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 אלהים. יראי סוד א[]דף
 ואת ה' את ליראה ילמדו למען לפניהם זכרון מפר זה אכתוב שמו ולחושבי השםליראיא,

 בדורי יש כי ובתורה טובים במעשים אני קטן כי דורי סבני חכם שאני ולא ילמדוןבניהם
 בתלמוד מפלפלים חכמתם סרב אלא ממני יותר יראה ובעלי ומעשים הכמה ובכל בתורההכמים
 חסיד ויש וחסידים בחכמה מזה גדול זה השם יראי יש הנה ואומר, )ב( לחנמתה קץ איןאשר
 כחסיד טובים מעשים מרבה ואינו בוראו רצון אחרי הולך)נ( שלבו חסיד bwt1) בתורהחכם
 להבין חכם היה ולא מרבו קבל שלא מפני הרבה לא שהבירו ומה מרבו, שקבל מפניוחכם,
 והנה ביראה. ערום אדם יהא לעולם שאמרו)ד( לפי ומקיים, מקבל היה יודע היה ואילומלבו,
 ומפוזר פעמים סתום הרי קבל ואפילו התלמוד לקבל ספוג לבו שאין או למי שלאמי

 נצטוה שלא אע"פ להבין שיכול מי שכל בתורה ומצינו ולדעת. לקבץ יכולשאינו
 שרי החיל פקודי על משה ויקצף יר( לא )במדבר שנאמ' לב. על שם שלא עליהנענש

 לו עט לא ולמה נקבה. כל החייתם אליהם ויאסר המלחמה מצבא הבאים המאות ושריהאלפים
 ובקיאין הכמים שהיו משה שירע אלא הנשים)ה( להמית לנו אמרת לא והלא לנו צוית לאלמה
 אשר למען נשמה כל תחיה לא יה( מז כ )דברים בהן שכתוב כנענים ומה וחומר)ו( קללרון
 יחטיאך שמא מאחרי בנך את יסיך כי ד( ז )שם וכתיב וגו' לעשות אתכם ילמדוןלא

 אמי לא למה וכן קו"ח. לדון לכם והיה שכן. כל לא והחשיאו חטאו שכבר אלולהבא
 את שהכיתי עזן מה אתונך את  הכית מה על יד( כב  )במרבר  המלאך לו כשאמרבלעם
 רגלו כשלחצה נכד משאוי מחמת רבצה שלא  נאן אין חיים בעיי צער ואפילואתוני
 לו שהיה אלא עשיתי. עון מה לומר לו והיה להכותה לו היה לא למה הקיראל

 העתידזת. להם להניד אלא רשות לו נתן לא שהוא הקב"ה ברצון שלא שמאלחשוב
 ראה והקב"ה העתידות. להם שתגיד האנשים באו לך לקרא ואם כ( שם )שםשנאי
 לא כי חטאתי לר( שם )שם שאמר וזהו ישראל את לקלי רשות לו יתן אםששמח
  לקראתו נצב שהוא ירע שלא לפי מסתברא איפכא אדרבה לקראתי נצב שאתהידעתי
 והקרתי פשפשתי שלא לדעת. לב על שמתי שלא חטאתי אמר כך אלא חטא.לא

 ק"ג 9' גמש6(

 איכל ולא יד בכתב כשב כן )6(א.
 בחובות ההסיד רנרי יעויין )3( זו. תיבה ולהכי[ לכויי

 חייב שאתה ומה הידעת 'דעתמג שג מה על השואל האיש שואלוקאתה אתוהשיב
 היהודים תולדות נספרו גידעמאנן הח' )ג( כו'. מהם להתעלם רשאי אינך אשר חמצות מןלדעהו
 : קנ"ז פיפקא מטות בספרי )ס( א'. י'ז ברכות )י( דויק. ערס 291 צר בצרפת המוסריומצגם
 הזה הק"ו )ו( עשינו. כך שהפקדתני כשם רבנו פנחס לו אמר נקנה כל החייתם סשה להםהאמר
 אליהו אדרת בספרו מוויינא הגר"א כי להעיר ויש המדרש, בשם מטות פרשה ראובגי היללםהביא
 קאצינעלינברגען מוהרצ"ה וכתב ק"ו פירושו הן שנא' מקום שבכל כתם וט' היה האדם הן הפסוקעל

 הן מצינו הלא כי הגר"א דברי הבין לא כי 2,: צד עולם נתיבות המטנה מרות ל"ב עיגביאוח
 הזה הפסוק גם ראובני הילקוט שהביא והמדרש הטחבר רבנו דברי ולפי גר ישראל בם ה'1הנה
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 חסידיםטפר2
 )4( יודע שאין על אותו ומענישין הואיל ביראה ערום אדם שיהא מכאן הוא. עוןבאינה
 יכול היה ולא היא שננה כי לאמר תוכל לא השליט לפני שהרי ולחקור לדעתשיש
 אכתוב אמרתי ע"כ קדרון. נחל את שיצאתי שכחתי לשלמה שמעי ב( א )מלכיםלומר
 הפץ לא כי מרשע להי והלילה  הוא הנם שעל סנורים והם יענשו פן ה' ליראיספר
 ולא תמות מות  ירשע באמרי ממני  אתהם והנהרת יו-כה( נ  ליחויא%  ובחיברשע

 אבקש. מידך ודטו ימות בעונו רשע הוא הרשעה. טררכו רשע להזהיר דברת ולאהזהרתו
 מידך וימו הזהרתו לא כי  ימות הוא הצלתה.  נפשך את  ואתה וג' רשע  הוהרת ביואתה
 )משלי כנני אזהרות ז' הצלת. נפשך את ואתה יחיה)ו( חיו צדיק הזהרת כי ואתהאבקש.

 וכננרו נפשו תועבת ושבע ה' שנא הנה שש טז( ו )שם וכנגד בלבו תועבות שבע כה(בו
 צרקתה. זכיתה אומר אינו אבל הצלתה. נפשך את ואתה כחטאותיכם. שבע כא( כו)ויקרא
 תעשה אל לומר מזהירו אינו והוא חברו שנענש שכל מכאן הצלתה נפשך אתאלא
 הזהירו)ח( ולא להזהירו לו שהיה לפי הרנו. כאילו זה על מעלין שמקבלין העונש כלהרי

 היראה ספר ערכתי כן על אבקש. מידך ודמו שכתוב וזהו זה. של דמו מזהותובעין
 ויבין יתקן בו שגיתי ואם הזהר. בני מהמה ולתר יב( יב )קהלת ה' דבר את הירא יזהרלמען
 %מת  הרומה  המצוה  את  לך  אהובו(  באמתי(  הימים ב% ה'  את יראו למעןהחכם
  שבני שתראה כנון עוסקים לה שאין בעייה מצוה תראה כאשר עוסקים.  לה  שאיןמצוה
 שאינם תראה ואם קדשים. סדר תלמוד ואתה נזיקים וסדר מועד סיר לומריםעירך

 כננד נרול שכר ותקבל תלמדם אתה לפניו טוטל שמתו ומי קטן מועד ללמודחוששים
 רנילים אין אדם :שבני הלכות ואותם טסכתות אותם מצוה מת דוגמת הם כיכולם.
 אחת בת ונשארה להם והשיאום אדם בני תבעום בנות לו שהיו לאחר רומה שזהבהם.
 מעשה אורנ מעשה  נקייה  אומנות  ימרתה  האחיותי לאביה אמרה להנשא תבעוהשלא
 אומנות לי גתתה למה אבל לאנשים. להם והיו עליהם ]ע"ב[ הכל קפצו לכךרוקם.
 שמחה בנדי אומנתי היתה אילו מתים. ותכריכי אבל בגדי לארוג ממני מתרחקיםשהכל
  הב% שיינו לב%  אותך  אשבח  אני אביה %ה  אמר  מאחיותיי. כאחת לאיש הייתי אנכיגם

 בי עוסקין אין למה עולם של רבונו לה. והדומה קפן מועד מסכת  אמרה  בךאצריך.
 אבל בית אל ללכת טוב ב( ז )קהלת נאמר כבר הרי אמר והקב"ה מסכתות בשארכמו

 לבו. אל יתן והחי האדם כל סוף הוא באשר משתה בית אלמלכת
 והוא בתוכחתו תקוץ ואל יא( ג )משלי שכתוב לפי סכנה הוא אומרים למהועתה

 מכנה. אותו שתופסין דבר שכל לפי ועור מסכתות. בשאר כמו  ירקרק ולאממהר
 ללמור הרוצה יעשה כך אלא מזקת. ועינם אדם בני שלשון לפי מסוכן הוא מקוםאפילו
 ולא יפרסם ולא בחשאי הרב ילמרו וגם רע. דבר .ארע שלא הקב"ה לפני יתפללאותה
 תלאים כמו  ירביך חמוקי ו( י  לשה"ש )פ( וכת' ועינם מזקת אדם בני שלשון מאחרינזק
 בסתר יהיו קטן ומועד לפניו מוטל שמתו מי כמו מיתות. ותחלואי חלאים של דבריםאלו
 דברים בשני שמעתי ונם זעם. יעבר עד רגע כמעט חבי כ( כו )ישעיה שנא' יזיק.ולא
 מלאך נענה )י( לכך קטן ובמוער מרכבה במעשה שדורש למי לשמוע. קרוב המותמלאך

 ולקטן כ' 9כ" ק"ח כ55 6דס ונחיי כ"כ יף o~Sns ת631 ק"מ סי' גרפס וט נעין ג( ע"נ.6(
 לפי. עלות ער ר9"% 93י'  PD1)S וגן חקפ"1 קייככ"י
 כן נזהר כי צ"ל 0( ח'. כ"א א' הימים דברי כמ'"ם )15( דכייר. בכללו הגר"א 1צרק בק"ונדרש

 גל)מי אמרו מכאן ביה מיחה דלא להריגה אשתו ועל שם:שאמרו
 מוחה ואיש ' ז

 בסתר תורה רברי אף בסתר ירך מה חלאים כמו ירביך חמוקי א': ט"ז קטן במוער )ע( עליו.נענש
 והן רבנן הילין מאן א' ס"ט נדרים כרגרסינן רבנן אלא הלאים אין : חמק בערך הערוךומוסיף

 נענה ב' י"ד חגיגה )י( ז'. פרשה שיר רבה מדיש חשיו אומן, ירי טעשה שהת גהורהשמתעסקין
 הטות. מלאך גרסינן ולא : ת"ל נענת ד"ה שם בתוס' ויעיו מרכנה מעשה הן הן ואטר האש סוסלאך
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2 חסידיםטפר

 לא שאם ערך בן אלעזר ור' זכאי בן יוחנן רבן כמעשה מרכבה מעשה הן. הוהסות
 לבו בכ5 יעסוק לכך המות על ממונה שהוא לפי בו כיוצא קפן מועד וכן סטנו. להפרעיכוין
 עבודותיה ובמקצת בה עוסקין שאחרים שתיאה מצוה כל וכן 6( ראש קלות בלא )יא(שיעצר
 תראה שאם כולם כנגד שכר תקבל ואתה הבזויה. באותה תחוש אתה בה חוששיןאין

 לא שאילו רגליה בידך קח אתה נפלו המפה ורנלי מת של המפה את נושאיםשהלל
 שכיוצא דבר וכל ביותר מת של קלונו הרי המטה. לארץ שמניחין בעת רנל לספהדהתה
 מצוה וירא לו יחבל לדבר בז ינ( ינ )משלי שנא' וזהו הדבר מטף שכר תקבל יותרבו
הוא

 פן לקוברו ימהר אמו או אביו שהוא אע"פ מת לאדם שמת ששי ויום ישולס~ב('
 תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש ג( יט לויקרא תורה אסרה שהרי שבת.יחלל
 ממך לכך משובח זה הרי להספידן נדי מלקוברן ואמו אביו את )ינ(המאחר שאמרואע"פ
 לעניין כבר הרי ואם אב למורא שבתות הקדים לא תאמר ואם תשמורו. שבחותי ואת15

 אב מורא שישמור לשבתות נרם מי לומר מורא לעניין הקדים לא ולמה הקדיםכיבוד
 שהרי אותו ומכין בידו מוחין ואמו אביו היה שבת לחלל ובא קפן כשהיה לפיואפ
 את מייסר אדם ואם הקשנים ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא י( כ )שטותכתיב
 הבן על אביו של מוראו יתן הקב"ה עבירה מעשות ומונעו שבת את לחלל כשבאבט
 נשמת דוקא זהו תאמר ואל תשמורו. שבתותי ואת תיראו. ואביו אמו איש פסךלכך
 שישתכח וכדי בשבת. מאכל לתקן כדי בהשכמה אפילו לא בבקר אבל ערב .5עתאביו
 עצב יהיה ולא עמה. עצב יוסיף ולא כב( י למשלי שנאמ' השבת)יר( לפני צערוקצת
 תוספת לידי המביאים דברים לידי שיבא ידבר לא יוסיף. לא ואלא נאמר לאעטה
 והלא לשוכחו עשוי וני לקדשו. השבת יום את זכור ח( כ )שמות נאמר זה ועלעצב.
 השבת. את מלזכור אותו המשכחים מדברים השבת יום את זכור אלא שבת שבהנונ5
 את זכור להעצב. תוסיף תזכרם שאם תדרשם. אל בו להעצב שבא דבר געשה אםכנט
 בנדים וללבוש שבת. בערב לרחוץ השבת יום את זוכר שתהא רברים עשה השבתיום
 חסר מלאכות ארבעים לשנות מצוהנ( בשבת. הנוהנים דברים ולקרוא שבת. עונגו"ז
 לפני מועדים במעשה לדרוש שיש כמו אסורה. מלאכה איזו ישכח שלא כדיאחת.

 תיקנו)פו( התפילה אחר שבת לצורכי למהר כדי אלא לפניו. שבת בעניין כךהסועדים
 מיום חוץ המשנה. שבזאת מה קיימתיג( כלומר מרליקין. במה הכנסת בבית לומרוקבעו

 אלהים: יראי סוד היראה: ליסוד סוד זה לשבת: הנכנספוב
 אחר אדם היה אם תחשוב דבר שום לעשות כשתבא ה'. יראת חנמה תחילתב".

 אמרו זנן לו. נותן הייתה עיצה מה עיצה. לך שואל היה אםעושהו
 ע"ס. קי' נרפס י( ק"טסי. גדיעה ג( ע"י. קי' ננופט ג( סקפ"ס. pp5 "9 נפוי6(

 ועל אביו על משובח זה הרי מטע מדחה המתום כל על אי: ב"ב בח"ק )ינ( לישב. צ"5 ,ע5י)"6(
 ואמו. אביו לכבור אלא ששה שאיט משובח זה הרי טונ יום ערב או שבת ערב היה טסתה זה חריאסו
 שבת ברכת זו תעשיר היא די ברכת רכתיב הוא הרא ח"ז: פ"ב ברטת ביחשימי לי( א/ כשב p*1e)א(
 5ם אמירת )עז( ג'(. י"ט ב' )שג'ואל בנו על המלך נעצב רחימא כמא אבלות ע עמה עצב יוסקווקא

 ז ק
ה5

 ק
 האחרונים כתכי לכןתכף

 שקיים שמראה שכתב רבינו של לטעמו אנץ אותו, לומר צייך אין שבת בערב להיות שח5הגיונם
 ג"כ כתב ליה סי' שגת נהלכות 1,כלגו לשבת? הנכנס ביו"ט שמרו לא למה המקנה שבזאתמה

 קי"ר סי' אבל במתכות כתב ולפיכך סכנה משום מצלי דלא מאן להמתין כדי חוא אשירותופת"מ
 ויסרי ובמחזור לבא, מאחר שיהיה שכיח ולא קבוע מנין איט שם כי אותו אוטרין אין אבלדבשית
tb'O:ותקנת כוי שבת הדלקת חיובי להזכיר כדי שבת ממסכת טדליקין במה רשנה אוסר קע 

 אבל ניחד, הטעמים שני מביא כי נראה כו' ונזיקין דשכיחי שמשי דבי סכנה ~ow היאחככץם
 ובמרדכי הזה המנהג הביא לא שבע מעין אחת ברכה אסירת שהביא תפלה מהלטת גפ"טחרמב"ם
 רננו דביי צל"ע לכן הסכנה. מפני טרייקין במה פרק דאטרינן וזח המץ: ס" כהבי נל פרקופגת

 לשבת. הנכס ט'י"8 חט שנתחהסהרה
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 חסידיםטפר4
 חכמה ראשית ז( ר )משלי לך. תראה לאחרים פיללת כאשר האדם. מן לו)א(ותפארת

 שמים. וירא חכם רב ה'. ביראת אלא לו תקנה אל ללמוד. בנך כשהגיע חכמהקנה
 ראשית כל ועור ה'. ב[ ]דף ביראת להכניסו כדי ז( א )משלי דעת ראשית ה'יראת
  והלילה.  היום ראשית לו תן וכן כל. תרומת וכל כלו ביכורי ראשית להקב"ה)כ( לותתן
  אראה כי  ר( ח )תהלים אומר הוא וכן בלילה. שמהנה ובמה ביום שמהנה  במהלברכו
 וכשאתה אור. ויוצר ערבים מעריב כוננת. אשר וכוכבים ירח אצבעותיך. מעשהשמיך
 מלאכתך לבך אל תשים  עיניך  ובפותחך  כב(. ו )משלי  תשיחך היא והקיצות משנתךעומד
 ז(. יא )משלי דעת ראשית ה'  יראת וכחיב ה'. יראת  תקנותיך לכל  וקורם  צורכיך.ותקנת
 הישן. מן יותר חבוש לך ואין להקב"ה)נ(. להודות חייב האיסורין מבית שיוצא מיכיצר
 בגופך. ממשלה בך היה ולא לכן. קודם יכולת בך היה שלא מה על להקב"הותברך
 הירים. sy1  בהם.  תקנתך  לעשות פתחם ועתה כקשור שהיה ואבר אבר כל עלוברכהו

 תמק שלא וצוך עליהם שורה הטומאה  שרוה )ר(  ועור הטומאה. בחוקות היושמתחילה
 בחסיד  ומעשה כתקנה. ואחת אחת כל על ברכה חכמים ותיקנו עיניו. על וכן ידיךשתמול
 והיה חי. לאל ירננו ובשרי לבי מסייעו ומקרא ואבר אבר כל על מברך שהיהאחד

 בהם. לו לחטוא ושלא לכבורו  שבראם למי שיעבדו בו שנבראו אברים בל עלמתפלל
 שנאמר  ידם. על חטא  מגלגלין  שאין לו. לחטוא שלא  טובים בלב נותן שהקב"הלפי

 שהרשע שרואה לצדיק טוב הרע ויצר טוב יצר און. כל לצדיק יאונה לא כא( יב)משלי
 נפשו תאות למצוא זה הנה הצדיק וחושב נפשו. תאות למצוא ערמה על ערמהמערים
 כנון אחת בפעם נפשו תאות בעבור בסכנה נפשו משים פעמים והוא אחת.לשעה
 לעתיד נפשם תאות לאוהביו שנותן מי בעבור ואני ספק. על והנואפים והגנביםהליסטין
 שיש וכמה כמה אחת על ותענוגים ניאופים הנאות מכל הנאות עולמים)ה(. לעולמילבא
 לעשות עליו מתנכר הטוב יצר האדם יצר היה אילו להערים. הלילה וכל היום כללי

 בכל מערים היה אז וכבודו. בשרו הנאת לתאות הרע יצר עליו שמתגבר כמוטובה
 חפץ שלבו מה לעשות היתה בירו שיכולת  הארם יצר וכל שמים. חפצי לעשותעומק
 בידו יכולת כשאין אבל הדבר. על כך כל להערים צריך ואין בושתו בלא  לו לעשותומצוי
 כיצד להערים צריך אז פלוני. בדבר פלוני ומפני פלוני לפני חפץ שלבו מהלעשות
 החכמה עמקי דברים אילו וכל והואיל פלוני. דבר לו יזיק שלא נפשו תאותיעשה
 לפיכך כבוד. רודפי ואצל קנאים ואצל המתאוים אצל המצויין לב חקרי חקקיוגדולים
 נפשם משליכים  ספק רגע ותאות  נפשם תאות ותרים מחפשים היאך רואה ה'  רבר אתהירא

 על  שנהרגים  לב(. כב )ויקרא )ו(  ישראל בני  בתוך ונקרשתי אמרו  וכן אני. שכן וכללמרחוק.
 לארם. טוב  הרע יצר הלא  היום. כל הורגנו  עליך כי  בג( מר )תהלים שנאמ' השםקרושת
 מתגבר שיצרו עתה הטובה על יקבל  שכר מה בארם שולט הרע יצר היה לאשאילו
 לא אילו להם. רע מוב יצר ולרשעים טוב[ שכר לו יש ]הרי  הקב"ה  בעבור וכופפועליו
  שום  לירך כשיבא  טוב.  יצר של  טיבו מה ירענו  לא לומר היו יכולין טוב יצרטעמו
 מונע אתה  הבשת ומפני הקב"ה. רצון שהוא דבר לך שיש או הקב"ה ברצון שלאדבר

  עליך שמתגבר  הרע יצר  לך שיש או  הרבר.  לעשות בעיניך  ומפליא שקשהלעשות
 מות. או  ייסורין  לך היה הרי השמר בשעת היתה אילו תחשוב לעשותו. אולעבור
 להרוג רוצים היו ואם  אהבוך)ס מות על 0. א )שיר אהבוך עלמות כן על הקב"הבעבור

 ל'. מ"ר גיהזקאל והוא כל תרומת וכל כל בכורי כל וראשית צ"ל )נ( מ"א. פ"נ אנות )ן(בנ,
 תפלה מהלכות פיז וברמג"פ אסורים מתיר ברוך לימא ויחיב תריץ כי ג': ס' בברכות)ג(

 אסורים, מתיר מברך מטתו על כשישגה"ד:
 זכי

 ב' ק"ת שבת )י( ס"א. סמא או"ח גטוש"ע הוא
 עדיפא דידן ליה אמר דאתי לעלמא גוונא כהאי לט אית א': ס"ה ע"ז )ס( רעה. רוח איתאושם
 עצמך את מסור  ונקרנותי אומר וכשהוא קדש אמור תהלל ולא שנאמר ממשמע ח( מהאי.טפי
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5 חסידיםטפר

 שאינו הדבר זה שכן וכל סובל. הייתה מחיים מות שנבחר לך לעשות ייסורין אואותך
 יצרו את כופף שאדם טוב כי גרוף. שכר ומקבל יצרך. עליך שמתגבר גדול כךכל

 המצות על עובר אין אמרו)ח( שהרי עליהם. ודוחקו וממיתו תקמו יצרו שאין מצותממאה
 אלו הרעה ימי יבאו שלא עד לבא)י( לעתיר הרע יצר שאין לבא)ט( לעתידשיעשו
 תשובה. שאין)יא( המשיח ימי אלו חפץ. בהם לי אין תאמר אשר שנים והניעו קנהימי

 הקב"ה עכור יצרו את ומכניע עליו. מתנכר הרע שיצר דבר אותו לעשות טובלפיכך
 כחמורה. קלה שקולות המצות הרי תאמר שלא בהן חושש היצר שאין המצותמשאר
 המצות מעל יותר עליהם עובר והוא מקטרג. היצר שאין מצות מאה על נושא גדולעזן

 ואמר אחר בא פלוני. למקום ללכת לעבדיו שצוה ודם בשר למלך משל מקטרג.שהיצר
 ליטרא ולקח ליטרא. לך אתן ואני שולחך שהמלך פלוני במקום תלך אל אחדלעבדו
 שני רק שלקח זה הרי פשיטי' שני לו ליתן שנדר לפי הלך לא וחכירו הלך.ולא

 שאין בדבר שחוטא זה כך המלך. רצון ביטל קל ומבדבר נדוף עונשו יותרפשיטים
 עושה ואינך לעשות לידך שיבא ]ע"ב[ דבר .בל גדול. יותר עונשו עליו מתגבריצרו
 על נהרג הייתי השמד בשעת הייתי אילו תחשוב שוטה. חסיד שיקראוך הכשתמפני
 בירי. המסור יצרי את שאכפוף שכן וכל רמסאנא. ערקתא אפילו קלה)יב(עבירה
 ומוטב כפרה. כקרבן זה לך הרי פניך מלבנת הבושת ואם לך. ותעמוד תודה גנבתואם

 מיתתך. לאחר עצמם אותם ובפני רבבות. כמה בפני תתבייש ואל מאה. בפנישתתבייש
 לאחר יתבייש תעשה לא מצות בין עשה מצות בין הבשת. מפני המצוה את המונעוכן
 פן יט( לח )ירמיה )יג( שאמ' צדקיהו כמו בחיים אפילו ואולי בפניהם. בפרהסיאמותו

 סאון כל כי כיף כ"ף אותיות שתי לך וחשוב עיניו. ועוורו ה' מפני נכנע ולא בייתעוללו
 תחת מח( מז כח )דברים שנאמ' במידה. מירה נידון העולם כל ד( ם )ישעיהסואן)יד(
 ]אשר אויביך את ועבדת כל מוזוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את עברת לאאשר

 סופו האכזר על המרחם וגל"( כל)טו( ובחוסר ובערום ובצמא ברעב בך[ ה'ישלחנו
 הכהנים. עיר נוב על אכזר ונעשי עמלק. על ריחם שאול כגון הרחמן. על אכזרלהיות
 שהדין מי ועל הרחמנים על מרחם ואינו האכזר על שמרחם מי כל רוד. עלשריחמו
 לכלכלם ויכול להם ואין לו ויש וקרוביו ואחר אבותיו ועל בניו על כגון עליו.לרחם
 מסרנם הוא ואפילו וצדקה וכות לו שאין מי ליד יבא לו שיש מה כל הרי להם נותןואינו
 עצמם אותם אחרים. ומצרנם מפרנסן ואינו עניים ואחיו ואמו שאביו יודע שהוא כנוןאחרים
 החסד על טובה לו יחזיקו ולא עליו ירחמו ולא עליו אכזרים יהיו לבסוף מפרזםשהוא
 לא ואם יעשנה שאם 'לאדם זכות לו שאין דנ4 יש כי לשונאים. לו 1.המכו להםשעשה
 אותן ומפרנסין להן ויש ילדיהם את שאוהבין ואשתו איש כנון לרעה. לו יחשביעשנה
 והדוב לגוריו. כלב כמו להם עושים מאהבתם כי וצדקה. וכות אין הרי עליהםומרחמים
 קם"". פי' IMPi וט כטין"(
-- -
 פסוק על תתק9"א רמז .ש nuf ייקוט )1( א'. ע"ר סנהדרין ויעויין ח' פרשה אמור ספרא שמי,וקדש
 שיר רבה במדרש יותר ומבואר וכו' גזרה 'טל דורו אלו אהכזך עלמנה : רבה' הכמיקתא בשםזה
 היום, כל הורגנו עליך כי מקד( )תהלים 'ט:אמר שמד של דורו זהו אהביך עלמות כן על ד"אא':

 היום. כל הורגנו עליך כי שנאמר עמית עליך שאהבו אחסוך ;למות כן על יקז: ט' ש"טובמדרש
 את וזכור פסוק קעת רנה ומדרש 3' קנ"א בשבה שאמרו למה רבנו וכוונת שכר אין צ"ל)מ(

 לזכות דבר לא שפירש: שם רשי ויעויין חובה ולא עות לא בהם שאין המשיח ימות אלי'בוראך
 בחירה מעלי יהיו לא אז כי מורש והרמב"ם יד ולקפוץ לב לאמץ חובה ולא עשירים שכולםגו

 לעתיד א' נ"ב סיכה )ט( א'. ג' ובע"ז לבא לעתיד בטלות מצות שאמרו: א' ס"א נדה ויעוייןי4י"ש
 הוגה. ולא זכות ~א בהם צ"ל )י"( ב'. קנ"א שכת )'( כו'. ושוחטו הקב"ה מניאולבא
 מדרש )סו( א'. ט' סוטה )'7( 2י. ותתעללו בידם אותי יתנו פן צ"ל )יג( א'. ע"ד סנהדרין)י3(
 הוא וכן הרחמנים על אכזר נעשה שהוא שוף אכזרים על רחמן שהוא כל פי"ד: פ"ז קהלתרבה

 סוף הרחטנין על אכזר שהוא כל : הנוסחא 'ה י פרשה שמואל ובמארש קכ"א, רמז שמואלגילקוט
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 חסידיםמפר6
 על מרחמץ היו לא ואילו לטריהם. להביא פרף לפרוף בכפם נפשם שמשימין חיותונל

 ושלא לצורך שלא אותם שמכים או מאומה לילדים ואין אותן מפרנסין היו ולאילדיהם
 אותו מואס[. ]וקצתם בניו למקצת סובה שעושה האב לפיכך מנשוא. עונם נהוללייסרם
 כך ואחר חכמים. תלמידי ולמעלה  דורות.  שקשה תראה 3( ואם "(. יירשנו מבזהשהוא
 רינם  שאין בטשפחה נתחתנו שמא  בטלימ)טו(. חכמים רברי תאמר לא הארץ עמיורעם
 בניהם לכך האם לאחי דומים בנים רוב  חכמים)יל  ואמרו  חכמים.,  תלמירי  ביניהםלהיות
 לא המשולש והחופ  יב( ר )קהלת שנאמ'  וחסירים  אלהים  ליראי בו ביוצא  הארץ.עמי

 במי שהתחתנו ]בירוע וחסידים שמים יראי רביעי מדור שמומק תראה ואם ינתק.במהרה
 יתחנן לפיכך כך.  הרוד אותו ולפיכך  וחסיר.ן  שמים ירא שאין כנון להתחתן דינםשאין
 עם שמים יראת בזיווג סווגן להקב'ה יום בכל זרעו ורע ועל זרעו ועל עצמו עלארם
 w~w כי ינתק. במהרה לא המשולש והחופ נאמר שלשתן על כי חסרים. וגמילותתורה
 כתור"ה. ירתית. ששקולין. חסדי"ם. גמילו"ת וער"ה. ירא"ת. בנימפריא. שוותתיבות

 כתורה: חסדי"ם.וגמילו"ת
 אלא נאמר לא עושים לכל עושיהם. לכל מוב שכל ה'. יראת חכמה ראשיתג.ג(

 והיה יתן מי הכתוכים[ על לנו ]מרמז הפסוק זה אלא עושיהם.לכל
 ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה בו(. ה )דברים אותי ליראה להם זהלבבם
 ררכיו בכ4 וללכת וג'.  והאהבה היראה עושיהם. לכל קדמה היראה הרי יב(. י )שםוגוי

 תעשון: אשר בכל תשכילון למען טוב שבלוג'.
 לעשות. יחשוב משגת ירו שאין דבר וכל יעשה לעשות יביל  שארם מציה  יבר כלר.
 אומד  היה יום וכל להתפלל. יורע היה ולא בהמות רועה שהיה אהד נאדם כמעשהה.

 לשומרם. לי ונותנם בהמות לך היה שאילו לפניך וידוע גלוי עולם. שלרבונו
 היה. וישראלי אותך. אוהב אני כי בחנם שומר הייתי ולך בשכר. שומר אנילכל
 מתפלל. היה שכך הרועה  את ומצא לדרכו אחד חכם תלמיד הולך היה אחת פעםו,

 לו לימד  סיר אתפלל.  היאך אליו הרועה אמ'  כך. תתפלל אל שופה לואמי
 שהיה מה עוד יאמר שלא מנת ע4  ותפילה. שמע וקרית למכות  סרר חבםהתלמיר
 וגם התפלל. ולא לו של.מר מה כל שכח חכם תלמיד אותו שהלך לאחר לומררניל
  תלמיד אוהו  ראה ממנו. מנע צדיק ]שאותו[ מפני לומר ירא היה לומר רגיל שהיהמה
 לומר רגיל שהיה טה שיאמר לו תאמר לא אם לו. אומרים שהיו הלילה בחלוםחכם
 מן  אחר לי נזלת כי אותך תטצא אשר הרעה תרע תלך לא ואם אליו. שבאתהקורס
 מה שכחתי כי  כלום לא לו אמי מתפלל אתה מה לו ואמר  הלך מיר הבא.העולם

 בחלום. אלי בא וכך כך החכם אמ' בהמות. לו היו אם  לאמר שלא צויתני וגםשלסרתני.
 פובה ~nlwY שחשב אלא  מעשים ולא תורה לא בכאן הרי לומר. רגיל שהיית מהאמור
 מחשבות אדם יחשוב לפיכך בעי. ליבא ג[ ]דף רחמנא כי)א( גדול. לדבר לווהעלה

 : להקב"הפונות
 יתכן לא מכבדו. הקב"ה צוה אשר ואת הקב"ה את שמכבר כל יכבד )א(המכבד ד(ז.

 ארם או זרע שכבת במפה כ. עליה שישנתה מפה על ספריםשתשים
  שנאסר לאחוריך או תורה)נ( דברי רגליך בין שתתלה יתכן  4א וגם נממה)כ(מפוח

 ינה.  ד( קלנו.גייר סק" וט נס נ( S"S1bD. סחלט"3 סק"3, גסי' נט5" נ( ק"ו. סי' וליען 1h)W קנ"ס קי' ג"כ"(

 וגט ת"ח שהוא כל א': ס"ה ב"מ )טון ב'. כ"ג יומא ויעוי' כו' אכזרים על רחמן גילמהשהוא
 א'. ק"י ב"ב )ק( לשלם. מזרעו פוסקת תורה אין סוג ת"ח בט ובןת"ח

 נען. לבא רחמנא ג"כ נתוב בהקדמה הלנטת ונהוגות הקג"ה, זלפנינו: כי ק"ו סנהדרין )"(ן.
 לא בה נכס איט 1DY ונססת שיוצאת אותה גי: כ"א סנהדרין עיי )נ( מ"ז. פ"ר אטת )6(ן,
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7 חסידיםטפר

 לחלוחית ועדיין מטתו משמש כשאדם יתכן ולא גוך אחרי השלכת אותי ט( יר א)מלכים
 בטוב כמים עצמו ישפשף אלא תורה)ד( או תפלה או קרושה דבר שיזכור עליוזרע
 מהורות אמרות ה' אמרות אמירות. לשלש הם טהורות שתי כחרדל. בו ידבקשלא
 ויחשוב הטנופת במקום אדם יהא שלא כו( סו )משלי נעם אמרי וטהורים ז( יב)תהלים
 זרע. שכבת עליו כשיש וכן מהקב"ה דברים ספור לחבירו יאבר או יתפלל או תורהבדברי
,(erשנאו כי תחת ז(. א )משלי בזו אוילים ומוסר חכמה דעת ראשית ה' יראת 

 תמצא אלהים ודעת ה' יראת תבין או כס( )שם כחרז לא ה' ויראתדעת
DW)שנאתי תהפוכות ופי[ ]צ"ל ופה רע ודרך וגאון גאה רע שנאת ה' יראתי( ה(. ב 
DW)יסים תוסיף ה' יראת י( ט )שם בינה קדושים ודעת ה' יראת חכמה תחלת יג( ח 
 ב(. יר )שם בוזהו דרכיו ונעת ה' ירא ]בישרו[ הולך כי(. י קצם תקצורנה רשעיםושנות

 כו(. שם )שם מחסה יהיה ולבניו עי מבטח ה'ביראת
 ה' ביראת מעט טוב כז(. שם )שם מות ממוקשי לסור חיים מקור הי יראתסג(.

 כבוד ולפני חכמה מוסר ה' יראת טז(. טו )שם בו ומהומה רבמאוצר
 ה' יראת ו(. טז )שם מרע סור ה' וביראת עזן יכופר' ואמת בחסר לג(. שם )שםענוה
 )שם וחיים וכבוד עשר ה' יראת ענוה עקב כנ(. יט )שם רע יסקר בל ילין וכעכעלחיים
 חכם תהי אל יז( כג )שם היום כל ה' ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל ד(.כב

 )שם תתערב אל שונים עם ומלך בני ה' את ירא ו( נ )שם מרע וסור ה' את יראבעיניך
 ל(. לא )שם תתהלל היא ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר כא(כד

 תמרוד אל חייו נומלין אמילו לזמר )א( טרפות מיני י"ח כנגר ה' יראת י"ח י(הריי,
 תחיה ואם אותך יחיה הוא בעבורו חייך תאבד שאם )ב( ומחיה שמטיתבמי

 מידו. יצילך ומי חייך יטול הוא שמו להתקדש חייך לעזוב מחוייב שאתה במקוםאותך
 חיבול שאין זמן שכל האדם חיות חי נקרא לפיכך בגוף טקומות בי"ח תלויה שחייםולפי

 לחיות. .כולבהם
 הוא הקב"ה תירא שאם בהם תלויה שהחיות מקומות י"ח ננגר יראת י"ח לועוד'א.

 וכשרצה מות ממוקשי לסור היים מקור ה' יראת שנא' וזהו חייך.ישמור
 ידעתי עתה כי יב( כב )בראשית שנא' ירא נקרא אז יצחק את בנו חיות ליטוףאברהם

 ואם בתפלה. ברכות י"ח כנגד יראת י"ח וט'. בנך את חשכת ולא אתה אלהים יראכי
 המינים וברכת השם בו אין טו( יד )משלי ובוטח מתעבר וכסיל מרע ומר ירא חכםתאמר
 מגן כנגרו ינ(. ינ )שם ישולם הוא מצוה !וירא לו יחבל לדבר בז תאמר ואםכנגדו.
 האדם כשיתפלל )א( לפי ה' ברוך ה' יראת כנגד ולמה בברוך. ומסיים בברוךשפותח
 יראוך ה( עב )שם וכתיב ביראה ה' את עבדו יא( ב )תהלים שנא' ביראה שיעמודצריך
 ירוץ שלא ה' ברוך ה' יראת כנגד למה ועוד תפלה )ב( חמה רמרומי עם שמשעם

 בכל גוונה בלבו לתת ימשוך תיבה בכל אלא מסיים כבר היה אם שמח כאלובתפלה
 בשר מלך מאת דבר ולבקש דבר להתחנן לך יש אילו תחשוב הלא : מפיו שמוציאמה

 קג"ס. 3קי' וט גס ס( קנ"ס. ד( קנ"מ. נ( קג"ס. 3( קג"ו.6(

 בו לקרות הראוי מקום י"ט( י"ז )דברים בו וקרא עמו והיתה שנאמר הכסא לבית ולא המרחץפגית
 עליה מנת שרת המטה על לישב אסור א': ב"ה מ"ק שאמרו מה צל"ע אבל ג'. כ"ה ברכותויעוין
 משם שהביא וירכב ד"ה א' י"ח ברכות תוס' יעוי' )ג( המטה. על ס"ת להניח מותר כימשמע

 עליו רוכב לאחוריו מפשילן זה הרי r,D של עצמות בה שהיו או ספרים מלאה רסקיאהירושלמי:
 פחיה אינש יעביר מה א': ל"ב גתמידקפ"ר  שאמרו מטה מקורו שי ,3( א'. מ"ב חולין)6(י.

 שם. המפרש בפירוש ויעיין עצמו את יהיה וימות אינש יעניד מה עצמו ימית ליהאמרו
 לעשות אחיו הגיחוהו ולא ג': נ"ב סוכה בנלי יעויין )ג( בי. כ"ט שם )3( בי. ל' ברכות)6(141.

 מזבחי על במעלות תעלה לא ככהנים דאמר מאן ח"א: פ"א ברכות כירושלמי אגלכן,
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 חסידיםספר8
 אלא חפצך יעשה שלא מיבעיא לא בפניו דבריך תמהר אם פניך הישא או הירצךודם

 פחות מלכים ממליך את תחשוב ואי מלפניו אותך ויגרש מתלוצץ אלא אתה איןשיאמר
 נעים קול לשבח מתאוה כשאתה דע ולהללו לברכו באתה ואם תחתיו שהם המלכיםמן

 אין לפיכך לך. היה טקובל וכי נגון בלא וממהרים מריצים היו אם שבחך שלושיר
 בקול להרים טז( סו )דה"א שנא' רם. ובקול נעיטותיך ובקול במשך אלא במהרהלעשות
 משאוי יהיו שלא גודל בצר עקב הולכין היו בעורה הולכים כשהיו )נ( אסרולשמחה.
 ברא לכן כן. לא וגבורתם רעה מרוצתם ותהי י( כ3 )ירמיה נאמר זה ועל ה' מלאכתעליו

 יחכמנו, השמים ומעוף יא( לה )איוב שנאמ' דוגמא ממנו ללמוד הגבר קריאתהקב"ה
 ואם דבריך ירוצו ולא שתדבר ודם בשר מלך לפני תדבר אתה שאם .תכן לאועתה
 בקולך תברכהו לכך מלכים. ממליך לפני תריץ ואיך בקולך תמשוך להנאהךתשורר
 אלא כן לא פיך מתוך שיצאו לך הוא חובה כאלו תעשה ואל בקולך תככדהוולכך

 כי רש. ירכר תחנונים כנ( יח )משלי שנא' תחנונים בררך אמור בקשות דבריכשתאמר
 ברבריו יטעה שלא לב משים דיבור כל ועל דבריו מריץ אינו לשליט מתחנןכשאדם
 אות ידלג ושלא ישכח ושלא יגמגם שלא הסדר על דבריו עורך לשלים שמתחנןוקודם
 עמכם קהו 0 יד )הושע ואומר נצר. ולא שועך היערוך ים( לו לאיוב שנא' )ד( אתהכך

 לך יאמר והוא מלך לפני עומד אתה כאלו תעשם ושבחות ברכות וכשתאמרדברים.
 לפרנסה תצמרך ואם מפיך יבר להוציא תמהר ואל דבריך תריץ ואל קולךהשמיעני

 חולה יש אם או השנים. לברכת כמו ברכה ]ע"ב[ אותה אל רק לכוון לבך תשיםאל
 מבור פלוני זה למעלה עליך שאומרים מפני חולה כרכת אל רק לכוון לבך תשיםאל

 כל על ביראה לפניו להיות ה' יראת י"ח ותהרי כולם תכוון לכך זאת אלא צריךשאינו
 )ה( אמרו שכן ולשבח לברכות הכונה עיקר כי לבקשות רק לכך כוונת תשים ואלהברכות
 בבקשות רק תכוון שאם הוראה בברכת או אבות בברכת יכוון אפשר אי ואם בכולםיכוון
 לבקש חושש אין המקום שבכבור אפלתו לקבל ראוי אין שאומרים שטנים למעלה ישאז

  לכוון  פות לכן בשכה. ולא מכוון שברצוט רצונו נעשה ואיך תחטמם וכדרךבכוונה
 אלא בתפלה שתעמוד קודם אדם עם תדבר שלא בכוונה ותתפלל הקב"ה ובכבודבשבח
 ברכה כל על תוסיף וכשתתפלל רחמים. בלשון תחלה הלב את המכניעים דבריםאמור
 מפני להוסיף %כל לא ואם )ו( הלב את מכינים הם ביותר כי וצרכיך מענינהוברכה
 שכתבנו מה ככל אחרת בברכת למהר בשתים או באחת תוסיף קודם יסיימושהקהל
 אמור וכשתתפלל נגונים אחר לך חקור להוסיף תוכל לא ואם תוסיף. התחינהבסדר
 וימשוך בכוונה תתפלל ואז תפלתך אמור ניגון כאותו )" בעיניך ומתוק שנעים ניגוןבאותו

 יסדיר לעולס א': ס"ה גר"ה מ( עקב. בצר ושדל אחיל בצר עקב מהלגין שהיו ניו( כ')שמות
 עד בתורה לקחת רשאי אדם אין יתרו: ופרשה ויקהל פרשה ובתנחומא יתפלץ ואח"כ תפלתואדם

" ל יקםן.:ק
 ו לי ק ק ן

פ"ר 1ביר11י דבר, בה ריר יוון  ותיוו סאמרי1 י ,מ
 ה, את כבר ב"ז: צד כהנא דרב בפסיקתא )ן( דבר. בה לחדש צריך יוסי ר' בשם אחא ר'ה"נ:
 שהחדש: ד"ה ב' ט' ר"ה ובתוס' התיבה, לפני ועבור שמע על פרוס ערב קולך היה שאםמהונך

 מ:ברגמהג%ס'גי'עא%'%
 ם חטה דא 'דהא לבן יהדובגזנגארלמחדי כוף3ף( צ"ל

 אלא מהונך תקרי אל : % ג, משלי לרש"י גהוספה שכתוב מה הוא ואול' שמא, דכל גגונא דאכגווגא
 מהנשם יטר ולא כו' השי"ת אל פעה יהיה המתפלל שלו: הצלחה בפרקי ז"ל והרמב"םטגרתך
 המוחשות מן נסתרת היא כאלו השכלים גועלם נפשו שימצא עד ט' Qyy' מכין מהדבק ערביםקולת
 המצוה מאהגתך עצמה במטה שתשמח השמחה בך תעגור אם נ': ס" ב' מאמר והשזריעכ"ל

 16 ישבתג:
 ד' מאמר ונעקרים עכ"ל, בג ללי טוב נגון לו לנחור גגונה לכלקקתפלל
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9 חסידיםספר

 נטן שבח לדברי הלב. את שמבכה נגון ושאילה בקשה לרברי פיך מוצא אחרילבך
 ותנרכהו לבבך.  שרואה  4מי ושמחה אהבה  neb פה פ.ך ימלא לטען הלב אתהמשמח
 סבין שאינו מי אליך יבא ואם 5(. הלב את מכינים הדברים אילו כל וגילה. רחבהבחיבה
 שהם בלשון תפילות סדר שילמדו להם אמור אשה או שמים ירא והוא עברילשון
 טה מפיו ש.וצא מה יורע איט הלב ואם הלב. בהבנת אלא אינה התפלה כימבינים
 לפניו מאכלך על וכשתכרך נ( מבין שהוא לשון באותו שיתפלל טוב לכך לו.מועיל
 כדי דבריך מריץ שאתה  ובשחברך  להנאתך. ושותה  איכל שאתה  יען לאולאחריו
 אלא אמהי לא שבחו בסיפור הקב"ה לכבוד גם להנאתי מהרתי לא אטור אלאלעמוד.
 קול המרימים ארם בני בין קול ארים למה נעים קולי אין תאמר ולא שבראך בקולתנעים
 לך ואין קולך הנעים שלא מ. על מתרעם אתה הרי כן תאמר שאם הקב"ה. שלבשבח
 ולא במשך בניטן מרים כקול באהבתו ולשמח בוראו את לאהבה האדם את שמביאדבר
 כן אם האדם. לב את לשמח עושה זה כי המשתה בבית כמנננים בביתו עת בכלפננן

 מקום מגוריי בבית חקיך לי היו זמירות י( קיט )תהלים שכת' ומה מתכוון אתהלהנאתך
 עד שמתחיל מעת בטלה שיחת לספר יתכן לא כי להקב"ה לשבח מיוחד ועתמיוחד

 וככור נעים זמר קול התהילה ואין בכונה. התחינה  והרר  מורא. לתפלה  ונאוהשמסיים.
 ענוה. החכמה וכתר )ח( חדוה הכרכה ועטרת משיכה. השירה ותפארת רם קולהרינה
 את ועוזרת בעליה  את  ששומרת שכעולם טובה מירה לך אין ה'. יראת ענוהועקב
 שנא' שמים ~cw הענוה תוקף כמו רע כל ממנו ולמנוע טובות כל עליו להביאבעליה

 הריגה מנעה גדעון של הענוה וחיים: וכבוד עושר ה' יראת ענוה עקב ר( כב)משלי
 טוב הלא ככם עתה עשיתי מה אליהם ויאמר בחזקה אותו ויריבון א( ח )שופמיםדכת'

 ברברו מעליו רוחם רפתה או ככם. עשות[ ]יכולתי ומה ונ' אביעזר מבציר אפריםעוללות
 אפילו ענוה עשתה מה וראה ביפתח. כן שאין מה ענוותנותו. גרמה % הזה. הדבראת
 בית לו ואמרו עליה וסמך לעזרה עולתו את שהביא )ט( הזקן דהילל כמעשה מצוהברבר
 בדבר שאפילו וראה ולשלמים. היא נקבה ואמר בזנבה וכישכש סטיכה יו מהשמאי
 בישראל. מחלוקות להרבות שלא בדבריו לעמוד רצה ולא כמותו שהלכה וידעמצוה
 הלל. כבית הלכה ואמרה קול בת יצתה )יא( לפיכך כפוף. שטאי לפני ישב )י(וכן
 יום רק ענוה ברחבעם היה אילמלא מחלוקת. ירבה ולא בענוה עצמו אדם ילמדלכך
 צדק. וענוה אמת דבר על ה( מה  )תהלים  שנא' וזהו דוד בית מלכות נתחלקה לאאחד
 ביותי. עניו שהיה לפי הכבור לכל דור זכה ולמה מענוה. נדופה צדקה דבר לךאין

 שנאמר הכבוד ורדפני הכבוד מן ברחתי בגדולות. הלכתי לא  8( קלא )שםשנאמר
 קונה ענוה גויים. לראש תשימני מד( יח )שם וכתיב אמו. עלי כגמול נפשי ב( שם)שם

 ג' ה' ביראת והיים. וכבוד עושר ה' יראת ענוה עקב ד( כב )משלי שנא' דבריםארבעה

 הקצובים על ימים מוסיף הבא והעולם המשיח וימות הזה העולם כנגד )יב( חייםפעמים
 לו. יפחתו לא ד"א )ינ(לו:

 חקט"מ. סי' ט"מ ג( חקפ"ח. סעד טסן קנ"ס גס" מ"כ6(

 שלשה צריכה התפילהפכ"ג:
 הנאמרים הדברים שיהיו וצריך כו' להתקבל ראויה שתהיה כרי .דברי"

 המוזיק"א לנגוני מסכימים שהם עליהם נוסף ושד כו' לטורח עליו יהיו ולא השומע אל ערגתההם
 ונתנחומא יסולייטה עקב ענוה עשת לראשה עטרה החכמה שעשה מה פ"א: שבת בירושלמי )ס(ט'.

 דברי יעויין ענוה אודית בכלל רנינו דברי ועל יראה, וכתרה ענוה סולייתה התורהבראשית:
 גע י"ג עירובין )י6( א', י"ז שבת )י( א'. כ' גיצה )ט( מ"ר. פ"ר לאבות בפירושוהרמב"ם
 סקור ה' יראת כ"ז: י"ר במשלי א( והם: ה' יראת אצל היים נזכר פעמים שלש כי גנט כבת)ינ(
 וחיים. וכגזר עושר ה' יראת עטה עקג ר': כ"כ שם ס לחיים. ה' יראת כ"ג: י"ס שם ב(חיים.
 א'. נ' יבמות היטב ויעיין לו, יפחית לא ונוראי צ"ל: ושלי תקון צריך הלשון)'ג(
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 תמידיםמפר10
 אמר ולכך ליראה. ילמד למען יפ( יז )דברים שם על למד נקרא למה יה למדיב.6(

 לי שמעו בנים לכו יב( לר )תהלים  היראה לימוד ד[ ]דף למד נאותדוד
 למי בילדותו שלומד מי דומה שאינו לפי )א( בנים אמר ולמה אלמדכם. ה'יראת

 לילך שרכל למי דומה טובים מעשים מילדותו אביו שהרגילו הבן כי ילמד.שבזקנותו
 הים בדרך לילך רגיל שהוא למי דומה וכן לעיר. לבא לנטות ומלומד ויודע במרברבדרך
 שנאמר ואנה אנה ילך יודע שאינו ומי חפצו. למחוו לבא הספינה להטות ויודעבספינה
 ולבנה לחמה בילרוהו הסלומר רומה ועור עיר  אל ללכת ידע לא אשר סו( ינקהלת
 השמש כצאת ואוהביו לא( ה  )שופפים שנא' הולכים  הם  ישר  שררך  ומולותוכוכבים
 לכך וגי ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה כ( ב )מלאכי שנא' וזהוננבורתו
 היראה. סור לימוד זה אלמדכם. ה' יראת לי שמעו בנים לכו יב( לד )תהליםנאמר
 מי כו( ה )דברים שנאמר הכל מן גדולה היראה למור כי האותיות מכל גרולה למד)ב(
 וכתיב מכל לפניו נדולה הרי ונ' הימים כל וגו' אותי ליראה להם זה לבבם והיהיתן

 חכמות א( יד )טשלי כתיב נ( מאד חפץ במצותיו הי ירא איש אשרי א( קיב)תהלים
 כתיב שהרי לומר צריך היה חכמה שבעה עמודיה חצבה א( ט )שם ביתה בנתהנשים
 לו p1S" )יוהאיש מסכתות שבע שהוא נשים  סרר זה עומר אלא בית. יבנהבחנמה
 שבעה  )ר( שבעה עמוריה אחר. באיש  נשים שבע והחויקו  א( ר )ישעיה וכתיב  נשיםשבע

 כמו נשים שבע נשים חנמת ד"א ימים  שבעה  )ה( לבעלה לעשות האשה חייבתמלאכות
 השירים בשיר אחות פעמים ושבעה אחר באיש נשים שנע והחזיקו שם( )שםשכתוב
 שבעה עמודיהם חצבו בתים בנו נשים חכמת את. אחותי לחכמה אמור ד( ז )משליוכתיב
 תחלה הרי בנתה אלא נאמר לא בנו לבעלה. לעשות האשה חייבת מלאכות שבעה)ו(
 חצבה עמוריה שבעה  להיפך הפסוק לקרא תוכל ועוד יחיד לשון וכולו רבים בלשוןפתח
 לך תספור  שבועות שבעה  ט( טו  )רברים פסוק אוהו  כן במו חכמת נשים בנתהביתה
 בקטה תחל לספור שבעה שבועות שבועות שבעה לספור תחל נקמה חרמשמהחל
 ימים ח' טן יום בכל שצריך )ז( שבעות לומר שבעה שבועות תספור לך מהחלחרמש

 יום[. בכל להזכיר ]צריך חכמות וכן ויום שבוע להזכיר יום בכלואילך
 כס( כה )ויקרא וכת' ביתה. בנתה זהו שנה לעבר זקנים שבעה שנננסו מעשהיג,

  שמעון  ור' יוסי  וא' יהורה  וא'  טאיר ר' ממכרו שנת תום עד וגוי מושבבית
 פסוקא הדין כולהון  דרשון ער וכ'  המנרלר יוחנן  ור' יעקב בן  אליעור  ור'  נחמיהורי
 א'( )הלכה בקדש חמר כפרק פנים לס"ט שיצא כדי לידידי נא אשירה אפין שבע שבעמן

 פני רואי ומדי[ פרם ]שרי שבעת יד( א קלסתר שבעה עמודיה חצבה ד"א :בירושלמי
 המלך מטעם ז( נ )יונה וכתיב פעם מטיבי משבעה טז( כו )משלי וכתיבהמלך)א(
 היא  אשר פו( ד )רות וכתיב שבעה. ילדה עקרה ער ה( ב א )שמואל ד"אוגדוליו.
 ו'  שבעה)ב(  עטוריה בבי שנברא  העולם ר"א  בנים. משבעה  לךפובה

 ימימן"
 ו'

 וכל י( לה אטמות ביתה בנתה  נשים חכמת  ספרים. ו'  בשבתא)ה(  קורין ויכוכביס)ר(
 ע"ס. 9" ש"כ ג( יג"ס. ג9" .ס גס%(

- -
 לר"א המדרש בבית נדפס ב' נוסחא עקיגא דרגי באותיות  )ג( מ"כ. פ"ר  אשת  )6(ינקי

 כ"ג כאמצע שהיא מעי השתיות מכל גבוה מה מפני למ"ר 67: צר ג' חדריעלינעק

 שש 9( חפרת. שהאשה נקיים ימים לשגעה רגיט כננת כינת ושלי הבנה מהשרי אלותיטת שתי )ס( שבעה. מוצאים אט וגמפפרן לגעלה ששה שהאשה מיאשת ואלו ג': 'כתוגותינ"ט)י(
 למימני ומצוה יוסי למימני מטה א': ס"1 מנחות )ו( למחוק. יש אלהחיטת

 שגועי.'

 אליעזר דר פרקי )ג( נהרת. ור' ימים שבעה ע15 ג' ע"ד ב"ב )נ( rw. כ"ג מגילה ישייו)6(יג.
 שבעה עמודיה הצבה : א' קטת שבת )ס( א'. כ"א מגילה מ( ס"ד. ת"ד יצירה ספרפ"1

 י"ר. מזמור תהלים מדרש בישר, ביתר תתקט"ר רמז משלי ילקוט תורה, סקרי שבעהאלו
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11 וזמיריםפטר

 ומררי. וקהת וגרשון דגלים ר' שבעה עמודיה חצבה ונ' כל את ויעשו יבאו בכם לבחכם
 שיש שבקרייה פסוקים שבעה אילו שבעה עמודיה חצבה ביתה בנתה נשים חכטתד"א
 עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה ב( יא )ישעיה הן ואילו ויראה חכמהבהם

 ורעת חכמת ישועות חוסן עתיך אמונת והיה ו( לנ )שם ה'. ויראת רעת רוחוגבורה
 עשיהם. לכל טוב שכל ה' יראת חכמה ראשית " קיא )תהלים אוצרו. היא ה'יראת
 יראת ז( א )משלי בינה. מרע וסור חבטה היא ה' יראת הן לאדם 1.אמר כח( כח)איוב
 קדושים ורעת ה' יראת חכמה תחלת י( פ )שם בזו. אוילים ומוסר חכמה רעת ראשיתה'

 בז' ה' ויראת חכסה זה הרי ענוה. כבוד ולפני אכסה מוסר ה' יראת לנ( פו )שםבינה.
 טז( 1 )שם שנאמ' לחפאים אותה ומושכין לנשמה בית שהוא דברים שבעה כננדפסוקים
 והלוך ירים מעשה דיבור. שסיעה. ראייה. ושבעה נפשו תועבת ושבע ה' שנא הנהשש
 ועל רנלים כפות עמידת באדם. מנוחות ושבעה רעה. חורש ולב נשים ושכיבתרנלים
 הפנים. ועל הקרקר SV1 צדדין שני על רוחות ארבע על ושכיבה וישיבהברכים
 ידים ומשקה. מאכל להכניס ונרון דבור. להוציא פה. אתים. עינים. איברים. שבעהר"א

 המנהיגם הלב בבית תלוים שכולם ביתה בנתה שבעה. עמודיה חצבה אילו וערוהורנלים
 ועל שנינה. פני מקבלי כתות ס(שבעה וכננדם ה'. ביראת רוחו ולעצור למנועהכמות
 לדברי לבך ושים בקולי שמע בני ועתה עליהם. מנהינם שהלב שכתבתי עבירותשבעה
 ויראת חכמה פעמים שבע נכתבו האלה היצרים שבעה כנגד כי הזה. היראה ]ע"ב[ספר
 שנא' חכמה. חסר נקרא העובר שכל וחכמה. יראה פסוק בכל פסוקים בשבעהה'

 אותי עמי אויל כב( ד )שם וכתיב אינו ה' ותורת אנחנו חכמים תאמרו איך ח( חלירמיה
 בחכמתו חכם יתהלל אל כב( ט )שם ואומר המה. נבונים ולא המה סכלים בנים ירעולא
 יתהלל בזאת אם כי כג( שם )שם בעשרו עשיר יתהלל אל בנבורתו הנבור יתהללואל

 להם. מה וחכמת מאסו ה' ברבר הנה ט( ח )שם וכתיב אותי. וירע השכלהמתהלך
 היא ה' יראת הן כח( כח לאיוב וכתיב הקב"ה רצון עושים אלא חכמים נקראו לאהר4
 כללם לכך יראה אין חכמה אין אם חכטה אין יראה אין )0אם בינה מרע וסורחכסה
 בערב הכרכות שחלוקין כמו ליראה חכטה ור' לחכטה[ ]יראה הקרים פסקים ג'יחי.
 קורין בשבוע ימים ונ' לאחריה. ואחת לפניה שתים ובשחר לאחריה ושתים לפניהשתים
 חכמה תחלת דעת. ראשית ה' יראת ה'. יראת חכמה בראשית ועוד קורין אין ור'בהורה
 כתובים. נניאים תורה כננד דעת א' חכמה ב' תחלת א' בראשית ב' הרי ה'יראת
 שאלות שתי כננר חכמה מוסר ה' יראת חכמה. היא ה' יראת תלמוד. משנהמקרא
 ואומר ונ' אתי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי כו( ה )דברים שנא' אקב"הששאל
 וכת' חכטה היא ה' יראת הן וגומ' ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה יב( י)שם

 .דו ושומר חטא שירא מדבר חנמה היא יראת כי חכמה. מוסר ה' יראת ל0 פולמשלי
nlwg~אלא הרע. מעשות שמונע 'שמים ומעונש ארם מעונש שירא מפת )לא רע. כל 
 ובהנאה. בעונש תלויה שאינה באהבה שלם. בלב רצונו לעשות ששמח הקב"ההאהבת
 שחושב מפני ירא. הוא עבירה רכר עירו כשבא ירא שהוא ה'. יראת לה שקוראומה
 ב )מלכים שנאמ' כעניין באהבתו. תמים איני הרי הזה הדבר את אשמור לא אםבלבו
 בעבור חטא שירא שמים. יראת זוהו שלם. ובלבנ באמת לפניך התהלכתי אשר נ(כ

 שם( )שם מום בלא ושמינה תמימה כבהמה מאומה. האהבה מן חסר בו נמצאשלא
 את שישמח לחשוב שינול מה או עשה. מצות מאהבה עשיתי בעיניךוהסיב
 שנן נתן דד' 0קבאבות כתוב וכן האהבה. מן משובחת היראה תהו שבשמיםאוהבו

 8"ג אבות 0( ח"א. 8"ג חגיגה יחשלסי ויעויין לכפ ולקחתם פשקא כדשא דרם פסיקתאט
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 אסיריםספר12
 לאדם משל פרם. לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים כעבדים הוו שםכתוב

 רומה ואינו אביו)ט(. ברצון גם ולבו אביו. רצון רבו. ברצון נס ולבו רבו. רצוןשעושה
 מאהבה עושה שהוא זה וביראה. באהבה עושה שהוא לזה מאהבה. עושה שהואזה
  חיי נוחל  וביראה באהבה שעושה ווה  הבא.  D~lpn חיי נוהל ואינו הזה. העולם חיינוחל
 ידעתי עתה כי יב( כב )כראשית אומר הוא מה באברהם הבא. והעולם הזה  "D~lyחיי  ונחלי  וביראה באהבה  ומעברו  הראשולימ באצותינו  מצינו  שבן הבא.  והעולם הוההעולם
 ה' את  ירא היה  יעובריהו נ( יח א )מלכים אומר מהו בעוכדיהו אתה. אלהים יראכי

 נאמר היראה זאת על ירא. אני השמים אלהי ה' ואת ט( א )יונה אומ' מהו ביונהמאר.
 שאמר בתמימותו. מונם ונמצא זאת על יעבור פן לבו ירא היה יצחק את לעקודכשבא

 לפי הזה. העולם רק שנוחל האהבה כי תמים. והיה לפני התהלך א( יז)בראשית
 המתנענע כבן חושש ואינו חוטא פעמים לידו עבירה דבר כשבא חושב גם עושהשכשהוא
 שלא מנת על שאמר לאחר לכך . לי. ימחול שאבי יודע אני בלבו ואומר חוששואינו
 האהבה. מן חסר שיהא שירא חטא יראת זוהו עליכם שמים מורא ויהי אמר פרם.לקבל
 שמזבח )יא(כשם הנחשת ומזבח הזהב מנבח הרי בן לך יש )י(אם היראה תורתזאת
  הנחשת מזבח כנגד הוא שהגוף ומניין הגוף. מז נפש כך הנחשת. ממזבח משובחהזהב
 הנחשת מזבח שעל מה הזהב. מזבח כנגד והנפש נחוש. בשרי אם יב( ו )איובשנאמ'
 כזכור ב( יז )ירמיה וכתיב הריח מן נהנית והנפש לריח קטרת ממנו. נהנה הנוףקרב
 נוף של מהנאת בעיניך יקרה הנשמה שהנאת זה תחשוב אתה לכך מזבחותם.בניהם
 בנים לך לשיש. והנה סמק. וזה מה עד יודע אינו הגוף והנאת לעולמים. נפשךשהנאת

 יחטא ואם בחייך. נפשך ונקטה ותתענה תבכה מאכריו. באחד או בראשו יחושאם
 שאם נפשו על שתחמול טוב מנשמתו. יותר גופו על תחמול אל שבשמים.לאביך
 תחמול  לכך  חבבה.  לא  ואשב  כר( סו  'לישעיה שנאט' נשרפת. לעולם היא הריתחטא
 יוצרך יראת כף ותכריע גופך. כנגד יוצרך יראת ושקול עובר. כאב על ולא נצח. כאבעל

 ללנת רוצה  אם בנים לך יש אם כיצד בניך. גוף ה[ ]דף השחתת ומאימת גוסךמיראת
 גופו את המחבל דבר או אמון יקראנו פן חרד לכך סכנה. במקום או בחוץ הלילהבחצי
 יותר וצער עצבון לך ויש לך. יהיה ועצבון צער כמה סכנה למקום הולך אתה אםובן
 ידועה האימה ונאת להפרע. ממושכנת נפשך הרי תחטא שאם נפשך. שהשחתתעל

 המשחית מעון לשומרך בעיניך יהיה יותר לכך מציל. מידי ואין לט( לב )דבריםשנאמ'
 שקול חטאת ואם תחטא.  ואל  בניך  וגוף  גופך מהשחתת  ירא  שאתה סמה יותר הנפשאת
 גוסם על בניך על ירא שאתה עת ובכל התשובה. בספר ככתוב לה שוה תשובהאיזו
 על יותר ותצטער מתי. עד יודע שאינך נוף בצער נפשך נקטה כמה חשוב גופך.ועל

 לו יארע פן לאמר בנך על לבך שיפול בעת חטאת. אם בצעי לעולם שקיימתנמשך
 ואת נפשו משחית ונמצא להקב"ה יחטא שמא ויותר יותר נפשו על לבך יחררדכר.
 לעולם. ונפשו בשרו את יכאב לא למען קטן בכאב גופו את ותצער בנך את ותייסרנופו.
 וכור שעה באותה נכסיך כחסרון אתה מצטער ואם ונ' חכמה מוסר ה' יראת אמרלכך
 בחסרון לך שהיה הצער חשוב לנפשך טוב לך נתן מאשר לעשות לידך בבוא לבךעל

 כי  לנפשם אוי .( ג  לישעיה  שבאמ' לבא. לעתיר חסירה תהא כמה בנגד ושקולממונך.
 יש כי תבירי. כנגד במלאך -אני תאמר אל אבירך וחטא חטאת לא ואם רעה. להםגמלו
 ערוה ברבר שמא חמאת. לא ואתה ממון בדבר חטא חבירך אם רעות. מחשבות יצרמיני

--------
 תדשא במדרש )ט( מ"ג. פ"א אבות בפרקי כתוב כן כי למחוק יש כהן דר' תיבות )ח(מי"ד.
  ;זיבות ד' )י( שאין. ד"ה ב' מ"ח יבמות הום' ועי" גוים מיראה והעבד מאהבה ההבדפי"ב:
 בגד זהב יל אהד עיי מזבחי ושתי י"א: פרשה שמות תדשא ממדרש )י"(  למהון. ישהללו
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12 תמידיםמפר

 לשמור. יכול אתה שאין נשמר הוא דברים בשאר או עצמך לשמור יכול היית _לאשאתה
 לחטוא. נתנך שלא יצרך היודע ליוצרך. טובה תחזיק חפאת. ולא עון בדבר עמדתאם
 ואחשוך ו( כ )בראשית שנאמ' כמו לדבר. גרמו דברים שאר אלא נמנעת מצדקתךשלא
 אשת שהיא שרה בסנור אליה. לננוע נחתיך לא כן על לי מחטוא אותך אנכיגם

 רשע צופה. לס לב לז )תהלים אומר הוא זנן הדבר. על מתפלל אברהם שהיהאברהם
 הזה. הדבר על לבעליה. טובה החזיק ודוד בידו יעזבנו לא ה' להמיתו. ומבקשלצדיק
 שלחך אשר ישראל אלהי ה' כרוך לאביגיל. דוד ויאמר לד( לג לב כה )ש"אשנאמר
 אותך. מהרע מנעני אשר ישראל אלהי ה' הי וגומ'. טעמך וברוך לקראתי. הזההיום
 מחשבותיך. על מחילה ותבקש חטאת. כאילו עצמך את ותחשוב : וגו' יהרת לוליכי

 )תהלים ככתוב יצרי. את יודע אתה עולם sw רבונו יצרך. יורע לפני יום בכלואמור
 מחשבות ואת הרע יצרי מאוויי ה' תתן אל אנחנו. עפר כי זכור יצרנו ידע הוא כי יי(קג
 לומר טובה לך תחזיק אל לחטוא. והתאפקת נסיון לידי באתה ואם"( מסני. הסראון
 כשיבאו מהכ"ח בקשו חטאו וכשלא מידה. לאותה אבותיך באו שמא בנסיון. עמדתיהרי
 )יב(ה' ח( כב )בראשית שנאמ' מחטוא בהם שיתאפקו מידה באותהבניו
 נשחטים בניו שיהו יראה ה' ההוא המקום שם יד( שם )שם בני. לעלה השה לויראה
 לב לך שנתן יצרך. על שהחזיקך להקב"ה ותברך כיצחק. ונשרפים השם קדושתעל

 שבידו מכלל עזבו. לנסותו האלהים עזבו כי לא( לב )דה"ב שנאמ' הרע. יצרך אתלנצח
 )שם וכת' שמך. ליראה לכבי יהד יא( פו )תהלים שנאמ' מלסניו בקש לכךהכל.
 הואיל לומר בעצמך תאמן אל גדול בנסיון עמדת אם בקרביי(. חדש נכון ורוח יב(נא
 אתמול. לשל שוה היום של הרע יצר שאין לפי יותר אחטא לא הגדול. כזה חטאתיולא

 כאביגיל. חטא לא דוד שהרי למבול. תוכל לא למחר שמא דבר באותו אפילולמיכך
 ולא ה'. במשיח יד שלח ולא להורגו. שרצו ברודפיו חטא לא דוד שבע. בבתוחטא
 אוכל תאמר שאם טובתו. מבקש שהיה באוריה חטא לבסוף יד. בו לשלוח לאבישינתן

 העליונים. מן צדיק עצמך תופס אתה הרי הגדולה. מעבירה ונוצלתי הואיל בילהאמין
 יאמין לא בקדושיו הן טו( סו )איוב שנאמ' חכמתך. מחזיק אתה שבראך מסה יותרועוד

 ובקדושיו. במלאכיו מאמין אינו להיות עתיד מה שיודע הקב"ה תהלה: ישיםובמלאכיו
 )משלי אומר הוא וכן תאמין. שלא שכן כל לרעה מטובה מתחלפין שמחשבותיךואתה
 )תהלים וכת' ה'. את לדעת לבך למד יחטא. שלא תמיד מפחד אדם אשרי יד(כח

 חוקיך. )יג( למדני ודעת טעם טוב סו(קיט

 ב; המירים"מפר
 וכיב טפות צעד" כל הן )ב( ד( לא )אטב כתש הר הרבה. מאחת לך למדךיד

 ויכתב וישמע ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו אז טז( ])מלאכי
 האדם על ונגזר האדם. פסיעות שמונין מכאן שמו. ולחשבי ה' ליראי לפניו זכרוןבטפר

 קק"ל. ק,' ו6')ן טכ6ן ק"ק קי' ע"נ 3( ל"ק. ק" גמפק6(

 יקרות הנפשות כך הנחש מן יקר שהזהב כשם אדם של גופו כנגד נחשת של ואחד אדם שלנפשו
 יש חוקיך )יג( אלהים. לפגינו )ינ( תדשא. המררי היה רבנו לפני גם כי יראה ומזה הטף,מן

 נראה % 'ספור. צעד' וכל צ"ל: )נ( החסידים. ספר בנדפס: )מ(יך. אינש. הזה מכתוב כילמחוק
 צ"ל: ואול' חסרון נאי
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 תמידיםטפר14
 יש נחש שאין פי על שאף )ר( הוא שכן לך ותדע )נ( וכתי' ללכת פסיעותכמה
 אם אדם. של רנלו כף אם כנחשים. יחזיקו פן לאחרים לזמר 1"סור ]ע"ב[סימן.
 תנוח כך ואחר שחין מעלה בלא מחכך ברצון והיה כינה קרצתו כאילו החיכוךאוחית
 ואם ללכת. רניל שאינו אדם והוא יודע. שאית במקום ללכת לו יש כי לך דעהחיכוך.
 לקרוא או חידוש לראות לו יש העין. שעל עור ואם תירוש. דבר לשמוע לו ישאזניו
 נבות ואם חידוש. של דברים לדבר לו יש לשונו ואם יודע. שאינו מה חדוש שלכתבים
 צופים יהיו  בפרחת ואם מרובה. בזמן ראה שלא נשים או אנשים לראות לו ישעימו
 בחוסמו ואם חידוש. זהב או כסף בכפיו יבא בכפיו ואם בו. לראות ומתאויםעליו
 החיכוך טניר אבר כל על וכן דמעה. עיניו תרדנה חוטם ואצל עיניו תחת ואם יכפום.)ה(
 עליו. שיעבור מה כל אבריו במעשה לאדם טניר הקב"ה אלא זה. כל עושה וסי זה.כל
 וכמה יראה. אדם בני וכמה ללכת. לו יש פסיעות כמה הקב"ה גוזר הכל כי האיםוידע
 על וכן ירבר. רברים כסה לפה וכן לעשות. ומה יבא. מעשים כמה ליד וכן  יראה.ראיות
 אם שהרי הלב. לפי הכל כי לעבירה. ולא למצוה פובה הקב"ה שינזור ואבר אברכל
 כמה כותבים והכל לו. נתרים נהונו. ולפי רשות לאדם ניול בנשים יראה לא רוצהארם

 לאונסו מחשבות וכטה הלב ועל רע. בין טוב בין ש5ו ואבר אבר כל bv ועמלפשלות
 סברים יש כליות. בחן לב חקר ה' אני י( יז )ירמיה שנאמ' ורעות. פובות ברצונווכמה
 שנבראו. טמנהנ' הבריות את לשנות כנון עון והוא ברבר. עון שיהא סובר הלבשאין
 אינם הקטנים  הנוזלים ]המעופפים[  העוף בי שהוא מה לפי הכל צרכי כל עשה הקביהכי
 הבית עופות אבל בנפים לו שנדילים עד לאכול. להם מביא שהעוף לפי טמקומןזזים
 איפשר אי עשב אוכלי היות וכן בעפיפה. ולא בהליכה שמחייתו לפי לאכול. הולכיןמיד

 ואין טרף לפרוף חוריהן טמלאין הטורפין חיות אבל הולך. לכך לקמנים. עשבלהביא
 הצורך. כפי ומניניו. צורכיו דבר לכל וברא לטרוף ינול שאיט מפני לצאת לקמןצורך
 ולנרש בהם. לחכך בעבור ונם החיה מן להנן טהורה לבהטה קרנים כיצד חי. אוכלהי

 בזנבו. זבובים לגרש קרניו יגיע שלא במקום זנב וברא )ו( בה הנושכים ותולעיםזבובים
 בזנבו לעצטו לעזור בזנבו זבובים לנרש בקרניו. יניע שלא במקום ארוך זנבו לשורלכך
 לכל מגיעות וקרניהם ארוך צוארם כי קצר זנב ברא ולאיילים זקופים. שקרניהםולעזים
 צער עשיתי לא טבור והוא בהמה זנב את אדם יחתוך אם הרי לזנבו. צריך ואינונופו
 וברא עוד. לתקן יכול שאינו לו צער נורם הרי לבהמה. הזנב הכאיבו לא אם חיים.בעלי
 לא )ז( הנוף. בכל ממשמשין בידיהם כי זנב צריכין אין לפיכך ידים. ולקוף ולדובלארם
 בארם הקב"ה שברא יתכן היאך ארם יאמר ואם בעולם. ברחה לשום צורך הקב"ההניח

 יש צורכו. מכדי יותר בארם נרילים היו גומלן אדם אין אם לבפלה' דבר שהואצפורנים
 והגייה רפואה מוצא פעמים הוא צורך שניל השער ונם ונדולן עשייתן כל כילמציב
 וצרכי צרכיו הבריות לכל ברא הרי בצפורניו. וכן בשעריו וכן בנילוחן. ופעמיםבנידולן.
 אדם אלא אדם. כמו פרף ולהכות לפרוף. לרוב וירים לעמול. לארם ירים כגוןצרכיו.
 דוב יבא שאם למפה. ושנים למעלה שנים שיניים. יער לחזיר וברא שבירו. בכליםמכה
 ולמוסים ברנליו. והסוס בזנבו והאריה ביד והדוב בשיניו. מוחה הוא להכות אחרת חיהאו

 להתחזק עליהם ושרוכבים שעליהם משאוי בעבור קלוטות פרסותם וחסורים.ונמלים
 ולכלב רנליו. על לעטור ארם רנל כנף נף לו יש צידו. שכחו ולדוב המשאוי.ולסבול
 שלשה מעיו בתוך המאכל שישהה % ועור חדים. שיניו קשים ורברים עצמותשאוכל

 שו6 טיש סטטים הלשון 0( ט/ הכבתיה אריכא הורא גי: קוש שגת ime 00 ינוגס.צ"ל: שלי 0ל ב'. ר"ה חולין )ד( די. ס" קל"ט בשיט דאיהא וסטו טףץ י"ד איוב תספור צערייאחה
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 היה ואילו הארץ. בתחתית שמאכלו לפי עינים בלא אשת ונפל )פ( ירעב. שלא כדיימנם
 כלא או רגל  ובלא יר בלא  שהוא צרכיו.  עשה לא ולפלוני צורכיו. לבקש צריך היהרוווה
 ואינו קפן הוולד שהרי צרכיו. שתעשה שלם. בכל בראך לכך הרי נונף או נולד.עינים
 ט( כפ )רברים שנא' לזה זה ואמהות אבות ישראל כל וכן צרכיו. לו מתקנת ואמוהולך.

 פפכם אלא נאמר לא ופפכם מפכם. ישראל איש כל ושפריכם זקניכם שבפיכםראשיכם
 וצורכיהם. מעשיהם כל לתקן כטפכם בעיניכם יהיו ישראל איש כל לך לומר וי"ו.בלא
 זבובים לתפוש קוריה מתקנת עכביש כנון חיות. בריות אוכלי בריות חיות בראועור

 כמה לעכביש ויש להם. יכולה עכביש שאין באויר לעוף כנפים לזבובים ובראותולעים.
 יתפוש. לא שביום ופעמים תולעים. וכל זבובים בה לתפוש קוריה ברוקה שמתקנתפרחים
 כדי עליו. 1'[ ]דף אחר דבר מורא ונתן בקושי. לו יבאו שצרכיו עשה דבר לכלהרי
 להקב"ה ושיבקש כל עושה והוא צורכיו. חי לכל שמכין עילאה שלים שיששידע
 שלא כדי בחיות חי אוכל חי ברא והקב"ה ממנו. מחזק ולהצילו צורכיו. כל לולהבין
 חש ולא זעופות בהמות לשחום לאדם התיר שהקב"ה יתכן היאך לוטר הארםיתרעם
 ברא לא אדם יאסר ואם חיים. אוכלי חיות שאר ברא לכך בריותיו של חיים בעלילצער
 האונלין שפזת שאותן וטציע הואיל להשיב. יש מדעתם טורפות החיות אלא חי אוכלחי

 לנזור להקב"ה לו היה תאמר ואם לאדם וכן כך. נזר הקב"ה כן אם דורטין. חיותבריות
 רע יצר )י(שיש יודע שהקב"ה לפי זה. את זה יאכלו היים ולא עשב .אכלושהכל
 להקב"ה שיתפלל כדי בעמל. וצורכיו עליו מורא שיהא דבר לכל נזר לכך בכל.שולט
 תשועתו על לו ולהודות ממנו החזק מן ולהצילו ותאותו צורכיו. לו להכין אליו לבוויכוין
 כרי זה. את זה להרונ שעתידים שידע לפי וגבעות הרים ברא ולכך וחסדיו. טובותיוועל

 וכל לשפנים. מחסה סלעים יח( קר )תהלים וכתיב שם להוושע מנום הטוביםשימצאו
 מן שהכל להודיע בשיניה לבהמה ועוד דורסת. אינה חי אוכלת שאינה ובהמההיה

 מורא ונתן מזאת. זאת שינה ולכך מלפניו. שיראו עשה והאלהים יד( נ )קהלתהקב"ה.
 אם5( ממנו. שתקיף מלל להושיעו חזקים מכל שחזק למי לבקש כרי זאת עלמזאת
 בעולם אבירו את שהמנצח מנצח. מלהיות מנוצח שתהיה מוסב תשמח אל אבירךנצחת

 לבא. לעתיד המנוצח ביד אותו מוסריןהזה
 נוצל שלהם או נוצל. לא והוא נוצלו ושאר במדבר או בספינה הולך שהיה אדםמוו.ל

 הצער ואם עונוהיו. מן לנרוע ראוי לוקים אינם והם לוקה הוא או נאבד.ושלו
 ואין עומדות. במקומותם והזכיות העונות. נתכפרו הרי עונותיו כנגד שקול מקבלשאדם
 ובלבד שקיבל צער ואותו בכף. ידמה שלא רק אחד. ך'. כף לכך )א( בזכות עוןטחליפין
 גרמו עיניו שלו. שאינה עליה ומצפער איש אשת רואה אם כטן לעבירה. יהיהשלא
 וכן אדם. לבני בושתו תודיע או היא. תחפוץ לא או לתובעה לו יש בושת ועודלו.
 אדם. בני בשת בשביל שנמנע עבירות בשביל וצער אדם. מבני שבוש גניבה שלצער

 אם אבל ביותר. נדול עונשו אז כי חפץ. שלבו מה לעשות יכול שאית אדםובשביל
 שבזכין. ששומע ובנותיו בניו משעשוע שטונע כנון הקב"ה בשביל צער עליומקבל
 לטייול הולך ואינו בהורה שעוסק בשביל עוטד ואינו שבוכין. צעור והוא מגדלתןואשתו
 רעה אשה צער וכן לו. ממעטין נהינם של והצער נדוף. שכר יקבל זה על בניו.עם
 לו. שאהובין בטי או בגופו. ייסורין וצער עוולה. עושה ואינו עניות ודקדוקי חוטא.ואינו

 קק"ו. נ( סססספע"ו. קי' לקקן 1נפ1ל ק9"ג5(

 ב:. 1' מו"ק )ע( ב'. קנ"ה וטבת )ח( ברייה. ~ow צורך שאית דבר הקב"ה הניח לאצ'9:

 ומרמז עלי גני אלו צ"ל % א4. ~דברים סובן ואין בנדפס ליתא בכף עד לכך מן )6(מן.
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 כננה גיהינם צער כננד לו מחשבין הכל אחרים צער ועל אוהביו. צער על שמצטעראו

 ויש  צבאה. מלאה כי שם( )שם וכתיב עוונה. נרצה כי ב( מ  ~שעיה שנאמיעוטחיו
 הרבים. את שהחמיא וכל ירבעם. כנון כגיהינם ילקה הוה בעולם שלוקה שאשםעונות
 מאחר תאמר ואם הוה. בעולם עלי בני אבל )ב( מלזכות. אחרים שמונעים אותםוכנון
 עלי לבני והלא רביעים ועל שלשים על בנים על אבות  עין פוקר  ה( כ  )שמותשכת'
 בידיהם. אבותיהם מעשה אחזו לא ועור דורות. כמה אחר היו ואביי רבה )ג( דורותכמה
 או בו שונה ואם  דורות. ארבע  ממנו נפרעין אחת פעם אחר חפא חופא ארם אםאלא
 רורות. י"ב עונות נ' עשה או משלש ואם דורות. ח' ממס נפרעין הרי  אחר. חראעושה
 הדורות. על העון עביין הרי פעמים. הרבה וחטאו וחמשו ורבעו ושלשו שנו עליבני
 גדולה עור בידיהם. אבותיהם מעשה אוחזין שאין הצדיקים על חל העון למה תאמרואם
  הילו חטא ומה בשבת. ימות בשבת נולר )ד( ואמר למאן איבא הרי לך, אומרמזו

 לפניה מכה ע"ו )ו(  אמרו אלא נולר. אתה כרחך על )ה( אמרו  הרי שבת.שחיללו
  ולאחריה. לפניה שעישה  מזבה  מיאת שבן וכל  רן. ער  ויהרוף שררשו בגוןולאחריה
 וכן בשבת יוולר שלא  כרי  מקורם. וכותו לי  עמר לא למה הילר  כך  אחר עשה )ו(אילו
 מתחילה. עליהם. רעה נזירה יגזר שלא אחורנית זכותם קפץ שלא הצדיקים עלילורע
 נפרעין יהיו למה אבותיהם. מעשה תפשו שלא מאחר ועור  הראשון. ארם בני לכלוכן
 אלא מעשיו. אוחז אין והלא רשע. בן צדיק זוהו לו ורע צדיק )ח( שאמרו מפנימהם.
 יתכן הרי בניו. בשביל נוזל האב הרי עליו. מחפה או -מאביו שנהנה צדיק יששאם
 לומר יתכן שלא נופו להנאת האב עשה אחרת עבירה אם ואפילו )ם(. בעונו ישאושבניו
 בניו יהיו לא ארמאית הבועל )י( אמרו הרי עונש. מקבלים הבנים למה הרי הבן.בשביל
 דברים. בחמשה לבנים זוכה אדם שכל )יא( לך תדע הרי חטאו ומה חנמים.תלמידים

 חכמים. תלמידים שיהיו לבניו זוכה חכמים תלמידי ]ע"ב[ שמכבד מי )יב( אמרוהרי
 הבנים הבן על רשע שהוא האב ששטח מה לכך לבן. זוכה האב דבריםבחמשה
 זכיות היו לא אם גזירה שנגזרה מפני מתו. עלי בני שהיו ואביי רבה מה ומפנינכשלים.
 ואשפוך אשלח דבר אם נ( ים יד )יחזקאל שנאמ' זכאי. שהוא אע"פ ינצל לאנדולות
 אדני נאם אני הי בתוכה. ואיוב דניאל ונח ובהמה. אדם ממנה להכרית בדם עליהחמתי
 את יצילו לא  שבצרקתם צדיקים הרי נפשם יצילו בצדקתם המה יצילו בת אם בןאם

 קבל כל תבלוני ולא  אריותא פם וסגר מלאכה שלח אלהי כל ו )רניאל וכת'עצמם.
  וכן יועיל. לא חפא שלא אע"פ וכות לו שנמצא לא אם לי השתכחת ובו קרמוהירי
 אבות ובנות בנים להמית רעה נזירה נזורה כ. שם  בנים ולא אשה יקח שלא לירמיהצוה

 לא אם גזירה כשננזרה אלא בני יחיו לא ולמה צדיק אני והלא ירמיה אמר ולאואמהות
 העם ינחם פן י0 ינ  לשמות אמ' ועוד לנפשם. הם אפילו ינצלו לא גדול זנותיהיה

 NSW  ינחם ואם ינחם. שלא כרי  לבם יתוק לא ולמה  מצרימה. ושבו מלחמהבראתם
 את וחוקתי  ר( יר )שם ובמו  פרעה. לב את אקשה ואני ג( 1  )שם שנאמ' כמוישובו.
 אלא עבריו. לב ואת לבו את הנברתי אני א( י )שם  וכמו אחריהם.  וררף  פרעהלב

 זכיות כל עושה ארם היה אם אפילו הקב"ה לפני אומרת פה  פתחון יש  הריןלמירת

 ר'. פרק סוף אשת )ס( א'. קנ"1  שטת )ד( אל י"ח ר"ה  )ג( ב'. נ"ה שבת שאמרוימה
 שבת )'( אכל. צ"ל )ע( א'. ז' ברכות )ח( זכה. צ"ל )ו( .סיג. פרשה בראשית רבה מדרש)ל
 שמפרש יהודה ד"ה  למהרש'א בה"א וע"ש א' ט"ב ובסנהדרין כא אפשר ד"ה כרש"י וע"ש נ,כיה
 מ"ט. פ"ב עדיות ל6( חכמים. תלמידי בניו יהיו שלא יהיה שהעונש המחבר רכנו כפירושג"כ
 ישי' אולם רבנן חתטותא ליה הוו רבנן דמוקיר רבק בנין ליה ה11 רגנן דרחים ב': כ"ג שבת)ע(

 סימן מש~עא בבא ובמרדכי נפיק ד"ה בשבת שם וברש"י כבט דחתט פפ"ר בראשית רבהמדרש
 ושפנתי חתיא הארץ אל אשלח דבר או צ"ל )יג( רבנו. לצני אחרת גירסא היתה ואולירפ"ג
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17 חסידיםטפר

 על עומדים מלך של חיל או גבורים היו אם שהרי הדין. מן שכר להם איןשבעולם
 rD1 אותך. נהרוג שבידך טה כל לע תתן לא אם לו ואומרי' זיין. כלי או בחרבאדם
 עליו עומדים היו אם לעברה אשה לו יש אם אדם )יד( וכן שיחיוהו כדי לו שיש מהנל

 שלא בשביל שכן וכל הבשת. בשביל חוטא היה לא עליו עומדים חרב בלא אובחרבות
 אם ימיתוהו שלא חרב אימת בשביל או בשת בשביל אם זכיות וכל עבירות וכליכהו.
 ותלך בשוק. אשתך שתבעול מצוך אני לאדם יאמר אם או ודם. בשר מצות יעשהלא
 יודע אדם ואין במתר. ביד מיתות הייתי של או כרת של עבירה תעשה או בשוק.ערום
 שכר להם יתן וכי ונהרגין חיל עמו מביא המלך ועוד יודע אפילו או המלך.שצוהו
 מועם דבר בשביל נפשם ומומרין ונהרגין שלל לשלול הולכין וכמה וכמה מותםלאחר
 ושאתה שכן וכל כך על להם שכר ומה במלחמה ומתים נלחמים כמה המלך מפחדוהרי
 ומיראתך זכיות. עושין מפחדך אם עולמים. מלך מלכים ממליך הטלכים מלכימלך

 או ביסורין. ילקו שלא או בניהם. ואת אותם ימית שלא הזה. בעולם מפורענותשיריאים
 תטיב שלא או מגיהינם. ויראים והאלות. התוכחות עליהם תבא שלא או ירלדלושלא
 שאם שעושין. מה בשביל שכר להם אין הדין מן לכך הזה בעולם או עדן בנןלהם
 אבל כן. עושים היו ממך מתייראים שהיו זממה טמהינם. ולהצילם להם להשיב יכולאדם

 יטהוא הדין מידת אפילו פרם לקבל שלא מנת על מאהבה, האלהים את עובדכשאדם
 חנם הוא אם אבל אלהים, איוב ירא החנם ט( א )איוב שנאמר עליו, טוב מליץהשטן
 הבאר(, בעולם בין הזה בעולם בין לו להטיב הדין מן יהיה פרם לקבל שלא מנת עלכלומר
 חסד ועושה ]לשנאי[ רבעים ועל שלשים על בנים על אבות עון פוקד ה( כ )שמותכתיב

 עדן. בגן אחת שנה להיות זוכה שהיה מי כן אם יותר. צ'ק )סו( שזכה מי הרילאלמים
 לב ומשמחת עמל"פ שלא שעובד מי אלא שנה, מת"ק ]יותר[ עדן בגן יהיה למה כןאם

 לעולם צדיקים כולם ועמך כא( מ )ישעיה שנאמ' לטובותיו. הפסק אין הקב"ה. אתאוהב
 שם( )שם לכן יהיו. כן שלעולם תמימים. ימי ה' יודע יח( לז )תהלים וכתיב ארץ.יירשו
 היה לא הלילה וכל היום שכל לפי )טז( האבות את אהב ולמה תהיה. ]לעולם[ונחלתם
 היום. כל ה' ביראת אם כי יז( כג )משלי שנאמר שמים. חפצי אחר מלהרהר פנוילבם
 ממשנתו. יעקב ויקץ )יז( חכמים ואמרו משנתו. יעקב ויקץ טז( כח )בראשית שנאמ'כמו
 על אינם פסוקים ר' אבל הסדר. על אחד במסוק ויעקב ויצחק אברהם מסוקיםכ"ד

 חברון. היא הארבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ויבא כז( לה )שם כגוןהסדר.
 כ"ד כל היו כי הסרר על כ"ד ולכך הסדר. על אינו הרי ויצחק אברהם שם גראשר
 מה ולי יז( קלם )תהלים שנא' כחלום, אפי' שמים מחפצי פנוי לבם היה שלאשעות.
 שזוכין צדיקים יש 3( עמך. ועורי הקיצתי יח( שם )שם וכת' וגו'. ה'. )יח( רעיךיקרו
 והיתה כט( כה )ש"א וכת' ה'. יורח ועליך ב( ס )ישעיה שנאם' שנינה. אצללהיות
 לך ה' )יט( והיה ים( ס )ישעיה וכת' אלהיך. ה' את החיים בצרור צרורה אדנינפש
 ויש תראה. באור וחיתו כח( לג לאיוב שנאמ' ורואה מרחוק שעומד ויש עולם.לאור
 ירא אל יז( נ )איוב וכתיב ה', גאות יראה ובל י( בו )ישעיה שנאמר רואה,שלא

 ואם ידות, ת"ק פורענות מידת על מרובה טובה מידה ג( וחמאה דבש נחלי נהריבפלגות
 קק"י.ק,, ע"כ ג( קק"ו. קי' 61'5ך טכסן קק"ס פי' ע"כ 3( קק"ס. קיי 1b'bt משן קק"י סי' ט"מ6(

 ט. שיי שמדש והם עברה לעטר רוצח אדם אם S~s: ואול' תקון צריך הלשון ~י(חמתי.
 מקפידים היו זה ומפני כתב: פנ"א ח"ג במורה הרמב"ם )ט( ת"ק. טובה מדה מרובה צ"ל)ט0

 מרעתכם אל הפט אל ואמש ממגו והזהירו בשם מלחשוב בהם בטלים שהיו השעות עלהחסידים

 ה מלפני יסירו לא ודעותפולבותם
 ק

 הל לך צ'ק )יי( אל. צ"ל)ים( פ ב"ר )ה(
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 לעולם או הזה בעולם או כפות, ת"ק יקבל טובה למידה כף מלא עונש לקבל וראויחטא
 יורע זה הזה בעולם ולזה ז[ לרף הבא לעולם ממנו נפרעין לזה למה לומר ואיןהבא,
 שנא' מאהבה ~ttWIV ידות ד' טובה מדה כן למה למעלה רואין שהכל מפניהקב"ה
 עושה גרול רכר אם חילוק יש מאהבה והעושה מצותי ולשמרי לאהבי " כ)שמות
 שרוך וער מחום אם כנ( יד לבראשית אמר ונם יצחק את שעקד אבינו אברהם כנוןמאהבה
 וחרירה מאהבה ועושה בעניין הקשה דבר כפי הכל כן ותדיר גדול דבר עושה אםנעל
 מנסהו יום בכל היה אם לפניו ~וי לפניך נאמן לבבו את ומצאת ח'( ט' )נחמיהשנא'
 לאלפים וכתב מיראה שעושין דור לאלף )כ( שכתב מאחר לומר ואין בנסיון עומדהיה

 רעה סדה על )כא( טובה מדה נמצאת מאהבה, העושין כפול הרי כן אם מאהבהלעושין
 י"ר לשכינה א"כ ימים ז' להדיוט אם )כב( אמרו מכאן אלא כך לדרוש אין כי לךדע

 מלאכתו מעין שבט כל לאלפים. ומאהבה דור לאלף מיראה לעושה שמצאובשביל
 עבד הנער תחת עבדך נא ישב לג( מד )בראשית אמר יהודה נשתלם לאביושעבד
 ט( מנ )שם אמר הוא בנימין, לו)כנ( נשאר ואח"כ ושלמה לדוד לו עבדים אחיו לכךלאדני
 ירבעם בענלי חטאו לא לכך הימים כל לאבי וחטאתי לאו ואם )כר( לפניךוהצגתיו
 לפניך עולם עד מלכות )כה( מז( ז לט"ב וכתיב בביתי, והעמדנוהו יד( יז לדה"אולכך
 לא )בו( כתיב 1 וט' ולילה יומם בריתי לא אם כה( לג )ירמיה עולם עד נכון יהיהכסאך
 בנימין של ימינו ומתשת יעקב תמיכת סבלה בנימין של ידו מלפני איש לרודיכרת
 שכן, כתפיו בין יב( לג )דברים וכתיב בנימין של משבפ ומשמאילים מימינים )בז(ולכך
 ימות ואל ראובן יחי 1( לג )דברים לכך דם תשפכו אל כב( לז )בראשית אמרראובן
 עמו ידין טז( מם )בראשית לכך עשו את להרוג יהודה )כט( אל שנחבר חושים)כח(
 ולמד ארצו ה' מברכת יג( לג )דברים לכך אחיו את כלכל יוסף ישראל שבטיכאחד
 וישכון כח( שם )שם שנא. לאביו עבודתו מעין שבט כל שברכת המפורש מןסתום
 שלח יהורה ואת כח( סו )בראשית ליעקב, שעברו מעין יעקב עין בדר בטחישראל
 יור( מט )שם לכן הוראה, בית לפניו לתקן גושנה)ל( לפניו להורת יוסף אללפניו
 בשמן אביו של לחמו מטגן אשר עלמא, עד בנוהי מבני ופפרא ותרגם רגליו מביןומחקק
 בשמן אביו רגלי רוחץ והיה כשמן לחמו ולטגן לאפות שחמץ מי כל יקנו מאשרלכך
 שעבר עבודתו היה כך ברכתו מעין שבט כל רגלו, בשמן וטובל כד( לנ )רבריםלכך

 משכבי כפרת הריני אומר הבן )לא( לכך דברים בחמשה בזכיותיו לבן זוכה האב לכךלאביו,
 ראובן יחי הבא, לעולם ימות ואל אלא הוא מת והלא ימות ואל ראובן יחי )לב(אבי

 מחליפין אין לעולם אומר גמליאל כן חנניא ר' בלהה במעשה ימות ואל יוסףבמעשה
 ינ( טז )שמ"ב שנא' דוד ומשל ראובן משל חוץ בזכות חובה ולא בחובה זכותלא

 של העונש כנגד להצילו ביוסף שעשה מה וראובן לעומתו ההר בצלע עולה[~שמעי
 זה כנגד זה כלומר דוד שער ער מילוא בית את בנה שלמה כז( יא )מ"א )לנ(בלהה
 מתן נותנין אלא בזכות חובה ולא בחובה זכות לא מחליפין אין לעולם אומריםוחכמים

 מאלפים. מחצה שאלף כמו מאות מחמש מחצה וחטשים מאות שתי צ"ל )נ6( א'. ל"א סוטה)נ(
 לא ואם צ"ל )כי( יהורה. לשגט גאמוגתו נשאר בנימין שבט כי ר"ל )גג( א'. כ"ח ב"ק)נ3(

 והצגתי איךהב:אות'1
' 

 או )כו( שלם. עד וממלכתך צ"ל )כס( הימים. כל לך וחטאת' לפניך
 דה"א )בו( י"ג. ל"ג ירמיה איש לרוד יכרת לא או כ"ח א' מ"א מלפני איש לך יכרת לאשצ"ל
 ספרי )כע( ארישיה. מחייה קולפא שקל כו' היה תמן ררן גריה חושים א' י"ג סוטה )כח( ב'.י"ב

 ; ביהודה ד"ה ג' נ"ה גיטין תוס' וישי" עשו את שהרג בשעה לו רב ידיו שמ"ח פיסקאברכה

 כן עשו הרג שיהורה מאנותם בירם שמסורת לפי יהודה על גזרה גזרו בראשונהבירושלמי
 כוי לפניו שלח יהודה ואת .פצ"ה ב"ר )5( פ"ה. וגגיטין ה"ה פ"א כתובות בירושלמינמצא
 משכבו. כפרח הריני ב': ל"א קירושין .)65( תורה. דברי בו סורה שיהא וער בית לולהתקין
 A~a. סיטן לקמן מובא שס"ז פיסקא ברכה ספרי)5ל

, 

 את סגר המלוא את בנה שלמה צ"ל )5ג(
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19 חטידימספר

 שעשה ימות ואל ראובן יחי לומר תלמוד ומה העבירות על ועונשין המצות עלשכר
 שמא יוסף על שנתעצב עצבון ואותו שמח יעקב היה  יוסף  טציל  היה שאם תשובהראונן
 היה לא שמא ראובן של הצלה של והיצר בלהה על שנתעצב מעצבון שקול יותרהיה
 ופעמים גדול איט והיצר גדול שהעון יש שפעמים נמצא בבלהה שחטא היצר כננדשקול
 מרוכה שהזכות ופעמים לעשות וקשה מועט שהזכות ופעמים מועם והעון נרולשהיצר
 עמו ואל )לד( חכמים אמרו יהודה הרי הקב"ה שוקל שניהם כי דע לעשות, קשהואין

 המעשה הרי לו רב ידיו שנא' עשו את שהרג לפי בקבורה האבות עם שנקברתביאנו
 יעקב הדבר: על נפשו שממר כפול והשכר מעליות ב' הרי לעשות קשה וליצרקשה
 אבל התימני אליפז כסן )לה( בפניו לומדים היו עשו כני ואף תלמור בית לו היהאביט

 רשעים היו כך כי מעשיך את ה' פרץ לרשע נהתחברך)לו( לז( כ )דה"ב כתיבביהושפמ
 מבני למרו לא אחאב ובני אחאב בני של ממעשיהם למדו יהושפט בני כי אחאבבית

 נם יועצים היו המה כי אחאב בבית ד( כב )דה"ב הימים בדברי שכתוב כמויהושפט
 הנימולים מן היו לא יעקב ובני מיהושפט)לז( למדו לא אחאב בני אבל הלךבעצתם
 בניו את מל בקטנותו)לט( ערלתו לו שמשך אע"פ ועשו אבינו)לח( אברהם זרעאלא
 בכף שזקלין כי כמו כאשר לשון משרת כף ומלם. הורקנוס שבא עד )ט( מלם לאואה"ב
 ופושט שעומד כאדם תארו ך זכות: כף חובה כף כף כף זה, בשביל זה מחירמאזנים
 כף כן כף ונקרא מדבר אני אליך אותך לך אתן משרת ך לכך הילך לו ואומר לעניירו
 נוטלת אחת פסיעה )מא( לכך איש כרגל זה של ונגו איש בכף ופלכך יריבו כףרגלו
 כאשר כמו משרת כף ך, מא( )מא כמנין אדם של עיניו ממאור מאות מחמשאחת
 כף על כפול זכות כף כי כף ונקרא מאות חמש ך' כף, על כפול זכות כף כי כףונקרא
 עבירות ששוקלין ולא וחובה פורענות מדת על יסות ך' טוב מדת מרובה י ך' כמניןחובה
 שדומה עבירה באותה בה כיוצא זכויו כנגד עבירה אלא אחת זכות כנגד ת"ק היאךי

 אשת על שבא עונש גדול יותר היי בה ניוצא אחרת איש אשת על שבא לעבירההונות
 אשת עצמה זו לידו בא אם ואפילו יותר איש אשת על בא שלא ניצל אשר הזכות מןאיש
 ולא וניצל בה שחטא מתחלה כמו עליו מתנכר ויצרו ופנאי מקום לו והיה בה לחטאאיש
 וצער, עצב תורה שחייבה מה כנגד שקול מקום ומכל העונש כנגד שקול הזכות איןחטא
 שהרי צריך אין שנהנה הנאה כנגד אכל איש, אשת על הבא על תורה שחייבה עונשכנגד
  הרי חטא ולא כבתחלה לו היה ויצר ושעה ומקום בעבירה כבתחילה אליה לבא בידוהיה
 וכן העונש ננגד וצער עינוי עליו קבל שלא זמן כל "עבירה כנגד שקול  שלו חובותוה

 נפש ההורג וכן הנכות מן גדול העונש כי דע לצרקה, לעניים ליטרא ונתן ליטראהנחל
 ועל שהרג העון כנגד שקול הזכות יה והצילו הארם על נפשו מסר אם אבל נפשוהציל
 את שהרנ מה ממנו נפרעין טקום ומכל פורענות ממדת יותר ת"ק טובה מדה הזכותזה

 בכפו נפשו וישם ה'( י"ט )ש"א שנא' והצילם ישראל על נפשו מסר דוד שהריהנפש

 ח"ג יעלינעק לר"א בביחמ"ר ויסעו מראש )5ס( שמ"ח. פיסקא ברכה ספרי )5ו( אביו. גור עירפרץ
 שבר טוהר"ש הרב הערת על להעיר יש גן רבו. אבינו יעקב היה כי עמהם לילך רצה לא ואליפז 6:צד

 א': הערה 14 צד תרמ"ט ברלין נרדמים מקיצי חברת הוצאת גנים מעין ספר על בהערותיושליט"א
 אתה וכן ל"הן סי' וירא תנחומא במדרש כי המקור" מצאתי לא היה שיק אליפז כרכיהא"ר
 ענף תלפיית במדרש מובא וכן צריק נעשה יצחק של בחיץ שנתגדל ע"י עשו בן באליפזמוצא
כו':פז

 פכ"ר: תד"א )%5( בען ובחר :nStD "הזו,ע:פנב יעקב י"לאוי:ק:% זרע אלא הנמולים מן היו לא יצחק בני צ"ל ואולי מובן אינו )15( אחזיהו. עם צ"ל )6(

 של (רש א"
מ2י

 מדברי אטל קן
 ק

 %ג( % כ"ר:ק סי ירמיהו
 מ6('ר"ל )ס6 גסה. פסיעה 11'ל ט קי"ג שכת )מ6( גהיהודים. נימולים היו האדומים טמשמע
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 תמידיםמפר90
 על אוריה וכשנהרנ שכחתי לא ותורתך תמיר ככפי נפשי קט( קים )תהלים וכתיבוכו'
 בת ובשביל והילד, ואבשלום אמנון אדוניה מעשה וגם שנצטרע, ממנו)מב( נפרעיןירו
 אותם כששבו עמלק בוירד ישראל נשי נפשועל מטר וכננדו נשיו עם אבשלום שכבשבע
 לא אם אבל ישראל נשי את ישבו פן עשה מלחמות רוב וכן נשבו שנשיו ואע"פבצקלנ
 עליו חביב אדם של ממונו ואם העונש. כננד שקול הזכות אין והציל עליהן נפשומסר
 היה לא אחר הוא פראם לא שאלמלא גדול זכות זה גם נפשו ברצון שבויים ופרהכגופו
 דוחקים היו זנרים ואם עמהם שוכבים היו שפדאם לא אם שפדה, היו נשים ואםפודם,
 ועל מייסורים או ומגיהנם ממות הצילם הרי אותם ממיתים או התורה על לעבוראותם
 פוטיפר כאשת חטא ולא להם מתאוה או יחטא שלא נפשו ומסר לידו בא אם הערוהדבר
 ובא עליו חביב וממונו נניבה או 'גזילה כנגד לכן קורם נתן או גנב או גזל או וינסליוסף
 או הגזילה ומחזיר עשה ולא עליו מתגבר ויצרו אדם בשת בלא ולנזול לגנוב שיכוללידו
 ממנו שנפרעו ולאחר  חשיבה כשעשה  העבירה  מבבה הורה  שאמרי)מל  ומה יותר".ת"ק
 העבירה מכבה מצוה אותה  המציית ב%  שאר עושים שאחרים וללמד ולעשות ללטודתורה
 שכר ולתת הרשעים מן להפרע הקב"ה כשבא וכן עבירה אותה על לדין יביאהושלא

 %צדיקים  ישלם חטאו  יקא לעשות בידם ויכלת והעבירה יצר אותו לידם שבאלצדיקים
 שהרשעים נהינם וכנגס לאלפים, חטאו שלא ואותן רבעים ע%  בבון  הפרעון  מן  יותרת"ו
 מכוות כנגד יהנה שגופו עדן בגן לצדיקים הנאה יתן גהינם אש של אומד כנגד בונרונין
 גילה הקב"ה זה בענין יברא כך הנוף הנאת הזרע יציאת  ובעת  תשמיש  הריבעתאש,

 את ]בורא[ הנה כי יח( סח )ישעיה שנא' כמו שיהנה ובנופו האדם בלב גדולהושמחה
 הנאה לאותה חקר ואין ]עליצים[ יהיו שכינה זיו ומתוך משוש עמה ואת גילהירושלים

 כף כף : זכיות עושה היה לעולם חי שאילו מותו יום עד צדיק יהיה אם הנפיה אותהועל
 האל לנו יעמס מ( סח )תהלים שנא' עליון, כף לו פורע הקב"ה הדיוטות של מלא כףכנגד

 איברים, למד רגל ובכף יד בכף למ"ד כף ימינך. מלאה צדק יא( מח )שם וכתיבישועתנו
 באברהם יצרם,)מר( מלחמת מלחמה, מלומדי על עומד שהעולם לפי למ"ר, כףבכל
 ך', כף צדיק. לשון נבחר כסף וכתי' כסף שלשים שכרי ויתנו יב( יא )זכריה )מה(שנא'

 ך' מהלך שהיה )מז( הראשון אדם זה כפיכח, עלי ותשת ה( קלט )תהלים שכת'מה
 שמושים כאדם מתואר ך' פנים, אל פנים לחברו מדבר כמו לך  אותך  במו  משרת ך'6(שנה,
 תורה למוד הב"ה אמר למ"ד כ"ף יו"ד לכך זה חפץ לך הא לחבירו ואומר חפץ ובידוידו
 לעשות ולמדת לפני הודאות אמרת הודיתני ללמ"ד יו"ד בין ממוצע כ"ף כי כפי, לךהא

 וכתיב ימינך, איש על ידך תהי יח( פ )שם וכתיב לס"ד, כנגד כפי יו"ד כנגד כפירצוני
 כב( לג )שמות וכתיב החביאני ידי בצל ב( מט )שם וכתיב כסיחיך, ידי כצל טז( נא)ישעיה
 מדה א"כ מיראה לעושין רור לאלף מצוותי ולשומרי ]עברי[ עד עליך כפיושכותי
  שבר כן אם ידות, צ'ק מאהבה ולעושי פורענות מדת על ידות ר"ן מיראה עושי שלטובה

  מאהבהש%עושין
 במוי

 מיראה לעושה אין מאלף אחד שאפי'  יתכן  לא ווה מיראה  עושיו ע%
 עולם של חי[ ]דף השכר כנגד' דור לאלף וזה לאלפים שאמר מה אלא מאהבה, עושהכנגד

 וחחסט'"3. סממסלג"ו ק" לקה נפול6(

 סנהדרין ~טנ( ואילך. מאות מהמש מנצפ"ך אות לחשוב האחרונים שהסכימו והסימנים החשבוןלפי
 אברהם כמו צ"ל )סי( תורה. מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה א' כ"א סוטה )טנ( א'.ק'ז
 יכול שלם אין ל"ה: פרשה רכה בראשית ה' תהלים מדרש ח"א פ"כ ע"ז ירושלמי שאמרוכסו

 כ"א. כמדבר תדשא ומדרש א' ח"ב חולין גבלי וישטן אגרהם כאבנט צדיקים משלשים פחותלהיות
 רבה במרבה שאמרו למה ומרמז אמה כ"ף מהלך שהיה צ"ל )סו( שכרי. את 1ישקל1 צ"ל)טס(
 גגמטריא כ"ף קוממיות: ד"ה א' ק' סנהדרין רש"י אמה מאה ונעשה כ"ז רמז בראשית ובילקוטפי"ג
 חקב"ח עשה מה כו' כפכה עלי ותשת מהו אתב"ש ד"ה ובארר"ע ב' ל"ה 'ומיי"ש הוההכי
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 דבר אלא ימים י"ר לשכינה קו"ח ימים שבעת להריונו אם )מז( שאמרו כמוהבא
 בעולם המרי שאומרים ויש כפול דבר נקט מאהבה העושה וכן הפחות לכלכפול
 טוב זוהי מאהכה מועטת ומצוה רבה מצוה מיראה והעושה מאהבה לעושה כפולהזה
 ודע5( מיראה שעושים עמל חסנים ממלא מאהבה נחת כף מלא טוב בצדקה,מעט
 לשטה עסק שלא ארמ כנון כך כל עמל ואינו מותו לאחר הרכים את שטזכהסי

 עסק אחר וארם לשמה שלא והכל תלמידים העמיד או תופפות או פירושיםועשה
 ותוספות פרושים עשה לא או תלטידים העמיד ולא בירו עלתה ולא לשמה כחובכל
 לאחר ידו על זוכין לשמה שלא שעסק מי שע"י אע"פ טותו לאחר הרבים אתלזכות
 את טזכה היה וברצון שמים לשם שלמד מאחר מיניה עדיף לשמה שלמר זהמותו,
 אחר לפני לטד טאיר ר' שהרי )מט( בעי לבא רחמנא )מח( בידו עלתה ולאהרבים
 מי וכשמנו )נ( הוציאו. יוחנן ור' בנהינם הביאו מאיר שרי אלא לאחר הועילולא
 תקנות ותיקן ספרים שעשה אע"ם שלמה את למנות רצו הבא לעולם חלק לושאין
 זכות שעושה 3( מי במלאכתו מהיר איש חזית ואמרה קול בת שיצאה עד חששולא
 יצרו שאין האיש מן עדיף שעושה ער יצרו את וכופה לעשותו בעיניו וקשהגדול
 יצרו את וכופף מלעשותו תוקפו מאד ויצרו מועט זכות שעושה ואיש מלעשותותוקפו
 גדול עון שעושה ומי למונעו תוקפו יצרו ואין גדול זנות עושה שהוא ממיעדיף
 דונמת שעושה לפי הוקפו יצרו ואין מועט עון שעושה אדם ממנו, גרוע תוקפוויצרו

 ההנאה וכפי ממנו, הנהנה אותו כפי וצדקה תורה כגק לאחרים שעושה וזכותלהכעיס
 לאדם כנון זכות, לו ואין הרבה ועושה לצדקה לו ובא טועט עושה ויש שכר מקבלשנהנה
 היום עמי אכול וכשאומר ממנו לקבל לו יש בושת הרבה פשוטים לו יתן אםאחד
 בתורה כתוב ]שלא[ מה על חמורין עונשין ויש הרבה ושכר ונות זה בשת לואין
 מיתה כתוב שבתורה עבירות ידי על שהרי בתורה שכתובין מצות של מעונשיןיותר
 וראה דינם מה ידענו לא להרינה הרשעים את מלתת המונעין אבל אחר עונשאו
 טף הרנו לכך ישראל כני כיד ההייכיס לתת רצו לא בנימין שבני לפי , המוריןכמה
 על אבות יוטחו לא טז( כד )דברים כתיב תורה של ובענש השבט כל כמעטונשים
 זה על נשים של קיניהן ששיהו עלי כני וכן )נא( אבות, על ?ומתו לא ובניםבנים

 בעונם: נכשלו דורות כמה עונשין כמה וראה עונשן נאמרלא
 היא החוטאת הנפש ד( יח )יחזקאל וכתיב יומתו בחטאו איש שם( )שם כרביבםיז.

 כשנשאו שנים ה' בני אלא היו שלא ואונן בער מצינו וכן )א(תמות,
 ה' בעיני רע יהורה בכור ער ויהי לו( )בראשית וכתיב עולם בסדר כדאמרינןתמר

 שנים י"ג לבלל באו שלא אע'ם אותו גם ויסת יו"ר( )שם באונן וכתיב ה'וימתהו
 ערום מי"ג פחות יש בי גדעה אלא בשנים תלוי אין קטן בין גדול בין הרינענשו
 מהשכות יצר וכל ה' דורש לבבות כל כי מ( כח )דה"א נאמר ע"ז ולטובה לרעהבדעת
 כא( ח )בראשית וכתיב תמוה היא החוטאת הנפש ד( יה )יחזקאל שנא' וזהומבין
 הבל והשחרות הילדות כי יוד( יא )קהלת ונתיב מנעוריו. רע האדם לב יצרכי
 ועבדהו ט( כח )רה"א רוד לו כשאמר י"א או שנים טי"ב יותר היה לא ושלמה)ב(

 חק5"". 3( חק"5. קי'5(

 ולפנונו נ' ק"ו סנהדרין )מם( א', ב"ה נ"ק )מז( אמה. לאלף והעמידו ומיעטו עליו יריוהנית
 בי. ב"ה שבת )נ6( ב'. ק"ד סנהדרין )נ( ב,. ט"ו חגיגה )הי(הקב"ה.

 ואונן ער נענשו ולמה כ': גליון בשם מביא שליט"א רש"ב מאת תנחומא למררם במשא)6גטז,
 ריסו כי בן כמו שיחכם אם הקטך חכמת לפי שמים דין רכך וי"ל עונשין בר היו לאוהלא

 קטן. שהיה אע"פ לפניו הלכה שהורה בעמר להענישו עלי שרצה משמואל וראיה כ' בןכמו
 בעה הרי דור שמלך ע"ז כו' מלך להם ששאלו שנה ארבעים מקץ אמרו א' ט"1 בתמורהמ(
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 חסידיםמפר%%
 חכמים שאסרו ומה לעולם יוניחך תעזבהו ואם ה' דורש לבבות כל כי לב, בבל)נ(
 הקב"ה כששופט ניולה בגזירה מדבר וה עשרים בן שיהיה ער למעלה עונשין אין)ר(
 לעתיד מדבר או דן, הרוב ואחר ולמעלה שנה מעשרים טונה אז ביחד אחתאומה
 ולמעלה. שנה עשרים מבן אלא יזכיר לא ישראל על טוב טליץ אבינו כשיצחק)ה(
 למי טוב 6( יותר : לטובה וכן השמים מן אותו מענישין שנה מי"נ אפילו ארםאבל
 רע ויותר חוטא, ואינו צדיקים בין שהוא ממי בדרכיהם הולך ואינו רשעים ביןשהוא
 במצוה זהיר והוי )ו( וחוטא רשעים בין שהוא למי וחוטא צריקים בין שהואלמי

 ועוברת. לפרקיםהבאה
 מכשול לידי בא ואם מכשול. לידי יבא שלא עצה לתת שיורע חנם ייעץ איזהו "יז.

 עצה זה אין עצתו באה שלמכשול כיון טובה עצה שנתן אע"פעצתו
 רעה, ולידי עבירה לידי עצתו תבא שלא להזהר שירע אלא חכם, יועץ זה ואיןפובה
 הולי לירי בא ואם חולי. לידי אדם יבא שלא להזהר שיודע כל חכם רופאואיזה
 יחטא שלא אדם יזהר אם וכן חכם רופא זה אין להזהר ידע שלא כיון שמרפאאע"פ
 הן כ"ח( כ"ח )איוב שנאי וזהו תשובה וצריך משיחטא טוב ]ע"ב[ ויותר חכםזהו

 בינה. מרע וסור חכמה היא ה'יראת
 מעשיו ארם לבני ידוע ואם בנשים לעיין שלא להזהר לו יש תשובה העושהיה,

 שמעון ר' שאמר ואע"פ לשתוק לו יש מעשיו על יחרפוהואם
 מפורש )א( חנינה נטס' כדאמר לתקון יוכל לא מעות סו( א נקהלת טנסיאבן

 אלא תשובה יעשה אם לו יועיל לא תקנה אין יחשוב ולא ארם יאמר לאאעפ'כ
 תשובה ולעשות לתקון יוכל לא תאמר ואם תשובה לעשות וירבה כתוב כאשריעשה
 נרם ודוד להתכפר יש איש אשת על שבא מי ואהיתופל לדואנ דוד אטר ולמהנב(

 הבעילה מן שלבד לתקון יוכל לא מעות אלא תקנה לו היה ואעפ"כ שנהרנלאוריה
 שצריך אלא הגעילהנ(, ובשעת ממזרים ושיולדת מבעלה פרידה שנורם אחר בדברחפא
 התשובה וכן תקנה בו להיות יוכל לא וגרסא הגרסא כננר שהעונות להזהרהאדם
 ששואל מי את רואה המורה ואם תשובה להרבות שצריך גורם שוה הגרמות כלכננד
 הכל לו יאמר שלא מוטב יעשה לא השואל על יחמיר המורה שאם לעשותהיאך
 כמו להקל אין ונם הימנו נוהה הכמים רוח אין הגזלנין מן המקבל )ג( אמרושהרי
 רצה ולא הגדול טכני הקטן בני זה אלעזר ר' לפני שבאה אשה אותה ולטה )ד(כן

לום"
 היתה אם אלא לתקון, יובל לא מעות משום הטעם אמר ולא תשונה לעשות 5ה
 יי. 3סס3 ס5ק סקוס ג( סק5"3. 3( סססססט"1. סי' 5ס5ן ויכפף י"ג. קמ סי סקי'ס6(

 ד"ה בי ס"ט סנהדרין רש"י דגרי ולפי שנה ל"ז דוד של מלכותו משני עברו אבשלוםמרידת
 א"כ י"א( ב' )מ"א שנה ארבעים מלך ודוד שנה ז' גן אבשלום מרידת בעת שלמה היהאיגימא
 סדר יעוייי י"ב או י"א בן שהיה רבנו ומ"ש שנה עשר בן שלמה היה בס שלמה את חדבששה
 גלב צ"ל )ג( תתקער. אלפים ב'הדורות

.rd' 
 שבת )י( לעד. יזניתך תעזננו ואם חפצה וננפש

 מהם צא שנה שבעים בהט שטתיט ימי : ה"ה פי"א ומנהריין ה"א ט"ב בכורים ובירושלמי ב'פ"ט
 בפי' והרמב"ט בחמשים מת ר"ה א' כ"ח מו"ק בתוס' מובא וכורתין עונשין שלמעלה ב"ר שאיןעשרים
 יעניש לא שהקנ"ה למרנו השמועה מפי אבל כתב: הזכר על הבא גמשנה פ"ז סנהדריןהמשנה
 הב"ל בשבת חז"ל דרברי כתב נ"ט סי צבי חכם זגתשובות שנה, עשרים אחר אלא כרתהחייב
 יומר יש לכאורה לפרקים הבאה מטה )ס פ"ט: שבת "( מהם. למדין ואין אגדה דברי רקאינם

 ברכות פ"ט זבחים קודם תדיר תדיר ושאינו תריר שאמרו כמו תמיד שנוהגת מצוה מפנישנדחית
 אין משום ואז מקורם באה חרירה שאינה כשהטצוה לא אם מ"ז פ"ה סוכה וגתוי"טכ"ח

 תרפ"א סי' או"ח שו"ע העויין אין ד"ה א' ל"ג יומא DSh' כדמוכח התדירה את דוחה המצותעל מעביריי
 בישר כמו להפסיק צריך תדירה שאינה מצוה לענין הזמן שהגיע קודם ללמוד התחיל אם כןבש"ז
 למצוה להקדימה שיש רק הוא שברת משה לענין רבנו מ"ש גם תל"א. סי' או"ח שו"עחמץ
 תרנ"ו סימן או"ח בשו"ע שמגת כמו שוים דברים לשאר אגל כ"ט בקידושין כדמיכם עוברתשאיגה

 חסרא. רג ולפנינו א' י"ו ע"ז )ד( ב'. צ"ר ס"ק )ג( א'. נ"ט ב"מ )3( א'. ט' )י(יח. מחומש. ייתר לבזגז צריך אין עוגרת מצוה עלשגס
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 יאמר ואם שכתבנו, טובים דברים לה אמר לא ולמה לחיות יכולה היתה לאמתחרטת
 א"ר )ה( למה כן ואם יועיל, לא שכתבנו העניין בזה תשובה יעשה אם אפי'אדם
 נפשות כמה והרג )ו( ע"ז עבד מנשה והלא בתשובה, הקב"ה שקבלו מנשה עליהודה
 יכול שאינו אמרו  ולמה מתו ולא  בתשובה הקב"ה שקבלו יהורה ואיר  הרבהוחפא
 היא חמורה מיתה ]סדין[ כי אותה אקבל לא  אלעור ר'  )ו( אמר  כך אלא חי,להיות
 כלום בלא אבל תסבול, לא והיא כמות השקולים ייסורין לסבול צריכה והיא חייבתזאת

 אלעזר בר' )ח(  שימות ער לבו ומעצב  יצפער כך שכל אלא ינול  היה לאלהתחרט
 לא הקפן בנה אהבת מפני אלעזר רי וידע יסורין קיבל כשלא זה כל דורדיאבן

 מי אם מרצונו אבל הראשונות על תוהא  כך כל  היתה ולא ומצטערת מתחרטתהיתה
 שלא אע"פ שמעון ברי אלעור כרי )ט( חולק אדם אין ע"ז מרצונו בחייו יסוריןשקבל

 שחטא מי למדנו הרי ב"ר מיהות ארבע בעצמו קיים יועזר של אחותו ובן )יא(גופו
 בעצמו הוא ודוקא הבא לעולם חלק לו יש לייסורין עצטו את והביא "מורותבעבירות
 כפרה לי שיהיה כדי והמיתני הכיני לשמעון ראובן ביקש שאם לא אחר אדםאבל
 שעונותיי יודעים אתם ואמר לאחד רבים לפני בקש אם אבל ימיתנו אל עונותיעל

 ולא שימורק ער יכוהו לא רק כן יעשו עלי דם שפוך עד אותי להכות תצוומרובים
  שלא כרי עצמו את  וסירם בנשים חוטא היה אחד כגון עוד. יחטא שלא כדי ארםיחטא
 קרים במים בשבת ישב שפא בשבת עינוי של תשובה אדם יעשה ולא )יב( עודיחטא
 יעשה ולא לאביו מלקות הבן יעשה ולא )יג(, בהם וכיוצא הכתובים דבריםושאר
 עשיר האב שאם לאביו הבן טטעה אבל )יר( לאמו כנדים לקנות כדי לאביועולה
 כרי ואמו אביו צרכי יקנה מעות ובאותם יוכל אם אותו יפעה אמו ואת עצמוומרעיב

 עצמו. צרכי לא אבל ירעבושלא
 על בא אם  תשובה לעשות  היאך לישאל בא אם  איש אשת על שבא מיי60(.

 לתקון יוכל  לא מעות מתי חילוק אומר חניגה)א( במם' כרת  שחייבאותם
 נפפרו שליו כריתות  חייבי  ואמרו)ב( תשובה  להן שמועיל ומאותן תשובה יועילומתי
 הוא החורף ימות אם לכרת, או למלקות השקול דבר לעשות יש הרי כריתתן.סידי
 חופמו עד או פיו עד במים וישב הקרח ישבר בנהר רצה אם וקרח לשאלכשבא
 גל תריר יעשה  וכן  העבירה. שנמר עד העכירה על עמה שריכר שעה אותהכפי
 ששם בכלי או פיו ויסתום שם שנמלים בחפירה ישב החמה ובימות  קרח. שישומן

 שאין ימים באותן העת ואם בו שירחוץ מים מלא אחר כלי אח"כ לו ויהיההנמלים.
 ולתעניתו לשקו ששב אומר כראובן כי)ג( בערב יאכל ובמים לחם רק יתענה וזהזה

 במים ולמה תטר ט'ן ]דף מעשה נעשה לא עדיין כי יהודה הודה לא שעדייןאע"פ
 חופמו ער במים הראשון ארם יושב היה שנה ושלשים מאה במררש)ד( אומרכי

 קק",.6
------- 
 ב'. פ"ג ב"מ  )ט( א'. י"ז ע"ז )ס( חסדא. רב לפנינו )ו( כ. ק"ג שם )ו( א'. צ' סנהדרין)ס(
 שם  ובאחרונים רפ"ח סי' או"ח גשו"ע  )'3( ס"ה. פרשה  רבה בראשית  )"1( א'. ב"א חיסיתל(
 ירחץ לא כתב: ס"1 סי' בכלבו אגף  בשגג אסור תשובה לשם תענית של שאינו ענוי אם הוערלא
 ע5 וישכב כתם; התשר שער צדיקים ובאורחות ור"ח ויו"ט שבתות לבד רצופים יום ארבעיםבמים
 ב,. ס"ה סנהדרין )יג( גראשו. ,כר וקש תבן על ישכב וי"ט בשבחות אם כי וכסת כר בלא כו'הארץ

 :2ט2:י:.יןי:ב::יק :ילין )וגיט.
" 

 ק ת
 ב"ק'י

 פרקי )י( גבאן. רגנו דגרי הם יידגריהם וע'""( ומתעניתו משקו ששב מי: ד"ה א'ע"ג

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 חסידיםמפר94
 נתחמם נופו ועוד הדורות. כל על גדרה שנגזרה הדעת בעץ שחטא עללהתנפר
 נמלים כשיש או הקרה. בעת במים לישב לקיים שיוכל עד ויתענה ויתקררכעבירה
 בו. יכנסו שלא נחיריו ואת פיו את כבנר ויקשור בנמלים החמה ובימותודבורים.
 כהן אשת על או אונסא כלא אשת)1( על בא אם או וילדה. כרת עלואם)ה(
 לו שהורו מעשה היה זה ממזר. ךוהוליד[ ילדה אם או בעלה על אסרה הריבאונם
 עליו שיעלו כדי החמה בימות הארץ על שוכב היה ובלילות ביום בנמליםועשה

 וכשמתרפא נפות בשרו שהיה עד כוורת כמקום ערום והלך בעיניו זה ונקלפרעושים
 באשה פעמים הרבה חטא ואם שכתבנו. מה פעמים הרבה עשה כך שם עודהולך
 חיין לא ממזרים אמרוף( הרי ממזרים הוליד ואם כתוב. כאשר פעמים הרבהצריך
 שכתוב אותה או ממנו וילדה ארמאית שבועל מי וכן רמים. שופך כאילו עליוומעלין
 אקיים שעה באותה מקום באותו אשה באותה יהודה א"ר הרי)ח( יאמר אללמעלה.

 עצמו את האדם שיביא אמרו ולא חפא לו ויש להזקק תחפוץ האשה ושמאזה.
 שקשה יצום אחת פעם אפילו בעל אם שפחה או ארמאית שבועל מי עון.לירי
 ואם שנים נ' יעשה כן בלילה ולא ביום לא יאכל שלא רצופים ויום לילהימים
 סמנה בנים לו יהיה ואס לו. דיי אחת בשנה לילות ונ' ימים ג' פעמים נ'רוצה

 הגבור שמשון והלא אדם יאמר ואל עמו אחר דין עוד לעשות לו יש לע"זועובדים
 דוחקן היה שמשון לומר יש הלחי. מן כנון ניסים לו עשה והקב"ה ארמאיתבעל

 ואמרו)פ( אבדתי אבדתי וכאשר מז( ד )אסתר אמרה אסתר הוולדות. וכןלהתגייר
 לי שיש ואילך ומכאן אנוסה הייתי עתה שער ממך אבדתי כאשר אמרהשכך

 שבעכור וכיון אלי. שישמע כדי לך אתרצה אני לומר לי שיש גופי לולהטציא
 שלשת תשחו ואל תאכלו ואל עלי וצומו שם( )שם לכך לחטוא לי ישהיהודים
 שיתכפר תשובה לעשות לו יש היאך ושואל חכם לפני בא אם לכך ויום לילהימים
 ממנו ילדה ואם רצופים לילות ושלשה ימים שלשה שיצום לו בהורות לו ישלו

 אשה עם שהשוכב שיודע כיון להוליכי נתכוון שלא אע"פ לעס עוברים ובנותבנים
 ימים נ' שיתענה הימים ]באותם[ שנה שבכל זה על דין לקבל צריך מתעברתהיא
 ורב כשרים)י( שאהיה אשה ולוקה פרנסתו כדי לו שיש מי וכן רצופים לילותוגי
 אלה כל ועל רשעים. שבניו שגרם ממנו להפרע עתיד הרי האם. לאחי דומיןבנים
 יאמר ואל ילדו זרים בנים כי ו( ה )הושע וכתיב לתקון. יוכל לא מעותנאסר

 אם פושע ולמה יקח אשה איוו לו גוזרין הולד יצירת קודם יום ארבעיםאדם)יא(
 אלא העריות. על אדם הייב יהיה לא כן אם ננזר כבר לו הוגנת שאינה אשהיקח

 כששב בעבירה. מוציא שארם זרע שכבת על ונם עריות כל על אדם בידהרשות
 ומשתין)יס באסה האוחז כל שאמרו)יב( לפי במים. בקרח שישב להורות לויש
 דמים שופך וכאילו לעולם מבול מביא כאילו ולסמה סיבורו על ידו שמשיםאו

 רברותחין כיון לומר)יר( וא.ן במבול נידונו לכך זרע בשכבת חמאו המבול דורשהרי
 על משים שמעצמו כיון כן. לו יעשה עון מאותו השב כן אם נדונו ברותחיןקלקלו
 דרשוני ד( ה )עמוס וכתיב עצמו את שימית לו להורות אין תשובה ושואלהלב
 שחוק בנשים)טו( לחטוא שמביא לטייולים ילך לא וגם קרים במים ישב אלאוחיו

- -
 שארו עד המים שהגיעו ער העליון גיחון במי אדם נכנס בשבת באחד כ': פרק אליעזררגבי
 במדרש הוא וכן כו' קדליה עד גיחו נמי שאל ובכי ראשו על טפה אדם ב': ב"ה בראשיתובזהר
 י"ח ע'ריבין יעיין שנה ושלשים מאה רבע שכתב ומה ל"ד רמז בראשית וילקוט א' פרשה החדשרות
 ישראל. צ"ל )ו( כרת. חייבי על עבר צ"ל )ס( שגה. ושלשים בתענית'מאה ישב שאמרו:בי
 )ל( ב'. פ"1 יגמא )ס( ג'. ע"ח יבמות)ו(

 א'. ב' סמה )י6( א'. ק"י ב"ב )י( א,. ט"ו מגילה'
 מ"י. פ"נ אבות )עו( בי. ק"ת סנהדרין )יל( etttly'1. ג' י"ג גדה )יג( א'. מ"א שבת)'3(
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25 חסידיםטפר

 אותה אלא ארם לבני נודע שלא בסתר' חטא אם לערוה. מרגילין ראשוקלות
 תדע אשה שאותה לעשות בחכמה יש תשובה כשעושה יודעת ,עמה שחטאאשה
 רבים ידעו שחטא לרבים ידוע ואם עור עמה ירבר ולא אחרים ולא תשובהשעשה
 האשה שם יוריע אל אשה איזו ]עם[ ידוע ואין שחטא רבים ירעו ואםתשובתו
 כ( יט )ויקרא אסרו)טז( הנה בשת להם אין התורה ששומרת שפחה עם חטאואם

 לו מוסר רבו עברי בעבד שאמרו)ע( לפי לוקה אינו והוא לוקה היא תהיהבקורת
 שהתיר תואר יפת וכן לוקה אינו כנענית שפחה על שבא אחד לפיכך כנעניתשפחה
 שלא לוקה אינו כנענית שפחת על שבא מי ולכך בידו היא הרי כשלקחההכתוב
 וחצי )נ' כאן חסר הזה"(: כעניין ועושה לוקה ואחד לכתחלה מותר אחדיאמר

 מלק[ שורות חמש ]ע"ב. חלק(שורות
 כל אליו אמרו אלהיכם הי)יח( אל ושובו דברים עמכם קחו ג( יד )"ישעכתיב

 לו ושאל חכם לפת ובא נרולות בעבירות חטא אהד טוב. וקח עזןתשא
 כפרה. לו תתן לא למה לו אמרו לו. להורות רצה ולא קטן. עון לו יתכפרבמה
 וכתיב כפרה. לו אתן לא לכך הקלות על אלא שואל אינו החסורות עלאמר

 וכתיב יתורה עונותיו כל אלא חטאתי לא אמרך על אותך נשפט הנני לה( ב)ירמיה
 כל ג( יר )הושע וכתיב ישראל בני עונות כל את עליו והתוודה כא( מז)ויקרא

 : עוןתשא
 והחזיר לבעלים שיחזירנו בירו שיש מי והחרימו וגזל שלקח או שננב)א( מיכ.3(

 לפרסמו ואין בגנותו לספר אין והחזיר שגנב ערים ויש החרימו שלאאו
 השבים. לפני דלת לנעול שלא כדי לביישו אין השיב כך ואחר נשבע אםואפילו
 אם דורות לכמה זרעו לזיע וזרעו לזרעו והוריש אחר קרקע גזל ראובן)א(כ"ג(,

 נידונין וכולן נגזי של זרעו לזרע להחזיר חייבין היו יודעיןהיו
 אם בעוולה. הבירו ממון שתופם אדם יאמר ואל ושטר. עדים שאין אע"פבגיהינום
 כננד הנתינה לי יחשבו יאסר אל לצדקה ליטרין כמה ונותן ליטרא שווהתופס
 יגזול מאשר לצרקה הרבה יתן ולא פרומה שוה .גזול שלא לאדם דו טובהנזילה.
 שלא סביר והוא חולה הוא לו אטר חכם לפני בא אחד לצדקהד(. הרגה ויתןטעם
 הרבה עשה כך מעט. אלא נתן ולא למם הרבה ליתן לו כשהיה חטא והואיהיה
 מה בנים לי ויש שלי הבית אלא לשלם במה לי ואין אני מהחרט ועתהפעמים
 ובמקצת הבית שימכרו מהם)ב( ותבקש שבעיר הטובים לשנים זה תוריע א"ליעשו
 בצרכי או הקהל בכח והקרן העיר עניי יפרנסו ובמקצת ביתך וילדי בניךימרנמו

 למרינת הלך ואותו טעות לו שחשב  אחד שעשה רמאות על נזל)נ( אהדצכורמ(:
 לו הלך כי יכול ולא הנזילה אח להשיב ורצה נתחרט שרימה וזה למרחשהים
 א"ל אעשה מה רחוק וזה למדי אפילו אחריו יוליך )ר( אמרו הרי אמר לחכם.ושאל
 להוציא מה לך ואין אחריו לבוא תוכל שלא רחוק מקום באותו הוא כבר אותוהחכם
 הנה שב היה לא אותו שרימית יורע הוא היה ואם ממך יגזלו הליסטים ועודבדרך

 חק5"ו. ויינך מכין מ"כ. ד( מק5"ס. ג( מק5"ד. 3( סק5"ג. וקיקך משן קק"ו קי' ע"נ6(
 חק5"ו. ו6י5ך פכה ת"כ.ס(

 ליתא. לפנינו )ימ( ב,. י"ר ~'rwt1 )יו( א,. י"א כריתות)ט,(
 גזל. ואת"כ בהיתר לקח כי כוונתו ואמי ימחוק, יש אלו תיבות שתי )6(כ,
 ובזה שישכירו צ"ל אולי )3( גזל. ענף במדרשתלפיות מובא לצרקה הרבה עי מכא,"(כא.

 א'. ק"ג קמא בבא )ד( רמאות. דרך צ"ל )נ( הקהל. בכח והקרן שכתב: המחבר דהרייובנו
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 חפיריםמפר6ב
 קרונ לו יש אם שם בנים לו שיש אע"פ תחקור מתייאש והיה ממון אותוענור
 לו: ושלח נאמן שליח שהשכיר ער הרויח והוא רבים. צרכי בהם תעשה לאו ואם לותן

 מאחד שנזל סי אמרו)א( כי הזהר. בני מהטה ויותר יכ( יב )קטלת כתיבכב6(.
 השמים מן חונתו ירי יצא לא ממילא גזל ממי יודע ואינומחמשה

 כיון נזל אשר הגוילה את והשיב כנ( ה )ויקרא וכת' ואחד. אחד לכל שיתןעד
 יותר להוסיף אין השיב שגזל יום באותו אם אלא נזל אמר למה הנצלהשאסר
 הגוילה על להוסיף צריך יותר או חרש באותו או שבוע באותה השיב לא ואזעליו
 שיודע טה לפי ארם אותו ויאמר לו. שהשיב עד שחסרו מעת מרויח שהיהכפי

 שהשיב עד שנחסר העת מן גזל באותו להרויח יורע היה כסה האיש עסקלשער
 שמים ירי לצאת אבל תורה. הצריכתו לא זה שכל אע"פ הצער. יחשוב מזהולבד
 נך עצבון. הוא ובשת בחמשה. חייב החובל שהרי)ב( הצער להחשיב זה כלצריך
 שנזלו בליטרא חושש ואינו ליטרין מאה לר שיש יש כי לנגזל. צער כמה ידעבכאן
 מאותו יותר לימרא באותה לו שלקה על ומצטער לימרין אלף לו שיש ארם וישלו.
 טאנל בחסרון הוא ו0צפער ממנו ולוקח מעט לו שיש ויש ממנו. מעפ הרבה לןשיש

 ומצמער חסר ועתה ולובש ומתעדן ושותה אוכל היה ממנו שנזלו קורם כיומשתה.
 להם. שנרם העידונין וחסרון עליו. הנסמכין ולכל לו שנורם צער הגזלן. לחשוב צריך זהכל

 הטתבייש ולפי המבייש לפי הכל שאטרו)נ( כמו הננזלין ולפי שנרם מה לפי להםולתת
 העינויין. כעניין יתענה חדשים שני או חרש אם בנופו דין לקבל וגס בכסףולשלם
 התענוגין כננד משלו טוסיף ונם לקבל חפץ אינו טרחו אפילו בו שנשארוכסף
 כזכיותיו(. לו נעשין זדוטת אמרו)ד( עליו התענונין כנגד וענויין ממון מאותושנהנה
 יקראו שלא לחפצים היא כך הזאת. התשובה עומק בפי' רבותינו הזכירו שלאאע"פ
 ראויין שהיו הענויין עליו בעצמו שמקבל לפי ונקמה עונש יקבל הזה בעולם ואףלדין.
 מהקכ"ה נקי להיות ומבקש שמתחרט י'[ לרף למי אלא להורות אין זה וכל השמים מןלו
 מפני כדרכיו עליו מביא הב"ה שכתבנו דברים די באלו ששב אע"פ נזל רבים אםרק

 כי השמים מן עליו שבאין העונשין על שכר עליו ויקבל נקמה עליו בקשושהרבים
 מן עונש עליו לקבל ראוי אינו ותשובות ועינויין עונשין עליו קבל מדעתו שהואמאחר
 שכתבנו. כמו אנקך לא ופעמים ונקה פעמים אנקך לא ונקה יא( ל )ירמיה וכתיבהשמים
 ועשה וידע הנזלן מבין והיה)א( הרבה בה והרויח לימרא שנזל באחר ומעשהכגי(.

 הערמת שום בידו שאין לו נתן שהרויה מה וכל שכתבנו מהככל
 לשם ישראל יבא שאם לפי מישראל יותר רעות לכמה שיבא גוי של מל וישריביתל()ב(

 עיר. באותה ליהורים שהיה טובה הרבה ויוריד יהודים לשאר יאבד אחד חוטא וזהוינזלוהו
 משיה כהן בפרשה אבל כפרה יש בויקרא ואשם חמאת עניין פרשת בכלכדסג

 ועור זדון עולה תלמוד ששננת סליחה)א( ולא כפרה לא כתובאין
 נ( ר )ויקרא ועוד הכהן. עליו וכפר הוצרך בכולם אבל עצמו. את המכפרכיכב(

 מחביריו ובפרישות ובגדולה בחכמה גדול שהוא לדקדק לו היה כי כתיב העםלאשמת
 : וכפרה סליחה כתוב בכולם אבל השם בהילול ואחד במזיר ואהד בשוננאחר

 סק5"ע. ג( סק5"ט. 61'5ן מכ16 ט"מ. 3( מי5"3. סי' 5קהן כפ51 כ"ג סי' עט וט שיטן סק5"ס.6(
 חססמס"ף. ק" IWP5 1כט51 ס"ל. ס( ס"ל. 61'5ך מכלן ט"כ.י(
---- ----------- -- 
 ב'. פ"1 יגמא  )י( שם. שם )נ( בי. פ"נ שם )ג( בי. ק"ג קמא נבא (Qbכב.
 שנ"מ. סי' חו"מ ש"ע ישיי' )3( מכיר. האדם זצ"ל מבין אדם והיה בנרפס )6(כג,
 המכפר. הוא צ"ל )ל ב'. ל"ג מציעא גבא מי"ג פ"ר אבות )6(כד.
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27 תמידיםמפר

 ישראל שכל לפי )א( בכלל עצמו כלל רשענו חטאנו סו( ם )דניאל כתיבכה6(,
 גוע לא אחד איש והוא כ( כב )יהושע כעכן שנא' בזה. זהערבים

 אנו מתוודים וכשאנו חטאנו. כי לנו סלה לבקש רבים. בלשון צריך לכךבעונו
 שירע אע"פ וחנק)כ( הרג שרפה מקילה עליהם חייבים שאנו חטאים עלאומרים
 ערבים ישראל שכל מפני שיתוודה צריך אעפ"כ חייב שיהא בכך חטא שלאאדם

 : להתוודות יתבייש שלא דחייב שיודה ועוד כזהזה
 אם מועטין והנם העולם )ב( בני ראיתי יוח. בן שמעון ר' שאמר)אן מה 3(,כן

 מגן אבל טאהבה. העושים רק הבא בעולם כי הם. ובני אני הםשנים
 יותר: יהיה לשם כי דבר. לאעדן

 ןץכמיך4יכן כמכשות)א(יךץ
 בוראו רצון לעשות חפץ שלבו חטיר יש כי שמו ולאוהבי הי ליראי נכתבכזג(.

 ואיך להזהר דבר ומאיזה כולם הדברים אלה לבו על לשים יודעואינו
 הרבה שמשים תסיר שיש ולפי הלבבות שנתמעטו לפי הבורא רצון לעשותלהעמיק
 היה  הרבה מהסירות כמילי יודע היה ואילו מעט שעושה חסיד ויש לבו אלדברים
 לעשות מה לידע החסידים ספר נכתב לכך הרבה העושה חסיד מאותו יותרעושה

 להזהר. דברומאינה
 באזניו תדברם ואם שטווו כדברי בעיניו נראין דברים באלה רשע יראה אםמהי(.

 לשכל  יבוז בי  תרבר  אל  כסיל  באוני ט( כנ )משלי נאמר לכך לסוילענ
 להיטיב מועיל היה לא חכמתו כל רשעים באזני מדבר החכם שלמה היה אםמליך
 יוכל שלא . לב וכל שירעו דבר כנגדם הי בדרכי וחפצים צדיקים כנגד אלאלבם

 ה' דרכי ישרים כי י( יד )הושע וכת' חסידים מפר זה שיראה לב)א( עללהשים
 דחמידות מילי שחבר המסר בעל זה ואמר במס(. יכשלו ופשעים בם ילכווצדיקים
  קבלתים אלא מאחרים אני חכם ולא הדברים אלו כל הברתי מחכמתי לאיחדו

 לעשות איך הספר מגה ולתלמידיו לבניו להורות ה' ליראי וראוי וממורייממלמדיי
 הבורא.רצון

 ה',  יראת ךזנךמה  ך144ן1יךן '( קיא )תהליםמלניב
 שעד רואה מיד כשמקיץ כשוטה. הוא הרי ישן נשאדם היא החכמה תחלתמפי(.

 מיד ברשותו מחשבתו מיד משנתו וייקץ ברשותו מחשבתו היתה לאעתה
 נתיבות יום בכל ויחשוב לישן וכשהולך אחר ה' אלהינו ה' ישראל שמע לומרתיקנו
  אחר  לבסוף  עושרם ע"י  למרחוק ער  שמם שנורע  בעולם הוא עשירים נמההעולם
 וכבר עושרם בשביל ומתנשאים מתגאים שהיו גאותם כל נשכח שנים אחרטותם
 נשכחו שנים מעט עברו מותם לאחר בכתם. נודעים שהיו היו גבורים וכמהנשכחו

 שסייס. 3ק"ס 3' קיי 61ילך מרן ע"כ ס( 6'. סי' י( מדפס. 6' ס" ג( סל"3. 3( סי"6.6(
 תל"ג. קימן1(

--- 
 גיאות. הרי"ץ משם שהביא מה סק"א תרת סימן או"ח ט"ו יפוייי )3( בי. כ"ז סנהדרין )6(כה,
 עליה. צ"ל )נ( ב'. ס"ה סוכה )6(כך,
 כו'. ונכתב מחמדים וכולו ממתקים דבריו חסירים ספר נקרא זה בנרפס: )6(3:ז.
 סי. זה יראה לא 1'ל )6(כוץ,
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