעו אל השל� הראשו)

הראשו) הפשוט שבכל ושישוערו בו כמשפט 
כפי מה שרמזתי בפתיחתי לכבוד , סוג וסוג
�  :אלהי

  
   מח �" אות "ספר שיחות מוהר

וכל כ8 הוא צרי8 להתחזק עד שהוא מוכרח 
תמיד כל ימי חייו ' להיות מרוצה לעבד את ה
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כי לפעמי� נדמה . על מנת שלא לקבל פרס
להאד� שרחוק שהוא יזכה לחיי עול� הבא 

א= על פי ,  מהש� יתבר8לפי גדל התרחקותו
' כ) יהיה מרוצה לעשות מה שיוכל בעבודת ה

ואפלו א� נראה לו שיהיה . בלא עול� הבא
�יהיה אי8 שיהיה , לו גיהנ� ג� כ) חס ושלו

' הוא מחויב לעשות את שלו תמיד בעבודת ה
כל מה שיוכל לעשות ולחט= איזה מצוה או 

. הטוב בעיניו יעשה' וה, תורה ותפלה וכיוצא
עי) מה שמספרי� בש� הבעל ש� טוב זכר וכ

שפע� אחת נפל בדעתו מאד , צדיק לברכה
 �מאד עד שנדמה לו שבודאי לא יהיה לו עול
הבא חס ושלו� ולא היה לו במה להחיות 

אני אוהב את הש� : ואמר, את עצמו כלל
וכל אד� אפלו איש . יתבר8 בלא עול� הבא

פשוט אי אפשר להיות איש כשר באמת כי 
ואפלו . יכול לעמד בכל כנזכר לעילא� כש

 �ביו� אחד צרי8 לחזק את עצמו כמה פעמי
ל עד אשר "ולהתחיל בכל פע� מחדש כנ

כסדר ' יזכה ברבות הימי� ליל8 בדרכי ה
  :אמ)
  

   מסכת אבות �ל "שער מאמרי רז
 ˜È„ˆ‰ ÔÂÚÓ˘Ó Ï·˜ ÂÎÂÒ ˘È‡ ÒÂ�‚ÈË�‡
 ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈ„·ÚÎ ÂÈ‰˙ Ï‡ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‡Â‰

˙�Ó ÏÚ ·¯‰ ˙‡ ÌÈ„·ÚÎ ÂÂ‰ ‡Ï‡ Ò¯Ù Ï·˜Ï 
Ú ‡Ï˘ ·¯‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰" Ò¯Ù Ï·˜Ï Ó

ÌÎÈÏÚ ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓ È‰ÈÂ. והעני) הוא כי 
העבד המשמש את רבו ישמשהו לשתי 

לתועלת הרב הצרי8 אל , האחת: סבות
והשנית לתועלת העבד המקבל , עבודת העבד

ולכ) אמר אל תעבדו . פרס בשביל עבודה זו
חת נרמזת הא' הסבות הנז' ה לב"את הקב

באומרו המשמשי� את הרב כי זה תועלת 
מ לקבל פרס כי "נרמזת באומרו ע' הרב והב

אמנ� תעבדוהו לתכלית . זה תועלת העבד
 �האחד בלבד והוא לתועלת הרב כי כוונת

התועלת , לעובדו אבל לא לתכלית השניה
וכנגד האחד ) ד"ע(הנמש8 לה� לקבל פרס 

 אמר אלא הוו כעבדי� המשמשי� את הרב
מ לקבל פרס כלומר לתועלת הרב "שלא ע

' מ לקבל פרס שהיא הבחינה הב"אבל לא ע
שהיא לתועלתכ� ואולי תטעו ותאמרו כי 
מאחר שהוא מקבל תועלת ממנו בעבודתינו 

כ הוא "ואי) אנחנו מקבלי� תועלת מידו א
צרי8 לנו ואי) אנו צריכי� לו ונהני� ממנו 

אמר ו לזה הזהיר ו"י כ) תזלזלו בכבודו ח"וע
ÌÎÈÏÚ ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓ È‰ÈÂ:  

  
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש

ÌÈ„·ÚÎ ÂÈ‰˙ Ï‡המשמשי) את הרב . ' וגו
מ לקבל פרס אלא "שהוא צרי8 לכ� וג� ע

הוו כעבדי� והוא צרי8 אליכ� אלא שלא 
מ לקבל פרס ובשביל שצרי8 אליכ� אל "ע

מורא שמי� ' ו אלא תהי"תזלזלו ביראתו ח
חובת גלות ותגלו שמא תחובו . עליכ� והב)

 ְוי�ֵסי ֶ�) 7י�ֵסי ֶ�) י�ֶעֶזר ִאי� ְצֵרָדה) ד(
�י�ֵסי . י�ָחָנ) ִאי� ְיר�ָ�ַלִי� ִקְ�ל� ֵמֶה

                                                                             

קליפות ' למקו� מי� הרעי� כבר נודע כי ד
הוא נקרא צמאו) ' ה� נחש שר= ועקרב והד

 �אשר אי) מי� והוא בסוד גלות ישמעאל מי
 �א מי� "נ[עכורי� היוצאי� מתו8 מי� הרעי

�של אברה� וה� סוד מי� הזדוני� ] הזכי
ס למקו� מי� הרעי� "ה וז"שאמר דהמע

ל למות בצמא לולא כי ראוי ישמעא' ולכ) הי
�  :ה"ז מהרב זלה"ג. נענה באשר הוא ש

ÌÎÈÏÚ ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓ È‰ÈÂכבר ידעת היות '  וגו
בזעיר מוחי) פנימי) ומוחי) מקיפי) וה� סוד 
הצל� כנודע והנה כל בחינת מאלו הוא 

ח איברי� והמוחי) "פרצו= של� כלול מרמ
 כי מורא מורא בשר וד�הפנימי� נקראי) 

וא הצל� הנכנס בפנימיות ח וה"רמ' ה גי"ע
והמקיפי� נקראי� ' הזעיר בתו8 גופא דילי

�א לא נכנס " כי השמי� שהוא הזמורא שמי
והנה מה שנעשה . בתו8 גופו ובשרו ודמו

ממילא בימי החול נכנסי) מוחי) פנימי) בתו8 
הזעיר ובשבת נכסי� א= המקיפי� ומציאות 

ח "אמנ� הת. י עמי הארB"ע' זה נעשה אפי
 �, לעשות אפי בחול מה שנעשה בשבתיכולי

בימי ' והוא להכניס המקיפי� בזעיר אפי
יוחנ) ב) ' וזה הוא הברכה אשר ביר8 ר. החול

שימשכו ] ב"ח ע"ברכות כ[זכאי לתלמידיו 
מורא שמי� שה� המקיפי) בזמ) שאי) 
 �אחרי� עושי� רק מורא בשר וד� שה
הפנימי� לבד וכמו שאחרי� ימשכו את 

' חול ה� ימשכו אז אפיו בימי ה"מורא ב
  :ה"ז מהרב זלה"ג. המקיפי) והב)

  
7
   הקדמה לז �שער הגלגולי�     

�כפי , ועתה אכתוב מקו� קברות הצדיקי
וכבר הודעתי8 כי , ה"אשר קבלתי ממורי זלה

�, הוא היה רואה ומסתכל בנשמות הצדיקי
ש בהיותו על "ומכ, בכל מקו� ובכל זמ)

�, נודעשש� נפשותיה� עומדות כ, קבריה
ג� מרחוק עיניו יביטו בנפש הצדיק העומד 

ז היה יודע קבר כל צדיק "ועי, על הקבר שלו
ולומד מה� כמה , והיה מדבר עמה�, וצדיק

וכבר נסיתי כמה נסיונות . סתרי תורה
ומצאתי דבריו , וחקרתי בתכלית החקירות

�כי , ואי) להארי8 בזה עתה, כני� ואמתיי
  : יכל� ספרה� דברי� נוראי� ונפלאי� ולא

יש ש� בית , במערב, ו"במדינת צפת ת
�לצד מערב , בלכת8 מצפת,קברות ליהודי
ומש� תרד עוד למטה באמצע ,לבית הקברות
אורכו קרוב , וש� סלע גדול, מורד ההוא

והוא סלע יחידי , וכ) רחבו, לעשרה אמות
ותחתיו חלול , ג קרקע"ע שוכב ומוטה ע"בפ

תחתיו וש� , ונבדל מ) הקרקע מצד צפונו
ההול8 מ) , ל"מ) הדר8 הנז .קבור יהוידע הכה)

, המקו� הדהריאה הנזכר אל הכראל הנזכר
יש ש� דר8 אחד שבו יורדי� מ) צפת אל 

�ותרד ש� מעט , ראש ההר לטחו) החטי
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ְיִהי ֵביְת8ָ , ֶב) י�ֶעֶזר ִאי� ְצֵרָדה א�ֵמר
ֶוֱהֵוי ִמְת%ֵ�ק ַ�ֲעַפר , ַלֲחָכִמי�ֵ�ית ַוַעד 
�ֶוֱהֵוי ��ֶתה ַב0ָָמא ֶאת , ַרְגֵליֶה
�  :ִ(ְבֵריֶה

, י�ֵסי ֶ�) י�ָחָנ) ִאי� ְיר�ָ�ַלִי� א�ֵמר) ה(
ְוִיְהי� ֲעִנִ:י� , 8ְיִהי ֵביְת8ָ 4ָת�ַח ִלְרָוָחה

                                                                             

וש� כמו שליש שפוע הדר8 , בדר8 ההוא
וש� קבור בריה , יש ש� חרוב אחד, וההר

  :דרב ספרא הנזכר בזוהר פרשת תרומה
יש פתח , ותר למטה בדר8 הזה לצד מזרחי

ובצד מערב , אחת של מערה בגגה למעלה
וש� , בקיעות' יש כמי) ג, המערה למטה

 �ויוסי ב) , יוסי ב) יועזרבפני� קבורי
�  .בקיעות ממנו' כנגד ג, ויוסי ב) יוחנ), משול

  
8
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש  

‰ÁÂ¯Ï ÁÂ˙Ù Í˙È· È‰È .� דע כי הבינה הוא 
י והזעיר שהוא "קווי� נה' סתומה כי היא ג

' ורחל היא ד. ) שלה הוא הסות� פתחה"הב
ובמקו� הב) ה� נשמות . 'ולפעמי� ב או ה

ז העולי� ש� בסוד "הצדיקי� אשר בעוה
וזהו , ) ועומדי� ש� וסותמי� פתחה"המ
ולזה אמר יהי בית8 פתוח . ') שבתו8 הה"הב
, וחהדהיינו רחל שהיא הבית תהיה פת. 'וגו

 �כי במעשי8 הטובי� תבריח החיצוני� מש
) ולהעמידה על "ותעלה נשמת8 בסוד מ

ה ויהיו "זש. פתחה כדל השואל על הפתח
הבת היא רחל והבני� ה� . 'עניי� וכו

�  . הנשמות העולות וצרי8 שיהיה כעניי
�אז היא נקראת על , וכשרחל היא פני� בפני

, ג� היא הויה כמותהו, ה"הוא ש� מ, שמו
, ואז יש זיווג כראוי, )"ה דב'א שהיא הויאל

א "וכשהיא אב, )") לעול� הוא מ"כי ש� ב
וזה תלוי במעשה . הוא נקרא אלקי� כמותה

�כי הרשעי� מהפכי� מידת , התחתוני
, פ"דהיינו כשהיא פב. הרחמי� למידת הדי)
והצדיקי� . שיהיה די), מהפכי� אותו לאחור

, י�לפנ, דהיינו מידת הדי), מהפכי� אותו
�, ובאלקי� יש פני� ואחור. שתהיה רחמי

אלקי� , אלהי, אלה, אל, א: כזה(' ר' אלקי� גימ

. אחור' אותיותיו גימ' וטו) 200' הכל גימ
עולה , אחוריי� שלו ושלה דבוקי�' ובהיות ב

וזהו . ת אש"הרי לב, ושני כוללי�, ל"ת
כי כשהיא באחור נקראת , ישפוט תבל בצדק

, א נקראת צדקהוכשהיא בפני� הי. צדק
וזו . להמתיקה, חסדי� אלו' שהיא מקבלת ה

להמשי8 , שאנו עושי�, היא כוונת הצדקה
ואז , פ"שתהיה פב, חסדי� שלו' אליה ה

, שהוא המשפט, אז הוא. אוהב צדקה ומשפט
שהיא , מלאה הארB' כשחסד ה, אוהב צדקה
הרי ששני . חסדי� ודיניה נמתקי�' מקבלת ה

כי , שעולה גבורה, ו"פעמי� רי' אחוריי� ב
�  .ש� מקו� כל הדיני

כי נקראת בית , "יהי בית8 פתוח לרוחה"וזהו 
, פ עימו"וכשהיא פב, ואי) בית אלא אשה

                                                                             

הוא מכנה , וכשהיא באחור". ביתו"קרויה 
בית8 . וקורא אותה בית8, אותה שהיא שלנו

, כדאמר) בבינה כד ינקא לבני), עולה תבל
ש "וז, נהנקרא אימא וכד מסתלקת נקראת בי

ופע� אחרת נקראת ". ערות אשת אבי8"
היא , וכד לא ינקא, כד ינקא היא אמ8, אמ8

יהי בית8 פתוח "וזהו אמרו . אשת אבי8
אפילו אותה קצת , כי כשהיא באחור". לרוחה

אינו אלא אחר , א"שיש אב, בחינת זיווג
שתמלא האלקי� של� במילוי יודי) שעולה 

יוד מ� עולה פירוש אל� למד הי (המילוי רוח 
'  גימ214 של הפשוט ו 86' שזה גימ. 300' גימ

כי , זה נקרא רוח אלקי�) המילוי שעולה רוח
�וזה תלוי במעשה . רוח מילוי אלקי

�יהי בית8 פתוח לרוחה , ש"וז. התחתוני
כדי , כי צרי8 שתעשה מעשי� טובי�', וכו

כדי , אותיות של אלקי� פתוחות' שיהיו ה
, לרוח ה, "לרוחה"ש "וז. לקבל בקרב� הרוח
  .אותיות דאלקי�' שהוא מילוי של ה
, הנשמות היוצאות ממנו, ובזיווג זה דאחור

�ש "וז. מפני שיצאו בחסרו) הלבנה, ה� עניי
שהנשמות : ל"ר, "ויהיו עניי� בני בית8"

. א"כמו שה� בני� לאו, )"ה� בני� לזו, שלנו
כ8 , א") לאו"וכמו שפנימיות שלה� עולה למ

. ) לה�"נו עולות להיות מהנשמות של
�) "וה� מ, בני בני� הרי ה� כבני�, ולפעמי

, כגו) מוסר עצמו על קדוש הש�, א"לאו
כעני) רבי . ש במעשה"וכ, אפילו במחשבה

כל שכ) , "כ8 עלה במחשבה"ש "וז, עקיבא
ולכ) אמר ויהיו עניי� בני . במעשה הנזכר

, יוד(ה "שהוא אחור דמ, ל"ק' עני גימ, בית8

' כ גימ"יוד הא ואו הא סה, יוד הא ואו, יוד הא

אמר צריכי� אנו להמשי8 אליה אחור ) 130
  .ה"ה שהוא ש� דמ"דמ

פירוש  " ואל תרבה שיחה ע� האישה"ואמר 
וצרי8 שלא יגביה האד� את . בשעת הזיווג

כי באומרו עוזר , דהיינו בשעת התפלה, קולו
�ובתפלה . הוא מעלה נשמתו למעלה, דלי

ש אל תרבה "וז. ל הזיווגהוא שואל ש� א
אל תרבו "כעני) שנאמר ', שיחה ע� וכו

אלא בחשאי ובלחש , תדברו גבוהה גבוהה
Bיצא הקול לחו �יתאחזו החיצוני� , שא

ואפשר שימנעו הזיווג ההוא או , בקול ההוא
כלומר " האישה"ואמר . יתדבקו בו לפחות

אמרו ' כשהיא פני� בפני� שהיא אשת ו
בה אחיזה '  יהיכדי שלא, שצרי8 בלחש

�וכל שכ) כשהיא אחור באחור כי . לחיצוני
" ו באשת חבירו"ק"ש "וז. אז יש חשש ביותר

' וכו, אל, כדלעיל א(היא אחוריי� ' כי הרי הר

הוא ,  ו"והכ,  של אלהי� שבו) 200שעולה 
ו אותיות וכ) "ה שבו דהיינו כ"האחור דמ
וזהו ביחוד של קריאת . ו"ו רכ"עולה חביר

ו ניתני� "ובבשכמל, באחור' אז הויכי , שמע
וצרי8 בחשאי ולכ) צרי8 , לה ציקי קדירה
מכא) אמרו חכמי� כל "ואמר . לאומרו בלחש

שמגביה קולו " המרבה שיחה ע� האישה
שהיא , בשעת הזיווג  גור� רעה לעצמו
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וג� מונע ממנו האור , שיתאחזו בו' הקליפ
וזה . והשפע שיהיה נמש8 לו מ) הזעיר

שהוא מה שהיה , ל מדברי תורהובוט, שאמר
במקו� שהיה , וסופו יורש גיהנ�. א"נמש8 מז

, נדבק ע� אישה זרה, לו לידבק ע� השכינה
�  .שהיא בסו= למטה מכול

  
 בפרטי מדת �ספר מסילת ישרי� פרק יא 

  הנקיות 
אבות (בהדיא שנינו , בעני) הדבור ע� האשה

כל המרבה שיחה ע� האשה גור� רעה ): א"פ
קול ): ברכות כד(שמיעה אמרו וב. לעצמו

, עוד בעני) זנות הפה והאוז). באשה ערוה
הדיבור בדברי הזנות או השמיעה , דהיינו

כבר צווחו ככרוכיא ואמרו , לדברי� האלה
ולא יראה ב8 ערות ): א"ירושלמי תרומות פ(

. ערות דיבור זה ניבול פה): דברי� כג(דבר 
בעו) נבלות פה צרות ): שבת לג(ואמרו 

דשות ובחורי שונאיה� של ישראל מתח
�כל המנבל פיו ): ש�(ואמרו עוד . מתי

�הכל ): ש�(ואמרו עוד . מעמיקי� לו גיהנ
אלא כל , יודעי� כלה למה נכנסת לחופה

אפילו גזר די) של שבעי� ', המנבל פיו כו
ואמרו עוד . הופכי� לו לרעה, שנה לטובה

  ):חגיגה ה(
ידי� מג, אפילו שיחה קלה שבי) איש לאשתו

ובעני) השמיעה הרעה . לו לאד� בשעת הדי)
א= השומע ): שבת לג(הזאת ג� כ) אמרו 

יפול ' זעו� ה): משלי כב(שנאמר , ושותק
�הרי ל8 שכל החושי� צריכי� להיות . ש

  :נקיי� מ) הזנות ומעניינו
שמה שאמרו על נבול , וא� לחש8 אד� לומר

אינו אלא כדי לאיי� ולהרחיק אד� מ) , פה
, ובמי שדמו רותח הדברי� אמורי�, העבירה

אבל מי שאמרו , שמדי דברו בא לידי תאוה
לאו מילתא הוא ואי) , דר8 שחוק בעלמא

עד כא) דברי , לחוש עליו א= אתה אמור לו
ל "כי מקרא מלא שהביאוהו ז. יצר הרע
 �על כ) על בחוריו לא ): ישעיה ט(לראית
כי כלו חנ= ומרע וכל פה דובר ' וגו' ישמח ה

הנה לא הזכיר הכתוב הזה לא עבודה , להנב
�אלא , זרה ולא גלוי עריות ולא שפיכת דמי

כול� מחטאת , חנופה ולשו) הרע וניבול פה
על : הפה בדיבור ועליה� יצאה הגזירה

ואת יתומיו ואת ' בחוריו לא ישמח ה
�אלא האמת הוא כדברי , אלמנותיו לא ירח

שנבול פה הוא , רבותינו זכרונ� לברכה
ומשו� זנות הוא , ו של הדיבור ממשערות

חוB מגופו של , שנאסר ככל שאר עניני הזנות
שא= על פי שאי) בה� כרת או מיתת , מעשה

מלבד , אסורי� ה� איסור עצמ�, בית די)
היות� ג� כ) גורמי� ומביאי� אל האיסור 

וכעני) הנזיר שזכרו במדרש . הראשיי עצמו
  :שהבאנו למעלה

  

 ִע� 9ְו%ל ַ�ְרֶ�ה ִ,יָחה, ְ�ֵני ֵביֶת8ָ
ַקל ָוחֶֹמר , ְ�ִאְ��� 'ְמר�. 10ָהִאָ/ה

ָ;ל , ִמָ;א) 'ְמר� ֲחָכִמי�. ְ�ֵאֶ�ת ֲחֵבר�
, ְזַמ) ֶ�'ָד� ַמְרֶ�ה ִ,יָחה ִע� ָהִאָ/ה

�ב�ֵטל ִמִ(ְבֵרי ת�ָרה, "�ֵר� ָרָעה ְלַעְצמ� ,
�  :ְוס�פ� י�ֵר� ֵ"יִהָ>

ַע ֶ�) 4ְַרְחָיה ְוִנַ�אי) ו(  ָה%ְרֵ�ִלי ְיה���
�ַע ֶ�) 4ְַרְחָיה א�ֵמר. ִקְ�ל� ֵמֶה , ְיה���
ֶוֱהֵוי ָד) , 11�ְקֵנה ְל8ָ ָחֵבר, ֲעֵ,ה ְל8ָ ַרב

  :12ֶאת ָכל ָה'ָד� ְלַכ= ְזכ�ת
                                                           

9
    פרק מז�ספר חרדי�   

קהלת (כל הדברי� יגעי� לא יוכל איש לדבר 
דכא) אסר בלאו דברי� , במדרש) ח, א

�דאמר הקדוש ברו8 הוא בראתי , בטלי
 �שמי� ולא יגעתי ואני יגע כשאת� מדברי

הוגעת� ) יז, מלאכי ב(דברי� בטלי� שנאמר 
  :בדבריכ�' את ה

  
10
   ש��ספר חרדי�   

‰˘‡‰ ÌÚ ‰ÁÈ˘ ‰·¯˙ Ï‡ , Ï˜ Â¯Ó‡ Â˙˘‡·
ÂÁÂÂ¯È·Á ˙˘‡· ¯Ó,) באשתו , )ה, אבות א

וקל וחומר , כשהיא טהורה קל וחומר נדה
וריבוי שיחה אסור אפילו . באשת חבירו

אלא רצו , )בהערה הקודמת(לאיש כדלקמיה 
לומר דאפילו לצור8 הכרחי ידבר ע� כל אשה 

כגו) באיזה ללוד דקראתו , בקצור מופלג
יוסי הגלילי שוטה בשביל מלה ' ברוריה לר

  ).ב"עירובי) נג ע(חת א
  
11
  זוהר חלק ב ד� קכח עמוד א    

אלא , מאי אשר ידבנו ליבו,  אשר ידבנו לבו
כמה דאת , דיתרעי ביה קודשא ברי8 הוא

) ש� עג כו(, ל8 אמר לבי) תהלי� כז ח(אמר 
) רות ג ז(, וטוב לב) משלי טו טו(, צור לבבי
, כלהו בקודשא ברי8 הוא קאמר, וייטב לבו

מניה תקחו את , שר ידבנו לבואו= הכא א
דהא תמ) אשתכח ולאו באתר , תרומתי
ומנא ידעינ) דהא קודשא ברי8 הוא . אחרא

כד חמינ) , אתרעי ביה ושוי מדוריה ביה
בחדוה ברעותא (דרעותא דההוא בר נש 

למרד= ולאשתדלא אבתריה דקודשא ) דלבא
ודאי , בלביה ובנפשיה וברעותיה, ברי8 הוא

כדי) בעינ) , ביה שכינתאתמ) ידעינ) דשריא 
�, למקני ההוא בר נש בכס= שלי

לאתחברא בהדיה , )ולאשתדלא אבתריה(
וקנה ועל דא קדמאי הוו אמרי , ולמיל= מניה

בגי) , באגר שלי� בעי למקני ליה, ל8 חבר
עד הכא בעי למרד= בתר , למזכי בשכינתא
או= הכי ההוא זכאה בעי . זכאה ולמקני ליה
, מקני ליה באגר שלי�ול, למרד= בתר חייבא

ויתכפיא , בגי) דיעבר מניה ההוא זוהמא
בגי) דיתחשב , ויעביד לנפשיה, סטרא אחרא

ודא איהו שבחא , עליה כאילו הוא ברא ליה
דיסתלק ביה יקרא דקודשא ברי8 הוא יתיר 

, ואסתלקותא דא יתיר מכלא, משבחא אחרא



  פרקי אבותפרקי אבות
1515  

                                                                             

בגי) דאיהו גרי� לאכפיא סטרא , מאי טעמא
, א יקרא דקודשא ברי8 הואולאסתלק, אחרא

ורבי� ) מלאכי ב ו(, ועל דא כתיב באהר)
. בריתי היתה אתו) ש� ה(וכתיב , השיב מעו)

ותב (כל מא) דאחיד בידא דחייבא , תא חזי
, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, )לגביה

מה דלא , איהו אסתלק בתלת סלוקי)
גרי� לאכפייא , אסתלק הכי בר נש אחרא

� דיסתלק קודשא ברי8 וגרי, סטרא אחרא
וגרי� לקיימא כל עלמא , הוא ביקריה

, ועל האי בר נש כתיב, בקיומיה לעילא ותתא
�וזכי , בריתי היתה אתו החיי� והשלו

וזכי , וזכי בהאי עלמא, למחמי בני) לבנוי
כל מארי דיני) לא יכלי) למיד) , לעלמא דאתי

ובעלמא דאתי עאל , ליה בהאי עלמא
ועל , א) דימחי בידיהבתריסר תרעי ולית מ

גבור בארB יהיה ) תהלי� קיב ג(דא כתיב 
הו) ועשר בביתו , זרעו דור ישרי� יבור8
  .'וצדקתו עומדת לעד וגו

  
   ספר ירמיה �שער הפסוקי� 

  :חרב אל הבדי� ונואלו
ל דרשו זה הפסוק אל "הנה רז) מזולתו(

, ועוסקי� בתורה, היושבי� בד בבד, ח"הת
ולכ) חרב היא . ישבמלשו) בדד , ל יחיד"ר

כי מי שאינו לוקח לו חבר , אותיות חבר
הנה ענשו הוא החרב בר , לעסוק בתורה

  :מינ)
  
12
   חלק ב שער ח �ספר שערי קדושה   

עוד יש מצות שאוכל פרותיה� בעול� הזה 
, כבוד אב וא�: והקר) קימת לו לעול� הבא

 �וגמילות חסדי� בגופו ובממונו לעניי
� חת) וכלה ולבקר והוא לשמח, ולעשירי

�, ולנח� אבלי�, ולקבור מתי�, חולי
�ועיו) , ולהכניס אורחי�, ולהלביש ערומי

והבאת שלו� בי) אד� לחבירו , תפלה בכונה
ובכלל זה , ומכל שכ) הוא עצמו ע� חבירו

ותלמוד תורה כנגד , הד) את חבירו לכ= זכות
כול� ובכלל זה השכמת בית הכנסת והמגדל 

  :בניו לתלמוד תורה
  

כ=  "כתב הרב החוזה בספרו קהלות יעקב
ד שהוא בחינת מלכות וכשהוא "נלע" זכות

המלכות ". כ= זכות"נוטה כלפי חסד נקרא 
ס "מפני שבה כלולי� ומונחי� י" כ="נקראת 
וידוע שהמלכות ". מאה אדני�"בסוד 

אני חבצלת "מתהפכת מדי) לרחמי� בסוד 
�ע� " כ= זכות"והנה ". השרו) שושנת העמקי

" חסד דנוקבא דזעיר"' ותיות והכולל גימא
 �  . אותיות14ע
  

 אורות הקודש להראיה עמוד שלב

אור , וכשהמחשבה האחדותית מתגברת היא
ועוונות ופשעי� , החסד והסליחה מופיע

�וכל מי שהוא מתקרב לחוגו של .נמחקי

ַהְרֵחק ִמָ/ֵכ) , ִנַ�אי ָה%ְרֵ�ִלי א�ֵמר) ז(
ְו%ל ִ�ְתָיֵא� , ְו%ל ִ�ְתַחֵ�ר ָלָרָ�ע, ָרע

  :13ְרָענ�תִמ) ַה�4

                                                                             

הנקודות של הטוב הגנוזות , צדיק טוב כזה
ע והר, במעמקי נשמתו מתנוצצות ובולטות

וה� ה� צדיקי� יסודי .הול8 ונאפס לגמרי
�שה� דני� את כל העול� כולו לכ= , עול
, ומאירי� את אור החסד על כל בריה, זכות

ושונאי� , אוהבי� לצדק את הבריות
�וה� ה� תלמידיו האמיתיי� של .לחייב

ולפעמי� יש .ההולכי� בדרכיו, אברה� אבינו
שאור החסד הוא גדול כל כ8 בקרב� עד שאי 

ומרוב שפעו הנ� , פשר לו להופיע במעשהא
�מפני שהחומר , מרגישי� חלישות בגופ

ומכל , בטבעו מוכ) הוא אל הדיני� והגבורות
מקו� ה� שואבי� אור חיי� ואומB ממקור 

וא= על פי שאי) העול� יכול .חסד עליו)
כמו שאי) העול� , לקבל את אור� כמו שהוא

מכל , כדאי להשתמש באור של יו� הראשו)
 �מקו� מתולדותיו של אור זה העול� מתבס

  .ג� כעת
  :יש חובה לדו) תלמידי חכמי� לכ= זכות

 ב ד� קנג"עולת ראיה ח

שמחייבת , "בצדק תשפט עמית8"המצוה של 
כל אחד לפי , לדו) את כל האד� לכ= זכות

, היא יסוד לתורת המוסר והיראה, ערכו
על כ) בהיות האד� ד) .המביא לכל שלמות

י� לכ= זכות הוא ד) את חכמKתלמידי
לפי , ובהיות� תמוהי�, דבריה� לכ= זכות

מוצא הוא , ההשקפה הראשונה השטחית
ומתחזק על , בה� טע� לשבח בעומק הרעיו)

כי יהיו דברי� של קודש , יד� בדר8 הטובה
אבל על . אמת נר לרגליוKשיצאו מחכמי

בהלכות (� "המבזה רבותיו כתב הרמב
בי� את שהוא מהדברי� המעכ) תשובה

וכ) ,מפני שלא יהיה לו ממי ללמוד, התשובה
חכמי� לכ= חובה לא Kהמטה את תלמידי

ודבריה� הקדושי� , נשאר לו מעמד מוסרי
Bכי ה, יהיו לו לרוע"�". פושעי� יכשלו ב

מצד מצב הזמ) , והנה בכל דור אפשר להזדמ)
, סבות פורעות את המוסר והיראה, ותאוותיו

אבל מי , כשלובזה עלולי� כל בני אד� לה
חובה Kחכמי� לכ=Kשהרגיל עצמו לדו) תלמידי

, לעבור בשאט נפש, הוא יל8 מדחי אל דחי
, תורהKעל דברי, ג� בלא הסתערות כח תאוה

ויוליכהו , ל אנו חיי� בה�"אשר רק מפי חז
את פועלי האו) ג� בשעה ששלו� על ' ד

  ישראל 
  
13
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש  

. 'הרחק משכ) רע וגונתאי הארבלי אומר 
) "זו' בחינות שבקדוש' בחינות כנגד ג' אמר ג

וכנגד� יש . 'ויסוד שלו המחבר� הרי ג
על ' ולזה אמר הכתוב יפקוד ה' בקליפה ג

א שהוא "לוית) נחש בריח שהוא כנגד הז
בריח המבריח מ) הקצה אל הקצה ועל לוית) 
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ְיה�ָדה ֶב) ַטַ�אי ְוִ�ְמע�) ֶ�) ָ�ַטח ) ח(
�%ל , ְיה�ָדה ֶ�) ַטַ�אי א�ֵמר. ִקְ�ל� ֵמֶה

�ְכֶ�ִ:ְהי� . ַ�ַע, ַעְצְמ8ָ ְ;ע�ְרֵכי ַהַ(ָ:ִני)
ִיְהי� ְבֵעיֶני8ָ , ַ�ֲעֵלי ִדיִני) ע�ְמִדי� ְלָפֶני8ָ

�ִיְהי� , י� ִמ6ְָפֶני8ָ�ְכֶ�ִ>ְפָטִר. ִ;ְרָ�ִעי
ְ;ֶ�ִ<ְ�ל� ֲעֵליֶה� ֶאת , ְבֵעיֶנ8ָ ְ;ַזָ;ִאי)

  :ַהִ(י)
ֱהֵוי ַמְרֶ�ה , ִ�ְמע�) ֶ�) ָ�ַטח א�ֵמר) ט(

�, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִ�ְדָבֶרי8ָ, ַלֲחק�ר ֶאת ָהֵעִדי
  :3ָ�ֶא ִמ��ָכ� ִיְלְמד� ְלַ�ֵ<ר

.  ִקְ�ל� ֵמֶה�14)ְ�ַמְעָיה ְו%ְבַטְלי�) י(
, ֱאה�ב ֶאת ַה3ְָלאָכה, ְ�ַמְעָיה א�ֵמר

                                                                             

נחש עקלתו) היא הנוקבא אשר דרכיה 
ג את התני) אשר בי� מעוקשת ומעוקלת והר

זה הוא היסוד המחבר� כי הקדושה נקרא חי 
צ שחיטה "ח אשר ה� אחוזי� ש� א"ולכ) ת

ה ויאס= "אלא אסיפת) זו היא שחיטת) כמש
רגליו אל המטה גבי יעקב וכ) ויאס= אל עמיו 
הנאמר בצדיקי� כי ה� כול� חיי� אבל 

נאמר והרג ' וההריג' אשר ש� המית' בקליפ
י� כי '  היסוד דנוקבא הנקאת התני) שהוא

שערי� ' ביסוד דאמא נאספי� קיבוB כל הנ
י ויסוד דרחל נקרא י� וכנגדו "מ' שבה ונק

 הרחק משכ) רעיש י� וכנגד זה אמר ' בקליפ
 זהו ואל תתחבר לרשע. זה הוא בחינת היסוד

 זה ואל תתייאש מ) הפורעניות. בחינת הזעיר
  .הנוקבא וזה הוא מלת פורעניות לשו) נקבה

  
14
   נהר כה � מעי" ה �ספר חסד לאברה�   

ודע כי אליעזר עבד אברה� היה תחילה 
נשמה קדושה שנתנה תו8 קליפת כנע) 

וכשנולד אליעזר יצאת אותה הנשמה , הארור
כ "ואח, מאותה הקליפה הארורה ונקרא ברו8
והיה , הוברר יותר ונתגלגל בכלב ב) יפונה

לגמרי כדי שיצא , ל"מתענה כל ימיו כדברי רז
וכאשר רצו ישראל , מכלל ארור הראשו)

ב "לכנוס לארB ושלחו מרגלי� נתעברו הי
, ב מרגלי� כדי שלא יחטאו"שבטי� בי

ונשמת לוי נתעברה ביהושע ב) נו) ויהודה 
לפי שהיו , ולא נסתלקו מאלו השני�, בכלב

כלב גלגול אליעזר עבד אברה� לזה נשתטח 
רר כ הוב"ואח, ]להתפלל[אברה� ] קבר[על 

ג� נתגלגל , יותר ונתגלגל בבניהו ב) יהוידע
כ בניהו ויהודע "ואח, ביהוידע אביו של בניהו

, אב וב) נתגלגלו בזכריהו ויהוידע אביו, אביו
וזכריהו לפי שחיר= את ישראל שאמר למה 

י נענש ונתגלגל רוחו ונפשו "עזבת� את י
כ רוח "ואח, בשני גרי צדק שמעיה ואבטליו)

ר משה קורדווירו "במההזכריהו נתגלגלה 
ר אליהו די "ונפש זכריהו במהר, ה"זלה

  :ולכ) היו אוהבי� זה לזה, ה"וידאש זלה
  

 ספר גלגולי נשמות �ע מפאנו "כתבי הרמ
   אות ס �

ְו%ל ִ�ְתַוַ(ע , 15�ְ,ָנא ֶאת ָהַרָ�נ�ת
  :16ָלָר��ת

                                                                             

בניו של סנחריב אדרמל8 ושראצר על שהרגו 
�, ה� באו בגלגול שמעיה ואבטליו), אביה

ל שמעיה ואבטליו) "וכ) אמרו רבותינו ז
  ).ב"סנהדרי) ד= צו ע.( בניו של סנחריב]מבני[
  

15
 בפרטי �ספר מסילת ישרי� פרק יא   

  מדת הנקיות 
�ל אשר הורונו והדריכונו "חכמינו ז, ואמנ

): אבות פרק א(אמרו . תמיד בדרכי האמת
ואמרו . אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות

פשוט נבילתא בשוקא ולא ): פסחי� קיג(עוד 
ואמרו . הנא אנאכ, גברא רבא אנא, תימר
לעול� יעבוד אד� ): בבא בתרא קי(עוד 

  :עבודה שהיא זרה לו ואל יצטר8 לבריות
  

 בביאור מדת �ספר מסילת ישרי� פרק כב 
  הענוה 

משנה ערוכה , שנאת הרבנות ובריחת הכבוד
אהוב את המלאכה ושנא ): א"אבות פ(היא 

הגס לבו בהוראה : ואמרו עוד, את הרבנות
כעי) זה עירובי) (ואמרו , שוטה רשע וגס רוח

, כל הרוד= אחר הכבוד בורח ממנו): ג"י
אל תצא לריב ): פסיקתא רבתי(ואמרו עוד 

לעול� אל תהי רB אחר השררה למה , מהר
למחר באי� , פ) מה תעשה באחריתה

�עוד . ושואלי� ל8 שאלות מה אתה משיב
ש� רבי מנחמא בש� רבי תנחו� כל המקבל 

מנה אינו אלא עליו שררה כדי ליהנות מ
  :כנוא= הזה שהוא נהנה מגופה של אשה

  
16
  תיקוני זהר ד= כ עמוד א   

ה לפי "יעקב אעויעקב בגי) דקריב לה לבעלה 

י תפילת ערבית שתהיה "שתיק" את השכינה ע
א "מוכנה ומתוקנת לעלות בבקר לאצילות דז

 בתפילת ערבית שתיק",  בפגיעה דיליהבעלה 
 כדי לסייע לשכינהלדורות , ודאי עביד לה חובה

כשיורדות הארות , וכד אתא שמשא בשחרית

א בשחרית בתהילות לאל עליו" לעול� "יסוד דז

 דאתמר הבריאה להעלות את המלכות לאצילות
כלומר כי , �"אלקי'  כי שמש ומג) הא"בזביה 

אתמר ביה א ומג" היא המלכות  "שמש הוא ז
א נקרא שמש "הרי ז,  ויזרח לו השמשא"בז

ורדת לבריאה להעלות את המלכות שהארתו י

את  ואיל8 קשר לה מאור הבקר מתמ) לאצילות

,  דאיהו קשר דתפלי) דידא"דז,   עמיההמלכות
נקודת הכתר דרחל כשעלתה באור הבקר 
מהבריאה נקשרת בזרוע שמאל בסוד תפילי" של 

 קשיר לה עמיה דלא תזוז מניה ל "ר, יד
כי נקודת הכתר היא שורש רחל , לעלמי)

ומפרש , פ בזרוע השמאלית"מותה ונקשרת פבועצ

לפי שהיא בבחינת  מסטרא דשמאלא עוד 

דאינו) ,  קשיר לה בתפלי) דידלכ" , גבורה
 אבל , א"שהיא הגבורה דז, בדרועא שמאלא
 שוי א שהוא בבחינת חסדי� "זמסטרא דימינא 

א "ל הרשימו דמוחי" דז"ר, לה כתרא על רישיה
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ִהָ?ֲהר� , ֲחָכִמי�, %ְבַטְלי�) א�ֵמר) יא(
�3ָ�ֶא ָתח�ב� ח�ַבת ָ"ל�ת , ְ�ִדְבֵריֶכ

�� ְוִיְ�, 17ְוִתְגל� ִלְמק�� ַמִי� ָהָרִעי�
�, ַהַ�ְלִמיִדי� ַהָ�ִאי� %ֲחֵריֶכ� ְוָימ�ת

  :ְוִנְמָצא ֵ�� ָ�ַמִי� ִמְתַח6ֵל
ִה6ֵל .  ִקְ�ל� ֵמֶה�18ִה6ֵל ְו3ַ�ַאי) יב(

א�ֵהב , ֱהֵוי ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ֲהרֹ), א�ֵמר

                                                                             

א בבקר "זשואב וממשי$ , שנסתלקו בלילה

  . תפלי) דרישאונכנסי� בו ונעשי� לו סוד 
 דאיהי קשירא אחר תפילת שחריתוהאי ביומא 

א כל "א אב"המלכות קשורה ע� ז, ע� בעלה

ואז , היו� בכוח רשימת המוחי" הנשארי� בה�

ל א� "ור, לשו" שחראתמר בה ישחרונני 
ל שיהא הוא "יבקשוני בעסק התורה כמאמר חז

 ואז ) ב"סנהדרי" ד� טז עי ב"רש(מעורר השחר 
שהשכינה תשרה ע� ישראל להציל� , ימצאונני

שג� רשימו דמוחי"  אבל בליליא מכל צרות�
והמלכות יורדת , ז"" נפרדי� זמ"וזו, מסתלקי�

 שאז המלכות היא בגלות,  דאיהי גלותאלבריאה
א נשאר באצילות "שאז ז, דאיהי לבר מבעלה

עצמה שהיא שולטת ב, ואיהי רשות בפני עצמה

אל , אל תתודע לרשותאתמר בה בבריאה 
תבא לפניה בלי עסק התורה בחצות לילה כי היא 

 ובגי) דא אמר דוד א� את) שנת בבחינת דיני�
ה לא היה יש" רק שיתי" "כי דהעלעיני וגומר 

עד אמצא נשמי חסר חד כי לא לטעו� טע� מיתה 
' שתתיחד המקו� שהוא המלכות ע� ה' מקו� לה

י עסק התורה היה גור� "ה ע"י דהעכ, א "שהוא ז
מתוק "הבאור הועתק מפירוש . ""יחוד עליו" דזו

 ריא בש� השעת רצו" מהרב �דפי� רי " מדבש
  .ל"המקובל רבינו שלמה הכה" זצוק

  
17
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש   

 ÌÈÓ ÌÂ˜ÓÏ ÂÏ‚˙Â ˙ÂÏ‚ ˙·ÂÁ Â·ÂÁ˙ ‡Ó˘
ÌÈÚ¯‰נחש שר= '  כבר נודע כי ד �קליפות ה

רב והרביעי הוא נקרא צמאו) אשר אי) ועק
 �מי� והוא בסוד גלות ישמעאל מי� עכורי

 �] א מי� הזכי�"נ[היוצאי� מתו8 מי� הרעי
של אברה� וה� סוד מי� הזדוני� שאמר 

' ס למקו� מי� הרעי� ולכ) הי"ה וז"דהמע
ראוי ישמעאל למות בצמא לולא כי נענה 

�  :ה"ז מהרב זלה"ג. באשר הוא ש
  
18
   הקדמה לו �גולי� שער הגל  

הנה הלל הוא בחינת . עני) הלל ושמאי
ולכ) הלל , הנקראת רחל, הפני� של המלכות

ולכ) הוא , שהוא הפני� שלה, י"אדנ' הוא בגי
אבל שמאי הוא בחינת האחור . )"חסד ולא די

, ו"ד וקס"כי שמאי בגימטריא קפ, של לאה
, ג"ב ס"ה דע"שה� האחורי� של ההוי

. נפי) וניתני� אל לאההיוצאי� מ) זעיר א
ולכ) . ולהיותו בחינת אחורי� הוא די) וגבורה

ולפי שלאה קדמה אל . ג"ה� חו, הלל ושמאי
ה בכל "ש קודמי� לדברי ב"כ) דברי ב, רחל

  .התלמוד
  :שער הגלגולי� ש�

�א�ֵהב ֶאת ,  ְור�ֵד= ָ�ל��19ָ�ל�
  :ָרה �ְמָקְרָב) ַל��20ַהְ�ִר:�ת

                                                                             

שרש , רבוא נצוצות' היה נצוB אחד מס, הלל
ולכ) , המתגלגל בכל דור ודור, ה"נשמת מרע

  .כ שנה"וחיו ק, ני�שניה� היו ענות
  

   פרשת כי תצא �ספר טעמי המצות 
בעניי) לא תביא אתנ) זונה ומחיר כלב בית 

  :ג� שניה�' כי תועבת ד' ד
ה "ל ס"והלל היה מבחינת רחל שכ) עולה הל

והנה בית שמאי ובית , י שברחל"כמני) אדנ
ש דרש ג� "הלל נחלקו בזה הפסוק דב
ה דרשו ה� "שניה� לרבות שינויה� וב

ועבה ולא שינויה� כי כל אחד דיבר כפי ת
בחינה שהוא נאחז בו כי שמאי שהיה 
מבחינת לאה שש� הדי) יותר קשה והקליפה 
 �יותר קשה שהוא במקו� חסדי� המכוסי
ולכ) אמר כי ג� שינויה� של הקליפה תועבה 
כי לכ) דרש ג� לרבות כי ידוע שריבוי 
בנוקבא יע) שעיקרה רבוי כי בתחלה נברא 

כ לקח צלעו וריבבה ומש� נברא "חאד� וא
) שה� הריבוי� ") וגמי"הנוקבא ולכ8 אתי

בנוקבא אלא שג� הוא בלאה ואת הוא ברחל 
ת "וזהו א' עד ת' ב אתוי) מא"ת הוא כ"כי א
' ה כמו שג� אדני דנוק"� עולה ס"ת וג"כי א
� הרי "ב אתוו) כנזכר וע� הג"ת ה� כ"כי א

ר ב נשא"ת שהוא כ"והא) 43+22=65(ה "ס
ברחל וג� נשאר בלאה לכ) הלל שהיה 
מבחינת רחל שלא היה בה די) הקשה כמו 
בלאה כי היא במקו� חסדי� המגולי� אמר 

תועבה כי אי) ' ה� תועבה ואי) שינויה
כ קשה לתעב ג� השינוי נמצא כי "הקליפה כ

לפי מקומו שהוא נאחז כ) ראוי להיות כל) 
שאינו מבחינת שהוא ' ה קשי"אמרו ג� לב

ש כי אלו ואלו " בו כי ג� הוא בלאה וזנאחז
דיבר אמת ' חיי� כי כל אחד וא' דברי אלדי

  .לפי מקומו אלא שההלכה הוא לפי הזמ)
  
19
 ספר �ל על התורה "ל ז"פירוש הרמח   

   שמות
לפי שהיה , ואהר) היה ראשו) שזכה לזה

ÌÂÏ˘ Û„Â¯Â ÌÂÏ˘ ·‰Â‡ , הוא סוד �שהשלו
ש לאשתו וכשהיה משי� שלו� בי) אי, הזיווג

נמצא . )"כ8 היה גור� זיווג למעלה בזו
שהכה) גדול היה עיקִרי בתיקו) של הקרבנות 

, בגדי�' ולכ8 היו לו ח. שהוא סוד הזיווג
להורות שעל ידו נעשה הזיווג העליו) בסוד 

של כה) ' בגדי� היו ד' ומאלו ח. י"יאקדונק
להורות שהיה כלול בו ג� כ) כחו של , הדיוט

ובשביל ,  הוא היה צרי8 אליווג�, כה) הדיוט
  :זה נקרא גדול

  
א על "ו זיע" הקדמת מוהרח�ספר ע0 חיי� 
  שער ההקדמות

אני הכותב משביע בשמו הגדול יתבר8 לכל 
מי שיפלו הקונרטסי� אלו לידו שיקרא 
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וא� אְותה נפשו לבוא בחדרת , הקדמה זאת
יקבל עליו לגמור ולקיי� כל , החכמה זאת

 יוצר בראשית שלא מה שאכתוב ויעיד עליו
יבוא אליו היזק בגופו ונפשו ובכל אשר לו 

והבא לטהר . ולא לאחרי� תחת רודפו טוב
להשיג יראת ', ולקרב ראשית הכל יראת ה

העונש כי יראת הרוממות שהוא יראה 
הפנימית לא ישיגוהו רק מתו8 גדלות 

לבער ' החכמה ועיקר מגמתו בידיעה הזה יהי
אי� העוסקי� קוצי� מ) הכר� כי לכ) נקר

בחכמה הזאת מחצדי חקלא ובודאי 
שיתעוררו הקליפות נגדו לפתותו ולהחטיאו 
לכ) יזהר שלא לבוא לידי חטא אפילו שוגג 
שלא יהיה לה� שייכות בו לכ) צרי8 ליזהר 

ה מדקדק ע� הצדיקי� "כי הקב, מהקלות
לכ) צרי8 לפרוש עצמו מבשר , כחוט השערה

ת סור מרע וצרי8 הזהר, ויי) כל ימות השבוע
ועשה טוב ובקש שלו� בקש שלו� צרי8 

 ולא להקפיד בביתו על ¯ÌÂÏ˘ Û„Âלהיות 
  :ו"ש שלא יכעוס ח"דבר קט) וגדול וכ

  
 דרוש לשבת �ספר שיח יצחק חלק א 

  פרשת בראשית  
אשר , דברי� היו אבותינו הקדושי�' ואלו הג

ליל8 בדרכיו מעצמ� , התהלכו לפניו יתבר8
�להיות , ו וחסדואברה� במדת טוב, בה

אהבת שלו� באה ( אוהב שלו� ומקרב הבריות

וזו מידת , ה"מידתו של אברה� אע, ממידת החסד
תומי$ ואורי$ "אהר" הכה" שהוא בחסד בסוד 

 לאמונתו ))8,דברי� לג" (לאיש חסיד$
לגמול ' ובהליכתו בדרכי ה, ולעבודתו יתבר8

�בזה , להאכיל לרעבי�, חסד ולהכניס אורחי
ש "כמ,  ע� מדת חסדו יתבר8נתאחד ממש

כי ידעתיו למע) אשר יצוה את בניו לעשות "
  ":צדקה ומשפט

  
  ל על נביאי�"פירוש הרמח

,  זהו ששנינו)6,מלאכי ב(,"ורבי� השיב מעו) "
שהבריות , אוהב את הבריות ומקרב) לתורה

הוא היה מקרב , שהיו לחוB בסוד החיצוניות
�בי� ור", וזהו, בסוד הפנימיות, אות� לפני
  ".השיב מעו)

  
20
   אות מד �ספר אור תורה   

כי , ונמצא שאי אפשר לבוא למדרגת אהבה
שאז הוא אוהב , א� כשעוסק בתורה לשמה

�, ד ה� שוי�"ה ואח"ולכ) אהב, את המקו
שאהבה בא על ידי שמתיחד ומתדבק בשמו 

, וג� הוא אוהב את הבריות. יתבר8 כמבואר
א כמו שהו, מאחר שמתדבק בדרכיו יתבר8

 Bיתבר8 משפיע בטובו לכל בריותיו וחפ
�. כמו כ) אוהב הוא את הבריות כל�, בטובת

על ידי , וג� מאחר שהוא המשפיע לה� חיות
וא� כ) אי) ל8 , עסק התורה שהכל תלוי בה
  .אוהב את הבריות יותר מזה

  

ֲאַבד , ְנַגד ְ�ָמא, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יג(
�ְדָלא ָיֵלי=. ָיֵסי=, �ְדָלא מ�ִסי=. ְ�ֵמ� ,

  :ֳחָל=, 21�ְדִא�3ֵ�ַ�ְ ְ�ַתָ"א. ְקָטָלא ַחָ:ב
ִמי , ִא� ֵאי) ֲאִני ִלי, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יד(

ְוִא� לֹא . ָמה ֲאִני, �ְכֶ�ֲאִני ְלַעְצִמי. 22ִלי
  :ֵאיָמָתי, יוַעְכָ�

                                                           
21
  זוהר חלק א ד� מב עמוד א   

מא) דקארי ותני , רזא דאשתמש בתגא חל=
 דא הוא מא) דידע לסדרא ,שית סדרי משנה

ולקשרא קשורא ויחודא דמאריה כדקא 
אלי) אינו) דמקדשי) שמא קדישא , יאות

  .דמאריהו) בכל יומא תדיר
  

  זוהר חלק ב ד� קטז עמוד א 
שמוש בעלמא די) ) א דאית"ס(ובגי) דלית 

אוקמוה מארי מתניתי) כל המשתמש , בתגא
, דתגא לתתא בעלמא די) איהו, בתגא חל=

אבל בעלמא דאתי , שמושא דאתוו)נקודה 
ובגי) דא ספר תורה . לית שמושא באתוו)

ובגי) דא , אלא תגי), לית ביה נקודה באתווי
והכי מא) , מא) דמשתמש בספר תורה חל=

עליה אוקמוה , דמשתמש במי ששונה הלכות
  :דאשתמש בתגא חל=, רבנ)

  
  זוהר חלק ג ד� כט עמוד ב 

והכי תלמידי חכמי� בנוי דמלכא 
, אתקריאו שבתות וימי� טובי�, מטרוניתאו

דלאו אינו) בעלי מלאכה , ולית לו) מדילהו)
אגרא דילהו) , בנוי דחולי), כשאר עבדי)

לענגא לו) בכל , בעלמא די) ובעלמא דאתי
ולאוקרא לו) בלבושי) , מיני מאכל ומשתה

כגוונא דשבת דאתמר ביה כבדהו , שפירי)
תות כל מה דעבד בר נש לשב, בכסות נקיה
�ומא) דמחלל . אית למעבד לו), וימי� טובי

והכי מא) דאשתמש בתגא , שבת חייב סקילה
והכי הוא המשתמש במי ששונה , חל=

וכל שכ) המבזה , דמחלל תורתיה, הלכות
, כאילו מבזה שבתות ומועדות, ליה

כל המבזה את , ואוקומוה מארי מתניתי)
וכגוונא דכל . המועדות כאלו כופר בעיקר

הכי כל , ת המקדש אתקריאו קדשמאני בי
אינו) דמשמשי תלמידי חכמי� אתקריאו 

ותלמידי דרב דאינו) לקבל אברי� , קדש
  .אתקריאו קדש קדשי�, דגופא

  
   חלק א שער ה �ספר שערי קדושה 

כלל ) קבלה מעשית(לא ישתמש בשמות הקדש 
  .ודאשתמש בתגא חל=

  
22
   זוהר חלק ב ד� קטו עמוד ב  

 לי מי úåëìî א� אי) אני ,ובגי) דא קא רמיז
äðéáי ודאי עולמו של יובל"מ,  לי.  
  

   פרשת כי תשא �ספר מגיד מישרי� 
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בפרשת כי , לאדר ראשו)' אור ליו� שבת ד
' תשא ומאמר א� אני כא) הכל כא) וכו

מסכת סוכה ד� נג עמוד א תניא אמרו עליו על (
הלל הזק" כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר 

 )הכל כא" וא� איני כא" מי כא" כ" א� אני כא" 
חזק ואמB רק כי תדבק בי ובתורתי ויראתי 
ומשניותי ולא תפריד מחשבת8 אפילו רגע 

ואני עמ8 כמו דאמר הלל א� אני כא) , אחד
 ואזהר ãåñé, ל ידיע" וכúåëìîי ידיע "אנ', וכו

דלא ינקוט בר נש ספירי) עילאי) וישבוק 
ני האד� הלל הזק" בא להזהיר את בלמטרוניתא 

. שלא יאחזו בספירות עליונות ויעזבו את המלכות

דכל מא) דבעי למיעיל לא יכיל למיעל אלא 
שהרי מי שמבקש להיכנס לספירות עליונות , בה

וכ$ והיינו דקאמר אינו יכול להיכנס אלא דרכה 

וכ" (א� אני דהיינו מלכות כא) הוא הפירוש 

י במסכת סוכה ד� נג עמוד א א� אני "פירש רש
 דורש היה לרבי� שלא יחטאו �א" הכל כא" כ

א� אני כא" הכל כא" , בשמו של הקדוש ברו$ הוא
ושכינתי שרויה בו , כל זמ" שאני חפ0 בבית הזה

וא� תחטאו , יהא כבודו קיי� ויבאו הכל כא"

הכל כא) דהיינו ) ?מי יבא כא", ואסלק שכינתי
היינו יסוד וספירות , צדיק וספירי) דעליה כא)

א� אי) אני כא) דהיינו מלכות דלא ושעליו 
אי) הכל כא) דצדיק וספירי) , תיעיל בה

והיינו דקאמר א� אי) .דעליה אי) משתכחי)
כלומר אי לא אינקוט אני , אני לי מי לי

דהיינו מלכות מי לי כלומר למא) מספירי) 
א� לא אאחוז במלכות , עילאי) יכילנא למיסב

י וכשאנ? מי מספירות עליונות אוכל לקחת
לעצמי כלומר כד נקטינא אני דהיינו מלכות 
ונקטינא לה לעצמי דהיינו מלכות תתאה 

מה אני כלומר דההיא , א עצ� מעצמי"כד
ה דסליק "דהיינו שמא דהוי, שעתא מדבקנא

כשאני מתחבר ע� , ה ומחברינא ליה ע� אני"מ
ממש כמו ע� האישה " אני"המלכות הנקראת 

 התפארת בה שהיא עצמי זוכה אני לעלות לספירת
" מה"' א במילוי אלפי" שהוא גימ"ה ב'יש ש� הוי

ועוד יש לומר שהוא המלכות " אני"ומחברו ע� 
א� דהיינו פירוש נוס� לא� אי" אני לי מי לי 

אי) דהיינו , א כי א� לבינה תקרא"בינה כד
אני היינו , א והחכמה מאי) תמצא"כד, חכמה
רח לי היינו דמגדל הפו, מי היינו בינה, מלכות

וא� לא עכשיו אימתי , ד"באויר ורזא דיו
כלומר דהא בכל שעתא איצטר8 לאשפעא 

  :עד כא) למאמר א� אני כא), בכנסת ישראל
  

ש� ' שי� לב שהלל גימ: אמר אליהו המלקט
  ".אני"אדנות שהוא המלכות הנקראת 

  
 בביאור מדת �ספר מסילת ישרי� פרק ב 

  הזהירות 
לא ' ה, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו

, א8 א� האד� מפקח על עצמו. 'יעזבנו וגו
אז הקדוש ברו8 הוא עוזרו וניצול מ) היצר 

, אבל א� אינו מפקח הוא על עצמו, הרע
כי . ודאי שהקדוש ברו8 הוא לא יפקח עליו

והוא כעני) . מי יחוס עליו, א� הוא אינו חס

. ֲעֵ,ה ת�ָרְת8ָ ֶקַבע, 3ַ�ַאי א�ֵמר) טו(
ֶוֱהֵוי ְמַקֵ�ל , ֱאמ�ר ְמַעט ַוֲעֵ,ה ַהְרֵ�ה

  :23ֶאת ָ;ל ָה'ָד� ְ�ֵסֶבר 4ִָני� ָיפ�ת
ֲעֵ,ה ְל8ָ , ַרָ�) ַ"ְמִליֵאל ָהָיה א�ֵמר) טז(

ְו%ל ַ�ְרֶ�ה , ְוִהְס6ֵ�ַק ִמ) ַהָ	ֵפק, ַרב
  :Aֵ24ר ֳאָמד�תְלַע

                                                                             

ברכות (מה שאמרו רבותינו זכרונ� לברכה 
. אסור לרח� עליוכל מי שאי) בו דעה ): לג

א� אי) אני לי מי ): אבות ג(והוא מה שאמרו 
  .לי
  
23
   השקת יט �ספר חסד לאברה�    

העני) להיות האד� דומה לקונו בסוד מדת 
שה� , צרי8 שיהיו בו גופי פעולות, הכתר

  :עיקר ההנהגה 
ומקבל אד� בסבר פני� , פניו מאירות תמיד

 כעני) אור פני הכתר שה� תמיד רצוי, יפות
�ואי) שו� אוד� ודי) נכנס ש� , ואור פני

וכל המסתכל , כ8 אור פניו לא ישונה, כלל
בה� ימצא בה� השמחה והאור והסברת 

�ושו� , והרי סוד הפני� יאירו תמיד, פני
סיבה לא יטריד הסברת פני� טובי� לכל 

  .משו� עניי)
  
24
  ספר עבודת הקודש חלק ג פרק כ    

) דמסכת אבות שנינו רב' ובפרק א
גמליאל אומר עשה ל8 רב והסתלק מ) הספק 

יראה לי שבא זה . ואל תרבה לעשר אומדות
להזהיר החכ� שלא ישע) על , ה"השל� ע

אבל , בינתו בסתרי התורה ובטעמי המצות
ולא ישקל� בשקל , יעשה לו רב לקבל� ממנו

כי ההול8 בה� מהל8 השכל , עיונו וסברתו
ל על ונק, חי חיי� מסופקי�, העיוני המופתי

כמו שיקרה בכל דור , זולתו לסתור דעתו
 �למתפלספי� ההולכי� אחרי שקול דעת

�כי מה שיביא זה מופת על , ושרירות לב
ולזה , זה בא במופת על סותרו, מציאותו

, הזהיר באמרו עשה ל8 רב והסתלק מ) הספק
 �ואמרו בירושלמי דפסחי� בריש אלו דברי

  :כל תורה שאי) לה בית אב אינה תורה
במדרש אמרו אינו דומה לומד ו

�הלמד , תורה מעצמו ללומדה מאחרי
, הסתו� מתגלה, מאחרי� תלמודו עומד
הלמד מעצמו אי) , והוא מסולק מ) הספקות

והספקות , לבו נוקפו ומשתכח, תלמודו עומד
הנה בארו כי המקבל חכמתו . עולי) עליו

ואי איפשר לסותרה , מאחרי� עומדת לעד
�, ל מרבו ורבו מרבוכי כ) קב, בשו� פני

מה שאי איפשר לעיו) , והסתו� מתגלה
לפי שהוא , השכלי לגלותו ולא להשיגו

, ולזה צרי8 רב לקבלו ממנו, למעלה ממנו
לפי שהוא בטוח , והוא מסולק מ) הספקות

וחי בו חיי� בטוחי� , כי מה שקבל הוא אמת
�  :וקיימי� לא תלויי
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ָ;ל ָיַמי ָ"ַדְלִ�י , ִ�ְמע�) ְ�נ� א�ֵמר) יז(
�ְולֹא ָמָצאִתי ַל"�= ט�ב , ֵבי) ַהֲחָכִמי
ְולֹא ַה3ְִדָר� ה�א . 25ֶא6ָא ְ�ִתיָקה
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 יסוד אימא נקרא שתיקה ועיי) פרק לקמ)  

סייג "משנה יג בדברי רבי עקיבא ' פרק ג
  ".לחכמה שתיקה

  
  

  :שבח מידת השתיקה
   חלק ב שער ה �ספר שערי קדושה 

כי , שיחה בטלה גורמת לידי עבירות גדולות
 �הרי אפילו ישב בטל הרי זה מושב לצי

�כנזכר לעיל בעני) , ונענש ענשי� גדולי
מכל שכ) השח שיחות בטילות , הליצנות
 עוד שמביא לידי לשו) הרע ולא, בפועל

  :ורכילות וליצנות ומספר בגנות חבירו
השח ) ב"ט ע"יומא ד= י(ל "ואמרו רבותינו ז

' דברי� ו(שיחה בטלה עובר בעשה שנאמר 
ואמרו על רב) יוחנ) ב) זכאי , ודברת ב�) 'ז
� פרק ב"רמב(ועל רב ) א"ח ע"סוכה ד= כ( '

שמימיה� לא שחו שיחת ) 'מהלכות הלכה ט
) ז"א מי"אבות פ(ל "ואמרו רבותינו ז, )חולי

וכתיב , לא מצאתי לגו= טוב אלא שתיקה
ישב בדד וידו� ית) בעפר ) ח"כ' מיכה ג(

מות וחיי� ביד ) א"ח כ"משלי י(וכתיב , פיהו
) ג"ג מי"אבות פ(ל "ואמרו רבותינו ז, לשו)

' קהלת ה(ואמר שלמה , סיג לחכמה שתיקה
ר להוציא אל תבהל על פי8 ולב8 אל ימה) 'א

דבר לפני האלהי� כי האלהי� בשמי� ואתה 
�  :על הארB על כ) יהיו דברי8 מעטי

האמנ� ) ט"חולי) ד= פ(ל "ואמרו רבותינו ז
מה אומנותו ) ח"תהלי� נ(אל� צדק תדברו) 

�, של אד� בעול� הזה ישי� עצמו אל
רבי כד ) א"ג ע"חגיגה כ(ל "ואמרו רבותינו ז

כי ) 'וס דעמ(הוה מטי להאי קרא הוה בכי 
הנה יוצר הרי� ובורא רוח ומגיד לאד� מה 

אפילו שיחה קלה שאד� משיח ע� , שיחו
 �אשתו ואפילו דברי� שאי) בה� ממש ה
נכתבי� על פנקסו של אד� וקוראי� לפניו 

  :בשעת מיתתו
ל שתיקתו של אד� "ואמרו רבותינו ז
והענוה היא ראש ליראת , מביאתו לידי ענוה

�סק בתורה יהיה ובשעה שאינו עו, שמי
 �דומ� ומדביק שפתותיו זו לזו כשתי ריחי
ששוכבות זו על זו מפני שצדקותיו וזכיותיו 
של אד� כול� אינ� מספיקות במה שיוציא 

אשרי מי שישי� עצמו אל� וחרש , בשפתיו
וכל כ8 למה כדי שלא יחטא , חגר וסומא

�וכ) דוד , ויחייב עצמו ואת איבריו לגיהנ
ואני כחרש לא ) א"א י"תהלי� ל(הוא אומר 

  :אשמע וכאל� לא יפתח פיו
לית ל8 הבל ) א"ט ע"ב נ"ח(ובספר הזוהר 
וכל אנו) מלי) דאשתדל בהו , דלית ליה קלא

בר נש דלאו אינו) לפלחנא דקודשא ברי8 
הוא ההיא מלה אתעביד מנה הבל ושטאת 

ְוָכל ַה3ְַרֶ�ה . 26ֶא6ָא ַה3ֲַעֶ,ה, ָהִעָ<ר

                                                                             

וכד נפקא נשמתיה ההוא הבל , בעלמא
' אשמואל (ודא איהו , מגלגלא ליה בעלמא

ואת נפש אויבי8 יקלענה בתו8 כ= ) ה"כ
ותלבש ) ב"ג ע"ג קפ"ח(ואמרו ש� , הקלע

אסתר מלכות אוליפנא כל מא) דנטיר פומיה 
  :ולישניה זכי לאתלבשא ברוח קודשא

 אי" ל$ הבל שאי" לו קול וכל �תרגו� [
אות" מילי� שמשתדל בה� ב" אד� שאינ� 
לעבודת הקדוש ברו$ הוא אותה מילה 

,  הבל ומסתובבת בעול�נעשה ממנה
וכאשר יוצאת נשמתו אותו הבל מגלגל 

וזה הוא מה שנאמר ואת . אותו בעול�
. נפש אויב$ יקלענה בתו$ כ� הקלע

ואמרו ש� ותלבש אסתר מלכות למדנו 
שכל מי ששומר פיו ולשונו זוכה להתלבש 

  ]:ברוח הקודש
  

  קדושה= שתיקה
   ספר במדבר �ל על התורה "פירוש הרמח
השתיק את ? א"ֵלב להכנעת הסמה עשה כ

 �א כל "וזהו לפי שהס". ויהס כלב "Kכל
ולהפ8 , "למה רגשו גוי�", ש"כמ, ענינה ברגש
ולכ8 השרה , "קול דממה דקה "Kהקדושה 

. א נכנעת"והס, הקדושה בכח שתיקה הזאת
, המשי8 כח ש� אדנות, "ויהס כלב", ועוד

, א" להכניע הסKס "וסודו ה) ס"ה' שעולה גימ(
 זה הש� הקדוש המורה אדנותו של בכח
  .ה יתבר8 שמו"הקב

  
26
  תיקוני זהר ד� קלד עמוד א    

לזמני) תשכח סוסיא דאתגאה ואפיל לרוכבו 
לזמני) תשכח , דא אתתא בישא, תחותה

לזמני) , לזמני) איש, אד� רכיב על סוסיא
כגוונא דא תשכח לזמני) דאית גו= , עבד

עובדי) ועביד , דאיהו סוס שפיר בכל תקונוי
בגי) דאית ליה ההוא נפש דרכיב , בישי)
ובגי) דא , דאיהו אד� רע עבד או ממזר, עליה

לא המדרש עקר , אוקמוהו מארי מתניתי)
  .אלא המעשה

  
" מתוק מדבש" בספר  חלק ג ד� תתתקמב 

  :פירש כ$
, לפעמי� תמצא סוס המתגאה על רוכבו

המתגאה ומפיל , )הנמשל לסוס(כלומר גו� 
זו אישה רעה , תחתיו, )הנשמהשזו (רוכבו 

המתגברת עליו ומפילה אותו ומחטיאה 
ג� האישה נחשבת כגו� כלפי הבעל (, אותו

. )הנחשב כנשמה וכמבואר בזוהר פרשת חיי שרה
, לפעמי� איש שהוא בחינת בינוני

כעי" זה , לפעמי� עבד שזו מדרגת הרשע
תמצא שיש גו� שהוא סוס נאה בכל 

, ע� מידות טובותכלומר גו� נקי , תיקוניו
אבל עושה מעשי� רעי� וזאת כיו" שיש 
נפש רשע מגולגלת הגורמת לו לחטוא 

לא המדרש "ולכ" אמרו בעלי המשנה 
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� ַרָ�) ִ�ְמע�) ֶ�)) יח(ֵמִביא ֵחְטא , ְדָבִרי
ַעל ְ�לָ�ה ְדָבִרי� , ַ"ְמִליֵאל א�ֵמר

 � ְוַעל ä"âַעל ַהִ(י) ,  ע�ֵמדúåëìîָהע�ָל
, íøáçîä ãåñé 27 ְוַעל ַהָ/ל��ä"çָהֱאֶמת 
ֱאֶמת �ִמ4ַ�ְט ָ�ל�� ) זכריה ח(ֶ�ֶ>ֱאַמר 

�  :ִ�ְפט� ְ�ַ�ֲעֵריֶכ
  
  

 á ÷øô á ÷øô  

                                                                             

הנשמה הגורמת ( אלא המעשה )הגו�(עיקר 

  .)למעשי�
  
27
 בבא �) אפיקי י�( ספר ביאורי אגדות    

  ב "ד� בתרא ד� ח ע
 ÏÚÂ ÔÈ„‰ ÏÚ ÌÈÈ˜ ÌÏÂÚ‰ ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ ÏÚ

Ó‡‰ÌÂÏ˘‰ ÏÚÂ ˙ ,פ התורה"שדי) הוא ע ,
ואמת הוא לדרוש ולחקור שלא יהיה רמאות 

�וה� בסוד , ושלו� הוא פשרה, בטענותיה
א דמלכותא "י שעליה� העול� עומד דינ"נה

�ש "שדי) בהוד ואמת בנצח כמ, שמקומה ש
' וג� נצח ישראל לא ישקר וכו) א טו כט"ש(

ש "ו וכמ"דשקרא ח' אחוז בסט' שלא יהי
ו בנצח ואיהי בהוד שדכורא הוא אמת איה

ושלו� ביסוד מיזוג אש ומי� , ונוקבא דינא
  .שהוא פשרה

העול� זו המלכות : ד "ולי נראה לפרש בס
, מ"ומעמידיה ה� השלו� שהוא היסוד המחבר תו

ח והדי" אלו "האמת זו מידת התפארת שבה ה
  .הגבורות שבמלכות עצמה שמקיימי� אותה

  

ְיָ�ָרה  úåëìî 28ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ, ַרִ�י א�ֵמר) א(
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   פרשת בחוקותי �ספר מגיד מישרי�   

Í¯„ È‰ÂÊÈ‡ ¯ÓÂ‡ È·¯דר8 איהי מלכות '  וכו
דאיהי דר8 " את הדר8 ילכו בה"דעלה אתמר 

ג דאית "ושער לעלות לספירות עלאי) ואע
מ האי דר8 איהי ישרה והכי "אורחי) חורני) מ

ומהדר ? דעי איזוהי דר8 לעלות: פירושו
אותה שהיא ישרה היא שיבור לו על ידה 

הוא תפארת והיינו אתדבק ע� האד� ש
דקאמר כל שהיא תפארת לעושיה כל איהו 
יסוד הוא תפארת לעושיה ותפארת לו מ) 
האד� שהיא הדרת פני� זק) ולא אשתכח 
זק) אלא במא) דאית ליה יסוד כלומר דלאו 

והוי זהיר במצוה קלה דהיינו . איהו סריס
כנסת ישראל דלא תשבוק יתא ותנסב 

מורה דלא ספירות עלאי) כמא דאת זהיר בח
למשבק ספיר) עלאי) ולמנקט כנסת ישראל 

דלא ' שאי) אתה יודע מת) שכר) וכו. בלחוד
הוה אלא בחבורא דכנסת ישראל ע� ספירות 
עלאי) דבההיא שעתא אנפי) נהירי) 

  .ומתברכי) כל עלמי)
  

   אופ" פג �ספר מגלה עמוקות 
וזה סוד רבי אומר כל . הוא סוד תפארת, רבי

 מימות משה ועד K. שהיא תפארת לעושיה
  .לא מצינו תורה וגדולה, רבי
]) א"ע[ט "גיטי) ד= נ(ועל זה אמר בגמרא …

מימות משה עד רבי לא מצינו תורה וגדולה 
הטע� שהוצר8 משה לקבל , במקו� אחד

על ידי מדת , תורה שהוא סוד תפארת
אברה� שהיא גדולה כדי שיהיה תורת חסד 

אמת חסד ו' לקיי� כל אורחות ה, על לשונו
וכ) רבי מאחר , ])תהלי� כה י[ה "תילי� כ(

הוצר8 ג� כ) , שהוא חיבר תורה שבעל פה
ולפי . להיות לו תורה וגדולה במקו� אחד

שנתלבש רבי בניצוצו של יעקב שהוא 
' לכ) התחיל רבי בפרקי אבות פרק ב, תפארת

רבי אמר איזו היא דר8 ) א"ב מ"אבות פ(
� כל שהיא תפארת, ישרה שיבור לו האד

שנתלבש בלבוש של , על עצמו דיבר, לעושיה
, ה למשה רב ל8"ולכ) אמר הקב. תפארת

יהיה ג� כ) , אותה הגדולה והתורה שיש ל8
ש שמימות משה לא "כמ, לרבי באותו פרק

ג� , מצינו תורה וגדולה במקו� אחד עד רבי
היה ג� כ) , אותו הלבוש שהוא תפארת

וזה הוא רב ל8 , לבושו של רבי באותו דור
  :של8 הוא, דייקא

  
 הקדמת הרב המחבר �ספר מסילת ישרי� 

  ל "זצ
È‰˘ ÏÎ‡ ):ב"אבות פ(ל "וכללו חכמינו ז

Ì„‡‰ ÔÓ ÂÏ ˙¯‡Ù˙Â ‰È˘ÂÚÏ ˙¯‡Ù˙ ,
כל ההול8 אל תכלית ההטבה : דהיינו

שתולדתה חזוק התורה , דהיינו, האמיתית
שיהיה : האהבה. ותקו) אחוות המדינות

 עד נקבע בלב האד� אהבה אליו יתבר8
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 ֶ�ָ:ב�ר העולה בדר$ ישרה לספירות שלמעלה
� úøàôú ֶ�ִהיא ִתְפֶאֶרת ãåñé;ֹל , ל� ָה'ָד

�ֶוֱהֵוי . ְלע�ֶ,יָה ְוִתְפֶאֶרת ל� ִמ) ָה'ָד
 ãáìá äá æåçàú àìù úåëìî ָזִהיר ְ�ִמְצָוה ַק6ָה 

èá æçàú åà ' úà çéðæúå ãáìá úåðåùàøְ;ַבֲחמ�ָרה 

úåëìîä�ֶ  ֵאי) %ָ�ה י�ֵדַע ַמַ�) ְ,ָכָר) ֶ�ל
 è ãåçéá ÷ø "òôùä àìî úà ìá÷ú úåëìîä íò ø.ִמְצ�ת

, ֶוֱהֵוי ְמַחֵ/ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְ;ֶנֶגד ְ,ָכָר�
ְוִהְסַ�ֵ;ל . וְ,ַכר ֲעֵבָרה ְ;ֶנֶגד ֶהְפֵסָד�

ִ�ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ְוִאי %ָ�ה ָבא ִליֵדי 
ַעִי) ר�'ה , ה 6ְַמְעָלה ִמ8ְ3ַָ(ע ַמ, 29ֲעֵבָרה
øúëְואֶֹז) ��ַמַעת  ,äîëç 8ְָוָכל ַמֲעֶ,י 

ַרָ�) ַ"ְמִליֵאל ְ�נ� ) ב: ( ִנְכָ�ִבי)äðéáַ�ֵ	ֶפר 
ָיֶפה , ֶ�ל ַרִ�י ְיה�ָדה ַהָ>ִ,יא א�ֵמר

úåëìî ִע� ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרúøàôú Bַתְלמ�ד ��ָרה 
30 ,

                                                                             

כמו , שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו
שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו 

ויצטער א� חסר זה מצדו או , ולאמו
מאחרי� ויקנא על זה וישמח שמחה רבה 

שתהיה : שלמות הלב הוא. בעשותו דבר מזה
: דהיינו, העבודה לפניו יתבר8 בטוהר הכוונה

לתכלית עבודתו בלבד ולא לשו� פנייה 
ונכלל בזה שיהיה של� בעבודה ולא . אחרת

כפוסח על שתי הסעיפי� או כעושה מצות 
אלא שיהיה כל לבו נתו) , אנשי� מלומדה

: דהינו, כמשמעו: שמירת כל המצות. לזה
שמירת כל המצות כל) בכל דקדוקיה) 

  :ותנאיה)
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ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘· ÏÎ˙Ò‰עי) רואה רמז '  וכו
אז) שומעת חכמה . ר שהוא עליו) ורואהלכת

בינה שממנה מעשה העול� ' וכל מעשי8 וכו
ת יסוד מלכות יפה "אלה ת' העליו) וכנגד ג

ת ע� דר8 ארB שה� ספירות עליונות ע� "ת
. י שבחבור� מתברכי� העולמות"דר8 ארB כ

וכל תורה ספירות עליונות שאי) מחבר עמה 
� מלאכה שהיא כנסת ישראל שמלאכת העול

על ידה סופה בטלה כלומר הרי היא גורמת 
י שהיא סו= המדרגות היא "רעה גדולה שכ

בטלה מלהשפיע ברכות בעול� בסיבת 
' הקיצוB וגורר עו) שהכחות החיצוני

נגררות אחריה לידבק בה " עו)"הנקראות 
  .ונמצא מכניס טמאי� במקדש

  
30
   אות קיח �ספר אור תורה    

Bדר8 אר �כמו שפרש , יפה תלמוד תורה ע
שאפלו , ח בספרו נפש החיי�"הגאו) מוהר

, במעט הזמ) שעוסק בדר8 ארB ובפרנסה
ואמרו , צרי8 ג� כ) לצר= עמו עסק התורה

ראה חיי� ע� ) ב, קדושי) ל(ל "רבותינו ז
', וזה שנאמר ובעמל8 כו, זו התורה', אשה כו

רצה לומר אפלו בשעה שאתה עמל בעניני 
וכ) , שמששה� נקראי� תחת ה, עול� הזה

�מרחיקה את  ְמַ�ַ;ַחת ָע�) ֶ�ְ:ִגיַעת ְ�ֵניֶה

íéøáåçî íðéà ãåñéå úøàôú íà ְוָכל ��ָרה . 'הקלי

 íò ִע�3ָ ְמָלאָכה (ֶ�ֵאי  úåëìîä) בספר הפרדס

פירש שהיא נקראת כ$ מפני שמלאכת העול� 

 של המלכות להיותס�ָפ� , )נעשית על ידה
 ָע�) נדבקת ל ְוג�ֶרֶרת מלהשפיע וא�ְ�ֵטָלה 

 ָהֲעֵמִלי� ִע� הצדיקי�ָכל ְו. 'קלי
31ַה�0ִ�ר

המלכות בשעה שכל הספירות 

ִיְהי� ֲעֵמִלי� ִע3ֶָה� ְלֵ�� , העליונות בתוכה
 �יהיו עמלי� לחברה ע� התפארת הנקרא ָ�ַמִי

ספירות ' אלו טֶ�ְ?כ�ת ֲאב�ָת� , שמי�

.  ְמַסְ:ָעַת) ְוִצְדָקָת� ע�ֶמֶדת ָלַעדעליונות
� ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכ� ל"קי� הנהצדי, ְו%ֶ�

 �כאילו עשית� ָ,ָכר ַהְרֵ�ה ְ;ִא6� ֲעִ,יֶת

  :אותי
ֶ�ֵאי) , úøàôú 32ֱהו� ְזִהיִרי) ָ�ָר��ת) ג(

ְמָקְרִבי) ל� ָל'ָד� ֶא6ָא ְלצֶֹר8ְ 
. ִנְרִאי) ְ;א�ֲהִבי) ִ�ְ�ַעת ֲהָנ'ָת).ַעְצָמ)

�ְ�ִ �  :ַעת ָ(ֳחק�ְוֵאי) ע�ְמִדי) ל� ָל'ָד
, ֲעֵ,ה ְרצ�נ� ִ;ְרצ�ֶנ8ָ, ה�א ָהָיה א�ֵמר)ד(

Cֵ�ַל ְרצ�ְנ8ָ . ְ;ֵדי ֶ�ַ:ֲעֶ,ה ְרצ�ְנ8ָ ִ;ְרצ�נ�

                                                                             

רצה לומר , כא) אמרו ובתורה אתה עמל
יהיה ג� כ) , שהעמל בפרנסה לצרכי הגו=

  :בצרו= התורה
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¯Â·ˆ‰ ÌÚ ÌÈÏÓÚ‰ ÏÎÂ הספירות � צבור ה
' הכלולות בכנסת ישראל יהיו עמלי� וכו
כלומר תהיה כוונת� לחבר� ע� הספירות 

� ספירות  ה˘Ì˙Â·‡ ˙ÂÎÊהעליונות 
עליונות שה� אבות לספירות כנסת ישראל 
Ì˙‡Â „ÚÏ ˙„ÓÂÚ Ì˙˜„ˆÂ Ì˙ÚÈÈÒÓ 

ÂÏÈ‡Î ¯Î˘ ÌÎÈÏÚ È�‡ ‰ÏÚÓ ש "העמלי� לש
Ì˙È˘Ú הספירות בסוד נעשה שות= להבורא 

ברו8 הוא במעשה בראשית ובסוד מעלה אני 
  .כאילו עשאוני

ל בספר מעולפת "ע מפאנו ז"כתב הרמ
ר ויקרא ד� וכתב בספ: ספירי� יו� ששי 

, כל מי שעושה המצות ושומר�, א"ג ע"קי
ל "וזהו שאמרו ז, כאלו עושה ש� למעלה

) יג,ב ח�שמואל(וזהו סוד , כאלו עשאוני
שלפי ששמר המצות זכה , ויעש דוד ש�

  :לעשות ש� ממש
  
32
  ספר מגיד מישרי� ש�  

˙Â˘¯· ÔÈ¯È‰Ê ÂÂ‰ת דהוא רזא " דהיינו ת
 דמי� אמצעיי� הזהרו שלא תחליפהו
בסטרא אוחרא דג� את זה לעמת זה עשה 

ג דתחזי דאינו) מנהרי ל8 אנפי) "דאע' וכו
˘‡ÔÈ·¯˜Ó ÔÈ ושפעי) ל8 טובי לא תבטח בכ8 

Ì„‡Ïוכו '.  
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   ליקוטי� א �ספר שיח יצחק חלק ב    

�להכריע כ= ימי) ולטהר , ועיקר בריאת האד
�אשר ג� בארB , ולהפריד הרע מ) העול

, ו וכבודו יתבר8למטה יתגדל ויתקדש רצונ
Bבאר �שלא יהיה , ויתגלה יחודו יתבר8 ג

ויתבטל רצו) , רק רצונו הטוב לבד, שולט
�כ ממשלה "א שנית) לה ג"כח הסט, אחרי

�שיתבטל רצו) זה מפני רצונו , להחריב העול
, ש כמו שמוציאי� סיגי� מכס="וז, יתבר8

כמו כ) , ואז יוצא לצור= כלי מזוקק וטהור
לפני מל8 , ל וכל כת דיליהוסמא, "הגו רשע"

יכי) בצדק "ואז , ה"מלכי המלכי� הקב
שישתל� הכסא ביחד ע� הדו� , "כסאו
ש "וכמ, ויחדיו שמי� וארB יהיה תמי�, רגליו

"Bכסאי והאר �ז יהיה נגמר "וכ', וכו" השמי
שאז יהיה נתק) , בגמר שית אלפי שני�, ל"לע

ה "ש משה רע"והוא מ, העול� על בוריו
כי אשא אל שמי� ידי "נו בשירת האזי

כי הארB וכל אשר בה וכל , "ואמרתי חי אנכי
מכוני� בש� מעשי , כוחות הרע הנמצאי� בו

', וכו" א= ידי יסדה ארB"ש "כמ, ידו יתבר8
, י שיסולק הרע ממנה"ע, והוא יד שמאל

במדרגת שמי� , תתנשא ג� היא למעלה
�ואז יתגלה כבודו , שנבראו ביד ימי), עליוני
  :כמבואר, בעול� התחתו), ג� למטהיתבר8 

  
 �ספר פתחי שערי� נתיב אורות דעקודי� 

  פתח יט 
  :התפשטות והסתלקות ראשונה בכתר

ההתפשטות והסתלקות הראשונה 
�ספירות ' משפיעה על הט, שבכתר דעקודי
בכ8 שהיא גורמת בה� גילוי , שמתחת לכתר

, האור או הסתלקותו בבחינת גבול ותכלית
ש� בכתר הוא , לכ). מדרגתהבכל ספירה לפי 

שה� , ה"ה ב"אותיות של ש� הוי' שורש לד
. בסוד פרצופי האצילות מחכמה ומטה

ה� , ההתפשטות והסתלקות שבכתר עצמו
ולכ) אי) בה� את , ת"בבחינת בלתי בע

ולכ) הכתר הוא , ההגבלות שמתייחסות לכלי
על ידי . ה"ה שהוא שורש לש� הוי"בש� י

ספירות ' נת הטהתורה והעבודה שה� בחי
זוכי� ישראל , )ה"ש� הוי(של הנהגת הזמ) 

להתקשר אל שורש� בנצחיות הגמורה 
שהוא למעלה ממדרגת הזמ) בבחינת הכתר 

  ):ה"י(
צור ' ה ה"וכא) הוא סוד כי בי

�' בחינות התפשטות וב' כי ה� ב. עולמי
. ה"אותיות הוי' נגד ד, בחינות הסתלקות

ילוי שכל בחינת התפשטות הוא בבחינת ג
והסתלקות הוא די) . סוד חסד ודכורא, הרצו)

אותיות ' ו וב"אותיות י' וה� ב. ובחינת נקבה
אבל בכתר ה� רק . וה� מחכמה ולמטה. ה"ה
שכא) התחיל ציור , ה לבד"אותיות י' ב

�שבעת התפשטות הראשו) , והיינו. הכלי
ס לא היו מקבלי� "כשנכנס בכתר ואז הט

                                                                             

 אות וגבול אז שיי8 בה� עני) ציור, האור
א8 להיות פונה ש� . ומדה בסוד השורש
�הגבול הזה הוא , כ"א, האור להאיר ג� ש

אבל ההסתלקות הוא יותר . בבחינת חסד
הוא , לכ). שפונה לסלק מה� שלמותו, די)

, ונמצא, בחינת די) לגבי ער8 התפשטות
אותיות ' שמצד זה נשרש ש� מקו� לגילוי ד

פרצופי ה שה� כללי כל הברואי� וכל "הוי
' שכול� באי� תחת סדר של ד, האצילות

  :ה"ה ב"אותיות הוי
אבל כתר דעקודי� שהוא התחלת 
, גילוי הרצו) לבוא לידי פעולה גבוליית ומדה

מיני ' אי) ש� שייכות של חסרונות ב
שכל התפשטות שבו אינו בגבול , התפשטות

שהרי כשנכנס בו האור הוא מקושר , כלל
 ער8 הגבול שאינו לפי, בבחינה שלמעלה

ואי) לייחס בו ש� כלי רק מצד , ומדה כלל
מיני ' ולכ) כשה� ב. הסתלקות לבד

' ה� רק ב, בפרט' בכלל וא' א, הסתלקות
' ולפי שכתר כולל לעול� כל הט. ה"אותיות י
נכללו כל , ה"אותיות י' לכ) באלו ב, שתחתיו

, ו"גימטריא כ, א"ד ה"אותיות במילוי יו' הד
ת עדיי) לא "כי� לזכי שאר החלקי� השיי

, באו ש� לידי גילוי כלל במקו� העליו) הזה
  :רק בכח המחשבה לבד

עדי ' והוא כוונת הכתוב בטחו בה
שבא , והיינו. צור עולמי�' ה ה"כי בי, עד

י העבודה "לרמז על עני) שלמות העבודה שע
, זוכי� ישראל לנצחיות הגמור, ותורה ומצות

כל עני) , והיינו. שהוא למעלה ממדרגת הזמ)
, הבריאה וכל סידור מאורות של אצילות

אשר , קשורי� ה� בשורש העקודי� בכללות
הוא המקשר אצילות למעלה למעלה בבחינת 

ה "ה הוי"שש� הוא סוד י, בלתי בעל תכלית
וכא) . י ציור כל העולמות כמבואר"אשר ע

, שורש כל האותיות ונקודות שהוא הפה
�וק ולכ) בפס. שמש� התחלת יציאת הכלי

חלקי הכלי� שמכתר ' תיבות נגד ט' ט, הזה
שהכתר הוא כללות� של הכלל ואינו , ולמטה

ד בנתיב "ויתבאר עוד בס, ש"נחשב עמה� כמ
  :ז"שאח

ב "נגד כ, ב אותיות בפסוק זה"ל, וכ)
ב נתיבות חכמה "ל, נקודות' אותיות וי

�ושורש� העליו) כא) , שבה� נברא כל העול
שו) הכולל שהוא המאמר הרא, במקו� הזה

וסוד הבטחו) הוא . מאמרות האחרות' כל הט
כי א= שאי) מגיע לו הטוב , עני) סילוק האור
הוא בוטח במה שעתיד , והשכר למטה

שיהיה , והוא עיקר כוונת הבריאה, להיות
בכדי שיהיה , האור בבחינת מטי ולא מטי

ההשגחה ע� הבטחו) , ולכ). הבחירה מסורה
הבטחו) כ8 הוא כי לפי ער8 , קשורי� זה בזה
כי לפי ער8 התקשרות , עני) ההשגחה

הוא , מחשבתו לתלות הכל בהשגחה עליונה
וכ) למעלה . ד באצילות") שגור� מ"בסוד מ

הוא בסוד הסתלקות , בסוד השורש
שמקשר הכל בבחינת בלתי בעל , והתפשטות
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%ל ִ�ְפר�� , ִה6ֵל א�ֵמר. ִמ4ְֵני ְרצ�ֶנ8ָ
משאר ,�0ִ34�ר ִמ) ַהתפריד את המלכות

 ְו%ל ַ�ֲאֵמ) ְ�ַעְצָמ8ְ ַעד הספירות שעליה
ְו%ל ָ�ִדי) ֶאת ֲחֵבָר8ְ ַעד , י�� מ�ָת8ְ

ְו%ל �ֹאַמר ָ(ָבר ֶ�ִאי , 35ֶֹ�ַ�ִ"יַע ִלְמק�מו

                                                                             

אל , גבול וביטול הגבול ודעות הנמצאות
ז "שע, בסוד אי) עוד מלבדו, ס"שורש� בא

כדי שיבטל , בטל רצונ8 מפני רצונו", אמרו
והב) מאד עומק ". רצו) אחרי� מפני רצונ8

  .הדבר
 ב עמוד יז"עולת ראיה ח

צדיקי� " אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"
 )א" טו עתענית(" לאורה וישרי� לשמחה

כ "כמש, האורה מרבה שמחה בטבע הנפש
כ נע� השמחה הוא "וא". אורה ושמחה"

והנה .האורה היא האמצעי להו, התכלית
ההבדל בי) צדיק לישר מתבאר על פי דברי 

בעני) ' � בשמונה פרקי� פרק ו"הרמב
ההבדל בי) הרוצה מרצונו הטוב ללכת בדרכי 

כי מי שטהר את .ובי) הכובש אה יצרו' ד
ה הרי "לבבו ועשה רצונו כרצונו של הקב

, בחיי� האמתיי�, ת"הוא דבק ממש בהשי
אבל הכובש את יצרו , ללבלא שו� אמצעי כ

אלא , הרי רצונו נפרד הוא מצד עצמו
מאירה , שאינה עדיי) עצמית בו, שהתורה

, את חשכו ומנחה אותו ללכת באורח ישר
ז הוא משיג שמחת עול� בעת "ועי

הכובש ומצדיק את , שלצדיק, נמצא.הגמול
האור , פ שאי) לבו בעצמו ישר"אע, מעשיו

, אחר זמ)כזריעה הניכרת רק ל, הוא זרוע
פ שהוא צרי8 לכבוש אפלת יצרו ואינו "שאע

שיזכה , מרגיש את עצ� האורה של האהבה
י שעושה רצו) "מ ע"מ,בה עצמה לשמחה

, ת בתורה ומצות זרוע לו האור"השי
י אור "וע, שיקצרהו ברנה עת יבא על שכרו

התורה יבא לשמחת עול� בהנאה מזיו 
 שישרו רצונ� כרצונו, אבל לישרי לב.השכינה
שהוא נמש8 לו מרוממות כבוד , ת"של השי

ולא , ה� משיגי� בנפש� עצ� השמחה, גדלו
וה� רואי� עולמ� , רק באמצעות האור

�  .בחייה
  
34
   פרשת בחוקותי �ספר מגיד מישרי�   

י ויעלה "דכ' הלל אומר אל תפרוש שה� ספי
  .עלאי) בלבד' על דעתי8 למנסב ספי

  
35
   ש��ספר מגיד מישרי�   

‡ ÔÈ„˙ Ï‡ÂÍ¯È·Á ˙י שנקרא ריע8 " שהיא כ
וריע אבי8 כי הוא ריע8 משו� דשרי עמ8 
י "ונקרא ריע אבי8 דאבי8 היינו ספירות וכ

איהי סרסורא ביניהו) ובינ8 והא מזהר דלא 
ÚÈ‚˙˘ „Ú י "תשפע דינא בחבר8 דאיהי כ

ÂÓÂ˜ÓÏ כלומר אלא כד תחבר יתה בכלהו 
ספירות עלאי) ותייחד יתה מתתא לעילא 

רא דאיהי גבורה דמתמ) ינקא לא ותמטי לאת

ְו%ל . ֶאְפָ�ר ִלְ�מ�ַע ֶ�	�פ� ְלִהָ/ַמע
3ָ�ֶא לֹא , �ֹאַמר ִלְכֶ�ֶא4ֶָנה ֶאְ�ֶנה

  :ִת4ֶָנה
, ֵאי) ��ר ְיֵרא ֵחְטא, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ה(

ְולֹא ַהַ�ְיָ�) , 36ְולֹא ַע� ָה'ֶרB ָחִסיד

                                                                             

תייחד יתה עמה בלא יחודא דשאר ספירות 
  .דיני) קשיי) בעלמא' דתגרו

  
36
  ספר מעולפת ספירי� יו� שני   

בש� רעיא , ב"ב ע"עוד בספר במדבר ד= רכ
, איזהו חסיד זה המתחסד ע� קונו, מהימנא

שק� בחצות הלילה לעסוק בתורה בשעה 
 �הצדיקי� שהקדוש ברו8 הוא משתעשע ע

ולזה נקרא חסיד , בג) עד) ונעשה חבר עמו
וזהו , על שו� שהתורה נקראת תורת חסד

שהיה , כי חסיד אני) ב,תהלי� פו(מאמר דוד 
Ï‡ וזהו עני) , ק� חצות לילה לעסוק בתורה

„ÈÒÁ ı¯‡‰ ÌÚ ,על החסידות ידבר �, שא
 �הרי אנו רואי� בכל יו� עמי הארB עושי

  :חסד
 בביאור מדת � יח ספר מסילת ישרי� פרק

  החסידות 
א8 מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק 

והוא מיוסד על יסודות , מאד להבינו על נכו)
חכמה רבה ותיקו) המעשה בתכלית אשר 

כי רק , ראוי לכל חכ� לב לרדו= אחריו
אבות (ל "וכ) אז, לחכמי� להשיגו באמת

ונבאר עתה עני) . ÈÒÁ ı¯‡‰ ÌÚ ‡Ï„): ב"פ
הנה שורש החסידות הוא , זה על הסדר
אשרי אד� ): ז"ברכות י(ל "משאמרו חז

. שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו
והעני) הוא כי הנה המצות המוטלות על כל 
ישראל כבר ידועות ה) וחובת) ידועה עד 

אמנ� מי שאוהב את הבורא , היכ) היא מגעת
ש אהבה אמתית לא ישתדל ויכוי) לפטור "ית

רס� מ) החובה אשר עצמו במה שכבר מפו
אלא יקרה לו כמו , על כל ישראל בכלל

שיקרה אל ב) אוהב אביו שאילו יגלה אביו 
את דעתו גילוי מעט שהוא חפB בדבר מ) 

�כבר ירבה הב) בדבר ההוא ובמעשה , הדברי
פ שלא אמרו אביו "ואע. ההוא כל מה שיוכל

הנה די לאותו , אלא פע� אחת ובחצי דיבור
ו של אביו נוטה לעשות הב) להבי) היכ) דעת

כיו) , ג� את אשר לא אמר לו בפירוש, לו
שיוכל לדו) בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת 
רוח לפניו ולא ימתי) שיצוהו יותר בפירוש 

  :או שיאמר לו פע� אחרת
  

   אות יח �ספר אור תורה 
יבמות (כבר כתבנו שהתורה נקראת אשה 

שכמו שעל ידי אשה הוא עושה , )ב, סג
כמו כ) על ידי , היות קיו� במי)תולדות ל

, התורה שעוסק בה בא לידי קיו� המצות
�ונקראת , וה� תולדותיה� של צדיקי

כי אמרו , )י, משלי לא(התורה אשת חיל 
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אבל , אי) אשה אלא לבני�) א, תענית לא(
מלבד מה שהיא צריכה לאד� , אשת חיל

ג� היא עזר לנגדו , להוליד על ידה תולדות
וכמו שנאמר , נסת ביתובעסקי הבית לפר

, משלי לא(' ותק� בעוד לילה ותת) טר= כו
, )יד, ש� ש�(' היתה כאניות סוחר כו, )טו

. וכל הפרשה, )טו, ש� ש�(' זממה שדה כו
וכמו כ) מלבד מה שהתורה גורמת שיקי� על 
ידה המצות כי בלעדי התורה אי אפשר כמו 

אבות פרק ב (' שאמרו לא ע� הארB חסיד כו
 אלא היא עצמה עוזרת לו לת) לו ,)משנה ה

כמו שאמרו , חיי� בעול� הזה ובעול� הבא
גדולה תורה שנותנת ) ש� פרק ו משנה ז(

, וכ) להפ8 חמדת עול� הזה', חיי� כו
שעל , כשפורש מ) התורה נמשלת לאשה זרה

בגדו כי ' ידה מוליד ממזרי� כמו שנאמר בה
וה� כל העונות ). ז, הושע ה(בני� זרי� ילדו 

שתי בנות לוט , נשי� זונות' אי� מבהב
שכוללי� כל המדות רעות , התאוני וכעסני

' שה� הפ8 הב, וכל העונות רחמנא ליצל)
, ענוה ויראה, מדות הכוללות שבקדושה

שבא מצד גאוה , שהפ8 ענוה הוא הכעס
כי היראה , והפ8 היראה הוא התאוה. כידוע

כאשר , שוברת כל התאוות וחמדת עול� הזה
ועוצ� תשוקת , י יראת הרוממותמגיע ליד

וכ) על פי . (אהבה המשולבת ביראה הטהורה
שתי נשי� , סוד ענוה ויראה ה� לאה ורחל

של יעקב וישראל שזכה לה� על ידי שהיה 
 �של ) כז, בראשית כה(איש ת� יושב אהלי

וה� לנגד שתי בנות לוט שמה� עמו) , תורה
ומלבד זה ). ומואב אברי� דלהו) כנודע

כמו שנאמר כי בעד אשה , לידי עונימביאתו 
 �שחמדת , )כו, משלי ו(זונה עד ככר לח

, עול� הזה מאבדתו מעול� הבא ועול� הזה
ש� (' ועל זה אמר שלמה דרכי שאול ביתה כו

הפ8 , )יב, ש� יד(ואחריתה דרכי מות ). כו, ז
  :התורה שהיא חיי� בעול� הזה ובעול� הבא

  
  דרוש לסיו��ספר שיח יצחק חלק א 

  ס  "הש
, כנגד נעשה' א, קשרי�' ש שקשרו לו ב"וז
לשמוע , שהוא לימוד התורה, כנגד נשמע' וא

�ל שעני) תכלית רצונו "ר, דברי אלהי� חיי
במה שה� , יתבר8 תלוי בראש� של ישראל

, ומקיימי� מצוותיו יתבר8, לומדי� תורתו
ולכ) כמו , הרי ה� מוכתרי� בכתרי� האלו
' כתר א, �שאצל ישראל ה� שני פעמי

כמו כ) , במעשה בפועל' וא, בדיבור בתורה
8 "היה נתינת התורה בשני פעמי� תר

, בדיבור בהר סיני לכל ישראל' א, אותיות
בלוחות כתובי� , בכתיבה, במעשה' והב

�8 אותיות שביוד "כל התר, באצבע אלהי
הוא תשובה , ובאמת תכלית תורה, הדברות

�, תמ לעשו"שהלומד שלא ע, ומעשי� טובי
  :'מוטב שנהפכה שלייתו וכו

ְולֹא ָכל , 38ְולֹא ַהַ<4ְָד) ְמַל3ֵד, 37ָלֵמד
�וִבְמק�� . ַה3ְַרֶ�ה ִבְסח�ָרה ַמְחִ;י

�  :39Zִהְ�ַ�ֵ(ל ִלְהי�ת ִאיש, ֶ�ֵאי) ֲאָנִ�י

                                                                             

וידוע כי לעול� התכלית עולה במחשבה 
בשעה שהקדימו ישראל נעשה "ש "וז, תחילה

והיינו ', וכו" כ רבוא"לנשמע ירדו ק
הקדי� ', ששמיעת� התורה והמצוה מפי ה

�היינו העשייה , במחשבת� התכלית מקוד
ל שעיקר השמיעה היה "ר, קוד� השמיעה
  :לתלא זו, בשביל העשייה

, 8 כמבואר"והנה א= שבאמת ה� במספר תר
כי בשרש� , י לבד"מ בכלל� ה� במספר ש"מ

וה� נחלקי� , 8 מיני רצונות לבד"ה� רק תר
כי , וכל אחד תלוי בחבירו, לתורה ולמעשה

לא ע� "ש "כמ, א לקיי� במעשה"ת א"בלי ת
כ אינו "ובתורה לבד ג', וכו" הארB חסיד

�,  תורההאומר אי) לו אלא"ש "כמ, כלו
נמצא שבלימוד תורה , "אפילו תורה אי) לו

  :י"ובקיו� המצוות ה� ש, י"ה� ש
  

37
 ער$ �ל"" ז"ספר לקוטי עצות למוהר  

  עזות 
שיהיה , צרי8 שיהיה להאד� עזות דקדושה

עז כנמר כנגד המונעי� והמלעיגי� ולא 
א= על פי , יתבטל ולא יתביש בפניה� כלל

ואפלו , שנדמה לו שה� צדיקי� וטובי� ממנו
א= על , א� האמת הוא כ8 שה� טובי� ממנו

�וה� רוצי� , פי כ) מאחר שכונתו לשמי
�צרי8 להתגבר , לבלבלו ולמנעו מדר8 החיי

�כי אי אפשר לכנס אל . בעזות גדול כנגד
. כמבאר לעיל, הקדושה כי א� על ידי עזות

 �ואפלו נגד הרב בעצמו צרי8 שיהיה להאד
ל מה שצרי8 שיעז פניו לדבר עמו כ, עזות

. ועל זה נאמר ולא הביש) למד, ולא יתביש
וזה שאחד מקרב יותר הוא מחמת שיש לו 

  .עזות יותר ומחמת זה הרב מדבר עמו יותר
  

" מהדורא קמא סימ" ל אות "ליקוטי מוהר
  ח 

, כי יש עזות דקדושה, כי יש שני מיני עזות
שאי אפשר לקבל את התורה כי א� על ידי 

, מו שאמרו רבותינוכ. זה העזות דקדושה
לא הביש) '): 'אבות פרק ב(זכרונ� לברכה 

זכרונ� לברכה , וכמו שאמרו רבותינו', למד
מפני מה נתנה תורה לישראל ':) ה"ביצה כ(

) 'אבות פרק ה(וכמו שאמרו ', מפני שעזי) ה)
, ובשביל זה התורה נקראת עז. 'הוי עז כנמר'

, "עז לעמו ית)' ה): "ט"תהלי� כ(כמו שכתוב 
כי אי ). ז"וכ) בזבחי� קט, י"וכמו שפרש רש(

כי א� על ידי עזות , אפשר לבוא אל התורה
  .דקדושה

  
38
 מאמר ביאור �ב "ספר אדיר במרו� ח  

   שבעת מלכי"
ותראה שעיקר שמחת התורה היא לגלות 

�וזה , לא לקבור אותה בעצמו, אותה לאחרי
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שכ8 האורות מתרחבי� , והאמת. פשוט
והמגלה . ) הגילויומתלהטי� למעלה בזמ

והשכינה מתלהטת , עומד במדריגת יסוד
�, והרי אמרו. ונעשה זיווג ממש, במקבלי

שהזיווג צרי8 , ולא הקפד) מלמד) אבות ב(
אינו עולה , וא� לא. שיהיה בנחת וברצו)

. כי אינו כדוגמא של מעלה כראוי, בידו ללמד
כי אי) , א8 ג� התלמיד צרי8 שלא יהיה בייש)

. שהרי אי) ש� ערוה, בעלהבושת לאשה מ
, היא הערוה, רעה שפחה רעה' אלא לילי

�רק בעבור זה צרי8 . וכבר היא מתגרשת מש
ונמצא שזה . ו"לישמר מתלמיד שאינו הגו) ח

א שערי� היה נעשה "ההתלהטות של הרל
שהוא עצמו הכנור התלוי , כלו בסוד הצדיק

ורוח צפונית מנשבת , למעלה ממטתו של דוד
', שהיא בטישת יסוד אי, )ב" עברכות ג(בו 

והתורה היתה צריכה לבא . רחובות הנהר
הנה , אבל כשנשבר זה המל8. תמיד כ8

�. והתורה באה בחשאי, ההתלהטות נתעל
ואינו מגיע , כל אחד מקבל מ) המדריגה שלו

להביא האור ההוא של היסוד שיעשה זיווג 
 Kשנקרא , א8 זה דוקא עיקר תיקו). בשכינה

כי הלומד לעצמו . ליוצרו.וחלעשות נחת ר
. כי מקבל מלמעלה, עושה נחת רוח לעצמו
והשמחי� על דברי , א8 המגלה מסכתא

גורמי� שאותה ההארה ממקומה , תורה
ותצא בהתלהטות האורות , תגיע אל הצדיק

  :אל השכינה, לפי ענינה ושרשה
39
     
)1 ( �ה " פרשת אמור דKספר דגל מחנה אפרי

  עוד 
. דיק נתפס בעו) הדורצ:) ג"שבת ל(איתא 

ויש לומר הפירוש לפעמי� צדיק נכשל 
 �באותו עו) שהוא שכיח בדור והדור נכשלי
בו כמו ליצנות או שאר דברי� כמו שחוק 
כשהדור פרוצי� ונכשלי� בו אז לפעמי� כדי 
 �שלא יאמרו שהוא שוטה ולא יהיו נחשבי
 �ונשמעי� דבריו צרי8 ג� כ) לפעמי� לומר ג

ו שחוק ולפעמי� נתאוה ג� כ) איזה לצו) א
כ) לזה ועושה הדבר בתענוג וזהו צדיק נתפס 

וזהו לנפש לא יטמא בעמיו היינו , בעו) הדור
שלא יטמא את הנפש שלו בעמיו היינו 
 �באותו דבר שנוהג בי) המו) ע� וה� נכשלי
' בו וזהו אזהרה לכהני� העובדי� את ה

) ו"מ, ב"אבות פ(וזה יש לומר הפירוש , והב)
קו� שאי) אנשי� השתדל להיות איש ובמ

היינו שיהיה השתדלות� להיות תמיד לבד 
כמו במקו� שאי) אנשי� כמו שאמר הרב 

ואיש לא ) 'ג, ד"שמות ל(ל "נחמ) ז' המנוח ר
  :יעלה עמ8

סיפא דדברי הרב הוסברו בבפרשת מטות 
  ה החלצו "ד

החלצו מאתכ� אנשי� לצבא ויצבאו על 
יש לפרש בזה . )במדי' לתת נקמת ה' מדי) וגו

בדר8 רמז על דר8 ששמעתי ממחותני הרב 
ל על "נ הראדענקיר ז"הוותיק המנוח מוהר

                                                                             

ואיש לא יעלה עמ8 ) 'ג, ד"שמות ל(פסוק 
' בכל ההר ההוא היינו כשאד� רוצה לעבוד ה
באמת ובתמימות אזי צרי8 לחשוב ולדמות 
בעצמו כאלו הוא בעצמו יחידי בעול� ולא 

� אד� ועל פי זה יהיה לו שו� פניה משו
וכל אד� לא יהיה ) ז"י, ז"ויקרא ט(אמרתי 

וזהו , באוהל מועד בבואו לכפר בקודש והב)
ג� כ) הפירוש במקו� שאי) אנשי� השתדל 
להיות איש היינו שתשתדל להיות תמיד כמו 

�וזה יש לומר שמרומז , במקו� שאי) אנשי
ג� כ) בפסוק כא) החלצו לשו) הסרה היינו 

 �אנשי� כמו ואיש לא יעלה שתסירו מאתכ
במדי) ולא לשו� ' עמ8 רק ללחו� מלחמת ה

במדי) ' ו רק לתת נקמת ה"דבר אנושית ח
  :והב)

  
   פרשת שלח ל$ �ספר נוע� אלימל$ 

הנה בזמ) שיש צדיקי� א= שאינ� במדריגה 
כל כ8 אז בקל הוא להצדיק השל� לפעול 
פעולתו להכניע הדיני� ולהמתיק� לפי שיש 

·ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó הו שאמר התנא לו עוזרי� וז
Ï„˙˘‰ ÌÈ˘�‡כו  ' �כי במקו� שיש צדיקי

אי) צרי8 להצדיק הגדול הנקרא איש 
להשתדלות כי בקל יכול לפעול פעולתו אבל 
במקו� שאי) אנשי� צרי8 הוא להשתדלות 

  .וחריצות שיוכל לפעול הכל בעצמו
  

 כללי� מרבי אליעזר �הנהגות צדיקי� 
  ל "צבי מקאמרנא ז

•  Bהאר �לא יוכל להיות חסיד אלא ע
�  .לא הבייש) יכול ללמוד. עזות פני

הקפד) לא יוכל להיות מלמד אי) הסוחר  •
יכול לומר על עצמו שהוא יותר חכ� מב) 

  .תורה
במקו� שאי) אנשי� ישתדל להיות איש  •

 .קדוש לקדש את שמו יתבר8 ולא לכבודו
  
  

 שנת � לשבועות �שפת אמת ספר במדבר 
  ] ב"תרס[

ענוה שנמצא בגו= כ8 מתעלה באמת כפי ה
וזה הרמז חמB בשתי . ומתרומ� הנפש

�ובעצרת . כי חמB רומז על התנשאות. הלח
י הנפש שליט על הגו= "מתרומ� נפשות בנ

מי� שירדו למקו� ' דהתורה נקראת אש ונק
ואז חל עליו . נמו8 רומז על גו= השפל

. אש ומתעלה למעלה' התלהבות התורה שנק
מה ממעל צרי8 שכ) צרי8 להיות הנש

והגו= מעפר צרי8 להיות . להתרומ� למעלה
איש האלקי� ' ה נק"ומרע. שפל עד לעפר

וזאת ' ש במד"מחצה איש ומחצה אלקי� כמ
עניו מאוד ' והחלק איש שבו הי. הברכה

�לכ) . וחלק אלקי� נתעלה יותר מ) המלאכי
אבל . האדמה' אשר על כו' כתיב עניו מכל כו

במקו� שאי) ורמז . למעלה נתעלה מכל
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 %ַחת 0ָ�ֶָפה 40'ה ג�ְל"ֶֹלת%= ה�א ָר) ו(
�, ַעל ַ(ֲאֵטְפְ�, )ָל�('ַמר . ַעל 4ְֵני ַה3ִָי

8ְ�  :ְוס�= ְמַטְ:ַפִי8ְ ְיט�פ�). %ְטפ

                                                                             

�. אנשי� השתדל להיות איש היינו במרו
  .ש עיר גבורי� עלה חכ�"כמ
  
40
   מסכת אבות �ל "שער מאמרי רז  

א= הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני 
ל על דאטפת אטפו8 וסו= מטיפיי8 "המי� א
הנה אומרו א= הוא במה שהודעתי8 . יטופו)

ה "כי הלל הזק) הוא נצוB אחד מנשמת מרע
8 שנה כמותו "יה עניו כמותו וג� חי קולכ) ה

ואמנ� זאת הגלגלת היא של פרעה הרשע 
ה כ) חזר הלל "וכמו שראה אותה מרע

לראותה וידע כי היא היא ואמר לה על 
ל על דאטפת את בני "דאטפת אטפו8 ר
ה כל הב) הילוד היאורה "ישראל במי� כמש

תשליכוהו אטפו8 וחזר הלל לדבר ע� בני 
לגולת ואמר לה� כ8 לא ישראל ולא ע� הגו

 �די פרעה שהטיפוהו על אשר הטיפו8 אמנ
כמו כ) כל שאר אומות העול� אשר יטיפו8 

ש "ויזיקו אות8 ג� ה� יענשו כמו פרעה וזמ
  :וסו= מטיפיי8 יטופו)

  

 41ַמְרֶ�ה ָבָ,ר ַמְרֶ�ה, ה�א ָהָיה א�ֵמר) ז(

                                                           
41
   חלק ב שער ד �ספר שערי קדושה    

המסתפק בהכרחי נקרא צדיק כמו שאמר 
בע צדיק אוכל לשו) ה"ג כ"משלי י(הכתוב 

טוב לי ) א"ט ע"תהלי� קי(ודוד אמר , נפשו
ולא שאל יעקב , כי עניתי למע) אלמד חקי8

ונת) לי לח� לאכול ) 'ח כ"בראשית כ(אלא 
) ד"ט י"בראשית מ(וכתיב , ובגד ללבוש

. ויט שכמו לסבול' יששכר חמור גר� וכו
כ8 היא דרכה ) 'ו משנה ד"אבות פ(ל "ואמרו ז

 א� עשית כ) 'פת במלח תאכל וכו, של תורה
, אשרי8 בעול� הזה וטוב ל8 לעול� הבא

אי) התורה ) א"ג ע"ברכות ס(ל "ואמרו ז
. מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

מרבה בשר ) 'ב משנה ז"אבות פ(ל "ואמרו ז
תענית ד= (ל "ואמרו רבותינו ז. מרבה רמה

לעול� יראה אד� כאלו קדוש בתו8 ) א"י
, 8 קדושבקרב) 'ב ט"הושע י(מעיו שנאמר 

ה לקבל התורה עד "ולא זכה משה רבינו ע
ולא , שהתענה ארבעי� יו� וארבעי� לילה

עלה אליהו זכור לטוב למרו� עד שהתענה 
ולא זכה רבי , ארבעי� יו� וארבעי� לילה

אלעזר ורבי עקיבא ורבי ישמעאל לכל אותה 
ס עד אשר "החכמה והנבואה בעלית) לפרד

� התענו ימי� רבי� בכל מיני סגופי
מלכי� (ולא זכה שלמה שנאמר בו . ופרישות

ריחכ� מכל האד� עד שהתענה ) א"י' ה' א
כמו שאמרו על , ארבעי� יו� וארבעי� לילה

� רבתי"של משלי שהיא מ' מ:  
אמר רבי ) א"א ע"א ד= י"ח(ובספר הזוהר 

שמעו) בר יוחאי לרבי פינחס כד חזייה 
דגופיה מלא חלודי) בצאתו מ) המערה אלו 

ובפרשת . ני בכ8 לא הייתי בכ8לא חמית
גופיהו) דצדיקייא דלא ) א"א ע"קמ(תרומה 

אתמשכו בהאי עלמא בתר הנאות דההיא 
, לא שלטא עלייהו רוח מסאבא כלל, קליפה

דכיו) דלא אתענגו בהאי עלמא אלא מתענוגי 
דמצוה שבתי) וחגי) ההוא רוח מסאבא לא 
יכול לשלטאה עלייהו כלל כיו) דלא אתענגו 

ואי אתהני מדיליה ביומי) ,  כלו�מדיליה
וזריתי פרש ) 'ג' מלאכי ב(דחול עליה אתמר 

�לא ) ו"ר פכ"א(ותנא דבי אליהו . על פניכ
זכה אד� לתורה יבקש רחמי� על אכילה 

  :ושתיה יתירה שלא תבא לתו8 מעיו
] � אמר רבי שמעו) ב) יוחאי לרבי Kתרגו

פנחס כאשר ראה שגופו מלא פצעי� בצאתו 
לא הייתי , אילו לא ראיתני בכ8, מ) המערה

ובפרשת תרומה גופ� של הצדיקי� שלא . כ8
, ז אחר הנאות דאותה קליפה"נמשכו בעוה

לא שולטת עליה� רוח טומאה כלל לפי 
ז אלא מתענוגי "שמאחר ולא התענגו בעוה

מצוה שבתות וחגי� אותו רוח טומאה לא 
יכול לשלוט עליה� כלל כיו) שלא נהנו משלו 

�� נהנה משלו בימות החול עליו וא. כלו
�  ]:נאמר וזרתי פרש על פניכ
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. ַמְרֶ�ה ְד'ָגה, 42ַמְרֶ�ה ְנָכִסי�. ִר3ָה
�ַמְרֶ�ה . ִפי�ַמְרֶ�ה ְכָ�, ַמְרֶ�ה ָנִ�י

, ַמְרֶ�ה ֲעָבִדי�. ַמְרֶ�ה ִז3ָה, ְ�ָפח�ת
. ַמְרֶ�ה ַחִ:י�, ַמְרֶ�ה ת�ָרה. ַמְרֶ�ה ָגֵזל

ַמְרֶ�ה . ַמְרֶ�ה ָחְכָמה, 43ַמְרֶ�ה ְיִ�יָבה
                                                           

42
 בפרטי �ספר מסילת ישרי� פרק יא   

   מדת הנקיות
ותראה כי אחות הקנאה היא החמדה 

הלא היא המיגעת לב האד� עד יו� , והתאוה
אי) ): קהלת רבה א(ל "וכמאמר� ז, מותו

עיקר , ואמנ�. אד� מת וחצי תאותו בידו
האחד הוא :  ראשי�התאוה פונה לשני

שניה� כאחד , הממו) והשני הוא הכבוד
הנה . רעי� מאד וגורמי� לאד� רעות רבות

חמדת הממו) היא האוסרת אותו במאסר 
העול� ונותנת עבותות העמל והעסק על 

אוהב כס= ): קהלת ה(כעני) הכתוב , זרועותיו
היא המסירה אותו מ) , לא ישבע כס=

דות וכמה כי הנה כמה תפלות נאב, העבודה
מצות נשכחות מפני רוב העסק ויגיעת המו) 

וכבר אמרו . כל שכ) תלמוד תורה, הסחורה
באות� , לא מעבר לי� היא): עירובי) נה(ל "ז

וכ) שנינו . שהולכי� מעבר לי� בסחורה
. לא כל המרבה בסחורה מחכי�): ב"אבות פ(

היא המוסרת אותו לסכנות רבות ומתשת 
אחרי השיגו את כחו ברוב הדאגה אפילו 

מרבה נכסי� מרבה ): ש�(וכ) שנינו . הרבה
היא המעברת פעמי� רבות על מצות . דאגה

�  .התורה ואפילו על חוקות השכל הטבעיי
  
43
   מאמר היסודות �ע מפאנו "כתבי הרמ  

 �ועתה אשכיל8 וא�ְר8ָ דרכי היוני� וסכלות
�. שה� אצל חכמי ישראל כקו= לפני האד

�מה , נו אפלטו)ומ, שמע אחד מיוחד שבה
שאמרו התנאי� מרבה ישיבה מרבה חכמה 

בפיה� אמת שאי) ישיבה אלא עכבה ' ודבר ה
רצו בזה ההשכמה ע� הקביעות והשקידה 
רבה עד סו= היו� שלא אמרו מימיה� הגיע 

עני , )אפלטו)(וזה . עת לעמוד מבית המדרש
פירש דבריה� על מבחר הספסלי� , הדעת

המטות ישיבת� ושכיבת� כאילו בחדר 
שנינו והיה לומד מיושב כסבור להתדמות 

וכ8 ה� (אליה� לפיכ8 קראתיו איש מנוחה 
�  ].וכ8 היה שומע) [אומרי

מה שהיו החכמי� , ומנו אריסטו, השני
] מגוררי�) [מגררי�(והנביאי� בזמ) הגלות 

 �מדו8 לדו8 ודורשי� את התורה בכרכי
וכפרי� ובגבעות ובמערות צורי� ומחילות 

ר בה איש ולא ישב אד� ש� ארB לא עב
כאשר ג� אנחנו שמענו ג� ראינו בספר 

שמעו) ' הזוהר ממעשה תקפו וגבורתו של ר
ב) יוחאי ורבי פנחס ב) יאיר וחביריה� שהיו 
אלו ואלו מכווני� בכשרו) מעשיה� להצדיק 
על עצמ� די) הגלות ולעשות בחורת� ק) לה 
לשכינה ותלמידיה� רצי� לרגל� קורי� על 

ג� היוני . ילכו כאריה ישאג' רי העצמ� אח

, ַמְרֶ�ה ְצָדָקה. ַמְרֶ�ה ְתב�ָנה, ֵעָצה
�ָקָנה , ָקָנה ֵ�� ט�ב. ַמְרֶ�ה ָ�ל�

ָקָנה ל� ַחֵ:י , ָקָנה ל� ִדְבֵרי ת�ָרה. לַעְצמ�
  :ָהע�ָל� ַהָ�א

ַרָ�) י�ָחָנ) ֶ�) ַזַ;אי ִקֵ�ל ֵמִה6ֵל ) ח (
ִא� ָלַמְדָ� , ה�א ָהָיה א�ֵמר. �ִמַ/3ַאי

, %ל ַ�ֲחִזיק ט�ָבה ְלַעְצָמ8ְ, ��ָרה ַהְרֵ�ה
ָהי� ֲחִמָ/ה ַתְלִמיִדי� . 44ִָּ;י ְלָכ8ְ נ�ָצְרת

                                                                             

הגאה ההוא ברמות רוחיה היה תועה בשדה 
הוא ותלמידיו העורי� והפסחי� בשעת 

  :חקירת� והמה לא ידעו במה יכשלו
 מאמר יחוד �ב "ספר אדיר במרו� ח

  �היראה 
כי אי) ". מרבה ישיבה מרבה חכמה"ס "וה

ס "וה, החכמה מאירה כי א� בסוד הישיבות
י� ועטרותיה� בראשיה� צדיקי� יושב"

�שהוא בית , כי צרי8 ישיבה', וכו" ונהני
וא� לאו אי , מנוחה מ) השכינה, קיבול

שבת מנוחה "ס "וה. אפשר לקבל החכמה
ב העושי� "כי שבת ה� התש" י העולמי�"לח

וה� מנוחה ממש מתדבקי� בחיי� , הישיבות
וכא) תלויה כל ההשגה לנצח . ל"היורדי� כנ

� עד) נהר Kג "ענוג בסוד ענוזה כל הת. נצחי
ועל זה , שהוא הילו8 ההשפעה וההארה, ג)

  ":'אז תתענג על ה", נאמר
  
44
 בביאור �ספר מסילת ישרי� פרק כב   

  מדת הענוה 
 �הנה החכמה היא המביאה יותר את האד

לפי שכבר היא מעלה , לידי התנשאות וגאוה
דהיינו , שבאד� עצמו בחלק הנכבד שלו

ושלא ,  חכ� שלא יטעהוהנה אי) ל8, השכל
ופעמי� רבות , יצטר8 ללמוד מדברי חביריו

א� כ) איפוא אי8 , אפילו מדברי תלמידיו
ואמנ� מי שהוא בעל שכל , יתנשא בחכמתו

אפילו א� זכה להיות חכ� גדול , ישר
באמת כשיסתכל ויתבונ) יראה שאי) , ומופלג

כי הנה מי שהוא , מקו� לגאוה וההתנשאות
אינו עושה , ר מהאחרי�בעל שכל שידע יות

כעו= שמגביה , אלא שבחק טבעו לעשות
השור מוש8 בכחו לפי , לעו= לפי שטבעו בכ8

שחוקו הוא כ) מי שהוא חכ� הוא לפי 
ואילו אותו שעכשיו אינו , שטבעו מביאו לזה

חכ� כמוהו היה לו שכל טבעי כמוהו היה 
כ אי) כא) "א, מתחכ� כמו שנתחכ� הוא
א� יש בו חכמה להתנשא ולהתגאות אלא 

, רבה הוא מחויב ללמדה למי שצרי8 אליה
א� למדת תורה ): ב"אבות פ(ז "וכמאמר ריב

: הרבה אל תחזיק טובה לעצמ8 כי לכ8 נוצרת
ועליו הוא , א� עשיר הוא ישמח בחלקו

א� גבור הוא לעזור , לעזור למי שאי) לו
�הא למה זה , לכושלי� ולהציל לעשוקי

ד ממונה על שכל אח, דומה למשרתי הבית
וראוי לו לעמוד במשמרתו לפי , דבר מה
ואי) , להשלי� מלאכת הבית וצרכיה, פקודתו



  פרקי אבותפרקי אבות
2929  

                                                                             

והנה זה . בכא) מקו� לגאוה לפי האמת
העיו) והתבוננות הראוי לכל איש אשר שכלו 

אז , וכשיתברר זה אצלו, ישר ולא מתעקש
, יקרא עניו אמתי שבלבו ובקרבו הוא עניו

): 'ז' שמואל ב(ל והוא כעני) דוד שאמר למיכ
  :והייתי שפל בעיני

  
   ליקוטי� �ספר קדושת לוי 

 ‰·ÂË ˜ÈÊÁ˙ Ï‡ ‰·¯‰ ‰¯Â˙ ˙„ÓÏ Ì‡
˙¯ˆÂ� ÍÎÏ ÈÎ ÍÓˆÚÏ. יש לדקדק למה אמר 

  ?דווקא" נוצרת"ולשו) " לעצמ8"לשו) 
והנה נקדי� משל לעבד שהמל8 צוה שילמד 

, האי8 לאחוז הכלי זיי): תכסיסי מלחמה
חמי� אתו במלחמה והאי8 שיעמוד נגד הנל

והנה בעת שלומדי) אותו . 'כמטרה לחB וכו
תירגול (אי) נותני) בו אש שאי) צור8 לאש 

והנה זה האיש שלמד פע� אחת בא ) יבש
למלחמה ונטל זה הכלי זיי) ועמד כ8 ועשה 
בו כאשר עשה בו כבראשונה ולא נת) בו אש 
כבתחלה והנלחמי� אתו כבשו אותו ושחקו 

  .מאתו
לית מחשבה , בורא ברו8 הואה, כ) הנמשל

תפיסא ביה כלל ונת) לנו תורה באש שחורה 
כדי שבזה ) ט, ה"ר פ"שהש(ג אש לבנה "ע

אשר "ואנו אומרי� . ר"נלח� נגד היצה
וקדש לנו , וצוה לנו, קדשנו במצותיו

קדושי� ) ב, ויקרא יט(י "ש רש"בפרישות כמ
י המצות שאנו עושי) "תהיו פרושי� תהיו שע

ול בחשק עצו� אנו נדבקי� בהתלהבות גד
 �בפנימיות המצוה דהיא אש לבנה ונרחקי
מהחומר ולפי גודל התלהבות כ) הוא 
. התרחקות מהחומר ובא יותר להשגת הבורא

 �אבל העושה בלי התלהבות רק מצות אנשי
ל שאי) נות) "מלומדה הוא כמו העבד הנ
  .האש בכלי זיי) בעת המלחמה

" לעצמ8אל תחזיק טובה "ל "וזהו כונת חז
כ "כלומר שלא תחזיק התורה ותהא מקו� ג

פירוש " כי לכ8 נוצרת"דהיינו הגו= " לעצמ8"
לשו) צורה שנוצרת בצורה להתגברות כח 
הצורה הרוחנית להתלהב בו על הגשמיות 

  .ולהדבק בצורה העליונה
ויש עוד לבאר כי איתא בזוהר בכל מצות 

ה מתפאר בו ואומר אלה "שאד� עושה הקב
ומדבר הדיבורי� טובי� של זה מעשי בני 

האד� כמו האב שמדבר וחוזר דברי בנו 
ה "הקט) החביב לו וזה נקרא אלה וזה על אל

וכ) כל זמ) שבית המקדש ) איכה א(' אני בוכי
היה קיי� היה מיכאל השר מקריב קרבנות 
למעלה דהיינו הקרבנות שהקריבו ישראל 
למטה הוא הקריב למעלה דהיינו הראה 

י בחומש "ה וזהו כונת רשדוגמת) למעל
גבי אהר) שאמר לו משה למה ) ז, ויקרא ט(

אתה בוש כי לכ8 נבחרת פירוש בשביל כ8 
ה כ8 עשה בני ויתפאר ב8 "שיאמר הקב

ובמדה זו ראוי לעבוד שהבורא יתפאר בי 
שתעבוד שיתפאר ' כי לכ8 נוצרת פי' וזהו פי

ַרִ�י , 46ְוֵא6� ֵה), 45ל� ְלַרָ�) י�ָחָנ) ֶ�) ַזַ;אי

                                                                             

הבורא ב8 ויאמר כ8 עשה בני ולא תחזיק 
  :טובה לעצמ8
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   ליקוטי� �ספר קדושת לוי   

ז רבי אליעזר בור "חמשה תלמידי� היה לריב
סוד שאינו מאבד טיפה רבי יהושע אשרי 

כי הנה בכל יו� בת קול יוצאת . ילדתו
ואומרת שובו בני� שובבי� הג� שאי) אנו 

כ יש בזה תועלת "שומעי) אלו הכרוזי� אעפי
שאד� מעורר עצמו כמו האב שמעורר הב) 

מכל מקו� , הב) הול8 בדר8 הטובהג� שאי) 
וכ) . ומעורר אותו לטוב, רחמי האב על הב)

ש "בישראל בא התעוררות לחזור בתשובה וז
דהיינו שלא " חוB מאחר) "חגיגה טו א(ל "חז

יתעורר בתשובה מ) שמי� אבל בודאי אלו 
היה חוזר בתשובה מעצמו היה מקבלי) ממנו 

 כי אי) ל8 דבר העומד, שלא ידח ממנו נדח
אבל כל ישראל מתעוררי� . בפני התשובה

בזה התעוררות לשוב וזה התעוררות נקרא 
 �טיפה זרעיית לאד� המקבלה והאד
המקבלה הוא בבחינת אשה שמקבל 

ה זורע זה הטיפה "והג� שהקב, להתעורר בו
משל� לנו כאלו אנו בעצמנו עשינו וזהו 

וזהו זורע צדקות , בדר8 צדקה שעושה עמנו
 זורע הטפה עושה עמנו פירוש הג� שהוא

צדקה ומשל� לנו כאילו אנו עושי� וזהו ול8 
החסד כי אתה תשל� לאיש כמעשהו ' ה
כאילו היה מעשיו הג� שהוא ) תהלי� פב(

מ האד� "ה להתעורר מ"בא מרצו) הבורא ב
. עושה בו פעולה להתחזק בהתעוררות הזה

לא כ) הרשעי� אשר לא יקומו במשפט וזהו 
אשה כי תזריע ) ב וג מ"ח(ק "דאיתא בזה

וילדה זכר מיומא דאתעברת לית לה בפומא 
אלא ילידו דילה אי להוי דכר כי דכר הוא כח 

ש "התחזקות בו ונקבה כינוי להתחלשות כמ
ש לית לה "תש כחו כנקבה וז) ברכות לב א(

מיומא דאתעברת וקיבלה הטפה ' בפומא כו
כ לית לה בפומא רק דכר שזה התגברות "א

מחזיק עצמו לאיש בזה הוא כח האד� ש
התעוררות ובזה יבוא שכרו האמיתי הראוי 

והנה רבי אליעזר אמר משמי� יוכיחו . לו
ורבי יהושע השיב אי) משגיחי) בבת קול 

דפלוגתא הוא שרבי אליעזר עבד ) מ נט א"ב(
להבורא בהתעוררות שבא משמי� ורבי 

כ מה "יהושע השיב שכבר נת) לנו התורה וא
עבוד מעצמו שאד� נולד ראוי שי
¯·ÊÚÈÏ‡ È¯ ש "בהתעוררות דלתתא מעצמו וז
‰ÙË „·‡Ó Â�È‡˘ „ÂÒ ¯Â· כלומר טפה 

È¯˘‡ Ú˘Â‰È È·¯Â הזרעיית של התעוררות 
Â˙„ÏÂÈ פירוש מה שהוליד הוא בעצמו ולא 

  :י התעוררות דלעילא"ע
  

 שנת � לשבועות �שפת אמת ספר במדבר 
  ] א"תרנ[
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�ד כמו שיש ביכורי� ליחי. וביו� הביכורי
ש "בא התחדשות אל האד� כמ' ובכח� הי

�  ולהל" הפסוקי�. תבוא' ש פ"ע… ש
ַה:�� ַהֶ?ה ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי8ָ ְמַצְ�8ָ ַלֲע,�ת ֶאת ) טז(

ִ<י� ָהֵא6ֶה ְוֶאת ַה4ָ�ְ3ִִטי� ְוָ�ַמְרָ� ְוָעִ,יָת  ַהח�
ֶאת ְיהָֹוה ) יז:(א�ָת� ְ�ָכל ְלָבְב8ָ �ְבָכל ַנְפ8ָ�ֶ

ַמְרָ� ַה:�� ִלְהי�ת ְל8ָ ֵלאלִֹהי� ְוָלֶלֶכת ֶהֱא
ָ<יו �ִמְצ�ָתיו �ִמ4ָ�ְָטיו  ִ�ְדָרָכיו ְוִלְ�מֹר ח�

ַויהָֹוה ֶהֱאִמיְר8ָ ַה:�� ) יח:(ְוִלְ�מַֹע ְ�קֹל�
ִלְהי�ת ל� ְלַע� ְסג�6ָה ַ;ֲאֶ�ר ִ(ֶ�ר ָל8ְ ְוִלְ�מֹר 

�ְלִתְ�) יט:(ָ;ל ִמְצ�ָתיו �8ָ ֶעְלי�) ַעל ָ;ל ַה"�ִי
�ְלִתְפ'ֶרת ְוִלְהיְֹת8ָ  �ֲאֶ�ר ָעָ,ה ִלְתִה6ָה �ְלֵ�

  :ַע� ָקד� ַליהָֹוה ֱאלֶֹהי8ָ ַ;ֲאֶ�ר ִ(ֵ�ר
כמו כ) בשתי הלח� היו מביאי) התחדשות 

דהנה בפרשת שמע כתיב אשר . אל הציבור
�א� שמוע ' ובפרשת והי. אנכי מצו8 היו

ואיתא בספרי .  אתכ� היו�אנכי מצוה
פירוש שבכל . אזהרה ליחיד אזהרה לציבור

יו� מתחדש התעוררות משמי� לכל פרט 
וכפי עבודת היחיד והציבור . ולכלל ישראל

�. זוכי) להתדבק בהתחדשות הנעשה בכל יו
וכפי מה . והכלל צרי8 לפרט ופרט לכלל

שאד� בפרט מקבל בפרשה ראשונה זוכה 
ולכ) . חדשות הכללבפרשה שניה לקבל מהת

וזה ההתחדשות . יש ביכורי� ליחיד ולציבור
הבא מלמעלה צרי8 האד� לייגע עצמו 

ז נאמר "וע. בתורה ומצות שיוכל להתדבק בו
. ז ונוזלי� מתו8 באר8"שתה מי� מבור8 ועי

ולכ) איתא דבליל החג עוסקי) בתורה כדי 
שהוא התחדשות . לזכות לנוזלי� מתו8 באר8

 ה� )כלומר קבלת הפרט והכלל(אלו ' וב. המעי)
  .בור סיד ומעי) המתגבר

  
   פרק ב משנה י �0 לאבות "פירוש היעב

עלה לרו� המעלות . רבי אלעזר ב) ער8
ולכ) היה מעי) , ונתדבק בבוראו דבוק אמתי
היא המעלה , המתגבר שלא יכזבו מימיו

אלה המעלות הנפלאות כל אחת . החמישית
, טובההחכמה גוררת עי) , גוררת חברתה

ומזה יבוא , והעויי) בעי) טובה יהיה חבר טוב
כי ירגיל נפשו להיטיב לכל , למדת החסידות

ומש� אל יראת , העול� ויקנה ש� טוב
. וכמו שאפרש, וזהו הרואה את הנולד, חטא

וזה הקדוש שהגיע לאלה כבר הוא מעי) 
כי הוא כלל למי שנתקבצו אליו כל , המתגבר

�' המעלות ההנמצאו . ארבעת� והתמיד בה
וצרי8 שתדע כי . בתמידות ע� כל אחד ואחד

אלה האנשי� כול� היו כלולי� מחמשת 
אלא שנתיחד כל אחד , המעלות הנזכרות

, במעלתו אשר ממנה היתה התחלת שלמותו
 �כי כל הנחלי� הולכי� אל הי� הגדול הי

וקרה לה� החלו= , וכמו שנפרש, המתגבר
�� אמר לה, ולברר� וללבנ�. מצד מזגיה

צאו וראו בדבר והפכו לדעת את אשר 
בלבב� א� היו מוטבעי� באות� התכונות 

ְרְקנ�ס ַע ֶ�) , ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה� ְוַרִ�י ְיה���
ְוַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) , ְוַרִ�י י�ֵסי ַה;ֵֹה), ֲחַנְנָיה
ה�א ָהָיה . ְוַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ, ְנַתְנֵאל

ְרְקנ�סַרִ�י. מ�ֶנה ְ�ָבָח) ,  ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה�
ַע . ��ר ס�ד ֶ�ֵאינ� ְמ%ֵ�ד ִט4ָה ַרִ�י ְיה���

ַרִ�י י�ֵסי . %ְ�ֵרי י�ַלְד��, ֶ�) ֲחַנְנָיה
, ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְנַתְנֵאל. ָחִסיד, ַה;ֵֹה)

ַמְעָי) , ְוַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ. ְיֵרא ֵחְטא
ִא� ִיְהי� ָכל ,  ה�א ָהָיה א�ֵמר.ַה3ְִתַ"ֵ�ר

                                                                             

�ולזה נמצאו מאמריה� . אשר ספר מה
�  :מיוסדי� על אדני פז מדותיה
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 פרקי אבות פרק �ספר עבודת ישראל    

  שני 
Â˙„ÏÂÈ È¯˘‡ ‰È��Á Ô· Ú˘Â‰È È·¯ . ירצה על

דר8 דאיתא בזוהר אשה כי תזריע וילדה זכר 
ש� (איש אמו ואביו תיראו , )ב,  יבויקרא(

הנה בהיות . במה שהקדי� הא� לאב, )ג, יט
כי צרי8 האד� לקדש עצמו בשעת הזיווג 

שלא יהיה , וג� האשה, בכל מיני קדושות
ש בלי "כוונת� רק להוליד בני� לעבודתו ית

ו שיכוו) רק להנאתו "שו� מחשבת פסול ח
י� וזה יהיה כמו ילדי זנונ, ועושה הטפל עיקר

וכמו שאמר דוד מלכא קדישא . ל"ו רח"ח
ה) בעו) חוללתי ובחטא ) ז, תהלי� נא(ה "ע

משל על זה למי שאוהב את , יחמתני אמי
המל8 בודאי עושה כל התאמצות להעמיד 

�כ8 זה האד� לא , למל8 עבדי� ומשמשי
יהיה כוונתו רק כדי להעמיד למל8 מלכי 

ה עבדי� ומשמשי� לעבודתו "המלכי� הקב
כי ,  ולזה מקדי� בפסוק האשה לאיש.ש"ית

אצל האשה היא חידוש טפי לכוו) מתשבתה 
לבדו בלי תערובת ומחשבת חוB ' בלתי לה

ל "רצ, ולזה אמר אשרי יולדתו. ו להנאתה"ח
שהיה קדוש מרח� שג� אמו קדשה וכוונה 
לזאת בשעת הזיווג שיהיה לה ב) לעבודתו 

  :יתבר8 והיתה הורתו בקדושה
Á Ô‰Î‰ ÈÒÂÈ È·¯„ÈÒ . על דר8 שכתוב איזה

  :חסיד המתחסד ע� קונו
‡ËÁ ‡¯È Ï‡�˙� Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ .ל כי יש "רצ

בני אד� אשר יראי� לחטוא מפני העונש 
�אבל הוא לא היה ירא משו� , המגיע לה

דבר בעול� רק מ) החטא בעצמו שיהיה 
באמרו אי8 אוכל , מונעו מעבודת בוראו

דו לחטוא נגד בוראי אשר מלא כל הארB כבו
ומה ג� שלא ישמע . ולית אתר פנוי מיניה
וכמו שנמצא בפירוש . אלי בדברי אליו עוד

ולא ) לד, במדבר לה(י בחומש על פסוק "רש
תטמא את הארB אשר אני שוכ) בתוכה כי 

י "ופירש רש, שוכ) בתו8 בני ישראל' אני ה
ובודאי כ) , ל שלא תשכינו אותי בטומאה"ז

מטמא כשישי� האד� על לבו למי , הוא
כביכול הוא מטמא , בחטאיו אשר יחטא

ת כאשר הוא שוכ) בתוכו א= "להשי
  :בודאי ממילא לא יחטא, בטומאתו
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�ֶוֱאִליֶעֶזר ֶ�) , ַחְכֵמי ִיְ,ָרֵאל ְ�ַכ= מֹאְזַנִי
ְרְקנ�ס ְ�ַכ= ְ�ִנָ:ה . ַמְכִריַע ֶאת ;�6ָ�, ה�

ִא� ִיְהי� ָכל , %ָ�א ָ�א�ל א�ֵמר ִמְ/מ�
ַחְכֵמי ִיְ,ָרֵאל ְ�ַכ= מֹאְזַנִי� ְוַרִ�י 

ְוַרִ�י , ְרְקנ�ס %= ִע3ֶָה�ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ה�
ַמְכִריַע ֶאת , ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ ְ�ַכ= ְ�ִנָ:ה

�6ָ�;:  

�ְרא� ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ , 47'ַמר ָלֶה�) ט( �ְצא
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  פרק ב משנה ט 
 �יש ל8 לדעת כי המאמר הזה יש בו דברי

לא , נפלאי� מאד ע� המאמר שבא אחריו
 �כמו שבני אד� מביני� דברי חכמי� שה

אבל אי) הדבר כ8 כי כל , י� באומדנאנאמר
עיי) ש� . דברי חכמי� דברי חכמה גדולה

  .באור8
  

   פרק ב משנה יא �0 לאבות "פירוש היעב
�ענינו . אליעזר אומר עי) טובה' ר. אמר לה

כול� בעי) ההדור ' שיראה בריותיו ית
. וזה נמש8 לו מחכמות אשר בה�, והחמלה

  :ה"זובמאמר אל תהי בז לכל אד� אפשר בע
, הורה על מדתו. רבי יהושע אומר חבר טוב

משאו ומתנו בנחת ע� , אשרי יולדתו
וידוע , רבי יוסי אומר שכ) טוב. הבריות

שהשכ) הטוב צרי8 ליכנס לפני� משורת 
א להיותו מבלתי מדת חסידות "וא, הדי)

שישכח ההיזקי� הבאי� לו משכנו ויזכור 
 ,שמעו) אומר הרואה את הנולד' ר. תועלותיו

כי אחריתו , זה לא יבוא חטא לעול� על ידו
ורוב העונות סבת� השכחה , דרכי מות
שכחו מעשיו וישכחו ) תהלי� קו(שנאמר 
' ר. ור� לבב8 ושכחת) דברי� ח. (עלילותיו

כל מדותיו ודעותיו של , אלעזר אומר לב טוב
הרי ביארנו ל8 . אד� יסוד� הלב הטוב
 וכמעט שלא היו. דבריה� על מה שהקדמנו

כל אחד דבר כפי מדתו אשר , צריכי� ביאור
אליעזר עי) טובה מדת ' ור. בה שבחו רבו

ההסתפקות היותו שמח במה שהשפיע לו 
בוראו ה) רב ה) מעט בזה העול� כדי 

כי מי שיבחי) העול� הזה , להתעסק בתורה
ב ויבזהו ויעשה "יראה שאינו אלא הכנה לעה

ולזה לא אבד טפה ממה , עיקר מ) העיקר
כי הוא היה , יהושע אומר חבר טוב' ר. דשלמ

�ולכ) כל רואיו , יועB גדול ומטיב לכל אד
�וראיתי . יאשרוהו כי היה חבר טוב לכל אד

כתוב כי כל הימי� אשר היתה אמו מעוברת 
ממנו היתה הולכת בבתי כנסיות ובבתי 
מדרשות לדרוש מ) החכמי� שיתפללו שיהיה 

רי ואולי כי לזה רמז אש, חכ� וירא חטא
שכ) . רבי יוסי. יולדתו ולא אמר אשרי יולדיו

וכשהיה , כי ההרגל מביא לידי בזיו). טוב
  :האד� שכ) טוב יורה על החסידות

לדעתי הוא כדברי הרב . לב טוב. רבי אלעזר
שכ) מעי) , ל שפירש סבל) ענו"רבינו יונה ז

כדתנ) נעשה , המתגבר בא לידי המדה הזאת
כי מרוב , וחלכמעי) והוה צנוע ואר8 רוח ומ

וההפרש אשר בי) . ז"שמחתו יבזה עניני העה
כי העי) טובה עושה , לב טוב לעי) טובה

עיקר מ) הטובות האמתיות ולב טוב מבזה 
, וזה מרוב דבקותו, לגמרי שאר הטובות

. אלעזר קרובי�' אליעזר ור' פ דברי ר"ועכ
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�ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר . ְיָ�ָרה ֶ�ִ:ְדַ�ק ָ�� ָה'ָד
ַע א�ֵמר. ַעִי) ט�ָבה, א�ֵמר , ַרִ�י ְיה���

. ָ�ֵכ) ט�ב, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר. בָחֵבר ט�
. ָהר�ֶאה ֶאת ַה>�ָלד, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר
, 'ַמר ָלֶה�. ֵלב ט�ב, ַרִ�י ֶאְלָעָזר א�ֵמר

ר�ֶאה ֲאִני ֶאת ִ(ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ 
�'ַמר . ֶ�ִ�ְכַלל ְ(ָבָריו ִ(ְבֵריֶכ�, ִמִ(ְבֵריֶכ

�ְר �א� ֵאיז�ִהי ֶדֶר8ְ ָרָעה ָלֶה� ְצא
�ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר . ֶ�ִ:ְתַרֵחק ִמ3ֶָ>ה ָה'ָד

ַע א�ֵמר. 48ַעִי) ָרָעה, א�ֵמר , ַרִ�י ְיה���

                                                                             

שורייני דעינא ) ב"ז כח ע"ע(ל "וכ8 אמרו ז
  : בלבא תלי
B יפה השאלה אי8 יהיו בכלל דבריו בזה נתר
�. כי הענו בכלל כל המדות הטובות, דבריה

ולשאלה האחרת מה הועיל באומרו איזו היא 
, דר8 רעה שפשיטא שידעת ההפכי� אחד

 �נאמר כי אחרי שנסה תלמידיו לראות א
�רצה לדעת א� ה� , הסכי� דעתו בשבחיה

כי צדקת הצדיק ורשעת , בתכלית השלמות
כי כאשר , ל� כי א� בשנאת�הרשע לא תש

, ישנא הצדיק את הרשע אז יהיה צדיק גמור
כי , והרשע בשנאו את הצדיק יהיה רשע גמור

�וכבר , זה יורה על היות� הפכי� כאש והמי
כי זו , ל בפסוק ואיבה אשית") ז"כתב זה הר

ולמה נאמר , קללה לאד� יותר מלנחש
ותירB כי להיותו קרוב לטבע . בקללת הנחש

 �לו היה לו חברה ע� בני האד� היה האד
ועתה באיבתו נחתמה , חוזר לטבעו הראשו)

  :קללתו
�האד� לא יקרא של� א� לא . אמר לה

ולא יקרא אד� , במאסו ברע ובחרו בטוב
�וא� לא , רחמני א� לא יהיה אכזרי לרשעי

כ) תהיה רחמנות בלי בחינה שכלית 
לכ) אמר לה� בואו וראו איזו היא , כבהמות
הלוה ואינו . ה להכיר מה� שלמות�דר8 רע
�  :אינו רואה את הנולד. משל
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עי) רעה K פרק לז פסוק ב Kעל ספר בראשית 
מזיקי� , יש בני אד� שיש לה� מזג רע בעי)

�  .ושורפי� בעיניה
  

עי) איה מסכת ברכות , ל"ה קוק ז"כתב הראי
היא אחת , רטהעי) הרעה בפ "102א עמוד "ח

י "מהכוחות שמקבלות נפש אחת מזולתה ע
�מפני שהנפשות . קשר העל� שביניה

  ".עומדות הכ) להיות נפעלות מזולת)
  

  .ועתה נבוא לבאר עניי) זה
בגמרא מסכת בבא מציעא ד= קז עמוד ב 

אמר רב זו " ממ8 כל חולי' והסיר ה"מובא  
עי) רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי עבד 

מר תשעי) ותשעה בעי) רעה מאי דעבד א
Bמכא) עד כמה היזק העי) . ואחד בדר8 אר

 פרק Kל בספר דר8 חיי� "וכתב המהרל ז. חזק

ַרִ�י . 49ָ�ֵכ) ָרע, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר. ָחֵבר ָרע

                                                                             

וכאשר אמר צאו וראו איזה דר8 : ב משנה ט 
, אמר רבי אליעזר עי) רעה, שיתרחק ממנה

כי , כי העי) רעה יש להתרחק ממנה ביותר
בהר= עי) פועל העי) פעולתו נות) עינו רעה 

ולפיכ8 זאת המדה יותר אפשר , חרבא
לעשות בה הרע לכ8 ראוי שיתרחק ממנה 

�וזולת זה כי המדה הרעה הזאת . האד
מביאה את האד� לקנאה ולשנאה ולכמה 

ולפיכ8 ממדה , עבירות אשר עצמו מלספר
�  .זאת יתרחק האד

א "ושמעתי מהרב שבתאי סבתו שליט
בקלטת שברגע שאד� מקנא בחברו הוא 

  .דת הדי) וזו עי) רעהמעורר עליו מי
�האד� מורכב : הסבר נוס= הובא בספרי

, רוח, אש: ע"מארבע יסודות שסימנ� ארמ
בבעל עי) רעה מתחזק יסוד האש . מי� ועפר

  .ביותר
  

בגמרא הביאו סגולות להנצל מעי) הרע 
בזוהר חלק ג ד= סג עמוד ב ).ב"ברכות נה ע(

ועל דא תנינ) יסטי בר נש אפילו : "מובא
י) ולא יערע בבר נש דאית ליה ממאה ארח
ועל זה למדנו יסטה אד� : תרגו�.עינא בישא

  .אפילו ממאה דרכי� ולא יפגוש באד� שעינו רעה

  
ו "אביא כא) תפילה שקיבלתי מאבי חיי� יצ

והועילה בהרבה " רפאל המלא8"בש� ספר 
�וכא" שואל הקורא מני" ל$ שיש פה . מקרי

אכ" אי" '? ואולי זה סת� חולי וכ? פגיעת עי" רעה
בטחו" שכל חו� של ילד או הפסד כספי או תקלה 
אחרת נובעי� מעי" רעה אבל תפילה יכולה 

כא" אוסי� ואספר שהאבא חש בעת . להועיל
  .התפילה א� זה מעי" רעה או לא ולא אארי$

 �יאמר שלוש פעמי� כל פסוק מהפסוקי
�  :הבאי

אלקי� ברב , עת רצו)' ואני תפילתי ל8 ד"
  "אמת ישע8חסד8 ענני ב

ואני ברב חסד8 אבוא בית8 אשתחוה אל "
  "היכל קדש8 ביראת8

ב) פורת יוס= ב) פורת עלי עי) בנות צעדה "
  "עלי שור

  :כ יאמר"ואח
אלקי ואלקי אבותי ' יהי רצו) מלפני8 ד

שבזכות השמות הקדושי� היוצאי� מראשי 
תסיר את עי) , התיבות ומאמצעי התיבות

 לפני8 כאילו הרע מפלוני ב) פלונית ויעלה
 �התכוונתי בכל אות� השמות הקדושי
והטהורי� שהתכווי) בה� רב הונא עליו 

�  .אמ) נצח סלה ועד. השלו
  
49
 . א עמוד פא" עולת ראיה ח 

ומשכ) , מחבר רע, מאד� רע"באור לסידור 
כל אלה ".  ומשט) המשחית, ומפגע רע, רע

�, ה� פרטי עזי הפני� ומשפיעי עזות הפני
� שכל יחיד ויחיד מפרטינו שאנו מתפללי

�בי) , היו�, בי) מרעת� שבפעל, ינצל מה
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ֶאָחד . ַה6ֶֹוה ְוֵאינ� ְמ6ֵ�ַ�, ִ�ְמע�) א�ֵמר
�לֶֹוה ִמ) ַה3ָק�� ָ�ר�8ְ ְ;, ַה6ֶֹוה ִמ) ָה'ָד

 לֶֹוה ָרָ�ע ְולֹא )תהלי� לז(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ה�א
�ַרִ�י ֶאְלָעָזר . ְוַצִ(יק ח�ֵנ) ְונ�ֵת), ְי6ֵ�ַ
ר�ֶאה ֲאִני ֶאת , 'ַמר ָלֶה�. ֵלב ָרע, א�ֵמר

�ֶ�ִ�ְכַלל , ִ(ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעָר8ְ ִמִ(ְבֵריֶכ
  :ֶכ�ְ(ָבָריו ִ(ְבֵרי

ַרִ�י : ֵה� 'ְמר� ְ�לָ�ה ְדָבִרי�) י(
ְיִהי ְכב�ד ֲחֵבָר8ְ ָחִביב , ֱאִליֶעֶזר א�ֵמר

ְו��ב . ְו%ל ְ�ִהי נ�ַח ִלְכע�ס, ָעֶלי8ָ ְ;8ְ6ָ�ֶ
ֶוֱהֵוי ִמְתַח3ֵ� . 50ְי�� ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָת8

�ֶוֱהֵוי ָזִהיר , ְ;ֶנֶגד א�ָר) ֶ�ל ֲחָכִמי
ֶ�ְ>ִ�יָכָת) ְנִ�יַכת , ְלָ�) 6�ֶֹא ִתָ;ֶוהְ�ַגַח

, ַוֲעִקיָצָת) ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ��ָעל

                                                                             

יש שהעזות שלו .ובכל יו�, מרעת� שבכח
. מפני טבע הרע שבנפשו, הולכת ומתגברת

ויש שמצד עצמו לא היה נוטה . זהו אד� רע
, אלא שההצטרפות שלו עמנו, אל העזות

היא , ותכונת ההתנגדות שבמדות  ובאופי
זהו . נוטה להיות עז פני�שיהיה , גורמת לו
ויש שג� החברות לא תעיר בו את . חבר רע

אבל כשיהיו , הרגש המכוער של העזות
�י עסקי� "ע, עניני� מעשיי� מנוגדי

מעוררי� נגודי� וקנאות ויתר המדות 
אז יגלו בו התכונות של השפעת , הרעות

, ויש עוד אד�. עזות הפני� וזהו שכ) רע
שבות וחשבו) שכל הדברי� שיש מקו� להתי

, אי8 להתנהג בה� לא יעוררו אותו לעזות
 �אבל כשיבאו לו בהפתשה דברי� מרעישי

שהיא , והשפעת העזות, אז יתבלבל שכלו
, תוכל לפעול עליו לרעה, מקור הרשעה

, מפגע רע' כ אנחנו מתפללי� שיצילנו ד"שע
 .הבא באפ) פתאומי

  
50
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש  

דע כי במקו� . ני מיתת8שוב יו� אחד לפ
יו� ' ל ל"אחד בזוהר אמר כי מסתלק הצ

לפני המיתה ובמקו� אחר אמר שמסתלק 
ר א8 שניה� ה� אמיתי� כי בליל "בליל ה

ר מסתלק הצל להורות על גזירת המיתה "ה
י הסרתו והסתלקות מעליו "שנגזרה עליו וע

 �ישלטו אז בו החיצוני� וכיו) שנמסר ביד
וזר הצל למקומו כי זולת לא חיישו עוד ואז ח

הצל� אי) חיות להאד� כלל ולכ) א� נגזר 
חדשי� וכיוצא מהיכ) ' עליו שימות אחר י

 �ימשכו לו עוד חיות א� לא שיחזור הצל
יו� קוד� שימות אז ' כ ל"למקומו ואח

מסתלק לגמרי ובאותו צל מסתלק חיות 
ל "האד� יו� יו� עד שימות לגמרי ולזה ארז

מיתת8 דהיינו יו� שוב יו� אחד לפני 
הושענא רבה שהוא היו� לפני המיתה ממש 

  :ה"ז מהרב זל"ג. והב)
  

�ְלִחיָ�ָת) ְלִחיַ�ת ָ,ָר= , �ְוָכל ִ(ְבֵריֶה
  :ְ;ַגֲחֵלי ֵא�

ַע א�ֵמר) יא( ְוֵיֶצר , ַעִי) ָהָרע, ַרִ�י ְיה���
 מ�ִציִאי) ֶאת, ְוִ,ְנ%ת ַהְ�ִר:�ת, ָהָרע

�  :ָה'ָד� ִמ) ָהע�ָל
 51ְיִהי ָממ�) ֲחֵבָר8ְ, ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר) יב(

ְוַהְתֵק) ַעְצָמ8ְ ִלְלמ�ד . ָחִביב ָעֶלי8ָ ְ;8ְ6ָ�ֶ
ְוָכל ַמֲעֶ,י8ָ . 52ֶ�ֵאיָנ� ְיר�ָ/ה ָל8ְ, ��ָרה

�  :ִיְהי� ְלֵ�� ָ�ָמִי
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 ער$ �נחמ" מברסלב' ספר המידות לר  

  ממו" חלק שני 
 �יהי ממו) חבר8 חביב עליK"  8מי שמקיי

  . על ידי זה זוכה להתפלל בכונת הלבK" כשל8
  
52
 � פרשת ויקרא �שפת אמת ספר ויקרא   

   ]ה"תרנ[שנת 
  ):הבאתיו כלשונו ע� המקור( שבמדר

  מדרש רבה ויקרא פרשה א פסקה א 
ויקרא אל משה רבי תנחו� בר חנילאי פתח 

מלאכיו גבורי כח עושי דברו ' ברכו ה) תהלי� קג(
א� בעליוני� הכתוב ? במה הכתוב מדבר' וגו

הא , כל צבאיו' מדבר והלא כבר נאמר ברכו ה
" י שה"אינו מדבר אלא בתחתוני� עליוני� ע

ה נאמרו "יכולי" לעמוד בתפקידיו של הקדוש ב
י שאינ" "אבל תחתוני� ע, כל צבאיו' ברכו ה

ה לכ$ נאמר "יכולי" לעמוד בתפקידיו של הקב
  מלאכיו ולא כל מלאכיו ' ברכו ה

. העני) דכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו
כי תחתוני� צריכי) הכנה להיות מוכ) לקבל 

כני� לזה ואי) ועליוני� לעול� מו' דברי ה
�. לה� מציאות רק לעשות רצו) קונ

וכ) בני) המשכ) . ותחתוני� צריכי) הכנה
ש "כמ. הכנה עושי דברו לשמוע' והמקדש הי
הכרובי� ' מבי) כו' הקול מדבר כו' וישמע כו

י "אכ) בשעת קבלת התורה היו בנ. 'כו
ש אמרתי "כמ. מוכני� להיות כמלאכי השרת
כ� כמו עליוני� אלהי� את� ובני עליו) כול

ה "ומשה רבינו ע. שנאמר בה� כל צבאיו
לכ) לא הוצר8 לסייע . נשאר בזו המדריגה
ילקוט שמעוני (ש במדרש "למלאכת המשכ) כמ

כלי יקר שפתי דעת   ")ויקרא פרק א רמז תכח
ובאמת זה מתנת אלקי� ". דבור8 חביב עלי

וית) "וכתיב . ש ישמח משה במתנת חלקו"כמ
כי . י עבד נאמ) קראת לווהטע� כ". אל משה

י יסורי� כדאיתא "התחתוני� מקבלי� הכל ע
כי צריכי) . י יסורי�"וכול) ע' מתנות כו' ג

אבל משה עבד . נסיו) להיות מוכני� לקבל
ובשבת קודש . נאמ) לכ) נית) לו במתנה

לכ) . כ זה הכח"ה לבני ישראל ג"מחזיר מרע
ואיתא במשנה . נקראת שבת מתנה טובה

. ללמוד תורה שאינה ירושה ל8התק) עצמ8 
כ כתיב תורה צוה לנו משה מורשה "ואעפ

א8 מצידנו צריכי) הכנה רק . קהלת יעקב
ל "ה מחזיר לנו כנ"מצד משה רבינו ע

  :בירושה
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ֱהֵוי ָזִהיר , ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר) יג(
�ְכֶ�%ָ�ה ). �ִבְתִפ6ָה(ִרי%ת ְ�ַמע ִ�ְק

ֶא6ָא , %53ל ַ�ַע, ְ�ִפ6ְָת8ָ ֶקַבע, ִמְת6ֵ4ַל
 8ְ�ַרֲחִמי� ְוַתֲחנ�ִני� ִלְפֵני ַה3ָק�� ָ�ר

� )יואל ב(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ה�א� ִ;י ַח>�) ְוַרח
ה�א ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי� ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָח� ַעל 

  : ִ�ְפֵני ַעְצָמ548ְְ�ִהי ָרָ�עְו%ל . ָהָרָעה
ֱהֵוי ָ�ק�ד , ַרִ�י ֶאְלָעָזר א�ֵמר) יד(

ַמה ֶ/ָ�ִ�יב ) ְוַדע(, 55ִלְלמ�ד ��ָרה
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   ליקוטי שושנה �ספר נוע� אלימל$   

רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אי) 
 �ד המשל " ע)ב"ברכות כח ע(תפלתו תחנוני

תכל באיזה חפB טוב ואינו משי� אד� המס
 Bההוא אז החפ Bמעלות החפ �אל לב מדי יו
. ההוא אינו נושא ח) בעיניו מחמת הרגל בו

ותחנוני� הוא לשו) ח) והיינו מי שעושה 
תפלתו קבע פירוש שאינו מתאמB עצמו בכל 
יו� בתשוקה יתירה יותר מיו� הקוד� לו אי) 

וזהו . תפלתו תחנוני� שאי) נושאת ח) בעיניו
חנינו ל8 קוינו פירוש מחמת של8 כל ' ד

תשוקתינו ומקוי� אנחנו ל8 לכ8 הוא לח) 
  :לנו עד מאד

  
  עוד מובא ש�

העושה תפלתו קבע אי) "איתא בגמרא 
�ל "וי. )ב"ברכות כח ע("תפלתו תחנוני

פ שמעו נא "ל ע"ד שאמרו חז"הפירוש ע
אבירי לב הרחוקי� מ) הצדקה מא) אבירי לב 

ול� ניזוני) בצדקה וה� צדיקי� שכל הע
ניזוני) בזרוע ואמרתי הפירוש בזרוע רוצה 
לומר שה� הולכי� במדרגת� לעולמות 
עליוני� וה� קרובי� להעולמות והרי הוא 
כאילו נוטלי� ההשפעה ביד� כאד� שהוא 
קרוב אצל דבר ומושיט ידו ליקח אותו דבר 

 דהיינו ‰Ú·˜ Â˙ÏÙ˙ ‰˘ÂÚוזהו הפירוש 
קביעות לעול� העליו) שתפלתו עולה תמיד ב

 רוצה ‡ÌÈ�Â�Á˙ Â˙ÏÙ˙ ÔÈלעול� המיוחד לה 
לומר זה אי) צרי8 ליקח ההשפעה על ידי 
תחנוני� דהיינו שיהא ניזו) בצדקה כעני 

  .ל"המתחנ) על הפתח כי א� בזרוע כנ
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   פרשת שופטי� �ספר נוע� אלימל$   

 �אל תהי רשע בפני עצמ8 והטע� הוא כי א
 אזי אי) לבו בקרבו ו יחזיק עצמו כרשע"ח

לעשות איזה מצוה או תורה ותפילה ואיזה 
עובדא כשרה וישרה כי מתייאש עצמו 

  .באומרו שאי) ראוי לזה
  
55
   ספר נר מצוה  
א אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה "ר

שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל 
ומי הוא בעל מלאכת8 שישל� ל8 שכר 

ק התורה י עס"ש שע"והוא כמ" פעולת8
ר החושב "האד� בטוח להנצל ברשת היצה

להשכיחו ש� הנכבד לכפור באלהי ישראל 

. ְוַדע ִלְפֵני ִמי %ָ�ה ָעֵמל. ָל4ִ%יק�ר�ס
ְוֶנֱאָמ) ה�א ַ�ַעל ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ָל8ְ 

6ָָת8ְ   :ְ,ַכר 4ְע�
 56ַה:�� ָקֵצר, י ַטְרפ�) א�ֵמרַרִ�) טו(

, ְוַה�4ֲעִלי� ֲעֵצִלי�, ְוַה3ְָלאָכה ְמר�ָ�ה
�ַבַעל ַהַ�ִית (�ֵחק, ְוַהAָָכר ַהְרֵ�ה:  

                                                                             

י התורה זוכר מקו� חוצבו ובית "וע, ו"ח
כ יודע להשיב לאפיקורוס הוא "אביו ועי

י שקידת התורה בכל עת הוא "וע, ר"יצה
מובטח מכל חטא שהוא יודע לפני מי הוא 

כ לבית אביו כמו "עמל ושסופו לחזור ע
  :שבארנו במשל בראש הדרוש הנכבד הזה
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 פרשת חיי �שפת אמת ספר בראשית    

   ]ח"תרל[ שנת �שרה 
שנותיה� ' ימי תמימי� כו' במדרש יודע ה

שני חיי שרה שחביב שנותיה� ' תמימי� כו
. ב"ז ובעוה"ה בעוה"של צדיקי� לפני הקב

. 'דאיתא היו� קצר והמלאכה מרובה כו
הזמ) באמת פירוש שבכל עת ועת קצרה 

כי באמת הזמ) . מעבודה המוטל על הבריות
. הוא בכלל הטבע אשר הוא בצמצו� וקצבה

הוא למעלה מכל זמ) ' ועבודת הבורא ית
א8 מי שמתק) בכל . ומה העצה לזה. וקצבה

אז מתדבקי� הימי� . עת כפי היכולת בידו
בשרש העליו) וכשנמש8 לה� משורש 
. שלמעלה מהטבע ממילא אי) מחסור

בקות בשורש אי אפשר להיות רק והתד
�כי כל עוד שלא מילא האד� . כשה� תמימי

הזמ) כפי היכולת בטבע הימי� חסירי� לבוא 
זולת בעלי תשובה . להגיע אל השורש כמוב)

שנאמר עליה� בשעתא חדא וברגעא חדא 
וה� מתדבקי� תמיד בשורש העליו) ' כו

לכ) נאמר בפרשה . שהוא מקו� בעלי תשובה
לומר שהשני� נתדבקו " רהשני חיי ש"

' ק פ"בשורש הימי� שלמעלה כדאיתא בזוה
וזהו נח נח . נח לכל אד� יש שורש למעלה

וכמו כ) הימי� כפי מה שיש לאד� . 'כו
ז יש לו כנגד� בשורש הארות מיוחדי� "בעוה

לכל ימיו והאד� במעשיו צרי8 לעורר כח 
והאמת כי זה הכח מיוחד לבני . השורש

שיה� לעורר סיוע עליו) ישראל שיוכלו במע
שלמעלה מהטבע וזהו עני) הברית שנית) 

' ש וה"וז. ב"ק שהיא מעי) עוה"י וג� ש"לבנ
אברה� בכל פירוש שנת) לו כח ' בר8 כו

להמשי8 הקדושה והברכה בכל עת ובכל 
וזה עצמו ואברה� זק) שהוא . 'מקו� שהי

וש� אי) . התדבקות בעול� העליו) כידוע
  :מחסור לכ) נקרא כל
   פרקי אבות פרק שני �ספר עבודת ישראל 

 ‰·Â¯Ó ‰Î‡ÏÓ‰Â ¯ˆ˜ ÌÂÈ‰ ¯ÓÂ‡ ÔÂÙ¯Ë È·¯
 ˙È·‰ ÏÚ·Â ‰·¯‰ ¯Î˘‰Â ÌÈÏˆÚ ÌÈÏÚÂÙ‰Â

˜ÁÂ„ , קצר והמלאכה �פירוש על ידי שהיו
והפועלי� . ...מחמת זה השכר הרבה, מרובה
�פירוש בזה העול� שהוא מלא תאות , עצלי
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� וחמדות ועצלות וביגיעה רבה בא לאד
�שזה העול� נקרא עול� , פעולת שמי

היושבת , העשיה כמו שכתוב בזוהר חדש
 �, הוא מלשו) גנות, גני�, )יג, ש ח"שה(בגני

פירוש שהיא יושבת בזה העול� שהוא מלא 
�ה� המלאכי� , חבירי�, זבל ודברי� גשמיי
שמקשיבי� לקול של בני , המקשיבי� לקול8

ואחר כ8 נגשי� לומר שירה לפני , ישראל
ה מחמת שהוא מלא "מל8 מלכי המלכי� הקב

ה מתאוה לתפלת) של בני "לפיכ8 הקב, זבל
כמשל יותר מה שמזבלי) השדה יותר . ישראל

בגימטריא , ה"ולכ8 עשי. מוציאה פירות
ומחמת , שהוא שוכ) ג� בזה העול�, ה"שכינ

כי בודאי . ובעל הבית דוחק, זה השכר הרבה
אי בוד, מי שהוא מכונה בש� עושי רצונו

לסו= יעשה תשובה בעל כרחו על ידי 
וזהו ובעל הבית , ו עליו"פורעניות שיבא ח

מוטב שתעשה תשובה בעוד לא נגעה , דוחק
  :'ב8 יד ה

  
  

 עת אימת ניתב �א "ספר אדיר במרו� ח
  בקיימא דחד סמכא 

, ל"ואפרש ל8 זה העני) היטב בסוד מה שארז
, אבות ב(' היו� קצר והמלאכה מרובה כו

סוד כל הילו8 האד� בעול� בימי כי ). טו
הוא בסוד התריסר שעתי המוזכרי� , חייו

ויבואר , )ב קעו ב"זח(בספרא דצניעותא 
ד בעני) האורחא דפלגותא דשערי "לקמ) בס

כי אל= , בסוד', וכול� נקראי� יו� א. ש"ע
תהלי� (שני� בעיני8 כיו� אתמול כי יעבור 

 עירובי) כב(היו� לעשות) , והוא סוד). ד, צ
צרי8 ] שלנו, א"נ[שלה ' שבבחינת יו� א) א

אמנ� יש יו� קצר ויו� . שתהיה העבודה
ולכ) השני� שה) , א"יו� קצר מצד הז. ארו8

�ויש יו� . השעות של זה היו� ה� מועטי
. שהשעות שלו רבות, א"ארו8 מצד א

, ובתחלה היה היו� ארו8 והמלאכה מועטת
רק בקבלת אור , כי היה הכל בנחת ובשלוה

ואז נעשית , ואחר כ8 בא היו� קצר. דושההק
והאמת כי . המלאכה מרובה בסוד המצות

�סודו התפשטות המדרגות , אור8 הימי
וקוצר היו� הוא מיעוט . בהתפשטות גדול

א מתחזקת "וש� הס, התפשטות המדרגות
וצרי8 לטרוח באלה . לקטרג ולא ביו� ארו8
�ולהשתמש באור , הימי� שה� מועטי

כ הוא בסוד "ואח, קו) השכרהמועט ולתק) תי
והוא . היו� ארו8 והוא יו� שאי) לו תכלית

שמתקיימת ביו� , סוד אור8 ימי� של התורה
א8 מפני היות . והשכר ביו� ארו8, קצר

�על כ) צרי8 זריזות גדול , האורות מועטי
להשתמש מ) האורות האלה ולקנא על הזמ) 

 לתק) במיעוט Kומלאכה מרובה . העובר
  :ני� רבי�האורות תיקו

  

                                                                             

 שער שביעי שער �ספר חובת הלבבות 
   פרק י �התשובה 

וכבר ידעת כי ימי האד� קצרי� ותשאר בלי 
היו� קצר "ל "ספק יותר קצר כמו שאמרו רז

היתה ל8 אחי רוח יקר " והמלאכה מרובה
ז הנבזה והכלה והנחת "כבדת העוה. ונכבדת

אחרית8 הנשארת ל8 הלא תנשא רוח8 אל 
מעו) הר� מקו� אשר לא המקו� הנכבד וה

תשפלנה הרוחות העולות אליו לעד ותמהר 
בעוד שער התשובה פתוח והקבלה והכפרה 

בהמצאו ' דרשו ה) ישעיה נה(ש "מצויה כמ
מהר אחי ומהר קוד� . קראוהו בהיותו קרוב

יו� אחד ועיי) ) בחיי(בא פחד8 כי אינ8 בטוח 
 �לנפש8 עיו) שיאות לכמו8 ויהיה שקול ע

שרוצה להגיע לרצו) בוראו יכנס ומי . שכל8
 �מ) הפתח הצר שיכנסו ממנו החסידי
הסובלי� וכולנו נקוה הטוב ולא יגיעוהו 
אלא הממהרי� אליו הרצי� עדיו כמו 

ל הוי עז כנמר וקל כנשר רB כצבי "שאמרו חז
�  .וגבור כארי לעשות רצו) אבי8 שבשמי

  
   פרק ב משנה טו �ספר דר$ חיי� 

 �יש להקשות . 'קצר וכורבי טרפו) אומר היו
טרפו) שזמנו של אד� קצר ' מה שאמר ר

הרי אמר בעצמו ולא , והתורה היא ארוכה
ועוד , כ"עלי8 המלאכה לגמור כמו שאמר אח

לא היה לו לומר רק המלאכה מרובה וממילא 
אנו יודעי) שהיו� קצר אל המלאכה שא� לא 

ועוד , כ) לא היה נקרא שהמלאכה מרובה
י "ק א� בא לומר שהשש ובעל הבית דוח"מ

הלא , ב רוצה שילמד האד� תמיד"הוא בעה
דא� אי) בעל , כבר אמר והמלאכה מרובה

כ אי) "הבית רוצה שיעשה הפועל מלאכתו א
ועוד מה שאמר והפועלי� , המלאכה מרובה

�, עצלי� מה אשמועינ) שהפועלי� עצלי
. יותר טוב היה לומר שלא יהיה האד� עצל

ר שאל יפנה אל דע כי בא רבי טרפו) לומ
כי יש לפניו מלאכה , הבטלה רק אל התורה

גדולה לעשות וא� יפנה אל הבטלה הרי הוא 
וזה כי א= על גב שאמרו . פושע נקרא לגמרי

אחד המרבה ואחד הממעיט ) 'ב', ברכות ה(
�ג� אמר לא , ובלבד שיכוי) לבו לש� שמי

היינו כשלא פשע אבל א� פשע , עלי8 לגמור
על האד� לעסוק בתורה לא אמרו כי מוטל 

וכאשר . כאלו בא לגמור הכל כ8 יעשה
יסתכל אל המלאכה שיש עליו לעשות ה) 
מצד בעל הבית ה) מצד עצ� המלאכה ה) 

השכל נות) , מצד האד� עצמו ה) מצד הזמ)
ג� יעשה , כי אי) לאד� לפנות אל הבטלה

מלאכתו בזריזות היותר אפשר וא� לא 
 שיעשה כי האד� מחויב, יעשה נקרא פושע

כאלו בא לגמור הכל ואז אי) נקרא פושע 
וזה א� כנגד זמ) של . כאשר יעשה את שלו

ואמר , אד� אמר היו� קצר הלא ימינו כצל
המלאכה מרובה שהרי דוד אמר לכל תכלה 

ל לדבר שהוא בעל גבול ותכלית כמו "ר', וגו
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כל הדברי� הגשמיי� שה� בעלי גבול יש 
ג� כ) לה� קB ואפשר לאד� הגשמי שהוא 
�אבל , בעל תכלית וגבול להגביל אות

התורה שהיא שכלית אי) להגביל אותה 
ולפיכ8 א� . האד� הגשמי שהוא בעל גבול

 �לא היה היו� קצר ונת) לאד� כל ימי העול
מכל מקו� מה שהעול� הזה , הזה ימי חייו

הוא בעל תכלה מכל מקו� המלאכה הזאת 
 ולפיכ8 היו� קצר, שהיא התורה מרובה עליו

ואמר ובעל הבית דוחק . והמלאכה מרובה
י אשר נת) התורה הוא דוחק "כלומר שהש

כי הוא יתבר8 נבדל מ) , לעשות בזריזות
הגש� וידוע כי הבלתי גש� אי) מלאכתו 
בזמ) רק הוא פועל בלתי זמ) וזהו הזריזות 

ואלו האד� אשר יפעול בכח גשמי , היותר
ולכ8 אמר שא� נשער . שיי8 בו עצלה

אד� בתורה אל בעל הבית הוא מלאכת ה
, הש� יתבר8 אשר אליו המלאכה הזאת

נמצא כי הוא דוחק מאד מאד כי הוא יתבר8 
, מסולק מ) הליאות לגמרי לפי עוצ� כחו

ומפני שנת) הש� יתבר8 התורה השכלית אל 
 �האד� ראוי שיהיה נוהג כאילו לא היה אד

, ואמר והפועלי� עצלי�. גשמי מה שאפשר
 שני הפכי� כי בעל הבית הרי כי יש כא)

דוחק מאד לפי מה שהוא יתבר8 פועל בלא 
והאד� מצד עצמו הפ8 זה שהוא , זמ) לגמרי

בעל גו= לגמרי שאינו דומה לשו� אחד מ) 
לכ8 , העליוני� שהאד� הוא בעל גו= לגמרי

כי כ) עני) כל אשר הוא כח , הוא עצל בעצמו
 �בגו= שמלאכתו היא בעצלה ולפיכ8 הפועלי

� וכל עני) זה לא שבא לומר שיעשה .עצלי
רק , האד� יותר ממה שאפשר עליו לעשות

בא לומר שמאחר שמצד הזמ) ומצד המלאכה 
ומצד הבעל הבית ומצד הפועל אי אפשר 

מעתה א� מוסי= האד� , שיעשה מה שראוי
בעצלה ופונה אל הבטלה אז בודאי פושע 

כי אי8 יעלה על דעתו שיפנה אל , גמור הוא
אכילה ושתיה וכיוצא בזה מ) הבטלה ורוב 

שלא יהיה שקוד על התורה ללמוד , הביטולי)
, תורתו בזריזות א= לפי מה שהוא אד� גשמי

כי א= א� היה עוסק בתורה בזריזות מאד 
נחשב עצל כמו שאמרנו כי כל בעל גש� עצל 
הוא נגד השכלי שנת) הש� יתבר8 תורה 

אבל יעשה בתורה בזריזות ולא , שכלית אליו
אל הבטלה כאלו בא האד� לגמור את יפנה 
ומי שיש לו מלאכה מרובה לעשות , התורה

והיו� קצר ובעל הבית דוחק עושה בזריזות 
ודבר זה מבואר מאד באמתת , היותר אפשר

' ומפני כי אמר לפני זה הוי שקוד ללמוד וכו
  :'אמר היו� קצר וכו

  
   שער נט �ספר עקידת יצחק 

, ה מאדומאמר רבי טרפו) קיי� המוסר הז
היו� קצר והמלאכה ) ב"אבות פ(באומרו 

מרובה והפועלי� עצלי� והשכר הרבה ובעל 
הנה שלפי השערתו בגודל צור8 , הבית דוחק

                                                                             

המשיל , לרוב העניני� המוטלי� עליו, הזמ)
ולא מ) השווי� אל , כל זמ) האד� ליו� אחד

�. אלא מ) הקצרי� שבימי החור=, לילותיה
מלאכה ולפי שהזמ) הקצר בבחינת ה

או שתהיה מרובה ויהיו ש� , המעוטה
�אמר , הרי הוא ארו8, פועלי� רבי� וחרוצי

�לומר , והמלאכה מרובה והפועלי� עצלי
�ולפי שא� יהיה . שהקצור יופלג מכל הצדדי

וכברי , השכר מעט אי) לדאג על קיצור הזמ)
כלומר שלא יקפיד א� יספיק , חשב לו לארו8

א� לא יחוש וג� , אמר והשכר הרבה, א� לא
לאמר , אמר שהבעל הבית דוחק, אל השכר

�. כלו מעשיכ� ומייסר ומעניש על ביטול
והנה לפי שמגיזו� עוצ� המלאכה וקיצור 

לומר מה לי , זמנה כבר יחדל האד� ממנה
) ש�(אמר בסמו8 . אצל מלאכה שאי) לה גמר

. 'הוא היה אומר לא עלי8 המלאכה לגמור וכו
ה הגדולה אמת הוא שטבע המלאכ, ירצה

, כי רבה היא, הזאת שלא יגמרנה שו� פועל
אבל מכל מקו� אי) רשות לשו� אד� ליבטל 

ולזה ראוי , ממנה ומעשות בה כל מה שיוכל
וא� . ל8 שתזדרז בה לפעול בעוצ� החריצות

לפי , נותני) ל8 שכר הרבה, עשית בה הרבה
א= על פי שלא , העמל אשר עמלת בו

, לאכת8ודע שנאמ) הוא בעל מ. תגמרנה
שלא יבא עלי8 בעקיפי) מטע� שלא גמרת 

א� מעט וא� , וישל� ל8 שכר פעולת8, אותה
בער8 השכר השל� אל המלאכה , הרבה

אמנ� תדע שעקר . השלמה בלי שו� ספק
מת) שכר) של צדיקי� בפעולות אלו הוא 

ולזה לא תהרהר על ). ש�(לעתיד לבא 
א� שמא לא תגיע ל8 השכר , המוסר הזה
כי , ממה שאתה משתדל בו, 8למראה עיני

�' א ג"ע(ולא היו� לקבל שכר) , היו� לעשות
  ):ב"ע

ראה כמה יפה שעה אחת של מעשה וזירוז 
, בעול� הזה לקנות בו חיי העול� הבא

וכמו שאמר הכתוב , ותערי8 הזמ) בער8 נפלא
מי האיש החפB חיי� אוהב ) ד"תהלי� ל(

והנה להיות הטעות בדבר . ימי� לראות טוב
, בה� יוקשי� בני האד�, לפחות ופחהזה 

וכמעט היא היתה נסבה לכל הרעות 
�באת התורה . שהשיגונו מימות עול

ולפקוח עיניו , האלהית לעשות עקר ממנו
עליו בצוואתה לנו למנות ימינו כל� על ידי 

�ובתתה סדר מצות , השמטות והיובלי
�נתעורר אל המחוייב אלינו , נכונות בה

 כמו שיבא ביאורו ,בהוצאת זמננו כראוי
  :ה"ב) ט"שער ס(בשלמות במקומו 

  
 פרק � שער התשובה �ספר ראשית חכמה 

  ראשו" 
וראוי שיזדרז הרבה במעשה העבודה ועל זה 

היו� קצר והמלאכה ) אבות פרק ב(נאמר 
וכ) אמרו בגמרא זוודי) קלילי) , מרובה

שהרי למהל8 שנה צרי8 , ואורחא רחיקא
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שי� למהל8 להכי) סעודה חדש או שני חד
. כמה שני� אחר מותו כמה וכמה צרי8 להכי)

במתי� ) ז, תהלי� פח(ועוד אמרו בפסוק 
אמר רבי יוחנ) כיו) שמת אד� נעשה , חפשי

ש� (והיינו דקאמר דוד , חפשי מ) המצות
לעול� יעסוק , לא המתי� יהללו יה) טו, קטו

אד� בתורה ובמצות קוד� שימות שכיו) 
ורה ואי) לו שמת בטל מ) המצות ומ) הת

  :עד כא) לשונו, להקדוש ברו8 הוא שבח בו
  

   פרק ב משנה יז �0 לאבות "פירוש היעב
אליעזר ' טרפו) כי בכלל דברי ר' בראות ר

, כי הוא נאחז בשרשו של איל), דברי חביריו
ואמר היו� , ראה לעשות סימני� לדבריו

כ ראה מה תעשה "וא, קצר והמלאכה מרובה
מאמר ,  אינו כדבריוא�. להשיב שולח8 דבר

כי לא פירש מה ימש8 , טרפו) חסר הגזרה' ר
אבל האמת כי הוא . מהיות היו� קצר

ובאומרו והפועלי� . אליעזר' כמפרש דברי ר
עצלי� הורה צור8 ידיעת מה שתשיב את 

כי האד� בטבעו נוטה אל , האפיקורוס
, וכשישמע דברי כופר יערבו לו, המורגשות

ת עצמו על דברי כי לא יצטר8 לטרוח ולהמי
בני לחכמתי הקשיבה ) משלי ה(אמר , תורה

כי ' לשמור מזמות וגו, לתבונתי הט אזנ8
היש פתוי גדול , ואולי תתפתה, נופת תטופנה

כי לא , וערבות יותר נפלא לשעתו כמינות
ולזה , יצטר8 לטרוח ולרדו= אחר החכמה

לעורר היש) בשנת , סמ8 לכא) והשכר הרבה
וד כי לידע להשיב וע, העצלות והסכלות

ולכ8 , לאפיקורוס צרי8 פלפול רב ויגיעה רבה
אמר א� הטורח מרובה הנה השכר לנגדו 

  :לפו� צערא אגרא
הוא פירוש ולפני מי אתה , ובעל הבית דוחק

להיטיב אלינו ' והורה בזה תשוקתו ית, עמל
י לבעל "ולזה דמה הש, כי לזה ברא עולמו

�כ) א� ול, הבית החפB מאד בזריזות הפועלי
תטרח הרבה תמצא ח) בעיניו והל8 לפני8 

, לחמש סבות יתרשל האד� ממלאכתו. צדק8
כאיש אשר אמר לו המל8 , שיש לו זמ) רב' א

' שיל8 אל בית המלכות שהוא רחוק מביתו ק
כי הדר8 ' ב. פרסאות ונת) לו זמ) שנה אחת

כי הוא ' ג. מועט מאד כפרסה או חצי פרסה
מר לו המל8 כי השכר אשר א' ד. קל מאד

כי אי) ' ה. לתת לו א� יל8 הוא דבר מועט
כ א� לא יעשה השליחות "המל8 חושש כ

סבות ' טרפו) סלק כל הה' והנה ר. ההוא
והפועלי� העצלי� . והנ� מבוארות, האלה

כי יותר ירצו , האיברי� הפועלי� המצות
ובעל הבית דוחק לעקור סברת . להתענג

, כרהאומר כי אבד) הרשעי� שלא יזכו לש
כביכול , א כי אינו כ) כי בעל הבית דוחק"ולז

א על כרח8 אתה "וז. כאילו כבודו תלוי בכ8
  :ד"וכמו שאפרש בס, נוצר

  
   דרוש ב לשבועות �בינה לעיתי� חלק ב 

לֹא ָעֶלי8ָ ַה3ְָלאָכה , ה�א ָהָיה א�ֵמר) טז(
ְולֹא %ָ�ה ֶב) ח�ִרי) ִלָ�ֵטל , ִלְגמ�ר
נ�ְתִני� , ְרֵ�הִא� ָלַמְדָ� ת�ָרה ַה. ִמ3ֶָ>ה

ְוֶנֱאָמ) ה�א ַ�ַעל . ָל8ְ ָ,ָכר ַהְרֵ�ה
6ָָת8ְ , ְוַדע. ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ָל8ְ ְ,ַכר 4ְע�

  :57ַמַ�) ְ,ָכָר) ֶ�ל ַצִ(יִקי� ֶלָעִתיד ָלב�א

                                                                             

ל "� ז"כבר הוא מפורס� מה שלמדנו הרמב
בביאור הסבות המונעות הלמוד והשגת 

עומק המושג וקוצר : השלמות שה� חמישה
אור8 ההצעות ובקשת הצרכי� ורוע המשיג ו

ט "ואצלי לה� רמז ר. התכונה מנטיית החמר
היו� קצר , )אבות ב טו(ה באמרו "ע

והמלאכה מרובה והפועלי� עצלי� והשכר 
ואמר כי אמת הוא דר8 . ב דוחק"הרבה ובעה

, כלל יש כל אלו העכובי� להשגת השלמות
א� מצור8 הצעות רבות וכמה הקדמות 

עד שיהיה כל זמ) חיי , מחכמה אל חכמה
�וג� . האד� קצר וחסר לבא עד קצה כל

לא אמר , המלאכה מרובה, מצד עומק המושג
אבל אמר , רבה שיהיה מורה על הכמות
וא� מקוצר . מרובה דהיינו קושי באיכותה

ה� הכלי� , הפועלי� עצלי�, המשיג
השכל באמצעות , הצריכי� אל ההשכלה

�פ) באו, החושיי� ה� כל� עצלי� ונרפי
וא� מצור8 ספוק . שקצרה יד� מהשיג

יצטר8 הגו= לשכר , השכר הרבה, המזונות
הרבה מכמה מיני דברי� מוכרחי� למזונותיו 

וא� מסבת הנטיה הגשמית אל . ושאר צרכיו
ר אשר "היצה, בעל הבית דוחק, החמריות

, הוא נעשה אדו) וגביר לבית הזה הגופני
 עלי8] תעלה) [יעלה(כאמרו א� רוח המושל 

ובא אליה מל8 גדול וסבב אותה , )קהלת י ד(
בתחלה ) ר כב יא"ב(ל אמרו "ורז, )ש� ט יד(

הל8 ואחר כ8 אורח ולבסו= איש שנעשה 
לזה אמר כי בעל הבית הזה צר . בעל הבית

הוא דוחק מאד את האד� ומבקש , ואויב
באופ) שכל אלו העכובי� נקבצו , להכניעו

יחדיו לשתהיה השגת השלמות קשה 
  :אותהמצי

57
  ] רלו[ אות �ספר מנורת המאור   

  :מת) שכר) של צדיקי� לעתיד לבוא
 �על כ) החסידי� הראשוני� לא שמו לב

ביודע� כי גדל השכר הוא , לשכר העול� הזה
וכ) מצינו ברבי . השארות לעול� הנצחי

, סנהדרי) קא(כדגרסינ) בפרק חלק , אליעזר
: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ)): א

. ה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרוכשחל
�התחילו ה� . חמה עזה יש בעול�: אמר לה

  :אמרו לו. בוכי� ורבי עקיבא משחק
: אמר לה�? אנו בוכי) ואתה משחק, עקיבא

�ספר תורה שרוי : אמרו לו? למה את� בוכי
, לכ8 אני משחק: אמר לה�? בצער ולא נבכה

שאי) יינו , שכל זמ) שאני רואה את רבי
B ואי) דבשו מדביש ואי) שמנו מבאיש מחמי

, חס ושלו�, שמא: אמרתי, ואי) פשתנו לוקה
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 â ÷øô â ÷øô  
ִהְסַ�ֵ;ל , ֲעַקְבָיא ֶב) ַמֲהַלְלֵאל א�ֵמר) א(

) %ָ�ה ָבא ִליֵדי ִ�ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ְוֵאי
�ְל') %ָ�ה ,  ָ�אָת58ֵמ%ִי), ַ(ע. ֲעֵבָרה

                                                                             

: אמר ליה. ועכשו שמח אני; קבל רבי עולמו
: אמר ליה? חסרתי מ) התורה כלו�, עקיבא

' אי) צדיק בארB] אד�[כי ': למדתנו רבינו
כשחלה רב) יוחנ) ב) זכאי : תנו רבנ). 'וגו

, תא לקמ)כדאי', נכנסו חכמי� לבקרו וכו
  ):ב, שא' סי(פרק ד מחלק יסורי יחיד 

 וג� מצינו מה שארע לרבי חנינא ב) דוסא 
בהיות נקל בעיניה� כל , ולרבה בר אבוה

 �טובות העול� הזה כנגד הקלה שבעול
' סי(בהקדמה ראשונה , כדאיתא לעיל, הבא

  ):יא יג, א
 ואפילו מצוה אחת שאד� עושה בעול� הזה 

כדגרסינ) בפרקא , אהולכת לפניו בעול� הב
ובפרקא קמא ) א, ה(קמא דעבודה זרה 

אמר רבי שמואל בר נחמני ): ב, ג(דסוטה 
כל העושה מצוה אחת : אמר רבי יונת)

לעול� ] לפניו[בעול� הזה מקדמתו והולכת 
ישעיה (' וגו' והל8 לפני8 צדק8': שנאמר, הבא
  ):ח, נח

, ד(ואמרינ) נמי הת� פרק קמא דעבודה זרה 
אשר ': מאי דכתיב: בי יהושע ב) לויאמר ר) ב

�היו� ? )יא, דברי� ז(' וגו' אנכי מצו8 היו
�היו� לעשות� , לעשות� ולא למחר לעשות

�ואמר רבי יהושע ב) . ולא היו� לטל שכר
כל מצות שעושי) ישראל בעול� הזה : לוי

 �באות ומעידות אומות העול� בה) לעול
' וגו' יתנו עדיה� ויצדקו': שנאמר, הבא

אלו ', יתנו עדיה� ויצדקו, ')ט, ישעיה מג(
אלו , )ש�(' ישמעו ויאמרו אמת; 'ישראל

�  .אומות העול
  

  זוהר חלק א ד� נט עמוד א 
ה לאנהרא לו) לצדיקיא "תא חזי זמי) קב

אתר , לעלמא דאתי ולמיהב לו) אגר חולקהו)
, בא וראה, דעינא לא שלטא למיק� עליה

דיקי� עתיד הקדוש ברו$ הוא להאיר לה� לצ
לעתיד לבא ולתת לה� שכר� מקו� שעי" לא 

עי) ) ישעיה סד ג( כמה דאת אמר שולטת בו
� זולת8 יעשה למחכה לו"לא ראתה אלהי ,

ויצאו וראו בפגרי ) ש� סו כד(וכתיב 
) מלאכי ג כא(וכתיב , האנשי� הפושעי� בי

ועסות� רשעי� כי יהיו אפר תחת כפות 
�די) זכאי) אינו) צדיקיא בעלמא , רגליכ

אשריה� הצדיקי� בעול� הזה , ובעלמא דאתי

) ישעיה ס כא( עלייהו כתיב ובעול� הבא
Bיירשו אר �תהלי� (וכתיב , צדיקי� לעול

א8 צדיקי� יודו לשמ8 ישבו ישרי� ) קמ יד
  :את פני8

  
58
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש  

מאי) באת דע מוח הסתו� נקרא חכמה 
הנוקבא ונמש8 מאי) כתר עליו) וכ) מוח 

ְוִלְפֵני ִמי %ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�) ִ(י) , ה�ֵל8ְ
, ִמ4ָCִה ְסר�ָחה, ֵמ%ִי) ָ�אָת. ְוֶחְ���)

ִלְמק�� ָעָפר ִר3ָה , �ְל') %ָ�ה ה�ֵל8ְ
) ִ(י) ְוִלְפֵני ִמי %ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�. ְות�ֵלָעה
ִלְפֵני ֶמֶל8ְ ַמְלֵכי ַה3ְָלִכי� , ְוֶחְ���)

  :ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א
ֱהֵוי , ַרִ�י ֲחִניָנא ְסַג) ַה;ֲֹהִני� א�ֵמר) ב(

ֶ�ִאְלָמֵלא , ִמְת6ֵ4ַל ִ�ְ�ל�ָמ� ֶ�ל ַמְלכ�ת
ַרִ�י . ִאי� ֶאת ֵרֵעה� ַחִ:י� ָ�ָלע�, מ�ָר'�
ְ�ַנִי� ֶ�:�ְ�ִבי) , ) ְ�ַרְדי�) א�ֵמרֲחַנְנָיא ֶ�

ֲהֵרי ֶזה מ�ַ�ב , ְוֵאי) ֵ�יֵניֶה) ִ(ְבֵרי ת�ָרה
��ְבמ�ַ�ב , )תהלי� א(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵלִצי

ֲאָבל ְ�ַנִי� ֶ�:�ְ�ִבי) ְוֵי� . ֵלִצי� לֹא ָיָ�ב
ְ�ִכיָנה ְ�ר�ָיה , ֵ�יֵניֶה� ִ(ְבֵרי ת�ָרה

'ז ִנְדְ�ר� , )מלאכי ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר , �ֵביֵניֶה
ִיְרֵאי ְיָי ִאי� ֶאל ֵרֵעה� ַוַ:ְקֵ�ב ְיָי ַוִ:ְ�ָמע 
ַוִ:ָ;ֵתב ֵסֶפר ִזָ;ר�) ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי 

�ְלחְ�ֵבי ְ�מ� .�ִמַ>ִי) . ֵאי) ִלי ֶא6ָא ְ�ָנִי
, הֶ�ֲאִפ6� ֶאָחד ֶ�:�ֵ�ב ְוע�ֵסק ַ���ָר

, ֶ�ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ק�ֵבַע ל� ָ,ָכר
ֵיֵ�ב ָ�ָדד ְוִי(ֹ� ִ;י , )איכה ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר 
  :ָנַטל ָעָליו

ְ�לָ�ה ֶ�'ְכל� , ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר) ג(
ְלָח) ֶאָחד ְולֹא 'ְמר� ָעָליו ִ(ְבֵרי  ַעל ��

, ְ;ִא6� 'ְכל� ִמִ?ְבֵחי ֵמִתי�, ת�ָרה
ְלָחנ�ת , )ישעיה כח(ֶ�ֶ>ֱאַמר  ִ;י ָ;ל ��

�ֲאָבל . ְמְלא� ִקיא צֹ'ה ְ�ִלי ָמק�
 �ְלָח) ֶאָחד ְו'ְמר ְ�לָ�ה ֶ�'ְכל� ַעל ��

ְלָחנ� , ָעָליו ִ(ְבֵרי ת�ָרה ְכִא6� 'ְכל� ִמ/�
יחזקאל (ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֶ�ל ָמק�� ָ�ר�8ְ ה�א

ְלָח) ֲאֶ�ר ִלְפֵני ַוְיַדֵ�ר ֵא, )מא ַלי ֶזה ַה/�
  :'ה
ַהֵ>ע�ר , ַרִ�י ֲחִניָנא ֶ�) ֲחִכיַנאי א�ֵמר) ד(

6ַ�ִַיָלה ְוַהְמַה8ְ6ֵ ַ�ֶ(ֶר8ְ ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶ>ה 
  :ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ��, ִל�� ְלַבCָָלה

ָ;ל , ַרִ�י ְנח�ְנָיא ֶ�) ַהָ<ָנה א�ֵמר) ה(
ַמֲעִביִרי) ִמ3ֶ>� , ְמַקֵ�ל ָעָליו עֹל ��ָרהַה

Bת ְועֹל ֶ(ֶר8ְ ֶאֶר�ְוָכל ַה�4ֵרק . עֹל ַמְלכ
נ�ְתִני) ָעָליו עֹל ַמְלכ�ת , ִמ3ֶ>ו עֹל ��ָרה
Bְועֹל ֶ(ֶר8ְ ֶאֶר:  

ַרִ�י ֲחַלְפָ�א ֶב) (�ָסא ִאי� ְ;ַפר ) ו(
ִבי) ְוע�ְסִקי) ֲעָ,ָרה ֶ�:�ְ�, ֲחַנְנָיה א�ֵמר

ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ�ִכיָנה ְ�ר�ָיה ֵביֵניֶה�, ַ���ָרה

                                                                             

 שלה )עליונות' ג(ע "חכמה שבה נמש8 מג
ש מאי) באת שא� זוכה "כ אי) וז"הנקרא ג

הוא אפשר לו להשיג עד הכתר דנוקבא 
שהוא בחינת נפש דאצילות עד ' דהיינו ה

ז מהרב "ג. )"יחידה שבה שהוא בחינת אי
  :ה"זל
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. ֱאלִֹהי� ִנ0ָב ַ�ֲעַדת ֵאל, )תהלי� פב(
, )עמוס ט(ֶ�ֶ>ֱאַמר , �ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ֲחִמָ/ה

�ִמַ>ִי) ֲאִפ6� . ַוֲאג�ָ(ת� ַעל ֶאֶרB ְיָסָד�
ְ�ֶקֶרב , )תהלי� פב(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ�לָ�ה

�ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ְ�ַנִי�. ֱאלִֹהי� ִי4�ְֹט ,
' 'ז ִנְדְ�ר� ִיְרֵאי ה, )מלאכי ג(ֶ�ֶ>ֱאַמר 

. 'ַוִ:ְ�ָמע ְוג�' ִאי� ֶאל ֵרֵעה� ַוַ:ְקֵ�ב ה
, )שמות כ(ֶ�ֶ>ֱאַמר , �ִמַ>ִי) ֲאִפ6� ֶאָחד

ְ�ָכל ַה3ָק�� ֲאֶ�ר %ְזִ;יר ֶאת ְ�ִמי 
  :ב�א ֵאֶלי8ָ �ֵבַרְכִ�י8ָ'
ֶ�) , ַרִ�י ֶאְלָעָזר ִאי� ַ�ְר��ָתא א�ֵמר) ז(

ְוֵכ) ְ�ָדִוד . ֶ�%ָ�ה ְו8ְ6ָ�ֶ �6�ֶ, ל� ִמֶ/�6
ִ;י ִמ8ָ3ְ ) דברי הימי� א כט(ה�א א�ֵמר 

, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר. ַה;ֹל �ִמָ:ְד8ָ ָנַת>� ָל8ְ
 ַבֶ(ֶר8ְ ְו��ֶנה �ַמְפִסיק ִמ3ְִ�ָנת� ַהְמַה8ְ6ֵ
ַמה ָ>ֶאה ִאיָל) ֶזה �ַמה ָ>ֶאה ִניר , ְוא�ֵמר

ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָ;ת�ב ְ;ִא6� ִמְתַחֵ:ב , ֶזה
  :ְ�ַנְפ��

� ַרִ�י ) ח(�ַרִ�י (�ְסַ�אי ְ�ַרִ�י ַיַ>אי ִמ/
 ֶאָחד ָ;ל ַה/�ֵכַח ָ(ָבר, ֵמִאיר א�ֵמר

ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָ;ת�ב ְ;ִא6� , ִמ3ְִ�ָנת�
ַרק , )דברי� ד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ��

ִהָ/ֶמר ְל8ָ �ְ�מֹר ַנְפ8ָ�ְ ְמאֹד 4ֶ) ִ�ְ�ַ;ח 
ָיכ�ל . ֶאת ַהְ(ָבִרי� ֲאֶ�ר ָרא� ֵעיֶני8ָ

ל�ַמר ַ�ְלמ�ד , ֲאִפ6� ָתְקָפה ָעָליו ִמְ�ָנת�
)��ֶפ) ָיס�ר� ִמ6ְָבְב8ָ ;ֹל ְיֵמי ַחֶ:י8ָ) ש ,

ָהא ֵאינ� ִמְתַחֵ:ב ְ�ַנְפ�� ַעד ֶ�ֵ:ֵ�ב 
  :ִויִסיֵר� ִמ��6ִ

;ֹל , ַרִ�י ֲחִניָנא ֶב) (�ָסא א�ֵמר) ט(
ָחְכָמת� , ֶ�ִ:ְר%ת ֶחְטא� ק�ֶדֶמת ְלָחְכָמת�

ת� ק�ֶדֶמת ְלִיְר%ת ְוכֹל ֶ�ָחְכָמ. ִמְתַקֶ:ֶמת
ה�א ָהָיה . ֵאי) ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת, ֶחְטא�
ִ�י) ֵמָחְכָמת�, א�ֵמר , ;ֹל 3ַ�ֲֶעָ,יו ְמר�

ְוכֹל ֶ�ָחְכָמת� ְמר�ָ�ה . ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת
  :ֵאי) ָחְכָמת� ִמְתַקֶ:ֶמת, ִמ3ֲַעָ,יו

ְ�ִר:�ת ;ֹל ֶ�ר�ַח ַה, ה�א ָהָיה א�ֵמר) י(
�. ר�ַח ַה3ָק�� נ�ָחה ֵהיֶמ>�, נ�ָחה ֵהיֶמ>

�, ְוכֹל ֶ�ֵאי) ר�ַח ַהְ�ִר:�ת נ�ָחה ֵהיֶמ>
�ַרִ�י ד�ָסא . ֵאי) ר�ַח ַה3ָק�� נ�ָחה ֵהיֶמ>

ְוַיִי) , ֵ�ָנה ֶ�ל ַ�ֲחִרית, ֶב) ַהְרִ;יָנס א�ֵמר
�ְויִ�יַבת , י�ְוִ,יַחת ַהְיָלִד, ֶ�ל ָצֳהַרִי

Bמ�ִציִאי) , ָ�ֵ�י ְכֵנִס:�ת ֶ�ל ַע3ֵי ָה'ֶר
�  :ֶאת ָה'ָד� ִמ) ָהע�ָל

ַהְמַח6ֵל , ַרִ�י ֶאְלָעָזר ַה�3ָדִעי א�ֵמר) יא(
�, ְוַהְמַבֶ?ה ֶאת ַה�3ֲעד�ת, ֶאת ַהֳ<ָדִ�י

�ְוַה3ֵֵפר , ְוַה3ְַלִ�י) 4ְֵני ֲחֵבר� ָבַרִ�י
,  ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ� ָעָליו ַהָ/ל��ְ�ִרית�

%= , ְוַהְמַ"6ֶה ָפִני� ַ���ָרה 6�ֶֹא ַכֲהָלָכה

�, ַעל 4ִי ֶ�ֵ:� ְ�ָיד� ת�ָרה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי
  :ֵאי) ל� ֵחֶלק ָלע�ָל� ַהָ�א

ֱהֵוי ַקל ָלרֹא� , ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל א�ֵמר) יב(
ֶוֱהֵוי ְמַקֵ�ל ֶאת ָ;ל , תְונ�ַח ַלִ�ְ�חֶֹר
  :ָה'ָד� ְ�ִ,ְמָחה

ְ,ח�ק ְוַק6�ת , ַרִ�י ֲעִקיָבא א�ֵמר) יג(
ְסָיג , ַמ	�ֶרת. ַמְרִ"יִלי) ְלֶעְרָוה, רֹא�

, ְנָדִרי�. ְסָיג ָלעֶ�ר, ַמַעְ,ר�ת. ַל��ָרה
  :59ְ�ִתיָקה, ְסָיג ַלָחְכָמה. ְסָיג ַל4ְִרי��ת

ָחִביב 'ָד� ֶ�ִ>ְבָרא , ָיה א�ֵמרה�א ָה) יד(
�ִחָ�ה ְיֵתָרה נ�ַדַעת ל� ֶ�ִ>ְבָרא . ְבֶצֶל
�ִ;י ְ�ֶצֶל� , )בראשית ט(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְבֶצֶל

�ֲחִביִבי) . ֱאלִֹהי� ָעָ,ה ֶאת ָה'ָד
�ִחָ�ה . ִיְ,ָרֵאל ֶ�ִ>ְקְרא� ָבִני� ַל3ָק�
� ָבִני� ְיֵתָרה נ�ַדַעת ָלֶה� ֶ�ִ>ְקְרא

�ָ�ִני� , )דברי� יד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַל3ָק�
ֶ�� ַלה% '�, ֲחִביִבי) ִיְ,ָרֵאל. ֱאלֵֹהיֶכ

ִחָ�ה ְיֵתָרה . ֶ�ִ>ַ�) ָלֶה� ְ;ִלי ֶחְמָ(ה
נ�ַדַעת ָלֶה� ֶ�ִ>ַ�) ָלֶה� ְ;ִלי ֶחְמָ(ה ֶ��� 

�ִ;י , )משלי ד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ִנְבָרא ָהע�ָל
��ָרִתי %ל , �ב ָנַתִ�י ָלֶכ�ֶלַקח ט
�  :ַ�ֲעזֹב

וְבט�ב , ְוָהְר��ת ְנת�ָנה, ַה;ֹל ָצפ�י) טו(
  :ְוַה;ֹל ְלִפי רֹב ַה3ֲַעֶ,ה. ָהע�ָל� ִנ(�)
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‰˜È˙˘ ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÈÒדאבא י"נודע כי נה'  כו 
י דאימא וכול� בסוד מוחי) "טמירי) תו8 נה

ונמצא כי יסוד של חכמה הנקרא . א"תו8 ז
אבא תו8 היסוד דאימא והיסוד של אימא 

 לפי ˘˙È˜‰הוא סייג של יסוד דאבא ונקרא 
שנודע שהיסוד דאימא נקרא שדי ובמלואו 

 כמני" 815'  ע� הכולל גימ814=שי" דלת יוד (

והעני) הוא כי ". שתיקה"' הוא בגימ) שתיקה
עד המקו� שהוא כלה היסוד דאימא שהוא 

א עד ש� נעשה סייג אל היסוד "בחזה דז
דאבא ומש� ואיל8 מתגלה לגמרי היסוד 
דאבא ואמנ� טע� הקראו שתיקה הוא מפני 
שבהיות יסוד דאבא תו8 היסוד דאימא יש 
 �ש� קולות רבי� מפני רבוי האורות שיש ש

 בהיות� במקו� צר מאד ומשמיע� קולו
 �מתקרבי� אלו ע� אלו בדוחק אבל בצאת
 �לחוB שהוא מ) החזה ולמטה מתגלי
ומתרחבי� ונחי� מקול� ושותקי� ונמצא כי 
השתיקה הודאת גלוי החכמה והשגחה בגלוי 

ש בזוהר בהקדמת בראשית "ובזה תבי) מ
' ר אלעזר מלה בסלע משתוקא בשני� פי"א

� כי נודע שהאורות בהיות� מגולי� ומאירי
 �כפליי� ולכ) המלה בסלע שהוא בהיות
נסתרי� האורות משמיעי� קול משתוקא 
 �בשתי� שהוא אחר שנתגלו כי אז ה

  .שותקי� ודוממי� כנזכר
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, ַה;ֹל ָנת�) ָ�ֵעָרב�), ה�א ָהָיה א�ֵמר) טז(
�ַהֲחנ�ת . �ְמצ�ָדה ְפר�ָסה ַעל ָ;ל ַהַחִ:י

, ְוַה4ְִנָקס 4ָת�ַח,  ְוַהֶחְנָוִני ַמִ<י=,4ְת�ָחה
ְוָכל ָהר�ֶצה ִלְלו�ת ָיב�א , ְוַהָ:ד ;�ֶתֶבת

ְוַהַ"ָ�ִאי� ַמֲחִזיִרי� ָ�ִדיר ְ�ָכל , ְוִיְלֶוה
�ְוִנְפָרִעי) ִמ) ָה'ָד� ִמַ(ְע�� ְו6�ֶֹא , י�

, ְוֵי� ָלֶה� ַעל ַמה ֶ/ִ:ְסמ�כ�, ִמַ(ְע��
ָ<) ַלְ	ע�ָדה, ַהִ(י) ִ(י) ֱאֶמתְו   :ְוַה;ֹל ְמת�
ִא� , ַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) ֲעַזְרָיה א�ֵמר) יז(

ִא� ֵאי) ֶ(ֶר8ְ . ֵאי) ֶ(ֶר8ְ ֶאֶרB, ֵאי) ��ָרה
Bֵאי) ָחְכָמה. ֵאי) ��ָרה, ֶאֶר �ֵאי) , ִא
ִא� . ֵאי) ָחְכָמה, ִא� ֵאי) ִיְר'ה. ִיְר'ה

ֵאי) , ִא� ֵאי) ַ(ַעת. ֵאי) ָ(ַעת, ֵאי) ִ�יָנה
ִא� ֵאי) . ֵאי) ��ָרה, ִא� ֵאי) ֶקַמח. ִ�יָנה
;ֹל , ה�א ָהָיה א�ֵמר. ֵאי) ֶקַמח, ��ָרה

ְלָמה ה�א , ֶ�ָחְכָמת� ְמר�ָ�ה ִמ3ֲַעָ,יו
ְלִאיָל) ֶ�ֲעָנָפיו ְמר�ִ�י) ְוָ�ָרָ�יו , ד�ֶמה
ָעִטי) ע�ְקַר�� ְוה�ְפַכ�� ְוָהר�ַח ָ�'ה ְו, מ�

ְוָהָיה , )ירמיה יז(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ַעל 4ָָניו
ְ;ַעְרָער ָ�ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִ;י ָיב�א ט�ב 
ְוָ�ַכ) ֲחֵרִרי� 3ִ�ְַדָ�ר ֶאֶרB ְמֵלָחה ְולֹא 

ֲאָבל ;ֹל 3ַ�ֲֶעָ�יו ְמר�ִ�י) . ֵתֵ�ב
) ְלִאיָל, ְלָמה ה�א ד�ֶמה, ֵמָחְכָמת�

ָעִטי) ְוָ�ָרָ�יו ְמר�ִ�י) ֶ�ֲאִפ6� , ֶ�ֲעָנָפיו מ�
ָ;ל ָהר�ח�ת ֶ�ָ�ע�ָל� ָ�א�ת ְונ�ְ�ב�ת �� 

ֶ�ֶ>ֱאַמר , ֵאי) ְמִזיִזי) א�ת� ִמ3ְק�מ�
)�ְוָהָיה ְ;ֵעB ָ�ת�ל ַעל ַמִי� ְוַעל , )ש

א י�ַבל ְי6ַ�ַח ָ�ָרָ�יו ְולֹא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹ
�וִבְ�ַנת 0�ֶַֹרת , ְוָהָיה ָעֵלה� ַרֲעָנ), חֹ

  :ְולֹא ָיִמי� ֵמֲע,�ת 4ִֶרי, לֹא ִיְד'ג
ִקִ>י) , ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ִחְסָמא א�ֵמר) יח(

. ֵה) ֵה) "�ֵפי ֲהָלכ�ת, �ִפְתֵחי ִנָ(ה
4ְַר4ְָרא�ת , ְ�ק�פ�ת ְוִג3ְַטְרָיא�ת

  :ַלָחְכָמה

 ã ÷øô ã ÷øô  
 äîëç, ֵאיֶזה� ָחָכ�, ֶ�) ז�ָמא א�ֵמר) א(

�תהלי� (ֶ�ֶ>ֱאַמר , 60ַה�6ֵמד ִמָ;ל 'ָד
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הנה בכא) . 'ב) זומא אומר איזהו חכ� וגו
 �דיבר ב) זומא כנגד אותיות הויה שה

א עול�  שהי‡ÌÎÁ Â‰ÊÈש "ע וז"עולמות אבי
ש מכל "אצילות אשר ש� הוא אבא עילאה וז

 �מלמדי השכלתי כי היסוד דאצילות מש
חיות כל העולמות בסוד כול� בחכמה עשית 

¯Â·‚ Â‰ÊÈ‡ (כנגד הבינה אמא עילאה דדיני 
 �מתערי) מינה וה� בחסדי� אשר בה
נמתקי� הגבורות ונמצא שהוא גבור כובש 

 שהוא משמח ‡È˘Ú Â‰ÊÈ¯. את יצרו ממש
חסדי� שה� ' חלקו כנגד הזעיר שבו הב

י "מורי� על העושר שמח בחלקו אעפ

ִמָ;ל ְמַל3ְַדי ִהְ,ַ;ְלִ�י ִ;י ֵעְד�ֶתי8ָ , )קיט
 ַה;�ֵב� ֶאת äðéá, ֵאיֶזה� ִג��ר. ִ,יָחה 6ִי

ט�ב ֶאֶר8ְ , )משלי טז(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ִיְצר�
. �ר �מֵ�ל ְ�ר�ח� ִמ6ֵֹכד ִעיר4ַ%ִי� ִמִ"�

,  ַהAֵָמַח ְ�ֶחְלק�úøàôúֵאיֶזה� ָעִ�יר 
ְיִגיַע ַ;4ֶי8ָ ִ;י , )תהלי� קכח(ֶ�ֶ>ֱאַמר 

ָ�ע�ָל� , %ְ�ֶרי8ָ. תֹאֵכל %ְ�ֶרי8ָ ְוט�ב ָל8ְ
ֵאיֶזה� . ָלע�ָל� ַהָ�א, וט�ב ָל8ְ. ַהֶ?ה

, ד ֶאת ַהְ�ִר:�ת ַהְמַכúåëìî�ֵ, ְמכ�ָ�ד
ִ;י ְמַכְ�ַדי ֲאַכֵ�ד , )שמואל א ב(ֶ�ֶ>ֱאַמר 
��בַֹזי ֵיָקל:  

ֱהֵוי ָרB ְלִמְצָוה ַק6ָה , ֶ�) ַעַ?אי א�ֵמר) ב(
3ִ�ְֶצָוה . �ב�ֵרַח ִמ) ָהֲעֵבָרה, )ְ;ַבֲחמ�ָרה(

. ַוֲעֵבָרה ג�ֶרֶרת ֲעֵבָרה, "�ֶרֶרת ִמְצָוה
�ְ,ַכר ֲעֵבָרה. ִמְצָוה, הAְ�ֶַכר ִמְצָו ,

  :ֲעֵבָרה
%ל ְ�ִהי ָבז ְלָכל , ה�א ָהָיה א�ֵמר) ג(

�ֶ�ֵאי) , ְו%ל ְ�ִהי ַמְפִליג ְלָכל ָ(ָבר, 61'ָד

                                                                             

שנותני� בידו חלק הנוקבא שמח בחלקו 
ס ישמח משה במתנת "ונות) לה חלקה וז

 הוא כנגד הנוקבא בסוד ‡ÂÎÓ Â‰ÊÈ·„. חלקו
ובהיכלו כלו אומר כבוד וש� שיי8 לומר כי 
. 'מכבדי אכבד ובוזי יקלו ווי למא) דאנהיג וגו

  :ה"ז מהרב זל"ג
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 �ב) זומא אומר איזהו חכ� הלומד מכל אד

ה "אותיות הוי' ת בד"פה נרמז יחוד השי' כו
' איזהו חכ� הלומד מכל אד� כנגד אות י

שבבינה ' איזהו גבור כנגד אות ה. שבחכמה
. שנקראת גבודה בסוד אני בינה לי גבורה

עשיר ' ת הנק"שבת' איזהו עשיר כנגד אות ו
מ פרשת כי תשא בפסוק העשיר לא "בר' כנז

איזהו מכובד כנגד . ירבה והדל לא ימעיט
והאד� כבוד כנודע ' תתאה הנק' אות ה

  :הקורא משנה זו יכוי) ביחוד הזה
61
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אומר אל תהי בז לכל אד� ואל תהי ' הוא הי
 בעל  שהואÌ„‡‰ ÏÎפירוש . מפליג לכל דבר

 �קומה שכול� בכלל האד� אלא שכול
 �חסרי� התולדות חוB ממי שזוכה לצל

ח "כ כ8 על כל ב"כ התרה ג"ודמות ואעפ
קלה או ' ואמר שלא תתגאה על שו� ברי

גרוע שבעול� לפי שאי) אד� שאי) לו שעה 
לכ) אפשר שיתעלה בנשמה חשובה יותר 
ממ8 וכ) מי שאי) בו רוח חיי� עתיד 

ז מהרב "ג. אל תפליגיהולהתיישב במקומו 
  ]:ט"ע' ב סי"בכנפי יונה ח' עי. [ה"זל

�' דע כי לפעמי� יהי. ג� אל תהי בז לכל אד
לאד� נשמה גדולת הער8 ולאיזה סיבה אינו 
משיג כראוי לסיבת הדור או לאיזה סיבה 
אחרת ואולי מי שמבי) יותר ממנו ירצה 

שאי) ל8 ' ז וגו"לכ) אמר אל תהי ב. לבזותו
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ְל8ָ 'ָד� ֶ�ֵאי) ל� ָ�ָעה ְוֵאי) ְל8ָ ָדָבר 
�  :ֶ�ֵאי) ל� ָמק�

ְמאֹד , ַרִ�י ְלִויָטס ִאי� ַיְבֶנה א�ֵמר) ד(
ֶ�ִ�ְקַות ֱאנ�� , 62ַד ֱהֵוי ְ�ַפל ר�חְמאֹ
ָ;ל , ַרִ�י י�ָחָנ) ֶ�) ְ�ר�ָקא א�ֵמר. ִר3ָה

ִנְפָרִעי) ִמ3ֶ>� , ַהְמַח6ֵל ֵ�� ָ�ַמִי� ַ�ֵ	ֶתר
ֶאָחד ��ֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְ�ִח6�ל . ַבָ"ל�י
�  :ַהֵ/

                                                                             

י שעתה אינו מבי) "לו שעה ואעפאד� שאי) 
שמא יבא הזמ) והשעה שיסור מעליו 
. הקליפה הסות� שכלו וישיג אז יותר ממ8

נודע שלא ישיג יותר ממ8 ' או ירצה שאפי
ז הוא ראוי להתכבד יותר ממ8 כי אולי "עכ

חלקי� ניצוצי� נשמה ולו אי) עתה ' יש ל8 ט
וזה גור� ל8 שידעת . 'כי א� חלק וניצוB א

' ממנו אבל בער8 שאי) לו רק חלק איותר 
לבד המועט הוא יותר שמא בגלגול אחר 
יתנו לו ניצוצי� מחלקי� רבי� כמו8 או יותר 

ש אל תהי מפליג "ולכ) אמר אל תבזהו ומ
לכל דבר המשל כשאומר אד� אחד איזה 
פשט שהעני) באמת האמיתי א8 אינו 
מתיישב באותו פסוק ומקו� שהוא אומרו 

בור זה כיו) שהעני) נאה אל תרחיקיהו בע
  :מתיישב במקו� ופסוק אחר' יהי
ד הסוד כי השרוי בלא אשה שרוי בלא "וע

ל והנה הזעיר שהוא אד� "ברכה כמשארז
�ש אל תהי "והמלכות נקרא שעה וז. נקרא יו

י שהוא עת הקטנות ואינו "בז לכל אד� ואעפ
משיג המוחי) דגדלות הוא בסבת שאי) לו בת 

הנקראת שעה ואי) ל8 זוגו העוזרת אותו 
אד� שאי) לו שעה היו� או מחר ואל תהי 
מפליג לכל דבר שהיא המלכות כי א� אינ8 
מבי) אותו לפי שאי) לה מקו� אשר לא 
נתלבשה בלבושי� שלמטה ממנו כדי שתוכל 
להבינה וכשתתלבש באותו לבוש שהוא 

ז "ג. מקומה אז תבי) אותה ולכ) אל תפליגהו
  :ה"מהרב זל

  
62
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לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל ' ר

א "כבר ידעת כי ז. רוח ֶשִ�ְקַות אנוש רמה
 �נקרא ישראל וכ) יעקב יש בכל אחד מה

א משפיל ראשו "ה וכאשר ז"ה אחת דמ"הוי
ש מאד "למטה ומסתכל ביעקב ומאיר בו וזמ

א וביעקב צרי8 "ה שבז"פעמי� מ' מאד ב
א "ה דז"וח כדי שתגרו� שמשתהיה שפל ר

ה דיעקב אבל הבעל גאוה גור� "תאיר במ
הפ8 מזה ואומרו שתקות אנוש רמה רמז אל 

א והנה הנקבה היא "רחל שבאחורי ז
' ר' אחוריי� פשוטי� של אלהי� שה� בגי

ה וזו מלת רמה "מ' א הנק"ועומדת באחורי ז
ח תחת "ויותר טוב הוא להיות רמה בפת

מרה אמר מורי ש ולפעמי� נעשית "הרי
  :ה שכחתי הדרוש בפרטיו וכתבתי הכלל"זלה

�ֵמד ַה6, א�ֵמר) ְ�נ�(ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל ) ה(
ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� , ��63ָרה ַעל ְמָנת ְלַל3ֵד

ְוַה�6ֵמד ַעל ְמָנת . ִלְלמ�ד �ְלַל3ֵד
ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� ִלְלמ�ד �ְלַל3ֵד , 64ַלֲע,�ת
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צרי8 האד� להעמיק וללמוד , שורש התורה
תהלי� קיא (שנאמר , ולדעת מעשה בכל דבר

ללומדיה� לא , שכל טוב לכל עושיה�) י
�שלא יהא אד� קורא , נאמר אלא לעושיה

ול בועט באביו או ברבו או במי שגד, ושונה
אלא לומד על מנת ללמד לשמור . ממנו

וכל העוסק . וזו היא תורה לשמה, ולעשות
וכל , בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

אד� שעוסק בתורה ויודע בה המצות ואי) 
אוי לו ולמזלו שהוא טורח בעול� , מקיימ)

�וגדול דינו מאשר לא למד . כדי לקנות גיהנ
) כי הוא מבי) ומתכוו, ולא ידע להזהר

  :למרוד
  

  מסכת קידושי" ד� מ עמוד ב 
וכבר היה רבי טרפו) וזקני� מסובי) בעלית 
 �בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניה
תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפו) 

ע ואמר תלמוד "ואמר מעשה גדול נענה ר
גדול נענו כול� ואמרו תלמוד גדול 

  .שהתלמוד מביא לידי מעשה
  
64
 � פרשת שלח �ר במדבר שפת אמת ספ   

  ] ז"תרמ[שנת 
איתא מחלוקת בגמרא אי תלמוד גדול אי 
מעשה גדול ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי 

והיינו הלומד על מנת לעשות הוא . מעשה
גדול מהמעשה ודור המדבר היו בחינת 

י כי התורה היא "מילולא ונקראו ראשי בנ
אכ) כתיב טוב אחרית דבר . ראשית

. לי� היו דבקי� רק בתורהמראשיתו והמרג
אבל הלימוד צרי8 להיות מביא לידי מעשה 

דור המדבר וקבלת ' אחרית טוב שכ) הי' שנק
התורה הכנה לארB ישראל שהוא בחינת 

וכדאיתא האומר אי) לי אלא . ל"עובדא כנ
והמרגלי� טעו . תורה אפילו תורה אי) לו

' שהי' פי. בזה לכ) כתיב על כלב וימלא אחרי
. שלימות עד אחרית שהוא המעשהעבודתו ב

והמרגלי� לא גמרו האחרית והיו חפצי) רק 
  :בראשית שהיא התורה בלבד

  
  ] כא[ספר דברי סופרי� אות 

העיקר להיות עושה לשמה שיהיה כונתו 
ומחשבתו לש� שמי� דא� עושה מעשה 
 �גולמת מה בידו כלו� שהרי המעשה מהש

ומכל גמילות חסדי� של , יתבר8 והוא הפועל
ה והכנסת אורחי� שלו לא נזכר בתורה "אאע

לשבח אלא מה שעשה למלאכי� שלא היה 
ח על האמת כלל "בזה שו� מעשה של גמ
ז כלל ורק לכבודו "שה� לא הוצרכו לכ

�ואי) בזה אלא , הוכרחו להיות כאוכלי
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ה להודיע "המחשבה והרצו) הטוב של אאע
שזה העיקר מכל המעשי� בהשתדלות 

, שגיח על גמר מעשהועבודת האד� שלא לה
כ העוסק בתורת קרבנות כאלו הקריב "וע
על ידי החשק שיש לו בלימוד .) 'מנחות ק(

מתי יבוא לידו ויקיימנו דזהו עיקר הלימוד 
ז נאמר ול8 "וע, ועסק בתורה על מנת לעשות

, החסד כי אתה תשל� לאיש כמעשהו' ד
שזה להש� יתבר8 ברוב רחמיו דנות) שכר 

ד "ולמ, אלו אד� הפועלג� בעד מעשה לבד כ
מצחת אי) צריכות כונה אפילו כפוהו ואכל 

ולדברי הכל האומר .) ח"ה כ"ר(מצה יצא 
הרי זה צדיק ' כו' סלע זו לצדקה בשביל שיחי

א= דלהנאת עצמו מתכוי) .) 'פסחי� ח(גמור 
כונה המועילה ג� ' כל דדעתו למצוה הוי לי

ד מצות צריכות כונה וסגי בהכי להיות "למ
דהוא רק ] 'א' ד[ה "בר' ופי,  גמורצדיק

והוא ', י שלב) לשמי� כו"ש ברש"בישראל ע
] ב מהלכות גירושי)"פ[מ "ד שנאמר רמב"ע

בטע� כופי) עד שיאמר רוצה אני דבמעמקי 
א רוצה לשמוע דברי חכמי� רק "לב כ

השאור שבעיסה מעכב ומשהוכה ותשש כח 
יצרו עד שאומר בפה ג� כ) רוצה אני סגי 

נ המחשבה שלא לשמה בישראל "וה, ש"ע
אינו אלא מצד היצר המרגילו לבקש בכל 
דבר הנאת עצמו אבל מעמקי לב דבני ישראל 

ברכות [ש "וכמ, אינו אלא לש� שמי� בלבד
גלוי וידוע שרצונינו לעשות רצונ8 ] א"ז רע"י

וכשיש מעשה בפעל ג� כ) סגי בהכי ', כו
להצטר= לרצו) שבמעמקי הלב ואי) משגיחי) 

ונראה , ת שאור שבעיסה המערבבתלמחשב
עוד דג� בחישב לעשות מצוה שלא לשמה 
, ונאנס ג� כ) מעלה עליו הכתוב כעשאה

ג דמהחשבה היה שלא לשמה זהו מצד "אע
השאור המבלבלו ועומק מחשבתו ורצונו לא 

והג� דילפינ) הת� זה מקרא דלחושבי [, כ)
י "מ מאחר דאר"מכ', שמו דמשמע לשמו ית

ו8 שלא לשמה בא לשמה דמת' לעול� כו
דכהדדי לגמרי נינהו ] 'ז ב"ט[ומשמע בערכי) 
נ במחשבת מצוה שלא "ה, ש"מטע� זה יעו

ז "מ כ"ומכ] ונחשב כלשמו' לשמה מתו8 כו
ל "אבל מצד האד� צ, י"הכל מצד חסדי הש

 �כל השתדלותו על הכונה ומחשבה לש
 �שמי� בכל דבר ואל תהיו כעבדי

  :'המשמשי� כו
  

   720ל בג עמוד " קוק זאוצרות הראיה
  

ה� נחקקות , על ידי העיו� בפרטי המצוות
  בתודעתנו תמיד
כמה עז וגבורה יש בה) לאמB .מצוות הזכרו)

כמה הוד ותפארת יש בה) , את הרוח הלאומי
לחבבו ולעדנו בלבות כל , לשכללו ולפארו

כול� ה� אותות היסטוריות ; בני עמנו
�קיה� וכל פרטיה� ודקדו. מלאות יופי וחיי

�וכל המו) הלימודי� והדקדוקי� שיש , הרבי

%ל , ַרִ�י ָצד�ק א�ֵמר. ִלְ�מ�ר ְוַלֲע,�ת
�ְולֹא , 65ַ�ֲעֵ,� ֲעָטָרה ְלִהְתַ"ֵ(ל ָ�ֶה

ְוָכ8ְ ָהָיה ִה6ֵל . � ַלְח�4ר ָ�ֶה�ַקְר(ֹ
ָהא . 66ֳחָל=, �ְדִא�3ֵ�ַ�ְ ְ�ַתָ"א, א�ֵמר

                                                                             

�עד שרחבו ונסבו לחכמה רבה מעונפת , בה
 כמה רב כח� לשפו8 רוח� הלאומי Kופוריה 

החי ברגשות קודש , והנהדר על הע� הזה
כש� .השפוכות על פני כל תולדתו הנפלאה

, שהמעשי� פועלי� את פעולת� הלאומית
�נה שנוסדו דוקא על התכו, כ) הלימודי

�, הנפלאה של המו) הדיוקי� המכווני
ביחד ע� , מפתחי� את הרגש הלאומי
ועוד ביתר , התפתחות השכל והחריצות

: ל"שאת מהמעשי� עצמ� וכדברי חז
התלמוד מבאר את הסדר ".  תלמוד גדול"

 �והמשטר המעסיק את השכל של חכמי הע
על ידי דקדוקי הדיני� שיש בתכונת אלה 

 הנאמנה כמה רב קובע את הידיעה, המצות
ור� הוא ער8 הרוח הלאומי וכמה שוה הוא 

הפרטי� הרבי� . להשתדל על הפצתו וקיומו
לפי , באמת ה� מתוארי� במחוגה אלהית

ער8 רוח הע� והרוש� שצריכי� לעשות 
�חיי רוחו , אלה הדברי� שחייו הכלליי

�כ כול� צריכי� להיות "ע. וקיומו תלויי
�לפי , ובי�כול� צריכי� להיות אה, חביבי

גודל האהבה אשר ירחש לבנו לעמנו האהוב 
עיי) מאמרי הראיה א עמוד . (ולרוחו הכביר

137.(  
  
65
 פרקי אבות פרק �ספר עבודת ישראל    

  רביעי 
ל א= על "רצ. אל תעשה עטרה להתגדל בה

�, פי שהתנא אמר לעיל שצרי8 ללמוד לאחרי
 �א= על פי כ) לא תהא כוונתו להתגדל בה

אלא תהא עיקר כוונת8 , א רבולהיות נקר
�  :לש� שמי

כי . או יאמר אל תעשה עטרה להתגדל בה
בוודאי אמת הוא מי שדורש ברבי� הוא 

ומזהיר אות8 שאל , ה"עושה עטרה להקב
ויש לפרש , תעשה אותה עטרה להתגדל בו

דברי� (מלשו) גדילי� תעשה ל8 , להתגדל
כי מחמת התורה שאומר הוא נקשר , )יב, כב

א8 צרי8 שלא תהא כוונתו . ה"הקבונתגדל ל
לכ8 רק למע) רבות נחת להבורא ברו8 הוא 

וסו= , ולא לשו� תועלת עצמו, וברו8 שמו
  :הכבוד לבא

   חלק ב שער ה �ספר שערי קדושה 
 �הנהנה בכבוד התורה נוטל חייו מ) העול

ומעשה דרבי טרפו) יוכיח , ומתחייב בנפשו
 שהיו משליכי) אותו) א"ב ע"נדרי� ד= ס(

, ליאור להורגו ולא רצה ליהנות מדברי תורה
אל ) ה"ד מ"אבות פ(ל "כמו שאמרו רבותינו ז

', תעש� עטרה להתגדל בה� ולא קרדו� וכו
שכל הנהנה מכבוד תורה נוטל חייו מ) 

�  :העול� וסופו יורש גיהנ
66
  זוהר חלק ב ד� קטז עמוד א   
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שמוש בעלמא די) ) א דאית"ס(ובגי) דלית 
ארי מתניתי) כל המשתמש אוקמוה מ, בתגא

, דתגא לתתא בעלמא די) איהו, בתגא חל=
אבל בעלמא דאתי , נקודה שמושא דאתוו)
ובגי) דא ספר תורה . לית שמושא באתוו)

ובגי) דא , אלא תגי), לית ביה נקודה באתווי
והכי מא) , מא) דמשתמש בספר תורה חל=

עליה אוקמוה , דמשתמש במי ששונה הלכות
  :גא חל=דאשתמש בת, רבנ)

  
רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס ד� 

  רמד עמוד א 
אמר רעיא מהימנא מא) דמזלזל בפרורי) 
דנהמא וזריק לו) באתר דלא אצטרי8 האי כל 
שכ) מא) דמזלזל בפירורי) דמוחא דאינו) 
טפי) דזרע דזריק לו) בארעא דאתמר בהו) כי 
השחית כל בשר את דרכו על הארB או דזריק 

 בבת אל נכר או בשפחה או לו) בנדה או
ש מא) דמזלזל בפירורי) "ש וכ"בזונה וכ

דנהמא דאורייתא דאינו) קוצי אתוו) ותגי 
אתוו) דאתמר עלייהו כל המשתמש בתגא 

ש מא) דמסר רזי) דאורייתא וסתרי "כ. חל=
קבלה וסתרי מעשה בראשית או סתרי אתוו) 
 �דשמא מפרש לאנשי� דלאו אינו) הגוני

צר הרע אשה זונה דאתמר דשליט עלייהו י
עלה כי בעד אשה זונה עד ככר לח� ולית 

ב אתוו) דאורייתא ולית ככר "לח� אלא כ
  :אלא אפילו הלכה אחת

  
   חלק א שער ה �ספר שערי קדושה 

לא ישתמש בשמות הקדש כלל ודאשתמש 
  .בתגא חל=

  
 דור � ליקוט �ספר שערי הלש� חלק ב 
  הפלגה ועני" קבלה מעשית 

ובגינה אתמר כל "בתיקוני� ש� ולכ) אמרו 
כי אי) היתר " המשתמש בתגא חל=

 �להשתמש בשמות אלא רק לצדיקי� גמורי
 �הגורמי� יחודה למעלה והיודעי� על כל ש
, וש� אי8 שהוא נמש8 ומתפשט מהש� הויה

ה כי "א בתיקוני� סו= תיקו) נ"ש הגר"וכמ
אי) רשות להשתמש בשמות כי א� בכוונת ה 

ו קיצוB "כ הוא ח"להויה מקורו כי א
וזהו מה שהרעישו .. …ש "ע' בנטיעות כו

כמה קדושי עליו) על המשתמשי� בהשבעות 
ושמות כי הוא מעי) החטא דדור הפלגה 

ל והיינו כי כאשר אותו המשתמש הוא "רח
אינו צדיק גמור בכל עניניו וגור� מצד 

ז ") דאצילות ועי"מעשיו פירוד בהיחוד דהזו
ושה ומתעלמת הנה מסתתר השכינה הקד

בכחותיה ומצמצ� אות� מבלי להתגלה 
 �למטה וכדי שלא להתערב בתו8 החיצוני
 �שלא ינקו ממנה הקליפות בזמ) שליטת

כ הרי "וא. שהוא כאשר חסר היחוד למעלה
כאשר אותו המשתמש בהשבעות ושמות 
הוא מכריח שיתגלה ויתפשט אורותיה למטה 

נ�ֵטל , ָ;ל ַהֶ>ֱהֶנה ִמִ(ְבֵרי ת�ָרה, ָלַמְדָ�
�  :ַחָ:יו ִמ) ָהע�ָל

ָ;ל ַהְמַכֵ�ד ֶאת , ַרִ�י י�ֵסי א�ֵמר) ו(
ְוָכל . "�פ� ְמכ�ָ�ד ַעל ַהְ�ִר:�ת, 67ַה��ָרה

                                                                             

ד ו הוא קוצB בנטיעות כי מפרי"ד ח"באי) יחו
אותה מאור קדושת האצילות ועליו נאמר 
ונרג) מפריד אלו= והוא מעי) החטא דדור 
הפלגה שגור� להמשי8 אורה בי) הקליפות 

ל ואי) רשות להמשיכה למטה "והחיצוני� רח
 �אלא רק ביחוד כל קדושת אור העליוני
' דוקא ואז מתקיי� מה שנאמר ונגלה כבוד ה

  :למל8 על כל הארB' והיה ה
  

67
 בביאור �סילת ישרי� פרק יט ספר מ  

  חלקי החסידות 
): ט"שבת קי(הנה אמרו , ונחזור לעני) השבת
דהיינו שהיה לובש בגד , רב ענ) לביש גונדא
כדי שיהיה ניכר יותר , שחור בערב שבת

�נמצא , כבוד השבת בלובשו בו בגדי� נאי
, שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכבוד

ותר אלא אפילו ההעדר שמכחו יבח) י
וכ) , ג� הוא מכלל המצוה, מציאות הכבוד

אסרו לקבוע סעודה בערב שבת מפני כבוד 
ובכלל היראה עוד . וכ) כל כיוצא בזה, השבת

אבות (ובהדיא שנינו , כבוד התורה ולומדיה
כל המכבד את התורה גופו מכובד על ): ד"פ

י מפני "אמר ר): ב"סנהדרי) ק(ל "ואז, הבריות
לפי שכבד , ב שנה"מה זכה אחאב למלכות כ
ב אותיות שנאמר "את התורה שנתנה בכ

והדבר הזה ', וישלח מלאכי� אל אחאב וגו
היה ): ח"ברכות י(ל "ואז. לא אוכל לעשות

 �לא , )וספר תורה עמו(הול8 ממקו� למקו
, יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירכב עליו

ק "מו(ואסרו עוד ', אלא מניחו בחיקו כו
  ):ה"כ
  

 פרשת כי תשא �נה אפרי� ספר דגל מח
   ה ובחרושת"ד

ה כי "ז זללה"יש בזה הקדמה עצומה מ) אא
על ידי עוסקו בתורה הוא מעלה כל 

ל וג� כל המלאכות הנפעלי� "הניצוצות הנ
בכל העולמות נתגלו ונתעלו על ידו דר8 
משל זה זורע וזה קוצר וזה חורש בגשמיות 
 �או מי שמחלי= פרה בחמור ותלמיד חכ

ורה לשמה הוא עוסק בעני) אות) הלומד ת
המלאכות ובזה מעלה אות) הדברי� לרוב 
 �טוב וג� כל המלאכות הנעשי� בעול
הגשמי עולי� על ידי דיבורו והתקשרותו 
בתורה ובקודשא ברי8 הוא א8 זה דוקא 
כשעוסק בתורה לשמה אזי מכניס חיות 
בתורה עצמה כאשר אמרתי על משנה 

בד את כל המכ) ח"ד מ"פ(במסכת אבות 
פירוש שנות) כבוד שהוא מספר ' התורה וכו

והחכמה ) קהלת ז יב(ב נתיבות החכמה "ל
 �תחיה בעליה נמצא על ידי זה הוא נות) חיי
לתורה וזהו צרי8 ביאור רחב ונבו) לב ימצא 
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6ָל ַעל , ַהְמַח6ֵל ֶאת ַה��ָרה ג�פ� ְמח�
  :ַהְ�ִרי�ת

ַהח�ֵ,8ְ , ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל ְ�נ� א�ֵמר) ז(
�4ֵרק ִמ3ֶ>� ֵאיָבה ְוָגֵזל , ַעְצמ� ִמ) ַהִ(י)
, 68ְוַהַ"ס ִל�� ְבה�ָר'ה. �ְ�ב�ַעת ָ�ְוא

  :��ֶטה ָרָ�ע ְוַגס ר�ַח

                                                                             

הרבה בהקדמה זו וכבר הארכתי בזה בפסוק 
וירא את העגלות אשר ) בראשית מה כז(

' וח יעקב וגושלח יוס= לשאת אותו ותחי ר
 �עיי) ש� וזהו כל העוסק בתורה ונות) חיי
לתורה אזי טל תורה מחייהו היינו שאינו 

ט מלאכות רק הכל נבררו "צרי8 לעסוק בל
ט מלאכות "על ידי התורה שיש בה עני) ל

והוא המחיה אות� ועולי� כל הבחינות 
לשורש� וזהו ובחרושת עB חרושת לשו) 

וחושבי ) שמות לה לה(מחשבה כמו שכתוב 
 Bמחשבות והיינו כשכל מחשבתו הוא ע
היינו בהתורה שהיא עB חיי� לעשות בכל 
מלאכת מחשבת היינו על ידי התורה נעשה 
כל המלאכה בסוד המחשבה ויש לה� עליה 

  :ל והב)"וחיי� על ידי טל תורה כנ
  
68
 פרקי אבות פרק �ספר עבודת ישראל   

  רביעי 
ÁÂ¯ Ò‚Â Ú˘¯ ‰ËÂ˘ ‰‡¯Â‰· Â·Ï Ò‚‰Â . יש
דברי� (לומר הפירוש כמו שנפרש הפסוק זה 

שופטי� ושוטרי� תת) ל8 בכל ) יח, טז
וצרי8 האד� , ושבעה שערי� בנפש, שערי8

כגו) העיני� שלא לראות , לשפוט את עצמו
והאזני� רק , רק במקו� שרשאי) לראות
ובפה רק לדבר , לשמוע דברי תורה ומצות

ו והאד� נקרא עיר כמ. בדברי תורה ובתפלה
עיר קטנה ואנשי� בה ) יד, ט(שכתוב בקהלת 

וצרי8 לשפוט ולהורות את עצמו את . מעט
, ובפרט בימי הספירה, הדר8 אשר ילכו בה

ויותר בשבוע הששית שהוא צרי8 לתק) מדת 
' ל8 ה) יא, כט' א' "דה(היסוד שהוא בפסוק 

ותרגומו , כי כל בשמי� ובארB' הגדולה כו
היסוד מרמז כי מדת . דאחיד בשמיא ובארעא

ה הוא יסוד ועיקר דכל עלמי) וזהו "שהקב
וזהו הגס לבו . דאחיד בשמיא ובארעא

שמגיס דעתו ואומר שאינו צרי8 , בהוראה
לשפוט את עצמו וסובר שאי) מזיק את עצמו 

או יאמר . בראיה בעלמא ובאמת לא כ) הוא
כי כאשר מגיס דעתו קצת , על דר8 הפשוט

  :אז תיכ= רוח שטות נכנס בלבו
  

  ] רעג[ אות �ספר מנורת המאור 
טוב לו לאד� לירא מבוראו יתבר8 ומרבותיו 

כמו שאמרו בפרק , ואל יהא גס לבו בהוראה
, והגס לבו בהוראה שוטה: רביעי מאבות
אבל יחש8 עצמו מ) ההוראות . רשע וגס רוח

בכל זמ) שאינו מחיב להורות ואל יבוא לידי 
  .הטעות

  

, %ל ְ�ִהי ָד) ְיִחיִדי, ָהָיה א�ֵמרה�א ) ח(
ְו%ל �ֹאַמר . 69ֶ�ֵאי) ָ() ְיִחיִדי ֶא6ָא ֶאָחד

  :ֶ�ֵה) ַרָ/ִאי) ְולֹא 'ָ�ה, ַקְ�ל� ַדְעִ�י

                                                                             

אור מדת  בבי�ספר מסילת ישרי� פרק כב 
  הענוה 

והיא תתחלק , ונדבר עתה מענוות המעשה
בסבול , בהתנהג עצמו בשפלות: חלקי�' לד

, בשנוא הרבנות ובורח מ) הכבוד, העלבונות
שנאת הרבנות ובריחת ……בחלוק כבוד לכל

אהוב ): א"אבות פ(משנה ערוכה היא , הכבוד
: ואמרו עוד, את המלאכה ושנא את הרבנות

,  רשע וגס רוחהגס לבו בהוראה שוטה
כל הרוד= אחר ): ג"כעי) זה עירובי) י(ואמרו 

פסיקתא (ואמרו עוד , הכבוד בורח ממנו
לעול� אל תהי , אל תצא לריב מהר): רבתי

רB אחר השררה למה פ) מה תעשה 
למחר באי� ושואלי� ל8 שאלות , באחריתה

�  .מה אתה משיב
  

   פרק ד משנה ז �ספר דר$ חיי� 
בהוראה הוא שוטה ואמר וכל מי שגס לבו 

פירוש כי סימ) השטות נמצא , רשע וגס רוח
בו מאחר שהוא ממהר להוציא ההוראה 

ובהפ8 זה , ממנו דבר זה סימ) שטות הוא
כאשר אינו ממהר להוציא הדברי� הוא סימ) 

ודבר זה ביארנו למעלה אצל מרבה . חכמה
כי המהירות לדבר הוא , דברי� מרבה שטות

רת הדברי� מורה על חסרו) חכמה ועצי
בקרבו הוא מורה חכמה וכדאמר במדרש 

והחריש יעקב עד בוא� ואיש ) פ"ר פ"ב(
כי אצל החכ� השכל עיקר , תבונות יחריש

וכח השכלי הוא מבטל כח הדברי שהוא כח 
, גשמי כמו שביארנו למעלה באריכות

שכאשר אצל אחד כח השכל ביותר הוא 
ולכ) מי , מבטל פעולת כח הדברי הגשמי

 לבו בהוראה וממהר להוציא הוא שהוא גס
והוא רשע שאינו ירא באולי . סימ) שטות

והוא גס רוח שא� אינו גס , יחטא בהוראה
רוח א= א� הוא רשע מכל מקו� מה לו 

רק להראות , לצרה הזאת למהר בהוראה
  :גאותו שכל התורה ברורה אצלו

  
69
   סימ" תתשסה �ספר חסידי�    

א של ה ד) את האד� אלא בפמלי"אי) הקב
ל שאי) ד) "וא� תקשה מה שאמרו רז, מעלה

יש לתרB כגו) על אומה , יחידי אלא אחד
, שנאמר לבני מעלה, אחת או על מל8 אחד

שנאמר , ה גוזר אי) מי שישיב עליו"וכשהקב
  :והוא באחד ומי ישיבנו) איוב כג יג(
  
  

   תפילה רכב �ו תפילות "ספר תקט
ל "כל סוגי הבתי דיני) המוזכרי� בדברי רז

כול� כנגד בחינות ' ג וג"ושל כ' כמו של ע
' אבל כנגד יחודו ית, ר שבספירות ניתקנו"חד

ד שאי) ד) יחידי אלא אחד "לא נתק) שו� ב
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שהרי אי) מי שדינו מחזיר רע לטוב אלא 
  יחודו יתבר8

, אל אחד יחיד ומיוחד הרי אתה דיי) יחיד
 �שכמה בתי דיני� העמדת לשפוט בה

זקני� ' ע, � מסודרי�וכ8 ה, משפטי עולמ8
ג "כ, ניצוצי) דאלהי�' מצד ע, בראשונה
�לכלול כל� , שה� שליש מה�, אחריה
ג "כ, ה�] ששבעי�) [שה� שבעי�(', בחלק א
מיד אימא , ת"ג בת"כ, ג בגבורה"כ, בחסד

וכשנכללי� כל� ', מתגלית עליה� וה� ע
', בקשר א' ג שכוללי� ע"ת הרי ה� כ"בת

' בד(, אבות' ד של שלשה שה� ג"ועוד ב
�ויש חמשה , שה� מלכות) שלה

עמה� ] האמת) [באמת(כשמתחברי� נביאי 
, וה� שבעה כלל כל שבע מדריגות, ה"שה� נ

ומכל� אי) מי שד) , שבה� העול� מתנהג
אבל אתה , ר"שהרי כל� דיניה� בחד, יחידי

שעלי8 אמרו שאי) ד) יחידי , ד) יחידי ודאי
ל הרע והרי הדי) של8 להחזיר כ, אלא אחד

' לטוב ולתק) הכל בתיקו) של� כמו שנא
הרי , ומשתי את עו) הארB ההיא ביו� אחד

ביחוד8 אנו מאמיני� בתוק= תקוה ותוחלת 
באמת8 אנו בוטחי� שאתה אחד , קיימת

מ "יר, יחיד ומיוחד אי) זולת8 ואי) דומה ל8
, אל יחיד ומיוחד, שלא יהיה דיננו אלא ביד8

, יה תשועתנוכמו שבטחנו רק ב8 כ) אתה תה
  :'לישועת8 קויתי ה, אל תאחר' ה
  

   מצוה צז � חלק מצות עשה �ג "סמ
א והובא "א ה"סנהדרי) פ(גרסינ) בירושלמי 

רבי יוחנ) וריש לקיש ) ה דברי"ב תד, ב
דאמרי תרויהו) שני� שדנו אי) דיניה) די) וכ) 

דיני ממונות בשלשה דיני נפשות [הלכה 
יני בשלשה ועשרי� ושנינו פרק אחד ד

שהכל כשרי) לדו) דיני ) א, לב(ממונות 
ממונות וכל הגרי� כשרי) כשאמ) מישראל 

 Bובפרק מצות ) א, קה(כדאיתא בפרק החול
אומר גר ד) את חבירו הגר ) א, קב(חליצה 

דבר תורה וסומא כשר לדו) כאשר יתבאר 
, סנהדרי) לד(כרבנ) דפליגי עליה דרבי מאיר 

א ל) דמקיש רבי� לנגעי� ולא קיימ) ב
א מדברי סופרי� אבל מ) התורה "בד] כוותיה

מותר לאחד לדו) שנאמר בצדק תשפוט את 
) ח"ד מ"פ(עמית8 ומה ששנינו במסכת אבות 

אל תהי ד) יחידי שאי) ד) יחידי אלא אחד 
עצה טובה מדברי סופרי� היא ואפילו 

 �, סנהדרי) ה(למומחה לרבי� דתנו רבנ) ש
השיאוהו פ כ) עצה טובה "שד) יחידי אע) א

  ):ה כגו)"תד' עיי(שלא ירגיל לעשות כ) 
  
  

   מצוה רלה �ספר החינו$ 
  :מצות שופט שישפוט בצדק

] ו"ט, ט"ויקרא י[שנאמר , לשפוט בצדק
ובא הפירוש שנצטוו , בצדק תשפוט עמית8

כלומר שלא , הדייני) להשוות בעלי הריב

ָ;ל ַהְמַקֵ:� ֶאת , ַרִ�י י�ָנָת) א�ֵמר) ט(
. 70ס�פ� ְלַקְ:ָמ� ֵמעֶ�ר, ַה��ָרה ֵמעִֹני

                                                                             

. יכבד הדיי) אחד מבעלי הדי) יותר מ) האחר
לא יהא אחד מדבר כל וכ) אמרו בספרא ש

וכ) בפרק . צרכו ואחד אומר לו קצר דברי8
, תנו רבנ)] א"ע' שבועות ל[שבועת העדות 

שלא יהא אחד עומד , כצדק תשפוט עמית8
אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר , ואחד יושב

  :לו קצר דברי8
 �וכ) בכלל מצוה זו שכל איש שהוא חכ

שהוא מצווה , בדיני התורה וישר בדרכיו
) די) תורה בי) בעלי הריב א� יש כח שידי
וכמו , ואפילו יחיד יכול לדו) מדי) תורה. בידו

אחד ] א"ע' סנהדרי) ג[שאמרו זכרונ� לברכה 
שנאמר בצדק , ד) את חבירו די) תורה

וחכמי� הזהירו שלא יהא , תשפוט עמית8
ועוד יש בכלל מצוה זו שראוי . אד� ד) יחידי

ולא , תלכל אד� לדו) את חבירו לכ= זכו
  :יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב

כי בהשוויית הדי) , שורש המצוה נגלה הוא
�וא� יכבד הדיי) אחד מבעלי , יתיישב העול

הדי) על האחר יפחד בעל הריב מלהגיד כל 
ומתו8 כ8 יצא המשפט , טענותיו לפניו

ובמה שאמרנו שמצוה על החכ� . מעוקל
בדיני התורה והוא איש ישר לדו) בי) 

ג� בזה , שזהו בכלל המצוה כמו כ), �החולקי
וא� , כי החכ� והישר ידי) די) אמת, תועלת

הוא היודע לא ירצה לשפוט ישפטו� שאר 
בני אד� שאינ� חכמי� ויטו הדי) על האחד 

  :מבלי ידיעה
ג� במה שאמרנו שכל אד� חייב לדו) חבירו 

יהיה סיבה , שהוא בכלל המצוה, לכ= זכות
ונמצא . עותלהיות בי) אנשי� שלו� ור

שעיקר כל כוונות המצוה להועיל ביישוב בני 
ולתת ביניה� שלו� ע� , אד� ע� יושר הדי)

  :סילוק החשד איש באיש
  
70
  זוהר חלק א ד� פח עמוד א    

�הוה מכריז מא) , רבי אבא כד אתא מהת
ומא) בעי אורכא דחיי בעלמא , בעי עותרא

הוו מתכנשי) , ייתי וישתדל באורייתא, דאתי
, רווק חד הוה בשיבבותיה,  עלמא לגביהכולי

אמר ליה רבי בעינא , יומא חד אתא לגביה
אמר , למלעי באורייתא כדי שיהיה לי עותרא

אמר ליה , אמר ליה מה שמ8, ליה הא ודאי
אמר לו) לתלמידוי דיקרו) ליה רבי יוסי , יוסי

יתיב ואתעסק , מארי דעותרא ויקרא
מר ליה א, ליומי) הוה קאי� קמיה, באורייתא

  ?רב א) הוא עותרא
  

  תיקוני זהר ד� ה עמוד א 
, ואוקמוה אהבה בסופה, את והב בסופה

, דמה דהות לו) שכינתא סו= דכל דרגי)
אתחזרת לו) , קושיא ודי) מסטרא דגבורה

ובגי) דא , אהבת חסד, אהבה מסטרא דימינא
סופו לקיימה , כל המקיי� את התורה מעוני
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ס�פ� , ת ַה��ָרה ֵמעֶ�רְוָכל ַהְמַבCֵל ֶא
  :ְלַבCְָל� ֵמעִֹני

, ֱהֵוי ְמַמֵעט ָ�ֵעֶסק, ַרִ�י ֵמִאיר א�ֵמר) י(
ֶוֱהֵוי ְ�ַפל ר�ַח ִ�ְפֵני ָכל . ַוֲעס�ק ַ���ָרה

�ֶי� ְל8ָ , ְוִא� Cַ�ְִלָ� ִמ) ַה��ָרה. 'ָד
ְוִא� ָעַמְלָ� . ְ�ֵטִלי� ַהְרֵ�ה ְ;ֶנְגָ(8ְ

  :ָ,ָכר ַהְרֵ�ה ִלֶ�) ָל8ְ) ל�(ֶי� , �ָרהַב�
, ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר ֶ�) ַיֲעקֹב א�ֵמר) יא(

ק�ֶנה ל� ְפַרְקִליט , ָהע�ֶ,ה ִמִצָוה %ַחת
ק�ֶנה ל� , ְוָהע�ֵבר ֲעֵבָרה %ַחת. ֶאָחד

ְ���ָבה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי�. ַקCֵיג�ר ֶאָחד ,
ַרִ�י י�ָחָנ) . ְרָענ�תִ;ְתִריס ִ�ְפֵני ַה�4

ָ;ל ְ;ֵנִסָ:ה ֶ�ִהיא ְלֵ�� , ַהַ	ְנְ(ָלר א�ֵמר
�ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� . ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:�, 71ָ�ַמִי
�  :ֵאי) ס�ָפה ְלִהְתַקֵ:�, ָ�ַמִי

                                                                             

וכל מא) , הוהאי איהו אהבה בסופ, מעושר
  :יקיימה מעוני) לא(, דלא מקיי� לה מעושר

  
   ליקוטי� ו �ספר שיח יצחק חלק ב 

סופו לקיימה , כל המקיי� את התורה מעוני"
ל שמי שמחזיק ומקיי� התורה "ר, "מעושר

סופו שהתורה , א= בעניות וחוסר פרנסה
עד שיזכה להחזיק ידי , תת) לו רב ברכות

 כל פרנסת� ובאמת. עוסקי בתורה בעשירות
, ח וגדולי הדור"של ישראל תלויי� על ידי הת

כל העול� כולו ניזו) בשביל "ל "ש רז"כמ
שבאמת כל , ש"ורמזו בזה מ', וכו" חנינא בני

אויר התחתו) והעליו) מלא כוחות הטומאה 
ובפרט בארB העמי� נעשה , ר"וקלי� בעוה

 �מחיצה מפסקת בי) ישראל לאביה
 והיא8 אפשר ,ק"שבשמי� מיו� שחרב ביהמ

, שיבוא שפע אורו יתבר8 למטה לישראל
שה� כל כוח� וחיות� תלוי רק 

ח וצדיקי� "ולכ8 הת, בהתחברות� בו יתבר8
י הבל פיה� מה שעוסקי� בתורה "ע, שבדור

�ה� בוקעי� , ומוציאי� הבלי� קדושי
, ובוקעי� כל הרקיעי�, באויר התחתו)

ונעשה מקו� מרווח ושביל ישר שירד שפע 
י "ו יתבר8 בעול� התחתו) עקדושת

�  :שמסירי� מ) הדר8 כל אבני נג= ומכשולי
  
71
   פרק ד משנה יב �ספר דר$ חיי�   

ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡È‰˘ ‰ÈÒ�Î ÏÎ .ל פירש "י ז"רש
ש סופה להתקיי� "כל כנסיה שהיא לש

פירוש , שתהא העצה מצלחת ומתקיימת
לפירושו מתקיימת שאמר קאי על העצה 

,  ומתקיימתשהיתה בכנסיה שסופה מצלחת
, ש"א8 קשה דהוי ליה כל עצה שהיא לש

אפשר לומר דרבותא קאמר אפילו היו 
ש "דוקא א� העצה שעשו לש, היועצי) הרבה

. ש אינה מתקיימת"מתקיימת וא� אינה לש
אבל נראה כי מה שאמר כל כנסיה שהיא 

י ע� הכנסיה של ישראל "ל כי הש"ר, ש"לש
 ויהי בישורו) מל8) ספרי ברכה(ובמדרש 

ְיִהי , ַרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�) 3�ַ�ַע א�ֵמר) יב(
, 72ְְ;86ָ�ְֶכב�ד ַ�ְלִמיְד8ָ ָחִביב ָעֶלי8ָ 

                                                                             

כשישראל שוי� בעצה אחת שמו הגדול 
משתבח מלמעלה שנאמר ויהי בישורו) מל8 
אימתי בהתאס= ראשי ע� יחד שבטי ישראל 
 �ועוד אמרו ש� וכ) הוא אומר הבונה בשמי
מעלותיו ואגודתו על ארB יסדה רבי שמעו) 
ב) יוחאי אמר משל לאד� שהביא שתי 
ספינות וקשר� בהגוני� ובעשתות והעמיד 

נה על גביה) פלטרי) כל זמ) אות� וב
שהספינות קשורות הפלטרי) קיימת פרשו 

והנה . כ"הספינות אי) הפלטרי) קיימת ע
כי הוא יתבר8 במה שהוא מקשר , ביאורו

א� ישראל , ומאחד הכלל עד שה� כלל אחד
שוי� בעצה אחת אז שמו משתבח שהוא 
מל8 מול8 על הכלל כי המל8 מול8 על הכלל 

ויהי בישורו) ) ג"דברי� ל(וזהו שכתוב . ביחד
, מל8 בהתאס= ראשי ע� יחד שבטי ישראל

והביא משל לספינות כאשר ה� קשורות אז 
וא� נפרדו אז , פלטרי) של מלכות קיימת

וכ8 ישראל כאשר ה� , הפלטרי) נופלת
י עליה� ומתעלה "מקושרי� אז מלכות הש

עליה� כי המל8 הוא מל8 על הכלל ולפיכ8 
אבל א� נפרדי� , תפלטרי) מלכותו מתקיימ

ישראל זה מזה כביכול אי) מלכותו יתבר8 
מתקיימת שהרי אי) כא) ע� שיהיה מתעלה 

�ודבר זה רמז בש� ישראל . מלכותו עליה
שתראה בכל מקו� , שדבק ש� אל בישראל

י ע� "שיש כנסיה שה� אסיפה אחת שהש
  :זה
  
72
   מצוה יג � חלק מצות עשה �ג "סמ  

יהי כבוד ) שנה יבד מ"אבות פ(אמרו רבותינו 
 �תלמיד8 חביב עלי8 כשל8 והתלמידי
 �מוסיפי� בחכמת הרב כדאמרינ) הת

הרבה תורה למדתי מרבותי ) א, תענית ז(
ויותר מחברי ומתלמידי יותר מכול� ומסקינ) 

והלכתא ) ב, ב קיט"ב(בפרק יש נוחלי) 
חולקי� כבוד לתלמיד במקו� הרב כשהרב 

  :עצמו חולק לו כבוד
  

  חכמה שער הענוה פרק רביעי ספר ראשית 
וצרי8 אד� לכבד את חבירו ואפילו הוא קט) 

�והפליגו רבותינו , וצרי8 ממנו בחכמה ובשני
ל בדבר ואמרו רבי אלעזר ב) שמוע אומר "ז
יהי כבוד תלמיד8 חביב עלי8 ) אבות פרק ב(

וכבוד חביר8 כמורא רב8 ומורא רב8 , כשל8
�רו וחייב אד� להורות את חבי, כמורא שמי

ויאהוב אותו , ולהדריכו על הדר8 הטובה
וא� בקש מחבירו דבר ולא עשה , כנפשו

ואמר החכ� א� בקשתי , רצונו אל יאשמהו
דבר מחברי ולא עשה בקשתי הייתי אומר 
לא נעשית בקשתי מפני עוני והנני מוחל 

  .לחבירי שלא עשאה
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�מ�ָרא ַר8ְ�ָ , �ְכב�ד ֲחֵבְר8ָ ְ;מ�ָרא ַר8ְ�ָ
�  :73ְ;מ�ָרא ָ�ָמִי

                                                           
73
 דרוש א ליו� �בינה לעיתי� חלק א    

   שני של ראש השנה
‡ È·¯ Í„ÈÓÏ˙ „Â·Î È‰È ¯ÓÂ‡ ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÈÏ

 Í·¯ ‡¯ÂÓÎ Í¯È·Á „Â·ÎÂ ÍÏ˘Î ÍÈÏÚ ·È·Á
ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓÎ Í·¯ ‡¯ÂÓÂ. � והדיוקי

אלא לפי שבפרק . מבוארי� באלו החלוקות
ר חנינא הרבה למדתי "א) ז א(דתענית ' א

מרבותי ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי 
�ר אליעזר ב) שמוע יהי "כ א"ע, יותר מכל

כיו) שמצד , מיד8 חביב עלי8 כשל8כבוד תל
התלמיד אתה למד יותר ונמצא כאלו אתה 

כ ראוי שכבודו יהא חשוב "א, מושפע ממנו
כי כמו . וחביב אצל8 כעי) הכבוד של8

שהכבוד של8 הוא מוטל עליו חובה להיות8 
כ) בער8 זה כבודו מוטל עלי8 , רבו ומלמדו
ע� היותו שוה ל8 , וכבוד חביר8. להיותו רב8

כיו) שאתה לומד ממנו יותר ממה , כמהבח
לכ) צרי8 שתנהוג בכבודו , שלמדת מרב8

אל תאמר כיו) , ואצל רב8 ממש. כמורא רב8
שבהיותי תלמידו הוא למד ממני יותר ממה 
שאני לומד ממנו הרי הוא חייב במוראי יותר 

אל תעש זה ההקש , כמו שאני חייב במוראו
ו אלא תירא ממנו על דר8 מורא, וההמשכות

ותחשוב כי כמו שהוא יתעלה שמו הוא ', ית
כ8 על זה , משפיע גמור ואינו מושפע כלל

היותה , האופ) תדי) השפעת רב8 אצל8
כי . השפעה גמורה מבלי שיקבל ממ8 מאומה

, על האמת מה שנאמר עליו היותו למד ממ8
הוא במקרה דר8 העברה לא שבאמת אתה 

�אלא הוא על דר8 היונק . משפיע לו כלו
שגור� התרבות החלב בשדי אמו , רנושאמ

  :ע� שהיא באמת נות) ולא מקבל
  

  ספר עבודת ישראל פרקי אבות פרק רביעי 
 Í„ÈÓÏ˙ „Â·Î È‰È ¯ÓÂ‡ ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯
Í·¯ ‡¯ÂÓÎ Í¯È·Á „Â·ÎÂ ÍÏ˘Î ÍÈÏÚ ·È·Á .

�רומז לזה ההמו) הבאי) אליו , תלמידי
. ומוסריו' לשמוע דברי תורה מפיו ודרכי ה

הא זהיר בכבוד התלמידי� שלא ואמר שי
 �יבז� בדבריו כמו שהיה דר8 המוכיחי

וג� רומז שאל , הקדמוני� אשר לפנינו
�רק , יוכיח� בדברי� מרי� קשי� כגידי

, יוכיח� בדברי ריצוי ודברי נעימות ועריבות
 �ויראה בדיבורו ובכחו להמשי8 לה� לבושי
נכבדי� מאור העליו) לנשמותיה� שיוכל כל 

יוחנ) קרי ' וזהו ר, כפי כח נשמתואחד לקבל 
רומז , מאני, )ב"שבת קיג ע(למאני מכבדותא 

, וג� כי מתלמידי יותר מכול�, על הנשמות
כי מה שההמו) מתאוי� יותר לשמוע בקול 

כמו כ) בא אליו ההשפעה מאור , המוכיח
העליו) הדבר אשר יאמר אליה� שיוכל כל 
אחד לקבל ממדריגת נשמתו והעני) הצרי8 לו 
 �וה� כול� שכליות נחלקות וה� כלולי

ולזה הוא יותר . כול� במחשבת ושכל הצדיק

ֱהֵוי ָזִהיר , ַרִ�י ְיה�ָדה א�ֵמר) יג(
. 74ֶ�ִ/ְגַגת ַ�ְלמ�ד ע�ָלה ָזד�), ְ�ַתְלמ�ד

                                                                             

�) כ, משלי א(ק על פסוק "ש בזוה"וכמ, מכול
שמתחלה מתחיל , חכמות בחוB תרונה
ולבסו= מסיי� בלשו) , בלשו) רבי� חכמות

והיינו שבשכלו ה� מיוחדי� . יחיד תרונה
רק כשה� יוצאי� אל העול� , וכלולי� יחד

לקי� לכמה חכמות לכל חד וחד כפי נח
חכמות רומז לשני , וג� יש לומר. מדרגתו

החכמות והשכליות של החכ� הדורש 
�וכשמקבלי� , והשכליות של המו) השומעי

 �זה מזה על ידי התחברות מחשבת� ושכל
ולזה , אז נעשה יחוד ביניה� וה� כאחד

, וברחובות תת) קולה. תרונה לשו) יחיד
ה� הדברי� בהתרחבות ל כשאומר לפני"רצ

, שירחיב לב� לעבודת הבורא יתבר8 שמו
ת "וכמו כ) גור� היחוד בעול� העליו) שהשי

ישפע לעולמו השפעות ושכליות קדושות 
  :לעבודתו יתבר8 שמו

Í·¯ ‡¯ÂÓÎ Í¯È·Á „Â·ÎÂ . �רומז כשבאי
 �לשמוע לזה החכ� אנשי� כערכו שה
חביריו ממש כמדרגתו ואינ) צריכי) כלל 

וא= על פי כ) באי) לשמוע , בריולשמוע לד
 �אליו ונכפפי) אליו ומקבלי) אותו עליה

ועל ידי זה הבורא יתבר8 , כרבי שיקבלו ממנו
משפיע לזה האומר דברי תורה הדבר אשר 
. יאמר אליה� כפי הדרגת� שיקבלו ממנו

ועל ידי זה גורמי� ה� ג� כ) להכניע כל 
כי ג� יש , ה ושכינתיה"העול� תחות קוב

, ש ח"שה(ש "כמ, ת נקראי� חבירי�עולמו
ולאתכפיה , חבירי� מקשיבי� לקול8) יג
נמצא א= על . ה ושכינתיה"א תחות קוב"לס

ע� כל , פי שהוא אומר אליה� הדברי תורה
זה ה� אצלו במדריגת רבו שעל יד� בא לו 
ההשגה זו כדי שיאמר לפניה� ועבור� היתה 

נמצא כל זה השכל והמדע שלמד הרי , זאת
א וכבוד חביר8 כמורא "לז, למד מה�כאלו 

�ל שצרי8 "רצ, רב8 ומורא רב8 כמורא שמי
 �האד� לחשוב בשמעו דברי תורה מפי החכ
כאלו שמעה בסיני מפי הגבורה ויחשוב אשר 

ה נתלבש בו "בהחכ� הדורש אור אי) סו= ב
לומר דבריו אלו בשליחות הבורא יתבר8 

  .שמו
  
74
  ] רלט[ אות �ספר מנורת המאור    
� כ) כ8 היא דרכה של תורהוג , �שאי) אד

אלא מ) , יכול לכנס בלמוד החמור בהתחלה
מעלה אחר מעלה , הקל אל הכבד ממנו

�על כ) יש לו לאד� להתחיל . במעלות הסל
מ) המקרא ואחר כ8 במשנה ומ) המשנה אל 
התלמוד ומ) התלמוד יוכל לכנס אחר כ8 

. שה� דבר גדול, בחכמות ובסתרי תורה
אל יוציא כל ימיו ,  להשיג בזהואחר שיוכל

. אלא בכל מה שיוכל להשיג, במקרא ובמשנה
פרק אלו מציאות , ועל הדא גרסינ) במציעא

העוסק במקרא מדה ואינה : תנו רבנ)): א, לג(
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, 75ְ�לָ�ה ְכָתִרי� ֵה�, ַרִ�י ִ�ְמע�) א�ֵמר
ָ>ה ְוֶכֶתר ַמְלכ�תֶ;ֶתר ��ָרה ְוֶכֶתר ְ; , ה�

  :ְוֶכֶתר ֵ�� ט�ב ע�ֶלה ַעל ַ"ֵ�יֶה)

                                                                             

, במשנה מדה שנותני) עליה שכר, מדה
ולעול� ; בתלמוד אי) ל8 מדה גדולה הימנה
הא גופא . הוי רB למשנה יותר מ) התלמוד

בתלמוד אי) ל8 מדה גדולה "אמרת , יאקש
הוי רB למשנה יותר מ) "והדר תנית , "הימנה

בימי רבי נשנית : אמר רבי יוחנ)? "התלמוד
משנה זו שבקוה כלי עלמא למתניתא ואזול 

הוי רB למשנה "הדר דרש להו ; לתלמודא
כדדרש רבי ? מאי דרוש". יותר מ) התלמוד
שעיה י(' הגד לעמי פשע�': יהודה בר אלעאי

שאפילו שגגות , אלו תלמידי חכמי�, )א, נח
" ולבית יעקב חטאת�["נעשות לה� כזדונות 

Bאלו עמי האר , �שזדונות נעשות לה
הוי : רבי יהודה אומר: והינו דתנ)]. כשגגות

  .ששגגת תלמוד עולה זדו), זהיר בתלמוד
  
75
   הקדמה �ספר ראשית חכמה    

ה עוד שלשה מיני עול' פר אחד ב) בקר וגו
ה "כנגד שלשה כתרי� שנת) הקב, אלו למה

כתר תורה וכתר כהונה , לישראל על זאת
כתר תורה זה הארו) שכתוב בו . וכתר מלכות

כתר . ועשית עליו זר זהב) ב, שמות כה(
) ד, ש� ל(זה מזבח הזהב שכתוב בו , כהונה

כתר מלכות זה . ועשית לו זר זהב סביב
ו זר ועשית ל) כה, ש� כה(השלח) שכתוב בו 

כנגד ש� טוב הוא ' שעיר וגו. זהב סביב
המעשה כמה דתנינ) לא המדרש הוא העיקר 
אלא המעשה לפי שהמעשה הוא המכפר על 
 �האד� כההיא דתנינ) תשובה ומעשי� טובי

) ש� טוב(ואותו כתר , כתריס בפני הפורענות
משלי (הוא כנגד המנורה לקיי� מה שנאמר 

מה נקראת ל, כי נר מצוה ותורה אור, )כג, ו
התורה אור שהיא מאירה את האד� מה 

ולפי שהתורה מלמדת את האד� כיצד , יעשה
, יעשה רצו) המקו� לפיכ8 שכר התלמוד גדול

שנאמר , וגדול המעשה יותר מ) העושה
, והיה מעשה הצדקה שלו�, )יז, ישעיה לב(

�עד , ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עול
� והמאמר הזה מבואר במעלת. כא) לשונ

המעשה ובסודו במעלתו שהיא כנגד כתר 
ונודע שכתר ש� טוב עולה על , ש� טוב

כתרי� הנזכרי� אינ� ' ששו� כתר מג, גביה)
שא� לא , נקראי� כתר אלא על ידי ש� טוב

נהגו הכה) והמל8 והעוסק בתורה כראוי אי) 
נמצא שעיקר המכתיר לתורה , כתריה� כתר

. שתקרא כתר הוא הש� טוב שהוא המעשה
, לה שנית שהמעשה מכפר על האד�מע

והטע� כי התורה תלמד לאד� היא8 יעשה 
תשובה כדי שיתכפרו לו עונותיו וא� קרא 

וכמו שכתב , ולא קיי� נמצא כאלו לא קרא
שער התשובה (החסיד בעל חובת הלבבות 

כי אי) התשובה יוצאת מפינו כי א� ) י"פ
ממעשינו בכמה תנאי� שפירש ש� בשער 

                                                                             

זה סמ8 התנא לתשובה ומפני , התשובה
�וכ) רבא במאמר שהעתקנו , מעשי� טובי

�  :לעיל עיקר תורה תשובה ומעשי� טובי
  

   השער העשירי �ספר שערי צדק 
˘Â˙ ¯˙Î Ì‰ ÌÈ¯˙Î ˘Ï¯‰ וכ) אמרו …

 ·ÂË Ì˘ ¯˙ÎÂ ˙ÂÎÏÓ ¯˙ÎÂ ‰�Â‰Î ¯˙ÎÂ
Ì‰È·‚ ÏÚ ‰ÏÂÚ טוב הוא סוד ושער � כתר ש

י) ראשה כעמר נקא הוא סוד מקו� הטוב שא
לו גבול והפסק הוא ש� טוב בוודאי שהוא 
טוב הגמור השל� הטוב שאי) בו תערובת דע 
כי למטה כתיב ועB הדעת טוב ורע בסוד 
כחות החיצונות הנאחזות סביב הפנימיות 
ולפיכ8 וכל צבא השמי� עומדי� עליו מימינו 
ומשמאלו כ8 הוא הש� הנמש8 מש� טוב 

דו טוב ש� משמ) טוב ויו� המות מיו� הול
הכל רמוז וזהו סוד טוב אחרית דבר 
 �מראשיתו היודעי� סוד יכתירו דעת יודעי
סוד נובלות חכמה של מעלה תורה וסד קוצו 

  :של יוד הכל רמוז בו
  

 שנת � פרשת אמור �שפת אמת ספר ויקרא 
  ] ה"תרמ[

שלח) ומנורה : דברי� היו בהיכל' דהנה ג
כתרי� ' והמה בחינת הג. ומזבח הקטורת

הברכות ' וה� ג. ה וכהונה ומלכותכתר תור
�יברכ8 היא בחינת שלח) . שבברכת כהני

ב הלח� היו ממשיכי) הברכה לכל "מלכי� וי
�פניו שהיא ' ובמנורה היא יאר ה. העול

והקטורת ה� כתר . אור' בחינת התורה שנק
כהונה בחינת נשיאות כפי� ופריסת סוכת 
' שלו� ענני הכבוד ועני) הקטורת הכל עני) א

' מועדות נמשכו אלה הג' וכמו כ) בג. אהו
' י להיות עבדי ה"ברכות כי בפסח נכנסו בנ

ה למלכי "לקבל עול מלכותו לכ) הוא ר
לכ) בפסח על . ישראל והיא ברכת העושר

. התבואה ומצות הפסח באכילת פסח ומצה
וחג השבועות הוא קבלת התורה בחינת 

ש שבעה שבועות שהחג "קני� ע' המנורה ז
וסוכות הוא כתר כהונה ענני� . מ�על ש' נק

ואיתא כתר ש� טוב עולה . ל"בזכות אהר) כנ
ג הוא בחינת השבת שכולל ועולה על כל "ע
ש� טוב כי שבת ' ונק. ל"בחינת הנ' ג

י אות "ביני ובי) בנ' סהדותא איקרי כדכתי
ל לכ) יש שלש "ברכות הנ' ויש בו ג' היא כו

  .ל"ברכות הנ' סעודות מול ג
  

   תורה � סימ" ח �הלש� חלק א ספר שערי 
א "צ פ"א בספד"והנה אלו הכתרי� כתב הגר

א "מ וזיוניהו) בהגהה ש� בש� תדב"בדה
' ש ואת� כו"כתרי� ה) מ' שאלו הב. ד"ב פ"ח

ב ברכה "וה� חו. ממלכת כהני� וגוי קדוש
. והיית� לי סגולה. 'ובפרטות ה� ג. וקדושה

. ד"כתרי� שאמרו באבות פ' וה� עצמ) הג
והוא כתר ש� טוב העולה על . 'כ ד" ה� גוכ)

. ד"חב. 'וה� ג. ב"חו. 'כי המוחי) ה� ב. גביה)
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וה� הכתרי� שאמרו בשבת . ד"כחב. 'וה� ד
ח וה� עצמ) העטרי) שאמרו בברכות "ד= פ

כי בעול� הבא שהוא דרגא דבינה תעלה . ז"י
ובסוד קר) . המלכות בעטרה דאימא עצמה

. ה"צ ספ"ביובלא אתעטר שאמרו בספד
�והרי . ותהיה עטרת בעלה וש� ישובו כול

. יהיו אז המוחי) כול� בהעטרה דאימא ממש
. ולכ) יקראו אז אות) הכתרי� בש� עטרי)

 �וזהו שאמרו בברכות ועטרותיה� בראשיה
  :כי יתעלו אז לעטרה דהאימא עצמה

  
   ליקוטי� �ספר אור תורה 

אמר רבי , )ב, עב(ובמסכת יומא פרק בא לו 
, ושל שלח), של מזבח, שה זרי� ה�של, יוחנ)

של , של מזבח בא אהר) ונטלו. ושל ארו)
, של ארו) עדי) הוא מנח, שלח) בא דוד ונטלו

שמא תאמר , וכל הרוצה ליטול יבא ויטול
בי מלכי� ", תלמוד לומר, פחות שבה� הוא

, רבי יוחנ) רמי כתיב). טו, משלי ח" (ימלוכו
ה נעשית זכ, וקרינ) זיר) יא, שמות כה" (זר"

והוא כמו . לא זכה נעשית לו זרה, לו זיר
' ג, )משנה יג, פרק ד(שאמרו בפרקי אבות 

�וכתר ש� טוב ', כתר כהנה כו, כתרי� ה
�כתרי� ' ג� ב, והינו שבאמת. עולה על גביה

כמו ', של כהנה ומלכות ה� לעבודת ה
שעבודת איש הישראלי הוא , שכתבנו למעלה

. רה ומעשהתו', שה� בכלל ב, דברי�' בג
מצות עשה ומצות לא ', והמעשה מתחלק לב

אבל עקר הוא , ותורה כולל כל�, תעשה
�אי) זה , שא� אינו ירא שמי�, יראת שמי
, בחינות ה� שרש הכל' ואלו ג. עבודה כלל

כתר כהנה הוא ; כתרי� הנזכרי� לעיל' וה� ג
והוא מימינא בחינת , בעבודת הקרבנות
וכתר ; ודהולכ) נקרא עב, מצות עשה בפעל

Bמכשול, מלכות להיות שופט באר �, להרי
כמו שאמרו , ולגדור גדר בפני עושי עולה

איש , אלמלא מוראה) משנה ב, ש� פרק ג(
והוא , והוא נגד לא תעשה', את רעהו כו

, יומא כא(והוא שלח) כמו שאמרו , משמאלא
, בבא בתרא כה(כמו שאמרו , שלח) בצפו), )ב
 וכתר תורה הוא ;הרוצה להעשיר יצפי), )ב

אבות שה� שרש כל ' וה� נגד ג, באמצע
מוחי) ' ה� בחינת ג, ועל פי סוד. ישראל

ספרי� ' וה� ג, שה� הכתרי� של האותיות
�הוא , אבל כתר ש� טוב, שנברא בה� העול

ה� ' כי אלו הג, אינו נחשב לכתר בפני עצמו
, ה� בפרט' ואלו הג, והוא בכלל, נכללי� בו

שהיא , קרא יראת שמי�והוא נגד מלכות שנ
' ה� ג', ואלו הג. סלקא לעילא לגבי כתר

אור , אור קדמו). בחינות אור הנכללי� בכתר
ר בחינת "פעמי� או' וה� ג, אור מצחצח, צח
שכתר , ולזה אמר כא). כולל כל�' ר וא"כת

תורה הוא במדרגה יותר מחלק המעשה 
שהוא נגד הדעת , במצות עשה ולא תעשה

הכתרי� של ' מצא שבונ, ג"המתפשט בחו
, ועל זה נאמר, כהנה ומלכות ה� ממנו

ֱהֵוי ג�ֶלה , ַרִ�י ְנה�ַראי א�ֵמר) יד(
 ְו%ל �ֹאַמר ֶ�ִהיא 76ִלְמק�� ��ָרה

                                                                             

שיר " ('קוצותיו תלתלי� כו, ז"� פ"ראשו כת"
שמדבר על התורה כמו , )יא, השירי� ה

בי מלכי� ", וזה שנאמר. שכתבנו למעלה
ר "פעמי� ז' וה� ג, )טו, משלי ח" (ימלוכו

ושלח) , )כו, שמות לז(במזבח , הכתוב בתורה
פעמי� ' ג, )יא, ש� כה(רו) וא, )יד, ש� כה(

, שבתוכ� הוא בהעל�' והי. אור הנזכר לעיל
היא ' ה) יראת ה", כמו שנאמר', והוא יראת ה

ד "ס יו"והוא נגד ח, )כח, איוב כח" (חכמה
�ולכ) אינו בא בכתיבה , עלאה שהוא בהעל

, תורה שבעל פה קרינ) לה, אלא בקריאה לבד
ראו ומקדשי תי", והוא בחינת נקודה פנימאה

דאית לדחלא , )ל, ויקרא יט" (ה"י יהו"אנ
, הנזכר לעיל" ז"כת� פ"והוא , מינה יתיר

, והוא מה שאמרו, עלאה' ששרשה הוא בי
, ר"לא זכה נעשה לו ז, ר"זכה נעשה לו זי

  . ד"והוא סלוק הנקודה הנזכר לעיל עכת
  
76
 פרקי אבות פרק �ספר עבודת ישראל    

  רביעי 
ÏÂ‚ ÈÂ‰ ¯ÓÂ‡ È‡¯Â‰� È·¯ Ï‡Â ‰¯Â˙ ÌÂ˜ÓÏ ‰

 ‰ÂÓÈÈ˜È ÍÈ¯È·Á˘ ÍÈ¯Á‡ ‡·˙ ‡È‰˘ ¯Ó‡˙
ÔÚ˘˙ Ï‡ Í˙�È· Ï‡Â Í„È· . רבי נהוראי הוא

) ב"עירובי) יג ע(רבי מאיר כדאיתא בגמרא 
ופירוש . מפני שמאיר עיני חכמי� בהלכה

�כמו , ר"לשו) כת, ה"הוי גול, דבריו כ8 ה
והוא על דר8 , )ב, זכריה ד(גולה על ראשה 

כתר הוא עגול סובב על כל כמו שה, משל
כ) האומר דברי , )חסר(דבר שיהיה בתוכו 

תורה בפני ההמו) ותוכחת מוסר ויורד 
 �הבורא יתבר8 ) חסר(במחשבתו לעומקי לב

שמו במחשבות טובות וצלולות ומקשר 
בארתי ל8 ). חסר(עצמו במחשבתו ויפשיט 

כמה פעמי� שעל אופ) זה צרי8 לומר הדברי 
ודומה לכתר , מו)תורה ומוסר בפני הה

שסובב ומתעגל ומתאהל על מחשבות 
א הוי גולה "ולז, ונפשות ההמו) במחשבותיו

והוא כמו עצה טובה שמוטב , למקו� תורה
שיאמר הצדיק התורה והדברי מוסר לפני 

וחושבי שמו במחשבות ' בעלי תורה ויראי ה
מחשבתו ) חסר(טובות וישרות ועליה� טוב 

� לבוא א= ואדרבה יכוי) עוד, להעלות
הול8 את ) כ, משלי יג(ש "כמ, למעלה יתירה
�מה שאי) כ) כשמקשר עצמו . חכמי� יחכ

�אזי לא ימלט שלא ידבק , בנפשות החוטאי
בידו מאומה מ) החר� ואיזה שמB פסול 

�כאשר בארתי ל8 , ממחשבות� הרעי
אהא דאמר ) ב"כתובות עז ע(ס "במאמר הש

ובודאי , כרכת בבעלי ראת) ועסקת בתורה
הוא מסירת הנפש גדול א= מי שיוכל לפעול 

ולזה אמר . אבל אי) זה שוה לכל נפש, זאת
אל תאמר , ואל תאמר שהיא תבוא אחרי8
ל באות) "רצ, שתוכל לבוא במחשבת8 אחרי8

 �מחשבות ונפשות האנשי� שה� רק אחוריי
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. ֶ�ֲחֵבֶרי8ָ ְיַקְ:מ�ָה ְבָיֶד8ָ, ָתב�א %ֲחֶרי8ָ
  :ְוֶאל ִ�יָנְת8ָ %ל ִ�ָ/ֵע)

ֵאי) ְ�ָיֵדינ� לֹא , י א�ֵמרַרִ�י ַיַ>א) טו(
ִמַ/ְלַות ָהְרָ�ִעי� ְו%= לֹא ִמִ:	�ֵרי 

�, ַרִ�י ַמְתָיא ֶב) ָחָר� א�ֵמר. 77ַה0ִַ(יִקי
�ֶוֱהֵוי ָזָנב . 78ֱהֵוי ַמְקִ(י� ִ�ְ�ל�� ָ;ל 'ָד

  :ְו%ל ְ�ִהי רֹא� ַל/�ָעִלי�, ָלֲאָרי�ת

                                                                             

מ) הקדושה ואי אתה ניזוק שתוכל לעמוד 
לזה אמר ואל בינת8 אל . במחשבת8 בחוזק

  :שע)ת
  
77
   מאמר רביעי פרק ז �ספר העקרי�   

  :המאמר ד" בשאלת רשע וטוב לו וצדיק ורע לו

 �הנביאי� המאמיני� בהשגחה ומפרסמי
אותה בעול� והחכמי� התורניי� נמצאו 
מתלונני� על שתי המדות הללו א� על 

פ "טובות הרשע א� על רעת הצדיק ואע
שאי) התלונות שוות שהתלונה ברשע וטוב 

ית וקשה מאד מצד היות כל האנשי� לו אמת
רואי) בעיניה� רשעת הרשע בהיותו עובד 

א ומגלה עריות ושופ8 דמי� ועושה עול "ע
וחמס מפורס� ואי) פחד אלהי� לנגד עיניו 
וע� כל זה מעשיו מצליחי) וזה מביא את כל 
האנשי� לספק בהשגחה כמאמר מדוע דר8 

אבל התלונה ) ב"ירמיה י(רשעי� צלחה 
רע לו אינה קשה כל כ8 שאי) העול מצדיק ו

גלוי אל בני אד� שהכל יודעי) שאי) צדיק 
בארB אשר יעשה טוב ולא יחטא א� מועט 
וא� הרבה וא� יגיעו לצדיק רעות אי) זה זר 
 �אצל� שיאמרו אולי חטא בפועל במסתרי
במקו� אשר אי) רואה אלא הש� והמחלל 
ש� שמי� בסתר נפרעי) ממנו בגלוי או אולי 

ל האומר לאשה הרי "במחשבה אמרו רזחטא 
את מקודשת לי על מנת שאני רשע אפילו 

עקיבא מקודשת שמא הרהר ' צדיק כר
בדעתו הנה גלוי שאי) הכרת הצדיק מסור 
לכל אד� שהאד� יראה לעיני� ויחשבהו 

יראה ללבב שאינו כ) אבל הוא ' צדיק וה
אבות ' רשע וכ) יראה מלשו) התנא במס

ע לו שוה לקושית רשע שאי) קושית צדיק ור
 ‡ÌÈÚ˘¯‰ ˙ÂÏ˘Ó ‡Ï Â�È„È· ÔÈוטוב לו אמר 

כלומר שאי) טע� רשע וטוב לו ) ד"אבות פ(
נודע לנו אינו כ) וזה יורה לשו) וא= שלא 

ל א= יסורי " רÌÈ˜È„ˆ‰ È¯ÂÒÈÓ ‡ÏÂאמר 
הצדיקי� שיחשב שהטע� נודע לנו אינו כ) 
וזה יורה לשו) וא= שלא אמר ולא מיסורי 

ה ממה שיורה שאי) תלונת צדיק הצדיקי� וז
ורע לו קשה כל כ8 לפי שאי) העול� מכירי) 
מי הוא צדיק גמור ואי) התלונה הזאת אלא 
ליודע בעצמו שהוא צדיק גמור כי אמר 

ידעתני תראני בחנת לבי את8 ' ירמיה אתה ה
  ).ב"ירמיה י(' וגו
78
 בביאור �ספר מסילת ישרי� פרק כב    

   מדת הענוה

ָהע�ָל� ַהֶ?ה , ַרִ�י ַיֲעקֹב א�ֵמר) טז(
. (�ֶמה ַל4ְר�ְזד�ר ִ�ְפֵני ָהע�ָל� ַהָ�א

ְ;ֵדי ֶ�ִ�ָ;ֵנס , 79ַהְתֵק) ַעְצְמ8ָ ַב4ְר�ְזד�ר
  :ַלCְַרְקִלי)

                                                                             

והיא תתחלק , וות המעשהונדבר עתה מענ
בסבול , בהתנהג עצמו בשפלות: חלקי�' לד

, בשנוא הרבנות ובורח מ) הכבוד, העלבונות
  ..…בחלוק כבוד לכל

וכ) , הוא חילוק הכבוד לכל אד�' החלק הד
איזהו מכובד המכבד את ): ד"אבות פ(שנינו 
מני) ): ג"פסחי� קי(ואמרו עוד , הבריות

ו אפילו דבר היודע בחבירו שהוא גדול ממנ
ועוד שנינו ', אחד שחייב לנהוג בו כבוד וכו

, ‰Ì„‡ ÏÎ ÌÂÏ˘· ÌÈ„˜Ó ÈÂ): ד"אבות פ(
יוחנ) ב) זכאי שלא הקדי� ' ואמרו עליו על ר

ובי) . לו אד� שלו� מעול� ואפילו גוי בשוק
בדיבור ובי) במעשי� חייב לנהוג כבוד 

ד "מכ): ב"יבמות ס(ל "וכבר ספרו ז, בחבריו
ע שמתו על שלא היו נוהגי) "ראל= תלמידי 
וכמו שהבזיו) הוא דבר מתיחס . כבוד זה לזה
�בבוא , כדבר הכתוב שזכרנו, אל הרשעי

כי הכבוד מתיחס אל , רשע בא ג� בוז
�כי הכבוד שוכ) עמה� ואינו , הצדיקי

�ונגד זקניו ): ד"ישעיה נ(ואומר , מתפרש מה
  :כבוד

  
79
   עולת ראיה חלק ב עמוד קעג 

„ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÏÂÚ‰ È�Ù· ¯Â„ÊÂ¯ÙÏ ‰ÓÂ
‡·‰ , Ò�Î˙˘ È„Î ¯Â„ÊÂ¯Ù· ÍÓˆÚ Ô˜˙‰

ÔÈÏ˜¯ËÏ.  
פ "ע, ז"ההנהגה הישרה והשלמה בעוה

היא קובעת ביד , אמונת אמת וחכמת לב ישר
והוא . ב"האד� לשער שלא יבוש בה לעוה

ב רחוקי� לגמרי "ז והעוה"שנבי) שאי) העוה
ב מופלג לגמרי משו� "ואיז העוה, זה מזה

פ שהוא "אע, הפרוזדור. לנו כללתפיסת שכ
Kמ אי"מ, פחות בערכו הרבה מאד מהטרקלי)

אפשר שהנהגת האד� בפרוזדור של מל8 
, הפוכה הרבה ממה שהיא בטרקלי)' תהי
פ שאי) שוה הוד מלכות המתגלה "ואע

בפרוזדור להעריכו נגד הכרת כבוד המל8 
מ ג� בפרוזדור יכו) לב לישר "מ, שבטרקלי)

, ריו והרהורי מחשבותיוכל הנהגותיו ודבו
�ונפשו מרגשת , שלא יהיו טרודי� ומבוהלי

פ בדר8 השערה קרובה אמתת הדרת "עכ
כ החושבי� את "משא. המלכות שבטרקלי)

, ז כער8 בורסק נגד טרקלי) של מל8"העוה
, ה� לא ישימו לב אל כבוד� האמתי

ב הוא עני) מופלג לגמרי "והחושבי� שהעוה
לבב� עני) מתפיסת שכלנו לא יתנו אל 

ובהשתקע� באהבת , ב ואהבתו"עוה
. ת לעול�"החמריות לא יכירו כבוד השי

ז "פ תפיסה גדולה יש לנו ג� בעוה"שהרי עכ
להשכיל בהוד הרוחניות ובנע� החכמה 
 �והצדק ותפארת הישר ויקרת האמונה ות

כ יתעלו ביקרת� "אלא שכל אלה ג, דר8
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 80ָיָפה ָ�ָעה %ַחת, ה�א ָהָיה א�ֵמר) יז(
, ִ�ְת��ָבה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי� ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה

                                                                             

מ "ומ. ונעמ� ביתר שאת וישגבו מאד בבא
, ז"ומה העוה, ו"ש לשער בשכל מדי) קהרי י

�והחושי� , שמחשכי הגופי� מתגברי
�, והתאות מדיחות למדחפות, חלושי

וטרדות ספוקי החומר מעכבות כל רגש כבוד 
ז יש יתרו) גדול "וע� כ, עליו) ונע� אמתי

אמונה וחכמה , לדברי� המכובדי� באמת
על כל עניני הגו= שה� , וענות צדק' יראת ד

על אחת כמה וכמה , זקי� במורגשקרובי� וח
ואוצר החיי� , שש� נהורא שרא, ב"לעוה

וקול נוגש מתאוה שפלה לא , פתוח לרוחה
כמה יושג ש� מנע� וכבוד כל אלה , ישמע

דברי הטובות והנשגבות שראוי לנו לדבקה 
, ת"בה� ולהקבע בה� למע) כבוד ש� השי

 �המצונו ללכת בארחות חיי� לבחור בחיי
  .האמתיהטובי� בטוב 

  
80
   ליקוטי� �ספר אור תורה   

Ú˘ ‰ÙÈ‰ , )אבות פרק ד משנה יז(ואמרו 
‡·‰ ÌÏÂÚ· ÁÂ¯ ˙¯Â˜ Ï˘ ˙Á‡ , ÈÈÁ ÏÎÓ

‰Ê‰ ÌÏÂÚ , ÌÈ˘ÚÓÂ ‰·Â˘˙· ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ
‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ·ÂË ,‡·‰ ÌÏÂÚ ÈÈÁ ÏÎÓ. (ולכ 

�לחוס על הזמ) היקר , מצד זה ראוי לו לאד
ו ולא ימצא תמורת, מאד אשר חול= ועובר

�וידקדק שלא לאבד בתאוות עול� , לעול
א= , ונמצא שעול� הזה. הזה אפלו רגע אחת

�שכל , באמת ה� ארוכי� מאד, שימיו קצרי
�יכול להרויח שכר הרבה בעול� , רגע מה

אבל בעול� הבא , הנצחי בלי גבול ותכלית
, שש� הוא עול� שכלו ארו8, הוא בהפו8

 ולכ) כל, ואינו תחת הזמ) אשר כלה ואפס
כי רגע אחד דוחה , תענוגי הזמ) הבל המה

שכל , ואי) לזמ) מהות נמצא כלל, את חברו
, שאי) בה� תועלת, רגע מתחלק לעבר ועתיד

מאחר שכל רגע , וההוה אינו בבחינת יש כלל
מה שאי) כ) , היותר קט) מתחלק לעבר ועתיד

שאינ� , בעול� הבא ה� ימי� ארוכי� ממש
יו� המצות אבל ה� קטני� נגד ק, תחת הזמ)

ובמתי� " "לא בשמי� היא"ש, ועסק התורה
  .כתיב) ו, תהלי� פח" (חפשי

  
  ספר עבודת הקודש חלק ב פרק כב 

 �שנינו בפרק ב) זומא רבי יעקב אומר העול
התק) , הזה דומה לפרוזדור בפני העול� הבא

עצמ8 בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלי) הוא 
 �היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשי

� בעול� הזה מכל חיי העול� הבאטובי ,
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא 

הורה הקדוש הזה כל , מכל חיי העול� הזה
כי , מה שאמרנו בסמיכת אלו המשניות

הוא תקו) ' באמרו התק) עצמ8 בפרזדור וכו
הנשמה שצריכה שתהיה כלולה ממעלה 

ובאמרו יפה , כמו שהתבאר למעלה, ומטה
להתיר הספקות שספקנו בא ' שעה אחת וכו

                                                                             

האחד טע� ביאת הנשמה אחר , למעלה
שהתכלית שתשוב למקומה שבאה ממנו 

והשני מהסכנה שיש בביאתה א� , למה באה
כי באמרו יפה . יטה החמר מהדר8 הישרה

מכל חיי העול� הבא התיר ' שעה אחת וכו
כי טע� ביאת הנשמה הוא , הספק הראשו)

 וכדי שיתפשט, לייחד את הש� המיוחד
והרי , מציאות אדו) הכל ממעלה למטה

 �הנשמה כלולה מכל הצדדי) ובזה משתל
הכבוד בשוב הנשמה אליו כמו שהתבאר 

והוא , ובהיותה במקומה קוד� בואה
שקראוהו כא) העול� הבא ונקרא כ) לפי 

כמו שאמרו . שכבר בא מששת ימי בראשית
ה וסודו "נחוניא ב) הקנה ע' במדרשו של ר

ר יוס= "פירושו כמו שחשב הואי) , ליודעי ח)
מספר ' א מהמאמר הד"אלבו בפרק ל

וחשב לעשותו סמכי� למברא , העקרי� שלו
, ) עליו"ולא הבי) המדרש ולא פירוש הרמב

והנה הנשמה בעודה ש� אי) כוונת הייחוד 
ואי) הכבוד , והתפשטות המציאות נשלמת

�ועל הדר8 שבארנו כבר ובבואה , משתל
אחת שתעסוק להשלי� כל זה הנה שעה 

 �להשלי� השלמות ההוא יפה מכל חיי העול
שהיה כל זה , הבא שהיתה ש� קוד� בואה

  :נעדר בהיותה ש� וזה טע� בואה
  

  ספר אמונות ודעות  מאמר תשיעי  אות ד 
ואמרו עוד כי שעה בתשובה בעול� הזה 

לפי שאי) תשובה , מועילה מכל העול� הבא
ש� כמו שבארנו שמה שהושג לנפש מ) 

ות והשחרות בעול� הזה אי) שו� דר8 הכה
ושעה של , להתנקות ממנו אלא בתשובה

, נחת בעול� הבא טובה מכל חיי העול� הזה
כי הנפשות לא תחדלנה מלהיות שואפות 

יפה , אליה� וכלפיה� צופות כמו שבארנו
 �שעה אחת בתשובה ומעשי� טובי� בעול

יפה שעה אחת קורת . הזה מחיי העול� הבא
  .בא מכל חיי העול� הזהרוח בעול� ה

  
   פרשת קרח �ספר נוע� אלימל$ 
Â˘˙· ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈ·‰ וזהו שאמר התנא 

 ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ ÏÎÓ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ
 פירוש יפה לפני הקדוש ברו8 הוא שעה ‰·‡

זו אחת רוצה לומר שנעשה אחדות בתשובה 
 �ומעשי� טובי� כי על ידי התשובה ומעשי

הוא כביכול בנו טובי� אנחנו נדבקי� בו ו
בעול� הזה היינו מה שאנחנו # ונעשה אתת 

 רוצה ÌÏÂÚ ÈÈÁ ÏÎÓ ‰·‡. עושי� בעול� הזה
לומר מכל התענוגי� שיש לו בעול� הזה 
מכל חיי עול� הבא רוצה לומר מכל 

�כי . התענוגי� שיש לו בעולמות העליוני
תשוקת ותענוג הש� יתבר8 ברו8 הוא אינו 

Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ˙ . אלא להתאחד בנו להטיבנו
 ÌÏÂÚ ÈÈÁ ÏÎÓ ‡·‰ ÌÏÂÚ· ÁÂ¯ ˙¯Â˜ Ï˘

‰Ê‰ל דהיינו " רוצה לומר ויפה שעה אחת כנ
שאנחנו פועלי� להמשי8 את הבורא ברו8 



  פרקי אבותפרקי אבות
5252  

                                                                             

הוא לעול� הזה להיות שכינתו בתוכנו ועל 
ל "ידי זה יש להבורא ברו8 הוא קורת רוח כנ

וחשוב בעינינו הקורת רוח של עול� הבא 
ורא הוא הנקרא פירוש התענוג שיש להב

עול� הבא והתענוג שלו יפה לנו מכל חיי 
ותענוגי עול� הזה שלנו כי זה עיקר 

  :הבריאה
  

  :להל) דברי חיזוק בעניי) שמירת הזמ)
   שער נט �ספר עקידת יצחק 

והנה לזה היה הזמ) כלי חמדה לכל בעלי 
לעשות בו מלאכת� , השנוי והתנועה

�, אשר אי אפשר זולתו, להשלמת מציאות
, מה יקר טובו בעיני בעלי השכל השלמי�ו

, המקפידי� על זמנ� כעל שלמות� עצמו
האומרי� יפה שעה אחת של תשובה 

). ד"אבות פ(' ומעשי� טובי� בעול� הזה וכו
�  :כוונו בו שני עניני

. להערי8 מעט מהזמ) בתכלית הער8, האחד
בשתהיה הוצאתו בענייני� היותר , והשני

ל שיעורו והיו כי בזה יוכפ, יקרי� שאפשר
�אחר שה� , הדברי� הה� היותר יקרי

, נותני�המציאות לעולמו ההוא המוצלח
אשר שעה אחת של קורת רוח בו הוא יפה 

  ):ש�(בעצמותה מכל העול� הזה 
, ולזה היתה עצת רבי מאיר עצה נפלאה

, )ש�(כשאמר הוי ממעט עסק ועסוק בתורה 
 �כי ימעט העסק בהוציא הזמ) בעניני

עסוק בלמוד התורה תמיד המדומי� ל
אשר לה� לבד� נתנה , ובקיו� מצותיה
והגית בו ) 'יהושע א(דכתיב , מתנת הזמ) כלו

וא� תאמר מה נעשה אל . יומ� ולילה
הכבודות המבוקשות אשר אי) לה� קיימא 

�לזה אמר , כי א� ברוב העסק בעסקי העול
)�. והוי שפל רוח בפני כל אד�) אבות ש

שלות היא יותר אדרבה שמדת הפ, כלומר
אשר תתקיי� במיעוט העסק באלו , מעולה

�וא� ) ש�(ואמר עוד . הקניני� המדומי
�, בטלת מ) התורה להתעסק בהבלי העול
, הנה יהיה חלק8 ע� הבטלי� אשר כמות8

וכמות� , אשר היה מציאות� לאי) ולאפס
וא� פירשת מעסקי . ספו תמו מ) בלהות

יש ל8 שכר הרבה , העול� ועמלת בתורה
כי כל העול� כלו לא , לית) ל8 לעול� הבא

ברכות . (נברא אלא לצוות ל8 ולאשר כמות8
  ):ב"ע' ו
  

   דרוש יא �ספר יערות דבש חלק ראשו" 
, חוסו על זמ) יקר הנבראי�, במטותא אחיי

יפה שעה אחת , מבלי לכלותו בתוהו והבל
בעול� הזה בתורה ומעשי� טובי� מכל חיי 

יש לנו תורת והלא תודה לאל , עול� הבא
� "וכי אנו כשאר עמי� עכו, אמת וישרה

עד שיתענו , אשר לדעת� קני) שלימות חמור
, ומסגפי� עצמ� בסיגו= עצו�, יו� וליל

, ש עמי� היושבי� בארB הודו וגלילות"ומכ

ְוָיָפה ָ�ָעה %ַחת . אִמָ;ל ַחֵ:י ַהע�ָל� ַהָ�
ִמָ;ל ַחֵ:י , ֶ�ל ק�ַרת ר�ַח ָ�ע�ָל� ַהָ�א

  :ָהע�ָל� ַהֶ?ה
%ל , ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ֶאְלָעָזר א�ֵמר) יח(

ְו%ל , ְ�ַר0ֶה ֶאת ֲחֵבְר8ָ ִ�ְ�ַעת ַ;ֲעס�
Cָל ְלָפָניו ְו%ל , ְתַנֲחֶמ>� ְ�ָ�ָעה 3ֵ�ֶת� מ�

ְו%ל ִ�ְ�ַ�ֵ(ל , ל� ִ�ְ�ַעת ִנְדר�ִ�ְ�%ל 
  :81ִלְרא�ת� ִ�ְ�ַעת ַקְלָקָלת�

) משלי כד(, ְ�מ�ֵאל ַהָ<ָט) א�ֵמר) יט(
ִ�ְנפֹל א�ִיְבי8ָ %ל ִ�ְ,ָמח �ִבָ;ְ�ל� %ל 

4ֶ) ִיְרֶאה ְיָי ְוַרע ְ�ֵעיָניו ְוֵהִ�יב , ָיֵגל ִל8ָ�ֶ
  :ֵמָעָליו �4%

ַה�6ֵמד ֶיֶלד , יָ�ע ֶ�) ֲאב�ָיה א�ֵמרֱאִל) כ(
ִלְדי� ְכת�ָבה ַעל ְנָיר , ְלָמה ה�א ד�ֶמה

,  ְוַה�6ֵמד ָזֵק) ְלָמה ה�א ד�ֶמה82.ָחָד�
                                                                             

, אשר הרבה יושבי� במחילות תחת קרקע
�ושרש , ואינ� רואי� בשני� רבות אור יומ

�לקני) ואומרי� שזהו , עשבי� לחמ
אותנו ' שהנחיל ה, ולא כ) אנחנו, שלימות

�ולא העמיד , תורת אמת ומשפטי� ישרי
�ויו� אחד , עלינו דברי� קשי� לעשות

צוה לאכול מקוד� , בשנה שצוה לענות נפש
הכל ' וכל עסקינו בעבודת ה, ולמצוה יחשב
  :בדר8 ממוצע

  
81
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‡ ‰ˆ¯˙ Ï‡ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˙
ÂÒÚÎ ˙Ú˘· Í¯·Áארבעת) עני) אחד . ' וכו
משל למה הדברי� דומי� , שיושג הפ8 הכונה

לפח� הבוער הרבה ומטילי� בו מי� שהוא 
ואל תשאל לו בשעת נדרו . מתחזק יותר

לומר אדעתא דהכי מי , פתחי� של היתר
כי בעודנו כעוס ונודר יבא לפרש כל , נדרת

ואל תשתדל . השאלות ויכניס� בנדר
כי כוונת8 לכבדו ויחשב לו לקלו) כי , ולראות

  :יתבייש ממ8
  

82
" מהדורא קמא סימ" "ליקוטי מוהר   

  קצב 
‰Â‰ ‰ÓÏ „ÏÈ „ÓÂÏ‡ '): 'אבות פרק ד(וזה 
‰ÓÂ„ 'התלמיד הוא . 'כו �כי זה הלומד ע

ומציר אותיות , ממש ככותב בדיו על הניר
�, כ) הוא מציר בדעת התלמיד, שכלו ש

 א8 שיש בהלמוד ,ל"שכלו ודמותו ממש כנ
היינו , היינו שיש בחינות הלומד ילד, בחינות

כשהתלמיד שומע הדבר מפי הרב ממש ובעת 
, שאז הוא בחינת ילד, שחדש הרב זה הדבר

כי החדושי� נתהוי� על ידי מה שמעלה את 
 �הנפשות בבחינות עבור ומחדש אות

ונמצא שהוא בחינות ). סימ) יג(כמבאר לעיל 
�ואז דומה לדיו כתובה , ילד כאלו נולד היו

שנחקק ונצטיר ש� היטב בלי , על ניר חדש
היינו שאז יוכל להצטיר ולחקק , טשטוש

  :בדעתו היטב ויוכל לזכרו
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ַרִ�י י�ֵסי ַבר . ִלְדי� ְכת�ָבה ַעל ְנָיר ָמח�ק
ַה�6ֵמד , ְיה�ָדה ִאי� ְ;ַפר ַהַ�ְבִלי א�ֵמר

ְלא�ֵכל ,  ְלָמה ה�א ד�ֶמה83�ִמ) ַהְ<ַטִ>י

                                                                             

 �אבל הלומד זק) שאינו שומע מפי החכ
או אפילו מפיו לאחר כ8 שלא בשעת , בעצמו
ואזי לא נתחדש נשמתו בבחינת , החדוש
ו שהיה ואז הוא בחינות זק) כמ, ל"עבור כנ
�, ואז דומה לדיו כתובה על ניר מחוק, מקד

�כ) החדוש שמחדש . שהכתב מטושטש ש
ע� כל זה , החכ� א= שנכתב ונחקק בדעתו

וזה , לא נצטיר היטב ש� ויוכל לשכחו
', דיו לעבד להיות כרבו'): ברכות נח(בחינות 

הוא מי שזוכר מה , עבד, דיקא' לעבד'
שמקבל מרבו על ידי שחזר מאה ואחת 

זכרונ� , כמו שדרשו רבותינו, ל"פעמי� כנ
עובד אלקי� זה החוזר ':): חגיגה ט(לברכה 

�ועל ידי הזכרו) , פרקו מאה ואחת פעמי
כי נזדמ) לו דמות דיוקנו , זוכה להיות כרבו

כי נחקק , ל"וכאלו רבו אמרו אז כנ, של רבו
ונצטיר היטב בדעתו פני� ודמות רבו כדיו 

בחינות דיו לעבד וזה , ל"כתובה על הניר כנ
וכ) מובא בזהר (, ל"בחינת דיו כתובה כנ. 'כו

כי מה ): ט עי) ש�"הקדוש תרומה קנ
שנצטיר דמותו אצל התלמיד הוא בחינות 

כי זה , כי לא נצטיר אלא דמות דיוקנו. דיו
כלל שכל ההתלבשות שמתלבש דרגא בדרגא 
אינו מתלבש אלא מדרגה אחרונה שבדרגא 

, רגלי) של העליונההיינו בחינת , העליונה
, והוא מדרגה הראשונה אצל דרגא התחתונה

מה ': זכרונ� לברכה, וכמו שאמרו רבותינו
שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה 

ועל כ) לא נצטיר אלא ', עקב לסלותא
שא= שנצטיר בו , והוא כמו דיו, הדמות

ע� כל זה אינו . ל"הצורה ממש והדמות כנ
כ) , בר בעצמורק ציור ודמות ואינו ממש הד
ע� כל זה אינו , הדבור א= שבו נצטיר הדמות

היינו מדרגה התחתונה , אלא ציור ודמות
  :והב). היינו דבור, שלו

  
83
 פרשת וישב �שפת אמת ספר בראשית    
   ]ו"תרנ[ שנת �
  ]:ו"תרנ[ה "ב

' ל שהי"והוא נער את בני בלהה ואמרו חז
ש "נער הוא נקרא ע. 'עושה מעשה נערות כו

זה החילוק .  תמיד התעוררות מחדששצרי8
בי) זק) שקנה חכמה שהחכמה בקביעות 

ובאמת . אצלו ונער צרי8 תמיד התעוררות
 �הוא עני) ימי המעשה מחדש בטובו בכל יו
מעשה בראשית ועל הנהגה זו כתיב אי ל8 
. ארB שמלכ8 נער ושרי8 בבוקר יאכלו

ש בכל יו� "שצריכי) להתחדש בכל יו� כמ
אבל שבת קודש הוא .  בוקרויהי ערב ויהי
ולפי שיוס= הצדיק נגלה לה� . כולו אור וטוב

לא רצו השבטי� להמש8 אחר . בדמות נער
‰ÌÈ�Ë˜‰ ÔÓ „ÓÂÏ הנהגתו כדאיתא במשנה 
Â˙‚Ó ÔÈÈ ‰˙Â˘Ï ‰ÓÂ„ שיש בו תערובת 

ְוַה�6ֵמד . ֲעָנִבי� ֵקה�ת ְו��ֶתה ַיִי) ִמִ"��
ְלא�ֵכל , ִמ) ַהְ?ֵקִני� ְלָמה ה�א ד�ֶמה

ְ���ל�ת ְו��ֶתה ַיִי) ָיָ�) �ַרִ�י . ֲעָנִבי
ֶא6ָא ַב3ֶה , %84ל ִ�ְסַ�ֵ;ל ַ�ַ<ְנַק), א�ֵמר

                                                                             

�וכ) הוא בהנהגה זו שמעורב בו . השמרי
אבל הלומד . ולכ) הביא דבת� רעה. פסולת

. תה יי) יש) שנח על שמריומ) הזקני� כשו
אכ) איתא רבי אומר אל תסתכל בקנק) אלא 

' וכ) הי. במה שיש בו יש קנק) חדש מלא יש)
ולכ) כתיב . ויעקב אבינו הבי) זה. בחינת יוס=

ב) זקוני� הוא לו כלומר ה� חשבוהו לנער 
ט אב "אבר8 מה' וכ) נק. והוא חשבו לזק)
�ת ומה שנגלה לה� בבחינ. בחכמה ור8 בשני

. ש נער את בני בלהה"בעבור� כמ' נער הי
. ומדת הצדיק הוא בפנימיות למעלה מכל

כמו . נראה קט) מכל השבטי�' ובחיצוניות הי
�וזה . שקראוהו חכמי� יוס= קטנ) של שבטי

  :בחינת חיצוניות שלו' הי
  
84
  תיקוני זהר ד� נח עמוד ב   

מא) ק) דילה , שכינתא איהי שלוח הק), ועוד
�ולעילא ק) דילה ההוא דאתמר , דא ירושל

עליה , )"ודא מטטרו, ביה ונקה לא ינקה
‡È‡„ ‰Ó· ‡Ï‡ Ô˜�˜· ÏÎ˙Ò˙ Ï˙ אתמר 

‰È· , 8ודא איהו כי יקרא ק) צפור לפני8 בדר
Bאו על האר Bדא גו= וברית, בכל ע Bבכל ע ,

ל עB דא עמודא "צדיק איהו ברית ואיהו כ
, או על הארB דא אימא תתאה, דאמצעיתא
 �, או ביצי� תרי) שוקי), תרי) דרועי)אפרוחי

שלח תשלח , והא� רובצת דא אימא עלאה
  :את הא� דא אימא תתאה את ודאי

א "הסביר זאת הרב דניאל פריש שליט
ז ד= תרטו "על תיקו" מתוק מדבש"בבאורו 

  :כסא מל8 ועוד מפרשי�, א"לפי באור הגר
מצות שילוח הק) באה לרמוז ולהזכיר לנו 

בזמ) שבית . מהק) שלהאת שילוח השכינה 
המקדש היה קיי� שרתה שכינה בקדש 

בעת . הקדשי� בירושלי� וכעת שורה בגלות
) דאצילות יורדי� ומתלבשי� "הגלות זו

ונקה לא "ט ובת זוגו עליה� נאמר "במט
ונרמזו " ק)"הזכיר כא) פעמי� " ינקה

ט ובת "שאי) להסתכל במט, "קנק)"במשנתנו 
) "זוגו אלא במה שיש בו שה� זו

  .ש"עי.דאצילות
  
  

  תיקוני זהר ד� קיז עמוד ב 
ותוס= ללדת את אחיו , ק� רבי שמעו) ואמר

ווי לעלמא דאית לו) עייני) ולא , את הבל
, אודני) ולא שמעי) ברזי) דאורייתא, חזא)

תא חזי קי) . ואזלי) בתר בצעי) דהאי עלמא
הבל איהו , הבל יצר הטוב, איהו יצר הרע

הדא הוא דכתיב , לבאואינו) תרי בתי , הלב
, לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו) 'קהלת י(

דאתמר ביה ותוס= , לב חכ� לימינו דא הבל
איהו תוספת רוח , ללדת את אחיו את הבל
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,  ַקְנַק) ָחָד� ָמֵלא ָיָ�)ֵיִ�. 85ֶֹ�ֶ:� �ו
  :ְוָיָ�) ֶ�ֲאִפ6� ָחָד� ֵאי) ��

                                                                             

קי) איהו רוח הטומאה דאיהו גרע , הקדש
ובגינה , ק) לתרווייהו, קי) גופא, ולא אוסי=

‡È‡„ ‰Ó· ‡Ï‡ Ô˜�˜· ÏÎ˙Ò˙ Ï˙ אתמר 
‰È· ,דאיהו קליפה , י) איהו לבאודאי ק

לאו ההוא דלעילא דאיהו איבא , דאגוזא
ובגי) דהאי קי) אית ביה טב , דאילנא דחיי

אתמר ביה ומעB הדעת טוב ורע לא , וביש
עד דאתעבר ההוא קליפה מניה , תאכל ממנו

. איבא אתקרי מיתה וחיי אור וחש8, דאגוזא
הבל דאורייתא דאיהו , הבל טב והבל ביש

, חצב להבות אש' אתמר קול העלה , להב
דאתמר ביה , שת' ש, משה' מ, דמשה' ודא ה

ולאו למגנא , ש�' ש, כי מ) המי� משיתיהו
והוה שת , הוה ש� קובע מדרשות באורייתא

שת בגי) כל שתה תחת , סיומא דאלפא ביתא
  :רגליו

  
. קי) והבל נדרשי� כא) כיצר טוב ויצר רע

ני בצד הש" ק)"בקדושה יש " ק)"כש� שיש 
חלל ימיני ליצר , בחלל הלב" קיני�"וה� שני 

בא התנא . טוב וחלל שמאלי ליצר הרע
, דהיינו חיצוניות, אל תסתכל בקנק) "לאמר 

דהיינו אלא במה שיש בו , צד שמאל ויצר הרע

לב חכ� "בחינת . בימי" וביצר הטוב, הפנימיות
  )2,קהלת פרק י(".לימינו

  

  
   מסכת אבות �ס "ספר ליקוטי הש

 Ï‡ÏÎ˙Ò˙הנה הכתוב אומר ונקה לא '  וגו
ה במלת ונקה יש "ינקה ויש בה� רמז ש� יהו

ה והנה מפשט) של "ה ובמלת ינקה יש י"ו
דברי� משמע שאפילו לשבי� אינו מוחל לזה 

 דהיינו ‡Â· ˘È˘ ‰Ó· ‡Ïאמר שאל יסתכל 
ה "ת העולה מ"ת וס"ה הרמוז בר"ש� יהו

שהוא המקבל שִבי� וג� רמזו עוד סוד אחר 
' ) שבמלת ונקה לא ינקה גימ") ק"כי ק
) הוא "ה והנה מטטרו"B כמני) ש� יהו"מצפ

א "ה בימי החול בסוד היבו� לז") להקב"ק
) שו� "ו שאל יאמינו שיש במטטרו"שח

) ") ק"יכולת ורשות אלא הכל בכח שיש בק
  :ה"ז מהרב זלה"ג. B"הנזכר שהוא ש� מצפ

  
 כללי� מרבי אליעזר �הנהגות צדיקי� 

  א"מקאמרנא זיעצבי 
אל יסתכל בקנק) של בר ישראל . סעי= קיח

שהוא חסיד או ב) גדולי� או עשיר אלא 
במה שיש בו בפנימיות לבו היינו תורה 

ט כי יש קנק) "ועבודה מדות טובות מעש
  :חדש מלא יש) ויש) שאפילו חדש אי) בו

  
85
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. רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר
. י) דר8 לשי� שני משלי� יחד לביאור עני)א

אמנ� פה אחשוב שאמר כ) להודיענו עני) 

                                                                             

�ידיעת ' א: הלמוד כי הוא בשני ענייני
המש8 התולדות ' הב. ההקדמות האמתיות

�והיי) משל , והענבי� משל להקדמות. מה
�אמר כי צדקו שניה� יחדיו , ליוצא מה

�שהחמיצו ידיעת� ונתבררו לה� , בזקני
והוא , ות וג� היוצא מה� ברוב הזמ)ההקדמ

�אבל יש ילדי� , וזה על הרוב. להפ8 בנערי
שלזכות טבע� תתיישב החכמה בלב� יותר 

�ש א� ה� "וכ, מהזקני� אשר האריכו ימי
וזה שאמר אל תסתכל בקנק) . גסי הטבע

ולרמוז שזה כפי טבע , אלא במה שיש בו
  .הבריאה המשיל בקנק) היוצר

  
   פרק יג �ספר תפארת ישראל 

דע כי התורה התמימה תקי= ג� כ) בכל 
וע� כי נראה , ההשגות ולא תחסר כל בה

 �בעיני האד� כי דברי התורה ה� כדברי
�כי קרה , אי) בזה תמיה, פחותי� ושפלי

�כי האד� , לתורת האד� מה שקרה אל האד
עומד בתחתוני� ע� שיש לו נשמה שהיא 
חצובה מתחת כסא כבודו יתבר8 ממדרגה 

ונה ג� זורח עליו צל� אלהי� שהיא עלי
כ8 ה� מצות התורה ע� , המעלה העליונה

שה� דברי� גשמיי� יש לה� סוד פנימי 
�ומעתה אל . שהוא עומד ברומו של עול

יתמה האד� אי8 יזכה האד� לעול� הבא על 
 �ידי התורה שהיא בדברי� הקטני

�כי השאלה הזאת ג� כ) כמו , והפחותי
ה האד� בעל חומר השאלה על האד� אי8 יזכ

�שהתשובה בזה ע� שהאד� , לחיי� הנצחיי
אל תסתכל בקנק) אלא , הוא בעל גו= וחומר

במה שיש בו כי יש בו רוח אלהי� נשמה 
קדושה אשר הנשמה הזאת חצובה מתחת 
כסא הכבוד ובשביל הנשמה הזאת זוכה 

�וכ8 ע� שמצות , האד� אל חיי� הנצחיי
ש התורה נראה שה� בדברי� הפחותי� י

במצות דברי� עליוני� על הכל מגיעי� עד 
עול� הבא עד שמצות התורה שמחויב 
 �האד� לפעול ה� דומי� לגמרי אל האד

ולפיכ8 כמו האד� עצמו אשר הוא . ונשמתו
 �עומד בעול� הזה ונשמתו מגיע עד עול

כ8 התורה והמצות שמחויב האד� , הבא
לפעול ה� בדברי� שה� בעול� הזה ותכלית 

וכ8 סבירא . ד ברומו של עול�מדרגת� עומ
שכר מצוה ) ב"ט ע"קידושי) ל(ליה לתנא 

כי למעלת מדרגת המצות , בהאי עלמא ליכא
�אי) ראוי שיהיה תשלו� , ופנימית שלה

שכר מצות בעול� הזה זולת מצוה שהוא 
טוב לבריות כמו כל אות� שאמרו כבוד אב 

�מתו8 , וא� גמילות חסדי� והבאת שלו
הוא בעול� הזה ראוי שה� טובות האד� ש

שיאכל פירות בעול� הזה ולא כ) שאר מצות 
  :שאי) שכר� רק בעול� הבא
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 מועד ד� �) אפיקי י�(ספר ביאורי אגדות 
  א "קט" ד� טז ע

, ועיקר קיו� העול� בסוד יסוד הפנימי שבו
והוא אור הגנוז בו לקיו� העול� בחסד 

שהעול� עומד על ) מדרש כונ)(ש "כמ, עילאה
של לוית) ועליו אמרו אל תסתכל סנפירו 

' ש רבינו בפי"כמ, ה שיש בו"בקנק) אלא במ
ה שבו "א ינק"ה ל"לתיקוני� שהוא בסוד ונק

גווני הקשת אל ' שמות של הנהגה ג' ה� ג
) הוא אלקי� בגילופי "שקנק, ה"אלקי� הוי

ט "וקנק) הוא מט, ה"ל הוי"יודי) ונשאר א
 ה"ולכ) אסור להסתכל בו אלא בפנימיות מ

רב יוס= אמר זה העובר עבירה בסתר . שבו
מפני מה ) ב"עט ע(מרובה ' ש בפ"כמ' וכו

שזה ' החמירה תורה בגנב יותר מבגזל) וכו
', עושה עי) שלמעלה כאלו אינו רואה וכו

למטה ' והוא מיעוט אמונה בהשגחתו ית
בעול� השפל שאומר שאי) כבודו להשגיח 

�וכדעת המיני� האומרי� על , בשפלי
�ולכ) אמרו ,  כבודו ולא על הארBהשמי

ל שחושב שאי) "כאלו דוחק רגלי שכינה ר
מה שאי) כ) , השגחתו מתפשטת למטה

העושה בגלוי שיכול להיות שעושה לתגבורת 
' כ בעושה בסתר ומצי כיי= ליצרי"משא, יצרו

רק שמורא בשר וד� עליו ואי) עליו מורה 
' ק כא) דמצי כיי= ליצרי"ש ל"והוא מ, ה"הקב
' חלול ה' דאז עושה בסתר כדי שלא יהי' וכו

כ "אינו חמור כ' ולא מצי כיי= ליצרי, בדבר
ואי) זה מצד כפירתו בהשגחתו ובידיעתו 

  :יתבר8 כמבואר
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ל בפירוש משנה זו שהיא "כמה הפליגו רז
¯·ÊÚÏ‡ È¯ ' שנויה במסכת אבות בפרק ד
‰Â‡˙‰Â ‰‡�˜‰ ¯ÓÂ‡ ¯Ù˜‰והביאה ', ו וכ

תנא של בריתא זו של פרקי רבי אליעזר 
וכשיתבארו יעלה , לשתי כוונות גדולות

 �בידינו מה שאנו בבאורו ממעלת האד� קוד
�. מרותו על כל הנבראי� עליוני� ותחתוני

והיות המלאכי� מונעי� ומעכבי� ביצירתו 
  :לסבה זו

כי , ואמנ� הכוונה הראשונה במשנה זו לבאר
ציאת אד� הראשו) מ) שלשה אלה סבת י

תחת אשר קנא , העול� שנגזרה עליו מיתה
לאלהיו וכפר בו ובעצתו והאמי) לעצת 
הנחש שאמר אי) צווי זה אלא עי) רעה 
�, שבשעה שאת� אוכלי� ממנו תהיו כאלהי

כ8 , מהו עושה בורא עולמות ומחריב עולמות
את� יכולי� לברא עולמות ולהחריב 

א= את� , מה הוא ממית ומחיה, עולמות
יכולי� להמית ולהחיות שנאמר כי יודע 

' הל8 הנחש ונגע באיל) וכו', אלהי� וגו
�והוא אכל מ) העB המר ההוא , כדאיתא הת

                                                                             

ובאמת כי עלו בידו חציי) של , לתכלית זה
�כי , דברי� להחריב עולמות ולהמית החיי

מה שבקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלו 
בת כי בקש לברא עולמות והיה ס, ממנו

בקש להחיות ונטלו ממנו חייו . חרבנו וחרבנ)
וסוד הפתוי , ונצחיותו ומכל הבאי� אחריו

והחטא אי) זה מקומו ולזה לא ראיתי 
  .להארי8 בו

  
 בפרטי מדת �ספר מסילת ישרי� פרק יא 

  הנקיות 
אבות (על הקנאה והתאוה שנינו בהדיא 

הקנאה והתאוה והכבוד מוציאי� את ): ד"פ
�העיו) המצטר8 ב� , אמנ�. האד� מ) העול

�כי כול� , הוא להמלט מה� ומכל ענפיה
ונתחיל לדבר ב� . כאחד סורי הגפ) נכריה

  :ראשו) ראשו)
שהאד� , הנה כלל עני) הגאוה הוא זה

ובלבבו ידמה כי לו , מחשיב עצמו בעצמו
זה יכול לימש8 מסברות , ואמנ�. נאוה תהלה

כי יש מי שיחשיב עצמו , רבות מתחלפות
ויש , ויש מי שיחשיב עצמו נאה, לבעל שכ

ויש שיחשיב עצמו , שיחשיב עצמו נכבד
, כללו של דבר. ויש שיחשיב עצמו חכ�, גדול

 �כל אחד מ) הדברי� הטובי� שבעול� א
הרי הוא מסוכ) מיד , יחשוב האד� שישנה בו

א8 אחרי שקבע . ליפול בשחת זה של גאוה
לא , האד� בלבו היותו חשוב וראוי לתהלה

התולדה היוצאת מ) המחשבה הזאת תהיה 
אלא תולדות רבות ומשונות , אחת בלבד

תצאנה ממנה ואפילו הפכיות נמצא בה) 
ונולדות מסבה אחת ושתיה) לדבר אחד 

  :מתכונות
הנה ימצא גאה אחד שיחשוב בלבו שכיו) 
 �שהוא ראוי לתהלה והוא מיוחד ורשו

ראוי לו ג� כ) , במעלתו כפי מחשבתו
בי) , ד ורשו� בכבוד רבשיתנהג בדר8 מיוח

בדיבורו ובכל , בי) בקומו, בי) בשבתו, בלכתו
עקבו בצד , מעשיו לא יל8 אלא בנחת גדול

לא יקו� אלא , לא ישב אלא אפרקד), גודלו
לא ידבר ע� הכל אלא ע� , מעט מעט כנחש

�וג� ביניה� לא ידבר אלא , נכבדי הע
�וכל שאר , מאמרי� קצרי� כמאמרי התרפי

, בפעולותיו, ועותיובתנ    :מעשיו
במלבושיו ובכל דרכיו , במאכלו ובמשתיו

יתנהג בכבדות גדול כאילו כל בשרו עופרת 
וימצא     :וכל עצמיו אב) או חול

גאה אחר שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהלה 
צרי8 שיהיה מרגיז הארB , ורב המעלות

ושהכל ירעשו מפניו כי לא יאות שיהרסו בני 
וא� ,  דברהאד� לדבר עמו ולבקש ממנו

יעפילו לעלות אליו יבהל� בקולו וברוח 
ופניו , שפתיו יהומ� בענות לה� עזות

ויש גאה אחר . זועפות בכל עת ובכל שעה
שיחשוב בלבו שכבר הוא כל כ8 גדול ומכובד 
על שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו ואינו 
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ולהראות הדבר הזה יעשה , צרי8 לו כלל
ותיו מעשי� כמעשה העניו ויפריז על מד

, להראות שפלות גדול וענוה עד אי) חקר
אני כל כ8 ר� , ולבו מתנשא בקרבו לאמר

ואי) לי , שכבר איני צרי8 לכבוד, וכל כ8 נכבד
  :שכבר רב הוא אצלי, אלא לוותר עליו

  
  
  

   ש� �ספר מסילת ישרי� פרק יא 
הכבוד הוא הדוחק את לב , כללו של דבר..…

האד� יותר מכל התשוקות והחמדות 
כבר היה האד� מתרצה , ולולי זה, עול�שב

, ללבוש מה שיכסה ערותו, לאכול מה שיוכל
ולשכו) בבית שתסתירהו מ) הפגעי� והיתה 
פרנסתו קלה עליו ולא היה צרי8 להתיגע 

אלא שלבלתי ראות עצמו שפל , להעשיר כלל
ופחות מרעיו מכניס עצמו בעובי הקורה 

על כ) אמרו . הזאת ואי) קB לכל עמלו
הקנאה והתאוה ): ד"אבות פ(ל "ינו זרבות

�. והכבוד מוציאי) את האד� מ) העול
אל תבקש גדולה ואל ): ו"ש� פ(והזהירונו 

כמה ה� שמתעני� ברעב . תחמוד כבוד
וישפילו את עצמ� להתפרנס מ) הצדקה ולא 
יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת 

�היש ל8 . בעיניה� מיראת� פ) ימעט כבוד
 ויותר ירצו בבטלה ?הוללות גדול מזה

המביאה לידי שעמו� ולידי זימה ולידי גזל 
 �ולידי כל גופי עברות שלא להשפיל מעלת

ל "חכמינו ז, ואמנ�. ולהבזות כבוד� המדומה
. אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת

אהוב את המלאכה ): אבות פרק א(אמרו 
): פסחי� קיג(ואמרו עוד . ושנא את הרבנות

גברא רבא ,  בשוקא ולא תימרפשוט נבילתא
): בבא בתרא קי(ואמרו עוד . כהנא אנא, אנא

לעול� יעבוד אד� עבודה שהיא זרה לו ואל 
  :יצטר8 לבריות
�הכבוד הוא מ) המכשולות , כלל הדברי

�ואי אפשר לו . היותר גדולי� אשר לאד
להיות עבד נאמ) לקונו כל זמ) שהוא חס על 

 למעט כי על כל פני� יצטר8, כבוד עצמו
זה הוא מה . בכבוד שמי� מפני סכלותו

 �): שמואל ב ו(שאמר דוד המל8 עליו השלו
והכבוד . ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני

וכ) . האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת
, אי) כבוד אלא תורה): ו"אבות פ(ל "אמרו ז

, "כבוד חכמי� ינחלו): "משלי ג(שנאמר 
הבל , ומה וכוזבוזולתה אינו אלא כבוד מד

וראוי הנקי להנקות ולהטהר . ואי) בו מועיל
והנה כללתי . אז יצליח, ממנו טהרה גמורה

וזה בני) אב . עד הנה רבי� מפרטי הנקיות
�): משלי א. (לכל שאר המצות והמדות כול

  :ישמע חכ� ויוסי= לקח ונבו) תחבולות יקנה
והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח 

א= על פי כ) . ל הנקיות הזהלאד� להגיע א
אומר אני שאי) צרי8 כל כ8 כמו שנראה 

, ַהִ:�6ִדי� ָלמ�ת, ה�א ָהָיה א�ֵמר) כב(
ֵליַדע .  ִל(�)87ַחִ:י�ְוַה, ְוַה3ִֵתי� ְלֵהָחי�ת

                                                                             

לכאורה והמחשבה בדבר הזה קשה מ) 
כי כאשר ישי� האד� בלבו ויקבע , המעשה

ברצונו בקביעות להיות מבעלי המדה הטובה 
, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, הזאת

תשוב לו קלה הרבה יותר ממה שהיה יכול 
  :נסיו) יוכיח אמיתושה, זה דבר. לחשוב
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Ú„Â‰ÏÂ ÚÈ„Â‰ÏÂ Ú„ÈÏ ÔÂ„ÈÏ ÌÈÈÁ‰ . �החיי
אלא שיש דעת גדולה , א� דעתKאינ� כי

�ויש דעת קלה והחיי� , והיא חיי� גדולי
שהרי א� יעשה החי כל . כ קלי�"הה� ג

פעולות החיי� ובפנימיותו לא ידע מה) אינו 
שבעול� ה) וכ) כל ההנאות . נקרא חי כלל

אלא שה) , רק ידיעות של דבר מהנה
�שעל יד� אפשר , מתחלקות לפי הדרכי
יש ידיעות הבאות : להגיע לאותה הידיעה 

, י טעימה"י ראיה ויש ע"י שמיעה ויש ע"ע
�א "פ המהנה אינו כ"אבל עכ, ויתר החושי

והחומר הוא הכלי , הידיעה הטובה הנאותה
יני ג� כל מ. שעל ידו מגיעי� את הידיעה

, א ידיעות שאינ) נאותות"צער אינ� כ
י הרגש כוית אש או פצע או "שנודעות ע

נמצא שאפילו בחיי הגו= . טע� מר וכדומה
אלא , אי) כלל חיי� בעול� מבלעדי ידיעה

שבהיות הנפש היודעת כלולה בחומר באות 
ומזה נבי) ער8 . י החמרי�"לה הידיעות ע

, הנפש השכלית לעומת הבהמית המרגשת
שכל מה שיגדל האד� ,  שאנו רואי�כמו

שתשמח לבבו , בערכו תהיה הידיעה
, צריכה להיות יותר גדולה, ותמלאהו רצו)

וגדל דעה לא , חסר לב ישמח על חכמה קלה
ורק בהשיגו חכמה גדולה , כ"ישי� לה לב כ

והנה כשנערי8 ער8 . ורחבה ישמח באמת
�וכדומה ממיני , ידיעת הטע� של דבר מוטע

מה נחשבת היא אפילו , רבותההרגשות הע
וכמה , לעומת ידיעת חק אחד מהחכמה

הרכבות של חכמה ותבונה דרושות עד 
ומה נכבדו , שתרגיש בה הנפש נוע� פנימי

�והידיעה , וקימי� וקבועי� ה�, הדברי� הה
של הרגשת ההנאות הרי היא פחותה ואינה 

כ הנגרר "ע, רק דמיונית לשעתה, קיימת
, חרי שקר ודמיו)אחריה הרי הוא נגרר א

. וגורמת לטמט� הלב מכל חכמה אמתית
כ עד "פ האד� מצד הגו= לבד הוא שפל כ"עכ

כ "שהידיעות הקטנות של ההרגשות ג
ומצד הנפש גדול הוא , מספיקות לו להנאתו

עד שידא על כנפי רוח לדעת חכמה , מאד
ועיקר שלמותו הוא בהגיעו לכלל זה , רבה
ר גדולה חי בחיי� של ידיעה היות' שיהי

שבהכרח רק , ת"שהיא ידיעת השי, ונכבדה
�אכ) שלמות . זה הוא החיי� האמתיי
י אמצעיי� רבי� "הפעולות היא בהעשות) ע

ומהל8 האמצעיי� וההדרגה נעל� , והדרגה
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, ה�א ַה:�ֵצר, ְלה�ִדיַע �ְלִהָ�ַדע ֶ�ה�א ֵאל
, ה�א ַהַ(ָ:), ה�א ַה3ִֵבי), ה�א ַה��ֵרא

ְוה�א ָעִתיד , ה�א ַ�ַעל ִ(י), ה�א ֵעד
(�ֶ�ֵאי) ְלָפָניו לֹא ַעְוָלה , ָ�ר�8ְ ה�א. ָלד

י� ְולֹא ִמַ<ח ְולֹא ִ�ְכָחה ְולֹא ַמ�Aא ָפִנ
ְוַדע ֶ�ַה;ֹל ְלִפי . ֶ�ַה;ֹל �6�ֶ, ��ַחד

ְו%ל ַיְבִטיֲח8ָ ִיְצֶר8ָ ֶ�ַהְ/א�ל . ַהֶחְ���)
, ֶ�ַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה נ�ָצר, ֵ�ית ָמנ�ס ָל8ְ

ְוַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה , )ְוַעל ָ;ְרֲח8ָ %ָ�ה נ�ָלד(
ְוַעל ָ;ְרֲח8ָ , תְוַעל ָכְרֲח8ָ %ָ�ה ֵמ, ַחי

%ָ�ה ָעִתיד ִלֵ�) ִ(י) ְוֶחְ���) ִלְפֵני ֶמֶל8ְ 
  :ַמְלֵכי ַה3ְָלִכי� ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א

  

                                                                             

�, ונמצאי� כול� בתורה הקדושה, מעי) האד
כ עיקר החיי� "א. והיא חיי עול� ממש

 ,א כול� בתורה הקדושה"ותכלית� אינו כ
כ עיקר החיי� "א. והיא חיי עול� ממש

ולהשפיע חיי� , א לידע"ותכלית� אינו כ
וכל מה שיתוספו פרטי� . לזולתו זהו להודיע

�כמו שאנו רואי� , בידיעה כ) יגדל ער8 החיי
שכל מה שמוסי= בהרגשות טובות , בהרגשות

�ל שכל ער8 החיי� הוא "ז צ"ולפ, ימיו כפלי
�המיוחדי� , בכל אחד ואחד לפי ער8 הפרטי

שהיא ידיעת , בידיעה האמתית, לו מזולתו
אלא שעדיי) אי) העול� בשלמותו , ת"השי

בכדי שנוכל לקבל את אור החיי� רק בזה 
שבאמת אי) חיי� אחרי� במציאות , האופ)
שכל מה שיתוס= , כ החיי� להודע"א. כלל

וכל מה , ידוע תתוס= הידיעה בכללה
תכונת שתתוס= הידיעה יתוספו החיי� בער8 

�ובכלל הלא מוב) . הידיעה האמתית שבה
ת שייכה באד� מצד "שכל עיקר ידיעת השי

�כ כל חי "א, הנמש8 ממנו יתבר8 לנבראי
ובודאי אי) כל חי , הוא חי' הרי מטובו ית
ואופ) ההמשכה שנמש8 מאור , דומה לחברו

ולפיכ8 כל מה , לזה החי אינו דומה לחברו' ד
 לחייו ע� שיש, שיודע יותר אופ) הקישור

ואופ) , השופע עליו להחיותו, ת"אור השי
כ) תתרבה , ההמשכה של כל חייו ממנו

 .שהיא החיי� האמתיי�, הידיעה האמתית
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  ת " שער יא פרק ו מ�ספר ע0 חיי�    

ל מה נשתנו "ועתה צרי8 לתת טע� אל כל הנ
כי כל , דע? ר") מנקודות הג"נקודות זו

מידות שה� ) "י זו"העול� כולו מתנהג ע

א " וכמו שה� נקראו בני� של או�"חגתנהי
) בסוד בני� "ג� אנחנו נקראי� בני� של זו

וג� כי הכתוב אומר כי אמרתי ' וגו' את� לה
ל שהעול� מבחינת החסד "עול� חסד יבנה ר

ס שבעת ") וז"ת שה� כללות זו"ואיל8 שה� ז
ולכ) כל הפג� שגורמי� . ימי בראשית כנודע

 הרעי� אינו מגיע י מעשיה�"התחתוני� ע
. )"ת שה� זו"א רק בז"א ואו"ר שה� א"בג

) עצמ) יש שינוי ביניה) כי "והנה ג� בזו
פשוט הוא שאי) הפג� הנוגע בנוקבא שוה 

א ממש שהוא גדול "אל הפג� הנוגע עד ז
ומעולה ממנה והחילוק שיש בזה הוא כי 

הפג� המגיע עד נוקבא לבד אפשר ) י"ע(
היה החטא גדול שיהיה כח בפג� ההוא א� י

חלקי� ' באופ) שיגרו� שיסתלקו ממנו הט
כול� ולא ישאיר בה רק חלק עשירית שהוא 

א אי) כח בפג� מעשה "כתר שבה אבל בז
ר "ק רק הג"התחתוני� שיסתלקו ממנו הו

וצרי8 לתת טע� לזה ובכלל הדבר נבאר . לבד
' א יצאו ו"ש לעיל כי ביציאת נקודת ז"מ

נות ובנקודות ראשו' חלקי תחתוני� ולא ג
הנוקבא יצאה נקודה העליונה כתר שבה 

' חלקי התחתוני� לא יצאו אמנ� ב' בלבד וט
השאלות האלו ה� נתלי) זה ' הטעמי� לב

·Ú˘¯‰ ש בפרקי אבות "בזה והעני) תלוי כמ
ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ˙Â¯Ó‡Óהדבר שבחינת '  וכ8 פי

א שהוא עול� מתחיל מהחסד ולמטה "הו
עול� חסד והוא נקרא עול� בסוד אמרתי 

ל ובחינת זו "יבנה מחסד ואיל8 יבנה כנ
א היה המאציל העליו) יכול לבוראו "הנקרא ז

' ס שבו ולא להיות) י"מחובר יחד כל הי
ר "מאמרות נפרדות זו מזו ולא היה בדר8 ג

חלקיה� יצאו ' א שכל י"א ואו"שה� א
ל ונת) לזה טע� ואמר "מחוברי� יחד כנ

ÌÈÚ˘¯‰ ÔÓ Ú¯Ù‰Ïלהיות פירוש כדי'  כו 
ז שכר ועונש לצדיקי� ולרשעי� ולכ) "בעה

' ) מחולקי� לי"היה הדבר הזה שיהיה זו
חלקי� שה� עשרה מאמרות ולא יצאו 

. נקודות הראשוני�' ד ג"כלולי� יחד ע
 �והטע� הוא לפי שכפי גודל שיעור הפג
שיפגמו הרשעי� כ8 יגרעו במאמרות האלו 
 ויפרע אז מה� כפי הער8 ההוא וכ) להיפ8 זה

�והנה הפג� המגיע אל נוקבא . אצל הצדיקי
א יש בחינת פג� שיגרו� שיסתלק ממנה "דז

ז "חלקי� ועד' חלק אחד ויש שיגרו� לסלק ב
 �עד שאפשר שיהיה בחינת פג� שיגרו

חלקי� תחתוני� ולא ' שיסתלקו ממנה הט
העשירי העליו) בלבד ' ישארו בה רק חלק א

ס מה שנאמר אל "שהיא הכתר שבה אשר ז
ואמנ� . רח לכי מעטי את עצמ8 והב) זההי

א� מה שהיה נשאר קיי� ממנה לא היה 
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 �חלק העליו) מכול� אלא האחרו) שבכול
א שנשארי� התחתוני� ומסתלקי� "ד הז"ע

העליוני� הנה אז לא היה כח כלל בחלק 
ההוא ואז אפילו אותו החלק היתה מתבטל 
להיות תחתו) שלה והיה נחרב ומתבטל 

ר8 שחלק הנשאר יהיה העול� ולכ8 הוצ
העליו) שבה שהוא הכתר שבה מחמת היותה 
כולה נתונה תו8 הקליפה כמבואר בסוד 

החלק ) א והוא"נ(רגליה יורדות מות והנה 
הזה הנשאר הוא בעצמו בחינת החלק שיצא 

ל כי אז לא יצא "מתחלה קוד� התיקו) כנ
א רק חלק "מכל חלקי נקודת נוקבא דז

וטע� הדבר . בהעשירית ממנה והוא עליו) ש
כי כל דבר שבא בתחילה בבחינת שורש 

כ בעת הפג� אמנ� "ועיקר אינו מסתלק אח
 �מה שבא לה בסוד תוספת בעת התיקו) שה

חלקי� האחרי� אלו ה� מסתלקי� בעת ' ט
כ א� באו מתחלה קוד� התיקו) "הפג� משא

 �בסוד שורש ועיקר שאז א� יפגמו התחתוני
' ותר טוב היוא� תאמר וי. לא יוכלו להסתלק

Ú¯Ù‰Ï שלא יסתלקו לזה ביאר הטע� ואמר 
ÌÈÚ˘¯‰ ÔÓודי) (ויהיה שכר ועונש '  כו

�ודי) ודיי) ובהסתלק יפרע מ) ) ורחמי
הרשעי� על שגרמו הסתלקות לבחינת היות) 

מאמרות נפרדות כי א� יצאו מחוברי� ' י
˘ÔÈ„·‡Ó לא יהיו מסתלקי� וזה שאמר ' כא

˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· ‡¯·�˘ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ פירוש 
ואלו נברא במאמר אחד כלול מכול� לא היה 

ÌÈ˜È„ˆÏ ·ÂË ¯Î˘ ˙˙Ï כ8 וכ) על דר8 זה 
כ א� "שמחזירי) אות) אחר הסתלקות) משא

' י הפג� לא הי"לא היו מסתלקי) מעליה) ע
  :שכר לצדיקי� המחזירי) אות) והב) זה

  
   פרשת תצא �שער הפסוקי� 

 ·ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Úל "אמרו רז
שהקדושי) ה� מצד , והעני) היא. 'וכו

וכל . שכ) כל קדושה היא מצדה, החכמה
ס "וז, ה� מצד חכמה, כללות הספירה מעשר

˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· ,מצד החכמה �שהיא , שה
ÓÂ‰ , נברא העול� שהיא בינה, ד"כללות היו

˙"Ï ,˙Â‡¯·‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ ¯Ó‡Ó· ‡Ï‰Â ,ל"ר ,
שה� , מה צור8 לבריאת העול� בכל העשר

 בסוד Ï‰Â‡, ת חכמה עצמ�ב נתיבו"הל
שג� הוא כולל , Á‡ ¯Ó‡Ó„הנקרא , הדעת

והוא שושבי) , Â‡¯·‰Ï ÏÂÎÈ˙, ב"כל הל
ס ל�רבה "וז, שהוא נעשה �, ב "המיחד חו
, ל"ר, ‡ÌÈ˜È„ˆÏ ·ÂË ¯Î˘ Ô˙ÈÏ ‡Ï. המשרה

�, צרי8 העול� להיות נברא מדי) ורחמי
והרחמי� צריכי� שיהיו גמורי� מצד 

 העשר להשפיע שמצדה כללות כל, החכמה
�ליפרע מ) , צרי8 עונש ודי)' ומצד א. לצדיקי
�וזהו טע� שנברא העול� בעשרה , הרשעי

  :מאמרות מצד החכמה
  זוהר חלק ב ד� מג עמוד א 

כרסייא , לבתר עבד משמשי) לאלי) מאני)
הא , ושית דרגי) לכרסייא, בארבע סמכי)

                                                                             

כגו) כוס דברכה , וכלא איהו כרסייא, עשר
בגי) תורה , רה דברי�דתקינו ביה עש

בגי) עלמא דאיהו , דאתייהיבת בעשרה דבר)
. ·Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú˙דאתברי , מעשה בראשית

, דאינו), ותקי) לכרסייא כתות לשמשא ליה
�, אופני�, חיות, שרפי�, אראלי�, מלאכי
��"בני אלהי, אלהי�, אלי�, חשמלי ,

�"אישי.  
  

 הלכות יסודי התורה �� יד החזקה "רמב
  :פרק ב הלכה ז

, שינוי שמות המלאכי� על ש� מעלת� הוא
 � וה� למעלה מ) חיות הקדשולפיכ8 נקראי

ואופני� ואראלי� וחשמלי� ושרפי� הכל 
 �ומלאכי� ואלהי� ובני אלהי� וכרובי

� כל אלו עשרה השמות שנקראו בה) ואישי
המלאכי� על ש� עשר מעלות שלה) ה) 
ומעלה שאי) למעלה ממנה אלא מעלת האל 

היא מעלת הצורה שנקראת חיות ברו8 הוא 
לפיכ8 נאמר בנבואה שה) תחת כסא הכבוד 
ומעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת 
 �אישי� וה� המלאכי� המדברי� ע
הנביאי� ונראי� לה� במראה הנבואה לפיכ8 
נקראו אישי� שמעלת� קרובה למעלת דעת 

�  :בני אד
  

   פרשת בראשית �ספר מגיד מישרי� 
שרה מאמרות נברא וכד שמע דאמר בע

הוי דלא אשכח) ויאמר אלא ' העול� אקשי ט
ואהדר ליה בראשית נמי מאמר ? זימני)' ט

ג דרמיז בחכמה כתר נמי "כלומר בראשית אע
והיינו דתרג� אונקלוס בקדמי) . כליל ביה

קד� דחכמה וקד� . למרמז על תרי) קדמי)
מ לא "הא כתר רמיז בבראשית ומ. דכתר

וכיו) . ' אתעלמותיאתמר ביה ויאמר מרוב
ג דלא איתמר "דאידכר כתר בבראשית אע

ביה ויאמר שפיר יכילי) למימר בעשרה 
  .מאמרות

  
  מסכת ראש השנה ד= לב עמוד א 

‰�˘Ó : אי) פוחתי) מעשרה מלכיות מעשרה
זכרונות מעשרה שופרות רבי יוחנ) ב) נורי 

 ‚Ó¯‡: אומר א� אמר שלש שלש מכול) יצא
רבי ) [רבי(י אמר הני עשרה מלכיות כנגד מ

כנגד עשרה הלולי� שאמר דוד בספר ] לוי
תהלי� הלולי� טובא הוו הנ8 דכתיב בהו 
הללוהו בתקע שופר רב יוס= אמר כנגד 
עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני רבי 
יוחנ) אמר כנגד עשרה מאמרות שבה) נברא 

דבראשית ) ויאמר(העול� הי נינהו ויאמר 
מר הוא דכתיב תשעה הוו בראשית נמי מא

  .שמי� נעשו' בדבר ה
  

  מסכת מגילה ד= כא עמוד ב 
תני רב שימי אי) פוחתי) מעשרה פסוקי) 

הני . בבית הכנסת וידבר עולה מ) המניי)



  פרקי אבותפרקי אבות
6060  

                                                                             

אמר רבי יהושע ב) לוי כנגד ? עשרה כנגד מי
רב יוס= אמר . עשרה בטלני) שבבית הכנסת

. כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני
 כנגד עשרה הילולי) שאמר דוד רבי לוי אמר(

�ורבי יוחנ) אמר כנגד עשרה ) בספר תהלי
�הי נינהו ויאמר . מאמרות שבה) נברא העול

דבראשית הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר 
שמי� נעשו וברוח פיו ' הוא דכתיב בדבר ה

�  .כל צבא
  

בריאת העול� בעשרה מאמרות אפשרה הנהגת 
  :שכר ועונש

  
   בחירה �סימ" ו  �שערי הלש� חלק א 

י "א הרי נודע הוא שהוא ע"ועני) הזווגי דאב
אמנ� לידת� , א") בהיכלי) דאו"עליית הזו

, א"היה למטה במקומ� גופה בהיות) אב
י "והנה ע', ד דרוש א") ומ"ש בדרושי מ"כמ

ע "שיצאו הרוח ונפש שבה� במאמר בפנ
ז נעשה "הנה עי, ר"ע חלוק מהג"ובלידה בפנ

שהוא . זת החיצוני�בה� האפשרית לאחי
ונתייסד בזה כח . לאחוז לה�, ר"היצה

כ א� שהיה "משא. הבחירה והשכר ועונש
 �וזהו ,  וכנזכר·Á‡ ¯Ó‡Ó„יציאת כול

ÔÈ„·‡Ó˘ ÌÈÚ˘¯‰ ÔÓ Ú¯Ù‰Ï ‡˙ , שאמרו
 ÌÏÂÚ‰)Ú"È (˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· ‡¯·�˘ . Ô˙ÈÏÂ

 ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈ˜Ó˘ ÌÈ˜È„ˆÏ ·ÂË ¯Î˘
)Ú"È (˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· ‡¯·�˘.לו  כי אי

ת "שהיה יציאת הז. שהיה נברא במאמר אחד
לא היה כח לשו� בריה . ר ביחד"ע� הג

ר "כי הג. להוסי= או לגרוע בהבריאה מאומה
וכנודע שמהנשמה . ת"הוא אור אלהו

ואי) כח . ת"הכללית ולמעלה הוא אור אלהו
ומה ג� כי , לשו� בריה לשנות ש� מאומה

הרי . שהוא ביו� ראשו). המאמר הראשו)
שאי) מעשה .  הוא בשימוש אור הגנוזהיה

�פ כי "והרי נתבאר לנו עכ. בני אד� מגיע ש
הג� שהיה יכול . העני) דהעשרה מאמרות
ז היה כדי "א8 כ. להבראות במאמר אחד

י "והוא ע. לייסד את העול� על כח הבחירה
וכדי שיכו= האד� את . המציאות דטוב ורע

יצרו אשר הוא מעורב בכל המציאיות ובכל 
י שנבראו בעשרה "יני העול� והוא עענ

מאמרות ולא במאמר אחד כנזכר וכדי 
שישתדל האד� תמיד לכו= את יצרו ויכבוש 

כי . ובתורתו' להיות דבוק בה. אותו מכל וכל
רק על זה היה כוונת הבריאה בהעשרה 

ל כי הרי לכ8 נברא בעשרה "ר, מאמרות שבה
והמתנהג בדר8 ההוא , מאמרות כנזכר

ה " הבריאה ונעשה שות= להקבמשלי� כוונת
  :במעשה בראשית

  
ספר מבוא לחכמת הקבלה חלק ב שער ו 

  פרק ב 
·Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú˙ �·¯‡ ל "ועל זה אמרו רז

˙ ‰ÓÂ ÌÏÂÚ‰" ÏÂÎÈ „Á‡ ¯Ó‡Ó· ‡Ï‰Â Ï

                                                                             

¯Î˘ Ô˙ÈÏ È„Î ‡Ï‡ ˙Â‡¯·‰Ïוהיינו כי ',  כו
כלי� דעשר ' אלו עשרה מאמרות ה� הי

יאה ספירות דאצילות שבה� הוא כח כל הבר
בפרטות בכל דבר וש� הגיע הגבול שיהיה 

, דרכי� שכר ועונש' ראוי שיתנהג על פי ב
לפי רבוי כח המאורות או לפי מעוט� הכל 

ר יצר הטוב ויצר "על פי הבחירה על ידי טו
  .הרע
  

ל "ל ז"צבאות להרמח' כללי ספר קנאת ה
   סדר הבריאה �כלל ג 

  :סדר הבריאה
�נ8 עתה אבי, וכיו) שהבנת עני) הנבראי

כי בהיות הנבראי� , ד סדר הבריאה"בס
הנה ג� הבריאה , מסודרי� בהדרגה זאת

וזהו הנות) . תהיה מסודרת בהדרגה הזאת
, וזה. ד"כמו שתשמע עתה בס, השכר והעונש

ה היה יכול לברוא "כי אמת הוא שהמאציל ב
כי הלא במאמרו יכול , כל ברואיו באופ) שוה

וזה .  מעשהואי) צרי8 לו שינוי, לברוא הכל
ה כ8 " המאציל בKשאי) לומר , יהיה כלל ביד8

כי באמת היה יכול לעשות , היה צרי8 לעשות
  :אלא שכ8 רצה, הכל ברצונו

כדי לתת מקו� , הוא רצה בשינוי, ובאמת
כי על כ) בעשרה מאמרות . לשכר ועונש

�ובששת ימי� שוני� , שוני� נברא העול
 אל כי רצה המאציל להשוות פעולתו, כמו כ)

ועל כ) הנה פעל מי) פעולה . הנפעל ממנו
 שהיא מקבלת לחלק הראש Kדר8 משל , אחת

�והוציא בריאה אחת בבחינה זו , שבאד
�ואחר כ8 . וכ) נמצא אחר כ8 באד�, בעול

מקבלת דר8 משל , פעל מי) פעולה אחרת
והוציא בריאה אחת בבחינה , לחלק הצואר

�וימצא שייכות וקשר בי) שתי . זו בעול
וכ) בי) שתי הבריאות , עולות האלההפ

כקשר ושייכות הנמצא בי) הראש , האלה
�והפעולות שפעל המאציל . והצואר באד

הנה הוא מתמיד לפעול , ה בבריאה"ב
  :בקיומה

  
עשרה מאמרות אלו עשרה כלי� של הספירות 

  שבה� עשרה אורות 

  
פ "ספר פתחי שערי� נתיב אורות אח

   פתח ט �ק "דא
, נקדי� הקדמה אחת, �ולבאר עני) הכלי

בעשרה מאמרות , ל"והוא להבי) מאמר חז
ויאמר , ש בתורה"וכמ' נברא העול� כו

שבכל , והוא כי כבר כתבנו. 'אלהי� וגו
�. וכ) באצילות, העולמות יש עצמות וכלי

סדרי מאורות שהאירו לברוא כל , והיינו
' שה� מסודרי� כל א, ע"הנבראי� של בי

ער לפי עני) בגבול וסדרי הנהגת� המשו
�י נברא "שע, ה� נקראי� כלי�, הנבראי

וה� כחות המאירי� , ומתנהג הכל, הכל
והכוונה (ש למעלה "כמ', ברצונו ית

הוא סוד , והרצו) המתלבש בה�). לספירות
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�י "שע, שהוא נשמה לה�, קו הפנימי שבכלי
הרצו) וכוונה נעשה כמו שהנשמה פועלת 

  :י אברי הגו="ע
  

 �יב אורות דעקודי� ספר פתחי שערי� נת
  פתח ג 

  
  :כללות הבריאה בעשרה מאמרות

  
�ה� , עשרה מאמרות שבה� נברא העול
ב "כ. ק"שיתו= כל המדרגות כול� בפה דא

ה� בחינת גו= , ספירות של הנפש' אותיות וי
�מאמרות ' י. ונפש הקשורי� ביחד באד

�ספירות של הרוח ומדרגת ' ה� הי, עצמ
�ע� ) אותיות (אותו צירו= של הכלי�. אד

הוא עני) העולמות ) נקודות(הרוח 
והתחדשות� התמידי על ידי עבודת 

�  :הצדיקי
  

 �ואלו ה� סוד עשרה מאמרות שנברא בה
�י "וה� כלל כל האמירות שנעשה ע, העול

�שכוללי� כל , חיבור האותיות והרכבת
ב "ע שה� נכללי� בל"הכלי� של אבי

ימי בראשית ' בז) נזכרו בתורה(� ש"אלהי
. ב נתיבות שנברא בה� העול�"שה� ל, אלו

ס דנפש שיתופא "ב אותיות דכלי� וי"וה� כ
' וי. �"שכול� נקראי� בחינת אלהי, דגופא

והוא דרגא , ס דרוח"מאמרות בעצמ� ה� י
היינו , השקאה(� שקיו דאילנא לגיו "דאד

וה� ) המשכת האור לפנימיות האיל)
�וה� בסוד . המניעי� לאותיות שה� הכלי

וכתיב כי רוח החיה באופני� . ת ואופני�חיו
והוא ', ינשאו האופני� וגו, ובהנשא החיות

חיות המרכבה שה� ' הכוונה לד(חיות ' סוד ד
אותיות ' הכוללי� ד) אד�, שור, נשר, אריה
  :ה שהוא בפני�"הוי

וכל מה שהיה הוה ויהיה בכל עלמי) 
הכל , יסודות בכל פרט ופרט' מ ובד"ובדצח

נכלל בתיבת בראשית עד מבואר בתורה ו
ש "כמ, ימי בראשית' לעשות בז) התיבה(

ה "צ פ"ל בפירושו לספד"א ז"רבינו הגדול הגר
, כי אי) כל חדש תחת השמש, והוא. באריכות

ב "במע' י מאמרי פיו ית"והכל יצא ע
שאלו המאמרי� הוא , )במעשה בראשית(

צירופי האותיות שה� הכלי� ע� הרוח 
י "ב אותיות ע"ופי כוה� ציר, שהוא הנקודות

שה� בסוד , א שערי� פני� ואחור"רל
  :'והמשכילי� כו

י "והוא עני) העולמות שמתחדשי� תמיד ע
�ז נעשי� "שעי, חידושי תורה של הצדיקי

י "שהוא ע, שמי� חדשי� וארB חדשה
והשגת� , הרכבת האותיות ע� המחשבה

נעשה , י יגיעת� בה לשמה"בתורה ע
נקודות צירופי� חדשי� באותיות וב

כי , ז נאמר"י הנבראי� וע"ומתחדשי� ע
כאשר השמי� החדשי� והארB החדשה אשר 

ַוֲהלֹא ְבַמֲאָמר ֶאָחד , �ַמה ַ�ְלמ�ד ל�ַמר
4ַָרע ִמ) ֶא6ָא ְלִה, ָיכ�ל ְלִהָ�ְרא�ת

ָהְרָ�ִעי� %3ְ�ְֶ�ִדי) ֶאת ָהע�ָל� ֶ�ִ>ְבָרא 
ְוִלֵ�) ָ,ָכר ט�ב , ַ�ֲעָ,ָרה ַמֲאָמר�ת

ַל0ִַ(יִקי� 3ְ�ֶַקְ:ִמי) ֶאת ָהע�ָל� ֶ�ִ>ְבָרא 
  :ַ�ֲעָ,ָרה ַמֲאָמר�ת

, ֲעָ,ָרה ד�ר�ת ֵמ'ָד� ְוַעד נַֹח) ב(
ֶ�ָ;ל , 4ַ%ִי� ְלָפָניוְלה�ִדיַע ַ;3ָה ֶאֶר8ְ 

ַה(�ר�ת ָהי� ַמְכִעיִסי) �ָבִאי) ַעד ֶ�ֵהִביא 
ֲעָ,ָרה ד�ר�ת . ֲעֵליֶה� ֶאת ֵמי ַה�3ַ�ל

                                                                             

כ) ', אני עושה עומדי� לפני תמיד נאו� ה
וכול� כלולי� ', יעמוד זרעכ� ושמכ� וגו

' ובסוד י, במאמרות שנברא בה� העול� בכח
ולכ) ש� . הדברות הכוללי� כל התורה

, תנמצאו כל הנשמות שהיו ושעתידי) להיו
  :וקבלו כל אחד חלקו בתורה

  
 שנת � פרשת נח �שפת אמת ספר בראשית 

  ] ח"תרל[
  ]:ח"תרל[נח ' ה פ"ב

י באברה� נאמר התהלכתי לפניו ונח "ברש
כי הנה במשנה דאבות . 'צרי8 סעד כו' הי

·Ó‡Ó· ‡Ï‰Â ‡¯·� ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú¯ אמרו 
ÌÈ˜È„ˆÏ ·ÂË ¯Î˘ ˙˙Ï ˙Â‡¯·‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ 

כ "מאד� עד נח אחכ עשרה דורות "אח' כו
והנה הצלת ' עשרה דורות מנח עד אברה� כו
יכול להיות ' נח בתיבה הוא ממש כמו שהי

במאמר אחד שהוא באופ) התדבקות 
הבריאה אל שורש האחדות בלי בחירה 
והתפרדות הכחות שלזה נברא בעשרה 

והרשעי� מאבדי) הארת העשרה . מאמרות
מאמרות עד שהביא המבול ונתקיי� נח 

ק כי נח "ולכ) איתא בזוה. ' מאמר אבבחינת
שהוא שורש . כי בו שבת. הוא בחינת השבת

ק להתדבק בשרש "הבריאה שמתייחדי) בש
ל ב) נח "רמז לדבר שדרשו חז. האחדות

מכלל שהצלת ' לא ישבתו כו' ששבת חייב דכ
אמנ� . בחינת שבת כמוב)' נח בתיבה הי

אברה� אבינו זכה להציל כל אנשי דורו 
תיק) כל בחינת העשרה שהוא חזר ו

ש לתת שכר לצדיקי� "כמ. מאמרות
ש בהברא� "כמ' שמקיימי) העול� כו

�ונח לא . לכ) קיבל עליו שכר כול�. באברה
' יכול להציל בני דורו שהצלתו לא הי' הי

ש "בבחינת זו רק בהתדבקות בשרש כמ
וביאור . אלא שמצא ח)' במדרש א= נח כו

. בדור הזהאות8 ראיתי צדיק לפני ' העני) דכ
ש וירא "כמ' אבל הפי. ל שאתה צדיק"והול
טוב מאוד והוא השגחת ' כל אשר עשה כו' כו

כ ג� "ממילא ע. על כל דור ודור' הבורא ית
ת מקו� קיו� "דורות הרשעי� ראה השי

�ת לצדיק בדור "ואת נח ראה השי. לה
�  :המבול ונית) בו הכנה להציל דורות הבאי
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�ְלה�ִדיַע ַ;3ָה ֶאֶר8ְ , 89ִמ>ַֹח ְוַעד %ְבָרָה
ֶ�ָ;ל ַה(�ר�ת ָהי� ַמְכִעיִסי) , 4ַ%ִי� ְלָפָניו
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   אבות  מסכת�ס "ספר ליקוטי הש  
כבר ביארנו בעני) . דורות מנח ועד אברה�' י

כולל כל הנשמות ' ר הי"הגילגולי� כי אדה
כול� וכאשר חטא נפגמו כול� ונשרו ממנו 

ר לתק) תחלה יצאו קי) "וכאשר בא אדה
ל שנה במי גיחו) "והבל מבלי תיקו) וישב ק

מוליד ש� רוחי) ושידי) וכול� ' עד צוארו והי
ושות רק שהיו באי� היו נשמות רמות וקד

לוקחות ' י בלי נקבה והֹשדות הי"בדר8 קר
 �אות) הטיפות ומתעברות מה� ובוני� לה

] א צרי8"נ[קצת ' גופי� משידי� וג� זה הי
תיקו) וכאשר בא והוליד שת הוציא אותו 
מבורר ומתוק) וג� זה עוד לא נתק) כהלכה 

ה אשר עליו נאמר כל שתה "עד שבא מרע
תיק) הזעיר ונעשה משת תחת רגליו כי הוא 

משה ולכ) כל אות) הדורות היו מקולקלי) 
לפי שהיו בתחלת הבירור ובזה יתורB קושיא 

' אבות י' ל במה שמנו במס"אחת שהקשו רז
 �דורות מאד� ועד נח וכ) מנח עד אברה
ומה צור8 אל מני) זה ותירצו משל למל8 

אשר יש להקשות בו ' וגו' שאבד מרגליות א
 יודע באיזה מקו� אבד בשלמא א� אינו

המרגליות צרי8 לבקש בכברה אחת כא) וכא) 
ה היודע באיזה מקו� שאבד ולמה "אבל הקב

צרי8 כברה יקח את המרגליות ויניח השאר 
ש יתורB יפה כי כול� היו נשמות רמות "ובמ

ר "וקדושות והיו מלובשי� בחטא אדה
בהקליפה ולכ) הוא צרי8 להביא� פע� אחר 

רור אחר בירור עד אשר פע� כדי לברר בי
לפי שהיו ' כ כל כ8 מקולקלי"יתוקנו והיו ג

לה� ידי� לנוס ' בתחלת הבירור ולא הי
כ עתה יש לנו אלו "לה� משא' ועוזר לא הי

א "נ[שכבר נשברו הכלי� ' הא' בחי' הב
שיש לנו עוזרי� ' ויצאו רוב� והב] 'הקליפו

ע "רבי� כי כל השרשי� שנתעלו וישבו בג
בא בעני) ' את הגו= שלה� כל אבאי� לסייע 

' שלו לפי שצרי8 להתברר כמשל א� הי
האד� כולו מבורר ונשאר רגליו בטיט שצרי8 
לתקנ) ולכ) בא לסייעו אבל דורות 

א ראשי הדור "הראשוני� לא היו מתוקני� כ
הנקודה פנימיות והיו ' בלבד שה� בחי

ל לפי שהיו מעולי� ביותר "צ[קדושי� מאוד 
לפי שהיו ממקו� ] 'זמ) רב וכוולכ) היו חיי) 

 �גבוה אבל עתה אשר הולכי� ומשתלשלי
  .כ החיי� קצרי� ביותר"במדריגות ע

 �והנה ראשי הדור אשר היו מתוקני� הנה ה
עשר מאד� ועד נח כי אות) הדורות היו 

ל שנה בלי נקבה "ר בק"אות) שהוליד אדה
ד ובזה "ע וש"ז וג"ר חטא בע"והנה אדה

ז "חריו דור אנוש בעהפג� נפגמו הבאי� א
ראש הדור יצא ' ע ונח שהי"ודור המבול בג

מתוק) צדיק ונכנס בתיבה שהיא מלכות כדי 
' לתק) פג� ההוא כי השחית כל בשר וגו

כ כשחזרו ובאו בדור הפלגה "כנודע ואח

) ָעָליו(ְבָרָה� ְוִקֵ�ל ַעד ֶ�ָ�א %, �ָבִאי)
�  :ְ,ַכר ;�6ָ

 ִנְתַנָ	ה %ְבָרָה� 90ֲעָ,ָרה ִנְסי�נ�ת) ג(
� 'ִבינ

91�, ָעָליו ַהָ/ל�� ְוָעַמד ְ�כ�6ָ

                                                                             

ה "ז וזש"ד וג� חזרו לקלקל בע"חטאו בש
הבה נבנה לנו עיר ומגדל כמו שיש בקדושה 

לחזור ולבנות ' כוונת� הייסוד ומלכות יחד ו
 �גופ) מ) החיצוני� אל הנשמות להכניס

ה "בקליפה כבראשונה ולכ) עמד אאע
כ כשיצא "אח. וכלל�' במובחר שבאבות הגי[

]. 'יצאו ממותקי� וכו' אברה� בבירור הג
ויצא ממותק כל הצור8 ונולד בבבל ונפל 

צרי8 תיקו) לכ) כל ' באור כשדי� כי ש� הי
' ב שבטי� ע"צחק ויעקב ויגזע היוצא ממנו י

 �נפש כול� היו מזוקקי� ומבוררי� קדושי
משרתי עליו) ולכ) אמר מאד� ועד נח ומנח 

ע "בירור בפ' עד אברה� כי כל אחד הוא בחי
ל ויתורB "ל הנ"ש יוב) המשל של רז"ובמ

הקושיא כי כמה פעמי� נאבד המרגליות 
  :ל"ז מהרב ז"ג. 'וחזרה ונאבדה וגו

  
90
 מסכת אבות � המשניות � פירוש"רמב  

   פרק ה
עשרה נסיונות נתנסה אברה� אבינו ועמד 
בכול� להודיע כמה חבתו של אברה� אבינו 

K אבינו � העשרה נסיונות שנתנסה אברה
הראשו) הגרות באמרו . כול� דבר הכתוב

הרעב אשר , השני. 'יתבר8 ל8 ל8 מארצ8 וגו
נמצא בארB כנע) בבואו ש� והוא יעדו 

דול וזה נסיו) גדול והוא אמרו ואעש8 לגוי ג
Bוהשלישי. ויהי רעב באר , �חמס המצריי

הלחמו , והרביעי. עליו בהלקח שרה לפרעה
לקחו הגר לאשה אחר , החמישי. מלכי�' בד

הוא המילה , הששי. שנואש מהוליד משרה
חמס , השביעי. אשר צוה בה בימי הזקנה

, השמיני. מל8 גרר עליו בלקחו שרה ג� כ)
, התשיעי. חרי הבנותו ממנהגרש הגר א

הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו יתבר8 אל 
וכבר העיר הכתוב ', ירע בעיני8 על הנער וגו

אי8 היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו וירע 
הדבר מאד בעיני אברה� אלא ששמר מצות 

  :עקידת יצחק, העשירי. י וגרש�"הש
  
91
    ספר עבודת ישראל פרקי אבות 

וקבל ' ד אברה� וכועשרה דורות מנח וע
�כעני) שכר , השכר הוא העבודה. שכר כול

ת "מה שהשי, )ב"ד מ"אבות פ(מצוה מצוה 
וזה , נות) לאד� מחשבות טהורות וקדושות

ו ההיפ8 "וכ) ח, הוא הג) עד) בעצמו
א כחות הטומאה "המחשבות זרות והסט

�. שנית) לאד� זה לעומת זה הוא הגיהנ
ל� הבא והנה כל ישראל יש לה� חלק לעו

, ל שכל נשמה היא מעורב טוב ורע"כמש
ולכל נשמה יש חלק בתורה ועבודה ואורות 

. א� תיטיב דרכיה, העליוני� המוכני� לה
אזי אלו האורות אי) , ו לא תיטיב"וא� ח
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 �ְלה�ִדיַע ַ;3ָה ִחָ�ת� ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ
�  :ָעָליו ַהָ/ל�

ֲעָ,ָרה ִנִ	י� ַנֲע,� ַלֲאב�ֵתינ� ) ד(
ֶעֶ,ר ַמ;�ת . (92ְצַרִי� ַוֲעָ,ָרה ַעל ַהָ:�ְבִמ

 �ֵהִביא ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ַעל ַה3ְִצִרִ:י
                                                                             

ובאי� אל הצדיק העובד , לה� מקו� לחול
ונתגלי� אליו ומוסי= בזה כח ועוז ' את ה

של וכמו כ) חלק הרע . ת"בעבודת השי
�הרשע , הצדיק המדחה אותו בשתי ידי

א "הרוד= תמיד אחר חמדת עול� הזה והסט
  :והכחות הטומאה מקבל� בסבר פני� יפות

זכה צדיק נוטל חלקו .) חגיגה טו(ל "ש רז"וז
נתחייב רשע נוטל , וחלק חבירו בג) עד)

�דאי לא תימא . חלקו וחלק חבירו בגיהנ
, הכי תיקשי מה חלק יש להרשע בג) עד)

אלא יע) שהכל ממקו� אחד באו ולכל נוצר 
והצדיק במעשיו , יש לו חלק הטוב והרע

נוסר את חלקו הרע והרשע להיפ8 וכדבר 
ה "ולזה בא אברה� אבינו ע, האמור למעלה

  :ק"ונטל שכר כול� ודו
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 מסכת אבות �� פירוש המשניות "רמב  

   פרק ה משנה ד
הראשו) . ניסי� שהיו על הי� ה� קבלה' הי
קעות המי� כפשוטו של פסוק ויבקעו ִהב

�השני שאחר שבקעו נעשה כקובה עד . המי
ששב כדמות גג ולא מקורה ולא משופע והיה 
הדר8 כאילו היה נקב במי� והמי� מימי) 

הוא מאמר חבקוק נקבת , ומשמאל וממעל
השלישי שארצו נתקשה . במטיו ראש פרזיו

ונקפא לה� כאמרו הלכו ביבשה ולא נשאר 
.  שו� חומר וטיט כבשאר נהרותבקרקעיתו

, הרביעי שדרכי מצריי� היו בחומר מדובק
�והחמישי . והוא אמרו חומר מי� רבי

שנבקעו לדרכי� רבי� כמספר השבטי� כעי) 
עיי) בערכי) [קשת עגול על זאת הצורה 

. והוא אמרו לגוזר י� סו= לגזרי�, ]הצורה
והששי שנקפאו המי� ונתקשו כאבני� ועל 

ל "ר.  ראשי תניני� על המי�זה אמר שברת
שנתקשו המי� עד ששבו בעני) שישבור 

�והשביעי שלא נקפאו . הראשי� עליה
ל חתיכה "כקפיאת שאר המי� הנקפאי� ר

 �אחת אבל היו חתיכות רבות כאילו ה
�והוא אמרו , אבני� וסדרו קצת� על קצת

�והשמיני שנקפה . אתה פוררת בעז8 י
יראו ל בהיר עד ש"כזכוכית או כשה� ר

קצת� אל קצת� בעבר� בו והוא אמרו 
�ל שקבוB המי� "ר. חשכת מי� עבי שחקי

. היה כעצ� השמי� לטוהר שהוא בהיר
 �והתשיעי שהיו נוזלי� ממנו מי� מתוקי

�והעשירי שהיו נקפי� . והיו שותי� אות
בעת שהיו נוזלי� אחר שלקחו מה� מה 

Bוהוא אמרו , ששתו עד שלא היו יורדי) לאר
ל הדבר הנוזל היה "ר,  נד נוזלי�נצבו כמו

�  .נקפה בלב י
  

�ֲעָ,ָרה ). ְ�ִמְצַרִי� ְוֶעֶ,ר ַעל ַהָ:
 8ְ�ִנְסי�נ�ת ִנ	� ֲאב�ֵתינ� ֶאת ַה3ָק�� ָ�ר

ַוְיַנ	� , )במדבר יד(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ה�א ַב3ְִדָ�ר
ֶזה ֶעֶ,ר 4ְָעִמי� ְולֹא ָ�ְמע� אִֹתי 
  :93ְ�ק�ִלי
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 מסכת אבות �� פירוש המשניות "רמב   

  פרק ה משנה ד 
 �העשרה נסיונות שנסו אבותינו את המקו

�על י� סו= , הראשונה. כול� דברי הכתוב ה
�, והשני. באמר� המבלי אי) קברי� במצרי

במרה הוא אמרו וילונו הע� על משה לאמר 
במדבר סי) כשבקשו , לישיוהש. מה נשתה

. 'וגו' המ) והוא אמר� מי ית) מותנו ביד ה
מרית� בהניח המ) עד הבקר והוא , הרביעי

, החמישי. אמרו ויותירו אנשי� ממנו עד בקר
מרית� בבקש� אותו ביו� השבת כמו 
 �שנאמר ויהי ביו� השביעי יצאו מ) הע

. כ"ברפידי� על המי� ג, והששי. ללקוט
, והשמיני. במעשה העגלבחורב , והשביעי

בתבערה בהיות� מסופקי� במקו� ההוא 
 �באמרו המתאונני� והוא אמרו ויהי הע

�בקברות התאוה , והתשיעי. כמתאונני
בבקש� הבשר אמרו והאספסו= אשר בקרבו 

במדבר פאר) בעני) , והעשירי. התאוו תאוה
המרגלי� וש� נאמר וינסו אותי זה עשר 

  :פעמי� ולא שמעו בקולי
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 ַנֲע,ו ַלֲאב�ֵתינ� 94ֲעָ,ָרה ִנִ	י�) ה(
                                                           

94
   פרק עא �ספר גבורות הש�   

לא היה מנהג בית המקדש על פי הטבע 
אבות (החמרי רק בנסי� כוללי� כמו ששנינו 

עשרה נסי� נעשו לאבותינו במקדש ) ה"פ
שתראה כי אי) ש� הנהגת הטבע שהיא ', וכו

�. חמרית כלל רק נסי� אלהיי� ובלתי טבעי
ונבחרו אלו הנסי� כי החל מ) המדריגה 

וזה , דריגה העליונה על כלהאחרונה עד המ
כי התחיל באשה לומר ולא הפילה אשה 
מריח בשר הקדשי� וסיי� ולא אמר אד� צר 
 �לי המקו� שאלי) בירושלי� הרי שסיי

וזהו המדריגה . במקו� שהוא כולל מקי= הכל
העליונה שהוא כולל ומקי= הכל כי אלו 
עשרה נסי� נגד עשר ספירות בלימה החל 

א הפילה אשה מריח באחרונה לכ8 אמר ול
שהיא כנגד ספירת (בשר הקדשי� כי האשה 

ל "ונ. והרב לא המשי$ לבאר רק רמז לנו. המלכות
בשר הקודש כנגד ספירת : ד שהבאור כ$"בס

שכ$ כתב בספר ' ד דקלי"זבוב רומז לחב, החכמה
' ש גימ"ת ב"זבוב בא: "ער$ זבוב " קהלות יעקב"

חסד כה" גדול ב. ה"חכמה בינה ודעת דקליפהע
עומדי� ,רוח בתפארת,אש המערכה בגבורה

נחש ועקרב , צפופי� כנגד נצח והוד שה� הרגליי�
לא אמר , ה� הקליפות המסובבות את הקדושה

 היא )אד� צר לי המקו� כנגד בינה רחובות הנהר 
אחרונה שהיא מקבלת מאחר וע� כל זה היה 

ואמר אחר . לה כח ולא הפילה ודבר זה ידוע
ר קדשי� רק היה מקוי� כ8 ולא הסריח בש

מקבל העמידה והקיו� במקדש ולא היו 
הדברי� אשר במקדש בעלי הפסד רק היו 

ואמר אחר כ8 ולא . מקבלי� הקיו� והיסוד
�דע כי הזבוב הוא , היה נראה זבוב במטבחיי

ולא אירע קרי , מאוס ומגונה וזהו עני) אחד
לכה) גדול ביו� הכפורי� הוא הטומאה וזהו 

לו שני דברי� כל אחד ואחד וא, עני) שני
בפני עצמו שאי) ל8 דבר יותר מאוס ומגונה 
כמו הזבוב ואי) ל8 יותר טומאה כמו הקרי 
ורצה לומר כי לא היה נוטה מעלת בית 
המקדש לא לימי) ולא לשמאל חוB ממדריגת 

כי הדבר הזה המאוס והטומאה , הקדושה
הוא הרחקה מ) הקדושה לשמאל ולימי) כמו 

ולפיכ8 . י שהעמיק בחכמהשהוא ידוע למ
אחר שאמר לא הסריח בשר קודש אמר ולא 

מפני כי במקו� זה הוא נטיה ' נראה זבוב וכו
לשמאל ולימי) לכ8 אמר על זה כי לא היה 
, מעלת בית המקדש נוטה ממדריגת קדושתו

ולא נמצא זבוב בבית המטבחיי� שהוא 
המאוס ולא נראה קרי ביו� הכפורי� שהוא 

 עומד בית המקדש הטומאה אבל היה
כ אמר ולא נצחה הרוח "ואח. בקדושתו

לפי שהוא נמש8 בשווי עולה , לעמוד העש)
ומתמר כמקל כקו ההול8 ביושר ובאמצע 
ולא נצחה הרוח לעמוד העש) הזה וג� דבר 

ואחר כ8 אמר ולא כבו גשמי� אש . זה ידוע
כי כח האש היה כח גדול וחזק , המערכה

. כבו אותומכח האש של מעלה ולפיכ8 לא 
 �וג� כ) לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלח

 לֹא ִה4ִיָלה ִאָ/ה )1(. ְ�ֵבית ַה3ְִקָ(�
 ְולֹא ִהְסִריַח ְ�ַ,ר )2(, ֵמֵריַח ְ�ַ,ר ַה<ֶֹד�

� ְולֹא ִנְר'ה ְזב�ב )3(, 95ַה<ֶֹד� ֵמע�ָל
 ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי )4(,ְ�ַחִי�ְ�ֵבית ַה3ְִט

� ְולֹא ִכ�� )5(,ְלכֵֹה) ָ"ד�ל ְ�י�� ַהִ;4�ִרי
 ְולֹא )6(,ְגָ�ִמי� ֵא� ֶ�ל ֲעֵצי ַה3ֲַעָרָכה
 ְולֹא )7(,ָנְצָחה ָהר�ַח ֶאת ַע3�ד ֶהָעָ�)

 �ִנְמָצא ְפס�ל ָ�עֶֹמר �ִבְ�ֵ�י ַה6ֶֶח
�ִדי� ְצפ�ִפי�  ע�ְמ)8(,�ְבֶלֶח� ַה4ִָני

� ְולֹא ִהִ?יק ָנָח� )9(,�ִמְ�ַ�ֲחִוי� ְרָוִחי
� ְולֹא 'ַמר )10(,ְוַעְקָרב ִ�יר�ָ�ַלִי� ֵמע�ָל

'ָד� ַלֲחֵבר� ַצר ִלי ַה3ָק�� ֶ�'ִלי) 
�  :ִ�יר�ָ�ַלִי

ֲעָ,ָרה ְדָבִרי� ִנְבְרא� ְבֶעֶרב ַ�ָ�ת ֵ�י) ) ו(
�ִפי , 4ִי ָה'ֶרB, ֵה)ְוֵא6ו , ַהְ/ָמ��ת

, ְוַה3ָ), ְוַהֶ<ֶ�ת, 96�ִפי ָה'ת�), ַהְ�ֵאר

                                                                             

כי אלו שתי� ה� התחלת וראשית קציר 
כי העומר ראשית קציר שעורי� , התבואה

ושתי הלח� ראשית קציר חטי� וכדכתיב 
מהחל חרמש בקמה ולכ8 אחר ) ז"דברי� ט(

שהזכיר אש של מערכה הוא האש העליונה 
 �אמר ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלח

וזה לפי גרסת . גד ראשית והתחלת העול�נ
אבל לפי מה שמוכיח בפרק , ספרי� שלנו
לא גרסינ) לא נצחה ) א"א ע"כ(קמא דיומא 

הרוח ולא כבו גשמי� רק גרסינ) ולא נמצא 
�, פסול בעומר ובשתי הלח� ובלח� הפני

דברי� העומר חלה אחת ושתי הלח� ' וה� ג
 �שתי� ולח� הפני� שני� עשר ואלו דברי

  .דועי� למי שהעמיק בחכמהי
בבאורו דר8 חיי� כתב כעי) דברי� אלו 

  .ש"והוסי= פני� חדשות עיי
  
95
   פרשת שלח ל$ �ספר נוע� אלימל$    

ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא 
גווני צדיקי� דהיינו יש ' דהנה יש ב' אחרי כו

 �צדיקי� שמוכרחי� להיות פרושי� ומובדלי
יהיו בי) העול� יוכל מבני אד� כי כאשר 

�ויש , להיות שיפלו ממדרגת� הנכונה לה
 �צדיקי� שמעורבי� בי) העול� ומדברי
עמה� וא= על פי כ) אינו נופל ממדרגתו 

ד ששמעתי "ע. ואדרבה הוא מחזיר� למוטב
הפירוש מרבי ומורי הרב הגאו) הקדוש 

ק ראווני נשמתו בג) "דוב בער דק' המנוח מ
ש מעול� ופירוש עד) ולא הסריח בשר קוד

מי שהוא בשר קדוש שהוא צדיק גמור אינו 
 �מסריח מעול� א= כשהוא מעורב עמה
ומדבר עמ� וזהו ועבדי כלב עקב היתה רוח 
אחרת היינו א= שדיבר עמה� א= על פי כ) 
לא נפל ממדריגתו ואדרבה וימלא אחרי 

  .ל"לגמרי וק
  
96
  זוהר חלק ג ד� רא עמוד ב   
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, ְוַה3ְִכָ�ב, ְוַהְ;ָתב, ְוַהָ/ִמיר, ְוַהCֶ3ַה
, %= ַה3ִַ?יִקי), ְוֵי� א�ְמִרי�. ְוַה6�ח�ת

ְוֵאיל� ֶ�ל %ְבָרָה� , וְקב�ָרת� ֶ�ל מֶ�ה
�%= ְצָבת ִבְצָבת , ְוֵי� א�ְמִרי�. 'ִבינ
  :97ֲע,�ָיה

                                                                             

מלאכא עלאה , תותו אתו) דבלע� כד מליל
השתא אית לגלאה . הוה עלה מלעילא

ש בי) "חברייא שמעו פי האתו) דאברי ע
סלקא בדעתייכו דפומא הוה , השמשות

ה "או תנאי דאתני קב? פתיחא מההוא זמנא
לאו הכי ורזא הכא דאתמסר ? מההוא זמנא

פי האתו) . לחכימי דלא משגח) לטפשו דליכא
ההוא דרגא דאתני ההוא עלאה דסטר נוקבי 

הוה דשריא על ההוא אתו) ומליל עלה וכד 
ה להאי דרגא דאקרי פי האתו) סת� "ברא קב

נוקבא דתהומא רבא ) האתו)(ליה בגו 
כד מטא ההוא . ואסתי� עליה עד ההוא זמנא

זמנא פתח ההוא נוקבא ונפק ושרא עלה 
. כגוונא דא ותפתח הארB את פיה. ומלילת

פי את . ה דאיהו פי הארB"את לאסגאה דומ
. ל דאקרי פי האתו)"האתו) לאסגאה קמריא

פי הבאר כגוונא דא מא) פי הבאר ההוא 
דרגא דהוה ממנא עליה לתתא ואיהו תחות 

תלת פומי) . ל שמיה"ומא) איהו יהדריא' פי יי
ש בי) השמשות בשעתא "אלי) אתבריאו ע

דקדש יומא סלקא פה דממנא על כל שאר 
פומי) ומא) איהו ההוא יומא דאסתלק 

ש בי) "ע' תקדש בכלא ההוא דאקרי פי ייוא
אתקדש יומא . השמשות אברו) שאר פוסי)

  .'סליק פומא דשליט על כלא פי יי
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  חמישי 
‰ÈÂ˘Ú ˙·ˆ· ˙·ˆ Û‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ . מאמר זה

א8 , היה לו לומר וא= צבת עשויה, תמוה
ש "כמ, ת הוא לשו) צבאות"צב, דהעני) רומז

, צבאות מלא כל הארB כבודו' ה) ג, ישעיה ו(
�אחד הוא לשו) , וצבאות יש לו שני פירושי

Bק צבאות איקרי "וכדאיתא בזוה, רצו) וחפ
ומורה שאי) שו� כח בעול� , כמצבייה עביד

ישעיה (בודו כארB הל כולזה מלא , מבלעדו
, כתרי�'ל ה'תר כ'ראשי תיבות כ, )ג, ו

והיינו הג� , ותת הוא רצו) כל הרצונ"שהשי
שנראה שהאד� עושה דבר מרצונו כל זה 

וג� , )תיבות' ג' חסר ב(הוא כח הבורא 
ש בעצ� "הבחירה ורצו) הוא ביד הבורא ית

או , רוחני מה שאיננו מושג לשו� בריה
' ונקרא ה, צבאות הוא לשו) צבאי צבאות

והיינו , צבאות כי אות הוא בצבא דיליה
זהו אומר� ו. שהוא נות) כח בכל העולמות

ל שכל הרצונות "רצ, וא= צבת בצבת עשויה
ברצו) , והבחירות שבעול� בצבת עשויה

. וכל אלו נבראו בי) השמשות) חסר(הבורא 
אשר ברא ) ג, בראשית ב(וזהו שאמר הכתוב 

ל א= אלו שה� לעשות "רצ, אלהי� לעשות
ג� אלו ברא אלהי� , איזה פעולה ועני)

                                                                             

, תועלת�בששת ימי בראשית שיפעלו ויעשו 
אבל לגבי , ומה שיש איזה שינוי הוא לערכינו

לפי שאי) לו , ש אי) שו� שינוי"הבורא ית
, זמ) וקצבה והכל הוא אצלו באחדות פשוט

 �מה שזה אי אפשר להשיג שו� בריה בעול
 �שעל ידי זה נפלה מבוכה בי) הפילוסופי
שהיה רוצי� להשיג אמיתת ודרכי הבורא 

אבל זה אי , יתבר8 שמו בשכל� האנושי
אפשר כי לא מחשבותי מחשבותיכ� ולא 

  ):ח, ישעיה נה(דרכיכ� דרכי 
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ÌÎÁ· ‰Ú·˘Â ÌÏÂ‚· ÌÈ¯·„ ‰Ú·˘כו ' .
במה דפתח בעני) , המאמר קצת תמוה

�פתח ) קל, תהלי� קיט(הלא כתיב , בגול
ל שלעול� צרי8 להתתיל "רצ, דברי8 יאיר

 המעלות אינו ועוד אחר שמפרש. בטוב
כי , א8 דהעני) הוא, מפרש בעני) הגול� כלל

והגול� הראשו) הוא עוד במעלה ) חסר(יש 
�כי החכ� הוא שיש בו כל , יתירה מ) החכ

 �אלו המעלות רק שיודע בעצמותו שהוא חכ
ע� כל אלו המעלות והוא נחשב בעיניו לרוב 

וג� , והוא כמתהלל ברוב חכמתו, חכמתו
רוצה לומר שהוא , �"חכ� בגימטריא חיי

. יודע שהוא חי ע� כל המעשי� אשר יעשה
גל� גימטריא , מה שאי) כ) זה הגול� אינו כ)

על דר8 והחכמה תחיה את בעליה , חכמה
ל שבכל מעשיו אשר יעשה "רצ, )יב, קהלת ז(

וע� כל המדות יודע שאינו עושה מעצמו 
כי א� בקבלת הכח והחכמה , ומכחו מאומה
שב בעיניו לגול� שאי) ונח, ש"מ) הבורא ית

  :בו דעת ושכל כלל
לא תוכל ) יז, דברי� יב(וזהו פירוש הפסוק 

לאכול בשערי8 מעשר דגנ8 תירוש8 ויצהר8 
ובכורות בקר8 וצאנ8 כי א� במקו� אשר 

, 8"ותירוש. רומז ליראה, ר"מעש. 'יבחר ה
הוא לשו) צהר , 8"ויצהר. רומז למדת השמחה

ה רומז על וז, )טז, בראשית ו(תעשה לתיבה 
או , ביראה או בשמחה' האד� העובד את ה

היינו שכיוו) , א= מי שהגיע למדרגה גדולה
והיינו שיכול לדבק , פתיחי) ליה לקבל שמיא
ש עד שיוכל לראות "את עצמו בהבורא ית

כל אלו המדות לא . ה ברו8 הוא"את ש� הוי
ל שיחשוב האד� "רצ, תוכל לאכול בשערי8

ובד ומכחו הוא לעצמו ע� המדות שהוא הע
שצרי8 ', רק במקו� אשר יבחר ה. ומחכמתו

ת שבחר בו "לחשוב שהוא מחסד השי
  ):חסר(לעבודתו ונת) לו שכל 

ביאור על דר8 דאיתא . ואינו נבהל להשיב
באברה� שאמר אחר העקידה אתמול אמרת 
לי כי ביצחק יקרא ל8 זרע ואחר כ8 צויתני 

, ש"עיי' לעקדו ואחר כ8 אמרת אל תשלח כו
א8 לא הייתי נבהל להשיב ולהרהר אחרי 

נבהל , כמו כ) יש לומר כא). ש"מדותי8 עיי
אחר כל המאורעות שאירע לו מאת , להשיב
כי , ת לא יהרהר ולא יהא נבהל להשיב"השי

  :כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
. ואומר על ראשו) ראשו) ועל אחרו) אחרו)

רומז על מדות , הוא לשו) ראש, ראשו)
רומז , ואחרו), ת"שרות בעבודת השיטובות וי

כמו , למדות הרעות שה� אחוריי� להקדושה
באד� יש איברי� גבוהי� כמו הראש 
�, והאזני� והדיבור ושאר איברי� חשובי

וג� כ) יש איברי אחוריי� כמו בית הרעי 
�והוא לבעבור יסתכל האד� . וכיוצא בה

שא� יפתח , תמיד שפלותו וער8 פחיתתו

�ָחָכ� ֵאינ� ְמַדֵ�ר ִ�ְפֵני ִמי ֶ�ה�א . ֶ�ָחָכ
ְוֵאינ� ִנְכָנס , ָגד�ל ִמ3ֶ>� ְ�ָחְכָמה �ְבִמְנָי)

, ְוֵאינ� ִנְבָהל ְלָהִ�יב, ְלת�8ְ ִ(ְבֵרי ֲחֵבר�
ְוא�ֵמר ַעל , ) �ֵמִ�יב ַ;ֲהָלָכה��ֵאל ָ;ִעְנָי

ְוַעל , ִרא��) ִרא��) ְוַעל %ֲחר�) %ֲחר�)
, א�ֵמר לֹא ָ�ַמְעִ�י, ַמה ֶ/6ֹא ָ�ַמע
�מ�ֶדה ַעל ָהֱאֶמת .�  :ְוִח6�ֵפיֶה) ַ�"ֶֹל

ְרָעִנ:�ת ָ�ִאי) ָלע�ָל� ) ח( ִ�ְבָעה ִמיֵני פ�
ִמְקָצָת) ְמַעAְִרי) . הַעל ִ�ְבָעה ג�ֵפי ֲעֵבָר

ָרָעב ֶ�ל 0�ֶַֹרת , �ִמְקָצָת) ֵאיָנ) ְמַעAְִרי)
�ִמְקָצָת) ְ,ֵבִעי�, ָ�'ה �. ִמְקָצָת) ְרֵעִבי

ָרָעב ֶ�ל ְמה�ָמה , ָ"ְמר� 6�ֶֹא ְלַעAֵר
                                                                             

� אחד מה� אי אפשר אחד מה� או יסת
�הראשו) הוא , וכ) יש למעלה, להתקיי

, הסטרא דקדושה וכל המדות טובות
והיפוכ� ה� האחוריי� עולמות התוהו 

ובכול) מלכותו משלה , א"והקליפות והסט
ומנהיג) בעול� והכל הוא מכחו ומחכמתו 

) לט, דברי� לב(כמו שכתוב , ש"ומרצונו ית
,  אלהי�ראו עתה כי אני אני ומבלעדי אי)

אתה הוא ראשו) ואתה הוא אחרו) וכמו כ) 
כל הצרות והשיעבודי� העוברי� עלינו תמיד 

כמו , ש נתלבש בו"הבורא ית) חסר(הכל הוא 
שנאמר בכל עת צרה וצוקה אי) לנו מל8 

וכל אלו האחוריי� . עוזר וסומ8 אלא אתה
הוא שהעמיד הבורא יתבר8 שמו לנסות בה) 

רה ולזכות הילכו בדר8 היש, את ישראל
כי בודאי יש מקו� , אות� ולהגדיל שכר)

ו בזה העול� הנראה לעינינו "לטעות ח
א ואי) מלכות "שגברו בעול� הקליפות והסט
וע� כל זאת , שמי� נתגלה ונראית כלל

הישראל מבררי� כל זאת אל הקדושה ואינ) 
כי א� , א"משגיחי) כלל אל האחוריי� והסט
עוזבי) את לאור אי) סו= המתלבש בו ואינ) 

עבור ידיעת� , הדר8 הישרה בשו� אופ)
�וזה , שהבורא יתבר8 הוא המנהיג את כול

, ואומר על ראשו) ראשו) ועל אחרו) אחרו)
היינו שידע ויתבונ) היטב בי) הראשו) ובי) 

דהיינו בי) המדות טובות והאור אי) , האחרו)
סו= המתלבש באחוריי� שיאמר עליו כי הוא 

ועל , ועל אחרו) אחרו). וזה ראשו) וידבק אלי
 �המדות המגונות והרעות ידע באמת שה

. ולא יטעה אחריה� כלל, רעי� מסטרא דרע
כי יקו� ) הKב, דברי� יג(וזה פירוש הפסוק 

' אחרי ה' בקרב8 נביא או חול� חלו� וגו
הנה . והנביא ההוא יומת' אלהיכ� תלכו כו

המפרשי� דקדקו מה עני) זה הפסוק אחרי 
היה לו לכתוב , תלכו לכא)אלהיכ� ' ה

�דג� בזמ) הבית , א8 דהעני) פשוט. מקוד
�, היה צרי8 להיות אחוריי� ונסיונות בעול

כי א� ) יז, שמות כ(ש "וזה הוא הנסיו) כמ
אלהיכ� ' ואמר אחרי ה. 'לבעבור נסות כו

ל א= במדרגת האחוריי� תתבוננו "רצ, תלכו
באור אי) סו= ברו8 הוא המלובש בו ותלכו 

  :ו ובו תדבקו)אחרי
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ְו6�ֶֹא ִל�Cל ֶאת . ְוֶ�ל 0�ֶַֹרת ָ�'ה
ֶ(ֶבר ָ�א . 'הָרָעב ֶ�ל ְ;ָלָיה ָ�, ַהַח6ָה

ָלע�ָל� ַעל ִמית�ת ָהֲאמ�ר�ת ַ���ָרה 
ְוַעל 4ֵר�ת , 6�ֶֹא ִנְמְסר� ְלֵבית ִ(י)

ֶחֶרב ָ�'ה ָלע�ָל� ַעל ִע>�י . ְ�ִביִעית
�ת ַהִ(י), ַהִ(י)�ְוַעל ַה�3ִרי� , ְוַעל ִע

  :ַ���ָרה 6�ֶֹא ַכֲהָלָכה
ה ָלע�ָל� ַעל ְ�ב�ַעת ַחָ:ה ָרָעה ָ�') ט(

ָ"ל�ת ָ�'ה . ְוַעל ִח6�ל ַהֵ/�, ָ�ְוא
ְוַעל ִג6�י , ָלע�ָל� ַעל ע�ְבֵדי ֲעב�ָדה ָזָרה

ְוַעל , ְוַעל ְ�ִפיכ�ת ָ(ִמי�, ֲעָרי�ת
Bַהֶ(ֶבר . ַהְ�ָמַטת ָה'ֶר �ְ�%ְרָ�ָעה ְפָרִקי

ת �ְבמ�ָצֵאי �ַבְ�ִביִעי, ָ�ְרִביִעית. ִמְתַרֶ�ה
ְ�ִביִעית �ְבמ�ָצֵאי ֶהָחג ֶ�ְ�ָכל ָ�ָנה 

ִמ4ְֵני ַמְעַ,ר ָעִני , ָ�ְרִביִעית. ְוָ�ָנה
ִמ4ְֵני ַמְעַ,ר , ַ�ְ/ִביִעית. ֶ�ַ�ְ/ִליִ�ית

ִמ4ְֵני , �ְבמ�ָצֵאי ְ�ִביִעית. ָעִני ֶ�ַ�ִ/ִ/ית
ָחג ֶ�ְ�ָכל �ְבמ�ָצֵאי ֶה. ֵפר�ת ְ�ִביִעית

  :ִמ4ְֵני ֶגֶזל ַמְ�נ�ת ֲעִנִ:י�, ָ�ָנה ְוָ�ָנה
ָהא�ֵמר 6ִ�ֶי . %ְרַ�ע ִמ(�ת ָ�'ָד�) י(

ְוֵי� . ז� ִמָ(ה ֵבינ�ִנית, 6ִ�ֶי ְו8ָ6ְ�ֶ 8ְ6ָ�ֶ
�6ִ�ֶי 8ְ6ָ�ֶ ְו8ָ6ְ�ֶ . ז� ִמַ(ת ְסד��, א�ְמִרי

, 6ִי 8ְ6ָ�ֶ ְו8ָ6ְ�ֶ 8ְ6ָ�ֶֶ�. ַע� ָה'ֶרB, 6ִ�ֶי
  :ָרָ�ע, 6ִ�ֶי 6ִ�ֶי ְו8ָ6ְ�ֶ 6ִ�ֶי. ָחִסיד

נ�ַח ִלְכע�ס . %ְרַ�ע ִמ(�ת ַ�ֵ(ע�ת) יא(
ָקֶ�ה , ָיָצא ְ,ָכר� ְבֶהְפֵסד�, ְונ�ַח ִלְרצ�ת

ָיָצא ֶהְפֵסד� , ִלְכע�ס ְוָקֶ�ה ִלְרצ�ת
. ע�ס ְונ�ַח ִלְרצ�ת ָחִסידִ�ְ,ָכר� ָקֶ�ה ִלְכ

  :נ�ַח ִלְכע�ס ְוָקֶ�ה ִלְרצ�ת ָרָ�ע
ַמֵהר . %ְרַ�ע ִמ(�ת ַ�ַ�ְלִמיִדי�) יב(

ָיָצא ְ,ָכר� , ִלְ�מ�ַע �ַמֵהר ְל%ֵ�ד
, ָקֶ�ה ִלְ�מ�ַע ְוָקֶ�ה ְל%ֵ�ד. ְבֶהְפֵסד�

ְוָקֶ�ה ַמֵהר ִלְ�מ�ַע . ָיָצא ֶהְפֵסד� ִבְ,ָכר�
, ָקֶ�ה ִלְ�מ�ַע �ַמֵהר ְל%ֵ�ד. ָחָכ�, ְל%ֵ�ד

  :ֶזה ֵחֶלק ָרע
ָהר�ֶצה . %ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�נ�ְתֵני ְצְדָקה) יג(

�ֵעינ� ָרָעה ְ�ֶ�ל , ֶ�ִ:ֵ�) ְולֹא ִיְ�נ� ֲאֵחִרי
�, ִיְ�נ� ֲאֵחִרי� ְוה�א לֹא ִיֵ�). ֲאֵחִרי

,  ִיֵ�) ְוִיְ�נ� ֲאֵחִרי�.ֵעינ� ָרָעה ְב�6�ֶ
  :ָרָ�ע, לֹא ִיֵ�) ְולֹא ִיְ�נ� ֲאֵחִרי�. ָחִסיד

. %ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�ה�ְלֵכי ְלֵבית ַה3ְִדָר�) יד(
. ְ,ַכר ֲהִליָכה ְבָיד�, ה�ֵל8ְ ְוֵאינ� ע�ֶ,ה
. ְ,ַכר ַמֲעֶ,ה ְבָיד�, ע�ֶ,ה ְוֵאינ� ה�ֵל8ְ

לֹא ה�ֵל8ְ ְולֹא . ָחִסיד, ה�ֵל8ְ ְוע�ֶ,ה
  :ָרָ�ע, ע�ֶ,ה

%ְרַ�ע ִמ(�ת ְ�י�ְ�ִבי� ְלְפֵני ) טו(
�. ְוָנָפה, ְמ3ֶ�ֶַרת, �ַמ8ְ4ֵ�ְ, ְספ�ג. ֲחָכִמי
, ַמ8ְ4ֵ�ְ. ֶ�ה�א ס�ֵפג ֶאת ַה;ֹל, ְספ�ג

, ְמ3ֶ�ֶַרת. 3ַ�ְֶכִניס ָ�ז� �מ�ִציא ָבז�

ַהַ:ִי) ְוק�ֶלֶטת ֶאת �3�ִֶצי'ה ֶאת 
��3�ִֶצי'ה ֶאת ַהֶ<ַמח , ְוָנָפה. ַהְ/ָמִרי

  :ְוק�ֶלֶטת ֶאת ַה	ֶֹלת
, ָ;ל %ֲהָבה ֶ�ִהיא ְתל�ָיה ְבָדָבר) טז(

ְוֶ�ֵאיָנ� ְ�ל�ָיה . ְ�ֵטָלה %ֲהָבה, ָ�ֵטל ָ(ָבר
ֵאיז� ִהיא . ֵאיָנ� ְ�ֵטָלה ְלע�ָל�, ְבָדָבר

ז� %ֲהַבת %ְמנ�) , ְ�ל�ָיה ְבָדָבר%ֲהָבה ַה
ז� %ֲהַבת , ְוֶ�ֵאיָנ� ְ�ל�ָיה ְבָדָבר. ְוָתָמר

  :ָ(ִויד ִויה�ָנָת)
, ָ;ל ַמֲחל�ֶקת ֶ�ִהיא ְלֵ�� ָ�ַמִי�) יז(

�, ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� ָ�ַמִי�. ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:
�ל�ֶקת ֵאיז� ִהיא ַמֲח. ֵאי) ס�ָפ� ְלִהְתַקֵ:
�ז� ַמֲחל�ֶקת ִה6ֵל , ֶ�ִהיא ְלֵ�� ָ�ַמִי

ז� , ְוֶ�ֵאיָנ� ְלֵ�� ָ�ַמִי�. ְו3ַ�ַאי
  :ַמֲחל�ֶקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדת�

ֵאי) ֵחְטא , ָ;ל ַהְמַזֶ;ה ֶאת ָהַרִ�י�) יח(
, ְוָכל ַה3ֲַחִטיא ֶאת ָהַרִ�י�. ָ�א ַעל ָיד�

. ֲע,�ת ְ���ָבהֵאי) ַמְס4ִיִקי) ְ�ָיד� ַל
�ְזכ�ת , מֶ�ה ָזָכה ְוִזָ;ה ֶאת ָהַרִ�י

, )דברי� לג(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ָהַרִ�י� ָ�ל�י ��
. ָעָ,ה �ִמ4ָ�ְָטיו ִע� ִיְ,ָרֵאל' ִצְדַקת ה

�ֵחְטא , ָיָרְבָע� ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִ�י
, )מלכי� א טו(ֶ�ֶ>ֱאַמר , ָהַרִ�י� ָ�ל�י ��

 �ֲאֶ�ר ָחָטא ) ֶ�) ְנָבט(ַעל ַחCֹאות ָיָרְבָע
  :ַוֲאֶ�ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְ,ָרֵאל

ָ;ל ִמי ֶ�ֵ:� ְ�ָיד� ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ) יט(
�. ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ�, ַה6ָל

�ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל , �ְ�לָ�ה ְדָבִרי� ֲאֵחִרי
, ְור�ַח ְנמ�ָכה, ִי) ט�ָבהַע. ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע
ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� , ְוֶנֶפ� ְ�ָפָלה

ְוֶנֶפ� , ְור�ַח ְ"ב�ָהה, ַעִי) ָרָעה. 99ּ'ִבינו
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והידיעה העליונה מתבהרת עד כדי ההבנה 18

שכונניותו של רצו) כעור זה בכל , התוכית
של החכמה , מדותיו היא עצה עמוקה

הנובעת , של העדינות העליונה, והחסד
בנצחו) הרשעה . ממקור החיי� חיי כל

בהגברת החופש הטהור על הכח , העמוקה
העול� וכל מלואו , של העבדות הרשעההעז 

ורצונו של האד� מתעשר , מתעד) ומתעלה
Bבעומק וחוטב אמי , �שמבטיחהו חיי עול

למעלה , של שלטו) ופעולה עדינית מקורית
�אמנ� הרשעה עצמה .מכל גבולי זמ) ומקו

חמושה היא בכלי זיינה נותנת היא רוח 
שופכת בוז על , עועי� בלב חכמי תוהו

�, המגבירי� את חילה, ציגה גדודי�ומ, נדיבי
שהשתקע בעומק , תלמידיו של בלע� הרשע

בכל שעור , בכל מלא כח חייו, הרצו) הגס
הקומה של השכלתו חכמתו שאיפתו וברק 

וספיחי הספיחי� של תלמידי . חזיונותיו
, המפריאי� את רוחו, תלמידיו ה� ה� אלה
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ַמה . ִמַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע, ְרָחָבה
 �ֵ�י) ַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ

ַ�ְלִמיָדיו . ָרָ�עְלַתְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָה
�א�ְכִלי) ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה , ֶ�ל %ְבָרָה� 'ִבינ

משלי (ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְונ�ֲחִלי) ָ�ע�ָל� ַהָ�א
ְואְֹצרֵֹתיֶה� , ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵי�, )ח

ֲאָבל ַ�ְלִמיָדיו ֶ�ל ִ�ְלָע� ָהָרָ�ע . ֲאַמ6ֵא
, ֵאר ַ�ַחתי�ְרִ�י) ֵ"יִהָ>� ְוי�ְרִדי) ִלְב

ְו%ָ�ה ֱאלִֹהי� , )תהלי� נה(ֶ�ֶ>ֱאַמר 
%ְנֵ�י ָדִמי� , ��ִריֵד� ִלְבֵאר ַ�ַחת

�ַוֲאִני ֶאְבַטח , �ִמְרָמה לֹא ֶיֱחצ� ְיֵמיֶה
8ְ�ָ:  
ֱהֵוי ַעז , ְיה�ָדה ֶב) ֵ�יָמא א�ֵמר) כ(

ְוִג��ר , ְוָרB ַ;0ְִבי, ְוַקל ַ;ֶ>ֶ�ר, ַ;ָ>ֵמר
ה�א . ִרי ַלֲע,�ת ְרצ�) 'ִבי8ָ ֶ�ַ�ָ/ָמִי�ָ;ֲא

ובֶ�ת , ַעז 4ִָני� ְלֵגיִהָ>�, ָהָיה א�ֵמר
ְיִהי ָרצ�) ִמ6ְָפֶני8ָ ְיָי . 4ִָני� ְלַג) ֵעֶד)

 �ֱאלֵֹהינ� ֶ�ִ�ְבֶנה ִעיְר8ָ ִ�ְמֵהָרה ְבָיֵמינ
  :ְוֵת) ֶחְלֵקנ� ְ�ת�ָרֶת8ָ

ֶ�) ָחֵמ� ָ�ִני� , ה�א ָהָיה א�ֵמר) כא(
ֶ�) ְ�ל� , ֶ�) ֶעֶ,ר ַל3ְִ�ָנה, ַל3ְִקָרא

ֶ�) ֲחֵמ� ֶעְ,ֵרה , ֶעְ,ֵרה ַל3ְִצ�ת
4ָה, ַלַ�ְלמ�ד ֶ�) , ֶ�) ְ�מ�ֶנה ֶעְ,ֵרה ַלח�

ֶ�) , ֶ�) ְ�לִ�י� ַל;ַֹח, ֶעְ,ִרי� ִלְר(�=
ֶ�) , ָצהֶ�) ֲחִמִ/י� ָלֵע, %ְרָ�ִעי� ַלִ�יָנה
ֶ�) , ֶ�) ִ�ְבִעי� ַלAֵיָבה, ִ�ִ/י� ַלִזְקָנה

ֶ�) , ֶ�) ִ�ְ�ִעי� ָל��ַח, ְ�מ�ִני� ַלְ"ב�ָרה
�  :ֵמ'ה ְ;ִא6� ֵמת ְוָעַבר �ָבֵטל ִמ) ָהע�ָל

, ֲהָפ8ְ ָ�� ַוֲהָפ8ְ ָ��, ֶ�) ַ�ג ַ�ג א�ֵמר) כב(
, ְוִסיב �ְבֵלה ַב�, וָב� ֶ�ֱחֵזי. 100ְּ(כ6ָֹא ָבה

                                                                             

וה� , בעלי עי) רעה ונפש גבוהה ורוח רחבה
רחי� להיות נוחלי� גיהנ� ויורדי� ה� שמוכ

ולהיות אפר תחת כפות רגלי , לבאר שחת
�בעלי , תלמידיו של אברה� אבינו, הצדיקי

, הנפש השפלה והרוח הנמוכה, העי) הטובה
, האוכלי� בעול� הזה ונוחלי� לעול� הבא

ועסות� רשעי� כי יהיו אפר תחת כפות 
  .צבאות' רגליכ� ביו� אשר אני עושה אמר ד
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   מסכת אבות �ל "שער מאמרי רז   

ג אומר הפו8 בה והפו8 בה דכלא "ג ב"ב) ב
ג "חסדי� כמני) ב' ג ה� ה"ג ב"ב' בה כו

החסדי� ' א ונודע כי ב"בז' המתפשטי
התחתוני� מגולי� ' העליוני� מכוסי� וג

ג והנה אלו "ולכ) נתחלקו בשתי אותיות ב
8 חוזרי� "יורדי� עד היסוד כנודע ואח

א לזה אמר הפו8 " להגדיל לזועולי� למעלה
ואמר שתכוי) להוריד� ' בה כנגד הירידה הא

' 8 והפו8 בה ב"ולהפכ� עד שירדו ביסוד ואח
א ונת) "לחזור לעלות� למעלה להגדיל לז

טע� באומרו דכלא בה פירוש כי כל הגדלת 
' ג� אפשר לפרשו על ה. א תלויה בהפו8 זה"ז

ֶ�ֵאי) ְל8ָ ִמָ(ה ט�ָבה , �ִמַ>� ָלא ְתז�ַע
� ,  א�ֵמר101ֶ�) ֵהא ֵהא. ֵהיֶמָ>ה�ְלפ

  :ַצֲעָרא %ְגָרא
  
  

éùéù ÷øôéùéù ÷øô  
ַרִ�י ֵמִאיר א�ֵמר ָ;ל ָהע�ֵסק ַ���ָרה ) א(

ְולֹא , 102ז�ֶכה ִלְדָבִרי� ַהְרֵ�ה, ִלְ�ָמ�
 ָהע�ָל� ;��6 ְ;ַדאי ה�א ע�ד ֶא6ָא ֶ�ָ;ל

, א�ֵהב ֶאת ַה3ָק��, 'ה�ב, ִנְקָרא ֵרַע, ל�
, ְמַ,3ֵַח ֶאת ַה3ָק��, א�ֵהב ֶאת ַהְ�ִר:�ת

�ַמְלַ�ְ��� ֲעָנָוה , ְמַ,3ֵַח ֶאת ַהְ�ִר:�ת
�ַמְכַ�ְר�� ִלְהי�ת ַצִ(יק ָחִסיד , ְוִיְר'ה

                                                                             

ממש אלא שצרי8 ' ד הנז"גבורות הנקבה ע
' ה� ב' ג להפ8 כי אות ב"רש מלת בלפ

' ה� ג' הגבורות התחתונות המגולות ואות ג
עוד מצאתי כתוב . עליונות המכוסות כנודע

דע כי . 'ג אומר כו"ג ב"ל ב) ב"במקו� אחר וז
' המשנה הזאת מדברת בעני) החזרת ה

א "ג כאשר נופלי� ביסוד ז"חסדי� כמני) ב
 וחוזרי� לעלות ממטה למעלה והשאר תבי)

  :מעצמ8
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הנה ' א אומר לפו� צערא אגרא כו"א ה"ב) ה
ת לא יש "בחינת מילוי ההויו' ידעת כי בכל ד

) "ה דב") כפולות אלא בהוי"בה� ההי
א שהוא עני) "א ה") ה"אחרונה וזהו ב

) "ההי' ) שיש בה ב"ה דמלוי ההי"ההוי
  :כפולות

  
102
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רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה 
ביאורו הוא זה כי ' זוכה לדברי� הרבה כו

ל שימשי8 התורה "ר' ל לש� ה"לשמה ר
זו היא בלאה והתורה היא יסוד ' וה' לאות ה

א והנה מ) החזה ולמטה יש "דאבא שבתו8 ז
א והוא "פרצופי� אחד של יעקב בפני� דז' ב

א רחל הי' לוקח האורות יסוד דאבא והב
א ולוקחת אורות יסוד דאימא "באחוריי� דז

אבל מ) החזה ולמעלה אי) ש� אלא בחינת 
א וסבת היות המקו� מכוסה "לאה באחורי ז

 �בשני כסויי� שהוא אורות דאבא המכוסי
תו8 יסוד דאבא ותו8 יסוד דאימא כנודע כי 
לכ) לא יבא בחינת יעקב מ) החזה ולמעלה 

ות אל לאה א יוצא"אמנ� כל האורות של או
וזו היא כוונת עסק התורה לשמה שיכוי) 
להמשי8 אורות יסוד דאבא הנקרא תורה אל 

כ "ועי' לאה עליונה הנקראת אות ה
מתמתקי� הדיני� הקשי� אשר בה כנודע כי 
' לאה נקראת דינא קשיא לכ) שכרו גדול כנז
במשנה הנזכרת ונמצא כי כל הכוונות 

 וזהו כמו שנבאר' י אות ה"צריכות להיות ע
  .ועיי" ש� כוונות ההמשכה. 'לשמה לש� ה
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, ְמַרַחְק�� ִמ) ַהֵחְטא�, ָיָ�ר ְוֶנֱאָמ)
ְוֶנֱהִני) ִמ3ֶ>� ֵעָצה , �ְמָקַרְב�� ִליֵדי ְזכ�ת
ֶ�ֶ>ֱאַמר ִלי ֵעָצה , ְות�ִ�ָ:ה ִ�יָנה �ְגב�ָרה

ְונ�ֶתֶנת ל� , ְות�ִ�ָ:ה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגב�ָרה
�ְמַג6ִי) ל� , ַמְלכ�ת �ֶמְמָ�ָלה ְוִח<�ר ִ(י)

ְוַנֲעֶ,ה ְ;ַמְעָי) ַה3ְִתַ"ֵ�ר , ָרהָרֵזי ת�
ְוהֶ�ה ָצנ�ע ְוֶאֶר8ְ , �ְכָנָהר ֶ�ֵאינ� �4ֵסק

�ְמַגַ(ְל�� , �מ�ֵחל ַעל ֶעְל��נ�, ר�ַח
��ְמר�ַמְמ�� ַעל ָ;ל ַה3ֲַעִ,י:  

ַע ֶ�) ֵלִוי) ב( ְ�ָכל י�� , 'ַמר ַרִ�י ְיה���
ֵצאת ֵמַהר ח�ֵרב ָוי�� ַ�ת ק�ל י�

�ַמְכֶרֶזת ְוא�ֶמֶרת א�י ָלֶה� ַלְ�ִר:�ת 
ֵמֶעְל��ָנ� ֶ�ל ��ָרה ֶ�ָ;ל ִמי ֶ�ֵאינ� 

=�ֶ�ֶ>ֱאַמר ֶנֶז� , ע�ֵסק ַ���ָרה ִנְקָרא ָנז
�, ָזָהב ְ�%= ֲחִזיר ִאָ/ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַע
3ָה ְוא�ֵמר ְוַה�6חֹת ַמֲעֵ,ה ֱאלִֹהי� ֵה

ְוַה3ְִכָ�ב ִמְכַ�ב ֱאלִֹהי� ה�א ָחר�ת ַעל 
, %ל ִ�ְקָרא ָחר�ת ֶא6ָא ֵחר�ת, ַה�6חֹת

ֶ�ֵאי) ְל8ָ ֶ�) ח�ִרי) ֶא6ָא ִמי ֶ�ע�ֵסק 
ְוָכל ִמי ֶ�ע�ֵסק , ְ�ַתְלמ�ד ��ָרה

ֶ�ֶ>ֱאַמר , ְ�ַתְלמ�ד ��ָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַע6ֶה
  :ֲחִליֵאל �ִמַ>ֲחִליֵאל ָ�מ�ת�ִמ3ַָ�ָנה ַנ

ַהל�ֵמד ֵמֲחֵבר� 4ֶֶרק ֶאָחד א� ֲהָלָכה ) ג(
ֶאָחת א� 4ָס�ק ֶאָחד א� ִד��ר ֶאָחד א� 

, ָצִרי8ְ ִלְנָהג �� ָ;ב�ד, ֲאִפיל� א�ת ֶאָחת
6�ֶֹא , ֶ�ֵ;) ָמִצינ� ְ�ָדִוד ֶמֶל8ְ ִיְ,ָרֵאל

א ְ�ֵני ְדָבִרי� ָלַמד ֵמֲאִחית�ֶפל ֶא6ָ
, ְקָרא� ַר�� 6%�פ� �ְמי�ָ(ע�, ִ�ְלָבד

ֶ�ֶ>ֱאַמר ְו%ָ�ה ֱאנ�� ְ;ֶעְרִ;י 6%�ִפי 
�ַמה , ַוֲהלֹא ְדָבִרי� ַקל ָוח�ֶמר, �ְמי�ָ(ִעי

ָ(ִוד ֶמֶל8ְ ִיְ,ָרֵאל 6�ֶֹא ָלַמד ֵמֲאִחית�ֶפל 
ָרא� ַר�� ֶא6ָא ְ�ֵני ְדָבִרי� ִ�ְלָבד ְק

ַה�6ֵמד ֵמֲחֵבר� 4ֶֶרק , 6%�פ� �ְמי�ָ(ע�
ֶאָחד א� ֲהָלָכה ֶאָחת א� 4ָס�ק ֶאָחד א� 
ִד��ר ֶאָחד א� ֲאִפיל� א�ת ֶאָחת ַעל 
, %ַחת ַ;3ָה ְוַכ3ָה 0ָ�ִֶרי8ְ ִלְנָהג �� ָ;ב�ד

�ד ֶ�ֶ>ֱאַמר ָ;ב, ְוֵאי) ָ;ב�ד ֶא6ָא ת�ָרה
�ְתִמיִמי� ִיְנֲחל� ט�ב �, ֲחָכִמי� ִיְנָחל

ְוֵאי) ט�ב ֶא6ָא ת�ָרה ֶ�ֶ>ֱאַמר ִ;י ֶלַקח 
�  :ט�ב ָנַתִ�י ָלֶכ� ��ָרִתי %ל ַ�ֲעזֹב

4ַת 3ֶ�ַַלח , ַ;8ְ ִהיא ַ(ְרָ;� ֶ�ל ��ָרה) ד(
�ָרה ִ�ְ�ֶ�ה ְוַעל �103ֹאֵכל,3ְ�ַ ��ַמִי 
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ÏÎ‡˙ ÁÏÓ· ˙Ùמזלות נוצר ' דע כי יש ב'  וגו
ל "מז' הויות גימ' ונקה ובכל מזל יש בו ג

ב "הויות שה� י' והנה פת הוא לח� שה� ג
' כ ג"נוצר והנה במלח יש ג' אותיות וזהו בחי
הויות אשר ' גב אותיות ב"הויות וה� י

. מזלות יבא ל8 מזו)' ומזווג אלו הב" ונקה"ב

Bַב��ָרה ָה'ֶר� ִ�יָ�) ְוַחֵ:י ַצַער ִ�ְחֶיה 
%ָ�ה ָעֵמל ִא� %ָ�ה עֶֹ,ה ֵ;) %ְ�ֶרי8ָ 
ְוט�ב ָל8ְ %ְ�ֶרי8ָ ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה ְוט�ב ָל8ְ 

  :ָלע�ָל� ַהָ�א
ְו%ל , %ל ְ�ַבֵ<� ְ"ד�6ָה ְלַעְצְמ8ָ) ה(

 ְו%ל ,י�ֵתר ִמ36ִ�ֶד8ָ ֲעֵ,ה, ַ�ְחמ�ד ָ;ב�ד
�ְלָחָנ� ֶ�ל ָ,ִרי ְלָחְנ8ָ , ִ�ְת%ֶ�ה ְל�� �/�ֶ

�ְלָחָנ� ְוִכְתְר8ָ ָ"ד�ל ִמִ;ְתָר , ָ"ד�ל ִמ/�
ְוֶנֱאָמ) ה�א ַ�ַעל ְמַלאְכ8ָ�ְ ֶ�ְ:6ֶ�ַ� ְל8ָ 

6ֶָת8ָ   :ְ,ַכר 4ְע�
ְ"ד�ָלה ��ָרה י�ֵתר ִמ) ַהְ;ה�ָ>ה �ִמ) ) ו(

ַה3ְַלכ�ת ִנְקֵנית ִ�ְ�לִֹ�י� ֶ�, ַה3ְַלכ�ת
ָ>ה ְ�ֶעְ,ִרי� ְו%ְרַ�ע, 104ַמֲעל�ת , ְוַהְ;ה�

�ְ�מ�ֶנה  �ְוַה��ָרה ִנְקֵנית ְ�%ְרָ�ִעי
�ִ�ְ�ִמיַעת , ְ�ַתְלמ�ד, ְוֵאל� ֵה), ְדָבִרי
, ְ�ִביַנת ַה6ֵב, ַ�ֲעִריַכת ְ,ָפָתִי�, 105ָהאֶֹז)

, ְ�ִ,ְמָחה, ַ�ֲעָנָוה, הְ�ִיְר', ְ�ֵאיָמה
ְ�ִדְק(�ק , 3�ִ�ְ�� ֲחָכִמי�, ְ�ָטֳהָרה
�, ְ�ִי/�ב, ְ�ִפְל4�ל ַהַ�ְלִמיִדי�, ֲחֵבִרי
, ְ�ִמע�ט ְסח�ָרה, ְ�ִמְ�ָנה, ְ�ִמְקָרא

Bט ֶ(ֶר8ְ ֶאֶר�, ְ�ִמע�ט ַ�ֲענ�ג, ְ�ִמע
ְ�ִמע�ט , ְ�ִמע�ט ִ,יָחה, ְ�ִמע�ט ֵ�ָנה

                                                                             

‰˙˘˙ ‰¯Â˘Ó· ÌÈÓÂ � כי המי� ה� חסדי
המתפשטי� לאי) תכלית אלא שהבוצינא 

ג שבאמא נות) לה מדה "דקרדוניתא שה� ה
י מדה שה� הגבורות שנותני� " עÌÈÓÂש "וז

  :ה"ז מהרב זלה"ג. ˙˘˙‰בה� מדה 
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˙ÂÏÚÓ ÌÈ˘Ï˘· ˙È�˜È� ˙ÂÎÏÓ‰ . הנה כבר
ידעת כי כל עיקר מעלות השכינה היא 
' כשהיא בזיווג ע� בעלה הזעיר והנה י

א וספר "שזה ש� המיוחד לז(ה "אותיות דש� מ

י "ב של אדנ" וי)ואו הא,הא,יוד: כא" אותיות אלו
: ספר כא" יב אותיות אלו. ש� המלכות(

שה� (י "ה אדנ"הוב וי" הרי כ)נו" יוד ,דלת,אל�

'  פשוט ה� ח)'ה ושכינ"יחוד קוב, ""זו, מ"תו
מעלות ממש אשר המלכות ' אותיות הרי ל

�  :ל"ז מהרב ז"ג. עולה ומתעלה בה
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ÌÈ˙Ù˘ ˙ÎÈ¯Ú· ÔÊÂ‡‰ ˙ÚÈÓ˘· . העני) הוא
וזה הרמז (ג "שמות ס' כי אמא עילאה היא ה

 והנה )אוז"' ה גימ" סג עפ אוז" כי"כא" ה אוז" ה
כנפי ' ו כמני) ושט וה"ג עולה שט"פ ס"ה

ריאה מאירי� בה� וממתיקי� אות� בסוד 
גבורה ' ריאה גימ(קריאתה ריאה שמאירה 

יורד דר8 ' ) שהי"ס המ" וז)ושורשה בבינה
ה "קנ' וה� לא לקחו אותו בבחי' ) ה"הקנה ק

ו הע� "ה שט"ט בלבד וזש"וש' אלא בבחי
לה� כצפיחת ' ולזה לא היבלתי מיתוק 

וחסר קצת בסו= . ש אלא לשד השמ)"בדב
  :ל"ז מהרב ז"ג. העני)
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ֶ�ֱאמ�ַנת , ְ�ֵלב ט�ב, ְ�ֶאֶר8ְ 4ַ%ִי�, ְ,ח�ק
�ַה3ִַ;יר ֶאת , ְ�ַקָ�ַלת ַהִ:	�ִרי), ֲחָכִמי
ְוָהע�ֶ,ה ְסָיג , ְוַהAֵָמַח ְ�ֶחְלק�, ְמק�מ�
, ְוֵאינ� ַמֲחִזיק ט�ָבה ְלַעְצמ�, ִלְדָבָריו
ת א�ֵהב ֶא, א�ֵהב ֶאת ַה3ָק��, 'ה�ב

א�ֵהב ֶאת , א�ֵהב ֶאת ַה0ְָדק�ת, ַהְ�ִר:�ת
�, א�ֵהב ֶאת ַה��ָכח�ת, ַה3ֵיָ�ִרי

ְולֹא ֵמִגיס ִל�� , �ִמְתַרֵחק ִמ) ַהָ;ב�ד
נ�ֵ,א , ְוֵאינ� ָ,ֵמַח ְ�ה�ָר'ה, ְ�ַתְלמ�ד�

�ַמְכִריע� ְלַכ= ְזכ�ת, ְבעֹל ִע� ֲחֵבר� ,
�ַמֲעִמיד� ַעל , ֱאֶמת�ַמֲעִמיד� ַעל ָה

���ֵאל , �ִמְתַיֵ/ב ִל�� ְ�ַתְלמ�ד�, ַהָ/ל�
ַה�6ֵמד ַעל ְמָנת , �ֵמִ�יב ��ֵמַע �מ�ִסי=

, ְלַל3ֵד ְוַה�6ֵמד ַעל ְמָנת ַלֲע,�ת
, ְוַהְמַכֵ�) ֶאת ְ�מ�ָעת�, ַה3ְַחִ;י� ֶאת ַר��

ָהא ָלַמְדָ� , ְמר�ְוָהא�ֵמר ָ(ָבר ְ�ֵ�� א�
ָ;ל ָהא�ֵמר ָ(ָבר ְ�ֵ�� א�ְמר� ֵמִביא 

�6ָה ָלע�ָל ֶ�ֶ>ֱאַמר ַו�ֹאֶמר ֶאְסֵ�ר , ְגא�
  :ַל3ֶֶל8ְ ְ�ֵ�� ָמְרְ(ָכי

ְ"ד�ָלה ת�ָרה ֶ�ִהיא נ�ֶתֶנת ַחִ:י� ) ז(
, ְלעֶֹ,יָה ָ�ע�ָל� ַהֶ?ה �ָבע�ָל� ַהָ�א

�ְלָכל ֶ�ֶ>ֱאַמר ִ;י  �ַחִ:י� ֵה� ְלמ�ְצֵאיֶה
ִרְפא�ת ְ�ִהי ְלָ�ֶר8ָ , ְוא�ֵמר, ְ�ָ,ר� ַמְר4ֵא

ֵעB ַחִ:י� , ְוא�ֵמר, ְוִ�<�י ְלַעְצמ�ֶתי8ָ
ָ/ר , ִהיא ַל3ֲַחִזיִקי� ָ�� ְות�ְמֶכיָה ְמא�

ִ;י ִלְוַית ֵח) ֵה� ְלרֹא8ָ�ֶ ַוֲעָנִקי� , ְוא�ֵמר
ִ�ֵ�) ְלרֹא8ָ�ְ ִלְוַית , ְוא�ֵמר, 8ְָלַגְרְ"רֶֹתי

Fָי ִבי , ְוא�ֵמר, ֵח) ֲעֶטֶרת ִ�ְפֶאֶרת ְ�ַמְ"ֶנ;ִ
�, ִיְר�� ָיֶמי8ָ ְוי�ִסיפ� ְל8ָ ְ�נ�ת ַחִ:י

אֶֹר8ְ ָיִמי� ִ�יִמיָנ� ִ�ְ,מֹא�ָל� , ְוא�ֵמר
ְוא�ֵמר ִ;י אֶֹר8ְ ָיִמי� , עֶֹ�ר ְוָכב�ד

, ַחִ:י� ְוָ�ל�� י�ִסיפ� ָל8ְ ְוא�ֵמר�ְ�נ�ת 
�  :ְ(ָרֶכיָה ַ(ְרֵכי נ�ַע� ְוָכל ְנִתב�ֶתיָה ָ�ל�

� ַרִ�י ) ח(�ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְיה�ָדה ִמ/
ַה>�י ְוַה;ַֹח , ִ�ְמע�) ֶ�) י�ָחִאי א�ֵמר

ְוָהע�ֶ�ר ְוַהָ;ב�ד ְוַהָחְכָמה ְוַהִ?ְקָנה 
Aְֵוָנֶאה ְוַה �יָבה ְוַהָ�ִני� ָנֶאה ַל0ִַ(יִקי

�ֶ�ֶ>ֱאַמר ֲעֶטֶרת ִ�ְפֶאֶרת ֵ,יָבה , ָלע�ָל
ֲעֶטֶרת , ְוא�ֵמר, ְ�ֶדֶר8ְ ְצָדָקה 3ָ�ִֵצא

�, ְזֵקִני� ְ�ֵני ָ�ִני� ְוִתְפֶאֶרת ָ�ִני� ֲאב�ָת
ְוא�ֵמר ִ�ְפֶאֶרת ַ�ח�ִרי� ;�ָח� ַוֲהַדר 

ְוָחְפָרה ַה6ְָבָנה , ְוא�ֵמר, הְזֵקִני� ֵ,יָב
�ב�ָ�ה ַהַח3ָה ִ;י ָמַל8ְ ְיהָֹוה ְצָבא�ת 

  :ְ�ַהר ִצ:�) �ִביר�ָ�ַלִי� ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָ;ב�ד
ֵא6� , ַרִ�י ִ�ְמע�) ֶ�) ְמַנְסָיא א�ֵמר) ט(

�, ֶ�ַבע ִמ(�ת 3ָ�ֶנ� ֲחָכִמי� ַל0ִַ(יִקי
  :מ� ְ�ַרִ�י �ְבָבָניו;�6ָ� ִנְתַקְ:

4ַַע� %ַחת , 'ַמר ַרִ�י י�ֵסי ֶ�) ִקְסָמא) י(
, ָהִייִתי ְמַה8ְ6ֵ ַ�ֶ(ֶר8ְ �4ַָגע ִ�י 'ָד� ֶאָחד

�'ַמר , ְוֶהֱחַזְרִ�י ל� ָ�ל��, ְוָנַת) ִלי ָ�ל�
, 'ַמְרִ�י ל�, ַרִ�י ֵמֵאיֶזה ָמק�� 'ָ�ה, ִלי

ָלה ֶ�ל ֲחָכִמי� ְוֶ�ל ס�ְפִרי� ֵמִעיר ְ"ד�
ַרִ�י ְרצ�ְנ8ָ ֶ�ָ�ד�ר ִע3ָנ� , 'ַמר ִלי, 'ִני

 �ִ�ְמק�ֵמנ� ַוֲאִני ֶאֵ�) ְל8ָ ֶאֶל= ֲאָלִפי
, ִ(ְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִני� ט�ב�ת �ַמְרָ"ִל:�ת

'ַמְרִ�י ל� ִא� %ָ�ה נ�ֵת) ִלי ָ;ל ֶ;ֶס= 
י� ט�ב�ת �ַמְרָ"ִל:�ת ְוָזָהב ַוֲאָבִנ

�, ֵאיִני ָדר ֶא6ָא ִ�ְמק�� ��ָרה, ֶ�ָ�ע�ָל
ְוֵכ) ָ;ת�ב ְ�ֵסֶפר ְ�ִה6ִי� ַעל ְיֵדי ָדִוד 

ט�ב ִלי ��ַרת 4ִי8ָ ֵמ%ְלֵפי , ֶמֶל8ְ ִיְ,ָרֵאל
ֶא6ָא ֶ�ִ�ְ�ַעת , ְולֹא ע�ד, ָזָהב ָוָכֶס=

 ְמַלִוי) ל� ְל'ָד� 4ְִטיָרת� ֶ�ל 'ָד� ֵאי)
לֹא ֶכֶס= ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִני� ט�ב�ת 

�ַמְרָ"ִל:�ת , �ֶא6ָא ��ָרה �ַמֲעִ,י� ט�ִבי
ְ�ִהְתַה6ְֶכ8ָ ַ�ְנֶחה א�ָת8ְ , ֶ�ֶ>ֱאַמר, ִ�ְלָבד

ְ�ָ�ְכ8ָ�ְ ִ�ְ�מ�ר ָעֶלי8ָ ַוֲהִקיצ�ָת ִהיא 
ָ�ע�ָל� ,  ַ�ְנֶחה אָֹת8ְְ�ִהְתַה6ְֶכ8ָ, ְתִ,יֶח8ָ

, ַ�ָ<ֶבר, ְ�ָ�ְכ8ָ�ְ ִ�ְ�מ�ר ָעֶלי8ָ, ַהֶ?ה
, ָלע�ָל� ַהָ�א, ַוֲהִקיצ�ָת ִהיא ְתִ,יֶח8ָ

� ְיהָֹוה , ְוא�ֵמר ִלי ַהֶ;ֶס= ְוִלי ַהָ?ָהב ְנא�
  :ְצָבא�ת

ֲחִמָ�ה ִקְנָיִני� ָקָנה ל� ַהָ<ד�� ) יא(
��ָרה ִקְנָי) , ְוֵא6� ֵה), ָלמ�ָ�ר�8ְ ה�א ָ�ע�

%ְבָרָה� , ָ�ַמִי� ָו'ֶרB ִקְנָי) ֶאָחד, ֶאָחד
ֵ�ית , ִיְ,ָרֵאל ִקְנָי) ֶאָחד, ִקְנָי) ֶאָחד

, ִ(ְכִתיב, ��ָרה ִמַ>ִי). ַה3ְִקָ(� ִקְנָי) ֶאָחד
ְיהָֹוה ָקָנִני ֵראִ�ית ַ(ְר;� ֶקֶד� ִמְפָעָליו 

� ָו'ֶרB ִמַ>ִי) ִ(ְכִתיב ;ֹה 'ַמר ָ�ַמִי, ֵמ'ז
ְיהָֹוה ַהָ/ַמִי� ִ;ְסִאי ְוָה'ֶרB ֲהדֹ� ַרְגָלי 
 �ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶ�ר ִ�ְבנ� ִלי ְוֵאי ֶזה ָמק�

ָמה ַר�� ַמֲעֶ,י8ָ ְיהָֹוה , ְוא�ֵמר, ְמנ�ָחִתי
6ָ� ְ�ָחְכָמה ָעִ,יָת ָמְל'ה ָה'ֶרB ִקְנָיֶנ8ָ�; .

ִ(ְכִתיב ַוְיָבְרֵכה� ַו:ֹאַמר , ָרָה� ִמַ>ִי)%ְב
 �ָ�ר�8ְ %ְבָר� ְלֵאל ֶעְלי�) ק�ֶנה ָ�ַמִי

Bַעד ַיֲעבֹר , ִ(ְכִתיב, ִיְ,ָרֵאל ִמַ>ִי). ָו'ֶר
, ַע8ָ3ְ ְיהָֹוה ַעד ַיֲעב�ר ַע� ז� ָקִניָת

ְוא�ֵמר ִלְקד�ִ�י� ֲאֶ�ר ָ�'ֶרB ֵה3ָה 
ֵ�ית ַה3ְִקָ(� , ל ֶחְפִצי ָב�ְו%ִ(יֵרי ָ;

ָמכ�) ְלִ�ְב8ָ�ְ 4ַָעְלָ� ְיהָֹוה , ִ(ְכִתיב, ִמַ>ִי)
ְוא�ֵמר ַוְיִביֵא� , ִמְ<ָד� ֲאדָֹני ;�ְננ� ָיֶדי8ָ

  :ֶאל ְ"ב�ל ָקְד�� ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינ�
ָ;ל ַמה ֶ/ָ�ָרא ַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ) יב (

, לֹא ְבָרא� ֶא6ָא ִלְכב�ד�, ָלמ�ָ�ע�
;ֹל ַהִ>ְקָרא ִבְ�ִמי ְוִלְכב�ִדי , ֶ�ֶ>ֱאַמר

ְוא�ֵמר , ְ�ָראִתיו ְיַצְרִ�יו %= ֲעִ,יִתיו
  :ְיהָֹוה ִיְמל8ְֹ ְלעָֹל� ָוֶעד

ָרָצה ,  ַרִ�י ֲחַנְנָיא ֶ�) ֲעַקְ�ָיא א�ֵמר
, ִיְ,ָרֵאלַהָ<ד�� ָ�ר�8ְ ה�א ְלַז;�ת ֶאת 
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, ְלִפיָכ8ְ ִהְרָ�ה ָלֶה� ��ָרה �ִמְצ�ת
ֶ�ֶ>ֱאַמר ְיהָֹוה ָחֵפB ְלַמַע) ִצְדק� ַיְגִ(יל 

  :��ָרה ְוַיְאִ(יר
 

 


