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חזקּיהזהזהזהזה רּבי אהרן. קרּבן ¤¨§©©£Ÿ©¦¦§¦¨
קמה)ּפתח, ה'(תהלים צּדיק ¨©©¦

ּבכל וחסיד ּדרכיו ¨§¦¨§¨¨§¨§ּבכל
ּדרכיו, ּבכל ה' צּדיק ¨¨§¨§¦©¨£©מעׂשיו.
לבני יׁש ּכּמה ׁשנינּו, ¥§¦¥¨©¦¨¥£הרי
רּבֹונם ּבכבֹוד להתּבֹונן ¨¦§¦¥§¦§¨̈אדם
החּוצה, מּדרּכם יסטּו ¨©¨§©¦§¦Ÿ¤ׁשּלא
הּדין ויֹום יֹום ּבכל ¦©¨¨§¥£¤ׁשהרי
ׁשהעֹולם מּׁשּום ּבעֹולם, ¨¨¤¦¨¨ּ̈תלּוי

הּדין. על ועֹומד ¦©©¥§¨§¦נברא

להּׁשמרולכןולכןולכןולכן אדם צריךְ  §¨¥¨¦¨¨§¦¨¥
הּזמן את ידע ׁשּלא ©§©¤©¥Ÿ¤¨¨£¥מחטאיו,
יֹוׁשב עליו. ׁשֹורה ¥¨¨¤¦©¤ׁשהּדין
עליו. ׁשֹורה הּדין - ¨¨¤¦©¥§ּבביתֹו
הּדין - החּוצה מּביתֹו ¦©¨©¥¦¥יֹוצא
אם ידע ולא עליו, ¦©¥Ÿ§¨¨¤ׁשֹורה
יֹוצא לא. ואם לביתֹו ¥Ÿ¦§¥§̈יׁשּוב
וכּמה, ּכּמה אחת על - ¨©§¨©©©©¤¤©לּדרךְ 
זהּו כנגּדֹו. יֹוצא הּדין ¤§¤§¥¦©¥£¤ׁשהרי

פה)ׁשּכתּוב לפניו(שם צדק ¤¨¤¤§¨¨
צריךְ  ּכךְ  מּׁשּום ¦¨¨¦¥©§יהּלךְ .
רחמים ּולבּקׁש ¦£©¥©§¦§©§להקּדים
מן ׁשּיּנצל ּכדי הּמלךְ  ¦¥¨¦¤¥§¤¤©¥§¦¦מּלפני
ואל ׁשּכתּוב זהּו ּבעֹולם. הּדין ׁשֹורה ויֹום יֹום ּבכל ׁשהרי ּבעֹולם, ׁשֹורה ׁשהּוא ּבׁשעה ¥§¨¤¤¨¨¦©¤¨¨§¥£¤¨¨¤¤¨¨§¦©הּדין

יֹום. ּבכל ¨§¥Ÿזעם
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ׁשנינּו,עּתהעּתהעּתהעּתה הרי לֹומר, יׁש ©¨¥©£¥¨¦
אל החברים, ¥¦¥£©§§¦§והתעֹוררּו
ּכמֹו הּוא, חסד מקֹום §¤¤¨¨§ּבכל

י)(ׁשּנאמר הּגדל,דברים האל ¤¤¡©¨¥©¨Ÿ
עליֹונה, חכמה ׁשל אֹור ¨§¤¨§¨¤¤§וזה
ּבכל זעם ואל אמרּת ¨§¥Ÿ¥§¨§©¨¨©§ואּתה
אּלּו ּכל הּפסּוק עזב ¥¨¨©©¨יֹום.
ּכן, אם ּבזה. ואחז ¥¦¤¨©¨§¥©הּׁשמֹות
ועֹוד, הּדברים. עֹומדים §¦¨§©¦§Ÿלא

ט)(ׁשּכתּוב ּגּבֹור,ישעיה אל ¤¨¥¦
אֹו בדין, אֹותֹו ׁשּנעמיד ¦§¦£©¤אֹו

ברחמים. אֹותֹו ¦£©§¦£©¤ׁשּנעמיד

הרׁשעיםאּלאאּלאאּלאאּלא ׁשמענּו, ּכךְ  ¤¨¨¨©§¨§¨¦
ׁשאין לדין. רחמים ¥¤¦§¦£©¦§©§מהּפכים
עליֹונים ּכתרים אּלּו ּבכל ¦§¤¦¨§¥¨§§לךָ 
ׁשּלא הּקדֹוׁש הּמלךְ  Ÿ¤¨©¤¤©¤ׁשל
ודין ּבדין, רחמים ¦§¦§¦£©¦§כלּולים
מהּפכים ורׁשעים ¦§©§¦¨§§¦£©§ּברחמים.

לדין. ¦§¦£©רחמים

טֹובאמראמראמראמר יהּודה, רּבי לֹו ¨©©¦§¨
אּלא ּגּבֹור, אל ׁשּכתּוב ¨¤¦¥¨¤¤ּ̈בזה
ׁשהרי מהּו? יֹום ּבכל זעם ¥£¤©¨§¥Ÿ¥אל
ּבין ּבדין, עֹומד ויֹום יֹום ¥¦§¥¨¨§ּבכל
ּבין זּכאים, העֹולם ¥¦¨©¨¨¥§¤ׁשּבני
בידֹו. היה לא זּכאים. ¨§¨¨Ÿ©¨¦Ÿ¤ׁשּלא
ׁשמעֹון. לרּבי לֹו וׁשאלּו §¦¦©§£¨§ּ̈באּו
ּבכל זעם אל וּדאי להם, ¨§¥Ÿ¥©©¤¨©̈אמר
החברים, ּבארּוה והרי ¦¥£©¨£¥¥£©יֹום,
הּוא ּולעּתים ּדין הּוא ¦¦§¦¦¦§לעּתים

עֹומד, אל הרי זֹוכים, לא ואם חסד. והּוא עֹומד, אל הרי העֹולם, ּבני זֹוכים אם ¥¥¥£¦Ÿ¦§¤¤§¥¥¥£¨¨¥§¦¦¦£©רחמים.
יֹום. ּבכל עֹומד זה ועל ּגּבֹור, ¨§¥¤©§¦¨§¦§ונקרא

`YWd`YWd`YWd`YWd,`iIxag ExrY`e ,opipz `d ,xninl zi` ©§¨¦§¥©¨¨¥¨§¦§£©§©¨
Y`c dnM ,`Ed cqg xz` lkA l ¥̀§¨£©¤¤§¨§©§

xn`(i mixac)dnkgc Exidp `ce ,lFcBd l`d ¨¥¨¥©¨§¨§¦§¨§¨
`xw wiaW ,mFi lkA mrFf l`e zxn` Y`e ,d`Nr¦¨¨§©§©§©§¥¥§¨¨¦§¨
oiniiw `l ikd i` ,i`dA cig`e ,odnW oiN` lk̈¦¥§¨¨§¨¦§©¦¨¦¨©§¦

,aiYkC ,cFre .iNin(h diryi)Dil miwFp F` ,xFAB l` ¦¥§¦§¦¥¦¦¥
.ingx Dil miwFp F` ,`piC¦¨¦¥©£¥

`N``N``N``N`.`picl ingx ikRdn `IaiIg ,`prnW ikd ¤¨¨¦§©§¨©¨©¨§©§¥©£¥§¦¨
`MlnC oi`Nr oixzM oEPi` lkA Kl zilC§¥¨§¨¦¦§¦¦¨¦§©§¨

x olilM `lC ,`WiCw.ingxa `pice ,`pica ing ©¦¨§¨§¦¨©£¥§¦¨§¦¨§©£¥
.`picl ingx ikRdn ,`IaiIge§©¨©¨§©§¥©£¥§¦¨

xn`xn`xn`xn`l` aiYkc `EddA xiRW ,dcEdi iAx Dil ¨©¥¦¦§¨©¦§©¦§¦¥
`dC ,Edn mFi lkA mrFf l` `N` ,xFAB¦¤¨¥¥§¨©§¨
`nlr ipaC oiA ,`pica `niIw `nFie `nFi lka§¨¨§¨©§¨§¦¨¥¦§¥¨§¨
Eli`W Ez` ,Dicia ded `l .oi`Mf `lC oiA ,oi`Mf©¨¦¥§¨©¨¦¨¨¨¦¥¨¨¦
lkA mrFf l` i`Ce ,oFl xn` .oFrnW iAxl Dil¥§©¦¦§¨©©¨¥¥§¨
,`pic `Ed oipnfl ,`iIxag dEnwE` `de ,mFi§¨§¨©§©¨§¦§¦¦¨

`Ed oipnfl(`"r `"l sc),`nlr ipA oi`Mf i` .ingx §¦§¦©£¥¦©¨¦§¥¨§¨
l` `d ,o`Mf `l i`e .cqg `Ede ,`niIw l` `d̈¥©§¨§¤¤§¦¨©¨¨¥
.`nFi lka `niIw `C lre ,xFAb ixw`e ,`niIw©§¨§¦§¥¦§©¨©§¨§¨¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥f oey`x mei ev

ּבכלאבלאבלאבלאבל אל הּוא, נאה ּדבר £¨¨¨¨¤¥§¨
אֹור זהּו החכמה(רב)מקֹום ¨¤©©¨§¨

ּבכל ּבקּיּומֹו ועֹומד ¨§¦§¥§¨§¤̈העליֹונה,
ׁשּכתּוב נו)יֹום, חסד(תהלים ¤¨¤¤

ׁשאל ואלמלא הּיֹום. ּכל ¥¤¥¨§¦§©¨¥אל
לא ּבעֹולם, מתעֹורר Ÿ¨¨¥§¦¤©הּזה
אפּלּו לעמד העֹולם ¦£Ÿ£©¨¨̈יכֹול
הּדינים מּלפני אחת ¦¦©¥§¦¦©©¨ׁ̈שעה
ּבעֹולם ׁשּמתעֹוררים ¨¨¦§§¦¤¦¨©הּקׁשים

ׁשּכתּוב זהּו יֹום. (בראשיתּבכל §¨¤¤¨
הּׁשמיםב) תֹולדֹות ¦©¨©§¤¥אּלה

ּתקרי אל ּבהּבראם, ¥§¦©¨§¨¦§¤¨¨§והארץ
ּבאברהם, אּלא ¨¨§©§¨¤¨§¨¦§ּבהּבראם
אברהם ׁשל ¨¨§©¤§§¦©ּבהתעֹוררּות
ּוכׁשּמתעֹורר ¥§¦¤§¦§עֹומדים,
אֹותם ּכל ּבעֹולם, ¨¨¨¨¨¨§©אברהם
יֹום ּבכל ׁשּנמצאים ¨§¦¨§¦¤¦¦©הּדינים
החּוצה אֹותם ּדֹוחה הּוא ¨©¨¤̈ויֹום,

לפניו. עֹומדים ¨¨§¦§Ÿ§ולא

ּבכלזהּוזהּוזהּוזהּו זעם ואל ׁשּכתּוב ¤¤¨§¥Ÿ¥§¨
יֹום ּבכל זעּום אֹו נזעם ¨§¨¨§¦יֹום.
ּבכל זֹועם. אּלא כתּוב, ¨§¥¨¤¨Ÿלא
ּדֹוחה דין, ׁשּנמצא ויֹום ¤¦¨§¦¤¨יֹום
עֹומד והּוא החּוצה, ¥§¨©¨אֹותם
זהּו העֹולם. את ¤¨¨¤¥©§ּומבּׂשם

מב)(ׁשּכתּוב רגעתהלים אפּלּו לעמד העֹולם יכֹול לא זה, ואלמלא חסּדֹו. ה' יצּוה יֹומם ¤¨¨§©¤©§§¦§¨¥¤Ÿ¨¨¨©£Ÿ£¦¤©
אברהם. מּׁשּום עֹומד הּכל ולכן ¨¨§©¦¥Ÿ©¥¨§¨¤אחד.
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