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 ועשרים ארבעהפרק

 חתלמוי. לפי היחודים ודעותאמונות

 באחרות חלקה ד ח א ל א ב האמונה היתה הישראלית האומה מקדמימראש
 פרמי השכלת לפי הכל גשמי או רוחני היה מעצמותו המתואר . שתוף בלינמורה
 ההנשמה תארי . בטהרו האחרות יסוד היה והכתובים והנביאים התורה לפיהאומה
 היו כפשוטם הרברים יובנו לא כי העם את להשכיל . וציור משל רק הם בהםאשר

 הרעיונית לטהר עז בכל משתדלים קרשנו כתכי ספרות 'שנחתמה אחרי הקרמוניםהחכמים
 הנביאים בחזיוני המגשימים התוארים . השכל מררך תועים וממושגים ההגשמהמשבושי
 סלוק היה ולהם ההגשמה להרחיק וציור משל בדרך פירשו ביחזקאל במרכבהוביחוד

 לאלהים הקדמונים הרורות באלה שנתנו הכנוים מרככה: במעשה המדרש מכללההגשמה
 , שכינה , מהגשמה רחוקה רוחנית ובעצמות גמורה באחדות מאמונתם הציורמראים
 האמונה גם . מאד קדום מזמן כנוים הם הם שמים , מקום נצוד, , קדשגבורה,

 תא הבריאת תכלית ה"חת"ליהו השעוד מאין יש העולםבבריאת
 אבל , ם י ה ל א ם ל צ חזה בבראה הנכבד החלק הש מ ד א ה זה . הצדיקהאדם
 יראת הישראלי תעית חפשי. רצון לה אצ לנשמה צער יא אלהבצלם

 וגמילות ועבודה התורה על עמד שלט עמית שלשה %1שיים,
 בן ה נ 1 ם א ה גם שא המעשה שאי אך , מעשה ליי משאו התרה . ם י ר סח

 מחובת מלומדה. אנשים כמצות ולא שמים, לשם הכל ויעשה עלט,שצוה
 בץ הטו על ההוראהבץ מלל תה שמים, מלכות קבלת היאהאמתה
 ו"הב מאהבה הש"ביי האטתה תכלת שמים. דין והצדקתעליע,

 וזבם הוא מה אלי הדמות ירי על לפועל עציא האהבה . עולם באי כל עלאותו
 על נפשו ולמסור השם את ד,ט לק היא החובות מן הגדולה , האדם יהיה כן אףיצק

 יקיה היתה ת ו נ ב ר ק ה ת ד 1 נ ע . השם חלול הוא החטאות מן והגרועה .קרושתו
 שבלם ת י נ ע ת ה 1 ת 1 ר י ז נ ה 1 ר ד נ ה הזאת העבורה בכלל המחשבה טהרתעם

 ויסודה ובגוף, בממון חסדים ילות גס היא הזאת מהעבודה גדולה . קרבןכרמית
 כל כלל והוא תעבד לא להכרך לך רסני מה הזה היסוד ושורש לאדם אדםאהבת
 רחמי יתמללו היים בעלי כל על גם אם כי האדם על לבד ולא ענדים.ה נגי ואף ם ר א ל כ ד ג נ והחנינה הרחמים והיושר הצרק הוא ובבללה .התורה
 ונקטה וקנאה הרעומשנאה מלשון והשחקת התוכחה מדתפשרני

 אבח בכ" %ן הנזקים והרחקת פנים והסברת השלום בקשתבן
 . יסודתןרע

 אדם. מעשיש כל על אלהים בהשגחת ממתה יא שהחתסשר9
 מפני ביחור ולישראל עולם באי כל מושיע והוא ה,עולם, סלך הוא הממניחדף

 אחת חמיבה אותו עשו הם גם יען בעולם אחת חטיבה אותם ועשה . ואמונתםצרקתם
 הצדיקים וכן וכןהנביאים, ההשמה ששת הם המלאכיםבשלם.
 טובה לפעי שול הצריק והוא . ש קד ה רוח ליי להביאהו תוכל הצדיקשצדקת
 שבלב עבודה שהיא ה ל פ ת ה ש קוראיו לכל הן קרוב אבל , תפלתו ידי עללאחרים
 הרעה להעביר ה ב שו הת גם פועלת והצדקה התפלה עם . לה מתאוההקב"ה
 , ונש ע ו שכר אמונת היא ההשגחה אמינת אצילות . מכפרת שלמהיתיטובה
 זוכר והקב"ה ה, ד מ ד ג נ כ ה ד מ הרע, לעושי ורע הטוב לעושי טוב משלםשהקב"ה
 הנשפה האדם שבמות המות לאחר נם הוא והעונש השבר יעוד , ת 1 ב א ת 1 כ זלבנים

 נשארת ח"ג()יזיד
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 י ל.ני,הנמ ואחד דין, ל.גן-ע אחר- לפניו דרכים. שני נשימות עד. י חי לנשארה
 ן הדי ם; ו י וים ת., משיי אוו בבי האסונה גם הוא. ועונש בשכר האמונהמענין
 קצרים בדבורים רמ,ו הנעלמים! הענינים אלה ועל ם., המתי חית בה ו ון תרהא
 לעתיר המשיח-, ימות בירמדוד, מלכות הנחמה, יום המשיח, הבלי ומגוג" גוג שלמומו
 . חדע~.ע עולם הבא,, עולם. , הגדול יום. , הדין עומק , המתים ההית ,לבא

 הקרומי- חזמניפן בכל- ודעות.היהודים. באמונות, היסודות.הכלליים הם אלהוהנה
 פרשהם קצת. עם הראשון בח5גן ממקורם בררנום וכבר , ובקבלה במקרא נוסדיםוהם

 על הפיט: עוד ולדבר לשוב לנו הוא. נחוץ ואמנם , )פכ"ג( ענפיהם וענפיוענפיהם
 חכמים שרברו. ומה; התלמור חכמ' בימי היסופות אלו השתלשלו איך ולהראותהענין
 המרות בבחינת דורש, התלמוד. מה דעת למען , ובמדרשים בתלמור הזאת בפנההאלה
 התורה שעיקר האומרים כל כי והוכחנו אמרנו כבר , היהורים מאת , המוסריותוהרעוה
 רבר רק האגרה ענין אבל המעשה מן המרברת  הלכה הוא כתלמוד הכלולה פהשבעל
 ברעת בדבר המתבונן אבל . האמת את ומחשיכים  ואשטים סיעים  הם ,  הואטפל
 לקיימה אותם  המחייבה היהודים מתורה חלק היא האגדה כי ימצא נאמנה וברוחשלמה
 ממנה היא וגדולה תולדתה בבחינת ההלכה מן נופלה ולא הדתיים בחייהם.לשמרה
 מקום הזה לענין יאות הזה ומטעם . רוחנו חיי תלוים בהן אשר פנותיה יקרת גודלכעלה
 אחרת סבה עוד אמנם , פה שבעל התורה הולרוה לתאר מטרתו אשר בתבורגבוה
 עתק היוברים בפני להצדיקהו ורעית באמונות התלמוד תורת פה להציע מאתנואורשת
 כתות פעם אחר פעם פגשנו דברינו במשך הנה . ובגלוי בסתר מלשניה ובפניעליה
 ! היא לא : ויאמרו פה שבעל הורה המכונה הזקנים תורת נגד נלחמו אשר יחידיםשו

 במחקרי יש תועלת מה באמרם התלמוד בעלי הרבנים בהשתדלות תפלה נתנו.אשר
 כי , ובמדות השכל במומר דעותיהם לעיקרי מתנגד אחר גם אין אבל 9חלפוליהס
 הסכימו אשר העיקרים כל- כי והבינו התירה את יודעים חכמים. הם גםבמתנגדים
 , לה עשו אשר וההרחבה. , ובכתובים ובנביאים בתורה יסודם התלמוד חכמיגליהם

  התלטור בעלי  להורות החיגרות קטה  הזטנים בכל אבל , יתרה ובבינה עשוהבהשכלה
 ירעו ואם תורתם את ידעו לא אשר מחוץ מאנשים מוסריות ובמרות וברעות:אסונות
 יתיר דעת שהוא ומה מוסכם שהוא טה , תפל ומה עיקר בה שיש מה הבינו לאמעם
 גם או וציור. משל- שהוא ומה ומחייב וברור פשומ שה.א ומה , המדה מן אינה"שר
 איש וקנאת איבה- או הדת מקנאת עיניהם כהו  לרוב הלא זה יל ונוקש ,  הנאי*ברי
 נתן'אה  אשרי לטי היא קדושה תונה הזה מטעם ואף , בשפמם  שורת את קלקלוטרעהצ
 היא אשר הגדולה הספרות וקורות קורותיה פה שבעל התורה ואת תולדות לתארלבו

 טכולמ המוסכטות והדעוה האמונות בפינת העיקרים כל יד על לקבץ בהנלולה
 אחה לאסיפה. ובאספם- , היהודי בחיי וטתנשמות התלמודיה בספרות בכתב'רשומות
 בזמנים  ההלטור של והמוסר התרית  מחבטה רמות מראה האסיפה זאה לנו:היה
 .  שונים  ובתקומותוצנים

 מיחסנם הם , רמה במעלה- התלמוד חכמי בימי  עמר  אלהים.  מאתריההטישג
 נשבעו ושכבר 1.( )ברכות בעולם אחת חטיבה הקב"ה. את עשו שהם הזכות45שראל

 יהו' שלא יחירי האדם  נברא  ולרובך  ניו:(.,.  )גיטין אחר גאל א)תג מעגירין דואגן11
 שוחף  יאמרו' שלא; שגת, בערב  ונברא, , ל"ו;( )סנהדרין. בשמים רשוייהאוסרים,הרבה
 .היה.5הקב-ה

 במעשה-

 שראיתם בשביל. לא 4שרא5 הקה"ת. אמר , )שמל"ח:( בראש,ח':
 שנאסר אהד וף הגא שאני דעך, בשמים_ הרבה' אלהות שמא' סבורין' תהיו הרבהןפנים-
 אח לי שאין אחרון ואני אב לי שאין ראשין אני פכ"ט( רבה )שמות אלהיך ה'אנכי

 ומבלעדי ח"נ()דנ.ד
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 חלקי * . , להקכ"ה אלא עובדין אינם ישיאל , )שם( בן לי שאין אלהים איןומבפערי
 זה הני(. ב, א. רבהי ואיכה יום בכל פעמים שתי אותו מיחד שאני נפשי פטרהה

 הי אני ,מה ה הקב אמר . שניי בו ואנן גשמי ואינו נצחי גם הוא ,אחר שהואהאל
 בל פ.ף ער ע"ז תעביד לא בנך ובן ובנך אתה אף עולמים ולעולמי לעולםוקיים
 הוא ואני שהייהי אני להם אמור למשה הקב"ה לו אמר פ"ו( יתרו )מכילתאהדוהות
 בשביל ולא , פ"ג( )ש"ר אהיה פעמים שלש נאם- לכך לבא לעתיר הוא ואניעכשיו
 שבמיני , ה' אני שבים  הוא אלא הרבה אלהות יש הרבה דמיונות אותי רואיםשאתם
 דומה ואית שנה מ' בן עליו וכחו מלחמה גבור יש , ק.'ט:( )פסיקתא אלהיך ה'אני
 לא ה' אני אלא כן אינו העולם והיה שאמר מי אבל ע', לבן ס' בן ולא ס'לבן
 תלמוד ומה לפניו גלוי הכל והלא הרם אח וראיהי . ד'( 6' בא )מכילתאשניתי
 שמתארים טה וכל . פיו( )שם עליכם חס אני עושים שאתם מצוה בשכר אלא 1לומר
 רבחרש יתרו )שם  האוזן את לשכך אלא כן אותי טכנין אנו אזן טבריותיו בתואריםאותו
 זה , הי( )סוכה למרום ואליה סשה עלו ולא למטה שכינה  ירדה לא ומעילם ,פ"ר(
 ברכות )ירושלמי קרוש.ת מיני בכל קרוש היא קרושים אלהים ישראל אלהיאלהים
 , פ"א( קדושים )ספרא טקדיש.ן שאינן בין אותו טקדישין r~a בקדושתו והוא , ה"א(י'ח
 אשר את ורחמתי הגון שאינו אע"פ אתון אשר את וחנותי כאמור וחנון רחום אלוהוא
 את,הרחמים זוכר הקב"ה של נעמו בשעת שאפי' , ז':( )ברבות הגון שאינו אע"פארחם
 מדת . פ"ב( הענית )ירושלמי היחמים למרת ובא הדין טמרת ויוצא פ"ו:()פסחים
 וקיים חי שהיא מפני אמת של דברים הם מדבר שהקב"ה מה כל . ואמת חסדצדקו
 משטפיו לפני לעמור יכול מי אל כהררי צדקתו אלמלא . י"ר( פ' רבתי  )פסיקתאלעולם
 )ר"ה השעה אותה של מעשיו לפי אלא האדם את דנין ואין , ח':( )ערכין רבהההום
 ,וכל ס,( קדושין בבלי פ"נ תענית )ירושלמי רובי אחרי אלא נדון אינ, והעולםפין:(
 בלא דינא הוא בריך קידשא עביד לא אבל ס:( )ברכות עביר לסב רחמנא דעבידטה
 ובשעה קכ"א:( )יבמות השערה כחום מדקדק הקב"ה הצדיקים עם אך . ח.( )שםדינא

 באי כל על משגיח הוא , קט"ז:( )זבחים ומהעלה מתירא בקרושיו דין עושהשהקניה
 והרשות צפוי הכל ולפניו , ל"א( פי' ואתחנן )ספרי ביותר שמו הוחל ישראל ועלעולם
  ואזן רואה עין סבך למעלה מה ירע , מיי'ט( פ., ואבות המעשה רוב לפי יהנלנתונה
 , מ"א( פ"ב )שם נכתבים בספר מעשיך וכלשימעה

 ביגיעה ולא בעמל לא , המוחלם האפס בן השלם את הקב"ה שבראהאמינו
 ובתבונה בחכמה העולם נברא דברים ובעשרה . פ"י( )ב"ר עולמי אה הקב"הברא

 אמר . י"ב.( )חגיגה וברחמים כחמד ובמשפט בצדק ובגבורה ובגערה ובכחובדעת
 האיך הדין במדת מגיאין חטיוה הוו היחסים במדת העולם את אני בורא אםהקב"ה
  לוה לצוות .בשביל אלא נברא ולא נברא העולם האדם ובשביל , פי,ב( )ב"ריעמיד והלואי הרחמים ובמרה הדין במדת אותו בורא אני הרי אלא לעמוד יכולהעולם
 בהווחמו אדם כל טבע והקב"ה , ל"א.( )ר"ה בעולסו ושלים והקנה וקנה , 1.()ברבית
 לומר חייב ואחד אחד כל לפיכך . לחבירו דומה מהם אחד ואין הראשון אדםשל

 לדעתן נבראו .בקוטתן בראשית מעשה כל , ל"ב,( )סנהדרין העולם נבראבשבילי
 וטחריבן עולמות יובוהא ,ומחריבן עולמות בונה והיה . י"א:( )ר"ה נבראו ובצביונןנבראו
 משבחן בוראן ואם פ"ם( )ב"ר לי הניין לא יתהון לי הניין דין ואמר גלו את שב-אעד
 ישאל לא .. 8י"ב( )נ"ר ומשובחין הן אלא'נאין ,דופי בהן יתן שוי מקלמן בוראן מגנןסי

 .העולם נברא שלא עד דבך הסתר אלהים כבור יא:( )חנינה העולם שנברא קודםאדם
 ספני יח.די האדם בריאת . ,ה'ש( פ"ב חביגה )ירושלמי )העולם משנברא דברחקור

 הצדיקימ חיג( ד)ת
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 אומרים ורשעים צדיק בני אנו אומרים הצדיקים יהיו שלא הרשעים ומפניהצדיקים
 . ל"ת.( )סנהדרין בזו זו מתגרוה המשפחות יהיו שלא ת המשפח ומפני , רשע בניאנו
 ובשעה , פ"נ( )אבות בצלם שנברא לו נודעת יתירה חבה בצלם שנברא אדםחביב
 עשה מק ממנו עומדין ורשעים צדיקים ראה הראשון אדם את לבראת הקב"השבא
 וררו כתוב . .ב( פי )ב"ר ובראו הרחמים מדת בו ושיוף פניו מגנה דרכם הפליגהקב"ה
 והרשות צפוי הכל , הפשית בחירה בעל האדם , פ"ח( )שם יררו כרמותנובצלמנו שאיני ואת וררו כדמיהנו בצלמנו שהוא את ירדו לאו ואם ורדו זכו אם היםכדגת
 והכל , )שם( וילוה יבא ללות הרוצה וכל , . . בערבון נהון יהכל ג( פ )אבהינתונה
 הרעה ואין זאת היתק מירכם כן ועל , ( ל"ג )כרכות שמים מיראת חוץ שמיםבירי
 מבקש אם העולמים חי על אדם יתאונן ומה , פיד( בחקותי )ספרא לעולם מלפנייוצאת
 ב סו ה ר יצ 1 ע ר ה יצר . ג'( ב. א, רנתי )איכה חטא.ו על גבר להתא-נןהוא
 גביר ואיזהו ( ה )ברכ.ת הרע יצר על הטוס יצ- ארם ירגיז ולעולס אדם שלבלבו
 הלב מפתחי שני בין יושב לזבוב דימה הרע יצר : פ"ר( )אבוה יצרו אחהכובש
 יצירה משעת בו ושולט להמיתו וטבקש יום בכל האדם על מהגבר והוא ס"א.()ברכות
 , ( ק"ח )שבת יצה"ר זה אומר הוי אדם של בגופו שיש זר אל ואיזה , צ"א,()סנהררין

 לאדם מסיתו ויצה"ר פ"ב( )אבות העולם מן האדם את המוציאין הדברים מןוהוא
 התורה לו בראתי יצה-ר בראתי הקב"ה אמר אבל נב:( )מוכה בעוה"ב בו ומעירבעוה"ז
 הם ואין בידם טמור יצרם חמדים ובגמילות בתורה שעוסקים כזמן , ל,( )קדושיןתבלין
 . כ"א:( )קדושין יצה.'ר כנגד אלא התורה דברה ולא , ה:( )ע"ז יצרם בידמסורים
 . , , שופטן טוב יצר צדיקים . ארם בני של הפנוטי שיפטם גם הם ויצה"טויצה"ר
 ויראה אימר לו נותנים ארם יחטא שלא וער . ( ס"א )ברכות שופטן יצה"רורשעים
 . מ"ו( פ' רבתי )פסיקתא ויראה אימה עליו נותנים חומא שהואוניון

 וההן חובות עליו השים יחיא , ישראל כתירת הוא מיטה בתורת עיקרייסוד
 אהבה ך )מת ג(, פ )אבות למקום בנים שנקראו ישראל חביבין מיוחדת, תעודהלו

 רצונו עושה כשאתה קנך אביך היא ל"א.( )שבת ישראל בכורי בני להם קראשאהבם
 כשם בני לישראל אמיר למשה הקב"ה אמר . כ"ז( פ' רבתי )פסיקהא בנו ואתהאביך
 רבה ):יקרא קרושים תחיו כך קדוש שאני וכשם פרושים ההיו אתם כך פרוששאני
 כ.( )יבמות לך בסותר עצמך וקרש כ:( )ע"ז קדושה לידי מביאה חטא ויראתפכ"ד(
 , פ..א( קדישים )מפרא אוהי קדשתם כאלו עליכם אני מעלה עצמכם אתם סקד:שיםאם

 מצוה היא שבחוכות והגדולה . פכ"ד( )ויק"ר קדוש נקרא הערוה מן עצמו שגודר מיוכל
 מוטב . אליה( רבי )תנא הגדול שמו את לקדש אלא התורה נתנה שלא השםקדוש
 שיעבוד מוטב וכנגרו , ;ט:( )יבמות בפרהסיא שמים שם ויתקדש אחת אותשתעקר

 ואל ע"1 עביר לארם לו אמרו ואם קו.( )סנהדרין שמים שם יתחלל ואלע"נ
 את תחללו ולא ת-ל בפ-הסיא אפילו יכול , בהם וחי שנאמר יהרג ואל יעבודתהרג
 יתחלל ואל נסתר עבירה שיעבור לארם לו ונוח , עד:( )סנהדרין ונקדשתי קדשתישם
 . פד:( )יומא השם חלול משום החנפים את ומפרסמין , מ.( )קדושין בפרהסיא שמיםשם

 )אבות השם בחלול מזיד ואחר שוגג אחד בנלוי ממנו נפרע.ן בסתר שמים שםהמחלל
 תהלתי לי יצרהי זו "עם הגדול שמו את לקיש ישראל תעורה היא וזאת .פיד(
 ואתחנן )ספרי אבינו כאברהם הבריות כל על אהבהו אלהיך ה' את ואהבת .יספרו"

 )מנחות בעולם שהורעהיך טובה לי החזק הקב"ה לפני ישראל כנסת אמרה . ליב(פ'
 רוחית בלא לעולם אפשר שאי כשם , . . אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע כינג,(
 ישראל כך לעולם אורה הזה השמן טה . ט( )תענית ישראל בלא לעולם אפשר איכך

אורה ח'נ()ח"ד
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 כיונים עיניך . וכמניך( לריח פ' רבה )שה"ש לאורך גיים והלכו שנאמר לעולםאורה
 . יפה( הנך פ' )שם האומות על מבפרים ישראל אף העולם על מכפרת זו יונהמה

 , בעולמך נוהג אתה רוממות מרום ואתה , האגמה לנצחיהן ערובה היאתעודתה
 קדושה נתת , . . לעולם לרוד מלכות נתת , היא מלח ברית לאהין בהונהנתת

 שיהיו הארץ על השמים כימי . פכ"ד( )ויק"ר תחיו קדושים שנאסר לעולםלישראל
 ת 1 כ ז ב קיימים ישראל . מ"ז( פי' עקב )ספרי עולמים ולעולמי לעילם וקיימיםחיים
 שהברית מניין , פ"ב( )אבות לער עומדת יצרקהם מסייעתם אבותם שזכות ת 1 בא

 לעולם , פיח( נהקותי )ספרא ראשונים בריה להם כנרתי שנאמר לשבטיםכרותה
 ולא ירפך לא אלהיר ה' רחום אל כי :אומרים מזכירין לעולם , קיימת אבות,כות

 מתים עצים על ונשענת חיה היא הגפן מה תסיע ממצרים גפן , פל"ו( )ויק"רישח.תך
 , מ"ר( פ' רבה )שמות האבות אלו המתים על ונשענים וקיימים היים הם ישראלכך

 נכנסים כשאנו , ויעקב יצחק כאביהם לפניך פעל סי אבות של סיין סיין דודיךנזכירה
 ראית ואם , רבה( )שה"ש לפניך בא וזכרונם אבות מעשה לפניך מזכירים אנולצרה
 ההרים כי דכתיב הוא הדא בחסדים והטפל לך שנתמטטה אמהות וזכות שממה אבותזכות
 סאתך וחסרי ואח"כ האמהות אלו . . . תמומנה והנבעות , האבות אלו . , .ימושו
 את מציל אברהם אין , הבנים את מצילין אבות אין אבל . ל"ו( פ' )ויק"ר ימושלא

 הטובים מעשיהם איחז-ן כשאין .ם(, שכ פ' האזינו )ספרי עשו את מציל יעקב ואיןישמעאל
 : כז:( ביריהם)סנהררין אבותיהם מעשה כשאוחוין ימקו אמם אבותם בעונות ואףבידיהם,

 אלא בעולסו להקכ"ה לו אין י נאהבתו ה' יראת לאלהים החובות כלראש
 לגזבר דומה שמ.ם יראת בו ואין תורה בו שיש ארם כל , לא;( )שבת בלבד שמיסיראת
 ואוי , )שם( עייל בהי לו מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות המפתחות לושמסרו
 יראת בו שיש אדם וכל עב:( )יומא שמים יראת בהם ואין בתורה לעוסקיםלהם
 מאהבה העושה בין הפרש מאהבה עשה אבל , 1.( )ברכות נשמעים דבריושמים
 לא,( )מוטה מיראה לעושה מאהבה העושה וגדול ל"ב(, פי' ואתחנן )ספרי מיראהלעושה
 לאהוב ניצר יודע איני מ"א(. עקבפי' )ספרי מאהבה אלא תעשו לא עושים שאחםוגל
 מכיר אהה כך שמתוך לבבך על האלה הדברים הן לבבך על האלה הדברים והיות"ל
 מהדרכים אחת . ג( ל פי' ואתחנן )ספרי בררכיו ומדבק העולם והיה שאמר טיאת

 לו אמר . )בכ"מ( צדיק היה אתה אף צדיק הוא מה והיושר הצדק ימדו; :האלה
 רשע ותשנא י ת ו י ר ב לצרק צדק אהבת רשע ותשנא צרק אהבת לאביהםהקב"ה
 דין שמוציא מי שכל . פ"א( )אבות בדין מתונים והוו . מים( פ' )ב"ר מלחייבןשנאה
 שלשה על , פ"ב( יתרו )מכילתא בראשית במעשה להקב"ה שוחף נעשה כאלולאמתו
 שפטו שלום ומשפם אמת שנאמר השלום ועל הדין :על האמת על קיים העולםדברים

 הדין משירה לפנים תעשון אשר הדין שורת זה המעשה את . פ"א( )אבותבשעריכם
 חבקך את הדין ואל פ"א( )אבות זכות לכף ם ר א ה ל כ אח דן והוה . שם()מכילתא

 האדם בעיני והישר בעיני..ואמים המוב תעשה כי . פ"ב( )שם למקומו שתגיעער
 כ"ש עצמם טמון השונאים בצעיהם שונא , בצע שונא והיה . a"y) פי' ראה)ספרי
 כהוגן כ-מי, את קוצץ אפילו גדיש- שורף אתה אפילו אוטר יהא אחרים שלמטון
 ואני היאיל זה הוא עני תאמר שלא דל פני תשא ולא . יתרו( )תנחומא דיינואני

 שכן וכל , פיד( קרושים )ספרא בנקיוו; מתפ-נס ונמצא אונחו לפרנסו חייביםוהעשיר
 יעור השוחר כי ל ת הדין את מטה ואין ממון נוטל הריני תאמר שלא תקח לאשוחד
 עימו כהו לו שנתחייב ממי שנטל מי :טה , 8"כ( טשפטים )מנילהא חנמיםעיני

 יעור השוחר בי , ה( ס פ' )ב"ר וכמה כמה איצע על לו חייב .שאינו ממי שוחדהנוטל
 אפילו ח.ג()ד:"ד
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 לומר צריך ואין , ,הלב וימיות בלא העולם מן .נפטר לא שוחר וקבל גדול הבםאפילו
 שכרו הנומק אפילו .אלא 'עוד 'ו5א :( :%תרכתז.קה .דברים שתגד ואפילו :אלא !צומקשוחד
 , ועט;( ')בכורות ונטלים .דעתוליון

 אמת 'הקב"ה של תיתמי . לשת'ה*; ,השקר יבנווז האמת 'הצרקנמשתמענין
 ש5ךצדק והע צדק שלך שיהאיאו לך לומר אלא ,, צדק. הין ת"ל מה נרה(.גשמה

 והישר בס!( )סנהדרין לו שומע-ן 'אין אמת אומד "פילו בדאי 'של )עונשי)ביס:מט,(
 טחה הבריות רות באמונה ונותן שנושא ,סי שכ5 .מלסד ומתן משא 'זה 'תעשהבעיניו
 שפרע סי אבל . פ"א( דומע )מכילתא כולה דיבורה .כל קיש כאילו עליו ומעליןהימנו
 והמחליף , ,( מח )ב"מ בדבורו ילומד ממי'שאינו 'לשרע עתיר , . , הטב% :דורמאנשי
 לדבריו סניגורידן יעשה שלא לדייז ,ומנץ י צבי( )סנהדרין 'ע"נ עובר כאלודבורו
 לשק'הרע והמקנט הרע לשון דשוספר . ,( .לא )שבועות תרחק ,שקר מדברשנאמר
 הרע לשון המספר כל קיח,1 )פסחים .לכלבים 'להשליכו .ראוי שקר ערותוהמעיד
 ט?,( )ערכ-ן בעולם לרור 'יכולדן 'והוא 'אני אין 'הקב"ה אמר . , , כעיף- יכפרכאלו
 לשרן : ונקרא . )שם( דטים זשפיכות .עריות גלוי -.tvp עבירות כנגד עונותומגדיל
 שהוא הלשרן לבעל אמרו : (cw) 'ולאומרו ממקבלו .טספרו 'הורג תליתאי ,קטלתליתאי
 הרע לשון למרבר אזהרה זה הרי תרחק .שקר תדבר , '9ב:( )פסיקתא 'ברומי 'והוהגכאן

 הרע לשן על אלא במדבר 'ע5'אבותינו זין 'גזר נתחהם לא , כ'( פ' ששפטים)מכילתא
 , )שם( גנוהו לידי בא 'שבחו חבידז'שטהוך 'ש5 אדם'בשבחו יספד 'א5 ואף ,()ערכק:טו

 מה אבל מחייבין וחברי סוכה אני 'לכשהוא הדיין שמר שלא ,הוא הרע לשוןוב'5%
 הרע ללשון קרוב . לא,( )סנהרר-ן בעמך רכיל הלך לא ת"ל רבו,עלי שחבריאעשה
 ארם ישמע שאם , אזנך "ל לך תהיה ויתד נאסר זה ועל , הגון שאינו דבר לשמועהוא
 ? רכה ואליה קשה כ5ו אזן מה .ספני , )כתובות"!( .יניח'אצבעו'באזניו .הגון .שחיטודבר
DNWשם( .לתוכה אליה יכף "נון .שאינו יבר :ארס :ישמע( . 

 הקב"ה שלשה , דברים אונאת 'וככללה ושהמפה ההרחקה.מן "ציק 'מענקהוד
 ידבר שלא צדק הדן , קיג:( )פ'סחים בל2 .ואחד .נפה ישחד 'חטדבד ומהם(שוטקי)אחד

 . )פוטהמא:( לעולם אף טניא צוץזנופה 'שיש ודם , י%ב.3ב"ם,מט:( ואחד 2פהאחד
 וכה , שקרים וכת , חנפים כת , קצים כה , 'שכינה סני nl~lpD שינן ותותארבע
 ויראת בו נאמר שזה ממין טאונאת .דביים .אתאה .גדולה , שבה .)שם :Pwn 'לשוןמספרי
 פ' משפטים )מכילהא הבריות ועת הנתב ,הוא שבגנבים יהראשון , ות:( )ב"שמאלחך
 , כ"ב( פ' רבתי )פסילו)א עבירות ועיבר ע.מף ינושאזטלטזך וצפלין תהיה 'שלא .יקם

 תן נפטר אינו צריך .ואינו כריסו את 'והמצבה 'עיני שת הטפטא שיקיו אחוהמקפח
 היא הבריוה דעת שבגניבה הגרולה , פיד( פאה )היספתא !כך שיחקה 'עדהש5מ
 1 א'( פ' קדושים )ע"כ cwn חלק א ש ששבועה מלמד ה' .שם 'וחללת , 'שררשבועת

 ,( לט )שבועות וממשפחתו ממנו שקר( )שבמת וכאן 'טמנו י2פרעין 'שבהורה וקבירותכ5

 רוח קורת עושה ואינו ע"ז זובד כאלו זה .הרי שקר ובשבועת .בשביעת'ש.אוכל'הרגיל
 רב"א )הנא שלמה שמים מלכות .עול עליו טקכ5 'ואינו 'העולם והיה 'שאמר ,מילפת
 אלהיך ה' שם את תשא לא בכלל שוא של שהיא אמת שבועת ואפילו , 3'ו( פ'רבה
 ,, נגב( ,פ' רבהי )פסיקתאלשיא

 פ' קרושים בתורה.)ספרא גדול כ% יזה כטוך זאהבתלרעך , רע :אהבהמדת
 . לא,( )שנה 8ירושא ואידך כולה התורה כ5 .הוא זה תעבד 5א לחברך סני דע5ךד'(

 . כשלך .עליך חביב חבירך נבור יהי , פ"א( .)אנות לתורה ומקהכן הבריות אתאוהב
 שונאו שה שע מי * , , גבור אינה , פ"ב( (DUY כשלך עליך חביב 'תבירך ממוןהי

א.הכו ח"ג,)דו.ר
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 . 6!( )כתובות. יפה. מיחוד 15. בדוה. כטה סיעה ואחפת. כיד(,. פי' דר"נ )אנות,שהגב
 יגר. בה. יראת. שמא, ופראנה: עך' אשה שיקדש לאדה.אטר

 ורחמנא וישנאנהי,. מנונ"
 ער לה. ימתין חולה. היתה. ואם, בגפן, ושהחווה מא;( )קליש,ן כמוה. לרעה ואהבת.אסר

 שאנקש דבר נלוס.חמרהו אהובי בני הקק"ה' אמרעחס: רידד(.. פ: תצא )ספרי.שתבריא;
 זה את זה מכברים ותהיו זה אח זה- אוהבים שההיו. אלא מכסן אבקש: אם וטהחכם
 . על'הבריות ד41ך1נמיכ!- האהבה מכלל . כ-ח( פ, רבה )הדג:א; מזה זה, יראים.ותהיו:
 מעליו שמים מלכותל ופורק לע"ז מקןש רחצים השנע שכל תמנשרהמים שיא זהורהנ3
 )שם השטים. מן סרחמין,עליך הכריות על מרחם שאתה, ,מן, שכל קן"(,., ראה.ט')ספרי
 / לב,( )ביצה אבינו אגרהס של סזרענ שהוא בודוע הבריות על הסרחם. וגל .. צק(פי'

 ינואו אימתו . עח:(. )יכטת חסרים מטלי גוישנומ רחמנים. זו סוסנ?נבאומה.שאלשה
 ומרחם רחמן, שהוא שטס דרכי הם וטח שמום. בדרכו הלך אם, הברכית......, כלעליה
 לפרנס זה על זה רחטנים תריו כה הבריות כל את. וספרנם וזזי ... הרשעום... עלאפי'
 שהוא, נגובה...,... לזה זה. פנוננ ותאהיכו לזהזה.

 אותו ליודעים חנם מתנת וננתן, חנוןי
 ומכללה , פכיו( דב"א )תנא לזה. זה חגם מתגת. תנו אתם, כך אותנ יודע!ןולשאינם
הצדקך

 חסרים_ ונמולות.
 הענשה וגדול ,. יין( )ברכות בצרקה נזונים השלם,כולו נל ..

 והתורה ם,:( )ב"ב המצות כל נגד צדקך )סוכה:מט,(_ושקןלמ הקיגנות מכל ייתלצדקה
 העושה וגדול ק"ג.(., )פמוקך,א צרקות. 1WJY של גדרכם,. מצויה. אנו שנתל באוזהאוסרות,
 גצרקף המסתכל . . . דל אל הנשכיל ואשרי )שם(. הגונו סב2שה יותר בסתרצרקף

 קך.(.. )שבת. הרלים אחר לרוץ חסד גומל ש5. ודרכו פיח(.,. פאה )ירוענלמ!לעשוהה
 עניית סימנ? לו סיאין אין שוב צרקה. יחן. הממפבנט.סןןהצרקה עני אפלו יתן,1.ומי

 צדקה עושה . )ב"מ.עא:( אחרת. עיר ק)דמיננלעמי עירה עניי עתנוגג ולט! . ז:()מטן
 נתוך ויתומה. יתום המגדל. זה .. ,. .. עת בכל צהקף לרישות לאהם. אפשר וט עחככל
 )ב"ב סרובה למתנה נזקקין,5ו אין, המתהים. על, המחזיר עני נ,(.,, )כתנמת. ונגשיאןןכהזח
 לו יחסר אשר , לע"-ו עליו מצווה אתה ואי לפרנסו טצווה.עליו אתה. סחסוהו היש(.
 ופרומה פרוטה גל צדקך. אף גדול לשריון סצמרפת. וקליפה קליפה. כל. שריון,"ה כשריון שהקה. יתן,1 ונמה סנן(... )כהוגות, לפניו. לרוץ, יעכב עלקו לרגום מנס.ששלו

 .כ' ת"ל פעמים מאה אפי' פותה. אתה אחת פעם. פתחת. אם. נבין. )ג:ג.ם:(,..נצטרפה
 גיתך בני ענייכן והיו לרוחה פתוח ביתה יחי . קט"ז(. % ראה. )ספרי תפתהנתוח
 ליתן אמר ,. מעשה ושנר אמירה שכר לו נוהנים ונחן ליחן אמר אם . פ"א(אבות,
 שנין טובים בהתרימן 4 נוח אנ5 תנוי, לאחרים, ולנא ליתןן אמר' לא או. , תנו.אחרים אמר אבל. ליתן, אמר לא, , מושה אטורה.כשבר שכר לו' ננתנום, ליתן, בידו הספיקלא.

 בי ת"ל כך על שכר לוטנותנין
 פעותך בכל. אלהיך. ה' הזה.יברכך הלהפר בגלל.

 למרך יתן.ד כנצר- . ~ב( )אבדח: ע41ום: מרמח- צרקה- מהבה- אב5. קי"ז( פי' ראהמפרי
 פ' )ווק"ר בלכ:שמה אנתהל ענשה: יהנה. )ושלרן(, משה. ענולה כשאדם. ארץ. דרךמרה
 את תקפוץ. ולא; יתן לא: ב?ןי ב?ן:יתן: וטמצמער. אדם: בןי יש. לבבך' את תאמץ יה .שד(
 . ם:( )ב-ב: הענשה. מן: יותר- גנץ*המעעשז: מנ2( )שבבה צדקה. מהעושהן יותר המלוהרו4, הצהקף,2 סוס קט-ז(:. פוי תאה: )מפכי. וקופתה: וחוזה ירו את. שפג'חט. אדם בן יש.רך

 יתנו אחרים. ג"מי' רעם. CWN 'UIY: יהרג: ולא: כרחן, . הרוצה . צרקה גננתנ? מדוור.ורביע
 יחן. לא: והואחיים'

 אתיים יתמי ו5א; יתן 5יא חשוף. אייימ: וותנל יתן, בשלוי רעת: עונוי
 כחה היכן ער. את:שלמה- שא4 סבכתך: המונע: ועון- הצוקףי זכות_ .. פיה( )אכוהשב
  שמרת צדקךע,' לאבוומם. נתן. אבו.פזף פיהעבויה סי" מג?ע:אממ.להם:צאו:וראג. צדקה%,
 ח:(, )ב"ב צדקה גבאי אלו ככוכבים הרבים ומצדיקי י:(, )ב"ב בכבור תרום קרנו.עד

אושריהם ח"ג( ד)ין
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 . ה:( )ע"1 בידם מסור יצרם חמדים ובגטילות בתורה שעוסקים בזמן ישראלאשריהם
 נעצרים הנשמים ואין , סח,( )כתובות ע"ז עובר כאלו הטרקה טן עין הטעליםאבל
 נמסרים בתים בעלי ונכסי , ח:( )תענית נותנים ואינם ברבים צדקה פוסקי בשבילאלא

 לרור רשאי ת"ח ואין . כס:( )מוכה גותנש ואינם ברבים צרקה שפוסקים עללטלכות
 ואיש רש , יז:( )סנהדרין בשלשה ומתחלקת בעגים נגבית צרקה של קופה שאיןבעיר
 רש ועטר בפעולה עושה שהוא זה תככים ואיש בנכסים רש שהוא זה נפגשותככים
 שעה חיי קנה ,ה ה' שניהם עיני מאיר לו ונתן מצוה לי תן לו אמר תככים אישעם
 עמר בנכסים שרש זה ורש בנכסים שעשיר זה עשיר ורש עשיר , עוה"ב חיי קנהוזה
 עני זה שעשה מי ה' כלם עושה לו נתן ולא מצוה לי תן לו אמר העשיר עםרש
 העני לאותו העשיר אמר , עני לעשותו יכול עשיר לזה שעשה ומי עשור לעשותויכול
 הקב"ה לו אמר קפדך חמי כרסיון חמי כרעין חמי שקיין חטי ונכים לעי אזיל אתלית
 הרע עין לו מכנים אתה יו שנתתי במה אלא מאומה משלך לו נתת שיא דייךלא

 בגיפו בין חסדים גמילות הצדקה מן יותר חסדים גמילות נרולה אבל . ל"ר( פ')ויקרא
 )אבות עליהם עומר שהעולם עמידים מהשלשה אחד והיא מט:( )סיכה בממונוובין
 חולים בקור זה הדרך את , לס:( )נדרים שיעור לו אין בגיפו( )ג"ח חולים בקור ,פ"א(
 המת להוצאת ת"ת ומבטלין , ט"ב( יתרו )מכילתא ג"ח זה בה מתים קצורת זהילכו

 לבקש ומכללה . מ:( )נדרים דמים שופך כאלו חולים מבקר שאינו וכל , ג:()מנילה
 נקרא מבקש ואינו חבירו על רחמים לבקש לו שאפשר וכל , תבירו עלרחמים
 . יב:( )כרכותחיטא

 לרעך ואהבת בישראל שנאמר שכשם . גרים אהבת חובת רע אהבתכחובת
 שבכל הנרים חביבים , פיח( קדושים )ספרא כמוך לו ואהבת בגרים נאמר כךכמוך
 )מכילתא כישראל נקראו שנקראו מקום שכל הגרים חביבים . , . עליהם מזהיר הואמקום

 , )שם( ביברים תלחצנו ולא בממון תונסו לא חלחצנו ולא תונה לא וגר פ"ח(משפפים

 על גם הורחבה והאהבה נח:( )ב"מ אבותיך מעשי וכור לו יאמר לא גרים בן היהאם
 נתינר ומקרים , פ"כ( משפטים )מכילתא תושב גר זה והגר אמתך בן וינפש , תושבגר
 עלה שקבל בגוי יכול בארצך ישכו לא כב:( )פסחים לנכרי למכירה תושב( )גרלגר
 ישג עטך תקנתו מה אדוניו אל עבד תסגיר לא ת"ל מדבר הכתוב ע"ז לעבודשלא

 , מה.( )גימיןבארצך
 מאז אפילו הוכח עמיתך את תוכיח הוכח . ההוכחה חינת האהבהמכלל

 )ב"ו מקום מכל הוכיח ת"ל מנין לרב תלמיד , לתלמיד הרב אלא לי אין תוכיחפעמים
 שאפשו וכל , לא:( )ברכות להוכיחו צריך הגון שאינו דבר בחבירו והרואה ,לא.(

 אנש על נתפס עירו באנשי , ביתו אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו באנשילמחות
 אחי בעון באחיו איש נר!(,וכשלו )שבת כולו העולם כל על נתפס כולו העולם בכלעירו,
ם מיחו ולא למחית בידם שהיה . . . בזה זה ערבים ישראל שכלמלמד (  כז:( 
 נ ושכר , ק.מ:( )שבת זה את ,ה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבהולא

 וב , תשצ"ג( ר' תירה בילקת )ילמדנו ברכות נוטל בו שיחוור חבירו אתשטוכית
 איזו , שתוכחה לקבל וחובה , ה( פי )אבות בו תלוי הרבים זכות הרבים אתהמזכה
 רן נחת בעולם שהתוכחות זמן שכל התוכחית את יאהב האדם לו שיבור ישרהדרך
 או , כח:( )תמיד העולם מן מסתלקת ורעה לעולם באין וברכה טובה לעולםבאה
 נ הנשמע דבר לומר שמצוה וכשם קן:( )בים אחרים קשום כך ואחר עצמךקיום
 יד ואל שוגגין יהיו ומותב , ר:( )חנינה נשמע שאינו רבר לומר שלא לארםמצוה
 שי כדי למיתה סמוך אלא הארם את מיכיתין אין דברים ד' ומפני ל.( )ביצהמזירין
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 בלטו יהא ושלא ממנו ומתבייש רואהו תבירו יהא שלא כרי ומיכיחו והוזר טוכסיויהא
 . ב'( פי' רברים )ספרי שלום לידי מביאה שתזוכחה בשלום ממנו שיפרוש ובדי ,עליו

 הרע ויצר הרע עין . והנקמה והקנאה השנאה עון גדול האהבה זכותכגורל
 והכבוד והתאיה הקנאה , פ"ב( )אבות העולם טן האדם את מוציאים הבריותושנאת
 לומר אדם יכוון שלא כיצד הכריות שנאת , פיד( )שם העולם מן הארם אתסוציאין
 אלא הארץ עמי ושנא התלמירים את אהוב התלסירים את ושנא החכמים אתאהוב
 תקללנו לא יכול , גלבכך אחיך את תשנא לא , פט"ז( נ דר )אבות כולם אתאהיב
 קרושים )ספרא שבלב שנאה אם כי אמרהי לא , בלבנך ת"ל תספרנו ולא תכנולא
 לא כך , , , ונקמה קנאה משמר ואינו ומעביר מגלגל . , . שהקב"ה וכשם ,פ"ר(
 מפני ראשין פקדש . דב"א( )תנא המיושנת בשנאה בלבבך ת"ל מה אחיך אתתשנא
 ובמצות בתורה עוסקין שהיו שני מקרש . . . ושיד ג"ע ע"ז בה שהיו מפני חרבמה

 ג' כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך , חנם שנאת בה שהיתה מפני חרב מה מפניוברח
 השקהו צמא ואם לחם האכילהו שונאך רעב אם . ט:( )יומא וש"ד ג"ע ע"זעבירות
 כי למה , והשקהו האכילהו ביתך לתוך וצמא רעב ובא להרגך שהשכים אע"פמש
 השונא . כ"ז( משלי )מדרש לך ישלימנו לך ישלם וה' ראשו על חותה אתהגחלים
 וקם לו וארב לרעהו ש.נא איש יהיה וכי שנאמר דמים משופכי זה הרי תבירואת
 שען לכוף נדי בשונא מצוה לטעון וש.נא לפרוק אוהב . פי"ב( ארץ דרך )מם'עליו
 ולא מגלך השאילני לו אמר נקיטה של כחה היכן עד תקום לא . לב:( )ב"שצרו

 לי השאלה שלא כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני לו אמר ולמחרהשאילו
 נטירה של כחה היכן ער תטר לא . פ"א( קרושים )ספרא תקום לא נאמר לכךמגלך
 לך הא לו אמר מגלך השאילני לו אמר למחר השאילו ולא קררומך השאילני לואמר
 לו וארב לרעהו שונא איש יהיה כי , שם( )ספרא קררוטך לי השאלת שלא כמוחךאיני
 על עבר , חמורה מצוה על לעבור סופו קלה מצוה על עבר אם אמרו מכאן , עליווקם

 לעבור וסופו תטור ולא תקום לא ועל תשנא לא על לעביר סופו כמוך לרעךואהבת
 לרעהו שונא קיש יהיה_ כי נאמר לכך , דמים שפיכות לידי שבא ער עמך אחיך וחיעל

 . ,( קפ פי' שופטים )ספרי עליו וקם לווארב
 שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי . פנים והסברת ששלום הוא האהבהפרי

 אדם כל בשלום מקדים ורוי פיד( )אבות לתירה וטקרבן הבריזה את אוהב שלוםורודף
 עם שלום ומרבה תימה ומשיב רך מענה ביראה ערום אדם יהא ולעולם , פיד(3שם
 אחד הוא השלום כי . יז.( )ביכית בשוק נביי עם ואפי' אדם כל ועם קרוביו ועםאחיו

 פ"א( )פאה לעוה"ב קיימת והקרן בעוה"ז פירוהיהן אוכל שאדם הדברים מןהוא לחבירי אדם בין שלום והכאה . פ"א( )אבות עלירם קיים העולם אשק העמודיםמשלשה
 שלום אלא הבריות כל בפי הנביאים טענו ולא . סד,( )ברכית בעולם שלום מרביםוח"ח
 . 6"ה( )עדיות בעילם שלום לעש-ת אלא . , . בא אליהו ואין , מ"ב( פ" נשא)ספרי
 אא"כ כלום מועילות הברכות שאין , שם( )ספרי בשלום אלא הברכות כל חותםואין
 שלום צריכים ישראל של במלחמה שאפי' השלים וגדול . א( פי )בם,ר עמהםשלום
 נשא )ספרי השלום אלא לישראל ברכה מחזיק בלי ואין . קצ"ט( פי' שופטים)ספרי
 שלוב ולעשות , מה:( )יבט:ת השלום מפני לשנות לאדם לו סיתר כן ועל , מ"ג(פ"
 לכל שלום nlwYS ן המים על יטחה בקדושה שנכתב שמי הורה אמרה לאשתו אישבין

 שלופ שטטילות על . , , מזבח ואבני . נג:( )סוכה וכמה כמה אחת על נולוהעולם
 בין שלום המטיל , ברזל עליהם תניף לא הקב"ה אמר שבשמים לאביהם ישראלבין
 משפחה ו'ג(תיר בין לממשלה ממשלה בין לאומה אומה בין לעיר עיר בין לאשתו איש בין לאישאיש
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 למשפחהמשפהר

 ע5-
 דבחדש )טכילתא פורענות עליהם תבא שלא וכמה כמת אחת

 המחלוקת לבין תבא ואל לתבירו ארם בין שלום. בשאילת זהיר הוי' זה ופפני .פי"א(
 , נצבים( פרשה )תנחומא אחת אמדה כשתהיו איטתי נצבים ואתם , פכ"ט( דר"נ)אבוה
 כולה ההורה הקב"ה אמר . . . אחת אגודה ונעשו כלם הושוו מרפידים ישראלוכשבאו
 גדול כן על ואף . קה:( רבחדש )פסיקתא שלום שאוהבת לאומה נותנה אני ולמישלום
 חבור שנאמר בהם נוגע השמן אין ביניהם ושלום_ עלז עובדי ישראל שאפי'השלום
 גדול הא יאשמו עתה לבם חלק נאמר מה משנחלקו אבל , לו הנח אפריםעצבים
 תעשו לא תתגודדו לא נאמר ועליו , מ"ב( פי' נשא )מפרי המחלוקת ושנואהשלים
 אח מכבד והוי פ"נ( )שם ובשמחה פ"א( )אבות יפות פנים בסבר א-ם כל אוומקבך, הוי . אדם לגל ם י נ פ ת ר ב ס ה הוא השלום ומענין . י3!( )יבמות אגודותאגורות
 זעומות ופניו שבעולם טובות מהנות כ5 לחבירו ארם נתן שאם , מיד( )שםהבריוה
 פנים בסבר תבירו את המקבל אבל- , כלום נתן. לא כאלו הכתוב. עליו' מעלהבארץ
 שנעולם מתנות כל לו נתן כאלו הכתוב עליו. מעלה כלום לו נתן לא אפי!יפוח
 , פי"ג( יר"נ)אנות

 שפל הוי מאר מאר . הענוה מדת היא חסר ואהבת משפט עשות למרותאחות
 ואיזהו )שבת.ל4( כהלל- ענותן. אדם יהא לעולם . פ"ר( )אבות רמה אנוש שתגץתרות
 שכינה להשרות מופז ענו שהוא מי~ שכל פח:( )סנהדרין ברך ושפל עטותי עוה"פק;
 השכינה את ולסלק. הארץ. את לטמא גורם- לב גבה. שהוא מי וכל . . , בארץ. האדםעם

 הניח הקב"ח  שהיי קונו של מדעתו אדם ילסור ולעולט . פ"א( דבחדש יתרו)מכילתא.
 הקב"ה עצמו המשפיל שבל , ה,( )סוטה סיני הר ע5 שבינתו. והשרה וגבעות הריםכל

 בורחת הגדולה הגדולה על כל.המחזר , משפילו הקביה עצמו המגביה וכ4מגביהו
 מן ארם יהא ולעולם , יג:( )עירובין אחרט מחורת גדולה הגדולה מן המרח וכ5(ממנו

 ואינם שהנעלותם , צג;( )ב"ק הרודפים' מן ולא. הנרדפים מן עו5בין ואינסהנע5~יט'
 השמש כצאה וא.הביו אומר הכתוב עליהם . . . משיבים ואינם חרפהם שומעיםעו5בין

 יכולין והוא אני אין הקב"ה אומר רוח גסות בו שיש מי כל אפל, . כ.( )יומאבגבורתו.
 השכינה רגלי- ויחק. כאלו. . . , וקופה בקומה- המהלך וכ5 , ה;( )מומה בעולםלדור

 )אבות בחלקו השמחן עשיר איזהו . ההמתפקית מדת היא' לענוה קרובה .)ברכוה,טג:(
 וטשתך ממאכלך פחות קיח:( )שבזע לבריות תצמרך ואל חול שבתך עשה ,פרד(
 אלא בעו- ארם. יאכל- שלא ארץ דרך הזרה. למדה גףון(', )פסחים, דירתך עלותוסיף

 ולעולט,יאכל . )ל.מ.צ"ד;( רעבתן יהא שלא. האדם את אבימלמדין. פד;(לתיאבוןי)ד451ן.
 יותר ובניו- אירעו, ויכבור לו ערש, במה וילבוש.ויתכסוד 4. שיש סמה פחזות וישתזראום
 לא אבל- . )חילין'פד:( העולם והית שאמר. במי. תלוי והוא. בי תלוין שהן. 15. שישמטה

 )תנא 5ו הוא רע סימן בעזיז. טובים) בחיים הקץ. כ5 ט טועה., מכ4 נפשו,שנחסר
 כל על' חשבון ליתן אדם ועתיד ני,( )עירובין לך הימב לך יש' ואזם פרד(, רבה.דב"א
 חובה היא לנפשו חסך כי'גמילות , קדושין( סוף )ירושלטי' אכל ולא שראההיעינומה

 עצפסר. שכשעת הזקן הלל זה חשד איש נפער גומל , ובריאותו- הנוף שמירתכחובת
 לעשות להם אמר. הולך אתה להיכן תלמידיו לו אמרו עמהם והולך מהלך היהמתלמידיו

 איל ,1,1 היא. מצוה וכי לו אמרו. המרחץ בבית לרחוץ א-ל זו טסה, טה וגי אגלמצוה
 גרולי עם התגרל שהוא אלא עור ולא " מזונות מעלין והן ועוטפן מורקן עליהןnaDnW מי קרקסאוונ ובנתי ת)אתראות בבתי אותו שמעמידין מלכים ש4 איקונין. מה ,הן

 רבר לך ואין ל"ר(. פ' )ויק"ר וכמה כסה אחת על ובדטות בילם שנבראתי. אמ'מלכות
 משוכח זה הרי והזריז בשבת נפש פקוח ומפקחין פב!( )יומא נפש פקוח בפנישעומד

 cw יג()ר."י
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 ואפי' . פ"א( השא כי )מכילתא לשבת ממורים אהם ואין מסורה השכה שלכם פו;()שם
 בשכת האשה את ומילרין ומסערין . קנא:( )שכת השכה אח עליו מחללין יומו בןתינוק
 דביים אפי' אוהו מאכילין בולמוס שאחזו ~סי , קכה:( )שבת השבת את עליהומחללין
 ן ואין דם הקיז . לרגליו מנעלים ויקח ביהו קורות אדם ימכור ולעולם פג:( )יומאפמאים

 , בסעורת הסיקל וכל . סעורה צרכי מהם ויספיק שברגליו מנעלים ומכור יאכל מהלו
 , עליו אחוס ואני חס לא חייו על הוא לו ואומרים השמים מן מזונותיו לו מקילין דםהשת
 בעצמו לחבל רשאי האדם שאין י.( )נדרים חוטא נקרא בהענית היושב כל קכם,()שם
 כשיעור אלא ואנחה ינון ולא מהו על ומספר בכי אדם ירבה אל ;ה ומפני צא:()ב"ק

 בדבר עצמכם הנכלו אל ואומר ישראל אה מזהיר והקב"ה פ"ר( רבה )תדב"א ל חזשאמרו
 שאין עיר לפיכך פ"י(. )במ"ר נפשותיכם את תשקצו אל ההיד שכרכם לכם נותן ואנייע
 . יז:( )סנהדרין בהוכה 5יור רשאי הגח אין ואומן ורופא המרחץ ביתבה

 שהם הוא הזה האומה מסימני , והצניעות הכישה מדר, לענוה קרובהעוד
 ולבעכור . כ,( )נדרים ביישן נשהוא בארם הוא יפה מימן כי . עט:( )יבמוהביישנים
 )מכילתא חטא יראה לירי מביאה שהבושה מלמר החטאו לבלתי פניכם על יראתיההיה
 , ז:( )תענית כעכירה נכשל צנים עזוה לו שיש אדם כל אבל , פ"ט( דבהדשיתרו

 לך לך לפרישות, מיינ הצניעות וכן , מט:( )סוטה ישגה חיצפא דמשיחאובעקבא
 )הילין לו הדומה ומן הכיעור מן והרחק , יג,( )שבה תקרב לא לכרסא לנ,יראאמרין
 צניעוה . פ'.ו( זומא )ד"א בדרכיי ומפורסם במעשיו צנוע שיהיה צריך ה-ח ובפרםמד:(
 וקלוה שחוק וכנגדה , פכ"ד( )ויק"ר קרוש נקרא הערוה מן עצמו הגודר וכל לערוהגדר
 לנאוף פחח בנשים ראש קלות ותהלה , פ"נ( )אבזה לערוה האדם את מרגיליןראש
 בפנויה ואפי' יפף באשה אדם יסהכל שלא רע דבר מכל ונשמרת , פ"ב( זוטא)ד"א
 תרבה וא5 , ( )ברכיה אשה ליד סירו מעות המרצה זה רע ינקה לא ליד יד כ,()ע"1
 פנ:( )קרוש,ן עמהן 'תיהר לא הנשים עם שעסקיו וכל , פ"א( )אבוה האשה עםשיחה
 אפוטרופוס אוהו ממנין אין שבחס,ריפ הס.ד ואפי' יג:( )כתובוה .לעריות אפוטרופוסשאין

 . א( פ כהונוה )ירושלמילעייוה
 ישרה דרר היא ,איוו , והנמהין האמשה -mc היא היהדית שכמדוהגדולה

 עטר. לשבה ארץ בנאמני ;יני שנאם- יהירה כאמונה יחזיק , . , האדם לושיבור
 )מכית יהיה באמונהי וצדיק אחת על התורה( )עיקרי והעמידן חבקוק נא כח.()תמיד
 או 'שראל מגנרוה משה של ידיו וכי ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה ,כר.(
 כמי וטאמינים בו מסתכלים היו מעלה כלפי שמגביה'ידיו זמן כל אלא עמלק שוכרותידין

 אמר , פ"א( דעמלק )מכילתא וגבורות נסים לרום עושה והקכ"ה כן לעשוה משה אחשפקד
 ד:מקכל וכל . פ"נ( בשלח )שם הים את להם שאקרע בו שהאמינו האמנה היא כדיהקב"ה
 . הבטחון והיא אמונה !היא . פ"ז( )שם רוה"ק עליו שהשרה הוא בדי באמנה אחהמצוה
 אשרי , היא( פ"ה ברכות )ירושלט' בה' בוטח אדם ,אשרי מפיך יב ,ה פסוק יהא אללעולמ
 וכוסח השען בסתי שמים .ירא שהוא מי אשרי , שבערמים אביו אצל הוא מה מלבבו שיודעסי
 . פייח( רבד )תרב"א בו החומים לכל הוא מגן . . . שנאמר והרים מגן תופס שהואבמי
 עני מציק ט"ו:( )ביצה פורע ואני בי והאמינו עלי לוו בני לישראל הקב"ה להםואמר
 שבעים בין ישראל לעשה יעיל מה זאבים שבעים נין כבש רוד אמר סמנומחזק
 רבתי,פי' )פסי' ושעה שעה בכל להם עומד אתה לעשיה יכולים הם מה חוקיםאומות
 כס:( )טבחוה הכא ולעולם בעה"ז מחסה לו הוא הרי בהקב"ה במחונו .התולה גבלט'(.
 אמנה')מוטה מקטני ,אלא אינו למחר אוכל מה ואומי היום בטלו פה לו 'טיש סיאבל
 שהוא יפן ג( היהר כוטו הרע 'על לבזיך אדף וחייב ה.( )תניניה שנמם דין מצידיק ומאמין .הנומהמח.(
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 על תערומה רירי יורר אדם יהא שלא למרת הא כ"ט(, )כרכות הטוב על מברךשהוא
 רשע ואחר לו ורע צדיק ואחד לו וטוב צדיק אהד אדם בני רואה שהוא בזמןהקב"ה
 סתחייכ זה הרי הקב"ה על תרעומת לידי יורד הוא ואם לו ורע רשע ואתר לוומזב
 הגיה )כן כעסו וכבש יסורין בו שנגעו אדם אשר' כן ועל פ"י(, זוטא )תדב"אבנפשו
 יעשה כיצד ואמנם מ'ז(, פי' רבתי )פמי' הרין מדת אחר תגר קרא ולא ונכון(כמ"ע
 שימוריימי

 )ברכות(י במעשיו יפשפש 9 עליו באים
 טובים ומעש.ם בתשובה אחת שעה יפה . התשובה מדת היא שבזכיותגדולה

 טובים ומעשים תשובה חכמה ותכלית פיד( )אבות הבא העולם חיי מכל הזהבעולם
 מי אשרי . . י איש כשהוא תשובה שעושה מי אשרי ה' ירא האיש אשרי מז:()ברכות
 פתוח לעולם הזה הים מה . . . כים תשובה נמשלה יט:( )ע"ז כאיש יצרו עלשמתגבר

 עומרין תשובה שבעלי ומקום סכתה(. פ' רבתי )אינה פתוחים לעולם תשובה שעריכך
 ב"ב(, )אפות טיתתך לפני אחר יום שוב לד.( )נרכוה עוטדין אינם גמוריםצדיקים
 קנג,( )שבת למחר ימות שמא היום ישוב שכן כל . . . 1 ימות יום איזה יורע אדםוכי

 תשבה עולזים שהם בשעה הבריות על באין הקב"ה ש5 ורחמיו טובה מרהשהתשובה
 עושה שהוא וזה פו:(. )יומא כשגנות 15 נעשו וזדונות לעולם, רפאות ומביאה פ"ב()במ"ר
 קרבנות עליו ומקריב המזבח את ובונה לירושלים עולה כאלו עליו מעלה הקב"ההשובה
 לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר אבל קנח,( שובה)פפיקתא
 תשובה לעשות בירו ממפיקין אין הרבים אח המחטיא בל וכן פה:( )יומאתשובה
 הגזרה את מבטלין דברים ששלשה . ההפלה היא ההשובה אל הקרובה פיה(.)אבזה
 יש וכי לבבכם בכל ולעבדו נאמר ועליה פ"ב( תענית )ירושלמי וצדקה תפלהחשוכה
 ונדולה מ"א(. פי' עקב )ספרי תפלה זו לבבכם בכל ולעבדו ת"ל מה הא בלבעבודה
 להקב"ה שמתפללין כשעה ישראל של ומבטחן לא.( )ברכות הקרבנות מן יותרתפלה
 לפני תפלה וגדולה פ"ב(. בשלח )מביוחא קוראיו לכל ה' קרוב שנאמר להם קרובוהוא

 צבור ש5 ותפלתן הנא( כי פ' רבה )דברים מחצה עושה כולה עושה אינה אםדקנ"ה
 צוארו על מונחת חרה חרב אפילו לפיכך ואתחנן(. פ' )שם ריקם חוזרת אינהלעולם
 אלא קבע תפלתך תעשה אל אבל י.( )בדכות הרחמים מן עצמו ימנע אל איםשל

 טתוך אלא להתפלל עומדין אין כן ועל פ"ב(, )אבות המקום לפני ותחנוניםרחמים
 למטה .עיני ויתן לא.( )שם  לשמים לבו שיכוון צריך והמתפלל ל:( )ברכות ראשכובר
 ולעולם :( , )ע"ז יהפלל כך ואחר מקום של שבחו ויסדר :( קה )יבמות למעלהולבו
 זקוק ותהא :( ל )ברכות יתפלל אל לאו ואם יתפלל לכוון יכול אם עצמו אדםיכבד

 וכשתגיע מהפלל אני טה נריוה אני האמר ולא מעשי מעין אותי ולברך לפנילהתפלל
 אוקיר . . . ומהפלל מקרים הוה הצרה לך תבא שלא ער אלא ותתפלל תבא צרהעליך

 שהם רברים יש אבל פ"ג(. תענית ירושלמי מקץ )תנחומא ליה תצטרך לא ערלאסיאך
 , . , ם שיהיו רצון יהי ואומר כורין מאה נונס כיצר תיפלה שלהפלה
 )תוספתא מארה בהן תכנס ולא ברכה בהן שתכנס מהפלל אבל שוא תפלת זוהרי

 . פ"ז(ברכות
 שווה אינן הורה של מצוחיה שכל פ"א(, )פאה תורה וכלכדד כולם כנגדאך

 על'הס עומר שהעולם עמודים משלשה והיא פ"א( פאה )ירושלמי התורה מן אחרלנבר
 אלא חיים עץ ואין ה:( )שם תורה זו ואמת ה.( )ברכוה תורה אלא טוב ואין א(. פ)אבות
 וכל יז,( )שם ליוצרו רוה נחת ועושה בתורה ועמלו בתורה שגדל מי ואשרי לב:( )שםהורה
 כולה השנה כל עמק כאלו הכתוב עליי מעלה בשנה אחד יום אפילו בתורההעוסק
 לשמה בא לשמה שלא שמתוך לוגמה שלא אפילו בתורה ארם יעמיק ילעילם ה:()חבטה

פסחים
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 תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכוה ה הקב רצה כי ותן נ:(,פמהים
 לירי שמביא גרול ותלמודה כ:( )ע"ז זהירות לידי מביאה כנ:(שההורה )מכוהומצוה
 ז(. פי זוטא דב"א )תנא בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך ואין מ:( )קידושיןמעשה
 ההורה אף לעולם מגין אור ומה פ"ג( רבה )שם סופו עד העולם מסוף מאירהוהתורה
 ו.הגה וישב למשא וכחמור לעול כשור עצמו השם אדם ואשרי כא,( )סוטהמנינה
 )סנהררין תורה דברי על אלא נדון אדם של דינו תחלה שאין פ"ג( רבה )תדב"אבתורה

 יום לי טוב הקב"ה ואם,- 'ח.( )ר"ה בתורה מהכפר אבל מתכפר אינו מנחה ובזבתד,(
 אלא נקבית התורה אין ואולם לא,( )שבת עולות מאלף בתורה ועוסק יושב שאתהאחד

 לשמם בהם ודבר פועלם לשם דברים עשה כן ועל פיק( זוטא )תרב"א תענוגבמיעומ
 ותלמור סב:( )נדרים בו עודר להיות קורדם העשם ואל בהם להתגדל עטרה תעשםאל

 נקנית התורה שאין לתורה כתוה כתות עשו המכת לכן ג:( )מגילה עדיף דרביםתורה
 מדרשות ובכהי כנסיוה בכהי מצוי יעקב של שקולו ובזמן סג:( )כרכזה שהכורהאלא
 חכמה מרבה ישיבה מרבה חיים מרבה תורה מרבה פס"ב( )ב"ר עשו ידי הידיםאין

 )סנהררין בזה ה' דבר הוא זה מלמרה ואינו הורה הלומד אבל פ"א(.)אבות
 דור ראיה אם צט:( )מנחות יסורה זהו הורה של במולה לפעמים אךצט,(

 סג.( )ברכוה כנס עליו חביבה התורה שאין דור ראיה ואם פזר עליו חביבהשההורה
 עהנ( )שבת ומזלות בתקופות לחשוב ומצוה פיה( זוטא ארץ )דרך חכמה תורההדר

 ואל עיקם תורה דברי עשה אבל פ"ג(, )אבות לחכמה פרפראוה וגימטריאותשתקופות
 אחרים דברים בהם תערב שלא עליהם אלא ומתנך משאך תהיה שלא טפלהתעשם
 ל"ד(. פ" ואהחנן)ספרי

 ועשרים המשהפרק
 ארם כל עם וההברה והטשפחההאשית

 הולך שהוא ..יש הקב"ה. מן אלא ארם של זוגו .שאין . . משכלה 24שיו1כ,ו,ן
 וכלא טובה כלא שרוי אשה לו שאין ואדם פס"ח( )ב"ר אצלו בא שזווגו ויש זוזנואצל
 העלים כפלים ימיו מספר בעלה אשרי . , . טובה מתנה טובה ואשה :( סג )יבמותעזר
 בתאר כי ושכר יין עסו למסוך בעלה אצל תם אל במצודתה תלכד פן חן מאופזעיניך
 לו שיש כל , , , עשיר איזהו אבל )שם(. הרוגיה כל ועצומים הושחהו רבים יפהאשה
 מימי יוסי ר' ואמר י.( )יומא אשתו זו אדם של וביתו כה:(. )שבת במעשיה נאהאשה
 הקטנה את משיאין אין קיח:(. )שבת ביתי לאשתי אלא , . . אשתי לאשתי קראתילא
 דבר בה יראה שמא שיראנה עד אשה שיקדש לאדם ואסור ליס( )ב"ר פיה עלאלא
 אדם ישא שלא שכן וכל מא.( )קדושין כטוך לרעך ואהבת אמר ורחמנא וישנאנהמגונה
 אתך לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש אל שנאמר משום לגרשה ורעתואשה

 וצרריה יוצאת פרוע וראשה יוצאה אשתו את שראה מי זה וכנגד :( לז,יבמות
 כל עם ומשחקת רוחצת בשוק וטווה יוצאת בשפחותיה גס בעבדיה גס לבהפרומים
 רעה אשה לו שיש זה רעים עני ימי וכל פ"ה(. כתובות )תוספתא לגרשה מצוהאדם
 לעולם מו.(, )סוטה מקרנת וימין דוחה שמאל תהא אשה זה בכל אך :(, קמה)ב"ב
 בשביל אלא ארם של ביתו בתוך מצויה ברכה שאין אשתו בכבוד ,היר ארםיהיה
 בי וידעה אומר הכהונ עליו מטפו יותר והמכבדה כנופו אשהו אה והאוהב )שם(אשנע
 1 עוזרתו ובמה ובנמ'( פי", )ב"ר עזר היא הרי ,כה ואם עו:( )סנהדרין אהלךשלום
 וטעסירתי עיניו את מאירה נמצאת לא לובש פשתן פנטזן כוסס חטים חט.ם מביאארם
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 לעולם ברכה סימן רואה אינו וריחים אשתו לשכר המצפה אבל סג:( )יבמות יגליועל

 משבנה יז,( )מומה אוכלתם אש זכו לא ביניהם שכינה ;כו ואשה איש ב:1.יפסחים
 אם י"ה ביניהם שמו נהן הקב"ה עיטה מה אשה והיא איש שמו נקרא אשה עזר )הקב"ה(לו

 לאו ואם צרה מכל אותם ומציל ביניה2 נתון שמי הרי מצוהי ושומרים בדרכיהילכים
 פי"נ1. אליעזר רר' ,פרקי אש אוכלת והאש ואש אש והם מביניהם שמי את נומלהריני
 שאש כגפן ולא פירוה עוטה שהוא כגפן ההיה אשהך ביתך בירכתי פוריה כגפןאשתך
 ;הים כשהילי בניך בהריה כתיב מה ביתך בירכהי ההיה שאשתך זמן כל פירוהעושה
 כל כך הנרות ככל דולק ושמנו לשטן וזית ליבש וזית לאכילה זית בו יש :ה ויהמה
 ובניה לעולם ממקומה ,,ה שאינה לגפן אלא רומה אינה היא ביהך בירכתי שאשהך:מן

 משא בעל' מהם הלמוד בעלי מהם משנה בעלי מהם מקרא בעלי מהם לזיתדיונים
 פי.ח(, רבה דב"א )הנא בעהו דבר כל בינה יורדי נבונים ומהם חכמים מהםומתן
 פ' )כתובות שעמום לידי מביאה שהבטלה כיהה בהוך מלאכה לעשות האשהוחייבת
 ש4 כיחו בתוך מצויה מריבה שאין ביהי בהוך בתבואה זהיר יהיה האיש וכןנערה(.
 , נם:( יב"מ הבוא: עמק' על אלאאדם

 ביהו בהוך רעה תרבות שקשה פ"כ( )ב"י בניס גדול צער זה בנים תלדיבעצב
 ומלמרו הקידש בלשון עמו מדבר אביו לדבר מתחיל שהתינוק בעה :( ז )ברכוה אדםשל

 למדה כאלו הכהוב עליו מעלה תורה בנו את המלמד וכל מ"ו(, פי' עקב )ספריתורה
 המגדל הבא עולם מנוחלי ואחר :( ל )קדושין הרורות כל סוף ער בנו ולבן ולבנולו
 הכרוב עליו . . . ישרה בדרך ובנותיו בניו והמדריך קי"ג,(, )פסחים תורה לתלמודבניו
 ש5 תינוקוה אלו במשיחי תגעו אל :( מ"ב )יבמות אהלך שלום כי וירעתאומר
 של הינוקות של פיהם הנל בשביל אלא מתקיים העולם אין . . . רבןבית
 בת שאין עיר כל הטקדש, בית לבנין אפילו שב"ר הינוקות מבטלין אין , רבןניח

 ומתניניא מפריא קרתא נמורי אינון ומאן :(, קי"ט )שבת אותה מהריבין .ר ב שלהינוקות
 באמונה תינוקות ומלמדי ומשנין סופרים . . . אלו דרך ושם , פ"א( הניגה)ירושלמי
 בינה חכמה מלכם מוציאין שהם תינוקוה מלמדי אלו נהי עלי כגנות ומאי פיט()ויק"ר
 ומאי א(. פנ )הדב"א שבשמים אביהם רצין לעשות לההינוקות ומלמרין והשכלרעה
 לו שהיה מי בתחלה קייד.( )שבה עולם של כבנינו שעומקים חכמים תלמידי אלובנאי
 טלמדי מושיבין שיהיו התקינו . . . תורה למד היה לא אב לו שאין מי תורה מלמדואב

 אותן ומכניסין ומדינה סדינה ובכל תיר עיר בכל , . . ופלך פלך בכל . . .תעוקות
 שמהם עניים בבני והזהרו א:(. כ )ב"ב תקבל לא שית מבר בציר שבע כבר שיתכבר
 )סנהדרין תורה תצא שמהם האר'ן עם בבני הזהרו פא.(. )נדרים תורההצא
 עבירה לדבר מהם אחד יצא שלא ביתו ובני בניו על אדם וישטור :(.צ"ו
 בנו את ללמד האב שחייב כש2 אבל פ"כ(. רבה )הדב"א מכוער דבר לידיולא
 כאלו אומנות בנו את מלמר שאינו וכל :(. ל )קיישין אומנוה ללמרו חייב כןהורה
 )ברכות וקלה נקיה אומנות בנו אה אדם ילמד ולעולם כ"ט,( )קדושין לסטיםמלמדו
 לו אוי מעולה באומנות הוריו אה שראה מי אשרי שעוברת אומנוה לך שאין :(מ"ג
 אי פגומה באומנוה הוריו את שראהלמי

 אפש-

 אשרי בורסקי ובלא בסם בלא לעולם
 המלאכה היא גדולה כי :(, פ"ב )קדושין בורסקי שאוטנוהו מי לו ואוי בסם שאומנהומי

 ;(, ס"ג )נמין בעליה אה שמחממת מלאכה וגדולה :(, מ"ט )נדרים בעליה אהשסננדה
 מלאכה nDV שאין הורה וכל ה.(. )נרכוה שמים מירא יותץ כפיו מיגיע הנהנהוגדזל
 והיא פ"א( )שם הרבנוה את ושנא המלאכה את אהוב כן ועל מ"ב( )אכוה בטלהסופה
 שם ה.ג(יוד בד"א שיעמול הרוצה ארץ נדרך עטל ואחד תורה נדברי עמל אהד , הנרצה ארץדרך
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 )תרב"א לו עמלה עמל נפש אומי הכתוב ועליו , . . ארין בדרך שיעמול לוכוהנים
 מאי פ"נ(. )שם לפני מונח שכיו בלבד ד"א אלא אדם של בירו אין אפילו פי"ג(רבה
 בהם שיש ארץ דרך בשביל יריהם במעשה שיצליחו בהים בעלי אלו רבים במיםוזרעו
 בנך הנכת אם דרכי פי על לנער הנוך בנים בגרול הזהר מאד מאד אבל פכ"א(.)שם
 )טדרש ממנו יסור לא יזקין כי גם שנאמר והולך מהגדל הוא בהורה נער שהואעד

 שאינו מתוך אלא בנו שונא שהוא אדם יש וכי בנו שונא שבטו חושך כ"א(,משלי
 לא עור ולפני אבל פי"4(י )שם שונא נקרא אר'ז דרך ועל חכמים דברי עלמוכיחו
 הכנים כין כנו אדם ישנה אל ול.וולם ;,(. י )מ"ק גדול כנו המכה ,ה טנשולגזתן
 להוי קרי דלא קרי דקרי רמסנאה בערקקא אלא המחי לא לינוקא מחיה כי :(, י)שבת
 לצער וישמר פסיג(, )ב"ר שנה י"ג בכני ליטפל האדם וצריך כ"א(, )ב"ב לחפריהצותא
 )שם אשה לו נושא כן ואחר תחלה טשיאן גרולים בנים לאדם לו יש אם כן ועלבניו
 את המקיב ,ה קריבו על נשא לא יחיפ, . הכומפהה לבני להיסב גם וחובה5"ס(,
 פ"ע( )ב"ר ימים חדש ער בקרוביו להטפל הארם צריך היכן וער פי'ז( )שו"טקריביו
 אומר הבהוב עליהם . . . קרוביו את והטקרב שכניו את והאוהב אחוהו בתהנושא

 וגרשה יבר בה ומצא אשה שנשא מי אלא עור ולא :(, מ"ג )יבמוה יענה וה' הקראאז
 אל ומכשרך נאמר לכך שיוכל 6ה יכלתו לפי אוהה ספרנם יהיה עניה נעשיהולבסוף
 פל"ד( ר ויק פיק ב"ר כ"ז פ, רבה )הדב"אההעלם

 בזמן ואמו ואביו הקניה באדם הן שוה2ין שלשה ואם. אב כבוד הבניםחובת
 ביניהם דרהי כאלו עליהם אני מעלה הקב"ה אמר אמו ואת אביו את מכבדשאדם
 נאמר טכבורו יותר המקום שהעדיפו ואם אב כבוד הוא גדול . :( ל )קדושיןוכבדוני
 וציצת שופר לולב סוכה ועושה , . . פאה שכחה לקט מפריש מהונך ה' אהבבד
 אי לך אין ואם ככולן חייב אתה לך יש אם הצמאים, את ומשקה הרעבים אתמאכיל
 אה כבד לך אין בין לך יש בין או"א כבוד אצל כשבא אבל מהן באחת חייבאתה
 אביך את כבר . פ"א( פאה )ירושלמי הפהחים על מסבב אתה אפילו אטך ואהאביך
 נקיה ובכסות ובמשהה במאכל מהונך ה' אה כבד ת"ל בדברים אני שומע אמךואת

 !הקרן בעה"ז פירותיהם אוכל שאדם הרברים מן הוא או"א ככור פיה(. יתרו)מכילתא
 שאין בצרה שכרה שמהן שבתירה ומצוה מצוה כל לך ואין פ"א(. )פאה לעה"בקיימה
 שכולו בעולם . 1 , ימיך יאריכון למען כתיב או"א בכבוד בה תלויה המת.םהחיה
 ייטב ולמעןארוך

-Lf 

 לא מורא כבור ואיזה מורא איזה קמב:(. )הלין טוב שכולו בעולם
 ימשקה טאכיל כבוד , מכריעי ולא דבריו את סוור- ולא בטקוטי יושב ולא בטקוטועומר
 ל ת' במעשה קורם במקרא הקודם כל יכול לא:(. )קרוטין ומוציא מכניס ומנסהטלביש
 ואביו אמו איש פ"ו(, דבחדש )מכילתא כוה זה ששקולים מלמר היראו ואביו אמואיש
 ת"5 מה כן אם שנים כאן הרי היראו אומר כשהוא מנין אשה איש אלא לי איןהיראו
 )קרושין עליה אחרים שרשוה לעשוה בירה ספק לא אשה לעשוה בירו ספק איש זאיש
 מפני מאביו יזהר אמו אה מכבד שהנן העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלויל:(.

 מי לפני וידוע וגלוי אם, לכבוד אב כבוד הכתוב הקדים לפיכך בדבריםשמשרלתו
 הקדים לפיכך הורה שמלמדו מפני מאמו יזהר מאביו מתירא שהבן העולם והיהשאמר
 אה ככד )שם(. במותו ומכברו בהייו מכברו לא.(. )שם האב למורא האם מזראהקב"ה
 )כחוכות הגדול אחיך את לרבות יהרה ויו אמך בעל ,ה אמך ואת אביך אשה ?1אביך
 . פ"א( יהרו )מכילתא חמיו בכבוד מוכן ארם ויהאקג:(

 הלמירי לרבות תירא אלהיך ה' אה , זקנים והדור חכנזים כבוד לזה'קרוב
 יתרו )מכילהא שכינה פני מקבל כאלו חכמים פני המקבל וכל כ"ב:(, ופסהיםחכמים
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 יג:( )הוריוה הארץ עם נדול לכהן קודם חבם תלמיד ממור אפילו מקום ובנלפ"א(,
 פני להקביל ירטיב חנמים(ו שנו )פ' כבור בו לנהוג צריך . . . אחד פרק מחברוהלומד
 שאינו חכם תלמיד וכל . )אבותפ"ד( שמים כמורא רבך מורא ויהי כו:( )סוכה ברגלרבו
 כל השכינה על כחולק רבו על החולק וכל , לג,( )קדושין רשע נקרא רגו בפניעומד
 השכינה על כמהרעם רבו על המהרעם וכל השכינה עם בעושה רבו עם מריבההעושה
 ואבדה אביו אבדת קי:(, )סנהדרין השכינה אחר מהרהר כאלו רבו אחרי המהרהרוכל
 לחיי מביאו הכמה שלמדו ורבי הזה עולם לחיי הביאו שאביו קודמת רבו אברהרבו
 חלול שיש במקום ה' נגד עצה ואין תכינה ואין חכמה אין אבל לג,(. )ב"מ הבאעולם
 הכמה שקנה זה אלא זקן אין זקן פני והדרה כ,(. )ברבות לרב ככוה חולקין איןהשם
 עדו הרפתקי כמה אמר דארמאי סבי מקמי קאים הוה אביי פ'ז(. קדושים פ')ספרא
 הדבר הרי ראהו שלא כמו עיניו יעצים הזקן( )אה רואהו אם יכול (. לג )קדושיןעלויהי
 מאלהיך ויראת זקן רל'ל יטריח שלא לזקן מנין . . . מאלהיך ויראת שנאמר ללבמסור
 לנהוג חייב שהוא אחד בדבר אף ממנו גרול שהוא בחברו ליודע ומנין שם(,)ספרא

 . קיג:( )פסחים וגו' יתרה רות די קבל כל שנאמר כבורבו
 ימים ששת לעבדה ילשמרה לעבדה . השרה בעבודה להשתדל החובהגדולה

 ישבע לאדמה כעבד עצטו אדם עושה אם לחם ישבע אדמתו עובד . פי";( )ב"רהעבוד
 מר.( )מוטה כים זה לך בשרה ועתרה בית זה מלאכתך בחוץ הכן נח.( )ם3הדריןלחם
 ומביר, הרבה שדוה חוכר שהוא ממי וטעדרה ומזבלה אחת שדה הוכר שהוא מיטוב
 היהי לא תשרי וביומי נימן ביומי טנייכו במטותא לרבנן רבא לחו אסר . פפ"ב()ב"ר
 ארץ ובדרך לי,( )ברכות שתא כולה בסזונייכו תיטרדו דלא היכ' כי טדרשאלבי

 מן ובטל יושב יהא יכול , ידיו מעשה את סברך הקב"ה בידו עושה שאדם)וכבידה(
 תעשה אשר מעשיך בכל אלהיך ה' יברכך למען היל ומתן המשא מן אוהמלאכה
 סוף )קרושץ מ ל 1 ע ל ש 1 כ 1 ש י ב עוסק הוא כן והעושה . פחד( רכה דב"א)תנא
 טילי יקיים חמידא למיהוי רבעי ומאן . ~ים הגז הרחקת היא הזה הענין .פ"ק(
 בתוך רעוע שלם יעמיד ואל ביתי נתוך רע כלב אדם יבדל שלא מנץ . )ב"ק(דמקע
 הרבים לרשה 0רשוהו אדם יסקל ולא מט( )ב"ק בביהך דמים תשים ולא שנאמרביתו
 אל עצה ממך נוטל היה , . . בדבר ס.מא לפני מכשול תתן לא עור ולפני . נ:()שם
 . השל הרחקת הזה ומענין , פ"ב( קדושים )ספרא לו הוגנת שאינה עצה לותתן
 כל קיים כאלו עליו ומעלין הימנו נוהה הבריות רוח כאמונה ונותן שנושא מיבל

 שמדותיו דור ראית אם ה' תועבת מרמה מאזני . פ"א( דויסע )מכילתא כולהההורה
 משקלוה בעון אלא בא השונא ואין , כה,( )פסיקתא בו מהגרה שהמלכוה דע שקרשל

 לזה וקרוב , פח.( )ב"ב עריוה של מעונשן יותר מדוח של עונשן וקשה , )שם(ומדות
 לאוין בחמשה עובר שכיר שכר הכובש .רמגישק

~leD 
 תלין זבל תגול בל תעשוק בל

 פי' תצא כי )מפרי השמש עליו תבא לא ומשום שכרו תתן ביומו ומשום שבירפעולת
 עמל שכיר. , רע"ט( פי' )שם נפשו נושא הוא כאלו שכיר שכר הכובש שכלרע"ח(

 כי ושמעהי נפשו את נושא הוא ואליו ריקם ומוציאו לשכרו מקוה היום בלומצטער
 מכלל . קי"א,( )ב"מ שכרו תתן ביומו משום בו יש ותושב נר . פל"א( )שמ"ר אניחטן

 סלע המלוה סג,( )שבת צדקה העושה מן יותר המלוה גדול . הששה הואהעושק
 תלוה נקי אם סג,( )יבמות יענה וה' תקרא אז אומר הכתוב עליו רחקו בשעתלעני
 עמי ללוה לפניך עומדין וגוי ישראל פי"ט( משפטים )מנילתא חובה . , . עמיאח

 ועניי עירך עניי , . , קודמין ענייך עירך ועניי ענייך י קודם עני ועשיר עני .קזדם
 אווש השאלת אם כנושה לו תהיה לא , שם( )מכילתא קודסין עירך עניי אחרה?'י

לא הי:()דיור
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 פרקמטיא מהם ועשה מנה טול לו האס- לא וכרם שדה לו הראה אם , הדחקנולא

 נוטל ואתה הפרקמטיא מפסיד הוא למחר כימך על או שרך על אפוהיקי ליוכתוב
 לחב.רו חייב ש.צא הרי . פל"א( )שמ"ר כנישה לו ההיה לא נאמר לכך כרמו אושדהו
 מנה לי ותן במנה ורהכסה כמזהך טכור לו יאמר לא בטאתים כסות ועל.ו בג"דמנה
 )מכילתא לשארו הנופלה כם,ה ממנו למנוע רשאי אהה אי כסותה היא כי נאמרלכך
 לו ההיה לא ת"ל לפניי לעביר שאסור לו שאין ויודע מנה בחבירו לנושה טנין .שם(

 ;ליו מעלה רבית שנוטל מי כל . ברבית דנזלוה מהנושה גרוע , עה:( )ב"מכנושה
 רבית בלא מלה שהוא מי אבל , , , שבעולם והעבירות הרעוה כל ;שה כאלוהבהוב
 'טל עיניהם סמיוה וראה בא , פל"א( )ש"ר המצית כל עשה באלו הכחיב עליוטעלה
 ולבלר עדים מביאים והם לח"ו עמו יורד רשע תבירו את קורא ארם ברביתמלוי

 הפירק שבל , ;א:( )כ"מ ישראל כאלהי כפר פלוני וחוהמין וכוהבין ודיווקולמיס
 למי דומה הרביה למה , ה( פ בהר )ספרא שמים עול ממנו פורק רביה עולמטנו
 אדם אין הרבית כך , עליו יטנתבטבטה עד ידע ולא נשכו מי הרניש ולא נחששנשכו
 במצרים שהבח3הי הוא אני הקב"ה אטר , פל"א( להר עליו שמהבטבט ער בומרגיש
 שחולה ממי ליפרע שעהיד הוא אנ' בכיר של שאינה לטיפה בנור של טיפהבין

 המליה תעשה בלא ;וברין אלו , מא:( )ביט ברבית לישראל אותם ומלוה בנכרימעותיו
 )סנהררין לערוה פסולין ברביה ומלוה בקוביא משחק , ;ה:( )שם והערים והערבוהלוה
 ויחזרו שטרותיהן מוטיק-עו חזרהן ואימהי , הליה ואחד המליה אחר ברביה מלוה ,כך:(
 בנשך נתן לא כספי כהה )סנהדרץ מחפי לא לגוי אפילו גמורה חזרהבהם

 להוק ותרבית בנשך התו מרבה 0, פי עוח"ם כד. )סכות דגוי רביתאפילו
 רבית אפילו אלא נצרכה לא ההא לי אמר נהמן רב אמר . . , יקבצנורקם
 עת )ב"מ השיך 1 לא ? השוך לאי משיך מאי ורשיך לנכרי לר"ג רבא איתיביה י ר נ נר

 נשך ת"ל ממקומו פלוני איש בא אם דע או פלכי בשלוט ושאל בא יאסר שלאטמן
 שלום לו להקדים רכל ואית מנה בחביו למשה מנק , רס"ב( פ" הצא )ספרי דברנל

 , עה:( )ב"מ אסור דבור ' אפ ישך אשר רבר כל נשך ל ה שלום לו להקדיםטאסור
 מן הפרוש אל אומר הלל . צבור מדרכי לפרוש שלא הוא העולם תקוןמעיקר

 לגיהנם יוררין . . . צבור מדרכי ושפירש . , , והמסורות והמינים . פ"ב( )אבותנצבור
 אלך אדם יאמר אל בצער שרוי שהצבור בזמן , יז:( )ר"ה דורות לדורי בונדונים
 'טשון והנה אומי הכתוב עליו כך עושה ואם , נפשי עליך ושלום ואשתה ואובל'ביהי
 בנחטת ורואה זוכה הצבור עם עצטו הטצער וכל , יא.( )הענית המוהון עד הזה;עזן יכיפי אם צבאוה ה' כאזני ונגלה נתריה כחיב מה . . . צאן ושהום בקר הרוגשמחה
 עם העמלים וכל , פ"ב( )אבזה איש להיות השתדל איש rfNW ובמקום . )שם(:צבור
 לער עומדה וצרקהם מפייעהם אבותם שזכות שמים לשם עמהם עמלים יהיווצבור
 לנטפל הכהוב ענש שאם , )שם( עשיהם כאילו הרבה שכר עליכם אני מעלה"תם
 מצוה לעושו: לנטפל שכר שישלם וכמה כמה אחת על עבירה כעוברי עבירהעוברי
 בללו . . , השמחים בין יבכה ולא הבוכים בין אדם ישמח לא . ה:( )טכות מצוהעושה
 . פיז( ארץ )ררך אדם ובני הכריו מדעת רעתו אדם ישנה לא דברזל

 לפניו יטול ולא מנעליו לו ינעול לא רגליו לו ירחץ לא אמרו מכאן , עבד עבורה. תעבוד לא לך ונמכר עמך אחיך ימוך כי . העבדים על לחוס העולם טתיקוןוכן
 בפורטן לא יטלנו ולא במעלה שעולה כגון בסתניו לו יסמוך ולא הסרחון לביתלים
 שנים שש . פ"א( משפטים )מכילתא עושין שעבדים כררך בלקטקא ולא בכסאא

 כשביר ת"ל בזיון בה שאין עבודה בין בזיון בה שיש עבודה בין. אני שימע:בוד
 כתושב ז העורויד
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 בלן כקן לרבים מוגמשה שאומנות הבו ירשיבגו לא שטרו ממאן , טאומנותולשנותו רשאי אהה אי עבד אף גמאנמנוהו לשנותו .רשאי ,אתה אי שכיר מה עמך יהיהבהושכ
 כבבור ,עבדו בבור ששקל למלבות וראול וזבה )שם(., עבד .קהאמו ההורה וכרחועל עברי ?בד הקנה ת'1.בי יש:ן_בזי:ן שבד לתקרתנו נבול )שם(.. חיום.טבח!התוםספר
 סו,( )קרושין ובמשהה .עפך .במאכל עמך עמך לו וטוב זכי וט"ו( פ' הבחי )פסיקהאעצמו
 אין , הוא .אשה .געל אם , ,2ם( ומכילתא הנשלו וגבשקהו .מאבלו ,הארון לו ישנהשלא
 הוא אם עמי אשהו ויצאה _כ.( )קדו'2:ן .כנ'%ית שפחה לו טשר רבו און נבנה :אשהלו

 אס ובניו הוא גשמך ונצא , אשהו שמזעוה וחיוב שבבו מבאן נמכרת זמי אשתונסבר
 אדוניו אם מז.( )שם .בניו במזכות מסב שרבו מבאן נמנרין 2פי .בניו.נבנותיו שמברהוא
 אבל ; .פ"ב( שם נמבילהא הפקר בשפחת ההיה שלא לו ומיוחדה שהיא ,אשה לויתן

 , . . מעטך חפשי תשלחנו נכי , )קדושין2:;,( ש5חה~בנענית לו .טפסר רבי .אין עצמיהמובר
 אין בגללו הביה נתכהך לא לו (2עניק:ן ,בגללו .הבית בהברך וכול לו תעניקהעניק
 לפי הבל אלהיך "' ברגך .אשר , יז.( )שם ומקנם !צכל תעניש העניק ת"ל לומעניקין
 )ביט,ן וליתנו,במתבה ולמשכנו למברו האדון כול בנעני ג~בד י,:(.. )ש2 לו הןהבהכה

 חייבה שהאיטה חמציה יכל , בג:( )קדושן 'הבו קנה שקנה,העבד וטה סב:( גזירמ:
 ומגלגל,ס לגמול לכופו רשאי .האדין .אזן .אבל גבכ.ע:(., .ה, )מגיגה שהן .העבד.הי:בבהן

 או לגיי ),הבנעני( .עברו המוכר .מח:(,, )יינמוה לניי ומגביו חיזר הצה לא חרש יצב עטו,
 וגיטין לחירוה .יצא עברו המפקיר נצן תנ'ש(,, )ספרי.כי,הצא,פי' תיר-ן קן נצא'לחיל
 אשר אדוניו אל .עבד תסגיר לא .פ"ה(.. יץ; )ת-ספהא במהנה לגוי כמהנו .אולת:(
 :לא בקרבך עצנוה בפני בעיר ,ולא ישב עצך .הושב !ר להבוה ארציו 2עם אליךיפצל
 היפה לנוה הרע יתנוה לו י,.,.ב2וב ישאת.. שפהנבהו לנמקים נבהר .במקום.אשרבספר
 לעבודה ו( פ' בהר גספהא עבודה אלא יך.נו יאין . שם( נספיי אעאה.דבר:ם .זה המרולא

 ויהינ חמהא שתי לעבריה ויחיב לקופר אכל יוחנן ר' , 2;.( )נרה לביישה ולאנחתיו
 ., ה( .ה 1"ם ב"ק )ירושלמי תשהו עושני ובבטן הלא .וקרי.אנפשיהלעבדות

 אוכלר כשנהב,תו לאדם טוב בזקן לב;( וב"מ האור'יהא חינם .בעלי ותערגם
 מ.( )ברכות לבהמתי שאבל שיתן קורם שיאכל לאהם ואסור מ"ג(., 2י' עקב )פפריושבעה
 ליו איכפה מה וכי , נ::( סנהדרין .הת. בן ,אבר זה האכלו לא המו בנפשו .בשיאך

 בק לצרף אלא תמצוה !הנו לא הוי העורף מן לשוחט או הצואי גנן לשוחטלהקב"ה
 אוח בתורתו שכתב הקכ',ה זה גפש.בהמהו צדיק יודע .בת,ב .. פס"ד( )ב'יר הבריוהאת
 הבהטוו על רחמים הקב"ה שנתן ,:בשם :(,. פכ ך )ויק .אחד וביום תשתטו לא .בנוואת
 הבת.1 שאמר ;הו לפג.ך צפור קן בייקרא שנאמר .מנן הענפות על רחמים נתמלאכך

 , תצא( הבה )דברים מדע לא מעגלוהיה נעו תפלם 2ן חייםאורח

 ל! אומר אחר כהוב ., נבול ורועצת הההרה ההלהקה 'העולם הקיןמעקן
 . . לחמור סופו ההאוה שאם לך לגמר ..,. . התאוה לא אומד אוז- ובור-בהחמור
 פיח( דבחדש )מכילתא בזלו שדות וחמדו ,ת"ל ולגזול לאנום .שמופו חמד שאסמנין
 שבידו ימה לו נוהנין .אין "מה';2מבקש שלו שאעו בטה עיניו הניחןכל

 גומליי
 הים;

 )זבחי עיניה כמלא והאכל הוכה שלה שארגו ,סמה לזון רצתה שלא עין ט.()סיטה
 ועריו גזל , שכר מקבל ממנו )הפורש ממנו קצה אדם של שנפוטו דם אם ומהקיח:(
 ולרורוה לו שיוכה עאכו"כ בהם הפורש גמחמדתס להם .מתאוה אדם שלשנפשו
 כשע הגפן החת ,הבלבלה אח .המנזח גג,( ממכוה כל.הדורות ער.סוף דורותיווליורי
 פיז: )פאה עולם גבול .דואג .אל .באמר זה על העניים את גוזל זה הרי בוצרשהוא
 בסי' שהוא או לא ואחד יאהד .אה הנניח שהוא או ללקגט העניים אח מניח שאינומי

אה,וו'ר.היג(
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 . %ה( ).שם. a'1w גגרל' תסג: א4 גאטר זה: ע% העגייש או;; גוזל' זה. הרי טהרו אהדאח.
 )מדרש א5'השנה, ה; ה כ א; ת שגעצ. מנהג: רא?רנ אכנ אגורעב, גיטו א411- שלם, גבול הסנ.א5

 תעשה ב5ג ש.נד- ., ., יהואאג., %. כדברה אלישי י' דברי המחליף ואף ., פכדג(,מענלי
 הבר האוטר כל, הה: ובבה ,, ק%ה(; ש' שופאוס, )מפרי רען גטן השג לא.שנאמך
 סושיא5' עשעסהלק, לואגינה, גוים )והוא( אוסרג גשם.שלא.

 )ט-

 שאינו וכל כלה(, סט!.
 . )מדרעאנגשלי( דלתא, כן יל תמול א4 כמאטר %א,העשה, שיך איטרג גשש דבראוטו
 אה ממעש כאלב איט: דפ הרצפך ,פנל. וגמבה, נוולה, רצ,המ, סחירה- לואך- נ-יךגאון

 פל'ד(. )כ:'ההדחת
 וכאלי

 )בכ"מ(.,. מלא עולם אבד
 וכל,

 שיה אפילר חבירד את הגוזל
 , משפמים( סבמלן,)טבילתח יותר בגנב התורה וההטהה' )בגט( נפעצ אה, טטל כאלךפרוטה,

 אומת ההש לערלם: . שסוננ למורא, סלכורנ סורגו. הקזענ ומלה בבי ה! את.ירא,
 מהפלי והיי קב.(, )זבחיה על'המלבזה,

 איש מוראהי שלמטלא, ..,.. מלכוה, של בשלומה,
 נח:( )נרכוה, העולם, אומות, מלכד לקראה. וכשנדל %'ג(,.. )אטוה, כלעד חוים. דעהואה,

 ישראל מלכי ,ךאה, ולא, 'שראל מלכו לקךאה. מהזפ, של ארונות, גני על היינןמרלון:
 יותר בישראל בהןו ישעבדו שלא, אי"ה אה, הקב"ה, דהשכוע העולס, באומות, ימרדושיא. ישיאל אה הקניה, דהשב?ע ,, 3שם,יט;(, השיש אומוה. סלכן לקראת אפי' אלא.מלגד
 פניו המעיז' נכל מם,( )סנהדרין מיהה חייב: במלכדה, המורד שכל קוא,(, )כריובות,מדי
 אייה מלכי ההיאה, כ; ועל. פסד(,,. יבה. )בראשיה, בשכיבה פניו מעוז. כאלובמלך
 ויצנחו י:(. )גיסיה דינא, המיכותא, דינאן נח,( נברכות, לבריוייוה מנמדד שנהן ברוךאומר

 מן ווי אומת נ גהאטינה לטג נשבה. זו אוטה' של antwJ:t נאום: כמה ואמרומע-שוהם,
 גרג?תא ייש: ואפו, קוג:( 3ב!ק רמלכא,גסלכאי שלוהב. ואפו' יה,(, )ע"ז. המליכוה,השמיכנ
 הוי . הייים לשסית עם בעלום, לנהוג. חובה ב3 וכמו , נח:( )ברכיה מנומשמים
 מרבה . ,.. אדמן יהא, לעולם. יז.(, )ברכזה; בעצק: לנכרי אפו' ארסי לכל שלום'מקדים
 וכין ח( פו )ההכ"א, שבעולם ארם, כל עם ואפי' .. ,. ,, ועם,רבה אסג ועמן אביו עסישלום'
 אויה המויי הולקוט(,. לגי' פו"ג )שם בצדה שכרה, מצוה עשה. .. ,. . 3וי ובדן,ישראל
 ומכגךרין ישראל עמי עס. גוים עמ' וספרגסין, קף:(. )מנההריןן הכא, לעךלס חלק להם,יש,
 העעצק לא מא,(, )גיטין 'שראל מהי ע.כנ גויסי כענו וקזברינ ישראל חולי עס: גנים,חולי
 הגדול הלא. העךאה,

  כרעך  הוא:  הרי ואחזר כאחיך הוא הרי הכגעג.(! על עצת )מכתןן העי
 מ, עעמף אה, ארם, ייהוקן כ3 ועי ,, פוניו(, )הרבן* הואו גזל כי אמור שגזל למרההא.

 שהוא גוי לגזל וטנין: הולקוט(:.. t,ab חי פנ )וטען הגת. וטן, סישיאל הגזל וטן,העביריה,
 יחשב ת"ל  עליי י171ס( יכול  וואזת יונשבגגוי שי"א לפ ההוה. גאולה, נסבר אזקרנ תדלשסור
 )טכוה יגו' רכיבו י"צ' כפשה לשוצק, כפפה אה, (l~ti?ptp:t קןנהה עמ'  ידקדק, קונחועהי
 לש צד:(י )הולחן היי bW העהפ אשו'. הכריות; העת; 4נוב יאטוי ,גר.(

~aw, 
 יכול כאיצך

 ג'ז, לעגבה שיא' עליי שקלל:גוי
 הכרשי

 מה אדומו, אל עכב תסגד לאו מל4 טיבי.
 ק )מ גדול ככהן: הוי שוטקוכהוהי"'הר" גף. אפו.' מה;(. 3נוטין; בקךבה ישב עמה;קנהו

 . 1!( אודנ דמ"ע: )לחתירה משהן, להקגדהה ~antJa וכהנא אויה; צדיקם  א15 כהניה'ת,(י
 אננת בוא ~iNsW;;זן;

 ייצראי
 המבנשה 5פי הכה ששהדד פון! משד ביז' אואדר טרזן אויש בין

 גבהים חמרו.: כלל תריך יגו"פימש,.. )הדמשק ויוי שותפן הקץע4 רוח, כה עושה,והוא,
 של פיד להו?- אבוקדי שהד ישראל:  אין' ולנעלס( יג.(  )ועליון הסי ע:1' שברי  לאוובחד*
 ולא , %פ( )כ:ר ישראל. של פיו לתוך אצבעו תתלה גוי נותן כן אם אלא תיולה.י

 ושנראי ;נליכסי הי' כדכוד ליעש"אeft 4~" ל1א העזזכם אומותי אלד העובדינהמהו
 אומרים

 ,. ה(, שבועיה.ן ירושלמי נשם,ה,' אתכם,דכנו
 שכר לשלמ ונאמן' ליפרע דיין ה' אני . ושנש ביטכר האמונה היהדותתומורי

ספרא ח"ג()דו"ר
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 אנ* אלהיכם ה' אני שכר לשלם עתיד אני אלהינם ה' אני , פי"ג( מות אחרי)ספרא
 אט אמר , טשמים כרוכים יריו ומקל ככר , קטיו( פי' שלח )ספרי ליפרעעתיד
 . פ"א( פי' עקב )שם בו ללקות מקל הרי לא ואם לאכול ככר הרי התורה אתעשיתם
 טובה ומחשבה לח;( )ב"ק נאה שיחה שכר אפי' בריה כל שכר מקפח הקב"הואין

 לתעשה כצרפה הקב"ה אין טובה עושה ושאינה לתעשה מצרפה הקב"ה טובהשעושה
 וסוף אמפוך דאטפת על ח:( )סוטה לו טוידין סודר שארם בסדה . פ"א( פאה)הוספתא
 לוקין שישראל שוט הדורות כל פני על הולכת המרה וכך . פ"ב( )אבות יטופוןטטיפיך

 סימורי ולא הרשעים משלוח לא בידינו אין אבל . פ"ב( דעמלק )מכילתא ללקות פופובו
 לך שישלם מלאכתך בעל הוא ומי עמל אתה מי לפני רע אך , פ"כ( )אבותהצדיקים
 כל לך ואין , (QW) לבא לעתיד הצדיקים של שכרם שמתן ורע , )שם( פעולתךשכר
 , לט:( )קדושין בה תלויה המתים חתית שאין בצרה שכרה מתן שכחובה ומצוהמצוה
 נררף את יבקש אלהים צריק רודף צריק טוצא אתה , נררף את יבקש האלהיםולעולם
 נרדף את ינקש והאלהים רשע רודף רשע נררף את יבקש והאלהים צדיק רודףרשע
 נרדפין של דמן יבקש הקב"ה לעולם . . . נררף את יבקש והאלהים רשע רודף צדיקאפ"
 יהיה ידוע המק.ם הפץ ויבטל חפצו אדם שיעשה רבר בכל . פכ"כ( )ויק"ר הרודפיםמן
 לו יותר שהקב"ה יחשב אל סיר ממנו נפרעין שאין ואע"פ היין את ליחן שעתידלו
 נשא )במ"ר ההין לבשימלא מטנו פורע וא.מתי דיליה וגבי רודו מאריך אלא עונועל

 אפי' הבא לעולם הרשעים מן שנפרעין כשם אמונה אל עול ואין אמונה אל כי .פי"ד(
 עול ואין שעושין קלה עבירה על הזה בעולם הצדיקים טן נפרעין כך קלה עבירהעל
 סשלמין כך שעושין קלה מצוה על אפילו הבא לעולם לצדיקים שכר שמשלמ'ןכשם
 קלה מצוה על אפילו בעוה"ז לרשעיםשכר

 שעושיי
 עומר הזה העני , י"א,( )תענית

 מי רע לו נחת אם אביון לימין יעמור כי דכתינ ימינו על עומד והקב"ה פתחךעל
 ממך פור; ימינו על עומר מי רע לו נתת לא ואם שכרך לך ונתן ימינו עלעומר
 הצדיקים נשמות . המות אחר הנשמה בהשארת האמונה הזה בכלל גם . פל"ד(וויק"ר
 לפי והכל יב:( )חגיגה הכבוד כמא תחת וגנונות , קליט( פיז פנחס )ספרי באוצרנתונות
 אתה כרחך ועל נוצר אתה כרחך שעל לך מנוס בית שהשאול יצרך יבטיחך ואלתשכון
 מלכי מלר לפגי וחשבון דין ליהן עתיר אתה כרחך ועל מת אתה כיחך ועלחי

 פ"ר( )אבות הקב"ן:המלכים
 אליה! אין . המשיח ביאת : והיא האחרונה בגאולה האמונה היהדות מעיקריעור

 מ. שיהיאשו עד בא דור בן ואין %.ח(, )עדיות בעולם שלום לעשות אלא . . .3א
 טובים וטעשים בחשובה אלא תלוי הרבר ואין הקיצין כל כלו , צו.( )סנהרריןהגאולה
 בלם נקם יום כי שנאמי תאמן אל בא הגאולה קץ מתי ארם לך יאמר אם , צ:()שם
 המשיו מלך זה הררך כארץ , ט.( סי' )שוח"מ גליא למאן פומא נליא לא לפו0אלבא

 להדריךשעהיד
 כל.

 ל! צוארך(, פ' רבה )שה"ש הקבלה לפני בתשובה עולם באי
 מלכיו: ושעבור צער לכם היה ראשונה גאולה , האחרונה גאולה הראשונהבגאולה
 פ' רבהי )פסיקתא אחריה מלביות ושעגור צער לכם אין אחרונה גאולה אבל ואחריה
 ומצורפ, . לד:( )ברבות בלבד מלכיוה שעבור אלא המשיח לימות העוה"ז בין שאין ,ל"ו(
 א התורה מן הסתים תחית אין שהאומר טמנה יגדולה . המתים בהחית האמונה16
 . חלק( פרק )סנהדרין הבא לעולם חלק6

 אע המרה והן ישראל בני לפני התלמוד חכמי שמו אשר והתורות הדעותאלה
 פ ועעצ היהוריה האומה נקרב שורשו ההורות אלה , הרחיים בחייהם ינהגו פיהעל

השבילום "ג(.ירד 1 , בארץ וצדקה משפם לעשות והירום בלבבם פהורה אלהים יראת נטעו הןלברכה
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 הוא באשר האדם את לאהוב , ואדם אלהים עם הצנע להתהלך המים בדרךהשכילום

 אותם למרו הן . נפש בכל לכל להיטיב ולבקש , לב נשברי ולרפא , דלים לחון ,אדם
 בקרב לצב בתם להתהלך , ת הרס לשון ומחלקת מנקמה מרעהי איש מקנאתלהשתמר
 עבריו ועם ממשפחהו אליו הנלוים וכל ובניו אשתו עם בביתו היהודי חיי בי ער ,בטים

 אשר הוא ,מי . העמים לכל נגדה הם ולההלה לשם למשמעתו הסרים כל ועםואמהותיו
 ובנותו בניו חנוך בער יכלהו מכרי יומר לפזר העזה התשוקה את היהודי לב אלנסך

 זה לו שם אשר הוא ההלמוד אך ? לחץ ומים צר לחם לפעמים לו ויספיק יקמץולעצמו
 מקוטות בכל האומה אישי בל את תבר אשך קדש מחבר נם היו התויוה אלה .לחק

 , אהד נאיש חברים ישראל וכל אחד אל אחר לבותם נמשכו אהבה בחנלימושבותיהם
 חרוצה וביד באמונה חייהם כל לעמול , ורוח בשר ביגיעת לעבודה חיל אזרום אשר הןהן

 ואחרי לב בשרירות לכת לבלתי דרכו על שמרו אשר הן הן . ביהם ונפש נפשםלהחיות
 חוק. ההורוה אלה . מוסותם כל ולשמוח ולשתות לאכול אך אשר ארם בניתענוגות
 בכל , שנים אלפי בקיב עליהם עברו אשר והרעים הרבים הפגעים בכל לבבםואמצו

 כי , ומעניהם עושקיהם מיי נתמסו אשר החמס בכל , חשך בלי נרדפו אשרהרדיפות
 התיו הן צרותם עתות ובבל , מעוזם היו היהדות תורוה למדום אשר באלהיםהבטחון
 יעווכ לא ונתלהו עמו ה' ימוש לא כי באמונתם , תבאנה אשי לאוהיות התקוהבהם
 הנחילום אשר יעקב קהלת מורשה השלום היה הרמות המדות אלה מכל יותר עוד .לנצח
 עם והשלוה , אדם כל ועם וגעמטיהמ בביתם השלום . ומאוריהם מוריהם התלמודחכמי
 . בקרבם שוכנים הם אשרהנוים

 ריחו אה להבאיש , עת בכל עליו הקמים רבים צריו רבו מה זאת בכלואמנם
 1 עליו המתאנים הם ומי , תורותיו ;ל דברים עלילות ולשים , שקר על הארץגיושבי
 משפם עליו לשפוט באולתם השוגיםהם

 מעי
  ובנלוי בסתר ומלשנים בו נינה מאין

 כי מהבין, ולבם מראות עיניהם מחו כי ידעום. בל ומשפמיו השכילו לא אשרתורותיו
 מפורשיפ משה תורה משפטי נמצא בו שונים, טענינים ענינים קובץ הוא התלמוד.זה

 ההכטיפ מכל מוסכמים מהם משה, תורת והגבילו הרחיבו אשר הזקנים ותורה שכל,ושום
 וסהפ פה, שבעל התורה כליל הוא ההלמוד הזאת ובבחינה היהדות תורת עניןוהם
 כין המוסכם שרק המאסר, להם,כח אין ואלה יחידים, דעות והם מוסכמיםבלתי

 היהדות תירה בכלל הוא והמדות, והדעות האמונות מן המדברת באגדה ביןבהלכה,
 להם אין אשר מחק-ים בתלמוד כלולים עוד בהחלת, הזה בכלל אינו מימכם שאיניומה
 וכלולים לאלה, הדומי: וכל הנבראים בטבעי השמים, במערכת מחקרים הדת עםדבר
 הבא. רברי ושאר והחלומות והשדים הרעות הרוחות מן כסי המוניוה אסונות כמהבו

 וקצתם באמת, שהיו מעשים קצתם אשר האגדיים הספורים לכל מספר ואיןכאלה,
 נדרשו אשר הדרושים להטון מספר אין אלה כל וגל פיומיות. המצאוה ונםברויים
 רוה ולפ. ומקוטם זמנם לצורך היחידים הדורשים דע,ת רק רובם אשר העם המ.ןלפני

 מקושת בכמה עליהם 'והורינו אמרנו כבר ודומיהם האלה הענינים על והנהשומעיהם.
 ם א י כ ת י ד 1 ם ל ת ה ת ד ה ל ל כ מ אינם וכלם צרוף כסף כל: אין כי הזהבספר
 מתאונן והצרק חככה במר האמה הלא ועתה התלמוריה. ספרות ל לטכ
 ודברו היהודים, מצוררי און פועלי אנשים עליו עומדים ודור דור בכל אם אבל,יעטה
 הנסיון ובכזביהם. מפחזותם הרעות כל למקור איהי ושטו אוהו, דעת מבלי עתקבי

 א"ש מפי איש במסירה אך ומצוררינו ממנגדינו רו~למוד על עהק הדוברים כל כיהורנו
 ואך יבינידצ ולא ירעוהו לא סכלים סופרים וספי בם אמון לא ספרים מפיחרפוהו
 היו תואנה אך טפל, דבר רק התלמוד בגדופם להם היה לא וגם יתהלכו,בחשנה

 מבקשים ח.ג()רצד
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 , הבל דבר לכל המאמינים ההמון בעיני לשמצה ולשימם היהודים את לצרורמנקשים
 שסררנום ובמרות ובדעות ובאמינות השכל במיסר המאמרים ;ל ומבים הצופהאמנם
 א )ח אח- במקום סדרנום כבר אשר המאמרים עם בצרוף ה 1 א מ ע ב ? כמופה

 המושכלים המאמרים המון על לב וישים ה, 1 א מ י ת ש מ יוהר על העוליםפכ"ג(
 אומריהם שם על והבאנום הזה ספרנו חלקי בשל'טת המפטרים המוס- תורהבפנת
 הספרות ממקיר כלם אשר אלפים, שלשת ;ל יעלו הפהוה לכלאשר
 מהם גמע ומבלי רבבה על דבר הוסיף מב4 וכלשתה ככהבה נשאבו ת י ד 1 מ ל הה

 מרמה ב4 האמה, ובבקשה באמתה אלה בכל המתכתן , לידיהם א. הענץ פנילשמת
 הבדל בלי ;ולא באי כל עוד הוא,כי בעלנפש אם כשכיל יבץוחיך

 המחורף התלמוד מן ללמוד יכלו הבדלהשכלתם וכלידתם,
 דורשים והצדק המומר מה אמת אלהי מה ללמוד יוכלוהזה,
 ת י ב ש ה ל ה ו א ק י ה ר ה ל ם ברוח ל 1 ש לס ד ו מ ל ל לה כ יו אדם, השאת
 לן ח"ק בדיי עלך היש מי ;הה, ולבקש צרק לבקש חנם,שנאה
 . האמ"י י ד 1 מ ל ת ה י ד ו ה י ה היא , הארתם ואשר מדמום אשר החיהמרת

 בו הלכה אשר הרוח דרך את להאר , הזה בהבי הפצת מחח אל פה הגעתהנה
 רושם'ה נ~ו אשר העת למן , פה שבעל ה ר תו בתם נקראה אשר הזקתםתורה

 הרבה זמן במשך שהשתלשלה מה .כפי בספד כולה נכתבה אשר העת ערהראשונים
 , דור אחר דור בררישתה השונים ומהמצבים מקוריחיה ודברנו . שנים מאלףייהר

 , האחרון ובזמן הבינים ובזמן הקרסון בזמן נושאיה היו אשר דורשיה אה בשםוהזכרני
 לא גם אבל . להימיב להשכיל פעולתם טיב להראוה השתדלנו ויוחנו כחנו יכלהוככל
 דרכי על ברחבה דברנו . מומים ולגלוח דופי להטיל שראוי שראינו במקום פניםנשאנו

 פה שבעל  החורה מכלל  מאלה ומה , ובאגדה וכמדרש  בהלכה להם ברו אשרהלסורים
 דברינו והיה , והקוניהם וגורוהיהם בסיגיהם חכמיה שם-ו אשי היסודוה ועל , לאוטה
 לא ההם הזמנים למשך תולדותיה ליחם יש אשר והאגדיה ההלכוהיה המפרוה כלעל

 . דרישתנו ענין היה לא אשר ההוא הזמן מפרות של הספרים מכל אחד אףהחררנו
 ומורי השלוחים וכהבי האונגליונים ספרי על וגם חיצונים ספרים קצה על גם לבושמגו
 משפטי כי להראות גם החדלנו לא . פה שבעל לתורה יחוס להם בהיות המשיחיהכנסיה
 משפט.ם להרחיק השתלשלותה על תעצומה פעלו ובנבל באיי אתם היי אשרהנוים
 חברוה וכיצד חבורה ומבת הטשנה מחבור דברנו . טוביהם לפעמים ולקרב טוביםלא
 ביניהם אשר ההבדל ומן ההלמודים שני מחבור וכן . תקנה ומ' פה בעל אם בכתבאם
 וכלי בנינם ואבני מקורוהיהם על , בכלל ההלמורים הכונת ועל . מחבייה2 היווסו

 , ובא"י בבבל השונוה הישיבות ועל . יסודתם מקומות ,על הבונים יד ואומנותעבורהם
 לסרו המשיחית הכגסיה מורי רוב וכי , דאגדתא רבנן פעולת להראות השהדלנווביחיד
 הבלולות השכל מ.סר ומרות ודעות אמונות ומדרנו . בעקבותיהם והלכו דרכםשהם

 כי נחשוב בינתנו קוצר לפי דבר של כללו , היהדות דת p'v~ והן ההלמוריתבספרנה
 זה כעבור אולם , ותולדותיה בקורותיה פה שבעל בתורה נוגע טאשר דבר החסרנולא
 : זאה אמרנו כבר כי , פה שבעל לתורה הימים דברי התמו אלה ;ם כי כהשיבלא
 והשתלשלנה התלמוד חנםה פסקה לא ההלס1ד השלטהעם

 כל חכמי מעשה הוא עלזה עדותנאמנה השבתה. לא פה שבעלהתורה
 שעסק מה כל . התלמך כמעשה עשו כלם אשר התלמוד אחרי באו אשרהדוות

גרולי ח"ג,)דוד
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 ך ש הם כמו הוא ורעוהיו כונותיו ובחקור התלמוד עניני בבקורת הרורוה חכמיגדולי
 ונסמר להדרש נתןהתלמוד ומראשון מראש כי התלטורמן

 לחכסיםלהלרו נמסר כןתא:הכהוב ו~להתרש לחכמים.הדבר
 לסבוראים נמסר והתלמוד להדיש, נממרהלאמוראיםהמשנה

 לא הרימת אלה בכל הר"ההלך דרך אך להדרש, ולרבניםולגאונים
 , הרשה מתחלפות הרותת חלף כערך מ , אחד להעת יתכן לא וגם אחד,היה

 . ה"ה והרבה רבים יש.טטו ההתכלה וברבוה , משהנים והעיוניםוהשטות
---- 

 לם2רהוסות
 ד לפרק א: אצרמ

 מפתרים והם . בבל ובת א, בף שבץ במנהגם החלקים על בפעם רמעוכבר
 שהעלפ לב"ק שלטה של ים ספר בסיף יחר ונאספים הצרפתים וכתוספות גאוניםבשו"ת
 ר' מהרב הערוה עם מיוחד נקינטרס שנים אינה לפני ונדפסים , חמשים טספרעל
 קצתם ;ל נעיר ורק , כלם להביא צורך אין שלפני המלאכה ולרגל , מיללעריואל
 צרק שער. בשו"ת . וטעטם ההלוקים כיסיד בפנים עליו שתקרנו למה לרוגמאלהיוה
 . יתירה ההחסרוה אלא ,ה ואין , יושנים כבל ובנ' בק"ש עומדים א"י בני : י-אסי'
 ספק וכלי . גאון( ר"ע )סרר ערבית של בק"ש אף עמיו שהם כביה ולא כב"ש לאוזה

 ולא הרין כעיקר נהגו בבל בני אבל , בעמירה הפרשה כל שאמר יוחנן ר' עלסמכן
 יבאם יום ל' לו שימלאו עד הולד ;ל מתאבלין אין מורח אנשי . צורך לאיןהחמירו
 עם מסכים א"י בני של המנהג . שם( צ )ש שלם כחתן הוא הרי יומו בן הואאפי'

 בהחבולה המשנה מן ונטו באביליה להקל השהדלו והבבליים מד:( )נדהמשנתינו
 וגדולה . עליו להתאבל אין יום ל' שקודם והחליטו טפשוטה המשנה שהוציאושכלית
 גם אשר קבועה הלכה פ ע ענין באוהו א"י שמנהג אף באבילוה האחרונים הקילומזו

 אפילו הוגל לפגי האכל את פוטרין מזרח שאניס. . הח~יקוה שככבל האמוראיםראשוני
 והנה . שא' )ש.'ד הרגל לפני ימים ג' לו שיהיו עד נפטר אינו י א' ובני , אחתשעה
 ג"כ איהא שכירושלמי ובברייהא יט.( )מ"ק כווהיה טהנ" שמתם שאול כאבא א"ימנהג

 ובמה , ה( ה פ"נ מ"ק )ירוש' כא"ש הלכה בא"י האמוראים גדולי וכןנקטו כא"ששהלכה
 ואשנס , במקימם כן נהנו אף מפק ובלי , כ'( שם )כבלי כא"ש הלכה קבעו בבלאמוראי
 כני' למנהג ימיר וזה אחת שעה אפי' להלכה קבע שהיא היצועה הותרה רבינאבימי
 . זבהעוה 24 8 צד ח"ב למעלה עוד ועי' .בבל

 ער א"י ובני אותה משיאין חרש ד כ בהיך בנה שמת מיניקה מזרח:אנשי
 לטה הדבר טעם על נעמוד אם והנה . לט( מיי שיד ה'ד )ש"צ הרשים כ'ידשתנסור
 תינשא שאם שחשו מפני יתברר הלא חדש כ"ד הוך תינשא לא מ.ניקה חכמיםאמרו

 מעצמו ומובן , צרכו בל לו ליהן יכולה ההיה שלא הראשון מן הילד כגידולההרשל
 תינשא ולא התארם לא זו הרי חרש כיד תוך בעלה שמה מינקת בברייהא[ מתםממצאם י א בני אבל . טנהגם נומר זה ועל פ:( )כהובוה נוטה בבל חכמי רעת ולזה ,שנים שהי שתתעגן העלובה את נכריח ולמה הזאת לחששא מקום עור שאין הילר טתשאם
 מן לנטוה יראו , הולד כשמה מאופן נדון כיצד דבי הזכירה ולא_ , )שם( חדש בידעד

אין חיג()רעד אשי תנאי הוא הולד מ.הה כי לב על ששמו מנלי כשמה אף ואסרו ככתכםהדברים
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 א"י בני , טרשות בדיני מצאנו בזה וכיוצא . מעצמו מוכן הוא בי לפרטו צורךאין

 והנח . י.'ה( סי' )יש"ש בלבד בריאה אלא גודקין אין בבל בני טריפות בי"חב'דקין
 שאין מעצמו מובן כי סכרו בבל שבני ונראה הטריפות לבדיקת רמז נטצא לאבמשניות
 אינן בהמות ורוב מבוררה סבה בלא בא.מיר דבר מחזיקין שאין מפני לבדיקהצירך
 על והפריזו יתירה מהתחסדות חששו א"י בני אבל . לכתחל,: איפור נחזיק ולמהשייפית
 נאבר לחולין הירושלמי כי מנהגם על בירושלמי לנו אין מפורשה ראיה . הסברהסדת
 מלבד . בהמות רוב חזקת על מסכו שלא בירושלמי בן היה כי לשער יש אבל ,לגו
 יא: חולין )עי' למיעוט מקום בכל ww~n ירושלמי לתלמור הראשן הטיסד יוחנןשי'
 א"י אמוראי כי עוד ונראה , בריקה שצריך לר"י היא פשוט וע"כ , יש.נ( לר"מהדיה
 במה לך שיודע ?ד עומדת איסור בחזקת נחייה בהמה : דהבכליים כללא האי סברולא

 אשר . י,( )ח:לין נטרפה במח לך שיורע עד עומדת היתר בחזקת נשתטה .נשחמה
 ה"ד פ"ם ברכוה בירושלמי כי . טריפות י"ח בודקין שאין מפורש 'וצא הזהטכלל
 דרבנן מכלל ן מ ת ר ן נ רב בשם זו סברה הובאה ה"נ פ"ג וביצה ה"1 פ"תתרומות
 בני חזקת מסיק בירושלמי גם הלא ואיש . להו מבירי לא כלומר לחו שמיעי לאשבא"י
 הנראה דבר רהא הזקה הזקה רהך מורה הירושלמי שגם הוא שכן וראי 9 כושרטעים
 בני ונטל ,אב בבא טיעלת הזקה דהך ודאי וע"כ , שריפות אינן בהמות דרובלעינים
 והיינו הירושלמי, איירי ובהא מעיקרא נקבו שמא חיישינן דלא נקובין כשהן והחזירןטעים
 נסמוך לא דלכתחלה ס"ל אבל , הרואה( פ' )שם אחזקה דסמבינן ברכה לענין נמישעמא
 ר' עבד שאמר ה"ד פ"נ בביצה הירושלמי דברי נם נבין ועתה . ולברר לבדוקוצריך
 טריפה ראיית של סיבה מה הרשב"א העיר וכבר . טריפה בראיית בכור ראייתיודא
 מדבריהם זו ראיה אין בה ולעיין לראות ביו"ט שרשאי טריפה בה כשראה הכוונהשאם
 אבל , ט:( חולין רשב"א )תי' הריאה טריפת על שמכוון והחלים הורה מדבראלא
 באיי מנהג היה שראינו טה לפ( כי , טריפוה י"ת ראיית על הירושלמי שכונתנראה
 מזרח אנשי אשח בחוכת ובענין . מדבריהם ראיה או בריקה וזהו טריפות י"ח כללברוק
 הפוחת כל ובא"י . לאלטנה והצי וי"ג לבתולה כספים ב"ה שלהן בכתיבהמשיאין
 כ'ה כתובת . ל"מ( מיי ש"ד ח"ד )ש"צ זנות בעילת ה"ז ממגה ולאלמנה ממאתיםלבתולה
 עולים כספים כ'ה אם הראשונים בזה ונבוכו , )פם:( בב"ק מכרה בבל בני שלנגפים
 סלעים כ"ה על מכיון הגטרא של ב"ה או י.( )כתובות שבמשנה בתולים שללמאתים
 כבל בני שכתובת מבורר המנהנים חלוק מלשון אבל , cw) )תוס' אלמנה של סנהשהן
 כתובת היינו זוז ב"ה בגמ' באמרם יע"כ , לאלמנה והצי וי"ב לבתולה כספים כ"ההיתה
 כל "ובא"י מלשון כדמוכה המשנה של ומנה ממאתים פחות ושיעורם בבבלבתולה
 כשטחיות החזיקו שבא"י מזה ולמרנו , בבבליים ועושה הפוחת כל שהכונההפוחת"
 . סברתם על וסטכו תשו לא בבל ובני , niwDnלרען

 בהלכה בחוה"ט בלל מלאכה עושים אין בא"י בחוה"מ מלאבה עושים נבלבני
אונלין

 ושותיי
 )ישיש בחוה"מ מלאכה לעשות אסור חכמים אמרו שכן בתורה ויגעים

 כל אלא בבל בני התירו אבד דבר מלאכת לכר לא כי ספק בלי והנה , ל"ט(ס".
 ובכלי ירושלמי ומ"ק ח, חגיגה )עי' בא"י נחלקו לא אבי דבר מלאכת שעלטלאכה
 . חנינה( )עי' לחכמים הכתנך שממים הרברים מן הוא שחוה"מ בברייתא ושנינו ,פ"ג(
 בי בחוה"מ מלאכה להתיר לכך צריך הזמן האמוראים שבימי היא הדברים כינתאמנם
 ויגעים ושותין אובלין שיהיו הרגל לשמחת פנוים שיהיו היתה המלאכה איסורתכליה
 אשי חכמים היו בא"י ונם . ושחיין ושותין א:כלין היו כי הושגה לא והתכלית ,בתורה
 מי מצא ולא לצעיר רצה סמל בר אבא ור' ן האיפור להתיר טוב שיזהר נאההבירו

שימנה ת"ג( דנדו
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 פולין וטוחני בטבריה שהדייגים ג"כ וטסופר . פ"נ( מ"ק )ירושלמי להתיר עמושימנה
 מ"ק )ירושלמי בחוה"מ מלאכתם לעשות שלא עליהם קבלו בעכו חטין וטוחניבצפורי
 בטלו אבל להתיר רצו חכמים וקצת , להתיר דורש היה שאזמן מזה לנו ויוצא .מא"ב(
 היו כבל בני וכן . הרבר אח והתירו ה,טן צורך על השגיחו בבל בני אבל .במעוטם
 והעץ אותו אומרין ובא..י בתנור עץ משליך ישראל שיהיה ובלבד גוי של פתאוכלין
 י מר שמלאי ר' כקש בא"י שגם . הזמן מצרכי היה ,ה וגם . מהיר ולא אוסרלא

 הבית בעל של ואסרו נכרי פלטר של התירו וקצתם , לז.( )עיז רשה את להת.רנשיאה
 . ח"ז( פ"ב ע"ז ח"ד פ"א שבת )ירושלמי נפש חיי היא שפת זה את גם ההירווקצתם
 פסחים )ירושלמי איסור בו נהגו מקומות ויש היתר בו שנהגו מקימות שיש אמרוובפירוש

 , הזטן לצורך חשו ולא בדבר איסור שהנהיגו הטנהגים חלוקי ניאה זה ובכל , ה.'ב(פ"ב
 קימם בהשלכת היתי המציאו לזמנם גדול צורך שראו מפני מפק בלי בבל בניאבל
 (up' המנהג נומר פיו ועל רבינא הטציא זו שהערמה ונראה ,לתניר

 היה וכן , לח:(
 בבל ובני הכפורים כיוס גם ומקרי המטה מתשמיש רוחצין א"י שבני במנהגיהםחלוק
 מפורש נאמר כזה הנה , סי'( ש )יש טמאה בארץ אנו דורשין שהן . . . רוהציןאין

 והנה . טמאה בארץ הם הכי שבלאו לרחיצה טעם אין שבמקומם יען ההירו כןושמפני
 אשר כאלה הרבה עוד נמצא בבל ובני א"י בני שבין החלוקים שאר בכל נתבונןאם

 אלה שבין בתכונתם ההברל בענין בפנים כתבנו אשר הסבות מן באחת מונחיסודם
 . שיסדנו מה להחזיק המעטות הדוגמאות באלה לנו וריואלה

 לפרקייכאמרי:
 כשר מיתר איטר ברעי . רב בשם שאמר יחזקאל בן יהורה רב מאמה הםא6

 . יט;( )ברכות כשוק אפילו פושטן בבגדו כלאים המוצא ; במצוה ופטור תיוכ-ופסול
 רבו אחורי ולא רבו כנגד לא אדם יתפלל לא , כה,( )שם מותר פניהם שקרמוביון
 וכו' בתיל ערלה של צלף . )כס,( וכף אותו סעלין אין כלן הברכות בכל טעה . ()בז.
 . )נב:( לע"ז כותים טסבה פתם . )מ.( לנהמתו מאכל ערשיתן שיאכל לארם אסור .,לו.(
 אין . ממש יאותו יאותו לא . )נג.( עליו מברכין אין ובלילה ביום לפניו שמוציאיןכל

 נעול פהח כלפנים פתוח פהח , )נר:( להורוה צריכין ארבעה . )נג:( האור עלמחזירין
 . )כט.( וכו' בכלים מם.קים . )כה:( אלעאי בן ריי של מנהגו היה כך . ט,( )שבתכלחוץ
 עין מראית מפני הכמים שאסרו D1pD כל . )סר.( לטלטלה אסור למעוה שיתדהסטה
 וכו' המתלקמ תל . )ק,( וכו' מעשרה למעלה זרק . )סד:( אסור הררים כחדריאפילו
 בה שאחז טלית . )קו:( היא ר"ש חנא מאן , יקא,( פוטרין וחכמים עלה והני .)שם(
 ימיה גל , )קלג,( כר"ע הלכה . )קכח:( המים לאטת שנפלה בהמה . )קכ.( וכו'האור
 חכמים . )קמם:( ברבית ביתו ובני בניו להלות מותר , )קמו:( וכו' יום כ"א דיומסתשל
 שארכו מבוי , )ז.( וכו' בם-טיא מחלקה . ב.( )עירובין היכל של טפתחי אלא למדוהלא

 . )כח.( בהן מערבין וחזי; כטות , בפעפועין מערכין . )יב:( משהו בלחי ניהר א.נוכרהבו
 ישראל עיירות על שצרו נכרים . למקוטן ;יין ככלי שחוזרין . )מא.( וכו' ר"מ דבריזו

 ישראל . )נח,( וכו' החצר אורך דא"ק מנה"מ . )מח:( וכו' ריש דברי ,ו . )מה.(וכו'
 הבורה בני . )עב:( שנו פרס במקבלי , )עא:( כר"מ הלכה , )מה:( וכו' בפנימיתונכרי
 מעוטה . )עד:( וכו' נכרי אחד שצרו מבוי . )עג:( היום עליהם :קרש מסובין'טהיו
 המשהקות נשים , )פו,( קנים של ראשן שיראו צריך : )פ,( וכו' או'2ע'א ר' יטלבכלהו

באגוזים )( הו-:ד
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 י' מחיצה לו עושה גוי של חמצו , וכו' ביו.ם כביה חמץ המוצא . )קר,( וכו'באנוזים
 היא ר"מ . )שם:( שיבטל צריך הבורק . ו,( )פסחים כשיירא והיוצא המפרש .מפחים
 . )פג.( צואר טגירי חוץ בשר הגידין כל . )נו:( עסקינן לפתות בראשי הכא . )מג.(וכו'
 ל"ש . )קג:( הנשיא ר"י של הבדלחו זו לחול קידש בין המבריל , )פה:( להפלהוכן
 )מ"ק וכו' לרגל לעלות מעוה שכנס אחד באדם מעשה . ח,( )ביצה מעיו"ט שהוסקאלא
 ראשון גיום אבל . )כה.( ראשונה במטה כבודו חכם . )יח.( וכו' מחמתן בא זוג .ח.(
 הקוצין מן עשאה . פד:( )יומא וכו' אמרו זו שבת ספק לא . )כז:( משלו לחם לאכולאסור
 ופורע העניתו אדם לוה . )יב:( וכו' כשרה זכרים בחצין סככה . מ,( )סוכה כשרהוכו'

 בכלן . )ל.( עתב"א אלעאי בן ריי של מנהגו היה כך . )כו:( מ כר הלכה , יב!()הענית
 שאין מנין . )יא,( אסורה סוטה צרת . מ:( )יבמוה לזו מותרת לזו האסורה בהן קוראאני

 בעולמו היה שלא אחיו לאשת פרט יחדיו אחים ישבו כי , )יג:( ביבמה תופסיןקדושין
 כדרכה שלא נבעלה , )נב:( ר"ע דברי ,ו י )לז.( כר'א הלכה ( )לי. היא ר"מ)יז,(

 כשרות הוזהרו לא . )סח.( פסלה לה לפסול שנבעלה כיון . )נט,( לכהונהפסולה
 יבמה התרת . )צר.( וכו' מרגניתא למדרש לר"א ליה הוה . )פד:( לפמוליןלהנשא
 יבמה . )שם:( בו תולצין אין בפשתן ההפור מנדל . )קב.( העקב רוב בשמיטתלשוק

 האסורין בבית . דר"מ זו , )שם( האחין מן לאחד להנשא מותרת האחין ביןשהגדילה
 . )קכב.( וכו' אדם דמות לו שראו . )קיא:( וכו' קורא אני שאין יכטה , )קה:( מעשההיה
 זו . )יד:( וכי' צפורי של בקרונות . יא!( )כהובות מ,ע עשאה הגדולה על הבאקמן
 שיקדש לאדם אסור . ג:( )קדושין אחר לארון כסף יש אכל זה לאדון כסף אין , )לו.(רר"מ
 מ"ב בן שם . )מא,( קטנה כשהיא בתו את שיקדש לאדם אסור . שיראנה עדאשה

 וכו' בזה זה שמתגרין אדם בני עגי ראית אם , )עא,( ובו' אותו מומרין איןאוהיות
 . )עו:( דר"מ וו . )עה,( כר"א הלכה , )עג:( נאמנים ואמו אביו שבשוק ,מן כל ,)עא:(
 . סר.( )גיטין שנו הגזרה בשעת , )פא,( וכו' בעיר אלא ל"ש . )פ:( וכו' נכשרים אלאל"ש
 וכו' והבריך נטע שאם ריי מודה , פמ:( )נדרים ר'י דברי זו , )פו:( בגיטין כר"אהלכה
 לומר לאדם מוהר . )נג:( אסור שנפגם ביסום , וכו' לבנה שזקף ישראל , מח:()ע"ז
 אדהיר . נו:( )סנהדרין וכו' תקללוני לא אני אלהים . )עא.( וכו' עלי והפס צאלנכרי
 צריך תנאי על נדוי . )עה.( וכו' אחד בארם מעשה . )נט:( לאכילה בשר לו הותרלא

 הטבת . מכינין ג' צריך הטבח . ג:( )הוריות וכו' ריש היה אומר . יא:( )סכותהפרה
 מאיר ר' דברי זו , )מ.( דברים ג' שילסוד צריך ת"ח . ח:( )חולין ובו' בלש ב'צריך
 . )שם:( לסימן מימן בין הסכין החליד , )ל.( וכו' מקומות וגי בב' יברים . )כו:(ב"פ
 שילא בר נתן העיר , )מה.( לרוב מצטרפין כנפה נקבה . )לז:( וכו' אותה שמעמיריןכל
 :לטעלה הזאב מן בנהמה . )נא,( לעת מעת 1 א עמדה . )נא:( וכו' ראשה על הכה ,)נ;(
 ארכו רוב . )נו.( כשרה בבהמה יד שסוטת , )נג:( וכו' שיאדים עד בדרוסה . )נב:(וכו'
 שאמרו הגידין צומת , )עו.( טהארכובה לסמה למטה , )סח.( אסור עצמו ואבר .)סה.(
 בשלוח חייב בים קן מצא . )עז.( וכו' ולרופאים לחכמים שאלתי ,ה דבר . )עו:(ברובו
 שהאם בביצים לזנוח אמור . )קם:( וכו' אילן רובדי שני בין יושבת היתה .)קלם:(
 אלא נצרכה לא . 1.( )ערכין וכו' מכריו תרומה שהפריש נכרי . ( )קמא עליהןרובצת
 במזוזה . כס.( )מנחית פסולה רוחותיה מר' לה מוקף גויל שאין אות כל . יו"ד שללקוצה
 )לח.( לקדם אלא נצרכה לא . )שם( פסולה נגר כמין עשאה , )לג,( הרגיל אחיהלך
 שנה איזו , )מב.( וכו' שפסולה בנכרי לציצית ומנין . ( )שם מצוה ועשה טצוהשחסר

 . )כט,( בחנם אהה אף בחנם אני מה , כז:( )בכירות בכור של שנה בחברותיהשנכנסה
 הנודר . )לו:( וכו' הבכיר את מתירין ג' . )לו.( ישראל לי נהן זח בכור עומר כהןגסן

מטי ג( ח)ד:'ד
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 . שאילתות( בגי' ית. )ברכות לרש ~ענ משום עובר מלוהו ואינו המת אתהרואה בי . )נה,( וכו' נתר,;; מנ' לסמה הנהרות גל . שבעולם מימות בגל אסור פרתממי

 * כב,( נשבת ג"ח נגד מעות להרצות אסור . )ננ:( וכף ראש,נים מים אלווהתקדשתם
 . )סו.( ונוי בשדות רבי התקין . ( כנ. )נכה מתקיים ובסינו הואיל אלא ר"מ אמרהלא

 זה . מח,( )שבת חטאת חייב בשבת צואר בית הפותח : ועונשין קרבןבחיובי
 )פסחים שבהורה עונשין לכל לאיש אשה הכתיב השוה . )צב:( ונו' ינול אינו וזהיכול
 הסמוך בן . )מז.( שנו נדחת עיר מריחי . סו,( )סנהדרין וכו' ר"מ דברי זו .מנ,(

 141' כר"א דלף , לא;( )שבועות אסורה ,ו ששבועה אני יורע באומר . גסת:(לגבורהו
 רבי נבלה של הנשה גיר האוכל . ער.( )חולין לוקה לוה אכלו , ה,()הוריות
 חתיכות שתי לפניו היו , יא,( )כריתיה וכו' עריוה כל ה"ק )קא,( וכו' ב' מחייבמאיר
 בבזית עליו לוקין שרצים אכילת . )כא:( בבזיה עליהם לוקין שרצים רם . )יז:(וכו'

 אנררוגינוס . ג.( )תמורה וכו' חייב מעשה בה עשה שבתורה ל"ת בל . מז:()מעילה
 בשל מעשה , וקרבנוה טומאה בדיני . פג;( )יבמות מקומות סב' סקילה עליוחייבין
 . )קלג.( וכו' כר"ע הלכה . )קנו.( יכו' קטנה הלקטי . ט,:( )שבה וכו' המלכהציון
 וזורקין שוחטין . יט:( )פסחים מת סמא סחם לו שאבדה כגון . שנו כלים מירתקודם
 )סוטה וכו' לו יש ק,ו מרין לו אין ההורה מן , מה:( )נזיר לטטאו או לטהרויא אמך * קמז:( )יבמות וכו' חטאת מי מוכר שהיה בארם מעשה . )צ,( וכו' יום מבולעל
 מת שאם י ר' ומורה כר"י הלכה , )מו.( פסלה שקין של עודה עליה הניח .כס,(
 ונו' יין של קורטב לתוכן שנפל מים לוגין ג' . יג.( )יומא לעבודתו שתוזרראשון
 מבילה לו עלתה לא שם הטובל הנדול לים שנפלה מים מלאה חבית . נ;(,מכות
 בחרוטה לאכול ואסורה לביתה מהורה , ניב,( וכו' גנו אלא קולט )מזבח( אין . ד.()שם
 לא אשר דרשו אחר מקרא ושלשחן . )ער.( וכו' מטמאה בהטה מקצה . לא.()חולין
 קדושה דנהתא מגו . )כ:( וכו' היא ר"מ מני הא . יז:( )ערכין וכו' במחרתו ירותשיג
 יבר איזה * )כז!( וכו' כר"ם רלא מתני' . ים:( )תמורה הגוף קדושת נחתאדמים
 . )לנ:( וכו' ר"ש רברי ע . )לג,( מזבה קדשי זה אומר היי רע ובין מוב ביןשהלוק
 פסולה עולה לשם ששחטה חטאה . כד.( )כריתוה תלוי באשם לר'ש חכמיםסורים
 . )מו:( ניחוח ריח משום בהן אין והעלן שצלאן אברים . עולה לשם עולה . נ.()זבחים
 עבורהן מבטלין * . . בענורהן כהנים . כפ.( .)בכורוה והולך הפרס ביה אדםמנפח
 בולד השליה את תולין הראשונים יסים ג' בל . ג.( )מגילה מללה מקרא לשמועונאין
 . )ם:( וסת כשיעור עצמה שברקה והיא . בו,()נדה

 שטר האומר * לז:( )יבמות רוחות פר' אדם בני ד' שהקיפוהו : סמוןבדינ'
ם נאמן אינו זה הואאמנה (  מהן אתר ומת השטר על החתומים שנים , ים,( 
 יריה מעשה האחין מן הנווניה בה )כא.(. עליו להעיד p~wn מן שניםצריכין
 שאין אלא ל"ש וכו' העיר . )פו:( בעלה בחיי שנעשיה אפימרופיא על . )מנ,(לעצמה
 בירושלים אחד באדם מעשה . )קח:( מדה במענו . )קד,( ידה מתחת יוצא כתובהששר
 האמור כסף נל . כח,( )כיק במים כליו שטנפו אלא שנו לא . כו:( )קדושיןוכו'

 . )קיר:( כליו נגנבו ואמר . . . ביהו בתוך אדם בני שבאו כגון . )לו;( צורי כסףבתורה
 וכו' שותפי וביני אחי ביני דאחזיק מאן האי . )לז.( שוחק הלה . ל:( )ב"מ ימים נ'עד

 נכרי מחסת הבא ישראל , יב.( )ב"ב לקללתו אסור רבים בו שהחזיקו מיצר .)קת.(
 וכו' סביב לגבול שצריך מי . )לת:( בורח בנכסי מחזיקין אין . )לה:( כנכרי הואהרי

 נכסים כטה , )פט:( ביהו בתוך יתירה או חסירה סדה שישהה לאדם אמור .)סט:(
 אי:. עמר אם נכסיו כל מכר . )קלט:( חדש י"ב ואלו אלו מהן שיזונו כדימרובין

 חוזר יפו חיג( י)די
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 האיש שם מביר שיהא ובלבד . )שם:( פרנסינו בדי קרקע 'ש כ נמה . עי"ש( )קסם.תחר
 דמי היכי . )קעא.( אחה שרה על שטיות עשרה אפילו כותבין ערים )קסז:(בנט
 חותמין הערים אין , ו;( )סנהררין זכאי אתה פלוני איש חייב אתה פלוני איש דיןנמר
 צריך . )בו;( פסול רועה סתם . )ננ.( עמהם חותם מי ידעו כן אם אלא השטרעל

 דין עושין רצו כותכין רצו החולה את לבקר שנכנסו שלשה . )כס,( עדי אתםשיאסר
 בתירה האסורה שביעה אוהו משביעין . ג,( ומכית חלקו לפי משלם זומם עד .)לר:(

 פועלים הוצאת ובשעת פועלים הכנסת בשעת ובערב בבקר . ( לח)שביעות
 . )סר.( שנו הגזירה בשעת , לה,( )גיטין וכו' בצרת בשני אחד באדם מעשה ,כא:( )ערכיי

 שהביא המאמיים כל בהצעת הקורא את והמרחנו שטרחנו למה ההכליתוהנה
 לא כי נרע זה פי שעל בפנים שכתבנו מטעם היא רבו רב של משסו יהודהרג
 והמספרים . מסוגות בריני היה בישיבהו ריי של עסקו שכל לאמר הדעת עליעלה
  מה על להעיר ראיתי אבל . דבי עוד להוסיף צריך ואינס האמת טוכיחיםהאלה
 הוה יהודה רב בתראי בררי דרב שמעתתיה סתם וז"ל . למר.( רשביבחוליןשבחב
 קאטר ועלה . סתם דרב מימרא התם דמייתי ממוארת וכונתו . טדרשא בבי להואמר
 משמיה אחי יהודה דכייל כללי להנהו להו הציהו לא אמר יחזקאל בר רמי אתידכי
 באנדד רב בשם טאמרים . מסרן יהודה רב דרב דסתמא ירוע דהוה מינה שמעדרב
 . אמת הוא שקצבנו המספי אכל להכליבנו צורך בו אין כי פרטנילא

 . יד לפרקמאמרך:
 שמם היה שממפרם מסופר מאוחר ר ובד , היו רבים מחמיא במתא רבהלסיף

 ואהי : המקיא את עליו קרא - פרת בן אלעזר ר' - מתלמידיו יאחד . אלףעשר
 מזה לנו יהיה ואמת מכוון המספר זה ואם . שבבבל רבינו בית זה מעט למקרשלהם
 ראו בישיבה רבם לפני היושבים מן קטן מספי רק אז נם כן הזמנים כבכל כיראיה
 ,כר ולא שם לא מדרשו בית של התלמידים מן דרובא רובא כי בתלמודם טובסימן
 בעת אתו היו אשר הראשונים תלמיריו . גדולים כלם לא הנזכרים מן וגם .להם
 ענינם וכתבנו , כחברים רב ככד ואותם א נ ה כ ורב י ס א רב היו הישיבה -הנום

 פסחים ירושלמי )עי' ישראל לארץ עלה אשר פרת בן ר ז ע ל א ר' גם ומהם .בפנים
 למר אם ברור אין ואמנם , .סח( עק-ובין קנג, שבת בבלי ה-ב פ.'ג נדה ה"נפ'ד
 ברנות )עיין אבא בר ה ירמי ר' . ישראל בארץ רב עוד לפניו למר או בבבללפניו
 שהיה אפש- , א נ י מ בר א ב א ר' , נו:( שבת )עי' א ב א אביו נם ואולי .כז.(

 של תבירו נתן בר א ב א ר' . ה"ר( פ"א בים )ירושלקי שאלותיו ממנו ושאלהלסירו
 א נ 1 ר ב רב וכן , ד( ה. פ"נ י,ק ירושלמי )עי' רב הלמידי ושניהם ל א נ נ חרב

 רב , נערכו( בפנים )עי' הונא ר' . ( סב כברבות אהבה נר א ד א רב . קג:()פסחים
 בר זוטרא רב נח(. )שם המנונא רב )שרעיןצחו. שלמיה ברחנניה
 , נב( )שבת עטף בר א י י ח רב , יא( )ברכות אשי בר א י י ח ר' . )בכ"מ(מוביה

 המרא ר' tctv )סנהדרין ש'לא בי חיננא רב אחר, הם ואיי ככחי-ה רבא בר חנן רב צהר. מוין ותתם תלמידו ן חנ רב )בכ"מ(. טייא בר חטארב
 בפטם )קל יחזקאל בר יהורה רב t(w~y קא, )שבת טבלא רב , בערבתבסמם )ע"י

 בר שכדאל בר יצחק רב 5ג(. ערה מדיל מנשא דרב בריה יוסף רבנערכה.
 . ה"ב( פ"ב ממלה לרושלם' מחסיא בר אבא בר יצחק רב קח(, )פסחיםמרהא

 דביתיילל
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 אכוה בד ה נ ר . מה:( )חולין אבין בר ן ת נ רב . פא.( )בים אבא בר ן ת נרב
 יעקב רב . רב( בשם אמר דבריו וכל )בכ"מ יצחק בר ת ב ר . בערכו( בפנים)עי'
 )עטן תינוקות מלמר שילת בר שמואל רב . 6א.( )בים דרב אמורא אבאבר

 נוכל שעליתם מפני אלו אלא רשמתי לא בכונה והנה * ובכ"מ( כא. וב"ב נח.עירובין
 בין הכניסו אחרים כללים ובספרי הדורות יבפדר . רב תלמידי "הם בבירורלנמר

 ראיה זה ואין כשסו, הלכות אמרו אשר האמוראים מן גרול מספר עור רבהלמירי
 בניו ובני בניו , בספרנו מפוזרים בטקוטת הוכחתי כאשר תלמידיו היותם עלברורה
 הוא נם שיא של בנו ושימי , גדול חכם היה 3ט חייא ותלכיד,. חכמיםרובם
 חכם היה לא איבו היה השני בס ובכ"מ(. מה, יבמות )ע" ~~ו רב אתשמש

 ומכת , גש( )ב"כ ודב נצע בם הע נחמיה רבת ע1קבא רמא . ינ[פסתם
 . מד[ )סבה וחזקיה איבר בתו בם מנכרי שעםשי

 רג נם . בערכת בפסם )ע" יעקם בר ן ם ח נ רב : הע שמואל תלמיתמגדמי
 פדת בן אלעזר רן . בעיכם בפמם שכתבת וכאוק תלמידי הי יהורה ורב נאהו
 , 4ה ראיה ואץ שמואל תלמיר שהיה העחסץ מזב אשי בר חייא רב . פב0)ב"ב
 '4טץ שישב נראה רב בר יא הי ראיה. אץ בשמו שמועה אסר שלפעמיומה

 בר תענא רג סג(, לבנית בגרתאה חנא רב מ"(. )ערכץ אבי אחרשמואל
 רב . פז0 )ב"מ שמואל יטל דינו בכיטז מופר ר"נ אבי יוטב רב . ( יב )עירוביןשילא
 משמיה ספק דרב משמיה מפק הלכה דאמר , 'ת( חלק )ע" אבא בר מיה רי

 נראה סנה ,דשטואל
 )עיע תלמידו שהיה נראה א נ ת מ רב * טשמהם שקיבל קצת.

 ה רב * כערכו( בפנס )ע". ע1קבא מר בשמו. הלכות כמה אמר ונס , יג:(מכות
 ונראה . צז.( )כתובחז שטיאל בר רמי נם ונזכר . צח:( )ב"ק בנו היה שמואלבר

 תלמיר שהיה נראה אבדיסי בר א פ י ל תת רב . שמואל של בנו זה שגםבהענין
 שמואל בשם דבריו וכל שמואל.. אמר הכי שאמר )לו:( בבכורות משמע וכךשמואל
 , פז:( )ביצה רב נגר דשמואל כותיה עובדא ועבד . שסררם בערכו הדורוה סדרעיין

 וכמואל. בשם רברים שאמרו חכמים תבל שהביא שמואל ערך הדורות בסדרעי'
 . תלמידיו הם אם מנה להכריע שאין אמרנווכבר

 -4הששנקן,(עוט,מ44--
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