
להאבות שני פרקמסכון

 שהיא. כל האדם, לו שיבור ישוה דרר איזהו אומררבי

 ויסרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 שבאותו תלמידים אלא למטה, האמור הנשיא יהודה ר' הוא אומר,רכי
 שהיו הנשיאים מכל בישראל תורה שהרביץ לפי ר/ שמו את העלוהדור
 )ע"ז אידיהן בלפני כדאמרינן רומי. מלך לאנטונינוס אהוב שהיה מפגילפניה
 ושנו התלמידים לכל וקרא ושלח רע. פגע ואין שטן אין הפרק ואותו ע=א(.י'

 המשנה. את וסידר וסתם הדברים מתוך הסלת והוציא שבידו. מה ואיש אישלפניו
 ע14 נ"ט גיטין )עיין מר דאמר ר/ למתנע סתמיה מאן מכדי ע=ב( ב' )ביצהכדא'

 תורה מצינו לא ואילך עזרא מימות ע"ש( משה מימות אי' ושם ל"ווסנהדרין
 וגדולה תורה מצינו לא אשי רב ועד ר' מימות נמי ואמרי' אחד. במקוםוגדולה
 שהיה. התלמוד סידר אשי ורב המשניות, ר' וסידר סתם ולכך אחד,במקום

 להזכירו, צריכין היי לא הפרק באותו שלהן רב בסתם ר' שהיה ולפי לכך,פנוי

 הגז,. בראשית שמצינו כמו אבא, שמו היה שמואל של תבירו רב וכןבשמה
 עליו. כעס ולפיכך אריכא, אבא א"ל בבבל, סידרא ריש מאן ע"ב( קל"ז)חולין
 של סתם רבן היה והוא הרבה תלמידים שהעמיד ,ולפי בשמו, לרבושקורחו
 תרגומו- והוא רב, אותו קוריו והיו בשמו, להזכירו צריכים היו לא בבלבבי
 הוה, בבבל לאו ושמואל ארמי, בלשון מספרין היו בבבל שכן וגדול, שרשל
 דפ" ע"ב(. נ"י )יבמות יבמתו על בהבא הקונטרס כפ" ודלא בנהרדעא,אלא
 כעס,, זה מה חשיבות לשון דאי כך, שקורהו חשיבות לשון אבא ליומודה
 קורחו רב של חבירו שהיה שמואל ומיהו ליה, קרית אריכא אבאדקא"ל
 פומי'- גירסתו שהי' ונראה ע"ב ה' )חגיגה חייבין דבהכל משומ ואיבשמה
 קורהו והיאך תבשילא, טעים כדלא דאבא פומיה דמי כהנא רב אמרדאבא(
 תלמיד. ע"א( )ק' חלק פרק בסנהדרין גיחזי, נענש זה שבדבר בשמולרבו
 צריכי דלגמריה ע"ב( ל"ו )סנהדרין ממונות, דיני אחד בפי כדאמר הוה,חבר
 אלמא ספיקותה, כהנא לרב משאיל קא יוחנן דרבי ב"ק ובסוף לספריה,ולא
 דרב. תלמיד" הונא דאב משום ואי דרב, חבריה יוחנן דיי בעיני הוהתשיב
 ואילו, כר, הוה דרם תלמידיה הונא רב והא ע"א( קכ"ח )שבת מפנין פ'כדאי

 הההר גבי ע"א(. )פ"ז דיומא בחרא בפרק בשמו לרב קורהו הונארב
 דרגך לנמר יש כו', דכפורי יומא במעלי בהדיה מילתא ליה הוה דרבטבחא
 ע"ב( ס"ט )כתיבות האשה במציאות דהא' הוה, רב של חבר תלכידהונא
 וא*ל' לי, שלח מאי הונא רב מר חזי ואיל עוקבא דמר קמיה ענן רבאזל

 חבריהן הונא הונא, רב בר למר א"ל מרויחיה מאי ידע דלא גברא עוקבאמר



אבנת שניפרקמסכתלו

 קלה במצוה זהיר והוי האדם. מן לו ותפארת לעושיהתפארת
 מחשב והוי מצוה. של שכרם מתן יודע אתה שאיןכבחמורה
 הסתכל הפסידה. כנגד עבירה ושכר שכרה. כנגד מצוההפסד

 ויטרי מהזור בלל שמחה רבינופירוש

 ת.יוב היה עוקבא מר ואילו מאד, עד עוקבא מר בעיני חשוב שהיהאלמא
 ע"ב(. מ"ד )קידושין מקדש האיש בפ' כדאמר רשמואל, רב בימי מאדעד
 ע"ב( )קי"ט פסחים דערבי וההיא אביה, לדעת שלא שנתקרשה קטנהגבי
 שמו. היה כך לאבא, וגוזליא ארדיליכגון

 בה. להתהלך לעצמו לבוררה צריך אדם שכל שיברור,שיבור,
 כו', שהיא כל לו שיבור דרך לך הנה כלומר לעושה, תפארת שהיאכל

 כן וכמו אותה, ועושה בה המתהלך לאדם ונאה הגונה שהיא דרך אותהכל
 שבעיני בה כיוצא 'טוות כולן הבריות שדעת אדם, בני שאר בעיני נאההיא
 והשלום והמשפט והאמת ישרה הדרך היא ומתחמדת' מפוארת, היאכולם
 הכל. על המתקבל בהוכיוצא

 אורח )פכ"ג( בפסיקתא מצינו כשחמורה, קלה במצוה זהירוהוי
 שבילי אינת מיטלטלא ה'(, )משלי תדע לא מעגלותיה נעו תפלס פןחיים

 פועלים בהם והפנים פרדס לו שהיה למלך משל חייא, ר' תנידאורייתא,
 איזוהי רואין היו להם גילה שאילו נטיעותיו, שכר המלך להם גילהולא

 בטילה מקצתה הפרדס מלאכת נמצאת אותה, ועושיו מרובה שכרהנטיעה
 של שכר הק' גילה לא כהנא בר אבא ר' בשם אחא א"ר קיימת,ומקצתה
 בר אבא ר' בשם אחא וא"ר קיימת, ומקצתה בטילה מקצהה תהא שלאתורה
 שלם, בלב ערשין שיהו כדי הזה בעולם מצות עושי שכר הק' טילטל.כהנא
 עקב( בתנחומא זה כעין ונמצא ליתא, בקידושין )לפנינו דקידושיןובפ"ק
 הן ואילו שכרן, מתן הק' גילה שבתורה מצות שתי יוחי בן שמעון ר',תני
 וגו', האם את תשלח שלה שבקלות, קלה שבחמורות, וחמורה שבקלותקלה
 את כבד שבחמורות, המורה כ"ב(. )דברים ימים והארכת לך ייטבלמען
 ומה כהנא בר אבא א"ר כ'(. )שמות ימיך יאריכון למען אמך, ואתאביך
 כיס הפסד שהוא דבר ימים, אריכות בו כת' חוב פריעת שהוא דבראם

 עצמו בפני ישב שלא כדי למה, כך וכל וכמה, כמה אחת על נפשותוחסרון
 מרומה. שכרה וזו מועט שכרה זו המורה, וזו קלה זו ואומרושוקל

 ראות לפי אתה מפסיד אם שכרה, כנגד מושוה הפסד מחשבוהוי
 אז לכלב, ליתן זקוק שאתה וטריפה נבילה כגון המצוה קיום ידי על.עיניך



קי. ת 1 בא שניפרק ת כ סמ

 ממך למעלה מה ודע עבירה. לידי בא אתה ואי דבריםבשלשה
 נכתבים. בספר מעשיך וכל שומעת ואוזן רואהעין
 תורה תלמוד יפה אומר הנשיא יהודה של בנו גמליאלרבן
 עמה שאין תורה וכל עזן משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרךעם

 ויסרי מהזור בעל שמחה רבינופירוש

 עליה יוררין וגשמים בשדה תבואה לד שהיה או מועטים, בדמים לגוילמסור
 ואפסיה מנגד אעמוד היאך לומר דעתך על תעלה אל מפטיז'ה, ואתהבשבת,
 אלף כנגדה נוטל שאתה שכר כנגד עכשיו מפסיד שאתה מה מחשב הויאלא
 עבירה ושכר השכר, תחת ההפסד וחשוב עצמך, את דסבול הבא, לעולםידות
 ואבידתו, וגניבתו, גזילתו, חבירך, ממון בלבבך תחמד ואל הפסידה,כנגד
 לבך אל והשב ההפסד, תחת עכשיו משתכר שאתה מה בלבך וחשוב מנהאלא
 הספינה את בהמוכר בדבר כיוצא הבא. לעולם כנגדו מפסיד אתה ידותשאלף
 כ"א( )במדבר חשבון באו המושלים יאמרו כן על דכת' מאי ע"ב(, ע"ח)ב"ב

 כ"ג( ב' )שמואל אלהים יראת מושל צדיק דכת' ביצרם שמושלים צדיקיםאילו

 התם, כדאיתא כו', כנגד מצוה הפסד ונחשב בואו חשבתבאו

 כמצפה בך, ומביט צופה שהוא הק' בשמים, ממך, למעלה מהודע
 דבריך, שומעת ואוזן מעשיך, רואה עינו משמרתו, על גבוה במקוםהעומד

 ואני במסתרים איש יסתר אם שנאמר כמה ממנה להסתר לך אפשרואי
 כ"ג(. )ירמיה אראנולא

 בעצמו הוא שאף להשתכח ניתנו ולא נכתבים, בספר מעשיךוכל
 ל"ז(. )איוב יחתום אדם כל ביד שנא' וכותבן, עליהןמעיד

 הקדוש. רבינו למעלה האמור ר' הוא הנשיא, יהודה ר' של בנור"ג
 שכר, ושאר בפרגמטיא, ארץ, בדרך ופרק פרק, בתורה שעוסק ארץ, דרךעם

  האשה פרק בכתובות דייקי' נמי  דהכי עיקר, ארץ דרך דאלמא תימהויש
 יורשי עם הבעל יורשי ישלקו דקתני נמי דיקא גוונא  האי בי כ"ש(  ע"א)פ'
 מיהל עיקר, ארץ דרך אלמא ארץ, דרך עם תורה  תלמוד מדתלי נמי הכאהאב,
 לקמן וכרתנן כו', שניהן שיגיעת הכי אבתר מדקתני שוין, ששניהן לדחות4ש
 ' כר. ארץ דרך אין תורה איןאם



 ת 1 בא שניפו-ק ת כ סמלח

 עם והעמילים העוסקין וכל עון, וגוררת בטילה לסוף.מלאכה
 אבותם שזכות שמים לשם עמהן ועמילים עוסקין יהיוהציבור
 שכר עליכם אני מעלה ואתם לעד עומדת וצדקתםמסייעתן
 לאדם לו מקרבין שאין ברשות זהירין הוו עשיתם. כאילוהרבה

 ויסרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 תעשק לא בתורה כתו שרואה שמתוך קון, משכחת שריהןשיגיעת
 ולחמוס. ולגזול לגנוב, לבו על -יעלה לא אחר מצד משתכר והוא תגזל,ילא

 הארץ, כל כדרך ומלאכה בפרגמטיא משתכר שאינו מלאכה, עמהושאין
 לחזר ממקומו גולה להיות צריך והוא יאכל, מה לו שאין לפי בטילה,לסוף
 נפעמים עתה, עד במלאכה ניסה שלא מפני עון, וגוררת ומתבטל, פרנסתהאחר
 והומס, וגוזל הבריות, את ומלסטם ועומד פרנסתו בידו עולה.שאינו

 וטורחים העמילים וכל למעלה, סמוך ואין ע"א, זה הרי העמילים,וכל
 הצבא. שר אל או המלך אל לדבר בדבריהם לעסוק הציבור.עם

 ולא מצוה, לשם ולסייעם אותם לעזור שמים, לשם עמהן עמיליםיהיו
 עמהן, שלם ציבור של דעתם אין ואפי' הציבור, על להתגאות שררהיטול
 להט. נוה זה דברואין

 ליחן העמלים מסייע ההש מסייעתן, ציבור של אבותם, שזכותמפני
 לשמים. שכוונתם מאחר והצלחה חןלהם

 לעד. לעמלים להם עומדת אבות שלוצרקתם
 העמלים. אל כמדבר עצמו ר"ג הרי כו', עליכם אני מעלהואתם

 להועיל בידכם עלה ולא ראשונה פעם טרחתם אם עמלים, ואתםכלומר
 שאינו מאחר שכר לנו אין לומר ידיכם תרפו אל מ"מ זאת, בכל כלוםלכס

 עליכם מעלה אלא שכרן, מקפה הק' אין בוודאי שהרי עמלים, ולרוהגיאותין,
 מצרפה טובה מחשבה חכמים אמרו שהרי בידכם, ועלה מעשה עשיתמכאילו
 עליכם מעלה מהו ויכולו, ובסדר ע"א(, )מ' נקנית האשה בסוף למעשה,הק'

 כלום משלהם. חסרו שלא הנביאים מכל ולמד צא ציבור, ידי עלועמתעלין
 ישר/ ידי עלונתעלו
 של שטרות ע"ב( )י"ח קטן ובמועד המלכות היא ברשות, והיריןהוו
 שישמר הזהירות, ומהו תחפוץ אשר כל לעשות בידה שהרשות שלטנית,רשות,



לט. ת ו ב א- שניפרק ונ כ סמ

 עומדיך ואין הנייחן בשעת כאוהבין נראין עצמן לצורךאלא
 כדי כרצונך רצונו עשה אומר היה הוא דוחקה בשעתלאדם
 שיבטל כדי רצונו מפני רצונך בטל כרצונה רצונךשיעשה

 רצונה מפני אחריםרצון
 עד בעצמך תאמן ואל הציבור, מן תפרוש אל אומרהילל

 תאמר יאל למקומה שתגיע עד חבירך את תדין ואל מותר,יום

 ויסרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש
 ואם לשאול,. דרכן שכן עיניכם את עליהם ולהוריד עמהן, טריד מלהיותעצמו
 כלום בהן וזנייה לו ואין המלה, לים כמוליכו הוא הרי להם נותןהוא

 נפישי חנואתא אבב ע"א( )ל"ב דשבת בפ"ב כדא' כו', כאוהביןונראין
 מרחמה ולא אחי לא בזיונא אבב ורחמי,אחי

 הנאתן לצורך אלא לאדם מקרבין אין שהן דבריהם על תשענו שלא הזהרואתכם ויבטיהי ויחניפו דבר מכם השלטונות אנשי ישאלו שאם זהירין, הווהיא
 כו'. עומדין ואין שנהנין בשעה כאוהביןשנראין

 המקום. רצון לעשות ומשתדל מחזר הוי רצונו, עשה ר"ג, אומר היההוא

 חפייה. ובנפש שלם בלבכרצונך,
 רצונך. בטל למשא עליך המק,כ רצון אם אפי' רצונר,ובטל
 אחריהן. נמשך המקום דית היה אפי' כדעתך, שלא שמבקשיו אחריםרצון

 וכדכתיב ע"א( )י"ס בתענית המעגל, בחיני שמצינו כמו אחריך. נמשךיהד
 כבוד דרך שאין אלא כ"כ( )איוב לך, ויקם אומרותגזר

 שלמעל"
 שיי לואר

 רצונך. מפני רצונו שיבטל4

 וההן ר', בלא אפרים ור' גרשום רבינו במשנת כת' הילל אומר.הילל
 ונתחלשה הבבות מניין של בד' וטעו השורה קלקלו המעתיקים אבל הזקן.הילל
 ראה הוא אף דקתי להוכיח. יש ומדלקמן הילל. ר' וכתבו ברי"ש. ד'להם

 חרירו הזקן הילל על ע"א( )נ"ב דסוכה אחרון בפי שנוי זה ומעשהגולגולת.
 היללי ר' ולא הילל, למיגרס נר' הילכך הזקן. שמאישל

 ולתעניות מלכות לעול עמהן הסתתף אלא הצבור. מן תשרוליאל
 ,שך תפרוש שלא בנפשך. תדמי אל לאסתר מרדכי לה שלח שכןולתפלה,



 ויסרי מהזור בעל שמחה רבינופירושמ
 מלאכי שני הציבור מן הפורש אדם ע"א( )י"א דתענית בפיא ושנינוהצבור.
 ראשה על ידיהן מניחין לך, יצוה מלאכיו כי שנאמר לאדם. לו המלויןהשרת
 פירשו ועוד ציבור. בנחמת יראה אל הגיבור מן שפירש זה פלוני,ואומ'

 תפילהו אימתי ס"ט( )תהלים רצון עת ה' לך תתלתי ואני ע"א( ח')ברכוה
 ימאס. ולא כביר אל הן הכתיב מתפללין. שהציבור בשעה נשמעת אדםשל

 משום שאסוד זה בדבר מותר להיות יכולני לומר בעצמך, תאמןואל
 עבירה. לידי אבא שלא זהיר שאניגזירה.

 גדולה בכהונה שנה שמונים שמש גדול כהן יוענן שהרי מותך. יוםעד
 מצות ג' פיו( שמות )מד"ר ועוד ע"א(. כ"ט )ברכות צדוקי  נעשהולבסוף
 ונשען בחכמתו. שלמה והאמין טעם. הכתוב בהן שנתן בתורהכתובות
 וזהב יכסף לבבו. יסור ולא נשים לו ירבה לא בשלשתן. ונכשלבתבונתו.

 תורה. טעמי נתגלו לא ולכך סוסים לו ירבה לא מאד' לו ירבהלא

 יתאמר תדיננו אל עבירה חבירך עבר אם וגם הבירך. את תדיןואל
 זו. בעבירה שנכשל על ליתנק. דינו ליסקול, דינו לישרף.דינו

 ותנצל ותשמט עבירה אותה לידך שתבא עד למקומו. שתגיעעד
 שלמה שנשא שבשעה ע"א( כ"ז )ברכות נבט' בן בירבעם שמצינו כמוממנה.
 לע"ז עושין כך לו ואמרה שבעולם. ומר מיני כל לו הכניסה פרעה בתומע

 ולבוניט העץ לחרש. וקראה הלכה היום. והעריב לישן הלך אחת פעםפלונית
 ולבנה חמה ובו רקיע כענן מיטתו על ועשו וחשב, חרש במלאכתמועלטים
 דלתות לפתוח משנתז העיר בבקר, ויהי השמימ' צבא וכל ומזלות.כוכבים
 בכוכבים בהיר שהרייצ ראה  מראשותיו. תחת ההיכל  מפתיחות  שהיוההיכל
 שהבי? עד שעות. ד' עד וישן לישן, חזר לילה' פנה לא עדיין כמבורוצבא
 על עדות שנינו שעה אותה ועל כך. כל ארוך הלילה שאין מעצמוכסביר
 הקיץ ובטרם מ"ו( פ"ו )עדיות בבחירתא' שעות. בד' שקרב שחר שלתמיד
 תישן מתי עד רשע קולו. ויעבר ביתו פתח על נבט בן ירבעם הלךמשנתו
 קיל בת יצתה אלהיך. אל קרא קום נרדם. לך מה שהר. של תמידומבטל
 ואתה במזיד קרבנות וכמה כמה מישר' לבטל אתה עתיד רשע צן רשעמאמרה
 כדבר י"ג( )הושע דכת' והיינו כרצון, האונס ועל כמזיד' השוגג עלמחייבו
 משבט שהוא ירבעם בדבר וימת' בבעל ויאשם בישר" הוא בשיא רתתחפרים
 קול ובת ומלך. בישראל נשיא ירבעם הוא שלמה. על קטיגורין רתחאפרים
 כ"ש. וימות, בבעל שיאשםכישיבתו



מאאבות שניפרקמסכה

 לכשאפנה תאמר ואל להישמע, וסופו לשמוע שאיפשרזכר
 ולא חט, ירא בור אין אומר היה הוא תפנה. לא שמאאשנה
 כל ולא מלמד, הקפדן ולא למד, הביישן ולא חסיד, הארץעם

 איש. להיות השתדל איש שאין ובמקום מחכם, בסחורההמרבה

 וימרי מהזור בעל שמחה רבינופירוש

 ואיפשר במלאכה ועסוק טרוד אינך אם לשמוע, אפשר שאי תאמרואל
 תאמר אל אחרת. בפעם לישמע סופו אם אפי' עכשיו תורה דברי לשמועלד
 יום, ילד מה תדע לא כי ותשמיענוי תזך הפעם ואותה להשמע סופוהרי
 מעסקיך הפנה טרוד אתה אפ" אלא עוד ולא לא אם עוד לשמוע תוכלאמ

 בתורה.ועסוק
 מדברי הייך ימי כל בטל ונמצא תפנה. לא שמא כו'. תאמרואל
תורה.

 בור שדה כמו תבור, לא תרגום מ"ז( )בראשית תשם לא חטשז.מה בור.אין
 שקורין הארץ ומדת יודע, אינו ומתן משא בטיב שאפילו ויאיץ מעם הואוגרוע

 בור, ומהו  שמע, קריאת ואפילו כלל, למד שלא בור נראה ולי בלעעז,נורטירא
 ואינו דהואיל מנכסיו, נקי פלוני יצא לחבירו האומר כאדם ונקי, ועני,ריקן,
 אדם ישתדל לפיכך ממנה חרא איך המצוה, שכר יודע ואיש דבר בשוםמכיר

שילמדו.
 )ברכית מר דאמר הט41 ירא להיות איפשר אבל חשד. הארץ עםולא

 חכמים. תלמידי שימש ולא ושנה קרא הארץ, עם איזה ע"ב(מ"ז

 אם אומר הוא וכן מרבו. ללמוד שמתבייש מפני למר. הבייעצןולא
 תורה דברי על עצמו המנבל כל ו'( )משלי לפה. יד זמות ואם בהתנשאנבלת
 ממנו ששואלין סופו לשאול ביקש שלא פיו על זמם הניח ואם בהתבשא,סופו
 כמים שכתב וזה להשיב. מה יודע שאינו פיו על ידו מניח והוא הלכהדבר
 פניו להסביר לאדם שצריך כ"ז( )משלי לאדם. האדם לב כן לפנים.הפנים

 ע"כ( ל' )שבת וכדאמרי' רבתי. בפסיקתא השביעי, החדש בפרשתלתלמידו,
 באימתא. יחיב ולבסוף בבדיחותא להו פתחמעיקרא
 מחכם בלבד סחורה ידי על לא כלומר מחכם, בסקורה המרבה כלולא
 בסחורה בין יישוב עיניין בכל לעסוק צריך להתחכם שרוצה מי שהריהאדם,
 בכל. מבין להלה עולם שבדרך חכמות שארובין



 ות בא שניפרק ת ס.כממב

 דאטפת על לה ואמר המים פני על שצפה גולגלת ראה הואאף
 מרבה בשר מרבה אומר היה הוא יטופוה מטיפיך וסוףאטפוך
 זימה,, מרבה שפחות מרבה דאגה, מרבה נכסים מרבהרימה,
 מרבה כשפים, מרבה נשים מרבה גז3 מרבה עבדיםמרבה

 וימרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 אוש. להיות תשתדל בפרק ולעמוד להשתדל אנשים, שאיןובמקום
 ובירושלמי ביהורא, ליה מחזקינן ולא Jln~ff משום כאן ואין ולפאלצאת
 היא. והיא גבר. תהי תמן גבר דליתבאתר

 הזקן. הילל הוא.אף

 והיית אנשים שהרגת לפי לו ואמר היה רשע אטפוך. דאטפתעל
 והרגוך- אותך גם הציפו לפיכך יוודע, שלא בנהר משליכם שהיית בנהר,מציפם
 מיתות ארבע שבטלו אע"פ ע"ב( )ל"ז בסנהדרין כדאמר מעשיך, לפיודנוך
 תריבנה בשלחה בסאסאה שנאמר במידה, מידה בטלו, לא מיתות ארבעדין

 עליהם זדו אשר כדבר כי לו מודדין .בה מודד שאדם בסאה כ"ז()ישעיה
 נתבשלה בה שבישלו בקדירה י"ח(,)שמות

 צפים ויהיו אחרים, יהרגום הם גם שהציפוך אותם יטופון, טטיפךולסוף
 דעטפת בהן שכהב משניות יש דאטיף, מתרגם הציף, אשר המים, פניעל

 שכתוב ויש, אכותש אל אשה מתחלפות, ה"ע, א"ת שאותיות היא, והיאעטפוך,
 ברזלא. וקפא מתרגם אקפוך, דאקפות עלבהן

 ריבוי זולתי תועלת בהם אין הריבוייל שכל לומר הוזר בשר,מרבה
 בלבד.התורה

 בשר, להרבות כדי ומתעדן עצמו ומבריא מעהנימ שאוכל ריטה,טיבה
 ותוליעה, רימה רוב לו ישוכשמה

 נכסיו יאנסו שלא תמיד שמפחד ודאבון דוי ריון, מיכה נעמיםמרבה
 לישן, לו מניח איננו לעשיר והשבע ח'( )קהלת שכחרב וזהו המלך,מבית
 ממנה רוח נחת לאדם לו שאין ריבוי שזהונמצא

 וזיהה שגזל כן, כמו מוכיח ע"ב( )קי"ג פסחים בערבי עבד"מ,מרבה
 לטובתנו וכדי בניו, את כנען שצוה "דברים מן שהן ושפחוה בעבדיםמצוייה



מג מ בןא שניפרק ה כ. מ-מ

 ישיבה מרבה תבונה, מרבה עיצה מרבה חכמה, מרבהתורה_
 לעצמה קנה טוב שם קנה צדקה מרבה חכמה מרבה שלום,צירבה

 הבא. העולם חיי לו קונה תורה דברי לו קנה.
 אם אומר היה הרז ומשמאי מהילל קיבל זכאי בן יוחנןרבן

 ויטרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 ושונאים אמת מדברים ואין זימה ובעלי יחמסנין גזלנין שיהו שמהודנתכוון,
 אעפ"י בשפחות הזימה תלה ולפיכך מעליהן, להוציאם מהר ישחררוםאדוניהם
 לכל. עצמן שמפקירות מצויה השפחות שזימת לפי בשניהםוכמצויה

 כשפים, ידי על לנצח מבקשות. מזו זו שמתקנאות שמתוך כפופים,מרבה
 בנשים. מצויין שהכשפים מלמד ע"ב( )שמות תחיה לא מכשפהכדכתיב

 דווקנית. במשנה כת' היא כך חיים, מרבה תורהמרבה

 שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי בתורה בה דכתיב חיים,מרבה
 ט'( )כהבליחיים

 תלמידים. עם ישיבה,מרבה
 ומחברי מרבותי למדתי הרבה ע"א( ז' )תענית מר כדאמר חכמה,מרבה

 מכולן. יותר ומתלמידי מרבותייותר
 צדקה העושה כל בתרא בבבא כדאמר שלום, מרבה צדקהמרבה
 מטה. ושל מעלה של בפמליא שעם משיםלחבירו

 ריוח והוא אילו, מכל בו רוח נחת לעצמו שיש קניין הוא לעצמו,קנה
 הבא. העולם היי לו שקנה תורה דברי לו וקנה בתורה המרבה שכן וכלטוב,

 לדברי חוזר כך ואחר נשיאים של סדרן פסק בתחילה זכאי, בן יוחץרבי
 טעות, בספרים  הכתיב הילל בר' שאמרתי  והוא בסיני ממשה מזה, זהקבלה
 בן יוחנן רבן בהן לסמוך כדי הלל של דבריו להזכיר והזר הזקן, היללוהוא

 דפר~ד ע"ז( פ"ר )ביצה המביא פ' ירושלמי בביצה תימא ויש כו', קיבלזכאי
 שא"י לאו אליעזר גר' המוקצה, על אדם עומד אליעזר א"ר ועוד דתנו האגבי
 שמאי לה קרי היאך וא"ב ה"ד( )פ"ה תרומה סאה פ' דתרומה ובירושלמיהוא,
 קבל, נמי מהילל דהא שמאי תלמיר  זכאי בן יוחנן רכז לפני דלמדמשום

 יוהנן רבן וקחשיב להילל לו היו תלמידים שמונים ע"א( כ"ח )סוכהוכדאי
 ולכך כשמאי, למסבר ליה הוה שמאי לפני למד רכיל כיון ר"ל זכאי,.בן



 ת 1 בא טוניפרק ת כ סממד

 נוצרת. לשך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורתךעשית
 אליעזר רן הן אילו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו תלמידיםחמשה
 בן שמעון ר' הכהן, יוסי ר' חנניה, בן יהושע ר' הורקנוס,בן

 בן אליעזר שבחן, מונה היה הוא ערך. בן אלעזר ור'נתנאל
 אשרי חנניה בן יהושע טיפה, מאבד שאינו סיד בורהורקנוס
 כן אלעזר חט, ירא נתנאל כן שמעון חסיד, הכהן יוסייולדתו,

 ויתרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 דתנן ע"א( )ז' נדה ודריש בתמים הוא, שמתי ולא וביצה בתרומותפריך
 קאמד- העי אלא רביה, אשמאי דפליג לאו שעתן. דיין נשים ד' אומר אליעזרר'
 זה' בדבר והילל שמאי נחלקולא

 הרבה. שלמדת הרפה, תורתך עשיתאם

 קיני. עם שעשיתי הטובה גדולה כמה לומר לעצמך, טובה תחזיקאל

 גדול. אני וכמה תורתחשלמדתי

 הששי,. יום בקר ויהי ערב ויהי נבראת, תורה ללמד נוצרת, לכרכי
 בראשית, מעשה עם הק' שהתנה מלמד ב'( ב' )ע"ז אידיהן בלפניודרשינן

 ה'. ובהו, לתהו אתכם אחזיר לאו ואם מוטב התורה את מקבלין ישראלאם

 תורה. בו שניתנה בסיון ששה הוא הידוע אחר בששי העולם נתלה דייק,דהששי

 ור', גרסינן ולא חטיה, בן יהוידע ר, הורקנוס, בן אליעזר ר, הןואילו
 במשניית שכת' האהרון מן חוץ פלוני, ר' אלא בהן כתב יי"ו אין בכולןוכן
 לוי שמעון ראובן הכי, דמשתעי קרא אורחיה נמי והכי ערך, בן אלעזרור'

 כולן. וכןויהודה,

 מעלותם. מספר מחשב זכאי בן יוחנן רבן שבחן, מונה היההוא

 המתוקן בטיט שעשאוהו מכונמין מים של בור הוא דבר, שם סיד סיד,בור
 כן וכמו הטיט, את מקשה שהסיד בקרקע, מובלעים המים יהו שלא כדיבסיד
 יהושע, אליעזר שונה, אתה באילו משמועתו. דבר מאבר אליעזר ר' היהלא-
 ר'. לתלמידיו לקרות הרב דרך שאין ר',בלא

 ולהיות דבר כל בחכמה בקי שהיה מפני שילדתו, אמו יולרתו,אשרי
 YV) נ"ט )חולין שקימות, בכמה בתלמוד שמצינו כמו המלך, לפני ונכנסיוצא



מה ת ו בא שניפרק רנ כ נומ

 ישראל חכמי כל יהיו אם אומר היה הוא המתגבר. מעייןערך
 כולם. את מכריע שניה בכ,ף הורקנוס בן אליעזר גר' מאזניםבכף
 מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאולאבא
 שניה בכף ערך בן אלעזר ור' עמהם אף הורקנוס בן אליעזרור'

 כולן, אתמכריע
 אליעזר ר' האדם, בה שידבק טובה דרך איזהו וראו צאו להםאמר

 וישרי מהזור בעל שמחה רבינופירוש

 שכשהיתה יולדתו, אשרי אומר לכך שמעתי ואני חנניה, בן יהושע לר' קיטרא"ל
 העובר את התלמידים שיברכו המדרש לבית הולכת היתה ממנו מעוברתאמו

 לכך. שויכחו יולדתו ואשרישבמיעיה,
 שאנו הכהן יוסי הדא נ"ל חסדים, וגמילות בתורה עוסק שהיהחמ"ד,
 לציידן רבו אחרי שהלך  ע"ב( מ"ז )עירובין בתלמוד, ראיה ממנומבירין
 לכי אשתו לאחות אמר אשתו את שקבר הקברות מבית וכשתזר תורה,ללמוד
 אחותך. גניופרנסי

 החטא. מאבק מתרחק היה ההא,ירא.
 אבל דבר, מתחן דבר ומבין ששמע מה על שמוסיף המתגבר,כמעיין

 עד דבר גמר שלא ע"א( )כ"ח סוכה במסכת מצינו הורקנוס, בן אליעזרר'
 חכמה ומוסיף מדאי יותר ומפולפל שחריף ואע"פ לעולם, רבו מפי שמעשלא
 הרים ועוקר סיני דהוא  עדיף, סיד בור הכי אפילו פילפולו מתוך חכמתועל
 אומר היה ולכך הוריות, בסוף כלאמר הטיא, למרי צריכין דהכל עדיף,סיני
 כולם. את מכריע הורקנוס בן אליעזר ר' יוחנן,רבן

 ותרי עדיף, הרים דעוקר דקסבר יוחנן, דרבן כהחמו, אומר וראולאבא
 יוחנן. דרבן ואליבאתנאי

 דרך איזה שאלם אחת בפעם לתלמידיה זכאי בן יוחנן רבן להם,אמר
 הטוב השת החיים את לפניך נתתי ראה ל'( )דברים בקרא דכתיב ורעה,סובה
 יהשיבו בשבילה שיאבד ורע בה, שיזכה טוב תקראו מה הרע, ואת המותאת
 שאלם, אחת בפעם לאו דאי שיתרחק, רע תה שידבק טוב זה שניהם,על

 דר' משום ואי הרעה, דרך שכנגדה להבין יש הטובה דרך שהודיעוהומכיה
 ויישאל. חזר לא כנגדה דאינהשמעון

 הבא. העולם לחיי שהכה כדי האדם, בהשידבק
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 טונה שכן אומר יוסי ר' טוב, חבר אומר יהושע ר' טובה, עיןאומר
 טוב, לב אומר אלעזר ר' הנולד, את הרואה אומר שמעוןרן

 מדבריכם ערך בן אלעזר ר' דברי את אני רואה להםאמר
 רעה דרך איזהו וראו צאו להם אמר דבריכם. דבריושבכלל
 אומה יהושע ר' רעה עין אומר אליעזר ר' האדם, ממנהשיתרחק

 ויסרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש
 צרה עינו שאין שמתוך חבירו, בטובת צרה עינו תהא שלא טובה,עין

 ראשך 'בפרק פירשנו והרי עמה שלם שהוא נמצא חבירו על קנאה לוואין
 בהבירו צרה ועינו חכם תלמיד שאפילו אלא עוד ולא השלום, כחשגדול
 הספינה את בהמוכר כדאמר הבא, לעולם עשן מתמלאות עיניו הוהבעולם
 וברא מדכתיב ע"א( ע"ה)ב"ב

 ה~
 ענן מקראה ועל ציון הר מכון כל על

 ועשן.יומם
 מן השנים טובים דכתיב הבר, לך וקנה למעלה. פירשנו כבר טוב,הכר

 ד'(. )קהלתהאחד

 רהיק, מאח קרוב שכן טוב שנאמר עמו באחוה שיתנהג טוב,שכן
 ד"א שם, שרגילין הטובים ממעשיו אדם בני שילמדו כשר ואדם כ"ז()משלי
 מעשיו רואה אינו טוב שחבר טוב, מהבר טוב שכן אחר לחזר אדםשצריך
 'מחבירו. יותר הטובים ממעשיו ולמד בלילה, ובין ביום כין ושכן ביום,אלא

 מצוה הפסד ומהשב דרכוו שם הוא כך שמתוך וכך, כך לידי לסוף באהיא הרי זה דבר אני עהצה אם ואומר לבו אל שמשיב הסולר, אתהרואה
 ארגונו דרך ושם אומר הוא והרי הפסידה, כנגד עבירה ושכר שכרה,כנגד
 את אהוב ארץ, דרך במסכת חידקא איר בו וכיוצא נ'( )תהלים אלהים,בישע
 בכך. ומה מה, הכי את ושנאהשמא,
 את תפש למען שנאמר בעי, ליבא שהקב"ה ולבריות, לשמים טוב,לב
 יצא לא יאז בלב, תלוי שהכל למדת הא י"ד( )יחזקאל בלבם, ישראלבני
 תקלה.לידי

 הבא, העולם לחיי בה ויזכה גיהנום של מדינה שינצל כדישיתרחק,
 לבם חלק דכתיב המקום, לפני המחלוקת וקשה "מחלוקת, לידי באים הןעליו

 לו שיש ענאא ומחוד חבירו של בטובה צרה אדם של שעלנו רעה,עין
 י'(. )הושע יאשמועתה



מזאבות שניפרקמסכת

 משלם, ואינו הלוה אומר שמעון ר' רע שכן אומר יוסי ר' רע,חבר
 ישלם ולא השע לוה שנאמר המקום, מן כלוה האדם מן לוהאחד
 את אני רואה להם אמר רע, לב אומר אלעזר ר' ונותן. חונןצדיק

 דבריכם. דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר ר'דברי
 חבירך כבוד יהי אומר אליעזר ר' דברים, שלשה אמרוהם
 לפני אחד יום ושוב לכעוס, נוח תהי ואל כשלך, עליךחביב

 מגחלתם זהיר והוי חכמים של אורן כנגד מתחמם והוימיתתך,

 ויסרי מחזור בעל שמחה רבינופיווש

 הרעים ממעשיו הימנו למידין ביתו ובני במחלוקת,  שמרבה מפני רע,שכד
 רעה. להרבות ומוציאו לאזנו עומד שעה שכל מחבירויותר

 שמזקיק מפני לזה, זה שוין שניהן הסקוס, מן כלוה הארם מן לוהאחר
 ל"ז( )תהלים ישלם ולא רשע לחה שנאמר הימנו, זה שגוזל מפני לזה לשלםהק'
 על ומרחם ונותן, חונן צדיק שהוא והקב"ה משלם, ואינו שלוה רשע שלדרכו
 את לתקן הק' שמזקיק רעה מדה לך והרי ממנה שנגזל מה לשלםהנגזל,
 הוא וכן t~aw לעשותו מבקש והלוה עשיר אדם לעשותו אמר שהוא עיות,אשר
 שילם ולא האדם מן שלוה אחד אדם קיבלתי כך ואני תשי, ילדך צוראומר
 אלא האמין זה את לא המלוה שאותו המקום, מן תהילה שלוה כמי הואהרי

 פ"ב )ברכות בירושלמי דאמר הא וכי המצוה, על שהפקיד שביניהם,לשלישי
 אלא הימנת לא אנא א"ל וכפר גביה, ואפקידו תפילי, דאנח גבר ההואה"ג(
 נושא שאינו לתורה, ואמה להק', אביו, את גוזל הוא והרי דברישיך.לאילין

 מקום, קורא הוא הק' נבט, בן לירבעם משחית, לאיש הוא חבר לתורהפנים-
 ומתחת שנא' מקומו, העולם ואין עולם, של מקומו שהוא לפי בסיפריומפורש
 "נו שמו מזכירין שאנו תכף הוא, ברוך והקדחם ל"ג( )דברים עולם,זרועות
 שם כי ל"ב( )דברים ואומ' לברכה, צדיק זכר י'( )משלי שנאמר לברכו,צריכין
 לאלהינה גודל הבו אקראי"י

 תוכחדו של דברים ג' אמר מהן אחד כל דברים, שלשה אמרוהם
 ש% היא, אהת לכעוס, %ח תהי ואל כשלך, עליך חביב חבירר כבוריהר
 כבוד כך יראה כבודו את רואה שאדם שכשם מלמד ט"ו( פרק )אדר"נרבותינו
 שם להוציא ירצה לא כך עצמו, על רע שם להוציא רוצה אדם שאין ובשםחבירה



 תאב1 שניפרקמסכתמח

 עקרב, עקיצת ועקיצתן שועל נשיכת שנשיכתן תכוהשלא
 אומר יהושע רבי אש. כגחלי דבריהן וכל שרף לחישתולחישתן

 העולם: מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר רעהעין

 וישרי מהזב בעל שמחה רבינופירוש

 שלום, כך שמתוך עלי רע שם ולאוציא עמו לכעוס נוה יפי ואל הבירו, עלרע
 השלום' כה שגדול למדת והאביניהן,

 אליעזר ר' את תלמידיו שאלו השנייה, היא מיתתך, לפסי אהד יוםושוב
 וכל להן אמר תשובה, שיעשה בו שימות יום יודע אדם וכי ע"א( קנ"ג)שבת
 שלאחריי, ליום ימות שמא ולמהר למהר, ימות שמא תשובה היום שיעשהשכן

 בתשובות ימיו כלונמצאו

 )ישעי' אור ראיתי המותי כמו האש, הוא אור, אורן. כנגד מתהכםוהוי
 לדבריהן. ושמע והסכת כנגדן, יושב הוי כלומרמ"ד(,

 )דברים תסור לא כדכתיב דבריהן, על תעבור שלא ביהלתן. זהירוהוי
 כאש הברי כה הלא דכתיב לאש. נמשלים תורה שדברי הכוה, שלאי"ז(,
 רמתהמם נהנה אדם זכה שאם וכשם ל"ג(, )דברים לטו דת אש מימינו ג'(,)ירמי'
 לא העולם, חיי קונה זכה תורה' דברי הן כך בה נכווה זכה לא אם כךממנו,
 בהן. שתזהר לך אומר אני ולמה העולם, מן טורדתוזכה

 דקות ששיניו שועל, כנשיכת עונשו הקשה כלומר נשיכת.שנשיכתן
 להב שמוציא שרף, וכלחישת הזנב, מן לעקוץ שדרכו עקרב, ועקיצתועקושות,
 הגחלת שהבל דבריהם, כל אש כגחלי אלא עוד ולא לוחש. שהוא בשעהבפיו
 לחישת קיבלתי ואני מגחלתם. שתזהר אני מזהירך לכך הלהב. מהבלקשה
 כדרך בפיו. ולוחש שורק להיות דרכו לישוך כשבא שרף נשיכתה היאשרף

 )ע"ז מעמידין אין בפרק כדאי בל/ שיפליר שקורין לזה. זה אווזיןשעושין
 כלל. אסותא ליה דלית קא"ל דרבנן היווייא טרקיה. חיויא נמי איהו ע"ב(.כ"ז
 ששנינו וזהו ע"א(, ק"י )שבת שרצים בפ"ה כדמוכה מילתא מסתייעאדלא
 רפואה. לו שאין שרף להישת ולחישתםכאן

 אשתו את רואה שאדם שכשם פט"ז( )אדר"נ רבותינו שנו רעה.עין
 רעה עין המכניס שכל הבירו, של ביתו רואה יצא כך שלם, בלב בניוואת

  ורוה שנאמר עצמו. את אפ" אלא עוד ולח שלו, את מאבד הבירובממון
 י"ד(. )שם קנאה עצמות ורקב ואומר ל"ז(. )משלי גרם תיבשנכיאה



מפ ת ו בא שניפרק ת )_ ממ
 עצמך והתקן כשלך עליך חביב חבירך ממון יהי אומר יוסיר,
 שמים לשם יהיו מעשיך וכל לך, ירושה שאינה תורהללמוד

 ויהרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש
 העולם. מן טורדו תאותו למלאות ליצרו מקום הנותן שכל הרע.ויצר
 יצר ע"ב(. צ"א )סנהדרין הרע ויצר טוב יצר באדם בו יש יצריםששני
 טוב ויצר ד'(, )בראשית רבץ חטאת לפתח שנאמר אמה ממעי בו נכנסהרע
 במצות. חייב י"ג משנת שנהלי"ג

 אותו. שונאין שהכל עד עורף קשה שהוא הבריות.ושנאת
 הלוקיה הן באילו חכמים ופירשו אוחם, מקלליו שהכל מפני בו,.מוציאין

 בזרעה, ונתקיים שרה את קילל אבימלך שהרי בעיניך קלה הדיוט קללת תהיאל
 יצחק זקן כי ויהי ואומר כ'(, )בראשית עינים כסות לך הוא הנהשנאמר
 טיפשי בעשן עיניו, ותכהין הקליר שיסד ואעפ"י כ"ז(, )שם וגומרותבהין

 ר' t'/Db) סוף )אדר"נ רבותינו שנו ומזה, מזה כהו דילמא באגדה.וכדמפורש
 עושה ושאינו אוהב, אתה עמך מעשה בעושה כמוך, לרעך ואהבת אומרעקיבא
 זה נאמר גדולה בשבועה אומה אלעזר בן שמעון ר' אוהב, אינך עמךמעשה
 לנו שאין למדת הא שכר, ולשלם ליפרע נאמן ה/ אני כמוך לרעךואהבת
 אותו שונאין שהבריות שנאה העולס מן אדם מוציאין ולכך הבריות, אתלשנוא

 בחוני כדאמרינן צערה מתוך העולמ מן שיפטר אותו ומלעיגות עליושמדברות
 אי דאמרינן והיינו אותה כיבדו לא אשר על שמת ע"א(, כ"ג )תעניתהמעגל
 מיתותא. איתברא

 ושנו כשלך אבידתו אחר שתחזר כשלך. עליך חביב חצירך ממוןיחי
 שאדם וכשם חבירה ממון 'רואה יהי כן ממונו את רואה שאדם שכמורבותינו
 חבירה ממון על ירצה כן ממונה על רע ועין רע שם יצא שלארוצה

 לי שנה לך ואמר אצלך תלמיד בא שאם תורה. ללמוד עצמךוהתקן
 שנאמר מיד, פטרונו בידך אין ואם מיד, למדהו ללמוד בידך יש אם אחדפרק

 אתן. ומחר ושוב לך לרעיך תאמר אל ג'()משלי
 גורסין שאין לזמר מלמעלה ונקוד במשניות, כת' לך. ירושהשאינה

 הכס תלמיד היה אבי תאמר ולא תורה, ללמוד עצמך וזרז התקן ופ"אאותו,
 לא בה ותטרח תגרז לא אם שבודאי ויגיעה, עמל בלא כמותו אהיה אניאף

 תאמן, אל ומצאתי יגעתי לא אמר אמ ע"ב(, ו' )מגילה כדאיתאתדענה,
 תאמן. ומצאתייגעתי



אבות שניפרקמסכתנ

 מתפלל וכשאתה ותפילה שמע בקרית זהיר הוי אומר שמעוןר'
 הוא, ברוך המקום לפני תחנונים אלא קבע תפילתך תעשאל

 על וניחם חסד ורב אפים ארך הרא וחנון רחום אל כישנאמר
 עצמך. בפני רשע תהי ואלהרעה,

 וישרי מחזור בעל שמחה רבינופירוש

 איתהי ולומד יגע אתה אא"כ כלום יודע אתה אין לפיכר לך. ירושהשאינה
 עבירה גדולה ע"ב( כ"ג )נזיר מר דאמר שמים. לשם יהיו מעשיךוכל
 שנאמר עטרה. לשם אלא מצוה, לשם לשמה, שלא ממצוה מצוה, לשםלשמה,

 )שמז. וגומר יעל מנשים תבורך וכתיב שכב, נפל כרע רגליה בין ה'()שופטים
 הוי בק"ש, זהיר הוי במשנה גורסין אנו אין ותפילה, בק"ש זהירהוי
 ואמר בשעתה. מצות מקיים שכר עליה שתקבל כדי בשעתה לומרה בק"שזהיר
 מביאין אנו ובתלמוד ידו, תשיג לא אם אצל' בת"כ בשעתה, מצוה הביבהמר

 שמיד בשעתה, מצוה חביבה יהירה, א"ר ע"א(, )ע"ב מנחות במסכתאותה
 א"ר סלעים. חמשים ויביא שיעשיר עד ממתיניו ואין סלע, מביאבערכין
 ודוחיו הלילה כל כשירין ואיברים חלבים שהקטר בשעתה מצוה הביבהשמעון
 הקורא חכמים אמרו וכך שבת, למוצאי שיקרבו להם ממתינין ואין השבתאת
 ליה. יהבי לא בשעתה ק"ש שכר ליה יהבי ק"ש שכר בעונתה שלאק"ש

 שני. דבר הרי ד'(, )יונה אל כי שנאמר כן,. מתפללוכשאתה
 וממהר למשא עליו שהמה מפני חרבה ומוטל קבוע שהדבר כאדםקבע
 אלא ודם, בשר למלך אפילו בקשה ודרך כבוד דרך זה ואין ממנהלהפטר
 שמתאוה תחנונים, בעל וגו', חנה אל אתה כי שנאמר תחנונים, תפילתךעשה

 ואתחנן ובפרשת ראשון. בפ' שפירשנו כמו תפילה, היא וגדילהלתחנונים,
 )א'(. ישעיה בתחילת שומע, אינו תפילה תרבו כי גם אומר הוא וכןבספרי.

 י'י שהוא דבר תעש וחל השלישיות היא עצמר. בפני רשע תהיואל
 קיבלתה כך בה מבירין אחרים שאין פי על ואף בה מבין ואתה עצמך,בפני
 וריעות אחוה לנהג שלא יחיד עצמך להיות תרשיע ואל תהי, ואל נראה,ולי

 אנו וכך בעולם, יחיד בעצמך אתה כאילו עצמך בפני עמוד אלא אדםלשום
 ואני עצמה בפני קש"ב פז"ר ע"א( ג' )יומא רבותינו שאמרו זה לפהזקוקין
 דקידושין בשרק כדא' כרוע, עצמך תחזיק אל רשע, תהי אל ר"ת, בשםשמעתי

 עשה חייב, וחציו זכאי חציו כאילו עצמו את האדם יראה לעולם ע"ב()מ'



נאאבזה שניפרקמלכת

 את שתשיב מה תורה ללמוד שקוד הוי אומר אלעזר ר,..
 מלאכתך' בעל. הוא המי. עמל אתה מי לפני ודעאפיקורוס,

 והמלאכה קצר היום אומר טרפון ר' פעולתך: שכר לךשישלם
 הוא דוחק: הבית ובעל הרבה ושכר עצילים והפועליםמרובה

 ויסרי מהזור בעל שמחה רבינופירוש

 מחזיק כשאדם כי זכות, לכף העולם כל ואת אותו שהכריע גושריו אההמצוה
 והרשיע לו יועיל שלא שסבור צדקה, עוד עשות לבלתי מחשב כרשעעצמו
 רשע, תהי ואל צדיק הוי ע"ב( ל' )נדה המפלת בפי כאמר והא מדאי,יותר
 כדי קאמר הכי כרשע. בעיניך הוי צדיק עליך אומרים כולו העולם כלואפילו
 ת/ ויותר. יותר דרכך ולהטיב ביראתהלהחזיק

 בהן פוסרין שבתורה". ממקראות ועיניך לבך שתתן א4יטנץ שקור.,הוי'
 חלק להם יש ישראל בכל אפיקורוס, שת שתשיב כדי להשיבצה שתדלכדי

 ויש חכם, תלמיד המבזה זה מפרש יש חכמים, בו נחלקו ע"ב( צ"ט)סנהדרין
 יושב שהיה חזקיה בן מנשה כגון כהלכות שלא בתורה פנים המגלה זהמפרש
 דופי. של באגדותודורש

 ליסטים, באפיקורן, נאכלים וגבינה עוף כגון ) הפקר, לשוןאייקורום.
 )סנהדרין ממונות דיני אחד ובפ' השם, לתיקון הסמך בכולן אפוטרופוס.ליסטין,
 שכן כל ישראל אפיקורוס אבל גוי אפיקורוס אלא שנו לא יוחנן א-ר ע"ב(ל"ת
 טפי.דפקר

 שאתה מי גדול כמה לבך אל השב השנייה הרי עמל. אתה מי לפניודע
 מלפנינו ירא והוי בעיניו וחסד חן שתשא כדי שתוכל. מה כל במעשיך משתכרי

 הוא עמו מלאכה עושה שאתה הוא מי יויע והוי מלאכתך. געלוטי
 עול. ואין אמונה אל הוא כי מעשיך שכר לך לשלם לספק בידו שישהקב"ה
 ואין בבא. סוף והיא השלישית, היא וזו בשמונה. לפועליו פעולה שכרשמשלם

 הוא. ונאמן במשניותכת/
 שנה שבעים שהם שנותינו ימי דכת' הזה. בעולם חייך ימי קצר,היום
 )שם(. הגה כמו שנינו כלינו ואומר -%'()תגלים

.
 א"כ אלא חייו בכדי לשנותה אפשר ואי מרוכה. תורה של והמלאכה

 הרבה. שכרה מרובה שהיא מה לפיהרבה, שכי שיטול כדי שיוכל, כמה בתורה לעסוק ישתדל לפיכך השעה. אתדוחק
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 ליבטל חורין בן אתה ולא לגמוד המלאכה תל לא אומרהיה
 ונאמן הרבה, שכר לך נותנין הרבה תורה למדת אםממנ'ה,
 של שכרן מתן רדע פעולתך, שכר לך שישלם מלאכתך בעלהוא

 : לבא לעתידצדיקים

 וישרי מחזור בעל שמחה רכינופירוש

 שאתה הק' שהוא הבית בעל ואף תדיר, לומדין ואין עצילים.והמועלים
 לא א'( )יהושע ואומר ומכריז במלאכתו, לעשות נוגש דוחק. עמומשתכר

 עצמך* למהר דברו אחר לרוץ זקוק ואתה ולילה. יומם בו והגית ימושלא
 טרפת. ף אומר היההוא
 מרובה והמלאכה קצר שהיום אעפ"י כלומר לגמור, המלאכה עליךלא

 יושב ותעמוד שכר, תטול לא כ'ולה את תגמור לא שאם לומר עליך יפולאל
 אשר כל אלא לגמור המלאכה עליך שלא לפי לגמור, תוכל שלאודומם
 כנגדה שכר ותיטול לסבול לך שאיפ.שר כמה שנה עשה, בכוהך לעשותהוכל

 לגמור המלשכה עלי שאין אחרי אאמר שלא ליבטל. חורין 4ן אתהולא
 הק' הוציא כן מנת שעל ממנה, ליבטל חורין בן אתה שאין ובטל, אשבאבא
 הרבה תורה למדת שאם בה, ועסוק ומצותיו, תורתו לקבל ממצרים, ישראלאת

 הרבוד שכר לךנו_תנין
 מלאכתו שאין פעולתך. ועכר לך שישלם מלאכתך כעל הואונאמן

 מכיין בעבדיו אנגריא עבטה כשהוא ודם בשר ודם, בשר למלאכתדומה
 הקב"ה. אבל שכרי עליה נוטל אינה שוב חובה העבד על מוטלתשמלאכתו

 שכר, ונוטל חובה שהיא כןאינה

 של שכרן מתן גדול כמה לדעת לבך ותן צדיקיי. של שכרן מתןודע
 טובך רב מה שנאמר בתורה. לעסוק לבך ועיקחך כדי לבא לעתידצדיקים
 יהושע א"י ל"א(, )תהלים אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליריאך צפנתאש,ר
 ומאריך עדן, גן פרק מתחיל כך כן/ עדן בגן יש כדכוד שערי שני לויבן

 לעתיד. גדול וכבודם הצדיקיםבחופות
 ולומר בתורית עסוק לבלתי לבך ישיאך אל כלומר וסכרן, מתן ורעע"א

 תאמר אלא לריק, תטרח ואתה טוב בל ומלאים עוסקין שאיך אותם רואהאני
 שכרן מתן כי שכרך, יקפח ולא שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא שנאמןכך,
 לבא. לעתיד אלא אינו צליקיםשל




