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אלוּיאמרוּיאמרוּיאמרוּיאמר ּבא מׁשה אל ה' ©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¤
את הכּבדּתי אני ּכי ¤¦§©§¦¦£¦Ÿ§©ּפרעה
ּפתח יהּודה רּבי וגֹו'. ©¨¨§¦©§¦לּבֹו

פט)ואמר, העם(תהלים אׁשרי §¨©©§¥¨¨
ּפניךָ  ּבאֹור ה' תרּועה ¤¨§¨§¥§יֹודעי
ּבני צריכים ּכּמה ¥§¦¦§¨©¥©§יהּלכּון.
הּקדֹוׁש ּבדרכי ללכת ¨©¥§©§¤¤¨¨̈אדם
מצוֹות ולׁשמר הּוא §¦Ÿ§¦§ּ̈ברּוךְ 
לעֹולם בּה ׁשּיזּכּו ּכדי ¨¨¨§¦¤¥§¨©הּתֹורה
מּכל אֹותם ּולהּציל ¨¦¨¦©§¨©הּבא,
ּומּטה, ׁשּלמעלה ¨©¨§©§¤¦§¦©הּקטרּוגים
ׁשּנמצאים ּכמֹו ׁשהרי ¦¨§¦¤§¥£¤¦מּׁשּום
ּכךְ  למּטה, ּבעֹולם ¨¨©§¨¨¦§§©§מקטרגים
מקטרגים נמצאים ¦§§©§¦¨§¦©ּגם
ּבני על ׁשעֹומדים ¥§©¦§¤¨§©§למעלה

¨̈אדם.

מצוֹותאֹותםאֹותםאֹותםאֹותם ׁשעֹוׂשים ¨¤¦¦§
יׁשרה ּבדרךְ  והֹולכים ¨¨§¤¤§¦§§¨©הּתֹורה
סנגֹורים ּכּמה אדֹונם, ¦¥¨¨©¨£©§¦§ּביראת
למעלה, עליהם ¨§©§¤¥£¦§¤ׁשעֹומדים

ׁשּנאמר לג)ּכמֹו יׁש(איוב אם §¤¤¡©¦¥
מּני אחד מליץ מלאךְ  ¦¦¨¤¦¥¨§©¨̈עליו
ויחּנּנּו וכתּוב וגֹו'. ¤ª§©¨§§¤̈אלף

הּתֹורה. מצוֹות ׁשּׁשֹומר מי אׁשרי ּכךְ  מּׁשּום כפר. מצאתי ׁשחת מרדת ּפדעהּו ¨©§¦¥¤¦¥§©¨¦¤Ÿ¤§¨¥¥¤¤©©¨¨¦Ÿ©וּיאמר

xn`Iexn`Iexn`Iexn`Ieip` ik drxR l` `a dWn l` ii ©Ÿ¤§¨¤Ÿ¤Ÿ¤©§Ÿ¦£¦
.'Fbe FAl z` iYcAkd('i zeny)iAx ¦§©§¦¤¦§¦¦

,xn`e gzt dcEdi(h"t mildz)ircFi mrd ixW` §¨¨©§¨©©§¥¨¨§¥
Ekixhv` dOM .oEkNdi LipR xF`A 'ii drExz§¨§¨§¨¤§©¥©¨¦§§¦
,`Ed Kixa `WcEwc igx`A Kdnl ,`Wp ipA§¥¨¨§¥©§¨§¥§§¨§¦
`nlrl DA oEMfiC oibA ,`ziixF` icETR xhnlE§¦©¦¥©§¨§¦§¦§¨§¨§¨
`NirlC oibExhw lMn oFl `afWlE ,iz`c§¨¥§¥¨¨¦¨¦§¦¦§¥¨
oibxhwn EgkYW`C dnk `dC ,oibA .`Yze§©¨§¦§¨§¨§¦§§¨§©§§¦
oibxhwn EgkYW` inp ikd ,`Yzl `nlrA§¨§¨§©¨¨¦¨¥¦§§¨§©§§¦

.`Wp ipac Ediilr iniiwc `Nirl§¥¨§©§¥¨©§¦§¥¨¨

oEPi`oEPi`oEPi`oEPi`gxF`a ilf`e ,`ziixF` icETR oicarC ¦§©§¦¦¥©§¨§©§¥§©
oEPi` dOM ,oFdix`nc `lgcA ,xWin¥¨¦§£¨§¨¥©¨¦
xn` Y`c dnM ,`Nirl Ediilr oiniiwC oixFbiPq©¥¦§©§¦¨©§§¥¨§¨§©§¨¥

(b"l aei`).'Fbe sl` iPn cg` uiln K`ln eilr Wi m ¦̀¥¨¨©§¨¥¦¤¨¦¦¨¤§
iz`vn zgW zcxn EdrcR xn`Ie EPPgie aizkE§¦©§ª¤©Ÿ¤§¨¥¥¤¤©©¨¨¦
icETR xihpC o`n Edi` d`Mf ,KM oibA .xtkŸ¤§¦©©¨¨¦¨§¨¦¦¥
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ּכךְ ,אמראמראמראמר אם חּייא, רּבי לֹו ¨©©¦¦¨¦¨
ׁשּיהיה מלאךְ  ּכאן צריךְ  ¤§¦¤¨§©¨¦¨¨̈לּמה
ּכתּוב והרי האדם, על ¨¥£©¨¨¨©¥̈סנגֹור

ג) ּבכסלךָ (משלי יהיה ה' ¤§¦§¤§¦¦ּכי
וכתּוב מּלכד, רגלךָ  ¨§¤¨¦§§©©¨§וׁשמר

קכא) רע.(תהלים מּכל יׁשמרךָ  ¨¨¦§¨§¦ה'
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש רֹואה ¨¨©¤¥£¤ׁשהרי
עֹוׂשה ּׁשאדם מה ּכל ¤¨¨¤©¨הּוא
לרע. והן לטֹוב הן ©§¥§§¥¨ּ̈בעֹולם,

אֹומר, הּוא כג)וכן אם(ירמיה §¥¥¦
ואני ּבּמסּתרים איׁש ¦£©¦¨§¦©¦¥¨¦יּסתר

ה'. נאם אראּנּו Ÿ¤§¤§ªלא

ּכךְ אמראמראמראמר הּכל יהּודה, רּבי לֹו ¨©©¦§¨©Ÿ¨
ּכתּוב הרי אבל וּדאי, ¨¥£¨£©©הּוא

ב) ואל(איוב עצמֹו אל ¤§§©¤©§וגע
בֹו וּתסיתני וכתּוב ¦¥¦§©¨§¨§ּבׂשרֹו.
ׁשהרי להראֹות חּנם. ¥£¤§©§¨¦§©§לבּלעֹו
האחר לּצד נמסרה ¥©¨©©¨§§¦§רׁשּות

נמסרה]לקטרג על[והרׁשּות §©§¥§¨§¦§§¨©
העֹולם ׁשל ׁשּלאּדברים [למי §¨¦¤¨¨§¦¤Ÿ

וכלהצטרךְ ] ּבידֹו, ּולהּמסר ¦§¨¥§¦¨¥§¨§¨
לפני טמּונים הּללּו ¥§¦¦§¨©¦¨§©הּדרכים
ואינךָ  הּוא, ּברּוךְ  §¥§¨¨©הּקדֹוׁש
מּׁשּום אחריהם, ללכת ¦¤¥£©¤¤¨©§ּכדאי
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש הנהגֹות ¨¨©¨§©¥¤ׁשאּלּו
רּׁשאים אדם ּבני ואין ¦¨©¨¨¥§¥§הּוא,

ׁשל ּבּדרךְ  והֹולכים הּתֹורה סֹודֹות את ׁשּיֹודעים אמת צּדיקי לאֹותם ּפרט אחריהם, ¤¤¤©¦§§¨©¤¦§¤¤¡¥¦©¨§¨§¤¥£©¥§©§לדקּדק
הּתֹור ׁשל נסּתרים ּדברים אֹותם לדעת ה.החכמה ©¨§¨¨©©¨§¨¦¦§¨¦¤©¨

xn`xn`xn`xn``kd Kixhv` i`n` ,ikd i` ,`iIg iAx Dil ¨©¥¦¦¦¨¦¨¦£©¦§§¦¨¨
`de Wp xaC Dilr `xFbiPq iedilC K`ln©§¨§¤¡¦©¥¨¨¥§©¨§¨

aizk('b ilyn),ckNn Llbx xnWe Llqka didi 'ii iM §¦¦§¨¦§¤§¦§¤§¨©©§§¦¨¤
aizkE(`"kw mildz)ing `dC .rx lMn LxnWi 'ii §¦§¨¦§¨§¦¨¨§¨¨¥

,`nlrA ciar Wp xaC dn lM ,`Ed Kixa `Wcwª§¨§¦¨©§©¨¨¦§¨§¨
,xnF` `Ed oke .WiA od ah od(b"k dinxi)xzQi m` ¥¨¥¦§¥¥¦¦¨¥

.'ii m`p EP`x` `l ip`e mixYqOA Wi ¦̀©¦§¨¦©£¦Ÿ¤§¤§ª§¨

xn`xn`xn`xn`la` .i`Ce `Ed ikd `NM ,dcEdi iAx Dil ¨©¥¦¦§¨Ÿ¨¨¦©¨£¨
,aizM `d('a aei`).FxUA l`e Fnvr l` rbe ¨§¦§©¤©§§¤§¨

,aizkE('a aei`)d`fg`l .mPg FrNal Fa ipziqYe §¦©§¦¥¦§©§¦¨§©£¨¨
,`bxhwl `xg` `xhql xqnz` EWx `dcEWxE) §¨§¦§§¨§¦§¨©£¨§©§§¨§

(xqnz`,`nlrC oiNn lr(Kixhv` `lc o`nl) ¦§¥¨©¦¦§¨§¨§©§¨¦§¥¦

inw oixinh oigx` oiN` lke .iFcia `xQnz`lE§¦§©§¨¦§¨¦¥¨§¦§¦¦¨¥
zile ,`Ed Kixa `WcwKdnl i`cM Yp` ª§¨§¦§¥©§§§©§¥©

,`Ed Kixa `WcEwC oiqEOp oEPi`C oibA ,Ediixza £̀©§©§§¦§¦¦¦§§¨§¦
,Ediixza` `wCwcl oi`Xx oEPi` e`l `Wp ipaE§¥¨¨¨¦©¨¦§©§§¨£©§©§
oilf`e ,`ziixF` ifx oirciC hFWw i`Mf oEPi` xA©¦©¨¥§§©§¦¨¥©§¨§¨§¦
oinizq oiNn oEPi` rCpnl `znkgc `gx`A§¨§¨§¨§§¨§¦§©¦¦¦§¦¦
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