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 שלשת אלו אלפים שלשת וידבר as*l אנמר.( אמר וכן חכמיםמדרשי
 תורה. חומשי המשה מתוך שיצאו השירים ושיר קהלת משליאלופים
 שנא' כענין למוד שהוא אלף ומצינו בו להנות לישראל שאלפוואלף
 של שמו ושינה הקב"הס זה מנן של אלוף והוא bysp תלוי המנןאלף
 קהלת לקרותו שמו ששינה וכשם דוד בן קהלת דברי דאם' בספרשלמה
 וכל זה את זה שסותריו ומהז סחוטים דבריו כל כך מדרש בוד"צ

 שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רל( אם' למכין נשחים כלםסדר,ניוא
 ומפני זה את זה סותרין שדבריו ספני קהלת ספר לגנוז בקשו דרבטשמיה
 דברי תהילתן תורה דברי וסופן תורה דברי שתהילתן מפני ננזוהו לאטה
 6 השמש. תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה דכתי' היא פאיתורה

 יש השמש מן למעלה לי( ראין הוא השמש תחת ינאי ר' דביהשטרי
 רברי וסופן דרכו( ראשית קנני י'י שנ' לעולם קדומה שהיא תורה זולוי
 היו ומה ונו' יראם אלהים את נשמע הכל דבר סוף דכתי' היא מאיתורה
 את אני ושבחתי וכתי'7( משחוקם כעס פוב כנון זה את זה סותריןדבריו

 בהם. וכיסא 1השמחה

א.
 בדברי קינפורין מוצא שאתה מקום כל דוד. בן קהלת רברי4(
 אשר הדברים אלה אום' הוא רבי' בסשה דבור8(. לשון פותחיןהנביאים
 יי עם הייהם ממרים קיגטורין. וסופו ותהילתו1 ישראל כל אל סשהדאר
 בעמום הקשה.ש ערפך ואת מריך את ידעתי אנני כי 1 אתנם דעתימעם
 דכתי' קנטרין דברי מתקוע.ע בנוקדים היה אשר עמוס דברי אוס'הא
 ויבש הרועים נאות ואכלו קולו. יתן ומירושלם ישאג מציון "ייאמר
 אשיבט. לא ארבעה ועל ישהאל פשעי  שלשה על ואום' הכרטל."ראש
 דלים העושקים שמרון בהר אשר הבשן פרות הוה הדבר את שמעוהצם'

 עליכם טשא אנכי אשר הוה הדבר את שמעו ואומ' אביונים.עוהרוצצות
 ורבר חלקיהוש בן ירמיהו דברי אום' הוא בירמיהו "צראל.4 ביתקינה
 ראה דאומ' בפיך. דברי נתתי הנה אלי י-י ויאמר שנ' קינפוריןדברי

 הנה ואשם' ולנוצץ.8 לנתוש הממלגות ועל הנוים על הזה היוםהפקדתיך
 קהלת דברי נאמר ונאן וטי ברזל( ולעמוד מבצר לעיר הזה היוםנתתז

stetsהקב.ח far hat 4 .1שז ע .8 .לי )5 0%61 ,4 .4 )6 לר 
 .השם )Ygl. 8 .ע )6 .עPrv. 0 8. " 20 ,8 .22 )ש .061צ;18,,12
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 ודורש קפלות מקהילי( שהיה קהלת עולם. רבלי על קעפורין דבריושהיו
 משלים תקן וחיקר דגתן העם את דעת לסד ועוד אומי הדא וכןברבים
 נן חכם סלך בן מלך לו נאה ואביו לאביו נאה הוא דוד. בןהרבה.8
 להתלות אנות זכות לו שתהא לאדם לו פוב אמת צדיק. בן צדיקחנם
 האוור צוהרי אבותיו. זכיות מכל לו פוב עצטו זכות לו ש"צ מי אבלבהם
 חנלים נטה צרז הא גידע נתחתכו5 אם משליי( אחד בנידנתלה

 החש ומן חורה סקום נבחשה מקום שכינה מקום בירושלם מלך בו.להתלות
 ונתי' היפים4 גל שם ולבי עיני והע b1W' אוא*ה0 כי אשב פהאומ'
 6סירהשלעי1(. י* ודבר הורה תצא סציטכי

 עולם. וצל דגולו על קהלת שיבר קהלת. אטר הבלים הבלג)ב(
 אדם בני ובונים זה אחר זה כסנדגם עהנין והדורות וכלה פףשהכל
 והזכיר ינע. להבל כי הלא עומד והבנין טחים והבתים נדולשבנעים
 שיצה הרי הבלים הבל שלשה הרי הבלים הבל הבלים שבעה זהבפסוק
 בראשית טעימה וכפד השבוע שי שבעת כננד שבעדי'( הרי הבלהכל

 נמלות כעתון שמים גי שנא' להיכלות כולם עתידים והם בהםשנבראו
 בך אלה אם החטה.1 ובחצה הלבנה וחפרה האוט' תנלה.ש כבנדוהארן
 כשה% בהן. סחנדל שהאדם וסלמות שבעד, כננד ס'א הברושים.  אוארכיש
 שנט י' בן ומיכן. סיכן קופץ שנים ב' בן בעריבה18(. כפות החש שנהק

 חזק. יצרו אשה אחר רודף כ' בן דאגה. בלא הצומח בחוצותמשוטפ
 העול: עליו כבד בנים לו הע ביתו. ומזונות טענותיו אחר רודף אשהנשא
 השוס' הפסוק חלק ולמה ז' כאן הרי עולמם עליו כבד כחו 2 תששהזקין
 סלסד6 שהיה מלמד באחרונה והשבחני בשניה הצלשה בראשותשלשה
 ומדרקצחע חכמות עליהם סחד,צ היה ועוד העולם הבל ענין עללישראל
 ,ם זה הבל. פנל הנלים הכל קהלת אס' הנלים הבל חשט' חלקםלפיכ'
 והש חפף מן יצאה שהיא בשעה הקדירה להבל דומה שהנשמההמיתה
 הבל. הכל באחרונה אסר לכך אדם שלסופו

 כנה תאיי( במקום יציין חצרון. מה כלום' לאדם. יתרון טה)ג(
 נBibeltext: 9. 1% EeeL 8 .יד )rar 6 נתהתט !6נחבט
8.2, Jes. 6( 8. 9, 8. 1 4( 14. 182, ?0 ש( ?. vgL ; lesen 54 
'%]Lbkaraang die Yers neaen 16י י0ז פ646נ hier 50 ש ? *1א 
 מם( ,)פסוק far bfiher man Bezeiehanng welche פסיקתא ,was 188י5
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 בכל לאדם. "צ שבח מה האמ' לפראק" אותם פוהר ואין 8 יברפשר
 הראשון אדם שם על העולם6'( :ל כ-" לאדם ט"מ. במקום ס"תעמלו.
 שפתח חכמים שאמרו נהו עטלו פנל האדלה. אל ושב האדמה מןשבא
 אבל השמש תחת שהוא לפי יתיון לו אין עמלו בכל ואם' השרהבדברי
 שנאמר והנאה יתרון בו "צ השמש קודם שהוא דבר בדברההשמל

 6 תשיחך. היא והקבצות עליך תשמיר בשכבך ופי אותך תמרתבדוזהלכך

 והקביה מוכים ומעשים מצות שמסנלין לבריות הנאה יש לוי אמירוכן
 לפי בנבורתו4 השמש כצאת הזוהביו שנא' חמה כנלנל מניהםמאיר
 צדיקים וטהם בשלוה עולמם את ואוכלים רשעים מהם אדם בנישראינו
 במה שעומלין עמל על דכא לעולם הנאה שיש ידעני1( בצער ימיהםתל
 תליא בוכותא לאו  וכהוני  חיי בניי( דל  אמרו וכן טשטש. קודםשדיה
 השמים תחת אמר ולא השמש תחת אמר ולמה בטזלא.6 אלאמלתא
 ומתגלגל בטערב ובא המזרח טן יוצא והחש שבטאורות נדול שהשטשלפי
 ההש וכן דור אחר דור והולך מתנלנל הוה דילולם כך העליק.בנלנל
 %א הרקיע בועך סתנלנל שהשמש כדרך בא ודור הולך דור *דציואוסר
 1 )יתעבו(. הצכב הקא יחהצ  זה ד"א הפקידותצנה

 בכל לאדם יתרון מה למעלה שאטר לפי בא. יור  דגולך  יוד)ד(
 גורת והוא ברקיע סחנלנל שהלוטש כשם השמש תחת אויעסלעטלו
 כך למקומו וחתר בטערב הצוקעבפרח

 רוווות.'

  אלו בא ודור הולך דוי
  לעולם והארץ  תתזיהם. אחרש ובאש ומתים בעולם שבקרש  ארסבני

 ומעלה  חפים ירע  ארם ששין ממנהנה. טשנה אתה הארץ בלט'עמריה
 ווסתה  שמעמרת עומדת יצחק  אם4ר19( ונן חפז. ומעלה פיעויןשעורים,
 תפקידה. משנה אינה הארץ כך הפקירו משנה איע שהשמש כשםעליה*
 כענין רבוא ס6' פדות דור אין ברכיה18( אם'ר בא. ודור הול דורמיש
 טחים שיאין ים אדשין  מלמר הוידש  האלה באנשים א"צ יראה אםשני
 לבא לעתיר מלמד בא ודור הול דור ס'א רבוא. פ' ועלדים רבואפ'

 פומא חינר. עומל חער טיחתן. בשעת r~ow 5' וצדת נדרך הסתיםשסוים
 למה כך וכל  בא. כך שדולך כדרך בא ודור הולך דור שנ' סהשאקןמד
 ומתרפאין במוטן עומדין אלא החרה אחרים הסית אחרם אום' יהיושלא
 החמן אמי בתחילה 1 ארפא השני מחצתי אחיה n~aR אני אוטר החשתן

 EeeL(a .8,1 )י  .Gen  ש"e)Prv.  4 ;6,22  תו 8%%1
Rand-Rh hier  sieh findet 11 14 291 י [8 )6 פ( streichen,  
 :bemerhn~ng חי אל ותפלל כפ הי ל שהוא אהיה שנקרא טקט האמקא
vonוש  BemerAalng Die 16860.(  su ותפלל וש יההפלל G~'ar ורככה ינכה 
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 וחיים מיתה אף כאהד ורפואה מחיצה מה לך פוטר אלא הקל כןת"ו
 ואט' חפץ ארץ שנקראו ישראל אלו עומדת. לעולם והאיץא(יאחד8

 ארץ. שנקראו ישראל אלו אלא נלתה הארץ וכי הארץ,6 נלוחמיום
 אמ' כהנא ביר אנא ר' בשם אבא השמע211(. ובא השמש וזרה)ה(

 הקביה שעי אלא השמש. בא השמש זרח שאם יודעין אנו איןוכי
 העולם מן זה שניפלס קורם תחתיו אחר מקים צדיק של שמשומשקיע
 כי דכתי' מאיר פנהר' במסכת ז"ל אטריף( ונן חשך. העולם יהא שלאכדי
 עטד מעופין שהצדיקים הקביה ראה תבל.6 עליהם הנצת ארץ מצוקיל4י

 שהשף. טקומו ואל בהם. מתקיים העולם שתהא כרי ודור דור בכלושתלן
 טן עליו 1 שינזר בסה אם כי חמרו של במדרנתו טניע אדם ואיןכלומר
 ובמה בדורו נזרחין טעשיו שם. ההא נורח וטררנתו. טקומו להיותהשמים
 שופמו ובצדקתוש ברורו ואחי אחד כל זורחין האבות היו שהרי בו.שזכה
 קהלת שדברי ודע המשקת סלך יסות עד הרורות וחכמי שבאוישראל
 השטש וזרח הפסוקים. של משמען ועל החכמה סררתי על נדרשיןעסוקים
 כענין טתכלים ומאינם דברים נם זכר הבלים הבל שאסר לפי השמש.ובא

 וים. יופ בכל ושוקע שיורח השמש ונם עומרת. לעולם והאהלשנ'א(
 לעלות חטה נלנל הוא יכול נחמני בר שמואל אם*ר שואף. מקומוואל

 שואף לשון שעה. בכל עליו מצוה שהקכיה אלא בשעתו ~לשקועבשעתו
 איחשף בוט( שהוא סקומו ואל כלום' אבית, הדוחקים אבעןא השהשפיםכמו
 שכשם מהרה רקצקע ירונן שלא שם, היא נורח בטאמרו. הקביהעליו
 חלוטת שסיתך( 41ל אסרו וכן ולירח לשמש נבול "צ כך לים נבולש"צ
 "צ נרתיק נתן ר' בשם תנו שמורו קרא ולכולם החסה שות נסנין בו"צ
 הקב"ה לעולם יוצא שהא ובשעה לפניו מים של ובריכה לשמשלו

 הבא.1 העם אותם וליהפ קש רשעה עושי וכל וידיםכל זה" כתנור בוער היום הנה כי שנ' הרשעים את ושורף מנרתיקוטשיאו
 הרוח שאין תרח  DW' שלטעלה פסוק אל עונה דרום. אל הולךה(
 על אלא 1 באה פערה ורוח הרוחה כהאי מקום בכל וכיש( בלשוןנקראת
 זריחת על e$"w השני כפירוש מאם הראשון"(. כפירכם אם עונההשמש
 ישראל בארץ היתה שהחנטה דרום אל הולך אחר כל שהשישראל
 וסובב טקד,צם9ץ. אל והנבא ננף אל תפף שניים כענין דרוםשנקהאת

 נmuss 1~6 8 באחד "heinsen )6 .18ג ,Bibeltext 80; 18 ים.שי
g)ffier". Ygl. 0 2,8. 88. 6(1 266. Sanhedrin 4 e)YgLE. 

sa5י *% בא Yor 19; 8, 4 .8,4 ף .81צ=. " eimnaetaen. ש שן 
21,14 85.21,2 Ygl. 81,9 ף .5ם .1,4 )ש. E$. 67848854 ה 
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 שפורו* הולך. טובכ סובב צפון. בארץ כנלא שהלם צפק,אל
 בית אתכם פורתי השמם רוחות בד' כי שנ' השמים ההית בריישראל

 מקום אל עצובו עוד רוה לכל הטפוזרים הרוח. שב סביביו6 ועל"צראל.6
 על ס"א%( הזיד. בלשון מקומות בהרבה נקרא האוראל מהצם.עיצאו
 דרום. אל והולך המורח טן שיוצא לפ" ביום דרום אל הולך הע"יפיההצ
 צפונית מערבית בפאת הצוקע ומערב ודרום מזרח הולך החמהובימת
 ער הדרום רוח את והולך דרומית טזרחית מפאת ידצא הנשמיםוביטוח
 וסובב  לעולם. כיום דרום אל הולך נמצא וירוקע מערבינו דרומיתפאת
  כעירא ואסובבה נא  אקומח שני כענין בלילה ע4הטבוב בליה צפון.אל

 וטערב סורח אבל בלילה אם כי ביום בצפון השמש עבר abשמעולם
 השל דווח הולך סובב סובב נאם' לכך מהלכתם. ופעטים טסובכהםפעמים

 הקדים רוח מדר כסו רוחפ( נקראת הפהקה כלטי הרחת. שבסביבותי
  ופעפיפ מםובכיפ שפעמים המערב ודוח  הסוהח רוח פני אלו המיה6בקנה

 הפיאה הרוח  דגלך סוכב עע'  והלוך  סבוב  בהם משמ' לתיקיה1לכיפ1'(
 פקות. בכל נקבה לנצון סהצמש שדווח טערב של הפשה תן טורחיצל

 נכנסין עודו14 ישראל על טדבר דיי%(. אל הולכים הנחלים כל~(
 הפחים. ומשתחוים צצפין עומדין כדתנןא(. סלא אענו והים הבעעלהר
 כדי צד לכל אטבע ד' ריחתן( אחא ר' ביצם אשא ב"ר  שמואלאט-ר
 עגם הולכים שהנחלים המקום אל תבירו. של תפילתוש שומע יהאעולא
 פשופו על מש 5ב. ופובי שסחים לאהליהם חוורץ יצדח ללכת. שבוםהם
 בנבוסת ודמושכש ההרים טכס היורדין הנחלים גל אם' פשקשל

 העדרם. את הסובב ושדול הום  אוקיעהם זא"( הים. אל הולכיםובשפלה
 אשר שנ' הבראשית ימי n~wo שהיה מכסות יצא אים טלא. ארצוהרים
 ומהנחלים המקום אל יעברנהו.ש לא שלם חק 5ים נבול דולשמתי
 כל ללכת שבים הם הים א5 ללכת במורד שם שעררים טקוםשלביבר
 שהענניםח( ללבת שבדם הם שם ס"א הארץ. על השטים כימיהימים
 ועוד נחלים נעשים הארץ ע5 אהעם ומורטים הים מן דגשטים מימתאבים
 הים. אלד51כ-ם
 היכרים 2 כל nrf צרימם ערה דבף  אפיי%( עעךם. '"~haftwlמק
 שעשה נפלאות ע5 כיש עיעה צרינין אדם בני בהם להשתנןשבאלרם
 א"צ יכל לא יטצא. ולא קדם חי לטצא האדם תצניעי בסימו,הקניה
 מקש להם rw לפי נוכל לא דבל מ"א תעצומות לספי יבא מאםלדבר.

2.4 caa~ 6( פ41 )6 .8 .ע: Sech. שי )6 .שוי. Ygl 4( 

 )6 ין  4414 % שד .? פ .YgL 4 6,22. Jer .יי 4Ues 8י
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 ין אין בעולמו. מחדש שהקכ'ה חדוש לראות. rP תשבע לאוחקר.
 מי "צ שאם 4י נכורת משסוע. אזן תמלא ולא לראות. שבעהאדם

 בפה. אם כי והינעי חלאות ואין לשמוע. אדם בני אוהביםשמספרין
 עין תשבע לא כך סלא ואינו הים אל שהלכים לנחלים יומהוהוא
 משטוע. אזן תסלא ולאלראות
 עתידין כך במלכותם ישראל שהיה נשם שיהיה. הוא שהיה טה04
 אל בבואם ישראל בני מלפני האומות והשמיר הקביה שעשה מהלהיות
 אלה ואום' הנויט5 את נקם ובחימה באף ועשיתי שנ' שיקיצה הואהארץ
 כשם כלומ' השמש. תחת חרש כל ואין עזבתים.0 ולא עשיתיםהדברים
 ישראל מלכות לחדש עתיד כך עת בכל בראשית מעוצה סחדששהקביה

 ההש בטדבר והוליכם ממצרים ישראל את הקביה שהחביא שהיה .פה
 כימי באהלים אהציבך עוד טצרים טארץ אלהיך 4י ואנכי שנ'שיהיה
 נפלאות.6 אראנו מצרים טארץ צאתך כיסי ואומ'סועד.4
 חדיש זה ראה האדם שאמר בעולם דבר "צ וכ* כלומ' דבר. ישף(
 לחדש סופרים עתידין שהיו טה וכל וההנדות המדרשות שאפי'הדא
 אשר לעולמים היה כבר חדש אינו רור בכל דורשין שהדרשנים מהוכל
 האבנים לוחות שני את אלי 4י ויתן דכתי' לרבר וראיה מלפנינוהיה

 שהם פעמימש חדוש לרכות הדברים ככל מהף'( הדברים.! ככלועליהם
 כן שהוא תרע שסו. על ונקיא זה שזכה אלא למשה. לו טבואריםהיו

 אני שם היותי מעת דברתי במתר מראש לא עמ' הנביא ישעיהכצהרי
 לפני היו נלויות הדורות שכל מלסד 5 ורוחו. שלהני אלהים רייועתה
 הכבוד.כפא

 הקביה שעתיר ישראל על שדבר אחר לראשונים. וברון אין)"א(
  יהודה ר'  לראשונים*'( וכרוו אין הרשעים על 1 קרם כימי ימיהםלחדש
 ודור הפלנה ודור אנהצ דור לאנשי זכרון אין אום' שסעף ר'בשם

 העולם. טן שכלו והמצריים ועטורה מדום אנשי אלו לאחרונים. ונםהטבול.
 להם יהיה לא המשיח יטהר ער שלטה שמימות הם לאחרונה. ky~Wעד
 הקביה שעתיר ישראל ופו לאחרונה שיהיו עף הרשעים לאותםזכרק

 לנרד עפ הן D1m' 1 יקום. עפר על ואחרק שנ' כענין  לאחרונהלהעמירפ
  נכר.פ  אל עמו חקין ינתנו בדד 4י האומר יתחשב*פ לא ומששחסכון
 לנפים לראשונים זכרון אין אוט' חילפא ר' pSn o.1pr באלה  לאוכו'

 )8 8*12 .מגיעה )Wieh.~ 5 . ,6 .14 )6 (6נ 44 .16 )6..1108

1.,י  ? YgL 8( 10. 9, מ) YgL 0 16. 7, Biels 8( 10. 14 
 ה .Hiet 9 48,16. Jes *ע שטי YgL % eron~en_ 88 .?יטנף

1416.Jer. 4 1! 82, ט .26 .0פ (פפא ,28 .9 4 (ם, 
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 נסים אלו שיהיו לאחרונים ונם ממצרים. ישראל יצאו שלא ערהראשחים
 יהיה לא הדורות ושבכל ממצרים משיצאו לישראל שנעשו"שנצטוו
 שנ' המשיח לימות להיות העתידין אלו לאחיונה. שיהיו עד זכרי.להם
 ששר העלה אשר "י חי עוד יאמרו לא "י נאם באים ימים הנהלכן
 הביא העשר העלה אשר "י חי אם כי מצרים טארץ ישראל בניהביא
 שם.6 הפיצם אשר הארצות ומכל צפון מארץ ישראלבני

  שהנקבה שכשם נקבה לשון על שהחנמה לפי קהלת. אני)יב(
 לכך מדבר. דבר רבות חכטות יולדת היתה שלמה חכמת כךיולדת!'(
 היה וסלך והדיופ מלך ז"ל"( 0 שאמרו הוא מלך. הייתי קהלת. אנינאמר

 בזמן פירושו מלך הייתי ס*א הוה. לא דעכשיו מכלל הייתינעואוט'
 בהם להתעסק עסקים לפני נתרו ולא עסקי מכל ונתיאשתי מלשהייתי
 ויהודה ישראל וכל הקב.ה בהם שבחר העם ישראל על בחכמההתעסקתי

 הקב"ה. בה שבחר העיר בירושלים ממשלתוהיה
 בחכמה. ולתור לדרתם. מהרהר שהלב מלסד לבי. את ונתתי)ינ(
 העולם. צרכי אלו השמים. תחת נעשה אשר כל על רהבה. שהלבמלמד
 לו יש שאט ממון של שיפועיי( זה רע ענין מהו נתן"ש( אמיר רע,הוא
 אלהים נתן מאות. ד' לעשותם חפץ מאתים ק"ק לעשותן חפץ מאהלאדם
 לפוב בו לענות אדם לבני הקב"ה שנתנו הממון זה ט. לענות אדםלבני
 יהושל"( אמ"ר וכן טחי.6 כיום צדקתי בי וענתה שנ' כענין לטובולרע.
 וזכא. טובה בו לענות האדם45( של שהממון פעמים לוי0 ר' בשםדסכנין
 סרה! בו לענות שנ' כענין רעה. בו לענות וכן צרקה. מטנו שעושהכמן
 וחוטם. נוזל אדרבה צדקה טמנו נוהן ואית לרעתו מטונו שטקבץזה
 רתמן ורבנן ושוכחים לומדים שהם אדם לבני אלהים נתן רע עניןס"א
 אדמז*( של לפובתו השנחה יצחקו ר' בשם פוביה ור' יצחק"( ר'8בשם
 והול י שנים שלש בה מתעסק היה שוכה ואינו תורה לומד היהשאם

 אינו שוכח  עוה"ז מתוך אבל תורה. דברי ומניח הבטלה בדבריומתעסק
 שהקב"ה אלהים נתן רע ענין הוא ס"א יטיו. כל תורה מךברי עצמוטזיז
 וראה בוא הנוזל. זהו אדם לבני ש"צ רע ענין על פורענותם להםנתן

 ולא יחזקאל סדר חפשות וארבעה עשרים יוחנן בשם יעקב ראמ'רהדבר
 נאסר לכך בצעקן אל כפי על כפי הכתי הנה( )שנ' הנזל על אלאחתם
 בו. לענות האדם לבני אלהים נתן רע עניןההא

Eberall % 1רי  hat 1 " ן י76 ןז,28 )6 ע. Ygl. 8( 
 04 .הנמים )Vgl. 8 .מYgl. 6( 88. 80, 66 .שי ף ום ,16.19
 ש .Ygl .ע )Hieriat 1 אמדו טש .Ygl. ]( erginzen .ץ )1(8ץ
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 שלמה צפה השטש. תחת שנעשהש המעשים כל את ראיתיףד(
 שנעשית מטהר חוגן הבל. הכל והנה עולם. של המעשים כל עלבחכמתו
 קנני י'י שנ' כענין והתשובה"( והחנמה התורה היא השמש.קודם
 תשב וכו'. יולדו הרים במרם ואומ' 0 מאז. מפעליו קדם דרכוראשית
 אד4.0 בני שובו ותאמר דכא עדאנוש

 מעוות הולך והוא תשובה בלא שמת זה לתקון. יונל לא מעוות)פו(
 טן חסרון6 שהוא מי וחסרון. הבא. לעולם לתקון יוכל לא העולםמן

 שנא' הבא לעולם הצדיקים עם להמנות יגל לא הזה בעולםהמצוו,48(
 העולם ו-ל אמרו טכאן הבא לעולם ולא לעשותני היום מצוך אנכיאשר
 שגת בערב שמרח מי לשבת. דומה הבא והעולם שבת לערב דוסה60(הזה
 לך אומ' ההא וכן יאגל. מהיכן שבת מערב פרח שלא וסי בשבתאוכל
 ר' בחורף. לו "צ בקיץ שמרח סי וחנם.8 דרכיה ראה עצל נמלהאל

 טמנה )והוליד הערוה על הבא זה לתקון יוכל לא טעוות או0'61(שמעון
 ולא מצוה לדבר חביריו שטנוהו5 זה להמנות יוכל לא וחסרתממור(62(
 שברא מה להקון. יוכל לא מעוות עולם. של דרכו על ס'א עמהם%(.נמנה
  אבר חסר שהוא סי חיסרון. הכטל. כמו לתקנו יונל 1 טי מעחתהקביה
 אל. יראת חכמת וללמדם אדם לבני להודיע למלאותו.  יונלמי

 בירושלים לפני היה אשר כל על הנסה והוספתי הנדלתי אני)פ0
 והלב רואה והלב מדבר%( שהלב טצינו ודעת. חכמה הרבה ראהולבי
 שומת הלב שומעם לב לעבדך ונתתי שנ' סבין והלב שומע והלבשומח
 1 לבי. שמח לכןשנ'

 4י. יראת וו ודעת. התורה. הנסת זו חכמה. לדעת לבי ואתנהלו(
  סימק ור' פרחות. זו וסכלות מלכות זו אמ' פפא בר חנינא ר'הוללות.
 שתושיב מה תורהפ ללמוד שקוד הו4 כדתנן מצותים זו הוללותאומ'

 בעצמם. הטתנאים הרשעים אדם בני של פפשות וו ומכלותלאפיקורוס
 כטוש rw ואומ' עצמם ברצון שהולכיהם( רוח. ילון הווי זה שגםידעתי
 בנע ששולוטי

 שאינו דבר רואה חכם שהוא אדם כל כעס. רוב הכמה ברוב כי)"(
 תורתך.0 שמרו לא על עיני ירדו טים פלני אוס' הוא וכן וכועס.הנון
 ברוב כי מש בכך. מה ואום' ערוה ודבר אפור דבר רואים ההדיוטיםאבל

 )8 .נשו .ע )5 .81,י .ע )Prv. 0 ,8 .22 )4 .8ע .80 12
 )YgL 6 .,ד ף ומ ,7 -11 )8 .וזע ,Far 5( 6. 6 שמנחו יwie 5ש
9.8, Reg. 1 Ygl.  ע 4י. Ygl. 288 שנמנו 84  -פ1680 ף Berachoth 
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 השמים טן עליו כעם רב עבירה שכר חכם שתלמיד בזמן כעם. רונחכמה
 רוסיף5 דעת יוסיף הכחן. עלי ובבני ובאחיתופל בדואנ מוצא שאתהנדרך
 ועדע הרפואות רודע בקי שהוא לפי להולי רופא אדם נפל שאםמכאוב
b~pהיודע כך נפשו. על נואב הוא לפיכך עומד שאינו קשה חליו 
 חוששכן(. אינו ההדיופ אבל על.נפשו. כשב הוא לפיכך נדול ודינווהחמא
 עליו. כועס שרבו נעם ברוב לאדם החכמה תבא מאין חנטה בחב מסיא
 הרבה. רבו שהלקהו מכאוב שיוסיף טי ההש סי דעת.הוסיף

ב.
 דרך רתקן בשמחה. אנסכה עתה בהו נא לכה בלנם אני שרתי)א(

 רעוע שיעצב השטחה והיא מלכ61 נסבתי כסו ריצע. ררך לעזובפוב
 אנסכה ס"א האדם. בני בו להלוך הטוב דרך לראות בפוב וראהדרכו.
 רמשה עויהא בטוב. וראה שניהם. בין להבחין הטוב דרך וכהח( בה6אנסה
 הבל. אדם בבני נוהנ שהוא הרע עויצר הבל המש נם והנה הפוב.דרך
 האבן לב את והסירותי כתיי לבא לעתיד אבל לניהנם אותם מתעהוהכש

טמשרבם.6
 עירומות ושחוק כל כהנאיף( כר רבא אמר טהולל. אסרתי לשחוק)כ(
 ולשמחה תהלה וסופם הוא ס?ורבב הוא מהולל ושמדרם שוחקיםהעולם
 אום' הוא וכן לעשות עמהם לישראל מה עושה זו טה העולם אומותאצל
 לפי טהולל אסהתי לשהוק ס'א העטים.? ניל אל ישראל תשטחאל
 1ען עהצה זו טה לשטחה וכן לערבוב פתהפך והוא בעולם כצחוקש"ט
 שמחתו נהפכה שומח שהא ועד השם*ני ביום לאהק יצהיתה69(שמחה
 עד יויע אדם עשא*ן סקוסות בהרבה וכן י*.ש טלפני אש ותצא שנ'לעגן
 בוראו איטת להיות לאדם ) ראוי לפיכך וכצחיקתו. שסהרה תטושכטה
 זרעם בהם שנ' המבול"( בדור טוצא שאתה נדרך הצעה שעה כל*יו
 ארץ כתי' בם61017( הע 1 האהץ. מן ויסחו וכתי' עטמ5 לפניהםנכון
 אדם ל משין 1 עטרה מזל קדום על המפיר ר* המכי' לחם1 נטשסטנה

 1,צםחהי. לשדם. "צ  הנאה טה עהצה. י סח ולשטחה נאסר לנך כהצלם קולסושסבתא
 כענק תרתי הוא בו ומתבונן צופה שאדם דבר שבי. הרהר4(

 )Ygl. 8 .,י )6. %8[ ,ת .8ע)0 .2,6 )6 .שז .,י )%86
149-g)Le~. וי.  eYd.aoh טי.  fiberall ע hat "6צ,86 כא;%, 
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 4 השת תורה* של ביינה להטריח*1'( בשרי. את ביין למשוך ארץ.8 אתויתורו

 בסכלות. ולאחת תורה. של בשבילה אחא"( אם.ר בתכטה. נוהנ ולביעצמי
 אשר האדם לבני מוב זה אי אראה אשר עד הסכלות בשבילי ולהביןולאחוז
 הם מספריי אדם של וחייו הואיל הייהם. יטי מספר השמים החתיעשו
 ס"א בה.6 למחויים היא חיים עץ שנ' יחיה והוא בוערה ויעסקילך

 בחכמה נוהנ ולבי והשטחה השחוק הוא בשרי את ביין לטשוך בלביתרהי
 לפי הסכלות לדרך החכמה דרך בין להבחין בסכלות סעד ולאחוזהרבה

 לפיכך הבל היא והשטחה כעס רוב והחכמה רוה רעיון הםשההוללות
 פוב. זה אי לראות ובסכלות ובחכמה שטחה שהוא ביין כשלשתןתפשתי
 אל בית את בתים. לי בניתי אבותי.א( מטעשי טעשי. הנדלתי)ד(

 לשלטדא6 ויה ברם שנ' כסשטעו כרמים. לי נפעתי המלך. ביתואת

 לפירות פרדסים ירק84( גן 'דשא נעת ופרדסים. ננוח לי עשיתי)ה(
 ינאי אם'ר וכן פלפלין. אילן אפי' פר8%(. כל עץ בהם ונטעהיהאילן.
 ישראל"( ארמז sw טשתיתה על עמד שלמה ינאי ניר שמעון דר'בריה
 פירותי ענשין והיו בהן נוטע והיה לאנדקי המפולשים מעייטת אלווידע

 יער עכרם. צומח יער מהם להשקות טים ברכות לי עשיתי)0
 פירות.של

 עבדי בני הם בית4 ובני הנתינים. הם ושפחות. עבדים לי קניתיף(
 ולא הסלך את האלה הנציבים וכלכלו שנ' כענין הנציבים ונםשלמה
 ברשמנו בקר ועשרה דכתי' לי היה הרבה וצאן מקנה נם דבר.8יעדרו

 הבסף את המלך שלטה ויתן דנתי' 1ןדנ. בסף נם לי כנסתיף, בירושלם. לפני שהיה מנל ש אבוסים.וברבורים
 את סבקףשים הארץ ספני וכל דכתי' מלכים. ומנולת 1 כאבניםבירושלם

 ושרות. שרים לי עשייני שבא. מלכת בטן והטדינות. k"o~wפני
 שירה 'ט. בטרהצאות1 הם האדם. בני ותענונות ונקבותיי(. זכריםטשוררש
 שדה m~nw והשירות השירים שילמדו רפואות מיני הםושידוהף7(.
 נחמיה ביר חיי 1י( ר' בהן האדם לבני יש תענונות כטה הארנו כליושדות
 הוא התורה כננד אלא שלמה sw עשרו ללמדנו הכתוב בא וניאומ'

 תו'. והוספתי הדלתי עד מעשי הנדלתימדב41ז(.
 דור את גם הכליל בירושלים. לפני שהיה מכל ונדלתי הוספתי)ט(
 חכמתי אף בנך.8 אם כי הבית תבנה לא אתה רק אוט' ההש וכןאביי(.

Prv.6( ין. vgl. ת ט, Lies די )ם. Ygl. 18,2; 83 .18סא 
daa.Vgl. 1( 1. 61 .8 י Ygl. 8( ?. Ygl. 8 .11 ף, Can~ 6( 118ש. 
 ,6 .8 )5 1 מן ,Ygl. 1( 24- 10, daa. YeL 1( 27. 10 .,י )פמשהם

41411 4 eiwneatsen. dafilr"e 4  atreiehen .0188 
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 המא החבטה ללמוד עלי שבא וכעוקץ אף גל שלמה אם' לייעטרה
 לעשות בחכמה שחשבתי דבר בל לי עטדה חבטתי אף מ"א לזקנתי.עמדה
 לי. עמרההיא

 אלו עיני 19kw אשר וכל~(
 הנשים6"

 ישרה היא כי שנ' כענין
 לא כלום' עי"ן77( בקום אל"ף מניעה'ק לשון מהם אצלתי לאבעיני.4
 נשים. של שטחה מכל לב4 את טהם  טנעתי לא מלעשות מהםעצלתי
 עמלי. מגל חלקי היה וזה נשים. אלף לו שהיה עמלי בכל שמח לביכי
 לא עיני שאלו אשר וכל ס"א רחבעם.6 שלמה ובן דכתיי רהבעם78(זה

 שמח לבי גי טעימך.0 יליזו אל בני דנתיי התורה הכמת :ו מהםאצלתי
 הבא. לעולם עמלי טבל חלקי היה וזה תורה, של שכרה עטלי.בכל

 שעטפתי ובעטל בתורה. שיניעתי ידי. שעשו מעשי טנל אני ופניתי)יא(
 שנתטלא היה כספל רוח. ורעות הבל הכל והנה וספרים. חוכמות(לעשות.
 אבדה0 בשעתו שלטה שלמד התורה כל כך בשעתו וסתפנדי7(בתועתו

 בתורה אם כי השמש. תחת יתרון ואין הרע.! את שלמה ורעשדכתי'
 העטש. לפנישהקש

 הוללות וסכלות. והוללות יתירה. חנמה חנמה. לראות אני ופניתיליה
 נשיבאש האדם מה כי ביניהם. להבהין המפשות זו וסכלות המינוקא(זה

 עשוהו כבר אשר את המלכים. מלכי סלך של מעשיו אתרי המלך.אחרי
 )האי בן שמעון ,אם"ר נינה. היה וכן כן היה אם עומר יוכל סיכלום'
 הם יכולין לתוכה נכנםין ' אדם ובני פלפרין% שבנה ודם בשלי(טלך
 היה אלו נאה ,היתה נמוכה ע1 ביותר נבוהה 1 התיקרה היתה אםלומר

 מי הקב"ה של מעשיו על אבל נאה היתה כמה יותר גבוהיםהעטורים
 לו היו אם לומ' אדם יוכל כלום' נאה היה וכן נאה היה כן לומריוכל

 כבר אשר את נבראו. מתוקן להחליף או ונן נאה היה כטה קרניםותלשה
 כתיב שהרי ושלפעת81( נדולה דרך על והוא 1 אדם נעשה כמועשוהו,
 אלא לעשות לאדם לו "8 טה כי האדם. טה כי ס-א ויכוננך.14 עשךד"א
 כבוד ואחר חנחני בעצתך כדנתיב התורה מלנות אחרי הטלך אחריאצבא

 עצת אחרי הלכו הראשונים הצדיקים עשוהו. כבר אשר אתתקדגי.פ
 ודשיהע.המצרה

 לע. 11 בין שהבהנתי הסכלות. מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי~ק
 לניהנם. עדן נן בין כן ההשר( טן האור כיתרון יש יתרוןוכטה

 43 .46נ .Ch. 1 6( 14,8 -8,10 )י YgL 83 4.21. Prv. Y~L.ע
Levynhbr.W. h)Ygl.Pa.- יו.  Ygl. 83 11,8- 8- 1 0 ן0 .781 .ע 

LevyvgL וההוא hat 56 )1 ,י. m~glieh מלטין aach wonach 60, 1ד, 
 .nhbr .,י )צ Lias (פ מ "Gen 1,21 )ם 1מ .8%8 3מ26*8.18ע
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 בסופרך( יהיה טה יוסע הדברי שרואה בראשו. עיניו החכם)יד(
 שאינו הולך. בחשך והכסיל הנולדתן. את הרדיה חכם איזהוגדתנן
 שמקרה אני נם וידעתי עושה. לו שיבא מה כל אלא דבר של סופומחשב
 זה. .טות כן ;ה כמות המיתה ענין על שלם. את יקרהאחד

 אדם נקרא בהה יקרני. אני נם הכסיל כסקרה בלבי אני ואמרתי04
 ר'. נקרא וזה ר' (קרא זה חכם נקרא וזה חכם נקרא זה אדם נקראוזה
 משאר בדגרה ולינע למרוח לי יש הנאה טה יותר או אני חכמתיולמה
 הבל. זה נם בלבי ודברתי אדםכני

 טבשרת הקודש )רוהב לעולם. הכסיל עם לחכם זכרון אין כי)סו(
 עם לחכם וכרון אין כי יקרנה אני נם הכסיל כטקרה תאסר אלבנוסרת
 נטרוד אבל לעולם עומד אבינו אברהם96( של זנותו שהרי לעולם(הכסיל
 של תורתו וכרוק לו אין עשו אבל נ'כ יעקב של וכותו לו. והלךכלה
 דוד של זכותו עולס. לדראון הלך ופרעה שמו על לעד סתקייטהסשה
 נשכח. הכל הבאים הימים כשכבר הרי וכרו. נשכח ואחיתפל לנצחקיימת
 אעם" הנמיל. עם החכם יטוח כי תאמר ואיך נשכח. הרשעים רשעתכל
 זה אחד81( למקום שניהם שיכנסו בזמן ר' נקרא וזה ר' נקראשוה

 ודומם. יחצב ווה ועונה לושהאלים
 נשכח. שהכל סאהר בהיים הנאה מה בי ההיים. את ושנאתי0ל0

 המיתה. עסק זה השמש תחת שנעשה המעשה עלי רעכי
 נטתן משא הם השמש החת עומל שאני עמלי בל את .ושנאתילחן

 לעשות צריך אדם שאין אחרי. שיחיה4 לאדם שאניהט אדם. בנישל
 ראיתי לא שנ' בזכותם נזונים הם הרי צדיקים בניו שאם לבניולדגיח
 ה'. לשונאי ירושה להניח לאדם לו אסור ~ssa'yw) משם 6 נעזב.צדיק

 וסי לו יניר מי האדם מות אתרי כלוט' יהיה החכם יודע וסי~פ(
 ארם שאין הבל וה נם עטלו בכל וישלוט סכל או יהיה התנםיושענו
 אהרהר שיהיה מהצדע!

 ארם שאין רבר שהוא ונתיאשתי היאת היראנה טן לבי ופשתי)כ(
 g.~twn תחת שעמלתי העמל כל על כלום. בו לעיצותיכול

 והדעת ההבטה על עמלין אדספ בני רוב שאין לפי אדם. "צ כי)נא(
 ySn. יחנט ט עמל שלא לארם הל אפי' גטקצת. אם כיוהכשרך

 )Ygl. 1 .ע )פ 18 ע ש .לי Ygl.- 4 Ba~amer.- die fehlt-ע
 מ .781 .ע )Ps. 6 ודnaeh 181 Eier 0 26. 8 ען $8 :67818168טה
 של ומנהגו הואיל לבי את *אש אני וסבותי )" להבל. טווח ודכא *יהיה

Randbemerkung;818 eich findet 11 18 יודע אדם שאין כך עולם .).6*6( ש 

 כי אמר לטה אדם. יש -מYgL 1( )616.,י
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 1ו,

 רחבעם ביד הממלכה ונתן חכמה מיני בכל שעמל שלמה שעשהכררך
 .8 הזקנים עצת את וינח שנ' הממלכה את חילק לבו נבהות ומתניבנו.

 לאחר עטלו בכל לארם לו יש הנאה מה לאדם. הואר מה בי)כב(
 אם כי עמו לוקח ולא נשאר אחריו הנל כי הלא עולמו לביתשהלך
 השמש. קורם89( שהוא תדבר ובמצות תורה בדברי שעמלמה.

 עניינו. וכעס בדרכיו. ופחד ובמורא בדאנות מכאובים. ימיו כל כי)בג(
 כענין הדאגותיי מן לבו. שכב 5א בלילה נם הנפש. וצוקות מריבותאלו
 הוי ואומי וכו' טובח לא דרך על יתיצב משכבו על יחשוב אוןשנ'

 לאל יש כי יעשוה הבקר כאור משכבותם על רע ופועלי אוןחושבי
 הוא. הבל זה גם לבו. שכב לא בלילה גם הרשעים על נאמ' לכךיד6.0
 פקודה. ויום הדין יום מחשב איננוכי

 אם כי לאדם פוב שאין בחכמתו שלמה ראה באדם. מוב אין)כד(
 נחמן בר שמו' דר' בריה נחמן ליהג אמ' נחמיה ר' וישתהה(.שיאכל
 שנ' ושתיה אכילה כל יצחק, דר' בריה ירמיה ור' מייאשאש ר' להואמרי
 לכו שנ' כענין פובים ובמעשים ובמצוווי תורה בדברי אלא אינהבקהלת
 נקראת התורה בעמלו. פוב נפשו את והראה וכו'. h1ib1 ואנולושברו
 את והראה 1 פוב. ועשה מרע טור שנ' טוב נקראו פובים מעשיםפוב
 אלהים מיד כי אני ראיתי זה' גם טוב. שכולו הבאס העולם לחיינפשו.
 בהן רצה הפוב בדרך להלוך אדם לבני דעת הקב"ה נתן שאםהיא.
 וכו'.' 1 צדקו למען חפץ י'י שנ'הקב"ה

 ועמלתי שפרחתי סמה יותר קהלת אמר ש יוכל. מ94( כי)נה(
 ומי פרחתי. לחזקם יהודה ערי ועל, השתדלתי י'י בית ועל היה לאבמצוות
 פ התמהמהתי. ולא חשתי לשון . ממנינ חוץ י"י עבדת על ימהל9(יחוש.

 התורה. דעת על דעתו שנותן מי כל יחוש ומי יאכל סי כיס"א
 זה פסוק ושמחה. ודעת חכמה נתן' לפניו שטוב לאדם כי)בו(
 היא.שמירת ושמחה ודעת חכמה הקב"ה שנתן הצדיקים כל עלמתפרש
 נחלתי ואוי רב.0 שלל כטוצא אמרתיך על אנכי שש שנ' כעניןמעשים
 מתחילת וראה בא בהן. כיוצא וכן . המהע לבי ששון כי לעולםערותיך
 לאסקס רע בענין נתן ולחופא ישראל. בלב הקב"ה נתנה תורהמתן

 וירשום ישראל וזכו ונופעים בונים שהיו 98( כנעניים אלוולכנוס

 .hat DerBibeltext 6( 10,8. 2Ch. 8. 1%8 18. a)Ygl;הוה
  .Ygl.W )( .81ץ .ע )6 .8ע ;Ygl. 86,6 .ע )Ygl. 6 .שנ.2,1
 ף .81ץ .יי ש .Ygl .ע " .Jee .66,1 0 .8ע .Ygl. " 84,16.ע

119,62.Daa. 0( 60. 119, לי " .8ע.  Ygl. 42,21 )ש. Jes. 1( 
11.119, Das. ע( 
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 אשר חצובים ובורות טלאת לא אשר פוב כל מלאים ובתים*שנ'
 ידעת התורה לחכמת לבו את נתן תיקיה וכן הטבעת. ואכלת חצבת"(לא

 הנביא אמר ועליהם בירושלם חילו וכל .הוא ונפל סנה-יב ובאהטצות
 כתיב בטרדכי וכן ba שוקק נבים כטשק החסיל אוסף שללכםאסף
 סתרה והיה כתי' לבא לעתיר וכן 6 המן. בית על מרדכי את אסתרותשם
 סחרה יהיה 4י לפני ליושבים בי יחסן ולא יאצר לא לי'י קרשואתננה
 תתיסרו.6 ובכבורם תאכלו נוים חיל ואומ' עתיק.4 ולסכמה לשבעהלאכל
 מה ולהבין לב על שטים שאינם רוח ורעת הרע לעושה הבל. זהנס

 לבם. בשרירות הולכים אם כי לראשוניםשבאו

4*י
 האדם יהרשל שלא השסים. תחת חפץ לנל ועת זמן לגל4א(
 הטיתה. מןויתיאש
 אמת לרתה בעת בו טתקשה שאסו האדם בריאת יכר ללדתי עת4(
 בידוע לעולם ובא שנולי שכיון לטות ועת שנולד. לאתי % שמחהוהיא
 ועת ללדת עת ס"א טיההו. לחשוב לו ראוי לדתו ומעת למותשסופו
 מיתתו ששעת סי אשוי קהלת96( אטר כך אלא בזה ידע לא מילמהר
 עון. מכל נקי מיתתו עת אף עון סכל נקי לידתו עת מה לידתוכשעת
 ולרעה לסובה עתים עליהם שבי*ו ישראלים( על נאטר ללרת עתס"א

 כתיב בטדבר שהפאו כיון טאד במאוד ורבו פרו בטצרים ישראלכשהיו
 אדסתם.8 על ונפעתים שני נענין לפעת עת ימותו.( ושם יתמו הוהבמדבר
 ארמתם.4 מעל 4י ויתשם רכתי' נטוע לעקורועת

 מחמדי כל ויהרוג ואוי במשמניהמ1 ויהרוג דכתי' להיונ עת)נ(
 שנא' לפרוץ עת 1 ומרפא. ארוכה לה סעפה הנני שנ' לרפוא ועת 1עון

 אהרום.6 ולא ובניחים שנ' לבנות ועת ננדה5[ אשה הצאנהופריצים
 יסלא או שני ישבוק ועת בלילהס תבכה ככה שני לבנות עת)ד(
 ופ'. ולסספר9 לבכי צבשת אלהים י.י ויקרא שני ספוד עת פינו.קשושק
 וילדות.ז ילדים יסלאו העיר ורחובות שנ' רקודועת

 כפס ועת בה.6 היפוד עד ערו ערו שנ' אבנים להשלז עת)ה(
.

----.-... 
18.28, 768. 4( 2. 8, Eeb 88 .4 ה, Jes. 6( 11. 6, ם] *( 
 )Daa. 6 ,61 .6 ף .Kum ,14 .86 )8 .=4 ,9 .16 )5 שם ,27.29
4,8.AD~. Ygl. 88,6 )ם. Jer. 2,4 מ. Thr. 1( 18,81. Ps. ף 
 )Jer. 5 ,24 .8 )0 י8ז .Thr ,1 .2 )ע %ן ,126 .2 ש[8ץ

 Jea 221 .12 )ז [ש86 4 .6 4 יע ,1.181
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 אנן בציון ישד הפי שנ',אאנש

 יקרי.-

 אבן שנ' אבנים להשלך עת ס"א
 שנ' לחבק עת דנומם.6מאסו

 כטיט-
 האזור ידבק כאשר ואו' תחבקני.0

 "י ורחק שנ' סחבק לרדצק ועת ישראלה את הדבקתי ק אנצ' סחניאל
 האדם.6את

 הנה שנ' לשמור עת סהר.א תאביק אבד כי שנ' לאבד ועתא*.ן י*י את משם ובקשתם שנ' גקרתים( צאני ארעה אני לבקש עת9(
 להשליך ועת הבריתת 'את לך אלהץ "י ושסר משום' 1 יחצן. ולא יטםלא

 1 אחרת. ארץ אל יובליכם ,דכתי'

 עת דוד.פ בית הטטלכא',סעל את י'4 קרע כי שני לקרוע. עת)ז(
 ישראל ובני יהודה בני ונקבצו ואומ' בידיך.ם לאחדים והע שםלתפור
o.y~pעשית.ע אתה בי פי אפתח לא נאלמתי שנ' כענין לחשות ועת 
 אדבר.4 כי האטנתי שנ' לדבררקת

 נלחם והוא לאויב להם וישפל דכתי' מלחמה עת שנאתיה.8 ק על*ה עלי נתנה שנ' לשנוא ועת התרבך.ז ונרכך ואהבת שנ' לאהוב עת%
 כנהי אליה נויה הנני שנא' שלום ועתבמו*

 צרכי על ס"א שלום.ט
 בשעת ללדת עת כלומ' שלום. ועת טלחסה' עת"( על עונין 'והבלהשים
 הלידה טן אובה שהש טיוזה אויש לפי טלחטונ בשעת למות ועתשלום
 שלום בשעת לטעת עת מהיים."י מות ונבחר שנ' כענין בצער אואדרבוטן
 בשעת ספוד -)ת שלוע. בשעת לשרוק ועת מלחסה בשעת לנטתעת

 ועת מלחטה :~jpw אבנים להשליך עת שלום. בשעת רקוד ועתמלחסה
 טחבק לרחוק עת שלום בשעת להבק עת שלום. -בשעת אבניםכטס
 כ"פצ הם העתים 1Vk העולך צרני על הכל הזה וכדדך מלחמהביפעת

 בני לבל להודיע ומתמלאת חדש בכל מתחדשת שהלבנה שכשםשים
 לט אל ווק אשר וכל הכל. על גוזר וההר בעולם בורא "צ כיהעולם
 נפשו. את ומשחית חומס הוא ובסיכלותו בדעתו הולך וכל י* עבדהמא

 יתרון מה dw' ד,עיתים אלו שלמה שראה מק העהצהז יחרק מה4(

 )8 .81ץ 761 ,28 .18 )6 .8ע YSL 6( 6. 2, 0!. 0( 22. 114.ן78

aasgebnen.אם !פ שמ Yor 16~ 18 .11 )0 *6נ ,6 ,.12 ף .781 ,8.84מנ, 
 )8 .פס 4,291 זמש שנ' פ18 1נ' lesen. sa )6 ום .4,26 )1,.121,4'.8ע

 )ע Db .7,12 )1 .%ם .29,27 )פ ~Yd 1 .8 .14,8 )8 .פצ.87,17
 )0 .808 ,2 .2 )ע .8ע ,89 "1 ש .Da ,118 "1 מ .שז זפ ,18.7

 fg. 4 12,8.  Jeh 81 .6%נ ,שJes. 8( 10.  6 ,66 .12 י YgL.ע
ZnsUS:0406 כ"מ א04686ש dch finde 4 .8 )ג 18 11 .8 ע Jeh י( 

 ובהדרו בחילם ומנראית הלגנה יטוה כנגד והם השטים ההת הפץ 5כ5 מפץ)עם

 'ל
-  

 ו-פ *0ירח )7 ,11 יח..
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 שהן פה על פורענות ליפול עתידכן שהרשעים עמל. הוא באשרהעושה
 ברעהממ. להם יש הנאה ומהעמלון
 הענין בנה העמ' הטמון מן שבע אדם אשאין הענין את ראיתי)י(
 הרע הענין כי אדם. בני בו שיתבוננו כרי הרבר ושינה ובאלמעלה98(
 רעה nw~p על עומר אלו. את אלו רואין אדם בני שאין בעולםשההא
 לעטת ארם לבני אלהים נתן אשר כסומים. הולכים אם כי רעה לוובא
 והייתי שנ' כענין עונו בו תקפרנ לאו ואם צדקתו בו וענתה זכה שאםבו.
 8 שכיר. שכר ובעושקי לשקר ובנשבעים ובמנאפים במכשפים מטהרעד

 צרכי וכל בחכמה עולסו את ברא בעתו. יפה עשה הכל את)יא(
 ארבעים במדבר ישראל את הסביב בעתה התורם נתן בעתם"(העולם
 ישראל ובאו כבראשונה 1%6( הארץ את כנעניים שיתקט כדישנה

 בעתו. יפה עשה הכל את אמריי'1( רבנן י פוב. כל מלאים בתיםוכבשוה
 ברכיה ר' בלבם. נגן העולם את נם בפניו. אומנותו יפה אדם שכלטלסד
 לבעת עולם של תקונו102( האדם בלב נתן אט' נהוראי ב"ר יופי ר'בשם
 בנים. ולהוליר אשה ולישא נפיעות ולנפועבנינים

 יודעה אדם ומאין הטיתהשנ( יום העלטת רו חסר העלם את נםס"א
 את הארם ימצא לא אשר מבלי למה כך וכל חבירוחי( sw בלבומה

 בלבם העלסה נתן לפיכך סוף. ועד טראש אלהים עשה אשרהמעשה
 ו'1. חסרלכך

 שרו בדרכי לשמוח אם כי האדם במעשה בם טונ אין כי ידעתי)יב(
 שמשטת בחייו לו פוב שהוא ובטצות בתורה ולעסוק בהייו פובולעשות
 המצות. מן חפשינעשה

 שמתעסק עמלו בנל טוב וראה ושתה שיאכל האדם כל ונם)ינ(
 לו להנין ותבונה דעת לו שנתן היא אלהים סתת חסדים ובנטילוהבתורה
 מפיו תנטה יתן י" כי אום' החש וכן עד לחיי לו להיות הדין ליוםארוכה
 6 ותבונה.דעת

 הולך דור לעולם. יהיה הוא האלהים יעשה אשר כל כי ידעתי)יד(
 שנתן לנרוע אין סטנו להוסיף אין עליו עוטרת לעולם והארץ באודור
 עליהם. מציפם בריותיו על קוצף שהוא ובשעה תהוטות באוצרותהמים

folgenderהארץ naeh hier sich findet 8. .נ18נ ,8 .6 )6 פו 1נ( 

 Rande): (asa Zusatz ואת שדותיהם קיפו באים שישראל ששמעו זיכיוןלפי
 את ותקט ורמח האמרייט הגיששו שנה ארבעים במדבר שהאריכו כיקכרמיהם
za418 hier eich findet 0 .4מ ,6 .11 )6 פ1 לי .8 1נ( ete. הארץ 
 :aatz אדט ושין בו שטשתבר חטן הפסיח חטן הדין יום את rw איט יוטואת

6.2, Prv. 6( ' eta יודע 
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 היא שקויה מלפניו. שייראו כדי בעולם סאה תזר קמצה והאלהיםחף
 כי מעטך שואל אלהיך י'י טה ישראל ועתה שנ' הכל כננדהיראה18(

 1 תו'. ליראהאם

 איפשר לךאדם108( יאסר אם נחמיה אסיר ההע. כבר מהשהיה)פו(
 הואא1( נבי לו אמור חי עדיין העץ5 מאותו הראשון אדם אכל לאאלו
 כבר לצדיקים להיטיב הקביה שעתיר מה כל להיות יאשר חי. אליהושהרי
 ויחזקאל ואלישע אליהו ירי על אותם ההיה וכבר מתים מ להחיות אם'היה

 שנ' משה ידי על היה וכבר אניד אתך במים תעכור כי אם' אוראבבקעת
 ונבר ישפפוך1 לא ובנהרות אט' היס.6 בתוך היבשה הלכו ישראלובני
 ישראל עבר ביבשה לאמר בניכם את והורעתם שנ' יהוידע ידי עלהיה
 ידי על כן עשה וכבר תכוה1 לא אש בסו תלך כי אמ' היררן.שאת

 דמן שביקש כשם נרדף108.1( את יבקש והאלהים ם מישאלחנניה
 ישראל של דמן ששפט האומות בל מיד יבקש כך פרעה סיד ישראלאגל
 שנ' כענין נרדפים שהם ישראל את לבקש להיות. ואשר רודפם.הצל
 ישטעאל. מפני יצחק נמרוד. מפני אברהט דורו.1 ספני110( נח בלאילכו
 שאול. ספני דור פרעה. טפם סשה אחיו. ספני יוסף ישו. מפסיעקב

 בנרדפים הקביה בחר לפיכ' עבדו בדוד ויבחר נררף את %w~nוהאלהים
 1אב111(. מפני כשב ארי ספני שור הקרבנות לענין הרודפים מןיתר

 כלומ' הרשע. שמה  הטשפם טקום השמש תחת ראיתי עוד)פ0
 שנ' rw1 עלעט1( שולפ הרשע שמה והצרק הטשפש שם ש"צבמקום
 1 הצדיק. את מכתיר רצועכי

 שהוא סי בו להיות שראוי סקום הרשע. שמה הטשפפ apoסיח
 הוה העולם בכבוד הרשע עושה כלומר הרשע הוא שסה משפטיאוה
 הרשע. הצדק עושה ט שיהיה ראוי שיהיה ובטקום 2מ עושה אשרכת"צ
 הצדיקים. במעשה אליהם שמניע רושעים "צכי

 כיון האלהים. ישפוט הרשע ואת הצדיק את בלבי אנ* אמרתי)04
 ובי בלבי אמרתי לכך אתר במשקל הזה בעולם והרשע שהצדיקשראיתי

 לכל עת אלא כי לא אחד ביין האלהים ישפופ הרשע ואת הצדיקאת
 ונמול לצדיק פוב שכר לשלם וכו' כדרכיו לאיש לתת היין ליוםחפץ
 כל ועל הוה שבעולם הפץ לכל דגא לעולם תשלום עת כי לרוצע.רע

Bx.*( 48,1 Jee. 4 ע. Ygl. 4 ע. b)Ygl. 10,12- 4 1ם 
veP14 .29 ף .08נ ,48 .2 )% .08; ,4 .22 )1 .88; ,48 .2 מ 18 וב, 
 Randbemerhmag eine 188%1 46פ6שEi~schiebung %1 8801( ונרדף:

eta"8נרדף*פ1( את יבקש והאלהים צדיק את רשע כ"ש לרשע צדיק א 
etreiehen.ע )1 .1146 י1 .4 )נמ עחפח אשר בא"ב 184 מש. Ygl. 1( 
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 הריצע אין הוה ובעולס שהאיל הנא. לעולם שם אדם שלהמעשה
 חפץ לכל עת יהיה ולצדיק כמעלליו לו ישולם לשם כי בודאימשתלם
 צפניכם אתה פובך רב מה 8 שנ' כענין טוב לו ישולם שעיצהטוב

 רשעים בין צריקים מן האדם בני רבית על בלבי אני אמרתי)יח(
 מדת להם לברורט1( אלהים לברם למה כך כל ובייסורין בעונישהצדיקים

 ותכינה אחר נמשכים שהצדיקים 0 להם להראות בהמה שהם ולראותצדקה
 הרגנו עליך כי שנ' הצריקים כך לשחיטה צואיה פושטת הבהמה מהכבהמה.

 מתגאים ואינם כבהטה שהם בלבם חושבים המה כך להם, הטה היום.6כל
 להם טשפיע והקב"ה ומנדפים טחרפימ שהם דברת על והישעיםבעצמם
 ולראות הרשעים סדת להם לברור האלהים לברם למה כך כלשלום
 מה לבהמה נמשלו שהרשעים לכל ולהראות להם. המה נבהטהשהם
 ת ומדתי הרותעים כך חיים לה אין שוב לשחיפה דינה כשינמרבהטה

 צדקו טדת היה שלא בידוע למיתתו קרש מצוה העושה כל בידךמסורה114(
 סיתתו בשעת עבירה העובר וכל השלימה לפיכ' בלבי אותה אלאחסירה
 אלו והשלשה העבירה אותה אלא חסירה רשעו מדת היתה שלאבירוע
 ברשען.! חסירין116( הולכין חשלו בצדקן שלמיןהולכין

 פסוק של משסעו על הבהמה. ומקרה האדם בני מקרה כי)יפ(
 אתם. אדם בהם שני ישראל אלו הארם בני מקרה כי ס"א מתים."שאלו
 שעמדו כשם אנין118( אמ"ר % רבה. ובהמה שנ' האומות אלו הבהמהומקרה
 מקרא כי אמר יצחק"'( ר' העולם. אוטות על עטרו כך ישראל עלנביאים
 בשר שול השטיני וביום הקב"ה בו בחר האדם הבהמה. וסקרה האדםבני

 שנ' 1 לכל אהד ומקרה ירצה.% והלאה השמיני מיום והבהטהערלתו1181(.
 זה אין הכחסה מן האדם ומותר DQ באפיו. חיים רוח נשטח אשר כלבו
 הבל הכל. הכל כי תפישה בו שאין דבר אין, והוא בו המדבר פההבל
 וגלים.ספים

 להביא העפר מן היה הכל לעפר לשוב אחר. מקום אל הולך הכל)כ(
 אוטי החש וכן הארץ מן שהם השמים מן היורדים והשלנהנשם119(
 הוי יאסר לשלנ כי ואומר וקיפורפ שלנ וברד אש הארץ סן י"י אתיהללו
 המתים. לתחייתם קורם אחת שעה הדין ליום זה העפר אל שב והכל 0ארץ.

 )8 .8ע .Ygl. 6( 81,20 ע  .,ד.6 )0 .51ץ .ע )6 .8ע.44,28
 )6 %168 .ומיה ף .Ygl .ע ש vor פתים 18% שלו .einznsetsen )% .פ20 ,11.4
 מ .Lev .12,4 )% ן0[ ,22 .27 )1 פ1 1נ .6 שד naeh sich findetלכל
 668פ0שEinschiebsel: %1 : ורוח זה טות גן זה כסות פסוק יטל פשוטו עלשב

87,6,Job 0( . 148,7] 7,28 )פ .עץ .8ע. Gen. לכל אחד .6% )פ 

 vgL :ע )ע .טז ע ן.שי
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 אל  תשוב  והרוח  כת"  והיא למעלה. היא העולה ~am יודע סי)כא(
 הרשעים נפשות ובין הצדיקים נפשות בין תני אלא י נתנה. אשרהאלהים
 רוה אדע מ. ואמ' עדן בנן נהוגות צדיקים של אלא למעלה120(עולות
 בה121( יעשה ומה מקומה זה אי, למעלה עולה שהיא הצדיקים האדםבני

 122( 0 אלהיך. יי את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה נתי'שהרי

  לאחר רשעים של נפשותיהס הבקטה 171" מקום זה  נאי יודע מיאבל
 עוד לטעלהשעלו

 מורידיי
 יקלענה אויביך נפש ואת שנ' לניהנם אותם

 לטשה היורדת הבהמה ורוח נאסר לכך להבירו. טלאך "ap~p קףבתוך
 מקומה. זה אי יודע סי טטה בשאוללארץ

 במעשים ירבה במעשיו. האדם ישמח מאשר מוב  אין כי ראיתי)כב(
 שיהיה במה לראות יביאנו טי ני עד. לחיי חלקו הוא גי ובטצותפובים
 לסו.6 יבין ולא ויצערו ידע ולא בניו יכבדו איוב אמי וכן הזה בעולםאחריו

 ובצוקים שהם ישראל אלו העשוקים. כל את  אראה  אני השבתי)א(
 העשוקים דמעת ואנה ז ישראל. ובני יהודה עשוקים שנ' כענין האומותבין

 תדמנה." אל ויוטם לילה דמעה עיני תידנה שנ' הקב"ה לפניתדירה
 להנצל עושקיהם ומיד אוהביה.1 מגל מנהם לה אין שני מנהם להםואין
 ס,א עוזר. להם אין טנחם, להם ואין 1 טרדם. אין פורק שני לה6 איןכח
  הט18(  העשוקים. כל 'את בתיטקות. קרייה פתר אליעזר נ"ר ייסדהד'

 העשוקים. דמעת והנה עון. בלא  העולם מן  עשוקים  שהםר4זימוא
 שנ' להצילם נח אק כדו עושקיהם וסיד דמעה. עלותם טוריד4םאבותיהם

 מתו לא והם טחו כך על לומ' מנחם. להם האין 2 המוש  .ביום שלפתאין
 אביהם. בעוןאלא

 נינה  שהרי ר1ריוש  אלו טחו.  שבבר הסתים את אני הטבח)ה
 ס.א 1 וליעקב. ליצחק לאברהם לעבדך זהר שנ' בזכותם רבינו*'1(טאשה
 העולם מן ונתיאשו יינם קבלו שכבר מתו שכבר הסתי את אניהצבח
 עליהם. לבא עתיד מה יודעים האינם עדנה חיים הסה אשר החיים. טןהזה.

 רדל96!( ונמרו נמת ובן היה לא עדן אשר את משניהם 1פוב)0

  את השה לש  חשור בטעמיו. יפשפש  ומשנבראש נברא שלא מיאשרי

 ~Ygl. 8 .שד )Ee~L 6 ,12 .7 )6 מם184 .26,29 )ש.088

 )6 06נ ,14 .21 ף .Jer 64 .88 )ן .Jer ,14 .17 )1 .ז11 2.4
 0 ישנם .6,8 ~6 [66צ .48 מ 1ם .27יVgL 80 9.ע
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 על ON*WDWn תחת נעוצה אשר הארם. בני רעותיי אלו הרעהמעשה
 האדם. הבליטעשה

 בעולם שעומל האדם ויניעה5 עמל זה עטל כל את אני וראיתי)ד(
 מרעהו. איש קנאת היא כי האדם. טעשה תקון המעשה. כשרון כל דגתהזה.

 נכסים קנה הבירי פלוני אבנה אניי9' נם בית בנה תבירי פלונישאומר
 שהבל אחריות להם שאין דברים שהם לפי הבל. זה נם אקנה. אנינם

 לו. והולךטניחין
 וטתוך בעולם עטל ואינו עצל שההר ידיו. את חובק הכסיל)ה(
 שגנבו אחים9ט( שני על ס"א בשרו. את השוכל וטתקנא8א( רואהעצלותו
 לא והכסיל סיתתו לפני תשובה עשה מהם אחד כאחד ונולו וחמסוכאהד
 סבור והוא בגיהנם והא עדן בנן אחיו את יראה הדין ליום תשובהעשה

 זה אלא א80 כ4 פנים משהש בכאן6 יש לא לו אמ' ביבר פניםשטשוא
 וטפיל בשרו את מאוכל חובק סיד עשה לא w~m טחייו תשובהערוה
 עצטו.את

 דגלי של עטל של חפנים טטלא ערן בנן נחת נף מלא פוב)0
 ששונה סי פוב העולם צרכו sy טשסע זה פסוק ד"א הזהס18(.העולם
 לו אויש סי פוב בו. בקי ואינו הרבה ששונה סמי לטודו'"( הודעמעפ
 שכר ונופל ברבית טלוה שההר טמי בהן מתפרנס והחס זהוביםעשרה
 ש"צ ממי בה ומתפרנס ומתגקה6 אחת שדה לו שיש טי טוב אחרים.משל
 לעני פרוטה וטחן שעע טי טוב קטשונים189( עולות והם שדות הרבהלו
 צדקה. ונותן ka1 שחומםמטי

 חטא. טלאך של אימתו זה השמש תחת הבל ואראה אנ* הטבתימ(
 אחד רע ענין "צ הוא כך פסוק של פשומו שני ואין אהד יש)ח(
 חסר ולא עשיר שהוא אדם כלום' לו אין ואח בן נם כטוהו. שניואין
 שינע לן עמלו לכל השין אותו לירש לו אין ואח בן נם זה כל עלכלום
 מעיט עטל. אני ולמי צדקתך עושה השינו עושר תשבע לא עינו נםועמל
 וטטובה המצות טן טמובה נפשי את ומחסר עמל אני ולטי לוטר ברעתומשים
 הרע"1 יצר על ס"א f.1S שאין הוא רע וענין הבל זה נם הלא עדן גןשל
 2 הכטלא יבערו ובאחת שנ' בענין הבריות את מתעה5 שהוא אחתשיש

 השנו למפה לא לו אין ואה בן נם בעבירה שותף"'( לו אין שניואין
 לו תורם בו.1 לו יהיה שלא לארם שנורם אלא עוד ולא לו. בדוטהולא

sa%1 מגיעת 4 .781 .ו )6 אם גי. Lies 5( 4 .781 .? ו 
 .etr~iehen )* .1שז ? .8  .,ן Naeh 0 לו 41 דמיק zu.568פ628%

 לYg1. 8 י? נו ? Nebenform aramaisehe 628 hier 111 מטעת ;-1שז
 84 .פעה Y~L 1( 8. 10, Jer. 0.ע

~esenias-8851 
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 שעכר 5ענירות עטלו. לכל, קץ ואין עומתיו. מפץ וריע אח לו יהיהש5א
 מן תשבע לא עושר תשבע לא הרע יצר של עינו נם קץ. אץיצר'הרע
 ובובשין 8 צדיקים אין אם מטובה. נפשי את ולחמר עמל אני ולמיהעביר"

 רוח. ורעות הבל זה הלמנם טובלם יצר טפנו הרע יצראת
 העסוקיס0 השנים פובים *ל,פשופו האחד. מן "שנים פובים)פ(

 להם יש אשי ;צמו בפני וזה עצמו בפני זה האחד מןבפרקמטיא6"(
 בעמלם. טובשכר

 יקים האחר י בחולי6'1( יפול או בסחורה מהם אחד יפול אם כי)י(
 שני ואין שיפול האחד ארין לך אי כמושי( לו ואוי ואילוח תבירו.את

 פובים ס"א האחד. השניטימז טובם דרכים הולכי( ונמעל לעוורו0להקיזנו
 עצטו בפני זה האהד מן בתורהא'( שעוסקים שנים אלו האחד סידשאים
 ,, ' עצטו. בפניוזה

 עונה הפסוקא~( זה של פירושו להם. וחם וסנים ישכבו אם נם)"ש(
 פובים ארץ שבדרך כשם האחד מן השנים פובים שאמ' מעלה שלעל

 ואשתו איש השנים פובים העולם בייבוי כך בתורה וכן האחד מןהשנים
 בעמלם טוב שכה יש.להי אשר ומוש עשה אחד ולא שנ' האחרטן9ץ(
 בעמלם טוב שכר, להם' יש השנים אבל לבדו" האדם היות טוב לאשנ'
 לו עושה פשתן לחם. לו ומתקנת לשה ואשתו הטים י 'מביא אעםשהרי
 אם נם לחבירו. עוור האחר האהד על וצרות חלאים יפלו אס כיחלוק.
 שנ' כענין ובנחת בנים ויולידו להם וחם ואשה איש שניהם שניםישככו
 ומה שנ' ]כענין יחם איך אחר בלא כלום' יחם איך ולאחד [ הצאןויחסן
 א5הים.1 זרע מבקטהאחדי

,)י"
 לאחד השוק טן האחד טסנו יתחזק אנאם 'האחד יתקפו ו4ם

 בחורה1א( עוסק שהוא כל,טי המשולשל וחופ ננדו. יעטדו השנים,מאלו
 ניתק148( שהוא השעם*י 1 ינתק במהרה לא ארץ ונדרך שוביםשמעשים

 nbw. אכסניה בית על חוזרת התורהחהר
 טסכן ילד שימצא אדם בני על פירושו וחכם. מסכן ילד פוב)ינ(
 נם ההש אם אבל טסכן. ילד שהוא בעהשר וקפן ביטים קפן שהחשאמאעם'י
 והחש כסלך עשיר המא' אמשם תפיל וקן סמלך פוב  ההש בינה לו ו"8חכם
 די ולא הקימח  עור.סן  להזהר ירע לא  אשר דייה בו וצץ בבמבוםוש

 בעצטו. עוד  להוהר יףע ולא חוטא בולמתו עיד אלא בשי?חטאת

1.Ygl.  6( ותטיב 4 .81ץ .ע Liee 1( 4 1268 .שממשין( 
968-i)VgL 18- 4 Gen.- 1( 16. 21 t)Wd- Ygl.P. 6 -4ץ .ע ף( 
 .Wd. " %,89 .416 ח eich  findet 8 1 י840 ינתק ז%186886-28

*4* mna לא חכמ בו תבת יהא ונלאי חשש תש mn~s 9עת sat: 
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 המוהר בבית שהיה יוסף144( כמו למלוך יצא האסורים8 מבית כי)יי(
 ובכבודו ובעושרו במלכותו הוא גם כי הכסיל אכל מצרים ארץ בכלויצא
 מזה למרנו מנוולתו שירד רשש( ויהיה נזירה השמים מן נולד רשנולד
 עשיר טאדם מטיך, במצות ועוסק ופכם טסכן ילד שיהיה לאדםשטוב
 עשיר שיהיה הצדיק זה של שסופו המצוח שמר ולא וכסיל זקןוהוא
 עשיר שנ' כענין רש6 תלד מעשרו. תקלה סופו הרשע אבלכסלך
 ונו'.פ"צכב

 ובבא. בזה חיים שהם הצדיקים הם1%( החיים. כל את ראיתי)סו(
 השמש כמו להם לאור טוב ררך להם שבוחרים השמש. תחתהמהלכים

 הבאות"1( דורות הם השני. הילר עם בגבורתו.4 השמש כצאת ואוהביושנ'
 בכל תחתיו יעמוד אשר לזה שני וזה לזה שני זה דור אסרדור
 וצור.דור

 היה אשר לכל צדיקים של מעשיהם אלו העם לכל קץ אין)טז(
 הם טוב ליצר אחרונים שיהיו האחיונים נם לפניהם. היה י"י דרךלפניהם
 כי הרע. ביצר בו ישמחו לא החיים הראשונים דרך תפשו שלאהרשעים

 אחר שתעו העם לבל קץ אין ס"א רוח. ורעיון בהם חזרו שלא הבל. ?הגם
 לא הרע יצר שאבדם האחרונים נם לפניהם. היה אשר לכל הרעיצר

 הבל. זה נם בקבר ומחר כאן שהיום בשמש בוישטחו
 כענין והשופטים המלכים148( בית אל תלך כאשר רנלך שטר)יז(

 זבח, הכסילים מתת הדיינים. דברי לשמוע וקרוב פ תקלל. לא אלהיםשנ'
 אוחם ומפיימין וחתרין השופטים את שמכעיסין הנסילים כמו תהאשלא

 רעיון לעשות9*נ( רע. לעשות הכסילים יודעים אינם כי וזבחתם.בחשורתט
 שהם יודעים אינם ס"א מבינים. ואז אותם שמבין! עד בתחילההשופט
 מכל נקי שתהיה רנלך שמר ס"א כסילים.י15( שהם לפי רעעושים

 וקרב קרבן להביא האלהים בית אל תלך תחטא כאשר כיחטא61ן(
 אינם מ קרבן ומביאים שחוטאים זבח. הכסילים סתת התורה.לשמוע
 מביאים הם הטובה על אם יודעים אינם ס"א קונם.ש דעות לעשותיודעים
 לאו169(.אם

ה.
 האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל אל3א(
 '6י( בוראו על כהונן שלא ידבר אל האדם על צרות באותשאם

 )Ygl. 8 .ע )Ygl. 6 .שי )6 706 ,27 .19 )6 .א"נ ,81.6

 )6 .צYgl. 0 2427. 8 -ע )ש .Ygl ע ש.,י
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 האלהים כי בשפתיו.8 איוב חפא לא שת בכל באיוב שניכדרך
 הוא ויכוננך עושך ההא בך שליפ הוא נלומ' הארץ על ואתהבשמים
 מדותיו אחר להרהר לך ואין מעשיר הוא מוריש הוא משפיל הווימרים
 מעמים. רבריך יהיו כןעל

 כענין החלום בא לבו הרהורי מרוב עמן מרוב לאדם החלום בא ני)ב(
 של ענין ברוב נא שההלום ונשם סליק51 טשככך על לבך והרהורישנ'

 יחשב0 חכם מחריש אויל נם שנ' דברים ברוב כסיל קול כךמחשבה

 כס.ל. שהוא נודע רבריו רובומתוך
 אלהים חפץ אין כי לשלמו תאחר לא לאלהים נדר תדור כאשר)נ(
 שאם' לפי שלם תדור אשר את משלימין" ואינם שנודריםבכסילים
 לנך מ"שלימין0 ולא לנדור שמרכין אלו דברים ברוב כסיל וקוללמעלה
 שלם. תדור אשר את לוסמך

 נורר ומזה מזה פוב או' יהודה*16( ר' תדור. לא אשר פוב)ד(
 שנ' תדורי*!( לא אשר פוב ן ונו' אלהיכם ל"י ושלטו נסרו שנ'ומשלם
 פיך על תבהל שלא הדברים ונראין חפאש בך יהיה לא לנדור תחדלכי

 אל ז"ל אם' וכן כנדרים. דבר האלהים לפני דבר להוציא ימהר אלולבך
 תטעול. שלא בנררים*6!( פרוזןתהי

 ואינו ברבים הנודר זה בשרך את לחטיא פיך את תתן אל)ה(
 היא שננה כי צבור8"!(. שליח זה הטלאך לפני תאסר ואלמשלמיי!(
 קוליך. על האלהים יקצוף למה נדרתי. לא אם נדרתי אם לי היאספיקה
 נכסים טיעוט אלו ידז מעשה את והבל בעצטך. משתנה שאתה דבריךעל
 בנים שוא של נדרים עסקי שעל ובנותיו"י!( בניו אלו ס"א בידו.שיש
 לחטיא פיך את תתן אל הרע. לשון כאומרי קרייא פתר חיננאי*!( ר'מתים.
 שננה כי עליך המלאך לפני תאסר אל רכילתי( הולך להיות בשרךאת
 .. א. על קולך2'!(. על האלהים יקצוף לטה הרע. לשק אסרתי לאהיא
 . בידך. שיש מצות מיעוט אלו ידיך. מקהיה את וחבלהקול'

 ריאה אתה שאם הרבה ודברים והבלים חלומות ברוב כי)ו(
 אדם בני אומר' רבים ודברים מבהילים הבלים ונם מפחד ואתהחלוטות'*1(

 תפלה עושה אתה ומה טהן ירא אתה ואין ירא האלהים את כיעליך
 ויתולו עליהם שמי נקרא אשר עמי ויכנעו שני כענין וצדקהתשובה
 הלומות תראה שאם חלומות. ברוב כי סיא צדקה'*1(. זו פנייויבקשו
 מוציאין אים שבני והבלים הרבה פובות לך יבואו ונם הרבה חישאתה

Lie~7 .28 )ם, pry. 6( 29. 2, Dan. 2 "1 )6 .ושד, Job 8( 
 (משלמ'ו )Yel- 6 .ע ף .8ע .76,12 ש 1ס .28,פ2 )5 2 7,1101
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 אלה כל על עם עליך אומ' הרבה טובים ודברים לפובה עליך פיהםהבל
 8 תשועתך. )תשובתך( עיקר הוא ירא אלהים אתכי

 אם פירושו במדתה. תראה וצדק משפם ונזל רש עושק אם)ז(
 במדינה תראה וצדק מעוות והמשמט ואביונים נעשקים רשיםראיתה!(
 על החפץ על תתמה אל בסדינה שלוה להם טשפיע עולם שלשצדיקו
 נכוה מעל נבוח כי שלו. את וניבה אפו מאריך שהוא מקום שלחפצו
 זה עליהם וגבוהים הבריות על הממונים השרת";( מלאכי אלושומר.
 טמשלה דרךי*1( על נבוהים אמ' ולמה עליהם נבוה נכורותיו שכחהקב"ה

 הקב"ה( )זה עליהמ0 וגבוהים כך הוא. קדוש אלהים כי כסוושלטנות

 שהוא לפי ויכניעם נבוהים הקב"ה עליהם יביא עליהם. ונבוהים ס"א-
  הרשע שעשו לומד145( אתה" מינאן ונוקם. קנוא והוא נבוה אצלנבוה

 הטרינה169( רומי כנון בעירו ישראל של משפט ונול בידו ישראלשעושקי
 מעל נבוה כי החפץ על תתמה אל בהם הקביה! של פוב שיפועוצדק
 הקביה של טרשיו ונבוהים 5 ההנמוגים ועל הדוכסין0י1(8 על שוטרנמה

 1 מושבך יהיה הארץ  משמני הנה יצחק לו שאם' בשביל עיצו אםעליהם.

 וחולק ל"י בא יום הנה שנ' הבסחתו לישראל לקיים הקב"ה כשיבאהכך
 ונמה. כמה אתת על 1 בקרבךשללך

 ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל היא. בכל ארץ ויתרון)ח(
 והיתושין!י1(. והצרעות התולעיסם אפי' יתרון להם יש לכל לבטלה אחדדבר
 התנואות75י(: ולשאי ללחם לשדה הוא ם צוייך אפי' נעבד. לשדהסלך
 טמון. וסקכץ נעבד אדם בני לו  שנותנין המם מן נענד טשדה לשדהס"א
 והוא לחם ישבע הוא אדמתו ועובד בסחורה הולך שאינו אדם מלך.ס"א
 טלך.נקרא

 לאהוב לבו את ארם יתן שאם פירושו כסף. ישבע לא כסף אוהב)ט(
 לי היה אם עוד הלואי אום' שמקבץ מה שכל כסף. ישבע לא כטףלקבץ
 לא תבואה לא עליהם וישלוט עמים המון לקנץ שאוהב בהטון אוהבומי
 וסי בהמון חפץ אינו והכסף התבואה שהאוהב כסף. ולא תבואהיאהב
 אוהב ס"א הבל. זה נם כסף ועל תבואה על חושש אינו בהמוןשאוהב
 מצוה על מצוה לעשות רוצה כסף ישבע לא ננסף0 שנמשלוהמצוות
 היום. כל בתורה מתעסק שהוא תבואה לא תורה של בהטון אוהבומי

4 _
 .שזע ע .לי.ם )Ygl.- YiltW- 5(c -ע )vgl.- 6-ע

First.Eerzog, dodxa~, gnech. das, !81. ע 0 .81ץ .ע ש. Ygb 6( 
 )griech. 5 התארע* .Gen. 0 Eeerfahrer ,27 .89 )1 .81ץ.ע

ansgefallen.צריך *" טלך Yor ע .ם .,י )ע Ygl. 14 .1 )ש, Sech. 0 
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 הטטון אחר הוטה להיות בהמק אוהב סי ממון אצבעי לא כסף אוהבס"א
 הקרקע. ההא שעיקר הבל זה נם תבואה ולא קרקע לוואין

 מזמן רבים מאכלים לו ש"צ שאדם אוכליה. רבו הפוכה ברבות)י(
 שנהנה כשם עיניו ראות אם כי לבעליה כשרון ומה לאכלם. אורחיםעמו
 העץ פוב בי האשה וחרא אומ' הוא וכן הראיה. מן נהנה כן הפעםמן

 להשניל.0 העץ ונחסד לעינ*ם5 הוא תאוה וכילמאכל
 שהוא השכיר זה פסוק של פשופו על העובד. שנת מתוקה)קא(

 הלילה שבא כיון ישתה ומה יאכל מה דאנה לו ואין רבו בכיתעובד
 דאנה לו שאין בטוב ישן יאכל הרבה ואם מעט אם שנתו לו היאמתוקה
 איננו נכסיו על ודואב הרבה נכסים לו ש"צ מי לעשיר. והשבעאחרת.
 מתוקה ס"א דשה. מרבה נכסים סרבה רז"ל174( אסרו וכן לישון. לומניח
 איננו לעשיר והשבע בנועם וישן וינע פורח6י1( שהיא בתורה העובדשנת
 ישכחם שלא עליהם דואם והחג הרבה גירסא לו שיש זה לרצון לומניח
 טענתו.ונעור

 השטש. תחת ראיתי משונה רעה כלומ' חולה רעה יש )יב(ס*א.6
 עליו. ונרצח *י!( ליסטים שמצאוהו כגון לרעתו. לבעליו שמורעושר

 וכנון קרחייי( של ממונו כנק רע בענין ההחש העושר ואבד)ינ(
 מאותו מאומה כירו ואין בן והוליר רשעים. בהרבה וכן המן שלממונו
 בידו. שהיההממון

 גניבה. לנוגב ש כשבא. ללכת עצוב ערום אמו מבפן יצא כאשר)יד(
 טוקף הכרם והיה לכרם לכנם שבא לשועל האד86י!( את משלהטאוילש

 עצטו את הרעיב עשה מה לכנוס יכול השועל היה ולא קטן חור ובונדר
 לצאת בא ונתמפם. אכל חור אותו דרך ונכנס שנקפן עד ימיםשלשה
 ישוב ערום הרי ויצא. ימים שלשה עצמו את הרעיב עוד ינול היהולא
 ומה צרקה שנתן מה אם כי בעמלו ישא לא וטאומה כשבאללכת
 קונו. לפני לפרקליפ לו להיות נידו שיוליך במצותהועסק

)ם"
 בא שהוא לדרך6 ילך כן שבא עומת כל חולה רעה % ונם

 ידיו את שפושפ ילך כן ביריו העולם כל אקבץ כלומ' סנורות'י1(רדיו
 לסנל אם כ4 לרוח שיעטול לו ואין כלום. בידו טזה אין ל11והולך
 חכמת.מצות

 ולראות ולשטת לאכול יפה אשר טוב אני ראיתי אשר הנה)י0
 האלהים לו נתן אשר חייו ימי טטפר השמש תחת שיעמול עמלו בכלפוט
 )8 .81ץ 7ן ים .ע )5 .81ץ .? )ם .988 ,8 י6 1ש Ygl.P.7י.ם
Liee6( המשילו. Lies 8( י,. Ygl. ף streiehen. za hier 26 מח א( 
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 נחמן5 בר שטואל דר' בריה לה ואטרי sO~) 8 תטאטא ר'  חיקו. הואכי
 יצחק ב"ר שטואל ר' בשם ירמיה ור' מיאשה ר; לה ואמרי טנחמאור'
 1'י. פובים ומעשיט מצות אלא אינה בקהלת שכתוב ושתיה אכילהכל

 וכעס לעצמו. סזון למצוא כשטורח יאכל. בחשך יטיו כל נם)טז(
 וקצף( )וחליו וטקציפו. מחליאו לבוראו0 ומכעיס עבירות שעוברהרבה.
 וקצף.א חלי לווגורם

 והשלימו ונכסים עושר האלהים לו נתן אשר האדם כל נם)יח(
 הטמון טן ארוחה הבא לעולם לו שיהיה חלקו את ולשאת טמנולאכל
 11 הוה. בעולם שיעטל נעסלו הבא לעולם ולשמוח הזה לעולם לושיש

 הקב.ה. מן אלא נתנת הזו הסדה אין פינחסע'1( אמ"ר היא. אלהיםמתת
 לומר לאדם ראוי אין כלומ' חייו ימי את יזכור הרבה לא כי)יט(

 חייו יטי את יזכור הרבה לא כי זקנותי לעת לי שיהיה ואפסין ממוןאקח
 האלהים כי למה לעניים אפזר ואל אשתה ואל אובל ואל אחיה הרבהאני
 שיאסר ראוי ביוטו יום דבר לו נותן והקב"ה הואיל לבו. בשמחתטענה
 הקמה שכבר וקנותי לעת לי יתן היום לי שנתן מי יוסי יום "יברוך
 לערכו כלום' למענהו1 י"י פעל בל כמו מענה הסדר. על מזונותיו לומומן
 לנפשו. פוב ויעשה בו ויבמת לבו בשמחת צורך4'!( סענהכך.

ד*
 אמ.ר הארס. על  היא  ורבה השמש תחת ראיתי אשר רעה יש)א(
 וכן ביין מים המערבין כנון רמאין של מחשבתן וו נחסן ב"ושמואלס!(

 בהן.כיוצא
 הסר ואינפ וגבור ונכסים עושר האלהים לו יתן אשר איש)ב(
 מהן ולעשות ממנו לאכול האלהים ישליטנו ולא יתאוה אשר מכללנפשו
 שאין הוא רע וחלי הבל זה בהם טרה שלא יאכלנו נברי איש ביצדקה
 לב. על שטין אדםבני

 שניו ימי שיהיו ורב יחיהש רבות ושנים בנים ק' איש יוליד אם)נ(
 קטרה ונם הפוכה. טן נפשו לשבוע זכה לא זאת ובבל ובכבודבעושר
 שלא לו נוחם הנפל ממנו פוב אסרתי הסטון טפם שרצחוהו לו היתהלא

-----
hierדו ים Yers 4( ע. Ygl. יי )ס. Ygl.- 5( 8 .81ץ .,ד( 

findet6 .8ע ,68 .20 ף .יזע ,16 .4 )8 פו (נ( vorangeetellt. 16 ץ. 
 naeh 8iCh יחיה Znsatz folgender : בנים הרבה שה51יד1 רשקץם הרבהכש
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 מירושלים חוץ בשטרון בנים ע' לו שהיו אחאב186( כמו לעולםנברא
 מן תשבע לא ונפשו לו. היה וכבוד ועושר שנים הרבה וחיהוטיזרעאל
 כענין לו היתה לא קבורה ונם היורעאלי טנבות הכרם המד שהריהטובה
 את הכלבים יאכלו היורעאלי נבות רם את  הכלבים לקקו אשר במקוםשנ'
 אתה.1 נסדמך

 שמו ובחשך לעולם186( נא לא כאלו ילך ובחשך בא בהבל כי)ד(
 בניהנםל16(.יכוסה

 עולם. של עסקו מה ידע ולא לעולם בא שלא ראה. לא שמש נם)ה(
 שנננסה לספינה'8נ( משל הולך. זבהושך בהבל לעולם שבא טזה לוהנחת
 אמ' הסדינה מן שחזרו כיון מאהד by~n ולמדינה לבקעה ירדו הכללנמל
 עשיתי מוטב א"כ להם אמ' לאו לו אמרו המדינה טן כלום לקחתםלהם
 מזה. לזה נחת הספינה מן יררתישלא

 שהאדם מה159( כל אטי בר שמואל אמ"ר לפיהו. האדם עטל כל0(
 הנפש בם בתו. לפי ולא בנו לפי ולא לפיהו פובים ומעשים מצותמסגל
 היא לעצמה יגיעה שהיא מה שכל יודעת190( שהנפש לפי תטלא.לא
 מזבים. ובמעשים המצוות מל שביעה אינה למינךיניעה

 בכסיל יש לחנם שיש האיברים כל הכסיל טן לחכם יותר מה כי)ח(
 יושב והוא וכמתן במשא e~ills לעני מה כעצמו. הוא אלא להרע נרםולא
 191( אומנות וילטוד ילך כי לעשות. מה לו ואין החיים. ננד להלוךבטל.

 תלמודו. לו ויחזור רבו אצל ילך בתורה ענים ואם מכלכלו.והקב"ה
 בעמורו נ19( 0 סברן שהוא מי ם:ב נמש. טהלך עינים מראה טוב)פ(

 מנופו יותר שבאשה "י( עינים מראה פוב פ"א לשון. הרנל לו שיש שמי
 בידו שממונו לארם טוב נפש. מהלוך עינים מראה טוב ס"א מעשה.של
 הכל ~ה נם עליו. דואנ ויהיה אחריו לבו ניהלוך בו לסחור אותו יתןואל

 רוח. ורעיון רב הון אחרשרודף
 שהיה כל.סה בראשית. ימי מששת שמו נקרא נבר שהיה טה)ן

 אשר לכל וצדע הקב"ה עשם כבר אדם בני וכן להשיב האץ נעשהכבר
 שתקיףש עם לדין יובל ולא האדמה אל וסופו הארמה מן נברא אדםהוא
 להודות. צייך לו שבא טה אלא בוראו על להתרעם יכול אדם איןטמע.

(bP)דברים להראות ארם בא שאט הבל. מרבים הרבה דברים "צ כי 
 לפני עומר לארם נשאר מה לאדם יותר ומה ועון. מכשול מרבה קונולפני
 שהרי לאדם יותר מה ס"א יצובע. כאשר דרכיו בכל ללכת אם כיקוץ

d)YglYgl.P. *( 18 .21,19 )5 ע חק ,בקעה. YgL 8( 
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 חית כל על יהרת וחתכם ומוראכם שנ' ובממשלתו בירו הנריות נלק
השדה.8
 ויעשם הבלו חיי ימי מטפר בחייו לארם פוב מה יורע מ. כי)יב(

 יודע מי פירושו השמש. תחת אחריו יהיה מה לארם יניר מי אשרכצל
 ונם מותו אחרי פוב לו ויהיה 6 שיעשם עושרו בימי בחיים לאדם פובסח

 של צלו והוא עוברה כצל ימי שנ' בענין צל כמו 0 הכלו חיי ימימספר
 האדם שיטות לאטר יודע מי כי סזא כרנע*19(, עובר והנאי הפורחעוף
 היה שאם הבלו חיי ימי טספר בחיים שהם לבניו הוה בעולם יהיהמה
 הבלו. חיי ימי מספר על חושש האב היה לא בפוב אחריו יהיו שבניויודע
 טה לאים סי1 אשר מסופו למד וגה כאין אותו עושה היה כצל.ויעשם
 כשהוא עצב הוא לכן רע 8 ואם פוב אם השמש תחת אחריושיהיה
 העולם. טןנפטר

ז*
 בחיים לאדם טוב מה יודע מי גי למעלה שאמר על שם. פוב)א(

 טשטן בעולמו פוכ שם לקמת לאדם לו טוב טיב. משטן שם טובאמ'
 בלא שברו לכו שנ' בחנם טוב ושם בדטים'9י( טוב שטן שהריפוב.
 1. שמך ואנדלה שנ' עולה טוב ושם הזקן6'י( על יורר החוב שמןכסף.5
 הפופ שמן הטת. על מסריח אעו פוב ושם המת על מסריה הפובשמן
 ושם כלה הטוב שטן סופו. ועד העולם משוף טוב ושם אמותת!( דיהולך
 שסן ולמתים. לחיים טוב שם יכרתע לא עולם שם שני כלה אינוטוב
 ב"ר יהורה אמ"ר ! לעולם. שטו יחי שנ' לדורות טוב שם לשעהטוב

 אכל שרופים199( ויצאו חיים למקום נננסו הטוב בשמן טשוחיםסימון98!(
 מישאל חנניה )הם( ואלו חים. ויצאו מהים למקום נכנסו טוב שםבעלי
 שבטים של לשמותם הוצרך הכהן אהרן בו שנמשח הטוב שמןועזריה.
 הולדו. מיום המות ויום לבו.במ על ישראל בני שמות את אהרן ונשאשנ'
 הכל שמת כיון רשע אם צדיק אם יהיה מה יורע סי שנולד0*2(שכיון
 אין סלד כשהצדיק העולם.ם מן בשלום שנפטר צדיק שהוא בויודעין

- -
nachsich findet 9 .2 )5 .נעץ .לי )0 פו ע .ט ע, Gen. 4( 
 הבלו .Zusatz: %18 לו םוב מה לו להגיד יודע וסי הגל של והם רעים ימיהם
 הבלו חיי ימי את תשכח כצל ויעשפ .Ygl. 6( 610 .8ע ,144 .4 )6 -81ון-ע

 ף Yor לאדם !18 יגיד .einzuaetzen )8 1,168 שם )5 .768 ,55 .1 )1.פ6ו(
29.28, Ex. 1,81. 768 ,66 .5 )1 .8ע ,2ד -17 )בע. Ygl. 1( 12,2. 
 )מ פ1 15 661פnach eich 5 השלם ז56פ10186 :פ24841 השת יוםסיע

 חסידו מיום.640.
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 שנולדה בשעה )בו(.8 טרניארן הכל כשמת אבל ס מתראיןהעקם
 סרים שם ותמת שנ' הבאר נוטל מתה מקראל בה הרנישו לאמרימי90(

 הבאר. היה שבזבות' הרנישו והכל לעדהל מים היהולא
 סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אכל ניח אל ללכת טוב)ב(

 שמקכלי61 למרהב מלכת בכל נוהנת שהיא לסדה ללכת0 טוב האדם.כל
 יורן אמזר טוב. שכר עליה מקבלין שאין למדה מלכת טוב שכרעליה
 ונתפרשו ז האבל לבית הלכו אבינו אברהם של במשתה סימון909(נ.ר

 האבל לבית הלכו איוב וריעי גדול משתה אברהם ויעש שנ'שמותם
 וכה יוסף מדה. כנגד מדה האדם. כל סוף הוא במנשר שסוהםונתפרשו
 לפיכ' ביוסף וכה סשה שבישראל. הנדול משה בו נפפל לפיכךבאביו
 לבם. אל נותנין הצדיקים יי9(. לבו אל יתן והחי בניא. אחזוויקבור
 ויוכיחמ5 בניו על שיכעוס לאדם לו פוב משתוק. כעס טוב)נ(
 על דור כעס שאלמלא עמהם וישהוק לכם בשרירות יניתם שלאמשחוק
 ברוע כי אאמנון*0ג( על ובן הדין מרת עליו שחקה לא טקטנותואבשלום
 אמדו רז"ל העולם. מן נטרדי90( מיסיו אביו עצבו שלא ולפי לב ייטבפנים
 לטורדם לרשעים ששוחק משחוק ומיסרן הצדיקים על כועס שהקב"הטוב
 לבא. לעתיד לצדיק לב ייטב פנים ברוע כי העולםמן

 ולב לבם על ולדבר האבלים את לנחם אבל בבית חכמים לב)ד(
 חכטימ לב היקיה אם'ר מ.א ולאכול. לשתות כלרג' שמחה בביתכסילים
 שבשעה אבל בית נקראו ולמה מדרשות ובת. כנטיות בחי אלו אבלבבית

 והקניה עליו מתאכלין איבריו כל כידו עבירה שיודע מי בל דורששהדרשן
 בבית כסילים ולב 1 שמחה. ענוים ויספו שנ' האיברים אותם לשמהעתיד
 וקרקסאות. תאפראות'90( בתי אלושמחה

 חכמים תלמירי נערת השוסעים אלו חכם. גערת לשסוע טוב)ה(
 לישראל להם היה טוב ס-א נסילים. שיר שומע מאיש דורשים שהםמתוך
 כסילים שיר שומע מאיש מוכ'הם רבינו משה שהיה חבם נערתלשמוע
 בשפים. ונפלו לבם ננה בלעם07'( משבירכםשהרי

 כל 08ג( ועירה דר' בריה לר אמ"ר הסיר. תחת הסירים נקול כי)ו(
---

findetע )4 18 1פ. vgl. 0( 20,1) ע )6 .418א. Ygl. 8( 
 nach eieh למדה Einschnb: folgender : למדה כלכח טוב בבל טחנתומאינה

Foyausetsangbeabsichtigte (die שא' לסדה מלכת ומסתים החיש שהגת שהיא 
ausgefallen:שטקבלין ~or 

18* ffiet 6( 5ש188 בחיים אלא פהגת  .)שאינה: 
 למדח ללנת .טוב 0 6פheieeea: maas 1 שטוחם כהפרשו לא המשהה.לבית

 )Ygl. 5 .ע )ש YtL .ע )vgL 18; 29, 7*8. 1.,י
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 נם כלא' נשמע קולם הסירים ונרוכ נשמע. קולס ואין ~tPslהעצים
 הבל. זה נם אד50 בניאנחנו

 ואינו aoa) תלמידו את עושק שהחכם מה חכם. יהולל העושק כי)ז(
 אותו ויאבס דעתו ומעורבב חכמתו ואזלל התורה טעמי את לו לנלותרוצה
 שוה0 מאבדו המעט אותו בלבו הקב"ה5 שנתן מה טחנה לב אתהחכם

 י'י.4 כולם עושה נפגשו ורש עשיר לפסוקדוטה
 מיום המות ויום שאם' כמו זה מראשיתו דבר אחריה טוב)ח(
 הדבר שסויים לאחר מראשיתו דבר אחרית הוא טוב כלומ'הולדו"!9(

 אדם אין בו מתחיל שהוא שבשעה טראשיתו טוב שהוא יודעיןוהכל
 ואחריתו איש לפני ישר דרך יש שנ' כענין רע אם יהיה פוב אםיודע
 אחריתה טוב ס"א טראשיתו. דבר אחרית פוב נאמר לכך מות.6דרכי

 היינו מראשיתו דבר אחרית טוב ס"א פוב. הוא שמתחלהו בימןמראשיתו
 המושעים את שמקרב רוח ארך טוב טב!!2(. כולך סב סופך אינשידאמרי
 במצות. להרגילם שלא מלפניו העולם בני את שדוחה רוח טנבהלתורה

 ועליהם דבר. לא על כועסים אדם שבני לכעוס ברוחך תבהל אל)ם(
 אדם צריך לפיכ' כמלותם יעזבו לא ינוח. כסילים בלב כעס נינאמר
 אלא בידו עלתה לא רנזן ז"ל9!9( אמרו ובן שפלות דרך עצמולהנהינ
רבנותו.
 מנאן מאלה. טובים היו הראשונים שהימים היה מה תאסר אל)י(
 ובאת אומ' הוא וכן שבדורך מה אלא לך ואיןש ב'ל'~9( שמעוןאם'ר
 מחכמה כי-לא ההם.ן בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הנהניםאל

 והיה מועפים תגרים היו הראשונים שבימים לפי ואת. עלשאלת
 בעולם.ריוח

 יהודה רי של בנו ר"נ דתנן*!9( היינו נחלה עם הנמה טיבהלא(
 ויותר עט משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם טורה תלמוד יפהאום'
 טלבו דברים אומ' שהוא וחכם סבר שהוא האדם על ביותר השמשלרואי
 ומנחילם לרבים תורה שמלמד חנם זה נחלה עם חכמה פובה ס"אכשמש.
 כררך וכצהרים כשמש הדבר להם שמלבין ויותר שמש לרואי ויותרתורתו
 לישראל. רבי' סשהשעשה

 ר' בשם ירמיה ור' חנינא'91( ר' הכסף בצל החכמה בצל כי)יב(
 תורה לבעלי חופה צל לעשות הקב"ה שעתיר טקום אם' אבא ברחייא
 החכמה רעת ויתרון הכסף בצל ההנמה בצל ני שנ' מצות לבעלייעוצה

- - . . - -

1:YgL 6( ע- Ygl. 6( 61860161 zu אדם *פ גן Naeh 8( 
9.17, h)DL 8- g)YgL 2. 1.,22 -חע4 ,14 -12 [8ץף d)Prv. 
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 ס"א בעליה. תהיה לרבים ופודיעה תורה דברי המחזיק זה בעליה.תחיה
 את מציל אדם מקומות בהרבה בעליה916( תח.ה החכמה דעתויתרון
 המות. מןעצמו

 עולמי!9( לעבר לו ותהיה בו והתנונן האלהים טעשה את ראה)ינ(
 יוכל טי מעשיך את תקווה שאתהב עוותו. אשר את לתקן יובל מימ

 אדם שהרי להצילך להשינך5 יובל סי ייסורין עליך ינוור ואולתקנך
 חור. לא ושוב~ עדן מנן ונתעוות אחד צווי על עברהראשון
 וביום לך.6 6!9( 'ימצאוי מצאוי שאתה בזמן בטוב היה מוכה ביום)יד(

 זה גם גיהנם9!3(. של מדינה ותנצל השובה לעשות היאך ראהרעה
 על לרשעים*99( וניהנם לצדיקים עדן גן ברא האלהים. ערצה זהלעומת
 יורע הייתי לא האדם יאמר שלא מאומה. איודיו האדם ימצא שלאדברת
 האלהים עשה זה לעומת זה גם ס"א צדיקים. של שנרן מתן הואשכן
 מאומה. בוראו אחר להרהר יוכל  שלא רע. נם פוב נם לאדםנותן

 יש 991(. הבל שנקראו האדם ימי הם הבלי. בימי ראיתי כל את)פו(
 שהקב"ה בצדקו אובד צדיק יש מהו 22נ( לשמואל שאלו בצדקו. אובדצדיק
 לידי יבא שלא כדי בצדקו שהוא עד העולם מן הצדיקימא אתלוקח
 הקב"ה לו מאריך ברעתו שהוא6 לפי ברעתו מאריך רשע וישחפא.
 ימים מאריכין דברים שלשה ממני יאשיה אם"ר תשובה. יעשהשמא

 ! בעולם מצוה זכות להם ימצא ושמא תשובה יעשו אולילרשעום'99(

 ויצא ימים אחזם עם הקביה האריך שהרי צדיקים. מהם יצאוושמא
 מרדכי. טמנו יצא שמעי עם יאשיהו סטנו יצא אמנוןא עם חזקיהוממנו
 חוזר ואינו ברעתו מאריך רשע ויש עסו בצדקו אובד צדיק "םס"א

בתשובה.
 אפזר תאמר שלא יותר. תתחכם. ואל הרבה צדיק תהי אל)פז(
 עליך שצוה ממח יותר תתחנם ואל לעניים*99( לי שיש מה כלמעותי
 בעינך צדיק תהו אל ס"א הבזויות. עם 1 דעתך ותהיה תשומם לטההקב.ה.
 תשומם למה ייסורין. עלי כאים )ולא( ואיך1 צדיק אני תיזמר שלאהרבה
 מיפב ועל אננ 1 על שאול296( שעשה כדרך הרבה צדיק תהי אלמדעתך.
 דוערה.נמ על יותר תתחנם ואל והבקרהצאן

 האיש*99( אותו בנר עבירה עבר תאמר שלא הרבה תרשע אל)יו(
 תוסיף שלא נלומ' הרבה תרשע אל נאמר לכך עוד. יעבור כברנפרד

 )8 פ1,16 .כשאתה )5 להשיגר י4 טYgl. 6( streichen. 2 ן  .ם.4ך
 )Liea 6 -הצ'ק )8 .81ץ .ע ת YgL -ע )Ygl. 8 .ע )ע ~Lie.אסון

 מ .Ygl .14 .,י )1 [8ץ .ע מ YgL -ע מYgl. 8.ע
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 אל ס"א עתך. בלא תמות לטה המצות לשכוח פכל תהי "שללחפהאי8".

 קורם תמות שלא תקנה298( לו אין נבר תאמר בדעתך8 הרבהתרשע
 מדאנותיך.עתך

 נם לירך באתם אם טוה ונם אחת במצוה נוה תאחוז אשר פובלי0
 ס4א כלם. את יקיים נולם. את יצא אלהים ירא כי ידך. תגח אלאחרת
 וטדברי הטשנה מן ידך תנה אל מזה תם מקרא. זו בנה. תאתת אשרטוב

 אבהו ר' כפן שלם את יצא אלהים ירא כי ידך'"( תנח אלחכמים
 ובתלמוד. ובמקרא בתורה חכם שהיהבקיסרין
 התורה בעיר. היו אשר שליטים מעשרה לחכם תעוז החנטהלפ(
 שנקראו לישראל תעח טה.4 עד שכנתי הנמה אני שנ' ההכמהקרויי
 הטשמשין דברים טי' בעיר היו אשר שליפים טמפרה ונבון.6 הבםעם

 והלב. והכבד. והמרה. והקיבה. והריאה. הוושט. הם"1(. ואלו)באדם(
 ושתי ידים. שתי שליפים. טי' אמרו1'9( רז"ל והלשות השמחיםוהכליות.
 של טפו זה בעיר. היו אשר והפה. והאף עינים ושתי אזנים. ושתירנלים.
 עירתם נגוח מכל לנפשי n~SW עיני שנ' כעניןאדם

 כבריו ולכלכל לעשות להתחבם צרז לפיב' צדיק. אדם אין כי)כ(
 אשר בארץ צדיק אדם אין כי מניהנם. להנצל לו תעוז שהחכמהכמשפש5
 הצדקה8'9( מחלקי אלו אומ' שטעון נזר ~i$stt) ר' יחפא. ולא טוביעשה
 שהוא במי ראוי שאיט ולטי ראוי שאינו כמי ראוי שהוא למי נותניםשהם
 צדקה. מסהלקי ולא צרקה מנבאי חלקי יהי יוסי דאם"ר Uw~1 4"(*ראף

 שזה לבך תתן אל אדם בני עליך ירברו אשר הדברים לכל נם)כא(
 עבדך את תשסע לא אשר בלבך דאגה תביש שיא לך ותעה היאחנמה
 סמך. יראים שאינם אדם בני אם כ4מקללך

 כאשר אחרים קללת אתה נם אשר לבך ידע רבים פעמים נם כי)כב(
 י. עושים כןעשית

 מתנוססת1 החכטה שהיתה בחכטדנ נפית* זה כל)כנ(

 כטו עלי 86"
 יהודה להלן וכתי' נחול.1 לשלמה חכמה "י ויתן אום' הוא וכןהנם.

 נדרה שלמה חנסת אף **9( לים נדר החול מה ס"א 1 כחול. רביםרשראל
 ויחכם וכתי' 11 מצרים חכמת מכל שלמה חכמת וחרב דכתי'לישראל

;m~glieh; whw ערס? באת die ineh ; באה Liee 5( 2. YgL " 781.8( 5 441 )0 168[ חבטה .קחיה Gr. Eebr. Geeenius, vgL 
findet2 .8 .7ל2 ,8 .12 )6 .81ץ .4מ ,4 .6 ף מ1 וי .פ 4נ 
Thr.0 280. 1פנ vgL יק ;"ן % Randbemerkung: 08 hier sieh 

 [YgL " 8,6 .,ר ף .טV~L " 21 7 .18 .6,9 מ *8ם.פ*
 " .פע 1 [1 ,116
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 פנים של חכמת זו סמני. רחוקה והיא אתכמה אמרתי האדם.5מסל
 אחור.הטל

 תחת ועומק רום עומק חנטת זו עמוק ועסוק שהיה מה רחוק)כד(
 מפני זה ונטהר זה נאסר טה מפני החורה. הכמת על ס"א ימצאע.סי
 מטאי'9(. אפר ומזה מסמאה אינה פרה אפרמה

 התורה חכמת תנסה. ונקש ולתור לדעת בלבי אני פכותי)כה(
 מה מפני כסל. רשע ולדעת עולם. ברית וחשבון הדין יום שלוכעצבון
 מתהולל שהאדם הוללות והסכלות חכמה. דעת ובזה כסל רוצע זהבאדם

 אלה. כל לאים לו באין מאין בהםומשתטה
 היא אשר והרעה8'י( הזונה האשה את ממות מר אני ומהבא)כ0
 המצודים וביבשה. בים צרה שהיא ידיה אסורים לבה וחרמיםמצודה
 חוית יד כנון מקומה ידיה ביבשה. האסורים ובית בים9'9( הםוהחרמים
 יוסף!*9( כנון ממנה ימלמ האלהים לפני טוב התורף0*5(. מקוםוהדב

 צור. בת בכובי שנלכד ):מרי( בו.6 ילכד וחומא פופיפר. מאשתשנטלפ
 מתחת להדיהם העולם את שמתעה מינות ע האשה את ממות מרס'א
 האלהים איש מוצה מתורת חוץ שהוא רע דת כל וכן השכינהכנפי

 ממות. מר נקראו 949( ישראלומחכמי
 אם"ר חשבון למצא לאחת אחת קהלת אמרה מצאתי זה ראה)בו(
 תרננולתו אבדה שורו טת מיתה ונתחייב בהטא'*5( נכשל אדםיצחק
 נפש מקצת **9( דם פפת ממנו רצא בשוק אצבעו ניקף צלוחיתונשברה
 למצות**9( חשבון למצא לאחת אחת דכתי' היא הדא הוט הנפשככל

 אחר מצוה לאחת אחת ס"א חלב.0 מיץ כי כמו עונותיו למרוקהחששן
 ופרופה פרוטה כל מצרף שהקב"ה טלסד נדול חששן שנעשה עדמשה
 נדול**9(. לחשבון צדקה נותןעתודם

 וחכם נאמן אדם טצאתי. ולא למצא נפשי בקשה עוד אשר)כדל
 לאלפים' חמד נוצר דורה לאלף נמו הסרובים מן כלום' מצאתימאלף
 לא אלה בכל nwm ממש. אלף %א חשבקז רע דרדי*9( עלשההא
 עליהן. קלה נשים של שדעתן לפי וחכמה נאמנתמצאתי.

 שנ' ישר האדם את האלהים  עשה אשר טצאתי זה ראה לנד)כט(
 ממלאכי כאחד היה תחלה ורע.8 סיב לרעת ממנו באחר הות  האדםהן

 לאכול לו נרמה שהיא ורע פוב לדעת טמע צלעו שניפלה כיןהשרת
 בקשו והמה ישר האדם את הקביה nwg ברכיה אמיר הדעת.מעץ

 )8 .88מ ,6  .11 )ש  .Ygl ע Num. eowia ,25 16 .8 ,26 1 [ם 4.זיע
%,22.Gen. 8( יד. Ygl. %8,%0 )8 שט .8.ד )6 -11 .ו841 ף. 
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 nwp אשר ס"א רבים. השכונות בקשו שנים8*9( לאחר רביםהשנונות
 יצר בהם נכנס שמתנדלים לאחר והמה ישר להיות האדם אתהאלהים
 רבים. חשנועת בקשו והטההרע

ח.
 אתה שנ' חכמ9*8( שנקרא הראשון אדם על נאסר כהחכם. מי)א(
 שמות שקרא דבר פשר יודע ומי יופיע וכליל חכמה סלא תבניתחותם
 שהיתה פניו תאיר אדם חכמת השמים. ולעוף והבהמה החיהלכל
 ישונא. פנ14 ועת פניו. קלסתר כ"ש חמה נלגל טכהא6 עקיבו oeoiתפוח
 עם רק בהם שנ' נ55( בישראל מי נה"נם מי ס"א ישונא. העץ טןאואכל
 אדם תכמת בתורה. ולהבין לדרוש שיודע דבר פשר יודע מי ונבוןי0חכם
 וזרה שנ' פניהם טאיר הקב"ה ובמצות בתורה שעוסקין בשעה פניותאיר

 בטחשכים שני התורה על שעובר על ישונא פנים6 ועוג אורך.כחאשך4
 1 עולם. במתיההציבני

 יהיה לא שנ' אלהים וצבועת דברה על שמור.8 מלך פי אני)ב(
 "5(. לשואצ אלהז "י שם את תשא לא 1 פני על אחרים אלהיםלך
 שטור המלכים מלכי מלך פי לך אום' אני לישראל שלמה אם'ס-א

 דברת %ל 1 אתך. כרתי האלה הדברים פי על כי שנ' לך שנתןהתורה'96(
 צדקה מפי יצא נשבעתי בי שנ' הגליות מן לנאלך שנשבע אלהיםששעת
 טאספיו )כי ונוי ביטיע6 י'י נשבע חשומ' פ ברך בל יכרע לי כי ישובולא
 יתמהטה אם שנ' כענין לו וקוה הטתזס שמור. שבועה. זו ונםוט'(
 המחכה.4 אשרי או' לועחנה

 עצמכם תבהלו אל בנלות שתלכו אע"פ תלך ספניו הבהל אל)נ(
 ולא רצש.ז פני מעל שלח שנ' כענין תלך שטפניו נזמן "י אתלעזוב
 דבר שהם בחוקותיהם ללכת האומות בדרכי תעמוד אל רע. בדברתעמוד
 יחפותן אשר כל כי שכחנוך.6 ולא באתני את כל אום' הוא וכןרע.

 תנדף אל מאש נרחותיהם. יקמץ ועוד מנלות עמו את יוצגת יעשההקב"ה

Jeg.4( 6. 4, 1(ע .8 .,י )0 ש Ygl. 6( 12. 28, Ez. Ygl. 8נ 
findet8,6 )5 ש 14 .פ ע- Thr.- ע ף. Ygl. 0( לי. vgL 68,10; 
 nach SICh שטור Zaeatz: folgender הטלכים מלכי סלד פי א5י לסאמ"ר
 ועל אלהקי יא אנכי ואמר מה אשמור .Ygl. 5( ete .,י )141.1
Jes.768 ,46 .28 )פ. Ygl. 84 -27 )ש, Ex. 1( 7- 20' Daa.- 1( 8. 20, 
1611.Jer. 12 .12 )ז, Dan. 4( 8- 2, Bab. י )ע,. Ygl. 0( 1 6% 

18.44, Ps. 4 
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 ףבהילו וכן תמהר אל כלומ' לכעוס8 ברוחך תבהל אל כמו תלךספניו
 תלך מפניו אם כי תבהל אל ייסורין עליך באו שאם המן6 אתלהביא
 סרבן תהי אל רע. ברבר תעמוד אל י'י. חטת ספני נשפלותתלך

 בזמן רע כדבר תעטור אל ס"א לרצות. נוח תהיה אם כי רע.לעאוותם
 מעליךנ הרחק ועבור מעליו שטה או עינו העלם רע דבר רואהשאתה
 ~enwy. יראיו רצון שנ' הקב"ה יעשה הצדיק יחפוץ אשר כל אתדרכך.

 האשן כל על מלך שהקב"הש שלפון. הטלך דבר כאשר,)ד(
 וזה ישפיל זה תעשה. טה לו ואטר וסי לנצח קיים ודגרו נטעשיוישלים
 ישראל את קירב הוא מרומם.1 אף משמיל ומעשיר מורגם 4י שנ'ירים

 תעשה. טה לו יאמר וסי לקבצם עתיד הוא הארצות בכל הנפם ההאלתורתו
 בנלות הולכים היו לא י"י תורת ישראל שמרו אלו מצוה. שומר)ה(

 ויודע כח מצטיץ לבב חנם הוא שהקב"ה חכם לב ידע והשפתועת
 שיעשה וטשפפ גקם.1 יום כי ואום' 1 לחננה עת כי ישראל נצולתעת

 1 כתתה טשפט בהם לעשות שנ' כעניןבאוטות

 אומ' הוא וכן ומשפפ עת "צ כחפצו אדם עושה אשר לכל כי)ו(
 לעוצות תורתך.8 הפח לפי לעשות עת אוט' הוא וכן ש הפץ לגלועת
 ומחשבות האדם לב שיצר עליו רבה האדם דעתס כי רצונו עובריבכל
 למען ממט לנטת יטשפם עת הקב"ה לו נתן לפיכ' היום. גל רע רקלבו
 בעולטו שלים שהחש שלמון הטלך דבר באשר ס"א הי. בעודנו בוחצוב
 עליו הקב"ה שצוה מצוה שומר תעשה. טה לו יאטר ומי ומחיהוטסית
 ליום רשע תם וצנ' רע שנקרא ניהנם דין טן ינצל רע דבר ידעלא

 כי לבו אל רחצים חכם שההר לב ידע הרין ליום ומשפפ ועתרעה.ע
 איבה )היא( זו עליו. רבה האדם רעת כי חפץ. לכל ועת וצן "ט חפץלכל

 דנם. הכנאתהנחרות
 לה יניד וסי טות0 )אהף אחריו ושהיה מה יודע איננו כי)0
 של ברוחו של'פ אדם rw אום' ידידה ר' ברוח שליפ אדם אין0ק
 עפצה שנ' רחת נקרא שהמלאך טמנו לכלותה הרוח את לכלהא *6'(סלאך
 טשלח אני הדי למלאך שישמר להטות( ביום שלטון ואין רוחותמלאכיו
 כדאם'ר הסות בים שלטון אין סיס תחתי ביתי בן את או עבריאת

 אבל דוד והמל כתי' פעטים לנ"ב קרוג חנינא ב"ר חמא רי בשםלף866(

 )vgl. 6( 6,14. 880 6( 7,9. EeeL 8 .,ד )Ygl. 8 .? )6ש?
k)Jea.1) 102, ?ו )1 [1888 ,2 .7 )1 ש. Ygl 8( 

~Ygl.W. 
19. 146, 

 841 מ Pa .149,9 )נפ Eect 4 .1 )8 1ו Ygl. 0( 119,121ל2
14.161 erv. ע( 
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 הטות. ביום שלפק אין הרי לטותיי דוד יטי רקרכו כתי'  הטיתהבשעת
 בשלום6. וילך ו"2לחהו כמו האדם כשישתלח במלחטה. משלחתואין
 "י בעזרת עם כי ובחכמתו בגבורתו הטלחמה מן ניצל0 אדם איןכלומ'
 לא ובהזקתו בעשרו בופח שהוא ט.  בעליג  את רשע ימלט ולאאתו.
 פובים. ומעשים תשובה אם כי ניהנם sw מדינה להמלט הדין ליוםיועילנו

 מעשה לכל להתבונן לבי את נותן הייתי ונתון ראיתי וה כל  את)פ(
 לו לרע  באדם הארפ esw  אשר עת  וראיתי השטש תחת געשהאשר
 והוא למלתטה יוצא סלך והורגו ארונו על קם והוא עבד קונהשאדם
  הארס שרפ  אשר עת ס"א והורנו. עומי טהם ואחר אנשים בשביהלוקח
 בו שויפ  והוא  תבירו על  מתחייב  שהארם6  אלעור אמיר לו. לרעבארם
 השויפ  שהאדם לו.6 לרע נאסר לכך הדין ליום וטתחייב  וטצערוותבהו
  הוכיחם. NSW~ לו רע ויהיה עת יבא  ארםבבני

 ראיתי פעמים הרבה כלומ' ובאו קכורים רשעים ראיתי ובנן~(
 השמש*86(, ובא שמשה באה כסו העולם טן ובאו שסתו קבוריםרשעים

 עחצין הי  הרשעים אותן  בחיים שהיו  וטן כל כלומ' יהלכו קדושומטקום
  קדשתיך! כי תגש אל  אליך  האומרים שכ'  ביכין קרושים  כסועצמן

  אשר העיר. טן נשכחין הצדיקים היו הרשעים אותן מפני בעירוישתכחו
  היאך הבל וה גם צלפתר.ש נןבנות במו בן לישראל  עושין  שהיו עשוכן
 בי תורה תפונ כן על אום' הוא וכן הצדיקים על טתנברין הרשעיםהיו
 רעועים ראיתי פעטים הרבה  ראיתי ובכן ס"א  הצריק.% את  מבתיררשע
 ראשוניפ של כמעשיהם ועשו תחתיהם אחרים שנאו ונאו שטתוקבורים
 כנטיות בבתי לא הקדישים עם נתחברו לא לעולם יהלנו קדהצוממקום
 העיר מן זכרם נשכח כי עשו כן אשר בעיר וישתכחו מדרשות בבתיולא
 1 חנייה טה לאמר בלבם האחרונימי שמו ולא הרעות 1 בהן עשויןשהיו

 לעולם. שבאו הבל זה נם כטותם עושין אלא רעה עוד לעשותלנו
 מין עהפה הקב"ה אין הרעה. טעשה פתנם נעשה אין אשר)יא(
 מלא כן על במהרה. טפלתם עליהם שיבא הרעהבן טעשה בעושיונקמה
 אפים ארך שהקביה שרואין לפי רע. לעשות בעצמם בהם האדם בנילב

 רע. לעשותטתקשים
 אלא פ נבר עם wsw פעמים וכתיי סאת רע עושה חוטא אשר)יב(

d)Lieeע. vgl.-  4 8,21.  882 .פ Ygl. 6( 41- 8- 1 8( 
 .כשהאדם )6 פו Einschub: folgender 6 080% eich findet 11 עתס"א
6.86, 768. Vgl. ת ete. לו לרע למצוות מכריש ואינו באדם האדם שלט אשר 

 ש .6נפ14 .1,דEab. %( 2 .1,4 ה Liea .גה )ן .Ygl .ע  )vgl.-  1.,י
%8,29.Job 2 3פ. Ygl.  0פ 
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 אהבה נס גלויים. לפניו הכל האלהים. כיד עברות. מבית עבדים8 מביתכמו
 שונא ואם אוהביו את אוהב הקב"ה אם נם כלומ' האדם יורע אין שנאהנם
 בחר בטי הזה בעולם להבין יכול.אדם אין )כלומ'( האדם יורע אין הרשעאת

 בין הפוכים כין הארם בני לפני שוים הכל כלומ' לפניהם הכלהקב"ה
 לפי ביניהם להפריש יכול אדם 'מאין כאחר לפניהם שוים הכלהרשעים
 להתכנן אין לכך הצדיקים על ייסורין ומביא לרשעים מאריךשהקכיה
 למצוא. יוכל לא לדעת החכם יאמר ואם י"יבמעשי
 לכל כן הרשעים לכל כאשר עולם של הכל לכל. כאשר הכל)ב(
 כדרך ולרשע לצדיק אחר מקרה הזה בעולם ביניהן הפרש איןהצריקים
 אליעזר9*9( ר' נשם יוחנן יאמיר תמים צדיק איש שה.ה בנח טוצאשאתה
 התיבה מן לצאת כשבא נח זה לצדיק. הנלילי. יוסי ר' שלננו

 כסא על לישב בא נכו. פיעה זה ולרשע. צולע, והיה ושכרו האריהכישו
 אי7לי7ין(6 ובלע' שלו עורמעות ג'ה )פי' מנגנון'6ג( יודע היה ולאשלמח
 אהרן זה ולטהור לטוב נכו.0 מרעה נקרה לכך ושכרו האיי והכישושלו
 שרברו טרנלים**9( אלו ולטמא הקדשים. לקיש נכרר4 י"י קדששהיה
 זה ולזובח אלו. ולא לארץ נכנסו אלו ולא ישראל א-ן על גנאידבר

 הכל עזים ובני כבשים צאן העם לסגי יאשיהו וירם דכתי'יאשיהו
 מעל י*י בית עברת שביטלון אחא: זה זונח איננו ולאשרלסטחים.8
 לקרנן. ולא )זבח( לעצטו ובקיש צאן לו ויזבח או' שהוא ומההמזנח
 המורים וירו ואומי בתומו בקשת משך ואיש שנ' בחצים מתווזהם
 עינימע יפה עם רואי פוכ שנ' רוד זה טוב כחוטא. כטוב 1 יאשיהו.למלך
 ויטר שנה מ' טפך רוד 1 פרק. בצדקה וחטאך שנ' נב::דנצר זהכחוטא
 שבועה כאשר הנשבע שנה. ט'ה וסלך החריבו ונבוכרנצר המקדשבית
  השביעו אשר סרר נכוכרנצר במלך כס בו שנא' צדקיה זה הנשבעירא.

 השביעו. במזבח או' חנינא כיר יוסי966( רן השביעו  במה ימבאלהים.
 תפנעון פן בי*י לי נא השבעו ועתה שנ' שמשון זה ירא שבועהכאשר
 ולפי עיניו. נבוכדנצר עיור תה עיניו את פלשתים מקרו זה אתטםבי

 לכל. אתר מקרה אמר הקרש ברוח אלה כל שלמהשראה
 ונם לכל אהד מקרה כי השטש חהת נעשה אשר בכל רע זה)נ(

dasnicht; ? 1ח sich findet Znsatz Dieeer 6( 2. 20, 8 .גש( 
wieaergeben;"iagenieux" neufranz~sische וץ א.גני 5011 488 -י81 .ע 

 .שז Bd. Gode~oy 10 .8 .16 ה w~re Demnach נט 05ץ עה-86
 "Ygl. 4( 86161!0 ן .0 .ין )Chr. 2 6 ,86 .7 ף  .Ygl אך .8.ו

Sam.1 Ygl. 1( 34. 22, 8. 1 Ygl. 0 1'- Ygl. 6( 2- 18, Chr. 2 "( 12.16, Jud. 4,24 )ש 2 .ש0 ,88 -18 )ם .81[ך. Dan. 1( 12. 16, 
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 כי לבם על טשימ*ן הלן בחייהם בלבבם והוללות רע טלא הארם בנילב
 רע. מלא לבם אלא לרשעים רע ונמול לצדיקים טוב שכר ליחן להקב"ה"צ

 ליוצרם. מחייהם שבים ואל למתים אדם של ואחריתו הטחים. אלואחריו
 כל אל יחובר שהוא מי כל כלומ' כתי' יבחר יחובר אשר סי כי)ד(
 הק' בו שיבחר יבחר אשר מי וכן תשובה לעשות במחון ישהחיים966(

 הוא ח. לכלב כי תשובה שיעשה בטחון יש בחיים שהוא בנמן החייםאל
 חמשי" במתים שני המת האייה מן המצוות וקיום תשובה967( לעניןפוב
 הוא חי לכלב כי ס"א המצוות. מן חמשי נעשה ככרה אדם שמתכיק
 אין מת ישראל סלך דוד השבח את עליו מחללין )חי( יומו בן קטןפוב

 ssa) השבת. את עליומחללין
 פשוטו מידי יוצא הפסוק שאין אעפ"י אויטותו יודעים הח"מ כי)ה(
 רז"ל אמרו אשר זה כנון הוא נאה טפשופו969( טוציאו שאיןהמדרש

 חיים נקראין בטיתתן שאפי' הצדיקים אלו שימותו יודעים החייםכי
 לבוראם ועוברים הטיתה970( עת תמיד ומחשבין שימותו יודעיםהם
 מתים נקראין בחייהטוי9( שאפי' הרשעים אלו והמתים חייהם זמןכל
 המיתה יום הושבין אין טא:מה. יודעים אינם רשע.0 חלל ואתהשני
 המתים אלו שנר ~cri ואיןנ הרין יום עסק על כואבים האין דואניםשאין

 ניתנו לחיים שהטצות במצות להתעסק יכולין ואין שכר להם איןמשימותו
 פוב. הוא חי לכלב כי :אמר לכך הארץ מן זכרם נשכח כי למתיםולא

 שנאתם נם הרשע את אוהבים שהיו רשעים של אהבתם נם)ו(
 שנא' )כענין( למראם מקניאים שהיו קנאתם ונם הפזב את שונאיםשהיו

 הצדיקים עם עוד להם אין וחלק לה ובטלה אבדה כבר בזרים'*קניאוהו
 לעשות כח להם אין בקבר היותם ימי כל לעולם. לעשות. בידם כחאראין
 טונים והמעשים הטצוות דרך בכל השמש תחת נעשה אשר בכלתשובה
 כל ועל! a~w עולם אוכלין הצדיקים אבל השמש תחת עהצין אדםשבני
 השמש. תחת הסנילואשר

 להם אין וחלק הרוצעים על שאמ' על לחמך בשמחה אכול לך0(
 ומה הצדיקים, על לוסר שב זכרם נשנת כי להם אין לכר לעולםעוד

 מקבלין השרת מלאכי הזה העולם מן הצדיק שמסתלק שכיוןפובהש
 תחתיה פוב שכר וקבל בא בחייך בה שינעת דורה לחמך. ~naeאוחבט
 קהלת דברי שכל להודיעך קונך לפני עד לחי וטנוחה פובה לסזוטן
 הצתיה. אכילה על לא והטצוות התורה חזוק על דורבן
 84 .16 ף Liea .ש ש 166פ .טותם )Naeh 5 "יתו BQjedeniitlk "1 * .28 יפ .6 )6 .781 .2 4 1צ ,Ygl. 8( 80. 21 ן )6שע

 erghmen אנ4 לך לו האבהן614
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 בן Pnp ר' אמ' ראשך. על הצמן לבנים בנדיך יהיו עת בכל)ח(
 *יי( 8 הנשינו יהודה אם'ר פובים. ובמעשים במצות אלא מדבר לא 972(זכאי
 להם קבע ולא עירו בני כל שזימן למלך משל וכאי בן יוחנן ר'בשם
 שנהיה מופב אותנו יזמין פתאום כלום חסר המלך אין אום' הפיקחיםזמן.

 המלך. לבית הנכנסין כדרך שמלותיהם והחליפו ורחצו הלכומתוקנים
 ואחר אחר נל הלס הסעודה תקון בשעת נרנ"צ לא וכי אום'הפיפשין
 הבורסקי לפיפ. היוצר לסיידו. הסייד לפחמת. הפחם סלאכתו.6לבית

 לקראת המלך שמח המלך קראם .פתאם הטשרה. לבית הכובסלמלאכתו.0
 לפני יאכלו עצמם שתקנו אלו המלך אם' הטיפשין. על וכעםהפיקחין
 כדי הפיקחין בשמחת ויראו רגליהם על יעמרו אלו לפני יעמדו לאואלו
 נאסר לכך הרעשם ואתם יאכלו עביי הנה אומ' הוא וכן מצטעריןשיהו
 פובים סאבים אלו יחסר אל ראשך על הצמן לבנים בנדיך יהיו עתבכל
 מיתתך. לפני אחד יום שוב *י9( דתנןהיינו

 שסק שתהא הכתוב מזהירך אהבת. אשר אשה עם חיים ראה)פ(
 בחיים! וכחרת שנ' כענין לעולם ח4ם שהם הארץ6ז9( כדרך6במלאנה
 אראין שרה כל רתנן היינו תורה זו אהבת אשר אשה עם ארזן.בדרך
 הטשולש8 וההופ אומ' הוא וכן עון6'5 ועררת כפלה סופה מלאכהעסה
 תעזונ שלא הבלך. ימי נל טובים. ומעשים ארץ ודרך תורה בידו שישזה

 אשר ובעטלך הנא העולם לחי בחיים חלקך היא כי וקנותך לעתתורתך
 לפיכ' הבא לעילם ובתורה חי5 אתה ארץ בדרך השמש. תחת עטלאתה
 ארסיי". דרך עם תלמודיפה

 טצר צואתה עד עשא בכחך תובה ~niwy ידך תמצא אשר כל)ס
 והכמת 4י יהדת ודעת צדקות וחשבת פוב מעשה אין גי tsf~).וטשי
 קול p~w  הטת ועירא אט'ר naw. הולך אתה אשר באמלולהתורה
 חלום.  כמצקך  אהבו בתוך 1קילוסו

 שהא שעד המדוץ ל4ש לא כ4 השמש חתת  וראה שבתירא(
 ולא נדוק ky~p היה קרח9י9( שהרי להם לחכמים לא ונםתפל בוצקי 9ל קוהיה בעזראל מהמז שחתה כרוך נופל הוא טען?קל
 שפרי עופר לנכונים לא וגם הכדשנה על שנירעד שעמד חנטה טנהיה
 wb פם ריש אתם וגוני חנוני אם' תזוע הנוטת ובעל נדול אדם היהאיוב

18.66, Jea. 4 י,. YgL 6( י,. Ygl. 5( ן,. YgL 4 
 )Lies  8  יייא' 4 .4פ  .8419 פ .Nach 5( 4112.  Ecel חי%
 הזח בקלט erghnsen. 88 ס .Ygl .,י " YdtPt מ YgL.ע

21.19, Job 84 
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 משה לו אט' שדוי חןלישים

 ליההצע60"
 היה ולא לי* אתה המקנא

 יקרה ופנע עת כי הדורות בכל לופד אתה ומאלה !6'( 5 בדברו חןלו
 אלא מילתא תליא בזכותא לא ומזוני בני חי רדל אמרו וכן כלם.את

 '6".במזלא0
 שהקש המיתה יום עת זה כדמם. עתו את האדם ידע לא נם כי)יב(
 חכה זו *'9( ברכיה אט'ר רעה במצודה שנאדרים נדנים הבריות מןנעלמה
 יוקשים 9 בהם בפחם האחוזות וכצפורים מכולם קשה אסכרה שמיתתטלטד
 ומת. בה נכשל והוא פרוטה ליהבות הולך האדם רעה. לעת האדםבני

 או תבעירה או נהר שפף או ליספים או נוים כמו פתאום עליהםכשתפול
 בהם. וכיוצא ים שלזופו

 לשאר וכיש אלי היא וגדולה השטש תחת חכמה ראיתי זה גם)ינ(
 ראיתי זו נם ס"א אדם. בני לשאר כ"ש כן שבחכמים לחכם אם אדםבני

 טים קעטערבין אדם בני ק"ל רמאות*26( אלו נחמני בר שמהשל אם*רחכמה
 וסכלות. רשע וההא כחכמה בקרניהם והמש נניבה מיני לכל וכןבי!

 איברים רמיח6'9( שבו אברים אלו סעט2 בה ושנשים קפנה קץרלי(
 לרצונו. וטושכו האדם על טולך אוהוא הרע יצר זה נדול סל אליהובא
 האדם. את להפיל שצופה אותה וסבב לעשושה הנדיל כי שנ' כעניןנדול
 האדם. בני שבלב עומקניות*98 אלו נדולש משד" עליהובנה

 רוב  ומאין מפכן שהוא הפוב יצר זה וחכם. טסכן איש בה ומצא)פו(
 העיר את הוא וטלפ חכם הוא לו השומע שכל וחכם אליו שומעים אדםבני

 את זכר לא חשדם גיהנם מדין נמלפ הפוב ליצר השוטע שכלבחכמתו
 טוכהי'י(. עמוס לעשות יכול אדם ואין רוח שהחש ההחש המסכןהא"ש
 מבשרכם האבן לב את והסירותי אוכרט אני זכר לא אדם הקניהאטר
 הטוב. ליצר שוסעין העולם כל שיהו i~pa לב לכםונתתי

 האדם את מצלת שהחכמה מנכורה דהמה פובה אני השטרתי)פז(
 אדם וכי  יוחנן  אמיר_ בוויה.  המסכן וחבטת  בנבורהי ולא גיהנם שלסדינה
 כגון בדבריו ססכן"9( אוה"ע זה אלא בורה הנטהו תהיה למהמסכן
 בפ פנים תכיר לא מפה והוא טשפפ תשה ! למה ודה"צ יףצב שהחשק

hiereich findet 3! 18 0( 8 .!1788 ,11 .29 )5 1208 ובדבריו( 
 Randbemerkang: 818 אהיה אשר אחיה והחש rbn ט% "ש )6 3118

 nach sie~ findet בפח Znsatz; folgender טן הפה ליחיל שילכתשהצשר
Joel6 ן %  בפח נאחזת במארה המקש .YgL 6( 0% -יי ף YgL ז 
 % .YgL 5( 20 -ע )1 .25 ,88 .28 )1 1288 השבורה )1 %1268א

 )פ !ם ,19.16
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 שטי והמש מהם רע שדבש על בצטר נשסעים אינם ודברה מנירודשא
 * שינן. מבין קורה פול לו אום' והם עיניך )סבין( קיסםפול

 סשה וראה בהו טררש רברי אלו נשמעים. בנחת חכמים דברי)י0
 וכל השבהה ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא לישראל להםאמר

 נור פרעה שהרי בכסילים מושל מזעקת הדורות. 0 וכל לו שומעיןישראל
 הוא נן אם אמ' נזירתו עמדה ולא תשליטהוש היאורה הילוד הבןכל

 שליפ ארם בכסילים מושל נזירתו. שמעו לא המילרות אפי' אותו6והסיתן
 בנסילותי PWybP בכסילים. נשסעים. דבריו אין כסיל והוא העםעל

 הכסילים.כסטרה
 חכטה'6י( אשה של חכמתה כמו קרב סכלי חכמה פובה)יח(
 סרח היש אמרו ישראלש אמוני שלמי אנכי החומה מן יואב אלשקראה

 לו אמרה נפש שבעים במצרים ישראל של מניינם שהשליטה אשרבת
 כי למדתם לא שבמלכים חסיד ודוד שבישראל ונטר חכם יאבהאתה
 להמית מבקש ושתה לשלום5 אליה וקראת עליה להלחם עיר אלתקרב
 ותבא טיס לדוד ולא לי לא חלילהן הלילה לה אט' בישראל ואםעיר

 רוד כננד עמד סי להם אס' תהילה בחכסתה1 העם כל אלהאשה
 איש אלף אמרה מבקש הוא ומה לה אטרו ונטלפ יואב וכננדוהצליח
 אפייסט אנכי אמרה העיר כל ישחית ולא איש אלף ניתן טופבאמרו
 עמו ברברת היש כאלו עצמה עשתה מעכב ופי הלהני אסרו אישבסאה
 מבקש אמו שבע הפוב אפי' אטרו מבקש הוא אחד איש להםאסרה
 בכרי בן ושבע הוא אכסנייפ להם אט' העיר כל את נצחית ולאיהרנ
 הועמה.פ טן אותו וישליכו בכרי בן שבע ראש את כרתו ומידשטו
 הזה העולם אטר אחד חפ890( בשביל הרבה פובה יאבד אהדוחופא
 קלה בשעה עולסו קונה שיש אדם לכל לסד אתה ומכאן הבאוהעולם
 נפיו91י(. וכנחלים סים כטבועי קהלת שדברי קל בדבר עולמו מאבדו"צ

י
)4'aat ראותו זבובים יפלו שאם פי' רוקח. שמן יביע יבאיש מות 
 יקלקל נשנבה בהומה '99( נבעה כמו יביע יבאיש מלכים של רוקחבשמן

- -
 Ygl. 4 .,י )YgL 4 8. 86, Ex. 6.ע )8 .צן ,22.1
 )8 .88מ .1,16 ח .1וץ .ע ש .פ281 19.24 )5 שם 10.24

Fremdling,t~voc, 24 .22 0 .שץ .ע 80 .ק Dah " 20. %, 881 2 .פ( 
 ;aast .81ז ,ahbr. Levy .יי Ygb 4 18. 4 2 .8ש 2124
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 למלכים ראוי אינו אם החש *קד עדאן מקום טבל אבל הפוב tDWnאוחו
 מעפ סכלות )ובה לאדם שהיה וכבוד חכמה אבל ולשרים לרפואהראוי
 מות שזבובי כשם ס4א הרבה.8 פובה קאבר אחד וחוטא שנ' כעניומאבדו
 יקר שהוא האדם כך כלום שוה ואיט ונאבד רוקח שמן את יביעיבאיש
 סיר עבירה עבר שאם מבוהו מעט סכלות בו ש"צ וכבוד תכסהמפני
 טאבד אחד חומא שהרי קל בדבר שמתבנה המזב השטן כמו מתבזההוא
 הרבה.אובה

 הפוב לדרך ולבו דעתו את ~gg) 5 מיימין שהוא ליטינו חכם לב00
 0 נתנה התויה עולם. הבלי לבסלות נוטה שהוא לשמאלו כסיל ולבוהחיים.

 ליסיט. חכם לב הרי לטור דת אש מימינו שנ'בשין
 שופים שהכל סבור שההא חסר לבו הולך כשסכל בדרך ונם)נ(
 לכל. וטפשותו שטותו מודיע הוא סכל כי לכל ואם' ~ae)כמוחו.

 אם פירושו תנה. אל סקוסך עלז תעלה הסונדל רוח אם)ד(
 טוצא שאתה כדרך 95*( ענותנותך תגח אל השמים מן טמשלה ) 0באת

 שעשה כררך לא ואתיז עסי שטעום אם' שהוא ישראל סלךבדוד'59(
 נדול עצמו את שראה 'לעמש ממעל ויעמוד דכתי' הנהן יועידע בןזכריה
 ויאמר שנ' ברברים מבזמר והתחיל הייןי9י( ונביא כהן שהיה הכלטן
 1 אבן. וירנמוהו עליו יקשרו סיד י י"י טצות את עוברים אתם לטהלהם

 1 ונו'. עמו בהיותכם עטכם תי שאמ' כדרך ענוה בדרך שבא טרפאכי

 זכריה על ישראל תפאו שהרי ופשע חפא כל ימ סשקיפ נרולים. המאיםיניח
 רוה אט ס'א נקי598(. דם וששפט שבת הצחיה  ודין ונב,*  בהןשהרצו
 לפניו תחנתך תפיל עור תנח אל סקומך המוופל עליך יכעום אםהמושל.
 חטאים יניח מאליו לבקש שלא ותתעצל תחרפא99'( אמשם מרפא()כי

 כעסו שיעבור עד לו תמתין אם נרולים חמאים יניח טרפא כ4 ס4אנדולים.
 לך. בטחול נדופים חפאים יניהוחמתו

 שנן השליפ סלפני שי"א כשעה השמש תחת ראיתי יעה "פ)ה(
 לא אלהיך את תמצא אשר עם ללבן שאס' אבינו ביעקב מוצאאתה
 אמרו וכן השליפתי( סלפני טיוחתי כשגנה הוי לה הוה וכןיחיהפ
 taeb* פיו אדם יפתח אל לעולם י0*(רדל

--
 )8 .001צ -9,18 )6 .51ץ .לד )YgL 0 .ע )6 ום ז2.88
 Form die wieder Tobia gebraucht hier נאת fiir ;גאה88

~ueh 
0( 

beabsichtigte; eie 8 .שז .8 86 .שצו .6 ף.שץ  aasa demnach, eeheint 
 1 .6( ,28 ! )8 .81ץ YgL 5( 20. 24 Ch. 2 .לי )1 2 ום ,20.24

8184 Gen. 8( 2: Ygl 16 .2 0צ, Dah 24 .21 מ, Dah " 
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 t~Nff ועשירים הנא ובעולם הזה בעולם בטרומים" השנל09י( ניתן)ו(
 עניים. כסו בשפל ויהיו מטוים יהיו דעתבהם

 היה אחאב שהרי שררה ררך על זה סוסים על עבדים ראיתי)0
 אל היתה "י ויר 5 דכתי' ובצרקות ובתכונה בהכטה אליהו לפני עבדכמו

 אלו סוסים על עבדים ראיתי ס"א אחאב.0 לפני וירץ טתניו וישנסאליהו
 סוסים על ענדים ראיתי soa) 4 רודף. לפני נח בלא וילכו שנ' נעניןישראל
 כסילים. בבן מושל דעת בן הוא אם שהעברנלום'

 כדרך בה נכשל והוא לצריק נומץ שחופר הרשע זה נומץ חופר)ח(
 למררכי.6 הכין אשר העץ על המן את ויתלו שני בהמן מוצאשאתה
 טשה קללת זה נחש ישכנו התורה4"'( גדר פורץ שהוא מי כל נרר.ופורץ
 יקים.ז לא אשר ארורשאם'

 יכול אדם שאין פסוק של פשוטו על בהם יעצנ אבנים מסיע)ס(
 בעצמן כמו בהם יעצב והוא בה יטרח אם כי חשובה מלאכהלעשות
 ספני סכנה לשון בם ויסכן בנפו נפ'צו נותן עצים ובוקעתאכלנוש
 דברים ולהסיע ובחמסה כתורה לעסוק ארם רוצה שאם ופירושוהנרון'0*(.
 שיקיא ער בהם יעצב ההר אכני כמו משורשין שהם ממקומםעמוקים
 חטאה5 יוציא חלב מיץ כי שנ' חכם נעשה אינו אמו משדי שינקחלב

 התורה ולסלסל לאור ולהוציאו הדבר לבקוע רוצה שהוא עציםונוקע
 שהוא 1 משכיל עליטו יסכן כי )נבר( יסכן הלאל כסו בם יתהמם בםיסכן
 ויום. יום בכל תבונה ומוסיף הכסה וסרבה דבר מתוך רברמוציא
 1 ככהן כעם והיה כסו כ"ף%'( נמקוס ה"א1 הברזל קהה אםל(

 פנים לא והוא ומפר טל מלהוריר כברזל והיה השמים קהה אםופירושו
 יקדישו יגבר וחיילים יעשו מה טעשיהם וקלקלו כשורה נהם לא הרורקלקל
 והכשר יתרון להם יהיה ואז חכמה הכשר ויתרון עצרהי0*(. ויקראוצום

 שטשנתו תלמיר ראית אם אמרו8"'( ר"ל הכטה. של דתייםבעשותם
 ירבה יעשה פה שקלקל על מנים לו מסביר רבו שאין מפני עליוקשה
 תלמיד על נאמר ס"א לו. תהיה הכמה הכשר ויתרון לפייסו רעימתיעליו
 שהרב טה סבין ואין כברזל התלמיד דעת קהה אם לטורו מביןשאינו
 ספר של הדפים הפך ולא למורו הזר לא קלקל פנים לא והוא לו.אום'

.
- . - - -  

 4 16 2נ vor eich findet בעולם Zusat~: folgender 6 ניתןאם
 במרומים יהיה הסכלות ויעחב חכמה לארם .Lies 5( ete .וכתי' )פ 1סו
17.8, Gen. 8( 26. 27, 1,7 .10 ף ו, Est. 6( 6. 1, Thr. 6( 46. 18, 
 )5 .דלYgL 1( 2. 22, Job 0 88. 80, 1 .,י )1 .1108 ,4 .9 )!פ Ygb.ע
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 ריגה לו ויהיה מלאכתו לעשות לעיר הולך אינו תינענו הנפיל עמלס"א
 כסיל ועיני שנ' כענין בכסלותו ועמל ויגע ולכאן לכאן הולך אלאוינוח
 ללמידת יניע שהוא תלמיד זה תיגענו כסיל ועמל ס"א ארץ.8בקצה
 וקדישין. עירין לשון עיר שהוא רבו אצל הולך ואינוההלכה

 בא עולם של בישונו מתעסקים אינם נער. שטלכך ארין לך אי)טז(
 הנערים עצת בשביל זקנים עצת הניח שלמה בן רחבעם עשה מהוראה

 מלכותו.ונתחלקה
 הארץ חורי כסו מיוחם בן כלום' חורין בן שמלכך ארץ אשריך)יז(
 סתעסקין בגבורה יאכלו בעת ושריך יקדאו.ט מלוכה שם ואיןחוריה
 רז"ל נבורתם6 נשתה כמו בהלשות2י'( ולא כשתי ולא במלכותםלהתנכר
 דוד בית שנ' כענין ישראל את דנין שהיו דוד בית מלכי אלואמרויוי(

 וצדקה משפט עושה דוד ויחי ואום' סשפמנ לבקר רינו "י אמרכה
 יין. של בשתיה ולא תרה של בנכורה *י'( 6 עמולגל

 ארם היה שאם פסוק של פשוטו על המקרה ימך בעצלתיט)יח(
 ידים ובשפלות גדול הנק לו ויבא המקרה יפול מתרועע כיהו וראהעצל
 אים יתעצל שאם ופירושו ויהרס הבית ירלוף הרעפים מתקןשאינו
 ענפינו ידים ובשפלות ראשו ויכאיב המקרה ימך כראוי'וי( ראשומלכסות
 'יי( ישראל על ומדרשו חטטים. מזמלא הבית ידלוף המרחץ טן ראשומקנח
 יהודהש טסך את וינל שנ' נתמכטכו ותשובה טוב לעשות שנתעצלועל

 כי שנ' כענין הבית ירפוף תשובה עשו שלא ירים ובשפלות בגלותוהלכו
 רסיסים.8 הנדול הבית את והכה מצוה "יהנה

 ~רעו שדה לו שיש מי פסוק של פשוטו לחם. עושים לשחוק)יט(
 וסי חיים ישמח ויין ברעב ימות לא כי שוחק הוא הרי לאכול לחםועושה
 ויין שנ' כענין בחלקו שמח זה גם יין ועושה אותו ובוצר כרם לושיש
 את יענה מסון לו שיש מי הכל. את יענה והכסף אנוש.1 לבבישמח
 כיתו צרכי וכל ויין להם לו קונה טורח בלא בביתו הכל לו יסדירהבל
 פי מוצא כל על כי 1 האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי נדול ועדמקטן
 ס"א לסדורו'1'(. למענהו.ע י"י פעל כל כמו יענה הארם. יחיהי'י

 חיים ישטח ויין '"( סברימ1 ואינם שלומיים אלו לחם עושיםלשחוק
 ונם חכם הוא ואם והכסף. תורה. של מיינה שמחים שהם 5פ סבריםאלו

---------
Jer.6( 61,80. Jer. 6( 12. 84, Jes. vgl. י1 .24 )ש, Prv. 8ן 
 ,21 .12 )6 2 .ש88 ,8 .16 ף .Jee ,22 .8 )8 .פית ,6 .11 )ש .8ע ,16.104

findet16 .4 )1 פ1 !פ, prv. צ( Sinne. anaerem פו hier 8; 8, 1 זפ( 
 vor eieh מין .folg :188818נ סברה ומירין .ר"ל )5פ Lies.הנף
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 צדקה עקשה לא ואסי צדקתי8 בי וענתה שנ' נענין הכל את יענהשעייר
 סרה.0 בולענות

 גם עשיר. תקלל אל משנבך ובחדרי תקלל על מלך במדעך נם)כ(
 תקלל אל משכבך ובחדרי שבדורך19י( סלך תקלל. אל מלךבמדעך
 משכבך בחדרי שנ' הקול את יוליך השמים עוף כי שבדורך. עשירעשיר.
 דבר יניד כנפים ובעל ויגיד. וילך אדם ישמע שמא לכותל שאוניםלפי

 ונוף לכוףי52( אומרת נשמה ישן שאדם בשעה אבין520( רב אמרשבמדעך.
 כנפים ובעל כנפים4 לבעל אוטר וכרוב לכרוב אומר ומלאך למלאךאומר
 שאול על דוד שנתחייב מצינו וכן העולם522(. והיה שאם מי לפנייניד

 כל מכף אותו י*י הציל ביום וכת.' אויביי כל ויבהלו יבולו שאט'בשעה
 כוש דברי על לי"י שר אשר לדוד שניון נאמר לכך 1 שאול. ומידאויביו
 ימיני.שבן

ר"מ
)4nsw במקום זורע להיות פסוק של פשופו המים. פני על לחמך 
 קציר ביטי הימים ברוב כי מחכיך שהזרע מים לחלוחית שםשיש

  לעשות  בקשת אם פפי525( רב אם'  צדקה. בעלי על ופירושםתמצאע.
 ברוב כי 524( למים שנטשלה 1 עמלים שהם תורה עטילי עם עשהצדקה
 רי בשם אלעזר רי צרה. מחוד יתנצל" תסצאנו לצרה תפול אםהימים
 1 אנשים שלשה והנה וירא שנ' אבינו:יי( באבירם קרא פתרסיטא
 ם במדבר. לבניו. הטקום פרע וכנגדן וכו' ים טים מעם :א יוקח וכת.'וא'

 בר פסת יהי לעתיד. ע ושעורה. הטה ארץ בארץ. o;cstwn מןלהם
 צדקתי 3י ושתה .צדקה )0 .זם ,Ygl. 6( 2. 6, Jes. Ygl. 4 16. 19.8ע " .Gen ,80 .88 )5 ם1 1ג sich findet ז0ז אם Znsatz: als עישהאס

 ,6 .11 ף .8ע ,Ps. %( 1- 18  .ך .1 )ן Lies .ופיררטו )1 ז0ץשנמשלה
 בתורה zu .ם6שפ%1זLies "( 6 .תתנצל )1 .פ00 2.181

~s-ort 
488 18! 

Zusatz: folgender הס" s-ol. sich 6246! 4.,18 )ם פו זג. Gen. נס( 
 מבית ומעין לבא לעתיד מים2(. נחלי ארץ דבתי, בארץ להי(. ענו באר עלידכתי'
 הכיור מי לבניו גתן רגליכס4( ורהט מט מעט  ג* יוקה כנגד הרי יצאי(ירי

 והשענו י"י5(. רחץ אם לבא לעתיד כמיסי( שרחצך בארץ במדבר.לרחצה
 שנ' בארץ למסך8( ענן *רש שנ' נבוד ענני במדבר לבניו נתן העץו(תחת

 פת ואקחה יומס9נ(. לצל תהיה שוכה לבא לעתיד יסים9( שבעת תששבסוכות
 לכם ממטיר הנני לבניו פרש2[( .לחמו,( )0 .2% ,16 .4 )ע .ז)1 ,8.8

 )1 .נבטא ,21 .18 )2 .ש11 ,8 .9 ל Joel ,4 .18 ף .ם06 ,18 .4 ף.152
42.28, Lev. 106 .89 ל, Ps. 5( 4. 18, 6016 .9 ף .88נ ,4 .4 )י .ם, 

 )'1 .768 ,4 .6 )יGen. 1 ,18 .6 )2נ Liee.פרע
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 פתן שמ' הוא וכן תטצאנו היסים בתג כי מדעתך הנן השילך סכןכארץ.8
 בכבוד.0 תרום קרנו ואוי טחסור.6 איןלרש

 6 מיתה יום ts~nlwys). ושעתיד שעשה הכל את יעשה אשרה)ה(

 עומק בלביש נקם יום כי נהמה יום עתו! את האדם ידע לא כידכתי'
 אני שנ' תבירו בלב מה יודע אדם ואין הווש.5 לאלהים המשפם כיהדין
 בבטן כעצמים דכתי' אשהה של עוברה טה כליוה1 בוחן לב חוקרי'י

 הרשעה מלנות ועל פ היא אלהים מתת כי דכתי' 1 ישתבר כמההמליאה
 האלהים מעשה את יודע אדם ואין והואיל בלביפ נקם יום כידכתי'
 בעבים.0 יראה ולא רוח ישמורלא

 וצא בתומיך התהלך ידיך. תנה אל ולערב ורעך את ורע בבקרל(
 ואם זה או הוה ויצליח יכשר זה אי יודע אינך כי לקצירה וצאלזריעה
 לך הרי שניהם ויוצלחו שובים כאחר שניהם ואם ערב. של ואם בקרשל
 בננסת כבחורתיך ויגעת טרחת שאם ופירושו מתעצל שהיית טסהאוב

 נם זרע בבכיר זרעת אם אומ' אליעזר ר' ידך תנח אל בזקנותך נםולערב
 98'( אומ' יהושע ר' כידך. מתקיים מרע( יה אי יודע אתה שאיןבאפילזע'(

 לערב עוד בא ואם ריקם תחזירהו ואל צדקה לו תן בבקר עני באאם
 וילמוד יחזור בילדותו תורה אדם למד אם או' ישמעאל ר' לו.תן

 .agg).כוקנותו

 לו יהיה ומתוק "aiowcw). את לראות לעינים וטוב האור ומתוק)ו(
 וטוב השם. מעשה ויתבונן הזה באור יסתכל אם הבא לעולםלאדם
 עולה שהוא הנדוף המאור שהוא השמש את הארם שיראה הואלעינים
 האדם בני דרך הוא q11D בדעתו אדם בן ויאמר מחשיך ופעמימעויורר
 לבוראו ויודה לבו אל נישית בעצבון יהיו פעמים בשסחתהז יהיופעמים
 שעתיד האור ומתוק ס"א רע. אם טוב אם עליו שבאין8 מה כלעל

 החיים. באור לאור ! אור לאותו שיונה מי אשרי לצדיקים להאירהקב"ה

Zwischen4( 9. 112, Ps. 4 27. 28, pry. " 16. 8 "ע ,2ד( 
ausgefallen,StOck 61פ o~'enbar 181 יעושה אשר folgenden dem 5. בכבוד 

 פ%6מזvermissen 11854805 ;פvgl. 12886ע
~brigen 

die aueh welches 
 zu ,10 .16 )6 168[ .המיתה ף .Jes. 8( 12- 9, Eeel ,68 .4 )5.ןם
liesאשה של בשבורה .מה )1 .נשגר ;ין Lies 1( 10. 17, Jer. 1( 17. 1, 
Eccl.0( 4. 68, Jes. 6 .18 )פ, Ecel. Ygl. ישתכר .במה )פ jedoch 
 ,11 .4 )ע פ1 ןנ findet 8105 זסץ ופעטים Zusat~ 818 מאיר.ופעמים

 ש -.Vgl .וו ט Lies .גשמהה )Liea 8 .שבא מ פ1 4נ sieh findetזסץ
 לאור Zusat~: folgender לדאוהו השר אותו צדיקים של לומנים יהיח..ומתוק
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 של אורו שהשונן הוה  בעולפ רונטא השמש הקב"ה נתן השמש.את

 לבא. לעתידהקב"ה
 פובים במעשים תצמח בכלם הארם יחיה הרבה שנים אם כי)ח(
 יהיו הרבה כי הקבורה ימי החשך ימי ויזכור לעצמו וזכיות במצותויסנל
 זכות לא שם יעשה לא הבל שחט" בקבר שהוא אדם כל הבל. שבאכל
 וכו'. יה6 יהללו הסתים לא שנ' לבוראו שם יהלל ולא סשהולא

 לכו )השליכו( עיניו נלולי W'H כמו :ה בילדותך בחור שטח)פ(
 וביטי בילדותם לשמוח דרכם כן והנסילים השוטים כי ידעתי כלומ' י'*(עבדו6
 על כי מודיעם הנני אבל עיניהם ובטראית לבם בדרכי ולהלוךבחרותם

 לצדיקים שכר מתן ויש דיין ויש דין יש כי במשפט אלהים יביאך אלהכל
 שהיה לאחד הזה הפסוק המשיל ורבאט*( חייא ר' לרשעים.ופורענות

 על כי רע אבל ותכנס תשופ לו אמ' הרבה גננם והיה המים פני עלשפ
 בטשפט. אלהים יביאך אלהכל

 את בילדותו האדם בו שמכעיס העונות אלו מלבך. כעס והסר)י(
 השחרות וטעשה הילדות מעשה כי זקנותו8'8(. בעת פניו ומששיריןבוראו
 פל לך משחר לו ודומה *"(  שחור ראשו שער שעדיין הבחרות ימיהם

 לבא. לעתיר אותו שמהבלין הבל.ילדותך.6

יב.
 בחורותיך בימי אפך במעי שבראך סי זטר בוראך את וזטר4(
 שמתגבר סי nww~ י'י9 ירא איש אשרי אוטר הוא וכן בך שהכהבוטן

 הוקנה יטי אלו הרעה ימי יבואו שלא עד איש נשהוא ביצרולנבובו
 אשר שנים והניעו רעים6'י(. לו דומים והנל הימים עליו כבדיןשהזקן
 בחייו קץ )שהאדם( הייסורין יסי אלו חפץ. בהם לי איןתאמר
 ד~זלאים.מפני

 והשך שלא עד והכוכבים. והירח השמש תחשך שלא עד)ב(
 החיות חהפהשב החופם זה והאור כשמש שהם והעינים פניםקלסתרז
 ראשי אלו והכוכבים הפדחת8'י(. זו והירח לעולם הטאור כסולטף

 נאים הם בשר מלאים הלסחות וראשי בפנים שהבשר בזמןהלסתותי'*(
 נללים. מוציא מים להפיל בא הנשם. אחר העבים הצבולתנים.
 )Liee 8 .שמש )6 ש? ,116 .17 )" .81ץ .28 .20,89 )6ש2
 ,YgL 6( 8. 110 .28 ,112 -1 ף YgL :,י Sahreibang die קלספר66

 vgL ; riehtigw die ,זיפ[ .nhbr .די ,י816.1
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 וליחה דם הטף"'( יסודי ארבעה הבית שומרי שיזועו ניזם)0
 רביעית הנוף מן הסרו שאם רביעיות ד' והם ארומה ומרה שחורהומרה
 הכתוב רביעית כל מת. מיד ושחורה אדומה ורביעיתי ליחה ורביעיתרם

 טתנרים מיי הארבעה היסודות אלו שיוועו ובעם ומחצה. ביצהבתלמור
 889( ארכבותיו אלו הנית שוטרי שיזועו ביום ס"א שימות. ער החלאיםבו

 הפוחנות וכפלו הצלעות אלו ההיל אנשי והתעוותו מזדעזע. שנזקןשלאחר
 שלאחר המאכל שפוחן העליון הקרב הח' דליבא 6 ואצטוטי הססתן"(זה

 סיעפו. כי המאבל. פוחן ואינו העליון הקרב )מתקדר( סתקרב0 האדםשנזקן
 בארובות הרואות והשכו מתמעטין ובזקנותו פוחנין הם שנם השיניםאלו
 והלב יועצות שהן הכליות אלו אומ' נחמא1א( בר חייא ר' העיניםאלו
 ומחשבתו. עצתו בטלה שהזקין וכיוןסבין

 להלוך יכול הזקן שאין השוקים2"( אלו בשוק דלתים וסונרו)ד(
 ולפהק לאכול יכול שאין ספני הטחנה קול בשפל בניהו. נסנרוהחג
 רגלין'56(י פענא כריסא אינשי דאמרי והיינו בביתו נסנר והואמאכלו
 וישחו סשנתו88(. יעירנו קטנה הצפור קול שאפי' ר1פור לקולויקום
 אלו אסרי רננן הקול. את שמוציאין4 הצואר נירי אלו השיר. ננוחכל

 שמהם הריאה כנפי הם השיר בנות אם' נחטי' נר חייא ור'השפתים
 שאפי' וישחו( )כסו השיר בנות כל וננהו בתלמוד אסרו ורז.ל הקוליוצא
 כברות. שאזניו מפני נמוכה והירה ודבוריי כשיחה לוקן דומה נאהאויר

 נבשהשית ואפי' נכוה במקום פתפהר שהזקן יראו מגבוה נם)ה(
 שלא הדרך בכל חת שהחש בדרך וחתחתים נבוה. כהר עליו נרטיתקפנה
 מתלהלה, מתעתע, כטו וחתחתים חתת. והיסוד ? אלהים התת 1יהי לשוןיפול

 תלמוד ובלשון שקד. כטו שהוא שבזנב עצם זה השקר. הנאץסתסהסה.
 סתסעפ הבשר זקנה לידי שבא שכיון שבשדרה5"( לוז השקדנקרא

~wmכטו וינץ השקר הינץ כאלו ונראה העור טתוך ובולפ יוצא הההא 
 עשקה כסו חי'ת'א( במקום עיין הענב הוא החנב. ויפתבל נצה.%עלתה
 הנבן. כסו מסתכל847( והחנב כלה שהבשר חשקה כמו שהחס ערבני1לי

 1 לבית הארם הולך כי סמנו. שמתכפלת נשים"'( תאנת זו האביונה.ותפר

 וספדו טעשיו9"(. לפי לברו עולם לו "צ ואהד אתי שכל מלמדעולסו.
 מעשיו"'(. מספרים אדם שבני הסופדים.בשוק

 בן שמעון ר' בשם יוחנן אט'ר הכסף. חבל ירתק לא אשר עד)0
- - -

1 .וי )Vgl 4.שי  )8 .שץ .ע ש .Ygl .,י )Ygt. 6 ע 
 )Ygl. 8 .ע .ם06ף ,Jes. 1( 40,10. Gen. 8( 6. 86 ,88 .14 ף VgL.ע
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 ראצר כסו עץ בטקום ר4ש ינתק ירתק שתרה. של  %פ  והיהתיק
 ע"ז כלי רתק ואטי הרתוקם כסף,5 ורתוקות טנזרת להיות רתכןנאצר.61'(
 ככסף לבו שהמש שבשדדה המוח הוא הכסף תכל 1הכה44 שברעשהדא
 לסבול טח בו rw שנזקן שלאחר הראשני( זה המהב טלות6ותרץ
 טלנלתוע את הערשן ~gyn ולא יכרה לא נמו ותרוץ רותתני אם כיראעע
 )של כריסו ימים נ' שלאחר המבוע. על כד ותשנר 1 ורצדן. p1Wpאך

 הלשע זה המבוע על כד ותשבר ס'א פניו. על טפל והפרש נבקעתאדם(
 טבעו נחל ומצאנו מבול במשקל מבוע'י'( הפה. בתוך מלדברשנפסקת

 תבענה יביע6 יבאתם בם אמר יביע היסוד ומזה טבל. מבול ענודא'כ
 נלל נלל נעיצה שהויו הגוף זה הבור אל הנלנל ונרונן תהלה.0שפתי
 הקבר. אל מתנלנלוהוא

 והרוח תשוזרע עפר משל אתה עפר כי שני הגוף זה העפרי ורטוב)ז(
 נפש והסנה שנ' הצדיקים נפשות אלו נתנה. אשר האלהים אלתערב
 אלהיך.1 4י את awnn בצרור צרורהאדני

 מפי קהלת שאם' חבטה דברי אלו הקוהלת אטר הכלים הבל)ד0
 הבל. הכל הדין. יום ועד סופו ועד משנברא העולם הבלי עלדגבורה*6י(

 יוכרת יעשה מה בו נברא שהחש הבל על דעת לתת צרניןהכל
 היה קהלת מרעתו אמרו אפי' כלומ' חכם קהלת שהיה רוהר)פ(

 קהלת שהיה הקדש8 ברוח שאמרם ויותרץ לשמעם א?נט לכוףראה
 קהלת. אטר קהלית דברי הן. ואלו 11. במגלה קהלת נזכר פעמים 1'חכם.
 שכל קהלת. בקףש קהלת. שהיה י קהלית אמר קהלית אסרה קהלת.אני
 משלה בראערת, שבתורה. ספרים משבעה פ-עו ולא ד%סיפט לאדבריו
 שהיה עותר הרברים. אלה העם,ז ויהי בנסוע,8 ויהי אדבר, רקרא,שמש,
 דעת העם את דעת לימד וזיכה ננה שד עצטו לויעלת שבםקהלת
ma~להם פתה וחיקר. ואיון הדין. יום ודעת השם צעד ודעת והטצוות 
 כטו איזן ובינה?ג'(* 'ן דעת ולהשכיל לחבץ דבר מוצך דבר לההרסאונש
 נלמדת התורה כך אעים ידי על מפלפלת  עשה"ש נדולה קופה שלאזנים
 תורה בדברי ולסבור לרצות יטל אדם היה שלא וחיקה. פירהשידע טץעל

- -
4 ;,י nhbr. Levy, ferner .לד ,זן .629 )6.אל  YgL 4 ע 
!*יי  ,ט .19 4 .שצ .YgL 4 7,28 .,י )6 066 שית מ .שז ע 
 )V~L 8 241 (44 )1 .שז (8נ ,9 .68 ף (פ .28,88 )YgL 1.ע

 ף .זש2 ,18 .4 )פ .8ע ,19 .8 )פ EeeL 1% ן 4 וע ,171.119
Biehfindet 26 .29 4 .שז .ע )8 ש 1נ, LSaaa 4 19. 8, Gen. ע( 
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 ופתה ררך ונתן תורח בדברי ולהגות למכור שלמה שעמד עד עיקרכל
 מטדרש ומדרגש דבר מהוך דבר להבין ולמבינים )לסברים(לסשכילים8

 אחד לחכם משל נחטן רב אג' התורה. פסוקי לררתם ררך לקחווהכל
 את נפל בתוכה לכנוס יטל אדם היה ולא קנים*'5( של הרישהשטצא
 עמד שלא ער כך בדעכה נכנסין הכל והיו שביל בה עושה והיההמגל
 שלמה ומשעמי שרה ברברי ילסבור( להבין5 יטל אדם היה לאשלמה
 משל חנינא אמיר הרבה. משלים תקן תורה. בדברי לסבור 0 הכלהתחילו
 לרלות יטל אים היה ולא ושנין מהזקין מימיה שהיו עמוקהלבאר
 דברי כך הצתה. ודלה בחבל חבל וקשר אחד פקח נא סימיה8ולשתות
 לטחול טמשל ססופוי6'( למר ודבר מענינו לסר דבר לדבר טדברתורה
 שול לשק הרבה משלים תקן נאמר לכך תורה יבר על שעומדער

1SIwn6טפף באיוב אונ' ההש וכן לדבר דבר ! מרצך המשלים הם כך לה 
 ידי והעל בעיניך קל תהי אל הכסתו היא ויאמר.8 משלו  צואתאיוב
 הכח תורה אברי האומר כל יודן אמיר תורה. דברי על עוטר האדםמשל

 hny1 לייעי וסנדעה לחכימין חכטתא יהב שנ' שכינה עליושתשרה

 שנ' חפץ דברי למצא המצותי"( שכר טחן לטצא קהלת בקשל(
א כי ררעת שני אמת. יכרי יושר וכתי'1 "144 נאם חפצתי באלהכי  

 שכרן. לקבל וסופן לשמה ניתלין אים בני יהיו 1 האלהים הואאלהיך
 תעירו אם שנ' הקץ'"( על לעמור חפץ דברי למצא קהלת בקשס"א
 בלביא נקם יום כי שנ' אטת דברי יווצר וכתוב 1כו'.81 תעוררו"ם
 לרון חפץ רנרי למצוא קהלת בקש אמרו רכל נילה.0 ולא בפומאליבא
 וצדקה טשפפ עושה 4י אס כי שני חפץ שנקר' ומנין שבלב"'(רינין
 פי על אמת דברי יעצר וכתוב לו ואסרה קול בת יצתה "ו'.עבארץ
 עדים.4שנים

 הפרה את סיישר'88( שהדרבן כשם בדרבונות הכסים דגרי)ש(
 הצמא בוראם. בררך ישראל את מי"צרין חכסיםז דברי נךלתלמיה
 ונזרקים קלים חכמים יברי יהיו כך ונורק טטלפל שהדרבן כשםתאסר
 דברי כך ססקוסס זזים שאינם הקרשים בתוך נטועים וכסשסרותתיל
 ענשין אינם הללו סססרות מה תאסר ושטא וטקיימים חויםתורה
 נאסר לכך טדבר יבר תלסר לא אם פרי בם אין רירה דברי כךפרי

16.2, 884- 4( % Ygl. 8( ע " .81ץ .ע- YgL 5( ע. Ygl.- " Ide~" 28. 9, Jer. 29 .1 " .פחם ,2 .21 ה, Job וע ט Ygl.- 0 
P u ~o)Ygl. 88,4. 4,89 )ט 01 .ד,2 .88ג)פ. Ygl.Dt. % 1~4 

 868 לא -לטמא א .Jer. Ygl ,9 .28 ש ום .6,יygl.- " 1*,י
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 תזרה דברי אף sestt) נרסי' ולא ופדה רבה שהיא אילן ננמיעתנטועים
 אסופות. בעלי והולך. שמתנכר מנהר נובע כמעיין שנעשה עך ורביםפרים
 חכ' תלטידי אלו פרשו רכל רחבים. ראשים להם שיש טסמרותאלו

 אהד נאמן אהד.8 מרועה נתנו שורות. שורות ויושבן ונאספיןשסתקכצין
 הלכה שעמדה מי וברברי האוינה5 ישראל רועה שנ' אחד אל מפיאמרן
 ר' רבו משום אם' אליעיר ב"ר טוביה ישראל9"'(. כל עושיןכטותו

 תורה דברי ששוסע לאדם צריך כדרבונות חכמים דביי 0 ז-לשמשורת(
 תורה דגרי שיהיו נטועים וכטסמרות כדרבן בלבי דביינ שיכניס רבומפי

 עולמים לבית נאספים החנמה שבעלי לפי אסופות. בעלי נלבו.נטועים
 יסיחם6 ואל ישכח אל ששמע וכיון ההורה טעמי ילטדנו" סי ימצאולא

 וכל הנביאים שדברו טה כל, אחד מרועה נתנו מעיניו.1 יליזו ואלמדעתו
 אחד.8 טרועה שהוא ינביא למשה נאמרו כלם הדורותחכמי

 להבין הזהר נני לך שכתבתי מסה יותר הזהר בני מהסה ויותר)יב(
 שלמה נא שאם rp אין הרבה ספרים עשות חבטה ולהרבותמרעתך
 היה לא rP אז  ספרים עשות החכמה ופירושי  התורה טעמי כללכתוב
 יכמין אדם בם היו ח4א בשר יגיעת בעולס הרבה ולהנ  קץ"4(להם
 ואחד אחד כל סדעתם1 טבינים והם דרך להם פתח לפיכ'לסבול
 הורהרת( טדבר  עהר סופרים ברבדו הזהר בני  אמרו זרזיל בו%.לפי

 אני ש"צ  שאטר הצמא נעלסים פעמים בהם "צ תורה שדבריופירושו
 אביך אואל אסרה והתורה דבר של טעמו לך  שביררו  חכמי% רבריהנה
 אתה השם %  הצטאל. ימין לך עידו אשר הדברים סכל חסור  לא 1וינדך
 עשות הזהיר בני טהסה עותר הרי בשתם ולא במזיד 1 תורה דברי עלעובר
 תאיבתך nwo סי על ננחש לא למה תאסר ושמא קץ. אין הרבהספרים
 כאסיר ~mvb אם כי ע"ה רב" לסשה ןפ נתן ולא הרבה ספרים )הם(מ
 כל הרבת ול"נ פטנהזש'(. דבר בל ותמצא ותחקה. תדרהצ ואתההק4
 שנ' בנשר בציעת ומשונח קשח הרבח דיט חכטים דנרי על "י(הלועג
 תכבדנ1 לא ואשם תמהע לאהשלהם

  נדלה וש4 האלחש  את חכטה נל סקי נשמע. הכל דבר מקש)ה0
 את כתב טק וטחוליכם( קבלת ספרה את קהלת בה שמים היהאההיא

 נ8 מ1 8נ findet 05א Randbemerknng: 08 אאיין שא*אעש"
Ygl.P~aW.4 80,2. 5(1" *אחד סיעף טבע נ%פ טתייץ יא 

 .Ydtw. 4 d)YglP ף .4,21.=ת.עז YeLPt 0 4וולטז
 8 4פ YgL " 84% שע Yelt  84 awn. Lie~ % 11.  1%ן
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 עטה עקב ואו' תתהלל8 היא "י יראת אשה כתיב ובמשלי יראהאלהים
 ג4 מעסך שוויל אלהיך י'י טה אם' האלהים א"צ סשה וכן 6 "י.'ראת

 באים תי יראת שמתוך שמור. מצותיו ואת אלהיך.ם "י את ליראהאם
 *י5( האדם כל נקרא זה על כי האדם. כל זה כי מצותיו. לשמור ארםבני

 אלהיו. 4י מצותלשמור
 יביש האלהים ארם בני שעושין האלהים6 מעשה כל את כילד(
 נעלם כל על פ"א הגלויות. על כ"ש נעלם כל על לבא לעתירבמשפפ

 עליהם לדין טביאו והקב"ה טעשיו טכירין אדם בני שאין הבריותמן
 כינה דונ אם" רדל'"( נעלםאט' כל על ס"א כליות. ובוחן לב חוקרשהוא
 ~pb נם כי הדעת אנינות בו שהיה לחבירו שהניק לפי וכסאם תבירולפני
 ס"א רע. ם יקבל רע ואם פוב אם החמורות על כ"ש במשפטיביא
 אפי' רע* ואם פוב אם ס"א נאנס.6 כי nwp ולא רע לעשות חשבאפי'
 אוהו יביא בפרהפיא לוי"( נתנו כי העני ונתבייש והש לעני צרקהנתן

 פולי שעשה ואעפ"י עליונמשפפ
 וססשלת* עוז לנותן אהלה קהלת פירושנשלם

 ה-א ז4ת אייר בחרש*"( בלוויית פהשצתיו

 בימים. בא 1,קיןואברהם

 ת"גת"ם
 4 "81,8.דת .2%4.=42 4 שם 14 11 2.4.שץ
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