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 מודעה
. היצה זה כמה שנים נאבד או C p g S  אחי ורעי! שאלה אסח >
 נגנב ספר אחד מספרי מויר כתיבת ידו הקדושה. בו כל כתבי הלקוטים מחידושי
 דרושי מושר אשר דרש בימי הנוראים ובימי התשובה. ענינים רבים כבר נדפס
 ממט נס׳ קול יעקב במגילת איכה. ונס׳ אהל יעקב בראשית . שמות . אבל
 עוד יש בו ללקט ולסדר ספר יקר ונכבד, ושמעת* כי הוא נמצא ביד דרשן אחד
 בסבל ווילנא. לא ידעתי מה שמו. ושם עירו. לכן עתירתי מאת השומרים
 אש בריתי אברהם עבדכם ואף את ברית יעקב מו״ר הצדיק נ״ע לסוס ולסמול
 על דבריו היקרים וכל מי שיהי׳ לו ידיעה מזה איה נמצא הכרך הזה למהר
 להודיעני ואשיג לאים מסירו אסר נחן. וישיב לי אח האבדה . למען עלהו לא
 יבול ס״ו. וזכויג ערר זיל יגן על הי*יש הזה אשר יעסה עמדי הצדקה הזאמ

 לו ולזרעו עד עולם . דברי המעתיר
 אברהם בערוש פלאהם »״« יק״ק טעזריטש.



 הסכמת הגאונים

 הרב הגאוךהגדול החסיד המפורסם הרב• הגאון מגדול החסיד הכומורסס
 .חאב׳׳ד דק״ק לבוב נ״י. האב״ד דק״ק ווארשה נ״י.

 יוס .בשורה הוא היום הזה. כי הנה יד מיס עמוקים עצה בלב-איש. ראשהדרשנים.
 שלוחה אלי.מאת ילידיהר3המגיד הדרשן ואכי כל ממשלי •משלים, כחכמה ומוהר
 המפואר מוה׳ אברהם בערוש סלאהם נ״י מ״מ השכל בישראל גדול שמו. מוה׳ יעקב דל מ״מ
 לק״ק שעברשין. אשר דעתו להוציא לאור דק״ק דובנא . ואיש ת3ונה ידלנה-הוא תלמידו
 חמדה גנוזה אשר לו באוצרו העוב מאת הרב החכם הנודע בשערים הרב המגיד ודרשן
 הגדול הנודע ביהודה וגדול שמו •בישורון מפואר מוה׳ אברהם דוב בערוש סלאהס ניי
 מהר״י דובנא זצ״ל ספר מחולק •לשערים. מ״מ דקיק שעברשין. הוא הדולה י ומשקה
 שער הדעת . שער . היראה כו׳ . והנה מתורת • רבו. בספריו אשר כבר הוציא לאור
 זכרתי ימים מקלס כאשר כבול הרב מוה׳ ועתה קם והתעורר להוציא לאור עוד ספר
 יאברהס בערוש הנ״ל נ׳׳י היה אתנו פה אסל מסבוריו היקפים . וקרא אומי נשם
 סמוך ־על שלחני. ובחיך אסל השיסים אמר ססר המרות וגם-הוא סכם ומבין מלעתו.
 לי כי יש תסת ילו מסברת יקרה הנ״ל . והוסיף הערות משלו . גם תנא ושייר
 ואנכי עוררתיהו אשר יראה להלפיסו. כי שיורי המדות. ויען כי -כבר אחמסי גברא
 ילעתי את .האיש ואת שיסו ובצחות• שכלו. וספריו היקרים. ורוח חכמים נוחה מהם .
 כי יעלה הריס ירל בקעות בעמקי הסקירות. וגס סבורי מלמילו המתהלך ללגל המלאכה
 להעיר ולעורר לב האדם לאהוב מישרים בנתיבות דככי רבו בארסות. סכמתו. כבר הם
 ולבסור במדות ישרות . ולעזוב את המגונות . לנו לעינים. על כן גם ידי תכון עמו להעיר
 וסנה מתה שמסתי. כי ראיתי אשר הרב לבב אסינוביי המתנדבים לסייע בידו. ואץ
 מוה׳ אברהם בערושהנילכבר הסל•,לעשותו. צריך לומר ששלילה לשום איש ישראל להסיג
 •:.ןשלב שמחתי כי הרב הנ״ל הוסיף •עליו גבולו לשוב להדפיס הספרים הנ״ל במתכונתם
̂ושלא במתכונתם לא במדינה זאת ולא במדינה  חכמה ועוב משלו . והוסיף הערות על 
 ספר המרות וקרא להם בשם שיורי המדות לאחרת בלי רשות הרב המחבר נ״י. או כשות
 וע״כ אליכם אישים אקרא. משכו וקחו ב״כ. שלא לנעיל דלת ח״ו בפני פעלא נובא.
 לכס המחברת הזאת להבין לברי חכמים וכל •המסייע בידו יתניך נסייעתא דשמיא

 וסידוחס . ולבי נכון ובעופ כי יאותו כבים כנפשות כל בית ישראל ונפש הבא עהיס
ש יום ה׳ י׳׳ב תמוז תרייע לפ״ק י א ר ה מ א ה י ו ל ו ח ו ב י ר ע י ש א ו 3 י י • י ר ו א  ל

 אשל יעשה בזדון להעלות על מכבש הדפוס 1

 אמ משפל היקל הזה לפזול להדפיסו בלא רוב בערוש מייזלש סופיק ווארשא יעיא,.
 רשות הרב המסבל ניי או ב״כ. לא במדינה

 זאח ילא במדינה אסרת. ולא על ידי שום ערמה בעולם. רק נוצל שאנס יאכל סריו.
 דגלי המדבר לכבוד סתורה ולומדיה.

 יום נ׳ יינ שנע תרייע פה לנונ.
 הצעיר־׳יוסף שאול הלוי נאטענזאהן אניד דקיק לגוב והגליל.

ח ספל;משרשו יחים. ומ״ג. ומ׳מ. וכעת יד שאול. ״ מ ה  בע



 הסכמת הגאונים
 הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם

 האב״ד דק״ק בייאליסטאק
 אורו עיני כי לאיתי ביל המריף הלב המגיל
 הללשן המפורסם לתהלה מהור״ל
 אברהם בערוש סלאהס נ׳׳י מ״מ פ״ק יציר
 םסר הפדות . אשל שובל מאת איש תי לנ
 פעלים מקבצאל הוא ניהו הלב הגדול בחולה
כ ע א יעקב זציל ג  ועבילה צליק יסול עולם מלנ
. והספר המלות 3 ק ע  ספל קול יעק5 ן,)הל י
 אשל הניס אסליו מאיל עיני נפשות הכמהים
 ותאבים להתקלב לעבולת אביט שבשמים. וסמא
 לסיי להליק מן הנסש כל מסלה וכל מלעה רעה
 והוא נולע בכל קצוי אלז כמה נסיש סילי׳ של
 הלב הצליק נ׳׳ע. באשל ל׳ ית׳ נתן לו בינה
 יתילה בסכמת הללוש. וכמוהו לא הנים איש
 נאהדולש ונאה מקיים כאשל אבותינו ספלו לנו
 צלקת מעשיו. ובעינינו לאינו סבוליו המלאים
 לוס לעת וילאת ל׳ . ועולה על כלם לבלי
 הספל המלות אשל בכתובים ביל הלב מוה׳
 אברהם בערוש ני׳. אשר לבליו כאש בועלים
 וככוכביס מאילים. להאיל לנו הללך נלך בה על
 היות נכון לסזות בנועם ל׳ ולבקל בהיכלו .
 והנה הלב מוה׳ אבלהס בעלוש הנ״ל כבל הוציא
 לאור עולםסיבולי רבו הצליל! ניע והוסיף משלו
 לברי׳ יקרים. וכמעשהו בס׳ אהל יעקב כן עשה
 נם בספר היקר הזה . כי עשה לו מעעמיס
 בהערות אשר סיברו לו יסליו. אשר יקראם
 בשם שיורי המדות והמה לברים אשר יאהבו
 סכמי לב. ואנכי ראיתי כמה פרקים מספר
 מכבל הזה . וראיתי כי הוא אוצר של יראת
 שמים . והמתנלגים בעם הקולש ישיתו לבם
 ללבר הזה לסזק יליו הרפית . ולהיות בתומכי
 נפשו למען יוכל להוציא תעלומה אורה. ואין
 צריך לומר שלא להשיג גבולו ס׳׳ו. שלא לשוב
 להלפיס ספ׳ זה בלא רשותו ורשות ב׳׳כ לא במלינ׳
 זאת ולא במלינה אסרת. וזכות התורה והעבולה
 אשר יתרבה עיי הגיון ספר זה היקר .והנכבל יגן
 על המסזיקי׳ ביל הרב העסבר נ״י להיות שכרם
 אתם ופעולת׳ לפני לי. כנפשה ונפש הכותב ומותם

 יום ל׳ כ״ו מרסשון תרטיז לפיק מעזריטש.
ק הנ״ל. ־ פ ו  רפאל יו״ט היילסרין ס

 אב״ד דק׳׳ק לובלין נ״י.
 כל סוגה בספרי רבותינו הראשונים ז״ל יראה
 כי המלות הטובות הנטועות בקרב הלבבות
 המס אשיות ויסולות אל התורה הקלושה . אשר
 לזאת אך מעט מהם מבוארים בתורת ה׳ יתי.
 יען כי הנעלר מהם ומעבע ארסומיהם לא לו
 מורס האלם. וכמו שלא מצרך האלם להורותו
 מהעניני' אשר טבע אנושי צריך אליהם. כן אך
 למומר להזהיר על יושר המלומ באשר הוא מצב
 אנושומו על מבל. ואם כי לא כמבאר במורה
 כל אסמ מהמלומ. עב״ז כל משכיל ימצא- כי
 המה נשואים באמרי המורה ובלברי הנביאי׳ ע״ה.
 ובקצמם נמייסלה אזהרה מפורש במורה . כמו
 השקר והרכילומ להיר. ולא מעמול על דם רעך
 ואהבמ לרעך כמוך . וכלומה מהעניני׳. יען כי
 היצר ישיא לב האלם ויאמר לו כי המלומ
 הנשסמומ המה בעורכי שלשנו. המה נצרכים
 למסיימו. נס להשאילו בכבולו. כי ינקום בשונאיו
 יכניעם מממיו. ע״כ הי׳ מהצורך אל המוה״ק
 להזהיר אמ האלם על עניני׳ כאלה. והנה בעוהיד
 בימינו אלה נשכתו ונעזבו סמלוש הישרות. עבשו
 הסלולות. עלו בהם מלולומ. וגס אלה המבוארי׳
 במורמ ח אין זכל למו . על כי נמשבו בעיני
 ההמון כלקלוקי מצומ.אשר זה סלק גלולי ישראל
 לבל . השלילים בעם . וגם אלה אשר יעטו
 עצמם במעטה קולש. קוראים" ללול לעצמם
 בעניניס אלו. וישלסו לשונם מפשי על כי לא
 ילעו במה יכשלון. וכל ספלי המלומ אשל
 מובלו מאמ הלאשוניס זיל לא הועילו למו.
 והמה מונמיס מממ מכסה קולי עכביש לא מגע
 בהם יל. הפעם ממומי ראימי אור כי יהל
 ממכמבו של הרב המפורסם הללשן הגלול מכס
 השלם מוה׳ אברהם בערוש םלאהם נ׳י מ״מ
 לק״קיסייעטרקוב וק״קשעברשין. הוא הגבר
 אשר במשק שפמיו ורומב לעמו סילר כמבי לבו
 הצליק הלרשן הגלול המפורסם ונולע ביהולה
' יעקב דובנא זצ״ל. ומיבר מהם ספר אהל ה ו  מ

 יעקכ על המורה. והוסיף עליהם הערומ יקרומ.
 עתה הוא מביא לבית הלפוס ססר הטדות מאת
 רבו הצליק ניע . והוא הוסיף ועשה לו משבצות
 זהב. הערות על ססר המתת . אשר בשם
ר ללייטגמא •קראם שיורי הטדות. וביקש ממני הסכמתי פ ס  שתמי מאל כי אולי ימשנ זה ה

 םלשה. וינהרו בית ישראל לשאוב מבאר יעקב מים טהורים . וסלילה סלילה להשיג גבולו שנ
 הרב המחבר נ״י. שלא לסזור להלסיס ס סר זה בלא רשותו לא במלינה זו ולא במלינה אסרת.
 שלא לעטר על אזהרמ שוה״ק לא משיג גבול רעך. ול׳ יטע בלבנו מורמו. ויראמו הטהורה .

ד למנלי ל׳ פיק לובלין יום ג׳ ך׳ שבט שנת מרי׳׳ט לפיק. ב ש ע פ  מ

 הק׳ יו*ע העשיל אשכנד.



 אגרת
 טאת כבוד הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם׳. מוחי מרדכי זאב איטעגר
 נ״י לנצח. בעהמ״ח מפרשי הים ושו״ת-מאמר מרדכי ושארי ספרי יקרי׳.

 בעזה״י יום ר מש״ק ס• טכת תמויז לפ״ק לבונ.

. ס י ם. ברוחו פי שנ י  שלום וברבח ושנות חיים. לנאה חרש נאה מקי
ה ומוסר תוכחות . רוקח מ כ  מבשר צדקיח. ודובר צחות. דעת ה
. לרפאות הולי נפשות בשובה ונחת . ח״ה ידידי  מעשת מרקחת
. י ״  הרב המגיד המפורסם מוח׳ אברהם בערוש פלאהם נ

 מ״מ רקיק שעברשין.

 שוש אשיש ותגל גסשי בראותי מכתב יקרתו כי יש תקוה לראות דברי קהלת
. מגיד מישרים. מישר הדורים.  יעקב. הוא הרב מהר״י דובנא זיל הגורע בשערים .
. ב ק ע ל י ו  בתוכחות ומוסרים. וכבר האיר לארץ ולדרים. בספרים היקרים. ק
ל יעקב . אמנם עוד נשאר אחריו ברכה . שמורה וערוכה. כלילת יופי. כלול ה א  ו
 בהדרו. בחכמת מוסרו. אשר דרוש דרש ללמד בני יהודה מדות ישרות. והיו למאורות.
 לפקוח עינים עוורות . ומתרדםת הזמן להיות נעורות. הכי קרא אותו בשש ספר חמדות
 כי הוא לחם חמורות . אוכליו ישבעו. ומצא להם כדי מדתם. להבין דברי חכמים
 וחידתם. ליישר ארחותם. ולסקל מסלתם. והנה זכרתי ימים מקדם בהיות מעכית בצל
 קורתי. רבת שבעה לה נפשי מדבריו. בשמעי אמריו. כי נעמו. — ומאד היי הדבר
 נפלא בעיני כי עברו ימים . וחלפו זמנים . ולא שמעתי אם מעב׳׳ת ישלים נדרו. להפיץ
 אמרו. כל שפוני ממוני אוצרו. אשר יתענג במו כל איש אשר רוח אלקים בקרבו.
 ועתה שש אנכי על אמרתו. כי כבר החל לעשותו. לסדרו על מכונתו. והוסיף חכמה
ת. והנה לפאר  וטוב בהערות יקרות. כספיר מאירות. אשר קרא להם בשם שיורי חמדו
 ולהדר מלאכתו. ולהעיד על יקר הספר ותפארתו. שפת יתר הוא. כי מ׳ עור לא ראה
 מאורו עלי ספר אהל יעקב אשר הוציאו לאורו. כי רוח מבינתו עליו מרחפת . יפעת
 זהרו עליו מעיפסת. ובלי ספק כמעשהו בראשון כן מעשהו בשני. במעיל ההוד
 מעטהו. ובצניף ההדר יצנפהו. יהי שכרו אתו ופעולתו לפניו. יראה שכר טוב בעמלו.
. אשרהו אשר דבר יקר כזה בא לחבלו. יברך ד׳ אותו לרגלו. ועל דבר אשר ו  אשרי ל
 דרש מאתי לנדור גדר בפני עושי עולה. לבל ישחיתו את נחלתו. להדפיס! שנית כלא
 רשותו• הלא לא יחרוך רמי׳ צידו. כי בכלל ארור הוא. ארור מםיג גבול רעהו.
 וחלילה חלילה לשוס אחד מב״י לשוב להדפיס הספר היקר הזה לא במדיגתגו ולא
 במדינה אחרת . במתכונתו ושלא במתכוגתו. בלא רשות הרב המחבר שיחי׳. או רשות
 מב״כ. ונוצר תאנה יאכל פריה. וזרים לא יבוזו חילו. יהי שלום בחילו. שלוה באהלו.

 בעתירת ידידו. מוקירו ומכבדו. דורש שלומו באהבה.

 הק׳ מרדכי זאב איטינגר.

 נעהמיח ס׳ מפרשי חים ומגן גבורים ושרת מאמר מרדכי.



 הע0מת
 הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם האב״ד דק״ק וואלקאוויםק נ״י.

 הנה יד שלוקה אלי מאמ כמד ידידי. גבר מכם בעוז הלב המגיד מופלג ושנון דרשן מפיאר
 ומפורסם מוה׳ אביהם בערוש פלאהם נ׳׳י מ״מ דקיק שעברשין אשר ממ ד׳ נססה
 בו לחרוט בספר בעע ברזל ופופרמ אמ ספר המרות אשר אמו בכמוגים מאמ רבו הרב הגדול
 לאש הדרשנים . משוש דורו ועמו. כקיש מוה׳ יעקב דובנא ניע. וחלמידו הרב מוה׳
 אברהם בערוש ני׳ הנ״ל הוסיף עליו הערומ יקרומ ערבים ונעימים באורים נפלאים במקראי
 קודש ואגדוח חז׳ל. וכעמה נדרשמי מאמו לשלוח לו הסכממי פל ספר כמב איש ידידי .
 ונפשי יודעמ מאד כי כמו אשר דברי רבו נ׳׳ע נאמנו מאד כי יקלו עשחונותיו, רבים ממאוים
 למטעמומיר. חכו מנמקים . וניבו שעשועים . כן וכן ידעמי מאז אמ ידידי הרב מוה׳
 אברהם בערוש ניי הנ״ל כי מין ערכו. נועם דבריו. וצמומ לעיוניו ימדיו הם חמים יעלו
 סן וכבוד לפאר דברי רבו ז׳יל . לכן בשמשמ לבבי אביעה מהלמו . בעדמ ישורון אשמיע
 מפארתו. אשרי ההומכו ומעוררו. וארור האיש אשר ישלש בעילמה ידו לשיב ולהדפיס ספל
 אחד מספריו הטהורים בממכונמו ושלא בממכונמו בלא רשומ הרב הממבר שימי׳ בנעימים •
 לא במדינחנו ולא במדינה אמרח. ודי יברך עמו ושרידיו. החרדים על דבריו. כנפש המדבר.

 ליקר מפארח המחבר . וליקר כל דורשי מושי׳ ושומריה .
 יום ו׳ עש״ק סי׳י תמוז ויראת מאלקיך לפיק .

 נאס ברוך מרדכי ליבשיץ שופ״ק וואלקאורשק

 התנצלות הרב המחבר ואזהרתו.
 מה מאד יהמו יכמרו מעי על הסבורים היקרים אשר הוצאמיס מחחמ יד•. םלממיס מעל פני
 ימהלכו באשר יההלכו. ימורו למו מקום לעלומ שמה על מזבש הדפיס. ומשם יפרדו
 וישלחו פארוח בממנוס ישורין. והיי בביאם אל בימ מאהבי. אל יודעי הפר ומביני מדע .
 ובכל לב יהגו במו. ועיניהם יראו זרומ . לשון עלגים. לא כמדבר צסומ . אל נא משימו
 עלי מטאמ . כי לא כימים הראשונים הימים האלה לפני. כי בימי עלומי הייתי בעצמי המביא
 לבימ הדפוס . והסיורים היקרים אשר הוצאמי לאור בימי חורפי נממי עליהם שבעה פינים.
. אין  והיימי אני המגיה והמשגימ לבלי להשאיר כל שגיאה . לא כן עשה כי שיבה זרקה בי
 בכסי להעמיס עלי עבודמ עבודה לנסוע לביש הדפוס ולהשגימ מל ההדפסה. ואם יאמר האומר
 הלא אין דפוס בלא בעל מגיה. אבל אנכי ידעמי האממ כי ספר כ״י אין ביד אמר להגיה אומו
 כי אס המחיר בעצמו. ולזאמ'אבקש מאמ אמינו עדח ד׳ שיחיו. לבלי ירים איש אמ ידו
 לשוב להדפיס ספר מחבורי היקרי׳. מלבד מה שגדרה המירה הקדושה בקללח אלקי' אלול
 משיג גבול רעהו. אבל עוד זאת כי ישארו השגיאומ ללורומ עולם. והי׳ המפץ למלאומ ידו
 לשוב להדפיס ספר אחד יודיעני מזה. ואשלח לו אייה ההגהות והתיקונים . ואתה מרום לעולם
 היה נא בעזרי. אמץ נא זרועי. מזקני נא הפעם . למען אוכל לעבוד עוד עבודת הקודש .
 כאשר אלקים למדתני מנעורי. וגס עד זקנה ושיבה היה זרועי אף ישועתי. למען אוכל
 להשלים השבורים הטובים אשר החלומי. ולהדפיסם בעצמי להגיה אומם בעין ממלמי. בזכות

 אבומי הקדושים . דברי המיימל לישועמד׳ ומסדועל יראיו.
 יום ד׳ כ״ו מרמכין:ת״ר לפ״ק מעזריטש.

 אברהם בערוש סלאהם מ״מ פ״ק םנ״ל •
י טינץ ״ ר ה מ  נין ונכד להגאון מוה׳ שאול וואהל והגאון מהרימ סאדווא ן
ן ז״ל. י י ם  ומגזע הגאון קדוש ד׳ מוה׳ אברהם אבוש אב׳׳ד דקיק םרנקסורט ד
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 שער• פרק ו 1זתפלה קט
י על כל החיים המהלכים תחת השמש לתת לך שארית ותקוה בהשתמש בו בענינים ת  י

 נכבדים רוחניים דברים• העומדים כרומו של עולם. והיא מלאכה יקרה ודקה עד פאר.
 כמאמר (חהלים קמ״ט) וחרב פיפיות בידם. כי זאת נחלת עם ד׳ כי בפיהם ובדבר שפתיהם
 יש־ כח נסלאלנתוש-ולנתוץ כל המסיים המבדילים כינינו ובין אלקינו ולבנות ולנטוע
 נטעי נעמנים בהעללטות העליונים. יעשו שורש למטה ופרי למעלה. כמה על.האדם
 להזהר בשמירתו שלא לקלקל מלאכתו וסגולתו. וכבר יש מן החכמים האלקיים שאמד
. והוא לסבת בי הטעמים הנזכרים. אם  אלו הוינא בטורא דםיני הוד• בעינא תרי פומי
 מפני חשיבותו וקדושתו ומעלתו.י ואם מפני קלות הפסדו. כאשר האדם יפצה פיהו
 אל דברי הבאי. — וכי תאפר בלבבך א׳׳כ אין לחוש רק מהיום ההוא והלאה. כי
 ע״י הדברים בטלים• אשר יבטא־נשסתיו עתה הוא מקלקל ומהלל את סיו אל מה שילמוד
 ויתפלל אח״כ . אבל לא מה אשר למד כבר . אמנם הכמינו דל האמתיים אמרו כי
 למפרע הוא מפסיד. וננד כל דבור אשר יצא מפיו לבטלה יצא ממנו למולו דבר מן
 התורה אשר למד כבר. (ג) א׳כ איפוא יפה בארו ז״ל ודברת בם ולא בדברים בטלים.

י  שיורי הטדות ב
 (ג) הוא שאמרו מדל(אבות גי) מסורת סייג לתורה. מעשרות סייג לעושר כוי י יסיים
 ואמר סייג ״ לסכמה שמיקה . הפך אמ הסדר . ולא אמר כאשר במסלה שתיקה סייג לסכמה .
 אבל הס הם הדברים שאמרנו. והנם מבוארים בדברי רבותינו זיל(במד׳ שיר א׳ על מאמר לריס
 שעניך טובים) מה השמן• הזה הכוס מלא שמן. ונפל לתוכו טפה של מיס . יוצאה כנגדה טסה
 של שמן. כך אס נכנס דבר של תורה ללב , אס׳כ נכנס ללב דבר של לצנות. יצא כנגדו דבר
 שלי תורה . לכך יפה אמרו ודברת בם בתנאי שלא תדבר אחיכ דברים בטלים . כי אז משחית
 ואז תפסיד את המ׳יע שכבר קייממ ודברמ בס . כי מקיא אומםמוצה . לכן יפה רמזו זיל
 בשנותם את טעמם בענין השתיקה. כי כל הנדרים אשר הזכירו תפלה הגדר קודם. המקיף
 קודם אל הניקף. מסולת סייג לחורה. מעשרות סייג לגושר . כי אם יתן מעשר יתעשר .
 לא כך בשקיקה כי היא:סייג וגדר אל החכמה אשל למל שלא תצא מלבו. לכן יפה אמרו

 סייג לחכמה שלמדת השתיקה שאסליה . —
 וטהורים אמרי נועם מפי כבוד ידידי הגאון הססיד מוסלי״נו ליפמאן ממעזליטשינ׳י
 בבאור מאמר עמוס די כיהנה יוצר הרים ונורא לוס ומגיד לאדם מה שיסו. ואין קשר ויחש
 אל הענינים האלה אשר סרט . ורזיל אמרו(סגיגה ה׳ בי) ומגיד לאדם מה שיסו אפילו שיסה
 יתירה בין איש לאשתו מגידים לובשעמ הדין. אמנם הכמוב בעצמו בא לבאר ולהסביר הדבר
 אל. אזני השומע לבל יתפלא על הפלגת האזהרה פל שמירת הפה והלשון. מה בכך אס ידבר
 דבר״. לצורך או שלא לצורך. וכי יש כס בדכל שפתים לפשות רושם בעולם׳׳. להרע או
 להטיב.. ע״ז בא הכתוב לתת דמיון על הדבר הנפלא הזה . כי הנה היותר פסות אשר בחלקי
 המציאותי. היא הרום . כי אינו רק רוס. לא גשם . ועכ׳׳ז ראה נא אמ אשר יעשה גם הוא
ן הרושם גם בעצמיים היותר.מורגשים וסזקים. כמאמר (מלכים א׳ י״ט) ומס גדולה וםזק  מ

 מפרק הרים ומשבר סלעים. א׳׳כ כבר תוכל להאמין כי כוס פיך ודנר, שפתיך יעשה״ג׳כ רושם
 בעולם לצד מן הצדדים . וזהו כ׳ הנה יוצר סרים. וכולא לוס. ובזה הוא מגיד לאדם מה
 שיסו. בזה כבר בירר לו שיש לו לדעת כי דברי פיהו גם כי בעיניו נראים כדבר הבלתי

 מורגש. אבל עוף השמים יוליך את הקול ויעשה שמה מה שיעשה . ודפס״ס . —
 .הוא. מה שאמר המלך הסכם ע״ה (משלי אי) סכמות בסיץ תרונה בכסובות תתן קולה
 כוי בפתסי שערים בעיר אמריה תאמר. עד מתי פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם י
״0 יי אורי וישעי  התבונן עומק מליצתו הנפלאה כי היא ע״דשאמר אביו הםסילע״ה (תהלים כ
. ׳  ממי אירא ד׳ מעוז סיי ממי אפחד. בקרונ עלי מרעים כוי. עד. אםת שאלתי מאת ד׳ ט
 שבתי בבית ד׳ כל ימי סיי כוי. כ׳ הנה הבורא ית׳ ברא את האדם כעולם הקטן ע״ד בריאת
 עולם הגדול. אשל .תסלת הווייתו מאמע יסודות . והרכיב מציאותו וברא בו מרה אדומה
 לעומת האש. הלם ׳לעומת הרוס. סליסה הלבנה לעומת המים המרה השסורה לעומת העפר.
 (עיי רעיי מהימנא סנסס רל״ד בי) וברא בו המשה חושים. ומהם נמשכים ומתאספים כל
 התאוות והשמדות אשר נעולם. והאלקים עשה אח האלם ישר נאת . שיתנהג עם המומים
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 שער פרק ו התפלה
 ני בדברו דברים בטלים הוא עובר על ודברת בם שקיים נבר . איננה לא נזהר בהם
 שלא להפסידם . הוא שאמר החנם עיר, (משלי הי) בני לחכמתי הקשיבה נו׳ לשטור
 מזמות ודעת שפתיך ינצורו. כי הבולם פיו מדברים בטלים חנמתו שמורה . וכאמור
 יפתח השער תצא חכמתו לריק כטשפט אוצר אשר שעריו סתיחיס. וזה הוראת מאמר
 ודעת שפתיך ינצורו. ראה שיהיו השומרים עומדים על משמרתם לשמור הדעת
 והחכמה, והעליון ישמרנו ויחיינו. באור תורתו יאירו עינינו . עד יהיו רואות את

 מורנו. במהרה בימינו אמן:

 שיורי הטחת
 כמעשה הרופא החכם המרכיב סמים מסולפים בסגולותיהם וחלוקים במשקליהם משקל גרה
 מזה . וכאיסר מזה. כן הרכיב הבורא ית׳ את האדם בחושים שונים אשר בהם יתקן הנהגתו.
 ובמו אשר האברים החצוניים הנראים נבראו בו ע״ד כלל. ר״ל העיניס לראות בהם . לא שהס
 מיוחדים לראות רק דבר זה. כי הבחירה בילו לראות כל מה שיזדמן לו לנגד עיניו . לראות
 המראות לשמוע הקולות הערבות לטעום המטעמים. וכן כל החושים . כן השישים הפנימיים
ה ג  נבראו אך בדרך כלל. כמו כן האהבה נטוע בלב. אבל לא נרשם לו במזג הרכבתו י
ס  שיאהוב ומה אשר ישנא . כ׳׳א שיבחור לו לעצמו הדברים הנכבדים לאהבה אותם. וכן כ
 הרחמים ופס האכזריות . הגאוה והענוה הרצין והכעס וזולתם אשר כבל אמרנום לפניך
י אין לבר שאין לו מקום . והאלם ים בלבו הבחירה עליהם להשתמש בהם כסי אשל  למעלה ב
ן  יבחור. ולע כי כ8כר שאין כח בעיניס לראות פנים ואחור . ולאזנים לשמוע כ׳ קולות . כ
 אין באפטר אל הלב לאהוב יושר מאחל • כי האהבה האמתית שהיא מצל המעלה לא תקום
 ולא תהיה השנים . כמ׳ש החכם במאמר הח׳ מספר המלות וזה מבואר בלברי הראשונים ז״ל

pt< ומעתה הנה משפט האדם המשכיל כך היא ע״ל עשיר עושה משתה ושמחה ושולס להניא 
 הקרואים. ובית המשתה קטן . והבעה׳יב רואה אשר בטרם יבואו המנויים לסעודה . יתמלא
 הבית מאנשים רקיס הזוללים כמשפטם אשר בשמעם כלי זמר הולכים ימתאספיס והמה ינועו,
 לאכול וימהרו הביתה להיות מן הראשונים. ובע׳׳כ מוכרח הבעה״נ נלסותס אסל אחל ולפנותם
 לתתימקום אל הקרואים אשר יבואו. כן הלבר בהאלם אשר נברא עם הרבה סושים וכסות
 הנצרכים אליו להשלמת עבודתו הנכבדת. האהבה לאהוב את השם הנכבל ימ׳ . לאהוב התורה
W והמצות . לאהוב סכמי התורה . לאהוב רעהו. והמורא לירא את השם . וכלומה בכל הכסות 
 רק האלם כבר נאמר עליו (איוב י״א) ועיר פרא אלם יולל . ולפתס חנואח לית י כי האלם
 מנעוריו הוא ריק משכל לא דעת ולא תבונה בו. והכלים רקיס . וממלא אמתסותיו מססצי
. לירא מננכ ו  עוה״ז. כי הכלים מתמלאים מעצמם • כמו היראה לירא ילפסיל משבט הרולה נ
 ורוצס והזולת מהמקרים השולטים בעולם . ולהע׳׳ה בראותו כי עת לולים הגיע . התור הככבל
 להכניס בכליו הפנימיים הסכמה והאמונה היראה והאהבה. ולא מצא מקים סטי להם . כ>
 כלם מלאים מעסקי העוס״ז. התסיל ללסות אותם בשקל פלש מאזני שכלו וטענוסיו
 ואמתלאותיו. לאמר הלא ל׳ אורי וישעי. א׳׳כ ממי אירא. ל׳ מעוז סיי. א״כ ממי אפסל ,
 והאריך באמתלאותיו על אשר פינה מלבבו כל יראות הסצוניית . וכאשר סיכה את הבית וכאשל
 ה$יג את עצמו ריק מכל היראות הסצוניית אז הכניס בלבו את היראה הנכבלת האמתיית #
 ואמר אסת שאלתי מאת ל׳ אותה אבקש שבתי בבית ל׳ כר . זה שאמר שהע״ה על ^
 שמתעלם מזה. אינו נותן לעתו לטהר את לבבו וכל כלי נפשו. המליז עליו במליצתו הנפלאה
 סכמות בסוץ תלונה . כי כחושיו מלאים מהבלי עוה׳׳ז . ואין מקום אל הסכמה לשטן כטל
 בקרב לבו תוך הםלרים הפנימיים . לכן היא עומלת בסוץ ומקוננת . ובעיר אמריה תאמל
 (כ׳ אס היתה הסכמה בחלרי לב האלם כבר לא היה לה מן הצורך להעיר ולעורר אמ םאהבה)
 תשובו לתוכחתי אביע לכם רוסי כוי. ועי׳ למעלה בשיורי המלות בשביעי משער האהבה באיל
 מאמר אוהב כסף לא ישבע כסף אוהב תורה לא ישגע תורה. ואלקים עליון יכונן לרכנו
ף זרוע קלשו ו  לקראתו. יישימו לעבולתו . יאיר עינינו באור תורתו. באהבתו ובסמלתו. יסש
י . להטיב את ^ א  וקרן ישועתו. ישגבנו שם אלקי יעקב בימין צלקחו . ויזכור ססלן ן
לי קלושתו. בעטרה כ י ה  גאולתו . עם סגולתו. אסירי התקוה המסכים עת בואו לביתו . י

 שענולס לו אמו ביום חתונתו . אמן ;
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 עליון ־נורא אמר עולם חםד יבנה. שם ממדיה וירה אבן פנה. קו תוהו ואבני בוהו
 וישת עליהם תבל בחכמה ובתבונה. הרבה צבאה מלוא רוחב ארצה י גם
 בין מקלעות הרכבתה בין חומר ובצה . את הבל עשה יפה ,גדל העצה . ויריעות תכלת
 בארץ נמתחו . נטוי למעלה על ראשיהם . מריקים זהב מעליהם . הרקיע לזוהר ,
 עצם השמים לטוהר. כוכבי מרום הוד גגהס יפיצו. שמש ירה זבולה יעמודו . ארמון
 גהמד ומפואר כלול בהדרו. ובהיכלו כבוד אומר כלו. מרוקם בחכמה גחטב בדעת .

 וגטע בו עין רואה ואוזן שומעת :
 ןאל מי מהיצורים בל אלה כוננו. אל מי מהנמצאים כל אלה נמצאו. הלבעבור הרמש
 ומוהל או הולך על ארבע . הלמען דגי הים או צפור שמים . הארץ האירה
 כבודה בעדי עדים . הלא בעבור האדם לבדו בחיר הנבראים . תרומת הנמצאים .
 תפארת כל היקום . אותו ראה אלקים ראשית לו . כל שת תחת רגליו. אליו האציל
 מהוד כבוד עליון ללמדהו דעת . ולהודיעהו דרך תבונות \למען ילטוש עיניו לו
 להביט׳ מעשי ד בי רבו ונפלאו . ישא מרום עיניו ויחזה סגולות חמודות למענו נמצאו.
 אז ידע ויבין כי רק אותו כהר האלקים מכל משפחות האדמה . על כן יפקוד עליו כל
 און וכל אשמה . וזה כל סדי החכמה והדעת לעצור כלי הרכבתו. ולסדר מחצבי נקרתו.
:  אל הנהגה ישרה מטוהרה ונהדרה . ולא יהי׳ נטוש ועזוב אל טבעי הפראי מלידה מבטן
 הן זה חלק אדם מאלקים ונחלתו. אור כי יהל בראותו . נר אלקים נשמתו . מאירה
 1 תוך חדרי נויתו ואדמתו. כמאמר !משלי כ׳1 נר ד נשמת אדם. . ונאמר [ישעי׳

̂ בעבי נכי עכירת החומר החצוב ממק בת כור העפריות  מ״ב] נותן נשמה לעם עליה כו׳. כי
. אבל יוצרו יצרו בדעתלהרימהו מערמת עפר הברואים האלמים 1 ו  ילך חשכים ואין נוגה ל
 ויבדילהו וישנהו לטוב בית צבאות הבריאה . כמאמר נאיוב ליה י׳א1 מלסנו מבהמות ארץ

 ומעוף השמים יחכמנו:
 ומה יקר הפד אלקים על העם לנחלה בהר. וינטלם וינשאם על כנסי שחר . ויבא אותנו
 אליו מורשה להנחילנו. תורת חיים והקי צדק ללמדנו מבור שאון להצילנו . כי
 חיי'עולם גטע בתוכגו. לבלי תת למוט רגלינו . יד ההפסד לא תפרוש כנםיה־לצוד
 גסשות ולהכחידם . כסלף בוגדם ישרם . אבל מקור חיים הנין לנו אביגו שבשמים ..
 להחיות רוח שפלים . לרוממם כאהד השכליים. לתת לנו מהלכים בין העומדים . גת:
 לנו,התורה החמודה .ארוכה מארץ מדר,. למען תפרוש סוכת שלוטה עלינו בשני
 העולמים. פה בארצות החיים היא מאירת עיגים . תגיד לנו דרכנו. במישרים להדריכנו
 בנועם דרכיה . בשלום נתיבותיה •) ועוז ימינה תעוז לאדם כי תשיחהו ברכות לער.

 לאור ״

 *) ומה ככבד בזה מאמר שהע׳יה [משלי כ׳ כ״ד] מד׳ מצעדי גבר ואדם מה יכין דרכו י
 מוקש אדם יגע קודש ואחר נדרים לבקר. אשר זה כמה נכסוף נכספתי . ספשתי בקשתי*
 את כלי צמבאריס מששתי. למצוא באור מספיק אל הפשע . ולא מצאתי. וכרוך הסוכן לאדם
 דעת כי חנני לבוא עי עומק כוונת מאמר נפלא זה . ונאמר כי הסכם ע״ה בדבריו אלה כיון
 אל מאמרו שאמר הוא עצמו במקום אסר (קהלת ז׳ ע״0 אל תהי צליק הרבה כוי אל מרשע
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ז  הקדמד
 לאור באור פני מלך חיים הנצחיים . כמאמר [משלי ר] בהתהלכך תנחה אותך ובשכבך
 תשמר עליך והקיצות היא תשיהך . אך לבעבור כי האדם פי שנים בקרבו . ויסודות
 הרכבתו שונות זמ״ז . יצטרך האדם חיילים לגבר להשתרר ברוב אונים. על קשרי סדרי
 מערכות גדתו ואדמתו . לבל יהיו עזובים נטושים חסשיים בחיק ההשתובבות .
 כי אס הגפש תשבית את מטהרה ואת משטרה . ולא תמשול ממשלתה. ירבה הנזק
 אל כל חלקי ההרכבה . ופרצים תצאיגה מסה ומריבה . וכל היסודות ינועו יחוגו. ונרגע
 כדונג נמוגו . ונבר אמר הנס אחד ני נאשר ירום השכל ידו וגברה החבמה . וכאשר
 יניח ידו וגברה התאוה . והשרידים בעם המושלים ביצרם ממשלת אדון על עבדו ״הלא
 מעטים המה . והקב״ה שתלם בנל דור למען יהיו לבם . יוכיחו במישור להמוני בני אדם
 שיהיו מאושרים ומגודרים. אך טוב וחסד לרדוף בארצות החיים . נמה שידענו מאבינו
 הזקן אברהם ע״ה שנאמר נו [בלאשית י״ח] ני ידעתיו למען אשר יצוד. את בניו ואת
 ביתו אחריו ושמרו דרך ד׳ כו׳ . ומאז החל רוח ד׳ לפעמו נוגה כאור תהי׳ . כי הי׳
 החזון נפרץ. והקים ית׳ בכל דור מושיע ורב איש אשד רוח בו אשר ילך במלאכית ד׳
 ילהעד בעם להניד להם פעלם כי יתגברו. להשית לב אל המםלה אשר בהרו . ולזכור
 נתיבות עולם מה ראו על ככה אשר מהם עברו. כמאמר [ישעי׳ ס״א] רוח ד׳ עלי יען משח
 ד׳ אותי לבשר ענוים שלחני לחבוש לנשברי לב כוי. ואחר כי גברו העונות. וססו הנביאים
 ונסתם החזון. עד כי אין עוד נביא ומוכיח בשער . בחסדיו הנאמנים עוד הותיר לנו שריד.
 והשאיר בכרמו עוללות להאיר עיני שארית ישורון . להעיר ולעורר את האהבה אל
 אביהם שבשמים . המה חכמי המשנה והתלמוד. ובספר התלמוד הזה ונמדרשיהס
 הנעימים ערכו שלחנם אף מסכיו יינם . גם בדינים גם במדות ודעות. גם בתוכחות ומוםריס

 ואחריהם

 הרבה כו׳. טוב אשר לא חדור משחזור כו׳(שם ה׳) וכבר ביארו ז״ל (חולין ב׳) טוב מזה
 ומזה שאינו נודר כל עיקר . וטוב אשר לא חדור גס משתמר ותשלם . ומן המאמרים
 האלה כתב הרמב״ס ז״ל [ברביעי מסי פרקיו] כי ההליכה בין הקצוות יהיה באמריות . וההולך
 בדרך הממוצע ילך לבטח . וכן כתנ החכם מהר״י אלנו ז״ל [בשביעי ינשלשי] שבהגבלת
 המלות הטובות נמצא קושי מצוה כוי . האמצעי בין ב׳ הקצוות אי אפשר שיוגבל ע׳׳י ידיעה
 מחקריית כו׳. לכן חייבה החכמה העליונה להשפיע שסע כבואה על איש נבחר המין האנושי
 להודיע על ידו מה המה המעשי׳ הנרצים אצלוית׳.עכ״ד. הכלל כי הקצוות יש אחריות גס בשניהם
 כי כמו האיש אשר התמכר אל הרע באין ספק תקדש המלאה ותבואת קדושת האדם והיתה
 לבער . כי להיפך המתדמה להתחסד יותר מדי חק העבודה ותורת האדם . ומכנים עצמו
 בחיוב יותר מהנדרש ממנו . אמר עליו אל תהי צדיק הרבה . טוב אשר לא תדור משתדול
 ותשלם , אלה הדברים בצלמם ודמותם אמר גס פה . מד׳ מצעדי גבר . היינו כל מעשי אדם
 וסדר הנהגתו כבר בא אליו הכל בכתב מיד ד׳ עליו השכיל. ואדם מה יבין דרכו . כלומר
 האדם מצד עצמו וסקירתו מה יבין. פעם יוסיף פעם יגרע . ואמר על ב׳ הקצוות. מוקש
 אדם [ודאי] ילע קודש. אם יבוא חטא לידו ונכשל בו ודאי יפגום וישסית הוד קדושתו* ממעלת
 נפשו. אכן ואחר נדרים . אס יאנה ללכת אחר נדלים ולקבל עליו בנדל עניני׳ נוספים על
 מצות התורה . יש ג׳כ עוד לבקר ולסקור הרבה. והוא צ״ע גלול . והוא באור יקר למבין בחכמה
 ולי מה יקרו בזה דברי הרב הגאון מו׳׳ה מנסם מאניש הלוי ז׳׳ל מפה על מאמר הגמרא (תעניח
 י׳א נזיר י׳׳ט) וכפר עליו מאשר סטא על הנפש על שציער עצמו מן היין . עי׳ ראנ״ע הקשה
 א׳כ איך אומרים לו להוסיף על סטאתו ושיססור כזילות מסדש והימים הראשונים יפלו .
 אבל כפי דברי הרמב״ם ז׳׳ל (בפ׳ הנז׳) הנה הפורש עצמו מן העולם מכל יכל ענינו הרוס .
 כמאמרם ז׳׳ל (תענית שם) היושב בתענית נקרא חוטא רק מי שהיה שניוף בתאוח העולם
 יבא לפרוש עצמו הוא צריך לתפוש קצה האחרון מן הפרישות עד אשר יוכל לעמוד על דרך
 הממוצע והנה הפרוש הזה גם כי לעיע הוא עושה הפלגת הפרישות כדין . עכ״ז נקרא חוטא
 למפרע. כי למה נהג א״ע תסלה במותרות כ׳כ עד אשר עחה יצטרך להטוח עצמו אל קצה
 האסרון מן הפרישות . וזהו ענין הנזיר . אשר עיקר קרבנו היא על מה שנהג עצמו למפרע

 שעי״ז הוצרך עתה לצעל עצמו מן היין.׳



 1?קדטו* ב
 ואחריהם היו הגאונים מהם בארץ ישראל ומהם בבבל ובזולת מהמקומות . וחברו ספרים
 יקרים על עגיגי מדות ודעות , וחברו הבל בלשון ערבי : גם רביגו בחיי הדיין בר׳ יוסף
 דל חבר םסרו הנחמד והנעים בלשון ערבי. ונעתק ללשון קודש עיי ר׳ יהודה אבן תבון
 הספרדי ז״ל . אכן המחבר הקדוש הזה נ״ע מלא את מחברתו רעיונות דקות . שבעתים
 מזוקקות . והנה המעתיק העתיקו בלשון מדברת גדולות . כי אין המלט מזה אל כל
 מעתיקי מלשון אל לשון. בהכרח יצטרכו לבקש מלות למלאות רעיונות המחבר המתנוססות
 על שפת המחבר.'ולא קל מהרה יקהם המעתיק אל השפה אשר בשפתיו ולא יוסיף ולא
 יגרע . כמו שתראה התנצלות של ר׳ יהודה אבן תבון דל בהקדמתו . עד אשר קמו
 כמה מבארים וחברו ספרים לבאר את דברי ההרה . אכן הקורא בעגיגים כאלה לרפאות
 חולי נפשו אולי אין מהראוי לו לבתר ולנתח הפרקים לנתחים . ואולי גם על מלות . כי
 יעיין בכל פעם בבאור המלות והענין . כי הרופא אם יצוד• את החולה שיקח מן הסמים
 בכל שעה כף אחת . ואס ילך החולה ויחלק את הכף לקבל ממנו מפה . ואה׳׳כ עור טפה .
 עד •בי במשך יטעה׳ יקבל את כל הכף טסים טסים . אז לא קבל מאומה . כי הסם לא
 יפעול כיא בקחתממנו שיעוד מה אשר בו לפעול . כן בקרוא יהודי בספר מוסר ורפואות
 הנפש ראוי לקרוא באין הפסק. כ׳׳א בין הפרקים . אבל מי יתן איפוא ויהיו נקראים
 הדברים היקרים האלה בכל עת . גם הם גם הבאורים הנחמדים אשר נלוו אליהם. אולם
 שן העת אכלה גם ספרים יקרים כאלה . גם האיש אשר גמצא אתו החבורים הטהורים
 המאירים כספירים המיישרים לבות בגי אדם במדות ודעות . בבית עקד הספרים שמה
 גוער להם מקום. שמה תחת מכסה עור קורי עכביש שמה יבולו ולא ידעתי למה יגרע
 משפט גהלת המחברת הזאת מגודר מחברת החשבונות אשר מסהורותיך ומחובותיך.
 אשר הפנקס פתוח תמיד נגד עיניך על שלהגיך. ומה גם מהכרת החובות אשר הם חובות
 הלבבות . הלא על כפים תשאהו על לוח לבבך תשימהו. כהותם על לבך כחותם על
 זרועך. ויהי חיים לנפשך . רפאות לשריך ושקוי לעצמותיך. אכן שבתי וראיתי כי גס
 הפנקס אשר על שלחנך פתוה לעיניך רשומים רק החובות אשר לך ביד אחרים . לא
 החובות אשר לאחרים עליך . אבל דע אחי כי זה רק בתיבות אשר אתה חייב לבגי אדם
 אחרים מה לך לעשות חשבון. או לעשות להם יד ושם לזכרון בפנקס. אשר בכתב ידך
 .תכתבהו. די לו לבע״ה שירשום הוא בעצמו את המגיע לו מטך. ואם יתעצל ולא יכתוב
. אמנם  ובקרב הימים ישכח מזכרונו ולא ידרוש ממך דבר. אז יהי׳ נהת שלחנך מלא דשן
 החובות אשר אתה חייב לבוראך. לא יעבור עליהם העלמה ושכחה גם עם אריכות הזמן .
. כי אין שכהה לפני כסא כבודך ואין נםתר מנגד עיניך.  כמאמר אתה זוכר מעשה עולם כו׳
 ומה טוב לאדם שיהי׳ החשבון הזה לגגד עיגיו תמיד . לא יתעלם ממגו רגע. ומה נעים
 קול מוכיח בשער . יהלמנו צדיק הסד ויוכיחנו. ומה נאוו על הערים רגלי מבשר צדק
 בקהל רב להמטיר על תלמי הלבבות גשמי נדבות הארובות שמי יראתם . טל אורות
 ממבוע חכמתם . כאשר הי׳ מלפנים בישראל בימי הנביאים והתנאים ע״ה .
 כמאמר [שמואל א׳ ז׳] והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה
 ושפט את ישראל כו׳. וברבות הימים ובהתגלגלות הזמנים ברדתנו פלאים ממעלת
י •קדם. אין עוד כדורות הראשונים. ספו מביני מדע. דורשי תושיה יצאוגו  מ
 ואינם. עד אשר כמעט סך נדלתים ים החכמה. התלכדו פני תהום התבונה. וארחות
 האגדות גשבחו מגי רגל . ומשלות מוכיחי בשער נשמו מבלי עובר. הנה בחםדו ית׳
 האיר ממזרה צדק. הופיע מהררי קודש . וזרה לגו שמש צדקה ומרפא. ודרך כוכב
 מיעקב. הוא הרב הגדול בתורה. מגורה הטהורה. שמן •מינו יקרא במשל ומליצה יפה
 וברה. להעלות גר מצוה ואור תורה . הנודע למשגב בצדקתו ופרישותו ביראתו וחכמתו
 ותבונתו הוא אדמו״ר מו״ה יעקב דובגא זצוק״ל. בן הרב הגדול הצדיק המפורסם מו׳׳ה
 זאב זללה׳ה מק׳ק זעטיל. היא עיר מולדתו של שריג געמן זה. בחבל וויילגא המעמידה.
 אמו הצדקת מרת היגדא בת הגאון הקדוש מרה גחום אב׳יד דק׳ קאברין ג״ע . ואחיה
 הגאון מרה משה נ״ע גשא את בת אחותו מרת דבורה ע״ה בת אשת היגדא הג׳׳ל. וכל
 משפחתו המפוארה כלם אגשים גזע תרשישים . אבל לא ידעתי אכנם כעת. בעודו עול
 ימים כבן י״ה שנה בא לפה מעזריטש . ולמד בבהמ״ד. ולריח שמגו הטוב גקבצו באו
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 אליו כמה שוהרי מרע לשמוע שמע חכמתו וכאשר ראו כי יום יום יתופפו אנשים .
י האנשיס  ואיש את אודו ידהקון. נקשו ממנו שיעלה על הנימה וידרוש אז ישמעו י
. ,ונתמנה למ״מ . והי׳ סד, רק ב׳ שנים ונסע מפה ונתקבל למ׳ע ן  אשר בבהט״ד רעש כ
 בק״ק זאלקווא . ומשם לק׳׳ק דובנא רבתי. ושם הי׳ ח׳׳י שנים . וכאשר כתב אליו רבינו
 הקדוש הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא זי״ע שיבוא אצלו הנה כנםעו מווילנא נסע
 דרך וולאדאווי. יעכבוהו שם להיות להם למ׳ימ. ועזב את דובנא. אבל לא היה שמה רק
 שנה אחת . אה״כ נתבקש לק״ק העלמא. והי׳ שמה ב׳ שנים. ומשם נתבקש לק״ק
 זאמושטש. שמה הי׳ ט׳׳ו שנה. ושמה נגנז ארון הקודש. גם כי כאחרית ימיו קבלוהו
 מעזריטש עוד הפעם. אבל לא גתענב פה כ׳׳א מספר חדשים. כי כתב אגרות לבקש
 את פני בנו יחידו הרב ר׳ יצחק קראנץ ז״ל שיבוא גם הוא אליו למעזריטש ולא בא. כי
 כבר הי׳ לו עסק מסהר בזאמושטש . ולא היי יכול לעזוב את ,מסחרו. קודם פטירתו
 העיד על עצמו אשיר מיום היי בן י־ה שנה לא עבר עליו חצות לילה בשינה. ולא עברו
 עליו ב׳ ה׳ שלא יצום בהם. וכאשר הי׳ עוד יום ב׳ או יום ה׳ סמוך לער״ה התענה הפסקה
 של ב׳ ימים. ומיום ניבה נר האלקים . ונשמת הצדיק עלתה בסערה השמים . נחבוש
 פצעי לבבנו ונעלה ארונה מעט לשברוננו באמרנו הלא השאיר לנו ברנה בקרב הארץ.
 מכתביו הנעימים אשר אתי בכתובים . ולספר לך יקר הדרם וזיו תפארתם הלא ידעת
 ובאזנך שמעת את שמע יעקב אדוננו. גם בעיניך ראית החבויים היקרים אשר כבר יצאו
 לאור. ספר הנכבד קול יעקב על חמש מגילות אשר יצא לאור ע״י בנו הרב מו״היצחק
 קראנץ זיל. וספר אהל יעקב על סדר בראשית. והחלק השני על סדר שמות אשר
 בניתי ואשר נטעתי אני בעניי. כי כתב; הרב נ״ע אין להם סדרים. ולא כתב אותס
 נמשפט מהבר ספר להוציאו לאור. אבל רשם הדברים למזכרת עצמו. ולא העלה על
 הכתב רק לקוטים. מאמרים נפרדים. לא קרב זה אל זה. ובחסד עליון ב׳יה נטיתי ידי
 על הלקופים ההם. ועשיתי להם סדר נכון לסמוך מאמר אל מאמר . •לענות עגין אל ענין
 בהוספות הערות. וקישורי הענינים עד ני חברתי ב״ה מהליקוטים ההם ב׳ חלקי אהל יעקב י
 ועיני נשיאית וצופות לאל גומר עלי שיעזיני בחסדיו לגמור ולהשלים החבור הנחמד
 הזה על כל חמשת חלקי התורה . אכן דעו איפוא כי החבור הנחמד הזה אשר אנני נותן
 לפניכם היום ראיתי כי הוא יותר נחוץ להקדימו להוציאו לאור. ני החבור היקר הזה
 חברו הצדיק נ״ע ונהג בו משפט מחבר . כי הלא מסודר בסדר נכון. ונחלק לשערים.
 אך לא לפרקים. בו הראה הצדיק זללה״ה תקפו וגבורתו. חכמתו ותבונתו. יראתו ואהבתו
 תומתו ותום דרכו. אך בעברי על שערי המחברת הזאת. ראיתי ני איננה ערוכה בכל.
 כי הלשון לא כמשפט אל המדבר צחות. כי הצדיק נ׳׳ע לא לקח לו מועד ע״ז ולא כוון
 רק להעלות הדברים על הכתב. וכאשר פלטה הקולמס. פעם מלות יתרות. ופעם קיצר
 מאד. וראיתי כי ההכרה אתי להניף ידי גם עלז המחברת הזאת להעתיקה העתקה טהורה
 בשפה ברורה . עד יי בכמה מקומות היה ההכרה אתי להוסיף רעיונות להמתיק דבריו
 העתיקי׳ והעמוקים. ודע בי הרב ז״ל לא קרא שם אל מהכרת הזאת. גם כי את הספר
 הזה סידר אותו על נכון בסדר ד,שעריס.והי׳ בדעתי לקרוא אותו ספר חובת הלבבות החדש.
 אבל אח״כ שבתי זממתי לא אעשה זאת ננד ארי שבחבורה. נגד רבינו בהי, הקדוש
ת ת. והנה יאשר דאיתי כי ההכרח בידי לעשו  זי״ע . וקראתי אותו שם אהי ספר המרו
 העתקה אחרת . ולשון הרב ז״ללא הי׳ אפשר להדפיס [בלתי במקומות מועכווס הנסהי לשונו
 הזהב יסנערב] ראיתי טוב וישר ג׳ינ לתת בתוכו איזה באורים נעימים על פסוקי תני׳ך
 ומאמרי הז״ל להמשיך לב הקורא . ושלא לערבב הדברים הצגתי אותם לבתה. וקראתי
י המרות והחידושים האלה אשר בשיורי המתת מהם י ו  בשם י אל ההערות האלה ^י
 חידושי הרב ז״ל עצטו אשר לקטתי מתוך כתבי לקוטיו. ומהם מאשר הנן ד׳ אותי.
 מהם אשר תמצא בספרי היקר שמ\ המור ובשאר הבורי היקרים • ואל יאשימני הקורא
ן אשר עיניך י נ  למה לא רשמתי על כל דבר מבטן מי יצא דע ני לא הי׳ אפשר ני כל ע
 רואות כבר אתה רואה אותו בשלמותו ותפארתו בנועם הרכבתו • יאיככה ד׳ בידי לכתוב
י שלך. ומה גם ל . והי׳ כל הספר מלא ש ו  אחר כל ב׳ וגי שורות זאת שלי וזאת של
 כי הפגים בעצמו אשר קראתיו ספר חמדות גם הוא מורכב עתה. ואתה רואה כי אין אני
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 לוקח עטרה לעצמי ח״ו. מה פני יהלוך אם יחשוב הקורא אשר כל פרטי הדברים כלס
 יצאו מפי הרב נ״ע. וכבר מצאנו בגמרא על ר׳ אלעזר ע׳׳ה שהתנצל כן ננד ר׳ יוחנן רבו
 שלא אמר ההלכה בשמו של ר׳ יוחנן. אמר בהתנצלותו [יבמוח ציו בי] אנא דמן ואורייתי
 דמן. הכל יודעים כוי. כן אני אומר הכל יודעים כי גתגדלתי על ברכי חכמתו ותורתו.
 וגם כי לא אומר לכס כי שלו הוא גם מעצמים תשפוטו כי שלו הוא. ואת אשר תחשבו
. כי לא רשמתי עליהם שהמה שלי ו  גם על חידושי עבד אברהם עבדכם שהמה ג״כ של
 מה לי בזה . לא אפסיד בזה כל מאומה. כי אני כתבתי כמשפט מהבר.. כאלו הרב דל
 בעצמו כותב ומסדר.וין הפתיחה אשר עשיתי אל הםפר הנכבד הזה.אודיעך ג״ככיהרבדל
 לא כתב פתיההיוקודם התחלת השער רשם ב׳ וגי שורות קודם שער הדעת.וב׳ וג׳ שורות קודם
 שער היראה;ושער אהבד״וקודם שער עבודת האלקים לא כתב כל מאומה.ואגי גותן לפגיך
 מחברת ערוכה.מקוטרת מור ולבוגר,. כאלו המחב׳ ג״ע יושב וכותב הדברים האלה בסדר גכון
 זה. אמנם זאת אודיעך כי פתיחת הספד אשר כתבתי על שם הצדיק המחבר זללה׳׳ה .
 כתבתי אותם על שמו בעבור כי החידושים היקרים אשר תראה בה המה מה אשר
 לקטתימתוך כתבי חידושיו וא׳כ לא אשקר ה״ו בזה. ואס כי החדישים האלה גכתבו
 ע״ד הכותב חידושי תורה . ואגי עשיתי מאלה עגין ערוך ומסודר כאשר מחבר כותב
 בהתנצלותו. איש איש ממלאכתו. בזאת אל תאשימגי. כי לולא כן לא הייתי יכול
 לגשת ולסדר ולחבר גם ספר אהל יעקב . כי מכתבי הצדיק זללה״ה אינם רק רשימות.
 ואני הלא הלבשתי אותם מחלצות ומעטפות. ובהוספות כמה הערות. רעיוגות דשנות
 ורעננות. והעלתי עדי זהב על לבושם . הוא הלשון הזך אשר חנן ד׳ אותי בחסדו .
 ספר המרות הזה גם כי ליוקר מהותו ותכונתו הי׳ לי מהראוי לכתוב אותו במליצה היותר
 נעימה היותר צחה וערבה. אמנם אמרתי א״כ אשבית ה״ו כוונת הצדיק ז״ל. ,כי כווגתו
 היה להועיל לכלל המוני בני אדם להעיר את לבם אל אבינו שבשמים . א״כ איך אלך
 לי בגדולות ובמליצות רמות ונשאות. ע״כ כתבתי בלשון ערב וקל . כמו שכתבתי ספר
 אהל יעקב וספר ברית אבות. ושארי חבורים אשר טפחתי ורכיתי בעניי ובאגחתי. בדלותי
 ובמחלתי. כי עני וכואב אגי. מיום היותי. שמש ההצלחה. עוד עלי לא זרחה. קויתי
 לישועה והנה אנחה . לנפשי לא מצאתי מנוחה. בימי עלומי הייתי עומד על משמרת
 הקודש . לבשר צדק בקהל רב. פה עיר מולדתי. בבית המדרש הגדול של הרב הצדיק
 המגוח ר׳ צבי הירשהייםג׳׳ע. אבל בהתגלגלות העתים. ובהלופי הזמנים נתמעטה פרנסתי
 זה שגות מספר אשר עזבתי את ביתי בעיר מולדתי. והלכתי לגוע לתור לי מקום בעיר
. ו ד  אחרת . ובאתי לשעברשין וגתמגיתי שמה למ״מ . אכן הזמן הבוגד גם שם שלה י
 ימיגו תאהזגי. בערפי יאחה ויפצפצגי. הה ! בוגד . מהזיק באזגי עובר ומתעבר . גותש
 רגעי ארץ נותץ ומשבר . אמרתי אלכה אשובה אל מקומי הראשון. אולי שמה אתור
 לי מגוחה . ואוכל לתת זמגי קודש לד׳ לתורה ולתעודה . ולגמור החבורים היקריפ אשר
 אתי בכתובים ולסדר אוחם לדפוס. ושבתי אל עיר מולדתי. לאין עוזר וסומך ולא
 מהזיק בי כל מאומה . כי בעוה״ר הורם תפארת תוה״ק ולומדיה ומהזיקה. עד עפר הגיע
 ואס אמנם זלזלי שריגית אדם עלי חלד מטל השמים מעל יפרחו. מפי עליון כונגו.
. ואל זה המלך ית׳  אך הוא יחלק הבלים אל אישי חלד . זח להעלות שמים שיאו
י אליו רדה. עכ״ז גם על בגי אדם גם בני איש שם הוד הגדיבות להלוך עם אלקים ב  ד
 במשפט וצדק. כי האלקים מענה בפועל אדם להשיב לו גמולו אם זך ואם ישר פעלו.
 כי על זאת שלחו האלקים הנה למחיה. להחיות את דכא. להחזיק ביד נכאים *) להיות
 אורח לחברה עם דורשי תושיה. לחלוץ להם שד שסעתו. להניק להם כפי מפת ברכתו

 אבל

 *) ובגמרא (חגיגה ה) ר׳ יוחנן כי מטי להאי קרא בכי . והיה כי תמצאן אוחו לעוס
 רבות וצרות . עבד שרבו ממציא לו רעית רבות וצרות תקנה יש לו. ויקשה מאד מה ראה ר׳
 יוחנן במאמר זה מה שלא ראה תחלה בהתוכחות הנוראות׳ שבמורה ובמשנה תורה . עבר על
 כלס ולא בכה רק על מאמר זה . אמנם הפליאה היותר גלולה הוא מאמר שמואל. כי הוא
 ע׳׳ה רצה לדבר על לנ >־' יוחנן שלא יבכה ואמר הוא בפירושא דהאי קרא זה הממציא מעות

 לעני



ה מ ד ק  ה
 אבל אחזה באנשים . אבינה בבני אדפ והנה הישרם בלבותם אשר שפע יטיס יינקו זח
 הים הגדול מי התורה והתושי׳. שפוני טמוני הול המה. נקרת הצור סתר לפו. תחת
 חרולים יסופחו. ואל בין עקרבים הם יושבים . אתה ד׳ תשמרם . מן הדור זו תנצרם:
 ואחר אשר ראיתי כי נשארתי כתורן בראש ההר אמרתי אולי מאת ה׳ היתה זאת לי
 להניע אותי ממקומי למען אשיפ לבי להדפיס החבורים היקרים אשר לי. ושמתי
 לדרך פעמי לאסוף נדבת המתנדבים בעם לקהת פרעגומעראגטין ונסעתי לבייאליםטאק
r על חג הסוכות העבר. שנת המעשר לפ״ק. ומשם נסעתי לק׳ סיהעיואלי ויהי בע״ש 

 כסליו

 לעני כשעת דחקו פי׳ רש״י ותרה׳ על שהמתין עד שעת דחקו . ולא נתן לו תחלה . יגיע אליו
 צמת לבות ולעות . ועל זאת ישתומם כל לכ וכי שפו תמו עבירות מן העולם . עד אשל
 נצעלך להסב פני המאמל לעות לבות וצלות על דבל מצוה . דוגמת הפליאה הזאת עוד לא
 לאינו ולא שמענו. ובמה ניחם עוד את ל׳ יוחנן להניח לו מעצבו ומבכייתו . ויפה ניחם
 אותו כי המאמר מדבל עוד מן העושה מצוה מן המצות הגדולות . והוא סתום וחתום. ומש
 רב אמר רעות שנעשו צרות זל׳׳ז. כגון זיבורא ועקרבא. וגם זה צריך התבוננות רב . ומוץ
 מכל זה הקשו התיס׳ איך אמרו על המלוה לעני בשעת דחקו ומצאוהו רעות רבות וצרות .
 והא במקום אחר אמרו (יבמות ס׳׳ג) המלוה לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וד«
 יענה. ונתרץ תחלה קושיית התו׳ כי כבר כתבנו בשפר שמן המור [בשביעי משני] בי העישי/
 חסד ורחמים עם זולתם יתחלקו לב׳ מינים . יש טוב הלבב כ״כ עד כי הוא בעצמו יפקוד את העי,
 ויתעורר להקדים אליו חסד טרם ילייז אל שעת דחקו. וטרם יזעק ויתמרמר בקול כענין הנאמ׳
 (ויקרא כ״ה) והחזקת בו . ויש אשר ההתעוררות מעצמו רחוק ממנו. רק כאשר יבוא רעהר
 בקרב צרה וישאג מן המצר . חנון יחוננהו לקול זעקתו . וישתדל להיות בעזרתו. והנה נסקול
 עתה בענין הגמול הראוי אל ב׳ סוגי מרחמים האלה כפי המקובל שהוא תמיד מדה כנגד מדה ״
 בעיכ הדין נותן כי אותו שהיה מתעורר מעצמו להכין לדל תשועה גס טרס נפלו וטרס זעקי*
 יהיה ראוי לגמול אותו ג״כ בדרך זה . טרס יקראו ואני אענה . שהקבי׳ה יצרה עליו חסדו גש
 בטרם ׳שוע . וטרם יהיה נדחק אליה . לא כן אותו אשר עשה טוב לרעהו רק אחר היותו כבל•
. אך אז התעורר לעזרתו. אז כמקרה הזה גס הוא יקרהו, לו  בצרה בלחץ דחקו. וזעק וסנן קו
 כי הקב״ה ישפיע לו טובהג׳׳כ בללךזה אחלי נפלו . אסל אשר ׳קרקר יתמרמר יזעק וישוע י
 אז ישיג תשועתו. ומעתה יפה אמלו ומצאוהו לעות לבות וצמת זה המלוה לעני בשעת דחקו *
'  ולא קודם. יצטלך גם הוא לצעוק ולקלוא לאלקיו על טובתו . וזהו אז תקלא ודי יענה זה
 המלוה לעני בשעת דחקו . ושני המאמרים האלה אמרו לק דבל אחד . והדבליס נכונים ואמתייס

 ללב מביד)ומעתה נשים לב אל דברי ר׳ יוחנן.
' נח״א " I ^ ? מ ^ » ל ״ J ש י ג ר א ה ל ה ש ה מ  ועל הרגשתו במאמר ז

י הבר ע; יבמתו שכסב המניה כעני בכעת לחמי עליי. ״־ . י ' 
א יי׳ יענה י ק ז ח  בהתוכחות הגדולות. ומה תועיל לו שמואל במ״ש הכתוב אימי ןיטע״ h א

ל  זה הממציא לעני מעות בשעה דחקו. כי הנה ילא הניא קרא דלעיל יינ־׳ [שם חי] אז יבקע כשק
' ן ו ן ס י אורך לההיא קרא אפשר להוא שכר מעטה ה י נ ק ז ״ ל , p p ר כ ו נ י מ ן ו נ ן 5 3 3 ס ן ל י ס ן ש  י

tor״p:״״ - א ל ד ה ?״־ . '  האומן והחרש יעשה מלא" «ל • ז
 ירויח מסחורתו וזה ימיח ממלאכתו. התשפונו לי . כמ״כ ומטה ידו והחזקת בו . ומאייר כייהראמ
. דלא הי׳ לי להמתין עד שיה־ה,  בן אדם שנוכל לקרוא את הריוח הזה או שכר ערום בהכי מייל׳
ק כאי־ן זה . ן ערים ממש לכך יהי• >־כרי ג׳׳־ י י ד י , ש ע מ . א ל ה . ט ה א י צ ס מ ש ת - א ה ן כ א ל  מ

ה • ט מ ש ה ״ ה ? Z* ,  המה . ואיזו דבי ״pn פל״י ™ £ל
ה. עכ״ל י  אל אדס דבר מה,בלכתו לשוק וכדומה וירימהו להיות ג״כ המלה זו טרס ׳־לאי ילכי אענ
ו ולא גדלו. לק בעבור שמהחי מאל נלאיתי יגליי הק׳ כמכוונים לדברינו י  מעפר . אשר לא עמל 3
־ א אכן המה אני על מכס נבב כמוהו. אם כנר היסה ן ו ה ת ן א י ל . ל מ ח א א מ מ  א

, ׳ .  , , נו הערה זהה נשנמות הכל י־.•׳ ייי לרד ישר י
' 5  השגת כח אחר הוא אשר נקרא מניאה • P דברי חז״ל שהקגי הי־יש׳ אלמי ומלוע להק ע

 הדבר בגמול המעשים . אם שכר ואם עונש . כ״כ בפי׳ק לחגיגה ע״ש:
 לא נוכל לקרוא אותו מציאה כמאמר (ישעי׳ ג׳)

 אמרו צדיק כ׳ טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. וכן אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו וכאילו
 תהליס



דטה ד  חקי
 • כסליו הלכתי שם לבית המוחץ ובצאתי מן המרחץ ללבוש את המלבושים בחדר החיצון.
 ונסלתי שמה אל באר המים עמוקה עד מאד. וזה כמה אשר עלה לבם לעשות מבאר
 זו פלומס . ולא עשו. והעץ התחתון נשאר תקוע בארץ ועומד בשוד, עם המים ונפלתי
 על העץ הזה וכפתע הי׳ ביני ובין המות. וכמעט נקבצו באו שמה כל הד׳ מיתות ב״ד.
 ובחסד עליון היתד, נפשי לי לשלל. אכל העלו אותי מבור שאון. ואהי כמו חללים
. על חטאי ואשמותי. הה!־אמרתי ,  שוכבי קבר. שמן אותות אותותי. ברצח בעצמות
. בלשוני אין מלה. אף תקצר היריעה מלהכילה. לספר השוד והשבר  אדדה כל שנותי
 וחיסורים הגדולים אשר הקיפו עלי בכל אברי החיצוניים והפנימיים. כמאמר [איוב ו׳] לו
 שקול ישקל בעטי והותי במאזנים ישאו יחד. כי עתה מהול ימים יכבד. וביאר בזה
 הגאון ההם־ד רבינו אליהו מווילנאזצוק״ל. בםפר דבר אליהו. כעסי הוא הצעקה שצעק
 איוב בסבת צרותיו. והותי הוא הצרה עצמה אשר יבאה עליו. והייתה כוונתו בזה להשיב
 אל אליפז שאמר לו הניסה דבר אליך תלאה כו׳ כי לאויל יהרוג כעס ופותה תמיך* הנאד,
 הוכיח אותו ואמר כי אתה צועק יותר ממה שיעיקו לך חיסורים. כי חיסורים אינם גדולים
 כ״כ עד אשר תצעוק ותכעוס . והכעס הזה הוא יעיק אותך . וזהו כי לאויל יהרוג כעס
 כוי. בא איוב והשיב לו מה טוב הי׳ לו אם היו חיסורים בלתי עודפי׳ מערך הצעקה
 וזהו לו [הלואי] שקול ישקל ?עסי הכעס והצעקה שהוא צועק . והותי. הצרה וחיסורים
 ובמאזנים ישאו יחד. שישקלו בשוד, זה לעומת זה. הלא הדבר בהיסך. כי עתה מחול

 ימים

 (תהלים טי] בפועל כפיו נוקש רשע . ואיכ כ׳ יוסנן כאשר הגיע למאמר ומצאוהו רעות רבות
. יפה בכה . ואמר עבד שרבו ממציא לו כו׳  וצרות ע״ד המציאה . מה שאיני שלו. לא עמל בו
 תקנה יש לו. היינו מה זה ועל מה זה . ומעתה התבונן נא אס ידעת הגד פשר דבר . כי
 אם נניס הכתוב על הוראתו הפשועה רק מיל מציאה . ישאל קושיא עליו ית׳ וכי סשיד קוב׳׳ה
 דעביד דינא בלא דינא . ואס נצדיק דין שמיים שעשה הקב״ה משפע אמת . ודין ראוי . א׳כ
 הוא גמול . לא מציאה וישאר הכתוב מוקשה. ומי ,כהסכם ומי יודע פשר דבר כהאלקי הזה
 שמואל ע״ה.כעוקר הכיס ועוסנן כו׳ . כי קפץ ודלג משער לשער על כל התורה כלה ועזב כל
 העבירות שבתורה וכל סוגיהם ממאמר ומצאוהו רעות כו׳ כי איככה נוכל לומר שזה מוסב
 על עבירה . א׳׳כ הוא גמול סשונו. .ולא מציאה . לכן בהכלס מצא את לבבו לומר שזהו מדבר
 מהמלוה לעני בשעת דחקו. אשר באמת המלוה הזה עשה מצוה. רק בעבור כי אסר לעשות
 הדבר עד שהגיע זה לדוסק עצום . בעמקי הרעות וצרות . ויען כי גמולו יתי״״מדה כנגד
 מדה בהכרס ישתלם ג״כ במדה זאת עצמה . לסבול קודם ישועתו רעות וצרות . והוא אצלו
 רק דרך מציאה . מה שהוא צריך לסטלכס אסר . מהרעה והצרה שהיה סבירו בה ערס
 הושיעו. ודע כי גס לבעיה לצה נמלץ פליאתו של ל׳ יוסנן ופי׳ הפסו׳ רעות שנעשו צרו׳ זו לזו.
 כגון זיבורא ועקדבא . אשר הב׳ מעיקי׳ הללו . בהיותם יסד יולידו ביניהם עוד עצב שלשי.
 והוא רק מציאה . כי הקביס לא שלש עליו רק זבורא . והוא היה עונש בדרך גמול . ישלש
 לי עקרבא והיה ג״כ עונש בדרך גמול. ומה שימציאו השנים בהשתתפס יחד הוא אצלו רק
 מציאה . היינו העצב השלישי. אכן שמואל ע״ה לא נראה לו פשר זה. כי עכ׳׳ז ישאר קושיא
 עליי ית׳ מדוע ישן אל האדם דברים גמולים מה שיוסיפו לו עוד מציאות יותר על הגמול
״ לכן סקר למצוא ענין ואופן שיהיה רק גמול ודין ראוי . ועכ״ז יהיה נקוב בלשון י ו א ל  ה

 המקרא מציאה . והוא המלוה לעני בשעת דסקל . שבאמת עשה מצוה . וראוי לקנל עליה
 גמול טין״לק בעבור כי התמהמה על רעהו עד רדתו בנבכי הצרות ישתלם ג״כ במדה זאת
 והוא אצלי לק למציאה . ברוך המאיר עיני בענין עמוק זה . זה שאמרו בסמוך היינו דאמרי
א לעללאלא שכיסא ולתליתא שכיסא . ר׳ל אנשי חסד כאלה אשר יקדימו את עצמם ז י  איכשי ז
 להכין לדל תשועה בערס יגיע אל שעת דסקו שיוכל להכין לו תבואה בעת הזול לא שכיסא
t ולתליתא שכיסא* ליל הססל אשל עושים עתה אינם עושים רק בעת היות העני בשעת דסקו 
 ואינו בכוסו לעזול לעצמו כל מאומה. ותבואה ביוקל . אז ימצאו מתנדבים מעע . והלא יותר
היו מקדימים את עצמם בעלם גבלה עליו הנפילה כ״כ . כמאמל  עוב ויותר נטן היה אםז

 למעה ידו והחזקת נו י



ה מ ד ק  מ
 ימים יכבד. ר״ל לא די שהיו הצרות שקולים שוד. עם הצעקה אבל היו שוקלים היגד,
כ . שאין בכחי לדבר כ״  יותר עד כי גם מהול ימים היו כבדים יותר. ועל כן דברי לעו
 כפי הראוי לי לדבר [עי׳ דבר אליהו אבל פה העתקתי ביתר ביאור] וברוך ד כי הפליא
 חסדו לי כי העמיד איותי על רגלי. ויכוגן אשורי לקום ולהתהלך בחוץ. אבל עוד עלי
 לבי דר על מה שנעשה לי בנפילה זאת באברים הפנימיים. אמנם לאלקים דומיה גפשי
 כי ישגבני שם אלקי יעקב . ועור אחליף כה . בזכות עמלי בכתבי מדר הצדילן נ־׳ע
 לבררם וללבנם לסדרם לכוננס לבנות ולנטוע מהם חבורים יקרים כמו אלה. מי אש-
 ראה כת״י הרב נ״ע בעצמו וראה אח״כ איך הוא אמור עש הספר כפי אשר סדרתי והעתקתי
 אני. מלאו פיהם תודה לחונן לאדם דעת כי כמה גדולי דורנו גאונים מפורסמים הראמי
 להם ויתבוננו בכמה מקומות ולא ראו האבני נזר המתנוססות בין מלות קצרות אשר הצדיק
 ז״ל רשם לעצמו למזכרת עד אשר הראתי להם העתקתי אז המה ראו כן תמהו. כי הצדיק
. ולא רצה לאבד זמן על כתיבת חידושיו כסי הצורך ו  ז׳׳ל כלעתיו ורגעיו היו ספורות ל
 לבאר בעד כל קורא . ולא רשם כ״א בעבור יהי׳ למזכרת עצמו. כי יותר מה שהי׳ הכש
 ואמיץ כה בתבונה בדעת ומזמה עוד יותר נפלאה צדקתו וחסידותו תמימותו ופרישותו.
 כי קם כארי בכל חצות לילה [גם בלילי שבתות וי״ט] והלך לבהמ׳׳ד לתקון חצות. ובכה
 במר נפש על חורבן בית אלהינו . אה״כ היה לומד עד קרוב לאור הבוקר הלך לטקוח

 טהרה וכהאיר היום לבש טלית ותפלי! והי׳ הולך בהם כל היום עד אחר תפלת מנחה ״
 והתפלל כמנהג גדולי צדיקים הראשונים ע׳׳ה. כמאמר יראוך עם שמש. וכאשר לכ^ז
 טלית ותסלין הסיב את סניו אל הקיר. וגם כי היה בעל בשר כפף קומתו ועמד כן כפוף
 עד אשר השלים כל תפלתו. ולא הדים יד לא הניע רגל לא סנה ימין ושמאל. כעבד

ס י  העומד לפני רבו. והכסא אשר היה נגד פניו בכותל המזרח . היה תמיד כאלו פלג מ
 שטף עבר עליו. וזה היה ג׳כ בתמידות גם בימי שבתות וי״ט. עד כי כמעט ככל כגע
 מרגעי היום היו עיניו יורדות מים . ואחר תפלת שהרית היה לומד שיעור משניות וגמרא
 עד הצי היום. ואה״: הי׳ הולך לטעום והי׳ הולך בתפלין והיו מכוסות עד בואו לביתו.
 ושם היה מגלה אותם . ואוכל סעודתו כך . אה״כ הזר לבהמ״ד ולמד עם הישיבה. ומנהיר
 היי בכל יום באמצע הלמוד. הלך מאת הישיבה אל העמוד . שעליו מוגח סדור כל
ך  בו. ואמר כמה קפיטליך תחלים בכיי׳ רבה והזר אל הישיבה ולמד השיעור אשר ל

 עמהם [ספרי הטורים] וזאת עשה בכל יום מימי השנה. ולא נודע מה זאת ועל מה זאת
 וכאשר נסתלק ארון הקודש. והלכו ללוות אותו אל בית עולמו. אמר השמש ש,ל
ה  בהמ״ד כמדומה לו שהוא יודע מה היתד, הבכי׳ הזאת . כי הוא ז״ל צוה עלייו בסוד א
 ידע דרך עוצב בעיר אצל אחד שיודיע אותו. והעיר זאמושטש הלא היא עיר רבת עם,
 כן ירבו. והי׳ מודיע אותו בכל יום פ׳ חולה רח׳׳ל ם׳ היא מקשה לילד . ובממד-
ו א _ וכאשר עסק בלמודי גם׳׳ת . ר  מהמקרים המזדמגים. הדברים האלה אמר השמש.
 כחו וגבורתו חכמתו ותבונתו. כי פעמים רבות היה מסביר תום׳ חמור עם משל גמרץ ,
 בהיותי בק׳ ביטשאטש שגת תקצ״ז סיפר לי הרב הגדול מרה אבוש ג׳׳ע אשר בהיווןן
 עול ימים הי׳ סוחר גדול. והי׳ בקרובותיו עגונה אחת אשר כבר היתד, אצל כל גדול,
ה -  הדור. אצל הגאון החסיד מ׳ מרדכי זאבזללה״ה אב״ד רקק לעמבערג. ואצל הגאון טו
 מאיר זצורןל האב׳׳ד דק״ק בראדי ושארי גדולי הדור. והי׳ לה הבילות חבילות של
 כתבים. התשובות אשר כתב כל אחד . והיו נמה אוסרים וכמה מתירים. ובק׳׳ק ביטשאטעז
 היי אז לאב״ד הרב הגאון בעל גטע שעשועים. וב׳׳ד היו ג״כ גדולי הדור. והרב ר׳ אבוש
 דל בעצמו. והעלובה הזאת הלכה בכל יום לדפוק על דלתיו כי הוא דודה ומשרפה והוא
 הי׳ מוטרד מאד במסחרו עד כי לרוב בכייתה והםצרתה הבטיח אותה אשר אחר שבו;
 יקח לו מועד עם הרב דמתא ועם הבד׳צ לגמור הדבר . ויפנה א״ע מ:ל עסקיו. ויהי
. ויצא לראות מי הוא. וירא את פני  אחר השבת ראה עגלה זוחלת באה אל תוך הצרו
ל חשובי ויקירי כ  הצדיק הזה . ייקחהו אל ביתו בשמחה ובטוב לב וכרגע נתמלא הבית מ
 הקהלה. והעלובה הזאת שמעה כי בא חכם זה וגתאכםן בבית דודה יכלם שמחים ומתעלסיש
 רק בחברתו. אמרה הפעם ישכח ר׳ אבוש את אשר הבטיח כי כבר יש לו טרדד,
״ע והיא עומדת מרחוק  אחרת בביתי ותבוא בתוך עדת הנאספים לראות את פני הצדיק נ
 ׳ יעיגיה י
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 ועיניה יורידו מים . וירא ר׳ אבוש הלך ודבר על לבה אהד. דברתי ולא אשנה כי מהר
 תדע גמר הענין. ותלך לביתה . ויהי בסעודת הלילה אמר ר׳ אבוש אל הצדיק נ״ע
 שאלה אחת יש לי לבקש מאתכם . אבל הבטיחו לי תחלה כי לא תשיבו פני ריקם אז
. הלא לא יבקש ממני י  אגיד שאלתי ובקשתי. והצדיק אמר בלבו מה זה יבקש ממנ
 להיות פורה באויר . או לקפוץ על המגדול . ויאמר אל ר׳ אבוש למה לא . למה אמגע
 טוב מה שבידי לעשותו. ויאמר ר׳ אבוש הנה האשד. הבאה אל ביתי ק ודפ מגהה
 היא קרובתי והיא עגונה . והבטחתיה כי למהר גשב לגמור ענינה . ועתה אחר אשר
 זיכגי ד׳ וטעכ׳׳ת בא ומסתופף בצל קורתי. וזה ההסד אשר יעשה מעכ״ת לשבת אתנו
 יהד עם הב״ד צדק דסה . וגם כי מעולם משך ירו מלהורות שום הוראה . אבל לא הי׳
 יכול להשיב את פגי הרב ר׳ אבוש ז׳׳ל ריקם והבטיח לו. אבל אמר לו הלא אגי אץ עוד
 אתי שוס יריעה מעסק זה ויאמר ר׳ אבוש הלא כל הגיירות מכל תשובות הגאוגיפ מוגחיפ
. וישב ויקרא ו ת . ויהי אחד ברכת המזון הגיה לסגיו כל הגיירות אשר היו א  אצלי
 בהם בעיון גמרץ׳ עד קרות הגבר .־ ויהי בחצי הלילה רקם וילך אל הבהמ״ד לתיקון חצו׳
 וקרוב ליום הלך ר׳ אבוש וקרא אותו מבהמ״ד שישתה מעט חמין . ואחר תפלת
 שחרית גתאספו לבית הרב דמתא הב״ד . והרב ר׳ אבוש. והצדיק דל הלך - עמהם •
 ויהי כי הסבו על השלהן לקח כל א׳ קונטרס מתוך הבילות התשובות אשר היו בעגין
 זה והתחילו נושאים ונותנים בהם . וסיפר לי ר׳ אבוש דל . אני הייתי כמחריש . כי
 כבר נשאתי ונתתי עם כל אהד בפני עצמו ואין מגיד לי מה שיניח את דעתי. והיו
 עיני נשואות וצופות רק על• הכם זה אם הוא לא יושעני מהם ודאי לא אקוה . והיה
 צופה ומביט בפניו ובתנועותיו וירא אותו איך הוא סוגר את עיניו וממשמש בזקנו .
 ולרגעים אחדים הוא אומר רבותי שמעו נא. נחקור נא למשל כו׳ והיה אומר משל גפלא
 ותאורגה עיגיהם'.אור כי יהל גגדיהם והתיר את העגוגה. ובלם חתמו את עצמם על ההיתר:
 בהיותי בלעמבערג (שנת חקצ״ז) על דבר הדפסת ספר אהל יעקב על םדר שמות .
 סיפר לי הרב הגאון רשכבה״ג טרה יעקב' אורגשטיין האב״ד דק״ק הג״ל זצ״ל
 כי בהיותו עול ימים היה סמוך על שלחן חותנו הגביר המפורסם ר׳ הירש וואהל ז״ל
 מייערוסלאב . שהיה נקרא ר׳ הירש מייצעם והיה לומד עם הכירו . קרא אותו בשמו
 אבל שכחתי. והפליג בשבח ומעלת תהלת הנידו עד מאד . אמד עליו כי היה גאון
 גדול וכל התנהגותו בקדושה ובטהרה (אבל מת בנעלותו בעוה־׳ל) ויהי הצדיק הזה בא לק״ק
 יעריםלאכ והרב ר׳ הירש מאחל הזדרז וימהר ויאספהו אל ביתו . והיה יושב כל היום
 בחדר זה שהיה מיוחד לבית תלמוד לשגי החברים הג׳׳ל . ויום יום דרש בבהמ״ד :
 והגאונים הג״ל הלכו לשמוע דרשותיו הגעימות מלבד מה ששמעו מפיו הקדוש כל
 היום וכמעט כל הלילה . ויהי אהד ב׳ וגי שבועות שהיה דעתו לגסוע כעת מחר. אמר
ב לכם להיות בבית תלמוד שלכם . למה טו תלכו לבהמ׳׳ד .  אל .הגאוגים הג״ל היום אל!
 תבטלו שיעור הקבוע לכם ויתמלאו מאד על דבריו לאמר מה יום מיומים .. אמר להם
 כך ידעתי לעצתי שלא תלכו ולא תשמעו היום את אשר אדרוש ויפצרו בו מאד שיאמר
 להס טעם י על דבר זה . ובהכרח אמר להם . דעו כי מנהגי כשאגי בדרך לדרוש דרש׳
 האחרונה במוסר ותוכחה לעורר לב בנים אל אביהם שבשמים . ובענינים כאלה ההכרה
 אל השומע׳׳ לבכות . ואתם הלא אתם דכי'המזג דואג אני עליכם שלא יגיעכם חלילה
 עי׳׳ב הססד בבריאות הגוף . ויהי כאשר אמר להם הדברים האלה מלאו שוןוק פיהם
 ויאמיי אליו• אל תיראו. אנחנו גלך ולא גבכה כמשפט לבגי הגבירים . וכאשר ראה כי
 מתאמצים הם ללכת ויחדל לדבר אליהם וילכו לבהמ״ד ואחר תפלת המנחה בעלות הצדי׳
 נ«ע על הבימה אשר לפגי ארון הקודש אמר לי • הגאון ר׳ יעקב אורנשטיין דל בלשון

 זה אני התחלתי לבכות תיכף בראותי אותו עולה . הבנתי בפניו ובתנועותיו פהד קראגי
 ורעדה ואבך גם כטרפ פתח את פיהו הקדוש . והבירו היה עומד אצלוכמתעקש לנסות
 את כחו והיד, עומד כמו חצי רבע שעה ולא בכר, ואחיכ כאשר התחיל לבכות בכה במר
 לב עד כי כמו רבע שגה הלה את הליו בסכנה גדולה . כי היה איש רך
 ועגוג וחלוש עד מאד • עוד סיפר הגאון ר׳ יעקב אורגשטיין ז״ל כי בעת ההיא לא
י  היה רב בייערוסלאב• והגאון ר מרדכי זאב האברק לעמבערג אביו של הגאון ד

 , י אורנשטיין
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 אורנשטיין היה לו אה בק״ק יערוסלאב . והיו תושבי ירונלאנ מתייעצי׳ יום יום אס
 לכתוב כתב רבנות לדודו או להאברך ר׳ יעקב אורנשטיין . כי דודו :בר היה איש זק•
 אבל גמרו ביניהם לכתוב הנתב רבנות לדורו. ויהיה כאשר הניאו לו הכתב אמר להש
 מה לכם אלי . כבר אני איש זקן כלוא בבית ואיך אשא עלי עול אחרים . ויהי כאשר
 החזיר להם הכתב ויטב בעיניהם למאד לאמר אנחנו יצאנו ״׳ה וחלקנו לו כבוד . ועתד,
 טוב לנו לעשות כרצון נפשנו לכתוב כתב ע׳יש ר׳ יעקב א׳׳ש . וכתבו והביאו הכתב איי'
 הגאון האברך ר׳ יעקב א״ש וקבלו באהבה ויהי כאשר שמעה דודתו כינן אה׳ בעלה קב^
 הרבנות . ותלך ותשא את קולה על בעלה מה עשית אתה תלך אליו לקבל פניו ברג^
 והוא יהי׳ רב שלך . ותחלק לו הלקו ונוסו. וכאשר נתוודע דבר זה אל ר׳ יעקכ

 א׳׳ש שלח את הכתב שלו תיכף ליד הקהל . לאמר לא אעשה זאת נגד דודי הזקן
 ולקחו את כתב הראשון ונתנו אל דודו וקבל עליו הרבנות . ואז גמרו אומר להתאסה
 יחד כל יקירי ייערוסלב לבוא לר׳ יעקב אורנשטיין דל לסיים אותו ולדבר על לבו ,
 ודחו זאת מיום ליום עד כי לקחו להם מועד וזמן.ויהי הגאון ר׳ יעקב א״ש מתהלך הנה והנח
 בארמון היכלו במעלות בית הומה אשר לחותנו הגביר. וראה בעד החלון כי כמה השוביס
 וקצינים מלובשים אדרתם הולכים בשוק ופניהם מועדות לעלות אליו.ויהי בלכתם בשוק ראו
 עגלה הזוחלת נוסעת לעיר רצו כלס לקראת העגלה. והיד, יושב זקן מעוטף ויקחו את הזקן
 הזה מעל העגל׳ רקחו אותו עמהס.והוא מתנפל לפניהם לאמר הניחו אותי ואסשוט מעלי בנדי
 דרך. ולא הועיל מאומה * ויבקש מהם שיאמת לו עכ׳׳פ להיכן מוליכי׳ אותו. ויספרו לו
 בקצרה.כינתנו כתב רבנות לר׳יי א״ש והיה הכרה לשוב לקחת אותו מידו ומהנצרך לפייס או;
 הוד בבית . ואנחנו אין בידינו במה. עיכ כאשר אנה ד׳ לידינו וחכם מפורסם זה בא
 לגבולנו. אמרנו כי מענ״ת יפייס אותו יותר ויותר• ויהי בעלותם ובאו להיכל הגאון ר׳ יעקס
 אורנשטיין נכנם הזקן הזה ראשונה . ויבט י ר׳ יעקכ בפני הזקן ויכירהו ני הוא
 המניו מדובנא וישמח לקראתו עד מאד . ויצו להביא משקה מגדנות לחממו כי הימיש
 ימי הודף היו. ויאמר אל ר׳ יעקב א״ש . ישמע נא מעכי׳ת את אשר עלה על רעיוני
. ׳  בעת עלותי על המדריגות ליכנס לבית זה . הנביא ןהושע י:׳) והיה כיוס ההיא נאוש ד

 תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי והסירותי את שמית הנעלים מסיה ולא יזכרו עוד
 בשמם. כיהנה כאשר יבוא שדכן אל רב אשר בעיר קטנה וחריבה שיתקשר עם רב דק׳
 אמשטרדם בתנאי אם תתן לבתך כך וכך . כי המחותן הוא רב ד׳ קראקא הלא יענד׳
'  ויאמר הלא רב הוא רב . זה רב שם וזהו שם אבל הוראה אחת ותורה אחת להם. רכ
 הוא רב אבל אם יבוא השדכן אל הרב העלוב הזה ויאמר לו יש לי שידוך בעבורך
 עם הגאון ר׳ זלמן מרגליות מבראד . מה יענה עתה רב הוא רב אם ר׳ זלמן אינו רבי
 אבלי הוא ר׳ זלמן מרגליות. כן כאשר רבי יעקב אורגשטיין יהיה רב ביערוםלאב גש
 כי יערוסלאב היא עיר גדולה עכ״ז גס הרב דעירקטנה יעיז ויאמר מה לי ר׳ יעקב א׳׳ש,
 רב הוא רב. משא״כ אם מעכ״ת לא יהיה רב . רק רגעו יעקב אורגשטיין. מי ירטה או

 מי ישוח לערך יקר זה . ההבדל בין איש ובין בעל . כי איש יורה עגין המעלה
 כמו (משלי ס׳) אליכם אישים אקרא [יומא ל״נו א׳] אישי כהן גדול ומאמר בעל בעבור
 היותו משפיע שאר כסות ועוגה . והרמב״ם דל כבר כתב בדעת עיבד הבע״ל יטעותס

ל עיקר עבודת השי״ת כעבור להמשיך השפע . וא׳יכ מהצורך לעבוד לבעלים צורות י כ  כ

0 ו י  מכותים דוגמת טלסמאות להמשיך עיי השפע מהמזל . לכן הבטיח הכתוב והיה ב
. בעבור תכירי מעלת אלמותי. ולא תקראי לי עוד כעלי . לא בעבור  ההוא תקראי אישי
 היותי משפיע כי אפ בעבור שאגי משפיע הלא יסובב שתאמרו כי מהצורך לעבוד ג״כ
 את הבעלים . גם המה משפיעים. משא״כ אס תכירי מעלת אלקותי ולא תקראי לי יק
 אישי. ולא תקראי לי עוד בעלי. יסובב מזה והסירותי שמות הבעלים מפיה ןלא יזכרו עוד
ה והעלוהו ל ג ע  בשמים . ולא היה סנאי ע״ז לחשוב כי ראה ע״י החלון כי לקחוהו מן ה
 מעוטף אל ביתו. וסיפר לי עוד דברים נפלאים . תקצר היריעה מהכילם ואתה ד׳ דאת
 עניי ועמלי. ראה מלאכתי ועבודתי . יזכור לי צדקת הצדיק הזה להעלות לי ארוכי״,
 ומרפא. ואהי׳ בריא אולפ לעבודתו ותורתו ית׳׳ש כל הימיפי ובמהרה בימינו יקים חלד

 מצהרים. לכונן יהודא וירושלים . כנפשכם ונפש עבדכם
 אברהם בערוש פלאהמ ט״מ דק״ק שעברשין.



 ד' צבאוח עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה

 פתיחה
ו ז״ל אמרו [יומא ע״ב 3׳] ר׳ יוחנן רמי כתיב זר וקרינן זר. זכה נעשית ג י ח ף ר  ך
־ לו זר. לא זבה זרה הימנו. הוראתם בזה ע״ד שמצאנו" מאמרם ז״ל . " - * • 
.  במקום אחר ולא ״ אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל . כולא יומא'טרי ולא לעי
 עביר עבדתי׳ ולא לעי. צלי ולעי . אמר הקב״ה ולא אותי קראת יעקב כוי הלואי לא
 הכרתיך יעקב [עי׳ ילקוט ישעי׳ מיג] דע כי מה •אשר אנחנו מברכי׳ אשר בחר בגו כוי
 ומה אשר הנביא אומר עמד וימודד ארץ בו׳. ובדרש מדד הקב׳׳ה בו׳ ולא מצא אומה
 מוכשרת לקבל תורה אלא זרע אברהם [ויקרא רבה י״ג] ובמד׳ אמר הקב״ה על בלעם .
 רשע . מלך שבירר מנה לעצמו ובא אהד ונינה אותה. כלום יש לו היים . והנביא אומר
 [ישעי׳ מ״א] ואתה ישראל עבדי יעקכ אשר בחרתיך כוי בחרתיך ולא מאסתיך והוראת
 המאמרים האלה להודיע ולגלות אוזן שלא לקח הקב״ה אותנו כמי שטרף בקלפי .
 והעולה בידו ראשון הוא• נוטל. וא״כאין שבה ולא מעלה במגה שלקה מהמגות הגשארים
 לא כן הדברים . כ״א כמי שמגיה גגד עיניו ומציע לפניו כל המנות. ובודק בטעלותיהן
. ומואס ן^טאד ומגיהן. וא״כ מתפארים אגחגו לאמרי׳ הלא  והטובה מכולן הוא בוחר לעצמו
 הקב״ה אשר לפגיו גגלו כל תעלומות . אשר הי׳. .ואשר עתיד להיות . ועכ״ז בהר בגו.
 הוא לעד ולמופת כי לא ימאס בנו לעולם . וזהו ואתה כוי אשר בחרתיך. כבוחן ובודק
 ודאי כי בחרתיך ולא מאםתיך . ובלעם בבואו לגנות אותנו הנה בזה היי במגנה בהבחנה
 ובידיעה של מעלה . וזהו מאמרו ית׳ רשע מלך שבירר מנה לעצמו. כלומר הלא בירר.

 וא״כ איך יבוא אחר ויעה :
 כלל הדברים . כי המעלה אשר בוראנו ית׳ מצא אצלגו אשר בעבורה גתן לגו תורתו
 החמודה. בע״כ אשר המעלה ההיא היא מלבד הדברים וזולת החקים והמשפטים
 הכתובים בתורה. ומה הוא אשר קדם את התורה. כבר נילו אותנו חדל בדבריהם
 הנעימים ואמרו דרך ארץ קדמה לתורה. כאמרם על מאמר [ויקרא רבה ט׳] לשמור את
 דרך זה דרך ארץ. ואה׳׳כ עץ ההיים . זו התורה [עיי ילקוט בראשית ג׳] וע״ד כלל הם
 נקראים מדות טובות . לדבר רק אמת. לרחם על הבריות. כמאמרם [יבמות עט א׳] רחמנים
 ביישנים . נומלי חסדים. להיות שפל רוח בפני כל אדם . וכדומה מהמדות היקרות
 אשר הם פרי קודש הלולים של נסש נקי וצדיק . ומה יפה Lאף נעים רמזו ז״ל במאמרם
 הנכבד . זכה זר . לא זכה זר . ר״ל זכה אדם ונתלבש במלבושים נאים . היינו במדות
 מוכות. ואה״כ למד תורה הנה הוא באותו שהוא לבוש בבנדי כבוד . ממיני משי ורקמה.
 וגם עטרה בראשו. ענק על צוארו. אבל מי שהוא בעל מדות רעות ונשחתות . ועוסק
 בתורה . הנה הוא כאותו שהולך בבנדי׳ מטולאים. נקוד וטלוא . ותכשיטין בראשו •

, וזהו לא זכה זר :  הוא עצמו כזר אל התכשיט,
 והנה ככד ידענו מפי המפרשים זי׳׳ל רצההקב׳ה לזכות א״י לפיכך הרבה להם תורה כר.
 שהרצון בזה כי הקב׳׳ה כתב בתורתו דברים רבים אשר אלו לא נכתבו ראויי' הם
 לכתוב . והיינו מקיימים אותם מעצמנו. כמו מניעת אכילת דברים המאוסים . השקץ
 והעכבר וכדומה סהענינים . נם אותם כלל ית׳ והכניס אותם תהת נדר הצווי. למע:
 גקבל שכר גם עליהם . כי גדול המצווה ועושה כר. כי אין שליטות ביצה׳ר בלתי על
ה ו  הדברים הכתובים כתורה . מה שהם בסונ הצוויי׳ והאזהרות . אבל דבר שאינו מצ
 ואזהרה אין כח ביצה״ר - לסתות את האדם . וזה שאמרו במדרש כולא יומא טרי ולא
 לעי * עביד עובדיי ולא לעי. צלי ולעי. אשר מזה נראה'המופת שאין על האדם

 כבדות



ה ח י ת  פ
 כבדות בכלי מעשי הרשות . רק בדבר מצוד.. אז יבוא היצר . ונדמה לו כי הוא עית
 ויגע . וגופי יכבד עליו כמטיל ברזל. ולפי הצעתינו הנה מאמר ר׳ הנני׳ בן עקשי׳ כולל
 גם כל המדות היקרות אשר הי׳ אלינו מורשה מאבותינו הקדושים . גם הפדות האלה
 הקב״ה ברצונו לזכות אותנו שנקבל שכי גם עליהם. לכן כתב אותם בתורתו והרבה עלינו
 תורה ומצות . אכן מצד אהד יש מעלה בהיפך . כי אם לא הכנים ית׳ הענינים האלה
 במאמרי התורה. ולא עליהם יהי׳ הצור. ודאי היו נשארים קיימים אצלנו לעולם . כמשפט
 ירושה ונחלה הבאה לו לאדם מאבותיו. כן היו הדברים טבעיי׳ כנטועים מגודלים מלידד,
 ומבטן . ולא היו תחת ממשלת היצה״ר . לא כן עתה אחר שהם כתובים בתורה . יש
 כה בהיצה״ר להטות אותנו גם מהם . ומעתה יפה אמרי דל במאמר הנזכר ולא אותי
 קראת יעקב כו׳ אמר הקב׳׳ה הלואי לא הכרתיך יעקב . משל לרב שהי׳ בעיר והי׳ משיג
 מתנות גדולות מאת נדיב אהד עשיר וקצין עם. אפ על המועדים וימי הסורים וכדומה
 מן הימים . היה משפטו לפזר על כבוד הרב הרבה מאד . ויהי כי הקיפו הימים ובתו של
 הרב הגיע עתה עת דודים קרא אל שדכן אחד ויאמר לו ראה נא לדבר עם סלוני העשיר
 כי יש לו בן משכיל. אולי יתחתן עמי. וילך השדכן,ויגמור הענין ויעשו חתונה . והרי
 הי׳ שמה שמחה גדולה . לאמר אם הרבה לפזר עלי טרם התחתן עמי . מ־כשיכ עתה
 אחר אשד בתי היא כלתו . ואנחנו מחותגים . אכן בסוף הי׳ הדבר בהיפך. כי גזדמגד,
 שנאה ופירוד בין הזוג . עד בי גם המחותנים היו שונאים גדולים זא״ז . ויהי בבוא ער!
 שלוה מנות מן הנותנים אל המקבלים . וזה לא שלה עתה מאומה . הי׳ קובל ואוםד
. והי׳ מתנדב עלי כמשפטו. עתה נהפך עלי לשונא.  הלואי לא הייתי מתחתן עמו
 הנמשל . הקב״ה כביכול קובל ואומר ולא אותי קראת יעקב . כלומר וכי לא השגתי
 ממך יקר וגדולה ע״י מדות טובות שהיו בך בהיותך במדריגה יעקב . ועתה, אחר אשר
 עלית עי׳י מתן תורה לבהי׳ ישראל הגה יגעת ני ישראל. אמר הקב״ה הלואי לא הכרתיך
 יעקב . כי אולי הי׳ יותר טוב אם היו החמודות האלו בלתי כלולי׳ בתורה . וזהו מליצת
 מאטד [הושע ק׳] אנתוב לי רוני תורתי כמו זר גחשבו. כלומר אחר אשר הרביתי לכתוכ
 להם תורה ומצות לזנות אותם למען יהיו גם המרות האלו בגדר מצוד, ועושה. הנה הי׳
 להיסך . כי כמו זר גחשבו. והמה זרים אצלי היום יותר ממה שהיו בתחלה . וזהו הלואי

 לא הכרתיך יעקב:
 ומה יקרה בזה תוכחת אדוננו מרעיה [לברים ל״ב] הם קנאוני בלא אל כעסוגי בהבליהם .
 ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם. כי כבר הורה לנו הרמב״ם דל [בששי ונשי
 פרקיו] ההבדל בין מצות השמעיות ובין מצות השכליות . כי המצות השכליות ראוי
 לאדם להשכיל ולהתבונן בהם כי טוב וישר לבחור במדות חמודות כאלה כי ראויים הס

 אל האדם במה שהוא אדם . אמנם המצות השמעיות יקיים מצד שהוא עבד ד׳ ית׳
 שע׳׳כ אמרו הז״ל אל יאמר אדפ אי אסשי בבשר הדר בו׳. ולא אמרו אל יאמר אדס
 אי אפשי בלא תגנוב או בלא תרצח . כי באמת דברים באלה אשר השכל יגזור עליד,ס
ד צ  ראוי לו להתרחק מגגיבה וגדלה ושקר וכדומה גם אם לא גצטוה עליהם רק האדפ מ
 שהוא אדם מהצורך אליו לבחון המעשיו ולפלס מעגלותיו כי אך טוב וישר להיות אי^
 חסד . לרחם על הבריות. להיות צנוע וארך רוח וכדומה מהמדות המשובחות. לא לגנו3
 ולעשוק ולשפוך דם נקי והזולת מסוג הזח . זה שאמר מרע״ה בתוכחתו הנעימה ד,ס
. כלומר לא מצד היותי אל . ומצד שאני מחייב אותם לשמוע מצותי  קנאונ׳ בלא אל
 ותורותי. רק יעסוני בהבליהם . מה שהם עצמם יודעים כי הבל המה . כי השכל יגזור
 היסך מעשיהם . לבן אף אני כמעשה ידיהם אשיב להם . כמו שהם עזבו בחי׳ בן אדם.

 גם אני אקניאם בלא עם . עם אותם שאין להם תואר עפ . רק בנוי נבל אכעיסם • י
ל עד ד׳ א ד ש  והנביא ע״ה בהורותו אותגו דרכי התשובה . אמר [הושע י׳ד] שובה י
ד בר. להעיר ד  אלקיך . התבונן כי לא אמר שובה ישראל לד׳ או אל ד׳ רק ע
 אותנו כי ברצות האדם לשוב להטיב מעשיו. לתקן מעגליו. ראוי לו לחלק עניניו להלקיס
טו יתום כוי לכו ם  כמאמר [ישעי׳ א׳] רחצו הזכר הסירו רוע מעלליכם כו׳ אשרו המוץ ש
י לו מצד שהוא ו א ר ת ה . היינו כי חיוב על האדם לתקן תחלה א ׳  נא ונוכחה יאמר ד׳ כו
 אדם . מה שיורה יושר הלב והשכל האמתי . שנית הענין שהיא גבוה מעל גבוה . כי

 יש



 פחיח1ז ז
 יש לו לאדם לקשט עצמו בעבודת מלכו בקודש. כמאמר קדושים תהיו כי קדוש אני ד
 אלקיכס [ויקרא י״נו] כי מצד שהוא אלקינו ואנחנו עמו ראוי לעבד אלקים קדושים להיות
 קדוש . לא כן שלא להיות ננב 'או חמםן והזולת ממדות רעות . הלא נם מלבד היותנו
 עבדי ד . ראוי להרחיקם מצד שאנחנו בני אדם. לא בהמות שדה והיות היער ללכת
. והדמיון כזה לאהד שהי׳ לו דין  בארחותם. וזהו רחצו הזכו כוי אח״כ לכו נא ונוכחה מ׳
 ודברים עם אשתו בנכסים אשר לה מאת אביה . ובתוך כך י נפל למשכב והיי חולה
. ובחלותו ובהיותו על דמשק ערש . לא עזב מלהתעשק עמה . ותאמר אליו אשתו  מאד
 מה אתה רודםני טרם ראית מזור למחץ־ מכתך. תחלה התחזק והיית לאיש. אח״ז נשפטה
 בינינו וזהו רחצו הזנו הסירו רוע מעלליכם כוי אה״ב לכו נא ונוכחה. ומעתה יפה אמר
 הנביא ע״ה שובה ישראל עד ד׳ אלקיך . כלומר כי צריך אתה לשוב ולתקן עצמך בכל
 הדרך מתחלה ועד התכלית אשר עד שדי תניע . זאת ראיתי ונתון אל לבי כי טוב
. לשום לב  וישר לחבר חכור יועיל לי ולאנשים כערכי להגות בו בכל יום מימי ח לדנו
 על המרות אשר בנםשותנו. אם נכוחים הם וישרים ליודעי דעת כי ד בקרבנו. והאמנם
 כי כבר קדמוגי גדולי המחברים ז״ל אשר הארץ האירה מכבודם מספרי המרות אשר
 הפיצו בישורון. אבל לעתים כאלה לא יספיקו דבריהם הדקים. אשר שבעתים מזוקקים
 עוברי ימים מהפילסופים ונהרות המחקר המה ראו שסוגי טמוגי אוצרות.תבואות בקוצר
 דבריהם מריקים זהב מעליהם. ומה יעשו אביוגי האדם־ ודלת העם אשר לא זרחה עליהם
 שמש הסילםופים . ואור המחקר לא גגה עליהם. ומה גם כי החבורים במדות אשר בידיגו.
 המה רק העתקות . וזה אין ביד המעתיק מלשון אל לשון לכתוב שסה ברורה כאשר
 יכתוב המחבר בעצמו. כי הלשון הוא קולמוס הלב ושליה המצפון של המחבר המוליד
 הדברים הוא ידבר ויכתוב באר על הלוחות. במראה ולא בחידות. כאשר תראה בהקדמת

 המעתיק של הספר הנכבד חובת הלבבות . והזולת מהמעתיקים מלשון אל לשון :
ד זאת ראיתי כי הדברים הקדושים אשר קדמוני העמיקו הרחיבו חקירתם בדרכי ו  ע
 העבודה . שהוא״התכלית.האחרון. וכבר אמרנו לפניך כי יש רש ביד האדם
 לתקן טרם יגש להקריב קרבן העבודה . לתקן תחלה חמדות 'והארחות אשר אל האדם
 במה שהוא אדם ולא היי אשר בשדה. כמאמר חכמינו דל שזכרנו. דרך ארץ קדמה
 לתורה . והמלך החכם ע״ה אמר בחכמתו [משלי וי] אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעסיך.
 הנצר כצבי מיד כוי. ואמר [שם ד׳] דרך רשעים באסלה לא ידעו במה יכשל0 כי כל
 הימים שהם חיים על האדמה המה מבוהלים ודחופים מתחבולות יצר הרע. ושוכחים מה
 להם פה ומי להם פה. וכמסמרות גטועים מגודלים מנעוריהם לעמול בזעת אף על עולם
 לא יירשוהו. רק זרע עבדיו יגהלוהו. כמאמר העולם הזה דומה לפרוזדור כוי. והמלך
 החכם ע״ה אמר [קהלת אי] מה יתרון לאדפ בכל עמלו שיעמול תחת השמש . לומר
 לא אכחד כי יש יתרון ע״י מציאותך . אבל היתרון הזה *לא אליך ולא עדיך יגיע כ״א
 אחר שיתייגע האדם על השגת הרכוש והקנינים והמינים והוא שומרם ומתקנם . ויתן
י כמ״ש  עליהם שבעה עיגים. הוא עוזב אותם . ומגיה על העולם בגיגים כמו רמים .
 הדמב״ם דל לולא המשתגעים הי׳ העולם חרב. וא״ב העולם ישיג יתרון. אבל מה יתרון
. לזאת ך  לאדם כר . וכבר נשאתי משל על זה בקול יעקב [במקומו] עיין עליו ויגעם ל
 בחרתי לעצמי דרך אהד להועיל לגפשי ולגפשות חלכאים כמוגי . לקהת מוסר השכל
 במוסר המדות ובתיקון הארחות ממטה למעלה . וכמו שנתבאר מאמר .שובה ישראל
. כמה שידענו רוב כחו של ל ש ׳ אלקיך . והכל בדרך מהקר צח . ובהמתקת מ  עד י
 המשל וכמה הפליגו חכמינו דל בשבחו [ריש מגילת שה״ש] אל יהא המשל קל בעיניך כו•
 ואצלי הכוונה במאמר [עילובין כ״א] בא שלמה ועשה אזנים לתורה. כלומר כי כמד,
ו אל השומע שהוא עומד לפני המשמיע. ואה״כ השאלנו מה שמעת מסי נ מ י ז  דברים נ
 חכם זה ומה החידוש שנתחדש היום בבית המדרש . והוא יענה ויאמר לך'לא שמעתי.
. ויענה ויאמר לא הטיתי אוזן. אכן אם החכם הזה יפתח  ואתה תשאלני הלא עמדת אצלו
. אז יפקחו אזניהם לשמוע כל הדברים אשר ידבר. וזה הי׳ ענין שלמה ו י  במשל פ
 המלך ע״ה . ני המציא לשאת משל ומליצה אל חענין אשר השמיע. ובזה עשה אזניפ

 לתורה. כלומר שיםקחו אזניהם לשמוע בלמודיפ;



ר חמדות פ  ס
 שער הדעת

 אמר המחבר יען מצאנו ראינו בדברי נביאינו הקדושים ע׳׳ה כמה הפליגו
 בגודל מדת הדעת . עד אשר שמוה ראש ועיקר לבל השלמות . אדונינו
 דהע״ה צוד. את שלמה בנו [דברי הימים א׳ כיח] ואתה שלמה בני דע את
 אלקי אביך בו׳ . והוא בא אחריו ומלא את דבריו [משלי אי] יראת ד׳
 ראשית דעת . והנביא ע״ה התחיל תוכחתו הנעימה [ישעי׳ א׳] ידע שור
 קונהו בו׳ ישראל לא ידע כו׳ . וחנמיגו ז׳׳ל אמרו [ברכות ל״ג] גדולה דעה
 שנתנה בין שתי אותיות . ואמרו [דברים מ״א א׳] דעת קנית מה הסרת .
 דעת חסרת מה קנית ושהע״ה בתהלת מוםריו היקרים אמר [משלי אי] עד
 מתי פתאים תאהבו פתי בו׳ וכסילים ישנאו דעת*). לכן ראית• לסדר
 השער הנכבד הזה בתחלת הספר . ולבאר עומק ענינו. מהותו. ואיכותו.
 ומעלתו. וסגולתו. וטרם נבוא אל תכלית הענין היקר הזה נבאר תחלה

 עגין ההנהגה ואיכותה אצל בעלי החיים ואיך היא אצל האדם בחי־ הנבראים:

 פרק ראשון
 העילות והסבות אשר על ידם יתעורר הבעל הי לעשות מעשהו ולהתנועע אל דבר עד
 שיגיעהו. הם שלשה . א׳ הטבע . ב׳ ההרגל . ג׳ הדעת . ענין הטבע הוא
 אשר הבורא ית׳ הרכיב והמזיג בנפש כל בשר כהות ידיעות מתחלקות לכמה עגיגים *
 והכהות ההם כוללות כל אשר רוח חיים בהם . גם אס הם למטה מן האדם . לא יבצר
 מהם כח הרעבון המעיר אותו אל האיילה . וכה הצמאון אל השתי׳ . עיסות על המנוחה

ה ע ש ה  שיורי המרות • י
 •) וראוי להתעורר אס מאמ׳ ושאלת עד מתי מוסב על כל הסוגיא הנזכרים במקרא.מדוע א״כ לא
ס  דיבר אל הלצים ואל הכסילים בלשן נוכח. כאשר דיבר אל הפתאים. עד מתי פתי
 תאהבו פתי . ואצל הלצים אמר לשון חמדו להס . ובכסילים אמר ישנאו דעת. הכל נלשין נשתל
 אגל דע כי ג׳ סוגי׳ הס שונים זמ׳ז. מאמר כשיל ישוב על מי שלא למד כל מאומה . לא
 מרב ולא מספר מסבת עצלותו. ונשאר כבהמה בבקעה תרד.אינו מבחין כין טי3 ללע. פתי הוא
 מי שיש לו חכמת מה . רק אחלי׳ מפתים אותו לרע בדברי פתויים עד שמאמין בהם ונמשך
 אחריהם . וא״כ הכשיל הולך בתוהו לא דרך על שאינו מרגיש מה הוא עושה . והפתי לק
 מחמת פיתוי היצר שאומר לו אין זה עבירה ואולי עוד מצוה . ועושה כמונועה . וחושב סהיא
 ד3ל עוג• והלז כבר יזדמן שיהיה חכם ויודע שזה עבירה ועכ״ז הסקיל עצמו בסבת התאוה
« צועק ובוכה נ  והחמדה . ומעתה אין מקום להוכיח רק אל הפתי. משל בליעל אחד רא? ע

 שהוא
ר י אין רמז למאמ ם כ ה ג מ נ  [א] אשר ע״כ יפה רמזו במאמר והדרת פני זקן [קידושין ל״נ| זה קנה ח
ה מכמה . כי אם דעש נ ק . אבל אסר אשר ירמז זה קנה . א״כ נשמע בהכרח ש  חכמה במלח זקן

 חסרת מה קניח .
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 והשינה . הם העומדים על משמרתם לעורר את הגוף אל כל הדברים אשר הכינה הטבע
 האלקית להחיות נפשות הברואים ובכלל הזה גם התאוה והחמדה אל הטיול בגנות
 וסרדםיפ לשאוב רוח צח בין עפאים . יתנו דיה כדודאים . ולחשוק לייפות הגופות
 להתעטר להתהדר ולהתענג נם במה שיפסיק. בלעדיו . ואינו רק ממה שקראוהו מותרות
 ליתר שאת . ואין כה החשק הזה רק בהמדבר לבד . לא בבעה־׳ח האלמים . אבל עכ״ז
 אין הבע״ח ריק מזה אבל מה שנחסר בבעה״ח נתוםף בהאדם . כי ׳בסוף האדם בטבעו
 לייפות גם את הבהמה ולעטרה והוא מתסאר בה . אמנם נם כי יש חשבונות רבים
 בסרטי הכהות האלה כי רק שם כללי יסוב עליהם ויקיף אותם. והוא הטבע הנמשכות
 מהדי יסודות המורכבים בגופות הנמצאים. אמנם היא מתחלפת בבריות כסי השתנות

 והתחלפות משקל ההרכבה אשר חייבה חכמתו ית׳ :
 והנהגח הכה ההוא ואיכותו כך הוא . אהוב ומתוק בתהלתו. ושגוא ומר באחריתו
 באור הדברים כי כה הטבע לעורר הגוף על קיומו ותיקונו. וזאת ערבה לנפשו
 מאד למלאות מחסורי׳ . כמו האכילה לרעב . השתי׳ אל הצמא . המרגוע אל העיף
 אבל היא מתגהג בבלי דעת עגין פעולתו. וכמו שכתב הרמב׳׳ם דל (במורה נבוכים ע״ב
 מראשון) כל הכהות הנמצאות בגוף כח המושךוהמהזיק והמעכל והדוחה .עושים מעשי׳
 טבעים מבלתי מחשבה והשתכלות. ואין הבעלים.משיגים מה שיעשו הכהות האלה.עכ״ל.
 ר״ל לא שהאדם עוסק בדברים האלה בעבור ידיעתו בסגולתם וסעולתס וסדר הנהגת׳
 רק הוא מטונה על התעוררות המעשים האלה . כמו עבד שהוא מצוד. על עשיית דבר
 פרטי אשר לא ידע עילתו ופעולתו ״) אבל משפט העבד לעשות ולעמול ולא ינביל
 גבול הראוי אל מעשה זאת . ואס לא יורהו אדוניו על תכלית המעשה לאמר די לא
. והעבד לא ישער זאת אהד ו  ירף ידו גם כי יקלקל כל מלאכתו בהמותד אשר יוסיף עלי
 אשר נעלפ ממנו עילות מעשהו ופעולתו. כן משפט הטבע רק לעורר על האכילה

 ועל
 שיורי המרות

 שהוא רעב מאד ויאמר לו לך נא עמי ואני אראה לך מקום שימנו לך לאכול ככל אשל
 תאוה נפשך . ויראהו אל בית אכסני׳ ויבוא שמה וישאל לאמר אולי תתנו גס לי לאכול . ויתנו
 לו בשר ודגים וכדומה . אח׳׳כ נשא י רגליו ללכת. ויקסו מעליו תרמילו לאמר האס נחנס
 אכלת . לימים בא עוד הפעם הבליעל הזה לקראתו . היזדמן שיאמר לו גס עתה כדברים
 האלה ויאמין בו. הלא ינוק בפניו ויאמר צא איש הדמים. אתה היית בעיכרי.עלידך הפסדתי
 אדרתי . חותמי ופתילי. אכן הכסיל גס כי הוא רואה מה שנתגלגל לו ע״י מעשיו . עכ״ז לא
 יעזוב סכלותו . כמאמר (משלי י״ד מיז) חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוכות . ואינו
 מבחין מה שיתגלגל עוד אח׳׳כ . כבהמה שהלכה לשדה ואכלה וקלקלה ויבוא בעל השדה ויכה
 אותה וישבל לגליה . ועכ׳׳ז למחר תלך שנית אל השדה . וזהו עד מתי פתים תאהבו פתי .
 ולא אמל למה . אבל התפלא עליהם ואמל כי פעם אשד יתכן שיזדמן שיפתה אסכם היצה״ר
 (עבילה באמתלאות כוזבות . אבל אשל אשר כבר בחנת והכרת וראית שהיא מכה כלענה .
. כי ע״כ פושעי ישלאל מלאים סלטות. כמאמל  כמשפט העבילה . שתחלתה מתוק וסופה מל
 (איוב ט״ו) כל ימי לשע הוא מתחולל כוי קול פחדים באזניו כוי. א״כ יפלא איככה עשיתם
ר זה פעם שנית ושלישית . הוא שאמרו ז׳׳ל (ל״ה י״ז אי) מעביל לאפון כאשון וכך היא  מ
 סמדפ. ר״ל כי כן הוא היושר אשר שאינו יודע בעת עשותו החטא הראשון שהוא חוטא .
 כמאמר (ירמיה ל׳׳א) כי אשרי שובי נחמתי. ר״ל בחזרתו מן החטא אז מצד הטבע יתנחם ויאמר
 הה מה עשיתי . וזהו ששאל על מתי פתים תאהבו פתי. וכי תאמר מדוע לא אוכיח את הלצים
 ואת הכסילים לזה אמל ולצים לצון שמדו להם ואיככה אוכיח אותם אס גס המה ידעו הבין כי
 עבילה בידם ועכ׳׳ז יעשו כחפץ תאותס . וכן הכסילים בטבעם ישנאו לעת. והמה בהמה המה

 להם . ומה לי להתפלא עליהם .
 *)ומה יקלו בזה דבלי חכמינו ז״ל (בלכות ס״א א׳) רב אמר יצהיר דומה לזבוב. שנאמר
 זבובי מות יבאיש יכיע שמן לוקס . ושמואל אמל כמין חיטה שנאמל לפתח חטאת לוכץ. ולאוי
 לעמוד על ההבלל ניניהם. והקלוג אצלי כי לבותינו דל כוונו לתת טעם במה אשל עינינו מאות
 כי גדול כס סיצל לפתות את האדם. גס לדבליישאין בהם ממש כייפתהו לפעמים להתגאות .

 לנקימס
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 ועל השתי׳. אבל לא יגביל ולא ישער שיעור הראוי . אבל כבר יזדמן שישחית גופו
 עי״כ. במו אם יהיה המאכל מדברים המזיקים לפי איכות מזג האוכל . או מצד רבוי המאכל
 או לסבת הזמן והמקום אשר מהראוי היה למשוך יד מזה . זאת לא תמצא בענין הטבע
 כי אין אל טבע האדם משפט הידיעה והשיעור . אבל יאבה וישתיקק גם דברים שהם
 כחרבות לגיו . משא״כ הבהמה. כדברי הז״ל (אבות דר־נ פ׳ ט״ז) אבל בא" וראה בגדי
 או בטלה כיון שהוא רואה את הבאר הוא חוזר לאחוריו. והאדם עליו גאמר (משלי ט׳)
 אשת כפילות הומי׳ פתיות ובל ידעה מה . כי הטבע ימשוך אותו אל אשר התמנותו
 עליו. ואם תשמע לעצתו עד פוף מבוקשו . הלא אחריתו כיום מר. נדאמר (שפ ה׳)

 כי גופת תטופנה שפתי זרה והלק משמן חכה ואחריתה מיה כלענה חדה כחרב פיות
 כי אם לא תנער בו ולא תמנעהו באמצע תשוקתו . כמו לאכול ולשתות עד שקוט
 התאוה . והזולת מן התשוקות המדומיות אם לא יעמוד על משמרתם לתת עליהם שבעת

 עיניי
 שיורי המרות *

 לנקימה ונטירה וכדומה מהבלי׳ הרבה . לזה נתנו כל אחד טעם לדבר . כי בעולם יזדמן 5׳
 מיני אנשים פחותים ונבזים ועכ׳ז נצחונס חזק על כבירי כח מהם. הא׳ בהיות דירתו בחצר השל
 או השופט . אשר עי״כ מהנקל אליו לבוא תמיד בפני שרים ורוזני העיר . הנה עי״כ כביל
 תמצא ידו לעשות אשר בזדון לבו משבת מקומו . כי במקום גדולים יעמיד ויש בידו להשמיע
 דברי׳ טרם יתודע לזה כי הוא חורש רעה עליו. הב׳ אס ההכרח יכוq אופו לעסוק עם הפקות

 הזה . כמו אשה רעה . ואיככה יבדל ממנה אם רוב עסקיו עמה . באכילה ושתי׳ ומו״מ
 וא׳׳כ אין לו מנוס ממנה ומוכרח הוא לסבול לא כן בהיות הפחות הזה אדם שאין לו מהצורך
 להתקרב אליו . יכול הוא לגדור עצמו שלא ללכת בדרך שהוא הולך ולהתרחק ממנו. הוא ההבדל
 בין רב ובין שמואל . רב אמר כיהיצה״ר גדול כחו בעבור שדומה לזבוב ועומד בין שני מפתחי
 הלב. והוא כביר כח מסבת מקומו. כי מושבו בחדרי הלב. וא׳׳כ גס אם יפתהו אל הגדולה
 שבתועבות יערב אל האדם לעשותו . אחר אשר יערב ללבו . ואש אשר ליו
 חפץ הלא יעשה. וגם אם היה שומע הדברים האלה מפי אחר היה ממלא שחוק פיהו . וכאשר
 לבו יבחר בו יערב לו לעשותו. וזהו שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח . כלומר שהוא
 ממאס ומבלבל המחשבה . כזבוב הנופל בשמן וממאס אותו . וזהו שהזהיר שהע״ה בחכמתו
 (משלי ד׳) מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים . היינו כי בהיות הלב מקום המחשבה
 ומקורה. והמחשבה היא המוציאה הדברים אשר במעמקי הלב אל הפועל . כי כח התאוכי
 והכעסני וכדומה לא יבער בגוף עד יקחנו תחלה במחשבתו . ואם יעצרהו מבוא במחשבתו אז
 ינוח לו. וכן למודי החכמה והמישריס שיבחר האדם להכניס. לא יכניסנו בלתי ע״י המחשבה ,
 אשר עי׳כ תמצא כי הכתוב הזהיר על כל דבר למטוב ועד רע רק על הלב. ואהבת כו׳ בכל
 לבבך. לא תשנא את אחיך בלבבך . אל יקנא לבך כו׳ גבה לב. לכן יפה אמר מכל משמל
 מכל הדברים שאתה צריך להשמר להכניס או להוציא . נצור לבך . כי ממנו תוצאות חיים .
 וא״כ השמר לך שלא יעלה על לבך כל דבר רע. כי אם יעלה על לבך יערב לך ססיתותו.
 זהו שאמר רב בכחו של היצה׳׳ר כי הוא כביר כח מסבת מקומו. ושמואל אמר כי ע׳׳כ גדול כסו
 על האדם בעבור שהוא מוכרמ אליו לסור למשמעתו לראשית דבריו ולא יוכל להבדל ממנו ״
 כדי להחיות נפשו . כי אס היה יכולת ביד האדם להיות בחיים בלא אכילה ושתי' וש״ל היה
 יכולת בידו להנזר ממנו מכל וכל . לא כן עתה כי האדם מוכרח לשמוע אל תאוחו לשיעול
 שהוא צריך אל קיומו. כמאמרם ז״ל (סוטה מ״ו) יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין
 מקרבת . ואחר שהוא צריך לשמוע אל ראשית דבריו בדברים שצריך לקיומו. הנה צדיק הראשון
 בריבו . וזהו שאמר דומה לחטה . כי סטה היא הראשונה לשבעת המינים כן התאוה היא לאש
 והתחלה אל קיום הגוף . כמאמרם ז״ל (יומא ס׳׳ט ב׳) אפי׳ ביעותה בת יומא לא אשכחו .
 וזהו לפתח חטאת רובץ. ר״ל כי ההתחלה לקיום האדם הוא היצה״ר.ולכן גדול כוחו . כי זה צריך
ל בזה מאמר ג ב  סכמה ועסק רב חשבון ודעת לשער כמה . ומתי. והמותר לזרות הלאה. ומס נ
ה נ״ב) מתחלה כ ו ס  (משלי כ״ט) מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון. גס מאמרם ן״ל (
 היצה׳יר דומה לחוט של בוכי׳.. ולבסוף כעבות העגלה .באור זה כי חפצי האדם שתיםהנה.
. אבל חסרון גדול ר ש ל י  הסתפקות ומותלות. הלחם ומזון הוא הכלשי. אינם לתענוג למי ש

 למי
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 עיגי׳ לשערם ולהגבילם לפי הזמן והמקומי׳ ולפי" מזג הרכבתו הוא מאבד א״ע *) ודע כי
 הטבע בתחלתה הכרחית ובסופה אפשרית . רצוגי-׳לומר כי כהות הטבע:אין האדם• צריך
 לבקש ולחפש,השגתם . כי־ מציאותם בעצם תולדתם.. אבל יישויש-ביד האדם לעשותם
 אפשריפ בסופם . ביי. זה פרי הבעל בחירה כי יש בידיו לשנותו. .ולהחליפו
 ולהאבית או לטעטו ולעשות לעצמו טבע- חדשה *.) וכמו שיתבאר אייה בסךקי׳ הבא״:

 הכחות
 שיורי המרות

 למי שאין.לו. כי. כל תייומלוי בהם . והמותלות סס בהיפך. כי בסי׳ בשל ויין-ושאל מלים
 מלבים אשל.בסננללס לא יחסל לאלם מאומה. כ״א, ננלבים הס באשל ישעם . כי די הקיפוק
 אינו. בכלל עלגיומוטעס. .כ״א בכלל מועיל ומוכרח. אבל המותל אונו מוכרח' כי אפשל להתקיים
 גלעדו. אמנם כל זה.בתפלתם. איל אסר.ההרגל באורך הזמן יתהפכו המותלות להנלסי.. היינו אם
 ילגיל,עצמו בבשר וייךוכדומה מדברים.העכביס ויקרים .הלא יאבד העלבות ולא ירגיש• בהם
 יותר.ממה שהיה מרגיש תפלה.במזון ההכרחי או מה שמרגיש העני בלשס ומום'. אגל זאת
 פעל לנפשו כי..מעתה, המותרןמ. לו לסוב ולהצרס שלא יוכל להתקי-יס בלעדיהם. -והכלל הזה
 סובל כל אופני התענוגים ממאכל ומשתה. והלבשה וכבוד . כלס.אסר ההרגל יתהפכו להכרחי.
 זה. .אשר גלל החכם ע״ה במאמרו מפנק מנוער עבדו. כלומר התאוה בהיותה בבסי׳ מותרות
 ותעטג היא בבסי׳ עבד . אשר משפטו רק למלאות רצון אדוניו. אבל ואחריתו יהיה מנון . כי
 אס״ככאשל יתלגל במותרות.ויתהפכו.להיות הכרחיות אז יכריחו אותו להשתמש בכס . לכן יפה
 המשיל אוחו לאדון שהוא מכריח.לסורי אל משמעתו.. וזהו שאמלו מתחלה היצה״ל לומה לחוט
 של בנכי׳ . ולגסוף.כעבות העג^ה . .אשר כל.השוטים הפרטיס.הר3ים אשל בעבות.העגלה כלם
 מוכרחים,למשוך.משא העגלה והסחורות שעליה. ולא תוכל.לחסר מן הסוטים" האלה מאומה,.
 כי!:אז..תתפרד העגלה. והסחורות יהיו נטושים על הארץ. כך המתרגל. בתאות היצר אז קשה עליו
 לסתור תאוחו והרגלו כי כל.ס.לקי התאוה אשל אסף בהרגלווהתמדתו י. המה הכרסיי• לו ולא
 יוכל. לחסר..מהם. דבר. ולכן. הזהירו אותנו כ״כ למשול על הלב..-אס להכניס.אל עצמו... או
 להוציא.'ולהתרחק/ממנו..כמו השמל לך פן יהיה דבר עםלב3ך.כו׳...אולח קשורה בלב (משלי
 כ״ב) וזהו מכל משמר . מכל הדברים אשר אתה. צריך להיות נשמר ולהזהר אס להכניס הטוב ואם
 להוציא הלע . אתן לך לק שמירה אחת . נצור לבך. כי ממנו תוצאות סייס . והענין יקי :
 *) הוא שאמל הסכם מכל אדם (משלי כ״ב) צנים פסים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם.
 דע כי כמו שאנחנו מוזסליס ועומדים על שמילת הנשמה מכל דבל לע . כן מוזהליס אנסנו
 על שמילת הגופות כמאמר (דגלים די) ונםמלתס מאד לנפשותיכם . אמנם שמילת הנשמה
 לכל אופניי עלוכה ושמולה רשום בכתב אמת . היא התורה היקרה . אשר הלופא הנאמן
 העליון ביה רשם וכתב ונתן בילינו רמ״ח מצות עשה בעבור הנשמה לחזקה לאמצה וכן הזהיכ
 אותנו בשס״ה ל״ח. היינו שס״ה הלחקות4מלבליס ־העלולים לגלגל לה לבר רע היו . אכל סלל
 ולמול השמזרה אל הגוף סלל.רפואתו והצלתו. ע״ז לא נתן בילינו שום. סלל. שיהיה כתוב גספר
 וטעם הדבל . כי״ללך אחל להס. בסון ותשכיל כי כל מה שמזיק, לגוף כש״כ שיזיק אל הנפש.
 כמג המלבה במלוא כלס . אוכל הלבה ושותה הלבה . או הפושק שפתיו ומדבל הלבה או. כעש
 ושנאת. הבליות . ובהיפך הגולל בעלו להיות שומל נפשו. הלא אצלו יהי׳ הגוף 'שמול ממילא.
 המש כמו.שני אנשים הולכים .בדרך . כפמי ועילני . והעילני הוא מפונק מאל . הנה.אס
 יתנהג הכפלני במאכלו ומשתהו ושא״ד כמשפט המפונק ומנהגו. ולאי יהי׳ לחוק מאל מאד מן
 ההיזק . כי מה שיזיק להמפונק בקרוב יזיק להכפרני ברחוק . כלל העולה כי. שמירת הגוף
 כלולה בשמירת הנפש במכש״כ.וזהו.צניס פסים בללךיעיקש. ושומר נפשו'ירחק׳ ממנו הגוף מכש״ג.;

 *) כי זה־הה?דל בין כל הנמצאים ובין האלם. כי כל הנמצאים עשייתם ופעולתם אינם
 ע״פ במילתם הרצוניים.אבל הם מוטבעים עיז ע״פ הכלחת הטבע אשל נטע בהם יוצליבלאםית
 ב״ם . כמו הטנע האש לשלוף ולחמם . והמיס לכבות ןלקלל -. וכן הבעיה כלם •אין להם
 בשילה. לעשות לגל: בבחירתם ולצונם . אבל כל מעשיהם הם פעולות הטבע . לא כמוהם האלם
 כי.:כל מעשיו הם ע״פ שכלו והכרתו. ובחירתו; לכן ילין לב לו׳ למשול גפ על עצמי. ולשנות
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 nttDfo שחס בטבע . אינם בלתי על עניני׳ חמריי׳. כי אין כח הטבע מטונה רק על
 דברים הנוגעים כנוף . לא לדברי׳ הנוגעים אל נפשות ״) כי אם לא ילמוד
 ולא יתפלל גפ שניפ רבות לא ירניש בטבע לא רעבון ולא צטאון ולא רפיון . גם כי
 באמת השחית גפשו מכל וכל אשר אפ הי ׳ עשירית מזה בגופו . היה מרגיש צער
 וכאב גדול . אמנם הנפש הנה מחץ מכתה ירפה הטבע ממנה . ואין האדם מרגיש מזד
 מאומה . כמאמר וירמיה י״ז) עקב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו. אגי ד׳ חוקר ל3
 כו׳. אמגפ דע גפ כי אמרנו כי אין חלק כטבע ולא נחלה בההרכבה אל עניגי הנפש אין
 הכוונה רק לומר כי להטיב אל חנפש לא ידעה הטבע. אבל להרע ולהשחית הנפש יעי
 ויש ביד כחות הטבע לנתוץולהרופ כל אוצר כלי תפארתה. כי אפ ילך אחר טבע
 המרו הלא יערבו לו כל תועבות ד אשר שגא . והגדולה שבתועבות מתוקה עוד יותר
 כמאמר (משלי נו׳) מיפ גגוביפ ימתקו ולחפ פתריפ יגעפ. וזה מערמת היצר כי הוא יביא
 על האדם חצי שנונים ונהלי רתמיפ ואומר מצחק אני .. וזה יחשבהו לאוהב לו ומבקע
 טובתו ויעודדהו על חריצות והשתדלות למעול מעל בד׳ ותורתו. עד יפלח חץ כבדו .
 פתאופ יבא אידו . אבל החכם עיניו בראשו. ישקול כל דבר בפלס ומאזני בחינתו ויחשוב
. לרדפני ולבלעני [וכבר יש מי שכתב על מאמר  ויאמר אולי אך בחלקות ישית לי
. כי מבואר במדרשות טבע הצבי כי במרוצתו הוא פונה בכל פעם לאחוריו  רץ כצבי
 להביט אם יש רודף אחריו. כן צריך האדם להסתכל ולהתבונן על דרכיו ולהביט
 אחוריו בכל פעם . אולי היצר רודף אחריו לחשיגו להומו ולאבדו. ועל דעתו הוא
 מאמר שלפ בפי החכם הנבחר ע״ה (קהלס ב׳) וראיתי אגי שיש יתרון ־1חכםח ט.
 הסכלות כיתרון האור מן החושך . החכם עיגיו בראשו והכפיל בחושך הולך . המלך
 החכם עיה ביאר לנו בחכמתו הטהורה עלן יקר מאד נעלה. כי יש יתרון לחכמה על הסכלוון
 כיתרון האור על החושך. כי העינים רואות רק במקום אור . לא מה שהוא בחושך
, ו פ א  וביאר ואמר התועלתןהגדול המושג מן האור אשר אליו נמשל החכם מה הוא .
 החכפ עיגיו בראשו. וע״י מה שיעשה חשבון עפ גפשו למה גתגו עיגיו בראשו ולא
 באבר. אחר מבנין הרכבתו. יבין וישכיל כי זאת היתד. מחכמת בוראו למען אשר בדרך
 שהוא הולך ומביט לפניו יוכל לסבב ראשו להביט מאחוריו ג״כ . אולי מי רודף אחריו
 כן משפט החכפ שמפחד תמיד מתחבולות היצר. והכסיל בחושך הולך . וגפ את אשר
 לפניו אינו רואה כל מאומה . כי הלך חשכים ואין נוגה לו והדברים האלה כוללים און
 אשר כתבנו במ״א (בס׳ שמן המור בתשיעי משלישי) בבאור מאמר (משלי י׳׳ב) הפוך
 רשעים ואינם כי ההבדל בין הצדיק והרשע . כהבדל אשר בין הפוחד הנוסע לדרכו ובין

 בנו
 שיורי המרות

 ״) ומה יקלו נזה דגליהם דל [ב״ל נו״ז] אמלו לאילני מאכל מפני מה אין קולכס
 נשמע . אמלו פילותינו מודיעים אותנו . אמלו לאילני סלק מפני מה קולכם נשמע . אמלו
 הלואי ישמעו קולנו. התבונן בעומק מליצתם כי באו דל לתת מעם נכבד על דבל ההגדל אשל
 אנסנו לואיס בין דבלים המשלימים הגופות). ובין הדבלים הנדרשים אל הנפשות. כיהדבריס
 שהם לקיום הגוף . יובלו אל הגוף ע׳׳י נוגשים אצים לאמל כלו כו׳. היינו כס הלעגון אשר
 נמזג בעבע הנכבתו הוא יציד ציד להביא אל הגוף מחסורו אשל יחסל לו . והצמאון מביא
 אליו השתי׳. וכן כלם . לא כן חיי הנפש. כי אין לה נוגש . ולא שוטר ומושל • כ״א השכל
 והתולה והמצוה אשל על עבר פניה . ורבותיט ז״ל המליצו בסידתם הטהורה והמשילו את
ו י לאילני ר מ  הדברים הנדרשים אל הגופות לאילני סלק . שמשמיעים קול בתנועתם . וזהו א
אי היו נשכסי׳ ד  סלק מפני מה קולכם נשמע . אמרו הלואי שיהי׳ קולנו נשמע. כי בלא הקול ו
 מן הלב. והיא מליצה נפלאה על מנינים הסמליים . כי לולא התאוה אשל הוכובע בטבעי
י לא ימשה מהם כל  ב׳׳א לללוף אחליהם ודאי היו עזובים ונטושים ואין מאסף אותם . כ
ם השכל לגל אשל ה י נ פ . לא כן עניני הנפש לומים אל אילן העושה פילות . ולכן לי ל  פלי
. חסו ן אלקים ית׳ ג  נטע ימ׳ בהאלס . והמשכיל יבין וישכיל לקשת מפלי עץ הסייס אשל 3

 פילותינו מודיעים:



 עעף ״ פרק ב ג הדעת •
 בנו הנוסע עטו לטייל . כי הפוחד ישמח עפ הפרסאות שכבר נסע ני נתמעטה הנסיעה
 למקום המסחר .. לא כן הנער כי הוא אינו נוסע בעבור השנת איזה תכלית • וא׳׳כ מה
 לו לשמוח בפרסאות שכבר נסע כי מה בצע לו מהפ . אבל הוא ישמח במה שיש
 לפניו לנסוע עוד . כן הצדיק שמחתו רק בהימי׳ אשר עברו . לא עפ ימיפ העתידים
 כמאמר ואל תאמין בעצמך כוי. וכמאט׳ כי כאשר יהיה מי יגיד. לו(קסלת סי)רק בעשותו
 חשבון על הימים אשר עברו כמה קבץ על יד מסחורות התורה ומצות.וטע׳יט . וכאשר
 לא יעלה החשבון בית . הלא ידאוג ויתעצב מאד על הימיפ אשר חלפו עברו. וישקוד
 לתקן את אשר השחית. לא כן הרשע ד״מתהולל רק בתענוניפ זמניפ . אצלו יקוייפ
 מאמר והימים חראשוניפ יפלו'. כי מה בצע לו״עתה מן העבר . הוא לא ישתעשע רק על
 העתיד . כמאמר (ישעי׳ נ״ו) והכלבים עזי נפש כוי אתיו אקחה יין ונפבאה שכר והיה
 כזה יום מחר נהל יתר מאד . וזה שאמר הסוך רשעים ואינם . כאשר יאבו להפוך
 פניהם לר.ביטזאחוריהפ על היפיפ אשר עברו.אינפ עוד במציאות. ומעתה יפה אמר החכם
 ע׳ה.החכפ עיניו בראשו. וע׳׳י היות עיניו בראשו ולא באבר^אחר יבין כי יש לו להביט גם
 מאחריו . היינו להתבונן על הימיפ שעברו. אפ יש לו נ״ר מהפ . והכפיל בחושך הולך
 כי הוא אין לו עסק ושעשועיפ רק עם העתיר. ואשר יהיה מי יגיד לו וא״כ הולך כהולך

 בחשכה כי איגו יודע מה יבוא לסגיו ומה יתגלגל לידו] ן .

 פרה #לישי
 ההרגל איגד כח שליט במזג הגברא בתולדה ואיגו דבר הכרחי אל הגברא . כמשפט
 הטבע . אבל הבורא ית׳ גתן יכולת כתכוגת הגברא שיהיה בידו להרגיל עצמו
 בדבר עפ היותו גגד כה תולדתו. עד שיעשה לעצמו. טבע חדשה . וזה יכלול הזריזות
 וחריצות באבריפ החצוגייפ והמחשבייפ אל כל אשר יחסוץ יטפ . וילפדפ עפ התמדתו
 על הדבר כמה פעמיפ עד אשר ישוב אצלו כטבע. כמו ההרחקה מאכילת דבריפ טמאים
 או הקולע אל השערה ולא יחטא המטרה. הן כל אלה הוא פעל ההרגל. ואפ יהיה ההרגל
 באיזה הנהגה . ישוב הדבר להיות חפץ טבעי *) ואץ לך.דבר שלא ישלוט עליו

ל ג ר , ד  שיורי המרות ה
 •)• ולי מה יקלו בזה דגלי לבותינו זיל (אמס בי) עשה רצונו כרצונך כלי שיעשה
 רצונך כרצונו. ובמללש (ג״ל כ״ב) אס בא יצלך להשסיקך דחהו בלבלי תולה . שנאמל ואתה
 תמשל בו. וסל אמל שמשהו בל״ת . שנ׳ ואליך תשוקתו. באור סלוגתתס ז״ל כבל אמול עם
 הספל קול יעקב (כ״ג אי) על מאמל על משכבי בלילות . כי הלאשון בא להשמיענו שיש כפ
 באלם לכוף את יצלו ולענוד את בולאו בילאה . וגס אס תתנוסס בקרבו לוס מאןה לתעעגי
 העוה׳׳ז יוכל להשביס שאון התשוקה בילאת העונש . ולא שיהי׳ כס השכל גדול כיכ עד שיהיה
 יכולת בילו לכוף יצלו ומחשבתו, וספן לבבו להתאוות לתולה.ושיהיי לו תאוה למצות ומע״נו כמו
 שתאותו עתה להבלי עוה״ז. כי לעלך כת השכל אין ביכולת האלם לק להבליח יצלו שלא
 לשמוע לקול התאוה. והוא לליך בתמידות להתגלות נגל תאוותיו. זהו שאמל דחהו בדבלי
 מילה. שגאמל ואתה תמשל בו. ר״ל להכוומו אל כל אשר תבסול לשבור גלם .התשוקה המפתה
 אותך אל העלב המדומה . והשני אמל כי ים אל האלם יתל שאת ויתל עז על אשל אם יאבם
 יוכל לעשות לעצמו מבע שדשה. לאהוב מעתה ולקלב את אשל ממשק ממנו. ולהלסיק ולשנוא
 אס אשל אהב על עתה . והוכיח זהממאמל ואליך תשוקתו . כלומל תשוקת יצלך מסלתיאליך
 בידיך . ובידך להטות התשוקה אל מה שגחלת אתה ומה שתחפוץ אתה שתהיי תשוקתו סגןל
 אןמל ויקס לך. כמאמל לזיל בגמלא [סוכה נ״ב] א״ת ישלם לך אלא ישלימנו לן. ולא חצטלך
. וכי תשאלך נפשך לאמל מאין יבוא לאלם כס אסל וטכע סלשה . אס  עול להתגלות עמו
 בליאה יגלא אלקים. אף אתה אמול לו היפלא מדי לבל . כי בלאותו ית׳ בהאלם אשל בכל
 כסו הוא נלחם מלחמת אלקיס וימכליס את נפשו לעשות מה אשל צוה בוראנו ית׳. ומבטל
. אז מן השמים ילסמו עליו על שלא יצטלך ללחום עול עם יצרו ת׳  לצונו המנגלו מפני רצונו י
 וזהו עשה רצונו באותו השתדלות כרצונך . כלי שיסובב מזה ויעשה ית׳ שיהי׳ רצוכך וסשצך
 כלצונו של הקג״ס. בלומר כי מהיום לא סלצס ולא מחאוס לק מס שסקב״ס מצה . חה כדי

 שיעשה



 שער פרק ג וזרעת
 ההרגל. כי הדברים השנואים אצל הטבע יהיו אח׳כ אהובים . וכן הדברים הרחיקיס
 מלב האדם מלעשותם . אם בהזדמן יעשה אותם כ׳ וג׳ פעטים . אח״כ יקל עליו הדבר
ת  כאמרם זיל עבר ושנה געשה לו כהיתר . וההרגל הוא כביר כה לשלוט על כל המדו
 ובכל המעשים הכבדים על האדם. יקל אותם ההרגל אם כמדת היראה והאהבה וכל שארי
 המדות . ובכל טין ממיני הכהות . ובכל הלק מחלקיו. וכן ממשלתו בדבר אשר הוא
 יעלת חן . נחמד למראה. או טוב למאכל . גם אם בתחלת השגתו אותו היה חן הדבר
 גדול מאד בעיגיו. אכן אם יתרגל בו הלא ברוב ימים יעזבנו ויהיה אצלו ככל הדברי׳
ה  הפשוטים . כמו אשר עינינו רואות בהשיג אדם כלי המדה בתחלתו יחמוד אות
. ולא יערב לו לאכול בלעדה \ ׳  וישתעשע בה עד יקהה לשלחנו . לאכילה או לשתי
 אכל כאשר יארכו עליה הימים לא ישתמש בה רק בעת יזדמנו לו אורחים . בהראותו
 לפניהם את עושר כבוד ביתו. לא מצד גודל חן הדבר בעצמו. והוא כבושם אשר ריחו
 גמר ופג טעמו . כ* גדול כח ההרגל לשלוט על הכל אין דבר נעדר ממנו. והנה כ׳
 הכהות שזכרגו . הטבע וההרגל . גם משניהם יוצאי׳ במה מעשי׳ פרטיי׳. כי גם ההרגל

 מביא
 שיורי השדות

 שיעשה רצונך כרצונו . שוה עם רצונו . וזהו בכול רצונך מפני רצונו. גס אס עוד רצון נפשך
 נועה אסר חאות עוה״ז תבעל רצונך כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך . לא כן אס תזכה
 ותטהר נפשך להיות עובד מאהבה.אין אתה צריך לבטל רצון אחרים . כי הלא נאמר (משלי עז)
 ברצות ד׳ דרכי איש גס אויביו ישלים אתו. ומפי ידידי הרב החריף מרה חיים נ׳׳י עשה רצונן
 כרצונך . לומר עשה עכ״פ כל אשר יש ברצונך . כי ברצונך ודאי ללמוד עכיפ דף גמרא בכל
 יום. לך ועשה כן כמו שיש ברצונך. כדי שיעשה רצונך שיהי׳ כמו שיש ברצון הקב׳ה . כי
 ברצון הקב׳׳ה שתהיי הוגה בתורה בתמידות . ואם תעשה אתה עכ׳פ כפי אשר יש ברצונך. אן.
ל  יעשה ית׳ שיהי׳ רצונך כרצונו וחפצו של הקב׳ה . וזהו כדי שיעשה רצונך כרצונו . עוד אמ
 בהמתקת דברים דברי הכתוב (בראשית י׳׳ח) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
 אחריו ושמרו דרך ד׳ לעשות צדקה ומשפט למען הביא ד׳ על אברהם כו׳. כי הנה בהנחל
 עליון תורה לעם ישורון. כל רצונו ומגמתו ית׳ לטובת השומע. ממש כאזהרת היועץ הטוב .
 לא ח״ו ע״ד אזהרת הגוזר . שמכוון באזהרותיו לתועלת עצמו. רק כאזהרת היועץ והרופא
 הנאמן שמכוון לטובת השומע. להבריאו ולהחיותו. כמאמר אשר יעשה אותם האדם וסי בהם .
 ונאמר ויצונו ד׳ אלקינו את כל החקים האלה לטוב לכו כל הימים כו׳ . והנה האדם אס הוא
 עוסק בתורה ובמצות על דעת כן . הלא הוא כעבדים המשמשים את הרב ע״מ לקגל פלס .
 אכן איש הסכם יעשה בדעת ממש עיד תינוק בא מבית השפר ואמו עשתה לו מטעמים ״
 והנער עומד ומספר לפני אביו את החידושים הערבים אשר עלו לו היום בלמודי גפ״ת *
 ומשתעשע בהם כמוצא שלל רב. והמטעמים עומדים על השלסן ואין נפשו אליהם כל מאומה[
 כי הוא נאחז בסבכי השעשועים בדברים עמוקים. והאב אומר לו באמצע הדברים לך אכול
 לסמך. והנער הולך לסעוד רק למלא רצון אביו. כי הוא רואה באביו שהוא רוצה שיטעוס
 המטעמים האלה אשר עשתה לו אמו. אבל בדעתו ובלבבו לא כן הי׳. כי השעשועים שמשתעשע
 עם אביו בדברי חכמה כל חפצים לא ישוו עמהס . אבל בהכרח יכריחו את נפשו ודעתו וילך
 לאכול כדי להשלים רצון אביו . וזהו עומק כוונת מאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את גניו
 ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד׳ לעשות צדקה ומשפט למען הביא ד׳ על אבלהם את אשל דבר
 עליו . כלומל כי כאשל יצוה את בניו יצוה באופן זה לאמל שמלו ועשו צדקה ומשפט ^למען
 הביא לי על אברהם את אשר דיבל עליו . כלומל כלי שיהי׳ נשלם לצין העליון ציה. ככל
 הדבר וככל החזיון אשר דיבר ד׳ על אברהם כן יביא עליו, והיא בחי׳ נפלאה שאין ערוך
 אליה. וזהו עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה הוא ית׳ רצונך כרצונו. כלומר כייו שיש ברצונו
. וזהו כדי ׳  להטיב לך בשפע כל טוב . ראה ועשה מצותיו כדי שתהי׳ ראוי לכך שיטיכ עמך ל
 שיעשה רצינך כרצונו. כלומר שישפיע אליך כפי אשר יש ברצונו ית׳. אק ל3ל'*נו«ה השומע
, בטל רצונך ר מ א  ויחשוב בדברים האלה כי יש לו לעשות גם על מנת לקבל פרס. הסמיך ך
ומ המצות כדי ם ע  מפנילצונו. כלומר כי אתה אין לך לכוון לתועלת עצמך כל מאומה, לק ל

 שיה״ נשלם לצונו ית׳ . ולסס״ס ;



 ^ערי , פרקלג ד מדעתי יא
לעשות ־איזה:דבר. ישוב  מביא את• האדם אל מעשים יךועים.כי אחר אשר ירגיל עצמו:
 אליו כטבע המכריח -אותו לכך . אך העולה על גביהן הוא הדעת . אשר איליו כוונתנו

 ״ בשער הנכבד הזה לבאר ע גינו וסגולתו:

 פרק רביעי
 הרעת הוא כה מעולה נעטר בו בחיר הנבראים . הוא הוא מותר האדם מן הבהמה
 כי כל הנבראים הם געדרי הידיעה גם מדעת ענין מציאותם והרכבת׳ ואיכותם
 מעלתם וחסחגיאבל מתגהגי׳ע׳׳ס הכרחיית הטבע. עילת רדיפתו אחרי המאכל.הוא הרעבון
 ואח׳השתיה הצמאון.ואחרי המנוחה העייפות. אבל לא ידעו ולא יבינו.מעניןחדוש מציאות׳
 אחר-ההעחי הקודם לחווייתם . נם אינם יודעים מאומה מן התכלית אשר בעבורו נמצאו
מה יעשה בהם־. ואין צוךך לומר שאין יודעים להבדיל בין ישר  נם לא ממעשיהם לדעת;
 ועול. בין גאה ומגונה. או שאריענינים אשר רק הדעת הערה י את מקור עניניהם. ואין
 בין הבעיה ובין הדומם והצומח כ״א ההרגשה ותנועות החיים. אמנפ גםש האדם נעמדה
 בכח גםלא מאד נעלה לדעת כל אשר תראינה.־עיניו. ואשר תשמענה אזניו; דבר.דבר
 על אופניו. עגין מציאותו. ועילת מציאותו. וישקול כל דבר בפלפ הדעת אפ. הוא ראוי
 וישר ונאה,או עול ומגונה. אפ הוא אמת או שקר. אפ טוב ואפ רע. אפשרי או בלתי
 אפשרי. ויאיך •להתנהג עפ כל דבר ודבר. ומשכן הכה הנכבד הזה מיוחד בלב. וכמו
 אשר הלב הוא עליון ויסוד לכל •חיי •אברי הגוף . •כי כלפ מתפרנפיפ מחומו הטבעי .
 כן הדעת הנתונה בו עליון ושליט על כל ההנהגה •להורות את האדם דרך ילך והמעשה
 אשר יעשה. ואחרי.הדעת -יפנו וישתמשו כל המרות כמו אם ידע בדבר כי טוב הוא •
 יאהוב אותו ויחמדהו. וירדוף אחריו להשיגהו. ואפ יהע .בדבר נאה. ישמח ויתפאר
. ואפ ידע את המטיב עמו. יאהוב איותו ויכגע ספגיו ויפור  להתעיטר ולהתהדר בו
. וכדומה  למשמעתו. ואפ ידע דבר כי ברע הוא יברח ויתרחק ממנו וישנאהו ויפרד ממנו
 לכל העגיגיפ ״) ודע כי הדעת מובדל טן הטבע בבי דבריפ א׳ כי הטבע קדומה וצומחת
. ומתנהג כמנהגו •הטבעי -. אבל הדעת היא פוף  ומתג״דלת באדם תיכף* מלידה מבטן
 מעשה במחשבה תחלה . כמו הגרגיר הוא עיקר ־ועילת כל הצמיחה ולמעגה חורשין
 וזורעים ועובדים את האדמה . והגרגיר לא יבוא רק אחר שלמות השבולת עם
. כן הדעת אין צמיחתו בגםש האדם^כ׳׳א בהגיע תור שלמות  כל צאצאיו הסובבים אותו
 הגפש. ב׳ כי הטבע ממציא את פעלו בהכרח .. גם אם לא יחפוץ האדם בראיון גפשו
. וגפ אפ יפיח דעתו מזה . הגה הרעבון יזכירהו ויעודדהו. לא  להכגיפ אוכל לפיהו
 כן הדעת כרכיל תוצאותיו וכל תולדותיו אפשרייי.לא ד,כרהייפ.כי אפ יאבה בדבר לשופ עיגו
 ולבו עליו לדעתו.ידע ענינו אבל אפ יזה דעתו ממנו יוד׳ ענינו בדבר הזה כעגין הבהמה
 וזה יכלול הראי׳ והשמיעה והדבור. כי אפ יראה אדם דבר גפ מאה פעמיפ ולאישיפלב
. וכן אפ ישמע, דבר אשר ממגו יוכל להבין עגין ולמוד ידוע .  לדעת אותו. לאי ידענו
 והוא מקשיח לבבו ומפיח דעתו מהקשיב ומשמוע. לא ידע דבר . וכמו כן הדבור .
 כטו*ם הרגלת פיךבאיזה דיבור. כבר יזדמן שיתגועעו השפתי׳ מעצמם לדבר דבר זה גפ
 אם לא מלבך תוציא* מליפ . כמו שתראה רובפככלפ מענה בפיהפ ןשהפ • נבראיפ
 מתחדשים מרצון' הבורא על זמן מוגבל.. ויאמר על עצמו מי יודע אפ למחר לעת
 כזאת אהי׳ בחיים. אבל לבבו ריק מהענין ההוא כמו שמעיד עליהם הכתוב (ירמי׳
 י״ב) קיוב אתה בפיהפ ורחוק מכליותיהפ . כי אם היה דבר פיהם ממעמקי הלב. היו
 נראי׳ סיימניס יוצאים ובאיי אחרי הדעת . כיי אפ הי׳ בלבבפ אפשרית המות במהרה היו
 הרדים. ועצבים . והיו מתייאשי׳ מן-המון הבלי התאוות . רק הם ע׳יד שאמר עליהם

 דהע׳׳ה
 שיורי המרות

 ״) הוא ״נגה שאמיל דהעיס לבנו (דבלי הימים א׳ כ״ח) ואתה שלמה בני דע את אלקי
. ולבוא אל ן י  אביך ועבדהו נלנ שילס ובנפש חפצה כי כל לבבות לולש ד׳ וכל.יצל מחשבות מנ
 עומק כוונת מאמל נכנל זסנזכייל עול הפעם מאמל לבותינו דל שככל כתבנו בו דבלים יקליס
 (למעלה פ׳ לביעי) ח?צ.י'(ניל כיב) אס נא יצלו להשסיקך דחהו נדבכי חולה . ואס האמל

 שאינו



 0ער סרק ג י וזרעת
 דהע״ה (מהלים מ׳יט)'ואחריהם נסיהם ירצו סלה . הוא שאמדו רבותינו דל (שבת ?*•א)
 לא דיין,לרשעים שאינן חרדין ועצבים מיום המיתי אלא שלבם בריא להם נאולםי באור
 זה ע״ד אשר אנחנו רואי׳ כי הסוחרים יתחלקו למחלקות ויזדמגו על נ׳ פנים יש משייר
 מעות לעצמו על הוצאות יותר מכדי צרכו על הדרך לאמרמי יודע מה יקרה לפניו בדרך
 ויצטרך למעות. הבי מצמצס.הייגו שיספיק לו המעות על הוצאות ולא יותר. הגי לא השאיר
 לעצמו גם לשלם בהאכסגי׳ שהוא עומד בה. כן וכן המאשרים אורחותס יקיימו בעצמם
 מאמר שהע״ה (קהלת ט) בכל עת יהיו בגדיך לבגיפ. גפ כי הוא עוד רך בשגיפ . עכיז
 דואג על המקרה ח׳׳ו. הב׳ מי שהוא מצמצפ היינו רק בעת זקנותו אז יכין לפגיו הדרך
 ויתקן את מעשיו הגי אותו אשר לבו בריא אולפ ואומר שלא ישלפ גפ בהאכפגי׳.
 וזהו באור המדרגות שזכרו החכמיפ זיל לא דיין שאיגפ חרדיפ ועצביפ מיופ המיתה
 לקיים בכל עת יהיו בגדיך לבגיפ להסתפק במדרגת הפוג הב׳ המצמצפ . אלא שהפ עוד

 גרועיפ
 שיורי המרות! .

 שאינו בלשותך בבל כתבתי בתולה ואתה תמשל בו וסל אמל שמחהו בדברי תולה ואם תאמר
 שאינו ברשותך כבר כתבתי,בתורה ואליך תשוקתי.]ונבאר מסלה מהות מששבה ומהות יצל מחשבות
 ומה הולאתם . והנלאה כי מאמל יצל יסוב על כס קולם אל המסשבה וראשון עליה . כמו
 שמצאנו לרבותינו זיל שביארו כן מאמר וכל יצר מחשבות מבין (ביר ט׳) ערם על שלא נוצרה
 המחשבה בלבו של אלם היא גלוי׳ לפני הקב״ה . הנה ביארו מלת יצר כמו נוצר . והענין בזה
 כי המלים הקולמים אל המחשבה הס הכעסני והתאוני. כמו אם יכנס בלב אלם כעס ושנאה
 על חבירו יתעוררו רעיוניו לחשוב בלברים הראויים לנקום בו ולהכעיסו לגנותו ולבזותו י
 ולהיסך אם תעלה בלבו אהבה אל אלם או על כל כלי . הנה יתמלא מחשבות ועשתונות רבות
 לחשוב יוםץלילה איך להשיגו . ויסשוב ג״כ איך לשמרו ואיך יתקיים בילו וכדומה מהמחשבות
 ועל ללך זה כל התאות והחמלות הכלולות במאמל כי יצל לב האלם רע מנעוריו . כל א״
 מעורר את המחשב>לחשוב בענינה ובהשגתה. ולכן נקראו הכחות הקולמות האלה יצל . א0
 יצר הטוב . ואם יצר הרע כמו היראה והאהבה את ה׳ . הנה סמוך למאמר ואהבת את 7״
 אלקיך נאמל והיו הלבלים האלה כו׳ על לבבך(לבלים ו׳) כי האהבה השלמה תוליל ותצמית
. ואם אמנם לשות  בנפש רעיונות אהבה לחשוב תמיל בהאהוב להאדם . ולהתלבק בו ית׳
 שניהם ביל הכפש . גס כס היצר . גם כח המחשבה . עכיז היצר תולדתו מן הרצון וחפץ
 הנפש . לא כן הרעיון. הנה אסר אשר נוצרי< התאוה או הכעס בלב האדם אז המחשבה באה
 מעצמה. אם לא שיעצור עליה האדם בחזקת היד . ע״ד מאמר ומושל בדוחו כוי. שימשול עליו
 בחזקה . ולכן דימה אותו ללוכל עיל . כמו שיבוא אייה מנין זה באורך במ״א . וזה הוא
 ההבדל בין חכמי הדלש שזכרנו כי חד אמר דסהו בדברי תורה . הנה מלתו יסונ על מי
 שכנר הכניס בלבו איזה חפץ מחפצי התאוה. עכ״ז יש לו כח לעצור כח המחשבה מלחשוב בו
 ללן הניא מאמר ואתה תמשל נו . וגס אמר דחהו נדית . שהוא מורה על כפי׳ נכח. והשני
 מדנר ממי שלא יתן מקום אל היצר לצייר איזה חפץ ניצרילנו. וממילא לאיהיינלנומחשט
3  על מנין זה. לכן אמר שמשהו נדברי תורה. להורות על דנר שיערנ אל האדם לעשותו נטו
 לב. ולכן מביא מאמר ואליך תשוקתו. מה שיורה כי בידך לחשוק או למאוס בו. ולכן אמר שהע״ה
 [משלי ד׳] מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים . ממש ע״ד מ׳׳ש [תהילים ליד] מי האיש
 החפץ חיים אוהב ימים לראות טוכ . סול מלע ועשה טוב. היינו לא שממאוה ללע . ותלחם
 עם יצרך לעצור המעשה או המחשבה . כי אז חבלה ימיך ביסורין. וזהו מכל משמר נצור
. וכמו שכתננו בפי ראשון מהשער הזה. — עוד נקדים כלל אמד . כי כמו משפע ׳  לבך מ
 מלכותא דארעא לתביע עון ההמוני מן הראשים אשר עליהם . לאמל מלוע לא ישימו עין
 ולב לעצור בעם . כן גם למעלה. כאמרם זיל [שנת נ׳׳ד ני] כל מי שיש נידו למסות באנשי
דל את כל ו  ביתו ובאנשי עירו נתפש עליהם . לכן נאמל וכל יצל מחשבות מנין. כי הוא ית׳ מ
איו אל פניו, נ ו  אחל כפי כחו. ומעתה דע כי לבותינו זיל אמלו [בילקוט לברי׳ זי] ומשלם לש
 אין הקביה משלם ללשע ממה שלאחליו אלא ממה שלפניו. והמאמל סתום וחתום . אבל
 ביאורו לדעתי כך הוא . כי כבל יזדמן אשד שיהיה עובד ל׳ ועושה מע״ט ולומר והוגה. והכל

 שלא לשמה . לק כדי לעשות מעלה לעצמו. ומעמה נסבונן כי אם נבינן ונשים עין על
 המעשה



 שערי םיקי . הדעת
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 ונחלה עם הידיעה. כאשר עינינו רואות תינוק מקדם לדבר ולצפצף טרם דעתו את
 הדבריפ שהוא דובר. והרבוי אצלמ כעוף המצפצף ומדבר מה שלמדו אותו הכי
. היא המפכה הנסוכה על בן ו  בעבור זה ידע ענינו. הלא עוף הוא. לא דעת ולא תבונה ב
. גפ שהוא  האדמ . מתכפר. בשמיכה אשר פרש עליו היצר להפיח דעתו מענין עצמו
 מהדברים הקרובים אליו מאד . יכביד עליו עבטיט לבלתי יתן דעתו ולבו לדעת מציאותו
 ועילתו מהותו ואיכותו ותכליתו. והמעשים הפרטיפ אשר בידו היו לו לפליטה מהוריו.
 כי עיניו ראו את אשר המה עשו והוא עושך. נ״כ . אבל בלי השתכלות. בלא דעת
 בלא תבונה . ואינפ משימיפ לבפ לכלכלפ במשפט הראוי למעשיפ ההם . לכל

 פרטיהפ ואופניהם :

 פדר, חמישי
 עתדן נפשי נפשי שוטי נא בדרכיך . ושמעי אמריך. והתבונני במעשיך . ודעי וראי
 ־ איך פעליך פותריפ את דבריך כי דברי פיך רק יראה ואהבה את ד׳ ואתה עובד
 אדונך ותתפלל אליו. אבל שקר בימינך . כי אין אתה בוחן את עבודתך אפ עבודה היא
. רק כסוס כפרד אין הבין. כי אם אמת נכון הדבר שאתה מקבל עליך עול  אפ לא
 מלכות שמים . ותתפלל אליו תפלתך ותשפוך לפניו שיחתך . מדוע לא נראו בך
 מימני ההכנעה אשר אל העבד בפני אדוניו. כמה מן היראה והרעד יבוא בך בעמדך
 לפני פחת אחד ״) ואתה את עבודתך ואת מעשיך . את מעמדך ועוז פניך. הקריבפ נא
 לפחתיך. ואיך לא יתפרקו כל האברים בבואך להתפלל לפני מלך מלכי המלכים ית״ש

 אשר
 • שיורי המתת

 המעשה . אין הנדל בינו ונין צליק גמול . כי אש אשל זה עושה הוא עושה ג״כ. רק ההבלל
 הוא בלאשית והתסלת יצלי הלב המסבבים המסשבות לעשות מעשהו זל מעשהו. שנאמח אין
 המעשים ההם ערבים עליו. לק הוא מפץ בתאות לבו להתגדל בעולם . ילאה בלבו שלאי ישיגנו
 בלתי עיי תוכם ומצות. וא״כ אם ישלם לו די ממה שלאחריו. היינו ממעשיו. לצדיק יחשב.
 לא כן נהביע אל שולש המסשבה. הלא ימצאהו עוסק בסבות להשיג תאותו. וזהו ומשלם
 לשונאיו אל פניו. ולו״ק . ומעתה יפה הזהיל דוד לשלמה ננו על הצדק. שיהיה נכון לבו
 טוב עם האלקים מתסלתו ועל סופו. ואמל לע את אלקי אניך וענלהו נלנ שלם וננפש חפצה
 כי כל לבבות לולש ה׳ וכל יצל מחשבות מבין. כי הוא מבין מהות היצל המסבב המחשבה

 לחשוב המעשה אשל יעשה להשלים על ילה יצלי לבו. ולא לפניו סנף יבוא.
 ״) ומה יקרה בזה עצת הנביא ע׳׳ה (מלאכי א) הקליבהו בא לפחתך הילצן או הישא
 פניך. ועתה סלו נא פניה׳ ויחננו כוי. ואין כוונה וקשל למאמר ועתה כוי אל לגליו הקולעים.
 אבל הרצון בזה כי באמת מה מאד יש לאדם לפחוד ולרעוד מלבקש משאלותיו מאת מלך אליל
 טלא וקלוש כמוהו. והוא יוצלו ומשוללו. וכמה המלה את לבלו. יביט נא שפלותו עפר מן
 האלמה למה ותולעה איך יעיז פניו ליכנס בהיכלי מלך. כמאמל מי אנכי שאזכה להתפלל
. והנה אך על זאת ישקיף וילא ד׳ ית׳. אחל אשל האדם מכיל שפלת עלכו ומעליך א״ע ׳  ט
 לאינו הגון ואינו לאוי לעמול לפניו להתפלל. אז הקב״ה מקבל תפלתו. ולב נשבל ונלכה אלקים
 לא תנזה. וזהו הקליבהו נא לפחתך. ליל קולם תפלתם עלוך נא בן אלם שפלומך ופחיתותך
לל אלקותו ית׳. הילצך. ליל האם לאוי אתה כי יתלצה אליך וישא פניך. ועתה נמחשנה ו  כגל ג
 זאת עצמה סלו נא פני ה׳ וישננו כוי. הוא שאמל המשולל ע״ה (תהלים קיש) טונ לחסות
 בה׳ מבטוח נאדם . טוב לחסות בה׳ מבטוח בנדיבים. כי הנה האלם ההמוני מי ינטח עליו.
. כי ישיב לו ו  בלתי אותו אשל עשה אליו תחלה טובה גדולה. אז יתכן אל המטיב לבטוח נ
 על טובתו כמשפטו וחקתי. אמנם הנליבים בעם. בהם ינטשו אנשים על לא לנל . אבל כמה
 מההכנעה והשפלות יכניע עצמו לפני הנליביס . כי לא המלים להם טובה. וסנה יש כסילים
 נוטחים בלי ואין ניליהם מעיט כל מאומה. וזה להם אונת גדולה. כי מי לנו גלול מיעקב
 אבינו ע״ה שהנטימו ית׳ והנה אנכי עמך כוי ועכיז היה מתיילא פן יגלום החטא . ומכש״כ
 שלא הנטיסו לו ג״כ. וזהו טונ למסות נד׳ מאותה נסי׳ מנטוח נאלם . היינו מאותה נסי׳

 שנוטסיס



 שער פיק ה הדעת
 אשי לו יאתה' מלוכה ואתה תאמר בפיך ברוך אתה ד כוי ותדבר כאשר אתה דובר
 אל בניך ובנותיך . או אל רעך אשר כנפשך . ואיה איפוא חכמתך לאמר
 את אלקים אני ירא ואתה הולך בטח ושאנן כאיש אשר אין לו נושה . ואין

 עליו דין ודבריפ בעולפ . ואפ ישאלך אדפ על העולם הזה תאמר עליו שהוא הבל
 הבלים מעשה תעתועים. הלא אתה בכל כחך דלקת אחריו ותשמח בו. ואפ תפפד כסף
 אחד תתקצף ונפשך עליו תאבל ואתה מכניס עצמך כסכנות נמלות בעכור השגתו.
 תרד הים באגיות . תעבור ארחות ימיפ . והכל בעביר תעגוגים זפגייפ . ובהגיעך לראש
 השגה תאמר בפה מלא.הגה יום הדין כו׳ כמה יעכרון כו׳ מי יהיה כוי . ואתה תעמוד
 ולבך גכון בטוח בריא אולם.הלא אם תעמוד ביער ותשמע קול חיי מן הדורסים והטורפי׳
 כמה מן הפחד והרעד יבואך . ויתפרדו כל אבריך . פלצות יאחזוך . אשר אין בזה
 כ״א סכנת הגוף . ואפ היה כדבריך. וברב ריפ אשר דברת בפיך היה כן בגסשך . כי
 יום דין ומשפט הוא על הגופות ועל הנפשות וחייך תלואים לך מננד . היה לבבך
 מתגועע כנוע עצי יער מפני רוח . אין זאת בלתי כי לבבך ריק מכל הדברים האלה
 ואשר דברת בפיך המה דברי׳ אשר תרגלת בפיך מנעוריך . ובחנת וידעת כסלתך •
 ותדע ותאמין שלא הגעת עוד אל חלק מחלקי הדעת . גבער אתה מאיש ולא ביגת
 אדם לך . לכן תדמי בנפשך כאלו היום נבראת ויפלא ענין מציאותך בעיניך ומציאות
 כל אשר עיניך רואות מאין נתהוו ונתחדשו . כמשפט להתפלאות על דבר חדש . אז
 אפ תכונן בינה אז תשכיל את דרכיך ותצליח . כי אפ תדע בלבבך כי יש אל גדול
 ונורא הלא תירא מפניו ותבוש ממנוי. ותעבוד אותו באמת ובתמים ביראה ואהבה
 והכנעה כמשפט העומד לפג י מלך . אשר לבבו ימס בקרבו כהמפ דוגג מפני אש .

 ובמקום גילה שפ תהיה רעדה :

 פרק ששי
 בו יתבאר עגין דע את אלקי אביך

 הדעת וההכרה לרעת דבר על אמתו מוצאו מג׳ דבריפ . א׳ היא עצמיי׳. ב׳ שמעיית
 נ׳ חקיריית. העצטיית היא דבר המסיר אל לב האדם וגטוע בו. להיותו בעל
 הדבר שחוא עשהו כעצמו. או חשב אותו כמחשבתו. וכן כחותיו הנטועים בעצם גפשו.
 אשר הם וכיוצא בהם מודיעים לנפש האדם ידיעה עצמיית אשר הוא בעל העגין ההוא.
 השמעיית היא אשר לא נודע אליו כ׳׳א ע״ם שמיעה מפי אחרים . החקיריית היא אשר
 לא גורע אליו לא על ידי ידיעתו העצמיית. גם לא שמע אותו מפי אחר. רק חקר
 אחריו על ידי חכמת ההקישים ועל ידי התולדות הנמשכות מהם עד שהוא מבין דבר

 געלם מדבר גלוי.
 עתה גבאר משפט כל אחד . העצמיית היא וודאית. חזקה ובצורה מאד אשר לא
 תמוש לעולפ. השמעיית איגד. כ״א בהשתתפות והצטרפות האמוגה אל השומע
 בהמשמיע. כאשר נבאר אייה סדר האמונה ומשפטה על מה היא גבגית וגסתרת.
 החקיריית היא מחצב ספיר ואבני נזר כי היא נבנית על שכל עמוק וצח ובינה ישרה.

 האמונה בהמשמיע היא מתחלקת בבגי אדם לג׳ הלקים. יש שיאמין אל כל הדברים אשר
. יאזין ויקשיב ויקבל. ואינו גותן לבו לבחון את  ישמע ואשר יםסרו לו
 המשמיע ואת דבר השמועה אם ראוי הוא לקבל אם לא. וזאת מדת הפתאים והכסילים

 כמאמר
 שיורי המד ו ת

ח 3ד< ע«י הכנתו  שבוטחים באדם ההמוני. על סהקליס לו איזה טובה. כן טוב אל האלם לסםו
ה אין עוד ז , ס א ; ת ו ה מ לי ש  תחלה א׳׳ע במצות ומע״ט כאשל ד׳ לולש ממנו. אבל גם אחל ה
ז לא יגבה לבו , כ ט ע « ע מ  שלמות כאשל יחשוב כי הוא בא בשכלו. כי גס בהיות בילו זכיות ן
ן בהנדיבים . ו י ם מ ה ה י ה י ו ש מ  למבוע כמשפס תובע חוב. רק טוב לחסות בד׳ מבטוח בנדיבים. כ
ע סמלה שפלות עלכו י 3 ה  כי הבטסון בנדיבים הוא בהכנעה עצומה. כן הסוסה בד׳ יש לו ל
ו זכלונם לברכה נ י ה ו ג ר ג מ א מ כ  ופחיתות הרכ בתו. מה האדם מה כסו ומה חסדו וצדקתו, ו

 אין הנטפה לצדיקים בעוה״ז.



 שעף• פיק'י הדעת ״ ע
 כמאטד (משלי י״ל) פתי יאמין׳לכלידבר. ובנר הזהירה •התורה המהווה שלא נאמין את
. כי יתן אות או  הבא לסתור דבר מדברי התורה והמצות גם אם יהיה ראוי להאמין בו
 מיפת יעל דבריו. כמאמר מכלים ייג) לא תשמע אל דברי הנביא ההוא כוי כי מנסה
. בי. אדם קשה עירף. שאיני מאמין לשום דבר. כמו פרעה שהקשה י ו  י' אלקיכם כ
 את לבבו גם אחר אותות ומופתים גדולים עד אשר גגדע קרן תפארתו עברתו וגאונו.
 שאיגו והמונו. נכנע לבבו הערל. וקבל האמונה. והיא מרה רעה וחטאה עד מאד.
 הם הנקראים אבירי לב . כנאמר באחז (ישעיה ז0 . שאל לך אות מעם ד אלקיך כוי.
ן לא אשאל ולא אנפה כוי. והטעם כבר מבואר. אס לא תאמינו כי לא תאמנו ה  )ייאמר א
 וכ׳ הסוני• שזכרנו גפ שגיהס רעים וחטאים לדי מאד. — ג׳ אמונת ישרים וחכמי לב .
 להאמין את-הראוי להאמין. ולעזוב את הראוי לעזופ. היינו אם ישמע דבר ראוי להאמין
 בו שאין החוש מכחישו בהחלט. כי אס אומר על דבר אפשרי שכך הוא וגם המשמיע
 הוא מוחזק לגאמן רוח. לא ראית עולתה בו. ולא מרמה ושקר בפיו. י וגם הוא ראוי
 להשמיע דבר זה מצד שאין הדבר גוגע לו מאומה. אז מחוייב אתה להאמין בו ״) .
 ולפעמים מחוייביפ אנחנו להאמין אף לדבר המתנגד אל הטבע מחמת מעלת המשמיע
 ובלבד שלא יתננד אל תורתנו הקדושה; כי על דבר שיתנגד אל מצות התורה ופרטיה
 ׳אין להאמין גם אל משמיע אשר שלמו לו כלי כללי האמונה ויבוא להרוס 1לבטל דבר
 אחד מדברי התורה שטה מעליו ועבור. ~ עתיד, גבאר מציאות הדעת מן הגי עילות
 שזכרנו. דבר דבר על אפניו. ויתבאר תחלה עניין ידיעה העצמיית. הגה רבותינו ז״ל
 אמרו דע מאין באת־. דע כי על עגין יקר פקחו עיניהם להעיר את האדם. כי זה משפט
 אדם בבוא ננד עיניו דבר שלא ראה אותו מימיו. ואינו יודע ממהותו וענינו מאומה.
 תלהט התשוקה בנפשו לדעת אותו. גם אם יהיה דבר הבלתי נוגע לו.' עכ־ז'יחמוד
 •לדעתו. כן וכן ראוי אל האדם אחר אשר העיר ד׳ את רוחו; ורואה את עצמו. נמצא
 יש . מורכב בחכמה נפלאה. מחלקים ואברים ונחות שונות. עומד'בגן אלקים. מתהלך
 בארצות החיים בעולם בגוי לתלפיות . •מורכב ג״כ בחכמה נפלאה. ובו מוכן ועומד כל
 די מחסורו אשר יחסר •לו. י אם י מהדברים ההכרחיים . ואם מן התעגוגיים. וכולל כמה
 סוגי נמצאים. מן הדוממים ומן הצמחים ומבעלי החיים. ואתה עומר ביניהם. מקבל
 פעולותיהם. משתרר עליהם. ואין אתה זוכר ולא מכיר את מעמדך פה. מי הביאך
 עד הלום להיות בגדר המציאות. אם מציאות עצמך. ואם מציאות כל חלקי הבריאה
 אשר מימינך ומשמאלך . מעלה מטה. ׳ ארמון מהולל ומפואר. ובו עצמיים בהירים
 יאירו לך גם nvi גם בלילה יפיצו זהרם לגגד פניך. הלא אתה וכל אשר אחה
 רואה חדשים המה אשר מעולם לא ידעת ולא שמעת עגין חיוב מציאות אליך או אל
 העולם ומלואו ״). ותצייר לך אס היית קס טשגתך ותמצא עצמך עומד ביער הלבנון.

ז י  שיורי המידות : י. כ
 •) ועילת הענין דע כי כללי האמונה וההכחשה הולכים אחר הצדק והעול. עמקוס אשר
 תמצא צדק שמה האמת. ובמקום העול שמס"השקל. כי אם לא תמצא שום שמן דבר עולה

^ל אל ממשדהו לשקר. כי באין שורש אין ענף . בי שורש השקר עול המשקר . ד  ב

 C ו״מס יקרו בזה דברי המשורר(חהליס) מס גדלו מעשיך ד׳ מאד עמקו מחשבותיך אישבער:לא
ע יכקיל לא יבין את.זאת . ממש נדד בהזדמן אילן גבוה עד מאד י מאה אמה או יומר . ל  י

 ובעומק הקרקע.ג״כ מאה אמה יתחלקו בו רואיו לגי מסלקות . הבער וחסר לכ ילך אצלו ולא
 ישתומם מאומה על המראה הנפלאה הזאת. כמשפט שועה אינו מרגיש. יחשוב כל האילנות שר•
 והאיש אשל לו סלק בחכמה מעט . הוא יתיצב ויביט בו וישתומם עליו . והחכם האמיתי הוא
 ירגיש ג״כ עומק - השורש ומשם תפר עוצם ההתפלאות למכביר. כן הדבר במשיח ד׳ . כי
 אמר אני מרגיש בשניהם . מה גדלו מעשיך ד׳ בנגלה לעין גם מאד עמקו מחשבותיך י יותר
ס • וניאל־ ואמר איש בער לא ידע מאומה . אף הנגלה . יכפיל [הוא חכם  ויותר מן מגל
 כשירצה . כמליצמס זיל שיש חלב על כסלם] שאינו רוצה לחשוב ולסקור תכלית כל לבל אבל

 מה שהוא מאה בעיניו הוא מרגיש ויפה אמר עליו לא יבין את זאת . השנית . והבן :׳
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mnrt שעד סרק י 
 בין הדפים אשר במצולה. בבית בנוי לכבודך ובו כמה משרתים ישרתוך דתנו לפניך
 כל אשר ישאלו עיניך אשר אין בזכרונך שומ ציור מי הביאך שמה. וטי אשר נתן לך
. והיית שואל וחוקר אולי  ההצלחות האלה ודאי היית מתפלא ומשתומם מאד מאד
 תמצא את אשר יניד לך עניניך. על אהת כמה וכמה איך לא תתפלא ולא תשתומם
 על המראה הנפלאה |אשר אתה רואה מציאות עצמך ועמידך בעולם מלא כל טוב
 המציאות לאמור מאין באת. מאין פא לך מציאותך וחיותך וקיום נפשך . ולאיזה ענין
 ועילה אני עומד ונמצא ומתקייפ פה. — ואל יטעך הכרתך את עצמך ואת העולם
 ומלואו הכרה הרגליית אשר תרגלת בו זה זמן רב מלידה מבטן. קח לך משל אס
 היית חייב לפלוני סך ידוע. ולא השיגה ידך להשיב לו ימים רבים. ואה׳׳ב תמצא ידך
 לשלם לו. הכי תמנע עצמך מלשלס בעבור שלא שלמת עד הנה. כן היבריס בהאים
 אשר עד היום הזה לא היה בגדר הבחי׳ והידיעה לבחון ולדעת את מעשה אלקים אבל
 אחר אשר העיר ד׳ את רוחך ראוי לך ההתעוררות כאלו עתה נתחדשה מציאותך מאין
 ליש. אז תשתומם על המראה ויערב לך ההפלאה והשאלה. — ופרי השאלה התשובה
 אשר היא יסוד האמונה כי כמו שלא יערב אכילה בלא רעבון הקודמו. כן לא תערב

, t התשובה בלתי אחר הפלגת השאלה 
 והתשובה . אחר אשר תתבונן במציאותך מאין ואסס. תראינה עיניך שלילות ג׳
 דברים מענין מציאותך. ראשונה כי אתה נמצא לא טיכלתך וכחך
 ורשותך והסכמתך כי לא חייבת אתה את מציאותך והווייחך וקיומי. ונמשך יודעת
 מאד כי מעולם לא בחגת ולא השגת לא שמעת ולא צרת אף לא התפללת ולא התחננת

 ממי שקדמך לבקש׳שימציאך כי בגדר האין והאסס היית:
 שנית תדע אחר אשר תעמוד על עגיגך כי כמו שהיית אין טרם גמצאת. כן גס עתה
. וכל חלקי תי שו י  אתה כזר וכגר לעצמך. ואתה מתגהג ומתקיים מבלי יכלתך ו
 הרכבתך אבריך וכחותיך מקבלים החיות והקיום והשסע. כמו הלב והמוח והכליות והכהות
 הנלרם אליהם. וכלם מתנהגים כלא סקודתך עליהם , ואין לך שום רשות וממשלה
 להשתרר עליהם להורות לפניהם העגין והמעשה אשר יעשו. וגם עתה אחר היותך
 בטציאותך אין אתה מחייב מציאותך כמקדם. ואין אתה יודע שמץ דבר וענין ממהותך

 ואיכותך
 שיורי המידות

 וזהו יולוך ל׳ כל מעשיך . כי אנשיי ההמוניים יורוך מהנגלה אשר רואים את מעשיך . אצל
 וחסידיך יברכוך . כלומר בלא אמצעות המעשים כי מכירים כבודך בעצם. ואמל כבול מלכותך
 יאמרו כר להודיע לביא כו׳.'כהבדל אשר בין מחותנים ובין הקרואים על החתונה . המחותנים
 שמחתם בעצם שזכו להכניס בניהם לחופה . והשמחה היא הגורמת כל משתה היין . לא כן
 הקרואים כי הס אינם שמחים . רק הם צריכים לאכול ולשתות תחלה יין ושכר אשר אז
 תתעורר בהם השמחה. כן ממש החסידים השלמים המה ששים ושמחים עם אהבת ד׳ ית׳
 עצמה . ואינם צריכים לעורר האהבה עיי ססורי הגבורות. כי האהבה והשמחה בהם בעצם יותר
 מן הפעולות רק השמחה גורמת שיספרו הגבורות כי בלעדם במה ישבחוהו האם כדרך ישב בדד
 וידוס.וזהו כבוד מלכותך יאמרו מצד ההכרה בעצי כבודו ית׳ ומצד השמח׳ העצמיימ. ועי״כ וגבורתך
 ידברו אמנם ברצותם ללמד לאחרי׳ ולהודיע לב׳׳א זולתם למען ידעו גם הס לאהבה את ד׳ בהכרח
 יצטרכו תחלה לסדר גבורותיו ועזוז נוראי ואח׳׳כ יתעוררו אל הדר כבוד מלכותו [וזהו ג׳כ. לור
 לדור ישבח מעשיך ואח׳כ וגבורותיך יגידו. אבל אני איני כן. רק תחלה הדר כבוד הולך ואמ׳׳כ
 ודברי נפלאותיך אשיחה מלמעלה למטה . אבל כלל העולם צריכים לעלות כסלם החכמה מלמטה
 למעלה] ומספר גבורה אחת כוללת . מלכותך מלכות כל עולמים כוי סומך כו׳. כי משפנו מלך
ו לשפלים מ צ ע ע י נ  ברד לעשות משפט גהמורל . ולא תועיל אליו החשובה . כי הוא אינו מכ
כ אצל המראית׳ . ש כ מ  עם היות ממשלתו ממשלה מוגבלת בזמן ובמקום. וראוי היה א״כ להיות 3
ל ולור . אינה ן ל ל כ  אשד.'מלכותך מלכות כל עולמים אינה מוגבלת במקום . וגם ממשלתך 3
 מוגבלת בזמן . ועכיז סומך ל׳ לכל הנופלים והמכניעיס עצמם ומשפילים רוחם בתשובה
 ומעיט . ומאמל נופלים מוסב על אותם שנפלו ככל בלשת היצל ובמלכולתו. וזוקף צכצ
ל לא נפצו בילו: ו ג ג ם ן מ מ ן ^ ר ס ן כ ם ן ל י ס ה ס ל 0 ם 3 ס ל ן נ ״ ד ר ע צ י ה ן  הכשופים מדבל מאותס 3



 שעל^י סרקי וזרעת י1י
 ואיכותך והרכבתך מאברים חלוקים וכחות שונות והתחלפות פעולתם ושימושם להמשיך
 קיומך. ואם כי בהזדמן תדע אותם. יהיה אחר החקירה השאלה ותשובה על מהותם
 ואיכותפ ופעולתם כמשפט היודע את אשר חוץ ממנו. כאדם היוד ע את הכירו. ואף
 כי אתה תשמש את גופך בכמה דבריפ אשר ידרוש בכח טבעו. באכילה ושתיה'ונקביי
 בשינה והמנוחה והלבשה• אבל הלא עיניד רואות כי אין לך בהפ רק משפט. העבד
ו [לא משפט בעל הבית שורר בביתו ומושל כחפצו] שאינו עושה זאת נ ס 5»ר ו  המוזג כ
 מחפץ נפשו רק בעבור כי פקידת אדוניו עליו. כן אתה לא תתן אל הגוף מאבלן רק

 בעבור כי הנוגשים אצים לאמר כלו מעשיכם. כח הרעבון מעורר אותך שתלך לאכול
 הצמאון מעורר אותך אל השתית. ובן כלם. ובחון נא למרור בהם לבלתי שמוע אל
 אשר יצוו. עליך. הלא ירדו בך באף וחמה עד אשר תפייס אותפ ברפואות שונות
 בהקזות והרקות. וכן אש רצונך להתנגד להם רק בזמן האכילה ובזמן השתיה וש״ד

 י תראה מה יהיה בפופך:
. בחון גא פחיתות מעמדך כי בש׳׳כ על העתיד גם על רגע א׳ אין אתה ת י ל י ל  ש
 . יודע מה יולד בו. ואיגך רק כעור ההולך אחר הפקח המוליבו והוא גאחז
 בידו. ואיגו רואה את פה שלפגיו. כן אתה חייך תלוייפ לך מגגד עד אשר תקבלם

 ממגהיגיהפ וגבוהיפ עליהפ :
ד אשר אספת בהסגי מדעך הדבריפ והאמת האלה תדע ובחגת כי ידיעת הבורא ח א  ו
 ית׳ בגוי׳ על זה. כי אחרי דעתך ידיעה עצמית אשר מציאותך איגה מחוייבת
 ולא מוסכמת מהסכמתך ויכלתך ורשותך. ולא קדם רצוגךאת מציאותך. ע״כ מציאותך

 מחריבת מרצון אחר והוא השכים עליך על הווייתך וקיומך. ומה לך עוד לבקש ראיות
 ומופתים זרים. הלא הידיעה העצמית אשר. ידעת שלילת יכלתך . היא היא הידיעה על
 יכולת הבורא. ואין ביגיהס מאומה. משל לשנים שהלכו במדבר . ארץ לא עכר בר.
 איש. לא ישב שם ארס׳מעולם. וגאבד הפץ מיד אחד. והשגי מצא אותו. וכאשר
 בא זה לבקש ממנו ולדרוש מאתו החפץ אשר אבד. עגה ואמר לו תן לי אות וסימן
 כי.הוא שלך. השיב ואמר הלא גס בלא סימן נפשך יודעת מאד כי שלי הוא. אמר
 לו ואיך. אמר לו הלא אתה ידעת כי אינו שלך. והידיעה הזאת עצמה תעיד . כי
 הוא שלי. אחר אשר שנים אנחנו. ולא זר בתוכגו. ומה לך לראיות וסימנים. כן וכן
 דבר המציאות הוא בשני דרכים . מחריב המציאות. ואפשרי המציאות . המחריב
 המציאות הוא מבלי ממציא שקדמו בשופ עת וזמן. והאפשרי הוא מרצון ממציא שקדמו
 והסכים על מציאותו. בזמן הזה ולא בזמן אהד. ובמקום זה ולא בפקופ אחר. עתה
 בחר לך אחת מהנה. אס מציאותך מחוייבת מסבת עצמך. או אפשרי מסבת ממציאך
 ואחר אשר ידעת שלילת האי. יש בידך ידיעה מבוררת על הבי. היינו כי הלא ידעת
 כי לא חייבת את מציאותך ואעך יודע ממנו ׳מאומה. בע״כ מציאותך מיד אחר אשר
 לו היכולת עליך ועל כל חלקי המציאות הוא היוצר הוא הבורא הקדמן הרחום וחנון.
 וזה שאמרו רבותינו דל על מאמר הוא עשנו ולא אנחנו גב׳׳ר ק׳) נכתב באלף וקרינן
 נוא״ו. ולו אנחנו. ולא אנחנו עשינו את עצמינו. ראה עתה עומק דבריהם דל הוא
 עשנו ולו אנחנו. אחר אשר ולא אנחנו עשיגו את עצמיגו. כי ההשגה האמתית היא
 מוכיחת מהנמצאים . כי איגם בעלי יכולת ולא דעת ולא תבוגה בהם לדעת גס מציאות
 עצמם. וכלם קרובים ומעורבים זב׳ז. וזה משוה את זה או מכלה אותו ופועלים פעולות
 גדולות מאד. עד אשר מלאה הארץ תולדותיהם וצבאיהם כל רואיהם יכירם כי הפ
 מעשי׳ ידי אומן המגהג עולמו בחכמה והמסדר אותם בתבוגה. וזה שאמר המשורר
ס יינו< השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע . אבל לא כן י ל ס ה ) • י ע״ , 
 הארץ ותולדותיה כי איגם יודעים גם העדר ידיעתם. ומותר האדם עליהם כי יש לו דעת
 בינה ומזמה ורואה־ את מציאותו והרכבתו תקוגו והכשרו. ויודע באמת שאין לו שוס
 חלק וידיעה כבנין מציאותו. אמר עליו החסיד ע״ה גשם קל״ט) אודך על כי נוראות
 נסלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד. ד״ל יודעת מאד כי אינה יודעת. כמאמר
 תכלית מה שנדע הוא מה שלא נדע. ומה מתקו עתה דברי הכתוב השמים מספרים כר
 אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולס. משל אס תשלה לתבוע חוב מאת איש נאמן

 רוח



 שער פיק י ארעת
 רוח. לא יכפור ולא ירחה בלך ושוב . יכול אתה לשלוח לו גפ איש אלפ שאין לו פה
 ולשון. רק להראות לפניו השט׳׳ח והוא ימסור לו הסעות ויביאפ לידך. לא כן אפ יחיד,
 העסק עם איש מרמה ועולה. אז מההכרח לשלוח אליו איש דבריפ שיוכל לדון עמו ,
 הנמשל. אפ הי׳ על מושכל ראשון זה מה להשיב בשכל . היה הרןב״ה נותן פה לשםיס
 להעיד עליו. אבל אחר אשר באמת אין אומר ואין דברים ע״כ בלי נשמע קולפ. הוא
 שאמר אח״כ במעלת התורה הקדושה תורת ד׳ תמימה משיבת גשש. לאטד גם כי השמים
 משפרים כבוד אל אל המתבונן בהם. כמאמר ;ישעי׳ מי׳< שאו מרום עיגיכם כו׳• וכביר
 כח ההבחנה בברואים לפקוח עין ולב שתתעצם בו האמונה האמתית. עכ״ז הנה השמיש
 וצבאיהם לא ילמדו ולא יעוררו רק את הבא לבחון ולהתבונן. לא את המעצם עיניו.
 אבל התורה הטהורה . הלא חכמה תקרא בראש מרומים. גם אם בדעתו להנזר. הלא
 היא באמריה הנעימיפ השיבהו. תפרוש כנפיה תקחהו. וזהו משיבת גסש. מחיימת
. וזה הלק אדם המתבוגן ובוהן במציאותו ובמציאות כל הגבראיפ כי ישיג את הבורא  פתי
 ית׳ ידיעה עצמיית. כי כל מה אשי יראה בעצמו רצוגיי ואפשריי. יתן מופת על
 ממציאו היותו מחריבי. כמו אם תתן דבר בדפוס לציירו. ויצאו עליו ציורי׳.כל אשר תמצא
 בהמצוייר מחריב הווייתו בהמצייר. כן כל מה אשר אתה מוצא אצל הנברא המצוייר. בחיים.
 בחכמה ושכל וכדומה . בע״כ הם מחוייביס אצל הבורא ית׳. כמאמר ;תהלים צ׳׳דז הנוטע

 אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט׳׳) ודע יי במאמר הנ״ל אורך על כי נוראות-
 נסלאתי

 שיורי המדות
 ,.) וכן כל המדות החמודות כמו הקדושה האהבה הרחמים והממנה והנדיבות הצדקה

 והמשפט והמישריס אשר תמצא בהאדם . בע״כ שה:נה מחוייבים אצל הבורא ית׳ המצייר
 כי.אם לולא בן לא היו במציאות אצל המצוייר . וכמאמר (תהליס צ״ט) ועוז מלך משפנו
 אהב. כלומר כי הקב״ה עם רוב עוזו ותקפו ומי היה בכהו לדון עם שהתקיף ממנו. עכ־׳ז
 משפט אהב . כי ישי ד׳ ולא עולתה בו ח״ו , והעל אתה ריננת מישרים . ר׳׳ל הלא הס
 מצויים בהמצוייי־. וההכרח כל הנמצא בהמצוייר מחוייב היותו בהמצייר . וזהו משפט וצדקה
 אשר נמצא ביעקב הלא אתה עשית ונטעת וצייית מדות היקרות האלה בלבם . ומזה תבין
 סול מאמר חכמינו ז׳׳ל (ברכות ל״ג) אין לו להקב׳׳ה בעולמו אלא אוצר של יראת סמים בלבל
 כי כל יתר המלות טובות בע׳׳כ הנה הנם בעצם וראשונה אנל הבורא ית׳ המצייר . משא׳׳כ
 היראה כי איך יתכן מציאות היראה בו ית׳ ולכן יראה ד׳ היא אוצרו . וזהו עומק ןלבלי
 רבותינו ז״ל הכל בידי שמיס ומידי המצייר בא הכל ליד המצוייר חוץ מיראת שמיס .
 ודע ותבין כי ענין הידיעה הזאת אשר ביארנו , כבר תוכל לקרוא אותה ידיעה חושיית .
 כי גס עם החושים הגסים יש ביל האלם להשיג הידיעה הנכבדת הזאת . וזה עם
 מה שנבאל מאמל (שמות ט׳יו) זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו . גם מאמר הגמרא
 ושבת קל״ג 3׳) זה אלי ואנוהו . התנאה לפניו במלות . אבא שאול אומל הוי לומה לו מה
 הוא רחום אף אתה כחום ט׳ . והנה בהשקפה ראשונה נראי׳ הדברים לחוקים מפשוטם.
 כי הוראת מאמל ואנוהו עליו״ית׳ . ורז״ל בארו על האדם התנאה לפניו במצות . אמנם דע
 כי על הבורא ית׳ כבר נאמר לא מצאנוהו ולא ידענוהו אך ממעשיו הכרנוהו. וכמו שזכרנו בפנים
 כי אין על המצוייר רק את אשר על המצייר . אשר ע׳׳כ בהתבונן בצדיקי הדור בתמימותם
 בחשלס ואמונתם קלושםם וטהרתם . מה נקל עי״כ להעריך ולשעל על אחת כמה וכמה מה
 נפלאו המלות האלה אצל המאציל העליון ב״ה עצמו אשר הוא בלתי בעל תכלית אס גם
 הכציז קטן הנאצל ממנו כך הוא נאה ותמים במעשיו . מכ״שכ הוא יתב׳ מקול כל הוויות
 וסבת כל הסבית . וכבר ספרו חדל (דברי׳ רבה פ׳ ג•) מעשה בל״ש ב״ר שלקח חמור אחד
 מישמעאלי א׳. הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן טובה;תלוי׳ לו גצואלו; אמרו לו רבי ברכת ד׳
 היא תעשיר . אמר להם חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי. הלך והחזירה לאותו ישמעאל.
ל אתה יודע ף ל 3 ך ל׳ אלקי שמעון בן שטח . הוי מאמונתו ש ן ר  קרא עליו אותו ישמעאל 3
 אמונתו של הקב״ה. עיכ. וא״כ רבותינו ז׳׳ל יפה ביארו מאמר זה אלי ואנוהו כפשוטו . לק
 בארו במה תהיה מייפהו . לזה אמרו ה תנאה אתה לפניו במצות . והךי לומם לו . ואז

 יתקיים



י הדעת טו! ק ר  שעל,׳: פ
 גפלאתי כוי גכלל עוד ערן יקריונשגב. כי מסבת חסדו הגדול ית׳ אשר גבר על האדם
 העלים והצפין טמנו המורא והפחד הגדול כפי שהוא ראוי להיות בטבע .׳ וכבר אמרו
 הסתכל בשלשה דברים.כוי ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.

 אשר באמת היראה הזאת מפני כבודו יתברך עודפת הרבה׳ על מורא המות. עד •כיי
 המלאכים מפגי גודל.השגתם פחד ד׳ והדר גאונו נמשך מזיעות החיות נהר דינור.
 והאדם לא היה בכה ו לפטל להשאר בחיימ. והיה זה מפלאי הבריאה כי נתעלמה
 ההשגה הזאת מן האדם ואין המורא אצלו כפי שהיא ראויה להיות בטבע. רק גתגה
 אל הבחירה, ריש ביד האדפ לקהת ממגד. כפ• אשר תמצא ידו וכפי אשר יוכל
 שאת. ובל אשר ירבה להשכיל לדעת ולסבול עול היראה תגדל יראתו. וזהו אודך

 על בי גוראות גפלאתי:

 פרק שביעי
 היריעה השמעיית הגה פריה פרי קודש הלולים. להקשיב ולשמוע אל קול תורה
 הנשמע אל אזננו. אשר פנים בפנים דבר ד׳ עמנו אל כל קהלנו. ובאותו
 המעמד הנבחר היו ס׳ רבוא שומעים. ובכתב מיד ד אלינו השכיל ע״י נביאו משה רכינו
 ע״ה. למען ידעו דור אחרון בנים יולדו אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מעשה ד׳
 הנמל.׳ילהאיר עיניהם׳ מן ענני הספקות ואופל השיבוש״. להחליט האמונה בלב הדורות.
 גס בלב נעדר השכל להעמיק בחקירות. וחוב על כל איש מאנשי ב״י לצייר לעצמו כי
 ישמעו את התורה עתה כאלו הוא שומע אותה מפיו יתכרך. ובכל יום יהיו דברי תורה
 בעיגיו בחדשי׳. ועילת הדברים. אחר אשר לא תמצא שום מגיעה אשר מסבתה תהיה
 האמונה גמגעת. לא מסבת השמועה. כי הלא ראה דבריה טובים וגבוהים . מתוקים
 מדבש ונופת צופים. כשיכ מסבת המשמיע. אחר אשר אין התורה מתייחסת אל שוס
 אדפ שיתכבד בה. ואין חתום עליה כי אש בורא העולם ית׳ ואין להאריך בענין זה ללא
 צורך. י כי איך יתכן על ענין זה דבר ההכחשה או ענין חשד . — ב׳ אס תחבר שני
 הדברים האלה. הראיה אשר. אתה רואה הדברים כתובים בתורה. עם השמיעה. אשר
 שמעו מפיו יתי. הלא יהיו לאחדים בידך. והוא כיי בראותנו התורה מוחזקת בידינו
 ונשרשת בתוכנו ימסמורות נטועים. ואנחנו מצווים מפי התורה שלא לקבל ושלא
. כאמרם ז״ל אלד. הדברים  להאמין שום דבר אמונה או מצוד. גם אשר יאמר נביא נשם ד
 שאין גביא רשאי לחדש דבר מעתה. א״כ גוכל להרחיב פה ולומר גס על ספר תורה
 הכתובה זה עתה וזאת התורה אשר שפ משה לפגי בגי ישראל על פי ד׳ כר. •כי אין
 ביניהם מאומה. כי אם התחלפות הקלף והדיו. — שלישית תדע ונהגת כי מציאות
 התורה וקיומה ותוקף מצותיה ופרטיה ודקדוקיה אשר נידינו זה לכד עד נאמן על קבלתנו
 התורה מן השמים נאשר היא נתונה עתה אין לנטות ממנה ימין ושמאל להכחיש גפ

 דנור
 שיורי המרות •׳ .

 יתקיים בך ישראל אשרי ־בך אתפאר'. ומעתה בואו חשבון . כי ההבחנה וההערכה הזאס בע״כ
 היא מתחלפת כפי התחלפות האמצעיי׳ אשר על ידם,תבוא להעריך הוד כבודו ית׳ כמראה אור
 השמם אשר אין ביד האדם לראות אותה ואת זהרה . ועכ׳׳ז יש ביד האדם לשער הין ערכה
ס וזכוכית העשויים לכך להמשיך אור השמש אל נקודה השורפת . וא״כ על הזכוכית י ל כ  ע״י ה
 כבר נוכל ־לראות •את אור השמש וזיו׳ יקרה . וממנה נוכל לשער על ׳אשת כמס וכמה כו׳ .
 אמנם אם תעשה האמצעים יותר גדולים והנקודה השורפת תהיק רשבת ידים . והיא תמשוך
 אלי׳ את אור השמש . אז עיניך תחזינה מראה נפלאה מנוגה השמש עד מאד . ואז תוכל
 להעריך חין ערכה בעצם עודדיותר ויותר לאין שיעור . כן ממש בהעריך אדם את יקר
 כבודו ית׳ נגד השרידים אשר בזמננו. ג׳׳כ תוכל להעריך לגדל ולפאר פאר המדות בהמאציל
ס אלי ואנוהו . כי מבשרי אחזה אלק׳ ויהיה בידי לעלות כסולם החכמה  עצמו ית׳ . וזהי ז
 לשער יקר המדות העליונות ע׳׳י מעט מן המענו אשר בילי. וכש״כ כאשר נעריכהו עוד על
 האבות הקדושים . וזהי אלקי אבי. אז וארוממנהו . לבחי׳ היותר גבוה מעל גבוה לאין ערך

 ותכלית כלל. והענין עמוק ודק ללב מבין בחכמה :



 שעד םרק ז מרעת
 דבור אחד ח׳׳ו לאמר לא קבלנו אותו. כי הלא עיניך הרואות כמה דבר זה מוחזק בנו ״
א  ומקרים אצלנו זה אלפים מן השנים. ולא תשונה ולא תנוסה אף קוצה של ירד • צ
 וראה כמה אלסים ס״ת ולא תמצא נכלפ שופ השתנות. זה לנד עד משחק נאמן על
 תוקף הקבלה שהיא אלקיית. וקח לך משל אלו כאת אל עיר גדולה מוקפת הומה גשגכד,
 עד להפליא מאד . ועליה צייר שם האומן הבונה את המין הנפלא ההוא . הלא טן
 הנמנע הוא שלא להאמין כאלו עיניך רואות את האומן בונה הארמון הנשגב.הזה. ועי
 הוא העד. הארמון עצמו הוא העד. ועצם הבנין הוא אות אמת על הבונה אותו. כן
 תוקף התורה הסנה ויקרה וקיומה הוא עד נאמן שהיא אלקית ודבר אלקינו יקום לעולס
 וע״כ גם גוסח הקבלה ואיכותה ומיד מי היא כתובה גם זה כתוב בתורתגו. גס זמ•
 הקבלה ואיכות הקבלה בייום הקהל. בהתוועדות כל ישראל יחד. ואז ארץ רעשה וחידד,'
 ירמו כל אפסי ארץ. מפני אשר ירד ד באש בקולות וברקיפ ולפידים כמשפמ לנתיני
כ ת  אש דת לעם ישורון. ומשה איש האלקים היה עומד בין ד ובינינו. ולפני מותו כ
 את התורה הזאת אחת לכל שבט ושבט. ואחת כתב ונתן בארון. לבלתי יזדמן איזד,
 זיוף (לברים לבה ט׳). והיא ערוכה ושמורה בידינו מדור דור [ועיין אהל יעקב פ׳ יתלו
 מה שכתבנו בביאור מאמר יהיבה כתיבה נאמנים אמריה]. — ודע כי מיום צאתנו ממצריס
ס  עד אשר נחרבה עירנו וגלינו ממקומנו ושמם בית מקדשנו. היינו עדות ד׳ נאמנים ג
 אצל •דקי מוח וחסרי לב נעדרי אמונה וכשרון להבין ולחקור על דבר. כי אמוגתבו

 היתד, גלויי לבלם בשמש בגבורתו היא גלויי וכלם הולכים לאורה ומרגישים מציאות:-
 ואין מי אשר יעלה בדעתו להכחיש מציאותה או להסתפק עלי׳. כן היו עב״י בכל

; י  הזמן ההוא מאירים לכל העולם מן הקצה אל הקצה. יען כי היה חקוק בלבם ע
Ltf צאתם ממצרים. והיה להם בים דרך ומים עזים נתיבה. וקבלו תורה בהר סיגי א 
 ארץ רעשה גם שמים נטפו כו׳. והלוחות מעשה אלקים המה כתובים באצבע אלקיש'

 ומים וםמ״ך שבלוחות בנס היו עומדים. וכן כניסתם לארץ וירושתם את המלכים עס
 גדול ורם. ונפילתם היתד, בלתי טבעיית. כ״א תשועת אלקי ישראל לא בחיל ולא ככ^
 כוי. והבית המקדש אשר בנה שלמה ע׳׳ה היה עליון ונשמע מסוף העולם עי סופו חי.

 ערכו ויקר תסארתו וסדר עבודתו . ולא היה בעולם מי שהכחיש את זאת. ולא עלה'ע4
 דעת מי להסתפק בדברי כאשר לא יעלה על דעת אדם להסתפק על אביו ואמו ואחי,
( r j ייהביא ראיות עליהם אם אמת הוא יוצא ירכם. ־־־• הוא מה שאמר שהע״ה (מסלי 
י  שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה . כי לקח טוב נתתי לכם כר. באור זה כ
י . כ ל  התורה בידינו ע״י שלשלת הקבלה מאבותינו. כמאמר (דברים ד׳) והודעתם לבניך ו

 בניד וחוב על כל אב ללמד את בנו. והוב על הבן לקבל דברי אביו. אבל עכ״ז
 ביר האב להיות נודה לשון לסדר השמועה מלכו. כ׳׳א הוא מהריב ללמד לבנו התור,!
׳ ו ל  הנתונה על פי ד׳ ניד משה ושלא לשנות ממנה נל מאומה. ומטעם זה לא חל

 בתורה שנכתב בין אם האב הנפ וצדיק אם לא. :אשר הלקו בהמלמד תורה שבע״ש,
 עד כי אמרו (חגיגה ט״0 אס הרב דומה למלאך ד׳ צבאות נו׳. יען כי אין אל האב הל,1
 בהשמועה ייא כמביא אגרת ממרחקים. שאין עלי רק לקחת מידו ולקרות בו ולהכיל

י . הוא שאמר שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת ביגר, כי לקה ש ו  מה שנתונ נ
ם. ר״ל אין אתה אצלו רק כלוקח אגרת מאת המניא הנאמן בשליחותו. ^  נתתי לי
 ומפני אשר גתאמת כל נך אמתת התורה גלוי לכל העמים ׳) אין מי בכל *העמים ג״כ

 שיכחיש תלדה שנכתב. וכלם לומדים אותה ומייק־י׳ ומכנדי׳ אותה: —
 הידיעה

y שיורי המרות 
3 עוזך יכמשו  ״) ודוד המלך ע״ה אמר (תהליס ס׳׳ו) אמרו לאלקיס מה נורא מעשיך 3רו
. עול אמלו אין ש3סה של מנולוכ? ( ׳  לך אויביך . ובמדרש יעשו כזבים בדבריהם(שמות ר3הכ
 כשהיא משתבחת * מאוהביה אלא משונאים . באור זה דע כי האמונה 3דברים תזדל,.
ע  על ג׳ פנים . א׳ אפשר להאמין . ב׳ ראוי להאמין . נ׳ מוכרח להאמין , למםל אם תשמ

 את אחד משבח את בנו עד מאד . אס אמנם אפשר שהדבר שקל . כי מסב״ היותו אניי הוא
ן שאין בידך בילו,. מ ל ז כ ב אל האמת כמו אל השקל, ו מ  משבח אותו . עכ׳ז הלא הדבר ר



 שעד - פרק ח דזדעת טז
 פרק שמיני

 היריעןץ.החקירית היא חכמה גדולה אצל הפלפופיס. מה שמביאים מופתים וראיות
 מוכרחיות על מציאות הבורא ואחדותו וקדמותו ויכלתו והשגחתו. אבל חדל
 ממנו עמיתי. אל תנע בו. אחר אשר חגגו ד׳ בחסדו. והאיר עיגינו בתורתו. ואתה
 מה לך אל התפלספותו אשד טרם ישיג דבר ימיו במשאון יעבורו. ואתה לרגעים אחדים
 עיניך יאירו. וכבר הזהיר עיז הטלך החכם ע״ה (משלי ג׳) בטח אל ד בכל לבך בו׳ אל תהי
 הכם בעיניך ירא את ד׳ וסר מרע. היינו שלא לעשות המצות [גם אותם שהשכל יחייבס
 ויםכי׳ עליהם] מסבת חכמתך ויושר בינתך. רק ירא את די. ומצד יראתך הטהורה
 תהיה םר מרע. וכמאמר (תהלים קי׳׳א) ראשית חכמה יראת הי. ומה יקרו דברי המשורר
 החסיד ע״ח במ״ש (שם קיינ0 טוב טעם ודעת למדגי כי במצותיך האמגתי. משל לג׳
 אגשים חולים על מחלה אחת. והרופא הביא אליהם סטים שוי׳. אחד לא חקר מאומה
. הב׳ היה קצת בקי ברסואות כגשים. ויחקור ו  ועשה כמצות הרופא. ושב ורפא ל
 בשכלו בעגיגי הרופא והדברים אשר לא הבין היה זורה הלאה. ומת בחליו. הגי היד,

י ק  שיורי המרות כ
 על סתילמ הלבל אין אתה יכול להשליט עליו שהוא שקל. כמו שאין אסה מסלינו מליו שהוא
 אמת . כ, אס המשמיע הלברים הוא איש ראוי להאמין בו . והשמועה מצל עצמה גם היא
 אפשל להאמין עליי. זה יכנס בסוג לאוי להאמין . גס כי יש איזהסתילה על הלבלואתה
 מוכלח להכחיש אומו ולמצוא עילה על עלותו למה העיל שקל. עכ״ז כל זמן שלא מצאת סתיל׳
 נאמנת להכסיש הלבלים . אין מהלאוי לך להכחישו. אחל אשל המשמיע והשמועה לאריה
 לאמונה. הגי אם מלאה בעיניך אשל מוכמן אתה להאמין. ואז גס אם׳ יבואו כל הלוחות
 שבעולם לא יזיזו אומו מאמונתו ולא יועילו כל הסתילומ. ומעמה אצל הלואה בעיניו הלבל
 מוכרח להאמין ואצל אסלים אינו כ״א לאוי להאמין . יאיכ אם מלאה דבל משובח מפי
 אולבים אפשר שלא ראוהו בעיניהם רק שמעו מפי מי שראוי להאמין בו» אבל אס מראה
 דבר משובח מפי שונא . אשר •אין משפע בני אדם להאמין שבח על השונא . ובודאי אם הי׳
 אפשר להכחישו בכל צד הי׳ מכחישו. ועכ״ז הוא משבחו זאת תעיד כי ראה בעיניו. ולא
 היה לו מקום לנטות ימין ושמאל להכשישו . עמה דע כי אמונתנו כלולה משלשתן. אפשר .
ל אשר השכל ירחיקהו כמו שתמצא בדברי  וראוי ומוכלס להאמין. אפשל . כי אין בתולה מ
 הכוזרי והלב המולה זיל. מוכלס להאמין כמאמל המשולל ע״ה (מהליס מ״ל) אלקיס באזנינו
 שמענו אבותינו ספרו לנו כוי . וכבל כתבו הלס״ג ורמב׳׳ן ז״ל על מאמר והודעתם לבניך
 ולבני בניך כי הלבר הנמסר מן האב אל הבן הוא ממש כאלו עיני הבן רואות . כי כאין ספק
 האב לא ינחיל לבנו השקר. ואבותינו הקלוםזם מסלו לנו דבלים אשל עין בעין לאו. ואזניהם
 שמעו. כמאמל (לבליס די) אתה הלאת ללעת ט,,״. ראוי להאמין גס זה יאומת לנו אם מצד
 השמועה עצמה כי יקרה היא מפניני' . ואם מפי העמיס שהיו בימים הראשונים . כי באין
 ספק אם היה יכולת בילם למצוא עילה להכסישנו ולאי היו מכחישים את אבותינו מקבלי
 התולה . ועינינו המאות אשל דול ללול יספלו ויום יום יביעו להם לבניהם• לעולם על
 תורתנו ועל לבלי הנביאים שכל לכליהם אמת וצדק וגס כי יש מהם אשל יכפלו. בתולה
 שנע׳פ הוא מסבת שאין תולה םבעיפ מקובלת אצליהס מאבותיהם שהימה גנוזה.בלב לומליה
ה לשות ללמול עם תלמול שאינו הגון. כש״כ עם העובלים לבעל. ומה גם בעת אשר נ ח  ולא נ
 עשו ישיגומ וכתבו התולה שבע״פ כבל היו ישלאל מעונים בגלות בבל ולכן לא היה נשמע
 כיכ חשיבות קול מולה שבעיפ גלוי לכל העמיס אללבה היא הנותנת אחל אשל הכופליס ההם
 מכחישים מודה שבע״פ ומוליס בתולה שבכתב ולאי הכלח האמונה גבלה עליהם . והנה מלת
 עוז מולס על לבר שאי אפשל להםבל . כמו כלי זכוכית אם לא משבלהו יהיה שלם אכל יתר
 עליו כלי אבן . כי גס אס תלצה לשבול אותו לא תוכל. וזהו אמלו לאלקיס מה נולא מעשיך
 בלוב עוזך יכסשי לך אויביך . מכחישים את עצמם . כי מולים הס על התולה שהיא אמת
 ואינם הולכים בה • א״כ מעמילים על עצמם את כסשם כי שקל בימינם . כי יותל טוב ה״
 להם להכחיש את התולה ולהצלימ את עצמם . וזהימולה על עוז אמונתנו אשל אנוחיהם שהיו

9 . .  בימי אבותינו לא היו יכולים להכשיש בשום צל* מן הצדדים . והבן



 שער סרק ח הדעת
 בקי כמו הב׳ אבל היה יודע כי הרופא בקי יותר ממנו. וגס כי חקר ולא הבין כמד׳
 דבריפ. סמך עצמו בזאת על הכמת הרופא כי רבה היא. וא׳׳כ לא הזיק א׳׳ע בחקירתו
 כל מאומה. כן איש ההמוני מקיים המצות בשלמות בלי חקירה כלל. אבל החכם
 ההוקי בכל פרט נקל אליו לעבור על אשר נפלא מטנו ולא ידע . אבל אם מקדים
 לעצמו האמונה באלקותו וחכמתו יתי לאין תכלית אינו נופל בחקירתו. לכן התפלל
 ואמר טוב טעם ודעת למדני. והטעם. כי במצותיך האמנתי. הוא שאמר אהלי יכונו דרכי
 לשמור הקיך אותם שאין להם טעם אז לא אבוש בהביטי בעיי, חקירתי אל כל מצותיד
 השכליות. ולי מה יקרו בזה דברי אליהוא בן ברכאל כאיוב ל׳־ג) מדוע אליו ריבות כי כל
 דבריו לא יענה. דע כי משפט העבד לשמוע אל אדוניו משפטיו והקץ. היינו לא ז אה
 לבד אשד ישמע אל הדברים אשר הוא מבין בשכלו ישרם ותיקונם. רק הוא למוד
 לשמוע גם אל דבר אשר תצלנה אזני השומע. להיותו מתנגד אל השכל. והעבד בהכנעה
 רוחו ימהר לעשותו בזריזות. הן זה הלק אדם מאלקים כי מחריבים אנחנו עבדי ד׳
 למהר לשמוע לא לבד אל מצותיו השכליות אבל נם אל ההקים אשר אין עיני האדם
 ריאות את ישרם ותיקוגם. ואף גם זאת לבלום פה ולשון ושלא לשאל מה זה ועל
 מה זה. משל לאיש חיל השביל מאד בעבודתו. ועשה מצות אדונו בזריזות . אבי
 היה שואל אותו על כל דבר אשר צוד, לו שיגיד לו עילתו ופעולתו. והוא משיבו וןןרב
 לו והלך ועשה. פעם פגע בו שר המשים והיה מכה אותו מאד עד שסך דם עליו י
 על לא חמס בכפו. וזה בוכה ושואל מדוע ולמה. ולא עגה אותו דבר. רעש לו כן
 כמה סעמים. והי׳ העלוב הזה מצטער יותר על העדר הבנתו וידיעתו מה המכות האלה
 בין זרועותיו מאשר היה מצטער בכאב ההכאה. לימים פגע כו חכם אחד. ושאל אותו
 אולי יבין וישכיל עילת הדבר. ענה החכם ואמר דע אחי כי טעשיך טובים ונכוחים
 בעיני אדוניך . ולא חסרת מעבודתך דבר. אסם אתה למוד לעשות מעשהו אחר אשר
 תשכיל ותבין טעמו ופעולתו וסגולתו.ואינך למוד לסבול ממנו דברים בדרך חק ואדונך
 רוצה ללמדך להביאך למדריגה זאת לסבול ממגו את כל אשר יצור, עליך. ושלא
 לשאל את פיו על מה ולמה. כמשפט לעבד גאמן שאיגו מהרהר אחר דנו כל מאומה .
 ולא היה מקום ללמד אותך מדד, זאת בלתי בעשותו עמך דבר אשר ירע בעיגיך עגיגו•
 ואתה תשאלגו מדוע. והוא לא ישיב לך מאומה. ויחזור ויעשה . עד אשר בהכרה
 תקבלנו. והתבונן גא כי לא היה עוד מעשה אשר ירע בעיניך ענינו כמו המכות האלה
 איטר עשה בך. ובתנאי שלא ישיבך. כי אס ישיב לך תשובה עליהם ותשכיל עילתם
 שוב לא יהיה להק בעיניך. הנמשל . איוב היה שלם במעשיו עם ד׳ לקיים מצותיו.
 אבל רק אחר אשר השכיל והבין וערבו לו כל מעשיו. אבל זאת לא לומד להצדיק
 את אדוניו ית׳ בדבר אשר הוא זר בעיניו. ואין עוד דבר זר ורע בעיני האדם ממנאובות
 רסורים. לכן הנהו המכות האלה וישאל אותו ולא יענה עד אשר ילאה מאליו. ישא
 ויסבול. יחרש יתאפק. זה שהעיר אותו אליהוא בן ברכאל במאמרו הצח. הן זאת לא
 צרקת אעגך. ר״ל כי לא הרגלת עצמך להצדיק דרכיו אחרי ראותך אותם מתגגדים
 להשכלתך וביגתך. ואיך שכחת. כי ירבה אלוה מאגוש. הלא לך לב לדעת כי גיול
 אדוגגו עד כי לתבוגתו אין מספר. ומה רבו מעשיו ומה גבהו דרניו ממזימות אגוש.
 וא׳׳כ מדוע אליו ריבות כי כל דברי! לא יענה. ר״ל נל תנלית הדברים ונל המעשים
 הוא מה שלא יענה אותך. ואתי, בלום פיך וקבל הכל בירך חק. וגם כי עוד לי
 דנריס נזה שמורים הם לי לנתוב אותם בססי אהל יעקב סרשת עקב כאשר יעזרני

 המחי׳ חיים נרחמיו:

 פרק תשיעי
ל הדברים אשר ימנעו אותם מהשביל לדעת את אלקי אביך. ושתהיה אמונתך כ  א
ן נמצאים י ת ב 1 , ד נ ת ן 1 , ג ר ך ה ד ן ע י מ ת כ ח ה י א נ ם ה י ת ת א ״ ש נ ן ט ו א  ב

ר גדול במעלה ת ץ א ה צ מ ל נ כ  המריים. וחיית והיית בין ברואים מושגים עם החושים, ן
. וכן תרגלת ם י י ט ש נ  ובחשיבות. הוא יותר גדול בהדגש ובמוחש. כמשפט הדברים ה
ט לכל הנמצא פ פ ש ט ן t כ מ ד ק ר ש ך ע ה ר ה ה ק א ו י ת י י ן ן ה ו ו ת ו א י צ  בהשגת נמצא אשר מ



 שער• פרק ט הדעת ין
 כעולם אשר ההעדר קודם להווייתו. אבל מציאות נמצא שהוא נעלה ונשא מכל המושגי׳
 הבלתי מוחש בחושים. והוא נבדל מכל נשמיות והתחלות. האמונה בו אינה מתקבלת
 על לבך כל'כך מהרה. כמשפט להשומע דבר חדש ונפלא. שנית הגאוה. אשד
. כאלו  לשתה חטאת רובץ, ועד היום הזה היית בעוה״ז כבעה״ב. כאדם העושה בשלו
 מציאותך מחוייבת מהסכמתך וחפץ לבך. והיא המסכה הנסוכה על לבך להשתרר גם
 השתרר. להקשיח לבבך שלא יערב* לך האמונה. לבלתי סור מהמון תענ־וגים הזמניים
 המהללים בחלילים לעומתך ומחללים יסעתך. ואתח קח לך דמיון כי קלף אשר כותבי׳
 עליו ססר תורה אסור לכתוב עליו אלא א״כ מעבדים אותו בעסצים כדי לרככו מקשייתו
 אשר לו בתולדה. כי לולא כן אפשר להזדייף. כן אסור'ואין באסשר •לכתוב על
 הלב שום דעה אמתית.עד אשר יתרכך תחלה מקשיות ערפו. הוא העוז וההשתררות
 אשר לך,והתלת בו מנעוריך. ולולא כן אפשר להזדייף במחשבות זרות אשר יעלה
 על הלב באשם. וגס אינה מתקבלת על הלב כמשפט קלף קשה שאינו מעובד. ומה
 גם בי כבר קבלגו כי הוא ית׳ מרחיק. עצמו מאד מאיש כזה עד שאמרו עליו כאלו דוחק
 רגלי השכינה. ואמרו (סונוה הי) אין אגי והוא יכולים לדור בעולם. לכן כל עוד אשר
 לא ראית לרכך ולהרחיק ממך את לב האבן ולהכניע א״ע עד קצה האחרון. אין הקדושה
 שורה בך. ולכן אין עגיגי׳ מקובלים עליך. וגם כי תאמר בסיך אני מאמין כאלו תאמר איגי
 מאמין. וכאשר תתבוגן אחי בדברים המעטים האלה ותעיין בהם תראה ישרם ואטתתם.
 ע״כ תראה ראשונה לקבל עליך תגהגה הראוי׳ לך. היא הערכת הנפש על משפטה ולחשוב על
 מציאותה וחווייתה. מה לה פה. ומי הביאה עד הלום. אשר כל מציאותה נדבה והפר
 מאת הממציא העליון ביה. ואין אל הנמצא השפל חלק ונחלה בענין מציאותו. גם לא
 לנמצאים העליונים .־ ואין אל האדם כ״א ראות עיניו להביט מעשי ד׳ הנפלאים. הממציא
 כל הנמצאיפ. שמיפ ושמי שמים. וימתחם כאהל לשבת. ונתן בהם מאורות הגדולים
 שמש וירח וכוכבים אין מספר . ותקטן נפשו בעיניו לאמר מה, לך איםוא כי י עלית כלך
 לגגות לבקש לך גדולות. מה לי פה ומי לי פה להתגאות ולהשתרר הלא אין אני בעולם
 הזה• רק כעגי העומד על מפתן הבית ומבקש ממי שאינו מחריב לו. כ״א לחמול עליו בגדבה
 וחסד. וחייו תלואים לו מגגד. כי האדם צריך. לרחמי שמים רגע אחר רגע. על כל גשימה
 ונשימה ״). ואתה צריך להקטין עצמך ולהכניע ערפך ולבקש ולהתנפל על חייך ועל
 כל צרכיך אשר ידיך קצרים מהמציא אותם. ואיך יתנשא אדם אשיי מציאותו רק אחר
 העדרו. וההעדר מקיפו לפגי מציאותו ואחרי מציאותו. וגם בזמן מציאותו והווייתו
 ההעדר ראוי לו מסבת-עצמו והרכבתו. כי כל מורכב מתפרד אם לא יתגו עליו שבעה
. רק קיומו והמיתו בנדבה והסד מאת  עיניפ. ומציאותו הוא ענין המתנגד אל הראוי לו
 החותך חיים לכל חי. והאדם• נמצא מבלעדי פקידתו והסכמתו. ואין לו חלק במציאותו

ל  שיורי המיות ׳ כ
 ׳ *) הוא שאמל הכתוב (בלאשית. בי) וייצל לי אלקים את האלם עפר מן האלמה' ויפח
ו נשמת סייס ויהי האלם לנפש סיס . דע כי כבל קבלנו מפי סז״ל כספל הזוהר (בלאשית פי א  ב

ס גי) עובדיי לקוב״ה לאו כעובלין לברל ברל עבד עובליה ואגמל ליה . אבל קוביה עבל '  ר

? ולא אגמר להון . דכתיב (ישעי׳ מ׳׳ב) כה אמר ה׳ בורא השמים ונוטיהם רוקע הארץ י ל ב ו  ע

 וצאצאי׳ מתן נשמה לעס עליה . לא אמר ברא שמים לקע האת נתן נשמה אלא אמר בורא
 נותן נשמה . בכל שעתא ושעתא בכל רגע ורגע . כי כן המה מעשי ד׳ ית׳ כי אז בעת הבריא׳
א אותם יש מאין ועול ידו נער׳ עליהם להסיותס ולקיימם ולהמשיך מציאותם כמאמר מ  המציאם י
 ואתה מחיה את כלם . וברזיל(יומא ע״א א) מחיה סייס יתן לך חיים . כלומר שהוא מחיה חיים
 בהווה . לגע אסר רגע. בכל נשימה ונשימה. וא׳׳כ מעשה ל׳ ית׳ הנכללת במאמל ויפמ באפיו
 נשמת חיים מה היא ."אמנם ענינה היא עיר גרגיר זרע הניתן בארץ •והגלגיל הזה נותן כח
ס היא סבה ל א ה ' ב ת ז י ת ר נ ש ה א מ פ נ  לקבל ההשפעה שיהיה הצומח הולך"הלו ך וגלל . כן ה
 להמשיך את החיים ממקור החיים וזהו ויהי האלם לנפש חיה , מוכן להיות נפש חיה והוא
 עלול מעתה לקבל סייס מאמ המחי' סייס , [עי׳ אהל יעקב משפעים על מאמל וכי ימרוי
ר  איש את בתו לאמה]: י
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ס ם. ע י בדל  כל מאומה . בן אדם פקח עיניך וראה המשרתים העליונים . השכליים הנ
ס ת ו א י צ  כל טהרתם וקדושתם איך הם מכניעים עצמפ לפני הממציאם עיי הבחנתם אשר מ

׳ י ו ה ת ש מ ך ל [ ם . וכמאמר ואתה מחיה את כלם וצבא השמים [גם ה ם ה י ל  אינה מחוייבת א
כ אתה הדל וד׳נכזד, ״ ש י . ה ׳ ת המשפיע העליון ב א  וכל מציאותם וקיומם מושפע אליהם מ
ו ד ו ב  אשר כבר הקצפת לפני בוראך פעמים רבות איך לא תיבוש ולא תכלם מפני כ
ו נ י א  ותכלית ההכנעה כמו שהורו אותנו חכמינו ז׳׳ל שיהיה בעיניו כשירי׳. הוא דבר ש
- ן ר ו א כ ץ ר א . וגם כי לא נעלם מן האדם כי אינו רק כגר ב ב ג  בא על השלהן כ׳׳א דרך א
ב י ד א יהיה בעיני עצמו כאורה הגון המובא אל בית נ ל . עכ״ז יתן עינו ולבו ש ן ו ל מ  ב
. י ו א . כש״כ לא כבעה״ב אשר כניסתו לביתו ר ו מ להשתעשע ע ר בו ולהתייקר ו א פ ת ה  ל
ל ת החמלה ואין צריכים לו כ ב ס ר מכניםין אותו מ ש בת. כ״א כאותו אורח א י י מחו  ו
ר הוא אין רוהו גסד, ש ת א ו ר מ ת עניו ו ב ס ל ביתו מ . רק הבעה׳ב אסף אותו א ה מ ו א  מ
כ ״ ה ע ב . כן וכן תהיה בעוה״ז נגד ה כה מו ל ורוח נ פ ל ישב על השלהן בלב ש ב . א ו י  על
. לא להתכבד ולהתייקר עמך • כ״<5 ל ל . כי אין הבורא יתי צריך אליך כ ה י  העליון ב
ם ד . ואתה בן א ך ת ו א י צ ת דלות הרכבתך להחיותך ולהמשיך את מ ב ס ל עמך הסד מ  לגמו
ד ט א . לקיים בך מ ך י מ ע . ובן תשים לדרך פ ך כ ר  תנה לבך לזאת ובכה תעריך את ע

ז ך י ת ל ו ד  כדלים וכרשים דפקנ

 פרק עשירי
ט א^» פ ש מ ת רוחך להיות כ ו ל סימני ההכנעה אשר יהיו לך לאות נאמן על שפל ב  א
' ו א ר לא יעלה ולא יבוא על לבם שום חפץ ובל ת ש . א ב ב  אתה רואה בנכאי ל

; י׳ י ע . ו ה ה ת עליהם. ושפלה בעיני בעליה והיא כ ט ע מ ת . אבל נפשם מ ו ת ג ש  לחמוד ה
£ . ואף י ו ר לא יספיק בלעדי ש  גשואות רק להחיות׳ ברעב ולהשיג רק מושג ההכרחי א
JL . ו ר כ ש . רק בנדבה וחסד . לא כאותו אשר בא ב ד א ש מ פ ן ובמרת נ מ צ ע  זאת ב
, ? ס ל ט א ה ש י ש מ ך ה ל מ ׳ ל "ד יקב י ד מ ) א 3 ״ ל (סיכה נ ד . כמו שספרו ה ע ו ר ז  הוא יבוא ב
ל י ד ג ה ך אלא היים. והתבונן נא כמה הי׳ לו להפליג ל מ ש מ ק ב  ואתנה כר. ואמר אין אני מ
ת ו כ ו מ . והיו כל ה ו ה א ל מ א ר הקדוש ב׳׳ה בעצמו אמר לו הרחב פיך ו ש ו אחר א ת ל א  ש
ף כ ו עוז ; ש פ . ועכ״ז לא הרהיבה נ פ ל ב ק ל ת כמונחים לפניו רק להושיט יד ו  וההצלחו
י א ד י אולי אינך כ ש ה מקו׳׳ה א ת ש לו גדולות . ממנו ראה ועשה גם א ק ב  סני עליון ל
tj!j ל ל פ ת ה . ומי לנו גדול מאבינו אברהם ע״ה בתפלתו ש ל כ ו  אל הלחם אשר אתה א
? י ל נא יחד בעיני אדוני כו׳ ד ת בוראו ית׳ הנינה א א  הזולת לא על עצמו בקש מ

. וכן מצאנו בהרבה צדיקים אשר ירבה זכ-5- ׳ ר פ א  הואלתי לדבר כו׳ ואנכי עפר ו
! . ואי ך ח ו ך קוצר ר ב ב ל . ולא יתעלם מ ר ב ם ד א תתאוה לשו ל  ככה אחי נהוג עצמך ש
י כ ל עי . שי ת א . ועוד ז ך  יעלו על לבבך עניני התאוה אחר דעתך דלות ערכך הראוי ל
י ר עתיו ורגעיו. ביוקר החיים כ יך. עד כי תספו נ  מציאותך בעוה׳׳ז. והייך יהיה יקר בעי

ט שופטי הארץ . אשר אס יזדמן עליו מליץ א- פ ש מ  שמוציאיפ אותו להריגה ב

, ג 3 י י ח ל המחיה חיים הגומל ל ל עיגיך גשואות א ב ל העת הבא x א  מאומה מן החיים ע
ת . ובכל ע ך . לכן אל תהי סכל . אל תאבד מה שנותגיפ ל ו ק ך קו ל ע ל  טובות שישפי
. ותן תודה על העבר. ותתחנן על העתיד . ^ פ י ט ל עליך עול מלכות ש ב  ובכל רגע ק

ל ר ד ש ת ממלבושי אדוננו מלכנו הקדוש ית״ש. א ש . הרחק עצמך כמטהוי ק ר ב  סוף ד
. התפארת וההוד וההתנשאות והשתררות • ואחן1 פ למי  לו יאתה הגאוה והגדולה לחי עו
י אתה נכד^' . זכור כ ך  כרה לך הרחק עצמך מהם הרחקה עצומה כי איגם גאותים ל
ד כ ש . ואליך יאתה ההכנעה. ולב נ ת י ש א ר  ומחודש מאת המחדש בטובו מעשה ב
מ ך 17 א י ש מ ה . ולאהוב את ממציאך ומקיימך ל ה ל פ  ורוח גכאה וגמוכה וגפש ש

ת . להודות לו חסדו אז תצליח א ר ו צ ת שמו זכור ואת זכרו ג . ואתה א ת או  המצי
: ל י כ ש  דרכיך ואז ת

 כבר



 ^על י פרק יא1יב הרעת I יח
 פרק אחר עשר

 ככד ידענו אשר גוף האדם אינו עצפ פשוט. בלתי מחובר ומקושר. מורכב מארבע
 יסודות . ארמ״ע. מאלה היסודות הרכיב הממציא ית׳ את הנוף. וכל הגוף
 נחלק לאברים . וכל אבר לפרקים. ולכל אחד שם מיוחד. וכח מיוחד. ופעולה מייחדת
 והשגת הקיום אל כל אהד מן העוה׳ז יהיה ג״כ בדרכיפ מתחלפים. כי קיום כל אחד
 יבוא ממקום מיוחד. ומדבר מיוחד. ושלמות הגוף כאשר כלס בשלמות. אבל אם
 יעדר אחד מהם או יחלש יכבד טרחו על האדם. וימר לו היותו וקיומו. ויקצוף.חלקו
 בעולמו. ויש אברים רבים אשר בהעדרם ימות לשחת. ויש אשד בלעדם לא יהיה
 מובטח מפנעי הזמן הסובבים בחוץ בתמידות. כמו שידענו מעולת כל אבר אל הגוף
 וסגולתו. ויש אשר בהעדר אבר ממגו ישתגע או רק בחסרון שמושו ושליטתו: ויהי׳
 גרוע בענינו מהבהמה וחיתו יער. וכמו אשר גופך צריך לקיומו את כל חלקי הרכבתו.
 כן הוא צריך אל שלמות כל חלקי העוה״ז. ויש בעולם דברים רבים אשר אפ יפגעו
ו ימיתוהו. או יחלה ויפול למשיב . וכל אבר מאברי האדם איגו בטוח מהם . והמות  ב

 יש לו דרך בכל אלה האברים. כי אין אבר אשר אין שם אפשרית המות לבוא ע״י.
 בידוע לחכמים. עתה ראה והתבונן כי אין כבד כמו החיים. כי החיים רק אחר שיהיה
 השלמות בכל אלה החלקים . אם בההלקים שממנו ואשר חוץ ממנו. ואין קל ומהיר
 בחליפתו מן העולם בהעדר אהד מהם . מה האדם ומה הודו אם מהרסיו ומחריביו
 משלו. והליסתו קלה לבוא. ועתה נפשי בראותי כל זאת איך אבטח כמעוזך וקיומך.
 דל אתה בעיני מאד. כקקיון הזה אשר בין לילה היה ובין לילה אבד. ואיך תתפאר
 במציאותך אם מרחפת עליך חליפתך והריםתך. כי אם תתעלם ותהדול'עצמך מלתת עין
 ולב על עתים ידועים מחשוב על תקוגו וזיוגו ומעסוק בקיום בגינו. תראה כי ימוט ויהלש.
 וימשמש לבוא עד שערי מות. כאשר תראה לעין מה שאתה צריך לעשות׳ לו ולתקגו
 בכל עת מהמאכל והמשתה והשינה והמנוחה ונקיות מנקבים קטגים וגדולים. ובאלה
 תגגח ותרחיק מעליך הריסות קיומך הראוי לך בטבע. "כי העדר קיומך יבוא מאליו
. ואם תשיב ידך  מבלעדי כל עסק והפוש אחריו כלל בסבות טבעיות המביאות אותו
 על זמן מה לבלתי תתנגד אליו בפעולות והשתדלות להמשיך קיומך. הלא כרגע תעמוד
 על ענינך הראוי. הוא המות. כי הייתך וקיום מציאותך אינם כ״א אהד השתדלות
 גדולות להמשיך המציאות הלאה הלאה. וא״כ איםוא הלא עיניך הרואות אשר ההעדר
 ראוי לך ויאות לעצמותך בטבע. וקיומך איגו מצד טבעי וראוי אליך. כ״א חסד עליון
 עליך לקיים מציאותך עיי עלילותיו, ופעולותיו אשר המציאה חכמתו ית׳ להתנגד
 בהם אל הראוי. והכין לך כל חלקי הרכבתך המשלימים אותך. ואת כל חלקי הרכבת
 העולם הזה למיניהם והתחלפות סגולותיהם ופעולותיהם למחלקותיהם. אשר מהם תאציל
 לך שארית להחיות לפליטה גדולה. ואתה תשאוב ותשאף מי החיים האלה רגע אחר
 רגע. ובכל רגע אתה נעדר מזמן העתיד לך . והזמן העתיד לך אינו בידך מאומה. כ׳׳א
 כעומד ומצפה. כעיני עבדים אל יד אדוניהם כוי כן חייך תלוייי לך מנגד. כי אולי
 תעמוד על הפרק. לין השמד לך ושמור נפשך פן תשכח את הדברים. ותסיח דעתך
 מהביט בעניניהם והתעלמת מהם. ותחשוב מציאותך להוי' חזקה מתמדת. ובנין הרכבתן
 אינו צריך אל דברים אשר חוץ ממנו להכין אותו ולסעדו. הלא תשגה ותשבח כי אדם
 אתי׳ • אבל תהיה בעיניך כמשפט החי רגע בממדי׳ דרך העברה. ותקטן נפשך בעיניך
• כי העבר אינגו. והעתיד פן לא יבואגו. ואל תסיח דעתך מהראוי ומהוייב לך  מאי
 בטבע• הוא חליפתך. ותהיה בעיניך כעתיד להיות באפשרי. אם הנון יחנך מלמעלה.
 וככר ידעיז כי אין דבר האפשרי בדבר המוחזק. לכן אל תבטח על משענת קנה רצוץ

 זה ואל תשען עליו. וקוד, אל אלקיך תמיד:

 פרק שנים עשר
 עתה נבאר איכות הזמן אשר אל האדם במשך הווייתו בעוה״ז. ונאמר כי כמי אשר
 גופו מוגבל ומשוער. יש לו תהלה רש לו תכלה. והוא מורכב ומחובר מאברים

 ופרקיח



 שער פדקיב זזדעמ.
 ופרקים ונתחים וחלקים גידים ועצמות. ״ וכלם מוכיחים אל שלמות קיומו. וכל אחד
. כן זמן הרות האדם בעוה״ז הוא מוגבל ומשוער.  וכל הלק פועל פעולתו המיוחדת לו
 כמאמר (תהליס צ׳) ימי שנותינו בהם שבעיפ שגה ואפ בגבורות שמוגיפ"שגה. וכן כתבו
 חכמי האמת אשר שלמות האדם להיות בעולם זה משך שבעים שנה. והם מתחלקים
 לחלקים. כמו שחלקו חכמינו דל ובארו פעולת כל פרטי הזמן. כמאמר גאבות ה׳) בן
 המש שנים למקרא בן עשר למשנה בן שלש עשרה למצות. בן חמש עשרה לגמרא.
 בן שמונה עשרה לחופה בן עשרים לרדוף בן שלשים לכח בן ארבעים לבינה בן המשים
 לעצה בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה בן שמוגים לגבורה כר. הנה שקלו בפלס
 חכמתם בחינת כל חלק מחלקי הזמן ״). אשר אל הורות האדם כעוה״ז. כי כל חלק
 פועל פעולה מיוחדת . ומלבד זה הלא עינינו רואים כי הזמן מורכב הוא. בי שלמות
 היום בהצטרפות כ״ד שעות. ובהצטרפות שבעה ימים נשלם שבוע. וארבעה שבועות
 נקרא הדש. וי״ב חדשים נקרא שנה. ושבע שנים שבוע. ושבעה שבועות יובל. ועילת
 השתנותס לשמות מיוחדים מפני שהם משתניפ בפעולתם המיוחדת לכל חלק. וזה
 מבואר ליודעים חן. אבל אל תחשוב לומר שהזמן יפעול פעולתו המיוחדת לו מעצמותן
 מבלעדי עסק השתדלותך על השלמתו. לא כן אחי. כי אין תיקונו הברח׳ וטבעי רק
 אפשרי. והוא נתון בידך. כמשפט קיוס גופך שלא יפעול פעולתו בלתי עם השתדלותך
 עליו לכלכלהו ולקיימהו. שיהיה להמו נתן מימיו נאמנים. כן הזמן לא יעלה אותך
 למדריגה הנאותה.לנסשך בלתי אם תתנהג עמו כראוי. לכלכלהו ביראה ועבודה את ד׳
 אלקיך כראוי לכל יום ויום לכל שעה ושעה. לא יעדר דבר מכל הראוי להם . אז גם
 הם יובילוך למחוז חפצך הראוי לך רכלכלו אותך דעה בינה והשכל. וכל גתה מגתחיו
 יעלה אותך מעלה מעלה עד כי יהיה אפשר בידך להגיע גם לרוח הקודש [ולנבואה
 בזמן שהיו הנביאים־! גם מן השמים יעזרוך ויעטרוך זר תפארה. ובכל אשר תפנה
 תשכיל ותצליח. ריוה והצלחה בלי עצב. הכל באורה גבון וישר. עד אשר עת דודים
 יעורר אל לקחת אותך מהעולם הזה להביאך למעוגי שהקים . אל עולם שכלו טוב
 לאכול פריו וטובו. ואז גם זמנך יעלה עמך לריח נהוה לד׳ להלבישך זיו והדר מבחינתם
 כמו שבארו חכמינו ז׳יל מאמ* (בראשית כי׳ל) ואברהם זקן בא נימים (מלכים א׳ א׳<
 והמלך דוד זקן בא בימים. אבל אם תבגוד בהם לבלתי שמור את אשר צוד, ד׳ לעשות
 בכל הלק מחלקי הזמן אז הגר אשר בקרבך יעלה עליך הוא היצה״ר . וירבה הזמן
 בשגעון ובעודון. עד אשר תלאה למצוא פתח החרטה. כי כמו אשר זמן הוויות
 הצדיק מגדלהו מעלהו ומריממהו למעלה ראש. כן זמן הרשעים מהדף אותם ומורידם
 מטה מטה כמו שאמרו חכמינו ז״ל (שבת קכ״3) זקגי תלמידי חכמים כל זמן שמזקיגים
 דעתן נתוספת עליהם. זקני ע״ה כל זמן שמזקינים כד. ואמרו עוד. יצה׳׳ר בתחלה
 דומה להוט של בוכיה ולבסוף געשה כעבותות העגלה (סוכה נ״3) והבחירה היא ביד
 האדם ינתוש ולנתוין ולהרוס. מרום משפטו ית׳ מגגדו. אבל כהתימו שודד יושד •

 כנלותו
 שיורי המרות

 ״) אמר הכותב בהגיעי למרי הפרק הזה נזכרתי להעתיק את אשר נשמט מנגל עיני
 מכתבי מויר ז׳׳ל בעת עסקת* בשדר והעתקת ספר אהל יעקב על התורה . . והוא באור מאמר
 (בראשית א׳) בראשית ברא אלקיס את השמים כו׳ דע כי מוסכם מפי חכמינו ז׳׳ל אשר הזמן
̂את העולם  עצמו הוא נברא ומחודש. כי הבורא ית׳ הוא למעלה מן הזמן ומן|המקוס. וברצותו לבלוא
 ברא מקודם הזמן. ני כל סלקי ההר׳ תלויה בזמן. והזמן הוא הנושא שלהם כמאמר שהעיה(קהלת
 ג) לכל זמןכו׳ וא״כ ע״כ הזמן נברא קוד׳ בריאות כל חלקי המציאות. ואח״כ נביאי כל חלקי ההוי'
 התלוי׳ בזמן והוא מקי9 אותם . היינו כי בלעדי הזמן לא יצוייר ראשית ואחרית והווה. ר»לתחלה
 ותכלה ומשך המציאות . וא״כ תשאל איכה מרומז בריאת הזמן . אמנם כהיום תמצאון אומו
כ אשר ברא מ  מבואר במאמר הראשון בראשית בי־א אלקים את השמים ןאת הארץ . כלרמל־ א
א הזמן של ו ם ה נ י «ן אין ראשית ואין אחרית ולא הממוצע 3  הזמן ונתמה הראשית ןיי בלא ז
 עתה רק בסדוש הזמן ובייאתו נתהווה הראשית] ובאותו הראשית ברא את הסמים כו׳ ואיכ

 כבר הודיע אותנו הכתוב כי הראשית הוא יברא מחודש מהמחדש מרבו מע׳יג •



 שער פרק יב יג וזרעת I יט
. צנוף יצנםוהו כדור כוי, ויהיה למולם כטטדח לחץ. כלם ו ן ב ד ג ב ד י ו ג ב  כנליחו ל
 יעידו ויגידו מעשיו ומחשבותיו ויצרי מעלליו עד שאמרו אפילו שיחה קלה כוי מגידים

 לו בשעת הדין (סגיגה ב׳ בי):

 פרק שלשה עשר
 עחק גבאר מאמר.אמת ויציב ונכון וקיפ כוי. דע כי מאמר אמת הוא על אמתת הדבר
לא מופת. ובלי ראיה כמאמר (שופטים ט׳ז) ותרא דלילה בי הגיד ו ב מ צ י ן  מ

 לה את כל לבן. ובגמרא (סוטה ט׳ ב׳) מכאן שנכר־ן דברי אמת. כי אף אמנם אשר
 כבר הוחזק כסךן ג׳ פעמים והיה מצד האומר והמשמיע קרוב יותר אל השקר. אבל
 מצד השמועה האטת מבואר ונגלה מעצמו. מבואר מזה וגדע וגאמין כי יש אל השומע חוש
 טבעי נטעו אלקיפ בקרב האדפ. להכיר האמת מבלי ראיה כל מאימה. וזה כמו אשר
 אל ראיית העיניפ יש ב׳ הכרות. אהד מצד פימן שיש לו על החפץ. ב׳ מצד טביעות
) כי  עין בלא שופ סימן. . ורבותינו ז״ל בחכטתפ הטהורה אמרו (בבא מציעא כי׳ל א,
 טביעות עין חשוב יותר מסימן כן הדבר בשמיעת האוזן. יש נתאמת אצלו דבר מסבת
 מוסת וראיה הכרחית ויש שנתעצם אצלו לדבר אמת בלא טעם וראיה כל מאומה.
 רק התנדב לבו להאמין בזה. אמנם דע כי כמו אשר טביעות! עין איגו גוהג בכל אדם
 רק בתלמיד חכם. אשר ראייתו זכה וברורה. כן אמונת אדם בדבר אינו ראיה כי אס•
 בנפש זכה וטהורה. לא בפתי אשר יאמין לכל דבר. ואם היום יאמין בזה ולמחר יאמין
 הסכו ״) אבל אדם אשר אין טבעו להאמין בשמיעות. ובדבר אחד יאמין. זה יהיה

 לעד
 שיורי המרות

 [א] ״) וכבר נסבאל בספל אהל יעקב (לי״ פ׳ צא) מאמר המלך החכם ע״ה
 (משלי כ״ז ג׳) כובל אבן ונטל המול וכעס אויל כ*י משניהם . כי ההברל בין הר ובין אבן
 גלול כי ההר אי אפשר אל הנושא לשאמ אומו ולהרימו מפאח לקוח חלקיו. כי אינו רק סול
 גרגרים חלוקים . וברצותו להשיאו ולהניפו הנה יפלו ארצה כל חלקיו ורגביו. כי אין היל
 מקיפו . משא״כ האבן כי אין המניעה בו לק כבלותו ורוב משאו.ומי ישאנו. אמנם בהזדמן
 איש גביר חייל ובחזקת ילו יחזק בו ויקחנו . הלא ישאנו כלו. גס שאין היל מחזקת את
 כלו סביב סביב לק בחלק קטן ממנו לבל. אכן להיותו עצם אחל הלא אחל אשל תחזק ירו בו
 ישא על שכמו את קלו . כן השכם גע כי אין ללכו להאמין י בשמועות . עכ״ז בהזלמן אליו
 איש כגיל כס לב יעל שנתבללו לבליו אל השומע וכבל משך את לבבו ללבקה בו . הנה מאז
 אמונתו בו חזקה כיתל במקום נאמן . לא יסול ממנו לעולם . אמנם הכסיל גס כי בתחלה
 נקל מאל לקחת אותו ושיאמין בלברי׳ ־כמשפטו פתי יאמין לכל לגל . אבל ורוח
 עברה בו ויאמין בהפכו . ולמחר אל משמיע אהל. זה שהמליץ ואמל כובל אבן הוא משל
 נמלץ על הסכם שאין בטבעו להאמין כ״כ מהלה. ויכבל על המשמיע טרם יקחנו ויניפנו להמשיכו
 אליו. אמנם אחל אשל המשיכו אצלו והוא מאמין בו. שוב יאמין בו על עולם. ואמונתו
 אמונת.אומן בכל הימים העתידים . גם שלא ילבר עמו עול מזה. לק היום. אכן בעבולכי
̂ן אוחו והמשיכו לדבליו היום כבל חקוקים ושמורים  רוח גטן עמו וכמו צור לבבו. אחל כי לר
 בלט עד נצח. אבל הלשע עליו המליץ נטל החול . כי הוא כל הכבלות אשר. אל המשמיע
 לקחת איתי ולהמשיכו אצלו אינה מצד המשא . כי יש כש ביד הנושא לשאת אותה המשא .
 אבל המניעה היא מצד הנטילה והלקיסה . כי אי אפשר לנטלו כי אחר אשר אמונתו בימים
 הבאים ובזמנים העתידים אינם קשולים ומתאחדים עם אמונתו עתה . הוא כמו גלגלי מול.

 שנשפכים
א] וכמה נשמנחי ישראל גמדה זאה במאמר ילך נא ד׳ בקרבנו כי עם קשה עורף הוא לדעה רז״ל (שמיס רנה | 
ןלי אן ללוב. עכ׳־ל . וכמה הממרמר הכמוב ל שהיא לגנאי ואינו אלא לשבחן. או יה ו ב  מ״נ) אהה ס
 על בחינסנו ונהה במאמר (ירמיה י״נ) היסה לי נמלהי כאריה ניער • נאור זה כי כבר אמרו במדרש (שיר
> קורא אני לישראל י1נה • לכסינ ויהי אפרים כיונה פומה אין נ ק  ב׳) יונ«י בחגי' הסלע י י אמר ה
 לב אצלי הס כיונה־ אנל כנגד הכופרים הס כחיומ גור אריה יהולא . אילה שלוחה. זאב יטרף :
 לפי שרוצים להעבירם מאמונסן. והם נעשים לפניהם כמיןחיוח . לכןעהה הספלא הכתוב ואמרהיחה

י לא יקשיגי מול לקילו ואין נמהפכו כוי ה כ י נ  לי נחלפי כאריה , שכבר הס מחייצניס נגדי כמו א



 שער פרק ע הרעת
. ומה נם לפי מה שנתב המפרש להרמב״ס ז״ל  לעד] גאמן כי הדבר אמת מצד עצמו
 (ריש סלק א׳ מהלכות לגנות) על מאמר ודי אלקים אמת (ירמיה ירד) שלא נצייר שוס
 מציאות אסשרי כ״א אחר המחוייבי. ולא נשאר שום ספק ונדנוד בעולם על מציאותו
 ואחדותו ית׳ אין אלקים מנלעדיו. עושה ארץ נכחו נר. ועל זה יורה מאמר אמת כי
 הדבר מאומת ומחויינ ומעיד על עצמו ני אין נברא נלא נורא ״) ולא תתחדש חכמה
 והשכלה מבלי חכם משביל המחדש בטובו. הן זה חלק העם בחר לנחלה לו ית׳ עם
 גדול ורם אשר נטע ית׳ בה לב חכם מלידה מבטן. והמה חכמים מחוכמים בתולדה .
 טסונלים לכל מדע ולכל תבונה מעצמם. כאשר עינינו רואות בעם ישורון נמצאו נערים
 צעירי ימים והטה בעלי הבנה עד להפליא . ואצלנו הטפשות במקרה והחכמה בתולדה .
 ואצלינו כבד מאד לקבוע דבר להאמין בו כלנו יחד. והאמונה בד ובמש׳, עבדו הלא
 היא באמנה אתנו בנערינו וזקנינו כעם ככהן נם בקטנים נעדרי השיל הבלתי יודעים
 עוד טוב ורע תמצא הרבה מהס בעלי יראה ומתמידים בתורה ובמצות. ומסור, היראה
 על פניהם בתולדה. אין זאת כי אס החלק מעיד על הכל. כי האמונה היא מתת אלקים
 נטעה ית׳ בלב ישורון. להיות הלב נמשך אחר האמת. גם בלא עד וראיה גדול כח
 האמת להמשיך אליו האמונה. עוד תדע ובהנת מ״ש המפרשים ז״ל (תהלים י׳ט) השמים
 מססריס כו׳ עד תורת ד תמימה כר. שהכתוב סס סי שבה השמש ואח״ב שבה התורה.

 שיורי המדות לאמר
 שנשפכים אחל אחד מן היל ולא נשאר מאומה . כן אמונותיו ולעותיו משתנות ומתחלפות יום
 אחר יום שעה אחל שעה . וכהיום נדמה לך שכבי לקחת אותו והוא מאמין בדבריך ולמחר
 תבחון לדבר עמו ותראה שכבר הוא מתהפך יזהו משל נמרץ על 3׳ סוגי השומעים שאמרנו
 אמונת החכם המשיל לכובליאבן . כבדה בתשלתה ובטוחה בסופה. ונעל החול . קלה בתחלתה

 כנטילת החול אכל לא ישאר' בידו מאומה . אבל יש עוד סוג ג׳ . והוא . וכעס אייל כבד
 משניהם . כי אצלו תמצא ב׳ החסרונות גס יחד כי תחלה הוא קשה עד מאד כמאמר
 (משלי ט״ו)אויל ינאן מוסר אביו. וגס אם בהזדמן אחר יגיעות גדולות יקחהו וימשיכהו יש
 לו חסרון השני . וזהו וכעש אויל כבד משניהם . ומה טובה השמועה אשר שמעתי בזה מפי
 אחי הסלם המפואר מרה שמחה כלאהס נ״י בבאור מאמי (משלי יו״ד) כסף נבחי־ לשון צדיק
 ולב רשעי׳ כמעט . שפתי צדיק יראו רבי׳ואוילי׳ בחסר לב ימותו. אמר כסף נבחר לשון צדיק
 וא׳׳כ מה רב טוב סגולתו שיכנסו דבריו הערבים והיקרים אל לב השומע . אכן ולב רשעים
 כמעט . ר״ל רק על זמן מועט יתקיימו הדברים בלבו. ואויליס היותר גרועים במדרגתם
 עד שיש להם ב׳ החסרונות הנ״ל בחסר לב מתחלה ובסוף הלא ימותו באין מרפא כל מאומה.ומאמ׳
 שפתי צדיק ירעו רבים הוא מאמר המוסגר.כי תחלה היה דברו במעלת הצדיק באיטי באמרו כסף
 נבחר לשון צדיק . אח״כ אמר גם בכמות . כי שפה• צדיק ירעו רבים. כי רבים ילכו לאורו .
 ״) אשר על זאת השקיפה חכמתו ית׳ וסייבה אותנו במצות כבוד אב ואס . עד שחזיל
 אמרו (ב״מ ל״ב)הוקש כבודם לכבוד המקום .והטעם בזה ע״ד שכתב החסיד דל בחו׳יה(בחמשי
 משער היחוד) שכל מה שיש לו תכלה יש לו תחלה ט׳ . וכאשר נביט מה שיצא אל גדר הוי
 מזמנינו זה ולמעלה עד ימי משה רמי נח מגיע עד תכלית ט׳ א״כ הי׳ התחלה אל מין אנושי׳
 מאדם הראשון . ולכן הזריז בכבוד אבותיו מורה על עצמו כי יש סבה והתחלה אל מציאותו
 ויגיע בהכרח אל הסבה הראשונה ןעיץבמויכ בע׳׳ד מראשין ובס׳ העקרים בי״ט מראשון
 וגכוזרי׳ .בי׳׳ז לשלש,)' אבל המזלזל י בכבודם יולה בזה כי אין למציאותו סבה
 כאלו מציאותו מעצמותו . ״ וירתק חבל הכסף ושרשרות הזהב להגיע על ידו אל יסוד
 ההשתלשלות להגיע על ידו אל הסבה הראשונה . והוא הטעם במה שהסמיך הכתוב וכתג
 (ויקרא י״ט) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתיתי תשמורו. כי על אוהו דנל אשר השבת מעיד
 עליו גס כבוד אב ואם מעיד עליו. וענין אמד לשניהם . ודע כ׳ אין אמונה מתקבלת על
כ (משלי אי) מ א מ  הלב באמת ותמים בלי שוס הרהור ופקפק אחרי׳ כאמונת הבן לאביו . כ
 שמע בני מוסר אביך כוי . ממנה הוא מתחיל ובה הוא מסיים . נאמדו בהשלמת ספרו
ם יצר ולנ עקם ו  (משלי למ׳׳ד) עין תלעג לאב כף . והיא נצמסת מאהבת האב לבנו . ואין פ
ו איש בשם אלהיו  להרהר אחר אביו . כי אם היוצא מדעתו ח״ו . כי הלא גם כל העמים ילכ
ה לאלף דור אין ו צ ל מ 3 ה ד א ר ם ת ו . לק א נ י מ א ו , 3 ן ן ל ן 3 ע ן י ת ן ם א ה תי  מה שקבלו מא3ו
 לך לחקור כ״א על ראשיתו ויסודו . אס לא קבלו אבותינו נגיעות . והתורה החמודה אשר

ו נ  בילי
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 לאמר כי שני המאורות אמת. י ימו אשר השמש נברא! להאיר על הארץ לתועלת
 הנוטות . כן מציאות התורה החמודה להאיר הנפשות. לסקור, עיט השכל. וכמו אשר
 העין' מוכן לקבל האור. כן השכל . מוכן לקבל חכמה. והתורה היא מעין החכמה
 ומקור הבינה. בה עצה ותושיה מרפא ותעלה לכל מקרה הארס. והנוצר תורה והשומר
 מצוי׳ ילך בטח ורגליו לא יניף כאשר תמצא מזה הרבה באנדות ומדרשי חז״ל כי נתנו
 עצה ותרוסה לכמה מיני חולי ומקרים רעים. וכן תמצא בתורה טבע כל בריאה. מהלכה
 ותולדתה זוויגה ועיבורה כעסה ורצונה. מהם אשר יהד-להם מקום בתורה. ומהם המובאים
 בדרך אגב אורחא. ודרך חידה ומליצה כמו כאיל תערונ כר פנוש בדוב שכול. והתורה
 מלאה עצות ומשסט והכמה.של כל הנמצאים תהת השמש ולמעלה מן השמש. ולא
 תמצא דבר נברא ומחודש אשר לא שקלה התורה משפטה ומעשיה התחלתה ואמצעה
 וגמרה והפכה עילתה וסבתה תיקונה וקלקולה זמנה ומקורה מאין היא ולאן היא הולכת
 כמו חולדות כל חי בהמה ורמש עיוף וזוהל עיבודם ולידתם. אשר אם יבקש• איש לדעת
 זאת ע׳׳י גסיון לא יעמוד עליהם גם אחר שגים רבות גם במסרו גסשו ע״ז וישליכה מגגד

 להשיג
 שיורי המרות

 כילינו מה מאל נתפרסם'ענינה ואמתתה 'בעת צאתנו מאלץ מצלים ולכל היל. החזקה
 והמורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל [וכמו שכמננו בפ׳ שניעי׳ מזה השעלן וזהו
 מאמר אמת ואמונה . אמת הדבר מראשיתו . ואמונה בידינו עד עתה ולדור דורים . ודע
 כי מאמר אמת לו יתר, שאת על מאמר אמונה . כי האמונה תתכן גם בדבר המושג ע״פ
 סקירה וראי׳ . אבל דבר המושג עיפ חוש הראות נופל עליו מאמר אמת. כמאמר (דברים די)
 אתה הראת לדעת כוי. ואנסנו מאמינים באבותינו שלא יכזבו לנו . אב,ל הס ראו בעיניהם.
 עוד תדע ובחנת דבר אמת אשר אל התורה האלקית אשר בידינו כי דובי מצותיה ומשפטיה
 וכמעט כלם. הולכים ביושר האמיתי ע״פ השכל הזך והנכון . כמאמר •(תהליס קי׳׳א) ,שכל•
 טוב לכל עושיהם . וכמאמר (דברים ד׳) ומי- גוי גדול אשר לו הקים ומשפטים .צדיקים כר,
 וזהו שאמרו.. רז״ל (ע״ז. ייט) כתיב בתורת, ל׳ חפצו וכתיב ובתורתו יהגה כר .
 בתחלה בתורת די חפצו ולבסוף בתורתו יהגה . כי זאת תדע מי אשל סננו ל' לב טהור
 ורוח נכון ועדותיו טובות וישרות הלא המה יובילוהו ויכסוהו במעגלי צדק וישכילו אוחו לרדוף
 אסר המיע ולברוח מן הל״ת . זהו שנאמר (דברים כ״ט) ושמרתם את דברי הברית הזאת
 ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשין . כי אז יערה עליו רוח ממרום ויבין
 וישכיל סגולתם ישלם ותיקונם י לק לסבת אשר השכל והמזץת המה קנינים בנפש אך אחר
 הלמול וההרגל בהם . אסר למוד התורה ועשייתה . לכן נקראת עטדה ומצוה למען שמו ית׳.
 לכן יפה אמרו בתחלה . בתורת •ד׳ חפצו. ולבסוף ובתולתו,יהגה כוי.כי יבין גשכלו יקל
 סגולתה ופעולתה,. וזהו מאמר-(ישעי׳ מ״ש) אני ד׳ מלמדך להועיל מדריכך בדרך מלך גם
 מאמל להע״ס (תהליס קי״ט) במה יזכה־נעל את אלסולשמול כלבליך .כי העושה לבד עיי
 'הכלח המצוה עליו . ולו אין שום תועלת בזה. אינו צליך אל •המל ועושה אותו להיותו
 מוכרח לשמוע אל.המשמיע והמזהיר. עליו ראוי לומר לשמור לבלו . משא״כ המשמיע לבל
 עצה. והשומע אחר התבוננותו ישקיף וירא כמה הוא צריך וכמה הוא נחץ אל המר הזה. עליו
' לומר לשמור כדבריך . כלומר כמו שיעצתני : גם דעתי מסכמת על זאת . וזהו גמה ו א  י
ה הנעל לעשות הלבל מחפץ לבבו לשמול כלנליך . שתורני וחחכימני המרים המסוגלים כ ז  י

 לנפסי ••וזהו. אני ד׳ מלמדך להועיל מלליכך בלרך תלך מעצמך אשל ההבנה כי לאוי ונכון
וא שאמל הכתוב (לבלי׳ הי) לא את אבותינו כלת לי את הבלית הזאת כי אתנו  לו P • ה
. כי התולה נתנה אלינו בעת יצאנו ממצלים. ולמה לא נתן ית׳ את ׳  אנחנו אלה פה ט
 החולה אלהאגות הקלושים. אמנם לע כי הנביא ע״ה הבעיה אותנו בשם ל׳ (ילמיה לי0
 כי זאת הגלית אשר אכלות את בית ישלאלאסלי הימים ההם ׳נאם ד׳ נתתיאת,תולחי בקלנם
 ועל לבס אכתבנה כוי . ואנסנו קגלנו אין כל חלש תחת השמש . אס לא כי כגל היה כן
 קודם סטא אדה״ל. והיה האלם משיג מהות נפשו ותכונתה . ועיי השגתו ענין הנפש היה
 יולע ומבין כל צככי הנפש . כמו שאין סייס לגוף בלא בל ולחם ומזון . כן אין סיים לנפש
 בלא חולה ומצות . ואס׳׳כ היה ג״כ אגלהם אבינו מיס שנצלף בכבשן האש והיה מזוכך ומעוהל

 כמדטגה
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 להשיג אלה הדברים. והחונה בתורה ימצא את כל אלה מבוארים לפניו. כי לא הניחה
 התורה דבר שלא גלתה מסתרו ומהלכו איך ומה וכמה. והבט ימין וראה מה שספרו
 הכמיגו ז׳׳ל בגמרא (בכורות ק׳ ב׳) ובמדרש (ב׳ר כ׳) סלסוף אהד שאל את ר׳ יהושע בן
. א׳׳ל מגין. א״ל הכלב הי׳ ם י  הנגי׳ גחש לכמה שגים מיעבר ומוליד. אמר לו לשבע שג
 טמאה כו׳ וכתיב ארור אתה מכל הבהמה כוי. התחיל להטיח ראשו בכותל. אמד כל
 מה שעמלתי ויגעתי עשר שנים בא זה והושיט לי בקנה אחד וכן תטצא (במדרש קהלת א׳)
 בשלמה המלך ע״ה שאטר וגתתי את לבי לדרוש ולתור כחכמה על כל אשר געשה
 תחת השמים. וזיל תייר גדול היה שלטה ולא על התורה לחוד היה מתייר כ׳׳א על כל
 אשר געשה תחת השמש. כימו איך ממתקין את התורמםין או החרדל. אמר לו הקב-ה
 אחרי דברי תורה עללת חייך שאני נותן לך. ומאין היתד, זאת לשלמה המלך ע׳׳ה שהתיר
 לעצמו לחקור כחכמות כאלה ולבטל מדברי תורה. וכבר היה מעשה (מנחות צ׳׳כו ב׳<
 שאל בן דמא את ר׳ ישמעאל כגון אנא שלמדתי כל התורה מהו ללמוד חכמת יונית.
 איל כתיב והגית בו יומם ולילה. ילמדגו בשעה שאיגו לא יום ולא לילה. אבל האמת

 שיורי המרות כ
 כמדריגתאדה״ר קודם החטא עד כי היה באספקלרי׳ המאירה והציץ וראה יקר נפשו ומהותה
 עמד עי״כ על כל התורה כלה שהיא שיי הנפש והשלמתה . וקייס כל התורה כלה עד שלא
 נתנה . וכן יצחק ויעקב ע׳יה . ולכן לא היה מהצורך לתת להס תורה ומצות. כ• מעצמם הבינו
 וחייבו א״ע לשמור ולעשות . כמו שאנחנו מתארם לחיים טובים לאכול למעדנים . ולהשיג
 כלים חמודים . ואנחנו בורחים מן האס ומן המים מלאכול סם המות. כן היו האבות הקדושים
 מתרסקים מעצמם מכל הל״מ ונמשכים ברצונם וחפצם אל מצות עשה . עד כי בהתרחק הדורות
 וירדו מטה מטה ותסשך הארץ ועלטה היה ואפלה מנודח. כובד גלות מצרים , כשל כח השכל.
 וגברה הפתיות. אז אמר אלקים לפקוח עיניס עורות . כמאמר(תהליס קי״ט)פתח דבריך יאיר
 מבין פתים . ואז נתן ית׳ את התורה בדרך גזירה וחוקה מאת ד׳ . גם מי שלא יסיגנה
 מאומה מעצמו יקיים אותה במצות המלך עליו. וזהו לא את אבותינו כרת ד׳ את הברית
 הזאת כי לא הוצרכו לזה| . כאשר אין מהצורך להשביע את האדם שלא יאכל סם

 המות . כי אתנו אנחנו אלה פה כו׳ .
 ״) ומה נמרצו אמרי יושר (תהלים קמיד) אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם
 כי הנה הבא ליכוף אילן שכבר הזקין ודאי ישבר . אס לא עיי יג־־עית רבות יסבות גדולות
 וגם זה יהיה רק לעתים רחוקות . לכן בהזדמן לעיניך אילן כפוף בכפיפות משונות . תדע
 ותגחון כי בנערותו גדלוהו כן בעודו באבו . אז היה באפשר להטותו אל כל צד מן הצדדים
 כן תדע אדם שנתגדל והזקין בתאות גדולות . ואחיכ תאבה להטותו מכל אלה . הלא ישבר
 לאין מרפא . אבל אנסנו מנעורינו מימי עלומנו כבר אנחנו מורגלים ומובדלים מכל הדברים
 אשר שנא די. כמ״ש בעל מנוה׳׳מ זיל (פרק ז׳ מכלל הב׳ נר א׳) אע׳׳פ שיצר לב האדם רע
.  מנעוריו אם יתסיל לשגרו ולדכאו בתסלת נערותו יהיה קל בעיניו לנצחו לכל דבר שירצה כו׳
 וזהו אשר בנינו כנטיעיס מגודלים בנעוריהם אבל ידעתי גם ידעתי כי יהיה דגר עם לבבך
 להקשות ולשאול על הדור.הראשון אשר קבלו התורה בהר סיני איככה היתה מקובלת בידם
 הלא הם לא היו מגודלים בנעוריהם . אבל בהיפך היו מורגלים בכל תועבות מצרים . הסכת
 ושמע אח אשר רחש לבי בזה . הנה רבותינו זיל אמרו (עי׳ ילקוט בשלח על מאמל למען
 אנסנו הילך בתורתי) לא נתנה התורה אלא לאוכלי המן . וחיו לומר שלא נחנה לנו. ושנוכל
. אבל הענין בזה ע״ד שאמרו חכמינו  להקל מעלינו עול תורה מעתה כי אין אנסנו אוכלים מן
 זיל (קדושין למ״ד א׳) כל המלמד לבנו תורה כאלו קבלה מהר סיני . דע לז״ל אמרו במדרש
 (ש״ל כי.) ולא נסם אלקים ממצרים לארץ יסראל ייא מסעות אלא נשאם הקב׳ה לק• המדבי־
 ארבעים שנה. שנאמר אחל עשריוםמחורב כו׳. באור זה כי בצאת ישלאל ממצריםוהקב׳׳ה
 רצה לתת להם מורה ומצות . שהה להם עד ר״ס סיון . עד בואם לרפידים , ובששי להולש
 נתן להם התורה ושהו ארבעים שנה במדבר, עד שילמדו התורה היטב . כמא>יל (לגרים ל׳׳א)
 ולמדה את בני ישראל שימה בפיהס. ומאמר ולמדה מורה על ההרגל כמו (שמואל ב׳ אי)
ה כי לא נסיתי. אל ח כ ס  ללמד בני יהודה קשס. וכמו שנאמר (שמואל א׳ ייז) לא אוכל לל

 היינו
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, שהע״ה נתן את לבו לחקור על כל אלה מדברי התודה. כי טמנה יש לקחת להשכיל י  נ

 עי כל כחות הנמצאים תחת השמים. ממש כמו סוהר הסופר ומונה מיני סחורותיו.
 יאיגו מביט בהם. אינם לנגד עיניו כל מאומה. רק מביט בפנקס אשר הסחורות רשומות
. ואז ידע את כל יש לו. כן החכם הנבחר הזה ע״ה הוא נתן את לבו לדרוש ולתור י  כ

 בחכמת התורה. הוא הפנקס הכולל כל כהות מעשה בראשית [ועי׳ השלמת דבר זד,
 בק״י די׳ מגלת קהלת] עד אשר אין לך מדד, בעולם טובה או רעה או מקרה מכל סוגי
 המקרים שלא העירה התורה אזנינו לגלות לנו מה משפטה ומשפט האיש המחזיק בה .
 וכל התגלגלות חלופי הזמנים אשר עברו עלינו מאז היינו לגוי עד היום הזה את הכל
 תמצא ביעודי התורה לכן יפה אמרו חכמיגו ז׳יל הפוך בה והפוך בה דכולה בה. עד
 כי אפשר אל האדם הרחוק מן הישוב. ולא ראה לנגד עיגיו דבר. רק הוא מתבודד
 עם חכמים עוסקים בתורה . ועל ידי למוד התורה לבד ידע ויבין איך לתת עצה לכל
 שואל . וישכיל את כל המקרים הראויים לכל מעשה לכל מקום ולכל זמן כאלו הי׳
 באמנה אתו. דרשו מעל ספד תורת ד׳ וראו בתוכחות על עון ועל כל חטאת. וכלם
 הלא נתקיימו בנו בעונותינו הרבים. ויפה אמר שלמה המלך ע״ה (משלי כ״ג) תנה בני
 לבך לי ועיניך דרכי תצורנה. ומעתה מה לנו למופתים וראיות על אמתת התורה,

 דל^
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 היינו אין אני מולגל בהם . כן היה לבל ל׳ אל מ שה עבדו ולמלה את בני ישכאל כוי היינו
 להלגילם עד שיהיה •להם טבע מורגל בגופות. כי הלבל אשל הוא לזרא באפו כבל עליו לעשותו
 וגם הוא עלול לשכחה והעלמה . זה שנאמל (שה ״ש גי) אחזתיו ולא אלפנו על שהבאתיו אל בית
 אמי ואלחלר הורתי. היינו לבטל הרגל התאות מן הגוף. וכאשר תחזינה עינינו ממשלי התורה בכל
 המאות . כי אם יאכל אלם תרנגולת פטומה ומתענג בסעולמו וערבה עליו תאותו. ובאמצע
 סעולמו ימצא ספק טלפה או טומאה במאכלו. יפסק מיל ולא יתאוה עול . ולבו לא ידוה
 לו ע״ז. לא כן אס אתה בבחירתך תאבה להפסיק ולמשוך ילך מן האכילה או להשכים ולעמול
 ממשכבך הערב . כמה יכבדענין זה עליך. ויהיה הפורש מן הסעודה כפורש מן החיים. והוא
 מאמר (שה״ש זי) סוגה בשושנים (עי׳ רש״י) וכל זה נעשה בהיותם במדבר מובדלים מכל תאות
 ולא ראו שוס מאכל לפניהם. בלתי אל המן עיניהם . וגס בי היו טועמים במן כל הטעמים.
 עכיז עיקר התאוה היא שתראינה עיניו. והעד. כי אמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ולא
 נתקררה דעתם בהטעמיס אשר טעמו במן. וזה שאמרו לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן •
 היינו נתינת התורה להדור הראשון לא היה באפשר באופן אחר . כי הם היו כל אחד באמצע
 ימיו. וכבר נשקע בבל התאות . והיה קשה מאד מאד לפרוש מאלה . אס לא בענין זה . ומאז
 עד עתה אנחנו כנטיעיס מגודלים בנעוריהם. כי האדם יתגדל כן מלידה מבטן אינו טועם כל
 לכל אסור . ולא יעלה ולא יבוא על לב להתאות אל דבר הבלתי ידוע אליו בטעמו. לא כן
 מי שכבר טעם טעם עבירה כבל הוא נאחז בסבכי המאוה וקשה עליו לפלוש ממנה. ומעתה
 הנה האב המלמל ומרגיל את בנו תורה . ובולם פיו ואבריו מכל התאות שלא יטעום אותם שלא
ו ושלא יבואו מל דמיונו. מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר סיני, כי גם שם נבדלו ישראל ל ע  1 י

 מכל התאות ונטהרו מזוהמת החמדות. ודעהו. ודע כי מה שאמרו רבותינו זיל (שבת ק״ד א׳)
 קושכיא קאי שקרא לא קאי. ואמרו שקר אין לו רגלים . כוונתם לומר גס כי תראה איזה שקרים
 עומדים ימים כבירים. מדע כי השקר מצד עצמו אין לו רגלים . אבל אס הוא עומד הוא
 מסבת מעעידיו. זה ישיג על ידו עושר . זה ישיג על ילד כבור. יקר וגמלה . כמשפט בחנפי
. אבל תורת משה אמת אשר בידיט . היא עומדת על קיומה ועל מצבה בלא מנהל ג י נ נ  לפני מ
• ולא נפל דבר ארצה מכל דבריה פרטיה וחלקיה הנעימים. אין זה כ״א האמת ° 7 י  ומחזיק ב
 על לעצמו. ותורת ד׳ תמימה משיבת נפש ובהשגחתו ובעזרתו ית׳ היא ערוכה ושמורה בידינו
ש יעקג ולא עתה ו נ ה י ת א ע ) ל ט "  על עולם , וכינו שיביא בפלקים הבאים מאמל (ישעיה כ
י *לאותו ילדיו כוי בקרבו יקדישו שמי בקלב מועצותיהס ומעצמיהס לכל • גס  פניו ימולו. כ

 כי אין מי שיעצור נידם בענין ממניני מצות המולה .
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 הלא נכרים דברי אמת לעיני כל רואה אתי זיו תפארתה הבמתה וסגולתה ופעולתה .

 והאמת עד לעצמו:

 פרק ארבעה עשיר
 ויציב. באורו ע״ד הנאמר (שמואל 3׳ ח׳) וישם באדום נצבים בכל אדום שס נצביש.
 ויורה מאמר זה על ממשלת התורה והעבודה והיראה בנפשותינו.. גויותנו וכל
 חמדתנו והפצנו לא ישוה נגד התורה . כאשי תראהיכמה מצות אשר עשייתם •יקיומס
 נ:ד הסין, והשק האדם. כמו מילה ושביתת השבת וההרחקה מעריות ומאכלות אסורות.
 וכדומה לאלה. אשר לולא היותנו מוטבעים עליהם מלידה מבטן. ומוכרחים ומלומדים
 מאבות לבנים דור לדור וצדקת הבנים תיישר לכת הקבלה,מפי האבות עד הדור הראשון
 אשר רגליהם עמדה על הר סיני. ושמעו, הדברים מפי אלקיס חיים עליון ונורא ית״ש.
 לא היה באפשר להתאפק ולהנזד מיל אלה. כאשר תראה לעין מי שרוצה לאסור אשר
. כמה קשה עליו להזהך במה שהורגל בו. אבל התורה הטהורה אסרה עלינו  על נפשו
 מה שאסרה ומושלת עלינו ועל כל מאודנו ותנהל אותנו במעגלותיה ובנתיבותיה. כעיני
 עבדים אל יד א חגיהם וכעיגי שפחד, אל גברתה. לא נאכל כ״א מה שהתירה לנו תורתנו
 הקדושה . ולא נשתה ולא נריה לא נדבר ולא נעשה קטנה או גדולה כ״א ברשות התורה
 כאשר תיאר, התורה גוזרת עלינו על מהות האכילה ואיכות האכילה. היינו כי מלכד
 אשר אסרה עלינו כמה מיני נבראים מבהמות והעופות הטמאים. הנה גם בחטותרים
 צוד, אותנו על השחיטה ומליחה ובשר בחלב ושארי טרפות המזדמנות. ובמלבושנו
 יש מצות ציצית. וההרחקה טן הכלאים ושעטנז . והדבור המותר והאסור והראיה
 והשמיעה והרמיזה והתאוה והקנאה והשנאה ומחשבה והרהור. סוף דבר אין רגע כזמן
 ולא מקום בעולם ולא דבר בנמצאים אשר לא תמשול בהם התורה. ואין לנו רשות
 להגיע אבר לדבר דבר לחשוב ולהרהר מה שיהיה ח״ו גגד דת התורה. או להנתק
. גם כי מותרים אנחנו לעסוק בצרכי הגופות. במלאכה או במדמ. ככר  מעבודת ד
 מוזהרים אנחנו מפי מלך החים ע״ה (משלי ג׳) בכל דרכיך דעהו. וא׳כ גם ענין זה נכלל
 בחלקי העבודה. זה שאמר הכתוב (ישעיה מ״3) הן, עבדי אתמך בו נחירי רצתה נפשי.
 כי עבודתנו לבוראנו ית׳ כמשפט נברא לבוראו. לא כמשפט שכן ורעו. ההולך שעם
 לבקר אותו ואת ביתו. וע״י איזה סבה תתבטל האהבה אם כי ירעב והתקצף. או
 כי שבע ודשן ופנה כוי. והתורה הקדושה לא תשא פנים גם לנער גם לזקן. אבל תהמיר
 על לומדה ועופקיה יותר ויותר עד בי שקלו לת״ה השגגות כזדונות הקלות כחמורות,
 כמאמר (קהלת א׳) כי ברוב הכמה רב כעס כר. זה הוראת מאמר ויציב. כי ג׳ לשונות
 הן. עמידה. קימה . הצבה. ולבל אחד מעלות זע״ז. עמידה היא בלי תוקף. קיטד,
 הוא רנד המקיים. נצנ היא העומד בממשלה והשתררות. כמאמר (בראשית ל״ז) והגד,
 קמה אלומתי. וגם נצבר,. והנה נו׳ ותשתחוין לאלומתי. עוד ראה גם ראה ני תורתנו
 הקדושה קמה וגם נצבה. אשר אין עליה קצין שוטר ומושל נ״א הקב״ה בכבודו ונעצמו
 ואם כי עברו עלינו אלפים מן השנים אשר הי׳ בעולם חכמים טחובמים רבים וכן שלטיס
 אשר בחכמתם ותבונתם לא היה מעצור להם לרכוב שמים ולחבק זרועות עולם. ולא
 היה בידם לשנות גם קוצה של יו״ד. ולהתיר דבר מה שאסרה התורה. כאשר תראה
) כי ברב חכמה  בשהע״ה על אמרו אני ארבה ולא אסיר העיד על עצמו ואמר (קהלת א,
 רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. ואמר עוד (שם בי) כי מה האדם שיבוא אחרי המלך
 את אשר כנר עשוהו. נם להוסיף על התורה אין בידיגו כ׳א ע״ד גדר . וגם זה נכלל
 במאמר ויציב. ולא אמר גצב . להורות על יקר התורה בעיגי לומדיה ומחזיקיה עד
 שבכל דור ודור יתחדשו עליגו חומרות גדולות מסבת כמה ספקות וחסרון דעת לעמוד
 על ברור הדברים. כמו שתראה מזה בדיני טרפות ודיגי גדה ויולדת ובדיני ברכות
 וכדומה הרבה ובלם מדאגה פן לא,יעמדו על הקו האמתי. לכן גדרו מן ההיתר להתרחק
 מן האסור. ואנחנו מקבלים באהבה בנפש הפצה. כי גועם ד׳ עליה. ודבש וחלכ
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 ונכון. דע כי כבר אמרו רבותינו ז״ל (במדרש ב״ר י״א) כל מעשה בראשית צריכים
 תיקון,. החרדל למתק התורמםין צריך למתוק החטים צריכים להטחן .
 ואם דברים שנבראו צריכים תיקון. כש׳׳ב דברים אשר• אדם עושה אותם . כמו דת
 נמוםיית אשר. יעשן על כך וכך פרסאות. ועל כך וכך שנים. עם כמה תקנות המהוייבות
 לשמירתה. כמד, אנשים חכמים וידועים. יצטרכו'לזה. כמה חושבי מחשבות במועצות
 ודעת לחקור איך ומה לעשות ולחקור• על האופנים המתחדשים על המקום או הזמן או
 האישים נושאי הדת. וע״י בן יצטרכו לחלק כל תקנה פרטית למאות ולאלפים כסי
 התחלקות הדברים המתחדשים כן ישתנו התקנות. ואם ככה בדת נטוםיית אשר היא
 רק לגדר-דברים שבממון וכדומה ,שאינם עיקר להוויות האדם וחיותו. כ״א לכבוד
 ושמירה או לתקנת חשוקות. עכ״זהלא לימים אחדים יתילדו על משםחותם לבית אבותם
 ספקות רבות עד אשר גם אם תשאל את פי המחוקק בעצמו יהי׳ םםק אצלו איך להורות
ס אמנם הדברים גושא׳ ההקים ך.ם דברים גלויים לגו ומפורסמים אצלגו במהותם א  ו
 ואיכותם וכמותם במועדיהם וזמניהם . כי באלה כל עסקי העולם. וזה כל אדם . טעתה
 בן אדם עמוד נא וערוך לגגדך יקר התורה החמודה. הנתונה לנו מפי עוטה אורה.
. וגם נושאי התורה  אשר כל הווייתנו היינו וקיומנו רק על ברכי התורה כגמול עלי אמו
 אינם כ׳׳א מן הדברים המכוסים והנסתרים מן העין. לא ידע אנוש שחרם . למה ימדוע
 נאסרו מן הבהמות והיות ועופות ודגים או זוחל ורומש . נדה וזיבה קרי. ננעים. או
 דברים המסורים אל הלב. לא תחמוד . לא תקום ולא תטור. יראה ואהבדרלד׳ וחכמיו
 חמץ וכל המאכלות האסורות. וכל שארי עגינים. והתורה גתונה אל כל הטון בשוד,

 לזקן ונער. בריא והולד.. עני ועשיר. קטן וגדול. כהן ונביא ונוהגת לדורי דורות חק.
 עולם לא יעבור. אשר באין ספק כפי מקרי׳ המתחלפים והזמנים המשתנים והמקומות
 והאישים למחלקותיהם ומאורעותיהם מן הראוי כמו כן שיזדמנו פםקות רבות למאות
 ולאלפים. ועכ״ז את כל ראתה עין החכמה העליונה לערוך לפנינו דינים והלכות• כהררים
 התלויים בשערה בכל מצוד! פרטית. כאשר תראה על מצות שבת יש בידינו משכתא
 שנת ומסי עירוכין. עם כמה חידושים מגדולי גאוני עולם. כי את כל יקר ראתה עינם
 לנאר נל האופנים האפשריים להתחדש נזמן ונמקום ונאישים עד עולם . והן זה עד
 משחק נאמן ני לא מבני אדם היא. לא מעשה אנוש ותחבולותיו. י כ״א מקובלת מסיני
 כלליה ופרטיה מפי המשגיח העליון ועינו אל יראיו להיישיר לפנינו מעגלותנו. ונרוח
 הקודש אשר הופיע על רבותינו חכמי המשגה והתלמוד למען ישנילו נבל דרכיהם.
. ני גדולים ונפלאים דרכיה  ואם יזדמן ספק ביד אהד ילך אצל הכם וימצא מנוקשו
 ונתיבותיה. כי כאשר תשקיף כתורה הטהורה תראה כי הכינה וגם הקרה כל אופן מן
 האופנים וצד מן הצדדים . גם שיהיה רחוק מכל רהוק. כמו בלב שאכל כזית מן המת
 ומת הכלב ומוטל על האסקופה. סוכה על האילן ועל הבהמה. ובדומה עגיגי׳ לאלפים
 ולרכואות גם הרחוקים במציאות. עד כי התורה הקדושה תספיק על כל ימי שמים על
 האיץ בכל זמן ונכל מקום ובכל איש ואשד. ובלם שקולים בפלס החימר. ובמאזגי
 משפט בתורה שבכתב• ושנע״פ. נאמרם ז״ל ליבא מידי דלא רמיזא באורייתא. וכאשר
 תשא עינייך על דברי הנביאים והחוזים תראה ג״כ נפלאות הדשות ונצורות. כי האף אמנם
ו על גוי ועל אדם ידוע בזמן ידוע. שקלו לשונם להיות נשמע מעומק מליצתם ד ב  כי ד
 יל אופן המועיל בכל מקום ובכל זמן. כאמרם ז׳׳ל הפוך בה והפוך בה דכולא בה.
 וכמאמר ]יישל' אי) להבין משל ומליצה דברי חכמים וחירותם. המלך החסיד ע״ה יסד
 םפר תהלים כי כל לב נשבר ימצא תחבושת. עד כי אין לך בקשה בעולם מהבקשות
 המזדמנות שלא תמצא מרנוע לנפשך כצלמה ודמותה בס׳ תחלים . כאלו מלבך תוציא
 מלים כאלה. ופיך ולשונך יעדינו הבקשות המסודרות. שהע״ה תיקן ספרי חכמה ומוסר
. ל  נהם תמצא תרופה יתעלה לנל מכאובי אנוש. לעקש ונלוז. לתועה מדרך השי
ל םפרי הנביאים נ  לנותן ננום עינו. לאיש נידו מאזני מרמה. ונאלח רנות ועצומות נ
 הנאמנים. זד, הוא הוראת מאמר ונכון. לאמר כי נכונים מנעוד יום מועצות ודעת אל

 כל
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 בטוהר אמרתיך:

 פרק ששה עשר
 יקים . באור זה ע״ד מה שאמרו רבותינו ז׳׳ל (3רכות ס׳ג 3׳) הסבת ושמע ישראל
 היום הזה נהיית לעם. וכי אותו יום נתנה תויה לישראל והלא אותו יום סוף
 ארבעים שנה היה אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה
 מהד סיני. כי כבר דרשו חז׳׳ל (3״ל יו׳׳ד־) ויכלו השמים והארץ. לכל יש סיקוסים.
 חוץ מדבי אחד שאין לו סיקוסים . זו התורה . שנאמר לכל תכלה ראיתי קץ רחבה
 מציותך מאד. הורו בזה כי מעשי אלקינו ית׳ בתורתו התמימה אינם כמעשי בני אדם.
 אשר מעשיהם נאים ומשובחים רק בעת שנתחדשו. ואח.״ אשר יתיישנו הנה ישן
 מפני הדש יוציאו. כי כן טבע כל דבר אשר אס יעברו עליו ימים רבים.. חדל להיות
 לו אירח החשיבות והתפארת. כי משפטו ללכת הלוי וחסר עד כי רואיו לא יאמרו
 עוד עליו כי הוא זה. אבל התורה הטהורה היא אהובה ויקרה ונחמדה לעד ולעולמי
 עולמים. עוד תראה במעשי בני אדם בהתחילו לעשות דבר. הנה בתחלה מרוב אהבתו
 ותשוקתו אליו יעשהו בהזקת היד. ואחר ימים מספר ירפו ידיו ממנו. ואף אמנם לא
 בשאט נפש יעזבנו רק דרך בני אדם כן הוא שתשיגנו העלמה ושכחה ורפיון ידים .
 אשר לא ירגיש בעצמו עזיבתו אותו מעט מעט. כנאמר עליו [ישעי׳ מ׳] כל הבשר חציר
. ויחליף מעמדו. רוב כל . או  וכל חסדו כציץ השדה. ומה גם אם יבוא חליפות לו
 חוסר כל . אז יהי׳ נהפך לאיש אחר . כש׳׳כ אם יהי׳ דבר שאפשר לטעות בו . או
 בשיעורו ובטשסטו. אשר אם ירעב ׳והתקצף ובשנאה יהדפנו. כש״כ אם יהי״ מוכרח
 מאחיי׳ לעשות דבר זה . ישלוט בו גנבת דעת ורמי׳ וחלקת שפתיי. כש׳ינ אם יהי׳
 הדבר מסור לשגי׳. כמליצתם זי׳ל >נבא בחרא כ״ל ב׳) קדירה דבי שותפי לא קדירא
 ולא המימא . וירוצה לבהון אמתת דברינו יתקן לעצמו תקנה אחת או שתים גם אם
 יהיה מהדברים קלים שבקלים. שלא יגע לא בגופו ולא בממונו. עכ״ז תראה אם לא
 ישתנה בזמן מה . ומה גם בהתאסף עשרה אנשים ויסנימי ביניהם על מנהג אחד על
 מדד׳ נודעת . הלא יתחסדו יום אחר יום. עתה ראה גם ראח תורתגו הקדושה אשר
 למצותיה והקותיה אין מספר. כמאמר רחבה מצותך מאד. וכמו שאין מספר לםצותי׳.
 כן אין משפר לאנשיה. בני בריתה. וכן אין מספר למקומותינו ומושביתינו. כי אנחנו
 נפוצים בקצות הארץ פזורים ונטושים. וכמה ארכו הימים מעת קבלנו התורה . וכמה
 עברו עלינו המים הזדונים . ומצאנו צרות רבות ורעות מיום הרב בית מקדשינו.
 ומח גם כי ההולך דרך אין ענינו כענין היושב בביתו. כי עליו אמרו כל הדרכים בחזקת
 סבנה כי הוא עלול לפגעים רבים. כן אנחנו הלא אנו צריכים לעיין בתורה ולהעמיק
. כי אינה מבוארת אל הקורא בה בחפזון. ומיום שגתגה התירה יגענו ומנוחה  בה
 לא מצאנו ואין ספורות אל הפגעים שעברו עלינו מיום היותנו לגוי. ותורת ד׳ תמימה.
 תמימה היא כיום נתנה מסיני. כלחם חם ביום הלקחו. ולא נשתכח ה״ו שום מצור,
 מהמצות נס מן הקלות . כלליה ופרטיה חלק וענף. גם בטסה מן הים לא נחסר מכל
 מצוד, לאמר שננה היא מסבת רוב הזמן, כ״א מסבת שאינו בידינו לקיימו. כמי קרבן
 ומנחה ונסך בי אין לנו בהמ״ק ומזכה. או תכלת וכדומה. ולולא קבלני ימאי ן התכלת
 מעכב את הלבן בזמה׳׳ז אפשר היינו מחזרים אף אחריו י כאשר אנחנו שולחים למרחקים
 להביא אתרוג ולולב והרס. ועילת קיום התורה אצלנו היא במו קיום הנפש באדם. אשר
 שלשה שותפים יש בו הקב׳׳ד, ואכיו ואמו. כן הדבר בתורה. שנה המקיימת הוא
 לעין כל . כמאמר שהע״ה עיניך יונים. ובמדרש גשה״ש אי) מה יינה זו אינה ממירה
 בן זוגה כוי. אבל גדול מזה שבח המשמיע. ע״ד שאמרו חז״ל כל מי שיש בו יראת
י שיתקיימו ר ו ם א י י ה  שמים דבריו נשמעים. (ברכות ו׳ ב׳) היינו יי יראת המשמיע 1
 הדברים אצל השומע . וכמאמר (קהלת ר< ושבה אני את המתים שכבר מתו מן החיים
 אשר המה חיים עדנה. ר׳׳ל תוכל לבחון כח מעשיהם של הראשונים םן הדורות האלה
 אשר גס נרנית הימים זכסגות הזמנים לא נסור ימין ושמאל מיי1 הרבייס אשר קנלנו

 מסיהם
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 מפיהם. וכט״ש דוד המלך •ע״ה׳(תהליס קליט) ולי מה יקרו רעיך אל פה עצמו
 ראשיהם אפפרפ מהול ירבון הקיצותי ועירי עמך. והוא מן הנפלאות הגדולות כי
 אגחגו עתה כבירה בלא מנהיג. אין לגו כהן וגביא. לא םגהדרי גדולה ולא סנהדרי
 קטנה. ומי זה •יעצור בעם אם יגרעו ממצות התורה. אין זה כי אם יראת די אשר
ד אלקינו ולבטל רצוננו מפני רצונו.  'אתנו מתגוללת עלינו לקחת אותנו לעבדים ל
 זה ענין מאמר (ישעיה כיינו) לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחודו.בראותו ילדיו
 וכוי בקרבו יקדישו שמי. בקרב •מועצותיהם ומעצמיהס לבד. גם כי אין מי שיעצור

 בידם כענין מענינ׳ מצות התורה :

 פרק שבעה. עשר
 וייעןך. דע כי מאמר זה יורה על כמה פנים. ראשונה על מה שנאמר מגמלי שי)
 בצדק כל אמרי פ* אין בהם נפתל ועקש . וכמו שכתב החכם בספר העקרים
 [בשני מראשון] כי לא תכריח התורה להאמין דבר שהוא גגד המושבלות הראשונות
 ולא דעת בדוי שאין לו מציאות אצל השכל כוי. ודברי חז״ל גם כי כל דבריהם מה
 שקבלו איש מפי איש עד מרע״ה הלא עוד כלם גבוהים למבין. וישרים וגעימימ.
 מלאיפ זיו ומפיקים נוגה. כש״כ שלא תמצא ח״ו דבר שיהי׳ גגד השכל . רק יש מצות
 אשר כל עין תראה ישרם ואמתתם. ויש אשר לא^כל אדם יבין וישכיל ענינה וישרה
 כ״א נבון רוח וחכם לבב. וכן משפט הסחורות. יש סחורה שבלם מבינים אותה ואת
 תכונתה. ויש אשר לא יבין יקר ערכה כ״א אחד מאלף. ודע כי'גם החקים בלם הם
 בנויים על השכל. כמו פרה אדומה. וזולתה. גם בי היא עצמה היא להק. אבל סן
 השורש יצאו ענפים רבים כלם שכליים ומשפטים ישרים. כאשר תראה סרטי הלמתי׳
 במסכת מיוהדת לכלליה ופרטיה . ״) וכמה יורה ע״ז מאמר (ישעי׳ מ״מ) לא מראש

 בסתר
 שיורי המרות

 ״) אמר הכותב ואם יש את נסשך לרלס אל עומק הענין מלוע תכלול התורה מצות
 רבות אשר אנסנו יולעים ומבינים טעמם וישרם .וישבה כמה מצות ׳נעלמים בטעמם ופעולתם
 וסגולתם. הסכת ושמע את אשר נאמר בזה. לע כי כבר כתבנו בס׳ אהל יעקב (בראשית
 ט״ו אי) כי המצות בכללם אינם כ״א לצרכנו. כמאמר כי היא חייך ואורך ימיך. ואמרו סז״ל
 (סוף מכות) רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות . ואף אשר בלרך
 פרט לא נלע סבתם ועילתם ובחינמס . אס המה בבסי׳ מזון ומסיה לנפש . או בסי׳ לבושי׳
 ועטרות. או שניהם •אמת. עכ״ז לרך כלל ידענו אשד עיקרם רק לטובתנו. כמאמר (איוב
 נ׳יב) החפץ לשלי כי תצלק ואם בצע כי תתם לרכיך . ומעתה הנה המר יותר קשה.• כי אם
 המצות הס אלינו למזון ומחיה וכדומה כש״כ שהיו ראויץ להיות גלויות ומיולעות לנו וערבים
 לסכנו. בכל המאכלים אשר האדם יחיה בהם * קמה ערבים׳ ונחמדים ואהובים אלינו. אבל
 אם נשים עין ולב על ענין אהד תאומה עינינו לאור באור האמת מאין יצמחו הסקיס . כי
 הדברים שאמרנו בסגולת המצות שהמה רק לטובתנו ולסיוחנו היה ענינס מובן כל עוד שהיה
 האדם מל מזגו הראשון. והיה בריא אולם . תם ושלם. אמנם אס יכין אדם בעבור בנו מאכלים
 רבים מכמה מיני׳ שונים . ומלבושים עשויים כמדהו כראוי לו. והוא עודנו קטן ורד . וברבות
 הימיס הגדיל הנער והיהדלאיש גבה; הקומה . הלא בעת כזאת לא ימן בעיניו המלבושים אשר
 הכי! לי אביו באוצמ. לא יעלו עליו. ואם יעלו לא יגיעו גס עד טבורו. וכן המאכלים הרבים
1 לו כמה מהם יהיו לזרא באפו. כי עתה הוא משונה בטבעו ומזגו במדתו בגדלו י כ  אשי ה
 ועיבו. כן הדבר במצות התורה. כי כבר ידענו אשר העולם ומלואו היה קודם החטא בצורה
ו אחר • כש׳׳כ האדם שהיה קודם החטא בהויה אחרת ובצורה אחרת * ודעה אשרת • י ל ב  אחרת. ו
 וכסי הווייתו מקדם כן נצטיירו המצות כלס למלאות הווייתו וקיומו ותענוגו י והיו כלם ערבים
 ומתוקים לנןשו ומיודעים •אליו הרבה יותר ממה אשר אנחנו מתענגים במזון הגוף אכן אסר
 החטא הנה ביום אשמתו נשתנה מדתו טעמו וצורתו ודעתו • והעצות הלא נשאלו על צורתם
 הלאשונה כי חמת עילס היא • וא״כ איך יתקרב זה אל זה כל הלילה * כל עוד אשר העולם
ל קלקולו י משונה מצורתו ״ והמה נשארים עומדים על תכונתם כמו שהיו בעצם ל ע  עןמ

 ולאשונה



 #עד פיק י* הדעת
 בפתר דברתי כר. לאמר גפ כי התורה ארוכה מארץ מדה . כוללת נגלה ונפתו .
 עכ״ז הקב״ה לא התחיל בגסתרות. כ״א בדבריפ גגלים לעין כל. כמאמר כי היא
 חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. וכמאמי הנסתרות לד׳ אלפינו והנגלות לנו ולבנינו כר
 כי כן דרך בגי אדם בבוא אליהם אורח ויאמר להם כי הוא גדול בתורה ויאבד, להיות
 להם לרב ומורה . וילך לדרוש דברי קבלה ונסתר. הלא יבקשו ממנו שידרוש להם
 תחלה בנגלה. אז יוכלו להאמין לו על הנסתר. — שנית יורה מאמר וישר. לאמר
 נם כי רבו כמו רבו רבים הקרי לב בכל םנות העולם . זה בצפון וזה בדרום. ואין
 דעת כ׳׳א שוד. כמו שאין פרצופיהן שוד•. עכ״ז עיניך הרואות. כי ישרים דרכי ד׳ בכל
 מקומות מושבותיהם. עם אהד. ותורה אחת. ולא תמצא שני ספרים או ב׳ חכמים
 שיהיו מחולקים בפלוגתא דחוקה. כאשר כתב הרמב״ם ז״ל לא תמצא מעולם שני דעות
 על פרי עץ הדר מה הוא. ואינמ מחולקיפ כ״א בענפי העגפי׳. אבל העסרים והשרשים
 כללותיהם ופרטיהם אהבתם ושנאתפ אהת היא. פה שאהב זה בצפון אוהב זה בדרופ.
 ואת אשר גיגה זה גינה זה. כלל הדבר כלם שונאי רע ואוהבי טוב. — הג׳ גם בי
 תורתנו הקדושה הקיר. ומשפטיה והלכותיה רבים ועצומים עד מאד. עכ״ז לא תמצא
 ב׳ הלכות סותרות זא״ז. הנה זה עד משהק נאמן כי מרועה אהד נתנו. אל אחד אמרם
 ולא שלטה מעולם יד זר בהתירה האלקית . גם כי כתר תורה מונחת. וכל הרוצה יבוא
 ויטול. אבל לא זכה יד זר להיות לו הלק ונחלה בה. כי אם למד לא זכה ללמד .
 ואם לימד לא קבלו ממנו. כי זאת היא מהנמנעות לומר כי מיום שנתנה התורה לא
 למדו רשעים תורה. גס כי אסור ללמוד עם תלמיד שאינו הגון אבל שגיאות מי יבין
 אמנם זאת עלתה בידינו מה שאמרו ז״ל (חגיגה פרו 3׳) אם הרב דומה למלאך ד׳
 צבאות'כד. וכבר היה בדורות הראשונים שונאים גדולים אל התורה ומצותיה. יבקשו
 לקעקע ביצת׳ ועשו מה שעשו ולא עלתה בידם. ודע כי לתקן אינו יכול רק חכם
 וצדיק גדול. אבל לבלע ולהשחית לא לבד זד יהיר ורשע גמור אבל הלא גם חסר לב
 יש בידו לבלבל בלא מתי־ין אם הוא חים בעיניו. אבל הקב׳׳ה בעין השגחתו וחמלתו
 הוא מצילנו בעצתו הנדיבה ובדרכיו הנעימים שלא לקבל תורה י״א מפי מוסמך. ושאין
 להוסיף כמו שאין לגרוע. ושאסור לומר דבר שלא שמע מפי רבו. ושהייב לומר
 בלשון רבו. אשר עיכ׳כל דברי חכמינו ז״ל הנס כתובים ומסורים אליגו בקצור גמרץ.
 למען לא יגש אליהם איש בער וחסד לב כמו שכתב רבעו הרםב״ם זיל [בהקדמתו
 לס׳ זרעים ובמורה עיא מראשון] ואין עניני התורה מתגלים כ׳׳א אל הלומדים לשמה
 כמאמר (אמת וי) כל העוסק בתורה לשמה נעשה כמעין המתגבר.כר ומגלין לו רזי
 תורה. וכן אמרו ז״ל בדואג האדומי (סנהדרין ק״ו 3׳) שלשה מלאכי חבלה נזדמנו
 לדואג כוי ואחד שהשכיחו תודתו. כי זה היא תפארת התורה שתשאר רק ביד אוהביה
 בגי בחוגיה . גוצריה ושומריה . הבמיה מהוריה. — הוא שאמר ההוזה בשם ד׳
 (ישעיה ח׳) צור תעודה התום תורה בלמוד הורה בזה ע״ד שאמרו רבותיגו ז״ל על

 אותיות
 שיורי המדות

 וראשונה • רק דעתנו וחםצכו*איכר על מזגו הראשון• וא״כ אין החסרון מצד המצות חיו כ״א
 כמאמר (ירמיה ה׳ כ״ה) עונותיכם הטו אלה וחנואתיכס מנעו הנוו3 מכס ״ ע״י ההשתנות
 העצום אשר נחחיש בנו אחר החטא ממה שהיינו מקודם • לכן יש כמה מצות הרחוקים מדעתנו
 והשגתנו. ואולי זהו שרמזו ז״ל במדרש (רי׳ חקת) אמר הקב״ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אין
 לך רשות להרהר אחריה . הוראת מאמר חקה חקקתי לומר צורת התורה והמצות הוא חק מולם
 לבל ישונה * ואה׳כ גזירה גזרתי היינו הגזירה הסובבת את כל הארץ תבל ויושביה • עי״כ נעשו
»ר א׳) לא  הקרובים רחוקים וא״כ אין לך רשות להרהר אחריה • וזהו ג׳׳כ מאמר המדרש (3
 נפלאת היא ממך י ואס נפלאת היא ממך היא • ר״ל אתה נסלאת ממנה • לא היא ממך י
ו ל׳ ויגלה עפר נ י ק  אבל לעתיד נאמר (ישעיה מ״ב) והולכתי עוריס בןרך לא ידעו כו׳ • כי י
 האולת מעל לבנו * ויאיר עינינו • ויתגלו לנו המצות בטעמיהם וסגולותיהם • ויהיו ערבים
יו המצות מכוונות  ומתוקים לנפשנו • ונלבוש שמלת תמונתנו וזיו הדרנו במשפט הראשון • אז יה

 למלתנו י וערבות לחמו:



 שעל : פיק יו יה הדעח כר
״ל אי) מכף לכף ממאמר למאמר מנאמן לנאמן מפה לפה ה ק 3  אותיות מנצפ״ך (ש
ת ח  מצדיק לצדיק. מכף לכף רומז על תורה שבכתב שאין רשות לשנות בה גם אות א
 כי תורה חתומה נתנה מבראשית עד לעיני כל ישראל וצפונה במלותיה וסםורה באותיותי׳
 והיא נמסרה רק מיד ליד האב מוסר לבנל ואומר וזאת התורה אשר שם משה לפני
 בני ישראל, ואומר (לברי׳ ל״ג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. ר׳׳ל בהיותנו
 נקהלים ביחד. מסר לנו מרע״ה התורה הזאת שתהיה מורשה מדור לדור . אח״כ דברו
 חדל מתורה שבע׳׳ם: ממאמר למאמר כוי. כי תורה שבע״פ היא חתומה בלומדה. כי
 משה מסרה ליהושע. וסמך ידו עליו. וממנו היא משתלשלת ממוסמך למוסמך.
 שיהיה נאסן. שלא יאמר רק דברים ששמע מסי רבו. וזהו ממאמר למאמר. כלומר
 ילמד לתלמידיו דבר שלמד ויאמר להם דברים אשר נאמרו אליו. כמו שתמצא בנמ׳
 ""״מ״צס כ׳>אי) איר שמעון בן פזי משוס ריב״ל. ודביל כוי עד משום קהלא קדישא
 דירושלים . ואין לנו רשות לשמוע דברים מאת הבודה דברים מלבו. כ״א הגזירות
 והתקנות והגדרים אשר עשו החכמים לגדר וסייג לחזק התורה. כי זה נכלל במאמר
 (לברים י״0 לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל . וזהו ממאמר למאמר מפה
 לפה מצדיק לצדיק . בי לא לבל אחד נתנה רשות גם לגדרים וסייגים. כ״א לשרידים.
 מובחרים ומוסכמים. וכל זה כלול במאמר (שמות י״ע) וגם בך יאמינו לעולם. לא אמר
 גם לך. להורות כי גם בך המוסמך ממך ועל ידך יאמיגו לעולם . כי הא מוגה תהיה
 משתלשלת מהםומך אל הנסמך. וא״כ גם על התורה הכתובה כזמגיגו זה ראוי לומר
 (לברים ו׳) והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום. נם מאמר וזאת התורה אשר שם
 משה. כי אין ביניהם כ״א הקלף והדיו ומעשה הכתיבה. אבל הם הס הדברים והאותיות
 באין הוספה וגדעון כל מאומה. זה הוא הוראת מאמר צור תעודה על תורה שבכתב .
 שתהיה התורה ודברי הנביאים צרורים וחתומים בלשון אחד ונוסח אהד ודרך אחד. כמו
 מי שיש לו מעות ומתיירא שלא יגנבו ממנו. הוא קושר אותם-בקשר ידוע וכל עוד
 אשר עיגיו רואות הקשר קיים הוא יודע שהמעות קיימים לא גגע כהס אדס . והתורה
 שבע״ם שמידתה באופן אחר. היינו כי רשות נתנה ללמוד בכל לשון שירצה. רק לא
 מכל אדם. כ״א מאת המוסמך לנאמן. ממאמר למאמר מנאמן לנאמן. ומעתה הנה
 התויה שבכתב היא חתומה תוך כתבה ולשונה . והתורה שבע׳יפ היא בלומדה. וזה
 שאמר על שניהם . צור תעודה. על״תורה שבכתב היא צרורה באותיותיה. ועל שבע״פ

 אמר חתום תורה בלמודי:

 פרק שמונה עשר
. דע כי בזולת אמונה אין באפשר אל האדפ להיות חי על פני האדמה. ולא נאמן  ו
 י יעבור עליו שעה או שתיפ שלא יחייבהו ההכרח להשתמש במדד, זאת.
 כי אם לא יאמין רק.במה אשר עיניו רואות ואשר כבר בחן את טובו ומהותו םנולתו
 יסעולתו. לא יאכל בלתי את אשר כבר אכל. ולא ישתה כ״א אחרי שתייתו. ולא ילך
 ל מקום בלתי אהד אשר הלך פעם שמה. ואיך ילך אל מקום אשר לא הלך שמה
. כ״א מסבת אמונתו כי העיר הזאת שאומרים לו היא כמקום פ׳ ויקח לפיו מאכלי׳ ו ד י ע  ט

 לסבת אמונתו שהמה ראויים לאכול. והאמונה קודמת לכל דבר. וכל הנהנות העולם
 להאמין כהראוי להאמין. ובלעדה לא יחיה האדם. ונבאר עתה התנאים אשר. בדבר
 האמונה • א׳ שיהיה הדבר ראוי להאמין ואין לחקור בו דבר. ב׳ אם כשר להאמין מצד
 המשמיע. שאין לו בזה שום גגיעה לחשוד-אותו כי לכבוד עצמו הוא אומר. ג׳ אם
 המשמיע הוא נכון דעת. שוקל כל דבר בפלס ומאזני טשפט. .ואל כל תכלית הוא
 חוקר. אמנם אס תהי׳ האמונה מסבת אשר הדבר בעצטו ראוי להאמין בו. אין להמאמין
 שום שכר על אמונתו. ואם תהיה אמונתו מסבת הבחנתו מעלת המשמיע. זה יעיד
— .  על טוהר לבבו ויושר צדקתו. וכאשר לא יאמין בו הוא זד יהיר לץ שמו
 עתה ראה גם ראה כי באמונת תורתנו הסדוקה נקבצו באו יחדיו כל התנאים שזכרנו
 אי כי טי הוא; אשי לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת . כלס אהובים
 ומתוקים מדבש ונופת צופים. והמשפיעים מוסמביפ ממשה רבינו ע״ה עד רב אשי •

 כל



 שעד פרק יה הדעת
 כל רואה דבריהם יכירפ כי זרע ברוכי ד׳ המה. עד כי כמו אשר משפט בני אדם
 להשתומם על הנפלאות היוצאות מהיקש הטבעי. כן יש להשתומפ על שלמותם ורוח
 מבינתם. צדקתם וקדושתם. ודבר אלקיפ היה בפיהם אמת. כי לא האמינו לשום
 אדם שאמר קבלו דעתי נם אם היה מהמוסמבים עד שיאמר שקבל מרבותיו. ״)
 וכי תשאלך נפשך א״כ אין מהראוי להשביר ולגמול את המאמין בדבר אשר כל רואיו
 יאמר עליו בי הוא זה . כי מי שלא יאמין בזה נוח לו שלא יאמין באביו ואמו כי הלא
 את אביו ואמו נ״כ לא ראה בעיניו בעת התחלת מציאותו. ומה אשר עיניו רואות כאביו
 ואמו הלא כפל• כפלים יראה בתורתנו הק׳ הכמות נפלאות חדשות ונצורות. אכן זה
 כל פרי המאמין לבלתי להרהר אחר הרברי׳ אשר בתורתנו שבכתב ושבע״פ אשר בהתורד,
 תמצא המעשה כך ובאיזה ספר זכרונות דברי הימים תמצא המעשה בנוסח אהד. או
 הפכו. תאמין בתורתנו הקדושה. כי החכמים האמתיים ההם לא הניחו דבר מה שלא

 ״) זה שאמר המשורר האלקי ע׳ה (תהליס י״ט] השמים מספרים כמל אל כוי לשמש
 שם אהל בהם כוי • הנה ישול השיר הנבחר הזה מוסל על שכס שני המאורות • המאיר
 לגופות • הוא השמש • והמאיר הנפשות * הוא אור התורה 4 וביאר ההבלל אשר בין ב׳ המאורות
 האלה • ואמר • והוא (השמש) כחתן יוצא ממופתי ישיס כגמר כוי * אכל * ואין נסתר מחמתו •
 כמה בני אלם אשר יאבו לברוח מן השמש ולהסתתר ממנה כי קשה עליהם החום * אבל ואין
 נסתר מחמתו • אבל אור התורה הוא בהיפך . תורת ה׳ תמימה משיבת נפש י נם הנסתרים מפניה
 והרחוקים מזיו כבולה הלא באמריה הנעימים היא משיבת נפש ״ תשובב האוכלות • תחבוש
 הנשברת • בטוב לקחה תשיבהו * תפרוש כנפה תקחהו (עי׳ למעלה פרק ששי מזה השער) כמאמר
 רבותינו ז״ל (יבמות ק״ג) המאור שב• מחזיר למוטב• ואמרו עול (ברכות ט׳ז) נמשלו אהלים
 לנחלים לומר מה נחליסצכו׳ כך אהלים מעלין את האלם מכף חובה לכף זכות • וגם אס ישקול
 אדם את עצמו ויראה כי אזלת יל לעשות חיל לקיים והגית בו יומם ולילה 4 לא בעבור זה
 יתייאש • כ״א יעסוק וילמוד כפי כחו • ובתנאי שיהי׳ הלמוד לשמה • והמאור שבה מחזיר למוטב י
 וכמו שכתבנו בבאור מאמר עשה רצונו כרצונך כו׳ (עי׳ למעלה פ׳ ג׳ מזה השער) וזהו משיבת
 נפש . אס׳כ אמר עלות ל׳ נאמנה מחכימת פתי. כי הנה השתלשלות התורה כהשתלשלות
 מציאות מין האלם •..אשר מהלך הדורות מסבת הנותן כח וחפץ באלם להעמיל תוללות • כאמרס
 ז״ל (שבת קני׳ב) כי הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמוד אלו הבנים ־ כן העריך ימי יסילר
 מעמל ומלב השתלשלות האמונה כי צוה את האב ולמדתם אותם את בניכם י וכמו אשר האכ
 אינו כ״א. מעמיד את בנו על עצם קיומו • ואח״כ אס לא יעשה ויאכל אין לו סייס • כן בלמוד
 התורה • האב מלמד את בנו ומגדלו עד שהוא מביא אותו אל חינוך הראוי ״ כמו בן ייג
 שנה • ואחר שהגיע לכלל י״ג הוא מברך כוי • ואז אחרי צאתו מרשות האב חוב עליו לקייס
 מאמר עשה לך רב כוי . ובזמננו הוא אמונה סכמיס וסופרים וספרים . ולבטל כל רצונו חפצו
 ותאותו ללכת בעקבות אבותינו הקלושים המוחזקים והנאמנים את אשל ישנו פה ואשל איננו
 פה. כי דבליהס סייס וקיימים כללבונות ומסמולות נטועים . ואס ישאלך לגך לאייל מי
 יודע אם חכמים היו. לזה אמר עדות ד׳ נאמנה. וביארו ז״ל (יומא ע״ב בי) נאמנת התולה
ה ע״י שכתב ז  להעיד על לומדיה . באור זה ע״ד מאמל(הושע י״ל) זכרו כיין לבנון. והלצון ב
 ר״ת בס׳ הישר הפעולה תעיד על פועלה והמעשה עלעושהו . היינו אם תראה איזה מלאכה
 חשובה ויקרה מאד תהיה לך לעד נחמן על סכמת הבעל מלאכה. כש׳כ התורה מעידה על
 לומדיה. כי כאשר נבחין בטוהר תורתם תראינה עינינו סוהר חכמתם ושכלם ועומק דעתס
א ע״ה זכרו כיין י ב נ ה המשיל ה ז  ותמימותם צדקתם וקדושתם. כי החכמה היא פרי השכם• יל
 לבנון. לאמר מה היין עד נאמן על גפנו וכרמו ועפר אדמתו שנתגדל שמה. כן התורה תעיל
 על המורה. כי אס תביט בנועם הדבריס תבחון את נועם המדבר . חכמתו צדקתו ותמימותו.
 וזהו עדות ד׳ נאמנה. נאמנת התורה להעיד על לומדיה. וא״כ היא מחכימת פתי ללכת בדרכיהם
 ושלא להרהר אחריהם. כי כל חכמי המוק9 אשר נזכרו בתורה שבכתב ובע״פ הנה הם כאלו
״א הלבוש שהיו  עומדים לפנינו חיים וקיימים ומדברים באזנינו. ואינם סקלים כ

 לובשים בסייסם :



 שעל פיק יה הדעת כה
 חקרו עליו . ואם אצל החכמים האלקיים הראשונים ז״ל היה הד5ד מקובל ומוחזק.
 מה לך עתה א״כ להרהר ולהסתפק. ותערב לך האמונה הזאת מכל מה אשר תראה•
 בעיניך. כי כבר ידעת ובחנת כי פעמים רבות עיניך יראו זרות. ענינים זיופים. אם
 באחיזת ע-נים. ובדומה מין הטעות שיזדמן. וכן בדברים אשר ידבר אליך איש כמוך
 כמה יש לחוש לשקרים וכזבים . וגס בהיות המדבר איש ראוי להאמין בדבריו. עוד
 יש להסתפק אולי אחר הפרדו מעמך נתחרט על חלומותיו ועל דבריו. תתוודע אליו
 טעותו. וכאשר יזדמן לפניך איש יהי׳ אלף שנים פעמים וראה דבר אהד בנערותו ולא
 הסיח דעתו ממנג עד זקנתו ורואה אותו בתבונתו. אליו ראוי להאמין אמונת אומן.
 אבל לא תמצא זאת. וא״ב איםוא ראה עתה למי ראוי להאמין יותר מתורתנו הקדושה
 אשר זה כמה אלפים שנים חכמים ונבוני שער אינם מסיחים דעתם מזיו כבודה. יום
 ליום יביעו אומר יחוו דעת. ונם בהמצא בדבריהם ז׳׳ל ענינים נראים ברחוקים הבלתי
 ראויים להאמין. יזכור נא וישים אל לב מי ומי הם מעמידי הדת. ומבטן מי יצאו
 הדברים. מפי אנשי הרוח. העומדים בסוד אלוק . אז ימצא את לבבו נאמן בבית אלקי׳
 ויהיה ראוי לקבל שכר על אמונתו. כמו שתראה באברהם אבינו ע״ה אשר עיקר
 מעלתו היה אצלו ית׳ בעבור העשרה נסיעות. כי בעבור דברים פשוטים לא היה ראוי
. וטרם נגלה אליו כבוד אלקים. אבל אחר  לקבלת השכר כ״א טרם היה דבר ד׳ אליו)
 אשר ד ית׳ בעצמו דיבר עמו וכי לא היה לו להאמין. — וכן כי יפגשך ענין מצוד,
 ועבודה המתנגדת אל מזג גופך אשר ע״פ הקי הרופאים היה ראוי להבדל מאלה עגיגים.
 נאמנת התורה במאמריה הנעימים (משלי ל׳) כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא.
 ואומר (שם ג׳) רפאות תהי לשרך. כי היא אם כל ההשפעות וכל הטובות. ואולי זה
 הוא הוראת מאמרם ז״ל אני די. נאמן לשלם שכר. ר״ל אגי אב אל כל סוגי ההשפעות
 וממגי תוצאות חיים גם גגד הטבע. כי אם נשא עין ונשים לב על הימים הראשונים
 בצאת ישראל ממצרים ועברו את הים ביבשה. וראו את מצרים מת על שפת הים .
 וארץ מצרים גשאר לפניהם מלא כל טוב כגן ד׳ כוי. ואין עוד איש שורר בביתו.
 והיה בידם לשוב מצרימה לאכול פריה וטובה. ושמעו לקול משה והלכו אחריו למדבר
 נהש שרף ועקרב. ארץ לא עבר בה איש. לא מקום זרע וגפן כוי. והלכו כלם גערים
 וזקנים טף ונשים בלא מזון ומהיד.. והמחיה חיים הספיק כל צרכנו במדבר ארבעים שנה
 כמאמר (ירמיה בי) הדור אתם ראו דבר ד׳ המדבר הייתי לישראל כוי. כי לא הרגישו
 אם הם במדבר. אהד כי לא חסדו דבר • וכן גם היום אנהנו ממש כדור המדבר. כי
 אין לנו עתה הלק ונחלה. כי גורשנו מאחוזת נחלתנו. וגואלגו הזק ד׳ שמו לא עזב
 חסדו עמנו. ומפרנס אותנו ברחמים גדולים ונפלאים כאשר הפליא לעשות עם אבותינו
 במדבר. ואין ביגיגו ובין דור המדבר כ״א במדבר היו הגסים גגלים לעין כל לעיני בשר. ועתה
 דק לעיני השכל. וכמה יורה ע׳׳ז מאמר הנביא בשם יד׳ (הושע בי) ריבו באמכם ריבו
 כוי פן אפשימנה ערומה כיי ושימתיה כמדבר כו׳ ונתתי לה את כרמיה משם כו׳ וענתה
 שטה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. והדברים מבוארים כמו שאמרנו. ואם
 הדבר ין ראוי אל האדם לקיים מאמר חכמינו הקדושים בטל רצונך מפני רצונו.
י הלא לעינים הוא אשד כל מציאותו וקיומו מזוני ומהייתו הכל הוא דרך פלא . : 

ע ויאמין כי כל מצות התורה וכל דבריה המה חיי בשרים ולב מרפא. ואם כי ד י .  ב ו
 נעלם מהשגתו. יתבוגן גא על עצמו ועל מחייתו. אם הוא ע״ד טבע והשגת אנושי.
 •כמאמר הנד וענתה שמה כימי געוריה וכיום עלותה מארץ מצרים . ואתה ד׳ הטיבה

 ברצונך את ציון תבנה הומות ירושלים. אמן:
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 שער היראה
 אדוננו מרע׳׳ה אמר (לגרים ירד) ועתה ישראל מה ד אלק^ך שואל
 מעמך ני אס ליראה נו׳. וננניאים כתונ לאמור (ירמיה ה׳) שמעו נא
 זאת עם סבל ואין לנ עינים להם ולא יראו אזניס להם ולא ישמעו.
. ונאמר (תהליס קי״א) ׳  האותי לא תיראו נו׳ אס מסגי לא תחילו נו
 ראשית חנמה יראת ד׳. (משלי א׳) יראת ד׳ ראשית דעת. ואמר עוד
 (קהלת י״נ) סוף דנר הכל גשםע את האלקיס ירא ואת מצותיו שמור
 ני זה נל האדם. ונגמרא (ברכות ל״ג ב׳) אין לו להקנ״ה בעולמו אלא
. ואמרו עוד (יומא מ״ב ב׳) הנל על דלית ד נ ל  אוצר של יראת שמים נ
 ליה דרתא ותרעא לדרתיה עניד . נן העוסק בתורה ואין נו יראת
 שמים . לבן עלינו לבאר מהותה ואיכותה ופעולתה מוצאיה ומונאיה .

 לנל אופניה:

ק ראשון  פי
ן היראה הוא מדת החכם אשר נד, הוא ננדל מהבסיל. נמאמר (משלי ייל) הנס ל  ע
 ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח. הורה כזה הבדל עצום בין ב׳ סוגי אנשים
 האלה. כי החכם עם היותו סר מרע עביז הוא ירא ומפחד תמיד. והכסיל מתעבר ועכ״ז
 ובוטח (עי׳יבשע״ת לרבינו־יונה ז׳׳ל בט״ז לשער האי). כי זה מדת הכסיל להיות כבהמה בבקעה
 תרד. לתוכחת החכמי׳ והמונם לא יהת. וטקולם לא יענה. וסחר אלקי׳ לנגד עיגיו לא יהי׳
 בלתי בבוא אליו צרה וצוקה. ועיניו תראינה כי שבט אלק עליו. ואזניו תקשבנה רעם גלגלי
 סבות המתהפכות. אשר זה הוא דבר טבעיי אצל כל בע״ח שיפהידנו דבר המעיק והמזיק אותו.
 כי גפ4ד,בהמד, והחי׳ בבוא׳ אל המיס היא מתפהד ת ללכת בה. או הזולת מהדברי׳המתרגשי׳

 אשר
 שיורי המדות

 ומה נמרצו בזה לברי הכתוב (ירמיה ה׳) האותי לא תיראו נאם ד׳ אס מפני לא תסילו
 אשר שממי חול גטל לים כר י גס מאמר (תהלים בי) עבדו את ד׳ ביראה וכילו ברעדה י
 ממש כאשר הרב ברצותו להכות תלמידו . והוא מניף עליו הרצועה והנער עומד מרעיד • נפשו
 ברעה תתמוגג. אמר לו הרב אם היה לך מתחלה מורא מפני ״ גם מחצית מן הפחד והרעד
 של עתה והיית מתיירא תחלה . והיית מאזין ומקשיב לשמוע בלמודים הלא היה עוב לך • והוא
 ההבדל בין יראה וביןיסיל וכעדה י כי מורא הוא ע׳׳ד ספק. וחיל ורעדה הוא בהיות הדבל
 לנגד עיניו. וזהו הלא טוב לכם עבדו את ד׳ ביראה • בהיותכם בעוה״ז תדאגו פן יפגעכס בעונש .
 ואז וגילו ברעדה שיגיע להרשעים . וזהו שמתפלא ואומר האותי לא תיראו • איך יתכן זאת שלא
 מילאו מפני קודם בוא העונש. וכי אס מפני זעמי לא תחילו בעת עיניכם יראוהו. והשלים
 ואמר אשר שמתי חול גבול לים כו׳ עד הנותן גשם ויורה ומלקוש בעתו ט׳ • כי רבותינו דל
. ובלכן עתיד י  אמרו פ׳ ויקהל בלכן הוכיחן • שנאמר (יחזקאל ע״ז) לכן זונה שמעי דבר ד
 להחזירן. שנאמר (הושע ב׳) לכן הנה אנכי מפתיה כוי. והדברים סתומים וחתומים . אבללע
 כי יש ב׳ דרכים לבוא בהם אל עבודה ויראת שמיס י א׳ בתת האדס אל לגו כי הוא ית׳ הוא

 השליע



 שער פיק א י היראה מ
י ד פחד מפנ ל בעה״ח לפחו  ־ אשר זאת היתד, מחמלת בורא הכל :ת׳ לתת הדגשה א
. וההרגשה ע ל הנמצאים לפליטה גדולה להצילם מכל ר  המשחית חייתו. לתת שארית א
. ה ז ג . זוועה. ר ה ד ע . ר א ר ו . מ ל י . ח ד ח . כמו פ ם י פ ל ח ת  הזאת מסבבת כמה ענינים מ
ר ש ל כ . וכח זה נטוע בנפש כ ל המקבל . והם בחיי חלוקות כפי קרבת הרע א ה ל ה  ב
— . ל ע ו פ  לצייר הרע כאשר ינקש לבוא מלבד הרגשת עצם הרע כאשר יגיענו ב
 אמנם מדת החכם להשוות את אשר ישנו פה ואשר איננו פה עמדו היום רק הוא מעותד
. ישוח לו ק ו ח . או רחוק מכל ר ב ו ר . אם בזמן ק הר ל אשר לא ידע להז  לבוא א
. כמו שאמרו ז״ל ו נ מ א ימלט מ . אחר אשר ל תו  כאלו הדבר עומד לננדו ומעיק או
ך הזמן אשר ש  (אבות) ואל תתייאש מן הפורעניות [ב] ואין בינו ובין הרע כ״א מ
ל ש  ישקרו ויכזבו מימיו. ואין יכולת הזמן להציל בלתי בעודו. בעוד* יתמשכו עתיו ורגעיו. מ
ל עיר ומצא שמה איש רע זד . ומדי עברו בא א ם ו ק מ ר תקיף מאד עובר ממקום ל ש  ל

 יהיר
 שיורי המרות

י  השליע בעולמו הוא המשביר והמשפיע כל מיינו וצלמו״ הוא הנושן משם יורה ומלקוש כר
. היא ילאתהלוממות בנין להוא רב ושליט• והנה היראה הלאויה אל הצדיקים ו  ב• בסי׳ גבוה מז
 היא יראת הרוממות. היא יראה ואהבה שאינה תלויה בדבר ״ וקטני ההשגה שאינם משיגים
 גדולתו ורוממותו ית׳ י אליהם ראוי עכ״פ לירא מפניו ית' מסמת צרכם אליו י וכל האוהב
 העוה״ז יותר והוא צריך יותר . מוכן הוא יותר אל יראה זאת . לירא את ד׳ מפני אשר לל
 הכס והממשלה • העושר והכבוד. ובידו להמית ולהסיות . אשר יראה בזאר. יותר קרובה אל
. ר״ל אסר אשר אתם זוניס ואמם בוסרים  געלי תאוה . זה שאמר לכן זונה שמעי דבר ד׳
 בתענוגי עוה׳ז עכיפ ראוי אליכם לירוא אסר כי רק בידו הוא לתת לכם משאלות לבבכם.
 והדמיון בזה לאורח נתאכסן בבית איש יקר מופלג בסכמה ומדות טובות« ובביתו היה כל מיני
 משקים. מיין ושכל כוי• ונזדמן לאולש זה שביזה את הבעה״ב עד מאל . למחר בא לפייס
. והתנצל לאמר אל יחרה אף אדוני עלי שהקלתי בכבודו. כי שיכור הייתי • והיה מושב תו  או
 בדעתו כי בזה יפייס את בעל האכסניא • ולא עלתה בידו • אבל עוד חרה אפו בו יותר ויותר.
. ולא בינת אדם י ל  לאמר אתמול אמרתי אחריש אתאפק על דבריך המכוערים כי אינך מבין ע
 לך להשכיל לדעת עם מי אתה דובר • ומן המעלות אשר בי לא שמעת • ואין אנכי ראוי בעיניך
 לכבדני י אבל עתה אחר כי תאהוכ שכרות? אם אין בי מעלה אחרת רק מה אשר יש לי משקים
 טובים ויקרים די לך בהם לכבדני בעבורם. הנמשל כבר מובן. וזהו האותי לא תיראו כוי
. וגס אס אינכם מבינים זאת. עכיפ היה לכם לומר נירא את י ו  אשר שמתי חול גבול ליס כ
. — ודע כי משפט האיש אשר משמן בשרו ירזה « והולך ר  ד׳ הנותן גשם יודה ומלקוש בעמו כ
 הלוך ודל והכסות מתססריס עד אשר הוא נופל על העטה. והוא שולח להביא אליו רופא.
 הנה באס יועילנו הרופא ויעמידהו על המדריגה שהיה בה טרם נפלו על דמשק ערש. הלא הכבה
 גיל ועונג יביאנו. וישבע נחת• ואסר אשר יתרגל בזה אז יתעורר להשתוקק לבוא אל בריאות
 ייתל. כאשל הי׳ בימיי הראשונים • כן אנסנו ירדנו פלאים ממעלת היראה הטהורה הפנימית.
ד אשל הקב׳יה בקש מאתנו מלריגה התחתונה הנזכרת וגם זאת לא מצא. כמאמלו לכן זונה  ע

 שמעי דבל ד׳ י והנביא מבשר אומנו כי אם נגיע עכ׳׳פ למלליגת הילאה ואהבה למען חיינו
. ואס״כ יושיענו כי נכסוף ונקוה לבוא אל ה  והספקת כל צרכנו. יגאלנו ימ׳ גם בעבור ז
ח היראה הגלולה והרוממה . וזהו ובלכן עתיד להחזירן. שנאמר לכן הנה אנכי מפתיה ל ע  מ
 כר ונתתי לה את כרמיה משם ״ ואת עמק עכור ר״ל מלליגות אהבת. עוה״ז יהיה לפממ תקוה•
. י . לבוא עכ׳׳פ ליראה את ד׳ כי הוא הנותן משם יורה כו ר אשל יחזרו לאיתנם מעט ק  כ׳ א
 אז יכספו ו״סאוו ויקוו לבוא אל שלמות היראה כימי עולם• בהופיע סוד אלק עלי אהלם • —
א (ישעיה לט) ויאמר חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר ד׳ אשר דברת ויאמר כי ' ב כ ב  W ו
 שלום' ואמה יהיה גימי • ומה מאד ראוי לתת טעם למאמר זה בי חלילה לומר על חזקיהו
ה ייס על בניו ועל זרעו אחריו וראה את נפשו טוב אם שלום ואמת יהיה בימיו, י  המלך שלא ה
 גס מאמר אשר דבלת נראה אך למותר. אמנם דע כי מאמר ואל תתייאש מן הפולענות גס
. גס, בהיותו בנבכי ׳  כי יש לפרשו כי בא ללמדנו שיהיה האדם מחכה ומצפה תמיד לתשועת ל
 מי הצלוס. כמאמל (ישעיה כ״ו) נפשי אוימיך בלילה . וכמאמל סזקיה לישעיה (גלכות ירד)



 שער פרק א היראה
 יהידמתעולל עלילות ברשע להרע לבני ד.עיר.אבל הוא ירא מהם והמונם כי-דביפובבירי
 כה הס.והשר הזה נתן לו תוקף ועוז להצילו מיד הקמים עליגבל ימי היותו בעיר זאת
 והאיש הזד, לא שם לבו לחשוב עם נפשו מה יהיה עמדו אחרי הפרד הימר הזה מעמו
 ייסע לדריו._ והוא ישאר לבדו עמהפ איך תנצל נפשו מזעם אפם עליו. כן הדבר
 בהזמן. כ׳ בל עוד הייתי עובר וממשיך עתיו ורגעיו הוא מבדיל ומציל את האדם מיד
 הרעה הטעותדת. אבל כאשר יעבור הזמן ישאד הוא לבדו .פנים אל פגים עם הרע
. לכן זה דרך החכם שיהיה אצלו ספק כודאי. ראוי כמוחזק. . וישמור  המעותד לו
 עצמו מדבר אשר הרע כרוך בעקבו. גם אפ לפעמים יחטא ולא תאונה אליו רעה.
 כמו מן הרע אשר עיגיו רואות. ועוד גדולה מדת החכמים גש דבר שאין בטבעו להרע
-  רק במקרה מוזהרים ממנו ומהדומה לו. כמו שיתבאר אי״ה בפרקים הבאיש לפניגו. -
 ודע כי גם אם יזכה גער את ארחו ויניע עד שער היראה מסוג הזה שאמרנו עוד לא
 גגה עליו אור היראה האמתית אבל דרך השער ההוא קייב לבוא אל היראה האמתית •
 והחכם מכל אדם ע״ה ביאר זאת במאמר שלם (משלי נ׳) בני אם תקח אמרי ומציתי
 תצפון*• אתך כו׳ כי אם לבינה תקרא כו׳ אז תבין יראת ד׳ ודעת אלקים תמצא . והנה
 בדברי רבותינו ז״ל תמצא בהיסך כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו כר. גם מ״ש ודעת אלקים
 תמצא. מי הוא זה היודע דעת עליון. אבל תרבי ב׳ סוגי יראה יש . א׳ הירא את
 דבר ד׳ מסבת ידיעתו כי הוא ית׳ רק לו לבד הכח והגבורה לנדל ולחזק. לעלה ולרומם
 ולהוריד ולהשסיל . ובידו נסש כל חי"להמית ולהחיות. ובוחר עי״כ בתורה ובמצות.
 לקנות הטוב המסובב ממנה . ומונע א״ע מהעבירות לנוס ולהמלט מן העונשים. אמנם
 היראה :הנבחרת היא כי מוראו ית׳ עליו יראת המעלה. .לסבת השגתו ורוח מבינתו
 יענהו כי ד׳ אלקים הוא עליון נורא הוד. יתכס בצעיף הבושה לבוא בנקרת הצורים
 מסני הדר גאונו. באשד אנחנו יראים מפגי איש גדול בתורה ובחכמה הנודע לשם
 ולתהלה. יראים מפניו יחרדו מגשת אליו. והיא יראת המעלה. מפני מעלות יקרות
 אשר בו ותהלותיו העצומות . כמ׳׳ש הרמב״ן ז״ל כבאור (שמות גי׳יו) נורא תהלות.
 כלומר נורא הוא מסבת התחלות והמעלות אשר בגוכמאמר רשם כ׳)יבעבור תהיה יראתו
 על פניכם ובגמ׳(כדרים כ׳ א׳) זו הבושה.וז״ש לבלתי תחטאו. ר״ל גם אם לא תחטאו וגם^אם
 תהיו בטוחים מן העונש עכ׳׳ז ראוי אליכם שתהיי יראתו על פניכם. ובנביא(ישעי׳ ניד) בצדקה
 תכונני רהקי מעושק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך. דיל שתתרחק מעושק
 מפני שנאתך העושק.ולא שתתרחק מן העושק בעבור מוראך מן העונש והמחתה. וכמאמר
 (תהלים ל׳׳ו.) חילו מפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט. ר״ל ראוי אליכם להיות
 מוראו ית׳ על סגיכם גם אם היה סדר העולם ומבונו שלא ימוט ושלא יסםד דבר. ויהי׳
 הכל קיים בהר׳ מתמדת עכ״ז היה ראוי להתיירא מפגי בבודו ית׳ לבד. וזה שאמר
 עוד (שם ל״ד) יראו את ד׳ קדושיו כי אין מחסור ליראיו. ר״ל גם כאשר אין מחסור

 ליראיו
 שיורי המרות

 כך מקובלני אפילו חרב חדה מונחת על־צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. עכיז
 פשוטו של מאמר יורה אל מי אשר השעה משחקת לו יתן עינו ולבו לדאוג על הפורענות שיהיה
 נמשך לו אח״כ. כמאמר (קהלת ז׳) ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גס את זה לעומת
 זה עשה האלקים. כש׳׳כ יחזקיה ודורו שכבר היו יודעים והיו דואגים על חורבן בית המקדש •
 שכמה נביאים כבר התנבא; על חורבנו. ומעתה נקש דמיון לאחד שלח סחורתו עם שלוחי
 למרחוק י ובא א׳ ואמר לוי כי באו עושקים ושודדים ולקחו כל הסחורה מיד המשולש . ולא
 נשאי בידו רק מעט. הנה האיש הזה אמר לו בשורה רעה. אכן אס הסוחר הזה כבר שמע
 השמועה. מפי אחרי׳ כי הקיפו שודדי׳ וחמסו וגזלו סחורתו. ולא הגידו כמה. וה־י חושב שלא
 נשאר מסחורתו כל מאומה . ובא זה ואמר לו תדע כי כך וכך חתי׳ נשאי . הנה השמיע
 אותו בשורה טובה על השחורה שנשאר בידו. כי הרעה כבי שמע. כן הדבר ביסזק״. כי ישעי׳
. בבא להבהילו בדביי השמועה הזאת׳ אמר ׳  אמר לו הנה ימים באיס ונשא כל אשר בביתך ט
 לו יחזק״ דע כי הדבר בהיפך . טוב דבר ד׳ אשר דברת . אתה דברת רק בשורה טובה כי

 שלום ואמת יהי׳ בימי. אבל הרעה כבר אני ידעתי.



 שעד פרק א ב היראה כן
ס W יעיד זה ה י נ  ליראיו ויש בידם כל חפץ לבבם עג״ז יראת המעלה מרחפת על ס
 יבחרו החכמים האמתיים בתורה ובמצות. מסאת השגתם יקר התורה וסגולתה. יוקר
 המצות וסגולתם. כי הם אמרות ד׳ אמרות טהורות ומונעים את עצמם מן העבירות לא
 שהם בורחים מן העונש. רק החטא בסני עצמו הוא בעיניהם כתועבה כמאמר (תהליס צ״ז)
 אוהבי ד שנאו רע. ומעתה הנה מה-שאמרו הז׳׳ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו.
 כוונתם ומחשבתם נכרת מתוך מלת חטאו. שהיא היראה הקטנה. אשר היא הפותחת
 שער אל האדם ובעבורה יפלם דרכו לתורה ולתעודה למצות ומע״ט. ועיי יראת חטאו
 הנ׳׳ל יזכה ליכנס לפני ולפנים להשיג.השנות נעימות בנועם זיו כבודו ית׳. ע׳׳ד שאמר
 החסיד הנבחר ע״ה (תכלים ע״ג) ואני קרבת אלקיס לי טוב. ויבחר לנפשו להתדבק
 בתורת אלקיו ובמצותיו יחפוץ מאד. הנה על כחי׳ רמה זאת הבטיח החכם ע׳ה ואמר
 בני אם תקח אמרי כוי להקשיב לחכמה אזנך כו׳ אז תבין יראת ד׳ ודעת אלקים תמצא

 כי אז יבקע כשהר אורו לדעת אלקותו ולהבין יראתו:

 . פרק שני
 דע כי היראה מתחלקת לכמה הלקים. א׳ הראוי׳ לכל אדם בכל זמן. בי יראה הראוי׳
 נם כן לכל אדם אבל בהתחדשות הזמן. נ׳ יראה הראוי׳ לפרטי בני אדם כראוי
 להם בכל זמן . ד׳ הראוי׳ לפרטי בני אד* בפרטי הזמן. ונבארם ראשון ראשון בעזר

 העליון ב״ה אחרון וראשון.
 היראה בראשיתה היא כוללת כל אדם בכל זמן אם אך נשאו לבו לקבל עליו עול
 מלכות שמים ולהודות על יכלתו אשר הוא כל יכול. וכאשר יהיה פיו ולבו
 שוים יקבל עליו תנועות ודרכים הראויי׳ אל עבד. ויסיר מעליו המלבושים הראויים אל
 אדוגיו. אשר זה לא יכחיש גם בעל גסש גסה אחרי הרגשתו והבחנתו בעניני הרכבתו.
 כי הוא רק כבחי׳ עבד געדר היכולת אין בידו כל מאומה. וא״כ ראוי׳ היא לחול על
 כל אדם על גופו ונפשו רוחו וגשמתו. כי אין אבר מאברי האדם •אשר לא יהיה בו
 הבדל בתנועתו בהיותו כפגי רבו מתגועותיו שהיה לו בהיותו עס אחוזת מרעיו. עבדים
 מעבדי אדוגיו. וזה יכלול גם כהות הפנימיות כמו המחשבה והרעיון החשק והכעס והנאור,
 כש״כ אברים החיצוניים. כמו הדבור והשמע והראות והליכתו ועמידתו ישיבתו ותגועתו
 זריזותו ועצלותו. כמ״ש הרמ״א זי׳ל [בש״ע או״ה רי׳ ס״ אי] אין ישיבת האדם ותנועותיו
 ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו והוא לפני מלך. ולא דבורו והרחבת פיו
 ברצונו בוי. כי תנועות העבד מובדלים מאד מתנועת האדון. כהבדל מים מאש. אשר
 בהשתתסס והתקרבותם אחד אל אחד. יסתלק האחד בהכרח כאלו אינו. כן האדנות
 והעבדות אם יתלבש העבד בתנועות האדון תבטל )ממנו העבדות. ואתה בן אדם השא
 השאת את לבבך להרחיב את פיך לדבר כל העולה על רוחך. להכות בכפך לרקוע

י י ל ג ר  שיורי המרות * ב
 [ג] ובנביא (ישעי׳ כיל) אל תילאי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תשפילי כי בושת
 כנליצניך תשכסי כוי . דע כי לדל אמלו (בלכות י״ב בי) העושה דגל עבילה ומתבייש בה מוסלין
 לו מיד הורו לנו ז״ל במאמרם הנכבד ומתבייש בה * למעט את העושה לבל עבילה ונתוודע
ס . ויש לו בושה וקלון על פניו מה שבני אדם מבזין אותו. רק ומתבייש בה . כי ל י א נ 3  ל
ליו דוי על עצם הסעא . כענין שביארנו רסקי מעושק כי'לא מיראי גם אס לא תירא  לנו ע
 ממי . כמאמר נשכבה בגשתנו כו׳. ר״ל גם כי אין רואה ואין יודע מעשינו. לכן אמלו סימן
 עוב לאדם שהיא׳ ביישן. וזהו ומתבייש בה• כי בהביעו על מעשיו יתמרמר יבוש ויכלם.ואיכ
. ממש כאיש זקן מנסה את עצמו אס יוכל לקרות בפנקסו . וא״כ  המתבייש סימן טוב לו

 המביט בפנקס העבירות שבידו ואין לבו דוי עליהם הכבה יש לו לדאוג . כמאמר (ירמי׳ ר) ׳
 גם בוש לא יבושו כי׳. ומעתה הלא ישאלך לבבך על הבטסת מאמל (ישעי׳ ל״ה) ופדויי ל׳
 ישובץ ובאו ציון ברנה כוי. ואיה יהי׳ הבושת פנים הראוי והמסוייב אלינו על המעשים שעבלו.
 כמאמר וחטאתי נגדי תמיד. לזה אמל אל תיראי על אשר לא תטשי כי מן השמים ירחמו

 עליך שתשכמ בושת עלומיך . לא כן עתה תימן טוב לאדם שהוא ניישן,



 שער פרק כ ג דזיראה
 ברגלך. כאיל יקפץ בהרי׳ כאיש שורר בביתו. ואין עליו שוטר ומושל. כי לא קבלה
 גפשך רק אשר ראו עיניך. עתה אתה ברוך ד׳ חמול על גפשך ועל חייך. העבר חרפתך
 אשר תרגלת מנעוריך ללכת שאגן ושליו כאיש אשר אין לו גושה וזכור את בוראך
 זכור כי עבד אתה לאדון העולם יוצרך מבטן לעבד לו. ותהיה יראת ד׳ על פניך. כי
 עיניו פקוחות על דרכי בני אדם. השגחתו תמידית אמתיית. לא מקריית ונפםקיית.
 עצמיית ולא נפרדיית . וזרחה לך יראת אדונך שמש צדקה ומרפא להתרפא מכף רגלך
 עד קדקדך מהתנועות אשר הרגלת בהם. ותסירפ מעליך ללבוש תהתם את הראוי אליך
 רוח נמוכה ונפש שפלה. כמשפט הראוי לעומד לפני שר ומושל. ותצייר עמידתך לפני
 •מרים ושלטוניפ המורא הגדול אשר יהי׳ עליך. ההכנעה בלבבך נעימה בשפתיך. קולך
 כאוב מארץ. ושפתיך נעות בנחת. ומענה אין בפיך ידיך אסורות ורגליך לנחושתים
 הוגשו. קומתך כפופה. והשנחתך עמוקה שלא תבשל בלשונך ולא בתנועת אבר
 מאבריך אשך לא כמשפט הראוי. ולא תפתח מוסדותיהם כ״א אחר דבר המפיק רצון
 אדוניך. אבל החפץ לא ימשול בך להניע האברים כפי חפץ לבבך. היא היראה הראוי׳
 במכש״כ למלך עליון נורא הוד הבוחן כליות ולב. כאמור (לברים יו״ל) את ד׳ אלקין־
 תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. הוא תהלתך והוא אלקיך . כלל בזה בל
 פרטי יראת עבד נאמן. אשר אינו הושב כ״א בעבודת רבו וכבודו. ואינו מתפאר כ״א
 במעלת רבו ותהלותיו. ואינו מדבק בלתי אל הדברים אשר רבו אוהב אותם ואינו מאמין
 כ״א בו. [א] ע״כ שנס את מתניך והתייעץ עם כליותך והכנע ערסך ותעמוד לפני אדונך
 בכובד ראש. ברוח נכאה. במורך לבב. ותהיה יראת ד׳ על םניך. לבלתי רום לבבך. כי עבד

 אתה מעבדי אדונך. הרואה כל טצפוניך ויספור את כל צעדיך:

 פרה שלישי
 המרה הזאת אין לה גבול וערך לאמר עד פה תבוא כ״א כל אחד לפי השגתו. בשומו
 זכרון אדוניו בלבו. אלקותו ורוממותו.* אחרי התבוננותו בברואים אשר ברא
 בחכמתו. כמאמר (ישעיה מ׳) שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה כוי. אמנם גס
 שאין לה שיעור למעלה יש לה שיעור למטה. כמאמר רבותינו ז״ל על ההולך בקומה
 זקופה כאלו דוחק רגלי השכינה. כי היראה הפחותה אשר לא יפסיק בלעדה היא שיצייר

 לעצמו
 שיורי המדות

 [א] ובגמרא (ברכות כיה ב׳) אמר ר׳ יוחנן בן זכאי לתלמידיו יהי רצון שיהיה עליכם
 מורא שמיס כמורא בשר ודס . אמרו לו לבינו עד כאן כו׳. אמר להם הלואי . תדעו כי
 כשאדם עובריעבירה אומר שלא יראני אדם . והדברים תמוהים . כי עכ״ז יקשה מי יהיה המוחה
 גילו אס היה מברך אותם כראוי. ומה ראיה במה שאומרים שלא יראני אדם וכי בעבור זה די
 לירא מהקביה כמורא בףל . גס מאמר שלא יראני אלם אינו מורה על מבוקשו ועל תכלית
 כוונתו. כי רצה להביא ראיה כי בני אלם יראים מגו״ל יותר ממה שהם יראים מהקב״ה .
 והעיקר חסר וראוי היה לסייס ומהקב״ה אינם יראים. והנראה בעיני כי הבנת הלבר הוא
 באופן אסר . לאמר כי באמת די לאדם לירא מהקב״ה כמוראו מבו״ד. אך נקס למיון לאסל
 יושב בעיר קטנה ולו אלף אדומים. יהיה נחשב לקצין עם. כי עם אלף אדומים יהיה אפשר
 בידו להתפרנס בריוח גדול. אמנם אס יעתיק אהלו לעיר גדולה. אשר בה ההוצאה גדולה
 ורבה. הנה עם אלף אדומים שבידו יהיה נחשב לבינוני. יען כי לא יפסיקו לו על פרנסתו
 גריוח • ואין החסרון מחמת מיעוט הממון. כ״א מסבת גודל המקום. כי ישיבת כלכים קשה י
 כן הדבר בעגין היראה. כי כלום קטנה ופחותה היראה שיראים מב״א . לא כן הלנר כי היראה
 מבני אלם גלולה על מאל. רק המקום גורס שיראתו אינה פועלת שימנע א״ע מעשות מה
 שהזהיר אותו ממני. וישמור א״ע רק שלא יראנו האדם * לא כן אס היתה היראה ההיא
עלת הרבה ו ה פ א ר י  מהקב״ה שאין בזה לומר שלא יראני כי עיניו משוטטות בכל, א״כ היתה ה
 מאל. וזה כוונת מאמרו הנכבד. תדעו שבשעה שאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם .
י לא אראנו כו׳. נ א  וזה אי אפשר אצל ההב׳ה כמאמר (ירמיה כ״ג) אם יסתר איש במסתרים י

 וא״כ היתה ברכתו אליהם ברכה שלמה. והבן. —



ח  שער פרק ג ד ה היראה כ
 לעצמו הגהגתו בהנהגתו במושב זקגים אגשי שם. כן יהיה הנהגתו וכן יכלכל מעשיו
 ומפתח שפתיו ותגועותיו. לא יגרע דבר גס בהיותו בחדרי חדרים. יזכור גא את"אשר
 על דל שפתיו בכל יום מלא כל הארץ כבודו. וכי אין מקום להסתר שמה מפגי אור
 אלקותו והשגחתו יתי. וירחיב פיו וימלאהו ויאמר אגי מאמין כר. ואיך פעולותיו מתנגדים
 אל דבריו. אחר אשר הוא רואה עצ&ו חפשי בהיותו געדר מחברת בגי אדם מתבודד
 בידכתי״ביתו והיכלו. ימצא את לבבו לעשות כל העולה על רוחו. אשר עיז כבר גאמר
 (ישעיה כ׳׳ט) הוי המעמיקים מדי לםתיר עצה והיה במחשך מעשיהפ ויאמרו מי רואנו
 ומי יודענו. אבל אם תשמור את נפשך ותספור צעדיך וכל תנועותיך להשוותם.בעת
 היותך נעדר ׳עיני הרואים כאלו אתה עומד בתוך קהל ועדה ., בהתאסםות אנשים יקרים
 זאת תהיה לך למנחה מזכרת כי עיני ד משוטטות על כל. ולפניו הנסתרות כגגלות.
 ואתה נברא. שמור ועומד לפני בוראך . וזרחה לך יראת ד׳ הזאת להאיר עיניך עד
 אשר תמצא את נפשך מעוטרת אימה ויראה ובושה כמשפט לקדושים אשר בארץ המה
 בתנאי אם תתמיד על הבהי׳ הזאת שאמרנו. כי אם תחזיק בה פעמים . ותרף ממנה
 פעמים . לא יהיה בידך,מאומה. כענין המוליד והקובר. שהוא תמיד על מעמד אחד.
. וראה איך לעלות עליה לצבא גגד מעשיך ל  לכן שיתי לבך למםלה העולה בית א
 המתנגדים מוצא שפתיך. והמן לקראת אלקיך אז תשכיל ותצליח דרכיך. והיראה הזאת
 אשר אמרנו כוללת כל האברים החיצוניים.והפנימיים. כי הוא ית׳ חופש כל חדרי בטן.
 וכוללת ג׳ב הבגדים והמלבושים. במו שאמרו ז׳׳ל (שבה יי״ל א׳) רב הונא רמי פוזמקי
 ומצלי כמאמר (עמוס לי) הכון לקראת אלקיך ישראל. וגאמר (קהלה ד׳) שמור רגלך
 כאשר תלך אל בית האלקיפ. והיראה הזאת לא גפלאת היא ממך. כי השג תשיג אחר
 ההתבוננות וההשגחה לעצור את תנועותיך. ולמועד שמור תמצא גפשך מלאה דעת

 ויראת ד׳ כמים. לים מכסים ער כי תרננה שפתיך זה אלי ואנוהו. ובכל לב תדרשה ו.׳
 לחזות בנועמו וכל קדושיו עמו.•

 פרק רביעי
 וכמו שאין לה נבול לכמותד.. כן אין לה אבר מיוחד וזמן מיוחד. אבל תכלול כל
 האברים וכל הזמנים. אכן מקום יש אל היראה לייהד אותה בו יותר מבשאר
 מקומות. נס כי האדם צריך שתהיה יראת ד׳ עליו בתמידות. והוא מקום שמייחדים בו
 תורה ותפלה. בתי כנסיות ובתי מדרשות ומקומות אשר שרתה שכינה עליה בימים
 הראשונים. כמאמר (בראשית כיס) מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה
 שער השמים. ע׳׳כ אתה בן אדם אל תהיה כסוס כפרד אין הבין. אבל תכין לבך
 ותתבונן במעלת המקום אשר אתה הולך כי שם ד׳ נקרא עליו. ויהיה בואך שמה בהכנעה
 בשפלות עינים. בכריעה על ברכיי. בנפילת אפים. לא כבואך אל ביתך וחדר היכלך.
 ותצייר לעצמך.ענין בואך לפני שרים וחורי הארץ איךיכנע לבבך. ואיךנרעדו נבהלו אבריך
 ותשקול בפלס ההבחנה היראה והרעדה אשר עליך במקום זה. ותשער במכש״כ היראה
 הראויה אל הבא אל בית מקדש מלך עולמים ית״ש. ואל הבלתי משים את לבו אל
 הדבר הזה כבר נאמר (ישעיה אי) כי תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי

 ונאמר(יכמי׳ זי) המערת פריצים הי׳ הבית הזה אשד נקרא שמי עליו בר:

 פרק חמשי
 (א) עוד יש אל האדם יראה שיגיע אליה בהכרה אחר אשר יתן אל לבו כי צבא לאנוש
 עלי ארץ . וימיו קלו מגי ארג. והוא סוף כל אדם. כמאמר (תהליס פ״ט) מי
 גבר יהיה ולא יראה מות כוי. נפש בל בשד עוד לא גמלט מזה. ואין עליו ספק ולא

 הכחש׳
 שיורי ־המרות

 [א] ובגמרא (ברכות לא) אם רואה אלם יצרו מתגכל עליי יפסוק בתורה נצחו מוטב
 ואס לאו יקרא קריאת שמע. נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה . לע כי שלשת לרכיס י

 .אל היצה״כ להליח את האלם . א׳ כי הוא מראה לו פנים להיתר. ואומר מוהל. כ׳ ט יחליק
 אליו
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 הכחשה. אבל הדבר גלוי וידוע שהוא קץ כל בשר. והוא צומח מיום הלידה בנפש
 האדם. כי החיים והמות משורש אחד הם באים. ולמקום אחד נקראים. ובנפש האדם
 נטועים . החיים בימינו. והמות בשמאלו. חיים בתחלתו. ומות באחריתו. עולות בקנה
 אהד . כי הטבע הממציא והמצמיח ומגדל החיים בעת היותם. הוא המביא והמוליד המות
 ואם מהות ההעדר והירידה אל קבר לא נודע אליך מענינם . אם מריס כלענה. אי
 ערבים ונעימים בנשיקות אוהב. ואם יורידו אותך מטה מטח או יעלוך מעלה מעלה.
. כי הוא ציר נאמן שלוח  אבל זאת ידעת כי המות הוא ענין העובר על פני כל חי
 מאת החותך חיים לכל חי להפריד את הנפש מן העולם הזה. ולא ייסוב עוד וראה את
 ארץ מולדתו. ואשר שת לבו לזאת . ואשר מלאו לבו להתבונן עד אשר ישתוה פיו
 ולבו אל אמתת הדבר. עיניו תראינה פרי ההתבוננות הזאת. כי לא יאהוב את העולם
 הזה כל מאומה. לא ישים לב אל מחמדיו ותענוגיו. לא יערב לו תיקונו וזיונו. יקרא
 ויאמר שקר חנו והבל יפיו. ולא יטריד את נפשו לקהת ממנו בלתי מה שיהיה בו מן
 ההכרח. ולא יספיק לו בלעדיו. ולא ירבה לו תקרובת. לא יעזקהו ולא יפקלהו יותר
 מההכרח. אחר אשר האדם כזר בארץ. וכאורח נטה ללון. ו־בז בעיניו לשלוח יד
 בהבלי חמודות מדומות. כי לא בא עד עתה אל המנוחה ואל הנהלה . לא יחמוד
. כי לא ישאר בה. כאשר עינינו רואות ההבדל  איש את ארצו אשר לא לנצח היא לו
 בין העשיר יושב בביתו ובת עשיר מתלונן בדרד במלון. כי בביתו יאבה לי־׳תכבד ולהתהדר
 בכיי בית חשובים. כלים מכלים שונים . אבל במלון אורחים לא יאבה ולא יבחור שמה
 רק הדברים שהוא צריך על רגעים אחדים שהוא מתלונן שם. וגם אם יזדמן אשר בעל
 הבית יקדם פניו ויכבדהו. ולמלון מפואר יבואהי. אשר שמה כמה דברים השובים כמה
 כלים יקרים. עכ׳׳ז לא יערבו לו ולא ישמח בהם. אבל ערבים הם ונחמדים בעיני
 הבעלים. והוא יאהוב אותם אהבה עצמיית. כאהבת אדם את בניו ובני ביתו אשר יערב
 לגסשו להטיב עמהם ,•־*התעמל בגדולם אהבה עצמיית . לא מקריית ונפרדיית. כי יש
 שיאהוב בניו יותר מאהבתו את עצמו. לא כן• המגדל בנים אחרים. אשר נפשו יודעת
 מאד כי לא לו יהיה הזרע [ב] הלא כמה פעמים יתעצב יתנהם על עמלו לריק כי הטבע
 יקוץ מאד להתעמל בתועלת אחרים . והוא לא ישיג מיה כל מאומה. ואם יראה עניו
 אשר גם אליו יציץ ציץ ויגמול פרי תבואה ותבואהו טובה בעסק זה . אז יערב לנפשו
 עמלו ויגיעתו נם אס איש אחר ירשנה. ואם יתבונן האדם אשר העוה״ז אינו כ״א ענין
 זמניי. אבל מדי עברו אל מקומו הראוי לו ישיתהו בתה . וקץ עליו העיט. ובהמות
 הארץ. ועזב לאחרים חילו. הם ירשוה וישכנו בה . וכל יגיעו ומהמדיו יהיו ע״ד הנאמר

 אשר
 שיורי הגזרות

. ושהוא  אליו בעיניו לתמר מי ד׳ אשר תשמע לדבריו. ג׳ גס כ* האדם יודע גדלות הבורא יס׳
 מעניש ומשכיר הנה יבוא היצי ויגביר עליו התאוה וממתיק הי־ע בעיניו . וזהו שאמרו נגד
 הא׳ יעסוק בתורה. ויתברר לו שהיא אסור . ונגד הב׳ אמר יקרא ק״ש . ויקבל עליי עול
 מלכית שמיס ויאמין בו ובהשגחתו שהוא מעניש ומשכיר. ישיב לאיש כצדקתו ולרשע כרשעתו.
 כמבואר נ״זבפ׳ שמע והיה אס שמוע ובפי ציצית . מגד הג׳ בהגירת התאיה. יזכיר לו יוס המיתה .
 |'ב] ומציקיו בזה דבריהם ז י׳ נ למס׳ לי־ך אי־ץזוניא פיק ב׳) את שלך אינו שלך שאינו
 שלך למה הוא לך . והיה שלך על דייך שהכתוב אומר (חיקוק ב׳) הוי המרבה לא נו ומכביד
 עליו עבש־יע והוא ע׳׳ד מאמר (מיכה ו_) עול האיש בית רשע. והקי־י. היש בית ישע . לאמי
 כי האדם חומל ומתאוה שאינו שלו. ומה שבידו דומה לו כאלו אינו. א״כ את אשר תמצא
 ידו בעושק ובגזל חביב לו כאלו עד עתה לא היה לו כל מאומה. ואין לי עוד. כלומר שיהיה
 נחשב לו לעוד. ודבר נושף עודף על מה שיש לו עד עתה. וזהו עול היש ביה רשע כלומר
 בבית רשע לא תראה מה שיתואי־ כתואי־ עול . כי מה שבידו מאז הוא אצלו כאלו אינו •
. לאמר אם ן ל  וזהו קרוץ מחומי מה מועינו חומל ומתאוה את שאינו שלו מה שיש לו איכר ש
 אמנס נובע האדם לחמוד ולכסוף. את שאינו שלו. ולא ישיג ערבות ותענוג מאשר לו רק מיס
 גנובים אצלו ימתקו. אבל כל זה היה אס מה שבידו עד עתה הוא מעמל כססו. והשיג מה
 שהשיג בצדק וימשפע . ושלו הוא. לכן לא יתענג בו. איל אסי אשר גם מה שבידו בא לו
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 אשר-טפחתי ודביתי כוי. אז ירף. ידו יממנו• וישנאהו •. ויכבד.עליו טרחו ועמלו. גם:המעט
 טמנו ירבה• בעיניו. כראוי למתעסק בדבר •שאינו שלו. •וכל אשר אפשר י לו. לעמוד
 בלעדיו יבחר לנפשו המנוחה והבטלה. ולא ירים ידן לגשת;אל השגתו. כש׳׳כ״שימנע
 א׳׳עמשמוח בהשגתו אותו. כי מה בין שלילות האדם מן העולם.• או שלילות העולם
 מן האדם. כמו אשר שלילות העוה״ז מבעליו ימנעהו מהרבות בו. עמל ומלהשתעשע
 ולשמוח במלואו. כן שלילות האדם מן העוה׳׳ז. — ובראותך אדם עוסק בכל לכו
 ונפשו יעמול מעת אפו. ישמח בהשיגו דבר מעניני׳ העולם.ויתאבל ויתעצב על הפסדו
 ומתגאה בעשרו. תדע כי האיש הזה לא שת לבו להבין ענינו. לא שיערה נפשו פחיתות
 בנינו. ולבו בריא אולפ לחשוב אותו טעון נצחי. אהל בל יצען. .ולא תעזוב גסשו
 משאול ומלבקש ולחפש דברים נחמדים. להתהדר בחפ.. כאלו הוא מתערה. כאזרח
 רעגן בארצות החיים [ג] וחלף רוח ויעבור והגה איגנו. ולא תשמע לקול דבריפ היוצא

ם • ה י פ  שיורי המתת י מ
 בגזל והמס ראוי לו להשביע תאותו ממנו. כי של אסרים הוא. וזהו חומל.ומתאו>את שאינו
 שלו. הלא גם זה שיש לו אינו שלו. עוד יתכן.בזה עם מאמלסז׳ל [במלרש קהלתן אין אלם
 מת וחצי תאומו בילו יש לו מנס מבקש מאתי׳. אכן אותו אשל.גם המנה אינו שלו. א״כ אין
 לו מאומה למה יבקש הוא מאתים . וזהו חומל וממאוה כוי הלא זה שיש לו איננו שלו ואין

 לו להתאוות מאומה.
 ומה נמלצובזה לבכי החכם ע״ה [משלי הי] י שתה מים מבולך ונוזלים מתוך באלך
 כוי על ולמה •תשגה בני בזרה ותחבק חיק נכליה; בחכמתו המהולה הזסיל ׳לבלתיילממןל הון
 אסלים . ואמר.על זה מוסל השכל..: לאמל כי •לא נעלם מן האדם כי לא לעולם סיסן. וכל
 יגיעתו ועבודתו המה מהבל יסד. כי יעזוב לאסלים סילו. ומהלאוי אל האלם להשכיל ולשנוא
 את כל עמלוויגיעו. אמנם מאת ד׳ היתה זאת. כי יש לאדם כס נעוע בנסשהממתיק'בפיו
 כל עמל ומלאה. ולבבו נמשך אל כל מחמדי עוהיז.. .כמאמר:[קהלת גי] גם את העולם נתן בלבם
 ומה האלם שיבוא אחר המלך אשר בבר עשהו. אמנם איש הסכם יפלס דרכו במאזני הגמירה
 מה לבחור וכמה לבחור. משל לעשיר גדול שהי׳ ע״ה. והיי לו בנות הרבה . קרא לשדכן ואמר
 לו מרצונו לקחת חתן מופלג בחכמה ושכל טוב. זהשדכן הכניס לו חתן ע׳׳ס . כי העשיר
 אינו"מבין ואין בידו לנסותו. ואסר ימים נתודע אליו כי נתאנה . וכי נתן בתו לע׳ה . ובהגיעו
 לשדך בתו השני׳ קרא לשדכן אחר ונתאנה ג״כ עד כי היו כל חתניו כמי האת. ונשארה אצלו
 בת זקונים. נשבע"שלא להשיאה כיא לבן אשיו. בא אליו. שלכך אסל לפתותו אל שדוך אחד
 ויהלל את הבסול-על מאד . אמר לו הלא אינו.ממשפסתי ומבית־ אבי. וישאלהו לאמר ומה
 בכך . השיב ואמר לו דע כי כל ימי היתה י תשוקתי-להתחתן בבני תורה. לתת בנותי למ״ס .
 והשדכניס היו רצים ודחופים למלאות רצוני ואמרו לי על כל שידוך שהציעו לפני הנה הבחור
י האלז סביב. וכל זאת מ ם ע ייר ע ' ע נ ס ל י ש כ נ ה א א ה מ ח ל ״ . ע י ל  מופלג וסליף ג
 מחמת שלא יכולתי בעצמי לנסות אותם . והיו מטעים •אותי. לכן עתה גמלתי אומל לבלתי
 התחתן עול עם איש אחל כ׳׳א עם אחל מבני משפחתי.־ מוטב י יטעה אותי גן משפחתי ולא
׳ מוטעה מאחרי׳. ולא אתן לזרים חילי, הנמשל. הלא כבל ידוע כי הבלי ומחמדי העולם , ה  א

 '5יעי את האלם יובילוהו בתוהו לא לרך . לזה אמר שהע״ה שתה מיס מבורך כוי באהבתה
ה ממיל . כלומר לי לפניך אשר הונך ורכושך יטעה אותך . ולמה־ תשגה גני בזרה לאסוף ג ש  מ

 הון אסליס . ולשמור אותם ולתת עליהם שבעה עיניס ויהי׳ לך עמל ורעות׳ מס מלא ספני׳:
 W והחסיל עיה אמר [תהליס נ״ב] אהבת לע מטוב כוי גס אל יתלך לנצח יחסך
 ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה . הנה מאמר ושכשך גם כי שורש משמעו נטיעה. עמז
 המבאלי׳ דל הפכו באורו על עקירה. וזה מוכרח ממאמר הסמוך לו מאלץ טי. שליללעקיר
. עכ״ז ראוי לבאר איך יהי׳ במאמר ושרשך הוראה על עקירה . והנראה ם י י  אותו מאת ס
 ע״ס משל לגננ לאה נעל אחל נושא שקים מלאים מעות מבית משיל אל חנות סוסל ילוע .
 ולאה.אותו הולך ושב ונושא מעות כל היום. ויחפש הגנב.מועצות ודעת איך לגנוב מידו השר״

 עם המעות. ולאה בתוך הלסוב [אשל הנעל הזה הולך ושב שמה] מנות מוכלת גגליס יקרים
ך לקנוס י אל י ח ו ס א ל ' ש ' ס ל , ע ד מ ח ן א י צ י ק י כ ל י י ע ' ר ד ס ו ס נ ס ר א מ א י מ ו י נ ס ^ ^ ה , ° י ' ר י  י
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 מפיהם אשר כל מגמת לבבם להוריש לבניהם אחריהם. היאמנו דברים כאלה . היעזוב
 מצור שדי שלג לכגון הוא עולם כלו כליל תכלת עולם עומד לנצח . לא יגהלהו אדם
 בלתי הראוי לו איש איש כפי עבודתו היזדמן שיסכים אדם להשחית נפשו להרוג
 ולאבד בעבור אהבת בגיו להוריש להם אשר גם מהם ומהמונם יקחהו אופל ישאהי
 עברה וזעם. ואס רצונך להשיב להם תוכחת מגולה להראות להם כי שקר ודמיה בפיהם
 ענה נגד פניהם לאמור הלא תראה בבוא עת פרידתך מן העוה״ז להנהיר כל הון ביתך
 אל בניך. הלא ימד לך מאד פרידתך ולא תרפא שבר. רוחך ולא תנהם אותה כסה
 שתצליח את בניך בהעדרך אז יתברר לך כי כל שמחתך עם העוה״ז לא היה בעבור
 להנחיל הבנים. וכי בעבור הנחיל אותם הון עתק שם נפשו בכפו בהשתדלות השגתו.
 כי חפץ כטובת בניו יותר מחייו. הלא עיניך רואות כי הוא מתאבל על פרידתו. ולא
 יתנהפ בנפשו בהצלחת בניו וחייתם כאלו הוא עצמו בחיים. עתה ראה והכם. אם אין
 הצלחת הבנים עולה לו לחיי העוה״ז. שיחי׳ נחשב בעיניו כאלו הוא בחיים. כש״י שלא
 יעלו לו לערך עולם שכלו טוב ואמת. להאבידו ולהססידו בעבור אהבת בנים. אין זה
 כי אפ חסר לב . כי אינו מתבונן בענין טציאותו. ולבו שטה בעטלו בעיה׳׳ז כאלו היה
 יודע שיתקיים אצלו לעולם. כאלו לא ראה מעולפ דבר פרידת בני אדפ מתבל רבת
 ההבל. וכבר ידענו אשר ההתבוננות מבדלת בין היודע להידוע. אשר הידיעה אצלו בכח

 לא בפועל. ומשפטו בדבר הזה כבהמה :
 הנה

 שיורי המרות
 בסנותך בגלים בעבולו. ואמל לקנותם גם בלמים יקרים . וכתנאי שיהיו כמלן. לא עודפי׳ ולא
 פחותי׳ מהראוי לאיש כמוהו. אמר לו הסוחר ואיככה נלע מלתו אם הוא איננו פה אתנו ,
 השיב. לו נעמול שנינו על מפתן החנות. מקום מעבר הרבה בני אלם . אולי יזלמן וילך איש
ע  אשר הוא כמלמו. ויהי בעמלם והנער עובר ומשא המעות על כתפו. ויאמר אל הסוחר ד
ל  ילילי כי הנער הזה העובר לפנינו הוא ממש כאלוני. בדמותו וצלמו. ויקרא אוחו המנוני ויאונ
ס  אליו גשה נא אלי וששונו בגדיך אשר עליך ולבוש המחלצות האלה על אשר אראה אם ה
 למדתך ואני אתן את שכרך. וישמע אליו הנער ויפרוק ונשאו מעל שכמו ויפשוט בגדיו עד כלה
 וילבוש המחלצו׳ היקרוח. ויפן כה וכה להראות יופי זהרם על גופו. והגנב חטף המעות ויברק
 ויתאמץ הנער לרדוף אחריו להשיגו. ויתפוש אוחו החנוני בבגדיי לאמר פשוט נא תחלה הבגדיס
-p ולך לדרכך. ובהכרח התעכב והתמהמה עד אשר פשט הבגדים האלה ולבש את שלו. ובין 
 ובין כך הגיע הגנב למחתרתו ונתעלם מן העין. הנמשל האדם גופו מלמטה . ונשמתו
 אצולה מלמעלה. השורה בגוף כשלהבת בנר. ועיניה כלות וצופות עד כלות הגוף אז תברח אל
 מקומה. כמו השלהבת בכלות הנר. ובראות השטן נשמה מאיש רשע ורוצה להבדילה משלשה
 במעוני שחקים שלא תעלה למעלה לעולם מה הוא עושה. ילך וילביש אותה תאות וסעדוק
 עוהיז עד כי תתקשר בהם קשר חזק ואמיץ. שלא תמיש מהם לעולם. ובבוא עת פרידתה מי
 הגוף ותרצה לעלות למעלה. אז השרים הממונים על התאות מחזיקים בה לאמר פשוט הבגדיס
ר  הצואיס אשר לבשת ואחיכ תעלה מפה. וא״כ במה אשר הרשע נשרש למטה בזה הוא נעמ
ה ת  מלמעלה . וזהו אהבת רע מטוב. כלומר ממה שחמדת טוב בעוהיז השגת רע מסבתו. כי א
 בחרת שקר מדבר צדק סלה. והכל בעבור שיסובב לך ע״י איזה ריוח מהבלי העולם וחמודיו ״
 ואמר ע״ז גם אל יתצך לנצח ויססך מאהל ושרשך מארץ חיים. ויפה אמרו המדקדקים שהיא
 מלה מהפכת הפעולה. כי הוראת המלה בעצם וראשונה לעשות שורש למטה. יפה הוראתה
ת א  לעקור מן השורש . ולמה עשה הכתוב כן לכתוב מלה מהפכת פעולתה אין זה כי אס כי מ
 ד׳ היא. כי הוא מפליא לעשות. להשריש את הרשע בעוה״ז למען לעקרו עי״כ מהעוה״ב .
 ומעתה מאמר ושרשך כפשוטו. שישרש אותך בעוה׳׳ז. לעקור אותך מארץ סייס סלה. [ויתורגם
 ער וועט דיך איין ווארצלען און אויס יוארצלען] והנביא ע׳׳ה בחי לזה משל היותר קרוב כאממר
0  [ישעי׳ ס״ד] כקדוח אש המסים מיס תבעה אש כוי. כי הקדרה אשל אצל האש גם אס המי
 בה מעטי׳, עכ״ז הקדרה תתמלא. כי האש מבעבע המיס . וכאשר תשקע האש לא נשאל בקדל,-
ו ?  כל מאומה. כן הקב״ה מבעבע הרשע ומגדיל אוחו עד לשמים י ועכיז אס׳׳כ לא ישאל ממ

 מאומה. וזהו כקדוס אשגכוי מיס תבעה אש כוי •
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 פרק ששי
 הנה בסרק'יהקורם דיברנו מיראת מות ההכרחי לכליהי. עתה נדבר מענין חלק השני
 הוא יראתיעות שאינו הכרחי כ״א אפשרי. הוא מיתת החיים פתאום בכל עת וזמן
 אשר המות ישרוק אליהם מבלי הקדמת ידיעה בדבר. כי אין זמן מזמני החייפ בטוח
 ממנו. וכמו שאין זמן מן הזמנים מובטח ממנו. כן •אין סבה מהסבות מובטח שלא
 יסכב את המות• לאדם. אם מהדברים הממיתים ואם מהדברים הממשיכים החיים. כי
 גם אכילת המאכלים אשר טבעם בעצם •וראשונה לסבב• •החיים והבריאות. אפשר להם
 לסבב ג״כ המות. ע״י השתנות• איזה הק אן מקרה הגוף ומקרה הזמן. ופרי הדעת הזאת
 א׳ להשתדל להיות בתמידות־ נכון ומזומן אל הנסיעה [א] להכין לעצמו צידה לדרך מה
 שראוי למקום ההוא . כמאמר (אבות• וי) אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב בו׳ אלא
 תורה ומעשים׳טובים. ויהיה תמיד נכון וערוך כאיש מלהמה כנבור לרוץ אורח. כאמרם
 דל (שנת קנ״ג א׳)־ ישוב •היום שמא ימות למהר. וכי י תאמר בלבבך הלא מקרה היא
 בלתי טהור. כי הוא ענין מתנגד אל הטבע. כי טבע האדם להיות בחיים זמן ומשך
 ימים ידועים־ הנם בכתובים בספר (הסליפ.צלי׳יק) ימי שנותינו בהם שבעים שנה בוי. אך
 הסר לב יאמר זה. כי הנםיון יכחישו. רבים.הם אשר מתו בילדותם״ובחרותם מאשר
 מתו בזקנתם. כי אם תחשוב כללי המתיםבנערותם וילדותם ננד המתים בעתם ירבו כמה
 פעמים כסלים. לכן אל יבטיחך לבך לאמיר מה לי לדאוג על מקרים הבלתי מצויים.
 לא כן הדבר. כי המה מצרים ־מאד. עד אשר לפי דוב מציאותם היה ראוי לאמור
 בבאור מאמר ימי שנותינו בהם שבעים שגה. שזה הואי שיעור למעלה. אבל אין זה
 שיעור למטה. היינו כי צבא לאנוש עלי ארץ אשר שנותיו לפי טבע אנושי׳ לא ירבו
 מזה־השיעור. אבל למטה אין להם שיעור. אבל כל יום זמנו. והעד מציאות המות
 בילדים׳ יותר. עד יאשר יותר י משתוממים על מיתת איש גדול טעל מיתת.קטן.כי כמות
 ילד בילדותו לא:ידברו בשער ממנו..׳ גם אביו ואמו.״ אינם מתאבלים כ״כ.׳וכל אשר יעלו•
רפלא בעיגי המון יותר. כי כן דרך בני  חייו למעלה יעשה במיתתו רושם היותר געלד7.;
 אדם להתפלא רק על דברים מעטי המציאות־. וישתוממו עליהם יותר מעל דבר המצוי
 גם שיהיה מרעיש יותר. עכ״ז משפט הטבע כן הוא. שלא להשתומם על דברי׳ המורגלים
 וישתוממו רק על דברים המתחדשים ע״כ אל תבטח במשענת קגה רצוץ. הוא הזמן. אשר אם
 יסמךאיש עליו יבא בכפו ונקבה. ולא יעלה בידך כ״א החרטה בלא עתה. ויהי׳ מעות לא
 יוכל לתקון. וזכור את בוראך בימי בחורותיך. ותהיי תמיד מוכן ליום ׳הכסא. כי אס אתה
 בחייסיחייתך. הלא תדע־כי חייתך אפשרי. אבל מיתתך הכרחי. והמות מרחף על
 זקנים ־ונערים יחדיו. י כי לא ידע אדפ את עתו. ובכל ימי חייו יש לו ״ללחום מלחמת

י היצר  ׳ ׳ •
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 [א] ומה יסה מאמר הסכם ע״ס [קהלת ט׳] בכל עס יהיו בגדיך לבנים כו׳. ינשל
יסע לדרך אם הוא נוסע במרכבה וסוסי׳ אשר לו.-אין לו למהרא״ע רק בעת׳ אשר *אבה נ  לה
 לנסוע יצוה את משרתיו לאסור מרכבתו. לא כן•• מי שאין לו מרכבה וסוסי׳ רק עומד ומצפה
 על הזדמנות. מוכרח לעמוד על פרשת דרכים ותרמילו בידו נכון ומזומן. כי אולי תעבור
 עגלה . ימדי עברה יוכל לנסוע. כן האדם אין בידו לבחור לעצמו זמן על המיתה. רק בהכרח
 יעשה הנסיעה הזאת בבוא העגלה. וא״כ הוא מוכרח להיות תמיד נכון ומוכן לנסיעה. יזהו
 בכל עת יהיו בגדיך לבנים. וזהו ג״כ מ׳ש [שם זי] טוב ללכת־•אל בית אבל מלכתי^אלבית
׳ יהסי יתן אל לבו דע כי אם אמנם יעקב אבינו •ע״ס התפלל על חולשה . •כד, שיהז׳ ו  המשתה כ
 פנאי וזמן לעשות תשובה ולעשות חשבון עם נפשו. אמנם אלינו ראוי לעשות חשבון גם־ בהיות
 האדם בריא וחזק. משל לאורחים באו למלון. העשירים• נפנו אל אכילה ושתי׳. הדל שבהם
 נפנה לעשות לעצמי מקום מוכן לשכיבה. ושאלו לו ־ מה ראית להקדיי עצמך לבקש לך מנוס
 טרם ישכבו הסוהרים כלס. השיב ואמר הסוחרים יש עמהם כריס וכסתות ומצעות. וכרנע
ס • לא כן אני הדל. וזהו והחי יתן אל לבו. גס כהיותו איש מי־ ה  יהיה הכל מוכן ל
 ובריא. וזהו ןןי לן דמימנן כוי ה׳ תורה והימצוה דמגני עלן. ר״ל לכן יש לדאוג נכלמת־::
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 היצר. כי ענינו בעוה״ז כהעובר במים. לקראת מריצת המיס. אם ירגיע מעט מעבודתו
 לא זאת שלא יגיע הלאה לסגיו אבל עוד בהיסך כי טבע מרוצת המים יהדסוהו אחור
 כן אם האדם לא יתן את לבו לעמוד גגד יצרי הלב ביד חזקה להפריע תאותו. יפול
 בעבטיט עד ישרוק לו המות. ואתה בעוה״ז רק כאורח גטה ללון. ועילת כל העילות
 לא הביא אותך בעולם זה להשתקע בו. כי אם לגור בארץ באת. לנסותך בגםיוגות
 אשר אין מציאותם בלתי בעולם השפל הזה. ואל תחשבהו לגוה שאגן. כי השקט לא
 תוכל עד כלות המלאכה אשר עליך בימי היי הבלך. כי אדם לעמל יולד. אז יאמרו
 לך רבה צבאיך וצא. ואיך תהי׳ חסר לב כ״כ להיות קובע דירה פה בארץ ההיים להתמהמה
 ולהשתעשע בהמון הבלי׳. כי ימי שגי מגוריך מעט ורעים. אבל תהי׳ פוסע על שגי הסעיסי׳
 השמחה בםגיך והאבל בלבבך. החיים על לשוגך והמות ברעיוגך. בחון גא ולך ותחסש
 בעולם זה דבר מתקיים גצחי אם תמצא. אף כי אתה גוצר מטפה סרוחה עצב גבזה
 חלוש מכל הדברים אשר עיגיך רואות. והיה לזכרון בין עיגיך מאמר חכמיגו דל במד׳
 (לי׳ ויחי) ימיגו כצל עובר. לא כצלו של כותל או צלו של אילן. אלא כצלו של
 עוף בשעה שהוא עף . באור דבריהם דע כי חיי האדם גם אם יאריך ימים ושנים אינם
 אצלו בלתי כצל עוף בשעה שהוא עף. משל אל עגי בא אל עשיר שיתן לו הלואד,
 מאה סלעים. והוא ישלם לו בכל שבוע דיגר אהד. ובתוכם יעלה לו גם דוהים. כך

 וכך
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 [ב] וכבל אמלו חכמינו ז״ל [אבות ג׳] הכל נחון בעלבון ומצודה פליסה על כלהחייס
 החנות פתוחה כו׳ וכל הרוצה ללות יבוא וילוה כלומל מי שיאמר בלבו אקח בהלואה. ואח״כ
 אשלם. אחזור בתשובה. דע כי שקר הוא. כי כל הרוצה ללות יבוא וילוה גם אח*כ . ילוה
p ויחזור וילוה. כמאמר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשית תשובה. וזהו מאמר [משלי 
 בני אם ערבת לרעך ובמדרש |ש״ר כ׳׳ז] זה הקב׳׳ה כדי׳א רעך ורע אביך אל תעזוב. והכוונה
 בזה לאמר אס ערגת לרעך שיש להקב׳׳ה משכונך. כמאמר אשר בידו נפש כל חי. תקעת
 לזר כפך . הוא היצה״ר אשר נתת לו יד ללכת בעצתו. ולא תחשוב על הקב״ה שהוא בע״ק
 אשר לא יתן עיניו כיכ על חובות קטנות. כאשר יזדמן בבני אדם !לבלתי לעשות חשבון על
 דינר אחד. כן לא יעלה לחשבון עבירה קטנה. דע כי לא כן הדבר . כי נוקשת גם באמרי
 פיך. כמאמר רז״ל [יומא י׳׳ט ב׳] השח שיחת חולין עובר בעשה . ובזה נלכדת באמרי פיך כי
. כלומר ראה להקדיש י . לכן עשה זאת איפוא בני והנצל כו ת ע  הדבור הולך מאליו גם בלא ד
 עצמך לברוח ולהנצל מידו. כי אס תתאחר תהיי נלכד בכל פעם יותר ויותר . וזהו הכל נתוי
 בערבון. ר״ל חטאי׳ קטנים וגדולי׳. כי גם פרוטות מצטרפות לחשבון גדול. החנות פתיחיל
 והסנוני מקיף וכל הרוצה ללות יבוא וילדה עוד גם אח״כ. וכניל. וכי תאמר הלא יש לפני
 זמן ארוך ונעת קץ שבעים שנה אז אשתדל לפרוע הקפותי. לזה אמר והגבאין מחזירין תדיל
 בכל יום לזקנים גס לנערים. וגם כ׳ בכל חובות אשר האדם חייב אס אין לו פטור מלשלס
 אבל בזה זנפרעי׳ מן האדם. כלומר מעצמו ובשרו . מגופו ונפשו. וכי תחשוב כי את אשל
 לוה שוגג אינו צריך לשלם. אמר מדעתו ושלא מדעתו. וכי ישאלך לבנך מדוע יאריך הקב״ה
 כ״כ זמן הפרעון . ה״ לו לשלם מיד והי׳ זה סבת היראה . משא״כ עתה . כמאמר [חהליס
[ נעשס  יו־ד] על מה כאז רשע אלקיס אמר בלבו לא תדרוש . וכמאמר ן קהלת ה,] אסל א,
 פתגם מעשה הרעה מהרה ע׳כ מלא לב בני אדס לעשות לע . לזה אמר והדין דין אמת והכל
 מתוקן לסעודה. כי אם הי׳ השכר והעונש נגלה הי׳ הטבע מסיע לעבוד את ל׳. ומדוע יהי'
 שכל העובד גדול כ״כ. הלא בכי אדם עומדים כל הלילה על המשמר לשמור העיר בעת הקלס
 הנורא!ושכר0 דבר מועט . והיושב בבהמיד ולומד תורה בנחת יזכה לרב טוב הצפון . לכל
 הוא ית׳ עצתו אמונה להעלים כל זה מבני אדם למען תשאר הבחירה בידם . והמה מתוקניש
 לסעודה . וזהו מאמר (אבות 3׳) והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה . וכי תאמר ומה השמיענו
 זה . אס לבו׳׳ד עושים כך מכש׳כ אליו ית׳. לזה אמר שאין אחה יודע ואין אחה מרגיש מתן
 שכלן של מצות . לכן דואג איי עליך בעבור היות ו ענין נעלם . ואין העינים רואות לא גמול
 המצות ולא עונש העבירות ועצתי להועילך בזה הוי מחשב הפסל מלוה כנגל שכרה . ושכל־

. ן מ . ו ׳ ו  המגילה נ



 שער פרקו ן דןיראה
 ובך פרוטות דוחים . והשאר על הקרן. והעשיר לא האזין ולא הקשיב! לדבריו.
 ושאלוהו על עילת הדבר אחרי היותו בטוח שישלפ לו באופן זה וגפ ריוח יתרבה יהיה
. השיב ואמר אתם חשבתם כי הוא יתן לי בעד הצי דינר דיגר שלם. לא בן הדברים  לו
 כי ככה הוא עושה לי. בעד מאה סלע יתן לי דינר אחד. ועילת הדבר. אחר אשר
 לא יסלק לי כ״א דינר דינר. הנה כל- דינר אשר יתן לי יכלה טרם בוא השני. ולא
 אוכל לשאת ׳ולתת בזה. א״כ כל סילוקו אינו נחשב בעיני כ״א לדינר אחד. כן הדבר
 בענין חיי האדם . כי אם היו ימי האדם מסולקיפ לו ע״פ ידיעה׳וידע האדם כמה יהיה.
 אז היו נחשבים למספר שלם. כמה שהם. כי ׳האדם היי נהנה מידיעתו בהיותו,המעותד
 לו. אבל עתה ־אשר אין גותגים לאדם מחייו בלתי רגעים.• רגעי אהד רגע . הנה אין
 אל האדם• רק הרגע אשר הוא בה עתה. כי העבר איגגו. והעתיד פן לא יבואגו. וההווה
 אשר בין תעבר והעתיד איגו רק רגע. אשר המשורר ע״ה אמר ע״ז(חהלים ל״נו) הנה
 טפחות׳ נתת ימי ותלדי כאין נגדך. זה שביארו ז״ל כמאמר ימיגו כצל עובר. לא כצלו
 של כותל או כצילו של אילן. כי אותו צל עומד כמה שעות. רק כצלו של עוף כשעה
. עושה בכל׳רגע צל חדש. וראשון ראשון נעקר ואיננו׳[וכבר כתבנו דבריפ  שהוא עף
 כאלה בספר עין המים ע״ש כהמתקת דבריי] ומה גכבד בזה דברי המשורר ע׳ה גההלי׳ הס)
 הודיעני ד׳ קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה הדל אגי. אשר המפרשים דל לא ביארו
 עוד על נכון מאמר אדעה מה חדל אני. אמנם עגין שאלת דהע״ה היה ע״ד משל לאיש
ייפ היה שותף במו״מ עם עשיר גדול מפני בקיאותו במסחרים יותר ממנו. וכםעתו  תי
 צרתו היא אשתו העניה שיקנה לה תכשיטין כמשפט אשת העשיר לאמר הלא שותפו
. כי היא לא ידעה שאין לבעלה בהנות זה רק עשירית ימן הריוה׳. והיא הקניטה  אתה
 אותו ותבך עליו לאמר הלא שותף אתה . ויש לך חנות מלאה סחורה•. ראה נא אשת
 שותפך איך היא טקושטת בתכשיטים רביפ. ואני עלובה ושפלה בעיניך. ויהי למהר
 בבואו אל החנות ויאטר אל הכירו העשיר בוא ונחלוק ונעשה חשבון בינינו. ־ ויתפלא
 מאד עליו לאמרי מה ראית היום הזה לעשות עמי חשבון. ויען העני ויאמר דע ידידי כי
 מה אשר אדרוש מעמך לעשות חשבון. לא למען דעת כמה יש לי. רק לידע ולהודיע
 כמה אין לי. תעמוד נא אשתי המרשעת על החשבון הזה ועיניה תראינה ואזני־ תקשבנה
 כי סהודה־ זאת אינה שלי וזאת אינה שלי ולא תחשוב בנפשה שקר. הנמשל. כי
 האדם בראותו את עצמו בעוה״ז איש חי חייפ הבלתי קצוביס לו בזמן. והארץ לעולם
 עומדת. בא אליו היצה׳יר ומסית אותו לחטאים ולעונות. לאמר עוד רבות בשנים אשר
 תחיי. ואז תקח מועד לפרוע הקפותיך. והוא מטעה אותו בשנים שלא יהיה לו חיים
 בימים ההם. לזה בקש ואמר הודיעני ד׳ קצי ומדת ימי מה היא. לא למען אדע׳ כמה
. וזהו אדעה  יש לי. רק למען אדע מה שאין לי. ולא יטה אותי יצרי במה שאינו שלי

t מה הדל אני. הזמן הנמנע ממני 

 פרק שביעי
ד כחיי אחת ביראה הכוללת' כל פרטי בני אדם . להיות יירא והרד מפני חמת המציק ו  ע
 .אשר כונן להשחית . הוא היצר הטומן רשת לרגלי האדם. כאשר ספרו יזיל על

 חכם **חד פגע באנשי הצבא בשובם מן המלחמה. הולכים בשמחה ובטוב לביני כביר
 מצאי׳ ידם מן השלל . אמר להם שבתם מן המלחמה הקטנה . הכינו עצמיכ״ם אל
ו מאתו להגיד להם איזה מלחמה יש לפניהם . אמר להם מלחמת . שאל ה ל ו ד ג  הטלממה ה
 היצר. והרכה בתוכחה על אשר לא שמים לב לדאוג על זה . (א) ראה גם ראה אס

 היית
 שיורי המרות

 (א) ובגמרא ביב פיס ע״כ יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם כו»
 משל לסוחל נסע ללייפציג . ובללך בא אל בית אכסני׳ עם העגלות אשל לו בכבול גלול ,
 הסוסים מזוייכים בזגיס ופעמוניס ומיני מתכות ונחושת קלל. והבעה״יב עשה לו כבוד ]
 ויעש י לפניו סעודה הגונה״כמשפט . והשכים בבוקר ושאלי מה שהוא' חייב. וישלם ויסע
 לדרכו". אח׳כ בא ג״כ אחד עם עגלה יפיפיה ברעם ולעש מהזגיס ומלובש בגדי כבוד כעשיר

 גדול



 שער פרק * היראה
 היית הילך בדרך בעגלות טעינות סחורה הרבה. ואין איש עמך רק אתה לבדך. ובאמצע
 הדרך תשמע אשר שמה נהרגו כמה אנשים סוחרים ונאבדו הם וכל אשר להם. ואתה
 ההכרח לך לנסוע הלאה על דרך מסוכן זה הלא באין ספק פלצות יאחזוך. חיל ורעדה
 יבהילוך . ואם על זה פקחת עיניך ותתבונן בנפשך הלא מה אשר בידך הבל וריק .
 וגם אם לא ירשך זה ותנצל מכף מעול וחומץ העומד על הפרק להכרית כל עובר אורח
 הלא עי׳׳ז לא תקה את הרכוש הזה עמך אל מקומך . כי אם אשר יצא ממעיך הוא
 ירשך . ואולי שונאיך המבקשים להדוף אותך ממצבך. המה ירויון מדשן ביתך ונחל
 עדניך . ואם היית נלכד ביר הרוצח . הלא אלקיס יבקש את נפשך להחיותה . ואולי
 הרוצח ירע לעצמו יותר מאשר יעשה עמך . ואילי עוד יסבב לך הצלחתך כמאמר אתש
 חשבתם עלי רעה אלקים השבה לטובה. גם אולי לא יתאכזר עליך כי יהיה עליך חוט
 של הסד מאת האלקים ית׳ כמו שהיה בפגישת יעקב בעשו אחיו. ואם על הקקיון הזה
 הסת אשר בין לילה היה ובין לילה אבד . וחסת וחמלת ופחדת על אפשרית אבדתו
 ממך . ואיך לא שמת לבך לחום על נפשך היקרה. מרגגיתא טבא . חצובה ממקיס
 גבוה . חלק אלק ממעל ואיך לא פחדת בראותך עצמך נמצא מאפשרי המציאות להשגת
 תכלית רחוק. בי רב ממך הדרך . כםליצתם ז״ל (כחובות ס״ז בי) אורהא רהיקא וזוודא
 קלילא . ובידך הון עתק. אחר אשר מפתחות של כל העולמות בידך מסורים . לגתוש
 ולנתרן לבנות ולנטוע. כמאמר (לברים לירד) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת
 הטיב כר וט^אך אכזרי עומד לנגדך וחרבו שלופה בידו להטותן־ מן הדרך ואתה יחיד
 בודד וגלמוד. אין איש אתך ללחום מלחמתך כמאמר (אבות) אם אין אני לי מי לי ״
 ואין לך בח לעמוד גגדו כי אם בצעקה ודאגה בתפלה ותחנונים עד אשר מעס ד׳ צבאות
 תפקד ברעם וסופה וסערה ולהב אש אוכלה להעמידך בקרן אור תורה כמאמר (קדישיי
 ליב) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ואלמלא הקב״ה עוזרי לא יפיל לי • ועתו•
 נפשי המסכלת . מהאמת נעדרת . אש*:לרעות לא אנס לך. כי בהס תרגלת מנעוריך \
. ונאמר (שם סט) טבעתי ביון מצולה ואי.'  במאמר (פסלים נא) ובחטא יחמתני אמי
 מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני. לכן נפשי שפכי לבך כמים. האנה בשברוי
 מתנים . כי לקית בכפלים . שברך גדול כים . ולבך בריא אולם. מאד מאד תזעק
 בחבליך על כי טחו מראית עיניך. ואזור בנבר חלציך ללחום מלחמתך גגד דוב אורכ
 הנמזג ברוחך ומשותף בנסשך וימשול עליך ומחבל כרמך מדעתך ושלא מדעתך.
 (ב) צופה ומביט רק להדסך ממעמדך. להרוס קיומך. להדיחך ממחנך . להשניאך בעיני
 אדוניך . הוא אביך קנך. המבקש את נפשך לעטרה ולחדירה ולהתפאר בה להאכילן-
'  מלחם אבירים. להדרה מזיו הדרו. להעלותה מעלה ממעל לכוכבי אל . לולי כעס אויכ

 אנור
 שיורי המרות

 גלול ותרץ האשה ותמהר להכין כמס מאכלים . והציעה לו מטה בכרים וכסתות. ויהי בליל,-
 קם האיש הזה ממשכבו וגנב והריק כל התיבות ויעיווס על מרכבו ויברח . ויאמר הבעה*5
ה ו  עתה למי אאמין. ואת מי אכיל. ויתייעצו ויעשו סימן ביניהם . כאשר יבוא אורח ויצ
ס ע  להכין לו מאכלים ובתוך כך יריץ אל החצר להשגיח על העגל׳ וכן באמצע אכילתו יליז בכל ס
 וימשש באמתחתו ובסחורתי . זה סוחר הוא . לא גנב. ואם לא יחוש עלזה . גנב הוא אין
ל . ואס א ג ו ה ת • ו ו צ מ ה ו ר ו ה ת י  באמתחתי מאומה . כן האדם בא אל עולם זה לקנות ספי
 לא יחשוב כל רגע לשמור א״ע מגניבת היצר הגונב דעתו להוליכו בתוהו לא דרך . ידאי

 כי אדם זה הוא עצמו גני . וחוטא כל ימיו וגונב דעת הבריות . וזהו בואו ונחשוב יכו׳
 (ב) וכבר כתב החסיד ז״ל בחרה (שער ה׳ פרק הי) בן אדם לאיי לך לדעת כי הםוטא
 הגדול שיש לך בעילם הוא יצרך כו׳ . ואתה מ תעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך כו׳ והוא
t מורה אותך בחצים הממיתים לשרשך מארן חיים כו׳ ואס תהיה נזהר ממנו תנצל ותיילט 
'י ייאינ^  עכ״ל. אשי־ מניעם זה אמרו רדל (ברכות ה׳) לעולם ירגיז אדם יצ״נו על ילה
ן כ  לעולם מורה כי אף אמנם כי נדמה בעיניו שהיצר אינו אויב לי ולא מבקש רעתו. ואי
 מפתהו לנוס חטא . ידע שזה שקר. כמאמר (בראש־ת) הלא אס,תטיב שאת . רי׳ל אין לך
ת  דרך ממוצע כלל. רק או אם תטיב תקבל שכר . או אס לא תטיב תדע בטח כי לפתח חטא

 רובץ



י פרק ו ח היראה לב  שער י
 אצור היא ילהט החרב נוקמת נקם בריות. ויש לאל ידו לעשות עמך רע. אבל אלקי
 אביך אמר אליך יראה נתתי לפניך את החיים כר ובחרת בחיים כר . ואמר (ישעיה ג)
 אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם הרב תאוכלו כי סי ד׳ דכר .
. כי אם  ואל תהיה ככסיל טתעבר ובוטח על הטלת הבורא בי הוא מרחם על הבריות .
 כה תעשה לטהר רעיונך מרעיונות ודאגות על קניני עוה״ז אשר אינם בידך . ותמלא
 לבבך יראה ואימה מפחד ד׳ והדר גאונו. ותפחוד תמיד מהאויב העומד לנגדך רק לשטן
. מטיט היון .  לך . ושפכי כמים לבך נוכח פגי ד׳ להצילך מסח יקוש. מבור שחת
 ואת אשר בכחך לעשות עשה. (נ) והיראה הזאת נוהגת בכל אדם כי אין לך אדם שאין
. ואין לך שעה שאין היצר שולט בו. כי האדם גס כי יתגדל ויתחכם ו  יצה״ר שולט ב
 ויתעטר במעשיפ טוביפ ראוי אליו לפחוד מיצרו כאשר בתהלה . כי לא יעזבהו ולא
 ירף ממנו גם עד זקנה ושיבה . כמאמר אל תאמין בעצמך עד יום מותך . וכבר ידעגו
 כי יוחנן יכהן גדול שימש בכהוגה נתלה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי. א״כ ראה
 ובחון •מה מאד עמקו תחבולות היצר על האדם. כי הוא צופה ומביט מראשית האדם
.ואת כל צעדיו יספור ועד יום מותו יחכה לו להפילו ברשתו.  עד־אחריתו להומו ולאבדו
 ללכוד אותו במצודתו. ולא תאמין במה אשר יבטיחך לבך לאמר שלום יהיה לי כמו
. הלא דכא הוא דאמר  שגאמר (משלי עז) ברצות ר׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו
 (ברכות ס׳א ב,) כגון אגא ביגוגי. והיראה הזאת ראויה אל כל כתות בגי אדם הקטנים
 והגדולים וטובים חסידים׳ ואגשי מעשה. אשר עליהם יארוב היצר בהשתדלות היותר
 גדולה ; כמו שאמר״אביי על.מאמר כי הגדיל לעשות . ובתיה יותר מכלם (סוכה כ״ב
 אי) זבן אמרו (שם) כל ־הגדול מהיבירו יצרו גדול הימנו. לבן שיתי כליל צלך להצילך

 מכף האורב אשר יארוב לנפשך . וד׳ יחיה יבכסלך.

 פרק #מיני
ע כי• כמו שאין איש מאישי בגי אדם בטוח בעצמו מפגיעת היצר בו. ואין יום מימי  ד
 חייו, ולא רגע מרגעיו שלא יוכל ללכוד אותו ברשתו׳ בהתעלם ממגו כי דוב אורב

 שיורי מדות י
 רובץ . הוא היצה״ל סומל ומשמל לך כי מיל כאשל תתעלם משמירמך ממנו . יכנוס אליך
 ויסעיאך כי אליך תשוקתו ללחום עמך ולהפילך . אבל אם תתעורל אתה עליו ומזדיין

.  לנגדו נתמידות להרגיז היצ״ט עליו אז ואתה ממשול בו
 (ג) ומה יקרו לי בזה דברי פי החכם מכל אדם ע״ה (משלי י״ד) יש דרך ישר לפני
 איש״ואחריתה דרכי מות . והדבר פלא . שלא ביאר איזהו הדרך הזה . אבל דע כי כבר
 נאמל (איוב ־ה׳) כי אדם לעמל יולד . וחז״ל אמרו (אבות) כל תוכה שאין עמה מלאכה כר
 הורו בזה כי האדם אשר יראת די נגד פניו הנה כל הימים אשל הוא חי הוא לק בעמל
 ויגיעה .. כי יש הולך כספינה מלמעלה למעה . ויש הולך מלמעה למעלה . וההבדל כי ההולך
 מלמעלה למעה . אינו צריך •לייגע א״ע להמשיך הספינה בי גם מעצמה מלך בכס מרוצת
 המים כי ילפתי ארסומ דרכם . אמנם ההולך מלמטה למעלה . נגד מרוצת המים . הוא
 צל? ליגיעה גדולה כל רגע ורגע . כי אס ילף ידו מעט קט תלך הספינה לאמור . כן
 צריך האדם להתעמל בתמידות ולעולם ירגיז אדם יציט על יצהיר . ולא יניח ידו גס רגע .
 וזהו כל.מילה שאין עמה מלאכה כו׳ . כי בלא,מלאכה ויגיעה לא זאת שלא יגיע אל מה
ה שאמר יש דרך ישר לפני איש . ר״ל אמת כי יש דרך ישר ז  שלפניו .אבל עול ירד לאסור .
 לפני איש להליך במשרים בלא יגיעה. אבל ואחריתה דרכי מות. לכן אשרי מי שיאחז בדרך
 השני,להלוך נגד• טבע יצרו . מלמטה למעלה הנה* נגד ד,.. דרכו לאור באור החיים . וכבר
 כתבנו מכים כאלה נספר שמן המור בבאור מאמר ״(קהלת צו׳) כל אשר שמצא ידך לעשות
 בכוחך עשה.. כי אין מעשה וחשבון ודעת ושכמה בשאול יאשר אתה הולך שמה . ר״ל כי
ק הסייס ולמות לשחת .אין מהצורך אל האדם לעשות לזה דבר כי מבלעדי מעשהו  להשלים ז
 יהיה הלבל באין ספק • גלי שום חכמה והשתללות . כי יתום חייהו בהכלמ וימות ויהיה מובל

 לקבל . לכן כל אשל תמצא ידך לעשות גכסך זאת עשה .



 #ער פרק ה 1ןיראה
 לו בתמידות. כן אין דבר מהדברים מובטח מפגיעת היצר. ולא תחשוב כי אין היצר
 שליט באדם כ״א לתת לפניו מכשול עוני. להחטיא אדם בדברי עונות. לא כן הדברי׳,
ס  כי כמו אשר ביד היצר להשחית נפשך ע״י עבירה. כן יש בכחו להכשיל אותך ע
 דבר מצוד, מן המצות. באור זה. כי עניני בני אדם מתחלקים לכמה סוגים . מהם דבריס
 המיוחדים להחיות הגופות או להפסידם ולהמיתם . כמו עניני אכילה ושתיה . כאשד
 יאכל האדם את הראוי לו ימצא חיים. וכאשר יאכל מן הדברים המיוחדים להזיק או
 להמית. ישחית נפשו. ועל דרך הזה נ״כ יש בחיי הנפשות. מצות עשה ול״ת המקיימות
 הנפשות לחיי עולם . והעובר עליהן מאבד טובה הרבה ומפסיד הווייתן וקיומן הנצחי,
 אכן דע כי גם הדברים המשלימים הגופות להמשיך החיים והמציאות נם המה יפיקו תועלת
 האדם אך אם ישמור חק הראוי והשיעור הראוי אליהם אז רב תבואות בכה כל דכר
. אבל אם האדם ישגה בהם ברוב אולתו. לבלתי עשית  בבחיגתו וסגולתו המיוחדת לו
 ככל חקרת הדברים בשיעוריהם וזמגיהם כמשפט הראוי אל איכותם וכמותם ועתותס .
 הלא יבגדו בו. ויפעלו פעולות הפכיות. כאשר עינינו רואות כי גם המאכלים הטוביש
 ממיתים נ:ני אדם אם היא אכילה שאינה ראויה לפי הזמן או המקום או האדם . ולהיסך
 יהיה בקחתו מן הסמים הממיתים עיי עשותו אותפ בתיקון הראוי כסי החקים הנודעים
 בחכמת הרפואה . כן וכן יזדמן אל האדם בענינים המשלימים הנפשות. והמסםידים
 והמשחיתים את זיו תפארתה . כי כל מצוד, יש לה חק וזמן . מוגבלת בכמותה ואיכותה
 וכוונתה . ובאדפ כאשר ישמור את חקו הראוי לעגין מן העגיגיפ. יפעול פעולתו.
 ותתעלה ותתקדש נפשו ונשמתו. אבל אם יבנוד ויתעלם משמור הק הראוי אל המצוד,,
 הלא יהפך המצור, לעבירה. כמאמר (איוב ב׳) ויהי היום ויבואו בני האלקיפ להתיצכ
ס  על ד ויבוא גם השטן בתוכם. ר״ל בתוך עדת המזכירים זכות העושים מצות בא ג
 השטן בתוכס ואומר הלא לא מצוד, היא רק עבירה גדולה. וכמאמר (קהלת ג) במקוש
ר ש  הצדק שמה הרשע . ר״ל גם במעשי המצות משותף הלק הרשע . (א) והחקים ההם א
 אל מעשי המצות מהם מבוארים בתורה שבכתב. ומהם בתורה שבע״ם . ומהם התלוייס

 בשכל
 שיורי המדות

 (א) וכמה יורה ע״ז מאמר (ויקרא כ״ו) אס בסקותי תלכו כוי ונתתי גשמיכם בעתם כו•
 באור זה כי כבר אמרנו לפניך כי גס בדברים המשלימים הגופות יש חקיס ואופנים ותנאי 0
ב ל נ נ  ידועים איך וכמה ומתי . כי אם תאכל בשר בזמן הראוי ומקום הראוי ושיעור הראוי אז י
 לך ותהיה בריא אולם . דשן ושמן . ובשנותו תנאי אחד מן התנאי׳ . אם בכמות ואםבאיכו-
י  ישבב לעצמויחולי או ימות .־וכן המו״מ אס ׳יעסוק במו״מ כפי ערכו ואיכותו וכפי זמן הראו
,  לזה ירויח ויצליח. ואס ישנה חק אחד יפסל מה שבידו . ומאלה תקח משל על כל עניכ
 עוה׳׳ז . ממה שאתה קם מזה עצמו אתה נופל. בהשתנות רק לבר אחל מן התנאי' הנאיח״
 כאמרם ז״ל (ב׳׳ר ע׳) נווב זה מלאך החיים מאל זה מלאך המות . היינו כי כל הפעילות א,ו'

ק נ  הממשיכים החיים והמשבביס המות ישבו ילכו על מאזני משפע משמרת ההנהגה. וגס כי א
 לא נלע מה משיעור ההנהגה . עכ׳׳ז בלרך כלל מסרה התורה הקלושה אלינו שיעיל מוגביג
iy  לאמר כי ראוי לאלם להזהר בעצמו לבקש מה שיספיק לו בכל עניניו בשיעור טוב לבל. ,
ת • כן יאוי אל האלס ו מ ה ע ו ר ! ה י 7 * ו י ה ת י כ י ל ת ו ש מ ו ר ב ל ו נ י י י * ה א ג מ ו י ט ח  לילי^ א
 שלא לשקול ושלא לבקש רק את הטוב לבל . זה שרמזו לנו זיל טוב זה מלאך הסייס . 'מאד
 י־״ל כאשר יבקש מותרות ושיהי׳ לו טוב מאל זה שליח אל המות. וכמו אשר בעניני הגופות
 החיים והמות מוצאם ומובאס ממקום אחל . היינו בשנותו חק מן הלרכים המסוייגים להנהגתו
 כן בעניני המצות חיי הנפשות כלולים בהם ב׳ הקצוות הנ׳׳ל. כי כל מצוה יש לה סקים וליניס
 באיכות עשייתה וזמן עשייתה והכוונה והמחשבה הנאותה אליה כמו תפלין אם יםקיי 3ליילוד
 הלכותיה וכל פרטיה ודקדוקיה לכל סקופיה ללעת איכות עשייתם וזמן הנחתם . והמחשבי.
ם גכווכמ א  הראויה אליהם • ימשוך לעצמו החיים ובשנוחו חק מחקי המצות . אס במעשה ו
\  שלא לשמה וכדומה מן השינויים . ישיג ממנה ההיפך . אמנם דע כי השוגים ותעים מדרך ר
מ  יתחלקו לב׳ סוגים י או שיהי׳ חובק את ידיו לבלתי עשות שוס מצוה מהמצות או שיעןן
w

ס   המצות אגל ישנה את סקס ומשפטם בשינויים ושלושים והקב׳ה כמעשה ידיהם יתן לה
 ויעניש©



ה ־ היראה' לג ק ר  שער •ד פ
 בשכל והבנת העושה . כמו שנתנו החכמים ז״ל כלל על-זה״ואמרו (ברכוה יי*"לעולם
 יהא אדם ערום ביראה . כי פרטי חקי המצות המד, ענינים עמוקים ונשגבים. עד״כיחז״ל
 אמרו(הוריות י״ב) גדולה עבירה לשמה יכו׳. לכן אחי הזהר בעצמך להיות פקוח עיניס
 בעשותך מצוד, מהמצות ולא תאמר כי נכון לבך בטוח כי מגדול עוז מעוזך ומשגבך.
 ויצרך הרע כבר השלכת אחרי גיוך. וכבר עשית לך גדר מזה וגדר מזה . דע כי גם שם
 יש לאל ידו להיםילך בחבלו. כי לא ירף ממך כל ימי היותך על האדמה." הוא שאמרו
. כי מאמר פותחים ו  חדל (יומא ליס ב) הבא לטמא פותהין לו . ולא אמרו מניחים ל
 יתכן כעגין שהיה יסגור ומסוגר . ובעגין זה אין סוגר ואין פותח. ומדוע׳ אמר פותחים
. אבל הבנת הדבר כך הוא . כי בנין נדול הנעשה קטוגיות קטוגיות. וחדריו חדר לפגים ו  ל
 מן החדר. וטבל הדד• בפ״ע יש פתה לצאת בו להוץ. אז נם הנכנס בו חדר לפגיפ מן
 החדר אס יאבה לצאת מן החדר הפנימי לחוץ. פותחים לו גם שמה לצאת החוצה . כן
 הדברים אמורים בעגיגינו. כי גם האוהז בעסק מצור, אשר היא מעולם שכלו טהור ומבדלת
 אותו' מן הטמאה הנה פתה פתוה לפניו לחוץ להניחו על אופן שיוכל לחטוא ולבוא
. כי פותחים לו אופן אשר בה יפעול פעולתו ו  לידי טומאה . וזהו מאמר פיתחים ל
 ע״ד רע. והוא אך בהשתנות סרטי ההקים אשר בהק המצוד,. — ע״כ בן אדם ראה
 ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר המד אלקים . תשגיח מן החלונות תציץ מיחרכים
 בכל פרט ובכל חלק י מחלקי המצוד, אם הוא כסי ההקים המקובלים אצלנו והיה ערום
 ביראה. הן זאת היתד, תפלת דהעיה(סהליס קיט) אל תשגגי ממצותיך . ר׳׳ל'שלא יזלמן
 לו שגיאה ממעשה המצוד. עצמה לעשותה בהעדר החק הראוי אליה.• או ראוי באמת
 כעת לבטלה •מפני מצוד, אחרת אשר באה לידו ולקיים שניהם* אי אפשר אם׳ לפי הזמן
 או איכות גופו ומקומו. כלל הדבר כל צעדיך תספור. ומעגל רגליך תשקול בפלפ ומאזני
 צדק •ותשניח בדבר אשר תיבחור אתה אולי עצת היצר היא להחטיאך להטותך" הדרך לא
 טוב. כי הוא *משגה עור בדרך אשר היוא הולך. יפרוש מכמרתו עלי נתיב הישר לפגי
 איש ללכוד'אותו בחרמו. ויורהו ויאמר• לו דברים כדבריי היצר הטוב. ויתן שמחה בלבו
. מצוד, גדולה עשיתי. ונסשו תגיל בד בקדוש ישראל ד ר ב  לאטד האח הקימותי ד
 תתהלל . ולא יודע כי בעמקי שאול הוריד חייתו. אלה אזכרה ואשפכה עלי •נפשי .
 בשלוה מראדך בלאדן ספרים ומנחה אל חזקיהו. ויבוא ישעיה ןיאמר אליו' מה ראו
 בביתך. ויאמר חזקיהו(ישעיה לט) את כל אשר בביתי ראו לא היה דבר אשר לא
 הראיתים באוצרותי. ועלינו להאמין בחזקיה שכל 'מעשיו היו לש״ש. כמה שידענו
 צדקתו ותמימותו. שאמר (שם לס) זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב
 שלפ כוי. גפ ראה דאינו נודל שמחתו עד שאמר והרחיב הדבור לפני הנביא בדברים
 כפולים ומלות שוגות. את כל אשר 'בביתי ראו . י לא היה דבר אשר לא הראיתים
 באוצרותי. ואנחנו הלא ׳עינינו' רואות כי כל זה היתד, עצת היצר והתחכמותו. עד שאמר
 לו הנביא שמע דבר ד׳ צבאות הנה ימ.יפ באיפ ונשא כל אשר בביתך כר. ומבניך אשר

 יצאו
 שיורי המרות

 ויענישס ג״כ בעונשים מתחלפים כי כאשר הוא ית׳, מאה בבני אדם שאינם עושים כל מאומה
 מן הטוב ._גם הקב״ה יעשה כן ויקפוץ ידו לבלתי לתת שפעתו כל מאומה . כמאמר ועצר
.  את השמים ולא יהיה מטר . וכאשר יעשו המצות אבל ישנו השקים . גם הוא ית׳ יעשה קי
 יתן מטל על הארץ'אבל לא בעת הראוי ולא במקום הראוי. ויהי המטר עוד סבה להפסיד
 הצמסיס : ילקלקל התבואות והפירוש.ולשנות את טעמם ויתקיים בהם מאמל (ויקלא כ״ו)
. הוא שאמרהנניא (ישעי׳ כ״ד) והארץ הנפה תחת יושביה כי עברו ׳  וזרעתם צליק זרעכם כו
 מורות חלפו חק הפרו ברית עולם . המליץ על הארץ מאמר חנפה . לאמר כי תעשה משפטה
ו והארץ חנפה ? ז  כמשפט המונף • אשר לפי הנראה לעין היא ברכה . ובאמת היא קללה ו
 תחת יושביה . יען כי עברו תודות . שלא למדי . ועי׳׳כ חלפו חק . יעשו מצות אשל כפי

 הנראה היא מצוה ובאמת היא עבירה . ועי״כ הפרו ברית עולם. כי כולם ישנו את סקס
 וזיהו אם בשוקתי מלכו י שתהיו״ עמלים בתוכה. ועי״כ ואת מצותי תשמורו אז ונתתי גשמיכם

ס 5כללו לא ישנה את סקו. ל י ע  בעתם . כלומכ גם ה
MIDAT 0 



 שער פרק ה מ היראה
 יצאו. מטך כו׳ יקהו והיו סריסים בהיכל םלך בבל. וגס זד, לך עד נאמן על עשותו ענין
 זה בתום לבבו רק לש׳׳ש . כי געדרה בכתוב החרטה. כי כן מן הראוי להודיע החרטה
 אל מי שיודע מקרה המעשה . כמו שכתוב בדוד מלך ישראל ע״ה (שמואל ב׳ י׳־נ)
. כמאמר חדל עלעגין זה (יומא פ״ו 3׳) כתיב אשרי גשר  ויאמר דוד אל גתן חטאתי לד׳
 םשע כסוי חטאה. וכתיב מכסה סשעיו לא יצליח . כאן בחטא מפורסם כאן בחטא
 שאיגו מפורסם. וכן ענין שאול במלחמת עמלק שגגה יצאה מתחת ידו ולבו היה תמים
 לש״ש. וברוב תמימותו ועגות צדקו לבלתי התגאות על ישראל שמע לקול העם אשר
 חמלו על טיטב הצאן והבקר למען זבוח לד׳ כו׳ (שמואל א׳ נו׳י) ויאמר שמואל הלא
 אס קטן אתה בעיגיך ראש שבטי ישראל אתה. (ב) ועוד הרבה אשר עם גודל חסידותם
 שגו יתעו מן הדרך והכל לשיש . וקלקלו להם וקלקלו לאחרים . כי זה מערמת היצר
 לעשות ממצוה עבירה ומעבירה מצוד,. והוא מתלבש בלבושי יצר הטוב. ומפתהו לעשות
 מצוד׳. בהתלהבות גסלא בלב וגםש . ובקרבו ישים ארבו. וקח לך משל לאב ובניי
 שברחו מבית האסורים שהיו אסורים שם . ויהי בדרך ברדתם מן העגלה ברחה העגלה
 מהם. והיו הולכים ־ובוכים במרת גסש מאד . ויאמר להם אביהם דעו בגי כי לא טוב
 לגו ללכת כולגו יחד. הלא כל ישעגו וטבטחגו רק אולי יזדמן ויפגענו מי ומי מהנוסעים
 לדרכם ויעשה עמגו חסד לקחת אותגו חנם על העגלה. וזה מן הנמגעות שיקח כולגו
 על העגלה. לכן זאת עצתי לחלק חברתגו על סרשת דרכיס . ודי ימציא לכל א׳ בדרך
 אשר הוא הולך . וצוד, ואמר להם כאשר תמצאו איש גוסע לא תשאלו אותו אל איזה
 מקום הוא גוסע . ואגד, הוא הולך. כי מה לכם בדבר זה. רק זאת תשאלו אותו. אולי
 הוא גוםע אל המקוש אשר אתם בורחים משם . ויהיה הוא עוד סבה להביאכם אל מה
 שאנחנו בורחים ממנו. הנמשל דהע״הדיטה אותנו לבורחים טן הסכנה . כמאמרו(תהלים
 ניה) אהישח מסלט לי מרוח סועד, וסער . היינו כי אנחנו בורחים מן המות עם השקידה
 על המזונות להחיות הגוף . ומן העונשים שאחר המות בשקידות התורה מפי חימיה
 ונבוניה. אכן את הדבר הזה מהצורך לחקור תחלה אולי אנחנו עוסקים בדבר זה עצמו
 אשר כל רצוננו לברוח ממנו. ועסק זה עצמו יביא אותנו היו להתקרב אליו. בקשת
. כי אס נתחבר י  דמיה. כמאמר (איוב ג) כי פחד פחדתי ויאתיגי ואשר יגורתי יבוא ל
 זדו לאיש כוזב וחוגף. תועה ומתעה . אשר עליו אמרו (יומא ס׳׳ו ב׳) מצוד, לפרסם
 את החנפים. הנה הוא יגש ויתקרב אל מה שברצונו לרהק ולעזוב. ומה טוב ומה נעים
 עצת חדל אם הרב דומה למלאך ד׳ צבאות יבקשו תורה מפיהו בו׳ (סגיגה ט׳ו ב׳) ר״ל
 כי ענין המלאכים כן הוא שלא לשנות את תפקידם . כי המה עושים דברו לשמוע בקול
. וא׳כ איך . דיל כל כוונתם בעשייתם לשמוע ולעשות את אשר אמר להם ית׳  דברו
 יזדמן בהם השינוי בדבר מה . לא כן האדם מעורב טוב ברע . ומה נקל אצלו לעשות
 המצות בעבור השגות איזה תכלית . להתכבד בעיגי אגשים לבוא ליקר וגדולה ובדומה.
 וא׳׳כ מוכרה הוא לשנות. כי כל עוד שאין בני אדפ רואים התחדשות והשתנות במעשיו
 ובמנהניו. לא ישנו אותו לטוב בין^אנשים . זה שאמרו אפ הרב דומה למלאך ד׳ צבאות
 אשר עבודתו עכיודה תמה ואמתית רק כאשר צוד, ד׳ ית׳. אז יבקשו תורה מפיהו.

 פרק תשיעי
 ועילת זה הוא כי כח היצר לבוא אל האדם ברצון וחפץ האדם . באור הדבר . אין
. כ״א להחזיקו  היצר שליט לעשות חפץ לאדם על דבר אשר לא חפץ בו

 בדרך
 שיורי המרות 1

 (ב) ומדי דברי בזה זכור אזכור מה ששמעתי מפי אלמו״ר הגאון מו׳ה אליעזר חרל״פ
 ניע כי זה כל סטא שאול מה שהתחכם נגד מצות הנביא . כי הנביא אמל לו והמתה מאיש עד
 אשה כו׳ משור עד שה כוי. והוא העלה על לבו כי הראוי להקריבו לקרבן לאןי יותר להביאו
 גמייס . והנביא ע״ה אמר לו כי זה שגיאה גדולה . הנה שמוע מזבח עוב כו׳ . מה לך
 להמחכס ולסקור איזה יכשר לא יכשר לעולם מה שיעלה על רוחך . רק הדבר אשר צוה ד׳
יניך . ר״ל אם ע ה 3 מ ן א ן נ ס ר  אומו תמשה ותצליח זה הדבר אשר אמר לו שמואל >«לא א

 מחזיק



 שעד ׳־ל פרק ט היראה ילד
. כי אפ יחפוץ האדם לחמור הון ועושר (א) היצר מפתהו כזה החשק  בדרך חפצו
 לגנוב ולגזול וללפטם את הבריות. ואפ חפץ׳ האדפ בנשיפ מפתהו לעשות בחפ שלא
 כדת . ־ואפ חפץ האדם בכבוד יפתחו להתגאות ולהתפאר בקלון חבירו ולהשתרר על
 הצבור . ולשפוך דם אדם באדפ בגאות ובוז. ואפ חפץ האדם בלמוד התורה ובעשיית
 המצות . אין איל׳היצר דרך בלתי באופן זה שאמרנו בפרק הקורם . כי אין יכולת ביד
 היצר להתנגד אל; הטבע לעשות אל האדם טבע חדשה ורצון אחר שיחפוץ בדברים
 שהוא שאט בהם ־ושונא אותם . רק מניחו אל טבעו וחפצו. ובערמה יהדפנו אל אחת
 מן הפחתים עם מה שמתעהו ומטעהו ומסבב לו לעשות המצוה בפנים חדשות ואז תהיה
. והאדם למראה עיניו ישפוט. ולמשמע  המצוד, מהודרת ומקושטת ביתר שאת ויתר עז
 אזניו(עצת היצר) יוכיח . כי יקנה עולמו בשעה אחת>עם עניןזה . ובדבר הזה עצמו
 למשואות נצח יסול. והיה זה לו לסח ולמוקש. כי מה האדם שיבוא אחר המלך ית׳

ד ח א  י שיורי המרות י
 תחזיק את עצמך לקטן ואיש פחות לבלי לבקר ולהתחכם על מצות ל׳ אז ראש שבנוי

 ישראל אתה .
 (א) וכבר מצאנו על אמתת מנין זה מאמר שלם (ברכות יוי׳ל) הנהו ממשה ברכי
 נפשי יכו׳ על מה הקב*ה מלא כל העולם אף הנשמה ממלאה את כל הגוף . הורו לנו זיל
 כי אין שום התחלה והרגשה אל איזה תאוה מן התאות כיא מהמחשבה כאמרם ז״ל עינאולבא
 חילי סרסורי לעבירה איגון . ואם האלם יעצור מחשבתו שלא להעלות על לבו לגר מן התאות
 לא יהיה לו שים 'חאוה . ולזה נאמר על האלם שהוא ממסמה מיצרו כי לולא • יטעה האלם
 בתאותו לחשוב הלבר להגון וראוי . לא היה חוזר עליו לעשותו ולהקים מזימת לבו > ולכן
 אמר שהעיה (משלי די) מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות שיים (וכמ׳׳ש בשיורי המלות
 באימראשון) וזהו מה הקביה מלא כל העולם שאין מקום ריק ממנו ושפעתי•. בי לולא
 שפעתו היכולת• לעושי הרע היו כלים ואובלים וכרגע שאול יחתו . וכמאמר (מהלים יו״ד)
 ראית כי אתה׳ עמל וכעס ׳תביט < וגם לחח בידך ובמקום אחר התפלל• על זה ואמר (שם
. אף הנשמה מלאה כל הגוף . ובלעלה לא ירים  ק־מ) אלי יסמן לי מאויי רשע זממו אל תפק י
 כל כלי מכצי התאוה . והעל הנאמן ע׳ז . כי לעולם לא יזלמן באלם כ׳׳א תאיה אחת .
 המשתתפת עם הרצון. וכל שארי התאות כלם שקטים ונוחים בעת אשר הרצון בוחר ומתלבק
 לאיזה חאוה או גבלה עליו דאגה או פחד . לא ילגיש עוד שום לבר מן. התאות . כי י כלם
 'ישנים ותללמת ל׳ נפלה עליהם . וזה מופת נמלץ אשל מבלעלי המחשבה היא לצון הנשמה
 אין מקום אל שוס תאוה להתקומם . ולכן כאשל הלצון מתיימל ועטריל עצמו בשלמות בענין
 אחד אין לו רעיון עול לשאל עניניס. וכן אם ילמול מורה בלב טהור ורוח נכון. בלב שלם
 ונפש חפצה אחרי הבחנתו וידיעתו באמונת אומן• כי אין לאדם תכלית אמר טוב ממני .^כי
 לק בעבורו נברא וזה כל פרי מציאותו׳ ומעמדו. אז יסורו ממנו כל הבלי תאות עוהיז וכל
 •׳מסמליו. לא יעשו אצלו שום משם כלל בעש עסקו בתורה ובמצות . לא כן אם כל עסקו
 בתורה או במעשי המצומ מצד תאומו וגאונו להתכבד בעיני אנשים . לקנות שם כבוד וגדולה
ה יהי׳ לו מופת על סנופמו ועל השקר אשר בימינו המעשים ההם בעצמם . כי פעמים נ  ה

ה כך ופעמים יעשה בהיפך כי מצד התאוה בסר בהם . ומצד התאוה יעזבם ויעשה גהיפך ש ע  י

ו ייכון במאמר (ירמי׳ בי) מה תטיבי דרכך לבקש אהבה . ריל גם כאשר תעשה הטוב היי ה ז  ו

ה לק לגקש את שאהבה נפשך . לכן בעבור כוונה זאת עצמה גם .את הרעות למדת את  ז
ה לך לספל ם מ ל אלקי מ  דרכיך. תעשה ג׳׳כ ההיפך . וזהו ג״כ מאמר (תהלים ני) ולרשננ א
 חקי ותשא גליתי׳ עלי פיך . מן השפה ולחוץ. והעד. אס ראית גנבותלז עמו כוי. ומה יפס
 אמרו חדל(עירובין ני׳ל) ערוכה בכל ושמורה . אם היא ערוכה בלמ־ח אבלים . כלומל כי סרו
 חלפו ממנו הרגשית כל סתאות הטמונים בכח הגוף והס ישנים . אין מעיל ואין מקיץ. זה לו
 לאותיכי עסקו בלמוד התורה ברצון נבחר ומעולה . בלב שלם.ואז תהיה אצלו שעורה. כי זה
 משפט כל הדברים שיעשה. האדם ברצון שלם . כפי גודל דבקות הדבר בהרצון . כן יארך
 זכרונו. אשל ע״כ נאמל בשר המשקים ולא זכר שר המשקים את יוסף מיד ועייכ וישכחהו

 לאחר זמן. וזהו אס היא ערוכה במניח אברים אז היא שמורה . והבן.
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 ואחר משה עבדו וישראל עמו ונביאי האמת וחכמי כל דור השרידים להתחכם על דברי
 תורתנו. על הקבלה האמתית אשר בידינו לעשות שום שינוי בהם ובפרטי חקיהם
 ובשיעוריהם וזמניהם . כי כלס מרועה אחד נתנו. ואנחנו לא נדע בהם מאומה מפעולתם
 ואיכות סגולתם . הן זה משסט איש חולה . הוא במכאוב על משכבו. בבוא אליו רופא
 חכם מסורסס הנודע בשמו לרב פעלים ומסדר לו סמים ורפואות . שיקח אותם כאשר
 סדר אותם הרופא . ולא יתערב להרים ידו לסדר אותם בדרך אחר אם בהוספת איזה
 דבר. או יגרע מהם . כי לא דעת ולא תבונה בו לדעת מהות מהלהו. ולא טבע הסמי׳
 מהותם ופעולתם וסגולתם. ע״כ החכם עיגיו בראשו יתבדנן ויספור צעדיו ומחשב בדעתו
 אל כל אשר תשאגו תהו ללכת אגד. ילך. ואיך ילך. ומה המעשה אשר יעשה. הטובה
 היא אם רעה. ולא לטראה עיגיו ישפוט עליה . ולא כסי העולה על רוחו עליה יוכיח.
 רק יראה ויביט אם דרך התורה כך היא. אם זה הוא דרך הלכו בו אבותיגו מעולם *
 והנפיון הנאמן הזה כבר בחר בו דהע׳׳ה לבחון בו דרכיו ומעשיו. ואמר (תהלים קיט)
 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי. היינו כאשר רציתי לבחון דרכי ומנהג*. אם אין אני
 שוגה ה״ו אני מביט ורואה בתהלוכות הזקנים אבות העולם ואס דרכי מכוון לדרכיהם
 ומנהגי למנהגיהם אתבוגן ואוכל לדון על עצמי כי פקודיך גצרתי איש החכם יבין אמתת
 הדברים כי כגים הם. ויעזוב גער את דרכו ואיש בער מחשבותיו. מח לו להתחכם על
 משפטי ד׳ ותורותיו. פקודיו והקותיו . יהי לבו תמים לא לחקור חקירותיו. אחר ד׳
 אלקינו נלד ונשמור מצותיו. — וכמה הורו חכמינו ז״ל על הענין הנכבד הזה במאמרם
 במדרש (רי׳ שה״ש) שחורה אני ונאוה . שחורה אני במעשי ונאוה אני במעשי אבותי.
 ר״ל כאשר אבחר לי אני בעצמי לעשות מעשים כפי אומד דעתי. כסי השעהוד. אז
. כאשר אעשה כמו שעשו אבותי.  שהורה אני במעשי. ונאוה אני רק במעשה אמתי
 כאשר אבהר בדרכיהם ואעשה כמעשיהם בלי השתנות כל מאומה . הוא הדרך הנאות
 והנבחר. אז הפץ ד׳ בידו יצליה . ויאירו לסניו נתיבות האמת. ״— ודע כי יזדמן לאדם
 לפעמים כי תתלהב נפשו ויקד יקוד כיקוד אש. כמו תנור בוערה מאופה. וכמה יש לו
 לפחוד ולדאוג מפני המת המציק. אולי ערום יערום. בי התלהבות אל מצוד, ידענו כי
 רחוק מסניגים מציאותה. ולא תמצא בלתי בהצדיקים התמימים העומדים בסוד אלוק .
 והצדיקים הגמורים האלה רק יצר הטוב שוסטן. אבלבינונים אשר זה וזח שופטן(וכבר
 אמר רבא כגון אנא בינוני ברכות ס״א ב׳) כמה יכבד עליו מעשה המצות עצמה כש׳׳ב
 שתתלהב נפשו כ״כ. מי יודע אם'אינו אש זרה. ורצפה במלקחים לקח מיד נחש שרף
 וחמתו בערה בו עד כי תראה לבת אש בתוך הסנה . והצדיקים האמתיים אשר הניעו
 להתלהבות נפלא היה זה להם אחר אשר הפשיטו מעליהם מעיל החמריות. אחר התפשטות
 הגשמיות. והתגברות כח השכלי. עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה (כמ׳יש רבינו
 הב״י מש׳׳ע ארס סי׳ צ׳׳ה) א״כ באגשיס כאלה תוכל להאמין אמוגת אומן. כי אי; בזה
 אש זרה כי מה ישעו אומה חפצו בעולמו. כל מחמדי הגופות ותעגוגות בגי אדם בטלי׳
 ומבוטלים אצלו. אין לו מהם ולא ישיג מהם דבר . והוא מרגיש בעצמו בטול מציאות
 מפחד ד׳ ומהדר גאונו. דוגמת יראת המלאכים זעים וחלים מאימת כבודו ית׳ הבלתי
 בע״ת . ועתים חשים ועתים ממללים . משתוקקים להתקרב ולהתדבק אל אור זיו העליון
 ביה. כמשפט וטבע החלק להשתוקק להתדבק אל הכל. וכרגע יחרדו ירגזו ירעדו
 ויחילו בסוד והחיות רצוא ושוב. כן אורחות כל ישרי לב התמימים. כי העולה על סולם
 איך יעלה על המדריגה השני׳ והשלישית יל עוד אשר רגליו עומדות על מדריגה
 הראשונה . בלתי כאשר יעקור רגליו ממדריגה התחתונה אז יעלה לאט לאט ממדריגר׳
 למדריגה שעליה . כן בל עוד אשר האדם נקשר ועומד בין ההדסים אשר ביון מצולת
 התעגוגים . ובהם יחסה ויתלוגן לאהבה . איככה יוכל לעלות אל הר מרום הדבקות
 בנועם זיו העליון ית׳. בלתי אותו שכבר עקי רגליו מלמטה .והוא מיגיש בטול מציאות
 בעצמו ובכל אשר תחזינה עיניו ותתלהב נסשו לשאת אבר כיונה לעוף ולחסות בסתר
 כגםיו ית׳. היא היא מדריגת הצדיקים הקרובים למעלת הנבואה. בסוד מאמר (לברים כח)
 והיית רק למעלה [בתנאי] ולא תהי׳ למטה . ואם חכם לבך תבין מאמר החסיד ע״ה
 (מסליס ס׳ג) צמאה לך נסשי ימה לך בשדי י בארץ ציה ועי r בלי מיס . וכבר הנני
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 שער . פרק ט י וזרעת לה
 נבדל מרוחק ונעזב מכל סוגי ערבות העוה״ז ותענוגיו. והעיד על עצמו ואמר. הלא כן
 בקודש חזיתיך . בלומר גם בהיותי בירושלי׳ עיר לא תחסר כל בה הזיתיך נ׳כ'כדבקות
 גסלא זה . — ועל הרוב תמצא זאת בגערי בגי ישראל . כי הרך בשגים איגו מלומד
 בגסיוגות . הוא מתלהב, לפעמים אל דבר וחושב שכבר הגיע אל מה שהגיע. והמלומד
 בגסיוגות שוקל זאת בפלס החכמה פן היא עצת היצר להרבות קנאה ושנאה ולסבב
 מחלוקת בישראל. או לעסוק כדברים שאין בהם רק בטול תורה . ולפעמים השחתת
 הטסות . .ובכללם. גם השחתת הגסשות. ולבם לשמים . יעשו מעשיהם לש״ש. ושמחים
 כעל כל הון . עיכ אחי ורעי חוסו גא חמולו על גסשכם האצולה מגבהי
 מרומים. כי בת מלך היא. ןאנה תעזבו כבודכם . והיה לזכרון בין עיגיכם מאמר המלך
 החסיד ע״ה הנ׳ל מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי. וכמו שנתבאר כוונתו. ובבוקר
 בקום האדם ממשכבו יתן אל לבו כי הוא מסוכן בכל רגע ורגע מרעב השונא דוב האורב
 וצורה את נפשו לקחתה. ואתה בן אדם תאזור מתגיך . וקמת והלכת ללחום מלחמתך.
 ולא תשים דמים בביתך. ובבל שעה משעותיך וכל עת מעתותיך חרבך על ירך תהיה
 חגורה. ערוכה בידך ושמורה. מפחד התמידי אשר על האדם מפגיעת היצר . כי ברע
 הוא . יורה זקים חצים ומות בסיר הבשר ודם. ומאלקים ית׳ תשאל עזרה ועוז להגצל

 מפח רשתו. ויאיר עיגיך באור תורתו. לשבוע בהקיץ תמוגתו .

 פרק עשירי

 עוד ראה והתבונן ובכל קניניך קנה יראה מאימת •הדין והמשפט המוחלט על כלל בגי
 אדם. כי האדם מוכרח להשיב גם על בל נעלם מטוב עד רע. כמאמר (קהלתיא)
 שמח בחור בילדותך כוי ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. ואמר עוד (שם
 ייב) כי את כל מעשה .האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע. וכבר
 נתבאר מאמר על כל נעלם (בס׳ ידי משה להגאון מהר״ם אלמושגיגו) כי המשפט יהיר,
 לא לבד על הנגלה ממעשיו ממה שעשה בפועל ידיו. אבל נם על חלק הנעלם יבוא
 ג״כ במשפט. כי גם ההרהורים והרעיונות והכוונות אשר חשב במעשיו הכל ערוכים
 ושמורים לעת מועד והוא מוברח להשיב עליהם . וזהו כי את כל מעשה האלקים יביא
 .במשפט על כל נעלם. על חלק הנעלם אשר בהמעשה אם טוב ואם רע. כי כן דרך
 העשיר אשר יש לו עסק במקום ידוע. ושולה לשש נאמן ונותן בידו סך עצום מה
 שיצטרך אל השלמת העסק . ובאשר שלמו ימי העסק אז הוא קורא אותו אל ביתו.
 ועושה עטו חשבון על כל פרוטה אנה׳ הוציא ובאיזה אופן. אם לתקנת רבו להשביח
 מקחו או לתאות נפשו. ואם יצדק בחשבונו יראהו אדוניו פנים שוחקות. ואם ימצא
 עול במשפט הנהגתו יגיעהו אופל וצלמות . יתכס בצעיף הבושה ויתעלף. וימר לו מאד
 מה שהמיה לעצמו כי עתה נתנלה נבלותו. כן הקב׳יה בשלחו את האדפ על אדמת
 החיים בעבור העסק הנכבד לשמור את דרך התורה והמצור.. הלא צבא לאנוש עלי
ץ ״ והואית׳ נותן לו זמן על משך ידוע אל השלמת העסק כסי אשר שיערה חכמתו ית׳ י  א

 ונאשי יתום הזמן אז הוא נקרא לתת חשבון על משך הזמן הזה במה הוציאו. ואם הוציאו
 על סחורת אדוניו . על התורה ועל העבודה. נאמר בו (ישעיה נ׳) אמרו צדיק כי טוב
 כי פרי מעלליהם יאכלו. ואם הוציא הזמן על תאות לבו אמר עליו אוי לרשע רע כי
. ומחשבים וסופרים ומונים בל הלקיעתיו ומעיו אשר במשךהזמן. ו  גמול ידיו יעשה ל
 וכן כל מעשיו יכואו במשקל עם הכנת לבו ושכלו רכלתו ורוח מבינתו. ואם נהג בהם
 והוציאם לעבודת יוצרו או לעבודת יצרו. וכבר יש לנו ערב נאמן אשר הבטיח אותנו
 על דבר זה שבאין ספק ינצל כצבי מיד היצר. והוא התנא האלקי עקביא בן מהללאל
 ע׳׳ה שאמר (אמת גי) הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה כוי ואי מהם ולפני
 מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון כוי. אשר התכוננות זאת יועיל באין ספק יותר מכל
 צרי- גלעד. לרפאות את שברו. להשמר מכל חטא ואשמת דבר. ולהזדרז אל העבודה

 הנבחרת



 שער פרק י מיראה
 הנבחרת . ולהתאמץ בבל עוז לקדש אי׳ע ולהתקשט בקשוטי התורה והמצות דלא יעול
 בבסיסא קמי מלכא. ואל היראה הזאת כלתה לב גדולים וטובים . דהע״ה אמר (תהלים
 מ׳׳ט) למה אירא בימי רע עון עקבי יםבני. התימני אמר (איוב ד) סחר קראני ורעדה
 כר האנוש מאלק יצדק כוי הן בעבדיו לא יאמץ ובמלאכיו ישים תהלה . אף שוכני
 בתי חומר כו׳ (א) והפליגו מאד ביראה זאת מדעתם גודל פחד הדין ועומק הדקדוק
 שמדקדקים למעלה בחשבון . כמאמר הזיל (בבא קינא ני.) כל האומר הקב״ה ותרן כי •
 וכן מצאנו בר׳ יוחגן בן זכאי (ברכות כ״ח ב) שמצאוהו תלמידיו בוכה. ואמר אלו היי
 מוליכים אותי לפני מלך ברד אשד היזם כאן ומחי בקב- וכעסו אין כעם עולם ואין
 איסורו איסור עולם . ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון הייתי ירא . עכשיו
 שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ב׳׳ה אשר כעסו כעס עולם כר ואיני
 יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון על אחת כמה וכמה . וכן מצאנו בשמואל כאשר העלה
 אותו שאול בבעלת אוב נאמר (שמואל א״ כ״ח) ותאמר האשה ראיתי אלקים עולים מן
 הארץ. ואמרו הדל כי שמואל' לקח את מרעיה עמו כי אמר דלמא לדינא מתבעינא
 (חגיגה ד׳ ב,) ולקה עמו את מיסה שיעיד עליו כי קיים כל התורה. התבונן נא בדברים
 האלה ותיקר נפשך בעיניך. למהר ולבהל את תמרוקיה ואת מנותיה. ותמלא את לבנך
 יראה ורעד מיום הדין והחשבון. כי מי יכלכל את יום• בואו. ומי הגבר יוכל לזבות
 במשפט . והיה בעת יחם לבבך לבלות עת מעתזתיד או להשחית נפשך בדבר אשר התורה
 הזהירה אותך ממנו. אז תתחזק והעמוד ללחום מלחמתך . ולא תשים דמים בביתך •
 ותאמר לנפשך מה לך לשמוע קור שריקות מסיתי׳ ומדיחים . •עיוני׳ זדוני׳ . מנאצים
 קדוש ישראל אדוני האדונים . הלא תענה נפשי עוד חזון למועד ותעמוד בשמי מרומים
 בסוד קדושים רבה . בין רבבות מלאכי׳ גבוהי׳ משרתי׳ את פני אלקי׳ צבאות. המזכירי׳
 את ד׳ אחר כמה טבילות ו טהרות גדולות.והיל ורעדה יאחזון טרם יזכירו בשם הנכבד, ואתה
 תלך לבטח ותשען. העשה הרעות והזבל . לפשוע בעבירת המלך הכבוד ית׳ . ולחבל
 מעשי ידיך . כל שתה אה*־ ליון. ולא זכית כי עבד היית לאלקי׳ קדוש״. ופרקת עלו
 מעל צואויך. ואיך תשיב פני פחת אהד מעבדי אדוניך בקרוא לפניך זה העבד מרד
 באדוניו. הכבה עושה איש אשר המלך הפין ביקרו . ומנדלו ומרוממו ומתפאר בו .
 הלא תשכב בבשתך ותכסך כלימתך. על מעשיך ורוע מסעליך . כמאמר (משלי ה׳)
 ונהמת באחריתך בבלות בשרך ושארך. ואמר ונהמת ולא אמר וצעקת באחריתך . כי
 ענין צעקה יתכן באותו אשר מוכה מיד אחר . הוא צועק בקול שיבואו אנשים להצילו
 מיד מכהו. אמנם ההולך בלילה ונכשל באבן ונפל לארץ או הטיח ראשו באיזה עמוד

 מן
 שיורי המרות

 (3) ובגמרא (בבא בתיא פ״ה) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון . על כן
 יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכבר כתבנו לברים נמרצים (בפ׳ שביעי
 מזה הבער) ביאור מאמי־ זה. ולפי הענין נאמר עתה משל לסוחר גדול היה עושה מו״מ על
ה לקח . לא ההוצאה גם מ כ ^ ו ח ה י מ ת כ ע ל ן ל ו ב ש ן כ ת ן ש ע ל ב ן ן ח : ו ה , י ה אל.,,ם ה מ  כ

 צא ההכנסה . ולא היה בידו לדעת מעמדו איך הוא . והיה במחשך מעשיו. לימים שמע ענ
 אחד ממיודעי,, שברח מנכסיו והניח ביתו במשאון . כי היה סב לאחרים חובות רבות וכשמעי
 כל זה הנייח ראשו בכותל לאמר עתה אני רואה דלות מעמדי איך טבעתי ביון מלולה ואיו
ל איפ  אחריתי יותי־ מרה מפלוני כי אני חייב לאחרים הרבה יותר ממני. הנמשל גס כי דק- כ
 ישר בעיניו ואין מי רואה חוב לעצמו. עכ׳ז מי אשר ברצונו נעמוד על אמתת ענינו .יעריך
 איע ננד הקדושים אשל יארן המה כמו דוד המלך ע־ה ואחוזת מרעיו על שצאמר 3ו (תהלים
 פיו) שמרה נפשי כי הסיד אני . וכמה הפליגו הז״ל מגדולת עיכו עד שנעשה משיח אלקי
 יעקב (שמואל ב׳ כ״ג) ואחר יל י־יס >לדי־יגתו הנפלאה אס תעמוד על חשבונותיו איך העריך
 איפ לעני ואביון ואמר למה אירא נימי רע עין מקני ישבני. וים אש אחזה גלחיס מיץעשו
 ־ אזוב* קיר . אשר כל ימיהם הולכים כחושך מפל טמון. ואין חשבון ודעת . ומה נעשה ליום
ה ואיך עלה חשביו ל ה ע , מ ; , 3 ח . נ ם א ד כ ״ , ל ם ־ כ ל ן ל ע ן ס 5 ן ב ש 3 ק ו ש ח נ ר ן א ו ן 3 ה ז ה . ו ד ו ק  פ

 של אסלים אז בנקל נעמוד על תכונת מעמדינו ושפל מצבנו .



 •שער פרק י-יא היראה לו
 מן העמוד׳ •אשר אצל'החומות. הוא׳ לא יצעק. •כי למד. יצעק ואל מי יצעק• רק ינהום
 נהי ונהי׳ על מכאובו אשר עשה לו בעצמו. וזהו ונהמת באחריתך כר. כי אז ידע את
 0 אשר עשה לו בעצמו. לא יתכן בו לומר וצעקת רק ונהמת באחריתך •כוי. וזהו ואמרת

 איך שנאתי מוסר כוי כמעט- הייתי בכל רע. אשרי אנוש יז כור זאת • ובן אדם יחשב
 דרכו. יהי ד׳ אתו ויכין את צעדו:

 פרק האחר עשר
 עתה. נשאר עלינו לבאר יראה הכוללת כל אדם בזמנים •פרטים . ונאמר כי'יש ימים
 אחו־ים בשנה אשר בהם צריך האדם להגביר יראתו.ביתר שאת ויתר עז מכל
 ימי השנה . •והם ימי התשובה . כי בימים האלה נזכרים 'ונעשים משפטי ד׳ אמת .
 והדינים מתעוררים . וכותב וחותם וסופר ומונה ויפקוד נפש כל חי.. והבריות בהם יפקדו
 להזכירם אל כל אשר יעבור עליהם בשנה החדשה . וכל מזונותיו. של אדם קצובות לו
 מר-׳יה ."וחכמינו זיל בעצתם הנדיבה הקדימו אותנו להקהל ולעמוד על נסשנו מריה אלול
 לפשפש במעשינו. ולמשמש במם עלינו בטרם יבוא יום ד׳ הנורא . כי קדוש היום
 לאדוננו ית׳ עוד מימי קדם . כי בר״ה נפקדה שרה רחל הנה. ועל ימי הדין אמר דהע״ה
 (תסלים מיט) למה אירא בימי רע עון עקבי יסבני . ומרובים• צרכי המוסר על הימים
 האלה. אבל אין מקומם סו,. וחברתי חבור מיוחד מסודר על עי״ת . העליון.ברחמיו
 יושיעני להוציאו במהרה לאור עולם . ולענינינו לא כתבתי כיא לבאר כל סוני היראה
 למחלקותיהם - ועילת דבר זה דע כי• כמו אשר בהזדמן שריפה בעיר יש סכנה גם במקום
 שאין האש בוער שס.כן כי תצא אש המדהיד וחמתו יתי תבער בעת מיוחדת לזה. לפעמים
 נוגעת ופוגעת גם באגשים אשר לא עליהם הי׳ הקצף.כמו שג׳ באיוב שהי׳ ירא די מאד. וגזכר
 למעלה בעת הדיןששרה בעולם.וגכווה בגחלתו. וכן תמצא בדברי הזיל (מוהל פ׳ נס) כי רק
 אחר• המבול אתר-א שר הרבו פני האדמה נאמר ויזכור אלקים את נחי. אבל מקודם לא
 נזכר למעלה. •כי •בעת ך,זעפ אין• טוב לאדפ שיהי׳ נזכר למעלה וכאשר יבוא זכרונו למעלה
 נכווה ח״ו.*ולכן לא נזכר נח כל! מאומה בעת •המבול . ויען וביען כי בימים האלה הנה
 הנס גס. שניהם . כי סערת ד׳ המה יצאה והיום בא בוער כתנור כי ד׳ למשפט שמתו
. ונזכרים בו למעלה כל הבריות לנקוב להם מחייתם י  לדון בו ולפקוד נפש כל ח
 ופרנסתם. לכן הסכנה גדולה ועצומה עד מאד (א) לכן היתד, עצת הדל לגעיד אותנו

 בקול
 שיורי המרות 1

 (א) ויש בכתבי האכיי זיל כ/אומו שהסביה אוהנ אומו לא ילינהו ביום א׳ לריה
 שלא ללגל ממנו מאומה ביום הא׳ . כי. הוא לינא־קשיי. וביום ב׳ לר״ה לינא לפיי . "אמנם
 להע״ה התמנן ואמר (תהלים נ״ז) אקרא לאלקי עליון לאל גומר עלי. ובמדרש (בראשית רבה
 צ״ס) . אקרא לאלקים עליון ברייה. לאל גומר" ע לי ביום כפור . ישלמ משמים ויושיעני כוי
 ישלח אלקים חסלו ואמתו. נפשי בתוך לבאים כו׳ . התבונן בלבריו הנעימים. כי מלאך מליץ
 י־וא להגיל לאלם ישרו. משל לאביון לר בכפר בין כפריים . והשל שלש לקרוא אותו.לביתו
 ואמר מה זה לך" לשבת אצלי ול>$ תשלם . והחוב הולך הלוך וגדל הלא ילעת כ? נקה לא
 אכקד עולך- מעליך אפשיט . והעני עומד ובוכה במרת נפש מאד . ויאמר אליו השר ראה כי
ד אעשה עמך כי אמתין עוד ימים אחדים אשר בהם תוכל להשתדל אצל ס ס ה ה ל ז ו נ  נ

 שכניך ייעורוך שתוכל לשלם החוב וזה בוכה ועונה אדוניי יודע את כל שכני •
 הוי על כל שכני הרעים והחטאים. את מי מהם אבקש ואת מו מהם אדרוש. הנמשל כי בכיה
 בראותו ית׳ החוב הגדול שזה חייב בעד משך כל ימי השנה . והקב׳׳ה מתחסד עמו להמתין עול
 איזה ימים כמאמרם ז״ל (ריהי״ו) בינוניס תלוים ועומדים על יוהיכ״הוא בוכה ואמר אקרא
 לאלקים עליון בר׳ה כוי ישלח משמים׳ויושיעני.. כלומר הושיעני אתה מאוצרך הטוב מה
 יועילני זה מה שתחמהד ממי להרחיב .לי זמן עוד איזה ימים עד יוה״כ . וכי אקוה למצוא
 עזרה ועוז מהזולת.הלא-נפשי בתוך לבאים' כו׳ ובעוד היות השושנה בין החושים אין כאפשר
 שמהיה מהודרת . רק ישלח משמים ויושיעני כו׳ ישלח אלקיםחסדו ואמתו ססדו הוא החסיל
. ואמתו הוא אליהו הנביא זכור לטוב(עי•־ילקוט חהליס מ״ג על מאמר ׳  דהע״ה משיח ל

 שלח אורך ואמתך המה ינחוני כוי) .



 שער פרק יא יב ז־ןיראה
 בקול שופר להחרימו. לנער כל אבק ועפר כל כתפ ושמץ .בטרם גגש את פגי. הקודש
 כמאמר הנביא ע׳׳ה(צפני׳ 3׳) התקוששו וקושו כו׳ בטרם לדת חק כוי. בטרם לא יבוא
. והקדימו אותנו עוד מר׳׳ח אלול להקהל ולעמוד על נפשנו לחפש  עליכפ יום אף ד׳
 דרכנו ולחקור אם און בידינו נשליכהו. אם עולה באהלני נרהיקהו. ולהתקשט בתשובה
 ותפלה וצדקות ומע׳ט הוא שאמר הכתוב (תהלים פ״א) תקעו בחודש שופר בכסה ליום
 חגנו כי חק לישראל הוא טשפט לאלקי יעקב. משל לשר גדול שהי׳ לו כעס על אחד
. ובתוך כך בא העבד הזה לבקש פרפ אשר בקב לו. ותבער  מעבדיו. וחמתו בערה בו
 כאש המת אדוגיו עד להשחית . ואפ לא הי׳ בא לפגיו בעת ההיא בעת הזעם אולי היי
 שוכך חמתו. והי׳ ניצול . כן הדבר וכן העגין ביום הגורא הזה . יופ תגבורת הדינים •
 ואם האדם לא הי׳ נזכר למעלה לא הי׳ הקצף גדול עליו כל כך. אבל אחר כי חק לישראל
 הוא . וכמאמר חדל (ביצה ט״ז) חק לשנא דמזוגי . כמ׳יש ואכלו את חקם . כי כל א׳
 נזכר בהכרח לפני אדון כל לחלק לו מחייתו. אשר באלו הימים נותנים קצבה לכל
 ברי׳ מגתו ומהייתו. והוא ג׳׳כ משפט לאלקי יעקב. ובעת הדין והמשפט בא זה לבקש
 פרנסה. וכאשר הוא גזבר למעלה המדה״ד מקטרג עליו עוד יותר. לכן אלו השני, ביחד
 המה סכגה גדולה אל האדם . לכן תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו להחריד הלבבות
 לעוררפ אל התשובה . וכמ׳׳ש הרמב״ם ז״ל(הלכות תשובה ם׳ גי) אעייפ שתקיעת שופד
 בר׳׳ה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם . ונרדמים הקיצו מתרדמתכם
 כוי, — והנביא ע״ה בתוכחתו הנעימה אמר (ישעיה נה) דרשו ד׳ בהטצאו קראוהו בהיותו
 קרוב כוי וישוב אל ד׳ וירחמהו כו׳. ביאר לגו בזה איך יוכל האדם להשיג ענין יקר
 ומעולה בזה. לבוא אל אהבת ד׳ ית׳ ואל התשובה השלמה לשוב להתדבק בו ית׳
 ולפי דעת האדם והשגתו הוא מן הנמנעות. אמנם הנביא ע״ה העיר אותנו על לטור
 נכבד. מתנוצץ ומאיר אל עכר פניגו מבין משכיות כסף גבחר לשון הכתוב שזברגו.
 כי הגה הגשמה הטהורה מטבע עצמותה לאהוב את יוצרה ומחוללה ולדבקה בו. כמשפט
 וטבע כל הלק להמשך אל הכל בהשתוקקתגמרץ.. רק כי הגוף וכחותיו ושרעפיו מבלבלים
 אותה. מחשיך ומאפיל קרן אורה ומשכחה. ולכן אם האדם ישליך מעליו משאות שוא
. ונשאר נקי. הנה הנפש תשוב אל האלקים  האלה וחבילות ממתיו הרעים ירחיק ממנו
 בטבעה ותתדבק בו ית׳ באהבה שלמה. והדמיון בזה לציד צד צפור ואוחז אותו בפח י
 ואם יאבה להוציאו חוצה אינו צריך להוציאו ולהוליכו למקומו. רק נם במקום מצבו
. והצםור יעשה את שלו בטבע. יעוף וידא  די לו אם רק יתיר הקשר שהוא אסור בו
 על כנפי רוח* וזוע שאםר אין לכם לעשות רק יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו•
 כלומר השלך נא אתה המשא אשר עליך • וישוב אל ד׳ וירחמהו • בטבע עצמותו ישוב
 החלק להתדבק בכל ולאהבהו• ומאמר וירחמהו כמו (תהליס כ״ח)ארחםך ד׳ חזקי• וזהו

 וישוב אל ד׳ וירחמהו. ר״ל האדם את המקום :

 פרק שנים עשר
 עתה נבאר יראה הטחוייבת בכל עת לפרטי בני אדם. ויתחלקו לב׳ סונים. הבת הא׳
 הם אבירי לב הרחוקים מצדקה ונזונים בזרוע. הנזכרים בדבריהם ז״ל בנמרא
 (ברכות י״ז בי) המה אבירי הרועים הצדיקים ואנשי מעשה. יראתם וחיל רעדם ראר׳
 להיות בהפלנה עצומה. כי כבר אמרו חדל עליהם צדיקים הקב׳׳ה מדקדק עמהם כחוט
 השערה. ונאמר (איוב די) הן כעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה . ובנדב ואביר-וא
 נאמר (ויקרא ירד) הוא אשר דבר ד׳ לאםר בקרובי אקדש ועל סני כל העם אכבד
 וידום אהרן. כי אהרן הי׳ טשתומס מאד על חריצת המשפט אשר כפתע פתאום נשרפו
 שניהם במקופ הקודש. ומשה רביגו ע׳׳ה גילה לו סוד זה אשר משפטי ד׳ בבני ארם
 הם כפי התחלפות מדרגתם > ומעלתם. כי כל אדם חייב מנפשו לבוראו כפי מצב בחיגתו
 ומעלתו. הוא שאמר לו בקרובי אקדש. ר׳ל הקרובים והגגשים אל מצב מעולה. אקדש
 ראוי אליהם לקדש שמי בעבודה תמה ומעולה כפי מעלת בחיגתס. ועל פגי כל העם
. לכבד את השפ י ד ו ב כ  אכבד. די במדריגת כבוד. רק להזהר בעצמפ שלא לפגוע ב
 הנכבד שלא להיות ח״ו למורת רוח גגדו. שלא למרות עיגי כבודו בט״ע ובמצות ל״תי



 שער פרק יב : היראה לן
 אבל הצדיקיפ מדקדקיפ עמהס כחוט השערה . כי לפי גודל מעלתו וצדקתו גס. בדבר
 קטן יש בו עת וחטא. כאמרפ זיל (שגת קי״ל א׳) תיח שנמצא.רבב.על בגדו.דץיב
 מיתה. וכן שגגתויעולה זדון. — ועילת דבר זה יתבאר לגו מגי פגים. מצד טובותיו׳
 ומצד מעשיו. ומצד גסשו היקרה. הא׳ כי לאיש.אשר אלה לו ועד כה ברכו די. ודאי
 . ראוי הוא ומחריב לעבודה יתירה. איש איש כפי ברכתו אשר ברכו די. כמאמר(ויקראד.׳)
 גסש כיי תחטא כר וביארו ז״ל בספר הזוהר [במקומו] •כי הקב׳ה יתפלא •על הנפש יותר
 מעל הגוף. משל>לקרתגי ובן פלטין שסרחו דבר אחד אל המלך. וקצף• המלך על בן
 פלטין יותר מאשר קצף על הקרתגי. ושאלו אותו למה. השיב ואמר הלא הקרתגי
 איגו יודע גימוסי. לא הגדלתיהו״־ולא אוטגתיהו. אבל אתה הבן סלטין נפשך יודעת
 מאד נטוסי והוד כבודי וכל יקר ראתה עיניך. כי הבגםתיך לבית םלטין שלי. .וכי:ראוי
 לך לחטוא לפני. בן הוא ית׳ מתםלא ואומר נסש כי תחטא. ומזה הטעם עצמו ראוי.׳
 לדקדק עם הצדיקים יותר שהמה כני סלטין אצלו יתי. כמו שנאמר עליהם (ההלים.נ׳)י
 וםביביו כוי. — הבי. כי אנחנו רואים בבני אדם אברים חלוקים ומתחלפים. מהם:אשר
 אם יעדרו לא יזיקו ולא יפסידו את הגוף כל כך. ומהם אשר המה מעמד .ומצב. כל
 הגוף. אשר בלעדם לא יכון. כמו העיגיס אס יגיע להם הפסד בהכרח יסםד כל-הגוף.
 כן כלל אומתגו כאיש אהד מובדל באבריו.־ויש בכלל הכגין הזה קצת בגי אדם אשר
 המה רק מוכרים החיצונים. המשרתים־את פני והגוף. והם ההמון עם. אשר-אם יחטא
 אחד לא יחלל את ד׳ כ״כ. ולא יפסיד את כלל המין אבל עיני העדה כאשר •יאשמו
 הם הלא *תנו הפסד בכל הבנין. כי עיני יכל העדה צופים ומביטים עליהם. ואם יחטאו
 הם מחללים השם הנכבד־עד מאד. כי מהם ידאו; וכן יעשו. (א) וכבר אמרו זיל
 (יומא פיו אי)ה״ד חלול השם אמר ר׳ יוחגן כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא.תורה
 ובלא תפילין. זרב אמר בגון אנא אישקילנא כשרא מטבחא ולא יהיבגא דמיי לאלתר.
 הגה דברים כאלה׳ גם הם גקראים חלול השם . ובדבר חלול• השם כבר• אמרו(יומא שם)
 אין כח כתשובה לתלות ולא ביוה׳כ לכפר ולא ביסורים למרק אלא כולן תולין ומיתה
 ממרקת כוי • וכל זה מסגי גודל מעלת החוטא. כי רבים יראו יביטו בו. וגם בקוטן
 חטאתו תגדל אשמתו כמו שבא הבאור על מאמר שגגת תלמוד עולה זדון כי טשגגתו•
 בא זדון ההמון. והרואה יעשה בזדון. הגי אשר מצד יקר גפשו וגשמתו,כי כבר ידעגו
 כי גפשות בגי האדפ המה בבחיגות מתחלפות. יש אשר היא משורש י גבוה מאד. געלח
• כמו שמבואר  ויש משורש כלתי מעולה כל כך. ואיגד. זכה וברורה ומאירה כל כך.
 כל זה ליודעים ולכן השגתה מעוטה ומבולבלת. וכמו אשר בגופות בגי אדם מי שגופו
. כ״א מרבד המזיק ומשחית מאד.  יותר עכור וטבעו עב וגס לא יקבל הפסד מדבר קל
 אבל - • - ׳
, _ . .  שיורי המרות .
 (א) ומה נכבל בזה מאמל אליהוא (איוב ל׳יד) כי פועל אלם ישלם לו וכאומן
 איש ימציאנו. כי יש הולד בללך והוא חועה בשלה . עיקם איע וסר מלרך. הישי . האיש
ס לא קלקל לאפרים כל מאומה כי אם לעצמו . מה שיצטרך להקיף-ולסבב על יגיע אל לרך ז  ה

ל • אמנם בהזלמן עניןזס אל סוחר גלול . הנוסע בעשרים עגלות טעונות משאלעיפה. ש י  ה

וא יעקם לככו ויסע ערך פרסה אחת .- כבר פעל בזה אשר גס אשכים יתעו ג״כ.  כאשי ה
 כי הלאיראו דרך כבושה לפניהם . וזמ כי פועל אלם ישלם לו היינו מה.שיעשה האלם
 ההמוני ישלם לו . באין עולף. וכאורח' איש ימציאנו מל אלם גלול בהזדמן.אלירכי קר
ל פשה בזה לרך כבושה לרבים . כי שגגת תלמיל עולה . זלון -וכמו שנתבאר ב : ד ג ר ד  מני ה
 באהל יעקב (סיא ציר א׳) מאמר אם הכהן המשיח יחטא זהו ס3י< לאשמת העם . .וכן בהיפך
 אם עושה דרך כבושה אל הטוב ויראו רבים וילמדו ממנו . זכות הרבים תלוי-נו . הוא מה,
ל (לאש השנ° '׳׳ז בי) ר׳ אליעזר רמי כתיב ולך ל׳ השל . וכתיב כי אתה ' ו ז נ י ה ו ג  שא״ט ל
 תשלם לאיש כמעשהו אלא בתחל׳ כי אתה תשלי לאיש כמעשהו ולבסוף ולך ל׳ חשל והמרים סתומים
 והכתוב מהןפך וללברינו הכוונה נכונה מאל . מתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ותשלם לו
 השכר בעבור המצוה אשל עשה הוא. ולכסוף שאחרים למלים ממנו ולך ד׳ סשל. תתךלו שכר עול

 הפעם ואינו לק חסל והטעם כ« אסה תשלם לאיש כמעשהו. ככל שלמה לו גענול מעשהו
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 שער פרק י3 יג היראה
 אבל הדך והענוג הוא יקבל הספד מיל מה שיזדמן לו נגד טבעו. מרוב דקית עני•
 מזגו. כמו כן בנפשות מי אשר נפשו אינה מעולה כל כך. אינה עלולה לקבל הפסד
 בלתי מדבר גפ. כאשר יעבור על לא תעשה או יבטל מ״ע. אבל בעל נפש יקרה
 הוא יקבל הםםד נם מדברים שאדם דש בעקביו. כי נפשו אצולה ממקום גבוה. מהוו־ךן,
 וברורה. כספיר מאירה ואם יעלה עליה אבק גפ מדקדוקי םצוה ועגין קל גפ כהוט
0  השערה. ישתית פג׳ הודה זיוה ותפארתה. וכמאמר (קהלת א׳) כי ברב הכמה רב כע
 ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. והחליף הזה תמצא בבל הדברים״אס בבגדים אם בסחורות או
 מלאכות . כי כל מלאכה היותר דקה יותר קרובה ועלולה להפסד. וכן בתבואות וסירוון
 כל שתהיה יותר שמנה הפסדה יותר מצוי. (ב) וכן הבגד כל שיהיה יותר לבן. יותר
 יתרשפ בו הנקודות השחורות המזדמנות אשר על בנד אהר לא היה נראה כל מאומד,,
 ע״כ אפ כביר מצאה ידך לעלות על רופ השלמות. וזכית לעמוד במקופ נביהיס נין
. יקר אתה מפניניס. אבל מה רב פחדך הראוי  סנסני ההדסים באהלים אשר נטע ד
 לך לפחוד לילה ויומם. וטורא על ראשך לא יחסר. טשטן המשחית המקנא המורד,
 זיקים חצים ומות כקולע אל המטרה לפגוע ביותר בבעל נפש מעולה. כאמרם זיל (סוכה
 נ־ב א׳) כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימגו. ואמרו עוד (שם) ובת״ח יותר מכלם^
 לכן כסי מעלת עגיגך כן תרבה וכן תוסיף בשמירתך. בדקדוק עצופ עד מאד. סן תכשל
 ותאשפ ויחרה אף אדונך עליך להורידך ממעלתך. ותהיה גרוע בערכך עוד יותר מאותו
ל והוא בעל ש ו נ י ל ד י ס ס י  שהוא למטה מטך . ולא תשיג שופ מדרינה. כמה שייענו א
l s מעלה. אין ערוך לגפילתו. וכן היה אל אומתגו בכללה. אמת כי באו במדבר 
 מעלה דמה ונשאה שלא היה להם ממגר, דבר בהיותם במצריפ ואחר אשר גפלו וירך

ט ף  פלאים. נאמר עליהם (יסעיה א׳) ידע שור קוגהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא י
 כוי. הפליג ירידתם שהמה עוד פחותים גם ממררינת השוד והחמור. וכל עילת הסל;?
 גפילתם בעבור שהיו תחלה במעלה היותר רמה וכמה שאמרגו. י ת

 פרק שלשה עשי
 הכת השני מסוג הזה מי שזכה לעושר וכבוד מאת הבורא ית׳. מה שאין מזה אןנ^
ך כ ע  הזולת. הוא ראוי וטחוייב בעבודה פרמיית יתירה ועודפת על העבודה ש
ד 1 .  תחלה. ויתנהג בעשרו לצאת ידי חובתו בעבודה הראוי׳ לסי מעלתו כסי הברכה א,
ד ז  ברכו די. ובסנים הראויי׳ לעבודת הצדקה . ואם זכה לכבוד התורי׳ • לא יגיע לו מ
 התפארות ה״ו. כמאמר (לברים י׳׳ז) לבלתי רום לבבו מאחיו כוי. רק בל ההתנשא ׳
£ מ \  יהיה לש׳׳ש'. לכבוד התורה ללמדה את בני ישראל שימה בפיהם. ולהורות אל
^ י  דרכי העבודה ועניני הוראה אחרי אשר בידו למהות. כמאמרפ דל (שבת ניל ג׳) מי ש
 בידו למהות באנשי עירו כוי. וכן העשיר אשר אינו מהזיק ביד ענייפ נאמר בו(לברי׳ נו״^

 ויירא
r שיורי המרות 

 (ב) ומה נעמו לי בזה דבריהם דל (הגיגה ט״ו) לא יערכנה זהב וזכוכית כוי א3י
^ ע  דברי תורה שקשים לקנותם כזהב . ונוח לאבדם כזכוכית . והוא מבואר מאד עם ה
 הנזכר . כי החפץ היותר יקר יהיה קלקולו יותר מצוי . כמו שאנחנו רואים במדריגות הכינצאי״

 דומם צומח חי מלבר . הלומס אינו צריך שום תיקון". ולא יזדמן אליו השחתה והפסד
קוניי י  כמאמר (קהלת א׳) והארץ לעולם עומלת . והצומח להיותו במדריגה משובחת הוא צליך ת

 להשקות הזרעים וכדומה מן התיקונים . ובהסיר ההשגחה מעליו ימולל ויבש והיה לבעל
* ס א  והחי המשובה ממנו הוא צריך לשמירה עודפת . להאכילו להשקותו להכניסו לדיר . ו
 יכוהו ירגיש כאב ויצטער . והאדם המשובח מכלם שמירתו עודפת על כלם. הוא לא יא-ןי
3 כ  מה שהבהמה אוכלת . אבל מאכלו בריאה כל חלב דגן תירוש ויצהר . ומלבושו ודירתו ו
ה ל ו ת  עניניו על כלם יתן שבעהעינים . ואס יתעלם מהם יפסל הרכבתו ואנושותו . וא״כ ה
 היותר יקרה מפז ומפנינים . אלי׳ ראוי השמירה היותר מעולה . כי לעוצם יקרה התעי-)
ה ל ו  עינך בה ואיננה . ולא תוכל להתעלם ממנה אף רגע . וזהו לא יעלכנה זהב אלו לגלי ת

 פקשין לקנותן כזהב. וממילא ונוח לאבדן כזכוכית ולעהו . .



ח  שעדי פרק יגיד 1זיר^ ל
 וקיא עליך :St ד׳ והיה בך חטא.מה שאין כן באותו שאין לו מעלה זאת וכבר אמדו דל
 (שבת נ״ה אי)ז:מד שמואל לרב יהודא רישך •בקרירי ורישא דרישך בחמימי. ואמרו
 עוד(שם) וממקד&י תחלו. אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי. כי הם מוכנים לפורעניות
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 כי נלכד רק בעון שהוא בו עון. לא באיש אחר הדיוט. כי לא שמר את מצות הנביא
 לנקום׳ נקמתו כראוי אל הממונה על. הדבר ושלמה המלך עיה אטד (משלי למ״ד) ראש
 ועושר אל תתן לי. ואב לכלם מרעיד. אדון הנביאים והצדיקים היה מסרב יותר מדאי
 להמנע מן השליחות ופחד ממעלה זאת אשר זכה שתהיה התורה, נקראת על שמו
 (מלאכי גי) זכרו תורת משה עבדי כוי. כי היה דואג פן לא יצא ידי הובתו. ולכוונה
 זאת אמר החכם מכל אדם ע״ה (משלי כיל) ירא את ך׳ בגי ומלך ועפ שונים אל־ תתערב
 כי לא משפט אהד להם עמך. כי מלך אתה. גדול ועליון עליהם [וזהו ירא אתיד׳ בגי

 ומלך כלומר הלא אתה בגי וגם מלך]:

 פרק ארבעה עטר
 עתה עלינו לבאר יראה מקריית לבני אדם הנמשכת ממקרי הזמן. ראשונה טד, שאמרו
 רו״ל (ברכות ה׳ א׳) אם תאה אדם שיםירי׳ באיפ עליו יפשפש במעשיו . והוא
 המראה הגדולה אשר נתן לנו בוראנו ית׳ להיות האדם בוהן תמיד דרכיו עם אלקי׳.
. כמאמר  אם הוא לרצון לפגי ד ע״י מה אשר יביט בהשפעה המושגת לו מאתו ית׳
 (שיר וי) אגי לדודי ודודי לי . ואם יגרע חקו. ויתחדש עליו עגיןמקרה בגופו אי בממונו
 או בבניו ובני ביתו הנועדים עליו. ולכו כואב עליו . ראוי אדיו להתעורר ולהתגונן כי
. והמדה״ד מתוחה עליו על דרכיו המקולקלים . וטוב ו  זעף ד׳ ישא . ושבט אלק עלי
 לאדם שלא להיות חשר לב ולאמר אך זה חלי קטן ומעט ואשאנו. או לוותר ההפסד
. יכי אם לא יתבונן בינה לקחת מוסר מענין זה לעמוד ו  שהיי לו שלא להתפעל ממנ
 ולבקש על נפשו ולתקן מעשיו ומנהגיו לשכך הזעם . מי יודע עד כמה תכבד העבודה.
 כי יד ד׳ הח8קה לא תשוב ריקם מלפניך כי לא ירף ממך עד השיבך עד ד׳ אלקיך .
 או השמידך מעל פגי האדמה . כמאמר (ישעיה גיס) כי כאשר ירד הגשם והשלג מן

 השמים
 שיורי המרות -

 (א) ובמדרש (בראשית רבה ט׳) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. סוב
 זה מלאך הסייס . מאד זה מות. באור הדברים כי כבר נתבאר בחכמה כמו שיהיה גנות
 לפועל אס הוא ממעט במלאכתו מכפי הצורך . כן יהגנה אס הוא מרבה בה ימה שאינו צורך
 ומזה נדע כי בריאת האדם בעוה׳׳ז לא היתה שיהיה לו טוב מאד בעוהיז . רק שיהיה לו הטוב
 המשוער מה שהוא צריך להמשיך ימי החיים . כמו האוכל. להשביעו מרעבונו . השתיה
 מצמאוכו . וכדומה מהדברים רק לפעמים ים בני אדם רשעים גדולים והוא ית׳ רואה שהם
 נכרתים מן העוה׳׳ב מכל וכל . הקב״ה מרבה להם טובה בעוה״ז. כמאמר ומשלם לשונאיו
 אל פניי להאבידו. כלל הדברים אין בעוהיז טוב מאד . ואס בהזדמן תראה באדם שיש לו
 טוב יותר מן הראוי . תדע כי בע׳׳כ חסרו לו ממקום אסר . משל לסוחר שלח משרתו לעיר
 אחת לקחת מיד הבעלי חובות הרבה שהיה לו שם את המגיע לו מכל א׳ ואי. והלך המשרת
 והביא לו מכל אחד צרור כספו מונח במקום מיוחד . ושל אמד הותר הקשר ומצא נו יותר
 מן הראוי. התחיל.המשרש לשמוח. אמר לו הסוהר לשמחה מה זו עושה . ודאי מה שיתר
 כאן חסר במקום אחר ומעתה המאמר מוגן על נכון . כי בכל פרטי הנבראים' נאמר וירא
 אלקים כי סוג • וירא אלקיס כי טוב. ולבסוף אומר והנה טוב מאד . לאמר אס תלאה
 לפעמים אדם שהשיג הטוב יותל מן הלאוי . תלע כי חסרו לו לנמקוס אסל . וע״ז ביאר
 היכן מקום החסרון אשל בעבורו נתרבה פה. לזה אמל זה המות שמחסלים לו מן הטוב

 הראוי לו בעוה״ב ונותנים לו בעוה׳ז.



 #ער פרק יד היראה
. כן יהי׳ דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ׳  השמים כוי כי אם הרוה את הארץ כו
 ריקם כי אפ עשה את אשר חפצתי כי׳. והשמד לך מלאמר מקרה היא .^כי זה מאמר
 בלתי טהור . ועיניך רואות הסבה אשר ע״י נתחדש עליך מה שנתחדש. חלילה לך
 מלומר כדבר הזה אשר אין לו שהר. לצייר ח׳ו שלילות הידיעה או היכולת מהבורא
 ית׳ על רגע. או שלילות הצדק על רגע . כי אם תאמי שהיא מקרה טםובבת ע״ם
 הטבע מתגגדת אל רצון הבורא . תאמר בהכרח או שלא ידע הבורא ית׳ כאשר ברא
 השבה שיסובב לאיש הזה כן בעת ההיא . או ידע והי׳ מוכרח בדבר גם שהוא נגד רצונו
 או תאמר כי ידע וחפץ כה אבל אין אשם באיש ההוא. רק מסי עליון יצא הדבר לבלותו
 על רגעים אחדים גם אם הענין מתנגד אל הראוי למען אשר הטבע תעשר, את שלה •
 ושלשתן כסירה בהאמונה האמתית . כמו שאמרה חנה על פנינה (שמואל א׳ כי) כי א7
 דעות ד׳ ולו גתכגו עלילות . גם כי מקום לומר כי הי׳ יד הסבה עליהם ומתו בניי של
 פנינה . עכ״ז לו ית׳ נתכנו עלילות שתהיי העלילה והסבה מכוונת אל רצון העליון
 כמאמרפ ז״ל (שבת ל״ב א׳) כי יםול הנופל . הנופל ובא מששת ימי בראשית . וגם
. והיא חכמה ו נ  הסבה כהה לסבב רעה . כי הלא התורה מחייבת מי שלא עשה מעקה לנ
 עמוסה נשגבה לכוון הסבה אל הרצון ואין לנו עסק בענין זה . אבל כבר ידענו מפי
 חז׳׳ל (י!ולין ז׳ בי) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א״כ מכריזים עליו מלמעלה לכן
 אל תפל דבר מכל אשר יזדמן עליך מן הרעות שלא תתעלם מזה רק להתבונן ולהתעורר
 עיי לאמר על מה עשה ד׳ כבה . ומה חדי האף הגדול הזה . באין ספק ראה און בידי
 עולה באהלי. גם ראוי אליו להתבונן במהות הרע וההיזק ובאיכות ההיזק וזמן ההיזק .
 כי באין ספק ננער, בו יד ד׳ מכוון בזמנו ומהותו׳ ואיכותו. (א) כי בעגין זה עצמו עשה
 החטא. ובא העונש להעיר אותו אל תקון המעשים . — והתבונן כי קדמוננו חכמינו
 דל אשי עליהם חטבעו אדני התורה והחכמה היו גוזרין על כל דבר אשר יצאה ממנו
 סבנה . כאטרם ז׳׳ל (חולין צ׳׳ד א׳) אין האורהין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו
 של בעה׳׳ב אא־נ נטלו רשות מבעה״ב ומעשה באחד שזימן ג׳ אורחים כו׳ בא בנו של
 בעד,׳ב. נטל אהד מהם הלקו ונתנו לו בו׳ בא אביו חבטו בקרקע ומת . ולא אמרו כי
 לא מהכמה עשו אביו ואמו ולא דברה תורה בשוטים. אבל השיגו זאת בחכמתם ורוח
 מבינתם כי אחרי אשר זאת היתד, סבה להמית כמה נפשות ודאי הוא עגין מגוגה בעיני
 הבורא ית׳ . כי מגלגלין זכות עיי טוב וזכאי וחוב ע׳׳י חייב ומגונה. כמו שתראה בלי
.כן העונש לא טוב הוא בעיגי הבורא ית׳  הבישול מיוחדים . וכלי גרף של רעי מיוחדים .
. ׳  כמאמר (משלי י״ז) גם ענוש לצדיק לא טוב . ולא יזדמן ע״י דבר שהוא לא טוב בעיני ד
 ובן אמרו (חולין ק״ס) מיס אחרונים משום סכגה. או מה שאמרו(שבת יו״ד ב׳) אל ישגה
 אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב׳ סלעים מילת כו׳. וכדומה הרבה גזירות מחכמינו
. וכן כי ימצא הלל באדמה יו׳ והיי העיר הקרובה אל החלל כו׳ ידינו לא שסכו ל  ד

 את
 שיורי המרות

 (א) היא שאמר איש האלקיס אל עלי (שמואל א׳ ב׳) וזה לך האות אשר יבוא אל
 שני בדך אל ספני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם . וראוי להתבונן הלא זה היה העונש •
 ומה ענין האות . כי אות הוא דבר זונת העונש. אמנם דע כי עיקר הנבואה נאמרה אל עלי
 בעבור אשר ידע ולא כהה בם . ורז״ל אמרו (שבת נ״ה ב׳) שלא חטא אלא חפני אבל פנחם
 מתיך שהיה לו נמחות בחפני ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאלו חמא. ומעתה הנה מים&
י  ספכי אינה ראי׳ על עלי שיענש על שלא כהה . אבל מיתת פנחס הואימופת גמור על עלי. כ
י  הוא גס הוא לא מיהה ולא כהה. ,כי חעא בפועל כבר בא בקבלה פנחס לא חעא . רק גם נ
 חז״ל הודיעו אותנו הקבלה אבל בימי עלי היה מהצורך לתת ראי׳ על מיתת פנחס שהיה מתיו
 שלא מיחס . כי זה כלל גדול לכל זמן ועת לכל חפץ כוי . ואנסנו רואי׳ כי שניהם מהי
ס  ביוס אחד . ואם היה פנחס נגיע בעוני . איך אפשל שנתמלא סאתס ביום אחד מכוון • א
 לא כי בע־כ עין א׳ להם . חפני מת מפני מעשהו בפועל. ופנהס בעבור אשר ידע . ולכו
ת ונגע אחת לשניהם . והיא גס היא אל עלי . כי גס הוא ידע . ומעתה עיקר המופח  ע

 הוא מאמר ביוס אהד .



ט  שער פרק יד זדדאה ל
. כי באין םפק מכוונת הבורא ית׳ אירע זאת דוקא במקום זה כי הם  את הדם הזה כוי
 היו בעוכריו'והם נדמו לו מיתתו. ועכ׳ז יאמרו ידינו לא שסכו את הדם הזה . נם ט
 הם.כהטאם סבבו זאת עכ״ז בפועל ידיהם למ שסכו דם יזה . וחובה עליהם לבקש כסדר,
 על חטאם כי ד׳ ענה,בם במקרה זאת שנזדמנה קרוב להם. ראה מעתה עד כמה חובה
 על האדם להתעורר ולהתבונן ביענינים המזדמנים ובסבותיהם . ובמקומותיהם ובזמניהם.
) לבל זמן ועת לכל חסץ תחת השמים . ובלם תחת החפץ והצדק ׳  כמאמר (קהלמ ג
. ולכן׳ פקח עיניך וראה ופחדת לילה  בכוונה מכוונת מאת המנהיג עולמו בחסד ית׳
 ויומם ואחוז במאזני צדק לשקול מעמד ענינך . אם בכל אשר תפנה תצליח תתן תודה
 לאלקים . ואם יפשע בך זמנך או מקומך וכדומה מן המקרי׳ דע כי יד ד׳ היתד, בך
 להעירך ולהקיצך להדריכך כדרך תלך. ואם לא תשכיל ולא תבין להתעורר מזה הלא
 בע׳׳כ יןםיף להכותך על אלה מכה רבה כי.לא ירף ידו ממך . כמאמר (עמוס די) הכיתי
 אתכם בשד פו ן ובירקון ולא שבתם עדי כוי הסבתי בכם כמהפכת סדום ועטורה כו׳ולא
 שבתם כוי . לכן כה אעשה לך ישראל. עקב כי זאת. אעשה לך הכון לקראת אלקיך
 ישראל . וכבר יש שביאר בזה כי ההבדל כין המכה את עכדו ומשרתו על כל דבר פשע
 ובין המכה את בגו כי המכה את הזולת לא יכהו רק עתה . ובשאט נפש יעזבהו ולא
 נתן לבו עוד עליו. לא כן המכה בנו . הנד, ביום מחר יוסיף להכותו אס לא קבל מוסר
 כי אביו הוא ורוצה בתקנתו. זה שאמר הכתוב הביתי אתכפ בשדפון כוי שלחתי בכם

 דבר
 שיורי המרות

 (ב) וכבר אמכ החשיד ע״ה נמהלים צ״ד) היוסל גוי׳ הלא יוכיח המלמד אדם דעת
 הכפיל דבריו היוסכ כוי הלא יוכיח כוי . כי הבדל גדול יש בין מוסר ובין תוכחה . מוסר
 הוא בפועל המעשה . שבט מוסר . ו חוכמה הוא ענין ויכוח . כמו לכו נא ונוכחה . והוכיס
 אברהם את אבימלךיהוכח תוכיח את עמיחך . ומוסרים של הקב״ה אמנס הס רק בגדר
 חוכחה יען כי היסוכים .אינם מכוונים מאתו ית׳ חיו להעיק את בני אדם כי כאשר ייסר
 איש בנו כן ייסר ית׳ אותנו .רק לעורר את האדם אל הטוב . וזהו שאמר היוסכ גויס. כלו׳
 וכי הוא ית׳הוא יוסר ומייסר• הלא יוכיח . הלא אינו רק מוכיח . ה*גלמדאדס דעת . ובמדרש
 (ליי ראה) לא לרעתכם נתת׳ לכם ברכות וקללות רק להודיעכם הדרך הטובה שתקשו שכר .
 מנין ממה שקרינן בענין ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה . והמאמר סתום וחתום
 איככה נשמע מפסוק זה שאין כוונת הקללות לרעה הוא רק לטובה . אמנם כמה גדולים דברי
 חכמינו ז׳׳ל דברי מורה עניים במקום אשד ועשירים במקום אסר . כי במקום אסר מצאנו
 דבריהם זיל במדרש (פ׳ וארא) על מאמר פרעה ד׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים שאמר זאת
 אמר מכת ברל . ולא אמר זאת תחלה כי במכת ברד בא אליו מרע״ה בשם ד׳ •ואמר לו שיביא
 עליו בלל כבל מאל . אבל איעצך שלח העז את מקנך כו׳ פן ילל עליהם הבלל ומתו.
 ופרעה בעוז פניו לא שת לבו לדבל זה ונפל עליהם הכלל נתן תולה ואמל ד׳ ׳ הצליק. כי
 הלא שלח אלי להודיעני מחלה כדי שאשמול את עצמי . ואני ועמי הרשעים ועזי הנפש .
 היא מ״ש הכתוב (איוב ליו) הן אל ישגיב בכחו מי כמוהו מולה שמולה ללך לעשות תשובה
 שלא כמדמ ברד מדת הקב״ה . בויל כשהוא לוצה לעשות לחבילו לעס הוא מסתיל לבריו
. היינו  (כדי שלא יעשה סבות להשתמל מן סמנה ולהנצל ממנו) אבל מלת הקב״ה אינו כן
 כי זה באמת כל רצונו וחפצו ית׳ בתקנת האלם. כ׳ לא יחפוז במות רשע כ׳׳א בשובו כוי.
 וכמאמל (הסלים ע״ו) משמים השמעת דין. כלומל משמיע ומוליע תחלה . ועי״כאלז יראה
 מתחלה יראה ואשיכ שקטה . והנה בתורה ובמשנה התולה מצאנו לאינו כמה'מוכחות וקללות
 וסן יתמיח־ לב גבר להרהר ולומר כי משנאתו ימי אותנו והיותו חפץ להעיק ולדכא תחת
 רגליו כל היצור ע׳-כ נתן את הקללות . וזהו שמא תאמרו לרעתכם נתתי לכס
 ברכות וקללות . ס״ו לא מאמרו כן *. לא לרעתכם נתת׳ לכס רק לטובתכם
 להודיעכם הדרך הטובה . וביארו ואמרו מנין אנו יודעים אמתת הדבל . ממה שקרינן בענין
 ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה . כלומר ראה נא והתבונן כי הלא גם הקללות גלויות
 וכתובות לפניך. ואם היה באמת רצוני להביאם עליך מלוע כתבתי זאת . עתה ראה להוכיח
 מזיישאין כוונת הקניה לק לטובת האלם להעירו ולזרזו להשמר בעצמו ואז גס ל׳ ימן הטוב

.  והחיים . ויבנה ציון וילושליס אמן



 שער פרק יד א 1ןיר»ה
 דבד כוי הפכתי בכם כד ולא שבתפ עדי. ואם תחשובו י1חר שלא פעלתי עי עתה
̂ין כה אעשה לך ישראל , . ל  אמשוך ידי מכם ולא אעשה עור לכם דבר. לא ק
 בעבור אשר עד הנה לא שבתם עדי כה אעשה ואעשה עוד. והטעם. עקב כי זאת
 אעשה לך הכון לקראת אלקיך ישראל. ר״ל ה? א כל מה שאעשה לך הוא רק בכיונה
 שתכין עצמך לקראת אלקיך וא״כ איך תרף ידי ממך. וכבר אמר אלי0א בן נרכמל
 (איוב ל״ג) כי באחת ידבר אל יבשתו׳ כר. בחלום חזיון לילה כר ;1ז יכלה אוזן אנשיס
 כר להסיר אדם מעשה. ואם לא יתעורר בזה מוכרח שיבואו עליו יסורים להעירו ,
 והוכח במכאוב על משכבו כר. ואמר (שם ל׳׳ו) ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישובו*
 מאון. רגל אזנם למוסר ריל יגלה אזנפ לשמוע ולהבין על מה ולמד. ב,-. אליהם המושר
 וישמעו ממגו ויביגו בו כי הוא הערה אלקית שיאמר אליהם כי ישובון מאוף. ואשרי
 אנוש יאחז בזה והחי יתן אל לבו כי אביו העליון המרחם המאיר אותו משגת אולתו
 וקול דודו דופק פתחי לי כר לחשוך נפשו מני שחת. ׳ להביאו אל החיים והטוב ואל
 ההצלחה הנצחיית. ואתה אלקיפ הושע את עבדך וייחד לבבי ליראה את שמך לשבוע

 בהקיץ תמונתך. •אמן%

 שעד אהבה
 אהד אשר נתבארו כל אופני היראה מפני אלקיפ יתברך שהיא המדמה
 המביאה את האדם לגשת אל הקודש פגימה היא מדרגת האהבה. כמ׳׳ש
 החסיד ז״ל בחרה [?הקדמתו לשער אהבת ד׳] א׳׳א שיגיע האדם אליה
. ובהפלגת עלן חבוב  אלא אחר שתקדם יראתו ופחדו מהאלקיפ ית,
 המעולה הזה חובב עםיפ עפ אלקי אברהפ. באפרו ית׳ (מלאכי א׳)
 אהבתי אתכפ אמר ד׳. ואמר עוד (ירמיה ליא) ואהבת עולפ אהבתיך.
 והחבוב המעולה הזה הוא ית׳ דורש מאתגו. וצוד. אותגו פעמיפ רבות
 בתורת אלקיפ מפורש (לברים וי) ואהבת את ד אלקיך בכל לבבך כו׳.
 וגאמר (שם י׳א) ואהבת את ד׳ אלקיך ושמרת משמרתו כו׳. ואמר עוד
 (שם שם) והיה אם שמוע תשמעו אל ׳ מצותי. אשר אגכי מצוה אתכם
 היום לאהבה את ד אלקיבם כו׳. (א) ועוד מאמרים רבים אשר ירבה
 זכרם. לכן ראיתי לבאר עגין האהבה לדעת מהותה ואיכותה. ערכה
 ופעולתה. ולבאר גם כן כל עגיגי האהבה למחלקותיהם . אשר ימצא
 האדם בגסשו כגטועים מגודלים בגעוריהפ. ולהתבוגן ולבחון בהם מה היא
 האהבה אשר העליון יתברך דורש מאתגו. וימיגו תסעדגי. ועגותו תרבגי.

 פיק ראשון
- ו ע כי עצם האדם ובנינו . פי שגים בעגיגו . מציאות חצוגי ומציאות סגימ׳ . הג  ד
 והגפש. וכמו אשר אל הגוף הלק ית׳ אברים ידועים המשרתים אותו אשר בלעד|ן

 שיורי המרות ^
ת א  ודעי כי במאמר זה עצמו האיר עיני בני אלם על לברת האהבה אשר הוא ית׳ לורש מ
ס 7 א  ענליו עושי מצותיו. לבלי יתחמץ לב אנוש לחקור מה ענין האהבה המחוייבת מאת ה

 ומה



 שער פרק א אהבה מ
א היה לו בכת להשיק זממו לעשות דבר מה שהוא צריך לקיום . כי ל . ם ד א א היה •  ל
ש פ נ ל ה ה מוכרחים א מ ה ׳ בנםש כליפ ואמצעיפ פנימיים .מה ש ת י י ע ט ."כן נ  מציאותו
. המרות המה המלחים ת ו ש פ נ ת ענין מציאותה . והמה המרות הנטועות ב מ ל ש ל ה  א
. האהב׳ והשנא׳ ל ב א ה ל הנהנת האדפ בעולמו. והפ השמחה ו  והחובלים מובילים ומנהיגים כ
 המורא והתקוה. המורך והגבורה . הבושת 'והעזות . הרצון והכעס . הרחמים ואכזריות
ת. העצלה והחריצות והן גמזגים בהרכבת האדם ומשתגים לו הכי  הענוד. ומגאיה הגדיבות ו
ר גבר בועגין הכעס. ויש הסכו.יש ש  ע״י השתגות ההרכבה ואין כל בגי אדם שויםבהן יש א
ת איכותם. ו . וכן בבלם אבל יכולת ביד האדם לשנ ב . ויש גבה ל ו י . ויש כילי. יש ענ ב די  נ

 שיורי המדות י 7'"'5י
 ,ומה סבתה מאת העבד לאלוניו. הלא־המשרת בבית אלוניו הגביר. יתן לו מזונות. וישלם
 לו שכרו לבסוף ואינו ראוי אל אהבה. כי עבל אותו יום ולילה ביגיעה גלולה ומגיע לו ממנו
 השכר. מכש״כ האלם העובל את ל׳ ית׳ שבעים ושמונים שנה בתרי״ג מצות לאורייתא וכמה
. א׳כ ראוי הוא אל השכר חלף עבולתו אשר עבל. אמנם הנה האלון אשר לו ן  מצות לרבנ
יחף. רעב וצמא . ויקח אומו לו לעבל. הלא יחסייב  עבליס הרבה ורואה עני הולך ערום ו
. ולא ו  האומלל הזה לאהוב את אלוניו אשר לקה אותו לו לעבל רק להטיב עמו.מחמלחו עלי
. ולהם כמה מעלות עולמות •על העני הזה. ו  לעצמו. כי לי לו במשרתיו הרבים הנכבלים ממנ
 ויותר מזה בהזדמן עשיר ראה יתוס־באין מנהל ומחזיק בילו ויקחהו אצלו ויהי לו לאב. ויאמר
 אליו אס תהיה מושכר אצלי לעשות את אשר אצוה עליך אתן לך מזונות על שלחני. ומלבושי
 כבוד. ו&תן לך משרים אדומים לשנה. ועבודתך ופעולתך אצלי תהיה להיות מבר לבני הלומד
. כמה מאהבה ראוי אליו  אצל רב סי. אס הנער ההוא משכיל לדעת מה רב טוב המגלגל לידו
. כי הוא מאכילו ומשקהו ונותן לו שכרו. וכל עבודתו ופעולתו לעצמו.  לאהוב את בעליו
ם. זה שהציע הכתוב ואמר. לא תתפלא ותאמר איה  וכל. ההנאה שלו. לטוב לו כל הימי
 איפוא תצמח האהבה מהעבד לאדוניו. ביאר ואמר והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי. ותתבוננו
 הטיב בכל הצדדים הנ׳יל. אי אל מצומי. אשר אני אין לי צורך בהם כל מאומה. כמאמר
 (איוב כיב) 0ססך לשדי כי תצדק ואם בצע כי תתם דרכיך. וגס אם הוא צריך הלא אלף
 אלפים ישמשוני׳.. ואני מצוה רק אתכם ילודי אשה. מלאים חסרונות אשר כל דיירי ארעא
 כלא חשובים. היום. כי רק היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. תכלית ההצלחה וההשארה
 הנצחיית. ההתבוננות הזה כאשר תבסון היטב יהי׳ נך סבה חזקה לאהבה את ד׳ אלקיכס
 ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. והוסיף להעיר את האדם כי כבר אוהב את ד׳ ועכיז לא
 יעבוד עבודתו' בעצמו. עיד סוחר אשר לו ב׳ אוהבים עני ועשיר. העשיר קונה אצלו בכל יום
. הולך בשוק ונעשה סרסור ומביא אליו ח. והעני אין בידו להעניק אמ אוהבו ו לי  וימן לו .
. כן הגבור במלחמת היצר יראה בעצמו לסגל מצות ומע״ט. ורך הלבב ו  קונים.שיקנו מסחורותי
 רואה להחזיק ביד אחרים שיעשו הם עבודתו ימי. לכן אמר לאהבה כו׳ וגם ולעבדו בכל
. ומה נפלאו בזה דברי הנביא עיה  לבבכם בפועל ובמעשה. אז ונתתי מטר ארצכם בעתו
 (ישעיה ת״ג) חשדי ד׳ אזכיר תהלות ד׳ כעל כל אשר גמלנו די. וסדכ המלות כמו שהם סדורים
 בפסיק אין להם קשר כפי משפט וצחות הלשון. אמנם הנה הנביא ע״ה ביאר בזה הרעיון
. כי באמת איןלהקב״ם צורך כלל במעשים טובים שיעשה האדם* ובתורה ו ב אשר אמרנ ג ש נ  ה

. ו נ מ  ומפלה אשר ילמוד ויתפלל וישבח ויודה. כי יש לאלקיס ית׳ משרתים כבים ונכבדים מ
ס נשבר י . על ס ר פ  מעריצים ומקדישים ומהללים . רק מחמלתו וחסדו ית׳ עלי ערמת ע
. מה שאינו גס בערך  ונלכה הונף והורס גס הוא לעמוד ולשרת בשם די. ולהביע תהלמו
 טפס מן הים נגל השבחים והתהלות אשר העליונים מביעים. וכמ״ש בקול יעקב בבאור מאמר
 (תהליס סיג) ט טוב ססלך מחיים שפתי ישבחונך. ר׳׳ל כי הששל הזה אשר זכיתי כי שפתי
 ישבחוך ופי יגיל תהלתך בתמילומ. מה שאין מלאכי מעלה זוכים לזה כ״א לעתים ילועיס .
 הנה המסל הזה הוא יותר גלול ויותר יקר מכל חיי האלם הנשפע לו על פני האלמה. וזהו
 מאמר הנביא ססדי ד׳ אזכיר תהלות לי. כלומר החסליס הגלולים אשר עשית עמלי להזכיר
 תהלות ל׳ המה יקרים אצלי כעל כל גמולות אשר גמלני ד׳ כוי i (ומצאתי שככל קדמני

 בזה משבל אשד) י



 שער פרק א אחכה
 לחזק הרפה . ולרפות החזק. את השפלה להריפ והגבוה להשפיל . יש מהם אשר
 הרבוי בהם משובח ויש אשר המועט משובח . רש אשר אפ יעדר כלו משובח .
 ומשפט הנהגתם ככל הגבריגיפ . כי בהתבונן בהנבראיפ תראה בהם בכל אחד שס
. כמו גוף . ארץ . שמים. עפ. והם מתחלקיפ לפרטים רבים  כללי ושפ פרטי
 גוף לאברים ועצמות וגידיפ . ?רץ לארצות ומדינות ועיירות וכפרים שדות וכרמיפ הריס
 ובקעות אשר כל אחת גורעת בבחינתה וסגולתה וכחותיההמיוחדות אליה. שמים היקדי׳
. עם מתחלק ג״כ לחלקי׳ ׳  גם הם מתחלקים לחלקים . רקיע שחקים זבול מעון ערכות מ
 שבטיפ ומשפחות בתי אבות ואשיפ פרטים . וכלל העמים הוא החי המדבר. והמדבר
 נחלק לשבעיפ עמיפ . כי כל עפ הוא גתח פרטי מהכלל . והעט יש בו כמה גשיאיס,
 וכל גשיא למשפחות . וכל משפחה לבתי אבות וכל בית אב לגברים. וכדומה גס
 בבע״ח האלמימ . כי משפט אחד לכל הנבראים . גם כי בין הפרטים גמצא בחיגוו;
 מתחלפות . אבל ע״ד כלל נתח אחד ועניז אהד להט אשר הוא שורש וראשית לכלס
 כמו הגוף שורש חיותו הוא מן הלב . המדבר שורש חיותו עפ הנבחר . שורש הארץ
 ארץ הקדושה . השטים שערי השמים הטכווגיפ גגד בהמ׳יק שלמטה . כן תדע אחי
ס  כי כן המשפט בכל הכחות הנטועות באדפ ונקראיפ בשפ מדות . הנה מנהלם בראש
 כה האהבה והשנאה ורוח דעת מרחפת על גביהן. כי הדעת הוא אב לכלפ . כי הנהנות
ר #  המדות וכל האברים יתנהגו ילבו אחר הדעת ורצון האדם בהמגעפ מן ההרגל א
^ כ  גתרגלו בו . כי זאת חכטים הגידו לא כחדו כי ההרגל שליט ומושל באדם ג
 האברים והכהות הנפשיות . אבל עליון עליו כח הדעת אשר על ידו יוכל אדם יישלו^
. ולהחליף עגיגו . וכפי אשר יגזור כה הדעת הנה אח״-  על ההרגל ולשגות את טעטו
 תכרענה ילדיהן תפלחנה •ופרצים תצאינה• האהבה או השנאה .האהבה אחר דעתי יאדןף
 בחנו בטוב (3) כי טוב וישר הוא .•בחרהו ויאהבהו. והשנאה אחרי דעתו והבחנתו כי ר^
y ומר 

 שיורי המתת
 (3) הוא שאמר הכתוב (לברים לירד) כי העצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום >יא
 נפלאת היא ממך כו׳ כי קרוב הדבר אליך מאד בפיך ובלבבך לעשותו מלת לעשותו אין >יה
 קשר כ״כ לדברים הקודמים. וראוי היה לכתוב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך. ו3לב?ך
 ובעשייתך. כי חלקי העבודה ג׳ הס בפה ובלב ובמעשה. גם מה שהוא שולל ואומר לא נפלא״
 היא ממך ולא רחוקה היא. הוא אך למותר. כי אם הוא ענין קרוב באמת מי הוא זה ואין,.
 אשר לא ידע להבחין בין רחוק לקרוב . אמנם דע כי כבר נאמר (תהלים קמיה) פותח א»
JL .ידיך ומשביע לכל חי רצון. הורה בזה הדברים האלה שאמרנו. כי הכתוב תלה הכל ברצון 
ע י ד 3 ע  אחל החקילה חלאינה עיניך בהנהגת הנפש כי כל כחותיה וענפיה משועבדים הולכים כ

 אחר הלצון. משל אס בלצונו לעיין בלבל לעמול על משפעו ותכונתו יביא לו העיון
ע ו ד  הלבריס הראויים להפקת רצונו ולהגיע אל השלמתו. ואס• יעלה ברצונו שנאה על ענין י
ת ו נ  ועל אלם ילוע. יובילו אליו הלעיונות חסלונות לבות עליו. ויביאו לפניו פחיתות ומלות מגו
ה כ  qb שלא השיג מהם תחלה לבל. עתה יתיצבו כמו לבוש. ובהיפך באהבתו את איש. ה
 חליפות וצבא עמו מעלות רמות טובות ונכוחות אשר יביאו אליו ציורי הרעיון הנמשכים בהללק
ס  אחר הרצון. וכדומה בהיות בו דרך עוצב ח׳ו. או בעת אשר יחשוב חשבונו אז יחד גדודי
 יבואו כל כשות הנפשיות הראויות לאותו דבר. ולא ידע האדם מקום ומשכן אלו הכחות ושמותיהן
 וסגולותיהן. אבל מעצמם באים אל האדם וישרפוהו אשר האפן והרצון בדכי. ושרתו אותו
 מבלי דעתו אותם. ולא הס אותו. לא כן בעל מלאכה בדברים גשמיים. אס ירצה לעשות
 דבר. לא יתחיל לעשות מאומה עם רצונו זה אשר בלבבו. עד כי יקח תחלה כליו וכל האמצעייס
ו כ  אשר מוכרחים למלאכתו אחר הכרתו אותם מקדם. — אמנם הדברים האלה אשר אמל
t הנה הנס רק בכחות המחשבה והעיון. אבל. בעניני מעשה אין מציאות אלא דברים כאלה 
 לאמר אם רק ירצה האדם לאכול או ירצה לשתות או לעשות מסחר יגמר לו הדבר עס ל־צרכ*
ל ש  ומחשבחו לבד.יודאי לאזידע שבעה ולא ירוה נפשו עד אשר יחזור אחר מאכלים ואחר סחורה א
י  עשה יעשה בפועל כפיו. אז אם יצליח ישיג חפצו. אכן תורתנו החמודה הבטיחה אותנו ה
מ ללמ7» נ ל מ  אסר הלצון והלמוד ימשך המעשה וההצלסה. כמאמל חדל (אטה ד׳) הלומל ע

 מספיקים
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 ומר הוא אם בטעמו או בריחו או בפעולתו ירחקהו וישנאהו•. ואלו'השנים תכופים אחרי
 הדעת . והשנים הפ שורש לכל הכהות אשר בנפשות כי הפ רק כנערות הולכות על יד
 גבירתן וכתלמיד אחרי רבו לשרתו ; כמו השטחה והאבל . - השמחה בהשיגו אהבתו .
 האבל בהשיגו שנאתו . או בהעדר ממנו מה שהוא אוהב . הנאוה והענות . הגאות
 כאשר תתמלא תאותו ואהבתו. והשפלות בעת שיפסיד. המורא והתקוה. המורא מהשגוא
. והתקיה אל הנאהב לו ויש אשר איגש מוכרחים אחר האהבה ואיגם מיוחדים אליה . ו  ל
 אבל הם מדות בפני עצמן בלתי האהבה •והשנאה מעוררתן ביותר ומחזקתן . ותהיינה
 נעזרות מהם . כמו הנדיבות והכילות הכעס והרצון כי טבע השמחה לעורר רחמים באדם
 לא בהכרח . בלתי אם הוא רחמני בטבע יעורר רחמיו יותר בשמחתו באהבתו. והשנאה
 תהדק האכזריות הנמצאת אצל האבזר בטבע . וכן הפעם והרצון(והם יותר קרובי׳ אל
 האהבה והשנאה) כי בהשיגו האהבה יתעורר בו רצון מסבת השמחה והפכו מעורר
 הכעס מצד האבל וזה דרך אחד עס הנדיבות והכילות אשר הנדיבות תזדמן ותתעורר
 יותרבהשיגו אהבתו. כגאמר בהאשורוש בהשיבו את אסתר המלכה והנחה למדינות
 עשה (אספר 5׳) ועכ״ז איגו עגין הכרחי. וכן השמחה ומאבל . גם הם אחר השתתפות
 השמחה אל האהבה . והפכו אחר השתתפותו אל השנאה . העצלות והחריצות הס עוד
 יותר דבוקים אל האהבה והשנאה . כמעט שיהיה בהכרח חריצות האדם אל הנאהב
 והעצלות אל השנוא לו הבושת והעזות גם הם בדרך זה . בהשיגו האהבה מתעורר כת
 העזות. ובהפכו הבושה . כמאמר כאיוב וי) בושו כי בטח . אבל זאת תדע אשר
 האהבה לה שם בגבוריס . יש אשר מיוחדים אליה בהכרח. ויש םרים למשמעתה
 מדרך בגי אדם. והמה אפשריות. ועתה אתה תחזה כי בהר ד׳ ית׳ מדת האהבה וצוד,
 אותגו לאהבה אותו. גם צוד, ואמר ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י״נו) יען כי האהבה היא
 שורש פורה סדי כל חמדות המשובחות. וכולן גגררות אחריה . ע״כ חובה על האדם
 להתבונן במהותה ותכונתה על נמות האהבה אל הראוי לאהוב. ואז אחריה רעותיה ג״כ
 ימשכו. וגם אנחנו נייחד בזה השער עיקר מאמרנו מענין האהבה. ושאר המרות תהיינה
 נכללות בכללה . בלתי אם הסרטים האיגם מוכרחים להתמשך מן האהבה אייחד להם

 מאמרים בפגי עצמם בעזרת צורי וגואלי:

 פרק #גי
 אחר אשר נתבאר כי האהבה הולכת אחר הדעת. וממעיגותיה היא גובעת בהכרח .
 יתבאר עתה כי היא מתחלקת לג׳ דעות. דעת הכם. דעת כסיל. דעת צדיק.
 וכפי הדעת כן תהיה האהבה. ולכן יהיה ג׳ פוגי אהבה בבגי אדפ כפי דעתם. אהבת

 חכפ
 שיורי המרות

 מספיקים בידו כן׳ והלומד עימ לעשות מספיקים בידו ללמוד וללמד לםמול ולעשות. ליל גס
 כי מתחלה לא לאה סיפוק בילו. הנה מן השמים יספיקו לו . וכמאמל דהעיה (תהליס נ״ז)
 אקלא לאלקים עליון לאל גומר עלי. ר״ל גומר את בחירתי. והשלים את לצוני הטוב לעשות
 בפיעל. ומעתה כוונת'המאמל כך הוא . לאמל גם כי אתה מאה בתולה לבר אשר אתה
 לפי אומד דעתך רחוק הוא לעשות . אפשר כי אמת הדבל. אבל אתה אין לך לדאוג על זה .
 ולא עליך המלאכה לגמור . כי מן השמים יספיקו לך לגמור . כי זה משפע המעשה להיות
 נגמרת עיי המחשבה הטהורה אז העליון גימר עליו אל המעשה . וזה נרמז במאמר סיף מעשה
 [תלוי] במחשבה תחלה . משל לנעל רוצה לאכול והוא סמוך על שלחן אביו . ואינו אוכל .
 מסבת היות המאכל אשר הוא מפז ומתאוה דחוק להשיגו . ואם אמנם אמת היי הד3ל. עכ״ז
 לא מן הנעל היא ההרחקה. ולא עליו לדאוג על זה . כי אס על אביו מוטל הדבר לקרב אל
 בנו מחמדו כל אשר יבחר ויחפוץ. וגם אם יקשה הדבר על האב . אבל על הנעל ודאי הוא
 קל. וזהו לא נפלאמ היא ממך ולא רחוקה היא. ממך ולאי אינה רחוקה גס אס היא לחוקה
. דק ׳  בעצמותה. וזהו לאמכ מי יעלה כו׳ ר׳׳ל לענין שתאמר ומלאוג מי יעלה לנו השמימה ט
 עליך ללמוד ולהגות בכוונה שתזכה לעשותו וזהו כי קמג אליך המר מאל בתנאי שיהי׳ בפיך
 ובלבבך לעשותו.כמאמר הלומד• על מנת לעשות.אז מספיקים בידו ללמוד וללמד לשמיר ולעשות.

MIDAT 1! *י 



 שער פרק כ אהבה
^  הכס. אהבת כסיל . אהבת יושר. היא אהבת צדיק . ונבאר דבר דבר על אסניו. -
 דרך האויל מובדל מדרך החכם . אשר עליו אמרו דל (תמיד ל׳־ב) איזהו הכם הרואךן
 את הנולד (א) באור זה כי השגת האויל אינו רק מה אשר ישיג בטבע החמריי אשרי
 בו. ואינו מתבונן בדבר לדעת עניגו וסגולתו ופעולתו אבל משפטו בעני] ההוא כבהטד,
 בבקעה תרד. ימוסרת נפשה בעד דבר מה. כי אם תקה מעט שעורים בידיך תוייי-
 הבהמה אחריך גס לשחיטה. כן הכסיל לא דעת ולא תבונה בו לאהוב כ״א את אש-
 הוא מרגיש טובו וערבותו. חושב אותו לטוב והצלחת גצה. ואוהב אותו וחומד אותו
 ומתפלל בעדו וישמח במציאותו ויתאבל בהעדרו. ויחשוב מסבבי מחמדי עדה״ז לאיהיים
 גאמגים. וזה מסבת עורי] עיגיו ואטימת אזגיו. ורעיוגיו מבוהלים ודחופים עד שאין״לן
 פנאי להתבונן בעצמו לבהון בעגין הראוי אל השארתו. כמאמר (ישעיה נ׳׳ז) והרשעים
 כים גגרש בי השקט לא יוכל כר. ולא אתעצל טקתת בידי טעט צרי גלעד העלול מאד
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 (א) ובמדרש (פ׳ אמור) אמור אל הכהניס ואמרת כר. ובמלאכים נאמר בגזירת עיליו
 פתגמא ובמאמר קדישין כי׳. העליונים שאין בהם יצה״ר במאמר אחד יש די. אבל תחתוניס
ם  שיצהיר שולט בהם בשתי אמירות והלואי יעמוד. ומה מאד ראוי לתת לב על מאמר זה. א

 מאמר אחד לא יועיל כאשר יהי׳ ב׳ מאמרים ודאי יועילו . לא רחוק פעם א׳ מב׳ מעמיס
ק י  וכך הי׳ ראוי לומר תחתונים שיצהיר שולט בהם בדבורים הרבה והלואי יעמוד. גס לא ל
א ^ קי-ל לשו ' ה * ו ד י ת ^ ע ה ע כ פ ה ו מ ״ א ר י יי! ה ב א ע ו ה ת ש ל מ א ת ו ל ה מ ה פ ר ו ה ה ה ג ת  כ

 הקודש לכתוב דבר דבר על אפניו. עבר במקום עבר. עתיד במקום עתיד אמנם המלך Tpr• י
 ע׳׳ה ביאר לנו ואמר (משלי כיה) תפוחי זהב במשכיות כסף דבי דבר על אסניו. דבר י־'י?

 המלה שהוראתה על הענין המדובר . והאופן הוא הבאור . וכמשפט האופן כן יהיה הל3
,ל  והלשון לבאר האופן כ׳׳א האופן פשוט עבר אמתי או עתיד אמתי. יאמר הכתוב ג״כ דבור פשוט עלזי
ד 1 ,  אמתי. אבל אם האופן מדברים המתהפכים מעבר לעתיד או להיפך . יאמר עליו ג״כ ל
£ י 5 כ  המתהפכת . להורות על הענין המדובר . וזהו דבר דבר על אופניו . הוא מה שאמר ה
; \  ע׳ה (ישעי׳ מיב) מי בכם יאזין זאת יקשיב וישמע לאחור . מי נתן למשישה יעקב כו׳ ה

 ד׳ זו חטאנו לו . כי אם יאמר רופא מומחה לאהד אל תאכל שומי׳ ובצלים וכדומה מדגל,
ה תיהי^ כ ה ה ל ח י ילא י ב ד ה ו מ מ צ ע ע נ מ י  החריפים ״ שמהם תבוא למחלה פ׳. אם יאמין לו ו
f *השמיעה לפניו כי היה נזהר מן המקרה טרם בואה . אבל אס לא ישמע לדברי הרופא וי 

 ויזיק לו . אם אמנם הרופא לא פעל מאומה באזהרתו . אמר אשר זה לא עשה כדברי ע*
י ת 1 פ ו ל  ואכל וקלקל לעצמו . אמנם באמת פעל אל החולה ב׳ דברי׳ . א׳ האמונה בדנרי ה

r  וידע מעתה מאין בא לו מחלה זאת . ב׳ אחרי הכשלו בעירו את דברי הרופא אס עוד 0
 יזהירו הרופא על דבר הלא מהיום יהיה פקוח אזנים . יקשיב ויאזין(עי׳ רש׳י על מאמר

' י • להגי י ר ס ו ^ ת ל י ע א פ ל מ  מות שני בני אהרן כו׳. עד השני זרזו יותר מן הלאשין.) נ
£f אחר עשוהו ואחר הקימו מזמות לבו ויחלה ויפיל למשכב . יחקו: למפרע מאין נא לו מל 
ה

א '  זאת . וזהי מי בכם יאזין זאת יקשיב וישמע לאחור לאמראחר אשר בא עליכם הצרהו-ז
 להבין עכ׳׳פ למפרע מי נתן למשישה יעקב כו׳ הלא ד׳ זו חטאנו לו. והם הם השתי אמ״לו

ע לו כאחל, ת י ו י ע • פ ר  שרמזו דל . האמירה ראשונה להזהיר אותו תחלה שלא יעשה ה
ן • יאח^ י ת מ ה  ואם האמירה הזאת לא תספיק לו כי לא ישמע דבר האזהרה אז מהצורך ל
׳ איןמהצול5 ב  בעשותו הרע ויתידט . אז בהצי לו תאמר לו שנית ולא יותי־ . ובהאמירה ה
ד

ו ב ד  ג׳׳כ להרבות אליו דברים רק להזכירהו לאמר וכי לא כך אמיתי לך. ומעתה הנה אופן ה
ל , ו  הב׳ ענינו רק להפך הדבור מן העבר לעתיד . לאמר הלא אמרתי אליכם אל תחטאו כ
 וזה רמוז במלת ואמרת מלה מהופכת מעבר לעתיד. גס אתה תעשה מן העבר עתיל *
 ותזכיר אליו ענין העבר . ואולי זהו הרצון במאמרם ז׳׳ל (מגילה ירד) כל מקום שנאמר ו,,.*
 אינו אלא צרה . כל מקום שנאמר והי׳ לשון שמהה . כי הצרהרח״ל הפץ ורצון האדם לעש,-"'
ת י ע  את העתיד עבר . להיות פטור ממנה . לכן נאמר בה ויהי מאמי מהופך מעתיד ל

 עיי ואייו המהפכת ובהיפך השמחה חפץ האדם ורצונו שתהיה ושתהיי גם בעתיד לכן
 בה והיה מלה מהופכת מעבר לעתיד ויבוא יפה דבר דנל על אופניו.



 סער פרק כ אהבה מכ
 לרפאות מומי האולת הקשורה בלב האייל. ולהפר עצתו אשר בחר לו ט ראוי לאהוב
 העוה״ז. ראשונה יאמר נא גם אם כדבריו אשר העוה׳׳ז הוא טוב העצם. אבן הלא לא
 לאדם דרכו. לא לאיש הולך לשאת] חלקי. כי הלא לעינים הוא אשר האדם לא
 יתקיים בעוה׳׳ז. והוא כאורה נטה ללון. כי לא באנו עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה.
 כ״א מטנו נקה לעבוד את ד׳ והיותר נתרים. ונעזוב אחרינו. כי אין מלווין לו לאדם לא
 כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ומה לנו
 לאהוב דבר אשר לא לנו היא כ״א לצרינו. כמאמר (משלי ה׳) פן ישבעו זרים כחך
 ועצביך בבית נכרי. אויביך יאכלו מטוב לב אשר הנחלת אותם בתיפ מלאימ כל טוב.
 שונאיך ילבשו המודות אשר הכינות לעצמך. אשר טפחת ורבית בזעת אפך הם יקחוהו
 לא בעמל ולא ביגיעה. הלזאת תשים נפשך בכפך לאהוב את אשר לא לנפשך כ״א
 לכלות עיניך ולנהום באחריתך כי יותר מאשר שמחת במציאותו תתאבל אה״כ בהעדרו.
.  בהעדר ההון ממך . או אתה מן ההון. ומה לו לאדם לעשות מעשים אשר יגלוהו
 יאריכו ימים אחר אשר יתום הייהו. הלא יותר נחוץ לך לייסד אבן פנה אשר צרת
 מעון. כי הוא חייך בשני העולמים. הטוב טוב אתה מאשר קדמו אותך ושמו סניהם
 לייסד העולם הזה והיו מאבדים ומפסידים כל חייהם כל מזימות לבביהם והיו שמחים
 ומתפארים בו וכועסים בעבורו. ועתה אתה תחזה כי אהרים מתעגגים בו. ואלה [הבונים]
 איםוא הם. חלפו עם אניות אבה. הדל ממנו ועבוד את עולמך הקיים. אשר שמה
 מרכבות כבודך בית אדוניך . משם לא יורידוך. הוא יהיה לך לאור עולם. והתרנזך
 ושאננך אל העוה״ז שקר הוא. סרעהו אל תעבור בו. — שנית אם תתבונן בהווייתן
 בעוה״ז תראה שלא יגיע לך ממנו לעצמך אחד מאלף מיגיעתך . כ״א לעבדים ולשפחות
 ולזרים אתך יותר כמה פעמים ממה שיעלה בידך. כמאמר (קהלח ה׳) ברבות הטובה
 רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה. כי גם העשיר אשד יש לו כמר. רבוא לא ישיג לעצמו
 כ״א אשר יוכל שאת ממאכלו ומשתהו והלבשתו. והיותר מאכיל ומשקה מלביש
 ומגעיל עבדים ושסחות ושוקד בטובתם . וחושב אותם לאוהבים גאמגים. וגראים
 כאוהבים רק בשעת הנאתם . לא יעמדו לו בשעת דחקו. לא יועילו אליו דבר. הן
 כבר אמר החכם הנבחר ע״ה (קהלת ב,) כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון
 ולאדם שלא עמל בו יתנגו הלקו. כי במנהנ העולם אהד הורש וזורע קוצר ודש ומייגע
 א״ע עד שהוא מוציאו אל הפועל ומוכר אותם. וזה נותן לו מעות הלוף תבואותיו.
 זה אוכל התבואה . וזה נותן המעות באוצר. כי אינו צריך להם כי יש לו זהב ורב
 מנינים מכבר. א״כ זה עמל בדעת בכשרון הרש וזרע וקצר. ונתן לאשר לא עמל בו
 הקונה אותו. ואם היה לוקה מחירו סחורה שיוכל ליהנות ממנה היה עכ״ס בערך עבד
 ושכיר הבא כשכרו. אבל כאשר הקונה נותן לו מחירו מעות ונותן אותם באוצר. כי
 אינו צריך להם . וזה אוכל ושותה טטובו. הנה הוא עבד בחנם . או כאשר ימכור לו
 סחורה חפץ מחפצי העוה״ז וזה נותן מחירו כסף או זהב ואינו נהנה מהם אין לו מאומה
 כי אם ראות עיניו. וכן לא תמצא קצין עם יושב לבטח אין מחריד לו דבר. ויאכל פתו
. לא כן הדבר כי אם הוא אוכל פעם אחד עבדיו יאכלו עשרה פעמים מול זה.  לבדו
 וכבר יזדמן אשר מרוב טרדותו. ישכח שלא אבל לא ירגיש רעבון וצמאון בגפשו.
 ולא יחפוץ בתעגוגים. ועבדיו לא יזדמן להם השבחה מלאכול ומלשתות ועוד הוא עצמו
. ובגדיהם יחמו גם  יזרזם יאכילם וילבישם ויתפאר בזה כאלו עיבה אכילתם גם לו
. — כלל הדברים כאשר יבטח האדם מזבוב שלא יגנוב ממגו דבר. כן הבורא  אות;,
 ית׳ מובטח מהאדם שלא יקה העולם לעצמו. כי איך יקחהו ואנה יניחהו. כי לא יכגים
 תוך מעיו רק את אשר יוכלו שאת. והיותר יהיה לבני אדם אחרים אם ע״ד מהיר. או
 לעבדים במשכורתם . אבל לעצמו לא ישאר כל מאומה (ב) ואין בין העבד לאדוניו

 1 כ״א

 שיורי המרות
 (3) ואלה הב׳ דברים אשר אמרנו רמזס הכתוב במאמר שלם (ירמי׳ י״ע) הלוך וקנית
 בקבק יוצר סרש כו׳ ושברת הבקבק לעיני האנשים ההולכים אותך ואמרת אליהם ככה אשטר
 את העם הזה כר למיון הבקבק אשר אמר הכתוב כך הוא . כי הבקבק עצם שלו הוא הבל

 ואין



 שער פרק כ ג אהבה
 כ״א ההשתררות זה אל זה. אבל בדבר השמחה והאבל יהיה הענין בהיםך . כי האדון
 אבלו כסלים על אבל עבדו. כי אליו ראוי להתאבל יותר בהזדמן הססד. ולהיםך השטחה
 כפולה בהכרח אצל העבד . וראייה ומיועדת אליו יותר מאל אדוניו. ועילת הדבר . זט>
 האבל אצל העבד באשר יססד דבר מחפצי אדוניו והוא ירא אותו. יגיע לו מזה אבל
 אכן אדוניו הלא יתאבל יותר. ושמחת העבד לא תשתף רבו עמו. כי לא נאה אל
 האדון לשמוח בשמחת עבדו. ולהיפך אבל האדון אינה משתפת העבד עמו כי הוא לא
 יצטער אם יהרה לבעליו מקרה לא מוכה. בדברים שאינם תחת ידו. ושמחת רבו מיועדת
. וישמח ויטב לבו כמו רבו. וענין זה תראה בכל ברואי העולם כי כל  ומזומנת גם לו
 ברי׳ פעולתה אל חוץ לה.כפלי כפלים הרבה מאד ממה שתגיע אל עצמה ולא האדם לכד
 השתרג בזה. רק גם בע״ח האלמים השוד והחמור וכדומה כמוהם כמוך משפט אחד
 להם. לא ישיג השוד אהד מאלף ממה שיהנה בעליו ממלאכתו ופעולתו. ומותר האדש
 מן הבהמה. כי הבהמה היא מוכרחת אל העבודה ע״י הזולת המכריחה ומהזיקה במתג
 ורסן. והאדם הוא מוכרח מעצמו (ג) כי דעתו ורוחו המבוהלה ודחופה מבדחת אותו
 ומנהגת אותו לתת כל יגיעתו לאחרים וישבעו זרים כחו. ואשרי משכיל ומצליח האוסף
 בחסניו חפצי שמים. יהיו רו לבדו ואין לזרים אתו. את זה תבקש. ואותו תאהוב. יכו

 תדבק. וטוב לך כל ימיך לעולם:

 פרק שלישי
ל  ע1ד תדע בי אין ראוי לאהוב את העוה׳׳ז ולחמוד אותו מצד מהירת חליפתו. כי הוא ר
יי^  כקיקיון הזה אשר בבלילה היה ובין לילה אבד.אין ביד האדם להבטיח עצמו לקי
ף י ן  אצלו כפי הימים אשר יבהר. כי אין שמירתו מסור בידו. כי אם ד׳ לא ישטור י
ד כ  שיא שקד שומר. והרבה סבות אל אבדתו. כי אל המזיקים אין מספר. על כל ד
 פרטי יש מזיקים ומפסידים הרבה מאד. גם אפ תשמרהו ותתן עליו שבעה עינים. נעו.
 הוא למועדי רגל ע״י כמה דברים אשר אינם מסורים בידך. בהתחדשות והתחלסוו!
ס ,  מקרי הזמן והאויר והגשם והטל או קור וחוס ובדומה מן המקרים המזדמגיס אשר טד
מ ש ס א  תצא אש ותאכל כל אשר אצרת ואשר אציו אבותיך. ואפשר אשר הדברים ש

 שיורי המרות
ן נ י  ואין בו רק מה שהוא יכול לקבל אל תוכו מה שיחנו בו . אמנם אסרי כי נשכר . א
ס ת ל י 5  ראוי למאומה . לא כן כלים אשר מכסף או זהב והזולת מדברים החשובים גם אסל ש
 ים להם חשיבות כי ראויים לעשות מכס דברים ידועים . כן האדם אינו כבהמה אשל יש ^
ן  חשיבות גס אחר שבירתה הבשר לאכילה . העור ללבישה . העצמות והקרניס לכלים . לא 5
|  האדם אשר אין בו כ׳׳א השיבות שלמותו וחיותו איל אחר שבירתו אינו ראוי למאומה הבי ה
ד מ י  דרך הבקבק לבשל את הנתון בתוכו . ואינו מקבל לעצמו ממנו כ׳׳א כפי עביו. אבל ע
 החבשיל היא לחיץ ממנו . כן האדם גס כי יש בדעתו כי העולם שלו . אגל אינו מקנל לעצמו
ד ב  כ״א אפס קצה חלק מכל עמלו אשר עמל תחת השמש . מה שהוא מכניס אל תוך פיו ל
ס  ואם יבנה בתים גם אם ישב בהם שנות מספר . הנה אחרים ישבו בהם כמה פעמים כסלי

 ומה מותר לאדם מכל עמלו לריק .
t (ג) הוא מה שאמר הלל (אבות א׳) אס אין אני לי מי לי. וכשאני לעצמי מה אני 
 מסל לבן עשיר ומיוחס עזב דרכו הנתב והתחבר אל הלציס. וארח להברה עס פועלי אן 1
 עם גנבים ושודדים ולזמן נתפס לבית האסורים . בכה ואמר אס אני לא הייתי לוקח לעצמי
ס  דרך הרע הזה מי היה עושה עמי רעה . הלא בהיפך הייתי משיג כבוד מכל רואי וזהו א
 אין אני לי אס אין אני מזיק לעצמי מי הוא המזיק אוחי ואחל אשר הדבר כן וכשאני מזיר-
 לעצמי בבחירתי ודעתי הסכלה מה אני היינו אין פתי גדול ממני . וזהו מאמר החכם ע״י}
 (משלי ה׳) ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך. אמי־ ונהמת לא וצעקת . כי ענין צעקי-
 יתכן על הרעה שעושה לו איש אחר . אבל ההולך בלילה ומכה את לאשון בהעמוד אשל בץ
 עמודי החומות . הוא ינהום על מכאובו שעשה לו בעצמו. לא יצעק כי למה ועל מי יצעק

 וזהו ונהמת באחריתך כר .



 שעל פיק ג אהבה מג
 אל תוך ביתך יהיו בשלמות כאשר הכינות. ועכ״ז יהיו בנאבדים ממך. כי פוגי האבדה
 שניפ. אפ בעצפ הדבר. או ע״י הסבות המתגלגלות ובאות. כמו תבואה פעפ יקרה
 מעוט תבואה מפגי עצירת גשמים. או טלליפ או רוחות רעות. ופעם יהיה על השדה
 תבואות הרבה. רק יקרה מקרה אל האנשים המאספים הביתה שלא יוכלו לקחת אותה
 מהשדה. ע״י מגור מסביב. וכדומה מן המקרים. או שהתבואה כבר מאופםת אל הבית
 ויזדמן לו מקרה ברהים ורכב ואי אפשר לטחון התבואה ולעשות לחם להשביע גסשו.
 או שתזדמן ח״ו מקרה בגופו שלא יערב לו אכילתו. או לא יוכל לאכלו וללועסו או
 לעכלו ולדחותו אחר אכילתו. ובי סוגי המקרים שרם הם כי מה לו אם האבדה בעצם
 הדבר, או שהיא עיי סבות. כי אהד אשר הסבה מבדלת אותו מן הדברים הגה הגם
 כאבודים . ואם תמצא זאת בתבואות וסירות בשדות וכרמים במקנה הצאן והבקר אשר
 הם דברים עצמיים מועילים לאדם בעצמיות מציאותם כש׳׳כ שיזדמנו מקריי סבי׳ בהרחוקי׳
 מן ההנאה אשר עצמותם הוא מן הדוממים. הבל ואין בם מועיל. רק הסכמת המדינה
 עליהם. כמו מטבעות אשר על ידיהם יוכל האדם לקחת מה שהוא מחזיק החיים. והדברי׳
 ההם הס היותר השובים בעולם. וכל המרבה בהם הר זה משובח. אשר עי״כ בני אדם
 שמחים מאד בהשגתם רכוש. ומתאבלים באבדתם . חשוב גא כמה יגיעות וכמה מן
 העמל יהיה על האדם עד אשר יגיע יבוא ויעלה למעלת עשירים. וכ אשר הגיע וכאשר
 אסף בחפגיו הרכוש העצום. לא הגיע למאומה. כי אם יזכה לאכול ולשבוע מהונו אז
 יברך את ד׳ על מה שעבר . אבל על העתיד אין בידו לשמוח ולא יוכל לשמוח. כמו
 שכתבגו. ועגין זה יכלול כל סוגי מחמדי האדם ותעגוגיו בעוה״ז. כמו שמחת אשד,
 ובגים. כי אם תזכה אשד, לא תדע קרוא מקרא . אם מצא או מוצא. ואולי לא תוליד
 בגיס. או תוליד ולא תזכה ח׳׳ו לגדלם. או תגדלם ולא תראה בהם גחמה מפגי דלותם
 ושפלותם או קוצר ימיהם. כמו שנזדמן לבני עלי הכהן. דע אשר רבותיגו ז״ל אמרו
) ליבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא. משל לאחד דר  (ברכות ס׳ א,
 בכפר בין היעדים על הדרך במכסת נפשות לא כביר. ויהי בלילה בא אל ביתו גבור
 חיל איש עריץ . מסובב בכלי משחית. והכיר בו שהוא גזלן רוצח איש דמים. והוא
 שיכור. וחמתו בוערת בקרבו. ולא עשה לבני הכית דבר אבל קנה מאתם מאכל ומשקה
. ו  בכסף מלא. הלא תתבונן ותאמר גם כי לא עשה עמהם רעה. ועוד הרויחו ממנ
 עכ׳׳ז אין נחת להם מזה. כי אינפ בטוחי פ מפגיעתו עד שיראו פרידתו. עד אשר יראו
 אותו הולך לדרכו מתרחק מהם ולא ישוב עוד. וטרם יתברר להם זה נם כי ירויחו ממנו
 הון עתק לא ישמחו בו ולא יערב להם כי אולי בא אליהם במרמה. וסופו יוכיח על
 תחלתו. כן הדבר בהצלחת העוה״ז. כי המשכיל ידום ויחריש. לא ישמח מאומה
 במציאותו. כי אם עד שיראה שיעבור את נבולו. ממש עד זיבולא בתרייתא. אז ידע
 כי כל טה שאכל ושתה הראה את גסשו טוב בעמלו. וכל עוד שלא עבר הגבול. אינו

 בטוח
 שיורי המדות

 (ל) ובגמרא (ברכות ס״א ב׳) אמר רבא לא אברא עלמא אלא לאסאב בן עמלי ולר׳
 סנינא גן דוסא . לאחאב בן עמלי העוה״ז וללסב״ר העוה״ל. השמיענו בזה דבר יקר . לאמל
 כי האיש הישלאלי אס הוא לשע אינו לק סכל וכאמרו במקום אסל (יומא עיב ב׳) במטותא
 מנייכי לא תיכתו תרתי גיהניס . כי זאת ידענו אשר התורה הקדושה גם כי בסלעיה אלוכה
 מארץ מדה כר . אכן בכללה היא ועיקרה וענפיה וסעיפיה נטועים על חסימת הנפש מן
 התאוות. כמה שידענו מאזהרת כמה מינים מבע״ה שלא נאכל מבשרם . ואחר החשבון האסורות
 המה הרבה יותל מן המותרות . והמותרות גם עליהם מעומס כמה אזהרות למשל מכל
 הבהמה ומכל החיה לא תמצא כ״א מיני׳ אחדים המותרים לנו. ־וגם אלה לק ע״י שחיטה
 ובדיקה מי״מ טריפות . מלבד שארי טריפות המזדמנות ע״י מליחה ותערובות בבישולם
 ובתיקונס סוף לכל אם תעלה החשבון את האסורות לנו איסור ודאי ואשל נו ספק איסור
 נגד המותר לנו בהחלט . מראה אשר־ האיש הישראלי מובדל ממלואות התאוה מן הזולת
 כהבדל אשר בין אסיר בבור בין ההולך חפשי. והוא אינו בטוב ולא גשום תענוג לא בגופו
 ולא בממונן , וכל אלה היו כישלאל גס בהיותנו על אדמתנו בזמן שבית המקדש היה קייס

 והיינו



 שעד פרק ג ד אהבה
 בטוח מן העוה״ז ובטובתו כמאמר (קהלת ה׳) יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר
 שמור לבעליו לרעתו. וירע לו בסופו עד אשר ימר לו״ על מציאותו. כי יותר טוב חיה
 לו שלא לראות בטוב ולהתגדל בו לראות אח״כ רעתו ומרירותו. כמח שידענו מדברי
 האומלל שאמר (איוב ג׳) יאבד ים אולר בו והלילה אמר הורה גבר. ונאמר (ימני׳ כי)
 ארור האיש אשד בשר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו. אחרי ראותו את
 כל התלאה אשר מצאה אותו. הי׳ בעיניו העדדו טוב ממציאותו. א״כ אס בעל נפש אתה
 מה תעלוזי ומה תשמחי בהשגתך העוה״ז איטר אין אתה בטוח בי אש פריו מתוק להיבך
 אולי גםפ-יו שרף מעופף. וזאת לא תדע בלתי כאשד תעבור את גבולו. אחדתוםהייתך
 בעיה׳׳ז. כי בעודך פה אולי יתחדש ה״ו עליך סבה אשר מדירתו יבטל המתיקות שהי׳ לך עי
 הגה. ואש יתאספו רבואו כל הטובות שהשגת יחד גדודים אין די בחט גגד הפלגת המרירות
. א׳׳כ יפה אמרנו כל דבר אשר אין אתה בטוח בו מה הוא לך אין לך לשטוח  אשר יהיה אז
. וא״כ איפוא אשר זמן שמחת החיים  בו,. זה שאמרו ז׳׳ל עד זיבולא בתרייתא שלט א
 רק אחר המות . אחר אשר הוא רואה כל טוב העוה״ז בידו. מה אשר הביא ואשר העלה
 אל גנזי המלך ית׳. אין שמחה בהשגת עיה״ז כל מאומה. כי הוא ע״ד אשר בני אדם
 אומרים על עצים לחים לשפוך עליהם מים מעט ואז ישלוט בהם האש . בן גבלו החכמים
 זמן אל שמחת החיים אחר המות. וגתבאר בזה יפה סחיתית אהבת הסבל אין לב •
 אוהב את אשר לא ידעו. הומר את אשר אינו מכיר. והוא כמי שנותנים לו לבחור חפץ

 מן החפצים. והוא מהר ביד ואת עיניו הוא מעצים:

 פרק רביעי
ר סבה עצומה אשר בעבירה יחדל האדם מאהבת עוה״ן ושלא לחפש השגתו. מה  עו
 שמצאגו בדברי חדל (במד׳ קהלת) אין אדם מת והציתאיתו בידו. או מה שאמרו
 (אבות בי) מרבה נכסים סיבה דאגה . או מה שנאמר (תהלים ק״א) גבה עינים ורחב
 לבב אותו לא אוכל. באור דרבריש . דע כי העוה״ז בלתי אפשר להשיגו בשלמות בבדי
. כי זה משפט הצלחת עוה״ז כל אשר ירבה מעלתו ו  שיעלה לך לריח נחוח ותתענג ב
 והצלחתו. כן ירבה עצביגו ויגיעתו. עד ישחית נפשו וחייתו. ובל אשר ירבה שלמות
 ירבה חסרונותיו חשוב נא מהתחלת ציץ האדם בעולם. נעדר מכל קניני העוה׳׳ז . -
 מבטן אמו ערום יצא. הוא דואג על מחסוריו . אבל דאנתו קטנה ומעוטה . כי ד לו
 בלחם והמת מים להשביע רעבון נפשו והוא יושב גלמוד בלא אשד, ובנים. אין צורך
 לו לדאוג על בתים ושדות וכרמים ועבדים ושפחות. ואם יזדמן לו פעם בשר ויין ישא

 שיורי המרות
 והיינו שלויס ושקטים במקומנו בגלולתנו ועשרנו והצלחתנו כש״כ עתה כי עיי התורה אנו
 עוזבים כמה דברים שהיו סבות להביא פרנסתנו . והתורה מונעת אותנו מהם (כי עילוי
 יסוד פרנסתנו עתה להתפרנס זה מזה . העני יהיה מש־ת בבית העשיר. כי בצל הכסף
 והעושר יסתופפו ויתפרנשו עניים רבים כמאמר (קהלת ה׳) בי־בות הטובה רבו אוכליה •
 ע״י אשר ישרתו איתו ובקרבנו כבר נמלץ עלינו (ירכית גי) אין הבור מתמלא מחולייתו •
 ואל הזולת א־׳א להתחבר ולהתקרב . וכל זה אפס קצהו מן הניס הנזכר. היינו ממה שהתולה
 גורמת מעוני פי־נשה) וסבוה הפרנסה אשר על פ* התורה והעבודה . שנאמר עליה (דבריי
 טח) יצוד׳ אתך את הברכה באסמיך איננה אתנו בעוה׳׳ב . והשמת הטבעיות מה מאי
 יזדמן קנאה ושנאה גזילה ושבועת שוא הסגת גבול . ואין טוב לאיש הישראלי כ״א להייימ
 איש תחת גפנו ותחת תאנו כאשר היה בימי שהע״ה . ועל כל ההרחקות האלה נאמר אני י׳
 נאמן לשלם שכר . היום לעשותם ולמתי־ לקבל שכרם . והבלתי נזהר בההרחקות האלה כני

 אמלו עליו יש אובד עולמו בשעה אחת והוא כאיש הולך ימים רבים על הים הגדול ברנגנ
 ובסוקר כל על בטמון להביא אל ביתו הין ועושי־ גדול . ותתענג בדשן נפשו ובבואו סיניו
"  לביסו נשברה הספינה ונטבע הוא וכל אשל לו. והיכן טובתו" של זה . זה שאמר רבא נ
ל *סו־ מאחרי ל ש י א ו מ ת ל ו י ז ל כ מ ן ל י . לשלול ן ד מ ן ע  נברא העולם הזה אלא לאסא3 3

 אינו כ״א שמונע עצמו מן העיהי׳ב ג׳׳כ . איל מן העוה״ז ודאי הוא רחוק •



 שער פרק ד א1זכה מד
 אל שטים ידיו. להודות על העונג הנפלא הזה אשר הביא אלק בידי• ולא חסר לו
. לא טוב היות האדם לכדו. וכאשר ישיג למלאות  דבר כ׳א את אשר כתוב בתורתנו הק׳
 החסרון הזה ויקח אשה אז אולי תאמר שכבר הגיע לשלמות הראוי. ראה תראה כמה
 חסרונות'יקיפוהו יהד מעתה־. כי מעתה תכבד עליו העבודה להשתכר בעבור סרגסת
 עצמו וסרגסת אשתו. לעשות בגדים לו ולעשות גם לאשתו עמו. והוא צריך לבית
 דירה. וכאשר יזכה לבנים. יצטרך עוד יותר . וכאשר יזכה לבגות לובית. שיהיה לו
 דירה מיוחדת לו לבדו ולא לזרי׳ אתו. תראה כמה תכבד עליו העבודה. כמה אבנים
 ישא על כתיםו, כמה אבק ועפר יעלה עליו. כמה הוצאות יעשה על בנין הבית ועל
,  הכלים המיוחדים ותפארת הבית וזיונו וחוקו ומשפטו. הדרים הראוים בעת החורף. והראוי,
 בעת הזמיר . ובכל שנה יעסוק בבדק הבית. ובעבור כל אלה יצטרך להרבות י במו״מ
 לתת עליו היום ברכה . כי צרכיו מרובים . ואס יזכה עוד לעושר רב ונבםים . בהכרח
 ירבה לו עבדים ושפחות סוסים והמורים בהמת בקר ובהמת צאן. אשר השתתפות כל
 אלה יססיק לו דאגה תמידיית . כי פעם יחלה הוא ופעם אשתו ובניו. פעם עבדו פעם
 שורו. סעם חמורו. סעם יאבד חפץ פעם ישבר כלי. וכמו כן מרבה עבדים מרבה גזל .
 זה חומס וזהרומס. וכל אשר ירבה עליך מציאות עוהיז יבבדעליך עולו הכבד . העבודה
 תתרבה והמנוחה תתמעט . ישבע רוגז עצב ואנחה . ירעב לשמחה ונחמה. כי אם יהיו
 עבדיו ובגי ביתו רבים כ הול . מוכרח לתת עליהם שבעה עיגים. כי כל אחד אוהב את
 עצמו. ומתעצל במלאכת אדוגיו. ולא מחשבותיו מחשבותיהם. ולא דרכיו דרכם. סוף
 דבר כל אשר תשיג מן העוה״ז יותר. אתה רחוק ממנוחה יותר ויותר. וכל אשר תבקש
 לך גדולות להשלים חפץ לבך . תהיה יותר חסד. ומה נעמה עתה מליצת המשורר
 החסיד ע״ה . גבה עיניס ורהב לבב אותו לא אוכל . והוא משל נמרץ על הדברים
 שאמרנו. כי אין אפשרות ביד האדם החפץ למלא בקשתו להשיג תיאות לבו בעוה״ז

 בשלמות
 שיורי המרות

 (א) ומה יקרו בזה לברי המשורר ע״>תהלים ע״ס) ויאכלו וישבעו מאל וחאוחם יבא
 להם . הנה המאמר בא להורות אומנו הפסל ההולכים אאל התאות . מלבל המעמיס
 הכמוסים אשר יש להמזהיר ית׳ עליהם הנה גם לפי ערך האדם במה שהוא אלם לא טוב
 לפניו למלאות שום תאוה כי משפט תאות האדם אס אמגם רבים הם לאין מספר. עכיז
 מהלכם בנפש האדם זה אחר זה. כי האדם בעת הוא כעב לא יעלה על לבו תאוה אשרת
 כ״א הוא האב לאכול . ואם ימלא בטנו על סקוט עליו התאוה, ההיא . תתעורר בי תאות
 השתייה ואחר אשר ישתה לרוי׳ . יתעוררו עציו כמה תאות . וא״כ הרוצה להנצל מהם ישאר
 בהתאוה הראשונה יעמוד ולא ימלא אותה . ובזה יסגור בעדו לבלי יבואו עליו תאות אחרות
 זה שנתן דהע״ה טעם על קצף הקב״ה עליהם שבקשו מילוא כרס כמרזיל לזה אמר כי הוא
 היודע ועד . אשר בכלות התאוה הזאת ובהתמלאותה יבואו להם תאות הרבה . זה שאמר

 ויאכלו וישבעו מאד אז ותאותס יבא להם.
 (5) ועילת הדבר . כי כל דבר הנמצא בעוה׳׳ז חסרינו יותר משלמותו . באור זה .
 כ, לא תמצא דבר בעולם אשר לא יצטרך אל דבר או דברים ויהי' שלמותו בעצמותו. לא כן
 כ״א כל דבר מחלקי המציאות צריך אל חון לו כמה וכמה מנינים היותר יקרים מאשר יפעל
 הוא במציאותו אל חוץ לו. כמו שמראה הצומח צליך לקיימו שמים וארץ נשיאים ורוח וגשם
 ואסיכ הוא צריך אל קוצר ומעמר ומאסף לאספו הביתה . השי עם היותו משובח מן הצומח
 ויותר שלס ממנו . הוא חסר יותר ממנו . כי הוא צריך כל מה שיצטרך הצומח וגס את
ו • ולשמרו בכל עת מן הפגעים . מזאבי ערב להכניסו לדיר . לבלי יכוהו הקור מ צ  הצומח ע
 והחום . המדבר להיותו היותר שלם מכלם הוא יומר חסר מכלם כי הוא צריך כל מה שהם
 צריכים . וגס אותם בעצמם . למזונו ואכילתו ומלאכתו ועבודתו . את השור לעול הסמור
 למשא . והוא צריך שמירה היותר עודפת . ובית דירה היותר הוגנת . כלל הדבר ! כי כל
 צלי׳ בעולם בהיותו משלים דבר הוא חקר שני׳ . ולכן יפה אמרו זיל אין אדם מת וחצי
. ואס רצונך לנסות הדברים  תאומו בידו . כי על כל הפחות כ&של ישלים דבר א׳ יחסר לו כ׳
 אס כניס הס הלא תלאה כאשל יתנדב קצין העם להסלים די מססול העני • יתן לו מאם

 לינלים



 שער פרק ד אד!בה
 בשלמות עד כי תכלת התאוה ולא יתאוה עוד. והטעם גבה עינים ורחב לבב. תיאר
 את רחב לבב גבה עיגים. כי הגה המגביה עיניו ותוסס בראייתו משך ארוך עד מקוש
 אשר העין שולט. וחוא הולך. התשפוט עליו בן אדם ע בבואו עתה אל המקום אשר
 עמדו עיניו וקמו מראות להלאה לא ילך עוד הלאה . כי לא יראה עוד. כי מה שהיד,
 תחלה לפני עיניו הנה הוא עתה מאחריו. הלא חנםיון יכחיש זה כי אם לא יסתום עיניו
 וילך הלא יהיו עיניו רואות בכל פעם הלאה הלאה וכל עוד שיתקרב אל המקים אשר
 שם היה קץ שליטת העין. הלא יתרחק עתה נבול ראייתו בבל פסיעה ופסיעה וא״כ
 אם יאמר לך כי רצונו ללכת עד המקום אשר ראיית עינו שולטת מאז תדע ותבחון שלא
 יהיה קץ וסוף אל הליכתו. כן העגין ברהב לבב. כל אשר יגיע אל מעלה יביט הלאה
 כי הוא גבה הקומה ועיגיו צופות למרחוק . ובבואו אל המקום אשר תחלה גבלה גבול
. יבקש עתה ארבע מאות . ואח׳׳כ אלפים ואה״כ רבבות. ויפה תיאר ז ו  תאותו מאתים ז
 אותו גבה עיגים . כי אם יסגיר תאותו רשקיעגה כמו שהיא עתה . לא היה לו עוד
 תאוה לבקש גדולות. כמשפט ההולך המכר אס היה סוגר את עיניו היי בא בכמעטקט
 אל המקום אשר הביט בתפיסת עיגיו. משא״כ עתה כאשר לא הסגיר עיניו והוא גבה
 הקומה וזהו גבה עיגים ורחב לבב אותו לא אוכל • כי לבעל תאיה אשר כזה אין אופן
 למלאות תאותו. כי על כל פסיעה ופסיעה ועל כל מעלה אשר ישיג עיגיו צופיות
 הלאה הלאה עד אין קץ (ג) ועילת כל זה כי כאשר תראה התבואה היוצא השדה שגה
 שגה פסולת התבואה מרובה על האוכל כן תאמין אשר ההעדר מרובה על היש. התשר
 על השלם. והרע על הטוב. האבל על השמחה. היגון על הנחמה היגיעה על המנוחה
 הרשעים על הצדיקים. הכסילים על החכמים. המחבלים על הנומרי כרמים . הטריעיש
 על ה מטיבים . הטמאות על הטהורות . את כל זה תראה בעינים פקוחות. ואם רצונך
ד #  להבין עילת הדבר. דע כי כבר כתבנו במקום אחר מחבורינו(כאהל יעקב פ׳ ויחי) א

י ד ש ,  הרע שורש הטוב . בעוהיז. והאבל שורש השמחה. כי כאשר השורש יקדפ אל ד
 והקרקע אל העץ. לכן הקרקע מרובה על האילן וגרוע מן האילן. והעץ הגרוע מן חסרי
ו מאליו אחד ; ב  רב על הפרי. כן ההעדר והגרוע מרובה על המלוא. והמעמיק בי י
 ההתבוננת בעניניעוה״ז והנהגתו והמכוון בו. כי לא באגו אליו כ״א לסבול עולו וצערו.
 ולקבל נסיונות מן הרע אשר בו. ומעט הטוב הנמצא בו. דע כי אינו כ״א כדמיון הגרגיר

א צ מ נ  שיורי המרות ה
 דינרים . וכאשר תשאל אותו למה נתת אליו רק מאה ולך הותרת האלפים והרבבות . הלא
 נגד פניך יענה ויאמר כי אצל העני חשוב יותר המאה מהאלפים אשר הותרתי בביתי ובסומיתי

 חשוב נא הוצאות ביתי והוצאות העני . איכ בשלמותו ירבה חסרונו.
מ  (ג) ויש להמתיק עוד מאמר הנז׳ גבה עיניס ורחב לבב כי׳ . ע״ד עני נא אל3י
ל ק  עשיר ונדיב . ויספר לו איך ירד מנכסיו ונכמרו רחמיו עליו ויאספהו אל ביתו. א
 ב׳ וגי ימים בא אליו עוד איש א׳ עני ואביון . ובכה לפניו איך נתפס בסחורות פסולות
ת מ ל א ב י ל נ ו י ה לד א ל ג  ונתרושש מאד ויאספהו גם אומו. אמר העני הראשון אל הבעהינ א
 כי אנכי מכיר את האיש הזה . כי שקר בשין לא היה סוחר מימיו רק גנב הוא . ולמה הוא
p p לך בביתך . ויהי כמחריש . ויהי בלכת העני הראשון להתפלל . אמר הבעה׳׳ב אל משרתו 
י • ויאמל ח י ו ב ת פ ל מ א ע ו ב ל ל ו  נא את כל חפציו ותתן אותם לידו ואמור לו שלא ייסין^ ע
 העני מה פשעי ומה חעאתי . ויאמר המשרת הנה מדברך פחד לבו אולי גס אתה כמוהו.
 אולי גם אתה לא היית מוזג כמו שזה לא היה סוחר רק גנב אתה כמו זה . הנמשל רסכ
9 מ  לבב הוא בעל תאוה . מבקש עושר וכבודו לרוב. וחם כי גנב הוא בחעאיו ופשעיו • או
 התנצלות כמאמר גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך כי׳ שאור שבעיסה כו׳ והוא ית׳מרקש
ם א  עליו . כי טוב ד׳ לכל. אבל גבה עינים . הוא אשר ברצונו להיות גדול ורם מכלם . ו
ע 3 ו  רואה חבירו עשיר אומר ראו עשרו של פלוני כעשרו של קרח האס יתן פרוט׳ לעני.האם הוא ק
 עתים לתורם . ומקטרג על עשרו . מיד יטול ית׳ העושר גס ממנו. כי הוא עצמו מבנו ל
ב ב  הטענה והמנצלוס השאור שבעיסה, וא״כ האון בו כמו בחבירו וזהו גבה עינים ורחב ל

 שיהיה לך הרבה מאד ולסברך לא כלום . אומו לא אוכל . זהו דבר שא״א .



 שער־׳" פרק ד ה ארובה מוז
 הנמצא תוך הפרי. נפ כי הנרגיר קטן מאד נגד הפרי. עכ״ז הוא רב פעלים שלא תבלה
 הפרי. והוא עילה גדולה להחזיק הדבר בעולם להמציא עוד פרי. כן השינ שהעיד, והחליט
 ואמר (קהלת א׳) על בל אשר נעשה תחת השמיפ הוא ענין רע נתן אלקיפ לבני האדם
. כי עין בעין ראינו כי היע מרובה על הטוב פעמיפ אין מספר. יבחן מזה  לעבות בו
 אשר הרע עיקר המכוון. והטוב איגו כיא לחזק את האדפ להחיותו ולהחליפו לסבול
 הגםיוגות . אשר מבלעדי מעט הטוב הזה היה גשבת'מציאותו בסבל הראשון. והאכילה
 והשתיה והמנוחה הם כלפ עד״ז. כי אין מן האכילה רק חזוק הגופות אל הסבל והרדיפה
 לרדוף אהריו. והמנוחה אינה רק להחזיר יאת האדם לכמות שהיה לשוב לעמול לרוח.
 לכן אתם הדבקים בעוהיז חדלו לכם ממגו. אל תבהל ברוחך אחרי השגתו. לשמוח
 במגת כוסו . כי אל השמחה לא תניע . ולבבך לא ירגיע . כאשר ביארגו במקום אחר
. חשוב גא בן . ולכן פרעהו אל תעבור בי ו  כי פרי חפץ ההשגה . האבל בהעדרג ממנ
 אדם כי אתה עוזב אוצר חיים . מלא ברכת ד׳ להשיבך אל אביך שבשמים . ותלך
. שטה מעליו ו  למשש באמתחות העוה״ז כאין עיגים.(ד) מה מצאת בו. או מה תמצא ב
 והקל מעליך עולו הכבד שמה בחלקך אשר לך מאת אלקיך . והיותר תחרימו. ולא
 יעלה באשו על פגיך . ולא יהרה אפך באבדך אותו. אבל אם תלך בדרכי לבך הלא
 תנהופ באחריתך כאשר תראה עצמך נעדר כל טוב . וזמנך בהבל מכרת . ועול ברזל
 על צואריך . גם כי תזקין לא יסור ממך . כ״א יבבד עליך עד יסיר אותך מעולמך
 ויהדםך ממעמדך. עד אשד יראו אותך בחדר משכבך הוא קברך אשר כרית לך באפך
 ובהרונך. לכן נפשי מה לך לדרך משוכת חדק . דרך המלך ית׳ גלך אל גחלה בלי
 מצרים. כי אם שם אדיר ד׳ לנו מקום נחרי נחלי עדן נחלת שדי ממרומים . ואפ יפתוך
 רעיונותיך למלאות מחסוריך בעוה״ז. תשיב להם הלא יותר ארדה כאשר לא אתחיל
 למלאות החסרון. כי כאשר אתחיל לדחות מעלי חסרון אהד פן ירבה ויפרוץ החסרון
 יותר ויותר . כמו שהיה בפרעה הרשע ברצותו לדהות מעליו הצפרדע הכו אותה . כאמרם
 זיל במדרש (שמות רבה יו״ד) תני ר׳ עקיבא צפרדע אחת היתד, והיו המצריים מכים אותה
 והשריצה צפרדעים הרבה . כן אם תדחה מעליך חסרון אחד. יצאו למולו כמה חסרונות .
 וכנזכר . וכל הדברים האלה אשר אמרנו. לא אמרתי רק אל יונה פותה אין לב לו
 להעמיק בחכמה ולהבין ולחקור תכלית כל דבר. הוא בדברים שאפרנו יקח מעט צרי
. יפקח עיניו ויראה מקנה קנינו ומרכולתו. אשר הורישו יצרו הרע  וימרח על מכתו
 המבקש להמיתו. ישכיל מעתה לדעת אחר הנסיון בהם כי ציד בפיו. אמנם איש החכם
 ומבין מדעתו. הנה רוח מבינתו יענהו אשר כל העוה״ז ותעגוגיו והנאותיו וכבודו המה
 מהבל יחד. אך שקר אך כזב מבית ומחוץ . איגם ראויים להתאמץ בהשגתם לרדוף

 אחריהם. גם לא לקחת אותם מן ההפקר (ה) :

 פרק חמשי
 ועל עולם הזה בכללו אשא משלי ואומר. כי היא נראה ומשובח רק מרחוק . לא
 מקרוב . כפו הטל אשר על פגי השדה בעת הבוקר. כי מגגד תראהו על מלוא

ב ח ו  שיורי המיות י
 (ל) ויפה סללו ז״ל סרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא טוה לנו . באור זה כי
 אם ישאל אסל אח לעסו מה תבמול לאכול אס בשל או לנים . היא ספק השקול. כי
 שניהם׳ טובים . אבל היזלמן שישאל א׳ את רעהו מה תבהור יותר אם בשל שמן מטוגן.
 או למס נקיליס מגואל. והנה אס זה ישיב אמליס ויאמל לסם נקולים טוב יותל הלא לא
 בלעת ילנל כן הדבר בהעריך יקר התורה וסגולת אוצל ביס חמדתה נגל עניני עוה״ז אין
 עמך לה כל מאומה . כמאמל הנממדי׳ מזהב כו׳ ומתוקים מדבש כוי וכש׳כ האומל כי העוה״ז
 טוב יותר. הוא ססל לב ותועה מדרך השכל * וזהו סלנו ממצותיך וממשפטיך הטובים. ר׳׳ל
 היינו מסירים מהם מעלת היתרון והטוב להחליט אליהם המעלה העודפת אין קז על עניני

 העוה׳׳ז. ועוד זאת ולא שוס לנו . גס בערך אחד ג״כ לא היו משויס אותם. וכדי בזיון
 (ה) ומד, מאד נתבארו הדברים בכתוב הדרי [במדבר י״א] ויקרא את סס המקום ההוא סברת
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 שער פרק ה אהבה
. וכאשר תתקרב לא תמצא כל מאומה • ה מ ד א  רוחב הארץ. כאלו הוא ממלא בל פני ה
 באור הדברים . בי איש דעת ונבון דוה יבינו את כל . המה יראו יביטו המה ישפוטו כי
 אין יתרון לאדם בעוה׳׳ז מכל השגתו בהון ועושר . ואין בינו ובין הדל כל מאומה . כי
 זה אוכל ולובש וזה אוכל ולובש . וגם כי זה יאכל פת במלה . וזה יאכל למעדנים •
ת במלה כמו אל העשיר מה אשר הוא סועד . ויותר מזר׳  הנה יערב אל העני סעודתו פ
ל שלחנו כמנהג העניים . ואה״כ הצליח ובא  תראה גם באדם אחד אשר היה עני ומאי
 אל הון עתק . ויאכל מאכלים העולים על שלחן עשירים. לא יערבו לו המאכלים האלה
. אז הרגיש טעם נפלא אשר ההלירי ואשר המיר •  בהוספות תענוג בלתי בההתהלה
. וסעודיה  אמנם באשר ירבו הימים ויהיה מורגל במאכלים השובים ישבה עניו ומדודו
 גדולות כאלה היום ישובו אליו דברים טבעיים. ולא יערבו לו כ״א כהמאכלים אשר היה

 אובל
ת ו ד מ  שיורי ה

 התאוה כי שם קברו את העם המתאויס • דע כי האמנם אנחנו מוזהיים ועומדים מן התורה
ה  והנביאים והחכמים להתרחק מן המאות עד קצה האחרון. פד כי אמרו (אבות) כך היא דרכ
. עכ״ז הי׳ מקום לחשוב כי ע״ד בית הרכבים ׳  של תורה פת במלח תאכל ומיס במשורה תפתה כו
 (ירמי׳ ל״ה) שהי׳ מוזהרים מיונדב בן רכב אביהם לא תשתו יין ט׳ ובית לא תבנו כו׳ •
 אבל היא ע״ד עצה לתת להם מנוחת לב מטרדות הזמן. עד כי אין אדם מת וחצי תאותו בילו
 וא׳יכ כל זה ראוי להזהיר את היושב בארן מיושבת . מלאה כל טוב העולם וכלולה בכל
 החמודות . ועניני עוה״ז מושגי׳ אל האדס בדרכים טבעיים ע״י עבודת עבודה . היא עצה נכונה
 להמעיט בתאות . ותתמעט עבודת עבודה על האדם ועבודת משא. אבל כאשר היו ישראל
. א״כ לא מגברא י י ס  במדבר. אשר גס מיס לצמאון לא הי׳ להם בדרך טבעיי . רק בדרך נ
. זה שהקדים הכתוב ואמר והאספסוף אשר בקיבו ס  דלית לי׳ קא בעינא שיתן גס בשר בדרך נ
 (אשר במדבר הנזכר תחלה כי ע״כ ידעת חנותנו במדבר) התאוו תאוה כו׳ מי יאכילנו בשל .
 לאמר אס היינו בארץ מיושבת הי׳ ראוי אלינו להתרחק מן התאות . למען המעיט מעלינו
. אבל עתה הלא אנסנו במדבר והוא ית׳ זן ומפרנס אותנו ע״ד נס . יתןגס בשר  טרדות הזמן
. לא הקב״ה. זכרנו את הדגה אשר  וזהו וישובו ויבכו גס בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בפר
 נאכל במצרים חנם . כלומר לא הי׳ מהצורך להתעמל בקניית הדגים רק חים השגנו בלא עשק
 וטרדה . וא״כ מדוע עתה במדבר נחדול ונעסוק הטוב מנפשותינו . אבל האמת מנויה וגמורה
 מסוד חכמי התורה ומלכם בראשם שהע״ה שאמר (משלי ט׳) אשת כסילות הומיה פתיות ובל
 ידעה מה כו׳ ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה . כי ההנאות המדומיות יתנו אה
 הנפש בקרן חשכה אין נוגה לה . מקום רפאים. בעמקי שאול. ובהיפך פרישות מביאה לילי
 קלושה. א״כ יבחן כי התאוה הוא ענין ראוי לברוח ממנה מצל פחיתות עצמיותה. גס אם לא
 היה בה טרדות הזמן . זה שאמר ייקרא את שם הינקיס ההוא קברות התאוה. כי התאוה
 נקברה ונאבדה ונתבטלה מהס אז . כי שס קברו את העס המתאוים . כלומר גס שס שהשיגו
. לא כאשר חשבו המה ם ר א ת . על היותם מ ס ר א ת מ  הכל בדרך נש. ושם קבלו את העם ה
ן אשל נהתאוה הוא אך מפני הטרדה . — ובילקוט (תהליס צ״ב) טוב להודות לדי מ ס  שכל ח
 ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונחך בלילות. מי גרס להם נבוא לידי שמחה זו
 האמונה שהאמינו בעוה״ז ככולו לילה. וראוי להבין מה ענין מזמור זה ליום השבת. מנכ
 דרכנו תתבונן בינה בלבי סקלו בי גדולי חקרי לב ע״ה מן המחברים הראשונים מדוע העליב
 ית׳ ערבות עיס״ב וענין סגולתו עד שאמרו חדל אבל עוה״ב עין לא ראתה 4 כי לא נמגל׳
. ומה שנראה בעיני כך הוא. כי יש ב׳ בחינות בהפלגת דבר נגד דבל י ב  מענינו בעוה׳׳ז ד

יה איני  אס שהאחד גלוע מסבירו. או שהאחד מעולה . הייני אס תבוא למנות וכס סחו
ו מ ר י י . n*י> ו י ־י  י



 שער • י פרק ה - אוזבה מ ו
 אוכל מקלס בשסלותו . ובל סוגי אכילות. אם סעודות תמידיות או מקריות. היינו'אם
 סעודתו בבל יום תמיד. או סעודות שבתות וי״ט או איזה שמהר, שתזדמן יהיה הבל על
 משקל אחד העני עם העשיר . כי את אשר העשיר סועד לא ׳יערב לו יותר מן העני .
. ושב אליו לענין הכרח . כמו הלחם אל העני. ובד הבגדים אשר ו  אחר שכבר הורגל ב
 מתחלה היה לובש אותם בשבת. ועתה הוא לובש אותם בחול אינם ׳אצלו כ״א כראויים
 לבגדי חול אחר ההרגל . ולא יתחשבו בעיגיו כ״א בטרם התרגלו בהם אבל אחר אשר
 יתרגל יהיו* בגדי המודות האלו כבגדים הדיוטים ופשוטים . וכן אם תחלה היה יושב בבית
 עצים . ואחר עלייתו יבנה לו בתים מאבגי גזית . לא יהיו אצלו בהודתסארתם. נחמדים
 לעין. כ״א עד שיורגל בהם . (א) כי אחדי ראותו אותם .ישתעשע בהם במה םעמים
 יהיה הבית הזה בעיגיו כאלו היה בבית׳ פחות ופשוט. וכל מיגי הגאות אשר לאדם
 בעוה״ז גם כי רבים הם ומתחלקים לכמה מדריגות חלוקות. כמו בעגיגי אכילה׳ תמצא
 לחם ומים ובשר ויין וטטעמיס היותר ערבים והיותר השובים וכמו כן בבגדים י ובתים
 וחומות ומגדלים וגגות .ופרדסים יש בהם כמה מדריגות מתחלפות זה למעלה ׳מזה,יעד

י  שיורי המתת א
 יגיל ולא• יודיע יקל מעלת ססורמו. בלא זה אמה מוכרס לקנות מאמו. כי כל מוס אין כה .
 כן הלבל וכן הענין גס פה . אם העוהיז הי׳ טוב • והעוה״ב טוב יותל. ה״ הקביה מלאה אומנו
 טובת העוה״ב אשר בעבור הפלגת טובתה יפנו אל התורה ואל ממצוה. לא כן אסל אשל העוה׳׳ז
 נאמל עליו(קהלת אי) מעות לא יוכל לתקון וססרןן לא יוכל להמנות. והעוהיב טובתו וערבותו
 לאין סקר. למה ומלוע יגלה הקביה ענין ערבות עוה״ב אסלי אשל מלבל הפלגת כלבותו
 לאוי לבלוס אל התולה כלי להנצל ממצוקות תאות המוה״ז. כי כל הנאותיו הם שקר. וכמאמר
 (ילמי׳ ב,) כי שתים רעות עשה עמי אומי עזבו מקור מים סייס לסצוב להם בארות בארות
 נשברים אשר לא יכילו המיס. אכן מי שכבר נודע לו מרירות ־העוה״ז אליו נאה להודיע אומו
 מתיקות עוהיב וערבותו. ולא ישיג האלם ערבות העוה׳״ב דק אסרי מאסו בעוה״ז. והנה
 מכירות העוה״ז אי אפשל לעמוד עליו כ״א אסר אשכ תשיגנו ותביט ותתבונן בו כי׳ מי סכס
 כהמלך שלמה ע״ה והעיד על עצמו כי לא ־עמל על מנופת העוה״ז וענינו הכוזב• בלתי אסר
 הנסיון. כמו שאמר (קהלת ז׳) כל זה נסיתי בסכמה. ואולי כי לבעבול נסומ אותנו׳. צוה
 הקב״ה להתענג בשבת ויו׳׳ט. וממנו נוכל לעמוד על כזביו ודמיוניו שהם שקר והבל. ואפשל
 כי לזה כיונו ז״ל באמרס (סנהדרין ציט) במקום שבעלי תשובה עומדים כוי. וזהו ענין מזמור
 שיר ליום השבת . לאמר אסר אשר התענג האדם וראה שאין בי ממש אז יכול נהאמין על כל
 העוה״ז אף מה שלא השיג זה ממה. עכ״ז יאמין מעתה שכלו הבל. וזהו להגיד בבוקר ססדך
 על טובות העוה״ב . ואמונתך בלילות . על גנות העוה״ז. וזהו שביארו ז״ל מי גרס להם לבוא
 לידי שממה•זו. אסר אשפ ענין עוה״ב צפון ונעלם מן האדם. רק האמונה שהאמינובעוה״ז
 שכלו לילה (כי אין ביד האדם להשיג י אהבת השם ותורתו אם לא כאשר ישליך מסלה מעליו
 עניני• עוה״ז וימאס אלילי תאותו וממדתו. אבל מי יביאנו למדה זאת לשנוא העוה״ז ולבו ריק
 מסכמה השלמה י בע״כ יעשה זאת בהאמין בתורתנו במלמדו להועיל. שאמרו שכולו הבל. ואף
י לע׳׳ע אינך משיג זאת . עכ׳׳פ זה יביאך לעסוק בתורה ולשמוס ביקר סגולתה ואוצר סגולתה  כ

 כי השג תשיג מצד הביטך נפלאות בעיונך והתבוננותך בה. וזהו מי גרס להם שמסה זו האמונה
 שהאמינו-בעוה׳׳ז• שכלו לילה וסושך אף טרם יבינו הדבר בשכל) וזהו מאמר (תהליס י״ט)
 עדות ד׳ נאמנה •מסכימת פתי ..דייל מתסלה מוכרס אתה להאמין׳ במה אשר התורה הקדושה
 תעיד כי העוה״זהבל. ואס״כ תזכה להבין האמת. ואס לא תאמיןבתסלתו לא תביאלתכליתו;
 (א) וכבר נתבאר אצלנו במקום אסר (באהל יעקב רי׳ פ׳ תצוה) כי כל הסושי׳ והכסות
 שבאדם המרגישים בהנאות. לפירקוהן מן הדבר כך הנאתן בהתמלא הדבר להם. כמו שתראה



 שער פרק ח אהבה
א כל מאיטה, צ מ א ת . וכאשר תתקרב ל ה מ ד א  רוחב הארץ. כאלו הוא ממלא בל סני ה
ל . המה יראו יביטו המה ישסוטו כי ת כ  באור הדברים . כי איש דעת ונבון רוח יכינו א
י . כ ה מ ו א ם בעוה׳׳ז מכל השגתו בהון ועושר . ואין בינו ובין הדל כל מ ד א  אין יתרון ל
. וזה יאבל למעדגיס 4 ח ל מ לובש . וגם כי זה יאכל סת ב לובש וזה אוכל ו  זה אוכל ו
. ויותר מזה ד ע ו ר הוא ס ש ל העגי סעודתו סת במלח כמו אל העשיר מה א  הנה יערב א
א נ ו כמנהג העניים . ואח״כ הצליח ו  תראה נם באדם אחד אשר היה עני ומאכל שלחנ
ה ל הון עתק . ויאכל מאכלים העולים על שלחן עשירים. לא יערבו לו המאכלים הא?  א
סלא אשר החלית ואשר הטיף י . אז הרגיש טעם נ ה ל ה ת ה ה  בהוספות תעגיג בלתי ב
י ד ו ע ס . ו דו ר ירבו הימים ויהיה מורגל במאכלים חשובים ישכח עניו ומדו ש א  אמגם כ
ים. ולא יערבו לו כ״א כהמאכלים אשר ד,יה ה היום ישובו אליו דברים טבעי ל א  גדולות כ

ל כ ו  שיורי המרות א
 החאוה כי שם קברו את העם המתאויס . דע כי האמנם אנחנו מוזהרים ועומדים מן השולי•
א ללכה י ו ה ) כ ת י ב א מ ( מ י א ל כ  והנביאים והחכמים להתלחק מן התאות עד קצה האיילה• ע
ת הרעיש י ל ג ר י נ ס 5•"13י*• כ ו ו ר ' מ י ז ה ' כ ' * ע ו ה כ ח ש ה ח י ו ש מ ם ב י מ  של תורה פת במלח תאכל ו

, ן ו כ  (ירמי׳ ל״ה) שהי׳ מוזהרים מיונדב בן רכב אביהם לא תשתו יין כו׳ ובית לא תמ
* ל י ת הזמן. עד כי אין אדם מת וחצי תאותו 3 מ ר ע  אבל היא ע׳׳ד עצה לתת להם מנוחת לב מ
ו 1 ר  וא״כ כל זה ראוי להזהיר את היושב באלץ מיושבת . מלאה כל טוב העולם וכלולה י
א מצה נ?ונ^ '  החמודות . ועניני עוה״ז מושגי׳ אל האדם בדרכים טבעיים ע״י עבודת עבולה • ה
5 ? ל ן 5  להמעיט בתאות . ותתמעט עבודת עבודה על האדם ועבודת משא. אבל כאשר היו י
׳ ^ ? ג כ לא מ , • א״ , רק בדל ך גסי י  במדבר. אשר גם מיס לצמאון לא הי׳ להם בדרך טבעי
. זה שהקדים הכתוב ואמר והאספסוף אשל בל-,״ א ש  דלית לי׳ קא בעינא שיתן גם בשר בדרך נ
 (אשר במדבר הנזכר תחלה כי נרכ ידעת חנותנו במדבר) התאוו תאוה כו׳ מי יאכילנו 03^*י
ת. למען הממיט מעל, י  לאמר אס היינו בארץ מיושבת הי׳ ראוי אלינו להתרחק מן התאו
י כ

ש . אבל עתה הלא אנחנו במדבר והוא ית׳ זן ומפרנס אותנו ע״ד נס . יתןגם ? ן מ ז  טרדות ה
 וזהו וישובו ויבכו גס בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. לא הקב״ה. זכרנו את הדגה ^

ו ^ ע>של נ ג ש ס ה נ , ס ר ס י י ג ד ת ה י י נ , י ל ב מ נ נ ח ה . כלומר לא הי׳ מהצייד ל ם נ  נאכל במצרים ח
 וטרדה . וא״כ מדוע עתה במדבר נחדול ונעשוק הטוב מנפשותינו. אבל האמת מנויה יגיגו

5 * ל

ת  ו י ת  מסוד סכמי התורה ומלכם בראשם שהע״ה שאמר (משלי טי) אשת כסילות הומיה פ
ה. כי ההנאות המדומיות יתנו 1  ידעה מה כו׳ ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואי
ם. בעמקי שאול. ובהיפך פרישות מכיאה ,ו,  הנפש בקרן משכה אין נוגה לה . מקום רפאי

'  קדושה. א״כ יבחן בי התאוה הוא ענין ראוי לברוח ממנה מצד פחיתות עצמיותה. גם אמ 1
 היה בה טרדות הזמן . זה שאמר ויקרא אה שם המקום ההוא קברות המאוס. כי הרז*

. כי שס קברו את העם המתאויס . כלומר גס שס ז  נקברה ונאבדה ונתבטלה מהם א
n ס. לא כאשר חשבו י יס. על היותם מתאו . ושם קברו את העם המתאו ס  הכל בדרך נ

° \ ' ת י ד ו ה ן אשר בהתאוה הוא אך מפני הטרדה. — ובילקוט (הסלים צ״ב) טוב ל מ ס  שכל ח
ן. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מי גרם להם לבוא לידי שמק,- י ו  ולזמר לשמך עלי

י  האמונה שהאמינו בעוה׳׳ז שכולו לילה. וראוי להבין מה ענין מזמור זה ליום השבת. ^ ז
ס ! ל ע  דלכנו תתבונן בינה בלבל סקרו ני גדולי חקרי לב ע״ה מן המחברים הראשונים מדוע ה

\V1< י לא * כ ה ת א ו ^ ר י ב ע ״ ה ו ׳ ע 3 "^ א ז ו מ ל מ א ד ש י ע מ ^ י ג ^ ס י נ ע ת עוה3' ן ו ג ר ' ע ת  י

- . ומה שנראה בעיני כך הוא. כי ים ב׳ בחינות בהפלגת דבל נגד ד י ב  מענינו בעוה׳׳ז ד
. או שהאחד מעולה . היינו אס תבוא לחנות ושם סחורה ^1 *  אם שהאחד גרוע מסבירו

ה כ י ־ ר  מופלגת במעלותיה ונם אין לה חסרון ואל השני ים לו סחורות מלאות חסרונות י יאוי ל
^ ו י ק  אותה שאין בה חסרון • ולפעמים תמצא אצל א׳ סמויה בלא שוס שקלון ואל השני ס
^ . אז ג״כ ראוי לקנותה מסמת יקר סשיבותה. ובע״כ מסוייב בעל הססולה לשי,  מעולה מאד
ה פקור^! י ן ה ל ס מ א ס ^ ס א נ מ י * א ' צ ן א ע מ ה ' ח : צ ל מ ו  ססורמו בפני הקונה לסידיעי ה
f £ ח. א״כ יזכה זה הסוחל  מאד מלאה חסרונות . ולאחד סחורה משובמח עס כל המעלו
ס ^1' ס א ' ג י*ד אצלז • כ י 3 . ועכ׳׳ז הוא אינו מוכיח לשבס סר־יהו ב רתו  צדדים לקנוח מסחו
 יגיד י



 שעד פרק ה א1זבה מ ו
 אוכל מקדם בשפלותו . וכל סוגי אכילות. אם סעודות תמידיות או מקיאות. היינו'אם
 סעודתו בכל יום תמיד. או סעודות שבתות וי״ט או איזה שמחד, שתזדמן יהיה הכל על
 משקל אהד העני עם העשיר . כי את אשר העשיר סועד לא יערב לו יותר מן העני .
. ושב אליו לענין הכרח . ,כמו הלהס אל העני. ובן י הבגדים אשר ו  אחר שכבר הורגל ב
 מתחלה היה לובש אותם בשבת. ועתה הוא לובש אותם בחול איגם אצלו כ״א כראויים
 לבגדי חול אחד ההרגל . ולא יתחשבו בעיגיו כ״א בטרם התרגלו בהם אבל אחר אשר
 יתרגל יהיו בגדי חמודות האלו כבגדים הדיוטים ופשוטים . וכן אם תחלה היה יושב בבית
מה לו בתים מאבגי גזית . לא יהיו אצלו בהודתפארתם. נחמדים  עצים . ואחר עלייתו י
. כ׳׳א עד שיורגל נהם . (א) כי אחרי ראותו אותם .ישתעשע בהם במה פעמים ן  לעי
 יהיה הבית הזה בעיניו כאלו היה בביתי פחות ופשוט. וכל מיגי הגאות אשר לאדם
 בעור,״? גס כי רכים הם ומתחלקים לכמה מדריגות חלוקות. כמו בעניני אכילה תמצא
 לחם ומים ובשר ויין וטטעמים היותר ערבים והיותר השובים וכמו כן בבגדים י ובתים
 וחומות ומגדליפ וגגות . ופרדסים יש בהם כמה מדריגות מתחלפות זה למעלה מזה;עד

׳ י  שיורי הטחת א
 יגיל ולא • יודיע יקל מעלת הסורחו. כלא זה אמה מוכרס לקנומ מאמו. כי כל מום אין כה .
 כן הלבל וכן הענין נס פה . אס העוה״ז הי׳ עובי והעוה׳יב עונ יומר. היי הקב״ה מראה אותנו
 טובת העוה״ב אסל בעבול הפלגת טובתה יפנו אל התולה ואל ממצוה. לא כן אסל אשר־העוה׳׳ז
 נאמר עליו(קהלת א׳) מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות. והעוה״ב טובתו ועלגומו
 לאין סקר. למה ומלוע יגלה הקב״ה ענין ערבות עוה״ב אסלי אשל מלבל הפלגת עלבומו
 לאוי לבלוש אל התולה כלי להנצל ממצוקות תאות העוה״ז. כי כל הנאותיו הס שקר. וכמאמר
 (יכמי׳ בי) כי שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים סיים למצוב להם בארות באלות
 נשברים אשר לא יכילו המיס. אכן מי שכבר נודע לו מרירות העוה״ז אליו נאה להודיע אותו
 מתיקות עוה״ב וערבותו. ולא ישיג האלם ערבות העוה׳יב רק אמרו מאסו בעוה״ז. ומה
 מרירות העוה׳־ז אי אפשל לעמוד עליו כ״א אסר אשר תשיגנו ותביט ותתבונן בו כי ימי סכם
 כהמלך שלמה ע״ס והעיד על עצמו כי לא יעמל יעל מנופת העוהיז וענינו הכוזב• בלמי אהל
 הנסיון. כמו שאמל (קהלת ז׳) כל זה נסיתי בסכמה. ואולי כי לבעבול נסות אותנו׳. צוה
 הקב״ה להתענג בשבת ויו״ט. וממנו נוכל לעמול על כזביו ולמעניו שהם שקל והגל. ואפשר
 כי לזה כיונו ז״ל באמלס (סנהדלין צ״ט) במקום שבעלי.משובה עומדים כוי. וזהו ענין מזמור
 שיל ליום השבת . לאמל אסל אשל התענג האלם ולאה שאין בי ממם אז יכול•נהאמין על כל
 העוה״ז אף מה שלא השיג זה עמה . עכ׳׳ז •יאמין מעתה שכלו הבל. וזהו להגיד במקל ססלך
 על טובות העוה׳נ . ואמונתך בלילות . על גנות העוה״ז. וזהו שביארו ז״ל מי גרם להם לבוא
 לידי שמחה זו. אסל אשל ענין עוה״ב צפון ונעלם מן האלם. רק האמונה שהאמינו בעוהיז
 שכלו לילה (כי אין ביל האלם להשיג אהבת השם ותורתו אם לא כאשל ישליך מחלה מעליו
 עניני עוהיז וימאס אלילי מאותו וחמדתו, אבל מי יביאנו למלה זאת לשנוא העוה״ז ולבו ליק
 מסכמה השלמה• בע״כ יעשה זאת בהאמין בתולתנו במלמדו להועיל. שאמלו שכולו הבל. ואף
' לע׳׳ע אינך משיג זאת . עכ״פ זה יביאך לעסוק במורה ולשמוח ביקר סגולתה ואוצל סגולתה  כ

 כי השג משיג מצל הביטך נפלאות בעיונך והתבוננוחך בה. וזכו מי גרס להם שממה זו האמונה
 שהאמינו בעוה׳׳ז • שכלו לילה וחושך אף טרם יבינו הדבר בשכל) וזהו מאמל (תהליס י״ט)
 עדות ד׳ נאמנה מחכימת פתי . ר״ל מתחלה מוכרח אתה להאמין במה אשר התורה הקדושה
 מעיד כי העוה״זהבל. ואחיכ מזכה להבין האמת. ואס לא תאמיןבחחלתו לא תביאלתכליתו:
 (א) וככר נמבאר אצלנו במקום אחר (באהל יעקב לי׳ פ׳ מצוה) כי כל החושי׳ והכחות
 שבאדם המרגישים בהנאות. לפירקוהן מן הדבר כך הנאתן בהתמלא הדבר להם. כמו שמראה
ו ליק מכל ונפשו.תאבה לכל. אסר• השיגו הדבר ימתק זיערב לו מאד. והעשיר ת י י ה  אשר הננ>י צ
 הוא להיפך שמפני המצא לו כל דבר. ואינו חסר מכל. לכן באכלו ושתיתו והתלבשו לא ירגיש
 א׳ מני אלף• מההנאה שמרגיש-בהם העני. וזה־דרך ישר לפני איש למנוע עצמו מהחמיד
 בתענוגי עוה״ז. שעי״כ יהי' עשיל בתענוגים בעת שהואצליך לי:תענג בשבתות וי״נו. יהיה

 בילו להתענג מלכת ד׳ אשל אמו. • • -



 שער פרק ה אהבה
 אין קץ וערך. עכ׳׳ז דע אחי אשר חשיבות ועריבות הדברים אינם תלויים בעצם חשיבות
 הדבר. כהעולה על רוחך . לא בן הדברים . אבל חשיבות הדבר בעיני בעליו לפי מעוט
 מציאותו. ולהיפך לפי רבוי מציאותו. יהיה מה שיהיה. נבול יש אל דבר המצוי
 בתמידות כמה יתחשב ויערב . ולמעלה ממנו אשר אינו מצוי במו הראשון. והחשוב
 המעולה מן הכל הוא הבלתי נמצא כל מאומה כ״א אהד בעיר ב׳ במשפחה. זאת יתחשב
 עד מאד עד אשר לא ישאלו עוד על עצם תבונתו ומהותו ועילת חשיבותו. כמו שתראה
 חשיבות המרגליות יתירה על חשיבות אלמוגיפ. וחשיבות אכניס טובות יתירה על
 המרגליות. וכי תאמר בלבבך כי חשיבות האלמוג לבד. וחשיבות המרגליות לבד. וחשיבות
. ולכן בשר חשוב יותר מלהפ מפגי חשיבותו העצמיי. אשאלך  דבר מצד עצפ הדבר עצמו
 והודיעני מה זאת אל הנמצא שישתגה ברוב ואמן להעריך אותו כפי מציאיתו. וזד,
 עינינו רואות אשר בדבר א׳ יזדמן בו כמה חלופיפ והשתנות כמה מדריגות בערכו
 וחשיבותו. בפו שתראה בהשיג אדפ דבר גכבד . ביוט ראשון להשגתו אותו יערב לו
 הדבר ער אשר יעלה לו קטורה באפיו. דשן בעצמותיו. ישבע בלא אכילה ירוה בל?*
 שתיה . ישטח בלא הון. ולא תראה בו כל דאגה וכל תוגה . וכאשר יעבור עליו עשרת
 ימים או עשרים יום . לא יערב לו כמקדם. אבל יזכור בו פעם אחר פעפ . לא בתמידות,
 וכאשר ירבו הימים ישכח ויסירהו מלבו ולא יהיה עוד חשיבות הדבר אצלו לסגולת
ר כ ד  להכין עליו לא מפגי הרעבון. או הצמאון או כל דאגה שתזדמן. אבל חשיבות ה
ח  יהיה אצלו כדיגי בשמיפ אשר הסיגו טעמן וריחן (ב) והאמת יורה דרכו כי יש כ
t , , r n כי .  ועוז לרבוי המציאות להשבית ולבטל מתיקות כמה עניגיפ ולהורידם מטה מטה
 בבשר ויין. הרגילות יבטל ממנו עוננ הבשר עד יהיה בעיניו כלחם אשר יאכל העני י
 ולהיפד יש כה במעטי המציאות להנעים ולהחשיב עצמם בעיגי הבעלים ליקר וחשוב י
Ifryn אשר אצל מי שהם רבים במציאות אינם בחשיבות כל מאומה. ואצל זה יהיו 
. כמו אשר אנחנו רואים בהתחבר מעט המציאו״  עליונה לסי מיעוט מציאותם אצלו
^ ר  אל הלחם או איי בגד. וזה רעב ללחש כמה ימים היה לו דוחק וחרפת רעב. אז ת
 כיבהשיגו פת הריבה בלא מלה. יערב לו כמו בשר ויין אל אשר נמצאים לו בתמידית י
 והעדים הנאמגים על זה השמחה והאבל. כי השמחה אפשריי׳ לאשר אין לו כל מאומת*
 בהשיגו לחם רעבונו ישמח מרונן כמו העשיר בעשרו. וכן האבל מצוי אצל העשיר
. והגסיון יבאר לך זאת; קח לך זמן ידוע מזמן החיים אשר בעולס  כמו אצל העני
א  הזה לא כלו כ״א גתח מנתחיו. חלק מחלקיו. כמו שבוע או חודש והבט נ
א ל  בהעגי ביותר . ולמולו את העשיר ביותר. ושקול וספור ומגד. שמחתם ואבלם . ה
 תראה אשר ישמח העני בערך שמחות העשיר . ובמו אשר שמחת העני גפלאת בעעי
 העשיר . כי יתמה על החפץ ויאמר איזה דבר מצאה ידו המשמח לבבו כ״כ . הלא ביתי

 מלא כסף וזהב ולא תשמח עלי נפשי בלתי ע״י הזדמנות שמועה טובה מארץ מרחק
. כי הצליחו מעשי ידיו שמה . אשר העני במה יזכה את ארחו להשיג פ  מעבר לי
 שמחות כאלה. ועכ״ז הוא שטה וטוב לב . וכן תראהו שש ומתפאר באיזה התנשאות
ה י 1 ד  אשר עלה בגורלו להיות גבאי ומשגיח . אשר עם כל ההתנשאות שהגיעו נם אם י

 כפליפ
 שיורי המדות

 (ב) ומה נכבל בזה מאמר (דברים י׳ב) כי ירחיב ד׳ אלקיך את גמלך כוי ואמרת אוכל,-
א כינייטז להתיר ב ב ו ת כ ה  בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשל • לא ס
 לאדם לאכול בשר ככל חאותו. אבל הדבר בהיפך. כי הוראת הב׳ אינה כהוראת הכ״ף. אגל
ל ו  מאמר בכל אות נפשך בא להורות לנו ענין נכבל. כי המרגיל א״ע בתענוגים . הנה כל ע
 שירבו עלי׳ הימים. תתמעע תאותו ותענוגו. כי ישתנו באיכותן מתענוגיס להכרחיי׳. ועזוי
 ההכרחי לא ישמח את אוכליו במציאותו. אבל יתאבלו בהעדרו. וגהיפך המעדנים בטרם יתרגלו

 הבעלים בהם. ועוד הם חדשים אצלו. אין אבל בהעדרם. ויש שמחה במציאותם . זה שהזה* ל
 הכתוב שלא תתמיד באכילת הבשר הרבה עד אשר תאבד מאוחך ויהי׳ אצלך בגדר ענין הכלחי
 רק בהיסך בכל אות נפשך מאכל בשל. כלומל כאשל תתאוה מאל אז תאכל בשל. וכאשל

 תלאה הממעטות המאוה הרף ממנו. לבלי ישוב התענוגיי להיות הכלסיי.—
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ו • והוא י נ ו ד י א נ פ ד ב ב ע י כ ו מ ע ר י י ש ע י ת ד י ו ^ ב א ו ב ז ב ' כ  כפלים פעמיפ אין מספר ע
ולא תחשוב ותאמר .  ישמח ויתפאר מאד בהתםנותו יותר מאשר ישמח העשיר בעשרו .
 כי זה להם מצד שהם ריקי הדעת דלי ההבנה. לא כן הדברים. כי העני גפ בעיניו יפלא
. כמו אס יקבל אגרת מאיש ידוע. ולא ימצא בו  בראותו עשיר מתאבל על דבר קטן
 תהלתו ושבחו כראוי . ימלא פגיו עברה וזעם . אבל ותוגה . או אם יורידוהו ממעלתו
 אשר היתד, לו מהדם . ויפגעו ויגדעו מכבודו אפם קצהו מהראוי לו הלא יתמרמר עד
 כי יקוץ בחייו . לא יאכל ולא ישתה ויתעצב אל לבו עד יפול למשכב מסבת זה ההבל
 ואז יפלא בעיני העני לאמר הלא אנכי אין עמדי דבר . לא הניעני גפ אהד מאלף
 מגדולתו ועשרו אשר נשאר אתו עוד ת״י. ואין אני עצב . ואפ זכיתי למחציתו הייתי
 מגין בעדי מכל עצב . ולא הייתי מתאבל גפ על גדול מזה מרוב שמחתי בעשרי . אין
 זאת כי אפ כאשר אמרגו. אשר זה כחו של מעוט המציאות להחשיב הגרוע להעלותו
 במעלה הגבעות . ולהיפך רבד המציאות גדול כח ההרגל להפילו ממדריגת חשיבותו
 ולהורידו למדריגה פחותה מאד . הוא שאמר המלך החכם ע״ה (משלי כ׳׳ה) הוקר רגלך
 מבית רעך פן ישבעך וישגאך . (ג) כי גפ משפט האדפ כן הוא. כי גפ החשוב בעיגי
 אוהבו אפ יהיה מורגל אצלו. וימצא לפגיו בתמידית ירד ממעלתו אצל אוהבו. וכן כל
 תהלוכות עניני עוה׳׳ז. כי חשיבות העושר אינו כ״א בלב העני. בקנאו את קגאתו לאמר
 מי יתנני לעוף על מרומי שדה הצלחתו . כדברי המשל הנד . כי העני רואה את פני
 העושר וההצלחה רק מרחוק. לא מקרוב . ואיכ הוא אצלו כטל הנראה בבוקר על
 פני השדה. ומננד יראה כמו נד. ימלא כל פני האדמה . וכאשר יאבה להתקרב לא
 יראה כל מאומה . כן הצלחת העשיר לא ת תראה כ״א אל העני העומד ברחוק. והעשיר
 הקרוב אליה שאל נא אותו מה הוא רואה . הלא יענה ויאמר נאך נפוח וצל קיקיון הוא
 רואה . כי העשיר המורגל בעשרו הוא בדעתו באותו שהוא למטה ממגו במדריגה .
 ולכן אמר שהעיד. אל העני מה יתרון לך בעמלך אשר עמלת להגיע אל מדריגת העשיר.
 כי העושר לא יערב לאדפ בלתי כל עוד שלא השיגו . אבל בהגיעו אליו ויתרגל בוי
 ישוב אליו כאין וכאפפ . וזאת תדע על גכון כאשר תתבוגן במי אשר בידו הון ועושר
 ובהנהגת עגיגיו. ועילת הדבר כבר אמרגו(כפי שלישי מזה השער) כי העוה׳׳ז איגו משכן
 אל הטוב ואין בו מקום הצלחת האדם . אבל יסוד הווייתו על מקרים מתחלפיפ. אין
 מספר לגרודיהפ . ונפש האדם באה אל העוה״ז לשאת עול הסבל והנסיונות אשר אינם

 בעולפ
 שיורי המדות

 (ג) ובגמרא ,(שבח ק״מ בי) אמר רב ססלא לבנחי׳ חהוי צניעותן באפי
 גברייכו כוי. לא מיכלו ילקא בליל״ כוי נקיט מלגנימא בחלא ילא וכולא במלא ידיי
 מלגנימא אמוי להו וכולא לא אסר להועל למצעערן והלר אחוי להו. והמאמלסמום וחמום.
 ושמעמימפי הגאון מוהלינ ז״ל מעיקעין כי לב ססלא בא לחמ לבנומיו אומ ומופח על ההלגל
 שממעט משיבות האלם בעיני אוהבו. שע״כ הזהיל אותם לבלתי התלאות כיכ לעיני בעליהן
 אגל להיות ממיל בדלך צניעות . כי זה כבולה של במ מלך פנימה. וכבל כתב הלמב׳יס זיל
 בטעמי המצות על מאמל ולא יבוא בכל עח אל הקולש. שכל זה היה בעבול לא יהיה הלבל
 אצל האדם כלבלי סולין ולבלי׳ הליוטים שהוא מולגל בהם . וזה לשונו הטהול (במולס נבוכים
 מ״ז משלישי) כל דבל נכבל כאשל יממיל האלם ללאותו יססל מה שבנפש ממנו. וימעט מה
 שהיה מגיע בגללו מן ההתפעלות. עכ׳׳ל. ולהלאומ לבנותיו סימן ואות על הדבליס האלה כי
 כניס המה . נקט מרגניתא בחדא ידי׳. ריל רב הפלא לקח בילו אסמ מלגליומ טובה. וכולא
 (עיי ערוך שפירש אבן שאין לו דמים . ולא צורך. ומפני שהסתירו,'מהן נתייקר בעיניהן.
 והפצירו בו להלאותו להן. עכ׳׳ל. עיי עלוך עלך בזל) בחלא ילי׳. מרגניתא אחוי רב ססדא
 לבנותיו. וכולא לא אסוי להו. ובעבול כך סשבו בנותיו מי יודע מה אשל לאבינו בילו על
 שאין רצונו להלאות גס לנו. ובקשו ממנו והפצילו בו על למצטעלן. והדל ססוי לסו. וראו
ק אבן. א״כ מעמה ידעו ויאמינו שכל הסביבות לא יהי׳ בלתי ע״י הגעגועים אשר  שאינו כ
 לאוהב אל אהובו. לא כן אס יתלגל גו אץ לו סשיבומ כל מאומה בעיני מאסו . והמלים

־  כנים ואמיתיים ׳. -
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 בעולם הבא . כי הוא עולם שכלו טוב באמת . אבל מציאות הטוב מתחדש אחרי סבל
 הרע ואהרי עברו בין בתרי הנסיונות אשר בעוה״ז. כמו שאמר רשב׳׳י ע״ה (ברכות ה׳)
 שלשה מתנות טובות נתן הקב״ה לישראל וכלם לא נתנו אלא ע״י יסורין. תורה ואיי
 ועוה״ב . וזה כל סדי טוב העוה״ז . ויש בעוד,״ ז דברים אשר יראה הרואה אותם ויחשבס
 לטוב . כמו הדברים המענגים הנפש ערבים ונעימים בטעמם הבלתי באים לגרש הרעבון.
 אבל יש באדם כה טבעיי לחשוק ולהשתוקק אליהם . במו הרעבים והצמאים אל הלחס
 ואל המים . כן ישטהו כאשר ישיגו תשוקות האלה . (ד) ולולא זה ההשק לא הי׳ חשיבות
 בהם כל מאומה אצל המשיגם . ואחד החשק הגם אצלו כמשפט הלחם אשי הוא אוכל

 למלא
 שיורי המרות

 (ד) הוא מה שאמר שהע״ה (קהלת א׳) מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות.
 באור דבריו. כי העוה״ז מדתו כן הוא . כי י בהעדרו יש חסרון. ובמציאוהו אין מעלה. >ך\
 אשר חסר לנפשו עניני עוה״ז מעדרי׳ אצלו החסרון גדול מאד . ובהתמלאות החסרון אץ ראוי
 למנותו ליש. כי אינו ניכר במציאוחו. ואינו מורגש כ״א לחסרון באס איננו זה שאמר אותו
 אשר חסרון באם איננו לא יוכל להמנות אל המציאות . כי אשרי בואו אין בו דבר. וכ>לו
 שביאר אח׳׳כ הוא עצמו (שס ב׳) תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי כו׳. הגדלתי מעשי בניתי
 לי בתים כוי עשיתי לי גנות ופרדסים כו׳. ואחר כל אלה אמר ופניתי אני בכל מעשי שעשו
ה ל  ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח. תחלה הי׳ חושב כי יש בכל א
 ערבות נפלא ע״כ הגדיל מעשיו בעמל וביגיעה עד אשר השלים כל חפץ לבבו . ואסר אשר
,  השיג אותם והי׳ מורגל עמהס . ראה כי אין עוד החשק אשר הי׳ תשלה. וראה האמת כ

, כ ו י  הכל הגל ורעות רוח ואין יתרון חחת השמש . ואני בעת כתבי הדברים האלה עלה מל רע
 דברי פי הכס הרב מרה אלקנה ז״ל נכדו של מו״ר המחבר זצ״ל. בבאור מאמר (קהלת

ל ^ ס  וראיתי אני כיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. באור זה . דע כי כבר נ
י  אשר השמם היא עצם ספיריי ומאיר באורו על פני כל הארץ.והל5נה אין נוגה לה מעצמותה כ
 בעצמותה היא חשכה. והיא מקבלה אורה מן השמש.;שע״כ נקראה לבנה . מלשין תיקיו סיפליס

ת ל ג  כמו שקוראים אל מי שחשכו עיניו הגי נהור. וכבר נחבאר בחבורנו בריח אבוח על ה
 פסח כי הדברים אשר נחשוב את מציאותם מעלה הוא. מפני שגס בהעדרם אין ססלון • כי
 כל שבהעדרו אין משרון יש במציאותו מעלה. ולהיפך כל שבהעדרו ססלון אין במציאוחומעלה
 כמו המנגן בכל מיני כלי שיר נסשיבהו לבעל מעלה . כי גס אותו שאינו יודע סכמה זאת אינו
 בעל מוס וחסרון. כי לא כל אדם צריך להיות משורר ומנגן. אכן אל המדכל לא נסשי5
 מעלה מצד היותו חי ומדבר. שאין זה רק העדר חסרון. שאינו אלם. שאינו חרס. וכל שבהעדרו
. הוא  חסרון אין במציאותו מעלה . אמנם בהזדמן אל אב אחל שני בניס. מלבר ובלתי ממל
 ישבח את הבן ההוא להיותו מדבר אבל אינה מעצה עצמיית. כאמור . וזהו ומותר האדם מי
 הבהמה אין. ר״ל אס האדם אינו בעל קניני׳ עם מעלות ושלמות עצמיות בצדקה ועוז לסכמה
1  למוסר ולמשרי׳. ולא תחשוב לו מעלה אחרת רק מה שאינו בהמה ^אינו מבעה״ח סאלמים ר
^ ס ה  הוא חי מדבר. זה לאין ולאפס כי הכל הבל. כמאמר הנה בדבר ד׳ מאסו וחכמת מה ל
י יש לן ו כ  ומעתה אין באפשר שיהי׳ לאדם היתרון מה שיש מותר לאדס מן הבהמה • אגל א
ם י3״5•,) ואלם  יתרון עצמיי וקניניי. או דומה ממש לבהמה. וזהו מאמר המשורר ע״ה (תהלי
 ביקר 3ל ילין נמשל כבהמות נדמו. ר״ל אס אין לאדם מעלת היקר של הצדיק. גס שהוא מדבר
 ומשכיל, אין לו מאומה מן היתרון על הבהמה . אבל נמשל כבהמות ונדמו ממש . ומעתה
 נסקור על הסכמה אס נוכל לחשבה מעלה. היינו כי אם נאמר על השכלות שאינו הסלון רק
 העדר המעלה. אבל דןעי אין בה . א׳׳כ מי אשר בו סכמה הוא בעל מעלה. כמשפנו כל

 שבהעדרו אין סשרון יש במציאותו מעלה . אן אולי להיפך. כי הסכלות הוא ססרון גדול
 והסכמה היא רק העדר הססרון וא״כ אין שבס ויתרון אל הסכם שבס עצמיי. רק נגד הסכל*
 כמו למדבר נגד הסרש. ובאמת כן סימה הסכמת המלך הסכם ע״ה. והמשל בזה. השמש והירק
 היו ב׳ מאורות הגדולים. אס״כ קערגה הלבנה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו גכתר
ה צלליתה ת נ ו כ  אסד (סולין סיב) והנה עונש הלבנה הי׳ באפשר להיות כי היא תשאל על מ
 רק החמה תתגלל וסוסים אולה. ואז היי אל החמה מעלה עצמייס . ולא כן היה לק הלגכה

 נ מקנונס
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 למלא נפשו כי ירעב. כן הדברים האלה המה ג״כ מילר הנפש. אשר עליהם יםוב מאמר
 להחיות בהם כוי כי ע״כ אנחנו מברכיפ על שתיהן. בורא נםשות רבות וחסרונן. על כל
 מה שברא להחיות בהן כר י. אמנפ זה לבדו בעוה׳׳ז אשר הוא עומד על מצב נאמן .
 והוא הריח הטוב . אשר ׳האדם לא ישבע ממגו לעולם . אינו גכגס־לגוף והגוף נהנה

 ממנו . וגם אינו בא על מחסור והעדר למלאות החסרון. לכן שיעדו חכמיגו דל כיי
 הוא א׳ מם׳ בעוה״ב והדבר ההוא מצוי בג״ע התחתון.

 עתה
 שיורי המדות

 נהקענה. והחמה נשאלה במעמלה. ואין יתרון אל החמה רק בערך הלננה. זה שאמר שלמה
 ע״ה . וראיתי אני שיש יתרון לחכמה רק מן השכלות . לא יתרון עצמיי. כיתרון,האור השמם
 שהוא רק מן החושך (הלבנה) כי הממה לא השיגה מעלה עצמיות . מעמם המבואר ברז׳׳ל
 (חגיגה י״ב) ראה שאין העולם כדאי כו׳. כן הדבר ובן הענין בעניני העוה׳׳ז ומחמדיו. שהחליט
 עליהם הכתוב ואמר וחסרון. לא יוכל להמנות. היינו בחסרון גלול מאל בהעדרם. ועכ״ז
 אחר המציאות לאייוכל להמנומ . כי אין מה למנות. כי מה יתן או מה יוסיף הבלי׳ הרבה
, ולהעמיק עוד יותר בענין זה נזכיל מאמל החכם ע׳׳ה (משלי י׳׳ג) צליק אוכל  על הבל א׳
 לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. והנה במאמר זה הבאורים רבו כמו רבו. ואין פותר אומו
 כפי עומק הכוונה הנאותה אל חכם לב כשלמה. אשר כל דברים מלא חכמת לב ותבונה זכה
 דקה מן הדקה. וכמאמר זה מה השמיע אותנו. במה הבדיל את הצדיק מן הרשע. אבל הסכת
 וםמנגרבומינו ז׳׳ל אמלו (סוכה מיו)שלא כמדת ברד מלת הקב״ה.מדת ברד כלי ריקן מחזיק מלא
 אינו מסז>ק.מדמ הקב״ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק. שנא׳ והיה אם שמוע תשמעו. אם שמעת
 תשמע ואם לאו לא תשמע. ובהשקפה ראשונה לא ידענו עומק ־כוונת דברי רבותינו דל אשר
 נאין ספק הדברים מכוונים לדבר גדול אשר יכלול כל הנהגות העוה״ז. וגם כי באור מאמר זה
 כבר בא בדפוס (בספר קול יעקב ע׳׳ד ב׳ ובאהל יעקב מלק 3׳ ט׳ ב׳) עכ׳׳ז אשיב אכופף ידי
 עליו. דע כי כל מחמדי ותענוגי העיה״ז לא יערבו אל נפש האיים בלתי טרם השיגו הדבר שהוא
 נכסף אליו. אבל בהשיגו אותו ויהי׳ בילו זמן ילוע . יופג ממנו ערבותו ונעימתו. כי כמשפט
 המשוקה כי תתנוסס באלם רק אחר ההעלר ואחר אשר ישביע עצמו ממנו יהיה.לזרא באפו
 כמאמר (משלי כ׳ז) נפש שבעה תבוס נופה. וזה יכלול כל מחמלי העוה״ז ותענוגיו. מאכלים
 ומשקים ותענוגות בני אלם. כלם לא יערבו כ״א אחר הצטרפות הפכו לפניו. היינו ההעלר
 שהיה ממלה נעלר ממנו. כי האכילה לא יערב רק אחר ההעלר. היינו אחר הרעבון. כי
 אס לא ירעב לא יערב לו מה שיאכל. ועול יקוץ בו. ועול יותל שילעב עול יותר יערב לו
 האכילה. והרעב רב כחו לשנות ולהחליף טעם המאכל. כי כבר אנחנו רואים בי אנשים אוכלים
 מקערה אשת. זה טועם לפי רעבון' שלו. וזה טועם לפי הרעבון שלו. וכן תמצא בפרטי
 מאכלים הבאים לאדם לתענוג. כל אשר נעלר ממנו המין ההוא ביותר יערב לו השגתו אותו
 יותר. וזה תראה גם במאכלים גם במשקים. כי המשקה אשר לא שתה זה כמה יעלב לו מאד
 כאשר ישיגה. כמו חמז אחל הפסה. וכן הטיולים בגנות ופרלסים ובכללם לראות בריות שונות
 או אילנות משונות. ההנאה והתענוג בהם אינה כ׳׳א בהשתתפות ההעדר. אכן עוד לבר אחל
 מהצורך אלינו לבאר למען לא יקרב איש לסתור דברינו כי הלא אנסנו רואים עשיר נהנה
 מהונו ורכושו ומכליו ותכשיטיו ומלבושיו בתמידות. לא יקוץ בהם גס א-ס יארכו לו הימים
 3עושל וסצלמה. אמנם דע כי בההנאות ים ב׳ סוגים. ובכל דבר יש בו ב׳ עניניס אשר מהם

 מצמח ההנאה והתענוג אל הנהנה ממנו. א׳ ההנאה אשר בעצם הלבל עצמו. אם בעבול כח
ימי אשר בו. כמו מאכל וכל פרי אשר בו טעם ערב. או דבר נאה הנחמד למראה. אשר נ  פ

 נתן הבורא יה׳ חן הדבל בעיני אנשים. כמו שחלקן הכתוב (בלאשית ב׳) נהמל למראה וטוב
 למאכל.ב׳ ההנאה הבאה מן החוץ. הנאת ההתפארות נגד דבריו ולהתגאות בו. ושניהם אינס
 כ׳׳א אחר ההעדר . כמו שבארנו במאכלים או משקים וכראיית חיות ובריות משונוה שכל
 סשיבוחם בעבור שלא ראה אותם מימיו. וכן בראותו צורת חיה מצוייר על טבלא . יהיה אצלו
 במשיבות הרבה יותר מלראות החיה עצמה. והכל מפאת השתתפות ההנאה עם ההעדר,
 אמנם ההנאה לסבת ההתפארות גס היא ארחות כל^ההנאות תשמור. רק ישוב עליה האופן!
 מחמת העדר מציאות הדבר בשבירו. הוא שש ומתפאר ומתהדר. ולכן תראה מציאות ההנאה

 ההיא



 שער פרק ו אהבח

 פרק ששי
כי בפרקים הקודמים היה דברינו מאהבת הכסילים הבלתי  עיזה נבאר אהבת החכם. '
 מתבוננים במה אשר נגד פניהם אבל החכם יכין לאשורו. ישכיל על דבר לאהוב
 ולקרב. ואשר לשנוא ולרהק. לא יאהוב כ״א דבי אשר בו תלוי השארתו הנצחיית.
 דבר הקיים לעד. כי כן משפט אהבת החכם לאהוב עם הסכמת החכמה והדעת. ולא
 ישמח כ״א בשומו על לבו גדולת הצדיקים והפלגת מעלתם חסנם ויקרם. אשר עליהס
 גאמר (תהלים ל״א) מה רב טובך אשר צפגת ליראיך כר. אור הגנוז והצפון לצדיקים
 לע״ל. שגאמר עליה (ישעיה סיד) עין לא ראתה כוי. לא השיג אותה כל גביא וכל חוזת
 כל הכם ויודע בינה. המה ישמחו וישתעשעו בעולמם רק בעסק התורה והמצור.. כי על
 כל כבוד כבוד התורה (א) כי להגחיל לאוהביה יש אתה הון עתק וצדקה גחלת שדי

 ממרומים
 שיורי המרות

 ההיא רק כל עוד אשר דבר זה נעדר מאחרים. ואם ילבש בגד יקר ואין כמוהו בכל העיר.
 יהיה הבגד יקר וחשוב אצלו עד מאד. ואם ילבש עוד אחד בגד כזה ירד מהתפארותו מעכו *
 ואם ילבשו כלס כמוהו. אז נאבדה׳ ונתבטלה ההנאה מכל וכל. כי כל חשיבות עניני עוה״יז
ל אשל כ ״ ו ב ל ע י י ל ע ה ב אל ה ר ו י ל ' ט ל א כ  אינו כ״א ע״י השתתפוס לפניו או עמו ההעדל • ו
 יתרסק מן ההעדר יאבד ממנו מתיקות ענינו. כמאמר נפש שבעה תבוס נופת ונפש רעבה
 כל מר מתיק. ומה נכבד בזה מאמר (משלי ט׳) אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעה מה רן"(

fy מיס גנובים ימתקו ולסס סתרים ינעס. ירצה בזה כי ערבות כל התענוגים אינם כי 
א מ  בטרם יכיר אותם ובטרם יקרב אליהם להתרגל בהם . אבל אסר אשר יתרגל בהם י

{ \  בם ויקיץ אותם . וזהו אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעה מה. כל זמן שלא תדע ד
י  תכיר בהם. אז מים גניבים ימתקו ולסם סתרים ינעם. ואס כן גם העני גס העשיר א

l-oP להם מתיחות בעולם הזה. הליני מפני שלא ישיגנו . והעשיר לא יטעימנו • מהני 
^ ו מ  הוא מורגל בו. אמנם לא כסמולומ העוה׳׳ז חלק ההורה ההמולה . רק בהיפך. ערבות ה
 לא תשתתף עם ההעלר רק עם המציאות . וכל מה שתתוסף במציאוח כן תתיסף החםולס
W ל עלז כ 1 ב ש ם ל י א ם ה פ ו נ ו ר ה י י ל י ל  אליה. וכל מה שירבה מציאותה יתרבה חשיבותה • כ
« 3 ע  וכבר המליץ הגאון מוהר״פ הורוויץ נ׳׳ע במאמר כלם ישבעו ויתענגו מטובך. כי מצל ה
ש פ  צא יהיה ענוג בכל תענוגי העולם בלחי אחר ההעלר. לא אחר המציאות. כי כן המשפט כ
 שדעה תבוס נופמ. לא כן המורה כי גס אמר השביעה ימצא עונג רב. וזהו כלם ישבעי
 ועכ״ז ויתענגו מטובך. הוא מה שאמרו מכמינו ז״ל מלת בו״ל כלי ריקן ממזיק מלא אינו מחזיר
 לא כן מלת הקב׳׳ה מלא מסזיק. התורה והסכמה הם נהיפך כל עול יותר אשר ישביע האד״
ו ללוי ג ל י ה צ"0 ו 3  א׳־ע ממנה עוד יותר ישתוקק לאסוף אל תוכו. וכמליצתם ז״ל.(נראשיי1 י
ך  כר מה דגים הללו גדלין במים כיון שיולדח טפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון ק

 ישראל גדלין במים בתורה כיון שהם שומעים דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאוי
 וזה שאמר המשורר ע׳׳ה (חהליס כ״ז) אחת שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש . כי כאשר ישאל
 אחד ממבירו מאכל טוב וערב. הוא שואל קודם שיחן לו. אבל אחר אשר נתן לו והאכילן

מ  לשובע נפשו לא ישאל עול. כמשפט מלמ ברד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק. א
ר  התשוקה לתורה ומצות הנה אחר. הלמול תהיה התשוקה עול עולפת על תשוקתו שהיה ל
 תחלה. וגס כי ילמול כל היום לא ישבע ויבקש וישאל עול יותר. וזהו אחה שאלהי מאת

 ד׳ אשר אותה אבקש עוד שמיל בלא שביעה. ומה היא שבמי בבימ ל׳ כל ימי חיי כר.
 יזה אשר השמיע אותנו החכם הנבחר בחכמתו הטהורה. צדיק אוכל לשובע נפשו. הצדיק יבסור
ל ש א  למזונו וישקוד אחר דבי המענג אותו גס אחרי שבעו. ובטן רשעים תבקש לה עונג רק כ
ש ו ק מ  תחסר. כמשפט בו״ד אשר כלי ריקן מחזיק. מלא אינו מחזיק. ומלת אוכל עומדת 3

ן כ 5  שכיס. כמושך עצמו ואחר עמו. והמשך המאמר כך הוא. צדיק אוכל לשובע נפשו. ו
י אילתי ו א א ב י ה ו י ו י י ז ח ו מ נ י ן ™"'P * מל,* א ! ר י ר * ר - ס ח  רשעים תבקש אוכל רק כאשי ה

 לנבון לעת. ועיין אהל יעקב שמות ט׳ א׳ באור מאמר הנממליס-מזהב ומפז רב.
ד ו י • לא ה ל ל  (א) ובגמרא (ברכוח מ״פ א׳) ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא בהדי ה

 אינש



ט  •שער,׳ פרק ו ו אהבה מ
 ממרומים. כמאמר (מהלים י׳׳ט) נם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב . אך כזה ישמחו
 ויתהללו. ולא יתאבלו •כ״א כאשר יפרוץ עלימו פרץ . היצר הרע הצודה את נסש
 האדם לקחת להדיחו ולהאבידו. מתבל,להנידו. להכריתו מארץ. החיים המאושריפ י אבל
 העוה׳׳ז וכל מחמדיו וכל כבודו תפארתו והודו לא יעלה על לבו ולא יוותר רגע ממעיו
 לננוע בקצה מטהו ביערת דבשו. להתענג מפרי הבליו אשר הס בסלי חורי מחמדיו.
 לא יאבה ולא.יבחור בהם להאמץ לרדוף אחר השגתם . כי הם אצלו כקיקיון הזה אשר

 בין לילה־ היה ובין לילה אבד. וכאשר יאבד כל הון ביתו לא יתאבל עליו ולא יתעצב־•
 ויחשבהו לזונה.אשד בהצלתו מידה ישמח ויודה ילדי חסדו אשד הצילו מיד המשחית
 נפשו. וכל ^בריו ובחותיו יתן קודש לדי אל למוד התורה וקיום הטצות וטע״ט. יכבד
 אך המלמדו להועיל מדריכו בדרך ישרה. מרחיקו מדרך נפתל ונלוז. יאהוב אך
 המוכיחים המייסדים למשפט . כאשר אלקים יורפ . ועכ״ז תדע כי בזה עוד לא הגעת
 למעלת הצדיקים השלטים. כי העובד על מגת לקבל פרם כבר קראוהו עובד את עצמו
 והעובד את ד באמת דרך אהדת לו באהבתו ובעבודתו. זה אשר קראנו ילה אהבת
 יושר [בפי בי מזה השער] היא אהבת הצדיקים והחסידים. והיא תתבאר בפרקים הבאים

 בישע אלקיפ ית׳:

 פרק שביעי
 אהבת הצדיקים ואנשי מעשה המתנהלים במדותיהם לרנל המלאכה אשר ראוי׳ ומחוייבת
 . אל גברא עם בוראו ומגדלו'ומחזיקו ובוטלו כל טוב ומשגיח עליו בהשגחה
 כלליית ופרמיית וחפץ בטובתו תמיד. היא מבוארת לסגיגו במאמר (דברים ט׳׳ז) שופטים
 ושוטריפ תתן לך בכל שעריך כו׳ לא תטה משפט ולא תכיר פגיפ. כלל בזה למוד
 גפלא אל האדם להיות פקוח עיגים. להכיר מעלת מי שהוא עליון עליו. וגפ מי בשחק
 יערוך לדי. כמאמר המשורר החסיד ע״ה (ההלים פעו) אל גערץ בםוד קדושים רבה
 ונורא על כל סביביו. ד אלקי צבאות מי׳ כמוך חסין יה כוי. ועם כל גודל אלקותו

 והפלגת
 שיורי. המרות

 אינש לברוכי כויאיתיתי׳ לשמעון בן שפח אותבי׳ בין דידי׳ לדידה . אמר ליה חזית ייקרא
 דעבדית לך. א״ל לאו את קא מוקרית לי. אורייתא היא דמוקרה לי דכתיג סלסלה ותרוממך
 ולשון רשיי זיל סיפי׳ דקרא תכבדך כי תחנקנה. ובהשקפה הראשונה אין כוונת לש׳׳י ז״ל
 מבוארת . אמנם הנה לכאורה יקשה על ר׳ שמעון בן שטה שאמר לו לאו את קא מוקרית
 לי כר . הלא די לו מה שהוא מקיים הבטחת הנבואה והנה הוא מכבד אומו . גם
 בלשון,הכמוב עצמו יש להמבונן ג״כ . במאמר סלסלה ותרוממך . הזכיר מחלה' הפועל
 ואסיכ השכר . ־ ובמאמר תכבדך' כי חחבקנה . הזכיר מחלה השכר . מכבדך . ואח״כ כי

 תחבקנה . וכפי הנכאה זה היה כוונת רש״י ז״ל להורות לנו כוונה אחרמ במאמר הכתוב .•
 והסיפא מפרש לרישא . כי יש מחבב ת״מ ומכבדו להושיבו בראש. אבל בלבו יחשוב לו לצדקה
 שהוא מכבד את הת״מ . ועושה עמו יקר וגדולה . והדרך הזה אינו מאושר עוד למשנהו
 לדרך הקודש האמיתי כי עכ׳׳ז לבו גס בו עד כי הוא מחשנ -עצמו עליון על הת״ח רק על
 דרך ענויס יטה כי נתן הכבוד לת״מ להושיבו אצלו בראש הקרואים .י ולא כך היא המדה•
 רק בסימן מי שזכה להשיג לביתו ח״ח והוא מושיבו בראש. יחשב לו לכבוד מה שזכה לשבת
 אצל הת״ח . זה שאמר שלמה סלסלה ותרוממך . בתנאי . תכבדך כי תחבקנה . .ר״ל כאשר
 תשליט 3ל3ך כי התורה מכבדת אותך כאשר תזכה לחבק אותה . זה אשר השי3 לו ד שמעון
 גן שטח לאו את קא מיוקרית לי אחר אשר החשוב כי כבדת אותי במה שאני יושב אצלך .
' ז״ליסיפי׳ דקרא מוכיח שאינו מייקר אותו •כראוי. כי נאמר אח״כ תכבדך ' ש ש ל י ' פ  וזה ש
 כי תחבקנה אל? ראוי לחשוב לכבוד ותפארת מה שזכית לשבת בסוד חכמים . במושב תופשי

 התורה . וכאשר תחבקנה תדע בלבבך כי התורה מכבל אותך במה שזכית לחבק אותה ,'
 ויפה הוכיח אוחו רשב״ש לאו אח קא עוקרימ לי . אין זה כבוד ההורה האמחי • כי אצלי
. אני כאשר אזכה לשבח בצל ההורה וחכמיה אחשוב  הדבר בהיפך אורייחא קא מוקריח לי

 זאת לי לכבול נשגב שזכיתי לכך לשבח באורן של מיה . והחולה חכבדני ומנוחה הרבני
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 והפלגת קדושתו לאין תכלית הנה ענותו תרכנו. ומשניה בשפלים על קטני ארץ. אתה
 מושל בגאות הים כר. אתה דכאת כחלל רהב כר. יען כי לך שמים אח לך ארץ ואתה
 משגיח על כלם בשוד.. כי גם תבל ומלואה אתה יסדתס. א״כ ראוי אליהם אשר בשמך
.  יגילון כל היום כו׳. כי אין דאגה ומגור בלב נער עת ראותו א״ע כי הוא בחיק אמו
 כן השרידים בעם לבביהם שלם מפחד ומגור ודאגה מכל מחסור כי מוצאים את עצמם
 עומדים בין שתי זרועותיו של אבינו שבשמים. ומה נעמה מליצתו הנפלאה שאמר ע״ז
 אשרי העם יורעי תרועה . כי החיבה היהירה הזאת נודעת לנו. ויודעים אנחנו ההתחברות
 והרעות של הקב״ה אלינו. ומלת תרועה כמו(במדבר כ״ג) ותרועת מלך בו. ויודעים כי
 ד׳"באור סניך יהלכון כל היום תמיד. ויודעים כי מציאותם בעילם אך נדבה וחסד מאת
 הבורא ית׳. כי לא קדמו את ד׳ במנחה ולא בבקשה קול תפלה וקול תחנה. ואי?
 עילה למציאותם כ׳א הסד הנם מרצון העליון ית׳ להטיב לראויים ושאינם ראויים. זאת
 יבין יציר אשר לא יאות לגברא לאהוב את עצמו ולהגדיל דעתו בעיניו. ואיך יעיז סניר
 לבחור לעצמו הנעימה ולחפוץ בהשגת הטוב. מבלי ידיעתו עילה לזה על מה ולמה.
 הזה פועל חכפ ויודע ליישר טעגלו לשאת פניפ לעצטו לאהוב א״ע כ״כ לבקש נמלות
 לא ישים לב כי גלוזים מעגלותיו ועלילותיו. כי גפ מה אשר קדמו הבורא ית׳ איגו ראוי
. כשיכ לבקש לו גדולות אשר לא עלו בגורלו. התעשה זאת לאדוניך ו  ואיגו מהריב ל
 גברא ומחודש כמוך. אחר אשר גמל אתך חסדים טובים והם גם הם אסם מאשר הלק
 לו הבורא ית׳. היעלה על רוחך לחמוד ולבקש ממגו המופלא ממך. ואם תעשה הדבל
 הזה ותבקש ממגו.. הלא אז יחרה אפו עליך ויקצוף עד מאד עד כי יהדוף אותך ממצכד
 ויגרע ויחדל ממך גם מה שתחת ידך . ואתה לבדך האפ לא תעשה זאת אל אשי למט}-
• . א  מטך המצפה לקבל סרפ מידך. ואתה בטובך גתת לו עוד כסלים על אשר שאל
ד  אחיכ יעיז סגיו מבלי הבין גודל חסדך וירהיב בגפשו עוז להרהיב פיו נכדך שזהו הורא
 עליו שאינו מכיר בטובה. היערב זאת לנפשך. וכבר כתבו החכמים הראשונים ז״ן!
 שהבחור לגסשך נגד מי שהוא למעלה ממך את .אשר תחפוץ ממי שהוא למטה ממך

 בתת האדם כל זאת אל לבו ובאמת ובתמים יתבונן בינה. יאיר לפניו נתיב האמת 1\
 ראוי לארם שלא יעלה על רוחו שום הפץ להמשך אהר הנעימה. כי מי אשר גמל אותן
 מציאותו מבלי הפצרתו. הוא יבחור לו את הטוב לנפשו מבלעדי עצתו ובחירתו • אחד
 שיתברר אצלו כי הוא ית׳ אוהב ומשתוקק להטיב לברואיו יותר על תשוקת הברואיס
 עצמם. ואינו צריך לך ליועץ ולא לעזר.ולהועיל ולא למליץ וכאשר תתכונן בזה כראוי
ר ש  אז תדע ובחגת וחדלת מלחמוד ולחפוץ שום חפץ ממחמדי העוה״ז. אבל הגמולות א
 עברו עליך המה יהיו לזכרון בין עיניך. וראית אותם וזכרתם על רעיוגותיך תמיד כי לא
 התחלת עור לשלפ בעד הגמולות האלה. כמאמר (מיכה ר) במה אקדפ ד׳ אכף לאלקי
 מרום כוי. אז תהי׳ השגחת הבורא ית׳ עליך להטיב אחריתך כאשר ידעגו אשר מחשבת
 מעלה עומדת מגגד מחשבות האדם. כאשר תראה מגאות ושפלות. כמאמר משסיל
 גאים ומגביה שפלים. כן אם האדם מבקש לגמולות לעתיד. הבורא ית׳ ידרוש מטנו
 בעד העבד. ובהיםך אס לב האדם דואג במה אכף לאלקי מרום על הגמולות בזשי
 העבר. הוא ית׳ ידרשנו לטובה על העתיד. ואז שניהם עשויים באמת וישר . וצדק'
 לפניו יהלוך: י

 פרק שמיני
0  כלל זה נקוט בידך אם רצונך לדעת משפט הראוי לנפשך אל תבט אחריך כי א
 על רעך כמוך. באור הדברים כמו אשר עיני האדם מביטים על רעהו העומד
 לנגדו יותר מהבטתו על עצמו. כי את רעהו רואה כל בנינו. אבל א״ע יש אברים אשד
 יוכל לראות אותם. כמו הידים והרגלים והאברים אשר טלסגיו. ואף גם זאת לא יראד,
 אותם בדרך ראיה ישרה אבל הוא צריך לעקם א״ע ולעקם את עיניו ולהפכם אחת הגת
 ואחת הגה. והאברים אשר מאחוריו לא יראה כל מאומה. כי אם מאחדים ישמע אשר
 יאמרו עליהם. כן הדברים גאמריפ בראיה הפנימייה הגסשיית. לראות ישר ועול,
 צדק ורשע. גם ראייה זאת עומדת באדם מעד . צופיה אך ממגו והלאה. אבל על

 עצמו
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 עצמו לא יוכל לשפוט בעיני הבחנתו דבר. כמאמר חדל (שבת קי״ט) אין אדם רואה
י  חובה לעצמו. אבל כל הבחנתו ודעתו והשגתו לבחון בהכירו העומד לנכדו, אי
. כש׳ב איך שיתנהג עמד. כמאמר (איוב «״ח) ונרו  ואיםוא ראוי לו להתנהג עם עצמו
 עליו ידעך. ר״ל על עצמו החושך כסה עיניו ואינו רואה כל מאומה. וכן נאמר(מיכה וי)
 הניד לך אדם מה טוב כר. דיל ע״י אדם אחר מה נקל לך לדעת את הישר והעול.
 וכאשר תשקול בפלפ המשפט על אחריפ. כן תדין על נפשך. הוא מה שנאי(ויקרא י׳ט)
 הוכח תוכיח את עמיתך. היא עצה נדיבה אם רצונך לשקול בדעתך את הראוי לנפשך
 אל תבט עליך. כי לא תוכל להבחין. כי אפ להיות צופה וטביט על חבירך מה אשר
 ראוי לנפשו. אשר דרכו לא נסתרה ממך. וממנו תלמוד נפ לנפשך. 'ולא תשא עליו
 חטא. ר׳ל כאשר תראה בו עול לא תתלה הסרחון רק בו. אבל תאמר לנפשך נפ אני
 החלתי כמוהו אליו נמשלתי. כאשר חכמתו לא עמדה לו כי נם הוא הכם ורע בא לידו
 ואל תאמר כי אתה חכמת יותר ממנו. שקר אתה דובר. כי לך משפט ההבחנה והתבונה
 עליו. ובו תבונה עליך. כמליצתם דל כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ואלולא
 דרך איש ישר בעיניו בחירה מנין (א) אבל ממנו והלאה תאיר לו חכמתו להכיר ולבחון
 הישר. והצדק. ע״כ גסשי אל תשליכי אותך אחרי גוך ואחר הבהנתך. אבל התבונן
 נא על רעך תמיד היטב בעיניך אולת אדם הזולת. אז תדע לדון גם על גפשך. כמאמר
 (משלי די) עיניך לנוכח יביטו. ממך והלאה להתבונן על אחרים אז ועפעפיך יישירו

 נגדך
 שיורי המרות י

 (א) ובגמרא את הכל עשה יפה. מלמד שייפה לכל אסל ואסל אומנותו(ברכות מ״ג בי)
 ולא אמרו לכל איש ואיש . להורות כי לא ייפה הדרך לפני איש כ״א בהיותי יחידי . אבל
 בהיותו יחד איש פני רעהו יהיה מבחין מאד את מעשיו ואת תהלוכותיו. כי על עצמו התאוה
 מטעת אותו עד כי אומר מותר . אבל על רעהו אין עמו החאוה בעת הבטיתו בו . כי
 מעולם־ לא תשלוט התאוה באדם על זולתו כ״א על עצמו . ולכן יפה אמרו ז״ל שייפה לכל
 אחד ואחד . בהיותו יחידי. ומה נמרצו בזה דברי המלך החכם נרה (משלי כ״ז) אם תכתוש
 את האויל במכת ש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו • ומה שהוסיף בהפלגתו זאת גס
 את הריפות לא ידענו מאומה מה מליצתו בזה. כי כפי הנראה אין הפלגת המשל לק על הכתישה
 שגם על ידה לא יתפעל להסיר קליפת אולתו . אבל מה לי אס עם הריפות או בלא הדיפות
. עתיקים ועמוקים כי הנה כבר נזדמן חכם הוכיח לב׳  אבל הקשב נא כי דברי פי סכם מן
 בני אדם על רוע מעשיהם . וכאשר הלכו מאת פניו התחיל אחד אומר לחבירו וכי המוכיח
 אומר שקר ס״ו וכי נכון לך לבשל בשבת . האס ראית כזאת בישראל . ויען זה ויאמר לו
 ואתה יש אצלן הבדל בין בשר וביןסלב ובין טריפות ונבלות . וישמע הדבר אל המוכיח והתחיל
 (נשחק ומתפלא לאמר עס כל אלה . יותר יחפוץ כל אסד לספשזבבית יד של סבירו . ובאמתסת
 שלו אינו רוצה לחפש . כי זה בודק מעשי חבירו . וחבירו בודק אותו. ומעתה יפה אמרי שלמה
 עיה בחכמתו אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות . הוסיף בדברי המשל את הדיפות
 לבאר לנו ענין נכבד . כי הנה התוכחה עם היותה מצוה גדולה' הוכח תוכיח כוי עכ׳ז יש בה
 תנאי ג״כ. כאמרם דל (עירובין י״ז א׳) יכול אפי׳ פניו משתנים כוי. וא״כ זאת העצה מפי
 סכמיס להגיד התוכחה אל הכלל. וזה ישמע ויבין כי אליו כוון המוכיש . ויגיע לו ענין התועלת
 בלא כזיון כאין מכלים דבר . אמנם כל זה הוא באס ישכיל ויבין אשר כוונת כל המוסר הוא
אי ישמע ויתן אל לבו אכן אם יעמוד בין עדת השומעים התוכחה ויאמר אל לבו מי ל  בעדו ו
 יודע אל מי כיון המוכימ . אם על פלוני אלמוני או על פלוני . אז הוא דומה ממש כאלו
 תכתוש אוחו בתוך הליפות . כי כאשר תכתוש אותו יחד עם הריפומ יאמר אין כוונמ הכותש
 עלי רק על הדיפות . ובהכרח אין דרך בעדו כ״א לכתשו לבדו. אז ידע כי את מי כותשין אס
 לא אותו . וזהו אס תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות י. בעלי לא תפעול מאומה ולא
 תסור מעליו אולסו. ועם דרכנו נעמיד על כוונת מאמרם ז״ל [פסחים קי׳׳גב׳] ממשה דברים
 צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה כו׳ אשר לכאורה יפלא
ה 3 ו  הלא כל מה אשר לוה כנען לא צוה רק מדות רעות ונשחחות . ואיך הכניס בתוכן מדה ט
 אהבו זה את זה• ולדרכנו יתכן מאד כי הוא צוה להם אהבו את הגזל-ואת הזימה •ט׳ . הלא

 ממשפט
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 גגדך. תוכל אח״כ׳ לשפוט ננד עצמך. כי כמו אשר הוא רואה ואינו נראה לעצמו כ* גגדך. תוכל אח״כ־לשפוט נגד עצמך. כי כמו

 אתה כמוהו. כבה תתנהג לבחון היושר ולבחור בו ולבחון העול ולרחקו. אכן הדכריס

ד י״!־׳ילך ׳ ״  l l י י -י ׳
 עקשות פה. תהפוכות בלבו ר״ל גתהפבה השגתו והבחנתו. הורש רע בכל עת. ר״!ל
 הוא עצמו יעשה כל רע וכל עול. ועפ אחרים. מדגיפ ישלח . את עצמו מצדיק ואת
ה  חבירו ירשיע. וגם בעגין אחד. — ודע כי הענין הזה בעצמו גם באהבת בגי אדם ז
 לזה. אהבה ע״ד ישר. וע״ד עול. אם יאהוב את הראוי לאהוב . יאהוב את עצמו א1,3
ל י  יאהוכ את חבירו כגפשו. כמאמר ואהבת לרעך כמוך . היא םדה טובה וישרה. א
 מדת העול לאהוב אך את עצמו. ולמשוד הנעימה רק אליו. גאמר בו• (משני כו־ז)
t איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף. מפריד ההתחברות בין איש לרעתו 

י  שיורי המרות כ
מ 0 ל  ממשפע הגנב כשהוא רואה אדם זולחו שגונב [ועוד גם ממנו] ודאי ישנאהו . וכן כאשל י
״ ו ת י ח  בסבירו דבר ערוה יבזהו י כמו שכתבנו כי על זולתו הוא צופה ומביט ומרגיש היטיב פ

 העול ורשע כסל . וא״כ כבר אפשר שלא יקיימו הבנים צוואת אביהם . אהבו את הגזל
ס א  יראה בסבירו ויתגנה עליו . ע״כ הוסיף וצוה ואהבו זה את זה . יעשה הוא ועשה ג

ש ל ו  כאשר ישכבו שנים יחד יהיה סם להם . ולאחד לא יחם . מה לדברים כאלה בתוך כתבי ק
״  גם מה אשר השלים המאמר בדרך קושי׳ ופליאה ולאחד איך יחם . מה ענין הפליאה . ראוי 0
ד ק  לומר ולאחד לא ישם . וכן כאשר ילכו שני אנשים ויפול אחד מהם יקימהו השני. משאיכ א
 שיפול ואין שני להקימו. כל אלה המה מן הזרות למלך סכם כמוהו מדבר כרוח הקולש

 וגס אם נניח המאמר על פשוטו שכאשר ילכו שנים ואשד מהם יפול יהיה השני בעזרתו יקימהו
<  וזה ג״כ מין ממיני ההצלחה . יקשה א״כ מה שאמר כי אס יפולו (פי׳ כאשר יפלו םניהס
ף  האסל יקים את חבירו. הלא כאשר שניהם יפלו שניהם ישכבו . ומי הוא המקים . והיה ל
) נסכי א ״ י כ ל ש מ  לומר אם' יפול האחד יקימהו השני . ונזכיל לזה מאמלו ע״ה במקום אמל (
ת ל י א  רשע אותה רע לא יומן בעיניו רעהו י והכוונה מבוארת מאד ע׳׳ד שאמרנו לאמר גס כי ב
ה א ל  נפש רשע אותה רע ומתאוה אליה בכל חפץ לבבו . עכ״ז לא יוחן בעיניו רעהו כאשר י
ל כ ק  זאת ברעהו ירע בעיניו . וזהו ג״כ מאמרו עיה במקום אחר (קהלת יו״ד) וגם בדרך כשה

 הולך לבו חסר ואמר לכל סכל היא. לאמר גם כי על עצמו לבו חסר מהבחין כל מאומה

 סכלות והבל . ויוכיחס על פניהם . יהחכם הנבחר הזה אמר עוד בחכמתו הטהורה (ימש^
 כ״ז) שמן וקטורת ישמש לב ומתק רעהו מעצת נפש , החליט הדברים אשר זכרנו.כי מתו

ל ת ן . י ,.y י ו  עצת רעהו חבירו מעצת נפשי . כמאמר הנזכר הגיר לך אדם מה טו3 כ
ן י כ 0 ק ה  לפניך כי יגיד לך אדם אחר״מה טוב ומה ד׳ דורש ממך . כי עצת הזולת עליך אין ל
ק ה

ק ה ל  בה . אבל מה נעשה במליצתו הקודמת * שמן וקטורת ישמח לב איככה המשיך לעיון ז
" 7 5  אותו עם רעיון הסמוך. ומתק רעהו מעצת נפש . התבונן נא והכר נא דבר אמת מה נה-
י  פני מליצתו במשל הנכבד שאמר שמן וקטורת ישמח לב כו׳. להעיר אותנו לבלי יתעקש השר י

, ס ו  דנליו כי טוב לאדם לעזוב עצת נפשו ולקבל עצת חבירו. יענה ויאמר מה יתן או מה י
q y איש 

 עכ״ז ואמר לכל סכל הוא.כלומר כאשל יראה מעשי׳ כאלה מאת אשרי׳ יענה וי אמר כי זה



 שער׳.׳ פרק ה ט אהבה נא
 כי כבד"נאמר (משלי כ״ז) כמים הפנים לסנים כן לב האדם •לאדם. כי שניםיאשר כל
 אחד אוהב את חבירו. הנה האהבה מחברת אותם והיו לאחדים. אבל אם כל אחד
 אוהבא״ע. •האהבה הזאת• מפרדת אותם. כי כלאחד מושך הנעימה לעצמו. והם
 כשני• חמורים אסורים בעגלה זה לצפון וזך. לדרום. כן הבני אדם האהבה באשר היא

 ע׳׳ד עול מבדלת ומסדרת אותם זמ׳׳ז:

 פרק תשיעי
 והגה מלבד שלשה סוגי אהבה אשר בארגו. יש באדם עוד אהבה אחת. והיא אהבה
. ואהבת יוצאי ירכו. דו לי  חטבעיית אשר היא עמו מלידה מבטן. כמו אהבת• מו
 ושאר בשרו טטשסהתו . ויש עוד אהבה טבעיית עיר אחר. שהוא משתוקק אל שורש
 ענין ידוע ונמשך אליו בלי דעת והתבוננות . כאשר תראה באדם אשר מילדותו הוא
 משתוקק אל איזה מלאכה מן המלאכות . או אל איזה מדד, מן המדות . וזאת ראינו
 גם בגדולי הצדיקים אנשי השם הרשומים בתורתנו הקדושה . משה רבינו ע״ה הי׳ נמשך
 מתחלת ענינו אל הגקמה והגאולה ואל המלוכה . כ מיש (שמוה בי) וירא איש מצרי
 מכה איש עברי מאחיו כוי ויך את המצרי וביום השני ראה שני אנשים עברים נצים
 ויאמר לרשע למה תכה רעך . עד שאמי לו מי שמך לאיש שד ושופט כר. וכן יוסף
 כל חפצו הי׳ להתגהג ברבנות. כמבואר מהחלומות . כאמרם ז״ל אין מראין לאדם אלא
. כמאמר (דניאל ב׳) רעיונך על משכבך סליקו. עד שחז״ל אמרו שע״כ  מהרהורי לבו
 מת יוסף קודם לאחיו . וכן דוד מנעוריו היתד, תשוקתו לנצחון ונקמה מאויביו. כמה
. אשר כמה גבורי היל היו  שידענו• מעגין התאזרו עוז ללכת לקראת גלית הפלשתי
 במערכות ישראל ולא התעוררו לצאת גנדו . עד כ* עי״כ היתד, עליו שאלת שאול ע׳׳ה
 (שמואל א׳ י׳׳ז) בן מי זה העלם. ובגמרא (יבמוח עץ ב׳) אי מפרץ אתי אי.מזרח אתי
 אי מפרץ אתי מלכא הוי. ראה כי לא חקר על צדקתו וחסידותו וכן תמצא בישמעאל
 שהיתה תשוקתו אל מה שגאמר עליו(בראשית ט׳ז) והוא יהי׳ פרא אדם ידו בכל ויד כל
 בו. וכן עשו לקה עצמו להיות איש שדה לצור ציד ולשפוך דם. וכדומה הרבה. ועילת
 הדבר כבר בארו לנו חכמינו ז״ל כי כל מדות האדם הנה הנם ככל המון חלקי המציאות
 אשר כל חלק וכל נמצא יש עליו שר או מזל המשפיע בו כח מציאותו. כמאמרם
 ז״ל (חולין טי) אץ לך עשב שאין לו מלאך ממונה עליו המכה אותו ואומר לו גדל.

ן  שיורי המרות כ
 איש אל לבו מלב איש אחר . אולי אני יוחר סכם ממנו י. ישמע הוא את עצתי לא שאצטרך
 אני לשמוע דברי עצתו. והכמוב משליט ואומר על כל הפנים שיזדמנו וממק רעהו מעצה
 נפש. והשומע הזה לא יקבל הלברים וימאן בם . לכו מזו נפלאות מה אשר השיב הסכם
 האלקי ע׳׳ה למען יחאמתו דבריו אצל השוגגעיי . והשביר ואמר שמן וקטורת ישמס לב . כי
 הנה אתה בן אדם תאמר כי אינך צריך לשמוע עצת הזולת . ישמע הוא ממך לא אתה ממנו.
 כי סכם אתה יותר ממנו < וגם כי אני לאי ידעתי זאת אולי הדבריבהיפך אבל אנכי לא אדבר
 עמך ממה שלא ידעתי . יותר ישר לפני לדבר ממה אשר ידעתי ואשר ידעת גס אתה . כי
 הנה אמה תאמר ותודה בהכרס כי המדבר משובס יומר מן הצומס . כי המדבר יתר על
 סצומס כ׳ מעלות . הצומס אין בו רוס סייס . והוא בע״ס . וגס מדבר ומשכיל בעל נפש משכלת
 והנס אולי תאמר כאשר תשתה כוס משקה מיין ושכר כי אתה הוא אסר השתי׳ כמו קודם
 השתי' * כאין •השתנות כל מאומה . והנסיון יכסיש זה . כי ידענו סמרא וריסני פקסין (יומא
 ע״ז) ומעתה קח לך קו״ח ומה הצומח שהוא רסוק הרבה מאד מבסינת בעל נפש סי׳ ומשכלת.
 עכ״ז יוכל לפעיל על הנפש . מכש׳׳כ .מי שהוא בעל נפש ודאי יוכל לפעול על הנפש וזהו
 שאמר ראה נא כי שמן וקטורת ג״כ ישמח לב. אס היותה רק ממין הצומח תוכל א׳׳כ להאמין

 מעתה כי מחוקה עצת רעהו מעצת נפשו . והדבר אמתי בכוונת המאמר באין ספק .
 ומעתה הנה במאמר טובים השנים מן האחד השמיע אותנו ענין היותר נפלא ,
 ואמר כי גס אס יקרה ב׳ אנשים כאחד ושניהם משובשים בדעתם . נלוזים במעגלותס .
 עכ״ז יהיה באפשל להם כי ישובו יבואו אל דרך הישרה ונת יבה נכוחה . אחד לא יגיד לחבירו

 מחומה



 שער פרק ט י אהבה
 כן כל מדה אשר האדם נמשך אחריה ביותר. היא ע״י כה עליון כה מזלו המשיכו לזה
 כאמרם זיל (שבח קנ׳׳א ?f׳) האי מאן דבצדק יהיה גבר צדק . האי מאן דבמאדם
 יהיה טבהא או אומנא כר. אבל אין לנו להרבות דברים בעגין זה כי האהבות האלה
 גמשכות ובאות אל האדם בטבע בבלי דעת לא ישיגם ההעדר ולא שום השתגות •
 הנחתי עגיגם אל אוהבי חפיליסוסים. ואגי אי; לי עסק בחבור זה בלתי בעניני יראה

 ומוסר והיותר אחדול:

 פרק עשירי
 דע גם כי האהבה מתחלקת לכמה פנים אצל בני אדם עי״ז יש על האדם עבודת
 עבודה ועבודת משא עד אשר יעמיד האהבה על תילה. יען כי לפתח חטאה
 רובץ. והנער גער ומתגדל באהבת הבלים רבים. לכן המה תקועים בגםש האדם מסבת
 ההרגל. כי המה אצלו כגטועים מגודלים בנעוריהם עד בוא הדעת והיושר לגסשו.
 ולכן צריך האדם להתאמצות והשתדלות גדולה ויתירה עד אשר יכוגן ועד ישים את
 האהבה לשם ולתהלה כפי אשר ידרוש אלק ממעל ית״ש. ומתחלה נבאר עילת אהבת
 ההבל איככה היא גמצאת גם בלב איש ההכם . ונאמר כי היא גמצאת אצלו משתי
 סבות . האחת מסבת הטבע. ובמו שזכרגו. כי צדיק הראשון בריבו. והאדם נולי
 עיר סרא. נעדר הכטה ודעת. נטשך אחר טבעו ויצרו המנהלו ומדריכו כרצונו. ובכל

 אשר
 שיורי המדות

 מאומה. לא ילמדהו למשפע לא יורנו לעשרים . ועכ״ז ישועתם ותיקונם קרובה לבוא באם
 רק ישבו כסאומ למבחן. והאסל יביע בפני רעהו דרכיו ומעלליו מעשיו ותנועותיו . אשר
 באין ספק גם בשניהם יקויים מאמר לא יוחן בעיניו רעהו. וכמו שכתבנו כי יותר ממה אשר
 ישפוט האדם על עצמו ישפיע על זולתו. ואיכ בהביעו על לרכיו ומעלליו בעת יעשה אותם
 סגימ . ועל סבירו יטיב לרצי־ז בעיניס פקוחות. ויראה הגנות והשחיתות אשר בהם יחזול
 הלין על עצמו . וישפוט ויאמר מתה נתברר לי כי גם אנכי בעשותי מעשים כאלה הנני
 כהולך שובב וכממעתע . רק על עצמי אין לי ההבסנה . וכאשר הס ביל סבירי הנני רואה
 גנותם . ועי׳׳כ יוכל כל אדם לשפוט בצדק ולהפך הדין על עצמו . ויתפעלו שניהם זה מזה
 באין אומר ודברים . כענין מאמר (משלי כיז) ברזל בברזל יסד ואיש יחד פני רעהו . וזהו
 מאמרו טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם . כלומר ירויסו הרבה עיי
 הבחנת כל אחד ברעהו כל כך עד כי גס אס יפולו . כלומר אם גס שניהם כרעו נפלו
 ממס שלמותם . עכ״ז האחד יקים את חבירו . ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו יוכל
 להשאר בטעותו עד לאין מרפא . ולהמתיק דבריו אל השומע שלא יאמר האומר הלא זה אינו
 במק טבע המציאומ . כי מעולם לא שמענו שיוכל אחד לתת אל השני מה אשר גם הוא עצמו
 אין נו נעדר ממנו הלא זה הוא משובש ומוטעה בדרכו כמו זה. ואיככ׳יתן לו מיקונו. עי׳ז בא
 להעיר במשל נמרץ לאמר כי באמש גס זה נמצא בטבע העולם . כי גם אס ישכבו שנים
 וחס להם . והלא . ולאחד איך יחס . כלומר ואיך אפשר לו לחמם עוד את סבירו אם
 לו, לעצמו איך יחס לו . רק טבע המציאות . כבר הוא כי מנין שניהם יתפעלו ויולידו כחחדש
 א״כ תוכל להאמין גס את זאת כי ההתפעלות יצא מבין שניהם גם כי כל א׳ בפני עצמו

 נעדר ממני. ודפהו:
 והנה יעד הנה ביאר הכתוב תועלת הדבר מה מהטוב יצמח לו על ידו גם שהוא
 רד במדריגתו. כמוהו כמוהו אחד . ומכש׳כ כאשר יתחברו אנשים מעולים. כמו שזכרו ז״ל (מגילה
 ה׳ ב׳)" אמר ר׳ אלעזר רבי נטע נטיעה בפורי׳ כוי עד אמר לפניו ד אבא לא כך היה מעשה כוי
 קרי עלי׳ טוביס השנים מן האחד . וזה כלו מדבר מהתועלת אשר יצמיח להם מבין שניהם
 לנדוח מעצמם השגגה אשל ישגה בה האדם לעצמו. ואח״כ ביאר עוד תועלת נמרץ ואמר ואם
 יחקפו האשד. כלומר גס אס הוא לעצמו אינו משובש . רק יבוא עליו מן החוץ איזה מתפלסף
 מסית ומדיח. הנה השניס יעמדו נגדו ויוכלו להתגבר עליו לבטל טענותיו . דבריו וחלומותיו
 לא כן בבוא המסית על איש אהד יש לחוש שלא יוכל לו . וכבר כתבתי קצת מזה באהל יעקב

 פ׳ בראשית בהגייה \עיש :



 ״שער פרק י אהבה נב
 אשר יפנה הוא כמשתגע. ומיי יאמר לו מה תעשה. אחר אשר מתנגדי היא החכמה
 והדעת נעדרת ממנו. וכל אשר הטבע תמתיק בפיו יחשוב לנופת צוסיפ . כמאמר
 (מסלי הי) כי נופת תטופנה שפתי זרה וחלק משמן הכה. ואחריתה אינו מורגש בטבע.
 אמנפ הפכה השנית בזה דע כי רצון הבורא ית׳ להיות כל המרות משתמשות בהנער
 ללא צורך . אך למען ימצא להם מקום אל חנייתם % באור הדבר. כאשר תראה מגהג
 הסוחרים אשר סחורתם אבנים טובות ומרגליות מעטי הכמות ורבי האיכות. והסחורות
 האלו כאשר יקנו אותם במקומם מעבר לים למען הביא אותם לפה להתקשט בהם יקשה
 הדבר מאד להוליכם משם לפה. כי רב הדרך בין מקום מציאותם למקום שיקוו סעולתם
 והטה דברים דקים וקטנים אשר הקונה יוכל לאבדם על כל הדרך ולא ירגיש. הנה
 העצה היעוצה לזה כי הקונה כאשר יקנה אותם במקום מציאותם לא יקחם כך עמו.
 יעשה טהם נם עתה ענין קישוטין. לא כמשפט הקשוטין אשר בדעתו לעשות כביתו
 אבל יטציא לעצפו ענין אחר היינו יקה האבנים טובות הדקים ההם ויקשט בהם עור
 או שק. או יתן אותם במשבצות של בדיל ועופרת והרואה אותם טשובציפ כן בעור
 או בשק יחשוב את הסוחר לאיש משוגע. ובאמת מהכמה גדולה עשה זאת . לא
 שכווגתו לקשט את השק . אבל כל מגמתו להמציא מקום אל חגייתס זשמירתס. למען
 יוכל להוליכם ולהביאם בטח לביתו. כי בהיותם מחוברים על גושא הגם יוכל לשמרו
 ולהוליכו אל המקום שהוא חפץ. ובהגיע לביתו אז יפדידם ויקהם מן השק ומן הבדיל
 וישבץ איתם בזהב ובכסף ויעשה מהם תכשיטין הראוייד, להתקשט בהם לכבול ולתפארת
 כן הדבר כי הבורא ית׳ ברא את האדם לתורה ולעבודה. והדברים היקרים האלה ההכרח
 להס אל מדות יקרות ומעולות לקשט בהם את העבודה. כי מבלעדי המדור. לא יעשה
 דבר כ׳א עיס הטבע . ויעסוק רק בשמירת הגוף וקיומו. אבל העבודה לא תשלם כ״א
 ע״י המתת. וזמן גמיעות.הכהות והמרות האלה בגפשות בע״כ בעת הרכבתו ולידתו.
 וכאשר נולד הוא בא לעולם לא בדעת ולא בתבוגה . כמשפט אפרוח. ומתי יעשה
 הקישוטין אשר הקב׳׳ח.דורש מאתו אשר למענם נטע בו הכחות והמרות האלה בנפשו.
 אך כאשר יגדל וכאשר יהיה לאיש ואחר אשר ישלים עצמו בחכמה ודעת ושכל טוב .
 אמנם רב ביגיהם הדרך. כי *כמה שגים וכמה ימיפ יעברו שאין בכחו להשתמש עם
 המדות האלה ויוכל לאבדם והיו לבער. מי כהחכם ית׳ אשר מצא מקום אל המרות
 הארה בנפש האדם באופן שלא יתבטלו ושלא יאבדו ממנוי. היינו כי הוא ית׳ עשה
 אותם ויכונן למו לפי שעה משבצות של בדיל ושל עופרת. כלי עור או שק \ כי גם
 התינוק כאשר אביו נעקם פניו עליו הוא מתיירא. ופועלת בו מדת היראה וכחד,. ואח״כ
.  כאשר יראה איזה הבל פן הכפתורים או חלקי נחל הוא מתאוה והומר. שיתנו לו
 משתמשת בו מדת התשוקה . וכאשר יוכל ללכת ברנליו יחמוד מקל לרכוב עליו.
 ודומה לו שהוא סוס. יאהבהו ויחמדהו ישמח במציאותו יתאבל על העדרו. יכעוס על
 המשכר אותו ויבכה ולא יאכל בעבור הססד הבל זה. ואת כל אלה ידו ית׳ עשתה
 למצוא מקופ אל •הכחות ואל המרות אשר בנפש שיהיה להס על מד, לחול. וזה להם
 מקום תחנותם כל הדרך הארוך ההוא מלידה מבטן עד אשר יבוא לכלל שניפ הראוייה
 לעבודה. ואז יפיר הפחות רשים םננים חחתיהס. דיל ילקט ויקבץ המדות האלה ויסרידם
 ויפשיטס טכתנות עור או שק שהיו משובצים בהם. אבל יעשה להפ מעתה משבצות
 זהב טהור קודש לדי. לקהת כל פדה ולהשתטש בה את הראוי אליה.בעצפ וראשונה.
 היראה ליראה את ד׳ יתי. אהבה לאהוב אותו. ולאהוב ולהשתוקק אל המצות ומעשיפ
 טובים (א) אכל אל יסמוך אדם על החכמה והדעת. כי בהם לבדם אין לאל ידפ לעשות
 חיל לעקור המיות מן המקום אשר היו שם בראשוגה. כי ההרגל שלטון בארם על

 הכל
 . שיורי המדות

 (א) הדברים האלה כבר כי הרב המחבר נ״ע במקום אחר (קול יעקב קכ״ו בי) על
 מאמל המלך החכם ע״ה (משלי אי) חכמות בחון תלונה כר על מתי פתים תאהבו פתי ולצים
 לצון סמלו נהם. אשר הוראמ מאמל על מתי כאלו על הנה היה מן הלאוי לאהוב את הפתיוח
 לק התפלא לאמה על מתי יהיה זה , הלא מסלאוי היה שיאמר למה פתים תאהבו סתי.או

 מלוע
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 הכל. והוא כמו ענין טבעיי. אשר יכבד מאד להסירהו [אבל אשכילך ואורך דרכי
 נועם ונתיבות שלום גם לענין זה אי׳׳ה בפרקים הבאים] ע״ב אתה האיש הנלבב הנה
 הצעתי לפניך איכות האהבה וחלקיה. הנה כלם מסודרים לפניך ובחר לך את הטוב
 והנעים לנפשך. והוא לפי משפט דעת והכמה ישרה לאהוב את הראוי לאהוב כפי
 עוצם מעלתו הנפלאה. כי לו ית׳ הממלכה בשמים ובארץ. כמאמר לך ד׳ הגדולה
 והגבורה והתפארת זהנצה וההוד כו׳ ואתה מחיה את כלם . וצבא השמים נם הם לך
 משתחוים על שםעתם והייתם. כי אם יצוייר העדר השגחתו ית׳ רגע גם על נמצאים
 היותר מעולים. כמו צבאות השמים והאופנים והיות הקודש. היח מחריב שתערי
 מציאותם. ומכש׳׳כ בן האדם בדיה קלה ושפלה. ויוצר עין הלא יביט משגיח מן החלונות
 מציץ מן החרכים לשמור אזתו מן המקרים המתחלפים. להשפיע לו די מחסורו אשי
 יחסר לו מלידה מבטן. אליו יאתה העבודה להטות לבבנו אליו לאהבה אותו בבל לב
 ובכל נפש. ולהתאמץ על עבודתו. וטוב לגבר כי ישים עליו עול זה בנעוריו. לעקור
 ולנכש מאתו את אשר נעשה מורגל בו בטרם בא הדעת לנפשו. וגם אם ימר לי
 בתחלה. הנה ראשיתו מצער אבל אחריתו ישגא מאד. ודעת לנפשך ינעם כאשר
 תבוא החכמה בלבך אז יאירו עיניך באור האמת והצדק. ותבחון מעתה כי לא טוב
 לאדם לאחוז את ההרנל. וללכת רק אחריו. כי משהית נפשו הוא יעשנה. אבל הבחירה
 כסי הדעת הישרה היא תנההו ותנהלהו. וכסי אשד עיניו תראינה ואזניו תשמענה מזקני
 יושבי שער דרך זה הלכו בו אבותינו מעולם . ועלו לרצון לסני ד׳ יתי. כן ראוי ונבין
 לעשות ולהתאזר כח ועוז גם כי ידמה בעיניו כי הוא יותר מיכלתו. מדוע לא ישים אל
 לב כי הלא על הבלי עוה״ז יגיעתו ועבודתו כפלי כסלים הרבה יותר מיכלתו. ובעגיגי
 העבודה הנבחרת אין בה מן הכבדות . כמאמר (מיכה ד) עמי מה עשיתי לך ומד•
 הלאתיך ענה בי. כי אך אם יקדים הרצון וההסכמה אל העבודה אז יקל בעיניו כל מה
 שיש עליו לעשות. ויערב לו מעשהו מנופת צוף וכל טעם. כמה יערב לאדם בעשותו
 דברים בעבור שר ונגיד גדול בתורה ובחכמה שהא מתאכסן בביתו. כש׳כ כאשר יחשוב
 עם נסשו כי המטעמים אשר יעשה הוא בפועל כפיו ובעמל ידיו ובארשת שפתיו הדלים
 הנה ידיו תביאינה המעשים האלה בהיכלי מלך עולמים ית׳ ושם יעלו לריח נחוח. הלא
 יחלץ חושים להתאמץ בכל מאמצי כח . גם אם בתחלה נראה לו כי הוא למעלה
 מיכלתו. ד יהיה עזרו מקודש. אך שים סניך אל אשר אבאר ואסדר לסגיך סדר גבין
 באיכות ההנהגה לבוא להשיג האהבה האמתית . ואיכות האהבה וכחד. וסימניה אם כה

 תעשה כאשר צוך אלקים ויכלת עמוד:
ת ב ה  שיורי המדות א

 מלוע . אמנם אחר הכלל הנאמן הזה יפה אמר שלמה בחכמתו אחרי ראותו בני אדם באים
 בשנים יזקינו ויזקינו . וכשלג ילבינו . ועול הס רוכבים על המקל. התפלא ואמר עד ממי
 פתים תאהבו פתי . לאמר אמת כי מתחלה היו הכחומ מסודרומ כך למען תת מקום אל
 תסנומם ואל מושבם שיהיה להס על מה לחול. אבל עתה הסתיו עבר כר עת הזמיר הגיע *
 כנר י עברו ימי הינקות והילדות והשחרות. וכבר הגיע העמ הנכבד הראוי לעבודמ שמים •
 וזהו עד מתי פתים תאהבו פתי . שונו לחוכחתי הנה אניעה לכם רוחי אודיע דנרי אתכם •
 אני אודיע אמכם . בעבור מה נטע ית׳ הכחות והמדות היקרות האלה בנפש סאדם . כי להם
 י תכלית אחר. הנכבד והטוב בעיני אלקי׳ ית׳. אמנם כי תשאלך נפשך על המשאירים המדולז
 במשבצות הראשונות . ומלכי׳ ומשתמשי׳ בהם גס עתה לאהוב כסף ולצבור הון ועושי אשל
̂י . כאמרס דל (במדי קהלת) אין אדסןמת ויז  עינינו רואות כי מעולם לא ישבעו ולא יאמרו די
 חאוחו בידו . יש לו מנה מבקש מאתיי.יש לו מאתים מבקש ארבע מאות . הלא כבר החליט דהעיה
 יאמר לכל תכלה ראיתי קץ . היינו כי כל עצם מחפצי עוה״ז יש לו גבול וסוף ותכלית.מוגנל
P מוך שלשה מרחקי׳. וא׳׳כ יחוייב מצד הטבע כמו שהעצם ההוא יש לו גבול וסוף ותכלית 
 היה מהראוי אשר החמדה והתשוקה אשר יהיה אל האדם אל עצם זה יהיה ג׳׳כ גבוליי ותכליתי,
 כעדומ החכם ע״ה (קהלת ן׳) גס את זה לעומת זה עשה האלקיס. היינו כי,המדות נמדלוי1
 כפי ערך העצמיים לכל בהם חיי האלם. וכבר נסתי מופתי׳ על זה בספל שמן המור . העלית

 יזכני
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 פרק אחד עשר
 אהכח ד היא ראש םנת עבודתנו ושלמותינו איך ערוך אליה. ואנחנו לא נדע אי
 זה דרך ישכון אזר בלבנו להכיר נועם זיו העליון עד ישקיף וירא אדם הרואה
 לעינים בעיני בשר מעלת וקדושת אלקים חיים נורא הוד יחי. וכן מצות הקדושה שנצטוו
 בת ישראל (ויקרא י״ט) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כוי.
 נם הקדושה נפלאת היא בעינינו מציאותה ומהותה ודרכי השגתה. וכי תאמר שהם באמת
 עגיגים כבדי המציאות י וידי אדם כבדים מהשיג אותם. א״כ לא היה הקביה מצוד,
 אותגו עליהם. כמאמר הגביא ע״ה בשם ד׳(מיכה וי) עמי מה עשיתי לך ומ r הלאתיך
. אמנם רבותינו ז׳ל בבר האירו עינינו ממדרש (ויקרא רבה כיד.) ואמרו. מפגי  ענה בי
 מה גסמכה פרשת1 עריות לפי קדושים אלא ללמדך כל הגודר עצמו מן הערוד, אתה

 מוצא
 שיורי המרות

 יזכני במהרה להוציאו לאודה . וא״כ מלוע יגדל כס הקמדה אשר אל העצם מהעצם עצמו
 אלף פעמים ככה ומדוע אין אדם מת וחצי תאומו בידו. ולהבין לבר זה לא אסלול את ממקי
 מה שכתבתי כבר בפתיסה לספר שמן המודהנזי:בבאור מאמר רבומינו ז׳׳ל (יומא ע״ד בי) טוב
 מלאה עינים מהלך נפש טוב מראה עינים באשה יומר מגופה של מטסה . והמאמר הנפלא הזה
ל סכמינו  איןמהלאוי להניקוכךכפי הולאמו בהשקפה הלאשינה * כי הסושב כן איני סס על מו
 ז״ל . הס כי לא להזכיר שיאמרו הס ס״ו לבל שלא יהיה בו" לתולה ולעבודה ולילאת "שמיס .
 אבל אתה קולא נעים לא תסשוב כי בעבור, כן אעזוב את הפשט . גס זאת לא אעשה . כי
 המאמל יתבאר כמו שהוא עתה ועכ״ז יהיה בו למול ומיסל נפלא עמוק מאל . ובעודי בזה
 אבאל עול מאמל נפלא (וימלא לבה כ׳׳ב) איהב כסף לא ישבע כשף אוהב מולה לא ישבע
 מורה . ורסוק מאל למשוב על חז״ל שפירשו מלת כסף על התורה . ואיך אמלו כן.אוהב כסף
 כוי אוהב מורה לא ישבע מורה . הלא הס ז׳׳ל בעצמם אמרו אין מקרא יוצא מילי לפשוטו .
 אמנם דע כי. כבר נתבאר (באהל יעקב סיב ל׳יס א׳ בהגהיה) כי כל הכמות והמלות הנטועות
 בנפש האלם . הסמלה והתשוקה השתללומ ומריצומ. כלם נוצרו באדם בעצם ולאשונה רק
 בעבור ענין מיוסד בתכליתו . למעלה ראש. היינו לתורה ולתעודה . לעבלה ולשמרה . לאהוב
 המורה ולסמוד אותה . להשתוקק לדבקותו ית׳ ולמצותיו הישרים . ולהשתדל בהם בסריצומ
 שונות. ולא היתה הכוונה בנטיעות הכסות היקרות האלה בעבור ירדוף האדם בהן אסר מאומ
 העוהיז ותענוגות הגוף . שאין מי מכסיש זה בכל המדברים . אבל הלא עכ׳יז יתסמן
 לבב אנוש לחשוב ולומר אס הדבר כן מדוע זה כל אדם יתאר לרדוף אסר? תענוגי ה3וף .
 ומעולם לא ישגע בהם ורב שיה׳ עשרו י וסגולתו מספש יותר ויותר אם כן מקום
 לומר י סלילה כי האדם מוטבע• על זאמ . היינו כי הכסות; והשמדות נוטעו'בו לתכלית
 פקומ זה . לאהוב מענוגי הגוף ולרלוף אשריהם בסמלה גדולה כאשר עם נפשו. אמנם בהתבונן
 מעט נקנה לעת כי עיי זה עצמו מה אשר האלם אוהב תענוגי העולם . מזה עצמו יתברר לו
 מוסת נמלץ על אמתת אמונתנו וקבלתנו. שאין לאהוב את התענוגים מאומה . וכל הכסות
 והסמדות לא נוטעו בנפש רק בעבור התורה והמצוה. כי הנה ידיגי אשל התאוה והתשוקה
 מסולפמ בין אנשים . זה ירלוף למלא. גרונו בלבלים ערבים ולהתענג בתענוגים . וזה אוהב
 כלים מכלים שונים . וזה ללבוש שני עם עמים . זה מלף אסר כבור וגלולה והזולות מהמאות
 המלומיומ . מה שאין מקום כלל להסתפק ולומר כי כן היה כונס הבריאה שזה יממול סוג זה
 מן צרור ההבלים . וזה בהבל אסר . הן כבר העיל הכתוב ואמר (קהלת זי) אשר עשה האלקי׳
 את האלם ישל . רק והמה בקשו משכונות רבים איכ בע״כ נחליט ונאמין כי האלקי׳ ית׳ הטביע
 בהאדם רוס תאוה המתנוססת בקרבו לחמול ולחפוץ לרדוף ולהשיג שלל חלקי האמצעי׳ המגיעי׳
 את האדם אל האושר וההצלפה • לק לסבת העדר ידיעתס והכרתם נבוכים הס באושר הטוב
 האמיתי . וינחור.כל אחד בדבר זולת דבר כי אם היה כל אמד קולע אל עצם המאושר באמתו
 היו משתוים כלם במדותיהס ותשוקותיהם. אבל הנה האמת אינו רק א£ד. והשירים וההבלים
 הס רבים . ולכן בהטותם את עצמם מן האמת כבר מתחלקים הס במיני תשוקותיהם . יזה
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 שער פרק יא אהבה
 מיצא בו קדושה. ובמקום אחר אמרו דר במדרש (מובא בתות׳ כתובות ק׳׳ל א׳'בל״ה לא)
 אמר הקב״ה עד שאתם מתשעים שיכנסו דברי תורה בתוך מעינם. בקשו שיצאו
 דברי הבלים מתיך מעיכם. הורו בזה כי האדם בהיר הנבראים כפי יציאתו אל המציאות
 היא באופן שלם מוכלל ומעוטר בכל חלקי המדות והכהות והשלמות. ע״י נשמת חיים
 האצולה מנבהי מרומים . שנאמר עליה (לבדים ליב) כי הלק ד׳ עמו יעקב חבל נחלתו
 וכה חרןקיס כל המרות המשלימות עבודת ייצרנו. והוא סוד אמרפ ז»ל (נלה למ״ל)
 ומלמדים אותו כל התורה טלה.וש־רש כלש השכל האלק• החכמת והיראה והאהבה
 ועוד שאי לה הסובבים את השושנה העליונה לחבר אשת נעורים עם דודה. והאדם
 שלחו האלקים הנה למען ענותו לנסותו אש לא יתגאל בפת בג העוה׳׳ז והבליו. עי
 שרז׳׳ל אמרו(שבת קי׳׳ג) והריה תשוב אל האלקיש אשר נתנה. תן לו כמו שנתנה לך •
 כי אין חפץ לד ית׳ מן האדם רק להשאיר נפשו ונשמתו בבחינתה ושלמותה וטהרתה

 כאשר
 שיורי המרות

 אמנם העלים הנאמנים על הכלל הזה . א׳ הוא מה שזכרנו כי החמלה היא תמיד
 יומר גדולה p העצם המביקש . כמו שתראה כי יחאוה אדם לבירה גדולה העולה לסך
 גדול . הנה הנאתו ושמחתו עדי רגע. והפסיד לעצמו כמה סלעים עי״ז. הנה זה יהיה לך
 למופת נמרץ כי עיקר הסמלהווהתאוה והתשוקה היה בעצם וראשונה רק בעבור עצם יקר ונכבד
 היא התורה שנאמר עליה יקרה היא מפנינים כוי . וא״כ בעבור עצם יקר ומעולה כזה היה
 מהצורך לבנות ולנטוע בנפש האדם כס המשיקה באופן נפלא גדול מאד כמלתו. למען יהיה
 משוער כפי הסמדה המסוייבת לסגולת התורה היקרה . ואת זה לעומת זה עשה האלקים •
 וכנ״ל. ולכן אם היה האדם הולך עם •החמדה והתשוקה הגדולה הנפלא׳ הזאת אשל
 נטע בו ית׳ ילך עמה אל התורה היקרה מכל כלי סמדה . ודאי היה משתוה
 כח ומדת התשוקה לעומת העצם הנכבד . אבל להיותו כמתעתע כי בעל בחירה
 הוא . הולך ורודף ומעלה חוח בידו. וכה הטבע יעשה את שלו < כי המדות האלו פרצים
 תצאנה מכח אל הפועל בעסק החוח הזה . א׳׳כ עי״ז יסובב שתהיה התשוקה יותר גדולה מן
 העצם המבוקש . ממש כנער קטן לובש לבוש אביו . יהיה סרח העודף פנים ואחור עד נאמן
 שאין הלבוש פלו רק של אביו. כי מדוע הוא גדול ורחב כל כך . הנמשל בראותנו התשוקה
 שהיא יותר גלולה מן העצם המבוקש זו עדות נאמנה שאין התשוקה בעצם וראשונה רק אל
 זהירת אבינו שבשמים . והאדם בבחירתו ילבשנה על עצס פחות . א״כ תהיה התשוקה גדולה
 יותר מן המביקש זה שכוונו רבותינ,׳ הקדושים דל להעיר את האים על רוב אולפו וסכלותו .
 שאינו עושה חשבין על מדותיו ועניניו אם המה מכוונים אס לא . לאמר הלא התבינן נא
 כי טוב מ•־?: עינים מהלך נפש טוב מראה עיניס באשה יותר מגופה של מעשה . וגופה של
 מעשה איני גדול כיכ כמו החשיקה אשר העין רואה . ואיכ הצא החשוקה היא יותר גדולה
 מן העצם למביקש וא׳׳כ תוכל להאמין כי גם זה הבל. המופת השני הוא מה שהערנו עליו .
 מייע לא הבבע נפשו גם אחר השיגו חאוחו כי אחר שיהיה לוהמאחים ירצה ארבע מאוח. אגל
 יינה מזה יבחן אמתת הענין. כי עיקר כח החשוקה היא רק בעבור התירה . ולכן היה מהצורך
 אליו ית׳ לנטוע התשוקה באופן נפלא כל כך בלי גבול ובלי תכליתי. למען תהיה מדת החשוקה
 נמדדת חל ההורה . שנאמר עליה ארוכה מארץ מלה ורחבה מני ים . כי כן ראוי אל התורה
 פ־זתיבף התשוקה עם חישפת השגתו . כמו שזכרנו למעלה. כי לולא כן היה מחום אל האלם
 אח־'אשל ילמוד פרק אחד או גם הלכה אחת לאמר כגר שבעה לה נפשי . לא אלמוד יותר כי
 כבר כבעתי. לכן היה ההכרח לנטוע כח התשוקה באופן שלא יוכל להשביע נפשו. למען ישתדל
 בשקידה אחר בקידה וכמאמר רחבה מצוחך מאד . ולכן אס היה האדם הולך בכח התשוקה
 הזאת אל ההורה . לא היה מוצא בההורה שביעתו ואחר היותו סר ומשתולל בתענוגי הגוף
 יתחייב ג״כ מאמר אוהב כסף. לא ישבע כשף. כי הכח הנטוע בנפש לא ישנה את"טבע פקולהו
ליו . ל*לי ימצא את שביעתו . בעבור ההורה הארוכה והרחבה לאין תכליח י ל ע ק ס י כ כ  א

 וזהו ג*כ מיש (קהלת וי) אס יוליל איש מאה כו׳ . וטובה לא ראה כו׳ וגס הנפש לא תמלא.
 הוא כמי ועול ראי׳ כי גס הנפש לא תמלא כמאמר המלרש ע׳׳פ זה משל לעירני שנשא בת מלכי׳
 אס יביא לה כל תענוגים שבעולם אינם ששוני׳ אצלה לכלום . למה לסי שהיא בת מלכים .

 כד



 שער םיק יא אדזבוז י נד
 כאשי' היתד• באטנה אתו ית׳ בנעוריה בית אביה. ומה יסד. כתב רשיי זיל קדושים תהיו
 סרושיס תהיו'. ירצה כי כאשר תהיו פרושים מן ההבלים אז תהיו נשארים עומדים על
 מדריגת הקדושה במקום אשר עמדתם תחלה. וא׳כ מאמר קדושים תהיו אינו גזירה על
 האדם שישיג מה שאין בבחו להשיג. אבל המאמר הוא עצה נדיבה אל האדם. דבר
 אל כל עדת בגי ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו. היו גשארי׳ עומדים על מדייגתכם
 ושמרו את משמרתכם. כי קדוש אני ד׳ אלקיכם. ואתם-בגים לד׳ אלקיכם א״כ יש לכם
 כח זה מלידה מבטן כי בטיס אצרך י בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. וא״כ
 דברי רש״י דל אינם לעקור פי׳ מלת קדושים לפרש אותה פרושים. רק לבאר ואיככה
 יהיו במדריגת הקדושה. רק פרושים תהיו. ובן מצות אהבת ד׳ ית׳ גם כי היא מרומים
 תשכון. ולא על נקלה יגיע האדם אליה. אמנם הנה היא גם היא דרכיה דרכי גועם
 ונתיבותיה שלום לבוא אל האדם בטח ע״י העניין ההוא שזכרנו. נם כי לאהבה אותו
 ית׳ מהצורך אל האדם תחלה לתת אל לבו לבחון טובותיו ונסלאותיו. הוד אלקותו ועזוז
 נוראותיו. ולחקור בזה בחכמה יודעת. אבל בטרם יגש להתקרב על דרך המעולה הזה
 יש דרך ישר לפני איש לצוא לבחי׳ נפלאה ורמה זאת עם מה אשר יפשיט תחלה מלבו
 אהבת זריפ ותאות נכריות. היינו כל תאוות העוה״ז ומחמדיו ותענוניו. כמאמר (ישעי׳ נ״ס)
 יעזוב רשע דרכו כו׳ וישוב אל ך וירחמהו. כמשפט האוחז ציפור בפח. אפ ירצה
 להוציאו חפשי. אין מהצורך אליו להוציאו לחוץ ולהוליכו למקומו להושיבו על קנו.
 רק להתירו ממאסרו. וזהו רק יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו ואז וישיב אל ד׳
 וירחמהו. ומאמר וירחמהו ע׳׳ד (ההלים י׳׳מ) ארחמך ד׳ הזקי. וזה שאמר כי אחר אשר
 הנשמה טבעה כן היא בעצם וראשונה לאהוב ולהתדבק באביה שבשמים. רק הגוף עם
 המון תאותיו והבליו מבלבל אותה ומחשיך ומאסיל דרכיה. ואחר אשר האדם ישליך
 מעשיו וסדותיו ותאותיו הרעים. הנה מטבעו עד שדי יניע. וזהו יעזוב רשע דרכו כר
 וישוב אל ד׳ וירחמהו. ר״ל האדם את המקום (א) וכבר כתבנו באור זה למעלה ביתר
 באור. ועתה נאמר כי כמו אשר ראשית דבר בהכנסת אורחים לכבד הבית מדברים

 הפחיתים
 שיורי המתת

 כך הנפש אלו הבאת לה כמה מצומ ומע׳יט לא ממלא מהם לפי שהיא בת מלך ית׳ . ואין קן־
 לתשוקתה הנפלאה . והמלה הזאת היא גזולה ביל האלם מן הנפש . כי לצורך הנפש נסע ית׳
 כס זה בעבול התולה שהיא ג״כ על אין קץ. לכן גס הנפש לא תמלא כמו הרעב ללסס ואוכל
 דברים שאינם משביעים . אשל כלתו מלא ונפשו רעבה • וזה שביארו זיל אוהב ככף לא
 ישבע כסף . והסבה לזה . כי אוהב תורה לא ישבע מורה. והסכל הזה ישגה באולמו ויקס'
 הכס הנפלא הזה אשר סננו יוצרו יתי וישמש בו אל ענין הבל ואוהב כסף . הנס לא ישבע

 לסף . והענין אמת וישר ללב מבין בסכמה .
 (א) ורבותינו ז״לאמרו (בילקוט ואתחנן) ואהבת את ל• אלקיך בכל לבבך כר ואי אתה
 יודע איך לאהוב כשהוא אומר והיו הלברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לביך מתוך כך
 אמה מכיל את מ* םאמל והיה העולם ואתה יולע איך לאהוב. הנה אס סכם לבך תלאה
 ותתבונן כי רבותינו דל ביארו לנו הלבלים האלה אשל אמלנו. כי אך בהעמיל אלם א׳ע
 עלום מכל התאות . ע׳ל והצגמיה כיום הוללה . קל מהרה יוכל למלא לבו אהבה ויראה
 וכל המלות עובות . וכמיש כבר בקול יעקב משל לכפרי אחד בא לעיל על יום השוק . בעת
 החורף. וראה בחנות בגדי משי. ויכנוש אל השוחר ויאמר לו אולי יש לך בגד שיכשר^עלי שי:י׳
 עשוי כמלת׳ והסוחל •כבל היה מבין ומבחין על •כל בגל שיעולו ומדתו אל הרא־י לו ויאמר אל
 הכפרי הא לך בגד זה כי זה הוא לך ממש כמדתך . ויהי כאשר אמר לו שהוא כמלתו . לצה
ד בו . כי הוא היה לבוש הרבה, בגדים פחותים  לנסותו וללובשו. ולא היי יכול להכניס י
 מלמטה ואדלת שעל מלמעלה ויכעוס על השוחר לאמר מה ראית להתל בי. ויאמר אליו הסיחר
 מלילה^ לי להתל בך . והדבר־ כן הוא כאשל אמלמי כי בגד זה הוא ממש כמדהך
 אך מי הוא זה אשר ילבוש רעלה בגד יקר כזה על בגד עור או שק . תחלה הפשט מעליך
 הבגדים אשר אתה לבוש בהם . ואח׳יכ תנסהו ללבוש אותו על גופך ותראה האמת שהבגד
 מטין כמדחך . הוא הדבר במצות התורה הקדושה כי הקב״ה עמד וימודד את האדם ויעש לו

 כתנות



 שער פרק יא אהבה
 הפחותים ובזרי׳. ולהוציא את הזבל ואשפתות. כן ראשית האהבה והדבקות בד יון׳
 להוציא מן הלב אהבות זרות התקועות והנטועות בו. ואחר אשר לבבך יהיה ריק מ:ל
 המיני האהבות ההבליות. ואחר אשר יהיה מלוטש כמראה מלוטשת. כאבן פפיר. אז
 במראה אליו יתודע נועם זיו העליון ובעטוף לבו יחבק שמים. יעוף וידא על כנשי
 הדבקות להתדבק במלך הכבוד ית׳. ועקירת אהבות האלה היא עם ב׳ דברים ולהתמיד
 ולהתבונן בהם תמיד. האחת להתבונן בכל מהמרי עולם זה כי שקי נסכם. הבל המד,
 מעשה תעתועים. ובדבר אשר זדו בעת םקודתש יאבדו. כ* תחלתם אחר ההעדר.
 ושופש אל ההעדר. שנית עקירה בפועל. היינו להתאמץ להתנגד במעשים ננד האהבות
 התקועות בלב. כי לא •רף ממך הה־גל כ״א ע״פ מעשים פעמים רבות נגד החפץ אשר
 בלב. אחרי בי תתבונן באחריתי ותכליתו. כי אינו ראוי לבחור כי אף כי לאהבה אותו.
 ותמשול ברוחך להבייח עצמך להסכים לעשות נגד רצונך. ואז ירף ממך. וקח לך סימן
 על דבר זה מה שאמרו הז״ל (סוכה י׳יד א׳) כל הכלים יורדים לטומאה במחשבה וא•!
 עולים מטומאתן אלא בשינוי מעשה. גם כי עיק־ הדברים נאמ״ו על טומאות המריות
 אבל באטת גם בטומאות הגששית כן הוא. כמו שאמר הרמביש ז״ל (בשמונה סרקיס)
 אשר גם בחכמת הרפואה כן הוא. לא יסירו את הטחלה כי אם בתת אל החולד,
 סמים הפועלים ההישך מאשר בעגין מחלהו אבל אם לא תעשה כן . גם כי תכיר
 ותדע מה הוא הדרך הישר. עכ׳־ז האולת הקשורה בך מגוער היא ככרה קלה טשרט;
 דרכיה. אבל אם תעשה מעיפים המתנגדים אל החפץ ותכםיל אותם פעם אחר םעס ״
 זה יהיה לך כמו הרקות׳* והקזות להסיר ממך כל חולי ההרגל אשר תרגלת בו. ויאי!
 לך אור הדעת. וימשוך אחריו גם החפץ כמשפט הזה תעשה עד אשר יהירי לככך

 ריק
 שיורי המרות י

 כתנות אול תורה להלבישו. רמ״ש מצית עשה נגל רמית אבריו . שסיה לא חעש׳ נגד שס״,-
yo גיליו . והאלם יקס לפעמים אש הלביש כיקר הזה ואינו עולה עליו יפה . לכן גאו 
 לבאל כתיב ואהבת-את ד׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך כו׳ . ואי אתה יודע איך לאהוב ,
 והלבר רחוק בעיניך מאל איך אפשר לאלם להגיע לבחינה הזאת. לכן הבכי נא ולאה מה שנא׳
 אחריו . וזהו כשהוא אומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך . שינוסו הלבר«״
 על לבך בלא שוס מסך מבדיל . וכל המעטפות אשר ראית מתעטף חסלה בהבלי חמודות
 ותאות זרות תרסיק מעליך . והדברים האלה יהיו על טהור לבבך . אז תכיר את מי שאמר
 והי׳ העולם. ואתה יודע איך לאהוב וזה שאמרו ז״ל . אמר הקדוש ברוך הוא עד שאתם
ן ?  מתפללים שיכנסו דברי תורה בתוך עעיכם בקשי שיצאו דברי הבלים מתוך מעיכס ו
 אמרו (בראשית רבה א׳) לא נפלאת היא ממך . ואס נפלאמ ממך היא נפלאק
 כוי ר׳׳ל כי אך בהאדם עצמי תלוי הדבר להתקרב ולהתדבק לד׳ ית׳. וזה מנין >נאמל
ע  (הושע י׳א) בהבל• אדם אמשכם בעבותות אהבה ואהי׳ ל:ם כמרימי עול על לסיהס. ד
ס מס  כי מעשי כל הנבראים. לשר החח השמים ועסקיהם הס על ב׳ פנים . מהם בחיריות . ו
ת  הכרחיות . הבחיריוח הס אשר בכח החושים וההכרחיות הס אשר בנפשות המכריחות א
 הסוביפ . כמו התאינית והכעשני׳ או הכיח עיי מכריח חיצוני . כמו אדם מכריה הבהמה
 ונותן עול על צוארה ועיבד בה את עבודתו.או איש את רעהי. או אדם את עצמו מכריח ע7
ו מ  רצונו ותאומו. יזה בהבלי אדם אמשכם כי הבהמות ושלמטה מהם עושים רצון בוראם י
 בדרכי טבע מזגם הנטבע בהם . או שהאדם מכריחם . והאדם בחיר הנבראים הכין לו ית׳
 גס בניהם אס יהיה טהור ידיס נשאי עומד על טהיתו וקדושת נפשו כמו שנחנה לו. מאליו
 יהי׳ דביק בהקב״ס. באין שוס מכריה חציניי יאהוב את ד׳ ויקיים מצותיו כמאמר (תהליס קייב)
ה  במצותיו חפץ מאד. ואס ירד ממעלת בחינתו זאת. אז יחקייס בו מאמר (יחזקאל ך) א
 לא ביד חזקה ובהמה שיונה כי׳ . וזהו בחבלי אדם אמשכם. כמו שמושך הקב׳׳ה את התאוה
 לטשוה יצונו ע״י התאוה . כמ״ש הלמב״ס ז״ל (בהקדמה לפי׳ המשנה) לולא המשתגעים הי׳
 העולס הרב . כן דמיתי שיהיו עוש־ס המצית בנטי׳ עצמיית שיהיו נוטים ופונים אליהם מעצת
ס ה  נפשם מדעתם . ולביס יה״ יק להילה ולתעודה מאהבה. ועתה לא כן הדבר . כי אהי׳ ל

 כמרימי עול כו׳ הוא משל על כח המנייה , ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם :



ק יא יכ אהבה !ו ר  #ער פ
 יי? מאהבת עוה״ז. ולא תמצא בעצמך שום חםץ ותשוקה אל כל דבר גדול וקטן.
 אז תתחזק ותתרפא להחזיק במעוז התורה והמצות. וללכת אחר ד׳ ית׳ באהבה נפלאה
 כי אז תבין יראת ד ודעת אלקיפ תמצא. ובכל אשי תפנה יסכימו כל הנחות והמחשבות
 כאשר נבאר אייה. חזק ואמץ מאד בדרך זו תלך. פן תאשפ. פן תרף ממנו וירף
 הדעת ממך. אחר אשר לא ימצא מקופ אל חניתו. — עתה נבאר דרך האהבה
 הראויה. ואיך להתנהנ במדת האהבה. והוא בבי 1ניפ במניעת האינו ראוי. ובבחירת

 דבר הראוי. וכמו שיתנאר אייה:

 פרק שנים עער
 עתה נבאר הדרך היותר קרוב אל האדם לבוא לשת את פני הקודש.ושיתעורר לעסוק
 ברפואת נסשו.בוירוץ צדיקונשנב.ראשונ׳ <פ רצונך לבנות ולנטוע האהב׳ הנדרשת
 ממך ולעקור נטיעות׳ האהבות זרות אשר הכו שרש בנפשך עיי ההרנל בהם . ראה
. אשר אין ו  תראה ובטל רצונך כ״כ עד אשר יהי׳ אצלך כאין •כאפפ . כגר בארץ לא ל
 שומע אה דבריו בלתי אחר שיתברר יושר ענינו. וכי טוב פחרו ואתננו. כן תכוף עצמך
 שיהי׳ רצונך אצלך כאפס ותוהו. וזה יקל עלץ אחר שתתבונן כי אין ראוי אל הרצון
 שיהי׳ מושל ושליט עליך. לגזור עליך,מעשים כלאשרכח החסץ מבקש תסור למשמעתו.
 זכור גא מי הוא הרצון אשר תטה אזגיך לשמוע אחריו ויגעמו לגפשך. אחר אשר איגך
 מגהל את עצמך עפ רצוגך וחפצך. וקח לך משל *פ הי׳ בא אליך איש אשר לא תדעהו.
 ולא קבלת מימיך מידו שום טובה . והי׳ גוזר עליך עשיית דבר ידוע. האפ היית פר
 למשמעתו . הלא היית ממלא פיך שחוק ותעה ותאמר לו מה לי ולך כי באת אלי
. האפ תתן לי לחמי ומימי כו׳. איכ חדל ממגי ואל תדלק אחדי. כי אין י  למשול ב
. וכטשםט הדברים אשר תשיב ותאמר אל הזולת אשר יאבה להיות  לך דבר עטרי
 נגיד ומצור, עליך לא באמת ולא בצדקה . כן תענה ותאמר נגד עצמך . כי אם היה
 מציאותך והווייתך וקיומך שפעתך וחייתך עד עיזה מסודר ע״ס רצוגך . כל אשר תחסיוץ
 תשיגנו ראוי אל הרצון למשול עליףאבל הלא ידעת כי יכולת הרצון גגד עצמך כאין וכאפפ.
 טבלתי יכולת בו להפיק זממו גפ על דבר קטן ומעט . כ״א את אשר יגזור עליך בוראך
 ויוצרך במציאותך והוויתך וחייתך ושסעתך כן יהי. ומי יאמר לו מה תפעל. א״כ איפוא
. ולגזור•  מה שאין בכהו כל מאומה מן היכולת איך יעתרר עליך לסור אל משמעתו
. פור מאהלי מושלים גאלה והמלט אל גפשך להקשיב ולשמוע  עליך דברים כפי חפצו
 רצון בעל היכולת האמתי אשר ברצונו המציאן. וחפצו מקיים אותך. אותו עבוד ואת
 תורתו שמור . ואת התרגזך ושאננך אשר יעלה על רוחך למלאות רצונך וחסצך שקר
 אתה דובר . לא לו משפט המלוכד, למשול עליך . 1,ם והחרש שיפ ידך על פיך. ודע
 ערך הראוי אל גסשך לפי ערך יכלתך אשר בידך. ואל תרחיב רצוגך וחפצך . כי אשר
 בחר במציאותך הוא בחר את הטוב לגפשך. ולא יפגה לבבך לבחור ולחשוק רק את
 אשר חשק ד׳ רשופ בדת אמת מפי אבינו שגשמיפ. הכל בכתב מיד ד עליגו השכיל.
 שמה מבואר חפץ הבורא ית׳ מן האדפ. וכה רצונך וחפצך לא יהי׳ מופקר כ״א שמור
 מכח הדעת לבלתי הפיק אותו כיא אל הראוי. לעבודת יוצרנו ית״ש. לעשות כרצונו
 ולאהבה אותו • אז תשא פניך ממופ . ותשא הן וחסד מאת פני מלכנו בקודש . אפ
. ואם  תשיפ מתג ורסן לבלופ מחשבתך שלא להעטות על לב דבר שאינו כסי רצונו ית׳
 אח״כ עוד יתגבר כה החפץ ויעלה באשו וצחנתו ויגזור עליך מה שיגזור. תלעג עליו
 ותכלימנו עד אשר ירף ממך.ואמשול לך משל אל שר ונגיד היי לו עבד. והעבד ההוא היי
 איש רש ונקלה-וחמל עליו אדוניו בלכתו מעמו ואמר לו אני הלא יש לי עבדיפ ושפחות כמה
 אלפים. אעשה עמך חסד ואתן לך במתנה עבד אהד מעבדי. ויהי בתקופות הימים כתב אליו
 העבד האומלל הזה לאמר בוא ונתראה פנים כמלחמה מערכה לקראת מערכה . השיב לו
 אדוניו ואמר אתה העכור עצם נבזה נקלה ועבד לי.עפ מי תערוך מלחמה ובמי תערוך מלחמה
 לננדי.ד,אם בעבדי אשר נתתי לך במתנה לעזר ולהועיל תעיז מצחך עתה להלחם עמי היום,
 חייך נם את העבד הזה אקח מטך ואז אראה במה כחך נדול ללחום מלחמתך. הנמשל כי
 האדם הוא קטן ודל היכולת גם על עצמו לקיומו והנהגתו להמשיך חיותו וחמל עליו אדוניו ית׳

 ומסר



 שער פרק יי ע אהבה
 ומסר בידו הפץ נבחר. הוא עני! הנחירה. כמאמר [דברים למ״דן ראה נתתי לפניך היום
 את החיים ואת הטיב כר . וכל זה הי׳ עצה נדיבה מבוראנו ית׳ למען פרי מעלליו יאכל.
 כמאמר [תהלי׳ קכ״ס] יגיע כפיך כי ;אכל אשריך וטוב לך, ולא יאכל נהמא דכסופא.
 ואתה תצא ללחום בזה החפץ לבד ימרוד באדונך . מדוע גורל האדם מגורל הנבראים
 יגרע . כי כל הנבראים אין להם דצן כל מאומה בלתי אם מידת בוראם עליהם. מדוע
 לא תהי׳ כן גם אתה לבטל כל רצוני ולהשביחו ולהפריעו •מיהי׳ כאין יכאפס גגד הדברי'
 אשר ציוה עליך בוראך ויוצרך . כמאמר אליהו [איוב ל״ה] מלםנו מבהמות הארץ
 ומעוף השמים יהכמנו. ולא יהי׳ ב׳ ך ובין הנבראים כלם בלתי אם ההכרח והבהירה .
 כי הס כל מעשיהם בטבע ובהכרה .והאדם מעשיו ע׳פ בהירה . אבל בבל אשר אינך
 מצוד. תדר׳ כאחד מהם . שלא להעלת על רוחך שים הפץ. ככה יהי׳ משפט רצונך בעניני
 •־עוה״ז.אבל בעניני עבודת ד׳ אשר צד אלקיסלאמר זאת עשה.אבאי לך משפט האהבה
 וסימניה למען לא יעלה על לבבך לאנר מרבה אתה להביא מדי העבודה הראוי׳ אל עובד

 ד׳. ואז תדע ובחנת משפט הנאהב אל האוהב ואיכות הנהגתו עמו.

 פרק שלשה עשר
 רבותינו זיל אמרו [אבות 3׳] עשה רצינו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו . באור
 הדברים . דע אם כבר אסנת מלא הפנך ממה שכתבנו בסדקים הקודמים .
 ואם כבר כתבתם על לוה לבך . והריטת אחריהם הרבית צורים ללחום מלחמת ד׳ לגרש
 מלבך אהבות עוה״ז ומהמדיו לתת זננך קודש לד׳ לתורה ולתעודה לחכמה ולמוסר .
 עכ׳׳ז עוד מהצורך לך לזכור מעשי המים הראשונים •מלא לגרוע מאותו ההשתדלות
 והחריצות שהי׳ משתדל בימים הראשונים על צרור ההבלים . אשר בערכם ודמותם
 וצלמם יערוך ערך עבודתו עתה . כמאמר ר׳ יוחנן בן זכאי לתלמידיו [ברכות כיח] הלואי
 שיהי׳ עליכם מורא ש?ים כמורא ברד . כי לולא כן לא יצא האדם ידי חובתי • יי כבר
 ידענו משפט הזריזות אל ד.:אהב והעצלת על השנוא.כמו שתראה לפעמים מי שעושה
 מלאכת אחרים הפועל אצל הבעל מלא:ה וכדומה מזה הסוג . תרדמה תפול עליו. וכל
 אבריו יהיו כבדים עליו. כמאמ׳ שהעיד,;[מ1לי יו״ד]שגאה תעורר מדגים ועל כל סשעים תכסה
 אהבה.לכן אה* הסי כעס מלבך מה אשר מראה עצמך נלאה ומתעלף עיף ויגע רעב וחלוש.
 אבל שקול כל מעשיך על משקל המשתגןים שזכר הימבים זיל העוסקים בהבלים ובחמודות
 העיה״ז אשר יצרם מנהלם גם לכמה סכנות . מדוע את יוצרך ית״ש לא תעביד כן.הוא
 מה שאמר הנביא ע״ה [יפעי׳ ל׳׳א ו׳] ש־בו לאשר העמיקו סרה בני ישיאל. ולא על
אשר חטאתם לו.וכן מה שאמר שובו לאשר כוי.  חנם אמי לאשר העמיקו סרה ולא אמר ̂י
 בהשקפה ראשונה נראה הוראת לשונו כללו הוא מוניה ומצוה חלילה שיחזרו לרשעם
 ולחטאתם. כי מהצורך אליו שיאמי שעו מאשר לא לאשר . אבל דע כי מדרך הבעל
 תשובה הממאס בעוה׳׳ז ונוהר בטוב המתקיים לעד. אשר יחלש ויחלה. ואז יאמר הלא
 כבר תמו כחותיו. מה יעשה עוד . לכן •למר הלא אתם ידעתם משפט האהבה להעמיק
 בהשגחה ולהתמיד בה במועצות ודעת . באשר יתבאר אייה משפט האהבה האמתית .
 לכן אמר שובו לאשר העמיקו סרה. להורות שתהיי התשובה לד׳ באותו העמקות אשר
 הי׳ מעמיק תחלה בחקרי השגת עניני עוה״ז וחמודיו. ובזה יתבאר אלינו מאמרם דל
 [סנהדרין צ׳׳ט] במקום שבעלי תשובה עישדיס אין צדיקים גמורים יכוליםלעמוד. אשר
 הרמב׳׳ם ז׳׳ל [בפסי מד׳ פרקיו] כתב כי החסיד המעולה גדול ונכבד מהכיבש את יצרו
 רק אמר כיודע פשר דבר כי אותו אשר הטא במצות שכליות ושב . גדול ממנו הצדיק
 מעיקרו . ואותו אשר חטאיו היו במצות שמע״ות ושב הבעל תשובה גדול מן הצדיק
 מעיקרו. כך הבין הרב מהיייע דל מרבדיו [שער מאה] וארסי לב לא יבינו משפט זה כי
 חכמינו דל לא חילקו בין חיטא לחוטא . אבל אמדו בדרך כלל במקום שבעלי תשובה
ד 4 ןלא אמרו ך ש ע ל ם , י ל ן כ ם י ע ו א ר ס א ד (א) ו ו מ ע ליש ל ו ם וב י ר ו מ ם ג  עומדים אין צדי3י

 אינם
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ל ויקר הבעל תשובה ו ד ״ ג ה ע י ו ד ה מ לא ז פ ל נ מ א  (א) וחוץ לדרכנו נראה עוד בפעם מ
 י מהצדיק



 שער י פרק ע אהבד נו
 אינם ־זוכים לזה * להורות על מדריגה גבוה בעבודת ד׳ אשר הבעל תשובה יכול להגיע
 אליה להתנכר בעבודתו כפלי כסלי׳ על עבודת הצדיק מעיקרו. כאשר אמר שהע״ה
 [קהלם 3י] וראיתי אני שיש יתרון לחבטה מן הסבלות כיתרון האור מן החושך ר״ל כי
 אינו דומה החכם בתולדה לחכם שנתחכם אחדי סכלותו. במאמר אין הכם בבעלהנםיון.
 כמו כן ענין הצדק הבא אחר רשע כסל . כמשפט הקולע אל המטרה ומורה בחצים .
 כל יותר שימשוך תחלה החץ אל עצמו יותר ירה יירה הלאה. וכן המכה ביד כל יותר
 שעביה ידו למעלה יותר יכביד טכתו בהורידו ידו מטה . כ׳ כל ענין מתהזק מהסכו .
 כאשר מחזקים את הברזל במים. וזה מבואר לחכמי המחקרי אבל זה דרכינו לבאר ע״ס
 משל ומליצת הידות. אשר דרך הבעל תשובה ואם י יהי׳ תמים י במעשיו. ישיג ויעלה
 כמעלות העבודה כסלי כסלי׳ יותר מאשר יגיע אליה הצדיק . אשר ע״כ העיד שהע״ה
 על עצמו כי גס לבו הלך אחר עגיגי עוה׳ז זמן מה ואמר [שם שם] תרתי בלבי למשוך
 כיין את בשרי כו׳ הגדלתי מעשי בניתי לי בתים בוי עשיתי לי גנות ופרדסים כוי. ועילת
 סד, שהעיד £ל עצמו כי עשה זאת לא הי׳ הלילה לגגות איע על שגגתו אשר שגג
 תחלה. כי אין מקום לזה בזה הספר הנכבד אשר נתן לעדת ישורון לדעת חכמה ומיסד
 וכל רצונו•שישמעו אליו ויקשיבו לקול תוכחתו. ואיבכה יגנה בו את עצמו אבל כל
 כוונתו היי להעיד עד שלמות חכמתו. כי באה לו אחרי הסבלות ואחרי הנסיון. ומעתה
 קח לך־ משל לעשיר היי לו משרת איש נאמן רוח ועבד עבודתו באמונה כמשפט למשרת.
 ונזדמן בעיר אהד־ מן העשירי׳ והםוחרי׳ הנדולי׳ נתרושש מכל . אבד בל הונו ורכושו
 עד כי בקש־ מ־ מקום לעמוד לשרת. ויהי כאשר שמע העשיר הנ״ל את שמע האיש
 ההוא ויקראהו לביתו ויקחהו לשרת אותו . ונתן לו משנה כסף על מד, שנתן להעבד
 הראשון. ושאלו אותו להניד ל־ס עילת הדבר . השיב להם ואמר אמנם ידעתי כי גס
 הראשון הוא משרת נאמן יוכל חפצו לשרת אותו כאיש אמונים . אבל דעו כי יש הבדל

ן ? ת  שץרי המרות ג
 מהצליק• מעיקרו. ובי כך הוא החשבון. אבל נזכיר לזה עול ןמאמר הנביא עיה""(יחזקאל
 ע׳׳ז) למען תזכרי ובושת ולא יהי: לך עוד פשמון פ: מפני $כלימתך כוי . גם
 מאמר (ישעי׳ מי) נחמו נממו עמי כו׳ כי מלאה צבאי כי נרצה עונה . לע כי זה מוסכס מכל
̂ העתיל ׳תלוי בתשובה . ועיקר התשובה היא המרעה והבושה כי  הנביאים שכל בעחוננו על 
 נבוש ונכלם על המעשים •אשל עשינו . אשל ע׳׳ז כבל הבטיחו רז״ל (ברכות י״ב ב׳) העושה
 דבר עבירה ומחבייש בה מוסלין לו על כל עונותיו שנאמר למען תזכרי ובושת כוי בכפרי לך לכל
 אשר עשית . וכן נאמר (יחזקאל ך׳) ונקוטותם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם. אבל עכ״ז
 ידוה לבבינו על צער הבושה מה אשר נהי׳ רק מבעלי התשובה לא מן הצדיקים אשר לא טעמו
 טעם חטא. יותר טוב היי לנו אס היי לנו לב ללעת מתחלה . והיינו צליקי׳ לא להיות בעלי
 חשובה. לזאת בא הנביא ע״ה לפייס אותנו לאמר אל תיראו כי זה לכם הצלחה היותר גלולה
 מאשר הייתם צליקים מתחלה . ומעתה נמתיק הענין במשל. לעשיר גלול,התחתן עם בעה״ב
 אסל בעיר קענה . כי היי לו בן משכיל ושלם . והעשיר התנה עמו לתת לכנו עכ׳׳פ מלבושי׳
 בלרך כבול כי איך יקסהו לביתו בין סורי ארן ורוזניס . וזה השתדל בכל מאמצי כמ ויעשה לו
 מלבושים כפי מה שהבטיח . ויהי כאשר בא אל עיר מושב הגניל עלהסתונה . ויסל אל בית
 אכסני׳. והנה בלילה באו גנבים ושודדילילה. וישברו הדלת של בית האכסני׳ ויקחו כל המלבושי׳
 של החתן וכל החפצים וינצלו את הבית מכל אסר הכין לחתונת בנו . ויהי בבוקר נתאספו כל
 בית העשיר וכל בני משפחתו ואחוזת מרעיו האפרתים וילכו לקבל פני השתן כנהוג . ויהי
 בבואה שמה לאו כי המה יושבים ובוכים וצועקים על הגניבה ועל ההפסד שהי׳ להם גלילה ,
 אמר העשיר אל מחותנו זה לא תבכה ולא תדאג כל מאומה רק כל מחסורך עלי . אני אשלים
 את הכל . ומה לך עוד לבכות. ויצו העשיר על משרתיו וילכו אל החניות זה הביא מלבושים
 מל שבת וזה מלבושי יו׳׳ט ושאר חפצים באין מחסור כל דבר ויעשו חופה . ולאחר הסוסה
 עשה הגביר משתה גדול ויהי במושבם על הלחם והמחותן העני יושב בראש שמעו ממנו איך
 הוא גונמ מכאב לב ויושב בצער . וישאלו אותו לאמר מה זה הצער . הלא הכנסת בנך לסופה
 עם בת הגביל הנכבד הזה הלא יש לך ׳לשמוס ולשוש . ויענה ויאמל האס לא ידעתם או לא

 שמעתם



 שער סרק יג אהבה
 גדול בין עבודת עבד לרבו גס אם יעבדנו בשלמות . מעבודת בעל הבית לעצמו. כי
 העבד לא יכריח את עצמו אל עניין יותר מהראוי. וגם רצוגו וחפצו,לא יטגו לזה ,
 אחר אשר עבודתו תכבד עליו. והוא מוכרה אליה. לא כן העובד בביתו מלאכת עצמו
. עד אשר לא . וחפצו מזרזו. ועבודתו ראש שמחתו ו  הגה עבודתו ויגיעתו ערבה עלי
 ירגיש ברעב וצמאון וקור והופ . וא״כ אותו אשר מעולפ מעשיהו ומלאכתו במלאכת
 אחרים נם אפ יעבוד באמונה עכ״ז ירגיש ביעב ובצמא אשר ישיגגו. והוא כעבד ישאף
 צל. לא כן זה שהי׳ כל ימיו עוסק בשלו.ויודע איך מפליגי׳ במלאכת עצמו.ואם יהי׳ רצונו
. — ועוד שנית. כי המשרת מעצפ תולדתו  לעבוד בתמימות יעשה כמי שעושה בשלו
 משפטו לעבוד ולמשא מבלי משיפ להתבונן ולחקור בצדדי השגת הפץ אדוגיו ״ לא מ
 העומק בשלו. אין ערוך אל רוב מועצותיו ועשתגותיו. כי יחפור כעמק הענין הדק היטב

 שיורי המדות ^
 שמעתם את אשל קמי בלילה הקודמת. כי נגנב מאתי כל המלבושים וכל המפצים וכצ אשל
 הכינותי בעבול שמחת בני היקר לא נשאר לי מכל אלה גם מסוע ועל שמך נעל. וישאלו
 אותו ויאמרו אבל מה לך לדאוג עול על אלה הספצים הלא הממומן כבר עשה אמרי׳ מסתיהס
 וכבר נתמלא כל המחסור על אםת שנע. ויאמר העניןמה לי למתנות שלו םיצעלך להתחשל עמי

ם  הלא אנכי הי׳ לי כל מה שהייתי צריך. ומה עוב הי׳ אם היי שלי קיים . אז פעלי עליו סיס
 ?שמוק ויאמרו לו איך לא תבין הצלסתך בזה . כי אמה משנת כי הכינומ אמ הכל כמשמש־
 על המתונה . זאת משנת רק בערס לאה המסותן ו כילם לאמה אשתו ובניו ולומ ומשלפו סי׳
3 כ ו  נראה בעיניך כי יש לך מלבושים להלביש, את השמן י. הלא לאמונה אם הגנב לא היה נ
ל א״י אומל• ם • ה" כ ז ש ב ו ב ו ל ח ס ת ה ם א י א י ו ל י ו ה ה י ב ס ל ל  אותם והמשומנים בבואם כ
ל ט לעי ג ס • סיו״ י ש ז ו ב ל ל מ ה ע ז ט זה ו י 5 ל ל מ  חסרון אסר . זה היה מעקם אח פניו ע

 גבהות לבם ותפארת רוב עשרס והצלמתס כן היו מעיקים לבך בהסשמנומ אשר היו מוצאיס
 משאיכ עתה אשר לא שלפה בהם עין רואי. וכלם יודעים שהי׳ לך אבל נגנבו . והגביר בסדב ל3ו
 עשה מלבושים להסתן . הלא הוא עשה כאשר יעשה הגביר לא כאשר יעשה העני • וא׳׳כ לאס
 כמה גדולה הצלחחך שלא ראו המלבושים אשר הכינות ואין להם מה לגנות ועל מה לבקןן
 ססרונות . ועתה יש לסמן מלבושים כבודים כמםסע הגבירים. הנמשל . כי הצדיק מעיקרו
 ממלא אמתחתו חפצים יקרים. תורה ומצות ומע-כו . בכל משך ימי חייו. ובמלואות 1ימיי
3p ושנותיו הוא בא למעלה עם אמתחתו . וסותמי׳ אותו להביע מה שבתוכו . וכל אחד מביד 
ס ה  מעלה אומר חסרון אחר . זה אומר זו תירה וזה אומר זו תפלה. כי דקדוקי המעיט אין ל
 שיעור . כמאמר (קהלת ז׳׳) בי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא . היינו ש3א

ט  יהי׳ ססלון ודופי במעשיו הטובים. וכבל נאמל וסביביו נשערה מאד. לא כן הנעל תשו
 הוא הולך ובוכה על הגניבה ועל האכילה איך עבל כל זמן חיותו והווייתו . ואיך כלה ימין
ה  בהבליוליק והקב״ה מתנלב ועושה לו מלבושים/כמאמל (יומא פיו)גלולה תשובה שזדונותנעש
 לו כזכיות . הלא המלנושיס אשר הקנייה ׳לבישהו ולאי יהי׳ עוז והלל לבושו . ולא עליהש
 יהי׳ פתחון פה לקטרג ולבקש חסרון כל מאומה . ואיכ יפה אמרו במקום שנעלי תשונה עימלי״
 אין צדיקים גמורים יכולים לעמול. וזהו למען תזכלי ובושת ולא יהיה לך עול פתחון סה
 מפני כלימתך . כלומר שלא יהי׳ עוד אל המקטריגיס פתחון פה לקטרג עליךי״ימפני כלימס
ב  מעשיך הלאשיניס . ולא יכלימו אותך עול עליהם , וזהו ג״כ נחמו נחמי עמי כיי ל3לו אל ל
 ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה. ר׳׳ל כי נתמלא כל ההיזק באופן היותר שלם . וביאר
 אופן ההתמלאות ואמר כי נרצה עינה מהעונות נעשו זכיות וא״כ היא הצלחה גדולה שאין למעלה
 ממנה . וזהו מאמר הסשיד ע׳׳ה (תהלים ק״ט) עשיתי משפט וצדק בל תנימני לעושק׳. משל
 לאסד רוצה לתפוס את הלוה בעל סובו והוא אינו סייב לו כיא מוסים , והקרן כבר החדל
 ליי. ועתה הוא מבקש מאת השופט ואימר הלא הקרן כבר שלם אותו בראשו למה יתפשהוכ״ע
כי יש מי שלא קיים התור׳  בעבור רווחים . זה שאמר החסיד ע״ה הלא עשיתי משפט וצדק .
 כל מאומה עבר על עשה ועל ל׳׳ת < הוא נמסר ביד המקטרג בעל הקרן . לא כן אני כי עשיתי
 משפט וצדק . רק הם מדקדקים עיגי אם הי׳ הכל 3אה3ה וכשמחה וכדומה מן הדקדוקי ׳ש:אמי
 עליהם וסביביו נשערה מאד. ואינם רק רווה״ , וזהו בל חניחני לעושקי. ועל ההיסך נאעל

 (ישעיה ס״ל) וממוגינו ביל עונינו . כנחפפ בטבול הקלן עצמו ;



ד אהבה נז י ^ער "סמן ' ' " 
די במועדיו  עלי-כל היצדדיס והאופנים" המוע^יס^אסייבדבמ עם"הסוחרים אש בהיותו׳ בי
 •במושבו על הלחם. גסי אז רעיונותיו מבוהליפ" ודחופים בדבר עפקיו. גפ בלילה לא
 שכב לבו'. יחקור במועצות ודעת אולי באוסן זה ואולי באוסן אחר. ככה יעמיק מועציתלו
 יפתח וישדיד תחבולותיו; ועתה אם ירצה זה לעבוד אותי באמונה . .לא יעביד אותי ענוד:
. אשר גבול. העבודה שיעבוד אדפ את עצמו איגד ו  עבד .,'כ״א עבודת עובד את עצמ
 מורגשת ומוחשת אל מי שהוא עבד.כתולדה . כי הוא איגו משיג כ״א חפץ העבד. אבל
 חפץ׳רבו לא טעם מעולפ.הנמשל..העובד עבודת די כל ימיו. גפ כי נפשו יזכה וטה־י'
׳ן לא ישיג הצדיק לעבוד את ד׳ באיתה עבודה אשר הבעל תאיה עיבד את  לפגי דעכ׳
 עצמו למלאות תאותו . כמאמר [ישעי• נ־ז] והרשעיפ כיפ גגרש כי השקט ילא יוכל ..
 וכאשר י יתהפך הרשע וירצה מעתה בכל ילבו לעבוד את ד . יידע היא כי לא יצא ידי
 חובתו ער אשר יעבוד כדיך העבידה אשר עבד תחלה. כי תחלה היי סוהר עפ תאות
 לבו. אדפ העושה בשלו. עליו לא יכבד כ״כ כאשר נאמר לו ללמוד כל הלילה . כי
 יודע בעצמו כמה לילות עברו עליו שלא טעם טעם־.שינה •. והי׳ יושב ושוחק
 בקארטין . גם ילחם לא אבל . ועוד זאת.לו, כי הוא זוכר כל עניני תאותיו. כמה העמיק
 וחקר בחריצות והשתדלות על עגיגי׳ ׳זרים ההם. כמה תחבולת עשה בערמה וצידד עליה׳
 ועל השגתם .׳ ולכן י עתה בשובו אל אלקיו מאהבה . יעוידגו וידבגו לבו לעבדהו עם
 אותו ההשתדלות ועמקי החריצות והתחבולות אשר. צידד אז בעבור יצרו עד כי לא גח
 ולא שקט עד כי קיים בעצמו מאמר [משלי ד׳] כי לא ישנו אם לא ירעו. ועתה בשובו
 יחשוב עפ גסשו כל תשיקתו וזריזותו-אש* העמיק הרחיב צדדי השגת תאותו . ויעבוד
 כמו כן עם הכחות האלו את בוראו"יתי. וזהו מאמר עשה רצונו כרצוגך . ר״ל באותנ
. א״כ יפה החליטו ז״ל במקום שבעלי  ענין מההריצות' אשר היית עושה י רצון עצמך .
 תשובה עופדי׳" א;ן צדיקים,גמורים־ יכולים ילעמוד . ומאמר,מקום יםוב על מדריגת
 העבודה. וכן.מאמלאין יכולי׳..כי־אינפ יודעי׳ ענין התאמצות של העופקיפ בחפץ לבפ
 כהבלי עוה״ד. (ב), זה שאמר הכתוב שובו לאשר העמיקו פרח בני ישראל . וכוונתו

. . * • • ־ י ־ בזה  ^ ....- . . ל שיורי המרות . • ,
. (ב) וככר מלהי אמורה נספר.שמן המור על מאמר (יומא.פץ) אמר ל״ל.גדולה משונה  ;' י

 שזדונות נעשו לו כשגגוה . איני״יוהא אמר ר״ל גדולה השונה שזדוןוח.נעשו לי כזכיוח. לא
 קשיא כאן מאהבה כאן מיראה. וההעוררו במאמר נפלא זה איככה יסונב הענין שיחהפכו עוד
 הזידונוח,לזכיוח. די לו שיהי׳ נעדר מן העבירוה (עיי בסיהעקרי׳ בכ״ה מרביעי) ועפ דברי הרב
^ נעים כי השב מאהבה בא־ אל מדריגתו הנפלאה אך  המחבר נ״ע^יחבארו הדברים יפה א
 מסבת היותו חחלהיבעל עבירה והיה סותר עם מאומ יצמ. ועתה בשומו את לבו להתקרב
 אל עטדת יוצרו הנה מעשיו הראשונים יסבט לו דרך נפלא בדרכי העבודה.. בכמות ורעיונות
 חדודוח ושנונות. •וכל מה שיזכור חטא מחטאיו יתהפך עתה לשמש עם הכס ההוא אל עבודת
 הקודש. אבל השב מיראה הוא אינו מקבל עליו להשתדל בעבודה. כי כן אמרו ז״ל (מובא
 ברעיב פ׳ א׳ דאבות משנה גי) מה בין עובד מאהבה לעובד מיראה שהעובד מאהבה מקיים
 מצות עשה. והעובד מיראה מקיים מצות ל׳׳ת. כי הוא לא ישמור א״ע רק מן ההיזק. (אשר
 מסעם זהכחב הרמבין זיל אשר מ׳ע דוחה לית. ועל מ״ע לא מצאנו עונש מבואר. ועל.מצות
 ל״ת יש מלקות" ומיתות ביד. כי מצות עשה מורה אהבה ולית מורה רק יראה ולכן גדול כח
 המ״ע שדוחה לית. ובהיפך יגלל העונש על ליה יומר על עונש של הגורע מ״ע. כי אין מלנון
 כ־כבהעבד הקובק את ידיו ומתעצל במלאכת אדוניו ואינו משתדל להכניס כאשר יגדל העלבון
 של העבד המזיק בידים וממסר רכוש לבעליו בכוונה. עיין דבריו על מאמר זכור את יום השבת
 לקדשו.^והדברים ראוים למי שאמרם) והעובד מאהבה הוא משמדל ממיד לחפש ולבקר אחר
 דבר מן הדברים לעפוח בו ניר לאוהבו. איכ העובד מיראה מה בצע אליו במעשיו הראשונים
 די אליו ־החסד הנפלא הזה שהקביה הבטיח על החשובה שמועיל גס אס שהיה מפני היראה.
 ויחהפט הזדונוח לשגגוח. בעבור היומו,מחחרע עליהן לאמר מה עשיחי כמשוגע וחסר לב
 הייחי. זהיהססד שיעשה'אליו האלקים שיחשוב לו המעשים ההם כמשפטו עליהם עחה . שהיתה

 לו כשגגה . והענין יהר •י
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 שער 5רק ע יי אהבה
 בזה להעיד את לבבפ אל התשובה מאהבה שתהיי תשובתם באותו אופן מן העומק
 וענין הה־יצות אשר העמיקו בהשגת תאותש כן יתנו לבם עתה ג״: להעמיק במועצות
. כמאמר [יחזקאל יס] ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש ׳  ודעת להתרצות בעיני ד
 סשפש וצדקה היא את נפשו יחיה. בהפלגתו לעכור את ד במו שהי׳ תחלה עובד את
. יואל ההיסך'אמד ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול כבל התועבות אשר עשה  עצמו
 הישע . מה נםלאו דבריו אלה כי הוא מתפלא על הצדיק אשר שב מצדקתו ועשה
 עול לא יהיו חטאיו כ״א בערך צדקותיו שהי׳ עוסק תחלה. אבל הוא לא כן עשה. כ׳׳א
 כבל התועבות אשי עשה הרשע . ״יל במעשי רשע זולתו ובהיותו צדיק היתד, עבודתו
 כעבודת משית אצל אה׳־׳. יעתה עבודתו כעבודת אדם העושה בשלו. וזהו ובשוב
 צדיק מצדקתו ועשה ע־ל ככל התועבות אשר עשה הרשע . — כלל הדברים כי אפ
 יעשה ארס דבר עוה״ז ישע שיעור הראוי ע״ הכהות התאיני׳ ודומיהן הממוני׳ על זה .
 לא בן העובד את ד׳ גש אם מאהבה עכ״ז מאין ידע שיעור הראוי ויפתפק במעופו •
 לכן הדברים האלה אל יליזו מעעיך ואל ימושו מרוהך תמיד ואתה תחזה ותביט הנהגת
 המשתגעים בעיה״ז ואת אשר •המה עושים בקרב וכליות בשפתי׳ חולקות וכל האברים
 כחלוצי צבא שכלש מתאימות בעוז ותעצומות . ככה העשה גם אתה בעמדת רבך אז
 תרע כי דאו׳ אתה להקיא בשש אוהב ד׳ . ב• כל אשר תראה בהם משפט האהבה אתה
 רואה,. ויאה ועשה ;פ אתה בעביית רכך יו;׳. עתה הט אזניך ושמע משפט האהבה

 וענפיה וסעיפיה ודליותיה . —

ר ש ה ע ע ב ר ק א ר  פ
ך האדם אם ידע וירגיש בדבר אשר יגיע לו ריוח ממנו יתלהב אתריו. לא ישקוט ר  ד
) ויתן כל מחשבתו ומזימת א  ולא ינוח מלהסליא עצה להגיע אל שבוקשו (
 לבו דק לדבר ההוא. והיה עינו ולכו רק על,,׳ בל הימים לחקור אחר דרך ואופן לבוא
 עדיו. לא יערב לו אכילתו ושתייתו. בשכבו לא תערב שנתו. ולא יעבור עליו רגע
. ושופ־ צעדיו עתיו ורגעיו מתי יבוא לידו. :יעלהו ו  מ־גע׳ הזמן אשר יסיח דעתו מפנ
 בתמידות, על דל שפתיו. והוא רגיל על לשונו. נם בעת הבלתי מוכשר להשיגו.
 לכען אולי יזדמן לו שיהיה צריך לברכת אי קללה או שבועה ישבע בכל לבו ויקלל
 אי יברך א״ע בהשגת הדבר ההוא. לאמר כה אזכה להשיג חשץ סלוני. או להיפך
 בקללו את שונאו. ומרוב תשוקתי ישגה ויתאמץ להשיגו גפ באופנים הבלתי נאותי'
 להשיגו בהם. עכ״ז היא יזדרז לזה נם ע׳־ד ספק רחוק. נס אם רביפ אומרים לנפשו
 מה לך להתעמל חנם . הוא כחרש לא ישמע . .ועשה יעשה בזריזות והשתדלות גדולה
 עד אש־ לא יגח מכל ׳בלתו מאומה אשר לא יתנבר ביח ההיא ולא יעצדהו לא גשם
 ולא שלג _ לא קור ולא חוס לא ירע: במהרה ולא ירגיש צמאון לא תהטפנו שינה.
 יבעת אכלו ושזית׳ הוא עושז:מוכרח וחישב בדעתו אם לא היה צריך אל ההכבדה
 הזאת והיה יכיל להתחזק בלא אכילה ושהיה הלא היה יותר טוב לו אז מעתה ובקומו

 מש להגו
 שיורי המרות

 [א) אשר אל הכוונה הזאת אמד החשיד ע ה (תהלים קי״ט) חשתי ולא התמהמהתי
 לשמר מלותיך. ונייר הכפיל העכין (השתי) פס השלילה (ולא התמהמתי) אבל דע ני יש
 מייש איע ומילהי• להכין כל ציכיו בערס יגנילך . :בהזדמן לפניו נסיעה מל יום נ׳ להיות צל
 ייס יפיק ישי יהיה יי-יי־ הסמוכה. יקדש א״כ מניע לשס ביים ב׳. ויש שמינו ממהר אינג
 להכין עניניו תחלה. ביום ב׳ ל* נקע. גס לול ליום ג׳ :׳־כ לא נסע. ובהגיע יום ג׳ נזכר
, הוא הולך וממהר איע איה כוש איה סגלה  קרוב לחצי יום הה ילה הייכ יום הבוק בעיי כ,
. נדצא היאיון היה ממהר א״ע קודם הער. היה עושה עסקיו בנפת גישיג  איה מנכי: מלה
 לדעת. וזה ממהר אי-פ בשביל שנתעכב הוא ממהל א״ע כמבוהל וכמשוגע. כן יש ממהי
 א״ע צחפלה קולס עת התפלה . ויש יק בראותו כ* כנר הגיעה בעה עשירית הוא רץ ופינוי
ה י  את הטלית ותפילין, במהירות בלא נועם וריח. וזהו חשתי ולא בעבור שהממהמהחי כן ה

 השקי לשמור מציתיך:



 שער׳׳ סרק ידי" אהבה' נח
' יתיר א ל ' ו : ' ^ ' מ  משלחני'או ממטתו נראה' •זריזותו לעין כצבי הניצל, מייד, וטנ£ר. .
1 « ב מ ב. ואס יתעגכ חיבר .  תפשי כ׳א ימעט שנות מ״עט תנומות מעט־ חבוק ירייס־ לש:
. ירבה רעים שיתאמצו הם בעבורי אולי יזכה להשיגו׳  אליו ירכה בתפלה יעת׳י אל אלקי,
 על ידפ ״ י ואם לאי יעלה בידו פעפ לא יתייאש בעבור ז,ה מלהשתדל עוד'.לאשר אולי
 עתה־ עת דודים יעורר אל ואשיגהו. כש״כ שישתדל בפנים אהיים ויתחזק ינתר וימה
 אזנו לשמוע מפי.בקיאיפ אופני השגת הדבר ההוא־. ולא יע.בהו מהקיר גם מאת שונאיו,
 אוי שפלי ערך לא יבוש ולא יכלם בזה . גס לא יעכבהו/אהבת בניו ובני. ביתו או. אהבת
 הזמן כמו"להתרחק מביתו קרוב לימי החג אר חודש ושבת. אשר בימים. ההם יאבה כל
 אחד להיות יחד עם בגי ביתו לשטיח עפהם. ונם אם יהי׳.הדרך רע דלף־ טורד או הקור
 מתנכר (ב) נם אפ יפגע בדרך אנשים שמחים ושוחקים ומראים דברים.נפלאים ד\א..לא.
 יתסעל מאומה מאלה הדברים אבל יאחז' דרכו ויוסף אומץ״ללכת אל,מחוז״ חפצו; להשגתי
 תכליתו אשר הוא מבקש. אלה הדברים הלא יעשה האדם בעבור השגת הפץ. אשל
 הוא אוהב• — עתה נבאר משפט האוהב אל הנאהב גברא ומהודש;.כמוהו..אכל יש,

J בידו להטיב לו 
 דרך האדפ כאשר ירגיש'בזולתו שיוכל י להגניב עמו באיזה.ענין מן.הטובות..\לעז׳2;
 י אם יראה באישי ההוא כי" רצינו להיטיב עפו. מיל יסיים בנפשו ־לסור .אל:
 משמעתו לכל אשר יצונו, יכניע עצמו רעפור לפניו בכובד ראש,.וישכחהו ויהיללהו:.'
חן בעיניו. ויזהר,בכל;יכלתו מין:  ונס בעשותו דבר בעבורו יראה להדרו ולפארו שימצאן
יהי•' סבה' להמשיך עליו בוז,וקלון עד אשר ישנאהו.  המעשים אשר יחשוב עליהם' אולי:
 ררחקהו. ובן ידאה להזמין• עצמו-לפרו בבליעת פן יצטרך.אל דבר^יעמוד"על־ יסיגו״'
 וישרתהו (ג)' וישתדל בה בכל כחך ולנצח לא ישכחהו.. בנדו ובשפתיו. יזכרהו ועל!

 לוח לבו יחנקהו:
בהשינו חפצו' אחר יגיעתו מה רבה שמחתו. יעלוז ביו״עדי לא" ימושו י עיניו ' האדפ: ך ר  ד

 • יי־ מפגו. ישייג ששון ושפחה. וגסו יגון ואגיחה . נפשו תשבע ולחש־ לא אכל..־׳
 ירוה ולא שתה. והעת הזאת־ יהיה עת רצון־ לפגיו עד כי־ישיג- כל שואל,את מבוקשו

 מפגו־
 שיורי המרות

 (ב) ויקיים נעצמו מאמר (חהליים קייט) שלום לב לאוהבי הולחך ואין למו מכשולי.
 גאול דבליו. עיד מאמר בנו הסכם ע*ה (משלי ט׳׳ו) דרך עצל כמשוכה סלק ואורה יפטם'
 תלולה. י החליף יהמלוה. בהעצל אמל לרך . וכישרים אומד. לבאל לנו כי העצל גם אס;
 חשלסגו ללכמ:בדרך רסב כמשפט לרך הלביס. הוא ילך בדלך זה כמו שאדם הולך בין גדלי־
 קוצים. ונעה •אשל ינמק' מזה הוא נאחז ונסתבך בעבר מזה. עד שישחית בגדיו, גם,גופו...
 כן העצל גס-בלכהו בדרך מזב. כי הכל עליו למעמסה. 'ובהיפךהישר גם באומו הוא הולך;
 בט*. כמו בללך סלולה. ויזהו'שלום רב לאוהבי" תורתך. אוהבי התורה באמה. אינם שומעים
 ואינם׳ מרגישים כל פגעי' העולם ומקריו. וזהו שלום רב לאוהבי־ הורתך ואין למו מכשול. כי

 אין׳ שום מכשול• והגה'לפני האוהב אסר יטרידהו ויעצרהו וימניעהו מעבודתו;
 (ג) וכבר למבאר' (באהל יעקב' פ׳ בשלה) מאמר שהע״ה (משלי חי) אשרי אדם.שומע.
 לי לשקוד מל דילתומי• יום יום. כי הנה דרך •משרמ אצל אדוניו לעמוד נחוץ על מפתן.הבית

־ /  ואין לי בלשיות ללכה לנפשו רק להיות עומד מוכן אולי יצטרך לו אדוניו בעבורי:איזה דבר #
 הנה בקליקראהו' וימצאהו ויש שיבוא אל אסל איזה סוחר עס סתורה . ־וזה היה,לו.לבל עסי.'
 אנשים. ואימל אל הסוהר עמוד נא בסדר השינון וכאשר אצטרך..לך אקראך אליי. וההבדל'
 נץ ג׳ אלה כי המשרה' מוכרח לעמול שם ק יקלא אליו אדוניו. אבל'היא עצמו הפז יותל
 שלא יקלא אוחי ולא יחעמל בשימושו ובשלותו י לא כן הסופר הזה כי כל ישעו וכל ס:צו
 לשמוע לבר ממנו כי הוא קורא אותו להשתכר בססורה־ו. וזהו הוראה מאמל . אשרי אדם
 שומע ליי לשקוד לוי ל׳׳ל נוטה אוזן' ומצפה לשינור אולי אני קורא אוהו. והיא מליצה נסנאה

 על העובד מאהבה שהוא דורש ומבקש ספש מחופש לסייב נ1בו בעבודה. וממציא עצמי .בכל:
 לבו ונמו ועומד על המגפה ־'מחי חנוא המציה לידן ויקיימנס. מתי יגיע זמן המצוה לעשותה'

 crow . וזהו נשקול (גל ללהומי. לשמור מזוזוח סחסי י*
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 ממני. לא יאבה להתאבל נפ אפ יאבד ויפסיד פך ידוע אשר ראוייהיד, לו להתמרמר
 עליו. שמחתו תעמוד לו. ועל כל המחסוריםת:סה אהבת החפץ ההוא. יודה וישבה
 את מי שהגיעהו אל השגת הדבר. יאהוב את מי שדרה בעזרו. וד״ירהו נתיב אל השגת
 העדן ההיא. אכן אם יאבד ממגו חפץ יקר זה אחר השגתו אותו. יתאבל ויתעצב אל
 לבו וירבה לחזר אחריו על'אחת שבע על יגיעתו בתחלה . והשגתו הקדומה תהיה סבה
 חזקה אליו להזיל דמעותיו כנחל שוטף ולהרבות בבכי על אברתו ויביט על כל עבר
 ועל כל סנה איה נאבד ואיככה נאבד עד כי ישמור עצמו מעתה מבוא אל המקום הזה
 או להשמר מן הסבה אשר סבבה עליו כן. ויזהיר את אוהביו ומיודעיו אשר גם תחת
 ידס יש חפץ בזה למען דעת איך ישמרו אותו. ולא תגע בו יד ההססד. את כל אלד,
 הפיטים תמצא בהמשתגעיפ אשר זכר הרמב׳׳ם דל אל השגת עגיגי עוה״ז. החושבים
 אותו למעון עולפ. וחומדיפ אותו במחמד דבר הקייפ. וכפי התחקות האהבה בלב יהיו
 הפימניפ נראים חוצה. כי בהתמעט האהבה הפנימית. תתטעט הזריזות וההתאמצות
 והתגברות הכהות. ובפרוץ האהבה בחוזק יד יתגדלו ויתחזקו בלפ. את אלה ראה
 והתבונן ועשה גם אתה כן באהבתך אשר בחרת. כי חמדת האהבות אותה ק־את.
 וכמאמר החכם מכל אדם ע׳ה (משלי בי) אם תבקשנה ככסף וכטטמוניפ תחפשנה אז
 תבין יראת ד׳ ודעת אלקים תמצא. כי ד׳ יתן חבטה טפיו דעת ותבונה כוי כ׳ תבוא
 חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם. דע כי התורה בכללה ופרטיה היא אצל האדם כאורח
 גטה ללון. כגר בארץ גבריה. שאין לו מביר לא קמב ולא גואל אשר יכניסהו לביתו.
 כן ההורה ומצותיה אין להם בכהות הגוף וחושיו טי יכיר בהם ויבחר בהם לאהבה אותס
 ולקרבם אליו לעורר א״ע להסכים על עשייתש וקיומם. כמאמר (ישעיה ס׳׳ז) יאין קורא
ת א  בשמך מתעורר להחזיק כך . כ״א מי אשר לבו לב טהור ביעת ובחכמה. ואף גם ז
 רק עיד הכיח. לכוף את יצרי לבו להבריח עצמו על העבודה. להרגיז יצר הטוב על
 יצה״ר. כמשפט עבד העובד את רבו. שלא ימצא ערבות במלאכת בעליו. כדרך העושר,
 בשל אחריפ. עד כי יכניס בלבי מורא שמיפ כמורא ברד. ותהיה יראת ד על פניו.
 ומן היראה יבוא אל אהבה קטנה ודלה. אבל לא יהיה עוד בזה רק כפורע חוב. וכאותו
 אשר גטלט ממשפט מות. אבל היראה והאהבה הזאת כחושה מאד. כמשפט אורח
 גטה ללון באכםגי׳. אשר דרכו להיות גדח ממקומו מכל צעיר וקטן אשר בבגי בית .
 כן היראה האמתית לא תזריח אורה בגפשך. והאהבה המאושרת לא תפיץ קרגי הודה
 ברוחך בלתי אם סנית הבית מכל נער מכל ילדות ושחרות. וישוכו הפיס הזדונים הגובעיס
 מכחות הגוף וחושיו. אכן בעוד הם בבית . ותאמר להכניס האהבה הנעימה. הנה עוד
 מעט יתעוררו החושים וכל כתות הגוף כמו התאוה הגאוה השמחה הצער הכעס וכדומד,
 וידעך נר יראתך ואהבתך ונדחה מן הגסש. אמגם כאשר תעסוק עם גסשך ותעמיק
 בהשכל ודעת להכניס אהבה שלמה בלבך עד שתהיה העבודה בכל חפץ הלב. כמאמר
 (תהליס קי׳׳נ) במצותיו חפץ מאד. אז תהיה עבודת ד׳ שמורה בנפשך עד אשר תהיה
 נברת ממלכת לשלוט על כל החושים. ויהיו מעתה כל החושים משועבדיפ ונכנעים
 כעיני שפחה אל ידגביתה. ויהיו המד, עוד מעורריפ את נפשך ורעיוני לבבך• ולא יתנו
ט ע  שינה לעיניהם תנומה לעפעפיהפ. כמאמר (משלי ר) טעט שנות מעט תנומות מ

 פלאיפ עד אשר עפ לבבי אשיהה ויחפש רוחי לעורר את, החושים עי״ד עיונים ישרים
 (י) ואם אשקוט מחקור וטלעורר אותם לא יעירו ולא יעוררו אותי בלתי אחר האהבה

ה פ ל ש  שיירי המחוז ה
 (די) התבונן נא כי פעם נאמר (דברים ר) והיו המרים האלה אשר אנכי מצוך היום
 על לגבך. ופעם נאמר (שם י׳׳א) ושמתם את דברי אלה על לבבכם . דע כי האמנם הכפות
 והסושיס מסתעפים לכמה ענפים סרנריי. עכ׳יז משורש אסד יצמסו. אס מהאהבה או מהשנאה.
 כי ב׳ כסות האלה המה ראשי הצבא מכל צבאות כסוס האדם. והס המנהיגים ומעוררים את

 כלס



, פרק יד• אהבה• נט ד ע  ש
 השלמה. רעיוני יבהלוני וסעיפי •ישיבוני בעבור חושי בי > - אבל כבר • אמר ע:לפניך •כי
 האהבה הנעימה הזאת. לא •חבוא'לשבץ כבוד בביתך כ״א אחר אשר:פנית הבית יוטהרת
 אותו מכל הבלי-מהמרי-עוה״ז. אז יהיה נגלה אורה והדרה.-וכבודה עליך יראה. ובעת
 יתגבר עליך־ אי זה כה מכהות" התאוה ותגדלהוי ובשמחה פניו תהדהו. הלא האהבה
 תהפוך אליך עורף. ותרד משמים" ארץ. כיי אתה בכחך תגביר עליך שוגאך אשר
 ירדפך. וצריך- אתה לעמוד. •על משמרתך יומפ ולילה כהעומדיעל המצפה פן תחת
 משבות מתהפכות יבוא אליך היצר בחלק שפתיו ויטמא את •לשד• שמן המאור- המאיר
- . - - ־  • בגפשך להחשיך מאורו: .
 והחכם הנבחר עיה •הורה אותנו דרך ישרה איך להגיע אל אהבה אמתית ואמר אפ
 ... תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין כר הורה בזה. .כי •כל יוקר
 המטבע. ומה שהיא.נחמדת,בעיני כל. רואיה כבר ידעגו כי אין זה מפאת רגבי המטבעות
 עצמם. רק מפאת הסכמת הממשלה עליהם. כי מחיר.המטבעות תוכל להשיג כל הטוב
 ובלעדם לא ישינ להם להחיות .נפשו. ואם תהיה הסכמת הממשלה •על טטבע של עץ
 איו.של עור ושל נייר. בעבור זה.לא יחסר חן המטבעות מהם..כי יהיו יקרים בעיני׳ בלאי
 במטבעות של כסף וזהב. אמנם התורה החמודה היא היא המטבע האמתית אשר •רב תבואות
 בכחה. אין מהצורך לתת אותה אל הזולת במחיר. רק כי חיים היא למוצאיה בעצמיות
 זיו- כבודה היא נושאת חן בעיני ד׳ וברכה • ואושר• ממנו ית׳ בעוה׳ן ובעוה׳ב. כמאמר•
 (אבות הי) הפוך בה והפוך בה דכולא בה. בש׳׳כ שראוי לאלם שלא לגרוע יממנו
 מציאות האהבה והחן והצלחה,גצהיית׳בעבור מטבע המוצלחת לו רק בעוהיז. ובתגאי
 אפ לא יהיה לו מניעה מפכה אחרת. ובאפ ימצא מה שהוא• צריך לקנות־. ואפ לא
 יוכל להשיג מהיר כפפו את אשר הוא צריך לההץת נפשו מה בצע •אליו במלוא ביתו.
 כפף וזהב. כמו שהיה בעת:חורבן ירושליפ כמאמר (יחזקאל זי) כפםפ בחצות ישליכו
 כר. -ואחר אשר יעשה. האדם • החשבון הזה ויחשוב בגפשו.ההבדל. העצום בין בי• סוגי
 מטבעות האלה. ויתברר, לו כי טוב סחרה מסחר כסף. ואם תבקשנה ככפף וכמטמונים
 תחפשנה אז תבין יראת׳ ד׳ ודעת אלקים תמצא לומר בי בדרך־ זה אם תלך תבוא בטח
 אל האהבה האמתית. נם• כי לא ידענו מקומה איה.• אבל מובטחים אנחנו ע״י עסק
 התור׳ה ועשיית מצותיה המאור שבה יאיר לפנינו אור חדש לראות נפלאות בהאהבה
 הנעימה האמתית. וזהו אז תבין יראת ד ודעת אלקים תמצא. ואז יטעום צוף דבש
 אמרות ד׳ הנאהבים והנעימים (ה) ואמר כי ד יתן הכמה. לא אמר נתן הכמה אבל

 יתן
 שיורי המרות 1

 כלם. כמו •אם מאהוב דבר הנה אחר האהבה השלמה כמה ישמח בהשגתו אותו..- וכמה יתפאר
 בו. ויתהדר ויתכבד עמו. ואם יאבדהו יתאבל. ובעבורו יכעוס על המפסידו והרצון על הנותן
 זאת לידו. לכן לא דיבר שהע״ה כ׳א על ב׳ אלה. כמאמר (משלי אי) עד מתי פתאים תאהבו
 פחי כוי וכסילים ישנאו,דעת. -ובי אלה כמו הלב באמצע הגוף ומחי׳ את כל^האבריס. ובשלמותו
 הם שלמים. וגחשמנו הם חסרים. ובהעדרו הם נעדרים. כן האהבה במוך המדוח כי כלם
 נגררים אחריה . וכמו שכחבנוגזה בהחלה השער הנכבד-הזה. הוא שנאמר (משלי ייו) לאדם
 מעלכי לב כר. לכן •אחל מאמר ואהבה אח ל׳ אלקיך בכל לבבך.ובכל נפשך כר. אמר והיו
 הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. כי אחר אהבה יהיה הדברים האלה על הלב
• ואץ.אתה צליך אל עסק אחל להשיגם כי יהיו נגררים-בלם ונמשכים אשר האהבה ק פ  באין ס
̂ בפי והיה כי שם אמר השמרו לכס פן יפתה לבבכם וסרתם כר. אח״כ אס  הנעימה. ׳ •משא׳כ
 השונו צליכים אחם שימה מגל הלב ע״י עיונים נוובים וישלים •בלרך סכמה ושכל עוב לכן

 אמל ושמהם. שימה בפועל %
 (ה) ומה יקרו בזה לבלי חכמינו דל (אנוח וי) כך היא ללכה של תולה פח במלמ האכל
 ומים במשורה השחה כר• ובסוכה אמה עמל. אס אחה עושה כן אשריך בעוה״ז וטוב לךלעוה׳ב
 ובהשקפה לאשונה הלגר-נראה-כמו זל. איככה נאמר עליו אשריך בעוה״ז אחר שיחיה חיי
 צעל. אבל ראה מה עמקו• דברי חדל. נכוחים למבין וישרים לאוזן שומעה ונבון דעה • משל
 לכי׳סבליס למדו יהל אצל לנ אהד. ואח״כ נפרדו זמיז כי זה נשא אשה ממקום פלוני. וזה
r •י׳״ ׳<: מעיל ־ 
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 יהן ויל כפי גודל שקידתך כן יתן וכן יושיף בכל פעם יותר. ואח״כ כי תבוא בלבך
 ידעת לגפשך יגעפ. אז תהיה בך ההרגשה האמתית. ויהי גועפ ד׳ אליך ועליגו.
 לטהר לבבנו ליראה את שמו ולאהבה אותו. ולאהוב חכמיה דורשיה. כי ככר

 כללו
 שיורי המיות

 מעיר סי. ועברו כמה סנים שלא מזראו פנים זה עם זה . פעם נא אי אל רעהו. ויהי כי
 ראה אומו שמח עמו מאל וישאל אומו על מעמלו ויספל לו כי יש לו פרנסה בריוס לאכול
 ולשתות כאות נפשו. ויש בידו לקחת מועד למשרים . כי יש לו מנוחת הנפש. ויאמר לו דע
 אחי כי אני הצלחתי גדולה כל כך על אשר אין לי פנאי גם לעעום מאומה מכל האוכל המוכן
 לפני ומכל משקה. כי סוחרים פונים יקיפו עלי. ואני מוברח לדבר עם כל אחד ואחד וכן
 טרדת האגרות אשר אני צריך לשלוח בכל יום למקומות רחוקות. ובתוך הערמת הרבות האלה
 יבואו גס סלפנים להמליף מטבעות סל כשף על של זהב או בהיפך. ומכל אלה יש לי ריוס
 מצום ולא יתנני זמני גם לאכול ולשתות, ויאמר לו סבירו אם כן מה בצע אליך ברוב משרך
 אם לא מאכל ממנו. ענה ואמר לו סכל אתה לא הגעת לבמי׳ זאת לכן לבבך לא יבין
 העונג הנפלא אשל לי ממה שאין לי פנאי לאכול. העונג אשל לך אני מבין מאל. אבל
 העונג הנפלא אשר לי אין אתה מבין. וזהו פת במצח תאכל ומים במשורה תשתה כוי ובמולה
. דיל כאשר תעשה ותתנהג כן אז תבסון הטעם ומאמר בעצמך  אסה עמל. אס אמה עושה כן

 אשריך בסוה״ז כוי:
 ומה נעמו גזה דבריהם דל (בבא קמא מיא בי) שמעון העמשוני היה לולש כל את«ן
ל הללישה ל ע כ  שבתורה כיון שהגיע לאת ד׳ אלקיך מירא פירש כר אמר להם כשם שקבלת* ש
 כך קבלתי שכר על הפרישה. והוא פלא. תהי קבל השכר על הדרישה. ומה גם על הפרישה
 אמנם לע כי כנר אמרו סז״ל שכר מצוה מצוה. ופירשו הלאשינים דל כי מלבד השכל א5זר
 בעוה״ב יש לו שכר עצום בעצם המצוה עצמה. כי העושק בתורה לשמה אין עונג יותר נפלא
t ואין נועם יומר נפלא ממנו . כמאמר (תהליס שיה) אשלי תבחר ותקרב ישכין חצריך 
 וכמאמר (אבות) יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים נעוהיז מכל חיי העוהי׳ב. וגס
 העוסק בה שלא לשמה יתענג ג״כ באין מנוס. וההבדל בין 3׳ סיגי הלומדים האלה אם אסל
 מסדש בה לבר. אשר לבר זה הוא סביב ויקר אצלו ית׳ על מאל . ות״ת כנגד כלם. ומה גס
 מי שזכה לחלש סילושי תורה. אמנם אם אמ׳׳כ נתוודע אליו ענין ממסכמי אשרת הסותל כל
 המין אשר בנה. הנה אס היה עסקו שלא לשמה ושכלו היה מה אשר סשב להעלומ פלפולו
 על פלחן סכמי הזמן וישימוהו ללב. ובהתוודע אליו עתה כי מום בו. היה בל יגיעו לריק ״
 ועבודתו לאין ואפס. ויצטטר עד מאד. וזהו ששאלוהו כל אתין שדרשת מה תהא עליהס י
 כ« עמלת בחנם. והוא עיה העיר את אזנם על ענין ההבדל הזה אשר אמרנו. כי שאלתכס
ר ש ו  מה תהא עליהם לא תתכן רק על אותו שעישק בחורה שלא לשמה. אבל אני הלא אני ע
 במורה לשמה. והיה זה שכרי מה אשר אני עומד לשרת פני מלך המלכים ואדון האלוניס

י ת  ית׳׳ש. כי הלא כמה מן העונג מושג גם להזוכים לשרת פני מלך ברד. וא״כ כאשר לאי
° עתה ה ג ל מ מ  נכון לדרוש דרשתי. וכאשר ראיתי אמיכ כי נכון לפרוש פירשתי איע. וגם מ
 למי אני עמל הלא בעבור כבוד עליון נורא הול ונעבור תורמו הנעימה • יא"כ לא אכלת•
ן ל  שכרי מאומה. וכשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על הפרישה. ממש כעבד מ
 אשר בבוקר ילביש אש המלך בגדי הודו. ולערב הוא מפםיטס מעליו. ודאי יש לי עונג גס

 משניהם . וזהו מאמר שמסים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם . כי השממות י
 ב׳ זמנים חלוקים יש להם. לפעמים מהיה השמחה בהתחלת הענין לא בסופו. ולפעמים מה«ה
 השמחה בהופו,לא בתחלתו. כעו הנושעי׳ אל• חת,ינ6 עם גביר גדול. הנה ההתחלה בעת הנסיעה
 תהיה רב ועצום מאד בשממה ובשירים. כשיודעים אשר ימים מספל יאכלו וישתו רעינו. לבם
 על אופן יותל גדול. אמנם אח״כ בנסעם מן החתונה ותביט בהם. זה דואג וזה צועק על
 כאב עינים מל כאב רגלים. ופניהם שקערורות ירקרקות כ, לא לאו שינה בעיניכם כמס
 ימים ופעמים יהי׳ בהיפך. סוף הענין יהי׳ בשממה אבל לא כתסלמו. כמו הנוסע ובא אל
 השבעה עשל בתמוז. הנה ההתחלה יהיה עליו לענה ולאם. כי נפשו יוליית כי יצכויו לענות
ל מ ו  א*ע יום אמך כזה. אמנם בהגיע זמן מנסה ימנסם. ואס״כ בזמן מעריב יתנחם עול י
 ולנו מוג עניו ישיש מנול ללון להמודסו, והנה האיש הזה ישמס בצאסו מן הענין לא

 בבואו



 •סער פרק יד א א1זבה ס
 כללו •רבותינו ז׳׳ל ואפרו (בבא קמא מ״א 3׳) את ד׳ אלקיך תירא לרבות 'תיח •־ אתה אלקי
:  הושע עבדך• הבוטח אליך.תחדהו בשמחה את פניך להטות לבבי באמת לעבדך. אמן

 שיורי המדות
 גבואו. זה שהפליג ואמל שמחים בצאתם וששים בבואם. גס בזריסתס גס בשקיעתפ. יען
 כי עושים 3אימה רק רצון קונם. ואחר אשל לצוןיקונם כן הוא שיזליסו 3יום ולעמ ערכ יושקע

 לכן ישמשו גם משניהם:
 ומעתה נמתיק גס לברי מאמר הסמוך (שם) על שבא ל׳ עקיכא וללש אס ל׳ אלקיך
 תירא לרבות מלמילי חכמים. וראוי להמעורר מי דסק את ר׳ עקיבא לשתף מורא בו״ל אל
 מורא הקבי׳ה. יומר הי׳ נכון למגמר מורא המ״מ ממורא אביו ואמו. אבל יתכן ע״ס משל
 לסגי נהור שהיה צריך להיות נודל ללחם חוץ למלינה ולקש כתב מעולה על עצמו כמשפע
 הממשלה. וילך הוא עם משיחו שהיי מנהיגו. ויהי בהגיעם אל הגבול. שאלו אותם להראות
 את תעודתם. •ויוציא הסגי נהור מסיקו את הכתב שהי׳ לו להראותו לעיניהם. ויהי כי קראו
 בו ויאמרו לו זה כתב תעודה שלך ואיה תעודתו של האיש השני. והשיב להם דעו כי אני
 קבלתי תעודה גם עלי גם על השני הזה. אבל קראו בו הינוב ומראו כי כדברי כן הוא אבל
. ויקראו לפניו הנה מעיר פלוני ניסע  קראו נא בקול למען אשמע גם אנכי. ויעשו לו כן
 סלוני הסגי נהור טי. ענה ואמר עתה ראו כי גס משי־תי נכתב בכתב הזה כי אמר אשר
 נכתב פלוני הסגי נהול. וש״נ ודאי לא יוכל ללכת לבדו. כי צריך הוא למנהיג להנהיגו
 ולהוליכו ולשמרן. כן הדבר אממ כי הקביים אמל-את ל׳ אלקיך תילא . אבל איש ההמוני
 להיותו כעיל הולך בללך לא ילעו. איה איפוא ידע הוא לירא מפניו ימי. א״כ בהכרס גם
 מולא הת״ס נכתב בזה ללבות גם אותו. בי השגי נהול איך ילך לבלו. וצליך אל המ״מ להולומ
 לפניו מורא-שמיס. ודלכי עבודמו. ויש אל הלב ז״ל עול לברים בזה . אבל הנמתיס עתה

 ויבואו אי״ה בספר אהל יעקב במקומו . אמה ל׳ היה עוזר לי:

 שער עבודת האלהים
 אחר אשר גתבאר' בישע אלקיפ בשעריפ הקודמיפ דרכי קגיית היראה
 והאהבה. ועגין היראה. לר״יחיקו פעניגי ל״ת. וכה האהבה לקרבו אל
 מצות עשה. כי עוז אהבתגו תלהט בקרבו עד אשר לא תגיחנו לשקוט
 ולגוח בשופ פגיפ. כפאמר (מהלים ס״ג) אפ זכרתיך על יצועי באשמורות
 אהגה בך. ואמר עוד (שם קי״ע) ואשתעשעה במצוחיך אשר אהבתי.
 וכענין הנאמר (ירמיה ל״א) כי מדי דברי בי זכור אזכרנו עוד. ע״כ ראוי עליגו
 עתה לבאר ענין העבודה הנבחרת ולבאר בל אופניה ודרכיה ואורחותיה
 ונתיבותיה . ומה היא העבידה האפתית הנכספת למעלה . אשר כפי
 הנודע והמסורפס היא העבודה שהיא בהסכמת הלב והסץ הנפש. ולבאר
 מהות ההסכמה ופעולתה וצורך רמעשיפ אל ההסכמה. ואיבות ההפכמה.
 והדרך והמבוא אשר אליה. וענין השיבות העבודה הצומחת מהבחירה
 והסכמתו עלית. תועלת המעשה . ותועלת העושה. וזה החלי בעיה:

 פי-ק ראשון
 דע כי כבר נתאמת •אצלי כל יודע דעת אשר הבורא ית׳ אין לו מן התועלת כל מאומה
 לא מכלל הבריאה. ולא פן האדפ ומעבודתו את האלקים. כמאמר (איוב ל״ה) אם

 צדקת



 שער פרק א עבודת וזאלקים
 צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח (א) וכמאמר אדון עולפ אשר מלך' גפ בטיפ כל
 יציר נברא . ומה בצע ויתרון אליו ית׳ במעשה אגוש. כי צורך העבודה אינו כ״א לגברא
 מחודש חלוש בעל חסרונות צריך אל עבודת עבד להשלים מחסוריו. אבל הבורא הבל
 ית״ש קדמון לכל דבר אשר נברא. כאשר היה שלם בשלמות בלתי תכלית טרם כל
 יציר נברא כן נם עתה ואין מהצורך אליו ית׳ אל שום דבר לשלמותו כי שלמותו
 בעצמותו. כש״כ שיצטיך ח״ו לעבודת נברא ממנו. אבל העבודה אינה רק נדבה וחסד
 מאת הבורא ית׳ על ברואיו. כמאמר רז״ל (ויקרא רבה י״ג) כל אמרת אלוה צרופה אמר
 רב מה איכפת להקב״ה אם אתה שוהט מן הצואר או אתה הירנ מן העורף אלא לא
 נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות. ועל כן אנחנו מחריבים שלא לעבדו כפועל
 הולך רוח ושקר כזב בלתי לעבדו בכל לב ונפש . ולהתאמץ על שמירתה לבלתי נתון
 כל מקרה וכל פגע לנגוע אליה להפסידה. ולהתאמץ על מציאותה וקיומה ועל הסבל
 בבדותה ועל השמחה בהשגתה ועל האבלות בהפסדה. ואין לנו רשות לפלס אותה
 ומעגלית נתיבותיה ואורחיתיה . לשנות דבר ממנה. או להתחכפ בה להרבות בדבר
 ולמעט בדבר. כ* אש ללכת באורה ובאור חכמיה האמתייפ שקבלו הקבלה הנאמנת
 מדור דור עד משה רבינו ע״ה. אשר כבר מוזהרים אנחנו ע״ז [לברים י״ז] על פי התורה
 אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך כוי.
 וטצוה עלינו ועל דורותינו. להשיב אל כל שואל אשר ישאל אותנו על עילת
 העבודה על איזה ענין סרט• ועל איזה מצור, מן המצות . אשר עילתה רחוקה
 מלהתקבל על הלב. להשיב אמרים אליו חק הוא מאת אדונינו ית׳ כמאמר [במדבר
 יינו] זאת הקת התורה אשד צור, ד׳ לאטד ובמדרש (במקומו) חקה חקקתי גזירה
 גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה (ב) כי שלמות העבודה אצל העבד תהי׳ אך

 בהעדר
 שיורי המרות

 (א) ומה אשר הכפיל דבליו במלות שונות נראה שאין בזה כפל הדברים, אבל רצונו
 בזה היה להעיר אותנו על כנין יקר. כי יזלמנו 3' סבות לעקור שם מתנה מן החפץ הבא מיל
 הנותן ליד המקבל. א׳ מצד הנותן היינו כאשל יהיה הנותן סייב להמקבל סוב גלול ויתן לו
 ספן במתנה. לא יתכן לקרוא אוחו מתנה אסר שהוא סייב לו אלף פעמים ככה. ומס מתנה
 נתן לו. ב׳ מצד המקבל. היינו כאשל יהי׳ המקבל איש נגיד וקצין. מן ועופר בביתו ועבודה
 רבה. וזה בא ונתן לו איזה ספ׳ן במתנה. מה היא משובה בעיניו. לאפס ותוהו. וזהו הסשבון
. כי כבר אמרו ז״ל במדרש (קהלת א׳) מה יתרון לאדם  בעצמו בענין עבודתנו לאלקיס ית,
 בכל עמלו שיעמול תסת השמש. גס בעד אור השמש אשר השמש מאיר לו אין בידו לשלם .
 מכש״כ בעד שארי טונות המתמידות מל האדם, וזהו אם צדקת מה תתן לו. היא המניעה מצד
 הנותן. כי איך חוכל לקרוא לו מתנה הלא אתה סייב אל הנורא ית־ אלף אלפי אלפים כהנה
 וכהנה. ואל המקבל עליך סוב גדול. 3׳ או מה מידך יקס . מצד המקבל כי אין לפניו ית׳
 מאומה במתן זה. ואין כדאי למלך גדול ונורא •כמוהו לקבלהו ממך. וזהו לאיש כמוך ישעך
 ולבן אדם צדקתך. ר״ל לאדם כמוך בו יתכן לומר או שעשית עמו רעה כאשל אתה עשקת

 ממני דבר. או עשית לו צדקה וסשד כאשר נתת לו דבר. אבל כבוד אלקיס ימי נעלה ונשא•
 מכל עניניס׳ האלה. ועיין בספר ברית אבות כי ביארתי שס המאמר בדרך אסר:

 (ב) ובעיון מעט תוכל להבין ענין זה ע׳׳ד דמיון לעשיר אסד הי׳ בעיר והי׳ בער ולא
 י מבין סכל ולא דעת ולא תבונה בי כאיש כפרי * והיה לו בת. ויהי בעיר כאסד השפלים. כי
 כל יקירי ערך התרסקו ממנו מלדבר עמו דבר כי אולת יהי׳ להם וכלימה לסלל כבודם •
 ומנש״כ הי־ב המורה אשל היה בעי־ הזאת לא ישב בצלו מעולם. ויהי לימים נתגדל אצל הרנ
 ,במור נסמד. ויבקש העשיר להתמתן עם בן הרב. ושגס אליו שדכנים הי־בה לאמר הרבה עלי
 מאד מוהר ומתן ואתנה יכל הפץ לבבכם. עד כי הטה את לב הרב להתקשר עמו. ויהי
 אסר החתונה ויאמר העשיר בלבו הפעם ילוה המסותן אלי. ויעמיק סוד עמי כמשפט מחותנים
 שמדברים זה עם זה כמעט פעמים בכל יום. אבל הרב הנ״ל התרסק ממנו כאשר בתסלה •
 ואין דובר אליו דבר. ויהי העשיר הולך וסוקר ומתפלא מה זה אשר עיני מאות. מסותן לא
 •דבר עם מסותנו. הלא כבר התקשר עמי בקשל אמין והוא לחוק ממני כאשר בתםלה. ויאמל

 לו
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 . ... _ :ן נאמר על כלל.החובר. [ויקרא.כיו]
 אם בתקותי' גזלכ־ו כר . לאמר כי אם יעשה יהעושה. מסבת כי הק דברי המלך ית׳״עלע
 אז עבוד1^ ,מקובלת: y.'וגם ־המצות אשר'יחשוב השומע כ׳ המה...מכוונות לקיים. יישובו

 נמ׳ היינו תורה . באור זה כי המצית אשר- בין אדם למקום נקל לו להבין כ׳ ירבה אלוה
איןבכה אנישי להשיגם•., אבל המצות אשר בין  מאנוש ..ומאד •עמקו .מחשבותיו- ית׳:
 אדם-לחבירו מה נקל לו״ לחשוב. •אשר-״אזהרתו ית׳ על הגניבה. ועל הגדלה-״ןעל•להסגת
 גבול׳ובדומה'מהמשסטי׳..אשר..בין איש. לרעהו. שהי׳ הכל: לתקנת.הנעשק.-דמיהי/בזה
 .תיקון העולם להציל-עשוק מיד עושקו. והנביא ע׳׳ה לא כן אמר כי הוא י אמר--בשם לד•
 •[חבקוק כ׳] הוי •בוצע בצע רע •לביתו.ר״ל את נפש• עצמו הוא הובל.וא״כ עיקר׳ תכלית המצות
 _גם אותם אשר בין אדם להכירו כלם מכוונים להפיק טובת •עושיהפ. כמאמר* ן״ל [אבות •ר]
 גדולה תורה -שהיא י נותנת -חיים לעושיה-מ•׳.. הוא שאמרו דל במאמר הנזכך. מהוהידמ׳
 •דיגא-שלמא בעלמא ..ואין לדגים אשד בין י אדם להכירו סדי" למעלה •ככל'מצות התור-•
 :קמ׳ל דדינא-נמי היינו'תורה . ולא שהאמה כי שרשם רק.למטה לעשות שלום בין הבריר.
 כי• על כלל התורה. נאמר.[איוב.כיח]..אלקים הבין-״דדבה והוא ידע את מקומה'..•ועלינו.
 לעשות• ככל הטוב• והישר-״בעיני אלקים ית׳.בלי שום השתנות . כי כמת-יקצוף האלון על
 •העבד בעשותו איזה שינוי-בעבודתו'אשר יוכל-להיות. בסי אשר שינה״העבד העבודה. -נותר
 גהדריתויותר משובחת-ועכ׳׳ז אדוגיו יתעבר עמויכש׳־כ העבודה אשר לאלקינו יתילאשהא׳

. v׳] . . _ . ״ . . . . . . . . ( 

 ויראלאלקיםלאת"כלי אשר.עשה והנה טוב מאד . טוב• מלאך החיים-. מאד,.מלאך המות .
 באור זה.לבעללמלאכה יקרה הלך-לשוק והניח'בביתו שלהנו ובלי.מלאכתו.היקרים בלתי
 •סגורי-י. וירא בנו. הקטן כי.אין אביו בביתו. וירץ אל השלחן ואל- כל הכלים רעש• שם
 כאות נפשו ויהי כי בא 'אביו ויתרנז עליו •מאד." ויאמר הנער הלא. עוד תיקנתי מלאכתך.
 ויאמר לו אביו.שוטה' הלא עודך נער ובער .,.הכמת המלאכה •הזאת. לא למדת ולא.ידעת
ואלכיתדע .ותבין כי• שוטה כמוך. כאשר ירום ידו לעשות •דבר..במלאכה '  יכל ^אומה .
. וא״כ.ישחית.ויפסיד . כןלהקב״ה-אמר  •יקרה" זאת" ודא* .יקלקל . כי לתקן- אין בידו
. . ״ ״ לברים ״ . י  \ ... י י

. \ • ״ . . ;  . י • שיורי המדיה ״..:.־ .
 •לי הכם אחל. הוי סכל.. לא כן הדבר כאשר סשבת מתה., כי אתה המשוב ענין הההקשמת
 •לעניןי׳נכון ויםכ״ננ׳׳יע שכל. •כי ראוי היה אל הרב שיחן את,בנוי היקר לבתך וא׳ג'.תתפלא
 .היום:הזה מדוע אינו. דובר אליך. כי, הלא מסושן הוא אליך. והדבר אצלך כמו הק בלא. נועם.
 ץהאממ-חמנ כי..הלבר בהיפך. מס שהואמסהיר עצמו מלדבר עמך הוא. מנץ ישיר.ומוגן בשכל'
 בי- מה. לסרב. לדבר ולפחוה שפתיו,עם נבל כמוך. .בלחי• מה שההקשר עמך זהו-.בעיני• המאיס
 סק נשכב ופליאה עצומה. כן האדם יסשוב אסל אשר הקב׳׳ה התקשר עמנו'ונחן לנוי הורתו
 ונכנס עמנו בבריח. ראוי א״כ שיודע יאומנו יכל מקש ריס ופעמיה וידבר עמנו אודות כל
 השאלות אשר יסלא בעינינו סקיה וגזירותיה.' עיז הודיע׳ אותנו הכתוב כי לא כן הלנל. אבל
 .זאת:סקת המולה אשר-צוה ד׳ לאמר. י •כלומר׳ זה הוא הסק׳ ודבל• פלא מה אשר.צוה־;־יח׳ אמ
 ׳המוכס •לאמל אותה לבשר ודם. הוא ענין זר מאל; כי הנקל בעינינו לההסתן במלך •עולמים
 יתיש־;־ אבל• מה• שהוא,-מעלי׳ ומשחיל:־טעמי התורה הוא נכון וישר גם ע״פ שכל י. כי אין זס
 יכבול מלכים י לגלות ־משכיןתירושפוני טעוני •עשחונומיו. וכמאמל אלייייא 3!׳*מאיל־־(איוב ל׳ג)
' 7"5ליי ־לא• יענה׳; נ י כ ת כ ו ע ו ר '-אלי ע ו  יהן זאת:לא: •צדקה־ אענך,;כי;ילבה• אלוה.ימאנוש־. מי
v •וכמו שנגאל-אייה בספר אהל •יעקב פיסקת: ד •*••־ 
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 שער פרק א בג עבודת האלהים
 [לגלי' למ״ל] ראה נתתי רםניך היום את ההייס ואת הטוב . ובאשר יאשר האד? אתקן
׳ הטוב שיכ מאד ע״ז אמרו חז׳ל טוב זה יצר טוב ומלאך החיים המעיד  מעמ באופן שיה,
 את האדם אל הטוב . מאד זה יצר הרע כאשי תאמר לתקן שיה״ טוב מאד באופן
 היותר מהודר כפי חפץ לבבך וכסי הבנתך דע בי זה יצה״ר ומהים . ודע כי העבודה
 מוציאה העבדות מן הכה אל הפועל . כמשפט הגרגיר הטמון בא-ץ . הנה כה היבול
 אשר כגרגיר אינו ראוי למאומה כי אינו רק בכח . עד יציאתו אל הפועל . היא
 התבואה . כן העבודה היא תוציא את התאמצות העבד והכגעתי ושקידתו למלאות רצון

 אדוניו אל הפועל ואז היא נקראת עבודה . —
 פרק שני

 דע כי כמו אשר להגיף יש גבול והרכבה ויש משפר לאבריו וגידיו ונתחיו . ושש מיוחד
 לכל אהד כפי פעולתו המיוחדת אלי׳ כן העבודה היא מירכבת ממעשי׳ פרטיי׳ .
 מספרם קצוב כמססר האברים והגידי׳ . רמ׳ה מצות עשה גגד רמיח אברים שפ״ה
 מצות ל״ת גגד שס״ה גירים . ושם כללי עליהם הוא עבודת האלקיס . וכפו שיש להגיף
 מלבושים םגיגיס עליו מן המקרים ומהדקים את קיימי ומציאותו . ובפעולתם מתדמים
 אל בנין הנוף אשר גם הוא רק לבוש להגן על הגסש. כמו העצמות והבשר והעור. והדם
 ושאר החלקים הכלולי׳ בהרכבתו . וכן יש אל הגוף משיתים סועלים המםעסים טמנו .
 כמו האברים המיוחדים לראות ואש־ לשמוע . ואשר לעשות בהם מה שהוא צריך. כמו
 דירים והרגלים עיגי׳ אזגי׳ איטר ליכל אחד פעולה מיוחדת . וכן יש לו שלוחים ועבדים
 עושי במלאכה . ומדבריו ומליציו וצוסיו. אשר אין בינם ובין הגוף כ״א ההתחברות .
 כי האברי׳ הפועלי׳ והמשרתים מחוברים הס ומתגדלי׳ עם עצם הגוף. אבל הבגד׳ והששרתי׳
 המובדלים הם גדלים כמקים אחר ומובאים אל הגוף. אבל יותר אין ביניהם דבר . כמו
 אשר האברי׳ מכוונים מאת הבורא ית׳ לפעולתם ושימושם אל הגוף . ואם יעדרו
 ממנו יהלש או יעדר או תכבד עליו חיותו וקיומו . וכל אחד לפי בחינתו כן
 הכגדיס והעבדים . מהם אשר אפ יעדרו טמנו ימות לשחת . כמו בנדיפ הפניניפ
 מן הקור. ויש$אשר אם יעמדו ממגו יחלש ויחלה או יתבייש וכן במשרתיו
 ומגדליו כמו אם יעדרו ממט אב ואם ומגדליו ואומגיו משכיליו וםוכיהיו מדריכיו ומנהיגיו
 כאלו געדר ממגו מוחו או לבו . כן הדברים בחלקי העבודה . מהם אשר הס עיקרי
 העבודה ונתחי׳ . נבראו ונאצלו מפי הבורא ית׳ לישראל כמו אצילות הנשמה מסיו ית׳
 ע״י משה יאהרן . כאשי תביא הנשמה מפיו ית׳ ע״׳ אמצעות אביו ואמו . שאין אל
 האב ואל אם שום חלק בעצם נכבד זה כיא הכנתם את המשכן אשר תשכין בו הנשמה.
 הוא הגוף . כן חלק משה רביני ע״ד, בהדבריס האמורים מסי ד׳ רק הכנתו אתהשומעי׳
 מקבלי הרבדים . לכן הדברות האלה נקראים שש מיוחד להם . יתר על כל שארי
 מצות התורה . כמו שנאמר [דבלים נוי] נתן ד׳ אלי שני לוחות האבנים לוחות
 הברית . קרא את עשרה הדברים ברית לאשי הם אדני העבודה ויסודותיה . ושארי המצוי
 גאמרו ע״י משה ואהרן. יש מיוחדים למשה ויש מיוחדים לאהרן . כמו הגוף המורכב
 טעצס אב ואם . וצומח ובא עיי הטפה הנתונה מהם . כן דבור המצוד, בא אליהם עיי
 משה ואהרן. ובכללם הם נקראים תריע מצות . מתאחדות אחת אל אחת בקרסי החכמה
 ודעת קדושים י וחכמינו דל כל אחד לפי דורו וראוי בשעתו לתקן תקנות תקנו •םייגיס
 וגדרים כמו מלבושים אל הגוף להגן עליו . והקב׳ה כלל כל דברי חדל בלאו דלא תסור

 מן הדבר אשר יגידו לך כו׳ :

 פרק שלישי
 ודע כי כמו אשר לכל חלק מחלקי הגוף יש שגי כחית. חצוגיי הוא עצם הגוף ובניני•
 וםניפיי. הוא רוח החיים והתנועה אשר בו. כן יש אל כל מצוד, פרמיית כח סגימי
ד אלקיני ״  השורה על עצם המעשה החצוניי׳ . ובלם שרשם למעלה . אבל הנסתרות ל
 ואנחנו כמה אשר הורשונו נתבונן . ובטו אשר אל הגוף חקיפ פרטיי׳ מיוחדי׳ לכל
 אבר יאבד את הראוי לקיוטו. כי כסי התחלפות שמותיהם כן תרבינה צרכיהם כל א׳
, ויש חק כללי המקיף את כל בגין הגוף וכל אבריו הסרטיפ . ואין ו  אל מה שראוי ל



 #עזי סרק ג ר עבודת האליויס סב
 צורך לבאר זאת כי הצוף וכל חלקי הצטרכותיו הם נודעים לכלס. כן יש חקיםי6רטיס
 לכל מצוה ומצוה בפיני עצמה . בהנהגתה המיוחדת לה כפי בחינתה וסנולתה. ויש חק
 והנהנה ותנאי הכולל את כל העבודה אשר על האדם לאלקים ית׳.ולא יעדר דבר ככל
 חלקי העבודה מזה התנאי. וכעת לא נדבר מ( הפרטים . כ״א מן התנאי הכולל . והוא
 ההסכמה• על המעשה והזריזות אליה והרדיפה אל השגתה . ונאמר במהות ההסכמה עם
 מה שנתבאר [בשער הראשון ס׳ אי] אשר על המעשה יש שלשה שליטים . והם הדעת.
 הטבע . וההרגל . הטבע הוא כה הכולל מעשי הבהמה והחיה והעוף זוחל ורומש.ובל
 שאר הנבראים אשר הם למטה ממדריגת מדבר. והדעת הוא במעשים אשר יעשו איחס
 ביושר הלב בחכמה ושכל טוב ואהר החקירה אל ענינם . והסכימה דעתו ודוח מבינתו
 לעשות המעשים האלה ושוקד עליהם לעשותם כראוי ובעתס וזמנם הראוי. וההרגל
 הוא ענין ממוצע כין הדברי׳ הטביעי,׳ ובין הדברי׳ המוסכמים. כי המוסכמים המה חפשי׳
 כיד האדם כאשר יחפוץ יעשה . וכאשר לא יחפוץ ינח ידו מהם • כי אין להם ממנו
 רק בחירתו והסכמתו עליהם . אמנם הדברי• הטבעיי׳ כבר ידענו אשר הטבע מכיחת כי
 רשות אחרים עליה . הוא הבורא את הבל אשר ברא והטביע כח טיעיי זה מה שאין
 להחליפו ולא להמירו. וההרגליי דומה מצד אל הטבעיי. כי אינו עוד חפשי. כיי ההרגל
 מכריח אותו . ושלהם כלים רקיפ מלב וחפץ . כי גפ הטבעיי גפ ההיגליי
 יהיה געשה בלא כווגת הלב ובחירת הנפש רק הטבע וההרגל יעשה את שלהם. אמנם
 לדמות ההרגליי אל הטבעיי מכל צד לא תוכל. כי עכ׳׳ז לא ישתוה דבר הרגליי
 אל טבעיי. כי האדפ חפשי לעגות את גפשו לעקור ההרגל ולהשתמר מעתה לבלתי
 יעשה עוד הדבר הזה. רק בטרם יעקור ההרגל הוא חזק כדבר טבעיי. ואנחנו טוזהריפ
 ועומדים לעבוד עבודתגו הגבחרת רק מהפבמת הלב וחפץ הגפש. לא לעבוד עבודת
 הקודש עיד ההרגל. כאשר צווח הגביא ע״ה בשש ד (ישעיה כי׳ע) ותהי יראתפ אותי
 מצות אגשים מלומדה . שהם מלומדים ומורגלים' במעשים ההם. ואין עבודתם מוסכמת
 מן הדעת אחר ההתבוגגות בעני) הראוי להס, כ״א מעשי אבויתיהש בידיהם. כעגין שזכרו
 ז״ל בגמרא ירושלמית (הובא בסוסי ראש השנה ט״ז ב• דיה ועיון תפלה) מחזיק אגא טובי
 לרישא כי מטי למודים כרע מנרםי׳. ועוד רבים וכן' שלמים מחסידים הראשוגים אשר
 געו למאד העבודה ע״פ'ההרגל. ואניוזצו נבאר אי׳׳ה ע״ס התורה וע׳ד השכל עילת גנות
 העבודה הזאת' אשד בעיגיגו פשתה הע״בוירה הזאת בעולפ. וכבר מלאו המחבריפ דל

 אמתחות פםריהפ בתוכחות גמרצות על עגין זה:

 פרק רביעי
 ראשונ1ז' נראה ונתבונן אחרי אשר היא נקראת עבודה ולא מעשה יורה על כיוצא
 העושה כי עושה זאת לעבודה. כי עיצמייית העשייה ושפה• המורה עליה.
 הוא מעשה. אבל מעשי העבד אצל רבו נקיאיפ עבודה. מפני בי יתנועע אל המעשיפ
 לעבוד את רבו. ואנחנו רואיפ בתורתנו הקדושה נאמר כמה פעמים ("לברים יי) לעתה
 ישיאל כוי ולעבוד את ד אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" (שם י״א) ולעבדו בכל לבגכפ
 ^בנל נפשכפ. ועוד הרבה פעפיפ. לא כן מעשה ההרגל אין שש זה ראוי לחול עליו.
 כי מאפר עבודה הוראתו על המכוון במעשיו לעבוד. וההרגל אין בו כוונת המכוון. רק

 כמעשה עגין טבעיי (א) :
 שנית

 שיורי המרות
 (א) ייוא שאמר הכיתוב (הושע ה׳) בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את ל• ולא ימצאו מלץ
 מהם. הוא מ&ל נמרץ על העושים המצות' מצוח אנשים מלומלה. בלא כוונת הלב לעמל את
 ל' ביה . משל לדוכס בא לעיר אשר המשפע שיבואו כל בני כעיר לקבל פניו, והיו אנשים
 אשל באו בעצמם. מלובשים ומקושטים בבגדים נאים וחשובים כפי יכלתם. ויש בי*ו בנגלים
 פחוסים ומזוהמים. וזה פסיתות כבוד מאל נגל שר גלול כמוהו. ויש שלא באו בעצמם רק
 שלחו את בניהם' לקבל פניו והוא ענין היותר פחותי. רק עכ״ז כל אחד סלק לו כבוד זה ציתל
̂א זאת שלא  שאח. חיה עוד יותר. אמנם מי אשר מנש חמורו ושלח לקבל פני השל. אשל 

 כיבדו



 שער פרק ד עב1רת האלהים
 שניה תרע כי אין כריה כעולם אשר אינו פועל פעולה אל חוץ טמנו. ד דענו מכמה
 בריאים שהם פועלים בכהם וגבורתם מה שאין כיח האדם לעשותו כפו השוד
 לעול החמור למשא מלבד כמה ברואים אשר יש להם מלאכות ידועות. מהם חרשים
 ובוני׳ ואורגים כמו שתמצא כל זה בםפורי הטבעייפ . ועכ״ז אין הקב״ה מתפאר בשום
 גברא בפעולתו כ״א עם המדבר לבד וא־נר קורא עבד לו כ״א את המדבר העובד אותו
 מבחירתו בעבודה. אשי לא תמצא זאת בכל הפור הנבראים. כי כלם פועלים בטבע
 או בהכרח . או מלומדים מן האדם דרוכב עליהם ומרגילם אל מה שהוא חפץ.
 ומעתה איך יעלה על הדעת שיקבל ית׳ מן האדם עבודה גם בהעדר ההבחנה ואיננה

 בהיריי׳ רק מבעיית או הרגליית. הלא הטה בבע״ח הרבה פעמים יותר:
ת אחרי אשד בארנו(בראשון מזה השעל) כי אליו ית׳ אין בצע ויתרון ממעשי י ש י ל  ש
 העבודה. כי כל סגולת המצות ופעולתם רק אלינו. מה שהתחסד עמנו
 צורגו עיד הנדבה וההשד לתת לגו תורתי היקרה אשר באוצרה הטוב אושר כל
 ההצלחות בשני העולמים. כמאמר (דברים ו׳) ייצוגו ד׳ לעשות את כל החקים האלה
 כו׳ לטוב לנו כל הימים כו׳. וזה כל פרי עבודתנו את ד׳ ית׳ מה שאין אנחנו
 מכוונים כהמצות להסיק טובתנו והצלחתנו כהעובד ע״מ לקבל פרס. כ״א בעבור כי
. וכמבואר במאמר הנזכר ויצרנו ד לעשות את כל  כן צוד• עלינו אדוננו הקדוש ית,
 ההקיס האלה רק לטוב לנו ס׳ בעבור להטיב אליגו ולהצליח אותנו» לא שהוא ית׳
 צריך אל המצית ואל העבודה אשד נעבדהו אנחנו. כי הוא ית׳ אינו צייך לדבר ומה
 גס לעגוית נברא ממנו. וכי ישאלך לבבך א״כ איפוא במה יזכה הארס את ארחו ויהיה
 ראוי לשכר כאת הבורא ית׳ אם הוא ית׳ אין לו דבר מן העבודה אשר האדם יעבוד,
 והאדם יעשה כאדם העושה בשלו. וא׳יכ אינו ראוי לגמול. ע׳׳ז ביאר ואמר וצדקה
 תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצור. הזאת לפני ד׳ אלקיגו כאשר צינו. ר״ל
 .כל שלמותנו בעבודת המצות מה אשר נקיימם ונשמור אותם רק למען למלאות רצון
 אדוננו ית׳ שצור. אותם (3) ולא נעשה אותם ולא נעסוק בהם להפיק הצלחתנו.

 וכל
ז ו ח מ  שיורי ה

 כיבדו. אבל עוד הרבה לו בזיון וקצן<. כי הוא כממלוצ׳ן. כן אותו אשר כל עבודתו את ד׳
 אינו כ״א מצד ההרגל. א״כ אינו מקבל את פני ד׳ כ״א בגופו וסמרו. וזהו בצאנם ובבקרם
 ילכו לבקש את ד׳. בכרס מלאה מסלב צאנם ובקרם . ולא ימצאו. סלן מהם. כי לא באלה

 הולכים לקדם את פני השס הנכבד והנורא:
 (ב) הוא שאמר המבורר ע״ה (שיר א׳) לריס שמניך טובים שמן תורק שמך על כן
 עלמות אהבוך. משכניאסריך נמצה הביאני המלך סדריו נגילה ונשמסה בך כר. דע כי הכלים
 המשיבים הנעשים מכסף וזהב המנהג כי הגעימ והבוסר אשר יעשה אותם למכרם. שיעשו
 בהם ציורים נאים ומיאוח מכונות. והגס אשר מעלתם העצמיית האמתיית די למבין לסמול
 אותם . הנה פעולת הציורים להעמיד את ההולך לדרכו שיתן עינו ולנו על הספן היקר הזה.
 ולסקור על תכונתו ומהותו. כאומר שאו עיניכם ופנו נא ושימו לב לסקור עלי. כי לולא
 כן מי יביאנו או מי יניע את לבבו לחקור על ענינו בטרם ידע ממנו. וזהו מאמר (משלי א׳)
 סכמות בחוץ תרונה כוי. כי התורה החמודה מלבד יקר ענינה בתטנת עצמותה אשר לק אלקיס
 הבין דרכה. ענ״ז גס עיני גרד רואות בה הציורים י הנאים והגונים הנהדרים. מה טובו
 ענינים גם ליכיבו של עולם. מה נעימים דבריה לקיוס מין אנושי וסברתם . לחמול עליהם
 ולשקוד בטובתם , אמנם דע כי כמו אשר סן הסחירה והודה סבה להעמיד את העובר בשוק
 ש׳תיצב להתבונן בה כן אס העומד על הסחורה הוא ברי׳ נפלאה בהודו וסדרו עד אשל
 לא נרא׳ ולא נשמע כמוהו . כל עובר עליו ויבט בו יעמוד ויתבונן ביפיו והדרו ואח״כ בעניני
 ססירהו והיא שעמלה לאבותינו אשר טרס שמעס הרמינו ואמרו נעשה ונשמע . וכדאמר (שיר
 ב׳) בצלו ממדתי וישבתי והח״כ ופריו מחוק לחכי . וזהו לריח שמניך טובים שמן תורק שמך
ך . מי אשר י 3 ה מ א ו מ ל  היא הבחי׳ הא׳ מנד הן הסחירה המבהקמ למראה עיני׳ על כן כ
 עודו נעל ורך חושב שאין בהסחורה תכלית היותר נכבד רק אה אשר עיניו רואות . והאמת
 פעולת הריח והציורים למשכני עד אשר אחריך כרוצה. אבל כאשר הניאני המלך סדריו אז

 נגילה
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 וכל ׳•זאת.לא תמצא בלתי במעשה היוצאת מהבחירה. אבל מעשה• היוצאת׳ מההרגל ׳
 אי.ן.בה חשיבות כל• מאומלט• ממעלת העושה • ובחירתו.. והמעשה • לבדה• הגה היא/.
 ופעולתה׳, אך- אל העושה. ואש• המעולה אל העושה והבחירה איננה במה, יהיה ראוי

: ׳  ־.;*די• ־ ־ להקרא עבד ד

, . . פרק חמשי. י . :V '/ '.. '  י.
 עתה נבאר חשיבות העבודה שהיא עיס בחירת האדפ והסכמתו עלי׳ ויתבאר ג״כ תועלת •

 ׳ -המעשה ותועלת העושה. ראשונה תדע כי סדי חוזק ההסכמה התמדת העשי׳.
 וכל.•יותר• שתתחזק הסכמות בלב יותר יתמיד ׳במעשהו ויותר יזדרז אליה. גס אם יקיר,
 אותו דדו מקרה מתחדשת עכ״ז על משמרתו יעמוד. ולא יבפל• אותה. כמאמר חכמי גו
 ז׳יל (שבס ק״ל) כל מצוד, שקבלו ישראל בשמחה עדיין היא מוחזקת בידם י. עוד אמרו
 (שם שם) כל מצוה שמסרו ישראל גסשם עליה עדיין היא מוחזקת בידם וכלל זה אחוז
 בידך ההסכמה אל העשי׳ כשורש לעגף. ובקרקע לאילן השתול על פלגי מים גם רוחות
 הגישבות לא יזיזי אותו, ממקומו. שגית תועלת אל העושה. כי כל מעשה מוסכמת
 מרצון הלב וחפץ הנפש תערב אל העושה כי באהבתו אותה יגיע לעשותה . ובהיסך
 דבר המתנגד אל הרצון ימר אל העושה כלענה וראש. כמו אשר עינינו ריאות ברעב
 ללהפ גפ שעה־ושתי׳,בעבור כי לא השיגה ירו לקנותו מרוב עניו ודלותו. ימר לו על
 אחת שבע• מאם היה ׳מתענה• ביום זר, תענית צבור. והנסיון יעיד ע״ז כי כל דבר ודבר
 לפי חוזק הסכמתו..עליו•. כן יקל משאו •מעליו. ויש ענין אשד יערב אל עושהו ג׳יכ
 אפ •התשוקה משותפת גם כן עם ההסכמה. וכאשר • יתבאר עוד • אי״ה . אבל כל
 עבודה* אשר ~היא_ מתגגדת אל הרצון ימר לו מאד . וכן אנחגו רואים בעבדים
אליו  ומשרתים כי• ילאו ינעו במלאכת אדוניהם . ובעה״ב יעשה כסלים ולא ילאה. כי:

 תערב:המלאכה׳ מרוב הסכמתו וחפצו. ולזה ימר כסלים מסבת התנגדות רצונו אל.
 עשייתו (א) עוד תועלת העושה כי ע״י הסכמתו על העבודה והתמדתו בה יגיע לחריצות

 י ־־־ והתגדלות
 שיורי המרות

. ויערבו לנוידברי תורתך בעבור יקר מעלת אלקוחך אשר נועם •7׳ יהיה  כגילה ונשמסה בך
 עלינו . ונשמור כל המלוס הזאת לפני ד׳ אלקינו רק בעטר כאשר צונו .

 ־(א) ומה ישרו בזה לבכי המאמר(מיכה וי) עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי. ובהשקפה
 הראשונה אין כוונה במאמר ענה בי . כי מה הנ״מ בזה אס יענו להקב׳ה על שאלה זאת .
 אמנם בהשקפה ראשונה גס מאמר הקבי׳ה יפלא עמי מה משיתי לך ומה הלאתיך . וזה היפך
 מהנסיון .־כמאמר רבותינו זיל (רי׳איכה) כולא יומא טרי ולא לעי עביד •עובדיה ולא לעי.
 צלי ולעי . ועינינו מאות כי עבודת-ד׳ היא עבודה.קשה על האדם •יותר מכל עבודות . אבל
 לדברינו כענין מובן מאד כי כל כבדות העבודה על העובד היא רק בעבור העדר הסכמתו
 והעלתו עליה׳. כי לדעמו אין לו צולך במעשים כאלה. ואך למומר הם . כי כל הדברים

 הנעשים אחל דעת העושה והבנתו והסכמתו לעשותם . לא ימנע איע• מהם בעבול כבדותס-
 גם לשאת אבנים על שכמו. קומת על כתיפו. בעבול כי נפשו יודעת מאד מה נחוץ אליו
 הבנין אשר הוא בונה וכי יהי' לו לכבוד ולתפארה . או יחנועע ללכת לסחור גם בדרך רחוק׳
 מאד וכן הלא ילך לאכול על הסעודה גס אם יהי' גשם ושלג בעבור חפצו להתענג..-לא
 כן אם יעשה דבר נגד רצונו יכבד עליו עם קלותו וא׳כ האיש אשר לבו זך וישר ממיס עם
 אלקיו. ומשליך נפשו ויהגו עליו ית׳ מדעתו כי הכל שלו. ואנחנו עמו וצאן מרעיתו . ואי
 אפשר להשיג טובה וברכה מבלעדי רצון אלקינו ית׳ . אז יערבו לו כל התפלות והחסינות
 דברי הצומות וזעקתם• הרבה יותר מאשר ירגיש המבקש את פני ברד עשיר שיתן לו
 מחנה . וכן יעלבו לו כל העבודות אסרי דעהו והפגתו כי ראוי הוא ית׳ לעבוד אוחו עבודה
 היוחל ;מופלגת עד בלתי חכליה . בחושנו עם נפשו כמה נפלאו חסדי ד׳ אם היוחו מגביה
 לשבח־ הוא משפילי לראוח בארץ השפלה והאפלה . ונותן לחם לכל בשל . והוסך חיים לכל סי
 יכל־ אשל תגדל ילאתו ואהבהו . יקל עליו עבודתו, ועול יערב לו מנופחqti וכל טעם, לא
 כן אס—הוא ,.נבעל מלעה ריק מהשכיל. והחשב לו. ענולחו ותשלחו אך למוהל .

- ג׳ ולאי
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 וההגרלות להתגבר יותר ביראת יוממותו ית״ש. כי כבר נתבאר כח ההרגל שהוא מלמד
 את האבר המתלמד שיחרץ בעגיגו מאד מאד. כמו שאמרו חז״ל במעשים הרעים
. געשה לו כהיתר. והוא מהמת קגין הקלקול וחמשחת  (יומא סיז) עבר ושגה הותרה לו
 שנעשה בנפשו עד שתאבה ותכסוף למדות רעות. כן העושה מעשים טובים וישרים
 כל מעשה תשאר ותתעצב בנח הנפש. כמאמר רז׳׳ל (בייל מ״ד) לא נתנו המצות אלא
 לציף בהן את הבריות. וכן משפט הלב מן ההסכמה. כל אשר יוסיף הלב בהסכמה
 ובהירה לבחור בטוב יותר תתחזק יראתו ודבקותו באלקים ית׳. אבל מעשה ההרגל אין
 אל הלב חלק בה. וזאת ידעגו כי הצדיקים אנשי מעשה ות״ה כל זמן שמזקיגי׳ דעתם
 נתוספת בהם (שבת קנ״נ) אבל זקני ע״ה כל זמן שמזקיני׳ דעתם מטורפת עליהם. ככלי

 שאין משתמשים בה מעלה חלודה ברוב הזמן:

ק ששי ר  פ
 עתה גבאר איכות החסימה ומקורה אשר אש טמגו תצא והיתד, כגן דוה וכמוצ א מים
 אשר לא יכזבו מימיו. כי ההסכמה גקנית בשלשה דרכים. א׳ כי לבו נתפתה
 מהזולת העומד לגגדו ומפתהו ומדבר על לבו עד אשר יגיעהו אל עגין לעשותו. אבל
 לכו לא גבון עמי כ״א מגודל הפצרת חבירו. ולא גרבה מלים מזה כי מה הוא. בין
 לילה היה ובין לילה אבד. אחר כי לא מלבו ד^ועע לזה. רק כה אחר מעורב בו. ב׳
 הסכמה מצד ההכרה. כמו לשתות סמים המרים מיראתו אשד בלעדם יהיה כאבו נצח
> * אכל  ומכתו אנושה. וההסכמה הזאת גם אם תהיה חזקה עכ״ז אינה אהובי• כעיני בעלי
 רעה היא בעיני אדוני׳. ואת אשר הוא עושה הוא עושה בהכ־ח וכבד עליו הדבר מאד.
 וכאשר יתחיל לעשותו הוא צופה ומשתיקק להגיע כרגע לאחריתו. כשיכ כי אין שמחה
 ועונג.במעשהו. ואם תהיה עבודת האלקים מוסכמת אצל האדם לסבת ההכרח. כי אין
 מנוסי מפניו ית׳. ואס יפנה עורף ועבורי, לא יעבוד וסללו האלקיפ. לא זאת העבודה

 אשר
 שיורי המרות

 ולאי יכבל עליו הקל אשר בפניני העבודה. וממחה האלה מה הלאתיך היא כמו שאלת
 איכה באדה״ר שלא הית׳ השאלה רק לברר האמה המן העץ כר . כן פה בשאלהו יה׳ ומה
 הלאתיך ענה בי רק לברר מאמרו אס״כ כי העלתיך מארץ מצלי׳ ומביח עבדים סליתין יאשלה
 לפניך את משה אהרן ומרים כר . וראוי אני לעבוד ולאהוב אומו בבל לב ונפש . ומאמל
 מה הלאתיך הוא רק הקדמה קודם לשאלת כי העליתך מאלץ מצרים כר . כי אם ישיט ע>
 שאלת מה הלאחיך . כי מ״כ ילאו בעבור שהעבודה להם אך למותר . הוא מציע ואומר
 הלא כמה עונות הסלאחי עמכם וראוי אליכם להתעורר ולהתעופף כנשרי שמיש
 לעבדני באהבה ונשמחה ואסר שהמצודה כבדה עליכם נע״כ כי אחס רחוקים גם עיראה

 גם מאהבה :
 ומה מחקו בזה לברי הכחוב (ירמי׳ י״ג) כ׳ כאשר ידבק האזור אל מחני איש ק
 הדבקתי אלי אח כל ביה ישראל כר. וראוי להחבוצן מלוע בסר במשל האזול ולא במלטש אסל
 אבל דפ כי עינינו יביטו נפלאות בני אדם. כי יש צדיקי׳ אוהבים התורה ומציתיה מד שאין להם
 חפץ אחר יבקשו אותו . כמו שאמר החסיד ע״ה (חהליס כ״ז) אחת שאלתי מאח ד׳ אותה
 אבקש שבתי בבית ד׳ כל ימי חיי כוי. ויש בני אדם אשר התורה אצליהם כמשא לעיסה. ילדלכנו
 הנה כל זה תלוי ברצון לבו והתקרבותו אליהם. כאשר תראה המשא אשר אדם ני-א על נכן
 שס על כתפו והמשא בקצהו מרחוק יכבד עליו מאד ואס ישים המשא קרוב אל כתיפו יקל
 עליו לשאת אותו . ואם עוד ישים המשא על כתיפו ממש יקל עליו עוד יותר . כש״כ אם
 ילבישהו עליו כמעט לא ירגיש בום כבדוה . כמו שידוע כל זאת גס בכנין המשקלות . כן
 המצות כל יותר שיתקרבו אל האדם . כמאמר (איוב כ*ט) צדק לבשה• וילבשני יוחר יקל
 עליו מנינם . משל המתפלל בדרךסק יכבד עליו התעכבות הזמן והדבור כשיכהמסשבה לייסד
 מסשבתו אל מוצא שפתיו יהיה עליו כמטיל ברזל. והלא תראה בעמדו לפני שר ונגיד לבקש דבל
 שהיא צריך הלא תקדם ממשבחו נבלמות טרם יבטא בשפתיו כל מלה ומלה . והוא ,סופר
 ומונה אמ דבריו בטרם ישמיעם אל אוזן השומע . והטעם . כי ההסכמה קדמה אוחו והיא

 מניעה



 שער .פרק ו עבורת האלהים ער
 אשר יתסאר בה האלקים. כי אינה מטוב לב העושה כ״א כמי שכסאוהו עד שאמי
 רוצה אני. כמו שאמרו חז״ל (בלטה כיני ני) העושה תפלתו קבע כוי מאי קבע כוי שהוא
 עליו כמשא. ומה נם כי כבר נתבאר למעלה (בא׳ משעל אהבה) שבל הכהות נמשכים
 אחר החפץ. נ׳ הסכמת הלב בעבור עיבות הדבר ונועטו. טוב למאכל ותאוה לעינים.
. וחסצו חזק ואמיץ להשיגו  ובוחר הטוב ההוא לנפשו למען ימתק לחכו מצוף דבשו
 גם כי איגו עגין הכרחי אליו. ויספיק אליו מבלעדו. כמו הטיול בננות ופרדסים לאכול
 סדי הלולים . ישמח בהשגתו . ויתאבל באבדתו . באלה השלשה דרכים נקנית
 ההסכמה. א׳ הפיתוי וההסתה. ב׳ ההכרח מבלעדי החפץ . גי החפץ מבלעדי ההכרח.'.
 היא המעולה אשר ביניהם ולה שפ בשלשה . כי הסכמת הרצון והחפץ בלעדי ההכרח
 מה טובה היא ומה נעמה לעבודת אלקים חייפ ית׳. אכן דע כי יש פנים המבטלים נם
 אותה. והוא בהתעורר בו שוט ופגע רע היו ויתעצב אל לבו. אז יחשבו ארובות
 החסץ. ונרו עליו ידעך. כמה שידענו אשר חפץ העונג לא יהי• באדם כ׳א בעתיהיותו,שלאגן
. אז יחפוץ ויבחר נפ מיני העונג. אבל בהזדמן  ושלוו. יושב בביתו בשמחת הלב
 לפניו דרך עוצב ולאנה ושבר רוח אז לא ירחיב משאלותיו. אבל מאבל שלחנו יהיה
 רק מאכלים הכרחיים, להשביע רעבונו. אשר לא יפפיק לו בלעת. כטשסט נבאה
 לבב שאינו מבקש לנפשו נחלות להתענג בתענוגים. אבל יקטין שאלתו כי יערב4לו
 גם הלחם אשר הוא אוכל . אמגם בהשתתף הסכמת ההכרח.גם כן אל הסכמת החפץ.
 אז נאמר עליהפ טוביס השנים מן האחד. כי ע״י השתתפותפ יחד. ההכרח והחפץ.
 חייגו כי יראה אדפ דבר אשר בלתי אפשר לו בלעדו. והוא מוכרח להשיגו ולקנותו
 (א) וגם זאת בסגולתו כי מתקו.רגבי תכונתו ימתק לנסש עונב-כל דוה. ההסכמה הזאת
 תכון לעד. וגם אם ייבואו כל הרוחות שבעולם להזיזה ממקומה. על משמרתה תעמוד.
 ולכן גדר גדול גדרו חכםיגו ז״ל בדבר עבודת האלקים ית׳ שתהיה מיראה ואהבה. החפץ

 מאהבה. וההכרח מיראה. אז שניהם כאחד טובים. וכמו שיתבאר 'אייה' לסגיגו:
 תחלה

 שיורי המרות
 הניעה את לבבו ללפמ לבקש ממנו מלעסו כי אין לו תכופה אשלמ כ׳׳א הבקשה . כן
 אס סיס מוסכם מסלה בלב האלם שאין לו מקום להשיג שפצו כי אס מאת ל׳ ויסכים
 בלבו לבקש ממנו ולאי לא יעלה לו שוס מששבה אסלמ בלבו . וזהו מאמל
. כלומר נתת בלבו תאומ הלב  (מלים כ׳׳א) ל׳ בעזך ישמש מלך כוי לכן תאות לבו נתת לו
 והשכמה לבקש מלפניך ואז ארשת שפתיו בל מנעת סלה . כלומר כי ארשת שפתיו הי׳ בכווני
 מהולה ונקיי . וכן בלמול התולה אמלו שדל(אבות אי) והוי שותה בצמא את לברי הס .
 היינו אס מגמול בלבך׳ כי עבולת .ל׳ ית׳ היא כל מייך ואורך ימיך ומהי׳ רעב ללסמה צמא
 למימיה ללעת את לרכיה ונתיבותיה. ויה״ עסקך בתולה כמחפש מעות באוצל הממון. אז
 יערב לך הכל . כאשר מצאנו ברבותינו הקלושים הכמי המשנה והתלמול כאשר נתולע אליהם
 דבל בשילושי התורה אמרו אלמלא לא באתי אלא כוי. וכל זה נאמר במאמר הנז׳. כי כאשר
 ילבק האזור אל מתני איש כר. לימה מנין האהבה אתל׳ כאזור על מתני איש ..אשל בלעלו
 יכבלו המלבושים עלץ . כי יהיו תלויי׳ מבוללים זה בכה וזה בכה . והאזול מצמצמן ומאשלס
 ומלביקס אלין ויחמו אותו . כן אם תאכוב את ל׳ יחאשלו כל מעשיך אליו ויהיו לאשלים
 ביליך לעשות רצון בוראך . ובלעלה יהי• כל התורה לזרא בעיניך . ויהיו כבלים עליך כמשא

 כבל . כמשפנו משא התלוי בלחוק . וכנ״ל1
 (א) זה שאמל הכהוב בשבח ישלאל . (במלבל כ״ג) הן עם כלביא יקום וכאלי יתנשא לא
 ישכב על יאכל ערף כוי. לצה להולות אשל כל עבולתם אח ל׳ ימי היא בשמחה הלב ומפץ
 הנפש. והמופח ע״ז א׳ בקומו ממעהו כי היל כאשר יקום ויעמול ממכומו לא יעשה . שום
 לבל אבל יקלים א־ע לקבלה עול מלטה שמים עליו . ב׳ כי לא יערילהו כל עמל וכל יגיע׳
 אשר יבוא מן השוק או מן מלאכחו אשל בשדה עיף ויגעעכ״ז לא ישכב על מעחו לנוח א• ע
 מיגיננתו על אס ייחל שם שם ל׳ צבאות בכל לבבו ונפשו. והיא עלוח נאמנה על גדולת
ה לחלון הכל ,יתנלך . על אשל העבולה היא בגלל הכלסיי . וזהו לא ישכב על 3 ה א  ה

 יאכל סלף :



 שעד פרק ו עבורת האלהים

 פרק שביעי
 תחלה נבאר הפנים אשר ממנו יהיה החפץ ע״ד ההכרה. ונאמר בי זה נודע בעליל
 אשר כל עילת מציאות האדם והווייתו בעולם אינו שיחי׳ כמו חיתו יער. כי
 למה הלק לו הבורא ית׳ יתרון עצום מה שאין ממנו לשום נמצא מבעה״ה . כ׳ הוא חי
 מדבר משביל מושל על כל הנמצאים. אבל את האדם ברא האלקים בהכמה ותבונה
 למען אש־ באלה הבחות ישכיל לדעת כי הוא נברא מאת בורא . נמצא מאת ממציא.
 המהווה כל הודות וכל הנמצאות ואותו בהיר הנבראים ברא בתבל א* צר, להיות עמל
 רגע בעבודת שמים. וחכמתו וכחד ונבורתל רמי חלדו שקולים בפלש ומאזני צדק כפי
 ערך העבודה אשר ידרוש אלקים ממנו. הראוי׳ לנפשו, הוא הלקו בעולמו. מנת מדו
 וגורלו. היום לעשותו ולמהר לקבל שכרו. והוא שלוח אל העוה״ז מאת אדוניו לעבוד
 עבודתו אשר צוד, עליו. ותמצא כקן ידו עולם מלא כל טוב העוה׳׳ז לאכול לשבעה
 ולמכסה עתיק. והוא עם עבודתו עבודת האלקים ית׳ ישלים כל הנבראים (א) ובשלמותו
 ישלים קיום והוויות כל העולם כמאמר (איות ה׳) וליתן שנד טוב לצדיקים שמקיימין
 את העולם בו׳. כי לא בגבורת הסום יחמץ ולא במרוץ הצבי ירצה. אבל דיצה ד׳ יראיו
 החרדים לדבריו. כאמדם (ברכות ל׳ג) אין לו להקב״ה בעולמו אלא אוצר של יראת
 שמים בלבד. ואתה בן אדם שא גא מרום עיגיך ושור שהקים גבהו ממך. וראה שמים
 לרום וארץ לעומק ותכלית כל אלה להשלים אותך לעבודת בוראך. כי אתה* בהיר
 הנמצאים כלם. סוף מעשה במחשבה תחלה. א״כ איפוא איך תתיר לנפשך לקרוא
 דרור לעצמך להפר כל עצתו ותקשיח לבבך מיראתו ועברתו . ותשבית עבודתו.
 ותתרחק מדבקותו. ומה תעשה באחריתך לשואה ממרחק תבוא ומה תענה את בוראך
 אשר ידרוש חשבון ממך וישאלך לאמר מה ראית כי מרדת בי. הלא כל טיב העולם
 בעבורך הכינותי. ולמה הרעות מעשיך. בעבודתי מאסת. מה עול מצאת. ולמה מעלי
 דחקת. ואם בי מידת על מי בטחת. ומכל בלי ביתך ומחמדי לבך מה מצאת אשר
 עליהם עיניך סקחת . ובהם ימיך בלית. ובעבורם הטיב נטשת. ואחרי גוך אותי השלכת
 איה חכמתך אשר יוצרך ובוראך שכחת. אלקי ישעך וצור םעיזך לא זכרת. הוי ליום
 תראה חשבון מעשיך. ויציעו לפניך כל פרטי תעלומותיך שם תראה חבריך יושבים
 ועטרותיהם בראשיהם . שכרם אתם ופעולתם אתש לפניהם. ומכון לשבתם מושבך שמת
 הם ישמחו מטוב לב. ואתה תצעק מכאב לב. המה ירונו יצהלו מגאונו. ואתה תכהל
 ותבער מחרונו. המה •אידו ופניהם יזהירו. וממכינם יצאו ובמפלתך ישתעשעו. כמאמר
 (ישעיה שיו) ויצאו וראו בפגרי האנש״ הפושעים בי תולעתס לא תמות ואשם לא תכבה
 והיו דראון לכל בשר. בשומך• בל זאת על לבך מורא יעלה על ראשך כ׳ תאמר בלבבך
(ג) ותטה  מה אני ומה" היי כ׳ אפרוק עול אדוני מעל צואדי. אוי לו לעבד המואס בעבודת רבו

 שימך
 שיורי המרות 1

 (א) כמו שנתבאר בסכומו אסל יעקב ס׳ בראשית בבאיר מאמר (ת הנים ק״ג) ברכו ל׳
. ממש ע״ד שר גלול  מלאכיו כו׳ ברכו ל׳ כל צבאיו כר ברכו ד׳ כל מעשיו כו׳ ברכי נפשי אתל׳
 נוסע בדרך עם בני ביתו וכמה ענלי׳ ושססימ. ויהי בליל׳ נסע אל בית אכסנ״ ויכינו לפניו כמה
 סדרי׳ לו לבדו ולהם לבדם. ומאכל שלסנס כל אסדאת אשרספץ נתן לו בעל האכקני/ויהי בבוקי
 כאשר הכין א״ע לנסוע קרא אל בעל האכשני׳ עשה נא סשבון עם עבדי ס׳ כמה ה,יא סייג
 ועם זה כמה הוא סייב . ועם ב״נ כמה הם סייבי׳ . ואס״כ הביא לפני כי אני אשלם בעניי
 כלס . זהו שאמר ברכו ד׳ מלאכיו כוי בלט ד׳ כל צבאיו כר ברכו ד׳ כל מעשיו. רק לעשוי1
 סשבץ כי אליו ית׳ יגיע עבודה מן כלס . אבל ברכי נפשי את ל׳ אני הגבר נניזי

 מהם להשלימם :
) וקשרתם לאות על ידך והיו לנוונופומ 5יי  (ב) הבט ימין וראה מאמר התורה (דברי׳ ו,
. אבל באור ענין זה דע כי כני  עיניך . הוראת מאמי־ והיו בענין סבג״סה. כי ודאי יהי׳ כן
 ידענו אשר התכלין אצלנו אות קודש ע״ד כבלא דענדא הנזכר בגמרא (שבת נ״ז נ׳) הייג[
 נושא אות על לבו שהוא עבל לאדון זה . כן התכלין הוא אות שאנחנו עבדים למלך עולמי'

 יש״ש



 שער פרק ו ה עבורה האלוזים סה
 שכמך לסבול ותהיה כשור לעול וכחמור למשא . ותשעבד עצמך וכל כהות נסשך
 לעבוד את בוראך. אשר כל טוב העולם בידו והיא נטו״ להטיב לבחיריו הנאמני׳ בבריתו:

ק שסיני י  פ
ת בראותך את עצמך נמצא בין נמצאים גדולים ממך נס קטנים מטך ולא תמצא י נ ^ 
 ברי׳ יושב בטל. אבל עשה יעשה כל אחד כפלי כסלים על אכילתו. ואתה
 בן אדם נמצא כמוהם. צרכיך מרובים מכוסלים הרבה סעמיפ על צרכי הנבראיט בלס.
 ואיךלתתיר לנפשך לקרוא לך דרור. מי אתה ומי ביתך אשר בעבורו יעבדוך מלאכים
 ושיים ובל צבאות השמים. שא נא עיניך וראה השמיפ וכוכביהם המזלות ומשמשיהם
 כלם עובדים ומוציאים פעולתם אליך לההיותך להדריכך להחזיקך ולקיימך מזירת
 הבורא עליהפ. ואתה תעמיד ביגיהם כמלך בגדוד. כמושל בין משרתיו ועבדיו. ואל
. כי  תאמר לנפשך כי המה עובדים מהכי־ח מבריח עליהם ואותי שלח אדוגי חפשי
 הבהירה בידי לבחור לגפשי אס את הטוב או את הרע. והמה מוכרחיים בטעשיהש . כי
 לא נאמרה בחירה כלתי באדם לבדו. הסבת ושמע. גא את אשר גאמר כ• גס אתה
 איגך גפרד מהפ ולא מופלא מהפ כ״א צידת ההכרח אשר לך משוגה משלהם. אבל
 משפט אחד לך ולהם כלם מוכרחיפ לא חחשיפ. וכאשר גבאר. הגה הכתוב אומר
 (לברים למ״ד) ראה גתתי לפגיך היופ את החייפ ואת הטוב את המות ואת הרע ובחרת
 בחיים כוי. הכסיל ואמר את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע. ואחיכ לא אמר רק
 ובחרת בחיים (א) אבל להבין זה אשא משלי ואומר לסוחר בא לעיר בעגלה טעיגה

 מסחורותיו
 שיורי המרות

 יהיש . וזהו נושא ב׳ פעולות . א' לעצמו להיות לו לאות עולם שהוא משועבד לשאת בעול
 העבודה . ואינו בן שורין . ב׳ להודיע לאחרים שהוא מבד מלך מלכי היולכי• ימ״ש. ואלו
 הבי גשי• רמוזים בבי תפילין. של יד ושל ראש. כי בשל יד אמרו (מנחות ל״ז ב,) לך לאומ
 . ולא לאחדים לאית . ובשל ראש אמרו שהוא להודיע לבריות כמאמר (ברכות ר א׳ ) וראו כל׳
 ממי כי שם ל׳ נקרא פליך אלו תפלין שבראש . ומן הראוי שיהיו ב• הבסי• תלויים זב״!.
 היינו אס יהי׳ של יד אצלך לראות שלא תזוז ירחמו מלבך אז יהי׳ השל ראש עושה בסינמו
 ואס תבעל את הא׳ יתבעל גס השני . והרמז עיז שאמרו כל זמן בבין עיניך יהיו שהים . כי
 פעולה שיר לא יהי׳ כ״א כאשר יפעול החלה השל יד . ולכן נקרא מועפות לשון רא״ כמו
 (מגילה י״ד) ועינוהי מסייפין. וזהו שאמר וקשרחס לאות על ידיך . ויסובב לך נגוס כי יהי׳

 לטוטפוח בין עיניך , והבן :
 (ב) וחוץ לדרכנו נראה עוד לבאר מיד מאמר (אבוש וי) כך היא ללכה של חורה סח בהלס
 האכל כוי אס אמה עושה כן אשריך ועוב לך וראוי להמטנן במאמר האכל ובמאמר משמה מדוע
 לא אמר פח במלח אכול ומים במשורה שחה . אבל באול זה ע׳ל בן כפר רחוק מן העיר כמס
 שלסאות אמר לאחל לא אבוא אל העיר בלמי בהזדמן לי עגלה טובה ועם אנשים מהוגנים
 ונם שיהי׳ הזמן סוב לנסוע . הי יודע אם יבוא לעיר במשך"כל השנה. כי אולי יססל אסל
 מן המנאי׳. אמנם נאשר יצטרך לנסוע על ימים נוראים . אס אמל יבוא . ולאי יבוא . לא
 יעצרהו הגשם והשלג . כי מוכרמ הוא לנכוע רק בזמן זה . הנמשל הקב״ה אינו שמא את
 האלם להרחיקו ממאכלים ערבים רק אמר לו אס מאנה וחבחור רק במאכלים ערבים וכאשל
 חטינ לבך בחענוגיס אז תלמוד ואז תעבוד עבודחך. א״כ יש לדאוג פן ימים יעברו וזמנים
 יסלופו ולא השיג לאכול למעדנים ותורה מה מהא עלי׳ . לכן אמר פמ במלה האכל . כלומל
 אתה מהצולך אליך להיות מוכן לאכול גם פת במלח . ומים במשורהתה״ מוכן לשחות . אז
 אשריך וטוג לך.כי לא תהי׳ נעתק ולא תהי׳ נבדל ומרוחק מן התורה משאיכ אם ממתין ואס
 חתע:נ| על הזדמנית טוב מי יודע אם לעת כזאח השיגהו . לכן לא אמר פח במלמ אפול
 ומים במשורה שתה מהי׳ מורה פנין גזירה. רק פת במלה . ולא מאכל אסר הטוב מענו.
 והעחה נבוא אל באור מאמר ראה נהחי לפניך היום אח הסייס ואת הטוב בר. משללחינוס
 מבקש מאביו שיקשהו עמו בנסעו לדרך. והפציר בו לאמור כי רצונו להחלמד בעניני מו״מ .
 והאב הבין האמה כי אינו רוצה ללכה אל חרר רבו . וחפצו להחהולל . אבל מרונ הפצרמו
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 שער פרק ח עכורה האלוזים
 מסחורותיו למכור ופנקס היה בחיקו ושם דרה רשום מקח מכל התי׳ וחתי׳ לשי מעלתה.
 באו אנשים לקחת סחורה ורצו לחפש• ולבדוק כל אחד מה שהוא חפץ אמר להם זאת
 לא אעשה לכס. אס רצונכם ייקנות קנו כסדר מה שיעלה ביד. אם טובה טובה ואס
 כי׳. ואמר להם מקח של זאת כך הוא. ופקח של חתי׳ זאת כך הוא. ויקוד השחייות
 כסי מה שעלתה בידם וישלמו לו בעד כל חת״ לפי מקהה וערכה וילכו להם. ויהי
 בלכתם פגע בהם עני אהד וישאל ויאמר איה קניתם הסחורות ויאמרו לו אצל סוהר
 העימד במקום פ׳. אבל אינו נותן לבהו-. רק מה שתעלה ביד הלוקה . ואמרו לו מקח
 הסחורות כל חתי׳ לפי ערכה. ויקה צרור כספי בידו וילך גם הוא אל הסוה״. ובקש
ן י ונק לו רשות י ע ע ב ב ט  מאת פניו שיתן לו רשות לבחור לו כסי חפצו את אשר י
 לבדוק ולחפש עד כי בה־ לו החת״ המעולה ויקיר, אשר בין כל החתיכות. ויתן להםיחר
 מעות כסי הפקח אשר שמע מהקונים. ויאמר הסוחר אל העני. אתה חשבת כי נתתי
 לך רשות לבחור וגם לקחת מחיר המעולה והמובחר איטר בהרת במחיר סחורות הגרועות
 לא כן ידידי כי רק זה החשד עשיתי עמך שנתתי לך רשות לבחור את הטוב בעיניך•
 אבל לשלם מוכרח אתה לשלם כפי מקח סחורה יקרה כזאת. אשר מקהה כבר קצוב
 בפנקס אשר ת׳׳י. וזה היתרון אשר לך עליהם. כי הס נם אם היו רוצים להעלותו
 בדמי׳ לא רציתי. אז אמר העני א״ב אין לי יתרון עליהם כל מאומה. כי אני אין בידי לשלם
 כ״א בעד הגרוע ומה לי אם אקח בעצמי או אתה תבחור לי כאשר עשית י להם. כן

 העגין
ת י ו  שיורי המר

 לקס אוהו עמו. ויהי בדרך והנה לטס טרג נטה אל אכסנ•־׳ והוא עסוק להאכיל לסמוריו
 וסוסיו ולהשקותם מים ואל הנער אמר שילך אל הבית ויאמר להם שיכינו מה
 לאכול . וילך הנער וציה להכין כמה מיני מאכלים וישמעו אליו ויכינו . והאב היי אצל
 העגלה ואצל הסיהיס . ונתן להם הבן ומספוא . וכאשר בא אביו וראה כל ההכנה הגדולה
 הזאה ויחר אפו. אבל ויהי כמחריש. ויאכלי וישתו . וישלם בהאכסני׳ כל המגיע להם . רק
 מיכף אסר אכילתי הלך לאסיר את העגלה ויסע לדרכו אף בלילה. והי׳ הנער יושב וגונח .
 ימר לו אביו מה זה . ויאמר הנער כי אסר האכילה אני צריך נישן . ואני הרדמה גדולה
 טפלת עלי ועל העגלה לא אוכל לישן ויש לי צער גדול. אמר לו אכיו דע בני כי שגית
 הרבה במה שאמרת להכין סעידה גדולה . מאכלים טובים ומתוקים הממשיכים שינה ״ כי
 בדרך טוב לאכול רק מאכלים קלים. ומה שיזדמן, לא לדרוש מטעמים המכבידים הגיף ואני
 צריך לנסוע למרחוק . ויהי בנסעם נזדמן כי באו להלין וסם הי׳ ברית אצל שכינו של געה׳׳ב
 ביום זה . ושם היה מונן סעודה גדולה וטיבה. רק היה חסר ב׳ אנשים להשלים המנין.
 באו ויבקשו הסיסר ואת 3מ הנער שילכו על הברית . וילכו ויאכלו וישתו ויכייבו לבס .
 אס״כ אמר הנער אל אביו הלא אמה אמרת לי ני אין נכון לאכול בדרך סעודות גדולות
 ומטעמים . ומדוע אכלת היום . ויענה ויאמר סכל הלא גם בלא זה הייתי צריך להתמהמה
 פה להיוה בהברחס להיוח נמנה עמהס . גס לניח מעט כנהוג . ובתוך כך נזדמן גס סעודה
 טובה ומחיקה ג׳׳כ מוכן לפני מה שאין אני צריך להמתין עליה ולשלם מחירה . למה אניחנה
 משא׳׳כ אתה . אס לחה תצוה להכין , זה יגרום לי הפסד גדול . הנמשל מבואר במאמר
 הנ״ל . ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב . כלומר היום הכינותי לפניך וערכחי
 נגד פניך הסייס והטוב . ואתה קס לך מן הטוב הזה . אמנם אחה . ובחרת בחיים . דיל
 כאשר הבחור אתה לא תיחור ולא תאבה רק סייס.כי כאשר תבסור אתה במה,אשר יערב לך ודאי
 חפשיד לנסשך.לכן עזוב נא. בן אדם עזוב נא. הוא ית׳יבחור כטוב לנפשך לא אחה , יכאשר הוא
 יה׳ •יזמינך אל הטוב אז תטיב לבך . כ׳ את הטיב לנפשך הוא לבדו יודע (ואולי זהו מאמר
 המדרש בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף . והלא כבר אמרו הזיל מי סני ליי
 לצדיקי דאכלי מרי פלמא . אולם זה הוא כאשר הקב׳׳ה ניחן להם . אבל כאשר בקש יעקנ
 ינתאוה לישב בשלוה קס׳ן עליו רוגזו של יוסן\) ועוד לנו דברים רבים ויקרים בבאור מאמר
 ראה נתח* לפניך היום את החיים כוי . אבל אניחס עתה . אניפף ידי עליהם כאשר יזיכני
 המה״ סיים בלחמיי לניוול ספר אהל יעקב ולהשלימו על כל ספרי התורה. אכתוב לך עוד

 למי הורתי פלמי״לנ׳׳ע על מאמר זה .
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 העגין בפאמר ראה׳ נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב'את הפות ואת הרע•; •שיתה
 אלי החיים את הטוב ואל הפות הרע . שהם גמול הנוהר אש יבהור בחייפ. ר׳׳ל תורה
 ומצית מיועד לו הטוב. וכאשר יבחר הדרך הבי הוא המית מיועד ע״ז הרע. ואיכ
 ובחרת בחיים ואל תתנא* בבחירתך ותתהלל לומר כי אתה מעילה מכל הנבראים כיא
-כמוך כמוהם אחד. רק המה מוכיהים בטבע. ׳ואתה תב־יר. את עצמך. הוא שאמר
0 שמה בהוד בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך כיי ודע כי ״  שלמה ע״ה (קהלת י
 על כל אלה יביאך האלקים במשפט . אמת ני בידך רשות לבחור השחורה אשר טוב
 בעיניך . אבל לשלם אתה צריך כרשום בשפר המשפט. א״כ איפיא שים שבמךילעבוד׳
 והעלה בדמיונך כי אתה מוכרח כמוהם , ולא תחמוד המנוחה והשלוה בהיותך בעולם
 המעשה אשר כל מה שאתה רואה בעיניך עושים מעשיש עובדים עבודה בגזירת בוראם
 עליהם ואינם משנים את תפקידם . ששים ושטחים לעשות רצון קונם •• כן גם אתה
 תשעבד כל אבריך וכחיתיך לעבוד בהם עבודת אדוניך אשר בכתב מיד ד׳ עליך השכיל
 והחזק כעבודה אל <תרף ואל תקוץ בה. בי אחר ההתמדה וההרגל ישוב לך העמל

 בעבודה טבע . ויערב גם לגופך .

ק תשיעי י  פ
ר מהצורך לרעת .׳׳ כי מלבד אשר בעולם הנפשות האדם מעותד לתת דין וחשבון ו  ע
 ועל כל המעשים יביאהו האלקים במשפט . ואז •המה מכאב לב ומשיר רוח
 כמאמר (משלי הי) ונהמת באחריתך ככלות בשרך ושארך . אבל הלא לאמונה י כי נם
 בעוה״ז לא •ימצא מנוח בהחלט . כי מיום נכנסנו בברית וקבלנו עלינו עול תורה ומצות
 נאמר עלינו כל השורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול כוי עול ברזל על צואדיו .
 יעבוד עבודתו נכריה עבודתו . בעסקי עולם הכלה והעובר . כמאמר (ברכומ כ״ה Q3 אני
 עמל ומקבל שבר והם עמלים ואינס מקבלים שכר . אני רץ והס רציפ אני רץ לחיי
 עוהיב והס רצים כוי . ומשל לאהד היה לו בן יחיד חכם ונבון ועלה ברצונו ללמד את
 בנו אומנות נקי וקלה . וראה בעיר איש אחד מצליח במלאכה חשובה אשר בידו .
 ויתן את בנו אליו על משך ששה שנים למען ילמוד אצלו חכמת אומנות זא ת
 בשלמות והנער היה מתרפה במלאכתו . ולא שעה אליה . וירא אדוניו כן והכין בו כי
 הוא לא יצליח במלאכתו זאת עם התעצלותו. מסד לו עבודה לעבור את ביתו. לחטוב
 עצים לשאוב מיס . בא הנער לפני אביו וצעק הוי כבדה עלי מלאכת אדוני למה נתת
 אותי בידי עבודות קשות וכבדות כאלה . ויאמר אביו הוי נבל אני נתתי אותך אל
 האיש היקר המעולה הזה למען תלמוד אצלו מלאכת אומנות נקי׳ וקלה . ואתה בזדון
 לבך פנית אליו עורף ותתעצל בה . מה תחשוב כי אדוניך יכלכל אותך די מחסורך
 ואתה תשב בטל . הנך בידי . ואם תעשה עמו במלאכתו הלא יערב לך . ואם לא
 העידותי בך היום בי יכביד• עליך עבודה על אחת שבע . הנמשל הקב׳ה רצה ללמד
 את האדם עבודת הקודש. ומסר הנשמה אל העוה״ז אל טבע עולם העש״. על משך
 קצוב וידוע אצלו ית׳ . ובל משך זמן ההוא יהיה מסור ומשועבד תחת יד הטבע .
 וממנה יאכל ויתפרנס . ולכן אס הוא מקבל עליו עול מלכות שמים . אין לו לעבוד
 אל הטבע . כי הטבע הלא האדם המעולה הוא עליון עליה . יגזור שמש בגבעון דום
' 'י"ל)ינזור חי ד׳ אשר עמדתי לפגיו אש יה״ השני• האלה טל ומטר כי אש לפי דברי ש ו ה ' ) 
' א׳ ייז.) ואפ הוא פורק מעל עצמו עול מלכות שמיפ יפול תחת טבע עוה״ז והעוה״ז י כ ל מ ) 
 יעבור עמו עבודות קשות אשר מהם יאכל ויתפרנס . כי איגו ראוי שהעוה״ז ישרת
 אותו. והוא ישתרר גם ישתרר . אבל גותגים עול העוה׳ז גם עליו . וא״כ איפוא
 למה תעבוד בזרה אם מיום יצירתך נוצרת לעמל ועבודה כמאמר(איו3 הי)בי אדם לעמל
 יולד. ואין לך בכחידתך כי אם לבחורי אחת משניהם.כמאמ׳ דל (סנהדרין כ׳מ O זכה
 לעמלה של תורה . לא זכה כוי . אבל את המנוהה לא תבחר. ואינה בידך לבחור
 יכה. ואם ;תאמת הדבר הזה בלבך שלא תמצא מנוחה בעוה׳׳ז כל ימי היותך בו כי אם
 לא תסבול עול עבודתך הלא תסבול עבודתו . ואס תאמר שגם שניהם לא תסכול.
 תסכול צערו. ואבלו. כי יבכה ברעבון ובצמאון ובחלאיס רעים כמשפט• נגע

 צרעת
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 צרעת כי תהיה באדם . איש חכם יסבול כאבו וידום אבל אס יסירהו בהכרח
 טבלי רפיאה . הלא אחר יוס או יומיס יכםול הצרעת ויתגדל יותר. כי הצרעת
 יא תלך כלא עתה . כן העוה׳ז לא ישח־ר את האדם קידם זמנו . בלתי אט יקבל
 עליו עול מלבות שמים . ואם יםרקגו מעל שבטו הוא יכבד עליו יותר . כי יכריחנו
 לסבול עול עוה״ז ועבודתו במאמר חדל בספר הזוהר (ייסי רמ״ב ג׳) ויט שכמו לסבול
 מהו ויט חטא . כד״א ויטו אחרי הבצע . סאן דסטא ארחי׳ וגרמיה דלא למםבל עול
 דאורייתא מיד ויהי למס עובד כלל העולה כמו אשר הצרעת לא ישגה את תפקידו עד
 עת בא דברו אשר למענו שלוה לענות נפש . כן העוה״ז לא ישגה את תפקידו שהיא
 מעמד הענוי והסבל והנסיון . וכן היה במנילה אשר שיף יהויקיס (ימני׳ ליו) לא זאת
 כי לא הועיל יהויקים במה אשר שרף . אבל היה עוד סבה בי עוד נוסף עליהם דברים
 רבים כהמה . הדברים האלה אם יהיה לך לזכרון ותבתבס על לוח לבך . תאמר לנסשך
 אד״יק במה שבידי. אני אשא ואםבול עול תורה ומצור, אשר למענה נבראתי. ותאמר
 על כרהך טוב תתי אותה לד׳ כתתי אותה לאחר אז ירף ממך חשק המנוחה. ולא תקוץ

 כעפלך אחרי אשר העבודה והסבל הברהי אל האדם .

י ר י ש ק ע ר  פ
 ואף נם זאת תדע כי כבר אמרו רבותינו דל (ברכות ו׳ א׳) אלמלי נתנה רשות לעין
 י לראות אין כל ברי׳ יכולה לעמוד מפני המזיקים ואמרו אינהו נפישי פינן וקיימו
 עלן כי כסלא לאוגיי. דע כ* הנשמה בעוהיז היא שנואה מאד כמשסט מאמר (משלי כיז)
 נמים הסנים לפניפ . כי היא תכיט על העוה׳׳ז בפניפ זועפות . כי הוא לשכים כעיניה
 ולצגינים בצדיה .; ותזכור בימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היה לה בכית אביה
 בגעוריה . ותחת בן ישטמוה גם אותה והיא כשה בין זאבי ערב . ושגאתם אותה היא
 קגאתם אשר הם סתקגאיס בה וצופים תמיר לדכא אותה תחת רגליהם . אכל הבורא
 ית׳ שפ לאדם אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו.ודבר האות הוא כ; שם ד׳ גקרא עליו
 שפכריזין עליו בעשותו מצוד, מן המצות הזהרו כזה כי עבדי הוא כמאמר (דבריפ כיה)
 וראו כו׳ כי שם ד׳ נקרא עליך ויראו פםך(א)אבל אם תסיר האות הזד. מעל פגיך ותוריד

 עדיך
 שיורי המרות 1

 (א) זד, שאמרו דל (ברכומ די) כל העוסק במורה ישורים בדלים ממנו. לומר כי היסירי׳
 מוכנים ועומדים ממעל לו. בלתי כי עיי עסקי במורה הבדל יבדילם מעליו וירמיקם ממנו .
) כי סייס הס למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. באור מאמר זה נראה נכון  וכמאמר (משלי ד,
ג יקיק סאקאלקא בנאור מאמר מדל '" י  עם מה ששמעמי מפי ידידי ההיג מויה יוס^ נ
 במדרש (דברים רבה ס׳) אס תאמרו שמא נרעתכם נתתי לכם את התורה . לא נתתי אומה
 לכס אלא לטובתכם שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן כו׳ . ולכאורה מה זו משובה וכי
 «י שנתאנה במקסו יהי׳ התנצלות אל המוכר הלא היה לי קונה אסר אם השסור׳ ים בה ססרון
 הלא מקס טנטת הוא . אמנם באור הדבר כך הוא כי גם במאמר שמא לרעתכם נתתי לכם
 את המורה יש כוונה אסרת . לא כפי ההשקפה הראשונה . כי מה היא הרעה הנמשכת ס׳ץ מן
. אמנם באור הדבר כך הוא . כי כבר מובא נספר הסייס מאסיו  סחורה ואיככה יאמרו כן
 של אדוננו מהר׳׳ל מפראג דל ואסריו הגאון יענן דל בס׳ לסם שמים (אבית לי) באור מאמר
 מטרות פצע תמרוק ברע (משלי כי) ריל כל דבר רע כמו פצע וסבורה אין למרק אוחו
 ולגרשו רק עס דבר רע. כי השמים המרי׳ והממיתי׳ אשר בבית המכלי׳ הם תועלת גדול
 לרפואות . בהשתמש בהם במקום הראוי . כמאמר (שבת ע״ז)ברא הקב״ה זטב לצרעה יתוש
. והוא סם המות גדול וסזק  לנסש . וכן נודע בשחין רע שאין לו תקנה רק בכסף סי

 ולכוונה זאת כאשר נתרעמו על המן כתיב וישלח ד׳ בעם אח הנחשים כי כל תרעומחם על
 המן הי׳ וכי יש ברי׳ שמכניס ואינה מוציא לזאת הביא עליהם הנחש ונשך אותם . ומי אשר
 נשכו הנסש נעשה נפוח והיו צועקים ואומרים איה יחוש איה יחיש . כי יםוש הוא רפואה
 לנסש. ואז נזכרו כי הלא יש נברא בעולם שמכניס ואינו מוציא כי טבע היתוש כן הוא י
 כמטאר ס׳ הניזקין אצל טיטוס ברי׳ קלה יש לי שמכניס ואינו מוציא וזהו שמא תאמרו לרעחכם

 נחסי
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 עדיך מעליך . לבלתי עבוד את אדונך . אז יפגעו בך הרודפים המתקנאים ומציפים
 לבלעך חגם בשומך זאת על לבך תכריח גיכ איע לעבוד את ד׳ •לחסות בצלי . לשבת
 בסתר עליון. ויתקיים בך מאמר (משלי מיז) ברצות ד׳ דרכי איש גם אויביו ישלים
 אתו . וכמאמר ר׳ חיננה בר פפא (ביר כיב) אם בא יצרך להשהיקך דחהו בדברי
 תורה . שנאמר יצר ספוד תצור שלום שלום כי בך בטוח. ר״ל אש יש ברצונך
 לשכון בטח באין מחריד דבר מכל סוגי פגעים המתרגשים גס הקרובים גס הרחוקים .
 איעצך יצר סמוך תצור . שמור את יצר עצמך הסמוך לך ובירך הוא להטותו לכל צר
 שתצוןור אז שלום שלום מכל עבר ומכל פנה כי בך בטוח ־. ריל השמירה תלויה אך
 בך בשמירתך את עצמך . הוא מה שאמרו רבותינו ז״ל (ברכות וייו א׳) מרגלא בפומי׳
 דר׳ מאיר גמור בכל לבבך כוי וקדש עצמך מכל אשמה ואגי אהי׳ עמך בכל מקום
 דיל אגי אשמור כל המקרים אשר בכל המקומות אין לך עוד לדאוג עליהם ולפחוד
 י מהם . אס אך אתה תעשה את שלך . אבל הסכת ושמע נא את אשר הנביא אומר
 כשם ד׳ ית׳ (ירמיס ליא) הציבי לך ציונים כוי שתי לבך למסילה דרך הלכת ולא
 'כשהוא גבתב נקרא . כי הכתיב הוא הלכתי, והקרי הלכת . אבל ענינו יתבארעיפ
 משל . לאחד הלך לבקש אוצר תחת פלוגי אילן אשר גגז אבי אביו הגביר בדרך סלוני
 וילך ויחפש ויחפור בעמק כל פביבות האילן ולא מצא עפ כל היגיעות הגדולות . וילך
 וישאל את פי הזקנים אולי יגידו לו את החידה . ויאמרו לו פכל הלא אתה חפשת
 וחפרת תחת אילן הנטוע עתה מחדש על דרך זה אשר גפ הדרך הוא דרך חדש זה
 יםיפ לא ככיריפ נעשה הדרך הזה כי בימיך ולעיניך נעשה . ואבי אביך אשר גנז
 הא־צר הלא בימיו עוד היה הדרך הישן בצםונה של עיר ועתה נעשה בדרומה של
 עיר ושם גנז אבי אביך האוצר תחת רותם פלוני ועתה אם רצונך לבקש ולחפש צריך
 אתה לחשש תחלה את הדרך הראשון ואח״כ תלך לבקש על מקים האילן ושם תמצא
 את אשר תבקש . הנמשל הקביה ננז אוצר תחת אילן בימי אבינו אברהם ע״ה אשד
 נטע אשל ובנמרא חד אמר פונדק וחד אמר פרדס (סוטה יו״ד) וזאת ידענו בטח אם
 נלך אנחנו נ״כ ונתנהנ במנהגי אברהם אבינו ע״ה יחוייב אלינו למצוא האוצר והסנולה
 הנמשכת ממעשים טובים והמנהגים טובים אשר ישוו מרותנו למדותיו של אברהם אבינו
 ויזדמן גם ביפיגו אלה רחמגים וגומלי הסדים המפזרים הונם ורכושם ומתיינעים למצוא
 האוצר היינו הסגולה הנמשכת ממדה הזאת כמו שסיגל אבינו הזקן ע״ה. ואיננה. העיר
 הכתוב אותנו ואפר הציבי לך ציונים כר שית לבך אל המשלה דרך הלכת. והכתיב
 הלכתי. לאמור התבונן נא תחלה בהדרך אשר בו תלך אתה אם הוא הוא הדרך אשר
 בו הלכתי אני. ואם תלך בדרכי אביך הזקן. הלא דרך הזקנים עזבת. ואת נתיבותיהם
 נטשת. ואם נטעת אשל ותחתיו חפרת. הלא הוא עומד במקום אחר ובשטח אחר. לכן
 אין אופן רק כמאמר שהע״ה (שיר אי) אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן

 בר. אז תלך לבטח דרכך ראירו לך נחיבותיך :

ק אחד עשד  פי
 עת1ז נבאר החפץ שיהיה מסבת האהבה. רפרד לגי ראשים. א׳ לסבת אהבת עוה״ג.
 כ׳ אהבת עוהיז. ג׳ אהבת החן. אהבת עוה״ב ערמתה אין לשער וקיומה אין
 להגביל לאפר עד פה תבוא. וגודל הפלגת ערבות עוה״ב מצאנו מבואר בדברי הנביאי׳

 ובדברי
 שיורי הטחת

 נתתי לכם את התורה . רק בעבור רוע מחלה אשר בכם . ואין בה רק כפואח החולים
 כענין הסמים והרפואות . כמאמר בראתיו יצהיר בראתי תורה תבלין. והקב״ה קרא אותו רע.
 וכבר מוחלט סבורומ פצע ממרוק ברע. א׳׳כ אין התורה רק סם . אבל אין בערכה וסגולתה
 אל מי שאינו חולה . לזה הוכיח ואמר הלא מלאכי השרת נתאוו לה . שאין יצה״ר שולט בהם
 נעיכ יבחן כי היא סגולה יקל׳ מצל עצמה . ויש ביקר עצמומ׳ ענין נעלה ונשא גבוה מעל
 גבוה מלבל מס שהיא מרפאת החולים. זה שהכפיל הכתו׳ ואמר בשבח התורה הקלושה כי יש בה ב׳
 תוגי מעלות, א׳ ני סייס הס למוצאיהם. ב׳ ולכל בשרו מלפא,גם לאיש חולה יש בה לפואה .
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 ובדברי רבותינו זיל. כמאטר (תהליס ל״א) מד, רב טובך אשר צפנת ליראיך כר. ואמרו
 זיל (ברכוה ליל ב׳.) כל הנביאים בולט לא התנבאו אלא למשיא בתו לת׳׳ח אבל ת״ח
 עצמן עין לא ראתה כר. וכן אטרו (אבות ד׳) יפה שעה אחת של קידת רוח בעוה״ב
 מכל חיי חעוה״ז. התבונן נא בדברים, האלה כי יפה שעה אחת בעוח״ב טבל חיי העוה״ז
 גם אם הי חיים נעימי׳ בתענוגות גדולות וטובות על צד היותר נפלא. מבש״כ מי שהוא
 בעוה׳׳ז נעדר מכל טוב ומשולל מבל תענוג. והוא עיף ויגע על מחסוריו עד אשר
 מעת אפו יביא לחם רעבונו. וא״כ איך לא.ישים הארס אל לבו לאמך הלא מםתןן של
 אוצר זה בידי הוא. ובבחירת, לבד יש לאל ירי לקחת לעצמי. למלאות א^זחותי
 ולשאת על שכמי. כי בל טוב אדוני בידי הוא לאסוף ממנו כל אש־ אוכל שאת .
 ויכולת הארס לצבור לנפשו מן הטוב הצפין הזה עד אין שיעור וערך. ואם טוב הכלה
 החולף והנאבד מהרה ירחף ,על לבבך לעורר אהבתך אליו ואתה תמסור את נפשך
 לשום חייך בכפך על ספק לבד אולי תשיגנו. בי ודאי בעוה״ז איננו. לא לבד הספק
 על השגתו טרם תשיגו. אבל נם אחר אשר תאספו אל תוך ביתך אינך בטוח עליי נם
 על רגע העתידה לבוא אם יתקיים בידך. ואם יטיב לך ויע־ב לחכך. או בהיםך כמאמר
 (קהלה ה׳) יש דעה חולה ראיתי תחר. השמש עושר •פטור לבעליו לרעתו. ועכיז
 תתאוה ותשאוף כל היום תמיד לבקש השגתו ומציאותו. כשיכ בהתאמת בלבבך
 ערבות נצחי ונועם מתמיד הצלחה קיימת לא גססדת. איך לא תחריד בעבורה את כל
 החרדה הזאת. כי השג תשיג ותאציל לך ברכה באין ספק. ואל תתן לכך אל דברי
 המתנצליס הנותנים טעס לדברי הבליהם כי ע״כ לא יערב להם לעמול על השגת עוה״ב
 בי השגתו לימים רבים ולעתים רחוקות. ודבר אשר רחוק זמן מציאותו והשגתו לא
 יסול לב אדם עליו להשתוקק היום על מה שאי אסשר להשיג היום. אבל עגיגי וחפצי
 עוה׳׳ז קרובה מציאותם והשגתם סמוך לתשוקתו אליהש. ותענוג עוה״ב הוא רק ראוי
 לבוא. לא בעוה״ז כי פה הוא עולס המעשה. לעבוד עבודה . ומציאות הנועם הזה רק
 בעולם הבא אשר לא נודע זמנו. ראה כי שקר בפיהם. כי עינינו רואות בטבעי בני
 אדם אשר יש מתאמץ ועובד עבודות מתחלפית ויעמול אחר השגת חפצו הראוי לבוא
 אחר זמן רב כמו אהד המוחזק. כי אדם מוכר לחבירו חפץ אשר התעמל בו הרבה
 טרם השיגו. וזה יתן לו מחירו מעות . אשר לא ישיג תועלת ממעות זה כ״א אולי אחר
 כמה שמיטות ויובלות. כי אינו צריך עתה אל המעות אשר זה גותן לו. כ״א בעבור
 שיהיה ראוי לו לימים רבים ולעתים רחוקות. ואין הבדל בין אם המוכר הוא עני אשר
 ישיג תועלת המעות היכף. ובין היותו עשיר אשר לו הון עצום ורב. יקר וחשוב
 המעות אצלו כמו הסהורה אשר יהגה הלוקח ממגר. מיד . עיכ אל תאמין לדברי האומר
 כי ירף ידו מלעכיל על דבר אשר זמן תועלתו רחוקה. גס תראה כי רבו העבדיפ
 המשתעשים בעבודתם את רבם. בחשבפ עפ גפשס כי עי״ז יגיעו לעת אש,- יעלו
 במעלות ההתגשאות. שהוא רק אחר םבל העבודה וההכנעה . כי לולא כן לא הי׳ נמצא
 שחוק בסי ברי׳. כ* רובם ככולם ענינס בדרך זה. אשר ראשיתם מצעד. ואחריתם
 ישגה. ובעבורו יערב להם הסבל והעניי בעבודתם בשומם על לבם אחריתם ב* טוב
 היא. לכן אם תתבונן בהצלחת עיה״ב ויתאמת בלבך ענינו שאין לך בעוה״ז דבר לערוך
 אותו אליו. עד כי ייפה יסעד. אחת בעוה״ב מכל היי העוה׳׳ז. הלא יערב לך כבדיה
 העבודה ואורך הסבל. בשומך אל לבך פה רב טוב הצפון לפניך על עולם שבלו טוב
 וארוך ואם לא עיבה לך הבטחת עוה״ב דע לך בי זה מהעדר אמונתך בו. קרוב הוא

 בפיך ורחוק מכליותיך ז
ת י נ  שיורי המרות ש

 ובמה רמזו הדל בדבריהם הנעימים על הענץשאמלנו(שגת ק״מ 3׳)אמר ריח האינל
 ב• רב דזבין ירקא ליזבןאלוכא . כישא כי כישאיאולכא ממלא. ואמי ר״ח בר יי י־נ לזנין
 קני׳ ט׳ ואורכא ממלא . רמזו בזה ע״ד שכפלו ז״ל (בי־כוח י״ז אי.) מרגלא בפומייהו דרבנן
 דיננה אני גרי׳ וחברי ברי׳ אני מלאכהי בעיר והוא מלאכחו בשדה טי. באור זה. כי האלם
 נולד לעמל לעמול באבריו החיצוניים ובכסותיו הפנימיים . הצדיקים מייגעים גופם וכסוי1

 נפשושיהם



 י ׳שעד״י .׳י ״פרק יב עבודת האלהים סח
 יפרק שנים עישר ,

ת אהבת עוה׳יז דע אחי כי הוא כמו שאמרנו בענין ההכרה (בפי השיעי מזה המאמר) י נ  ש
 גם סד• הנה הנם הדברים האלה. כי כמו אשר עוננ עוה״ב מוחלט לעובדי ד׳
 וםובלי עול תורתו ויראתו. ונעדר מעוברי רצונו. בן העוה׳׳ז וכבודו מושג יותר אל עבדיו
 ית׳ הנאמני׳ השומרים משמרת התורה והתעודה. כמאמר(אבות ר) כל העוסק בתורה לשמה
 זוכה לדבריי הרבה ולא עור אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו כוי, ראה גודל התנשאות עבד
 ד׳ הנאמן עד שכל העולם כולו בדאי לו וכאשר שמענו כן עוד נחזה השיבות התלמידי חכמים
 וגדולי ישורון לא לבד בעיני יראי׳ ושלמים אבל גס בעיני ההמוניים אשר לא טעמו דבר מגועם
 לקחם וממגד חכמתם. עכ׳זיערב להם הכנעתם ושעבודם מה שיזדמן לסניהם להסיק טובתם
 ותועלתם . וכל מה שיעלה ביד געדר עבודת שמים כבוד או גדולה בעבור קגותו אותו
 כהוגו. כן יגיע לבעל יראה ועבודה בעבור שלמותו וגאונו (א) כאשר תראה לעין
 בהזדמן במלון אחד עשיר וקצין. והשגי חסיד גדול מסורםס. אז תראה אשר שגיהם

 יאכלו
 שיורי המרות

 נפשותיהם בתורה ועבודה , והרשעים כמו כן בעוה׳ז עובליס בכל יכלתם הכל בעבור תאות
 הגוף. וההבדל כי אל הצדיק יאריכו ימים בעוה׳׳י מעבודותיהם ופעולותיהם . והרשע כאשר
 ימוס סיימו יפסק פעולמו, והוא אשר רמזו במשל נכבד כישא כי כישא ואורכא ממלא. כי

 זה ממיס האריכות ימים בעולם שכלו ערוך וארוך:
 (א) ומה נכבד בזה מאמר ר׳ מאיר ע״ה(אבוח ר) כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים
 הרבה ט׳ ונכנין ממנו עצה כוי. ההוראה מזה אשר הרשעים אין נהני' מהם עצה גס אס אמד
 מתייעץ עמהם י. וזה צריך טעם והענין יתבאר יפה ע״ד שכתבנו במקום אסר גבאור מאמר
 (תהליס־נו״ן) ולרשע אמר אלקי׳ מה לך לספר סקי כוי . כי הרשע כל הנהגיתיו מבוהלות
 ודסופות כי נדחף אל הבליו ע״י התאוה המושלת עליו , והוא הולך ועושה ולא דעת ולא
 תבונה בו'לבסון תסלה מה הוא י עושה. כמאמר דרך רשעים באפלה כוי. אענס לצדיק לא יעשה
 דבר עד יסקור תסלה לעמוד על מנינו • אם ראוי לבסור בו או להרסיקו. כמאמר (משלי די)
 פלס מעגל רגלך ט׳ . ומעתה הנה אס הצדיק שואל וסוקר על ענין הסקי׳ . על פרה אדומי
 ופל בשר בסלב וכדומה ורצונו להשכיל לדעת פעילתס וסגולתם . יש לדונו לזכות . כי זה
 דרכו לחקור על כל המעשי' אשר הוא עושה. והוא שוקד להבין ע״ד שאמר המשורר הססיד
 עיה (חהלים קי״ט) הבינני ואצרה הורחך ואשממה בכל לב . כי יותר יחעצם האדם לעשות
 מעשיו כאשר ידע ויבין מהותם ופעולתם . וזהו הבינני כוי ואשמרנה בכל לב. לא כן הרשע
 אשר כל מעשיו ומעלליו בלא טעם וריח . כאיש הולך רוח ורודף. קדים . ובהגיעו אל
 מצוח פרה אדומה יעמוד לחקור . וזהו ולרשע אמר אלקיס מה לך לספנ חקי . אם כל

 המעשי׳ אשר אתה עושה חעשה הכל כמו מק . באין ריח וטעם . וזהו ואתה שנאת מושר כו*;
 אס ראיה גנב [ותירץ עמו כוי . מכל לאחד הבע את הבירו להחזיר לי חובו הקרן עס הרווחים
 וגא זה וטעןילסני הב״ד לא הרווסתי. ופטרוהו הב׳יד מן הרווחים ובהכרח נתרצה לקחת ממנו
. נטבע לו שאין לו כל מאומה  רק הקרן . ויאמר אליו למה תעמוד תן לי הקרן ואלך לי
 י*ז קצך< עליו השופט נבל מה לך הלאיח אנשים. למה באח תסלה בטענת לא כרווסהי.כן הרשע
 בבואו אל •ההשבין הוא אומר'כי על החקיםיש לו התנצלות מה שלא קיים אוהם.כי הס רק הק
 בלא טעם • י כאלו כל שארי המצות היא שומר ומקיים וזהו מה לך לספר סקי הלא אחה
 שנאת מוסר ט׳ אם ראית גנב ותירץ עמו ט׳ ואין אתה מקיים גס מצות השכליות. המורם
 מזה כי הצדיק הוא כמו סוחר קינה תמיד שתורותיו במזומן. ובורר ובוסר המסורה כאומ נפשו
 כי איש מבין הוא לבחור בטוב ולעזוב הפחות . ולכן מי באינו מבין ורוצה לקטת סחורה. ראוי
 ונכון אליו לבקש את פני הסוחר הזה איזה סחורה טובה . לא כן הרשע שעישה הכל
 כמתעתע ואינו מבםין לבחור לעצמו אח הטגב לו . א״כ איך יבואו עי^אסרי׳ להחייעץ עמו
 שיאמר להס מה ואיזהו הטוב הראוי לבחור. ובזה יחבארו-,. דברי רז״ל בגמרא (שבח קנ׳׳ב אי)
 זקניח״ח כ׳׳ז שמזקינים חכמיה נהושפח בהס . זקני עיה כל זמן שמזקינים טפםוה נחוספת
 בהם • שנאמר מסיר שפה לנאמנים כוי . באור זה . דע כי מעשי ועניני הפילם הזה ים לך

 אל



ק יב ע עכורה זזאלהים ר  שער פ
 יאכלו רשתו בשור,. זה בעבור עשרו והונו. וזה בעבור הדר גאונו. אשר נתן ד׳ ית׳
 חן עבדיו בלב רואיהם. סיף דבר כאשר תתן לבך לדעת את הנאהב והנחמד בעוה״ז
 תראה לעין אשר אין נאהב אמתי למטה כי אם האהיב למעלה. אותו יכבדו. ססניו
 יעמודו. מאימתו יחרדו. להודו ישתעבדו. עבודתי יעבירו. ויעשו כל מה שתמצא
 ידם למצוא חן בעיניו. עד בי בו יתברכו ובו יתהללו. כמאמר (פ׳ לך) ונכרכו בךכר:

ק שרשה עשר ר  פ
ל נם כי אמרנו לפניך מעלת העיבד השלם נס כעיהיז. כי היא ישאב מים בששון כ  א
 ממקור הברכה. וכל העולם כייו כדאי הוא לו. תדע כי כל זה אינו לשכר בעד
 עבודתי. רק נמשך לו מאליו. אבל עיקר השכר הוא בעוה׳ב. כמאמר היום לעשותם
 ולמחר לקבל שכרם. וכל טוב העוהיז יבוא אליו ע״ד סירות. כמאמר (ישעיה ג׳) אמרו
 צדיק כי טיב כי פיי מעלליהם יאכלו. וכמו אשר למעלה אין חושבים את העיה״ז
 למאומה ער אשר אין במלואו וטובו להשכיר את האדם נמול מעשיו הטובים. כן אין
 ראוי ואין העיה״ז בדאי להעלות על דעת העובד לשים אותו עילה לבחירתו ורבותינו
 דל הפליגו מאד בעון זה. עד כי אמרו (נרכית י״ז א׳) כל העוסק בתורה שלא לשמד,
 נוח לו שלא בא לעולם. ובן אממ (יומא פיב ב׳) לטיימיגים בה ססא דחיי למשמאילים
 בה סכא דמיתא . ויש אשר חושבים כי גם העבודה שלא לשמה חשובה עבודה.

 וראייתם
 שיורי המרות

 אל האלם שני מנהיגים המניעים אותו לעסוק גהם . א• המאוה כי היא ממתיק גפיו רעה
 על שיהי׳ כל אילת אצלי לנופמ צופים . המנהיג הב׳ השכלית . כמ־ש הלמגיס ז״ל (גהקדממן
 לס׳ זרעים) לולא המשתגעים הי׳ העולם חרב. אמנם האלם בעול שהוא אלם אין מהצורך
 אליו שנעץ גלול כי בכגמון ממט ג״כ יעשה מה שיעשה המשחגע. כי יש לו עול אחל העומד
 לימינו לפזר לו להוליך את ה •"דם בתוהו לא לרך והוא התאוה . ויהי׳ החאוה מצל א׳ והשכלות
 מעט מצדו הב׳. והאלם יהי׳ נמבך אחריהם . אכן לעס זקנחו אשר אז החלש התאוה ולא
 תוכל עוד להנהיג אוהו להכריחו לעסוק בעניני עוה״ז . נעיכ ינדל עליו הסכלוח והסגעון
 להשלים מה שמסר לו מהתאוה . וזהו כל זמן שמזקינים טפשוח נחיססת בהם . שנאמר מסיר
 שפה לנאמנים . ר״ל כי שפתותיהם של זקנים מתרפטות כאמרם זיל שם . וכס התאוה כבל
 נחלש . לכן וטעם זקנים יקח שלא יהי׳ להם מכמה ושכל כל מאומה . למען אשר ישלים מס
ת  ההיכלות מה שחסר לו מהתאוה . משל לאשל הי׳ לו בנית מגונות מאד . והיה מבקש א
 השדכני׳ לבקש לו חתנים שיהי׳ להם מעלות ושלא יהיו חכמים . כי אם יהיו חכמים ימאכו
ל ת  בביותיו וישנאו איחס כ• יבחינו גניהם . לימים נשארה לו בת זקונים והיתה מנוולת י
 מאד מכל אמותיה . אמר אל השדכן בעבור בהי זי*ת תמן עינך להשיג שוטה גדול פד מאד .
 כ־ לחיק הדבר למצוא מי שיאבה לסבול נבלותה. הנמשל . כי הרשע לעה זקנהי כאשל
 שפתותיו מתרפטות . וכח התאוה נחלש. אז בקל יפקח עיניו ויראה נבלה ענינו • מה עישה
: לתו אי נ ה נ י  היצה״ר הוא',מושה*אותו משונפ.למען בסכלותו ישלים מה שחסרה התאוה.ויהי׳ כסיל ש
 הבט ימין וראה מאמרם דל (דברים רבה ר^כי לויח חן הם לראשך. לראשיוחך כיצד
 אים ק תורה בשעה ם:וא מזקין הכל באיס ומסבבים אותי ושואלי׳ אותו דבי־י הורה כי׳.
 נאור ;ה דע כי הגיוהק בהשגת ראוה כוה״ז לפכר כי יפעול טוב לכל אבריו . שיהיו דשנים
 ורעננים מלובש י׳ נהוד יפייס . רק ראשו הייני משכן השכמה והמדע ישיג נגע וקלון . שיהי׳
 ראפ'•' ריק מלהשניל . אמנם העוסק כל ימיו בתורה וחכמה אפשר אשר כל האברים לא
 יפיגו כל מאומה מן הטוב עיי עסקו זה . ויהיו דלים ועממים כל ימיהם . אבל ראשו
 ימלא חכמה ותבונה ויהי׳ מלא ברכח ד׳ חירה וחכמה ודעת קדושי׳ . וההבדל כאשר יגיעי ימי
 היעה הם •מי הזקנ׳ אז יחלשו כל האביי׳ מסבת הזקנה . אבל ראשו ושכלו ימלא מפארה . סן
 יכבוד ועיז בחכמה ותבינה ודעת . ואז יכלכלו כל האברי׳ מן החכמה אשר בראשו . ומעמה
 הנה לבותינו לא הוציאו המקרא מפשיטו כי לויה סן הם ללאשך, ללאש האדם וזה יתבלל
 לך ללשייתך לעת זקנתך אשר אז יל האברים יהיו רשים ודלי׳ וראשך יתגדל במשלו מסכמלןו

 ותנינתו שנתמלא מנעוריו :



ת האלהים סט י ק יג יד עבו ר  שער פ
ג כי) לעולם יעשוק אדים בתורה ובמצות •אפ״ ״ ר כ י ז נ  וראייתם מטה שאמרו רבותינו ז׳׳ל (
 שלא 'לשמה. אשר ההוראה מזה כי עכ״ש היא השובה עבודה. אבל הדבר לא ק הוא
 כי כן אמרו שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והדמיון בזה לגנב בא במחתרת כלילה
. ויהי כאשר ההדק  וגנב וימלא את אמתחתו כסי אשר יוכל שאת. ויביה אל נפשו
 בדרך פגע בו גזלן א׳ שהיה עומד על יד דרך לגזול את כל עובר ושב . והתחיל הגזל

 •הזה להתאבק עם הנגב. ויהי בהאבקם זה עם זה בתוך כך באו הרודפים אחד הגנב.

 אבל לתת לו »ו7 7ל שלא לשמה לא יתבן. 3י הוא בא לגנוב . ולמד ולקח עטרה
 :לעצמו. או עשה מצור, בעבור יהיה מכובד גין אנשים וכדומה מן הכוונות אשר-לטיבת
. ואצל העובד לשמה הדבר בהיסך. כי לא זאת לבד אשר בעבודתו את אלקיו  עצמו
 אם בלמוד התורה ואם בעשיית מצותיו יעשה הדבריס לשש פעלם . רק כעבד ד,ע.שק
 :בעבודת רבו להשלים רצון רבו. אבל גם בעת עשותו צרכי עצמו ובני ביתו נם אז לא
 יגתק •הבל הכסף ממגו. כמאמר (בראשית י׳מ) ואברהם עודגו עומד לפגי די. ובמאסר
 (משלי גי) בכל דרכיך דעהו כוי. ואברהם עם כל טרדותיו שהיה לו עם האורחים לא
. ודוד המלך ע״ד. אמר (תהלים טיו) שויתי  געתק מכל.דבקותו. אבל עודגו עומד לפגי ד
 ד לגגדי תמיד כי מימיג׳ בל אמוט. מאמר ימין יסוב על התכלית. ושמאל יסיב על
 עגין מקדה אשר איגו רק עזר מה אל התכלית. כמו יד השמאלית שלא תצלח למלאכה
 היא לבדה. ב״א לתמוך ולעזור אל הימין. וכמאמר (משלי גי) אורך יםיפ בימינה. עצפ
-תכליתה כן הוא . בשמאלה עושר וכבוד. כדרך מקרה תשפיע ג״כ עושר .וכבוד.
 והעובר השלם האמתי הנה כל מלאכתו כימין. כאמרם דל (ברכות נ׳ד) בשני יצריך.
 .גם בעת אשר יאבל וישתה יאכל רק להחזיק את גופו לתורה ולתעודה ולעבודת הצדקה
 הוא שאמר שרתי ד׳ לננדי תמיד כי מימיני בל אמוט (א) היא העבודה הנבחרת מקו-־ה
 ברוך. היא אהבת החן אשר זכרנו(בפי אשד עשל מזה הםעל) כי ינעם לו להיות נקלה
 ועבד לו ית׳ מצד הברחתו אלקותו ורוממותו יכלתי והשגחתו. לא יעמוד כי אם על
 משמרת עבודתו לא ישכב בי אם על יצוע אהבתו. לא יהגה כ״א בתורתו. לא יחשוב
 כי אם תהלתו. לא ישמח כ״א בעוזו וכבודו. ולא ישיש בי אם בהדר הודו. עד לא
 ירים יד ורגל ולא יגיע עפעף בלתי אל דבר המפיק רצון העליון ית׳ כמאמר (דברי׳ י״ס)

 תמים תהיה עם ד׳ אלקיך:
 פרק ארבעה עישר

 עתח נבאר בקצרה מר, שתשיג ידיגו מעבודה לשמר, ושלא לשמר,. דע ט העבדות
 בבגי אדם מתחלקת לגי פנים. א׳ עבד מביש. איגו משים לבו כ״א להמית

ו מ צ ע  שיורי המדות ^
 . (א) ומה נעמו לי בזה דברי השכם ע״ה (משלי י׳׳א) סאות צדיקים אך טוב תקות רשעים
 עברה . ומה ראה להחליף מלות . ואצל הצדיקים אמ.ר סאות צדיקים. ואצל הרשעים אמר
 תקוה . אבל ראה מה עמקו דבריו. כי הנה זה הוא ה:גדל בין הצדיק והישע . כי היצר טוב
 אומר לו קוה אל ד׳ סזק כוי וקוה אל ד׳ . כי היום לעשותם ולמסר לקבל שכרם . והיצה׳׳ר
 י3ןא אל האדם עם התאוה . ויאמר לו מה לך להיו׳מחכה ומקום. אני אתן לך במזומן אשר יערב
 לך גס היום וא״כ עסק הצדיק עם התקוה ועסק הרשע הוא התא,יה.ע״ז בא הסכם״הנבסר ע״ה ואמי
 אס בהזדמן תראה לפעמים הדברים האלה בהיפך.ותראה את הצדיק עושה מעשה הבעל תאוה.
 אוכל וכיתה למי׳. תדע בטס כי תאות צדיקים ג״כ אך -טוב . כי הוא לא יסור ממאמר בכל
 דרכיך דעהו . וא״כ גס תאותו ואכילתו ושתייתו ג״כ אך טוב . ובהיפך אם הראה התקוה אצל
 הישע. תדע בטח כי תקות רשעים גם היא עברה . כי מה חקוח חנף הוא מקוה לאכול

 עניים מארץ־ כי יחמוס וכי. יבצע , והבן.
 ובילקוט (לי׳ פ׳ שמיני) ויאמל משה זה הדבל אשל צוה ד׳ העשי. אמר להם משה
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 שער פרק יד עבודת חאלהים
 לעצמו. ואינו חושב בטובת רבו. ואש יטצא דרך לשבב טובה לעצמו גס אש לרבו
 יסובב היזק כהגה וכהגה. הלא ימוד ויחיש מעשהו. כ• כל כווגתו אינו רק להשיג את
 הטוב לעצמו. ב׳ עבד משביל. נאמן רוח. עיבד את אדוניו באהבה כבן העובד את

 אביו
 שיורי המרות

 לישראל אוחו יצה״ר העבירו מלגבכס • ותהיו כלכס ביראה אסח ובעצה אחח לשלח לפני המקוס
 וכשם שהוא יפיל בעולמו כך תהי׳ עגולחכ׳ מיוסדח לפניו . אס עשיחם כן וירא אליכם כבול
 ד׳ . ובאין ספק הי׳ למשה רבינו ע׳׳ה במאמרו זה לישראל דבר נכבד ותנאי גדול בעבודת
 האלקי׳ . על שהי׳ מהצורך אליו להעיל את לבם עליו ולדעתנו יתבאר ע״ל מאמרם זיל
 (שיר א׳) משכני אחריך נרוצה . ובמלרש (במקומו ) ר׳ יוחנן אמר ממה שהכנסת אותנו לארץ
 טובה ורסבה אחריך נרוצה. באור זה . הנה כוונת ר׳ יוחנן ליישב מאמר משכני . הלא אותו
 אשר רץ ורודף אסר דבר אין צורך ולמשכו . אבל לפעמים יזדמן שיהי׳ מהצורך למשיך את
 הרץ והרודף . כמו״חינוק אשר יס לפניו בית הספר ובית המשתה . ושניהם בדרך אמד .
 התינוק רץ שיגיע אל כוונתו . כי כוונת התינוק ללכמ אל בימ המשתה. ואביו מושכו להביאו
 אל ביה הספר . וזהו מה שביאר ר׳ יוםנן משכני אמריך נמצה. ומה מהצורך למשוך את
 הרצים לזה אמר ממה שהכנסה אוחנו לארץ טובה ורסבה אסריך נמצה . ר״ל כי היינו רציס
 בעבור להגיע אל בית המשתה . ואנסנו מבקשים מאהו יחי משכני. היינו ליישר לבננו אחריו
 באמה ובתמים{. לטהרנו ולהמשיכנו לדבקותו ית׳. וזהו כאשר הביאני המלך חדריו נגילה ונשמס׳
 בך , ולא ביופי וציורי הארמון . כי הכהן גדול בבואו אל הקודש פנימה אם הי׳ ניחן לבט
ל על כל ג  בעמ ההיא לסשהימם על המרא׳ אשר ראו עיניו הביח ביפיו הי׳ מועל בהקדס ״ א
ה  יוסי וסן הבהמ׳ק וכלי סרח מכסה אהבה. וזהו נגילה ונשמשס רק בך. כחינוק אשר לא לא
 אח אביו זה כמה . ולימים זכה לראות אח אביו והוא יושב בביח אשר אין כמוהו בישיו
 והדרו וציוריו הנפלאים . והתינוק בבואו שמה וראה את אביו לא פנה אל כל יופי הבית ולא

 הרגיש בכל הודו והדרו. וזהי מיש ר׳ אבין (במדרש שם) זה היום עשה ד׳ נגילה ונשמחה בו
 אין אנו יודעים במה לשמוח אם ביום ואם בהקב׳׳ה . בא שלמה ושילש נגילה ונשמחה בך

. ר״ל כי בכל מקום אשר יש שם אהבה ד׳ אין אהבה אחרה מורגשמ ומומשח ׳ כו  בהקב״ה 4
0  אם אהבה מקום ידוע . ואס אהבה הזמן . כלם חחח צעיף ההעלם ינוחו ישקוטו . ע
ס ע  אניוח אבה יסדיו יחלופו ובזה יחבארו ג׳כ דברי הכחוב (דברי הימים א׳ כ״ט) וישמחו ה
 על התנדבם% כי בלב שלם התנדבו לד׳ וגם דוד המלך שמס שמחה גדולה . הורה בזה >-,
 שמסתס צא היתה על שנתמלא חפצם . כי בקרוב יבנו הבית . אבל שמסתס היתה מה אשל

 זכו לעשות מצוה גדולה להתנדב לד׳ . וע׳׳כ בשמסתס היו משמסים גם את לב דוד מלכס
 לא כן אם היה כל שמסתם בעבור היות בנין הבית קרוב ונכון בידיהם איככה היי עושיס
 שהסה כזאת לעיני דוד . אשר כבר ידעו כי הוא לא יבנה הבית . רק שלמה 3כו • ואיך תצא
ס ל  כזאת מחחת ידם להקל בכבודו ולהראות לפניו שמחה בענין אשר קללה תחשב לו . כמאמ
1 (עי׳ נ ת י' נ י י ג ת מ * ת * א י 3 ' y:0 ה ת מ י י א מ ו ה א י ל ה ו מ י ה לקלל א צ ו ה ר י ה י ש ל מ  ז״ל כ
 יר שלמי שקלים סרק ב,) לכן דייק הכתיב ואמר וישמחו העם על החנדבס כי בלב שלם התנדבו
 לל׳ וכל שמחתם היתה על כי זכו למצוה גדולה כזו לעשת אותה בלב שלם • לזאת . וגס
 המלך דוד שמח שמחה גדולה . ומעתה יתבארו דברי הילקוט הנ׳׳ל. כי בא מרע׳׳ה להורות
 לעם ישורון יסוד ושורש העבודה. שלא יתערב בה שום מחשבה אחרה . לק שאהל ונעשה
 רצונו. לא חקוח פעולה אחרה * לא זאת לבד להיות זריז ממחשבת הכבול להתפאר ולהתהדר
 בה . אבל גם כוונה שהיא אמחיח למעלה להטיב אל העובד אס בעוה״ז ואם בעוהיב . כמאמ׳
 (דברים ו׳) ויצוונו ד׳ לעשות אח כל החקים האלה כו׳ לטוב לנו כל הימים ט׳ . אבל אצל
 העובד הוא פחיחוח גדול. חהיההמחשבה מה שתהיה היא מוציאה אח־ העובד מגדד עובד את
 לי. ונעשה עובד אח עצמו. כי העבד הנאמן המשרה את רבו לא יחנן שיכוון בעבודתו אל עניי
 רק לעשוח רצון אדוניו . כאשר אמר . ובזה נקרא חמים במעשיו כמו שהורו מדל במתה
 שפמס (נללים ש״ב א,) עשה לברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם . וסוף הכבוד לבוא .
 היינו מה אשר הקב״•: רוצה יבוא ממילא רק אחה קום ועשה . ואין לך לשוה לכרין עבודתך
 געטל ענין אשל יעלב אל לבך .[וזהו מאמל (תהלים ק״ג) בלכו ל׳ מלאכיו גבולי כה עושי

 לבלו
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 אביו. ולא יערב לו כ״א טובת רבו. ולא יתעצב כ״א בהיות לרבו דרך עוצב. אז יחם
 לבבו יתמרמר ויתאבל עד אשר הפקיד א׳ע לבלתי חשוב מאומה בעניניו כיא בעגיני
 אדוניו, ונפ אפ ימצא דרך אשר עפ עבודתו את אדוניו יוכל למלא^את ידי לשתף

ה  שיורי המרות ב
 דנמ לשמוע בקול דברו. אשר רגוחינו דל פירשו המאמר על ישראל לא על המלאכים . ודל
 (ויקרא רבה א׳) במה הכתוב מדבר אם בעליונים הכמוב מלבר והלא כבר נאמר ברכו ד׳ כל
 צבאיו. הא אינו מדבר אלא בתחתונים . והנאור בזה כי מאמר גבורי כמ כוי » מורה מל
 גבורה* העוברים ̂. גס כי המה ערומים בדעמ ויודעים ומשיגים פעולמ כל מציה וסגולתה.
 כי הכל להצלחתם' ולכל חייהם . יגבירו בכס ועושים דברו רק לשמוע בקול דברו . היינו
 רק בעגורשהקב״ה אמר כן . וקח לך דמיון מה שאמרו חכמינו דל (פרה פרק בי) עשה לה
 סנדל בשביל שלא החלוק . סיס טליתו עליה מפני הזבובים כשרה זה הכלל כל שהיא לצרכה
 אינה עבודה . כן גם בעבודת האלקים יה׳. כל אשר שעבוד ומעשה לצרכי עצמך אינה עבודה •
 וזהו עושי דברו רק בעבור לשמוע בקיל דברו. וגם כי הקב׳׳ה יש לו כוונה בעבודה זאח שהיא
 לטובת העובד. אבל אמה מה לך אל הסקירה אמה יעשה מה שאמר לך ית׳. וזהו מאמר
 מרע״ה אוהו יצה׳׳ר העבירו מלבבכס. וחהיו כלכם ביראה אחה ובעצה אחה לשרת לפני המקום
 כשם שהוא ימידי בעולמו כך מהיה עבודמכם מיישדח לפניו . היינו שלא מהיה רק עבודה
 עבד לא לשחף בזה הועלה עצמך ועבודחך . ואם מעשו כך וירא אליכם כבוד ד׳ . כמאמר
 הנז׳ סוף הכבוד לבוא . ובגמרא (גיטין ז׳ א׳) מ״ד כה אמר די אלקיס השיר המצנפח והרים
 המטרה זאת לא זאמ השפלה הגבה יהגבוה השפיל(ימ5קל כ״א)אמרו מלאכי הםרס לפני הקב״ס
 זאת להם לישראל שהקלימו לפניך נעשה לנשמע אמר להם הקביה וכי זאת להם לישראל
 שהשפילו הגבוה והגטה השפילו . וראוי להתבונן בשאלת המלאכים מה היתה פליאתם ובמה
 נתיישב להם שאלמם . מיד נשים לב אל מאמרם דל במקום ,אמר (נדרים פ׳א א׳)
 מי האיש הסכם ויבין את זאת ואשר דגר פי ל׳ אליו ויגידה על מה אבדה האדן כוי
 (ירמיה טי) דבר זה נשאל לסכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו ||הקב״ה
 בעצמו דכתיב ויאמר ד׳ על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקול* כו׳
 והמאמר פלאי . איך יתכן אשר סכמיס גם נביאים לא היה בפיהם מענה . הלא נאמר גם
 על אומות העולם (איכה א׳) מטא מטאה ירושלים על כן לנדה היתה כל מכבדיה הזילוה כוי •
 והנביאים לא ידעו להשיב עד שהוצרך הקביה בעצמו להשיב, גם מאמר על עזבם את תורמי
 ולא אמר עברו על חירמי . כמאמר(ישעיה כ״ד) והארץ שנפה חסה יושביה כי עברו חורוח כוי
 ונזכיר מוד מאמררביחינו דל בילקוט (רי׳ עקב) ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. זה שאמר
 הכתוב יל ליד לא ינקה רע . אמר הקב׳׳ה לישראל לא תעשו המצות על מנת לקבל שכרם
 מיל . וכל מי שעושה כן נקרא רע . שנאמר יל ליל לא ינקה רע כף. אבל כומי העושה
 מצויה מיל אני משלם לו שכרו . שנאמר ומשלם לשונאיו אל פניו להאבילו . בעוה׳׳ז משלם לו
 ואין בילו לעוה׳׳ב . לאיאסר אינו משלם לשינאו ממה שאסריו אלא ממה שלפניו כוי . וראוי
 להממיק הענין אשר בהשקפה הראשונה יהיה מקום אל המהרהר לומר כי ידו יש שטף 3 דינו
 ימי. למנוע מהרשעייזכות מעשיו הטובים אשי ישלו ומקדים לו שכרו בעוה׳׳ז. והלא כבר נאמ׳
 (איוב ל״ד) מלילה לאל מרשע כוי גס על העונש המגיע להם ע״פ הדין . סלילה לו ית׳ מזה .
 כ״א כי פועל; אדם ישלם לו כוי ר׳ל הענייה בעצמה היא העיק והיא תעניש את העובר .
 ׳ כשיכ שלא יתכן לומר עליו ית׳ כי עושה עלילות למנוע מהרשע הטונ המגיע לו נדין . אבל
 הסכת ושמע את אשר לבי אומר לי בענין עמוק זה . ע*ד מאמר (ירמי׳ זי_כ״ד) וילכו
 במועצות בשרירות לבס הרע ויהיו לאמור ולא לפנים'. דע הברואים יש בסוגיהס^ ג׳ פנים •
 השמים ותולדותיהם. הארץ ותולדותיה. והאלם ממוצע ביניהם . ומשפטהמלחכיסלהיוחשניהם
 למעלה . ומהלכם לפניהם . גס המזלות אשר ילכו אחורנית כמה שידענו מהגלגלים שחשת
 גלגל היומי חנועתס המיוחדת להם היא ממערב למזרח . וגלגל היומי הוא מניעם מטעה
 הכרחיים ממזרה למערב < עכ״ז פניהם העיד למעלה וכלם עולים ולא •ורדים . כמבואר כל
 זאמ אל היודעים דעמ מכמה . וכמאמר (יחזקאל אי) והאופנים ינשאו לעומחס . ואין לנו
 עשק במופלא ממנו ונחזור אל שלמטה ממנו . והס הארץ והולדוחיה . כל מהלכם לאחוריהם .
 וכמו כי סחסלמם היה מאין ואפס כן כל ימיהם הם מוזרין לאפיסמם . והם הולכים הלוך
 והסיר בממידות. p משפט כל הנבראים החח כל השמים גס אם יהיו נליאיס וסזקיס כבירי
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 שעד פרק יד עבודת האי1דם
 בד. גס עבודתו. ינח ידו מזה. כי לא יעלה על לבו כל מאומה לקחת את עצמו על
 זכרונו. כ* כל רעיוני לבבו כל היום יהגו רק להתאמץ בטובת רבו יבעבידתו. כמעשה

 יעקכ
 שיורי המרות 1

 כח כאריה וכלביא כלם משסע אחד להם אחר שיעברו עליהם ימי העמידה ועמדו על מלואוחם
 להיות על מדריגה אשר חייבה החכמה האלקית בעת הבריאה ישבו פניהם לימי הירידה . לכן
 בדרך כלל ראויים כל הברואים להיות נקי־אים הולכים לאחריהם . ע״ש סופם כמאמר (קהלת
 גי) הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר . לא כן המלאכים נקראים עומדים וקיימי? לא
 יסבו בלכתם . אינם חוזרים לאחוריהם . סוף דבר כל עסקי העוה״ז גדולים וטובים בהתחלתם
 וכל אשר יתרחקו מן ההתחלה מתמעטים והולכים ודלים פד שיעדרו מכל והין כלא היו
 כמשפטם הראשון שההעדר קדם להווייתה . כן הראה כי הברואים וכל הכלים אשר יעשה
 האדם מתמעטים והולכים בכל יום. והאדם הממוצע ביניהם . יש בידו לבחור אחד מבי אלה
 אם יבחור לתת זמנו קודש ללי ויעסוק בעסקי המלאכים בתורה ומצית וקדושה ויראה ט הורה
 העימלת לעד . ויעבוד ד׳ בכל לבו ונפשו רק לעשות רצון בוראו . הנה משפטו ככל מעשי ל׳
 העליונים. להתגדל בתורה וביראה ומעשיו יתגדלו בכל יום . כמאמל זקני ת״ח כל זמן
 שמזקינים דעתם נתוספת עליהכ (שבה קנ״ב) וכמאמר (חולין ז׳) גדולים צדיקים במיתתם
 יותר מבחייהם . ואיכ האדם אשי־ בחר לו בבחירתו הטובה להתאמץ לעוף על נפי מרום
 השלמות ללמוד וללמד לשמור ולעשות למען צדקתו . אז מהלכו לפניו . כי בכל יום הוא
 «ושיף נעימות עוז ותעצומות ללכת מחיל אל חיל לא כן מעשי חנף ומרע. מקשיב על דבר
 שקר . הוא יושב בבהמ׳׳ד ולומד ע״מ שיקראוהו רבי ויחלקו לו כבוד או כוונתו אל הזולת
 מהתאוות משפטו ככל מעשי ועניני עוה״ז . אשר מתחלה יתלהב מאד ללמוד או לעסות
 ובהאריך הזמן תתמעט תורחו ויחמעטו מעשיו וילכו הלוך וחסר עד אשר ברוב הימים יעזוב
 הכל ויתהפך לאין *) וזהו וילכו במועצות . ר׳יל בדרך שהצדיקים ילכו . אבל לא בכוונתם

 . כי
 הערה

 *) פ״ד 0אמר דהע׳׳ה [חהלים אי] אגרי האיש אשל לא הלך בעצת רשעים כו׳ בי אם בתירס ד׳
 חפצו כוי והי׳ כעץ פיזול כוי לא כן הרשעים כי אס כמיץ אבל מדפנו לוח . ומה מאד ראוי
 להמבינן בדבר ההנדל הזה . כי ראוי הוא אך בהיות הדברים שוים בצד מה •בוא א• ויאמר הלא
 ההבדל רב ביניהם . כמי שיאמרו אגשים על אבן הרחיס ההולכת ע״י מים וא׳ הולכת ע״׳ רוח .
 גס כי כזה כן זה . שכיבס טוהניח . מכ׳׳ז זה הולכה ע״י ידם וזו רק ע״י רוח . אבל בין
 מככיט של זהב וכסף ובין רחיס של רוח לא יזדמן לעבות הבדל . וא״כ מה ראה דהע׳׳ה אחר אכר
 סיפר נשבח הצדיק אשר בתירס ד׳ חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה יאמר אח׳׳כ לא כן הרשעים כו׳
יר כי יש הנדל ביניהם . למנ0 הנראה כ׳ ׳סיד המהמר על כנים לנ  מה לו להעריכו אל הצדיק ו
 העושים כנין להד . למשל נמחלת השנה לשר דרך בני לדם להעיז הכל ממלהנץ אמר שמחה
 הורה וישבי ללמוד ויעשו להם קביעות על כמה שיעורים . •ש לשר יתמיד בלמוד כל השנה
 ויוכ יום ייס׳!* איייז בשקידה היותר נפללה . ויש אשי אחר ימים להדים יאבד כל חשק לבבו
. ויקים סערה לדממה . יהע לה בזה . כי מנהיגי האדם הס שנים . הל׳ השכל והבחירה הישרה  והסלהויתו
 שהיא שוקל בפלס ומאזני שכנו לה אשר כאיי לו לעשות . וארר העיון האמת׳ יצדיק צדיק לאמר זה הדרן
 ה ברי• אל האדם ללמוד וללמד עד נא קצו . ואז לדק לפניו יהלך וצדקתו עומדת לעד . והמנהיג השני
 הוא התאוה . והוא מחשב להיע . וידא להד מהקרוא־׳ הנאמר עליהם [ג.ישל• ט׳] בעמקי שאול קרואיה .
 וכמו לשר אין קכע אל **" ביאתן כן אי; קבע אל חליפתן . וכל המעשים הבאים על ידיהם האדם
 ממהר ללביס ולהחליפם . כ׳ מיו© אל יום יתחדשו תאוותיו זה שאמר עליהם לא כן הרשעים כי אם כמוץ
 אשר מדפנו כוח. וגפ כ׳ יעשו מה !הצדיק עישה ויעהוק בחורה הוא אך מסבת שר ריח ננ־ הרע והוא רק
ז אשר הדפנו ריח . כולל נ׳ הזי:נס זמן ביאתם והמקלהם יזמן עזיבהם וחליפמס רוח ההתכוננות ו מ  ל

 סבבה אליהם להתחיל וסננה על הם לעזוב. ומזה משפט הרשעים שלומריס הרנה ואפילו מעט אינם
 עוכיס . כי רוח עברה ואץ כל מאומה . יזה שאמרו נז׳׳ל [בראשית רנה פ׳י-ד] וישנ יעקב מ׳ כתיב
ית כולם יבא ריח יקמ הבל . זה עגיו ואלופיו . ולהמתיק הענין נקיי  בזעקך יצילוך קבול ך זה יעקב . ו
 דמיין ממי שעישה סעודה. שיכלז לקרוא את הקרואים כמה פעמים ע״׳ משרתם שינים עד צויביאו אל
 המשתה . ולייחר שסעודה הוא מצו ה אל המשרתים שיוליכו ליר.ס לביתם בשלום . לא פן התעלולים
 יהרקים הנמצאים שמה כמו שלא שלח להביא אותם י p איני משלח אותם . מ׳ כהנילס פה היא יחזירם
 מפה . זה שאמר על יעקב וביתו . כי נואם ואסיפסס לפה ה״ בטונ עיונם ודעה •שרה אל האהונ
" להל •עקב רי׳ וישב] ואה ע  *עיני ד׳ יה׳ . מ׳ בהביאי הוא יקיימם . וזהו נזעקך יצילוך קבוליך |
נה. יזהו אס כלס ° ישא רוח זה י עשו ואליפיו. הריח נשלם והביאם לקראת יעקב יהמה יקהם נמ: ג  כ

 ישא רוח יקה הבל .



 $עד פרק יד עבודת האלהים עא
 יעקב אבינו ע׳׳ד. כי שש לעצמו עדרים לבר, ייתן ביד בניו (בראשיח לינ"ד.)!ולא שתם
 על צאן לבן. והוא שם עינו ולבו רק על צאן לבן. הג׳ העבד אשר הושש בטובת
 רבו ומשתדל על עבודתו ומתאמץ בה. אבל אם ימצא אופן לעבוד גם את עצמו
 בשותפות עם עבודת רבו שלא יגיע לרבו גזק מזה. הוא משתדל ועושה גם בעבורו.
 אמגם בעבודת האלקיס ית׳ לא תמצא כי אם השגים. עובד ד׳ באמת ובתמים ואינו
 מעלה על דוחו להשוב בעגיגי עצמותו. כי בהגותו בכבוד עליון גורא הוד ית״ש יש לו
 ביטול מציאות ולא השר לו א״כ דבר מה. אשר יגיעהו לחשוב ולדאוג עליו. ומה לו
 'לשתף גם איע בהעבודה אשר \עבוד לאלקיס קדושים הוא העבד המשכיל. ב׳ עבד

 מביש; בל ישעו וכל הפצו למלאית מהםורי עצמו. ולא שעה אל עבודת אלקים'
 רק לטובתו ולתועלתו. על מנת לקבל פרש בעוה״ז או בעוה״ב. הנה אלה הס ב׳ סוגי
 העבודה לשמה ושלא לשמה אבל'השלישי לא תובל למצוא. כי אם הוא עובד עבודת
 ד׳ ומשתף כה גס את עצמו גס את אחרים. בי עי׳׳כ בני אדם יכבדוהו. איהב־ו ישבחוהו.

 ובשם
 שיורי המרות

 כי י אם בשרירות לבם הרע .,למלא עשק תאותס . כמו שהוכיחו "את איוב. ואמרו
 לו (איוב די) הלא יראתך כשליזך כי׳ . לכן ויהיו לאשור ולא לפנים . המשיל את
 השב לאין כמי שהולך לאסור״ . אש־ כךפו לבא אל מקים שיצא משם . לא יגיע אל
. ומה יפה המליץ בזה ידידי הרב מרס סיים ל״ז נ״ ע״ד  מחוז חפצו כמי שהולך לפניו י
 אשל רצה לנסוע אל עיר פלוני . ולא ידע באיזה דרך . וישאל את אהד להגיד לו. ויאמר
 אליו דע ידידי כי בדרך היוצא מן העיר קדמה מזרחה הנה בדרך זה תהיה כל נסיעתך ואס לא
 תפנה ממנו ימין ושמאל רק תלך ישר הלאה הלאה תבוא בטח אל עיר פי כי דרך המלך הוא
 סלול וישר . ויסע בדרך ההוא . ויהי בלילה בא לץ אחד ויהפוך את העגלה וישם את פני
 העגלה י לאחור . וזה לא ידע מאומה. ויהי בבוקר ויאסור את רכבו והוא נוסע על הדרך הישר
 הזה עד כי בא וראה כי הוא בא אל המקים שיצא ממנו . ואל מחוז חפצו לא בא . ויתפלא
 מאד אמרו לו סכל למה לא שמעת לבך כי העגלה נפהפכה , מפנים לאמור . ע״כ נסעת
 לאחור . וזהו וילכו במועצות . אבל היה בשרירות לבם הרע . וגס כי הס על דרך סלולה ויהיו
 לאחור ולא לפנים כי הם נוסעים לאחריהם לא לפניהם . סוף דבר הרשע גם כי גיישה
 לפעמים איזה ענין בתהלהו. מה אח׳׳כ הוא מהמעט והולך עד שלבסוף אין בידו מאומה .
 וזה החסד אפר הקב״ה עושה אל הרבע כי הוא משלם לו בכרו מיל בהתשלהו. כי להמתין כלא
 אח״כ לא יהי׳ בידו מאומה\ולא יהי׳ לאוי לגמול מה. וזנו לא יאשר לשונאו. אין הקב״הפורע
 לרבע ממה שאחריו וזהו ולעולם הבא אין בידו בעד ימה לקבל שבר . משל לטשיר שהיה לו
 חנוני מיוסד שהיה לוקס אצלו החולה בהקפה . נימים רצה.העשיר לקסת ססורה על מלבוש
 והחנוני היי' ייודע כי הקחורה ההיא תבלה במהרה . לא ילה לתת לו השחורה בהקפה . כי
 אמר בלבו טרם יגיע הזמן 'שיוכל למבוע דמיו יהיה המלבוש כבר בלה . וחיך יפיע בעד
 דבר י שאינו כוה מאומה . הנמשל כבר הובן ומעתה דע כי יש ב׳ מיני עונשים א׳ מה שנאמר
 (דברים ייא) ועצר אח הבמים ולא יהיה מטר. והיא קללה הגלוי׳ לעיני כלם . ב׳ מה שנאמר
 (דברים כיס) זרע רב תוציא הםדה כוי כרמים הניע כו׳ זיתים יהיו לך כוי והס קללות
 נסתרות . כי בחחלה נראית ברכה ולבסוף נתהפכה לקללה . והיוינש הוא ממם כמו שנרשה
 החנף . שנאמר קרוב אתה בפיכם ורחוק מכליותיהן היינו כי ע ש״ בלא לכמה . לכן כעונש
 כי נס הארץ סנפה תמת יושביה. (יכעי׳ כ״ד) ובאור מלת החח כמו עין תסת עין ר״ל הארץ
 סנפה החח אשר יושביה סנפו . וזה ענין מאמר מי האיש החכס ויבין את זאת כוי כי העינש
 בא בעבור שעסקם בתורה היה כלא לשמה . כמאמר הנזכר וילכו במועצות בשרירות לבם
 הרע לכן איני על עזבם את תירתי אשר נתתי לפניהם . כי הוא ית׳ מקפיל מאד על כוונה
 כעשיה והלמוד . כמאמר(דברים ר) ואהבת את ד׳ אלקיך בכל'לבנך ובכל נפשך כר .והטעם
 עם מה שידענו ממאמרם זיל (בראשית רבה מיד) וכי מה איכפת להקב״ה אם אתה שוםט מן
 הציאר או אתה הורג מן העורף אלא לא נתנו המצות אלא לצרף בהן אח הבריוח . ויקשה
 איכ מה איכפת להקב״ה אס האדם יעשוק בתורה ובמצות לעבילהו יחי אי יעסוק בת־רה
 ומצות ויכוון בהם לטובתו ולהפקת רצונו . אבל האמת יורה דרכו . כ* כל הנניאיס אשר

 נתחדשו
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 ובשש רב יקראוהו. כסא כבוד ינחילוהו. הנה העובד הזד, רד מאד. ועבודתו אש היא
 עד אבדון תאכל. והיא עובד את בני אדם לא את הבורא ית׳. והחונף הזה הוא יותר
 נריע ויותר שחות מן העובד גלולים . כם׳׳ש ההשיד זיל בחו״ה (פ׳ ל׳ משער יסוד המעשה)
 ואף אמגם כי הוא מכוון גם לעבוד את ד׳ אבל אחר שהוא משתף גם העבודה לב״א
 להתפאר ולהתכבד בעיגיהם הגה הוא כמשתף שם שמיס ודבר אהל. ועילת זה כי כבוד
 ד אין לו ערך וגבול לאמר עד פה תבוא וכבר סיימתי׳ לכולא שבחא דטרא כראוי
 לכבוד אלקיתו. זה אי אפשר. כי הגאוה והגדולה לחי העולמים. ואין עוד מלבדו.
 ומציאית הכבוד אצל חוץ מסנויהוא פחיתות כביכול וחוצץ בכבוד העליון. כי שלמות
 כבודו להמשכו לבדו בשמיפ ממעל ועל הארץ מתחת. כי מלכותו בכלי משלה. ואפ
 ממשלתו מלוא רוחב כל הארץ. ראוי שיהיה מלוא כל הארץ כבודו. כי הוא אחד ואין
. והממשיל לו הוא כיפר באחדותו ית׳. כ׳ מציאות הכח והממשלה  שני להמשיל לו
 אינו כ״א בו יוד. ולכן מציאות הבכור אינו ראוי כ״א לו לבדו. ואצל חוץ ממנו הוא

 פנפ
 שיורי המדות

 נתחלםו בעולם ונמצאו מאין ליש אין מציאותם על לרך מציאות מעשה בשר ודם כי ברי
 בעשותי כל מלאכה וכל כלי . הנה אשר אשר השלים מלאכתו בה . הכלי היא ביל בעלים .
 ויוצאת מתמת יל הנעימ אשר עשה אותה . כי הבונה כאשר יבנה בית. הוא ילך לו אל אשר
 תפאנו רוסו ללכת והבית הוא בית נכון לשבת בו או כל הכלי׳ וכל הספציס אסר נמר המלאכה
 יצאו מתסת יל הבעל מלאכה, והכלי הוא בשלמות ביל הקונה אותה אבל מעשי ידיו של
 הקביה אינס כן בי גס אחר הבריאה ואסר שכבר התהוו ונמצאו עכ״ז אין לבר בעולם ואין
 בריאה בעולם אשר יספיק לו מציאותו אל םיותו וקיומו אבל כל סיותס וכל קיומם של העליוני׳
 ושל התחתונים, כלם תנוייבידס הממציאים כאשר הי׳ נשעה ראשונה בעמנמסדשה מציאותם כמאמ׳
 (נחמי׳ טי) ואתה מסיה אש כולם וכמו שביארו ז״ל בסי הזוהר(נראשי׳ ד״ה נ׳)מאמר (ישעי׳ מיב)
 כה אמר ד׳ בורא שמים ונוטיהס רוקע הארץ וצאצאיה . נותן נשמה לעם עליה הזכיר בכלם
 לשון בינוני . בורא . מקע . טתן. לומר כי בתמידות הוא ית׳ ממשיך אליהם המציאות והקיף
 רגע אחר רגע . (עי׳ מורה נבוכים בס״ט מראשון) לכן כל הנביאים כל חיותם וקיומם בהיותם
 מחוברים בשרשם כי התורה הקרושה היא סבה ושורש אל כל סלקי המציאות . כי לא נבר'
 העולם אלא בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל כוי . ובהיות סבורם בהתורה אז הם
 מחובלים ;אל המשפיע העליון ב״ה עיי• השתלשלות התורה. וכאשר הם נעתקים מן״הםורש
 ונפרדים מן התירה שהיא המחברת הראשונה אל העליון ביה . פרידתן היא מיתתן . כי
 התירה הקדושה כאשר נני אדם מקיימין אותה בכוונה על שאמר ונעשה רצינו . הנה מוקף
 התיר? והמצוה אצלנו מכח המלוה העליון ב׳׳ה . איכ המצוה מחוברת אל המצוה אותה .
 והלומד ומקיים מתובר אל ":"'־'המצוה עיי עשותו אותה ואל הקנייה ע״י כיונתו."•"•'היינו כי
 כל עיקר עבותו המצוה רק נעבור כי הוא ית׳ צוה עליה ומאהבתו את בוראו יתעורר לפשות•
 רצונו . ונזה אנחנו מהונרים ורנוקים נהקנ״ה עיי הממוצע . והיא התורה והענודה . היינו
 המצוה והמציה והמצוה ונזה נשלם הקשר האלקי והחנור המעולה אשר לישראל אל לאביהם
ד ׳'־׳'•׳'ד שבשמים . וכל זה אם לב הלומד וה עושה מצוה לבו חמים בלתי לד :  "־'""'" '
 לבדו. אנל אם כוונתי להשיג ע״י התורה שרירות לנו . הנה. הוא ממש כשני" סומין הולכין
 ופקח מנהיגם . אחד תאחז ידו בהפקה . ואחריו ילך הב׳ וידו אוחזת נהבומא ההולך לפניו
 הנה גם הוא מסיבר אל הפקס .׳ ויוכלו גם םניהס ללכת לבטח לרכס . אבל אם יתר ידו
 יעזוב את מי שלפניו הנה הוא נעתק מן הפקס ינפי־ד ונעזב ממנו . והוא עלול אל כל
 התלאות . זה שאמי ית׳ על עזבס את תורתי אשר נתתי לפניהם . אשר ,זהו עיקר התורה
 ושמירתה לעשות אותה בעבור אשר אני נתתי אותה לפניהם . ושיהיו דביקים בי ובאלקומי •
 והם עזבו הסגילה הזאת . והם עושים אומה מצד שרירות לבס לבל . אשל מיז אמר הכחינ
 נמקים אסל (הובע סי) זנס ישיאל טוב . ונעתק הקשר . לכן. אויב ירדפו. וזהי מאמי
ר קלקולם י ל ל ס  (ישעי׳ אי) עזבו את 7׳ נאצו את קלוש ישראל נזומ אסור . סיפר הכתיב כ
 כ׳ תסלה עזבו את ד׳ למדו את התורה אבל לא לשסד׳ ואס׳׳כ נאצו את קדוש ישראל .משי
 ג;כ ההיסך מן התורה ונזורו אסור ממנה מכל וכל . ומעתה נשיב אל מאמר וכי זאת לסם

 לישראל
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 םגם בכבוד העליון. וזהו שאנו מברכים על מלבים (ברכות נ״ש אי) ברוך שחלק מכבודו
 לכו״ד. אף אשר מלת חלק היא מלה זדה מאד בזה המאמר. כמ״ש החו״ה (שער היסול
׳ סי) לא יתכן להיות חלק למה שאין לו תכלית כיי׳ ולא יתכן להפריש ממה שאין לו  ה

 תכלית חלק כר. אבל אחר אשר שלמותו ית׳ הוא שלילות הכבוד מאחרים. ועתה
 •מציאות הכבוד אצל חוץ ממנו כאלו נאצל מכבודו הלק מה. אחר אשר המציא את
 הכבוד אצלבלעדיו. מה שיש בו תקנה לבריותיו. שאלמלא מוראה איש את רעהו כר.
 לכן עובד עבודת האלקים לא יתואר עבד נאמן כיא כהיותו תמים עם די. שלא לכוון
. כי אסם בלעדו. ואם תמצא בעבודה מהשבת שיתוף. העובד  עבודתו רק אליו ית,
 הזה כבר נקרא שמו בפי החסיר דל בחרה (שער יחול המעשה פ׳ ל׳) הנף ויהיר ומפתה.

א ר ה  שיורי המרות י
 לישלאל שהקלימו נעשה לנשמע כוי. אשר באמת מה היא פליאת המלאכים וכי בעבור שהקדימו
 נעשה לנשמע עוד אין ראוי לענוש אותם על נאצות גדולות אשר משו . הלא כבר ידענו כי
 אין מצוה מכבה עבירה. כאמר׳ דל ולא יקח שוחד שומד של מצות, אבל לדעתי שאלת המלאכים
 הימה על דרך אסר . כי יזנה כבר נאמר (מהליס קכ״ה) כי לא ינומ שבע הרשע על גורל
 הצדיקים למען לא ישלסו הצדיקים בעולתה ידיהם . באור זה דע כי כמו אשר האש וסמים
 לא יחקרבו אחד אל אמד כיא עיי ממוצע . שיהיה הוא משותף משניהם . היינו הקדרה
 העומלמ על האש ומלאה מיס . כן מספמ כל 3׳ הפכיות לא יסקלנו זה אל זה אס לא ע׳׳י
 ממוצע , היינו לבל המשותף משניהם . ואיכ אם תלאה צדיק גמור ולבסוף נעשה רשע .
 ויקשה איך שלטה שבע הרשע על גולל הצדיק. ובע״כ שהיה ממוצע ביניהם . שהי׳ עושה
 מעשה הצלקה מצל שרירות לבו הלע . והיה משתף את המוב ואמ הלע בישל. וא״כ מחחלה
 נעמק .מעבודת לשמה אל שלא לשמה . ולאח׳׳כ הוא נעתק מן הרע המשותף עם הטוב .
 אל רק רע . וזה שאמרו מלאכי השרת וכי זאת,להם לישראל שהקדימו נעשה לנשמע כשואל
 ומתפלא איככה נתםנר הרע אל אותן אשר היו כלס קדושים והקדימו נעשה לנשלנע. השיב
 הקביס אין זה פלא . כי היה ממוצע ביניהם . ענודה שלא לשמה . ולכן אמר על אותן
 שהיה עבוימס שלא לשמה השר המצנפת והרם העטרה כי4זאת לא זאת. כלומר העבודה אינה
 עבודה באממ . והמצוה אינה מצוה וזהו שם המואר אל העובד החונף . כי היא עבודה ואיני
 ענודה , וזהו זאת לא זאמ , וזהו מאמר (ישעיה א,) איכה הימה לזונה קריה נאמנה כוי .
 ומתפלא איככה נעתק הדנר מהיפך אל היפך . ע״ז השינ ואמר כספך היה לסיגים סנאך
 מהול נמים. היא מליצה על ענודת שלא לשמה היפך ממה שהמליץ על הצדיק (משלי יו׳׳ד)
 קסף נבסר לסון צדיק « אמר ט ההיפך כספך היה לסיגים סבאך מהול במים על יינה של
 חורה וכן נעתקו מהשלוה הגלולה ימהצלסה נפלאה אל ירידה נפלאה כמאמר ותרד פלאים •
 ג״כ ע״י ממוצע,כי נם בעולם יושבים במקומם היו כבר נכנעי׳ תסת ממשלת מלך בבל וזהו שאלת
 מאער(איכה אי) איכה ישבה• בלל העיר. השיב ואמר הן גם בעולה רבתי עם הימה כאלמנה.ומבאל
 ואומ׳ הלא רבתי בגרם שרתי במלינות הימה למס והיו נכנע״ גס טרס גלו ממנה.והיו למס עובד.
ה אשר שאלו אח בלוך לאמל (ילמי׳ ליו) הגל נא לנו איך כחבח אח כל הלבריס האלה " 
 מפיו כר . כי בקשו לדעה את הלברים האלה נאמרו בשפתיו . א.י שנחנה לו כך מן השמים
 כי אס נתנס׳זכך מן השמים כנס היא כמו כל לבלי הנביאים המתנבאים מפי ל׳ ית׳ jשאין
 הבדל בדברים בין עבל לעתיל . לא כן אס אמר בפיו . ואין ביכלתו לומר איכה ישבה בלל
 אם לא בראותו שכבר נגמר הדבר . וא״כ גם כי אצלנו היתה ההתחלה משעה שנסרגה אבל
 אצל הקג׳׳ה היתה ההמשלה מעת אשר ראה עושקים בתודה שלא לשמה . וכבר נעתקו
 מהעבודה לשמה כבר היתה סרבה . ע׳׳ד שנאמר (דברים בי) כאס הסלותי תת לפניך כר הסל
 רש כר , וביארו זיל (דברים רבה א׳) כי ראה השרים כפותים . כן היה בעת הסורק זה
 שאמרו סדל בפתיסחא לאיכה רבתי בדיה משא גי סדון) ויקרא ד׳ אלקים צבאות ביום ההוא
 לבכי ולמספד כו׳ (ישעי' כ״ב) זה שאמר הכתוב (תהלים מ״נ) אלה אזכרה ואשפכה עלי נססי
 כוי אמרה כנסת ישראל לפני הקבי׳ה שממה עלי נפשי כשאני עובכמ על ביחך כיי. וליל כי
 טונה מאמל ויקלא לי אלקים צבאות ביום ההוא רומז על זמן הקולם וזהו אלה אזכרה

 ואשפכה
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 והוא הגדול אשר במדד העולפ . כי הוא עובד את אתרים ובפיו ימלל כמתפלל. הוא
 הונףא״ע ואת&הרים־י־״ומהשר כבוד שטים.?ולבן הפליגו חכמיגו דל ואמרו על העובד
 שלא!לשמה גוה לו שלא בא לעולם (ברכות י׳׳ז א׳) והעובדים השלמים השמחים
 בעבודתם וששים במשמרתם. עושים באימה רצון קוניהם . וכל מגמת פניהם אל מה
 שמסיק רצון אדוניהם. ועבודתפ עיבה להפ עד בי תמתיק בפיהם יותר מנופת צוף וכל
 טעם הם לא יעלו על רוחם לעבוד ע״מ לקבל פרס לא ע״מ לקבל בע־ה״ז ולא ע־מ לקבל
 בעוהיב. רק כמו שחורו לנו הדל (נדלים כ״ב) עשר. דברים לשם פעלם וסיף הכבוד
 לבוא. והאלקיפ ברחמיו ישימנו מן העוברים. השלטים לטהר לבנו לעברו באמת ובתמים

 ועינינו תחזינה ארמון על משפטו בנר כמו רמים. אמן:

 שיורי המתת
 ואשפכה עלי נפשי . ולכן שאלו לסכינים ולנביאי׳ ולא מצאו מענה להשיב על מה אבלה הארץ
 כי הס רצו לומר אשל מעת עצלו ע״ג נהייתה זאת . והקב׳׳ה אמר על עזים את תורתי אשל
 נתתי לפניהם . כלומל כי התחילו לעגיל עבודתם שלא לשמה . וכמו שנתבאר . וזאת לא נגלה
 כ״א לפניו ית׳ הצופה נסתרות ויולע חעלומות . והלמיון בזה לרופא מומחה לאה את אסל
 אשר בעיני הבריות היה נראה בריא וחזק . אבל הוא בחכמתו והשגתו ראה כי מיתתו קרובה
 לימים מת פתאום . והיו הבריוח מחפלחי׳ מאל. שחק עליהם הרופא ואמר הלא זה כמה
 אמרתי עליו שהוא מת. הנמשל הסכמים והנביאים היו מתפצאי׳ מאין השיגה שבע הרשע שלעס
 לשלוכי בישראל. כענין שהתשלאו איכה היתה לזונה קלי' נאמנה. והמלאכים התפלאו זאת להם
 ליש־אל שהקלימו נעשה לנשמע . והקב״ה השיב כי כבר היו שרבים ושוממים משעה שהיה

 ענין עבולתם עי׳ד השיתוף . וזהו ויקרא ל׳ צבאות ביום ההוא כוי :
 ובגמרא (ע״ז ה׳ אי) ולא נתן ד׳ לכם לב ללעת ועיניס לראות . בשעה שאמר
 הקב׳׳: לישראל מי יתן והיה ליבם זה להם ליראה אותי כר היה להם לומר אתה תן .
 ובהשקפה ראשונה הדבר כמו זר . כי כבר מוחלט הכל בילי שמים חוץ מיראת שמים . אמנם
 כבר נתבאר באה״י ח״א מאמר (תהליס קי״ט) חלקי ד׳ אמרתי לשמור דבריך . חליתי פניך
 כו׳. כי דוד הע׳׳ה היה כל תפלותיו על יראת ל׳ וש־וירת התורה והמצות יען כי הבחירה בלב
 קודמת אל התפלה . כי בטוב לב* בתר להתפלל ולבקש על המצות . ואז גס כי 7 יעזור אל
 הבא לטהר עכ״ז טהרתו נקראת על שמו. כי הוא המבקש והמחפש . והשיג המבוקש . וזהו
 חלקי די רק מה כאשר אמרתי לשמור דבריך . שאמרתי ובקשתי וחליתי פניך ומעתה יפה
\ משל לחתן בא אל בית חוחנו הגביר לזון על ן  הוכיחם מש: ע״ה היה לכם לומר אתה ת
 שלחנו . והיה מאכיל אוחו מאכלים טובים כמשפט אהבה חדשה . אמר החתן מי יתן והיה
 שיתן ני חותני עתה מזונות על כל ימי המשך שהבטיח כי כעת הוא אוהב אותי נשלמות .
 וכאשר יארכו הימיס אולי מגמל נפשו בי . ויבקש את פני חוחנו שישלם לו עתה בעד
 מזונות בפד כל ימי משך ההתתייבית . הנמשל . המתפלל בלב שלם על התורה ועל העבודה
 והקניה עוזר לו להשלים עבודתו . הנה בחירתו הטובה אשר בשעה ראשינה עמדה לו שתהיי
 עבודתו בכל מכך ימי חייו נחשי: על שמו ממש דומה אל המשל כי שילם לעצמו בזו הבעה
 גתפ־לתו על כל הימיס . וזכו מאמיו ית׳ מי יתן והיה לבבס זה להם להספיק ולהשלים להם
 יראה על כל ;ימים. כי עתה אני חביב בעיניהם ואהוב מאד . והכדאי שישלמו עתה עבודתם
 אשר עליהם בכל מטך ימי חייהם כי כאשר יארכו הימים תקל העבודה בעיניהם . והם לא
 הבינו את זאת ולא ידעו איכות המצילות שיוכל אדס לשלס בכעה אחת את העבודה אשר עלי
 בכל מסך ימי חייו י ושעה אחת הספיק להס לעולם . לזה אמר היה לכס לומר אתה תן •
 ותהיה עבודתכם משורה בידידי נעבדה ולשמלה. ועל שמכם היתה נקראה. עתה אתה ד׳ היי
 עוזר לנו וטהר לבבנו לעבדך"באיוס לשב־ע נעימות את פניך . לשעוס בשמחת גויך •

 להתהלל עם נחלתך . אמן :



 שער הבטחון
 אחר שנתבאר ענין עבודת האלקים. ראיתי כי ט־ב וישר להסמיך אליו
 שער הבטחון. כי אך עם התנאי הזה יהיה בידו להשלים חובתו בדבר
 העבודה. כי אם יחסר לו הבטחון באלקים ית׳ וישים הנברא מעוזו. ויבטח
 בנדיבים בבני אדם. אז איך יעבוד את ר ית׳ עבורה תמה ושלטה אחר
 אשר לא מפר את עצמו בגופו ונפשו ומאודו אל הבורא ית׳. אבל הוא
 גמסר ביר מי שהוא בוטח עליו. ויהיה כאותם שגאמר בהם (הסלים ק״ו)
 וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. וכבר גאמר (תהלים ל׳0
 והבוטח בד׳ הסד יסובבנו. הוא לא יקוד, לאיש ולא ייחל לבן אדם.
 כמאמר(שם מי) אשדי הגבר אשר שם ד׳ מבטחו ולא סנה אל רהבים ושטי
 כזב. ונאמד(שם קל״א) אם לא שרתי ודוממתי גסש׳ כגמול עלי אמו כגמול
 עלי נפשי. ונאמר (ירמיה י״ז) ארור הגבר אשר יבטח בארם ושם בשר
 זרועו כר. ברוך הגבר אשר יבטח בדי והיה ד׳ מבטחו, וכמה נשתבחו
 אבותינו בזה. כמאמר (ירמיה ב׳) זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך
 לבתך אחרי במדבר כר. ע״כ ראוי לבאר בענין הבטחון מהותו וענינו-.• ומה

 הם הטססידים הבטחון. ולכמה הלקים הם מתחלקים 1

 פרק ראשון
 דע כי במו כל גברא ראשית מציאותו היה מאין ליש. כן גם עתה קיוטו ומשך זמן
 הווייתו גמשך אליו מאת המהווה ההוויות ב״ה. כמאמר (נסמיה טי) ואתה מחיי את
 כלם. ואם המהווה ית׳ יעצור ידו לבלתי תת שפעתו הנדיבה רגע. יהיו הכל כאין.
 כפיש הרב המורה דל (בס״ט מראשון) כי הוא הבורא והפועל והמקיים והממשיך

׳ המתת w 
. דע כי ך  הוא• שאמר המשיל ע״ס (תסליס ט־ז) מכחס לדוד שממי אל כי מסיתי 3
 כמו שנתבאר בעניני הגוף שיש לו מלבושים ותכשיטים. המלבושים המס מוכרחים אצלו שלא
 יספיק לו בלעלם להגן עליו מן הקול והחום ולכסות בשר עמה. והתכשיט״ הם אשר אפשר
 בלעדם. אבל הס תפארת ללובשיהם. כמאמר (משלי ל׳׳א) עוז והדר לבושה .כן גס אל הנפש
 יש לה מלבושים. כמאמר (איוב כ״ט) צדק לבשחי וילבישני. והס מצות עשה וליה אשר א׳־א
 לחיות בלעדם. ויש אשר חדל קראו אוחס מדח חסידוח. אשר בלעדם לא נקראהו רשע.
 אבל הנזהר בהם יתואר מהחסד עם קונו. כמאמר המדרש (ויקרא רבה כ״ז) מי הקדימני
 ואשלם נתתי לך בית עשית בו מזוזה אלא זה רווק הדר במדינה ואין לו בניס ונותן שכר למול
 בעל- אחרים. כן הדבר במדח הבטחון. אם אישי דל וחלוש שם בטחונו בהקב׳״ה. הנה הוא
 ענין מחריב אצלו כי אין לו דרך אשר. כעאמל כהושע י״ד) אשר בך ירוחס יתום. לא כן
 אס איש גבור חיל תקיף ואמיץ כח לא יבטח בגבורתו. אבל ישים כל מבטחו בו יה׳. הנס
 תכשען הוא לו. כמאמר (ברכות ט״ז ב׳) רבי בתר צלותי׳ הוה אמר יהי רצון שהצילני מעזי
ף ואע״ג לקיימו קצוצי עלי׳ דרבי. כש״כ דוד המלך אשר לו הממשלה בכל אשר האוה  פנים כ
 נפשו. כמאמר(חהלים י׳׳ח) בני נכל יכחשו לי. ולא בטח •בגנורחו כיא בבולאו יה׳ יפה אמר

 מכתם ללול המכני אל כי חסיתי בך. והבן :
19 MIDAT 
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 המציאות כר. ואם יצוייר שלא ימלא מחסורם רגע. יהיו כעלה גדף. כגנה אשד מים
 אין לה. כמו שהבורא ית׳ שלם בתכלית השלמות איגו צריך אל דבר אשר ישליטהו.
 כן הנבראים מידו הנדיבה חסרים בתכלית החסרון עד אשר אין רגע שיוכלו להתקיים
 מבלעדי עזר ושסע מאת המקיים אותם. והשסע הזאת יש בעגיגה כמה סוגים. יש
 אשר בלעדה אין מציאות אל שום גברא גם רנע. והיא חיי הנפש. כט״ש בססר הזוהר
 (כראשית ר״ה 3׳) על מאמר (ישעיה מ״ב) ניתן גשמה לעם עליה כר. לא אמר גתן רק
 נותן בהווה. ויש מה שהוא להחזיק החיים. המאכלים והמשקים. אשר בלעדם יוכל

 הגברא להתקיים עתים ידועים ואולי גם ימים ידועים. אבל אח״כ יכוף עליו טבע
 הרכבתו לאכול לשבעה להשלים מה שניתך ממגו. ויש אשר בלעדס יחיה אבל לא
 בריוח. כמו הבגדים המגינים מן הקור והחום. ומהם להיות חיי התענוג. והם לבושי שני
 ועדגיס ותכשיטין וכדומה מתעגוגות בגי אדם. וכל הדברים גמצאים הם בכלל העולם י
 כמו התבואה והזולת מההשפעות אל כלל העולם היא באה. אבל יש סרטי בגי אדם
 שיחסר להפ ההשפעה זאת. לא בהשפעת החיים אשר בלם ישתוו בה. והוא כסי אשר
 גזר עליהם הבורא ית׳. ומי אשר ברא הנבראים הוא עצמו משגיח עליהם השגחה
 סרטיית על כל ברי׳ מדעתו ושלא מדעתו הוא זן ומסרנס ומכלכל מן הראם הנורא ער
 רמש הדק. ומזמין לכל חי חלקו הראוי לו לפי העת והזמן ככל חקותיו וכטשפטו

:  יעשה לו

 פרק שני
 1זנברא והמחודש כאשר יתבונן על עצם מציאותו שלא מדעתו ובקשתו. כ״א מחפר
 הבורא המחדש בטובו וממציא מציאות הנבראים והווייתם וקיומם. למען
 יכירו גדולתו וחסדי ד׳ כי לא תמנו. ראוי אליו לבטוח בד׳ ולהתייאש מהעלות על לב
 דאגת קיומו. כטו שלא ידע טרפ היה שיהיה במציאות. ושיהיה מאין יש . כן גפ עתה
 חדול יחדול ולא יעלה ולא יבוא על רעיוגיו לדאוג על הדברים הממשיכים קיומו. כי
 באין ספק הממציאו יקיימו(א) אבל אחר אשר געטר האדם מכל צבאות הבריאה שיהי׳
 בעל בחירה אשר בבחירתו הטובה יטה אליו חן וחסד הבורא ית׳. מהצורך אליו

 להתראות
 שיורי המיות

 (א) ומה יקר בזה ירש בספר אהל יעקב על סדר ויקרא בנאור מאמר (ויקרא כיה)
 וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית כוי. וצויתי את ברכתי לכס בשנה הששית כוי. אשר בהשקפה
 הראשונה ן לא ילענו מלוע כתבה התורה וכי תאמרו מה נאכל. הלא אס לא יכתוב רק מאמר
 ולויתי את ברכתי לכם בשנה הששית שוב לא יהי׳ להם דאגה ולא יאמרו עוד מה נאכל. אבל
 דע כי הברכות מאת ד׳ ית׳ יזדמנו על כמה פנים. או שהקב״ה שולח ברכה על פני השדה .
 כי הולידה והצמיחה עשר ידות על הראוי להצמיח. או שהקב׳ה שולח ברכה בגורן. או
 במשארומ ונתנור . או ברכה במעיו. והיותר משובחת היא הברכה במעיו. כי כל הברכוח
 כמו שיש רבוי בתבואות כן יהיה רבוי בהעבודה. כמו לקצור הרבה ולאסוף הרבה ולדוש
 ולטחון הרבה. אבל הברכה במעיו עלי׳ נאמל (משלי יוי׳ל) בלכת ל׳ היא תעשיל ולא יוסיף
 עצב עמה. שלא יהיה שים יגיע: עס הבלכה. כי המלאכה תהיה מעוטה ובעעי׳ נתבלך שאכל
 קמעה כר. והתחלפות סוגי הברכות האלה כפי התחלפות מדליגות הבטחון ואמונת האלם כי
 כפי בטחונו של אדם כך תהיה תשועתו. עד שעי״ז אמרו (ברכוש ל׳׳ה בי) הרבה עשו כל׳
 שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. עוד אמרו(שם ל״ב ב׳) ארבעה צריכים חיזוק. וא׳ מהם
 בטחון. כמאמר (תהלים כ׳׳ז) קוה אל ד׳ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד. ומעתה אם הי׳ בטחונם
 סזק״עד שלא יעלה על לבם לשאול מה נאכל בשנה השביעית הי׳ הקב׳׳ה נותן המעולה שבברכומ•
 אבל הבלתי מאמין אבל ישממ רק כאשר עיניו תראינה ברכת ד׳ אשר אתו. ומתעצב אם איני
 רואה. אם ימתין ד׳ עד שיתברך במעיו הלא בתוך כך ירבה דאגתו. כי לא אמון בו. לזאיז
 יתן לו הקבי׳ה ברכה בשדה אשר עיניו תראינה וחחזינה. וזהו המשך המאמר ועשיתם אח
 מקומי ואת משפטי תשמרו כר וישנתם על הארץ לבטח. ולא יקשה בעיניכם מה תאכלו כוי
 כי חשיגו המעולה שבברכות. ונתנה הארץ פייה ואכלתם לשובע. כל זה אם יהיה לבבכם

 שלם
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 להתראות לפני בוראו במעשים טובים ונכוחים. אשר יעלו לרצון לפני ד׳ וישפיע לו
. אבל אם ימדוד בד׳ ויקניטנו במעשיו  שפע הברכה וחיים וכל טוב לא יחסר לו
 הרעים והחטאים אז יחיה אף ד׳ וקנאתו באיש ההוא וימנע ממנו הברכה והטוכ.
 כמאמר(דבלים י״א) ראה אנכי נותן לסניכס היום ברבה וקללה את הברכה אשר תשמעו
 כוי והקללה אם לא תשמעו כו׳(ב). ולכן ראוי אל האדם להתאמץ בכל עוז לעבודת האלקים
 למצוא חן בעיניו יתי. ושיהיו עינינו תלויות וםיחלות אל ד׳ כעיני עבדים אל יד אדוניהם

 כעיני
 שיורי המתת

 שלם ולא תאמרו כל מאומה. אכן אם יקסן בטסוניכם בד׳ עד אשר תשאלו ותאמרו מהןנאכל
 אז לא תזכו אל הברכה היקרה הזאת. אבל וצייתי את ברכתי לכם בשדה. ועשת את התבואה כוי

 להשביע עיניכם . ותתרבה עבודתכם ויגיעכס :
 (ב) ודע כי רבותינו ז״ל חיילו אותנו ואמרו סייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא
 מברך על העונה. א׳׳ר אחא מאי קרא (ברכוה ס׳ בי) חסד ומשמע אשירה אם חשד אתה
 עושה עמי אשירה בין כך ובין כך לך ד׳ אזמרה (כן הגי׳ במדרש ויקרא כבה כ״ד) ר׳ שמואל
 בר נחמיני אמר מהכא בדי אהלל דבר באלקים אהלל דבר . ר׳ הנחום אמר מהכא כוס
 ישועומ אשא ובשם ד׳ אקרא . צרה ויגון אמצא ובשם די אקרא . ורבנן אמרי מהכא ד׳ נתן
 ודי לקח . וראוי להחעורר בכוונה כל אחד בחלופי המאמרים אשר הביאו . והקרוב לומד כי
 כל אחד המציא טעם אחר על חיוב קבלה היסורין באהבה . ונבאר דבר דבר על אופניו .
 הנה לי אחא הביא מא&נר חסד ומשפט אשירה ט׳ . באור זה דע כי כבר אמור עם הספר
 קול יעקב באור מאמר (שיר זי) מה יפימ ומה נעמת אהבה בתענוגים . לאמר כי מדומ
 הקב״ה אינם במדות ברד . כי מדת בי״ד אס •אחד אוהב את רעהו . הנאהב אינו מששעשע
 באהבת אוהנו כ׳׳א בפעולות הנמשכות והתולדות היוצאות מן האהבה . שישןג ממנו טובות
 ומתנות . לא כן אס הנאהב יודע שלא ישיגנו מאת האוהב שים טובה לא גידולה ולא קטנה
 אז לא ישמח באהבתו אותו כל מאומה. וכן אם יראה האדון בעבדו שהוא אוהב אותו לא
 כעבד רק כבן האוהב את אביו . אבל לא יעשה מלאכתו . לא ישנחהו האדון על אהבהו . כי
 מה חפצו באהבתו אס אין לה תולדות . ולא יצא לו שום פעולה טובה מאהבתו. אבל האוהב
 את הבורא ית׳ הקביה יסשבה לטוב. והיא לבד מצוה מן המצות היקרות . כמאמר (דברי׳ וי)
 ואהבת את ד׳ אלקיך כוי . וכן אהבת הקב׳׳ה אותנו מתוקה וערבה עלינו מבלעדי שום תולדה
 יצמח מזה . כמאמר (שיר אי) כי טובים דודיך מיין. וזה מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגי׳
 האהבה בעצמה היא נותנות עונג נפלא. ומעתה התבונן כי אס הקב״ה משפיע טובה לאיש
 בער . לא ישתעשע כ״א נהטובה המושגת אליו . אבל הסכם האמתי הוא יפליג בשמשה וגיל
 וישתעשע מס האהבה אשר הטובה נמשכת מסבתה יומר ממה שישתעשע עס הטוגה . כמו
 שרמזנו במיא מחבורינו במאמר (ירמי׳ טי) אל יחהלל סכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו
 אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל והשכל וידוע אומי כי אני ד׳
 עושה הסד כוי . כ״ל כי יש הבדל בין המוצא מציאה ומגביה חפץ מן האדמה ובין המשיג
 חפץ במחנה מאדם גדול . כי המגביה הספץ מן האדמה הוא לא ישמס רק עס הספץ. כפי
 שויו . אס שחי כסף או עשרים כשף ויושר. אכן אוחו שהחפץ בא לו במחנה מאח אדם גדול
 הוא לא ישמח עם החפץ . אבל ישמח עם הנותן . אשר עס גודל השנו הוא חפץ ביקרו.
 זה שוה אצלו עד אין ערך ועד אין הכליה. זה שהעיר אוחנו המאמר אל יחהלל סכם בשכמחו
 כוי עשיר נטשרו . לשמוח רק עס החפץ. כי אס בזאת יתהלל המחהלל השכל וידוע אותי
 כי אני ד׳ עושה חסד כר . ר״ל להשכיל לדעה אוחי ואח גודל אלקוחי ואני הוא העושה עמך
 חסל . זה צריך להיות ששונך ושמסתך . והנימ נזה אס לפעמים יעשה הקנ׳׳ה כפי מדהיד
 ומייסר את הצדיק . אשל בל זה היא משבת אהבתו את הצדיק . כמאמל (משלי גי) כי אח
 אשר יאהב ד׳ יוכימ . אין מקיש אל המקבל היסורין שישתנו פניו ושלא יקבלם בשמחה . אסר
 אשר מקור השמחה לא נשמנה . והיא האהבה מאת ד׳ אליו. וזהו מסד ומשפט אשירה ,
 ר־ל אס יעשה הקביה משפט מצד המסד שלו עליו. אשירה . ומ׳׳ש חסד ומשפט הוא״ו הוא ואיו
«ו מאמרו  הנוספת . ויש בזה רביס במקרא ולכן לא אמרו זמדלש אס משפט אמה עושה כ
 החלה אס חסל אתה עושה עמי. להולומ שאינו מלגל מפנינים נפרדים זה מזה . כי אס

 הססל



 שער פיק כ הבטחון
 כעיני שפחה אל יד גבירתה. ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא ונגרע מהדבדים
 הממציאים והממשיביפ קיומנו בעולם זה. ונהדף ממצבנו ח״ו. ושיהיה מוסכפ בלבבנו
 שלא יבוא עזרתנו מבלעדי ד. כי מי הוא בעל יכולת לקיימנו להמשיך מציאותנו. כי
 הוא אחד ואין שני. כי כמו אשר אנהנו נבראים מאין ועומדים וחיים וקיימים מגזירתו
 וחפצו ית׳ והשגחתו הגפלאה. ומבלעדי השגחתו אין מציאות אל כל נמצא. כן כל מי

 שיעלה
 שיורי המרות

 הססל והמשפט שניהם ענין אחל . ואצל הקב״ה הוא מסל ואצל המקבל הוא לין ומשפנו.
 לכן יחויי3 לקבלו 3שמחה . ר׳ שמואל 3ר נחמיני הוסיף ענין אחר אשר בעבורו ראוי לני־ך
 על הרעה ולקבלה כשמחה כמו הטובה . והביא מאמר 3ל׳ אהלל ל3ר 3אלקים אהלל ל3ר •
 משל אחד בא לבית אכסני׳ וישלם שמה בעד מאכל כשר שישלחו לו משם אל מקום פ׳ •
 ואחיכ שלחו לו ירק ולא בשר . הנה לא נעשה רצון הקונה הזה כל מאומה כי רצונו היה
 לאכול בשר. והס בשנותם את דבריו לא נעשתה כוונתו . אמנם אם אחד בא אל חנות
 גדולה ואמר אל הסוחר שיכין בעבורו בכל יום מין סחורה יקרה של מכי. והוא\סבב בעיל
 למכור לאחדים להרויח פרנסתו . פעס בא אליו ונתן לו סחורה של צמר גפן והלך ומכר את
 זאת והרויח בזה כרצינו וחפצו. הנה גס כי הסוחר שינה בו עכ״ז אליו אין שוס נ״מ בזה . אחר
 כי נתמלא כוונתו והרויח בזה כמו בזה . הנמשל החפץ בטוב העוה״ז למען יתעדן בעוה״ז .
 איכ אם הקב״ה משפיע לו ישורין הנה הגיע לו נגע תחת עונג . וצער תחת ריוח אשר רצה .
 לא כן הצדיקים באשר יבקשו הס טובה אין כוונתם רק למען יגיעו על ידה לשלמות עבודתם
 לאור באור פני מלך חיים . א׳׳כ גם אס הקב״ה ישלפ עליהם יסורין והס עומדים בנסיון
 יגיעו ג״כ עי׳יז לרב טוב הצפון ובין כך ונין כך נתמלא סאת מבוקשם. וזהו בד׳ אהלל דבר . על
 דבר הפעולה הנמשכת מהטובה . ובאלקים ג״כ אהלל דבר . על הפעולה הנמשכת מהדין .
 ופעולות שניהם הלא אחת היא ע״כ אמרתי בין כך ובין כך אהלצדבר . על הטובה שיגיעני
 מזה . הוא שיזמר הנביא ע״ה (ישעי׳ ס״א) שוש אשיש בד׳ תגל נפי באלקי , גם מאמר
 המדרש (שמות רבה ג׳) והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו (מלבים א׳ כ׳) מהו כל
 מחמד עיניך דבר שהוא חמדה מחוך חמדה זו המורה שנאמר (חהלים י״ט) הנחמדים מזהב
 ומפז רב ומאמר חמדה מתוך חמדה אין לו באור (עי׳ אהל יעקב פ׳ ממות) והני־אה כי שהע׳׳ה
 אחר כל ההבלים אשר חשב השלים ואמר (קהלת י״נ) הוף דבר הכל נשמע את האלקים
 ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם . ההוראה מדבריו כי בא להחנצל על מה שאמר הכל
 הבל היפך ממה שנאמר (בראשית א׳) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד .
 ובמדרש בוראן משבחן מי מגנן . לזה אמר כי כל חפצי העולם הם ככלי אומנות ביד האומן
 כי בהיוחו בטל ממלאכתו כל כליו לריק . אבל אם יעסוק במלאכתו באמונה . כל הכלים
 נצרכים מאד וראויי׳ להמצא אצלו בכל טח . כן כל הכלי העו״הז יאויי׳ לאהוב נעבור כי בהם
 נעבוד אח ד׳ יה׳ . ואין לך דבר שלא יסבב לאדם כח ועוז לעבודה שמיס . אשי־ ע׳׳כ
 הצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם . לא חייו מצד תאות הגוף למלאות מאותו אוהבים את
 חפצי העוה׳׳ז . כ״א בעבור כי עמהם ישלימו עבודת מלכם בקודש . ועל ידיהם יעשו נ״ר
 ליוצרם . לכן יפה המליצו ז״ל על התורה שהיא חמדה מהוך חמדה . היינו מה שהצדיקים
 חומדים חפצי העוה״ז אין עצמיות החמדה אל חפצי העוה׳׳ז בעבור עצמותם . רק התורה
 היקרה היא החמדה הריייתית אצליהס . והיא הסיב אליהם לאהוב את העוה״ז . אבל לא
 יחמדו אוחס יעבור עצמותה . כי המה מהבל יסד . רק בעבור היותם עילות ישבות להשיג
 החמדה האמתית . וזהו חמדה מתיך(כל הוגי) חמדה . וזהו שהוכיחו ז״ל שנאמר הנחמדים
 מזהב ומפז רנ . ר״ל מה שינחרו בזהב ופז רב אין הזהב ופז רב הנחמדים . ואין חשיבותם
 בעבור יקר עצמותם. רק התורה והמלות המה הנחמדים מן שקידתם בהשנת הזהב ופז רב •
 ואולי זהו הרצון במאמר (דברים ו׳) ואהבת את ד׳ אלקיך בכל לבבך . כמו (משלי ג׳) בכל
 דרכיך דעהו . ר״ל בתוך חפצי לבבך ובתוך אהבתך אותם יהיה המרכז האמתי אהבת ד־ יהי
 ובזולת זה לא 'יצלח סיס עסק. והמופת עיז הוא מה שאמרנו. כי האוהב את העוה׳׳ז
. כי הוא היפך רצונו . אנל ו  בעבור ערבוחו בעצמותו . אז אס יבואו עליו יסורין ימאס 3
 הצדיקים עילה אהבחס אח העוה׳׳ז בעבור היוחו סבה להדריכם דרך ישרה להגיע למחוז

 חפצם



־ פרק ב זהבטחון עה  שער י
 שיעלה על לבנו. הלא מציאותם אינו מיכלתם. כ״א מיכולת הממציא הדחוס העושה
 חסד וחותך חיים לכל חי. לכן אין לבטוח בנברא שהוא נברא ומחודש כמוהו. כ»א
 לשום בטחונו בהמטציאו בטובו וחסדו. ולהתאמץ בעבודתו. למען ימצא חן בעיניו
 להטיות אליו חסד. כמאמר (הסלים ל״ז) בטח בדי ועשה טוב. אבל גם כי הדברים
 פשוטים ועל נקלה יתעורר האדם עליהם מעצמו כי ביד הארס הוא להמשיך על עצמו
 חוט של חסד. למצוא חן בעיגי די. כמאמר (דניאל הי) ולאלהא די נשטתך בידי׳ וכל

 ארחתך
 שיורי המרות 1

 חפצם . לכן גם בבוא עליהם יסוריס המועילים להדריכם בארחות יושר ישמחו גם בהם
 כמו בהטןנות . וכשם שיברכי על הטובה כך יברכו יעל הרעה . כי כמו אשר הטובה מוצלחח
 להשלים חפצך כן היסוריס מוצלחים יותר ויותר . (חהלים קי״ט) ממשפטיך לא סרתי .
 ר״ל״מסבת משפטיך החחזקחי לבלתי סור מן^המצוה . וזהו כי אתה הורתני. עם המשפטים
 האלה^אתה מורה חטאים בדרך. וזהו שוש. לשמוח . אשיש רק בדי . לא שאני משמח עם
 הטובה רק עם כבודו ית׳ זה הוא אצלי ראש שמחתי כמאמר (תהלים ע״ג) ואני קרנת
 אלקיס לי טוב. ולכן חגל נפשי גס באלקי . כאמרו חסד ומשפט אשירה בפוה . כי גס
 בטוגה רק לך ד׳ אזמרה . לא בעבור ערבות הטובה . ר/חנשוס אמר מהכא כוס ישועות אשא
 ובשם ד׳ אקרא . צרה ויגון אמצא ובשם די אקרא הואיע״ה ביאר לנו טעם אסר על סיוב
 סברכס על הרעה כמו על הטיבה והוא ע׳׳ל מאמר(דבריס למ״ד) ראה נתתי לפניך היום את
 החיים ואח הטוב כוי ובחרת בסייס . ולמס לא אמר ובסרת בסיים ובטוב כמו שסתסיל המאמ׳
 אבל יורה בזה דעת את האדם לאמר גם כי הטוב ראוי לאדם לחפוץ בו . כמאמר (הה לים
 ל״ד) מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראוח טוב. עכ״ז יש הבדל גדול בין חיים לטוב . כי
 החיים ראוי לאדם לפרוט לפני ד׳ ולבקש ולומר חן לי חיים . אבל הטוב גם כי ע״ד כלל
 ראוי לבקש עליו מאת הטוב . והמטיב יחי . לאמר לנון העולמים זכרני לטיבה . אבל לא
 שיפרוט, לפני די ית׳ לבקש טובה מיוחדת. לאמר הן לי עושר או דבר מיוחד מקניני העוה״ז.
 יען כי אין האדם יודע במהות הטובה אם תהיה לטובתו. כמו שתראה הבדל עצום בתפלת
 שהע״ה בין העם הנבחר ובין עמי הארצוח כי על העם הנבחר אמר (מלכים א׳ הי) כל תפלה
 כל תחנה כוי לכל עמך ישראל כוי ופרש כפיו אל הבית הזה . ואתה תשמע השמים מכון
 שבתך כוי ונחת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני
 האדם . וגס אל^הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא כו׳ ובא והתפלל אל הבית הזה אתה משמע
 השמים מכון שלחך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי. ההבדל בדבר השתנות לשון המפלה
 גכ׳ סוגי הקיראי׳ . כי שהעיה בקש מאת ד׳ כי נבוא איש ישראל אל הבית הזה להמפלל על
 צרכיו. לא יענהו הקב״ה על תפלתו כמו שהוא קורא ומתפלל . בי אולי הוא שואל דבר שיזיק
 לו. לכן בקש ואמר כל תפלה וכל חחנה כוי אתה תשמע השמים ונתת לאיש ככל דרכיו אשר
 תדע את לבבו . לאמר לא שחענהו כמו שהוא אומר בפיו ובשפחיו . רק אחה הבחון את לבו
 כי אתה לבדך ידעת את לבב כל בני האדס . וכפי הבחנתך כן תתן לו . וכמו שמצאנו ברז״ל
 (שמות רבה ל׳׳א) על מאמר זה. אס יבוא אדם ויתפלל לפניך שתתן לו ממון ואתה יודע
 שהממון רע לו אל תתן לו . ואם ראיה אדם נאה בעשרו חן לו . שנאמר ונתת לאיש ככל
 דרכיו אשר תדע את לבבו . משא״כ באותו שיש עליו לחוש שלא יהרהר. דייק ואמר בו ושמעה
 ועשיח ככל אשר־.יקרא עליך .ממש כמו שהוא קורא וכמו שהוא מתפלל . למען ידע כי שמך
 נקרא על הבית הזה. ואם תחן לו באופן אחר מי יגיד לו כי מילך היתה זאת לו . ויהיה
 מהרהר ומסתפק . כללהלבריס כי אין האלם יודע מה טוב לו כי הטובה אפשר לה להשתנות
 אס לפי הזמן ואס לפי המקום ישתנו הדברים מטוב לרע ומרע לטוב וזה דרכם של הצליקים
 אשר בהגיפ אליהם טובה ידאגו אולי הוא לרעתם . שיקבלו גמולם בעוה״ז או הזולת
 מהדאגות . כאמרס ז״ל (במסי דרך ארץ זוטא פ׳ בי) ואם הטיבו עמך אל תאמר בשביל מעשי
. אלא בשביל מעשי שאינם הגונים הטיבו לי שנאמר ומשלם לשונאיו אל  ההגונים הטינו לי
 פניו להאכילו. ולכן אמר ובחרה בחיים ולא אמר ובחרת בחיים ובטוב. כי הוא יה׳ יבסור
 לך״הטונ לא אתה . וזהו שהביא כוס ישועות אשא ובשם ד׳ אקרא . ר״ל על הטובה צריך
 אני" להתפלל מסבת העדר ידיעתי אם היא לטובתי . וכמו כן להיפך כאשר צרה ויגון אמצא

 ונשם



 שער פרק ב מבטחון
 ארהתך לי׳ לא הדרת. עכ״ז עצת היצר גברה על האדם להחשיך אור תבונתו להאטים
 את לבו עיי כמה םבות כוזכיות אשר הס כנטועים מגודלים טגעודיגו. טרם נשקח
 עינינו להביט על מעשי ד׳ הנוראים והגדולים. לשום כל בטחיננו על סבות. לבטוח
 על שקר. להצוב בארות נשברות אשר לא יכילו המים. היא המטרדת את נשמתנו
 מזכור את בוראנו. והיא המפרעת אותנו מעבוד את אלקים קדושים. ומביאה אותנו לבמה
 רעות עברה וזעם וצרה . לעבור על רצון בוראנו יוצרנו. ושמנו כזב מחסנו ובשקד

 נסתדנו
 שיורי המרות

 ובשם די הקרא גם בהגיע לי צלה אחעלל שיהי׳ לי לנוובה . וא״כ אין הבדל ביניהם . כי תם
 אני לא אדע נפשי איזה יכשר או זה כו׳ . היא שאמרו רז׳ל (במדרש איכה ג׳) קרוב ד׳ לכל
 קוראיו יכול לכל . ת״ל לכל אשר יקראוהו באמת . דע כי כמו אשר הגדול נגדל מן הקטן
 בב׳_ד3רים. והם הכעסני והתאוני . כי משפע התינוק לכעוס על דבר הבל . על קש
 ותגן מה שאינו ראוי להעלותו על הלב. וכן חשמחהו בדבר הגל לא כן הגדול לא יתעצב כי
 אם על הראוי . וכן לא ישמח כ״א גמה שראוי לשמוח גו . וכל אשר יגדל האדם גחכמחו
 ודעתו ואמתתו יחמעעו חפצי לבבו בעוה״ז . עד כי דהע׳׳ה לרוב דבקותו גד׳ ומגודל עיונו
 ודעתו ביטל כל החפצים והסירם מלבו. כאמרו (תהלים כ׳׳ז) ד׳ אורי וישעי ממי אירא ד׳
 מעוז חיי ממי אפחד. ולא נשאר לפי חכמתו כ״א דבר אחד אשר אותו ראוי לחפון ולהשתוקק
 אליו . ונו ראוי לשמוח אחרי השגתו אותו . והוא מ״ש אחת שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש
 שבתי בבית ד׳ כל ימי שיי כו׳ ראה כי לא נשאר לו מכל חפצי העוה׳ז מאומה רק זאת לנד .
 החפץ והתשוקה לחורה ועבודה . ובלעדי החפץ המעולה הזה הכל הבל . וזה שאמרו קרוב ד׳
 לכל קוראיו יכול לכל תיל לכל אשר יקראוהו באמת . ר״ל אם יבקש דבר שבאמת ראוי
 לבקש אותו ולחפוץ בו . לא כן כל חפצי העוה׳׳ז האדם חושק אליהם מסבה סכלהו . ולכן
 אס יבקש עליהם מאת ד׳ לא יענהו אחד מאלף וזהו מאמר (תהלים ק״ו)'הודו לד׳ כי טוב כי
 לעולם חסדו . ועם דרכנו נוכל לתת טעס הגון על מה שתקנו הברכות לברך עיד כלל. ולא
 לייחד הטובה אל המברך . כמו המוציא להם מן הארץ. בורא פרי העץ . הלא יותר ראוי
 היה לברך שנתת לי לחם להשביע נפשי. ונתת לי מלבושים לכסות את בשרי . כי ברכה
 מבוררח חשובה יותר מברכה כלליית כנודע מרז״ל . אבל דע כי טעם מה שתקנו ההפלה
 בצבור דוקא . אשר בהשקפה ראשונה יראה יותר נכון להתבודד בחפלהו . כמאמרם ז״ל על
 מאמר (מלכים נ׳ כי) ייסב חזקי׳ פניו אל הקיר . ובגמרא (ברכות יי־ד) מאי קיר מקירות לבו
 לא שחזיל הוציאו הכתונ מפשוטו . אבל שאלו ואמרו מאי קיר . כלומר מה ענין חםינוח
 בקיר אשר הסינ חזקיה את פניו אלי׳ . ע׳׳ז אמרו כדי שתהי׳ דעתו מכוונת להספלל מקימה
 לבו וזאת יקל על האדם בהיוחו מתבודד בתפלתו . וזאת שאל הכוזרי מאת החבר(בי״ח משלשי)
 והשיב לו כי הקב״ה נדיבות יעץ שלא להעלות לפניו קל מהרה תפלת יחיד . כי הטובוח
 והברכות אם אמנם הס מועילים הרבה לכלל העולם . אולם הלא לפעמים יזדמנו כמה ידידים
 שלא יאות להם הטוב הזה והברכה להם לקללה . כמו עוברי לרך מואסי׳ בירידת גשמים ,
 מוכרי חנואה לא יחפצו נברכה וזול . הרופא מצפה להיוח לו חולים הרבה . ואם יפנה
 המקום להפלת היחיד אולי יחקלל הכלל מברכחו. לכן בחר המקום יוחר בהפלת רניס. רנים
 יחלו על טובת הכלל . משא׳׳כ הטובות אשר היחיד מבקש צל עצמו כבר אמרנו כי אין המבקש
 בטוס על עצמו.אינו יודע מה טוב לו ומה רע לו וכל הדברים יוכלו להתהפך משעה לשעה ״
 ויש עושר שמור לבעליו לרעהו . וע׳׳כ יפה אמרו ז׳׳ל חסד שעושים עם המחים הוא חסד הל
 אמה . כי החשד הזה לא יחהסךעול. אבל החסד אשר אצל החיים איך עלך אל© על סעורחי
 שנחה לי לחם לאכול ובגד ללבוש אולי יחלה ע״י אכילתו זאח , או פן יחקנאו בו עיי הלבו&
 ויהרגוהו . כמאמר המדרש (ג״ר יו״ד) זכה צבא לו לא זכה צבא עליו . לכן יסה מקנו
 לברך ע״ד כלל המיציא לחם . בורא פרי העץ מלביש ערומים . כי אצל הכלל ודאי הי״
 טובה גדולה וברכה כללייח . וזהו הודו לד׳ כי טוב כי לעולם (רי׳ל אל כלל העולם ודאי היא
׳ לקח . משללאג ד  טוב בלא מיחוש רע. וזהו כי לעולם) חסדו .ל ורבנן אמרי מהכא ל׳ נתן ו
 וגני נסעו בדרך . ויהי כאשר ישבו לאכול אצל בעה״ב אחד היה הנער עלז ושמח מאד כאפי
 ראה יגביאים הקערה על השלחן עם מטעמים . וכשהיו מסלקים הקערה מן השלחן הי יי

 מצטער
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. ואבדה תורה מכהן ועצה מחכם. כי בלם סחמ אל אדץ לא ידעו. לבקש  נסתמו
 טרף לגסשם . ולא ידעו הבין כי אך טוב לבנים להשען על אביהם. •וטוב לעבדים
 לחסות בצל אדוניהם. כמאמר (תהלים קכ״ג) כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שסחר,
 אל יד גבירתה כן עינינו אל ד׳ אלקינו עד- שיחננו (ג) ונבאר עתה מה הם הסבות

 המפסידות הבטחון:

 פרק שלשי
 העילות המפסידות הבטחוןא׳כי זאת גזרה חכטתו ית׳ להיות הרקת שפעתו וברכתו ע-י
 ממוצעי׳. עיי עולם המלאכי׳ ומהם לעולם הגלגלים. כי מעצמם הם געדרי היכולת
 רק הם מקבליפ השפע מאת המשפיע העליון ב״ה ומריקים אותה אל עוה׳׳ז גיכ ע׳׳י

 שיורי המרות . _ ממוצעים
 מצטער מאל. אמר לו אביו בני מפגי מה בהיותך אצל אמך כאשר היחה מסלקת הקערה מעל
 השלסן לא לאימי אומך מצטער בשום פעם . השיב לו הלא אין זה בביתי . כי בביתי אמי
 היתה מביאה המאכל ואמי היתה מסלקת המאכל. והאמנתי אם היא מסלקת המאכל עמה
 הלא לשעה קלס תשיב ותתנהו לפני אשר אשר תתקנהומעט . לא כן כעת אנסנו בדרך גבית
 אסרים . היום אנסנו אצל זה ולמסר במקום אסר . ואם כעח יסלק המסלק את הקערה
 מלפני הלא הסילוק הוא על עולם . הנמשל הצדיקים הקב״ה הנומן להם וכחפצו . והקביה
 המסלק מהם . ובטומיס הצדיקים כי הקב־ה סילק מהם בעוה״ז כלי למקנו לעוה״ב . לא כן
 הלשעים כי מהם אם לוקס הטוב . לא הקב״ה הוא הלוקמ מהם . כי אס נותן לשות למשחימ
 לקסת הטוב מהם . כמאמל וסטאתיכם מנעו הטוב מכס . ולכן סילוק טובמס הוא לעולם .
. והלבלים ז . גם ול׳ בעצמו לקס . ולאי יסזול וימן בימל שאת ויתל ע  לא כן אס ד׳ נתן

 יקליס ונעימים :
 (ג) ומהייקרו בזה דבריהם דל (סוטה ה׳ אי) אשכון אח לכא רב הונא ורב מםדא
 חד אמר אני את״דכא וסד אמר אתי דכא . גם שניהם כוונתם לתת טעם על אהבתו ימ׳ אמ
 איש דכא. א׳ כי כן מלת העושה חשל לתת לעני יותל מאל עשיל . כאמרם דל אין הצלקה
 מששלמת אלא לפי הפשל שבה. וכמאמל (פססיס קייס) אע״ס שאני דלה מן המצות לי נאה
 להושיע.. שנאמל דלותי ולי יהושיע . בי בעגול כי לכאילוס צמולים ולבוקים תמיל בו ימי.
 ואין להם גטסון אסל כיא אליו ית׳. ואין שוס עסק מבדיל אותם מן הקב׳ה . וזהו חל
 אעל אני את לכא . הוא הטעם הלאשון. לאמל כי לאוי אלי לחונן עניי עמי ושל אמל אתי
 לכא . כלומר בעבור כי הוא דבק בי . ואינו נעמק מלבקותי. ומה מאל יממה לנו בזה מאמל
 המשורר עיה (חסליס קמ׳יס) הודו על ארן ושמים וירם קרן לעמו מסלה לכל משיריו לבני
 ישראל עם קרובו . וראוי לבאר הסבדל בין מאמר זה ובין מאמר (דברים די) כי מי גוי גדול
 אשר לו אלקים קרובים אליו. אשר רבותינו דל סמליצו ע״ז (דברים רבס ב,.) בויל אס יש לו
 קרוב עני הוא עושה עצמו עיקר ואותו טפל . מס סוא אומר פלוני מתקרב לי אבל הקביס
 עושה ישראל עיקר אשר לו גוי קרוב אין כתיב כאן אלא אשר לו אלקיס קרובים אליו .
 וראוי א״כ להבין החסלפוח הלשונוח מתי אנסנו נקראים בני ישראל עם קרובו . ומתי נאמר
 עלינו אלקיס קרובים אליו, והנראה כי רבומינו ז״ל אמרו(שמוה רבה לייג) אמר הקביס לישראל
 מכרמי לכם תורתי כביכול נמכרמי^נמה. משל למלך םהיתה לו במ יסידה בא אסד מן המלכים
 ונטלה . גיקש לילך לו לארצו וליטול אח אשמו . אמר לו בתי שנחמי לך יסידימ היא לפרוש
 ממנה איני יכול . לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך . אלא זו טובה עשה לי
 שכל מקום שאתה הולך קיטון אשד עשה לי . שאדור אצלכם . שאיני יכול להניח את במי .
 כך אמר הקביה נישיאצ נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול. לומר לכם אל מטלוה
 איני יכול . אלא בכל מקום . שאתם הולכים ביה אשד עשו לי שאדור בתוכו . הה״דועשו
 לי מקדש ושכנמי במוכס . והפליאה נשגבה א״כ מתחלה למה , נתן אותה ליד אחר א״כ כי
 אינו יכול לפלוש ממנה . אבל לע כי האלם מחסלת בריאתו היה קלוב אל ד׳ . וכאשל סטא
 גדשו מגן עלן ולחקו . כי נמעלא זוהמה הנמש , ועליו נאמל (איוב מיא) אסד באסל יגשו
 וגחכאי ומס לא יבוא ביניהם . אכן!האלם אחל הסטא שכבל היה לוח אשלח עמו. מס

 זוהמת
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 ממוצעים והם אמצעים גשמיים. כמו השוד לעול והחמור למשא או ע״י ב׳א מה שטקגל
 האחד מחברו. אם דרך מרמ ואס דרך מתגה וגמ׳׳ח. ואין לגו עסק בנסתרות לדעת מה
 זה ועל מה זה. רק אלקים הבין דרכי. וזאת היא עילה גדולה להדאיב את גפשגו ולכלות
 עינינו לשום כל בטחוננו על הסבות. אחר אשר הכתוב התיר זאת במאמר מלא ואספת
 דגגך ובגמרא (ברכות ל״ה כ׳) הגהנ בהם מנהג דרך ארץ. ויש לאדם לחזור אהד םנד,
 אשר תהיה ממוצעת להביא אליגו הברכה והטוב מאת המשפיע העליון ב״ה (א) ואנהנו
 עוסקים בסבה מגעוריגו עד כי גם שיבה זרקה בגו לא תי־ף ידיגו מאחוז בסבכי הסבות

 עד
 שיורי המרות

ל  זוהמת התאוה. אז נאמר עליו(משלי ס״ז f ונרגן מפריל אלוף. והפירוד הזה היה על מעמל ה
 סיני אשר אז אמרו חכמינו ז״ל ישראל שעמדו על סיני פסקה זהמתן . והיו במעלתם
 ובבחינתם קרובים אל ד׳ עד כי המובחר אשר בהם עלה השמים ועל מדריגה נפלאה זאת
 נתנה התירה לישראל שנהיה טהורים וקרובים אל ד׳. כמאמר (תהלים פ׳׳ב) אני אמרתי אלקים
 אתם ובני עליון כלכם . אמנם אסר אשר חטאו בעגל נתרחקו וחזרו לזוהמתן.ועל זאת א מלו
 חדל המשל הנז׳ לפרוש ממנה איני יכול . ולומר לכס אל תטלוה גיכ איני יכול. לכן הפליג
 הקביה חסדו להתקרב אלינו נרי המשכן: ועל זה נאמר כי, מי גוי גדול אשר לו אלקיסקרוניס
 אליו . אבל אנחנו רחוקים מאד מלעלות אליו ית׳ . והאף אמנם כי היא חפארח ישלאל
 וגאונם כמאמר כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו. עכ״ז יותר היה נאה ויותל

 ערב לחכנו אם זכינו להיות קרובים אליו . כמאמר (חהלים ס״ה) אשרי תבחר ותקרב 0׳
 משל לאחד שהיה גדול בחצר המלך. לימים נחלה ונפל למשכב . והיה המלך הילך לבקרו *
 אמר לו אמד מן הפרתמיס אשריך שזכית לכך . שהמלך ילך לביתך . אמר לו שוטה שבעולס

ל  אלו זכיתי היה יותר טוב לי אם הייתי בריא והלכחי ברגלי אל המלך ממה שאני מוטל ע
ס קין לעולי י י ל ו נ ׳ • א ו מ ו ק מ ׳ ה ב ס י ב י מ ש ז ו י ל א ו ע ר ו : ו י ה ז • ו י ת ו  ערש דר והמלך מבקר א

. ס  תהלה לכל ששיליו לבני ישראל עם קרובו . שיושיענו להגיע למדריגה שנתקרב אליו י
 כמו שהיה קודם החטא:

 (א) ומה נכבל בזה מאמר (איוב ליא) אם שמהי זהב כשלי ולכה׳ אמרמי מבטחי א
 אשמס בי לב סילי וכי כביל מצאה ילי . גם מאמל (ישעיה ל״א) הוי היורדים מצליס לעזל,.
"  ועל סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו.מאל כוי . לע כי בני א

ע ש י ו . עו  מהחלקים לג׳ סוגים . יש בטוח על הונו ורוב עש־ו או בוטח בנדיבים ושם בשר זרו
\ v ויבטח רק על הסבה . ומן ד׳ יהיר לבו ולא זאת לבד לו שאינו מאמין בעילמ כל העילות 
 אשר אנחנו משובחי׳ בשבח זה מאז היינו לגוי . (כמאמר ירמי׳ ב׳) זכלחי לך חשל נעוריך
 אהגה כלולתיך לכתך אחרי במדבר כו׳ אבל אף גם זאח אשר העדר בטחונו הוא מסך מבליל
 בינו ובין קונו ומפסידו עבודתו ויראתו . וכמו שיתבאר . הנה רבותינו דל אמנו(דברי׳ רבהג׳-/
 למלך שנשא מטרונה והכניסה לו שני אריסין. אף המלך זקף לה כנגדה ג־׳כ שני אריק,1.
 איבדה המטרונה אח שלה . אה היללך נטל אח שלו . אסר ימים מצאה אח שלה אף המלך
ן ת ל המלך אלו ואלו יעשו עטרה ויחנו בראשה של מטרונה . כך אברהם כ מ  הביא אח שלו א
^ ה  לבניו שני אריסין.שנאמר למען אשר יצוה אח בניו כוי לעשוח צדקה ומשפט.אף הקב׳: זקף ל
 כנגדם' שני אריסין ססד ורםמיס כר. לעתיד אומ׳ הקב״ה אלו ואלו יעשו עטרה ויחנו בלאש׳
ר ש  של ישראל שנ׳ וארשתיך לילעול׳וארשתיך לי בצדק ובמשפ׳ בסשל וברסמי׳ כר באו׳ זה .ימה א
 אנחנו עברנו בברי׳ לקיי׳ המולה בכללה.ע״ז ישוב מאמ׳ צדק ומשפט.וההשפעה ע״ד כלל כקל׳ חסד
 ורממי׳ ובימים האלה מקוצר השגמנו נדמה לנו אשר החשד והרחמי׳ אינם תלויי׳ בצדק ומשפט״ולכי
 מלוא רוחב לבבנו רק החפץ אל החסד ולבקש ולאהוב את הרחמים להשיג הטוב המושג בעוה״ז

 ועל אלה חשכו עינינו מלבקש ומלחפש אחר הצדק והמשפט . ולעתיד אז חפקמנה עיני עוליס
 ויביטו לראות באור האמת אשר הצדק והמשפט הוא מקור ומעיין הסשד והרחמים . כמו
ליו הסד  החריש׳ והזריעה והקצירה חוברות אחת אל אחת ולא יהי׳ זה ולא זה.כן הצדק והמשפנו ס
 ורחמים . ואז האדם ׳אהוב את הבור בשביל מימיה . כמו בבעל תאוה אשר גשגיל התאוה
ואלשתיך י ר כ ו ב ע  יאהוב את כל מביאיה ושבותיה הקרובים והרחוקים. וזהו וארשתיך לי לעולם ב
 לי גצלה ובמשפט ובססל וברחמים . כי אשכילך ואולך כי הס אחד . ואז תשקוד וחססוץ
 והבהול בצדק ובמשפט כמו לחסל וללממים. וכמאמל [לגלים לירד] ומל ד׳ אלקיך אח לבבך
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 שער- פרק ג הבטחון
 עד׳אשי חשכו עינינו ושכהנו שם אלקינו רוענו זוננר. •המשבב הסבות. ־•צי.הוא-עילת
 כל העילות וסבת כל הסבות וכל מבטנו אל מה אשר לנגד עעינה ומתגולל כין ידינו.
 ועוסקים בו בתמידות. יחשוב האדם כי העסק הזה הוא אשר העלה ואשר הביא הברכה
 לרגליו. ובראותו כי יעשיר איש כי'ירבה כבוד ביתו. תהיה תשוקתו חזקה לבחור ג״כ
 בסבה זאת אשרי •ממגד, גתעשר. ולא יביט אל צור ישעו. אלהמגהג עולמו• בחסדו

 כמשפט
 שיורי הבורות

 כר לאהבה אמ ל׳ אנקיך בכל לבבך ובכל נכסיך למען כדיך. כי אז תבין כי אך זה הוא מקול
 החיים . מקור הטוב וסבת ההצלחה. [ועי׳ קול יעקב רי׳ מגילת שיר השירי' שס נמבאל באופן
 מספיק מאמר הסמיך ואתה חשוב ושמעת בקול די כוי להביננו כי איכ אחרי הגיענו למלריגה
 כזאת להשיג סול כל מצוה ופעולתה וסגולתה שעיקרה היא לטובתנו ולחיותנו. א״כ במה נעבול
 את ל׳ ית׳. הלא האלם ירוץ אל המצוה כמרוצת אדם אל בית המשה:. ובמה יזכה עבל אל
 אלוניו. ע״ז סייס הכתוב ואמר ואתה משוב ושמעת בקול ל׳ כוי . כלומר גם אשל אשר •תבוא
 אל ההשגה הגדולה הזאת לא תני׳ השתדלותך בתורה ובמצות למען הפקת טובתך בלתי לשמוע
 .בקול די. והיא מדריגה נפלאה מאד נעלה]— ודע כי לעת כזאת גס כי אנחנו בחשכה ממהלכי׳.
 ,עכ״פ אס נשים לבבנו כי המצוה העליון ית׳ אשר ציוה אותנו לשמור מצותיו הוא המשפיע אלינו
 •החיים והברכה השלום וההצלחה בכל משלח ידינו. ודאי היינו מחייבים עצמנו לירוא מפניו
 ולשמור משמרתו למען לא ימרה אפו בנו וימנע מאתנו גשם יורה ומלקוש. ואז גס כי היינו
 עוסקים בהשגת י הטרף. הלא העסק הי׳ מביא אומנו אל היראה מכבוד גאונו. שלא ישלח מארה
 במעשה ידינו. ולאהוב אותו ולשבחו כאשר ירבה אלינושפעתו והצלחחו.לא כן הבוטחים בהסבות
 עצמם, מבלעדי. מסבב. יהי׳ העסק עילה גדולה להקשיס לבבם מזכור את בוראם. והדמיון
 בזה לאחד שנשא אשה והי׳ לו בן מאשתו הרלשונה. ולה הי׳ בת מאישה הראשון. וה״ביניהם
 ממיל מחלוקת . כי היו סשוליס זה אצל זה אתה תגנוב בעבור בנך או בעבור בחך. אמנם
 אם התקשרו בין עצמם ובנו נשא את במ אשמו. הנה מאז הס לבשר אהל ואין-שטן ואין פגע
 לקלקל אהבתם . ועוד בהיפך כזכור ניניהם תתחזק האהבה ביניהם . כן בדבר הזה. אס הי׳
 אמונתנו אמונת אומן להאמין בו ימ/אמונה שלמה כי הוא המנהג עולמו בחשדו. היה כל עסק
 מעסקינו בעוה״ז ובתענוגיו וצרכיו מחזיקים היראה והאהבה בינינו לבין אבינו שבשמים .
 כמו שהעיר אותנו ע״ז החשיד ע״ה בחכמתו העמוקה ואמר (מהלים ל״ז) גול על ד׳ דרכך ובטס
 עליו והוא יעשה והוציא כאור צדקך כו׳. כאומר בטש בד׳ והזהר מלמדות עיני כבודו שלא
 יסגיר דלתי שפעתך והצלחחך . ונשוב לדרכינו לבאר החחלפוח האנשים לגי פנים. יש העוסק
 כשבה הטרף בכל כחו . ובטחונו בה חזק עד מאד . ומן ד׳ יסור לבו . ב׳ הבוטח נד׳ באמת
 ומאמין. אמונה שילמה אשר הוא לבלו המחיה חיים בטובי וזן אוחס בחסדו . עד כי זר
 בעיניו לעשוק בשום סבה. כמאמר רש ביי (ברכוה ליה ב׳) אפשר אלם חולש בשעה חרישה
 וזורע נשעה זריעה כוי. השלישי הוא הממוצע בין שניהם . כדעה ר׳ ישמעאל םאמל ואספת
 דגנך הנהג בהם מנהג דרך ארץ. והבאור בזה כי ראוי לאדם לעסוק בסבה. אבל לבו יהיה
 שלם' 'עם לי להאמין כי הוא קבה כל השבוח וממנו חבוא חשועחו.. לא חלילה שיהיה בטחונו
 בהשבה ולאמכ כחי ועוצם ידי כו׳ . ל׳א שזה הוא עניין ממוצע לגלגל ע׳׳י המשכה שפעחו .
 ויהיה טעמו במה שהוא עוסק בסבה בכל החקיס והגזירות אשל חקק הבורא ית׳ . כן גזר
 גם זאח שיעסוק אדם כשבה . וזהו הנהג בהם מנהג דרך ארץ . ותהיה משתף חיק זה לכל
 שארי השקים . הוא הדרך הישר שנאמר עליו(הושע י״ד) צדיקים ילכו בס ופושעים יכשלו בס
 כי גם שניהם'" עוסקים נסבה. הטובים לבם לשמים. והרעים לבם אל הסבה . ואם חאמר מי
 רואני ומי יודעני מה. מונחי.כי הוא לבר המסור אל הלב . דע כי גם האדם הרואה לעיניי
 יש לפניו דרך ונתיב להכיר האממ מן השקר . למשל שני אנשים עמדו בשוק. שמחים וטובי לב
 ויהי כעמדס נא המבשר אליהם לאמר כי עלה בגורלם יחד כך וכך אלפים דנרי זהב. אס תראה
 אח אחד שהוא השיג שמחה גדולה . ובפני השני לא הראה שום השחנות כבר יעלה בידך
 מופת נאמן על1 בחי׳ כל אחד ודעחו ואמונהו . כי הב׳ הוא מאמין בד׳ ושמח בהשגחחו כמאמ׳
 ישמח ישראל \בעוםיו. ע׳ כ גס כי אמרו לו כי נפל בגורלו כך וכך אלפיה לא עשו אצלו
 משם . כי סקב״ה אין מעצול לו לחח שפעחו ושייהו בלב או במעט . משא״כ הא׳ כל שמחתו
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 שער פרק ג ד הב&חון
 כמשפט חלושי הראות שלא לראות רק את הסמוך וקרוב לעיניו. הנה הסבות עם היותם

 שלוחי ההשגחה הם כמחיצה של ברזל ומסך מבדיל בין עינינו אל ד אלקיגו:
 פיק רביעי

ת להעדר הבטחון. יען כי אין הבטחון טבעיי במטעי הנסש. אבל י השנ  הסבה'
 האדם בבחירתו הטובה יוכל לנטוע אותו על תלמי לבבו. והיה כן מחכמתו
 ית׳ להמציא אדפ בעולפ ושלא יהיה טוטבע על הבטחון. כי חפצו ית׳ היה על גמר
 השפע לגמור אותה ולהשלימה עי׳י בגי אדפ העושיפ בפועל ידיהפ . כי הוא פוף מעשה
 השסע. גפ אשר כלי המעשה והאמצעי׳ אל השפע מרוביפ ועודפים הרבה על מעשה

 ייארס
 שיורי המרות

 רה עם הונו והצלחתו . וע״כ בהכרח כל שתחושף הצלחתו. תתוסף שמחתו. זה שהעיר איוב
 על עצמו ואמר אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי. והמופת. אס אשמח כי רב חילי
 וכי כביר מצאה ידי ר׳׳ל כאשר לפעמים נתרבה חילי ועשרי האם ראו בי שאשמח על הצלחה
 הזאת . וא״כ זה הוא ער נאמן כי מעולם לא היה בטחוני על הכסף וההון. זה אשר הוכיחם
 הנביא ע״ה הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו. בלומר שהמה שמו בטלדנם רק
 בהסבות . והעד . ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים בי עצמו מאל , וכל יותר שיתרבו
 הסבות יגדל בטחוים יותר. א״כ מזה יבחן שבל בטחונם רק בהסבות . וזהו מאמר (משלי כ״ס)
 איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה . כי אחר שהוא אץ להעשיר להרבות הסבות
 ולהגדילם בע״כ שכל בטחונו רק עליהם . ואמונתו רק בהם . הוא שאמרו חדל(שבת ליאא׳)
 ששואלין לאדם נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לחורה . אשל מהראוי היה להקדים
 שאלה זאת אם קבעת עתים לתורה עי׳ תיס׳ (סנהדרין ז׳ א׳) על מאמר אין תחלת
 דינו של אדם רק על דברי תורה . הקשו והא דאמרינן ששואלין לו תשלה נשאת
 ונתת באמונה ואח׳׳כ קבעת עתים לתורה . אבל לדרכנו יתכן מאד . כי מתחלה אם ישאלוהו
 על עסק התורה ישיב אמרים שלא נשאר לו שעה קלה מעסק מו״מ מה שהיה מוכרס לעסוק
 בסבה'־לה3יא פרנסתו. ועל הסבה אין להאשימו כי כן גזרה חכמתו ית׳ שיעסוק האדם בסב׳ הטרף.
 לכן מקדימי׳ ושואלי׳ אותו נשאת ונתת באמונה.אס היית מאמין בעילת כל העילוי וסבת כל הסבו,.
 כי הוא יצוה עליך את הברכ׳ ואז שואלי׳ אותו קבעת עתים לתור׳ כי אם היה משאו ומתנו באמונה
 כבר האמין כי אין מעצור לד׳ להושיע ברב עסק או במעט . והיה לו זמן לעסוה בתורה .
 כמאמר אבות הוי ממעט בעסק ועשוק בתורה . א״כ יפה אמרו אין תחלת דינו של אדם אלא
 על דברי תורה . ולא אמרו תחלתדינו של אדם על דית . כי לא כן הוא . כי תתלה שואלים
 אומו נשאת ונתת באמונה . לכן אמרו ע״ד דיוק אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי
 תורה . כי מה ששואלים אותו תחלה ענין אחר עכ״ז הכוונה היא על שאלת עסק התורה ,

 ומעתה אין המאמרים סותרים זא׳׳ז . ושרה תמיהת התוס׳:
 עתה נמתיק מאמר הרגהיעשו כרשב״י ולא עלתה בידם. דע כי שלמות הצדיק במעשה
 ובמחשבה והדעה הטהורה אשר בנפש. ואם לעיני בשר נראית המעשה ביותר. אבל ד׳ רואה
 ללבב רואה הדעה הטהורה ביותר . כמו אחד נותן נדבה גדולה אל עני. הנה לעינינו מושלגת
 המעשה . אבל אצל הקב״ה מופלגת ונראית הרחמנות והנדיבות . ומעתה הנה המעשה הנעשית
 מיד העושה הראשון היא עד נאמן על שלמות נפשו כשרי הלולים המעידים על השורש . כי
 מעשהו פרי זכות נפשו. אבל השני העושה כמעשה הראשון גראוחו שהצליח במעשיו הוא מתקנא
 בו ומכריח את נפשו לעשות ג״כ כמו שעשה הראשון. הנה הוא בענינו כאחד ראה את חבירו
 מתפאר בשלחן וכסא של עץ יקר הבלתי מצוי במדינות האלה אשר מעצם תולדתו הוא נאה
 מאד , הלך הוא ולקח מן הצבעים הדומים למראה השלחן הנכבד הזה וצבע את שלחנו וכל
 כליו עד שהיו כמראה השלחנות אשר ראה אצל מבירו. אבל כל רואיהם הכירום כי אין זה
 בתולדה וכל רואיו ילעיגו עליו . הנמשל. רשב׳־י הי׳ עושה זאת מעצם תולדות אמונתו ומקומו
 כי ית׳ ויהי לחן ולתפארת. לא כן העושה ע׳׳ד דמיון כרשב״י להתדמות אליו, לכן לא עליז*
 בידם. עודי מדבר בענין זה נזכרתי מדברי פי חכם וצדיק הרב מוה׳ אלמנה נ״ע נכד מויי
 המחבר זצוק״ל בבאור מאמר (ברכות כ״ו א׳) מעות לא יוכל לתקון זה שביעל קר״ש של שחרית
 כו׳ או מפלה של שחרית ושל ערבית . וחד אמר זה מ״מ הפורש מן התורה \ הקרונ לויי?
 בטעם פלוגתחם כ׳ פליגי בפלוגחת הנהו תנאי (מנסות צ״ט ב׳) שאל קדמא את ר׳ישמעאנ

 כגון
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 האדם וחזקים ממנו. כמו׳השמים הנותנים משם יורה ומלקוש והארץ תתן שמנה.
 הבקר חורשות ־ וכדומה מהדברים המוכרחים אל שפעת החיים. עכ״ז עיקר ושלמות
 העבודה היא מן האדם. כי מבלעדי מלאכתו ועבודתו הארץ תשאה שממה. אם החורש
 לא יחרוש לא יפתח ולא ישדר אדמתו. אדמתו תשם. ועץ השדה לא יתן פריו.
 כמאמר (בראשית בי) וכל שיח השדה טרפ יהיה בארץ כוי כי לא המטיר כוי ואדפ אין
 לעבוד את האדמה. ואפ היה הבטחון נטוע בנפש בטבע . היה האדפ קץ בעבודתו את

 העולם
 שיורי המרות

 כגון אנא שלמדתי כל התורה מהו ללמוד כוי. א״ל כתיב והגית בו יומס ולילה ילמדנו בשעה שאינו
 לא יום ולא לילה . אמר ר׳ יוחנן משוס ר׳ שמעון בן יוחאי אס קרא אדם ק״ש שחרית
 וערבית קיים לא ;מום כוי . ודבר זה אסור לאמרו בפני ע׳׳ה [וזהו עעם אמרם זיל (סוטה
 כ״ב אי) איזהו ע״ה זה שייעל קריש של שחרימ ושל ערבימ. כי אינו יודע ממו״מ זה שיוכל
 להצליח בנקל מאד] ומעתה לר׳ שמעון בן יוחאי אס מ״ח פורש מן התורה הוא מעות יוכל
 לתקון . בקריאת שמע. ע״כ אמר זה שביעל קר׳׳ש של שחרית ושל ערבית זהו מעות לא יוכל
 לתקון. וכן אס ביטל חפלה של שחרית ושל ערבית . כי תפלות נגד תמידיס מקנו. ומייביס
 להקריב קרבן ד׳ במועדו. והשני סובר כר׳ ישמעאל שצריכים ללמוד יום ולילה. ואינו׳יוצא
 בקרי׳מ . ע׳כ אמר זה מ׳׳ח הפורש מן המורה . ואין די לו בחיקון קריש . אמנם אמר כל
 הדברים הלא כ׳ ישמעאל ולשני* סתרו עצמם עד מאד. כי במאמר הנז׳ תמצא בהיפך וזיל
 הגמרא (ברכות לי׳ה בי) לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן
 תלמוד לומר ואספת דגנך הנהג בהם מנהג דרך אלץ . דברי ר׳ ישמעאל. ורשב״י פליג
 שלא יעסוק כלל בדרך ארץ אפשר אדם חורש בשעח חרישה כו׳ הורמו ממי נעשית .
 והנה מל רומי׳ דרשביי נוכל לומר דבמנחוח אמר ר׳ יוחנן משום כ׳ שמעון בן יהיצדק .
 דר• יוחנן היי רגיל לומר הלכה גם משמו . כמאמר (יומא פרק בי) אמר ר׳ יוחנן משים ר׳
 שמעון בן יהוצדק אין מעמידים פרנס על הצבור אא׳כ כוי • אמר ר' יוחנן משום ר׳ שמעון
 בן יהוצדק כל ח״ח שאינו נוקם ונוטר כוי (בבא מציעא כ״ב בי) א״ר יוחנן משוס ר׳ שמעון
 בן יהוצדס מנין לאבידה ששטפה נהר כוי. ובמדרש (ביר כ״ח) אר״י משוס ר' שמעון גן יהוצדק
 אף לוז של שדרה כוי. וכדומה הרבה . ואס שנדפס בגמרא ר׳ שמעון בן יוחאי קרוב לומר כי
 הוא טעות המדפיס . שהי׳ כחוב ר״ח רשב״י והי׳ לו טעוח שזה ר׳ שמעון בן יוחאי. אבל
 ר׳ ישמעאל ארי ישמעאל קשיא. וקרוב לומר כי ר׳ ישמעאל פירש לא ימוש ספר התורה היינו
 לעסוק גס בדרך ארץ אבל בעח העסק יהי׳ מונחו למען יוכל ללמוד אשיכ . בי אס אין
 דרך ארץ אין מורה. ובזה נחשב כאלו עסק בחורה יומם ולילה . משל אחד בא מן הדרך
 ואמר עשרה ימים הלכתי הדרך הזה . אין כוונתו אשר כל העשרה ימים הלך . כי ודאי שכב
 ג״כ. ואכל ושתה ג׳׳כ כל יום . אבל כוונתו כי עשרה ימים עסק רק בעסקי הדרך . כי גם
 אכילתו ושנתו ומנוחתו לסוסיו ולרכבו הכל הי׳ למען יוכל אמ׳כ לנסוע. וזהו הנהג בהם מנהג
 דרך ארץ. מלת בהם נראה" מיותר. אבל הרצון לומר כי גם בעח עסקו בד״א יעסוק בהם
 בד״ח . ובזה יחבאר מאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך . וכי תאמר איך אפשר בלי הפסק
 אכילה ושתי׳ ומו״מ. ע׳׳כ אמר והגיח בה . ר״ל אבל כל רעיוני לבבך יהיו רק בה יומם ולילה
 וכל עסקיך יהיו רק בעבור המורה . אבל בן דמא רצה ללמוד חכמה כוי לא להכרח ד״א כי
 הי׳ עשיר גדול כידוע. רק להיות בקי גס בזה . ע״כ אסר עליו רי ישמעאל (וראיתי להגאון
 בעל מעון הברכות ז״ל שכתב הנהג בהם מנהג דרך ארץ היינו שישתוקק לד״ת כמו לדרך ארץ
 עד אשר בעח שיפנה א׳׳ע לדרך ארץ יהי׳ רק מצד ההכרח . וא״ש מאד לפי׳ זה שלא יהי׳

 כסוחר א׳׳ע) והבן :
 אמר הכומב עוד מדבר בזה הענין אמרחי לא אסמל אח מחקי אשר מצאחי בכהני
 קודש של לבינו הגאון הססיד מוה׳ אליהו מווילנא זי׳׳ע . ונמחיק חסלה לשון הגמרא . וז״ל
 לשב״י אומר אפשר אלס סולש בשעת סלישה כוי זולה בשעת הרוס תולה מה תהא עליה אלא
 בזמן שישראל עושין רצינו של מקום מצאכתן נעשית עיי אסריס . שנאמר ועמלו זרים ורעו
ר ואספת ״ א נ 1 • ש מ צ ״י ע ת ע י ש ג ו מ ת כ א ל  צאנכם. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקים מ
! • עי׳ חוספת ח אי1 אוי3 מ ע &' ו נ  דגנך. ולא עול אלא שמלאכה אסרים נעשיח הל יק י ש

 בד״ה
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 העולם. ולא היה מייגע א״ע יגיעה כבדה אחרי דעתו ב, הסבות חלושות מלהביא ל׳
 טרסו מבלעדי הםבמת החונן העליון יוד. ובהסכמתו הנדיבה ישלח לו באיזה סבה שיהי

 גם עם הקלה שבקלות. כי אין אל הסבה הלק ונחלה עם השסע, אבל היא באה מאת
 המשפיע ברוב רחמיו וחסדיו. ואס כן יאמר מה לי לדרך מצריס מה לי לעבוד עבודות
 לעבור מדיגות רחוקות. לרדת באניה לעבור ארהות ימים להכגים עצמי בסכגות גדולות.
 אפ הקב״ה צור, עלי את הברכה יטריפגי לחפ חקי בביתי ובחימות•. האלוק מרחוק הוא
 ולא אלוק מקרוב. ובין כך ובין כך היה מתקיים מאמר דדטב״ס דל (בהקדמתו לס׳ זרעיס)
 לולא המשתגעים היה העולם חרב. ועינינו רואות כי קיום כמה דברים רק ע׳׳י נעדרי
 הבטהון. המכניסים עצמם בסכנה להביא ולמצוא אבנים טובות לשחור בהם או שאדי
 דברים אשר לא יבוא מציאותם בלתי אחרי יגיעות רבות. לכן ראה אלקיס רובה להניח
 הבטחון אל בהירת האדם . אם יתעורר מעצמו לזורר מכת תולדתו הפרא;. ולנטוע בנפשו
 האמונה בהאלקים. אז ידאו עיניו ותעלוזנה כליותיו במנוחת נפשו. כמה שידענו מכמה
 צדיקים אגש׳ השם אשר פתה ד׳ את עיניהש ואור האמת הופיע זהרו על פניהם. העדו
 את רוחם לסרוש עצמם מסבות כבדות. מרוב בטחוגס בד׳ ית׳ כ• אך הוא הזן ומפרנס
 בטובו והסדו. אין סבה ואמצעי עמדו. — ולעילת זאת גתן הבורא ית׳ את העולם בלכ
 האדם גם הדברים אשר יפסיק לו בלעדם נתן ית׳ את הן הדברים ההם בעיגיו להעירו
 שישיפ נפשו בכפו לשקוד על השגתם ולעמוד על משמרת קיומם. כי לילא כן לא הי•
ק לי י-לעייי. אבי1 י ש ס א י ל ׳.״ ו י ה ו י  האדם מייגע א׳׳ע בלתי על הלחם בלבד • אשי ב
 הדברי׳ הבלתי מוכרחים אליו להמשיך החיים כמו מרגליות ואבגי חפץ ואלמוגים אשד
 אין הפץ בם כ׳יא להשתעשע בהם. הי׳ מסיר מלבו. וכבר ידענו כי הקכ״די לא כר^
א צ ט  דבר אחד לבטלה. ורוצה בקיום כל חלקי המציאות בעבור סגולתם המיוחדת לכל נ
 בם״ע גם כי נעלמו מאתנו. לבן נתן האלקים ית׳ את חן הדבר ההוא בעיני האדם וד,וא
 המניעו להשתדל עליו מרוב אהבתו אותו. ולכן כל דבר אשר השגתו ושמירתו יוו/י.
 כבדה. יותר יגדל חנו בעיני האדם על הדברים המצויים. ולכן אין האהבה בכלס על
 מדריגה אחת. וכן תראה באהבת האבות לבגים. כי אין אהבה לבגים גדולים בהאהכד,
 אל הקטנים ויונק* שדים. בי הילד הרך הנו עצום מאד בעיגי אביו ואמו. וכאשר יגדל
 ויהיה לאיש איה עוד היו אשר היה לו בימים הראשונים. אשר טיס רבים לא יוכלו
ט '  לכבות את האהבה הנפלאה. אבל בגדלותו אהבתו משוערת . ולסעמים תשלו
 גם השנאה ביניהם כמו בין שארי בני אדם. ולא תמצא עילה לזה כ׳׳א כאשר אמרנו

 כי כל דבר חנו משוער בעיני האדם כסי צורך היגיעה שיצטרך הדבר להמשכת קיומו
 לכן הילד בעבור כי היא צריך ליגיעה גדולה להשתדל עדיו לגדלו ולשאת אותו להאכילו
ו  להשקותו. להלבישו לשמרו. נתן הבורא ית׳ אליו הן עצום אש־ בעבור חנו יעזי:
 יולדו גם יותר מאשר בכחם לעשות. כן המרגליות ואבני חפץ כל יותר אשר יכבד

 מציאות
 שיורי המרות

 בל״ה כאן בזמן שעישין רצונו של מקום כר הקשו וא׳׳ת הלא מאמר ואספת דגנך מדבר בעושי,
ש ,  רצונו של מקום . כי כן הוא התפלת הפרשה והי׳ אם שמוע תשמעו אל מצותי כו׳. י
ס  להתעורר עוד במאמר ולא עוד אלא שמלאכת אחרים כו׳. זה מיותר בדברי החרצן י כי ככ
 עשה פשר בין הכתובים . כי מאמר ועמדו זרים כו׳ מדבר מעושין רצש״מ . ומאהל ואסעת
 דגנך מדבר מאין עושין רצש״מ. אבל לכן משיים במאמר ולא עוד למען לא יקשה קישיית
. א׳ שעובד בלבבו ונפשו . וא׳ שעונד גם במאודו. לכן  המוס׳. דע כי ב׳ מיני עמלות הן
 פ׳ שמע שמדנר ליחיד הזהירו שיעבוד נשלשתם . אבל בוהי׳ אס שמוע שמדבר לרבים. וברבים
 לא שכיסא הא. כמ״ש הרבה עשו כלשכ״י ולא עלתה נידם. לכן לא אמר רק נכל לבבכם
 ובכל נפשכם ולא אמר מאד. לכך הוא מדה כנגד מרה שהם בעצמם צריכים לעבוד עבודתם.
 שאם היו עובדים גם במאודם . הי׳ מלאכתן נעשית ע״י אסריס. יא׳׳: קשה מאי שכר טוכ
 הוא על מאמר והי׳ אס שמוע תשמכו . ע׳ז אמר ולא עוד כו׳ פי׳ כי הלא יש עוד גרוע
ק . והאיש הזה הלא עכ״פ נאמר לו ואספת ,דגנך , י י נ ג ה צ ש ע  מזה. שמלאכת אחי־יס נ

 שיאסוף דגנו של עצמו ולא של אחרים, והדנרים מאירים ושמחים ;



 •ען^ר .פרק ד ח הבטר/ון עט
 מציאות הדבר והשגתו עוד ינתר יגדל חנו בעיני האדם. אבל• עכ״ז השאיר ית׳ אותן
 בבחירתו. יבחור לו לעצמו במת יעמול תחת השמש. כמאמר רבותיגו זיל זכה לעמלה
 של תורה כר. וגם כי לולא המשתגעים. היה העולם חרב. אפל למה תהיה אתה. האיען
 המשוגע. יש רש לפניך תורה ארוכה מארץ מדר, היקרה מםגיגים. לא תסולה ככתם

 אופיר. באהבתה>תשתעשע בהעולפ ונושע:

 פרק חמשי
 עתה נבאר ציורי העדר תפסתון ואיכותם ולכמה חלקים הס מתחלקימ. ונסמוך גי כ
 אל כל־ חלוקה ההפסדים הנמשביפ ממגד,. האי הוא גרוע ושפל מאד•.- הוא קוב

 אנשים תלושי הראות. האינם מביטים בי אם הסמוך לעיגיפ. היינו הסבה העומדת גגד'
 סגיד,£.. אלי׳ ישאו את גפשם. אלי׳ ישגיחו אליה יתבוננו ויהדרו לשקוד אחד הסבה
 המביאך. רעבון ביתם. ולא שעו אל קדוש ישראל הגביה מעל גבוה ממעל לכל הסבות•
 והוא המניע• והמסככ המנהיג ומטריף לכל חי להם הקו. לכל בדיך, ובדיה די• מחסורה.
 והס לא שמו להם לזה. כי יחשבו להם את ך»שפה למגהי-ג. אשר עליהם נאמר(ישעי׳ א׳)
 ישראל לא ידע עמי לא התבונן. ודעתם רבה וחטאתם כבדה מאד עד בי נמעט רוב
 התוכחות נאמר' עליהם. וההפםך^פ הנמשכים מההל״יקה הזאת הס שלשה. א׳ כי אם ד,מ
 בטחונם ואמונתם בד׳ ית׳ המשכב הסבות. לא היו נעדרי׳ מאהבת השם. והיו משתדליפ
 בעבודתו. גפ כי־ היתד• עבודה עיט לקבל פרפ. אבל עבים את ד היו יראים ואת עבודתו
 היו• עובדים. כי האהיה אשר יטו עתה אל הסבה. היו מעליפ בקודש לאהוב את הסבה
 הראשונה,. המפבב- הכללי'והפרטי ית׳. ולא הי׳ בין המעולים והפתותיס כ?א אהבת ד׳
 ועבודתו שלא ע״מ ־לקבל סרס. כי גפ הפחותה׳׳ עובד עבודת ד׳ באהבה מבעיית למען
 היות נפשו• הנאהבת לו. בי מבלעדי ד׳ ית׳ לא ימצא עזי ותועפה .משום דבר-. אבל
 בשום האדפ פניו אל הסנה. ועוזב את המשכב-. הוא ממשיך י אהבתו הראוי׳ אל הבורא
 יו7. הןמ מורידה לארץ. השח השפיל עד עפר. אוהב את הסבה ומשתעשע בה .
 ישמח במציאותה יתאבל בהעדרה. ורודף אהריה בכל עוז. וכל עבודוןו וכל יגיעו• דק
 אל הסבה להמציאה לחזקה לשמרה לגדוד בעדה שלא תלך מסגו לאחר-יק t ואם היה
 לבבו שלם לבטוח על- ה^סבב הסבות היה לבבו מלא י יראה וידיו תביאינה מע״-ט והיה
 עובד ד׳ בהשתדלות לכ& הפחית ע״מ לקבל סרס. ״— בי כי זה מביא אותו ג׳יב ל$םה
 עבירות גדולות. לגנוב ולגזול. להיות בכיסו• אבן ואבן ומאזני מדמה. גם יהי׳ בעוכריו
 להטריף אותו כל• ימיו בהבל. מדאגתו ואהבתי את היסבה יטה שבטו כשור לעול כחמור
 למשא. ואינו מוצא עת •לנפשו •לעשות חשבון הנפש"מר• יתרון לו בכל עמלו שיעמול
. ו  ליוה. .ג׳ כי- הבלתי בוטה בד•* כיא בסבר! או ב$רם. גפ הקב*ה מסיר השגחתו מעלי
 והוא גמסר אל הסכות ומקריהם. וכבר סםרו דל דבהכמז סי) יהודא בר גתן הוד. שקיל
 ואזיל בתרי-׳• דרב המגוגא חזיי׳ דקא מיתנה. אזל יםוי־־ים קא בעי" האי גברא לאתויי.
 אגפשי׳ דכתיב (ירמיה אי) אל תחת מפניהפ סן אחתך לפגיהס. ובכל מקום שגאמר אל
 תירא ואל תהת הוא לעילת זה. כי המאמין בסבה מה שתהיה ומתיירא טמנה גפ אפ
 הוא מתיירא ממלחמה. הפחד ההוא הוא סבה חזקה להביא לו את אשר הוא ירא מםגו
. אשר עגב אמרו  כמו שגאמר (איוב ג׳) כי פחד פחדת* ויאתיגי ואשר יגורתי יבוא לי
 רבותיגו דל (ברכות ל״ב 3׳) ארבעה צריכים חיזוק ואחד מהס בטחון. שנן*מך קוה אל
 ד׳ חזק ויאמץ לבך וקוה אל די. ונאמר (ישעי׳ למ״ל) בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם .
 כי הפחד הוא השבה אל הנפילה והשבר. ומבוא הישועה הוא הבטחון. לכן צוד, ית׳
 להברין (דברים כ׳) ט• האיש הירא ורך הלבב ילך וישיב לביתו ולא ימם את לבב אחיו
 כלבבו. ומה תסשידם המורא אחר כי תשועתם היחד• לא יבחיל ולא בכח. ט אם ד ילחם
 להם מכל אויביהם. אבל הוא הדבר שאמרנו כי שורש ומבוא הישועה.הוא הבטחון
 השלם. ושורש הנפילה ותתתלתה הוא הפחד. ומעולם לא תבוא ישועה על לב מפחד,
 ולא מסלה על לב שליו. הוא שאמר ית׳ לגדעון בן יואש (שופעים ז׳) קום רד במחנה
 כוי ושמעת מה ידבךו ואחר תחזקנה ידיך. וזה טעם האורב אשר שמו ישראל בשובם
 להלחם על עי. ולא רדפו אחריהם עד אשד ראו עשן עולה מן העיר (יהושע הי) וגס

 בגבע



 .שער פרק ח הבטחון
 בגבע בנימין בםעם השלשי עשו כן(שופטים ט) והטעם כי האויבים נברה ידם תחלה
 היה לבם שליו. לכן עשו מארב להכניס סחד בלבם(א) בלל העולה סרי הבטחון ההשגחה
 וכד יותר שיחזק בטחונו יוסיף עליו ההשגחה ושפע האלקות. ובל אשר ירפה בטחונו.

:  מפיר הקב״ה ההשגחה מעליו ואז מקרי הסבות פוגעים בו
ת : ,  שיורי המרות י

 (א) ובזה אני מביא מאמרם ז״ל בגמרא (ברכות ס׳ א׳) משמועה רעה לא יירא ט׳
 אמר רבא האי קרא מרישא לסיפא מידרש משמועה רעה לא יירא מה טעם נכון לבו בטוח
מסיפא לרישא מדרש נכון לבו בטוח בד׳ משמועה רעה לא יירא. ובהשקפה הראשונה  3ד׳. ג
 נראי׳ ב׳ הדרשות כענין א׳ לבד. אבל דע כי כבר מבואר במדרש (איכה ג׳) קרוב ל׳ לכל
 קוראיו יכול לכל תיל לכל אשר יקראוהו באמת. והנה איך הקב״ה מסלק את הישעיס. אס
 יקראוהו בע׳׳כ יענם . ולא יעשה תוימו פלסתר. אכן דע כי באמת אם יקראהו יענם . רק
 הקב״ה מסלק מהם הבטחון שלא יקראוהו. ולא יבטחו בו וזהו מאמר (תהלים יו׳׳ל) תאות
 ענוים שמעת ד׳ תכין לבם ואח״כ תקשיב אזנך. והמתייאש מן הישועה רחוק הוא מהתשועה.
 כמו שאמרה רחב אל המרגלים (יהושע ב׳) ידעתי כי נתן ד׳ לכם את הארץ. כבר היא שלכם
 וזה מוכרח כי הלא ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש י מפניכם. וזה שאמרו רזיל
 (בילקוט תהלים מ׳) קוה קויתי ד׳ ויט אלי כר. אמר דוד מתוך הקווי ויכו אלי וישמע שועתי
 באור זה . כי כמו שאמר רחב׳׳ד אס שגורה תפלתי בפי יודע אני שהיא מקובל כן הגטחוו
 סימן לאדם. כי אס סמוך לבו בטוח בד׳ ודאי יהיה נושע. כי מי שהקב׳׳ה רוצה להסיך
 השגחתו ושפעת ישועחו ממנו מטמטם לבו שלא יבטח בו ולא יהיה בכלל (תהליםיל״ב) והבוטק
ל ג י  בדי חשל יסובבנו . לכן אמר דוד נגד האומרים לו שהקב׳׳ה הסיר ממנו השגחתו. א
 (שם י״א) בד׳ חסיתי. וא״כ איך תאמרו לנפשי נודי כר. ותאמרו אין ישועתה לו באלקיס
 סלה. הלא לבי נכון בטוח בד׳. וזה לי אות אמת כי רוצה ד׳ להושיעני ולפניו יקימני ואחי׳,
 וזהו מאמר הילקוט אמר דוד מתוך הקווי ויט אלי כר. והילקוט מבאר כפל לשון הכתוב קוה
ר ג י  קויתי לומר מתוך הקווי קויתי כי ישמע שועתי. וזה ענין הב׳ דרשות. כי תחלה א
 מרישא לסיפא מידרש משמועה רעה לא יירא מה טעם נכון לבו בטוח בדי. כי ראוי אל
ח ו ט  הבוטח שלא לדאוג ושלא לפחוד משמועה רעה. ומסיפא לרישא מידרש אס נכון לבו 3
 בד׳ בידוע שיעזרהו ד׳ באין ספקי. ולכן משמועה רעה לא יירא. ולכך מביא המטשה בהלל
ה ג י  הזקן שאמר מובטחני שאין זה בביתי. לאמר כי מבטחינו הוכיח כי אין זה בביחו .) ו
 נמרצו בזה דברי המדרש (במדבר רבה נרז)' שלח לך אנשים . אמי לו הקב׳׳ה אני יודע לגן
 הם אלא אס בקשת שלח לך לעצמך. ואין זה דרך המשיב"תשובה אל השואל. לאמר אנ",
״  איני מצוה אותך אתה אם רצונך כך עשה כרצונך. הלא אס הי׳ בלבו לעשוח כי־צינו לא ה
> ׳  שואל מאחו. אבל לדברינו העני ן מוגן מאד. כי,הלא ידענו יהושע שלח שני הרגלים חרש כו
 ולא הי׳ להם לחטא שלא האמינו בלא םליחוח מרגלים. וכן בגדעון בן יואש (שופטים ז׳)
,  צוה אוחו הקב״ה קום רד במחנה כו׳ ושמעה מה ידברו ואחר חחזקנה ידיך. ההוראה מזה 9
 אין לו לאדם לצאח למלחמה אס אין לבו שלם שאנן והשקט. ואז מהצורך אליו לעשוח פעולות
ן ע  אשר מהם יחזק לבו. ולגדעון לא יחשוב ד׳ לו עון על שלא היה אמץ לבו בגבוריס. י
 כי אינו דומה שמיעה לראי׳. וכן הדור של יהושע לא י־או בעיניהם המסות הגדולוח והנוראות
 אשר עשה ד׳ במצרים . רק שמעו מפי אבותיהם . ואין טבע השומע לחזק את לבבו כמו הרואה
 בעיניו. לא כן יוצאי מצייס אשר עיניהם ראו כל הגדולות והנפלאות אמר עליהם(במדבר י״ד)
 כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים . אליהם מחריב הבטחון
 בלא מרגלים. אבל עכ־פ אס אינם מאמינים וים פחד בלבם . הלא מוכרחים הס לשלוח
 מרגלים . לחזק אח לבבם . כמו בגדעון בן יואש . וזהו מאמי אני איני מצוה לך. כי כבר
 ראוי לדור הזה לבטוח ולהאמין. אבל אס אינכם מאמינים ורצונכם במרגלים מוכרחים אחם
 לשלוח . להשלים הבטחון ולחזקו, הן אמת כי דהע״ה החפלל בעד שאי־יח הנמצאים ואמר
 (תהליס כ״ב) אלי אלי למה עזבחני רחוק מישועחי דברי שאגחי. ורצונו במאמר למה עזבתני
י ל  לאמר כי נתת בלבי לדון הדבר כאלו עד עולס עזבתני. וביאר ואמר רחוק מישועתי ד3
 שאגתי. והרצון בזה כי יסוד הצעקה והבקשה הוא מוסד על בטחון הלב. היינו אם הוא

 דבר
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 הכה השנית . אגשים יראים את ד ועוסקים בעבודתו יתי. אבל יראים גם מן הסבות.
 ומסבבים אחריהם בכל עוזי וכל מאמצי כח. וזהירים בשמירתם. ומתמידים בעבודת׳
 שמחים במציאות הסבה ומתאבלים על אבדתה . לא שהם כוסרים ח׳׳ו באמוגתו ית׳
 ויכלתו והשגחתו . אכל גותגיס טעם לדבריהם כי כבר אמרו בגמרא (ברכות ג׳׳ה בי)
 ואססת דגנך הנהג בהם מגהג דרך ארץ . ואומרים לנסשש גם כי הבורא ית׳ כל יכול
 אמנם רצונו וחפצו להנהיג את העולם עיש ד׳׳א . ונתן כח בסבות להנהיג את העולם
. ומעולם לא נתן הבורא ית׳ לאדם בעוה׳׳ז פרנסתו כ״א ע״י סבה . וכבר  על ידיהן
 הזהירו אותנו חדל(שבת ל׳יב)ילעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה על סמך שעושים לו נס.
 שמא איןעושיןלו גפ ואפ עושיןילו גס מגכין לו מזכיותיו.וכןאמרו ורפא ירפא מכאן שניתן
 דשות לרופא לרפאות וע״כ יאמרו כי לא יברא ד׳ התנגדות הטבע . כמו שלא יתן
 כח באדם לחיות בלא אכילה ושתי׳ . כן לא יברא פרנסה בלא פכר, להשגתה . עד כי
 לבעבור כן התירו לעצמפ כל טה שאמרנו בנעדרי הכטחון. באמרפ היעשה ד׳ ארובות
 בשמיפ . הלא יפרנס ויזון רק באמצעות הסבה . וגפ כי באו בטענה שאין להכחישה .
 וכדבריהם כן הוא אבל טעותפ גדול מאד . ונבאר העגין העמוק הזה כיד ד
 הטובה עלי . ומתחלה גבאר ההפסדים המגיעים לנפש מהטענה הזאת א׳
 הגה אגשיפ כאלה גפ כי יראת ד על סגיהם לבלתי יחטאו לגזול ולעשוק
 לרמות כמעשה חנף ומרע . והם ירחיקו עצמם מזה כאשר מרחיקיפ טן הנחש . והגזל
 בעיניהם כאכילת בשר חזיר שהוא ערב לחיך ומרחיקים ממנו מאשר באה עליו האזהרה
 מאתו ית׳ להתרחק מאכילתו . כן לדעתפ דבר ההון בדרכיפ נלוזיפ יפה יערב לחינם
 אחרי כי הגזל והעושק הוא פבה עצומה להעשיר הגזלן ועכ״ז חפ מרחיקיפ א״ע בעבור
 כי התורה אמרה לא תעשוק את רעך ולא תגזול או טטעם שלא להפסיד את הנגזל או
 מסכת טעם אחד הבלתי נודע אלינו . אבל כמה יכבד עליהם עגין ההרחקה טאוסגי
 האסור. וכמה צריכים׳להתגבר על יצרפ למשול בו ולגדור דרכס של>לחטוא בהגה.
 וכן מצות הצדקה יהיו זהירים בה כמו בתענית בימי הצום . גס שהוא מענה הגס ש
 ומרעיבו. והצדקה ממעטת הסך אשר ביד הנותן. אבל מקיימין אותם כי באה אזהרתו
 ית׳ עליהם . אפ בעבור להשביע נפש רעבה לרוות נפש המקבל. או בעבור טעם אשר
 לא גודע . אבל בלבפ יש שהצדקה ממעטת ההון . ומושליפ ביצרפ לשלוט ברוחם
 לעשות כתורה וכמצוה . איכ איפוא איש כזה הוא מבלה ימיו באבל. גושא עול עבודת
 ד׳ כאשר ישא איש משא על שכמו ולא תמצא בו שמחה ולא אהבה . ואפ צהלתו
. כי אין יכולת האדם להתנגדגגד לבו כי אפ יערב לנפשו העושק  בםגיו אבלו בלבו
 ויכבד עליו פזר לאביוניפ . צדקתו אינה עומדת לעד . וכמי׳שהרמב״פ דל (בששי

 • מסי
 שיורי המרות

 לבר התלוי בשאלה ובקשה וכאשר יבקש ישיג מבוקשו. אז המבקש ימסור נפשו בהפלגת הבקשה
 יעמל וישנן ויפלל ויתפלל. לא כן אם הוא לבל שכבל יצא מלעת המבקש ולחוק אצלו שתהיי
 תפלתו נשמעת. אז יתפלל תפלה לזה ושלושה מאל. משל לתינוק לואה אמו מבקשת לצאת
 לשוק. והוא אינו מצה לעזוב אותה. צועק ובוכה מאל. כי בדעתו הוא חושב שזעקתו והפצלתו
 תעשה פימת. לפעול בלב אמו שתשב אצלו ולא מלך ממנו. לא כן אם היא כבר בשוק
 והתינוק משער בעצמו כי אין באפשל עול שתשמע אמו קול בכייתו. ע״ז יבכה אבל לא בקול.
 לא בחיל ולא בכמ. כי יודע 'ומבין כי אמו לא תשמע ובכייתו לליק. ומעתה הנה הבא אל
 הבית ורואה תינוק בוכה בעבול געגועיו אל אמו שהלכה ממנו. יש ביל האיש הזה לשעל עיי
 קול התינוק ובלתיפות צעקתו אס כבל הלכה אמו או לא. הנמשל אם היי עולה בלעת המתפלל
 אולי יהי׳ נשמע תפלמו. והיי סמוך לבו בטוח כי יש מקום להשיג בקשתו. ולאי היי מתמלמל
 ומתאמץ להלבומ בתפלה .;אבל בעוהיל עלינו נאמל (תהלים ס״ע) יגעתי בקלאי נחל גלוני
 כלו עיני מיחל לאלקי . וגם עת יעלה בלבבנו להתפלל. לולא שהתפלה היא מובה על האלם
 לא היינו מחפללים . וזהו לחוק מישועתי לבלי שאגהי. ל״ ל •מלבלי שאגתי מוגן כי הישועה

 רחוקה מלבי ולחוקה משאגתי .



 שער פרק ז ז הבטחי]
 מסי פרקיו) ת ״ל . ואעיס שאינו עושה אותו . מפני שתשוקתו לרע היא תכונה וער׳
 בנפש. וכבר אמר שהעיד. (משלי כ׳׳א) נפש רשע אותה רע , הנה קרא לטי שמתאוה
 המעשים הרעים רשע אע״פ שייא עשאם . מדקאטר אותה זלא אמר עושה . עכ״ל.
. כלומר גם כי אינו עושר׳  וכן אמר דהע״ה (תהלים י׳׳א) ואוהב חמפ שגאה נפשו
 בפועל כי איגו בטוח מיציו סן יקום עליו ויתנכר בו ע״י איזה מקרה כמאמר״(דברי׳ ס״ו)
 סן יהיה דבר עפ לבבן/בליעל כוי . והמשל כזה כאדפ בא על חבירו בחזקה לקחת מפנו
 כל הונו ורכושו אשר נמצא אתו היאומן כי יתייאש זה מן הרכוש . הלא ידבר על לבו
 כל היום תמיד אולי יקרגי מקרה טובה כי יתאמץ חילי ויתופף כחי או הגזלן יחלש אז
. והשי אשיג והצל אציל . כן האיש אשר מעשיו י  אשוב אקח מידו את אשר ל
 מבלי הסכמה אמתית ממעמקי הלב . הגה אם יקרה איזה תוספת מקרה על לבו יגיא
 אותו ויסיר וישבית את מעשיו ועניגיו לעשות הכל בהיסך . גס זה יביאגו להרבות בהון
 ולאבד זמגו עליו ולהשבית גפ תורתו ותפלתו ועבודתו. ולסעטים יטעה במשסט מרוב
 אהבתו את הסבה . כי אין אדם רואה חוב במה אשר חביב עליו . כאמרפ דל (מולי!
 מיל ב׳) איזהו שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו . הוא אשר איגו מאמין
 בסבה כל מאומה . ואנחנו גבאר טעות האנשים מאמיני הסבות והמחזיקים בהם בכל

 עוז ואתה הסכת ושמע .

 פרק שביעי
 דע כי העולה על דעתפ כן עולה על דוחס דבר אשר אין לו שח־ . כי איך יתכן
 לירא מפני הפכה לאמר אולי תהיה מתננדת לרצון הבורא ולא יועיל מה
 שהבורא ית׳ ירצה בעבודתו אותו עכ׳׳ז לא ישיג הטוב בעבור כי הסבה מתגגדת להביא
 רע וגזק ע׳׳ס טבע אשר הטביע ד׳ ית׳ בדברים ולכן הוא ירא ודואג איך יעשה רצון
 הבורא בדבר זה . אפ הוא מתגגד אל הטבע . חלילה מלחשוב כן . כי לפניו ית׳ גלוי
 וידוע סוף דבר מראשיתו.׳ ורצונו מושלה לו בכל המעשים התמידות כיופ אשר ברא
 אותפ בששת ימי בראשית . גפ כי עיני בשר רואות בי הטבע חסשיית ננד רצון
 הבורא. כי אפ יהלך איש על גחליפ הלא רגליו תכרנה . ואפ בבחירתו ישתה פפ
 המות הלא ימות כי כן טבע האש לשרוף . והסם להמית או להזיק . בא וראה דמיון
 גפלא לזה הבחירה אשר לאדפ לטוב ולרע ג״כ היא חפשיית כאמרס ז״ל (נדה מיז 3׳)
 ואלו צדיק ורשע לא קאמר . וכאמרס עוד (ברכות ל׳׳ג בי) הכל בידי שמיס חוץ מיראת
 שמים . אשר מסוג הזה לא מר עליו ית• כל מאומה . והיה מהראוי שאם יבחורהאדם
 להרוג את חבירו יהיה מסור בידו . גס אשר ברצון הבורא להשאירו בחיים אבל הבעל
 בחירה בבחירתו הרעה הוא בוחר ורוצה להשחית חייתו ונבר עשה הבורא ית׳ את האדם
 חפשי בבחירתו לעשות כל אשר יבחר ולא ימהר. בידו . הגה מן הקבלה ידעגו כי אין
 הדבר כן . כי חכמינו דל כבר העירו אותנו בי מעולפ לא התנגדה הבחירה אל רצון
 העליון שיתעמר אחד לחבירו. אבל שניהם מתקיימים ונערכיפ במשסט החכמה העליונה
 אשר לא לאדם דרכה רק אלקים ית׳ לכדו ידע את מקומה. כמאטר (דברים ׳כיב) כי
 יפול הנופל הנופל ובא מששת ימי בראשית(שבת ל ׳׳ב א/) כי בחטאו מת . ועכ׳׳ז המסבב
 מיתתו לא ינקה . כ• לא ידע מזה . וא״כ אצלו הוא דפ נקי וכבר כתב מרן הכפף
 משנה ז׳׳ל בטעם מאמרם הרגו אין נהרגין(עי׳ רמב׳׳ם פ׳ עשרים מהלכות עדות הלכה ני)
 כי אלקים נצב בעדת אל . וא״כ כאשר הוא ית׳ נתן מקום אל הביר שיצא כזאת
 מתחת ידפ שיומת איש על פיהם וע׳׳ם הוראתם . ודאי היה חייב מיתה . וגם כי אחי
י נ  כך נתגלה כי שקר ענו בו . ודאי היה לו ענין אחר פה שהוא אמת . ואנחנו אין ל
 רשות לעיין במופלא מאתנו כי עמוק הוא מי ימצא לבאר משפט ההכרח והצדק •
 ואנחנו רק את תורת חכמיגו דל אשד מעולפ גשמור . כי זה הוא מגודל חכמת הבויא
י ל* כ ,ת , ד  ית׳ הצופה ומביט ומתקן עלילותיו שישתוה הרצון אל ההכרח « כמשפט דיז
א עלילה כי ר ן א נ ן ל ה ב י א ע ב ט  הקכ״ה נתן כח בהסבה להנהיג את הבני אדפ במהלך ה
 סבותיו ועלילותיו בהכרח ישתוו עס רצון העליון הראוי לפי שעה . ושניהם יתאמתו•
 כי הסבה הטובה המסבכת טוב לבעליה . כאשר חפץ העליון יהי׳ להפסידו הנה הסבה

 ההיא



 שער פרק 1 ח הבטחון פא
 ההיא הסבב לו ההפסד אם שהיא טובה בעגינה . ובהיפך כאשר השבה כסי התגלגלות
 הדרכים הטבעיים יש בענינה לםבב רעה . ורצון העליון טוב עליו . הוא ית׳ יעשה
 בחכמתו הנפלאה אשר מסבה זאת עצמה יסובב לו טובה גדולה . ולא שישתנה
 כח הטבע התטידי אשר בהסבה להשתוות אל הרצון העליון ב׳׳ה כ״א עצם הטבע יהיה
 כאשר היה . ועל כל זה הוא ית׳ יעשה כרצונו הטהור . ואתה הט אזנך ושמע

 סשר הדברים :

י נ י מ ק ש ר  פ
 הנביא אומר (ישעיה ל־א) הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו ויבטחו על
 רכב כי רב ועל סרשים כי עצמו מאד בו׳ ונם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו
. וביא־ מה היא החכמה  לא הסיר. התבונן נא במאמר וגם הוא הכס על הבורא ית,
 ויבא רע ואת דבריו לא הסיר מה ענין הכמה לעסק זה. יותר מהצודק הי׳ שיאמר וגם
 הוא תקיף ויבא רע. אבל אחר ההתבוננות תראה כי הכתוב מבאר לנו הענין העמוק
 אשר אמרנו. מי כהחכם ית׳ ומי יודע פשר דברים איך ישתוה החפץ אל הטבע
 המבדחת. אשר בבר ידענו כי הבורא ית׳ נתן כה בחיל ורכב להתעצם במלחמה להשכיל
 ולהצליח. ואיך ישתוה רצון הבורא אשר הפץ להומם ולאבדם במלחמה ועכ־ז ישתוה
 אל הטבע. לזה אמר מה זה תתפלא על חכם לבב ואמיץ כח. ונם הוא הכם ויבא רע
 ואת דבריו לא הסיר . באור זה. דע כי המסבביס והמנהיגים הטבע מתחלקים לגי םוגים
 לענינעו. סבות המנהלים והממשיכים החיים והמות . בריאות וחולי. כ׳ סבות המובילים
 הםרגסה להרויח וגם להפסד. ג׳ סבות חיי הנפש המסבביס לה ההשארה הנצהיית
 והסבות להומה ולאבדה להורידה ולהפסידה. וכולן גקבו בשמותיהן סבות החייס
 והמות הם מיגי המאכלים . הצזוביס והערבים כמו לחם בשר דגים יין ושארי מטעמים
 הם ממשיכים החיים. ולעומת זה המאכלים הרעים והמרים הארסיים יעירו ויעוררו
 חלייס רעים ויסבבו נם המות . סבות הפרנסה הם גשמים בעתם וטללים •שלג
 וקור וחוס וקיץ והורף ומו״מ הון ועושר הם סבות להמשיך הפרנסה ולקיימה ולהרבותה
 בכל סעס יותר. ומול זה ההפסד וההיזק הגגיבה והנזילה ושארי סבות הידועות אשר הם
 נושאים ומביאים אל האדפ הרלות והשפלות. סבות הנפש היא הגשמה הטהורה המביאים
 הצלחתה והשאדתה הם התורה והמצות בכללן. ומול זה להססירה ולאבדה ח־׳ו הם
 עבירות אשר בין אדם למקום ואשר בין אדם לחבירו. ועתה ראה בהמםבבים ההם
 והתבונן בכל אהד משפטו וחקתו. הנה המאכלים הנאותים הממשיכים החיים. אינם
 מוחלטים שיהיו סועלים פעולתם בהכרח. בלתי אם ישתמר אליהם חקות ידועות ותנאיפ
 ידועים באיכות בישולם ואופני תיקונם והכשרם. ואס יבצר אהד מהם יתהפך בסעולתו
 לההלותו וגם להשחיתו ולהמיתו. כמו לחם ויין בשר ודגים. אם יאפה הבצק ויבשל
 המאכל השיעור הראוי ויאכלם בזמן הראוי והשיעור הראוי. ערך הראוי לגופו. יסבבו
 לו הבריאות ימשיכו לו ההיים ויחזקוהו. אמנם בשנותו טשסטם וחוק הכשרם ותיקוגם.
 אז לא יהי׳ נאפה ומבושל כראוי או שארי השינויים אשר יעשה בהם הבלתי נאותים
 לגוסו. הלא הבשר והיין יהיו סבת הפסדו ומיתתו. כאשר יעיד עליו המוסת והנסיון.
 יען כי טבע המאכלים מסורים ונתונים אל החכמה. כי החכם בחכמתו יוכל לשנות טבע
 המאכלים להחיות אנשים בסמים הממיתים. כמה שידענו ממעשי חכמי הרופאים י אשר
 רוב השטים אשד נותנים אל החולה להחזיקו ולהחיותו המה עושים אותס מן סמי׳ הממיתים
 בטבעם. עם אשר יצטרפו בהרכבתם ובתיקונם כפי הקי הרפואה. וכמו אשר כל נושא
 טבע המאכלים הוא החכמה. אשר עמה יוכל להחליף ולהמיר טבע המאכל^וםעולתו.
 וישגה צורתו. תכוגתו וסגולתו י עד אשר הדברים הממשיכים החיים יסבבו ההיפך. או
 הסם הממית יה״ סבת החי״. כן הענין במצות ועברו,. גם אשר טבע המצוד. וסגולתה להמשיך
 ההיי׳ והטוב אל הנפש. והעבירה להשחיתה ולהפסידה.עכיז הם נתונים נתונים תחת ממשלת
 ההכמה להתבונן בתנאיהם ופרטיהם והקיהם כוונת עשייתם וזמן עשייתם ובסנים הראויי׳
 להם. ואש ע״פ הוראת החכמה ישנה חוקה הראוי לה או תנאי מתנאיה. ישתנה טבעה
 לפעיל ההיפך כמאמר רבותינו זיל על העובד שלא לשמה גוה לו שלא כא לעולם
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 שער סרק זז וזבטחון
 (גרנות י׳ז א׳) וכן אמרו (יומא ע״ב ב׳) למיימינים בה 0מא דחיי למשמאילים בה םמא
 דמותא. וגדולה מזו אמרו דל (נזיר כ״ג ג׳) :דולה עבירה לשמה ממצור, שלא לשמה.
 ומהשגים תדע השלשית. והיא סבות המגהיגים העושר והדלות גם הם מסורים תחת יד
 וממשלת החכמה. כי בהתנהג באופגי הפרגסה בפגים הראויי׳ יפעלו פעולתם . ואם ישגה
 יהיו מסבבים ההיםך. אמגם החכם בחכמתו יעורר, מקרה על הסבה אשר פעולתה כך
 היא והוא יסבב עמה ההיסך. כי ההכמה יש לאל ידה להסוך ולשנות המסובבים מן
 הסבות ע׳׳י התחדשות איזה סקרה בהסבות , ולא שתגזור החכמה על המבע שתתהפך. זה
 שאמר הכתוב הוי היורדים מצרים לעזרה כר וגם הוא חכס ויבא רע ואת דבריו לא
 הסיר. ריל לא שיסיר את כח הטבע לשגותו ולהפכו. כ״א את דבריו לא הסיר. ועכ׳ז
 תםבב הסבה את ההיסך. אחר כי יחדש בחכמתו טקיה מה אשר ע׳׳ס המקרה ההיא תהי׳
 הסבה סבת הסבה . וכן היה כי לא גזר על פרעה ועל מצרים שיחלשו ועל הסוסים ועל
 הרכב שיתמעטו. כ״א הראה להם בים גורות גסוחים וגזברו על המצריים שגטבעו בים
 ואמרו אין ראוי לעזור את שונאינו ואויבי נפשנו (עיין מללש איכה ד׳ על מאמר עולנה
 תכלינה עינינו כוי כצפיתינו צפינו אל גוי נא יושיע) זאת יתבונן האדפ. אשר מבלי שישנה
 ית׳ טבע הפכה יש לאל ידו לשנות הפבה שתפעול הסבה. או עכ׳פ שלא תפעול ענינה •
 כן משסט כל הסבות כלם עומדיפ תחת ממשלת רצון הבורא *ת׳ אל כל אשר יחפוץ
 יטה אותם . מבלי ישנה טבע הסבה שהיא ענין הכרחי להשאירו בהווייתו וקיומו מה
 שיש בו צורך אל העולם בכללו. אבל יחדש עלי׳ מקרה אשר עי׳׳ז ישתנה ענין המסובב
 מאת הסבה. וזאת ראינו פעמים רבות כי הרבה מתעשרין עיי סבות המסב בים דלות בעולפ
 כמו יוקר או רעב רה״ל. ומוכרי תבואה יבואו להון ועושר עייז. וכבר זכרו רבותינו
 דיל (גלכות נ״ל א׳) טובה מעין רעה או רעה מעין טובד.. וכן אמרו (שמות רגה כיו)
 ממכה עצמה מתקן רטי׳ (א) לא אמרו מחדש רט״. או כורא רטי׳. כי מאמר מתקן היא
 הוראה על תקון הסבה המפבבת המכה והמכאוב שתפבב הרפואה (ג) וכאשר נשא עין
 לראות משפט ההנהגה בכמה עניניפ אשר היו בימיפ הראשוניפ . תראה כי כדברינו כן

 הוא
 שיורי המתת

 (א) ובמדרש (ויקרא רגה י״ס) גו׳׳ל מכה אדם ע״י עלים. והקכיה מכה אותו עיי
 מצמו. מהצמי ואני ארפא. כו״ל מכה גאיזמל ומרפא גרטי׳ אגל הקג׳׳ה כמה שהוא מכה גו
 הוא מרפא . שנאמר כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך . באור המאמר שמעתי מסי ילידי
 הרב מוה׳ יצחק יהולא הכהן נ״י ע״ל מ״ש בספר אהל יעקב (ס׳ בראשית) כמה מלוקים אשר
 בין אזהרות הגוזר לאזהרס היועץ ע׳׳ש וינעם לך. ואפשר למצוא עול הבדל א׳ בין אזהרח
 הגוזר לאזהי־ת היועץ או הרופא המרפא את החולה ומזהירו על מה שצריך לרפואתו והצלתו.
 הנה העובר על אזהרת הגוזר והוא חייב עונש . הלא המשפט כי יעשו חחלה גביית עלות .
 יעמלו השנים ויעידו כי משה מעשהו זר מעשהו . אז ישפטו עליו את הלין. לא כן הרופא
 כאשר ישער באחד שאחזתו אש רעה באסל מאבריו . אשר רפואתו והצלתו מלוי׳ באם יחתכו
 ממנו האבר הנשחת הזה. הנה היופא לא יחקור אחר עדים. אבל יעשה הכל עיפ עצמו
 והבנתו והשערס חכמתו. כן הוא ית׳. אס הי׳ מנין אזהרותיו כאזהרות הגוזר . בהכרמ הי׳
 צריך לעדים . אבל אחר כי הוא ית׳ רק יועץ ורופא נאמן מה לו לעדים. וזהו המשך המאמר
 בויל מכה אלם עיי עלים והקב״ה מכה אוחו עיי עצמו. ומבאר הטעם ע׳ז ואומר בויל מכה
 באיזמל כו׳ והקב״ה במה שהוא מכה בו הוא מרפא . כי אין המכה מכה אבל המכה היא
 רפואה . שנא׳ וממכותיך ארפאך . אשר המכה בעצמה היא היא הרפואה. כאשר יעשה הרופא
 הסכם בחתיכת אבר מאברי האלם להצילו ולהשאירו בחיים. והכל רק עיפ עצמו. ואינו מציה

 להביא לו עלים:
 (3) ומה נעמו לי בזה לברי חכמים וחילותס אשר רבותינו ז״ל אמרו (ב׳׳ב פיח) מל
 כן יאמרו המושלים בואו חשבון על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב סש3ונו של עילם
. וכבר צווחו קמאי איך יתכן לפרש פירוש רחוק בזה . ואתה בטובך הסכת ושמע אמרים ׳  ט
 כי נעמו מנופת צוף וכל טעם . כי זה כלל גדול וילוע לבני אלם כלס מאמר להעיה לשלמה
, ויולעים ג״כ כי הוא ן י 3  בנו (דברי היעים א׳ כיס) כי כל לגבות דורש ל׳ וכל יצל מחשבות מ

 ית׳
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 הוא . אשר בהבעתו הנפלאה יסבב סבה שלא תשנה את הרצון ולא הרצון את הסבה

 כמו המצריים התחכמו להטביע מושיען של ישראל במיה. והקב׳׳ה לא שינה מאוטה.
 את הסבה אשר בידם. אבל תקנה רענין אחר. כי נתן בדעת בת סרעה שתלך לרחוץ
 עי היאוי. ותחמול עליו ושלחה לקרוא לה מעקת ויהי לה לבן. וזאת היתד, סבה
 גסלאה לגדלו ולחנכו שיחי׳ ראוי להנהיג מלוכה על ישראל אחר שנתגדל בבית המלכות
 וכן עגין רדיפתם אחר ישראל היא היתה הסבה שתהיה אחריתנז להכרית להטביעם בים.
 ובן ביוסף כל מה אשד התחכמו אחיו להרסו ולאברו הנה עיי אלה הסבות עצמם עלה
 למלוכה. כמה שידענו כי אחר בואו למצרים עיי אחיו גתגלגל עליו לבוא לבית הסוהר
 ומשפ עלה להצלחה גדולה והחלומות נתקיימו עיי אחיו בעצמפ. וכן ראינו במפלת המן
 כי העץ אשר הכין למרדכי היא עצמה היתד, סבה להשיב גנזולו בראשו. כי לולא
 שעשה העץ בגמר מלאכתה לכל מעשיה לא היה משכים א׳׳ע בבוקר כ״כ ולא היה בא

 שיורי המתת
 ימ׳ מלכותו בכל משלה . ולא לפניו חנף יבוא. ומאין מלא לב בני אלם לעפות רע. אכל גם
 זאת ביאר דהע״:(תהלים ל״ו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פסל אלקיס לנגד עיניו . ר׳יל
 כי הפסל אינו קרוב לו . גי היצר בא אליו בערמה לאמר לימים רבים ולעתים רחוקות יהי׳
 מה שיהי׳ ואל תדאוג דאגת מחר שהיא לאחר זמן. והוא מאמין לדברי היצר בעבור כי לע׳׳ע
 הוא מוצא את עצמו בריא והזק. ורואה א״ע נער ורך. עצמותיו מלאו עלומיו כמאמר (איוב כיא)
 עטיניו מלאו חלב ומוח עצמותיו ישוקה. ומצורף לזה מה שידענו בדרך כלל כי אין הקגיה חסץ
 בשינוי הטבע . וכפי הטבע הוא רואה א״ע בליא וחזק בגופו וממונו. כי הון עשיר הוא קרית
 עוזו. ואומר בלבו בל אמוט כוי (תהלים יויד) אבל כבר אמר הנביא ע״ה וגם הוא סכם ויבא
 רע ואת דבריו לא השיר. וכמו שביארנו כי היא ית׳ הוא נורא עלילה ולו נאוו עלילותיו כי
 יבא רע על אדם ולא ישנה בזה סק הטבע כל מאומה. כאשר עשה בימי מרדכי ואסתר שלא
 נשתנה שום דבר שיצא מהטבע רק הנהיג בחכמתו הנפלאה והפליא לעשות בסדר השתלשלות
 כפלטי לבלים עד שנעשתה השועה לישראל. וצדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו. והנה
. כי שמעו כי באה׳  הבטחון הזה שאין הקב״ה חפץ בשינוי הטבע הי׳ למואב ביתר שאת ויתל פז
 אזהלה מאחו יה׳ (לברים בי) אל הצל אח מואב כוי . ואין עיל בטחון יוחר חזק מזה . כי
 הקב״ה מלילה לו מעשות כדבל הזה מהישהוא ננל התורה הלא מה שהוא נגל הטבע ג״כ אין
 מפצו לעשות . ומכשיכ שאמל בעצמו אל מצל את מואב כוי. והיתה סבה כי נא סיחון מלך
 אמורי וכבש את ארץ מואב. כמאמר רב פפא (חולין סי) עמון ומואב נו:מ בשימון. ומעמה
 ענין זה יליו לב לו לבהל ולהפחיל לב אנשים לבל יבטחו על עצמם כל (.*אומה כי אין עול
 בטחון יותר חזק מבטסון ש:י׳ למואב . אבל היא ית׳ הוא נורא עלילה . ני גלגוליו וסבוחיו
 לא ידע אנוש. וזהו מאמר עיב יאמרו המושלים בואו חשבוןזחבנה ותכונן פיר סיסון. בעבור
 שעתה נקראת על שם סיסון יכולין ישראל לקחת אותה . ע׳׳כ קסו מישר ויאמרו המושלים

 ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם . כי אין אדם בטוס בעצמו כל מאומה . והבן.
 ואולי זהו מליצמ מאמר (ירמי׳ ייד) המאוס מאסה אמ יהודה הו׳ מלוע הכיחנו ואין
 לנו מרפא כר׳ . אשר בהשקפה הראשונה הדבר כמו זר. מאין החליטו לאער שאין רפואה
 למכתם . ואס בעיניהם לא ראו אור בהיר ברפואתם עכ׳ז אין מעצור לד׳ * כמאמר (ישע״ ס״ד)
 עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. והנראה כי סמכו בזה על מה שאמרו סז״ל

 (מגילה י״ג) במדת הקביה שהוא בורא הרפואה קודם למכה. ואיכ יפה התפלאו ואמרו מלוע•
 הכימנו ועוד לא נראה לעיני הנביאים הרפואה. הלא הרפואה צריכה להיות קודם למכה.
 אמנם לדברינו הקב׳׳ה השיבו ע״ז (ירמי• למ׳׳ד) כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך. וכדברי
 המדרש שזכרנו (ויקרא רבה י״ח) בו׳ד מכה באיזמל ומרפא ברטי׳ אבל הקביה במה שהוא מכה
 בו הוא מרפא . ומעתה אין להתפלאות מפני מה הרפואה לא נראית והמכה היא לעינינו .
 הלא הקניה רוצה לרפאות מן המכה עצמה. והמכה היא היא גס סבת הרפואה . וא״כ אין
 פה קדימה ואיחור . כי לע׳׳ע הוא מכה. וכאשר יגיע עת דודים יעשה ממנה הרפואה .
 וזהו מאמר כי אעלה ארוכה לך. ואם תאמר מפני מה לא קדמה הרפואה טרם נו׳.] המכה .

 לזה אמר וממכותיך ארפאך :



 שעד פרק ה ט 1זכטדוון
 אל^חצר המלך באותה שעה כל׳אמר והמן בא לחצר בית המלך לאמר למלך לתלות
 אתיטדרכי. והמלך שאל אותו מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. וכן"התחכמות
 המן להגביל יום לבצע מעשהו ולהקים מזמת לבו ביום שמת בו משה רבעו ע״ה. ואמרו
 רבותינו זיל (מגילה י׳ג בי) ולא ידע כי בו ביום נולד משה. והי׳ סבה להטיב להם.
 וכמוהם הרבה אשר כל מי שהתחכם עש סבתו להקים מזמתו היא היתד, סבה להפר עצתו
 וא״כ איפוא אתה כן אדם למה תביט אל השבה ולמה לך להשען על משענת קנה רצוץ
 אין עליך כ׳׳א לעשות רצון אדונך והוא הטוב בעיניו יעשה. וכן הסבה אשר רעה היא
 בעיניך אם רצון הבורא יהיה להטיב עמך עוד פתח פתוה לסגיו לעשות כרצינו הטוב
 עיי הסבה הזאת עצמה. ואף אם לפניך דרכי ישועתך והצלתך אעם גלויים. לפניו
 ית׳ גלויים וידועים . משל לאחד שהיה ברצונו להוציא את אויבו מביתו לתתו בבית
 הסוהר. ובבואו אל בית האיש אמרו לו יועציו מה לך להוציאו מזה ולהסגירו בבית
 אחר. סגור אותו בביתו. ושמע אליהם והסגיר אותו בביתו שלא יוכל לצאת ולבוא •
 והוא סגה לעסקיו כי היה בטוח כי הסגרו מוםגד מוחלט . שיהיה כגוש תחת ידו. אבל
 המוסגר הזה היה לו פתה אהד אשר לא ידע איש מיום אשר בנה הבית הזה. וחתר
 חתירה זאת ויצא וילך לנפשו. לזמן בא המשגידו ולא מצא אותו. התפלא מאד איזה
 דרך מצא להמלט על נפשו. אמרו לו סכל התחשוב בלבבך כי תכבוש את בעל הכית
 בתוך ביתו. היסלא מכנו דבר. אחר כי היא בעצמו בנה את ביתו הוא יודע דרך עמדו.
 מה שאין אחר יודע. כן הענין באדם המשים בטחונו בסבה אשר בטבעה להטיב והוא
 הושב לכבוש רצון הבורא שברצונו לעשות עמו רעה כראוי לו לפי מעשיו • ואומר כי

 הסבה תכבוש את הרצון . שלא יצא מן הכה אל הפועל. אבל הוא שוכח כי איך *
 אפשר להכריח ולכבוש את רצון העליון ביה. במה שהוא עצמו בנה ונטע את הסבות
 ודאי השאיר לו פתח ואופן אשר ממגו יוכל להפיק רצונו אל השועל מכל הסבות לסוגיהם

 והתחלפותיהם ולא יתנגד אל הטבע.כי לא יפליא ממגו דבר ולו גתכגו עלילות :

 פרק תשיעי
 ודע כי הדברים האלה שאמרנו הם רק לשאר סבות אשר טבע עצמותם להטיב או להיע•
 אבל הגגיבה והנזילה והאונאה. ולהיסך הצדקות ונמיר, וותרנות נדיבות נם בי לעיני
 בשר נראה לפעמים בי העושק והרמי׳ סבת העושר וההצלחה. אבל לב נבון יודע כי
 הדבר בהיסך. כי בעצם טבעם הם סבת הדלות והשפלות. כמאמר (משלי א׳) כן ארחות
 כל בוצע בצע את נטש בעליו יקח . קח לך משל מדרך התגרים הפורקים סחורה ומניה״
 אותה אצל אהד מהאנשים אשר אמון בם. עד יגיע זמן לנסוע למקים ידוע למכור
 אותה. ודרך הסוחרים להנחות נס את הנפקד לתת לו דבר מה מהפחורות ההם שהיו
 תחת ידו ימים כבירים. כי אין מן הראוי אשר כלם ישבעו מהם והוא לא ישיג מאומה.
 וראוי לתת גם לו הלק מה. כאמדם ז״ל (מגילה כיו) אורה ארעא למשבק איגש גולסא
 ומשכי באושפיזא. כן גלה לנו שהע׳ה על מי שהיא שודד ועושק מוריד אגשים מנכסיהם
 והוא שבט אפו ?;ל השוט שוטף אף די. אשר על ידיו געשתה עברה וזעם וצרה לאנשים
 גם כי עליהם היתד. המירה כד. אבל על ידו יצא הדבר מכה אל הפועל. ויחלק הבלים
 באפו ובהמתו ובבחירתו. בהברה יטעום אח׳׳כ מסחורתו. כמאמר (ישעיה ליג) כהתימך
 שודר תושר כנלותך לבגוד יבגדו בך. וכן אמר דוד הע׳ה (תהליש קיט) ויאהב קללה
 ותבואהו ולא הריץ בברכה. ותרהק טמנו(א) ורבותיגו זיל כבר אמיו גמירי בישא לא הי
 טבא. אם לאחרים פרנסתו קללה^איככה יקבל הוא ממנה ברכה. כאשר אמד אברהם אביגו

 שיורי המרות ע ד'
 (א) ובהשקפה הראשונה הדבר כמו זר כי לא נמצא איש כזה אשר יא:3 את הקללה
 ולא יחפוץ בברכה . אבל באור המאמר כך הוא . כי נמצאו בעולס ב׳ מיני נבראים . נהמויז
 שדה . וחית היער . והס נבדלים הרבה בבחינת פרנסתם , וזמן פינסתס , כי הבהמות
 מהפרנסים מן הברכה אש־ ברך ד׳ אל בעל השדה . זרע ומצא רב תבואית , יאכל הוא וביב
 ומהם ימן גס תבן ומספוא לבהמתו . לא כן חיות היעי הס מתפרנסים מן הקללה י לטרוף

 טרף



 שעד פרק ט הבנזחון . פג
 ע״ה אל אליעזר עבדו(ב״ר נעו) אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מהדבק בברוך. וכמאמר
 כמשלי אי) והם לדמם יארובו יצפנו לנפשותם כר. וכמאמר (סבקוק ב׳) הוי ב-וצע בצע
 רע לביתו. וכמאמר (ירמיה י״ז) קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי

 ימיו
 שיורי הטחת

 טרף מן העדרים והגדול בולע הקטן. וכל מה שיכבו לאכול בהכרח ירבו להמית . וברכחם
 קללה בעולם . ע״כ הם משונים ג־׳כ בזמן פרנסתם. כמאמר (תהלים ק״ד) תשתחושך ויהי
 לילה בו תרמוש כל חיתו יער . כן הבחירה לבני אדם להחפמש באחד משני דרכים . אס
 לאהוב המלאכה ואז תהיה פרנסתו בהטיב ד׳ לאנשים וירחיב לבם ויכלתם ללבוש שני ועמים
 ולהתפאר בכלים השובים . תרב מלאכתם של העושים במלאכה ויתברכו גס המה כמאמר
 (קהלת ה׳) ברבות הטובה רבי אוכליה זאת היא פרנסה מבחי׳ הברכה . ויש הקובע פרנסתו
 לגנוב ולעסוק ולממוש לשקר ולכזב . אשר כמו שיצמיח לעצמו ברכה יצמיח ג״כ לחבירו
 קללה . וכמאמר (דברים ט״ו) אפס כי לא יהי׳ בך אביון כי ברך יברכך ד׳ כר ר״ל רק השמר
 לך שלא יגיע מברכחך דלות לאחרים . עד שיהי׳ אחיך אביון . כ״א בחר לך דרך אשר תחי׳
 מברכה ד׳ אשר ברך יברך מאוצרו הטוב . וזהו שאמר יען אשר לא זכר עשוה חסד וירדוף
 איש עני ואביון ונכאה לבב למותת להתפרנס נרי מארת הזולת . וזהו ויאהב קללה להחסמס
 ממנה. ותבואהו. ולא הפץ בברכה ומרסק ממנו . כי אינו ראוי להתברך אשרי אשר שאט
 בה . והוא מה שאמר שהע״ה (משלי• ג׳) אל תקנא באיש סמס ואל הבהר בכל דרכיו . מארת ד׳
 בבית רשע ונוה צדיקים יברך . כי ההבדל נין הצדיק והרשע כי הצדיק מפרנס אמרים
. אשר בדרך כלל יתואר ע״ש בימ כמאמר (מלכי׳ ב׳ די) מה ׳  משלו. מביתו ממה אשר חננו ד
 יש לך בבית . ובלשון חכמים ברכת הבית . לא כן הרשעים כי עוזבים מקור מים חיים את
 ד׳ ית׳ . וממשיכים פרנסתם ממה אשר חנן ד׳ לאחרים . לטשוק ולגזול. איכ שלהם נעזב.
 כי באין ספק כל איש נוצר וסבת פרנסתו עמו . וזה עוזב סבתו . אין לו משלו בביתו
 מאומה . כמאמר (מיכה וי) עוד היש בית רשע כוי . וכל סבה פמסחו מה שהוא חוטף משל
. וזהו מאמר (אבית די) איזהו עשיר  אחרים . א״כ יסבב לעצמו להיות נעזב מהשפעת ד׳
 השמח בחלקו . ר״ל ממה אשר מנן ד׳ אותו . לא במה שהוא משיג מאחרים . והמשל בזה
 לשנים יורשים ביה ואחיזה נחלה מאביהם . אחד עושה לו מחי• בביתו . וזורע חלק שדהו
 עודר את כרמו. ואחד עוזב את הכל . ומשים פעמיו לנסוע למרחק״ לסחורה וממרחק יביא
 לחמו . וכל זמן שהוא מצליח במסחרו הוא מתפרנס בריוח . אבל אס עבר עליו איזה ענין
 ושבה אשר עיי לא עסק בסחורה . וחוזר לביתו ושדהו ואז יקרים בו מאמר (משלי כ״ד) על
 שדה איש עצל עברתי כו׳ והנה עלה כלו קמשונים כוי . ואז הוא קרח מכאן כוי. הנמשל
 כבר מובן והוא' מבואר מאד במאמר׳ כלפנינו . אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו. כי
 חופבת ד׳ נלוז. פי׳ מחעקס מתחיל בברכה ומסיים בקללה כי מארת ד׳ בנית רשע. וא״כ
 איך מקללה ישובב ברכה . ולכן אין לך לקנא באיש חמס ולבחור בדרכיו לעשות לך סבה
 לפמשחך מה שחשמוס מיד אסריס . כי עכ״ז ביהך ושפעהך הראוי לך מאת הבורא ית׳ יהיה
 נעזב וריק מכל. ומה שיש לו אינו שלו. ושלו נעזב ואינו חוזר עוד אליו . וזהו מארת ד׳ בבית
 רשע . היינו הרשע מתפרנס מהקללה אשר הזולות מתקלל ומתססר . משא״כ הצדיקים . ונוה
 צדיקים יברך . כי הם מהפרנסים ממה שהקב״ה יברך אותה לא ממה שהוא מקלל לאחרים
 וכמאמר (תהל ים קי״ב)הון ועושר בביתו וצדקתו עומד לעד . ובדבר הזה המצא בדבריכם ז׳׳ל
ת ונעשית כגריד.זרמו אותה ולא צמחה א  (בראשית רבה ל׳׳ג) בחודש השני בכ״ז לחודש ינסה ה
 למה שהי׳ סימן קללה ואין סי׳ קללה הוי לברכה . ראה כי אמרו בטעם הדבר שלא השאיר
 הקביה ממי המביל לחלוחית אל האדמה שתוציא צמח:. אבל נעשית כגריד . וזרעו אותה ולא
. איא שתבוא עיי ברכה וזהו שאמרו 2 p t צמחה . והשיבו ע״ז כי בענור שהיה לקללה 
 (בראשית רבה ל״א) יקבים דרכו ויצמאו. למה יקבים דרכו ויצמאו לפי שהיתההארה בעמלם
 ולפי שהיו שטופים בגזל נתקללו ונמשו מן העולם . ובע״כ המארה הוא ענין אסר מבלעדי
 הקללה אשר קללם די . ועל מה הוא מורה. אס לא על הענין שאמרנו. כי בעסק הגזל הגזלן
 מתברך והנגזל מתקלל. וזהו המארה שהיתה במעשה ידיהם . לכן נהקללו כי מן הקללה לא
 תצהה ברכה . ומזה הבין מאמר שהע״ה (משלי י״א) רשע עושה פעולה שקר וזירע צדקה שכר

 אמה



 שער פרק ט הבטחון
 ימיו יעזבנו (ג) ומה נאוו דברי המליצה שהמליץ הכתוב עליהם (שם ה׳) ככלוב מלא
 עיןז כן בתיהם מלאים מרמה. המשיל אותם לכלוב אשר העושות אינם מוחלטים אל
 הכלוב להשאר שמה. בלתי הם סגורים בו רק עד עת בא זמן הראוי והם מוכשרים

 לשחיטה
 שיורי המרות

 אמת . כן צדקה לחים ומרדף רעה למותו. אשר מאמר כן בכתוב זה אין לו מקום כל מאומ׳
 אחר באור כל המבארי׳ ולדברינו מלת כן היא כמשמעה בכל המקרא . לאמר כמו אשר הרשע
 עושה פעולות שקר ולא יחרוך רמיה צידו . ולהיפך המפזר יש מפזר ונוסף עוד . כן כל
 תהלוכות עניניי ושבוחיו של כל אחד . הצדקה תהיה לחיים ומרדף רעה היא סבה למוחו
 (ועוד יש לי דברים בזה אגל הנחתים עתה ויביאו אי״ה גסי אהל יעקב על סדר (דברים) ומה
 יפה יתבאר בזה מאמרם ז״ל (במדבי רבה כיב) זה שאמר הכתוב (תהלים ע״ה) כי לא ממוצא
 וממערב ולא ממדבר הריס . לא ממה שאדם יוצא ועמל בסחורה והולך ממזרח למערב נעשה
 עשיר כר . מהו ולא ממדבר הרים . אמר ר׳ אבא כל הרים שבמקרא הרים הם . חוץ מזה
 שהוא רוממות . שאין אדם מתרומם מן הדברים האלה , מה הקב״ה עישה נוטל נכסים מזה
 וניתן לזה . שנאמר כי אלקיס שופט זה ישפיל וזה ירים כוי באף ש־וא משפיל את זה מרומם
 את זה . ע״כ הורו בזה כי בהזדמן שיבוא עושק על איש ידוע וישלול שלל ועוז בז אין כוונתו
 ית׳ בטובת העושק כל מאומה . כי אם היה כל עיקר הכוונה להטיב עם העושק אין מעצור
 לד׳ להשפיע עליו טיבה מאוצרו הטוב לא שתהיה טובתו ע׳׳י דלותו של זה הנעשק על ידו.
 כמאמר (משלי ירל) בי־כת ד׳ היא תעשיר . ר׳ל הביכה שהיא מאתו ית׳ איךבפעולתה רק
 להעשיר ולברך . ולא יוסיף עצב עמה לאחרים . וא׳׳כ בהזדמן גזילה אל יד הגזלן אין
 הכוונה העליונה להטיב אל הגזלן רק עיקר המכוון ממנו ית׳ לענוש את העשוק . וזהו בי
 לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים . כי העושר הבא בכוונה מאת ד׳ ית׳ בכוונה להטיב
 עמו . עיש רוב יבוא נרי יגיעה בדרכים ונסיעות רחוקות . כמ״ש הגאון מוהריש יפה זיל
 בנאור מאמר (תהליס ל״ז) מר מצעדי גבר כוננו ודרכו יחשץ. ירצה גס כי מאתו ית׳ פרנסח
 האדם . והכל בידי שמיס . עכ״ז ודרכו יחפץ ריל הקב׳ה יחפוץ מן האדם שיכין הוא את
 דרכו. כמאמר יכול יושב ובטל כו׳ י משא״כ הצלחת הגזלן שלוקח מיל הנגזל ביד רמה. וזהו
 כי לא ממוצא דנמערב ולא ממדבר הריס . כלומר לא יעש: סחורה למרחקים כל מאומה
 רק כי אלקיס שופט . ועיקר הכוונה להשפיל את זההנעשק . וזהו באף סהוא משפיל אח
, ח״א פיג ב׳) לכן הוא מקדים מסלה מאמר את ז? ישפיל . שזהו  זה מרומם את זה (ועי׳ אה,

 עיקר כוונת המשפט . ועייכ יסובב וזה ירים :
 (ג) ומה מאד ראוי להתבונן בענין המשל הזה מה שבח- להמשיל את העושה עושר
 לא במשפט אל קורא דגר . ולמה לא דימה אותו לנפל . כי גס הוא נתהוה לא כמשפטו
 הטבעי . שלא כלו לו חדשיו ע״כ אינו בן קיימא. רש ויש הרנה דברים שלא נעשי כמשפטם
 ומקצרים קיומם בעולם . ועוד כי מכל מעשי הוגגדל אפרוחים שהוא עישה עמהם דברים הרבה
 שהוא מכלכלם ושומרס ומחמם אותם ומגדלם וכדומה דברים ממנהגיו , והדגירה א׳ מהם ,
 ולא זכר דבר מהם רק הדגירה . קורא דגר טי . גם ראוי ?יה שיאמר קורא לא ילד ודגר .
 אבל הני־א׳ כי יש בזה כוונה שלמה . והיא מבוארת במדרש בכמה מקומות . כי כל המקרים
 הפוגעים את האדם במעונו . לא ישיגוהו בלתי אס ממונו אינו נקי משל אחרים. לא במשפט
 אבל ממון הנאסף בצדק ובמשפט לא יזדמן להם עישק וגזל . כמליצתם ז״ל אם לא תיסב
 מבר אינש כלום לית את יהיג כלים . והוא מרומז במאמר (רות 3׳) אל תלכי ללקוט בשדה
 אחר וגם לא תעבורי מזה . משל לח״ ועוף שנתגדל ביית בעהיב . לעולם לא תברח ממנו
 לא כן אס תקנה בהמה מבית אחרים . אתה צריך לשמור אותה שלא תירח . לכן יפה המשיל
 אוחו לקורא . כי העוף המגדל אפ״ושיס שלו , אין מהצורך אליו לדגירה וצפצוף ולשרוק אל
 אפרוחיו כי מבלעדי הדגירה ג״כ יהיו האפרוחים חמיד בצלו . כי הוא מכלכלם ומחמם אותם
 אמנם עוף זה קורא . אשר יאהוב לגדל אפרוחים שאינם שלו. הוא יצטרך לצפצף ולשיוק
 הרבה ולדגוי־ אליהם. יען כי המה זרים אצלו . כן המעות אשר הס אצל הבעלים ביושר ושלו
 הס. אין מהצורך אליו לצפצף ולדגור אחר המעות שיהיו מוחזקים אצלו כי מעצמו כן יהיה
 בטגע . שיחקיים דבר אצל בעליו. אכן העושה עושר לא במשפט . הוא צריך לצפצף ולשיוק

 ולגדור



 שער פרק ט י הבטחון פד
 לשחיטה אז יקחס ויוציאם מן הכלוב. כן העושר וההצלחה אינו מוחלט אל הרשע כיא
 להכשירו למפלה עצומה כמאמר (דברים ר) וטשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. סוף
 דבר. הדבר אשר תצא טובה לעולם ממנו הוא טוב גם לבעלי׳. אבל הדבר אשר יסבב
 רעה בעולם תדע ובחגת כי משורש גחש יצא צפע. וזה המגדל רע בתוך פרנסתו גס
 אליו יגיע מרירותו. וכמו כן נדיבות צדקות ונמילות חסדים אשר לעיני בשר גראה כי זה
 מיכה אל המקבל ומחסר את הגותן. ובאמת לא כן סגולת המעשים טובים. כמו שהם
 טובים אל המקבל טובים ג״כ אל הגותן. כמאמר הדל (העניה ס׳) עשר בשביל שתתעשר

 וכמאמר (מלאכי גי) ובחגוגי גא בזאת בו׳ אם לא אפתה לכם את ארובות השמים בו׳

 פרק עשירי
 יען ראיתי רביס מן המחברים בקשה גסשמ למצוא טעם על עגין התעלמות שכר עוה׳׳ב
 בתורה האלקית. ואין אתנו יודע עד מה מענין עוננ הנפש והצלחתה והשארתה.
 ולא ביארה התורה רק מענין הצל הות עוה״ז. כמ״ש (ויקרא כיו) אפ בחקותי תלכו כו׳
 ונתתי גשמיכם בעתם כוי(דברים י׳׳א) והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי כוי ונתתי מטר
 ארצכם בעתו כוי. ורבותיגו זיל אמרו (סנהדרין ציע א׳) כל הנביאים כלם לא גתגכאו
 אלא לימות המשיח אבל עוהיב עין לא ראתה. ומה שגראה בעיגי כך הוא. כי אין להתסלא
 מאומה עליו ית׳ על שלא כתב בתורה הגמול הגדול וההצלחה האמתית כי אין מהצורך
 למלך גדול וקדוש כמוהו ית׳ לדבר על לב בו״ד נברא ומחודש מרצונו הטוב. לאמד
 אם תשמע לדברי ותקבל עצתי ארבה לך מאד מוהר ומתן. כמו עשיר גדול היה לו
 כמה עיירות ביבשה כמה ספינות בים והיה לו בת יחידה והלך לבקש לו חתן את אשר
 יבחר. אשר יטב בעיגיו וירא אצל עגי אחד גער משכיל . רעב וערום. בחסר ובכסן.
 ויטב בעיגיו לפאר לקהת אותו לתת לו את בתו היחידה. הבי מהצורך אליו להרבות
 דברים עמו לדבר על לבו אם תשמעגי ותקת את בתי לך לאשר, אתן לך כך ובך כסף
 וכך וכך תכשיטי׳ וכך וכך מלבושיפ וכך וכך מזוגות. כי כל אלה שפת יתר הם. כי
 אחר אשריאטר לו אתן לך בתי היחידה לאשה. כבר סרט לו כל סוגי ההצלחה. כי
 כלום חסר בבית כוי. כן אגחגו הייגו גולים במצרים . גתוגים גתוגים לעבודות קשות. והקב׳יה
 ברוב חסדיו הוציאנו מבית האסורים והתחתן עצמו עמנו. כאמרם דל במדרש(ריש תרומה)
 תורה צוד. לנו משה מורשה אל תהי קורא מורשה אלא מאורסה. וישא אותנו על
 כנפי נשרים והביא אותנו אליו. הבי מהצורך לו לדבר על לב האסיר אל בור אם תאבה
 להתחתן עמי אתן לך כזאת וכזאת. ולספר לו כל אשר יש לו באוצרו הטוב . זה לא
 יאות למלך אדיר וקדוש כמוהו יתי. ומה גם כי אין דרך לכתוב בכתב כל חלקי התחייבות
 רק במקום שהיא מוכרח. והבורא ית׳ אינו מוכרח ח׳ו מצד התחייבות. כי אס צדקת
. ואם אין בזה מקום היוב כל מאומה למה יכתוב אותו. ואס תאמר הלא  מה תתן לו

 עכ׳ז הקב״ה יתן לגו עוגג עוה׳׳ב גם אם אינו מחויב רק עיד נדבה וחסד. כמו שהי׳ כל
 מציאות העולם בגדבה וחסד כמאמר כי אמרתי עולם חסד יבגד. (תהלים פ״ט) היה לו
 לכתוב אותו ג״כ. הלא כבר אמרגו כי היה גראה לעיגים כי הוא מדבר על לב השומע.
 מה שלא יאות לכבודו הגשגב לאין תכלית. רק על זאת יתחמץ לבבנו על ענין שכר
 עוה״ז שכתבה התורה שעי״ז יש פתחון סח לרשעים לאמר כי גמול האלקים הוא ברכת
 עוה׳׳ז הכלה והגםשד ולא ימצא האדם אחריו מאומה. לכן שמע את אשר אומר לך כזה
 כי אם היי דרך ואופן ישר אצלו ית׳ לכתוב שכר עוה׳יז היי כותב שבר עוה׳׳ב. כי הוא
 הנפול והעונג האמתי. אבל אהר אשר אמרנו כי לא יאות לכבוד. העליון ית׳ לדבר עם
 השומע מענין שכר. כי אם יש לו לב יבין מעצמו עם מי הוא נכנס בברית. לא כתב
 יתי בתורתו הקדושה כל מאומה מסוג השכר לא שכר עותיב ולא שכר עוה׳ז. ואשר

 עיגיך
 ,שיורי המרות 1

 וללגול אסל הלכוש. כי מצל הטבע יהי׳ הלכוש נעתק ממנו. כי אינו בעליו . וזהו כמו קול#
 הוא לגל ומצפצף בעבול כי לא ילל והאפלוחים זלים אצלו . ע׳כ מהצולך אליו לדגול־ . כן

 עושה עושל ונא במשפט כי בסצי ימיו יעזבנו.



 שער פרק י דזבטחון
 עיניך רואות כי שבר עוה״ז כתוב בתורה אין הדבר כן כמו שנראה בהשקפה הראשונה
 אבל הענין בזה הוא ע״ד עשיר נסע בדרך עם עגלה טעונה מסחורותיו היקרות ויהי בדרך
 גשברה העגלה. וילך לבקש לו עגלה אחרת. ויסר אל בית כפרי א׳ ושבר אצלו עגלד,
 שיסע עמו עד ביתו. ויוציא העגלה מחצרו. ויעמוס השחורה עליה. אה״כ ראה הסוחר
 איך הכפרי מטמין בעגלה סיר הבשר וגבינות. ואשתו עומדת ובידה סירות הלב והמאה
 והוא רוצה לתת אותם בעגלה להיות לו ללפת בו את הסת בדרך הזה. והשוחד שואנ
 בקול גבל הלא ישחית בזה םחורותי היקרות ותעשה לי חיזק גדול . והבע״ג אומר וכי
 בעבור שאתה עשיר ויש לאל ידך לאכול ויפזר בהאכסניות לכן גס אני לא אקח לי
 צידה לדרך., הלא עני אני. הוצאות גדולות אין בכהי לעשות. ויאמר אליו הסוהר הנד,
 שכור שכרתי אצלך העגלה השלך בל אלה הסירות ארצה . ומה אשר אתה דואג על
 צידה לדרך דע בי כל מחסורך עלי. ואני אספיק לך כל מה שתצטרך בדרך. יאגי
 אשלם את הכל. רק אל העגלה הזאת לא• תעשה רבד. בי סחורותי דקיש ויקרים מאד.
 • ובדבר מה תוכל להפסידם. וא־כ אני צריך שהעגלה תהיה נקיה וטהורה מכל לכלוך (א)
 הנמשל הקב״ה שכר כביכול אצל האדם את לבו להעמיס בו תורה קדושה יראה וכדומה

 כמאמר
 שיורי המרות

 (א) אמר הכותב גם אני כבר כתבתי ע׳׳ז טעם יקר ונפלא כס׳ שמן המור (בחמישי
׳ סלק) כתב ׳ פ י ה (ר נ ש מ " ה פ ל 3  לראשון) אבל שמע את אשר נאמר עתה . הנה סרמב״ס ד
 יען כי המורה נתונה לעם רב והמון גדול הבלתי מציירי׳ימהות העניני׳ הנסתרי׳.העמילה התולה
 האלקות העניני׳ הנסתרים בעניני׳ הנגלים באופן יוכלו לצייר ולקבל . כי לא י שעלו בערבול
 השכל ובהשגתו והצלחתו . לכן העלימה התורה מהם וגילה להם מה שישתוקקו אליי מאלה
^  הקניני׳ המדומייס (עי׳ עקרי׳ בט־ה משלשי) וכבר התפלאו על דבריו כי אינם משפיקי׳ , כ
ל ת ו  איך יתכן לייעד את האדם בדברים המביאים אותו אל התכלית והתכלית עצמו להעלים . י
 הי׳ ראוי להודיעני מן התכלית . והיינו כבר בטוחים על הדרכים המביאי׳ אותנו אל סתכלימ

 ובהכרח הגומל ית׳ יודע כי הדברים ההם שובע ברכה שלום . מובילים אוהט אל התכלית
 וכבר ידענו כי מן המסובב יש להחליט קדימת השבה . משאיכ מן הסבה אין עוד להסלים
 מסובב. כי יזדמן עיסק בסבה ואל המסובב לא 3א.ומה יועילכו א׳׳כ מה שיודיענו הכחוכ הסבות
ם ל  המביאים אל התכלית . דעת הרמב׳ן דל (פ׳ וארא) וזה לשונו הנעים . לא מגיא על א
>יך ז  טובה בשכר מצוה או רעה בעונש עבירה רק במעשה הנס . ואס יונח אדם לטבעו או למ
ס י ק  לא יוסיפו בו מעשיו דבר ולא יגרעו ממנו . אבל שכר כל החורה ועונשה בעוה׳׳ז הכל נ

ת  והם נסתרים יחשבו לעיני המאיס שהם ממנהגו של עולם . והס באדם עונש ישכר כאמ
 ומפני זה האריכה התורה ביעודים בעולם הזה ולא תבאר יעודי הנפש בעולם הנשמות
 כי אלה (היינו יעודי עוה״ז) המה מופתיים . אמנם קיום הנפש ודבקותה באלקים דבר לאן,

ן י ל 5  הוא בחולדה שהיא השוב אל אלקיס אשר נתנה. עכ׳ל . וכחב עוד(פ׳ אסרי . והובאו ד
 בהגהת מימונית הלכות תשובה פ׳ ס׳) ודל כי באומרו ית׳ ונכרתה הנפש ההיא מקלנ עמה

 ונכרתה הנפש ההיא מעמיה . יורה כי נפש הסוטאת היא תכרת בעינה. ושאר הנפשות אשל ל^
ז אשל בה י ע ה ה • י ה ב נ ו א ע י ה ש ה פ ; א P""7 ה י ו ה כ ן • ול ו י ל ע  חטאו תהיינה קיימות . בזיר ה
י ד  הוא יכריתנס . וטעם זה הענין כי נשמת אדם נר ד׳ אשר נפח באפינו מפי עליון ונשמת ש
 כמאמר ויפח באפיו נשמת חייס . הנה היא בענינה לא תמות. ואיננה מורכבת שתפרד הלכבתה
 ותהי׳ לה שבת הוי׳ והפסד כמורכניס. אבל קיומה ראוי . והיא עומדת לעד בקיום שכלייס
 הנבדלי׳ ולכך לא יצטרך לומר כי בזכות המצות יהיה קיומה . אבל יאמר כי בעונש העבילות
א י  תתגאל ותטמא ותכרת מן הקיום הראוי . והוא שאמרו ״׳׳ל (בילקוט במקומו) ונכרתה הה
 הנפש ההיא מעמיה . ועמה שלום . (וה£1 נעלם בהמתי) אבל הרצון להם דל כי הכלת של
ל 3 כ  נפש החוטאת יורה על קיום שאר הנפשות אשר לא חטאו . והן עמה . שהן בשלום . ו
 פירשתי שכל היעודים שבחורה בהבטחות או בהתראות כלם מן הנסים הנסתרים . והמששין
ל ק א  להתמת בדבר מופתים לא להבטיח בקיום שהוא ראוי . עכ״ל הזהב. הורה לדעת . כי מ
 שכבר בא מאמר מבואר בסיפורי מעיב ויפח באפיו נשמח חיים . ובזוהר מאן דנפח ממחא דיל,/
 הוא נפח . א״כ בהכרח היא נצחיות קיימת בקיום מחמבל . וקיומה ראוי מצד טמנ וצולתה

 ומציאותה



ה ״ פ ך ז ח ט ב ז י : ד ק ר " פ ׳ י ר ע  ש

 כמאמר" שהעיד• (משלי כ״ג) תינה בני לבך לי. י שיהיה V מקום מיוחד'לעסנך^עבודתי' •
 והאדם דואג ושואג הלאאגי צריך לדאוג •בלבי "ג״ב 'דאגת פרנסתי ופרנסת־ בני"כיתד•
 כי איך אשא הרפת רעב והוסר" כל. והקב״ה אומר אש תעמוס דאגות פחותות כאלה
 בלבך הלא תשחיתי כל מיטב סחודותי. כי ליוקר זהרם וטהרם המה צריכים ללב טהור
 שלא יעלה על הלב עסק אחר. ואם תאמר כי אתה צריך לדאוג בלבבך עליהם למען
 חייך 1

ת 1  שיורי המרו
 ומציאוסה . גקיוס השכליי׳ הנגזלים. אגל עונשה הוא מה שנגזר עליה מהדש . עייעשומה
 מהדגרים אשר לא תעשינה ונכרמה הנפש ההיא מקרב עמה . זה שהעירו אותנו חדל גילקונו
 הנז׳. מקרב עמה ועמה שלום ע״ד-כאשר -יאמר האב-לאפל, מילדיו על שהכעיס אותו. יען
 אשר עשית את הדבר הזה תדע כייילא אקחך עמי לבית המשתה.. הנה מזה כבר הבינו הבנים
 האחרים שהם יבואו עמו אל המשתה. כי אס גם הס לא יבואו א״כ במה העניש אותו ובמה
 יבדילו מ:ל בניו.כן אשר שאמר הכתיב ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. כבר הורה כי לכל העם
 שלום קיימי׳ בקיום מתמיד. והנה השכם מהר״יאלבוזיל [במאמר הרביעי] הביא דעת הרמב״ן
 וכתב עליו שזהו דבר חלוש . כי גם אם נניח שההשארה לנפש היא טבעי. עכ״ז יקשה למה
 לא הודיענו ההורה. אח־ שאין ההשארה דבר מפורסם ונודע . כמו שהודיעה התורה.הבהירה
 לאדם. ראה נהתי לפניך היום אה החים ואת הטוב כו׳ וכן הודיעה התורה הדוש עולם. וכיוצ׳
 מן הדעות והאמונות שבאו בתורה. — ולדעתי נראה כי דברי הרמבץ חזקים כראי מוצקים.
 ושאלת העיקרים אין לה עיקר. אבל אבאר לך החלה מאמר אחד מדברי המלך החכם ע״ה
 [משלי י״א י״ח] רשע עושה פעולת שקד וזורע צדקה שכר אמת . כן צדקה לחיים ומרדף
 רעה למותו. המגארים חתרו לגאר מלת כן [שהיא זרה מאד גמאמר זה] מענין כסיס. כמו
 וכנו נחושת. והוא דבר זר. ולדעתי הנה החכם הנכחר הזה יגיד לנו את דרכנו וחקירתנו
 אשר נשאל מפי גדולי עולם ולא פירשוהו. ושלמה המלך ע״ה פירש אותו בדרך צח מאד והוא
 מבאר אתי הספק הגדול הזה רק בדברים אחדים שאמר."רשע עושה פעולה שקר ט׳ כן צדק׳
 לסיים כו׳. והוא. כי הנה השכל יגזור כאשר תרצה לחקור על פעולת המצות והכליה׳ וסגולת׳
 לאיזה מהחלקים אשר באדם הם פועלים. אס אל החלקים הסמליים הגופניים ואס אל •החלקים
 הנפשיי׳. באין ספק ימהר השכל לתת משפטו ויאמר כי יותר נקל להאמין שהמצות יעשו פעולתן
 על הנפשות מעל הגופוח. כי מעניני הגופוה ודאי סגולתן רחוקה וזרה. כי מה יתפעל הגוף
 ממה שיש הפלין בראשו וזרועו. או בציצית שבבגדו. ובנעילת הלולב בידו. וכמ״ש מהר״יאלבו
 ז״ל [במ״א ברביעי] התורה אמרה כי כל אוכל חמץ ונכרתה כו׳. כל אוכל הלב כוי ונכרחה .
 והוא דבר ידוע שאין אכילה חמץ בפסח והחלב בכל זמן סס משמי המות שיכרה האוכל בימי
 עלומיו . כאוכל דבר המזיק בטבע . אבל השם נפשינו בחיים יודע נפש יצירתו כי כל אלה
 . המצות המה סיי הנפש והצלסתה וקיומה. מן המתפלסף הוא יאמר מי יוכיח או מי יחןמופמ
 שהמצות פיעלות עטפ בסיי הנפשות. מפניני הסמלי' אין ספק כלל כי וודאי רחוקים:המה
 ממעשי המצות ו^גולתן. ועל עניני הנפשות יותר נקל להאמין. אך לא יש מוכיס ישית מופת
 עליזה בא שהע״ה להוכיס זאת מאת ענין הנראה והנגלה. כי יש בדבר המצות סגולה מוסשה
 הנראית בפעולתה גס למראה עיני בשר. היינו מה אשר הצדקה פועלת בעניני הגופות. ובדברי׳
 סמריי׳. אשר השכל שפט עליהם שסגולות המצות רםוקס מהם כאין ספק . ואם בפניני׳ סמריי׳
 חיצוליים תראה פעולת המצות וסגולתן. כבר ים בידך להוכיח פעולתם על הנפשות מכח קל
 ותומר . אשר באין ספק המצות בכללם מתייסשי׳ יותר אל הנפש ויקר ורוסני מהייסש אשר
 להם אל קניני׳ גשמיים . והנה בקניני׳ חצוניים אנו רואים רשע עישה פעולה שקר. ההבדל
 בין פעולה ובין זורע. מאמר פעולה יחכן בדבר הנכאה לעין מלאכחו ופעולחו ופועלתו. לא
 כן הזורע. שאין ענינו עתה רק כמקלקל וזורה לרוח ומפסיד הזרעים . וזהו רשע עושה פעילת
 שקר . פעולתי ועמלו אשר עינינו מאוח ושופעות לעסק הצלחה. נעשה שקר. כמאעלו
 [שם י״ב] לא יחרוך רמי׳ צימ, עם היותו כבר בידו ולהיפך וזורע צדקה . מה שנראה כמפסיד
 ומחסר . שכר אמחי ויסובב לו השחכרוח וריוח. כן תוכל להאמין כי הצדקה היא סגולת
 החיים. ומרדף רעה הוא סבה למוחו. כי כבל ראינו החחלפוח השגולוח אשר בצדק ורשע
. ומעחה  וכבל עמדנו על נסיונן בקניני׳ חמריי׳. וחהי׳ א״כ האמונ׳ על מפשומ מכה קל וסומכ י
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 שער פרק י הבטחון
 חייך. דע כי כל מחייתך וסרגםתד אגי מקבל עלי. ואין לך טעתה לדאוג עליהם כל
 מאומה. כי אגי אתן מטר ארצכם'בעתו ואססת דגגך וגתתי עשב בשדך לבהמתך. וא״כ
 יסד. אמרגו כי בתורה הקדושה לא נכתב שכר על מצות כל מאומה לא שכר עוה״ב ולא
 שכר עוה״ז. וכמו שאמרנו (ועי׳ רמב׳ים פ״ח מהל׳ תשובה כתב דברים קרובים לדברים האלה)
. ׳  והאלקים יעזדני וישימני מן הבוטחים השלמים הנאמר בהם בטח בד׳ ועשה טוב ט

 אמן סלה :

 שער הנאוה
 הגאוה רעה בעיני ד׳ ית׳ עד מאד. אשר ע׳׳כ הזהירו אותנו חכמינו זיל
 בכפל הדברים (אבות לי) מאד מאד הוי ששל רוח . ושמה מורה על רוע
 ענינה. כי הכתוב קורא אותה תועבה . כמאמר (משלי ט״ז) תועבת ד׳ כל
 נבה לב. מאמר תועבה מורד, על םאופ עצפ הדבר מעצמו (א) לא לבד
 מצד רוע מפעלה. והוא ההבדל בין שנאה לתועבה. כי השנאה תוכל
 להיות על דבר אשר בעצמותו הוא נאהב. והוא שנוא מפעולתו. או
 מסבת הזמן הבלתי מוכשר עתה לאהבה אותו. משא״ב מאמר תועבה.
 ושם זה לא תטצא כ׳׳א בדבריס סרטיים המבוארים בפי קדושיפ להזהירנו
 שלא להתגאל ושלא לטמא נפשותינו בדברים ההם. כי קודש ישראל
 לד. לכן ראוי לבאר את אשר גשיג מרוע ענינה וטההססדיפ הרבים

 הנמשכים ממגד,. —
 פרק ראשון

 מהות הגאוה הוא הערכת הנפש את עצמה בכף דמיה ובמאזגי שקר להגדיל עצמו
 ולהתנשא על שאר בני מינו. והמרה הזאת דבוקה בנפש בעל הגאוה בתמידות
 לא כן שארי מדות רעות הם בגסש בכח לא בפועל כ״א בהגיע תור מדר, ומדר, לשמש

' י  שיורי המרות ב
 אין מוד מקום לשאלת הרב מהר״י אלבו דל. כי אחר שהתורה הוליעה אותנו פעולתה וסגולת׳
 בדברים שסין לנפש . קיו הדברים שפועלה בנפש עצמה. שוב מצאתי ראיתי להגאון המקובל
 בעל עבודת הקודש זללה׳ה 3פ׳ י״ז מע3ודה[ורבינו השליה דל העתיק דבריו אלה דף י־ב] כמב
 גיכ כדברים האלה וז״ל אחר כי העובומ הגשמיות נמשכות אחר מצות התורה ומתמייבות בהם
 כשיכ שיועילו להשאיר הנפש בנועם מתמיד כוי וקל וחומר הוא. ואם הי׳ בעל הגמול יה׳
 כוהב הגמול הרוחני בפירוש הי׳ כפל ומותר גמור . אחר שנדין אותו בקיו מהיעוד הגשמי י
 ומעמה אין להשיב על הרמב׳ן דל מהבמיר׳ כי זכרונה הי׳ מנין הכרחי . כי ממה נדון אוחי •

 אבל הגמול הרומני נדון אותו מהגשמי . והדברים. יקרים למבין בחכמה.
 (א) ואולי הוא הרצון במאמר שהעיה (משלי ג׳) כבוד מכמיס ינחלו וכסילים מרים
 קלון. למשל יש א׳ שהוא מלומד והולך בדרך הישר(גם אם לא בהפלגה עצומה) הנה הוא חשוב
 בעיני הבריות . ובפיהם יהי׳ נזכר לטוב כל הימים . אמנם אם אש״כ הוא נחמנה ועלה לגדול׳
 שהיא יתירה על ערכו. כי נתמנה לרב ונשיא בקהלה גלולה . יקטן ערכו בעיני הבריומ •
 ייה״ לשסוק בפיהם . יען כי לנגד גדולתו יתראה השרון במעלתו. כמאמר יעקב אבינו ע״ה
 (בראשית ל״ב) קטונתי מכל המסדים ומכל האמת כו׳ כי הי׳ מעריך איע קטן מאד נגד גדולתו
. וזהו כבוד חכמים ינחלו . וכסילים מרים קלון ההרמה וההתנשאות היא להם ׳  אשר ברכו ד

 לקלין



 שער פרק׳ א ב הגאוו? גו
 בה לסבת איזה ענין אשר יעוררהו. אבל יתר עליהם הנאור.. כי הטרה הרעה הזאת
 פעולתה מתמדת. ואין לצייר בה מאסר כה ולא בפועל. אחרי אשר פעולתה הגכהת
 הנפש בעיני עצמה . וכי הוא מיוחד ורשום במעלתו ותהלתו. גפ כי הנאור. יש לה יד
 ושם בכל המרות רעות הנמצאות בגסשוכהותיה. הלא תראה כי המתגאה כעסו חזק
 ועברתו שמורה . וקנאתו מרובה. שמחתו עצומה. ואבלו כפולה. סוף דבר הגאוה
 תמשול בגפש בבל כחותיה הפרטיות. ובבל אברי הגופות. עד כיי לא תמצא אבר או
 כח אשר גרדה לא יתן ריחו בו. כמאמר (משלי כ״א) רום עיגיס ורחב לב גיר רשעים
 חטאת. כאשר ידענו מעגין כעל הגאוה כי הוא מבקש לעצמו דרכיפ להיות רשום בין
 אנשיפ בכל מעשיו ובכל תנועותיו. לא ילך רק בנחת. יתנהג בכבדות. כאלו נוסו עופרת

 לא ידבר בלתי עם נכבדי העם(עי׳ כדגלי מרח לוצאנוו ז״ל פ׳ י״ג):

 פרק שני
 והעילה אשר על ירה יבוא האדם אל עגין הנאור,. לגדל נפשו בעיני עצמו. הנה
 היא גפ היא הברכה אשר ברכו ד׳ ברוב רחמיו וחפדיו. וחנן אותו במה
 שנעדר ביד זולתו פבגי מיגו. ויתגאה בעבור רופ שלמותו. החכפ בחכמתו. הגבור

 בגבורתו
 ־ שיורי הפדות

 לקלון. ממש כאשל אלם גינוני ילגוס גגל גלול . יהי׳ נראה כקנון מחמת גודל גגדו . ומזה
 ימגאר מאמל סנה (שמואל א׳ ג׳) לי מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. ולאוי להתגונן מה ענין
 ההשחנומ גמאמר זה ממאמרים הקודמיי ל׳ ממית ומחיה מוליד שאול ויעל לי מוריש ומעשיר גכלם
 לא אמל אף . וגעאמר זה אמר אף. משפיל qb מרומם.א3ל גאור סדכרים דע כי מרת הקגיה
 שאוהב את השפלים ומגביה׳ ושונא הגבוהי׳ ומשסיכם. וא״כ כבל אפשל אל האלם כי בכל ימי חיץ
 יחהפך כדלה תשוב על צירה . מגדולה להשפל' ומהשפלומ לגלולה . למשל מי שהוא עני הוא
 שפל בלעתו והכנעה בלבו ואיכ הקב״ה יגביהו ומאשפות ירים אביון וישנהו למעלה׳ ויעשר ויקום
 חילו. ויהי׳ גס מס וגבה לב כמאמר (לברים חי) פן שאכל ושבעת כר ורם לבבך ושכחת כר .
 וא׳׳כ הקב־ה ישנאהו וישפילהו . ויהי׳ תמיד מתהפך במדריגות מתפלשות . אבל איש הסכם
 ונבון דעת הוא.יאסוז בשני הקצוות . כי בהיותו עני ושפל בדעתו לא יעזוב שפלותו ממנו לעול׳
 גם כי יצליס את דרכו ויהי׳ בידו הון ועושר . עכ׳יז בלעתו יהי׳ שפל ונכה מס וילמה לעצמו־
 כי הוא עני כמה שידענו מהמסיד דהעיה כי קרא את עצמו כמה פעמים עני. כמאמר (תהלי׳
 פיו) כי עני ואביון אני(שם כ״ה) כי יסיד ועני אני . גס כי כביר מצא יזו לשלוע בכל אשר
 חאוה נפשו. ובזאת יהי׳ יסד עשיר ואביון עשיר בנכסים . ועני בדעתו ובלבו. ואז יעמוד על
 מעמלו . זה שאמרה חנה ל׳ מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם . ר״ל שיתן התמממוח על
 השפל בתנאי שיהי׳ נשאר בשפלותו גם אם יהי׳ בהתרוממות והצלסת העושר כלל כלברים כי
 הענוה ושפלות המס היא מלה שאין להפרל ממנה לכולם . ואז יוכל להיות שפל ורם * שפל
 בדעחו וכס במעמדו ואז ישכיל ויצליח . לא כן אם יעזוב. שפלותו מלבו . יהיי נעזב מאתו
 יתי . וכל הכליה היסורים אשר הקב״ה מייסר את האדם בעוהיז הוא ללמד לאדש דרך ענוים
 ושיה״ לו לב נשבר ונדכה . כמאמר (ויקרא כיו) או אז יכנע לבבם הערל. וכי ישאלך לבבך
 למה ההשפלה ממריבה אל האדם כל כך . כאשר יורו מאמרי הנביאים ע״ה אשר מבלעדי
 הענוה והשפלות לא יוכל להחקייס בעולמו . אמנם דע כי כן הוא . כי כמו אשר האדם לא

 יחקיים גס רגע בלא רחמי שמים עליו כי מצד עצמו הוא חלוש הנמצאים בלתי הלחמי׳ והחמלה.
 עליו מלמעלה להשפיע עליו החיים והמזון וכל מחסוריו כן לא יתקיים בלתי עם ההכנעה והלב׳
 נשבר . כי ההכנעה היא שורש הרסמנו^. כמו שעינינו רואות בבוא עני בלב נשבר יתעוררו עליו:
 בלב כשמים . וכל יותר ילגישו שפלות לעתו ושבר רוחו יותר יחמלאו עליו רחמים . לא כך;
 אם יבוא לפניך בגאוה ובגולל לבב, לא תחעורל ללחמהו ולחמול עליו. כשיכ נגל מלך-
 העולם יוצר כל היצורים יתברך אם יבוא אדם לפניו במם לבבו . איככה ימשיך עליו רחמי: ׳

 שמים . הלא מיד יסגור אלקי׳ בעדו מלחמול ולחוש עליו. אז גם עשמ לא יועילנו . ורו3
 כונל לא יצילנו , וא׳׳כ גם העשיר בעשירים אין קץ אל הרחמים והחסדים אשר הוא צליך בכל•-
 רגע להמשיך עליו מלמעלה . וא׳׳כ כמו שהאדם צריך אל הקב׳׳ה בחמילום . כן מסוייכ;להיד.־׳
 בהגצעה-' :«'־׳ב•



 שער פרק ב הגאוה
 בגבורתו. העשיר בעשרו. או במעלות אחרות ובמלאכות חשוכות . או להיותו יסה
 עיגים וטוב תואר. והאדם בשומו זאת על לבו מעריך את עצמו כי אליו יאתה הגדולה
 והתפארת. וממלא את גפשו להתפאר ולהתגאות גגד נעדרי הדברים האלה . ואוהב
 את גםשו לכבדה ולגדלה להללה ולרוממה ולשום בסאו ממעל לכוכבי אל. ואילת היא
 לו וכלימה. כי הוא הושב אשר הוא עשה לו את התיל הזה בכחו ועוצם ידו. ומחזיק
 טובה לגפשו על השתדלותה וזריזותה . וברוב אולתו ישגה וישכח כי גבוה מעל גבוה
 שומר. הוא המנהג עולמו בחסדו וברצונו הטוב. והנפש רק בלי טובן לקבל הטוב
. מהשתדלותו וחריצותו.  הנשפע ממעלה. ואין אל האדם הלק ונחלה בו מעמל נפשו
 לא בכח ידו ובבחירתו. ותחת אשר נפש כפילות נעדר הדעת מתנדב לנפשו כבוד
 וגדולה. בעל נפש זבה מתנדב מנפשו לבוראו השבה והודאה. ולבו יהגה אימה ויראה
 והכנעה (א) כראוי לעבד א־כל משלחן רבו. ומקבל טובתו. וכל ישעו וכל חפצו כל

 היום
 שיורי המרות

 בהכנעה חמיליית . ומה יפה אף נעים המליץ ע״ז הנביא ע׳׳ה (ישע״ סיא) שוש אשיש בל׳ כי
 הלבישני בגלי ישע מעיל צלקה יעעני . משל לקבצן הולך מעיר לעיר לקיץ נלבות . ומצאה
 ילו והשיג כמה זהו׳ . ועלה בלבו לעשות לו מלבושים נאי׳ כמשפני כל בעלי מלאכה אשר כפי
 הברכה אשר ישיגו ממלאכתם כן יפזלו על מלבושים למען יהיו לכבול בין אנשים . ויאמר
 אליו מבירו סכל אל תלמה עצמך לשארי נעלי מלאכות . כי הם גס אם ילבשו בגדי עשיר
 לא יזיק להס מאומה למלאכתם כי בילס לעשות מלאכתם כבראשונה . לא כן אתה אשר כל
 הצלחתך בעבור כי אתה נראה בפני אנשים ערום והסר כל יחלחמו עליך לא כן אם העשה לך
 מלבושי כבוד ובגדי חמולות . איה איפוא יהי׳ עול מי שיתעורר לחמלה עליך . ולא יתנו לך
 כל מאומה . זה שאמר שוש אשיש בד׳ חגל נפשי באלקי. ביאר בזה הדברים שאמרנו כי אחז בכ׳
 הקצוות . כי שמח על מדת הרחמים והסוב ותגל נפשי באלקי . לא העלים מלבו גם מדת
 הדין. ונסן עעס לדבריו ואמר כי אני צריך לזה עד מאד . כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה
 יעניני. היא מליצה על ההכנעה ושפלוח הרוס שהם האמצעי׳ העלולים להמשיך על ידם הרשמי׳
 והשמלה מלמעל׳. ממש כמו הבגדים הקרועים אצל העני. והבן. וזהו מאמר ריב״ז(ברכוה ל״ל)
 כשמלה בנו כו׳ על הוא לומה כעבל לפני המלך ואני לומה כשר לפני המלך . והלברים כמו
 זר . כי לא מצאנו במקום אסר ענין עבד ושר למעלה . ולדברינו הנה הדבר חלוי באיכות

 הענוה . שכבר הי׳ שפל בעיני עצמו כעבד . וריב״ז מרוב גדולתו ומהבסנתו את• סין ערכו
רה במלת דומה כו׳ . כי די הי׳ לו לומר הוא'כעבד  לא היה יכול להשיג ענוה כ״כ . ועל זה הו
 כוי ואני כשר כו׳. אמנם על עצמו הי׳ קובל ואומר כי הוא דומה בעיני עצמו כעבד" לפני
 המלך , ואני עדיין בעיני עצמי כשר לפני המלך וכבר ידענו כי עיקר ההפלה חלוי בתנאייזה
 כמאמר (חהליס נ״א) לב נשבר ונדכה אלקיס לא הבזה . וכן איניו (ל״־ ייז) לשאלית

 נחלחו למי שמשי׳ עצמו כשיריים.
 (א) ראה מה שאמרו רבוחינו ז״ל(שבס קנ״א בי) כל המרחם על הבריות מרסמין עליו
 מן השמים . ומדוע לא אמרו ירחמו עליו . כמ״ש (שמואל א׳ בי) כי מכבדי אכבד . ונאמר
 (תהלי׳ ל״ז) כי מבורכיו ירשו ארץ. הבטחה על העתיד. כן הי׳ ראוי להם לומר ירחמו עליו
 מן השמים . אמנם לדעתי באו לדל להעיר את לב האדם לבלי יבוא לגסות הרוס עיי הונו
 ורכושו . כי כבר אמר הסכם ע״ה (קהלת ה׳) יש לעה סולה לאיתי כו׳ עושל שמול לבעליו
 לרעתו . אמנם איככה נדע לאיזה מהפנים נתן לו יתי את העושר והרכוש. כי כבר ידענו כי
 העישר הוא סבה לב׳ הקצוות מי שהקב״ה אוהב אותו נותן לו הון ועושר להספיק בילו
 לעשות מע״ט צדקות וגורס , ואל הישע יתן ית׳ עישר לקיים בו מאמר (לברים זי) ומשלם
 לשונאיו אל פניו להאבידו. היינו כי ע״י העושר יהי' סיפק בידו לעשות מעשים רעים אמנם
 המבחן בזה כך הוא כי כאשר אנחנו רואי׳ בו שהוא משתמש בעשרו רק למלאות תאותו .
 ודאי הוא מסוג טושכ שמור לבעליו לרעתו . והעושר הוא לו לנקמה גדולה . וכאשר יעשה
 עם עשרו צדקות ומננ״ט ומרחם עצמו על הבריות זה לו אות לטובה כי מאהבת הקב׳׳ה אותו
 ומחמלתו עליו נתן בידו העושר. זה שאמרו כל המרתם על הבריות בעשרו • זה לו לסימן כי
 מרסמין עליו מן השמים . ומסבת הרחמנות מן השמים נתעשי־. והשלמת הדברים עי׳ בקול

 יעקב קהלה על מאמי הדל .



 שער r פרק כ-ג י- הגאוהי־ פז
 היום תמיד לאמד מתי אזכה להשלים העבודה הדאון אל מקבל טוב •מאת החינן הסד
 חנם. וימסור את נפשו לתת אותה תחת עול עבודתו ית׳ באהבה ברוח נדיבה. אבל
 איש בער לא ידע ולא יבין. וכאשר הוא מוצא א׳׳ע מלא כל טוב הוא מתנדב לנסשו
 מה שראוי ממנו לבוראו. וגומל לנפשו מה שראוי לעילת כל העילות. ואם בעל נפש
 אתה הלא תכסך בושה ממלך הכבוד פלה המושל בכל. אשר בידו נפש כל הי ולו
 יאתר. הגדולה, והתפארת. כי העושר והכבוד אך מלפניו יבוא. כמו שהקדים יוסף
 בעמדו לפני פרעה ואטד (בראשית. מ״א) בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה וכן אמר
 (שם מי) הלא לאלקיפ פתרונים. והשני לו כמדד. פחותה זאת כי יהיה גבה עיניפ ובידו
 אין מאומה מן המעלות והשלמות החמודות. ותיקר גפשו בעיגיו ורואה א״ע ראוי לכל
 הטוב. וחושב כאלו הם שלולים ממגו על ברחו ובעבור זה מתיר לגפשו לחמוד אותם
 ולהתאמץ בשקידתו עליהם להשיגם . ועיגו ולבו עליהם כל היום תמיד. ומתאבל על
 היותם געדרים ממגו. ובי אלה מסתעפים משורש אחד הפורה ראש ולעגה. ומתאחדים
 בפעולתם. במחשבתם ודעתם. ואין הבדל ביניהם רק מר, אשר בעל המעלות מחייב
 לנפשו. נעדר המעלות מבקש לנפשו. אבל •שניהם לדבר אחד מתכוונים. להתגאות
 ולהשתרר על אגשים. להתגולל עליהם. שיהיו נכנעים אליהם לעבוד י ולמשא כבוד
 יכבדום וירוממוס. ובמושב זקגים יהללום. וחושבים את עצמם כאלו הם מחריבי
 המציאות. וכן מחוייב אליהם כל יקר וגדולה ,והכבוד והתפארת. וכאשר געדרים ואינם
 יש לחזור אחריהם כאחר הגניבה וה אבידה. כי למי כל המודות ופאר ההתנשאות אם לא
 אליהם. והשלשי במרה הזאת ממוצע בין ב׳ הקצוות. הוא געדר כל המעלות. ומחוסר
 כל השלמות. והוא רואה ומחייב לגפשו את אשר ראוי לבעל המעלות. לרוב סכלותו
 בדלות איכותו. בחשבו את אשר הוא מוצא בגסשו מהממת. כי הם מעלות יקרות
:  וחמודות ושלמות גמורות. ומחייב לגסשו כל הכבוד כמשפט לאיש אשר אלה לו

 פרק שלשי
 עחה גבאר ההבדל אשר בין המחייב לעצמו ובין המבקש לגפשו. דע כי המחייב
 י לעצמו ההתנשאות לעולם הוא רע לשמיפ ולבריות. אחר אשר כל ישעו וכל
 חפצו להיות רק עלץן על רעיו ולהתגאות ולהשתרר עליהם וזה יביאו לעשות עמהם
 רעה כאשר יעפילו לעלות אליו לדבר עמו. יבהלפ ברוח שפתיו. ויהומם בקולו קול
 עוז. אבל המבקש לנפשו הוא סוג השני הגז׳. אשר גיאותו היא להתאמץ ולהשתדל
 אהד כל המעלות מאשר תמצא ידו להתעמר בהם. על הרוב הוא עוד לטובה לבני אדם
 כי זה מביאו להתדמות אל דכאי רוח ואנשי מעשה. ומבריח את נפשו לעבור על
 מדותיו'ולשמוע חרפתו יסבול עלבונות.• יתרחק מן הרבנות. ויהיה מן המפזרים לעניים
 ואביוגיס . יהי׳ אורח לחברה עם בעלי צדקה וגומלי חסדים. הוא מה שנאמר (תה לים י׳)
 בגאות רשע ידלק עגי. אשר מכללו גוכיח כי יש גאות צדק. והוא מבואר כמו שאמרגו
 כי הבוחר להתגאות ולהתעמר במעשי הצדיקים עכ׳׳פ הוא טוב לבריות . אבל הבוחר
 בנאוה ובוז ללכת בדרך הרשעים. בגאותו יעשה גפ זאת וידלק עגי. וכמו שביאר הטעם
. .אמנם דע כי גם המתגאה אשר ברצונו להיות גרשם  כ׳ הלל רשע על תאות נפשו
 במעלותיו ותהלותיו סוסו על ראשו יוכיח . כי האדם במה שהוא אדם אין מעצור לריחו
 ויזדמן לו כי מבלי ידיעתו יתגלה קלונו ועדותו. כי תבער כאש חמתו. כלהבה היוצאת
 פתאום מבין סבכי היער. ויתפאר אשר באפו יהרוג איש וברצוגו יעקור שור. כאשר
 התגאה לבן ואמר אל יעקב (בראשית ל׳׳א) יש לאל ידי לעשות עמכם רע. והרב רמ׳׳ח
ם. והיה התבן  לוצאטו דל (פ׳ י״א) הביא ע״ז משל לבית מלא תבן והי׳ בבית חדי
 גכגס״בהםי לאהד ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם ההורים יוצא! ידעו הכל
 כי היד, אותו הבית של תבן. כן הצביע הזה מחשבתו הרעה בהכרח תהיה גכרת מתוך

 , מעשיו שיצאו לחוץ. אך דרכיהם ומעלליהם בענוה פסולה ושפלות מרומה:

 פרק רביעי
 אכל הענפים המסתעפים טהגאוה רבים ועצומים מאד. ונזכיר קצתם. א׳ מה שכתבה

 התורה



 שער פרק ד ר• הגאוה
 התורה הקדושה (לגרים ח׳) ירם לבבך ושכחת את ד׳ אלקיך ועילת זה כי מודעת
. היא ל  זאת לטהורי הלב אשר ראשית העבדות הוא ההכנעה כמו שביארו הראשונים ד
 המזכרת יראת אדוגיו וגדולתו בלב העבד. אשר בהצטיירו בנפשו גדולת אדוניו סחדו
 ומוראו תפארתו ותהלתו ימפ כדוגג מפני אש. ויצמצפ נפשו בהכנעה ועגור, ושפלת
 הרוח לעבוד עבודת אדוגיו יתי. כי יכיר ערכו דבחין מהותו ופחיתותו גגד גדולת אדוניו
 לאין תכלית. אבן הנאות טבעה לשבח ולהסיר מן הלב מעלת אדוגיו ותהלתו. כי המתגאה
 יאמר לנפשו אני ואפסי עוד. וכדי בזיון וקצף. הזה טשסט נברא כי ישכח את בוראו.
 ב׳ כי הגאוה היא מחיצה גדולה וסבה חזקה להבדיל בינו ובין אהבת אדוניו. ופוגעת
 אותו מלמצוא חן בעיגיו. אחר שכבר קרא אותה תועבה. כמאמר (משלי ס״ז) תועבת
 ד׳ כל גבה לב. אשר מאמר תועבה יסוב על הפלגת המאוס. ג׳ כי היא סבה עצומה
 להרחיקו מעבודת ד׳ לשמה שיהי׳ גקרא עבד ד. כי איך הוא עובד עבודת ד׳ אם כל
 עבודתו להתפאר בין אנשים. להיות נרשם ביניהם לבעל מעלות ושלמות . אשר עין
 כבר אמרו חז״ל (אנוח אי) ודאשתמש בתגא חלף. וכבר יזדמן גבה רוח אשר בגאותו
 וגאונו יבחר להיות רשום נם במעלת ענוה. להוסיף תהלה על תהלותיו. ילך שחוח.
 בלא כח . ילכד עם קטגים ממגו ועמהם יתרועע. כמו עם אוהב ורע. ואש היא עד
 אבדון תאכל. אם לא בהתגברות בלבו יראת העונש גגר תאותו וגובה לבו. אכל
 רפואתו רחוקה . ובכלל זה כי הגאוה תביאהו למעט במעשים. כי העבודה והעמל תהיה
 כבני אדפ כסי ערך האיש המתעמל כי אצל העני ונכה דוח יחשב עמל אם היא חורש
 בשדה ומכה אכניפ ויבוא ביער לחטוב עציפ. ואיש הענוג ורך מאד הוא יחשוב לו עמל
 את אשר ישב כ׳ שעות וכתב אגרות. וכתפה מהדברים הקליפ. כן וכן עגין הגבה
 לב. כי מאשר י^רה גסשו בעיגיו. גם המעט אשר יעשה יחשוב לגדולים וטובים.
 ומיעוטו יהדק המרובה. אחר אשר הוא ביקר ערכי פעל ועשה. ד כי התאוה תביאהו
 להתכבד בקלון חבירו. אשר היא סבה להכריתו מארץ החיים בשגי העולמים. ולהבדילו
 מהיות לו חלק ונחלה בתוך עם בגי ישראל . או להעכיר גחלתו לאחרים. כאמרם זיל
 זכה גוטל חלקו וחלק הכירו בניע כר. ולבאר סרטי הדברים אשד מסתעפימ ממנה איא,
 אבל ע״ד כלל תדע כי היא מדד, המחזקת את כל המרות רעות אשר בהאדם. כי
 אותו אשר רוח הנאור, נשבה בו ערסו קשה. מצחו נחושה. כעסו להבה. עברתו
 שמורה . סכלותו חזקה. תשוקתו מרובה. לכן אטור לגאוה אם כל מדות רעות.

 ושורש סורר, כל ״סוגי פחיתות:

 פרק חמשי
. גבאר עתה סד  אחר שנתבאר מן הגאוה מה שתפסיד אל האדם בחלקי נפשו
 שתפסידהו גפ בעגיגי הגופות פה בעוה׳׳ז. א׳ כי היא סבה להמשיך עליו שגאה
 מאת כל רואיו 4 כי זה משפט המתגאה ומתפאר ורודף אחר הכבוד אשר גפ בגי בית^
 אוכלי לחמו ישגאו אותו. כאמרס ז״ל (סוכוה ה׳) כל המתייהר אפילו על איגשי כיתי

ת  לא מתקבל . ועילת זה. יען כי הגאוה היא דבר שקר. כקשת דמיה. ותחת מסבו
 מכווגות בלב בעליה. היא מתהפכת בפעולותיה. כי המתגאה יוצא חלוץ הגאיה
 וההתפארות למען יתסאר בעיגי חבריו ויכבדוהו עפ עז. ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד
 אש. כי עייז יבוא עוד לקלון וחרפה. וישבע קלון מכבוד. כי גלה עדותו. לידע ולהודיע
 רוב אולתו ורשעתו. שהוא שוטה רשע וגפ דוה. והיא גלתה את מקור רוע לבבו
 וטצסוגי סחשבתו. ב׳ הנאור, היא סבה לסבב עליו שנאה ע״י אשר יקל בכבוד אחרים ,
 כי אהבת אדם את עצמו ואשר ישנא את חבריו וימאס בהם ויקל בכבודם. שורש אחד
 להם. כי משורש נחש הגאוה יצא צפע. וזה כל סדי גודל לבב. בי כאשר יקרה
 נפשו בעיניו. כן תקטן גפש אחריפ בעיגיו. כי עגין הגאות היא לשפוט על עצטו
 כי כלם כאין נגדו. אסם ותוהו גחשבו. וגםש האדם תגעל בזאת. כי שאול ישאל
 מה לו לזה כי לא יחשוב מציאות רק מציאותו. ואין כבוד ופאר דק םארו ותפארתו,
 לכן בשאט גסש יביטו אגשים על המתגאה עליהם. אחר אשר סריו מר להם כרא^ן
 ולעגה. ואם רצונך לעמוד על אמתת דבר זה. תבקש ותמצא בעלי :אוד, הסוככיש

 י בשוק



 שעל פרק ה ז הגאו1ז פח
. וכאשר  בשוק על כל פיגר, יארובו לבקש כבוד וגדולה. וחלקפ בפיהם ישאלו
 תדבר עמהם תשמע רק גאונם וגדולתם. ואם תדבר עם אחרים מהם תשמע פחיתותם
 ואולתם (א) כי הגדל דעה לעולפ איגו רואה בגחמה. כי כפי אשר יחייב לעצמו לגודל
 תין ערכו מנוחות שאננות. כן יראו עיניו רק אגחות ויגונות. כי משאלותיו רבו כמו
 ארבה. אין קץ אל אשר יבקש בנפשו. כי כל אשר הוא רואה ישפוט כי הוא ראוי
 ומחריב אך אליו. ונפשו חומי׳ ושואפת למתי ואולי. וכבר אמר המלך החכפ ע״ה
 (משלי ייג) תוחלת ממושכה מחלה לב. וכל אשר הוא רואה מצטער עליו כאלו נשלל
 ממנו ומתאבל על העדרו. ולא תשנב לחשוב עליו ולדמהו לחומר ומתאוה לפבת חן
 .הדבר ההוא. כי אפשר אל החומד להשיג מחמד לבו בהתגלגלות הימים וימלא חפץ
 גפשו. אמגפ זה המתגאה ומבקש כבוד ויקר. הוא לא ישיג משאלותיו גפ עד זקנה
 ושיבה. כי הוא הקשה לשאול. העמיק שאלה דבר מה שהוא גגד הטבע. כי דעתו
 ורצונו מבן אדפ שישגא את עצמו. ויאהוב אך אותו. ואין עוד אשר יקשה מציאותו
 בשאלתו ובקשתו. הן כבר היה בעולפ חפידיפ ואגשי מעשה אשר משלו ברוחפ לשגוא

 את עצטפ. אבל לא בעבור האייל אשר בפיו חוטר גאוה:

 פרק ששי
 ועתה גמשי אמשול לך משל לאהד שהיה מגדל בתוך ביתו איש און ומרמה והיה
. ועוד . לפוף נתגלה הדבר כי גפ אליו עשה כן  גוגב בבית אחריפ ומכר לו
 כפלי כפלים גגב אצלו ומכר לאחריפ. ויספר הדבר אל שכגיו אל גואליו וקרוביו.
 ויאמרו אליו הוי סכל איה חכמתך הכי תעלה על דעתך לחמיה ולהצליח על יד מי
. כי  שדרכו להפסיד ולהאביד להשחית ולחבל. כמעשהו לאחרים כך עשה גם לך
 כמוך כמוהם משפט אחד לו לגגוב את אשר תמצא ידו. וביותר אצלך אשר הוא

י  שיורי המתת ע
 (א) וכמה יולה מיז מאמל (משלי גי) ככול סכמיס ינחלו וכסילים מלים קלון. מאמי
 נסלה יסוב על השגה לבל מכלי יגיעה. כ״א בילושה . לא כן מאמל לקיחה אינו נופל כ׳׳א על
 לגל הניקח בממון (עי׳ לי׳ ס״ק לקלושין) וזהו כבול חכמים ינחלו . כי הכבול אצל הסכמים
 אין מציאותו והשגחו כהשגה שאל הקניניס שיבואו ליל הבעלים ע׳׳י השמללוח והלליפה איך
 להשיגם . לא כן הלבל כי הםחדליח להשיג כבוד הוא סבה לדמותו ולהלחיקו. כמאמל
 (עילובין י״ג) הרודף אסל גלולה כו׳.״ולא ישיגהו כיא הבולח ממנו ומסיח לעחו הכבול לולף
 אחליו. וזה שאמל כבול חכמים ינהלו , עיל נהלה בא הכבול אליהם . בעבול כי לא ישחדלו
 בהשגחו וכסילים אשר בכל כמם משתדלים להשיג אותו באותו ההשתללוח אשל לכל קנינס

 ורכושם . לא זאת לבד שלא ישיגוהו בפנים ההם . אבל עוד הם מרימים להם קלון :
 ומה יקרו גזה. דברי רבותינו דל • (בילקוע איוב יייג) זכרוניכם משלי אפר מה
 אתם סבורים . שאתם דומים לאברהם שאמר ואנכי עפר ואפר . לגבי מומר גגיכם כאותם
 שכחוב בהם והחמל הי׳ להם לסומל . והלבליס סתומים מאל . אמנם הענין יתבאר על נכון
 בהקדי׳ מאמל המשולל נרה (חהלים ל׳ט) אמלחי אשמלה ללכי מסטוא בלשוני אשמלה לפי
 מחסום בעול לשע לנגלי . נאלמתי. לומי׳ כר חם לבי בקלבי בהגיגי מבעל אש לבלמי בלשוני
. ואהי כאיש אשל ו  ובמקום אמל אמל (שם ל״ח) ואני כחלש לא אשמע וכאלם לא יפחח פי
 לא שומע ואין בפיו חוכמוח . הנהרבוחינו דל. אמרו (חולין פייט אי) חולה ארן על בלימה על
 הגולם פיו בשעמ מליבה . וענין זה יחקיים בבני אלם על א׳ משני פנים . יש לעחו גסה
 עליו . לק יעצול את מסו ויבחול לבלום פיו מסבה יליעתו ביקל המלה הזאה . וכאםל
 ישמע בזיונו מבן אלם הוא מאמן כסו להיומ כאלם ולא יענה אותו לבל . למען הלבות בשכלו
 וזהו אמלתי אשמלה לרבי מסנווא בלשוני . ליל כל כסו וגבורתו יהי׳ מה שאינו מנימ את
 למוכר לענות . והוא כאותו שיכול ללבל ונוסל הדומיה . וזהו נאלמחי לומי׳ הסשחי מטוב .
 אוח מים הוא מים הסבה כמו(חהלים י׳ב)משול עניים מאנקח אביונים. והכוונה בחלחי הדומיה
 מסבה טוב מלחה ובעבול השכל הטוב הנמשך על ילה . אבל וכא3 נעכל. כי כבל יזדמן אשר

 בפמץ
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 עד עתה נאמן ביתך. כן הדבר בהמתגאה כי בלבו יחשוב לגנוב לב אחרים. ונכצא
 גונב מעצמו כפלים. כי הנאור, הטתו כרוב לקחה ובחלק.שפתיה תדיחנו לאטד צא גא
 לקראת אחרים. מפר גא שבהיך ויאהבוך וירוממוך. ולא ידע כי כמו שער בגפשו כן
. ותפבב עליו קלון והרפה. כי עין רואה תמהו אמר  היא. כי היא תגגוב את לבו
 בלבו כבד יכבדוהו אבל מגעו ד מכבוד. אבל גפשי בראותי עצמך מתנהגת בהכנעה
 ושפלות וטמאתך בשולי׳. כי תחשוב כי בסבת ההכנעה והעטה יהי׳ הכביד רודף,אחריך.
 אז יכפול יגונך. כי אז לך טשסט הרודף אחר הכבוד. גם כי לסנים נראה כי אתה
 בורח ממנו. ומתרחק מצלו. אכן לא משנאתך אותו. רק בהיפך מאהבתך וטתשוקתך
 להשיגו. הלא לאמונה כי זאת תהיה סבה שיהיה הכבוד בורה ממך. ואז יקוייפ בך
 מליצת הכתוב (ויקרא כ״ו) ונסתם ואין רודף אתכפ. כי תהיה נראד, כבורה ונס מן
 הכבוד. והכבוד לא ירדוף אחריך. ועתה נפשי מה אדמה לך הבת השובבה בראותי אותך
 גברא ומחודש. אפשרי המציאות. ומוצאך ומובאך אל גדר אנוש• רק בחפץ ונדבת
. הרחום המטיב ית״ש. ולך אין לך השתררות על מציאותך לצוות עליה  הבורא ית,
 להמשיך הורתה. ואתה מתגאה ותבקש לך גדולות. שא נא עיניך מגגד תראה גטצאים
 הסובבים אותך. יש מהם חזקים. מהם גבוריס מהם גדולים וגבוהים. ומהם מסוגלים .
 ומהם כספיר מאירים. בזוהר הרקיע מזהירים. וכל אהד פועל פעולתו. שומר משמרת
 פקודתו. ואינם מתגאים במפעליהם הנוראים. ולא יחמדו ולא יבקשו יקר וגדולה כ״א
 כל אהד עומד על משמרתו ועבודתו אשר נתייחדה אליו מאת אדון העולם יתי. ואתה
 עומד ביניהם בחגב היית בעיניהם. נברא חלוש מכלם. קטן ובזוי מאד מלידה מבטן'
 מרחם. ואין בידך מאומה מפעולות הנוראות אשר בהברואים ההם • כי אין אתה ראוי
 לשום דבר מצר פחיתות חמרך. ועבי גבי הרכבתך. ואין בבחך רק לפקוח עינים
 לראות ולהתבונן יקר וגדולת אדונך יוצרך מבטן לעבד לו. להללו ולשבחו על טובו׳

 וחסרו
 שיורי המרות

 גפרוץ המריגה יפרוץ אח מעשיו ומלותיו . ולא יהי׳ שליט גרוהו . כי גרוג לגרים אשר
 יפליגו לחרפו יחגגר כעסו ויענה . וזהו חם לגי גקרני גהגיגי הגעל אש אז לגרחי גלשוני .
 שאין ככחו לעצור את עצמו עול מללגר לענוח אל מפרפו. אגל הדרך האעח־י כזאח המלה *
 שילחום האדם עם כחיתיו הנפשיות גטרם גוא המחרף לנגדו . ויגחור לעצמו להתכונן בשפלות
 האדם לשבור רוחו בקרבו י כמאמר רז״ל (במדרש קהלת י״ג) וזכור את גוראך דרש עקביי
 בורך בארך ביראך • עד שיהי׳ בערכו שפל מאד . כמאמר (אבות די) והוי שפל רוח בפני כל
 אדם . ואז גס כי יפגע אחד בכבודו ויבזהו.יהי כמחריש. ותקטן עוד זאת בעיניו.בי בערכו הוא
 שפל הרבה יותי מאשר תשמענה אזכיר מפי מחרכו . ולא יהי׳ בלבו שום רצון לענות אותו
 ויהי׳ כאלם בתולדה שאינו מצטער בשתיקתו . וזהו ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח
 פיו . לא כדומם אחל היכולת לדנל . כ״א כאלם שאין ביכלתו לדבר . ואה* כאיש אשר לא
 שומע ואין בפיו תוכחות . ועילת זה כי לך ד׳ הוחלתי אתה תענה ד׳ אלקי . וההבדל בין 3׳
מ • יאמ׳ צ ל י  השוגי׳ האלה . כי הא׳ מתייקל בעיני עצמו ע׳׳י שתיקותו. בראוחו א״ע מתגבר ע
 אך הכמסי עמדה לי לשכול כל זאת . וכל יותר אשר המחלף יבזהו יותל יתייקר גפיני עצמו
 לא כן השני אשר רוחו נשכרה ע׳׳י היוחו מכיר שפלחו . ואין כפ־ו מענה לענוח אל המחרף
 כי בעיני עצמו הוא פפוח עוד הרבה מהבזיון שהיא שומע מפי זה . וכל מה שחגירו מחרפו
 הוא לו למזכיר ערן . ויאמר הלא האמת אתו . וזהו מאמר (תהלים נרו) נבזה בעיניו נמאס
 ר׳׳ל כאשר הוא נבזה מאחרים . הנה בעיני עצמו הוא נמאס יותר ויותר ממה שהוא מבוזה
 אצל מחרפו. ואלו הב׳ בחי׳ המשילו חכמינו ז״ל במשל נעים . ואזנים גלו לנו שזה מכוון במאמ׳
 איוב זכרוניכם משלי אפר . אתם סבורים סאחם דומין לאברהם שאמר ואנכי עפר ואפר ,
 ושקר בימינכס. כי אברהם הנה שפלותו היה משפיל אותו תמיל יותר ויותר . ובעיני עצמו
 לא היי נחשב לעניו וצדיק מחמת כן . כ״א שפלותו הי׳ באמת. והי׳ בעיניו כעפל . שהכל
 דשין אותו ואין העפר מתעלה ומתייקר עי״ז. לא כן אתם בהכנעתכם הנכם דומים לחומר .
 שכל מה שלשין אותו הוא מחייקר ויוחר נאוה למלאכחו לכלי יוצר כך אחס מחחשבים ומחייקריס

 בעיניכם ע״י הענוה ותחשבו שכבר הגעתם למדריגת הצדיקים והענויס . והמכין נכבד :
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 וחסדו. ואפ תתעלפ מזה ולא פקחת עיגיך. אתה הגרוע והפחות גם מרמש הארץ וזוחל
 עפר. משל לאחד היה לו חתגים לוקחי גגותיו מהם היו רועי צאן ומהם רועי בקד.
 ומהם עובדי אדמה. ומהם סוחרים. ואחד מהם היה אשר בחרו חותגו בחפוש אחר
. להתדמות  חפוש ממשפחת חורי הארץ מבית ת״ח ומיוחפ. למען פרי ישוח לו
 במעשיו אל מעשי הוריו המיוחסים. וזה יהיה הלקו מכל עמלו שיהיה לועכ״פ התן אחד
 אשר יתן זמנו קודש לד׳ לתורה ולתעודה. אכל הנער ההוא התנכר במעלליו. עזב
 דרכי אבותיו. לא הלך בדרכיהם. לא עשה כמעשיהם. אבל טבעו הי׳ רך ועגוג מאד
 ללבוש לבנים לאכול מעדנים כמשפט בני הרוזנים. ולא היה בו כח לעשות כמעשה
 אלו החורשים וזורעים קוצרים וטוחגים. והיה מתגאה עליהם ומתפאר ביקר ערכו וגודל
 יחוסו. אמרו לו סבל הלא אתה פחות וגרוע הרבה מאד גם מן הפחות אשר בערכגו.
 אחר כי נטשת עזבת מעשי אבותיך. נאצת הללת פארך והדרך . ומה גשאד לך מכל
 יחוםך כ״א הלישותך ורפיוגך שאתה רך ועגוג. וצרכיך מרובים בעולם. הוצאות ביתך
 גדולים מאד.׳ודאגתך כפולה. ופרגםך כבדה. וסכות הפרנסה נעדרות ממך. לא כן
 אנחנו אשר כל אחד מאתגו מוצלח למלאכה. לעבוד ולמשא. ולכל עבודה בשדה .
 מתפרנסים בכבוד ממעשה ידינו. וא״כ אתה נגוע ומוכה הרפיון וחולשת המזג מה לך
 ולמשפחה אחר אשר אתה בעצמך הבל ופעלך מאין. כן אתה הלא כל הנבראים אשר
 למטה ממך גבורי חיל ברואי מזג. עובדים ועושים בכל מלאכה בכחפ הרב. ואתה החלש
 ביניהם. רק יתוסך גדול מאד. לכן אם תשמור את ערך יחוסך. ותתייחס במעשיך
 והגהגותיך אל מנהגי אבותיך הקדושים. ותכיר מעלתך ותבחוןייקר נפשך האצולה מגבהי
 מרומיפ. להתנהג עמה בתהלוכות אלקיפ מלכה בקודש. אז מה מאד גדלת ביחוםך.
 אבל אם תרף ידך מהדברים הנעלים ותתעצל במשמרת יקר בית אדונך. אשר כל טוב
 אדוגיך בירך הוא ואתה תתעלם תשכב ותררפ. אין קץ לגריעותך ופתיתותך. כי הרכבתך
 חלושה דלה ורזה מכל החי אשר על פגי האדמה. גפ אבן מקיר תזעק גגדך לאפר
 התפאר עלי מי המתקיים בעולם יותר ומי בטוח יותר בהווייתו. וכפיפ מעץ יעגךלאמר
 הלא פעולתי בעולפ עודפת על פעולתך. ולא חסרתי ולא הפסדתי דבר. ואפ תשא
. הלא תסובבך בושה ותכסך כלימה. כי שמה  מרום עיגיך ותראה שחקים גבהו ממך
 מחנה אלקיפ רבותיי משרתי קודש שכליים נבדלים עובדים את ממציאם ביראה ופחד בחיל
 ורעדה. ברתת וזיעה. ואתה הוא המתנשא לכל לראש. ותיקר נפשך בעיניך ללבוש
 עטרת גאות . להתהדר ולהתפאר. חשוב נא בן אדם אם ראית שדים גדוליפ הולכים
 פביבות מלך אדיר. ופגע בהם אדם אחד איש פחות ונבזה. וירץ אל תוך המחנה.
 ואתה תפגע בו ותשאלנו על ענין מרוצתו. ויענה ויאמר לך לקחת הכתר ולעטר את
 ראשי. הלא תשפוט עליו ותאמר כי הוא איש משוגע. לא דעת ולא תבונה בו. אהה
 הלא אתה בלבשך עטרת גאות אתה משוגע יותר ממגו. כי מלך מלכי.המלכים יושב
 ושרים רבים עומדים ממעל לו;. אין מספר לגדודיו. ואתה באולתך תרוץ להרים העטרה
 הגאיה והגדולה אשר לחי עולמים יתי. הוי גםשי עד מתי תשתכרין הסירי ייגך מעליך.
 וראה חלישות ערכך. כ״א מששת כלי ביתך. ותבחון הרכבתך אז תגל עדותך ותראה
 חרפתך. עפר אתה ואל עפר תשוב. רמה ותולעה בחייך ובמותך. ומלאכי עליון משרתי
 קודש זוחליפ ורועדים מאימת כבוד אדוגגו בוראנו ית׳. .׳הבט ימין וראה מה שכתוב
 באבותיגו הקדושים. ואגכי עפר ואפר וגחגו מה . ואגבי תולעת ולא איש כר. וזה היה
 בפיהם ע״י הבחנתם והשגתם פחיתות ערך האדם גגד גדולת אדון העולמים הרגישו בעצמפ
 ביטול מציאות בכל רגע מרגעי חייהם. ועבודתם הנפלאה הייתה כאין בעיניהם. כאמרפ
 ן״ל (פולין פ״נו אי) לא מרובכם מכל העמים חשק ד בכם כי אתם המעט כר. אמר
 הקב״ה חושקני בכם שאפילו כשאגי משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם. גתתי
 גדולה לאברהם אמר ואגבי עפר ואפר. גתת׳ גדולה למשה ואהרן אמרו וגחגו מה.
 נתתי גדולה לדוד אמר ואגכי תולעת ולא איש. וכמה מן גדולי הצדיקים שגו בזד,
 והחזיקו טובה לעצמם וגעגשו. חזקיהו מלך יהודה אמר (ישעיה ל״0 הגה לשלום מר
 לי מר כוי. כי הקב׳׳ה אמר לבשרו(שם ל״ז) וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען
. ונאמרם דל (כרכות י׳) כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות  דוד עכדי
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 ־ שער פרק ו ו הגאוה
 אחרים(א). וכן אמרו על נחמיה בן הבליה ע״ה(שנהליין צ״ג) מפני מר. לא נקראיספת על
 שמו מפני שהחזיק טובה לעצמו,ואש הצדיקים האלה נענשו על הטובה אשר היתד. בידיהם
 בעבור שהחזיקו הטיבה לנפשם. בש״ב איך יתגאה ואיך יתנשא האדם בדברים פחותים
 ובזויים שהמה מהבל יהד. ע״כ שים פניך ויהיו עיניך ולבך אל דברים מפוגלים
 לרפאות מהין מכתך להפשיט מעליך מעיל הגאות וההתפארות ושמע את אשר נאמד

 בפרקים הבאים אי״ה :

 פרק שביעי
 ראשונה שים פניך וראה והתבוני! מקומה איה\ולשכנה תדרוש ובאת שמה. ותיאה אם
 במשפט היא באשר היא ואם במרד ובמעל. ראה נא והביטה על פחותי ערך מדריגה
 אחר מדריגה עד הפחות אשר בפחותים. ותתבונן באחד מהם אם פחיתותו עמדה לו
 לרפאות,׳ מגאון לבו. הלא הדבר לא כן הוא. בי אם יזדמן שיאמר אדם לאהד מהם
 כי הוא שפל ופחות . אז תראה גאיתו. גאונו ועברתו. ואם פקח הוא יהי כמחריש
 ויקטין עצמו בפני מהרפו. למען יהי׳ חשוב בעיני ב׳׳א ויחזיקו־׳ לאיש שלם גם במעלת
 הענוד, והכניעה. אז תראה גנות הגאוה . כי היא מכה המהלכת מבלי משפט. ומאזני
 דמיה בידה לשקול בל סוגי מדריגות אשר באנשים מתחלפים כלם יהיו שקולים על
 משקל אהד. כקטן כגדול. את אשר ישנו בו ואת אשר איננו בו. נער וזקן הכס וכסיל.
 אם רק ילבו ש מעיל הנאות אז יתמלאו אמתחותיו בר השלמות ולהס העושר ומזון
 האושי. באין מהפור בל דבי. וכבי יזדמן ברי׳ קלה. שפלה ואפלה. אדם עור וקטע על

 ירבו צולע. ח־־ש ושוטה. רירו על זקנו. ותמצא בו מן הנאור, לפעמים"' הרכה יותד
 מאשר תמצא בהמתנאה בראוי ובמוחזק בידו. ואז בראותך זאת על נקלה תכהון השקר
 אשר במרה הרעה הזאת. בי איך יתכן לבע״מ העושה מלבושי׳ לכמה אנשים מתהלשי׳
 לעשות בל המלבושים על מרה אחת. הלא את אשד יכשר על הגדול לא יכשר לקטן
 ובהכרה יצטרך לעשיד. לבל אהד כמת וכמדתו. והנאור, היא בעשותה לבוש הנאור]
 והעזות . אז כלם שוים במרה . והי׳ העקב למישור בו׳. תשכיל תצליח . ששונם תצמיח
 תחכים אנשים . תעשיר הרשים. וכמו אשר את לובשיה תלביש עוז ותעצומות י

 במדות
 שיורי המרות

 (א) אמנם באמת יתחמץ לבב איש וכי גאוה הי׳ ס׳ו בסזקי׳ עד שאמר הנה לשלום מר
 לי מר כו׳ במה שנתבשר שנתקבלה תפלתו רק בזכות אבותיו ולא בזכותו . וני יתכן להתמרמר
 ע״ז . אס לא כי היי לו בזה עדן גלול ראוי להתמרמר עליו . ולדעתנו הכתוב בעצמו ביאר
,  לנו כל כוונת חזקי׳ הנה לשלום מי ל׳ מר ואתה חשקת נפשי מששת בלי כי השלכת אקר
 גיוך כל חטאי . והמאמר סחוס וחתום . אבל יתבאר יפה אף נעים ע׳יד משל לאחד נתארח
 בבית עשיר אחד שהי׳ מעינג מאד . וראה כ׳ האויח כל מלבישיו קרועים ומטולאי׳ . שקערורות
ם ה  ירקרקות ולא הי׳ יכול לסבול להביט בו. מה עשה העשיר הפשיט מעליו הססובות ה
ש  והלבישו מחלצות . למען יהי׳ לכבוד ושיהי׳ נאה להסתכל בו לימי׳ נקיעו גם המלביש״ הה
 ונתארח ג״כ אצל עשיר.והעשיר הזה היה איש מעונג כמו הראשוןועכ״ז לא הי׳ האולחמבוזה
 בעיניו ע״י הטלאות יען כי הי׳ מכיר את אביו ואת אבי אביו וכל משפחתו כלם אנשים יקרי׳
 גדולי־ וטובים לא מאס בו מחמת גודל אהבתו את משפחתו . ועי״כ לא התעורר להחליף
 שמלותיו . א׳׳כ הפלגת אהבת מפפססו קבבה לו הפסד גדול . כי הניחו כמו שהי׳ הולך בבגדי׳
 קרוע׳׳ כי לא מאת בו. הנמשל. לולא גברה זכות רבות על חזקי׳ לא הית׳ מדה״ד נותנת להטיכ
 לו לקרוע גזר דינו בלתי אס בהפשיט מעליו המלבושי׳ הראשוני׳ להלבישו חמודות תחתיהם
 כאמרס ז״ל(נדרי׳ ירא) אין אדם עומדמחליו אלא א״כ מוסלין לו כל עונותיו שנאמר השוכח
 לעוניכי הרופא לכל תחלואיכי. לא כן אתה כי תלוי לו בזכות אחרים . בעבור יקר משפחתו
 ולא בעבור שהשליך הקב״ה אח־י גיו כל חטאיו חשק נפשו להצילה משחת א״כ יפה אמר
 כקובל וכמצטער הנה לשלום מר לי מר וביאי ואמי כי הפלגת החשד והטונה היא אליי לי־עה
 שלא היה ההט־ה למחול לו עונותיו מכל וכל . וזהו ואתה השקת נפשי משחת גלי כי השלכת

 אסרי גיוך כל חט:י , ל״ל הצלת נפשי מרדת כחת בלא השלכת ומסילת העונות .



 שער•.. פרק ז ה הגאוה צ
 במדות ומעלות היותר גבוהות־ורמות. כן את הזולת תשליך ותורירהו. כאין׳ותחשבהו.
 גם את גסש ׳יקי־ה. ספירים מעולפת. תאמר עליה עורת או שבור או גרב וילפת. ואחר
 אשר תראה איך היא מםמא נמחישת ומטפשת הכל בנאור. ובגודל לבב. תאמר לגסשך
 חדל מדרך זה. פרעהויזיל תעבור בו. גס את זאת תראה ותתבונן בכל המתגאים במד,
 שאינו ראוי להם. מה פעלו בגאוותם. האם גאונם ־ונאוחם עמדו להם להרבות בכבודם
 גס מעט מזער. הלא בתיפך ע״י נאותס עוד יתגלה קלוגם ועדותם. ויהיו לבוז ולקלון

 בעיני הרואים. ונזכר למעלה (פ׳ חמשי מזה השער):

י נ י מ ק ש ר  פ
 שנית הלא תראה בפתהך ספרים אשר שם נאמרים נימוסי העבודה את די. ואיך עבדו
 הצדיקים הראשוני׳ אנשי השם אשר מעולם הנהגתם ועבודתם ויראתם וקדושתפ
 אז ירף ממך היצר ולא יוכל עוד לצייר הגאוה על לוה לבבך. כי אז יכנע לבבך. והקטן
 נפשך בעיניך. כי אז תבחין פתיתותך אשר אינך ראוי להיות גם הדום לרגליהם. כש׳־כ
 שתיקר גםשך בעירך. ואמשול לך טשל לשר גדול היה לו בן שוטה והרש .וסומא.
 לא היה דבר מן החסרונות אשר יחסר לו. ואביו בראותו אשר בנו לא יצליח למאומה
 יי הד לו קריה קטנה להיות משכנו בתוכה. וצוד. על הדלים מעבדיו אל הפחותי ערך.
 הבלתי ראויים לעמדות חשובות שיהיו עובדים את בנו בעירו שהוא בה ויסירו למשמעתו
 לכל אשר יצוד. עליהם. אחד ימיפ באו הסגנים והסרתמים להתייצב לפניו. ראו את האב
 יושב על כסא מלכותו. ובגו הדל בימיגו. והוא לומד עמו משפט המלך מאת העם.
 וקורא לפניו כל סדר התכתרות כיום אשר ינתן כתר מלכות בראשו. ואיך להתנהג עפ
 בני המדינה. ולמד עטו בל משפט מלך גבור וזריז ומהיר וכל סדרי המלחמות. ויתמהו
 איש אל רעהו• לאמר היעלה בדעת המלך האדיר הזה להמליך בנו תחתיו. ללחומ
 מלחטותיו. להתחכם במשפטיו ונימוסיו. להתפאר במעלותיו. הנעלם ממנו בי י הוא
 גבה רגלים. ובאין עעים. והסר לב. ואיככה ימסור מלכותו לבנו זה. וישאלואותו.
 ויאמר להםכי כל עילת הלמוד הזה להקטין נפשו בעיניו. היינו. כי אחר אשר גתייחדה
 לו קריה. ואינו יוצא ממנך,. ואין איש מן החכמים או מן הגבורים והחשובים שיבוא
 לפניו. .ואין עיניו רואות כ׳א העומדים לפניו לשרתי במצות המלך עליהם. והם דלי
 הנפש ופחותי׳ מאד. מחוסרי שלמות הרבה יותר ממנו. ואינם ראויים כי אפ לשרתו.
 ומוראו עליהם. וםריפ למשמעתו. ובעבור זה יקדה נפשו בעיניו. כי אמר כלבו אין
 בעולם יותר מהאנשים אשר תחת ממשלתו. ואם לפעמים מצייר לנפשו ומחשבתו
 מציאול. •אנשים. באיזה מקום געלס. ישפוט עליהם.כי גרועים הס מבהי׳.אנושותו.
. ללמוד  דומי׳- אך-לעבדיו העומדים-לפניו. ע״כ אמרת• להעלות תעלה למחץמבתו
 עמו.משכ^ט. הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. ונימוסי המלכים וכבודם• ויקרם חסנם
 וגדולתם. י ובשומו זאת ,אל.לבו כי אין בו דבר מן. הדברים. והנא נעדר מכל המעלות
 וחסר כל השלמות. אז-לבבו יבין כי אין לו במה להתגאות כל מאומה. הנמשל גשמת
. בלתי ע׳׳י התחברותה עם  האדם בעצמותה הלא בת מלך היא. אצולה מגשמת שדי
 הגוף כנופלת הבעיח רק בתמונה אחרת היא מתגברה. המלך ית׳ דיבר אליה רדה. והיא
 במעמד שפל ומורד. חבואה בעבי גבי הרכבה המריות. לכן ייחד לה המלך ית׳ קריה
 קטנה. הוא עולם הזה. ומסר אליו עבדיפ ושפחות גרועים ופחותים הרבה מערך האדם.
 הם כל החיה וכל הבהמה צפור שמים ודגי הים בידיו נתנו. והס םרים למשמעתו.
 בגזירת הבורא ית׳ עליהם. גם הדומם גם הצומח גם החי. ובעבור אשר עיגי האדם לא
 תראינה בלתי העומדים לסגיו. ההולכים גבהו. לכן תמצא הנאור, קן לה בלבו להתגאות
 במעלותיו ושלמות מדותיו וכל עניניו . ותיקר נפשו בעיניו . אבל כקרוא . איש יהודי
 דרבי העבודה ונימוסי מלכותו יתי אשר בשמים ממעל בין אראלי קודש . בסוד קדושים
 רבה. והעבודה אשר היתד. •בהנביאים ושארי הצדיקים והחסידים התמימים אשר מסרו
 נפשם ומאודם בעבודתם . וקדושתפ וטהרתש ופרישתם הנפלאה חכמתם ודעתם והשגתם
 עד" שהיה יכולת בידפ לשער כמה טיפות יש כיפ . ומתהומות הארץ עלו שטים לרום
 לעוף וליךא על כנסי המציאות אשר מעל לרקיע . להבין תהלוכית הגלגלים הרמיפ

 להשכיל



 שער פרק״ח ט הגאוה
 להשכיל קכיעת המזלות . תנועות הכוכבים . ולשער מדתפ וקוטתפ . משטרפ ופעולתם
 ומשפ יעלו בפלפ החכמה לדרוש ולחקור בגבהי מרומיפ עד כנפי הכרובים כאמרמ דל
 (מגילה כיל בי) הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם ואחר כל השלמות
 והמעלות ומדות טובות שהיה בהם ראה הכנעתם ושפלותפ בעיני עצמפ. והשלמות
 הנפלאה אשר היתד, בהם היא עצמה סבבה להם הכנעה רבה ויתירה . כהחשבם עם נפשם
 גדולת אדוניהם הקדוש והנורא לאין תכלית וראו פחיתות האדם מצד שהוא אדפ בו״ד
 ילוד אשד,. כש״כ אגשיפ כערכגו אשר כחגביפ היינו גגד דורות היאשוגיפ כגמליפ דקים
 איך חלף רוח הגאוה על פגיך עכר בין בתרי לבבך לא ידעתי . ע׳כ עצתי שמור . את
 דברי גצור . אשר יהיו לך למזור ותרופה להסיר מחלת גפשך מקרבך . והאלקיפ יענה
 את שלומך . ומרשת היצר והטעות יצילך . וזכור ימות עולם צדיקי דור ודור .
 הגורעים •ומקובלים בתורתם וצדקתם אשר מפיהם אגו חיים . והבט בדלות ערכך
 ושפלות מצבך. אז לא יעלה על רוחך רוח רמי׳ לרמאות אותך לחשוב לך שום צד מעלי
 דאה מה שאמר הנביא ע״ה (ישעי׳ ר) ואומר אוי לי כי גדמתי כי איש טמא שפתי׳ אגכי
 ובתוך עפ טמא שפתי׳ אגבי יושב כי את המלך ד׳ צבאות ראו עיגי. וגפ כי למבין יפסיק
 דבריהמשליהנז׳ עכ״ז גוסיףבזה משל אחר להמתיק מאמ׳ זה משל למוזג יושב בכפר והיו
 הבפריי׳ שואלים אותו על זמן ראשי חדשיהפ . ובאיזה יום יהיה להפ חג פ׳ . ובאיזה
 יום חג פ׳ . והוא היה יושב ומביט תוך לוח השגה והיה מגיד להם. והמה באיפ אליו
 יופ יופ חליפות וצבא רב לשאול על זמן הירידים ועל החגים ועל קור וחום וכדומה
 והוא השיב אל כל שואל ויאמר אל אשתו שמעי נא את אשר אפפר אליך חדשות .
 ותאמר טוב אגכי שומע . ויאמר אלי׳ הלא תדעי כי אגי למדן גדול . ואנכי לא ידעתי
 עד עתה . ותשאלהו לאמי־ ואיככה נתוודע אליך הדבר היקר הזה ויאמר אליה לא פעם
 ולא שתים הקשבתי ואשמע מפי כל תושבי כסר זה כאשר הי׳ ספק בידפ זה אומר בכד•
 כו׳ שפטו ואמרו אגחגו גשאל את פי המוזג ועל פיו נדע האמת.ותשמח מאד לקול דבר^
 השמועה החדשה . כי בעלה הוא מלומד גדול . ויהי כי הקיפו הימים וגסע אל עיר
 גדולה על ימיפ הגוראיפ . וראה בבתי כגסיות אגשיפ גדולים למודי ד׳ יראיפ ושלמים
 מחדדימ זה את זה בהלכה והוא עומד עליהפ ואיגו שומע גם את לשוגם . אז בא
 ואמר לאשתו כי הייתי כמתעתע דמיתי וחשבתי מה שחשבתי יען היותי יושב ככפר
 כין כפריים שהמה אך כבהמות שדי וכגגדפ הייתי בעיני איש מעולה ומלומד אבל אחרי
 בואי העירה וראיתי אור פגי חכמים המלומדים באמת ואבינה בהם ואבחון יקר הדרם
 ופאר מעלתם לא אעלה עוד על דל שפתי לייחפ לי שמץ דבר מן המעלות . ואגי יודיי
 מהיופ שפל ערכי ופחיתות נפשי . הנמשל כי ישעי׳ ע״ה בראותו א׳׳ע רשופ בדורו
 בחכמה בגבורה ועושר וכדומ׳ מן המעלות היה יקר בעיניו מציאותו אמנם אחר כי גפקחו
 עיניו במראות הנבואה וראה את כבוד אלקי ישראל על כפא רם ונשא. ושרפים עומדים
 ממעל לו . ואמות הפיפי׳ ינועו מקול הקורא . בקול נורא . אז אמר איי לי כי גדמתי
 כהודה ואומר היה נדמה בעיני כי אני יקר המציאות. והטעות הזה הי׳ לי בעבור כי אני
 רק ברד איש טמא שפתיפ . ובתוך עפ טמא שפתים אגכי יושב וסוג מעולה מזה לא
 ידעתי ולא דאיתי והטעות הזה גתברר לי רק עתה כי את המלך ד׳ צבאות ראו עיני
 (לבר זה שמעתי בשם אדמרר המחבר נ׳׳ע ובין מכתביו לא מצאתיו)בי זה משפט הענוד! האטתית
 לבוא רק אחר השגה גדולה באלקות . אן הוא מבחין פחיתות האדם . ומשה רבינו ע״ה

: ׳  שהיתר, השגתו עודפת על כל האדם הי׳ לעומת זה עגיו מכל האדם כו

 פרק תשיעי
 עוד מזור ותרופה למחלה הגאוה.להתבוגןולתת לב תמיד על אלו שירדו מגדולת׳ ותפארת
 רום עוזם . כמאמר (משלי כ״ז) כי לא לעולם חוסן ואפ גזר לדור ודור. אז תראה
 חולשת האדפ ורפיון איכותו . כי הוא רק כמוץ ישוער מגורן וכעשן מארובה . והידיעה
 הזאת לא גפלאת היא ממך ולא רחוקה היא . כי קרוב הדבר אליך . אל כל אשר
 תראינה עיניך . כי ההתנשאות היא מקריית . והשפלות תמדיית וטבעיית. הן כבר היה
 בעולפעזי גפש אשר גאותםגדולם ורוחם נבהה ודעתם רחבה וםתאום לפתע עלה כאשם

 וצחגתם



 שער י פרק ט י * 1זגאוה צא
 וצחגתם . היו כקש לפגי אש . לכן אלתאטין לדברי יצרך אשר יבטיחך להגביה כנשר
 קכד . ותשכיל ותצליח במעשיך . כ״א תדאוג פן עוד מעט והורד שאול גאוגך והמיית
 נבליך . תן תודה לאלקיפ והכגע ערפך . אז תהי׳ מכובד ומוצא חן בעיגי אלקיפ ואדם
 כל זאת עצתגי לרפות מדוי גפשך כל עוד היותך געדר הדעת. ועודך אחוז בחבלי
 האולת סבכי תאות העוה״ז ומחמדיו, אבל ביופ חבוש ד׳ את שבר רוחך השוגגת .
 ומחץ מכתה ירפא . רגל את מסך האולת מעל פניך ותראה עגין הווייתך ומציאותך . אז
 לא תצטרך לכל הדבריפ האלה . כי אס יראת ד׳ הטהורה תעמוד ותאיר לך בכל אשר
 תפגה . כי בראותך את עצמך גמצא לא מיכלתד כ״א חסד אלקיפ עליון גבר עליך
 להמציאך . ובראותך קיומך ומצב הרכבתך דלה וחלושה עד מאד. והמוגיפ המוגי׳ מסוגים
 על קיומך להחזיקך בגזירת הבורא עליהם לכלכל מחסוריך. ;גס כי הם גאמגיפ בשליחותי
 ובמשמרתם . אבל אתה אין אתה בטוח גם על רגע מרגעי חייך . כי קבלת האדם
 את קיומו ומשך זמן הווייתו היא קבלה אחר קבלה רגע אחר רגע כמאמר (איוב זי)
 ותסקדגו לבקרים לרגעים תבחגגו. וזה אחר אשר יבקש יעתר אל אלק וירצהו . והרגע
 אשר עוד לא קבלת חייתה ולא אפפת אותה אל תוך הווייתך היא רגע העתידה לבוא
 אליך. יש לה שגי פיות אל כל סוגי המקריפ ההיויפ החיים והמות בריאות ותלישות
 עושר ודלות . התגשאות ושפלות . גחמה והדוחה או יגון ואגחה. תעגוג רםוריפ. תפארת
 וקלון וכל טוב,ורע אשר יעלה על לבך אפשריים הם לבא עליך . ואולי
 יתחדש עליך זמן' העתיד מה שלא היה גפ על רוחך . ובשומך כל זאת אל לבך
 תקטן גפשך בעיגיך כגפש הגר או כגפשות האסורים בבור . ולא יעלה על לבבך כ״א
 מה שיעלה על לב מר גפש אשר אמריו אמדי גואש כי חייו תלואי׳ לו מגגד . איגו יודע
 מה יפובב עליו עוד מהתהסכות גלגלי המקרים . ככה דרך האדם היודע שהוא רק אדפ
 לא יבקש לו גדולות . אחרי היותו עומד במצולות הספקות על כל עתיו ורגעיו. כי
 לא ידע אדם את עתו . ואיכ למה יפליג בקשתו גפ אס יש דרך להשיגו. כמושמצאגו
 על משיח בן דוד שיתגלה לגו במהרה בימיגו (סוכה נ״ב א) אמר לו הקב״ה שאל מה
 אתן לך וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג אמר לו רבש״ע איגי מבקש ממך אלא חיים
 שנא׳ חייפ שאל ממך כוי. ראה צדקת צדיק כמה תיישר דרכו להשפי׳ ולהמעיט עצמו וחפץ
 גסשו . ולהיות בפפק על, חייו . וגפ כי היה לאל ידו להרחיב משאלותיו כי הקכ״ה
 אמר לו שאל ממני כוי לא חפד ולא דרש דבר רק חייפ הכרחיי׳ מה שלא יפפיק לו
 בלעדם. מכש״כ אגשימ כערכגו. אין לגו דק למלא סיגו תודה ותחינה הודאה על
 העבר. ותחנה ובקשה על העתיד . ואין ריוח ביניהם דבר. כי ההוד, אשד בין העבר

הוא:  והעתיד מה '

 פרק עשירי
 בתת האדם אל לבו עילת מציאותו והווייתו פה בעוה״ז. כי גברא להשגת תכלית
 רחוק מאד . ולא ישיגגו בלתי אפ יבקשנו רחםשגו ויעמול בכל חפץ
. ואתה אחי לא כן עשית . כ״א התרפית במלאכתך . וגטשת את כחותיך  לבבו ונפשו
 ועתות חייך נטוש ואבד . ופרקת עול העבודה מעל צואריך . ותשומפ נפשך עפ רוע
 מפעליך ותשכח אל מחולליך יוצרך מבטן לעבד לו . וחיים וחסד עשה עמך . וצוד,
. ואתה ממחבלי כרמיפ השחית הפפדת קלקלת ן מ  עליך לנטור כרמו בקרן בן ש
 והרסת רבבות פעמים יותר מערך הווייתן. עם היותך קטן בכמות . וזעיר במציאות .
 אחר אשר מפתח כל העולמות בידך הוא . וכל טוב ורע יתגלגל בהתגלגלות המעשים
 אשר ביד האדם. והאדם בזכרו זאת יבז כעיגיו כל עמלו אשר עמל בעוה״ז בהשגת
 מאוויי נפשו המתגוללת בעפר התאוות . והתענוגים. ויזכור את ימי הרעה יום יראו עיגיו
 כידו . יחזה יבחון ההפסד העצום אשר עשה . אז תיבז גסשו כעיגיו. ויהיה גמאם אצל
 עצמו. וכאשר ישמע חרפתו מאחר איך הוא מבזהו. יאמר ללבבו הלא אני יודע בעצמי
 עוד יותר ויותר. כמאמר (תהליס נרו) נבזה בעיניו נמאס . ר״ל בעת אשר הוא נבזה
 מאחרים . בעיני עצמו הוא נמאס עוד יותר ויערב לו הבזיון הזה מהבירו כמים קרים על
 נפש עיפה . וכל הנאצות והבלימות אשר הוא שומע יהיה בעיניו בטסה מן היס נגד מד,

 אשר



 &ער פיל! י הגאי1!
. ומאהבתך את ממציאך אעיי גמלך ו  אשד נפשו יודעת מהמיון העצוס הראוי ל

 טוב כראוי לך לאהוב אותו ביל . לבבך . תמשוך אהבתך אותו לאהוב גס הנאהביש
. השרידיפ כעס תופשי התורה . שוטרים משמרת הקודש . וכל ביו; ו  והגעימיפ אשר ל
 ישראל בכלל . כיעלכלפחוט של חן וחסד משוך עליהפ באהבתו ובחמלתו . ויקר*!
 הס אצלו כאישון עיגו . אשר בהם בחר אל להיות לו:׳לעם סגולה ובהפ יתפאר . וכל
 גפש מישראל גאהב לו מאד עד אין חקר כפלי׳ מאהבתאדפ את בגו. כי גם זה התר
 אל כל היופ אשר גטע"אהבת הבן בלב מגדלו . וזה רק מאהבת הבורא יתי את האדם
 שלא יתמוגג ברעה בהעדר רהמי אהרי׳ עליו לגדלו ובכלל הזה לאהוב גפ הפחותיס
 בעיגי השערתו. והמה אצלו כגעדרי החן והחשיבו׳. אבל מציאותפ הכרחי לקיופ הנאהב
 אליו ית׳ . א״כ ראוי לאהוב גפ אותפ . ותתן כבוד והדד לכל איש ישראל . כאיער
 צוך אלקיפ ית׳ (ויקרא י״ט) ואהבת לרעך כמוך . וכבר ידענו מאמרו ית׳ (מלאכי א׳^
ת  אהבתי אתכפ אמר ד׳. הנה מאמר ד׳ ית׳ הוא מאמר בולל לכל זרע בית ישראל. א
 כלפ יאהוב על משקל אחד וא״כ איך יעיז אדפ ויאמר את זה אאהוב ואת זה אשנא .
 או אהבתי את עצמי ואתכבד בקלון חברי . וזכור הדבריפ וחזור עליהפ ויהיו

 חייפ לגפשך:

 שער השנאה
 את זה לעומת זה עשה האלקיפ ית׳ . כמו אשר במצות התורה חקק
 אלינו מצות עשה ומצות לא תעשה . וצור, על העובד לקדם ולהזדרז אל
 מעשה פ״ע . ולהשטר מעבור על מצות ל״ת . . (א) כן גטע הבורא יתי
 כהות בגפש מהפ מדות טובות אשר בהפ ישליפ עבודתו ויפאר משמרתו
 אשר עליו. ולעומת כל מדד, יש הפכה מדד, רעה כי הבורא יתי גטע
 באדפ כתות והפוכי כהות . ונתן הכחידה חפשייתביד האדפאשר בבחירתו
 יהיה זריז בעצמו להתרחק מקצה הרע אל קצה הטוב . ופדר הפדות
 רעות כסדר המתת טובות . ודרך אחד להפ . כמו אשר בפדות טובות
 מנהלם בראשם האהבה . כן המרות רעות גמשכות מן השגאה . וכמו

 שיתבאר אי״ה י
 פרק ראשי]

r מאד . ברגן מפריד אלוף . מעוררת מדגים 3  השנאה היא מדד, רעה עד ז
אד א שג צ מ י ת ש ן א ט ל ז כ ו • ו י ש ע י ט ד ב נ י ע  אחים. כי אפ תשגא את אדם ירע ב
' ק י  בעולם לא תמצא מנוחה בעולפ. כאמרס ז״ל [סוף עיקצין] לא מצא הקב״ה כלי מחז
\  ברכה לישראל אלא שלופ . וע״ז התפלל הנביא ע״ה (ישעי׳ כ״ו) ד׳ תשפות שלום ל3

, י  שיורי המרות כ
 (א) אמר הטחב מלי לברי בזה זכור אזכור ממה ששמעהי מפי הר3 הגדול ר׳ שאול
י  ראוויטש נכל רבינו בעל פני יהושע ז״ל שזהו באור מאמל והפל שטן מלפנינו ומאשרינו . כ
 כאשר האלם מגיע למצות עשה לקום ולעשוח ללכה לביח המלרש וכלימה יבוא השטן ועומד
 נגד פניו ולא ימן אוחו להלוך. ובהיוהו במצוח לא העשה . אז בא השטן לו מאמוליו . ולוסמ
 אוהו ללכה . ואינו מניחו לעמול וזהו והתל שטן מלפננו. שלא יעכבנו ממ׳ע י ומאחמו. שלא

 ידחוף אוחגו להעבילנו על מצות ליה ולפס״ס :



 שער ־״־פרק א כ רושנאה׳ צב
 כר. ומציאותה בעצם וראשונה בין חיות היער כי בטבעם ובמזגם נטעה השנאה לשנוא
 זה את זה לטרוף טרף לבלע ולהשחית . וכש״כ ששונאים את האדם . ואצליהם היא
 הברחיית . ואצל בני אדם היא אפשריית . אבל ־משורש אחד הם בא<ס כטו שנתבאר
 בחבורנו אהל יעקב (פ׳ בראשית) אשר כחית האדם הם רק התקבצות ואסיפות כחות
. ואנחנו מבושרי׳ ועומדים ן . עד שלבעבור זה יקראוהו עולם קט ׳  כל הכע״ח למקום א
 מפי הנביא ע״ד, (ישעי׳ י"0 וגר זאב עפ כבש כו׳ ושעשע יונק על חור פתן כו׳ לא
 ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כו׳ . ואז נהיה בטוחים מן הרע . אחר אשר מדת
 השנאה לאי תמצא עוד בארץ החיים אבל בל עוד יאשר שנאה בעולם חורבה בעולם.
 כמאמר (הופע ירד) חלק לבם עתה יאשמו . ורבותינו דל במליצתם הזבה אמרו(שבת
 ס״ג א׳) המגדל כלב רע בתוך ביתו כוי . רמז על המרגיל עצמו לשנוא
 את הבריות ככלב הרע הקופץ מול פגי כל הפוגע בו. והוא נענש מדד. כנגד מדה
 שמוגע חסד מתוך ביתו. כי אם היה רחום על הבריות היו מרחמים עליו מן השטים .
. כי רעיוגיו ומחשבותיו מלאים ׳  (שבת כ״א 3׳) ואמרו עוד . כי אף פורק ממגו יראת שמי
 זעם ועברה חורשים רע על הבריות . ואין לבבו פנוי לתכנים בו יראת שמיפ . והוא

 מאותם שנאמר בהם (משלי ב׳) העוזבים ארהות יושר ללכת בדרכי חישך .

י  פרק שנ
 וסכות השנא׳ אשר על ידיהם יבוא לשנוא אתחבירו שתי׳ הס . האחת הקנא׳. הב׳ ראותו
 בהכירו דבר שהוא נבזה בעיניו. והקנאה גם היא מתחלקת לשתים. אחת ע״י היות
 עינו רעה• במי שנחל ממנו בחכמה או בעושר. והטעות הזה מטעה את נפש נעדרי הטוב
 להצטער ולקגא את אשר יש לו הטוב ההוא . ושגגה היא מאת המקנא להעריך את
. ושופט על עצמו כי הוא ראוי לגדולה שבטובות ואינו ו  ערכו בערך אחר מן הראוי ל
 משיפ אל לבו כי גפ עצפ מציאותו אינה מתוייבת לו . בלתי כי ניבת אלקיפ וחפדו
 היתד, עליו להמציאו ולזכותו במה שחייבה חכמתו יתי לחון אותו במח שחגגו. ואיך
 יעיז פגיו לבקש עוד גדולות . וישא מרופ עיניו לחמוד ולבקש את אשר חגן הבורא ית׳
 את הכירו. ואתה אחי חדל מזה . ושמח במה שנתן לד העליון ב׳׳ה ואל תתן עינך
 ולבך אל אשר לא הלק לך . פן תירש אתה וכל אשי ילך . כי יגרע עיגו מעליך אחר
 אשר אתה איגך מכיר טובתו . כי אתה אם היית גומל הסד לגבדא כמוך והיית רואה בו
 שהוא מלא עברה וזעם על שלא גתת לו כפלים . ודאי תגחם ותתעצב על אשר גתת לו
 א) עור זאת מהצורך לרעת והיא לך מזור ותרופה להסיר ממך כל הולי הקנאה והמםתעםי׳
 ממנחי. כי.יש בעולם יום ולילה ולכל אהד חלק הבורא יתי כהותיו הראויות לתת לו .
 אל היום נתן כה האור . וכה החושך אל הלילה . והאור כבר נאמר בו וירא אלקים
 את האור כי טוב . והחושך הוא זמן לכל פועלי רע . כמאמר (תהלים ק״ל) ברתרמוש
 כל חיתו יער . ובו מצליחים כל המזיקים . אם הרוחות ואם החיות רעות . ואפ מבני
 אדפ כמו הגנבים והגזלגיט . כמאמר (איוב כ״ל) ובלילה יהי כגגב כי׳ התר כחושך בתים
 •כרי. ואין שניהם מתקנאיפ זה בזה . אבל כל אחד יתן שיר ושבה להבורא יתי על
 מה שהאציל •לו כי כמו אשך האור רצוי לבחי׳ יופ . כן החושך רצוי לבהי׳ לילה .
 ועילת הדבר כי כמו שהיום לא יפעול בחינתו הראוי לו כ״א בהשתתפות האור אליו •
 ובהבללו מן החושך . כ׳ אם יתעורר חושך ביופ לא יעבוד עבודתו הראוי לו בפי

 בחיגתו כן גם הלילה לא ישרת את הבורא ולא יסעול בחינתו כי אם
. וכמו אשר כה האור יפה לבחינת יום לעבודתו כן הלילה ו  בהשתתפות החושך אלי
. וגפ עינינו רואות ת׳  יפה לו החושך לעבודתו אשר נברא בכוונה מכוונת אצל הבורא י

 פעולות
 שיורי המרות

 (א) כמאמר (שמות א׳) וייטב אלקיס למילדות וירב העם ויעצמו מאל . לע כי זה
 משפט המטיב לאפרים שיש לו ניר בלאוחו את המקבל טובתו שש ומתפאר בטובתו אז יתענג
 המטיב . וזהו וייטב אלקיס למיללות וירב העם ר״ל כי המיילדות היי נסשב להם לטוני ולברכה
 מה שנתברך מעשה יליהס ונתגללו הילדי׳ ונתברכו. זה הי׳ להם אות לטובה כי הי׳ משתוקקי׳

 להטיב עם בית ישלאל :



 שעד פרק ב דזשנאה
 פעולות היום בעולם הזה העבודה והיגיעה וכל משא ומתן ושארי עסקים איש את רעהו
 ואיש עפ אחיו . ובחי׳ לילה ופעולתה בעוה״ז ד׳מגוחה והשיגה ומציאות הטרף להיות
 היער והתבודדות האדם מחבריו בדברי׳ אשר לא יגמור כ״א בהסתר וביחידות . כמו
 ההתבוננות ביראתו וההתעצמות בדבקותו או שארי עגינים טוביפ אשר האדם לאישליפ
 אותם בלתי כאשר יינזר מחברת אגשיפ . וכן כל מלאכי מעלה נכדליפ זה מזה . כל אחד
 עומד על משמרת אחרת . ולא שגים בהם עומדים על טשטרת אחת . ויש בהם מדריגות
 אחר מדריגות לאין תכלית ואין אחד מתקגא בהכירו. ואין אחד מצטער על מעלת חבירו
 עליו . כ״א ישמח בחלקו אשר הלק לו בורא הכל ית׳ . שהוא הלקו הראוי לו כפי עגין
 מציאותו ואין בהי׳ חבירו ראוי לו למאומה . כן וכן הדברים בבגי אדפ . כי כחות הנפש
 אינן שוות בכל ב״א . כי יש שהוא בטבע רגזן . ויש רחום בטבע. יש כילי ויש פזר
 וגדיב . כל אחד לפי משקל ההרכבה אשר נתמזג בקרבו. כמו האדם אשר יסוד
 האש מרובה בו הוא בעל חמה ובעם . ואם יסוד המים גב־ה בו יהיה כהיפך . אבל
 יש בו עוד יסודות והחלק אשר יגבור יהיה האדם גטוי בטבעו אליו . וכן הגמשות יש
 בהם בחינות רבות חלוקות וגפרדות זמ״ז. ומי כהחכפ ית׳ יודע פשר דבר לתת כל גםש
 אל חוטר הראוי לה . ואין זה רק ביד הבורא ית׳ לשקול ולפלס תכונת החומר והרכבתו
 ולסיהו יתן בו נפשו ונשמתו הראוי לו כפי חיבבתו. וכן יתן בידו ויחלק לו חבלים
 כפי בהי׳ ממתיו הקבועות בנפשו . אשר בדרך זה יטיב לנפשו יש אשר העושר יפה
. גפ הוא  לו כי העושר יגיעהו לשלמותו . יען כי כח החסד והנדיבות גכר בגפשו
 כביר כח לקבי הון ועושר ולא ישתנה עי״כ . לא כן הבירו כפי בחי׳ גפשו יאתה' אליו
כ  הדלות והעוני . כי אז יבחר לשבת אהלים באהלי תורה. ואז יכנע לבבו ולא יצא לרי
 מהר ולא יכנום בדרכים רחוקים הבלתי ראויפ לנפשו כפי בחינתו . וכמו אשר העושר
. כמו ו  יפה לעשיר כפי בחינתו. כן הדלות יפה לדל ויאה לפי בחינתו והעושר יע ל
ע ו ד  שהאור איגו יפה לבחי׳ לילה . ועיד זה חלק הבורא ית׳ והגביל לכל אחד גבול י
 ומצב ידוע . ואין הבדל בין העליונים וכין בגי אדם רק כי המלאכים יודעים כל אהד
 בחי׳ עצמו ובחי׳ חבירו. ויודע יי רק חלקו ראוי לו והה לק אשר לחבירו ראוי רק לחבירו
 ואגחגו בגי אלפ אין ביד בן אדפ לדעת גפש עצמו ובחיגתו. ומה גפ נפש חבירל
 ובחיגתו . לכן עיגו צרה על מעלת הבירו וטובתו. ולא ידע כי הצלחת חבירו אם עדיו
 תגיע היתד, פסבבת על>ההפםר וכל רע (ב). זאת ישים האיש הגלבב אל לבו להאמין
 בהבורא ית׳ אשר המציאו בדרך זה ובמעלות האלו ודאי, טובים ונאים לך כמו העושר
X ק ל ק ה פ  לעשיר כי מי שברא אותך הוא יודע את הטוב לך יותר ממך . ובאין ס
 כראוי לנפשך אחר אשר חמלתו גדלה עליך כמו עליו כי כמו שאין לך השתתפות
 והתקרבות עפ הבורא'ית׳ אשר תאמר שבעבורו המציאך. כן גם השני אינו קרוב ומודע
 אליו ית׳ כמוך. אבל עילה אחת למציאות שגיכם . חסד הבורא ית׳ נבר עליכם להמציאכ׳
 מאהבתו אתים . וא״כ איפוא איכיה תהיה כמהרהר לאמר כי חלק לחב ירך יותר מאשר
 חלק לך. אחר אשר לא מצאת עילה לדבריך לאמר אשר בעבורה אוהב אותו יותר .
 אפ לא שתאמר כי הבורא ית׳ חפין כמעשיו יותר ממעשיך . א״כ לא על ד ועל חבירך
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 (3)"הוא מאמר עוש׳ שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו באור הדברים כי למעלה עשה
 יה׳ שלם. שנתן לכל אחד הכמה לראות היאוי לו ומה שאינו ראוי לו. כן יעשה עלינו שלום
 שידע כל אחד בחינתו ולא ירע עינו באחיו. וזהו מאמר ןירמי׳ ל׳׳ג] כה אמי ד׳ אם חפרו
 את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומס ולילה בעתם. גם בריתי תופר את דוד
 עבדי כוי ואת הלוי׳ הכהניס משרתי. אמי־ זאת להסיר הקנאה מלבות בני אדם לבלתי יהרהר
 ויאמרו הלא בני איש אחד נחנו. ואב אחד לכלנו. מפני מה נתייחדה המלכות רק לבית דוד
 והכהונה רק לבית לוי. ראוי הי׳ לתת פעם לזה ופעם לזה. לא לייחד הגדולה רק לאחד בהחלט.
 כמו שהעושר והדלות אינם בהחלט, רק מתגלגל,׳ בעולם, לזה אמר כמו שאי אפשר ליום
 ולילה להחליף עתם. והלילה ישמש בהכחות אשר אל היום, והיום ישמש בכסוס אשר אל הלילה.
 כן גלוי וידוע אליו יה׳ שאין הכהונה והמלטה טוב וראוי כ״א לזרע דוד ולזרע אהלן כפי

 בחי׳ נפשוחם :



 שער סרק ב; השנאזא- צג
 תלונתך כ״א עליך . כי הבחירה בידך היא [הקנאה הזאת מרחפת על הרוב בין מחוסרי
 כל לקנאות בהמלאיפ כל טוב ויש עוד קנאה השולטת ביותר בין גדולי החכמים והעשירים

) ישי  ומתקנאים בהמתדמים להם באלו המעלות ועל המדד, הזאת אמר שהע״ה (קהלת ד
.היא בחיי המקנא בדומה לו . כי חפצויורצונו להיות אחד ולא שני י  אחד ואין שנ
. כי לעולפ לא יפובב ממנו פעולה ו  לו . ועל המדד, הרעה הזאת אמר גפ בן ואח אין ל
 טובה כי מד, יתרון לחכם בהיותו מתקנא בחכפ כמוהו . וכי בעבור זה ישתדל להוסיף
 חכמה וטוב להתדמות להבירו. אבל כל קנאתו ותקותו איככה ירד חבירו ממעלתו .
 וכל רצונו להעבירו י מ גדולתו. אמנפ המקנא קנאת העושר והחכמה ואינו מקנאבהעשיר
 או את החכם. בלתי על ידי ראותו בהכירו מן המעלות והשלמות מה שאין בידו. יתקנא
 וישתוקק אל המעלות ההם . יסובב לו מזר, שישקוד בבתי החכמה רלמוד למלא
 נפשו מהם (ג) כי הקנאה הזאת אינה להשפיל את הכירו בלתי הוא חומד ומתאוה אל
. אבל המקנא בהאדם  המעלות והשלמות אשר להבירו ומתקנא במדותיו וחפץ בהן
 על מציאות המדות בו.ואת עצמו הוא רואה שאין לו מאלה דבר. והושק שיהיה הכירו
 ג״כ ריק מהם כמוהו. הוא הנקרא רע עין. ובעת אשר יטגיעך יצרך הרע ויאמר לך כי
 לולא זה האיש הפורש כגפי שלמותו למעלה ראש . הלא אתה היית יהיר וישייס בתוך
 קהל ועדה לתהלה ולשם ולתפארת. עתה אזור כגבר הלציך והנא קנאתי אף אתה
 הקהה את שניו ואמור לו מי אנכי הדל כי תביאגי עד הלום . להלבישני אדרת למען
 כחש ולמעול מעל באדוני אשר בחםדו הטציאני מאין ליש . מרחם הוציאני וגדלני
 ירוממני ועד כה ברכני . הלק לי מחכמתו מקדושת תורתו. ואיך נפשי תשכחי כל גמוליו
 ותשא מרופ עיניך לאמר אני י אתנשא אני אתהדר. אני ולא אחר י הלא ידעת כי
 אביך העליון ביה אב הרחמים הוא . גפ רעך לו לבן . וגפ הוא יגדל. הטוב תתו אותה
 לך מתתו לזולתך . אהד אשר ידעת כי עילת כל הנמצאים רק רצון הממציא להמציא
-המעלות והשלמות והשם טוב ואינם געולימ ולא פגוריפ ועצורים משוס
 אדם כי כתר תורה מונה בקרן זרות כל הרוצה לטול יבוא וימול . וא׳׳כ למה תרע
 עינך באחיך. אם מעט לך חלקך בקש״מאת אדוניך ויוסיף לך חכמה ודעת וכשרון
 השלמות. לא שתדע עיניך באחיך הטוב ממך להוריד עדיו מעליו ותשיתהי עליך. חלילה
 לך נפשי מעשות זאת . כי מרה תהיה באחרונה כי אלוניך ישנא ויתעב כל רע עין .
) כי קנאה חמת גבר ולא  עוד מעט^יגרע עינו מעליך גגע וקלון תמצא. כמאמר (משלי י

: ל)  יחמול ביוס ג קם (
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 (ג) ומה מחקו בזה לבלי בן זומא^אבומ ד׳]איזהו,' חכם הלומל מכל אלם . איזהו עשיל
 השמח בחלקו. לע כי האדם יש בו כהות והפוכי כחוח. י כמו שזכלנו למעלה . וכל הכחוח
 וחלופיהן נצלכוה מאל אל האדם . כמו שהרחמים והחמלה היא מלה טובה לרחם על הישלי׳.
 כן האכזריות היא מדה טובה אל המשמש בה במקומה. לההאכזכ על לםע ובוגד. כמאמל
 [דברי׳ י״ג] ולא חפמול ולא הכסה עליו כי הלוג ההלגנו כר . וכן הקנאה וההסחפקוח .
 הקנאה היא מלה טובה להחקנא בבעלי חכמה למען ישחדל ג׳׳כ להגיע אל השלמוח אשל הגיעו
 הם כמאמר לן״ל (בבא בחלא כ״א א׳) קנאח סופליס חלבה חכמה . ובלע״ מהימנא חממה
 מל״ל בי) מאן לילע מלה לאורייהא אצטליך למרלף אבהלי׳ ולאולפא ההוא מלה מיניי .
: וזה שביאל  לקיימא רזא לכתיב מאת כל איש אשל ילבנו לבו הקהו אח חממתי . עכ׳׳ל .
 לבינו הגאון המשיל מרס אליהו מווילנא נ״ע במאמר (משלי י״ב) יתר מרעהו צדיק . שהוא
 מלשון ויתורו את אלץ כנען . ולא תתורו אשרי לבבכם . לומל כי הצדיק זה לרכו להיות
 מלגל ומחפש מעלוח ושלמוח באחלי׳ ושוקל עליהם להשיגם כמו כן . כמאמר (קהלת לי)
 וראיתי אני אה כל עמל ואח כל כשרון המעשה כי היא קנאה איש מרעהו . כי על הכוונה
 הזאת? נמזג בהאדם מלח הקנאה . ובעניני עוה״ז מהצולך אל האלם לשמש במלח הסתפקות 4
 שלא להביט על מה שיש ׳:אצל שבילו מן הקנינים שהוא נעלל מהם . וזהו איזהו חכם הלומד
 מכל אלם גס שכבל הוא חכם ילאה וישחלל להוסיף עול ולקבל הכמה ישלמוה מכלם +

 ובהיפך איזהו עשיל השמה בחלקו . במלח הסהפקוח ישמש אך בעניני עוה״ז :
 (ל) והחכם מכל אלם ע״ה אמי (משלי י״ל) ולקב 'עצמות קנאה . ובגמרא ישבח
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 שער פרק ג וזשנאד!
 פרה שלישי

 הסבה השנית אל השנאה היא ראותו בהבירו דבר מאוס ונבזה בעיניו או שעשה לו
 דבר מה שלא היה לו לעשות. ועל דברים כאלה רחש לבו דברי שנאה עד שהיא
 מתעב את הכירו כאלו הוא שקין ותועבה . וזה יביאהו לקום ולמור ולצפות לעתותי
 הצלחה יצליח בהן להפיל הכירו עד לא יוסיף לקום . והיתר. נפשו רעבה וצמאה לראות
 כרעתו וכאשר יראה כי כרע נפל . ישמח ויאמר האח האח. ויערב לו כאלו מצא שלל
 רב . אשר היא סבה עצומה לעורר רהמ׳ די על הבידוי. להשיב מעליו אף ד . ויניחהו
לי כיל) בנפול אויבך אל תשמח ש מ ) » מ א מ ו , 3 ר י ב ד ה י פ ה ב ה ״ . » ה n ש י א  על ראש ה
 כוי סן יראה ד׳ ורע בעיניו והשיב מעליו אפו . ואנחנו ב״י מוזהרים ועומדים לא תשנא
 את אחיך בלבבך (ויקרא י׳ט) לא תקום'ולא תמוד בו׳ . ולאהוב על חכירואת אשר יאהב
 לנפשו למען יהי׳ האדם היי אדם לא חיי בהמה וחיות היער . כי הם יבקשו רק את
 אשר יערב אליהם . גם לטרוף טרף . גם לדרוס ולרמופ והגדול בולע הקטן הגבור את
 החלוש . (א) אבל אתה לא כן גתן לך ד׳ אלקיך . כי כמו אשר גוף האדם מורכב
 מאברים וחלקים . ובל אהד מקבל שפעו כמשפט הראוי לו . כמו הידים למשש .
 הרגלים להילוך בהם החיך לטעום . העינים לראות האזנים לשמוע . וכמו שהפעולות
 מתחלפות בהאבדים . כן שמותיהם ותואריהם שוגים זמ״ז . וקיום הגיף איגו בלתי -אם
 בהשתתפות כלם אחד אל אהד . אז שש כללי מקיף אותם . ונקרא גוף . אבל בהתסרד
 האברים איש מעל אחיהו אז נהרס בנין הנוף משלמותו . יש אשי בהעדרו י ככד עליו
 קיומו ויש אשר בהפרדויפסד חיותי. כן בית ישראל הם כאיש אחד המתחלק לאברים
 וכאשר מתאחד״ זה עש זה באהבה אז יש דבקות והתחברות לאברים . והבנין הוא
 בשלמותו . אבל בהפרד הלבבות איש מעל אחיהו. המה כמו גוף המתפרד לאכריס ,
 ואז גם שלא נחס* אבר מהם . והגה הגם לפניגו בשלמות . רק יסכל אחד גבדל
 מהבירו. והם מונחים אב־ אבר לבד . המה רק עצמות יבשות . בן עם ביי אשר
 משורש אחד הם ונפש אחת . מתאחדים למעלה אל מחצבת צור גאצלו מטגו . כל
 נפש לבית יעקב . אבל אם המה גפירים זמ״ז . הגה הם הס־יס הסגולה הנפלאה הנטשכ׳
 לאבי־יש מחוברים . וזאת החריבה את בתינו ועל ידה נסתלקה שבינה מישראל .

 כהסתלקות החיים מאברים נפרדים (כ) .
ת ואתה ו ד מ  שיורי ה

 קנ״ב בי) כל מי שיש בו קנאה עצמותיו מרקיבים. וראוי להבין מנין העונש איככה הוא לומה
 אל החטא . אבל אחר ההתבוננות יאות מאד על המדה הזאת לסבון העצמות * לע כי יש 3׳
 סוגי השתתפות דבר עס לבל . יש רשי־ בהשתתפות דבר אל דבל ישחיחו שניהם'. כמו מיני
 מרקחת ובשמים. םמשתנחין בחעיובחן . ויש אשר בהשתתפות יתקלקלו שחיהס . או אחד
 מהם . כמו סומן על נתל . או עפ־ על איזה לבר כי בטבעו הוא מרקיב את המשתתף
. כן יש בבני אדם ב׳ סוגים . גומלי הסדים ומקנאים . גומל* חשליס טובים השנים מן  עמו
 האסד כמאמר (קהלת ד׳) ני אס יפילו האסר יקים את סבירו . אבל להשתתפות שנים מתקנאי׳
 איש על רעהו אס יקום האחד יתאמץ השני להפילו . ולכן הבורא ית׳ משלם לכל אסד במפעלו
 מי שהיה מקנא . וקלקל את המתסבר אליו והמשתתף עמו . גס הע:ר מרקיב עצמותיו אסר
 החחביו אל העפר. אבל מי שלא היה בו קנאה ולא היה עינו רעה באחרי׳ המשתתפים אצלו

 גס העפר אינו שולט בו לכלות עצמותיו .
 (א) ובמה הוכיח הנביא ע׳׳ה על המלה הרעה הזאה כאיגלו (עירס ד׳) שמעו הדבר
 הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצוה אביונים . משל לילדים קמו
 לשחק ולהתהולל והיו מכים וחובטים אחד את רעהו . ואחד היה ביני:ס שלא בחר
 במעשיה׳ ובהבליהם. פעה זרק אחד מהם אבן לרעהו אשר התאבק עמו ונפל האבן על הנער
 הזה. ועשה לו סבורה גדולה . ויבך ויאמר לו האף אמנם כי כל מעשיך רעים וחטאים . עכיז
 כאשר העשה ממשיך לסבירך הדומה לך אפשר הוא גם הוא עשה לך כך . או יעשה לך כך.
 אבל אני מה לי ולך , ההסכן הסכנתי לעשות לך כה . וזהו שמעו ט׳ העושקות דלים כו׳:
 CO וזה ענין טפי־ נפש אשי־ נתנו ישלאל נעת נצטלכו להמנות . כי בעת אשל יעברו

 ע׳׳י



ק 1 1זשנאה צד ר  שעד פ
 פרק רביעי

 ואחה עתה ברוך ד׳ השמד לך מהיות מורת דוה לאדוניך לשנוא את מי
 שהוא אוהב . כי כל איש מאישי בני ישראל אהוב וחביב אצלו יתברך
 עד לאין תכלית . התעשר, כזאת לאחיך בבית אביך ואמך . ודאי היית מורת רוח
 להם במה שתהיה מתנגד להוריך ואומניך . כש״כ ננד ד אשר אין ערך אהבת האב
 לבנו גם כטפח מן הים גגד אהבת הבור׳ יתי את האדם . כשיכ לחרף את חבירך ולהרים
. ודע גס כי בכל המעשים אשר יעשה האדם שלא כדת הדין מקטרג . ו  קול עלי
 ומדה״ר מתגגד ומציל . אםגם בדבר הזה גם המדה״ר בעבור התגברות הרחמים על חבירך
 יתרגז עליך להדוף אותך ממצבך . כמאמרם (שמות כ״ב) והיה ב• יצעק אלי ושמעתי
 כי חנון אגי . ואז גם מדה״ר יתהםך עליך לדין . ועי,* מי בטחת כי מרדת . ע״כ מלא

ז י צ  שיורי הפדות ר
 עיי^מונה אסל אתל . הוא נלאה בפני עצמו כמו אבר פלמי . והוא משוכן ברגע זאת •
 והיתה עצתו יתי ע״ל שמפלילים לפעמים אבר מאברי האלם מה שצריכים לעשות לו לסלר
 לפואתו והצלתו. והמשפע אצל הלופאי׳ כי אותו נתס הנפלל לשעה׳ מכלל בנין הגוף . נותנין
 אוחו אל תוך סס ידוע לקיים את מייתו על שיעמידוהו על מקומו כבלאשינה . וכן בעת
 המספר. כל יסיל אשר נעבירהו על יל מונה . ונפרידהו מהכלל אל מספר פרטי היה מההכלח
 להקדים לו סס שיים . צדקה הוא כופר נפשו . וראה כמה הפליגו רבותינו ז״ל בגודל המלה
 רעה זאת עד שאמרו (יומא ט׳) גלולה שנאת סנם שהחריבה בית שני שלא היה בו לא ע״ג ולא
 ג׳יע ולא ש״ד . ולא סרבה כ״א בעבור שנאת סכם . עוד אמרו במקום אסר (שבת קי״ט ב׳)
 אמר רב יהודא לא סרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת״ס . שנאמר ויהיו מלעיבי׳ במלאכי
 אלקים ובוזים^ דבריו וטעם הענין ע״ד עשיר גדול שהתסתן עם בסור דל ואביון(. מצד ראותו
 בו השכלה טובה וזכה . לזמן נתקיים בו ורם לבבך ושכחת . והעיז נגד סומנו. ופנה אליו
 עורף . ויבקש להוציאו מביתו. אבל נשא פנים אל קרובו העשיר ות״ש מכובד . פעם הוכיחו גם
 קרובו . והעיז גם נגדו . ויהל לו מאל על הנער ההוא . וכשמוע חותנו הדבר הזה . אמר
 עתה הגיע השעה לעשות בו מה שלבי חפץ . ויקחהו החדרה ויכהו מכה לבה מאד וישאלהו
.  הנער ויאמר הלא כמה טעמים הכעסתיך והיימ כמחריש. וכהיום הכיתני על דבר קטן
 על שהכעסתי את דודי• מה לך ולו . ויענהו ויאמר סכל למה לא מבין כי המכות האלה המה
 רק על העבר . מה שלא היה בידי להפיק זממי אל הפועל כי,נשאתי פני דודך . גואלך וקרובך
 לא כן עתה כי הוא גס הוא שאט בך . הנמשל כל עוד שהיה הצדיק והח״ח חביב בעיני ההמון
 אז היה הקב״ה מאריך אפו וכובש כעסו . כאמרס זיל בספי־ הזוהר (קרח קע״ז אי) חמת מלך
 מלאכי מוח ואיש חכם יכפרנה . משל למלך בשעה שהוא כועס מכניסי׳ בנו. הקטן לפניו
 ומהמה אהבהו נשחכה כעסו . ולכן גם כי היו בהם חטאים גדולים . עכ״ז לא שרבה ירושלי׳
 ולא גלו בעבור הת״ח והזקנים . כי רק את פניהם נשא יחי . אבל כאשר ביזו הח״ח . ומרדו
 בהזקניס . אז היה החוב הראשון חוזר וניער . והוא שאמרו ז״ל,(חגיגה י״ל) י״ח קללות קלל
 ישעיה את ישראל ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו הנער בזקן והדבר כמו זר. וכי כך היי
 שונא את ישראל ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו הנער בזקן. ולמה בזאת נתקררה דעתו
 יותר מכל הי״ס קללות . אבל כל הקללות האלה קלל אותם על פי ד׳ ית׳ בנבואה . ונצטער
 אותו צדיק מאד. על כי חרה אף ד• בם כ״כ.וסאמנם שלא נעלם ממנו כי מטאו חטאה גדולה
 עכ״ז וכי אין בהם זקנים שיגיבו עליהם . אבל בראוסי־ כי ירהבו הנער בזקן ויבזו הח״ח .
 נתקררה דעהו . שע״כ הדין דין אמה ואין הזקנים מגינים עליהם . עוד יחכן ע״ד עשיר
 הלביש אח בנו בגדים יקרים ממיני משי ורקמה פעם ראהו קרובו איך הוא הולך בבגד פחות
 מאל. נקוד וטליא . וישאל אמ אביו נאמר מה זאח עשית . ויאמר אליו בוא נא ידידי החדרה
 וראה איך הפך הוד בגדיו למשחיח . וישימם בטיט חוצות . ואם אין הבגדים אצלו בחשיבות
 למה ילבש אותם . ולמה יחעטף בהם . הנמשל כל הי״ס קללות הס שיסיר מהם הצדיקים
 הגיור ואיש מלחמה . שופט ונביא כמו שבא בדבריהם ז״ל (חגיגה שם) ונצטער ישעי׳ למה
 מסירם מהם. נתקררה דעהו אסר ששמע ירהיו הנער בזקן שאינם חשובים אצלם . ואס כן

 למה להם אלה;



 : שער פרק ד השנאה
 רצון אדוניך לאהוב נפשחבירך כנפשך . ותהי׳ אהוב למעלה ונחמד למטה . כי האוהב
 את הבריות גפ הוא מכובד בעיני הבריות. וראה לשקול אהבתך את חבירך באהבתך את
 בני ביתך אשר אהבתם חקוקה על לוה לבך . ותזהר בכבודפ ורצונפ במה שיש כירך
 ועשה רצונפ כרצונך . ואפ עבר על חבירך מקרה לא טהורה . אל תשנאהו בעבור זה
 כי הוא הוראה על העדר אהבתך אותו מתחלה. כ״א מאהבתך אותו תצטער ותתעצב אם
 תשמע דבר מבונה עליו. כטשפט הצער שהיה מגיעך אפ היו מפםרים לפניך דבי־ כזה
 על בנך או על אחיך . ותוכיחהו בדבריפ נעימים בינו ובינך באהבה נעימה כראוי לנאהב
 לך היושב םתר לבך . ותשאלהו מה ראית על ככה . וכדומה מן הדברים כמאמר
 (ויקרא י״ט) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכה תוכיח את עמיתך כוי. ר״ל תתווכח עמו
 בדבריפ פנים אל פנים . ואם רחוק בינו ובינך עכ״ם לא תשא עליו חטא . רק בצדק
 תשפוט עמיתך. ואל תדינהו להוב עד שתגיע למקומו . ואולי אם הנעת אתה למקומו
 ויזדטן לך מה שנזדמן לו היית עושה שבעתי׳ על מה שעשה חבירך . ומכש״כ שלא
 לשנוא אותו. רק להצטער ולהתאבל על הפגע אשר קרהו מרוב אהבתך וחטלתך
 עליו . ואם ידעת בעצמך שאין לבך שלם עמו ואתה שנאת אותו . עצופ עיניך מראות
. ואם תוכיחהו תכלימהו. וכאמרםז״ל (עירובין י״ז) יכול אפילו ו  ברעתו . פן תשמח ב
 פניו טשתניפ ת״ל ולא תשא עליו חטא . כי זה משפט השונא רק להעיק לב חבירו
 ולשמוח על המכשול שהגיעו . (א) ולא יביט אם יגרופ בזה ריוח וזכות לעצטו או
 ישחית גםשו וחייתו הגה זה כל ישעו וכל חפצו לשמוח בכשלון הזולת . לכן בלום
 סיך פן תאשם בתוכהתך . ותשחית את גסשך טרפ תתקן את גפש חבירך . והא לקים

 יעגה
 שיורי המרות

 (א) וכמה הוכית הכתוב על ענין זה באמרו(פמות כ״ב)כל אלמנה ויתום לא תענץולא אמר
ען אשר 0י ו  אלמנ׳ ויתו׳ לא ממכון אבל הורה בזה מוסר סכמה עייל מאמר המשורר ע״ה(תהלי׳ י
 לא זכל עשות ססל כו׳ וראוי להתבונן איך הסמיך למאמ׳ לאזכל עשות מסל מאמר וידלוף איש עני
 ואביון סהוא מן הקצה אל הקצה גס מאמל(ילמי׳ כ״ב)א3יך הלא אכל ושתה ועשה משפע וצלקה
 אז טובלו . לן לין עני ואביון אז עוב כר . לאוי ג׳׳כ להביןהתסלת לבליו אכל ושתה .אמנם
 דע כי כמו אשר מי שיש לו צב טוב ונפש נדיבה נמשך בטבעו להטיב ולעשוח חסל עם הבליו׳
 כן בהיפך מי אשר לו לב לע . מלתו להרע לבריות ולשמוס בהרע המגיע להכילו ממנו ,
 כמו שהמטיב ישמס בהטיבו לסבירו . כי כל פועל ישממ כאשר יפיק זממו ויעשה פעולתי . וכמו
 אשר המטיבים לאסרי׳ יזדמנו על ב׳ פני׳. אסד מטיב בעבור כי מדתו להטינ . ואסל מטיב
 כלי לסבב עי״ז לעצמו טובה יותר גדולה . וזה ההבדל אצלנו בין הססן במצותיו ונין הספז
 בשכר מצותיו . כן המריעי׳ גם הם יתסצקו על 3׳ פנים . אסד מריע לבריות בעבור לבו
 הרע . אוהב להעיק את אמרים . ואחד מריע להגיע עי״ז טובה לעצמו . וכמו אשר המטיב
 על מנח לקבל פלס אינו ראוי להקרא בעל טובה. כי לא מאהבחו להטיב הוא מטיב . כ״א
 בעבול שילויס טובה לעצמו כן המליע אס כוונתו להלויח טובה לעצמו . אינו לאוי להקלא רע
 בעצם . אבל המליע שלא ישיגנו שום טובה . הוא לאוי להקלא רע בעצם . והרב מהרי״ע
 ז״ל כתב כלכלים האלה בבאול מאמל (יחזקאל י״ו) לכל זונות יתנו נלה ואת נחה אח נלניך
 לכל מאהביך כו׳ ויהי בך הפך מן הנשים כו׳ לכן זונה שמעי דבר ד׳ . באור זה כי המנאפת
 בעבור האחנן שנוחניס לה . בעצם העסוק בענין מסחר לפרנס עצמה. והזנוח אצלה אך
 במקרה. לא כן המנאפח השוכרח אח המנאף היא זונה בעצם . זה שאמר הכחוב לכל זונות
 יחנו נלה ואח נחה אח נלניך לכל מאהביך כר ויהי בך הפך מן הנשים כר. לכן זונה שמעי דבר
 ל׳. כי ע״כ ראוי׳ להקרא זונה בעצם . והנה אם רצונך לעמול על כוונה העושה לחבילו טובה
 או רעה אם פעולחו באמה בעבור אהבהו ודבקוחו במדה זאח . או הוא עושה עחה נגד טבעו
 והפך עדחו . בעבור הריוח שהוא מקוה לעצמו בפעולתו זאח . יש לפניך ב׳ מופחים . א׳ כי
 העושה דבר בעבור השגה הריוח ע״מ לקבל פלס . לפעמים יעשה גם ההיפך ממעשהו עמה .
 כמעשה הבושם יעסוק לפעמים גם במעשה כילסקי באשר נפשו יודעה ריוח שיגיענו מזה .
 כן גם הוא בלאוחו כי ההפכי יסבב לו הצלחחו להשיג ספצו ושאלתו . לא כן המטיב
t ומליע בעבול כי נפשו אותה המדה סזאמ בטנע עצמותה . הוא לא ישנה אס דרכו לעולם 
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ה א ד ; . ש ס  יענה את הכירך הראוי• לו ממך.? כמאמר'(שמואל-ב׳ י״ל) ולא ישא אלקיפ ג
 והביטה משפט עזי נפש הראשונים .׳פרעה ונבוכדנצר ודומיהם אשר• עינו אתי נפשותנו
 נפ כי הכל היי בהשגחת העליון ב׳׳ה. והיינו ראויים לקבל מהפ אשר עשו עמנו רעה.
 עכ״ז׳ חרהז'אף די• בם• על רוע• מחשבתפ כי הזיךו עלינו בזדון לבפ ועריצות גפשפ וישמחו
 כי ישתוקקו לראות לחץ נפשנו ומכאובנו. לכן שמור את נפשך מלעגוש את חבירך
 או •לשנוא אותו. 'גפ אפ יפיתך יצרך ויאמר לך כי ראוי ומצור, לשגאתו. מגודל רשעתו
 גפ אפ האמת כן הוא. אבל אתה חשוב נא תחלה עפ נפשך אולי תשמח במפלתו.
 ואז לא יאבה ד׳ שגאתך וקגאתך בעבור שמחתך . אבל אס בעל גפש אתה תאבל על
 זה ותתפלל עליו ותשתדל בתיקוגו אפ אפשר בתגאים המבוארים. ואפ אי אפשר חדל
 ממנו ובטח בד׳ כי הוא יעשה הטוב בעיניו. ויחמול עליו.' ויתקגהו להטיב אחריתו
 כמאמר (שם שם) וחשב מחשבות לבלתי ידה ממנו נדה. ולכן תראה לאהוב אותו עיש
 סופו. כי כן מדתו ית׳ לחשוב אל האדם זטת במה שעתיד לעשות טן הטוב. כאשר
 רמזו חכמינו ז׳׳ל במאמר (איוב מ׳א) מי הקדימני ואשלם. ואין השנאה ראויהלכ׳׳א

 שיורי המרות
 לא יחליפנה ולא ימירנה רע בטוב או טוב ברע. והאמת מבוארת במאמר (ירמ״ ב׳) מה_'חטיבי
 דרכך לבקש אהבה . ר״ל כי אחה מטיב דרכך לא בעבור בחירחך בטוב . כ״א לבקש הריומ .
 וא״כ כאשר יזדמן בידך ריוה מןההיפך הלא מעשהו ג״כ . וזהו לכן גס אח הרעוה למדה את
 דרכיך . ומעחה אס מראה מריע בעבור לסבב טוב לעצמו . באין ספק יזדמן שיעשה גס
 בהיפך . לא כן אם מראה• אומו בממידוח על דרך אחד . אז חדע כי מדמו הפנימייה כן היא
 לא יחליפנה ולא ימימה . והמופח השני . כי המטיב או מריע עימ לקבל־ פלס ולהמיח לעצמו
 יהיו עיניו ולבו לעשוח עסקיו עם עשירים . כי מהם יוחר קרוב להשיג אח אשפ הוא מבקש
 מהיומו מטיב או מריע לעני ודל . אבל אומו אשר כל מעשיו בעבור מלתו"הטב״עיח \ הוא
 ישתדל ביותר לרדוף אחר העניים . להטיב יראה לעסוק בטובת העני. אשר בטובתו יחיה
 את נפסו . ויגדל חסדו וטובו שיעשה עם העני יומר ממה שיעשה עם העשיר שאינו צריך
 כ״כ לטובתו . גם המריע אס הוא בעצמו אינו רע רק כוונמו לסבב אל עצמו טובה יראה
 לעשות עסקיו רק עם עשירים . אס מפני אשר מהם ישיג טובה גדולה . אס יעשוק אח
 עשיריכויח הרבה יומר מעושק דל להרבומ לו כי מה ירבה לעצמו מיד העני אס יקח ממנו
 גם כל כבוד ביתו . ב׳ אס יעשוק את העשיר לא יעשה עם העשיר רעה גדולה כ״כ כמו
דל היא שעליו נאמר (משלי כ״ב) וקבע אח קובעיהם '  שיעשה בעושק העני . ?• כי
 נפש . •יאבל המטיב או מליע כמלחו״העצמייח . יוחל יעסוק עם העני ממה שיעסוק
 עם העשיר . כי ברצוחו להטיב . הנה בהטיבו עם העשיל לא יגלל חסלו וטובו כ״כ
 כמו עם העני . ולהיפך המריע אם באמה יאבה ויבמור ברע במס שהיא לע . יעסוק יוחר
 עם העני . למען יכפיל רעהו. וימלא חפצו להריע הרועה גדולה . ואלו הב׳ מופהים אמר
 לוד ע׳׳ה והקדים להביא ראי׳ כי מדחס היא רק להרע לבלי להשקיף אס יסובב מזה טובה
 לעצמם . הא׳ יען אשל לא זכל עשוה חסל. כ״א בהיפך. בממילומ יהיו כל עסקיו ומעשיו
 רק להרע ודאי מלתו הטבעייח כן היא . ב׳ ויכלוף איש עני ואביון . בהיוחו לולף לק אחל
 עני ונכאס צבב למותת . בע״כ יבחן כי מאהבתו את הקללה הוא עושה זאת . וזהו ויאהב קללה
 ולא שהוא הפץ בברכה המושגת לו מן הקללה. וע״כ ומרחק ממנו וילבש קללה כמלו . היינו
 כמדתו הטבעיימ־י. וזהו מאמר יכמי׳ אביך הלא אכל ושהה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו .
 רילאם כל כוונמך להטיב לעצמן הלא אביך אכל ושתה ועשה" משפט וצדקה והטיב לעצמו מבלי
 שירע לאחרים. גם אתה תוכל להשיג טוב מבלי להריע אל הזולמ . וא״כ בע״כ הוא מוכרח
 כי אין עיניך ולבך כ״א על בצעך ועל דם הנקי. ולך ראוי להקרא רע באמת. וזהו כל אלמנה
 ויחוס לא חענון. כי זהו אות אמח על המענה שאין כוונחו כ״כ להלויס לעצמו רק למען
 ענותו את הזולח(עי׳ בבאולינו הסללאבלהםעל מאמל למען ענוחו כסבלוחם ויחבשמו הלבליי)
t והעל כי הוא בוחל כל אלמנה ויחוס לענוח.ומה ילויחמהס לעצמו. וזהו אס ענה תענה אותו 
 כי המענה את העשיל אינו מענה אותו לק אח רכושו. לא כן המענה אה הלל אוהו בעצמו הוא

 מענה. וזהו שהכפיל. אם ענה הלא^חעצה אוחו. וכן אם צמוק. הלא יצעק לק אלי .



 שער סרק ר ח השנאה
 אל אותו שאין עוד תקוה שיה״ לו תקומה בזמן מן הזמנים . לא בעוהיז ולא בעוהיב.
 כמו שאמר דהע׳יה (תהלים קל״נו) הלא משנאיך ד׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט. והמאמר
 מוסב על הטורדים ופושעים העושים להכעיס אשר עליהם אטרו דל (ר״ה ׳״ז) גיהנים
 כלה והס איגם כלים. ולא יטעך מאטד(משלי ג׳) אל תריב עם אדם חגם אם לא גמלך
 רעה. אשר ההויאה מדבריו שאם גמלך רעה תריב עמו. דע כי כאור דברי המאמר כך
 הוא. כי אין מהראוי להתעבר עם אדם אם לא שכווגתו היתד, רעה וגם בפועל עשה עמך
 רעד,. אבל אם ברעיון לבו הי׳ לעשות לך רעה ואלקים חשבה לטובה באיזה אופן
 שיהי׳ אז לא גמלך רע. כי מאמר גמל מורה על אותו שעשה את אשר זטם לעשות.
 וא״כ מה לך להביט ולנקוט ולנטור בגי עמך על הרעיון ועל החפץ לבד. אם ד׳ לא אגד,
 לידו. ומלת גמול כמו ויגמול שקדים. היינו יציאת הדבר מן הבח אל השועל. וא״כ
 לא השאיר מקום לריב ולהתעבר עם שום אדם ולשגוא אותו. אהר אשר תקדפ האמוגד,
ד׳ יצא הדבר. כמאמר משיח ד׳ (שמואל ב׳ י״ו) ד׳ אמר לו קלל .  בלב כי אך מאת.
 סוף דבר השגאה אין לה מקום היתר. כ• לא הותרה מכללה הגאטר לא תשגא את
 אחיך בלבבך. ואותם אשר מצוד, לשגוא אותם מהסוג שזברגו. הוא רחוק במציאות.
 ותשתדל בבל עוז להרחיק טלבך השנאה ולגטוע אהבה בגסשך כמאמר (ויקרא י״ט)
 ואהבת לרעך כמוך. ואין הבדל בין מ״ע זאת ובין מצות תפלין וציצית. רק ההרגל אשר
 תרגלת מנעוריך להגיח תסלין וללבוש ציצית. ולהבדל ממאכלות אסורות. ולאהוב רעך
 במוך ולהשמר משגוא אותו שלט עליך ההרגל בהיסך. כמשפט בימי הילדות והשחרות
 לריב עם ילדים הגלווים עמך ולהתעבר עמהם. ואח״כ עם גדולים מהם. עד כי גבר
 כח ההרגל בשנאת אחים. והדבר קל בעיניך מאד ע׳׳י ההרגל. אבל למה תשכח כי כל
 מצות תורתגו הקדושה אדון אהד צוד, עליהפ . ואין בידינו לפלס ולחלק ביניהפ. כמאמר
 (משלי ה׳) אירה חיים פן תפלס געו מעגלותיה לא תדע. מאד מאד הזהר במה אשר
 פרצת והרסת עד הגה . ובעוה״ר הדבר הרע הזה מצוי מאד בין ההמון. כי לא ידעו דרך
 ד׳ מרוב טרדתם בעסק פרגסתם הבאה לאדפ רק אחד היגיעה בזעת אפו ובכבדות ובדאגות
 אוכלים לחם העצבים. נתקיים בהם מאמר (ישעיה כ״א) שבורת ולא מיין • אבל אשרי
 מי שיפקח עיניו וישים לבו להתאזר כגבור לצאת לקראת גשק. להלחם גובה ההרגל.
 והתקן עצטך אל הטוב לך בשני עולמים. מלא את לבבך אהבה וידידות לאהוב רעך
 כטוך. ורצה בטובתו . והמול עליו ביופ אידו. ולא תראה נפילתו לשמוח בה . רל
י לבך על טקרה רעה אשר נהייתה אל רעך אשר כנפשך. ותשתדל עליו  תתעצב א

 לראות בתקנתו לשמוח בנחמתו להתהלל בחברתו סלה:

ק חמשי  פי
 הכעס מדר, רעד, עד מאד. ועצם משכנה בין חיות היער הטמאות והעושות הטמאות
 המשחיתים ודורסים וטורפים הפוגעים בהס ופרי׳ שרץ מעופף. נקימה נטירה
 להלבין פגי הבירו גם ברבים . וכדומה כמה רעית רבות גמשבות מן הכעס. וחדל אמרו
 בהפלגת רוע חמדה(נדרי׳ כ״ב) כל הכועס כאלו עובד ע־׳ז. ומי לנו נדול ממשה רבי נו ע׳׳ה
 ואמרו עליו וויקרא רבה י״ג) כיון שבא לבלל כעס בא לכלל טעות(א.) והבועט פרגסתו מצויד,
 מאד במו אל הנהש בכל מקום שהוא לחמו תחתיו. כן הכעס יתעורר אצל הכועס בבל

 מדרך
 שיורי המרות 1

 (א) ודע כי סז״ל באמרס זאת על משה איש אלקיס לא אמרו זאת ח״ו לגנות את
 מרעיה . רבן של כל הנביאים שעליו נאמר (דברים ל״ל) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה
 אשר ידעו ד׳ פנים אל שנים . וסלילה לייחס אליו סעא עד שנאמר שע׳׳י סעא זה נענש ושכס.
 חלילה מלומר כדברים האלה על מרע״ה . כבר שקלו שדל על דהע״ה ואמרו (בבה נ״ו) אפשר
f שכינה עמו וחטא בא לידו. אם לא שנאמר שהשעה היתה צריכה לכך. ועבודת ד׳ היתה בו 
 כמו הרציחה אצל הסנהדרין לנפש הראוי לה . ולא השמיעו אותנו חדל כי אס גנות מדת
 הכעס. וכמה כהה רע. אשר מטבע הכעס להביא השכחה אל הנפש . והכעס מטעה ומתעה
 את האדם משכמתו שהיתה בו . גס אס הכעס נעצם הוא ענין ראוי לשעתו. זה אשר הורו

 אותנו



ו ז השנאה. צו ק ה ר  שער פ
.  מדרך כף רגלו. ויכעום על כל דבר. אם רק השנאה קדמה בלבו למציא קן לה

 לשנוא את רעהו. אז על נקלה יכעיס על כל הדברים אשר יראה ממגו. ואל כל מעשה •
 אשר יעשה לנגדו. להימין או להשםאיל. כמו שנאמר (משלי טה) שר בשירים על לכ
 רע. ולכן אמרו הז״ל (אבות ד׳) אל תרצה את הכירך בשעת כעסו. כי הכועס הוא אש 1
 והעומד לגגדו לנצוץ ובערו שניהם יחדיו ואין מכבה. ואהד אשר מציאות הכעס אפשרי
 לביא על כל דבר אבד סגופ פפגיו כי אין מעצור לרוחו. גם אתה שטה מעליו ועבור.
 או חכי כמעט רגע עד יעבור זעפ. ואז כאשר תתראה עמו אח׳׳כ פגיפ אל פגים יאמר לך
 ברוך אתה וברוך טעמך אשר מגעת אותי אתמול מבוא בדמים.. ולא יבטיחך לבך לעמוד
 בגפיון ותאמר״אשמרה דרכי מחטוא בלשוגי. אשמרה לפי מחסום כעוד הכועס לגגדי.
 לבלי להשיב אל החורף דבר. כי האיש אין מעצור לרוחו. כי אפ לא תעגהו בגיב
 שפתים. תה״ קורץ בעיגים או מולל ברגליפ. וכבר גאמר (משלי י״ז) פוטר מים ראשית

 מדון ולפגי התגלע הריב גטוש :

 פרק ששי
 אבל גפ כי משפט הנח ההוא לעורר ריב ומדיגיפ גגד מחרפו. ולהשיבו על הגאצות
 והגדופיפ אשר ישמע מסי הבועם. יש כסה סבות חזקות' לבלום פי השומע
 במתג ורסן עד יהיה כאלפ לא יפתח פיו לדבר דבר. הראשונה הגאוה. השניה החכמה.

 השלישית האהבה. הרביעית היראה . החמשית הענוד.. הששית האמונה. השביעית •
 גרות הנפש . ונבאר דבר דבר על אפניו. — הראשונה פבת הגאוה. כי זה פרי גודל
 הלבב לאמר איך אגכל שפתי להשיב אל גבל אשר גבלה ידבר. ומה לי להאזין קולו
 להקשיב ולשמוע דברי הפחות הזה. האפ הוא מאגשיפ כערכי. ואפ אשיבו דבריפ
 לענות כפיל כאולתו. פן יתפאר עלי מחר לאמר כי דיבר משפטים אתי ורב ריבו עמי.
. לבלי להתעשק עם  ויתחשב בזד, אצל אגשיפ ידועיפ. הלא יותר טוב לפגי לחתום סי

 בזוי נפש כמוהו. אפנם ידעגו כי הבולם פיו בעבור זאת הסבה. גם ני ישתוק אבל לבו ׳
 מלא זעם . ושפתיו מלאים דם. ורוחו בקרבו תמיתהו לפעור פיו לבלוע אותו וכל אשר
 לו. רק הגאוה היא תסגור בעדו, והיא תעצור אותו שיהי׳ מחריש ומתאפק. גם
 כי לבבו ינוע כנוע עצי יער מסגי הרוח . והאיש הזה גאמד עליו כי בידו אינה; מדד, ומדד,

 (וכאשר יתבאר אי׳יה) :

 פרק שביעי
 הסבה השנית החכמה. בי החכם בשמעו תלונות מהרפו כי רבו. ותסיתהו רוחו
 להשיבו. יאמר לנפשו הלא סדי תשובתי יהי׳ להקניט את חבירי ולבזותו.
 ב׳ להצדיק את גסשי ולהרים קרגי גגד זקני עמי. א״כ איפוא מה לי להטיף ניב שפתי
. אפעול בשתיקתי באין מחסור כל  להשיבו. הלא כל אשר אגי צריך לפעול בדברי פי
 דבר. אס להקניט את מהרפי. אין עיגוי למחרף בשתיקות השומע. כי השומע ושותק
 יכאיב ויעיק נפש המחרף יתר מאד. כי זה יורה על שאין המדבר נחשב בעיניו למאומה
 עד שיתעורר להשיב לו על חלומותיו ועל דבריו. כי פי המדבר הוא בזוי בעיניו מאד
 ואינו ראוי להשיב לו דברים. ב׳ להצדיק נפשו נגד השומעים. הלא יצדיקו אותו
 השומעים ויהללוהו עתה על אחת שבע. כי יחשבוהו לכובש את יצרו ומושל ברוחו.
 ואך חכמתו עמדה לו. ואפ להשיב אליו למען עגותו בגדופים ולבזותו בעיגי העם לגלות
 קלוגו. יחשוב ויאמר הלא כבר קדמגי כעפו וגבלת דבריו. כבר גלה את עדותו והודיע
 קלונו וחרפתו. כי כן דרך הגדופיפ באיפ מפי המגדף ללמד על השני. ונמצא למד על
 עצמו כסלים . כי ההרוםים לא יערבו כ״א אל הכיעס בעת כעפו. אבל לא אל השומעים
 דבריו. כי בוז יבוזו לו האנשים אשר לבנם לא יבער באש הכעס. כמו השכרות אשר

 מעשיו
 שיורי המרות

 אומנו שדל . כי מפעולתו נדע כקו וגבורתו . כמשפט אשר שורש נקש יצא צפע . איש נבון
 ישכיל זאת . כי הכעס אצל הסכמה כמו מיס על אש .



 שער פרק ו ח ט והשנאה
 מעשיו ותנועותיו נאים רק בעיני השיכור עצמו אכל לא בעיני אחרים. א׳כ מה לו
 להשיבו. כבר יגיד עליו פיהו. והוא כמו הלוקח אבן מלובן מאד מן האש ואומר לזרוק
 אותו על חבירו. אז חיסורים קודמים אותו מלחבירו. וכמו שאמר שהע״ה (משלי י׳׳א)
 בז לרעהו הסר לב ואיש תבוגות יהריש. אמר כי המבזה את חבירו בחרוסים וגדוסים
 היא לו אולת גדולה. אהד כי הפעולה הצומחת מעלבון זה שיתבזה הוא עצמו בעיני
 השומעים. ואיש תבונות יחריש. כ* מה לו לדבר עוד. ותשובתו אך למחסור כי גם
 מבלעדי תשובתו יתכבד בעיגי השומעים עם שתיקותו. והוא עם דבריו גלה את עדותו.
 והעד ע״ז שמעי אשר קלל את דהע״ד, (שמואל ב׳ י״ו) ראה כמה מעלות רמות גתוססו
 לדוד על שלא השיב לו דבר. וכמה גקל היה שמעי בעיגי העם ע״י אשר פער פיו נגד
. וגם היא אינה מדד. ומדד! במו הראשונה. כי שניהם אין כוונתם כ׳א להקגיט  משיח ד
 את חבירו. לא להיות שומעים חרפתם ואיגם משיבים . אבל שתיקות ם היא תשובתם .
.  ומהראוי לדון אותם כמשיב. אבל גם בי אינה מרה. כי כוונתו בלתי רצוי׳ בעיגי ד
 אבל עכ״ז יותר טוב הוא מהמשיב בפועל. והדמיון בזה. ב׳ אגשים יצאו לסחור למרחקים
 ועמהם עגלות טעוגות הרבה סחורות. ובגסעם עם הסחורות אך הגתקו מן העיר באו על
 גשר אחד. ונפלה עגלה של אהד מהם אל המים עם כל סחורתו. והזר ריקם לביתו.
 והשגי הלך לדרכו בשלום ובא לביתו והביא סחורה הרבה כפולה ומכופלת כי הצליח
 בדרך והרויח הרבה. וגתן כל הסחורות בהקפה. ולא שלם לו כל מאומה. ויצא גקי
 מגכםיו כמו הראשון. ובחון הדבר כי הראשון גוח לו יותר מזה. כי הראשון נאבדד,
. אבל השגי הלא עוד הרויח הרבה  סחורתו במים. לא גאבד ממגו יותר ממה שהיה לו
 ע״י יגיעתו בדרכים רחוקים. ולסוף אבד גם הקרן גם הסירות. הגה אבלו ויגונו כפולה
ש. אחד  ומכופלת. על הקרן גם על הריוח. כן הדבר בעגין זה. כי שגי סוגי משיבים י
 משיב על חרפתו בפועל. ואחד אשר בארגו עגיגו. כי השתיקה היא היא התשובה.
 אמנם השותק הזה גם כי אין לו החשיבות של הגעלבים ואיגם עולביפ . עכ״ז בשתיקתו
 הוא מרויח ריוה הדבור שהי׳ מהרפו מדבר עוד אחרי תשובתו. כי באין ספק אם זה
 משיב דבר על דבריו היה המחרף מוסיף עוד קול דברים והיה זה סבה להגדיל המריבה
 עוד יותר. אבל בשתיקתו השתיק המריבה. והנה הוא משיב על העבר ומשתיק על
 העתיד. ולכן אמרנו אינה מדה. כי הלא שתיקתו היא תשובתו. ומדד•. כי עכ׳׳ז
 ירויח ההפלגה שהיה המחרף מפליג במריבה אם היה משיב דבר. כמו הסוחר הראשון
 הנ״ל שנאבדה סחורתו במים. וזהו לו ריוח גדול שלא הדויח ולא נתייגע לריק כמי

 הסוחר השני: י

 פרק שמיני
 שלשית השותק מאהבה הוא אהבת הגמול הטוב כי אין קין למתן שכרו. עד שכל
 העולם כלו כדאי לו כאמרם דל (מילין פ׳׳ט) תולה ארץ על בלימה על טי
 שבולם פיו בשעת מריבה. עוד אמרו (שגת פיס כ׳) הנעלבים ואיגם עולבים; שומעים
 חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו • ואחר
 אשר פרי השתיקה מתוק להבו. יתאזר כגבור למשול ברוחו; ולעצור כעסו. ואצלו
 צער השתיקה במצטער בגפיעה בדרכיפ רחוקים וביב ימים לעשות מרמ שירויח בו
 הרבה. או כמו המצטער בעבודת ד׳ למען קגית עוה״ב כי אחרי דעתו כמה גדולה
 השתיקה בעיני ד אבל הנה הוא גפ הוא לבו מלא זעפ ומצטער בשתיקתו והושב
 ככל רגע כי ראוי להשיבו כן וכן על חלומותיו ועל דבריו. רק יבחור לנפשו השתיקה.
 ושכרו מרובה מאד. ולו שפ בגבוריפ כמאמר חדל (אטת ל׳) איזהו גבור הכובש את
 יצרו. שגאמר טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. מן השנים הכי גכבד.
 ועד השלשה לא בא . אלו שלשה אשר יתבאר אי׳׳ה לפנינו. והם שתיקה מפבת עגוה

 ואמונה. גרות הגפש:

 פרק תשעי
 רביעית היראה. השותק מיראתו הטהורה הוא אדפ שהוא ירא שטיפ וכל מעשיו

 ותנועותיו
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 ותנועותיו ומפתח שפתיו כאלו הואי עומד לפני הפלך . 'כמאמר ;(מהלים מ״0 שויתי
 ד׳ לנגדי תמיד . וא״כ יאמר בנפשו איך אשיב אל המחרף אפ הייתי עומד לפני
 מלך בשר ודם • ואחר ודה מחרף אותי החייתי מעיז פניפ להשיבו. הלא אז המלך
 בעצמו יעשה משפטו ודינו. כמאמר (שמואל א׳ כ״ה) אשר כלתני מבוא בדמים והושע
. כי אלקיס יריב ריבו. כש״כ העומד לפני מלך מלכי המלכים הקב׳־ה. איככה י  ידי ל
. ראה כי החסיד עיר. התחנן ע״ז ואמר (חהלים נ״א) ד׳ ו  יוכל לפתוח פיו גש בראוי ל
 שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. כי לא הלהיב בנפשו עוז לפתוח פיו ולדבר דבר בהיותו
 עומד נגד פני עליון נורא הוד. מפגי הפחד והרעד עד כי גסגרו דלתי שפתיו. והיה
 מבקש ע״ז ד׳ שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. כש״ב לדבר ולהשיב אל מחרפו לתבוע
 עלבונו ולחוס על כבודו. והגה האיש הזה השותק מסבת היראה גס כי לבבו גע ומצטער
 מאד על המחרסו ואומר בלבו מי יתן ואראה נקמתי ממנו. ע׳ד הנאמר (ילמיה ט״ו)
 אל לארך אפך תקחני. אבל מורא שמיפ עליו ואינו משיב ומתאפק על צערו. וגפ
 זאת היא מדד, ואינה מרה שלמה אחר אשר בדעתו הוא שיקל כי ראוי לתבוע עלבונו. רק

 הוא ירא על נפשו. והפסד אלו השנים יתבאר אי׳יה לפנינו:

 פרק עשירי
 הסבה ההמשית אל השתיקה. ענוה. הוא דלות הנפש בעיני עצמו וקטנות ערכו
 בעיניו. והוא חושב בי כל מה אשר חבירו מחרפו אין בו עול. כי הוא נבזה
 בעיניו נמאפ. והמהרםו חשוב בעיניו יותר ממנו. ותקטן נפשו בעיניו עד אשר הדברים
 שהוא שומע מפי מחרפו עוד מעט הם לרוב דלות נפשו. הששית. האמונה. הוא
 שומע חרפתו ואינו משיב כי מאמין במה שאמרו חדל (חולין ז׳ ב׳) אין אדפ נוקף
 אצבעו למטה אא״כ מכריזין עליו למעלה. ובאין פפק לא יזדטן בעולפ דבר קטן או
 גדול בלתי אפ קדמה עליו גזירת הבורא יתי. כמאמר משיח ד׳ עיר, (שמואל ב׳ נרז) כי
 ד׳ אמר לו קלל. ולא יעלה על לבו נטירה ואיבה על מהרסו. ואינו מאשים אותו. כיי
 חושב בנםשו שאין להפחרף הלק בההרופים האלה רק רוע מזלו גרם זאת שיהיה הוא
 השליח. וא״כ עם מי יריב ריבו וכי עם המנהג עולמו בהשגחתו אשר אמר ויהי. וראוי
 לו א״כ לקבל את הכל בשמחה ואהבה והדברים יערבו לגםשו. גם כי המחרף הזה חשבה
 לרעה. אלקים חשבה לטובה להזכירני" על ירו מה שיש עלי לתקן (א) ואגי צריך
 אל הדברים אשר שמעתי כמו אל הלחם ואל המזון. שביעית. גרות הנפש היא נתינת
 האדם אל לבו. מהירת חליפתו אל עולפ הנפשות. ויודע כי לא ירד אל העולם הזה
 להשתקע רק לגור בארץ באי. כאשר ימצא מקופ למלון. ובעודו סד. הוא רק כעוסק
 במו׳ימ והולך למרחקים לסחור ואם מדי עברו פגע בו אדם אחד והכעיסו בדברים רעים.
 אם חכם הוא האס הוא משים לבו אל הדברים. וזה מבי סבות. א׳ כי אין העת מספיק
 לו לעמוד להתעשק עם זה ולהתקגא על כבודו. ב׳ כי אין בזיוגו גחשב לו לבזיון. כי
 איגו במקומו. וגגד מי יתבייש ועד מתי יתבייש מיושבי העוהי׳ז. הלא עוד מעט יתפרדו
 איש מעל אחיהו. וישתכחו בעיר כל עגיגיפ שהיו. ויהי כהלום מהקיץ. ובהזדמן לידו
 דבר אשר בעבורו יתבייש בעוה״ב. ע״ז ידוה לבו ויתמרמר עד מאד. ויכעופ ליתקצף
 על מי שחיי בעוכריו לםבכ לידו כן. אבל עגיגי עוה״ז לא יעשו אצלו השפ כל מאומה

 להתקצף בעבורם . כי המה מהבל יחד:
ה ת  שיורי המרות ע

 (א) וכבר לבל הנביא ע״ה על הענין הזה (הושע די) אך איש אל ירכ ואל יוכח איש
 באורו לדעתי כי הוא קובל על העדל התוכחה ביניהם . גם כי ילאה אחל את רעהו עישה
 נאצות גלולות לא ילבר לו כל מאומה . ומתי יזדמן שידבר לו ויזכיר לו הסעאים בלתי כאשר
. אז בעת המחלוקת כאשר יהעבר ויתרגז עליו אז יהיה פורע לו כל מעשיו אבל  יריב עמו
 אס אך איש אל ירב . אם רק יהיה נזהר ממחלוקת עם מי אז ואל יוכח איש . אין

 מכלים דבר :
25 MIDAT 



 י שער פרק ד השנאה

 פרק אחר עשר
 עתה דע ההבדל בין ב׳ הסוגים. בין השוחק מסבת יראה ואהבה ובין השותק מסבת
 ענוה ושפלות הרוח וגרות גסשו בעוה׳׳ז. כי השותק מסבת יראה ואהבה כבר
 נתבאר למעלה כי אד פיהם ודבר שפתותיהם ישימו לדממה. אבל חמת למו כדמות
 המת נחש. וחפץ לבבו ותשוקתו להשיב אל מרדפו שבעתיפ אל חיקו. אבל צועד,
 ברב כחו לעצור את רוחו מיראתו את אדוניו. או למצוא הן בעיניו אבל השותק מסבת
 ענוה ושפלות פיו ולבו שוים. כי אינו משים הדברים אל לבו. וא׳׳כ השותק מסבת
 התגברו על יצרו אינו בטוח בעצמו כי אולי כאשר יתרגז מאד לא יוכל לעצור עוד את
 רוהו. כמו היין בהעצים כהו נם איבות חדשים יבקע. אולם זה השותק מסבת ענוה
 ושפלות אינו משים אל לבו בדברים היוצאים מפי המחרף. ואין בלבבו כעס וחמה עליו.
 הוא יודע בטח שלא יענה אל מהרפו דבר (א) אחר כי אין השתיקה כבדה עליו. ואינו

 צריך
 שיורי המרות

 (א) וכבר ביארנו (כשיורי המלוח פ׳ ששי משער הגאוה) למעלה מאמר המשורר ע־ה
 (חהליס ל׳׳ט) אמרתי אשמעה דרכי מחעוא בלשוני . ר״ל ישמור אח לשונו שלא ידבר מאומה
 נגד מחרפיו אבל לבו הי׳ כואב עליו והיה מצעערעל שלא השיב . ומה היה סופו. הלא כאשר
 סם לבי בקרבי ובהגיגי תבער אש ונתגבר בי הכעס יותר ויותר לא היה בי עוד כח להיות
 שליט ברוחי. ודברתי גלשיני כל מה שהיה בסגור לבי. אבל במקו׳ אחר אמר (שם ל״ח) ואני
 כחרש לא אשמע. שאינו מניח הדברי׳ למוש אל הלב ואינו ממפעל מהם כל מאומה . כמאמר
 (משלי ד׳) מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות סיים. כי על כל הדברים ועל כל המעסיס
 לא הזהיר רק על הלב . ואהבת את ד׳ אלקיך בכל לבבך . לא תשנא אה אסיך בלבבך . אל
ה ז  יקנא לבך. תועבת ד׳ כל גבה לב . וע״ד כלל אמרו סכמינו ז״ל צדיקים לבם ברשותם . ו
 יכלול כל הכסות אשר באדם מן הקצה אל הקצה כמאמר ראה נתתי לפניך היום את הס־יס
 כו׳ ואת המות כוי . ואלו הקצוות הם ביל האלם וע״ד כלל תלויים רק בלבו . וטעם הדבר ,
 כי כבר נתבאר (בפי רביע* משעל הלעת) מאמר יצר טוב ומאמר יצר הרע . שהם מוסבים
 הולכי׳ על המלות טובות ורעות . כאמרס ז׳׳ל (ב׳׳ר ט׳) וכל יצר מסשבות מבין. טרם עד
 שלא נוצרה המחשבה בלבו של אלם היא גלוי׳ לפני הקב״ה . הנה בארו מלת יצל כמו נוצר
 והכס הראשון הזה המצייר המדה בנפש אם לטוב נתארהו יצר טוב . וההיפך בהיסך * ואמר
ת  יצרי הלב ממשיכים עצמן המםשבות ולכן התשלל דהעיה ואמר (דיה א' כ״ט) שמרה זא
 לעולם ליצר מהסבות לבב עמך . לא על המחשבות . רק על שורש המחשבות . כ׳ יותר לל
 אל האדם לחפוש בקה אח השורש מלחפוש בענפי׳. כי כל עוד אשר שולש המסשבה קיימת
 ר׳׳ל החאוה הראשונה אז המחשבה משהוקקח להשיב העצוח איך להשיגה ואז יצטרך אל
t התגברות יתירה להשקיטה ממנו . משל אס ילך אדם בלילה וי«מע קול פעמי רגלי אדם 
 יעלה בלבו כי גזלן הוא העולה על המש ראשון . זה מתואר יצר . בי ממנו נמשך וניצל
 ההחשבה לעיין ולסקור_מה יהיה עמו . ואס יאמר להתגבר על מחשבחו שלא למשוב ברע .
 יצטרך אל תגבורת עצו״מה . ואס יתגבר על החשבחו בבחירתו עכ״ז יצר לו כי היא כמו
 המתגבר על החאוה ומתאוה. הנה יכאב לבו ואח׳׳כ כאשר יתקרב אליו יעמוד ויכיר מראהו שהוא
 קרובו וגואלו . או אז יתפרדו ויפלו כל הרעיונות והממשיות . אמנם איש הסכם אינו מצייר
 זאת בלבו . ואס אין יצר אין מחשבה . לכן יפה הזהיר המכס ע״ה מכל משמר נצור לבך
 עוד אמל (משלי כ״ג) תנה בני לבך לי ועיניך לרכי תצורנה . ליל אז עיניך תצורנה דרכי
 על 'נקלה, אחר אשר תתן לבך לי. וזהו באור מאמר עראש השנה י״ז) מעביר ראשון ראשון
 וכך היא המדה . כי ראשית החטאת בא מן הלב . בהתעורר בו יצר לציורי התאוה . וממנה
 נמשכים התולדות . כמו חמדת ממון תביאו לגנוב ולנזול ולהשבע על שקר . והאמנם אשמים
 אנחנו על רוע יצרנו. כי בידנו להחליפו בטוב . עכ׳ז בבר מובטחים אנחנו (ברכות ליב)
 אלמלא ג׳ מקראות כוי ו*שר הרעומי . וזהו החסד מעביר ראשון ראשון של כל חבילה
 עבירות מלהאשים אותנו על רוע המלה ויצלי הלב. ובזה יקל הלין על התולדות והענפים 4

 היינו יקל הדין על העברוח הנמשכות מלוע המדוח . שכך היא המדה . והבן :



 שער ־ פרק יא יב השנאה צח
ם א . י ל  צריך בזה להתגבר על יצוץ. ועתה נפשי שתי לבך לפסלות העולים בית א
 לא תוכלי לעוף על גסי'מרום המדריגה המעולה. עלה על התיכונית ותשימפ סלם
 לעלות מהם הלאה הלאה אל המדריגות הראויים כחפץ הבורא יתי. ובאם פיך ואל תצא
 לריבי מהר (ב) וכש׳׳ב שלאי להקגיט כל ברי׳ פן תכעיסגו. ותהיה ממחטיאי אדם. אשר
 המחטיא אדם קשה מן ההורגו. ובחר לך לדבר עפ חבירך בגחת ובשפה רפה כאלו
 מעסר תשח אמרתך. ובהכליס אותך אחיך ותבוא לכלל כעפ. עב״ז הזהר עכ״פ להשיב
 אליו אמןים בנחת ובנעימה. כמאמר (משלי ט״ו) מענה רך ישיב חמה. אז תהיה גח
 למקום ו$ח לבריות. כי לא תמצא דברים ערבים אל אזני השומע כדברים הנאמרים
 בשפה רפה ובנחת ואז בך יברך ישראל. ותתנהג ככה עד אשר יעזרך הבורא יתי
 ותגיע אל הענוד, האמתית. שנתבאר ענינה למעלה אז מה רב טובך אשר צפנת לגפשך

 י שכרך הרבה «אד:

 פרק שנים עישר
 הכילות והקמצגות גס היא מדר, דעה בעולם . והיא ממוצעת בין מעיט.ובין מעשים
 רעים , ויתבאר אייה לפנינו כל דרכיה ואופניה . ותחלח נבאר ענינה הרע .
 כי מציאותו בעולם יותר . כאשר התבן מרובד, על הקמה. יש כילי אשר כליו רעים
 והוא מקפץ על עצמו גם מאכל שלחנו. ואינו מתיר לנפשו כ״א מה שאין עוד באפשרות
. וזאת עיגיגו רואות גם באגשים אשר הגיעו להון עתק . גם כן ואח  לעמוד בלעתי
 אין לחפ . ואוספים וקובצים יד על יד הון ועושר ולא יגיע להם ממגו דבר . הם
O ממונם חביב עליהם מגופפ. כי אהבת הכילי את ההון p הנקראים בפי חדל (ברכות 
 אינה בעבור היותו סבה לפרנסת ביתו. כי אם'אוהב את הונו אהבת ההן היא אהבה
 שאינה תלויה בדיבר. ע״ד הנאמר (ישעיה נ״ה) למה תשקלו כפף בלא לחם. ואתה אם
 תשאלהו על ענין מרוצתו אחי הכפף ישיב ויאמר כי הוא מבקש אהבת פרנשתו. ושקר
 בסיו. ואף אתה אמור לו משל אל איש ציד רץ אחר חיה. ולהפלגת מריצתו במהירות.
 עבר את החיה עד היה כבר לפגי׳ כמה פפיעות רחוקות . ושאלו אותו על מרוצתו
 השיב ואמר להשיג את החיה. ויאמרו לו פכל ראה מעשיך פותריפ את דבריך . הלא
 כבר השלכת אותה אחרי גיוך . ולך עחך, משפט בורח ממנה לא רודף אחריה. כן איך
 תקרא את עצמך רודף אחרי העולם אחר כי השלכת את כל מנעמי תבל וחמודות בגי
 אדפ אחרי גיוך . מרוב מריצותך. ואיגך מתיר לגפשך לא איילת משובחת . ולא הזולת

 מהתעמגיפ
 שיורי המתת

 (ב) ומה יקרו גזה לבכי הסכם ע״ה (משלי י׳ז) גם אויל מסריש סכם יגושב אוטם
 שפס?ו נבון . ממאמר נראה כפול . ובדרך כלל נתעורר על מאמר זה אשר ההוראה ממנו כי
 גם האויל יסםב פעם לסכם בהיותו מסריש וכש׳׳כ סכם מסייש. וסדל אמרובהיפך (פסחים
 צ-ע א׳) יפה שתיקה למכמיס ק״ו לטפשים. ואולי יתכן כי פעם יזדמן אויל וססכ לכ ישפוך
 בוז על סכם ידוע , יתקוטט עמו ויביים אותו וירבה עליו דברים קשים . וזה יהיה כאלם לא
 יפתח פין. ואז יתגלגלו דברים בפי ההמון ראו נא כי הוא חכם לב איך השכיל פיהו והעמיס

 עליו דברים . וזה לא היה בכמו להשיבו . ולא מצא מענה בפיו נגדו לזאת העיר אותנו שהע״ת.
 כי שקר הוא . כי מה אשר שתק פלוני לא כי ^אכף עליו פיהו של המחרף הזה עד שהדמימו
 לבלי מצוא מענה נגדו . אבל זאת הימה לו מסבת תבונתו והשכלתו המעולה. כי יעצור במלין
 לקיים מאמר (שם כ״ו)אל מען כסיל כאולתו . וזה שאמר הגס אשר בהזדמן איש אויל מסריש

 ומדמים את שכנגדו סכם יסשב בעיני ההמון. אבל שקר הוא . כ׳ הוא אינו מסריש אומו.־
 אבל הנעלב מצד תבונת לבו עוצם בעצמו את שפתיו . וזהו אוטם צעזחיו נבון . ונמשך לזה
 יפה מה שאמר מסלה מושך אמריו יודע דעת כי׳ . להורות כי אותו שהוא שותק ומונע אמריו
 הוא הוא המשובס . יקר רומ איש תבונה . לא הממריש והמדמים . כי הוא מקיים בו אל
 מען כסיל כר ואולי הכוונה במאמר יפה שתיקה לסכמים . ולא אמר יפה^ שתיקה גסכמיס
 להורות כי אס יפה כס השחיקה ; נגד הסכמים המוכיחים לשחוק ולשמוע קיו לעסשים . אם
 טסשים מסלפים אוחו לקיים אל חען כסילכאולחו . וזסויפה שמיקה לחכמים ק״ו לטסשיס";



י השנאה  שער פרק יכ יג י
 מהתעמגיפ. ואתה מכזה את כבודך ואת יקר חורך על דרבים אשר יש לחשוב אולי
 תרויח ע״י דבר. אבל עם הסוג הזה אין מהצורך לדבר בהוצעות דברים . ולבאר לו
. אחר כי הוא מענה את גסשו בעצמו. והוא בעוה״ז כעגי ואביון . ו  משפטו הראוי ל
 אחר אשר כל העושר איגו כ״א את אשר ישמח בו בעודו בחייו ויתעגי ויתעדן כ׳ מי
. וזה שאינו מוותר לנפשו שום תענוג ואם לא יהגה בחייו. ו  יאכל ומי יחוש חוץ ממנ
 מתי עוד יקוד, ליהגות מעשרו וסגולתו. ומשפטו רק כחמור נושא משא כסף וזהב והון
 עתק. הנכון שיהיה הון זה נקרא ע׳יש החמור הנושא אותו. וגם כי על שימו הוא . עכ״ז
 אין לו ממנו רק סבל המשא עד אשר יפרקו מעליו. ועליו נאמר (משלי י״א) וחושך
 מיושר אך למחסור . אשר לדעתו הוא כמאסף ומרבה . ובאמת הוא מחסר נפשו גם

 מהראוי לו י

 פרק שלשה עשר
. אבל עילתו לא מאהבת ההון  הסוג השני אדם מקמץ על גפשו על דרך הסוג הא׳
 והן הרכוש בעיגיו. כ״א מסב׳ פחדו ונןוראו סן תתמעט פרגםתו מכסי הצורך ״ ולכן
 הוא מקמץ ומטעיט גם מהראוי לגסשו. וזה לו מסבת העדר האמוגה והבטהון בהמשפיע
 העליון ב״ה. כי המאמין בהשגחתו הנפלאה גפשו יודעת מאד כי במדה שאדם מודד
. אם יפזר ויתן לאביוגים ויתרהם עליהם כבר אמרו חז״ל עליו (שבת קנ״א  בה מודדין לו
 ב׳) כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. ואם הוא מקמץ. מקמצין לו
 מלמעלה. וחכמת הסגולה הזאת נודעת ליודעי חן . ומן הקבלה ידענו כל מזונותיו של
 אדם קצובות לו מראש השגה (ביצה כרז) כי שוקלין די מחסורו וכותבים בספר שיתנו
 לו בשנה זאת כך וכך. ואין נותנים למעלה משנה לחברתה. כי לעולם אין דנין שנה
 שלא באה בראש השנה הזה . וא״כ מה לך לקמץ ולהותיר על השנה שתבוא הלא
 יותר מכדי מחסורך לא יתנו לך לעולם . והנותר משנה הזאת הלא יעלו לך לחשבון
 על השנה הבאה אחר אשר ישנו תחת ידך. אבל הסכת ושמע את אשר ינזור השכל
 על הכילי. כי המקמץ ומחסר לנפשו למען הרבות הונו. מחסרים לו מלמעלה את
 הקצוב למאכל שלהגו . משל לשר גדול שלה את בנו למרחקים ללמוד . והיה שולח
 לבנו ע׳׳י עבדיו עגלות טעונות כל טוב מאכלים ומשקים ומיגי מגדים. פעם שמע השר
 על בנו כי הוא מקמץ במאכל שלחנו. וכל מה שהוא משיג מבית אביו הוא עושה
 אוצר ומכניסו לקיום. ובאשר נתוודע הדבר לאביו לא שלה לו עול כזאת . הדל להיות
 עומס עגלות מעונות אוכל למכביר . ולא שלח לו מעתה כ״א די מחסורו כפי הנהגתו
 עתה (בדוחק) וכתב הנער אגרת לאביו והתפלא מאד על שגותו את טעמו עמו. השיב
 אליו אמריס הלא ידעת בני כי רב הדרך. בינינו. ואם אד שולה לך עגלה טעונה י*א
 יעלה בידך אהד ממאה י כי האנשים המוליכים יאכלו דיים כי רב מהם הדרך. וההוצאה
 גדולה מן הריוח . רק עכיז הייתי שולח . כי המעט אשר יגיעך ויבוא אל חיכך. יקר
 בעיגי מכל ההוצאה הגדולה . וכל זה אס היית מתענג בטובת* אשר אני שילח לך .
 ותאכל ותשבע ותתעדן. אבל אחר ידעתי כי אתה מאסף אותם הביתה להתקיים אמרתי
 יתקיימו בביתי. ואדויח ההוצאות. הנמשל הבורא יתי שולח לבחיריו עם סגולתו מחייתם
 ושסעתם כיד ה׳ הטובה עליהם . והיא ית׳ שולה אותה ע״י אמצעים . ע״י עבדים עובדי
 אדמה ועיי הבהמות אשר הם אוכלים הרבה יותר מאשר יגיע לבנים * בי מרובים הם
 כמה פעמים יותר על בחיר הגבראים. והם איגם רק להוציא השפע מן הכה אל הפועל.-.
 ואביגו שבשמים יעשה זאת כ; יקר בעיגי ה׳ המעט המניע לבחירו מכל גודל ההוצאה .
 אבל אם לא יאכל רק יכגיסו לקיום. למה ישלח הבורא ית׳ אליו. אם לעשות קיום .
 יתקיים למעלה , ולא יעשה הוצאות עיז. אחר אשר אתה אינך מתיר לנפשך ליהנות.
 ולא תאמר ללבבך בי משל זה הוא אך דרך הלצה. כי האמת כן הוא שכל שהאדם

 מקמץ מקמצין לו מן השמים ג״ב

 פרק ארבעה עשר
 הסוג השלשי אדפ שהוא אוהב את נפשו יותר מממונו. והראה את גפשו טוב בעמלו.

 ושמח



ק יר טו י השנאה צט ר . פ  שער,
.  ושמח בי. אבל עינו רעה על אחרים. לא יתןמלחמו לדל. ויהיה מקמץמאד
 וגם כי בהזדמן לפניו שיתן לפעמים לא יתן בלתי את אשר הותיר משבעי ״ אשר
. וכבר נאמד ע׳׳ז וזריתי פרש על פניכם  נמלט מבין שניו .' אחר אשר מלא כיסו
 פרש הגיכם ובגמרא (שבוז קנ״א ב׳) אלו בגי אדם שעושין כל ימיהם כחגיפ. וקופצים
 את ידם מן העניים. וגאמר (דברים ני״ו) השמד לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר
 קרבה שנת השבע שנת השמטה ודעה עינך באחיך האביון כר וקרא עליך אל ד׳ והיה
 בך הטא . וטעותו בג׳ דברים . הראשון בממונו אשר תחת ידו. הושב •עליו כי הוא
. והכתוב לא כן אומר.  יפלו. חלקו ומגת מדתו וגורלו חלף טעשיו הטובים בעיני ד׳
. משל לאהד ׳  כי הזהיר ואמר ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ד
 שמכר הצרו לחבירו. ובחצר זה היה כמה בתים וברגים לרוב . ומהם היו בגיגים רעועים
 שהיו צריכים תקון. אבל כבר היו מוכגים גם העצים לתיקוגי ההדרים ההם. והעצים
 האלה היו ג׳יכ מוגהים תוך החצר מוכגים לבגין לערך הברגים הצריכים תקון. והקונה
 את החצר זה לא ראה את הברגים הרעועים . ובראותו באמצע החצר מוגח הרבה עצים
 שלא היו בחשבון קנייתו. והשב הקונה כי זה הוא וותרגות מאת המוכר . וישמח׳ מאד
 על מקחו זה . לזמן ראה אותו המוכר וישאלהו אם ערבה עליו הקניה, אשר קנה . השיב
 לו הקונה ואמר לו כפנים שוחקות ״ כי זה רק ימים אחדים אשר הלך לתור את כל
 הדרי החצר. וראה כמה מהם רעועים ונוטים ליפול . רק חסרונם משוער כערך העצים
. אחר ו  המונחים . וזה מתעצב מאד על העצים. לאטד בי היו בעיניו כשלולים ממנ
 אשר היה משתעשע עמהן בתחלה . ויאמר אליו המוכר אבל עכ״פ לא ידעתי למה חרה
 לך ולמה נפלו פניך . מאין היתד, זאת לך לחשוב עלי ענין וותרנות על הנם . כי
 באמת אני לא וויתרתי לך מאומה . כי שיערתי להכין עצים חזקים כפי הצורך לבגיגיפ
 הרעועים. ואתה אם לא היית משתעשע מתחלה בהעצים האלו. לא היית מתעצב
 עליהם עתה . כן הבורא ית׳ ברא בעולם הזה אנשים דלים ואביונים בנינים רעועים
 עד מאד . ומול זה הכין עשירים גדולים אשר יתרם תאבל דלת העם . והעשיר בראותו
. כי חושב אותו כי שלו הוא  עשרו והצלחתו הוגו ורכושו. מתעגג ומשתעשע בו מאד
 ומגת גורלו. וחושב זאת לוותרנות מאת ד׳ אליו. ואחד אשר עיניו תראינה כי סביב
 עניים ילכו. והוא מוכרח להאציל להם ברכה להחיותם ברעב . הוא נאנח ומצטער. לזה
 בא הכתוב ואמר שלא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ד׳ * ר׳׳ל אין
 לך לחשוב זאת לוותרנות ממגי לך . כי לא כן הדבר רק אגי הזמנתי זאת לתקון
 דלות העניים כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ומה שחסר בהעני הוסיף בהעשיר .
. כי שלו הוא לא  ואין בעוהיז וותרנות כל מאומה. ואם כן לא ירע לבבך בתתך לו
 שלך . ומתהלה בא לידך העושר הזה רק על דעת כך שתהייה אתה הממוצע. הטעות
י כתובים ומםוריפ1,דברים בשער ב כ  השני אצל האוהב את ממונו ויחשבהו לקיום גמור. י
 אהבה . — הטעות השלישי בדבר נתינת הצדקה . כי יחשוב את אשר יתן לחבירו
. ובאשר ירבה הצדקה תתמעט פרנסתו. והדבר בהיסך . כ׳ היא  הוא מחסר לנפשו
 מבד, להביא הברבה. כמאמר (מלאכי ג׳) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר כו׳
 ובחנוני נא בזאת כר אפ לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכס ברכה ער
. כמו הגרגיר אשר בארץ גפ כ׳ לעינים נראה כי הוא נפסד ונרקב. ובאמת הוא י  בלי ד
 שורש כל הצמיחה. כן הצדקה שורש כל השסע. והיא סבה להריק כרכה אליך .
 וכמו שתשמח במעשה הזריעה כי עי״כ תהיה בטוח שתבוא אחריה הצמיחה . כן תשמח

 במתן הצדקה טבטהוגך שתסבב לך ההצלחה. כמו שגזדמן לידו מרט טוב :

 פרק חמשה עשר
 אחר אשר נתבאר פחיתות המדות הרעות וכמה על האדם להזדרז ולהמלט על נפשו
 להתרחק ממדות כאלה אשר פעולתם רע לשמיפ ולבריות. נבאר עתה עילת
 מציאותם באדם ומהות פעולתפ בעוה׳׳ז. ונאמר כי באמת יש צורך גדול אל מציאות
 הפדות רעות כמו אל מדות טובות. כי האדם גברא וממוזג מכהות חלוקות. ממדות
 שוגות. אהבה ואיבה. רצון וכעס. רחמים ואכזריות. הנדיבות והכילות. הבושת

 . והעזות



 שער פרק טי השנאו?
 והעזות י החריצות והעצלות. הגבורה והמורך. אשר ההולך בדרך התורה ישמש בכל
 הפדות . כי הוא ית׳ גמע באדם כהות והפוכי כהות ושניהם לארהות התורה והמצות.
 הרחמים מדד, יקרה מאד בכחות הנפש לרחם על קשה יום. על עניים אומללים . אכן
 פעם יזדמן שיצטרך לשמש בהיסך ממדה זאת. כגאםר (דברים ייג) ולא תחמול ולא
 תכסה עליו. ונאסר עוד(שם כייה י׳ב) וקצותה את כפה ולא תחופ עיגיך (א) וכן הזכיין
 והשכחה הזכיין הוא ענין יקר מאד . לזכור בתמידות כבוד בוראנו ית׳ ומצותיי והנסים
 הגדולים הנוראים . וכן לזכור את הטוב שעשה לו רעהו. במאמר דוד המלך ע׳ה
 לשלמה בנו (מלכים א׳ ב׳) ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד כו׳ כי כן קרבו אלי כ1׳.
 והשכחה גם היא מדד, יקרה לשכוח מה שעשה לו רעהו רעה ולהסירה מלבו(ב) כמאמר

 משלי
 שיורי המרות

 (א) אשר עיכ אמר שהע״ה (משלי י־ג) ורסמי רשעים אכזרי, ואמר מול (קהלם ז׳)
 1ונ כעס משחוק . והשלים ואמר כי ברוע סניס ייטב לב . ירצה בזה להורות מנאי במדע
 הכעס . גס כי היא מדה הכרמיית ורבת התועלת . וכמאמר זרוק מרה ?תלמידים . וכמ״ש
 החסיד ז׳׳ל בסרה (שער גי) עכ׳־ז אין לכעוס עם פנימיות הלב. רק יהיה נראה בפניהם
 ככועס . וזהו הן אמת כי לפעמים טוב כעס משחוק . אבל עכ״ז יש תנאי בדבר כי ברוע
 פנים ייטב לב. שיהיה הלב. נוס וטוב. ובזה זכינו להבין מאמר נפלא בגמרא (סוטה י׳׳ג ב׳)
 אמר ר׳ לוי ברב בישר. ברב בשרוהו . ברב בישר רב לכם גני לוי . ברב בשרוהו רב לך אל
 תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה . וכבר התעוררו רבים במאמר נפלא זה כי הוא מלעיש ארץ
 מרגיז לב ראשי התעודה . כי הלילה לבחור חטאים שדשים על משה איש האלקים . ע׳׳כ הלכו
 בדרך למרחוק מה שאין המאמר סובלו ואין הדעת סובלת . כי היאומן בזאת כי משה סטא
 נגד קרס . הלא ממרה נשאר משה רבינו. וקרח מה עלתה בידו. ומרע״ה כבר נתבאר כי
 לא עבר את הירדן ע׳׳י מי מריבה . ואס קרם ועדתו צדיסים היו בריבם עם משה ומרע״ה
 סטא כנגדם, מדוע פתסה הארז את פיה וחבלעם בשאול סיים . אענס מה שנראה לדעתי
 בבאור לברי חכמינו דל אלו בשום לב על מה שאמרו ברב בישר . ברנ מלוהו . כי מאמל
 בשורה יהייסס על דבר טוב ובשורה טובה . לא על ההיפך . כאמרס דל על בשורוה טובות
 הוא אומר כר על שמועות רעוה כד . כי אם על ענין רע לא יחכן מאמל בשורה . ואיכ מה
 זה שאמרו ברב בשר ברב בשרוהו. אבל הבט ימין וראה כי האלקי הזה ר' לוי ע׳ה בא להעיר
 אומנו על ענין חדש. וחשואוה חן חן לו במליצחו הזכה ונכבדיה עלובי בה . להביעו כמס

 נאמנים פצעי אוהב נאמן כמוהו . וכמה נעימים דברי תוכחתו על אוזן שמעה אמריו . המה
 קרח ועדתו . גס כי המרו את רוחו בהצותם על ד׳ . עכ׳׳ז שפתי צדיק ידעון רצון ולעומת

 מדמו «טו3ה והנעימה נמדד לו בתפארה בחוכחחו יחי אליו . והוא . כי לפי משפט הראוי אל
 המוכיח לאחד שחטא חטאה גדולה . ומה גס חטא גדול כקרח ועדתו בהצוחס על ד׳ . לבוא
 עליו בחרופים וגדופיס גדולים לאמר הוי חוטא פישע ומורד . וכדומה מן החרופיס העצומים
 אבל זה משה רבינו ע׳ה רועה הנאמן באהבחו ובחמלחו לא כהה בס כ״כ . אבל שיכל דברי
 הוכחותיו בהיפך . בפאר וכבוד וכל יקר . לאמר זכרו נא מעלמכם וכבוד משפחחכם . הלא
 תזכרו מי אחם . כלם אנשים . ראשים אפרחים מיוחסים . עיד מאמר (משלי כיל) ילא את
 ר בני . ומלך . כלומר הלא אתה בני . וגם מלך . וזהו מאמרו רב לכס בני לוי . כאומר
 סוסו נא על מעלה תפארתכם ויקר הוריכם . הלא תדעו ישימו לב מי אחם ומי אביכם . ורב
 לכס בני לוי . בני ציון היקרים איככה יחללו נזר ח:ארחם להקהל בעצרח בוגדים . לשלוס
 מדנים בין אסים . ולעומס מדה יקרה זאת שהיתה בו גם אלקיס יה׳ חשבו לטוב בעח אשר הוא
 גם הוא הרהיב בנפשו עוז ומלא את לבבו אמר שנשבע ד׳ ימ׳ ואמר לכן לא תביאו את הקהל
 הזה כר . הנה הרבה והפציר בתפלה כמניןואתסנן.דוקא דוקא « ואעפ״כ הקביה לא שאט בו
 ס״ו . אבל ענה אותו בלברי סן ותפארת רב לך כוי י כאומל אל איש רב המעלה כמוך לא
 יאות להרבות בדברים כ״כ . וגס בתוכסתו הנמרצה הראה לו אהבה מסותרת ועוז ילילות .
 להציע לפניו מזכרח מעלחו וסין ערכו. מה שלא יאות אל מעלתו כי רבה היא להוסיף עוד

 דבר בדבר הזה . זה שכוונו דל במאמרם ברב בישר ברב בשרוהו. והענין יקר לנבון לג * ־.
 (נ) ומה נעמו לי נזה דבלי מולי הלב הגאון מוהר״מ מאניש נ״ע בנאור מאמל הגמ׳

 שבה



 שער סרק טו השנאה ר,
 (משלי כי) אל תאמר אשלמה רע קוד. לד׳ ויושע לך. וכן ההנאה והצער. ההנאה שיהי׳
. והשפיע לו ברצונו הטוב. ויהיה ו  אדפ שמח וטוב לב במה אשר הקב״ה מודד ל
 שמח בחלקו. כמ׳׳ש הרמב״פ זיל (במו״נ בי״ב מפלשי) כי חק ההכרחי ודאי לא יחסר.
 אבל העצב המגיע את האדם הוא רק מפבת היותו מבקש מותרות (ג) והאלקיפ עשה
 את האדפ שיהיה ממוזג בכתות הפכיות. למען ישמש בכל אחת במקופ הראוי אליה.
 בטדת ההפתסקות והנאה לשמוח בחלקו במה שיש לו מקניני עוהיז. והקנאה והצער
 למען יאשר על ירה ישתוקק ויעמול להגיע אל מדריגה אשר עיניו תראינה בגדולי
 החכמים והצדיקים השלמיפ. כמאמר הדל (בבא במרא כ״א א׳) קגאת פופריפ תרבה
 חכמה. ההנאה והסבל להגות עצטו ולראות טוב במה שחגגו ד יתי. ולסבול המדה
 הגטדדת לו טאת יוצר הגסשות(ל). והצער והיגון להצטער בצרת ישראל אחיו להתאבל

 ולהתמרמר
 שיורי המרות

 (שבת פ״ז א׳) אשל שבלס יישל כחך שסברת . הרשביא זיל נדחק1הרי כמס כתובים בתולה
 לשון אשל . ואינם יישל כמ . ועיי בלברי הרב מהר״י על״ל זיל כי נלחק גיכ מאל. אבל לעי
 כי משפע ומק האהבה הנעימה לשכוח ולהעביל מן הלב וכש״כ שלא ישמע על פיו לבל שעשה
 לו לעהו מן הלע . כמאמל (ישעי׳ מ״ג) אנכי אנכי הוא מומה פשעיך למעני ומטאתיךלא אזכור
 כלומל לא כאותו שמוחל ועכ״ז יזלמן לו שיזכיל הדבל בפניו. אבל אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך
 וגס ומעאתיך לא אזכור עול ולא ישמע עול על פי. לבלי יגיע לך מזה הכנעה ושפלות ושבל
 לומ .*כיי כן מבע בני אלם שלא יערב להם לשמוע את השגגה אשל יצאה מתחת ילם . ואיכ
 מה זה שהזכיר הוא ימי בימי הרצון פסל לך כוי את הדברי׳ אשר היו על הלומות הראשונים אשר
 שברת (אס מש? לא יפה •עשה במה ששיבר הלוחות) אם לא שבאמת בשבירת הלוחות הפיק
 רצונו יא׳ ומגיע לו בעבור זה יישר כח . על עשוהו הנכון והישר לכן יפה הוכיחו ממה

 שהזכיר בפניו מאמר אשר שברת . מסתמא יישר כש ששברת . והבן :
 (ג) וכבר רמזו רבותינו זיל ז״ל בעליצמס היקרה על מנין נכבל זה(ראש השנה כיס בי)
 ל>* הוו ידעי לבנן מאי השלך על ל׳ יהבך . יומא סד כוי שקול יהבך ושלי אגמלאי . הנה רבינו
 הקלוש הגאון מווילנא זייע ביאיר בו כי הספק היה על ענין שאמרו הזיל (בספלי) יכול יושב
 ובעל מלמול לומל בכל אשל העשה . וא״כ יש עול ספק אס לי לאלם במה שיש לפניו סחורה
 בחנותו. או מלאכה בביחו . או כי הוא צריך לעמול בחון לפני הללמ והמזוזה . וכל אשל
 ילך ויימבור .לפני החנוה ישאל אוחו אולי הוא צריך לקנוח לבר . וזהו לא הוי ילעי רבנן מאי
 הש>יך על ל׳ יהבך יומא הל צו׳ ואמר האי טעיי׳ אליו שקול יהבך ושרי אגמלאי . והוא לא

 שאל מאת האי טיייעיא . רק היה עומל עס מבולהו מוכן . צופה ומביט אולי יזלמן לו מי
 שישא משיאו. איכ יש להוכיח כי לי'לאלם מה שסמורמו מונחת במנותו. ואין מהצורך לו לחזור
 אחר קונה . כי הקב״ה יסבב להשלים ענינו . שיבוא הקונה אצלו . גם כי הוא לא ןקרא
 אותו. כמו שנזלמן אל'האיש הזה . כי הוא רק ההכנה לבל עשה . כי עמל על הלרך עם
 מבולתו . ונזדמן כי עבר האי טייעא ובעצמו נתעורר ואמר לו שקול יהבך ושלי אגמלאי .
 והדברים נאים למי שיאמרם . אבל הנראה עוד גזה כי הנה מיי האדם יהיה על א׳ מב׳ פנים .
 אם רק בדברים הכרחיי׳ להחיוח נפשו.או חיי המותרות. כי ירבה בהוצאות ביתו הרבה יותר על
 ההכרח . וזה הוא אשל הזיל נסחסקו במאמר השלך על ד׳ יהבך . אס רק על יהב הדברים
 ההכלסייס . או גס על יהב המוהלוח . ומולם מחהלכיס בסקר ענין זה ראו אח האיש הזה
 עובל ונושא משא על כחיפו. ומבל ישמעאל ואמל לו שקול יהבך ושלי אגמלאי . היינו לק
 סבולחו ומשאו הרשה לו לעמוס על חמורו . ולא אוחו בעצמו . הבינו הענין אשל על המומלו׳
 לא נאמל שישליך גם אוחם מל ל׳ . שכבר היה זה מן המומרוח להרכיב נס אוחו על החמור

 משאיכ משא שעליו היתה עליו למשא'כבל . והענין יקל :
 (ל) וכבר מלמי אמולה בספל שמן המול (בשלשי לשני) בגאור מאמל המכס מכל אלם
 (קהלת ז׳ די) לב סכמים בבים אבל ולב כסילים בביח שמחה . אשר ההוראה הפשוטה
 מדבריו כי הסכמים יבחרו לשבח בביח אבל. והוא דבר מתנגד לאלחוח החכמה . כי החכם
 האממי אינו צרין^לענין כזה . כי גם בסחר אהלו . וגמשכנוה מבטחו החכמה הנחהו וחנהלכו
 וכבל כחבמו״ר דל (בקול יעקב קל״ו בי) בבאור,מאמר (משלי טיו) אוזן שומעה הוכהה חיים

 בקרב



 שער פרק טי וזשנאה'
 ולהתטרטר על החטאים שעברו עליו. וכן החריצות והעצלות. איי עבודת השם הנכבד
 ראוי אל האדם להיות זריז ומהיר . כמאמר המשורר ע״ה (תהליס קי״ני) חשתי ולא
 התמהמהתי לשמור מצותיך. ובהיפך אם יהל דבר היצר לפעמו ללכת לעשות אשר לא
 תעשינה. יתעצל וישב כאלו רגליו לגהושתים הוגשו. וכן כל פרט* הבחות אשר בנפש
 אדם. נאמר עליהן(קהלת ג׳) לכל זמן ועת לבל הפץ תהת השמים. ולפרוט את בייש
 אין באפשרות . אם מפני אריכות ה״ברים . ואס מצד היותו נמנע בחק האדם . וכבד
 נשתבח דהע״ה שנאמר עליו (שמואל א׳ י״ה) ויהי דוד לכל דרכיו משביל. היינו כי
 היה זריז בכהותיו ומדותיו בהתביננות נמרץ לפעול בבל מרה במקימה ובזמנה. לא כן

 הרשעים
 שיורי הטחת

 בקרב חכמים . תלין . קרא פה אל התוכחה תוכסת חיים . כאלו יש תיכחת מתים . אבל יש
 ויש. עייל שאמרו (ברכות הי) אס רואה אלם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה . נצחו מוטב
 כר . ואם לאו יזכור לו יום המיתה . ולכן יפה אמר שלמה . אוזן שומעת תוכחת חיים .
 מפי חכמים ונבוני שער . אינו צריך לתוכחת מתים . אבל בקרב חכמים תלין. ומה לו לבית
 אבל . אבל ללעתי היה רצון החכם הנבחר ע׳׳ה לגלות לנו ענין נכבל מאד.לאמר כי לא לבני אדם
 לשפוט כל כך מהרה בראותם את אחל שגור אזול במתניו\עיף וילא יעשה חיל ויצליח. ויחליטו
. שזה יוכל, להיות בעבור היות השעה  עליו שזהו איש סכם בולאי . אמר שהעיה שאינו כן
 משחקת לו . יצליח באשר יפנה עוד בעבור זה לא נולע כחו אס החכמה והחריצות הכי שרשס
 בלבו . אבל האיש הזה יתברר על אמתתו כאשר יזדמן לו אסון ופגע . ויחשה ויתאפק ויתגבר
 במעיז תומו . ויהיה לבו כלב הארי לבלי יחת ולבלי יתמוגג ברעה , אז נודע כחו באמת ,
 כדברי החכם בספר* המדות (בשביעי לראשון) המעולה יסבול רעות וצרות . לא לבלתי הרגש
 הכאב . כ״א להיותו איש אמיץ הלב . הוא שאמר הכחוב (משלי כ׳׳ד הי) גבר חכס בעוז ,
 כלומר הוא תמיד בעוז . ואיש דעת מאמץ כח . ר*ל הוא מאמץ א״ע להשאר על מצבו
 הנאמן. ועי ההיפך אמר(שם ירד) התרפיתביוס צרה צר כחך. כמ״שבס׳ בן שירא (פ׳ כ״ב)
 לג סכל על כל צרה רוחו נשברה . יבהל ויחרד לקול עלה נדף . ולא ימצא עוד ידיו ברגליו
 (אשר ע״כ חייבו ז״ל בסנהדרין צ״ב 3׳ אשי׳ בשעת הסכנה לא ישנה אדם מן הרבנות שלו כוי)
 זה שהשמיע אותנו הכתוב . לב חכמים (תיכן לבחון צור לבבו) רק בביח אבל. כלומר רק
 שמה תכירהו וחבחנהו על אמתתו ועל תכונתו . ובהיפך ולב כסילים בביח שמחה. כי הכשיל
 כאשר יזדמן אל בית אבל . שמה אין לעמוד על אולתו מאומה . יען כי לשבת התפעלות
 האבל יכניס יגון בלבבו וישב וידום . שכבר נאמר עליו (משלי י׳׳ז) גם אויל מחריש
 סכם יחשב . ע׳׳כ להכיר ולבחון את לב האויל עד תכליתי. מהצורך להוליכו רק לבית המשתה
 כי שם יתקיים בו מליצתם ז״ל(עירובין ס״ה) נכנס יין יצא סוד. וכל רוסו יוציא שמה . וזה
 שאמר ולב כסילים יתברר רק בעת שמחה , ומה נכבד בזה דרש חז׳ל (מכות כ׳׳ד) והצנע לכת
 עם, אלקיך . זה הכנסת כלה ולוית המת . ר״ל כאשר יגיע האדם אל הקצוות . אצל קצה
 השמחה ואל קצה האבל והקצוות האלה לא יזיזו אותו ממעמדו התמידיי . זה לו אות לטובה
qrtכי לבו שלם עם ד׳ . ולבו כלב הארי (כאשר הזכיר החסיד ע״ה (תהלי׳ ב׳) נשקו בר סן ׳ 
 ותאבדו דרך . כי אותו אשר לבו לב טהור באמת. נאמן בבית ד׳ . יהיה כעץ שתול על מים
 אפי׳ כל הרוחות נושבות בו . קצה הטוב או קצה הרע . לא יזיזו אותו ממקומו . וזהי נשקו
 בר . כי לולא כן יש לחוס עליהם פן יזדמן עליכם שתגיעו אל הקצוות ופן יאנף ואז וחאבדו
 דרך) כמאמ׳(איו3 י״ג) הן יקטלני לו איחל כמשפט לב חכמים בבית אבל. וכן כאשר יגיע אל
 קצה השממה יעמוד על מעמדו מסכמחו . ואם זה יעלה בידינו טעם נכון כמרזיל (חגיגה
 טי) יאה עניותא לישראל כוורדא סומקא לסוסי׳ סיורא . כי הנה איש ישראלי מוקף גדר
 נרי מצות התור׳ לבלי ישלח ידו למה שאינו שלו שלא להונות . שלא לעשוי רמי׳ ושלמותו בשמירתו
 זאת יותר נודעת ׳.ויוצא לאור האמת בעליל לארץ בהביט אל עני ונפה רוס , רעב ללסס כו׳
 ועכ״ז אינו יוצא מן הגדר . לא כאותו שנאמר בו והיה כי ירעב והתקצף כו׳. הנה עליו יפל
 אור גדר התירה ביתר שאת . והמשילו זאת לוידא הומקא כו׳ . כי לגדור הסוס אין נ׳׳מ
 בזה . לק למען היות ברק מהשתנות הגוונים עושים זאת . כן העניות לישראל. הוא ג״כ

 י-ק למען היות ברקלגיגה ישרם ואהתתישמילחס גדרי התור׳ ודוק ,
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 הרשעים כי יבקרו בכל חלקי זמניהם לעשות בכהותיחם ההיסך מיז הטרה הנאותה . י כי
 האדם יש בידו לבחור איך לשמש עם כהותיו. כמאמר (דבלים למ״ל) ראה נתתי לפניך
 היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע. ואחר אשר הבחירה הסשיית בידו ראוי
 הוא לשכר ועונש. ומציאות המרות טובות לגמול טוב להולכים בדרך טובה כמו
 הרחמים והחמלה לרחם על הטוב לםניהאלקים . הענוד. להשפיל עצמו לפניהם . ולנהוג
 בהם כבוד כמשפט לצדיקים מאת העם . ומול זה מציאות מדות רעות מיוחדות להרע
 לב״א. כמו האכזריות הקנאה השנאה והכעס לנקום במרגיזי השם כמאמר (תסלים קליט)
 הלא טשנאיך ד׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט כוי. וכמו אשר קיום העולם בטובצדיקי׳
 ובשלותס. כן קיום העולם באבוד רשעים כמאמר (דבלים כ״א) ובערת הרע מקיבך.
בי האכזר לא ירחם לעולם . (  וכמו שאין מציאות למעשים טובים כ״א ע״י מדות 'טובות .
 כן אין מציאות הרע בלתי עי* מציאות מרית רעות. כי לולא המדות לא תמצא בעילם
 הריגת נפש למי שנתחייב לדונו במיתה או לענות נפש כראוי לו ע״פ המשפטים
 הצודקים . אם לא בהתעורר לגגדו כח האכזריי. וכאשר ישמש עם הבה הזה במקימו
 כסי הראוי. אז אין רע במדד. זאת . אבל יושר גמור . וכן צורך הגאוה והעזות ושארי
 מדות רעות. כי יש צורך לקיום העולם וישוב בגי אדפ״להשתמש בכל המתת בהן

 וחלופיהן ושינוייהן. אך בפגים הראוי להש :

 פיק ששה עשר
 אמנם גס כי כדברינו כן הוא. אשר אל קיום העולם בכללו יש הכרח אל מציאות
 מדות רעות כמו אל מציאות מדות טובות.אבל כל אדם סרטי ראוי לו להיות
 שליט ברוחו להרחיק עצמו מהם עד קצה האחרון. כי מי גבר כדוד המלך ע״ה אשר
 ברב תבוגתו היה שוקל כסלם ומאזני צדק כל מדר, ומדד, שיעורה וזמנה'ומקומה .
 כמאמר (שמואל א׳ י?ס) ויהי דוד לכל דרכיו משכיל. אבל איש כערכנו כבר הזהירו
 החכם מכל האדם ע״ה (משלי הי) אורח חייפ פן תפלס געו מעגלותיה לא תדע . באור
. כי יש הולך בדרך למרחוק. ולפניו שגי י דרכים לבוא בהם למחוז חפצו. רק ה  ז
 ההבדל ביניהם . כי דרך אחד הוא דרך כבושה סלול וישר התחלתו עד סופו. אין בו
 לנטות ימין ושמאל. והבי הואי דרך המתפרד כי יוצאים ממנו מימין ומשמאל כמה
 דרכים אל מקומות אחרות. וישאל את פי אגשיפ להניד לו דרך יבחר . ויאמרו לו
 ללכת בדרך הישר וםלול ויבוא בטח אל המקום אשר הוא מבקש. וישאל אותם על
. ויאמרו לו גם בדרך זה תוכל לבוא אל מחוז חפצך. אבל אין אתה י  ענין דרך השנ
 בטוח לבא בלי משגה. ולא יעבור בדרך זה בלתי הבקי בה מאד. אה״ אשר מעגלות
 ונתיבות ודרכים יוצאים ממנה . לרוחות אחרות. ואם לא תהיה זריז להתבונן בכל רגע
 ורגע תטה מגי הדרך אל המעגלות ותבוא יאל ארץ לא טובה או אל מדבר שממה .
 מקום גחש שרף ועקרב . ע׳׳כ הדל ממנו. ותלך כדרך טובה סלולה וישרה שאין כה
 לנטות ימין ושמאל. כן הזהיר אותנו שהע״ה לאמר כי יש לפגי האדם שגי דרכים .
 אם לבחור במדות טובות . או לבחור בטדות רעות הפוגות ג״כ לארהות חיים . כאשר
 יתגהג בהם בפנים הראויים במקומם בעתם'בזמנם. בכמותם ואיכותם . אמר החכם הנבחר
 עייר! אבל בן אדם הרף מזה . לא תבחור לך דרכיפ כאלה. כי אירח חייפ פן תפלס.
 תשקול אתה בדעתך החלושה לאחוז ברע לבוא ע״י אל ארחות חיים . געו מעגלותיה
 לא תדע . פן תאשם ותתנהג בהם בפנים בלתי מכוונים'. ואז לא לבד כי לא באת
 אל מחוז הםצך. להשיג את הטוב לנפשך. אבל כבר סרת מן הדרך אל עמק רפאים.
 ומה לך להכניס עצמך בסכגות לסבן את גסשך בדברים הבלתי מוברחים אליך . כי ככר
 גאמר (שמוח כ״ג) כי לא אצדיק רשע. זה שאמר מדבר שקר תרחק . ר׳׳ל הרחקה עד
. כי ׳  קצה האחרון. אז גקי וצדיק אל תהרוג. ואל תאמר להתאמץ לגקום גקמת ד
 לא אצדק רשע. ואין אגי צריך לך . כי גם בלעדיך יסובב לו לעשות בו משפטו
 ודינו, (א) לכן אהד מאמר אורח חייפ פן תפלס נר הזהיר ואמר ועתה בגיס שמעו

י 1  י שיורי המרות ?
 (א) ראה והתבונן במאמל (מלכים א׳ י״נו) מה לך סס אליהו. ויאמל קנא קנאתי ללי
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 שער פרק טו השנאה
. הרחק מעליה דרכך בו׳ אילת אהבים רעלת חן כוי באהבתה  לי ואל תסורו מאמרי סי
 תשנה תמיד. ולמה תשנה בני בזרה ותחבק חיק נכריה . באור זה. דע כי יש בעולם
 ב׳ סוגי פרנסות . כאשר זכרו חז״ל (קידושין פ׳ב בי) אי אפשר לעולם כלא בושם . ואי
 אפשר לעולם בלא בורסקי . אשרי מי שאומנותו בושם אוי למי שאומנותו בורסקי .
 כן פרנסת הנפש היא ג״כ על ב׳ פניפ . יש יפרנס נפשו ויתן לה דדים ממעשיפ טוביפ .
 ויש יבחור לנפשו מדות רעות . וההבדל אשר בין בושם לבורסקי היא ג״כ ההבדל בכ׳
 פוני פרנסות הנפשות. כי מי אשר אומנותו בושם ריחו נודף . וזה ריחו רע . כן מי
 שמעשיו ופרותיו טובים וישריפ . בחסד ובצדקה . ריחו נודף . ולמדיפ ממעשיו. אבל
 מי אשר מעשיו רעים גם אם הם מכוונים לשפ שמיפ . עכ״ז אינפ נלויים כ״א אל הרואה
 ללבב . אבל הבריות כאשר ילמדו לעשות כמעשהו רעה תבוא עליהם . ב׳ מי אשר
 אומנותו בושם . אם יקיר, לפניו מקרה שלא יוכל למכורעתה. ויהיו נשארים תחת
 ידו. יהיו ראויים לו לרב-אחר כי טוב ראו; לבל דבר . אם לא יצטרך לאכילה יהיה
 ראוי לריח או לעשן פירות או תבואה או לעשות ממנו רפואה . או לעטר ביתו בהם.
 אבל בורסקי שמעבדים אותה בזבל שמאסף כמו שהבושם מאסף הבשמים. אס יעבור
 עליו מקרה שלא ימצא עורות לעבד אותן. אז הזבל נשאר אצלו ואין לו מהם כ״א
 הריח רע. אחר אשך אינם ראויים כ״א לעבוד עורות. ובעצמותם הם רעים ומגונים
 מאד. כן מי אשר כל עסקיו במדות טובות אשר הטוב בעצמותם . גם אם ישגה כהם
 כמשפט אוהבי שמו ית׳ אשר מאהבתם הנפלאה ישגו לפעמים כדבר מן הדברים. כמה
 שידענו מכמה חכמי ישראל שהיו נמנעים מלדון דין אשר אחד מבעלי הריב היהצורבא
 מרבנן. כי ע״י חביבות הצורבא מרבנן יסובב להם כי יהפכו בזכותו. ויצדיקו אותו גם
 נגד הדין. (ב) כאמרם ז״ל ושגס קי״ט א׳־) תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן לקמאי

 לדיגא
ת ו ר מ  שיורי ה

 אלקי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל כו׳ ויאמר צא ועמדת בהל כר והנה רוח גדולה וחזק
 מסרק הרים כו׳ לא ברוח ד׳ . ואחר היום רעש לא ברעש ד׳ . ואחר היעש אש . לא באש
qb ד׳ . ואחר האש קול דממה דקה כר וילני פניו באדרחו . מנין המרא׳ הזאה ביאר יסה 
 געיס הרב מהרי״ע ז״ל. כי זה כלו משל עלמה שאמר לפניו ית׳ קנא קנאחי ללי אלקי צבאות
 כר עד שעי״ז אמר (שם י״ז) מי ד׳ אס יהיה טל ומטר כי אם לפי דבי־י . הראה לי יתי
 עניניס שונים . רוח גדולה וחזק משרק הרים ומשבר סלעים . ולא ברוח ד׳ כי כגול עליון
ר מ א  ית׳ רחוק מאד מדבר המשחית ומפרק ומשבר . ואחר הרוח רעש . ולא ברעש ד׳ . ו
 האש קול דממה דקה שמה היה כבודו ית׳ . ומזה יקה האדם מוסר לעצמו לבחור ללכת לאנו
 לאט . והקב״ה לא הודה לדברי אליהו דל שאמר קנא קנאתי . והורה אוחו ליך יבחר קול
 דממה דקהודפח״ה. גם מרעי׳ה אדון הנביאים כמה התנחם על נקמו קנאת ד׳ ואמ׳(במדב׳ כ׳)
 שמעו נא המורים . או דוד המלך עליו השלום שאמר (שמואל ב׳ י״ס) אחה וציבא חחלקו את

 השדה . כי על ענין כזה כבר נאמר (משלי ר) היחתה איש אש בחיקו ובגליו לא השרשנה
 אם יהלך כר :

 (ב) ומה נעמו לי בזה דברי המשורר ע״ה(תניס פ״ב) עד מתי משפטו עול ופני רםעיס
 חשאו סלה . החפלא מאד על השיפניי עול . לאמר כמה רחוקים הס משופט* צלק . כי
 הצדיק הלא כבר יקרה לפניו שגגה מרוב צדקתו ואהבתו את ההיח שיצדד להפוך בזכוחו . ואיכ
 השופטי עול אשר זה מלאכתם בתמידות לשפוט בהיפך לזכות החייב ולחייב את הזכאי יש
 להתפלא מאד בענינם . הלא באין מנוס יזדמן לפעמים שהצדיק יהיה חייב בדינו . להעדר
 בקיאחו בדינים . כמאמר לאו כולא עלמא דינא גמירי . וא״כ יפלא מלוע לא יזדמן אצל
 השופט הזה לשפוט גס אז דין מרומה . לזכות הצדיק לפטרו מאיש ריבו. וזהו עד מתי
 תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה . כלומר תמיד ישובב נשיאות פנים רק אל הרשע . שזהו
 פלא עצום אצל השופט עול. ועד״ז התפלא ג״כ הנביא ע׳ה ואמר (ירמי׳ ט׳) שבחך בתוך מרמי
 במרמה מאנו דעת אותי נאום ד׳ . כלומר הלא שבתך בתוך מרמה . והמרמה היא אצלך
 לדירת קבע לשנת בה בתמידות . וגם במרמה מאנו דעת אותי נאום ד׳ כלומר הלא שבחך
 בחוך מרמה . והמרמה היא אצלך לדירת קבע לשבת בה בתמידות . וגס במרמה מאנו דעת

 אוחי



 שער פרק טו השנאה קב
 לדיגא לא מזיגגא רישא אבי סדי׳ כמה דלא מהפבינא ליה מכותיה. וכדומה מן השגגות
 הפזדמגות אל העוסקים במהירות ובזריזות. כמו שספרו ז״ל (בירושלמי ס׳ המאה} ר׳
 לקיש מהגי באורייתא םגיה-הוה. .נפק ליה לכר מן, תחומא״בשבתא ולא ידע . לקיים
 מה שנאמר באהבתה תשגה ת£יד'(נרם 'עול'"'מזה)'הנה יערבי לפניו ית׳ גם שגגתם כי
 עצם המרה חן הן לראשם. אבל הבוחר אל עסקי עבודתו מדות רעות . אם ישביל בהם
 ויצליח ויהיה קולע אל השערה לפעול כל אחת במקום הראוי ובזמן הראוי. אז טוב
 לו . אכן אס ישנה בהם ויתנהג בהם בלי התבוננות לכוין רק במקום הראוי. אז באשר
 יפעול המדד, שלא במקומה אז לא עלה בידו כ״א הפעולה רעה של חמדות רעות. וזאת
 אשר דבר שהעיד• והזכיר שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך׳. היא • מליצה •נפלאה
. ואמר עליהם יפוצו מעינותיך חוצה ׳  על המרות טובות הנובעות ממעין היוצא מבית ד
. שילמדו אחרים את מעשיך . גם באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני ׳ בזרה ׳ ו  י
 כר. היא הבהי׳ הבי. אשר השוגה במדות כאלה אין בידו רק רע כל היום . צא ולמד
 כי הלובשים אדרת הגאוה וההתפארות גמצאים על ב׳ -פגים . יש יתפאר בצדקתו .
 ועי״ב יהיו מעשיו בעליל לארץ טובים וגבוהים . בצדקות וגמילות חסדים ושארי מעש״
 טובים. עד אשר כמה אנשים מטובו ישגעו ויתענגו. וגם כי הכוונה אשר בקרב לבו
 היא שגגה גדולה . עכ״ז מעשיו ופעולותיו טובים בעולם. כי אל המקבל עשה טובה
 גדולה . ומה לו לחקוד על אשר בסגור לב הנותן . מה לו בזה . המקבל הוא יקבל
 טובה ואת גפשו יהיה . ויש מתפאר ומתגאה במדות רעות . אשר מלבד הרעה אשר
 בלבבו במאמר (תהליס ניב) טה תתהלל ברעה חיבור. עוד זאת לו כי עם גודל דעתו
 ורוב לבבו הוא מעיק לבריות . להראות גבורתו ותפארת רום עיגיו . כמאמר (תהלים
. לא כן גאות הצדקה. כי עכ״סגאותו.פועלת טוב עם אגשים.  יי) בגאות רשע ידלק עגי
 ואם לא חפץ ד׳ בגאותו. במעשיו ובטובותיו יחפוץ . הוא אשר רמז הנביא ע״ה (יבמי׳
) אל יתהלל הכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי ׳  ט

 אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידועי אותי.• ר״ל הבוחר להתדבק במדותי. כי־ אני
 ף׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפצתי,. ר״ל מעשיו הם טובים בעולם.
 וע״ד זה ג״ב כל המרות כי במדות הרעות אם לא ישמור את חקם הראוי ומקומם הראוי
 אז הוא רק רע. אבל כל אשר מעשהו במדות טובות גם אם •יש בהם׳ שגגה . אם בכווגת

 הלב.. ואם במקום או בזמן. אבל עכ״ס הוא עסק במרה טובה . ודי הטוב יעזרהו ובדרך .
 טיבה יורהו לכוגן פעמיו לכוון המרות אל מקומם הראוי וזמן הראוי. כמאמר (סהלים
 כיה) טוב וישר ד׳ על כן יורה• חטאים בדרך בו׳. אתה ד׳ הורני. הדריכני באמתך

 ולמדני. —

ת ו ר מ  שיורי ה

 אותי . היינו כי גם בדין מרומה לא יאבו בהיותו מפיק עובה לנקי וצדיק . וכבר יש מן
 האופנים שהותרה הרמיה לגמרי . לדרכי שלום . (יבמות סיה) ואז בראותם כי עיי הרמיס•
 תסובב עובה,ומנין נאות . ימאנו בה . עם היותה שוכבת חיקם בתמידות . וזהו במרמה
 מאני לעס, אותי נאום ד׳ . היודע כוונתם הרעה אשר בקרב לבס שלא יברסו מן הרמיה

 בעבור עצמיות הר מיה . רק מסבת כי לא יוכלו שאת שיסובב על ידם ענין נאות :



 שער התפלה
 אמרו רבותינו ז״ל (3רכוח ו׳־3׳) מאי כדום זלות לבני אדם. אלו
 דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. ומאמר זר׳
 יכלול הברכות והתפלות אשר אנחנו מברכים ומתפללים בבל יום. ופינו
 מלא שידה כיפ. ולשוננו רנה כהמון גליו. ולבבנו ריק מכל. כמאמר
 (יסעיה כינו) יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק
 ממני(א). וכבר האריכו הראשונים דל בתוכחות נמרצות על ענין זה.
 עיכ לא אכתוב בו רק ההכרח בקצרה. ונבאר מהותה ואיכותה ועילתה
 וסגולתה. וסבת טעות ההמון בזה עד שאמרו דברים העומדים ברומו של

 עולם וביא^מזלזלין בהם :

 פרק ראשון
 מהות התפלה היא פרי יושר לבב אנוש אשר גסשו יודעת מאד דלות ערכו ושפלות
 ^ מעמדו ופחיתות מצבו ועוצם חסרונו אל שלמותו. והיא מכיר בטובה אשר
 קב כבר מיד המטיב העליון כ׳ה. ומכניע ערפו ומקטין עצמו גגד כבוד יוצרו אשר רב
 טיב גמלהו ובידו למלאות מחסידיו. ויודע בבוראו כי חפצו ורצינו להטיב לברואיו.
 לכן פיו יספר צדקותיו. כל היום תהלותיו. יפדר שבחיו. ואח״כ יתפלל ויבקש על

 גפשו
 שיורי המיות

 (א) החכם מכל אדם עיה כבר אמר (משלי ׳׳׳ל) בכל עצב יהיה מוסר ולבר שפסיפ
 אך למחסור. דע כי כבר כמבאר בענין המפלה כי אין עיקרה לעורר אומו ימי. כי הצליק
 אינו צריך לזה. והרשע עליו נאמר (תהלים ג׳) מה לך לספר חקי. רק עיקר התפלה היא
 לעורר אמ עצמי. וענין התפלה כמו מצוה אחרת. אשר על ידה יהיה האדם נעשה ראוי
 להשגת הטוב מאחו יחי. ע״ד מאמר (ישעיה ס״ב) על מומיתיך ירושלים הפקדמי שומרים כר
 המזכירים את 7׳ אל דמי לכם. ממש כענין השומרים בלילה הזועקים בכל סעה. וזעקתם
 אינה בעבור אחרים להקיץ אותם משנחס. בלתי להוכיח על עצמם כי נעורים הס . ועומדים
 על משמרתם. וזהו המזכירים את ד׳ הוא רק בעבור• אל דמי לכס. וכמיש באהל יעקב (פ׳ תשא
) והוא שאמרו (ברכות ל״ה ב׳) ג׳ דברים מאריכים ימיו ושנותיו של אדם ואחד מהם  סיט א,
 עיון מפלה. ופריך והא אמר ר׳ סייא בר אבא המאריך בהפלתו ומעיין בה סוף בא לידי
 כאב לב. ולדברינו יתכן כי ההפלה היא רק כמצוה מכל המצומ. שעי״ז יהיה ראוי לקבל
 הטוב. ויהי׳ ענינו ממש כפועל העושה במלאכה אצל הבעה״ב צריך שיעבוד בכל כחי. לא
 כמחלהלה. וזהו בכל עצב יהיה מוהר. ר״ל אם האדם מחפלל בכל כפו אז יהיה מוהר.
 אבל ודבר שפסים. אם בפיו ושפחיו לבד . הדבר נראה כי אינו כעובד שכוונחו אל המלאכה.
 אבל הוא בא כתובע. אז אך למחסור. ממש כמאמר בא לכאב לב. וע׳׳כ פי׳ רש״י דל ומעיין
 בה מצפה שתעשה בקשתו. הלא טעה בשורש התפלה . שהיא רק לעורר א״ע בעבודתו ויגיעתו
 ומאמר מאריכים לו ימיו ושנותיו. מיירי שהוא מכוון בה הטיב וביגיעה רבה כמאמר כל עצמוהי
 מאמרנה. ודע כי מה שאמרו חדל (שם שם) גדולה מפלה יומר ממעשים טובים. שאין גלול
 במעשים טובים כמרעיה ולא נענה אלא בתפלה. כבר פירשו הסיס׳ גדולה תפלה ימעיט יותר
 ממע״ט לבד. ובמשה הי׳ תפלה ומע״ט. וכי תאמר סשיטא דמרי עדיף מסד. רק כי באמה
 המע״>ז עיקל אצל הצליק כנ׳׳ל. לק התפלה היא בגלל יתרון אצל הצדיק. כמאמר (עמית ס״ד)

 הקביה



 שער פרק א התפלה קג
 נפשו ועל קיומו ועל השלטת מחסוריו. לפתוח לו אוצרו הטוב אשר בטעוני זבוליו.
 והתפלה היא ציר נאמן להשיב לב אבות על בנים לרחם עליהם להטיב להם ולמלאות
 מחמודיהם. בי כן מנת בום מדת הרחמים. לרחם את המבקש רחמי המרחפ. בלתי
 אותו שאינו יודע לערוך תפלה ותהנה להתפלל אל הקביה,. יתחסד עמו ע-ד הסד חנם
 אמנפ פי אשר לאל ידו להתפלל. ואינו מתפלל. הוא סבה גדולה לעורר מאת המרחם היםך
 הרחמים . כאשר עיגינו רואות כמו כן בטשפט ב״א. כי האב יחמול על בנו הקטן. ויחקור
 על תשוקת נסשו. רבקר על מחסורו. אף מבלי שאלת הילד עליהם . לא כן בגו הקטן
 שיכול לבקש ואינו מבקש הלא יזדמן אל האב שיתאכזר עליו. כש״כ בבני אדם שאין קורבה
 ביניהם. כמו עני ועשיר. הלא כאשר העני יקשה את ערפו ולא יבקש מאת העשיר. הלא
 יקסוץ ידו וימגע הטוב ממגי. גם אחרי היכולת. ובמו אשר התפלה יש בכחה להשיב לב
 אבות על בגיס כן יש נכחה להשיב לב בגיס על אבותם. להכגיע ערפם ולהקטין גפשם

 לפניו
 שיורי המרות

 הקביה מחאוה למפלחן של לריקים. אכל אצלנו ההפלה היא עיקל הענודס. כי סי תוג־ס
 והי מצוה כר. ממש ע״ד סוהר בא אל ביה אכסניא ויחנו לפניו דגים וגשר צלי ומבושל.
 ומשקים יקרים. וכאשר אכל הבשר שאל על צנון וחזרח. הנה הצנון ושזלח אשר שאל לא
 בעבור היומ זה עיקר מאכלו. כי העיקר הוא הבשר. רק אצל הגשר והצלי יחשב זה להוספת
 הענוג. לימים בא הסוהר הזה אל אכשני׳ עני׳. והיה רעב מאד. ויבקש אה בעה״ב לתת
 לפניו לאכול. ויאמר לו מה לי בב־מי. אין כל מאומה. לא דגים ולא בשר. רק מענו לסם
 ובצלים. כי זה מאכל שלסני. ויבקש שיתנו לו זאת. ויאכל וישבע וישב לבו עליו. הנה עתה
 נחשבים אליו הבצלים וההזרת לעיקר המאכל. כן הוא יתי כאשר יפגע בצליק אשר ימצא תסת
 ידו מצות ומנרע הרבה. זה הוא העונג העיקריי. אשר בעבורו ישפיע לו העוב. ועחשלה
 היא רק להוספת מענוג. כי הוא מכניע א״ע לפני כבודו יתי אם שיש לו הלבה זכיות. כמאמר
 אע׳׳פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אינם מבקשים אלא מתנת הנס. אבל
 אנחנו שאין חשת ידינו לערוך השלחן לפניו יתי במורה ומצות שיתענג בהם יתי. עיקר העבודה
 היא המפלה. וזזו כל המאריך בתפלחו ומעיין בה כוי. משל לאפה עני׳ נשכרה אצל עשיר.
 ואמר לה לתת לה שכירות כך וכך ומאכלה יוס יום. ויהי בבואה לבית העשיר. ותהן לה
 אממ הבעה׳ב בשר לבשל ושארי מטעמים. וחשמח מאל. כי חשבה כי נתנה זאת לה לעצמה
 למאכלה. ויהי כאשר נגמר החבשיל. אמרה לה שחחן המטעמים על השלמן. אז הבינה האמת
 כי אין זה מן השכירות. רק זה היא אחד מן העבודות אשר עליה. שמחוייבת גס לבשל.
 אבל לאכול נחנו לה לסם ומומןי. והיה לה כאב לב מאד. כי היא לא משבה כך. כן האדם
 טועה בעצמו. כי הוא חישב כאשר יצטרך לפרנסה לחם לאכול ובגל ללבוש ילך ויתפלל ויתן

 לו יה׳. כאלו התפלה נמייסדה רק לבקש פרש. והוא מכין עצמו לקבל מה שהוא מבקש.•
 ובאמח החפלה היא העבודה. והשכר יחן יה׳ כטוב בעיניו. אס בעוה׳׳ז ואס בעוה׳׳ב. איכ
 כאשר לא נחמלאה בקשהו הוא לי לכאב לב. אבל עיון חפלה היא מעלה יקרה אל העבודה
 לגדלה ולפארה בחן ויופי ומארכת ימיו ושנותיו של אדם . וע׳כ אמר יען כי נגש העם הזה
 בפיו ובשפחיו כבדוני ולבו רחק ממני לכן הנני יוסף להפליא את העם כז: הפלא ופלא ואבדה
 מכמה חכמיו ובינח נבוניו חסחחר*. וענין העונש הזה ראוי לבארו איככה הוא נמשך מן
 המון הזה. ואיככה הוא מדה נגד מדה . אבל כבר ביארנו בספר עין המים כי העונש מכוון
 ממש אל המסא. כי הוא יחי כאשר ברא אה האדם בחיר הנבראים הנה מלבד יופי חארו
 וצורתו באבריו החמריים. עוד אח כל יקר נטע בו יח׳ באבריו הפנימיים . כי נסך ד׳ בקרבו
 *•רוח סכמה ודעת ושכל טוב לפאר בהם את מלאכתו אשר יעשה באבריו הסצונייס . כאשר
 ילמוד בתורת האלקיס ובעמדו בתפלה לפניו יתי. אז יקח האדם ;.הכלים הפנימיים היקרים
 הרעיונות הטהורות המזוקקות במצרף הסכמה והדעת לשרת בם"את פני המלך הכבוד יתי.
 אכן גראוחו יחי אח האדם שאינו משמש עם הכלים הפנימיים האלה. ויספיק אח עצמו בכלים
 הסמליים לבל. אז אמר יחי כי נסך עליכם ד׳ רוח הרדמה כוי לא ידעה׳ ספר. והטעם יען
 ט נגש העם הזה בפיו כו׳ ולבו לסק ממני . לכן הנני יוסיף להפליא כוי ואבלה סכמת
י כוי. אקח החכמה מן הסכמים . אהל שאינם מששמשים בה למה היא להם. והיי • י מ כ  ס



 שער סרק א ב התפלה
 לסגיו ית׳ ולהודות לו על העבר ועל העתיד. בי האבל על המחסור ישכב שמחה בהשגתי
 אותו. וסדי האחי חבירו. ורבותינו ז״ל כבר גילו לנו חשיבות התפלה באמרס
ת ס״ל א׳) הקב״ה מתאיה לתסלתן של צדיקים. לא אמרו הקנית הפץ או רוצה. ו כ י : 5  י
 כ״א מתאוה. כי זה יורה על הפלגת התשוקה יתר מאד. ובמאמר (בראשית ב׳) ובל
 שיח הימרה טרם יהיה בארץ בוי כי לא המטיר בו׳. והטעם. ואדם אין לעבוד בר
 שלא היה שיכיר בטובתן של גשמים לבן לא ירדו עד שבא אדם והתפלל עליהם וירדו
 (עי׳ רש׳׳) ובל הצדיקים והנביאים הקדושים לא נענו מעולם ברא תפלה. גם בי היה
 הדבר ראוי מאת הבורא יתי והיה נכון מאת האלקיס . כאשר ידענו מבקיעת ים סוף .
 מירידת המן והבאר והזולת מהדברים. ימלא נענו כ״א בתפלה. וכת התפלה נדול עד
 מאד. כי התפלה מהפכת מו־ת אכזריות למדת רחמנית. נם כ׳ כבר יצא הקצף ח״ו
 להומם ולאבדם . התפלה מבטלת ומהפכת הדין לרחמים . כאמרס ז״ל (יבמות שם) לםרי
 נמשלה תפלת צדיקים לעהר. לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקים

 אף תפלתן של צדיקים מהפכת מדת הקב׳׳ה מאכזריות לרחמנות:

 פרק שני
 איכות התפלה היא על ב׳ דברים. שבח על העבר. ובקשה על העתיד. יכל א׳ נחלק
 לכמה חלקים, כמו רון שיר ושבה הלל הודי׳ וזמרה ועוד במה לשונות מזה.
 וכן התפלה אמרו חז״ל (דברים רבה ב׳) בעשרה לשונות נקראת תפלה. ואלו הן.
 שועה . צעקה. נאקה. רנה . פגיעה. ביצור. קריאה . ניפול. ופלול . ותחנונים.
 ולא תדרוש ממני לבאר הבדל הלשונות והוראת כל אהד. אבל זאת ידענו כי במו אשר
 הגוף בכללו הוא אהד. ובפרטיו הוא מתחלק לאברים רבים. וכל אחד שמו עליו כפי
 החלפות והשתנות השימוש אשר באבר זה מן האברים האחרים. כן כללות התפלה
 אחת היא. ובפרטה היא מתחלקת לכמה עגיני,. ולבל אחד בחי׳ אהדת . וע״ד כלל תהיה
 התפלה על ב׳ סניס. אפשריית. והכיחיית. האפשריית היא אם יקרה לפגיו מקרה לא
 טובה ה׳׳ו ראוי לו לבקש ולהתפלל מאת עילת כל העילות וסבת כל הסבות להסיר
 מעליו מקרהו כי אל רחום הוא. ואם השיגה ידו טובה והצלחה בעגין מן הענינים.
 יודה וישבח אל הטוב והמטיב. כראוי לסי המקרה . כאמרם זיל (ברכות מי) בבל יום
 רום תן לו מעין ברכותיו. ובבר הורו אותגו הז״ל כל חקי הברכית אשר לברך בשם
 ומלכות או בלא שם ומלכית. והורו אותנו משפט התפלה שיהיה שבה לפגיה ושבה
 לאחריה. , כמאמר (שס ל״ב א׳) לעולם ישדר אדם שבחו של מקום ואת״כ יתפלל.
 והשבה יהיה מעין הבקשה שהוא מבקש על העתיד. במו שתמצא באבינו יעקב ע״ה
 ברצותו לבקש (בראשית ל״ב) הצילני נא מיד אה׳ כיד עשו. אט־ תחלה קטונתי מכל
 החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. התחיל בשבח על הטובות אשד עשה לי
 יתי עד עתה. ובן משה רבינו עיה ברצותו להתפלל שיעבור ויראה את הארץ. התחיל
 בשבח על העבר (דברים ג׳) אתה ההלות להראות את עבדך את גדלך בו׳. וכן תמצא
 בתפלת הנביאים ע׳ה כאשר תבקש ותחפש. וטעם הדבר יתבאר אי״ה בבאור. עילת
 התפלה (בכ׳ ג׳ מזה הפער) וההבדל אשר בין הביבית לתפלות והודאות, כי הברכות
 אינם בלא שס ומלכות. כאמרם ז״ל (ברכות מ׳ בי) כל ברכה שאין בה שם ומלבות אינה
 נרבה. ואין רשות ביד האדם להיות בודה ביבה מלבו. כ׳׳א כפי המטבע אשר טביעו
 הכמים. כי לא כל היוצר, לטול את היסס יבוא וימול. אבל השבח וההודאה והתפלה
 ובקשה רשות ביד כל אדם להיות מהדש דברים כפי השעה הצריבה לכך. כמו שמצאנו
 תפלות הרבה אשר חידשו חכמי הגמרא ע״ה. שבל אהד התפלל תפלה ך״יאוי׳ לו לפי
. ואהדירם סדרו הגאוגים זיל כמה תפלות ופיוטים ושבחים הרבה *  עגין הצריך לו
 וההכרחיית היא במו שאי אפשר לעולם בלא טוב התמידי ההכיהי אל קיום מציאות
 הנבראים . היא השפעת ההיים לבל הי. והדברים הממשיכים החיים. היינו שפעת מחסורם
ל שיעבור א י ש ש י י  מהמזון ומחיה אשר לא יםפיק להם בלעדם. כן אין באסשל אר< א
׳ י י ^  עליו נתח מנתחי הזמן. יום או לילה מימי חייו. שלא יתפלל בו תפלה, י
 במ׳׳ש החבר (בתשיעי משלש׳) והסדר הזה מהגפש בשדר המזון מהגוף, מתפ,ל לנפשו
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 וניזון למסי. ומתמדת עליו ברכת התפלה עד עת תפלה אחרת. כהתמדת כח סעודת
 היום עד שיסעור• בלילה. וכל אשר תרחק עת התפלה מהנפש היא הולכת וקודרת כר.
 וככר אמרו חכמינו דל (ברכות כ״ו א׳) מעות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע
 של שהרית או של ערבית. ובמקום אחר אמרו (שם סיג בי) אדם קורא קריאת שמע
 שחרית וערבית ־וערב אהד אינו קורא דומה עליו כמי שלא קרא ק״ש מעולם (א) וככר
 יש כידינו סדר התפלה מאנשי כנה״ג. ומאה ברכות אשר על האדם לברך בכל יום.

 .Y לא
 שיורי המרות

 (א) וטעם הדברים. כי הכתוב הזהיר אותנו (לברים די) רק השמר לך ושמור נפשך
 מאד,פן חשכח את הדברים בוי ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ותועלת הזכרון הזה. כי
 הקורא הדורוח מראש צופה ומביע על סוף כל הדורוח וראה כי המדריגה הנפלאה שהיו בה
 ישראל במעמד הנבחר. לא תקום ולא תהיה עד עח קץ במהרה . כי בכל עת] מן העתים
 המחגלגלים ובאים יחשכו כוכבי השלמות. ואם הראשונים כמלאכים כר. ומכש״כ דור דעה
 כדורו של משה. אשר קבלו התורה מפי הגבורה אין ערך אל קדושתם ומעלתם. אשר ע׳׳כ
 הדברים והענינים אשר נתחדשו בימיהם. והיה נעשה בטוהר ידיהם. היה כהכרח אל הדור
 ההוא להשאיר ברכה׳ אחריהם. כהו שידענו מהאפר פכה. כי לא היה בה כח לטהר טמאים
 אס •לא עיי מה אשר היו מערבים בה מעט אפר מאפר פרה שעשה משה במדבר. וכן בשמן
 המשהה. כי אז נעשו הפנינים בקדושה עצומה. ואיכ איה איפוא ישיג האדם עתה הקדושה
 הנפלאה והמדות ישרות אשר אל התורה אס אין בנו בחי׳ יקרה זאת. ובמה נעבוד אש ד.
 לכן הזהיר הכחוב רק השמכ לך כוי פן תשכח את הדברים כוי. לזכור את מעמד הקדוש והנורא
 הזה. כי ממנו נקח לעבוד את ד׳ גם עתה. וזהו ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. משל לנער
 נסע למרמקים ולמד שם מלאכה יקרה. ואחר מספר שנים עלה בלבו.לשוב לבית אביו. וקנה
 לו כל הכלים אשר היו בבית אדוניו ויסע לדרכו. ויהי בדרך במלון ותכבד עליו המלאכה ויסר
 אפו. וישלך אל המים כל הכלים היקרים. אשר היו לו. ויהי בבואו אל ביתו ריקם. בכה
 במר לבו. ויאמר •הה נחמתי כי עשיתי נבלה כזאת. במה אתפרנס מעתה. והנה הנבל הזה
 הלא ברגע אחה אשר היי משוגע אבד טובה הרבה בכל ימי חייו. עד שלא יוכל אח״כ להועיל
 ולהציל. אבל אס היה שומר הכלים בכל עח נסיעחו. והיה אוחז אוחם יום יום בידו עד
 בואו לביחו. היה משכיל ומצליח סלה. כן מדות החוזה נהנו לישראל בעח שעמדו על הר
 סיני. וכאשר רמז הגאון מהרי אבוהב דל במאמר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע
 יללו ס׳ רבוא מלאכי השרת וקשלו לכל אחל מישראל שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד
 נשמע. היינו כי נתנו להם הכלים הנכבדים שהמה מוכרחים אל קיום התולה והמצות. ועטלו
 אותם בעטרות המה המדות המעולות. הטהרה והקדושה האהבה והיראה והענוה והזריזות
 וכדומה מן המדות. הנחלקים ע׳ד כלל לב׳ סוגים. מדות המשלימות ורע. ומדות אשר
 למצות ל׳ית. וזהו א׳ כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וא׳כ מי אשר עלה עשן באפו. וישלך
 מידיו את המדות האלה . גס כי אס״כ יחעצב ויחנחם. אבל הוא כמעות נא יוכל לתקון.
 כמאמר (ירמיה •ד׳) נירו לכס ניר ואל תזרעו אל קוצים. הייני לא יזרעו מע״ט בעוד קוץ
 ידרדר מדות הנשסתות בידיהם . וזהו סן תשכס את הדברים אשל לאו עיניך. ועי״כ יסובב
 לך וסן יסורו מלבבך כל ימי חייך. כמאמר אם תעזבני יום יומים אעזבך. וזהי מאמר
 (משלי •סי) אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתיתי •יום יום. בלי הפסק. משל למעין ומקור
 נאמן. אשר יכל אנשי העיר ירוו אח נפשם ממימיו הנאמנים. והרחוקים ממנו עושים צינורות
 מן המעין עד בתיהם. ואל םדוחיהם. ואין די בצינור אחד. כי אין צינור ארוך כ״כ. ועושין
 ט/צינורות קטנוח סמוכים אחד אצל אחד. עד פתח בתיהם. ואם ינטל צינור אחד מביניהם.
 גס כי הוא קטן רק אמה אחח. עכ׳ז כבר נפשק הקלוח. הנמשל הימים הם הס הצינורות
 אשר בהם ממשיכים אנחנו אלינו המדות והכהות ממעין היוצא מבית די.ממעמד הנבחר הקדוש
 והנורא. לזכור פחדו ומוראו. עוזו וכבודו. למען תהיה נפשנו כגן רוה. לצייר בה הציורים
 הנכבדים ההם . וא״כ בהעדר מהם צינור אחד נפסק הקליח. יא״כ יפה אמרו מעוח לא יוכל
 לתקון זה שביטל קיש של שחרית או של עלבית. גם מאמל אלכ קולא קיש שחריח וערבית
לכ׳ אסל אינו קורא דומה עליו כמי שלא קרא קיש מעולם. כי מה בצע לו בהצינורות ע  ו

 כלם
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ממפסר הראוי  לא לפחות מחם. ורובם מסודרים על הנהגת סדר היום. וכאשר יחסר מהפ;
. ואין לנו רשות לשנות בהם דבר ל  עליו להשלים. והם מסודרים אצלנו מפי רבותינו ד
 כ״א לקצר במקום שאמרו לקצר. ולהאריך במקום שאמרו להאריך. כי הס דל עם
 גודל השגתם ורוחב לב בינתם כוונו בסדר זה ענינים עמוקים ורחבים מני ים. ומה אנחנו
 ומה בחנו לדעת ולבהו,! את אשר כבר עשוהו והכינו לפגיגו. כש״כ להרים ידינו עליהם
 לשנות בהם דבר. ועלינו להתנהג ולעשות בהם רק כסי אשר גזרה חכמתם הטהורה
 עלינו. ובהשתלס אצלנו שורש הסדר הזה למטה נעשה פיי למעלה . ובהעדר מהסדר
 הזה דבר . הוא כמו אדם המחוסר אבר. אבל כל האברים אינם על בחי׳ אחת. יש אשר
 בהעדרו או בהשתגות איכותו יעמוד גם בלעדו אבל לא בשלמות. כי לא יצא מכלל
 בעל מום. ויש מן האברים אשר בהעדרו ימות ויססד כל בגין הגוף. כמו הלב והמוח
 ובדומה מן האברים הראשיים. אשר בהעדר אחד נשחת ונפסד כל הבגין. כן העגין
 בסדר התפלה אשר בידינו. יש בה אשר אם תחסר ממנה מאומה לא נשאר בידה מה.
 כמו ק״ש וברכותיה . אשר בהעדר ממגד, גם פלה אחת. אינה פועלת פעולתה ובחיי
 סגולתה. ומהם דברים אשר תחשרפ בהכרח כפי הזדמגות העת מן העתים. אשר יש
 לו לדלג ולקצר. אבל אין זאת תפלה שלמה. לכן שמיר גסשך מאד לבלי לחסר

 דבר מכל פדר התפלה כי אם בעת היותך מוכרח לדלג כסי המבוארים בפופקיפ:

 פרק שלשי
ת התפלה דע גם כי רוח איש יכלכל הדביים במשפט שבלו ורוח מבינתו יענהו ל י ע  ו
 ויעודדהו כי ראוי הבורא אשר ברא אותו והמציאו בחסדו וגומל לו טובות לאין
 מספר. להודות ולהלל את שמו הנכבד. כמאמר יהללוך ד׳ אלקיגו כל מעשיך וחסידיך
 צדיקים כו׳ עד כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר בו׳. אמנם על זאת ילאה כח
 שבלגו וקצרה יד השגתנו אשר הבורא ית׳ יקפיד ע״ז. ויחמוד ויתאוה לתפלתן של
 צדיקיפ (יבמות ס׳׳ד) ומה יתן או מה יופיף אגוש אגוש בתהלתו. וטי ימלל גבורתו.
 ולו דומיה תחלה . (א) אשר ע׳׳ב גדר גדול גדרו חז״ל לבלי להרבות בשבחיפ. וספרו

 שיורי המרות ^
 כלם אס נחסר אחל כבר נפסק הקלוח. וזהו אסרי אלפ שומע לי לשקול על דלתוהי
 יום יום באין הפסק כל מאומה (ועול לנו לברים בזה יבואו אייה בספר אהל יעקב לברים

 על מאמר הסכת ושמע ישראל כר) :
 (א) הוא שאמר הכתוב (תהלים ס״ה) לך דמיה תהלל• אלקיס בציון. בהשקפה לאשינה
 נראה כי יותי מהנכון היה שיאמל לך תהלה דומיה. אבל ללעתנו הולה בזה ענין יקל. כי
י אין קז לשכמו  הנה יש לנו לומר שני פעמים על שאין אנסנו לשאים להלכות בשבחים • א׳ כ
 כמאמר (שם קץ) מי ימלל גבורות ד׳ ישמיע כל תהלחו. ב׳ מה שאמרו סדל משל מי שיש לו
 אלף אלפים דינרי זהב ומשיחים אותו בשל כסף לא גנאי הוא לו(ברכומ שם) וא׳׳כ יש 5׳
 מניעות בדבר. א׳ מצד המהלל. כי אינו יודע ואינו משיג. ב׳ מצד המתהלל. כי אין ערך
 לגדולחו ואין חקר לתהלתו. משל לאבן יקרה שנתנו אומו על יל איש הבלתי מכין על אבנים
 טובות שיעריך אותו כמה הוא שוה . ואינו רוצה מב׳ עעמים. א׳ משבת עצמו. כי אינו מבין
 על שים אבן. ב׳ מצד האבן הזה. שאין ערך לשויו. וההבדל בין ב׳ הטעמים. כי מן הטעם
 הא׳ הוא גנאי אל המעריך. אבל אס מן הטעם הב׳ היא מעלה גדולה אל האבן. שאין לה
 ערך ובדרך כלל נודע יקר ערך האבן. כן הדבר אם אין אנחנו מהללים מסבת קוצר השגת
 המהלל. כי אין אנחנו מבינים. א״כ הדומיה לנו לסרפה. ואם מסבת המתהלל בעבור כי אין
 לשער חין ערך תהלתו. א״כ הדומיה עצמה כבר היא תהלה כוללת אליו יתי. וזהו לך דומיה
 תהלה . משבת המההלל מהיה הדומיה מהלה . אבל לא כן משבתנו המהללים . כי אין אנחנו
 מבינים כל מאומה . משל לאחד שמצא אבן טובה ורצה לעמוד על ערכו . שלח ויקרא אסר
 מבינים הרבה והיו מעריכים אותו זה בכה וזה בכה . בא מבין גדול היותר בקי מכלם וראם
 את האבן . אמר לו דע אחי כי האבן הזה אין ערך להעריכו . ואין שיעור לשויו . מה עשס
 זה האיש לכלם לא נחן כל מאומה . ואל האסרון הזה נתן שכרו בעין יפה , ויאמרו לי למה לא

 נתת
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 על אחד שהיה אומר בתפלתו האל הגדול הגבוי והנורא האמיץ כו׳ . איל ר״ח םייםתעהו
 לכולהי שבחי דמרך (ברכות ל״ג בי) אבל עכ״ז יקר בעיגי ד תפלות ישראל ויערב לפגיו
 כל תהלה וכל תחנה אשר אנחנו מתחגגיפ לפגי כבודו. (ב) כי אין דבר ממהר מתת
 חשד כמו הכרת טובה וההודאה עליה . אשר ע׳כ הפליגו ז״ל בעונש המתעלם והמתעצל
.  מהברכות והתפלות. עד כי אמרו (ברכות ל׳׳ה א) הנהני, מן העוהיז בלא ברבה מעל
 ר׳ לוי רמי כתיב לדי הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדפ . לא קשיא כא{ קודם

ה : י  שיורי המרות ב
 נתת להם כל מאומה . ולזה נתת שכל הלבה . ענה ואמר על ילי כלם לא
 עמלתי 1 על משיבותו . בלמי . לק האיש הזה הודיע לי משיבותו בללך כלל . המכונן
 במכמת המשלהנכבל הזה כי הזולמ מהמהללי׳ להיותם מביעים מהלה ושבמ . כבל נלאה כי
 המה מעליכים כבול אלקותו . לזה התסכס_דהע׳׳ה ואמר כי אין בלשוני מלה להעליך ערך
 תהלתו ויקל גולל אלקותו. רק לך למיה תהלה. וא״כ בזה הודיע יומל מכל המהללים זולתי*׳
 והבן . וידעתי גם ידעתי כי ישאלך לבבך על להע״ה איך מלאו לבו להרבומ בפבמים ובתהלומ
 כל כך הלא הוא עצמו אמר לך למיה ההלה. ואחשוב כי דהע׳׳ה בעצמו התנצל מיז במקום
 אמר ואמר (תהליס קמיה) חהלומ ד׳ ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד . אמנם
 דע כי מה שהזהירו אותנו שלא להרבוח בשבחים . הנה השבח עצמו הוא משובח מאד . רק
 ההפסק מן השבח הוא פגם בכבוד העליון ב״ה . כי הדבר נראה כי כבר השלים השבח . ולזה
 המתין ר׳׳ס עד שסיים תפלתו אש׳׳כ אמר לו סיימחינהו לכולה שבחי דמרך . אבל אם היה
 ביכולת האדם לשבח בלי הפסק מעתה ועד עולם היה הדבר משובמ מאד . אך הוא דבר
 נמנע אצל בשר ודם . לא בן דהע״ה שהי׳ מסדר שבתים לדורות הבאים מדור דור . כמאמר
 (שמואל 3׳כ״ג) ונעים זמירות ישראל. וא׳׳כ ארשת שפתיו בל ימנע לעולם•. כי דור לדור
 ישנחו שבחיו ותהלותיו : ולכן אמר אשר סדר השיר הנכבד תהלה לדוד . שהוא ראש לכל
 השבחים עד שאמרו'(ברכות די) כל האומר מהל« לדוד ג׳ פעמים׳,בכל יום מובעח לו שהוא בן
 עולם הבא . אמר אח״כ תהלמ ד׳ ידבר פי . כלומר לשעה . ועכ״ז לא יגיע הפסק כי לא

 יכלו הדברים מפי כל בשר . וזהו ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד :
 (ב) ובנפרא (פסחים קי״ס ני) דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ד׳ אה קולי
 חחנוני . אמרה כנסת ישראל לפני הקב״ה אימתי אני אהובה לפניך בזמן מאחה שומע קול
 חחנוני. ובהשקפה ראשונה הדרש רחוק מאד . אבל באור המאמר ע׳׳ד עשיר שירד מגדולמו
 ונחדלדל מאד . והיה בוש לגלוח מעמדו בפני אנשימ . וכאשר העריכו אוחו אל איזה מס מן
 המסים . העניכו אומו כמשפט הראשון כאשר כתן שנה שנה . ועחה כאשר יצא הנוגש מאח
 השר לגבות המס . דחה אוחו בלך ושוב וממר אתן . ובהאריך הזמן ולא כמן ומלא השר
 חמה ויקצוף מאד . וישלח עליו נגישה' אחר נגישה . ויהי' בראותו את צרתו הלך אל השר
 ונשתמש לפניו . ויאמר הושיעה אדוני לעבדך העלוב אשר זה כמה מלאים ירדתי. עד מאל
 נענתי . ואיש לא ידעני וכבר אני נפומ מרעב אני וביתי . והכרת פנינו ענתה בנו . כי ימשך
 משחור תארנו. ומדוע חעכה כה לעבדך. והשר ההוא כאשר שמע אח דבריו נכמרו רחמיו עליו
 ונתן לו מסיי לפ־נס אותו ואת ביתו. ויאמר לו ידוע מדע כי מאד מאד בערה חמתי עליך על
 עניןהמס וברצוני היה לתת לך עונש עצום . אכן כפעם נתברר לי כי מה שנתת היה ג״כ יומר
 מכסך הרבה . ע״כ משכמיך משד . הוא הדבר בראותו יתי רוע מעשינו הוא כועס עלינו גם
 כי אנסנו לא נדע. אבל בעמדנו לשפוך שיס לפני ד׳ על גודל דלותנו וצרות נפשנו. אז כאשר
 י נשמע במרומים שוד עניים ואנקמ אביונים נכמרו רסמיו יתי. ומעשינו הדלים לגדולים וטובים

 "י יחסשבו. כממאר (מהליס ע״ט) אל הזכור לנו עונוח ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלינו
 מאד . וזהו אהבחייכי ישמע ד׳ אח קולי חסנוני . ר״ל יודע אני כי הוא יחי כועס מל מעונו
 עבודתי . ע״כ אחפוז כי ישמע ד׳ קול תפלתי . ומה היא ההפלה אפפוני סבלי מוח כוי צרה
 ויגון אמצא כוי אנא ד׳ מלטה נפשי.וזהו שבארו ז״ל למה יחפוץ ויחאוה לזה כ״כ יען אימהי אני
 אהובה לפניך בזמן שאחה שומע קול חחניני .וזה שאמרו בסמוך דלוחי ולי יהושיע אע״סשאני
 דלה מן המצוח לי לנאה להושיע . כי כאשר יערוך יחי מעוט מעשינו לפי רוב דלוחנו ראויי׳

 אנחנו להושיענו. והמעט אשר בידינו לרב יחשב .
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 ברכה כאן לאחר ברכה. ואמרו עוד הנהנה מן העוה׳יז בלא ברכה כאלו גוזל להקנ׳יה
 ולכנסת ישראל והוא חבר לירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. שנאמר גוזל
 אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית . וענין ההפלגה בזד׳ שהפליגו
 חכמיגו דל לדטות אותו לירבעס בן גבט אשר חטא והחטיא את ישראל. גפ ענין הגזל
 שאמרו כאלו גוזל להקכ״ה ולבניי. דע כי כבר גתבאר אצל המעיינים בספרי חכמת
 האמת כי פעולת הברכה להריק שפע הברכה מאוצר העליון. והברכות היוצאות מסי
 המברך למטה עולות למעלה למקום הראוי להם להמשיך שפע אל כל מין מעין ברכתו.
 כמו שלמטה כבר אמרו לתת לכל מין מעין ברכותיו. כך למעלה מכל ברכה נמשך
 ברבה אל מינו בשנה הבאה וא׳יכ האוכל בלא ברכה הוא מפסיד הרבה . ללא יקשה
 בעיניך הדבר הזה לאמר מה האדם שיבוא אהד המלך ית׳ במענה פיו לעשות פרי למעלה .
 כבר בארו המקובלים דל כי נפש האדם קשויה למעלה . וההתעוררות אשר מלמטה
 תסבב אתערותא לעילא בהעולמות אש־ נשמתו אחוזה בהם . וכבר ;ילה לנו החכם ע״ה
 (סיר א׳) שמן תורק שמך. המשיל את שם הנכבד העליון ית׳ לבלי מלאה אפרסמון
 אשר גם כי היא מלאחריה טוב . אינו רק בכה . לא בפועל . ואם יבא אדם מי שיזדמן
 ויגיע הכלי. או יזיזו כמקומו . יתן ריחו מן הכח אל הפועל. (עיין ב״ר ל״ט) כן שמי
 הקדוש ית׳ נחל נובע מקור הברכה והטוב . אבל אינו מריק אל העוה׳׳ז כלת• עי״ד
 התעוררות האדם. והוא בהזכירו את השם הקדוש למטה. יעשה סדי למעלה להניע
 האוצרות להריק ברכה אל העוה״ז. וזה כל פרי האדם בארצות החיים כי כל טוב אדוניו
 בידו הוא להתפלל ולברך ולהודות ובזה יכלכל את כל העולם די מחסורו. ולכן אס
. הוא ממעט הברכה ה נ י  מהסד מחתםלה ומן הברכית או שהוא נהנה מן העוהיז בלא נ
 בעולם . והוא כאלו נוזל להקב׳׳ה ולבנ״י. והמשל בזה. כי העני לוקח מזון בהקשה'
 ומשלם אה״כ . הוא סועל בהתשלופים ב׳ עגיגים טובים . א׳ כי אין הדבר גזול אצלו ]
 ב׳ בי עי״כ יאמינו ויקיף לו עוד . ואם לא ישלם יסעל ב׳ רעות. א׳ בי הדבר נשאר
ן  אצלו גזול . ב׳ כי לא •אבה להקיף עוד לא לו ולא לאחרים. כי יפחד וידאוג, כ

 אם איגו מברך הוא גוזל לדקב־ה כי לד׳ הארץ וכלואה. וזה לא שלם לי . גם גרז4
א ו ו ד  לכרי כי לא יאבה ית׳ להקיף עוד גם לאחרים . וחוטא אחד יאבד טובה הרבה . ו
 הטעם כמאמרם דל (סנהדרין ר) מצע ברך נאץ ד׳ הרי שנזל סאה המים כר ומכרך
 עליו אין זה מברך אלא מנאץ . אחר כי עיקר הברכה לצאת מידי נזילה . והיא הנזילה
' ע ר  תחת ידו . איכ מה פעל בברכתו . והוא דומה לאחד נכמרו רחמיו על העני שיש ק
' ך  במלבושיו. והלך ותפרו. אבל קרע בו קרע אחר היותר גדול מן הראשון. והחזיר 4
 ודאי משפטו לכעוס עליו מאד עלששהק מפנו כ״ב. ואולי זהו הטעם במאמר רכות. ״
 דל (נדרים סיא) משני מה ת׳׳ה אין מצוי״, לצאת מבניהם ת״ח ספני שלא ברכו בוזיד^
; י ' י ע  תהלה. ר״ל ואהר אשר לא שלמו כן העבר אינו כקיף להם לעתיד לבניהם ן
. ד ע א  בבאלרנו על ההגדה על מאמר כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר ט׳) ולכן הפליגו ו
U .הבר הוא לאיש משחית. הבר הוא לירבעם בן גבט שחטא והחטיא את ישראל 
 על ידו יסובב התמעטות השפע. ואס אין קמה אין תורה. והוא גוזל להקב״ה ול־ג״י"

 בי אין חפץ לבוראגו ית׳ כ״א בטובת ברוא• עולמו. ויותר ממה שגחנה המקבל בקבלתו
1 ד כ 0  יהנה המשפיע בנתינתו. והמונע השפע ומפסידה ואינו מגיח אל המקבל ליהנות מ

• iy ״  אז נקרא גוזל להקב״ה . כי לולא כן אין מציאות אל עגין גדלה אצל הקב״ה . כ
 יסלא ממנו רבד ודו . וכן המתפלל יתפלל רק בעבור טוב הכללי. וכבר אמת רכומיי•
י ג . & ד ה ת נ ע א נ ו ר ה ב ו ד ת : א ד ל י י י י7־יא צ י י ב ו ילל על ל  ז׳׳ל (בבבח קמא ל־ב א׳) המי

 וכן ספרו (ברכות ה׳ ב׳) ר׳ אליעזר הלש על לגבי׳ ר׳ יוחנן כר הזי׳ דקא בכי כי׳ .
 על דא ודאי קא בכית . ובכו תיווייהי. באור זה ע״ד אמרם זיל (בראשית רנה ש-*?
 ויעתר יצחק לד׳ לנוכח אשתו . יצחק היה מתפלל על אשתו. ואשתו היתד, מתפלל*.נ
f l .עליו. והמבודד. הנמשכת מזה בי המתפלל על חבימ והוא צריך לאותו דבר כו׳ 
\L בבוא ר׳ יוהנן לר׳ אליעזר נתן ר׳ אליעזר דעתו להתפלל על ר׳ יוחנן . ועי־ב יענהו 
ייני!- י ר״׳1 עלד 3 ת י ; א ב י ? א ד א י ד ר ^ ^ מ א ו ת א ז ז י ב ה ! נ ה ו ' י ר  יי׳?מו,מהלייי ו

 לא עלי . והפך ר׳ ׳והנן פניו להתפלל על ר׳ אליעזר . ובכו תיווייהו: 1
 איכות
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 פרק רביעי
) חסידים הראשונים היו שוהים שעה ,  איכות המתשלל כבר מבואר ברזיל (ברכוה למ״ל ב
ו בעבור ת ל פ ה ת י ה ת ש , א . (א) ל ם ו ק מ ל • ם ב  אחת וםתסללים כדי שיכוונו את ל
. כי ו ל ל וההרגל עושה את ש ל פ ת ה 'מוכרח הוא ל  הרגלו מנעוריו אשר בקיטו ממטתו
. כמר. שמית הקדושים יוצאים ו מ צ ע ת ותפלין ופותח שיו והפה דובר מ  הוא לובש טלו
א בכוונה . בפיו היא איטר ברוך אתה ד׳ . כטרבי־ לגיכח . ואין אלקים ל  טן הפה ש
ו הוא אומר מאמר (הסלים ט׳ז) שויתי ד׳ לגגדי תטיד . כמ״ש . ובשפתי ו י נ  לגגר עי

 הנביא
 שיורי המיות

 (א) יבגמרא(ברכו׳ ליל א׳)הקורא שמע שמע משתקין אומו.וסריך דלמ׳ מעיקרי לא כיון דעתי׳
 כר.אי מעיקרי לא כין דעתי׳ מסונן ליה במרזפתא דנפסא.מלת מעיקרא הכי נראה כמייתר.אמנס
. כמאמר רב נסמן לדרועגדיה(שס י״ג ן  לע כי מצאנו עיקר סיוב הכונה בקר״ש רק בפשוק ראשו

מעם י  בי) בפשיקא קעא צערן עפי לא תצערן : וכן במפלה (שם ליל) ובלבל שיכוון באבוח . ו
 נזה נרד מאמרם דל(במדרש אמור) תקעו בסולש שיפל . סדשי מעשיכם שפרי מעשיכם . באר
 זה . משל אמד סייב לסבירו סך גדול והזמין אותו לב״ד . ואסר כל הנוענות והתנצלות יצא
. אבל יקבל ממנו ו נ מ  סדין אשר המלוה לא יטש אותו שישלם לו כל החוב בבת אסת . כי כבד מ
 ימעט מעע . וזה מחריב לתת לו בכל 52וע כך וכך עד אשר ישל^ לו כל הסך . והנה במשך
. יש לו התנצלות. אולי שכח . ואולי ו ק  הימים אם יזדמן אשר בשמע א׳ לא יתן לו את ח
ע לאשון לא נתן כפי י ג . לא כן אם מיל מ ו  לא היה ניכלתו . ומחסלה היה מושב שיה״ ל
 אשל נתסייב . זה יורה על עוצם פשיעתו . כי בזדון לבו אינו משלם. כן^בל״ה אלם מתנצל
יפה אמרי חדל לכל הפחית סלשומעשיב׳  על חיבחיי ימבעיס על השנה החדשה שישלם מעעמעע.
 שפרו מעשיכ׳ כאשר השנה מתחדשת ומתהלת תהיו זריזים להראות כי אתם משלמים. ואם אח״כ
 יזדמן נדו העלמה ים להתנצל לא כן מיד בעת ההתחלה . כן אם באמצע ק׳׳ש ותפלה לא כוון
 דעתי׳ . יש לו התנצלות כי יצרי לבי התעו אותו להוליכו בתוסו והוא הלא הכין את לבבו
 והתחיל תפלתו בכוונמ הלב . ראוי לקיים בו מאמר (זבחים ס׳׳ח בי) כל שפסולו בקודש
. לכן אם מיד בההתחלה לא כיון ו  הקודש מקבלו . לא היה פסולו בקודש אין הקודש מקבל
 לעתיה ודאי לא הכין לבו כל מאומה . זה שאמרו אי מעיקרא לא כיון דעמי׳ מחינו ליה
 במרזפתא דנפסא . ובמדרש (איכה גי) קרוב ד׳ לכל קוראיו יכול לכל מלמול לומל״לכל אשל
 יקראוהו באמת. באור הדברים דע כי עיקר התפלה ויסודה אל דבר שהעולם נברא בעבורו.
 שלא נברא העולם כ׳׳א בעבור מתורה,שנקראת ראשית ובשביל כוי כן התפלה עיקרה היא
 שיתפלל האדם על שקידת התורה והעבודה . כמאמר (תהליס כ״ז) אמת שאלתי מאת ד׳ אותה
. בלתי כי לריבי התלאית ומקרי הזמן ואשר נתקיים בנו י י  אבקש שבתי בבית ד׳ כל ימי ח
ד. מוכרחים אנחנו לשוס כל בקשותינו ג  בעוהיל מאמר (דברים כ״ח) והיו חייך חלואים לך מנ
 על ההצלה מהם . וזהו מאמל (חהלים מיב) מה חשחוחחי נפשי ומהמי עלי הוחילי לאלקים
 כיי . יהחשיבה ע״ז אלקי עצי נפשי חשמיסמ . משל לאסל ילל מנכסיו והיה לו בח בוגלח בא
 אל קרובו העשיר לבקש מלפניו להשיאה אל איש. והוא אומל לו וכי אין לך כלי בית
 וחכשיעין הנשאר לך מבימ אביך מכור כל זאח ויהיה בידך במה להשיאה . והוא בוכה ואומר
 הלא כבר הנני לעבוד ולמשא למצוא לחם רעבוני ולנפשות ב׳׳ב . ועמה רק עליך ואליך נשאחי
. וזה עצמו מאמר מה חשחוססי נפשי כוי כלומר עור ידו נעוי׳ להושיע לך אס  אח נפשי
 חבקשנה כר . משיבה כנ׳י אלקי עלי נפשי השחומה. כי כבר נפשי הומ״ ומחאבלמ על החלאות
 אשל על גוף האלם . כי חהוס אל חהוס קולא כוי * ומה נכבל בזה מאמר חזקי׳ ע״ה (ישעי׳
ר ואמל לי והוא «נשה_אללה כל שנוחי על מל נפשי. משל מי שהיה אסול צבית מ  ל׳׳ה) מה א
 אסוליס . אס יחנלב אחל לפזל עליו להוציאו לחלוה . ולהעמילו על מעמל ולרך כל הארץ

 הלא יחשייב להידוח אל המוציא לשבחו ילהללו על עובו וחסדו . כש״כ אפ יזדמן לו אסל י
 שיוציאו ממאסל ויחן לו אלוהה חמיד על שלחנו כל הימים הלא עשה עמו טובה כפולה י

 ומכופלת . כי פלק מעליו עול ולאגח פלנסמו ומחייחו . וא׳׳כ יש לו מעחה יחלון על כל בני
ן שהם צריכים עכ׳יפ ללאוג ולהזיל אחל מידיהם ,־ וזה יסיהסיים בטוחים ושקטים כן י י ׳  ס

 הדבל
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 מביא ע*ה בתוכחתו (ישעיה כ״ט) כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק
. לקנא . וכבר בארו זיל מאטד(איוב ב׳) ויבוא נפ השטן בתיכש להתיצב על ד׳ י  מפנ
 קנאת שטו הנכבד שטזכיריפ אותו כלא כוונת הלב. ודל דל בפפר הזוהר (פנחס רליא
 אי) מאן הוא דלא יוקיר לשטא דקב״ה בו׳ טאן הוא דלא הייש כו׳ ולא שוי יקר לשמא
 דא ולזאת היו מתנהגיפ להיות שוהיפ שעה אחת קודפ התפלה לחשוב עפ לבו לפני
 מי יעמוד להתפלל . הלא לפני אדון העולמיפ . ויוצר הנפשות . הבוחן כליות ולב .
 וזוכר כל מעשי עולפ . מעשי איש ופקודתו ועלילות מצעדי נבר . אשר כמה פעמיפ
 הטרה את דברו. ואז יכנע לבבו הערל ואז יניענו טן הבושה והבליטה איך להתייצב
 לפני ד׳ ית׳. כטאפר (ירמיה ל״א) בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. (ב) ומה
 גם בחשבו עם נפשו השנחתו יתי על האדמ בסרט ועל כל המציאות בכלל להמשיך להם
 שסע קיומם רגע אחר רגע . כמאמר רבותינו דל (ב״ר י־ס) כל הגשמה תהלל יה. על

 כל
 שיורי המתת

 הדבר בחזק״ כי היה לו משפע מות . כמאמר (שם שם) כי מת אחה ולא מחיה. ואס׳׳כ מסל
 לו ד׳ ית׳ והעביר מעליו הגזירם הזאת. והיה די אם הי׳ יוצא מהגזירה ההשלעיית. והיי נשאל
 שוה לכל אדם םסייהם תלואים מנגד. כי לא ידע אדים את עתו. ויש לו לדאוג בכל יום .
 כמאמרם דל (שבת קנייג א׳) ישוב היום שמא ימלת למסר . ועכ׳׳ז סי« לו לשמוס כי יצא
 מן גזירת מוח אל החיים האפשריס . כש״כ עתה שהבטיח לו יח׳ חיי׳ בטוסים הסלטייס . כי
 אמר לו הנני יוסף על ימיך שמש עשרה שנה . ומי הוא הדומה לו בעילם שלא יצטרך לדאוג
 בעטר השייס . ואיכ נשאר לו כל זמנו בשלמות לתתו קודש לד׳ לבקש על התורה ועל
 העבודה . כי אין לו לדאוג עוד על עניני הגוף ויוכל לייסד זמנו רק על עניני הנפש . וזהו
 מה אמר . ר״ל גס מה אשר היימי צריך לדבר ולדאוג על מיים האפשריים אם היה פוטר
 אותי רק ממיתה המלטיית לבד . הוא בעצמו אמר לי. והודיע אותי כי לא זאמ לבד שיצאסי
 מגזירה השלטיית עוד אמר לי כי יפטור אותי גם מן האפשריית . וזהו ואמר לי והוא עשה
 הודיע אותי את אשר עשה במשדו . וא׳׳כ אדדה כל.שטתי על מר נפשי. כי אין לי לדאוג
 מעמה על עניני הגוף רק על מר נפשי. ותפל© כזאת היא חביבה למעלה . כי הוא מתפלל על

 דגר אמת וענוה צדק ומישרים • וזהו יכול לכל נדל לכל אשר יקראוהו באמת :
 (3) הוא שאמר המשורר הססיד ע״ס (תהליס קיל) ממעמקים קראמיך ד׳ כוי באור
 זה בהקדים מאמר רבותינו ז״ל(סגיגה ד׳ א׳) רב הונא כי מטי להאי קרא בכי . יראה יראה
 עבד מרבו מצפה לראותו יסרמק ממנו . דכתיב כי תבואו לראות פני מי בקש זאת כו׳. משל
 לעני שהיסה פרנסתו מאת עשיר ונדיב פעם גנב מאת העשיר איזה מלבוש ויכעס עליו העשיר
 ויסתר פניו ממנו שלא יתראה לפניו מפני הבושה כי כשתה כלימה פניו פעם לחצו הדסק וידע
 אשר העשיר מטייל בכל יום נדרך פלוני . והלך ועשה לו שם מערה קטנה ונכנס שמה .
 וכאשר הרגיש כי העשיר עובר עליה . זעק בקול מר הושיעה אדוני. תמול נא . ויאמר אליו
 מי אחה בוא אלי והתייצב כה ואטיב עמך . ענה ואמר לא אוכל להתראות לפניך מבושת פני
 ויבקשהו העשיר כמה פעמים ולא קבל ממנו. לאמר בושתי וגם נכלמתי מפניך כי אנכי הוא אשר
 גנבתי בגד פלוני ממך . ועוד עתה אני לגוש בו . ואיככה אוכל עתה להמראומ לפניך. וזהו
 ממעמקים קראתיך ד׳ . כי הנני מכניס עצמי במסתרים ובמעמקים שלא תביט בפנינו. כי
 אנסנו מלוכלכים בעונות. לכן נשכבה בבשתנו ותכסנו כלימחנו מלהתייצב נגד פניך . רק ד׳
 שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תסנוני, והטעם כי אם עונות תשמר יה ד׳ מי יעמוד
 כי מכף רגל ועד ראש אין בנו מתום ובאמת תשוקת ית׳ גדולה מאד לשמוס אמנו באור פנינו.
 כמאמר (שיר ב׳) הראיני את מראיך השמיעני אמ קולך ט׳ . ובעוה׳׳ר הננו כמסתיר פנים
 ממנו. זה שאמרו דל ר׳ הונא כי מטי להאי קרא בכי יראה יראה . עבד שרבו מצפה
 לדאוסו יחרסק ממנו . דכהיב כי תבואו לראות פני כו׳. ואוי לאותה בושה וכלימה אם האצ
 5א אל בנו להשחעשע אומו ולשוש בסברמו ולשמוע קול דברו . והבן ההוא מכסהו כלימחו
 מלהתייצב לפני אביו בבגדים צואים . וזהו שאמרו (ברכות ליא) מיום שחרב בית המקדש
 נפסקה שומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים . והוא ע׳יד שכתבנו במ״א נבאור מאמר אל

 פפן אל מנסמם (אב׳יי ש׳ ב׳ עיש וימגשמו הדברים):



 שער פרק ד ה וזתפלה קז
ה. וכן רמזו דל בספר הזוהר (נלאשית ל׳׳ה ב׳) במאמר  בל נשימה ונשימה תהלל י
 (ףעיה מ״ב) כה אמר האל יד• בורא השמיט ונוטיהם רוקע הארץ וצאצאיה נותן נשטה
 לעם עליה כר . לא אמי ברא השמים רקע הארץ נתן נשמה. רק בורא . רוקע . נותן
 נשמה . בכל־שעתא ושעתא בכלרגעא ורגעא. ויחשוב עם נפשו כמה םעסים המרד,
 את סני אדוניו והקביה לא עזב חסדו ממנו וגם בעת ההיא השפיע לו הקביה חיים .
 ובכח ההוא אשר תמחי״ חיים נותן בו הוא עושה דברים להכעיסו. הה על העלבון הזה
 הסר. כבר התמרמר עליו החסיד ע״ה במאמר (חהלים ירד) ראית כי אתה עמל וכעס תביט.
 ועוד זאת . לתת בידיך. כי בידיך אתה נותן לו הכח והמשכת החיים גם בעת עשותו
 עמל וכעס . ואיככה ישא עיניו ואיכבה יפתח פיו להתפלל ולבקש עור דבר מאת פני
 הוד כבודו. יזכור נא שפלותוופהיתותו שנאמר בו(איוב נרו) אף כי נתעב ונאלח איש
 שותה כמים עולה . אשר על זאת התנהגו החכמים הראשונים לעמוד להתפלל מתוך
 התשובה . לשוב תחלה אל ד ולהתאונן על חטאיו. כמאמר (מלכים א׳ ס׳) ושבו אליך
 כוי. ואה״כ והתפללו והתחננו אליך . כי אחר התשובה וההכנעה יתרצה לפני אדוניו .
 כמאמר (תהלים כ״א) זבחי אלקיס רוח נשברה. — ומה יקרו בזה דברי רבותינו דל
 (בלכוס כ״ע 3׳) אפילו בשעה שאתה מתטלא עליהם עברה באשה עוברה יהיה כל צרכיהם
 לסניך. באור זה לפי מה שהמשילו הדל על האשה הכורעת לילד(שבח ל״3 א׳) נפל
 תורא חדד סכינא. וכונת מליצתם ז״ל ע״ד תינוק המתחטא לפני אביו. ואין החטאים
 גדולים כיב עד שיתעורר על ידיהם לקחת שבט מוסר לייסר אותו. ובהזדמן אדדכ כי
 יעשה עוד חטאה גדולה המעוררת אותו לעשות בו שפטים. אז את כל חטאיו יזכור
 לסגיו. ויבוא עמו במשפט על כלס . כןהאשהאשר בעת לדתה היא גדוגיתבטבאובים.
 אז היא גשסטת על הבל . גם על מה שלא היה מעורר דין עליה בפני עצמו . הגה
 עתה מגלגלין עליה את הכל . וזהו אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה , היינו
 בי נתמלאה הסאה במרד גדול אשר על ירו תתעורר לדון איתס על הכל גם על החטאי׳

 הקודמים. באשה עוברה. שהיא גדוגית על הכל. עכיז יהיה כל צרכיהם לפגיך .

 פייק חמישי
 רבותינו דל אמרו ופסחים נ׳ אי) לאכעוה׳זעוה״ב בעוהיז אגי גבתב בירד ו.״י וגקרא
 באייר אבל בעוה׳ב גבתב בירד ה״י וגקרא בירד ה׳׳י. וטעם הדברים דע כי
 להקב״ה ב׳ הנהגות שהוא מנהיג בהם את העולם . אחת כי הוא מייסר הצדיקים ומראה
 להפ פגים של זעם . והוא להם אות לטובה ואהבה גדולה . כאמרם דל (שנת למ״ל3י)
 טוב כעפ משחוק טוב כעפ שכועפ הקב״ה על רצדיקיפ בעוה׳׳ז משחוק שהוא משחק
 עם הרשעים בעוה׳ז . רש הנהגה ע״ד מאמר החסיר ע״ה (תהלים קכ׳ה) הטיבה ד׳
 לטובים ולישרים בלבותם. וההבדל ביניהם כי ע׳ד האי יש פירוד בין הדבקים . היינו
 האהבה היא עם יםורים . והשנאה עם התענוגים. ושלמה המלך עיר, לא כן אמר (סיר
 זי) מה יסית ומה געמת אהבה בתעגוגים. דיל שתהיה האהבה עם התעגוגים והשנאה
 עם היסורין . ואלו הב׳ מדות משתמשות בבי זמגים חלוקים. כי בזמן שהיה בית
 הטקדש קיים . יש אהבה בתענוגים. ובחורבגו דיו לעבד שיהיה כרבו(ברכות ניח) ומעתה
 כסי הגהגתו ית׳ כך הוא גקרא. כי בעוה״ז שהצדיקים מתייסרים ביםורים גם כי תוכם
 רצוף אהבה . אבן היא רק אהבה מסותרת . כמאמר (ישעיה מ׳׳ה) אכן אתה אל מסתתר .
 ולעיגיס נראה רק שנאה ובעם חיו . לכן הוא גקרא לעין ע״ש מדה׳׳ד. הוא שם של
 אדנ״י. כי בו גראה ממעשיו לעין. וגכתב ביו״ד היי כי האמת כן הוא כי הוא רחמים
 ואהבה. אבל לעתיד במהרה שתהיה האהבה בתעגוגים. אז יהיה קריאתו ככתיבתו. כמאמר
 (ישעיה מי) גחמו גחמו עמי כר כל גי יגשא כר וגגלה כבוד ד• . שיהיה כבודו באתגלי׳.
 וראו כל בשר יחדיו כי פי די דבר . כי האהבה והחסד יהיה גראה לעיגי כלם. (א) לכן

ה פ  שיורי המרות י
 (א) ומה עובה השמועה אשל שמעחי מפי ילילי הלב מרה נסופ נ״י מהולאלנא כי \
 זה הרצין במאמל לבוחינו דל (העניה ל״א) עחיל הקב״ס לעשות מסול ללליקיס והוא יושב יי

 ביניהם



 שער פיק ח ו ר״חפלה
 יפה אמרו לא כהעוה״ז עוה״ב . לבאר כי הדבר תלוי בעיהיז . נם׳ םנהב העולם עתה .
 ולא בהקביה . כי הוא יתי אהבתו וחמלתו עלינו בכל היםיפ ובכל חלופי הזמנים. רק
 לעיניפ נראה עתה הנהגה מדה׳׳ד. לכן נקרא בא״ד . ואולי זה שרמזו רבותינו דל

 בפפר הזוהר (פנסש ר״ל א׳) ודל אבל בעוה״ב נכתב ביו״ד ונקרא בירד למיהוי רחמי
 מכל סטרא . —־ ואחר הדברים והאמת האלה יתבאר ענץ מאמרם ז״ל (גרנות סיג א׳)
 מנין שאין עונין אמן. במקדש . שנאמר קומו ברכו את ד׳ אלקיכם מן העולם ועד
 העולם כר . ובאור ההוכחה הזאת עיר שאמרנו בהנהגת העוה״ז . אשר ע״ז יורה מאמר
. אל מלך גאמן. כי רחמיו גאמגים . נם כי העינים רואות רק חמה וכעס. וכבר  אמן
 ביאר הנביא ע׳׳ה כי בזמן החורבן הברכות מעורבות בקללות . כמאמר (חגי אי) זרעתם
 הרבה והבא מעט . אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכ־ה לכוש ואין לחום לו ט׳
 והבאתם הבית ונפחתי בו כר. אבל הברכות שהן קצובות מבהמ״ק . הם שלמות .
 אין ב&גורם רע כל מאופה. וזה נרמז במאסר קומו ברכו את ד׳ אלקיכם מן העולם ועד
 עולם . רמזו בזה אל מה שדרשו במקו׳ אחר בספר הזוהר (כראשית קנ״ם ב׳) דא
 באתכסיא ודא כאתגליא. ובבהמ״ק היה ענין ההגהגה באתגליא . כי עשרה גסים געשו
 לאבותיגו בבהמ׳ק בכל יום ולכן לא היה הצורך לעגות אמן. כי באין ספק תהיה הברכה
.  רק לברכה בכל חלקי השלמות. לא כן חוץ למקדש מחריבים אנחנו לעגות אמן
 להורות שהוא אל מלך נאמן. ולבקש ולהתחנן בזה שתהיה הברכה לברכה ולא יתערב
 כה שום קללה . כמאמר (משלי יו״ל) ברכת ד׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה . ר״ל
 שלא יהיה נמשך ממנה אח־׳כ דרך עוצב. ומן הטעם הזה עצמו חייבו אותנו ז׳׳ל
 (ברכות ס׳ גי) לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה. דק הברכות הן חלוקות . על
 הטובה אנחנו מברכים הטוב והמטיב . ועל הרעה דיין האמת. יען כי אצלו יתי הטוב
 והרע גם שניהם מצד האהבה והחסד. ואם אצלנו הס נבדלים והלוקים . זה למתוק וזה
 למר. אצל הקביה דרך אחד וכווגה אחת להם. לכן אגחגו מברכים ברכות חלוקות
 ומיוחדות על הטובה מעין הטובה ועל הרעה מעין הרעה כמו שהם מחולקים אצליגו כסי
 הנראה כן ברכותיהם חלוקות כסי הנשמע . אבל בלב אשר מחשבת הלב לא גראית כ׳׳א
 לד לבדו ראוי להראות לשניהם סנים אחד. ולקבלם כשמחה. כמו שאצלו יתי שניהם
 מצד החסד . ואולי זה באור מאמר (תהלים ק־א) חפד ומשפט אשירה כוי. ר׳׳ל בעת
 עשותך עמי דין אשר ממך הוא הסד ואצלי הוא משפט. ואמר חפד ומשפט ושניהם
 על נושא אהד. לך ד׳ אזמרה על כוונתך הטובה ועל גודל חסדך ליישר אותי להטיב

 לי באחריתי .

 פיק שטי
 חכמים הגידו כמו אשר בהקריב תשורה לסגי שר וגניד יש לראות שתהיה התשורה
 ראויה להתכבד. ושתהיה מעוטרת בתוך כלים יקרים וחשובים . כן בגשת
 האדפ אל הקודש להקריב מנחה תפלה והודאה לטלך עולמים ית״ש . ראוי לו לראות
 שישתלסו בידו הב׳ תנאים הנזכרים. א׳ שתהיה התפלה בכוונת הלב ובהכנעת רוח. ב׳
 לעיין ולבדוק בעצמו אפ תבוא מנחתו בכלי טהור בית ד׳. אפ שטר את פיו ולשונו
 לבלי יתנאלו חייו בדברים המתועבים . כי כבר דרשו חכמינו דל (שבת כ״ג א׳ ב׳מ קייל
 ב׳) ולא יראה בך ערות דבר ערות דבור. ודהעיה אטד(תהליפ ייז) האזינה תפלתי בלא

 שפתי
 שיורי המדות

 ביניהם בגן עלן וכל אסל מראה עליו באצבעו שנאמר (ישעיה כיה) ואמר ביום ההוא הנה
 אלקינו זה קרנו לו ויושיענו כר. ריל כל אסל יורה באצבע כמולה באצבע על העוב הנגלה
 כ׳ עין בעין יראה את הנווב הגמור , כי יהברר לו אשר כל מה שעבר עליו בזמן העבר כמה
 טוב וסשל ל׳ גבר עליו. אך עיניו לא ראו ולבבו לא הבין . אבל אז יורה באצבע על כצ
 פרטי המקרים כי היו טובים ורסמים גלולים . וזהו ואמל ביום ההוא הנה אלקינו זה אשל
 קויכי לי ויושיענו הלא זה ל׳ . היא היה רסמיס ״ ולכן נגילה ונשמסה בישועתו. שמסס

 שמעולם. למסלע , והבן. —



 שער מרק ו התפלה הח
 שפתי מרמה . ופה גם אפ עור בא בפה דובר גבלה ולשון הרע . וכמה הפליגו זיל
 באחריות הדבור עד שאמרו (אבות אי) ולא מצאתיאלגוף טוב משתיקה (עיי׳ אבוח לד׳נ
. וגאמר (הסלים" ק״ב) מה יתן לך ומה ן  כ״כ) וגאמר (מסלי י״מ) מות וחיים ביד לשו
 יוסיף לך לשון רמיה כוי . וגאמר (קהלה הי) אל תתן את סיך לחטיא את בשרך ואל
 תאמר לסגי המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלקים על קולך (3) ורהע׳׳ה אמר

 מי
 שיורי המרות

 (ב) ובמדרש (ויקרא רבה נףז) רבנן פחרין קלי׳ כמרים. אל החן אח פיך לסכויא
 אח בשרך . אל החן רשוח לאחמ מאבריך נחמיא אח כל אבריך . ואל מאמר לפני המלאך
 זה משה הה׳׳ל ויםלמ מלאך ויוציאנו ממצרים. כי כגגה היא . אשר גואלנו ואשר חפאנו .
 למה יקצוף האלקיס על קולך . על אוחו הקול שנאמר ויחר אף ד׳ בם וילך . באור זה. לע
 כי לה״ל יזלמן על ב׳ פנים. פעם יזלמן שילבר לה״ר על הפחות ממנו במעלה. אשר אפשר
 שיהיה בו פסימומ ומשכונות אבל עכ״ז זה הדבר שהוא אומר עליו הוא שקל . א״כ עשה עמו
 לעה כי הזיל ללבל עליו שקר . ופעם יזלמן כי ילבר נבלה על מי שהוא גלול ממנו הכבה .
 והוא מוסזק לצליק ממיס. א״כ גם בטרם תנקר ובפרס חבסון הלבד אשר אמר אם הוא אממ
 או שקר . פכ״ז עשה נבלה מל שהרהיב נפשו ומלא את לבבו לפמומ פיו ולהוציא לבה על איש
 מעולם כזה. וההבלל בין ב׳ הסוגים האלה . כי בהאי אשר כל מפעל הרע הוא מה אשר ליבר
 עליו שקר . יכול המלבר להתנצל לאמר טעיהי ושגיחי. השבתי שהוא אמת . לא כן ענין
 הבי אשר הרעה היא איך מלאו לבו לחשוב עליו ענין דופי. כש״כ אם שקר העליל עליו.
 אז אין בידו להתנצל לאמר טעיתי . כי עכ״ז איך מלאו לבו לפחוח פיו עליו. זה שהציע
 ימי ואמר (במדבר י״ב) לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא כוי ומלוע לא ילאתם לדבכ
 בעבדי במשה. לאמר כי מממלה בעלילה באתם עליו. וכי מאמרו לא ידענו. עכ׳ז איך לא
 יראמם לדבר בעבדי במשה • וזהו ואל מאמר לפני המלאך כי שגגה היא. כי טעיתי בהענין.
 ואני השבתי כי האמת אמי. מכ״ז למה יקצוף האלקים על קולך. על הקול אשר הוצאת
 מפיך. ומה איכפח לך בזה אם אממ או שקר . אשר אשר הקביה הזהיר על כל הפנים .
 והמאמל מבואר מאד למבין . — אמנם במקום אחר ביארו הזיל ענין זה בימר באור . והוסיפו
 שכמה וטוב אל הדברים הנזכרים לפנינו. והוא (?ראשיה רבה ע״ט) בשוט לשון הסבא . אמר
 ר׳ אשא קשה לשין הרע שמי שבראו עשה לו מקום שיטמן בחוכו. והדברים החומים וחמומי׳.
 אבל יתבארו היטב בהזכיר מאמר (שמואל ב׳ ייט) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך כוי
 ויאמר לו המלך למה לא הלכה עמי מפיבוםת . ויאמר אדוני המלך עבדי כימני כי אמר עבדך
 אמבשה לי הסמור וארכב עליה כוי וירגל בעבדך אל אדוני המלך ואדוני המלך כמלאך סאללךם
 כוי • דע כי ההצלה מן המלבין אחר אשר הלשין יהיה על אמד מבי פגים. אסה3הביא ראיה
 טל הנלשן לזכותו ולנקוח אוחו מן הדבש ולגרר כי לא עשה את הרע אשר אמר מלייהמלשין.
 ואם בהביא ראיה לפסול אמ המלשין עד שלא יהיה ראוי להאמין את דבריו אשר דבר ואשר
 ידבר . ומעחה הנה אחר אמר כבר החמיר הקב״ה בעון לה״ר כמעט יומר מחומר עון השקר .
 א״כ הוא מזוייף ממונו. כי אין עוד מן הצורך להביא ראיה עליו לפסול אוחו מלהאמין בו.
 כי אין לך עוד ראיה גדולה מזאח . לאמר הלא עברה על עין לה׳׳ר. כש׳׳כ שאינך נאמן שלא
 לשקר • זה אשר הציע מפיבושח בן שאול לפני דהע״ה . על שאלהו למה לא הלכח עמי
 מפיבושת. השיב ואמר עבדי רימני כי אמר עבדך אחבשה לי החמור וארכב עליה כוי • ועשה
 במכממו לפסול אמ המרגל עליו. לאמר וירגל בעבדך אל אדוני המלך. לאמר הלא ודאי אינו
 ראוי להאמין בו ובדבריו. אסר כי עבר על כגון לה״ר : וירגל בעבדך כוי. כש״כ שאינו
 נאמן שלא לשקר. וזה מאמר המדרש בשוט לשון מסבא. והיה קשה להם זיל מדוע לא אמר
 משוט לשון מסבא. לכן יפה ביארו ואמרו קשה לשון הרע שמי שבראו ודיבר בפיו והמציא
 עשה לעצמו מקום שיטמן בהונו. כי מגודל העוןשל לה״רומומר הסטאאשר עבר. כבר יוכל
 להטמן בתוכו . שלא יעשו דבריו רושם באזני הזולת . ותוכל להטמן ולהשמר ממנו להנצל
 מלשונו שלא יאמינו לו ולא ישמעו לקולו . אשר כי הגדיל לעשומ לעבור על לס״ר כש״כ כי
 יקל אה לשוני לדבר שקר על חבירו ״ ולא חצטרך עוד לבקש ראיוח על המלשין לפסול אותי

 מלהאמין בו. כי מני׳ ובי׳ חסחייפ להצדיק צדיק ולהרשיע רשע .



 שער פרק י > וזחפלה
. וחכמיגו דל הפליגו הרבה ׳  (תהליפ ליל) טי האיש החפץ חייפ בו׳ נצור לשונך פרע כו
 בעון לשון הרע עד כי אמרו(עירובין ט״ו) המספר לשון הרע באלו כסר בעיקר. ובמדרש
 (ויקרא רבה נרז) בל האומר לשון הרע עובר על חמשה חומשי תורה. עיכ נבאר בקצרה
 את אשר תשיג ילינו מחומר הענין הזה. ותחלה נבאר ההבדל אשי בין הלשון

 לשארי האברים .

 m פרק שביעי

 ההבדל אשר בין הלשון לשאר האברים. כי כל האברים שבחם וקלקולם תקונס והפסדם
 אינם ידועים. יש אשר הזריזות בהם משובח. רש אשד העצלות בהם משובח.
 ורובם הזריזות בהם משוכה. אבל הלשון לעולם בו הקצור משובה. גס בדרכי הלמוד הזכירו
 חדל (חולין סיב) לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה. ומכש״כ לעניגי הגופות •
 כמאמר (אבות א׳) כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ב׳ כי
 כל האברים יגעיס עם רובי תנועתם . ויערב להם מנוחתם . אבל הלשון תגועתו קלה •
 ומרדף אמרים ויערב לו אם על לשונו מלה. ג׳ כי יש באדם שבעה קגי מגויה.
 העינים. האזגים . החוטם. הידים והרגלים . הלשון וברית המעור . ואם תתבונן בהם
 תראה אשר ג׳ הם ברשותו האדם . והם העיניס יהירים והרגלים , כי לא ינועו ולא
 יתעוררו כ״א ברשות האדם . ושלשה איגס ברשותו. והם החוטם והאוזן והברית .
 והאמצעי ביניהם הדבור . (עי׳ ילקוט על מאמר ויחרד יצחק חרדה כר) כי אם יהיה האדם
 בולפ פיו לבלי יפתח אותו גם על ההכרח. אז יהיה מסור בידו. אבלאםיתירהו וישלח
. אז בהתחילו לבטא בשסתיפ כמעט איגו ברשותו במאמר (משלי יי) ברב  אותו חפשי
 דבדיפ לא יחדל פשע . אשר ע״ז קבעו לנו חז׳ל לבקש רחמים ע״ז אלקי נצור לשוגי
 מרע ושפתי מדבר מרמה. ולכן הפליגו הנביאים הקדושים להזהיר בשמירת הלשון
 ב״כ אפ מצד מעלתו וחשיבותו. ב׳ מצד קלקלתו והפסדו. ג׳ מצד מהירתו וקלותו.
 וגבאר דבר דבר על אפגיו . מעלת הלשון וחשיבותו בי זה מיתר האדם פן הבהמה
 בהאברים החיצוניים הנראים . והשכל מותר האדם מן הבהמה בהאברים הםגיפיים.
 וכמו אשר השכל לא נעטר האדם בו כ״א להכיר את בוראו ולהשכיל באמתתו ולהתחייב
 לעבודתו. לאהבה וליראה אותו ולבטוח בשם קדשיי. כן הלשון מובחר האברים ־
 כלי שרת לשרת בו בקודש . להודות ולהלל לשבח ולרגן על אשר הגדיל חסדו עלינו
 וקרבגו לעבודתו. כמאמר (חהליס ס״ה) אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך כוי . יחדל
 הפליגו ואמרו (יבמות סיד אי) הקב״ה מתאיה לתפלתן של צדיקים. ואם כל דרכי
 עבודתנו בתורה ותפלה והודאה אינם נשלמים בלתי ע״י האבר הנכבד ההוא . ע״י
 הלשון המדברת . הלא גם מבלעדי אזהרת הכתובים היה מן הראוי אלינו ע״ס השגתנו
 והכרעת הבחנתנו שלא להללו ושלא למעול בו סעל. לעבוד בו עבודת גברים. כפשםט
 הכלי שנשתמש בו קודש לא ישתמש בו חול . ומן הראר לנהוג בו מאמר(שמות למ״ד)
 במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך בו׳. וכבר העירו אותנו חכמינו הקדושים ז״ל
 על העני: הזה ואמרו (יומא י״ט 3׳) השה שיחה נטלה עובר בעשה. שנאמר ודברת
 בם ולא בדברים בטלים . ויותר היה מן הראוי לחייב עשה על השתיקה. מטעם כי עבר
 על עשה ודברת בם. מה לי אם דיבר דברים בטלים או לא דיבר כל מאומה. הלא
 אם הוא שיתק נ״ב הוא מבטל עשה של ודברת בם . וחכמינו דל לא בן ידמו כי אפ
 לחייב עשה על הדבור מטעם ידבית בם. אין זאת כ׳א מטעם הנזכר. אחר כי אתה
 צריך את הכלי הנכבד הזה לדבר בם איככה תדבר בו דברים בטלים י כי מעתה בבי

 הוא כל* שנשתמש בו קודש בי׳.
 השנית מצד קלקלתו והפסדו. כ׳ הלא נפשך יודעת מאד בעניני עיה״ז מה שנוהגים
 בני אדם בכלים יקריפ דקים כמו אזמל דק וחריף או חרב טיוטה ותער הגלבים
 אם לא ישמור אותו האדם ויצניעס למלאכתו. ולא ימנע איתם מעשית בהם דברים
 זרים משבירת עצמות ואבנים וכדומה . הלא לא יצלחו עוד למלאכתם המיוחדת להם•
 כי ע״כ יש בהם דין'מוקצה מהמת חסרון כיס. ואם בדברי עולם הזה כך תחוס נפשך
 לחמול על כליך תליך וקשתך. כשיכ איך לא תהום על יקר הדבור אשר חננך בוראך


