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  ב"מטיב שיר לנצי
  
  .ברכות לא. 2

מאי דכתיב בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם וכי מאחר דלא עבר היאך ישב אלא 
לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון 

  .לישוב לא נתישבה
  :ג"אות י, עין איה שם

 

 

  



  
  .תענית ה. 3
  

ואמר ליה רב נחמן לרבי יצחק מאי דכתיב כי שתים רעות עשה עמי תרתין הוא דהוו עשרין וארבע 
שקולה כשתים ומאי ניהו עבודה זרה דכתיב  שביקא להו אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אחת שהיא

 להם בארות בארות נשברים וכתיב בהו כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב
ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי ' כי עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וגו

המיר כבודו בלוא יועיל תנא כותיים עובדים לאש וקדריים עובדין למים ואף על פי שיודעים 
  .וא יועילשהמים מכבין את האש לא המירו אלהיהם ועמי המיר כבודו בל

  
  .'מאמר שלישי פסקה ו, העיקריםספר . 4
  

 ועשית העול כהרחקת, טובות שהם האנשים מכל מוסכמות פעולות נמצא שאנחנו אחר כי ונאמר
 ואנחנו, ודומיהם והחמס כעול, רעות היותם האנשים מכל מוסכמות ופעולות, ודומיהם היושר
 בדומה ישמח דבר וכל, הרעות בפעולות בותתעצ ותדאג הטובות בפעולות ותגיל תשמח הנפש נראה

 לטבעה הדומות הטובות בפעולות ותשמח תגיל אלהית להיותה שהנפש יראה הנה, בהפך ויצטער
, אליה ומנגדות מטבעה חוץ להיותן הרעות בפעולות ותתעצב, טובות האלהיות הפעולות כל להיות
 או הנפש משמחת טובות או רעות הפעולות היות על ראיה ילקח כבר כי לומר נוכל הצד ומזה

, טובות הן הנה עשיתן ואחר עשיתן קודם תמיד בהם הנפש ותשמח שתשיש הפעולות כי, דאגתה
  .רעות הן הנה עשיתן אחר עליהם ותדאג הנפש בהן שתצטער והפעולות

' כ משלי (רע אותה רשע נפש שלמה כמאמר, הרע אל תמיד ותאב כוסף שהוא הרשע אפילו כי וזה
 שעשה אחר אבל, לעשותה אותו מלבב שהוא היצר תקיפת מצד העבירה קודם יהיה הז הנה, )'י

 כמי, שעשה הרע הפעל על ותדאג ותתעצב תתחזק נפשו הנה, היצר תקיפת ושקטה ונחה העבירה
, רע ואם טוב אם ההוא בפעל מבחין אינו התאוה שטיפת מצד הביאה קודם כי, הערוה על שבא
 בו שיש הרע ותכיר ההוא הפעל תבחין נפשו הנה, היצר משטיפת ונתקרר העבירה שעשה אחר אבל

  .עליו ותצטער ותדאג
 לכנסת יתברך השם בשם הרעות לפעולות הבחינה זאת נותן השלום עליו הנביא ירמיה ונמצא
 תדאג שהנפש מה מצד רעות הן עושים שהם שהפעולות להכיר להם שיש להם ואומר ישראל

 ומר רע כי וראי ודעי תוכיחך ומשובותיך רעתך תיסרך ישראל לכנסת אמר, ההן בפעולות ותצטער
 ראוי הנה לומר רוצה, )ט"י' ב ירמיהו (צבאות אלהים' ה נאם אליך פחדתי ולא אלהיך' ה את עזבך

 בנפש קובעות בהיותן וזה, אותך תוכיח עצמה והמשובה עושה שאת הרעה הפעולה אותך שתיסר
 פחדתי ולא אלהיך' ה את עזבך ומר רע כי ולידע להכיר לך יש ומזה, העשותן אחר וצער דאגה
 העברות טבע שמצד אלא, עליך המוטל ופחדי ענשי יראת מצד זה לך אומר איני כלומר, אליך
' ה את עזבך ומר רע וכי רעות שהן ותדע תכיר עשייתן אחר ודאגה צער בנפש מורישות שהן עצמן

 יודע בנפש הטוב הפעל שיקבע והגילה השמחה צדמ כי ההפך וכן, אליך פחדתי מצד ולא אלהיך
 כלומר, )ט"נ ט"קי תהלים (עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי המשורר שאמר וזהו, טוב שהוא
 וזהו, הטובה דרך שהיא עדותיך אל רגלי השיבותי רעה ואיזו טובה איזו לדעת בדרכי חושב כשאני

 בדרך שאמר כמו, תכלית בעלת בלתי חהשמ בהן שמח שהיה לפי, הטעם בעצמו הוא שבאר כמו
 תכלית בעלת בלתי גדולה שמחה לומר רוצה, )ד"י ט"קי תהלים (הון כל כעל ששתי עדותיך
 האדם יוכל הדרך ובזה, תכלית בעל בלתי הון שהוא הון כל משיג כשהוא שמח שאדם כשמחה
 אחר לנפש שימשך השמחה מתוך או הצער מתוך הרעות והפעולות הטובות הפעולות להבחין
   :עשייתן

  
  ב"כ' ק ירמיהו ב"רד. 5
  

 עצמך תכבסי אם כן הכתם ממנו להעביר ובבורית בנתר הבגד שמכבסין כמו -  תכבסי אם כי
 כתוב והנה ועצום רב הוא כך כל עונך על אענישך כן פי"אע בתשובה שתשובי כלומר עצמך ותנקי
 ישראל עשו אם פנים כל על יכ השאלה לזאת התשובה תושעי למען ירושלם לבך מרעה כבסי

 הרב עונם עונש מקבלים היו אבל' אות מגלה היה ולא מהאויב נושעים היו תשובה הדור שבאותו
 התשובה אחר העון שממרקין היסורין עם אלא לבדה בתשובה מכופר שאינו עון יש כי בארצם

 כאן שבועה עמו שיש דין בגזר כאן אלא דין גזר אחר וזה זה כי ותרצו הפסוקים אלו הקשו ל"ורז
 עלי לבית נשבעתי לכן שנאמר כמו נקרע אינו שבועה עמו שיש דין גזר כי שבועה עמו שאין דין בגזר
  :עולם עד ומנחה בזבח עלי בית עון יתכפר אם

 בו שרוחצין/ האפר /המפר שהוא מפרשים ויש י"אלומ ז"בלע לו שקורין הוא מפרשים יש -  בנתר
  :דבר כל מנקין ובו הראש

  :בו שמכבסין עשב שהוא מ"וי ן"סבו ז"בלע לו שקורים שהוא מ"י - ריתבו
  

 


