
 ןל
השני שכשדבהשעריחשש-

 לארפ ראוי כן על . הפץ בהם 4 אין תאמר אשר שנים והניעו הרעה י% יבואו לאאשר
 : מצותיך "מוך התמהמהתי %א חשתי קש( ותהלים שאמך כענין לנפשו מפלםלתחיש

 . העונשים וחלוקי והאזהרות המצות חומר נבאר השלישי.השער

 תם אשר ואחרי וחטאות עונות לו וכמה * דרכיו לחפש התשובה בעל שהיזהר מפניא(
 נחפשה ג( )איכה שנאמר נמו מחטאיו חמא כל נודל לחקור הוזתך . מחופשחפש

 הם כי . בה לאשטה הגדיל כטה . חטא אשר חמאתו כל אליו להודע , ונחקורהדרכינו
 הנדיה והתשובה . שקולה גדולים חטאים כמה כנגד רעה ויש . גדולה לשמים עדאשמה
 ירעה נפשו . וגדלו העון רב יייעתו( לשי (fe' לדעתו כי . באלה לב הקךי גדולש דיותכ8י

 : עונם את קוצו ואז הערל לבבם יכנע אז או .לו
 שנאמר כענין המהירה בשאלת פניו כלימה לכסות העק עוצם חקירת תועל ךעוךב(

 נפשו על בושה ולעמות . אליך פני אלהי להרים ונכלמתי בושתי אלהי מ()עזרא
 בכפרי ובושת תזכרי שען יו( )'חקאל שנאמר כענין בסליחתו הבטחון אחרי הש"ילפס
 כי נו( )תהלים שנאמר כענין הכפרה חסד גדולת עימו לנגד ולהיות . עשית אשר לכללך

 נפשו אין , לפניו להכנע ובא לאדוניו העבד חטא אם כי בזה והמשל 1 עיט לנגדתמדר
 הקצף יגדל נקל החטא כי בנפשו ירמה ואם . פשעו כובד ייעתו אדיי בלתי העבדאל
 הסככתו הנה כי( )ש"א שנא' כענין ועונשו החמא עוצם להכיר החוטא יתחייב לכן .עליו

 העומיטיכ חומך . ולתעורה לתורה . יהודה לבני ללמד הוצרכנו כן ש . מאד הרבהואשגה
 גדולה נשגבה לתועלת ועוד . הזאת ההכרמה דברי כל על כן על . חטאת ולכל עזןלכל

 חייבי ועל . קלים הם כי כבדים פשעים כמה על חושבים העם רוב ראיתי ראה כי ,ובצורה
 מ'טים מבלי ונכשלים * חסידות מדת או הכשר יתרון בהם הזהירות כי וכריתותמיתות
 להזהירם הוצרכנו ק ש * אזנך פתחה לא מאז גם מח( )'"עיה שנאמר כענין . תוכחתואין

 לכליון רבים וצדדים דרכש היות במצות יש וכי . רבות עבירות חומר על אזנםולגלות
 . בה אשר וההפסד האבדן ידעו כי דרכם יעזבו הרשעים מן ורבים . הנפש ואבדןוביוץ

 כי תאותם. לכבוש חיל יאזרו ונכשלים . עליו נגזר אשר ואת החטא גודל להםבהגלות
 : נפשם באבדן וראו יוכלואיככה

 ופחים בצנים משובשת הדרך כי לו ויאמנו , שו אל ללכת החפץ לאדם בזה דדעכמשלנ(
 אליו יאמרו כי והיה . מלכת יחדל לא ההוא המקום אל ולצרכו . מףואבני

 ע4ה (שלמה אמר כן על , ההיא הדרך מן רגליו יכלה אז עלו שוקד ונמר בדרך שחלכי
 כענין הכמה יגמא העבירות ועזיבת המעשה כשרון פי' . להבין ומוסר חכמה 1עת א()משלי
 צריך העבירות הם ומה המצות וידע שילמוד ואחר ובינתכם, חכמתכם היא כי ר( )תריםשנא'

 עצמו ולהוכיח . מהם נפשו לחרחיק בהם הנטצא והאבדן וההפסד . העבירות גנותשילמוד
 : זאת לדעת ~מור ינעם ולמוכיחים מוסר תקיא הידיעה וזאת , זורעו וליסר העונשיםבזכרון

 . העונשים וחלוק ואזהרות המצות חימי משית נבארעתה

 הנביאש תקנות לקבל התורה טן נתח.יבנו . סופרים דברי דץרבמך הא' המרריגהד(
 יו( עיברים שנא' בגרריהם. ולהזהר תכמש דברי ולשמוע ,והשופטים

 עלינו לקיים התורה מן הוזהרמ כי וגם . ושמאל ימין לד ינידו א.שר הדבר טן תסורלא
 מפס . מדבריהם חמורה חתורה מן עשה מצות אכן . יורות אשר ככל עושיםלהיות
 וצררים דרכים ויש בפרוק, עליו השיי וצוה מפורש האלחש תורת בטפר הדבר עיקרשהוזכר
 סופרים ברברי חומר רז"ל אמרו כאשר . תורה מדברי חטורים סופרים דברי 4צםימצאון



השלישי רנשרבהשעריהשעו
 : הייב הכמים דברי על העובר וכל . חייבסופרים דברי על להושיע טוטפות המש פמור ד"ת על לעבור תפילין אין שהאומר תרהמדברי
 84 מצות על העובר מן יותר הייב הכמים דברי על העובר מה מפני לדעת לך הלא דעכנהה(

 אקאי חכמש דברי על העובר כי . הדבר פשי וזה , תעשה יא מצית ועלעשה
 תכופן כי אבל . עליו יצרו מהתגבר לא בעיניו מצותם תקל כי , כן לעשות לבומלאו
 ימרח ולא . גזרתה בעול משך ולא . האמונה לנונה יהלך ולא דבריהם אור מראותעשיו
 אשר התורה דברי על העובר כדרך נהג ולא . התורה בספר נכהב לא כי מאמרםלקיים
 מות משפט בן על . לחטא יצרו יעויאהו כי לו וייצר ויירא . כפניו ונקום לו מרהנפשו
 את ננתקה כאומד והוא , הפובים[ ןדבריהם המים( )יבריז מכל אהד דבר הפיל כי לאישיהיה

 אשך והאיש 'ו( )ונרים הכטים פי את הממרה זקן בענין שכתוב למה ודומהטוסרותימו
 : וגו' הכהן אל שסיע לבלתי בזדוןיעשה

 ישנה כי עליו המור הדבר אין אשר אהדי . התשובה מן רחוק ההוא האיש כי דוזשנירצט
 ההומא בו בהכשל ההמור מן יותר ענשו הקל והחמא . תמידבאולתו
 רבותפעמים

 חשנהט , תורה של מיינה יותר סופרים דברי הביבים מיין דוריך מובים כי רז"ל אסרו ערךז(
 .כ( )מברים שנאמר המצות יסוד ה' יראת כי תרע ידוע . זה את כם לפרשצריכש
 את ה' ירצה ובזה * אלהיך ה' את ליראה אם כי מעמר שואל אלהיך ה' טה יושאלועתה
 לדרך יסוד ונדריהם הכטים ותקנות . יריאיו את ה' רוצה קנז( )תהלם שנאסר כמוברואיו
 יעשה אשר השדה כבעל התורה. באיסור אדם יד תגע פן והבהקה גדר יעשו כיהיראה.
ן ולטרמם שור למשלח והיה אדם בם בו יכנסו פן יא כי בעיניו יכך מאשר לשדהוגדר

 הזהירות ורב למשמרתי*(. משמית עשו משמרתי. את ושמררנמ 'ח( )י'קיא שנאמה כעניןשה,
 מגדול השכר אל ימע להזהר ורברבה * המורא משנדי זה היא האיסור טן והרחקהוהגדר
 רברי הביבין אמרו כן על . רב עקב בשמרם בהם נזהר עבדך נם ש( )והיים  שנאמיכענין
 עכר היראה ומצות , היראה מעיקרי וגזרורגם גדריהם כי . תורה של מיינה יותרסופדים
 אשה עם מהתיהד הנזהר כי לדבר והדוגמא , להם היסוד היא כי רבות מצוה כנגדרובה
 : ית' אלהים יראת אור נפשי על זרה מאשר זה הלא רזי. נואו וכאשר בעון יכשל פןמפחדו
 ולהבדיל בהם ולהבין בבנים לראות האדם נתחייב כי היראה, בשער יך הקדמט להנהה(
 כי והגה . הודענוך אשר נשגבה לתועלת . הולך הישר ובין ופתלתול עקשבין-

 אכלם לפני מברכון ואינם להם לאכול וישבו ידים בנטילת מזלזלים זוללים אנשיםתראה
 טיר,ס מי וסוס )פ.'6( יסריס סטטיות ו"! *(-

~lr)ry מטכס ת,טרך יו גס . מסריית( )י", סמטת מיס )גמרי 
 מנס"ס סוי:י , עזן )י 61'1 תמס: סריגי ג6:ס )סלאמס )י ו"ס1ר ~S'ht תקמר 6) סק3'ס 6מך L'"v פ' )נ"ר ו"ןו"מך1 *  ש-וה לגלות תקרבו לא fsn 610 ומקרץ . היו סקרן כ, 6!6 נקר מעטם ס) גופו סלסול בג!) 5ין גי . מועטם)5
 ויכייס )חים ענג,ס )6ג1) 5ס1ר יין )סתות ס)6 גיר גלל טקס כמס סקג"ס 6נ1ר . עין )י 61ין נסקס :6ג' 16 ע1ן. !,הין

~rcnl
 מגירן סקו ס5יגס כתסס טג,גע מי וכ) . עיקר ג) 3ס )יגס לכור טגן ט"יגס "כס 6ף . סיין מגסן סי6,1 1:) עגג.ס

 6,6 5ינ1 ס6.ס1ך כטיוח "ע'פ 5סי . )גויר סוס ס6,ס1ר 6ת סמס'! כי . סוס סומר ו3ר. :th!D מס ומגט . 1ג1' :עקמומ,חכ
 יעשו איך לחכמים תורה שלימרה לימוד זה והיה . סיין עט סייכ1ח )ו סיס ו1ס כ) תורס )ו לסוס מה . יין:טית
 דדוי ט3 גס מעיקר נעכור )יסור ספיר מן יגמדו כי . 1'משמרהה לעשויו בידם שנמסר במשמרת לתורה הסייגהס
 י) וס כענין 6סיו סירך וט SDI . )ו סקר31 כ) )6ס1ר סמפ,רס מן סמ1ס קפד ס6'סורין נין 6תן )גו 1גס16סי .מקוס סי "1נו סוס ועת )מען . סמקת כ) 3ס6ר ס'עסו )תגמ,ס ממסרס OD גויר ס) ו6ת גמנ1ס ר,מ1כס כטסתם 1גמ51 .)ים

 נין . גרפס גין . כבערס נ.ן ומיינו ס'ס,ס מוס כפיוס יסים . פיו סקר1ג 16 ס,;1ת :) מטיני ססו6 מס ט)סער'ות
 : סגעימ'ס וכריר ע"ג . גמת:נס ולטינו . גספ'עס גין .גוי13ר



כמדהשלישי שכשדבהשטיפיהשער
 * יבחנו בזאת . נדרם פורצים אשר ותקנותם חכמים דברי רנות וכהנה . אכלםיאחר

 ועגיהם . איבד עדי ואחריתם מאד לה' והטרים רעים הם כי דרכם את ובהנת תרעבזאת
 ולא . עליהם היצר יכריהם לא האלה המעללים כי * חייב הכסים דברי על העובר כיאסרו
 של ופירוק לב רוע אם כי זה אין . בהם לחטוא הנשסית והתאוה החומר תולדותתתקדם
 לא דרכיך ודער, ממנו סור לאל האוסרים הזדים כת המון ככל הם והנה צוארם. מששמים
 ובשולי עו"ג של טנבינה נזהרים אינם אשר הכת נם . האמת מדרך רחוקים הס גםמעצנו.
a~tlyחכמים לדברי בזו הנה בטנם למלא שחוטאים אע"פ * בעינם חכמים דברי יקלו כי 
 כאשך הייב הכמים דברי ל הסיכך אמרו ליהמ נם 1ון4לצורי. )יהירה( התורה עולישברו
 עצמם הבדילו הבדל . אלה בכל נשמרים הקודש עם כי שירעו אחרי כי והשנית .ביארנו
 ונדותן לגיהנם יורדין צבור מדרכי הפורשים כי וארז"ל . צבור מדרכי ופרשו עטנומעל
 מכות להכותו דין בית ביד היה ענשו . חכמים דברי על העובר כי ודע . דורות לדורישם

 מארבעים לפחות אם . ההיא בעת ולענוש ליסר רואות היו דין בית שני אשר כפי .שרדות
 : אלה על להכותו להוסיףאו

 בקיום העכורה חלף "הנמול "ושורש "השכר "יסוד . עשה מצות ולרכלך דב' המדרגה6(
 ונאמר . ישולם הוא מצוה ירא ,ג( )מ1י שנאמר כמו . עשהמצות

 המלרמז במצות היא והעבודה . עבדו לא לאשר אלהש עובד בין וראיתם ושבתם :()1אכי
 )דמים שנא' כגון . תעשה לא עמהן שיש בין עשה טעות זולתי בהם שאין בץ .במעשה

 ימצא אולם . בעז"ה העבודה ב.שער תתבאר העבודה וטעות . וגו' לבבך את תאמץ לאסי(
 כגון מצוה עושה לשכר ישיג השג אשר . תעשה לא מצות על מעבהי הנזהר בשכרדרר
 משקרי זה כי יצרו וכבש ערוה לדבר תאוה והתאוה . האיש ליד עבירה דבר הזדמןאם

 והתהלך יודע, ואין רואה ואין ותרמית באונאה למתעשר לידו שהזדמן מי וכן . ה.ש"ייראת
 את ק"מ( )תהלים כתוב וכן . במצוה ומורח לערקה כזורע זה על שכרו . כפיו ובורבתומו
 הקרמנו וכבר . הלכו בדרכיו עולה פעלו שלא כיון וארז"ל . הלכו בדרכיו עולה פעלולא
 מצוה כעושה שכר לו נותנץ עבירה עבר ולא ישב ארז"ל וכן . הזה המקרא פירושלך
 זה שמי ולחושבי ה' ליראי ג( )תאני אמרו ועוד . ממנו וניצול לידו עבירה דבר שבאכנון
 *צרו .שכבש עשה מצות ויסודו עגתו הזה השכר גם . ממנו וניצול לידו עבירה דברהבא
 זהיר הוי ז"ל רבותינו ואסרו . תירא אלהיך ה' את י( )ידיים שנאמר במו אלהיםביראת
 פורש בתיה והנה . מצות של שכרן מתן יודע אתה שאץ חמורה כבמצוה יהבמצוה
 תעשה לא מצות על העובר לכל יעשהטה

 ויח"
 לע.5ות מה ודת ומשפטים עונשם עליהם

 השען . דין בית מיתות וארבע שמים בידי וכרת מיתה ארבעה מלקות והעונ.שים .בהם
 ויתעקש הקלוח המצות "יים יחדלו שלא כדי בתורה נתפרש לא מצוה .כל עלשכרן

 : לבדנהבחמורות
 ונפכר . נחסד עץ כל בפרדסו לנסוע לעבדיו אמר אשי הסלד סעניז 'ה ע5 רכפשלד'(

 לא אשר המלך הפץ כי . אילן כל מטע שכר הודיעם ולא להם לתתאמר
 נטיעת שכר עבדיו ידעו ואלו . נעמנים נטעי מינים רב יטעהו כן על . בפרדסו כליהמר
%eP להרבות השאר מן רב שכרם אשר מטעיו בנצרי עמלם כל את יתנו אז הפרדם מעצי 

 להנחילם . המצות כל כיום ישראל את לזכות השם הואיל כי . המצות ענין כן .השכר
 תהי מלאכתם חק בה.שלים כי . לראשם הן לדת יחדיו המצות כל ולהיות עולםדוי

 כמי דומה בלבד בתורה העוסק כל רז"ל אמרו כי ידעת הלא . מעמו שימהטשכותם
 אשר והפלא גדול שכרה הקלה והמצוה . כולם כנגד תתז שאמרו אעזפ . אלוה לושאין
 נאכף מסון פיזור ולא טורה בה שאין חק שלוה במצות תראה הלא . יספר ולא טדלא



השלישי ר?שןבנךןקשעררהשער
 rbp הצוה לך אין אומי יעקב רבי וארזתן . שש והארכת לך ייסב ~Wb נב( )ייי'םעליה
 לך ישב ימוע וגו' לך יימב למנע הקן בשלוח שנאמר בה תלויה המתש תחיית שאקבתרות
 בכאיסר וההיא * מצוה אם ומה * ארוך שכלו לעולם ימים והארכת מוב שוכלולעולם

 וכמה: כמה אחת על המורות מצות * כך - חורהאמרה
 האיש את ממהירו אם רז"ל אמרו . עשה מצות בשי עונש בענין נדבר דעכנהיא(

 הניח לא אשר האניצים כי ואמרו . כו' מכין עושה ואעו לולב או סוכהלעשווע
 פעם העובר מן חמור ועונשם * בנופן ישראל פושעי המשאים הם מעולם תפלין ראשםש

  בגופן ישראל פושעי עון ובכללן מזכיותיו מרובין שעונותיו בל ואמרו כריתות, וטיבי עלאחת
 ונדונין לגיהנם יוררין הדין ליום עריות. כנו עבירה עוברי או מעולם תפלין הניה שלאכנון
 הצרככם רגלי כפות תחת מפזרתן ורוח נשרפת ופרטיזן כלה נופן חודש י"ב לאחר , יבטחשם

 שמי מי ואמרך , וגן, אפך יהיו כי ר'שעום ועסךתם ג( )מלאכישנאכם
 מ"ע ]בעטן[ )בעיניו(

 תשמור. המצות חכ את גג( )שטת שנאמר עשה מצות נו שיש מועד של חולו האבזהכמו
 עשה מצות כל על ויש , הבא לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בידו שישאע"פ

 : טמנו תגרע ולא עליו תוסף לא יג( )יברץ שנאמר כוללת לאואזהרת
 יפ( )יייא שנא' תעשה. לא במצות הזהירות כמו שמים יראת נכדאת עשה מצות דקירתןיב(

 ופאוץ לר( )חהל'ם ונא' . ה' אני מאלהיך ויראת זקן פני והדרת תקום שיבהמפני

 שאינו מי כי מזה למדנו ורדפהו. שלום בקש טוב ועשה מרע סור אחריו ונאמר אלמדכם.די
 'הלהים*( מיש לא כי הרשעים. כ(ן והוא שמקם, יראת הפר שלום ובקשש המוב בעשייתעוסק

 : אלהים מלפני ירא איננו אשר כצל יבים יאריך ולא לרשע יהיה לא ומוב ח( )קהלתשני

ן
 מנין מטז דלל כ) )כי מקת )עסות ויגע שף כסס6זס סי' , אלהים 'רא ולא ויגע, עיף ואתה )וט ,רמו*(

 וגו" ולץם2י עם מ"ג( )יסעי'י סכתוג סימר יועיד .עסיס
 כעמיל ~hchlaIn'1 ן ' עם מ, ג"% ינן " :ג, .גן

6תס
 ט'ו2סנס) ק,

 מת:"
 ימכן )%קו6ן?ג. .' orh' ר"ת 6,תי' ,):%מש ץ ןקן%ען%'),נ61תוסם4( בי1.

51PUV2 6ין גר?,ון)ען:ון: י,י6י, 1 6ת)%:צ1י "ח enh ן,ת:יג1 הזק טס?מסן 
 ויזת 6:גי מ!ג"5גט :2"%:צ . %ניירה %'סש::ס %ת;1']: %:%)וש4241ן"ן ן.:ךי tjlbktJ'tg't.-tE' 6מן:16ן נים :ר6) י עס ע. " צ hp1' ?ג 2נ :ג:ץ:טס1%1גו:- ן",)י גע1כג")[

 טל )-6' גי ש : 22:ו6)2ט יט.:י בג הרון 2%:שנו:2:י2יו :1 2סני:יו ין, ,~'2hiooין נ: ]%'נוזגכנ%ן:2 :נ:ים,:ך 41עכr~hl 1:1 2:ן?":זן %%י צזי%יומ,'ץ":12%
 שסו ),יקס כטת 5ר,:ין ו6תס , סגליות עס ותקו ,יקס מ!עס,ח כמנע 3וס כי , ס:ס טד עסיתי שטר גנוסמר כוגכ60מ

3%יס מעסת )מ;יעס גין דרכים )ריטוני כעסיס 'ר6 סי' רק ,יגע עיף סי' 1)6 סגליות עס וממן 5דקס וס,6קעס1ת . מנ,תגעטוח
 .סכיי

 עיף 1סי6 כת.ייייכ6.עסי.,גי, עמם 6כי,יכי61ס) ,ע)1עס1 נ יתש )צמית )ויייית
 מסוג עיף כת .

 קנינו יעקב ר6ס כ"ג כן ") ויסר ,ו")( וריסתו)1ת בימם tyr~(rc1tti1'ah" מ15ת eD-~ ס)6 גוו-6י גוו)טנ'וס
 סקרג;ות. )סגודת כסן גתק,ס סי' סיור כ' )ו16ן נוגס ורסון 5ריכיס סככ1רס ו)עכ,ית . מנו; ,עסי עיף 610 כיקמיו

 )ק יריי.ס.סס(,מ6ת יסניס סגמ'מכג"י )כמ"י ייי" שיי %מ י"סצי
ן1

 כגו כן ועמוק . מ,01 )וכר עיף סי' )6 וגס 6)ס'ס 'י6 סי מתערס נ"י בו סי' 'וסף ס) גנו כן סי' 6סו ויסוסע .וכס")
itSc
 ים ו'-ס , 036'0 'ר6 ני.ח.גת 16 0יו ו, סיסן6)י :עס 1מ'לעס . נו'!)מ!1 מת. ג, 6'ן rch- עתוק 1 ק ,
 1כנ'): 6)1, מעלת עתי כו :פיו מטטס עמלק, עס onSrj יס1:ע סוסון )ולת 1כמ"ס. טמוק ג6 )כן ולסך מקוס, )וגרויגטיס



כמןהשלישי וכשרבהשעריהשעי
 שמים. גטם הזכרת כגון בהם נזהרים העם המת שאין החסורות סו עשה במצות רישיג(

 שם להזכיר (שלא בזה הוזהרנו וארז"ל תביא אלהיך ה את י( )יבר'ם שנאמךלבטלה
 זן נח יין הרך- אק להט ומידעת יח( )שט,ת שנאסר מ"ע שהיא געה וכן , לבטלהשנום
 התורה על עומר העולם דברים שלשה על אסרו כן על . לעשירים בין לעניים ביןחסדים וגמילותי לצנים שהצדקה הצדקה מן יותר חסרים נטילות גדולה ואמרו * חסדיםנמילות
 בין בכופו בין חטדימ וגמילות . במסונו הצרקה והנה . חסדים טילות ועל העבודהועל

 אם הבירו תכלת על נפשו בעמל ולשקוד לעסו מוב בדרישת למרוה אדם חייב כי .בממינו
 דגינו ו( )מיכה שנאמר האדם מן הנדרשים העיקרים ומן החמורות מן וזאת . עשיר ואםדל
 להכנס מצוה וכן חסדי. ואהבת משפם עשות אם כי ממך דוש ה' ומה מוב מה אדםלך

 וארזי יעשון אשו המעשה ואת יח( )ששת שנאמר הדין משורתלפנים
 בהדורת לפנים זה

 לפי הכל החמורות גן הזאת המצוה בהן תהיה אשר רבים דרכים זה בענין ויש .הדין
 ולא תורה דין על דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה לא שארז'ל כמו . הדיןענין

 : הדין ס.שית לפסםנכנפו
 זולתי הנפש והפסד האבדון עיקר אין כי חושבים העם בהמון רבים אנשים דישיי(

 מהור הוא אשי האיש אל נפש אבדן אין וכי . מעשה בהם שישבעבירות
 אנו כן על . מובים ומעיטים מצות מעשוים וחדל הלך לא העבירות ובדרך במעשהמחמוא
 ביצול עון על ויתר ולא כו' ע"ג על הקב"ה ויתר ארז"ל כי בינה רוח תועי להודיעהייבין
 מכל גדול המבמלה עונש כך המצות מכל גדול תורה תלמוד ששכר כשם ואמרו .תורה

 יו' שאפוכר בר על נאגרי הפר מצותו ואת בזה וי דבר כי ש( )תרבך ואמרו ,העבירות
 : התורה בשער אלה כל לך זכרנו וכבר * עוסק ואינו בתורהלעסוק

 הנזל כמו נשחתות עלילות בכסה מאד לה' רעים שהיו מדום אנשי בענין וכלצאנןמו(
 ונשמרו אבדו כי הכתוב הזכיר זה כל ועם , עריות וגלוי הדין ועיוותוההמם

 לתם שבעת גאון אחותך מדום עון היה זה ותפף ש( )יחזקאל שנאמר . הצדקות במולבעון
 להתבחן מדאיבות עורכים שאינם האנשים על ונאמר . ההזיקה לא ואביון עני וידוגו'
 הנני לכן מלומדה כנשים מצות אותי יראתם וועדך כמ( )'"ע"ה ה' ביראתתמיד

 יום"
 להפליא

 בפירים אתה קשוב וגר צלחה רשעים דרך מדוע יב( )'ימה ונאמר . ופלא הפלא הזה העםאת
 : יאבדו רחקיך וננה כי עג( )תח5,ם ונאמר , מכלותיהםורחוק

 מעשה עושה שאינו אע"פ לעשותה שיחדל מי עונש יגדל * המצוה גודל יפי כי ושעפז(
 ויש עשה מצות שהם המילה ובמצות הפסח במצות שמצינו כמו .בהפרתה

 : כרתבהן
 5( )יידם שנאמר הבחיה מעלות כמו . עשה במצות נמסרו העליונות המעלות כי רף"ןיז(

-
 %ת ומלות י בם ודבררן ו( )דפיים שנאטר תורה תלמוד ומעלות . בחיים ובחרת

 כ" )"" שנאמר ה'בדרכי
 ד( ידמים שנאמך הי בגדולת התב31ן ומלות . בדרכיו ויכת

 כשנטים ון' 'ר( )תהלם אמר ודוד האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבות היוםוידעת
 בהם והתבונן חסדיו זכרון ומגלות . אלהים את דורש משכיל היש לראות אדם בניש השק"

 את איש ייסר כאשר כי לבבך עם וידעת (cw) ונאם- הדרך % את וזכי-ין ח( )דבר'םכשאמר
 תגך דוקרך כי נ,( )שם ונאמר ה, חסדי ו1וזבוננן קז( )תהלים אטר ורוד , מיסרך אלהיך 11בנו
 העבידה ובלות * יושימ וףייתם ודעעקדקטיןם יא( )ויקרא שנאמר היושה ומעלונו *עיני

 ומעלות~ . חיא אלהיך ה' את (ew) שנאצו היראה ומעלות . תעבוד אותו '( )ריריםשנאמר
 תדבק.. ובו י( )"ם שנאסר הדביקות ום*ת , אלהיך ה' את ואהבת ו( )ש שנאמרהאהבה

 תאים- נברא האלה המשית ובעבור . בש"ח יתבאר כאשר מדרינות כמה סחנה אחתלכל



השלישי ןזשןבהשליהשער
 ישים לא אס הנגרא תקות ומה 4 בראתיו יפבודי בשמי הניא כל %( )יחייהשנאסר

 : בעבורם שנברא בדברים עסגן ועיכך נפשועמל
 54 את יקים לא אשר ארור כו( )יכר.ם שנאתי המצוה ניטול עשש בתורה נתבאר לולנהיח(

 סימול על נאמר זה כי יורה אותם לעיטות אמר . אותם לעשות הזאת התורהוברי
 : המצוהמעשה

 * אדוניו עבודת בכלמלאכת משכיל ועבד נאמן ציר להיות הנברא נתחייב כי לרעיט(
 Pa'y1 . חבריו הפועלים מלאכת על וישמח במלאכתו מדור יהיה הנאמןוהפועל

 כי . יעשון אשר המעשה אוז ויודיעם ויזהירם עושת הם באמונה אם לראות דרכיהםעל
 וארז"ל המלאכה. עושי ידי יחזיק כן על רמיה בלא אדוניו מלאכת תעשה אשר ורצונוחפצו
 נח בידו ויש התורה את וקיים לאחרים ולימד הצנה שלמד אדם יכלם. לא אצר ארור'בספרי

 :' יעם לא אשר ארור בכלל הוא הרי החזיק ולא ובטצות בתורה העוסק ידילהחזיק

 כא( )שם" שנאמר כוכבים עובדי של בערכאות לדון שלא . ההסורות הטצות ר13ן2(

 * בד* יבשלו ופושעים כנענים. לפני ולא "לפניהם" תשים אשר המשפטיםואלה
 : הזאת בעבירה לדבר הפרמנווכבר

 ואמו. אביו מיה ארור כז( )שיט שנא' עשה* מצות שהיא ואם אב טורא בטול ועלכא(
 ואביו אמו איש יט( ),הדא שארזיה כמו טוראם ומפר בכבודם שמזלזל טיחענין

 : מכריעו ולא דבריו את שתר ולא במקמו ישב לא אב מורא איזהותיראו
 על כי שמים מלכות קבלת בכלל והנם . הם עשה מצות מזוזה ומצות תפלט ן3מצדיזבב(

 הכבמל עונש על מזה להתבונן ותוכל ישראל. שמע בפרשת נכתבוכן
 . האלה הטצות על לדבר הקדמנו וכבר * מוסרות מנתק עול שובר הוא כי האלה.המצות
 יאזכרו לגוען ( טו )בנדבר שנאמר גשושה מוספת שהציצית בם2רי ארז"ל ציצית מצותועל

 ציצית מצות אין כי אעי*( כמו י )6' וגם , לאלהיכם קרושה והייתם מצותי כל אתועשיתם
 אף . לקנותו חייב אינו כזה בנד לו אין ואם כנפות ארבע לו אשר בגד לו שיש מי עלזולתי
 דגןד לא אשר דבר על בצרה לעתות יענוש ענוש כי ארז"ל יקים( מכל כש )מ" זאתגם

 לו שיש בנד לו ולקדור . עליו חיובה דבר פני סבב לבעבור ושכרה המצוה יופיבלבבו
 : כנפיו על ציצית בו לעשות כנפותארבע

 על כמו יה מצוה על בכפו נפשו וישים וידקדק יחמיר ה' דבר אוז ירא כי ידעבג(
 ההמורות. לעומת לה הזאת הנאווה לאשר לב( ישימו 'בינו מ" יבינו לא כיההמורות.

 היה הנכבד העיק* כי לראות היסב עיניך ופקח . יתברך עליה המזהיר לנדולוע ינינואך
 אביו מורא מצות על שנכתב כמו שיבה מפני הקימה מצות על נכהב כי . בתורהנתבאר
 יד קצרי בדור דגמצאים העם מן הרבה אשר המצות מן ה'.ורבות אס השבת, ושאורתואמו

 לבך: לווו על אליך נא קחם הזה. בספר אהד לכל )יסוד[ )נסר( זה מקום אל הבאנוםמעשותם
 . עליו לוקין אין לעשה שניתק לאו רז"ל *,אמרו שנ"קיעשה לאו הג' המדריגהבר(

 שנאמר לעשה שניתק . הבנים על האם תקח לא כב( )יבישכגון
 שנום ער ונגע המור שענשו בהם יש דין בית בידי לוקין היו שלא ואעור . תשלה שלה)ש(

 וזששויכ ה( )שם לעשה וניתק תגזול לא .ט( )ייקרא שנאמר הגזל כגון . שהקים עד נשא,משפטן
 קץ 1( )כראשית שנאמר הגזל על אלא המבול דור של דינם גזר נחתם לא ואמרו * המלהאת
 הגזל עונש מדת רגזל מן חמורה שהערוה ואע"פ . חמס הארץ מלאה כי לפני בא בשרכל

 כמו במלן מקמרנ אין עונות מלאה סאה אמרו עוד . לו עתידות ולהשיש אידו יוםלהקריב
 בלשון אוציות "ול כא( )ושלי וההונאה המרפה אוצרות על המעיה שלפה ואמך *הגזל



 וכעטן . שיחו ומסבבים גועיהם נ1ט ומבכערם לו הם צוחכם ברעיתו ושדםלכיף. אודיע מ הם !וף הבל והאונאה המרמה אומות פיראט . פת מבקשי נדף הבישמר וי פ עו פ ו עושש דיהשלישי ךעשרבדץyw-~השער
 , תר מקיו"עק אבן כי ת" לב"ו רע בצע בוצע חף ב( )דקק ע"ה חבקוקעאחד
 ואל הוא דל כי דל תנעל אל כק )סי' ,טנאמר וטסים בירי מיתה עקת וריבץ העףתזל
 שהוא בעבור דל תגול אל פי' , נפש קובעיהם את וקבע ריבם יריב ה' כי בשער ענידצרכ'א
 וכענין ברבים כלומר בשער . ובבזיון בהכלמה בשער עני ונדכא ואל לו עוזר ואיןדל

 שאין אהל ריבם יריב ה' כי . תמתגו עניים ופת עמי תדכאו לכם מה ג( ),שע'השנאמר
 צעקת אליו שהובחר אחרי נפש קובעיהם את וקבע . ריבם ויריב שיטעון ומי סוטךלהם
 בו(, )איד ונאמר . נפשך אלוה ישל אבל גזלת אשי הנזילה תחת מטון ממך יקה לאהדל

 בצע בוצע כל ארחות כן א( )טשלי ונאמר נפשו אלוה ישל כי יבצע כי חנף תקות מהבי
 בהכלמה בין בעמלק בין בגזל בין ויתום אלמנה ויצער שיצעיק ומי . יקח בעלו נפשאת
 ויתום עושק מיד גזול להציל בידם שיש הדיינין וכן . שמים בידי מיתה חייב הצער מיניוכל
 ענת אם * תעין לא ויתום אלמנה כל גב( לטסת שנאמר להם מות משפט . ישפופולא

 בחרב אתכם והרגתי אפי וחרה צעכףו אשמע שמוע יצעקאלי צעק אם כי אותותשה
 ובניכם-' האלמנה עינוי כנגד אלמנות נשיכם והיו פי' . יתומים ובניכם אלמנות נשיכםוהיו

 בו נשתב שלא אע"פ מישראל א"ש כל והמצער . מדה כנגד מדה היתום עינוי כנגדתונעם
 רז"ל' ואמרו עמיתו את א"ש רעונו 1 כה( )ייקרא שנאמך תעשה בלא עובר האלההעולטים

 אח והאכ"1 טמ( ).שעיה מלשון והמצוק הצער מענין והוא . מדבר הכתוב דבריםבאוגאת
 שדיבר ובמגלם . אונאה משערי חוץ כנעלו השערים כל רז"ל ואמרו . בשרם אתמוניך
 , לעמיתך ממכך תמכרו וכי כה( )ייקרא שנאמר וממכר מקח שם הזכיר ממון מאונאתהכתוב

 )ש( בה  נשטר  וו . בממונו וזה בנופו שזה טמון מאונאת דברים אונשנו גדולהואמרו
 : ויראת בה נאמר לא תו מאלהיךויראת

 . ותרבית נשך מאתו תקח אל כה( )שם שנאמר תעשה לא בהן יש והריבית וכלנשךכה(
 ותרבית נשך מארעו לקחת אם פי' * עמך אחיך וחי )שם( שנא' לעשהוניתק

 שאינו הטעוות תיק שלא זמן כל טאד חמור וענשו . עמך יחיה לפען לאחיך תשיכםהשב
 רז"ל ופי' יחיה לא וחי לקח ורזרבית ניען גבנניך 'ח( )יחזקאל שנאמר , המתים לתחייתבא
 ]מלמד[ מליץ מלאך אין הריבית עון בידו שיש מי כל רז"ל ואמרו , המתים תחיית עניןעל
 : יחיה לא ויאמרו יענוכולם י לחיות דתו כי שיאמר ~יץ הש , ותמיהה שאלה בלשון וחי שנאמר וזהו . זכותע1ו
 שיי. לוגמן אין מעשה בו שאין לאו רז"ל אמרו מעשה, בו שאין לאך הר' המדרגהכו(

 שניתק הלאו מן המור מעשה בו שאין לאו כי ז"ל בדבריהםומפורך?
 בלףיצת ומהן בל12ן טחן . בלב תלויות אזהרות מעשה בו שאין באזהרות ויש .לעשה
 ובחוש השסע בחוש ותלויות מעשה בהם שאין עבירות יש זכז . המעשה טן והמנעיד

 בהם נזתרים ואינם ידעו אשר ויש . מהם רבות שכחו אדם מכני רבים וראינו .הדאות
 והדם. ההלב אכילת כמו במעשה התלויות העבירות כי . במעשה תלויות שאינןמפני

 ולא. . להזהר ירע לא אשר ולהזחי להזכיר מקצתם לזכור ראינו כן על . המעשה טןובשבת ובלשון במחטבה הנעשנת העבירכם כמו בהן להכשל קרוב הדבר אין והטרפהוהנבלה
 : פשע לשבי לזכרון להיות עליהן לרמוז זולתי בהם להארירבאנו

 כל וארז"ל ח( )ייי'ם אלהיך ה' את תשכח פן לך השטר . בלב התלויות האזהרות כזןבז(
 בכל הערי א"ע לזכור בזה הוזהרנו תעשה. לא זה הרי ואל פן השטר שנאמר סגלם'



השיישי רזשןבנהשויהשער
 כמו . הזכירה מן המחויבות ההנהנות תמיד לעפשו לקמת להשהרל האדם וחייב .עת

 נאחה תגהנה כל ישיגו הקורש זרע כי המדות. וטכסיס חמחשבות וישום והצניעותהיראה
 : ישראל זרע כל ויבדילו יצדיק בה' טח( )יחייה שנ% כסו 'ת' השם מזכירת בעיהוהם;מירה

 ואמרו ד( )יזרים עיניך ראו אשר הדברש "צז תשכח פן נדוד נפשר ושמור לך ךזשמ4כח(
 תקפה אפילו יכול . לאוין בשני עובר מתלמודו אחד דבר השיכח כלרז"ל

 ידי על מלבו ושסירם במי אלא הכתוב דבר לא * מלבבך יסורו ופן (cw) ת"ל מ.שנתועלת
 : תמיד בה השה ואינו התורה מן במלשהוא

 לרשת ה' הביאני בצרלךזי לאמר מלפניך אותם אלהיך ה' בהדוף בלבבר תאסר אלבס(
 בא הווינו * מ( )שם וגו' לבבך וביושי בצדקזך לא ]וגו'[ הזאת הארץאת

 כי לבבנו עם ונדע נאמין אבל . לבבנו ויושר בצדקתנו הצלחתנו בנפשנו נדמהאקא
 מכל יטבי לנ( )בראשית ע"ה אבינו יעקב שאסר וכענין שבו ורב העליון מחסרחשלחתנו

 ביודת נא אנסה אדמ יאסר %א בזה דץוזןץך13 * ו( )ברים איהיכם , י את תנסי לאי( : האמת ומכלהחסדים
 והאיש . * ירבה וזהב כק: אם המעשה בכשרון ואנחן דרכי ה' היצייההצדקה

 דיכו צלחה ולא המעשה וכשוון ודעת בחכמה עמלו אם ידים רפיון בו נמצא לאהמוב
 הותרה בלבד המעשרות במצות כי רז"ל ואסוו * הגוף חפצי מוכת ובשאר כספו גביןבענין
 ובחנוני בבטוי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר כ5 את הביאו ג( )%ג. שנאצוהבדינה

 ויסלאו  הבואתך גל ומראשית מהונך ה את כבד נ( )טש,' המעיה שלמה ואמר . בזאתנא
 לך יהיה לא אם פירוש . בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני ה' טומר נונו'ן שבעאסמיך
  יאחזוך אבל הצדקה לעבודת תבואתך כל ומראשית טהונך בתהך שבע אכזבך להמלאבן
 להמיב יוכיח ה' יאהב אשר את כי . לטובתך זה גם כי ודע ה' מוסר תטאס אל , עוניימי

 העומד הצפון והמוב אמת שכד . כבודו ותחת הזה העולם שכר תתורת להיותבאחריתו
 : לעולםלעד

 ז(: )ינרע מהם תירא לא להורישם אוכל ממני-איכה האלה ד41%ם רבים בלבבר תאמי כנילא(

 הוזהרנו כ(* )ידיים מהם תירא לא ממך רב עם ורכב מום וראית וגו' ~ומלחמה תצא כילב(
 כענין עליה. ויבטח בלבבו. ה' ישועת תהיה גךובה צרה כי האדם יראה שאםבזה

 : ימית מאנוש ותורתו את מי נ"( לשע'" כתוב וכן ישעו ליראיו יוב י ל )תי.םשנא'
 ~אמין בזה הוזהרנו * א( )יבוים הוא לאלהים המשפט כי איש מגני תגורו לשילנ(

 שלוחי שבחז"ל כמו * פנים בו נכיר לא כאשר הצדק משפט טצד נא יקננועלא
 שלא הוא לאלהים המשפט כי פירוש וזהו . בחזירתן %א ברכיכתן לא ניזוקין אעןמצוה

 : בסיבתו נזקיבואכם
 ישיא יגאו"* מדת מנפשנו יהסיי בזה המהיני * .'( )דשם טאיוי יבבו יום לבלתייד(

 העבירות גה והנאוה . רוח שפל יהיה היה אך הקמן על הנד%יתנאה
 יועיל ומה . לב גבה כל ה' תועבת ט,( )משלי שנאטד הנפש ומכלות המאבדותוכחמורות

 גדולתו תפארת גבהי ונאלח נתעב בי אחרי והנה ]ברומיו[ )מ-יטיו( וגנזי עשרו ורוב כס14קנין
 ובאהבתו בו והבטחת . וביראתו השי בעבודת זיתי חכם יתה% ואל . משאולעמוקים
 הנדלל אל פ( ).ימיה ונאבר . אלהיר והוא תהלתך הוא גא( )יגי.ם שנאמר . בווהדבקית

 : אותי וידוע השכל המתדיל יתה% בזאת אם כי וט' בחכמתוחכם
 מנפשע להרויק בזה ומזהרנו . טו( )יבי'ם בתתךלו לבבך ירע ולא לו תתן נרזןלהן

 . יבורך הוא עין מוב נב( )ושיי שנאצו כענין . עין מוכי ולדיותנו . העיןצרות
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 ואמר הזומר כן על . הנדיבות סדת בנפילותינו נסע אשר אס[ כי ]ידי היד במתנה דיילא
 : לו תתן נתן שנאמר אחר לכפך ניעולא

 מרת מבלעגו להסיר הוזהרנו * סו( )דברים ידך א"ע תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לאלו(
 כט . הנאמנים והחסדים הרחמים הם . נעמנים נסעי בה ולקטוע .האכזריות

 העני את ויחון ידו את יקפוץ שלא האפאר מן כי ובעבוד . בדרכיו ושכת כה( )"םשכתוב
 תאמץ לא כתוב כן על . אכזרי רשעים ורחמי יג( )טשלי שנאמך כענץ . רחמנות סדררזלא
 . האל בעזרת האכזריות בשער יתבאר כאשר . וטד רע האכזריות ועונש . לבבךאת

 מבריות על המרחם כל . והרבך ורחמך רהטים לך ןח 'ג( )יגריםזארז"ל
 מרחמיי

 פן ע~ו
 : השמים מן עליו מרחמין אין הבריות על מרחם שאינו וכלהשפרם

 לחמול שלא בזה הוזהרנו * ע( (ae שיי תכסה ולא החמול ילא עיניך תחוס ולאלז(
 האכזרים על רחמני הנעשה כל רז"ל ואמרו . אים בני וושכשלים המחטיאים עלוכיחם

 : הרחמנא על אכזרי נעשהלסוף
 היא ואיזו שיר. את השאלתני שלא כדרך כהטאילר איני לו אסו קרדומךהשאילני * אסי נגלמה היא זו אי רז"ל אסרו , ש( )י'קיא עמך כני את תפור ולא תקום לאלה(
 ש בזה העונש ואין * השאלתני שלא כמותך יאיני * משאילד הייני לו אמר .כמירה
 דברי על אבל שבממון. דבר על הנטירה אזהרת כי רז"ל ואמרו הלב, נסירת על אלאהריבור
 שאעו חסם תימיר כל זה על וארז"ל . לבו על הדברים לשום מותר רעה ודרישת ובוזנאוה

 : מרותיו על יעבור מהילה ממנו יבקשו אם אכל , דגם תלמיד אינו כנחש ונומרנוקם
 * הכטנאה מדוע כנפשנו להסוט בזה הוזהרנו . 'ט( )י'קיא בלבבך אתיר את תשנא לאלס(

 לשון כמו . נשחתות עלילות כמה ומסבבת . רבים פשעים שעוללת מרהוהיא
 . רעה דרישת וכסו . יתבאר כאשי דין בית כרתות חייבי כמה כנגד שקול שהואדרע

 שובח ומאבית . ונסירה ונקיבת , רכיל והליכת . לחבירו נזעם וכרמת . לשדוד"מחה
 . השנאה עונש המע היכן עד וראה . השנאה בששי יתבאר כאשר . דגפש מןותיבה
 חנם שנאת מפני . חרב מה ספני מוכים ומעשים בתורה עוסקים שהיו שני בית ארז"לבי

 : ביניהםשהיתה
 כשמאח לריי ויבא ביום אדם יהרהר שלא ז"ל פירשו * כג( )תרים רע דבר מכל דנשכשטרצ5(

 שכתוב מענתו הלמד ודבר . לעשות כדי מהרהר שאינו ואע"פ .בלילה
 : ~לה מכךה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי )שם(אחריו

 לעשות לחאאכ שלא בזה הוזכרנו * טי( )בירבר עיניכם ואחרי לבבכם אחיי תתורי רלאמא(
 . להרע מהשב כר( נמשי שנאמר כענין . וחטא פשע דבר ]ן%[ כל( )יקלעבירה

 ולטשי בי לנו אל תטיב ואשר אחרטשם. וימשך יכשל פן * המינין כדברי להרהרושלא
 שלמה ואטר . בו יצוק בליש ודבר לבו לעמא פניו יעיז אע- . כליות ודצקך %בוזק

 תושנא ושבע ה' שנא הנה שש ו( )שט אמר עוד . חמאת אולת זמת ני( )ג"חל'המעטה
 : און מחשבות רצר,1 לבטשו

 שאמר וכמו . ייע לשון לקבל שלא בזה היבעיט . * כג( )שם" שיא שמע תש" לאסב(
 : דשקך שמע תקבל לאהתרגום

 שלא בזה הוזהרנו , " )דכרים רעך בית תתאוה %א . כ( )שטת רעך נית תחמוד לשימם
 טען כו גם . ]לרענו( ייעד( אשר וכל וכרם שדה לקחת ברשע nl~'Syלהתעו%

 שנאמר לעשותו במחשבתנו נסכים שלא הזה הרע הדבר מחשבת ש והוזהרנו .סכרם
 יש ולא מחפציו אחד או כרם או שדה הבירו לו שיסכור אדם יכסוף ואם . תחמודלא
 * פו לפשר אטור פניו להשיב יבוש תחנונט דברי ברוב בו שצר ואם . למברו נפשואוז
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 שאלרן ישאל שאם . נכבד אש והוא חמן כל לקהת והחומד * ואונס הכרה כמו זהכי
 לו יתן מץ כי ידע אם בלתי , מתת או מקח רעהו מעם לשאול אסור . יפילון לא פניואור

 : לו בתתו לנבו ירע ולא . חפיצהבנפש
 להצילך מחניך בקרב מתהלך אלהיך ה' בי . ]בלשון[ )כלב( התלויות האזהרות כפןסד(

 אמץ . כג( )דב-ים דבר ערות בך יראה ולא קדוש מחנך והיה לפניך אויביךולחת
 יהיה . לפניו בתפלה ובדברינו הש"י. בתורת בהגותנו כי . הזאת האזהרה בכלל כיז"4

 . בקדושה שמים שם להזכיר בזה נצטוינו לכן . דבר ערות בנו יראה ולא קדושמחנינו
 הוא אם תורה ודברי שמש שם להזכיר ושלא * בקדושה ותפלה הורה בדבריולעפוק
 שנאמד ככר . נקי המקום שיהיה הוזהרנו וכן . כנגדו ערום אדם שם יש אם או .ערום
 אם שמש שם להזכי כשלא מוזהר הוא כי וכיש * צאתר את וכסיע ושבת בה וחפרת 31"ם
 ארחץ כו( )תהלים שנאמר וכענין . ירהצם עליו הנמאס בדבר ידיו נגעו ואם . נלקות ידיואין

 ידבר ואל . שמים שם יזכור אל נקי הדרך אם מסתפק והוא בדרך ובלכתו . כפיכנקיון
 צריך , משרה מי או נבלה או צואה כגון לאחריו נקי שאינו דבר יש ואם . תורהבדברי
 יראת מדרכי בזה והזהירות . עיניו כמלא ולפניו הריח שכלה טמקום אסות ד'שירחיק
 ך(ו זיבח כץ טו( )במריר רז"ל ואמרו . שמו ולחושבי ה' ליראי ג( )מלאכי שנאמר .שמים

 כי מפני לחנשין חכמתא וקוב ב( )דניאל וארז"ל הממונפות. במבואות תורה דברי המדברזה בזו-
 טרברים היו לטפשים נתנה ואלו . בקדושה בה ועוסקם התורה את מכבדיםההכבים

 : המטונפות במבואוה הורהבדברי
 שבתורה האזהרות בל ארז"ל כן כי עליהן. רוקין[ ]שהיו בל' התלויות באזהרות דישטה(
 אין מעשה בו שאיןלאו

 לוקיי
 לשוא והשבועה . כשם תבירו את ומקלל מנשבע חוץ עליו

 בהן ש"ש עבירות מהרכה יותר שמים בירי חמור עונשה . ב"ר מיתת בה שאיןאע"פ
 לשכי, בשמי תשבעו ולא יט( )ייקרא שנאמר . השם א"ע מחלל לשלך הנשבע גי בזדמיתות
 על בן נכתב ולא . העבירות מכל לטעלה עונשו ה.שם וחילול . אלהיך % שם אתוחשת
 למולך נתן טזרעו כי כ( )שם שנאמר tvv ועל לשקי השבועה על אלא העבירות מןאחת
 תשתחות לא :( )שטות ע"ז באזהרות ונאמר . קדשי שם את ולהלל מקרשי את סמאלמען
 ותיחחו דרך על fV עק יסלח לא כי ר"5 . קנא אל אלדרר % אנכי כי תעבדם ולאלהם
 בלא וירובעו עזבוני בניך לך אסלח לזאת אי ה( )'ימה שכתוב כענין . עבירותלשאר
 אעם ישא אשי את די ינקה לא כי כ( )שמית לשקר השבועה באזהרות כחוב וכן .אלהים
 כי וביען יען . זרה עבודה אזהרת אחר לשקך השבועה אזהרת ונכתבה , לשואשמו

 ראש ל( "ש,י שכתוב מה בעמן וארז'ל . השי"ת חלול עון בכנפיה נמצא לשקיהשבועה
 מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן וגו' לי תתן אל ועושר העניות( וענינו באופף סלא כתוב)כן
 כז )יחיקא5 שנאמר . הראשינה מן קשה ה'טניה , אלהי שם ותפשתי וגנבתי אורש ופןה'

cnmשט ואת אלי שומעים אינכם אם ואחר עבודו לכו גלוליו איש ונוי ישראל בית 
 בסתר כוכבים העובד מעומם המור בב"ד לשקר המטבע עון כי ר"ל עוד. תחללו יאקדשי
 ממנו, וכאן וממשפחתו ממנו נפרעין שבתורה עבירות בל על ז"ל 141מרו * העזם הלולמפני

 דיבר פיו אשר יודע והוא שבועה להשבע האדם את דין בית חייבו ואם * העולםומכל
 אע"פ-שאין . חבירו את הפחיד למען אשבע אנכי לאמך השבועה עליו לקבל אסור .שוא
 ויש . תשא " כ( ושטות שנאמר להשבעבלבבו

 ._ לשוא להשבע תקבל לא משמעי בכ~
 להשבע. ואסור . תקבל לא שוא שמע תשא לא כג( )"ם ותרגום . במכילתין ג'ל אמרווכן
 לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא כ( )ששת שנאמר . אמת על נשבע שהוא a'pNותם

 חייב חברו שהיה כגון . עונו גדול חנם הבירו את להשביע המסבב וכן , לנשנאותרגומו



י4השלישי רצעטןיך;עקוףהשער
 התורה. שבועת להשבע להקצת הוד4וצ על הדין קו יצא למען תבוצעו על ויכפיל מנהלו
 ואמרו . הימת שבועת וכהצביעו ישאלהו ירע לא אשו הנם על תבירו את שתובעאו

 נאם הוצאתה ה( ~סי'" נאמר ועליו . הבריות דעת שגונב כנב נקיא הדייש זה כירבותינו
 ואצע וכלתו ביתו בתוך ולנה לשקך בשמי הנשבע בית ואל הגנב בית אל ובאה צבאותה'

1~Syלהמנע לו יש שבוערם. על אדם בני ירהצדוהו ישבע שאם יודע שהוא ומי 14בניו. ונצע 
 : אתו האמת כי גם . שטים לכבור  השבועה מן נפשוולחשוך

 הוזהרנו ,מ(. )ייקיא הרעו תקלל לא כא(י )ששת תאור לא בעמך ינשיא תקלל יא אלהיםסו(
 ההוגבר ומה . הכינויים סכל באחד ולא בשם מישראל איש יקלל שלאבזה

 ירשי;והן כאשר השופם לקלל שלא להזחה- בא כי . והרש ונשיא תקלל לא אלהטבתורה
 . ההרש להזכיר והוצרך . פשעו ביד 4בלהו אותו יענוש כאשר הנשיא את ולא *בדין
 ובסוף . קללתו על צער ישיגהו ולא שוסע איננו אשי אחרי . בקשתו עונש אין תאסרפן

 * האלה המשפמים את השופם תיל שלא לאמר . תי לא אלהים נכתב משפטיםפרשים

 בשם עצ.מו את או הבירו את המיל רז"ל ואמרו הקרקל. אותו כדת לא אשר השופמאבל
 דברי כל את לעשונו תשמור לא אם :ה( )דביי: שנאט- , פאד רב שמים בידי וענשולוקה
 את ה' והפלא . אלהיך ה' את הזה והנורא הנכבד השם את ליראה ןונו'[ הזאתשחודה
 מי על הזה הפסוק רז"לענין ופירשו וגו'.מכותך

 שמי
 2 בשם עצמו את או הבירו את

 הוא והנה אמת דבר הזה הדבר כאשר השם יושיעהו כן שיאמר לאדם דאמרךמז(
 : לאו שוסע אתה הן שמכלל בשם עצמו את לל הנה כי .כזב

 יבין הקודש בין ולהבדיל י( )ייקך" ישראל כני את ולהורות וגו' תעות אל ושכר ייןמה(
 יוהר שתה ואם . יורה אל במים מזוג שאינו יין רביעית העקתה ארז"ל . החולי

 : יורה אל שמזגו אש'פמרביעית
 הקדמגו כאשר מדבר הכתוב דברים באונאת * כה( )ש עמיתו את איש תוט לאמט(

 הראשונים מעשיך זכור לו יאמר לא תשונה בעל היה רבותינו ואמרו .למעלה
 ולא רמנה " 731 בב( )שטית שנאמר ואוו . אבותיך מעשי זכור לו יאמר לא גרים בןהיה

 על התורה הזהירה מקומות דבכמה . בממון תלהצנו ולא * בדברים תונה לא .מלהצנו
 שנא' כענין . השכינה כנפי תחת לחסות ובא אביו ובית עמו שכה אשר מפני הגראומרת

 ותדו )"ם( ונאמר 1 ידעת לא אשך עם אל ותלכי מולדתך וארץ ואמך אביך ותעזבי 3()רוה
 לעדר שבא לצבי משל כנפיו. תחת לרמות באת אשר ישראל אלהי ה' מעם שלמהששכרתך
 : צר במקום ויעמוד נרהב כר עזב כי . העדר בעל יגלו והמל . ירעה הצאן עם ירבץוזמם
 עביה עוברי ידי לחזק שלא בזה הוזהרנו כג( )שמת לרעות רבים אהרי תהיה לאנ(

 לא ח( )ישעיה כבאמר וכענין * העול אל המסכינכם אל להתחבר ונמלא .בדברם
 2 קשר הזה העם יאמד אשר לכל קשרתאמרון

 אחזיהו עם בהתחברך כ( )יה"ב שנאמר . העולם בעסקי השמע אל להתחבר לאסלךנא(
 בכל תבחר ואל המס באיש תשא אל ג( )משלי ונאקך . טעשיך את ה'פרץ

 דרכי ורבו . מצוה לדבר אפילו לרשע חבר תהי אל נתן רבי של באבות וארזעל .דרכיו
 : ענשו וכובד הזה העון על כלינו וכבר . הרשעת בהברת הנמצאיםמות

 אשר ישראל בני את להורות %א בזה הוזהרנו ' ש( )ייקיא מכשיל תתו יא עיי ולפנינב(
 להבין לב ונמהרי . בדין מתונים הוו רז"ל ואמרו . כהלנה ושעא כדתלא

 פב( )הפיט כמ"ש . מאד כבדה וחמאתם עור לפני מכשול מתת נפשם את יצילו לאולמשווע
 בתלמוד זהיר הוי אמתו ועוד . ארץ מוסדי כל ימומו נתהלכו בחשכה יבינו ולא ידעולא



העייי תשבהשליהשקי
 הניע יטלא תלכאד זה הפילה חללים רכש כי י( )%4' שיל ואמי . ארן עולה תלמד41טפת

 : פרה ואית להיראה שנגיע תלבלר זה הרוניה כל ועצומים ומתה.להוראה

 ולא . עמי פבני טעץ לאעי ועננת עצה להברא . הזה דבוכרא מן הוזהרנו עדךננ(
 : דרכו לפי תבירו 4צז ייעץ המש . נבערה בעצהלהכפילו

 אחד ורה . להביו וצועקיהן כהגות עצות להעלות מחשבות לחשוב אדם דוץיי3ננד(
 ומתק לנ ישמח השטרת שכן נו( )טש4 שלאמר . חסדים נמילות דרכימשקיי
 : נפש מעצתרעיצ

 רע ע4ם לדצצאש שלא הזאה דאזהרה בכלל כי רז"ל אמרו יט(. )יייא בעפך רמל תלד לאנה(
 איבי במרינת יתבאר כאשל . שצצם בידי חמו ועונשו . עמנו מבני אישעל
 : 6א לקשה לשה רך יחא שלא לדיין אזדהה בעמך רכיל תלך לא רז"ל אציו עוד ,מיתה

 אצל שמור* לחרירו אדם יאפי לא * כג( )שמית תזכירו לא אלהימאח-ים דשםט(
 : פלונית כוכביםעבודת

 : עטמץ לז' וק להם לארצכן ז"ל רנותינו פורשי י '( לדברים תדגם לאנו(

 בלאו  שבר במחיקיה המחוק כל רזי אסרו . יז( )במרבי ובעדתו כקפח יהנה הואנח(
 דגשי*ל2. בע4 * רוע לעין לסכר וסוחר וכעדהו. כנן-ח יהיה ולאשנאמר
 : קיא לא וגי הכהן ולצדוק עבדך אם 1% א( )מעששנאצו

 הוא הדי י ה1ן ומיני מוב 4 יד * המתיצבי על במחלוקת מחזיק שאף13 מ'נם(
 עליו wan %א 'ט( )יייא שנאמר בלאו ועובר . חמאתם לכל מפשעיהםנענש

 )בנבקות נגיעה( )מלחמה תעינם לא עמדו ו1ם ישראל חבאת דגבעה מימי י( )הישי ונאמי .חמא
 בנתעה אותם העיינה לא הזה הדור עמיו ,4ם 014 פי . ]עשה[ )עייה( בני על,מלחמה(
 עמדו. שם אם כמו עמדו שם . הייא הדור לבני כלחמה השיגה כאשר הרע לבערמלחמה
 סאבים דה הם אכן . חמאמים העזה גבעה חטא ממין ר"ל * עזב ואם אביו את ועזבוכן

 ה' מלאך אמר ממוז אורו " )"יפגע ונאמך . הרע לבער נפשם על ועמוד *ו כימאלה
 יזטמךי 4 א( )יגרים ונאמר . בגבורים ה'[ ]לעזרת ה' לעזרת באו לא כי יושביה אדור.אורו
 עגמתי השם, קרהטת על נפשו יתמר לש"ת שהוא סי וכל . אישפפני

 ל% נא 4( )ש4ת

 )בירבר ונאסר לוי. בני גל אלו יאספו)א*
 נ"

 ההזבה * בידו רוכאק י 31י פיטקס ןיךא

 * במעל ומנזרם עשרים יד ההנה יראה כי קירטע להקרר לב פהר אוהב כי אף . יא כל*

 : האשונה הזה בעמל היתה והסגנים השרש ויד ט( )עייףשנאפר
 אףמ ושתעבך 4 , כח( )ייי" בפרך- בו תרדה לא באחע איש ישראל בני ןבאהיכםמ(

 אוחם יצוה לא . דברו להחל בושים שהם או עליהם אימתו ואם *בחבייו
 למישע 4י מטם צפחת להחם ושפילו . ותועלתם לרצונם אלא . נדיה או קענהלעשות

 מוחא כשורה נורד שאינו אדם אבל . לחם ככר עד ללקת העיר רחוב אלבשליחותו
 : יחפוין אעטר לכללצוותו

 האשמר כי ודע * המבאך כאשר כריתות מתעבי זה כג(* )יישא גרשי שם את תחיו לאמא(
 * לעיט ששת על הוא הלא * העם המון בנפשות המצויוהאבדון

 מזכירש הם כ5
 2 כפזם ונקיק המקום בנקיות מרקדיכם אינם גם . ידע לאישראל " )"א" שנתוב מה י% *יש " שין וש מורא. מבלי מזכריים וגם . לבמלה שסיםשם

 שלא בק בפניתם בין תשח בכבוד בלשונם נזהרים שאינם האדם בנ5 יכרת רעלסב(

ן
 טעות ארבע אכדון חק . לעוה"ב חלק להם שאע אפיקורסים נעשים . בפמוטך

 כחצב כן על . דשה בששך עויתבאר כ3צ הכל שפתים. דבר 8*מו rlt~nc הואולא
 : לעין ביד וחיים מות "()י%י



ונאהשוישי תשדבהיקריהשש-
 מן הגבר  עגמי ואמו 84בי המקלל כי * פשעי ימבד הלשת שן ייצ והתבען8(

 . דין בהר במנתות הכסורה שהיא בסקילה המקלל ששפם כי .המכה
 : כדרק משפטווהמכה

 . ר~שמע היש . הירצת דיש . הנכבדים החורדם בחילם * ונלכדים נוקשינו רבים ךנםסר(
 . עיניכם ואחרי לבבכם אחיי ךזןן8ר1 וקשי מו( )גטרבר הראות חוש עלונאמך
 : נם יוקש פן שיות ובשאר אקט באורע אדם יסתכל שלא בזההוזהרנו

 ערמה לשון )1' מעלל הוא כי . עע" רום . הראות בוטש התלפות העביות דכאסים
 נבה קא( )"לש שנהגי דגשיה גן העינש( לרום סיבה דיא ההגישה ור"לוסיבה
 : אוכל לא אותו לבב ורחבעינים

 נכים שהם במלים דברש לאציו אחם ישמיע אל . ה.שמע ויש על רבותינו ולברברוסו(
 .שוחה כג( )פל' נאמר נבלה דובר פה לבל המיאזין ועל . לאיבריםתחלה

 בדד נפשם את להשלל . תרובה ובעלי אלהים ירזה אלה לכל לב יעיתי , זרות פיעמוקה
 : הזהיות נדה ב'שערי . הא בענין נככדט דברים לך הקדמנו וכבר .להבה

 . רשרשה נק והשנע יד בקפיצת התלויות האזהרותנע

 וגו' האביון מאמך ידד את תיוץ לאסו(
 בליעל לבבך עם דבר עניה פן לך השמי

.
 15 רעען ולא האביון באחיך עינך ורעה השמטה שנת השבע שנת קיבה לאמי

 ואם . השמרפן שועם לרצין בשני עובר לעני מהלוות הנמנע כי מזה למדנו . 15()רירים
 כי אף . השמטה דבר מיראת מלהלצת נחדר %א הוזהרנו השבע שנת קרבה אשרלעת
 הכתוב קרא השן גודל וש . מלהקות ידו הגרפץ חטא יגדל כי , חובו יפמיר שלאכזנן

 עוכר כאלו הצדקה מן ימו המעקם כל יאח"ל * כליש דבר מלהיות העין צרמהשבת
 בג* אנשים וצאו יג( )שט כתיב מטם . בליעל לבבך עם דבר יהיה פן כאן כתיב *כוכבים
 הזה הבליעל 4יש אל כה( )ש"א כתוב וכן . בליעל העין צר נשיא כי וארז"ל , סקךבךבתעל
 ואת משי ואצע לחטי את ולקחתי )שס( דוד לעבדי שאמד עין צר שריה על נבלעל

 : צרקה העחטה גן יותר לעני הם6ה גדול ואיעגל . תו'מכהתי
 בקפיצת התליות האזהרות מן הוא זה שנם ,פיוש יט(י )י.קיא רעך את תעשוק לאסח(

 מה וכן * שכרו 6 מלשלם וכמגע וסכמך שכר בששק מדבר שהכתוב .יד
 רגושיה דוד ואמר * ח"ב( מלשלם שמוח המין פזה הוא ונו' ריצע לוה פסוק אחוזשהביא
4 לו()תהל  כד( )ין" . בקי עך אתך עבד פעלת תלין לא 'ט( )יייא . 'Q~af לא יש 
 . דלילה וגל היום כל גובה יום שכיר וארדל . השמש עליו תבא ולא שגרו תתןביופו
 שכר ואחד האדם שכר ואחד הברגנה שכר אחד . היום וכל הלילה כל גובה לילהשכקן

 : תקן בל ש עליו עובר קבלנות . תלץ בל על עליהן עוברהכלים
 אם זולתי * ב% עובר מרצ 14ן ישתין * כא( )יבי'ם העץ על נבלתי ת16 לאסט(

 : לנבודוהלנו
 בין חברינו ממין כלהצלת להתרשל שלא כזה הוזהרנו . כב( )'ש להתעלם חי% לאע(

 לרבות אחיך אבדת לכל תעשה וכן )ש( שארזתן כמו קרקעות בעממלטלין
 הוזהרנו כי אס . בפניהם לנרם וויכ שם ובארם שוטפים מם רנו אם כנון . קרקעותאבדת

 יט(4וזעטוד )ייבא כתוב וכן צרתם. בעת עצותלעזרתם ולשית הברנו בהצלתלהשתדל
 להצל כח לך "ם אם פי' . כחך צד צרה ביום ךצערפען נר( )מעי שימה ואמר . רעך דםעל

 כנגד מדה . כחך יגייר . יכוית בך קשין נפשך את מיאה ואתה בהשתדלות אובעצה
 ונוצר יבין הוא לבות תוכן הלא זה ירענו לא הן תיאמר כי )ש( אדמיו ונאמר *סרה



השלישי רצשךבהשליהששי
 הקכ"ו7' העזר על עצות ושית ההצלה מן המניעה הנה כפעלו. לאדם והשיב ידע הו8נפשה

 תע747 ואל בשב היה המניעה שעון שאף . הפסוק בביאור שכוונתו )נ"ל כפע* לויהירן
 במכים לחבינו שבאה הרעה שאשרע בפועל רעה מרעהו עשה כאלו לעון לו יחשבמ"מ
 וזהו ועשה פעל הוא כאלו ההצלה מן הנמנע לזה atfn1 הבירו ידי על להנצל יכולשהיה

 : כפעלו( לאדםוהשיב
 נבונים להיות * המשכילט מן בעם מתנדבש ועיר עיר בכל להיות מאד ונבוז דממדגנעא(

 , בצקי שדוים מישראל אשה או איש בהיות . הצלה דבר לכלומזומנים

 . אותו אדונו דרוש עד עמנו להיות . דעדדדם עדו או אטט בשור לטרוח נתחייבנווהנה
 : בית תביא מרודים ועניים :ח( לשיה כתוב וכן . לבעליהם מדולה יקי לעשות מהעתה
 מיש שלא בזה הוזהרנו . יט( )ייצא חטא שיי תשא ולא עמומך את תוכהו ךץכחעב(

 בהגלות . יחמא אחר איש ואם . אותם מחוכיה בהמנענו הבירנו בחטאחמא
 כנ( )י=שע כתוב וכן . מוסרם בשבט יוכיהוהו לא אם עליו יענשו העדה כל חטאו.ננלות
 מש זרח בן עכן%א

~yD 
 . בעונו נוע לא אחד אש והוא קצף היה ישראל נ5 וע5 בהום

 ונרעה א( )יינה אמרו העטם אומות ואפילו . עולם עד ולבנינו לנו והננלות כס( )ימיםתאסר
 : בזה זה ערבים שהם ישראל כי אף . הזאת היעה כרבש%

 שכניהם על להשגיח . משכנותם וסנרש שוק כל על השגחה ראשילתתם . חיי אנשי העם סכל ייחדת אמת אנשי לבהיר הדבר 3כיז ן הזה העשש מז דלדצצלש(
 : הרע ולבש פשע דבר כל עליהוכוהם

 הנדרס באיחור שנש יש וקנה * כג( )דברים לשלמו תאחר לא אלהיך ל% 3דר תדוי כיעט
 חייב לעניים צדקה לתת אדם נדר ואם . כן אחרי אותם שמשלם אע"פוהצדקות

 . יענש ענוש זאת נם אף . הנדרים איחור לו יארע השכחה מדרך ואם . נרד אותולנטלם
 לבו. על להעלותם נדריו לזכור לו היה . באדם מצויה שהשכחה יודע שהוא אדמיכי

 . לבנך נדרים ואחר קדש ילע אדם מוקש כ( )משקי שנאמר כענין . ישכחם לבלתיתמיד
 ואל; בשרך את נחטיא פיר את תתן אל ה( )קהלת שמאסר . פשיער*ו על חמור ענשו כןעל

 פ" . ידיך מעשה את וחבל קולך על האלהים יקצוף למה היא שגנה כי הסלאך לפניתאמי
 וכבר . אשם עליך ותביא בנדרך זהיר אינך אם תדור למה וגו' לחטיא פיך את תתןאל

 שנאמר מתים בנים נדרים בעון וארז'ל . הזהירות גדרי בשערי הזה המגךא לבארהגךמנו
 . בו הפשיעה על יענש כי הרע לשון ענין על הטבלא יתפרש עוד . ידיך מעשה אתוחבל
 וז"ל מרים גבי התורה בפי רש"י הביאו נספרי ארזא )וכן . להבירי לבזות נתכהן שלאאע"פ
 '. וכו' ורביה פריה מצות משום לשבה אלא בספרי וסיים לגנותו נתכוונה שלא מריםומה
 . חטא בך יהוה 5א לנדור וכהדל וכי כג( (ct-a1 שנאסם נדרים לנדור שלא נצטוינווהנה

 דברו יחל פן הנודר לפני מכשול הנדר כי . המא בך יהיה תדור שאם מזה דרשוורבותינו
 כי המצר מן יקרא כאשר זולתי . שידור מבלתי ונותן הונן צדיק אבל . לשלם יאחראו
 עם ר*אעוי כהתאסף וכן וגן, לאמך 3דך יעקב וידך נח( )מנשית שכתוב כענק . נדר ידוראז
 ר"ל . רפות ידים להזק במ"ש כוונתו )נ"ל . רפות ידים לחזק נדרים ידרו חסדאל שבמדיחד
 אדר שהוא ועיי . בכך הורגלו לא כי בידיהם רופפת הנדיבות מדת אשר העם שארשיזרז

 5כל המלך דוד ויאמר א' בד"ה וכ"כ * הם נם למתנדב אותם לבם נשא עם ברבבפרהסיא
 האנות שרי ויתנדבו . לדל היום ידו למלאות מתנדב ומי וגו' הכימתי כחי ובכל וגו'הקלל
 נדיה(: שסחה שטח הטלך דוד ונם לוי התנדבו שלם בלב כי התנדבם על העם וישמחווגו'
 והמלקות עליו. לוין מעשה בו עוינך לאו רז"ל אמרו מעשה. בו שיש לאך ה% המררינהעה(

 ואביו. עומדת, טיירה תחת מלקות רז"ל ואמרו אחת. חסרארבעים



כבהשייעי תשובהשעריהאי
 ולדעת לחולד העם. דרכי לחפש המוכיהש ש וחובה . לכשה אהדו כונפץ הענה שלצץנ4

 מנמלים האזהרה מקצת שיטים שהם אע"פ רבות אזהרות יש מ ולואתכם. יבעית.במה
 כלאנות ו"2 . כרוב מהללו שבה שומרים שים כשבת מלאכה איסור כצן . מקצתםהם
I~WUiותלין אצלם ידועים שאינם לפי . בהם נזהרים העם מקצת Qra אשר תחת משוטפם 
 כמ"ש . ונענשי עברו תוות כן על * מפיהם יבקעי לא ותורה הכמים בקרב יינולא

 בית בנעוריהם הורגלו לא כי בם יכשלו פושעים ויש . צדק לסד בל רשע יותן כו()ישע.ה
 : בזדון עושים ואלה . מורים לקול ישמש ולא אבות וטלו בהם להזח-אביהם

 בהכרך נזהרים אינם ימקצתם * דוזמצית וסדם הנפש מדם 3זהיים העם כל דכנועו(
 ואין דעת מבלי מאד רבות וכהנה * כמשופט דבי כהרי הבשר להוציאהמליחה
 : עם יפרע חזץ באין כפ( )ושלי שנאמר וכמו .תוכחת

 . וההכאה החבלה כפ האזכרות שקר שומרים ההמון מקצת שאין אזהרות וישעז(
 יוסקו לא יכנו ארבעים כה( )כירים שנאסר . לאוין בשני שבר הבירו אתשהמכה

 המרים כל רז"ל ואמרו . נשותיהם בהכאת האלה יאוין ש עוברים ורבים . יומץפן
 תכה למה לרשע ויאמר ב( )שנת שנאמי . רשע נקרא הכהו שלא אע"פ תבירו עליד
 * ידי יתימ ל צניפות? 84מ לא( )"'ינ אטר ואיוב . תכה אלא נאמר לא רבית 5מה .רעך

 : תשבר רמה חרוע 5ח( )ש אמי המכה יד קצץ הונא רב רז"לואסוו
 : זכוך פאת את תשחית ולא ש( )יייא שנאמר . הזקן בהשחתת רכןעת(
 בחופ צמר בגד העפרו כי . .שעפנו כלאש בבגד נשמדו לא אשר אנשש דיקטעט(

 : הצטר בנד לפי שפה פשתים מבנד יעשו או .הפשתים
 הנגיעת כטן אסור בשר קיטוב כל * 'ח( )יי9-א תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש אישפ(

 וכ4 . ערוה לידי מביאה הכליבה כי ערפה. לגלות ופי' . איש אעותבידי
 ליד' יד מנע אסרה אשר תאמר כי גדר התורה נדרה כי בכתוב נמצא איפה בלבבר,תאסר
 במצות הנה . דבר נשיבך , לעבר-ה נדר'להיות

 הגז"-
~UPN 

 וישכח יעוצה פן נזירותו עינך
 לנדר זה וכל . היין מגפן  יעשה אשר מכל התורה אוסרתו . זטנים רוה יתעהו אומחוקק

 : במדרש ז"ל רבותינו אמרו וכן . האן ממשתההרהרה

 רצצת לבלתי בזה ףוזהרט כי רבותעו אמרו , יפ( )שם מכשול רעזז 5א עוי לליביופא(
 . אבי ולנשקלות בבטונו לדיכוא ולמכשול לפוקה תהיה פז . הנדל בנואדם

 נ8 באחר יכעד*ע ולא אגצרלו. אשי את אקו יו'עוים לא גם נח. לבני החי מןואבר לנוי 4ן כום יתן שלא . הא"י אל ונם *שראל עון מכשול כל לזנע עולא בזה הוזועינווגק
 : עליהם נח בני שהוזהרוהרברש

 עץ כל לברות שלא בזה הוזהרנו * נ( )יביים גרזן עליה ~דוח עצה את תשחית לאפב(
 הוזרלט חק . טפתך די סרק מאילני NSO'W זמן כל מצור לו לבנות גםמאכל

 מדאי יוהד מהו על הסתיע רבותינו ואכפו . פרומה שוה אפילו לריק ממון לפזר עלאבזה
 והבה"מ * ממון השדדת עשה. רעות שתים כי בחמתו. כלים המשבר שכן וכל . לוקהה4
 על להעבירו הכעס מיצר מלחמה עמו "ט מעתה כי . תורה דברי על להעביו כעסואת
 רז"ל שאמרו מה לך הקדמנו וכבר . פשע רב %ה וכש כט( )טילי שכתוב כענין ..דתו
 של דרכו שכך כוכבים עובד כאלו בעיני יחי בחמתו כלי משבר שהוא אדם ראיתאם
 ישפוך לא הנרזי . אחרים אלחש עבור לו אומר ולמוזי כך עשה לו אוטר היום הרעיצר
 . לסכנות במסירות דחוף לדיפוזית שלא דצזהרט כי אף . לו צרינין ואדיים בורו מיאדם
 מותר טעו על 5דצעאבל או . וכעסו צערו סוטך  כהעניות דגם לבלעו הטף בסיגוףאו



השיקד ר2זטרבנהשויהשער
 וארפאהו ראיתי דרכיו נו( )ישניה נאסר עלו עונותיו על חהכעע4נבל המתאמן אבל .מראין

 אדרוש לנפ-קיתיכם דמכם %4ן ואך פ( )גראשית ונאמר , %יאכלו לו טיסים ואשלםחקקתי
 : דמכם את אדרוש נפשותיכם ברדוארזתן

 לארץ בחוצה נוהגת הערלה . "( )ייק-א יאכל לא ערים לכם ידה שמם שלש6"
 . כוכבים לעזבך תנה בנ לתתו *ש0ור בדושאה "*םר אשר וכל . בדגאהואסורה

 . המעשרות לעונת פירותיו שיבואו עד אותו פודין ואע פדיון. בלא בהנאה אסור רבעיוכרם
 מאימתי ז'י רבותינו ששנו כענין . פירותיהן משנגמרו . המעשרות fdWואימתי

 : במעשר חייביןרשירות
 הנשה וגיד לכנעני ירך לשלוח ואנצר דגנעני. ושפחכם לעבדו לרואוואסור. * בהנציץ אטור דוושה 3יר , לג( )בראשית הנשה 3יד את ישראל בני יאכלו לא כן שפד(

 כותיים Y"F' 51א . המחבר רגינו בשם לכנעני ירך ארם ראילח בשטשהא השה גיד ר"ג המא"ש הביא לכןבתוכה
 ונ"ה לכנעני ירך nbw1 פדלאה ט.תר דגיה טיסק'ם ון14ר חרמנכם כדשה אלא .בהא

 בתיכ-

 יץ- קרצ בפוץ -סכואר .
 : 0,ה(פימן

 מנת על תננובו אל רבותינו אמרו * 'פ( 'י9-" תעטרי %א תכחיש ויא יזנטבי לאס1מ(
 יניט"ם %3שיז בפניו ונקוט שיצטער ברי פלוני כלי אגנוב יאמר שלא *למיקש

 ויזכך לו( יואקאלנ1':ם
 בשוררי

 מכיוף כ4 4ם% אסור חק . לו אשררנו כך ויאהד %ין
 : כגנב יראה שלא הגנב מאחיי שלו את ענוב ולא ולהחברו. בו להשתכלל גנבה דרךחביו
 * ובעופות בוולדה הכנחושם אלו כגון תנחשו לא . ש( )ש תעוננו יא תנחשי לאפו(

 ומר . דרכו יצליח לא כי הוא אות ואמך . בדרך הפסיקו צבי . מפיו נפלהפתו
 מעשה לעשות הן נחשים לקיאת ילך שלא . האלה לענינים והדומה . זה בעבור חירךמן
 להתחיל יפה פלוני יום שאומר ושעות עונא 6טע . תעבנו לא . המעשה מן והמגעק

 לבך יבטח אבל . שמים חוברי דברי אל ל.שמוע ואין . לצאת קשה פלונית שעה .מלאכה
 עם תהיה רומים יח( )יביים הזה הענץ על כתוב כן על . הארץ ואלהי השמים אלהיבדו
 ההם הנשבצות והעללות * הכמחון נעדרים וחקוסמים המעוננים כי מזה למדנו אלהיך*ה'

 שנאמי * בנען ארץמעשה
 ואל משעים אל אותם יורש אתה אשל ההם הנוים כי יד( )ש
 : אלהיך ה' לך נתן כן לא ואתה ישמשקוסמים

 ה11 דל פני תשא לא כן אדיי אומי דצא ףש*י * יט( וייקיא במשפט עול תעשו לאפו(
 . המקיא בתחלת האבצר משפט וכמו . עמיתך תשפוט בצדק גדול פמתחרר

 המדה הוא רחלאמרו
 והמשקי

 בסדה שקך שאם . ד%ן נקיא שהמודד מלמד . והמשורה
 דברים לחמשה ונורם . ותועבה ודדם וכלטורח עול וקךוי הדין את כמיי הואדיי

 . בחרב העם ומפיל . השכינה ומסלק . השם את ומח% . הארץ את מטמא . הדיןכטעוות
 . ובסעירה במשק, בסדה neefna ע-5 תעשו 5א [cw) לסטה נח% זנן כק שחן ))"5 . מארצם אותםזמנלה

 במשקל * הארץ מדת זך . כבזדה וגו'( ומצאתי אשר אלהיכם ה' אני 5כס יהיה צדק וה.ן צדק איפת צדקמאזני
 . כנגדם עיתויים המשקולות הם צרק אכני . והיכש הלה מדת היא ובמשורה .במשסעו
 הבחנתי אני ונף הוצאתי אשר אלהיכם ה' אני . הלח מדת זו הין . היבש מדת היאאיפה

 בהן: מכירכן שאין הבריות להטעית כדיבמלח משקלותי קיטומן מטי ליפרע נאמן ואני בכור של שאינה למיפה בכור של פרפה בץבמצרים
 יעכסו ויא . הנוה את לצער שלא בזה ף91ץדנן * כנ( )ש1ת כטעיה לו תדוה לאפה(

 . בזה רוחו 4צז וסנפה לו מציק דיא כי לפרוע מה לו שאין ויודע לפניוהמלוה
 בישו לראשנו אגוש "fan סי( ~סים שנאגד רינץ בשני אותו דן כאלו הוא דייוארז"ל



כנהשיישי תשובהשוי השי.
 הלוה לאמור מזמות במקצת נעמנו הממעולים להוכיח קנאה לעטות וראוי . ובבהםבאש

 : לפרוע 5ו יזרמן לא כו גםבויים
 עובשן והעדים והלוה שדגלוה . /עדט אזדכה . כב( )שית מעך עלו תשיסון לאפס(

 לו תהיה לא שאסך אחר . רבים לטון ת'שימון לא אסר כן על . תעשהבלא
 : לעדים אזרוחה שהוא לפי .כנשה

 : הזה בזמן אפילו בבכור מום להטי שלא בזה הוזהרנו , כב( )ייבא בו יהיה 5א מום %צ(
 לדאר הטלא לחרוש שלא בזה הוזהרנו . נג( )יביים והדיו ובחמר בשור תחרתי לא (צא

 כשחם להנחילם .שלא חדק ודוא . בחבל או בעול מצומדים כשהם נמניםבשני
 ועיזי . אסור בקול 5הנהינם האפי . בהוחד הכתוב דיבר דיישה שהזכיר וזה .מצומדים
 לרגוונ ואסור . יחד להגהיק ואסור זן מינים שני חמורה בת וזו סוסיא בת זופרידות

 : החמו עם או המום עםהפרד
 רצפת על להשתחוות עלא בזה הוזדונו ט( )יייא בארצכם תתנו 5א משכית ראובןצב(

 : המקרש מבית חוץ ונים הכנטת בביתאבסם
 דגמאטש הדברים לאכול ש5א בזה הוזהרנו , יא( )ש תשותיכם את תשקצי אלצנ(

 * חרם כגפי בקין ישתה לא וכן . שימות עד רגב או דג יאכל שלא . הנפשע5
 : נפשותיכם את תשקצו בל משום עובר נשיו אתוהמשהה

 פירגן . 'פ( )ש זמה הארץ ומלאה הארץ תזנה ולא להזנותה בתך את תהלל אלצד(
 ש5א לביאה פנויה בתו אדם ימסור שלא להזהיר הזה הכתוב בא כירבותינו

 במקום פירותיה ועושה מזנה הארץ כן עושה אתה שאם הארץ תזנה ולא קדורכןלשם
 אשה ומצם היה לא %1יש רביבים וימנעך נ( ל'רמ'ה אומר הוא וכן * בארצכם ולאאחר

 : לך היהז31ה
 תזנה ולא יט( ליקיא זה על נאמר כי * לזנות פנוייה 5ו המייהד עונש גודל יאית דועכךצה(

 את תמצא אשר והרעה הנדורה המכשלה מלבד . זמה הארץ ומלאההארץ
 יניה פן טים מקוה או נהר בטי נדתה מטומאת לטבול בושה היא כי . הפנויה א5הבאים
 אמרו עוד . אחריתה זכרה 5א בשוליה טומאתה . בנדתה תהיה כן על זנותה. קו5*בש

 : לזקן בתו את אדם ישיא שלא אזהרה הוא הרי להזנותה בתך את תחלל אלרבותינו
 ולמוכיחים . נבלה בשחיטתה שנפסלה כל ארזני * יי( שיי" נבלה כ5 תאכלו לאצו(

 ויבחרו חוקיה. להשלים ודקדוקיה, השחיטה בתורת ויזהרו בעם. העדיונעם.
 השחימה במצות עליו תווים מישראל רב עם כי חטא. ירא שוחט חוקיה. בבללהם

 משים מבלי מקומות יש הן. טומתין שהיטה אצל מצויים רוב ארז"ל אטנה וגםוהבדיקה.
 . בתועיה טומהים בלתי שהימה אצל הנמצאים העם כץ רבים שם מצויש תוכחת,ואין
 ואשר . חטא מיראת לבם רחקו המועודם מן רבים כי . שעייריה במק.בחם ראינוועוד
 כי . הסכין בבדיקת 5דכרק יבין לא לבו . יראאיננו

 צריך,
 מאד במאד 5בו רעע לכוון

 כן לאחר . דקה בפגימה ירגיש ולא ושלש פעמש אדם יבדוק כי תראה הלא .בבדיקרע
 כי מלבד . הלב כונת כפי המישוש חוש ובהמת . באחרונה לבו דגץ כי .ימצאנה
 כל לפני נגלות בהבלות . וצדדך דרכש ויתר הם*מנש בבדיקת . יראה מבלי נבריפשע

 : ודין דתיודעי
 . הטייב את לחייב הזכאי את לזכות טמע על אפלו * כג( (raw תקח לא ןשךץךצו(

 כך . בשותפות שכר לו לתת הייכ להם אשר אנשים שני שהסכימוואע"פ
 יפסיד אשר ההפסד שכר לו עיתן רשאים אבל . בטלים דיניו לדון וככרו הגומלארז"ל



 "שמנף רנשןבנהשעזריהשעך
 אחר יונן שלא ובלבד . אדם לבני וירוע וקצוב ניכר ההפסד אם . ממעקרו יפריעוהובאשר

 : מחביו יותר ההפסד בשכרמהם
 יחשוך חונף דברי מהם אחד לו פסד שאם . דברים מחד אפילו תקח לא ישחד שחז"לצח(

 יקחנה לא לפניו לדון בנואו תשיה אלו הבהו ואם . ההוא הסין מןנפשו
 : לשפמו הזה השופט נפסל כבר מנחתו את ולקח פניו על דגגחה והעביר הקיים ואםמידו*
 רבותינו אמרו י יב( )שמי( תו' נפש לכל יאכל אשי אך בהם  יעשה לא מלאכה כלצם(

 נפש. אוכל לצורך שלא הותרה טוב ביום נפש אוכל לצורך הוצאה ,טהוהרהמתוך
 לקרוא ביט הרבעם לרשות הר"ת 4עז מוציאין שאמרו כענין . הצם לצורך שהואובלבד
 חוטאים העם מן ורבים . י"ס לצורך זולתי . חול לצורך להוציא אסור אבל . ההוא ביוםבו

 : ב"מ יאכל אשר מאכל מכל בתיבה אין כי נם בי"ס הרבם לרשות תיבתם מפחהלהוציא
 : הערוה ובית העמד בית שער למעביר 14זדש4ה * כב( )מרט אשה שמלת נבר ייבש לאק(
 וסולמרעוע ביתו בתוך רע כלב למעמיד אזהרה * )שכ( בבקרך דמים תשים לאקא(

 : ביתובתוך
 בארץ בין נוהנ הבכור . טו( )ש צאנך בכור הגוז ולא שורר בבכור תעבוד לאקב(

 או בטאה שנתערב ובכור . לארין בחוצהבין
 בא*

 : בהנאה כ* את אוסר
 : השם את למוחק אזהרה * ינ( )שם אלהיכם לה' כן תעשון לאקג(
 . האמורי דרכי מכל לד"זיחק ביה היזהרני * יה( )ייקי" תוכי לא ובהוקותיהםקי(

 : לרפואה המומחה מן שאינן והקמיעים הלחששומהם
 דיבורה כע אסור ויחדש * כג( )"ם הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולהםקה(

 : לארץ בחוצהנם
 את עמהם 3יי לא בי . הדעת מב* יבים בהם שיננים אשי הדביים מקצה כתבנוי(

 וזכרנו האיסור. חומר ידעו ולא אסורת כי ידעו אשר הדברים ומקצת .אזנם
 הדברים על העם את להזהיר לקה הוסיף חכם ישמע בהם. המשנה העם ילין לא למעןמהם

 : יזהירו הרקיע וכזהר . יזכירו והמשכלים . עליהם כאלה אוחם תקראנהאשר
 . המיתה חיוב כי . וכרת מיתה בין אשר ההפרש . שמים בידי כמירבץ הו' המהרינהקז(

 אולם . נכרת וזרעו הוא . דברת ובעונש . זרעו על לאעליו
 מי כי . הכרת מן .שכהם בידי המיתה חומר ינשא צד ועל אהד ענין עי בי רז"לאמרו
 . מתש קמנו מקנה חיים ובעלי . בהווניו מות עולה שמים בידי ]מעזה[ חייבשףןא
 ןבו[ המות וידבק . מתה והיא באשפה רועה תרנגולתו . מתה והיא באפר רועהפרתו

 . אוהו כעתועד
 : המימנים( בציוני נפלה טעות או קח ס" הם-)שלי

 והוא . המנל את האוכל כסו . מקצתם במשנה נסדרו שמים בידי מיתה ודףינניקם(
 נוהגת הזאת והמצוה . ממנו ומעשרות תרומה בהפרשת נתק. שלאהדגן
 : התרומה 4עז שאכל וזר . מהורה תרומה שאכל סמא כהן וכגון .בא"י

 אותם ללמוד יש חיובם . ובטדרשים בנמלא ז"ל רבותינו אותם בארו אשד בהם ויזםקי(
 לא ויתום אלמנה כנ( )ששת שנאמר . ויתום אלמנה המענה כצן . הפסוקמן

 . צועק שאינו ואחר הצועק אחד רז9 ואמרו . אפי וחרה וגו' אותו תענה ענה אםתענון
 ואם ידו תחת המתענה יצעק צעוק דתו.אם אחת . ויתום אלמנה מענה נענש כיר"ל

 : השיי אל היתום יצעק כאשי ממנו לפרוע ממחרץ אבל . יחלישהחריש
 ריבם טיב ה' כי ונו' הוא דל כי דל וזנול % כב( )פלי שנאמך השיי את רהגדןלקיא(



כךהשיישי ףנשדבנה,נןייהשער
 את בצע בוצע כל אורחות כן א( )"ם שנאמי נשמתו הימנו נוצל כאלו העני את.יצוזל כי וארזיך . השלישית בסררגה זה בארנו יכבר . נפש קובעיהםוקנעאת

 כן על . פרומה משוה פחות בנזלה אפילו פרנסתו את שמקרח פעפים * יכף בעליונפש
 : פרומה עזה ממנו גזל אם שפך דם ההוא לאט יחשבדם

 רעה הארץ דבת מוציאי האגשים ויכ!וףזן יר( )פרבר שנאמר . רע שם ךןץמךציאקיב(
 * במיתה עונשי הארץ על רע שם המוציא אם ארז"ל . ה' לפניבמנפה

 תאכף * וכמה ra אחת על ובמצות בתחיה שנרזחייב ישראל איש על רע שם;וכמוציא
 לא דגה . זנו' רע שם stsln, כי הנערה לאבי ונתנו כסף מאה אותו קנשו פ(ממט

 טץ יותר הנרול העון הוא כן רע. שם הוצאת עון והזכיר . זנותה על הבי14 אשרשק4 בעדי דין בבית להכותה ומסבב האשה נפש נבקש היה אשר על הסאו הכתובהזכי
 האב רע זרם הוצאת על ארז"ל וכן . ממות מר הכלימה צער כי * לספותה נפשיתבקש
 בדברי רע עזם המוציא כי וארז"ל . להמיתה כקש אשר דבר על לא . וממון מלכלתהבהוב
 6 עדנה סוט דגנה אשך ההיים במהילת דיו לא כי . עולמית כפרה לו אין משפחהפגם

 בביאור בזה ביאור מומיפט אנחגו ועוד . יילידו אשי מולדיכם ולהבי"י~ש להכפיר סיבב כי'
 . מיתות' ד' עוןהימר

 דור כענש עננה כי וארז"ל נריב. ברגל בין ביד בין ומנפט התינוגךת עם רהכ2ק2וץקקינ(
 המביי

 דש ואוק עך כמעשה העושה וכן . דרכם משופתים שהיו
 ה; בעוני צרע לח( )בראשית שנאמך . וריב הזרע לאבד מבחוץ וזורהשבפנים

 nh~y אשי
 ותחת באלים הנחמים נו( נישעיה לבמלה הזרע את המוציאים על ונאצך * אותו גםיימת

 , וגו' הילדים שוהנו רענן עץכל

 . התורה מן הבריות אהבת שמררדק לפי חייב בצניעות נוהג שאינו חכם לשלמיךקיר(
 ודבורו ושונה קורא שאדם בזמן וארז"ל . התורה את לשנוא לבריות נרקם שהם)משנסיי מ.טגיי פיוש , פות אהבו משנאי כל ח( )משלי נאמר זה על כיוארז"ל

 אומרות הנריות מה . באמונה ונותן ונושא נאה בשוק וצנענו ומקהו הבריות עםבנחת
 שלמר פלוני . תורה למדו שלא אדם לבני להם אוי . תורה לו שלסדו ואגנו אביו אשרי'עליו
 וואמך ממ( )'שעיה אום- הכתוב 1S~y . טענתו מתוכנים וכמה דרכיו יפים כמה ראיתם.תורה
 עם בנחת דבורו ואין ושונה קורא שאדם ובזמן . אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדילי

 . עשו אוסרות הבריות מה באמונה. ונותן נושא ואינו נאה בשוק ומתנו סקחו ואין.הבריות
 לסרו שלא אדם בני אשרי . תורה לו שלמדו ולאביו לרבו לו או . תורה שלמד לפניני לו;אוי
 הכהסב עליו דרכיו. טקולקלים כמה מעשיו מכוערים כמה ראיתם תורה .שלמד פלוני .תויה

 ! יצאו ו%40*צ1 אלה ה' עם לונם באכזר קדשי שם 64ון ו%1ן לו( )י=קאלאומי
 : חיב שם רוק- ואינו בשיו כשהרש בית דייש כל ש"ל אמרוקמי(
 : חייב רבו של ישיבתו על דוקדךלקקמו(
 אש כהתייבם ואביהוא נדב מתו לא רז"ל ואכפו . תאב רבו בפני הלכה דהוןדרהקק(

 כתוב הגה אמרו כי . מצוה לטם היתה כונונם כי . ההקיבה חטא עלזרה
 כשמא' מן האש שיורדת אע"פ המזבח על אש הכהן אק 3ני ונוזנו א( )יייראבתרה

"1SD
 : רבתו כנטה בפני הלכה שהורו מפני היה ענשם אבל . ההדיש מן להביא

 פירות ועל לביד נמסרו שלא בתורה האמודות מיתות על לעולם בא דבר וארעיל;יח(
 ובמוצא ובשביעית ברביעית מתרבה הדבר פרכים בד' עוד ואסרושבישת.

 מעשר מ532 בשביזךת שבשל.טיה. מ"ע מפני ברביעית שנה. שבכל החג ובמוצאיושביעית



השלישי שלשובהשעריהשעו
 מפני שנה שעכל חרג ובמוצאי . שביעית פיות מפני שביעית ובמוצאי . שבששיתעני
 ובחנת ותדע . עניט מתנות נזל על שמט בידי מיתה יש כי מזה וראגו . עניים כצינותנזל
 דומה' מתעלם ומבשלו האביון מאחיו ידו הקופץ גם . משלם ואינו לצדקה הנודר חצומזה

 : מתנותיו כנוזל ד"א הנה . לעת נתחייב אשי אחרי כי .לאלה
 בדגי. השענג ]שתאב[ * כרת ודוק על שרכיב העוננם . הכרת וץרכץך הז' המדריגהקים(

 זקתי חמאת להבלש חייב ארם אין כי ארזי וכן חטאת.להביא
 חמאם כ( )ייצא שנאמך כענין . וזרעו הוא שנכרת והכרת . כרת זדונו על שעונשבדבר

 : החלקים שני על הכרת וחיוב . ימותו עריריםישאו
 . אביו אחות ועל . אחותו על הבא כנון . הזה העולם מן שנכרתים האחד דעעלכץקב(

 אחת או שלוחיה אחר אחיו אשי; ועל . אשתו אחות ועל . אמו אחותועל
 והאוכל ודם. הלב והאוכל אמו. אירי אשת ועל אביו. אחי אשת על הבא וכן . בעלהמות

 : הנדה על והבא . פסה עשה שלא ומי . הכפורים ביום מלאכה והעושה . בפסחחמץ
 עבודת העובד כנון הבא ודגלולם הזה העולם מן שנכרתים השת רוץוץלקקכא(
 לומדיה את המבזה כנון . התורה את והבוזה . בפרהסיא עבירות והעועים .כוכבים
 במדרגה הדב הכתות ענע היסב מבאיים ואגו . בש,- ברית והפפר . ד~וי"תואוהבי

 : עשרההאחרג
 . דורות ושלשה שנים הזה בעולם הזכות לו שתאריך פעמים . כרת שנתחייב דבליקבב(

 . הגא העלם סן ולאבדם הזה בעולם שכרם לשלם לרששם המותואיחור
 . לו קטלם פכו אל לשנאו יאחר לא להאבידו פניו אל לשנאיו וסאלם ז( )ימינשאבי
 זאת 4עע יבין לא וכסיל ידע לא בער איש צב( )תהל'ם הסועה דוד בדברי הדברומפרש
 ע"ה אסף אסר וכן . עד עדי להשמדם און פושי כל ויציצו עשב כמו רשעיםבפרוח
 אבא עד וגו' לטותפ הרננות אין כי אראה רששם שלום בהוללים קנאתי כו עג()תהלים
 3י( )"שי' שנאטם כסו באחריתם. ברשעים הנכשה כי פי' . לאחריתם אבינה אל כקדשיאל

 : יצעך רוטשם נר לרע אזורית תהיה לאכי
 הרשעים עם פנים מאריך הקב"ה דברים שלשה מפני יאשיהו ר' אמר רז"ל ראכטרןקכג(

 הקבוע להם שישלם מצות עשו או . תשובה יעל. שמא * הזהבעולם
 פנים האריך ]שכאשרן מציע שכך צדיקת בנים מהם יצאו שמא או . הזה בעולםשכרם

 : מרדכי ממנו יצא שמש וגם יאש(הו ממנו יצא אמון וגם חזקיה ממנו יצאלאחז
 ויש . תקצורנה רששם ושנות י( )מלי שנאסר כענין . השמם יקצור הכרת יעניןקכד(

 נקדם האדם טות הכרת כי * וכרת סיחה בין הפרש ה.שנים קיצורבענין
 שבעים לדיוור עליו שננזר מי כי ר"ל . מדבר כמתי ששים קודם והמיתה . שניםהמשים

 פיהם שמספר צדיקים יש אבל . ששים מבן פחות ימות מיתה ונתחייב שנה שמונםאו
 ונאמר . הרמתי שמואל של מיתתו היא זו ושתים המשים בן שאסרו כמו . מששיםפחות
 הכררג כי מזה רז"ל ודרשו הלויס מתוך הקחתי כשפהות שבט את ר;כריר;1 14ל ד()בנדבר

 טועוך הקהתי שבם להכרית מאתכם נסיבה תהי אל המקרא פי' . שנה חמשיםקודם
 יכרתו הקודש את כבלע לראות יבואו שלא אותם תשמרו לא אם כי . הלויםעבודה
 ישוב. שנה חמשים ומבן ח( )ש שנאמר שנה המשים קודם ויפותו הלוים עבודתמתוך

 : ונר העבודהמצבעי
 הזרע אחרית מאשר לבד ושעיתות. רע מוקש לזרעו גורם אשר כריתות בחייבי דישקכה(

  הטות תיו יהיה כי . מרעים זרע יכךע וההוא * הנדה על הבא והוא .להכרית



כרןהשלישו לתשובהנקערי"שער
 עונשן 'ותור . נדה אשה בן הוא היא פנש עז שאח"ל כסו . האתו בהיים בעוד מצדועל
 שחת כי רע לרשע ואוי , מבטן פושע 5היוה לנפשי עולל הוא כי . האב עצמות עלהבן
 בנדת היא הנה והאשה . נכרת כלו בליעל וזרעו . אשתו ונפש נפשו תכרת והכרת .לו

 . במגךר טבלה שלא זמן כל כמשפם. ימים שבער, לה וספרה מזובה טהרה אם נםטומאתה

 : 5א"מ ההולכים לדבר גמטריא סאה. ארבעים בו אשר ומעין נהר סי אומים
 חמורה והסקלה . וחנק הרג שרפה סקילה והם . בגד סטזות ארבע הגל דגשרריגהקנ0

 מ: וההרג . בסייף שהוא ההרג מן והשריפה השריפה.טן
 ובעל . הזכר ועל . הבלה ועל . אביו אשת על הבא . במילה שהם העבירות ומן *הדלק
 והמסיה. המאורסה. נעיה עי והבא ואמו. אביו והמלל השבת. את והמהלך וידעוני.אוב

 : כוכבים עבודת והעובד התנדף מכלם וחסורים ומחיה. סורר ובן .והמכשף
 . בתה בת ועל 1 בנה בת ועל . אשתו בת ועל . ובתה אשה על הבא . בנשריפהקכז(

 : חמיו אם ועל . המותו אם ועל . חמותוועל
 : הנדחת עיי ואנשי . הרוצח . שנים בנסייףקכח(
 ונביא . בגד ע"פ סמרה וזק , אוראל מבני נפש וגינב ואמו. אביו מכה בעונק*קכפ(

 : א"2 אשת על והבא * ע"ג בשם והמתנבא * השגך'
 טי , במלו לא נחתות ד' דק ביד, סיתות ד שבטלו אע-פ בה"ס שחיב סיים ארז"לק5(

 או . שרפה שחייב ומי . דורסתו חיה או הגג מן נופל או . סקילהשחייב
 או . הנק שרכיב וסי . עליו באים ליסטים . הרינה שחייב ימי . מכישו נרהט או בדליקהטפ5

 : בסרונכי מת או בנדדמובע
 מצרית הבועל ארזא כי . דרכים בשני ב"ד מיתות לחייבי דומה השפחה עי דךזבנאק5א(

 ממזות חייבי מכל חמור הזה והדבר גה(. )ימדיר שכתוב כענין בו. פונעיןקנאין
 : עץ טשא"כ . סנהדרין פי ועל והתראה בעדים זולתי ימותו 5א כי .בדד

 וכל . נבר אל בה ובעל אהב אשר ה' קרש 4יז דגזכר הרשע ה55 כי אלה דבמלבנדק5ב(
 בעון תאב ישא * העון ולמזכיר ולמוק'ש לפח 5ו יהיה יוליד אשר נכרבן

 : ילד זרים בנים כי בגד ובא' .הבן
 והנה . ישקוד מפלתו על צמאו כי . לו מתקוממה וארץ עונו שמים יגלו . שנית ערךק5נ(

  ישפמון השסים נן כי הבית חורבן לאחר דין בית כרתות לחייבי בזהידמה
 לאיים ה' יכרת מ( )%אכ' ונאמר . בארנו נאשר . האדם כל כסות עלא בסידםששותו
 : בתלמידים ועונה בחכמים עי רבותינו ופי' , יעקב מאהלי ועונה ער יעשנהאשר
 : השם חלול ועל שוא שבועת על לעולם בא חרב רזה ר14מרךק5ד(
Lrארתיח ולשמור . עליהם בעם ולהעד להזהיר 5מוכיהים ינעם אשר הדברים דמןק5ה 

 מהנה רבות כי . ותולדות מלאכות אבות אודוה על . השבת בטצות *פריץ
 2 משנדע אין אף מניד אין אף . רבים מעינינעלמו

 שבתורה עבירתן בכל ארז"ל . עליהן יעבור ואל שיהרג העבירות ןץרכטך הס' המדריגהקלו(
 )ייירא שנא' יהרג ואל יעבור תהרג ואל עבור אדם לו יאפדאם

 עריות ונלוי מע"ג וצץ בהם נגיסות ולא בהם וחי בהם. וחי האדם אפזם יעשה אשרש(
 . יעבור וא5 יהרנ ההרג וא5 עבור אלה טשלש אהה ש אדם לו יאמר שאם דמיםושפיכוה
 : ישראל בני בתוך ונפישתי כב( )יייא שנאצך . בצנעה העבירה לעשות לו שייאמנוואע"פ
 . הסורות עביטז ככמה חמור ענשו tnaw * הצד הנזכרות עבירות יוץ7יל"2ק5י(

 מבקפאין בכל ואכפו . העכירה אבק שבעביה הגק הצד רז"לולקאו



השליש* תשןבהשליהשער*

 חהוגיפא אשייה של עלן הבא לו יאמרו שאם אשיה מעצי חוץ נפ.עות מכנת בו שיששהולי
 מפני * כוכבים עבודת שבד אשירה מעשץ דגהנה שאיז ואע"פ , בהן יתרפא ואר 'מותבהן
 האשירא עובדי ידי כמחזם שהוא לפי * בהם יתרפא ואל ימות כוכבים עבודת אבסשהוא

 2 הצילתהו האשירה לו יאמדופן

 תעלה רפואכן לו אין לו ואמרו איש באשת שחשק כגוז ' עריית אייי לעליז הכנן.קלה(
 אימן נדר יפרוץ ואל ימות . עסו שהספר או ערומה לפניו שיזעמודעד

 : איש אשת ביד המנע חומר מזה והכר .א"א
 אל ודומה . האודם מראה ונס יהורו פניו כי . פנים הלבנת . הרציהה אבק יהנהיט(

 בעתור כן אמרו ולא . ברבים הבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצ.מו אדם יפילשלם ארזי כן על . ממות מר ההלבנה צער כי . והשנית . ארז"ל וכן *הרציחה
 . ירצה ולא יהרג כי שאמרו וכסו . הרציחה אל הרציהה אבק דמו אכן . חמורותעבירות
 מענין זה ולמדו . ברבים הבירו פני ילבין ולא האש לכבשן עצמו שיפיל אפרו לזהמיטה
 שהוציאוה אשפ כי הנה . וגו' חסיה אל שלהק והיא מוצאת היא לח( וכראשית הכאסר *,תמך

 : פניו להלבין שלא . טיהודה הרה היתה כי גלתה לא .לישדף
 כל אמדו לערדקם(

 היורדיי
 פנ' המלבין . עולין ואינן שיורדין משלשה חוץ עולין לגיהנם

 פני המלבין דמו כי הנה . א"א על והבא . להבירו שם והמכנה * ברביםחבירו
 נק שהוא א"א על הבא אל . פניו מלבין הוא בשנם להבירו שם והמכנה ברביםהבירו

 : יעבדו וא? עליהן שיהרנהעבירות
 על כן אמרו שלא ומה . לעוה"ב חלק לו אין ברבים חבירו פני הם~ין אסרו ועדויליצא(

ן
 כמו הרציחה תעדת היא שההלבנה '2אהר )פי' לעוה"ב חלק לו PNW דיוצח

 לו שאין בה אמרו ולא ההלבנה טן הרציחה גרעה לא הרציהה אבק שהיא למעלהשאמך
 עונו פוי לו מרה נפשו ואין חטאו גודל מכיר איננו חבירו פני המלבין כי לעוה"ב(חלק

 : התשובה טן רחוק הוא כן על . הרוצחכמו
 עבודת ד~ובד כי וארזני * המצות כל כנגד שבת שקולה ארז"ל שבת מצות ועלקמכ(

 נבלה ושחיטתו כולה התורה לכל כופר הוא בפרהסיא שבת המהלל אוכוכבם
 . במנעו היין אתואוסר
 . העוה"ב חלק לעושיהן אין אשר העבירות דומי העשיריתהמדריגה

 ולכבוד' בשמי הנקנא % מנ( )'שעיה שנאמי . הש"י לכבוד נבראו כולם היציריםשמג(
 השם את הטחלל כי השכל טן נודע אכן . עשיתיו אף יצרתיובראתיו

 מעיקי טמנו שנדרש מה יקים לא אשר לו רב לא כי , תקותו אבדה דברוובוזה
 . קדתו שם את ולחלל וההפך דצעמורה לעשות ידיו שלח אבל * ו"דאן השם אצעלכבד יצירתי

 ההיא הנפש ינכרתה מגדף הוא ה' את רמה ביד תעשה אשי והנפש פו( )ניצבר כתובוכן
 לא כי . בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר מצותו ואת בזה ה' דבר כי עמה.מק-ב
 זכר לא כי . בה עונה הזה בענין הזכיר כן על . לעוקב %ק יי rm שיו המותיכפר
 ידועות עבירות העושה כגין . רמה ביד תעופה אשר וינפש ופירוש , כריתות בשארכן
 ביד עושה הוא גם כי בסתר ואפי' שמים מלכות עול הפורק וכן . בפרהסיא אדםלבני
 . יו"ט לחלל או ודם הלב לאכול או נבילות לאכול הכופר כגון עול הפורק וענין .רמה
 סיד כבר אחת אזהרה עול מעליו סטיר אשר אייי . המצות שאר על עובר שאינוואע"פ
 דרך על בלתי זה אין אבל אחד בחטא נכשלים הצדיקש פעכים גם כי אמנם . יתעלהבשם
nya:. אכל * כן אורי ממנו ונזהר . הדבר על לו טרה ונפשו . היצר עליו בויזגבר 
 כופר הנקיא הוא לעבור יתאוה אשר rw כל איזם אזהרה עול מעליו לפרוק בלבבו,האומד



כד תשלישי וכשרננהשעגניהשער
 כי זץ ואטרו . התערבה לוטשיי הראותן בשער זה לבאר הקדמנו וכבר א',*בר
 עול מעליהם פורלום אחלים בשרות בהמתם ירעו אנשים הרועים וענין . כו' לאדמועים
 אבל . לתאבון עבירות משאר לאחד או נבילות לאכול כופר כענין וענינם . הנזלאזהרת
 לתאות חוטא שאענו יהכשס וענין , כאפיקורוס הוא הרי להכעיס נבלות לאכולהכופר
 מקבל' ואיננו משד הוא כי . הנבלה נץ יקח שהוט נשר לפניו בהיות ]נם[ כי . תאוהטאגל

 : נבלה מאיסור להשמר ששועל
 * בזה ה' דבר כי ]ענין[ נבאר עתה רמה. ביד תעשה אשר והנפש ענין ביארנו דץנהקמר(

 * השסימ מן תורה אין האומר זה , הפר מצותו ואת בזה ה' דבר כיארז"ל
 תורה. בידו ש"ט אע"פ כי . המועדתי את והמבזה . ת"ח והמבזה . בתורה פניםוהסגלה

ן
 לעוה"ד: חלק לו שרן טובים ומעשים

 דברים התריה על לדבר פניו העיז אשר האיש . בתורה פנים המגלה דפירדשקמה(
 הענינים ומפירות הפסולים אלה בתורה נכהבו חנם ואומר י כן לאאשר

 טעם תכונת עד לבא משגת ידו שאין אוש- כי . בלבו אומר ומאונו ומנאותו .האלה
 רק אם וארזתן , מכם הוא רק דבר " כי לג( )יברץ ונאמר . לסו סתר אין כי .הדביים
 ולא דיבורה מדברי ארו דבר העוזב כל וכן . הרבר טעם לפרש יודעים שאינכם . מכםהוא
 אם . ההורה לומדי אצלנו הועילו מה האומר כנון . בתורה פנים מנלה זה הנה עלטיורה
 'ח( )גר"שית בתאיה שכתוב בסה כחטיו והנה . בשכרם לנו נהלה ולא לנפשם חכמוחמסו

 : בעבורם המקום לכלונשאתי
 העונש אל וביזה . מועד של בחולו מלאכה שעושה . המועדות את המבזה ןעניןקמו(

 של חולו מלאכת איסור שאיןמפני
~y*a 

 דרך על וזהו 1 בתורה מפורש
 שבא הרי וארז"ל . לעוה'ב חלק לו אין כי כבר ביארנו אשר להכעיס אחד לדברכופר

 כלובלין אין סופרים ברברי אהד מדבר חוץ התורה כל עלי מקבל אני הרי ואמרלהתגייר
 וארזי *אותו

 חג את לר( )שמת שנאמר כוכבים עבודת עובד כאילו המועדות את המבזה
 תשמור המצות חג את ז"ל ופירשו * לך תעשה לא מסכה אלהי לו וסמוך תשמורהמצות
 ומה . מועד של הזלו טלאנת על בזה והוזהרנו . המצות חג בכל מלאכה תעשהשלא

 טותיות שהן רבות מלאכות יש כי . שבתון השביעי וביום שבתון הראשין ביוםשכתוב
 : ז"ל בדבריהם מפורשות שהן כמו . מועד שלבחולו

 לדבר יש * לעוה'ב הלק לו ואין ה' דבר בוזה הוא ת"ח המבזה כי ז"ל שאמרו רזדץקמז(
 אמר . ודעת מעם טוב לענין מציעים אנחנו והנה . במחקר ועיקר בשכלשרש

 )וכן . קלה איש קלון ענין . קלון מרים וכסילים ינהלו חכוכם כבוד נ( )מלי הטעןהשלמה
 פי' מרמה( אנשי בתוך טרמה בתוך שבתך מ( )'יט'ה . ונפלה איש תפלה ואט קט()תהלם
 והישטם החכמים בכבוד יש כי . אותם ומשבה ומכבר כסילים מרים והנבל הנקלההאיש
 ]בהתהדר[ כי ועצומש רבים מכשולים והרשיעם הכסילים ובכבוי . גדולותתועלות
 . עצתם למו וידמו כלו העם ע*הם וילוו . נשמעים רבריהם . עליונים ובתתםהחכמים
 וארז"ל . הדעת ותרבה כבוד לנחול לקח ילמדו כבורם כל את אדם בני בראות .והשנית
 זה-שליערת, . לשמה בא לשמה שלא מתוך כי לשטה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוקלעולם
 ה'טקה ויבא . מעלתה ויכירו התורה. כבוד הדר בראותם משנהם יעורו לבבות מישנירבים

 : שלם בלבב ולעבדו יתעלה לשם בה עסקם ויהיה .בלבבם
 כולם על עולה נכבר טעם עור ויש . מוצק כראי חזקים נכבדים טעמים אלה ן:נדץקמח(

 ידוק הדבר כי . הנזכרות תועות דמעות בענין דנרינו כפתה רמזםואליו
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 ופכו . עשים פיזמון אשר וכל . שפתים מבפא בכל להווצג . השי"ת קימוש מדרכי*ש

 אשר והינך והתועלת והעיזך והטוב אדיו וצבי היאדם לנטש ישד כי . ירים ופועל רגמנה'
 . דהוי כבוד זה ודבר . האדם % שז גי ]כע"ש[ שכן( )כל . ותהיתו ירמצו השי עבודתבו.

 אוסרש וכאילו . בהנהגתם ההפך ופיאט הזאת הידיעה מבתלים ויראינו לת"ת'והמבזים
 וק4 העבודה אין כי.בגער

 את מחלקם והם . הש"י עבורת מבלתי נמצא דבר שרש וגי *
 ואחריחם מלשון בפיהם וירצו שצי )רל בפיהם ויכלו . הקהל מתך יאבדו כן על .התורה
 ור"ל בפיהם לאמר ויכלו שצ"ל או דיבור לשון מפרשים קצת לדעת סלה,שהוא ירצובפיהם
 את עובדך דם כי ב'[ " . בפיהם" ,ויבטאו צ"ל ]לדעתי התנצלות( בדרך לוסתמרכולם

 לומיי קי על בלתי מתקים העבודה אין כי ידוע הדבר הלא . התורה עסק מבליה'
 יעשה מה לדעת לעתים בינה ויודעי דעה יורו הם כי . ולילה יומם בה יהנו אשרושורה
 התלה עוסו שאין ובמקום . יעם מפי תשכח לבלתי בישיאל יעמידוה וחם .חסדאל
 השע. לכבוד התורה חכנו את השש עבדי יכבדו כן על . אין באדם וישי המכסיליםקךבו

 . לכבדיו הלמץ ברא שהכל התברר אעם ואייי . הנמצא עיקל לבדה עבודתו כיולהקיע
 לו להודות ולרוממו דבריו בכל ולקריע י את לכבד עת בכל לבו לשוום האדם-תזיב

 וכאשר . בפי תהלתו תמיד ווו בכל ה' את אברכה לד( )תהלים שנאסר כמו תמודולברכו
 . שפתע מוצא בכל וישניה וידחיק בינה עזבונן . חבייו עס וידבר  העם בתוךיתיצב
 ]עבדיו[ )עייייתיי( ולנזבח . יאחו ותהלת עבודתו בשבח ולדבר . בדבריו ה' אתלקרש
 יוי גדולה זרזת כפים ופועל יבעה בלא שפתיו וטבטא לבו בעניון בזה ויזכהויראיו
 לפי 541ש לזהב וכור לכסף מצרף כו( )ס4י ונאמר . האדם יצית מפוקרי זה כי .*מים
 הטוכס המעשש משבח הוא אם . שיהלל מה לפי האדם מלות ופירוש .מהקו

 ימצא לא כי . בו נמצא הצדק ושיש הוא שוב אש כי ובדגת תדע והצדיקטוהדגמים
 ולהבאת העבירות ולננוח . דבריו בכל תמיד והמוכים המוב את לשבה לבואת

 מאוחכי אבל נמחצים עונות בידו יש כי יתכן ואם בטוב, ובחור ברע מאוס מבלי .בעליהן
 מהלל או כגונך מעשים והמשבח . ה; טכנדי מעדת והוא בבהירה שרש ולו הוא;וצדק

 : השא עבודת את השנהלל הנמור הרעוע הוארשעים
 . רשע פמ מט צריק מהגהת ומקור ורפש מעין נה( )מילי הסע'ה שלמה אסו שךקמם(

 את הארם ירפש כאשו כי . כבוד כבודם וחגך טוב לא דובות דבשאכול
 כן . כבראשונה צללים ויהד המים ישקטו כן אחרי שערש. לפי מימיו ידלה ברמיוהפחמן
 עכרו הוא ואם זאת.  בעבור תמעט ולא מעלתו תשפל לא רשע לפני מפ הוא כאשרהצדיק
 דיבות אבל מוב. לא הרבות דבש וכבודו.אכול לאיותו הרטוב וקם צדיק יפול שבע שעהלפי
 נמשכת הרבות ומלת שלמעלה. בפסוק הצדיק נזכר כי . ההוקל כבור צדיקים בכבודההנך
 וירוטים, רבים הרעועים בכבור הנמצאים הרבים.והטכשולות בסןמות כמשפם כבודםלל

 : בשר ועד מנקש המכלה עון והוא . והעבודה התורה הלול בכבודם ישכי
 ; מעשיהם ואוחזים אודיהם נמשכים רבים כי דד:שנירןקנ(

 מדעניות מקבלני כמעשיהם עו."וים ראיינם "Btp ישם המתחתיים 3י רןקשלישיתקנא(
 : כבר זכרנו כאתר . בהםכיוצא

 הצלתה ורמץ * העבודה ומבפתם . אמת אנדף כבוד מכניותם הם קי רדו4בניעיוןקנב(
 יי( )45י שכתוב כמו . כבודם השפלת אחרי זולתי הצדיקיםלכבוד

 : תריפרששם- ובפי ק4ת רוום ישרים בברכת י"( )"ם ונאמר . יפריח ישרים ואקל ישמד רשעץםבית.
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 במבואות תורה בדברי ויברבר בזה ה' דבר כי שכתוב מר; בכלל יש כי ארז"ל עךךומג(

1
 * מינין נספר והגךרא * עוסק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשע וכל ,הממונחות

 : בנטר ברוע המפר זה הפר מצותו ואת שנתובומץ
 צך5עט כ* ושן- ס( )"איה שנאטם הבא לעולם ופא לדגם יש ישראל כלשנינו עךךקנר(

 מן רבותים תחית אין כנצמר הבא לע* %ק להם שאין יאלו איץ יירשילט*
 נכתבה כי להאמץ הזה במאת" רז"ל והזהירוט * והאפילירום השמט מן תרה ואיןהתורה
 שנתשיטה דגש9טת מן ואהד * מעיכךיה אחת היא וכי . בתורה המתים תחייתאמונת
 יארזץ ארפא שגי מהצהי ואדיה אמית 314י לב( רוברט שנאמר בתורה המתט תהייתבהן
 באהד והרשאה שהטחין כשם ארפא ואני מחצתי ת"ל באחד ותחייה באיטי מיתהיכול

 : באחד ותדרנה מירעיכך

~nap
 חיוור מהיק כדרך נוהר אענו אשר האיש הוא כי ז"ל בו פיחי ה4חאלירס דענין

 בפת חביתו מבזה שהוא בטן . אותם מבזה שצינו אעם חכמיםבתלמירי
 לנחונ בעעיו הדורה התוה שאין אחרי כי . החכם לתורת כבוד שם ולא . הכפתלכיד

 ra ארז"ל כן על . יקוטב היערה במולי זה גם כי * לעוהיב " לו אין כבוד ררך)בה
 : חכם תלמיד לרבות 1( )יחרט היא אלהיךה'

 מדרך נשמעים דבריהם בהיות כי שמים. *ראת סבה מהם היראה כי דךז7טנרןןקנו(
 . והנירא דגכבד השם אוז ליראה העם את וידריכו יורו הם הלא .שאועם

 אפיקיכם בכלל וק . שמאל את ה' את מאל דןם כל הזרא י" )ש'"ונססך
~DWn 

 מה
 ועזירו לא מעולם . הוא חדש זה ראה והיאמר דבר היש * בלמודם הלמרגם *והועלו

 לא נם שמש לא גם ידעו לא נם האנשים ואלה . יונה בני לנו אסרו הלש  עורב כל פיז לנו'"
 שפל החיה עסק זאת ובעבור . התורה בעסק ושמצאות התועלות על אזנםפתחה
 ללמד נתחייבה כן על . משה"ב חלק להם וצין , מעלתה אור במורדי היו והסה .בעיניהם
 . בע"ה התורה בשער מקצתם וכתבנו . התורה  בעמק הנמצאות דצזועלהע יהודהלבני
 ויזכו הרטרה עסק כבוד הדר ידעו ללמוד בהם כח אץ ואשך . לתורה הלבבות יכספולמען

 הבא: a~pn נע נפשם האבד יאביזיעתו
 N*fW מפני טחי שנענש מה מבת כי ואמרו . בשמו סרבו הכךרא היאפיקורס בכ* דכוקנז(

 : אלישע הח"ה אשי בנה וזה דוושה ז4צז ג( (ofabt שנאמך . בשמו*בו
 כי השראל . דצזורה חלול מפני . הוכרז במדרגה הנזכרים העונשים כל עיתי וןץנדןקנח(

 כאשל . וימוין בתשובה להתכפר יתכן וגא . העבריות מכל גדול חלולעון
 עעננ שעי העטם חלול לעונש בפורענות מאדיכין אע וארזל . הכפרה חלונך לסעריתבאר
 שקרשנו מה עיקר כי cwn 4צז לקדש היובנו נודל ודירבונן עמוד וקלעה . כנידואחר
 שיחו רשי . המנו ולירוטו לקדשו כדי ~Qpb] לו להית והבדלתו ובמצותיו בתחרותהש.י

 שנאסר כמו . קרש להיות צריכים דהי" לפני ששבדים הכים בשנם . קרתכםפקדישיד
ן ו* כב(קוא %  להמלכך . מקדישכם ה' אני גבראל בני בתוך ע9-שתי קדשי שם את 
 קדוש ברירצ ללם צוח קיא( נתסיס ונאסר . הזה במקרא מפורש שאמרנו הענין כילהבין
 לדעך במצוותו וקדשנו בריתו לעולם צוה שמו ונורא קדש כי בעבור פי . שמוונורא
 יוי ועל . וטי טוב *כל ה' יראת הכמה ראשית )ש( אחריו כתוב כן על . 1JaDוליאה

 ומעריצים שמקדישט העליונט הקדושם עם הש"י את בהקדישנו נחשב המצות קדושת4
 וט': קרמטשרבה בסוד נערץ אל ee) )תילים שנאגר כסאוהו.

 המחבלים ובת . הש"ת אויבי כת והם . הבא לעולם חלק להם שאין כתות יש עדךקנם(
 * ענינם מציעת אנדנו והנה . היים בארץ חתיתם הנותנים וכת . השםכרם
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 שנאמר . הבא העולם מן יאבדו השם אויבי כת כי . בתורה משפורש ענקים עלוהראית
 משלש פי , לו ישלם פניו אל לשונאו יאחר לא להאבידו 38יו אל לשונאיו 31מט1 ו()רברס

 לשנאותי וכהטלם ותרגומו . העוה"ב מן להאבידם בעוה"ז עודדם שהם המצות שכרלשונאיו
 ואויבי יאבדו רשעים כי לז( )תסים דוד ואמר . לאובדיהון בחייהון כרמוי עבדין דאינוןסבן
 והגלות. הצער על יאמר כי אבידה. לשון הרשעה על הזכיר . 2לו בעשן כלו כרים כיקרה'

 שנאמיכענין
 היד אובדות צאן נ( )ישה . וגו' והנדהים אשור בארץ האובדים כי(  )'"פיה

 אבדתי אז )ש( שנאסר כענין . המודן ש ויאמד אובך כשה האווזי קיפ( )מלס .עמי
 ק ר21ך1ז ;נעך . ההיא ה83ש 4עז והאבדתי כג( )ייקרא . מולדתי באבדן ח( )שתר .בעניי
tsn1Yn. על במשפפ יענשו וכן . במות או ויסורץ בצרות יענשו הרשעים כי a~wpe 
 באש נתך שהוא הרסנם הכשבים לחלבי המשילם ה' ארבי אבל וזמן. ולקץ . הבאבעולם
 כלר אמד כן על . האפר וישאר נהלת יעשה כי . הכרים לבשו המשילם ולא . בעשןוכלה
 מן ותאבד נפשם תכלה כי השם. אויבי יכלו כך בעשן. כלים הכרים הלבי כאשר . כלובעשן
 : לשנאק רבצם ועל נשלשים על בנים על אבות עון פוקד ג( )"פת ונאמר . הבאהעלם

 עבירתו מכל ונזהרים המצות עושים שהם באנשים נם לפעטים נמצא השם בפנאי לעניןס(
 עוסקים חבריהם כאשי להם יקשה לבם ובקשב רעה נפשם אם ובלשון.במעשה

 על תיאם- כאשר . מלפניו ויראים ה' את  עובדים אדם בני בהיות בעיניהם וירע .בתורה
 . המלך את שונא הוא כי . ושיעבדוהו המלך 214 אדם בני שיכבדו יחפוץ לא אשראשיש
 התורה מעסק אדם בני לב את ממאים שהם . חפוש אל ממשבתם הוציאו אם שכןכל
 הישרעו הכסים תלמידי בכבוד צרה עינם אשר האנשת וכן . ה' שינאי הם כי המצוה*ומן

 ממשלת ובאה תאתה עדיהם אם לבבם ירע או . תפארתם ;מרת ושונאיםוהצדיקים
 שכן וכל . עליהם ממלוך מאסו אותי אם כי פאסו אותך לא כי ה( )"גיאל כתוב וכן *הדור
 .  יפר על ומשלם הרשעים כבוד יאהבק אם וכן . ישפילו או לכלימה כבודם יבלימואם
 . קיאתו קודש בהדרת יחפצו ולא עבודתו. בקיום רצונם ואין . השם שונאי באמת אלהכי

 : ויראיו עבדיו מאד ירבוןואשר
 תאמר כאשי . השם שונאי הס הנה הרבים סהמיאי כסו ה' כרם המהבלים כת דכןקמא(

 ונאמי המלך. שונאי הם כי ופרדסיו כרמיו או המלך ערי הטשחיתים האנשיםכי

).שיי-
 ש %( )של.ם ונאם- . שעשועיו נטע יהודה ואיש ישראל בית צבאות ה, כרם כי ח(
 * יכרותו ברית עליך יחדיו לב נועצן כו -( )שם ונאסר צפוניך: על ויתיעצו שד יערימועמך

 שחמאו. אותן כי רזי אמרו כן על * משיחו ועל ה על יהד נוסדו ורוזנים ב( )"םונאמר

 : דורות לדורי וגדונין שם לגיהנם יורדין דרבים אתוההטיאו
 נתנו אשר 5ב( )בסי' ע-ה יחזקאל עליהם דבר ההאם בארץ תחוחם הנותנים דכר2קסב(

 יכפר לא כי מזה לסדנו * עצמותם על עונותם ותהי וגו' ההיט בארץחתיתם
 ושכפרו י והאפיגץרסין המינין וארז"ל . עצמותם על עונותם עולם עד אכן . המותעליהם
 הממילים הפרנסת כגון חיים בארץ חתיתם ושנתנו צבור. מדרכי ושפירשו המתימיבתהיית
 בן ירבעם כגון הרבים את ושהחמיאו ושחמאו . שמט לשם שלא הצבור על יתירהאימה
 . וחביריונבם

 יורדיי
 בפגרי וראו ויצאו פ'( )י"ע'ה שנאסר . דורות לדורי בה ונידונין לניהנם
 : ונו' הפת לא תולעתם כי בי הפושעיםהאנשים

 וה.שלשה . עצמו מצד השנים . פנים מהמשה הית בארץ חתיתם הנותנים וערנשכךנ(
 : העםמצד

 עצכם מצר שהםהשניכ-
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 ולא ישח שלא דיו ולא . חיותו בחיים עוד גם נכךא וכן . ותולעה ומה האנוש כיהאחד

 מבלי הכאוה במחשבת וגם . שמים לשם שלא השחדר גם ישתרר כי ,ישפל
 : לב גבה כל ה' ומועבת מו( )משלי שנאסר . האדם נפסדהשתרר

 מעל ויראה אימה בלבו להשכין * עת בכל לב מערכי להכין חייב האדם כי דורשניקסד(
 נאמי הרשעים ועל השץ.פני

 ה' את נא נירא בלבבם אמרו ולא ח( )'ימיה
 השם מלפני אימה בלבו אין . שמים לשם שלא היים בארץ חתיתו הנותן והאיש *אלהינו
 השם אימת להשכין מחשבות לערוך לו שיש ותחת . בריותיו על אימתו להטילורוצה
 באדם מושל גג( )ש"ב ומאמר . השי"ת עם על עצמו אימת להטיל אותם עורך הוא .בלבו
 . אלהים יראת מושל שהוא צריק באדם מושל להיות ראוי פירוש * אלהים יראת מושלצדיק

 : מלפניו שייראו לעמו ראוי הש"י את ירא שהוא אתרכי
 העם מצד שהם פניםוהשלשה

 את איש תונו לא כה( )ייקר" ונאמר . אימתו בהטלת הצבור מצער ההש ני הלקהךקמה(
 2 ככר ביארנו כאשר נדברים הצער ענין על והוא .עמיתו

 אדם יטיל אל לעולם שארז"ל כמו אימה הטלת בפבת באים מכשולים כמה כי ךך;שניקמו(
 יתירה אשה בעלה עליה הטיל בנבעה פילגש שהרי ביתו בתוך יוזירהאימה
 : מישראל רבבות כמהוהפילה

 מן ואינו ודם לבשר להכנע להם אין הש"י עובדי שהם הקדיש עם כי ןןזשלי21יקסז(
 בני לי כי )שם( שנאבר . לשיש אלא עריהם ודם בשר מורא להיותהראוי

 ממלכה לי תתיך ואתם ט( )שמית ונאמר * לעבדים עבדים ולא ה2 עבדי . עבדיםישראל
 יכל * היי כהנים דוך ובני ח( )ש"ב וכמוהו . ושרים אדונים כהנים לשון . קדוש וגויכהנים
 פי . והמטלכה הנוי כי ס( )'שעיה * וממלכה נוי יש אם 'ח( )מ"א מלעתן . ממלכה נכלאוהעם
 את מי גא( )שם ונאסר * ודם בשר עול עליכם יהיה שלא שרים שכולה ממלכה לי תהיואתם

 האומרים משרבו רז"ל ואמרו * אנוש חרפת תיאו אל )שט( ונאמר . ימות מאנשיהייראי
 המצ'ט דוד ואבשי ודם. בשר עול עליזים והושלר שמים עול מעליהם  שרקו רע ולטוב טובלרע

 נוים ידעו להם מורה ה' שירזה פניך. על גוים ישפטו אנוש יעוז אל הי קומה ט()ההלים
 שררה אין כי . אנוש שהוא מכיר אינו אנוש יעוז אשר עת כי מזה למדנו . סלה המהאנוש

 : שמים לשם זולתי לאנושראויה
 הכתות בעונשי נכלל בוא וכי . צבור טדרכי הפורשים עונש ענין נפרש ועדנהקמח(

 ומסכימים הש"ת. את לעבור הקודש וקהילת עם ראשי בהתאסף .שהקדמנו
 לג( )יבים שנא' . ויתקדש יתגדל השם את מקדישים הם הנה . מצוה להם להעמידהסכתת

 עמים נדיבי מו( )תהדם ונאמר . ישראל שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורוןויחי
 שהם מפני עמים ישראל נקראו . נעלה מאד ארץ מניס לאלהים כי אברהם אלהי עסנאספו
 . השט א; לעבוד אחד עם והם יקיאו, הר עבדם לג( )תרים שנא' כענין , שבטים עשרשנים
 . מנן 13שחו כא( )'שעיה מלשון מגינים נכלאו והשרים והמלכים . אברהם אלהי עם אמר כןעל
 עבדיו שהם . לאלהים ושריהם מלכיהם כי יתעלה השם את לעבוד נאספו עמש נדיביפי'

 שהקב"ה כעלה, מאד . מלכנו ישראל ולקדוש מגננו לרי כי פט( )חהל.ם שנאמר כעניןואמוניו.
 הוא הנה הצבור טדרכי הפורש והאיש . ועבודתם באסיפתם בעולמו וטתהללמתעלה
 כי עצמו ומראה * השם את המאדשים מכלל וכיוצא . ה.שם עבודת הסכמת עלבמקטרג

 הכתוה בכלל והוא העבודה את מהלל הוא הנה בכתבם. ולהכתב בסודם להיות יחפוץלא
 חלושי לב מניאים הם כי והשנית . הבא לעולם חלק להם ואין השם דבר בוזים שהםשזכרנו

 : הרבים את המהגואים מן והנם הצבו מדרכי בפרישתםהדיעות
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