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Sefer ha-Middot: Genre, Title and Purpose 

 

Sefer ha-Middot is a small, anonymous, late medieval Hebrew book about the 

virtues and the vices.1 Both virtues and vices were neutrally called middot ha-

nefesh or simply middot in medieval Hebrew. Nefesh in general refers to the 

source of animation in any living being,2 while middot ha-nefesh indicates 

aspects of that source which manifest themselves in visible, quantifiable actions. 

In human beings, the virtues and the vices are unseen, inner psychological 

dispositions that reveal themselves in human behavior. A book devoted to middot 

ha-nefesh studies these dispositions and their effects. 

Our book’s title is therefore generic: Aristotle’s Nicomachean Ethics was 

known to medieval Jews as Sefer ha-Middot (“the book of [human] 

dispositions”) in Hebrew, as was Averroes’ adaptation of it in his Middle 

                                                
* Departments of History and Bible, Oranim Academic College of Education.  

1 Handwritten copies of Sefer ha-Middot from the 15th and 16th centuries do not name its 

author; the first printed edition was also published anonymously. The book’s origin has long 

baffled scholars, who have attempted at least to identify when and where its anonymous author 

lived. Most of this effort is based on a passage found in one of its chapters, Sha`ar ha-Torah, 

where the author describes a decline in Torah study (to a contemporaneous form of pilpul) in 

the wake of the expulsion of the Jews from France. Scholars have weighed this scanty evidence 

with great care; most recently Jeffrey R. Woolf, “French Halakhic Tradition in the Late Middle 

Ages”, Jewish History 27 (2013), pp. 1-2, who accepts a date of c. 1400. Previous scholars had 

suggested later dates, as recounted in the summary of scholarship by Seymour J. Cohen in his 

augmented introduction to the second edition of his English translation of the book (New York: 

Ktav. 1982), pp. xv-xxiii; and similarly in Asaf Nabarro, Shiqqulei ha-Arikhah veha-Megamot 

ha-Datiyyot be-Sefer Orḥot Ẓaddiqim (M.A. dissertation supervised by Moshe Idel, Hebrew 

University, 2002), pp. 6-10. However, even the general boundaries drawn previously by 

scholars from the aforementioned passage are now less certain, because in the oldest known 

manuscript of Sefer ha-Middot, ms. Warsaw 258/11, the colophon of which dates it to 1430, 

Sha`ar ha-Torah is absent. The date and content of that manuscript nevertheless reinforce 

Woolf’s conclusion about when the book was written: Since the manuscript is a copy of an 

abridgment of the text, this means that in 1430 there was already an abridged version, as well 

as a copy of that version. 

2 Aristotle’s De Anima was thus called Sefer ha-Nefesh in its Hebrew versions. Nefesh as a 

concept was most clearly and authoritatively explained to late medieval Jews in the Hebrew 

version of Maimonides’ introduction to tractate Avot (Eight Chapters, chapter 1), which was 

translated by Samuel Ibn Tibbon in 1202 (his first major translation) along with Maimonides’ 

commentary on Avot itself. 
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Commentary.3 In fact, any book about the virtues and the vices might be called 

by the same name. In Maimonides’ commentary on tractate Avot (1:6), he cites 

Aristotle on the topic of friendship from the Ethics, but without mentioning the 

book’s title.4 Subsequently (4:4) he cites a story demonstrating the virtue of 

extreme humility which he claims to have seen “in one of the books about the 

dispositions” (בספר מספרי המדות in the medieval Hebrew versions).5 The very 

same title might be used for both philosophical and popular treatises on the 

virtues and the vices. 

This title was lightly adapted for Solomon Ibn Gabirol’s small treatise on the 

virtues and the vices, which was called Sefer Tiqqun Middot ha-Nefesh in its 

Hebrew translation (by Judah Ibn Tibbon in 1167). It was intended as a practical 

manual for healing and improving human dispositions based on physiology 

(hence the inclusion of Tiqqun in the title).6 Similarly, the title phrase of Yehiel 

                                                

3 Alongside Plato’s Republic, Aristotle’s Ethics was one of two primary sources for the 

political philosophy of the Middle Ages. The Ethics shaped the intellectual tradition of Islamic 

civilization, and impacted Jewish circles mostly notably in the major works of Maimonides for 

whom ideas from the Ethics are of great importance. See Lawrence V. Berman, “The Ethical 

Views of Maimonides within the Context of Islamic Civilization” in Joel L. Kraemer (ed.), 

Perspectives on Maimonides: Philosophical and Historical Studies (Oxford University Press, 

1991), pp. 13-32. The formal study of the Ethics was usually by means of Averroes’ Middle 

Commentary on it, translated into Hebrew in 1321. See Lawrence V. Berman, “Ibn Rushd’s 

Middle Commentary on the Nicomachean Ethics in Medieval Hebrew Literature” in Multiple 

Averroes (Paris, 1978), pp. 287-321; and most recently his Averroes’ Middle Commentary on 

Aristotle’s Nicomachean Ethics in the Hebrew Version of Samuel ben Judah (Jerusalem: The 

Israel Academy of Sciences and Humanities, 1999), including preliminary remarks by Steven 

Harvey about the cultural importance of the Ethics and the relatively late date of its Hebrew 

translation (pp. vii-ix). 

4 On the source of this citation see Herbert Davidson, Moses Maimonides: The Man and His 

Works (Oxford University Press, 2005), p. 92. On the extent to which it reflects a Maimonidean 

ideal, see Barry S. Kogan, “Ha-Rambam `al Musag ha-Ide’al ha-Enoshi: Ḥasid o Ḥakham?”, 

Jerusalem Studies in Jewish Thought, Shlomo Pines Jubilee Volume II (1990), pp. 177-191. 

5 This fact caused some confusion about the book’s origin. In Seder ha-Dorot (Jerusalem, 

5716; 18a), the passage was mistaken as a citation of our book by Maimonides. This led certain 

editions to publicize the claim about the citation by Maimonides on their title pages and attribute 

the book to Joseph ibn Migash (e.g. Polonne, 1802; Sudilkov, 1835). The error was 

subsequently corrected in Sedei Ḥemed (Kelalei ha-Posekim 15:41). Another hypothesis about 

the book’s authorship was forwarded by the early historian of Jewish education, Moritz 

Guedemann (Sefer ha-Torah veha-Ḥayyim be-Arẓot ha-Ma`arav be-Yemei ha-Benayim III 

[Warsaw, 1899], p. 173), with his tentative attribution of the work to Yom Tov Lipmann 

Muhlhausen. This too led to a claim on the title page in an edition of Orḥot Ẓaddiqim (Vilna, 

1912). Guedemann’s suggestion, however, was strongly rejected by Judah Even Shemuel 

(Kaufman) based on chronological considerations as well as arguments related to Muhlhausen’s 

intellectual attitudes and writing style. See R. Yom Tov Lipmann Muhlhausen: Ba`al ha-

Niẓẓahon ha-Ḥoqer veha-Mequbbal (New York, 1927), pp. 85-86. It may now be said, based 

on the evidence which follows, that Even Shemuel’s chronological arguments were incorrect: 

The manuscript evidence places the composition of Sefer ha-Middot squarely in the generation 

of Muhlhausen (who died sometime after 1420). Some of Even Shemuel’s other arguments 

against Muhlhausen as the author of our book remain persuasive, but nonetheless inconclusive. 

6 See the author’s introduction which elaborates on the book’s twenty dispositions as 

functions of the four humours and the five senses (the Ibn Tibbon translation may be found at 
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ben Yekuthiel ben Binyamin ha-Rofe’s Sefer Ma`alot ha-Middot (written in 

1287), appears to have been drawn from the Hebrew translation of the third of 

Maimonides’ Eight Chapters to refer to the virtues alone (hence Ma`alot). These 

two Jewish books of ethics, despite the tweaks to their titles, fall neatly into the 

genre of Sifrei ha-Middot. 

The Sefer ha-Middot with which this paper is concerned was first published 

in a Yiddish version (Isny, 1542) under its generic title, as it was previously 

known in both Hebrew and Yiddish manuscripts from the 15th and 16th centuries. 

It is also the way that the book refers to itself explicitly.7 

When our Sefer ha-Middot was first printed in its original Hebrew (Prague, 

1581), the publisher entitled it Orḥot Ẓaddiqim,8 and it has been commonly 

known by that name ever since. However, to call it Sefer ha-Middot is correct 

not just historically, but also in terms of its character as it addresses itself to 

anyone willing to accept its guidance, inviting prospective readers to improve 

their characters. Indeed, Sefer ha-Middot was written not for the righteous but 

for the Jewish ‘everyman.’9 The advice it gives and the goals it sets are meant to 

be clear, realistic and achievable for ordinary people, not a special way of life 

for the pious. 

It may be that the Prague publisher gave the book a new title in order to 

distinguish it from ethical works in the philosophical tradition, or to further set 

                                                

the back of the Tel-Aviv, 1961 edition). Ibn Gabirol’s work served, in its Hebrew version, as 

the main structural model and a rich source of material for our Sefer ha-Middot. Much of the 

introduction to Tiqqun Middot ha-Nefesh was incorporated into the introduction to Sefer ha-

Middot, but the elaborate physiological material was ignored (besides a brief passage about the 

five senses that is given an entirely different meaning in Sefer ha-Middot). 

7 In the manuscript versions, the book refers to itself by the title Sefer ha-Middot in its 

introduction (the full passage cited below), in Sha`ar ha-Teshuvah (Ms. Adler 106a:  לכן מי

 and less explicitly at the end of ,(שנ]ד[בו לבו לעשות תשובה שלימה יהיה רגיל להגות בספר המדות הזה

Sha`ar ha-Zekhirah (Ms. Adler 71a:  הספר ואז וזה תקנה גדולה לקנות כל המדות שיהיה רגיל לחזור זה

-In ms. Warsaw, there are two similar references in Sha`ar ha .(יזכור כל המדות וישוב מהם

Teshuvah: כללו של דבר לא נזהרו מכל מה שכתו]'[ בתורה בספר המידות הזה (317a2); and  כללו של דבר

זה לכך הרוצה לשוב תשובה גמורה רבים שלא הוזהרו מכל מה שכתוב בזה ספר המידות ואינם חושבין עון בדבר 

 .(318a1) ילחם נגד יצרו לתקן כל מידותיו

8 The original title did not entirely disappear in the first Hebrew edition. On the title page, 

immediately after the bold title Sefer Orḥot Ẓaddiqim, the following appears: “This little 

treatise, small in size but of great quality, is the book of the ways of the righteous and human 

dispositions”. 

9 Its loose translation (or adaptation) into Yiddish was apparently intended for an audience 

of Jewish women. On the history of the Yiddish version and its intended audience, see Gavriel 

Zaloshinsky’s introduction to Orḥot Ẓaddiqim ha-Shalem (Jerusalem: Feldheim, 1988), pp. 8-

11. In a recent article, Nogah Rubin argues that the first edition in Yiddish may have been the 

work of—and partially intended for—Christian Hebraists; see “Ha-Misyoner, ha-Rof`ah veha-

Middot: ‘Sefer Middot’ Mehabbero ve-Kore’av ba-Me’ah ha-16”, `Et-Mol 247 (5776), pp. 5-8 

(a full scholarly version is forthcoming). Rubin’s suggestion, along with the textual evidence 

that she found in the first edition, corresponds with Zaloshinsky’s observation that the first 

Yiddish edition differs markedly from the later Yiddish edition that he consulted (Hanover, 

1710; it is not clear why he chose that edition in particular). It should be noted, however, that 

Rubin’s suggestion isn’t entirely new; it was already discussed, for instance, by Elazar 

Shulman, Sefat Yehudit-Ashkenazit ve-Sifrutah (Riga, 1913), pp. 86-88. 
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it aside from other books on the same theme by Jews, such as the aforementioned 

Tiqqun Middot ha-Nefesh and Ma`alot ha-Middot.10 But it seems that the 

anonymous author of Sefer ha-Middot had the opposite intention: By choosing a 

generic Hebrew title for a small book written in clear and moving language and 

openly addressed to a popular audience, he was able to make a place for his work 

as the best representative of the genre for a non-philosophical Jewish audience. 

No longer would the cumbersome writing and foreign ideas of Aristotle and 

Averroes (nor even the somewhat dry and technical writing of Ibn Gabirol in 

Tiqqun Middot ha-Nefesh) be prerequisites for a Jew wanting to know about the 

virtues and the vices. As the author declares in his introduction:11 

 

זה הספר נקרא ספר מדות והוא נכתב ונחתם בטבעת החכמה ללמד לאדם דעת, ולהיות 

הספר הזה ביד כל איש לכלי אומנות לתקן מתוכו מעשיו ומדותיו. כי האומן אשר בידו כלי 

אומנותו יוכל לעשות מלאכתו, אבל אומן שאין בידו כלי אומנותו לא יוכל לעשות מאומה. 

 שמע מוסר וקח כלי אומנותיך בידך לתקן מדותיך.לכן 

 

This passage is best understood in light of the nature of Sefer ha-Middot’s overall 

content and purpose, since the book is an eclectic amalgam of materials from 

previous works, rewritten and reworked into a new whole. The anonymous 

author rarely cites his sources by name, for neither the identity of their authors 

nor their original form is important in his book, but rather their role in the task 

of improving middot. All wisdom found in previous works suitable for the 

advancement of virtue is included, while anything superfluous to this pursuit, 

such as political philosophy or an understanding of physiology, is left out. The 

author suggests to his reader that he has gathered the most useful wisdom about 

middot from the most eminent sources, and fashioned it all into a powerful new 

resource. To his mind, such a book is the perfect Sefer ha-Middot, and hence its 

generic title.12 

                                                

10 The latter was also extremely popular. Not only does it survive in more manuscripts than 

the anonymous Sefer ha-Middot (which may have to do with the introduction of printing press 

relatively soon after the work’s composition), it was also first published earlier (in 1512 and 

then again in a more aesthetic edition in 1566). While the author of Sefer ha-Middot shows no 

awareness of Ma`alot ha-Middot, it is quite possible, even likely, that its publisher knew of the 

other book. Some confusion (or at least a lack of precision) about similar books in this genre 

seems to have existed not only among publishers, and but also among the scholars who cited 

them from manuscript. Note for instance that the first edition of Ma`alot ha-Middot was printed 

under the title Beit Middot; our Sefer ha-Middot was also referred to by that same title in one 

of the citations from it in Reshit Ḥokhmah (on the titles see Zaloshinsky’s introduction, p. 1). 

11 The quotation is cited as found in the Adler manuscript of Sefer ha-Middot (discussed in 

the next section), with a few minor stylistic changes that are based upon parallel manuscripts 

and the first edition (even the punctuation is based on written signs in the manuscripts which 

have been converted for convenience to periods and commas). A detailed transcription and 

comparison of the entire introduction (including this passage), as found in the Adler manuscript 

and four other textual sources, may be viewed in Appendix A to this paper. All further citations 

will follow this method, with full documentation found in the transcription of the Adler 

manuscript and in the appendices to this paper, unless otherwise noted. 

12 This would seem to be the best way to understand the phrase “ ונחתם בטבעת החכמה והוא נכתב ”. 

In the first modern study of our book (“Devarim Aḥadim ‘al Sefer Orḥot Ẓaddiqim”, Ha-Karmel 
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An earlier passage in the introduction to Sefer ha-Middot serves to 

differentiate it from its more philosophical predecessors: 

 

לכך יש לחמול על האנשים הטבועים בהבלי השוא, ללמדם צדק המשקל ויושר המאזנים 

ולהודיעם בחינת הכסף ולהורות להם דרכים הישרים, למען שיברור האדם בתחלת הבחנתו 

וא מסילה אשר תביאהו למקום רענן ודשן אשר שם כל הטובה. והיא יראת שמים אשר ה

סוף כל המעשים, והיא השאלה אשר הש' ית' שואל מאת כל אדם כדכתי' מה יי אלהיך 

 שואל מעמך כי אם ליראה. ואין שום מעשה נחשב בלתי היראה הטהורה.

 

לכן יש להודיע לכל, כי כל איש הרוצה להביא את נפשו תחת יד מדות הטובות, צריך לערב 

היא קשר המחזקת כל המדות. והוא דומה יראת שמים עם כל מדה ומדה. כי יראת שמים 

לחוט שהכניסוהו תוך חורי המרגליות וקשרו קשר בתחתיתו להחזיק כל המרגליות. אין 

ספק בהנתק הקשר יפלו כל המרגליות. כך היראה היא מחזקת כל המדות, ואם תתיר ממך 

ורה קשר היראה יבדלו ממך כל המדות הטובות. וכשאין בידך מדות טובות אז אין לך ת

 ומצות, כי כל התורה כולה תלוייה בתיקון המדות.

 

According to this no human action and no middah has value without the fear of 

heaven, nor is it even possible for human virtues to be maintained without such 

fear, which is God’s ultimate demand from man. This passage promotes an ideal 

for human life that is a clear alternative to the philosophical model—for the 

latter, actions and middot are ultimately meant to serve the cause of intellectual 

perfection.13 

Similarly, based upon a study of how the author selected his sources and 

reworked them, Assaf Nabarro has argued that Sefer ha-Middot indeed aimed to 

promote a moderate anti-intellectualism. While the anonymous author admired 

and incorporated material from ethical and philosophical works that promoted 

certain types of intellectualism such as Baḥya’s Duties of the Heart and the major 

works of Maimonides,14 he nevertheless appropriated their works in ways that 

undermine their stated goals and serve his own purely ethical purpose. His 

eclectic use of his sources shows that he opposed the theory of the acquired 

intellect as the means to human perfection and the key to human immortality, 

intellectual contemplation as the way to love God, and the intellect as the key to 

                                                

33 [5622], pp. 271-272; 278-279), Yaakov Reifman suggests that the passage cited here is an 

interpolation by a later reader who revered the work, arguing that a pious author would not have 

so extravagantly praised his own wisdom. But in context, it makes more sense to say that the 

author meant to praise not his own wisdom, but rather the wisdom of others which he wove into 

his highly eclectic work. This interpretation accords with the rest of Reifman’s article, which 

was also the first systematic attempt to locate and list the sources of Sefer ha-Middot. In any 

case, all of the full manuscripts of the introduction include this passage. 

13 No source is cited for this passage or the previously cited one in the Feldheim edition (pp. 

5-7), and they appear to be original programmatic statements by the author in his own words, 

rather than instances of his speaking through his sources as he does throughout most of the 

work. 

14 Beyond this it should be noted, as a supplement to Nabarro’s analysis, that Sefer ha-Middot 

shows no compunction about citing an occasional aphorism by an unnamed ḥakham, 

presumably gentile (we will encounter one such example below). Such citations, however, are 

via Mivḥar ha-Peninim, not taken directly from gentile works. 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf 6 

knowing God.15 In Sefer ha-Middot, human perfection is realized through the 

fear of heaven and awe of God. 

As Nabarro describes it, the religious fervor of Sefer ha-Middot reaches a 

crescendo in its final chapter, which is devoted to the fear of heaven.16 Because 

the introduction to Sefer ha-Middot is also devoted to the fear of God (the 

introduction begins immediately with a discussion of Ecclesiastes 12:13 and 

then—in the passage cited just above—it singles out the fear of God as both the 

absolute condition for perfecting one’s middot and its only goal), an alternative 

formulation might be more apt: Sefer ha-Middot ends as it begins. To use the 

author’s own metaphor, its introduction and final chapter tie together like the two 

ends of a cord that has been threaded with precious pearls. The pearls are the 

middot themselves, which every person possesses, and which may be profitably 

studied by anyone. But, according to Sefer ha-Middot, study and understanding 

alone are not enough. A person’s fear of God is necessary as the cord which 

binds the pearls together into a single beautiful ornament. Fear of God alone 

gives meaning to all of the middot found in the book. 

 Sefer ha-Middot thus shifts the purpose of moral perfection from the 

intellectual realm to the interpersonal domain, and its goal to finding favor in the 

eyes of a personal God. It appropriates an area of universal human wisdom, 

namely study of the virtues and the vices, and transforms it for divine service. 

As the rabbinic dictum states, “If someone tells you that there is wisdom among 

the nations believe him, but that there is Torah among the nations do not believe 

him” (Eikhah Rabbah 2:13). To adopt the rabbinic dictum in this context, the 

middot themselves and their systematic study constitute a realm of wisdom that 

is indeed to be found among the nations, for all men possess middot and can 

reflect upon them. But the cord that binds the middot, granting them beauty and 

perfection, is to be found only in the personal fear of God that a Jew exhibits 

through observance of the Torah. This kind of anti-intellectualism is exhibited 

not just in the way that Sefer ha-Middot makes eclectic use of its sources (as 

already shown by Nabarro), but also in its structure and in its self-advertisement 

as Sefer ha-Middot. By placing itself within the genre, our Sefer ha-Middot may 

be seen as an attempt to move an entire field of mundane wisdom into the realm 

of holiness. 

 

Sefer ha-Middot: Manuscripts and Editions 

 

Sefer ha-Middot has been popular for well over five centuries. At least fourteen 

full and partial manuscripts of the Hebrew original survive from the 15th and 16th 

                                                

15 Nabarro, ibid., pp. 38-48. Even though Nabarro’s dissertation was completed in 2002 and 

deals extensively with textual comparisons between Sefer ha-Middot and its sources, he chose 

not to make use of the text of the Feldheim edition, nor did he assign credit to that edition for 

its extensive work in the identification of sources. He was aware of it, since he refers to the 

author’s introduction (p. 5 n. 1; p. 10 n. 28). Instead, Nabarro chose the first Hebrew edition 

(Prague, 1581) as his base text. 

16 Ibid., pp. 49-62. 
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centuries17—most of them from the early generations of the era of printing. It 

has been published over a hundred times in Hebrew.18 It was also translated into 

Yiddish early on: There are several extant Yiddish manuscripts, and the very first 

printed edition of the book was a Yiddish adaptation and not the original 

Hebrew.19 It has also been translated into several modern languages.20 

Yet there has never been a critical edition of Sefer ha-Middot. The published 

editions until recent times were riddled with countless errors, to the extent that it 

became difficult to read, illegible in many places.21 The situation began to 

improve in 1967 when the text was vocalized and corrected based upon the first 

Hebrew edition.22 Both the corrections and the vowels served to make the book 

more easily readable and thereby more accessible to a popular audience. But no 

edition ever made use of manuscript evidence in order to address the thousands 

of errors in the text until Orḥot Ẓaddiqim ha-Shalem, edited by Gavriel 

Zaloshinsky and published in 1988.23 Although not a critical edition, it still 

represented a vast improvement over all previous ones. Zaloshinsky began with 

the base text of older printed versions, but made hundreds of corrections relying 

upon manuscripts and the first edition. The resulting text is, for the most part, 

                                                

17 Thirteen manuscripts are listed in the catalog of the National Library of Israel’s Institute 

of Microfilmed Hebrew Manuscripts. There is also the Adler manuscript, which will be 

discussed shortly. In this context it bears repeating that the Warsaw manuscript (above, n. 1) is 

a copy of an abridgment of the text; its very existence is a sign of the book’s popularity when 

it was copied in 1430. 

18 A list of 75 published Hebrew editions through the year 1960 can be found in Mifal ha-

Bibliographiah ha-`Ivrit: Ḥoveret le-Dugmah (Jerusalem: Hebrew University, 5724), pp. 31-

35—since then it has been republished dozens of times. Some printed volumes of this small 

book also include minor supplements, as, for example, the prayer said upon a journey or the 

ethical will of Nahmanides. Yehoshua Vinograd’s Oẓar ha-Sefer ha-`Ivri (Jerusalem, 5755) 

lists 80 Hebrew and Yiddish editions that were published by 1863. 

19 Nine Yiddish manuscripts (from the 15th century on) are listed in the IMHM catalogue. 

The Yiddish translation(s) and/or adaptation(s) of Sefer ha-Middot merit future study. Since the 

earliest Hebrew manuscript (Warsaw 258/11) is also a kind of adaptation or summary of the 

book, the Yiddish editions bear comparison to both the short and full versions of the Hebrew. 

20 A German translation of the first half (through chapter 9 on Joy) was published by Hendel 

Adler in honor of Wilhelm Carl von Rothschild (Kolomea, 1899). The first English translation 

by Seymour J. Cohen, published by Feldheim (New York, 1969), is part of “The Torah Classics 

Library” which includes facing Hebrew text from the corrected and vocalized edition 

previously published by Weinfeld (cf. n. 22). This edition includes a translator’s forward with 

some notes about the book’s history and sources, including an identification of an obscure 

source for two parts suggested to the translator by Abraham Joshua Heschel. This same edition 

was later republished (New York: Ktav, 1982) with an augmented introduction by the translator 

about the study of the book’s history. A second English translation by Shraga Silverstein was 

also published by Feldheim (Jerusalem, 1995), this time facing the vocalized Hebrew text 

corrected from manuscripts by Gavriel Zaloshinsky (see immediately below). There is also a 

Spanish translation by Isaac Fada (Jerusalem: Mekhon ha-Ketav, 2000). 

21 Jacob Emden cites passages from our book, praising it highly in his Migdal Oz (Zhitomir, 

1874), Beit Middot 22 (Aliyyat ha-Zekhirah), p. 101b. However, he also bemoaned the terrible 

state of the printed editions of the text. 

22 Yosef Shalom Weinfeld (ed.), Sefer Orḥot Ẓaddiqim (Jerusalem: Eshkol, 1967). 

23 See above, n. 9. 
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clear and readable. Zaloshinsky’s edition also represents a major advance over 

previous editions in identifying many hundreds of the sources that are blended 

together in the book’s eclectic text.24 Further, Zaloshinsky provides an 

informative scholarly introduction, surveying the book’s history more 

thoroughly than ever before.25 

While Zaloshinsky produced a highly usable edition, his text is still far from 

perfect, and the textual evidence upon which it is based is not fully documented. 

A more fundamental deficiency is that while many small errors have been 

corrected, his edition fails to address much larger problems in the book’s 

organization and structure. For instance, some of Sefer ha-Middot’s chapters 

seem to be artificial and ill-fitting combinations of two previously independent 

ur-chapters, while other chapters appear to be in the wrong order. The book also 

contains a reference to a preface or appendix that was never published, a 

reference passed over by Zaloshinsky in silence. Some of these problems were 

already pointed out by Reifman in 1862,26 but Zaloshinsky’s popular Feldheim 

edition makes no acknowledgment of them. This may be due in part to the 

editor’s unwillingness to veer too far from the familiar printed editions. But it 

was also due to a factor beyond his control: These structural inconsistencies are 

                                                

24 The outstanding work done by the editor in delineating the book’s numerous sources 

makes it possible to better appreciate the author’s goals and the methods he used to weave his 

sources into a coherent whole. Prior to Zaloshinsky’s efforts, this work was pursued by Reifman 

in 1862, and a relatively obscure source was also identified by Heschel (n. 12 above). Though 

Zaloshinsky incorporates the source identifications made by Reifman and Heschel into his 

work, he makes no mention of them. 

25 In 1991 Feldheim republished Zaloshinsky’s corrected, vocalized text but without the full 

introduction, notes and appendices. It is this version that is currently sold. I was privately 

informed (about fifteen years ago) that the publisher has no intention of reprinting 

Zaloshinsky’s full 1988 edition. 

26 Reifman, ibid., identifies two problems: The first is that, at the end of Sha`ar ha-Zekhirah, 

the printed editions mention simmanim that were ostensibly to be written at the beginning of 

the book, but do not in fact appear in the printed editions (note that in the manuscripts the 

reference is to simmanim at the end of the book). It turns out that in ms. Warsaw, these 

simmanim appear intact following the body of Sefer ha-Middot. The second problem is that 

according to the text in Sha`ar ha-Shetiqah, that chapter is to be followed by four chapters 

about people who use four different kinds of negative speech (who are the four groups of people 

who do not merit to stand in the Divine Presence as enumerated in Sha`arei Teshuvah of 

Rabbenu Yonah III:172). Yet in the printed versions (as well as in all of the manuscripts 

excluding ms. Warsaw), the section about the first group (leẓanim) appears as the second part 

of Sha`ar ha-Shetiqah. Reifman correctly deduces that Sha`ar ha-Leẓanut must have originally 

been an independent chapter. He might also have suggested that since the four chapters on 

negative speech were to appear sequentially, they should not be interrupted in the middle by a 

positive chapter on Truth (as appears in all the manuscripts excluding ms. Warsaw and in the 

printed editions). It turns out that in ms. Warsaw, the four negative chapters appear sequentially 

and are indeed numbered from one to four, with the chapter on Truth following them. The very 

same manuscript also contains Simmanei Sefer ha-Middot, and there we find that Ha-Emet 

immediately follows Ha-Sheqer and thus interrupts the sequence. But it seems likely that since 

the simmanim are meant to be memorized, and they do not demand a sequence of four chapters 

on four groups, it was natural to diverge from the order in the body of the book and put truth 

after falsehood as more easily memorized. 
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inherent not just in the published editions, but also in all of the late 15th and early 

16th century manuscripts of Sefer ha-Middot (including those consulted by the 

editor). That is to say, the evidence needed to confront these problems was 

simply not available. 

In the years since Zaloshinsky’s work, several more manuscripts of Sefer ha-

Middot have become available, older and more complete than the ones he was 

able to consult in 1988. Most of these newly available manuscripts came to light 

only after the fall of the Iron Curtain, and were first made accessible to the public 

in microfilm during the 1990s by the National Library of Israel’s Institute of 

Microfilmed Hebrew Manuscripts. Considered together, they allow for a more 

systematic approach towards determining details in the body of the text. 

One of the newly available manuscripts is significantly older than all of the 

others and differs vastly in its content: It is a summary or abridgment of Sefer 

ha-Middot, rather than the full book. As a summary it appears to faithfully 

condense the structure of the full book upon which it was based, providing 

important information about the original organization of its chapters, and further 

includes some significant textual variants from the body of the book within its 

summary. But most importantly, it contains the previously missing appendix in 

full. This manuscript solves some of the more flagrant problems in the text of 

Sefer ha-Middot, but at the same time raises new questions about the book’s 

history. As we shall see, this newly discovered work may summarize a revision 

of Sefer ha-Middot with modest differences from the body of the text that is 

preserved in the received version. Indeed, it is possible that both revisions were 

the work of the anonymous author. 

The manuscript in question is found in the library of the University of 

Warsaw (258/11), and its colophon dates to the year 1430, a full 56 years before 

the other earliest dated manuscripts of the full version of the book, the first two 

of which were copied in 1486. I have previously made a rough typed 

transcription of this manuscript publicly available (along with a careful 

transcription of the previously missing appendix),27 and I have also written about 

its general implications for the structure and organization of the book’s chapters 

in a popular forum in Hebrew.28 However, none of this analysis has appeared as 

yet in a peer-reviewed forum, and what has appeared so far neither studied the 

actual content of the abridged version nor compared it with the text of the full 

version. 

                                                

27 I first published the previously missing appendix from the manuscript as Simmanei Sefer 

ha-Middot in Tevu’ot (Yeshivat Orot Karmiel) 1 (5766), pp. 5-26, along with a brief 

introduction and textual notes. That material was also made available at the website 

seforimonline.org. An updated edition with minor corrections and an additional vocalized 

version may be found at the page entitled “ספר המידות השלם סימני ספר המידות” in Hebrew 

Wikisource (he.wikisource.org). A very rough, draft transcription of the entire manuscript 

(along with scans) may be found on my personal website: 

<https://sites.google.com/site/kadish67/middot-en>. 

28 For my previous conclusions about the order and structure of the book’s chapters, see the 

page entitled “ויקיטקסט:אורחות צדיקים” at Hebrew Wikisource (he.wikisource.org). The page 

history there records my contributions as its author through 2015. 
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In addition, there is yet another important and relatively early manuscript of 

Sefer ha-Middot—the images of which are not yet available to the public. This 

manuscript is found in the private collection of the Adler family in Lawrence, 

NY; its existence was first reported by Jeffrey Woolf in 1992, along with a brief 

description.29 The Adler manuscript is one of the two oldest dated manuscripts 

of the full text, both of which were penned in 1486. In terms of the newly 

available, relatively early manuscripts providing the full version of the book (as 

opposed to the summary found in ms. Warsaw 258/11), the Adler manuscript is 

the only one that is complete from beginning to end. This paper will show, in 

addition, that the accuracy of its text is significantly better than other 

manuscripts. The Adler family graciously agreed to allow me to have their 

manuscript photographed in 2014, and it has proven to be of immense value as 

evidence for determining the text of Sefer ha-Middot.30 

The six texts that will be selectively compared in this paper, and the reasons 

for choosing them, are as follows:31 

1. The Adler manuscript. This manuscript is newly available, complete, 

and relatively early (1486). It also proves to be relatively accurate, as this paper 

will show. We have abbreviated it as A (or א). 

2. New York, Jewish Theological Seminary, ms. 10262. This manuscript 

is undated, but was most likely copied in the 15th century. The first 

approximately 20% of the book is missing, but this text is nevertheless extremely 

valuable because it proves to be very close to the Adler manuscript even in its 

smallest details, as our comparison below will show. Because it is so similar to 

A, we have abbreviated it as B (or ב). 

3. Moscow, Russian State Library, Ms. Guenzburg 772. This is the oldest 

dated copy of the full version of Sefer ha-Middot, as it was copied earlier in same 

                                                

29 Jeffrey Woolf, “Matai Nitḥaber Sefer Orḥot Ẓaddiqim?” Qiryat Sefer 64 (1992-93), pp. 

321-22. Note that Sefer ha-Middot is followed in the Adler manuscript by Sefer Niẓẓahon. The 

first page of Sefer Niẓẓahon appears in the final photograph I received of Sefer ha-Middot, and 

its text is available in my transcription of the Adler manuscript. It does not appear to match 

Niẓẓahon Vetus, nor the treatise by Yom Tov Lipmann Muhlhausen. 

30 I am deeply grateful to Rabbi Benjamin Houben, a skilled photographer who volunteered 

to create high-quality images of the entire Adler manuscript in 2014. Any light this manuscript 

sheds on the text of Sefer ha-Middot is due to his kindness. I am grateful furthermore to Leah 

Adler, Head Librarian of Hebraica-Judaica at Yeshiva University’s Mendel Gottesman Library, 

who over the years checked details for me in the manuscript, personally photographed some 

initial sample pages, and then gave her approval and assistance towards the photography 

project. The Adler family requests that the photographs not be released publicly yet, but has 

given its permission for me to release a transcription and studies of the text. Digital copies of 

the manuscript images are currently held by the Adler family, Rabbi Houben and myself—they 

may be consulted with permission from the Adler family. 

31 A full, proofread transcription of the Adler manuscript (#1) may be found at my personal 

website <https://sites.google.com/site/kadish67/middot-en>. A link to a high quality scan of #2 

may be found at 

<http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=003147511&local_base=NNLMSS>. 

Scans of numbers #3 through #6 may be found at the Wikimedia Commons: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orhot-Zaddikim>. 
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year as A (1486).32 Even though its copyist was often careless, it nevertheless 

contains important variants that appear to be authentic. We have abbreviated it 

as G (or ג). 

4. Escorial, Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial G-III-11. This text is 

dated and still somewhat early (1501), and was copied with relative care, and is 

thus invaluable for determining the text in many places. We have abbreviated it 

as E (or ה). 

5. First Hebrew edition (Prague, 1581). This was also based on a 

manuscript that contained the complete text, unlike most surviving manuscripts. 

Its accuracy is generally less than ABE, but greater than G. We have abbreviated 

it as D (or ד). 

6. Ms. Warsaw 258/11. This is the earliest known manuscript of Sefer ha-

Middot (1430), but it contains the abridged version of the book and is thus very 

different from the first five texts. We have dubbed the abridged version Sefer ha-

Middot ha-Qazar and abbreviated it as Q (or ק and צרקסה"מ ה ). 

 The first comparison between these six texts will be to help determine an 

accurate text of the introduction to Sefer ha-Middot, partially missing in most of 

the manuscripts, the reconstruction of which is therefore valuable in and of itself. 

The abridged version (Q) provides a relatively more complete version of the 

introduction than the actual body of the book, making it easier and more valuable 

for a detailed comparison between it and the full version (AEGD).33 

The second and third comparisons will be of different versions of Sha`ar ha-

Simḥah. This chapter of Sefer ha-Middot is relatively long in the full version 

(ABEGD) where it appears to be a conflation of two distinct topics (simḥah and 

bitaḥon) that originally constituted two separate chapters (it actually appears as 

two separate chapters in Q—Sha`ar ha-Simḥah and Sha`ar ha-Bitaḥon).34 The 

initial comparison of Sha`ar ha-Simḥah will deal solely with the full version as 

it appears in four manuscripts and the first edition (ABEGD), comparing their 

textual details to determine the relationships between them. The next step 

regarding the very same chapter will be to compare the full version as determined 

by these five texts with the abridged version (Q). Through this analysis, I will 

show how the two chapters were later combined into one, and will also explain 

                                                

32 According to their colophons, G was completed on ביום א' לג בעומר שנת רמ"ו לפ"ק, while A 

was completed later that same year: ביום ג' כ"ד בתמוז רמו לסימן. It is important to point out that 

G’s copying ends with the words “ונקרא את האדם עולם >)ה(<קטן” and lacks the very end of the 

book. This is significant because it is true of several other manuscripts, including the three texts 

consulted in the Zaloshinsky edition (Oxford Bodleian ms. Mich. 392; Hamburg ms. hebr. 149 

[dated 1503]; Budapest ms. Kaufmann A 297) as well as ms. Munich 425. They thus appear to 

derive from a single source, with G being the earliest known derivative of that source. 

33 B is not included here because it does not contain the introduction. 

34 In his 1862 article (see above n. 12), Reifman already points out one chapter in Sefer ha-

Middot that appears to be an artificial conflation of two separate chapters, namely Sha`ar ha-

Shetiqah which combines both shetiqah and leẓanut, even though the author explicitly declared 

that the latter would comprise an independent chapter. Reifman, however, does not point out 

the conflation of simḥah and bitaḥon. In his study he singled out Ibn Gabirol’s Tiqqun Middot 

ha-Nefesh as the model for the chapters of Sefer ha-Middot. In the former the two chapters are 

separate, but he failed to note this obvious discrepancy. 
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how and why the editorial splicing was done. The forthcoming analysis will 

further reveal that the editorial abridgment depended upon a version of the full 

text that differed meaningfully from the one we know in certain contexts (as 

opposed to minor variants rooted in textual transmission), and that part of this 

alternative version was left out of the full version when the splicing was done. 

By identifying shared errors and particularly distinctive stylistic similarities 

between the five full versions and the abridgement, I will establish a close 

relationship between A and B. Further, I will show a less distinctive but still 

significant similarity to exist between E and AB. G and D will each be shown to 

be other branches of the full version, neither of them as close to AB as is E. But 

most important by far is that all five manuscripts of the full version (ABEGD) 

will be shown to collectively represent a textual tradition in which certain 

chapters of the book have been artificially conflated, while the abridgment in Q 

was based upon a version that preserved the original order and structure of the 

book's chapters.35 

 

The Introduction to Sefer ha-Middot: Full and Abridged Versions 

 

A detailed comparison of the author’s introduction to Sefer ha-Middot, as it 

appears in four early manuscripts and the first printed edition, appears in 

Appendix A to this paper, shown in five parallel columns.36 The first four 

                                                

35 Shared anomalies on the “macro” level regarding the structure and order of the book's 

chapters, some of which are explicitly contradicted by the very text of the book, constitute the 

best proof of all that our five manuscripts of the full version—and indeed all of the extant 

manuscripts and printed versions of Sefer ha-Middot besides Q—are ultimately based upon a 

single version that contained these “macro” features. Q, therefore, represents a textual branch 

that was previously unknown. A methodological presentation of stemmatics in the context of 

rabbinic texts may be found in Robert Brody's preface to The Textual History of the She'iltot 

(Jerusalem: American Academy of the Sciences, 1991), pp. 15-19 (Hebrew). The methodology 

behind a recent application of the same may be found in Chaim Milikowsky, Seder Olam: 

Critical Edition, Commentary, and Introduction (Jerusalem: Yad Ben-Zvi Press, 2013), I, pp. 

165-207. In the case of Sefer ha-Middot it is reasonable to presume that each scribe prepared 

his copy based upon a single manuscript, which simplifies the application of these methods. 

There is no evidence of efforts to correct any of the extant texts based upon more than one 

source, nor does our book seem to be the kind of canonical work that would merit such textual 

attention. On the contrary, the scribes constantly take liberties in matters of expression and 

style. But precisely for that reason it is difficult to state with certainty that specific formulations 

are indeed errors, and that they derive from a shared source and were not arrived at 

independently. Furthermore, as we shall see, it is not impossible that Sefer ha-Middot was 

revised by its author, and that Q represents a different version than ABEDG. 

36 In addition, the end of Appendix A also includes the very beginning of the first chapter 

following the introduction, namely Sha`ar ha-Ga’avah. That chapter—in all extant versions of 

Sefer ha-Middot besides Q—contains a few lines of preliminary remarks about why the book 

begins with a chapter about pride; these remarks precede the title of the chapter. This may seem 

anomalous to a reader of Sefer ha-Middot because no other chapter has preliminary remarks. 

However, it turns out that these lines simply replicate the beginning of Sha`ar ha-Ga’avah in 

its direct source, namely the Hebrew translation of Gabirol’s Tiqqun Middot ha-Nefesh, and 

would thus appear to be original. That Q ignored such preliminary remarks would not be 

surprising, even if they appeared in the version that it summarized. 
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columns show the full version of the introduction as it appears in three 

manuscripts and in the first edition (AEGD)—all of which are extremely similar 

despite many hundreds of small textual variants, as well as some more significant 

differences.37 The fifth column presents the abridged version (Q). The 

introduction is divided into numbered segments for more easy reference. 

The first page of the introduction is missing in G, including section 1 and 

part of 2. E is missing more than half of the introduction from its start, namely 

sections 1 through 17; it contains only the last part (18-25). We thus have the full 

version of the entire introduction represented in AD, most of it in AGD, and the 

final part represented in AEGD. At the very beginning before G starts (sections 

1-2) we have AD alone for the full version, but a glance at the table shows that 

Q follows the full version closely at the start. Therefore, for the very beginning 

of the text, we actually have ADQ, meaning that we can confirm our 

reconstruction of the text through a much older manuscript which represents a 

textual branch independent of AEGD. 

Section 1 ends with a citation from Psalms (111:10) that the full version 

(AD) cites incorrectly, but Q gets right: 

 

 יראת הש'. תחילת חכמהא: וכן דוד אמר 

 יראת יי. חכמהתחילת ד: וכן דוד המלך ע"ה אומר 

 יראת ה' ראשית חכמהק: וכן דוד אמר 

 

The minor stylistic details of A’s formulation here are closer to Q than those of 

D (something that a perusal of Appendix A shows is often but not always true). 

However, only Q cites the verse correctly. This is instructive when compared to 

the citation of Solomon earlier in the middle of section 1: There ADQ all quote 

the same verse: וכן התחיל משלי ראשית חכמה יראת השם, when the citation should 

have been יראת ה' ראשית דעת (Proverbs 1:7). Psalms 111:10 seems to have been 

the more familiar of the two verses to the copyists, who all erroneously cited it 

(but as Solomon’s). It seems likely that AD reflect a mistaken attempt not to 

repeat for David the same verse that had been cited just previously (wrongly) for 

Solomon, while Q simply copied the end of the passage correctly.38 

D shortens the phraseology in several places in 1-2 as compared to A and/or 

Q, and completely skips significant text in 7 places. In five of these places A’s 

more generous text is backed up by Q, but in two of them D’s lacunae are 

supported in whole or in part by Q.39 This provides initial evidence that A reflects 
                                                

37 The order of the texts representing the full version, as they are presented in the table 

(AEGD), roughly reflects their relative similarity to the Adler manuscript. This is borne out 

visually in the table. (G has nevertheless been placed before D as an early dated manuscript.) 

38 In rabbinic texts, differences between manuscripts in the citation of verses (e.g. how many 

verses are cited, which ones, and how much is cited from each verse) are often insignificant. 

Scribes often felt free to do as they saw fit in this realm, knowing that changes to such non-

essential citations would not affect the sense of the text. In this example, however, there are 

two connected errors that do effect the sense of the text, the original intent of which was to cite 

similar insights by Solomon, Moses, and David. 

39 In section 1, A has: והיה חכם מכל כדכת' ויחכם מכל האדם, which is completely absent from DQ. 

This text is appropriate to its context in pointing out Solomon’s wisdom and citing a prooftext 
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a more complete text of the full version than D, and parallels in Q indicate that 

its “extra” portions of text (as opposed to D’s brevity) are original. 

Missing or shortened text is a common feature of D throughout the 

introduction, as an examination of its missing and shortened lines throughout 

Appendix A makes clear. G is the opposite of D in this. Admittedly, G does have 

quite a few obvious lacunae (in 10, 15, 20) and one major homeoteleuton (in 12-

13). But these seem to be evidence of a general attitude of sloppiness on the part 

of the copyist, not of a conscious editorial tendency to shorten the text. On the 

contrary, the text of G in general—where it exists—tends to be expansive in 

unique ways that are not reflected in parallel manuscripts. Often, these 

expansions add nothing of substance, and it seems like the copyist was simply 

adding habits of speech. For instance (from 6 and 24): 

 

 א: להגיע אל חצר המלך

 ד: והגיע לחצר המלך

 להגיע אל חצר המלךק: 

 הגדוללהגיע אל חצר המלך  שיכולג: 

 

 אהד: ותדע המדות אשר פסל המלך הגדול

 הגבור והנוראג: ותדע המדות אשר פסל המלך הגדול 

 

Sometimes G expresses the same idea in more words, but with no added clarity. 

This too may reflect a kind of sloppiness typical in his work. For instance (in 

10): 

 

 טועמין המר מתוק והמתוק מראד: וכמו שבחולי הגוף 

 אם טעם מתוק שהוא מר, ואם טעם מר שהוא מתוקג: וכמו שנרא' לחולה 

 

But at times G’s expansiveness makes the text clearer and more readable. For 

instance, in section 9: 

 

אד: לכן בהיות האדם שוקל בפלס הבינה ]ד: המאזני'[ ליקח מכל מידה שיעורה לא יפחות 

 ולא יוסיף בזה יגיע לתכלית הטובה.

לא יפחות יזהר ששיעורה,  ומידהג: לכך בהיות האדם שוקל בפלס הבינה ליקח מכל מידה 

ובזה יגיע לתכלית הטובה. מהם שצריך מעט,ולא יוסיף  ממידות שצריך מהם הרבה,  

 

On the one hand, this could be an expansion of terse text by G. On the other, 

even a sloppy copyist still copies a great many important details that appear in 

                                                

immediately following doing the same for his wealth, but it also repeats what was written 

shortly before: אדם והוא היה חכם מכל . In addition, mentioning Solomon’s wisdom is not needed 

to counter the criticism being leveled: עבור שזה פנוי ואין לו עסק. It is therefore likely that D and 

Q (or their sources) felt that the text was repetitive or anomalous and therefore skipped it. But 

in section 2, A has: כי הוא מתוקן בצלם אלהים ובצורתו ונאה במלאכתו בכל הברואים, which is shortened 

to כי הוא מתוקן בצורתו in D and entirely missing in Q. Here the short, cryptic formulation in D 

shows that A’s text is original, but D and Q respectively shortened it or skipped it since the 

sentence makes sense without it. 
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the text before him (indeed terse formulations are not the norm in Sefer ha-

Middot). G may therefore be, at times, a relatively early and important source for 

dealing with problems in the text of Sefer ha-Middot. But it needs to be used with 

extreme care, and is best used when it corresponds with another textual witness. 

 When it comes to smaller matters, every one of the manuscripts has many 

dozens of problematic anomalies. These include minor errors along with small 

changes in style or phraseology which need not be considered errors, but are 

nevertheless unusual when compared to the parallel manuscripts. For sections 1 

through 17, the part of the introduction for which E is not extant, a rough count 

finds 34 examples of such in A, 57 in D, and 64 in G. For sections 18 through 

25, for which E too exists, a rough count yields 16 examples for A, 18 in E, 65 

in G and 39 in D. As texts of the introduction, A and E seem to be relatively 

more accurate, D significantly less so, and G far less. But they are all more or 

less accurate reflections of the same introduction to Sefer ha-Middot in its full 

version, and each of them preserves numerous important readings.40 

 E is close to A not just in its relatively high level of accuracy, but also in its 

text.41 A perusal of Appendix A shows that A and E agree with each other more 

often than they agree with G or D. This is true not only of their many better 

readings, but often too of poor ones. Here are two examples of the latter from 

section 22: 

 

 אה: הם היו הילדות והשחרות

 הילדות והשחרות בימי[ בוגד: הם היו ]ג: 

 

 אשר היה טמון בקרקע לכסףאה: והם דומים 

 שהיה טמון באדמה לטס של כסףד: והם דומים 

 אשר היה טמון באדמה לטש של כסףג: והוא דומה 

 

Examples like these show why all of the manuscript evidence must be taken into 

account systematically when trying to determine the text of Sefer ha-Middot in 

its full version. It is reasonable to choose A as the base text, both because it is 

complete and because of its relative accuracy, but A too is still highly imperfect. 

Given the nature of the available manuscripts, judgment must be exercised in 

each place based on all the available evidence, taking the relative accuracy of the 

manuscripts as well as the relationships between them into account. 

                                                

40 Zaloshinsky, who made corrections to the common printed version of Sefer ha-Middot 

based on manuscripts and the first edition, claims that the first edition differs significantly from 

the manuscripts in general, and is closer to the later printed versions (p. 17). Our examination 

here of further manuscripts—unavailable to him—demands rejecting his conclusions. It turns 

out that the first edition was based upon a manuscript that is not essentially different from 

others, and whose differences from them are not significantly greater than their differences 

from each other. D tends to be somewhat less accurate than AE, but still more accurate than G. 

Its idiosyncrasies, in terms of their quantity and type, are along the same lines as those found 

in the manuscripts. 

41 One idiosyncrasy of E, not shared by any other manuscript or early edition, is in its 

frequent use of the letter ק to write the word אלקים and its derivatives (e.g. in section 21; also 

see Appendix B sections 14, 15, 20, 22, 23). 
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 When it comes to the abridged version of Sefer ha-Middot (Q), its shortened 

introduction contains a large portion of the full introduction: It is approximately 

38% of the full version in length. On average, for Sefer ha-Middot as a whole, Q 

is only 27% of the full version.42 An examination of Appendix A shows that Q 

closely follows the full version of the introduction in large portions (and we have 

already seen that it is thus useful at times for determining textual details), but 

completely omits other parts. There are also long sections of the introduction 

which Q summarizes in short sentences. 

A striking trend is visible within Q’s abridgment of the introduction. In the 

opening section (1) it simply provides a copy of a full version of the book and is 

even a bit more full at times than other extant versions. In the next section (2), 

some small deletions are noticeable. It is possible to skip the end of section 2 and 

still understand the text, and we indeed find that Q omits this part, and then goes 

on to skip sections 3-4 entirely (which are a self-contained segment about the 

five senses that can be deleted without causing confusion). Q begins again in 

section 5 with a paraphrase connecting it to 2, and then follows the full version 

of sections 5 and 6 fairly closely.43 However, the end of section 6 is missing in 

Q, which continues with a short paraphrase that seems to serve as a replacement 

for sections 7-11. With this, the close copying of the full version in Q ends until 

the last part of the introduction. 

Section 12 is an excellent example of a seemingly inconsequential, even 

trivial summary that nevertheless sheds some light on a small textual problem. 

The section describes two different kinds of people who are unable to improve 

their middot: The first one fails because he does not know where he needs 

improvement, while the second one fails for lack of effort. The first is compared 

to Reuben who seeks Simeon but does not find him, because he does not know 

what he looks like. The second is compared to Reuben who wants to find Simeon 

and knows exactly what he looks like, but fails because he does not search him 

out as he should. The technical problem is that the text explicitly says there are 

two things that cause failure, and then explicitly marks “the first” but not “the 

second”. In A, an attempt is made to solve this problem by simply adding “the 

second,” but it is added in the wrong place. By contrast, D and the printed 

versions simply lack the addition “the second.”44 It is only Q that has both “the 

first” and “the second” in the proper places when it briefly summarizes the two 

reasons for failure in a few words each, but leaves out the vivid examples of 

Reuben and Simeon entirely. 

Sections 13 to 18, which elaborate further upon the different kinds of middot 

and the need for guidance (including the passage about the fear of God cited 

earlier), are entirely absent in Q, but the text of Q follows the full version closely 

                                                

42 These rough estimates are derived from dividing word counts from the transcription of Q 

by word counts of the transcription of the Adler manuscript. 

43 A missing part in 5 (which mentions the 5 senses) is almost exactly paralleled by D. In 

section 6, Q has an extra 2.5 lines that make the text clearer and appear to be original. 

44 And so too in the Feldheim edition (ed. Zaloshinsky), p. 4. The relevant part of this passage 

is missing in G. 
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again for sections 19 through 21.45 This is precisely where the introduction ends 

in Q. Sections 22 to 25 are absent in the abridged version.46 

The nature of the abridged version (Q) is clear for the introduction to Sefer 

ha-Middot. The overall sequence of its passages conforms to the full version, and 

in some sections it follows the text of the full version closely. But at other times 

it paraphrases general ideas in much shorter and plainer language, leaving out 

examples, illustrations and exhortations. Most significantly, it skips very large 

blocks of text altogether—omissions amounting to roughly half of the entire 

introduction (sections 3-4, 13-18, 22-25). The method of Q is to take each section 

and either copy it, paraphrase it, or delete it, and then move on to the next section. 

The abridged version is clear, but far less colorful and moving. It is 

significantly shorter than the full introduction, but its relative brevity does not 

make it any more inviting. Even the full introduction is not very long, and it more 

than compensates for its modest length in the poignant way that it communicates 

with its reader. The version in Q is often dry by comparison, and its style in 

summarized parts is not that of the author of Sefer ha-Middot. In short, there 

seems to be no strictly literary justification for Q. 

 This general description of Q will hold true for other parts of the book as 

well. However, there does seem to be a trend in Q to copy less as the text 

progresses. The beginning of the introduction in Q is very full, and only 

afterwards do we find terse language, sparse paraphrases, and large deletions of 

text. In addition, the amount of text from the full version that Q incorporates is 

relatively greater in the introduction than in later chapters. One wonders whether 

the scribe whose work is copied in Q began to shorten the book on his own in 

order to save time and space, or if his employer asked him to do so. It is clear in 

any case that Q is based upon the full version, and not vice versa. Further, the 

act of abridgment does not appear to have been the work of the author. 

 

Sha`ar ha-Simḥah: The Received Version 

 

In all existing versions of Sefer ha-Middot in its full, received version (i.e. in all 

manuscripts and editions besides Q), Sha`ar ha-Simḥah is a single chapter that 

combines complete discussions of two distinct topics: Joy (Simḥah) and Trust 

(Bitaḥon). Because of this combination it is significantly longer than typical 

chapters in the main body of the book,47 as well as more complicated in its 

structure. The chapter begins with a discussion of joy, moves on to a lengthy and 

                                                

45 That the first part of section 21 is missing may be the accidental result of homeoteleuton. 

46 The abridged version ends with a citation of Proverbs 7:3 (כתבם על לוח לבך), surely a proper 

thought with which to conclude. The complete version continues with the words ר שלמהעוד אמ , 

perhaps evidence of a later addition. However, the nature of Q is to omit blocks of text once the 

main point has been made. Without further evidence, the assumption should be that cutting off 

the end of the introduction was part of the process of abridgment, just as it was for other parts. 

47 Sha`ar ha-Simḥah in the received version is approximately 8.5% of the total text in Sefer 

ha-Middot, even though it is just one chapter out of 28 plus the introduction (i.e. well over twice 

the length of an average chapter). 
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involved discussion of trust in God, and then returns again to joy. But in Q, 

Sha`ar ha-Simḥah and Sha`ar ha-Bitaḥon are separate chapters. 

 We will now examine the manuscripts reflecting the received version of 

Sha`ar ha-Simḥah (with its combined topics) to further assess the relative 

accuracy of the manuscripts that reflect the full version of Sefer ha-Middot and 

the relationships between them. Such a comparison will also serve as preparation 

for an overall comparison between the received version and Q for Sha`ar ha-

Simḥah. 

 A detailed comparison of the manuscripts in parallel columns appears in 

Appendix B. Four of the texts, previously examined for the introduction to Sefer 

ha-Middot (AEGD), appear here as well.48 Manuscript B (which is missing the 

first part of the Sefer ha-Middot including its introduction) also appears here. 

This manuscript is undated, but as we shall see it shows a striking similarity to 

A. 

 An examination of Appendix B shows that in most instances, A and B are 

missing exactly the same lines of text that are present in other manuscripts.49 

They often share these exact lacunae with E as well. But there are also several 

instances in which E contains text that is missing in AB,50 or where AB contain 

text that is missing in E.51 An example of the latter is in sections 6-13, where E 

appears to have skipped an entire folio. 

 Furthermore, A and B show similarities even when it comes to insignificant 

details of spelling or in methods of abbreviation.52 Because they are so close, 

even for details of this sort, Appendix B marks even these apparently 

insignificant variants between the two texts in bold. In its other columns, 

however, only variants that have at least some minor significance are marked. A 

general examination reveals that even after marking the most minor differences 

between A and B, there are still fewer discrepancies between the two of them 

than there are between AB and EGD. E is the closest to AB, while GD betray a 

great many variants marked in bold. 

 Some initial examples of how AB exhibit minor differences from EGD can 

be seen in sections 1 and 2: 

 

 יםאב: כן שחוק הכסיל

 הגד: כן שחוק הכסיל

 

 פגע רע מפגעי העולם להםבעת שמגיע  יואב: כמו השמח במכשול חבר
                                                

48 Q does not appear, as it will be discussed separately after the discussion of the manuscripts 

of the full version. 

49 A similar set of similarities is evidenced in relation to shortened quotations; see for 

example AB versus EGD at the end of section 15. 

50 E.g. in section 22, where E fills in text that is missing in all of the parallel columns (and is 

supported by the source in Ḥovot ha-Levavot), or later in the same section where EGD share 

two lines that are lacking in AB. Also see the flourish at the end of section 33 (shared by EGD 

but lacking in AB), as well as the last line of section 37. 

51 There are three sequential examples of this at the beginning of section 27. Subsequently 

(at the end of 27), E has text (supported by GD) that is lacking in AB. 

52 Numbers, however, are an exception: A usually spells them out, while B abbreviates them. 
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פגע רע מפגעי ]ד: מגפע[  לובעת שמגיע  והגד: כמו השומח ]ג: ששמח[ במכשול חבר

 53העולם

 

Such examples are typical, but they do not provide a rule. Very often AB share 

their readings with E. One questionable variant can be found in section 3: 

 

 רעות מדותאבה: ויש בזה ד' ]ה: ארבע[ 

 גד: ויש בזה ארבע רעות

 

Here the shared text of GD seems preferable, because the context speaks of four 

evils caused by those who mock the pious, not four middot.54 

 The following two errors demonstrate just how closely A and B are related 

to each other, as opposed to GD and even E (cited from sections 13 and 15): 

 

 לשמו הגדול שסוב>)ר(ל<א: וליתן לו שכר גדול על כל מה 

 לשמו הגדול שעוברב: וליתן לו שכר גדול על כל מה 

 לשמו הגדול שסובלגד: וליתן לו שכר גדול ]ג: טוב וגדול[ על כל מה 

 

 מלאכה לא היה טרוד לחזור אחר מזונותיו בעל< היה האדם לא נ"לאב: גם אם >ב: 

 מלאכה, לא היה טרוד לחזור אחר מזונותיובטל מה: גם אם היה האדם 

 מלאכתו לא יהיה טרוד אחר מזונותיובטל מג: עוד אם היה האדם 

 מלאכה ולא היה טורד אחר מזונותיובטל מד: גם אם היה האדם 

 

In the first example, it appears that AB were copying from manuscripts (perhaps 

the very same manuscript) in which the word שעובר appeared, or in which the 

writing was unclear in such a way that שסובל could be misconstrued for שעובר or 

 That .(perhaps by a later hand) ל has been corrected to ר In A, an initial .שסובר

the correct reading in this context is indeed שסובל (as found in GD) and not שעובר 

is an important detail to which we will return shortly. 

 In the second example, it appears that AB were copying from manuscripts 

(or perhaps from the same manuscript) in which בטל ממלאכה was inadvertently 

changed to בעל מלאכה. The latter reading makes no sense in this context, which 

                                                

53 A few lines later A has יםנכשל יושחביר  in the plural (as does G) while B has it in the singular 

(as do ED). However BED all continue the sentence in the plural (במיעוט ידעתם), betraying their 

shared inadvertent error. Regarding the use of the letter ו by DE to represent qamaẓ in the word 

 see Israel Mordecai Peles, Sefer ,(והוא שומח :the same form appears a few lines later in G) שומח

Mevo’ot ve-Hosafot le-Sifrei Maharil (Jerusalem, Makhon Yerushalayim: 5776), p. 159. Peles 

notes this same form in copies of the responsa of Maharil (possibly a contemporary of the 

anonymous author of Sefer ha-Middot; see above, n. 1). The scribes who use it in copies of 

Sefer ha-Middot seem to do so haphazardly, dropping the vowel-letter in most cases but not in 

all, and not always in the same places. 

54 This is not conclusive, since middot has a wide range of meaning beyond “human 

dispositions”. E.g. in Avot chapter 5 the word means “types” (of people or behaviors). But the 

anonymous author of Sefer ha-Middot does not normally use the word the way that ABE have 

it here. It therefore seems more likely that a scribe wrote middot ra`ot by accident, since it is a 

stock phrase that is used frequently throughout the book. 
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is apparently why B has a suggested emendation in the margin to add the word 

 which indeed reads better.55 ,לא

 An important example of the opposite phenomenon may be found in section 

9. Here AB preserve a correct reading that is absent in all other manuscripts and 

editions: 

 

זה מתחלק לכמה דרכי' האחד צריך בטחון גדול באלהים, השני האמנה, אב: הדרך ה

 , הרביעי ההסתפקות.הסבלהשלישי 

גד: הדרך הזה מתחלק לכמה דרכים: האחד צריך בטחון גדול ]ד: גדר גדול שיבטח[ 

 , הרביעי ההסתפקות.השכלבאלהים, השני האמנה ]ד: האמונה[, השלישי 

 

This passage discusses how a man may find joy in his lot in life. What the 

intellect has to do with that is unclear, but that is what appears in all manuscripts 

and editions besides AB.56 The word הסבל (in the sense of bearing adversity) 

would seem to be far more appropriate in this context. And in fact, הסבל does 

appear within a sequence of chapters in Mivḥar ha-Peninim, attributed to Ibn 

Gabirol,57 which served as a major source of ideas and texts for the author of 

Sefer ha-Middot. Sections 6 through 10 in Mivḥar ha-Peninim have the 

following titles: האמונה, הבטחון, התקוה, הסבל, ההסתפקות. That הסבל is an important 

key to trust in God for the author of Sefer ha-Middot is emphasized not just 

shortly later in section 13 (the example cited above), but also later in the text in 

section 30: 

 

לעולם.  שמחבעזר הצור, הוא  ובוטחבלב שלם  המאמיןועתה נחזור לענין השמחה. כי 

הוא חפשי  והסובלכל דבר כאדם החולה שיאכל סמים המרים בשביל הרפואה.  סובלוהוא 

 58במעט שיש לו כי יאמר דיי לי במה שגזר לי הבור'. מסתפקהוא  הסובלמדאגת העולם. גם 

 

When we compare the received version of Sha`ar ha-Simḥah with Q, we shall 

see that this final citation was likely a direct continuation of section 9 in the 

original version of Sefer ha-Middot, in which Joy and Trust in God were the titles 

of separate chapters. But for our immediate purpose right now, it is enough to 

suggest that the author of Sefer ha-Middot took the sequence of topics from 

Mivḥar ha-Peninim and combined those topics in a simple way to show how they 

                                                

55 The emendation in the margin may be viewed in the online scan of B, 11b (p. 22 in the 

PDF file). 

56 E lacks this passage, which appears in the midst of a very large lacuna. The fact that השכל 

appears in G, which is the oldest manuscript of the full version of Sefer ha-Middot and was 

penned in 1486, shows that the variant existed long before the printed versions. Zaloshinsky’s 

edition (p. 59) also has השכל and notes no variant in the manuscripts consulted. 

57 On whether Ibn Gabirol is the author of Mivhar ha-Peninim, see Yehudah Ratzhabi, 

“Mekorotav ha-`Arviyyim shel ‘Mivḥar ha-Peninim’”, Sinai 102 (5748), pp. 97-160 and 103 

(5748), pp. 21-24; Sarah Katz, “Al Meḥabbero shel ha-Sefer ‘Mivḥar ha-Peninim’”, Sinai 103 

(5749), pp. 179-182 and Ratzhabi, ibid., p. 273. 

58 We have cited B for this passage. 
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are all relevant to the topics of Joy and Trust in God. Thus הסבל, as found in AB, 

would appear to be the correct reading.59 

 The similarities between A and B are striking. This often makes it tempting 

to suggest that one of them was copied from the other. However, their lacunae 

make this impossible: A has text that B lacks in several places, e.g. in section 12 

(AGD versus B) and section 33 (AEGD but lacking in B). In one place B has 

text that is clearly original (it is demanded by the context and shared by EGD) 

but A skips (section 18, וזה בידך משל נאה על עניין זה). It would thus appear that they 

were both copied from very similar manuscripts, or even from the very same 

manuscript. This makes B an important resource for correcting A in the majority 

of Sefer ha-Middot for which the former is extant. But it is still important to 

further compare E to AB in order to get a more complete picture. 

 As in our study of the introduction to Sefer ha-Middot, here too we find that 

all of the manuscripts as well as the first edition contain important variants that 

are apparently original. D fills a lacuna in section 5, and has fuller and better text 

than ABEG in the last 8 lines of section 16. G contains significant text that is 

missing elsewhere in sections 5 and 15, and has fuller text that makes sense in 

section 18. GD have apparently original text in section 6, against AB where the 

text is missing or shortened. E has an elaboration in section 22 that has no parallel 

in any other source.60 

 When it comes to minor errors and idiosyncrasies, a glance at Appendix B 

shows that there are far more in GD than in ABE. This is further confirmation of 

what is already apparent in Appendix A (for ABGD), now adding evidence for 

an assessment of B as well.61 

 I finish with some technical observations about the manuscripts, and one 

general conclusion. A and B complement and correct each other, thus presenting 

an eminently clear picture of the textual branch they both represent. E often 

confirms AB, but at times it represents a different textual branch that is close but 

not identical to that of AB. G and D both represent textual transmissions that 

have frequent and significant differences from ABE. Many of their variants are 

clearly original and important, while others are not.62 Ms. Adler (A) has again 

been shown to be the best suited for a base text of Sefer ha-Middot, but it will 

serve better as such if complemented by B in order to reflect their joint source. 

This combination of A and B makes for a better base text than A alone, but even 

                                                

59 I originally hypothesized הסבל instead of השכל as an entirely conjectural emendation of the 

text in Sefer ha-Middot, based upon the titles in Mivḥar ha-Peninim. My hypothesis can be 

found at Hebrew Wikisource (see above, n. 28); at the time, I had not yet seen scans of A and 

B. Zaloshinsky’s edition notes no source for this passage, and seems to have missed the 

connection to Mivḥar ha-Peninim. 

60 The extra text in E seems cumbersome and repetitive; it is not found in the source of the 

passage in Ḥovot ha-Levavot (Sha`ar ha-Bitaḥon, chapter 4). 

61 Our comparisons of the extant manuscripts of introduction to Sefer ha-Middot in Appendix 

A, along with the comparison of Sha`ar ha-Simḥah in Appendix B, cover approximately 12.7% 

of the entire text of the book. 

62 These typically (but not always) include expansions in G versus shortened text in D, like 

what we found for G and D in the introduction to Sefer ha-Middot. 
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together they are still imperfect and must be supplemented by further evidence 

from other sources, with appropriate judgment in each context. 

 In general, all the extant manuscripts and editions of Sefer ha-Middot, with 

the single exception of Q, ultimately represent minor variants within one major 

textual branch in the transmission of the book’s text. In this branch, the topic of 

Bitaḥon has been somewhat artificially incorporated within Sha`ar ha-Simḥah. 

We shall now compare this branch to the separate chapters on Simḥah and 

Bitaḥon that are found in Q. 

 

Simḥah and Bitaḥon: Evidence of Splicing & Alternative Versions 

 

All manuscripts of Sefer ha-Middot begin Sha`ar ha-Simḥah with a discussion 

of joy. In the full version, just a few pages into the chapter, the text mentions the 

importance of accepting one’s lot in life with joy, and then states that the ability 

to do so is based upon a combination of faith and trust in God. This leads to a 

long and detailed section on trust in God, making up well over half of the chapter. 

Finally, at the end of this section, there is an explicit editorial comment (“ ועתה

 which brings the discussion back to the main topic of the (”נחזור לענין השמחה

chapter, namely joy, and is followed by a few more pages on that topic until the 

end of the chapter. This convoluted structure is unlike the clear organization and 

presentation that we find in other chapters from the main part of Sefer ha-Middot. 

 I have previously suggested that the short editorial comment is evidence of 

splicing, and that it marks the precise point where the original chapter on Simḥah 

was cut in order to merge the topic of Bitaḥon into it. By disengaging the received 

text at this point, it is possible to recover the two original, independent chapters 

on Simḥah and Bitaḥon respectively.63 

 In terms of the splicing, my suggestion was briefly as follows: The first and 

last parts of the known version of Sha`ar ha-Simḥah represent what was initially 

the entire chapter on joy. The middle part of the known version (on the topic of 

Bitaḥon) also represents what was an independent chapter in the original version. 

In the original version of Sha`ar ha-Simḥah (in a passage already partially cited 

above), the author explained that having joy in one’s lot is dependent on four 

factors (the first two of which are trust and faith in God) as follows: 

 

במדת השמחה תלוי' מצות עשה שיצדיק הדין על כל המאורע לו, שנ' וידעת עם לבבך כי 

כאשר ייסר איש את בנו יי אלהיך מייסרך. ואם אחר שעשה אדם תשובה לא יבא עניינו 

עה. כי קודם שעשה בטוב כמו בתחלה, מצות עשה שיחשוב בלבו כי לטובתו נהפך עניינו לר

תשובה היה הקב"ה משלם לו שכר המצות שעשה כדי לטורדו מן העולם הבא, שנ' ומשלם 

לשונאיו על פניו להאבידו. ובדרך שהוא עושה לשונאיו כן משלם לאוהביו, עונש העבירות 

שיעשו בעולם הזה כדי שיהיו זכאים ונקיים לחיי העולם הבא. וכל זה תלוי במדת השמחה, 

 שמח בחלקו שחלק לו האל ית'. מי שהוא

 

                                                

63 I first made this suggestion at Hebrew Wikisource (see above, n. 28). 
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אך הדרך שישמח האדם בחלקו שיקבל בשמחה הרעה כמו הטוב, הדרך הזה מתחלק לכמה 

דרכים: האחד צריך בטחון גדול באלהים, השני האמנה, השלישי הסבל, הרביעי 

 ההסתפקות.

 

החולה כי המאמין בלב שלם ובוטח בעזר הצור הוא שמח לעולם והוא סובל כל דבר כאדם 

שיאכל סמים המרים בשביל הרפואה והסובל הוא חפשי מדאגת העולם גם הסובל מסתפק 

 במעט שיש לו כי יאמר דיי לי במה שגזר לי הבו' ית'.

 

I suggested that the entire lengthy topic of Bitaḥon was later inserted between 

the second and third of the above paragraphs, followed by the words “ ועתה נחזור

 What may have motivated this editorial work is that fact that the .”לענין השמחה

original Sha`ar ha-Bitaḥon began by discussing the connection between faith 

and trust in God (as we indeed find in the initial remarks about Bitaḥon in the 

full version and in Q). Two passages with some similarity to each other were 

thus combined. However, this splicing came with a cost: The sequence of the 

four conditions for satisfaction with one’s lot in life (in the second paragraph) 

was severed from the explanation that gave it meaning (in the third paragraph) 

such that the reader is left perplexed as to why הסבל and ההסתפקות are not 

addressed.64 At the same time, however, the third paragraph does fit fairly well 

as an appropriate bridge between Bitaḥon and Simḥah. 

 While it was able to explain two related textual points, namely the editorial 

comment in the full version and the fact of the two separate chapters in Q, my 

earlier suggestion failed to take the actual content of the two separate chapters in 

Q into account. I still stand by the splicing explanation, but a detailed 

examination of the content of Q as compared to the full version can teach us 

more about how and even why the splicing was done. It also shows that the text 

of which Q is an abridgment differed in significant ways from the received 

version of Sefer ha-Middot (not just in details related to textual transmission). 

And finally, it reveals that only part of the original chapter on Bitaḥon was 

spliced into the full version. The rest was lost, and is preserved only in Q. 

 A closer comparison between the received version and Q has much to teach 

us. Appendix C presents the received version of Sha`ar ha-Simḥah in its right 

column (based on A with minor corrections from its parallels), and the abridged 

version of Sha`ar ha-Simḥah and Sha`ar ha-Bitaḥon from Q in its left column. 

The text of Q has been divided into numbered thought-units, and these units are 

placed side-by-side with the text of the full version to which they correspond. 

The order of the table follows the received version, which means that the 

segments from Q are not always in numerical order. The actual order of Q can 

be gleaned from the numbers.65 

                                                

64 This also helps to explain how הסבל could have been mistaken for השכל: Neither of them 

makes sense without the context of the third paragraph that follows. 

65 In Q, Sha`ar ha-Simḥah has been divided into segments 01-19. Segments 01-09 

correspond to the beginning of Sha`ar ha-Simḥah in the full version (before Bitaḥon), and 

segments 10-19 correspond to the end (after Bitaḥon). A glance at the table shows that Sha`ar 

ha-Simḥah in Q largely follows the same order as the full version, except at the end (after 

Bitaḥon) where the parts corresponding to segments 17-19 appear in the full version before the 
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 What first becomes clear from a perusal of Appendix C is that Q provides 

much more of a summary in the abridged version of this chapter than in the 

introduction to Sefer ha-Middot. For the introduction, we saw that much of the 

text of Q follows the full text closely, but here that is not the case. For the most 

part we find that Q takes large paragraphs from the full version and summarizes 

them in a simple sentence or two. These short summaries tend to leave out 

examples, illustrations, explanations, parables, and many citations of biblical or 

rabbinic passages.66 As for the introduction, here too it is hard to find literary 

merit in this kind of a summary, nor even a practical advantage for the reader. 

After all, even the full version is not overly verbose, and it would not seem long 

at all if divided into two separate chapters for its two topics (as in Q). The 

abridged version leaves out the color and the life of the full version, and what 

remains is a rather dry and skeletal representation of the book that it summarizes. 

 Appendix C also sheds new light on how and why the splicing was done. 

Most of the topic of Bitaḥon has been highlighted in yellow (pp. 4-11). Both 

before and after the yellow highlighted section is text in orange, marking the two 

related sections that make one specific point, namely that trust in God (bitaḥon) 

is contingent upon faith. The full version dwells upon this point twice, both at 

the beginning and at the end of the section on Bitaḥon. The orange rows in the 

table indicate that this point was also made twice in Q—at the very beginning of 

Sha`ar ha-Bitaḥon and once again later in that chapter. Before and after the 

orange highlighted parts, there is also highlighting in red, indicating the sections 

(cited above) devoted to how one finds joy in his lot in life. These are the sections 

that, according to my original suggestion, followed one another directly in the 

original version of Sha`ar ha-Simḥah. What comes between them, I suggested, 

originally formed a separate chapter. 

 The initial orange sections, which represent the beginning of the original 

Sha`ar ha-Bitaḥon, according to my suggestion, provide an excellent example of 

how the author of Sefer ha-Middot re-worked and expanded his sources, as well 

as providing an unusual example of summarizing on the part of Q. The source of 

the initial material on Bitaḥon is based on an unremarkable proverb from Mivḥar 

ha-Peninim, which is greatly expanded in Sefer ha-Middot with explanation and 

a parable, and then summarized in two short sentences in a simple metaphor in 

Q: 

 

ואמר ]החכם[ אין לך דבר שאין לו גדר: אמר לו מהו  ספר מבחר הפנינים )שער האמונה(:

הגדר? אמר הבטחון. אמר לו מהו גדר הבטחון? אמר האמונה. אמר לו ומהו גדר האמונה? 

                                                

parts corresponding to segments 10-16. Sha`ar ha-Bitaḥon in Q has been divided into segments 

20-34, of which only segments 20-25 have clear parallels in the full version. For that reason, 

segments 26-34 appear following the table. 

66 The text of Q is approximately 30% of the full version here, as opposed to 38% for the 

introduction. This is closer to the average of 27% for the book as a whole. The editor of the 

abridgement copies more extensively in the beginning of the book, and gradually decreases as 

the work progresses. 
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באלהים ורצות בגזרותיו אמר שלא תירא דבר: ואמרו לחכם מהו גדר האמונה? אמר הבטחון 

 67והמסר אליו.

 

וכן אמר החכם כל אדם צריך גדר וסעד וסמך כדי שיתקיימו  ספר המידות )שער השמחה(:

מעשיו הטובים. ומהו הגדר זהו הבטחון שבוטח תמיד באלהים ית' כמו שנאמר השלך על יי 

ה האמונה כי יהבך והוא יכלכלך. ומהו גדר הבטחון איזה דבר מביא שיבטח אדם באלהים ז

מתוך שמאמין בבורא ית' שכל הצלחתו בעולם הזה ובעולם הבא הכל הוא ממנו, ואין אחר 

ומהו גדר האמונה, ואיזה דבר מביא אדם לידי אמונה  זולתו, נותן לבו לאהבה אותו בכל לבו.

שלימה? זהו שלא ירא מדבר רע שיקבל כל הבא עליו בשמחה. וזה דומה לעבד המכיר את 

א נדיב ורחמן, ומשלם לעושה רצונו ושליחתו שכר גדול. ובעת שיכביד על משרתיו אדונו שהו

עבודה קשה הוא מטיב להם טובות גדולות, ומגדלם ומנשאם ויהיו אנשי עצתו, ואוכלים על 

שולחנו, ומרכיבם במרכבת המשנה אשר לו, ומפקידם על ארצו. אין ספק שזה העבד היודע 

שבעולם, ויעשה רצון אדונו בשמחה, ואף אם העבודה קשה  ומכיר זה באדונו שיעזוב כל מה

עליו מאד בזכרו הטובה אשר תגיע אליו בגלל העבודה הזאת. אבל העבד הרואה אשר אדונו 

מקפח שכר עבדיו וידע בלבו אשר אדונו כילי וטורחו יותר גדול משכרו אין זה העבד טורח 

 לאדונו כי אם בעצבון. כך הוא העניין הזה.

 

הבטחון זה והאמונה שותפין האמונה היא כמו האילן  ידות הקצר )שער הבטחון(:ספר המ

והביטחו]'[ היא הפירי כמו שאי אפשר שיהיה פרי בלא אילן )כי( ]כן[ אי אפשר לבטחון בלא 

 אמונה

 

The metaphor in Q—that faith in God is like a tree and trust in God is like its 

fruit, meaning that trust depends on faith—does not appear in the full version. 

This might indicate that the abridgment in Q here was based upon a version that 

contained such a metaphor. But it is also possible that the summarizer contrived 

the simple metaphor on his own in order to make the point more concisely. If so, 

then there is at least a bit of originality in the summary. 

 The upshot of the coloring and numbering in the table is that only part of the 

original Sha`ar ha-Bitaḥon was included in the received version of Sha`ar ha-

Simḥah. The editor copied Sha`ar ha-Bitaḥon from its beginning up until the 

second place the relationship between faith and trust in God was discussed. The 

editor seems to have been struck both by the repetition and by its relationship to 

the parallel notion in the original Sha`ar ha-Simḥah. This realization motivated 

him to lift the bulk of Sha`ar ha-Bitaḥon (between the two related sections) and 

embed it within Sha`ar ha-Simḥah.68 But he left the final part of Sha`ar ha-

Bitaḥon out of Sefer ha-Middot. This part appears in Appendix C following the 
                                                

67 The text that appears here is from the edition by B. H. Ascher (London, 1859), p. 22. 

Haggai Ben-Shammai considers this to still be the best available edition of Mivḥar ha-Peninim; 

see “Keta`im Ḥadashim min ha-Makor ha-`Arvi shel ‘Mivḥar Ha-Peninim’”, Tarbiz 60 (5751), 

p. 577 and n. 2. 

68 Also note that the material following Bitaḥon in the full version has a different order from 

that of Q. The text that parallels segments 17-19 appears in the full version before the parts 

corresponding to segments 10-16 (see above, n. 65). This seems to be because the text previous 

(corresponding to segment 17) provides a natural continuation and better suits the needs of the 

editor in appearing first:  ועתה הבט וראה כי השמחה כוללת הכל כי כל אדם הדואג על העולם הזה אין לו

ה. ותמיד הוא מחשב להרויח ממון, ולא יסתפק במה שחלק לו האל ית'. לכן השמח בחלקו הוא עשיר אף אם הוא מנוח

 .עני, כי ישמח ביי שהוא חלקו ונחלתו
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table (pp. 14-15) and includes appropriate words of closure for the end of that 

chapter. 

 Besides the summarizing and splicing, Appendix C also reveals something 

significant about the original content of Sefer ha-Middot. Our previous 

examination of the introduction to Sefer ha-Middot in Q showed that it follows 

the full version reliably and in order. It copied some sections, summarized others, 

and left out others entirely. But that description is not entirely true here. Beyond 

the summarizing, and the technical rearrangement of material that seems to have 

been the result of later splicing, we also find that the actual content of Q is not 

always the same as in the full version. 

 The first long section about Bitaḥon in the full version lists seven thoughts 

that strengthen one’s heart to trust in God (section 21 in Appendix C). These 

seven thoughts are largely based on a rearrangement of material that is found in 

Ḥovot ha-Levavot, Sha`ar ha-Bitaḥon, throughout chapter 3. A similar passage 

appears in Q, but the list is almost entirely different in so far that only the very 

first item in each list matches. Most of the items in Q’s list are also taken from 

the same chapter in Ḥovot ha-Levavot, but the selection is different. Q’s list 

follows the very beginning of the chapter in Ḥovot ha-Levavot more or less for 

the first 5 items, while the full version culls its items from throughout the chapter. 

Curiously, even though Q begins by saying that it will list seven thoughts (as in 

the full version), it actually lists eight individually numbered ideas. 

 Since we have seen that Q naturally follows the order and content of the full 

version in general, it would seem that here it had a different version from which 

it summarized and copied. This is not the only example of a significant difference 

in actual content.69 As opposed to all other manuscripts, which as we have seen 

never differ about anything beyond errors or changes due to copying, Q—which 

is the earliest manuscript of Sefer ha-Middot by far—has some significant 

differences in content. The phenomenon implies that the book may have been 

revised or rewritten in some parts, either by the author or by another hand.70 

 

Conclusions 

 

Sefer ha-Middot represents an effort to recast the topic of the virtues and the 

vices in an appropriate way for an audience of Jews not exposed to philosophy. 

That effort was successful due to the author’s ability to speak clearly and 

                                                

69 There are also examples of this in Sha`ar ha-Teshuvah and Sha`ar Yir’at Shamayim in 

addition to Q’s more typical act of abrigdment. I have begun to prepare a paper that examines 

the anthropology of Sefer ha-Middot and the extent of its relationship to the Ḥasidei Ashkenaz, 

especially considering the evidence provided by Q. This forthcoming paper will include a 

comparison between Q and the full version for Sha`ar Yir’at Shamayim. 

70 This realization may have implications for the missing Sha`ar ha-Torah in Q. Sha`ar ha-

Torah is a relatively long chapter (although not as long as Sha`ar ha-Teshuvah). It may have 

been omitted intentionally in Q’s abridgment—perhaps because the editor of this shorter 

version considered it less relevant for a non-scholarly audience, or even specifically because of 

its criticism of pilpul. But it is also possible that rather than being cut, Sha`ar ha-Torah was 

actually added to a later revision of Sefer ha-Middot, either by the author himself or by someone 

else later. Indeed, it may have been initially written as an independent essay. 
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meaningfully to the hearts of his readers. By doing so, he transformed the subject 

of middot from universal, cognitive human knowledge to interpersonal wisdom: 

The study of middot thus became the means by which a Jew might strengthen his 

relationship both with God and with other Jews.71 

 The earliest manuscript by far of Sefer ha-Middot, written in 1430, provides 

a version of the book that differs greatly from every other known text. It is, first 

of all, an abbreviated summary of the book. The outline of the full book which 

is preserved in its abridgment contains striking differences in the order and 

structure of certain chapters when compared to the full version, and—in select 

contexts—even the content fails to correspond. 

 All other known manuscripts and editions of the book are of the full version, 

the two oldest dated manuscripts of which were penned in 1486. One of these, 

the Adler manuscript (A), would best serve as a base text for editing the full 

version because of its relative accuracy and because it contains the book in its 

entirety. But all the extant manuscripts (including A) are imperfect, and evidence 

from all of them needs to be taken into account. 

 The full version is problematic in terms of the order and structure of some 

chapters, and Q clearly shows that these problems did not exist in the original 

version. In the case of Sha`ar ha-Simḥah and Sha`ar ha-Bitaḥon, it is possible to 

reliably reconstruct most of the two original chapters based on Q. 

 Our comparison of Q to the full version (for the introduction to Sefer ha-

Middot and for the topics of Simḥah and Bitaḥon) shows that it largely faithful 

to the order and content of the full text that lay before it when the abridgment 

was done. But the full text upon which it was based was not always identical 

with the known version of the book. The author may have himself revised or 

rewritten particular parts of his work, with the abridgment in Q based upon one 

version and the received text based upon another. It nevertheless seems clear that 

the more significant “macro” revisions found in the full version—in terms of 

how the chapters are divided and ordered—were made later on, for two reasons: 

These changes are reflected only in much later manuscripts, and they undermine 

the author’s typical clarity (which helped to make his book so popular and 

beloved). 

 The abridgment found in Q seems to have no literary merit, and even its 

relative brevity is of little practical advantage to the reader. It therefore makes 

sense to suggest that the abridgment copied in Q was done on the initiative of a 

scribe (or at the behest of his employer) in order to save space and time.72 

                                                

71 The book also discusses middot in relations with non-Jews, though to a limited degree. 

Two consecutive passages in Sha`ar ha-Sheqer, and another one in Sha`ar ha-Emet, demand 

honesty in relations with gentiles. (These passages are reminiscent of exhortations found in 

Sefer Hasidim; indeed, the second passage in Sha`ar ha-Sheqer cites that work explicitly. The 

preceding passage is from Gerondi’s Sha`arei Teshuvah III:184.) In Sha`ar ha-Teshuvah there 

is a recommendation that a penitent not charge interest even to a gentile. But in general, Sefer 

ha-Middot is almost entirely concerned with how middot affect one’s relationship with other 

Jews and with God. 

72 I am grateful to Jeffrey Woolf and Menachem Kellner for their assistance and their 

insights. I am further grateful to the anonymous reader, whose comments enlightened me and 
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helped me to sharpen the arguments of this article. This research was supported by the Oranim 

Academic College of Education in Kiryat Tivon, Israel. 
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 נספח א:

 ספר המידות, הקדמה

 השוואת כתבי־יד

 

 

ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 [ }סוף{ דבר הכל נשמע01]

 את האלהים ירא

 ואת מצותיו שמור

 כי זה כל האדם.

 זה הפסוק אמר שלמה המלך,

 מכל אדם, והוא היה חכם

 היה מלך והוא

 תחתני'ועל  העליוניםעל 

 אחר שראה א'ע"פ כן

 כל המעשים

 וניסה כל הדברים

 חכמות, לעולם כמהוהודיע 

 חתם דבריו ואמר

 סוף של כל דבר

 .יתברךהוא יראת הש' 

 וכן התחיל במשלי

 ראשית חכמה יראת הש',

וסיים אשה יראת הש' היא 

 לל.חתת

 אדם אחר זה שהיהואילו 

 לעולםשהיה מזהיר 

 על יראת הש'

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 }סוף דבר{ הכל נשמע

 את האלהים ירא

 ואת מצותיו שמור

 כי זה כל האדם.

 שלמה

 אדםהמכל  חכם גדול היה

 היה מלךו

 העליוניםועל  התחתוניםעל 

 אחר שראהו

 כל המעשים

 ונסה כל הדברים

 והודיע חכמות

 דבריו ואמר כלחתם 

 סוף של כל דבר

 יראת השם.הוא 

 וכן התחיל במשלי

 ראשית חכמה יראת יי

סיים אשה יראת יי היא מו

 תתהלל.

* 

* 

* 

 }סוף{ דבר הכל נשמע

 את האלהים ירא

 ואת מצותיו שמור

 כי זה כל האדם

 זה הפסוק אמר שלמה המלך

 אדםהמכל  והוא היה חכם

 היה מלךו

 העליוניםועל  התחתוניםעל 

 אחר שראהו

 כל המעשים

 וניסה כל הדברים

 חוכמות כמהוהודיע 

 דבריו ואמר כלחתם 

 סוף של כל דבר

 הוא יראת השם

 וכן התחיל משלי

 ראשית חכמה יראת השם

 וסיים אשה יראת יי היא תתהלל

 ואילו אדם אחר

 או>תנו<היה מזהיר 

 שמים]על יר[את 

 לא היו דבריו מקובל]ים[

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf         30 
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 ורשה(

 ,לעולםלא היו דבריו מקובלים 

 אומרים ההי העולםכי 

 שזה פנוי ואין לו עסקעבור 

 לעולם]מז[היר  הואלכן 

 הש'. על יראת

עשיר  המלך שהיהשלמה  אלא

 מכל,

 דכתי' ויתן שלמה

 את הכסף בירושלים כאבנים,

 והיה חכם מכל כדכתי'

 ויחכם מכל האדם,

 לו נאה לומר לכן היה

 הבל הבלים

לעסוק ביראת  כי )מ(אם

 אלהים ית'.

 משה וכן אמר

 שהיה ראש לנביאי'

 ואמ'

 שואל מעמך הש' אלהיםמה 

 כי אם ליראה.

 וכן דוד אמר

 תחילת חכמה יראת הש'.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 האדםעשיר מכל  היהשלמה ו

 דכתיב ויתן שלמה

 את הכסף בירושלים כאבנים

* 

* 

 לו נאה לומר

 הבל הבלים

ביראת  אלאלעסוק  ואין

 .שמים

 רבינו ע"המשה  וכן

* 

* 

שואל  יי אלהיךמה  ועתה

 מעמך

 .וגו'כי אם ליראה 

 מרוא המלך ע"הוכן דוד 

 תחילת חכמה יראת יי.

 ]כי[ ה]יו[ אומרים

]ש[אין לו עסק אחר עבור 

 והוא פנוי

 לכך מזהיר

 ה' לירא את

 שלמה ]**[ עשיר מכלאלא 

 דכתי' ויתן שלמהכ

 את הכסף בירושלים כאבנים

* 

* 

 לו נאה לומר

 הבל הבלים הכל

 ביראת ה]'[ אלאלעסוק  ואין

 משה רבי' ע"הו

 אב כל החכמים והנביאים

 כת]'[ בתור]'[

 ממךמה יי אלהיך שואל 

 את יי אלהיךכי אם ליראה 

 וכן דוד אמר

 ראשית חכמה יראת ה'

מפני שאנו רואין את ו[ 02]

 האדם

 יםברואמן הבחר ומשהוא ה

 התחתני'

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 מפני שאנו רואין את האדםו

  ימבחר ברוא

 בעולם התחתון

 בצורתוכי הוא מתוקן 

* 

 מפני שאנו רואים את האדם

  יםברואהמבחר  שהוא

אשר ברא האל בעולם 

 התחתון

* 
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 ורשה(

בצלם אלהים כי הוא מתוקן 

 בצורתוו

ונאה במלאכתו יותר מכל 

 הברואים,

 המתבוננת נשמת חכמהויש בו 

 סוד עליונים ותחתונים

 ידענוכל זה )ו(]מ[

שהוא עניין כל הכוונות מזה 

 העולם, וכל מה שנברא

 עולם הזהה

 לצורכו. הואהכל 

 זה נתנה לאדם ובשביל

 דרך ישרה תותורת אמת להור

 חביב מאודכי האדם הוא 

 ,המקוםלפני 

 רואיםכי אנו 

 שהמל*כים משתמשין

 צדיק שהואאדם הצורכי ל

 כמו ]*[

 אברהם אבינוב

 יצחקוכן ב

 שאמריעקב וכן ב

 ,מכל רעהמלאך הגואל אותי 

וישר אל מלאך ויוכל  וכתי'

 ודניאל אמ'>)לו(<. 

 מלאכיהאלהי' שלח 

 וסגר פום אר>י<יות.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ...מלאכי'

* 

 נוימצ}ו{

 צדיקים*שבא מלאך לעזרת 

 דכתי' ]בלילה[ ההוא

 ויצא מלאך ]*[

 המתבוננת הנשמהויש בו 

 תחתוניםהעליונים והסוד 

 כל זהו

שהוא עניין כל הכוונות מזה 

 העולם, וכל מה שנברא

 עולם הזהב

 הכל לצורכו.

 זה נתנה לאדם ועל

דרך  אותורת אמת להור

 ישרהה

 מאודכי האדם הוא חביב 

 השםלפני 

 רואיםכי אנו 

 שהמלאכים משתמשים

 צרכי אדם צדיקב

 שמצינוכמו 

 אברהם אבינוב

 יצחקו

 ,יעקבו

 וגו'המלאך הגואל אותי 

 וישר אל מלאך ויוכל.

* 

* 

* 

 נוימצ ועוד

 םשבא מלאך לעזרת

 בלילה ההוא ויהידכתיב 

* 

 החכמהויש בו הנשמה 

 המתבוננת

 עליונים ותחתוניםסוד 

 ידענומכל זה 

שהוא עניין כל הכוונות מזה 

 העולם

 וכל מה שנברא

 בעולם הזה

 לצורכו הואהכל 

 ועל זה נתנה לאדם

דרך  ותותורת אמת להור

 ישרהה

 מאדכי האדם הוא חביב 

 לפני ה'

 כי אנו ]*[

 שהמלאכים משתמשין

 צדיקהאדם הצורכי ב

 כמו שמצינ' ]תמ"ה=שידענו[

 אברהם אבינומ

 וכן יצחק

 אמר ,וכן יעקב

 המלאך הגואל אותי

 וישר אל מלאך ויוכל וכתי'

 ודניאל ]*[

 יםאלהי שלח מלאכ

* 
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 ורשה(

 נואמצו

 צדיקיםת השבא מלאך לעזר

 דכתי' בלילה ההואכ

 ויצא מלאך הש'

 ויך במחנה אשור,

 .בעיניינים האלהורבים 

 יש אדם אחדשוכבר ידענו 

 שיש לו

 יתרון על שאר בני אדם,

 רב הוןעד שאדם אחד שוה 

 מבני אדם אחרים,

 שהם בדמות אחד פ"כאע"

 ויסוד אחד להם

 שנפשו של זהאלא 

 מעלות העליונות עלעלתה 

 יותר מנפשו של זה.

המשיל חכמתו על  זהכי 

 תאותו,

משיל תאותו על יה הגרועוזה 

 חכמתו,

 כל ימיווהלך במחשכים 

 וממשש כעיור באפילה.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 וי]ך[ במחנה אשור,

 ]כעניינים האלה[ורבים 

 יש אדם אחדשוכבר ידענו, 

 שיש לו

 יתרון על שאר בני אדם

 רב מניןעד שאדם אחד שווה 

 מבני אדם אחרים

 שהם בדמות אחד גאע"

 ויסוד אחד להם

 אלא שנפשו של זה

 מעלות העליונות עלעלתה 

 יותר מנפשו של זה

המשיל חכמתו על  זהכי 

 תאותו,

המשיל תאותו על  הגרועוזה 

 חכמתו

 כל ימיווהלך במחש>כ]ים[< 

 .וממשש כעיור באפילה

 ויצא מלאך יי

 ויך במחנה אשור

 .כאלהורבים 

 יש אדם אחד כיוכבר ידענו 

 שיש לו

 על שאר בני אדם הרבהיתרון 

* 

* 

 שהם בדמות אחד פיאף על 

 ויסוד אחד להם

 אלא שנפשו של זה

 מעלות העליונות אלעלתה 

* 

 כי המשיל חכמתו על תאותו

 וזה המשיל תאותו על חכמתו,

 במחשכים כל ימיולך ווה

 ומ*שש כעיור באפילה.

 נוימצו

 שבא מלאך לעזר הצדיקים

 דכתי' ויהי בלילה ]*[כ

 ויצא מלאך ]*[

 ויך במחנה אשור

 כעניינים האלהורבים 

 יש אדם ]*[שוכבר ידענ' 

 ]צ"ל: שיש[ לו איןש

 אדםיתרון על שאר בני 

 רב מנייןעד שאדם אחד שוה 

 מבני אדם

שהם }ב'מ{ בדמות  פ"כא"ע

 אחד

 ויסוד אחד להן

 המעולהאלא שנפשו של זה 

 ההעליונ תעלתה אל מעל

* 

* 

* 

* 

* 

חמשה כוחות יש  כי[ 03]

 באדם

 האחד כוח השמיעה

 יהוהשני כח הרא

 השלישי כח ה]רי[ח,

* 

* 

* 

* 

* 

 חמשה כוחות יש באדם כי

 האחד כוח השמיעה,

 יה,יהשני כח הרא

 השלישי כח הריח,

 הרביעי כח הטעם,

 }חמשה{ כחות יש באדם:

 כוח השמיעה, הואהאחד 

 ,ותכח הרא הואהשני 

 כח הריח, הואהשלישי 

 כח הטעם, הואהרביעי 

 חסר
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 ורשה(

 הרביעי כח הטעם

 החמישי כח המישוש,

 אדם מרגיש כמו שהוא

 דבר.בכשהוא ממשש 

* 

* 

* 

 החמישי כח המישוש

 אדם מרגיש כמו שהוא

 כשהוא ממשש דבר.

 החמישי כח המישוש

 אדם מרגישש

 כשהוא ממשש דבר.

 חמשה כוחותואילו ה[ 04]

 מעשה אדם הם כוללים כל

ואין פעולה נעשית בלא אחד 

 מהם

 חמישה כחות.מן ה

 והלב הוא הפועל על ידיהם

 החמישה אותםכי 

 יםכל עיניינללב המביאים 

 וכל מעשה ומחשבה

 אחריהם.נמשכת 

 הלב יש בו דיעות רבות

 והגאוהכגון הענוה 

 הזכרון והשכחה

 והיגוןהשמחה 

 הבושת והעזות,

 וכאילו רבות

 וכל אילו הדיעות מתחזקות

 החמישה כוחות. מאילו

 כלואיך י פי'

 הסומאלהתגאות 

 כאילו היה רואה.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 חמשה כוחותואילו ה

 מעשה אדם הם כוללים כל

 ואין פעולה נעשית בלא אחד

 חמישה כחות.מן ה

 והלב הוא הפועל על ידיהם

 החמשה אותםכי 

 םלב כל עיניינלמביאים 

 וכל מעשה ומחשבה

 נמשכת אחריהם.

 }ה{לב יש בו דיע]ות[ רבות

 ,והגאוהכגון הענוה, 

 הזכרון, והשכחה

 והיגוןהשמחה 

 הבושת והעזות

 וכאילו רבות.

 מתחזקותוכל אילו הדיעות 

 החמישה כחות. מאילו

 לואיך יכ כי

 הסומאלהתגאות 

 היה רואה. אםכאילו 

 הללוחמשה כוחות 

 אדם,המעשה  כולם

 בלא אחד יםואין פעולה נעש

 חמשה כחות.מ

 והלב פועל על ידיהם,

 כחות האלוכי חמישה 

 עיניין,הלב כל למביאים 

 וכל מעשה ומחשבה

 נמשכת אחריהם.

 הלב יש בו דעות רבות

 הענוההגאוה וכגון 

 הזכרון והשכחה

 השמחההיגון ו

 הבושת והעזות,

 רבות. יש עודוכאילו 

 וכל אילו הדיעות מתחזקות

 החמישה כחות. מן

 כלוי יש הסומא לא פי'

 להתגאות

 כאילו היה רואה.

 חסר

 [ לכן כל אדם הנלבב05]

 חמשה כחותיוישתדל בכל 

* 

* 

 לכן כל אדם הנלבב

 חמשה כחותיוישתד]ל[ בכל 

 לכן כל אדם הנלבב

 כחוישתדל בכל 

 חילכן כל 

 יתן אל לבו
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 ורשה(

 התכלית אללהגיע 

 אשר יוכל להשיג מן המעלות

 ואל ישתמש בחמשה כחותי'

 וברוב דיעותיו

 אלא בדבר שהוא צריך

 להיות >)לו(< נודע

 בחסד ובמעשים טובים

 וזהו תכלית הטובה,

 הגיע אדם שאם

 מאדטובה  שהיאמעלה ל

 בלבולעולם יחמוד 

 אחרותמעלה הלעלות אל 

 מזאת המעלהשהיא למעלה 

 עד שיגיע לתכלית הטובה.

 בזה יגיע לעולם הגמולו

 .הולם הבאעהשהוא 

 דוד נתאוהוכבר 

 הלהגיע אל טוב העולם הבא

 באמרו מה רב טובך

 אשר צפנת ליראיך

 ואמ' ירויון מדשן ביתיך

 .וכו'

 איליהגיע ילא  והמעלה הזו

 להראוי אלא ה

 כמו שאמ' מי יגור באוהליך

 ומי ישכון בהר קדשך

 הולך תמים ופעל צדק

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 התכלית אללהגיע 

 אשר יוכל להשיג מן המעלות

 ואל ישתמש בחמשה כחותיו

 ומידותיווברוב דיעותיו 

 אלא בדבר שהוא צריך

 להיות נודע

 בחסד ובמעשים טובים.

 וזה]ו[ תכלית הטובה

 הגיע אדם שאם

 מאדטובה  שהיאמעלה ל

 בלבולעולם יחמוד 

 אחרתלעלות אל מעלה 

 מזאת המעלהשהיא למעלה 

 עד שיגיע לתכלית ]הטובה[.

 לעולם הגמול ישיגבזה ו

 עולם הבא.השהוא 

 דוד נתגאהוכבר 

 להגיע אל טוב העולם הבא,

 באמרו מה רב טובך

 אשר צפנת ליראיך.

 ואמ' ירוי]ו[ן מדשן ביתיך

* 

גיע הלא  ולזאת המע>לה<

]*[ 

 .לכךראוי  עד שנהיה

 מי יגור באהליך, ה'כמ' שאמ' 

 ומי ישכון בהר קדשיך

 להגיע ]*[ תכלית הטובה

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 הגיע אדם שאם

 טובהמעלה ל

 לעולם יחמוד

 לעלות אל מעלה

 ממנהשהיא למעלה 

 עד שיגיע לתכלית הטובה

 בזה יגיע לעולם הגמול

 שהוא עולם הבא.

 דוד נתאוהוכבר 

 להגיע ]*[ טוב העולם הבא

 באמרו מה רב טובך

 אשר צפנת ליריאיך.

 מ' ירויון מדשן ביתיךווא

 .וגו'

 גיע ]*[ילא  והמעלה הזאת

 להראוי אל]'[ ה

 כמו שאמ' מי יגור באהליך

 ומי ישכון בהר קדשך

 הולך

 .ותטוב מעלותאל  לעלות

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 הגיע ]*[ ובעת שכבר

 מעלה טוב' אל

 לעולם יחמוד

 ]*[ אל מעלה ]*[

 הימנהשהיא למעלה 

 עד שיגיע לתכלית הטובה

 בזה יגיע לעולם הגמולו

 שהוא עולם הבא

 וכבר נתאוה דוד

 טוב *עולם הבאלהגיע אל 

 באומרו מה רב טוב*

 אשר צפנת ליראיך

 מר ירויון מדשן ביתךווא

 וגו'

 אליהגיע ילא  והמעלה הזאת

 להראוי האלא 

 כמו שאמר מי יגור באהליך

 ומי ישכון בהר קדשיך

 הולך תמים ופועל צדק
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 ורשה(

* 

 .העניין שםושאר 

* 

* 

 על צדקוהולך תמים ופ

 וד>ו<בר אמת בלבבו.

 .כמה ענייניםושאר 

 תמי' ופעל צדק, 

* 

 .הענין שנאמר שםושאר 

* 

 העניין שנ]'[ שםושאר 

 זכרנוה[ וכיון ש06]

 מעלות האדםיתרון 

 לבארראוי לנו 

 ווגנות וחשיבות

 וורעת וטבת

* 

* 

לפני המשכיל דרך  שיהיהעד 

 ישר

 חצר המלך ]*[ להגיע אל

 לנפשויבחר  כי

 מכל כח ומכל מדה הטוב

 ויבחר

 ויזרוק הפסולת

 .ויקח הסולת

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 וכיון שזכרנו

 ,המעלותיתרון 

 לברורראוי לנו 

 חשיבות המעלות ּוגנוָתם

 את טובתן ורעתן,

* 

* 

לפני המשכיל דרך  שיבאעד 

 ישרה

חצר המלך  להגיע אל שיכול

 הגדול

בדעתו ובכל יבחר  ואז

 מידותיו

 ,שיבחר הטוב ויניח הרע

* 

 ויקח הסולת,

 .וישליך הפסולת

 זכרנוהוכיון ש

 מעלות האד'יתרון 

 לבארראוי לנו 

 ,ווגנות וחשיבות

 וורעת ובוט

* 

* 

לפני המשכיל דרך  ש*היהעד 

 ישרה

 המלך ]*[חצר ל והגיע

 נפשויבחר  כי

 בכל כחו במדות הטובות

 כיון שיש לו ברירה

 יזרוק הפסולת

 .ויקח סולת

 זכרנוהוכיון ש

 מעלות האדםיתרון 

 לבארראוי לנו 

 ווגנות וחשיבות

 וורעת ובתוט

ויש לנו לבא]'[ באיזה דרך 

 ילך האדם

 ונשים לפניו מסילה סלולה

המשכיל  למען אשר ילך בה

 חצר המלך. אלהגיע לדרך ישר 

 ועיקר כוונתונו

 לבאר מדותיו של האדם

להודיע הטוב ש*כל מידה 

 ומידה

וגם הרע שבכל מידה יש 

 להודיע

 כדי שיתרחק האדם ממנו

* 

* 

* 

* 

 [ כיצד07]

 יש אדם בעל חימה

 כועס תמיד,ו

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 }כ{יצד

 בעל חימה שהואיש אדם 

 כועס תמיד,ו

* 

* 

* 

* 

 כיצד

 בעל חימה שהואיש אדם 

 כועס תמיד,ו

 מידות רבות יש באדם

 #זו משונה מזו#

 כגון הגאוה והענוה

הכעס והרצון האהבה 

 והשנאה

 וכאילו עוד רבות

 בעל חימה שהואאדם ביש 
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 ורשה(

 ויש אדם שדעתו מיושבת עליו

 ואינו כועס כלל

 מעט לכמה שנים. ואם יכעוס

 ביותר,ויש אדם שהוא גבה לב 

 מאד. עדשפל רוח  אדםויש 

 ויש שהוא בעל תאוה

הלך ללא תשבע נפשו מ

 תאותו.ב

 ביותר טהור גוףויש 

יתאוה אפי' לדברים  ואל

 מועטים

 .להםשהגוף צריך 

 ויש בעל נפש רחבה

 לא תשבע נפשו

 מכל ממון שבעולם

 שנ' כעניין

 שבע כסף.תאוהב כסף לא 

 רוחלקצר מויש 

 שדיי לו אפי' בדבר מועט

 .יוולא ירדוף להשיג כל צרכ

 ויש שהוא מסגף עצמו ברעב

 וקובץ על יד

 ואינו אוכל פרוטה משלו

 אלא בצער גדול.

מאבד ממונו מידו ויש שהוא 

 .לרעתו

 ועל דרכים אלו שאר הדיעות

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ויש אדם שדעתו מיושבת עליו

 ואינו כועס כלל,

מעט לכמה  ואם יכעוס כועס

 שנים.

גבוה לב  םאדם שה בניויש 

 ביותר,

 מאד. עדשפל רוח  שהםויש 

 ויש שהוא בעל תאוה

 אחרלא תשבע נפשו מהלך ו

 תאותו.

 ביותר גוף טהור שהואויש 

תאוה אפי' לדברים ת ולא

 מועטים

 .להםשהגוף צריך 

 ויש בעל נפש רחבה,

 לא תשבע נפשו אשר

 מכל ממון שבעולם

 שנ' כעניין

 שבע כסףיאוהב כסף לא 

 צר רוחוקמויש 

 שדיי לו אפי' בדבר מועט

 .וולא ירדוף להשיג כל צרכ

 מסגיף עצמו ברעבויש שהוא 

 וקובץ על יד

 ואינו אוכל פרוטה משלו

 בצער גדול. כ"א

 .מפזר כל ממונוויש שהוא 

 מיושבת עליוויש אדם שדעתו 

 ואינו כועס כלל

 מעט לכמה שנים. כי אם

 ויש אדם שהוא גבה לב ביותר,

 שפל רוח מאד. שהואויש 

 ויש שהוא בעל תאוה

ך ולא תשבע נפשו מהל

 תאותו.ב

 ביותר טהור גוף שהואויש 

יתאוה אפילו לדברים  ולא

 מועטים

 שהגוף צריך.

 ויש בעל נפש רחבה

 לא תשבע נפשו

 מכל ממון שבעול'

 שנאמ'

 שבע כסף.יאוהב כסף לא 

 צר רוחוויש ק

 שדי לו אפיל' בדבר מועט

 .יוולא ירדוף להשיג כל צרכ

 ויש שהוא מסגף עצמו ברעב

 וקובץ על יד

 ואינו אוכל פרוטה משלו

 אלא בצער גדול.

מאבד ממונו בידים ויש שהוא 

 .לדעתו

 אילו שאר הדיעותהועל דרכים 

 כוע' תמיד

 בעל רצוןיש אדם 

 בלא כעס

* 

 יש אכזרי

 יש רחמני

 יש בעל תאוה

 ואילו המידות

 לרעותמטין את ]צ"ל האדם[ 
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 ורשה(

 )יש מהם דיעות שאין(

 מהולל ואונן כגון

 ונדיב כלי

 ורחמן, יאכזר

 ,ואמיץ הלבלבב הרך 

 כיוצא בהן. וכן

}ו{על דרכים אילו שאר  *

 הדיעות

* 

 מהולל ואונן, כמו

 ונדיב וכיליי

 אכזר ורחמןו

 לבבהרך ואמיץ הלב ו

 כיוצא בהן.ו

* 

 מהולל ואונן כגון

 ונדיב, צר עין

 אכזר ורחמן,

 ואמיץ לברך לבב 

 כיוצא בהן. וכן

 [ וכל הדיעות08]

 דיעותיש מהם 

 לאדם מתחלת ברייתו שאין

 גופו, ילפי טבע

 ויש מהן דיעות

 שטבעו של אדם זה

מכוון ועתיד לקבל אותן 

 במהרה

 דיעות.היותר משאר 

 שאינן לאדם מהןויש 

 מתחלת ברייתו,

 מאחרי' ואלא למד אות

 מעצמו שנפנה להםאו 

 ,המחשבה שעלתה בלבהלפי 

 הדיעה טובה לו, זואו ששמע ש

 ובה ראוי לילך

קבעה נוהנהיג עצמו בה עד ש

 בלבו.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 וכל הדיעות

 דיעותיש מהן 

 לאדם מתחילת בריותו שהם

 גופו, ילפי טבע

 ויש מהם דיעות

 שטבעו של אדם זה

 מכוון ועתיד לקבל אותם

 יותר משאר דיעות

 שאינם לאדם מהםויש 

 מתחילת בריותו

 מאחרים םלמד אותשאלא 

* 

 ושעלתה בלב תולפי מחשב

הדיעה טובה  זאתאו ששמע ש

 לו

 ובה ראוי ללך

עצמו בה עד  אתוהנהיג 

 שקבעה בלבו.

 וכל הדיעות

 יש מהן ]*[

 לאדם מתחילת ברי]י[תו שהיו

 לפי טבע גופו,

 ויש מהן דיעות

 שטבעו של אדם זה

 מהרהמכוון ועתיד לקבל אותם 

 יותר משאר דיעות.

 ויש ]*[ שאינם לאדם

 מתחלת ברייתו

 מאחרים םאלא למד אות

 מעצמו שפונה לבואו 

 ,ולפי מחשבה שעלתה בלב

* 

* 

* 

 חסר
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 ורשה(

[ יש מדה שצריך 09]

 להשתמש בה

 ברוב המקומות,

ויש מדה שצריך להשתמש בה 

 מעט.

 תבשיל לעושהוזה דומה 

 וצריך ירק ובשר

 ופלפלין, ומים ומלח

 וכל אילו המינין

 שיעורכמכל אחד  צריך ליקח

 .הרבהומזה  מעטמזה 

 בשרימעט האם 

 רזה, המאכליהיה  אז

 מלחירבה הואם 

מחמת  המאכל נאכללא יהיה 

 מלחו.

 ,וכן כולם

 אם ירבה המין שדיי לו במועט,

הרבה ט המין שצריך יימע או

 ממנו

 מקולקל. המאכליהיה 

 אבל הבקי

אשר יקח מכל אחד משקל 

 הראוי,

וק אז יהיה המאכל ערב ומת

 לאכליו.

 וכעניין זה המדות

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

רך להשתמש ו}ו{יש מידה שצ

 בה

 ברוב המקומות,

ויש מידה שצריך להשתמש בה 

 מעט.

 תבשיל למי שעשהדומה  ווזה

 ק *בשרווצריך יר

 ופילפלי' ומלח ומים

 וכל אילו המינין

 וצריך ליקח מכל אחד שיעור

 מעטומזה  הרבהמזה 

 בשר יקח מעטאם 

 רזה, המאכליהיה 

 מלח יקח הרבהואם 

 מחמת מלחו. לאכוללא יהיה 

 כך

 אם ירבה המין שדיי לו במועט,

ממנו ימעט המין שצריך ו

 הרבה

 יהיה מקולקל. אז

 אבל הבקי

אשר יקח מכל אחד משקל 

 ראוי,כ

רב ומתוק ואז יהיה המאכל ע

 כליו.ולא

 ואחר זה המידות

 ממנהיש מידה שצריך ליקח 

 יש מדה שצריך להשתמש בה

 המקומות,ברוב 

ויש מידה שצריך להשתמש בה 

 מעט.

 תבשיל לעושהוזה דומה 

 וצריך ירק ובשר

 ופלפלין ומים ומלח

 וכל אילו המינים

 שיעורכצרי' ליקח מכל אחד 

 .הרב'ומזה  מעטמזה 

 בשרימעט האם 

 יהיה ]*[ רזה,

 מלחירבה ואם 

מחמת  נאכללא יהיה ]*[ 

 מלחו.

 ,וכן כולם

 ,ימעט במי שצריך הרבהאם 

 ,מעטשצריך וירבה במי 

 מקולקל. המאכליהיה 

 אבל הבקי

אשר יקח מכל אחד משקל 

 הראוי

המאכל ערב ומתוק  אאז יה

 לאכליו.

 וכעניין הזה המדו'

 מהןשצריך ליקח  מידותיש 

 ]*[ מרובה,

 #לכן דעתינו לבאר המידות,

הטוב והרע שבכל מידה 

 ומידה

 וללמד לאדם שיעשה מצוה

 גם במידה הרעה

 וזה דבר נאה לאדם

 יעשה דעת מסובין מורסין

 ומקמח סולת#
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 ורשה(

 יש מדה שצריך ליקח

 מרובה, שיעור

 ודומיהם, תהענוה והבוש כגון

שצריך ליקח מהן  מדתויש 

 מעט

 כגון הגאוה והעזות והאכזריות.

 בהיות האדם ןלכ

 הבינה 'שוקל בפלס

 ליקח מכל מידה שיעורה

 לא יפחות

* 

 ולא יוסיף

* 

 בזה יגיע לתכלית הטובה.

* 

* 

* 

 מרובה, שיעור

 ודומיהם ההענוה והבוש כמו

שצריך ליקח מהם  מהםויש 

 מעט

כגון הגאוה והעזות, 

 והאכזריות.

 בהיות האדם ךלכ

 הבינהשוקל בפלס 

 ומידהליקח מכל מידה 

 שיעורה

 לא יפחותיזהר ש

 ,ממידות שצריך מהם הרבה

 ולא יוסיף מהם

 .שצריך מעט

 בזה יגיע לתכלית הטובה.ו

 ודומיהן תהענוה והבוש כגון

שצריך ליקח מהן  מידותויש 

 מעט

 כגון הגאוה והעזות והאכזריות.

 דםבהיות הא ןלכ

 המאזני'שוקל בפלס 

 ליקח מכל מיד' שיעורה

 לא יפחו'

* 

 ולא יוסיף

* 

 בזה יגיע לתכלית הטובה.

 [ תדע ותבין10]

 נוטה למדה רעהמי שטבעו 

 או הורגל במדה רעה

 ולא יתן אל לבו לשוב ממנה,

 אך תמיד מתגבר בה

 מביא אותו ,זה העניין

 טובות.השימאס ויגעל במדות 

שרוב הכאב והצער כמו ו

 והיסורין

 גוף,החולי  הוא

 מדות רעות רובכך 

 חולי הנפש. הם

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 }ת{דע ותבין

 מי שטבעו נוטה למידה רע' כל

 הורגל במידה רעהשאו 

 ולא יתן אל לבו לשוב ממנה

 מתגבר בה הואאך תמיד 

* 

* 

 שהצער והכאבכמו 

 גוף שלחולי  הם

 רעותהכך מידות 

 הנפש. שלחולי 

 שנרא' לחולהוכמו 

 תדע ותבין

 מי שטבעו נוטה למידה רעה

 הורגל במידה רעהשאו 

 ולא יתן אל לבו לשוב ממנה

 אך תמיד מתגבר בה

 זה ]*[ מביא אותו

 שימאס ויגעל במידות טובות.

שרוב הכאב והצער כמו ו

 והייסורין

 גוף,החולי  הוא

 מידות רעות רובכך 

 חולי הנפש. הם

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 שבחולי הגוףוכמו 

 טועמין המר מתוק

 והמתוק מר,

 יש מן החלאיםו

 למאכל השמתאו

 בריא לו ושאינ

 ,הטובמאכל לושונא 

 הכל לפי רב החולי,

 כך יש בני אדם

 שנפשותיהם חולות

 ואוהבים הרעות

 ,דרך הטובהושונאים 

 ומ*עצלין ללכת בה,

 מאדעד לוהיא כבידה עליהם 

 לפי חוליים

* 

באנשים אומ'  וכן ישעיהו

 הללו

 אומריםהוי ההוי 

 לרע טוב ולטוב רע,

 לאור,שמים חשך וש

 ואור לחשך שמים,

 מר למתוק ומתוק למר.ו

 ועליהם נאמר

 אורחות יושרהעוזבים 

 חשך בדרכיללכת 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 אם טעם מתוק שהוא מר,

 ואם טעם מר שהוא מתוק,

 יש מן החלאים כך

 י'למאכל יםשמתאו

 לו, יםבריא םשאינ

הבריאים  יםמאכלה יםושונא

 לו

 הכל לפי רוב החולי, וזהו

 כך יש בני אדם

 שנפשותיהם חולות

 הרעות, המידותואוהבי]'[ 

 המידות הטובותושונאי' 

 ומתעצלי' ללכת בה,

 מאד מאדוהיא כבידה עליהם 

 חוליי'הלפי 

 בדיעות שמלמדים אותם

 הנביא ישעיה:אמ'  ועל אילו

 אומריםלהוי 

 לרע טוב ולטוב רע,

 שמים חשך לאור,

 ואור לחשך שמים,

 מר למתוק ומתוק למר.

 ועליהם נאמר

 דרך הישרהעוזבים 

 חשך. בדרךללכת 

 שבחולי הגוףוכמו 

 טועמי* המר מתוק

 והמתוק מר,

 לאיםויש מן החו

 למאכל יםשמתאו

 לו טוב ושאינ

 ,הטובושונא מאכל 

 הכל לפי רב החולי,

 כך יש בני אדם

 שנפשותיהם חולות

 ואוהבים הרעות

 ,דרך הטובהושונאים 

 ומתעצלים ללכת בה

 מאדוהיא כבידה עליהן 

 לפי חוליים.

* 

)כ(]ב[אנשים אומ'  וכן ישעיה

 הללו

 אומריםההוי 

 לרע טוב ולטוב רע

 שמים חושך לאור

 ואור לחושך ]*[

 מר למתוק ומתוק למר.

 ועליהם נאמר

 דרך ישרהעוזבים 

 חושך. בדרכיללכת 

 חסר ומה היא ומה היא * ומה היאוכיצד היא, [ 11]
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 ?ותחולי הנפש התקנות

 יםחכמהאצל  ילכו

 הנפשות רופאישהם 

 וירפאו חוליים

 בדיעות שמלמדין אותן

 טובה לדרךעד שיחזירם 

 מכיריםוה

 רעות שלהםדיעות ב

 חכמיםהואינן הולכים אצל 

 ,אותןלרפא 

 עליהם אמ' שלמה

 מוסר אוילי' בזו.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ותחולי הנפשהתקנות מ

 אצל חכם שילך

 הנפשות מרפאישהם 

 ירפאו חוליים הםו

 בדיעות שמלמדי' אותם

 טובה.לם ועד שיחזיר

 מכירים ואותם שהם

 שבםדיעות דרך ה

 ואינם הולכים אצל חכמים

 ותלרפא

 עליהם אמ' שלמה

 מוסר אוילים בזו.חכמה ו

 חולי הנפש ומה מתקנת

 יםחכמהאצל  ילכו

 הנפשו' רופאישהם 

* 

 ]*[ שמלמדין ]*[

 טובה. לדרךם ועד שיחזיר

 מכיריםוה

 רעות שלהםדיעות ב

 חכםאצל ’ ואינם הולכי

 אותםלרפא 

 עליהם אמר שלמה

 מוסר אוילים בזו.

 בני אדם כמה[ יש 12]

 תאוותםאשר 

 ,הטוב והישרלתפוש 

 ואינן יודעים מה טוב להם

 וחושבי' בכל יום

 להשיג מעלה העליונה

 ואינן משיגים כל ימיהם

 וזה העניין מחמת שני דברים:

 האחד שאינו מכיר חסרונו,

מבחין בדרכיו  שאינו והשני

 המגונים.

 והוא דומה לראובן

 שמעון שהוא המחפש את

 מכיר אותוואינו 

 א'ע"פ שמחפש אותו כל היום

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 }ו{יש בני אדם

 מתאויםאשר 

 דרך הטובלתפוש 

 ואינם יודעים מה טוב להם

 וחושבים בכל יום

 ,ותהעליונ ותלהשיג מעל

 כל ימיהם, אותםואינם משיגים 

מחמת שני  באוזה העניין 

 דברים

 האחד שאינו מכיר חסרונו,

 מבחין בדרכיו המגוני' ואינו

 והוא דומה לראובן

 שמעון שמחפש אחר

 מכירוואינו 

 אעפ"י שמחפש אותו כל היום

 בני אדם כמהיש 

 תאותםאשר 

 דרך הטובלתפוש 

 ואינם יודעים מה טוב להם

 וחושבים בכל יום

 להשיג מעלה העליונה

 משיגים כל ימיהםואינם 

וזה העניין מחמת שני דברים 

 הוא:

 האחד שאינו מכיר חסרונו

 מבחין בדרכיו המגונים. ואינו

 והוא דומה לראובן

 שמעון המחפש

 מכירוואינו 

 חפש אותו כל היוםי אפי'

 בני אדם כמהיש 

 ]צ"ל: אשר[ תאותם  אדם

 לתפו' הדרך הטוב

* 

 וחושבין בכל יום

 ותהעליונ ותלהשיג מעל

 ואינם משיגי' כל ימיהם

 וזה הענין מחמ' שני דברים:

 האחד שאינו מכיר חסרונו

* 

* 

* 

* 

* 

* 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf         42 

 

ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 לא ימצאהו

 בא אצלויכמה פעמים  כי

 .ולא יכירהו

 כך האדם הזה

 א'ע"פ שחושב תמיד מה יעשה

 ומחפש מעשה הטוב

 לא ישיג

 כיון שאינו מכיר חסרונו.

 }ו{יש אדם שהוא יודע

 מדות הרעות שיש בו

 מהם וחושב לצאת

 ולאחוז מדות טובות

 וגם הוא לא ישיג כל ימיו

 דרך הישר.

* 

* 

 והוא דומה לראובן

 שמחפש את שמעון ומכירו

 וא'ע"פ'כ אינו מוצאו

 כראוי. ומחמת שאינו מחפש

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 לא *מצאיהו

 כמה פעמים בא אצלוש אעפ"י

 .אינו מכירהו

 כך האדם הזה

 אעפ"י שחושב תמיד מה יעשה

 חפש מעשה הטובוי

 ולא יוכל להשיג

 שאינו מכיר חסרונו. מאחר

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 לא ימצאהו

 בא אצלויכמה פעמים  כי

 .ולא יכירהו

 כך האדם הזה

חושב תמיד מה  שהואאע"פ 

 יעשה

 הטוב ומחפש מעשה

 לא ישיג

 כיון שאינו מכיר חסרונו.

 ויש אדם שהוא יודע

 מדות הרעות שיש בו

 וחושב לצאת מהם

 מדות טוב*תבולאחוז 

 וגם הוא לא ישיג כל ימיו

 דרך הישר

 מחמת שמתעצל לחפש

 המידות הטובות כראוי.

 והוא דומה לראובן

 שמחפש את שמעון ומכירו

 וא"עפ כן אינו מוצאו

 כראוי.מחמת שאינו מחפש 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 והשיני אפי' מכיר

* 

* 

* 

* 

* 

 אינו טורח להשיג הטוב.

* 

* 

* 

* 

* 

 זה נאמר עניין[ ועל 13]

 כסף נבחר לשון צדיק.

 פי' של זה הפסוק כך הוא:

 מי שנושה בחבירו

 ובא לשלם לו כסף במשקל

 אם אינו מכיר

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ועל ]*[ זה נאמר

 כסף נבחר לשון צדיק

* 

 מי שנושה בחבירו

 ובא לשלם לו כסף במשקל

 אם אינו מכיר

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 ת המשקל וצדק המאזניםואמית

 או מכיר הכל,

 אך שאינו בקי בבחינת הכסף

 קוזה האיש קרוב להיות ניז

 בעניין המשקל והכסף

יקח סיגים וישליך כי פעמים 

 ,הכסף

 מכשיעורפחות  יהיה לווגם 

 הראוי לו,

 כי שמא יקח משקל הקל

הכבד  צדאו ישים הכסף ב

 במאזנים,

 מכל אילו יבא לידי טעות.

או אפי' הוא בקי בכסף 

 ובמשקל

 אינו מסתכל כראויו

אפשר שיתערב בכספו סיגים 

 הרבה

 אבל אם בקי בכל

 במשקל ובכסף

 ומסתכל בו כראוי,

 אז הוא משתלם כראוי

 נקי ושלם במשקל.כסף 

לכן דימה לשון צדיק לכסף 

 נבחר,

כי הצדי' צריך להכיר הטוב 

 והרע,

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

אמיתת המשקל וצדק ב

 המאזנים,

 או מכיר הכל

 אך שאינו בקי בבחינת הכסף

 זה האיש קרוב להיות ניזק

 בעניין המשקל והכסף

ימאן בכסף ויקח פעמים לכי 

 .הסיגים

הראוי  ממשקלפחות  יקחוגם 

 לו

 כי שמא יקח משקל הקל

הכבד  כףאו ישים הכסף ב

 במאזניםש

 מכל אלו יבא לידי טעות.

או אפילו הוא בקי בכסף 

 ובמשקל

 כראוי בואינו מסתכל  אם

איפשר שיתערב בכספו סיגים 

.]*[ 

 בקי בכל הואאבל אם 

 במשקל ובכסף

 ומסתכל בו כראוי

 אז הוא משתל' כראוי

 כסף נקי ושלם במשקל.

לכן דימה לשון צדיק לכסף 

 נבחר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 ,ולהיות בקי בערך כל מדה

 וצריך להסתכל

 ולהתבו]נן[ בהם כראוי

 ולהיות טורח בגופו ובחכמתו

 לעזוב הטפשות ולאחז בתבונה,

 להסיר תערובת הסיגים ממנו.

 ואז תהיה נשמתו

 לאלהים הצרופה ומזוקק

 סיגים מכסף הגו כדכתי'

 רף כלי.וצא לצווי

 כשיסירו הסיגים

 רף.וצ כסףהיה התאז 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

טוב כי הצדיק צריך להכיר ה

 והרע

 וכל מידות

 וצריך להסתכל

 ולהתבונן בהן כראוי

 ולהיות טורח בגופו ובחכמתו

 ז בתבונהולעזוב הטפשות ולאח

 ת הסיגים ממנוולהסיר תערובו

 ואז תהיה נשמתו

 צרופה ומזוקק לאלהים

 סיגים מכסףהמכדכתיב 

 ף כליוויצא לצר

 כשיסירו הסיגים

 ף.וצר כליהיה היאז 

 [ ויש אדם14]

 המשתנה במנהגיו לזמנים

 ,בעניין אחדקבוע  ואינו

 זהזמן אחד אוחז במנהג 

 מנהגהוזמן אחר מסתלק מאותו 

 מנהג אחר תופשו

 .לעולםוככה יעשה 

 הוא דומה לאדםו

 אל עיר שהוא חפץ ללכת

 ,דרכהוהוא אינו יודע 

 השבילים ולא יכיר

* 

 המוליכים אותו אליה.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 אדם בני}ו{יש 

 משונים במנהגיהם

 במנהגם יםקבוע םאינש

 זמן אחד אוחז במנהג כי

 וזמן אחר מסתלק מאותו מנהג

 מנהג אחרב תופשו

 .כל ימיוככה יעשה 

 הוא דומה לאדם

 אל עיר שדעתו לילך

 ואינו יודע ]*[

 ]**[ השבילים

 ואינו מכיר את הדרכים

 המוליכי]'[ אותו אליה.

 ויש אדם

 המשתנה במנהגים

 קבוע ואינו

 זהזמן אחד אוחז במנהג 

 וזמן אחר מסתלק מאותו מנהג

 מנהג אחר אוחזו

 .לעולםככה יעשה ו

 הוא דומה לאדםו

 אל עיר שחפץ ללכת

 דרכהואינו יודע 

 השבילים ולא יכיר

* 

 המוליכים אותו אליה

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 לכן הוא משתומם

אחד דרך באחת ילך  פעם

 פרסה

 ולא ימצא העיר

 יחזורוא'ח"כ 

 בדרך אחרת פרסה אחרתילך ו

 ויתע* ויחזור,

 כן בשלישית וברביעיתו

 .בול כיוצא כו

 אמר החכם על זה

 כסיל תייגענוהעמל 

 אשר לא ידע ללכת אל עיר.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 במסילההוא משתומם ו

אחת ילך בדרך אחד  כי שעה

 פרסה

 העיר.ולא ימצא 

 ואח"כ

 בדרך אחרת פרסהילך 

 ויחזור >)ויתעלה(<

 לא ימצא העירו

 זהל כיוצא בעו

 אמ' החכם

 כסיל תייגענוהעמל 

 אשר לא ידע ללכת אל עיר.

 הוא משתומם לכן

 אחת ילך דרך אחד פעם

* 

* 

* 

 ויטעה ויחזור בדרך אחר'

 וכן בשלישי וכן ברביעי

 ול כיוצא בעו

 אמ החכם

 תיגענו יםעמל כסיל

 אשר לא ידע ללכת אל עיר.

[ לכך יש לחמול על 15]

 האנשים

 הטבועי' בהבלי השוא,

 דק המשקל,יללמדם צ

 ויושר המאוזנים

 ולהודיעם בחינת הכסף

 ולהורות להם דרכים הישרים,

למען שיברור האדם בתחלת 

 הבחנתו,

 מסילה אשר תביאהו

 למקום רענן ודשן

 אשר שם כל הטובה.

 והיא יראת שמים

 אשר הוא סוף כל המעשים,

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 }ל{כך יש לחמול על האנשים

 הטבועים בהבלי השו>א<

 ק המשקלודיללמדם צ

 ויושר המאזנים

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 אשר הוא סוף כל המעשים

שאל ה' והיא השאלה אשר 

 ית'

 אדםמן ה

 לכך יש לחמול על האנשים

 הטבועים בהבלי השוא

 ללמדם צדק המשקל

 ויושר המאזנים

 ולהודיעם בחינת הכסף

 ולהורות להם דרכים הישרים

למען שיברור האדם בתח]י[לת 

 הבחנתו

 תביאהומסילה אשר 

 למקום רענן ודשן

 אשר שם כל הטובה

 והיא יראת שמים

 אשר הוא סוף כל המעשים,

 שוהיא השאלה אשר השם ית"

 אדם מאת כלאל וש

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

והיא השאלה אשר הש' ית' 

 אלוש

 אדם מאת כל

כדכתי' מה יי אלהיך שואל 

 מעמך

 כי אם ליראה.

 נחשב** יםואין שום מעש

 בלתי היראה הטהורה.

* 

* 

* 

כדכת' מה יי אלהיך שואל 

 מעמך

 כי אם ליראה.

 < נחשבהואין שום מעש>

 בלתי היראה הטהורה

כדכתיב מה יי אלהיך שואל 

 מעמך

 כי אם ליראה.

 נחשב הואין שום מעש

 בלתי היראה הטהורה.

 [ לכן יש להודיע לכל,16]

 נפשו לחברכי כל איש הרוצה 

 מדות הטובות, ידתחת 

 שמיםצריך לערב יראת 

 עם כל מדה ומדה.

 היא קשר שמיםכי יראת 

 כל המדות. מחזקתה

 דומה לחוט והוא

 שהכניסהו תוך חורי המרגליות

 קשר בתחתיתו וקשרו

 להחזיק כל המרגליות.

 נתק הקשרבהאין ספק 

 יפלו כל המרגליות.

 כך היראה

 היא מחזקת כל המדות,

 קשר היראה ממךואם תתיר 

מד>ו<ת היבדלו ממך כל 

 טובות.ה

 וכשאין בידך מדות טובות

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 לכן יש להודיע לכל

 להביא אתכי כל איש הרוצה 

 נפשו

 מידות הטובות תחת יד

 השםצריך לערב יראת 

 עם כל מידה ומידה.

 היא קשר השםכי יראת 

 כל המידות מחזיקה

 דומה לחוט והוא

הו תוך חורי ושהכניס

 המרגליות

 קשר בתחתיתו וקושרין

 להחזיק כל המרגליות. כדי

 נתק הקשרכשיאין ספק 

 יפלו כל המרגליות

 כך היראה

 מחזקת כל המידות,ההיא 

 קשר היראה ממךואם תתיר 

 טובות.הלו ממך כל מידות ייבד

 לכן יש להודיע לכל

 נפשו להביאכי כל איש הרוצה 

 מידות הטובות לידי

 שמיםצריך לערב יראת 

 עם כל מידה ומידה

 א קשרוה השםכי יראת 

 ’כל המדו מחזקתה

 דומה לחוטו

 תשהכניסהו תוך חורי המרגלי*

 קשר בתחתיתו וקשרו

 להחזיק כל המרגליו'

 נתק הקשרבהאין ספק 

 יפלו כל המרגליות.

 כך היראה

 היא מחזקת כל המידות

 ואם תתיר ]*[ קשר היראה

 יבדלו ממך כל מידות טובות.

 וכשאין בידך מידות טובות

 תורה ומצות בידךאז אין 

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 תורה ומצות, לךאז אין 

 תלוי כלכי 

 בתיקון המדות.

 טובותהוכשאין בידך מדות  *

 תורה ומצות לךאז אין 

 תלוייה כל התורה כולהכי 

 בתיקון המידות.

 תלויה כל התורהכי 

 בתיקון המידות

 [ כל מדות17]

 מהן טובות, ויש מהן רעות,יש 

 ל לעשותוהחכם יכ

 ,טובותרעות המדות מ

טובות המדות מוהכסיל יעשה 

 רעות.

* 

* 

* 

* 

 ]*****[ רעות.

 מידותהכל 

 יש מהן טובות ויש מהן רעות

 כל לעשותוהחכם י כי

 מידות רעות,

 והכסיל יעשה מידות טובות ]*[

 מידו'הכל 

 טובות ורעות

 ל לעשותוהחכם יכ

 ,לטובותרעות ה

והכסיל יעשה מידות טובות 

 רעות.

 חסר

 מי שהולך בחושךו[ 18]

 ואינו מתבונן בתיקון המדות,

 אחת האפשר שיהיה בו מד

 המאבד כל זכיותיו.

 כגון המתגאה במעשיו ומתפאר,

 עצמו, ומאבד

 וכל כוונתו להגדיל ולהשתתר

 על בני אדם,

 יוומספר תמיד בגנות חביר

 .םומתכבד בקלונ

 שממלא למידומה  האיש ההוא

 חבית גדולה יין משובח מאד,

 ויש בתחתית החבי' נקב קטן

* 

 היין כלאין ספק שיאבד 

 המשובח מאד,

 ןובנקב קט

 מי שהולך בחושךו

 ואינו מתבונן בתיקון המידות

 אחת ותאיפשר שיהיה בו מיד

 כל זכיותיו. תהמאבד

 כגון המתגאה במעשיו ומתפאר

 עצמו ומייפה

 וכל כוונתו להגדיל ולהשתתר

 על ]בני אדם[

 יו]ומספר[ תמיד בגנות חביר

 .םומתכבד בקלונ

האיש ההוא ]דומה למי[ 

 שממלא

 חבית גדולה יין משובח מאד,

ויש בתחתי>ת< החבית ]נקב[ 

 קטן

* 

 היין כלאבד אין ספק שי

 מי שהולך בחושךו

 ואינו מתבונן בתיקון המידות

 אחת האיפשר שיהיה בו מיד

 כל זכיותיו תהמאבד

והמתפאר המתגאה  כמו

 במעשים

 עצמו ומייפה

 גדל ולהשתתרתוכל כוונתו לה

 אדםהעל בני 

 וומספר תמיד בגנות חביר

 .וומתכבד בקלונ

 אחדהאיש ההוא דומה ל

 שממלא

 יין משובח מאדמחבית גדולה 

 החבית נקב קטן וויש בתחתית

 אם לא יסתם אותו

 אין ספק שיאבד הייו

 מי שהולך בחושך

 ואינו מתבונן בתקון המדות

 ]*[ ה]*[ מיד אאיפשר שיה

 כל זכיותיו תהמאבד

 כגון המתגאה במעשיו ומתפאר

 תמידעצמו  ומיפה

* 

* 

 וחביר של]**[ בגנות 

 .וומתכבד בקלונ

 שממלא למיהאיש ההוא דומה ו

 משובח ]*[חבית ]*[ יין 

 ויש בתחתית החבית נקב קטן

* 

 היין כלאין ספק שיאבד 

 המשוב' ]*[

 קטןהבנקב 

 חסר
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ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 ם אותו.ואם לא יסת

 הזהכך המתגאה 

 אף אם מלא תורה

 יאבד הכל על ידי המדה הזאת

 ש מהרה לתקנה.יאם לא יח

 המשובח ]*[

 ןוקטהבנקב 

 ם אותו.ואם ]לא[ יסת

 הזהכך המתגאה 

 אף אם מלא תורה

]י[אבד הכל על ידי המידה 

 הזאת

 ש מהרה לתקנה.יאם >לא< יח

 המשובח ]*[

 בנקב הקטן.

* 

 המתגאה זה האישכך 

 מלא תורה הוא]*[ אם 

 יאבד הכל על ידי המדה הזאת,

 ש מהרה לתקנה.ואם לא יח

 ם אותו.ואם לא יסת

 הזהכך המתגאה 

 מלא תורה שהואא"ע פי 

 הרעהיאבד הכל ע"י  המידה 

 הזאת

 ש מהרה לתקנה.יאם לא יח

 [ מעטים יש בעולם19]

 מכירים האמת.ה

 חכמה להכיר בושאין  יש

 שתי רגליובוכמו שאין הקטוע 

 סולםביכול לעלות 

 כך לא יוכל לעלות

 ת החכמהובמדריג

 מי שאין בו תבונה.

 יש שהוא חכם

 עולם מנעוריוהונטבע בתאות 

* 

עד שישים כל חכמתו להשיג 

 תאותו

 ולעשות רצון יצרו הרע,

כי הורגל מנעוריו במעשים 

 הרעים

 עד שהם קבועים בנפשו,

 וקשה לו מאד להמלט

 פח יקוש רשת העונות.מ

 מעטים יש בעולם

 מכירים האמת.ה

 חכמה להכיר, בושאין  יש

 שתי רגליובוכמו שאין הקטוע 

 סולםהיכול לעלות 

 כך לא יוכל לעלות

 במדרגת החכמה,

 מי שאין בו תבונה.

 יש שהוא חכם,

 עולם מנעוריוהונטבע בתאוות 

 ,במעשים הרעים

* 

* 

* 

 עד שהם קבועים בנפשו,

 וקשה לו מאד להימלט

 מפח יקוש רשת העונות.

בו חכמה  שישויש שיש 

 להכיר,

 בעולם ב'אדםעטים יש ומ

 מכירים האמתש

להכיר  בהם]*[ שאין חכמה 

 בשם

 רגליושתי ב]*[ שאין קט>ו<ע 

 סולםביכול לעלות 

 לעלות זהכך לא יוכל 

העליונות מן במדריגת 

 ,החכמות

 ותתבונ מביןמי שאין  כל

 יש שהוא חכם

 ונטבע בתאות עולם מנעוריו

* 

עד שישים כל חכמתו להשיג 

 תאותו,

 ולעשות רצון יצרו הרע,

 יוהורגל במעש בנעוריוכי 

 הרעים

 עד שהם קבועי' >)לו(<

 בעול' הםמעט ו

 מכירי' האמתה

 להכיר ישאין ]*[ חכמ יש

 וכמו שאין הקטוע שתי רגליו

 סולםהיכול לעלות 

 יעלהכך לא 

 ת החכמהובמדריג

 מי שאין בו תבונ'.

 יש שהוא חכם

 עולם מנעוריוהונטבע בתאות 

* 

עד שישים כל חכמתו להשיג 

 תאותו

 הולעשות רצון יצרו הרע

כי הורגל מנעוריו במעשים 

 הרעים

 עד שהם קבועים בנפשו

 וקשה לו מאד להמלט

 ]*[ העונותמפח יקוש 

 עטים יש בעולםומ

 המכירים האמת

 חכמה להכיר בויש שאין 

 שתי רגליובע יוכמו שאין הקט

 סולםעל היכול לעלות 

 יוכל לעלותכך לא 

 ת החכמהובמדרג

 מי שאין בו תבונה.

 יש שהוא חכם

 עולם מנעוריוהונטבע בתאות 

* 

עד שישים כל חכמתו להשיג 

 תאותו

 ולעשות רצון יצרו הרע

הורגל מנעוריו במעשים ו

 הרעים

 עד שהם קבועים בנפשו

 קשה מאד להמלט ולזה

 מפח יקוש רשת העוונות.

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Sefer Ha-Middot 

 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf         49 

 

ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 ויש שיש בו חכמה להכיר,

 וגם חפץ לילך בדרכים טובים,

 אך לא היה אצל חכמים

 לשמוע מהם

 דרכים הישרים,וההחכמה 

 ומתוך כך הולך במחשכים.

 דומה לאדם והוא

 שיש לו מטמון בביתו

 ואינו יודע המטמון

 ומוכר הבית לאחר.

 וגם חפץ ללך בדרכים טובים,

 אך לא היה אצל חכמי'

 לשמוע מהם

 דרכים הישרים,וההחכמה 

 ומתוך כך הולך במחשכים

 דומה לאדם והוא

 שיש לו מטמון בביתו

 ואינו יודע המטמון,

 ומוכר הבית לאחר.

 וקשה לו מאד להמלט

 מפח יקוש רשת העונות.

 }ו{יש שיש בו >)להסיר(<

 טוביםהוגם חפץ לילך בדרכים 

 אך לא היה אצל >)חכם(<

 לשמוע מהם

 דרכים הישרים

 ומתוך כך הולך במחשכים

 ]*[ דומה לאדם

 שיש לו מטמון בביתו

 ואינו יודע המטמון

 ומוכר הבית לאחר.

 ויש שיש בו חכמה להכיר

 וגם חפץ לילך בדרכי' טובים

 חכמיםהאך לא היה אצל 

 לשמוע מהם

 דרכים הישריםוההחכמה 

 ומתוך כך הולך במחשכים

 מידומה לו

 שיש לו מטמון בביתו

 ואינו יודע המטמון

 ומוכר הבית לאחר.

 ויש אדם שיש בו חכמה להכיר

 טוביםהוגם חפץ לילך בדרכים 

 חכמיםהאך לא היה אצל 

 לשמוע מהם

 הטוב

 ומתוך כך הולך במחשכים

 דומה לאדם והוא

 שיש לו מטמון בביתו

 ואינו יודע המטמון

 ומוכר הבית לאחר.

 [ התבונן20]

 כי האדם ברוב מדותיו

 זו משונה מזו,

 ומדה טורפת וכל מדה

 דעת האדם,

 זו מושכתו לכאן

 כאן.בוזו מושכתו 

 והיצר הרע מסייע לכל מדה

 ומסית האדם שיבחר

 יצר הרע שבה.

 דומה לאדם שהולך במדבר וזו

 ופוגעים בו דובים ואריות

 ונמרים וזאבים,

 ועוד הרבה מיני משחית>י<ם.

* 

 התבונן

 כי האדם ברוב מידותיו

 מזו זו משונה

 וכל מדה ומדה טורפת

 דעת האדם,

 זו מושכתו לכאן

 כאן.לוזו מושכתו 

 והיצר הרע מסייע לכל מידה

 ומסית האדם שיבחר

 יצר הרע שבה.

דומה לאדם שהולך  והוא

 במדבר

 ופוגעין בו דובים ואריות

 ונמרים וזאבים,

 ועוד הרבה מיני משחיתים.

 }ה{תבונן

 כי האדם ברוב מידותיו

 זו משונה מזו

 וכל מידה ומידה טורפת

 דעת האדם

 זו מושכתו לכאן

* 

 והיצר הרע מסייע לכל מידה

 האדם שיבחר אתומסית 

 .צד הרע

דומה לאדם שהולך  והוא

 במדבר

דובים  זאיביםופוגעים בו 

 ואריות,

 ,ונמרים

 התבונן

 כי האדם ברוב מידותיו

 זו משונה מזו

 וכל מידה ומידה טורפת

 דעת האדם

 זו מושכתו לכאן

 כאןלוזו מושכתו 

 ו*יצר הרע מסייע לכל מידה

 שיבחר

 .הפחות שבה

דומה לאדם שהולך  והוא

 במדבר

 ופוגעים בו דובים ואריות

 ונמרים וזאבים

 .והרבה משחיתים

 צריך אתה לדעת

 האדם ברוב מידותיוש

 #זו משונ' מזו#

 טרפתמוכל מידה ומידה 

 >דעת< האדם את 

 זו מושכתו לכאן

 כאן.לוזו מושכתו 

 מסית האדם לבווהיצר ]*[ 

 ]צ"ל בלבו[

 ליקח

 הרע שבכל מידה ומידה

והוא דומה לאדם שהולך 

 במדבר

 פוגעים בו דובים ואריותש

 וזאבים
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 ורשה(

 האיש ההוא צריך לפקוח עיניו

 להלחם עם כל אחד,

 עיניו רגע אחדואם יעלים 

 זיקים.חהמ אילויטרפ]ו[הו 

 כך האדם

 מדותיו הרעות,

* 

* 

 והכגון התאוה והגא

 והשנאה והכעס וכיוצא בהן

 מתגלגלת בלבו תמיד.

 ואם יתעלם מהם ולא יתקנם

האמת  אותיעקרו מלבו  אך

 וימש חשך. ועל זה נאמר

 שויתי יי לנגדי תמיד.

* 

* 

* 

 האיש ההוא צריך לפקוח עיניו

 להלחם עם כל אחד,

 ואם יעלים עיניו רגע אחד

 .האלויטרפוהו המזיקין 

 כך האדם

 מדותיו הרעות

* 

* 

 והכגון התאוה והגא

 והשנאה והכעס וכיוצא בהם

 ת בלבו תמיד.ומתגלגל

 ואם יתעלם מהם ולא יתקנם

האמת  אוריעקרו מלבו  אז

 וימש חושך. וע"ז נאמ'

 שויתי ה' *נגדי תמיד.

* 

* 

 משחיתיםים המינ כמהועוד 

* 

 האיש ]*[ צריך לפ]ק[וח עיניו

 .ואחדלהלחם עם כל אחד 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 האיש ההוא צריך לפקוח עיניו

 להלחם עם כל אחדו

 תואם יעלים עיניו רגע אח

 יטרפוהו ]*[ המזיקים.

 כך האדם

 הרעות יומידות

* 

* 

 כגון התאוה והגאוה

 והשנאה והכעס וכיוצא בהם

 ת בלבו תמידומתגלגל

 ואם יתעלם ]*[ ולא יתקנם

האמת  אור]*[ יעקרו מלבו 

 וימש חושך ועל זה נאמ]'[

 יי לנגדי תמיד. שויתי

* 

* 

 משחיתים מיניםהרבה  ועוד

 וכולן מקיפי' אותו

 וח עיניותלפ זהוצריך 

 המשחיתיםלהלחם נגד 

 ואם יעלים עיניו רגע אחד

 האלהיטרפו' 

 כך האדם

 מידות הרעות

 ]צ"ל: המשחיתות[ המשחיוטת

 מקיפות את לבו

 הגאוה והתאוהכגון 

 קנאהוהשנאה וה

* 

 יעלם עיניו רגע אחדואם 

 יקלקל המידות הרעות

 זה אמר דוד ועל

 שויתי יי נגדי תמיד

 איני מתרשל אפי]'[ רגע אחד

ולעולם יראת ה' על פני בכל 

 רגע.

* 

 [ האדם בשעה שנולד21]

 הוא חסר בגופו ובחכמתו

 יותר משאר הבריות.

 כי כל הבריות ביום הולדם

 הם הולכים ואוכלים

 ומסייעים לעצמן.

* 

 האדם בשעה שנולד

 הוא חסר בגופו ובחכמתו

 יותר משאר הבריות.

 כי כל הבריות ביום הולדם

 הם הולכים ואוכלים

 ומסייעים לעצמם.

* 

 נולד ת שהוא}ה{אדם בשע

 ותובחכמ בגוףהוא חסר ו

 יותר משאר *בריות.

בריות ביום  שארכי 

 >)הלדלם(הולדם<

 הם הולכים ואוכלים

* 

 שנולד תהאדם בשע

 חלשהוא ]*[ בגופו ובחכמתו 

 הבריות כל]*[ משאר 

 כי כל הבריות ביום הולדם

 הם הולכים ואוכלים

 ומסייעים לעצמם

 }ו{צריך אתה לדעת

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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 ורשה(

 אבל האדם כשנולד

 צריך טורח גדול לגדלו.

 צריך תיקון גדול בגופווכאשר 

כך צריך יותר תיקון גדול 

 לנשמתו

לתקן החכמה להבין דרכים 

 הטובים.

 כי האדם בתחלתו בלא מלמד

 ומנהיג כבהמה,

 אך לבו דומה ללוח

 שהוא מוכן לכתוב עליו.

 אם הלוח הזה ביד טפש

 ט עליו הבליםוישר

 עד שיתקלקל הלוח,

 ולא יהיה בו תועלת עוד.

 עליואבל החכם יכתוב 

 סדר ענייניו וצרכיו וחובתיו

 ומתוך הלוח ההוא

 יכלכל ויפרנס בני ביתו,

 ויגיע לתועלת גדולה.

 כך לב האדם,

 הסכלים יציירו בו

 ציורי הבל ושקר,

 ויכתבו עליו

 חקקי און,

 ת הבל וריק.ווימלאו מחשב

 והמשכילים יכתבו על לבם

 אבל האדם כשנולד

 לגדלו.צריך טורח גדול 

 וכאשר צריך תיקון גדול בגופו,

כך צריך יותר תיקון גדול 

 לנשמתו

להבין דרכים ולתקן החכמה 

 הטובים.

 כי האדם בתחלתו בלא מלמד

 ומנהיג ]*[,

 אך לבו דומה ללוח

 שהוא מוכן לכתוב עליו.

 אם הלוח הזה ביד טיפש

 הבליםשריטות וט עליו וישר

 עד שיתקלקל הלוח,

 וד.ולא יהיה בו תועלת ע

 אבל החכם יכתוב עליו

 סדר ענייניו וצרכיו וחובתיו

 ומתוך הלוח ההוא

 יכלכל ויפרנס בני ביתו

 ויגיע לתועלת גדולה.

 כך לב האדם

 הסכלים יציירו בו

 ציורי הבל ושקר

 ויכתבו עליו

 חקקי און,

 ]*[ הבל וריק. הווימלאו

 }ו{המשכילים יכתבו על לבם

 ומסייעי' *עצמן

 ם כשנולדאבל האד

 צריך טורח גדול לגדלו.

צריך תיקון גדול וכשם ש

 גופול

כך צריך יותר תיקון גדול 

 לנשמתו

דרכים  לקבץלתקן *חכמה 

 הטובים

 כי האדם בתחילתו בלא מלמד

 >..ג)ומנהיג(< כבהמה

 אך לבו דומה ללוח

 לכתוב עליו. שמוכן

 ביד טיפש היאאם הלוח 

 הבלים שריטות בוישרט 

 עד שיתקלקל הלוח

 ולא יהיה ב>ה)ו(< תועלת עוד.

 בויכתוב  היא ביד חכםאבל 

 סדר ענייניו ]*[ וחובתיו

 איומתוך הלוח הה

 יכלכל ויפרנס בני ביתו

 גדולההויגיע לתועלת 

 כך לב האדם

 הסכלים יציירו בו הם

 צייורי הבל ושקר,

 ויכתבו עליו

 חקקי און

 אבל האדם ]*[

 צריך טורח גדול ]*[

 ]****[ בגופו.

צריך יותר תיקון ]*[  ן גםכ

 לנשמתו

להבין דרכים ולתקן החכמה 

 *טובים

 כי האדם בתחילתו בלא מלמד

 כבהמה נוהג

 אך לבו דומה ללוח

 שהוא מוכן לכתוב עליו

 אם הלוח הזה ביד טיפש

 הבלים שרטותעליו  ושרטט

 עד שיתקלקל ]*[

 תועלת עודולא יהיה בו 

 אבל החכם יכתוב עליו

 תיווסדר עניניו וצרכיו וחוב

 ומתוך הלוח ]*[

 בניויכלכל ויפרנס 

 ויגיע לתועלת גדולה.

 כך לב האדם

 יציירו בו הכסילי'

 ציורי הבל ושקר

 ויכתבו עליו

 אוןהבל וחקקי 

ת הבל ומחשב לבםוימלאו 

 וריק

* 

* 

* 

* 

* 

 האדם בלא מלמדש

 כבהמה

 אך לבו דומה ללוח

 שהוא מוכן לכתוב עליו

 כסילאם זה הלוח ב*ד 

 הבליםוישרט עליו שריטות 

 עד שיתקלקל הלוח.

* 

 על הלוח כותבאבל החכם 

 חובותיו, וסדר ענייניו

* 

* 

 לתועלת גדולה ומגיע בזה

 כך ]לב האדם[

 השוטים

* 

  יכתבו על לוח לבם

 …..[חקקי ]און 

 מחשבת הבל וריק,

 לבםוהמשכלים יכתבו על לוח 

 אלהיםהמכתב 

 שהוא
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 ורשה(

 מכתב אלהים

 דעתשהוא 

 יסוד התורה והמצות,

 וחכמת המדות

עד אשר יזהירו >)נפשם(< 

 נפשותם

 כזוהר הרקיע.

ולזה הייתה כוונת שלמה 

 באמרו

 קשרם על אצבעותיך

 כתבם על לוח לבך.

 מכתב אלקים

 דעתשהוא 

 והמצותיסוד התורה 

 וחכ]מת[ המידות

 עד אשר יזהירו נפשותם

 כזוהר הרקיע.

 ולזה היית' כוונת שלמה באמרו

 קשרם על אצבעותיך,

 כתבם על לוח לבך.

 מחשבת הבל וריק. הווימלאו

 יווהמשכילים יכתבו על

 אלהיםמכתב 

 >)דעת(<שהוא 

 יסוד התור' והמצו>ת<

 מידותות וחכמהו

 עד אשר יזהירו נפשותם

 כזוהר הרקיע

 ועליהם אמ' שלמה

 קשרם על אצבעותיך

 כתבם על לוח לבך.

 והמשכילים יכתבו על לבם

 מכתב אלהים

 שהוא

 והמצות יסוד התור'

 ת המידותווחכמ

 עד אשר יזהירו נפשותם

 כזוהר הרקיע

ולזה הייתה כוונת שלמה 

 באמרו

 קשרם על אצבעותיך

 כתבם על לוח לבך.

 יסוד התורה והמצות

 המידות תיקוןוחכמת 

 עד אשר יזהירו נפשותם

 כזוהר הרקיע

 שלמה ועל זה אמר

* 

 כתבם על לוח)ם( לבך.

 [ עוד אמ' שלמה22]

 גם במעלליו יתנכר נער

 אם זך אם ישר פעלו.

זה הפסוק נאמר על הבחנת 

 הנערים

 כי מנעורם ניכר מעשיהם

 כאשר תראה:

 מקצת הנערים

 נראית בהם מדת הבושת,

 ובמקצתם העזות.

 ,תאותהומקצתם נוטה אל 

מעלות  על 'ומקצתם נוטי

 טובות.

 ודע כי כל מדות האדם

אשר תראה בו בימי הבחרות 

 והזקנות

 עוד אמ' שלמה

 גם במעלליו יתנכר נער

 אם זך אם ישר פעלו.

זה הפסוק נאמ' על הבחנת 

 הנערים

 כי מנעורם ניכר מעשיהם,

 כאשר תראה

 מקצת הנערים

 נראית בהם מידת הבושת,

 העזות. מידותובמקצתם 

 ,רעותומקצתם נוטה אל ה

מעלות  על הומקצותם נוט

 טובות.ה

 ודע כי כל מידות האדם

אשר תראה בו בימי הבחרות 

 זקנותבו

 }ו{עוד אמ' שלמה

 גם במעלליו יתנכר נער,

 אם זך אם ישר פעלו.

זה הפסוק נאמר על הבחנת 

 הנערים

 מידותיהםכי מנעורם ניכר 

 כאשר תראה

 מקצת הנערים

 נראית בהם מידת הבושת,

 העזות מידתו*מקצתם 

 ,התאוהאל  יםומקצתם נוט

מעלות  אלומקצתם ]*[ 

 הטובה

 האדם שלודע כי כל מידות 

אשר תראה בו בימי הבחרות 

 והזקנות

 עוד אמר שלמה

 גם במעלליו יתנכר נער

 אם זך אם ישר פעלו

זה הפסוק נאמר על הבחנת 

 הנערים

 מדותיהםניכר  יהםכי מנעור

 כאשר תראה

 מקצת הנערים

 בהם מדת *בושת הנרא

 ו*מקצתם העזות

 תאוהאל ה יםומקצתם נוט

מעלות  אל םומקצתם נוטי

 טובות.

 ודע כי כל מדות האדם

אשר תראה בו בימי הבחרות 

 והזקנות

 חסר
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 ורשה(

הילדות  ]**[הם היו 

 והשחרות,

 אך בזמן ההוא

 לא היה בו כח להראות*

 ולהביאם לידי מעשה.

 אך הנערים

 אשר גברה עליהם הנבלות,

 אפשר שיכול האדם

 להעתיקם אל דרך טובה,

 המוסרכי הם נוח לקבל 

ואין בהם כח וחכמה לצאת 

 ולברוח

 מתחת יד המייסר אותם

 והם צריכים לסבול.

נעתקים  ואבל בימי הזקנה אינ

 בקל

 ממה שהיו בו בימי הבחרות

 לכסףוהם דומים 

 אשר היה טמון בקרקע

 והעלה חלודה עבה

 כפי אורך הטמנה

 כסףהצריך אותו 

 מריקה אחר מריקה

עד שישוב הכסף אל מראהו 

 הנאה.

]ה[ם היו ]**[ הילדות 

 והשחרות,

 אך בזמן ההוא

 םלהראותלא היה בו כח 

 ולהביאם לידי מעשה.

 אך הנערים

 אשר גברה עליהם הנבלות

 אפשר שיכול האדם

 להעתיקם אל דרך טובה,

 כי הם נוח לקבל המוסר,

ואין בהם כח וחכמה לצאת 

 ולברוח

 מתחת יד המייסר אותם,

 והם צריכים לסבול

נעתקים  םאבל בימי הזקנה אינ

 בקל

 ממה שהיו בו בימי הבחרות

 לכסףוהם דומים 

 אשר היה טמון בקרקע

 והעלה חלודה עבה

 הטמנההכפי אורך 

 כסף,הצריך אותו 

 מריקה אחר מריקה

עד שישוב הכסף אל מראהו 

.]*[ 

הילדות  בו בימיהם היו 

 והשחרות,

 בזמן ההוא לא היה בו כחאך 

* 

 מעשה.הלהביאם לידי 

 ’אך הנערי

 אשר גברה עליהם הנבלות

 איפשר שיכול האדם

 טובהחיק הלהעתיקם אל 

 כי הם נוח לקבל המוסר

ואין בהם כח וחכמה לצאת 

 ולברוח

 מתחת יד המייסר אותם

 ריכי' לסבולוהם צ

נעתקים  םאבל בימי הזקנה אינ

 בקל

 בימי הבחרות. הםב הממה שהי

 לטש של כסף הדומ ואוה

 אשר היה טמון בקרקע

 ה חלודה עבהתוהעל

 תוכפי אורך הטמנ

 צריך אותו כסףו

 מריקה אחר מריקה

 המראהעד שישוב הכסף אל 

 הנאה

 הילדות והשחרות בימיהם היו 

 אך בזמן ההוא

 לא היה בו כח להראות*

 מעשההלידי  הולהביא

 הנעריםו

 עליהם *נבלות גדלהאשר 

 האדםאפשר שיכול 

 טובההדרך  עללהעתיקם 

 ]*[ להםכי נוח לקבל 

ואין בהם כח וחכמה לצאת 

 ולברוח

 מתחת יד המייסר ]*[

 והם צריכים לסבול.

נעתקים  םאבל בימי הזקנה אינ

 בקל

 בו בימי הבחרו' הממה שהי

 לטס כסףוהם דומים 

 היה טמון בקרקעש

 והעלה חלודה עבה

 תואורך הטמנב

 כסףהצריך אותו 

 מריקהמריקה אחר 

מראהו לעד שישוב הכסף 

 הנאה.

כך האדם אשר הלך לפי דרכו 

ומנהגו ונשקע בעמקי *מדות 

 הגרועות
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 ורשה(

כך האדם אשר הלך לפי דרכו 

ומנהגו, ונשקע בעמקי המדות 

 הגרועות

 צריך ללטוש שכלו

 להבדיל בין הטמא ובין הטהור

>)ולהתגדל(< ולהתרגל 

 בעבודה

 עד שיהיו המדות הטובות

 >טבועות< >וקשורות< בלבו.

כך האדם אשר הלך לפי דרכו 

ומנהגו ונשקע בעמקי המידות 

 הגרועות

 צריך ללטו' שכלו

 להבדיל בין הטמא ובין הטהור,

 ולהתרגל בעבודה

 המידות ]*[ שיהועד 

 ות בלבו.]*[ קשור

דרכו  אחרכך האדם אשר הלך 

 ומנהגו ונשקע בעמקי המדות

 הגרועות

 צריך ללטוש שכלו

ובין  הטומאהלהבדיל בין 

 הטהור

 >?)ולהתרגל(< בעבודה,

 עד שיהיו המידות הטובות

 טבועות וקשורות בלבו.

 צריך ללטוש שכלו

 להבדיל בין הטמא ובין הטהור

 בעבוד' ולהרגיל

 עד שיהיו המדו' ]*[

 טבועו' וקשורות בלבו.

[ זה הספר נקרא ספר 23]

 מדות

 והוא נכתב ונחתם

 בטבע]ת[ החכמה

 לאדם דעת,ללמד 

 ולהיות הספר הזה ביד כל איש

 לכלי אומנות

לתקן >)ב(מ<תוכו מעשיו 

 ומדתיו.

כי האומן אשר בידו כלי 

 אומנותו

 יוכל לעשות מלאכתו.

כלי אבל אומן שאין בידו 

 אומנותו

 לא יוכל לעשות מאומה.

 לכן שמע ]מו[סר

 וקח כלי אומנותיך בידך

 לתקן מדותיך.

 מידותה}זה הספר{ נקרא ספר 

 והוא נכתב ונחתם

 בטבעת החכמה

 ללמד *אדם דעת

 פר הזה ביד כל אישולהיות הס

 לכלי אומנות

 לתקן מתוכו מעשיו ומדותי'

כי האומן אשר בידו כלי 

 אומנ>ו<תו

 יוכל לעשות מלאכתו.

 רקאבל אומן שאין בידו 

 אומנותו

 לא יוכל לעשות מאומה.

 לכן שמע מוסר

 וקח כלי אומנותיך בידך

 לתקן מידותיך.

 הלא תראה

 מי שיש לו הרבה מיני מטבעות

 }"והא לך ספר המדות"{

 }הוא נכתב ונחתם{

 בטבע>)ו(<ת החכמה

 ד לאדם דעת,וללמ

]ו[להיות הספר הזה ביד כל 

 איש

 אומנת,לכלי 

לתקן מתוכו מעשיו 

 *מ>י<דתיו.

כי האומן אשר בידו כלי 

 אומנתו

לעשות לתקן ול ויכ אז

 מלאכתו.

כלי בידו  אשר איןאבל אומן 

 אומנתו

 לעשות מאומה אינו יכול

 וקח טובלכן שמע מוסר 

 כלי אומנתיך בידךוקח 

 }זה ספר{ מידות

 ונחתם נכתב

 בטבעת החכמ'

 ד לאדם דעתוללמ

 ביד כל איש*להיות *ספר *זה 

 לכלי אומנות

 מדותיו ומעשיולתקן מתוכו 

כי האומן אשר בידו כלי 

 אומנתו

 יוכל לעשות מלאכתו

כלי שאין בידו כאבל ]*[ 

 אומנתו

 לא יוכל לעשות מאומה

 לכן שמע מוסר

 וקח כלי אומנתך בידך

 לתקן מדותיך

 הלא תראה

 מי שיש לו הרבה מיני מטבעות

 חסר
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 ורשה(

 הלא תראה

 ני מטבעותמי שיש לו הרבה מי

 קטנות וגדולות

 יםוואינו יודע ערכם ושו

 לא ידע מה לקנות בכל אחת

 עד שידע ערך כל מטבע.

 מטבע ווגם צריך לידע איז

 פסל המלך

 וגזר עליה שלא להוציאה.

אבל אחר שישקול כל מטבע 

 ומטבע

 ויעריכם

 בכל אחתאז ידע לקנות 

 בערך שוה. יוצרכ

 ובמטבע שגזר המלך קנס

 על המוציאה

 יזהר שלא יוציא

 ס.ואלא בעניין של]א[ יקנ

 נמצא שזה האיש

 מגיע בכל מטבע ו]מ[טבע

 >לטובה< ולשמחה.

 שואבל הטיפ

 אשר לא ישקול ולא יעריך

 ויוציא מה שפסל המלך

 אין ספק שיגיע זה הכסיל

 להזק גדול.

 קטנות וגדולות,

 יםיואינו יודע ערכם ושו

 לא ידע מה לקנות בכל אחת

 עד שידע ערך כל מטבע.

 מטבע הוגם צרי>ך< לידע איז

 פסל המלך,

 וגזר עליה שלא להוציאה.

אבל אחר שישקול כל מטבע 

 ומטבע

 ויעריכם

 אז ידע לקנות ]**[

 בערך שוה. וצרכ

 ובמטבע שגזר המלך קנס

 על המוציאה

 ,היזהר שלא יוציא

 ן שלא יקנסאלא בעניי

 נמצא שזה האיש

 מגיע בכל מטבע ומטבע

 לטובה ולשמחה.

 אבל הטיפש

 אשר לא ישקול ולא יעריך

 ויוציא מה שפסל המלך

 אין ספק שיגיע זה הכסיל

 להיזק גדול.

 לתקן מידותיך.

 הלא תראה

 מי שיש לו הרבה מיני מטבעות

 קטנות וגדולות

 ואינו יודע ערכם ושויים

כל  עבורדע מה לקנות ולא י

 דאח

 דע ערך כל מטבע.ועד שי

 מטבע הוגם צריך לידע איז

 סל המלך,ופ

 וגזר עליה שלא להוציאה.

אבל אחר שישקול כל מטבע 

 ומטבע

 ויערכ]ם[

 אם כל אחדדע לקנות ואז י

 >בערך שוה)בשוייו(<. יוצרכ

 קנס עליהובמטבע שגזר המלך 

 על המוציא*

 ושלא לקנותיזהר שלא יוציאה 

 .מהםשלא יקנס  באותואלא 

 נמצא שזה האיש

 מגיע בכל מטבע ומטבע

 לטובה ולשמחה.

 אבל הטיפש

 אשר לא ישקול ולא יעריך

 ויוציא מה שפסל המלך

 הסכלזה  שיבאאין ספק 

 קטנות וגדולות

 יםיושוואינו יודע ערכם 

 לא ידע מה לקנות בכל אחת

 כל מטבע שלעד שידע ערך 

 מטבע הוגם צריך לידע איז

 פסל המלך

 וגזר עליה שלא להוציאה

]*[ אחר שישקול כל מטבע 

 ומטבע

 ויער*כם

 בכל אחת ליקחאז ידע 

 בערך שוה יוצרכ

 ובמטבע שגזר המלך ]*[

 ציאהשלא להו

 היזהר שלא יוציא

 אלא בעניין שלא יקנס.

 שזה האישנמצא 

 מגיע בכל מטבע ומטבע

 לטובה ולשמח'

 אבל הטיפש

 אשר לא ישקול ולא יעריך

 ויוציא מה שפסל המלך

 אין ספק שיגיע זה ]*[

 להיזק גדול.
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 ורשה(

 להזק גדול.

 [ ואתה בני קח המשל הזה24]

הנמשל על רוב מדותיך אשר 

 בך

 מדות גדולות ומדות קטנות

 ותשקול כל מדה ומדה

 בפלס חכמתיך

 מדה ומדה.עד שתדע ערך כל 

 ותדע המדות

 אשר פסל המלך הגדול

 בך ולהזהר בהם שלא ירא

 ,בלבך וושלא ימצא

 אלא במקום

 שלא תקבל הזק ועונש.

 ובזה תגיע אל השלימות

ותהיה אומן ו]כלי[ אומנותיך 

 בידך.

 ואתה דע לך

 ואתה בני קח המשל הזה

הנמשל על רוב מדות>יך< 

 אשר בך

 מידות גדולות ומידות קטנות

 כל מידה ומידה ותשקול

 בפלס חכמתך

 עד שתדע ערך כל מידה ומידה.

 ותדע המידות

 אשר פסל המלך הגדול

 בך ולהזהר בהם שלא ירא

 בלבך וושלא ימצא

 אלא במקום

 שלא תקבל היזק ועונש.

 ובזה תגיע אל השלימות

 ותהיה אומן וכלי אומנתך בידך

 ואתה דע לך.

 ואתה בני קח המשל הזה

 ,בךמדות ]ש[הנמשל על רוב 

 וקטנותמידות גדולות 

 ותשקול ]*[ מידה ומ]י[דה

 תיךובפלס חכמ

עד שתדע ערך כל מידה 

 ומ]י[דה.

>)ותהיה נזהר מן(ותדע< 

 המדות

הגבור אשר פסל המלך הגדול 

 ,והנורא

 בידך ה*היזהר בהם שלא ירא

 <בךושלא ימצא >)בלבבך(

 אלא >)תניחם(< במקום

 הזק ועונש. מהםשלא תקבל 

 השלימותובזה תגיע אל 

ותהיה אומן וכלי אומנותיך 

 בידך

 ואתה דע  לך.

 ואתה בני קח המשל הזה

 מדות שבך*נמשל על רוב 

 קטנותו]*[ גדולות ]*[ 

 ותשקול כל מדה ומדה

 תךובפלס חכמ

 עד שתדע ערך כל מדה ומדה

 ותדע המדות

 אשר פסל המלך הגדול

 בך הלהזהר בהם שלא ירא

 בךושלא ימצא 

 אלא במקום

 היזק ועונששלא תקבל 

 ובזה תגיע אל השלימות

 ותהיה אומן וכלי אומנתך בידך.

* 

 חסר

 להזהירך[ עתה אנו רוצים 25]

 שורשי המדות וענפיהם

 ותועלתם ונזקם

 ,וכוונתינו להשיב טבעי האדם

מעניין הסכלות אל אהבת 

 המוסר

 ישתדלו הפתאיםוש

 להודיעךעתה אנו רוצים 

 שורש* המידות וענפיהם

 ותועלתם ונזקם

 האדם ווכוונתינו להשיב טבע

מעניין השכלות אל אהבת 

 המוסר

 י*תדלו הפתאיםוש

 להודיע}ע{תה נרצה 

 שרשי המדות וענפיהם

 ותועלתם ונזקם.

 וכוונתינו להשיב טבעי האדם

מעניין הסכלות אל אהבת 

 המוסר

 שישתדלו הפתאים כדי

 להודיע נרצהעתה 

 שרשי המדות וענפיהם

 ותועלתם ונזקם.

 וכוונתינו להשיב טבעי האדם

מעניין הסכלות אל אהבת 

 המוסר

 ישתדלו הפתאיםוש

 חסר
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 ורשה(

 לדעת טבעי החכמים

 ומיי נשאל עזר

 שיורנו דרכים הישרים,

 הצדק ותונתיב

 להורות שבטי ישורון

 החסד. ייעדת 

* 

 לדעת טבעי החכמים.

 ומהש"י נשאל עזר

 שיורנו דרכים הישרים

 ונתיב הצדק

 ן,להורות שבטי ישורו

 עדת החסד.

* 

 לדעת טבעי >ה<חכמים

 ע]ז[ר….< ומה' >)נשאל(

נשאל< … >)שיורינו דרך(

 הישר,

 הצדק ותונתיב

 שבטי ישורוןללהורות 

 עדת החסד

 .בוללכת 

 לדעת טבעי החכמים.

 עדנשאל  השם יתעלה זכרוומ

 דרכים הישרים יודיענוש

 הצדק ותונתיב

 להורות שבטי ישורון

 עדת החסד.

 סליק ההקדמה.

 הראשוןשער 

נדבר בו >)במדת(< על מדת 

 הגאוה

לכל  תומה טוב שנזדמן תחל

 הרשעים

 מפני חיוב האדם להבדל ממנה

 כי היא פתח לרעות רבות,

בכל  כזאת הרעהולא ראינו 

 המדות.

 לכן צריך אדם להתחכם

 ראוי,הלהנהגה על מנהג 

 ולדחות אותה במקום

 בו. ראויהשאינה 

 }שער{ הראשון

 גאוהת הונדבר ]*[ על מיד

לכל  הומה טוב שנזדמן תחל

 הרשעים

 מפני חיוב האדם להבדל ממנה

 כי היא פתח לרעות רבות

בכל  כזאת לרעותולא ראינו 

 המדו>ת<

 לכן צריך אדם להתחכם

 גה על מנהג *ראויילהנהו

 ולדחות אותה במקום

 בו. מחוייבשאינה 

 שער הראשון

 ת הגאוהועל מיד בהנדבר 

לכל  הטוב שנזדמן תחיל כי

 השערים

 מפני חיוב האדם להיבדל ממנה

 כי היא פתח לרעות ]*[,

 בכל המדות. כמוהוולא ראינו 

 אדם להתחכם כללכן צריך 

 ראויהגה על מנהג ילהנהו

 במקום הולדחות

 .הב ראוייהשאינה 

 }שער הראשון{

 ת הגאוה.ונדבר ]*[ על מיד

לכל  הומה טוב שנזדמן תחיל

 השערים

 מפני חיוב האדם להבדל ממנה

 כי היא פתח לרעות רבות

בכל  כזאת לרעהולא ראינו 

 המידות

 אדם להתחכםהלכן צריך 

 ראויהמנהג  אלגה ילהנה

 במקום םולדחות אות

 הב ראוישאינה 

 חסר

 }שער הגאוה{

 הגאוה

 היא המטבע

 פסל המלך הגדולה

 והזהרנו עליה בתורתו

 כ"ש

 }שער הגאוה{

 הגאוה

 היא המטבע

 פסל המלך הגדול אשר

 והזהרנו עליה בתורתו

 כמו שנאמ'

 }מידת הגאוה{

 הגאוה. אפרש

 היא המטבע

הגבור פסל המלך הגדול  אשר

 והנורא

 בתורתווהזהירנו עליה 

 }א שער הגאוה{

 הגאוה

 היא המטבע

 ב"הפסל המלך הגדול  אשר

 רנו עליה בתורתויוהזה

 כמו שנאמר

 }על הגאוה

* 

* 

* 

 זהרנו בתורהוה הן{

 כדכתי'

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf         58 

 

ספר המדות הקצר )כת"י  דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"א )אדלר(

 ורשה(

 השמר לך פן תשכח יי אלהיך

 אשר הוציאך מארץ מצרי'

 ישכח יוצרוכי הגאה 

 כדכתי' וצאנך ובקרך ירביון

 וכסף >)מה(וזהב< ירבה לך

 ורם לבבך ושכחת את יי אלהי'

 ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי

 עשה לי את החיל הזה.

 וזכרת את יי אלהיך

כי הוא הנותן לך כח לעשות 

 חיל.

 ובמלך נאמר

 אחיו,בלבלתי רום לבבו 

 אם הזהירה תורה אפי' במלך

 אחריםבכ"ש 

* 

 ישתררו זה על זה. שלא

 השמר לך פן תשכח ה"י אלהיך

 אשר הוציאך מארץ מצרים

 כי הגאה ישכח יוצרו,

 כדכתי' וצאנך ובקרך ירביון

 וכסף וזהב ירבה לך

ורם לבבך ושכחת את ה"י 

 .וגו'אלהיך 

 ועוצם ידי ואמרת בלבבך כחי

 עשה לי את החיל הזה.

 וזכרת את ה"י אלהיך

כי הוא הנותן לך כח לעשות 

 חיל.

 ובמלך נאמ'

 אחיו,מלבלתי ר>ו<ם לבבו 

 תורה אפי' במלךהאם הזהירה 

 אחריםבכ"ש 

* 

 שלא ישתררו זה על זה.

 כמ' שנ'

יי  אתהשמר לך פן תשכח 

 אלהיך

 אשר הוציאך מארץ מצרים.

 יוצרו אתכי הגאה ישכח 

 כדכתיב וצאנך ובקרך ירביון

 וגו'וכסף וזהב ירבה לך 

ורם לבבך ושכחת את יי אלהיך 

 וגו'

 ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי

 עשה לי את החיל הזה.

 וזכרת את יי אלהיך וכתי'

כח לעשות כי הוא הנותן לך 

 חיל.

 ובמלך נאמר

 אחיו,מלבלתי רום לבבו 

אם הזהירה תורה אפי' ו

 ]ב[מלך

 >כ"ש בה.....< *אחרים

 >)על אחת כמה וכמה(<

 שלא ישתררו זה על זה.

 השמר לך פן תשכח יי אלהיך

 מארץ מצרים. אשר הוציאך

 ה ישכח יוצרווכי הגא

 כדכתיב *צאנך ובקרך ירביון

 וכסף וזהב ירבה לך

 ורם לבבך ושכחת את יי אלהיך

* 

* 

* 

כי הוא הנותן לך כח לעשות 

 חיל.

 ובמלך נאמר

 אחיו,מלבלתי רום לבבו 

 אם הזהירה תורה אפי' במלך

 בהדיוטותכ"ש 

* 

 שלא ישתררו זה על זה.

השמר לך פן תשכח את יי 

 אלהיך

 וגו'

* 

 וכתי'

* 

ם לבבך ושכחת את ה' וור

 אלהיך

 ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי

 החייל הזה כלעשה לי את 

 וזכרת את ה' אלהיך וכתיב

 כי הוא נותן לך כח לעשות חיל.

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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 נספח ב:

 ספר המידות, שער השמחה

 השוואת כתבי יד

 

 דפוס ראשון )ד( כתי"ג )גינצבורג( כתי"ה )אסקוריאל( כתי"ב )ניו יורק סמינר הרבנים( י"א )אדלר(

 שער השמחה[ 1]

 המדה הזו באה לאדם

 בלא פגע רע.מחמת רוב שלוה 

 ]***[ואדם המשיג תאותו 

 ולא יארע לו דבר המעציב אותו

 בזה יהיה לו שמחה תדיר.

 ומי שיש בו שמחה תדיר

 יאירו פניו וזיוו מבהיק וגופו בריא

 ואין הזקנה ממהרת לבא עליו

 ה.וכ"ש לב שמח ייטיב ג

 ומן השמחה יבא לידי שחוק.

ואין ראוי לאיש משכיל להרבות 

 השחוק

 השחוק משתתף דעת קלהכי עם 

 כ"ש כי כקול הסירים תחת הסיר

 .יםכן שחוק הכסיל

 וכבר נאמ' כי מאותות השוטה

 ששוחק במקום

 .בו הצחוק )לשחוק(שאין ראוי 

 מי שיש לו מוסרלואין ראוי 

 להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות

 מפני שאו' מי שירבה שחקו

 שער השמחה

 המדה הזו באה לאדם

 פגע רע. מחמת רוב שלוה בלא

 ,ולא ידע רע תווואדם המשיג תאו

 ולא יארע לו דבר המעציב אותו

 בזה יהיה לו שמחה תדיר.

 בו שמחה תדיר )לו(ומי שיש 

 יאירו פניו וזיוו מבהיק וגופו בריא,

 ואין הזקנה ממהרת לבא עליו

 ה.יכ"ש לב שמח ייטיב ג

 ומן השמחה יבא לידי שחוק

ואין ראוי לאיש משכיל להרבות 

 השחוק

 משתתף דעת קלה )ה"ש(כי עם 

 כ"ש כי כקול הסירים תחת הסיר

 .יםכן שחוק הכסיל

 וכבר נאמ' כי מאותות השוטה

 ששוחק במקום

 .בו השחוקשאין ראוי 

 מי שיש לו מוסרבואין ראוי 

 להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות,

 מפני שאומ' מי ]*[ שחקו

 שער השמחה

 דה הזאת באה לאדםיהמ

 .הבלא פגע רעמחמת רוב שלוה 

 ואדם המשיג תאותו ]***[,

 ולא יארע לו דבר המעציב אותו,

 בזה יהיה לו שמחה תדיר.

 ומי שיש בו שמחה תדיר

 יאירו פניו, וזיוו מבהיק, וגופו בריא,

 א עליווואין הזקנה ממהרת לב

 ה.יהייטיב ג חכםכמו שכתו' לב 

 .שחוק לאדםומן השמחה יבא 

ואין ראוי לאיש משכיל להרבות 

 השחוק,

 כי עם השחוק משתתף דעת קלה,

כמו שנאמ' כי כקול הסירים תחת 

 הסיר,

 כן שחוק הכסיל.

 וכבר נאמ' כי מאותות השוטה

 ששוחק במקום

 .בו השחוקשאין ראוי 

 מי שיש לו מוסרלואין ראוי 

 להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות,

 השמחה מידת

 המדה הזאת באה לאדם

 פגע רע. ישלוה בל מרוב

 ]***[ואדם המשיג תאותו 

 ולא יארע לו דבר המעציב אותו

 לו שמחה תדיר ישבזה 

 ו שמחה תדירלומי שיש 

 פניו וזיוו מבהיק וגופו בריא יאורו

 עליו ]*[ואין הזקנה ממהרת 

 היהטיב גמ חכםכמו שנ' לב 

 .שחוק לאדםומן השמחה יבא 

 בולהרבות  נכון לחכםואין 

 קלה הדע השחוק משתתף עםכי 

 כי כקול הסירי' תחת הסיר שנ'

 כן שחוק הכסיל.

 ]*[ מאותו' השוטה אמרנווכבר 

 ששוחק במקום

 .ראוי לשחוקשאין 

 מי שיש לו מוסרלואין ראוי 

 להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות

 בשחוקרבה ממפני שאומרי' מי ש

 , כי בשעת השחוקיראתומתמעט 

 שער השמחה

 המדה הזו באה לאדם }השמחה{

 פגע רע. יבל בלבוה מחמת רוב שלו

 ]***[ואדם המשיג תאותו 

 ולא יארע לו דבר המעציב אותו

 בזה יהיה ]*[ שמחה תדיר

* 

 פניו וזיוו מבהיק וגופו בריא ויאורו

 []**ואין *זקנה ממהרת 

 ה.יהככמו שנאמר ]*[ שמח ייטיב ג

 .שחוק לאדםומן השמחה יבא 

ואין ראוי לאיש משכיל להרבות 

 השחוק

 קלה דעת השחוק משתתףכי 

כמו שנאמר ]*[ כקול הסירים תחת 

 הסיר

 כן שחוק הכסיל.

 וכבר נאמר ]*[ מאותות השוטה

 ששוחק במקום

 .בו השחוקשאין ראוי 

 מי שיש לו מוסרלואין ראוי 

 להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדו'
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 מתמעט מוראו, כי בשעת השחוק

 אין יכול לחשב

 עליו. המקוםשום יראת 

בטיולים או בקוביאות וכ"ש אם ישחוק 

 שאין יראת אלהים עליו.

 לכן ייסר אדם את בנו שלא ישחק

 ולא יקנה לו רב או חבר משחק

 שנ' לא ישבתי בסוד משחקים.

 וכתי' בכל עצב יהיה מותר.

 [ הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק2]

 כמו השמח במכשול חביריו,

 בעת שמגיע להם פגע רע

 מפגעי העולם

 אל תשמחוע"ז"נ בנפול אויביך 

 וכו'.

 יש עוד שמחה שהיא רעה מזאת

 יםנכשל יוכגון השמח שחביר

 בעבודת הבור' ית',

 או שמח במיעוט ידיעת*

 צריך שתבין

 עבד המשרת למלך באמונה

* 

 אנשים בראותויש לו להצטער 

 מחרפים אותו.המורדים באדונו וה

* 

 אבל בהיות העבד

 שמח בראותו

 זלזולו וחרפתו

 אין זה עבד נאמן.

 והנה הכתו' אומ' רוצה יי את יריאיו,

 מתמעט מוראו, כי בשעת השחוק

 בואין יכול לחש

 עליו הש'שו' יראת ב

וכ"ש אם ישחוק בטיולים או בקוביאות 

 שאין יראת אלהים עליו.

 לכן ייסר אדם את בנו שלא ישחק

 ולא יקנה לו רב או חבר משחק

 שנ' לא ישבתי בסוד משחקים.

 מותר.וכתי' בכל עצב יהיה 

 הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק

 כמו השמח במכשול חביריו

 בעת שמגיע להם פגע רע

 מפגעי העולם.

 ועז"נ בנפול אויב' אל תשמח

 וכו'.

 יש עוד שמחה שהיא רעה מזאת,

 נכשל וכגו' השמח שחביר

 בעבוד' הבור' ית',

 םאו שמח במיעוט ידיעת

 צריך שתבין,

 עבד המשרת למלך באמונה

* 

 אנשים כשיראהיש לו להצטער 

 באדונו ומחרפים אותו. )בו(מורדים 

* 

 אבל בהיות העבד

 שמח בראותו

 זלזולו וחרפתו,

 אין זה עבד נאמן.

 את יריאיו, י'והנה הכתו' אומ' רוצה 

 שחקו שרבמפני שאמרו מי 

 מתמעט מוראו, כי בשעת השחוק

 בואין יכול לחש

 עליו. המקוםשום יראת 

בטיולים או בקוביאות וכ"ש אם ישחוק 

 שאין יראת אלהים עליו.

 בנו שלא ישחק,]…[ לכן ייסר אדם את 

 ולא יקנה לו רב או חבר משחק

 שנאמ' לא ישבתי בסוד משחקים.

 וכתי' בכל עצב יהיה מותר.

 הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק

 ,ומח במכשול חבירוכמו הש

 פגע רע לובעת שמגיע 

 מפגעי העולם

 אויביך אל תשמחועל זה נאמר בנפול 

 .וגו'

 יש עוד שמחה שהיא רעה מזאת

 נכשל ומח שחבירוהש כמו

 בעבוד' הבורא ית',

 םמח במיעוט ידיעתואו ש

 צריך שתבין מ"של

 עבד המשרת למלך באמונה

* 

 אנשים בראותויש לו להצטער ש

 מחרפים אותו.המורדים באדונו וה

* 

 אבל בהיות העבד

 שמח  בראותו

 וחרפתו קלקול אדונו

 ן זה עבד נאמן.אי

 לכוין אחראין יכול 

 .הש' אלהי'שום יראת 

אות יאו בקובי בטייולי'וכ"ש אם ישחק 

 שאין יראת אלהים עליו.

 ירבה בשחוקלכן ייסר אדם את בנו שלא 

 קוולא יקנה לו רב או חבר משח

 שנ' לא ישבתי בסוד משחקי'

 וכתיב בכל עצב יהיה מותר.

 הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק

 חבירובמכשול  ששמחכמ' 

 פגע רע לובעת שמגיע 

 .הזהמפגעי העולם 

 ועל זה נאמ' בנפול אויביך אל תשמח

 .וכהכשלו אל יגל לבך

 עוד יש שמחה שהיא רעה מזאת ויש

 יםנכשל יושחבירכ הכגון השמח

 בעבודת הבור' ית'

 .םבמיעוט ידיעת ששמחאו 

 כי כל

 באמונה לאדונועבד המשרת 

 י אדונוצריך לידע מה יאמ' לפנ

 אנשים ראהיש לו להצטער אם יו

 מורדים באדונוה

 .ויתאבל עליו אז זה עבד נאמן

 העבד כראותאבל 

 אנשים המזלזלי' ומחרפי'

 את אדונו והוא שומח

 אין זה עבד נאמן.

 והנה הכתוב אומ' רוצה ה' את יריאיו,

 ומי ששמח במכשול חבירו

 שחקו מ שרבמפני שאמרו מי 

 השחוקתמעט מוראו כי בשעת 

 בואין יכול לחש

 עליו. שמיםשום יראת 

* 

* 

 קולא ישח]ש[ עצמולכן ייסר אדם את 

 לא יקנה לו רב או חבר משחקשו

 .ומעלוזלא ישבתי בסוד משחקים ששנ' 

 וכתיב בכל עצב יהיה מותר.

 הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק

 חבירומח במכשול ושהכמו 

 פגע רע לובעת שמגיע 

 מפגע* העולם.

 נאמר בנפול אויביך אל תשמחועל זה 

 .וגו'

 שמחה ]*[ רעה מזאת ועוד יש

 נכשל ושחביר השמוח כמו

 בעבוד' הבורא ית',

 .םבמיעוט ידיעת שומחאו 

 צריך שתבין מ"של

 באמונה למלךעבד המשרת 

* 

 אנשים בראותויש לו להצטער ש

 מורדים באדונו והמחרפים אותו.ה

* 

 אבל בהיות העבד

 שמח בראותו

 אדונו וחרפתוקלקול 
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 ומי ששמח במכשול חבירו

 אין רצונו ברצון הבור' ית'

 וע"ז התפלל ר' נחוניא בן הקנה

 בדבר הלכה יאל יכשלו חבירי

 ואשמח בם,

 ל וישמחו בי.וואל אכש

 וע"כ התפלל ר' נחוניא על זה

 כי ראה שזהו דבר מצוי

 שהאחד שמח בטעות חבירו

 כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו

 שם.ויהיה לו 

 ואף כמה בני אדם חשובים

 נזהרים בזה. אינן

 ומי ששמח במכשול חבירו

 אין רצונו ברצון הבור' ית'

 וע"ז התפלל ר' נחוני' בן הקנה

 

 אל יכשלו חבירי בדבר הלכה

 ,]*[ואשמח 

 ו]א[ל אכשל וישמחו בי.

 ועל כן התפלל ר' נחוני' על זה

 כי ראה שזהו דבר מצוי

 שהאחד שמח בטעות חבירו,

 שיהיה הוא נוצח את חבירו, כדי

 ויהיה לו שם.

 ואף כמה בני אדם חשובין

 נזהרים בזה. שאין

 אין זה עבד נאמן.

 והנה הכתוב אומר רוצה יי ]*[ יראיו,

 ומי ששמח במכשול ]*[

 רצון הבורא ית'כאין רצונו 

 תפלל ר' נחוניא בן הקנהנ על כן

 אל יכשלו חברי בדבר הלכה

 ,בהןואשמח 

 וישמחו בי.ל וואל אכש

 על זה בן הקנהועל כן נתפלל ר' נחוניא 

 כי ראה שזהו דבר מצוי

 שהאחד שמח בטעות חבירו

 כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו

 ויהיה לו שם.

 ואף כמה בני אדם חשובים

 נזהרין בזה. אינם

 רצון הבורא ]*[.באין רצונו 

 תפלל ר' נחוניא בן הקנהה ועל זה

 אל יכשלו חבריי בדבר הלכה

 בהםאשמח ו

 ל וישמחו בי.ואכש ואל

 תפלל ר' נחוני' על זההועל כן 

 הוא דבר מצוי שזהכי ראה 

 ש*אחד שמח בטעות חבירו

 ויכדי שיהיה הוא נוצח את חביר

 ויהיה לו שם

 ואף כמה בני אדם חשובים

 נזהרים בזה. אינם

 אין זה עבד נאמן.

 והנה הכתוב אומר רוצה יי ]*[ יראיו,

 ]*[ומי ששמח במכשול 

 רצון הבורא ית'.כאין רצונו 

 תפלל ר' נחוניא בן הקנהנ על כן

 אל יכשלו חברי בדבר הלכה

 בהןואשמח 

 ל וישמחו בי.ואכש ולא

 על זה בן הקנהתפלל ר' נחוני' נועל כן 

 ]*[ דבר מצוי שזהכי ראה 

 ש*אחד שמח בטעות חבירו

 כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו

 ויהיה לו שם.

 חשוביםואף כמה בני אדם 

 נזהרים בזה. אינם
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 רצון אלהי'בלכן כל איש אשר רצונו 

 ' ית'.שיצטער על שאין נעשה רצון ה

 יתפלל אדם יוואפי' על שנא

 שיעבוד לבור'

 ויכוין בתפלתו בברכת אתה חונן

 ובברכת השיבנו וסלח לנו,

 על כל ישראל, אוהביו ושונאיו,

 וכן בכל הברכות.

 כי איך יתכן שיתפלל רופא חולי

 ושאר ברכות, והוא לא היה חפץ

 שחבירו יתרפא או יתחכם.

 ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד

 בעיני בני אדם,

 זה, דברואין מרגיש ב

 לכן נכתב להזהיר יראי הש' ית'

 אלהי'ללהכין לבם 

 בכוונה שלימה אמיתית

 לשפוך נפשם נוכח פני יי

 על כל ישראל,

 אוהביו ושונאיו ובזה יתקיים

 כמוך.ואהבת לרעך 

 וטהור ידים יוסיף אומץ.

 רצון אלהיםכלכן כל איש אשר רצונו 

 ' ית'.בוריצטער על שאין נעשה רצון ה

 יתפלל אדם וואפי' על שונא

 .ית'שיעבוד לבור' 

 ויכוין בתפלתו בברכ' אתה חונן

 נו וסלח לנויובברכ' השיב

 על כל ישר' אוהביו ושונאיו,

 וכן בכל הברכות.

 ופא חוליכי איך יתכן שיתפלל ר

 ושאר ברכות והוא לא היה חפץ

 שחבירו יתרפא או יתחכם.

 ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד

 בעיני בני אדם

 זה, ענייןואין מרגיש ב

 לכן נכת' להזהיר יראי הש' ית'

 אלהיםאל הלהכין לבם 

 בכוונה שלימה אמיתית

 לשפוך נפש' נוכח פני יי

 על כל ישר',

 אוהביו ושונאיו ובזה יתקיים

 ך כמוך.יעיואהבת לר

 וטהור ידים יוסיף אומץ.

 אלהים,הרצון כלכן כל איש אשר רצונו 

 .הש"ייצטער על שאין נעשה רצון 

 יתפלל אדם יוואפי' על שונא

 שיעבוד לבורא.

 ויכוין בתפלתו בברכת אתה חונן,

 ובברכת השיבנו, וסלח לנו

 על כל ישראל אוהביו ושונאיו,

 וכן בכל הברכות.

 שיתפלל רופא חולי יתכווןכי איך 

 ברכות, והוא לא ]*[ חפץהושאר 

 שחבירו יתרפא או יתחכם.

 ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד

 בני אדם בלבות

 זה,ה עניין]ואין מרגיש[ ב

 לכן נכתב להזהיר יראי השם ית'

 אלהיםללהכין לבם 

 בכוונה שלימה אמיתית

 ]נפשם[ נוכח פני הש"י ]*[

 על כל ישראל

 נאיו ובזה יתקיים,אוהביו ושו

 ך כמוך.יעיואהבת לר

 וטהר ידים יוסיף אומץ.

 רצון אלהיםכלכן כל איש אשר רצונו 

 .ייקי'יצטער על שאין נעשה רצון 

 יתפלל אדם וואפי' על שונא

 שיעבוד לבורא

 בברכת אתה חונן הפלתל לבוויכוין 

 ,אבינווסלח לנו אבינו ו*השיבנו 

 על כל ישראל אוהביו ושונאיו

 בכל הברכותוכן 

 כי איך יתכן שיתפלל רופא חולי

 רצהברכות והוא לא הושאר 

 שחבירו יתרפא או יתחכם

 עבור שזה היצר הוא רגיל ]*[בו

 אדם, בלבות כל

 זהה עינייןואין מרגיש ב

 ה' ית' תירא להזהרלכן נכתב 

 אלהי'ללהכין לבם 

 אמיתיתובכוונה שלימה 

 לשפוך נפשם נוכח פני הש'

 על כל ישראל

 ויתקייםהביו ושונאיו אוו

 עך כמוך.יואהבת לר

 אומץ. יוסףוטהר ידים 

 אלהיםהרצון *לכן כל איש אשר רצונו 

 .שםאין נעשה רצון המיצטער על 

 יתפלל אדם וואפילו על שונא

 .ית'שיעבוד לבורא 

 לתו בברכת אתה חונןיויכוין בתפ

 סלח לנו בברכתובברכת השיבנו, ו

 על כל ישראל אוהביו ושונאיו

 וכן בכל הברכות.

 הכי איך יתכן שיתפלל רופא חול

 ברכות, והוא לא ]*[ חפץהושאר 

 שחבירו יתרפא או יתחכם.

 ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד

 בני אדם בלבבות

 זה,ה ענייןואין מרגיש ב

 יראי השם ]*[ להזהרלכן נכתב 

 אלהיםללהכין לבם 

 בכוונה שלימה אמיתית

 לשפוך נפשם נוכח פני השם

 ל ישראלעל כ

 אוהביו ושונאיו, ובזה יתקיים

 ואהבת לרעיך כמוך.

 וטהור ידים יוסיף אומץ.
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 [ יש עו' שמחה ושחוק רע מאד3]

 כגון המשחק במי שזהיר

 ית' והמקיים מצותיו. הבוראבעבוד' 

 רעות: מדותויש בזה ד' 

 שהוא מחשיך נפשו מאור המצות האחד

 כשהוא מואס ומשחק במקיימי המצות

 המצות בעיניו.אז יתגנו 

 כי אולי מתוך השחוק השיני

 ימנע הצדיק מצדקותיו,

 כי לא יוכל לסבול השחוק.

 כי אנשים רבים השלשה

 אשר לא ניסו ללכת בדרכי הש' ית'

 לא יכלו לעשות תשובה מפני השחוק

 שך כל ימיהם.ווילכו בח

 נמצא שזה המשחק לא דייו

 חביריו רב טוב הצפון לצדיקים,משמונע 

 שמוריד אותם לשאול תחתית.אלא 

 והנה המשחק הזה בכלל עונש

 מחטיא את הרבי'ה

 שהוא דומה לליסטים הרביעי

 העומד על פרשת דרכים

 וקוצץ רגלי המביאים דורונ]ו[ת למלך

 הלא זה שנא)י(ו ואויבו של מלך

 ורעתו רבה מאד.

 ושחוק רע מאד, 'יש עו' שמח

 כגון המשחק במי שזהיר

 ים מצותיו.ית' והמקי ש'בעבוד' ה

 רעות: מדותויש בזה ד' 

 שהוא מחשיך נפשו מאור המצות, הא'

 כשהוא מואס ומשחק במקיימי המצות

 אז יתגנו המצות בעיניו.

 כי אולי מתוך השחוק הב'

 ימנע הצדיק מצדקותיו,

 כי לא יוכל לסבול השחוק.

 כי אנשים רבים הג'

 אשר לא ניסו ללכת בדרכי הש' ית'

 מפני השחוקלא יכלו לעשות תשוב' 

 וילכו בחשך כל ימיהם.

 לונמצא שזה המשחק לא דיי 

 שמונע *חביריו רב טוב הצפון לצדיקים,

 אלא שמוריד אותם לשאול תחתית.

 והנה המשחק הזה בכלל עונש

 מחטיא את הרבים.ש

 שהוא דומה לליסטי' הד'

 דרכיםההעומד על פרשת 

 ת למלךווקוצץ רגלי המביאים דורונ

 ואויבו של מלךנאו והלא זה ש

 ורעתו רבה מאד.

 ושחוק רע מאד תיש עוד שמח

 כגון המשחק במי שזהיר

 והמקיים מצותיו. ש"יבעבודת ה

 רעות: מידותארבע  בה]ויש[ 

 שהוא מחשיך נפשו מאור המצות האחד

 כשהוא מואס ומשחק במקיימי המצות,

 אז יתגנו המצות בעיניו.

 כי אולי מתוך השחוק השני

 תיוימנע הצדיק מצדקו

 כי לא יוכל לסבול השחוק.

 כי אנשים רבים השלישית

 אשר לא ניסו ללכת בדרכי הש"י

 כלו לעשות תשובה מפני השחוקולא י

 וילכו בחשך כל ימיהם.

 נמצא שזה המשחק לא דיי

 חביריו רב טוב הצפון לצדיקים,משמונע 

 אלא שמוריד אותם לשאול תחתית.

 והנה המשחק הזה בכלל עונש

 הרבים.מחטיא את ה

 שהוא דומה לליסטים הרביעי

 העומד על פרשת דרכים

 ת למלך.ווקוצץ רגלי המביאים דורונ

 מלךהנאו ואויבו של וש הואהלא זה 

 ורעתו רבה מאד.

 יש עוד שמחה ושחוק רע מאדו

 המשחק במי שזהיר כמו

 ית' והמקיים מצותיו הבור'בעבודת 

 רעות: ]*[ויש בזה ארבע 

 שהוא מחשיך נפשו מאור המצות }ה{אחד

 המצות בקייומיכשהוא מואס ומשחק 

 אז יתגנו המצות בעיניו.

 כי אולי מתוך השחוק }ה{שיני

 ימנע הצדי>ק< מצדקתו

 כי לא יוכל לסבול השחוק.

 כי אנשים רבים }ה{שלישי

 אשר לא ניסו ללכת בדרכי הש'

 כלו לעשות תשובה מפני השחוקווהם לא י

 הםוילכו בחשך כל ימי

 לונמצא שזה המשחק לא די 

 רב טוב הצפון לצדיקים וחבירמשמונע 

 שאול תחתית.ב ואלא שמוריד אות

 בכלל עונש הואוהנה המשחק הזה 

 מחטיא את הרבים.ה

 שהוא דומה לליסטי' הרביעי

 דרכי'העל פרשת  י'העומד

 ת למלךורגלי המביאין דורנ צי'וקוצ

 מלך*ו של ינאוש הםהלא 

 רבה מאד. םורעת

 עוד שמחה ושחוק רע מאוד יש

 משחק במי שזהירמי שכגון 

 בעבודת השם ית' והמקיים מצותיו.

 רעות: ]*[ויש בזה ארבע 

 האחד שהוא מחשיך נפשו מאור המצו'

 כשהוא מואס ומשחק במקיימי המצות

 אז יתגנו המצות בעיניו.

 השיני כי אולי מתוך השחוק

 ימנע הצדיק מצדקותיו

 כי לא יוכל לסבול השחוק.

 השלישי כי אנשים רבים

 אשר לא ניסו ללכת בדרכי השם ית'

 כלו לעשות תשובה מפני השחוקולא י

 וילכו בחושך כל ימיהם

 נמצא שזה המשחק לא דיו

 רב טוב הצפון לצדיק]י[ם וחבירמשמונע 

 אלא שמוריד אותן לשאול תחתית.

 והנה המשחק הזה בכלל עונש

 המחטיא את הרבים.

 לליסטים שדומההרביעי 

 העומד על פרשת דרכים

 למלך דורוןוקו*ץ רגלי המביאין 

 הלא זה שונאו ואויבו של מלך

 ורעתו רבה מאוד.

 [ יש עוד שמחה מרה כלענה4]

 כגון רודפי ניאוף וגזל ושאר עבירות

 ושמחים בהשיגם

 תאות הרעות

 ועל אילו נאמר

 השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע

 ועונשם גדול עד שאול תחתית.

 עוד שמחה מרה כלענה יש

 כגו' רודפי ניאוף וגזל ושאר עבירות

 ושמחים בהשיגם

 תאות הרעות.

 ועל אילו נאמ'

 השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע

 ועונשם גדול עד שאול תחתית.

 יש עוד שמחה מרה כלענה,

 כגון רודפי ניאוף וגזל ושאר עבירות

 ושמחים בהשיגם )בהשיגם(

 תאות הרעות.

 נאמרועל אילו 

 השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע.

 ועונשם גדול עד שאול תחתית.

 }ו{יש עוד שמחה מרה כלענה

 כגון רודפי ניאוף וגזל ושאר עבירות,

 ושמחים בהשיגם

 .יםהרע תאוותם

 נאמר זהועל 

 השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע

 ועונשם גדול עד שאול תחתית.

 יש עוד שמחה מרה כלענה

 ודפי ניאוף וגזל ושאר עב]י[רותכגון ר

 ושמחים בהשיגם

 תאות הרעות

 ועל אילו נאמר

 השמחי' לעשות רע יגילו בתהפוכו' רע.

 ועונשם גדול עד שאול תחתית.
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 יש עוד שמחה המעורבבת}ו{[ 5]

 המעלה עשן לכל המצות

 והמשכחת יראת הש' ית'

 מלבות בני אדם.

 כגון אילו המשתכרים ושמחים

 בבית המשתה.

 ואחרית השמחה הזאת תוגה

 כי הרבה קלקולים באים

 מתוך שחוק המשתה.

 ומי בחכמים כשלמה בן דוד

 אשר אמר למי אוי ולמי אבוי

 למי מדנים למי שיח

 למי פצעים חנם

 למי חכלילי עינים,

 למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך.

 גם הנביא אמ' הוי משכימי בבקר

 .שכר ירדופו מאחרי בנשף יין ידליקם

* 

* 

 ואמר ויין משתיהם

 את פועל יי לא ראו

 לכן גלה עמי וכו'

* 

* 

* 

 לכן הרחיבה שאול נפשה וירד הדרה

 וכו'

 ונאמר וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו

. כו'כהן ונביא שגו בשכר נבלעי מן היין 

 היין.מראה מה קלקול בא 

 וכתיב לץ היין הומה שכר

 כל שוגה בה לא יחכם.

* 

 המעורבבתיש עוד שמחה ו

 תוהמעלה עשן לכל המצו

 והמשכחת יראת הש' ית'

 מלבות בני אדם

 כגון אילו המשתכרים ושמחים

 בבית המשתה.

 ואחרית השמחה הזאת תוגה

 כי הרבה קלקולים באים

 מתוך שחוק המשתה.

 ומי בחכמים כשלמה בן דוד

 למי פצעים חנםאשר אמר 

 למי אוי ולמי אבוי

 ,למי מדנים למי שיח

 חכלילי עינים,למי 

 למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך.

 מ' הוי משכימי בבקרוגם הנביא א

 שכר ירדופו מאחרי בנשף יין ידליקם.

* 

* 

 ואמר ויין משתיהם

 את פועל יי לא ראו

 לכן גלה עמי וכו'

* 

* 

* 

 לכן הרחיב' שאול נפשה וירד הדרה

 וכו'

 תעו ]*[ונאמר וגם אלה ביין שגו, 

 מן היין. ובשכר נבלעכהן ונביא שגו 

 היין. מןראה מה קלקול בא 

 וכתיב לץ היין הומה שכר

 לא יחכם. וכל שוגה ב

* 

 יש עוד שמחה המעורבת

 המעלה עשן לכל המצות

 והמשכחת יראת השם

 מלבות בני אדם

 כגון אילו המשתכרים ושמחים

 בבית המשתה.

 ואחרית השמחה הזאת תוגה

 כי הרבה קלקולים באים

 מתוך שחוק המשתה.

 בחכמים כשלמה בן דוד ומי

 אשר אמ' למי אוי ולמי אבוי

 למי מדנים למי שיח

 למי פצעים חנם

 למי חכלילי עינים

 למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך.

 גם הנביא אמ' הוי משכימי בבקר

 בנשף יין ידליקם. םשכר ירדפו מאחרי

* 

* 

 ואמ' ויין משתיהם

 את פועל השם לא ראו.

 לכן גלה עמי וגו'

* 

* 

* 

 לכן הרחיבה שאול נפשה וירד הדרה

 וגו'

 ונאמר וגם אלה ביין שגו, ובשכר תעו

 מן היין וגו' וכהן ונביא שגו בשכר נבלע

 היין. מןראה מה קלקול בא 

 וכתי' לץ היין הומה שכר

 לא יחכם וכל שוגה ב

* 

 }ו{יש עוד שמחה *מעורבבת

 מעלה עשן לכל המצותכ

 משכחת יראת הש'ש

 מלבות בני אדם

 אילו המשתכרי' ושמחי'כגון 

 אותבבית המשת

 ואחרית השמחה הזאת תוגה

 כי הרבה קילקולי' באים

 שחוק המשתה.המתוך 

 ומי בחכמי' כשלמה בן דוד

 ]****[אשר אמר 

 למי שיח ]**[

 ]*[למי פצעים 

 עינים ותלמי חכליל

 למאחרי' על היין לבאים לחקור ממסך.

 ]***[אמ'  ישעיהגם הנביא 

* 

* 

* 

]***[ 

 פועל ה' לא יביטואת ו

 ומעשה ידיו לא ראו.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 וכתי' לץ *יין הומה שכר

 כל שוגה בה לא יחכם.

 ראה מה קילקולי' באים מן השכרות

 ויש עוד שמחה *מעורבבת

 המעלה עשן לכל המצות

 והמשכחת יראת השם יתברך

 מלבות בני אדם.

 כגון אילו המשתכרים ושמחים

 בבית המשתה

 ואחרית השמחה הזאת תוגה

 כי הרבה קילקולים באים

 מתוך ]*[ המשתה.

 כשלמה בן דוד ה חכםומי בחכמ

 אשר אמר למי אוי ולמי אבוי

 למי מדנים, למי שיח

 למי פצעים חנם

 למי חכלילי עינים

 למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך.

 הנביא אמר הוי משכימי בבוקרגם 

 שכר ירדופו מאחרי בנשף יין ידליקם.

 ואמר והיה כינור ונבל

 ותוף וחליל

 ו]י[ין משתיהם

 ואת פועל יי לא הביטו,

 ומעשה ידיו לא ראו.

 מבלי דעתלכן גלה עמי  ואומר

 וכבודו מתי רעב

 והמונו ציחה וצמא.

 לכן הרחיבה שאול נפשה ואומר

 וגו'

 ין שגו ובשכר תעוונאמר וגם אלה בי

. וגומ'כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין 

 היין.מן ראה מה קלקול בא 

 הומה שכר שוגהוכתיב לץ היין 

 לא יחכם. וכל שוגה ב

* 
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* 

* 

* 

 להיות מתלוצץהנה היין גורם 

 ולהיות הומה ובעל דברים.

 לא ירבה חכמה. הוכל שוגה ב

 כתב רבינו משה מימו'

 בץ על השתייה המשכרת,והק

 היה אצלך יותר חרפהיראוי ש

 מהתקבץ אנשים ערומי' מגלים ערות.

 והשכרות הוא מעשה האיש הרע

 כי הוא מפסיד השכל

 אשר נפח הש' באפיו.

* 

* 

* 

 להתלוצץהנה היין גורם 

 ולהיות הומה ובעל דברים.

 לא ירבה חכמה. ווכל שוגה ב

 מוןיכתב רבינו משה מי

 ץ על השתייה המשכרת,והקב

 היה אצלך יותר חרפהתראוי ש

 ערומי' מגלים ערות.מהתקבץ אנשים 

 והשכרות הוא מעשה האיש הרע,

 כי הוא מפסיד השכל

 אשר נפח הש' באפיו.

* 

* 

* 

 להיות מתלוצץהנה היין גורם 

 ולהיות הומה ובעל דברים.

 כמה.לא ירבה ח ווכל שוגה ב

 מוןיכתב רבינו משה מי

 ץ על השתייה המשכרת,והקיב

 היה אצלך יותר חרפהיראוי ש

 ות.יערהאנשים ערומי' מגלים  מהקבוץ

 והשכרות הוא מעשה האיש הרע

 כי הוא מפסיד השכל

 אשר נפח הש"י באפיו.

 כדכתי' וישת מן היין

 וישכר ויתגל בתוך האהל וגו'

 ועל זה באו כנעני' לעולם

 להיות מתלוצץהנה היין גורם 

 ולהיות הומה ובעל דברים

 לא ירבה חכמה. הבוכל שוגה 

 נימויכתב רבי' משה מיו

 ץ על השתייה המשכרתוהקיב

 חרפה יותרהיה אצלך יראוי ש

 ות.יער מגילוימהתקבץ אנשים ערומים 

 מע>שה< האיש הרעמוהשכרות הוא 

 מפסיד השכל ]*[כי 

 אשר נפח השם באפיו.

* 

* 

* 

 מתלוצץההנה היין גורם להיות 

 דברים יולהיו' הומה ובעל

 וכל שוגה ]*[ לא ירבה חכמה.

 כתב רבינו משה המיימני

 כרתתהמשהקיבוץ על השתייה 

 ראוי שיהיה אצלך יותר חרפה

 ות.יערהמהתקבץ אנשים ערומים מגלים 

 המעשה ]*[ הרעמוהשכרות הוא 

 כי הוא מפסיד השכל

 אשר נפח השם ית' באפיו.
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 [ אמנם שתיית היין טוב מאד6]

 בזמן שהשתייה כדת

 על מנהג המשכילים,

 כדרך שאמ' שלמה

 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש,

 רישו ועמלו לא יזכור עוד.ישתה וישכח 

 נאמר על היין

 המשמח אלהים ואנשים

 ויין ישמח לבב אנוש.

 וגם אמ' הכ' כי טובים דודיך מיין.

 ונאמ' וחכך כיין הטוב.

 מכל זה נדע שבח היין

 כשהוא כמשפטי החכמים

 השותים כשיעור שיגבר

 השכל על היין,

* 

 והשותים בזמנים קבועים,

 באוהבים ידועים

 ועם צדיקים

 ולא עם ריקים.

* 

* 

 כי היין יוסיף חכמת המשכיל

 ויכפיל שטות האויל.

 ויחדש אהבת אוהב

 ויעורר איבת האויב.

 ויפתח יד הנדיב,

 ויחזק לב כסילים.

 אמנם שתיית היין טוב מאד

 בזמן שהשתייה כדת

 >)בדרך(< על מנהג המשכילים,

 כדרך שאמ' שלמה

 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש,

 ישו ועמלו לא יזכור עוד.ישתה וישכח ר

 נאמר על היין עוד

 המשמח אלהים ואנשי'

 ויין ישמח לבב אנוש.

 וגם אמ' הכתו' כי טובים דודיך מיין.

 ונאמ' וחכך כיין הטוב.

 מכל זה נדע שבח היין,

 כשהוא כמשפטי החכמים

 עליהםהשותים כשיעור שיגבר 

 השכל על היין,

* 

 והשותים בזמני' קבועים

 ידועיםבאוהבים ו

 ועם צדיקי'

 ולא עם ריקים.

* 

* 

 כי היין יוסיף חכמת המשכיל,

 ויכפיל שטות האויל,

 ויחדש אהבת אוהב,

 ויעורר איבת האויב.

 ויפתח יד הנדיב,

 כסילים.הויחזק לב 

 אמנם שתיית היין ]**[

 * }מכאן יש דילוג גדול{

 * }באמצע שורה )!({

 * }כנראה דילוג של דף שלם )!({

 המלים "אמנם שתיים היין"{* }בין 

 * }ועד למלים

 * }"כעניין שאמרו בנבוכד נצר"{

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 אמנם שתיית היין טוב מאד

 בזמן שהשתייה כדת

 על מנהג המשכילי'

 כדרך שאמ' שלמה

 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש

 .]******[ישתה 

 נאמ' על הייןו

 ואנשי'המשמח אלהי' 

* 

 ונאמ' כי טובי' דודיך מיין.

 ונאמ' וחכך כיין הטוב.

 ו של הייןמכל זה נדע שבח

 משפטי החכמי'בכשהוא 

 השותי' כשיעור שיגבר

 השכל על היין,

 ולא שיגבר היין על השכל.

 קבועי'ה ןוהשותים בזמ

 וידועיו ואוהביעם 

 צדיקי'חסידי' וועם 

 וריקים. ערטלאי'ולא עם 

 עמקי'ת וחכמכי היין יוסיף 

 ועץ חיים למחזיקי'.

 המשכיל ועוד היין יוסיף חכמת

 ויכפיל שטות האויל,

 ויחדש אהבת אוהב,

 איבת *אויב ויעמוד

 ויפתח יד הנדיב

 .הכילייויחזק לב 

 אמנם שתיית היין טוב מאוד

 ]*[ שתשתהבזמן 

 על מנהג המשכילים

 דרך שאמר שלמהב

 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש

 רישו ועמלו לא יזכור עוד.ישתה וישכח 

 נאמר על היין ועוד

 המשמח אלהים ואנשים,

 ויין ישמח לבב אנוש. וכתיב

 וגם אמר הכתוב כי טובים דודיך מיין.

 ונאמ' ]*[ כיין הטוב.

 נדע שבח היין אלהמכל 

 משפט* החכמיםבכשהוא 

 שיעור שיגברבהשותים ו

 השכל על היין

 ולא יגבר היין על השכל

 קבועיםה ןוהשותי]'[ בזמ

 ידועיםואוהבים  עם

 צדיקיםחסידים וועם 

 ריקים.ערטלאים וולא עם 

 ה עמוקים,כ>י< היין יוסיף חכמ

 ועץ החיי' למחזיקי'.

 ועוד היין יוסיף חכמת המשכיל

 ויכפיל שטות האויל.

 ויחדש אהבת אוהב,

 יבת האויבוויעורר א

 ויפתח יד הנדיב

 ויחזק לב הכילי.
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 [ וזו מדת שותי היין:7]

 ישים היין רפואה לדאגתו

 להתחזק בתורה ללמדה בשמחה בה'.

 כי כל זמן שאדם שרוי בצער

 לא יוכל ללמוד.

 וגם ב"ד שצעורים

 לא יוכלו לברר המשפט.

 וגם הצער מבטל כוונת לב בתפלה

 גם כשאדם בצער מדבר אליו,

 או מי שמבקש ממנו לעשות עמו חסד

 אין לו לב לעשות בקשתו.

 ניתיך.יוכתיב בעת רצון ע

 לכן על דרך זה

 יכוין המשכיל לשתות היין,

 ויזהר שלא ירבה בשתיה

 שיצטרך לעשות מלאכתו ועסקיו.

 ועל הכל ישתמר מלשתות כל כך

 עד שיתבטל מתורתו ומתפלתו,

 או עד שירבה שחוק וקלות ראש.

 ולא ישתה עד שיאבד נכסיו.

 ולא ישתה עד שיקצוף עם חבירו

 או עד שישבר כלים.

 עד שיגלה סודותיו,ולא ישתה 

 או סודות של אחרים.

 ואם תשתה כזאת

 אז יהיה לך היין לזרה.

 גם במועדי הרגלים אשר כתו' בהם

 ושמחת לפני יי אלהיך,

* 

 לא ימשוך עצמו ביין

 בשחוק וקלות ראש

 שנ' תחת אשר לא עבדת את יי אלהיך

 כו'

 וזו מדת שותי היין:

 רפואת]ו[ לדאגתו ]*[

 להתחזק בתורה ללמדה בשמחה בה'.

 כי כל זמן שאדם שרוי בצער

 לא יוכל ללמוד.

 וגם ב"ד ]שצעורים[

 לא יוכלו לברר המשפט.

 וגם הצער מבטל כוונת לב בתפלה.

 אליומדבר הגם כשאדם בצער, 

 או מי שמבקש ממנו לעשות עמו חסד

 אין לו לב לעשות בקשתו.

 וכתי' בעת רצון עניתיך.

 לכן על דרך זה

 יכוין המשכיל לשתות היין,

 ויזהר שלא ירבה בשתיה

 שיצטר' לעשות מלאכתו ועסקיו.

 מלשתות כל כך כל כךועל הכל ישתמר 

 עד שיתבטל מתורתו ומתפלתו,

 ראש.]או[ עד שירבה שחוק וקלות 

 ולא ישתה עד שיאבד נכסיו.

 ולא ישתה עד שיקצוף עם חבירו,

 או עד שישבר כלים.

 ולא ישתה עד שיגלה סודותיו

 או סודות של אחרים.

 ואם תשתה כזאת

 אז יהיה לך היין לזרה.

 גם במועדי הרגלים אשר כתוב בהם

 ושמחת לפני יי אלהיך

* 

 לא ימשוך עצמו ביין

 קלות ראשבבשחוק ו

 אשר לא עבדת את יי אלהיךשנ' תחת 

 כו'.ו

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 *יין המידת שות וזאת

 רפואה לדאגתוישים היין 

 להתחזק בתורה ללמדה בשמחה ]*[ כדי

 זמן שאדם שרוי בצער אדםכי כל 

 לא יוכל ללמוד.

 וגם ב"ד שצעורין

 המשפט.הדין ולא יוכלו לברר 

 לב בתפילההוגם הצער מבטל כוונת 

 מדבר אליומי שגם כשאדם בצער 

 שמבקש ממנו לעשות עמו חסד כדיאו 

 אין לו לב לעשות בקשתו.

 רצון עניתיך. וכתיב בעת

 לכן על דרך זה

 יכוון ]*[ לשתות היין,

 ויזהר שלא ירבה בשתייה

 מלאכתו ועסקיו לבטלשיצטריך 

 מלשתות כל כך וישתמר

 עד שיתבטל *תורתו ו*תפלתו

 או עד שירבה שחוק וקלות ראש

 ולא ישתה עד שיאבד נכסיו.

 ולא ישתה עד שיקצוף עם חבירו

 עד שישבר כלים. ולא ישתה

 עד שיגלה סודותיו ולא ישתה

 או סודות של אחרים.

 שתה כךואם 

 איהיה ]*[ היין לזר ל]א[

 במועדי הרגלים אשר כתוב בהם ואם

 ושמחת לפני יי אלהיך

 וכתי' ושמחת בחגיך

 אז ימנע עצמו

 משחוק וקלות ראש

 שנ' תחת אשר לא עבדת את יי אלהיך

 בשמחה ובטוב לב.

 *יין הוזאת מדת שות

 ישים היין רפואה לדאגתו

 מדה בשמחה ]*[וללותחזק בתורה וי

 כי כל זמן שאדם שרוי בצער

 לא יוכל ללמוד.

 וגם בית דין שצעורים

 לא יוכלו לברר המשפט.

 מבטל כוונת לב בתפילה.וגם הצער 

 מדבר אליומי שבצער  שרויגם כשאדם 

 או מי שמבקש ממנו לעשות עמו חסד

 אין לו לב לעשות בקשתו.

 וכתיב בעת רצון עיניתיך.

 לכן על דרך זה

 יכוין המשכיל לשתות *יין

 ויזהר שלא ירבה בשתייה

 מלאכתו ועסקיו לבטלשיצטרך 

 ועל הכל ישתמר מלשתו' כל כך

 מתורתו ומתפילתו,עד שי*בטל 

 או עד שירבה שחוק וקלות ראש.

* 

* 

* 

 ולא ישתה עד שיגלה סודותיו

 או סודות של אחרים.

 זאתבמד' הואם תשתה 

 יהיה לך היין לזרה. לא

 רגלים אשר כתוב בהןובגם במועדי' 

 לפני יי אלהיך הושמחת

* 

 לא ימשוך עצמו ביין

 יותר מן הראוי

 ךשנא' תחת אשר לא עבדת את יי אלהי

 בשמחה ובטוב לבב
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 הא למדת שלא נצטוינו

 אלא על שמחה

 שיש בה עבודת יוצר הכל.

 ךאפשר לעבוד את יי אלהיואי 

* 

 לא מתוך עצלו]ת[ ולא מתוך שכרות

 הא למדת שלא נצטוינו

 אלא על שמחה

 שיש בה עבודת יוצר הכל.

 םואי אפשר לעבוד את יי אלהי

* 

 לא מתוך עצלות ולא מתוך שכרות.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 הא למדת שלא נצטוינו

 שמחההאלא על 

 עבודת יוצר הכל ושיש ב

 ת הש'ואי איפשר לעבוד

 לא מתוך קלות ראש ולא מתוך שחוק

 ]***[ ולא מתוך שכרות.

 הא למדת שלא נצטוינו

 על שמחה

 יוצר הכל. שישכח בה

 ואי אפשר לעבוד השם ית'

 לא מתוך קלות ראש ולא מתוך שחוק

 .שכרותלא מתוך ו

 מצות עשהבשמחה תלוי ה[ במדת 8]

 המאורע לושיצדיק הדין על כל 

 שנ' וידעת עם לבבך,

 כי כאשר ייסר איש את בנו

 יי אלהיך מיסרך. כן

 ואם אחר שעשה אדם תשובה

 לא יבא עניינו בטוב כמו בתחלה

 מצות עשה, שיחשוב בלבו

 כי לטובתו נהפך עניינו לרעה.

 כי קודם שעשה תשובה

 הק"ב"ה היה

 משלם לו שכר המצות שעשה

 עולם הבאלרדו וכדי לט

 שנ' ומשלם לשנאיו על פניו להאבידו.

 ובדרך שהוא עושה לשונאיו

 משלם לאוהביו, ןכ

 העבירות שיעשו בעולם הזהעונש 

 ונקיים םכדי שיהיו זכאי

 עולם הבא.הלחיי 

 שמחה,בוכל זה תלוי במדת 

 מי שהו]א[ שמח בחלקו

 שחלק לו האל ית'.

 במדת שמחה תלוי' מצות עשה

 ,המאורע לושיצדיק הדין על כל 

 שנ' וידעת עם לבבך

 כי כאשר ייסר איש את בנו

 סרך.ייי אלהיך מי

 ובהואם אחר שעשה אדם תש

 לא יבא עניינו בטוב כמו בתחלה

 מצות עשה שיחשוב בלבו,

 כי לטובתו נהפך עניינו לרעה

 כי קודם שעשה תשובה

 היהה"ק 

 משלם לו שכר המצות שעשה

 עולם הבא,מן הכדי לטרדו 

 נאיו על פניו להאבידו.וש אלשנ' ומשלם 

 ובדרך שהוא עושה לשונאיו

 משלם לאוהביו ךכ

 בעולם הזהעונש העבירות שיעשו 

 ונקיים ןכדי שיהיו זכאי

 לחיי עולם הבא.

 שמחה,הוכל זה תלוי במדת 

 מי שהוא שמח בחלקו

 שחלק לו האל ית'.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 במידת שמחה תלוי מצות עשה

 ,מאורעותיושיצדיק ]*[ על כל 

 שנ' וידעת עם לבבך

 כי כאשר ייסר איש את בנו

 מיסרך.יי אלהיך 

 }ו{אם אחר שעשה אדם תשובה

 בתחילה כאשרלא יבא עניינו בטוב ו

 מצות עשה שיחשוב בלבו אז

 כי לטובתו נהפך עניינו לרעה.

 כי קודם שעשה תשובה

 הקב"ה היה

 שעשה המשלם לו שכר המצו

 עולם הבא.מן הרדו וכדי לט

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 שמחההוכל זה תלוי במדת 

 מי שהוא שמח בחלקו

 ל ית'.שחלק לו הא

 במדת השמחה תלוי מצות עשה

 מאורעותיושיצד*ק ]**[ כל 

 שנאמר וידעת עם לבבך

 כי כאשר ייסר איש את בנו

 יי אלהיך מייסרך.

 תשובה שאדם עוש'ואם אחר 

 לא ]*[ עניינו בטוב כמו בתחיל',

 שיחשוב בלבו מצוה

 כי לטובתו נהפך עניינו לרע.

 תשוב' אדםכי קודם שעשה 

 היה הקדו' ב"ה

 משלם לו שכר המצות שעשה

 כדי לטרדו לעולם הבא

 שנאמר ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו.

 ובדרך שהוא עוש' לשונאיו

 כן משלם לאוהביו

 בעולם הזה שעשהעונש העבירות 

 כדי שיהיו זכאין ונקיים

 לעולם הבא.

 וכל זה תלוי במדת השמחה

 מי שהוא שמח בחלקו

 שחלק לו האל ית'.
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 שישמח *אדם בחלקו[ אך הדרך 09]

 שיקבל בשמח' הרעה כמו הטוב,

 הדרך הזה מתחלק לכמה דרכי'

 האחד צריך בטחון גדול באלהים,

 השני האמנה,

 ,השלישי הסבל

 הרביעי ההסתפקות.

 אדםהאך הדרך שישמח בחלקו 

 שיקבל בשמחה הרעה כמו הטובה,

 הדרך הזה מתחלק לכמה דרכי'.

 צרי' בטחון גדול באלהים, הא'

 האמנה, הב'

 ,הג' הסבל

 ההסתפקות. הד'

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 אדם בחלקוהאך הדרך שישמח 

 הטובה, עלהרעה כמו  שישמח אותו על

 הדרך הזה מתחלק לכמה דרכים.

 צריך בטחון גדול באלהים האחד

 האמנה, השיני

 ,השלישי השכל

 ההסתפקות. הרביעי

 אדם בחלקוהאך הדרך שישמח 

 שיקבל בשמחה הרעה כמו הטוב,

 הדרך הזה מתחלק לכמה דרכים.

 באלהים, גדר גדול שיבטחהאחד צריך 

 נה,והשיני האמ

 ,השלישי השכל

 הרביעי ההסתפקות.

 [ וכן אמר החכם כל אדם צריך10]

 גדר וסעד וסמך

 כדי שיתקיימו מעשיו הטובים.

 ומהו הגדר זהו הבטחון

 שבוטח תמיד באלהים ית' כ"ש

 השלך על יי יהבך והוא יכלכלך.

 אמ' החכם כל אדם צרי'וכן 

 גדר וסעד וסמך

 כדי שיתקיימו מעשיו הטובים.

 ומהו הגדר זהו הבטחון

 שבוטח תמיד באלהים ית' כמו שנאמ'

 ך והוא יכלכלך.יהשלך על יי יהב

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 וכן אמ' החכם כל אדם צריך

 גדר וסעד וסמך

 כדי שיתקיימו מעשיו הטובים

 ומהו הגדר זהו הבטחון

 להים ית' ]*[ שנאמ'שבוטח תמיד בא

 ]י[הבך והוא יכלכלך. השםהשלך על 

 ]*[ אמר ]*[ כל אדם צריך

 גדר וסעד וסמך

 כדי שיתקיימו מעשיו הטובים.

 ומהו הגדר זהו הבטחון

 שבוטח תמיד באלהים ית' כמו שנאמר

 השלך על יי יהבך והוא יכלכלך.

 [ ומהו גדר הבטחון11]

 איזה דבר מביא שיבטח אדם באלהים

 האמונה מתוך שמאמין בבו' ית'זה 

 שכל הצלחתו בעולם הזה

 ובעולם הבא

 הכל הוא ממנו, ואין אחר זולתו,

 נותן לבו

 לאהבה אותו בכל לבו.

 ומהו גדר הבטחון

 איזה דבר מביא שיבטח אדם באלהים?

 זה האמונ' מתוך שמאמין בבורא ית'

 שכל הצלחתו בעולם הזה

 ובעה"ב

 הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו

 נותן לבו

 לאהבה אותו בכל לבו.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 גדר הבטחוןה וזהו

 אדם שיבטח באלהיםאת ה זהו שיביא

 מתוך שמאמין בבור' ית' כיהאמונה  וזהו

 עולם הזהבין ההצלחתו  מביא

 בין בעולם הבא

 ממנו ואין אחר זולתו, באהכל 

 נותן לבו אז הוא

 ו.בלאהבה אותו בכל לב

 גדר הבטחוןהומהו 

 דבר מביא שיבטח אדם באלהים איזה

 זה האמונה מתוך שמאמין בבורא ]*[

 שכל הצלחתו בעולם הזה

 ובעולם הבא

 הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו

 נותן לבו

 לאהבה אותו בכל לבו.
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 [ ומהו גדר האמונה,12]

 ואיזה דבר מביא אדם

 לידי אמונה שלימה?

 זהו שלא ירא מדבר רע

 שיקבל כל הבא עליו בשמחה.

 דומה לעבד וזה

 המכיר אדונו שהוא נדיב ורחמן,

 ומשלם לעושה רצונו ושליחתו

 שכר גדול

 ובעת שיכביד על משרתיו

 עבודה קשה

 הוא מטיב להם טובות גדולות,

 ומגדלם ומנשאם ויהיו אנשי עצתו,

 ואוכלים על שולחנו,

 ומרכיבם במרכבת המשנה,

 ומפקיד* על ארצו.

 אין ספק שזה העבד

 אדונוהיודע ומכיר זה ב

 שיעזוב כל מה *בעולם,

 ויעשה רצון אדונו בשמחה,

 ואף אם העבוד' קשה עליו מאד

 בזכרו הטובה אשר תגיע אליו

 בגלל העבודה הזו.

 עבד הרואה אשר אדונוהאבל 

 מקפח שכר עבדיו

 וידע בלבו אשר אדונו כיליי

 וטרחו יותר גדול משכרו

 אין זה העבד טורח לאדונו

 כי אם בעצבון.

 .העניין הזהכך הוא 

 ומהו גדר האמונה

 אדםהואיזה דבר מביא 

 לידי אמונה שלימה?

 זהו שלא ירא מדבר רע

 שיקבל כל הבא עליו בשמחה.

 וזה דומה לעבד

 אדונו שהוא נדיב ורחמן, אתהמכיר 

 ומשלם לעושה רצונו ושליחתו

 שכר גדול.

 שיכביד על משרתיו שיכירובעת 

 עבוד' קשה

 גדולות,הוא מטיב להם טובו' 

 ומגדלם ומנשאם ויהיו אנשי עצתו,

 ואוכלים על שולחנו,

 ומרכיבם במרכבת המשנה

 על ארצו. םומפקיד

 אין ספק שזה העבד

 היודע ומכיר זה באדונו

 בעולםששיעזוב כל מה 

 ויעשה רצון אדונו בשמחה,

 ואף אם העבודה קשה עליו מאד

 בזכרו הטובה אשר תגיע אליו

 בגלל העבודה הזו.

 הרואה אשר אדונו אבל עבד

]***[ 

 כיליי ]****[

 וטרחו יותר גדול משכרו,

 אין זה העבד טורח לאדונו,

 כי אם בעצבון.

 .זה הענייןכך הוא 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ומהו גדר האמונה,

 את האדםואיזה דבר מביא 

 לידי אמונה שלימה?

 דבר רע משו]ם[ירא  אדם שאינוזהו 

 כל הבא עליו בשמחה. אלא יקבל

 וזה דומה לעבד

 ויפהאדונו שהוא נדיב  אתהמכיר 

* 

* 

 עבדיוובעת שיכביד על 

 עבודה קשה

 הוא מטיב להם טובות גדולות אז

 ומגדל>ם< ומנשאם ויהיו אנשי עצתו

 שולחנומואוכלים 

 ומרכיבם במרכבת המשנה

 .אוצרועל  םומפקיד

 }ו{אין ספק שזה העבד

 היודע ומכיר זה באדונו

 בעולםששיעזוב כל מה 

 יעשה רצון אדונו בשמחהכדי ש

 קשה עליו מאד שהעבד]'[אעפ"י 

 ליועבזכרו הטוב* אשר תגיע 

 .זאת העבודהבגלל 

 אדונו אתאבל עבד הרואה 

 שכרומקפח 

 וידע בלבו אשר אדונו כיליי

 וטורחו יותר גדול משכרו

 אין זה העבד טורח לאדונו

 בעצבוןכ"א 

 העניין זהכך ]*[ 

 ומהו גדר האמונה

 אדם*איזה דבר מביא 

 לידי אמונה שלימה

 דבר רע]*[ שלא יתנוע מזהו 

 כל הבא עליו בשמחה שיקבל

 וזה דומה לעבד

 ורחמןמכיר אדונו שהוא נדיב ש

 ומשלם לעושה רצונו ושליחותו

 שכר גדול

 משרתיושיכביד על  ובעד

 עבודה קשה

 דולותהוא מטיב להם טובות ג

 ויהיו אנשי עצתו אות'ומגדלם ומנשאם 

 שולחנו עלואוכלי' 

 אשר לובמרכבת המשנה  מרכבתו

 .ארצוומפקיד' על 

 אין ספק שזה העבד

 ומכיר זה באדונו הידוע

 שיעזוב כל מה שבעול'

 יעשה רצון אדונו בשמחהו

 קשה עליו מאד ואף אם העבודה

 ליואבזכרו הטוב* אשר תגיע 

 .העבודה הזאתבגלל 

 אדונושאבל עבד הרוא' 

 שכר עבדיומקפח 

 אדונו כיליישע בלבו וויד

 וטרחו יותר גדול משכרו

 אין זה העבד טורח לאדונו

 כי אם בעצבון.

 כן הוא העניין הזה.
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 [ המאמין אמונה שלימה ביוצרו13]

 שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם

 ושהוא דיין אמת

 לטובתו הואוכל מה שעוש' הכל 

 גדול וליתן לו שכר

 לשמו הגדול, שסוב>)ר(ל<על כל מה 

 ועל כל עבודה ושירות

 שיעש' לשם שמים

 יתן לו נעימות גדול

* 

 כענין שמצינו בנבוכד נצר

 שפסע שלשה פסיעות לכבוד האל ית',

 זכה לגדולה גדולה.

 ובענין שמצינו בעשו

 עבור שנזהר בכבוד אביו

 לכך זכה לגדולה בעולם הזה

 הוא וזרעו אחריו.

 אמר רבי'וכן 

 אין ספק בהיות אדם מאמין

 כל זה בלב שלם

 ודאי ישמח בכל דיני הש' ית'.

 כי מי לא ישמח

 כשנוטלין ממנו

 נחושת פרוטות

 לו תמורתו ככר זהב. ןונותני

 המאמין אמונה שלימה ביוצרו

 שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם

 אמת,הושהוא דיין 

 הוא,וכל מה שעושה הכל לטובתו 

 ר גדולוליתן לו שכ

 לשמו הגדול, שעוברעל כל מה 

 ועל כל עבודה ושירות

 שיעשה לשם שמים

 יתן לו נעימות גדול

* 

 כענין שמצי' בנבוכד נצר

 שפסע שלשה פסיעו' לכבוד האל ית'

 זכה לגדולה גדולה.

 ובענין שמצינו בעשו,

 עבור שנזהר בכבוד אביו

 לכך זכה לגדולה בעולם הזה

 הוא וזרעו אחריו.

 רז"ל.אמ' וכן 

 אין ספק בהיות אדם מאמין

 כל זה בלב שלם,

 ודאי ישמח בכל דיני הש' ית'.

 כי מי לא ישמח

 כשנוטלין ממנו

 נחושת, פרוטה

 זהב. שללו תמורתו ככר  םונותני

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 כענין שמצינו בנבוכד נצר

 שפסע ג' פסיעו' לכבוד האל ית' עבור

 זכה לגדולה גדולה.

 בעשוענין שמצינו כו

 עבור שנזהר בכבוד אביו,

 לכך זכה לגדולה בעולם הזה

 וזרעו אחריו. ]*[

 אמ' רביםו]כ[ 

 אין ספק בהיות אדם מאמין

 כל זה בלב שלם,

 ודאי ישמח בכל דיני הש"י.

 כי מי לא ישמח

 כשנוטלים ממנו

 נחשת, פרוטות

 לו תמורתו ככר זהב. םונותני

 המאמין אמונ'

* 

 ]**[ אמת

 הכל לטובתו לווכל מה שעשה 

 גדולטוב ווליתן לו שכר 

 לשמו הגדול שסובלעל כל מה 

 ושירות תועל כל עבוד

 שיעשה לשם שמים

 לו נעימות גדול וליתן

 בעולם הבא הנעים

 כענין שמצינו בנבוכד נצר

 ית' הבור'שפסע ג' פסיעות לכבוד 

 זכה לגדולה גדולה.

 עשו וגם

 נזהר בכיבוד אביו שהיהעבור 

 בעולם הזה גדולה]*[ זכה לגדולה 

 הוא וזרעו אחריו.

 .וכן רבים

 אין ספק בהיות אדם מאמין

 כל זה בלב שלם

 ישמח בכל דיני השם ית' הואודאי 

 כי מי לא ישמח

 לשם כל מי שנותן לש"ש

 פרוטה לצדקה

 לו תמור>תו< ככר זהב. ניתנים

 המאמין אמונה שלימה ביוצרו

 שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם

 אמתושהוא דיי' 

 לטובתו הואהכל  לווכל מה שעוש' 

 וליתן לו שכר גדול

 לשמו הגדול שסובלעל כל מה 

 עבודה ושירותהועל כל 

 שיעשה לשם שמים

 לו נעימות גדול ישיג

 בעולם הנעים

 כעניין שמצינו בנבוכד נצר

 שפסע שלש פסיעות לכבוד האל ית'

 זכה לגדולה גדולה.

 ובעניין שמצינו בעשו

 נזהר בכבוד אביו שהיה

 ]*[ זכה לגדולה בעולם הזה

 הוא וזרעו אחריו.

 וכן רבים.

 אין ספק בהיות אדם מאמין

 כל זה בלב שלם

 ודאי ישמח בכל דיני השם יתב'

 כי מי לא ישמח

 כשנוטלין ממנו

 נחוש' פרוטות

 ככר זהב. ןונותנין לו תמורת
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 [ מי שמאמין באלהים בלב שלם14]

 ובוטח בו בבטחון חזק,

 יביא אותו הבטחון

 שלא יפחד מדבר

 ולא יעבוד לאדם זולתו

 להתרצות אליו.

 ולא יקוה לאיש ולא יסכים עמהם

 הבו' ית'. כנגדבדבר שהוא 

 ולא יפחידוהו עניינים,

 .ממחלקתםולא יירא 

 ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם,

 ואם יכלימם לא יבוש מהם.

 ולא ייפה להם השקר

 כ"ש הנביא

 ר ליויי אלהי יעזו

 כו'

 מי שמאמין באלהים בלב שלם,

 ובוטח בו בבטחון חזק

 יביא אותו הבטחון

 שלא יפחד מדבר

 ולא יעבוד לאדם זולתו

 להתרצות אליו

 ולא יקוה לאיש ולא יסכים עמהם

 הבור' ית'. כנגדבדבר שהוא 

 ולא יפחידוהו עניינים,

 ממחלקתםולא יירא 

 ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם,

 לא יבוש מהם.ואם יכלימם 

 ולא ייפה להם השקר

 כ"ש הנביא

 ויי אלהי יעזור לי

 כו'.

 מי שמאמין באלהים בלב שלם

 ובוטח בו בבטחון חזק

 יביא אותו הבטחון

 שלא יפחד מדבר

 ולא יעבוד לאדם זולתו

 להתרצות אליו.

 ולא יקוה לאיש, ולא יסכים עמהם

 הבורא ית'. נגד עבודתבדבר שהוא 

* 

 ממחלוקתולא יירא 

 אם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם,ו

 ואם יכלימם לא יבוש מהם.

 ולא ייפה להם השקר,

 כמו שאמ' הנביא:

 השם אלקי יעזור לי

 וגו'

 מי שמאמין באלהים בלב שלם

 בו בבטחון חזק יבטח

 יביא אותו הבטחוןו

 יפחד מדבר עליו אשר לא

 אדם זולתו לשוםולא יעבוד )לשום( 

 כי הוא אלהים

 ולא יסכים עמהםולא יקוה לאיש 

 .נגד עבודת האלבדבר שהוא כ

 ענייניהם םולא יפחיד

 ,ממחלוקתיהםולא ירא 

 ואם יוכיח אותם לא יזהר *כבודם

 לא יבוש מהם.ויכלימם  ולא

 להם השקר יפיחולא 

 כמו שאמ' הנביא

 השם אלהים יעזור ליו

 על כן לא נכלמתי וגו'.

 מי שמאמין באלהי' בלב שלם

 ובוטח בו בבטחון חזק

 יביא אותו הבטחון

 רעמדבר  אדםשלא יפחד 

 ולא יעבוד לאדם זולתו

 להתרצות אליו

 ולא יקוה לאיש ולא יסכים עמהם

 בדבר שהוא כנגד הבורא ית'.

 ולא יפחידהו ענייניהם

 ,םקתוממחל וולא ירא

 ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם

 ואם יכלימם לא יבוש מהם

 ולא ייפה להם השקר

 כמו שאמר הנביא

 אלהים יעזור לי ויי

 וגו'.
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 [ }ה{בוטח באלהים יביאנו הבטחון15]

 לפנות לבו מענייני העולם

 חד לבו לע]נ[ייני התורה והעבודה.יולי

 וצריך אדם לחקור הדיעות והמחשבות

 המחזיקות את לבו

 באלהינו ית'. שלםלהיות בבטחון 

 מחשבה הראשונה

 בידיעה ברורה )ה(שידע

 האדםכי האלהי' הוא מרחם על 

 יותר מכל מרחם.

 והוא מרחם עליו בסתר ובגלוי

 ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי,

 האלהים מרחם עליו

 ושומר אותו מן הפגעים

 כענין שנ' שומר פתאים יי.

 המחשבה השנייה

 אשר כל הטובות המגיעות אליו

 מאביו ואמו

 ואחיו וקרוביו

 הוא, ייהכל מאת 

 ואילו הם שלוחי הק"ב"ה.

 המחשבה השלישי

 אלהים,הדע כי כל הטובות מחסדי ושי

 לא שהוא ראוי לכך

 ואין הק"ב"ה מטיב לו

 מפני שהוא צריך לו

 אך הכל נדבה וחסד.

 המחשבה הרביעי

 יש גבול וקץ, ידע אשר לכל עניינושי

 ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרוע

 על מה שהבו' ית' גזר.

 ומה שגזר הבו' שיהיה לו מעט

 אין אדם יכול להרבות

 נו הבטחוןיהבוטח באלהים יביא

 לפנות לבו מענייני העולם

 ייני התור' והעבודה.נוליחד לבו לע

 וצריך אדם לחקור הדיעות והמחשבות

 המחזיקות את לבו

 באלהינו ית'. עולםלהיות בבטחון 

 הראשונהמחשבה 

 שידע בידיעה ברור'

 כל אדםכי האלהים הוא מרחם על 

 יותר מכל מרחם.

 והוא מרחם עליו בסתר ובגלוי

 ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי

 האלהים מרחם עליו

 ושומר אותו מן הפגעים

 כ"ש שומר פתאים יי.

 המחשב' ב'.

 אשר כל הטובות המגיע' אליו

 מאביו ואמו

 ואחיו וקרוביו

 הוא, הש'הכל מאת 

 ואילו הם שלוחי הק"ב"ה.

 המחשב' ג'.

 שידע כי כל הטובות מחסדי אלהים,

 לא שהוא ראוי לכך.

 ואין הק"ב"ה מטיב לו

 מפני שהוא צרי' לו

 אך הכל נדבה וחסד.

 הד'

 יש גבול וקץ ושידע אשר לכל עניינ

 ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרוע

 על מה שהבור' ית' גזר.

 יה לו מעטומה שגזר הבור' שיה

 אין אדם יכול להרבות,

 הבוטח באלקים יביאנו הבטחון

 לפנות לבו מענייני העולם,

 ולייחד לבו לענייני התורה והעבודה.

 אדם לחקור הדיעות והמחשבותהוצריך 

 המחזיקות את לבו

 באלקינו ית'. שלם להיות בבטחון

 }מ{חשבה הראשנה

 שידע)ה( בידיעה ברורה

 ,האדםכי האלקים הוא מרחם על 

 יותר מכל מרחם.

 והוא מרחם עליו בסתר ובגלוי,

 ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי,

 האלקים מרחם עליו

 ושומר אותו מן הפגעים.

 כעניין שנאמ' שומר פתאים הש"י.

 המחשבה שנייה

 המגיעות אליואשר כל הטובות 

 מאביו ואמו

 ,ורעיוואחיו וקרוביו 

 הוא, הש'הכל מאת 

 .המקום ב"הואילו הן שלוחי 

 המחשבה השלישית

 אלקים,השידע כי כל הטובות מחסדי 

 לא שהוא ראוי לכך.

 ואין הקב"ה מטיב לו

 מפני שהוא צריך לו,

 אך הכל נדבה וחסד.

 הרביעי

 יש גבול וקץ יושידע אשר לכל עניינ

 ם אדם יכול להוסיף ולגרועואין שו

 .שגזר הש"י ית'על מה 

 שיהיה לו מעט הקב"הומה שגזר 

 אין אדם יכול להרבות

 בטחוןבהבוטח באלהים יביאנו 

 העולם מעסקי לולפנות 

 ולייחד לבו לענייני התורה והעבודה

 בותיאדם לחקור הדיעות והמחשהוצריך 

 המחזיקות את לבו

 .שמ'[אלהינו ית' ] שלם בבטחוןלהיות 

 מחשבה *ראשונה

 שידע בידיעה ברורה

 האדםעל  ירחםהאלהי' ש

 יותר מכל מרחמי'

 ,רבגלוי ובסתעליו  ומרחם

 עצמו כראוי אתובעת שהוא אינו שומר 

 אז הקב"ה מרחמו

 מן הפגעים ושמרו

 כעניין שנ' שומר פתאי' י"י.

 המחשבה שנייה

 אשר כל הטובות המגיעות אליו שידע

 אמוממאביו ו הן

 וריעיווקרוביו  ומאחיותיואחיו מ

 הוא הש'הכל מאת 

 .*מקום ב"הואילו הם שלוחי 

 הוא }ה{מחשבה השלישית

 אלהיםההטובות מחסדי  שכלדע ושי

 לא שהוא ראוי לכךו

 ואין הקב"ה מטיב לו

 שהוא צריך ממנו בשביל

 אך הכל מנדבתו ומחסדו

 הרביעית

 יש גבול וקץ הענייןשידע אשר לכל 

 ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרוע

 שגזר הבורא ית'מה  כלעל 

 לו מעט ושיהי השםומה שגזר 

 אדם יכול להרבות. שוםאין 

 הבוטח באלהי' יביאנו הבטחון

 לפנו' לבו מענייני העול'

 *לייחד ]*[ לענייני התור' והעבוד'

 ]*[ הדעתוצריך אדם לחקור 

 ת את לבוהמחזיקו

 .םבאלהי שלםלהיות בבטחון 

 מחשבה ראשונ'

 שידע בידיע' ברור'

 מרחם על האדםכי האלהים הוא 

 יותר מכל מרחם

 וה]ו[א ]*[ עליו בסתר ובגלוי

 ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי

 האלהי' מרחם עליו

 ושומר אותו מן הפגעים

 כעניין שנאמ' שומר פתאים יי.

 המחשבה השניי'

 הטובות המגיעו' אליואשר כל 

 אמוממאביו ו

 וריעיווקרוביו  םואחי

 הוא השם ית'הכל מאת 

 .המקום ב"הואילו הם של]ו[חי 

 השלישית

 אלהי'השידע כי כל הטובו' מחסדי 

 לא שהו' ראוי לכך

 ואין הק"בה מטיב לו

 ימפני שהוא צריך ל

 אך ]*[ נדבה וחסד.

 הרביעית

 יש גבול וקץ יושידע אשר לכל עניינ

 ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרוע

 '.יתעהבורא  שגזרעל מה 

 ומה שגזר הק"בה שיהיה לו מעט

 אין אדם יכול להרבות
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* 

 או למעט הריבוי.

 ומה שגזר לאחר

 אין שום אדם יכול להקדים

 לאחרמה שגזר  לקדםולא 

 אך הכל הוא בגזיר' עליון וברצונו.

 המחשב' החמישי

 שידע שהבו' ית'

 את לבורואה 

 אם בטחונו ]*[

 שלם בלא מרמה

 בשר ודם, לאדונוכי עבד המשרת 

 יכול העבד לגנוב לב אדונו,

 שיהא האדון סבור

 אוהבו בכל לב,שהעבד 

 א'ע"פ שהוא שונאו.

 והאדון יעשה לו טובת

 בחזקת שהוא אוהבו.

 וכל זה לא יתכן לבורא ית'

 כי יצר האדם

 הוא יודעווהמחשבו' 

 עליונו ותחתונו

 אמנתו וכפירתו.

 לך לפניו ברמאות.ילכן אין ל

 המחשבה השישי

 שיקח בלבו לקיים כל מה שצוהו

 ולהמנע מכל מה שהזהרנו שלא לעשות

 כמו שהוא חפץ שהבו' ית'

 דבר שהוא בוטח בוכיעשה לו 

 וכרצונ ךכד"אר"ז'ל עשה רצונ

 .וכרצונ ךכדי שיעשה רצונ

 בטל רצונך מפני רצונו

 כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.

* 

 או למעט הריבוי.

 ומה שגזר לאחר

 להקדים ]*[אין שום אדם 

 ,לקדםמה שגזר  לאחרולא 

 אך הכל הוא בגזיר' עליון וברצונו.

 הה'

 שידע שהבור' ית'

 ,לבות האדםרואה את 

 בואם בטחונו 

 שלם בלא מרמה בטחון

 בשר ודם את אדונוכי עבד המשרת 

 לגנוב לב אדונו,יכול העבד 

 שיהא האדון סבור

 שהעבד אוהבו בכל לב,

 אעפ"י שהוא שונאו.

 תווהאדון יעשה לו טוב

 בחזק' שהוא אוהבו.

 וכל זה לא יתכן לבורא ית'

 כי יצר האדם

 ומחשבתו הוא יודע

 עליונו ותחתונו

 אמנתו וכפירתו.

 לכן אין ללך לפניו ברמאות.

 הו'

 שיקח בלבו לקיים כל מה שצוהו,

 נע מכל מה שהזהרנו שלא לעשותולהמ

 כמו שהוא חפץ שהבור' ית'

 דבר שהוא בוטח בו.כיעשה לו 

 כדאר'ז"ל עשה רצונך כרצונו,

]****[ 

 בטל רצונך מפני רצונו,

 כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונ'.

* 

 או למעט הריבוי.

 ומה שגזר לאחר

 אין שום אדם יכול להקדים,

 .לאחרמה שגזר  או לא לקדם

 עליון וברצונו.האך הכל הוא בגזירת 

 החמשית

 שידע שהבורא ית'

 את לבורואה 

 בואם בטחונו 

 ]*[שלם בלא  בטחון

 בשר ודם, לאדונוכי עבד המשרת 

 יכול העבד לגנוב לב אדונו,

 שיהא האדון סבור

 ו בכל לב,תשהעבד אוהב

 אע"פ שהוא שונאו.

 הוהאדון יעשה לו טוב

 ו.תבחזקת שהוא אוהב

 וכל זה לא יתכן לבורא ית'

 הלבכי יצר 

 ,והמחשבה

 עליונו ותחתונו והוא יודע

 אמנתו וכפירתו.

 ן אין ללך לפניו ברמאות.לכ

 הששית

 והו,ישיקח בלבו לקיים כל מה שצ

 רנו שלא לעשותיולהמנע מכל מה שהזה

 כמו שהוא חפץ שהבורא ]*[

 דבר שהוא בוטח בו.ביעשה לו 

 ךכרצונ ו: עשה רצונכדברי רבותינו

 .וכרצונ ךכדי שיעשה רצונ

 בטל רצונך מפני רצונו,

 כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.

 זר שיהיה לו הרבהומה שג

 אין שום אדם יכול למעט

 ואם גזר לאחר

 אין שום אדם יכול להקדים.

 .לאחרמה שגזר  או לא לקדם

* 

 }ה{חמשית

 שידע שהבור>א< ית'

 את לבורואה 

 בואם בטחונו 

 שלם בלא מרמה אז בטחונו

 בשר ודם לאדונוכי עבד המשרת 

 אדונומיכול העבד לגנוב 

 האדון >)סבר(< סבור שיהיה

 שהוא נאמן

 .גנבאעפ"י שהוא 

 ותוהאדון יעשה לו טוב

 שהוא אוהבו ובחזקת

 וכל זה לא יתכן ]**[

 הלבבות הש' ית'צר וכי י

 ובוחן כל מחשבות

 ואין כל דבר נעלם ממנו

 בעליוני' או בתחתוני'

 לכן אין ללך לפניו ברמאות.

 הששית

 מצותיושיקח בלבו לקיים כל 

 שלא לעשות שהזהרוולהמנע מכל מה 

 כמו שהוא חפץ שהבורא ]*[

 דבר שהוא בוטח בו.כיעשה לו 

 ךכרצונ ועשה רצונ וכן אמרו רבותי'

 וכרצונ ךכדי שיעשה רצונ

 בטל רצונך מפני רצונו

 כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.

* 

 או למעט הרבוי.

 ומה שגזר לאחר

 אין שום אדם יכול להקדים,

 ,להקדיםמה שגזר  לאחרולא 

 עליון וברצונו.האך הכל הוא בגזירת 

 החמישית

 שידע שהבורא ית'

 את לבורואה 

 בואם בטחונו 

 האשלם בלא מר

 בשר ודם לאדוןכי עבד המשרת 

 יכול העבד לגנוב לב אדונו

 האדון סבור שיהי'

 שהעבד אוהבו בכל לב

 שונאאע"פ שהוא 

 הוהאדון יעשה לו טוב

 בחזקת שהוא אוהבו.

 בורא יתב]'[בוכל זה לא יתכן 

 הלביצר  הוא יודעכי 

 שבה הוהמחשב

 הוא יודע עליונו ותחתונוו

 אמנתו וכפירתו.

 לכן אין לילך לפניו ברמאות.

 השישית

 לבו לקיים כל מה שציווהו אלשיקח 

 שלא לעשות שהזהירוע מכל מה יולהמנ

 יתעלההוא חפץ שהבורא  כאשר

 דבר שהוא בוטח בוביעשה לו 

 ךכרצונ וכדברי רבותינו עשה רצונ

 .וכרצונ ךכדי שיעשה רצונ

 בטל רצונך מפני רצונו

 אחרים מפני רצונך. כדי שיבטל רצון
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 אבל מי שבוטח בהש' ית'

 והו,יואינו מקיים מה שצ

 כמה הוא שוטה וכסיל.

 ועל זה נא' מה תקות חנף כי יבצע

 אלהים נפשו. כי ישל

* 

 ואמ' הגנוב ורצוח כו'

 ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה

 אשר נקרא שמי עליו

 ואו' המערת פריצים הבית הזה,

 כו'.

 המחשבה השביעי

 שידע כי הבו' ית' יצר את האדם

 מוכן למלאכת רבו'

 רא לו צרכו ומזונו ע"י טורח ועבודה.ווב

 ואם היו כל הענייני' והמזונות והבגדים

 לאדם בלא טורח,מוכנים 

 לות,יאז היו כמה מצות בט

 כגון הצדקה והגניבה והגזיל' והחמדה,

 ורבות מצות כאלה.

* 

* 

* 

* 

 גם לא היה האדם בוטח באלהים.

* 

* 

 וע"ז גנז חזקיהו

 ספר רפואות

 כדי שיבטח החולה

 באלהי' ולא ברפואה.

 מלאכה בעלהיה האדם  ]*[גם אם 

 לא היה טרוד לחזור אחר מזנותי'

 אבל מי שבוטח בהש' ית',

 ואינו מקיים מה שצוהו,

 כמה הוא שוטה וכסיל.

 יבצעועז"נ מה תקות חנף כי 

 כי ישל אלהי' נפשו

 כו'

 מ' הגנוב ורצוח כו',ווא

 ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה

 אשר נקר' שמי עליו.

 ואומ' המערת פריצים הבית הזה,

 כו'.ו

 הז'

 שידע כי הבורא ית' יצר את האדם

 מוכן למלאכו' רבות

 וברא לו צרכו ומזונו על ידי טורח ועבוד'.

 והבגדיםואם היו כל הענייני' והמזונות 

 מוכנים לאדם בלא טורח,

 אז היו כמה מצות בטלות,

 כגון הצדקה והגניבה והגזילה והחמדה,

 ורבות מצות כאלה

* 

* 

* 

* 

 גם לא היה האדם בוטח באלהים.

* 

* 

 ועל זה גנז חזקיהו

 רפואות,הספר 

 כדי שיבטח החולה

 באלהי' ולא ברפואה

 מלאכה בעלהיה האדם  >לא נ"ל<גם אם 

 נותיוולחזור אחר מזלא היה טרוד 

 אבל מי שבוטח בשם ]*[

 ואינו מקיים מה שציוהו,

 כמה הוא שוטה וכסיל

 ועל זה נאמר מה תקות חנף כי יבצע

 .כי ישל אלהי]'[ נפשו

 הכצעקתו ישמע אל.

 ואמ' הגנוב ורצוח וגו',

 ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה

 אשר נקרא שמי עליו.

 פריצים הבית הזהה]*[ המערת 

 אשר נקרא שמי עליו.

 השביעית

 שידע כי הבורא ית' יצר את האדם

 מוכן למלאכת רבות,

 וברא לו צרכו ומזונו על ידי טורח ועבודה.

 ואם היו כל העניינים והמזונות והבגדים

 מוכנים לאדם בלא טורח,

 אז היו כמה מצות בטלות,

 כגון הצדקה והגניבה והגזילה והחמדה

 ורבות מצות כאלה.

* 

* 

* 

* 

 גם לא היה האדם בוטח באלקים.

* 

* 

 ועל זה גנז חזקיהו

 ספר רפואות,

 כדי שיבטח החולה

 באלקים ולא ברפואה.

 מלאכה,מ בטלגם אם היה האדם 

 נותיו,ולא היה טרוד לחזור אחר מז

 בואבל מי הבוטח 

 את מצותיוואינו מקיים 

 הוא שוטה וכסילו שכמ

 ועליו הכתוב אמ' מה תקות חנף כי יבצע

 .נפשו אלוהכי ישל 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 השביעית

 שידע כי הבורא ]*[ יצר את האדם

 מוכן למלאכת רבות

 על ידי טורח ועבודה מזונותוברא לו 

 ואם היו כל הענייני' והמזונות והבגדים

 לאדם בלא טורח מוכן

 לותואז היו כמה מצות בט

 כגון הצדקה והגניבה והגזילה והחמדה

 שיתרחק מהן

 צורכו בלא טורח דאם היו לו כל

 היאך יתאוה לגנוב ולגזול

 וכשהוא טורח ומרחיק אותו

 שאינו חומד את שאינו שלו

 אז הוא בוטח באלהי'

 ועליו הכתוב אומ'

 ובוטח באלהי' חסד יסובבנהו

 ועל זה גנז חזקיהו

 רפואותהספר  את

 החליכדי שיבטח 

 באלהי' ולא ברפואה.

 מלאכתומ בטלאם היה האדם  עוד

 נותיווטרוד ]*[ אחר מזהיה ילא 

 'יתעאבל מי שבוטח בשם 

 ואינו מקיים מה שציוהו

 וטה וכסיל.חכמה הוא 

 יכנעועל זה נאמר מה תקות חנף כי 

 נפשו אלהכי ישל 

 הכצעקתו ישמע אל

 ואומר הגנוב ורצוח וגומר

 בית הזההלפני  ובאותו עומדת

 אשר נקרא שמי עליו.

 הבית הזה הפרציםואומר המערת 

 וגומר

 השביעית

 את האדם בראשידע כי הבורא ברוך הוא 

 ת רבותומוכן למלאכ

 ועבודה גדולעל ידי טורח  מזונווברא לו 

 ואם היו כל העניינים והמזונות והבגדים

 מוכנים לאדם בלא טורח

 אז לא היה לכמה מצות

 והחמדה *הגזילה *הגניבהכגון הצדקה 

 ורבות מצות כאלה.

* 

* 

* 

* 

 באלהים.גם לא היה האדם בוטח 

* 

* 

 מלך יהודאועל זה גנז חזקיה 

 רפואותהספר 

 כדי שיבטח החולה

 .ותולא ברפוא יתעלהבאלהים 

 מלאכהמ בטלגם אם היה האדם 

 רד ]*[ אחר מזונותיוולא היה טו
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 בועט ורודף אחר העבירות,היה 

 כדכתי' וישמן ישורון ויבעט.

 ואמ' ר'

 יפה ת"ת

 עם דרך ארץ

 וכו'

 היה בועט ורודף אחר העבירות

 כדכתיב וישמן ישורון ויבעט.

 וא"ר

 יפה תלמו' תורה

 דרך ארץ אם

 וכו'

 היה בועט ורודף אחר העבירותו

 כדכתי' וישמן ישורון ויבעט.

 ואמרו רז"ל

 יפה תלמו' תורה

 עם דרך ארץ,

 שיגיעת שניהם משכחת עון.

 היה בועט ורודף אחר העבירות

 כדכתי' וישמן ישורון ויבעט.

 ואמרו רבותינו

 יפה תלמוד תורה

 עם דרך ארץ

 שיגיעת שניהם משכחת עון.

 היה בועט ורודף אחר העבירות

 כדכתיב וישמן ישורון ויבעט.

 ואמרו רבותינו ז"ל

 יפה תלמוד תורה

 עם דרך ארץ

 .שניהם משכחת עוןשידיעת 

 הש' ית' היה מוסר[ אך 16]

 שתי עבודות ביד האדם,

 האחד עבודתו,

 והשני עבודת התורה.

 וצריך אדם להיות ממוצע

 בין שתי העבודות,

 וליחד שעות מיוחדת לעבודת התורה

 ולעבודת עולם זה.

 וצריך שתחזק שכלך

 שתעשה לעולמך

 ולאחריתך,

 מפסיד לחבירו, אחדולא יהא 

 אביך אכל ושתה. כ"ש הלא

* 

 ואמ' טוב אשר תאחוז בזה

 וגם מזה אל תנח ידך.

 הש' ית' היה מוסראך 

 שתי עבודות ביד האדם,

 הא' עבודתו,

 והב' עבודת התורה.

 וצריך אדם להיות ממוצע

 בין שתי העבודות,

 וליחד שעות מיוחדת לעבודת התורה

 ולעבודת עולם זה.

 וצריך שתחזק שכלך

 שתעשה לעולמך,

 ולאחרית'

 מפסיד לחבירו ]*[ולא יהא 

 וכו'.כ"ש הלא אביך אכל ושתה 

* 

 ואמ' טוב אשר תאחוז בזה

 וגם מזה אל תנח ידך.

 ה"י מסראך 

 שתי עבוד*ת ביד האדם,

 האחת עבודתו

 והשינית עבודת התורה.

 וצריך אדם להיות ממוצע

 בין שתי העבודות,

 ת לעבודת התורה,וולייחד שעות מייוחד

 זה.העולם הולעבודת 

 וצריך שתחזק שכלך

 שתעשה לעולמך

 ולאחריתך,

 ולא יהא אחד מפסיד לחבירו,

 כמו שנ' הלא אביך אכל ושתה ]*[.

* 

 ואמ' טוב אשר תאחוז בזה

 וגם מזה אל תנח ידיך.

 השם מסר עתה

 שתי עבוד*ת ביד *אדם,

 העבוד היא}ה{אחת 

 עבודת התורה. היאוהשינית 

 אדם להיות ממוצעהוצריך 

 שתי העבודותבין 

 ת לעבודת התורהוולייחד שעות מיוחד

 זההעולם הולעבודת 

 וצורך העולם הבא

* 

* 

* 

* 

* 

 כדכתי' טוב את אשר תאחוז בזה

 וגם מזה אל תנח ידיך.

 יתעלההשם  עתה מסראך 

 שתי עבודות ביד האדם

 האחד עבודתו

 והשנית עבודת התורה.

 אדם להיות ממוצעהוצריך 

 בין שתי העבודות

 ת לעבודת התורהושעות מיוחדוליחד 

 ולעבודת עולם זה.

 וצריך שתחזק )שת(

 עבודת שניהם לעולם

 ,לטוב לך לאחריתך

 ולא יהיה אחד מפסיד לחבירו

 כמו שנאמ' הלא אביך אכל ושתה

 ועשה משפט וצדקה אז טוב לך

 תאחוז בזהשואומ' טוב 

 וגם מזה אל תנח ידך.
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 [ וצריך שיבטח בש' ית'17]

 בעסקיו ]*[שיצילחהו 

 ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו

 אך יחשוב אשר מלאכתו ועסקיו

 מאת הש' ית', והם דרך לפרנסת

 כמו אדם הבוקע עצים בגרזן

 ,העץא'ע"פ שהברזל חותך 

 אין הכח בא מן הברזל

 אלא מן האיש הבוקע,

 דרך לחתוך בו העץ. הברזלאך 

 ואדם שיש לו מלאכה

 עסק שיהי' איזהאו 

 ביתושיפרנס בו בני 

 לא יחשוב לולי המלאכה ההיא

 היה הולך לאבדון.

 אך יבטח בבו' ית' ויחשו'

 אם לא היה ענין זה העסק שעוסק בו,

 הבורא ית' ממציא לו פרנסתו

 בענין אחר.

 כי כל מעשה אדם וצרכיו

 ביד האל הוא,

 והרבה שלוחים יש למקום

 כ'ש"ה

 אין ליי מעצור להושיע

 במעט. וברב א

 לך כח לעשות חיל. נותןהואמ' כי הוא 

 ואו' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי

 אמר יי צבאות.

 וצריך שיבטח בהש' ית'

 בעסקיובנכסיו וחהו ישיציל

 ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו

 אך יחשוב אשר מלאכתו ועסקיו

 הם דרך לפרנסת* מאת הש' ית',

 כמו אדם הבוקע עצים בגרזן

 ,העציםאעפ"י שהברזל חותך 

 הברזלאין הכח בא מן 

 אלא מן האיש הבוקע,

 דרך לחתוך בו העץ. הגרזןאך 

 ואדם שיש לו מלאכה

 עסק שיהיה אי זהאו 

 שיפרנס בו בני ביתו

 לא יחשוב לולי המלאכ' ההיא

 היה הולך לאבדון.

 אך יבטח בבור' ית', ויחשוב

 ן זה העסק שעוסק בו,יאם לא היה עני

 הבור' ית' ממציא לו פרנסתו

 ן אחר.יבעני

 עשה אדם וצרכיוכי כל מ

 הוא, ית'ביד האל 

 והרבה שלוחים יש למקום

 כש"ה

 אין ליי מעצור להושיע

 במעט. םברב א

 ואומ' כי הוא נותן לך כח לעשות חיל.

 לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחיוואומ' 

 אמר יי צבאות.

 וצריך שיבטח בשם

 שיצליחהו בעסקיו

 ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו.

 ועסקיואך יחשוב אשר מלאכתו 

 הם דרך לפרנסתו מאת ה'י,

 כמו אדם הבוקע עצים בגרזן,

 ,העץאע"פ שהברזל חותך 

 אין הכח בא מן הברזל,

 אלא מן האיש הבוקע,

 דרך לחתוך בו העץ. הברזלאך 

 ואדם שיש לו מלאכה

 או איזה עסק שיהיה

 ]*[ בני ביתו, מפרנס

 לא יחשוב לולי המלאכה ההיא

 היה הולך לאבדון.

 בבורא ויחשובאך יבטח 

 אם לא היה עניין זה העסק שעוסק בו,

 פרנסתו לו ממציאהבורא ית' 

 בעניין אחר.

 כי כל מעשה אדם וצרכיו

 ביד האל ית' ]*[,

 והרבה שלוחים ]*[ למקום

 כמו שאמ' הכתוב

 אין לה"י מעצור להושיע

 במעט. וברב א

 ואמ' כי הוא נותן לך כח לעשות חיל.

 ם ברוחיואמ' לא בחיל ולא בכח כי א

 אמ' השם צבאות.

 וצריך שיבטח בהש'

 בעסקיו שיצלח

 ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו.

 אך יחשוב אשר מלאכתו ועסקיו

 הם דרך לפרנסתו מאת הש' ית' אשר

 אדם הבוקע עצים בגרזןהכמו 

 העץחותך  שהגרזןאעפ"י 

 אין הכח בא מן הברזל

 אלא מן האיש הבוקע

 דרך לחתוך ]*[ העץ. דרך הברזלאך 

 ואדם שיש לו מלאכה

 או איזה עסק ]*[

 בו בני ביתושמפרנס 

 לא יחשוב לולי המלאכה ההיא

 היה הולך לאבדו]ן[

 אך יבטח בבור>א< ית' שמו ]*[

* 

 ממציא לי עסק אחר לפרנסתי

 >)ביד(< >בעניין< אחר.

 אדם וצרכיוהכי כל מעשה 

 הוא אלהיםביד 

 והרבה שלוחים ]*[ למקום

* 

 להושיע כי אין מעצור להש'

 במעט. וברב א

 נותן לך כח לעשות חיל.האמ' כי הוא נו

 אמ' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחינו

 אמר יי צבאות.

 ית' בשםוצריך שיבטח 

 בעסקיו שיצליחו

 ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו

 אך יחשוב אשר מלאכתו ועסקיו

 הם דרך לפרנסתו מאת השם ית'

 כמו אדם הבוקע עצים בגרזן

 העץאף על פי שהגרזן חותך 

 אין הכח בא מן הברזל

 אלא מן האיש הבוקע

 ]*[ לחתוך בו העץ. הברזלאך 

 ואדם שיש לו מלאכה

 או איזה עסק שיהיה

 שיפרנס בו בני ביתו

 לא יחשוב לולי המלאכה ההיא

 היה הולך לאבדון

 ' ויחשוביתעלאך יבטח בבורא 

 אם לא היה עניין זה העסק שעושק בו

 '[ ממצי' לו פרנסתוהבורא ית]

 בעניין אחר

 כי כל מעשה אדם וצרכיו

 ביד האל הוא

 והרבה שלוחים ]*[ למקום

 כמו שאמ' הכתו'

 להושיע מעצר לייאין 

 במעט. וברב א

 נותן לך כח לעשות חיל.הואומר כי הוא 

 לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחיוואומר 

 אמר יי צבאות.

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf        78 

 

 [ וכן אדם שכל18]

 חיותו וצרכיו

 תלויים באדם אחר

 לא ישים בטחונו בלבו

 על האדם ההוא,

 אך ישים שורש בטחונו

 מעומק לבו בבו' ית'

 ואין דיי לו שיאמר כך ולבו בל עמו

* 

* 

* 

 }ו{הוא כמו מאה עורים

 ההולכים זה אחר זה

 וכל אחד שם ידו על כתף חבירו

 ובראש כולם יש אחד הרואה

 והוא מנהיג כולם אחריו.

 יודעהנה כל אחד 

 א'ע"פ ששם ידו על חבירו והוא מנהיגו

 שאין זאת ההנהג' באה מכחו

 אך כולם נמשכים

 אחר האיש הראשון הרואה.

 ואם יהיה נשמט מהם

 יכשלו כולם ויפלו.

 זה ישים אדם בלבו ויחשוב

 שהק"ב"ה הוא המנהיג

 עורים,כוכולנו 

 וכל אחד ממנו

 מסתייע

 ונעזר בעזר חבירו.

 אך אין כח בחבירו,

 לולי המנהיג העליון הנותן כל,

 וכל דרכיו ישרים, ואין להרהר אחריו.

 וכמו שאין המתפרנס

 וכן אדם שכל

 חיותו וצרכיו

 תלויי' באדם אחר

 לא ישים בטחונו בלבו

 על האדם ההוא,

 אך ישים שורש בטחונו

 מעומק לבו בבו' ית'

 ואין דיי לו שיאמר כך ולבו בל עמו.

* 

* 

 וזה בידך משל נאה על עניין זה

 והוא כמו מאה עורים

 ההולכים זה אחר זה

 ל אחד שם ידו על כתף חבירווכ

 ובראש כולם יש אחד הרואה

 מנהיג כולם אחריוהוהוא 

 הנה כל אחד יודע

 אעפ"י ששם ידו על חבירו, והוא מנהיגו

 שאין זאת ההנהגה באה מכחו.

 אך כולם נמשכים

 אחר האיש הראשון הרואה.

 ואם יהיה נשמט מהם

 יכשלו כולם ויפלו.

 אדם בלבו ויחשובהזה ישים ו

 הוא המנהיגשהק' 

 וכולנו עורים

 וכל אחד ממנו

 מסתייע

 ונעזר בעזר חבירו.

 אך אין כח בחבירו,

 לולי המנהיג העליון הנותן כל,

 וכל דרכיו ישרים, ואין להרהר אחריו.

 וכמו שאין המתפרנס

 וכן אדם שכל

 חיותו וצרכיו

 תלויים באדם אחר,

 לא ישים בטחונו בלבו

 על האדם ההוא,

 אך ישים שורש בטחונו

 מעומק לבו בבורא ית'

 עמו.ואין די ]*[ שיאמר כך ולבו בל 

* 

* 

 וזה בידך משל נאה על עניין זה:

 והוא כמו מאה עיורים

 ההולכים זה אחר זה,

 וכל אחד שם ידו על כתף חבירו,

 ובראש כולם יש אחד הרואה,

 והוא מנהיג כולם אחריו.

 הנה כל אחד יודע,

 אע"פ ששם ידו על חבירו, והוא מנהיגו

 שאין זאת ההנהגה באה מכחו.

 אך כולם נמשכים

 הראשון הרואה. אחר האיש

 ואם יהיה נשמט מהם

 יכשלו כולם ויפלו.

 אדם בלבו ויחשובהזה ישים 

 שהקב"ה הוא המנהיג,

 וכולנו עיורים,

 וכל אחד ממנו

 מסתייע

 ונעזר בעזר חבירו.

 אך אין כח בחבירו,

 כל,הלולי המנהיג העליון הנותן 

 וכל דרכיו ישרים ואין להרהר אחריו.

 וכמו שאין המתפרנס

 אשר כלוכן אדם 

 וצרכיו בטחונו וחיותו

 אדם אחרמ

 בטחון לבופ"כ לא ישים אע

 ההוא, באיש

 אך ישים שורש בטחונו

 מעומק לבו בבורא ית'.

* 

* 

* 

 משל ]*[ על עניין זה הא לך

 והוא כמו ]*[ עיורים

 ההולכי' זה אחר זה

 וכל אחד שם ידו על כתף חבירו

 רואה שהואובראש כולם יש אחד 

 והוא מנהיג כולם אחריו

 כולם יודעיםהנה ו

 חבירו והוא מנהיג*אעפ"י ששם ידו על 

 של חבירושאין זאת *הנהגה באה מכחו 

 אך כולם נמשכים

 אחר האיש הראשון הרואה.

 נשמט מהם זה}ו{אם יהיה 

 יכשלו כולם ויפלו.

 לבו ויחשובלאדם הזה ישים 

 ,כי אין מנהיג זולת הקב"ה

 ואנחנו כולם כעיורים

 מאתנווכל אחד 

 מסתייע מן חבירו

 ונעזר בעזר חברו

 בחבירו אך אין כח

 כלהלולי המנהיג העליון הנותן 

 וכל דרכיו ישרים ואין להרהר אחריו

 וכמו שאין המתפרנס

 אשר כלאדם הוכן 

 תו וצרכיוייח

 דתלוין באדם אח

 לא ישים בטחונו בלבו

 על האדם ההוא

 אך ישים שורש בטחונו

 בבורא ית' הלבמעומק 

 לבוב ןואין די לו ש*אמר כ

 להבור' ית'אלא יתן שבח והודייה 

 על זה אשר לא עזב חסדו מאתו

 בידך משל נאה על עניין זה קחו

 והוא כמו מאה עורים

 ההולכים זה אחר זה

 וכל אחד שם ידו על כתף חבירו

 הרואה אישובראש כולם יש 

 והוא מנהיג כולם אחריו

 הנה כל אחד יודע

 אע"פי ששם ידו על חבירו והוא מנהיגו

 שאין זאת ההנהגה באה מכחו

 כולם נמשכים אך

 הרואה הראשוןאחר האיש 

 ואם יהיה נשמט מהם

 יכשלו כולם ויפלו.

 אדם בלבו ויחשובהזה ישים 

 שהק"בה הוא המנהיג

 וכולנו עורים

 וכל אחד ממנו

 מסתייע

 ונעזר בעזר חבירו.

 אך אין כח בחבירו,

 לולי המנהיג העליון הנותן כל

 ]*[ דרכיו ישרים ואין להרהר אחריו

 תפרנסוכמו שאין המ
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 יחשוב אלא בהק"ב"ה, לא

 כך המפרנס לא יתגאה

 שהוא בכחו

 מפרנס

 אך הוא כעיור המנהיג עיור חבירו

* 

 בעזר המנהיג הראשון שהוא הרואה.

* 

 וע'ז"נ

 והולכתי עורים בדרך לא ידעו.

 הביטו לראות,ואומ' והעורים 

 מי עור כי אם עבדי כו'.

 יחשוב אלא בהק'ב"ה

 כך המפרנס לא יתגאה

 שהוא בכחו

 מפרנס

 אך הוא כעיור המנהיג עיור חבירו

* 

 היג הראשון, שהוא הרואה.בעזר המנ

* 

 ועז"נ

 והולכתי עורים בדרך לא ידעו.

 ואמ' והעורים הביטו לראות,

 כו'.ומי עור כי אם עבדי 

 יחשוב אלא בקב"ה לא

 כך המפרנס לא יתגאה

 שהוא בכחו

 מפרנס.

 אך הוא כעיור המנהיג עיור חבירו

* 

 בעזר המנהיג הראשון שהוא הרואה.

* 

 ועל זה נאמ'

 והולכתי עיורים בדרך לא ידעו

 ואמ' והעיורים הביטו לראות

 מי עור כי אם עבדי וגו'.

 יחשוב אלא בהקב"ה

 כך המפרנס לא יתגאה

 שהוא >)בכלחו(< בכחו

 .אחריםמפרנס 

 אחר.אך הוא כעיור המנהיג עיור 

 המתנהג הוא העיור

 והַמְנִהג הוא >)****(< הרואה

 ב"הוהוא צריך מאור של מקום 

 וע"ז נאמ'

 והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו.

 מ' והעוורים הביטו לראותווא

 מי עיוור כי אם עבדי.

 יחשוב אלא בהק"בה לא

 כך המפרנ' לא יתגאה

 שהו'

 מפרנ'

 אך הוא כעיור המנהיג עיור חבירו

* 

 המנהיג הראשון שהוא הרואה תבעזר

* 

 ועל זה נאמר

 .וגו'והולכתי עורים בדרך לא ידעו 

 מר והעורים הביטו לראותווא

 עיור כי אם עבדי וגו'.המי  ואומר

 [ והנה כל הדברים19]

 בושבוטחים 

 על הבו' ית' הם ח' חלקים:

 בלבד. ענין גוף האדםהאחד 

 השני ענין פרנסתו.

 השלישי ענין אשתו ובניו.

 הרביעי חובת הלבבות והאברים

 שהוא מתייחד בתועלתם ונזקם.

 החמישי חובת האברי'

 אשר תועלתם ונזקם לאחרים.

 השישי גמול עולם זה.

 השביעי גמול עולם הבא הצפון לצדיקים.

 גמול ימות המשיח.השמיני 

* 

 והנה כל הדברים

 בהםשבוטחים 

 על הבור' ית' הם ח' חלקים:

 גוף בלבד.על ה הא'

 ן פרנסתו.יעני הב'

 ן אשתו ובניו.יעני הג'

 בריםיחובת הלבבות והא הד'

 שהוא מתייחד בתועלתם ונזקם.

 חובת האברים הה'

 אשר תועלתם ונזקם לאחרים.

 זה.הגמול עולם  הו'

 הבא הצפון לצדיקים. עולםהגמול  הז'

 גמול ימות המשיח. הח'

* 

 והנה כל הדברים

 בושבוטחים 

 על הבורא ית' הם שמונה חלקים:

 גוף בלבד. ענייןהאחד 

 השיני עניין פרנסתו.

 השלישי עניין אשתו ובניו.

 הרביעי חובת הלבבות והאיברים

 שהוא מתייחד בתועלתם ונזקתם.

 החמישי חובת האיברים

 לאחרים. אשר תועלתם ונזקם

 זה.ההשישי גמול עולם 

 השביעי גמול עולם הבא הצפון לצדיקים.

 השמיני גמול ימות המשיח.

* 

 הדרכים והדברים}ו{הנה כל 

 ]*[בוטחים ה

 שמנה חלקים:נחלקו לעל הבורא ]*[ 

 בלבד. של אדםגוף ה}ה{אחד עניין 

 השני עניין פרנסתו.

 .וקרוביוהשלישי עיניין אשתו *בניו 

 ת הלבבות והאיברי'והרביעי חוב

 ונזקם. בתולדותםשהוא מתייחד 

 }ה{חמישי חובת האיברים

 לאחרי'.לו ואשר תועלתם ונזקם 

 זה.ה}ה{שישי גמול עולם 

 השביעי גמול עולם הבא הצפון לצדיקי'.

 }ה{שמיני גמול ימות המשיח.

 ואילו הן ח' בטחוני':

 והנה כל הדברים

 בושבוטחים 

 הם שמונה חלקים: בהק"בה

 בלבד. עניין גוף האדםהאחד 

 השיני עניין פרנסתו.

 השלישי עניין אשתו ]*[.

 הלבבות והאיברים בהרביעי' חוב

 שהוא מתייחד בתועלתם ונזקם.

 החמישי חובת האיברים

 אשר תועלתם ונזקם לאחרים.

 זה.ההשישי גמול עולם 

 גמול עולם הבא הצפון לצדיקים.בהשביעי 

 השמיני גמול ימות המשיח.

* 
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 הביטחון הראשון[ 20]

 בלבד.שהוא בענייני הגוף האדם 

 שישליך נפשו וימסור עצמו

 הגדולים, ]*[על רחמיו 

 צה והנהגהיוידע שאין לו ע

 אלא ברשותו ובגזירתו.

 וא'ע"פ שכל אבריו ומדת ימיו

 קשורים בגזירת הבו' ית',

 יש על האדם להתגלגל

 *להרויח כל צרכיו

 ולהציל נפשו ולתקן לו הרפואות.

 ויבטח באלהים שירפאהו,

 והרופא והרפואה הם באים

 מאת הש' ית' לרפאהו.

 ולא יניח ענין זה אלא על האלהים לבדו

 ויתן לו היכולת והכח.

 ואל יאמר אדם

 הואיל ואני קשור לגזירת הבו' ית'

 אלך בדרכי סכנה ואשתה סם המות.

 הלא מצינו בשמואל הנביא ז"ל

 .איך אלך ושמע שאול והרגני באומרו

 וא'ע"פ שאמ' כך

 לא נחשב לו

 שממעט בבטחנו. כמו מי

 והק"ב"ה השיב לו

 עגלת בקר תקח בידך.

 בסכנה ןועל המכניסי' עצמ

 חים בהש' ית'וואו' אנו בט

 עליהם נאמר וכסיל מתעבר ובוטח.

 והתורה הזהירנו שכתו'

 לא תנסו את יי אלהיכם

 וכו'

 והמכניס עצמו בסכנה וממית עצמו,

 הביטחון ]*[

 הואבענייני הגוף האדם  ]*[

 שישליך נפשו וימסור עצמו

 הגדולים, וחסדיועל רחמיו 

 וידע שאין לו עצה והנהגה

 אלא ברשותו ובגזירתו.

 ואעפ"י שכל אבריו ומדת ימיו

 קשורים בגזיר' הבור' ית',

 יש על האדם להתגלגל

 להרויח כל צרכיוו

 הרפואו'ולהציל נפשו ולתקן לו 

 ויבטח באלהים שירפאהו,

 והרופא והרפואה הם באים

 הו.ימאת הש' ית' לרפא

 ן זה אלא על האלהים לבדויולא יניח עני

 ויתן לו היכולת והכח.

 ואל יאמר אדם

 הואיל ואני קשור לגזיר' הבור' ית'

 סכנה ואשתה סם המות.האלך בדרכי 

 ]**[הלא מצינו בשמואל 

 רגני.איך אלך ושמע שאול וה שאמ'

 ואעפ"י שאמ' כך

 לא נחשב לו

 נו.ושממעט *בטח כמי

 והק'ב"ה השיב לו

 עגלת בקר תקח בידך.

 במקום סכנה םועל המכניסין עצמ

 טחים בהש' ית'וואומ' אנו ב

 עליהם נאמ' וכסיל מתעבר ובוטח.

 והתורה הזהירנו שכתו'

 לא תנסו את יי אלהיכ'

 וכו'

 והמכניס עצמו בסכנ', וממית עצמו

 הביטחון ]*[

 בעניין הגוף האדם ]*[ ]*[

 שישליך נפשו וימסור עצמו

 על רחמיו ]*[ הגדולים,

 וידע שאין לו עצה והנהגה

 אלא ברשותו ובגזיר'

 ואע"פ שכל איבריו ומידת ימיו

 קשורים בגזירת הבורא ית',

 יש על האדם להתגלגל

 *להרויח כל צרכיו

 לו הרפואות.ולהציל נפשו, ולתקן 

 ויבטח באלהים שירפאהו,

 לווהרופא והרפואה הם באים 

 ה"י לרפאהו. מעם

 ולא יניח עניין זה, אלא על האלקי' לבדו

 ויתן לו היכולת והכח

 ואל יאמר אדם

 הואיל ואני קשור לגזירת ה"י

 אלך בדרכי סכנה ואשתה סם המות.

 ]**[הלא מצינו בשמואל 

 י.איך אלך ושמע שאול והרגנ באומרו

 ואע"פ שאומ' כך

 לא נחשב לו

 שממעט בבטחונו. כמו מי

 והקב"ה השיב לו

 עגלת בקר תקח בידך.

 במקום בסכנ'ועל המכניסים עצמם 

 ואומ' אנו בטוחים בשם,

 עליהם נאמ' וכסיל מתעבר ובוטח.

 שכתו' כמווהתורה הזהירנו 

 לא תנסו את ה' אלהיכם

 כאשר עשיתם במסה ובמריבה.

 וממית עצמו והמכניס עצמו בסכנה

 }ה{בטחון הראשון

 ]*[.גוף האדם ה]*[ בעניין 

 נפשו וימסור עצמו םשישלי

 הגדולי' רחמי שדיעל 

 צה והנהגהיוידע שאין לו ע

 אלא ברשותו ובגזירותו.

 ואעפ"י שכל איבריו ומידת ימיו

 השםקשורים בגזירת 

 יש על האדם להתגל*לו

 להרויח כל צרכיוו

 רפואהולהציל נפשו ולתקן לו 

 באלהים שירפאהו לוויבטח 

 והרופא והרפואה הם באים

 מאת השם ית' ]*[

 ולא יניח עניין זה אלא על האלהים לבדו

 ויתן לו היכולת ו*כח

 ואל יאמ' אדם

 הואיל ואני קשור לגזירת ה' ית'

 סכנה ואשתה סם המות.האלך בדרכי 

 הלא מצינו בשמואל ]**[ו

 נייאיך אלך ושמע שאול והרג שאמ'

 כןואעפ"י שאמר 

 לא נחשוב לו

 בבטחון שאמ' כמו מי ששמענו

 והקב"ה השיב לו

 בקר תקח בידיך עגל בן

 בסכנה ןעצמ המסתכני'ועל 

 ואומרי' אנו בטוחי' בהש' ]*[

* 

 והתורה הזהרנו שנ'

 לא תנסו את יי אלהיכם

 כאשר נסיתם במסה.

 והמכניס עצמו בסכנה וממית עצמו

 הבטחון הראשון

 ]*[ *עניין הגוף האדם

 שישליך נפשו וימסור עצמו הוא

 על רחמיו הגדולים

 וידע שאין לו עצה והנהגה

 אלא ברשותו ובגזירתו

 איבריו ומדת ימיו בריאתואע"פ שכל 

 קשורים בגזירת הבורא ית'

 אדם להתגלגלליש  מ"מ

 להרויח כל צרכיו

 ולתקן לו הרפואות ולהציל נפשו

 ויבטח באלהים שירפאהו

 לווהרופא והרפואה ]*[ באים 

 השם יתברך לרפאהו מאת

 ולא יניח עניין זה אלא על האלהים לבדו

 ויתן לו היכולת והכח

 ואל יאמ' אדם

 גזירת הבורא ית'בהואיל ואני קשור 

 סכנ' ואשתה סם המות.האלך בדרכי 

 ]**[הלא מצינו בשמואל 

 נייך ושמע שאול והרגאיך אל באומרו

 כןואע"פ שאמר 

 לא נחשב ]*[

 שממעט בבטחונו כמי

 והק"בה השיב ]*[

 עגלת בקר תקח בידך.

 המכניס עצמו בסכנהועל 

 ואומר אנו בטוחים בשם ית'

 עליה' נאמ' וכסיל מתעבר ובוטח.

 על זה שכתו'והתורה הזהירנו 

 את יי אלהיכ' ןלא תנסו

* 

 סכנה וממית עצמו לידיוהמכניס עצמו 
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 עונשו גדול ממי שממית אחרים. עונשו גדול ממי שממית אחרים. עונשו גדול ממי שממית אחרים. גדול ממי שממית אחרים.ענשו  ממית אחרים.ענשו גדול ממי ש

 הבטחון השני[ 22]

 בענין הפרנסה.

 תהיה בטחון שלו על הש' ית'

 שיזמין לו כל צרכו

 ומזונו די סיפוקו,

 ולא ידחוק השעה לרדוף

 אחר כמה עניינים המטרידים אותו

 מהתעסק בתורה.

 וכאשר יבטח באלהים ימצא

 ת לבו ושלוות נפשו.ומנוח

 ירדוף יותר מדייולא 

 אך יהא דיי לו במה שיכול למצא

 בשעה מיוחדת והשעות הנשארת

 בהם לא יטרח

 לקנות חיי העולם הבא.

 וכן א"רז"ל

 תרבה בישיבה ותמעט העסק,

 עשה דברי תורה עיקר ועסקיך טפל.

 וענין זה הוא הגדול שבנסיון האדם

 שלא יטריח אותו

 רוב טרדות העולם זה,

 וישכח אחריתו.

 ש' ית'הבטח בלכן ת

 שיספיקהו צרכיו וספוקו

 ויהיה לו שעות פנויות

 לפנות לבו לאלוהים.

 הבטחון הב'

 בענין הפרנס'

 תהיה בטחון שלו על הש' ית'

 שיזמין לו כל צרכו

 ומזונו די סיפוקו,

 ולא ידחוק השעה לרדוף

 אחר כמה עניינים, המטרידים אותו

 מהתעסק בתורה.

 וכאשר יבטח באלהי' ימצא

 לבו ושלוות נפשו. תומנוח

 ולא ירדוף יותר מדיי

 אואך יהא דיי לו במה שיכול למצ

 תובשעה מיוחדת, והשעות הנשאר

 בהם >)לא(< יטרח

 לקנות חיי העולם הבא.

 וכן אמ' רז"ל

 תרבה בישיב' ותמעט העסק

 עשה דברי תורה עיקר ועסקיך טפל.

 ן זה הוא הגדול שבנסיון האדםיועני

 שלא יטריח אותו

 זה,הת העולם רוב טרדו

 וישכח אחריתו.

 לכן תבטח בש' ית'

 הו צרכיו וספוקוישיספיק

 ויהיה לו שעות פנויות

 לפנות לבו לאלהי'.

 הבטחון השיני

 בעניין הפרנסה

 תהיה בטחון שלו על הש"י

 שיזמין לו ]*[ צרכו

 ומזונו די ספוקו,

 ולא ידחוק השעה לרדוף

 אחר כמה עניינים, המטרידים אותו

 .מהתעסק בתורה

 וכאשר יבטח באלקים ימצא

 מנוחת לבו ושלוות נפשו

 ולא ירדוף יותר מדיי

 דיי לו במה שיכול למצוא יהיהאך 

 תובשעה מיוחדת, והשעות הנשאר

 בהם לו יטרח

 לקנות חיי עולם הבא.

 וכן אמר' רז"ל

 תרבה בישיבה ותמעט העסק,

 .תשמוטעשה דברי תורה עיקר ועסקך 

 האדם ועניין זה הוא הגדול שבניסיון

 שלא יטריח אותו

 ,של עולם זהרוב טירדות 

 וישכח אחריתו.

 בטח באל ית'ילכן 

 כל ימיו די סיפוקוהו ושיספיק

 ויהיה לו שעות פנויות

 .להשם ית'לפנות לבו 

 }ה{בטחון השיני

 בעניין הפרנסה

 הש' ]*[ב נותהיה בטחוש

 שיזמין לו * צורכו כשם

 ומזונו ודי סיפוקו,

 ולא ידחוק השעה לרדוף

 אחר כמה ענייני' המטרידי' אותו

 מהתעסק בתורה.

 וכאשר יבטח באלהים ימצא

 מנוחת לבו ושלות נפשו

 יאולא ירדוף יותר מד

 אך יהא די לו במה שיכול למצא

 תומיוחדת והשעות הנשארהבשעה 

 בהם לא יטרח

 לקנות חיי העולם הבא.

 וכן א"ר

 העסק ותתמעטובישיבה  ותרב

 עיקר ועסקיך טפל. תורתךעשה ו

 עניין זה הוא הגדול שבניסיון האדםזה הו

 אותו יטרידשלא 

 רוב טרדות עולם הזה

 וישכח אחריתו.

 לכן תבטח באל ]*[

 וישיספיקהו צרכיו וספוק

 ויהיה לו שעות פנויות

 .חייםאלוהים  אללפנות לבו 

 הבטחון השיני

 ענין הפרנסהמ

 תהיה בטחון שלו על השם ב"ה

 ויצרכלו ]*[  שזימן

 די סיפוקוכומזונו 

 ולא ידחוק השעה לרדוף

 אחר כמה עניינים המטרדים אותו

 מהתעסק בתורה

 *כאשר יבטח באלהים ימצא

 מנוחת לבו ושלות נפשו

 יאולא ירדוף יותר מד

 אך יהא די לו במה שיכול למצא

 תובשעה מיוחדת והשעות הנשאר

 בהם יטרח

 לקנות חיי עולם הבא.

 אמרוכן 

 עסקבתרבה בישיבה ותמעט 

 עשה דברי תורה עיקר ועסקך טפל

 ועניין זה הוא הגדול שבנסיון האדם

 אותו יטרידשלא 

 של עולם זהרוב טרדות 

 וישכח אחריתו.

 בטח באל ]*[ילכן 

 שיספיקהו צרכיו וסיפוקו

 ויהיו לו שעות פנויות

 לפנות לבו לאלהים.
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 הביטחון השלישי[ 22]

 אשתו שהוא עניין

 וקרוביו ואוהביו. ובניו

 אם הבוטח הזה נכרי וגר

 בלא אשה וקרובים ובלא חבירים,

 יקח האלהים לקרוב ולחבר

 דכתיב זה דודי וזה ריעי.

 ויחשוב כל מי שיש לו קרובי'

 מועט לאחר זמן

 ישוב לקבר נכרי,

 ובדד ישב ולא יועיל אותו

 קרוב ולא בן, לא

 ולא יתחבר עמו אחד מהם.

 ויחשוב א'ח"כ

 הקרובי' המוטלי' עליו,טרדת 

 ויחשוב זה לטובה,

 שאם עוסק בענייני העולם הזה

 .ויהיה לו מנוחהרחו מועט, ויהיה ט

 אחריתועוסק בענייני  הואואם 

 בענייני המצות וייחוד לבו לאלהים,

 יהיה לב* יותר פנוי ומיוחד

 ובעת שהוא לבדו בלא קרוב

 ואין ספק בזה.

 ועל כן היו הפרושים

 םבהאל בלבהמייחדים את 

 בורחים מבתיהם וקרוביהם אל ההרים

 אלהים.הכדי שיתנו לבותם אל 

 ואם יהיה הבוטח

 ואוהבים ובנים וקרוביםבעל אשה 

 יבטח באלהים שיתן לו כח

 להם שהוא חייבלשלם להם מה 

 ולעשות חפציהם

 ויבטח שיהיה לבו שלם עמהם

 הביטחון הג'

 אשתו בעניין

 ובניו וקרוביו ואוהביו.

 אם הבוטח הזה נכרי וגר

 בלא אשה וקרובי' ובלא חבירים,

 לקרוב ולחבר יקח האלהי'

 דכתי' זה דודי וזה ריעי.

 ויחשוב כל מי שיש לו קרובים

 מועט לזמן

 ישוב לקבר נכרי

 ובדד ישב ולא יועיל אותו

 קרוב ולא בן לא

 ולא יתחבר עמו אחד מהם.

 ויחשוב אח"כ

 הקרובי' המוטלים עליו, )הן(טרדת 

 ויחשוב זה לטובה

 שאם עוסק בענייני העולם הזה

 .]***[יהיה טרחו מועט 

 אחריתועוסק בענייני  ]*[ואם 

 ייחוד לבו לאלהיםהבענייני המצות ו

 יותר פנוי ומיוחד ויהיה לב

 בעת שהוא לבדו, בלא קרוב

 ואין ספק בזה

 וע"כ היו הפרושים

 המייחדים את האל בלבם

 בורחים מבתיהם וקרוביהם אל ההרים

 אלהים.הכדי שיתנו לבותם אל 

 ואם יהיה הבוטח

 ואוהבים י' ובניםוקרובבעל אשה 

 יבטח באלהים שיתן לו כח

 להם, שחייבלשלם להם מה 

 ולעשות חפציהם,

 ויבטח שיהיה לבו שלם עמהם,

 הביטחון השלישי

 אשתו ]*[

 ובניו וקרוביו ואוהביו

 אם הבוטח הזה נכרי וגר

 בלא אשה וקרובים, ובלא חבירים

 יקח ה"י לקרוב ולחבר,

 דכתי' זה דודי וזה רעי.

 ויחשוב כל מי שיש לו קרובים

 מועט, לאחר זמן

 ישוב לקבר נכרי

 לוובדד ישב ולא יועיל 

 קרוב ולא ]???[

 .בקברולא יתחבר עמו אחד מהם 

 אחרי כןויחשוב 

 טירדת הקרובים המוטלים עליו,

 ויחשוב זה לטובה,

 שאם עוסק בענייני העולם הזה

 .ויהיה לו מנוחהיהיה טרחו מועט 

 אחריתעוסק בענייני  הואואם 

 לבו לאלקים ית' ויחדבענייני המצות 

 יותר פנוי ומיוחד ויהיה לב

 בעת שהוא לבדו בלא קרוב

 ואין ספק בזה.

 ועל כן היו הפרושים

 םבבלב ית'המייחדים את האל 

 בורחים מבתיהם וקרוביהם, אל ההרים

 אל אלקים. לבםכדי שיתנו 

 ואם יהיה הבוטח

 אהוביםו ובנים וקרוביםבעל אשה 

 כח להםשיתן  ית'יבטח באלקי' 

 כדי שיעשו חפצם

 ם.ולהחיות זרע

 ויבטח שיהיה לבו שלם עמהם

 }ה{ביטחון השלישי

 בעניין אשתו

 ובניו וקרוביו ואוהביו

 אם הבוטח הזה נכרי וגר

 קרובים ובלא חבירים ובלאבלא אשה 

 אלהים לקרוב ולחבראת היקח 

 דכת' זה דודי וזה ריעיכ

 שיש לו קרובי'ויחשוב כל מי 

 מועט לאחר זמן

 נכרי וישארר ושוב לקבו

 ובדד ישב ולא יועיל לו

 או חברבן  עלולא  על קרובולא 

 .אליו ו עודולא יתחבר

 ויחשוב אחרי כן

 טרדות הקרובים המוטלי' עליו

 ויחשוב זה לטובה

 עוסק בעניין העולם הזה הואשאם 

 יהיה טורחו מועט ויהיה לו מנוחה.

 עוסק ]**[ הואואם 

 בענייני המצות וייחוד לבו לאלהים

 יהיה לבו יותר פנוי ומיוחד

 בעת שהוא לבדו ]*[ קרוב

 ואין ספק בזה

 על כן היו הפרושי'

 המייחדי' את האל בלבבם

 ]***[ מביתםבורחים  היו

 נו לבם אל האלהים.פכדי שי

 ואם יהיה הבוטח

 ואוהבים ובנים וקרוביםבעל אשה 

 ו כחיבטח באלהים שיתן ל

 לשלם להם מה שחייב להם

 ולעשות חפציהם

 לבו שלם עמהם אויבטח שיה

 הבטחון השלישי

 בעניין אשתו

 ובניו וקרוביו ואוהביו

 אם הבוטח הזה נכרי וגר

 חביריםובלא אשה וקרובים 

 לקרוב ולחבר האלהיםיקח 

 דכתיב זה דודי וזה רעי.

 ויחשוב כל מי שיש לו קרובים

 מועט לאחר זמן

 ישוב לקבר נכרי

 אותוובדד ישב ולא יועיל 

 ולא בן ולא חברקרוב  לא

 ולא יתחבר עמו אחד מהם.

 אחר כךויחשוב 

 קרובים המוטלים עליומטירדת 

 ויחשוב זה לטובה

 עסק בענייני העולם הזה היה לושאם 

 .מרובה ולא יהיה לו מנוחהיהיה טורחו 

 אחריתועוסק בענייני  הואואם 

 לבו לאלהים ויחודבענייני המצות ו

 יותר פנוי ומיוחד ויהיה לב

 ובעת שהוא לבדו בלא קרוב

 .אין ספק

 הפרושים הועל כן הי

 םבהמייחדי' את האל בלב

 בורחי' מבתיה' וקרוביה' אל ההרים

 אלהים.האל  לבבםנו פכדי שי

 ואם *היה הבוטח

 ואוהבים ובנים וקרוביםבעל אשה 

 יבטח באלהים שיתן לו כח

 לשלם להם מה שחייב להם

 ולעשות חפציהן

 לבו שלם עמהם אויבטח שיה
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 ויורה אותם דרכי' הטובים

 עבודת הבו' ית'לבענייני התורה 

* 

* 

* 

* 

 בשביל שהוא מצפה ולא

 שיבא לו ריוח מהם עבור זה,

 ולא שיכבדוהו

 עבור שהוא מראה להם דרך הישר,

 ולא להשתרר עליהם,

אך יעשה כדי לקיים מצות הבו' ית' לבד. 

 ויחשוב שהוא שלוחו של מקום,

 ללמד לקרוביו *לאוהביו.

 ולא יחזיק טובה לעצמו

 ולא יגבה לבו עליהם.

 יצטרך מקרוביו וימלאו חסרונו, הואואם 

* 

* 

 לא יבטח בהם כלל.

 ואם יבקש מהם דבר וישיבו פניו ריקם,

 עליהם חטאת אל ישים

 אך יחשוב כי הרבה שלוחים למקום

 חסרונו. למלא

 ויורה אותם דרכים הטובים

 עבודת הבו' ית'בבענייני התורה 

* 

* 

* 

* 

 בשביל שהוא מצפה ולא

 שיבא לו ריוח מה' עבור זה

 ולא שיכבדוהו

 עבור שהוא מראה להם דרך הישר

 להשתרר עליהם,ולא 

אך יעשה כדי לקיים מצות הבור' ית' לבד. 

 ויחשוב שהוא שלוחו של מקום,

 לאוהביו.וללמד לקרוביו 

 ולא יחזיק טובה לעצמו

 ולא יגבה לבו עליהם.

 יצטר' מקרוביו וימלאו חסרונו, הואואם 

* 

* 

 לא יבטח בהם כלל.

 ואם יבקש מהם דבר, וישיבו פניו ריקם

 יהם חטאת,על לא יחזיק ולא ישים

 למקום ישאך יחשוב כי הרבה שלוחים 

 חסרונו. למלא

 להם הדרך הטוב אשר ילכו בה,ויורה 

 ואת המעשה הטוב אשר יעשון

 ר"ל תורה ומעשים טובים

 ולעבוד השם ית'

 ולא על מנת לקבל פרס

 וכן ]יורה[ להם הדרך הטוב.

 בשביל שהוא מצפה לא יעשה

 שיבא לו ריוח מהם עבו' זה.

 ולא שיכבדוהו

 הישרעבו' שהוא מראה להם דרך 

 ולא להשתרר עליהם

אך יעשה כדי לקיים מצות הבורא ית' לבד. 

 ויחשוב שהוא שלוחו של מקום

 לאוהביו.וללמד לקרוביו 

 ולא יחזיק טובה לעצמו

 ולא יגבה לבו עליהם.

 יצטרך מקרוביו וימלאו חסרונו, ]*[ואם 

 יחשוב *הם שלוחי של מקום

 למלאות חסרונו

 לא יבטח בהם כלל.ו

 דבר, וישיבו פניו ריקםואם יבקש מהם 

 עליהם חטאת, אל ישים

 אך יחשוב כי הרבה שלוחים למקום

 חסרונו. למלאות

 ישריםדרכים  להםויורה 

 ית'. אלעבודת הולענייני תורה ל

* 

* 

* 

* 

 שיצפהולא בשביל 

 ריוח מהם ]**[ לידישיבא לו 

 ולא שיכבדוהו

 עבור שהוא מראה להם דרך הישר

 ולא להשתרר עליהם,

 לבד. ה'אך יעשה כדי לקיים מצות 

 ויחשוב שהוא ]*[ של מקום

 ללמוד לקרוביו ולאוהביו

 ולא יחזיק  טובה לעצמו

 ולא יגבה ]*[ עליה>ם<

 ואם ]*[ יצטרך מקרוביו וימלאו חסרונו

 יחשוב שהם שלוחי של מקום

 למלאות חסרונו

 לא יבטח בהם כלל.ו

 ואם יבקש מהם דבר, וישיבו פניו ריקם

 עליהם חטאת אל ישים

 הרבה שלוחים למקוםאך יחשוב כי 

 למלא חסרונו. יש

 ויורה אותם דרכים ]*[

 בענייני התורה ולעבודת הבורא

* 

* 

* 

* 

 בשביל שהוא מצפהולא 

 מהם מחמת זהשיבא לו ריוח 

 ולא שיכבדוהו

 עבור שהוא מראה להן דרך הישר

 ולא להשתרר עליהן

אך יעשה כדי לקוים מצות הבורא ב"ה לבד 

 ויחשוב שהוא שלוחו של מקום

 ביולאוהוללמוד לקרוביו 

 ולא יחזיק טובה לעצמו

 ולא יגבה לבו עליהן.

 יצטרך מקרוביו וימלאו חסרונו ]*[ואם 

 יחשוב שהן שלוחו של מקום ב"ה

 למלאות חסרונו

 לא יבטח בהן כלל.ו

 ואם יבקש מהן דבר וישיבו פניו רקם

 עליהם חטאת, אל ישים

 אך יחשוב כי הרבה שלוחים למקום

 חסרונו. למלאות

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf        84 

 

 הרביעיהבטחון [ 23]

 שהוא בענין יחוד הלב

 שהאדם מייחד לבו בתענית ובתפלה

 מצות כולם,הובשאר 

 ובמניעה מן העבירות.

 ,שילך בכל כחו לקיים אותםוצריך 

 ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה נקייה,

 .לשמו הגדולובכוונה 

 ובזה אנו חייבים לבטוח עליו

 ולהתחנן אליו לעזור אותנו בו

 הישרים, םלהורות אותנו בדרכיו

 כ"ש דוד

 הדריכני באמיתך ולמדני.

 הדריכני בנתיב מצותיך. ואו'

 ואמ' דוד אמונה בחרתי.

 וכל זה ראייה

 שהוא בוחר במעשה העבודה.

 והתפלל על שני דברים:

 חדו באלהיםיהאחד לחזק לבו לי

 ושירחיק מלבו טרדת העולם.

 גופו והשני לחזק

 שיכול להתחזק במעשים טובים.

 וזה מה שאמ'

 דריכני בנתיב מצותיךה

 ני ואושע, והרבה כמוהו.יסעד

 ועל כל זה יבטח באלהים

 שיצליחהו בגופו וביחוד לבו לאלהים.

 הבטחון הרביעי

 ן יחוד הלביבעני ]*[

 שהאדם מייחד לבו בתענית ובתפלה

 ובשאר מצות כולם

 ובמניעה מן העבירות

 ,שילך בכל כחו לקיים אותםוצריך 

 נקייה ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה

 .לשמו הגדולובכוונה 

 ובזה אנו חייבים לבטוח עליו

 ולהתחנן אליו לעזור אותנו בו

 הישרי', ולהורות אותנו בדרכי

 כ"ש >)א(< דוד

 ני.יך ולמדיהדריכני באמית

 הדריכני בנתיב מצותיך. ואומ'

 ואמ' דוד אמונ' בחרתי.

 וכל זה ראייה

 שהוא בוחר במעשה העבודה.

 והתפלל על ב' דברים:

 לחזק לבו ליחדו באלהים, הא'

 ת העולם.וושירחיק מלבו טרד

 גופו שיחזק והב'

 שיכול להתחזק במעשים טובים.

 וזה מ"ש

 הדריכ' בנתיב מצותי',

 סעדני ואושע, והרבה כמוהו.

 ועל כל זה יבטח באלהי'

 הו בגופו וביחוד לבו לאלהים.ישיצליח

 הבטחון הרביעי

 בעניין ייחוד הלב ]*[

 בו בתענית ובתפילהשהאדם מייחד ל

 ובשאר מצות כולם

 ובמניעה מן העבירות.

 ,לקיים אותם בכל ]מאמצי[ כחווצריך 

 ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה נקייה

 שלמה להשם ית'ובכוונה 

 ובזה אנו חייבים לבטוח עליו

 ולהתחנן אליו לעזור אותנו בו

 הישרים ולהורות אותנו בדרכיו

 המלך ע"הכמו שאמ' דוד 

 חוקיךהדריכני באמיתך ולמדיני 

 והדריכני בנתיב מצותיך.

 .וגו'ואמ' דוד אמונה בחרתי 

 וכל זה ראייה

 במעשה העבודה. שאבחר

 והתפלל על שני דברים:

 ,ביחודלחזק לבו  האחד

 ושירחיק מלבו טירדת העולם.

 גופו לחזק והשיני

 להתחזק במעשים טובים. שיוכל

 וזה מה שאומ'

 ךהדריכני בנתיב מצותי

 , והרבה כמוהו.הסעדיני ואושע

 ועל כל זה יבטח באלקים

 שיצליחהו בגופו ובייחוד לבו לאלקים.

 הבטחון הרביעי

 בעניין יחוד הלב ]*[

 שהאדם מייחד לבו בתענית ובתפילה

 ובשאר מצות כולם

 מן העבירות והמנע

 ,שילך בכל כחו לקיים אותםוצריך 

 ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה נקייה

 .לשמו הגדולובכוונה 

 ובזה אנו חייבי' לבטוח עליו

 ולהתחנן אליו לעזור אותנו ]*[

 הישרים וולהורות אותנו בדרכי

 כמ' שאמ' דוד

 בנתיב מצותיךהדריכני 

 באמתך ולמדיניהדריכני  ואמ'

 ' דוד אמונה בחרתי.נאמו

 וכל זה ראייה

 שהוא בוחר במעשה העבודה.

 תפלל על שני דברים:יו

 חוד האלהיםלילבו  להחזיק האחד

 ושירחיק מלבו טרדות העולם.

 גופו והשיני לחזק

 שיוכל להתחזק במעשים טובים.

 וזה מה שאמ'

 הדריכני בנתיב מצותיך.

 .כאלה רבותסעדיני ואיושעה ו וכתיב

 ועל כל זה יבטח באלהים

 שיצליח' בגופו ובייחוד לבו לאלהי' ית'.

 הבטחון הרביעי

 הלב חיוב]*[ בעניין 

 בתענית ובתפלה שהאד' מיחד לבו

 מצות כלםהובשאר 

 מן העבירות והמנע

 ,שילך בכל כחו לקיים המצותוצריך 

 ויתפלל בלב נאמן ובמחשב' נקייה

 .לשמו הגדולובכוונ' 

 ובזה אנו חייבים לבטוח עליו

 אליו לעזור אותנו ]*[ ננוולהתח

 הישרים םלהורות ]*[ בדרכיו

 כמו שאמר דוד ע"ה

 הדריכני באמיתך ולמדני

 הדריכני בנתיב מצותיך ואומר

 ואומר דוד אמונה בחרתי.

 וכל זה ראייה

 בוחר במעשה העבודה. היהש

 והתפלל על שני דברים

 באלהים ביחודוהאחד לחזק לבו 

 .הזהושירחיק מלבו טירדת העולם 

 ואיבריוגופו ב והשיני לחזק

 טוביםהשיכול להתחזק במעשים 

 וזה מה שאמר

* 

* 

* 

 וד לבו לאלהיםשיצליחוהו בגופו וביח
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 הבטחון החמישי[ 24]

 שהוא חובת האברים

 אשר הוא עוסק להטיב לאחרים,

 חכמים לתלמידיםהכגון הצדקה ולימוד 

 ולצוות על הטוב, ולהזהיר על הרע,

 ולהשיב רשעים לאלהים,

 ולסבול חרפתם

 בעת שהוא מזהירם על העבודה,

 ומייראם בגמול ועונש

 גופוויטרח בכל 

 לעשותםדברים האלה כ

 ם חפצויויבטח באלהים שיעזרוהו וישל

 להתקרב בזה אל האלהים לבד,

 ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם,

 ולא לצפות הגמול מהם,

 ולא להשתרר עליהם.

 ויזהר כפי יכולתו להסתיר

 ואם לא יוכל להסתיר יזכור

 כי מאל ית' התועלת והנזק,

 לא יהא מן הברואים

 כי אם ברשות הבור' ית'.

 כל זה ישים בטחונו.וב

 וכאשר יגלגל הש' ית' מצוה על ידו

 יחשוב בלבו כי היא טובה

 מאת הבור' ית' שהטיב אליו.

 אותו בני אדם. םולא ישמח כשמשבחי

 הבטחון ה'

 שהוא חובת' האברים,

 אשר הוא עוסק להטיב לאחרים,

 כגון הצדקה ולימוד חכמים לתלמידים

 ולצוות על הטוב ולהזהיר על הרע,

 יב רשעי' לאלהיםולהש

 ולסבול חרפתם

 בעת שהוא מזהירם על העבודה,

 ומייראם בגמול ועונש

 גופוויטרח בכל 

 דברים האלה לעשותם,ב

 ם חפצויויבטח באלהי' שיעזרוהו וישל

 להתקרב בזה אל האלהים לבד

 ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם

 ולא לצפות הגמול מהם,

 ולא להשתרר עליהם.

 יכולתו להסתיר,ויזהר כפי 

 ואם לא יוכל להסתיר יזכור

 כי מאל ית', התועלת והנזק

 לא יהא מן הברואים,

 כי אם ברשות הבור' ית'.

 ובכל זה ישים בטחונו.

 וכאשר יגלגל הש' ית' מצוה על ידו

 יחשוב בלבו כי היא טובה

 מאת הבור' ית' שהטיב אליו

 אותו בני אדם. ןולא ישמח כשמשבחי

 הבטחון החמשי

 *הוא חובת' האברים

 אשר הוא עוסק להטיב לאחרים,

 חכמים לתלמידים,הכגון הצדקה ולימוד 

 הרע מןולצוות על הטוב ולהזהיר 

 אל האלקיםולהשיב רשעים 

 תםוולסבול חרפ

 בעת שהוא מזהירם על העבודה

 ומייראם בגמול ועונש.

 כחוויטרח בכל 

 דברים האלה לעשותםב

 ]**[ויבטח באלקים שיעזרהו 

 להתקרב בזה אל האלקים לבד

 ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם,

 ולא לצפות *גמול מהם

 רר עליהם.וולא להשת

 ויזהר כפי יכולתו להסתיר,

 ואם לא יוכל להסתיר יזכור

 כי מאל ]*[ התועלת והנזק

 מן הברואים יהיולא 

 כי אם ברשות הבורא ית'.

 ובכל זה ישים בטחונו.

 ה על ידווכאשר יגלגל ה' ית' מצו

 יחשוב בלבו כי היא טובה

 הבורא ית' שהטיב אליו מעם

 ולא ישמח כשמשבחים אותו בני אדם.

 }ה{בטחון החמשי

 *הוא חובת האיברים

 אשר הוא עוסק להטיב לאחרים

 לתלמידים חכמהכגון הצדקה ולמוד 

 ולצות על הטוב ולהזהר על הרע

 ולהשיב רשעים אל האלהים

 תםוולסבול חרפ

 מזהירם על העבודהבעת שהוא 

 ומייראם בגמול ועונש

 ויטרח בכל כחו

 בדברים האלה לעשותם

 ויבטח באלהים שיעזרהו וישלם חפצו

 לבדבלהתקרב בזה אל האלהים 

 ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם

 ולא לצפות הגמול מהם

 ולא להשתרר עליהם

 ויזהר כפי יכולתו להסתיר

 ואם לא יוכל להסתיר יזכור

 התועל>ת< והנזק ]*[כי 

 לא יהא מן הברואים

 כ"א ברשות הבורא.

 ו*כל זה ישים בטחונו בהשם

 וכאשר יגל*ל השם מצוה על ידו

 יחשוב בלבו כי היא טובה

 מאת ה' שהטיב אליו

 .כשבני אדם משבחין אותוולא ישמח 

 הבטחון החמישי

 ת האבריםושהוא חוב

 אשר הוא עוסק להטיב לאחרים

 לתלמידים המחכהמוד לכגון הצדקה ול

 הרע ולהרחיק מןולצות על הטוב 

 אלהיםאל הולהשיב רשעים 

 ולסבול חרפתם

 בעת שהוא מזהירם על העבוד'

 בגמול ועונש ומאיימם

 כחוויטרח בכל 

 דברי' האלה לעשות*ל

 ויבטח באלהים שיעזרהו וישלם חפצו

 לבד,בלהתקרב בזה אל האלהים 

 ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם

 הגמול מהן ולא לצפות

 ולא להשתרר עליהם

 ויזהר כפי יכלתו להסתיר

 ל להסתיר יזכורוואם לא יכ

 התועלת והנזק כל

 לא יהא מן הברואי'

 כ"א ברשות הבורא ית'

 .בשם ית'ובכל זה ישים בטחונו 

 גלגל השם יתע' מצוה על ידותוכאשר י

 א טובהויחשוב בלבו כי ה

 ' שהטיב אליועלמאת הבורא ית

 חים אותו ב"א.משבבולא ישמח 
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 הבטחון השישי[ 25]

 בעולם הזה.

 הוא שיבטח באלהי'

 שלא יאכילהו בעולם הזה

 חלק הראוי בעולם הבא

 ויבטח בו שישמרהו מפגעי העולם

 מתחלואים

 ומדבר ומחרב ומרעב

 ומשאר הרעות המתרגשות בעולם.

 וכשיבטח כך

 בשביל מעשהו הטובים,שלא יבטח 

 אך יעשה כל מעשיו לשם האל ית'

 אשר גדלו ונשאו בעולם הזה והטיב לו,

 ואין רגע כל ימי חייו

 שאין טובת הבור' ית' עליו.

 ויחשוב שאם היו מעשיו

 םיכפלי כפלי

 לא היה אחד מריבוא

 ממה שיש עליו לעשות

 עבור טובות האל ית'

 שהם עליו בכל רגע.

 ואחר שיחשוב כל זה

 יבטח על חסדי הש' ית'

 שהוא הגומל חסד, והוא המרחם

 ותר ממעשיו של אדם.י

 כי הוא ברחמיו נותן לחם

 לשרצים לבהמה לחיה ולעופות,

 והוא זן

 מקרני ראמים ועד ביצי כנים.

 וכאשר מרחם על אלו

 לא בשביל מעשיהם הטובים

 הגדולים מעשיואך בשביל 

 וכן ירחם עלי.

 ,הבטחון הו'

 בעול' הזה.

 הוא שיבטח באלהים

 שלא יאכילהו בעולם הזה

 בעה"ב ויבטח בוחלק הראוי 

 שישמרהו מפגעי העולם,

 מתחלואים

 ומדבר ומחרב ומרעב,

 ומשאר הרעות המתרגשות בעולם.

 וכשיבטח כך

 הו הטובים,יבשביל מעששלא יבטח 

 אך יעשה כל מעשיו לשם האל ית',

 אשר גדלו ונשאו בעולם הזה והטיב לו

 ואין רגע כל ימי חייו

 שאין טובת הבור' ית' עליו.

 יו מעשיוויחשוב שאם ה

 כפלי כפלים

 לא היה אחד מריבוא

 ממה שיש עליו לעשות

 עבור טובות האל ית'

 שהם עליו בכל רגע.

 ואחר שיחשוב כל זה

 יבטח על חסדי הש' ית'

 שהוא הגומל חסד והוא המרחם

 יותר ממעשיו של אדם.

 כי הוא ברחמיו נותן לחם

 לשרצים לבהמה לחיה ולעופות,

 והוא זן

 נים.יביצי כמקרני ראמים ועד 

 וכאשר מרחם על אלו

 לא בשביל מעשיהם הטובים

 הגדולים רחמיואך בשביל 

 וכן ירחם עלי.

 הבטחון השישי

 בעולם הזה

 הוא שיבטח ]*[

 שלא יאכילהו בעולם הזה

 חלק הראוי בעולם הבא.

 ויבטח בו שישמרהו מפגעי העולם,

 מתחלואי' ר"ל

 *מדבר *מחרב *מרעב,

 בעולם.ומשאר הרעות המתרגשות 

 וכשיבטח כך

 לא יבטח בשביל מעשיהו הטובים,

 ,שמיםאך יעשה כל מעשיו לשם 

 אשר גדלו ונשאו בעולם הזה והטיב לו.

 ואין רגע כל ימי חייו

 שאין טובת הבורא ית' עליו.

 ויחשוב שאם היו מעשיו

 כפלי כפלים

 לא היה אחד מריבוא,

 ממה שיש עליו לעשות

 עבור טובות האל ית'

 ל רגע.שהם עליו בכ

 ואחר שיחשוב כל זה

 יבטח על חסדי ה' ית'

 שהוא הגומל חסד והוא המרחם,

 יותר ממעשיו של אדם.

 כי הוא ברחמיו נתן לחם

 לשרצים לבהמה לחיה ולעופות,

 והוא זן

 מקרני ראמים ועד ביצי כינים.

 וכאשר מרחם על אילו

 לא בשביל מעשיהם הטובים

 הגדולי' רחמיואך בשביל 

 .עלינווכן ירחם 

 }ה{בטחון הששי

 בעולם הזה

 ]*[ שיבטח באלהים

 שלא יאכילהו בעולם הזה

 בעולם הבא לוחלק הראוי 

 ויבטח בו שישמרהו מפגיעות העולם

 מתחלואי'

 *מדבר ומחרב ומרעב

 ומשאר הרעות המתרגשות בעולם

 וכשיבטח כך

 הטובים יולא יבטח בשביל מעש

 אך יעשה כל מעשיו לשם האל

 לם הזה והטיב לואשר גידלו ונישאו בעו

 כל ימי חייו לוואין רגע 

 ת הבורא ]*[ עליוושאין טוב

 הטוביםמעשיו  הויחשוב שאם הי

 כפלי כפלים

 אחד מריבוא ולא הי

 ממה שיש עליו לעשות

 עבור טובות האל ]*[

 שהם עליו בכל רגע.

 }ו{אחר שיחשוב כל זה

 האליבטח על חסדי 

 שהוא הגומל חסד והוא *מרחם

 יותר ממעשיו של אדם. על האדם

 תן לחםוכי הוא ברחמיו נ

 ולעופות ותלחיו ותלבהמולשרצים 

 כל העולםוהוא זן 

 מקרני ראמים *עד ביצי כינים.

 וכאשר מרחם על אילו

 לא בשביל מעשיהם הטובים

 אך בשביל רחמיו הגדולים

 .עלינווכן ירחם 

 הבטחון השישי

 בעולם הזה

 הוא שיבטח באלהי'

 ם הזהשלא יאכילהו בעול

 בעול' הבא. לוחלק הראוי 

 ויבטח בו שישמרהו מפגע* העולם

 מתחלואים

 ומדבר ומחרב ומרעב

 בעולם לבאומשאר הרעו' המתרגשו' 

 וכשיבטח ]*[

 הטובים יולא יבטח בשביל מעש

 בשביל האל יתעל'אך יעשה כל מעשיו 

 אשר גדלו ונשאו בעולם הזה והטיב לו

 ואין רגע כל ימי חייו

 הבור' ]*[ עליו.ת ושאין טוב

 *יחשוב שאם היו מעשיו

 םיכפלי כפלי

 לא היה אחד מריבוא

 ממה שיש עליו לעשות

 טובות האל יתב' מחמת

 שהם עליו בכל רגע.

 ואחר שיחשוב כל זה

 ב"היבטח על חסדי השם 

 שהוא הגומל חסד *הוא המרחם

 יותר ממעשיו של אדם

 כי הוא ברחמיו נותן לחם

 ולעופות ותלחיו ותלבהמולשרצים 

 והוא זן

 מקרני ראמים ועד ביצי כינים.

 וכאשר מרחם על א]י[לו

 לא בשביל מעשיהם הטובים

* 

 ירחם עלי. כך
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 הבטחון השביעי[ 26]

 שיבטח על מלך המושל על כל

 שיביא בימיו תשועה לישראל

 םיויבנה ירושל

 בימיו. המקדשויבנה בית 

 ולא תהיה כוונת בטחונו

 כדי להנות בשלוה גדולה

 אשר תהיה בימים ההם

 ולאכול הפירות הטובות,

 ,יין עסיסולשתות 

 אך תהיה כוונת בטחנו

 שיגיע לימים ההם

 כדי לעבוד הבור' ית'

 כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו

 וכולם קטנים וגדולים

 יודעים את הש' ית'.

 ולא יהיה להם מונע

 ולא רעב ולא דבר ולא מלחמה

 ענויםולא טרדה, אך כולם יהיו 

 וכולם ישיגו השגה גדולה

 בידיעת הבור' ית'

 ובימים ההם תרבה הדעת

 דכתי' כי תמלא הארץכ

 דיעה את כבוד יי

 כמים יכסו על ים'.

 הבטחון הז'

 מלך המושל על כלהשיבטח על 

 שיביא בימיו תשועה לישר'

 ויבנה ירושלם,

 בימיו עולמיםויבנ' בית 

 ולא תהיה כוונת בטחונו

 גדולה כדי להנות בשלוה

 אשר תהיה בימים ההם,

 ולאכול הפירות הטובות

 ,היין הטוב עם עסיסוולשתות 

 נוואך תהיה כוונת בטח

 שיגיע לימים ההם

 כדי לעבו' הבורא ית'

 כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו

 וכולם קטנים וגדולים

 יודעים את הש' ית'.

 ולא יהיה להם מונע

 ולא רעב, ולא דבר ולא מלחמה,

 ענויםולא טרדה אך כולם יהיו 

 וכולם ישיגו השגה גדולה

 בידיעת הבור' ית'.

 ובימים ההם תרבה הדעת

 דכתי' כי תמלא הארץ

 דיעה את כבוד יי

 כמים יכסו על ים'.

 הבטחון השביעי

 שיבטח על מלך המושל על כל,

 שיביא בימיו תשועה לישראל

 ויבנה ירושלים

 בימיו. המקדשויבנה בית 

 כוונת בטחונוולא תהיה 

 בשלוה גדולה אהכדי להנ

 אשר תהיה בימים ההם

 ולאכול הפירות הטובות

 ,יין עסיסולשתות 

 אך תהיה כוונת בטחונו

 שיגיע לימים ההם

 כדי לעבוד הבורא ית'

 כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו,

 וכולם קטנים וגדולים

 יודעים את ה' ית'

 ולא יהיה להם מונע

 ולא מלחמהולא רעב ולא דבר 

 פנוייםולא טרדה אך כולם יהיו 

 וכולם ישיגו השגה גדולה

 בידיעת הבורא ית'.

 ובימים ההם תרבה הדעת

 דכתי' כי תמלא הארץכ

 את כבוד ה' לדעת

 כמים יכסו על ים'.

 }ה{בטחון השביעי

 שיבטח על מלך *מושל על כל

 ישראל תשיביא בימיו תשוע

 ויבנה בימיו ירושלים

 .ובית המקדש

 כוונת בטחו>נו< יהאולא 

 וכשלום הגדולה ליהנותכדי 

 ההמהאשר תהיה בימים 

 ולאכול הפירו>ת< הטובות

 ,יין קפריסיןולשתות 

 בטחונו וכוונתואך 

 שיגיע לימים ההם כדי

 כדי לעבוד הבור' ית'

 כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו

 וכולם קטנים וגדולים

 יודעים את הש' ית'

 ולא יהיה להם ]*[

 רעב ולא דבר ולא מלחמה לא

 פנוייםולא טרדה, אך כולם יהיו 

 גדולהההשגה הוכולם ישיגו 

 בידיעת הבור' ית'.

 הדיעותובימים ההם תרבה 

 דכת' כי תמלא הארץכ

 לדעת את כבוד יי

 .לים מכסיםכמים 

 הבטחון השביעי

 ב"המלך המושל על כל השיבטח על 

 שיביא בימיו תשועה לישראל

 םיויבנה ירושל

 בימיו. המקדשנה בית ויב

 ולא תהיה כוונת בטחונו

 כדי להנות בשלוה גדולה

 אשר תהיה בימים ההםכ

 ולאכול הפירו' הטובות

 יין עסיסולשתות 

 אך תהיה כוונת בטחונו

 ימים ההםב יהיהש

 כדי לעבוד הבורא ית'

 כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו

 וכלם קטנים וגדולים

 את הש ]*[ ידעו

 הם מונעולא יהיה ל

 ולא מלחמה לא דבר ולא רעב

 פנויםולא טירדה אך כולם יהיו 

 וכלם ישיגו השגה גדולה

 בידיעת הב]ו[רא ית'

 ובימים ההם תרבה הדעת

 הארץ מלאהדכתיב כי כ

 את ]*[ יי לדעת

 .לים מכסיםכמים 
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 הבטחון השמיני[ 27]

 על עולם הבא

 אין קץ ואין חקרלאשר בו נעימות 

 לספרוהפה אין יכול 

 יופי העולם הבא

 ואין העין יכול לראות זיו הדר הצדיקים.

 ואין שם לא אכילה ולא שתיה.

 ואין לחשוב

 הואיל ואין שם לא אכילה ולא שתיה,

 אם כן מה תענוג יש שם?

 לכך צריך שתבין ותדע

 כי כאשר לא ידע

 תענוג העוף הפורח באויר,

 וכאשר לא ידע העוף

 תענוג הדג השט במים,

 הם הם הפך זה מזה,כי התולדה של

 מות במים והדג ימות ביבשהוכי העוף י

 כך מי שהוא בעולם הזה

 הנשמה מעורבת בגוף

 לא יוכל לדעת תענוג הנשמות.

 תענוג הגוף, אלאכי אין לנו 

 אבל תענוגי הנשמות מתענוגי העליונים

 לא נוכל להשיגם ולא נכיר אותם

 אלא אחרי רוב המחשבה.

 וזהו שאנו בעולם הגופים,

 וע"כ לא נכיר

 כי אם תענוגים האובדים והפוסקים.

 אבל תענוגי הנשמה

 הם תמיד בלי הפסק,

 ואין בין אותם התענוגים

 ובין אלה התענוגים, חיבור ושיתוף

 ולא שום קורבה בשום עניין.

 ומי שיזכה למעלה ההוא אחרי מותו

 הבטחון הח'

 על עולם הבא

 אשר בו נעימות אין קץ ואין חקר

 לספרוהפה אין יכול 

 יופי העולם הבא.

 ואין העין יכול לראות זיו הדר הצדיקים

 ה.יואין שם לא אכילה ולא שתי

 ואין לחשוב

 ',ישם לא אכילה ולא שתיהואיל ואין 

 א"כ מה תענוג יש שם?

 תדעשלכך צריך שתבין ו

 כי כאשר לא ידע

 תענוג העוף הפורח באויר,

 וכאשר לא ידע העוף

 תענוג הדג השט במים

 כי התולדה שלהם הם הפך זה מזה,

 כי העוף ימות במים והדג ימות ביבשה,

 כך מי שהוא בעולם הזה

 הנשמה מעורבת בגוף

 הנשמות תתענוג לא יוכל לדעת

 תענוג הגוף, רקכי אין לנו 

 אבל תענוגי הנשמות מתענוגי העליונים

 לא נוכל להשיגם ולא נכיר אותם

 אלא אחרי רוב המחשבה.

 וזהו שאנו בעולם הגופים,

 וע"כ לא נכיר

 כי אם תענוגים האובדים והפוסקים.

 אבל תענוגי הנשמה

 הם תמיד בלי הפסק,

 ואין בין אותם התענוגים,

 כללובין אלה התענוגים חיבור ושיתוף 

 ולא שום קורבה בשום עניין.

 ומי שיזכה למעלה ההוא אחרי מותו

 הבטחון השמיני

 על עולם הבא

 אין קץ ואין חקר,לאשר בו נעימות 

 לדבר ולספרוהפה אין יכול 

 ]*[ העולם הבא

 ואין העין יכול לראות זיו הדר הצדיקים

 אכילה ושתייהואין שם 

* 

* 

* 

 צריך שתבין ותדע לכן

 כי כאשר לא ידע

 תענוג העוף ]**[

* 

* 

 כי התולדה שלהם הם הפך זה מזה

 כי העוף ימות במים, והדג ימות ביבשה,

 כך מי שהוא בעולם הזה.

 }הנשמה{ מעורבת בגוף,

 לא יוכל לדעת תענוג הנשמות

 תענוגי הגוף, אלאכי אין לנו 

 אבל תענוגי הנשמות מתענוגי העליונים

 לא נוכל להשיגם ולא נכיר

* 

* 

* 

 כי אם תענוגים האובדים והפוסקים.

 אבל תענוגי הנשמה

 לי הפסקהם תמיד ב

 ואין בין אותם התענוגים

 ובין אלה התענוגים חיבור ושיתוף ]*[,

 ולא שום קורבה בשום עניין.

 א אחרי מותויומי שיזכה למעלה הה

 }ה{בטחון השמיני

 על עולם הבא

 אין קץ ואין חקרלאשר בו נעימות 

 לספרהפה יכול  איןו

 .ההואהעולם  לפי

 ואין העין יכול לראות זיו הדר הצדיקי'

 [ואין שם אכילה ]**

 לחשוב לאו

 שתיהוהואיל ואין שם לא אכילה 

 א"כ מה תענוג יש שם

 דעיבין וילכך צריך ש

 כי כאשר לא ידע

 תענו>ג< העוף הפורח באויר, הדג

 וכאשר לא ידע העוף

 תענוג הדג השט)ף( במים

 זה מזה היפוךכי התולדה שלהם 

 כי העוף ימות במים והדג ימות ביבשה

 מי שהוא בעולם הזה כי

 מעורבת בגוףהנשמה ש

 ההנשמ ילא יוכל לדעת תענוג

 תענוג הגוף אלאכי אין >)לו(< לנו 

 אבל תענוג* הנשמות מתענוגי העליונים

 לא נוכל להשיגם ולא נכיר אותם

 אלא אחרי רוב המחשבה

 שאנו בעולם הגופים מחמ'וזהו 

 וע"כ לא נכיר

 כי אם תענוגי* האובדי' והפוסקי'

 ותאבל תענוגי הנשמ

 הפסק הם תמיד בלי

 ואין בין אותם התענוגי'

 ובין אלה התענוגי' חיבור ושיתוף

 קורבה בשום עניין ]*[ולא 

 א אחרי מותויומי שיזכה למעלה הה

 הבטחון השמיני

 עולם הבא עינייןעל 

 אין קץ ואין חקרלאשר בו נעימות 

 לספר]*[ יכול  איןו

 ההואיופי העולם 

 הצדיקים. תואין העין יכול לראות זיו הדר

 שתיה.וואין שם לא אכילה 

* 

* 

 תענוג יש שםאם כן מה 

 לכך צריך שתבין ותדע

 כי כאשר לא ידע

* 

 ]***[ העוף

 תענוג הדג השט במים

 ומז וז היפוךכי התולדה שלהם הם 

 כי העוף ימות במים והדג ימות ביבשה

 כך מי שהוא בעולם הזה

 הנשמה מעורבת בגוף

 וכל לדעת תענוג הנשמותתלא 

 תענוג הגוף אלאכי אין לנו 

 העליונים םאבל תענוג* מתענוגי

 אותם נוכל להכירלא נוכל להשיגם ולא 

 אלא אחרי רוב המחשבה.

 שאנו בעולם הגופים מחמת]ו[זהו 

 ועל כן לא נכיר

 כי אם תענוגי' האובדי' והפוסקי'

 הנשמה ייםאבל תענוג

 הם תמיד בלי הפסק

 ואין בין אותם התענוגים

 התענוגים חיבור ושיתוף אילוובין 

 קורבה בשום ענין ]*[ולא 

 א אחרי מותוימעלה הה כלומי שיזכה 
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 לא התענוגים הגשמיים, ולא יאהב

 אלא כפי שיאהב המלך

* 

 יקר תפארתולחלוץ מעליו 

 חוצות עם הנערים.הולשחוק 

 ולפעמי' יהיה שהמלך קטן בשנים

 ויגביר עליו שטות הקטנות

 וישחק עם הנערים ויניח יקר מלכות.

 וזהו מחמת שאין לו דעת לבחון

 בין שני הדרכים,

 כאשר אנחנו מגבירים תענוג עולם זה

 על תענוג עולם הבא

 מחמת חסרון דיעותינו

 הנשמות. ומיעוט הכרתינו עולם

 ובעולם הזה תוכל להכיר

 קצת עולם הנשמות

 איך התענוג בלא אכילה ושתייה,

 כגון תענוגות של בני אדם

 המתנקמים בשונאיהם,

 את האדם. ןמכבדישוכגון הכבוד בעת 

 פים,)ו(וכשאדם רואה דברים י

 או כשאדם רואה בנו החביב

 אה תוך זמן מרובה,ושלא ר

 או כששמע בשורות טובות.

 אלה יש תענוג גדולובכל 

 בלא אכילה ושתייה

 גופים,הוהנאה של 

 אנחנו רואין שהנשמה נהנת.

 מזה תבין תענוג הנשמה

 כשתעל' לשמי מרומים,

 העליוןותהנה מזיו עולם 

 ומזיו השכינה.

 ואין לתענוג ההוא לא סיפור ולא תואר

 לא התענוגים הגשמיים, ולא יאהב

 אלא כפי שיאהב המלך

 )אלא כפי מה שיאהב(

 לחלוץ מעליו יקר תפארתו

 חוצות עם הנערים.בולשחוק 

 ולפעמים יהיה שהמלך קטן בשנים

 טנות,ויגביר עליו שטות הק

 וישחק עם הנערים ויניח יקר מלכות.

 וזהו מחמ' שאין לו דעת לבחון

 בין שני הדרכים,

 זה ]*[כאשר אנחנו מגבירים תענוג 

 עולם הבאהע>ל< תענוג 

 מחמ' חסרון דיעותינו,

 ומיעוט הכרתינו עולם הנשמות.

 ובעולם הזה תוכל להכיר

 קצת עולם הנשמות

 איך התענוג בלא אכילה ושתייה,

 תענוגות של בני אדם כגו'

 המתנקמים בשונאיהם,

 את האדם. םמכבדיהוכגו' הכבוד בעת 

 וכשאדם רואה דברים יפים

 בנו החביב אתאו כשאדם רואה 

 שלא ראה תוך זמן מרובה,

 או כששמע בשורות טובות.

 ובכל אלה יש תענוג גדול,

 בלא אכילה ושתייה

 והנאה של גופים,

 אנחנו רואין שהנשמה נהנת.

 ין תענוג הנשמהמזה תב

 כשתעלה לשמי מרומי'

 העליוניםותהנה מזיו עולם 

 ומזיו השכינה.

 ואין לתענוג ההוא לא סיפור ולא תואר

 לא התענוגים הגשמיים ולא יאהב,

 כפי שיאהב המלך הלא

* 

 לחלוץ מעליו יקר תפארתו,

 חוצות עם הנערים.בולשחוק 

 ולפעמים יהיה שהמלך קטן בשנים,

 ויגביר עליו שטות הקטנות,

 .ווישחק עם הנערים ויניח יקר מלכות

 וזהו מחמת שאין לו דעת לבחון

 בין שני הדרכים

 כאשר אנחנו מגבירים תענוג עולם זה

 על תענוג עולם הבא

 מחמת חסרון דיעותינו,

 ומיעוט הכרתינו עולם הנשמות.

 ובעולם הזה תוכל להכיר

 קצת עולם הנשמות,

 אכילה ושתייה,איך התענוג בלא 

 כגו' תענוגות של בני אדם

 המתנקמים בשונאיהם

 מכבדין את האדם.שוכגון הכבוד בעת 

 אדם רואה דברים יפים,הוכש

 בנו החביבכשרואה או 

 שלא ראה תוך זמן מרובה,

 מע בשורת טובות.ואו כשש

 יםגדול י'ובכל אלה יש תענוג

 בלא אכילה ושתייה

 גופיםהוהנאה של 

 מה נהנית.אנחנו רואים שהנש

 מזה תבין תענוג הנשמה

 כשתעלה לשמי מרומים

 העליוןותהנה מזיו עולם 

 ומזיו השכינה.

 ואין לתענוג ההוא ]*[ סיפור ולא תואר,

 לא יאהוב אילו התענוגי'

 כאשר לא יאהב המלך

* 

 לחלוץ ]*[ יקר תפארתו

 חוצות עם הנעריםבולשחוק 

 ולפעמים יהיה *המלך קטן בשנים

 ויגביר עליו שטות הקטנות

 ק עם הנערים ויניח יקר מלכותווישח

 וזהו מחמ' שאין לו דעת לבחון

 בין שני הדרכים

 זההכאשר אנחנו מגבירים תענוג עולם 

* 

 דעתינומחמת חסרון 

 ומיעוט הכרתינו עולם הנשמות

 ובעולם *זה תוכל להכיר

 קצת עולם הנשמות

 בלא אכילה ושתייה מתע]נ[גותאיך 

 בני ]*[ יכגון תענוג

 בשונאיה' המתקנאי'

 אותוכגון *כבוד בעת שמכבדי'  או

 רואה דברי>ם< יפים, ושהוא

 בנו *חביב כשרואה אדםאו 

 תוך בזמן מרובה אותושלא ראה 

 או כששמע בשורות טובות.

 תענוג גדול לוו*כל אלה יש 

 בלא אכילה ושתייה,

 ואין זה מעולם הגופי'

 אנחנו רואים שהנשמ>ה< נהניתש

 מזה תבין תענוג הנשמה

 שתעלה לשמי מרומיםכ

 עולם העליון קרןותהנה מ

 *מזיו השכינה

 סיפור ]**[)…( ואין לתענוג ההוא 

 לא יאהב אילו התענוגים

 כאשר לא יאהב המלך

* 

 לחלוץ מעלי]ו[ יקר תפארתו

 חוצות עם הנערי'בולשחוק 

 ולפעמים יהיה שהמלך קטן בשנים

 יםויגביר עליו שטות הקטנ

 מלכותהוישחק עם הנערים, ויניח יקר 

 וזהו מחמת שאין לו דעת לבחון

 בין שני הדרכים

 כאשר אנחנו מגבירים תענוג עולם זה

 על תענוג עולם הבא

 דעתינומחמת חסרון 

 ומיעוט הכרתינו עולם הנשמות

 בעולם הזה תוכל להכיר מתענוגי'

 קצת עולם הנשמו'

 בלא אכילה ושתיי]ה[ מתענוגי הנשמו'

 כגון ב"א

 המתנקמים בשונאיהם

 מכבדין ב"אשוכגון הכבוד בעת 

 וכשאדם רואה דברים יפים

 אדם בנו החביב רואהכש או

 שלא ראה תוך זמן מרובה

 מע בשורות טובותואו כשש

 ובכל אלה יש תענוג גדול

 בלא אכילה ושתייה.

 ואם זה בעולם גופים

 תונהנ ותאנחנו רואים שהנשמש

 ותמזה תבין תענוג הנשמ

 מרומים הכשתעלה לשמי

 העליוןעולם הותהנה מזיו 

 ומזיו השכינה

 סיפור ולא תוארואין לתענוג ההוא לא 
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 ולא נוכל לדמותו

 לשום תענוג בעולם הזה

 ה ונפלאיאלא כ"ש הנביא שהיה תמ

 על יקר זיו עולם הבא

* 

 .אשר צפנתטובך  רובמ' מה ווא

 ועל עולם הבא אשר הוא סוף כל אדם

 ישים בטחונו על האל ית'

 שיגיעהו לעולם העליון

 ואל ישליכהו מפניו.

 ואין לו לבטוח בלא מעשים טובי'

* 

* 

* 

 והוא שיוצי' אהבת עולם הזה מלבו

 ויכני' במקו' ההוא אהבת הבו' ית'

 על קדושת הש' וימסור עצמו

 וישתעשע בו

 ויבטח בבו' ית' שיתחסד עמו

 כאשר עשה לכל

 הנביאים והחסידים

 ולא נוכל לדמותו 

 לשום תענוג בעולם הזה.

 אלא כ"ש הנביא שהיה תמה ונפלא

 על יקר זיו עולם הבא,

* 

 יי'.טובך  רבואמ' מה 

 ועל עולם הבא אשר הוא סוף כל אדם

 בטחונו על האל ית' ישים

 שיגיעהו לעולם העליון

 ואל ישליכהו מפניו.

 ואין לו לבטוח בלא מעשים טובים.

* 

* 

* 

 עולם הזה מלבוהוהוא שיוציא אהבת 

 ויכניס במקום ההוא אהבת הבורא ית'.

 וימסור עצמו על קדושת השם ית',

 וישתעשע בו

 ויבטח בבורא ית', שיתחסד עמו

 כאשר עשה לכל

 והחסידים.הנביאים 

 ולא נוכל לדמותו

 לשום תענוג בעולם הזה.

 אלא כמו שאמ' הנביא שהיה תמיה ונפלא

 על יקר זיו עולם הבא,

* 

 אשר צפנת ליראיך.טובך  רבואמ' מה 

 אדםהועל העולם הבא אשר הוא סוף כל 

 ישים בטחונו על האל ]*[

 שיגיעהו לעולם העליון

 פניו.לואל ישליכהו מ

 ואין לו לבטוח בלא מעשים טובים,

 אך אחרי שעוסק בכל יכולתו

 אל מדריג]ו[ת החסידות

 הראויות לעניין זה

 והוא שיוציא אהבת עולם הזה מלבו,

 [ויכניס במקום ההוא אהבת הבורא ]*

 וימסור עצמו על קדושת השם ית',

 וישתעשע ]*[

 ויבטח בבורא ית', שיתחסד עמו

 שהתחסד עם כלכאשר 

 הנביאים והחסידים.

 ולא נוכל לדמותו לשום תואר

 או לשום תענוג העולם הזה

 אלא כמו שאמ' הנביא שהיה תמיה ונפלא

 עולם הבאהעל יקר זיו 

 אשר הוא סוף כל האדם,

 .אשר צפנת ליריאיךואמ' מה רב טובך 

 אדםהועל עולם הבא אשר הוא סוף כל 

 ישים בטחונו על האל ]*[

 שיגיעהו לעולם העליון

 פניולישליכהו מ ולא

 ואין לו לבטוח בלא מעשי' טובים

 אך אחרי שעוסק בכל יכולתו

 אל מדרגת החסידות

 הראוייו' לעניין זה

 והוא שיוציא אהבת עולם הזה מלבו

 אהבת הבור' ית' מוויכניס במקו

 מו על קדושת הש'וימסור עצ

 וישתעשע בו

 ]***[ שיתחסד עמו

 כמו שהתחסד עם כל

 הנביאי' והחסידי'

 ולא נוכל לדמותו

 לשום תענוג בעול' הזה

 ה ונפלאיאלא כמו שאמר הנביא שהיה תמ

 על יקר ]*[ עולם הבא

* 

 .אשר צפנת ליריאךטובך  רב]*[ מה 

 ועל עולם הבא אשר הוא סוף כל אדם

 ישים בטחונו ]***[

 שיגיעהו לעול' העליון

 פניו.לואל ישליכהו מ

 בלא מעשים טובים בטחוןואין לו 

 אך אחר* שיעסק בכל יכולתו

 יעלה אל מדרגות החסידות

 הראויות לעניין זה

 והוא שיוציא אהבת עולם הזה מלבו

 ויכניס במקום ההוא אהבת הבורא ב"ה

 וימסור עצמו על קדושת הש' ית'

 ואם יעשה כך

 ויבטח בבורא ית' שי*חסד עמו

 כמו שהתחסד עם כל

 הנביאי' והחסידים.
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 הבוטח ביי[ 28]

 מדה גדולה היא מאד.

* 

 וצריך האדם תקוני' גדולים

 טרם שיבא לידי עומק הבטחון.

 הבוטח באלהים מזומן לקבל חסד

 דכתי' הבוטח בייכ

 חסד יסובבנהו

 מר יסובבנהווולמה א

 צריךבשביל אשר הבוטח אלא 

 לפרוץ כמה פרצות

 שאינן טובות לו בעולם הזה

 כי צריך להוכיח את הרבים,

 מהם הוא'ע"פ שצריך לירא

 פן יזיקוהו בגופו ובממונו.

 וגם צרי' להתיאש מקרוביו ואוהביו

 שלא ישתתף עמהם

 טובה,הכשאינן הולכים בדרך 

 ושלא יחניף להם

סקים בעולם הזה, וגם צריך לעזוב הרבה ע

 ולפנות לבו מהבלי העולם הזה

 ולעסוק בתורה.

 וזה צריך בטחון גדול.

 חסד יסובבנהו.מ' הכתו' וועבור כן א

 הבוטח ביי

 מדה גדולה היא מאד

* 

 קונים גדוליםיוצריך האדם ת

 טרם שיבא לידי עומק הבטחון.

 הבוטח באלהים מזומן לקבל חסד,

 דכתי' הבוטח ביי

 נהו.יחסד יסובב

 ולמה אמ' יסובבנהו

 צריך>לפי< שהבוטח אלא 

 לפרוץ כמה פרצות

 שאינן טובות לו בעולם הזה,

 הרבים, כי צרי' להוכיח את

 ואעפ"י שצריך לירא מהם

 פן יזיקוהו בגופו ובממונו.

 אש מקרוביו ואוהביויוגם צריך להתי

 שלא ישתתף עמהם

 כשאינן הולכים בדרך טובה,

 ושלא יחניף להם.

סקים בעולם הזה, וגם צריך לעזוב הרבה ע

 ולפנות לבו מהבלי העולם הזה

 ולעסוק בתורה.

 וזה צרי' בטחון גדול.

 הכתוב חסד יסובבנהו. ועבור כן אמ'

 בבורא ית'הבוטח 

 וטובה מאד מאדגדולה  זהו המידה

 ואין דוגמתה בכל המדות

 האדם תיקונים גדולים ובעבור זה צריך

 טרם שיבא לידי עומק הבטחון.

 חסדההבוטח באלקים מזומן לקבל 

 'בבורא יתדכתי' הבוטח כ

 הו.נחסד יסובבנ

* 

 צריך בשביל אשר הבוטחאלא 

 פרצותלפרוץ ]*[ 

 שאינם טובות לו בעולם הזה,

 את הרבים להתוכחכי צריך 

 ואע"פ שצריך לירא מהם

 פן יזיקוהו, בגופו ובממונו.

 ביוווגם צריך להתיאש מקרוביו ואה

 עמהם ישתףשלא 

 טובהההולכים בדרך  כשאין

 ושלא יחניף להם.

סקים בעולם הזה וגם צריך לעזוב הרבה ע

 ולפנות לבו מהבלי העולם הזה

 ולעסוק בתורה

 וזה צריך בטחון גדול

 מ' הכתוב חסד יסובבנהו.ועבור כן אב

 בהש'}ו{הבוטח 

 מאד. הוא]*[ *מידה גדולה 

* 

 תיקון גדולצריך האדם ו

 עומק הבטחוןלטרם שיבא 

 חסדההבוטח באלהים מזומן לקבל 

 בה'דכת' הבוטח כ

 חסד יסובבנהו

 ולמה אמ' יסובבנהו

 צריך הבוטח]*[ בשביל אשר 

 לפרוץ כמה פרצות

 לו בעולם הזה, יםשאינם טוב

 צריך להוכיח את הרבים הואכי 

 לירא מהם שיש לוואעפ"י 

 ובמאודופן יזיק*הו בגופו 

 ביו*צריך להתייאש מקרוביו ואה אףו

 של>א< ישתתף עמהם

 כשאינם הולכים בדרך טובה

 ושלא יחניף להם.

גם צריך לעזוב הרבה עסקים בעולם הזה 

 מהבל* העולם ]*[ולפנות לבו 

 ולעסוק בתורה

 בטחון גדול וצריך זה

 עבור כן אמ' הכתוב חסד יסובבנהו.ו

 בשם ית'הבוטח 

 גדולה היא מאד. טובהמדה 

* 

 תיקון גדולוצרי' האד' 

 טרם *יבא לידי עומק הבטחון

 הבוט' באלהי' מזומן לקב' חסד

 דכתי' הבוט' בייכ

 חסד יסובבנהו

 ולמה אמר יסובבנהו

 צריךאשר הבוטח בשביל אלא 

 צותילפרוץ כמה פר

 לו בעולם הזה יםשאינם טוב

 כי צריך להוכיח את הרבים

 ואף על פי שצריך לירא מהם

 פן יזיקוהו בגופו ובממונו

 אוהביומוגם צריך להתייאש מקרוביו ו

 שלא ישתתף עמהם

 כשאינם הולכים בדרך טובה

 ושלא יחניף להם

גם צריך לעזוב הרבה עסקים בעולם הזה 

 ולפנות לבו מהבלי העולם ]*[

 ולעסוק בתורה

 וזה צריך בטחון גדול.

 ועבור כן אמר הכתוב חסד יסובבנהו.
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 [ והבטחון אי אפשר בלא אמנה,29]

 כדכתי' ויבטחו בך יודעי שמך.ו

 כי היודעים שמו הגדול

 מכירים גדולתו וגבורתו,

* 

 והמאמינים בו בכל לב

 לבטוח בו םאותם יכולי

 ,םוהבטחון שותפין הכי האמנה 

 כי אין אמונה אין בטחון.

* 

 והאמונה היא ראש התורה,

 דכתי' אנכי יי אלהיך,

 יהיה לך אלהים אחרים. ונ' לא

 יאמין מה תועיל תורתו? וואם לא

 ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב

 שהבור' ית' יקיים מה שכתוב בתורה

 לעשות פורענות לחוטא,

 ומשלם שכר טוב למקיים אותה

 שומר התורה.אז 

 או גזלןכי אין שום גנב 

 אם יודעים בודאי

 שהיו נהרגים על גניבת' וגזילת'

 ולא היו יכולין להמלט היו מונעים.

* 

 וכל הגונבים והגוזלים

 הם בוטחים לעולם להנצל,

 ועל כן עושין

 וכן ]החוט'[.

 אבל אם היה מאמין בודאי גדול עונשו

 לא היה חוטא.

 באמונה,לכן כל התורה כולה 

 כדכתי' וצדיק באמונתו יחיה.

 נאמר אבינוועל אברהם 

 והבטחון אי אפשר בלא אמנה,

 ך.יכדכתי' ויבטחו בך יודעי שמ

 כי היודעים שמו הגדול

 מכירים גדולתו וגבורתו,

* 

 בו בכל לב,והמאמינים 

 לבטוח בו. ןאות' יכולי

 ,ןכי האמנה והבטחון שותפין ה

 כי אין אמונה אין בטחון.

* 

 והאמונה היא ראש התורה,

 דכתי' אנכי יי אלהיך,

 יהיה לך אלהים אחרים. ולא

 תורתו? לוואם לא יאמין מה תועיל 

 ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב

 שהבור' ית' יקיים מה שכתו' בתורה

 ענות לחוטא,לעשות פור

 ומשלם שכר טוב למקיים אותה

 אז שומר התורה.

 וגזלןכי אין שום גנב 

 אם יודעים בודאי

 שהיו נהרגים על גניבת' וגזילת'

 ולא היו יכולין להמלט היו מונעים.

* 

 וכל הגונבים והגוזלים

 הם בוטחים לעולם להנצל,

 ועל כן עושי'

 וכן החוטא.

 אבל אם היה מאמין בודאי גדול עונשו

 לא היה חוטא.

 לכן כל התורה כולה באמונה,

 כדכתי' וצדיק באמונתו יחיה.

 ועל אברה' נאמ'

 נהווהביטחון אי אפשר בלא אמ

 ' ויבטחו בך יודעי שמך.שנ

 כי היודעים שמו הגדול ר"ל

 ו וגבורתו,מכירים גדולת

* 

 והמאמינים בו בכל לב

 אותם יכולים לבטוח בו.

 ]***[ הבטחוןכי 

* 

* 

 והאמונה היא ראש התורה

 אנכי ה' אלהיך שנאמ'

 היה לך אלקי' אחרים.ת ולא

 ואם לא יאמין מה תועיל תורתו?

 ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב

 שהבורא ]*[ יקיים מה שכתוב בתורה

 לעשות פורענות לחוטא

 שכר טוב למקיים אותהומשלם 

 אז שומר התורה.

 ,גזלן וגנבכי אין שום 

 אם יודעים בודאי

 שהיו נהרגים על גניבתם וגזילתם

 ולא היו יכולים להמלט היו מונעים

* 

 וכל הגונבים והגוזלים

 חים לעולם להינצלוהם בט

 ועל כן עושים,

 וכן החוטא

 אבל אם היה מאמין בודאי גדול עונשו

 לא היה חוטא.

 באמונה כלולהלכן כל התורה 

 כדכתי' וצדיק באמונתו יחיה

 ועל אברהם נאמ'

 }ו{הביטחון אי איפשר בלא אמנה

 כדכת' ויבטח* בך יודעי שמך

 אותםכי 

 גדולתו וגבורתו המזכירים

 שמווהיודעים 

 םמאמיני' בו בכל לב והם

 אותם יכולים לבטוח בו

 הבטחון והאמנה שותפי' הםכי 

 אין אמנה אין בטחון אם

 אם אין בטחון אין אמנה.

 והאמנה היא ראש התורה

 כדכת' אנכי יי אלהיך

 לא יהיה לך אלהי' אחרים.

 ועיל תורתומיאמין מה  איןואם 

 ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב

 כתוב בתורההם מה שהבורא ]*[ יקיי

 לעשות פורענות לחוטא

 שכר טוב למקיים אותה ומ].['

 שומר התורה היאאז 

 גנב או גזלןכ"א שום 

 בודאי שיודע

 שיהיה נהרג ]***[

 ה מונעהי יהיה נמלטולא 

 .מן הגניבה או מן הגזילה

 וכל הגונבים והגוזלים

 הם בטוחים לעולם להנצל

 עושים, הםועל כן 

 החוטא דרךוכן 

 עונשו גודל]*[ אם היה מאמין בודאי 

 לא היה חוטא

 באמונה כלולהלכן כל התורה 

 כדכת' וצדיק באמונתו יחיה.

 ועל אברהם נאמ'

 והבטחון אי אפשר בלא אמנה

 בך יודעי שמיךויבטחו  דכתיב

 כי היודעים שמו הגדול

 מכירי' גדולתו וגבורתוו

* 

 והמאמינים ]*[ בכל לב

 אותם יכולים לבטוח בו

 שותפין ]*[ הבטחון והאמונהכי 

 אין אמונה אין בטחון. אם

* 

 א ראש התורהווהאמונה ה

 דכתיב אנכי יי אלהיך

 ולא יהיה לך אלהים אחרים

 אמין מה תועיל תורתומואם לא 

 שאדם מאמין מעומק הלב ובזמן

 מה שכתוב בתורה כלשהבורא ]*[ יקיים 

 לעשות פורענות לחוטא

 אותה יםומשלם שכר טוב למקיימ

 אז שומר התורה

 גנב וגזלןכי אין שום 

 אם יודעים בודאי

 שהיו נהרגים על גניבתם וגזילתם

 ולא היו יכולים להמלט היו מונעין.

* 

 וכל הגנבים והגזלים

 לעולםלהנצל הם בוטחים 

 ועל כן עושין.

 החוטא גם כן

 ]*[ אם היה מאמין בודאי גדול עונשו

 לא היה חוטא.

 לכן כל התורה כולה באמונה

 כדכתיב *צדיק באמונתו יחיה

 ועל אברהם נאמר
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 והאמין ביי ויחשביה לו צדקה.

 ועל כל שעש'

 לא נכתב כן.

 כתי' ר'ע"העל משה 

 בכל ביתי נאמן הוא.

 צדקה.לוהאמין ביי ויחשביה לו 

 ועל כל שעשה

 לא נכת' כן.

 על משה כתי':

 בכל ביתי נאמן הוא.

 צדקהלוהאמין בה' ויחשב' לו 

 ועל כל שעשה

 לא נכתב כן.

 נכת': רבינו ע"העל משה 

 בכל ביתי נאמן הוא.

 .צדקהוהאמין ביי ויחשביה לו 

 עשהשאר הטובות שועל כל 

 צדקה אלא האמנהלא נכתב 

 ועל זה נאמ'

 בכל ביתי נאמן הוא.

 והאמין ביי ויחשביה לו צדקה

 הטובותועל כל 

 לא נכתב כן

 נכתבעל משה ו

 בכל ביתי נאמן הוא. כי

 במדרש ואומר

 לפני הק"ב"הגדולה האמנה 

 שבזכות האמנה שהאמינו אבותי'

 רוח הקדש *שרתה עליה

 ואמ' שירה ויאמינו ביי

* 

 אז ישיר משה ובנ' ישראל.

 ונגאלו בזכות האמנה

 דכתי' ויאמן העם.

 ואמ' שם

 כל המקבל מצוה אחת באמונה

 הוא שתשרה עליו רוח הקדש. יכדי

 והגליות מתכנסות בזכות אמנה,

 שנ'

 מראש אמנה. תשורי

 ונאמר וארשתיך לי באמונה.

 במדרש ואמרי'

 בהק"ב"הגדולה האמנה 

 שבזכות האמנה שהאמינו ישר' אבותינו

 שרת' עליהם רוח הקדש,

 ואמ' שירה ויאמינו ביי,

* 

 אז ישיר משה ובני ישראל.

 ונגאלו בזכות האמנה,

 .וכו'העם  ביידכתי' ויאמן 

 ואמ' שם

 כל המקבל מצוה אחת באמונה

 הוא שתשרה עליו רוח הקדש. כדי

 נה,ואמהוהגליות מתכנסות בזכות 

 שנ'

 תשורי מראש אמנה.

 ונאמ' וארשתיך לי באמונה.

 במדרש ואמרי'

 לפני הק"ב"ה ית'גדולה האמנה 

 שבזכות ]*[ שהאמינו אבותינו בו

 שרתה עליהם רוח *קדש

 ואמ' שירה ויאמינו בה' ית'

* 

 אז ישיר משה ובני ישראל.

 בוא"כ נגאלו בזכות האמנה 

 .העםדכתי' ויאמן 

 ואמ' שם

 כל המקבל מצוה אחת באמונה

 כדיי הוא שתשרה רוח הקודש עליו

* 

 שנ'

 תשורי מראש אמנה

 ונאמ' וארשתיך לי באמונה.

 }ו{אמ' במדרש

 גדולה האמנה לפני הקב"ה

 שבזכות האמנה שהאמינו אבותינו ]*[

 השכינהשרתה עליהם 

 ואמרו שירה ]**[

 ,כדכת' ויאמינו בה' ובמשה עבדו

 אז ישיר משה ובני ישראל.

 ועוד בזכות האמנה נגאלו

 דכתיב ויאמן העם.כ

 ואמרי' שם

 כל המקבל מצוה אחת באמנה

 רוח הקודש. עליוכדי הוא שתשרה 

 ועוד בזכות האמנה הגליות מתכנשות

 כדכת'

 תשורי מראש אמנה

 וארשתיך לי באמנה. וכתי'

 במדרש ואמרין

 האמונה לפני הק"בהגדולה 

 שבזכות האמונה שהאמינו אבותינו ]*[

 רוח הקודששרתה עליהם 

 ואמרו שירה

 שנאמר ויאמינו ביי ובמשה עבדו

 אז ישיר משה ובני ישראל

 שהאמינונה וונגאלו בזכות האמ

 דכתי' ויאמן העם.

 ואמר שם

 כל המקבל מצוה אחת באמונה

 רוח הקודש תכינהכדי הוא שתשרה 

 נהובזכות האמ מתכנסו'והגליות 

 שנא]'[

 תשורי מראש אמנה

 וארשתיך לי באמונה. ואומר

 [ }ו{עתה נחזור30]

 לענין השמחה

 כי המאמין בלב שלם

 ובוטח בעזר הצור

 הוא שמח לעולם

 והוא סובל כל דבר כאדם החולה

 שיאכל סמים המרים בשביל הרפואה

 והסובל הוא חפשי מדאגת העולם.

 שיש לוגם הסובל מסתפק במעט 

 .ית'כי יאמר דיי לי במה שגזר לי הבו' 

 }ו{עתה נחזור

 ן השמחה.ילעני

 כי המאמין בלב שלם

 ובוטח בעזר הצור,

 הוא שמח לעולם.

 והוא סובל כל דבר כאדם החולה

 שיאכל סמים המרים בשביל הרפואה.

 והסובל הוא חפשי מדאגת העולם.

 מסתפק במעט שיש לו הואגם הסובל 

 במה שגזר לי הבור'.כי יאמר דיי לי 

 ועתה נחזור

 ן השמחהילעני

 כי המאמין בלב שלם

 ית'ובוטח בעזר הצור 

 הוא שמח לעולם

 והוא סובל כל דבר, כאדם החולה

 שיאכל סמים המרים בשביל הרפואה.

 והסובל הוא חפשי מדאגת העולם

 גם הסובל מסתפק במעט שיש לו

 כי יאמר די לי במה שגזר לי ה' ית'.

 }ו{עתה נחזור

 השמחה. הראשון שללעניין 

 כי המאמין בלב שלם

 ובוטח בעזר הצור ית'

 הוא שמח לעולם

 החולה כגוןוהוא סובל כל דבר 

 מרים בשביל הרפואה שהםסמים  שאכל

 והסובל הוא חפשי מדאגת העולם.

 סתפק במעט שיש לויהסובל  כי

 ית'גזר לי הבור' נבמה ש וכי יאמ' די ל

 ועתה נחזו'

 לעניין השמח'.

 כי המאמין בלב שלם

 ובוטח בעזר הצור ]*[

 הוא שמח לעול'

 יהחול כמווהו]א[ סובל כל דבר 

 סמי' המרי' בשביל הרפוא' שאוכל

 והסובל הוא חפשי מדאג' העול'

 גם הסוב' מסתפ' במעט שיש לו

 כי יאמר די לי במה שגזר לי הבור'.
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 [ ועתה הבט וראה31]

 כי השמחה כוללת הכל

 על העולם הזהכי כל האדם הדואג 

 אין לו מנוחה.

 ותמיד הוא מחשב להרויח ממון,

 ולא יסתפק במה שחלק לו האל ית'.

 לכן השמח בחלקו הוא עשיר

 אף אם הוא עני

 כי ישמח ביי

 שהוא חלקו ונחלתו.

 כי כן כתי' חלקי יי אמרתי.

* 

 וכן אומ' ישמח לב מבקשי יי.

 והמדה הזו היא

 בנפשות הצדיקים

 בענין עבודתם עולםבנועם  ןשה

 ובשמח' גדולה בפרישותם,

 כ"ש שמחו ביי וגילו צדיקים

 והרנינו כל ישרי לב.

 )ים(וכן הוא אמ' אור זרוע לצדיק

 ולישרי לב שמחה.

 ועתה הבט וראה

 הכל אתכוללת  היאכי השמחה 

 כי כל האדם הדואג על העולם הזה

 אין לו מנוחה

 ותמיד הוא מחשב להרויח ממון

 לק לו האל ית'.ולא יסתפק במה שח

 לכן השמח בחלקו הוא עשיר,

 אף אם הוא עני,

 כי ישמח ביי

 שהוא חלקו ונחלתו.

 כי כן כתי' חלקי יי אמרתי.

* 

 אומ' ישמח לב מבקשי יי. הו'וכן 

 והמדה הזו היא

 בנפשות הצדיקים

 ן עבודתם,יבעני עולםבנועם  םשה

 ובשמחה גדולה בפרישותם

 כ"ש שמחו ביי, וגילו צדיקים

 והרנינו כל ישרי לב.

 )ים(וכן ה"א אור זרוע לצדיק

 ולישרי לב שמחה.

 }ו{עתה הבט וראה

 כי השמחה כוללת הכל

 כי כל האדם הדואג על העולם הזה

 אין לו מנוחה,

 ותמיד הוא מחשב להרויח ממון

 ולא יסתפק במה שחלק לו האל ית'.

 לכן השמח בחלקו הוא עשיר

 אף אם הוא עני

 ה' ית'השמח בחלקו זהו כי 

 שהוא חלקו ונחלתו

 כתי' חלקי השם אמרתי וכן

* 

 וכן אמ' ישמח לב מבקשי השם

 היא הזאתוהמידה 

 בנפשות הצדיקים

 בעניין עבודתם שלםשהם בנועם 

 ובשמח' גדולה בפרישות'

 שמחו בהשם וגילו צדיקים שאומ'

 והרנינו כל ישרי לב.

 וכן הוא אומ' אור זרוע לצדיק

 ולישרי לב שמחה.

 בט וראהועתה ה

 הכל אתכי השמחה כוללת 

 הדוא>ג< על העולם הזה עולםכי כל ה

 כל ימיואין לו מנוחה 

 ממוןהתמיד הוא מחשב להרויח  כי

 במה שחלק לו האל ית'. לוולא יסתפק 

 מח בחלקו הוא עשירוהש כללכן 

 אם הוא עני אפי'

 בהשםישמח  הואכי 

 שהוא חלקו ונחלתו.

 .אמרה נפשיוכן כתיב חלקי הש' 

 וכתי' ה' מנת וכוסי וכו'.

 ישמח לב מבקשי יי. ונאמ'

 והמדה הזו היא

 בנפשות הצדיקים אינה אלא

 בעניין עבודתם שלםשהם בנועם 

 תובשמחה גדולה בפרישו

 כמו שנ' שמח' בהש' וגילו צדיקים

 והרנינו כל ישרי לב.

 ונאמ' אור זרוע לצדיק

 ולישרי לב שמחה.

 ועת' הבט ורא'

 כי השמח' כוללת הכל

 כי כל *אדם הדואג על העול' הזה

 אין לו מנוחה

 ותמיד הוא מחשב להרויח ממון

 ולא יסתפק במה שחלק לו האל ]*[

 מ* בחלקו הוא עשירוהש כללכן 

 אף אם הוא עני

 כי ישמח ביי

 שהוא חלקו ונחלתו.

 וכן כתי]'[ חלקי יי אמרתי.

* 

 אומ' ישמח לב מבקשי יי. הואוכן 

 והמדה הזאת ]*[

 הצדיקי'בנפשות 

 בעניי' עבודת' שלםשהם בנועם 

 ובשמח' גדול' בפרישות'

 כמו שנאמ' שמחו ביי וגילו צדיקים

 והרנינו כל ישרי לב

 ונאמ' אור זרוע לצדיק וכן הוא אומר

 ולישרי לב שמחה.
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 [ לכן ישים כל אדם שמחתו על התור'32]

 ובעת שיעשה המצות ישמח בלבו

 למלך עליון, ]*[על שזכה להיות 

 כל בני מעלה ישתחוו לו. אשר

 וכן אמ' דוד שש אנכי על אמרתך

 כמוצא שלל רב.

 בשמחה המצותוכל העושה 

 יותרויש לו שכר אלף ידות 

 ממי שהמצוה עליו למשא.

 אברהם ודוד

 כל היום היו עוסקים בתורה

 ומפארי' ומשבחין בשירות ותושבחות

 שמחהבלהק"ב"ה להרים קול 

 טעמיוואז מאציל מכל דבריו וטוב 

 ושולח רוח הקדש בקרבו,

 ולבו שמח ומתמלא אהבת הק"ב"ה

 ונפשו קשורה בגיל

 ,שלמעלהדוש יומגלה להם רזים וח

 לפי שהיה ירא הש' ית'

 וישר הכניס הטעם בקרבו.

 ז"ש שלמה

* 

* 

 ]*[נפשי יצאה בדברו 

 משרים. 'ותעלוזנה כליותי בדבר שפתי

 וכן אמ' דוד ברכי נפשי ]**[

 העולה,לפי שהנפש מעלה 

 וכשהיא יודעת ענין סודה

 אז היא תאהב את בוראה ותסגל מצותיו.

 וכאשר תגיע הנפש

 אל המחיצה המעולה

 הדומה לו

 לכן ישים כל אדם שמחתו על התור'

 ובעת שיעשה המצות ישמח בלבו

 למלך עליון, עבדעל שזכה להיות 

 אשר כל בני מעלה ישתחוו לו.

 ךיוכן אמ' דוד שש אנכי על אמרת

 כמוצ' שלל רב.

 בשמחה ]*[וכל העוש' 

 יש לו שכר אלף ידות *יותר

 ממי שהמצוה עליו למשא.

 אברהם ודוד

 כל היום היו עוסקים בתורה

 ומפארין ומשבחין בשירות ותושבחות

 להק' להרים קול *שמחה

 ואז מאציל מכל דבריו וטוב טעמיו

 ושולח רוח הקדש בקרבו

 ולבו שמח ומתמלא אהבת הקב"ה

 ונפשו קשור' בגיל,

 מעלה שלומגלה להם רזים וחדוש 

 לפי שהיה ירא הש' ית'

 וישר הכניס הטעם בקרבו.

 זהו שאמ' שלמה

* 

* 

 .עמינפשי יצאה בדברו 

 ותעלוזנה כליותי בדבר שפתי משרים.

 את יי.וכן אמ' דוד ברכי נפשי 

 לפי שהנפש מעלה העולה

 ן סודה,יוכשהיא יודעת עני

 אז היא תאהב את בוראה ותסגל מצותיו.

 וכאשר תגיע הנפש

 ' המעולהאל המחיצ

 הדומה לו

 שמחתו על התורה,לכן ישים כל אדם 

 ובעת שיעשה המצות ישמח בלבו

 מלכיםלמלך  עבדעל שזכה להיות 

 ישתחו לו. ומטהאשר כל בני מעלה 

 וכן אמ' דוד שש אנכי על אמרתיך

 כמוצא שלל רב

 בשמחה המצותכל העושה ל

 יש לו שכר אלף ידות ויותר

 ממי שהמצוה עליו למשא.

 אברהם ודוד

 כל היום היו עוסקי' בתורה

 תושבחו'בומפארי' ומשבחין בשירות ו

 להקב"ה להרים קול >ב<שמחה

 ואז מאציל מכל דבריו וטוב טעמיו

 ושולח רוח הקודש בקרבו.

 ולבו שמח ומתמלא אהבת הקב"ה

 ונפשו קשורה ]*[

 של מעלהומגלה להם רזים וחידוש 

 לפי שהיה ירא השם ]*[

 וישר הכניס הטעם בקרבו.

 המלךזהו שאמ' שלמה 

 ל מלכי מזרח ומערבהגדול מכ

 בימים ההם

 .]*[נפשי יצאה בדברו 

 ותעלוזנה כליותי בדבר שפתי מישרים.

 .וכן אמ' דוד ברכי נפשי ]**[

 לפי שהנפש מעלה העולה,

 וכשהיא יודעת עניין סודה

 אז היא תאהב ]*[ בוראה ותסגל מצותיו.

 וכאשר תגיע הנפש

 אל המחיצה המעולה,

 אשר היא הדומה לו

 לכן ישים כל אדם שמחתו על התורה,

 ובעת שיעשה המצות ישמח בלבו

 העליוןעל שזכה להיות עבד למלך 

 לו. משתחוים ]*[אשר כל בני מעלה 

 וכן אמ' דוד שש אנכי על אמרתיך

 כמוציא שלל רב.

 בשמחה מצוהוכל העושה 

 יש לו שכר אלף ידות *יותר

 ממי שהמצוה עליו למשא.

 אברהם ודוד

 עוסקי' בתורה כל היוםהיו 

 ומפארי' ומשבחי' בשירות ותושבחות

 הקב"ה להרים קול בשמחה של

 נוצלו כל איבריו בטוב ]נעימיו[ואז 

 ושולח רוח הקודש בקרבו

 ולבו שמח ומתמלא אהבת הקב"ה

 ונפשו קשורה בגיל

 ]*[ מעלה יםומגלה להם רזים וחידוש

 הש' ]*[ אתלפי שהיה ירא 

 הטעם בקרבו ונכנסוישר 

 זהו שאמ' שלמהו

* 

* 

 .]*[נפשי יצאה בדברו 

 ותעלוזנה כליותי בדבר שפתי מישרים

 וכן אמ' דוד ברכי נפשי ]*[ ה'.

 לפי שהנפש מעלה העולה,

 וכשהיא יודעת עניין סודה

 ותסגל מצותיו את הבוראאז ]*[ תאהב 

 וכאשר תגיע הנפש

 המעולה מקומהאל 

 אשר היא *דומה לו

 לכן ישים כל אדם שמחתו על התורה

 ובעת שיעשה המצות ישמח בלבו

 על שזכה להיות עבד למלך עליון

 אשר ]*[ בני מעלה ישתחוו לו.

 על אמרתיך תיוכן אמר דוד שש

 כמוצא שלל רב.

 בשמחה המצותוכל העושה 

 יש לו שכר אלף ידות *יותר

 עליו למשא ותממי שהמצ

 אברהם ודוד

 היו עוסקי' בתורה כולוכל היום 

 ותשבחות ומפארים ומשבחים בשירות

 שמחהבלהק"בה להרים קול 

 וטוב טעמיו דרכיוכל ב מצליחואז 

 ושולח רוח הקודש בקרבו

 ולבו שמח ומתמלא אהבת הק"בה

 ונפשו קשורה בגיל

 של מעלהומגלה להם רזים וחידוש 

 ב"ההשם  תירא הואלפי ש

 הטעם בקרבו ונכנסוישר 

 זהו שאמ' שלמה

* 

* 

 נפשי יצאה בדברו ]*[

 משרים יודבר שפתכותעלוזנה כליותי 

 וכן אמר דוד ברכי נפשי ]**[

 למעל'מעלה העולה מלפי שהנפש 

 וכשהיא יודעת עניין סודה

 ]*[ היא תאהב את בורא' ותסגל מצותיו

 וכאשר תגיע הנפש

 והמעלהאל המחיצה 

 דומה לו אשר היא
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חדיהו במצפוניה, ותשעשע בחדריה, יאז תי

 וכל עת ורגע חושקת אהבתו

 וזוכר אותו בלילה על יצועה.

 הש' ית'

 בה חשק השמחה תשולח

 ולב יבער וידלק מרוב חשק האהבה,

 כ"ש

 שוש אשיש ביי תגל נפשי באלהי.

 ואשרי הנפש הזוכה

 לאותה שמחה.

 ]א[ין השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

 וכל הנביאים לא היו מתנבאין

 בעת שירצו

* 

 אלא מכוונים דעתם

 .ומתבודדיןויושבים שמחים וטובי לב 

 שאין השכינה שורה

 לא מתוך עצלות ועצבות

 אלא מתוך שמחה.

 מביאים לפניהם ]*[לפיכך בני הנביאים 

 נבל ותוף וחליל וכינור

 ומבקשים הנבואה

 דכתי' ויהי כנגן המנגן.

* 

אז תיחדיהו במצפוניה ותשעשע בחדריה, 

 וכל עת ורגע חושקת אהבתו,

 אותו בלילה על יצועה 'וזוכר

 הש' ית'

 שולח בה חשק השמחה

 ולב יבער וידלק מרוב חשק האהבה,

 כ"ש

 שוש אשיש ביי תגל נפשי באלהי.

 ואשרי הנפש הזוכה

 לאותה שמחה.

 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

 וכל הנביאי' לא היו מתנבאי'

 בעת שירצו,

* 

 אלא מכוונים דעתם

 .]*[ויושבים שמחים וטובי לב 

 שאין השכינה שורה

 לא מתוך עצלות ועצבות

 אלא מתוך שמחה.

 מביאים לפניהם היולפיכך בני הנביאים 

 נבל ותוף וחליל וכינור

 ומבקשים הנבואה,

 דכתי' ויהי כנגן המנגן.

* 

במצפונה ותשעשע בחדריה אז תייחדהו 

 וכל עת ורגע חושקת אהבתו,

 אותו בלילה על יצועה, 'וזוכר

 השם ]*[ אז

 שולח בה חשק השמחה

 ולב יבער וידלק מרוב חשק האהבה,

 כעניין שנאמ'

 תגל נפשי באלהי.ושוש אשיש בה' 

 ואשרי הנפש הזוכה

 לאותה שמחה.

 שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

 הנביאים לא היו מתנבאים וכן כל

* 

 ,אלא בעת שהיו שמיחים

 מכוונים דעתםואלא 

 .]*[ויושבים שמיחים וטובי לב 

 והנבואה לא באה

 עצבות ועצלות]*[ מתוך 

 אלא מתוך שמחה.

 מביאי' לפניהם ]*[לפיכך בני הנביאים 

 נבל ותוף וחליל וכנור

 ומבקשי' הנבואה,

 דכתי' ויהי כנגן המנגןכ

 אלקים.ותהי עליו רוח 

עשע בחדריה ותש יואז תייחדהו במצפונ

 רגע חושקת אהבתו ובכלכל עת בו

 אותו בלילה על יצועה תוזוכר

 >)היא(< השם ית' אז

 חשק השמחה ושולח ב

* 

 כעיניין שנ'

 תגל נפשי באלהי.ושוש אשיש ביי 

 ואשרי הנפש הזוכה

 שמחה. לראותה אותה

 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהו

 נתנבאווכל הנביאים לא 

 שירצו בכל עת

* 

 מכוונין דעתןאלא 

 ומתבדדיןויושבי' שמיחי' וטובי לב 

 שורה הנבואהשאין 

 עצבות ולא מתוךלא מתוך עצלות 

 אלא מתוך שמחה

 לפניהם היולפיכך בני הנביאים 

 וחליל וכינור תוף ונבל

 ומבקשי' הנבואה

 נגן המנגןמדכת' ויהי >)כמנהגי(< ככ

 .ותהי עליו רוח הש'

אז תיחדיהו במצפוניה ותשעשע בחדריה 

 תורגע חושקת אהב ובכלכל עת בו

 .ובלילה על יצוע הוזוכר אות

 ב"ההשם  אז

 שולח בה חשק השמחה

 ק מרוב חשק האהבהילב יבער וידלהו

 כעניין שנאמר

 תגל נפשי באלהי.ושוש אשיש ביי 

 ואשרי הנפש הזוכה

 לאות' שמחה.

 אין השכינ' שורה אלא מתוך שמחה

 וכל הנביאים לא היו מתנבאים

 שירצו בכל עת

* 

 אלא מכוונן דעתן

 ומתנבאיןויושבין שמחים וטובי לב 

 שורה הנבואהשאין 

 עצבות ולא מתוך]*[ מתוך עצלות 

 אלא מתוך שמחה.

 לפיכך בני הנביאים מביאים לפניהם

 נבל ותוף ]*[ וכינור

 ומבקשים הנבואה

 דכתיב ויהי כנגן המנגןכ

 .ותהי עליו רוח אלהים
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 תפארת הנשמה השמחה[ 33]

 שתתפאר בתפארת השמחה

 תשמח באלהיהאשר 

 ותבהיק זיו יראתה

 להבהיק יקר הודה,

 ויתערב אור חמדתה ליוצרה

 באהבת תשוקת חשק תאות עליון

 להתעטר עטרת יופי

 המחשבות הזכות הטהורות.

 ותהיה נוהמת מגודל עליצותיה

 לידידה ידיד עליון,

 ותתקשר בקישורי חיבה,

 ותהיה דורשת וחוקרת

 אחר המעלות לאור באור החיים.

 אשר היא מ*רוממתובעת 

 ומגדלת ומתגל*לת

 יוצרה הלדעת קדוש

 ומתדבקת באמונה לבוראה

 אז היא מתפשט' בחדות גיל

 ומתרחבת בשמח'

 באותה שעה

 מתקדשת קדושת קדש הקדשים

 חן מתאהבת ונושאתואז 

 לפני מלך מלכי המלכי'

 ובעת ההיא

 מתייקרת ומתייפה

 זובהדר גאון ע

 הדרת האהבה.

 להצהיר זיוהואז העליו* יסגלנה 

 להכניסה בחדרי זוהר

 ולצרורה בצרור החיים.

* 

* 

 תפארת הנשמה השמחה

 שתתפאר בתפארת השמחה

 אשר תשמח באלהיה,

 ותבהיק זיו יראתה

 להבהיק יקר הודה

 ויתערב אור חמדתה ליוצרה

 באהבת תשוקת חשק תאות עליון

* 

* 

* 

* 

 ותתקשר בקישורי חיבה,

 ותהיה דורשת וחוקרת

 לאור באור החיים.אחר המעלות 

 רוממתתובעת אשר היא מ

 לתגומגדלת ומתגל

 יוצרה תלדעת קדוש

 ומתדבקת באמונה לבוראה

 גילהאז היא מתפשטת בחדות 

 ומתרחבת בשמחתה

 באותה שעה

 מתקדשת קדושת קדש הקדשים,

 חן מתאהבת ונותנתואז 

 לפני מלך מלכי המלכים.

 ובעת ההיא

 מתייקרת ומתייפה

 בהדר גאון עז

 האהבה.הדרת 

 נה להצהיר זיוהיואז העליון יסגל

 להכניסה בחדרי זוהר

 ולצרורה בצרור החיים.

* 

* 

 תפארת הנשמה }השמחה{

 שתתפאר בתפארת השמחה

 אשר תשמח באלהיה

 י' זיו יראתה]ה[ותב

 להבהיק יקר הודה,

 ויתערב אור חמדתה ליוצרה

 באהבת תשוקת חשק תאות עליון

 להתעטר עטרת יופי

 הטהורותהמחשבות הזכות 

 ותהיה נוהמת מגודל עליצתה

 לידידה ידיד עליון

 חיבה, בקישריותתקשר 

 ותהיה דורשת וחוקרת

 אחר המעלות לאור באור החיים.

 ובעת אשר היא מתרוממת

 ומגדלת ומתגלגלת

 יוצרה תלדעת קדוש

 ה לבוראהתומתדבקת באמונ

 אז היא מתפשטת בחדות גיל

 ומתרחבת בשמחתה.

 באותה שעה

 ת קדש הקדשיםמ*קדשת קדוש

 חן ונשאת ומתאהבת

 לפני מלך מלכי המלכים.

 ובעת ההיא

 מתייקרת ומתייפה

 בגאון תוקףבהדר 

 הדרת האהבה

 להצהיר זיווה יחבבואז העליון 

 להכניס* בחדרי זוהר

 ולצרורה בצרור החיים.

 }הרחמן{ ישימנו

 מאנשי עבודתו השמחי'

 תפארת הנשמה }ה{אהבה היא

 שתתפאר בתפארת השמחה

 באל יהיהח לתש אשר

 ותדביק זיו יראת ה'

 יקר הודה להדביק

 תערב אור חמדתה ליוצרהמו

 חשק תאות עליון הבאהבת תשוקת

 להתעטר עטרת יופי

 המחשבות הזכות הטהרות

 עליצתה גילותהיה נוהמת מגודל 

 לידידה ידיד עליון

 ותתקשר בקישורי חיבה

 ותהיה דורשת וחוקרת

 ור באור החיים.דאחר המעלות ל

 ממתאעת אשר היא מתוב

 ומגדלת ]*[

 לדעת קדושת יוצרה

 ומתדבקת באמונתה לבוראה

 אז היא מתפשטת בחדות גיל

 .הומתרחבת בשמח

 באותה שעה

 שי',וש הקדומתקדשת קדושת קד

 חן מתאהבת ונושאתואז 

 לפני מלך מלכי המלכים

 ובעת ההיא

 מתייקרת ומתייפהמתקיימת ו

 עוז תוקףומתהדר>ת< בהדר גאון 

 האהבההדרת 

 ואז העליון יסגלנה להצהיר זיווה

 דרי זוהרהלהכניסה ב

 ולצררה בצרור החיים

 הרחמן הוא ישימנו

 מאנשי עבודתו השמחים בו.

 תפארת הנשמה ]*[

 שתתפאר בתפאר' השמחה

 םאשר תשמח באלהי

 ותבהיק זיו יראתה

 להבהיק יקר הודה

 ויתערב אור חמדתה ליוצרה

 תשוקת חשק תאות עליו* הבאהב

 טר עטרת יופילהתע

 המחשבות הזכות הטהורות

 גיל עליצתותהיה נוהמת מגודל 

 ה ידיד עליוןילידיד

 ותתקשר בקישורי חבה

 ותהי' דורשת וחוקרת

 א]ח[ר המעלות לאור באור החיי'.

 ו'ובעת אשר היא מתרוממ

 ומגדלת ומ*גלגלת

 יוצרה תלדעת קדוש

 בורא ית'ומתדבקת באמונת' ל

 גיל חדושאז היא מתפשטת ב

 ומ*רחבת בשמחתה

 באותה שעה

 מתקדשת קדושת קודש הקדשים

 חן ונושאת מתאוהואז 

 לפני מלך מלכי המלכים

 ובעת ההיא

 ומתהדר'תיפה תמתיקר' ו

 גאון עוז תבהדר

 .ההדרת

 ואז העליון יסגלנה להצהיר זיוה

 להכניסה בחדרי זוהר

 ולצרורה בצרור החיים.

 הרחמן ישימהו

 .מאנשי עבודתו השמחים
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 עוד יש תועלת בשמחה[ 34]

 אנשים ב'כמו 

 שאמר' עליהם אליהו

 מבני העולם הבא שהוא

 יםנבשביל שהיו אנשים שמח

 איש עצב ןרואי אוכשה>י<ו

 אותו. םהיו משמחי

 וכשהיו רואין שנים מתקוטטים זה עם זה

 היו אומרים להם מילי דבדיחותא

 .ןעד שהיו עושים שלום ביניה

 וכן לענין הלכה

 דבדיחותאמתחלה מילי 

 לפתוח הלב ללמוד בשמחה.

 אך לא שמחת נבלה ושמחת הבלים

 אלא דבר מצוה המשמח את הלב

 דכתי' פקודי יי ישרים משמחי לב.

 וכל זה בשמח' מצוה.

 עוד יש תועלת בשמחה

 אנשים ]*[כמו 

 שאמ' עליהם אליהו

 מבני העולם הבא שהם

 בשביל שהיו אנשים שמחים

 איש עצב םרואי וכשהיו

 אותו. ןחיהיו משמ

 וכשהיו רואין שנים מתקוטטים זה עם זה

 היו אומ' להם מילי דבדיחות'

 .םעד שהיו עושים שלו' ביניה

 ן הלכהיוכן לעני

 מתחלה מילי דבדיחות'

 לפתוח הלב ללמוד בשמחה.

 אך לא שמחת נבלה ושמחת הבלים,

 אלא דבר מצוה המשמח את הלב

 דכתי' פקודי יי ישרים משמחי לב.

 ת מצוה.וכל זה בשמח

 עוד יש תועלת בשמחה

 כמו שני אנשים

 הנביאשאמ' עליהם אליהו 

 מבני העולם הבא שהוא

 יםנבשביל שהיו אנשים שמח

 רואים ]**[ וכשהיו

* 

 ]**[ שנים מתקוטטים זה עם זה

 דבדי חותאהיו אומ' להם מילי 

 .םעד שהיו עושים שלום ביניה

 וכן לעניין הלכה

 דבדי חותאמתחלה מילי 

 הלב ללמוד בשמחהלפתוח 

 בליםאאך לא שמחת נבלה, ושמחת ה

 אלא דבר מצוה המשמח ]*[ הלב

 דכתי' פקודי יי ישרים משמחי לבכ

 וכל זה בשמחת מצוה.

 עוד יש תועלת בשמחה

 כמו שני אנשים

 שאמ' עליהן אליהו

 מבני העולם הבא יאשה

 י'נבשביל שהיו אנשי' שמח

 וכשהיו רואין איש עצב

 היו משמחין אותו

 שהיו רואין שנים מתקוטטים זה עם זהוכ

 היו אומרי' להם מילי דבדיחות'

 עד שהיו עושין שלום ביניהם

 וכן לעניין הלכה

 מתחלה מילי דבדיחות'

 לפתוח הלב ללמוד בשמחה.

 הכילייםאך לא שמחת נבלה ושמחת 

 אלא דבר מצוה המשמח את הלב

 דכת' פקודי ה' ישרים משמחי לבכ

 וכל זה בשמחת מצוה.

 יש תועלת בשמחה עוד

 כמו שני אנשים

 שאמרו עליהם

 מבני עולם הבא שהיו

 י'נבשביל שהיו אנשי' שמח

 וכשהיו רואים איש עצב

 היו משמחים אותו

 וכשהיו רואים שנים מתקוטטים זה עם זה

 היו אומרי' להם מילי דבדיחו]'[

 עד שהיו עושים שלום ביניהם.

 הלכההוכן לענין 

 מילי דבדיחות יןמתחל

 הלב ללמוד בשמחה לפתוח

 אך לא שמח' נבלה ושמחת הבלים

 המשמח את הלב תמצוה יאלא דבר

 דכתי' פקודי יי ישרים משמחי לבכ

 וכל זה בשמח' מצוה.
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 [ וכן כשיש יסורין באדם ישמח.35]

 וכן אמ'

 חביבין עלי יסור'

 ]*[ועו' 

 בעולם זה םביסורי המשמח

 מביא ישועה בעולם הבא.

 לטובה, וירגיל פיו לומר גם זו

 או כל דעביד רחמנ' לטב,

 יען כי רעות אשר סופן טובות.

 וכן דרשו רבו' על מקרא זה

 אודך כי אנפת בי

 ישוב אפך ותנחמני.

 משל לשני בני אדם

 ספינהלההולכים לעבור 

 לו קוץ ברגלו ישהאחד 

 לך לספינהיעד שלא היה יכול לו ל

 וחבירו נכנס לספינה ועובר.

 התחיל ומקלל יומו.

 מים שמע שנטבע הספינהולי

 ומתו האנשים אשר היו ]בה[.

 אז התחיל זה לשבח הבו' ית',

 אה שהקוץ היה לחיותו.וכי ר

 לכן ישמח אדם ביסורין

 לו השיהי ןובשאר נזקי

 כי אינו יודע מה טובה

 עתיד' להיות לו מהן.

 וכן ראייה מנחום איש גם זו.

 וכן כשיש יסורין באדם ישמח.

 וכן אמ'

 יסורין.חביבין עלי 

 אמ'ועו' 

 בעולם זה ןביסורי השמחה

 מביא ישועה בעולם הבא.

 וירגיל פיו לומ' גם זו לטובה

 או כל דעביד רחמנ' לטב,

 יען כי רעות אשר סופן טובות.

 וכן דרשו רבו' על מקרא זה,

 אודך כי אנפת בי

 ני.יישוב אפך ותנחמ

 משל לשני בני אדם

 ספינהבההולכי' לעבור 

 לו קוץ ברגלו ישבהאחד 

 עד שלא היה יכול לו ללך לספינה,

 וחבירו נכנס לספינ' ועובר.

 התחיל ומקלל יומו.

 לימים שמע שנטבע הספינ'

 ומתו האנשים אשר היו בה.

 אז התחיל זה לשבח הבור' ית',

 אה שהקוץ היה לחיותו.וכי ר

 לכן ישמח אדם ביסורין

 לו, ושיהי םובשאר נזקי

 כי אינו יודע מה טובה

 עתיד' להיות לו מהן

 וכן ראייה מנחום איש גם זו.

 אדם ישמחלוכן כשיש יסורין 

 וכן אומ'

 חב*בין עלי יסורין.

 אמ'ועוד 

 ביסורין בעולם זה השמח'

 מביא ישועה בעולם הבא

 וירגיל פיו לומר גם זו לטובה,

 או כל דעביד רחמנ' לטב,

 טובות. שסופםרעות  ]כמה[יען כי 

 מקרא זה פיוכן דרשו רז"ל על 

 אודך כי אנפת בי

 ישוב אפך ותנחמני.

 משל לשני בני אדם

 ספינה.בההולכים לעבור 

 לו קוץ ברגלו ישהאחד 

 עד שלא היה יכול לו ללך לספינה

 וחבירו נכנס לספינה ועובר.

 ומקלל ]*[. זההתחיל 

 הספינה הלימים שמע שנטבע

 בה. שהיוומתו האנשים 

 בורא ]*[לאז התחיל ]*[ לשבח 

 חיותו.הראה שהקוץ היה לכי 

 לכן ישמח אדם ביסורין

 לו ושיהי ןובשאר נזקי

 .ילד יוםמה  לא תדעכי 

* 

* 

 אדם ישמח.לוכן כשיש ייסורין 

 וכן אמ'

 יסורין. נוחביבין עלי

 אומ'ועוד 

 מח ביסורין בעולם זהוהש

 מביא ישועה בעולם ]*[

 וירגיל פיו לומ' גם זו לטובה

 ]*[ דעביד רחמנ' לטב. אך יאמ'

 רעות אשר סופם טובות. ויש כמה

 מקרא זה פיוכן דרשו רבותינו על 

 >)אוך(< אודך כי אנפת בי

 ישוב אפך ותנחמני.

 משל לשני בני אדם

 ספינהבההולכים לעבור 

 לו קוץ ברגלו ישהאחד 

 ספינה,בעד שלא היה יכול לו ללך 

 ספינה ועברבוחבירו נכנס 

 מקלל יומו. זההתחיל 

 שנטבע הספינה ולימים שמע

 ומתו האנשים אשר ]*[ בה

 בור' ית'לאז התחיל ]*[ לשבח ו

 חיותו.הל באהקוץ  כיכי ראה 

 לכן ישמח אדם בייסורין,

 לו וובשאר נזקין ש*הי

 כי אינו יודע מה טובה

 מהם. יבוא להם

 וכן ראייה מנחום איש גם זו.

 יסורים ישמח. לאדם שוםוכן כשיש 

 חכמיםוכן אמרו 

 .ישמחחביבין ]*[ יסורין 

 אמרו חכמיםועוד 

 מח ביסורים ]**[והש

 מביא ישועה בעולם ]*[.

 וירגיל פיו לומר גם זו לטובה

 לטב עבדדעבד רחמנא  מהכל באו 

 רעות אשר סופם טובות יש כמה]*[ כי 

 וכן דרשו רבותינו על מקרא זה

 אודך כי אנפת בי

 ישוב אפך ותנחמני.

 לשני בני אדםמשל 

 ספינהבההולכים לעבור 

 וילו קוץ ברגל ישיבהאחד 

 ספינהבעד שלא היה יכול ]*[ לילך 

 לעבורספינה בוחבירו נכנס 

 קלל יומו.ל זההתחיל 

 לימים שמע שנטבע הספינה

 ומתו האנשי' אשר ]*[ בה

 בורא יתברךלאז התחיל זה לשבח 

 לחיותו שהיה כדיכי ראה 

 אד* ביסורי'הלכן ישמח 

 לו וובשא' נזקן שיהי

 כי אינו יודע מה טובה

 עתידה להיות לו מהם.

 וכן ר' מנחם איש גם זו.
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 [ עוד טובה השמחה לשמח חתן וכלה36]

 קול שמחהושנ' קול ששון 

 קול כלה.וקול חתן 

 מאד יזהר שלא לשמחם בניבול פה ]*[

 מביאה היאכי זאת השמחה 

 קצף אף וחימה,

 יחדיו,ולא שמחת אנשים ונשים 

 כי זאת השמחה היא קלות ראש.

 אבלההספד והואפי' בשעת 

 אמ' אנשים לבד ונשים לבד

 בשמחה. ]*[כ"ש 

 והצנע לכת, ודורשי'

 זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה

 צריך לספוד במדה נאה

 ולא להנהיג קלות ראש בעצמו.

 עוד טובה השמחה לשמח חתן וכלה,

 שנ' קול ששון *קול שמחה

 *קול כלה.קול חתן 

 מאד יזהר שלא לשמחם בניבול פה ואז

 מביאה ]*[כי זאת השמחה 

 קצף אף וחימה.

 ולא שמחת אנשים ונשים יחדיו,

 כי זאת השמחה היא קלות ראש.

 ואפי' בשעת הספד ואבל

 אמרו אנשים לבד, ונשים לבד

 בשמחה. בשעתכ"ש 

 והצנע לכת, ומשום

 זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה

 במדה נאהצריך לספוד 

 ולא להנהיג קלות ראש בעצמו.

 עוד טובה השמחה לשמח חתן וכלה

 קול שמחהושנאמ' קול ששון 

 קול חתן ]**[.

 בניבול פה ישמחמאד יזהר שלא  ואז

 מביאה ]*[כי זאת השמחה 

 קצף אף וחימה.

 ולא שמחת אנשים ונשים יחדיו,

 כי זאת השמחה ]*[ קלות ראש.

 בהספד האבליםואפי' 

 לבד ונשים לבד. ]*[ אנשים

* 

* 

* 

* 

* 

 שמח חתן וכלההמ}ו{עוד טובה השמחה 

 קול שמחהושנ' קול ששון 

 קול חתן וקול >)ק(<>כ<לה.

 שמחם בניבול פהימאד יזהר שלא ו

* 

* 

* 

 כי זאת השמחה היא קלות ראש

 אבלההספד והואפי' בשעת 

 לבדבלבד ונשים באמ' אנשים 

 שמח>ה<הבשעת  וכ"שכ"ש 

 והצנע לכת ודרשינ'

 זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה

 מידה נאה בהספדצריך ו

 קלות ראש בעצמו. ינהוגולא 

 ח חתן וכלהועוד טובה ]*[ לשמ

 קול שמחהושנאמר קול ששון 

 קול כלה.וקול חתן 

 מאד יזהר שלא לשמחם בנבול פהו

 ]*[ היאכי זאת השמחה 

 אף וחימה וקצף

 ולא שמחת אנשים ונשים יחדיו

 השמחה היא קלות ראש. כי זאת

 אבלהספד והמואפילו בשעת 

 אמרים אנשים לבד ונשים לבד

 שמחה.ה בשעתכל שכן 

 והצנע לכת ודרשינן

 זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה.

* 

* 
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 [ גם צריך לשמוח ביום טוב ושבתות37]

 ופורים.

 מים הם זכר ליציאת מצרים,וכי כל הי

 ולזכר הנסים

 בחיריו.שהפליא הק"ב"ה עם 

 לכן ישמח בלבו בזוכרו חסדי ה"קב"ה

 וגודל טובת]יו[ על עושה רצונו.

 ועבור כן מתקני' מטעמים

 ומלבושים יקרים

 ח הלב.ויין כדי לשמ םושותי

 ויזהר שלא ישים השמחה ההיא

 הבלים,העל 

 ית', הש'אלא ישים השמחה על אהבת 

 ויתגעגע בשעשוע אהבת הצור

 וישמח ויגיל באדון הכל

 צוה להתענג ביום ההוא ולשמוח.אשר 

 גם יזכור בימים ההם נועם עולם הבא

 אשר הוא תכלי]ת[ הנעימות

 ונאה לאדם בעת ההיא

 מתענג בתענוגים

 שיזכור התענוגים הגדולים ויתאוה להם

 כדכתי' אז תתענג על יי.

 גם צריך לשמוח בי"ט ושבתות

 ופורים

 כי כל הימים הם זכר ליציאת מצרים

 ולזכר הנסים

 הפליא הק"ב"ה עם בחיריו.ש

 לכן ישמח בלבו, בזוכרו חסדי ה'קב"ה

 תיו על עושה רצונו.ווגודל טוב

 ועבור כן מתקנין מטעמים

 ומלבושים יקרים,

 יין כדי לשמח הלב. ןושותי

 ויזהר שלא ישים השמחה ההיא

 על הבלים,

 ית' הבוראאלא ישים השמחה על אהבת 

 ויתגעגע בשעשוע אהבת הצור

 באדון הכל וישמח ויגיל

 אשר צוה להתענג ביום ההוא ולשמוח.

 גם יזכור בימים ההם נועם עולם הבא

 אשר הוא תכלית הנעימות.

 ונאה לאדם בעת ההיא,

 מתענג בתענוגים

 שיזכור התענוגים הגדולים ויתאוה להם

 כדכתי' אז תתענג על יי.

 שבתותבגם צריך לשמוח בי"ט ו

 ופורים

 מצריםכי כל הימים הם זכר ליציאת 

* 

* 

 המקוםלכן ישמח ]*[ בזוכרו חסדי 

 רצונו ולעשות טובתווגודל 

 מטעמים ויתקן]**[ 

 ומלבושים יקרים

 יין, כדי לשמח הלב ולשתות

* 

* 

 באהבת השםהשמחה  ויעשה

 וילמוד אחר אכילה עד שעת התפילה.

* 

* 

 גם יזכור בימים ההם נועם עולם הבא

 אשר הוא תכלית הנעימות

 א,והונאה לאדם בעת ה

 בתענוגים שיתענג

 יזכור התענוגים הגדולים ויתאוה להםו

 כדכתיב אז תתענג על ה'.

 שבתותבגם ]*[ לשמוח בי"ט ו

 פוריםבו

 זכר יציאת מצריםלכי כל הימים הם 

 ולזכר הנסים

 שהפליא הקב"ה ליריאיו

 לכן ישמח בלבו בזוכרו חסדי הש'

 רצונו שעשהוגודל טובתיו על 

 מטעמי'ועבור כן מתקני' 

 ומלבושי' יקרים

 יין כדי לשמח הלב. ושתיי'

 ויזהר שלא ישים השמחה *היא

 הבליםהעל 

 על אהבת הש' ית' אותהאלא ישים 

 ויתגעגע בשעשוע אהבת הצור

 < >)וגי(< ויגל באדון הכלהוישמ>ח

 אשר ציוה להתענג בי"ט ההוא ולשמוח

 באהעולם הגם יזכר בימים ההם נועם 

 תאשר הוא תכלית הנעימו

 אשר הואונאה לאדם בעת 

 מתענג בתענוגי'

 שיזכר התענוגי' הגדולים ויתאוה להם

 כדכת' אז תתענג על השם.

 בשבתות וי"טגם צריך לשמוח 

 ופורים

 זכר ליציאת מצריםכלם לכי 

 ולזכר הניסים

 שהפליא ]*[ עם בחיריו

 מקוםלכן ישמח בלבו בזוכרו חסדי ה

 רצונו. יוגודל טובתיו על עוש

 מתקנים מטעמים ועבור כן

 ומלבושים יקרים

 יין כדי לשמח הלב הושות

 השמחה ההיא ישמחויזהר שלא 

 הבליםהעל 

 ית' השאלא ישים השמחה על אהבת 

 ויתגעגע בשיעשוע אהבת הצור

 בשמחת האדון כלוישמח ויגל 

 ג ביום ההוא ולשמוחואשר ציוה להתענ

 גם יזכור בימים ההם נועם עולם הבא

 הנעימותית לכאשר הוא ת

 ונאה לאדם בעת ההיא

 מתענג בתענוגיםש

 שיזכור התענוגים הגדולים ויתאוה להם

 כדכתיב אז תתענג על יי.
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 גם ישמח כשרואה שמחת רשעים

 ותענג הפושעים ויחשוב

 כך לרשעיםאם 

 מה יתן לעושי רצונו

 ועל זה אמ' דוד

* 

* 

* 

 נתת שמחה בלבי

 בעת דגנם ותירושם רבו.

 שזימן אורחיםוזה דומה למלך 

 וכשהגיעו לחצר המלך

 ראו הכלבים אוכלים

 אווזות ותרנגלים

 אז ישמחו האורחים ויאמרו

 אם לכלבי' כך

 אנו הקרואים *המזומנים

 מה יהיה לנו.

* 

 גם ישמ' כשרואה שמחת רשעים

 ג הפושעים, ויחשובוותענ

 כך לפושעיםאם 

 מה יתן לעושי רצונו.

 ועל זה אמ' דוד

* 

* 

* 

 בלבינתת שמחה 

 וכו'.

 וזה דומה למלך שזימן אורחים,

 וכשהגיעו לחצר המלך

 ראו הכלבים אוכלים

 אווזות ותרנגלים.

 אז ישמחו האורחים ויאמרו

 אם לכלבים כך

 המזומניםואנו הקרואים 

 מה יהיה לנו.

* 

 רשעיםהגם ישמח כשרואה שמחת 

 ג הפושעים, ויחשובוותענ

 כך לרשעיםאם 

 מה יתן לעושי רצונו.

 המלך ע"הועל זה אמ' דוד 

 בירושלים עיר הגדולה לאלקים

 והיקרה לב]ב[ות ולכל באי עולם

 כמו שאמ' יפי נוף משוש לכל הארץ

 נתתה שמחה בלבי

 מעת דגנם ותירושם רבו.

 וזה דומה למלך שזימן אורחים

 וכשהגיעו לחצר המלך

 ]…….[ראו הכלבים אוכלי* 

 .בשר של תרנגולים

 רו זה לזהשמחים הקרואים ואומאז 

 אם לכלבים כך

* 

 מה יהיה לנו,

 ודאי חלק טוב.

 רשעיםהגם ישמח כשרואה שמחת 

 ג הפושעים ויחשבוותענ

 אם לרשעים כך

 רצונו המה יתן לעוש

 ועל זה אמ' דוד

* 

* 

* 

 נתתה שמחה בלבי

 מעת דגנם ותירושם רבה.

 וזה דומה למלך שזימן אורחים,

 וכשהגיעו לחצר המלך

 ראו הכלבים אוכלים

 אווזים ותרנגולי'

 שמחו האורחים ואמרו אז

 כלבים כךבאם 

 אנו הקרואים והמזומני'

 מה יהיה לנו.

* 

 רשעיםהראה שמחת יגם ישמח כש

 ג הפושעים ויחשובוותענ

 כך לעוברי רצונואם 

 .לעושי רצונו על אחת כמה וכמה

 ועל זה אמר דוד

* 

* 

* 

 נתתה שמחה בלבי

 מעת דגנם ותירושם רבו.

 ה למלך שזימן אורחי'וזה דומ מש"ל

 וכשהגיעו לחצר המלך

 ראו הכלבי]'[ אוכלי'

 אווזים ותרנגולים.

 אז ישמחו האורחים ויאמרו

 אם *כלבים כך

 אנו המזומנים לסעוד עם המלך

 מה יהיה לנו.

* 

 [ אין לשמוח38]

 העולם הזה, הבליעל טוב 

 כי המכי]ר[ עולם זה לא ישמח בטובתו.

 לא ישמח בשום ענין

 המביאו לעבו' הש' ית'. אלא בדבר

 אין לשמוח

 העולם הזה ]*[על טוב 

 זה לא ישמח בטובתו.העולם הכי המכיר 

 ןילא ישמח בשום עניו

 אלא בדבר המביאו לעבודת הש' ית'.

 אין לשמוח

 [עולם ]* הבליעל טוב 

 כי המכיר עולם זה לא ישמח בטובתו.

 לא ישמח בשום עניין,ו

 ת'.י המקוםאלא בדבר המביאו לעבודת 

 לשמוח ואסור

 על טוב הבלי העולם הזה

 הזה לא ישמח בטובתהעולם הכי המכיר 

 לא ישמח בשום ענייןו

 .המקום ב"האלא בדבר המביאו לעבוד' 

 אין לשמוח

 בטובתו

* 

 לא ישמח בשום ענייןו

 .המקו' ב"האלא בעיניין המביאו לעבודת 
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 [ צריך האדם ליזהר מאד שלא ישמח39]

 על דבר שהוא טוב לו,

 ויש בו לשאר בני אדם איפוך,

 הרבהכגון אדם שיש לו תבואה 

* 

* 

 לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב,

 כי בשביל טובתו

 לא ישמח בתקלת העולם.

 גם לא ישמח במיתת מורישו

 לו ירושה ממנו שישא'ע"פ 

 או שאר טוב*ת.

 סוף דבר לא ישמח

 בתקלת שום אדם בשביל הנאתו.

 וע'ז"נ ואהבת לרעך כמוך.

 וירגיל לבו להיות שמח

 כשיש לאחרים.

 וביותר ישמח בראותו בני אדם

 המחזרים על המצות

 לעשות רצון הבו' ית'.

 צריך האדם ליזהר מאד שלא ישמח

 על דבר שהוא טוב לו,

 ויש בו לשאר בני אדם איפוך

 ,]*[כגון אדם שיש לו תבואה 

* 

* 

 יוקר ורעב,הלא ישמח אם יהיה 

 כי בשביל טובתו

 בתקלת העולם.לא ישמח 

 גם לא ישמח במיתת מורישו

 לו ירושה ממנו שיהיהאעפ"י 

 או שאר טובות.

 סוף דבר לא ישמח

 בתקלת שום אדם בשביל הנאתו.

 ך כמוך.יעיועז"נ ואהבת לר

 וירגיל לבו להיות שמח

 כשיש לאחרים.

 וביותר ישמח בראותו בני אדם

 המחזרים על המצות

 לעשות רצון הבור' ית'.

 שלא ישמח צריך ]***[ו

 לו שישעל דבר שהוא טוב 

 יפוךהויש בו לשאר בני אדם 

 הרבהכגון אדם שיש לו תבואה 

* 

* 

 לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב

 כי בשביל טובתו

 לא ישמח בתקלת העולם.

 יורשו]*[ לא ישמח במיתת 

 לו ירושה ממנו שיהיה]…...[ אעפ' 

 או שאר טובות.

 סוף דבר לא ישמח

 ל הנאתו.בתקלת שום אדם בשבי

 ועל זה נאמר ואהבת לרעיך כמוך.

 וירגיל לבו להיות שמח

 .טבותכשיש לאחרים 

 ]**[ בראותו בני אדם

 המחזירי' על המצות

 לעשות רצון הבורק ]*[.

 מאד שלא ישמח להזהירצריך האדם }ו{

 על דבר שהוא טוב לו

 לשאר בני אדם תקלהויש בו 

 הרבה תבואהכגון אדם שיש לו 

 דבר שהוא טוב לו*לא ישמח על 

 *ויש בו תקלה לשאר בני אדם

 כגון שישמח שיבא יוקר ורעב

 כי בשביל טובתו

 לא ישמח בתקלות העולם.

 אדםגם לא ישמ>ח< במיתת 

 לו ירושה ממנו שיהיהאעפ"י 

 או שאר טובות

 אדםסוף דבר לא ישמח 

 בתקלות שום אדם בשביל הנאתו.

 ועל זה נאמ' ואהבת לריעך כמוך.

 להיות שמחוירגיל לבו 

 לטובתו של אחרים

 וביותר ישמח בראותו בני אדם

 על המצות החוזרים

 לעשות רצון הבור' ית'.

 לשמוחצריך האדם ]**[ שלא 

 על דבר שהוא טוב לו

 תקלה לאחריםויש בו 

 ]*[ תבואהכגון אדם שיש לו 

 ]****[ לא ישמח

* 

 יוקר ורעב אם יהיה

 כי בשביל טובתו

 לא ישמח בתקלת העולם

 האדםתת וישמח במ גם לא

 לו ירושה ממנו שיהיהאע"פ" 

 או שאר טובות.

 סוף דבר לא ישמח

 בתקלת שום אדם בשביל הנאתו.

 ועל זה נאמר ואהבת לריעך כמוך.

 מחולבו להיות ש אתוירגיל 

 טובותכשיש לאחרים 

 וביותר ישמח בראותו ב"א

 המחזרים על המצות

 לעשות רצון הבורא ית'.

 ימלא ]פיו[ שחוק[ לא ישמח ולא 40]

 כי עכשיו ערבה כל שמחה.

 הקדו' םרבי ]*[ק וביום שהיה שח

 היו בא פורענות לעולם.

 וכן עד כאן הביאו

* 

 לידי גיחוך ולא גחך.

 לא ישמח ולא ימלא פיו שחוק

 כי עכשיו ערבה כל שמחה.

 הקדוש 'רבי בוחק וביום שהיה ש

 היו בא פורענות לעולם.

 וכן עד כאן הביאו

* 

 גיחוך ולא גחך.לידי 

 לא ישמח ולא ימלא פיו שחוק

 כי עכשיו ]***[

* 

 בא פורענות לעולם. היה

 וכן עד כאן הביאו

* 

 לידי גיחוך ולא גחך.

 לא ישמח ולא ימלא פיו שחוקו

 עכשיוכי ערבה כל שמחה 

 ]***[ שותקביום שהיה 

 בא פורענות ]*[ היה

 ועל זה נאמ'.

* 

* 

 לא ישמח ולא ימלא פיו שחוקו

 כשיו ערבה כל שמחהכי ע

 דשורבינו הק ביהק וביום שהיה שח

 בא פורענות לעולם. היה

 וכן עד כאן הביא*

 ר' ירמיה לר' זירא

 ך.ילידי גיחוך ולא גח
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 [ ומתי יש לשמוח ולשחוק41]

 בעת אשר תחזור השכינה לציון

 שהיא השמחה הגדולה

 דכתי' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה

 אלה. כי הגדיל יי לעשות עם

* 

 ומתי יש לשמוח ולשחוק

 בעת אשר תחזור השכינ' לציון

 שהיא השמחה הגדולה.

 נה,ידכתי' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו ר

 כי הגדיל יי לעשות עם אלה.

* 

 ומתי יש לשמוח ולשחוק

 בעת אשר תחזור השכינה לציון

 שהיא השמחה הגדולה

 דכתי' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה,

 השם לעשות עם אלה.כי הגדיל 

* 

 ]*[ יש לשמוח ולשחוק

 בעת אשר תחזר השכינה לציון

 שהיא השמחה הגדולה

 כדכת' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה

 כי הגדיל ה' לעשות עם אלה

 וזהו יהיה במהרה בימינו.

 ומתי יש לשמוח ולשחוק

 בעת אשר תחזור השכינ' לציון

 שהיא *שמחה *גדולה

 פינו ולשונינו רינה כדכתיב אז ימלא שחוק

 אלה. כלכי הגדיל יי לעשות עם 

 סליק
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 נספח ג:

 ספר המידות )הנוסח המלא(, שער השמחה

 מול ספר המידות הקצר, שער השמחה ושער הבטחון

 

סה"מ הקצר, שער  ספר המידות, שער השמחה

 השמחה ושער הבטחון

המידה הזו באה לאדם מחמת רוב שלוה בלא פגע רע. שער השמחה [ 01]

ולא יארע לו דבר המעציב אותו בזה יהיה לו שמחה  ואדם המשיג תאותו

ומי שיש בו שמחה תדיר יאירו פניו וזיוו מבהיק וגופו בריא תדיר. 

 כמו שנאמר לב שמח ייטיב גיהה. ואין הזקנה ממהרת לבא עליו

 }שער השמחה{[ 01]

השמחה היא טובה מאד לגוף 

 ומאירה פניו של אדם

ואין ראוי לאיש משכיל להרבות ומן השמחה יבא לידי שחוק. [ 02]

כמו שנאמר כי כקול הסירים  השחוק כי עם השחוק משתתף דעת קלה

תחת הסיר כן שחוק הכסיל. וכבר נאמר כי מאותות השוטה ששוחק במקום 

שאין ראוי בו השחוק. ואין ראוי למי שיש לו מוסר להתנהג בשחוק 

ראו כי במושבות ובמעמדות מפני שאמרו מי שירבה שחקו מתמעט מו

וכ"ש אם ישחוק בשעת השחוק אין יכול לחשב שום יראת המקום עליו. 

לכן ייסר אדם את בנו  בטיולים או בקוביאות שאין יראת אלהים עליו.

שלא ישחק ולא יקנה לו רב או חבר משחק שנאמר לא ישבתי בסוד 

 משחקים. וכתיב בכל עצב יהיה מותר.

[ אך אין טוב להרבות 02]

 םשמחה בהבלי העול
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הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק כמו השמח במכשול חבירו, בעת [ 03]

 שמגיע לו פגע רע מפגעי העולם ועל זה נאמר בנפול אויביך אל תשמח

וכהכשלו אל יגל לבך. ויש עוד שמחה שהיא רעה מזאת כגון השמח שחביריו 

נכשלים בעבודת הבורא ית', או שמח במיעוט ידיעתם. צריך שתבין עבד 

למלך באמונה יש לו להצטער בראותו אנשים המורדים באדונו המשרת 

 והמחרפים אותו. אבל בהיות העבד שמח בראותו זלזולו וחרפתו אין זה עבד

ן נאמן. והנה הכתוב אומר רוצה יי את יריאיו, ומי ששמח במכשול חבירו אי

ו ועל זה התפלל ר' נחוניא בן הקנה אל יכשל[ 04רצונו כרצון הבורא ית' ]

ואל אכשול וישמחו בי. ועל כן התפלל ר'  יי בדבר הלכה ואשמח בהם,חבר

 כי ראה שזהו דבר מצוי שהאחד שמח בטעות חבירו[ 05נחוניא על זה ]

כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו ויהיה לו שם. ואף כמה בני אדם חשובים 

 אינם נזהרים בזה.

[ ואין לשמוח במכשול 03]

חבירך בנפול אויביך אל 

 תשמח

 

[ וכל שכן שלא ישמח 04]

אם רוא' אשר חביריו טועין 

בדבר הלכה ובמילי דשמיא 

 בזה יש להתעצב

 

לכן כל איש אשר רצונו כרצון האלהים יצטער על שאין נעשה רצון השם 

בתפילתו בברכת  ית'. ואפי' על שונאו יתפלל אדם שיעבוד לבורא. ויכוין

אתה חונן ובברכת השיבנו וסלח לנו, על כל ישראל אוהביו ושונאיו, וכן בכל 

הברכות. כי איך יתכן שיתפלל רופא חולי ושאר ברכות, והוא לא היה חפץ 

ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד בלבות [ 05שחבירו יתרפא או יתחכם. ]

להכין  ר יראי השם ית'בני אדם, ואין מרגיש בעניין זה, לכן נכתב להזהי

לבם לאלהים בכוונה שלימה אמיתית לשפוך נפשם נוכח פני יי על כל 

ישראל אוהביו ושונאיו ובזה יתקיים ואהבת לרעך כמוך. וטהור ידים יוסיף 

 אומץ.

[ ועבור אשר רגילות 05]

העולם לשמוח במכשול 

חביריהם צריך להתרחק 

 ולהתעורר לכן שלא ישמח.
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רע מאד כגון המשחק במי שזהיר בעבודת הבורא ית'  יש עוד שמחה ושחוק

והמקיים מצותיו. ויש בזה ארבע מדות רעות: האחד שהוא מחשיך נפשו 

מאור המצות כשהוא מואס ומשחק במקיימי המצות אז יתגנו המצות בעיניו. 

השני כי אולי מתוך השחוק ימנע הצדיק מצדקותיו, כי לא יוכל לסבול 

רבים אשר לא ניסו ללכת בדרכי השם ית' לא  השחוק. השלישי כי אנשים

יוכלו לעשות תשובה מפני השחוק וילכו בחושך כל ימיהם. ונמצא שזה 

המשחק לא די לו שמונע מחביריו רב טוב הצפון לצדיקים, אלא שמוריד 

אותם לשאול תחתית. והנה המשחק הזה בכלל עונש המחטיא את הרבים. 

פרשת דרכים וקוצץ רגלי המביאים  הרביעי שהוא דומה לליסטים העומד על

 דורונות למלך הלא זה שונאו ואויבו של המלך ורעתו רבה מאד.

 חסר

יש עוד שמחה מרה כלענה כגון רודפי ניאוף וגזל ושאר עבירות ושמחים 

בהשיגם תאות הרעות. ועל אילו נאמר השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות 

 רע ועונשם גדול עד שאול תחתית.

 חסר
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ויש עוד שמחה המעורבבת המעלה עשן לכל המצות והמשכחת [ 06]

יראת השם יתברך מלבות בני אדם, כגון אילו המשתכרים ושמחים בבית 

המשתה. ואחרית השמחה הזאת תוגה כי הרבה קלקולים באים מתוך 

שחוק המשתה. ומי בחכמים כשלמה בן דוד אשר אמר למי אוי ולמי 

עים חנם למי חכלילי עינים, למאחרים אבוי למי מדנים למי שיח למי פצ

גם הנביא ישעיה אמר הוי משכימי בבוקר  על היין לבאים לחקור ממסך.

ויין  שכר ירדופו מאחרי בנשף יין ידליקם. ואמר והיה כינור ונבל ותוף וחליל

משתיהם ואת פועל יי לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. ואמר לכן גלה עמי 

המונו ציחה וצמא. ואמר לכן הרחיבה שאול מבלי דעת וכבודו מתי רעב ו

ו נפשה וירד הדרה וכו' ונאמר וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שג

ומה בשכר נבלעי מן היין וגו'. ראה מה קלקול בא מן היין. וכתיב לץ היין ה

שכר כל שוגה בה לא יחכם. ראה מה קילקולי' באים מן השכרות כדכתי' 

נה יתגל בתוך האהל וגו' ועל זה באו כנעני' לעולם הוישת מן היין וישכר ו

ה היין גורם להיות מתלוצץ ולהיות הומה ובעל דברים. וכל שוגה בו לא ירב

חכמה. כתב רבינו משה המיימוני הקיבוץ על השתייה המשכרת, ראוי שיהיה 

אצלך יותר חרפה מהתקבץ אנשים ערומים מגלים עריות. והשכרות הוא 

 י הוא מפסיד השכל אשר נפח השם באפיו.ממעשה האיש הרע כ

היא רעה  }שער היין{[ 06]

מאד מי שמרגיל עצמו ברוב 

שתיית יין בבית המשתאות 

ועליהם אמר שלמה למי ולמי 

אבוי וגו' למאחרים על היין. 

כללו של דבר יתרחק מאד 

 משתיית היין. 
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אמנם שתיית היין טוב מאוד בזמן שהשתייה כדת על מנהג [ 07]

המשכילים, כדרך שאמר שלמה תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ישתה 

ועוד נאמר על היין המשמח אלהים וישכח רישו ועמלו לא יזכור עוד. 

מר ואנשים ויין ישמח לבב אנוש. וגם אמר הכתוב כי טובים דודיך מיין. ונא

ל זה נדע שבח היין כשהוא כמשפטי החכמים השותים וחכך כיין הטוב. מכ

 כשיעור שיגבר השכל על היין, ולא שיגבר היין על השכל, והשותים בזמנים

קבועים, באוהבים ידועים ועם חסידים וצדיקים ולא עם ערטלאים וריקים. 

 כי היין יוסיף חכמת עמוקים ועץ חיים למחזיקים. ועוד היין יוסיף חכמת

שטות האויל. ויחדש אהבת אוהב ויעורר איבת האויב. המשכיל ויכפיל 

 ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב כילי.

[ אך שתיית היין טוב 07]

מאד כשהשתית כדת על 

מנהג המשכילים כמו שאמר 

שלמה תנו שכר לאובד ויין 

 למרי נפש.
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[ וזאת מדת שותי היין: ישים היין רפואה לדאגתו להתחזק בתורה 08]

כי כל זמן שאדם שרוי בצער לא יוכל ללמוד. וגם ללמדה בשמחה בה'. 

בית דין שצעורים לא יוכלו לברר הדין והמשפט. וגם הצער מבטל כוונת 

הלב בתפילה. גם כשאדם בצער, מי שמדבר אליו או מי שמבקש ממנו 

וכתיב בעת רצון עניתיך. לכן לעשות עמו חסד אין לו לב לעשות בקשתו. 

ת היין, ויזהר שלא ירבה בשתיה שיצטרך על דרך זה יכוין המשכיל לשתו

לבטל מלאכתו ועסקיו. ועל הכל ישתמר מלשתות כל כך עד שיתבטל 

מתורתו ומתפילתו, או עד שירבה שחוק וקלות ראש. ולא ישתה עד שיאבד 

נכסיו. ולא ישתה עד שיקצוף עם חבירו או עד שישבר כלים. ולא ישתה עד 

אם תשתה כזאת אז יהיה לך היין שיגלה סודותיו, או סודות של אחרים. ו

לזרה. גם במועדי הרגלים אשר כתוב בהם ושמחת לפני יי אלהיך, וכתי' 

ושמחת בחגיך לא ימשוך עצמו ביין בשחוק ובקלות ראש שנא' תחת אשר 

לא עבדת את יי אלהיך בשמחה ובטוב לבב. הא למדת שלא נצטוינו אלא על 

בוד את השם ית' לא מתוך שמחה שיש בה עבודת יוצר הכל. ואי אפשר לע

 קלות ראש ולא מתוך שחוק לא מתוך עצלות ולא מתוך שכרות.

[ כל זמן שאדם בצער 08]

לא יוכל ללמוד ולברר 

המשפט ולהתפל' בכיון ועל 

זה הדרך ישתה כדי שיהא לו 

 לב לעשות טובה ומצוה
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במדת השמחה תלויה מצות עשה שיצדיק הדין על כל מאורעותיו [ 09]

 עת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יי אלהיך מייסרך.שנאמר ויד

ואם אחר שעשה אדם תשובה לא יבא עניינו בטוב כמו בתחלה מצות עשה 

שיחשוב בלבו כי לטובתו נהפך עניינו לרעה. כי קודם שעשה תשובה היה 

מן העולם הבא שנאמר  הקב"ה משלם לו שכר המצות שעשה כדי לטורדו

ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו. ובדרך שהוא עושה לשונאיו כן משלם 

לאוהביו עונש העבירות שיעשו בעולם הזה כדי שיהיו זכאים ונקיים לחיי 

וכל זה תלוי במדת השמחה, מי שהוא שמח בחלקו שחלק לו העולם הבא. 

 האל ית'.

[ איזוהי עשיר השומח 09]

מאורעותיו בחלקו ויקבל כל 

כן בשמחה ואמרו חכמים 

השומח ביסוריו מביא ישועה 

 לעולם

אך הדרך שישמח האדם בחלקו שיקבל בשמחה הרעה כמו הטובה, הדרך 

הזה מתחלק לכמה דרכים: האחד צריך בטחון גדול באלהים, השני האמנה, 

 השלישי הסבל, הרביעי ההסתפקות.

 חסר

וכן אמר החכם כל אדם צריך גדר וסעד וסמך כדי שיתקיימו מעשיו הטובים. 

ומהו הגדר זהו הבטחון שבוטח תמיד באלהים ית' כמו שנאמר השלך על יי 

 יהבך והוא יכלכלך.

 חסר
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איזה דבר מביא שיבטח אדם באלהים זה האמונה [ ומהו גדר הבטחון 20]

הזה ובעולם הבא הכל  שכל הצלחתו בעולםכי מתוך שמאמין בבורא ית' 

 הוא ממנו, ואין אחר זולתו, נותן לבו לאהבה אותו בכל לבו.

 }שער הבטחון{[ 20]

הבטחון זה והאמונה שותפין 

האמונה היא כמו האילן 

והביטחו]'[ היא הפירי כמו 

שאי אפשר שיהיה פרי בלא 

אילן )כי( ]כן[ אי אפשר 

 לבטחון בלא אמונה

ביא אדם לידי אמונה שלימה? זהו שלא ירא ומהו גדר האמונה, ואיזה דבר מ

. וזה דומה לעבד המכיר את אדונו שיקבל כל הבא עליו בשמחהמדבר רע 

שהוא נדיב ורחמן, ומשלם לעושה רצונו ושליחתו שכר גדול. ובעת שיכביד 

על משרתיו עבודה קשה הוא מטיב להם טובות גדולות, ומגדלם ומנשאם 

לחנו, ומרכיבם במרכבת המשנה אשר לו, ויהיו אנשי עצתו, ואוכלים על שו

ומפקידם על ארצו. אין ספק שזה העבד היודע ומכיר זה באדונו שיעזוב כל 

מה שבעולם, ויעשה רצון אדונו בשמחה, ואף אם העבודה קשה עליו מאד 

בזכרו הטובה אשר תגיע אליו בגלל העבודה הזאת. אבל העבד הרואה אשר 

אשר אדונו כילי וטורחו יותר גדול  אדונו מקפח שכר עבדיו וידע בלבו

 משכרו אין זה העבד טורח לאדונו כי אם בעצבון. כך הוא העניין הזה.

 ?[3מעמוד  09]
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[ המאמין אמונה שלימה ביוצרו שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם 25]

וליתן לו שכר גדול ושהוא דיין אמת וכל מה שעושה לו הכל הוא לטובתו 

לשמו הגדול, ועל כל עבודה ושירות שיעשה לשם שמים  שסובלעל כל מה 

כענין שמצינו בנבוכד נצר שפסע יתן לו נעימות גדול בעולם הבא הנעים, 

שלשה פסיעות לכבוד האל ית', זכה לגדולה גדולה. ובענין שמצינו 

בעשו עבור שנזהר בכבוד אביו לכך זכה לגדולה בעולם הזה הוא וזרעו 

פק בהיות אדם מאמין כל זה בלב שלם ודאי אין סוכן רבים. אחריו. 

כי מי לא ישמח כשנוטלין ממנו פרוטות נחושת ישמח בכל דיני השם ית'. 

 ונותנין לו תמורתן ככר זהב.

[ )ונמלוד( ]ונלמוד[ 25]

שכר המצות מנבוכד נצר 

שפשע ג' פסיעות לכבוד האל 

ועל כן זכה לכל הגדולה. 

ושכרו של עשו עבור שקיים 

ודאי מי שמאמין מצות כיבוד 

כל זה יקיים המצות בשמח' 

כל דיני השם  ויסבולרבה. 

בשמחה ויתרצה בכל 

משפטיו כמו שאמר אחד 

מהבוטחין מעולם לא באתי 

בעניין והתאויתי לזולתו ולא 

יתאוה אדם עניין אחר ממה 

 שיש לו.
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מי שמאמין באלהים בלב שלם ובוטח בו בבטחון חזק, יביא אותו [ 23]

שלא יפחד מדבר ולא יעבוד לאדם זולתו להתרצות אליו. ולא  הבטחון

יקוה לאיש ולא יסכים עמהם בדבר שהוא כנגד הבורא ית'. ולא 

יפחידוהו ענייניהם, ולא יירא ממחלקתם. ואם יוכיח אותם לא יזהר 

בכבודם, ואם יכלימם לא יבוש מהם. ולא ייפה להם השקר כמו שאמר 

 הנביא ויי אלהי יעזור לי כו'.

[ }מ{י שבוטח בשם 23]

בלב שלם יביא אותו 

הביטחון שלא יפחד מדבר, 

ולא יעבוד לאדם זולתו 

להתרצות אליו ולא יקוה 

לאיש ולא יסכים עמהם 

בדבר שהוא בורא עבודת 

]צ"ל כנגד עבודת הבורא?[ 

ולא יפחיד עניינהם ולא יירא 

ממחלקותם ואם יוכיח אותם 

לא יזהר בכבודם ולא 

לא ייפה יכלימם ולא מהם ו

להם השקר כמו שאמר 

הנביא י"י אלהי' יעזור לי 

 וגו'
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! מקור: חוה"ל שער הבטחון, פתיחה; פרק שלישי ההקדמה הראשונה, 21]!

 השניה, הרביעית, החמישית.[ 

 

 

 

 

 

ייני הבוטח באלהים יביאנו הבטחון לפנות לבו מענייני העולם ולייחד לבו לענ

 התורה והעבודה.

הדיעות והמחשבות המחזיקות את לבו להיות בבטחון וצריך אדם לחקור 

 שלם באלהינו ית'.

מחשבה הראשונה שידע בידיעה ברורה כי האלהים הוא מרחם על 

האדם יותר מכל מרחם. והוא מרחם עליו בסתר ובגלוי, ובעת שהוא אינו 

 שומר עצמו כראוי האלהים מרחם עליו ושומר אותו מן הפגעים, כענין

 שנאמר שומר פתאים יי.

אשר כל הטובות המגיעות אליו מאביו ואמו ואחיו  המחשבה השנייה

 וקרוביו ורעיו הכל מאת השם הוא, ואילו הם שלוחי הקב"ה.

שידע כי כל הטובות מחסדי האלהים, לא שהוא ראוי המחשבה השלישי 

לכך. ואין הקב"ה מטיב לו מפני שהוא צריך לו אך הכל נדבה וחסד. 

שידע אשר לכל ענייניו יש גבול וקץ, ואין שום אדם יכול בה הרביעי המחש

להוסיף ולגרוע על מה שהבורא ית' גזר. ומה שגזר הבורא שיהיה לו מעט 

אין אדם יכול להרבות ומה שגזר שיהיה לו הרבה אין שום אדם יכול למעט. 

! מקור: רובם ע"פ 21]!

חוה"ל שער הבטחון, פרק 

שלישי, ההקדמה הראשונה: 

עניינים  השבעה"התקבצות 

יתכן לבטוח … באלהים 

 עליו[

 

שורש הבטחון הוא שיסמו' 

על חסדי האל שעשה לו 

הטוב והנכון בכל ענייניו 

מקטן ועד גדול והוא בוחר לו 

הטוב והנכון בכל ענייניו 

יותר ממה שהו' בוחר לעצמו 

צריך הבוטח להכניס בלבו ו

ז' ]צ"ל ח'?[ דברים קודם 

 שיהיה בטחונו שלם

ידע שהק' חומל ש    א√√ 

ומרחם עליו בדבר שהו' 

בוטח בו וכל הטובות 

המגיעות לאדם כולם מן 

 השם
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 ומה שגזר לאחר אין שום אדם יכול להקדים, ולא לקדם מה שגזר לאחר, אך

 הכל הוא בגזירת עליון וברצונו.

שידע שהבורא ית' רואה את לבו אם בטחונו בו שלם המחשבה החמישי 

בלא מרמה כי עבד המשרת לאדונו בשר ודם, יכול העבד לגנוב לב אדונו, 

שיהא האדון סבור שהעבד אוהבו בכל לב, אע"פ שהוא שונאו. והאדון יעשה 

ת יתכן לבורא ית' כי יוצר הלבבולו טובות בחזקת שהוא אוהבו. וכל זה לא 

כן השם ית' ובוחן כל מחשבות והוא יודע עליונו ותחתונו אמנתו וכפירתו. ל

 אין לילך לפניו ברמאות.

שיקח בלבו לקיים כל מה שציווהו ולהמנע מכל מה המחשבה השישי 

שהזהירנו שלא לעשות כמו שהוא חפץ שהבורא ית' יעשה לו כדבר שהוא 

. תינו ז"ל עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונובוטח בו כדברי רבו

ח בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אבל מי שבוט

ה מבהשם ית' ואינו מקיים מה שציווהו, כמה הוא שוטה וכסיל. ועל זה נאמר 

תקות חנף כי יבצע כי ישל אלהים נפשו, הכצעקתו ישמע אל. ואמר הגנוב 

גו' ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואומר ורצוח ו

 המערת פריצים הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו.

שידע כי הבורא ית' יצר את האדם מוכן למלאכות רבות, המחשבה השביעי 

וברא לו צרכו ומזונו על ידי טורח ועבודה. ואם היו כל העניינים והמזונות 

ח, אז היו כמה מצות בטילות, כגון הצדקה והבגדים מוכנים לאדם בלא טור

והגניבה והגזילה והחמדה, שיתרחק מהן, ורבות מצות כאלה. דאם היו לו כל 

צורכו בלא טורח היאך יתאוה לגנוב ולגזול וכשהוא טורח ומרחיק אותו 

שאינו חומד את שאינו שלו אז הוא בוטח באלהים. ועליו הכתוב אומ' 

ידע שהק' אינו ש    ב√ 

מעלי' עיניו ואינו מתעצל 

 לעשות חפץ יריאיו השלמים

ריך הבוטח לדעת צ    ג√ 

אינו( ]ואין[ שהאל חזק )ו

שום דבר יכול למונעו 

 מלעשו' בקשת בוטח בו

ריך הבוטח לדעת צ    ד√? 

שהאל ית' יודע מה טוב 

 לבוטח בו

ידע שהאל הוא יחיד ש    ה√ 

בהנהגתו והוא הנהיגו ושמר 

אותו בעודו בבטן אמו עד 

היום הזה ועד יום מותו הוא 

לבדו מנהיגו ואין אדם יכול 

 לברוח מהנהגתו

הבוטח שהוא מסור  ידע    'ו

ביד השם ולא יוכל אדם 

להזיקו ולא להטיב אליו בלא 

 רשות האל ית'

צריך הבוטח לדעת     ז

שהאל הוא בתכלית הנדיבות 
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ו. ועל זה גנז חזקיהו ספר הרפואות כדי ו]ה[בוטח באלהי' חסד יסובבנה

שיבטח החולה באלהים ולא ברפואה. גם אם אם היה האדם בטל ממלאכה 

ולא היה טרוד לחזור אחר מזונותיו היה בועט ורודף אחר העבירות, כדכתיב 

וישמן ישורון ויבעט. ואמרו רבותינו ז"ל יפה תלמוד תודה עם דרך ארץ 

 שידיעת שניהם משכחת עון.

והחסד למי שראוי ולמי 

שאינו ראוי והחסד קיים 

 ואינו פוסק לעולמי עולמים

ריך הבוטח לדעת צ    ח

שהאל רואה לבו לכן אם 

בטחונו )?( ולא יוכל איש 

 להעלים דעתו מן השם ית'

אך עתה מסר השם ית' שתי עבודות ביד האדם, האחת עבודתו והשנית 

שעות  עבודת התורה. וצריך אדם להיות ממוצע בין שתי העבודות, וליחד

מיוחדות לעבודת התורה ולעבודת העולם הזה. וצריך שתחזק שכלך שתעשה 

עבודת שניהם לעולם לטוב לך לאחריתך, ולא יהא אחד מפסיד לחבירו, כמו 

שנאמר הלא אביך אכל ושתה, ועשה משפט וצדקה אז טוב לך ואמר טוב 

 אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך.

 חסר
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 שיצילחהו בעסקיו ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו, אךוצריך שיבטח בשם ית' 

מאת השם ית', כמו אדם  ויחשוב אשר מלאכתו ועסקיו הם דרך לפרנסת

הבוקע עצים בגרזן א'ע"פ שהברזל חותך העץ, אין הכח בא מן הברזל אלא 

מן האיש הבוקע, אך הברזל דרך לחתוך בו העץ. ואדם שיש לו מלאכה או 

ו בני ביתו לא יחשוב לולי המלאכה ההיא היה איזה עסק שיהיה שיפרנס ב

הולך לאבדון. אך יבטח בבורא ית' ויחשוב אם לא היה עניין זה העסק 

שעוסק בו, הבורא ית' ממציא לו פרנסתו בעניין אחר. כי כל מעשה האדם 

וצרכיו ביד האל הוא, והרבה שלוחים יש למקום כמו שאמר הכתוב אין ליי 

. ואומר כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. מעצור להושיע ברב או במעט

 ואומר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יי צבאות.

 חסר
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וכן אדם שכל חיותו וצרכיו תלויים באדם אחר לא ישים בטחונו בלבו על 

האדם ההוא, אך ישים שורש בטחונו מעומק לבו בבורא ית'. ואין די לו 

יה להבורא ית' על זה אשר לא שיאמר כך ולבו בל עמו אלא יתן שבח והודי

עזב חסדו מאתו וקח בידך משל נאה על עניין זה והוא כמו מאה עיורים 

ההולכים זה אחר זה וכל אחד שם ידו על כתף חבירו ובראש כולם יש אחד 

ו הרואה והוא מנהיג כולם אחריו. הנה כל אחד יודע אע"פ ששם ידו על חביר

ו של חברו אך כולם נמשכים אחר והוא מנהיגו שאין זאת ההנהגה באה מכח

האיש הראשון הרואה. ואם יהיה נשמט מהם יכשלו כולם ויפלו. זה ישים 

מנו האדם בלבו ויחשוב כי אין מנהיג זולת הקב"ה וכולנו כעורים, וכל אחד מ

תן מסתייע ונעזר בעזר חבירו. אך אין כח בחבירו, לולי המנהיג העליון הנו

 הרהר אחריו. וכמו שאין המתפרנס לא יחשובכל, וכל דרכיו ישרים, ואין ל

אלא בהקב"ה, כך המפרנס לא יתגאה שהוא בכחו מפרנס אחרים. אך הוא 

כעיור המנהיג עיור חבירו בעזרת המנהיג הראשון שהוא הרואה. ועל זה 

י מנאמר והולכתי עורים בדרך לא ידעו וגו'. ואומ' והעורים הביטו לראות, 

 עור כי אם עבדי כו'.
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 ! מקור: חוה"ל, שער הבטחון, פרק רביעי[22]!

 

והנה כל הדברים שבוטחים בהם על הבורא ית' הם שמונה חלקים: האחד 

עניין גוף האדם בלבד. השני עניין פרנסתו. השלישי עניין אשתו ובניו 

וקרוביו. הרביעי חובת הלבבות והאיברים שהוא מתייחד בתועלתם ונזקם. 

תועלתם ונזקם לאחרים. השישי גמול עולם החמישי חובת האברים אשר 

 הזה. השביעי גמול עולם הבא הצפון לצדיקים. השמיני גמול ימות המשיח.

![22]! 

 

והנה כל הדברים שבוטחים 

 על הבורא  הם שמונה

 

 

שהוא בענייני גוף האדם הוא שישליך נפשו וימסור עצמו הביטחון הראשון 

ו עצה והנהגה אלא ברשותו על רחמיו וחסדיו הגדולים, וידע שאין ל

ובגזירתו. ואע"פ שכל אבריו ומידת ימיו קשורים בגזירת הבורא ית', יש על 

האדם להתגלגל ולהרויח כל צרכיו ולהציל נפשו ולתקן לו הרפואות. ויבטח 

באלהים שירפאהו, והרופא והרפואה הם באים מאת השם ית' לרפאהו. ולא 

ן לו היכולת והכח. ואל יאמר אדם יניח ענין זה אלא על האלהים לבדו וית

הואיל ואני קשור לגזירת הבורא ית' אלך בדרכי הסכנה ואשתה סם המות. 

הלא מצינו בשמואל הנביא ז"ל שאמר איך אלך ושמע שאול והרגני. ואע"פ 

שאמר כך לא נחשב לו כמו מי שממעט בבטחונו. והקב"ה השיב לו עגלת 

ה ואומרים אנו בטוחים בשם ית' בקר תקח בידך. ועל המכניסים עצמם בסכנ

עליהם נאמר וכסיל מתעבר ובוטח. והתורה הזהירנו על זה כמו שכתוב לא 

תנסו את יי אלהיכם וכו'. והמכניס עצמו בסכנה וממית עצמו, עונשו גדול 

 ממי שממית אחרים.

בעניין הגוף שישליך נפשו  'א

וימסור עצמו על רחמי השם 

הגדולים ויבטח אליו שיעמיד 

ו ברי ואם ירפאהו רופא גופ

לא יניח העניין אלא על השם 

לבד שהוא הרופא ומאתו 

הכל וכל התועלת שיהיה לו 

בגופו הכל מאת ה' אך לא 

יתכן שיסתכן בעצמו ויאמר 

 אני בוטח בשם שיצילני
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ל בעניין הפרנסה. תהיה בטחון שלו על השם ית' שיזמין לו כהביטחון השני 

ידחוק השעה לרדוף אחר כמה עניינים צרכו ומזונו די סיפוקו, ולא 

ת לבו והמטרידים אותו מהתעסק בתורה. וכאשר יבטח באלהים ימצא מנוח

עה ושלוות נפשו. ולא ירדוף יותר מדיי אך יהא דיי לו במה שיכול למצוא בש

מיוחדת, והשעות הנשארות לו יטרח בהם לקנות חיי העולם הבא. וכן אמרו 

עשה דברי תורה עיקר ועסקיך טפל.  רז"ל תרבה בישיבה ותמעט בעסק,

ועניין זה הוא הגדול שבנסיון האדם שלא יטריח אותו רוב טרדות העולם 

ו להזה, וישכח אחריתו. לכן תבטח באל ית' שיספיקהו צרכיו וסיפוקו ויהיו 

 שעות פנויות לפנות לבו לאלהים.

יבטח בשם שיזמין ש  'ב

פרנסתו ולא ירדוף אחר 

מותרות אך די סיפוקו ומתוך 

שאינו רודף אחר עושר ואחר 

תענוגים יהיה פנוי לפנות 

 לבו לאלהים 
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רי בעניין אשתו ובניו וקרוביו ואוהביו. אם הבוטח הזה נכהביטחון השלישי 

דכתיב זה וגר בלא אשה וקרובים ובלא חבירים, יקח האלהים לקרוב ולחבר 

דודי וזה רעי. ויחשוב כל מי שיש לו קרובים לאחר זמן מועט ישוב לקבר 

הם. נכרי, ובדד ישב ולא יועיל אותו לא קרוב ולא בן, ולא יתחבר עמו אחד מ

ויחשוב אח"כ טרדת הקרובים המוטלים עליו, ויחשוב זה לטובה, שאם עוסק 

. ואם הוא עוסק בענייני העולם הזה יהיה טורחו מועט ויהיה לו מנוחה

י בענייני אחריתו בענייני המצות וייחוד לבו לאלהים, יהיה לבו יותר פנו

ומיוחד בעת שהוא לבדו בלא קרוב ואין ספק בזה. ועל כן היו הפרושים 

המייחדים את האל בלבבם בורחים מבתיהם וקרוביהם אל ההרים כדי שיפנו 

ובים ואוהבים יבטח לבם אל האלהים. ואם יהיה הבוטח בעל אשה ובנים וקר

באלהים שיתן לו כח לשלם להם מה שהוא חייב להם ולעשות חפציהם. 

ויבטח שיהיה לבו שלם עמהם, ויורה להם הדרך הטוב אשר ילכו בה, ואת 

המעשה הטוב אשר יעשון ר"ל תורה ומעשים טובים ולעבוד השם ית' ולא 

ל שהוא על מנת לקבל פרס, וכן יורה להם הדרך הטוב. ולא יעשה בשבי

מצפה שיבא לו ריוח מהם עבור זה, ולא שיכבדוהו עבור שהוא מראה להם 

דרך הישר, ולא להשתרר עליהם, אך יעשה כדי לקיים מצות הבורא ית' 

לבד. ויחשוב שהוא שלוחו של מקום, ללמד לקרוביו ולאוהביו. ולא יחזיק 

, חסרונוטובה לעצמו ולא יגבה לבו עליהם. ואם הוא יצטרך מקרוביו וימלאו 

יחשוב שהם שלוחיו של מקום ב"ה למלאות חסרונו לא יבטח בהם כלל. ואם 

יבקש מהם דבר וישיבו פניו ריקם, אל ישים עליהם חטאת אך יחשוב כי 

 הרבה שלוחים למקום למלאות חסרונו.

ם הבוטח נוכרי בלא א   'ג

קרובים יחשוב כל מי שיש 

לו קרובי' לאחר זמן צריך 

 להפרד מהם ויקח לו 

האלהים לחבר ויחשוב זה 

לטובה שאין לו טרדא עם 

הקרובים ויהיה לבו יותר 

ואם  פנוי ומיוחד לאלהים

הבוטח בעל אשה ובנים 

יבטחו בהשם שיתן לו יכולת 

לשלם להם מה שחייב להם 

ויבטח בהשם שיהיה לבו 

שלם עמהם להורות להם 

 דרכים הטובי' בענייני התורה 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Seth (Avi) Kadish 

 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf        123 

 

יחוד הלב שהאדם מייחד לבו בתענית שהוא בעניין יהביטחון הרביעי 

ובתפילה ובשאר המצות כולם, ובמניעה מן העבירות. וצריך שילך בכל כחו 

זה לקיים אותם, ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה נקייה, ובכוונה לשמו הגדול. וב

להורות אותנו ואנו חייבים לבטוח עליו ולהתחנן אליו לעזור אותנו בו 

הדריכני באמיתך ולמדני, ואמר הדריכני  בדרכים הישרים, כמו שאמר דוד

בנתיב מצותיך. ואמר דוד אמונה בחרתי. וכל זה ראייה שהוא בוחר במעשה 

העבודה. והתפלל על שני דברים: האחד לחזק לבו לייחדו באלהים ושירחיק 

מלבו טרדת העולם הזה. והשני לחזק גופו שיכול להתחזק במעשים טובים, 

ל מצותיך, סעדני ואושע, והרבה כמוהו. ועל כ וזה מה שאמר הדריכני בנתיב

 זה יבטח באלהים שיצליחהו בגופו ובייחוד לבו לאלהים.

בעניין ייחוד הלב יבטח    'ד

ויתחנן לשם שיטהר את לבו 

ויקדשהו ויגיעהו לעבודתו 

 העליונה

שהוא חובת האברים אשר הוא עוסק להטיב לאחרים, הביטחון החמישי 

מים לתלמידים, ולצוות על הטוב, ולהזהיר על הרע, כגון הצדקה ולימוד החכ

ולהשיב רשעים לאלהים, ולסבול חרפתם בעת שהוא מזהירם על העבודה 

ומייראם בגמול ועונש. ויטרח בכל גופו בדברים האלה לעשותם ויבטח 

באלהים שיעזרוהו וישלים חפצו להתקרב בזה אל האלהים לבד, ולא לקנות 

א לצפות הגמול מהם, ולא להשתרר עליהם. שם עליהם וכבוד ביניהם, ול

ויזהר כפי יכולתו להסתיר ואם לא יוכל להסתיר יזכור כי מאל ית' התועלת 

והנזק, לא יהא מן הברואים כי אם ברשות הבורא ית'. ובכל זה ישים 

בטחונו. וכאשר יגלגל השם ית' מצוה על ידו יחשוב בלבו כי היא טובה מאת 

 א ישמח כשמשבחים אותו בני אדם.הבורא ית' שהטיב אליו. ול

בעניין האיברים כגון   'ה

הצדקהוהלימוד ובכל המצות 

יטרח בכל כולו לעשותם 

ויבטח וישים לבו לאדון הכל 

שיזמין לו המצות לקיימם 

ולא כדי לקנות שם עליהם 

 או לקבל פרסג
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בעולם הזה. הוא שיבטח באלהים שלא יאכילהו בעולם הזה הביטחון הששי 

י לו בעולם הבא. ויבטח בו שישמרהו מפגעי העולם, מתחלואים חלק הראו

וכשיבטח כך לא ומדבר ומחרב ומרעב, ומשאר הרעות המתרגשות בעולם. 

יבטח בשביל מעשיו הטובים, אך יעשה כל מעשיו לשם האל ית' אשר 

גדלו ונשאו בעולם הזה והטיב לו, ואין רגע כל ימי חייו שאין טובת 

וב שאם היו מעשיו הטובים כפלי כפליים לא היה ויחש הבורא ית' עליו.

אחד מריבוא ממה שיש עליו לעשות עבור טובות האל ית' שהם עליו בכל 

רגע. ואחר שיחשוב כל זה יבטח על חסדי השם ית' שהוא הגומל חסד, והוא 

המרחם על האדם יותר ממעשיו של אדם. כי הוא ברחמיו נותן לחם לשרצים 

 וא זן מקרני ראמים ועד ביצי כנים. וכאשר מרחםלבהמה לחיה ולעופות, וה

על אלו, לא בשביל מעשיהם הטובים אך בשביל רחמיו הגדולים, כן ירחם 

 עלי.

יבטח בחסדי האל לא ש   'ו

יבטח בשביל מעשיו הטובים 

אך יסמוך על חסדי השם 

וגודל טובו ועל רחמיו 

 הגדולים
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שיבטח על המלך המושל על כל, שיביא בימיו תשועה הביטחון השביעי 

 לישראל ויבנה ירושלים ויבנה בית המקדש בימיו. ולא תהיה כוונת בטחונו

כדי להנות בשלוה גדולה אשר תהיה בימים ההם ולאכול הפירות הטובות, 

ולשתות יין עסיס, אך תהיה כוונת בטחונו שיגיע לימים ההם כדי לעבוד 

ההם יסיר יצר הרע מלב עמו וכולם קטנים וגדולים  הבורא ית' כי בימים

 יודעים את השם ית'. ולא יהיה להם מונע לא רעב ולא דבר ולא מלחמה ולא

. טרדה, אך כולם יהיו פנויים וכולם ישיגו השגה גדולה בידיעת הבורא ית'

ובימים ההם תרבה הדעת כדכתיב כי מלאה הארץ דעה את יי כמים לים 

 מכסים.

על השם שיביא שיבטח   'ז

ישועה לישראל בימיו ויבנה 

בית המקדש ולא תהא כוונת 

בטחונו כדי להנות בשלוה 

הגדולה אשר תהי' בימים 

ההמה אך תהיה כוונתו 

שיגיע בימי' ההם כי אז יסיר 

השם את לב האבן וכולם 

קטנים וגדולים ידעו את 

השם ולא יהיה להם מונע לא 

רעב ולא דבר ולא מלחמה 

יהיו פנויים  ולא טרדות אך

וכולם ישיגו השגה גדולה 

בידיעת השם כדכתי' כי 

תמלא הארץ לדעת את כבוד 

    י"י כמים יכסו על ים
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על עניין עולם הבא אשר בו נעימות לאין קץ ואין חקר. הביטחון השמיני 

ואין הפה יכול לספר יופי העולם הבא ואין העין יכול לראות זיו הדר 

ה ולא שתיה. ואין לחשוב הואיל ואין שם לא הצדיקים. ואין שם לא אכיל

אכילה ולא שתיה, אם כן מה תענוג יש שם? לכך צריך שתבין ותדע כי 

כאשר לא ידע הדג תענוג העוף הפורח באויר, וכאשר לא ידע העוף תענוג 

הדג השט במים, כי התולדה שלהם הם הפך זה מזה, כי העוף ימות במים 

ולם הזה שהנשמה מעורבת בגוף לא יוכל והדג ימות ביבשה כך מי שהוא בע

לדעת תענוג הנשמות. כי אין לנו אלא תענוג הגוף, אבל תענוגי הנשמות 

מתענוגי העליונים לא נוכל להשיגם ולא נכיר אותם אלא אחרי רוב 

המחשבה. וזהו שאנו בעולם הגופים, ועל כן לא נכיר כי אם תענוגים 

תמיד בלי הפסק, ואין בין אותם  האובדים והפוסקים. אבל תענוגי הנשמה הם

התענוגים ובין אלה התענוגים חיבור ושיתוף, ולא שום קורבה בשום עניין. 

ומי שיזכה למעלה ההיא אחרי מותו לא יאהב אלו התענוגים, כאשר לא 

יאהב המלך לחלוץ מעליו יקר תפארתו ולשחוק בחוצות עם הנערים. 

שטות הקטנות, וישחק עם  ולפעמים יהיה שהמלך קטן בשנים ויגביר עליו

הנערים ויניח יקר מלכותו. וזהו מחמת שאין לו דעת לבחון בין שני הדרכים, 

כאשר אנחנו מגבירים תענוג עולם הזה על תענוג עולם הבא מחמת חסרון 

דעתינו ומיעוט הכרתינו עולם הנשמות. ובעולם הזה תוכל להכיר קצת עולם 

כגון תענוגות של בני אדם  הנשמות איך התענוג בלא אכילה ושתייה,

המתנקמים בשונאיהם, וכגון הכבוד בעת שמכבדים את האדם, וכשאדם 

רואה דברים יפים, או כשאדם רואה את בנו החביב שלא ראה תוך זמן 

מרובה, או כששומע בשורות טובות. ובכל אלה יש לו תענוג גדול בלא 

בטח על הצור שיגיעהו י   'ח

לעולם הבא אשר שם נעימות 

ואין הפה   לאין קץ ואין חקר

יכול לספר את יופי עולם 

ההוא ואין )העיין( ]העיניים[ 

הדר  יכולין לראות זיו

הצדיקים ויבטח בשם שישים 

לפניו דרכי הישרים שיגיעהו 

לעולם נאה העליון ואין 

לבטוח לבא שם בלא מעשי' 

טובים אך אחרי שעוסק בכל 

יכולתו לעלות על המדריגות 

הראויות לזה העניין והוא 

שיוציא אהבת עולם הזה 

מלבו ויכניס תחת אותה 

האהבה אהבת הבורא בר' 

דושת הוא וימסור עצמו על ק

השם וישתעשע בו ויבטח על 

השם שיתחסד עמו כאשר 

התחסד על כל הנביאים 

 והחסידים.
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ה נהנית, מזה אכילה ושתיה. ואם זה בעולם הגופים שאנחנו רואין שהנשמ

תבין תענוג הנשמה כשתעלה לשמי מרומים, ותהנה מזיו עולם העליון ומזיו 

השכינה. ואין לתענוג ההוא לא סיפור ולא תואר ולא נוכל לדמותו לשום 

תענוג בעולם הזה. אלא כמו שאמר הנביא שהיה תמיה ונפלא על יקר זיו 

צפנת ליראיך. עולם הבא אשר הוא סוף כל האדם, ואמר מה רב טובך אשר 

ועל עולם הבא אשר הוא סוף כל האדם ישים בטחונו על האל ית' שיגיעהו 

לעולם העליון ואל ישליכהו מלפניו. ואין לו לבטוח בלא מעשים טובים, אך 

אחרי שעוסק בכל יכולתו אל מדריגות החסידות הראויות לעניין זה. והוא 

ת הבורא ית', שיוציא אהבת עולם הזה מלבו ויכניס במקום ההוא אהב

וימסור עצמו על קדושת השם ית', וישתעשע בו ויבטח בבורא ית' שיתחסד 

 עמו כאשר עשה לכל הנביאים והחסידים.

הבוטח ביי מדה גדולה היא מאד, ואין דוגמתה בכל המידות. וצריך האדם 

תקונים גדולים טרם שיבא לידי עומק הבטחון. הבוטח באלהים מזומן לקבל 

בבנהו אלא בשביל חסד כדכתיב הבוטח ביי חסד יסובבנהו. ולמה אמר יסו

צריך לפרוץ כמה פרצות שאינן טובות לו בעולם הזה, כי הוא  אשר הבוטח

צריך להוכיח את הרבים, ואע"פ שצריך לירא מהם פן יזיקוהו בגופו 

ובממונו, וגם צריך להתיאש מקרוביו ומאוהביו שלא ישתתף עמהם כשאינן 

ה עסקים הולכים בדרך הטובה, ושלא יחניף להם. גם צריך לעזוב הרב

בעולם הזה, ולפנות לבו מהבלי העולם הזה ולעסוק בתורה. וזה צריך בטחון 

 גדול, ועבור כן אמר הכתוב חסד יסובבנהו.

 חסר
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ויבטחו בך יודעי שמך. כי  , כדכתיבוהבטחון אי אפשר בלא אמנה[ 24]

תם היודעים שמו הגדול ומכירים גדולתו וגבורתו, והמאמינים בו בכל לב, או

יכולים לבטוח בו. כי האמנה והבטחון שותפין הם, כי אם אין אמונה אין 

י יבטחון, ואם אין בטחון אין אמנה. והאמונה היא ראש התורה, דכתיב אנכי 

 אחרים. ואם לא יאמין מה תועיל תורתו?אלהיך, ונאמר לא יהיה לך אלהים 

ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב שהבורא ית' יקיים כל מה שכתוב 

בתורה לעשות פורענות לחוטא, ומשלם שכר טוב למקיים אותה אז 

ה כי אין שום גנב או גזלן שיודע בודאי שיהיה נהרג ולא יהישומר התורה. 

חים הגונבים והגוזלים הם בטו נמלט היה מונע מן הגניבה או מן הגזילה. וכל

וכן דרך החוטא, אם היה מאמין בודאי לעולם להנצל, ועל כן הם עושין 

לכן כל התורה כלולה באמונה, כדכתיב וצדיק גדול עונשו לא היה חוטא. 

ל באמונתו יחיה. ועל אברהם אבינו נאמר והאמין ביי ויחשביה לו צדקה. וע

א האמנה. ועל משה נכתב בכל כל שאר הטובות שעשה לא נכתב צדקה אל

 ביתי נאמן הוא.

[ ולא יוכל אדם לבטוח 24]

בלא אמנה ואין גדול בעולם 

יותר מן האמנה כי מי 

שמאמין בשם בלב שלם 

שיפרע ממנו כל העבירות 

שעשה כל ימיו ויביאוהו לדין 

על כל דבריו גדולים וקטנים 

ואפי' שיחה קטנה שבין אדם 

לאשתו הכל יביאהו למשפט, 

ן שכחה לפניו ודנין אותו ואי

בדינים קשים בגיהינם מי 

שמאמין בזה בלב שלם 

בוודאי יהיה נזהר מעבירות 

גם מי שמאמין בלב שכר 

 המצות

ואמרינן במדרש גדולה האמנה לפני הקב"ה שבזכות האמנה שהאמינו 

ויאמינו בה'  אבותינו שרתה עליהם רוח השכינה ואמרו שירה: כדכתיב

ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. ועוד בזכות האמנה נגאלו, דכתיב 

הוא שתשרה  יויאמן העם. ואמרינן שם כל המקבל מצוה אחת באמונה כדי

עליו רוח הקודש. והגליות מתכנסות בזכות האמנה, שנאמר תשורי מראש 

 אמנה. ונאמר וארשתיך לי באמונה.

 חסר
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השמחה כי המאמין בלב שלם ובוטח בעזר הצור הוא  ועתה נחזור לעניין

שמח לעולם. והוא סובל כל דבר, כאדם החולה שיאכל סמים המרים 

בשביל הרפואה. והסובל הוא חפשי מדאגת העולם, כי הסובל מסתפק 

 במעט שיש לו, כי יאמר דיי לי במה שגזר לי הבורא ית'.

 חסר

דם הדואג על העולם הזה ועתה הבט וראה כי השמחה כוללת הכל כי כל א

אין לו מנוחה. ותמיד הוא מחשב להרויח ממון, ולא יסתפק במה שחלק לו 

האל ית'. לכן השמח בחלקו הוא עשיר אף אם הוא עני, כי ישמח ביי שהוא 

חלקו ונחלתו. כי כן כתיב חלקי יי אמרתי. וכתיב יי מנת ]חלקי ו[כוסי וכו'. 

והמדה הזו היא בנפשות [ 17וכן הוא אומר ישמח לב מבקשי יי. ]

בעניין עבודתם, ובשמחה גדולה בפרישותם,  שלםהצדיקים שהם בנועם 

וכן הוא אומר כמו שנאמר שמחו ביי וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. 

 אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

[ }מידת השמחה{ היא 17]

בנפשו]'[ הצדיקים שהם 

בנועם שלם בעבודתם 

ישותם ובשמחה גדולה בפר

כמו שנ' שמחו בי"י וגילו 

 צדיקים והרנינו כל ישרי לב
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, ובעת שיעשה המצות ישמח לכן ישים אדם כל שמחתו על התורה[ 18]

וכן בלבו על שזכה להיות עבד למלך עליון, אשר כל בני מעלה ישתחוו לו. 

אמר דוד שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. וכל העושה המצות 

אברהם בשמחה יש לו שכר אלף ידות ויותר ממי שהמצוה עליו למשא. 

ודוד היו עוסקים בתורה כל היום ומפארים ומשבחים בשירות ותושבחות 

להקב"ה להרים קול בשמחה ואז מאציל מקול דבריו וטוב טעמיו ושולח רוח 

, ולבו שמח ומתמלא אהבת הקב"ה ונפשו קשורה בגיל ומגלה הקודש בקרבו

להם רזים וחידושים של מעלה, לפי שהיה ירא השם ית' וישר הכניס הטעם 

בקרבו. וזהו שאמר שלמה הגדול מכל מלכי מזרח ומערב בימים ההם נפשי 

י יצאה בדברו עמי, ותעלוזנה כליותי בדבר שפתיך משרים. וכן אמר דוד ברכ

. לפי שהנפש מעלה העולה, וכשהיא יודעת עניין סודה אז היא נפשי את יי

תאהב את בוראה ותסגל מצותיו. וכאשר תגיע הנפש אל המחיצה המעולה 

הדומה לו אז תייחדיהו במצפוניה, ותשעשע בחדריה, וכל עת ורגע חושקת 

אהבתו וזוכרת אותו בלילה על יצועה. אז השם ית' שולח בה חשק השמחה 

לק מרוב חשק האהבה, כעניין שנאמר שוש אשיש ביי תגל והלב יבער ויד

ואין השכינה שורה [ 19נפשי באלהי. ואשרי הנפש הזוכה לאותה שמחה. ]

אלא מתוך שמחה. וכל הנביאים לא היו מתנבאים בכל עת שירצו  אלא 

מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדין. שאין השכינה 

אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים  שורה לא מתוך עצלות ועצבות

היו מביאים לפניהם נבל ותוף וחליל וכינור ומבקשים הנבואה דכתיב 

 ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים.

[ לכן יש' אדם כל 18]

שמחתו על התורה וכן אמר 

דוד ששתי על אמרתך 

כמוציא שלל רב וכל העושה 

המצוה בשמחה יש לו שכר 

ות עליו אלף ידות למי שהמצ

 למשא

 

[ ואין השכינה שורה 19]

אלא מתוך שמחה וכל 

הנביאים לא היו מתנבאים 

בכל עת שירצו אלא 

מתכוונין דעתן ויושבים 

שמחי]'[ וטובי לב שאין 

הנבואה שורה לא מתוך 

עצלות ועצבות אלא מתוך 

שמחה לפיכך בני הנביאים 

מביאין לפניהם נבל תוף 

וחליל וכינור ומבקשים 

כדכתיב והיה במנגן הנבואה 

 המנגן ותהי עליו רוח אלהים
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השמחה תפארת הנשמה שתתפאר בתפארת השמחה אשר תשמח באלהיה, 

ותבהיק זיו יראתה להבהיק יקר הודה, ויתערב אור חמדתה ליוצרה באהבת 

תשוקת חשק תאות עליון להתעטר עטרת יופי המחשבות הזכות הטהורות. 

לידידה ידיד עליון, ותתקשר בקישורי ותהיה נוהמת מגודל גיל עליצותיה 

חיבה, ותהיה דורשת וחוקרת אחר המעלות לאור באור החיים. ובעת אשר 

היא מתרוממת ומגדלת ומתגלגלת לדעת קדושת יוצרה ומתדבקת באמונתה 

לבוראה אז היא מתפשטת בחדות גיל ומתרחבת בשמחה. באותה שעה 

חן לפני מלך מלכי מתקדשת קדושת קודש הקדשים ואז מתאהבת ונושאת 

המלכים. ובעת ההיא מתייקרת ומתייפה בהדר גאון עוז הדרת האהבה. ואז 

 העליון יסגלנה להצהיר זיוה להכניסה בחדרי זוהר ולצרורה בצרור החיים.

 הרחמן הוא ישימנו מאנשי עבודתו השמחים בו.

 חסר

עוד יש תועלת בשמחה כמו שני אנשים שאמר עליהם אליהו שהיו מבני 

בשביל שהיו אנשים שמחנים וכשהיו רואים איש עצב [ 10לם הבא ]העו

וכשהיו רואים שנים מתקוטטים זה עם זה היו אומרים  היו משמחים אותו.

וכן לעניין הלכה [ 11להם מילי דבדיחותא עד שהיו עושים שלום ביניהם. ]

אך לא שמחת נבלה  מתחילין מילי דבדיחותא לפתוח הלב ללמוד בשמחה.

לים אלא דבר מצוה המשמח את הלב דכתיב פקודי יי ישרים ושמחת הב

 משמחי לב. וכל זה בשמחת מצוה.

[ ויהיה שמח לשמח מי 10]

 ששרוי )לצער( ]בצער[

 

[ ויהיה שמח לעניין 11]

 הלכה ללמוד בשמח]'[
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?[ וכן כשיש שום ייסורין לאדם ישמח. וכן אמרו חכמים 3מעמוד  09]

ה רו השמחה בייסורין בעולם זה מביא ישועחביבין עלינו ייסורין. ועוד אמ

ן כי בעולם הבא. וירגיל פיו לומר גם זו לטובה, או כל דעביד רחמנא לטב, יע

יש כמה רעות אשר סופן טובות. וכן דרשו רבותינו על מקרא זה אודך כי 

אנפת בי ישוב אפך ותנחמני. משל לשני בני אדם ההולכים לעבור בספינה 

 ו עד שלא היה יכול לו לילך לספינה, וחבירו נכנסהאחד ישב לו קוץ ברגל

מים שמע שנטבעה הספינה ומתו ולספינה ועובר. התחיל זה מקלל יומו. לי

האנשים אשר היו בה. אז התחיל זה לשבח לבורא ית', כי ראה שהקוץ היה 

ודע כדי לחיותו. לכן ישמח אדם בייסורין ובשאר נזקים שיהיו לו, כי אינו י

 להיות לו מהם. וכן ראייה מנחום איש גם זו. מה טובה עתידה

 ?[3מעמוד  09]

, שנאמר קול ששון וקול שמחה עוד טובה השמחה לשמח חתן וכלה[ 12]

קול חתן וקול כלה. ואז מאד יזהר שלא לשמחם בניבול פה כי זאת השמחה 

. ולא שמחת אנשים ונשים יחדיו כי זאת השמחה היא מביאה קצף אף וחימה

היא קלות ראש, ואפילו בשעת ההספד והאבל אמרו אנשים לבד ונשים לבד, 

כ"ש בשעת השמחה. ודרשינן והצנע לכת, זו הוצאת המת והכנסת כלה 

 לחופה. וצריך לספוד במידה נאה ולא להנהיג קלות ראש בעצמו.

[ וירגיל עצמו לשמח 12]

 חתן וכלה
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גם צריך לשמוח בימים טובים ובשבתות ופורים, כי כולם זכר [ 13]

לכן ישמח  ליציאת מצרים ולזכר הנסים שהפליא הקב"ה עם בחיריו.

ים בלבו בזוכרו חסדי המקום וגודל טובותיו על עושי רצונו. ועבור כן מתקנ

ויזהר שלא [ 14מטעמים ומלבושים יקרים ושותים יין כדי לשמח הלב. ]

היא על הבלים, אלא ישים השמחה על אהבת השם ית', ישים השמחה ה

ויתגעגע בשעשוע אהבת הצור וישמח ויגיל באדון הכל אשר צוה 

להתענג ביום ההוא ולשמוח. גם יזכור בימים ההם נועם עולם הבא אשר 

ונאה לאדם בעת ההיא שמתענג בתענוגים שיזכור  הוא תכלית הנעימות.

 יב אז תתענג על יי.התענוגים הגדולים ויתאוה להם כדכת

[ וצריך לשמוח 13]

בשבתו]'[ וימים טובים, 

ויזכור בהם חסדי האל וניסיו 

 אשר הפליא עם ישר]'[

 

[ ובכל אלה לא ישמח 14]

בהבלים אך ישים השמחה 

על אהבת השם להתגעגע בו 

וישמח ויגיל באדון הכל אשר 

להתענג בימים ההם  ציוה

ויזכור בימים ההם עולם 

הבא אשר הוא תכלית 

 הנעימות

גם ישמח כשרואה שמחת הרשעים ותענוג הפושעים ויחשוב אם [ 15]

ועל זה אמר דוד נתת  לרשעים כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.

שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו. וזה דומה למלך שזימן אורחים 

מלך ראו הכלבים אוכלים אווזים ותרנגולים. אז ישמחו וכשהגיעו לחצר ה

 האורחים ויאמרו אם לכלבים כך אנו הקרואים והמזומנים מה יהיה לנו.

[ וישמח כשרואה שלוות 15]

הרשעים ויחשוב אם 

למכעיסיו כך לעושה רצונו 

 על אחת כמה וכמה

אין לשמוח על טוב הבלי העולם הזה, כי המכיר העולם הזה לא ישמח 

 בטובתו. ולא ישמח בשום עניין אלא בדבר המביאו לעבודת המקום ב"ה.

 חסר

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf


Sefer Ha-Middot 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ16/kadish.pdf        134 

 

צריך האדם ליזהר מאד שלא ישמח על דבר שהוא טוב לו, ויש בו [ 16]

. כגון אדם שיש לו תבואה הרבה לא ישמח אם יהיה יוקר לשאר בני אדם

כי בשביל טובתו לא ישמח בתקלת העולם. גם לא ישמח במיתת ורעב, 

מורישו אע"פ שיהיה לו ירושה ממנו או שאר טובות. סוף דבר לא ישמח 

וירגיל את לבו בתקלת שום אדם בשביל הנאתו. ועז"נ ואהבת לרעך כמוך. 

להיות שמח כשיש לאחרים טובות. וביותר ישמח בראותו בני אדם 

 ת רצון הבורא ית'.המחזרים על המצות לעשו

[ וצריך לזהר שלא 16]

ישמח בדבר )כוהוא( ]שהוא[ 

טוב לו ויש בו תקלה לשאר 

בני אדם וירגיל את לבו 

להיות שמח בטובת אחרים 

וביות' ישמח בראותו בני 

אדם המחזירים במצות 

 לעשות רצון הבורא

ולא ישמח ולא ימלא פיו שחוק כי עכשיו ערבה כל שמחה. ביום שהיה שוחק 

ירא רבינו הקדוש היה בא פורענות לעולם. וכן עד כאן הביאו ר' ירמיה לר' ז

 לידי גיחוך ולא גחך.

 חסר

ומתי יש לשמוח ולשחוק בעת אשר תחזור השכינה לציון שהיא השמחה 

ם הגדולה. דכתיב אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה כי הגדיל יי לעשות ע

 אלה, וזהו במהרה בימינו.

אה לשער חסר )חתימה נ

 השמחה(

 

 

ם [ אם יש לאדם מלאכה שיתפרנס בה לא יבטח במלאכתו כלל או אם אדם מתפרנס מאדם אחר לא יבטח עליו כלל אם ישים לבו בבטחון הש26]

 )שהוה( ]שהוא[ הממציא לו כל ענייניו, וכל העושה לו טובה הכל מאת השם

 

רך על [ הבוטח באל רוצה ברצון כל ענייניו ומשבח על הטוב ועל הרע כמו שנ' חסד ומשפט אשירה ואמר חייב אדם לברך על הרעה כשם שמב27]

 הטובה ואשר איננו בוטח באל מתפלל )?( כדכתי]'[ כי חילל רשע על תאות נפשו ומתקצף על הרעה כדכתי]'[ והיה כי ירעב והתקצף
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וח שאינו מצר על שום עניין מענייניו כי הוא יודע שהבורא מנהיג לטובתו בעולמו ובאחריתו כמו שאמר דוד אל אלהים דומיה [ }ה{בוטח נפשו במנ28]

 נפשי כי ממנו תקותי

 

 [ הבוטח לא יתעסק בשום דבר שאין בו רצון הבורא.29]

 

ה כל העולם וכל אשר בהן אין דיי פרנסתו וצורכו והוא חס על [ הבוטח בשם כשיהיה לו מותר על מזונו יוציאנו בדבר מצו' ומי שאינו בוטח רוא30]

 ממונו מלהשלים חובת הבורא וחובת בני אדם ולבסוף יניח הכל לאחרים.

 

[ }הבוטח{ בשם דעת בני אדם נוח הימנו מפני שהם יודעי' שהוא לא יזיק להם ולא חומד את שלהם גם הוא אינו ירא מהם מפני שהוא מאמין 31]

 קו אינו ביד אדם על כן אינו מפחד בהם.שתועלתו ונז

 

ביא [ }ומי{ שאינו בוטח הו]א[ חושב כל טובה שהגיע לחבירו כאילו נגזלה ממנו. וכל פגע רע שיבא לו בבניו או בממונו יחשוב שהוא מאתם וזה מ32]

 אותו למאס בהם ולשנוא אותם.

 

לו על [ הבוטח אינו חושש יותר מטרף יומו וכשיש לו מזון יומו אז טורח במלאכת השם. ולא ידאג ליום מחר כי שמא מחר בא ואינינו. אך דאגתו ואב33]

למוד מה שהוא ממעט מחובת הבורא ומשתדל לפרוע מה שיוכל לפרוע. אבל מי שאינו בוטח עוסק תמיד להרבות הון כאילו לא ימות וכשמוכיחין אותו שי

ה כל זה ויעשה הטוב אז ישיב כשיהי' לו דיי סיפוקו והוא דומה לסוחר שמוכר חפץ למי שאינו מאמין לו ולא יתן לו החפץ אם לא שיתן לו המעות תחיל

 אינו מאמין בש"ם לעסוק בתורה אם לא שיתן לו כל צורכיו ויותר

 

 מאנשי עבודתו הבוטחים בו בלב שלם בגלוי ובסתר. [ הרחמן הוא ישמרנו ישימנו34]
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