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ועֹוד, יֹוצרי. ׁשחננני הּגדֹול ּבעֹוׁשר ּתתּגאה §¦§¦»©¨£¤¨©¤¨¤¨¦Ÿ§ולא
אּדלׁשאני ׁשאם מעּתה, עּמהם מקֹומי ׁשֹומר ¤£¦¥§¦¦¨¤¥©¨§¦¤©

דל] ּבעבּור[אהיה מקֹומי יׁשּתּנה לא מּנכסי, £©¦§¤©¦Ÿ©¨§¦¥¥§וארד
ּבּיצירה, ׁשוין ׁשאנּו חֹוׁשב אני ועֹוד, ¨¦§©¦Ÿ¨¤¥¦£§¦©עניּותי.

י']ׁשּנאמר ב', הלא[מלאכי לכּוּלנּו אחד אב הלא ¤¤¡¨£Ÿ¨¤¨§¨£Ÿ
יחטא האדם, ׁשּיתּגאה ּובזמן ּבראנּו. אחד ¨¡¤¨¨¨¤¨¦¤¨¦¨¨§¨¤¥אל
הּוא ּברּוך ׁשהּקדֹוׁש לפי ּגיהּנם, ויירׁש ¨¨©¤¦§¨¦¥©¦§¥©ּבּיֹותר,
רּבי וכׁשמֹוע הּגבֹוהים. ואת הּגאים את ¦¦©¦§¦§©¤§¦¥©¤¥ׂשֹונא
וענינֹו ּפיהּו ּומענה האיׁש ּדברי ¨¦§¦¥£©¦¨¥¦¨¦£עקיבא
מאד. עד ּבעיניו וּייטב ּוברכֹו, ׁשּבחֹו Ÿ§©¨¥§©¦©§¥§¦¨§¦§וענותנּותֹו,
האיברים לכל והּמנהיג הּמלך הּוא ׁשהּלב ¦¨¥¨¨§¦©©§¤¤©¥©¤¦ּולפי
והּׁשפלּות ההכנעה לקּיים צריך ּכן על ©©§¨¨©©¤©§¦¨¥©©¤ׁשּבּגּוף,
ּכל ּבּה להנהיג ּתבֹוא ּומהּלב, ׁשּל־ אדם. ¨¨¦©§¨¥©¥¨¨¨¤¦¦מּלּבֹו

ּדבריו: וכל ¨¨§¨§¨¦מּדֹותיו

השני בדיבורהחלק

פרקיםשוי שני בו

הראשוןשלג הפרק

ׁשטּותכּ ׁש נּ כנסה רּוח ׁשּל־ אדם ּבלּבֹו §¤¦§¨§¦¤¨¨¨©¨
ׁשאינּולהתּגאֹות זמן ּכל לּבֹו, §¦¨¦¨§¨§¥

אֹו ּבמעׂשה ּבּפֹועל, הּמחׁשבה מן הּגאוה ¤£©§©©¨¨©©¦¨£©©¦מֹוציא
מּלּבֹו, זֹו ּגאוה להֹוציא ּבּנקל יּוכל עדין ¦¦¨£©¦§¥¨©©¦©£¦§ּבדּבּור,
אל להֹוציאֹו ּכך ּכל עליו ׁשלט ׁשּלא זמן ¤¦§¨¨¨¨©¨Ÿ¤¨§ּ̈כל
מעׂשיו, ּבכל ּבֹו ׁשהּורגל מאחר אבל ¨£©¨§¨¤©©¥¨£©©הּפֹועל.
עד להּניחֹו, יכֹול ואינּו ּבֹו נאסר הּוא ©¦©§¨¥§¨¡¤¨§ּכבר
קּמא ּבפרקא ּכדאיּתא עניּות. לידי ¨©¨¦§©¦¦©¥¦©¦§¤ׁשּמביאּתּו

כד.]ּדסנהּדרין הרּוח,[דף לּגּסי סימן מר, אמר , §©¤¦£©¨¦¨§©¥¨©
מדליקין ּבּמה ּבפרק וגם לג.]עניּות. דף ,[שבת ©§©§¥¤©¤©¦¦

הן סימנין ארּבעה רּבנן, לּגּסּותוכו'ּתנֹו סימן . §©¨©©¨¨¦¨¦¤¦¨§©
עניּות לעילוכו'הרּוח, ּכדאיּתא מן, ראשון בחלק ¨©©¦¦©§¥

הזה ג']החבור .[סימן

ּבפרקוגם ּכדּגרסיּנן הּבא. העֹולם מן טֹורדּתּו §©§©¦¨¨©¨¦©¦©§¥¤
קא:]חלק דף ּגּסּות[סנהדרין נחמן, רב אמר , ¥¤£©¨©¨©

העֹולם מן טרדּתּו ּבירבעם, ּבֹו ׁשהיה ¨¨¦©¨§¨¨¨§¨¨¤©̈הרּוח
ׁשּנאמר כ"ו-כ"ז]הּבא, י"ב, ירבעם[מלכים־א וּיאמר ©¨¤¤¡¨©Ÿ¤¨¨¨

יעלה אם ּדוד, לבית הּממלכה ּתׁשּוב עּתה ¤£©¦¦¨¥§¨¨©©¨¨©¦§ּבלּבֹו

יי[הּזה]העם ּבבית זבחים ם][ּבירּוׁשללעׂשֹות ¨¨©¤©£§¨¦§¥§¨¦¨©¦

אדֹוניהם]וׁשב אל הּזה העם מלך[לב רחבעם אל §¨¥¨¨©¤¤£¥¤¤§©¨¤¤
ּגמירי]וגו'[והרגנייהּודה אמר, בידינו]. ׁשאין[מקובל , §¨©£¨ª¦£©§¦¥§¥

למלכי אלא ּבעזרה, ¥©§¨¥¨¨£¨¨¦§יׁשיבה
ּבלבד, ּדוד חזּו°ּבית ּכד ¥¨¦¦¨©£

ואנא ּדיתיב לּדיּדיּה ¨£©¥¦¥¦§¥ליּה
[אמרי],(אמרו)קאימנא, §¥¨©¥

לאו והאיי מלּכא ¨¥©§¨©¥©האיי
ואזלּו לי, ּוקטלּו »©£©¦»©¨©מלּכא,

לּגּביּה. עלמא כ"ח]מּידÒּכּוּלי הּמלך[שם, וּיּועץ ¥¨§¨§©¥¦¨©¦¨©©¤¤
לכם רב אליהם וּיאמר זהב עגלי ׁשני ¤¨©¤¥£¤Ÿ©¨¨¥¤¥§©©©וּיעׂש

ירּוׁשל וכתיבמעלֹות יׂשראל, אלהיָך הּנה [שם,ם ¥£§¨©¦¦¥¡Ÿ¤¦¨¥§©¦
אלכ"ט] ּבבית האחד את נתןוּיׂשם האחד [ואת ©¨¤¤¨¤¨§¥¥§¤¨¤¨¨©

יצחק,ּבדן] ּבר נחמן רב אמר וּיּועץ? מאי . §¨©©¦¨©£©¨©¨©¦¨
צּדיק, אצל רׁשע ¦©¤¥¨¨¦¤ׁשהֹוׁשיב

אנא?° מלּכא להּו, ¨£¨©§©£אמר
להּו, אמר אין. ליּה, §©£¦¥¥©אמרי
עבדיתּו? לכּו ּדאמינא ¦©§¨¥£©ּ̈כל
אפיּלּו אין. ליּה, ¦©¦¥¥©אמרי
זרה? לעבֹודה ¨¨¨£©©¦§למפלח
חס צּדיקי, ליּה ¨¥¦©¥©אמרּו
רׁשע ליּה אמר ¨¨¥©£¨§וׁשלֹום!
ּדעּתך, סלקא ¨©¨©¦©©לּצּדיק,
ּפלח ּכירבעם רּבה ©§¨¨¨§¨©¨ªּגברא
אלא זרה?! ¨¥¨¨¨£©לעבֹודה
ּבעי, ּדקא הּוא ¥©©§§¦©©§לנּסויּנהּו
אי הּורמניּה מקּבלי ¦¥»©¥§©§¦אי
ואף ּכּלם. וחתמּו ©§¨ª§¨§̈לא!
צּדיקא הּׁשילֹוני, ¨¦©¦¦©¨¦£אחּיה
ּבאּלין ּוטעה הוה, ¥¦§¨¨£¨©רּבה

י',ׁשּנאמרÒחתמּיא, [מלכים־ ב £¨©¨¤¤¡¨
יעןל'] יהּוא אל יי ©©¥¤¨§¤Ÿ©וּיאמר

אׁשר ּככל ּבעיני הּיׁשר לעׂשֹות הטיבֹות ¤£Ÿ§©¥§¨¨©£©¨¦£¤£אׁשר
ּכּסא[וגו']ּבלבבי על לָך יׁשבּו רבעים ּבני ¦¨¦§¥§¦¦¥§§©¦¥

וכתיב ל"א]יׂשראל, ללכת[שם, ׁשמר לא ויהּוא ¦¨¥§©¦§¥Ÿ¨©¨¤¤
יי אׁשר[וגו']ּבתֹורת ירבעם חּטאות מעל סר לא §©§¨Ÿ¨¥©©Ÿ¨¨¨£¤

ּכרּותה ּברית אּביי, אמר יׂשראל. את ¨§¦§¥©©©£¥¨¦¤¦¡¤החטיא
ׁשּנאמר י"ח]לּׂשפתים, ּכל[שם, את יהּוא וּיקּבֹוץ ©§¨©¦¤¤¡¨©¦¥¤¨

Ëעצמו אותו יראו וכאשר

יושב שהוא רחבעם) (את

מלך זה יאמרו, עומד, ואני

אותי, ויהרגו מלך, אינו וזה

אחריו. העם כל וילכו

Ë?אני מלך אותם, שאל

כל אותם, שאל כן. לו, אמרו

תעשו? לכם שאומר ©מה

שאל [שוב כן. לו, אמרו

עבודה לעבוד אפילו אותם,]

חס הצדיקים, לו אמרו זרה?

לצדיק, רשע לו אמר ושלום!

אדם דעתך, על [כן] היעלה

עבודה יעבוד כירבעם גדול

הוא אותנו לנסות אלא זרה?!

כל את נקבל אם רוצה,

כולם וחתמו לא! או דבריו

ככל [שיעשו הצדיקים) (גם

השילוני, אחיה ואף דבריו].

עם וטעה היה, גדול צדיק

הוא (שאף החותמים אלה

עמהם). חתם


